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ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുും സ്ുഗ്രധാനവുും

ശക്തവുമായ നിയമമാണ്മഹാത്്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും ഇരയയിടല

സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു

നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻരാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്്ച ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച

ടസ്രറ്്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു

ആമുഖം

ഇരയയിടല് ഗ്രാമീണ് ജനതയുടെ് ഉന്നമനത്തിനായി് നിരവധി് ഗ്രാമവിക് സ്ന് രദ്ധതികൾ്

നെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും് രുണഫലും് ശരിയായ് വിധ് ത്തിൽ് ജനങ്ങളിൽ്

എത്താതിരുന്നതിടന് തുെർന്്ന് രാർലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി് ദേശീയഗ്രാമീണ്

ടതാഴിലുറപ്പന്ിയമത്തിനട്റ് ഗ്രാഥമികലക്ഷയും് ഒരു് ഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്് നിയമും് വഴി്

ഒരുസ്ാമ്പത്തിക്വർഷും്100്ടതാഴിൽ്േിന്ങ്ങൾ്ഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്.്ഗ്രാമീണജനതയുടെ്

ഉന്നമനത്തിനുും്ടമച്ച്ടപ്പട്ട്ജീവിതസ്ാഹെരയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും്അതിലൂടെ്ോരിഗ്േയ്നിർമാർജ്ജ്

നവുും്സ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുും്ആണ്്ഈനിയമത്തിനട്റ്ഗ്രധാനലക്ഷയും.്െൂഷ്ണങ്ങ്ളിൽ്നിന്നുും്

ടതാഴിലാളികടള് ദമാെിപ്പിക്കുകയുും് മാനയമായ് ദവതനും് നൽകി് അവരുടെ്

കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്്ച് ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുും കരകയറാൻ് ടതാഴിലുറപ്പു്

രദ്ധതിയിലൂടെ് കഴിയുന്നു.് ഗ്രകൃതിവിഭവ് രരിരാലനത്തിലൂടെ് ഓദരാ് ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുും്

വിഭവാെിത്തറ് ശക്തമാക്കുകയുും,് അതിലൂടെ് വരൾച്ച,് മടണാലിപ്പ്,് ടവള്ളടപ്പാക്കും,്

വനനശീകരണും് തുെങ്ങിയ് രാരിസ്ഥി് തിക് ഗ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുും് സ്ുംരക്ഷണും് നൽകുകയുും്

അതിലൂടെഉത്രാേനും,്ഉത്രാേന്ക്ഷമത്എന്നിവ്വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും്രദ്ധതി്ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ്

കൂെി് കഴിയുന്നു.് ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനത്തിന്് ഏറ്റവുും് ഗ്രധാനടപ്പട്ട് ഘെകമാണ്്

ജലസ്ുംരക്ഷണവുും്അതിൻടറ്സ്ുരക്ഷിതതവവുും് ഇവ് ടതാഴിലുറപ്പ്്  ് ഗ്രവർത്തന്ങ്ങളിൽ് ഉറപ്പ്്

വരുത്തുവാൻ്കഴിയുന്നു. 

 

ൽ ദകരളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയേുരരും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ് ദകരളത്തിടല എല്ലാ

ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും േുരരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അദത ദകരളും

തടന്നയാണ് മാർച്്ചമാസ്ദത്താെു കൂെി ശക്തമായ വരൾച്ചയുും കുെിടവള്ളക്ഷാമവുും

അനുഭവടപ്പെുന്നത് ഈഅവസ്രത്തിലാണ്എഗ്തദയാനൂറ്റാണ്ടുകളായിനാുംനിർമ്മിച്ചകിണറുകൾ

കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രാധാനയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ജലസ്ുരക്ഷടയ കുറിച്്ച െിരിക്കുദമ്പാൾ

അതിനുദവണ്ട വലിയ സ്ാദങ്കതികവിേയടയ കുറിച്ചാണ് നാുംആേയും െിരിക്കുക ടതാഴിലുറപ്പു

രദ്ധതിനമുക്ക് ഗ്രധാനമായുുംകാണാൻകഴിയുന്നവസ്തു തയാണ് മഴക്കുഴികള് ഇവയുടെനിർമ്മാണ

ഗ്രവൃത്തികളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കൂെുതലായുും ഗ്ശദ്ധ ടെലുത്തിയാൽ ഭൂരർഭജലത്തിന്ടറ

അളവിടന നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സ്ാധിക്കുന്നു ഗ്രധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ

ഗ്രശ്നങ്ങൾജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുുംജലസ്ുംഭരണത്തിന്കാരയമായരീതിയിൽതടന്നബാധിക്കുന്നു

രതിമൂന്നാും രഞ്വത്സരരദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലുറപ്പ് ബന്ധടപ്പെുത്തി കാർഷിക

രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ കാർഷിദകാത്രാേനത്തിൽ സ്വയുംരരയാപ്തതകകവരിക്കൽ

തരിശുഭൂമികളിലുും സ്വകാരയഭൂമിയിലുും ടരാതു സ്ഥാരനങ്ങളിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ
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ടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ എന്നിവ നെത്തിവരുന്നു രഞ്ായത്തിടല വിവിധ ദതാെുകളിൽ തെയണ

നിർമ്മിക്കുകയുും കുളങ്ങൾ രെുതാക്കുളും നീർക്കുഴി കയ്യാലനിർമാണും കിണർ

റീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയ വഴി ജലസ്ുംരക്ഷണവുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഇങ്ങടന മഹാത്മാരാന്ധി

ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക് ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ

ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരുംടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ദമഖലയുടെ സ്ുസ്ഥിര

ആസ്തിവികസ്നുംഎന്നതാണ് ലക്ഷയും ടവക്കുന്നത് ൽ ഗ്രാബലയത്തിൽവന്നനിയമമനുസ്രിച്്ച

ഇരയയിടല ജില്ലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽനെപ്പിലാക്കുകയുും ൽ മുഴുവൻ ജില്ലകളിദലക്കുും

വയാരിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്തു അതനുസ്രിച്്ച ദകാട്ടയും ജില്ലയിലുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ

തുെങ്ങുകയുുംഇദപ്പാഴുുംതുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയുുംടെയ്യുന്നു

 

 

തതാഴിലുറപ്്പനിയമംതതാഴിലാളി ൾക്്കഉറപ്്പനൽ ുന്നപത്ത്അവ ാശങ്ങൾ

 ടതാഴിൽ കാര്ഡ് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും ടഷഡയൂൾ ഖണ്ഡിക എഎും സ്ി ്

അദ്ധയായും

 അദരക്ഷിച്്ച േിവസ്ത്തിനുള്ളില് ടതാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുും ആയതിന്

കകരറ്റുരസ്ീത്ലഭിക്കുന്നതിനുുംഉള്ളഅവകാശും

 അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും ആേയടത്ത േിവസ്ും

രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ

4. ടഷൽഫ്് ഓഫദ്ഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള് അവകാശും് അദരക്ഷിച്്ച ്  15്

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ് ടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ള് അവകാശവുും് ആയതി്  ് നക്കപ്പറ്റു്

രസ്ീത്ലഭിക്കുന്നതിനുും്ഉള്ള്അവകാശും-്ടഷഡയൂൾ്1;്ഖണ്ഡിക്8,്ടഷഡയൂൾ്2;്ഖണ്ഡിക്6-
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 അഞ്ക്ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും അടല്ലങ്കിൽ

ദവതനത്തിനട്റ അധികുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശും

 കുെിടവള്ളും വിഗ്ശമസ്ൗകരയും ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയും ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള

അവകാശുംടഷഡയൂൾ ഖണ്ഡിക

 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശും

 ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശും

 സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശും

 ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റന്െത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും

തതാഴിലാളി ളുതട ടമ ൾ

 കൃതയസ്മയത്തട്താഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹാജരായിഒപ്പ്വയക്്കുക

 ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭക്കുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റഗ്്രാമസ്ഭയുുംകൃതയമായിരടങ്കെുക്കുക

 രണിസ്ഥലത്ത്ലാസ്റ്റിക്ക്വസ്തുക്കള്ഉരദയാരിക്കുവാദനാകത്തിക്കുവാനുുംരാെുള്ളതല്ല

 സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ്ഗ്രവൃത്തിയുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന

നിർബന്ധമായുുംവയ്ദക്കണ്ടതാണ്

 ഗ്രകൃതിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾഏടറ്റെുത്തന്െപ്പിലാക്കുക



 

4 
 

 ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തി ദമറ്റട്നയുും രഞ്ായത്ത്

അധികൃതടരയുും അറിയിക്കുക

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി ഗ്രകാരും ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ട

ആനുകൂലയങ്ങടളകുറിച്ചുും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്ടറ

ആമുഖത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരുടെ ആനുകൂലയങ്ങളുദെയുും

കുറിച്്ച ഒരു തനതായ വിശേീകരണുംഈ റിദപ്പാർട്ട്മുഖാരരും ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്ക്

എത്തിക്കുവാൻസ്ാധിക്കുും ഈറിദപ്പാർട്ട് അെിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാപ്തമാക്കാൻകഴിയുന്ന

ഒട്ടനവധിവസ്തു താരരമായകാരയങ്ങൾകകവരിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്ഏവർക്കുുംകഴിയടട്ട

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏതറ്റടുത്തത്െയ്യാൻപറ്റിയ ഗ്പവൃത്തി ൾ

വിഭാഗംഎ ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതുഗ്രവൃത്തികൾ

വിഭാഗംരി സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിരത

ആസ്തികൾഖണ്ഡിക ൽരരാമർശിക്കുന്നകുെുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും

വിഭാഗം ി ദേശീയഗ്രാമീണ ഉരജീവനമിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനുസ്രിക്കുന്ന

സ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക്ടരാതുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ

വിഭാഗംഡി ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ

 

 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റ

ടരാതുസ്മൂഹും രദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുും ടരാതുധനും ടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും

രരസ്യവുും സ്വതഗ്രവുമായ നെത്തുന്ന രരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് ടതാഴിലുറപ്പന്ിയമും

അനുശാസ്ിക്കുന്നത്വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രണ്്ടഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭ

നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ് സ്ുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തി അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും

അതുവഴി സ്േ്ഭരണും സ്ാധയമാന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്സ്മൂഹടത്ത രാകടപ്പെുത്തുന്നു

രദ്ധതിവിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ

ഫലഗ്രേമായമാറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്ടരാതുരണുംശരിയായരീതിയിൽവിനിദയാരിച്്ചലക്ഷയഗ്രാപ്തി

കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നവിലയിരുത്തലുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റന്െത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ

രത്തുവർഷമായി തുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള സ്ാമൂഹിക

ഓഡിറ്റ് ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമുംടസ്ക്ഷൻ അനുസ്രിെ്കെനാെ് രഞ്ായത്തിടലവാർഡ്

മറ്റത്തിപ്പാറ

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റഗ്പഗ് ിയ ഒ ്ദടാരെ് മുതൽ മാർച്ച് വതെ

പശ്ചാത്തലംഒെുക്കൽ

ദലാക്ക് തലത്തിലുും ഗ്രാമരഞ്ായത്ത്തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥനായ

ദലാക്കഓ്ഫീസ്ർ രഞ്ായത്ത്ടസ്ഗ്കട്ടറി ്മറ്റ്്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർതുെങ്ങിയവരുമായി

ദലാക്കറ്ിദസ്ാഴ്സ്്ദരഴ്സൺ നെത്തിയ കൂെിയാദലാെനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസ്രിച്്ച

തുെർഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ൂഗ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി

നിശ്ചയിക്കുകയുുംടെയ്യുന്നു
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 യൽപെിദശാധന

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയക്്ക് മുൻരുള്ളആറ്മാസ്ക്കാലയളവിൽ

വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകൾ ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകൾ അദതാടൊപ്പും അനുബന്ധദരഖകളുും

സ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധനനെത്തുന്നു

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥല പെിദശാധന

ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കുന്നഅളവിലുും രുണത്തിലുും

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാഎന്നുുംആ ഗ്രവൃത്തിയുടെരുണഫലത്തിനട്റവയാപ്തിതിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും

ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ട അവകാശ ആനുകൂലയങ്ങൾ

ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാഎന്നുും ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധനയിലൂടെലക്ഷയുംടവക്കുന്നു

വീടുവീടാന്തെം ഉള്ള വിവെദശഖെണം

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുവീൊരരും ടെന്്നദനരിൽ കണ്്ടരദ്ധതിയുടെ

നിർവഹണടത്തക്കുറിച്ചുും രുണഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും

സ്വരൂരിക്കുന്നു

തതളിവദ്ശഖെണം

ഫയൽരരിദശാധന ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധന വീെുവീൊരരും ഉള്ളവിവരദശഖരണും

തുെങ്ങിയഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയകടണ്ടത്തലുകളുടെവസ്തു നിഷ്ഠമായടതളിവ്ദശഖരണുംനെത്തുന്നു

 ാമൂഹയദരാധവൽക്കെണം

സ്ാമൂഹയഇെടരെലുകളിലൂടെ രദ്ധതിവിജയും ഉറപ്പുവരുത്തി രൗരാവദബാധും ഉയർത്തുകയുും

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾനെപ്പിലാക്കുന്നു

റിദപ്പാർട്്ടതയ്യാറാക്കൽ

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലുകളുും നിരമനങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ചടെയ്ത ് അുംരീകാരും നെത്തുന്നതിനാവശയമായ

കരെ്റിദപ്പാർട്ട്തയ്യാറാക്കുന്നു

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റഗ്ഗാമ ഭ

രശ്ചാത്തലുംഒരുക്കൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടേിനത്തിൽസ്ൗകരയ ഗ്രേമായസ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസ്ഭ

ദെർന്്നകരെ്റിദപ്പാർട്ട് അവതരണവുും െർച്ചയുും നിർദേശങ്ങളുും തിരുത്തൽഗ്രഗ്കിയകളുും

അുംരീകാരുംദനെിടയെുക്കുകയുുംതുെർനെരെികളുും

 ടനാട് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്

ദകാട്ടയും ജില്ലയിടല ളാലും ദലാക്കിൽകെനാെ് ഗ്രാമരഞ്ായത്ത്സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നു െതുരഗ്ശ

കിദലാമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള രഞ്ായത്ത് ആണ് കെനാെ് വെക്ക് ഇെുക്കി ജില്ലയിടല കരിങ്കുന്നും

മുട്ടും രഞ്ായത്തുകൾ ് കിഴക്ക് ദമലുകാവ് രഞ്ായത്ത് ഇെുക്കി ജില്ലയിടല മുട്ടും രഞ്ായത്തുും

ടതക്ക് കരൂർ ഭരണങ്ങാനും രഞ്ായത്തുകൾ രെിഞ്ഞാറ് രാമരുരും രഞ്ായത്തുും അതിർത്തി

രങ്കിെുന്നു ഇെനാെ് ഭൂഗ്രകൃതി ദമഖലയിൽ സ്ഥിതിടെയ്യുന്ന കെനാെ് ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് കുന്നിൻ
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ഗ്രദേശങ്ങളുും താഴവ്രകളുും സ്മതലങ്ങളുും നിറഞ്ഞതാണ് കാർഷിക സ്മൃദ്ധമായ

ഗ്രദേശമായതിനാൽദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതികാർഷികദമഖലയിൽരുത്തൻഉണർവ്്വ

രകർന്നിട്ടുണ്്ട ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ രഞ്ായത്ത് ഗ്രശുംസ്നീയമായ തരത്തിൽ

നെപ്പിലാക്കിവരുന്നു

 ആടകജനസ്ുംഖയ

 രുരുഷന്മാർ

 സ്്ഗ്തീകൾ

 ജനസ്ാഗ്രത

 സ്്ഗ്തീരുരുഷഅനുരാതും

 ടമാത്തുംസ്ാക്ഷരത

 വാർഡുകളുടെഎണും

വിവെങ്ങൾ
ജില്ലാത

ലം

ദലാക്ക്ത

ലം

പഞ്ചായ

ത്ത്തലം

സ്ൃഷ്ടിച്ചടതാഴിൽേിനങ്ങൾ

ലക്ഷും

കുെുുംബങ്ങൾക്ക്നൽകിയിരിക്കുന്നശരാശരിടതാഴിൽേി

നങ്ങൾ ലക്ഷും

േിനങ്ങൾരൂർത്തീകരിച്ചകുെുുംബങ്ങൾ

ആടകടതാഴിടലെുത്തകുെുുംബങ്ങൾ ല

ക്ഷും

ആടകടതാഴിടലെുത്തടതാഴിലകൾ ല

ക്ഷും

ആടകടതാഴിൽേിനങ്ങൾഎസ്സി

ടതാഴിലാളികൾക്ക്ശതമാനത്തിൽ

ആടകടതാഴിൽേിനങ്ങൾഎസ്ടിടതാഴിലാളികൾക്ക്ശ

തമാനത്തിൽ

 

താതഴപറയുന്ന വർക്കു ൾ ആണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദ ാഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയത് 

ആത അനുവേിച്ചത്



 

7 
 

ഗ് 

മ

നം

ഗ്പവൃ

ത്തി

ദ ാ

ഡ്

ഗ്പവൃത്തിയുതട

ദപെ്

അവിേഗ്ദതതാ

ഴിൽദവതനം

വിേഗ്ദതതാഴി

ൽദവതനം

അർദ്ധ വിേഗ്ധ

തതാഴിൽ

ദവതനം

 ാധന

ഘട

 ം

ആ

ത 

മാനത്തൂർ

വാർഡിടല

കരികില ദതാെ്

നീർത്തെത്തിടല

ടെറുകിെ

നാമമാഗ്ത

കർഷകരുടെ

ഭൂമിയിൽ മഴക്കുഴി

കയ്യാല

രെുതാകുളും

നിർമാണും

മാനത്തൂർ

വാർഡിടല രിഴക്

ദതാെ്

നീർത്തെത്തിടല

കർഷക ഭൂമിയിൽ

മഴക്കുഴി കയ്യാല

നിർമാണും

കലഫ് ഭവന

രദ്ധതി സ്ുഷമ

രാധാകൃഷ്ണൻ

ടതദക്കൽ

കലഫ് ഭവന

രദ്ധതി

രമണി കുട്ടപ്പൻ

ഇളുംലാവിൽ

മാനത്തൂർ

കലഫ് ഭവന

രദ്ധതി

യമുനാദേവി

കവഷ്ണവി നിലയും

രാലക്കുഴി

മുകളില് ടകാെുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികൾ ഓഡിറ്റ് കാലയളവില് തുെങ്ങിയിട്ടുള്ളതുും ഓഡിറ്റ്

കാലയളവില്അവസ്ാനിച്ചതുമാണ്  എന്നാൽ,്ഒടരണും്ongoing്വർക്ക്്ആണ്. 
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ഗ് മ

നം

ഗ്പവെത്്തിദ ാഡ് ഗ്പവെത്്തിയു

തടദപെ്

 ൃഷ്ടിച്ച

അവിേ

ഗ്ദ്ധ

തതാഴിലു

 ള്

അവിേഗ്ദ്ധദവതനം

മാനത്തൂർ

വാർഡിടല

കരികില ദതാെ്

നീർത്തെത്തി

ടല

ടെറുകിെ

നാമമാഗ്ത

കർഷകരുടെ

ഭൂമിയിൽ

മഴക്കുഴി

കയ്യാല

രെുതാകുളും

നിർമാണും

മാനത്തൂർ

വാർഡിടല

രിഴക് ദതാെ്

നീർത്തെത്തി

ടല കർഷക

ഭൂമിയിൽ

മഴക്കുഴി

കയ്യാല

നിർമാണും

കലഫ് ഭവന

രദ്ധതി സ്ുഷമ

രാധാകൃഷ്ണൻ

ടതദക്കൽ

കലഫ് ഭവന

രദ്ധതി

രമണി കുട്ടപ്പൻ

ഇളുംലാവിൽ

മാനത്തൂർ

കലഫ് ഭവന

രദ്ധതി

യമുനാദേവി

കവഷ്ണവി

നിലയും

രാലക്കുഴി
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എഎം ി  അദ്ധയായം ഗ്പ ാെമുള്ള ഗ്പവൃത്തി യൽ പെിദശാധനയുതട

 തണ്ത്തലു ൾ

 വർദപജ്

ഗ്രകാര ഉള്ളകവർദരജിനറ് ദകാപ്പിആണ്എല്ലാഫയൽലുുംകാണാൻസ്ാധിച്ചത്

തെക്്കലിസ്റ്റ്

ഒരു ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ ഏത്ദരജിലാണ്

സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ഇടഗ്രകാരും ഉള്ളടെക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാൻസ്ാധിച്ചില്ല രകരും വിശേീകരണരീതിയിൽ ഉള്ള എഴുതി

തയാറാക്കിയടെക്ക്ലിസ്്റ്ആണ്കാണാൻസ്ാധിച്ചത്

ആക്ഷൻപ്ലാൻദ ാപ്പി

ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തിരഞ്ായത്തിടലനെപ്പുവർഷത്തിടലആനുവൽആക്ഷൻലാനിൽഉൾടപ്പട്ടതാണ്

എന്ന്ടതളിയിക്കുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻലാൻനട്റദകാപ്പി എല്ലാഫയൽകളിലുുംആക്ഷൻ

ലാൻനട്റദകാപ്പിഉണ്ടായിരുന്നു

എസ്റ്റിദമറ്്റ

ഒരു ഗ്രവൃത്തി എങ്ങടന എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്്ന സ്ദങ്കതികമായി ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന

ആധികാരികദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ് രരിദശാധന ഭാരമായി കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത്എല്ലാ ഗ്രവൃത്തി

ഫയലുകളിലുും എസ്റ്റിദമറ്റ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ

ജനകീയഭാഷയിൽ ദവണും എസ്റ്റിദമറ്റ്തയ്യാറാക്കാൻ എസ്റ്റിദമറ്റ് നു ഒരു കവർ ദരജ് ഉണ്ടായിരുന്നു

ഇതിൽ എസ്്റിദമറ്റിടല വിവരങ്ങൾ ജനകീയ ഭാഷയിൽ വയക്തമാക്കിയിരുന്നു എല്ലാ

ഫയലുകളിലുും ഡീകറ്റൽഡ് എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻസ്ാധിച്ചു അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽഅല്ലാരുന്നു

കൂൊടത ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റിനട്റ ഫയലുകളിൽ അബ്സസ്ഗ്ൊക്ട് എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു

എസ്റ്റിദമറ്റ്എല്ലാുംസ്ാക്ഷയടരെുത്തിയിരുന്നു

 ാദേതി ാനുമതിപഗ്തം

ഒരു ഗ്രവൃത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധരുടെ അനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിനുള്ള

ആധികാരിക ദരഖയാണ്സ്ാദങ്കതിക അനുമതിദരഖ രരിദശാധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളിലുും

സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖയിൽ ഒപ്പിെുന്ന സ്ാദങ്കതിക

വിേഗ്ധർ അതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ട തീയതി കൂെി ദെർദക്കണ്ടതുണ്്ട അതിനാൽ ഇക്കാരയത്തിൽ

ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തണ്ടതാണ് ്രരിദശാധിച്ചഎല്ലാഫയലുകളിലുുംടസ്കയൂർദകാപ്പിആരുന്നു

ഭെണാനുമതിദെഖ

ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണസ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി

ദരഖ ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലുകളിലുും സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ് ് രരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലുും

ടസ്കയൂർദകാപ്പികാണാൻസ്ാധിച്ചു

ഡിമാൻഡ്ദ ാം

ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് നൽകുന്ന അദരക്ഷയാണ് ഡിമാൻഡ്ദഫാും

ടതാഴിൽ ആവശയടരട്ടവർക്ക് േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ദജാലിനൽകിദയാ എന്നറിയുവാൻ
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സ്ഹായിക്കുന്ന ദരഖകൂെിയാണ് രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഡിമാൻഡ് ദഫാും കാണുവാൻ

സ്ാധിച്ചു

വർക്്കഅദലാദക്കഷ്ൻദ ാം

ഗ്രവൃത്തിഅനുവേിച്ചുടകാണ്്ടനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർ നൽകുന്നഅനുമതിയാണ് വർക്ക്

അടലാദക്കഷൻദഫാ അദരക്ഷിച്്ച േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രവൃത്തിലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ

ദഫാുംസ്ഹായിക്കുും രരിദശാധിച്ചഎല്ലാഫയലിലുുംടതാഴിൽഅനുവേിച്ചദരഖഉണ്ടായിരുന്നു

മസ്റ്റർദറാൾ

ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർനില ദരഖടപ്പെുത്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റർദറാൾ മസ്റ്റർ

ദറാളുകളിൽബിരി ഒ ടസ്ഗ്കട്ടറിഎന്നിവർതീയതിവച്്ചഒപ്പ് സ്ീൽഎന്നിവരതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്

രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഉദേയാരസ്ഥൻ മസ്റ്റർദറാൾ സ്ാക്ഷയടരെുത്തിയിരുന്നു തിയതി ്എും ്

ബുക്ക് നമ്പർ ദരജ് നമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു ് ദമറ്റ്നട്റ ദരര് ഒപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു

ദലാക്ക്ദഗ്രാഗ്രാുംഓഫീസ്ർ ടസ്ഗ്കട്ടറിഎന്നിവർസ്ാക്ഷയടരെുത്തിയിരുന്നു

മെഷർമെനറ്്ബുക്്ക

ഒരു പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ്പപ്രകാരം കൃത്യോയ അളവിൽ ആണപ ചെമേണ്ടത്പ എന്ും 

ചെയ്തിരിക്കുന്ത്പ ഇപ്രകാരം ത്ചന്ചയന്പ േനസ്സിലാക്കുന്ത്ിനുേുള്ള ആധികാരിക മരഖയാണപ   

ചേഷർചേനപറപബുക്കപ

രരിമ ാധനക്ക്  വിമധയോക്കിയ  ഫയലുകളിലുും ചേഷർചേനപറപബുക്കപ ഉണ്ടായിരുന്ു

ചേഷർചേനപറപ ബുക്കുകൾ രഞ്ചായത്തിൽനിന്ും െുേത്ലചെട്ട ഉമ്യാഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യചെടുത്തി 

നൽമകണ്ടത്ാണപ ചേഷർചേനപറപബുക്കും സക്ഷ്യചെടുത്ിയത്ും പ്കേനമ്പർ ഇട്ടത്ും ആയിരുന്നു

മെറ്റീരിയൽമ്രൊക്യൂർമെന്റ്

ഒരു പ്രവൃത്തിക്കപ സാമേത്ിക എസ്റ്റിമേറ്റ്പപ്രകാരം ആവ യേുള്ള സാധനസാേപ്ഗികൾ 

വാങ്ങുന്ത്ിനുള്ള നടരടിപ്കേങ്ങൾ പ്രത്ിരാ്ിക്കുന് മരഖയാണ് ചേറ്റ്ീരിയൽ ചപ്രാകയൂർചേനപറപ

 

വേജ് ലിസ്റ്റ്

േസ്റ്റർ മറാളിനപ ആനുരാത്ികോയി ചത്ാഴിലാളിക്കപ മവത്നം അനുവ്ിച്ചു എന്പ 

ചത്ളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക മരഖയാണപ മവജപ ലിസ്റ്റപ രരിമ ാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എല്ാം 

മവജപ ലിസ്റ്റപ കാണാൻ സാധിച്ചു എല്ലാഫയലുകളിലുുംമസ്റ്റർദറാളിന്അനുസ്രിച്ചുആയിരുന്നുദവജ്

ലിസ്റ്റ്ടഗ്കമീകരണും ഇതുഫയൽടവരിഫിദക്കഷൻസ്ുരമമാക്കി  

ഫണ്്ട്്രൊൻസ്ഫർഓർഡർ

േസ്റ്റർമറാളിനും മവജപ ലിസ്റ്റിനും ആനുസരിച്ചപ ചത്ാഴിലാളിക്കപ മവത്നം കകോറിമയാ എന്പ 

ഉറൊക്കാനുള്ള മരഖയാണപ  ഫണ്ടപപ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  ദരഖ ഒരു ഫയലിലുും കാണുവാൻ

സ്ാധിച്ചില്ല

 

മെറ്റീരിയൽ േൗച്ചർ ആൻഡ് ബിൽ

സാധനസാേപ്ഗികൾ ആവ യോയ പ്രവൃത്തികൾക്കപ  സാേപ്ഗികൾ വിത്രണംചെയ്തത്ിനപചറ 

ബില്ുകളും വൗച്ചറുകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിമക്കണ്ടത്ാണപ  

 

വഫൊവടൊ്രൊഫ്
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ഒരുപ്രവൃത്തി ത്ുടങ്ങുന്ത്ിനു േുൻരും പ്രവൃത്തി നടന്ു 

ചകാണ്ടിരിക്കുമമ്പാഴും പ്രവൃത്തി രൂർത്തിയായത്ിനു മ ഷവുേുള്ള േൂന്പഘട്ടത്തിലുള്ള മഫാമട്ടാ 

പ്രവൃത്തി ഫയലിൽസൂക്ഷ്ിമക്കണ്ടത്ാണപ എന്ാൽ രരിമ ാധിച്ച  ഫയലുകളിൽഒരുഘട്ടത്തിടല

ദഫാദട്ടാ മാഗ്തുംആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജിമയാ     ടാചെടപ    മഫാമട്ടാപ്ഗാഫപ ഒരു ഫയലിലും     

ഉണ്ടായിരുന്ില്

്രേൃത്തിരൂർത്തീക്രണസൊക്ഷ്യര്രം

 പ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്ത്ിനപചറ മരഖയാണപ പ്രവൃത്തി രൂർത്തീ കരണ സാക്ഷ്യരപ്ത്ം  

രരിമ ാധിച്ച ഫയലുകളിൽഇത്കാണാൻസ്ാധിച്ചു  

മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്റ്സ്ലിപ് 
 

ഒരുപ്രവൃത്തിയുചട ഓമരാഘട്ടത്തിനപചറയും േസ്റ്റർമറാൾ അനുവ്ിച്ചപ  ചത്ാഴിലാളികൾക്കപ 

മവത്നം നൽകുന്ത്പ വചരയുള്ള ഓമരാഘട്ടങ്ങളും ഏചത്ാചക്ക ത്ീയത്ികളിൽ നടന്ു എന്പ 

േനസ്സിലാക്കാനാണപ േസ്റ്റർമറാൾ മൂവ്ടമനറ്് സ്ലിര് രരിമ ാധിച്ച ഫയലുകളിൽ േസ്റ്റർമറാൾ

മൂവട്മനറ്്സ്ലിര്ഉണ്ടായിരുന്നു നിർബന്ധമായിട്ടുുംസ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടദരഖയാണിത്

 

 

 

 

 

സസറ്്റഡയറി

പ്രവൃത്തി സ്ഥലചത്ത േുഴുവൻ വിവരങ്ങളും മരഖചെടുത്തുന്ത്ിനപ മവണ്ടിയുള്ള 

ആധികാരിക മരഖയാണ് കസറ്റ്പഡയറി  രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എല്ലാും കസ്റ്റ് ഡയറി

ഉണ്ടാരുന്നു

വറൊസ്രർദിേസം 

വാർഷിക ോസ്റ്റർപ്ലാൻ പ്രകാരം എല്ാ രഞ്ചായത്തുകളിലും മറാസപ്ഗർ ്ിവസം 

ആെരിക്കണം എന്പ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടപ.കെനാെ്രഞ്ായത്തിൽദറാസ്്രർേിവസ്ുംആെരിച്ചിട്ടുണ്്ട

രഞ്ചൊയത്തിൽസൂക്ഷ്ിച്ചിരിവക്കണ്ട് രജിസ്റ്ററുക്ൾ

ചത്ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബാമരക്ഷ്യുചട രജിസ്റ്റർ

ചത്ാഴിൽ ആവ യചെട്ടത്ും ചത്ാഴിൽ അനുവ്ിച്ചത്ും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ

പ്രവൃത്തിയുചട ലിസ്റ്റും െിലവും വി ്ാം ങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ

സ്ഥിരആസ്ഥികളുചട രജിസ്റ്റർ

രരാത്ി രജിസ്റ്റർ

സാധന രജിസ്റ്റർ

പ്ഗാേസഭ രജിസ്റ്റർ

 മരൊഴിൽ  ാർഡ് െജിസ്റ്റർ

 തതാഴിൽ   ാർഡ്അവരക്ഷ് െജിസ്റ്റർ - 

ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ രരിദശാധിച്ചതിനട്റ ഫലമായി ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതിനട്റ ദരഖ

ലഭിച്ചു  ഈ രജിസ്റ്ററിൽ തടന്ന ദജാബ് കാർഡ് വിതരണും ടെയ്തതിനട്റ ലിസ്റ്റ്

ഉൾടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയി കണ്ടു േിവസ്ത്തിനകും ദജാബ് കാർഡ് വിതരണും

ടെയ്യണടമന്ന വസ്തു ത നിലനിൽടക്ക ഈ രജിസ്റ്ററിൽ അദരക്ഷാതീയതി ഒന്നുും നൽകിയിട്ടില്ല
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അതുടകാണ്്ട ടതാഴിലാളികൾക്ക് േിവസ്ത്തിനകും ദജാബ് കാർഡ് ലഭയമാദയാ എന്ന്

അനുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല  കാലയളവിൽ മാനത്തൂർ വാർഡിൽ ടതാഴിൽ ടെയ്ത എല്ലാ

ടതാഴിലാളികളുടെയുും രറമ്പ് ഉെമകളുടെയുും വിവരങ്ങൾ ദജാബ് കാർഡ് ടരജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ

സ്ാധിച്ചു

 േർക്്ക രജിസ്റ്റർ (്രേർത്തിയുമര രടിക്യും ചിലേും േിശദൊ ശങ്ങളും    

                                   സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ )

ഓഡിറ്റിുംര് നെത്തിയ എല്ലാ ഗ്രവർത്തനങ്ങളുും വർക്ക് ടരജിസ്റ്ററിൽ കാണുവാൻ സ്ാധിച്ചു

ഉദേയാരസ്ഥർആരുും തടന്ന ഇത് സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല ടരജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ഗ്രവർത്തിയുടെയുും

ആരുംഭ തിയതിദയാ അവസ്ാനിച്ച തിയതിയുും ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല വാർഡ് തലത്തിൽ

ടഗ്കമടപ്പെുത്തിയ രജിസ്റ്റർ ആണ് സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലക്ക് ഇൽ

നിന്നുുംടഡൗൺദലാഡ്ടെയട്തെുത്തദകാപ്പിബയൻറ്ടെയ്തുസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

തമറ്റീെിയല്െജിസ്റ്റെ്

സ്ാധന രജിസ്റ്റര് ഗ്കമ നമ്പര് ഉള്ളതുും രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പെു

ത്തിയതുമായിരിക്കണും എല്ലാ ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും വർക്ക്്ദകാഡ് കൂെി ദരഖടപ്പെുത്തണും ഓദരാ

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുും ആവശയമായ ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമൻറ് രജിസ്റ്റർ ദസ്റ്റാക്ക് ടരജിസ്റ്ററിൽ

കാണുവാൻസ്ാധിച്ചു

ഗ്ഗാമ ഭെജിസ്റ്റർ

ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ഗ്രാമസ്ഭ കൂെിയായിട്ടുണ്്ട എന്ന്മനസ്ിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു

കാലയളവിൽ ദലബർ ഗ്രാമസ്ഭ നെത്തിയിട്ടുണ്്ട എന്ന് ഗ്രാമസ്ഭ ടരജിസ്റ്ററിൽ കടണ്ടത്തി

എന്നാൽ അതിനട്റ റിദപ്പാർട്ട് രൂരണ്മായിരുന്നില്ല ആേയ ഗ്രാമസ്ഭയുടെ തിയതി വയക്തമല്ല

മടറ്റാന്്നഭാരികമായറിദപ്പാർട്ട്ആയിരുന്നു ആേയടത്തഗ്രാമസ്ഭയിൽ ദരർരടങ്കെുത്തു

സ്ഥിെആസ്ഥി ളുതടെജിസ്റ്റർ

ഈ രജിസ്റ്റര് ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പെുതിയതുും ഗ്കമനമ്പര് ഇട്ടിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണും  

കാലയളവിടല അസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ രൂർണമല്ല വാർഡിടല വർക്കിൽ എണും മാഗ്തദമ അസ്റ്റ്

ടരജിസ്റ്ററിൽകാണുവാൻ സ്ാധിദച്ചാളു

പൊതിെജിസ്റ്റർ

രരാതിരജിസ്റ്ററിൽരരാതികടളാന്നുുംതടന്നദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നില്ല

VII)ഡിമാൻഡ്െജിസ്റ്റർ 

ഗ്രിനറ്് ടെയ്ത രൂരത്തിൽഉള്ളഡിമാൻഡ്രജിസ്റ്റർകാണുവാൻസ്ാധിച്ചു

 യാഷ്്രുക്്ക

2018-2019് കാലയളവിടല് കയാഷ്് ബുക്ക്്് കാണുവാൻ് സ്ാധിച്ചു.് ഇത്് രഞ്ായത്ത്്് ടസ്ഗ്കട്ടറി്

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിരുന്നു. 

 ിറ്റി ൺഇൻ ർദമഷ്ൻദരാർഡ്

സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ സ്ഥാരിദക്കണ്ടത്.

സ്ിറ്റിസ്ൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡിടലരരിദശാധനനെത്തിയഗ്രവർത്തികൾരൂർത്തിയായതിന്

ദശഷും ആണ് ദബാർഡ് സ്ഥാരിച്ചത്  ഡിസ്്ദല ദബാർഡ് കലഫ് ഭവനങ്ങളിൽ ദബാർഡ്

രതിപ്പിച്ചതായികാണുവാൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

െി ിത്സാലഭയത

രരിദശാധിച്്ചഒരുഫയലിലുുംെികിത്സസ്ുംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നില്ല
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നിെീക്ഷണങ്ങൾ

മഴക്കുഴി നിർമ്മാണും നല്ല രീതിയിൽ നെന്നിരുന്നു കമയൂണിറ്റി ടമാബികലദസ്ഷനട്റ

ഭാരമായിഇദപ്പാഴടത്ത രണി നെക്കുന്ന കസ്റ്റിടലത്താനുും ടതാഴിലാളികളുമായി

സ്ുംസ്ാരിക്കുവാനുും സ്ാധിച്ചു അതിൽനിന്നുും രെുത രണിയായുധങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ

ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന രിരി വിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നുും കഴിഞ്ഞ ടതാഴിലുകളുടെ ദവേനും
ലഭിച്ചിട്ടില്ല

നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർക്്കആയുള്ളനിർദേശങ്ങൾ

രി ഡി ഓ

മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ ബി ഡി ഓ കൃതയമായി ഒപ്പുും തിയതിയുും സ്ീല് രതിപ്പിക്കുവാൻ

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്

അക്കൗണ്്ട ഡി ഇ ഓ അടഗ്കഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ ഓവർസ്ിയർ ദമറ്റുമാർ എന്നിവർക്ക്

അവരുടെ െുമതലകടള കുറിച്ചുും ഉത്തരവാേിത്തങ്ങടള കുറിച്ചുും ഏടറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കാൻ

സ്ാധിക്കുന്നഗ്രവർത്തികടളകുറിച്ചുുംമതിയായടഗ്െയിനിങ്നൽകുക

ബി ഡി ഓ കഴിയുന്ന സ്രർഭങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികടളയുും ടതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങദളയുും

സ്രർശിക്കുന്നത്രുണുംആയിരിക്കുും

ത ഗ് ട്ടറി അ ിസ്റ്റന്റ് ത ഗ് ട്ടറി

മസ്റ്റർദറാളിൽഒപ്പുുംസ്ീലുുംതീയതിയുുംകൂെി ദെർക്കുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക

രജിസ്റ്ററുകൾഎുംബുക്ക്എന്നിവസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിആധികാരികതഉറപ്പുവരുത്തുക

ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ െികിത്സെിലവുകൾകൃതയമായി

അനുവേിക്കുവാൻഉള്ളനെരെിസ്വീകരിക്കുക

വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററി കമ്മിറ്റിടയ ശക്തിടപ്പെുത്തുക ആറുമാസ്ത്തിടലാരിക്കൽ

രുനഃസ്ുംഘെിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്യുക

നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർ

അക്കൗണ്്  ഡിഇഓഅതഗ് ഡിറ്റഡ്എഞ്ചിനീയർ ഓവർ ിയർ

വർക്ക് ഫയലുകളിൽആനുവൽ മാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലറിൽ രറയുന്ന ഗ്രകാരമുള്ള ദഡാകയുടമന്റ്

ഉടണ്ടന്്നഉറപ്പുവരുത്തി ഗ്രവർത്തിഫയൽടെയ്യുക

കസ്ഡ് ഡയറിയിൽ ടെക്ക് ലിസ്റ്റ് ടഗ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിുംര് ഗ്രവർത്തിക്കു ദവണ്ടി ഉരദയാരിച്ച

സ്ാധനങ്ങളുടെ വിവരും െികിത്സാടച്ചലവ് സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ടതാഴിൽ ഉരകരണങ്ങളുടെ

വാെക ടതാഴിലാളികളുടെ സ്ാക്ഷയരഗ്തും രദ്ധതി ടെലവ് വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ്

കമ്മിറ്റിറിദപ്പാർട്ട്തുെങ്ങിയവിവരങ്ങൾകൃതയമായിഎഴുതിസ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിന്ടമറ്റിനുനിർദേശും

നൽകുക

കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ ടതാഴിൽ സ്രർശിച്്ച ടെയ്ത ടതാഴിൽ അളന്്ന എും ബുക്കിൽ

ദരഖടപ്പെുത്തുക

ഡിമാൻഡ് അനുസ്രിച്്ച ടതാഴിൽ നൽകുക ടതാഴിലാളികൾക്ക് അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയും

ഉറപ്പുവരുത്തുക

ദമറ്്റ

മസ്റ്റർദറാൾകൃതയമായിഒപ്പുടവപ്പിക്കുക

ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരുംഅെയാളടപ്പെുത്തുക

മസ്റ്റർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെുത്തുക

കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണമായുുംരൂരിപ്പിക്കുക
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ടതാഴിൽ കസ്റ്റുകളിൽ ടവച്്ച അരകെും നെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ ഡയറിയിൽ എഴുതുകയുും

നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയിക്കുകയുുംെികിത്സഉറപ്പാക്കുകയുുംടെയ്യുക

നിശ്ചിതഅളവിലുുംരുണനിലവാരത്തിലുുംദജാലിടെയ്യുന്നുണ്്ടഎന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തുക

ഏതറ്റടുക്കാവുന്നഗ്പവർത്തി ൾ

വിഭാഗം എ

രാത്മയാരത്തപമുള രാമച്ചും തുെങ്ങിയവവച്്ചരിെിപ്പിക്കുക കജവദവലിനിർമ്മാണും

വിഭാഗം രി

വാർഡിൽ ഉൾടപ്പെുന്ന ടരാതുകിണറുകളുടെ നവീകരണും റീൊർജ്ജ് രുരയിെങ്ങളിൽ

ഉരകാരഗ്രേമാകുന്നതരത്തിലുള്ള്കജവമവലി്നിർമ്മാണുംനീരുറവ്സ്ുംരക്ഷണും്സ്ാധയമാകുന്ന്

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾഫലവൃക്ഷകത്നട്ട്്്്്രരിരാലനുംടരാതു-സ്വകാരയ്കുളങ്ങളുടെ്നവീകരണും

വിഭാഗം  ി

ആട്ടിൻകൂെ് ദകാഴികൂെ് രശുടതാഴുത്ത്നിർമ്മാണും

ഐഎച്്ചഎച്്ചഎൽ്ഗ്രവർത്തികൾ

േത്സയക്കുള്നിർമ്മാണും

വിഭാഗം ഡി

സ്വയുംസ്ഹായ്സ്ുംഘങ്ങൾക്ക്്കൂട്ടക്ൃഷിക്ക്് നിലടമാരുക്കൽ്അുംരൻവാെി സ്്കൂൾ്െുറ്റുമതിൽ്

നിർമ്മാണും

ഉദേയാഗസ്ഥെുതടെുമതല ൾ

ദലാക്്കദഗ്പാഗ്ഗാംഓ ീ ർ

് രഞ്ായത്തുകടള് ടതാഴിലുറപ്പു് രദ്ധതിയുടെ് ടഷൽഫട്ഷൽഫഓ്ഫ് ടഗ്രാജക്റ്റ്്്്്്്്്്

ത്യ്യാറാക്കുന്നതിലുും് വിദകഗ്രീകൃതാസ്ൂഗ്തണും് നെപ്പിലാക്കുന്നതിലുും് രാകടപ്പെുത്തണും

ഈമസ്റ്റർദറാൾവിതരണുംടെയ്യുക രഞ്ായത്തുകളുടെ് ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെ് നിർവ്

ഹണദമൽദനാട്ടും് വഹിക്കുക രദ്ധതിയുടെ് ലഭിച്ച് വിഭവങ്ങളുടെയുും വിതരണും് ടെയ്തവ്

യുടെയുും ഉരദയാരിച്ചവയുടെയുും് കണക്കുകൾസ്ൂക്ഷിക്കുക ആവശയമായ് രജിസ്റ്ററുകൾ്

സ്ൂക്ഷിക്കുക

പഞ്ചായതസസഗ് ട്ടറി അ ിസ്റ്റനറ്ത് ഗ് ട്ടറി

ടസ്ഗ്കട്ടറി്ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെ്ദമൽദനാട്ടും,്ഗ്രവൃത്തികളുടെ്ബില്ലുകൾ്യഥാസ്മയും്

അുംരീകരിക്കുക,്ടതാഴിലാളികളുടെ്ദവതനും്യഥാസ്മയും്അുംരീകരി്ക്കുക ടതാഴിലാളികളുടെ്

ദവതനും് യഥാസ്മയും് ഡിബി ് െി മുഖാരിരും് ടതാഴിലാളികളുടെ് അക്കൗണ്ടിടലത്തിടയന്്ന്

ഉറപ്പാക്കുക.

ഓവർ ിയർ എൻജിനീയർ

ഗ്രാമസ്ഭ്തീരുമാനഗ്രകാരും്ഗ്രവൃത്തികൾ്കടണ്ടത്തുക,്ഗ്രാഥമിക്എസ്റ്റിദമറ്റ്്ത്യ്യാറാക്കുക,്

ഗ്രവൃത്തിയുടെ്സ്ാദങ്കതികമായ്കാരയങ്ങൾ്ടതാഴിലാളികൾക്ക്്വിശേമാക്കുക ഗ്രവൃത്തിയുടെ്

അളവുകൾ്ദരഖടപ്പെുത്തുക ടെക്ക്്ചേഷർ ടെയ്യുക ബില്ലുകൾ്തയ്യാറാക്കുവാൻ്ഡി ഇ ഒടയ

സ്ഹായിക്കുക
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ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ

മസ്്റ്റർദറാൾ്വിതരണത്തിന്്സഹായിക്കുക രൂർത്തിയായ്മസ്റ്റർദറാളുകൾദമറ്റിൽ്നിന്നുും്

ദശഖരിച്ചപ് വർക്കപബില്ുകൾ് രൂർത്തീകരിച്ചപ് മവത്ന വിതരണത്തിന്് നെരെി് സ്വീകരിക്കുക

രജിസ്റ്ററുകൾ്സ്ൂക്ഷിക്കുക ടതാഴിലാളികളുടെ്ദവതനും ഡിബി െി മുദഖന്എന്്ന്ഉറപ്പാക്കുക.

ദമറ്്റ

ഗ്രവൃത്തിയുടെ് ദമൽദനാട്ടും ് ടതാഴിൽകാർഡിൽ്ആവശയമുള്ള് വിവരങ്ങൾ കൃതയമായി്

ദരഖടപ്പെുത്തുക അളവ്് മരഖചെടുത്താനുള്ള് ടമഷർടമൻറ്ബുക്ക്് ് ് ് ് ് ് ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത്്

സൂക്ഷിക്കുക േിവസ്വുും് ടതാഴിലാളികളുടെ് ഹാജർ് മസ്റ്റർദറാളിൽ് ഉറപ്പുവരുത്തുക

രൂർത്തിയായമസ്റ്റർദറാൾദഡറ്റാഎൻഗ്െി്ഓപ്പദററ്ററുടെ്രക്കൽ്എത്തിക്കുക

വിവെങ്ങൾനൽ ിയതതാഴിലാളി ൾ 

o രാധാമണിദരാരാലകൃഷ്ണൻ  

o അമ്മിണിദമാഹനൻഅനുജദയഷ്

o വത്സലവാസ്ു

o സ്ുജഹരിോസ്്

o ടെൻസ്ിബിൻസ്ു

o ശാരതങ്കച്ചൻ

o ദമാളിആനറ്ണി

o ലക്ഷ്മികുഞ്ഞപ്പൻ

o ഗ്െീസ്സദബബി

o ദറാസ്മ്മദജാസ്്

o ആലിദേവസ്യ

 

ഗ്രൂപ്പ്അുംരങ്ങൾ

 ലാദരഷ്്എം

 വിഷ്ണു വിദനാേ്

 ഗ്ശീദേവിത  ി

  ംഗീതെഗ്ന്ദൻ


