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ആമുഖം  

മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്ഗോമീണജനതയുകെ 
ഉന്നമനത്തിനും  സോമൂഹിെ ആസ്തിയുകെ നിർമ്മോണത്തിനും സഹോയെമോയിട്ടുള്ള  
ഒരു  പ്െഗ്രോവിഷ്െൃത പദ്ധതിയോണ്. 2005 കസപ്റ്റ്റംബർ 5 ന്  നിലവിൽ വന്ന 
കതോഴിലുറപ് നിയമത്തികന  അെിസ്ഥോനകപെുത്തിയോണ് ഈ പദ്ധതി നെപിലോക്കി 
വരുന്നത്. ഗ്ഗോമീണപ്മഖലയികല ഓപ്രോ െുെുംബത്തിനും മറ്റ്   കതോഴിലുെൾ  
നഷ്ടമോവോകത അധിെമോയി 100 േിവസകത്ത അതിവിേഗ്ധ െോയിെ കതോഴിൽ 
ഉറപോക്കുെ എന്നതിലൂകെ ജനങ്ങളുകെ ഉപജീവന മോർഗ്ഗം കമച്ചകപെുത്തുെ എന്നതോണ് 
ഇതിന്കറ അെിസ്ഥോന ലക്ഷ്യം. കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി അവെോശോധിഷ്ടിധവും 
ആവശയോധിഷ്ഠിതവുമോയ പദ്ധതിയോണ്. കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകെ മറ്റ് ഗ്പധോന 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പെൃതി വിഭവ പരിപോലനത്തിലൂകെ  ഓപ്രോ ഗ്പപ്േശകത്തയും വിഭവ 
അെിത്തറ ശക്തമോക്കുെ, വരൾച്ച, മകണോലിപ് കവള്ളകപോക്കം, വനനശീെരണം 
െോലോവസ്ഥോ വയതിയോനം, തുെങ്ങിയ പോരിസ്ഥിതിെ ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹോരം 
െോണുെ.  ഉത്പോേനപരമോയ ആസ്തിെൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂകെ േോരിഗ്േയ ലഘൂെരണം 
സുസ്ഥിരം ആക്കുെ. കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകെ മുഖയധോരയിപ്ലക്ക് സ്ഗ്തീെകള 
കെോണ്ടുവരുന്നതിലും അവരുകെ സോമ്പത്തിെവും സോമൂഹിെവുമോയ ശോക്തീെരണം 
ഉറപോക്കുെ എന്നിവയോണ്. 

പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പെോരം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പപ്േശത്ത് 
നെപിലോക്കുന്ന എലലോ ഗ്പവൃത്തിെളും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിപ്ധയമോക്കണകമന്ന് 
നിയമത്തികല 17(2) വെുപ് ഗ്പെോരം നിഷ്െർഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി 
ഗ്പവർത്തനകത്തപറ്റിയും കപോതു ധനം കെലവഴിക്കുന്നതികന പറ്റിയും. പൗര സമൂഹം 
നെത്തുന്ന പരസയവും സവതഗ്ന്തവുമോയ പരിപ്ശോധനയോണ് പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ്. 
കതോഴിലുറപ് നിയമഗ്പെോരം വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗോമസഭെൾ എലലോ വോർഡിലും നെപ്ത്തണ്ടതോണ്. പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമസഭെൾ 
അഥവോ സോമൂഹിെ െണകക്കെുപ് എന്നതിലൂകെ ഉപ്േശിക്കുന്നത്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 
അഥവോ വർക്ക് സസറ്റുെൾ പ്നരിട്ട് സരർശിച്ചും കതോഴിലുറപ് കതോഴിലോളിെപ്ളോെും 
നിർവഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥപ്രോെും അഭിമുഖം നെത്തുന്നതിലൂകെയും ലഭയമോയ പ്രഖെളുകെ 
വിശേ പരിപ്ശോധനയിലൂകെയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങകള പ്ഗ്െോഡീെരിച്ച് 
ഗ്ഗോമസഭെളിലൂകെ കപോതു സമൂഹകത്ത അറിയിക്കുെ എന്നതോണ്. ഇഗ്പെോരം 
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുകെയും ഗ്ഗോമസഭെളിൽ ഉയരുന്ന കതോഴിലുറപ് 
കതോഴിലോളിെളുകെ അഭിഗ്പോയങ്ങളുകെയും നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥരുകെ 
അഭിഗ്പോയങ്ങളുകെയും അെിസ്ഥോനത്തിൽ മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ 
കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകെ സുതോരയവും ഉത്തരവോേിതവവും ഊട്ടിയുറപിക്കുെ 
എന്നതോണ് പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് അഥവോ സോമൂഹിെ െണകക്കെുപ് ലക്ഷ്യമിെുന്നത്. 
വസ്തുത പരമോയ െകണ്ടത്തലുെളിലൂകെ  കതോഴിലുറപ്  പദ്ധതിയുകെ 

ഗുണപ്ഭോക്തോക്കളോയ ഗ്ഗോമീണ ജനതയുകെ ഉന്നമനത്തിനും പദ്ധതിയുകെ കമച്ചകപട്ട 
ഗ്പവർത്തനത്തിനും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂകെ  സോധിക്കുന്നു. 

 

 



 

                           

 

 

 

 വിസേഷ്തകൾ 

•  നിയമത്തിന്കറ പിൻബലമുള്ള അവെോശധിഷ്ഠിത പദ്ധതി 
•  ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പപ്േശത്ത് തോമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയോയ 

ഏകതോരോൾക്കും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോെോം 

•  സ്ഗ്തീയും പുരുഷനും തുലയപ്വതനം  

•  പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷ്ണം െോർഷിെ പ്മഖലയികല അെിസ്ഥോന സൗെരയ 
വിെസനം എന്നിവയ്ക്ക്ക് മുൻഗണന. 

•  കതോഴിലോളിെൾ തകന്ന ഗ്പവർത്തിെൾ െകണ്ടത്തുെയും ആസൂഗ്തണത്തിനും 
നിർവഹണത്തിനും തിെഞ്ഞ സുതോരയത 

•  െരോറുെോപ്രോ ഇെനിലക്കോപ്രോ ഇലല 
•  കപോതുജന പങ്കോളിത്തപ്ത്തോകെ പ്ലബർ ബഡ്ജറ്റ് 
•  സ്ഗ്തീെൾക്ക് മുൻഗണന 

•  െമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള പ്മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധോനം 

•  ഗ്ഗോമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് കെയ്യുന്നു. 
• സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
•  പ ൊതുസമൂഹം     ദ്ധതി  നിർവഹണകത്ത  റ്റിയും . പ ൊതുധനം 

പെലവഴിക്കുന്നതിപനക്കുറിച്ചം   രസയവും  സവതന്ത്രവുമൊയ നടത്തുന്ന  

പരിപ്ശോധനയോണ്  സൊമൂഹയ  ഓഡിറ്റ്  പതൊഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശൊസിക്കുന്നത് .  

വർഷത്തിൽ  എലലോ   വോർഡിലും രണ്ടു  തവണ  പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമസഭോ  
നിർബന്ധമോയും  നെപ്ത്തണ്ടതോണ്.   സുതോരയത  ഉറപു വരുത്തി  
അഴിമതിരഹിതമോക്കുെയും അതുവഴി സദ്ഭരണം സോധയമോക്കുന്നതിനും 
പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ്  സമൂഹകത്ത പോെകപെുത്തുന്നു. പദ്ധതി  വിഭോവനം 
കെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗുണപ്ഭോക്തോക്കളുകെ ജീവിതസോഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്പേമോയ 
മോറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കപോതുപണം  ശരിയോയ രീതിയിൽ വിനിപ്യോഗിച്ച് 
ലക്ഷ്യഗ്പോപ്റ്തി സെവരിച്ചിട്ടുപ്ട്ടോ എന്ന വിലയിരുത്തലും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് 
നെത്തുന്നു െഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമോയി തുെർന്നുകെോണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി 
ഗ്പവർത്തനങ്ങകളക്കുറിച്ചുള്ള സോമൂഹിെ ഓഡിറ്റ് കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമം 
കസക്ഷ്ൻ 17( 2) അനുസരിച്ച് പോെയം പഞ്ചോയത്തിൽ ഒമ്പതോം വോർഡിൽ 
െൂപ്റ്റരി പ്പോയിൽ നെന്നു. 

 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

 പശ്ചോത്തല്ം ഒരുക്കുക 



 പ്ലോക്ക് തലത്തിലും ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്ത് തലത്തിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണം 
ഉപ്േയോഗസ്ഥ പ്ലോക്ക് ഓഫീസർ പഞ്ചോയത്ത് കസഗ്െട്ടറി മറ്റു നിർവ്വഹണ 
ഉപ്േയോഗസ്ഥർ തുെങ്ങിയവരുമോയി വിപ്ലലജ് റിപ്സോഴ്സസ് പ്പഴ്സസൻ നെത്തിയ 
െൂെിയോപ്ലോെനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് തുെർ ഗ്പഗ്െിയ ആസൂഗ്തണം 
കെയ്യുെയും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമസഭ തീയതി നിശ്ചയിക്കുെയും കെയ്ക്തു 

 ഫയൽ പരിസേോധന 

 പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുൻപുള്ള ആറ് 
മോസക്കോലയളവിൽ വോർഡികല ഗ്പവൃത്തി ഫയലുെൾ രജിസ്റ്ററുെൾ അപ്തോകെോപം 
അനുബന്ധപ്രഖെളും സൂക്ഷ്്മ പരിപ്ശോധന നെത്തുന്നു 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്പരിസേോധന 

 ഓപ്രോ ഗ്പവർത്തിയും എസ്റ്റിപ്മറ്റിൽ ഗ്പതിപോേിക്കുന്ന അളവിൽ ഗുണത്തിലും 
നെപിലോക്കിയിട്ടുപ്ണ്ടോ  എന്നും ആ ഗ്പവർത്തിയുകെ ഗുണ ഫലത്തിന്കറ വയോപ്റ്തി 
തൃപ്റ്തികപെുത്തുെയും ഗ്പസ്തുത കതോഴിലിെങ്ങളിൽ കതോഴിലോളിെൾക്ക് ലഭിപ്ക്കണ്ട 
അവെോശങ്ങൾ ആനുെൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്നും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം 
പരിപ്ശോധനയിലൂകെ ലക്ഷ്യം കവക്കുന്നു 

 വീട്ുവീട്ോന്തരം ഉള്ള വിവരസേഖരണം 

 പദ്ധതി ഗുണപ്ഭോക്തോക്കളുകെ വീെുവീെോന്തരം കെന്ന് െണ്ട് പദ്ധതിയുകെ 
നിർവഹണകത്ത െുറിച്ചും ഗുണഫലകത്ത െുറിച്ചും അഭിഗ്പോയങ്ങൾ നിർപ്േശങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നു 

 തതളിവ് സേഖരണം 

 ഫയൽ പരിപ്ശോധന, ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം പരിപ്ശോധന, വീെുവീെോന്തരം ഉള്ള വിവര 
പ്ശഖരണം തുെങ്ങി ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയ െകണ്ടത്തലുെളുകെ വസ്തുനിഷ്ഠമോയ 
കതളിവു പ്ശഖരണം നെത്തുന്നു 

  ോമൂഹ്യ സ ോധ വൽക്കരണം 

 സോമൂഹയ ഇെകപെലുെളിലൂകെ പദ്ധതി വിജയം പൗരപ്ബോധം ഉയർത്തുെയും 
വിജയിപിക്കുെയും കെയ്യുന്നതിന് ആവശയമോയ പ്ബോധവൽക്കരണം 
നെപിലോക്കുന്നു 

റിസപോർട്ട് തയ്യോറോക്കൽ 

 പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയയികല െകണ്ടത്തലുെളും നിഗമനങ്ങളും 
നിർപ്േശങ്ങളും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമസഭയിൽ െർച്ചകെയ്ക്തു അംഗീെോരം 
െകണ്ടത്തുന്നതിന് ആവശയമോയ െരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യോറോക്കുന്നു. 

 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭ 

 പശ്ചോത്തലം ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കകപട്ട സൗെരയഗ്പേമോയ സ്ഥലത്ത് 
ഗ്ഗോമസഭ പ്െർന്നു െരട് റിപ്പോർട്ട് അവതരണവും െർച്ചയും നിർപ്േശങ്ങളും 



തിരുത്തൽ ഗ്പഗ്െിയെളും അംഗീെോരം പ്നെികയെുക്കുെയും തുെർനെപെിെളും 
സെകക്കോള്ളുന്നു 

                        

       പോെയം ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്ത് 

       അട്ിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ 

          ജിലല                                                   :        െണൂർ 

       പ്ലോക്ക്                                             :   െൂത്തുപറമ്പ് 

     തോലൂക്ക്                                             :      തലപ്േരി 

      വോർഡുെൾ                                     :    18 

                                          

 

പഞ്ചോയത്തിതല് തതോഴില്ുറപ് പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധതപട്ട വിവരങ്ങൾ 

 ആകെ കതോഴിൽ െോർഡ്             :   3036 

 ആകെ കതോഴിലോളിെൾ                    :     5158 

          ആക്െീവ കതോഴിൽ  െോർഡ്               :    1028 

 ആക്റ്റീവ് കതോഴിലോളിെൾ                 :  1092 

 എസ് സി                                                    :  9 

 എസ് െി                                                      :   386 

 100 േിവസം കതോഴിൽ പൂർത്തിയോക്കിയ െുെുംബങ്ങളുകെ എണം:540 

 വോർഡിതല് തതോഴില്ുറപ് പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധതപട്ട വിവരങ്ങൾ 

 ആകെ കതോഴിൽ െോർഡ്           :   134 

ആകെ  കതോഴിലോളിെൾ             :   187 

ആക്റ്റീവ് കതോഴിൽ െോർഡ്       :18 

ആക്റ്റീവ് കതോഴിലോളിെൾ         :19 

100 േിവസം കതോഴിൽ പൂർത്തിയോക്കിയ െുെുംബങ്ങളുകെ എണം  :  12 

2018 ഒകസട്ോ ർ 1 മുതൽ 2019 മോർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റട്ുത്തു നട്പില്ോക്കിയ തോതഴപറയുന്ന  
ഗ്പവർത്തികളോണ് സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിസധയമോക്കിയത്  
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ഓഡിറ്റ് തെയ്ത ഗ്പവർത്തികൾ 

1. IF/339385 പത്തോയക്കുന്ന് ഗ്പപ്േശത്ത് തരിശു ഭൂമി െൃഷിപ്യോഗയമോക്കൽ വോർഡ് 
14  

 വിലയിരുത്തലുെൾ 

 എം ബുക്കിൽ ഗ്പവർത്തിെൾ നെന്ന സ്ഥലം പ്രഖകപെുത്തോതതിനോൽ 
വിലയിരുത്തൽ ഗ്പോപ്യോഗിെമലല,  

 ഗ്പവൃത്തി നെത്തിയ സ്ഥലത്തിന്കറ നിെുതി രസീത്,   ഉെമയുകെ സമ്മതപഗ്തം  
ഫയലിൽ ലഭയമോയിട്ടിലല. 

 അകഗ്െഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ തന്ന വിവരങ്ങളുകെ അെിസ്ഥോനത്തിലോണ് ഗ്പവർത്തി 
സ്ഥല  വിലയിരുത്തലുെൾ നെത്തിയിട്ടുള്ളത്.  പരിപ്ശോധിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ െൃഷിക്ക് 
ഉപപ്യോഗകപെുത്തുന്നതോയി െണ്ടു.കനലല്, വോഴ, കവണ്ട,  െപ, എന്നിവ െൃഷി 
കെയ്യുന്നതോയി െണ്ടു. 

 ഗ്പസ്തുത ഗ്പവൃത്തിക്ക് പണിയോയുധങ്ങൾ കതോഴിലോളിെളുകെതുമോഗ്തമോണ്  
ഉപപ്യോകപെുത്തിട്ടുള്ളത്. 

     സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് സ്ഥോപിച്ചിട്ടിലല. അതിനോൽ സുതോരയത ഉറപു                    

വരുത്തുന്നതിൽ വീഴ്സെ. 

 അളവുകൾ  ം ന്ധിച്ച് 

ഗ്െമനമ്പർ വർക്ക് പ്െോഡ് ഭൂവുെമെളുകെ 
പ്പര് 

അളവു ഗ്പെോരം 

1 IF/339385  സുനിൽെുമോർ 50 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 
െീര,  കവണ്ട,  
കപോട്ടിക്ക വഴുതന 
എന്നിവ െൃഷി 
കെയ്ക്തിരുന്നു. എന്നോൽ 
ഇപ്പോൾ െപ,  െൃഷി 
ആണ്  
നെന്നുകെോണ്ടിരിക്കുന്നത് 

2     
    “ 

ഗ്ശീനിവോസൻ 80 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 
െീര കവണ്ട പയർ 



എന്നിവ െൃഷി 
കെയ്ക്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ 

കനൽെൃഷി കവണ്ട 
െപ,  എന്നിവയോണ് 
െൃഷി കെയ്ക്തു 
പ്പോെുന്നത് 

3      “ പത്മിനി 25 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 150 

വോഴയും,  െിഴങ്ങും 
െൃഷി കെയ്ക്തിരുന്നു. 
ഇപ്പോൾ വോഴെൃഷി 
നെന്നുകെോണ്ടിരിക്കുന്നു.  

    

അവകോേ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1) തതോഴിൽ കോർഡുമോയി  ന്ധതപട്ട കോരയങ്ങൾ 

മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിഗ്പെോരം അവിേഗ്ധ െോയിെ 
കതോഴിൽ കെയ്യോൻ തോല്പരയമുള്ള ഏകതോരു െുെുംബത്തിനും. കതോഴിൽ 
െോർഡിനുപ്വണ്ടി അപ്പക്ഷ്ിക്കോം. കതോഴിൽ െോർഡിനോയി അപ്പക്ഷ് നൽെിയ എലലോ 
െുെുംബങ്ങൾക്കും 15 േിവസത്തിനെം തിെച്ചും സൗജനയമോയി കതോഴിൽ െോർഡ് 
ലഭിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നോൽ തതോഴില്ോളികളുമോയി  ം ോരിച്ചസപോൾ പുതിയ തതോഴിൽ 
കോർഡിനുസവണ്ടി അസപക്ഷിക്കുന്ന  മയത്തും തതോഴിൽ കോർഡ് പുതുക്കി നൽകുന്ന 
 മയത്തും സഫോസട്ടോ എട്ുക്കുന്നതിനു സവണ്ടി ഉള്ള െില്വുകൾ തതോഴില്ോളി വഹ്ിക്കുന്ന 
 ോഹ്െരയമോണ് നില്വില്ുള്ളത്. ഇത് നിയമല്ംഘനമോണ്..  

കതോഴിൽെോർഡ് ഒരു അധിെോര പ്രഖയോണ് അതുകെോണ്ടുതകന്ന കതോഴിൽ െോർഡുെൾ 
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതിന്കറ പൂർണ ഉത്തരവോേിതവം കതോഴിലോളിെൾക്കോണ്. ഈ വോർഡികല 
മുഴുവൻ കതോഴിലോളിെളും കതോഴിൽ െോർഡ് അവരുകെ െയ്യിൽ തകന്ന സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അത് ഗ്പശംസനീയമോയ ഒരു െോരയമോണ്. 

    2)തതോഴിൽ ആവേയതപട്ുന്നത്  ം ന്ധിച്ച് 

 കതോഴിൽ െോർഡ് ഉള്ള ഏകതോരു കതോഴിലോളിക്കും കതോഴിൽ ആവശയകപെോനും 

ഇതുമോയി ബന്ധകപട്ട ആസൂഗ്തണ ഗ്പഗ്െിയയിൽ പങ്കോളിയോെോനുമുള്ള  അവെോശമുണ്ട്  
കതോഴിൽ ആവശയകപട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ ലഭയമോയികലലങ്കിൽ 
കതോഴിലിലലോയ്ക്മ പ്വതനം ലഭിക്കോനുള്ള അവെോശം നിയമപരമോയി 
കതോഴിലോളിെൾക്കുണ്ട് .  

ഈ വോർഡിൽ ഗ്രൂപോയി സമറ്റ്  മുസഖനയോണ് തതോഴില്ിന് അസപക്ഷ നൽകുന്നത്. 

അസപക്ഷിച്ച് 15 ദിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതോഴിൽ ല്ഭിക്കോറുണ്ട് എന്നോണ് തതോഴില്ോളികൾ 
അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നോൽ ഫയല്ിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തതോഴിൽ അസപക്ഷകൾതക്കോപം 
കകപറ്റ് ര ീത് കോണോൻ  ോധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നോൽ ഇസപോൾ അസപക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീ ിൽ 
 വീകരിച്ച് കകപറ്റ് ര ീത് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നോണ് അസപക്ഷകരിൽ നിന്നും മനസ്സില്ോക്കോൻ 
 ോധിച്ചത്. 



3) തതോഴിൽ അനുവദിച്ച  ം ന്ധിച്ച് 

കതോഴിലുറപ് നിയമഗ്പെോരം കതോഴിൽ ആവശയകപട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ 
നൽെിയിരിക്കണം. അലലോത്തപക്ഷ്ം കതോഴിൽരഹിത പ്വതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. 
ഈ വോർഡികല കതോഴിലോളിെൾക്ക് കതോഴിലിന്  അപ്പക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തിനെം 
തകന്ന കതോഴിൽ ലഭിക്കോറുണ്ട്. ഓഡിറ്റിനു വിപ്ധയമോക്കുെയും ഗ്പവൃത്തിയുകെ 
ഫയലിൽ കതോഴിൽ അനുവേിച്ച സംബന്ധിച്ച് പ്രഖെൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

4)   തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പോജകറ്റ് തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള അവകോേം 

അെുത്ത അഞ്ചു വർഷപ്ത്തക്ക് ഏകറ്റെുക്കോവുന്ന പ്ഗ്പോജക്െുെളുകെ സമോഹോരമോണ് 
കഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പോജക്റ്റ് വർക്ക്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ െർച്ച കെയ്ക്ത് നിർപ്േശങ്ങൾ 
സമോഹരിച്ച് വോർഡ് തലത്തിൽ പ്ഗ്െോഡീെരിച്ച് മുൻഗണനോഗ്െമം നിശ്ചയിച്ചോണ് 
അംഗീെരിക്കുന്നത്. അതുകെോണ്ടു തകന്ന കസൽഫ് ഓഫ് കഗ്പോജക്റ്റ് 
തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള അവെോശം കതോഴിലോളിെൾക്ക് ഉണ്ട്.. കതോഴിൽ െകണ്ടത്തുന്നതിന് 
കതോഴിലോളിെളുകെയും പ്മറ്റിന്കറയും ഭോഗത്തുനിന്നും പങ്കോളിത്തം ഉണ്ടോവുന്നുണ്ട്. 
എന്നോൽ കതോഴിലുറപിൽ അനുവേിനീയമോയ ആസ്തി വിെസന ഗ്പവൃത്തിെൾ 
െകണ്ടത്തുന്നതിന് വോർഡികല വിവിധ പ്മഖലയിലുള്ളവരുകെ പങ്കോളിത്തം 
ഉണ്ടോപ്വണ്ടതോണ്.  

ഈ വോർഡിതല് തതോഴില്ോളികൾ തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പോജകറ്റ് തയ്യോറോക്കുന്നതിൽ പങ്കോളികൾ 
ആവോറുണ്ട് എന്നോണ് തതോഴില്ോളികളിൽ നിന്നും പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും അറിയോൻ 
കഴിഞ്ഞത്. 

5)  യോഗ്തോ തെല്വ്  ം ന്ധിച്ച് 

 കതോഴിലോളിെൾക്ക് തോമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 െിപ്ലോമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ 
കതോഴിൽ ലഭിക്കോനുള്ള അവെോശം ഉണ്ട്. അലലോത്ത  പക്ഷ്ം യോഗ്തോബത്തയോയി 
െൂലിയുകെ 10 ശതമോനം അധിെ പ്വതനം ആയി ലഭിക്കോൻ അവെോശമുണ്ട്. െൂലി 
അനുസരിച്ച് 171 രൂപയുകെ 10% ആയ27രൂപ 10 സപസ അധിെ പ്വതനമോയി 
ലഭിക്കോനുള്ള അവെോശം കതോഴിലോളിെൾക്കുണ്ട്  

ഈ വോർഡിതല് തതോഴില്ോളികൾ അഞ്ചുകിസല്ോമീറ്റർ പരിധിക്കപുറം തതോഴില്ുറപ് 
ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഏർതപട്ടിട്ടില്ല എന്നോണ് തതോഴില്ോളികളിൽ നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

6)  ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്തത്ത  ൗകരയങ്ങൾ  ം ന്ധിച്ച് 

നിയമം അനുശോസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അെിസ്ഥോന സൗെരയങ്ങൾ എലലോ ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥലങ്ങളിലും  ഉണ്ടോയിരിക്കണം. കതോഴിലോളിെൾക്ക് ആവശയമോയ െുെികവള്ളം, 

വിഗ്ശമ സമയത്ത് ആവശയമോയി വരുന്ന തണൽ, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ െിറ്റ് തുെങ്ങിയ 
അെിസ്ഥോന സൗെരയങ്ങൾ ലഭിപ്ക്കണ്ടത് കതോഴിലോളിെളുകെ അവെോശമോണ്. 

 ഈ വോർഡിതല് ഓഡിറ്റിന് വിസധയമോക്കിയിട്ടുഉള്ള ഗ്പവൃത്തിയിൽ തതോഴില്ിട്ങ്ങളിൽ 
ല്ഭിസക്കണ്ട അട്ിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമേുഗ്േൂഷ് കിറ്റ്  പണം തകോട്ുത്തു 
വോങ്ങുകയോണ് തെയ്തത്. തണൽ  ൗകരയത്തിനോയിട്ടുള്ള ഷ്ീറ്റ് തതോഴില്ോളികൾക്ക് 
ല്ഭിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ിതവള്ളം തതോഴില്ോളികൾ വീട്ടിൽ നിന്നും തകോണ്ടു വരികയോണ് തെയ്യുന്നത്. 



അട്ിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും ല്ഭിക്കുതമന്ന കോരയം തതോഴില്ോളികൾക്ക് 
അറിയില്ലോയിരുന്നു. 

7) സവതനം ല്ഭയമോകുന്നത് 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമത്തികല കസക്ഷ്ൻ 3(2) ഗ്പെോരം ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിയുകെയും 
മസ്റ്റർ പ്റോൾ പൂർത്തിയോക്കി പഞ്ചോയത്തിൽ സമർപിച്  15 േിവസത്തിനെം 
കതോഴിലോളിെൾക്ക് പ്വതനം ലഭിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

ഓഡിറ്റിനു വിസധയമോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതട് കൂല്ി കിട്ടുന്നതിന് കോല്തോമ ം വന്നിട്ടില്ല 
എന്നോണ് തതോഴില്ോളികളുതട് അഭിഗ്പോയം. 

8) തതോഴില്ിട്ങ്ങളിൽ ഉണ്ടോകുന്ന അപകട്ങ്ങതള  ം ന്ധിച്ച 

മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ കതോഴിലോളിെൾക്ക് 
കതോഴിലിെങ്ങളിൽ കവച്ച് ഏകതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപെെം സംഭവിച്ചോൽ കഷഡയൂൾ 
2(5) ഗ്പെോരവും അദ്ധയോയം 9 കല പരോമർശങ്ങളുകെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ െിെിത്സക്ക് 
ആവശയമോയി വരുന്ന മുഴുവൻ കെലവുെളും ബന്ധകപട്ട ബിലലുെളും ഹോജരോക്കുന്ന 
മുറയ്ക്ക്ക് കതോഴിലോളിെൾക്ക് ലഭയമോപ്ക്കണ്ടതോണ്. ഇതുെൂെോകത കതോഴിലിെങ്ങളിൽ 
കവച്ച് മരണം സംഭവിക്കുെയോകണങ്കിൽ കതോഴിലോളിെൾക്ക് 25000 രൂപ 
കതോഴിലോളിെളുകെ െുെുംബത്തിന് ലഭിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

ഈ വോർഡിതല് തതോഴില്ോളികൾക്ക് 2018-19  ോമ്പത്തിക വർഷ്ം തതോഴില്ിട്ങ്ങളിൽ നിന്ന് 
അപകട്ങ്ങതളോന്നും  ംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നോണ് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

9) പരോതി പരിഹ്ോരം 

 കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമഗ്പെോരം( കഷഡയൂൾ 19) സമയബന്ധിതമോയി പരോതി 
പരിഹോരത്തിനുള്ള അവെോശം നിയമം നിഷ്െർഷിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുമോയി 
ബന്ധകപട്ട പരോതിെൾ പ്ഫോൺ മുപ്ഖനയും പ്െോൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപപ്യോഗിച്ചു പ്രഖോമൂലം 
എഴുതി നൽെിയും ഇകമയിൽ വഴിയും സമർപിക്കോവുന്നതോണ്. പ്െോൾഗ്ഫീ നമ്പർ 
പഞ്ചോയത്തിൽ ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

പോട്യം  പഞ്ചോയത്തിൽ  സട്ോൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഗ്പദർേിപിച്ചതോയി കണ്ടു. ഫീൽഡ്  ന്ദർേനത്തിന് 
ഭോരമോയി തതോഴില്ോളികളുമോയി  ം ോരിച്ചസപോൾ ഇതുവതര പരോതികൾ നൽകിയിട്ടില്ല 
എന്നോണ് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത് പരോതി രജിസ്റ്റർ പരിസേോധിച്ചസപോൾ ഈ കോല്യളവിൽ 
ഒരു പരോതിയും വന്നത് സരഖതപട്ുത്തിയിട്ടില്ല.  

കതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധകപട്ട ഏകതങ്കിലും പരോതി ഉണ്ടോവുന്ന അവസരത്തിൽ 
പഞ്ചോയത്തിൽ പരോതികപെോം.  എന്നതോണ് പരോതി സവീെരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ 
സെപറ്റ് രസീത് നൽെുെയും7 േിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്നവഷിച്ചു പരോതിക്കോരന് 
മറുപെി നൽപ്െണ്ടതോണ് 

10)സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നട്ത്തുന്നതിനുള്ള അവകോേം 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റെുത്ത് നെപിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തിെളും 
പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിപ്ധയമോക്കണകമന്ന് കസക്ഷ്ൻ17(2) നിഷ്െർഷിക്കുന്നുണ്ട്. 



കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്റെുത്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകെ സോമൂഹിെ െണകക്കെുപ് നെത്തുന്നതിൽ 
പങ്കോളി ആവുന്നതിനുള്ള അവെോശം കതോഴിലോളിെൾക്ക് ഉണ്ട്. 

 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നട്ത്തുന്നതിന് ഭോരമോയി തതോഴില്ോളികൾ, സമറ്റ്, രുണസഭോക്തോക്കൾ 

എന്നിവർ ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ങ്ങൾ അളതവട്ുക്കുന്ന തിനും വിവരങ്ങൾ ല്ഭയമോക്കുന്നതിനും 
പങ്കോളികൾ ആയിട്ടുണ്ട്. 

11) സറോസ് രോർ ദിനം 

കതോഴിൽ ആവശയെത െൃതയമയി രജിസ്റ്റർ കെയ്യുന്നതിനും കതോഴിലോളിെളുകെ 
അവെോശങ്ങൾ അവകര പ്ബോധയകപെുത്തുന്നതിനും പരോതിെൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും 
ആയി പ്റോസ് ഗോർ േിനം സംഘെിപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. കതോഴിലോളിെളുകെ അവെോശങ്ങൾ, 

െെമെൾ, തുെങ്ങിയ െോരയങ്ങളിൽ കതോഴിലോളിെൾക്ക്  അവപ്ബോധം ഉണ്ടോക്കുന്നതിനും 

കതോഴിലുറപു മോയി ബന്ധകപട്ട ഗ്പശ്നങ്ങൾ െർച്ച കെയ്യുന്നതിനും ഇതു 
സഹോയിക്കുന്നു,. വോർഷിെ മോസ്റ്റർ പ്ലോൻ അനുസരിച്ച് എലലോ പഞ്ചോയത്തുെളിലും 
പ്റോസ്ഗോർ േിനം ആെരിക്കണം എന്ന് നിഷ്െർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

പോട്യം പഞ്ചോയത്തിതല് നിർവ്വഹ്ണ ഉസദയോരസ്ഥർ നിന്നും തതോഴില്ോളികളിൽ നിന്നും സറോസ് 
രോർ ദിനം ആെരിക്കുന്നതോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഗ്പേം നീയമോണ്. 

12) ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സ ോർഡ് 

 കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകെ സുതോരയത ഉറപോക്കുന്നതിനു പ്വണ്ടിയുള്ള ഒരു 
ഉപോധിയോണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ്. ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകെ 
അെിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ അതോയത് എസ്റ്റിപ്മറ്റ് തുെ, സോധന പ്വതന ഘെെങ്ങൾ, കതോഴിൽ 
േിനങ്ങൾ, തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സോധോരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണപ്ഭോക്തോക്കൾക്കും 
മനസ്സിലോെുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ടതോണ്. ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിെളുകെയും 
ആരംഭത്തിൽ ഈ പ്ബോർഡ് സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ നട്ന്നിട്ടുള്ളതും ഓഡിറ്റിന് 
വിസധയമോക്കിയിട്ടുള്ളതുമോയ ഗ്പവൃത്തി നട്ന്ന സ്ഥല്ങ്ങളിൽ  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ 
സ ോർഡ് സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കോരയത്തിൽ കൂട്ുതൽ ഗ്േദ്ധ പുല്ർസത്തണ്ടതോണ്. ഇത് 
പദ്ധതിയുതട്  ുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിനുള്ള വീഴ്െയോണ്. 

13) ജോഗ്രത സമൽസനോട്ട  മിതി 

 ഓപ്രോ പഞ്ചോയത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ എങ്കിലും ഉള്ള ജോഗ്ഗത പ്മൽപ്നോട്ട സമിതി 
രൂപീെരിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  ഇതിൽ പട്ടിെജോതി പട്ടിെവർഗ്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക് പ്വണ്ടഗ്ത 
ഗ്പോധോനയം നൽപ്െണ്ടതോണ്. പെുതി പ്പർ സ്ഗ്തീെൾ ആയിരിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 
അധയോപെർ അംഗൻവോെി വർക്കർ, സവയം സഹോയ സംഘത്തികല അംഗങ്ങൾ, 

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്സോഴ്സസ് പ്പഴ്സസൺമോർ, ഉപപ്ഭോക്ത സമിതിെൾ, യുവജന 
ക്ലബ്ബുെൾ, കപോതു സോമൂഹിെ സംഘെനെൾ തുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് 
ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിങ് െമ്മിറ്റി അംഗങ്ങകള കതരകഞ്ഞെുക്കോവുന്നതോണ്. ഏറ്റവും 
െുറഞ്ഞ െോലയളവിപ്ലക്ക് വിഎംസി അംഗങ്ങകള നിയമിപ്ക്കണ്ടത് ഗ്ഗോമസഭയോണ്. 
ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സരർശനം,  കതോഴിലോളിെളുമോയി ആശയവിനിമയം നെത്തൽ, 

പ്രഖെളുകെ പരിപ്ശോധന, തുെ നിർണയം, ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉെനീളമുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ്, 



ഗ്പവൃത്തിയുകെ സവഭോവകത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമോയ വിലയിരുത്തൽ 
എന്നിവയോണ് ഗ്പധോന െുമതല. പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അവ ഗ്ഗോമസഭയിൽ 
സമർപിപ്ക്കണ്ടതോണ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു കപോതുപ്രഖയോയി വരുപ്ത്തണ്ടതും 
ആവശയകപെുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓപ്രോ കപോതുപ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

5 അംരങ്ങൾ ആണ് നില്വില്ുള്ളത്. VMC അംരങ്ങൾ തതോഴില്ിട്ം  ന്ദർേിക്കോറുണ്ട്  
എന്നോണ് തതോഴില്ോളികളിൽ നിന്നും സമറ്റിൽ നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്.  ക റ്റ് ഡയറി 
ഫയൽ  ൂക്ഷിക്കോത്തതിനോൽ VMC അംരങ്ങൾ ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ം  ന്ദർേിച്ചിട്ടുസണ്ടോ എന്ന് 
അറിയോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 ഈ വോർഡികല വിഎംസി അംഗങ്ങൾ 

 പി കെ നോരോയണൻ          : കപോതുഗ്പവർത്തെൻ 

 വി സി േോപ്മോേരൻ               : റിട്ടപ്യർഡ് ഉപ്േയോഗസ്ഥൻ 

 എം രോഘവൻ                        : ബോങ്ക് ജീവനക്കോരൻ 

 ഷീജ കെ                                  :ADS 

 സഷമ                                       :CDS 

14)  സമറ്റ് 

 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്മൽപ്നോട്ടം വഹിപ്ക്കണ്ടത് പ്മറ്റ് ആണ്. കതോഴിലോളിെൾ 
ഓപ്രോ േിവസവും െൃതയമോയി പ്ജോലി കെയ്യുന്നുപ്ണ്ടോ എന്നും കതോഴിൽ െോർഡ് 
സസറ്റ് ഡയറി മസ്റ്റർ പ്റോൾ   എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ 
പ്രഖകപെുത്തുെയും അെിസ്ഥോനസൗെരയങ്ങൾ കതോഴിലിെങ്ങളിൽ ഉകണ്ടന്ന് 
ഉറപുവരുത്തുെയും പ്വണം.  

ഈ വോർഡിൽ ഗ്പ ിത, ഷ്ീ ,  ല്ില് എന്നിവരോണ്  സമറ്റോയി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നത്. 

15)പദ്ധതി ആരംഭം മീറ്റിംഗ് 

 കതോഴിലുറപ് നിയമം കഷഡയൂൾ 22 ഗ്പെോരം ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 
മുൻപ്റ് ഏകതങ്കിലും ഒരു കപോതുസ്ഥലത്ത് കതോഴിലിെങ്ങളിൽ കവച്ച് പ്െരുന്ന 
കതോഴിലോളിെളുകെയും നിർവഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥരുകെയും സംയുക്ത പ്യോഗമോണ് പദ്ധതി 
ആരംഭ മീറ്റിങ്ങ്. വോർഡ് കമമ്പറുകെ സോന്നിധയത്തിൽ പ്െരുന്ന പ്യോഗത്തിൽ നിർവ്വഹണ 
ഉപ്േയോഗസ്ഥർ ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധകപട്ട വിവരങ്ങകളലലോം കതോഴിലോളിെൾക്ക് 
വിശേീെരിച്ചു കെോെുപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

പദ്ധതി ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങിൽ നിർവഹ്ണ ഉസദയോരസ്ഥർ, വോർഡ് തമമ്പർ എന്നിവർ 
പതങ്കട്ുക്കോറുണ്ട് എന്നോണ് തതോഴില്ോളികളിൽ നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്  ഇത്. നല്ല 
കോരയമോണ്. 

തതോഴില്ോളികളുതട് കട്മകൾ 

❖ കതോഴിലിെങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പോലിക്കുെ 



❖ കതോഴിൽ കെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രോവികലയും സവെുപ്ന്നരവും ഹോജർ 

െൃതയമോയി പ്രഖകപെുത്തുെ. 
❖ കതോഴിൽ െോർഡിൽ ഹോജർ െൃതയമോയി പ്മറ്റ് പ്രഖകപെുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് 

ഉറപുവരുത്തുെ 

❖ കഗ്പോജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഗ്ഗോമസഭെൾ കതോഴിലുറപ് ഗ്ഗോമസഭെൾ എന്നിവയിൽ 
പകങ്കെുക്കുെ 

❖ െൃതയതപ്യോകെ പ്ജോലി കെയ്യുെ 

❖ കതോഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലോസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപപ്യോഗിക്കുവോപ്നോ െത്തിക്കുവോൻ 
പോെിലല 

❖ ഗ്പെൃതി സംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമോയ ഗ്പവർത്തിെൾ ഏകറ്റെുത്ത് നെപിലോക്കുെ 

❖ ആസ്തിസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെൾ െകണ്ടത്തി അതികന പഞ്ചോയത്ത് 
അധിെൃതകരയും അറിയിക്കുെ  

ഫയൽ  പരിസേോധന 

തതോഴില്ുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റട്ുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട് ഫയല്ുകളിൽ 
ഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ട ഗ്പധോനതപട്ട 22 സരഖകതള കുറിച്ച് വോർഷ്ിക മോസ്റ്റർ   ർക്കുല്റിൽ 
കൃതയമോയി നിർസേേിക്കുന്നുണ്ട്. 

• കവർ സപജ്     

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകെ അെിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ ഗ്പവർത്തി ഫയലിന്കറ െവർ പ്പജിൽ 
സൂക്ഷ്ിക്കണകമന്നും അതിനോയി ഗ്പപ്തയെ മോതൃെയും വോർഷിെ മോസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ 
നിർപ്േശിക്കുന്നുണ്ട്. 

 വോർഷ്ിക മോസ്റ്റർ  ർക്കുല്ർ ഗ്പകോരം ഉള്ള കവർസപജ് ഫയല്ിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എന്നോൽ കൃതയമോയി പൂരിപിച്ച തോയി കോണുന്നില്ല. 

•  തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്െമഗ്പെോരം ഏകതോകക്ക പ്രഖെൾ എവികെ ഏത് പ്പജു 
മുതൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലോക്കോവുന്ന ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ്  കെക്ക് 
ലിസ്റ്റ്. പരിസേോധിച്ച  ഫയല്ുകളിൽ തെക്കലിസ്റ്റ് കൃതയമോയി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോൽ. സപജ് 
നമ്പർ സരഖതപട്ുത്തിയിട്ടില്ല. 

• ആക്ഷൻ പ്ലോൻ സകോപി 

 ഗ്പസ്തുത ഗ്പവർത്തി പഞ്ചോയത്തികല നെപ് വർഷത്തികല വോർഷിെ ആക്ഷ്ൻ 
പ്ലോനിൽ ഉൾകപട്ടതോണ് എന്ന് കതളിയിക്കുന്ന പ്രഖയോണ് ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ. ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിന്തറ സകോപി പരിസേോധിച്ച ഫയല്ിൽ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾതപട്ട 
ഗ്പവർത്തി തതന്നയോണ് വോർഡില്ും തെയ്തിട്ടുള്ളത്. 

•  ജനകീയ എസ്റ്റിസമറ്റ് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങകന എഗ്ത അളവിൽ കെയ്യണം എന്ന് സോപ്ങ്കതിെമോയി 
ഗ്പതിപോേിക്കുന്ന ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് എസ്റ്റിപ്മറ്റ്.  



പരിസേോധന ഭോരമോയി കതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി ഫയല്ുകളില്ും എസ്റ്റിസമറ്റ് 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ോകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ഭോഷ്യിൽ 
സവണം എസ്റ്റിസമറ്റ് തയ്യോറോക്കോൻ. എന്നോൽ പരിസേോധിച്ച ഫയല്ിൽ ജനകീയ എസ്റ്റിസമറ്റ് 
കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

•  ോസങ്കതിക അനുമതി പഗ്തം 

 ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പപ്തയെം തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിപ്മറ്റ് സോപ്ങ്കതിെ വിേഗ്ധർ 

അെങ്ങുന്ന െമ്മിറ്റി പരിപ്ശോധിച്ച് അംഗീെോരം ലഭിച്ചോൽ മോഗ്തപ്മ ഗ്പവൃത്തിക്ക് 
അനുമതി നൽെോൻ പോെുള്ളൂ. സോപ്ങ്കതിെ അനുമതി യുകെ പ്െോപി ഫയലിൽ  
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട് 

 പരിപ്ശോധിച്ച ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ സോപ്ങ്കതിെ അനുമതി യുകെ പെർപ് 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവോണ ഏജൻസിയുകെ ഒപ് സീല് എന്നിവ ഫയൽ െോണോൻ 
സോധിച്ചു . എന്നോൽ കെക്നിക്കൽ െമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുകെ പ്പരും ഒപും െോണോൻ 
സോധിച്ചിലല. 

•  ഭരണോനുമതിയുതട് പകർപ് 

 ഗ്പവർത്തി കെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥോപനം നൽെുന്ന അനുമതിയോണ് 
ഭരണോനുമതി പ്രഖ. ഈ പ്രഖ. ഭരണോനുമതിയുകെ പെർപ് ഫയൽ 
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

പരിസേോധിച്ച ഫയല്ിൽ  ഭരണോനുമതി സരഖ കോണുവോൻ  ോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണോനുമതി 
ല്ഭിക്കുന്നതിന്  മർപിക്കുന്ന സരഖകളിൽ ഗ്രോമ ഭോ അംരീകോരത്തിന്തറ  പകർപ് 
ഉൾതപട്ുസത്തണ്ടതുണ്ട് ആയതിനോൽ ഗ്പസ്തുത ഗ്രോമ ഭോ തീരുമോനത്തിന് അതോയത് 

ഗ്പവർത്തി ഗ്രോമ ഭ അംരീകരിച്ചതിന്തറ പകർപ്  ഭരണോനുമതിതക്കോപം ഗ്പവർത്തി 
ഫയല്ിൽ സെർസക്കണ്ടതോണ്. 

•   ംസയോജിത പദ്ധതിയുതട് പകർപ് 

 ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലിൽ  സർക്കോരിന്കറ മറ്റു വെുപുെളുമോയി( 
വനംവെുപ്, െൃഷി വെുപ്, മൃഗസംരക്ഷ്ണ വെുപ്, തുെങ്ങിയവ )  സംപ്യോജിപിച്ചു 
നെത്തുന്ന ഗ്പവർത്തിെൾ അലലോത്തതിനോൽ ഈ സരഖ  ോധകമല്ല. 

• ഡിമോൻഡ് സഫോം  

കതോഴിലോളിെൾ കതോഴിൽ ആവശയകപട്ട് നൽെുന്ന അപ്പക്ഷ്യോണ് ഡിമോൻഡ് പ്ഫോം. 
കതോഴിൽ ആവശയകപട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ജോലി നൽെിപ്യോ എന്നറിയുവോൻ 
സഹോയിക്കുന്ന പ്രഖെൂെിയോയി ഡിമോൻഡ്  പ്ഫോം പരിസേോധിച്ച ഫയല്ിൽ വോർഷ്ിക 
മോസ്റ്റർ   ർക്കുല്റിൽ നിർസദേിക്കുന്ന സഫോറത്തിൽ തയ്യോറോക്കിയ അസപക്ഷകൾ 

ഉണ്ടോയിരുതന്നങ്കില്ും കകപറ്റി റ ീതിന്തറ സകോപി  ൂക്ഷിക്കോതതിനോൽ തതോഴില്ോളികൾ 
ആവേയതപട്ടഗ്പകോരം ഉള്ള  കോല്യളവിൽ തതോഴിൽ ല്ഭിച്ചിട്ടുസണ്ടോ എന്ന് കൃതയമോയി 
പരിസേോധിക്കോൻ  ോധിച്ചിട്ടില്ല . പരിസേോധിച്ച  ഫയല്ിൽ ഗ്രൂപോയി നൽകിയ അസപക്ഷ 
ആണ് കോണോൻ  ോധിച്ചത്. 

• വർക്ക് അതല്ോസക്കഷ്ൻ സഫോം 



 ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുകെോണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥർ നൽെുന്ന അനുമതിയോണ് 
വർക്ക് അപ്ലോപ്ക്കഷൻ പ്ഫോം. അപ്പക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്പവൃത്തി ലഭിപ്ച്ചോ 
എന്നറിയോൻ ഈ പ്ഫോം സഹോയിക്കും. ഈ ഗ്പവൃത്തി ഫയല്ിൽ ഗ്പവർത്തി അനുവദിച്ച 

സഫോറം കോണോൻ  ോധിച്ചു . 

• മസ്റ്റർ സറോൾ  

 ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിയിപ്ലക്കും പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും നിർപ്േശിച്ചവരുകെ 

പ്പരുവിവരങ്ങൾ ഉൾകപെുത്തി പ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നുമോണ് പ്ലോക്ക് പ്ഗ്പോഗ്ഗോം 
ഓഫീസർ സോക്ഷ്യകപെുത്തിയ മോസ്റ്റർ പ്റോൾ പഞ്ചോയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് 

പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും നിർവഹണ  ഉപ്േയോഗസ്ഥൻ സോക്ഷ്യകപെുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് 
ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിക്കും െുമതലകപെുത്തിയ പ്മറ്റ്മോർക്ക് മസ്റ്റർപ്റോൾ 
സെമോറോവുന്നതോണ്. മസ്റ്റർപ്റോൾ ഗ്പെോരം അനുവധിച്ച തീയ്യതിെളിൽ മോഗ്തപ്മ 
ഗ്പസ്തുത ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഏർകപട്ട് അതോത് േിവസകത്ത ഒപുെൾ ഓപ്രോ 
കതോഴിലോളിയുകെയും പ്പരിനു പ്നകരയുള്ള െളങ്ങളിൽ പ്രഖകപെുത്തോവൂ. ഓപ്രോ 
േിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപും പണി പൂർത്തിയോയ പ്ശഷവും 
കതോഴിലോളിെൾ നിർബന്ധമോയും ഒപ് പ്രഖകപെുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്. ഏകതങ്കിലും 
കതോഴിലോളിെൾ അവധി ആകണങ്കിൽ നിർബന്ധമോയും െുവന്ന മഷി കെോണ്ട് ലീവ് 
മോർക്ക് കെപ്യ്യണ്ടതുണ്ട്. മസ്റ്റർപ്റോൾ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ട ഉത്തരവോേിത്തം മോറ്റിനോണ്. 
മസ്റ്റർപ്റോളുെളിൽ കവട്ടി തിരുത്തലുെൾ നെത്തോൻ പോെിലല.കഡയിലി അറ്റൻറൻസ് 
എന്ന  െളങ്ങളിൽ തീയ്യതി പ്രഖകപെുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്. 

എന്നോൽ ഒപും  ീല്ും മോഗ്തസമ മസ്റ്റർ സറോളിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഗ്പവൃത്തി 
തെയ്യുന്ന തീയതി ഒരു മസ്റ്റർ  സറോളില്ും സരഖതപട്ുത്തിയിട്ടില്ല. A3, A4 ഷ്ീറ്റില്ോണ് മസ്റ്റർ സറോൾ 
തയ്യോറോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്പവർത്തി ഫയല്ില്ും എം  ുക്ക്  നമ്പർ, സപജ് നമ്പർ, AE 

യുതട് ഒപ് എന്നിവ സരഖതപട്ുത്തിയിട്ടില്ല.IF/339385 എന്ന ഗ്പവർത്തിയിൽ മസ്റ്റർ സറോൾ 

9050ൽ സട്ോട്ടൽ കയോഷ് സപയ്തമന്്,സവജ് തപർ സഡ ,ഷ്ോർതപന്നിങ് െോർജ് എന്നിവ 
എഴുതിയിട്ടില്ല. 

• തമഷ്ർതമന്്  ുക്ക് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഗ്പെോരം െൃതയമോയ അളവിൽ ആണ് കെപ്യ്യണ്ടകതന്നും 
കെയ്ക്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്പെോരം തകന്നയോണ് എന്ന് മനസ്സിലോക്കോനുള്ള ആധിെോരിെ 
പ്രഖയോണ് കമഷർകമന്റ് ബുക്ക്. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീെരണത്തിന് വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങളികല തുെ പോസോക്കുപ്മ്പോഴും ഒെുവിൽ ഗ്പവൃത്തിക്ക് അനുവേിച്ച തുെ 
ഗ്പെോരമുള്ള ആകെ തുെ അനുവേിക്കുപ്മ്പോഴും കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ പഞ്ചോയത്ത് 
കസഗ്െട്ടറി സോക്ഷ്യകപെുത്തൽ നെത്തി തീയതി എന്നിവ പ്രഖകപെുത്തിയതോയി െോണോൻ 
സോധിച്ചു. 

 ഓഡിറ്റിന് വിസധയമോക്കിയ ഫയല്ിതല് തമഷ്ർതമന്്  ുക്കിൽ കൃഷ്ിക്ക് നില്തമോരുക്കൽ 

ഗ്പവൃത്തി  ആരുതട് സ്ഥല്ത്തോണ് ഗ്പവൃത്തി നട്ന്നത് എന്നത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ആയതിനോൽ 

േരിയോയ രീതിയില്ുള്ള പരിസേോധന ഗ്പോസയോരികമല്ലോയിരുന്നു. എം  ുക്കിതല് തുകയും 
കവർ സപജിതല് തുകയും തുല്യമോണ്. 

• തമറ്റീരിയൽ ല്ിസ്റ്റ്  



 ഒരു ഗ്പവർത്തിക്കു സോപ്ങ്കതിെ എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഗ്പെോരം ആവശയമുള്ള 
സോധനസോമഗ്ഗിെൾ വോങ്ങുന്നതിനുള്ള നെപെിഗ്െമങ്ങൾ ഗ്പതിപോേിക്കുന്ന പ്രഖയോണ് 
കമറ്റീരിയൽ ബിലല്.  

 പരിസേോധിച്ച ഗ്പവൃത്തി ഫയല്ിൽ തമറ്റീരിയൽ ഉപസയോരിക്കോത്തതിനോൽ  ഈ സരഖ 
ആവേയമില്ല 

• സവജ്  ല്ിസ്റ്റ് 

ഓപ്രോ മസ്റ്റർ പ്റോൾ ഗ്പെോരവും പണി പൂർത്തിയോെുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് ഗ്പസ്തുത മസ്റ്റർ 
പ്റോളുെളിൽ പണി കെയ്ക്ത ഓപ്രോ കതോഴിലോളിെളുകെയും ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങൾക്ക്  
അനുസൃതമോയ പ്വതനത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റ് തയ്യോറോപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ആയതിൻകറ  പ്െോപി 
ഫയലുെളിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

പരിസേോധിച്ച ഫയല്ിൽ  മസ്റ്റർ സറോളിനു  ആനുപോതികമോയ സവജ് ല്ിസ്റ്റ് കോണോൻ  ോധിച്ചു 
ഇത് ഗ്പേം നീയമോയ കോരയമോണ്. 

• ഫണ്ട് ഗ്ട്ോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 മസ്റ്റർ പ്റോളിനു, കവജ്  ലിസ്റ്റിനു അനുസരിച്ചോണ് കതോഴിലോളിെൾക്ക് പ്വേനം 

സെമോറികയന്ന് ഉറപോക്കോനുള്ള പ്രഖയോണ് ഫണ്ട് ഗ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 

പരിസേോധിച്ച ഫയല്ുകളിൽ ഫണ്ട് ഗ്ട്ോൻസ്ഫർ ഓർഡർ കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

• ര ീത്  ആൻഡ് സറോയൽറ്റി  

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പെോരം സവെോരയവയക്തിെളുകെ ഭൂമി പോട്ടത്തികനെുത്ത് 
ഗ്പവർത്തിെൾ കെയ്യുെയോകണങ്കിൽ സ്ഥലം ഉെമെൾക്ക് പോട്ടത്തുെ 
നൽെിപ്യോ/സൗജനയമോപ്യോ െൃതയമോയ െോലയളവിപ്ലക്ക് അവർ സ്ഥലം വിട്ടുനൽെും 

എന്നതിന് പ്രഖോമൂലം ഉറപു ലഭിച്ചോൽ മോഗ്തപ്മ ഗ്പസ്തുത പറമ്പിൽ 

കതോഴിലുറപിലുകെയുള്ള ഗ്പവർത്തിെൾ അനുവേിക്കോൻ പോെുള്ളൂ. സവെോരയ 
വയക്തിെളുകെപ്യോ കപോതുഭൂമിയിപ്ലോ പദ്ധതി നെപോക്കുപ്മ്പോൾ ആസ്തിെളുകെ 
േീർഘെോല സംരക്ഷ്ണം ഉറപുവരുത്തുന്നതിനോയി ബന്ധകപട്ടവരുകെ സമ്മതപഗ്തം, 

നിെുതി രസീതുെൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

IF/339385  കൃഷ്ിക്ക് നില്തമോരുക്കൽ എന്ന ഗ്പവർത്തിയിൽ ഫയല്ിൽ നികുതി ര ീത് 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

• 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ സഫോസട്ടോ 

ഒരു ഗ്പവർത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻപും, ഗ്പവർത്തി നെന്നു കെോണ്ടിരിക്കുപ്മ്പോഴും, 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയോയതിനു പ്ശഷവും മൂന്നു ഘട്ടത്തിലും ഉള്ള പ്ഫോപ്ട്ടോെൾ ഫയലിൽ 
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഓഡിറ്റിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുള്ള  ഫയല്ിൽ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള 
സഫോസട്ടോകൾ  ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണോൻ  ോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം 



ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയോയ രീതിയിൽ പൂർത്തീെരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് മുഴുവൻ 
െിലവുെളും പ്രഖകപെുത്തി ഗ്പവൃത്തി  പൂർത്തീെരിച്ചു എന്ന് 
അംഗീെരിച്ചുകെോണ്ടുള്ള സോക്ഷ്യപഗ്തം ഗ്പസ്തുത  ഗ്പവൃത്തിയുകെ ഫയലിൽ 
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

ഓഡിറ്റിന് വിസധയമോക്കിയ ഫയല്ിൽ  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ത ഗ്കട്ടറി ഒപ് തവച്   ീൽ തെയ്തിട്ടുണ്ട്ഇത്  അഭിനന്ദോർഹ്മോണ്. 

• തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ആൻഡ്  ില്ല് 

സോധനസോമഗ്ഗിെൾ ആവശയമോയ ഗ്പവൃത്തിെൾക്ക് സോമഗ്ഗിെൾ വിതരണം 
കെയ്ക്തതിന്കറ ബിലലുെളും വൗച്ചറുെളും ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  

ഈ ഗ്പവൃത്തി ഫയല്ിൽ തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ആൻഡ്  ില്ല് ആവേയമില്ല. 

• മസ്റ്റർ സറോൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകെ ഓപ്രോഘട്ടത്തിന്കറയും  മസ്റ്റർ പ്റോൾ അനുവേിച്ച് 
കതോഴിലോളിെൾക്ക്  പ്വതനം നൽെുന്നത് വകരയുള്ള ഓപ്രോ ഘട്ടങ്ങളും ഏകതോകക്ക 
രീതിയിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലോക്കോനോണ് മസ്റ്റർ പ്റോൾ മൂവ്കമന്റ് സ്ലിപ്. 

 പരിസേോധിച്ച ഫയല്ിൽ മസ്റ്റർ സറോൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ് ഉണ്ടോയിരുന്നു എന്നോൽ 
പൂരിപിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്പിന്് എട്ുത്ത്  ൂക്ഷിക്കുക മോഗ്തസമ തെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 

•  ജിസയോ ട്ോഗ് സഫോസട്ടോ 

BHUVAN ആപ്ലിപ്ക്കഷൻ ഉപപ്യോഗിച്ച് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകെ അക്ഷ്ോംശം, പ്രഖോംശം  
എന്നിവ പ്രഖകപെുത്തിയ കെോണ്ടുള്ള പ്ഫോപ്ട്ടോെൾ ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിക്കും 
ആവശയമോണ്. ഇതിന്കറ പ്െോപി ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

 ഓഡിറ്റ് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട് ഫയല്ുകളിൽ  ജിസയോ ട്ോഗ് സഫോസട്ടോയുതട് സകോപി 
കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

•  സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിസപോർട്ട് സകോപി 

 ഗ്പവൃത്തിെൾ ഓഡിറ്റിനു വിപ്ധയമോക്കിയിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ ഗ്പസ്തുത ഗ്പവൃത്തിയുകെ 
വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾകക്കോള്ളുന്ന ഭോഗം പ്െോപികയെുത്ത് ഫയലിൽ 
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

 ഓഡിറ്റ് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട് ഫയല്ുകളിൽ സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിസപോർട്ട് സകോപി 
കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

• ക റ്റ് ഡയറി 

മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പെോരം സംസ്ഥോന സർക്കോർ നിർപ്േശിക്കുന്ന സുഗ്പധോന 
പ്രഖയോണ് സസറ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുകെ സുതോരയത, കതോഴിലോളിെളുകെ അവെോശങ്ങൾ,  
സോമൂഹയപങ്കോളിത്തം, പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ഉറപുവരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിനുള്ള ആധിെോരിെ പ്രഖ െൂെിയോണ് സസറ്റ് ഡയറി.  



ഓഡിറ്റിന് വിസധയമോക്കിയ ഗ്പവർത്തി  ഫയല്ിൽ  ക റ്റ് ഡയറി കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 
ഇതതോരു വല്ിയ സപോരോയ്മയോണ്. വിജില്ൻസ് ആൻഡ് സമോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിസപോർട്ട്, 
തതോഴില്ിട്ങ്ങളിൽ ഉണ്ടോകുന്ന അപകട്ങ്ങതള  ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, പദ്ധതി ആരംഭ 
മീറ്റിംഗ്,  ന്ദർേന കുറിപ്, എന്നിവ കൃതയമോയ രീതിയിൽ തെയ്യുന്നുസണ്ടോ എന്ന് അറിയോൻ 
 ോധിച്ചിട്ടില്ല 

രജിസ്റ്റർ പരിസേോധന 

പോെയം  ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്തിൽ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപട്ട്   7 
രജിസ്റ്ററുെളും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് 

1. തതോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

കതോഴിൽെോർഡ് കതോഴിലോളിെൾക്ക് നൽെുപ്മ്പോൾ െൃതയമോയി കതോഴിൽ െോർഡ് 
രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി പ്പര് ഒപ് എന്നിവ പ്രഖകപെുത്തി സോക്ഷ്യകപെുപ്തണ്ടതോണ്  

പോെയം  ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തികല കതോഴിൽ െോർഡ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചതോയി െോണോൻ 
െഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. െൂെോകത  MIS  ൽ നിന്നും ഗ്പിന്റ് എെുത്ത് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതും െോണോൻ 
െഴിഞ്ഞു. 

2. തതോഴില്ുറപ് ഗ്രോമ ഭോ മിനിട്ട്സ്  രജിസ്റ്റർ 

മഹോത്മ ഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ ആൻഡ് പ്ലബർ 
ബഡ്ജറ്റ് അംഗീെരിക്കൽ എന്നിവയുമോയി ബന്ധകപട്ട് നെന്ന ഗ്ഗോമസഭയുകെ 
വിവരങ്ങളോണ് ഗ്ഗോമസഭ മിനുട്ട്സിൽ  ഉള്ളത്. സോക്ഷ്യകപെുത്തിയ ഗ്ഗോമസഭ രജിസ്റ്റർ 
ആണ് െോണോൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മിനുട്സ് കസർട്ടിസഫഡ് കെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. 

3. തതോഴിൽ ആവേയതപട്ുന്നതും തതോഴിൽ അനുവദിച്ചതും കൂല്ി  നൽകിയതുമോയ 
രജിസ്റ്റർ 

 കതോഴിലോളിെൾ കതോഴിൽ ആവശയകപെുന്നതും അനുവേിച്ചതും െൂലി 
നൽെിയിട്ടുള്ളതും ഗ്പിന്റ് എെുത്ത് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് െണ്ടു. 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റെുത്തു നെത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിെകള െുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററിൽ െൃതയമോയി സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ്. പഞ്ചോയത്ത് 
രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവർത്തികയ െുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് സോക്ഷ്യകപെുത്തിയ 
രജിസ്റ്ററോണ് െോണോൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 

 ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തിയുകെ പ്പര് പ്െോഡ് പൂർത്തീെരിച്ച തീയതി കതോഴിൽ 
േിനങ്ങൾ കെലവ് എന്നിവ പ്രഖകപെുത്തി ആ കഗ്െഡിറ്റ് ഡി എൻജിനീയർ ഒപ് 
കവച്ചിട്ടുള്ളതും കസഗ്െട്ടറി സർട്ടിസഫ കെയ്ക്തു മോയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് 
നലല െോരയമോണ് 

6. പരോതി രജിസ്റ്റർ 



 2018-2019  സോമ്പത്തിെ വർഷം കതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധകപട്ട ഒരു പരോതിയുമികലലന്ന് 
കസഗ്െട്ടറി സർട്ടിസഫ കെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. 

7.  ോധന ോമഗ്രികൾ  ം ന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ 

 സോധനങ്ങൾ വോങ്ങിയതിന്കറ വിവരങ്ങൾ ഗ്പിന്റ് എെുത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ  
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് സോക്ഷ്യകപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 കതണ്ടത്തല്ുകൾ 

• വോർഷിെ മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പെോരം ഉള്ള െവർപ്പജ് ഫയൽ 
സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അഭിനരനോർഹമോയ െോരയമോണ്. എന്നോൽ മുഴുവൻ 
വിവരങ്ങളും പ്രഖകപെുത്തുവോൻ ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

• കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകെ സുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവൃത്തി 
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഗ്പോപ്േശിെ 
ഭോഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത്  
സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

• മുഴുവൻ കതോഴിലോളിെൾക്കും പഴയ കതോഴിൽ െോർഡ് പുതുക്കി പുതിയ 
കതോഴിൽ െോർഡ് പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോൽ കതോഴിൽ 
െോർഡ് പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ഫോപ്ട്ടോ കതോഴിലോളിെൾ സവന്തം െിലവിൽ 
എെുത്തു കെോെുക്കുെയോണ് കെയ്ക്തത്. 

• അെിസ്ഥോന സൗെരയങ്ങളോയ തണൽ, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ െിറ്റ്, െുെികവള്ളത്തിനുള്ള 
പോഗ്തം എന്നിവ പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും കതോഴിലോളിെൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടിലല. ഇകതോരു 
പ്പോരോയ്ക്മയോണ്. 

• ഈ വോർഡിൽ പ്മറ്റ്  മുപ്ഖനയോണ് കതോഴിൽ െകണ്ടത്തുന്നത്. 

• കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകെ സ്ഥലത്തോണ് ഗ്പവൃത്തി കെയ്ക്തത് എന്ന് 
പ്രഖകപെുത്തിയിട്ടിലല ഇകതോന്ന് ഗ്ശദ്ധയിൽകപെുത്തണം. 

• മസ്റ്റർ പ്റോളിൽ ഹോജർ പ്രഖകപെുത്തിയതിനു മുെളിലോയി തീയതി 
പ്രഖകപെുത്തിയിട്ടിലല. മസ്റ്റർ പ്റോളുെളിൽ AE യുകെ ഒപിന്കറ അഭോവം 
ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

• വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററി അംഗങ്ങൾ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം 
സരർശിക്കോറുണ്ട് എന്ന് കതോഴിലോളിെളിൽ നിന്നും അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

• IF/339385 ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ മസ്റ്റർ പ്റോൾ 9050,9051 എന്നിവ പൂർണമോയി 
പൂരിപിച്ചിട്ടിലല. 

 നിർസേേങ്ങൾ 

•  കതോഴിൽ െോർഡ് പൂർണമോയും കതോഴിലോളിെൾക്ക് സൗജനയമോയി പ്ഫോപ്ട്ടോ 
ഉൾകപകെ നൽപ്െണ്ടതോണ്. 

•  കതോഴിലിെങ്ങളിൽ ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ സംവിധോനങ്ങൾ, തണൽ സൗെരയം, സുരക്ഷ് 

ഉപെരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപുവരുത്തോൻ നിർവഹണ ഏജൻസി 
ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

•  ഗ്പോപ്േശിെ ഭോഷയിലുള്ള എസ്റ്റിപ്മറ്റും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണം. 



•  മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പെോരം നിർപ്േശിക്കുന്ന പ്രഖെൾ ഫയലിൽ 
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

•  കതോഴിലുറപ് നിയമം അനുശോസിക്കുന്ന വിധം ഗ്ഗോമസഭ അംഗീെരിച്ച ആക്ഷ്ൻ 
പ്ലോനിൽ ഉൾകപെുത്തിയ ഗ്പവർത്തിെൾ മോഗ്തം നെപിലോക്കുെ. 

•  കതോഴിൽ  അപ്പക്ഷ്െൾ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ സവീെരിക്കുെയും ആയതിനുള്ള 
സെപറ്റി രസീറ്റ് നൽെുെയും കെപ്യ്യണ്ടതോണ്. 

•  കതോഴിലോളിെൾക്ക് വിതരണം കെയ്ക്ത പുതിയ കതോഴിൽ െോർഡിൽ 
വിവരങ്ങൾ െൃതയമോയി പ്രഖകപെുത്തുന്നതിനുള്ള നിർപ്േശങ്ങൾ നൽെുെ. 

•  െവർ പ്പജിൽ വിവരങ്ങൾ െൃതയമോയി പ്രഖകപെുത്തുെ. 

•  ഉപ്േയോഗസ്ഥർ പ്രഖെളിൽ ഒപ് കവക്കുപ്മ്പോൾ തീയതി െൂെി 
പ്രഖകപെുപ്ത്തണ്ടതോണ്. 

• വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററി െമ്മിറ്റി അംഗങ്ങകള ഓപ്രോവർഷവും 
തിരകഞ്ഞെുപ്ക്കണ്ടത്. പദ്ധതിയുകെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നെത്തിപിന് 

വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിങ് െമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുകെ ഇെകപെലുെൾ 
ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടോപ്െണ്ടതോണ്. 

•  വി എം സി യുകെ അഭിഗ്പോയങ്ങൾ സസറ്റ് ഡയറിയിൽ 
പ്രഖകപെുപ്ത്തണ്ടതോണ്. 

•  കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്റെുത്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകെ ആസ്തിെൾ േീർഘെോല 
നിലനിൽപിന് ആവശയമോയ സോപ്ങ്കതിെ നിർപ്േശങ്ങൾ കതോഴിലോളിെൾക്ക് 
ഓവർസിയർമോർ നൽപ്െണ്ടതും പോലിക്കുന്നുപ്ണ്ടോകയന്ന്  
ഉറപുവരുപ്ത്തണ്ടതോണ്. 

•  എ എംസി ഗ്പെോരമുള്ള അളവിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് 
സ്ഥോപിക്കുെ. 

•  കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകെ സ്ഥലത്തോണ് ഗ്പവർത്തി നെക്കുന്നത് എന്ന് 
െൃതയമോയി എഴുതോൻ ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

•  കതോഴിലുറപിന് അനുവേനീയമോയതും മുൻഗണനോഗ്െമത്തിൽ ഗ്പവർത്തിെൾ 
ഏകറ്റെുക്കോൻ ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

•  കെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പ്പജ് നമ്പർ പ്രഖകപെുത്തുപ്മ്പോൾ പ്രഖെൾ പരിപ്ശോധിക്കുന്ന 
സമയത്ത് െൂെുതലും സഹോയെരമോെും. 

 

മഹ്ോത്മോരോന്ധി സദേീയ ഗ്രോമീണ തതോഴില്ുറപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഏതറ്റട്ുത്ത് ഗ്പവൃത്തികൾ 

 വിഭോഗം എ ഗ്പെൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി ബന്ധകപട്ട കപോതു ഗ്പവൃത്തിെൾ 
ഗണിെ അഞ്ചിൽ പരോമർശിക്കുന്ന െുെുംബങ്ങൾക്ക് ജീവപ്നോപോധി 
കമച്ചകപെുത്തുവോനുള്ള ഗ്പവൃത്തിെൾ ബിപിഎൽ പട്ടിെജോതി പട്ടിെവർഗ്ഗ വിധവെൾ 
ഭിന്നപ്ശഷിക്കോർ ഐ  എ സവ ഗുണപ്ഭോക്തോക്കൾ 

 വിഭോഗം സി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബന്ധനെൾക്ക് വിപ്ധയമോയി 
ഗ്പവൃത്തിക്കുന്ന സവയം സഹോയ സംഘങ്ങൾക്ക് കപോതു അെിസ്ഥോന സൗെരയ 
വിെസനം 

 വിഭോഗം ഡി ഗ്ഗോമീണ അെിസ്ഥോന സൗെരയ വിെസന ഗ്പവൃത്തി.  



അനു ദ്ധം  

 No of Registered O of job card included in 
current year 

Cumulative no of HH 
issued job card 

     

 House hold Person House hold     person SCS             STS 

Kannur   DT 213731 319101 10056 16068 7602         9179 

Kuthuparamba block 22621 36529 894 1452 217         830 
Patyam panchayath 3056 5158 176 309   9            389 

 

 Work details 

 Employment detail  
 House hold Person Person 

days 
No of families 
Compeleted100 
Days 

No of HH which 
are benificiary 
of land 
reform/lAy 

Kannur DT 81144 89534 4537690 20464 905 

Kuthuparamba block 8398 8951 442746 1953 65 
Patyam panchayath 1023 1092 79565 540 11 

 

2018-19 വർഷ്ത്തിൽ 100 പണിപൂർത്തിയോയ  നട്ന്ന അംരങ്ങൾ 

 ഗ്കമ നമ്പർ തതോഴിൽ കോർഡ് തതോഴില്ോളികൾ 

1 KL-02-006-005-014/126  കെ എം സൗമിനി 

2 KL-02-006-005-014/14 ശോരേ കെ പി  
3 KL-02-006-005-014/15 റോണി പ്മോൾ കെ  പി  
4 KL-02-006-005-014/16 വസന്ത കെപി 
5 KL-02-006-005-014/19 ഗ്പസീത എം 
6 KL-02-006-005-014/32 ഗീത െിപി 
7 KL-02-006-005-014/50 സനില കെ  
8 KL-02-006-005-014/54 ജയലത കെ  
9 KL-02-006-005-014/6 മോധവി 
10 KL-02-006-005-014/7 പ്ഗ്പമവലലി 
11 KL-02-006-005-014/9 ഷീബ എൻ 
12 KL-02-006-005-014/5 പി പ്േവു 

 

പരിസേോധനയ്ക്ക് വിസധയമോക്കിയ ഫയല്ിതല് മസ്റ്റർ സറോൾ വിേദവിവരങ്ങൾ 

ഗ്കമനമ്പർ വർക്ക് 
സകോഡ്  

മസ്റ്റർ സറോൾ തീയതി ഹ്ോജർ സവതനം 

1 IF/339385 9034 26/10/18-
1/11/18 

35 9660 



2    9035   “ 17 4692 
3  9036 2/11/18-

8/11/18 
38 10488 

4  9037   “ 22 6072 
5  9050 9/11/18-

15/11/18 
58 16008 

6  9051  “ 24 6624 
7  9052 16/11/18-

18/11/18 
18 4968 

8  9053   “ 8 2208 
9  11331    “ 45 12420 
10  11332 27/11/18/-

03/12/18 
34 9384 

11  11333    “ 34 9384 
12  11334    11/12/18- 

18/12/18 
19 5244 

13  11335   “ 19 5244 
14  11336  4/12/18 

10/12/18 
30 8280 

15  13309    29/12/18- 
04/01/19 

37 10212 

16  13310    “ 20 5520 
17  13492 05/01/19/- 

11/01/19 
40 11040 

18  13493    “ 17 4692 
19  13494 12/01/19 

18/01/19 
50 13800 

20  13495   “ 7 1932 

21  13496 19/01/19- 
25/01/19 

47 12972 

22  14541 07/02/19 
13/02/19 

57 15732 

23  14542 14/2/19- 
20/2/19 

40 11040 

24  14543 21/02/19 
27/02/19 

38 10488 

25  14544 28/02/19- 
03/02/19 

16 4416 

26  15094 21/02/19 
27/02/19 

10 2760 

Total    780 215280 



 

 



 ജിസയോ ട്ോഗ് സഫോസട്ടോ 

18/11/19 ന് പത്തോയ കുന്നിതല് 14 വോർഡിൽ വോഗ്ഭട്ോനന്ദ രുരു സദവ വോയനേോല്യിൽ വച്ച് 
നട്ന്ന സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭയിൽ അവതരിപിച്ച സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കരട് 
റിസപോർട്ടിസേല്ുള്ള െർച്ചയുതട് അട്ിസ്ഥോനത്തിൽ ഗ്രോമ ഭ തോതഴപറയുന്ന 
തീരുമോനങ്ങതളട്ുത്തു. 

തീരുമോനങ്ങൾ 

❖  കതോഴിൽ െോർഡ് പുതുക്കി നൽെുന്ന സമയത്ത് പ്ഫോപ്ട്ടോ 
കതോഴിലോളിെളോണ് എെുത്തു കെോെുത്തത്. ഈ പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും 
പ്ഫോപ്ട്ടോകയെുക്കോൻ െയോമറ വോങ്ങുന്നതോകണന്ന് AE പറഞ്ഞു. 
 

❖  അെിസ്ഥോന സൗെരയങ്ങളോയ ഷീറ്റും െുെികവള്ളത്തിന് പോഗ്തവും 
പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും നൽെോനുള്ള സൗെരയങ്ങൾ നൽെുകമന്ന് AE 

പറഞ്ഞു.  
 

❖  കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകെ സ്ഥലത്തോണ് ഗ്പവർത്തി നെന്നത് എന്ന് 
െൃതയമോയി എഴുതി വയ്ക്ക്കോം എന്ന് തീരുമോനിച്ചു. 

 

❖  കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകെ സുതോരയത വർധിപിക്കോനോയി സിറ്റിസൺ 
ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് ഗ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപോയി 
വയ്ക്ക്കുന്നതിനോയി െുെുംബഗ്ശീ യൂണിറ്റികന  ഏർപോെോക്കി. 
 

❖  വോർഷിെ മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പെോരമുള്ള െവർപ്പജ് ഫയൽ 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മുഴുവൻ െോരയങ്ങളും ഇനി പൂരിപിക്കോകമന്ന് 
AE പറഞ്ഞു.  
 

❖  ബോങ്ക് പോസ് ബുക്കിൽ ബോങ്ക് ഉപ്േയോഗസ്ഥർ െൃതയമോയി ഗ്പിന്റ് 
കെയ്ക്തുകെോെുക്കണം. ഈ െോരയം ബോങ്ക് ഉപ്േയോഗസ്ഥപ്രോട് 
നിർബന്ധമോയും അറിയിക്കോകമന്നും തീരുമോനിച്ചു. 

 

❖  ഗ്പോപ്േശിെ ഭോഷെളുള്ള എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് 
ലഭയമോക്കുകമന്ന് തീരുമോനിച്ചു. 

 

❖  മസ്റ്റർ പ്റോളിൽ ഇനി മുതൽ AE യുകെ ഒപ്, തീയതി പ്രഖകപെുത്തോം 
എന്ന് തീരുമോനമോയി. 
 

❖  മോസ്റ്റർ പ്റോൾ മൂവ്കമന്റ് സ്ലിപ്റ് പൂർണമോയി പൂരിപിക്കോൻ 
തീരുമോനമോയി. 
 



❖  22 പ്രഖെളും െൃതയമോയി ഫയലിൽ  സൂക്ഷ്ിക്കോൻ തീരുമോനമോയി. 
 

❖  ആസ്തിെൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെൾ െകണ്ടത്തി പഞ്ചോയത്ത് 
അധിെൃതകര അറിയിക്കുെയും. അവർ അതിനു പ്വണ്ട സഹോയം 
കെയ്ക്തു കെോെുക്കുന്നതോണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


