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ആമുഖം  :  

ഗഗാമീണ ജനതയുടട ഉനമനതിനായി സ്തഗനഭാരതതിൽ ആവിഷ്കരിച ഏറവും
സുഗപധാനവും ശകവുമായ നിയമമാണ് മഹാതാഗാനി പദശീയ ഗഗാമീണ ടതാഴിലുറപ്
നിയമം.  ഇന്യിടല സാധാരണകാരായ ജനങളുടട ടതാഴിൽ ടചയുവാനുള
അവകാശടത സംരകിചു നിലനിർതുനതിനായി ഇന്ൻ പാർലടമൻറ് അംഗീകരിച് ,
ഗപസിഡൻറ് ഒപുവച്  2005 ടസപ്റംബർ അഞാം തീയതി  ഈ നിയമം നിലവിൽ വനു.  

ഇന്യിടല ഗഗാമീണ ജനതയുടട ഉനമനതിനായി നിരവധി ഗഗാമവികസന പദതികൾ
നടപിലാകിയിരുനുടവങിലും ഗുണഫലം ശരിയായ വിധതിൽ ജനങളിൽ
എതാതിരുനതിടന തുടർന് പാർലടമൻറ് പാസാകിയ മഹാതാഗാനി പദശീയ ഗഗാമീണ
ടതാഴിലുറപ് നിയമതിടന ഗപാഥമിക ലക്ം ഒരു ഗഗാമീണ കുടുംബതിന് നിയമം വഴി ഒരു
സാമതിക വർഷം 100 ടതാഴിൽ ദിനങൾ  ഉറപു നൽകുകടയനതാണ്. ഗഗാമീണ ജനതയുടട
ഉനമനതിനും  ടമചടപട ജീവിത സാഹചര്ം ഉറപാകുനതിനും അതിലൂടട ദാരിഗദ്
നിർമാർജനവും സുസിര വികസനവും ആണ് ഈ നിയമതിടന  ഗപാധാന ലക്ം.
ചൂഷണങളിൽ നിനും ടതാഴിലാളികടള പമാചിപികുകയും മാന്മായ പവതനം നൽകി
അവരുടട കുടുംബതിന് ഗകയ പശഷി വർദിപിച് ദാരിഗദ്തിൽ നിനും കരകയറാൻ
ടതാഴിലുറപുപദതിയിലൂടട കഴിയുനു.  ഗപകൃതിവിഭവ പരിപാലനതിലൂടട ഓപരാ
ഗപപദശതിടനയും വിഭവാടിതറ ശകമാകുകയും,  അതിലൂടട വരൾച,  മടണാലിപ്,
ടവളടപാകം,  വനനശീകരണം തുടങിയ പാരിസിതിക ഗപശ്നങളിൽ നിനും സംരകണം
നൽകുകയും അതിലൂടട ഉത്പാദനം,  ഉത്പാദനകമത എനിവ വർദിപികുവാനും പദതി

 ഗപവർതനങളിൽ കൂടി കഴിയുനു.  ഗപകൃതിവിഭവ പരിപാലനതിന് ഏറവും ഗപധാനടപട
ഘടകമാണ് ജലസംരകണവും അതിൻടറ സുരകിതത്വും ഇവ ടതാഴിലുറപ്
ഗപവർതനങളിലൂടട ഉറപ് വരുതുവാൻ കഴിയുനു.

2018-19 ൽ പകരളം ഏറവും വലിയ  ഗപളയ ദുരനം ഏറുവാങിയ നാടാണ്.
പകരളതിടല എലാ ജിലകളിലും ഗപളയം വളടരയധികം ദുരനങൾ ഉണാകിയിടുളതാണ്.
അപത പകരളം തടനയാണ് മാർച് മാസപതാടുകൂടി ശകമായ വരൾചയും
കുടിടവളകാമവും അനുഭവടപടുനത്.  ഈ അവസരതിലാണ് എഗതപയാ നൂറാണുകളായി
നാം നിർമിച കിണറുകൾ,  കുളങൾ എനിവയുടട ഗപാധാന്ം തിരിചറിയുനത്.  ജല
സുരകടയ കുറിച് ചിനികുപമാൾ അതിനുപവണ വലിയ സാപങതിക വിദ്ടയ കുറിചാണ്
നാം ആദ്ം ചിനികുക.  ടതാഴിലുറപുപദതിയിൽ നമുക് ഗപധാനമായും കാണാൻ കഴിയുന
ഒരു  വസ്തുതയാണ് മഴകുഴികൾ.  ഇവയുടട നിർമാണ ഗപവൃതികളിൽ ടതാഴിലാളികൾ
കൂടുതലായും ഗശദ ടചലുതിയാൽ ഭൂഗർഭജലടത നമുക് നല രീതിയിൽ ഉയർതുവാൻ
സാധികുനു.  ഗപധാനമായും പമൽപറഞ ഗപശ്നങൾ ജലസംരകണതിനും
ജലസംഭരണതിന് കാര്മായ രീതിയിൽ തടന ബാധികുനു.

പതിമൂനാം പഞവതര പദതിയുമായി ടതാഴിലുറപ് ബനടപടുതി കാർഷിക
പദതികൾ ജനങളിടലതികൽ,  കാർഷിപകാത്പാദനതിൽ സ്യംപര്ാപ്തത
കകവരികൽ,  തരിശുഭൂമികളിലും സ്കാര് ഭൂമിയിലും ടപാതുസാപനങളിലും
ഫലവൃകങൾ ടവചുപിടിപികൽ,  എനിവ നടതിവരുനു.  പഞായതിടല വിവിധ
പതാടുകളിൽ തടയണ നിർമികുകയും,  കുളങൾ,   നീർകുഴി,  കയാല നിർമാണം,  കിണർ
റീചാർജിങ്  തുടങിയവ വഴി ജലസംരകണവും ഉറപുവരുതുനു.  ഇങടന
മഹാതാഗാനി പദശീയ ഗഗാമീണ ടതാഴിലുറപ് പദതി ഗുണപഭാകാകളായ ജനങൾക് 
ടതാഴിൽദിനങൾ ഉറപാകുനതിലൂടട ജനങളുടട ജീവിതനിലവാരം ടമചടപടുതുനു.



നിയമമനുസരിചുള പദതി നിർവഹണതിലൂടട ഗഗാമീണപമഖലയുടട  സുസിര
ആസ്തി വികസനം എനതാണ് ലക്ം ടവകുനത്.  2005-ൽ ഗപാബല്തിൽ വന
നിയമമനുസരിച് ഇന്യിടല 200  ജിലകളിൽ ഗപഥമഘടതിൽ നടപിലാകുകയും 2008-ൽ
മുഴുവൻ ജിലകളിപലകും വ്ാപിപികുകയും ടചയ്തു. അതനുസരിച് പദതി ഗപവർതനങൾ
തുടങുകയും ഇപപാഴും തുടർനു ടകാണിരികുകയും ടചയുനു.

      മഹാതാഗാനി ദദശീയ ഗഗാമീണ തതാഴിലുറപ് പദതി ഗപകാരം മാങാടിടം
 ഗഗാമപഞായതിതല  വാർഡ് IV കണംകുന് 2018–19   സാമതിക വർഷം

 ഒക്ദടാബർ 1    മുതൽ മാർച് 31      വതര നടപിലാകിയ ഗപവൃതികളുതട ഫയലുകൾ
    പരിദശാധിചതിതന അടിസാനതിൽ പദതിയുമായി ബനതപട് നിർവഹണ
     ഏജൻസിയുതടയും സമൂഹതിതനയും ഭാഗത് നിനുള ഇടതപടലുകൾ കൂടി

      ദചർത് ദസാഷ്ൽ ഓഡിറ് റിദസാഴ്സ് ദപഴ്സൺമാർ തയാറാകിയ റിദപാർട്
    വാർഡിതന വികസനതിനും സമൂഹതിനും ഗുണകരമാവുന രീതിയിൽ

     ദപാരായ്മകൾ ഒതക പരിഹരിചും പദതി തമചതപടുതാനുള നിർദദശങൾ
      ഉൾതപടുതിതകാണും മഹാതാഗാനി ദദശീയ ഗഗാമീണ തതാഴിലുറപ് പദതി

      വിജയം സകവരികാൻ ഉതകതട എന ഗപത്ാശദയാതട സമർപികുനു .

സവിദശഷതകൾ

 നിയമതിൻടറ പിൻബലമുള അവകാശാധിഷ്ഠിതപദതി.
 ഗഗാമപഞായത് ഗപപദശത് താമസികുന 18  വയസ് പൂർതിയായ ഏടതാരാൾകും
പദതിയിൽ പങാളിയാകാം.

 സ്ഗതീകും പുരുഷനും തുല് പവതനം.
 പരിസിതി സംരകണം കാർഷിക പമഖലയിടല അടിസാന സൗകര് വികസനം
എനിവയ്ക് മുൻഗണന.

 ടതാഴിലാളികൾ തടന ഗപവർതികൾ കടണതുകയും ആസൂഗതണടത
സഹായികുകയും ടചയുനു.

 ആസൂഗതണതിലും നിർവഹണതിലും തികഞ സുതാര്ത.
 കരാറുകാപരാ ഇടനിലകാപരാ ഇല.
 ടപാതുജന പങാളിതപതാടട പലബർ ബഡ്ജറ്.
 ബാങ് അകൗണ് വഴി  പവതന വിതരണം.
 സ്ഗതീകൾക് മുൻഗണന.
 കമ്ൂടർ ശൃംഖല വഴിയുള പമാണിററിംഗ് സംവിധാനം.
 ഗഗാമസഭ പദതി ഓഡിറ് ടചയുനു.

ലക്ങൾ     

 100 ദിവസടത അവിദഗ്ദ കായിക ടതാഴിലിലൂടട ഗഗാമീണ ജനതയുടട
ഉനമനം 

 ദാരിഗദ് ലഘൂകരണം 
 ഗഗാമീണ അടിസാന സൗകര് വികസനം 
 പരിസിതി സംരകണം 
 സ്ഗതീ ശാകീകരണം 



ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     

ടതാഴിലുറപ് പദതി ഗപകാരം നടപിലാകുന മുഴുവൻ ഗപവൃതികളും 6 മാസ
കാലയളവിനുളിൽ നിർബനമായും പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് അഥവാ സാമൂഹ് പരിപശാധന
നടതണടമന് പദശീയ ഗഗാമീണ ടതാഴിലുറപ് നിയമതിടല ടസകൻ 17  (2) വകുപിൽ
നിഷ്കർഷികുനു.  പദതി നടതിപിടന സുതാര്തയും സാമൂഹ്  ഉതരവാദിതവും ഉറപ്
വരുതി പദതി ടമചടപട രീതിയിൽ നടപിലാകുകയും,  അഴിമതിരഹിതമാകുകയും
അതുവഴി സദ്ഭരണം സാധ്മാകുനതിനും പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് സമൂഹടത പാകടപടുതുനു.
പദതി വിഭാവനം ടചയുന രീതിയിൽ ഗുണപഭാകാകളുടട ജീവിതസാഹചര്തിൽ
ഫലഗപദമായ മാറം സൃഷ്ടികുനതിന് ടപാതുപണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിപയാഗിച്
ലക്ഗപാപ്തി കകവരിചിടുപണാ എന വിലയിരുതലും  പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് നടതുനു. 

നടപിലാകിയ ഓപരാ ഗപവൃതികളും,  പദതി നിർവഹണവും,  ടതാഴിലാളികൾക് ലഭിപകണ
അവകാശങളും സമൂഹ പങാളിതപതാടട വിലയിരുതുക എന ലക്പതാടട പസാഷ്ൽ
ഓഡിറ് റിപപാർട് തയാറാകി ഗപപത്ക ഗഗാമസഭ വിളിചു പചർത് അവതരിപികുകയും
റിപപാർടിപനൽ ചർച ടചയ്ത്,  അഭിഗപായങളും നിർപദശങളും പഗകാഡീകരിചു ഗപസ്തുത
റിപപാർട് ഗഗാമസഭയുടട  അംഗീകാരതിനും  തുടർ നടപടികൾകുമായി  സമർപികുനു. 

ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     ഗപഗകിയ  

1   പശാതലം     ഒരുകൽ  

പബാക് തലതിലും ഗഗാമ പഞായത് തലതിലും പദതി നിർവഹണ ഉപദ്ാഗസനായ
പബാക് ഓഫീസർ (BDO), പഞായത് ടസഗകടറി, വാർഡ് ടമമർ മറ് നിർവഹണ ഉപദ്ാഗസർ
തുടങിയവരുമായി വിപലജ് റിപസാഴ്സ്  പപഴ്സൺമാർ  നടതിയ ആസൂഗതണതിടന
ഫലമായി  തുടർ ഗപഗകിയകൾ ആസൂഗതണം ടചയുകയും പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് ഗഗാമസഭാ തീയതി
നിശയികുകയും ടചയുനു.

2.   ഫയൽ     പരിദശാധന  

പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ ആരംഭിചിരികുന തിയതിയ്ക്  മുൻപുള ആറ്
മാസകാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗപവൃതി ഫയലുകൾ,  ഏഴ് രജിസറുകൾ,  അപതാടടാപം
അനുബനപരഖകളും സൂക്മപരിപശാധന നടതുനു.

3.   ഗപവൃതി      സലപരിദശാധന  

ഓപരാ ഗപവൃതിയും എസിപമറിൽ ഗപതിപാദികുന  അളവിൽ നടപിലാകിയിടുപണാ എനും
ആ ഗപവൃതിയുടട ഗുണ ഫലതിടന  വ്ാപ്തി തിടടപടുതുകയും ഗപസ്തുത
ടതാഴിലിടങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക് ലഭിപകണ അവകാശ ആനുകൂല്ങൾ ലഭിചിടുപണാ
എനും  ഗപവൃതി സല പരിപശാധനയിലൂടട ലക്ം ടവകുനു.

4.    വീടുവീടാനരമുള     വിവരദശഖരണം  

പദതി ഗുണപഭാകാകളുടട വീടുവീടാനരം ടചന് പനരിൽ കണ് പദതിയുടട
നിർവഹണടതകുറിചും ഗുണ ഫലടതകുറിചുമുള  അഭിഗപായങളും നിർപദശങളും
സ്രൂപികുനു.



5.   തതളിവ്     ദശഖരണം  

ഫയൽ പരിപശാധന,  ഗപവൃതി സല പരിപശാധന,  വീടുവീടാനരമുള വിവരപശഖരണം
തുടങിയ ഓഡിറ് ഗപഗകിയകളിലൂടട വസ്തുനിഷഠ്മായ ടതളിവ് പശഖരണം നടതുനു.

   6.   സാമൂഹ്        ദബാധവൽകരണം  

സാമൂഹ് ഇടടപടലുകളിലൂടട പദതി വിജയം ഉറപു വരുതി പൗരാവപബാധം  ഉയർതുകയും
പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ വിജയിപികുകയും ടചയുനതിന് ആവശ്മായ പബാധവൽകരണ
ഗപവർതനങൾ നടപിലാകുനു.

7.   ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     റിദപാർട്     തയാറാകൽ  

പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയയിടല കടണതലുകളും, നിഗമനങളും, നിർപദശങളും  പസാഷ്ൽ
ഓഡിറ് ഗഗാമസഭയിൽ ചർച ടചയ്ത് അംഗീകാരം നടതുനതിനാവശ്മായ കരട് റിപപാർട്
തയാറാകുനു.

8.   ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     ഗഗാമസഭ  

പശാതലം ഒരുകൽ ചർചയിൽ നിശയികടപട ദിനതിൽ സൗകര്ഗപദമായ സലത്
ഗഗാമസഭ പചർന് കരട് റിപപാർട് അവതരണവും,  ചർചയും,  നിർപദശങളും,  തിരുതൽ
ഗപഗകിയകളും, അംഗീകാരം പനടിടയടുകുകയും തുടർനടപടികളും കകടകാളുനു

                                                  മാങാടിടം ഗഗാമപഞായത്

                                                അടിസാന     വിവരങൾ  

ജില : കണൂർ
പബാക് : കൂതുപറമ
താലൂക്. : തലപശരി
വാർഡുകൾ             : 19

പഞായതിതല     തതാഴിലുറപ്      പദതിയുമായി     ബനതപട      വിവരങൾ  

ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ് : 4877
ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 6205
ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ  കാർഡ്: 1711
ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 1776



എസ്.സി : 68
എസ്.   ടി : 06
100 ദിവസം ടതാഴിൽ
 പൂർതിയാകിയ കുടുംബങളുടട
         എണം : 145 

( അവലംബം: nrega.nic.in   )

വാർഡിതല     തതാഴിലുറപ്      പദതിയുമായി     ബനതപട     വിവരങൾ  

ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ് : 295
ആടക ടതാഴിലാളികൾ :373
100 ദിവസം ടതാഴിൽ
 പൂർതിയാകിയ കുടുംബ  ങളുടട :       02
 എണം

(അവലംബം: nrega.nic.in)

അവകാശാധിഷ്ഠിത      നിരീകണങൾ  :-  

1. തതാഴിൽ     കാർഡുമായി     ബനതപട     കാര്ങൾ  

 മഹാതാഗാനി പദശീയ ഗഗാമീണ ടതാഴിലുറപു പദതി ഗപകാരം  അവിദഗ്ധ കായിക ടതാഴിൽ
ടചയാൻ താലര്മുള ഏടതാരു കുടുംബതിനും ടതാഴിൽ കാർഡിന് പവണി അപപകികാം.
ടതാഴിൽ കാർഡിനായി അപപക നൽകിയ എലാ കുടുംബങൾകും 15 ദിവസതിനകം
തികചും സൗജന്മായി ടതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിപകണതുണ്.   കൂടാടത കൃത്മായ ഇടപവളകളിൽ

   ടതാഴിൽ കാർഡ് പുതുകി നൽപകണതുമാണ്.     ടതാഴിലുറപ് നിയമ ഗപകാരം ടതാഴിൽ കാർഡ്
    കകവശം ടവകാനുള അധികാരം ഉടമകൾക് മാഗതമാണ്.   നിർവഹണ ഏജൻസിപയാ
    പമറ്മാപരാ കകവശം ടവകാൻ പാടുളതല.

       ഈ വാർഡിടല നിലവിലുള എലാ ടതാഴിലാളികൾകും പുതിയ ടതാഴിൽ കാർഡ്
ലഭിചിടുണ്.  എനാൽ ടതാഴിലാളികളുമായി സംസാരിചപപാൾ പുതിയ ടതാഴിൽ
കാർഡിനുപവണി അപപകികുന സമയതും ടതാഴിൽ കാർഡ്  പുതുകി  നൽകുന
സമയതും പഫാപടാ എടുകുനതിന് പവണിയുള  ചിലവ് ടതാഴിലാളി വഹികുന
സാഹചര്മാണ് നിലവിലുളത്.

2. തതാഴിൽ     ആവശ്തപടുനത്     സംബനിച്  

ടതാഴിൽ കാർഡുള അവിദഗ്ദ    കായിക ടതാഴിൽ ടചയാൻ തയാറുള ഏടതാരു
കുടുംബതിനും ഓപരാ സാമതിക വർഷതിലും 100 ദിവസടത ടതാഴിൽ ടചയാനുള
അവകാശം ഉണ് . ഏടതാരു ടതാഴിലാളികും ടതാഴിൽ ആവശ്ടപടാനും ഇതുമായി ബനടപട്
ആസൂഗതണ   ഗപഗകിയകളിൽ പങാളികളാവാനുമുള അവകാശം  ഉണ്.  ടതാഴിൽ ആവശ്ടപടു
15 ദിവസതിനുളിൽ ടതാഴിൽ ലഭികുവാനുള അവകാശം നിയമപരമായി
ടതാഴിലാളികൾക് ഉണ്.



ഈ വാർഡിൽ ഗഗൂപായി പമറ് മുപഖനയാണ് ടതാഴിൽ അപപക നൽകുനത്.  അപപകിച് 15

ദിവസതിനുളിൽ ടതാഴിൽ ലഭികാറുണ് എനാണ് ടതാഴിലാളികൾ അറിയിചിടുളത്.   

ടതാഴിലിന്        അപപകികുന സമയത് അതിടന കകപറ് രസീത് വാങി സൂകികാറില
എനും,     അപപകകൾ ഗഫണ് ഓഫീസിൽ ടകാടുകാറില,   ടതാഴിലുറപ് ടസകനിലാണ്

     ടകാടുകാറുളടതനുമാണ് ടമയ്റിൽ നിനും ടതാഴിലാളികളിൽ നിനും അറിയാൻ
കഴിഞത്.        പരിപശാധിച ഫയലുകളിലും കകപറ് രസീത് സൂകിചതായി കാണാൻ
സാധിചില.

3. തതാഴിൽ     അനുവദിചത്     സംബനിച്  

ടതാഴിലുറപ് നിയമഗപകാരം ടതാഴിൽ ആവശ്ടപട് 15 ദിവസതിനുളിൽ ടതാഴിൽ
നൽകിയിരികണം.   വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക് ടതാഴിൽ ആവശ്മുള സമയങളിൽ
അപപക സമർപിചു 15   ദിവസതിനുളിൽ ടതാഴിൽ അനുവദിപകണതുണ്.  ടതാഴിൽ
ആവശ്ടപടു 15 ദിവസതിനുളിൽ  ലഭ്മായില എങിൽ ടതാഴിലിലായ്മ പവതനം
ലഭികുവാനുള അവകാശം നിയമപരമായി ടതാഴിലാളികൾക് ഉണ്.
 

ഈ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക് ടതാഴിലിന് അപപകിച് 15 ദിവസതിനകം തടന ടതാഴിൽ
     ലഭികാറുണ് എനാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിനും അറിയാൻ കഴിഞത്.   എനാൽ

        വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ തിയതി പരഖടപടുതി അപപക സമർപിചതിടന മതിയായ
      പരഖകൾ ഫയലിൽ നിപനാ ടതാഴിലാളികളുടട പകൽ നിപനാ ലഭ്മല.  ആയതിനാൽ

     ടതാഴിലിലായ്മ പവതനം ലഭിപകണസാഹചര്ം വ്കമല .

4. തഷൽഫ്     ഓഫ്      തഗപാതജകട്് തയാറാകുനതിനുള     അവകാശം  

 അടുത 5  വർഷപതക് ഏടറടുകാവുന പഗപാജക്ടുകളുടട സമാഹാരമാണ് ടഷൽഫ ്ഓഫ്
ടഗപാടജക്ട്.  അയൽകൂട തലതിൽ ചർച ടചയ്ത് നിർപദശങൾ സമാഹരിച് വാർഡ്
തലതിൽ പഗകാഡീകരിച് ഗഗാമസഭയിൽ അവതരിപിച് മുൻഗണനാ ഗകമം നിശയിചാണ്
അംഗീകരികുനത്.  അതുടകാണുതടന ടഷൽഫ് ഓഫ്  ടഗപാടജക്ട് തയാറാകുനതിനുള
അവകാശം ടതാഴിലാളികൾക് ഉണ്.  ടതാഴിൽ കടണതുനതിന് ടതാഴിലാളികളുടടയും
ടമയ്റിടനയും  ഭാഗതുനിനും പങാളിതമുണാപവണതുണ്.  മാഗതമല ടതാഴിലുറപിൽ
അനുവദനീയമായ ആസ്തി വികസന  ഗപവൃതികൾ കടണതുനതിന് വാർഡിടല വിവിധ
പമഖലയിലുളവരുടട പങാളിതം ഉണാപവണതാണ.് 

ഈ വാർഡിൽ ടതാഴിലുറപ് ഗപവൃതിയിൽ ഏർടപടിടുള ഒടു മിക ടതാഴിലാളികളും ടനയ്ത്
ടതാഴിൽ പരിശീലികുനവരാണ്. അതുടകാണു തടന ആസ്തി വികസന ഗപവൃതികൾ ഒനും
തടന ഏടറടുത് ടചയാൻ സനദത കാടാറില എനാണ് ടതാഴിലാളികളും മാറും
അറിയിചിടുളത്.

5. യാഗതാ      ചിലവ് സംബനിച്  

 ടതാഴിലാളികൾക് താമസ സലതു നിനും 5 കിപലാമീറർ ചുറളവിനുളിൽ ടതാഴിൽ
ലഭികുവാനുള അവകാശം ഉണ്. 5  കി.  മി പരിധിക് പുറത് ടതാഴിൽ ടചപയണ സാഹചര്ം
ഉണാവുകയാടണങിൽ യാഗതാബതയായി  കൂലിയുടട 10  % തുക നിലവിടല കൂലി
അനുസരിചു 271 രൂപയുടട 10%  ആയ 271  രൂപ 10 കപസ അധിക പവതനമായി
ലഭികുവാനുള അവകാശം ടതാഴിലാളികൾക് ഉണ്. 



ഈ വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾ 5  കി.മി   പരിധി കഴിഞും ടതാഴിലുറപ് ഗപവൃതിയിൽ
 ഏർടപടിടുണ്  എനാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിനും  ടമയ്റിൽ നിനും അറിയാൻ കഴിഞത്.

6. ഗപവർതി     സലതത     സൗകര്ങൾ     സംബനിച്  

 നിയമം അനുശാസികുന വിധതിലുള അടിസാന സൗകര്ങൾ എലാ ഗപവർതി
സലങളിലും ഉണായിരികണം.  ടതാഴിലാളികൾക് ആവശ്മായ കുടിടവളം,  വിഗശമ
സമയത് ആവശ്മായി വരുന തണൽ,  ഗപഥമശുഗശൂഷ കിറ്,  അപകട സാധ്തയുള
ഗപവൃതികളിൽ ഏർടപടുപമാൾ ആവശ്മായി വരുന സുരകാ  സാമഗഗികൾ തുടങിയവ

       ടതാഴിലുറപ് നിയമ ഗപകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി സൗജന്മായി ലഭികുവാനുള
  അവകാശം ടതാഴിലാളികൾക് ഉണ്

             ആദ് കാലങളിൽ ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് സൗജന്മായി ലഭികാറുടണനും നിലവിൽ ഒനും
        തടന ലഭികുനില എനും പമറ് കയിൽ നിനും കപസ ചിലവാകിയാണ്

       വാങികാറുളതുടമനാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിനും അറിയാൻ സാധിചത്.  മാഗതമല
         വിഗശമ സൗകര്തിനായി ഷീറ് ലഭികാനുള അവകാശം ടതാഴിലാളികൾക് ഉണ്

        എനതിടന കുറിചും അവർക് അറിവ് ഉണായിരുനില.    നിലവിൽ ഗപവൃതി നടനു
    ടകാണിരികുനസലതും ഇവടയാനും കാണാൻസാധിചില.

7. ദവതനം      ലഭ്മാകുനത് സംബനിച്  

ടതാഴിലുറപ് നിയമതിൽ  ടസകൻ 3(2)  ഗപകാരം ഓപരാ ഗപവൃതിയുടടയും മസർപറാൾ
പൂർതിയാകി  പഞായതിൽ സമർപിച് 15 ദിവസതിനകം ടതാഴിലാളികൾക് പവതനം
ലഭിപകണതാണ്. 

15 ദിവസ പരിധികുളിൽ കൂലി ലഭികാത സാഹചര്ം ഓഡിറ് കാലയളവിൽ ഉണായിടുണ്.
നിർവഹണ ഏജൻസിയുടട ഭാഗത് നിന് വന വീഴ്ച അടലങിൽ പപാലും കൂലി
കവകിയതിനുള നഷ്ടപരിഹാരം ലഭികുകപയാ അതിനു പവണി ടതാഴിലാളികൾ
പരാതിടപടുകപയാ ടചയ്തിടില.

8. തതാഴിലിടങളിൽ     ഉണാകുന     അപകടങൾ     സംബനിച്  

 മഹാതാഗാനി പദശീയ ഗഗാമീണ ടതാഴിലുറപ് പദതിയിൽ ടതാഴിലാളികൾക്
ടതാഴിലിടങളിൽ ടവച് ഏടതങിലും തരതിലുള അപകടം സംഭവിചാൽ ടഷഡ്ൂൾ 2(5)
ഗപകാരവും അദ്ായം 9 ടല പരാമർശങളുടട അടിസാനതിലും ചികിതയ്ക് ആവശ്മായി
വരുന മുഴുവൻ ചിലവുകളും ബനടപട ബിലുകൾ ഹാജരാകുന മുറയ്ക്
ടതാഴിലാളികൾക് ലഭ്മാപകണതാണ്.  ഇതുകൂടാടത ടതാഴിലിടങളിൽ ടവച് മരണം
സംഭവികുകയാടണങിൽ 25000/- രൂപ ടതാഴിലാളികളുടട കുടുംബതിന് ലഭ്മാപകണതാണ്. 

ഈ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക് 2018-19  സാമതിക വർഷം അപകടങൾ ഒനും
സംഭവിചിടില എനാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിനും അറിയാൻ സാധിചത്.  ഗപസ്തുത

       കാലയളവിനു മുപന അപകടം സംഭവിചതിടന ബിലുകൾ ഒനും ഹാജരാകിയിടില എനും
     ചികിതസഹായം ലഭിചിടില എനും അറിയാൻ സാധിചു.

9. പരാതി     പരിഹാരം  



 ടതാഴിലുറപ് പദതി  നിയമഗപകാരം (ടഷഡ്ൂൾ 19)  സമയബനിതമായി പരാതി
പരിഹാരതിനുള അവകാശ നിയമം നിഷ്കർഷികുനുണ്.  പദതിയുമായി ബനടപട
പരാതികൾ പഫാൺ മുപഖനയും പഗടാൾ ഗഫീ നമർ ഉപപയാഗിചും,  പരഖാമൂലം എഴുതി
നൽകുകയും ഈടമയിൽ വഴിയും സമർപികാവുനതാണ്.  പടാൾഗഫീ നമർ പഞായതിൽ
ഗപദർശിപിപകണതാണ്. 

മാങാടിടം പഞായതിൽ പടാൾഗഫീ നമർ  ഗപദർശിപിചതായി കണില.  ഫീൽഡ്
സനർശനതിടന ഭാഗമായി ടതാഴിലാളികളുമായി സംസാരിചപപാൾ ഇതുവടര പരാതികൾ
നൽകിയിടില എനാണ് അറിയാൻ കഴിഞത്. പരാതി രജിസർ  പരിപശാധിചപപാഴും ഇതുവടര
ഒരു പരാതിയും വനതായി പരഖടപടുതിയിടില. 

10 ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     നടതുനതിനുള     അവകാശം  

ടതാഴിലുറപ് പദതിയിൽ ഏടറടുത് നടപിലാകുന മുഴുവൻ  ഗപവർതികളും പസാഷ്ൽ
ഓഡിറിനു  വിപധയമാകണടമന് ടസകൻ 17(2)  നിഷ്കർഷികുനുണ്.  ടതാഴിലുറപിൽ
ഏടറടുത ഗപവർതികളുടട സാമൂഹിക  കണടകടുപ് നടതുനതിൽ
പങാളിയാവുനതിനുള അവകാശം   ടതാഴിലാളികൾകും വാർഡിടല ഏടതാരാൾകും ഉണ്.

പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് നടതുനതിടന ഭാഗമായി ടതാഴിലാളികൾ,  പമറ് മാർ,  വാർഡ് ടമമർ,
ഗുണപഭാകാകൾ തുടങിയവർ ഗപവൃതി സലങൾ പരിപശാധികുനതിലും വിവരങൾ
ലഭ്മാകുനതിലും പങാളികളായിടുണ.്

ദറാസ്ഗാർ     ദിനം  

ടതാഴിൽ ആവശ്കത കൃത്മായി രജിസർ ടചയുനതിനും ടതാഴിലാളികളുടട അവകാശങൾ
അവടര പബാധ്ടപടുതുനതിനും പരാതികൾ പരിഹരികുനതിനു  മായി വർഷതിൽ ഒരു
ദിവസം പറാസ്ഗാർ ദിനം സംഘടിപിപകണതുണ്.  ടതാഴിലാളികളുടട അവകാശങൾ,
കടമകൾ തുടങിയ കാര്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക് അവപബാധം ഉണാകുനതിനും
ടതാഴിലുറപുമായി ബനടപട ഗപശ്നങൾ ചർച ടചയുനതിനും ഇത് സഹായികുനു.
വാർഷിക മാസർ പാൻ  അനുസരിച് പഞായതുകളിലും പറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരികണം എന്
നിഷ്കർഷിചിടുണ്. 

 മാങാടിടം പഞായതിടല     ടതാഴിലുറപ് ടതാഴിലാളികൾക് പറാസ്ഗാർ ദിനതിടന കുറിച്
       യാടതാരു അറിവും ഇല എനാണ് ഫീൽഡ് സനർശനതിനിടയിൽ അറിയാൻ കഴിഞത്.

മാഗതമല ടതാഴിലാളികളുടട അവകാശങൾ ലഭ്മാകുനതിൽ നിർവഹണ ഏജൻസിയുടട
ഭാഗത്  നിനും യാടതാരു ഇടടപടലുകളും ഉണായിടില എനും അറിയാൻ സാധിചു.

സിറിസൺ     ഇൻഫർദമഷൻ     ദബാർഡ്  

ടതാഴിലുറപ് പദതിയുടട സുതാര്ത  ഉറപാകുനതിനു പവണിയുള ഒരു ഉപാധിയാണ്
സിറിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡ്.  ഒരു ഗപവൃതിയുടട അടിസാനവിവരങൾ അതായത്
എസിപമറ് തുക,  സാധന പവതന ഘടകങൾ,    ടതാഴിൽ ദിനങൾ തുടങിയ വിവരങൾ
സാധാരണ ജനങൾകും ഗുണപഭാകാകൾകും  മനസിലാകുന രീതിയിൽ ഗപാപദശിക

 ഭാഷയിൽ ഗപദർശിപിപകണതുണ്. ഓപരാ ഗപവൃതിയുടടയും ആരംഭഘടതിൽ ഈ പബാർഡ്
സാപിപകണതുണ്. 

      ഗപവൃതി ആരംഭികുന സമയങളിൽസാപിപകണിയിരുന പബാർഡുകൾ ഗപവൃതിസല
    പരിപശാധനയ്കായി സനർശിച സമയത് ആണ് സാപിചിടുളത്.   മാഗതമല ഈ

       പബാർഡുകൾ ഒടക ടതാഴിലാളികൾ ഒതിരി ഗപയാസടപടു ചുമനു ടകാണ് പപായാണ്



      ഗപസ്തുത സലതു സാപിചിടുളത് എനും അറിയാൻ സാധിചു .  ടതാഴിലുറപ്
 നിയമതിൽഅവിദഗ്ദ      കായിക ടതാഴിൽ ടചയാൻ ഉള ടതാഴിലാളികളുടട അവകാശടത

      കുറിച് ഗപപത്കം ഗപതിപാദികുനുടണങിലും വിദഗ്ധ ടതാഴിലാണ് ഇതിലൂടട സാധ്മായത്
  എനുമാണ് അറിയാൻ കഴിഞത്.       ആയത് നിർവഹണ ഏജൻസിയുടട ഭാഗത് നിനുള
 വീഴ്ചയായി കണകാകുനു.

ജാഗഗത     ദമൽദനാട     സമിതി     
      ഓപരാ പഞായതിലും അഞ് അംഗങൾ എങിലും ഉള ജാഗഗത പമൽപനാട സമിതി
രൂപീകരിപകണത് ആണ്.  ഇതിൽ പടികജാതി-പടികവർഗ വിഭാഗങൾക് പവണഗത ഗപാധാന്ം

 നൽപകണതും പകുതി പപർ സ്ഗതീകൾ ആയിരിപകണതുമാണ്.  അധ്ാപകർ,  അംഗൻവാടി
വർകർ,   സ്യം സഹായസംഘതിടല അംഗങൾ,   പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് റിപസാഴ്സ്
പപഴ്സൺമാർ,   ഉപപഭാകൃ സമിതികൾ,   യുവജന കബുകൾ, ടപാതുസമൂഹ സംഘടനകൾ
തുടങിയവയിൽ നിനും വിജിലൻസ് ആൻഡ് പമാണിററിങ് കമിറി അംഗങടള
തിരടഞടുകാവുനതാണ്.  ഏറവും കുറഞ കാലയളവിപലക് വിഎംസി അംഗങടള
നിയമിപകണത് ഗഗാമസഭയാണ്.   ഗപവർതി സല സനർശനം,  ടതാഴിലാളികളുമായി
ആശയവിനിമയം നടതൽ, പരഖകളുടട പരിപശാധന,   ഗപവർതി സല സൗകര്ങളുടട
പരിപശാധന,   ഗപവർതികളുടട ഗുണനിലവാരം നിർണയികൽ ,  തുക നിർണയം,
ഗപവൃതിയിലുടനീളമുള റിപപാർടിങ്,  ഗപവർതിയുടട സ്ഭാവടത സംബനിചുള
ഗുണപരമായ വിലയിരുതൽ എനിവയാണ് ഗപധാന ചുമതല.   വിഎംസി അംഗങൾ എലാ
ഗപവർതികളും പരിപശാധിപകണതും മൂല് നിർണയ രജിസറിൽ പരഖടപടുപതണതും
പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് സമയത് അവ  ഗഗാമസഭയിൽ സമർപിപകണതുമാണ്.  വിഎംസി റിപപാർട്
ഒരു ടപാതു പരഖയായി കരുപതണതും ആവശ്ടപടുനതിനനുസരിച് ഒരു ടപാതു പരഖയായി

 പഞായതിൽ  നിനും ലഭിപകണതുമാണ്.  5  അംഗങളാണ് നിലവിലുളത്.

എനാൽ മാങാടിടം പഞായതിൽ വാർഡ് IV ടന ഫീൽഡ് സനർശിചപപാൾ വിഎംസി
അംഗങൾ ആരും തടന ഗപവൃതി സലം സനർശികാറില എനാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ
നിനും അറിയാൻ കഴിഞത്.   വാർഡ് IV  ടന     രണു ഭാഗങളാകി തിരിചതിനാൽ
(കണംകുന,്   ആറങാപടരി)  ചില സലങളിൽ വിഎംസി അംഗങളിൽ ഒപനാ രപണാ പപർ
ഗപവൃതി സലങളിൽ സനർശികാറുണ്     എനും അവരുടട ഒപുകൾ വീടുകളിൽ പപായിടാണ്

   പശഖരികുനത് എനുമാണ് അറിയാൻ സാധിചത്.

ദമറ്        

ഗപവർതിസലങളിൽ പമൽപനാടം വഹിപകണത് പമറ് ആണ്. ടതാഴിലാളികൾ ഓപരാ 
ദിവസവും കൃത്മായി പജാലി ടചയുനുടണന് ഉറപുവരുതുകയും ടതാഴിൽകാർഡ്, കസറ്
ഡയറി, മസർ പറാൾ എനിവയിൽ ആവശ്മുള വിവരങൾ പരഖടപടുതുകയും
അടിസാനസൗകര്ങൾ ടതാഴിലിടങളിൽ ഉടണന് ഉറപു വരുതുകയും ടചയണം.
ടതാഴിലിടങളിൽ ആർടകങിലും എടനങിലും അപകടം സംഭവിചാൽ അത് കസറ്

 ഡയറിയിൽ കൃത്മായി പരഖടപടുതി ടവകണം .

ഈ വാർഡിൽ  ഗപീത, സുനിത,  പബബി എനിവർ പമറ്മാരായി ഗപവർതികുനുണ ്.

പദതി     ആരംഭ     മീറിംഗ്  

ടതാഴിലുറപ് നിയമം ടഷഡ്ുൽ 22  ഗപകാരം ഒരു ഗപവൃതി ആരംഭികുനതിനു മുൻമ്
ഏടതങിലും ഒരു ടപാതു സലപതാ ടതാഴിലിടങളിപലാ ടവച് പചരുന ടതാഴിലാളികളുടടയും
നിർവഹണ ഉപദ്ാഗസരുടടയും സംയുക പയാഗമാണ് പദതി ആരംഭ മീറിംഗ്. വാർഡ്
ടമമറുടട സാനിധ്തിൽ പചരുന ഈ പയാഗതിൽ നിർവഹണ ഉപദ്ാഗസർ



ഗപവൃതിയുമായി ബനടപട വിവരങടളലാം ടതാഴിലാളികൾക് വിശദികരിചു
ടകാടുകണതാണ്. 

ഓഡിറിനു വിപധയമാകിയിടുള ഗപവൃതികളുടട  ഫയലുകളിൽ പദതി ആരംഭ മീറിഗിടന
പരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞിടുണ്. പദതി ആരംഭ മീറിഗിൽ നീർവഹണ ഉപദ്ാഗസർ വാർഡ്
ടമമർ എനിവർ പടങടുകാറുണ് എനാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിനും അറിയാൻ കഴിഞത്.
        

തതാഴിലാളികളുതട     കടമകൾ  

 ടതാഴിലിടങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലികുക.
 ടതാഴിൽ ടചയുന ദിവസങളിൽ രാവിടലയും കവകുപനരവും കൃത്മായി ഒപ്
പരഖടപടുതുക.

 ടതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ ക്ത്മായി പമറ് പരഖടപടുതുനുടണന് ഉറപു വരുതുക.
 ടഗപാജക്ട് മീറിംഗ്,  ഗഗാമസഭകൾ,  ടതാഴിലുറപ് ഗഗാമസഭകൾ എനിവയിൽ
പടങടുകുക.

 കൃത്തപയാടട പജാലി ടചയുക.
 ടതാഴിലിടങളിൽ പാസിക് വസ്തുകൾ ഉപപയാഗികാപനാ കതികാപനാ പാടില.
 ഗപക്തി സംരകണതിന് ആവശ്മായ ഗപവൃതികൾ എടറടുത് നടപിലാകുക.
 ആസ്തി സൃഷ്ടികുന ഗപവൃതികൾ കടണതി പമറിടനയും പഞായത്
അധികൃതടരയും  അറിയികുക.

പസാഷ്ൽ     ഓഡിറിന്     വിപധയമാകിയ     ഗപവൃതികൾ  

2018  ഒക്പടാബർ 1 മുതൽ  2019  മാർച് 31     വടര ഏടറടുത് നടപിലാകിയ താടഴ പറയുന
5    ഗപവൃതികളാണ് പസാഷ്ൽ ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയത്.

1.   കണംകുന് വാർഡിൽ കൃഷിക്    നിലം ഒരുകൽ (IF/317270)

2.   കണംകുന് പുഴദയാരത് കൃഷിക്    നിലം ഒരുകൽ (IF/317272)

3.    വടിഗപം നീർതടതിതല കണംകുന് ഗപ   ദദശതു സജവദവലി നിർമാണം
(WC/345228)

4.     ദവങാട് നീർതടതിതല കണംകുന് ഗപ    ദദശതു മണ് ജല സംരകണ
 ഗപവൃതികൾ (WC/299284)

5.  വടിഗപം  നീർതടതിതല കണംകുന്,   ആറങാദടരി ഗപദദശങളിതല ദതാട്
 പുനരുദാരണം (WC/330667)

ഗകമനമർ  ഗപവൃതിയുടട പപര് വർക് പകാഡ് ഗപവൃതി
ആരംഭിച

സൃഷ്ടിച
ടതാഴിൽ

ചിലവായ തുക 



തീയതി  ദിന ങൾ

പവതന
ഘടകം 

സാധന
ഘടകം 

1. കണംകുന്
 വാർഡിൽ കൃഷിക്

നിലടമാരുകൽ

(IF/317270) 18/12/2018 200 55,200

-

2 കണംകുന്
പുഴപയാരത്
കൃഷിക്  നിലം
ഒരുകൽ 

(IF/317272) 31/01/2019 198 54,648 3000
(പബാർഡ്)

3  പവങാട്
നീർതടതിടല
കണംകുന്

  ഗപപദശത് മണ് ജല
സംരകണ
ഗപവൃതികൾ 

 (WC/299284) 01/10/2018 752 2,07,552 3000 
(പബാർഡ്)

4 വടിഗപം
നീർതടതിടല 
കണംകുന്,
ആറങാപടരി

 ഗപപദശങളിടല പതാട്
പുനരുദാരണം   

(WC/330667) 06/02/2019 292 80,592 3000 
(പബാർഡ്)
34,125
(കയർ)
12,000
(മുളയാണി)

5 വടിഗപം
നീർതടതിടല 
കണംകുന്
പഗപപദശതു
കജവപവലി
നിർമാണം  

(WC/345228) 23/03/2019 99 27,324 3000 
(പബാർഡ്)

   ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ കതണതിയ വിവരങൾ



തതാഴിലുറപ് പദതിയിൽ ഏടറടുകാവുന ഗപവൃതികളുതട ഫയലുകളിൽ
ഉണായിരിദകണ ഗപധാനതപട 22  ദരഖകതള കുറിച് വാർഷിക മാസർ
സർകുലറിൽ കൃ  ത്മായ നിർദദശങൾ നൽകുനുണ.് 

1. AMC കവർ പപജ്.
2. ടചക് ലിസ് .                           
3.   ആകൻപാൻ പകാപി.
4. ജനകീയ എസിപമറ്.
5.  സാപങതികാനുമതിയുടട പകർപ്. 
6.  ഭരണാനുമതിയുടട പകർപ്.
7. സംപയാജിത പദതിയുടട  പകർപ്.
8. ടതാഴിൽ ആവശ്ടപടുടകാണുള അപപക.
9. ഗപവൃതി അനുവദിചത് സംബനിച വിവരങൾ.
10. മസർപറാൾ.
11. ടമഷർടമന ് ബുക് (എം.ബുക് )
12. ടമറീരിയൽ ലിസ്.
13. പവജ് ലിസ്.
14. ഫണ് ഗടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ (FTO)
15. രസീതുകളും പറായലിറിയും സംബനിച വിവരങൾ
16. 3 ഘടങളിലുള  പഫാപടാകൾ
17. ഗപവൃതി പൂർതീകരണ  സാക്പഗതം (Completion Certificate)
18. ടമറീരിയൽ ബിലുകൾ
19. മസർപറാൾ മൂവ്ടമന ് സിപ്
20. ജിപയാ ടാഗ് പഫാപടാസ്
21. പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് റിപപാർട്
22. കസറ് ഡയറി

1. കവർ     ദപജ്  

ഒരു ഗപവൃതിയുടട അടിസാന  വിവരങൾ ഗപവൃതി ഫയലിടന കവർ പപജിൽ
സൂകികണടമനും അതിനായി ഗപപത്ക മാതൃകയും മാസർ സർകുലറിൽ
നിർപദശികുനുണ്.

പസാഷ്ൽ ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയിടുള ഫയലുകളിൽ കവർ പപജ് സൂകിചിടുണ്.  ഇത്
അഭിനനാർഹമാണ്.

2. തചക്     ലിസ്     

ഒരു ഗപവൃതി ഫയലിൽ  ഗകമഗപകാരം ഏടതാടക  പരഖകൾ ഏടതാടക പപജിൽ
സൂകിചിരികുനു എന് മനസിലാകാനുള ആധികാരിക പരഖയാണ് ടചക് ലിസ്. 

     പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ ടചക് ലിസ് കൃത്മായി സൂകിചിടുണ്.   എനാൽ പപജ് നമർ
പരഖടപടുതിയിടില. 

3 ആകൻ     പാൻ     ദകാപി        

       ഏടറടുകുന ഗപവൃതികൾആകൻ പാനിൽ ഉൾടപടതും ടഷൽഫ് ഓഫ് പഗപാടജക്ടിൽ
 മുൻഗണനാഗകമതിൽ ഉളതായിരികണടമനുണ്.     ഗപസ്തുത ഗപവൃതി ടഷൽഫ് ഓഫ്

     പഗപാടജക്ടിൽ ഉൾടപടുന പപജിടന പകാപി ഫയലിൽ സൂകികണം.



        പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ എലാം തടന ആകൻ പാൻ പകാപി കാണാൻ സാധിചു.
      ആകൻ പാനിൽ ഉൾടപടിടുള ഗപവൃതികൾ തടനയാണ് വാർഡിൽ ടചയ്തിടുളത്.

 ഇത്അഭിനനാർഹമാണ്. 

4.     ജനകീയ എസിദമറ്  

     സാധാരണകാരായ ഏടതാരാൾകും മനസിലാകുന രീതിയിൽ ഗപാപദശിക ഭാഷയിൽ
     തയാറാകിയഎസിപമറ് ഫയലിലും ഗപവൃതിസലങളിലും ലഭ്മാപകണതുണ്.

       എനാൽ പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ ഒനും തടന ജനകീയ എസിപമറ് കാണാൻ
സാധിചില.

5. സാദങതികാനുമതി     പഗതം     

      ഓപരാ ഗപവൃതികും ഗപപത്കം തയാറാകുന എസിപമറ് സാപങതിക വിദഗ്ധർ
       അടങുന കമിറി പരിപശാധിച് അംഗീകാരം ലഭിചാൽ മാഗതപമ ഗപവൃതിക് അനുമതി

  നൽകാൻ പാടുളു.    ആയതിടന പകാപി ഫയലിൽ സൂകിപകണതുണ്. 

      പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ എലാം തടന സാപങതിക അനുമതിയുടട പകർപ്
സൂകിചിടുണ്.    ഇത് നല കാര്മാണ്.     എനാൽ നിർവഹണ ഏജൻസിയുടട കസൻ,

   സീൽഎനിവ കാണാൻസാധിചില.

6. ഭരണാനുമതി     ദരഖ  

ഓപരാ ഗപവൃതികും ഗപപത്കം തയാറാകുന എസിപമറ് പരിപശാധിച് ഗപസ്തുത
ഗപവൃതികൾക്  ഭരണ സമിതിയുടട അംഗീകാരം ലഭിചാൽ മാഗതപമ ഗപവൃതിക്
അനുമതി  നൽകുവാൻ പാടുളൂ. ആയതിടന പകാപി ഫയലിൽ സൂകിപകണതുണ് .

പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ എലാം തടന  ഭരണാനുമതിയുടട പകർപ് സൂകിചിടുണ്. ഇത്
നല കാര്മാണ്.  എനാൽ നിർവഹണ ഏജൻസിയുടട കസൻ,  സീൽ എനിവ കാണാൻ
സാധിചില.

7.    സംദയാജിത പദതിയുതട പകർപ്  (   കൺവർജൻസ്  )  

   സർകാരുകളുടട ഏടതങിലും വകുപുകളുടട (  വനം വകുപ്,   കൃഷി വകുപ്,  മൃഗ
  സംരകണവകുപ് തുടങിയവ)    പദതികൾ ടതാഴിലുറപ് പദതിപയാടടാപം സംപയാജിചു

    നടപാകുകയാടണങിൽആയതിടന പരഖകൾ ഫയലിൽ സൂകിപകണതുണ്.

     ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയ ഗപവൃതികൾ സർകാരിടന മറ് വകുപുകളുമായി
      സംപയാജിചു നടതുന ഗപവൃതികൾഅലാതതിനാൽഈ പരഖകൾബാധകമല.

8. തതാഴിൽ     അദപക  

    ടതാഴിൽ ആവശ്ടപടുടകാണ് വ്കിഗതമാപയാ ഗഗൂപാപയാ അപപക
      സമർപികുനതിന് മാസർ സർകുലറിൽ ഗപപത്ക മാതൃകയിലുള അപപകാ പഫാറം
  ടതാഴിലാളികൾക് ലഭ്മാകാൻ നിർപദശികുനുണ്.     ഇത് ഗപകാരം കുറഞത് 14

      ദിവസം തുടർചയായി പജാലി ടചയുനതിന് അപപക നൽപകണതുണ്.  പജാലി
     ആവശ്മുള കാലയളവിടല തിയതികൾ ഉൾടപടട ഇതിൽ പരഖടപടുതി

 നൽകുകയാണ് പവണത്.



പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസർ സർകുലറിൽ നിർപദശികുന പഫാറതിൽ
തയാറാകിയ അപപകകൾ ഉണായിരുടനങിലും കകപറ് രസീതുകളുടട പകാപി
സൂകികാതതിനാൽ ടതാഴിലാളികൾ ആവശ്ടപട ഗപകാരമുള കാലയളവിൽ ടതാഴിൽ
ലഭിചിടുപണാ എന് കൃത്മായി പരിപശാധികാൻ സാധിചിടില.  പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ
എലാം തടന ഗഗൂപ് ആയി നൽകിയ അപപകകൾ കാണാൻ സാധിചു. 

9. വർക്           അദലാദകഷൻ        

      അപപക ലഭികുന മുറക് ആവശ്ടപട തിയതികളിൽ തടന ടതാഴിലാളികടള
    മുൻഗണനാ ഗകമതിലുള ഗപവൃതികളിൽ ഉൾടപടുതുകയും മസർപറാൾ

    തയാറാകുനതിനുള നടപടികൾക് ശുപാർശ ടചയുകയും പവണം.  ഗപസ്തുത
      ഗപവൃതിയിൽ ഉൾടപടവർക് ഈ ലിസിടന അടിസാനതിൽ മുൻകൂടി വിവരങൾ

 നൽകുകയും പവണം.

      ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ ടതാഴിൽ അനുവദിചു ടകാണുള വർക്
   അപലാപകഷൻ പരഖ കാണാൻ സാധിചിടുണ്.     പവങാട് നീർതടതിടല കണംകുന്

    ഗപപദശത് മണ് ജല സംരകണ ഗപവൃതികൾ    എന ഫയലിൽ വർക് അപലാട്ടമന ്
   ടറസിപ്റ് ആയിരുനു കാണാൻ സാധിചത്.     ആയത് കമ്ൂടറിൽ ജനപററ് ടചയ്ത്

       വരണതാടണനും മറു ഫയലുകളിൽ സൂകിച വർക് അപലാപകഷൻ പകാപി പഞായതിൽ
    നിനും ടചയ്ത് ടവകണതാടണനുമാണ് മനസിലാകൻസാധിചത്

10. മസർ        ദറാൾ  

       ഓപരാ ഗപവൃതിയിപലകും പഞായതിൽ നിനും നിർപദശിചവരുടട പപര് വിവരങൾ
       ഉൾടപടുതി പബാക് ഓഫീസിൽ നിനുമാണ് പബാക് പഗപാഗഗാം ഓഫീസർ

   സാക്ടപടുതിയ മസർപറാൾ പഞായതിൽ എതികുനത്.   പഞായതിൽ നിനും
     നിർവഹണ ഉപദ്ാഗസർ സാക്ടപടുതുന മുറയ്ക് ഓപരാ ഗപവൃതികും

   ചുമതലടപടുതിയ പമറ്മാർക് മസർപറാൾ കകമാറാവുനതാണ്.   മസർപറാൾ ഗപകാരം
      അനുവധിച തിയതികളിൽ മാഗതപമ ഗപസ്തുത ഗപവൃതിയിൽ ഏർടപട് അതാത്
      ദിവസടത ഒപുകൾ ഓപരാ ടതാഴിലാളിയുടടയും പപരിനു പനടരയുള കളങളിൽ

പരഖടപടുതാവൂ.       ഓപരാ ദിവസവും പണി ആരംഭികുനതിനു മുൻപും പണി
     പൂർതിയായ പശഷവും ടതാഴിലാളികൾ നിർബനമായും ഒപ് പരഖടപടുപതണതുണ്.

       ഏടതങിലും ടതാഴിലാളികൾ അവധി ആടണങിൽ നിർബനമായും ചുവന മഷി ടകാണ്
  അബ്ടസന ് മാർക് ടചപയണതുണ്.    മസർപറാൾ സൂകിപകണ ഉതരവാദിതം

മാറിനാണ്.      മസർപറാളുകളിൽ ടവടി തിരുതലുകൾ നടതാൻ പാടില.   മസർ പറാളുകൾ
A3    ഷീറ് പപപറിലാണ് ഗപിന ് ടചപയണത്.      ടഡയിലി അറനൻസ് എന കളങളിൽ തിയതി
പരഖടപടുപതണതുണ്.

       ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയ ഗപവൃതികളിൽ എലാം തടന മസർ പറാളുകൾ സൂകിചിടുണ്
. A3, A4        ഷീറുകളിൽ ആയി മസർപറാളുകൾ ഗപിന ് ടചയ്തതായി കാണാൻ കഴിഞു.

       പരിപശാധിച ഫയലുകളിടല മസർപറാളുകളിൽ ഒനും തടന പഞായത് ടസഗകടറി ഒപു
  ടവചതിൽ തിയതി പരഖടപടുതിയിടില.    മസർപറാളുകളിൽ ടവടി തിരുതലുകൾ

 കാണാൻ സാധിചു.       ചില മസർപറാളുകളിൽ വ്ത്സ്ത മഷി ഉപപയാഗിചതായി കാണാൻ
സാധിചു.   മസർപറാളുകളിൽ എം.     ബുക് നമർ പപജ് നമർ എനിവ
പരഖടപടുതിയിടുണ്.

      പവങാട് നീർതടതിടല കണംകുന് ഗപപദശത് മണ് ജല സംരകണ
ഗപവൃതികളിടല     മസർ പറാളുകൾ പൂർണമായും A4   ഷീറിലായിരുനു ഗപിന ്
ടചയ്തിടുളത്.        മാഗതമല ഇപത ഗപവൃതിയിടല ഒടുമിക മസർ പറാളുകളും നിറടയ ടവടി

 തിരുതലുകൾ വരുതിയിടുണ്.      ടതാഴിൽ ദിനങൾ കൂടിയിടതിലും കപസ
   കൂടിയിടതിലും ടതറുകൾ കാണാൻ സാധിചു.     മസർ പറാളുകളിടല ടതാഴിൽ ദിനങൾ

 ഗപകാരം 752      ദിവസം ലഭികുനുടണങിലും പഞായത് കണക് ഗപകാരം എം.ബുകിലും



    പടാടൽ മാൻപഡയ്സ് കാണിചിരികുനത് 750     എനും പടാടൽ പവജ് കാണിചിരികുനത്
2,03,250 (750*271) +   പണിയായുധങളുടട വാടകയായി 3750 (750*5) എനുമാണ്.
3000      രൂപയുടട പബാർഡ് ഉൾടപടട 2,10,000  എനാണ് കാണിചിരികുനത്. എനാൽ
752 ഗപകാരം   പവതനമായി 2,03,272    രൂപയും പണിയായുധങളുടട വാടകയായി 3760
രൂപയും,  3000         രൂപയുടട പബാർഡ് ഉൾടപടട ആടക 2,10,552  രൂപയാണ്
ലഭികുനത്.  ഒടുമിക മസർപറാളുകളിൽ    ടഡയിലി അറനൻസ് കളങളിൽ തിയതി
പരഖടപടുതിയിടില.

11. തമഷർതമന ്     ബുക്  

      ടതാഴിലുറപിൽ ഉൾടപടുതി ടചയുന ഓപരാ ഗപവൃതിയും ആരംഭികുനതിനു മുൻപ്
      തടന ആവശ്മായി വരുന ഗപവൃതികളുടട ഗപാഥമിക അളവുകൾ സാപങതിക

 വിദഗ്ദർ  തമഷർതമന ്  ബുകിൽ പരഖടപടുതണം.    തുടർന് ഗപവൃതിയുടട ഓപരാ
     മസർപറാൾ കാലാവധിയും പൂർതിയാകുന മുറയ്ക് ടചയ്ത ഗപവൃതികളുടട
      അളവുകൾ പരഖടപടുതി അത് ഗപകാരമുള കൂലി ലഭ്മാകുനതിനുള തുടർ

 നടപടികൾക് സമർപിപകണതാണ്.     പരഖടപടുതുന ഓപരാ അളവുകളും സാപങതിക
     വിഭാഗതിടല തടന ഉയർന തസ്തികയിലുള ഉപദ്ാഗസർ സാക്ടപടുതുകയും

       അത് ഗപകാരം തയാറാകുന ബിലുകൾ പഞായത് ടസഗകടറി ഗപസിഡന ് തുടങിയ
  ചുമതലയുളവർ സാക്ടപടുതുകയും ടചപയണതാണ്.

        ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ ഓപരാ ഗപവൃതികളും മണ് ജല സംരകണം,
         കൃഷിക് നിലടമാരുകൽ എനിവ എവിടട ഒടകയാണ് ടചയ്തത് എനും വ്കമായ

 അളവുകളും പരഖടപടുതിയിടില.     ആയതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിലുള പരിപശാധന
ഗപപയാഗികമലായിരുനു.      എനാൽ എസിപമറിൽ കാണിചിരികുന അളവുകൾ ഗപകാരം

    ഓപരാ മൺ വരമും അളനു പരഖടപടുതിയിടുണ്.   നികുതി രസീതുകളിടല വിവരങൾ
       പശഖരിചു കൃഷിക് നിലടമാരുകൽ ഗപവൃതിയിൽ ആരുടട സലങളിൽ എഗത ഒടക

  അളവുകളിൽഎനതും പരിപശാധിചിടുണ്.

12. തമറീരിയൽ     ലിസ്  

 ടതാഴിലുറപിൽ ഏടറടുതു ടചയുന ഗപവൃതികൾക് ആവശ്മായ സാധന സാമഗഗികൾ
വാങുനതുമായി ബനടപട തീരുമാനങൾ എടുകുനതിനു പഞായത് തലതിൽ
ടമറീരിയൽ ടഗപാക്ൂർടമൻറ് കമിറി രൂപീകരിപകണതുണ്.  സാധനങൾ ആവശ്മായി
വരുന ഗപവൃതികൾക് ഗപസ്തുത കമിറി നൽകുന അനുമതിയുടട പകാപി അതാത്
ഫയലുകളിൽ സൂകിപകണതാണ്.

പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ ടമറീരിയൽ ഉപപയാഗിചു ടചയ്ത ഗപവൃതികളിൽ ആയതിടന
അനുമതിയുടട പകർപ് കാണാൻ സൂകിചിടുണ്.   ഇത് അഭിനനാർഹമാണ്.

13. ദവജ്        ലിസ്  
        ഓപരാ മസർ പറാൾ ഗപകാരവും പണി പൂർതിയാകുന മുറയ്ക് ഗപസ്തുത മസർ

      പറാളുകളിൽ പണി ടചയ്ത ഓപരാ ടതാഴിലാളികളുടടയും ഗപവൃതി ദിനങൾക്
   അനുസൃതമായ പവതനതിനുള ലിസ് തയാറാപകണതുണ്.   ആയതിടന പകാപി

 ഫയലുകളിൽ സൂകിപകണതുണ്.

ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയ എലാ ഫയലുകളിലും മസർ പറാളുകൾ ഗപകാരമുള പവജ് 
ലിസുകൾ സൂകിചതായി കാണാൻ കഴിഞു . എനാൽ മസർ പറാളുകൾ ഗപകാരം പവജ് 
ലിസിലും വ്ത്ാസം കാണാൻ സാധിചു.



14. ഫണ്     ഗടാൻസ്ഫർ     ഓർഡർ     

          തയാറാകിയ പവജ് ലിസ് ഗപകാരം ടതാഴിലാളികൾക് അവരുടട പവതനം ബാങ്
      അകൗണിപലക് അയകുനത് സംബനിച വിവരങൾ അടങിയ പരഖയാണ് ഫണ്

 ഗടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ആയത് ഫയലിൽ സൂകിപകണതുണ്.

പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ എലാ ഫയലുകളിലും ഫണ് ഗടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ പകാപി
കാണാൻ സാധിചിടുണ് .    ഇത് നല കാര്മാണ്.

15.     രസീതുകളും ദറായൽറിയും സംബനിച വിവരങൾ  

       ടതാഴിലുറപ് പദതി ഗപകാരം സ്കാര് വ്കികളുടട ഭൂമി പാടതിനു ഏടറടുത്
        ഗപവൃതികൾ ടചയുകയാടണങിൽസല ഉടമകൾക് പാട തുക നൽകിപയാ, ടജ.ൽ.ജി
   ഗഗൂപുകൾക് ലഭികുന ലാഭവിഹിതം നൽകിപയാ,   സൗജന്മാപയാ കൃത്മായ

        കാലയളവിപലക് അവർ സലം വിടു നൽകും എനതിന് പരഖാമൂലം ഉറപ് ലഭിചാൽ
     മാഗതപമ ഗപസ്തുത ഭൂമിയിൽ ടതാഴിലുറപിലൂടടയുള ഗപവൃതികൾ അനുവദികാൻ

പാടുളൂ.

പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ മണ് ജല സംരകണം  ഗപവൃതികളിലും കൃഷിക്
  നിലടമാരുകൽ ഗപവൃതികളിലും നികുതി രസീതുകൾ  സൂകിചതായി കാണാൻ

സാധിചിടുണ്.  ഇത് നല കാര്മാണ്.

16. 3 ഘടങളിലുള ദഫാദടാകൾ

    ടതാഴിലുറപിൽ ഓപരാ ഗപവൃതികളും ആരംഭികുനതിനു മുൻപും,    ഗപവൃതി നടനു
ടകാണിരികുപമാഴും,      ഗപവൃതി പൂർതീകരിച പശഷവും ഓപരാ പഫാപടാ

  നിർബനമായും ഫയലിൽസൂകിപകണതുണ്. 

    ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയ എലാ ഫയലുകളിലും 3   ഘടങളിലുള പഫാപടാകൾ
  സൂകിചതായി കാണാൻസാധിചിടുണ്.   ഇത് അഭിനനാർഹമാണ്.

17. ഗപവൃതി     പൂർതീകരണ     സാക്പഗതം     

      ഓപരാ ഗപവൃതിയും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർതീകരികുന മുറയ്ക് മുഴുവൻ
      ചിലവുകളും പരഖടപടുതി ഗപവൃതി പൂർതീകരിചു എന് അംഗീകരിചുടകാണുള
     സാക്പഗതം ഗപസ്തുത ഗപവൃതിയുടട ഫയലിൽസൂകിപകണതുണ്. 

      ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ എലാം തടന ഗപവൃതി പൂർതീകരണ
 സാക്പഗതം സൂകിചിടുണ.്    ഇത് അഭിനനാർഹമാണ്.    എനാൽ ആയതിൽ ഒനും

     തടനഅഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ സാക്ടപടുതിയതായി കാണാൻസാധിചില.

18.  തമറീരിയൽബിലുകൾ  

     ടതാഴിലുറപ് ഗപവൃതികൾക് എടനങിലും സാധന സാമഗഗികൾ ഉപപയാഗിചിടുടണങിൽ
    ആയതിടന ബിലുകൾ കൃത്മായി ഫയലുകളിൽ സൂകിപകണതുണ്.  കൂടാടത

     സിറിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡിടന ബിലുകളും ഫയലുകളിൽ സൂകിപകണതുണ്.

     ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ കയർ ഉപപയാഗിച് പതാടുകളുടട
   പുനരുദാരണം എന ഗപവൃതികളിൽ കയർ,     മുളയാണി തുടങിയ സാധന സാമഗഗികൾ



  ഉപപയാഗിചതായി കാണാൻ സാധിചു.     ആയതിടന ബിലുകൾ കൃത്മായി ഫയലുകളിൽ
സൂകിചിടുണ്.        സിറിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡിന് പവണി ചിലവായ തുകകളുടട

    ബിലുകളും പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞിടുണ്.   എനാൽ കണംകുന്
       വാർഡിൽ കൃഷിക് നിലടമാരുകൽ ഗപവൃതിയുടട ഫയലിൽ പബാർഡിടന ബില്

 കാണാൻ സാധിചില.        എനാൽ ഗപസ്തുത സല പരിപശാധന നടതിയപപാൾ പബാർഡ്
   സാപിചതായി കാണാൻ കഴിഞു.

19.    മസർ ദറാൾ മൂവ്തമന ് സിപ്  

ഓപരാ മസർപറാളുകളും  ലഭ്മാകുന  മുറയ്ക് ഗപവൃതി  ആരംഭിച  തിയതി,
അവസാനിച തിയതി,  ഗപവൃതി സലതു നിനും പഞായതിൽ തിരിടക ലഭിച തിയതി,
ഡാറ എൻഗടി ടചയ്ത തിയതി,  ടസഗകടറി ഗപസിഡന ് എനിവർ അംഗീകരിച്  കൂലിക്
അനുമതി നൽകിയ തിയതി എനിവ ഒപുകൾ സഹിതം പരഖടപടുതുനതിന് പവണിയുള
സിപാണിത്. ഇത് കൃത്മായി ഫയലിൽ സൂകിപകണതുണ് .

  പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ മാസർ സർകുലർ ഗപകാരം നിർപദശിചിടുള ഗപസത്ുത
പരഖ സൂകിചതായി കാണാൻ സാധിചില,  ഇതിപനാട് സമാനമായ ഫയൽ നീകം -
ടാകിങ്  പഫാറം ഫയലിൽ സൂകിചിടുണ.്

20.ജിദയാ     ടാഗ്     ദഫാദടാസ്  

BHUVAN  അപിപകഷൻ ഉപപയാഗിച് ഗപവൃതി സലങളുടട അകാംശം,  പരഖശം
എനിവ പരഖടപടുതിടകാണുള പഫാപടാകൾ ഓപരാ ഗപവൃതികും ആവശ്മാണ്.
ഇതിടന പകാപി ഫയലിൽ സൂകിപകണതാണ്.

ഓഡിറിന് വിപധയമാകിയിടുള ഫയലുകളിൽ ജിപയാ ടാഗ് പഫാപടാസ് സൂകിചതായി
കാണാൻ സാധിചില.

21. ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     റിദപാർട്  

ഗപവൃതികൾ ഓഡിറിന്  വിപധയമാകിയിടുടണങിൽ ഗപസ്തുത ഗപവൃതികളുടട
വിലയിരുതൽ  വിവരങൾ ഉൾടകാളുന  ഭാഗം പകാപി  എടുത്  ഫയലിൽ
സൂകിപകണതാണ് .

     പരിപശാധിച ഫയലുകൾ പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് നടതിയിടിലാതതിനാൽ ആയത്
ബാധകമല.

22.   സസറ് ഡയറി  

   മാസർ സർകുലർ ഗപകാരമുള 22       പരഖകളിൽ സംസാന സർകാർ നിർപദശികുന
   സുഗപധാന പരഖയാണ് കസറ് ഡയറി.   പദതിയുടട സുതാര്ത,  ടതാഴിലാളികളുടട

അവകാശങൾ,   സാമൂഹ് പങാളിതം,    പദതി ആരംഭ മീറിംഗ്,  ടതാഴിലിടങളിടല
  അപകടങൾ സംബനിച വിവരങൾ,      വിജിലൻസ് ആൻഡ് പമാണിററിങ് കമിറി റിപപാർട്,

     സനർശക കുറിപുകൾ തുടങിയവ പരഖടപടുതുനതിനു പവണിയുള ആധികാരിക
  പരഖയാണ് കസറ് ഡയറി.



              പരിപശാധിച ഫയലുകളിൽ എലാം തടന കസറ് ഡയറി കാണാൻ സാധിചു.
   എനാൽ വിവരങൾ കൃത്മായി പരഖടപടുതിയിടില.    സനർശക കുറിപുകളിൽ ഒനും

   തടനഎഴുതിയതായി കാണാൻസാധിചില.

 രജിസറുകളുതട പരിദശാധന

1.     ടതാഴിൽ     കാർഡ്     രജിസർ     

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള അപപക,  കാർഡ് അനുവദിചത് സംബനിച വിവരങൾ എനിവ
 പരഖടപ ടുതതിനുള രജിസർ ആണിത്.  ഗപസ്തുത വിവരങൾ യഥാസമയം

പരഖടപടുപതണതാണ്. 

2.  ടതാഴിൽ     ആവശ്ടപടുനതും  ,   അനുവദിചതും  ,   കൂലി     നൽകിയതുമായ     രജിസർ     

ടതാഴിൽ ആവശ്പടു ടകാണ് ലഭികുന അപപകകളുടട വിവരങളും,  അത് ഗപകാരം
ടതാഴിൽ അനുവദിചതിടനയും,  കൂലി നല്കിയതിടനയും വിവരങൾ ഗപസ്തുത രജിസറിൽ
പരഖടപടുതി ടവപകണതാണ്. 

3.  ഗപവൃതി     രജിസർ     

ടതാഴിലുറപിൽ നടപിലാകുന ഗപവൃതികളുടട വിവരങൾ യഥാസമയം ഗപസ്തുത
രജിസറിൽ പരഖടപടുപതണതാണ്.

4.   ഗഗാമസഭ   മിനുട്സ് രജിസർ 

ടതാഴിലുറപുമായി ബനടപട ഗഗാമസഭകൾ,  പയാഗങൾ തുടങിയവ പരഖടപടുതുനതിന്
വാർഡ് തലതിൽ ഗപപത്ക ഗഗാമസഭ രജിസർ സൂകിപകണതാണ്. 

5.  ടമറീരിയൽ     രജിസർ     

ടതാഴിലുറപിൽ ഏടറടുകുന ഗപവൃതികളുടട ഭാഗമായി വരുന സാധന സാമഗഗികളുടട
വാങൽ തീരുമാനം ഉപപയാഗം,  നീകിയിരുപ്, ചിലവുകൾ സംബനിച വിവരങൾ മുഴുവനും
ഗപസ്തുത രജിസറിൽ പരഖടപടുപതണതാണ്.

6.  ആസത്ി     രജിസർ     

ടതാഴിലുറപ് പദതിയിലൂടട സൃഷിടിചിടുള ആസ്തികൾ സംബനിച വിവരങൾ,  സലം,
ആസ്തിയുടട സ്ഭാവം,  നിലനിർതുന കാലയളവ് തുടങിയവ ഗപസ്തുത രജിസറിൽ
പരഖടപടുപതണതാണ്. 

7.  പരാതി     രജിസർ     

ടതാഴിലുറപ് പദതിയുമായി ബനപട ഏടതാരു പരാതിയും,  വാകാപലാ പരഖമൂലപമാ
ലഭികുകയാടണങിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി പരാതി രജിസറിൽ പരഖടപടുതുകയും
ആയതിടന കകപറു രസീത് പരാതികാരന് നൽകുകയും പവണം.  പരാതികളുടട  തുടർ
നടപടികളും കൃത്മായി രജിസറിൽ പരഖടപടുപതണതാണ്.  ഓപരാ സാമതിക വർഷവും
രജിസർ പകാസ് ടചയ്ത് ടസഗകടറി സാക്ടപടുതുകയും  തുടർ കാലയളവിപലക്
അംഗീകരികുകയും പവണതാണ്. 

മാങാടിടം  പഞായതിൽ  പമൽ പറഞ എലാ രജിസറുകളും സൂകിചിടുണ്.  



 ഗപവൃതികളുതട പരിദശാധന

1.   കണംകുന് വാർഡിൽ കൃഷിക്   നിലതമാരുകൽ (IF/317270)

      പരിപശാധിച ഫയലിൽ ലഭ്മായിടുള നികുതി രസീതുകളുടട അടിസാനതിൽ പമൽ
   പരാമർശിച പവൃതിയുമായി ബനടപട് 7    പപരുടട സലങളിൽ പരിപശാധന

നടതി.     ഒടുമിക സ്ഥലങളിലും ടവളരിയും,      മറ് പചകറി കൃഷികളും ആണ്
      ടചയ്തിടുളത് എനാണ് മാറിൽ നിനും അറിയാൻ സാധിചത്.   നിലവിൽ ഗപസ്തുത

 സലങളിൽ വാഴ,  കപ,  ഇഞി,      മഞൾ തുടങിയവ കൃഷി ടചയ്തതായി കാണാൻ
കഴിഞു.        കൂടാടത ചില സലങളിൽ ടനൽ കൃഷിയും ടചയ്തിടുളതായി കാണാൻ
സാധിചു.

1.   കണംകുന് പുഴദയാരത് കൃഷിക്    നിലം ഒരുകൽ (IF/317272)

      പമൽ പറഞ ഗപവൃതിയുടട സല പരിപശാധന നടതിയപപാൾ ടചറുപയർ,
വൻപയർ,         ഉഴുന് തുടങിയ ധാന്ങൾ കൃഷി ടചയ്തിടുണ് എനാണ് മാറിൽ നിനും

 അറിയാൻ സാധിചത്.     നിലവിൽ ആ സലങളിൽ മഞൾ,  ടനല്,  ടവണ
    തുടങിയവയാണ് കൃഷി ടചയ്തതായി കാണാൻസാധിചത്.

2.    വടിഗപം നീർതടതിതല കണംകുന് ഗപ   ദദശതു സജവദവലി നിർമാണം
(WC/345228)

       ഗപസ്തുതസല പരിപശാധന മനടതിയപപാൾ കജവ പവലി നിർമിചതായി കാണാൻ
കഴിഞു.      എനാൽഅവ ഒടകജീർണിചഅവസയിലായിരുനു ഉണായിരുനത്.

3.     ദവങാട് നീർതടതിതല കണംകുന് ഗപ    ദദശതു മണ് ജല സംരകണ
 ഗപവൃതികൾ (WC/299284)

പരിപശാധിച ഫയലിൽ  ലഭ്മാകിയിടുള  എസിപമറിടല പപരുകളുടടയും
അളവുകളുടടയും അടിസാനതിൽ മണ് ജല സംരകണം എന ഗപവൃതിയുടട
സലം സനർശിചു.  ഒടുമിക വരമുകളും കാടുകളാൽ മൂടടപടു കിടകുന
അവസയിലായിരുനു കാണാൻ കഴിഞത്.  മാഗതമല കുടറ വരമുകൾ നിരപായ
അവസയിലായിരുനു ഉണായിരുനത്.  അളവുകൾ എടുകാൻ നപന ഗപയാസടപടു.
ഒടുമിക വരമുകൾ ഭാഗികമായി മാഗതപമ കാണാൻ സാധിചുളൂ.  പകുതി നിരപായ
അവസയിലും പകുതി വരമുകളായും കാണാൻ കഴിഞു.

4.  വടിഗപം  നീർതടതിതല കണംകുന്,   ആറങാദടരി ഗപദദശങളിതല ദതാട്
 പുനരുദാരണം (WC/330667)

ഗപസ്തുത ഗപവൃതിയുടട സല പരിപശാധന നടതിയപപാൾ പതാടുകൾ ഒടക
വൃതിയാകി കയർ ഭൂവസ്ഗതം ഉപപയാഗിച്  നവീകരിചതായി കാണാൻ കഴിഞു.
മാഗതമല പതാടിടന കരകളിൽ ഒരു ഗപപത്ക പുലുകൾ നാടു പിടിപിചു വളടര
മപനാഹരമാകി വചതായി കാണാൻ കഴിഞു.  സിറിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡ്
കാണാൻ സാധിചു.  ഗപവൃതി ആരംഭികുപമാൾ സാപിപകണി ഇരുന പബാർഡ്
കഴിഞ ദിവസങളിൽ  ടതാഴിലാളികൾ ഒതിരി ദൂടര നിനും ചുമനു ടകാണ്
പപായാണ് സാപിചിടുളത് എനും അറിയാൻ കഴിഞു.   

കതണതലുകൾ



        മുഴുവൻ ടതാഴിലാളികൾകും പഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് പുതുകി പുതിയ ടതാഴിൽ
 കാർഡ് അനുവദിചിടുണ്.       എനാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് പുതുകുന സമയത് പഫാപടാ

   ടതാഴിലാളികൾ സ്നം ടചലവിലാണ് എടുതിടുളത്.

     അടിസാന സൗകര്ങളായ ഗപാഥമിക ശുഗശൂഷ കിറുകൾ,   വിഗശമ സൗകര്തിനും
       തണൽസൗകര്തിനും പവണിയുളഷീറുകൾ തുടങിയവ ഒനും തടന ലഭികുനില

എനും,       ഫസ് എയ്ഡ് പബാക്സിൽആവശ്മായ സാമഗഗികൾ ടതാഴിലാളികൾ കപസ
       പിരിചും അടലങിൽ മാറിടന കയിൽ നിനും കപസ ചിലവാകിയുമാണ്

വാങികുനത്.

        പറാസ്ഗാർ ദിനതിടന കുറിച് പമറ്പനാ ടതാഴിലാളികൾപകാ യാടതാരു അറിവും
ഇല.       അങടനാരു ദിനം ആചരികാറില എനാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിനും

 അറിയാൻ സാധിചത്.

        വിജിലൻസ് ആൻഡ് പമാണിററിങ് കമിറി അംഗങൾ ചിലർ മാഗതപമ ഗപവൃതി
      സലങൾ സനർശികാറുളു എനും കസറ് ഡയറിയിൽ അവരുടട വീടുകളിൽ

      പപായിടടാടക ആണ് ഒപുകൾ പശഖരികുനത് എനാണ് മാറിൽ നിനും
     ടതാഴിലാളികളിൽ നിനും ഫീൽഡ് സനർശനതിനിടയിൽഅറിയാൻ കഴിഞത്. 

    നിലവിൽ വാർഡ് IV    ൽ രണു സ്ഥലങളിലും ( കണംകുന,്  ആറങാപടരി ) ഗപവൃതി
നടനുടകാണിരികുനുണ്.     ഗപവൃതി സലം സനർശിചപപാൾ സിറിസൺ

     ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡ് രണു സ്ഥലങളിലും കാണാൻസാധിചിടില.

 എം.ബുകിൽ അളവും ഗപവൃതി  സലവും കൃത്മായി പരഖടപടുതുനില .

      മസർ പറാളുകളിൽ ടവടി തിരുതലുകൾ കാണാൻസാധിചു.

       ടതാഴിലിനു അപപകികുനസമയത് ഡിമാൻഡ് പഫാം ടതാഴിലുറപ് ടസകനിലാണ്
      ടകാടുകാറുളത് എനും ഗഫണ് ഓഫീസിൽഅല ടകാടുകാറുളടതനുംആയതിടന

     കകപറ് രസീതുകൾ ലഭികാറില എനുംഅറിയാൻ കഴിഞു.

        പവങാട് നീർതടതിടല കണംകുന് ഗപപദശത് മണ് ജല സംരകണ ഗപവൃതികൾ
(WC/299284)  എന  ഗപവൃതിയുടട   സലം   പരിപശാധിചപപാൾ പവങാട് നീർതടം
രാമപുരം ഗപപദശത് മണ് ജല സംരകണം (WC/299289)  എന പകാഡിലുള
സിറിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡ് ആണ് കാണാൻ സാധിചത്.

       കണംകുന് വാർഡിൽ കൃഷിക് നിലടമാരുകൽ എന ഗപവൃതിയുടട ഫയൽ
     പരിപശാധിചപപാൾ സിറിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡിടന ബില് കാണാൻ

സാധിചില.  എം.     ബുകിൽ പബാർഡിടന കപസ പരഖടപടുതിയതായും കണില.
      എനാൽ സ്ഥലം സനർശിചപപാൾ ആയതിടന പബാർഡ് ഗപസ്തുത സലത്

  സാപിചതായി കാണാൻ കഴിഞു.

 



നിർദദശങൾ

  ടതാഴിൽ കാർഡ് തികചും സൗജന്മായി അനുവദിപകണതുണ്.
 ടതാഴിൽ കാർഡ് പുതുകി നൽകുന അവസരതിൽ പുതിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ

 പൂരിപിപകണ കാര്ങൾ പമറിനും ടതാഴിലാളികൾകും കൃത്മായി പറഞു
ടകാടുകുക.

 ടതാഴിലാളികൾക് നിയമം അനുശാസികുന  വിധതിലുള അവകാശങൾ
ലഭികുനുടണന് നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപുവരുപതണതുണ്.

 പറാളുകളിൽ ടവടി തിരുതലുകൾ പാടില.
 മസർ പറാളിൽ ഗപവൃതി  എടുകുന ദിവസങളിൽ തീയതി പരഖടപടുതുനു ടണന്
ഉറപുവരുതുക.

 ടതാഴിലുറപ് പദതിയുടട സുതാര്ത ഉറപു വരുതുനതിന് ഗപവൃതി
ആരംഭികുനതിനു മുൻപ് പദതി വിവരങൾ അടങിയ സിറിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ
പബാർഡ് ഗപവൃതി സലത് സാപിപകണതുണ്.

 ഓപരാ മസർ പറാളും കഴിയുന മുറയ്ക് എം.ബുകിൽ അളവും ഗപവൃതി  സലവും
മസർപറാൾ  നമറും പരഖടപടുപതണതാണ് . 

 ടതാഴിലാളികളും പമറും  അവരുടട  കടമകൾ കൃത്മായി പാലികുനുടണന്
നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപുവരുപതണതുണ്.

 ടതാഴിലാളികൾക് കൃത്മായി പവതനം ലഭികുനുടണന് നിർവഹണ ഏജൻസി
ഉറപുവരുപതണതാണ്.

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് പമാണിററിംഗ് കമിറി അംഗങടള കാലാനുസൃതമായി മാറുകയും
അവരുടട പങാളിതം ഉറപു വരുതുകയും ടചപയണതാണ്.

 ഏടറടുകുന ഗപവൃതികൾ  ആകൻപാനിൽ ഉൾടപട സമയങളിൽ തടന
നടപിലാപകണതാണ്.

 പരഖകൾ സൂകികുപമാൾ പൂരിപിപകണ കാര്ങൾ കൃത്തപയാടട ടചയുക.
 വ്കിഗത ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ് അപിപകഷൻ കകപറ് രസീത് എനിവ
സൂകിപകണണതാണ്.

 കസറ് ഡയറി സൂകിപകണതാണ്.

മഹാതാഗാനി ദദശീയ ഗഗാമീണ തതാഴിലുറപ്  പദതി ഗപകാരം
                ഏതറടുകാവുന ഗപവർതികൾ

വിഭാഗം  എ – ഗപകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബനതപട തപാതു 
ഗപവർതികൾ.

1. അടിയണകൾ, അണകൾ, മൺ തടയണകൾ, ടചക ്ഡാമുകൾ തുടങിയവയുടട 

നിർമിതികൾ.

2.പകാണൂർ ടഗടഞുകൾ, തട്  തിരികൽ, പകാണൂർ ബണുകൾ, ഗ്ാബിപയാൺ  

നിർമിതികൾ.

3.പതാടുകൾ, കനാൽ എനിവയുടട നിർമാണം, പുനരുദാരണം, ടമയിനനൻസ്.

4.ജലപഗസാതസുകളുടട ആഴം കൂടൽ, പരമരാഗത ജലസംഭരണികളുടട പുനരുദാരണം.

5.ഫലവൃകങൾ അടകമുള മരം വചുപിടിപികലും  വനവൽകരണവും.

6.ടപാതു ഭൂമിയിടല ഭൂവികസന ഗപവൃതികളും.



വിഭാഗം  ബി –  ഖണിക അഞിൽ പരാമർശികുന കുടുംബങൾക്
ജീവദനാപാധി തമചതപടുതുവാനുള ഗപവൃതികൾ (  ബി.  പി.എൽ,
പടികജാതി,   പടിക വർഗം,  വിധവകൾ,   ഭിനദശഷികാർ,   ഐ.എ.സവ
ഗുണദഭാകാകൾ).

1.ഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ,  കുളങൾ, മറ് ജല ടകായ്ത് നിർമിതികൾ.

2.പഴ കൃഷി,  പടുനൂൽ കൃഷി, പതാടവിള കൃഷി,  ഫാം പഫാറസ്ഗടി എനിവയിലൂടട 

ആജീവനം      ടമചടപടുതൽ.

3.തരിശ് ഭൂമി /പാഴ്ഭൂമി വികസിപിച  കൃഷിക് അനുപയാജ്ം ആകൽ.

4.ഭവന നിർമാണം.

5.  പകാഴികൂട് , ആടിൻ കൂട്, പനി കൂട്, ടതാഴുത്, പുൽ പതാടി എനിവയുടട നിർമാണം.

6.മത്ം ഉണകുന പകഗനങൾ, മത്ം സൂകികുന പകഗനങൾ 

 

വിഭാഗം  സി –  ദദശീയ ഗഗാമീണ ഉപജീവന മിഷതന   നിബനനകൾക്
വിദധയമായി ഗപവർതികുന സ്യംസഹായ സംഘങൾക് തപാതു
അടിസാന സൗകര് വികസനം.

1.കാർഷിപകാത്പനങളുടട ഈടുറ സംഭരണ സൗകര്ം ഉൾടപടടയുള 

വിളടവടുപിനുപശഷം ആവശ്മായി വരുന സൗകര്ങൾ, കജവവളം എനിവയ്ക് 

ആവശ്മായ സായിയായ അടിസാന സൗകര്ങൾ സൃഷ്ടികുക വഴി 

കാർഷിപകാത്പാദന കമത  വർദിപികുനതിനുള ഗപവൃതികളും.

2.സ്യം സഹായ സംഘങളുടട ഉപജീവന ഗപവർതനങൾക ്ആവശ്മായ 

ടപാതുവർക് ടഷഡുകളുടട നിർമാണവും. 

   വിഭാഗം  ഡി –ഗഗാമീണ അടിസാന സൗകര് വികസന ഗപവൃതികൾ.

1.കകൂസുകൾ ,സ്കൂൾ പടായ്ലറുകൾ,അങണവാടി പടായ്ലറുകൾ തുടങിയ ഗഗാമീണ

ശുചിത്വുമായി ബനടപടത്. 

2.ഗഗാമീണ പറാഡുകൾ ,ഓടകൾ,കലുങുകൾ 

3.കളിസല നിർമാണം 

4.ടവളടപാക സംരകണ ഗപവൃതികൾ ,ജലനിർഗമന ഗപവൃതികൾ ,മഴ ടവളം ടകടി

നിൽകുന താഴ്ന ടപാതുസലങളുടട ടമചടപടുതൽ ,പറാഡുകളുടട പുനരുദാരണം

,ടപാതു അടിസാന സ്കാര്ങൾ ടമചടപടുതൽ



5. ഗഗാമ പഞായതുകൾ,  വനിതാ സ്യംസഹായ സംഘങളുടട ടഫഡപറഷനുകൾ,  

ടകാടുങാറ് ബാധിതർകുള അഭയപകഗനങൾ,  അങണവാടി പകഗനങൾ, ഗഗാമീണ 

ചനകൾ എനിവയ്ക് ആവശ്മുള ടകടിടങളുടട നിർമാണവും, ഗഗാമ/ പബാക് തല 

ഗകിമിപറാറിയങളുടട നിർമാണവും.

6.ഭക്ധാന് സംഭരണി കളുടട നിർമാണം.

7. മഹാതാഗാനി പദശീയ ഗഗാമീണ ടതാഴിലുറപ് നിയമഗപകാരം ഏടറടുകുന നിർമാണ 

ഗപവൃതികളുടട എസിപമറിടനഭാഗമായി വരുന നിർമാണസാമഗഗികളുടട  ഉൽപാദനവും.

8.മഹാതാഗാനി പദശീയ ഗഗാമീണ ടതാഴിലുറപ് നിയമഗപകാരം സൃഷ്ടികടപടുന 

ഗഗാമീണ ടപാതു ആസകികളുടട അറകുറപണികളും.

9.ഇത് സംബനിച് സംസാന സർകാരുമായി കൂടിയാപലാചന നടതി പകഗനസർകാർ 

വിജാപനം ടചയുന മറ് ഏടതാരു ഗപവൃതിയും. 

2018  -  19 സാമതിക     വർഷതിൽ     100    തതാഴിൽ     ദിനം  
 പൂർതിയായ തതാഴിലാളികൾ

   തവടി തിരുതലുകൾ വരുതിയ മസർദറാളുകൾ

ഗകമനമർ ഗപവൃതിയുടട പപര് മസർ
പറാൾ

1  വടിഗപം  നീർതടതിതല കണംകുന്,  ആറങാദടരി
   ഗപദദശങളിതല ദതാട് പുനരുദാരണം (WC/345226)

6836 
-9100 

2    വടിഗപം നീർതടതിതല കണംകുന്  ഗപദദശത് സജവദവലി
 നിർമാണം (WC/299284)

540

ഗകമ
നമ
ർ

        
    ദപര്

തതാഴിൽ കാർഡ്
നമർ

1 നിജിന.  സി KL020060044/175



വിജിലൻസ്     ആൻഡ്     ദമാണിററിംഗ്     കമിറി     അംഗങൾ  

 സുനിത.പി,   കണംകുന് വാർഡ് ടമമർ
 ടക.ഷിബു,   ആറാം വാർഡ് ടമമർ
 ടക.അപശാകൻ,   കണംകുന് വാർഡ് കൺവീനർ
 ഗപമീള.ടക,  പാർടി ഗപവർതക
 ടക.എം. മപനാഹരൻ,  പാർടി ഗപവർതകൻ
 ഗപീത, സി.ഡി.  എസ് ടമമർ
 ഷീല,  കുടുംബഗശീ അംഗം

   ദസാഷ്ൽ        ഓഡിറ്     നടതുനതിന്     സഹായിചവർ     

  വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 
 പമറുമാർ 
  വാർഡ് ടമമർ
  ടപാതുജനങൾ 
 ടതാഴിലുറപ് വിഭാഗം ഉപദ്ാഗസർ
 പഞായത് ഉപദ്ാഗസർ
 പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് ടീം  കണൂർ

തീരുമാനങൾ

                                   

28/10/2019  ന് ഉചയ്ക് 2 മണിക് നടന പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് ഗഗാമസഭയിൽ അവതരിപിച
പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് കരട് റിപപാർടിപനലുള ചർചയുടട അടിസാനതിൽ ഗഗാമസഭ താടഴ
പറയുന തീരുമാനങൾ എടുതു.

1.ടതാഴിൽ കാർഡിൽ പതിപികുന  പഫാപടാ പഞായത്  ക്ാമറ പകട് സംഭവിചതിനാലാണ്
സൗജന്മായി എടുതു ടകാടുകാടത ടതാഴിലാളികളുടട  കയിൽ നിനും  വാങികുനത്
എനും ഭരണസമിതിയിൽ ആപലാചിചു പുതിയ ക്ാമറ ഏർപാടാകാടമനും, ഇനി പുതുകുന
സമയത്  സൗജന്മായി അനുവദികാടമനും തീരുമാനമായി.

2.അടിസാന സൗകര് സാമഗഗികൾ വാങികുനതിന് എ.ഡി.എസ് ഫണിൽ ബാലൻസ്
ഉടണങിൽ അത് ഉപപയാഗിച് വാങികാം എന കാര്തിൽ തീരുമാനമായി.

3.തണൽ സൗകര്തിനു പവണി ലഭ്മാകുന ഷീറ് വ്കിഗത ഗപവൃതികൾക്
ആവശ്മിടലനും ഇനി വരുന ടപാതു ഗപവൃതികളിൽ അനുവദികാടമനും തീരുമാനമായി.

4.      കകപറ് രസീതുകൾ ഗപിന ് ടചയാനുള സൗകര്ം (    ഓഫീസ് പകാപി ആയി ഫയലിൽ
 സൂകികുനത് )  ഏർപാടാകാടമന് തീരുമാനമായി. 

5.പറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരികാടമന കാര്തിൽ തീരുമാനമായി.



6.വിജിലൻസ് ആൻഡ് പമാണിററിങ് കമിറി അംഗങടള പുതുകി രൂപീകരിചു.

                                              

                                               --------------------------------------------------

 

     

        അദ്ക :

വിപലജ് റിപസാഴ്സ് പപഴസ്ൺ:-

--


