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ആമുഖം 

മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി  ഗ്ഗോമീണ ജനതയുകട് 

ഉന്നമനത്തിനും സോമൂഹിക ആസ്തിയുകട് നിർമോണത്തിനും സഹോയകമോയിട്ടുള്ള ഒരു 

ബ്കഗ്രോവിഷ്കൃ ത പദ്ധതിയോണ്. 2005 കസപ്തംബർ 5 ന് നിലവിൽ വന്ന കതോഴിലുറപ് 

നിയമത്തികന അട്ിസ്ഥോനകപട്ുത്തിയോണ് ഈ പദ്ധതി നട്പിലോക്കി വരുന്നത്. ഗ്ഗോമീണ 

ബ്മഖലയികല ഓബ്രോ കുട്ുംബത്തിനും മറ്്റ കതോഴിലുകൾ നഷ്ടമോവോകത അധികമോയി 100 

േിവസകത്ത അവിേഗ്ദ കോയിക കതോഴിൽ ഉറപോക്കുക എന്നതിലൂകട്  ജനങ്ങളുകട് 

ഉപജീവനമോർഗ്ഗം കമച്ചകപട്ുത്തുക എന്നതോണ് ഇതിന്കറ അട്ിസ്ഥോന ലക്ഷ്യം. 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി അവകോശോധിഷ്ടിതവും ആവശയോധിഷ്ടിതവുമോയ പദ്ധതിയോണ.് 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട് മറ്്റ ഗ്പധോന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പകൃതി വിഭവപരിപോലനത്തിലൂകട് 

ഓബ്രോ ഗ്പേശത്തിൻകറയും വിഭവ അട്ിത്തറ ശക്തമോക്കുക , വരൾച്ച, മകണ്ണോലിപ് , 

കവള്ളകപോക്കം, വനനശീകരണം, കോലോവസ്ഥ വയതിയോനം, തുട്ങ്ങിയ പോരിസ്ഥിതിക 

ഗ്പശ്നങ്ങൾക്്ക  പരിഹോരം കോണുക, ഉത്പോേനപരമോയ ആസ്തികൾ  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂകട് 

േോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം സുസ്ഥിരമോക്കുക, കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട് മുഖയധോരയിബ്ലക്്ക 

സ്ഗ്തീകകള കകോണ്ടുവരിക അവരുകട് സോമ്പത്തികവും സോമൂഹികവുമോയ 

ശോക്തീകരണം ഉറപോക്കുക എന്നിവയോണ്. 

ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പബ്േശത്ത് 

നട്പിലോക്കുന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തികളും ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിബ്ധയമോക്കണകമന്്ന 

നിയമത്തികല 17(2)  വകുപ് ഗ്പകോരം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനകത്തപറ്റിയും 

കപോതുധനം കെലവഴിക്കുന്നതികനപറ്റിയും കപോതുസമൂഹം നട്ത്തുന്ന പരസയവും 

സവതഗ്രവുമോയ പരിബ്ശോധനയോണ് ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ. കതോഴിലുറപ് നിയമഗ്പകോരം 

വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗോമസഭകൾ എല്ലോ വോർഡിലും 

നട്ബ്ത്തണ്ടതോണ് .   ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗോമസഭ അഥവോ സോമൂഹിക കണകക്കട്ുപ ്

എന്നതിലൂകട് ഉബ്േശിക്കുന്നത് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങൾ അഥവോ വർക്്ക സസറ്റുകൾ ബ്നരിട്്ട 

സരർശിച്ചും കതോഴിലുറപ് കതോഴിലോളികബ്ളോട്ും നിർവ്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥബ്രോട്ും 

അഭിമുഖം നട്ത്തിയതിലൂകട്യും ലഭയമോയ ബ്രഖകളുകട് വിശേപരിബ്ശോധനയിലൂകട്യും  

ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങകള ബ്ഗ്കോഡീകരിച്്ച ഗ്ഗോമസഭകളിലൂകട് കപോതുസമൂഹകത്ത 

അറിയിക്കുക എന്നതോണ്. ഇഗ്പകോരം ലഭിക്കുന്ന  വിവരങ്ങളുകട്യും ഗ്ഗോമസഭകളിൽ 

ഉയരുന്ന കതോഴിലുറപ് കതോഴിലോളികളുകട് അഭിഗ്പോയങ്ങളുകട്യും നിർവ്വഹണ 

ഉബ്േയോഗസ്ഥരുകട് അഭിഗ്പോയങ്ങളുകട്യും അട്ിസ്ഥോനത്തിൽ മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ 

ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട് നട്ത്തിപികല സുതോരയതയും ഉത്തരവോേിതവവും 

ഊട്ടി ഉറപിക്കുക എന്നതോണ് ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ അഥവോ  സോമൂഹിക കണകക്കട്ുപ ്

ലക്ഷ്യമിട്ുന്നത്.  വസ്തു തോ പരമോയ കകണ്ടത്തലുകളിലൂകട് കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട് 

ഗുണബ്ഭോക്തോക്കളോയ ഗ്ഗോമീണ ജനതയുകട് ഉന്നമനത്തിനും പദ്ധതിയുകട് കമച്ചകപട്ട 

ഗ്പവർത്തനത്തിനും ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂകട് സോധിക്കുന്നു. 

  

 

 



ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മുതനാരുക്ക ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

1. കൂത്തു പറമ്്പ ബ്ലോക്്ക ഓഫീസ് സരർശിക്കുകയും ബി ഡി ഒ  യുമോയി ബ്സോഷയൽ 

ഓഡിറ്്റ യൂണിറ്്റ, ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പഗ്കിയ, ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ   ഗ്ഗോമസഭ 

എന്നിങ്ങകനയുള്ള കോരയങ്ങൾ   സംസോരിച്ചു. 

2. പോട്യം  ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പസിഡണ്്ട ബോലൻ മോസ്റ്റർ, കസഗ്കട്ടറി, കതോഴിലുറപ് 

വിഭോഗം ഉബ്േയോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമോയി ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ നട്ബ്ത്തണ്ടതികന 

കുറിച്ചുള്ള  തീരുമോനം. 

3. ഫയൽ പരിബ്ശോധന – ഒക്ബ്ട്ോബർ 1 മുതൽ മോർച്്ച 31 വകരയുള്ള ഫയലുകളുകട്  

പരിബ്ശോധന. 

4. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിബ്ശോധന- പരിബ്ശോധിച്ച ഫയൽ ഗ്പകോരം ഗ്പവൃത്തി 

കൃതയമോയ അളവിൽ നട്ന്നിട്ടുബ്ണ്ടോ എന്നുള്ള പരിബ്ശോധന. 

5. കപോതുഗ്പവർത്തകർ, കപോതുജനങ്ങൾ, എന്നിവരുമോയി കതോഴിലുറപുമോയി 

ബന്ധകപട്ട അഭിഗ്പോയബ്ശഖരണം. 

6. ഫീൽഡിൽ നിന്നും ബ്ശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലുമോയി തോരതമയം കെയ്യൽ. 

7. വീട്് വീട്ോരരമുള്ള വിവരബ്ശഖരണം. 

8. കതോഴിൽ കോർഡ് പരിബ്ശോധന , ബോങ്ക് പോസ്സബ്ുക്്ക പരിബ്ശോധന. 

9. റിബ്പോർട്ട് തയ്യോറോക്കൽ  

പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആകക കതോഴിൽ കോർഡ ് : 3036 

ആകക കതോഴിലോളികൾ : 5158 

ആക്ടീവ് കതോഴിൽ കോർഡ് : 1028 

ആക്ടീവ് കതോഴിലോളികൾ : 1092 

എസ് സി : 9 

എസ് ട്ി : 386 

100 േിവസം കതോഴിൽ പൂർത്തിയോക്കിയത ് :540 

വാർഡിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആകക കതോഴിൽ കോർഡ്                                      :735 

 ആകക കതോഴിലോളികൾ കൾ                             :501 

 ആക്ടീവ് കതോഴിലോളികൾ                                    :194 

 ആക്റ്റീവ് കതോഴിൽകോർഡ്                                :169 



100 േിവസം കതോഴിൽ പൂർത്തിയോക്കിയത ് : 46 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല തതാഴിലുറപ്പ ്

തതാഴിലാളിേളുതെ 10 അവോശങ്ങൾ ചുവതെ ദചർക്കുനു 

1. കതോഴിൽകോർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം( കഷഡയൂൾ 2) 

2. അബ്പക്ഷ്ിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശവും 

ആയതിൻകറ സകപറ്്റ റസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകോശം. 

3. അകല്ലങ്കിൽ കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം. (ആേയകത്ത 

30 േിവസം ¼ പിന്നീട്ുള്ള േിവസം ½). 

4. കഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പോജക്ട് തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം. 

5. 5 കിബ്ലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം, അകല്ലങ്കിൽ 

ബ്വതനത്തിൻകറ 10 ശതമോനം അധികം 

6. കുട്ികവള്ളം, വിഗ്ശമകസൌകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കസൌകരയം ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം. 

7. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ബ്വതനം ലഭിക്കുന്നിതിനുള്ള അവകോശം. 

8. ബ്വതന വിതരണത്തികല കോലതോമസത്തിന്  നഷ്ടപരിഹോരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

അവകോശം . 

9. സമയബന്ധിതമോയി പരോതി പരിഹോരത്തിനുള്ള അവകോശം. 

10. ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ നട്ത്തുന്നതിനുള്ള അവകോശം. 

അവോശാധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. തതാഴിൽോർഡുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ോരയങ്ങൾ 

മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരം അവിേഗ്ദ കോയിക 

കതോഴിൽ കെയ്യോൻ തോൽപരയമുള്ള ഏകതോരു  കുട്ുംബത്തിനും കതോഴിൽകോർഡിനു 

ബ്വണ്ടി അബ്പക്ഷ്ിക്കോം. കതോഴിൽ കോർഡിനോയി അബ്പക്ഷ് നൽകിയ എല്ലോ 

കുട്ുംബങ്ങൾക്കും 15 േിവസത്തിനകം തികച്ചും സൌജനയമോയി കതോഴിൽകോർഡ ്

ലഭിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നോൽ കതോഴിലോളികളുമോയി സംസോരിച്ചബ്പോൾ പുതിയ കതോഴിൽ 

കോർഡിനുബ്വണ്ടി അബ്പക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്തും കതോഴിൽകോർഡ ് പുതുക്കിനൽകുന്ന 

സമയത്തും ബ്ഫോബ്ട്ടോ എട്ുക്കുന്നതിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള െിലവ്  കതോഴിലോളി വഹിക്കുന്ന 

സോഹെരയമോണ് നിലവിലുള്ളത് . ഇത് നിയമലംഘനമോണ്. കതോഴിൽകോർഡ് ഒരു 

ആധികോരിക ബ്രഖയോണ്. അതുകകോണ്ടുതകന്ന  കതോഴിൽകോർഡുകൾ 

സൂക്ഷ്ിബ്ക്കണ്ടതിൻകറ പൂർണ്ണ ഉത്തരവോേിതവം കതോഴിലോളികൾക്കോണ്. ഈ വോർഡിൽ 

മുഴുവൻ കതോഴിലോളികളും കതോഴിൽകോർഡ് അവരുകട് സകയിൽ തകന്ന 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. അത് ഗ്പശംസനീയമോയ ഒരു കോരയമോണ്.  അഞ്ചു വർഷത്തികലോരിക്കൽ 

കതോഴിൽകോർഡ് പുതുക്കി നൽബ്കണ്ടതോണ്. ഈ വോർഡികല ഈ വർഷം 

കതോഴിലുറപിൽ ഏർകപട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കതോഴിലോളികളുകട്യും കോർഡ് പുതുക്കി 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട. അത് നല്ല കോരയമോണ്. 

2. തതാഴിൽ ലഭിക്കുനത്  ംബന്ധിച്ച ്

കതോഴിൽകോർഡുള്ള ഏകതോരു കതോഴിലോളിക്കും കതോഴിൽ ആവശയകപട്ോനും 

ഇതുമോയിബന്ധകപട്ട ആസൂഗ്തണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കോളിയോകോനുമുള്ള അവകോശമുണ്്ട. 



കതോഴിൽ ആവശയകപട്്ട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ  ലഭയമോയില്ല എങ്കിൽ 

കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശം നിയമപരമോയി 

കതോഴിലോളികൾക്കുണ്്ട. വോർഡിൽ ഗ്ഗൂപോയി ബ്മറ്്റ മുബ്ഖനയോണ് കതോഴിലിന് അബ്പക്ഷ് 

നൽകുന്നത്. അബ്പക്ഷ് സവീകരിക്കുന്ന  മുറയ്ക്്ക അബ്പക്ഷ്കന് സകപറ്്റ രസീത ്

നിർബന്ധമോയും നൽകണകമന്്ന നിയമത്തിൽ അനുശോസിക്കുന്നുണ്്ട. ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള കതോഴിൽ അബ്പക്ഷ്കക്കോപം രസീതിന്കറ കകൌണ്ടർ സ്ലിപ് കോണോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 

       3.തതാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ്

കതോഴിലുറപ്  നിയമ ഗ്പകോരം കതോഴിൽ ആവശയകപട്്ട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണം. അല്ലോത്ത പക്ഷ്ം കതോഴിൽ രഹിത ബ്വതനത്തിനുള്ള 

അർഹതയുണ്്ട. പരിബ്ശോധിച്ച 4 ഫയലുകളിലും കതോഴിലിനു ബ്വണ്ടി 

അബ്പക്ഷ്ിക്കുബ്മ്പോൾ തിയ്യതി എഴുതോത്തതിനോൽ 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തകന്നയോണ ്

കതോഴിൽ അനുവേിച്ചകതന്്ന പറയോൻ സോധയമല്ല.  മോഗ്തമല്ല കതോഴിൽ 

അബ്പക്ഷ്ിക്കുബ്മ്പോൾ നൽകുന്ന സകപറ്്റ രസീതിൻകറ  ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അബ്പക്ഷ്ിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പണി ലഭിക്കോറില്ല എന്നോണ് 

കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

4. തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജേ്റ്റ്  ംബന്ധിച്ച്. 

അട്ുത്ത 5 വർഷബ്ത്തയ്ക് ഏകറ്റട്ുക്കോവുന്ന കഗ്പോജക്ടു കളുകട് സമോഹോരമോണ് കഷൽഫ് 

ഓഫ് കഗ്പോജക്ട്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ െർച്ച കെയ്ത് നിർബ്േശങ്ങൾ സമോഹരിച്്ച വോർഡ് 

തലത്തിൽ ബ്ഗ്കോഡീകരിച്്ച ഗ്ഗോമസഭയിൽ അവതരിപിച്്ച മുൻഗണനോ ഗ്കമം 

നിശ്ചയിച്ചോണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് . അതുകകോണ്്ട തകന്ന കഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പോജക്ട ്

തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം കതോഴിലോളികൾക്കുണ്്ട. കതോഴിൽ കകണ്ടത്തുന്നതിന് 

കതോഴിലോളികളുകട്യും ബ്മറ്റിൻകറയും ഭോഗത്തു നിന്നും പങ്കോളിത്തമുണ്ടോവുന്നുണ്്ട . 

എന്നോൽ കതോഴിലുറപിൽ അനുവേനീയമോയ ആസ്തി വികസന ഗ്പവൃത്തികൾ 

കകണ്ടത്തുന്നതിന് വോർഡികല വിവിധ ബ്മഖലയിലുള്ളവരുകട് പങ്കോളിത്തം 

ഉണ്ടോബ്വണ്ടതോണ്. 

5. യാഗ്താ തചലവ്  ംബന്ധിച്ച്. 

കതോഴിലോളികൾക്്ക തോമസസ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശമുണ്്ട. അങ്ങകനയല്ലോത്തപക്ഷ്ം യോഗ്തോബത്തയോയി 

കൂലിയുകട് 10  ശതമോനം അധികബ്വതനമോയി ലഭിക്കോൻ അവകോശമുണ്്ട. ഈ 

വോർഡികല കതോഴിലോളികൾ 5 കിബ്ലോമീറ്റർ പരിധിക്കപുറം കതോഴിലുറപ് ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഏർകപട്ടിട്ടില്ല എന്നോണ് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്്ന അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

6. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച ്

നിയമം അനുശോസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കസൌകരയങ്ങൾ എല്ലോ 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടോയിരിക്കണം. കതോഴിലോളികൾക്്ക ആവശയമോയ 

കുട്ികവള്ളം, വിഗ്ശമിക്കുന്നതിനുള്ള തണൽ, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്്റ തുട്ങ്ങിയ 

അട്ിസ്ഥോനകസൌകരയങ്ങൾ ലഭിബ്ക്കണ്ടത് കതോഴിലോളികളുകട് അവകോശമോണ്.  എന്നോൽ 

ഈ വോർഡികല ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിബ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്പവർത്തിക്്ക  പഞ്ചോയത്തിൽ 

നിന്നും അട്ിസ്ഥോന ,കസൌകരയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നോണ് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും 

അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നോൽ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലബ്ത്തക്കോവശയമോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷോ 



കിറ്്റ  ഗ്പോഥമികോബ്രോഗയ ബ്കഗ്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കോറുകണ്ടന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

അട്ിസ്ഥോന സൌകരയങ്ങൾ എല്ലോം തകന്ന കതോഴിലോളികൾ സവരം െിലവിൽ ആണ് 

വോങ്ങുന്നകതന്്ന അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിയമലംഘനമോണ്. 

7. ദവതനം ലഭയമാേുനത്  ംബന്ധിച്ച്. 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമത്തികല കസക്ഷ്ൻ 3(2) ഗ്പകോരം ഓബ്രോ ഗ്പവർത്തിയുബ്ട്യും  

മസ്റ്റർ ബ്റോൾ പൂർത്തിയോക്കി പഞ്ചോയത്തിൽ സമർപിച്്ച 15 േിവസത്തിനകം 

കതോഴിലോളികൾക്്ക ബ്വതനം ലഭിബ്ക്കണ്ടതോണ്.  എന്നോൽ ഓഡിറ്റിന് 

വിബ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തികളുകട് കൂലി കിട്ടുന്നതിന് കോലതോമസം വന്നിട്ടുണ്്ട 

എന്നോണ് കതോഴില്ളികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും ഏഴു 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിലോളികളുകട് കൂലി ബോങ്കിബ്ലക്്ക അയച്ചതിന്കറ FTO 

ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

8.    തതാഴിലിെങ്ങളിലുണ്ടാേുന അപേെങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ കതോഴിലോളികൾക്്ക 

കതോഴിലിട്ങ്ങളിൽ കവച്്ച ഏകതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകട്ം സംഭവിച്ചോൽ കഷഡയൂൾ 

2(5) ഗ്പകോരവും അധയോയം 9 കല പരോമർശങ്ങളുകട് അട്ിസ്ഥോനത്തിലും  

െികിത്സക്കോവശയമോയി വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളും ബന്ധകപട്ട ബില്ലുകൾ 

ഹോജരോക്കുന്ന മുറയ്ക്്ക കതോഴിലോളികൾക്്ക ലഭയമോബ്ക്കണ്ടതോണ്. ഇതു കൂട്ോകത 

കതോഴിലിട്ങ്ങളിൽ കവച്്ച മരണം സംഭവിക്കുകയോകണങ്കിൽ 25000 /- രൂപ 

കതോഴിലോളികളുകട് കുട്ുംബത്തിന് ലഭയമോബ്കണ്ടതോണ്. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുകവച്്ച 

അപകട്ങ്ങൾ ഒന്നും നട്ന്നിട്ടില്ല എന്നോണ് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

9. പരാതി പരിഹാരം ംബന്ധിച്ച ്

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമഗ്പകോര കഷഡയൂൾ 19 സമയബന്ധിതമോയി പരോതി 

പരിഹോരത്തിനുള്ള അവകോശം നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്. പരോതികൾ ബ്രഖോമൂലം 

എഴുതി നൽകിയും ബ്ഫോൺ മുബ്ഖനയും ഇകമയിൽ വഴിയും സമർപിക്കോവുന്നതോണ്. 

ഫീൽഡ് ബ്ട്ോൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചോയത്തിൽ  ഗ്പേർശിപിബ്ക്കണ്ടതോണ്. സരർശനത്തിന ്

ഭോഗമോയി കതോഴിലോളികളുമോയി സംസോരിച്ചബ്പോൾ ഇതുവകര പരോതികൾ 

നൽകിയിട്ടില്ല എന്നോണ് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുനതിനുള്ള അവോശം. 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റട്ുത്ത് നട്പിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തികളും 

ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിബ്ധയമോക്കണകമന്്ന കസക്ഷ്ൻ 17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്്ട. 

കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്റട്ുത്ത ഗ്പവൃത്തികളുകട് സോമൂഹിക കണകക്കട്ുപ്  നട്ത്തുന്നതിൽ  

പങ്കോളി ആവുന്നതിനുള്ള അവകോശം കതോഴിലോളികൾക്കുണ്്ട. 

• ദറാസ്ഗാർ േിനം 

കതോഴിൽ ആവശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റർ കെയ്യുന്നതിനും കതോഴിലോളികളുകട് 

അവകോശങ്ങൾ അവകര ബ്ബോധയകപട്ുത്തുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും 

ആയി ബ്റോസ്ഗോർ േിനം സംഘട്ിപിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  വോർഷിക മോസ്റ്റർ പ്ലോൻ അനുസരിച്്ച 

എല്ലോ പഞ്ചോയത്തുകളിലും ബ്റോസ്ഗോർ േിനം ആെരിക്കണം എന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

പോട്യം പഞ്ചോയത്തികല നിർവ്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥരിൽ  നിന്നും കതോഴിലോളികളിൽ 



നിന്നും ബ്റോസ്ഗോർ േിനം ആെരിക്കുന്നതോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട എന്നത് 

ഗ്പശംസനീയമോണ്. 

•  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട് സുതോരയത ഉറപോക്കുന്നതിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണ ്

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ്. ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട് അട്ിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ 

അതോയത് എസ്റ്റിബ്മറ്്റ തുക, സോധന ബ്വതന  ഘട്കങ്ങൾ, കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ, തുട്ങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ സോധോരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾക്കും മനസ്സിലോകുന്ന 

രീതിയിൽ ഗ്പേർശിപിബ്ക്കണ്ടതോണ്. ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തികളുകട്യും ആരംഭത്തിൽ ഈ 

ബ്ബോർഡ് സ്ഥോപിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സോമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നട്ന്നിട്ടുള്ളതും 

ഓഡിറ്റിന് വിബ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ളതുമോയ ഗ്പവൃത്തി നട്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ് സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുകട് വീഴ്ചയോണ്. 

• ജാഗ്ഗതദമൽദനാട്ട മിതി 

ഓബ്രോ പഞ്ചോയത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ എങ്കിലും ഉള്ള ജോഗ്ഗത ബ്മൽബ്നോട്ട സമിതി 

രൂപീകരിബ്ക്കണ്ടതോണ്. ഇതിൽ പട്ടിക ജോതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്്ക ബ്വണ്ടഗ്ത 

ഗ്പോധോനയം നൽബ്കണ്ടത് പകുതി ബ്പർ സ്ഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്കണ്ടതോണ്. അധയോപകർ,  

അംഗൻവോട്ി വർക്കർ, സവയം സഹോയ സംഘത്തികല അംഗങ്ങൾ, ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ 

റിബ്സോഴ്സ് ബ്പഴ്സൺമോർ, ഉപബ്ഭോക്ത സമിതികൾ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, കപോതു സോമൂഹിക 

സംഘട്നകൾ തുട്ങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ബ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 

അംഗങ്ങകള കതരകഞ്ഞട്ുക്കോവുന്നതോണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്്ക വിഎംസി 

അംഗങ്ങകള നിയമിബ്ക്കണ്ടത് ഗ്ഗോമസഭയോണ്. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല സരർശനം. 

കതോഴിലോളികളുമോയി ആശയ വിനിമയം നട്ത്തൽ ,ബ്രഖകളുകട് പരിബ്ശോധന, തുക 

നിർണയം. ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉട്നീളമുള്ള റിബ്പോർട്ടിംഗ്  ഗ്പവൃത്തിയുകട്  സവഭോവകത്ത 

സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമോയ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയോണ് ഗ്പധോന െുമതല. 

ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ സമയത്ത് അവ ഗ്ഗോമസഭയിൽ സമർപിബ്ക്കണ്ടതോണ് റിബ്പോർട്ട് ഒരു 

കപോതു ബ്രഖയോയി വരുബ്ത്തണ്ടതും ആവശയകപട്ുന്നതിനനുസരിച്്ച ഓബ്രോ കപോതു 

ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും ലഭിബ്ക്കണ്ടതോണ് 5 അംഗങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത് 

എന്നോൽ കതോഴിലിട്ം സരർശിക്കുന്നത് കുറവോണ് എന്നോണ് കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും 

ബ്മറ്റിൽ നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

• ദമറ്റ് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്മൽബ്നോട്ടം വഹിബ്ക്കണ്ടത് ബ്മറ്്റ ആണ്. കതോഴിലോളികൾ ഓബ്രോ 

േിവസവും കൃതയമോയി ബ്ജോലി കെയ്യുന്നുബ്ണ്ടോ എന്നും കതോഴിൽ കോർഡ് ,സസറ്്റ ഡയറി, 

മസ്റ്റർ ബ്റോൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപട്ുത്തുകയും അട്ിസ്ഥോന 

സൌകരയങ്ങൾ കതോഴിലിട്ങ്ങളിൽ ഉകണ്ടന്്ന ഉറപുവരുത്തുകയും ബ്വണം. ഈ വോർഡിൽ 

ഗ്ശീജ, ബ്രോഹിണി, അനിത എന്നിവരോണ് ബ്മറ്റോയി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നത്. 

• പദ്ധതിആരംഭംമീറ്റിംഗ് 

കതോഴിലുറപ്  നിയമം കഷഡയൂൾ  22 ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ ്

ഏകതങ്കിലും ഒരു കപോതുസ്ഥലത്ത് കതോഴിലിട്ങ്ങളിൽ കവച്്ച ബ്െരുന്ന 

കതോഴിലോളികളുകട്യും നിർവഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥരുകട്യും സംയുക്ത ബ്യോഗമോണ ്പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്റിങ്ങ്. വോർഡ് കമമ്പറുകട് സോന്നിധയത്തിൽ ബ്െരുന്ന ബ്യോഗത്തിൽ നിർവ്വഹണ 



ഉബ്േയോഗസ്ഥർ ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധകപട്ട വിവരങ്ങകളല്ലോം കതോഴിലോളികൾക്്ക 

വിശേീകരിച്ചു കകോട്ുബ്ക്കണ്ടതോണ്. പദ്ധതി മീറ്റിങ്ങിൽ നിർവഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥർ 

വോർഡ് കമമ്പർ എന്നിവർ പകങ്കട്ുക്കോറുണ്്ട എന്നോണ് ബ്മറ്റിൽ നിന്നും അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞത് എന്നോൽ കതോഴിലോളികൾക്്ക ഇതികനക്കുറിച്്ച അറിയില്ല എന്നോണ് 

മനസ്സിലോയത.് പല കതോഴിലോളികളും കഗ്പോജക്റ്്റ മീറ്റിംഗിൽ പകങ്കട്ുക്കോറില്ല. 

 തതാഴിലാളിേളുതെ േെമേൾ 

❖ കതോഴിലിട്ങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ  പോലിക്കുക. 

❖ കതോഴിൽ കെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രോവികലയും സവകുബ്ന്നരവും ഹോജർ 

കൃതയമോയി ബ്രഖകപട്ുത്തുക. 

❖ കതോഴിൽ കോർഡിൽ ഹോജർ കൃതയമോയി ബ്മറ്്റ ബ്രഖകപട്ുത്തിയിട്ടുണ്്ട എന്്ന 

ഉറപുവരുത്തുക. 

❖ കഗ്പോജക്റ്്റ മീറ്റിംഗ് ഗ്ഗോമസഭകൾ കതോഴിലുറപ് ഗ്ഗോമസഭകൾ എന്നിവയിൽ 

പകങ്കട്ുക്കുക. 

❖ കൃതയതബ്യോകട് ബ്ജോലി കെയ്യുക. 

❖ കതോഴിലിട്ങ്ങളിൽ പ്ലോസ്റ്റിക് വസ്തു ക്കൾ ഉപബ്യോഗിക്കുവോബ്നോ കത്തിക്കുവോബ്നോ 

പോട്ില്ല. 

❖ ഗ്പകൃതി സംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമോയ ഗ്പവർത്തികൾ ഏകറ്റട്ുത്ത് 

നട്പിലോക്കുക. 

❖ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കകണ്ടത്തി അത് പഞ്ചോയത്ത് 

അധികൃതകരയും അറിയിക്കുക. 

2018 ഒേ്ദൊബർ 1 മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റെുത്തു നെപ്പിലാക്കിയ 

താതഴപ്പറയുന 4 ഗ്പവൃത്തിേളാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയത്. 

ഗ്കമനമ്പ

ർ 

ഗ്പവൃത്തിയുകട് 

ബ്പരും 

ഗ്പവൃത്തിയുകട് 

ബ്കോഡ് 

എസ്റ്റിബ്മ

റ്്റ തുക 

ഗ്പവൃ

ത്തി 

കോലയള

വ് 

സൃഷ്ടിച്ച 

കതോഴിൽേിന

ങ്ങൾ 

കെലവോ

യ തുക 

1 കണ്ണവം 

ബ്കോളനിയിൽ 

കൃഷിക്്ക 

നിലകമോരുക്കൽIF/3664

28 

557133 24/10/201

8 to 

18/1/2019 

1605 442704 

2 കണ്ണവം 

ബ്കോളനിയിൽ മണ്ണ് 

ജലസംരക്ഷ്ണംWC/32

9725 

468717 24/10/201

8 to 

27/3/2019 

1673 404616 

3 കബ്മ്പോസ്റ്റ് കുഴി 

നിർമ്മോണം IF/381192 

93219 28/1/2019 

to 

10/2/2019 

278 76728 

4 അമ്മോറമ്്പ 

ബ്കോളനിയിൽ മണ്ണ് 

ജലസംരക്ഷ്ണം 

324105 24/10/201

8 to 

06/02/201

9 

1143 315468 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഫയലിതല മസ്റ്റർ ദറാൾ വിശേവിവരങ്ങൾ 



ഗ്േമനമ്പർ വർക്ക് 

ദോഡ് 

മസ്റ്റർ 

ദറാൾ 

തീയതി ഹാജർ ദവതനം 

1 WC/329725 8780 24/10/2018 

to 

30/10/2018 

42 11592 

  8781  57 15732 

  8782  33 10764 

  8783  29 8004 

  8784 31/10/2018 

to 6/11/2018 

54 14904 

  8785  60 16560 

  8786  46 12696 

  8787  43 11868 

  8788 7/11/2018 to 

13/11/2018 

48 13248 

  8789  50 13800 

  8790  38 10488 

  8791  36 9936 

  8792 14/11/2018 

to 

20/11/2018 

56 15456 

  8793  60 16560 

  8794  43 11868 

  8795  45 12420 

  12271 13/12/2018 

to 

19/12/2018 

41 11316 

  12272  53 14628 

  12273  50 13800 

  12274  47 12972 

  12275 20/12/2018 

to 

26/12/2018 

52 14352 

  12276  47 12972 

  12277  56 15456 

  12278  58 16008 

  12279 27/12/2018 

to 2/1/2019 

35 9660 

  12280  33 9108 

  12281  39 10764 

  12282  48 13248 

  12283 3/1/2019 to 

10/1/2019 

34 9384 

  12284  39 10764 

  12285  43 11868 

  12286  45 12420 



  15876 17/3/2019 to 

23/3/2019 

136 37536 

  15877 24/3/2019 to 

27/3/2019 

53 14628 

  15890 17/3/2019 to 

23/3/2019 

12 3312 

  15891 24/3/2019 to 

27/3/2019 

6 1656 

Total    1673 461748 

2 IF/366428 8660 24/10//2018 

to 

30/10/2108 

39 10764 

  8661  32 8832 

  8662  41 11316 

  8663  43 11868 

  9020  23 6348 

  9021  34 9384 

  9022  7 1932 

  8664 31/10/2018 

to 6/11/2018 

40 11040 

  8655  41 11316 

  8656  48 13248 

  8657  33 9108 

  9023  38 10488 

  9024  56 15456 

  9025  12 3312 

  8680 7/11/2018 to 

9/11/2018 

24 6624 

  8681  21 5796 

  8682  22 6072 

  8683  9 2484 

  10566 16/11/2018 

to 

22/11/2018 

38 10488 

  10567  42 11592 

  10568  24 6624 

  10569 23/11/2018 

to 

29/11/2018 

52 14352 

  10570  57 15732 

  10571  26 7176 

  11346  11 3036 

  11347  13 3588 

  11348  11 3036 

  11349  13 3588 

  11350  6 1656 



  11353 30/11/2018 

to 6/12/2018 

26 7176 

  11354  29 8004 

  11355  33 9108 

  11356  25 6900 

  11357  8 2208 

  10661  44 12144 

  10662  53 14628 

  10663  26 7176 

  11358 7/12/2018 to 

8/12/2018 

9 2484 

  11359  9 2484 

  11360  13 3588 

  11361  10 2760 

  11362  4 1104 

  10664  12 3312 

  10665  13 3588 

  10666  9 2484 

  11363 9/12/2018 to 

10/12/2018 

11 3036 

  11364  10 2760 

  11365  13 3588 

  11366  13 3588 

  11367  2 552 

  12991 26/12/2018 

to 1/1/2019 

27 7452 

  12992  14 3864 

  12993  21 5796 

  12994  9 2484 

  12995  Absent  - 

  12996 2/1/2019 to 

8/1/2019 

40 11040 

  12997  38 10488 

  12998  37 10212 

  12999  19 5244 

  13000 9/1/2019 to 

15/1/ 2019 

34 9384 

  13001  33 9108 

  13002  36 9936 

  13003  19 52424 

  13004 16/1/2019 to 

18/1/2019 

17 4692 

  13005  12 3312 

  13006  15 4140 

  13007  6 1656 

Total    1605 442980 



3 IF/381192 14346 28/1/2019 to 

3/2/2019 

149 41124 

  14347 4/2/2019 to 

10/2/2019 

129 35604 

Total    278 76728 

 

അളവുേൾ ംബന്ധിച്ച് 

ഗ്േമനമ്പർ വർക്ക്  ദോഡ്  ഭൂവുെമേളുതെദപര് അളവു ഗ്പോരം 

1 IF/366428 മുബ്ല്ലോളി കുമോരൻ 35കസന്റിലോയി 

വിപുലമോയ 

രീതിയിൽ വോഴ, 

കപ എന്നിവ 

കൃഷി കെയ്തതോയി 

കണ്ടു. 

2 WC/329725 രോധ 20m ലുള്ള 15എണ്ണം 

കോണോൻ സോധിച്ചു. 

  ഗ്പഭോകരൻ 22 ബണ്്ട കോണോൻ 

സോധിച്ചു. കോട്ു 

മൂട്ിയതിനോൽ 

അളക്കോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 

  മോധവി 20m ലിൽ 8ബണ്്ട 

കോണോൻ സോധിച്ചു.  

3 IF/381192 അനിത നീളം 3m 

 വീതി 1.80 

 ഉയരം 1.20 

4 WC/329730  ഗ്പവർത്തി കെയ്തത് 

പതിമൂന്നോം 

വോർഡിലോണ്.  

 

 ന്ദർശിച്ചഗ്പവർത്തിേളുതെവിലയിരുത്തൽ 

1. അമ്മോറമ്്പബ്കോളനിയിൽമണ്ണ്ജലസംരക്ഷ്ണം WC/329730 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങകളോന്നും 12 വോർഡിൽ ആയിരുന്നില്ല. അതിനോൽ ഫീൽഡ് 

വിസിറ്റിംഗ് സോധയമോയില്ല. ആ ഗ്പവൃത്തികൾ പതിമൂന്നോം വോർഡിൽ ആണ ്

നട്ന്നിട്ടുള്ളത് എന്്ന ബ്മറ്്റ  ബ്രോഹിണിയിൽ നിന്നും അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

2.  കണ്ണവം ബ്കോളനിയിൽ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷ്ണം 

എംബുക്കിൽ ഗ്പവൃത്തി കെയ്ത സ്ഥലത്തിന്കറ ഭൂവുട്മകളുകട് ബ്പര് എഴുതിയിട്ടില്ല. 

അതിനോൽ ഓബ്രോ ഭൂവുട്മകളുകട്യും സ്ഥലകത്ത എഗ്ത ഗ്പവൃത്തികൾ ആണ് 

കെയ്തകതന്്ന മനസ്സിലോക്കോൻ ബുദ്ധിമുട്ടോയിരുന്നു. ഫയലിൽ നികുതി രസീറ്റും 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല .ഗ്പവർത്തിസ്ഥലത്ത് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ് 

സ്ഥോപിച്ചതോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പഞ്ചോയത്ത് ഉബ്േയോഗസ്ഥർ സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ ് എത്തിച്ചു കകോട്ുക്കോറുണ്്ട എങ്കിലും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് 



എത്തിക്കോനുള്ള ബുദ്ധിമുട്്ട കോരണം ബ്ബോർഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് കവക്കോറില്ല 

എന്നോണ്  കതോഴിലോകളുകട് അഭിഗ്പോയം .വരമ്്പ നല്ല രീതിയിൽ േൃഢമോയി തകന്ന 

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്്ട .അത ്ഗ്പശംസനീയമോണ്. 

3. കണ്ണവം ബ്കോളനിയിൽ കൃഷിക്്ക നിലകമോരുക്കൽ 

എം ബുക്കിൽ ഗ്പവർത്തി കെയ്ത സ്ഥലത്തിന്കറ ഉട്മയുകട് ബ്പര ്എഴുതിയിട്ടില്ല. ഫയലിൽ 

നികുതി രസീതും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് തുട്ർച്ചയോയി കൃഷി 

കെയ്തുകകോണ്ടിരിക്കുന്നത്  കോണോൻ കഴിഞ്ഞു .ഇബ്പോൾ വോഴ, കപ എന്നിവയോണ് കൃഷി 

കെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആേയം പച്ചക്കറി കൃഷി ആയിരുന്നു കെയ്തിരുന്നത്. സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ് സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

4. നബ്ട്പ് ആൻഡ് കവർമി കബ്മ്പോസ്റ്റ്  

എം ബുക്കിൽ ഗ്പവർത്തി കെയ്ത സ്ഥലത്തിന്കറ ഉട്മയുകട് ബ്പര് എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്നോൽ 

ഫയലിൽ ഭൂവുട്മയുകട് അബ്പക്ഷ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ് സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. കല്ലു കകോണ്്ട നിർമ്മിച്ച കബ്മ്പോസ്റ്റ്കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു. കൃതയമോയ അളവ് ഗ്പകോരമോണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

തതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെുക്കുന ഗ്പവൃത്തിേളുതെ ഫയലുേളിൽ 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖേതളേുറിച്ച് വാർഷ്ിേ മാസ്റ്റർ 

 ർക്കുലർ േൃതയമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽേുനുണ്ട്. 

1. കവർ ബ്പജ് 

2.  കെക്്ക ലിസ്റ്റ്  

3.  ആക്ഷ്ൻ പ്ലോനിന്കറബ്കോപി  

4.  ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്്റ 

5.  സോബ്ങ്കതിക അനുമതിയുകട് പകർപ ്

6.  ഭരണോനുമതി യകട് പകർപ ്

7.  സംബ്യോജിത പദ്ധതിയുകട് പകർപ ്

8.  കതോഴിൽ ആവശയകപട്ടുകകോണ്ടുള്ള  

9.  കതോഴിൽ അനുവേിച്ചുകകോണ്ടുള്ള 

10.  മസ്റ്റർ ബ്റോൾ  

11. കമഷർകമന്റ് ബുക്്ക 

12. സോധനസോമഗ്ഗികളുകട് വിവരങ്ങൾ 

13.ബ്വജ് ലിസ്റ്റ ്

            14.ഫണ്്ട ഗ്ട്ോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

15. റസീപ്റ്്റ ആൻഡ് ബ്റോൽട്ടി  

16. 3 ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ 

17. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ സോക്ഷ്യപഗ്തം 

            18. കമറ്റീരിയൽ ബില്ല്  

            19. മസ്റ്റർ ബ്റോൾ മൂവ്കമന്റ് സ്ലിപ ്



            20.ജിബ്യോ ട്ോഗ്ഗ്ഡ് ബ്ഫോബ്ട്ടോ  

            21.ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിബ്പോർട്ട്  

            22.സസറ്റ്ഡയറി 

AMC അധയായം-7.11.5 ഗ്പോരമുള്ള ഗ്പവൃത്തി ഫയൽ പരിദശാധനയുതെ 

േതണ്ടത്തലുേൾ 

• േവർ ദപജ്  

 വോർഷിക മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകോരം ഉള്ള കവർ ബ്പജ് ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എന്നോൽ പൂർണ്ണമോയി പൂരിപിച്ചതോയി കോണുന്നില്ല. വർക്്ക  ബ്കോഡ്, കോറ്റഗറി എന്നിവ 

കോണോൻ സോധിച്ചു അത് അഭിനരനോർഹമോയ കോരയമോണ്. 

• തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്പകോരം ഏകതോകക്ക ബ്രഖകൾ എവികട് ഏത് ബ്പജു മുതൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്്ന മനസ്സിലോക്കോവുന്ന അധികോര ബ്രഖയോണ് കെക്്ക ലിസ്റ്റ്. 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ കെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉകണ്ടങ്കിലും ബ്പജ് നമ്പർ കോണുന്നില്ല. 

• ആക്ഷൻപ്ലാൻദോപ്പി 

 ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവർത്തി പഞ്ചോയത്തികല നട്പ് വർഷത്തികല വോർഷിക ആക്ഷ്ൻ പ്ലോനിൽ 

ഉൾകപട്ടതോണ് എന്്ന കതളിയിക്കുന്ന ബ്രഖയോണ് ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ. അതിനക്റ ബ്കോപി 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 

• എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങകന എഗ്ത അളവിൽ കെയ്യണം എന്്ന സോബ്ങ്കതികമോയി 

ഗ്പതിപോേിക്കുന്ന അധികോരികൾ ബ്രഖയോണ് എസ്റ്റിബ്മറ്്റ. പരിബ്ശോധന ഭോഗമോയി 

കകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളിലും എസ്റ്റിബ്മറ്്റ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

സോധോരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ഭോഷയിൽ ബ്വണം 

എസ്റ്റിബ്മറ്്റ തയ്യോറോക്കോൻ. എന്നോൽ പരിബ്ശോധിച്്ച ഫയലിൽ ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്്റ കോണോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 

•  ാദേതിേഅനുമതിപഗ്തം 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി സോബ്ങ്കതിക വിേഗ്ധരുകട് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിനുള്ള 

അധികോരിക ബ്രഖയോണ് സോബ്ങ്കതിക അനുമതി ബ്രഖ. പരിബ്ശോധിച്ച മുഴുവൻ 

ഫയലുകളിലും സോബ്ങ്കതികോനുമതി ബ്രഖ ഉണ്ടോയിരുന്നു. സോബ്ങ്കതിക അനുമതി 

ബ്രഖയിൽ ഒപിട്ുന്ന സോബ്ങ്കതിക വിേഗ്ധർ അതിബ്നോകട്ോപം തീയതി കൂട്ി 

ബ്െർബ്ക്കണ്ടതുണ്ട് അതിനോൽ ഇക്കോരയത്തിൽ ഗ്പബ്തയകം ഗ്ശദ്ധ പുലർത്തണം. 

• ഭരണാനുമതിയുതെ പേർപ്പ് 

ഗ്പവർത്തി കെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥോപനം നൽകുന്ന അനുമതിയോണ ്

ഭരണോനുമതിബ്രഖ. ഈ ബ്രഖ എല്ലോ ഫയലുകളും സൂക്ഷ്ിബ്ക്കണ്ടതോണ്. പരിബ്ശോധിച്ച 

ഫയലുകളിൽ ഭരണോനുമതി ബ്രഖ കോണുവോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഭരണോനുമതി 

ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപിക്കുന്ന ബ്രഖകളിൽ ഗ്ഗോമസഭോ അംഗീകോരത്തിന്കറ പകർപ ്

ഉൾകപട്ുബ്ത്തണ്ടതുണ്ട് ആയതിനോൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്ഗോമസഭോ തീരുമോനത്തിന് അതോയത ്



ഗ്പവർത്തി ഗ്ഗോമസഭ അംഗീകരിച്ചതിന്കറ  പകർപും ഭരണോനുമതികക്കോപം ഗ്പവർത്തി 

ഫയലിൽ ബ്െർബ്ക്കണ്ടതോണ്. 

• ഡിമാൻഡ് ദഫാം  

 കതോഴിലോളികൾ കതോഴിൽ ആവശയകപട്്ട നൽകുന്ന അബ്പക്ഷ്യോണ് ഡിമോൻഡ് ബ്ഫോം. 

കതോഴിൽ ആവശയകപട്്ട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ബ്ജോലി നൽകിബ്യോ എന്നറിയുവോൻ 

സഹോയിക്കുന്ന ബ്രഖകൂട്ിയോണ്  ഡിമോൻഡ് ബ്ഫോം. പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലിലും ഡിമോൻഡ് 

ബ്ഫോം സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

 ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുകകോണ്്ട നിർവ്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന അനുമതിയോണ് 

വർക്്ക അബ്ലോബ്ക്കഷൻ ബ്ഫോം. അബ്പക്ഷ്ിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്പവൃത്തി ലഭിബ്ച്ചോ 

എന്നറിയോൻ ഈ ബ്ഫോം സഹോയിക്കുന്നു. ഗ്പവൃത്തികളുകട് ഫയലിൽ ഗ്പവർത്തി 

അനുവേിച്ചു ബ്ഫോറം കോണോൻ സോധിച്ചു. 

• മസ്റ്റർദറാൾ 

കതോഴിലോളികളുകട് ഹോജർ നില ബ്രഖകപട്ുത്തോൻ ഉള്ള അധികോരിക ബ്രഖയോണ ് 

മസ്റ്റർബ്റോൾ. മോസ്റ്റർബ്റോളുകളിൽ ബിഡിഓ, കസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ തീയതി, ഒപ്, സീൽ 

എന്നിവ പതിപിബ്ക്കണ്ടതോണ്. എന്നോൽ ഒപും സീലും മോഗ്തബ്മ മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ കോണോൻ 

സോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ .ഗ്പവൃത്തി കെയ്യുന്ന തീയതി ഒരു മസ്റ്റർബ്റോളിലും ബ്രഖകപട്ുത്തിയിട്ടില്ല. 

A3, A4 ഷീറ്റിലുമോണ് മസ്റ്റർബ്റോൾ തയ്യോറോക്കിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ണവം ബ്കോളനി 

കൃഷിക്കുനിലകമോരുക്കൽ ഗ്പവർത്തിയിൽ മസ്റ്റർബ്റോൾ നമ്പർ 11346 to 11350 വകര total 

കയോഷ്ബ്പയ് കമന്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല. മ ബുക്്ക  നമ്പർ, ബ്പജ് നമ്പർ എന്നിവ ഒരു മസ്റ്റർ 

ബ്റോളിലും ബ്രഖകപട്ുത്തിയിട്ടില്ല. മസ്റ്റർ ബ്റോളുകളിൽ AE യുകട് ഒപ് ബ്രഖകപട്ുത്തിയിട്ടില്ല.  

• തമഷ്ർതമന്തറ ബുക്ക് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തി എസ്റ്റിബ്മറ്്റ ഗ്പകോരം കൃതയമോയ അളവിൽ ആണ് കെബ്യ്യണ്ടകതന്നും 

കെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്പകോരം തകന്നയോണ് എന്നും  മനസ്സിലോക്കോനുള്ള ആധികോരിക 

ബ്രഖയോണ് കമഷർകമന്റ ്ബുക്്ക. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളികല 

തുക പോസോക്കുബ്മ്പോഴും ഒട്ുവിൽ ഗ്പവൃത്തിക്്ക അനുവേിച്ച തുക ഗ്പകോരമുള്ള ആകക 

തുകഅനുവേിക്കുബ്മ്പോഴും കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ പഞ്ചോയത്ത ് കസഗ്കട്ടറി 

സോക്ഷ്യകപട്ുത്തൽ നട്ത്തിയത്  കോണോൻ സോധിച്ചു.  

•  ാധന ാമഗ്ഗിേൾ  ംബന്ധിച്ച് 

ഒരു ഗ്പവർത്തിക്കു സോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്്റ ഗ്പകോരം ആവശയമുള്ള സോധനസോമഗ്ഗികൾ 

വോങ്ങുന്നതിനുള്ള നട്പട്ിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്പതിപോേിക്കുന്ന ബ്രഖയോണ് ഇത്. ഈ ബ്രഖ 

ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിബ്ക്കണ്ടതോണ്. സോധനസോമഗ്ഗികൾ ആവശയമോയ ഗ്പവർത്തികൾ 

അല്ലോത്തതിനോൽ ഈ ഫയലിന്  ബോധകമല്ല. 

• ദവജ ്ലിസ്റ്റ് 

 മസ്റ്റർബ്റോളിന് ആനുപോതികമോയി കതോഴിലോളികൾക്്ക ബ്വതനം ലഭിച്ചു എന്്ന 

കതളിയിക്കോനുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖയോണ് കവജ് ലിസ്റ്റ്. പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ ബ്വജ് 

ലിസ്റ്റ് ഗ്കമഗ്പകോരം സൂക്ഷ്ിക്കോത്തത് ഫയൽ പരിബ്ശോധനയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോക്കി. 

ഫയലുകളിൽ മുഴുവൻ ബ്വജ്  ലിസ്റ്റ്  കോണോൻ സോധിച്ചു ഇത് ഗ്പശംസനീയമോയ 

കോരയമോണ്. 



• ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 മസ്റ്റർ ബ്റോളിനു, അനുസരിച്ചോണ് കതോഴിലോളികൾക്്ക ബ്വതനം സകമോറിയകതന്്ന 

ഉറപോക്കോനുള്ള ബ്രഖയോണ് ഫണ്്ട ഗ്ട്ോൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഫണ്്ട 

ഗ്ട്ോൻസ്ഫർ ഓർഡർ കോണോൻ സോധിച്ചു. 

• തമറ്റീരിയൽ ബിൽ  

സോധനസോമഗ്ഗികൾ ആവശയമോയ ഗ്പവർത്തികൾക്്ക സോമഗ്ഗികൾ വോങ്ങിയതിൻകറ 

ബില്ലുകളും വൌച്ചറുകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിബ്ക്കണ്ടതോണ്. 

• ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

ഒരു ഗ്പവർത്തി തുട്ങ്ങുന്നതിനു മുൻപും, ഗ്പവർത്തി നട്ന്നു കകോണ്ടിരിക്കുബ്മ്പോഴും, 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയോയതിനുബ്ശഷവും മൂന്നുഘട്ടത്തിലും ഉള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിബ്ക്കണ്ടതോണ്. രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ഗ്പവൃത് തിപൂർത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്കറ ബ്രഖയോണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണം 

സോക്ഷ്യപഗ്തം. പൂർത്തീകരിച്ച ഗ്പവർത്തികളുകട് ബ്രഖ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എന്നോൽ അത് സോക്ഷ്യകപട്ുത്തിയതോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

• മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട് ഓബ്രോഘട്ടത്തിന്കറയും  മസ്റ്റർ ബ്റോൾ അനുവേിച്്ച 

കതോഴിലോളികൾക്്ക  ബ്വതനം നൽകുന്നത് വകരയുള്ള ഓബ്രോ ഘട്ടങ്ങളും ഏകതോകക്ക 

രീതിയിൽ നട്ന്നു എന്്ന മനസ്സിലോക്കോനോണ് മസ്റ്റർ ബ്റോൾ മൂവ്കമന്റ് സ്ലിപ്. പരിബ്ശോധിച്ച 

ഫയലിൽ മസ്റ്റർ ബ്റോൾ മൂവ്കമന്റ് സ്ലിപ് ഉണ്ടോയിരുന്നു എന്നോൽ പൂരിപിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്പിന്റ് 

എട്ുത്ത് സൂക്ഷ്ിക്കുക മോഗ്തബ്മ കെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 

•  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 

ഓഡിറ്റിനു വിബ്ധയമോക്കിയ ഫയലുകളിൽ ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിബ്പോർട്ട് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല. 

• സ റ്റ്ഡയറി 

 മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകോരം സംസ്ഥോന സർക്കോർ നിർബ്േശിക്കുന്ന സുഗ്പധോന ബ്രഖയോണ ്

സസറ്്റ ഡയറി. പദ്ധതിയുകട് സുതോരയത, കതോഴിലോളികളുകട് അവകോശങ്ങൾ 

സോമൂഹയപങ്കോളിത്തം ആരംഭ മീറ്റിംഗ് എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉറപുവരുത്തുന്നുണ്്ട എന്നതിനുള്ള ആധികോരിക ബ്രഖ കൂട്ിയോണ് സസറ്്റ ഡയറി. 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നും തകന്ന സസറ്്റ ഡയറി കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇകതോരു 

വലിയ ബ്പോരോയ്മയോണ്. 

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന 

പോട്യം  ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്തിൽ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപട്്ട   7 രജിസ്റ്ററുകളും 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

1 തതാഴിൽ ോർഡ് രജിസ്റ്റർ 



കതോഴിൽകോർഡ്കതോഴിലോളികൾക്ക്നൽകുബ്മ്പോൾ കൃതയമോയി കതോഴിൽ കോർഡ്  

രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി ബ്പര് ഒപ് എന്നിവ ബ്രഖകപട്ുത്തി സോക്ഷ്യകപട്ുബ്തണ്ടതോണ് പോട്യം  

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തികല കതോഴിൽ കോർഡ ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചതോയി കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. കൂട്ോകത  MIS  ൽ നിന്നും ഗ്പിന്റ് എട്ുത്ത് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതും കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

2 തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിട്ട് ്  രജിസ്റ്റർ 

മഹോത്മ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ ആൻഡ് ബ്ലബർ 

ബഡ്ജറ്്റ അംഗീകരിക്കൽ എന്നിവയുമോയി ബന്ധകപട്്ട നട്ന്ന ഗ്ഗോമസഭയുകട് 

വിവരങ്ങളോണ് ഗ്ഗോമസഭ മിനുട്്ടസിൽ ഉള്ളത.് സോക്ഷ്യകപട്ുത്തിയ ഗ്ഗോമസഭ രജിസ്റ്റർ 

ആണ് കോണോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 

3 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പെുനതും തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതും േൂലി 

നൽേിയതുമായ രജിസ്റ്റർ 

കതോഴിലോളികൾ കതോഴിൽ ആവശയകപട്ുന്നതും അനുവേിച്ചതും കൂലി 

നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഗ്പിന്റ് എട്ുത്ത് സൂക്ഷ്ിച്ചതോയി കണ്ടു. 

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റട്ുത്തു നട്ത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികകള കുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററിൽ കൃതയമോയി സൂക്ഷ്ിബ്ക്കണ്ടതോണ്. പഞ്ചോയത്ത ്

രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവർത്തികയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട സോക്ഷ്യകപട്ുത്തിയ 

രജിസ്റ്ററോണ് കോണോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത ്

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 

ആസ്തിരജിസ്റ്ററിൽ  ഗ്പവൃത്തിയുകട് ബ്പര്, ബ്കോഡ്, പൂർത്തീകരിച്്ച തീയതി,  കതോഴിൽ 

േിനങ്ങൾ, കെലവ് എന്നിവ ബ്രഖകപട്ുത്തി ആകഗ്കഡിറ്്റഡി എൻജിനീയർ ഒപ് 

കവച്ചിട്ടുള്ളതും കസഗ്കട്ടറി സർട്ടിസഫ കെയ്തതുമോയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട ഇത് നല്ല 

കോരയമോണ ്

6 പരാതി രജിസ്റ്റർ 

 2018-2019  സോമ്പത്തിക വർഷം കതോഴിലുറപു മോയി ബന്ധകപട്ട ഒരു പരോതിയുമില്ല 

എഴുതി കസഗ്കട്ടറി സർട്ടിസഫ കെയ്തിട്ടുണ്്ട 

7  ാധന ാമഗ്ഗിേൾ  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ 

സോധനങ്ങൾ വോങ്ങിയതിനക്റ വിവരങ്ങൾ ഗ്പിന്റ് എട്ുത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ  സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട 

സോക്ഷ്യകപട്ുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

േതണ്ടത്തലുേൾ 

•  വോർഷിക മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകോരം ഉള്ള കവർബ്പജ് ഫയൽ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്ട 

അഭിനരനോർഹമോയ കോരയമോണ്. എന്നോൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും 

ബ്രഖകപട്ുത്തുവോൻ ഗ്ശദ്ധിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

•  കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട് സുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അട്ങ്ങിയ ഗ്പോബ്േശിക 



ഭോഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത്  

സ്ഥോപിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

•  മുഴുവൻ കതോഴിലോളികൾക്കും പഴയ കതോഴിൽ കോർഡ ് പുതുക്കി പുതിയ 

കതോഴിൽ കോർഡ് പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും അനുവേിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ കതോഴിൽ 

കോർഡ് പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ഫോബ്ട്ടോ കതോഴിലോളികൾ സവരം െിലവിൽ 

എട്ുത്തു കകോട്ുക്കുകയോണ് കെയ്തത്. 

• 12 )0 വോർഡിൽ ബ്മറ്്റ  മുബ്ഖനയോണ് കതോഴിൽ കകണ്ടത്തുന്നത്. 

•  കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകട് സ്ഥലത്തോണ് ഗ്പവർത്തി കെയ്തത് എന്്ന 

ബ്രഖകപട്ുത്തിയിട്ടില്ല.  ഇകതോന്്ന ഗ്ശദ്ധയിൽകപട്ുത്തണം. 

•  മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽഹോജർ ബ്രഖകപട്ുത്തിയതിനു മുകളിലോയി തീയതി 

ബ്രഖകപട്ുത്തിയിട്ടില്ല. െില മസ്റ്റർ ബ്റോളുകളിൽ AE യുകട് ഒപിന്കറ അഭോവം 

ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

•  തരിശു ഭൂമി കൃഷിബ്യോഗയമോക്കോൻ എന്ന ഗ്പവർത്തി വളകര ഉപകോരഗ്പേമോയ 

ഗ്പവർത്തിയോകണന്്ന കവരിഫിബ്ക്കഷൻ സമയത്ത് മനസ്സിലോക്കോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്്ട 

ഇത് അഭിനരനോർഹമോയ കോരയമോണ്. 

• വിജിലൻസ് ആൻഡ് ബ്മോണിറ്ററി അംഗങ്ങൾ എല്ലോഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളും 

സരർശിക്കോറില്ല എന്്ന കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

• മസ്റ്റർ ബ്റോളുകൾ കൃതയമോയി പൂരിപിച്ചത് കണ്ടില്ല. 

നിർദേശങ്ങൾ 

•  കതോഴിൽ കോർഡ് പൂർണ്ണമോയും കതോഴിലോളികൾക്്ക സൌജനയമോയി ബ്ഫോബ്ട്ടോ 

ഉൾകപകട് നൽബ്കണ്ടതോണ്. 

•  ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷയിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്റും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണം 

•  മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകോരം നിർബ്േശിക്കുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിബ്ക്കണ്ടതോണ് 

•  കതോഴിൽ അബ്പക്ഷ്കൾ ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസിൽ സവീകരിക്കുകയും ആയതിനുള്ള 

സകപറ്്റ റസീറ്്റ നൽകുകയും കെബ്യ്യണ്ടതോണ ്

•  കതോഴിലോളികൾക്്ക വിതരണം കെയ്ത പുതിയ കതോഴിൽ കോർഡിൽ വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമോയി ബ്രഖകപട്ുത്തുന്നതിനുള്ള നിർബ്േശങ്ങൾ നൽകുക. 

•  കവർ ബ്പജിൽ വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖകപട്ുത്തുക. 

•  ഉബ്േയോഗസ്ഥർ ബ്രഖകളിൽ ഒപ് വയ്യ്ക്കുബ്മ്പോൾ തീയതി കൂട്ി 

ബ്രഖകപട്ുബ്ത്തണ്ടതോണ്. 

•  വിജിലൻസ് ആൻഡ് ബ്മോണിറ്ററി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങകള ഓബ്രോ വർഷവും 

തിരകഞ്ഞട്ുബ്ക്കണ്ടത്. 

• വി എം സി യുകട് അഭിഗ്പോയങ്ങൾ സസറ്്റ ഡയറിയിൽ ബ്രഖകപട്ുബ്ത്തണ്ടതോണ.് 

•  കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്റട്ുത്ത ഗ്പവൃത്തികളുകട് ആസ്തികൾ േീർഘകോല 

നിലനിൽപിന് ആവശയമോയ സോബ്ങ്കതിക നിർബ്േശങ്ങൾ കതോഴിലോളികൾക്്ക 

ഓവർസിയർമോർ നൽബ്കണ്ടതും പോലിക്കുന്നുബ്ണ്ടോകയന്്ന 

ഉറപുവരുബ്ത്തണ്ടതോണ്. 

•  എ എംസി ഗ്പകോരമുള്ള അളവിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ ്

സ്ഥോപിക്കുക. 

•  കമഷർകമന്റ ് ബുക്കിൽ ആരുകട് സ്ഥലത്തോണ് ഗ്പവർത്തി നട്ക്കുന്നത് എന്്ന 

കൃതയമോയി എഴുതോൻഗ്ശദ്ധിബ്ക്കണ്ടതോണ്. 

•  കതോഴിലുറപിന് അനുവേനീയമോയതും മുൻഗണനോഗ്കമത്തിൽ ഗ്പവർത്തികൾ 

ഏകറ്റട്ുക്കോൻ ഗ്ശദ്ധിബ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 



•  കെക്്ക ലിസ്റ്റിൽ ബ്പജ് നമ്പർ ബ്രഖകപട്ുത്തുബ്മ്പോൾ ബ്രഖകൾ പരിബ്ശോധിക്കുന്ന 

സമയത്ത് കൂട്ുതലും സഹോയകരമോകും. 

•  വിഎംസി അംഗങ്ങളും കൃതയമോയി ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം സരർശിക്കണം. 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പോരം 

ഏതറ്റെുക്കാവുന ഗ്പവൃത്തിേൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി ബന്ധകപട്ട കപോതു ഗ്പവൃത്തികൾ. 

1. കുട്ികവള്ള ബ്ഗ്സോതസ്സുകൾ ഉൾപകട്യുള്ള ഭൂഗർഭ ജല വിതോനം 

ഉയർത്തുന്നതിനോവശയമോയ 

കുട്ികവള്ള ബ്ഗ്സോതസ്സുകൾ ഉൾപകട്യുള്ള ഭൂഗർഭ ജല വിതോനം 

ഉയർത്തുന്നതിനോവശയമോയ അട്ിയണകൾ,മൺ തട്യണകൾ, കെക്്ക 

ഡോമുകൾ,തുട്ങ്ങിയവ. 

2. നീർത്തട്ത്തിന്കറ സമഗ്ഗ പരിപോലനതിനുതകുന്ന കകോണ്ടൂർ ബണ്ടുകൾ,ഭൂമി 

തട്ടുതിരിക്കൽ,ഗയോബിബ്യോൻ നിര്മിതികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരോമർശിക്കുന്ന കുട്ുംബങ്ങൾക്്ക ജീവബ്നോപോധി 

കമച്ചകപട്ുത്തുവോനുള്ള ഗ്പവൃത്തികൾ. (ബി പി എൽ,പട്ടിക 

ജോതി,പട്ടികവർഗ്ഗം,വിധവകൾ,ഭിന്നബ്ശഷിക്കോർ ,ഐ എ സവ ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾ.) 

1. ഇവരുകട് ഭൂമിയിൽ ഉൽപോേന ക്ഷ്മത വര്ധിപിക്കുന്നതിനോവശയമോയ 

ഭൂവികസനവും ,കുളം ,കിണർ തുട്ങ്ങിയ ജല ലഭയതയ്ക്്ക ആവശയമോയ 

ഗ്പവൃത്തികൾ. 

2. പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ,പട്ടുനൂൽ,ബ്തോട്ടവിളകൾ തുട്ങ്ങിയവയുകട് കൃഷിഗ്പവൃതികൾ. 

3. മൃഗ പരിപോലനവുമോയി ബന്ധകപട്ടു കന്നുകോലി കതോഴുത്തുകൾ,ആട്ടിന്കൂട്് 

,ബ്കോഴിക്കൂട്്,പന്നിക്കൂട്് തുട്ങ്ങിയ വയക്തിഗത ആസ്ഥികൾ. 

4. സർക്കോർ ഭവന നിർമോണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾകപട്ുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന 

വീട്ുകൾക്്ക അവിേഗ്ദ കോയിക കതോഴിൽ. 

5. മത്സയബന്ധന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ബ്ഗ്പോത്സോഹിപിക്കുന്നതിനു അട്ിസ്ഥോന 

കസൌകരയങ്ങളോയ മൽസയം ഉണക്കു ബ്കഗ്രങ്ങൾ,സൂക്ഷ്ിപ് ബ്കഗ്രങ്ങൾ 

മല്സയഗ്കുഷിക്്ക ആവശയമോയ അട്ിസ്ഥോന കസൌകരയങ്ങൾ എന്നിവ. 

വിഭാഗം  ി- ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ഉപജീവന മിഷന്കറ നിബന്ധനകൾക്്ക വിബ്ധയമോയി 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന സവയം സഹോയ സംഘങ്ങൾക്്ക കപോതു അട്ിസ്ഥോന കസൌകരയ 

വികസനം. 

1. സവയം സഹോയ സംഘങ്ങളുകട് ഉപജീവന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്കോവശയമോയ വർക്്ക 

കഷഡ്  നിർമോണം. 

2. കോർഷിബ്കോൽപന്നങ്ങളുകട് സംഭരണത്തിവശയമോയ കകട്ടിട്ങ്ങളുകട് നിർമ്മോണം.  

3. സജവ വള നിർമ്മോണ യൂണിറ്റുകൾ തുട്ങ്ങിയവ. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്ഗോമീണ അട്ിസ്ഥോന കസൌകരയ വികസന ഗ്പവൃത്തികൾ. 

1. മോലിനയ സംസ്കരണ സംവിധോനങ്ങൾ. 

2. അങ്ങനവോട്ി സ്കൂ ൾ തുട്ങ്ങിയവയ്ക്്ക കക്കൂസ് നിർമ്മോണം. 



3. ഒറ്റകപട്ടു കിട്ക്കുന്ന ഗ്ഗോമങ്ങകളയും,ഗ്ഗോമീണ ഉല്പോേന ബ്കഗ്രങ്ങകളയും 

നിലവിലുള്ള ബ്റോഡുകളുമോയി ബന്ധിപിക്കുന്നതിനോവശയമോയ എല്ലോ 

കോലോവസ്ഥയിലും ഉപബ്യോഗിക്കോൻ പറ്റുന്ന ഗ്ഗോമീണ ബ്റോഡുകൾ, ഓട്കൾ, 

കല്ലുങ്കുകൾ,നട്പോതകൾ . 

4. കപോതു കളിസ്ഥലങ്ങൾ 

5. കവള്ളകപോക്കം,വരൾച്ചോ നിയഗ്രണ ഗ്പവൃത്തികൾ. 

6. ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്തുകൾ,വനിതോ സവയം സഹോയ സംഘങ്ങളുകട് 

കഫഡബ്റഷനുകൾ, ഗ്ഗോമീണ െരകൾ,അങ്കണവോട്ികൾ, ഗ്പകൃതി ബ്ക്ഷ്ോഭ 

ബോധിതർക്കുള്ള അഭയ ബ്കഗ്രങ്ങൾ തുട്ങ്ങിയവയ്ക്്ക കകട്ടിട് നിർമ്മോണം. 

7. കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഏകറ്റട്ുക്കുന്ന നിർമ്മോണ ഗ്പവൃത്തികൾക്കോ 

വശയമോയ നിർമ്മോണ സോമഗ്ഗികളുകട് ഉൽപോേനം.കതോഴിലുറപ്ഗ്പകോരം 

സൃഷ്ട്ടിക്കകപട്ട കപോതു ആസ്തികളുകട് അറ്റകുറ്റപണികൾ തുട്ങ്ങിയവ. 

അനുബന്ധം  CARD DETAILS 

 No of Registered No of Jobcard included in 

current year 

Cumulative No of HH 

issued Job card 

 House hold Person House hold Persons SCs STs 

Kannur DT 213731 319101 10056 16068 7602 9179 

Kuthuparamba 

Block 

22621 36529 894 1452 217 830 

Patyam 

Panchayat 

3056 5158 176 309 9 389 

 

Work details 2018-19 

 Employment provided 

No of families  

completed 

100 days 

No of HH 

which are 

beneficiary of 

land 

reform/IAY 

 

House hold Person Person days 

Kannur DT 81144 89534 4537690 20464 905 

Kuthuparamba 

Block 
8398 8951 442746 

1953 
65 

Patyam 

Panchayat 
1023 1092 79565 

540 
11 

 

 2018 19  ാമ്പത്തിേവർഷ്ം 100 പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തതാഴിലാളിേൾ 

ഗ്േമനമ്പർ തതാഴിൽ ോർഡ് നമ്പർ തതാഴിൽ ോർഡ് ഉെമ 

1 KL-02-006-005-012/10 പുഷ്പ കളത്തിങ്കൽ 

2 KL-02-006-005-012/108 ലീല.കക.കക 

3 KL-02-006-005-012/117 ബ്ഗോപോലന്.കക.പി 

4 KL-02-006-005-012/129 ശോര.സി 

5 KL-02-006-005-012/131 മോധവി.പി 

6 KL-02-006-005-012/145 ജോനു മണപോട്ടി 

http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/10&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=9PsepY45iv7QdXXi7TWO8A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/108&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=dyG6WNOl9W6CyKNFK5OCrQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/117&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=hlx0yD6Hlg+OE77X1GK6xQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/129&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=FXidfwijnkOG2vqwyZx2cg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/131&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=nzZDnpqj4Su4oMO6Vd9nGg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/145&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=L1/iU2b1+bwUSVknE/NI9w


7 KL-02-006-005-012/146 മോധവി മുബ്ല്ലോളി 

8 KL-02-006-005-012/152 ശോര.എം 

9 KL-02-006-005-012/154 രഞ്ചിനി എം 

10 KL-02-006-005-012/155 കനക.കക.പി. 

11 KL-02-006-005-012/156 െഗ്രി.എം 

12 KL-02-006-005-012/159 ഗീത.എ.കക 

13 KL-02-006-005-012/163 നിഷ.എം 

14 KL-02-006-005-012/165 ശയോമള എം 

15 KL-02-006-005-012/166 ഗ്പമീള.മണപോട്ടി 

16 KL-02-006-005-012/167 ഗ്പസന്ന പുത്തന് പറമ്പത്ത് 

17 KL-02-006-005-012/168 ബ്ഗ്പമെഗ്രി.കക.വി 

18 KL-02-006-005-012/176 തബ്ച്ചോളി ശോര 

19 KL-02-006-005-012/185 സബ്രോജിനി.എം 

20 KL-02-006-005-012/188 െോത്തുക്കുട്ടി വയബ്ലരി 

21 KL-02-006-005-012/189 ജിഷ.എം.കക 

22 KL-02-006-005-012/194 യബ്ശോേ.പി.പി 

23 KL-02-006-005-012/199 ബ്േവി.സി.പി 

24 KL-02-006-005-012/203 നോണി െബ്ഗ്രോത്ത് 

25 KL-02-006-005-012/222 നോണി.പി 

26 KL-02-006-005-012/224 ശോരേ ഇഞ്ചിക്കണ്ടി 

27 KL-02-006-005-012/227 മോധവി.എം 

28 KL-02-006-005-012/247 ജോനു.പി.പി 

29 KL-02-006-005-012/250 അനിത എൻ.പി 

30 KL-02-006-005-012/252 നോണി.കക.പി 

31 KL-02-006-005-012/274 ഗ്ശീബ്േവി 

32 KL-02-006-005-012/293 യബ്ശോേ കക പി 

33 KL-02-006-005-012/296 ബ്േവൂട്ടി കക 

34 KL-02-006-005-012/30 ഗ്ശീധരൻ മണപോട്ടി 

35 KL-02-006-005-012/323 സഷജ കക 

36 KL-02-006-005-012/379 ഗ്ശീജ കക പി 

37 KL-02-006-005-012/4 അജിത.എൻ 

38 KL-02-006-005-012/462 ബിരു എ 

39 KL-02-006-005-012/47 ശോര.പി 

40 KL-02-006-005-012/48 ജോനു കെങ്ങബ്രോത്ത് 

41 KL-02-006-005-012/56 പോഞ്ചോലി 

42 KL-02-006-005-012/6 റീന.കക 

43 KL-02-006-005-012/63 ബോലൻമുതിരക്കലോയി 

44 KL-02-006-005-012/94 ജോനു.പി 

45 KL-02-006-005-012/95 ബ്േവു.കക.കക 

46 KL-02-006-005-012/98 ഞോറ്റുതല വോസു 

 

 വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററി അംഗങ്ങൾ 

ഗ്കമനമ്പർ ബ്പര് 

http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/146&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=LM9zQ4pL8HyqjlP4YoXgZw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/152&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=rpQE9NvYEkpGqIv9q5+q3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/154&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=k9qvm92XSuhVrJb0zLXhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/155&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=0GMOh3ngmQaimOL9NL01GQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/156&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=MB0yQevhDECZbQt0uKluRg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/159&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=P8Bdcasl4N2EDqyjsve8sg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/163&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=F1X8fBfqtcbPo3+HZ0MDMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/165&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=mXBpdP/UiTFuON06hRcW6w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/166&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=bJa4Ohz4YLNACmqFH/SLdg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/167&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=yv9LLWRvSPDS3+WobWzZ0Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/168&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=m9EFkgxentf/955ElMuXLA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/176&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=WXzyiNiRXopl9DXpls5J8A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/185&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=7ZYFKtpUKUteVgvaJyiNTw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/188&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=USY8ZIf+Plj6DVnXvgQSzQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/189&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=Yxv9McyUh1TCDxVTK+4Www
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/194&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=aChECYVAQxMuiT/ERJIMhA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/199&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=pGDJjYqo6caUZwTorCqkuA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/203&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=p2srEWOLSgIlUq+3wiRRCA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/222&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=Wtl8OmbH7GAUIAeJpVQL7Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/224&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=F/ZqqFxgEYcBmW/hzF7ZNQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/227&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=sq6mHvE1tZbijnmgfMaw8A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/247&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=uWC+n6M/rtNvrXxjT7h1wg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/250&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=Yjaa6V8iG6SY17NlpvSBtQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/252&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=hShxh9CQvzWKKLOPjyGpzg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/274&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=CQl4yyN7cSof6oYzharNLQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/293&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=k70j8DgjClQiYRdNwTIqDA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/296&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=fz5Xhabrs3Qxar27BjgSbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/30&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=RJkvI5tzTp6HwocHfvFSKQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/323&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=E+V4NMDjXpao5ZFtxvdMqA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/379&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=poSHw5Cgwo4mi7ZULwXQvw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/4&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=Zbfst4gmEpETBRySPfY+oQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/462&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=tp9SZkO/ttwOLQFpK+uEeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/47&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=yWacDIp8TuZffA14brubkg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/48&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=B0ggGsbUJbC1jucvrPw+sg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/56&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=TUe+Q9VewMcNCDrUYlhDQQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/6&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=7NDyn6ZkUXNO5RcNloKGXg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/63&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=mQOHU2ZrXQK/lTBrgqHWPA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/94&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=ocqn9LnuAl2N/FD/bi3FcA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/95&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=N960/92wbONK4z6nO2eidw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-006-005-012/98&panchayat_code=1602006005&village_code=1602006005012&Digest=V6be/l84KPlB70GWad5b1Q


1 സുബ്രഗ്രൻ, കമമ്പർ 

2 രോജു കവളുമ്പത്ത്, കപോതുഗ്പവർത്തകൻ  

3 രജനി സി,  

4 നിഷ കക 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുനതിന്  ഹായിച്ചവർ 

•  കതോഴിലോളികൾ 

•  ബ്മറ്്റ 

•  വോർഡ് കമമ്പർ 

•  കപോതുജനങ്ങൾ 

• കതോഴിലുറപ് വിഭോഗം ഉബ്േയോഗസ്ഥർ 

•  പഞ്ചോയത്ത് ഉബ്േയോഗസ്ഥർ 

•  ബ്സോഷയൽ ഓഡിറ്്റ ട്ീം കണ്ണൂർ 

തീരുമാനങ്ങൾ 

•  തതൊഴിൽകൊർഡ് പുതുക്കി നൽകുന്ന സമയത്ത് ഫ ൊഫടൊ തതൊഴിലൊളികളൊണ് 
എടുത്തു തകൊടുത്തത് ഇനിമുതൽ പഞ്ചൊയത്തിൽ നിന്നുും ഫ ൊഫടൊതയടുക്കൊൻ 
കയൊമറ വൊങ്ങുന്നത് ആതെന്ന് AE പറഞ്ഞു. 

•  അടിസ്ഥൊന സൗകര്യങ്ങളൊയ ഷീറ്റ്, കുടിതവള്ളത്തിന് പൊത്തും, എന്നിവ 

പഞ്ചൊയത്തിൽ നിന്നുും നൽകൊനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തെയ്യുതമന്ന് തീര്ുമൊനമൊയി. 
•  തമഷർതമന്് ബുക്കിൽ ആര്ുതട സ്ഥലത്തൊണ് ത്പവർത്തി നടന്നത് എന്ന് 
കൃതയമൊയി എഴുതി വയ്കക്കൊും എന്ന് തീര്ുമൊനമൊയി. 

•  തതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതൊര്യത വർധിപ്പിക്കൊൻ ഫവണ്ടി സിറ്റിസൺ 
ഇൻ ർഫമഷൻ ഫബൊർഡ് ത്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ വയ്കക്കുന്നതിനൊയി 
കുടുുംബത്രീ യൂെിറ്റിതനതയർപ്പൊടൊക്കി.  

•  വൊർഷിക മൊസ്റ്റർ സർക്കുലർ ത്പകൊര്ും ഉള്ള കവർ  യലിൽ സൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട് 
ഇനിമുതൽ അതിൽ മുഴുവൻ കൊര്യങ്ങളുും പൂര്ിപ്പിക്കൊും എന്ന് തീര്ുമൊനമൊയി. 

• ബൊങ്ക്പൊസ്ബുക്കിൽ ബൊങ്ക് ഉഫ്യൊഗസ്ഥർ കൃതയമൊയി ത്പിന്് തെയ്കതു 
തകൊടുക്കെും. ഈ കൊര്യും ബൊങ്ക് ഉഫ്യൊഗസ്ഥതര് അറിയിക്കൊും എന്ന് 
തീര്ുമൊനമൊയി. 

•  ത്പൊഫ്രിക ഭൊഷയിലുള്ള എസ്റ്റിഫമറ്റ് ത്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമൊക്കുതമന്ന് 
തീര്ുമൊനമൊയി. 

•  മസ്റ്റർ ഫറൊൾ ഇനിമുതൽ AE യുതട ഒപ്പ് തീയതി എന്നിവ ഫര്ഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് 
തീര്ുമൊനമൊയി 

•  മസ്റ്റർ ഫറൊൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ് പൂർെമൊയി പൂര്ിപ്പിക്കൊൻ തീര്ുമൊനമൊയി. 
•  ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ത്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തി പഞ്ചൊയത്ത് അധികൃതതര് 
അറിയിക്കുകയുും അതിനു ഫവണ്ട സഹൊയും തെയ്കതു തകൊടുക്കുും എന്നുും 
പറഞ്ഞു. 



•  വൊർഷിക മൊസ്റ്റർ സർക്കുലർ ത്പകൊര്മുള്ള 22 ഫര്ഖകളുും കൃതയമൊയി 
 യലിൽ സൂക്ഷിക്കൊൻ തീര്ുമൊനമൊയി. 

 

 


