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ആമുഖം 

                   ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുും 

സ്ുഗ്രധാനവുുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും.ഇരയ

യിടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത 

സ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇരയൻരാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച് ,ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 

ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു.   

ഇരയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെ

പ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരുന്നതിടനതു

െർന്ന്രാർലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാ

ഥമികലക്ഷയുംഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർഷും100ടതാഴിൽേിനങ്ങ

ൾഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്.        

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുുംഅതിലൂടെ

ോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുുംആണ്ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കുകയുുംമാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെ

കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയി

ലൂടെകഴിയുന്നു.  

   സവിശേഷതകൾ 

➢ നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത രദ്ധതി 

➢ ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ രൂർത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

➢ സ്്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും  

➢ രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയ   വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന 

➢ ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുകയുും 

ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു 

➢ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

➢ കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

➢ ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

➢ ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

➢ സ്്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 
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➢ ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്് 

  
പപൊതുസമൂഹംപദ്ധതിനിർവഹണപെപറ്റിയുംപപൊതുധനംപെലവഴിക്കു
ന്നതിപനക്കുറിച്ചംപരസയവുംസവതന്ത്ന്തവുമൊയനടെുന്നപരിശ ൊധനയൊ
ണ്സൊമൂഹയഓഡിറ്റ്.പതൊഴിലുറപ്പ്നിയമംഅനു ൊസിക്കുന്നതവർഷെിൽഎ
ലലൊവൊർഡിലുംരണ്ട്്ന്ത്പൊവ യംശസൊഷയൽഓഡിറ്റ്ന്ത്രൊമസഭനിർബന്ധമൊയുംന
ടശെണ്ട്തൊണ്.സുതൊരയതഉറപ്പചക്കുവരുെി,അഴിമതിരഹിതമൊക്കുകയും
അതുവഴിസദ്ഭരണംസൊധയമൊന്നതിനുംശസൊഷയൽഓഡിറ്റ്സമൂഹപെപൊക
പപ്പടുെുന്നു.പദ്ധതിവിഭൊവനംപെയ്യചന്നരീതിയിൽരുണശഭൊക്തൊക്കളചപടജീ
വിതസൊഹെരയെിൽഫലന്ത്പദമൊയമൊറ്റംസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനപപൊതുപണം 
രിയൊയരീതിയിൽവിനിശയൊരിച്്ലക്ഷ്യന്ത്പൊപ്തികകവരിച്ിട്ടചശണ്ട്ൊഎന്ന
വിലയിരുെലുംശസൊഷയൽഓഡിറ്റ്നടെുന്നു. 

ശസോഷയൽഓഡിറ്റ്പ് ര്കിയ 

രീതിേോസപ്തം 
 

      ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സ് സ്ുംഘും ഗ്രവർത്തി ഫയൽ രരിദശാധന,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  

സ്ന്ദർശനും, ടതാഴിലാളികൾ,രുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവരുമായുള്ള  അഭിമുഖും, എും ഐ എസ്് 

രരിദശാധന എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താടഴ രറയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാർട്്ട 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 

ഓഡിറ്റ്പ പ്ലോൻ 

1.1 ഓഡിറ്റ്  പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ 

1.2 ഓഫീസ്് സ്ന്ദർശന രരിരാെികൾ 

അഭിമുഖം 

1.3 , രഞ്ായത്്ത ഗ്രസ്ിഡൻറ്, ജനഗ്രതിനിധികൾ, ടസ്ഗ്കട്ടറി & റാഫ് 

1.4 ദമറ്റ്, ടതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  ടതാഴിലിന് ദരാകാത്ത ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉെമകൾ 

ഫയൽ രരിശേോധന 

1.5 ടരാതു ഗ്രവർത്തികൾ, വയക്തിരത ഗ്രവർത്തികൾ 

1.6 ദരഖകളുടെ ഉള്ളെക്കും - സ്ുതാരയത, രരിരൂർണ്ണത 

1.7 ഭരണസ്മിതിയുടെയുും ഉദേയാരസ്ഥരുടെയുും കാരയഗ്രാപ്തി 
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ഫീൽഡപ സന്ദർേനം, നിരീക്ഷണം 

1.8 രൂർത്തിയായ ടതാഴിലിെും, നെന്നുടകാെിരിക്കുന്ന ടതാഴിലിെും 

റഫറൻസപ 

5.1 വികസ്നദരഖ, വാർഷിക രദ്ധതി ദരഖ, എുംഐഎസ്്, രജിററുകൾ 

വിവരങ്ങളുടെ ശ്കോഡീകരണം 

1.9 ദഗ്കാസ്് ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസ്ാനവട്ട െർച്ച 

കരെപ റിശപോർട്ടപ തയ്യോറോക്കൽ 

 

പാപ്പിനിദേരി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

അട്ിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് 

രൂപീകൃതമൊയ വർഷം 1937 
ജിലല കണ്ണൂർ 

ശലൊക്ക്  കണ്ണൂർ 
തൊലൂക്ക്  കണ്ണൂർ 
വിലലജ് പൊപ്പിനിശേരി 

നിയമസഭൊമണ്ഡലം അഴിശക്കൊട് 
പൊർലിപമന്റ് മണ്ഡലം കണ്ണൂർ 
വൊർഡുകളചപട എണ്ണം 20 

വിസ്തീർണം 14.89 െ .കി .മി 
ആപക ജനസംഖ്യ 35134 

സ്ന്ത്തീകള് 19146 
പുരുഷന്മൊർ 15988 

എസ് സി കുടുംബങ്ങള് 3025 
എസ് ടി കുടുംബങ്ങള് 68 

 

 

വാര്ടഡിതന  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

വൊർഡിപന്റ ശപര് കൊടയം 
ആപക ജനസംഖ്യ 2010 

സ്ന്ത്തീകള് 1012 
പുരുഷന്മൊർ 998 
എസ്സി 86, 46(f), 40(m) 

പപൊതുസ്ഥൊപനം അംരനവൊടി(1) 
ആരൊധനൊലയങ്ങള് 2 പള്ളികള്,അമ്പലം ,കൊവുകള് 
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വാര്ടഡിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പ് അട്ിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്  

ആപക പതൊഴിൽ കൊർ് 108 
ആപക പതൊഴിലൊളികള് 135 

ആക്ടീവ് പതൊഴിൽ കൊർ് 30 
100 ദിനം പതൊഴിൽ 
പൂർെിയൊക്കിയവർ 

20 

ആപക െിലവൊയ തുക 332750 
 

 

അവകോേോധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

ടതോഴിൽ കോർഡുമോയി ബന്ധടപട്ട കോരയങ്ങൾ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി ഗ്രകാരുംഅവിേഗ്ദ  കായിക 

ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ താല്പരയമുള്ള ഏടതാരുകുെുുംബത്തിനുും ടതാഴിൽ കാർഡിനു ദവെി 

അദരക്ഷിക്കാും. ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ  ഭാരമാകാൻ ടതാഴിൽ കാർഡിനായി അദരക്ഷ 

നൽകിയ എല്ലാ കുെുുംബങ്ങൾക്കുും 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചും സ്ൗജനയമായിടതാഴിൽകാർഡ് 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദരക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്്ത ദഫാദട്ടാ  എെുക്കുന്നതിദനവെിയുള്ള െിലവ് 

ടതാഴിലാളി വഹിദക്കെി വരുന്ന സ്ാഹെരയമാണ്നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ് അതുടകാെുതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ 

സ്ൂക്ഷിദക്കെതിടെ രൂർണ്ണ ഉത്തരവാേിത്തുംടതാ ഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും ടതാഴിൽകാർഡ് അവരുടെ  കയ്യിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്  ഇത്  ഗ്രശുംസ്നീയമായ 

കാരയമാണ്. 

അഞ്ുവർഷത്തിതലാരിക്കൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുദക്കെതുെ് രുതിയടതാഴിൽ കാർഡ്   

നൽകിയിട്ടില്ല . ടതാ ഴിലാളികളുടെ  കാർഡുകളിൽ ഹാജർ ക തയമായിദരഖടപ്പെുത്തുന്നു ഇത് 

നല്ല  കാരയമാണ്. 

ഭുവുെമകൾ  സ്വരും ഭുമിയിൽ    ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി യിലൂടെ ദജാലി ടെയ്യുവാൻ ടതാഴിൽ 

കാർഡ്  എെുക്കുകയുും ടതാഴിലാളികളുടെ കൂടെ ദജാലി ടെയ്യുകയുും ദവണും , ഇവിടെ 

ഭുവുെമകൾ  ദജാലിടെയ്യാനുള്ള അദരക്ഷദയാടൊപ്പും ടതാഴില്കാര്െിനുും അദരക്ഷ  

നൽകുന്നുടെങ്കിലുും  കാർഡ് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും കകപ്പറ്റുന്നില്ല . 

െില  ഭൂവുെമകൾ  കാർഡ്  ഉടെങ്കിലുും ടതാഴിലാളികളുടെ കൂടെ ദജാലി ടെയ്യുവാൻ  

തയ്യാറാവുന്നില്ല . 

ശതോഴിൽ ആവേയടപെുന്നതപ  സംബന്ധിച്ചപ 
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ടതാഴിൽ കാർഡുള്ള  ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും  ടതാഴിൽആവശയടപ്പൊനുും ഇതുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട  ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽരങ്കാളിയാകാനുള്ള അവകാശമുെ്. ആവശയടപ്പട്ടു  

കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്മ 

ദവതനുംലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമരരമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ഉെ്  . കാെയും വാർഡിടല  

ടതാഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുള്ള അദരക്ഷനൽകാറുെ്. അദരക്ഷ 

നൽകുന്നത്  ദമറ്റ് മുഖാരിരമാണ്. അദരക്ഷ ടകാെുത്തു കകപ്പറ്റു രസ്ീത് വാങ്ങാറില്ല . അദരക്ഷ 

ഗ്ഫെ്  ഓഫീസ്ിലാണ് ടകാെുദക്കെത് എന്ന് ഇവർക്ക്   അറിയില്ല . 

ടതോഴിൽ അനുവദിച്ചതപ സംബന്ധിച്ചപ  . 

ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ടതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും . ലഭിെിദല്ലങ്കിൽടതാഴിൽരഹിതദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുെ് 

.രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ നിന്നുും അദരക്ഷ നൽകി 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന ടതാഴിൽ 

ലഭിെിട്ടെ് എന്ന്മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു ഇത്  അഭിനന്ദനാർഹമാണ് . 

ശവതനം ലഭയമോകുന്നതപ സംബന്ധിച്ചപ 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല  ടസ്ക്ഷൻ 3(2)  ഗ്രകാരുംഓദരാ  ഗ്രവ ത്തിയുടെയുും 

മറർദറാൾ  രൂർത്തിയാക്കി  രഞ്ായത്തിൽസ്മർപ്പിച്ച്15 േിവസ്ത്തിനകും ദതാഴിലാളികൾക്ക്  

ദവതനും ലഭിദക്കെതാണ്അല്ലാത്തരക്ഷും ഓദരാ  േിവസ്ത്തിനുും കുെിശ്ശികതുകയുടെ 0.05% 

എന്ന നിരക്കിൽടതാഴിലാളികൾക്നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കാൻ ടസ്ക്ഷൻ 3(3) ഗ്രകാരും 

അർഹതയുെ്. 

.്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത സൗകരയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചപ 

.  ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ഗ്രവ ത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥലത്്ത കുെിടവള്ളും,തണൽ ,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ 

കിറ്റ് എന്നീവ  ഗ്രവ ത്തി നെപ്പിലാക്കുന്ന  സ്ഥാരനും വഴിസ്ൗജനയമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

ലഭിദക്കെതുെ് . 

.കുെിടവള്ളത്തിനുള്ള  ബക്കറ്റ്     രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ലഭയമാക്കിയിട്ടുെ്   എന്ന് 

ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു .അതുദരാടല തണൽ ടസ്ൗകരയതിനുള്ളൊർദരാളിൻ ഷീറ്റുും   

ലഭിച്ചിട്ടുെ്  .ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ കിറ്റ് ക തയമായി ലഭിച്ചിട്്ടെ്  .സ്ുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആയ ബൂട്സ്, ഗ്ലൗസ്് 

എന്നിവ ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുടെങ്കിലുും അവ ഉരദയാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവ 

ആയിരുന്നു   . ടതാഴിലാളികളുമായി  നെത്തിയ സ്ുംഭാഷണത്തിൽ  ഇവ  സ്ൂെിപ്പിച്ചു . 

(അനുബന്ധും) 

രദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റ്ിംഗപ ്ഗോമസഭ സംബന്ധിച്ചപ 

ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമും SHE 22ഗ്രകാരും ഒരു രദ്ധതിആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻര് രദ്ധതിടയ  

സ്ുംബന്ധിെ് മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുും ക തയമായി ടതാഴിലാളികടള ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിന് 

ബന്ധടപ്പട്ട നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടെയുും വാർഡ് ടമമ്പർ, സ്ാദങ്കതിക ഉദേയാരസ്ഥൻ 

എന്നിവരുതെസ്ാന്നിധയത്തിൽ ഏടതങ്കിലുും ടരാതുസ്ഥലദത്താ ടതാഴിൽ ഇെങ്ങളിൽ വദച്ചാ 

രദ്ധതി  ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെടത്തെതുെ്.ഈ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ രദ്ധതി ആരുംഭ 

മീറ്റിുംരിൽ രടങ്കെുത്തു എന്ന് രറഞ്ഞു . 

ടതോഴിലിെങ്ങളിൽ ഉണ്ടോകുന്ന അരകെങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചപ 
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മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്   രദ്ധതിയിൽടതാ ഴിലാളികൾക്ക്  

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ച്  ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ളഅരകെും സ്ുംഭവിൊൽ SHE5്രകോരവും 

അധയോയം-9രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രകാരവുും െികിത്സക്ക്  ആവശയമായി വരുന്ന 

മുഴുവൻെിലവുകളുും ബന്ധടപ്പട്ട ബില്്ലകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ടക്താഴിലാളികൾക് 

ലഭയമാദക്കെതാണ്  .ഇതുകൂൊതത തതാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ച് മരണും സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 

രൂര ടതാഴിലാളിയുടെ കുെുുംബത്തിന് ലഭയമാദക്കെതാണ്  .ഒൻരതാും  വാർഡിടല  

ടതാഴിലാളികൾക് ദസ്ാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽനെന്ന ഗ്രവ ത്തികളിൽ അരകെങ്ങൾ 

ഒന്നുുംതടന്ന സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല . 

 

ടഷൽഫപ  ഓഫപ ട്രോജകപറ്റ്പ  സംബന്ധിച്ചപ 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ  കടെത്തുന്നതിന് ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

അവകാശമുെ് .ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിന്ടറയുുംഭാരത്തുനിന്നു രങ്കാളിത്തും ഉൊവുന്നുെ് 

.എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുന്നതിന് 

വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ രങ്കാളിത്തും ഉൊദവെതുെ് . 

രരോതി രരിഹോരം 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമഗ്രകാരും(SHE19) 

സ്മയബന്ധിതമായിരരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും നിയമും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു 

.രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട രരാതികൾ ദഫാണ് മുദഖന ,ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരദയാരിച്ച് ,ദരഖാ 

മൂലും എഴുതി നൽകിയുും ഇ ടമയിൽ വഴിയുും സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ 

രഞ്ായത്തിൽ  ഗ്രേര്ശി പ്പിടക്കൊതാണ്.രാപ്പിനിദശ്ശരി  രഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ 

ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ടുെ് .ടതാഴ്ലളികദളാെ് സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ല 

എന്നാണ് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത് . 

ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ്പ  നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകോേം 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്്ത  നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിട്ടിന്  വിദധയമാക്കണും എന്ന് SEC 17(2)നിഷ്കർഷിക്കുന്നു ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

നെത്തിയതായുള്ള ദരഖകൾഫയലിൽ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . 

 

ടതോഴിലോളികളുടെ കെമകൾ 

1. ക തയസ്മയത്്തടതാഴിൽസ്ഥലത്്തഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്കദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭക്ക്ക തയമായിരടങ്കെുക്കുക 

3. രണിസ്ഥലത്്തപ്ലാറികവസ്തു ക്കൾഉരദയാരിക്കുവാദനാകത്തിക്കുവാനുുംരാെുള്ളതല്ല 
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4. ഗ്രക തിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായഗ്രവ ത്തികൾഏടറ്റെുത്്തനെപ്പിലാക്കുക. 

5. ആസ്തിസ് ഷ്ടിക്കുന്നഗ്രവ ത്തികൾ   കടെത്തിദമറ്റ് ടനയുുംരഞ്ായത്്തഅധിക തടരയുും 

   അറിയിക്കുക. 

 

തോടഴരറയുന്ന3വർക്കുകൾആണപഈഘട്ടത്തിൽശസോഷയൽഓഡിറ്റ്ിനവിശധയ 

മോക്കിയതപ 

ഗ്കമനമ്പ

ർ  
ന്ത്പവർെിയുപട 
ശപരും 
ന്ത്പവര്തിപകൊ
ഡും 

മസ്റ്റർശറൊള് 
നമ്പർ  

 

ന്ത്പവ
ർെി 
കൊലയള
വ്  

 

പതൊഴി
ൽ ദിന 
ങ്ങ ള് 

 

ചിലവാ
യ തുക  

1 SC,IAY,BPL 

കുടുംബങ്ങളചപട 

ഭുമിയിൽ 

ഭുവികസനം  

IF/329967 

 

1739,1740,1741,1854,185

5, 

1856,1990,1991,1992,208

3, 

2084,2085,2174,2175,217

6 

2236,2237,2238,2334,233

5, 

2336,2398,2399,2400,258

2 

2583,2584,2623,2624,262

5 

5/11/2018— 

241/2/2019 

884 243100 

2 WC/311080 

നീർെട 

വികസനവുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷ്ണ ന്ത്പവർ 

െികള് 

1080,1081,1133,1134 

1210,1211,1312,1313,145

6 

1457,1572,1573,1672,167

3 

,1777.1778 

19/9/2018—

13/11/2018 

531 146025 

 

ന്ത്പവർെി സ്ഥല പരിശ ൊധനയിൽ മനസ്സിലൊയത്  
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Wc/311080 –നീർത്തെ  വികസ്നവുമായി  ബന്ധടപ്പട്ട മണ്്ണ  ജല സ്ുംരക്ഷണ ഗ്രവർത്തികൾ  

എന്നഗ്രവർത്തി ഫയൽ   ഗ്രകാരും     11    അദരക്ഷകളാണ് ഉൊയിരുന്നത് .ഇതിൽ  അദരക്ഷ 

ഗ്രകാരമുള്ള  മുഴുവൻ  സ്ഥലങ്ങളിലുും ഗ്രവർത്തി ടെയ്തിട്ടുെ്  .ടതങ്ങിന് തെും ഉൊക്കുകയാണ്  

ടെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ടതാഴിലാളികളുും ഭൂവുെമകളുും രറഞ്ഞു . എും ബുക്ക്   ഗ്രകാരും 103 

ടതങ്ങുകൾ  ക്ക്   തെും  എെുത്തിട്ടുെ് . എസ്ടിമാറ്റ് ഗ്രകാരും  300  ടതങ്ങുകൾക്ക്  തെും എെുക്കുന്ന 

ഗ്രവര്തിയാണ്  സ്ൂെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് .ഭുവുെമകളുടെ അദരക്ഷ ഗ്രകാരും 149  ടതങ്ങുകൾക്ക്  തെും 

എെുത്തു. (ഇദപ്പാൾ  കാെു കയറി ഒന്നുും കാണാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ) ). രെു  സ്ഥലത്്ത  നിലും  

ഒരുക്കൽ   ടെയ്തിട്ടുെ് .  അളടവെുക്കാൻ   സ്ാധിക്കില്ല .  

 

IF/329967-SC,IAY,BPL –കുെുുംബങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ  ഭൂവികസ്നും   എന്ന  ഗ്രവർത്തിയിൽ  21 

അദരക്ഷകളാണ്  ഉൊയിരുന്നത് .ഇതിൽ  മൂന്ന്  സ്ഥലത്്ത  രണി  എെുത്തിട്ടില്ല . എസ്ടിമാറ്റ് 

ഗ്രകാരും  400  ടതങ്ങുകൾക്ക്  തെും എെുക്കുന്ന ഗ്രവരത്ിയാണ്  സ്ൂെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് .ഭുവുെമകളുടെ 

അദരക്ഷ ഗ്രകാരവുും ,എും  ബുക്ക്   ഗ്രകാരവുും 195 ടതങ്ങുകൾക്ക്  തെും എെുത്്ത വളും ഇട്ടു 

മൂെിയിട്ടുെ് (ഇദപ്പാൾ  കാെു കയറി ഒന്നുും കാണാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ). രെു  സ്ഥലത്്ത  

നിലും  ഒരുക്കൽ   ടെയ്തിട്ടുെ ്.   അളടവെുക്കാൻ  സ്ാധിക്കില്ല . 

അളവുകൾ സംബ ന്ധിച്ചപ 

 

്രവർത്തിയുടെ  ശരരപ എസ്ടിമോറ്റ്ിടല 

അളവുകൾ 
എം ബുക്കിൽ 

ശരഖടപെുത്തിയതപ 
ഫീൽഡപ  തല 

രരിശേോധനയിൽ 

കണ്ടതപ  

SC,IAY ,BPL 
തുെങ്ങിയ 

വിഭാരങ്ങളുടെ 

ഭുമിയിൽ 

ഭൂവികസ്നും  

IF/329967 

ടതങ്ങിനപ തെം -480 

226.08 CUM 

രറമ്പപ 

കിളക്കുന്നതിനു -2 

1061.40CUM 

 

195 -ടതങ്ങുകൾ 

91.84 CUM 

രറമ്പപ 

കിളക്കുന്നതിനു-2 

1194.15 CUM 

195 -ടതങ്ങുകൾ 

മഴ ടരയ്ത പ തെം 

നികന്നതിനോൽ  

അളവപ  സോധയമല്ല . 

രറമ്പപ  

കിളക്കുന്നതിനു—

അളവപ  സോധയമല്ല .  

നീർത്തെ 

വികസ്നവുമായി  

ബന്ധടപ്പട്ട മണ്്ണ 

ജല സ്ുംരക്ഷണ 

ഗ്രവർതികൾ  

തതങ്ങിന് തട്ം-300  

329.70 CUM 

പറമ്പ് കിളക്ുന്നതിനു-2 

602.20 CUM 

തതങ്ങിന് തട്ം-103 

113.19 CUM 

പറമ്പ് കിളക്ുന്നതിനു-2 

816.50 CUM 

149  -ടതങ്ങുകൾ 

മഴ ടരയ്ത പ തെം 

നികന്നതിനോൽ  

അളവപ  സോധയമല്ല . 
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WC/311080 രറമ്പപ  

കിളക്കുന്നതിനു – 

അളവപ സോധയമല്ല . 

 

സിറ്റ്ിസൺഇൻഫർശമഷൻശബോർഡപ  

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ആ ഗ്രവര്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട എസ്ടിമാറ്റ്  തുക ,ആടക ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ ,സ്ാധന ദവതന ഘെകും , കാലാവധി തുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുത്തിയ നിശ്ചിതഗ്രവർത്തി  

ടരാതു ദബാർഡ് അളവിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക ്മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാരിദക്കെതുെ് 

.നവിദധയമാക്കിയ ഓഡിറ്റ്  WC/311080 ,.IF/329967  എന്നീ ഗ്രവർത്തിയുടെ സ്ിറ്റിസ്ണ് 

ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  ഗ്രവർത്തി സ്ഥലത്്ത കാണാൻ സ്ാധിെില്ല .  രണി എെുക്കുദമ്പാൾ  

മാഗ്തും  െിൻ  ദബാർഡ്   വയ്ക്കുകയാണ്   ടെയ്തത്  എന്ന്  ടതാഴിലാളികൾ   രറഞ്ഞു . 

ശമറ്റ്ി ടന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ദമറ്റ് ,രതിനാല് േിവസ്ും കൂെുദമ്പാൾ മാറി ടക്കാെിരിക്കണും . കാെയും 

വാർഡിൽ  ദമറ്റ്  മാറാറില്ല. 

നിരീക്ഷണ സംവിധോനങ്ങൾ 

ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

❖ രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പ് കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനു ദവെി നിരീക്ഷണ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .ഉദേയാരസ്ഥ സ്ുംവിധാനവുും ,ഗ്രാദേശിക തല 

കമ്മറ്റിയുും രൂരീകരിച്ചുടകാൊണ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയക്ഷ്മമായ്  

നെദത്തെത് നിയമ ഗ്രകാരും(വിഎം.സി. 

രൂരീകരിശക്കണ്ടതപഎങ്ങടനടയന്നുള്ളതപഎ.എംസിയിടലശരജ്നമ്പർ57 

ഭോഗം10.5.3.അനുസരിച്ചപആവണം)ദമറ്റ്  അുംരമാവാൻ രാെില്ല .ഈ വാർഡിൽ 

സ്മിതി അും ര ങ്ങൾ ഗ്രവർത്തി സ്ഥലും സ്ന്ദർശിക്കരുന്ടെന്നുും അവടെ വച്ച് ഒപ്പ്  

ദരഖടപ്പെുതരുനട്െന്നുും ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു . 

അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ (അനുബന്ധും ) 

 എ.എം.സി.അദ്ധയോയം-7.11.5്രകോരമുള്ള്രവൃത്തിഫയൽ -

രരിശേോധനയുടെകടണ്ടത്തലുകൾ 
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മഹോത്മോഗോന്ധി ശദേീയ  ്ഗോമീണ ടതോഴിലുരപു  രദ്ധതി  വോർഷിക മോസ്റ്റർ സരപകുലർ 

്രകോരം ഒരു വർക്കപ  ഫയലിൽ സൂക്ഷിശക്കണ്ട 22 ശരഖ കടളക്കുറിച്ചു  ്രതി രോ തികുന്നു. 

ഇതപ നിർബന്ധമോയും സൂക്ഷിടക്കണ്ടതോ ണപ . (അനുബന്ധം ) 

കവർശരജപ 

രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തി യുടെ  ഫയലിൽ വാർഷിക മാറർ സ്ർകുലർഗ്രകാരമുള്ള കവർ 

ദരജ് ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്   .  

ടെക്ക്ലിസ്റ്റപ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്രകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏത്ദരജ്മുതൽസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കു

ന്നുഎന്ന്മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെക്ക്ലിറ്.രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തി യുടെ 

ഫയലിൽ ടെക്ക്  ലിറ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

വോർഷിക കർമ രദ്ധതിയുടെ രകർപപ  

ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരും ലഭിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമ വാർഷിക കർമ്മ രദ്ധതിയിൽ 

ഉള്ടപ്പെുത്താവു.ഗ്രസ്തു തഗ്രവ ത്തിരഞ്ായത്തിടലനെപ്പുവർഷത്തിടലആനുവൽആക്ഷൻപ്ലാനി

ൽഉൾടപ്പട്ടതാണ്എന്ന്ടതളിയിക്കുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻപ്ലാൻന്ടറദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച 

ഫയലിൽ ഗ്രസ്തു ത ദരഖ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .  

എസ്റ്റിശമറ്റ്പ(ജനകീയ എസ്റ്റി ശമറ്റ്പ ) 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎങ്ങടന,എഗ്തഅളവിൽടെയ്യണടമന്ന്സാദങ്കതികമായിഗ്രതിരാേിക്കുന്നആധികാരി

കദരഖയാണ്എറിദമറ്റ് രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എസ്ടിദമറ്റ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .എന്നാൽ 

സ്ാധാരണക്കാർക്ക് ദരാലുും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ജനകീയ എസ്ടിദമറ്റ്  ഫയലിൽ 

ഉൾടപ്പെുത്തുന്നില്ല . 

സോശേതികോനുമതിര്തം 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക്സാദങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുെ്എന്നതിനുള്ളആധികാരികദരഖയാ

ണ്സ്ാദങ്കതികഅനുമതിദരഖ.രരിദശാധിച്ചമുഴുവൻഫയലുകളിലുുംസ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖഉ

ൊയിരുന്നു.സ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖയിൽഒപ്പിെുന്നസ്ാദങ്കതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ട

തീയതികൂെി  ദെർദക്കെതുെ്അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തെതാണ്. 

ഭരണോനുമതിശരഖ 

    

ഗ്രവ ത്തിടെയ്യുന്നതിന്നിർവഹണസ്ഥാരനുംനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിദരഖ  ഇത്ഫ

യലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു .  

സംശയോജിത രദ്ധതിയുടെ രകർപപ  
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രരിദശാധിച്ച മൂന്നു ഗ്രവർത്തികളുും സ്ുംദയാജിത രദ്ധതി വിഭാരത്തിൽ ടരെതതുടകാെ് 

ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ദരഖകടളാന്നുും ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

 

ഡിമോൻഡപശഫോം(ടതോഴിൽ ആവേയടപട്ടുടകോണ്ടുള്ള അശരക്ഷ ) 

വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവർത്തിക്അനുടെദം3(ബി )ഗ്രകാരും ഗ്രൂപ്പാ 

ശയോഅനുടെദം3(എ)്രകോരം വയക്തിരതമദയാ അദരക്ഷിദക്കെതാണ് .ഫയലിൽ ഗ്രൂപ്പായി 

ടതാഴിലിനു ആവശയടപ്പട്ടുടകാെുള്ള അദരക്ഷ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . 

 

വർക്കപ   അശലോശക്കഷൻ  ശഫോം(ടതോഴിൽ നൽകിയതപ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ) 

ഗ്രവ ത്തിഅനുവേിച്ചുടകാെ്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകുന്നഅനുമതിയാണവർക്ക്അടലാ

ദക്കഷൻദഫാo.അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽഗ്രവ ത്തിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാുംസ്ഹാ

യിക്കുും. രരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്രവർത്തി  ഫയലിലുും ഈ ദരഖ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .  

 

മസ്റ്റർ  ശറോൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ അതത് േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത ഹാജർനിലദരഖടപ്പെുത്തുന്ന 

ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ ദലാക്ക്  ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ 

,രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മാറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ 

ഉരദയാരിക്കാവൂ .മാറർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനു ദശഷും മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി 

ആരുംഭിക്കാൻ രാെുള്ളൂ ,മാറർ ദറാളുകൾ ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . മാറർ ദറാളിൽ ഹാജർ 

ദരഖടപ്പെുതിയതന്ു     മുക ളിലായി  തിയ്യതിദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .ഫയൽരരിദശാധിച്ചതിൽ 

നിന്നുും മറർദറാളുകളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  കാണടപ്പട്ടു.(അനുബന്ധം )മറർ ദറാളുകൾ  

രണത്തിനു  സ്മാനമാണ് ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ രാെില്ല .ഇത്  ശിക്ഷാർഹമായ 

കാരയമാണ്   . 

ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ടെയ്യുദമ്പാൾ  വിശേീകരണും നൽകി ഒപ്പ് വയ്ദക്കെതാണ് എന്നാൽ 

അവദയാന്നുും  കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല.ടമഷർ ടമന്റബ്ുക്ക് നമ്പർ   മറ ദറാളുകളിൽഉൊകണും 

അവ ഒരുമറർദറാളിൽ  ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . ഇതു ഗ്രശുംസ്നീയമാണ് . 

ടമഷർടമനപറപബുക്കപ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംക തയമായഅളവിൽആണ്ടെദയ്യെത്എന്നുുംടെയ്തിരിക്കുന്നത്ഇ

ഗ്രകാരുംതടന്നടയന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ളആധികാരികദരഖയാടണ്മഷർടമന്റ്ബുക്ക്. 

രരിദശാധനവിദധയമാക്കിയ ഫയലിൽ   ടമഷർടമനറ്്ബുക്ക്ഉൊയിരുന്നു .. 

ടമഷർടമന്റബ്ുക്കു രഞ്ായത്തിൽനിന്നുും െുമതലടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് 
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.ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണത്തിന്ടറവിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതുകരാസ്ാക്കുദമ്പാഴുുംഒെുവിൽഗ്രവ 

ത്തിയ്ക്്കഅനുവേിച്ചതുകഗ്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുുംടമഷർടമന്റബ്ുക്കി

ൽരഞ്ായത്്ത     ടസ് ഗ്ക ട്ടറിസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽനെത്തിഒപ്പ്സ്ീല്എന്നിവരതിപ്പിദക്കെതാണ്. 

ഇങ്ങടന ടെയ്തതായി കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

  

ടമറ്റ്ീരിയൽട്രോകയൂർടമനപറപ(സോധന സോമ്ഗികടളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ) 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്്ക സ്ാദങ്കതിക എറിദമറ്റ്ഗ്രകാരും ആവശയമുള്ള സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ 

വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്   ടമ റ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമെ ്.  

 

ശവജപ  ലിസ്റ്റപ 

മറർ ദറാളിന്ആനുരാതികമായിടതാഴിലാളിദക്കവതനുംഅനുവേിച്ചുഎന്നട്തളിയിക്കാനുള്ളആ

ധികാരികദരഖയാണ് ദവജ്  

ലിറ്. രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽഎല്ലാുംദവജ്  ലിറ്കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

ഫണ്ടപ്െോൻസ്ഫർഓർഡർ 

മറർദറാളിനുും,ദവജ്       ലിറിനുും  ആനുസ്രി ച്ച്ടതാഴിലാളി ക്ക്     ദവ തനും കകമാറിദയാ എന്ന് 

ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ്ഫ െ്      ഗ്ൊൻസ്ഫർ    ഓർഡർ..രരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലുും 

ഫെ് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

ടമറ്റ്ീരിയൽ  വൗച്ചർ  ആൻഡപ  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ  ആവശയമായ ഗ്രവ ത്തികൾ  ടെയ്യുദമ്പാൾ   ഇവയുടെ  

ബില്ലുകളുുംവൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. രരിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തി ഇതുമായി 

ബന്ധമില്ലാത്തത്   ടകാെ്  ഇവ  ഫയലിൽ  ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

രസീതുകളും ശരോയൽട്ടിയുംസംബധിച്ചപ. 

   സ്ഥലമുെമകളുടെ   നികുതി രസ്ീത്   ഫയലിൽ   സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

ശഫോശട്ടോ്ഗോഫപ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിതുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, 

ഗ്രവ ത്തിനെന്നുടകാെിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തിയായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടത്തി

ലുള്ളദഫാദട്ടാഗ്രവ ത്തിഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്.രരിദശാധിച്ചഎല്ലാ 

ഫയലുകളിലുും  മൂന്നു ഘട്ടത്തിടലയുുംദഫാദട്ടാഫയലിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്  

്രവൃത്തിരൂർത്തീകരണസോക്ഷയര്തം 
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ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും.ഇത് 

സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ സ്ീൽ വച്ച് സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും . രൂർത്തീകരിച്ചഎല്ലാ 

ഗ്രവ ത്തിയുടെയുുംഫയലിൽഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തുംഉൊയിരുന്നു . 

മസ്റ്റർശറോൾമൂവപടമനപറപലിപപ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിയുടെ ഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർദറാൾ അനുവേി ച്ച്ടതാഴിലാളികൾ ക്ക്   ദവ 

തനും  നൽകുന്നവരയുള്ള ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന്മ 

നസ്സിലാക്കാ ൻ മ റർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്   ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതുെ്   .      രരിദശാധിച്ച 

എല്ലാ ഫയലുകളിലുുംമറർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്ഉൊയിരുന്നു . 

ജിശയോ െോഗ്ഗപ ശഫോശട്ടോകൾ 

ജിദയാൊഗ്്ഗഡ്ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്    ര രിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ   ഉൊയിരുന്നു . 

ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ്പ  റിശപോർട്ടപ  

ഓദരാ ആറുമാസ്തിലുും     അത് വടര ടെയ്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തി 

റിദപ്പാർട്്ട  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ് .  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാർട്്ട  ഫയലിൽ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

 

സസറ്റ്പഡയറി 

ഗ്രവ ത്തിസ്ഥലടത്തമുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതി നു       ദവ െിയുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ്കസ്റ്റ്ഡയറി.  രരിദശാധിച്ച   ഗ്രവർത്തി   ഫയലിലുും കസ്റ്റ്   ഡയറി 

ഉൊയിരുന്നു . 

❖ വി. എും. സ്ി. രൂരീകരിദക്കെത്എങ്ങടനടയന്നുള്ളതഎ്.എും. സ്ി. യിടലദരജ്നമ്പർ 57 

ഭാരും10.5.3.അനുസ്രിച്ച്ആവണും. 

 

 

ശറോസപ ഗർദിവസം 

വാർഷികമാറർപ്ലാൻഗ്രകാരുംഎല്ലാരഞ്ായത്തുകളിലുുംദറാസ്് രർേിവസ്ുംആെരിക്കണുംഎന്ന്നി

ഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുെ് .ഇത് ആച്ചരിച്ചതായി ദരഖകടളാന്നുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .ദറാസ്ഗാർ േിവസ്ും 

ആെരിക്കാറുെ് എന്ന ്എും ജി എൻ ആർഇ ജി ,ഉദേയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടുെ ്. 

 

രഞ്ചോയത്തിൽസൂക്ഷിച്ചിരിശക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 

ടതോഴിൽകോർഡപ രജിസ്റ്റർ 
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ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള  അദരക്ഷ ,കാർഡ്  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള രാജിറ് ർ .ഇത് രഞ്ായത്തിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .. 

്ഗോമസഭരജിസ്റ്റർ 

വാർഡിടല ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി യുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ മിനുട്്ടസ്് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 

2/10/18  നു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ,ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്  രൂരീകരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ യുടെ 

വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .. 

വർക്കപ റജിസ്റ്റർ - 

ഗ്രവ ത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്, മറ്റവിശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിറർ 

2018-19 വടര യുള്ള   വിവിധ  ഗ്രവർത്തികടള    കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

സ്ഥിരആസ്ഥികളുടെരജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയിലുടെ സ് ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾസ്ുംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ ,സ്ഥലും 

,ആസ്തിയുടെ  സ്വഭാവും ,നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവ്  തുെങ്ങിയവ ഗ്രസ്തു ത ദരജിസ്്ടറരിൽ 

ദെർദക്കെതാണ്. 

രരോതിരജിസ്റ്റർ 

2018-19  വര്ഷും രരാതി  കിട്ടിയിട്ടുെ് രരാതിതീർപ്പു കൽപ്പിക്കുകയുും ടെയ്തിട്ടുെ് . . 

സോധന രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ ഭാരമായി വരുന്ന സ്ാധന സ്ാമഗ്രികളുടെ 

വാങ്ങൽ തീരുമാനും ഉരദയാരും നീക്കിയിരുപ്പ് ,െിലവുകൾ എന്നിവ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനുും ഗ്രസ്തു തരജിസ്്ടറരിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തെതാണ് .ഇവനാളതീകരിച്ചു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

 

നിർഹണഉശദയോഗസ്ഥർക്കോയുള്ളനിർശേേങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഒ. 

• അക്കൗെൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അഗ്കിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, 

ഓവർസ്ിയർ  ദമറ്റുമ്മാർഎന്നിവർക്ക്അവരുടെെുമതലകടളകുറിച്ചുുംഉത്തരവാേിതവങ്ങ

ടളകുറിച്ചുുംഏടറ്റെുത്്തനെപ്പിലാക്കാൻസ്ാധിക്കുന്നഗ്രവ ത്തികടള  കുറിച്ചുുംമതിയായടഗ്െ

യിനിങ് ടകാെുക്കുക 

ടസ്കട്ടറി / അസിസ്റ്റൻറപടസ്കട്ടറി 

• മറർദറാളിൽഒപ്പിനുും  സ്ീലിനുും  ഒപ്പുംതീയതികൂെിദെർക്കുവാൻഗ്ശദ്ധിക്കുക 

• ഏഴുരജിററുകൾ, എും. ബുക്ക്എന്നിവസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി  ആധികാരികതഉറപ്പുവരുത്തുക 

• ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ, അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾഎന്നിവഉറപ്പുവരുത്തുക 

• െികിത്സാെിലവുകൾക തയമായിഅനുവേിക്കുവാൻഉള്ളനെരെികൾസ്വീകരിക്കുക 
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• ഏടറ്റെുത്്തനെപ്പിലാക്കുവാൻസ്ാധിക്കുന്നവർക്കുകൾക്ക്അനുസ് തമായിടഷൽഫ്ടഗ്രാജ

ക്റ്റ്കടെത്തിവയ്ക്കുക 

• വിജിലൻസ്്ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിടയശക്തിടപ്പെുത്തുക. 

ആറുമാസ്ത്തിടലാരിക്കൽരുന:സ്ുംഘെിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്യുക 

• എഎും. സ്ിഅനുസ്രിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസ്വനങ്ങൾഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക. ദരജ് 78,16 .1 

നിർവഹണഉശദയോഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടൻറപ/ ഡി. ഇ. ഒ . അ്കിഡിറ്റ്ഡപഎൻജിനീയർ, 

ഓവർസിയർ) 

• വർക്ക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാറർസ്ർക്കുലറിൽരറയുന്ന  ഗ്രകാരമുള്ള 22 

ദഡാകയൂടമന്റസ്്  ഉടെന്ന്ഉറപ്പവരുത്തിഗ്രവ ത്തി  ഫയൽതയ്യാറാക്കുക 

• കസ്റ്റ്ഡയറിക തയമായിഎഴുതിസ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനുുംദമറ്റ്  മാർക്ക്നിർദേശുംനൽകുക 

• മറർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎത്തിച്ചുദഗ്രാജക്ട്ഇനീദഷയറ്റീവ്മീറ്റിുംഗ്കൂ െിരണിആരുംഭി

ക്കുന്നതിന്സ്ഹായിക്കുക 

• ക തയമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെുംസ്ന്ദർശിച്ചടെയ്തടതാഴിൽഅളന്ന്എുംബുക്കിൽദരഖ

ടപ്പെുത്തുക 

• ഡിമാൻഡ് അനുസ്രിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക 

• ടതാഴിലാളികൾക്ക് അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾഒരുക്കുക 

• ശമറ്റ്പ 

• മറർദറാൾക തയമായിഒടപ്പവപ്പിക്കുക 

• ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരുംഅെയാളടപ്പെുത്തുക 

• മറർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെുത്തുക 

• കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണ്ണമായുുംരൂരിപ്പിക്കുക 

• ടതാഴിൽകസ്റ്റുകളിൽടവച്ച്അരകെുംനെന്നിട്ടുടെങ്കിൽകസ്റ്റ്ഡയറിയിൽഎഴുതുക

യുുംനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയിക്കുകയുുംെികിത്സഉറപ്പാക്കുകയുുംടെയ്യുക 

• നിശ്ചിതഅളവിലുുംരുണനിലവാരത്തിലുുംദജാലിടെയ്യുന്നുെ്  എന്ന്ഉറപ്പവരുത്തുക 

 

നിർശദേങ്ങൾ 

➢ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ു േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന 

കാർഡ്  ഉെമകൾക്ക് ലഭയമാക്കണും . 

➢ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ തികച്ചുും സ്ൗജനയമായിതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ്  

അനുവേിദക്കെതാണ് . 

➢ ടതാഴിൽ  അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫെ ് ഓഫീസ്ിൽ  സ്വീകരിക്കുകയുും  ആയതിനു  കകപ്പറ്റു  

രസ്ീത്  നൽകുകയുും  ദവണും . 
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➢ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ഓവർസ്ിയരുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ 

ഗ്രവർത്തി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെത്തി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടെദയ്യെ ഗ്രവര്തി കടള ക്കുറിച്ച് 

വിശേീകരണും നൽദകെതാണ് . 

➢ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമ ഗ്രകാരും ലഭിദക്കെ അവകാശങ്ങൾ (െികിത്സാ സ്ഹായും 

ഉൾടപ്പടെ )അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുടെന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തെതാണ് . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉൊകാൻ രാെില്ല . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ദരര് വന്ന ടതാഴിലാളി തടന്ന യാണ് ഗ്രവർത്തി ടെയ്യുന്നടതന്ന് ദമറ്റ് ,ഓവർ 

സ്ിയർ ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെ കെമകൾ ക തയമായി രാലിക്കുന്നുടെന്ന് നിവഹണ 

ഉദധയാരസ്തർ ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ വിജിലൻസ്് & ദമാണിട്ടറിുംര് കമ്മറ്റി അുംര ങ്ങടള കാലാനുസ് തമായി മാറ്റുകയുും 

അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ടെദയ്യെതാണ് . 

➢ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  നിയമാനുസ് തമായി ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കൊതാണ് . 

➢ ടമദമ്മാ ഓഫ് ടരയ്ടമന്റ്റ്  ടവട്ടിതിരുത്താൻ രാെില്ല . 

➢ ടതാഴിലുറപ്പ്  അനുബന്ധ ദരഖകൾ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തുന്ന  ഉദേയാരസ്ഥൻ  തീയ്യതി  കൂെി 

ദരഖടപ്പെുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണും . 

അനുബന്ധം 

്രവർത്തി ആവേയടപട്ട ഭുവുെമകളുടെ വിവരങ്ങൾ (WC/311080) 

 

ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ 

ഭുവുെമയുടെദരര് അദരക്ഷ 

ഗ്രകാരും 

ഉള്ള 

സ്ഥലും(

ടസ്െ ്) 

അദര

ക്ഷ 

ഗ്രകാരും 

ഉള്ള 

ടതങ്ങ് 

കടെത്തി

യ ടതങ്ങ് 

റിമാർക്സ് 

1 ശദവി പക  25 15 15 പതങ്ങിന 
തടം  

2 രൊധ പി  50 16 15 പതങ്ങിന 
തടം  

3 ജൊനകി എ വി  22.5 10 10 പതങ്ങിന 
തടം  

4 ലക്ഷ്്മി  18 12 12 പതങ്ങിന 
തടം  

5 യശ ൊദൊ  .6708 5 5 പതങ്ങിന 
തടം  

6 കൃഷ്ണന് പശട്ടരി  42 16 16 പതങ്ങിന 
തടം  
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7 രൊധ എം വി  15 12 12 പതങ്ങിന 
തടം  

8 പി വി കമലൊക്ഷ്ി  37 17 17 പതങ്ങിന 
തടം  

9 അഹമ്മദ് സി എച്്  32 17 17 പതങ്ങിന 
തടം  

10 തസ്ലീമ സി എച്്  10 12 12 പതങ്ങിന 
തടം  

11 പഫൌസിയ വി  

IF/329967  
(ഭുവുടമകള് ) 

35 18 18 പതങ്ങിന 
തടം  

12  ൊന്തകുമൊരി എം  70 70 65 പതങ്ങിന 
തടം  

13 സുമിന്ത്ത പി പി  25 8 8 പതങ്ങിന 
തടം  

14 ന്ത്പവീണ പി പി  28 2 2 പതങ്ങിന 
തടം  

15 ജൊനകി  24 3 3 പതങ്ങിന 
തടം  

16 നബീസ ശക പി  32 4 4 പതങ്ങിന 
തടം  

17 ആയിഷ വി  12.5 6 6 പതങ്ങിന 
തടം  

18 ശക പി ആയിസുമ്മ  90 50  പതങ്ങിന 
തടം  

19 പദ്മിനി ടി വി  20 25  പതങ്ങിന 
തടം  

20 സഫിയ പി വി  56   നിലം 
ഒരുക്കി  

21 സജില ശക പി  15 9 9 പതങ്ങിന 
തടം  

22 ആസിയ  13 5 5 പതങ്ങിന 
തടം  

23 ബുഷറ  4.5 8 8 പതങ്ങിന 
തടം  

24 ജസീല ശക പി  11 10 10 പതങ്ങിന 
തടം  

25 ഹുംസ്  25 7 7 പതങ്ങിന 
തടം  

26 ഖ്ദീജ ശക പി  10.5 7 No പതങ്ങിന 
തടം  

27 ശക പി മറിയം  20 9 9 പതങ്ങിന 
തടം  

28 പഫൌസിയ  63 50 18 പതങ്ങിന 
തടം  
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29 വിമല  26.75 11 11 പതങ്ങിന 
തടം  

30 ശക പി 
അബൂബക്കർ  

20 10 10 പതങ്ങിന 
തടം  

31 ഖ്ദീജ എ  20 20 20 പതങ്ങിന 
തടം  

32 ശക വന് നമ്പൂതിരി  98   നിലം 
ഒരുക്കി  

33 ശക വന് നമ്പൂതിരി  57   നിലം 
ഒരുക്കി  

 

 

തിരുത്തലുകൾ കെ മറർദറാള്കടള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 

മസ്ടർദറാൾ 

നമ്പർ 

ആരുംഭിച്ച 

തീയ്യതി 
അവസ്ാനിച്ച 

തീയ്യതി 

ദമറ്റിന്ടറ 

ദരര് 

തിരുത്തൽ 

കെ 

ടതാഴിൽ 

കാർഡ്  നമ്പർ 
1210 (WC/311080) 3/10//18 9/10/18 RADHA.P 10/10/1,10/10 
1312(WC/311080) 10/10/18 16/10/18 RADHA.P 10/16, 
1313( WC/311080) 10/10/18 16/10/18 RADHA.P 9/2 
1456 (WC/311080 ) 17/10/18 23/10/18 RADHA.P 10/2 

 

വിജിലൻസപ &ശമോണിട്ടറിംഗപ കമറ്റ്ിഅംഗങ്ങൾ 

 

നമ്പർ ദരര് രേവി 
1 റീന .പി പി  വാർഡ്  ടമമ്പർ 
2 തുളസിമണികണ്ഡന്  

3 ശരഖ് .ടി  എ .ഡി.എസ്് കണവീനര് 
4 ഗ്ശീകല . എസ്സി ഗ്രതിനിധി 
5 ക ലയാണി  .ടക ടക  

6 ഗ്രഭാകരൻ  കർഷക ഗ്രതിനിധി 
7  ുനിത  കുുംെുുംബഗ്ശീ അുംരും 
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എഫപ ജി ഡി ൽരടേെുത്തവർ 

 

1 KL-02-005-004-009/2 ജാനകി .പി തക  

2 KL-02-005-004-009/4 ദേവി .തക  

3 KL-02-005-004-009/18  ുദലാചന  
4 KL-02-005-004-009/3 സശലജ .എ  
5 KL-02-005-004-010/3 പാര്ടവതി .എ  
6 KL-02-005-004-010/10 മീനാക്ഷി .ഇ  
7 KL-02-005-004-010/56 ചഗ്രിക .തക വി  
8 KL-02-005-004-010/5 ഓമന .തക വി  
9 KL-02-005-004-010/14 രാധ  
10 KL-02-005-004-010/2 ജാനകി  
11 KL-02-005-004-010/7 നാരായണി  
12 KL-02-005-004-009/7 അനിത  
13 KL-02-005-004-010/4 ലീല  
 

 

 

ജിദയാ ഗ്ട്ാക്്  (ഗ്പവര്ടത്തി സ്ഥല  ഭൂപട്ം ) 
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ഗ്പവര്ടത്തിതയ  ംബന്ധിച്ച തപാതുവായ കതണ്ത്തലുകള്  

• ഏപറ്റടുെ ന്ത്പവർെികള് പെശയ്യണ്ട് കൊലൊവസ്ഥയിൽ പെയ്യചന്നതിൽ 
പിഴവ് വന്നിട്ടചണ്ട്് . 

• അശപക്ഷ്കള്ക്ക് കകപ്പറ്റച രസീത് നൽകുന്നിലല . 
• ന്ത്പവർെി  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് സിറ്റിസണ് ഇന്ഫൊർപമഷന് 
ശബൊർ് സ്ഥൊപിക്കുന്നതിന വീഴ്െയുണ്ട്ൊയി . 

• വിജിലന്സ് ആന്് ശമൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി അംരങ്ങള് ശവണ്ട്ന്ത്ത 
ഇടപപടലുകള് നടെുന്നിലല . 

• ഭൂഉടമകള് പതൊഴിലൊളികളചപട കൂപട പണിയിൽ ഏർപപ്പടുന്നിലല . 
• ശമറ്റിനപറ െുമതല ഒരു പതൊഴിലൊളി  മൊന്ത്തമൊണ് കുശറ കൊലങ്ങളൊയി 
നിർവഹിക്കുന്നത് . 

 ഗ്രാമസഭാ നിർദ്ദേശങ്ങള്.  

•  കൂലി 15 ദിവസതത്ിനുളള്ില് ലഭികക്ണം. 

•  കൂലി വര്ടധിപപ്ികക്ണം.. 

•  മാററ്ി ന്റെ ചുമതല മാറിമാറി നിര്ടവഹികക്ാൻ തീരുമാനിചച്ു. 

•  വിജിലൻസ ്ആൻഡ ്മോണിററ്റിങ ്കമമ്ിററ്ി കാരയ്കഷ്മമാകക്ും. 

•  ആവശയ്മുളള് മുറയക്ക്് സുരകഷ്ാ ഉപകരണങങ്ള് പര്വര്ടതത്ി സഥ്ലതത് ്ലഭയ്മാകക്ും. 


