
                                                 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ ്പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ട ്

കണ്ണൂർ ജില്ല 

കതൂ്തപുറമ്പ ് ദലാക്ക ്

കദുനാത്തപുറമ്പ ്പഞ്ചായത്്ത  

വാർഡ ്19,നിള്ളങ്ങൽ  

 

 

റിപ്പോർട്ട ്   തയ്യോറോക്കിയത ്

 ജിൻസ്യ   പി 

 അബിഷ അപ് ോകൻ 

 രോഗി  കക 

 വിനയ കക കക  

 

വിപ്േജ ്റിപ്സ്ോഴ്സ ്പ്പഴ്സൺ കതു്തപുറമ്പ 

 

 

മഹോത്മോഗോന്ധി  പ്േ ീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലറുപ് നിയമം 

പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് കസ്ോസസ്റ്റി പ്കരള(MGNSASK)തിരവുനന്തപരും  



ആമഖും 

 

മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േ ീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി  ഗ്ഗോമീണ ജനതയുകെ 

ഉന്നമനത്തിനംു സ്ോമഹൂിക ആസ്തിയുകെ നിർമോണത്തിനംു സ്ഹോയകമോയിട്ടുള്ള ഒര ു

പ്കഗ്രോവിഷ്കൃ ത പദ്ധതിയോണ്. 2005 കസ്പ്തംബർ 5 ന് നിലവിൽ വന്ന കതോഴിലറുപ് 

നിയമത്തികന അെിസ്ഥോനകപെതു്തിയോണ് ഈ പദ്ധതി നെപിലോക്കി വരനു്നത്. ഗ്ഗോമീണ 

പ്മഖലയികല ഓപ്രോ കെുംുബത്തിനംു മറ്റ് കതോഴിലകുൾ നഷ്ടമോവോകത അധികമോയി 100 

േിവസ്കത്ത അവിേഗ്ദ കോയിക കതോഴിൽ ഉറപോക്കകു എന്നതിലകൂെ  ജനങ്ങളുകെ 

ഉപജീവനമോർഗ്ഗം കമച്ചകപെതു്തകു എന്നതോണ് ഇതിൻകറ അെിസ്ഥോന ലക്ഷ്യം. 

കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി അവകോ ോധിഷ്ടിതവംു ആവ യോധിഷ്ടിതവമുോയ പദ്ധതിയോണ്. 

കതോഴിലറുപ ് പദ്ധതിയുകെ മറ്റ് ഗ്പധോന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പകൃതി വിഭവപരിപോലനത്തിലകൂെ 

ഓപ്രോ ഗ്പപ്േ ത്തിൻകറയും വിഭവ അെിത്തറ  ക്തമോക്കകു , വരൾച്ച, മകണോലിപ് , 

കവള്ളകപോക്കം, വനന ീകരണം, കോലോവസ്ഥ വയതിയോനം, തെുങ്ങിയ പോരിസ്ഥിതിക 

ഗ്പശ്നങ്ങൾക്്ക  പരിഹോരം കോണകു, ഉത്പോേനപരമോയ ആസ്തികൾ  സ്ൃഷ്ടിക്കനു്നതിലകൂെ 

േോരിഗ്േയ ലഘകൂരണം സ്സു്ഥിരമോക്കകു, കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുകെ മഖുയധോരയിപ്ലക്്ക 

സ്്ഗ്തീകകള കകോണ്ടവുരനു്നതിനംു അവരകുെ സ്ോമ്പത്തികവംു സ്ോമഹൂികവമുോയ 

 ോക്തീകരണം ഉറപോക്കകു എന്നിവയോണ്. 

പ്േ ീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പപ്േ ത്ത് 

നെപിലോക്കനു്ന എേോ ഗ്പവൃത്തികളും പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കണകമന്ന് 

നിയമത്തികല 17(2)  വകപു് ഗ്പകോരം നിഷ്കർഷിക്കനു്ന.ു പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനകത്തപറ്റിയും 

കപോതധുനം കെലവഴിക്കനു്നതികനപറ്റിയും കപൌരസ്മഹൂം നെത്തനു്ന പരസ്യവംു 

സ്വതഗ്ന്തവമുോയ പരിപ് ോധനയോണ് പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ്. കതോഴിലറുപ ് നിയമഗ്പകോരം 

വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമസ്ഭകൾ എേോ വോർഡിലംു 

നെപ്ത്തണ്ടതോണ് .   പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമസ്ഭ അഥവോ സ്ോമഹൂിക കണകക്കെപു ്

എന്നതിലകൂെ ഉപ്േ ിക്കനു്നത് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങൾ അഥവോ വർക്്ക സസ്റ്റുകൾ പ്നരിട്്ട 

സ്രർ ിച്ചും കതോഴിലറുപ് കതോഴിലോളികപ്ളോെംു നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥപ്രോെംു 

അഭിമഖും നെത്തിയതിലകൂെയും ലഭയമോയ പ്രഖകളുകെ വി േപരിപ് ോധനയിലകൂെയും  

ലഭിക്കനു്ന വിവരങ്ങകള പ്ഗ്കോഡീകരിച്്ച ഗ്ഗോമസ്ഭകളിലകൂെ കപോതസു്മഹൂകത്ത 

അറിയിക്കകു എന്നതോണ്. ഇഗ്പകോരം ലഭിക്കനു്ന  വിവരങ്ങളുകെയും ഗ്ഗോമസ്ഭകളിൽ 

ഉയരനു്ന കതോഴിലറുപ് കതോഴിലോളികളുകെ അഭിഗ്പോയങ്ങളുകെയും നിർവ്വഹണ 

ഉപ്േയോഗസ്ഥരകുെ അഭിഗ്പോയങ്ങളുകെയും അെിസ്ഥോനത്തിൽ മഹോത്മോ ഗോന്ധി പ്േ ീയ 

ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുകെ നെത്തിപികല സ്തുോരയതയും ഉത്തരവോേിതവവംു ഊട്ടി 

ഉറപിക്കകു എന്നതോണ് പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് അഥവോ  സ്ോമഹൂിക കണകക്കെപു് 

ലക്ഷ്യമിെനു്നത്.  വസ്തു തോ പരമോയ കകണ്ടത്തലകുളിലകൂെ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുകെ 

ഗുണപ്ഭോക്തോക്കളോയ ഗ്ഗോമീണ ജനതയുകെ ഉന്നമനത്തിനംു പദ്ധതിയുകെ കമച്ചകപട്ട 

ഗ്പവർത്തനത്തിനംു പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റിലകൂെ സ്ോധിക്കനു്ന.ു 

 

 

 

 



ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്  

   

   ജിേ                                    :  കണൂർ  

  പ്ലോക്ക്                             :  കതൂ്തപുറമ്പ  

  തോലകൂ്ക ്                            :  തലപ്േരി  

  വോർഡകുൾ                      :  21  

   

 

ത ാഴിലറുപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

 പഞ്ചോയത്ത ് വോർഡ് 

 

    ആകക കതോഴിൽ കോർഡ ്                         

 

8084  

 

423  

    ആകക കതോഴിലോളികൾ                               7659   

ആക്ടീവ് കതോഴിൽ കോർഡ ്                          138  58 

ആക്ടീവ് കതോഴിലോളികൾ                          23  61 

എസ്് സ്ി                                                               0  

എസ്് െി                                                               0  

100 േിവസ്ം കതോഴിൽ പർൂത്തിയോക്കിയത്  

 

 

 3  

     

 

   2018-2019  ാമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 പണി പർൂത്തിയായ ത ാഴിലാളികള്  

KL-02-006-003-19 /348 കഞു്ഞിരോമൻ വി പി  

KL-02-006-003 -19 /522 ഉഷ വി  

KL-02-006-003 -19 /523 പ്േവടൂ്ടി എം െി   



ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മതുനാരകു്ക ഗ്പവർത്തനങ്ങള് 

 

 കതൂ്ത ുപറമ്പ് പ്ലോക്ക ്ഓഫീസ്് സ്രർ ിക്കകുയും ബി ഡി ഒ  യുമോയി 

പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്്റ, പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്പഗ്കിയ, പ്സ്ോഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ്  ഗ്ഗോമസ്ഭ എന്നിങ്ങകനയുള്ള കോരയങ്ങൾ   സ്ംസ്ോരിച്ചു. 

 കപു്ന്നോത്തപ്റമ്പ്    ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പസ്ിഡണ്്ട  , കസ്ഗ്കട്ടറി , 

അസ്ിസ്റ്റൻറ ്കസ്ഗ്കട്ടറി ,കതോഴിലറുപ് വിഭോഗം ഉപ്േയോഗസ്ഥർ ,വി ഇ ഒ 

എന്നിവരമുോയി പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ ് നെപ്ത്തണ്ടതികന കറുിച്ചുള്ള  

തീരമുോനം. 

 ഫയൽ പരിപ് ോധന – ഒക്പ്െോബർ 1 മതുൽ മോർച്ച ്31 വകരയുള്ള 

ഫയലകുളുകെ  പരിപ് ോധന 

 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിപ് ോധന- പരിപ് ോധിച്ച ഫയൽ ഗ്പകോരം ഗ്പവൃത്തി 

കൃതയമോയ അളവിൽ നെന്നിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്നളു്ള പരിപ് ോധന. 

 കപോതഗു്പവർത്തകർ, കപോതജുനങ്ങൾ, എന്നിവരമുോയി കതോഴിലറുപുമോയി 

ബന്ധകപട്ട അഭിഗ്പോയപ് ഖരണം. 

 ഫീൽഡിൽ നിന്നംു പ് ഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലമുോയി തോരതമയം 

കെയ്യൽ. 

 വീെ് വീെോന്തരമളു്ള വിവരപ് ഖരണം. 

 കതോഴിൽ കോർഡ് പരിപ് ോധന , ബോങ്്ക പോസ്സ്ബകു്ക് പരിപ് ോധന. 

 റിപ്പോർട്ട ്തയ്യോറോക്കൽ 

 

അവകാശാധിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങള്  

അവകോ ങ്ങൾ  ലഭയത  വിലയിരതു്തൽ  

അപ്പക്ഷ്ിച്ചു 15 

േിവസ്ത്തിനകം 

കതോഴിൽ കോർഡ് 

ലഭിക്കൽ  

ഇേ  പ്ഫോപ്ട്ടോയ്ക്്ക തകു 

െിലവോകനു്ന ു 

അപ്പക്ഷ്ിച്ചു 15 

േിവസ്ത്തിനകം 

കതോഴിൽ 

ലഭിക്കൽ/കതോഴിലിേോയ്മ 

പ്വതനം ലഭിക്കൽ  

ഉണ്ട ് കവതനകത്തക്കറുിച്ചു 

അറിവിേ  

സ്ർക്കോർ 

ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള 

മിനിമം കലൂി ലഭിക്കൽ  

ഉണ്ട ് ലഭിക്കനു്നണ്ു്ട  



15 േിവസ്ത്തിനകം കലൂി 

ലഭിക്കൽ /സവകിക്കനു്ന 

േിവസ്ങ്ങൾക്ക ു പിഴ  

ഇേ  സ്ർക്കോർ ഫണ്്ട 

വകയിരതു്തോത്തത് 

കോരണം  

ഗ്പവൃത്തി 

കകണ്ടത്തോനളു്ള 

അവകോ ം  

ഉണ്ട ് കകണ്ടത്തി അപ്പക്ഷ് 

നല്കോറണ്ു്ട  

5 കിപ്ലോ മീറ്ററിനളു്ളിൽ 

പ്ജോലി /യോഗ്തോക്കലൂി   

ഉണ്ട ് 5 കിപ്ലോ മീറ്ററി 

നളു്ളിലോണ് 

കെയ്യുന്നത്  

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലകത്ത 

ആവ യമോയ 

അെിസ്ഥോന 

കസ്ൌകരയങ്ങൾ  

ഇേ  കിട്ടിയിട്ടിേ  

സ്മയ ബന്ധിതമോയി 

പരോതി പരിഹോരം  

ഉണ്ട ് പരോതികപട്ടിട്ടിേ  

െികിത്സ സ്ഹോയം  ഉണ്ട ് െികിത്സ 

സ്ഹോയകത്തക്കറുിച്ചു 

അറിവിേോയിരനു്ന ു 

 

 

ത ാഴിൽകാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ട കാരയങ്ങള് 

മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േ ീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരം അവിേഗ്ദ 

കോയിക കതോഴിൽ കെയ്യോൻ തോൽപരയമളു്ള ഏകതോര ു  കെുംുബത്തിനംു 

കതോഴിൽകോർഡിനപു്വണ്ടി അപ്പക്ഷ്ിക്കോം.  കതോഴിൽ കോർഡിനോയി അപ്പക്ഷ് 

നൽകിയ എേോ കെുംുബങ്ങൾക്കംു 15 േിവസ്ത്തിനകം തികച്ചും കസ്ൌജനയമോയി 

കതോഴിൽകോർഡ് ലഭിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. എന്നോൽ കതോഴിലോളികളുമോയി 

സ്ംസ്ോരിച്ചപ്പോൾ പതുിയ കതോഴിൽ കോർഡിനപു്വണ്ടി അപ്പക്ഷ്ിക്കനു്ന 

സ്മയത്തംു കതോഴിൽകോർഡ് പതുകു്കിനൽകനു്ന സ്മയത്തംു പ്ഫോപ്ട്ടോ 

എെകു്കനു്നതിന ു പ്വണ്ടിയുള്ള െിലവ ്  കതോഴിലോളി വഹിക്കനു്ന സ്ോഹെരയമോണ ്

നിലവിലളു്ളത് . ഇത് നിയമലംഘനമോണ്. കതോഴിൽകോർഡ് ഒര ു ആധികോരിക 

പ്രഖയോണ.് അതകുകോണ്ടതുകന്ന  കതോഴിൽകോർഡകുൾ സ്കൂ്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതിൻകറ 

പർൂണ  ഉത്തരവോേിതവം കതോഴിലോളികൾക്കോണ്. ഈ വോർഡിൽ  മഴുുവൻ 

കതോഴിലോളികളും കതോഴിൽകോർഡ് അവരകുെ സകയിൽ തകന്ന സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

അത് ഗ്പ ംസ്നീയമോയ ഒര ു കോരയമോണ്.  അഞ്ച ു വർഷത്തികലോരിക്കൽ 

കതോഴിൽകോർഡ് പതുകു്കി നൽപ്കണ്ടതോണ.്  

ഈ വോർഡികല ഈ വർഷം കതോഴിലറുപിൽ ഏർകപട്ടിട്ടുള്ള മഴുുവൻ 

കതോഴിലോളികളുകെയും കോർഡ ്പതുകു്കിനൽകിയിട്ടുണ്്ട. അത് നേ കോരയമോണ്. 

 



2 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന ്  ംബന്ധിച്ച ്

കതോഴിൽ കോർഡളു്ള ഏകതോര ു   കതോഴിലോളിക്കംു കതോഴിൽ ആവ യകപെോനംു 

ഇതമുോയി ബന്ധകപട്ട ആസ്ഗൂ്തണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കോളിയോകോനംു ഉള്ള 

അവകോ ം ഉണ്്ട. കോർഡ ് ആവ യകപട്ട 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ കതോഴിൽ 

ലഭയമോയികേങ്കിൽ കതോഴിലിേോയ്മ പ്വതനം ലഭിക്കോനളു്ള അവകോ ം 

നിയമപരമോയി കതോഴിലോളികൾക്ക ്ഉണ്ട.് 

 ഈ വോർഡിൽ ഗ്ഗൂപോയി പ്മറ്റ ് മപു്ഖനയോണ് കതോഴിലിന് അപ്പക്ഷ് നൽകനു്നത്. 

അപ്പക്ഷ്ിച്ച ് 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ കതോഴിൽ ലഭിക്കോറിേ  എന്നോണ ്

കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നംു അറിയോൻ സ്ോധിച്ചത്. 

3. ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച.് 

കതോഴിലറുപ് നിയമഗ്പകോരം കതോഴിൽ ആവസ്യകപട്ടുകഴിഞ്ഞോൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകം കതോഴിൽ ലഭയമോക്കനകമന്നണ്ു്ട .വോർഡികല കതോഴിലോളികൾക്ക ്

കതോഴിൽ ആവ യമളു്ള സ്മയങ്ങളിൽ അപ്പക്ഷ് സ്മർപിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക് 15 

േിവസ്ത്തിനകം കതോഴിൽ അനവുധിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

ഓഡിറ്റ ് കെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളിൽ കതോഴിൽ അനവുധിച്ചുകകോണ്ടളു്ള പ്രഖ 

സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടൂണ്്ട . 

4.. തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ട്  യ്യാറാക്കനു ിനളു്ള അവകാശം. 

അെതു്ത 5 വർഷപ്ത്തയ്ക  ് ഏകറ്റെകു്കോവനു്ന കഗ്പോജക്ടു കളുകെ സ്മോഹോരമോണ ്

കഷൽഫ് ഓഫ ് കഗ്പോജക്ട്. അയൽക്കടൂ്ട തലത്തിൽ െർച്ച കെയ്ത  ് നിർപ്േ ങ്ങൾ 

സ്മോഹരിച്ച് വോർഡ് തലത്തിൽ പ്ഗ്കോഡീകരിച്ച് ഗ്ഗോമസ്ഭയിൽ അവതരിപിച്ച ്

മൻുഗണനോ ഗ്കമം നിശ്ചയിച്ചോണ ് അംഗീകരിക്കനു്നത് . അതകുകോണ്്ട തകന്ന 

കഷൽഫ് ഓഫ ് കഗ്പോജക്ട് തയ്യോറോക്കനു്നതിനളു്ള അവകോ ം 

കതോഴിലോളികൾക്കണ്ു്ട. കതോഴിൽ കകണ്ടത്തനു്നതിന് കതോഴിലോളികളുകെയും 

പ്മറ്റിൻകറയും ഭോഗത്ത ു നിന്നംു പങ്കോളിത്തമണു്ടോവനു്നണ്ു്ട    . എന്നോൽ 

കതോഴിലറുപിൽ അനവുേനീയമോയ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്പവൃത്തികൾ 

കകണ്ടത്തനു്നതിന ് വോർഡികല വിവിധ പ്മഖലയിലളു്ളവരകുെ പങ്കോളിത്തം 

ഉണ്ടോപ്വണ്ടതോണ.്  

കപു്ന്നോത്തപ്റമ്പ ്   വോർഡികല കതോഴിലോളികൾ കഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പോജക്ട ്

തയ്യോറോക്കനു്നതിൽ പങ്കോളികളോവോറണ്ു്ട എന്നോണ് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നംു 

പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നംു  അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത ്

5. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച.് 

കതോഴിലോളികൾക്ക ് തോമസ്സ്ഥലത്തനുിന്നംു 5 കിപ്ലോമീറ്റർ െറു്റളവിനളു്ളിൽ 

കതോഴിൽ ലഭിക്കവുോനളു്ള അവകോ മണ്ു്ട. അങ്ങകനയേോത്തപക്ഷ്ം 

യോഗ്തോബത്തയോയി കലൂിയുകെ 10  തമോനം അധികപ്വതനമോയി ലഭിക്കോൻ 

അവകോ മണ്ു്ട. 



 ഈ വോർഡികല കതോഴിലോളികൾ 5 കിപ്ലോമീറ്റർ പരിധിക്കപുറം കതോഴിലറുപ് 

ഗ്പവൃത്തിയിപ്ലർകപട്ടിട്ടിേ എന്നോണ് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നംു അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞത.് 

 

6. അടിസ്ഥാന    ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച ്

നിയമം അന ുോസ്ിക്കനു്ന വിധത്തിലളു്ള സ്ൌകരയങ്ങൾ എേോ 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിലംു ഉണ്ടോയിരിക്കണം. കതോഴിലോളികൾക്ക് ആവ യമോയ 

കെുികവള്ളം, വിഗ് മിക്കനു്നതിനളു്ള തണൽ, ഗ്പഥമ  ഗു് ഷൂ കിറ്റ ് തെുങ്ങിയ 

അെിസ്ഥോന സ്ൌകരയങ്ങൾ ലഭിപ്ക്കണ്ടത ്കതോഴിലോളികളുകെ അവകോ മോണ്.  

ഈ വോർഡികല ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിപ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയിൽ  

പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നംു അെിസ്ഥോന സ്ൌകരയങ്ങൾ ഒന്നംുതകന്ന  ലഭിച്ചിട്ടിേ   

എന്നോണ ്കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നംു അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത ്.  

7. ദവ നം ലഭ്യമാകനു ്  ംബന്ധിച്ച.് 

കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി നിയമത്തികല കസ്ക്ഷ്ൻ 3(2) ഗ്പകോരം ഓപ്രോ 

ഗ്പവർത്തിയുപ്െയും  മസ്റ്റർ പ്റോൾ പർൂത്തിയോക്കി പഞ്ചോയത്തിൽ സ്മർപിച്ച് 15 

േിവസ്ത്തിനകം കതോഴിലോളികൾക്ക് പ്വതനം ലഭിപ്ക്കണ്ടതോണ.്   

 ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയുകെ കലൂി കിട്ടുന്നതിന ്

കോലതോമസ്ം വന്നിട്ടിേ എന്നോണ് കതോഴിലോളികൾ അറിയിച്ചത.്  

8.  ത ാഴിലിടങ്ങളിലണു്ടാകനു അപകടങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച് 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി പ്േ ീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയിൽ കതോഴിലോളികൾക്ക ്

കതോഴിലിെങ്ങളിൽ കവച്ച് ഏകതങ്കിലംു തരത്തിലളു്ള അപകെം സ്ംഭവിച്ചോൽ 

കഷഡയൾൂ 2(5) ഗ്പകോരവംു അധയോയം 9 കല പരോമർ ങ്ങളുകെ അെിസ്ഥോനത്തിലംു  

െികിത്സക്കോവ യമോയി വരനു്ന മഴുുവൻ െിലവകുളും ബന്ധകപട്ട ബിേുകൾ 

ഹോജരോക്കനു്ന മറുയ്ക്ക് കതോഴിലോളികൾക്ക് ലഭയമോപ്ക്കണ്ടതോണ്. ഇത ു കെൂോകത 

കതോഴിലിെങ്ങളിൽ കവച്ച ് മരണം സ്ംഭവിക്കകുയോകണങ്കിൽ 25000 /- രപൂ 

കതോഴിലോളികളുകെ കെുംുബത്തിന് ലഭയമോപ്കണ്ടതോണ.്  

 ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുകെ കോലയളവിൽ അപകെങ്ങൾ ഒന്നംു 

സ്ംഭവിച്ചിട്ടിേ എന്നോണ് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നംു അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞത.്ഇത്തരത്തിലളു്ള ആനകുലൂയങ്ങകളക്കറുിച്ച ് കതോഴിലോളികൾക്ക ്

അറിവണു്ടോയിരനു്നിേ  

9. പരാ ി പരിഹാരം. 

കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി നിയമഗ്പകോരം (കഷഡയൾൂ 19) സ്മയ ബന്ധിതമോയി പരോതി 

പരിഹരിക്കോനളു്ള അവകോ ം  നിയമം നിഷ്കർഷിക്കനു്നണ്ു്ട. പദ്ധതിയുമോയി 



ബന്ധകപട്ട പരോതികൾ പ്ഫോൺ മപു്ഖനയും , പ്െോൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപപ്യോഗിച്ചും , 

പ്രഖോമലൂം എഴുതിനൽകിയും ഇകമയിൽ വഴിയും സ്മർപിക്കോവനു്നതോണ് .  

പ്െോൾഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചോത്തിൽ ഗ്പേർ ിപിപ്ക്കണ്ടതോണ്. എന്നോൽ 

കപു്ന്നോത്തപ്റമ്പ ്   പഞ്ചോയത്തിൽ പ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഗ്പേർ ിപിച്ചതോയി കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞിേ. ഫീൽഡ് സ്രർ നത്തിൻകറ ഭോഗമോയി കതോഴിലോളികളുമോയി 

സ്ംസ്ോരിച്ചപ്പോൾ ഇതവുകര പരോതികൾ നൽകിയിട്ടിേ എന്നോണ് അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞത.് പരോതി രജിസ്റ്റർ പരിപ് ോധിച്ചപ്പോഴും ഈ കോലയളവിൽ  ഒര ു

പരോതിയും വന്നത ്പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. 

10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നടത്തനു ിനളു്ള അവകാശം. 

കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റെതു്ത് നെപിലോക്കനു്ന മഴുുവൻ ഗ്പവൃത്തികളും 

പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കണകമന്ന് കസ്ക്ഷ്ൻ 17(2) നിഷ്കർഷിക്കനു്നണ്ു്ട. 

കതോഴിലറുപിൽ ഏകറ്റെതു്ത ഗ്പവൃത്തികളുകെ സ്ോമഹൂിക കണകക്കെപ്ു  

നെത്തനു്നതിൽ  പങ്കോളി ആവനു്നതിനളു്ള അവകോ ം കതോഴിലോളികൾക്കണ്ു്ട.  

 11.  ദറാസ്ഗാർ േിനം 

 കതോഴിൽ ആവ യകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റർ കെയ്യുന്നതിനംു 

കതോഴിലോളികളുകെ അവകോ ങ്ങൾ അവകര പ്ബോധയകപെതു്തനു്നതിനംു 

പരോതികൾ പരിഹരിക്കനു്നതിനമുോയി പ്റോസ്ഗോർ േിനം സ്ംഘെിപപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

വോർഷിക മോസ്റ്റർ പ്ലോൻ അനസു്രിച്ച ്എേോ പഞ്ചോയത്തകുളിലംു പ്റോസ്ഗോർ േിനം 

ആെരിക്കണം എന്ന ്നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

കപു്ന്നോത്തപ്റമ്പ ്   പഞ്ചോയത്തികല കതോഴിലറുപ് നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥരിൽ 

നിന്നംു   പ്റോസ്ഗോർ േിനം ആെരിക്കനു്നതോയി  അറിയോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. ഇത ്

ഗ്പ ംസ്നീയമോണ.് കതോഴിലോളികളുമോയി ഇപ്തക്കറുിച്ച ് സ്ംസ്ോരിച്ചപ്പോൾ 

പ്റോസ്ഗോർ േിവസ്കത്തക്കറുിച്ച് അറിയിേ  എന്നോണ ്കതോഴിലോളികൾ പറഞ്ഞത.് 

പഞ്ചോയത്തിൽ എേോ പ്മറ്റുമോകരയും, കതോഴിലോളികകളയും വിളിച്ച് കതോഴിലപ്ു 

സ്ംബന്ധമോയ കോരയങ്ങൾ മോസ്ത്തിൽ ഒര ുേിവസ്ം െർച്ച കെയ്യോറണ്ു്ട എന്നോണ ്

കതോഴിലോളികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത ്.  

12.  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുകെ സ്തുോരയത ഉറപോക്കനു്നതിന ് പ്വണ്ടിയുള്ള ഒര ു

ഉപോധിയോണ് സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ.്  ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുകെ 

അെിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ അതോയത ്ഗ്പവൃത്തിയുകെ പ്പര,് എസ്റ്റിപ്മറ്റ് തകു, സ്ോധന 

പ്വതന ഘെകങ്ങൾ, കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ, തെുങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സ്ോധോരണ 

ജനങ്ങൾക്കംു ഗുണപ്ഭോക്തോക്കൾക്കംു മനസ്സിലോകനു്ന രീതിയിൽ 

ഗ്പേർ ിപിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിയുകെയും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ 

പ്ബോർഡ ്സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 കതോഴിലോളികപ്ളോെ ് പ്െോേിച്ചപ്പോൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ിറ്റിസ്ൺ 

ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് സ്ഥോപിക്കോറകൂണ്ടന്ന ുപറഞ്ഞ ു.ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തിയോയ 



പ് ഷമോണ് പ്ബോർഡ് സ്ഥോപിക്കോകറന്നോണക്തോഴിലോളികൾ പറഞ്ഞത് .പകക്ഷ്  

കഴിഞ്ഞ സ്ോമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നെന്നിട്ടുള്ളതംു  ഓഡിറ്റിന ു

വിപ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ളതമുോയ ഗ്പവൃത്തി നെന്ന  സ്ഥലങ്ങളിൽ എവികെയും 

സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് കോണോൻ സ്ോധിച്ചിേ 

 

 

13. ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട മി ി 

ഓപ്രോ പഞ്ചോയത്തിലംു 5 അംഗങ്ങൾ എങ്കിലംു ഉള്ള ജോഗ്ഗത പ്മൽപ്നോട്ടസ്മിതി 

രപൂീകരിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  ഇതിൽ പട്ടികജോതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ്

പ്വണ്ടഗ്ത ഗ്പോധോനയം നൽപ്കണ്ടതംു പകതുി പ്പർ സ്്ഗ്തീകൾ 

ആയിരിപ്ക്കണ്ടതമുോണ് .  അദ്ധയോപകർ, അംഗൻവോെി വർക്കർ, സ്വയം 

സ്ഹോയസ്ംഘത്തികല അംഗങ്ങൾ, പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ ് റിപ്സ്ോഴ്സ് പ്പഴ്സൺമോർ 

,ഉപപ്ഭോക്തൃ സ്മിതികൾ, യുവജന ക്ലബകുൾ , കപോത ു  സ്മഹൂസ്ംഘെനകൾ, 

തെുങ്ങിയവയിൽ നിന്നംു വിജിലൻസ് ് & പ്മോണിറ്ററിങ്്ങ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങകള 

കതരഞ്ഞെകു്കോവനു്നതോണ് . ഏറ്റവ ു  കറുഞ്ഞ കോയളവിപ്ലക്ക ്  വിജിലൻസ് ് & 

പ്മോണിറ്ററിങ്്ങ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങകള നിയമിപ്ക്കണ്ടത് ഗ്ഗോമസ്ഭയോണ്.  ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥല സ്രർ നം, കതോഴിലോളികളുമോയി ആ യവിനിമയം നെത്തൽ, 

പ്രഖകളുകെ പരിപ് ോധന ,ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സ്ൌകരയങ്ങളുകെ പരിപ് ോധന 

ഗ്പവർത്തികളുകെ ഗുണനിലവോരം നിർണയിക്കൽ, തകു നിർണയം 

ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ,് ഗ്പവർത്തിയുകെ സ്വഭോവകത്ത 

സ്ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമോയ വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയോണ് ഗ്പധോന െമുതല. 

വിജിലൻസ് ്& പ്മോണിറ്ററിങ്ങ ്കമ്മറ്റി എേോ ഗ്പവർത്തികളും പരിപ് ോധിപ്ക്കണ്ടതംു 

മലൂയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രഖകപെപു്ത്തണ്ടതംു പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ ്സ്മയത്ത ്

അവ ഗ്ഗോമസ്ഭയിൽ സ്മർപിപ്ക്കണ്ടതമുോണ്  വിജിലൻസ് ്& പ്മോണിറ്ററിങ്്ങ കമ്മറ്റി 

റിപ്പോർട്ട ്ഒര ുകപോത ുപ്രഖയോയി കരപു്തണ്ടതംു ആവ യകപെനു്നതിനനസു്രിച്ച് ഒര ു

കപോത ുപ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നംു ലഭിപ്ക്കണ്ടതമുോണ്. 

 ഈ വോർഡികല വിജിലൻസ്് ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി   അംഗങ്ങൾ ആണ ്

അവർ ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലം സ്രർ ിക്കോറണ്ൂ്ട എന്നോണ ് കതോഴിലോളികൾ 

അറിയിച്ചത്   

14.ദമറ്റ ്

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്മൽപ്നോട്ടം വഹിപ്ക്കണ്ടത് പ്മറ്റോണ.്  

കതോഴിലോളികൾ ഓപ്രോ േിവസ്വംു കൃതയമോയി പ്ജോലി കെയ്യുന്നകുണ്ടന്ന് ഉറപ ്

വരതു്തകുയും, കതോഴിൽ കോർഡ,്  സസ്റ്റ് ഡയറി,മസ്റ്റർ പ്റോൾ എന്നിവയിൽ   

ആവ യമളു്ള വിവരങ്ങൾ പ്രഖകപെതു്തകുയും, അെിസ്ഥോന സ്ൌകരയങ്ങൾ 

കതോഴിലിെങ്ങളിൽ ഉകണ്ടന്ന് ഉറപ ്വരതു്തകുയും പ്വണം.  

ഈ വോർഡിൽ അജിത ഗ്പീത സഷമ എന്നിവർ പ്മറ്റോയി ഗ്പവർത്തിക്കനു്നണ്ു്ട.   



15.പദ്ധ ി ആരംഭ്മീറ്റിംഗ ് 

കതോഴിലറുപ് നിയമം കഷഡയൾൂ 22. ഗ്പകോരം ഒര ു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്നതിന ു

മൻുപ ് ഏകതങ്കിലംു ഒര ു കപോതസു്ഥലപ്ത്തോ കതോഴിലിെങ്ങളിപ്ലോ കവച്ച ് പ്െരനു്ന 

കതോഴിലോളികളുകെയും നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥരകുെയും സ്ംയുക്ത പ്യോഗമോണ ്

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്.  വോർഡ് കമമ്പറകുെ സ്ോന്നിധയത്തിൽ പ്െരനു്ന ഈ 

പ്യോഗത്തിൽ    നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥർ   ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധകപട്ട 

വിവരങ്ങകളേോം കതോഴിലോളികൾക്ക ്വി േീകരിച്ചു കകോെപു്ക്കണ്ടതോണ്.   

ഓഡിറ്റിങ്ങിന ു വിപ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയുകെ ഫയലിൽ പദ്ധതി 

ആരംഭമീറ്റിംഗിന്കറ  പ്രഖകൾ കോണോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്റിങ്ങിൽ നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥർ, വോർഡ് കമമ്പർ, എന്നിവർ പകങ്കെകു്കോറണ്ു്ട 

എന്നോണ ് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നംു അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത് . ഇത ് നേ 

കോരയമോണ്.എന്നോൽ സസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ കഗ്പോജക്റ്റ ് മീറ്റിംഗ് പ്കോളങ്ങളിൽ 

ആരംു തകന്ന ഒപ് പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ  

 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള് 

 കതോഴിലിെങ്ങളിൽ സ്മയനിഷ്ട പോലിക്കകു. 

 കതോഴിൽ കെയ്യുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ രോവികലയും സവകപു്ന്നരവംു 

കൃതയമോയി ഒപ് പ്രഖകപെതു്തകു . 

 കതോഴിൽകോർഡിൽ ഹോജർ കൃതയമോയി പ്രഖകപെതു്തനു്നകുണ്ടന്ന് ഉറപ ്

വരതു്തകു. 

 കഗ്പോജക്ട് മീറ്റിങ്്ങ ,ഗ്ഗോമസ്ഭകൾ, കതോഴിലറുപ് ഗ്ഗോമസ്ഭകൾ എന്നിവയിൽ 

പകങ്കെകു്കകു 

 കൃതയതപ്യോകെ പ്ജോലി കെയ്യുക. 

 കതോഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലോസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപപ്യോഗിക്കവുോപ്നോ 

കത്തിക്കവുോപ്നോ പോെിേ 

 ഗ്പകൃതി സ്ംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവ യമോയ ഗ്പവൃത്തികൾ ഏകറ്റെതു്ത ്

നെപിലോക്കകു. 

 ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ  കകണ്ടത്തി പ്മറ്റികനയും പഞ്ചോയത്ത് 

അധികൃതകരയും അറിയിക്കകു 

 

 

 



ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികള് 

1.കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരകു്കൽ  IF/379076  

 എം ബകു്ക ്നമ്പർ -  90  /2018 -19  

 മസ്ടർ പ്റോളുകൾ    -  

എസ്ടിമോറ്്റ തകു  

122536  

െിലവോയ തകു  

117300  

അവിേഗ്ധ കതോഴിൽ േിനം  

425  

കലൂി ,വോെക  

11475 , 2125  

വിേഗ്ധ കതോഴിൽ േിനം 

0  

കലൂി ,വോെക 

0  

സ്ോധന വില  

0  

CIB പ്ബോർഡ ് 

3000  

 

വിലയിരതു്തലകുള്   

 

വോർഡികല കതോഴിലോളികൾക്ക് 425 കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ നല്കോൻ സ്ോധിച്ചു. 

 

ആകക 117300  രപൂയോണ് ഈ ഗ്പവൃത്തിക്ക് പ്വണ്ടി െിലവഴിച്ചത് 

 

എം ബകു്കിൽ ഭവൂെുമകളുകെ പ്പരംു ഗ്പവൃത്തി നെന്ന സ്ഥലവംു അളവകുളും 

പ്രഖകപെതു്തിയതിനോൽ വിലയിരതു്തൽ എളുപമോയി  

  

 ഗ്പവൃത്തി നെന്ന സ്ഥലകത്ത നികതുി രസ്ീപ്തോ സ്മ്മതപഗ്തപ്മോ ഫയലിൽ 

കോണോനോയി സ്ോധിച്ചിേ. 

 

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിക്ക് പണിയോയുധങ്ങൾ കതോഴിലോളിക്ളുകെത് മോഗ്തമോണ് 

ഉപപ്യോഗകപെതു്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നോണ് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നംു ലഭിച്ച 

വിവരം  

 

സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ ്സ്ഥോപിക്കോത്തതിനോൽ പദ്ധതിയുകെ 

സ്തുോരയത ഉറപുവരതു്തനു്നതിൽ  വീഴ്ച വരതു്തി . 

 

 



ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ഗ്പവൃത്തിയുകെ 

പ്പര്  

ഗ്പവൃത്തിയുകെ 

പ്കോഡ്  

എം 

ബകു്ക് 

നമ്പർ  

ആകക 

സ്ൃഷ് െിച്ച 

കതോഴിൽ 

േിനങ്ങൾ  

പ്വതനം  

1  കൃഷിക്ക് 

നിലപ്മോരകു്കൽ  

IF/379076 90  

/2018 -

19 

425 117300 

 

നമ്പർ  ഉടമയുതട 

ദപര്  

എം ബകു്ക് 

അളവ്  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്

അളവ്  

1  അച്ചു   കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാ 

രകു്കിയ ായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചു .ഇദപ്പാള് വാഴ 

കൃഷ്ിയാണ് കാണാൻ 

 ാധിച്ച ്   

2  നാണ ു  കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാ 

രകു്കിയ ായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചു .ഇദപ്പാള് വാഴ 

കൃഷ്ിയാണ് കാണാൻ 

 ാധിച്ച ്   

3  നാണി   ഗ്പവൃത്തി തെയ്ത  

സ്ഥലത്്ത ഇദപ്പാള് 

തവള്ളം തക 

ട്ടിക്കിടക്കനു ിനാൽ 

കൃഷ്ിക്ക് 

നിലദമാരകു്കിയ ായി 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല   

4  ദഗാവിന്ദൻ   കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാ 

രകു്കിയ ായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചു .ഇദപ്പാള് വാഴ 

കൃഷ്ിയും ഒര ുഭ്ാഗത്്ത 

തനല്ല് വിളതവടുപ്പ് 

കഴിഞ്ഞ മുാണ്  

കാണാൻ  ാധിച്ച ് 



5  ദരണകു   ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

കാടപുിടിച്ചു 

കിടക്കകുയായിരനു ു.കാട്ടു 

പനി ശലയം കാരണം 

കൃഷ്ി മദുനാട്ട് 

തകാണ്ടദുപാകാൻ 

 ാധിച്ചില്ല     

6  േിവാകരൻ   കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാ 

രകു്കിയ ായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചു .ഇദപ്പാള് 

വാഴ,മഞ്ഞള് ദെന ദെമ്പ് 

ഇഞ്ചി എനീ  

കൃഷ്ികളാണ്  കാണാൻ 

 ാധിച്ച ്   

 

കവർദപജ് 

ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലിൽ വോർഷിക മോസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്പകോരമളു്ള 

കവർ പ്പജ ്കോണോൻ സ്ോധിച്ചിച്ചു . മഴുുവനോയും പരൂിപിച്ചിട്ടിേ  

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

വോർഷിക മോസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്പകോരം ഒര ു ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്പകോരം 

ഏകതോകക്ക പ്രഖകൾ എവികെ, ഏത ് പ്പജ് മതുൽ സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിരിക്കനു്ന ു എന്ന ്

മനസ്സിലോക്കവുോനളു്ള ആധികോരിക പ്രഖയോണ് കെക്ക് ലിസ്റ്റ്.  

ഓഡിറ്റിന ു വിപ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ള ഫയലിൽ  കെക്ക ് ലിസ്റ്റ ്  സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എന്നോൽ പ്പജ ്നമ്പറകുകളോന്നംു പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ.  

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻതറ ദകാപ്പി 

ഏകറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലോനിൽ ഉൾകപട്ടതംു കഷൽഫ് ഓഫ് 

പ്ഗ്പോജക്ടിൽ മൻുഗണനോ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതമുോയിരിക്കണകമന്നണ്ു്ട. 

 ഓഡിറ്റിന ്വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലിൽ ആക്ഷ്ൻപ്ലോനിനക്റ പ്കോപി  

സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട   

ജനകിയ  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

സ്ോധോരണക്കോരനോയ ഏകതോരോൾക്കംു മനസ്സിലോകനു്ന വിധത്തിൽ ഗ്പോപ്േ ിക 

ഭോഷയിൽ തയ്യോറോക്കിയ എസ്റ്റിപ്മറ്റ ്ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

എന്നോൽ  പരിപ് ോധിച്ച ഫയലകുളിൽ   ജനകീയ എസ്റ്റിപ്മറ്റ് കോണോൻ സ്ോധിച്ചിേ. 



 ാദേ ിക അനമു ിയുതട പകർപ്പ ്

ഒര ു ഗ്പവൃത്തിക്ക് സ്ോപ്ങ്കതിക വിേഗ്ദരകുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിനളു്ള 

ആധികോരിക പ്രഖയോണ് സ്ോപ്ങ്കതിക അനമുതി പ്രഖ.  

ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധകപട്ടിട്ടുള്ള സ്ോപ്ങ്കതികോനമുതി സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ 

ഒപ് സ്ീൽ തിയ്യതി ഇവ പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ  

 

ഭ്രണാനമു ിയുതട പകർപ്പ ് 

ഗ്പവൃത്തി കെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ സ്ഥോപനം നൽകനു്ന അനമുതിയോണ് 

ഭരണോനമുതി പ്രഖ.  

ഭരണോനമുതിയുകെ പകർപ ് പരിപ് ോധിച്ച ഫയലകുളിലംു  സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഭരണോനമുതിയുകെ പകർപ് കസ്കയൂറിൽ നിന്നംു എെതു്തതോണ് . നിർവഹണ 

ഏജൻസ്ി യുകെ സ്ീൽ, ഒപ ്തിയ്യതി  പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ.  

 ംദയാജി  പദ്ധ ിയുതട പകർപ്പ ്

സ്ർക്കോരിൻകറ ഏകതങ്കിലംു വകപുുകൾ  കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിപ്യോകെോപം 

സ്ംപ്യോജിച്ച് നെപോക്കകുയോകണങ്കിൽ അതമുോയി ബന്ധകപട്ട പ്രഖകൾ ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

എന്നോൽ ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഫയൽ  സ്ർക്കോരിൻകറ മറ്റ ്വകപുുകളുമോയി 

സ്ംപ്യോജിച്ചുനെത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ അേോത്തതിനോൽ ഈ പ്രഖകൾ 

ബോധകമേ. 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടളു്ള അദപക്ഷ 

ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലിൽ കതോഴിൽ ആവ യകപട്ടുകകോണ്ടളു്ള 

അപ്പക്ഷ്യിൽ ഒന്നംു തകന്ന പരൂിപിച്ചിട്ടിേ  

ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചുതകാണ്ടളു്ള ദരഖ  

നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചുകകോണ്ടളു്ള അറിയിപ് അപ്പക്ഷ് 

കിട്ടി 15 േിവസ്ത്തിനകം കതോഴിലോളികകള പ്രഖോമലൂം അറിയിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചുകകോണ്ടളു്ള പ്രഖ ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലിൽ 

സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട . ഒന്നംു തകന്ന പരൂിപിച്ചിട്ടിേ  

 

 മസ്റ്റർ ദറാള്  

കതോഴിലോളികളുകെ ഹോജർ പ്രഖകപെതു്തനു്ന ഔപ്േയോഗിക പ്രഖയോണ് മസ്റ്റർ 

പ്റോൾ. ഒര ുേിവസ്ം രണ്്ട തവണ ഹോജർ പ്രഖകപെപു്ത്തണ്ടതോണ്.  പ്ലോക്ക് 

പ്ഗ്പോഗ്ഗോം ഓഫീസ്ർ, പഞ്ചോയത്ത് കസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ സ്ോക്ഷ്യകപെതു്തി സ്ീൽ 



പതിപിച്ച മസ്റ്റർ പ്റോൾ മോഗ്തപ്മ ഉപപ്യോഗിക്കോൻ പോെളു്ളൂ. മസ്റ്റർ പ്റോൾ 

ലഭിച്ചതിന ുപ് ഷം മോഗ്തപ്മ നിയമപരമോയി ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കോൻ പോെളു്ളൂ  

 എം ബകു്ക് നമ്പർ പ്പജ് നമ്പർ ഇവ പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ  

തമഷ്ർതമന്റ ്ബകു്ക ്

 കതോഴിലറുപിൽ ഉൾകപെതു്തി  കെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുകെ അളവകുളും 

,കെലവകുളും സ്ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്മയബന്ധിതമോയി ബിൽ തയ്യോറോക്കി 

ബന്ധകപട്ട ഉപ്േയോഗസ്ഥർ അംഗീകരിക്കനു്നതിനംു യഥോസ്മയം കലൂി 

ലഭയമോക്കനു്നതിനളു്ള ആധികോരിക പ്രഖയോണ് കമഷർകമൻറ ്ബകു്ക്. 

 കമഷർകമനറ്് ബകു്ക ്സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട .അളവകുൾ കൃതയമോയി 

പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട .നിർവഹണ ഉപ്ധയോഗസ്തർ സ്ോക്ഷ്യകപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട  

 

 ാധന  ാമഗ്ഗികതളക്കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്  

 പരിപ് ോധിച്ച ഫയലിൽ സ്ോധനസ്ോമഗ്ഗികൾ ആവ യമിേോത്തതിനോൽ ഈ 

പ്രഖ ബോധകമേ 

ദവജ് ലിസ്്റ്റ 

മസ്റ്റർ പ്റോളിന് അനപുോതികമോയി കതോഴിലോളികൾക്ക് പ്വതനം ലഭിക്കനു്നകുണ്ടന്ന് 

ഉറപ ്വരതു്തനു്ന പ്രഖയോണ് പ്വജ് ലിസ്റ്റ.്   

പരിപ് ോധിച്ച  ഫയലിൽ  മസ്റ്റർപ്റോൾ ഗ്പകോരമളു്ള  പ്വജ് ലിസ്റ്റുകൾ  

സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

ഫണ്ട ്ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

പ്വതനം കതോഴിലോളികളുകെ  അകക്കൌണ്ടിൽ നൽകിയതിനളു്ള പ്രഖയോണ ്ഫണ്്ട 

ഗ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ.  

ഫയലിൽ സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ പ്റോളുകളുകെ ഫണ്്ട ഗ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ  കോണോൻ 

സ്ോധിച്ചിേ  

 

 

ര ീ കുളും ദറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച് 

ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലിൽ രസ്ീപ്തോ  പ്റോയൽറ്റിപ്യോ കോണോൻ  

 

മന്ൂ ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകള് 



കതോഴിലറുപിൽ ഒര ുഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്നതിന ുമൻുപംു, ഗ്പവൃത്തി നെന്ന ു

കകോണ്ടിരിക്കപു്മ്പോഴും പർൂത്തിയോയതിന ു പ് ഷവമുളു്ള ഓപ്രോ പ്ഫോപ്ട്ടോകൾ 

നിർബന്ധമോയും ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട .   

പരിപ് ോധിച്ച ഫയലിൽ മനൂ്ന് ഘട്ടങ്ങളികല പ്ഫോപ്ട്ടോകൾ സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടിേ   

ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിൻകറ പ്രഖയോണ് ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ 

സ്ോക്ഷ്യപഗ്തം.  

ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ  ഗ്പവൃത്തി 

പർൂത്തീകരണസ്ോക്ഷ്യപഗ്തം സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ടഎന്നോൽ   നിർവഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥർ 

സ്ീലംു തിയ്യതിയും പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ .  

 

 

തമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകള് 

കതോഴിലറുപ്  ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ഏകതങ്കിലംു സ്ോധന ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക ്

വോങ്ങി ഉപപ്യോഗിക്കകുയോകണങ്കിൽ അതിൻകറ ബിൽ ഫയലിൽ 

സൂ്ക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

പരിപ് ോധിച്ച  ഫയലിൽ കമറ്റീരിയൽ ഉപപ്യോഗിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തി 

അേോത്തതിനോൽ ബോധകമേ.  

മസ്റ്റർ ദറാള് മവ്ൂതമൻറ് സ്ലിപ്പ ് 

ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുകെ ഓപ്രോ ഘട്ടത്തിൻകറയും മസ്റ്റർ പ്റോൾ അനവുേിച്ച ്

കതോഴിലോളികൾക്ക ് പ്വതനം നൽകനു്നതവുകരയുള്ള ഓപ്രോ ഘട്ടങ്ങളും 

ഏകതോകക്ക തീയതികളിൽ നെന്ന ു എന്ന് മനസ്സിലോക്കോനോണ് മസ്റ്റർ പ്റോൾ 

മവ്ൂകമൻറ ്സ്ലിപ ്.  

പരിപ് ോധിച്ച ഫയലിൽ മസ്റ്റർ പ്റോൾ മവ്ൂകമൻറ് സ്ലിപ ്സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട   

ജിദയാടാഗ്ഗ ്ദഫാദട്ടാകള് 

ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലകുളിൽ ജിപ്യോെോഗ്ഗ ് പ്ഫോപ്ട്ടോ സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടിേ .  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട ് 

ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലകുളിൽ പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ ്റിപ്പോർട്ട ്

സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടിേ. 

 

 



സ റ്റ ്ഡയറി 

മോസ്റ്റർ സ്ർക്കലുോർ ഗ്പകോരം ഉള്ള 22 പ്രഖകളിൽ സ്ംസ്ഥോന സ്ർക്കോർ 

നിർപ്േ ിക്കനു്ന സ്ഗു്പധോന പ്രഖയോണ ്സസ്റ്റ ്ഡയറി . പദ്ധതിയുകെ സ്തുോരയത , 

കതോഴിലോളികളുകെ അവകോ ങ്ങൾ, സ്ോമഹൂയ പങ്കോളിത്തം, പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്റിംഗ,് കതോഴിലിെങ്ങളികല അപകെങ്ങൾ എന്നിവ  സസ്റ്റ ് ഡയറിയിൽ  

സ്കൂ്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ് 

. ഭവന പദ്ധതിയുകെ ഫയലിൽ സസ്റ്റ ്ഡയറി സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടിേ. മണ ്ജല സ്ംരക്ഷ്ണം 

എന്ന ഗ്പവൃത്തിയിൽ സസ്റ്റ ്ഡയറി സൂ്ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 സസ്റ്റ ്ഡയറിയിൽ കവർ പ്പജിൽ എസ്റ്റിപ്മറ്റ് തകു, ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച 

തിയ്യതി പർൂത്തീകരിച്ച തീയതി എന്നിവ പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ 

  കെക്ക ്ലിസ്റ്റ് കൃതയമോയി പരൂിപിച്ചിട്ടൂണ്്ട.  

 കഗ്പോജക്റ്റ ്മീറ്റിങ്ങികെ പ്രഖയുണ്്ട  

 കതോഴിലോളികളുകെ സ്ോക്ഷ്യപഗ്തം ഉണ്ട്  

 സ്രർ ക കറുിപ് ഉണ്്ട   

  വിജിലൻസ്് പ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളവരിൽ 3 പ്പരകുെ പ്പര് 

മോഗ്തപ്മ പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടുള്ളൂ  

  പണിയോയുധങ്ങളുകെ വോെക പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട  

 

 

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന 

കപു്ന്നോത്തപുറമ്പ് ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിൽ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപട്ട ്

ഏഴു രജിസ്റ്ററകുളും സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

കതോഴിൽ കോർഡ് കതോഴിലോളികൾക്ക് നൽകപു്മ്പോൾ കൃതയമോയി 

കതോഴിൽകോർഡ് രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി,പ്പര് , ഒപ് എന്നിവ പ്രഖകപെതു്തി 

സ്ോക്ഷ്യകപെപു്ത്തണ്ടതോണ്. 

കപു്ന്നോത്തപുറമ്പ് പഞ്ചോയത്തികല കതോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ  സ്കൂ്ഷ്ിച്ചതോയി 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. കെൂോകത  MIS ൽ നിന്നംു  ഗ്പിൻറ് എെതു്ത ്

സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിരിക്കനു്നതംു  കോണോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 

 



ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭ്ാ മിനടു്സ് രജിസ്റ്റർ 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി പ്േ ീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി  ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ, പ്ലബർ 

ബജറ്്റ അംഗീകരിക്കൽ എന്നിവയുമോയി ബന്ധകപട്ട് നെന്ന ഗ്ഗോമസ്ഭയുകെ 

വിവരങ്ങളോണ് ഗ്ഗോമസ്ഭ മിനടു്സിൽ  ഉള്ളത.് 

  ഗ്ഗോമസ്ഭോ രജിസ്റ്റർ സ്ോക്ഷ്യകപെതു്തിയതോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞിേ  

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന ംു ,ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ംു കലൂി 

നൽകിയ മുായ രജിസ്റ്റർ 

കതോഴിലോളികൾ കതോഴിൽ ആവ യകപെനു്നതംു ,അനവുേിച്ചതംു,കലൂി നൽകിയതംു 

ഗ്പിൻകറെതു്ത ുസ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 

 

ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റെതു്ത് നെത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തികകളക്കറുിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററിൽ കൃതയമോയി സ്കൂ്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

പഞ്ചോയത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തികയക്കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

രജിസ്റ്റർ സ്ോക്ഷ്യകപെതു്തിയതോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞിേ 

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തിയുകെ പ്പര,് പ്കോഡ്, പർൂത്തീകരിച്ച തീയതി, 

കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ,കെലവ് എന്നിവ പ്രഖകപെതു്തി അഗ്കഡിറ്റഡ  എൻജിനീയർ 

ഒപ ്കവച്ചിട്ടുള്ളതംു , കസ്ഗ്കട്ടറി സ്ർട്ടിസഫ കെയ്തതമുയ രജിസ്റ്റർ  സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഇത ്നേ കോരയമോണ.് 

പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

2018 -19 സ്ോമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കതോഴിലറുപുമോയി ബന്ധകപട്ട ഒര ുപരോതിയും 

ഇേ എന്ന് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നംു അറിയോൻ കഴിഞ്ഞ ു .എന്നോൽ കസ്ഗ്കട്ടറി 

ഇത് പരോതി രജിസ്ടറിൽ  സ്ർെിസഫ കെയ്തതോയി കോണോൻ സ്ോധിച്ചിേ  

 ാധന  ാമഗ്ഗികള്  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

സ്ോധനങ്ങൾ വോങ്ങിയതിൻകറ വിവരങ്ങൾ ഗ്പിനക്റെതു്ത് സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

സ്ോക്ഷ്യകപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 

 

 



കതണ്ടത്തലകുള് 

 

 മഴുുവൻ കതോഴിലോളികൾക്കംു പഴയ കതോഴിൽ കോർഡ് പതുകു്കി പതുിയ 

കതോഴിൽ കോർഡ ്അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നോൽ കതോഴിൽ കോർഡ ്പതുകു്കനു്ന 

സ്മയത്ത് പ്ഫോപ്ട്ടോ കതോഴിലോളികൾ സ്വന്തം െിലവിൽ എെതു്ത ു 

കകോെകു്കകുയോണ് കെയ്തത്. 

 കപു്ന്നോത്തപുറമ്പ് പഞ്ചോയത്തികല   നിള്ളങ്ങൾ    വോർഡിൽ  പ്മറ്റ ്

മപു്ഖനയോണ് കതോഴിലിന് അപ്പക്ഷ്ിക്കനു്നത്. 

  കതോഴിലിന് അപ്പക്ഷ്ിക്കനു്നത ്ഗ്ഫണ്്ട ഓഫിസ്് വഴിയകേന്ന് 

കതോഴിലോളികളിൽ നിന്ന് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞ ു 

. 

 കതോഴിൽ കോർഡ ്പരിപ് ോധിച്ചപ്പോൾ കോർഡെുമയുകെ ഒപു 

പ്രഖകപെതു്തിയതോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞിേ. 

നിർദേശങ്ങള് 

 

 കതോഴിൽ കോർഡ ് തികച്ചും സ്ൌജനയമോയി അനവുേിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

 കതോഴിൽ കോർഡ ്പതുകു്കി നൽകനു്ന അവസ്രത്തിൽ പതുിയ കതോഴിൽ 

കോർഡിൽ പരൂിപിപ്ക്കണ്ട കോരയങ്ങൾ പ്മറ്റിനംു  കതോഴിലോളികൾക്കംു 

കൃതയമോയി പറഞ്ഞ ുകകോെകു്കകു. 

 കതോഴിലോളികൾക്ക ്നിയമം അന ുോസ്ിക്കനു്ന വിധത്തിലളു്ള 

അവകോ ങ്ങൾ ലഭിക്കനു്നകുണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി 

ഉറപുവരപു്ത്തണ്ടതണ്ു്ട. 

 മസ്റ്റർ പ്റോള്ളിൽ കവട്ടി തിരതു്തലകുൾ പോെിേ. 

 മസ്റ്റർ പ്റോളിൽ ഗ്പവൃത്തി എെകു്കനു്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ തീയതി 

പ്രഖകപെതു്തനു്നകുണ്ടന്ന ് ഉറപുവരതു്തകു. 

 കതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുകെ സ്തുോരയത ഉറപു വരതു്തനു്നതിന ്ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കനു്നതിന ്മമു്പ് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ സ്ിറ്റിസ്ൺ 

ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ്  ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥലത്ത് സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

 ഓപ്രോ മസ്റ്റർ പ്റോളും കഴിയുന്ന മറുയ്ക്ക് എം ബകു്കികല അളവംു,  ഗ്പവൃത്തി  

സ്ഥലവംു, മസ്റ്റർ പ്റോൾ നമ്പറംു,  പ്രഖകപെപു്ത്തണ്ടതോണ്. 

 കതോഴിലോളികൾക്ക ്കൃതയമോയും പ്വതനം ലഭിക്കനു്നകുണ്ടന്ന ്നിർവഹണ 

ഏജൻസ്ി ഉറപുവരപു്ത്തണ്ടതോണ് 



 വിജിലൻസ് ്ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങകള 

കോലോനസു്ൃതമോയി മോറ്റുകയും അവരകുെ പങ്കോളിത്തം  ഉറപുവരതു്തകുയും 

കെപ്യ്യണ്ടതോണ്. 

 ഏകറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻപ്ലോനിലളു്ള സ്മയങ്ങളിൽ തകന്ന 

നെപിലോപ്ക്കണ്ടത് ആണ്. 

 ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷ്ിപ്ക്കണ്ട പ്രഖകൾ കൃതയമോയി സ്കൂ്ഷ്ിക്കകു. 

 പ്രഖകൾ സ്കൂ്ഷ്ിക്കപു്മ്പോൾ പരൂിപിപ്ക്കണ്ട കോരയങ്ങൾ കൃതയമോയി 

പരൂിപിക്കകു.  

 ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധകപട്ട സ്ിറ്റിസ്ൻ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് ഏത ു

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തോണ് സ്ഥോപിച്ചകതന്ന് കൃതയമോയി പ്രഖകപെതു്തകു  

 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള് 

1 കക രോജ ു(കൺവീനർ)  

2 െി പി െഗ്രൻ  

3 രമയ(അധയോപിക )  

4  നളിനി (കപോതഗു്പവർ 

ത്തക ) 

5  ഗ്പഭോകരൻ  

(കപോതഗു്പവർത്തകൻ  ) 

6  അനിൽ കമുോർ (വോർഡ് 

കമമ്പർ ) 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു ിന്  ഹായിച്ചവർ 

കതോഴിലോളികൾ. 

പ്മറ്റുമോർ 

വോർഡ് കമമ്പർ 

കപോതജുനങ്ങൾ 

കതോഴിലറുപ് വിഭോഗം ഉപ്േയോഗസ്ഥർ 

പഞ്ചോയത്ത് ഉപ്േയോഗസ്ഥർ 

പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ ്െീം കണൂർ 



 ീരമുാനങ്ങള് 

 കതോഴിൽ കോർഡ് സ്ൌജനയമോയി ലഭിക്കനു്ന കോരയത്തിൽ 

കവക്തമോയ മറപുെി തരോൻ ഗ്ഗോമസ്ഭയിൽ കഴിഞ്ഞിേ.ഭരണ 

സ്മിതി പ്യോഗത്തിന ുപ് ഷം അറിയിക്കോം എന്ന തീരമുോനം  

 അെിസ്ഥോന സ്ൌകരയങ്ങൾ ബിേ ്നൽകനു്നത് വഴി 

കതോഴിലോളികൾക്്ക ലഭയമോക്കോം എന്ന് കസ്ഗ്കട്ടറി അറിയിച്ചു  

 സ്ിറ്റിസ്ൺ  ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് കെുംുബഗ് ീ വഴി സ്ഥോപിക്കോം 

എന്ന തീരമുോനം  

 എേോ രജിസ്റ്ററകുളും കൃതയതപ്യോകെ സ്ർെിസഫ കെയ്യോം എന്ന ്

അറിയിച്ചു  

 പഞ്ചോയത്തിൽ പ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ പതിപിക്കോം എന്ന് അധികൃതർ 

അറിയിച്ചു  

 വർക്്ക ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷ്ിപ്ക്കണ്ട പ്രഖകൾ   കൃതയതപ്യോകെകെയ്യോം 

എന്ന് അറിയിച്ചു  

 കെക്്ക ലിസ്റ്റിൽ പ്പജ് നമ്പർ പ്രഖകപെതു്തോം എന്ന് അറിയിച്ചു  

 മസ്ടർ പ്റോളിൽ എം ബക്ു്ക നമ്പർ ,പ്പജ് നമ്പർ എന്നിവ ഇനി മതുൽ 

പ്രഖകപെതു്തോൻ എ ഇ പ്യോെ് പറയോം എന്ന ്വി ഒ രമയപറഞ്ഞ ു  

 

 

 

 

 

 

o അദ്ധയക്ഷ്ൻ 

വിപ്േജ് റിപ്സ്ോഴ്സ് പ്പഴ്സൺ 

o രോഗി കക  

o അഭിഷ അപ് ോകൻ  

o ജിൻസ്യ പി  

o വിനയ കക കക 


