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 ആമുഖും 

മഹാത്മാരാന്ധി പ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്രാമീണജനതയുകട 
ഉന്നമനത്തിനു സാമൂഹിെ ആസ്തിയുകട നിർമ്മാണത്തിനും 
സഹായെമായിട്ടുള്ള  ഒരു  പ്െഗ്രാവിഷ്െൃത പദ്ധതിയാണ്. 2005 
കസപ്റ്റ്റംബർ 5 ന്  നിലവിൽ വന്ന കതാഴിലുറപ് നിയമത്തികന  
അടിസ്ഥാനകപടുത്തിയാണ് ഈപദ്ധതിനടപിലാക്കി വരുന്നത്. 
ഗ്രാമീണപ്മഖലയികല ഓപ്രാ െുടുംബത്തിനും മറ്റു                  കതാഴിലുെൾ  
നഷ്ടമാവാകത അധിെമായി 100 േിവസകത്ത അവിേഗ്ധ ൊയിെ കതാഴിൽ 
ഉറപാക്കുെ എന്നതിലൂകട ജനങ്ങളുകട ഉപജീവന മാർഗ്ഗം കമച്ചകപടുത്തുെ 
എന്നതാണ് ഇതിന്കറ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം. കതാഴിലുറപ് പദ്ധതി 
അവൊശാധിഷ്ടിതവും ആവശയാധിഷ്ഠിതവുമായ പദ്ധതിയാണ്. കതാഴിലുറപ് 
പദ്ധതിയുകട മറ്റ് ഗ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പെൃതി വിഭവ പരിപാലനത്തിലൂകട  
ഓപ്രാ ഗ്പപ്േശകത്തയും വിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുെ, വരൾച്ച, മകണാലിപ് 
കവള്ളകപാക്കം, വനനശീെരണം ൊലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, തുടങ്ങിയ 
പാരിസ്ഥിതിെ ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ൊണുെ.  ഉത്പാേന പരമായ 
ആസ്തിെൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂകട ോരിഗ്േയ ലഘൂെരണം സുസ്ഥിരം ആക്കുെ. 
കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട മുഖയധാരയിപ്ലക്ക് സ്ഗ്തീെകള 
കൊണ്ടുവരുന്നതിലും അവരുകട സാമ്പത്തിെവും സാമൂഹിെവുമായ 
ശാക്തീെരണം ഉറപാക്കുെ എന്നിവയാണ്. 

പ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പൊരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പപ്േശത്ത് 
നടപിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവൃത്തിെളും പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു 
വിപ്ധയമാക്കണകമന്ന് നിയമത്തികല 17(2) വെുപ് ഗ്പൊരം നിഷ്െർഷിക്കുന്നു. 
പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനകത്തപറ്റിയും കപാതു ധനം കെലവഴിക്കുന്നതികന പറ്റിയും 
പൗര സമൂഹം നടത്തുന്ന പരസയവും സവതഗ്ന്തവുമായ പരിപ്ശാധനയാണ് 
പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ്. കതാഴിലുറപ് നിയമഗ്പൊരം വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ 
പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭെൾ എലലാ വാർഡിലും നടപ്ത്തണ്ടതാണ്. 
പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭെൾ അഥവാ സാമൂഹിെ െണകക്കടുപ് 
എന്നതിലൂകട ഉപ്േശിക്കുന്ന  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ വർക്ക് സസറ്റുെൾ 
പ്നരിട്ട് സരർശിച്ചും കതാഴിലുറപ് കതാഴിലാളിെപ്ളാടും നിർവഹണ 
ഉപ്േയാരസ്ഥപ്രാടും അഭിമുഖം നടത്തുന്നതിലൂകടയും ലഭയമായ പ്രഖെളുകട 
വിശേ പരിപ്ശാധനയിലൂകടയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങകള പ്ഗ്ൊഡീെരിച്ച് 
ഗ്രാമസഭെളിലൂകട കപാതു സമൂഹകത്ത അറിയിക്കുെ എന്നതാണ്. ഇഗ്പൊരം 
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുകടയും ഗ്രാമസഭെളിൽ ഉയരുന്ന കതാഴിലുറപ് 
കതാഴിലാളിെളുകട അഭിഗ്പായങ്ങളുകടയും നിർവ്വഹണ ഉപ്േയാരസ്ഥരുകട 
അഭിഗ്പായങ്ങളുകടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാരാന്ധി പ്േശീയ ഗ്രാമീണ 
കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട സുതാരയവും ഉത്തരവാേിതവവും ഊട്ടിയുറപിക്കുെ 



എന്നതാണ് പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ സാമൂഹിെ െണകക്കടുപ് 
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വസ്തുത പരമായ െകണ്ടത്തലുെളിലൂകട  കതാഴിലുറപ്  
പദ്ധതിയുകട രുണപ്ഭാക്താക്കളായ ഗ്രാമീണ ജനതയുകട ഉന്നമനത്തിനും 
പദ്ധതിയുകട കമച്ചകപട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനും പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂകട  
സാധിക്കുന്നു. 

 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

 പശ്ചോത്തല്ും ഒരുക്കുക 

പ്ലാക്ക് തലത്തിലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണം 
ഉപ്േയാരസ്ഥ പ്ലാക്ക് ഓഫീസർ പഞ്ചായത്ത് കസഗ്െട്ടറി മറ്റു നിർവ്വഹണ 
ഉപ്േയാരസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുമായി വിപ്ലലജ് റിപ്സാഴ്സസ് പ്പഴ്സസൻ നടത്തിയ 
െൂടിയാപ്ലാെനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് തുടർ ഗ്പഗ്െിയ 
ആസൂഗ്തണം കെയ്യുെയും പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ തീയതി 
നിശ്ചയിക്കുെയും കെയ്തു 

 ഫയൽ പരിസ ോധന 

 പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുൻപുള്ള ആറ് 
മാസക്കാലയളവിൽ വാർഡികല ഗ്പവൃത്തി ഫയലുെൾ രജിസ്റ്ററുെൾ 
അപ്താകടാപം അനുബന്ധപ്രഖെളും സൂക്ഷ്്മ പരിപ്ശാധന നടത്തുന്നു 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്പരിസ ോധന 

ഓപ്രാ ഗ്പവർത്തിയും എസ്റ്റിപ്മറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന അളവിൽ രുണത്തിലും 
നടപിലാക്കിയിട്ടുപ്ണ്ടാ  എന്നും ആ ഗ്പവർത്തിയുകട രുണ ഫലത്തിന്കറ 
വയാപ്റ്തി തൃപ്റ്തികപടുത്തുെയും ഗ്പസ്തുത കതാഴിലിടങ്ങളിൽ 
കതാഴിലാളിെൾക്ക് ലഭിപ്ക്കണ്ട അവൊശങ്ങൾ ആനുെൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടാ 
എന്നും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം പരിപ്ശാധനയിലൂകട ലക്ഷ്യം കവക്കുന്നു 

 വീടുവീടോന്തരും ഉള്ള വിവരസ ഖരണും 

 പദ്ധതി രുണപ്ഭാക്താക്കളുകട വീടുവീടാന്തരം കെന്ന് െണ്ട് പദ്ധതിയുകട 
നിർവഹണകത്ത െുറിച്ചും രുണഫലകത്ത െുറിച്ചും അഭിഗ്പായങ്ങൾ 
നിർപ്േശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു 

 തതളിവ് സ ഖരണും 

 ഫയൽ പരിപ്ശാധന ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം പരിപ്ശാധന വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള 

വിവര പ്ശഖരണം തുടങ്ങി ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയ െകണ്ടത്തലുെളുകട 
വസ്തുനിഷ്ഠമായ കതളിവു പ്ശഖരണം നടത്തുന്നു. 



  ോമൂഹ്യ സ ോധ വൽക്കരണും 

 സാമൂഹയ ഇടകപടലുെളിലൂകട പദ്ധതി വിജയം പൗരപ്ബാധം ഉയർത്തുെയും 
വിജയിപിക്കുെയും കെയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ പ്ബാധവൽക്കരണം 
നടപിലാക്കുന്നു 

 

 റിസപോർട്ട് തയ്യോറോക്കൽ 

 പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയയികല െകണ്ടത്തലുെളും നിരമനങ്ങളും 
നിർപ്േശങ്ങളും പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ െർച്ചകെയ്തു അംരീൊരം 
െകണ്ടത്തുന്നതിന് ആവശയമായ െരട് റിപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. 

 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭ 

പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കകപട്ട സൗെരയഗ്പേമായ സ്ഥലത്ത് 
ഗ്രാമസഭ പ്െർന്നു െരട് റിപ്പാർട്ട് അവതരണവും െർച്ചയും നിർപ്േശങ്ങളും 
തിരുത്തൽ ഗ്പഗ്െിയെളും അംരീൊരം പ്നടികയടുക്കുെയും തുടർനടപടിെളും 
സെകക്കാള്ളുന്നു 

 പഞ്ചോയത്തിതല് തതോഴില്ുറപ് പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധതപട്ട വിവരങൾ 

 ആകെ കതാഴിലാളിെൾ                        :     4328 

                   SC   കതാഴിലാളിെൾ                       :    51 

        ST  കതാഴിലാളിെൾ                          :      79 

          ആക്റ്റ്റീവ് കതാഴിലാളിെൾ                  :    4198 

       എസ് സി                                               :    25 

         എസ് ടി                                                :   55 

 100 േിവസം കതാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ െുടുംബങ്ങളുകട എണം: 

 വോർഡിതല് തതോഴില്ുറപ് പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധതപട്ട വിവരങൾ 

 ആകെ കതാഴിൽ ൊർഡ്                : 399 

ആകെ  കതാഴിലാളിെൾ                   : 479  

ആക്റ്റ്റീവ് കതാഴിൽ ൊർഡ്             : 127 

ആക്റ്റ്റീവ് കതാഴിലാളിെൾ               : 136 

100 േിവസം കതാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ െുടുംബങ്ങളുകട എണം : 



ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്ചുള്ള വില്യിരുത്തൽ 

• WC/307308 തവങസത്തോട് നീർത്തടത്തിൽ തപടുന്ന തതക്കുുംമുറി ഗ്പസേ തത്ത 
മണ്ണ് ജല് ുംരക്ഷണും 

കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകട സ്ഥലത്താണ് ഗ്പവർത്തി നടന്നത് എന്ന് 
ഇലലാത്തതിനാൽ നിെുതി രസിറ്റ് വിവരങ്ങളുകട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫീൽഡ് 
വിസിറ്റ് നടത്തിയത്. കവള്ളകപാക്കം ൊരണം വരമ്പുെൾ നശിച്ചതായി 
ൊണാൻ െഴിഞ്ഞു. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് 
ൊണാൻ സാധിച്ചിലല. 

• WC/341279 തവങസത്തോട് നീർത്തടത്തിൽ തപടുന്ന എട്ടോും വോർഡ് ഗ്പസേ ത്ത് 
മണ്ണ് ജല് ുംരക്ഷണും 

കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകട സ്ഥലത്താണ് ഗ്പവർത്തി നടന്നത് എന്ന് 
െൃതയമായി പ്രഖകപടുത്തിയതിനാൽ ഫീൽഡ് സരർശനം െൃതയമായി കെയ്യാൻ 
സാധിച്ചു. ഫയലിൽ നിെുതി രസിറ്റ്  സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവള്ളകപാക്കം ൊരണം 
വരമ്പുെൾ നശിച്ചതായി ൊണാൻ െഴിഞ്ഞു. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ 
പ്ബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ൊണാൻ സാധിച്ചിലല. 

• IF/379932 കസമ്പോസ്റ്റ് കുഴി 
• IF/379933 കസമ്പോസ്റ്റ് കുഴി 

കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ഭൂവുടമെളുകട പ്പര് ഇലലാത്തതിനാൽ പ്മറ്റിന്കറ 
സഹായപ്ത്താകടയാണ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല സരർശനം നടത്തിയത്. സിറ്റിസൺ 
ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ൊണാൻ സാധിച്ചിലല. 
കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ അളവിപ്നക്കാൾ െൂടുതൽ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 
ൊണാൻ സാധിച്ചു. െപ്മ്പാസ്റ്റ് െുഴിെൾ പലതും നിെത്തി മറ്റ് ആവശയങ്ങൾക്ക് 
പ്വണ്ടി ഉപപ്യാരിച്ചതായി ൊണാൻ സാധിച്ചു. െുരുക്കം െില ഭൂവുടമെൾ 
മാഗ്തപ്മ നലല രീതിയിൽ െപ്മ്പാസ്റ്റ് െുഴി ഉപപ്യാരിക്കുന്നുള്ളൂ. 

• LD/245556 തതക്കുുംമുറി ഭോരത്ത് പച്ചക്കറികൃഷ്ിക്ക് നില്തമോരുക്കൽ 

കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകട സ്ഥലത്താണ് ഗ്പവർത്തി നടന്നത് എന്ന് 
ഇലലാത്തതിനാൽ നിെുതി രസീറ്റികല വിവരങ്ങളുകട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തിയത്. കവള്ളകപാക്കം, പന്നി ശലയം എന്നിവ ൊരണം 
െൃഷി നലല രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചിലല എന്ന് പരാതി ഭൂവുടമെളുകട 
ഭാരത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി. പച്ചക്കറി െൃഷിയുകട നഷ്ടപരിഹാരം ഒന്നുംതകന്ന 
പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നിലല എന്ന് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പച്ചക്കറി 
െൃഷിക്ക് നിലകമാരുക്കി അതിനുപ്ശഷം ഇപ്പാഴും ഭൂവുടമെൾ െൃഷിസ്ഥലത്ത് 
വാഴ, മഞ്ഞൾ എന്നിവ െൃഷി കെയ്യുന്നുണ്ട്. 



2018 ഒകസടോ ർ 1 മുതൽ 2019 മോർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റടുത്തു നടപില്ോക്കിയ 
തോതഴപറയുന്ന 5 ഗ്പവർത്തികളോണ് സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിസധയമോക്കിയത്  

ഗ്കമനമ്പർ ഗ്പവൃത്തിയുതട 
സപരുും  

ഗ്പവൃത്തിയുതട 
സകോഡ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 
കോല്യളവ് 

 ൃഷ്ടിച്ച 
തതോഴിൽേിനങൾ 

തെല്വോയ 
തുക 

1 • കവങ്ങപ്ത്താട് 
നീർത്തടത്തിൽ 
കപടുന്ന 
കതക്കുംമുറി 
ഗ്പപ്േശകത്ത 
മണ് 
ജലസംരക്ഷ്ണം 

 

WC/307308 18/10/18 to 
31/10/18 

593 160080 

2 • കവങ്ങപ്ത്താട് 
നീർത്തടത്തിൽ 
കപടുന്ന എട്ടാം 
വാർഡ് 
ഗ്പപ്േശകത്ത 
മണ് 
ജലസംരക്ഷ്ണം 

 

WC/341279 12/3/2018 to 
29/1/219 

738 174220 

 • െപ്മ്പാസ്റ്റ് െുഴി IF/379932 25/2/2019 to 
3/3/2019 

314 82248 

 • െപ്മ്പാസ്റ്റ് െുഴി IF/379933 25/2/2019 to 
10/3/2019 

314 81420 

 • കതക്കുംമുറി 
ഭാരത്ത് 
പച്ചക്കറി 
െൃഷിക്ക് 
നിലകമാരുക്കൽ 

LD/245556 28/12/2018 to 
10/1/2019 

  

 

അളവുെൾ സംബന്ധിച്ച് 

ഗ്െമനമ്പർ വർക്ക് 
പ്ൊഡ്  

ഭൂവുടമെളുകട 
പ്പര് 

അളവു ഗ്പൊരം 

1 WC/307308 ജാനു 11 മീറ്റർ70 കസന്റീമീറ്റർ 
നീളത്തിൽ 25 മൺ  
വരമ്പുെൾ 

  കഷരീഫ 50 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 14 
മീറ്റർ 60 കസന്റീമീറ്റർ 
നീളത്തിൽ 35 എണം 



  മായ 50 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 14 
മീറ്റർ 60 കസന്റീമീറ്റർ 
നീളത്തിൽ 35 എണം 

  രാജൻ  
2 IF/379932 െലയാണി 

െണക്കാെണ്ടി  
നീളന് 2.30 മീറ്റർ 

 വീതി 2. 20 മീറ്റർ 
  ജാനു കതങ്ങിൻ സത നട്ട് 

ഇരിക്കുന്നു 
  നാരായണൻ നീളം2.90 മീറ്റർ വീതി 

2.10 
  മുയ്യാരി  

െുഞ്ഞിരാമൻ 
നീളം3.10 

 വിതി 1. 80 
  ജയശീല നീളം 2 20 

 വീതി ഒപ്ന്ന 80 
  സുപ്രഗ്രൻ െപ്മ്പാസ്റ്റ് 

നിർത്തിയിരിക്കുന്നു 
  വയലിൻ 

െുഞ്ഞിക്കണൻ 
നീള2.20 

വിതി 2.10 
  െീരുട്ടി  നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  തറവാട് 

െുഞ്ഞിക്കണൻ 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  മാധു മങ്കട 

വത്ത 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  രാധാ 

മങ്കപ്ടാത്ത്  
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  െുഞ്ഞിക്കണൻ ൊടുപിടിച്ചുെിടക്കുന്ന 

അളക്കാൻ െഴിഞ്ഞിലല.  
  ജാനു നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  മരി നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  വിജയൻ നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
3 IF/379933 ആലത്തിൻ 

ൊടത്തിൽ 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  ആലത്തിൻ 

പ്താട്ടിൽ 
മപ്നാജൻ 

നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 



  ആലത്തിൻ 
പ്താട്ടിൽ നാണു 

നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  പ്മാഹനൻ 

പുത്തൂർവയൽ 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  പ്ശാഭ നീളം 2 40 വീതി 1 85 
  െുറുക്കൻ 

െുന്നത്ത് 
അപ്ശാെൻ 

നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 

  നാണു മാളിൽ നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  പുറംഭാരത്ത് 

ഗ്പസന്ന 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  പുറംഭാരത്ത് 

നാണു 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  െണാറത് 

അയിഷു 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  മാളയിൽ 

െൃഷ്ണൻ 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  എടക്കുന്നത് 

മൂസ 
നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 
  െീഴാളി 

പള്ളികപായിൽ 
സുധീഷ് 

നീളം 2 30 

 വീതി 2 20 

4 WC/341279 മപ്നാജ് 
ആലത്തൂ 
പ്താട്ടത്തിൽ 

13 മീറ്റർ 60 
കസന്റീമീറ്റർ നീളമുള്ള 
30 വരമ്പ് ൊണാൻ 
സാധിച്ചു.  

  െുഞ്ഞിക്കണൻ 90 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 5 

മീറ്റർ 30 കസന്റീമീറ്റർ 
നീളമുള്ള 50 വരമ്പ്.  

  രാജൻ 8 മീറ്റർ 30 
കസന്റീമീറ്റർ നീളത്തിൽ 
40 എണം 

  നാണി 20 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 7 
മീറ്റർ 50 കസന്റീമീറ്റർ 
നീളമുള്ള 24 വരമ്പ്,  

5 LD/245556 നാരായണൻ 
കനപ്ലയാട് 

31 ൊൽ കസന്റ് 
സ്ഥലത്ത് ഒക്റ്പ്ടാബർ 
മാസത്തിൽ വാഴ 
മഞ്ഞൾ െിഴങ്ങ് കെമ്പ് 



എന്നിവ െൃഷി 
കെയ്തിരുന്നു ഇപ്പാൾ 
മഞ്ഞൾ െിഴങ്ങ് 
എന്നിവ െൃഷി 
കെയ്യുന്നു.  

  അപ്ശാെൻ 
െുറുക്കൻ 
െുന്നത്ത് 

30 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 
വാഴ പ്െന പ്െമ്പ് 
എന്നിവ ഇപ്പാൾ 
െൃഷി കെയ്തിരിക്കുന്നു.  

  െീരൂട്ടി 
െുറുക്കൻ 
െുന്നത്ത് 

ഒക്റ്പ്ടാബർ മാസത്തിൽ 
വാഴ മഞ്ഞൾ എന്നിവ 
െൃഷി കെയ്തിരുന്നു 
ഇപ്പാഴും അതുതകന്ന 
തുടരുന്നു.  

  െുഞ്ഞിക്കണൻ 
അണക്കൻ 
െണ്ടിയിൽ 

വാഴ കെമ്പ് എന്നിവ 
ഇപ്പാൾ െൃഷി 
കെയ്യുന്നു.  

  െലയാണി 
പാപ്റാളത്തിൽ 

ഇപ്പാൾ വാഴ കെമ്പ് 
എന്നിവ െൃഷി 
കെയ്തതായി ൊണാൻ 
സാധിച്ചു.  

  മരി 18 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 
പ്െമ്പ്, െപ എന്നിവ 
െൃഷി കെയ്തിരുന്നു. 
ഇപ്പാഴും െൃഷി 
കെയ്തു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.  

  െീരൂട്ടി 
വയലിൽ 

25 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 
വാഴ കെമ്പ് എന്നിവ 
െൃഷി കെയ്തിരുന്നു 
ഇപ്പാൾ മഞ്ഞൾ മാഗ്തം 
െൃഷി കെയ്യുന്നു.  

  മാേു മങ്കടവത്ത് 25 കസന്റ് സ്ഥലത്ത് 
മഞ്ഞൾ വാഴ കെമ്പ് 
എന്നിവ െൃഷി 
കെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 

  പ്ൊരൻ 
പുറംഭാരത്ത് 

ഇപ്പാൾ ഒന്നും തകന്ന 
െൃഷി കെയ്യുന്നിലല. 
(കവള്ളകപാക്കം ൊരണം 
െൃഷിനാശം സംഭവിച്ചു 



എന്നാണ് അറിയാൻ 
െഴിഞ്ഞത്) 

 

അവകോ  അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങൾ 

1) തതോഴിൽ കോർഡുമോയി  ന്ധതപട്ട കോരയങൾ 

 മഹാത്മാരാന്ധി പ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിഗ്പൊരം അവിേഗ്ധ 
ൊയിെ കതാഴിൽ കെയ്യാൻ താല്പരയമുള്ള ഏകതാരു െുടുംബത്തിനും  

കതാഴിൽ ൊർഡിനുപ്വണ്ടി അപ്പക്ഷ്ിക്കാം. കതാഴിൽ ൊർഡിനായി അപ്പക്ഷ് 
നൽെിയ എലലാ െുടുംബങ്ങൾക്കും 15 േിവസത്തിനെം തിെച്ചും സൗജനയമായി 
കതാഴിൽ ൊർഡ് ലഭിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ കതാഴിലാളിെളുമായി 
സംസാരിച്ചപ്പാൾ പുതിയ കതാഴിൽ ൊർഡിനുപ്വണ്ടി അപ്പക്ഷ്ിക്കുന്ന 
സമയത്തും കതാഴിൽ ൊർഡ് പുതുക്കി നൽെുന്ന സമയത്തും പ്ഫാപ്ട്ടാ 
എടുക്കുന്നതിനു പ്വണ്ടി ഉള്ള െിലവുെൾ കതാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന 
സാഹെരയമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് നിയമലംഘനമാണ്. 

കതാഴിൽൊർഡ് ഒരു അധിൊരിെ  പ്രഖയാണ് അതുകൊണ്ടുതകന്ന കതാഴിൽ 
ൊർഡുെൾ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതിന്കറ പൂർണ ഉത്തരവാേിതവം 
കതാഴിലാളിെൾക്കാണ്. ഈ വാർഡികല  മുഴുവൻ കതാഴിലാളിെളും കതാഴിൽ 
ൊർഡ് അവരുകട െയ്യിൽ തകന്ന സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്പശംസനീയമായ ഒരു 
ൊരയമാണ്. 

            2)തതോഴിൽ ആവ യതപടുന്നത്  ും ന്ധിച്ച് 

 കതാഴിൽ ൊർഡ് ഉള്ള ഏകതാരു കതാഴിലാളിക്കും കതാഴിൽ ആവശയകപടാനും 

ഇതുമായി ബന്ധകപട്ട ആസൂഗ്തണ ഗ്പഗ്െിയയിൽ പങ്കാളിയാൊനുമുള്ള  
അവൊശമുണ്ട്  കതാഴിൽ ആവശയകപട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതാഴിൽ 
ലഭയമായികലലങ്കിൽ കതാഴിലിലലായ്മ പ്വതനം ലഭിക്കാനുള്ള അവൊശം 
നിയമപരമായി കതാഴിലാളിെൾക്കുണ്ട് .         

 ഈ വാർഡിൽ ഗ്രൂപായി പ്മറ്റ്  മുപ്ഖനയാണ് കതാഴിലിന് അപ്പക്ഷ് 
നൽെുന്നത്. അപ്പക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതാഴിൽ ലഭിക്കാറിലല എന്നാണ് 
കതാഴിലാളിെൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.   

3) തതോഴിൽ അനുവേിച്ച  ും ന്ധിച്ച് 

കതാഴിലുറപ് നിയമഗ്പൊരം കതാഴിൽ ആവശയകപട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ 
കതാഴിൽ നൽെിയിരിക്കണം. അലലാത്തപക്ഷ്ം കതാഴിൽരഹിത പ്വതനത്തിനുള്ള 
അർഹതയുണ്ട്. ഈ വാർഡികല കതാഴിലാളിെൾക്ക് കതാഴിലിന്  അപ്പക്ഷ്ിച്ച് 
15 േിവസത്തിനെം കതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിൽ ൊലതാമസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് 
എന്നാൽ ഫയൽ പരിപ്ശാധന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് പ്ഫാമിൽ പ്ഡറ്റ് 



പ്രഖകപടുത്താത്തതിനാൽ ഈ വിവരം െൃതയമാപ്ണാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 
സാധിച്ചിലല. ഓഡിറ്റിനു വിപ്ധയമാക്കുെയും ഗ്പവൃത്തിയുകട ഫയലിൽ കതാഴിൽ 
അനുവേിച്ച സംബന്ധിച്ച് പ്രഖെൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

4)   തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പോജകറ്റ് തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള അവകോ ും 

അടുത്ത അഞ്ചു വർഷപ്ത്തക്ക് ഏകറ്റടുക്കാവുന്ന പ്ഗ്പാജക്റ്ടുെളുകട 
സമാഹാരമാണ് കഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പാജക്റ്റ്റ് വർക്ക്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ 
െർച്ച കെയ്ത് നിർപ്േശങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് വാർഡ് തലത്തിൽ പ്ഗ്ൊഡീെരിച്ച് 
മുൻരണനാഗ്െമം നിശ്ചയിച്ചാണ് അംരീെരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതകന്ന 
കഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പാജക്റ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അവൊശം 
കതാഴിലാളിെൾക്ക് ഉണ്ട്. കതാഴിൽ െകണ്ടത്തുന്നതിന് കതാഴിലാളിെളുകടയും 
പ്മറ്റിന്കറയും ഭാരത്തുനിന്നും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 
കതാഴിലുറപിൽ അനുവേിനീയമായ ആസ്തി വിെസന ഗ്പവൃത്തിെൾ 
െകണ്ടത്തുന്നതിന് വാർഡികല വിവിധ പ്മഖലയിലുള്ളവരുകട പങ്കാളിത്തം 
ഉണ്ടാപ്വണ്ടതാണ് ഈ വാർഡികല കതാഴിലാളിെൾ  

കഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പാജക്റ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിെൾ ആവാറുണ്ട് 
എന്നാണ് കതാഴിലാളിെളിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അറിയാൻ 
െഴിഞ്ഞത്      

5)  യോഗ്തോ തെല്വ്  ും ന്ധിച്ച് 

കതാഴിലാളിെൾക്ക് താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 െിപ്ലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ 
കതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവൊശം ഉണ്ട്. അങ്ങകനയലലാത്ത  പക്ഷ്ം 
യാഗ്താബത്തെൂലിയുകട 10 ശതമാനം അധിെ പ്വതനം ആയി ലഭിക്കാൻ 
അവൊശമുണ്ട്. ഈ വാർഡികല കതാഴിലാളിെൾ അഞ്ചുെിപ്ലാമീറ്റർ 
പരിധിക്കപുറം കതാഴിലുറപ് ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഏർകപട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 
കതാഴിലാളിെളിൽ നിന്നും അറിയാൻ െഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതിനുള്ള യാഗ്ത 
െിലവ് ഭൂവുടമെൾ ആണ് വഹിക്കുന്നത്. ഡിമാൻഡ് പ്ഫാം കൊടുക്കുന്ന 
സമയത്ത് യാഗ്ത കെലവികന സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ 
അറിയിക്കാറിലല എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

6)  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്തത്ത  ൗകരയങൾ  ും ന്ധിച്ച് 

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൗെരയങ്ങൾ എലലാ ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥലങ്ങളിലും  ഉണ്ടായിരിക്കണം. കതാഴിലാളിെൾക്ക് ആവശയമായ 
െുടികവള്ളം വിഗ്ശമിക്കുന്നതിനുള്ള തണൽ ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ െിറ്റ് തുടങ്ങിയ 
അടിസ്ഥാന സൗെരയങ്ങൾ ലഭിപ്ക്കണ്ടത് കതാഴിലാളിെളുകട അവൊശമാണ് ഈ 
വാർഡികല ഓഡിറ്റിനു വിപ്ധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തിെൾക്ക് അടിസ്ഥാന 
സൗെരയങ്ങളായ ഷീറ്റ് , െുടികവള്ളത്തിനായി ഉള്ള പാഗ്തങ്ങൾ എന്നിവ  

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽപ്െണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതുവകര നൽെിയിട്ടിലല . 



ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ െിറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 
കതാഴിലാളിെളിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത്. 

7) സവതനും ല്ഭയമോകുന്നത് 

കതാഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമത്തികല കസക്ഷ്ൻ 3(2) ഗ്പൊരം ഓപ്രാ 
ഗ്പവൃത്തിയുകടയും മാസ്റ്റർ  പ്റാൾ പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപിച്ചു  
15 േിവസത്തിനെം കതാഴിലാളിെൾക്ക് പ്വേനം ലഭിപ്ക്കണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റിനു 
വിപ്ധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുകട െൂലി െിട്ടുന്നതിന് ൊലതാമസം വന്നിട്ടിലല 
എന്നാണ് കതാഴിലാളിെളുകട അഭിഗ്പായം. 

8) തതോഴില്ിടങളിൽ ഉണ്ടോകുന്ന അപകടങതള  ും ന്ധിച്ച്  

     മഹാത്മാരാന്ധി പ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ 
കതാഴിലാളിെൾക്ക് കതാഴിലിടങ്ങളിൽ കവച്ച് ഏകതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 
അപെടം സംഭവിച്ചാൽ കഷഡയൂൾ 2(5) ഗ്പൊരവും അദ്ധയായം 9 കല 
പരാമർശങ്ങളുകട അടിസ്ഥാനത്തിൽ െിെിത്സ ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻ 
കെലവുെളും ബന്ധകപട്ട ബിലലുെളും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 
കതാഴിലാളിെൾക്ക് ലഭയമാപ്ക്കണ്ടതാണ്. ഇതുെൂടാകത കതാഴിലിടങ്ങളിൽ 
കവച്ച് മരണം സംഭവിക്കുെയാകണങ്കിൽ കതാഴിലാളിെൾക്ക് 25000 രൂപ 
കതാഴിലാളിെളുകട െുടുംബത്തിന് ലഭിപ്ക്കണ്ടതാണ്. ഈ വാർഡിൽ ആർക്കും 
തകന്ന കതാഴിലിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപെടങ്ങൾ  സംഭവിച്ചിട്ടിലല എന്നാണ് 
കതാഴിലാളിെളിൽ നിന്നും അറിയാൻ െഴിഞ്ഞത്. അപെടം സംഭവിച്ചാൽ 
കെപ്യ്യണ്ട നിർപ്േശങ്ങകളലലാം പഞ്ചായത്ത് ഉപ്േയാരസ്ഥർ നൽെിയിട്ടുണ്ട്. 

9) പരോതി പരിഹ്ോരും 

 കതാഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമഗ്പൊരം കഷഡയൂൾ 19 സമയബന്ധിതമായി 
പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവൊശം നിയമം നിഷ്െർഷിക്കുന്നുണ്ട്. 
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപട്ട പരാതിെൾ പ്ഫാൺ മുപ്ഖനയും പ്ടാൾഗ്ഫീ നമ്പർ 
ഉപപ്യാരിച്ചു പ്രഖാമൂലം എഴുതി നൽെിയും ഇകമയിൽ വഴിയും 
സമർപിക്കാവുന്നതാണ് പ്ടാൾഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ 
ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ടതാണ്  എന്നാൽ തൃപപ്ങ്ങാട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ  പ്ടാൾ ഗ്ഫീ 
നമ്പർ ഗ്പേർശിപിച്ചതായി െണ്ടിലല. ഫീൽഡ് സരർശനത്തിന് ഭാരമായി 
കതാഴിലാളിെളുമായി സംസാരിച്ചപ്പാൾ ഇതുവകര പരാതിെൾ നൽെിയിട്ടിലല 
എന്നാണ് അറിയാൻ െഴിഞ്ഞത് പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിപ്ശാധിച്ചപ്പാൾ ഈ 
ൊലയളവിൽ ഒരു പരാതിയും വന്നത് പ്രഖകപടുത്തിയിട്ടിലല. 
കതാഴിലുറപുമായി ബന്ധകപട്ട ഏകതങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടാവുന്ന 
അവസരത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പരാതികപടാം.  എന്നതാണ്. പരാതി 
സവീെരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സെപറ്റ് രസീത് നൽെുെയും7 
േിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്നവഷിച്ചു പരാതിക്കാരന് മറുപടി നൽപ്െണ്ടതാണ് 



10)സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകോ ും 

കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റടുത്ത് നടപിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 
ഗ്പവൃത്തിെളും പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിപ്ധയമാക്കണകമന്ന് കസക്ഷ്ൻ17(2) 
നിഷ്െർഷിക്കുന്നുണ്ട്. കതാഴിലുറപിൽ ഏകറ്റടുത്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകട 
സാമൂഹിെ െണകക്കടുപ് നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളി ആവുന്നതിനുള്ള അവൊശം 
കതാഴിലാളിെൾക്ക് ഉണ്ട്. 

11) സറോസ് രോർ േിനും 

കതാഴിൽ ആവശയെത െൃതയമായ രജിസ്റ്റർ കെയ്യുന്നതിനും കതാഴിലാളിെളുകട 
അവൊശങ്ങൾ അവകര പ്ബാധയകപടുത്തുന്നതിനും പദ്ധതിെൾ 
പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആയി പ്റാസ് രാർ േിനം സംഘടിപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട് 
വാർഷിെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എലലാ പഞ്ചായത്തുെളിലും പ്റാസ്രാർ 
േിനം ആെരിക്കണം എന്ന് നിഷ്െർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃപപ്ങ്ങാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തികല 
നിർവ്വഹണ ഉപ്േയാരസ്ഥർ നിന്നും കതാഴിലാളിെളിൽ നിന്നും പ്റാസ്രാർ േിനം 
ആെരിക്കുന്നതായി അറിയാൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഗ്പശംസനീയമാണ്. 

12) ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സ ോർഡ് 

കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട സുതാരയത ഉറപാക്കുന്നതിനു പ്വണ്ടിയുള്ള ഒരു 
ഉപാധിയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബാർഡ്. ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട 
അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അതായത് എസ്റ്റിപ്മറ്റ് തുെ, സാധന പ്വതന  ഘടെങ്ങൾ, 

കതാഴിൽ േിനങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും 
രുണപ്ഭാക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാെുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ട ഓപ്രാ 
ഗ്പവൃത്തിെളുകടയും ആരംഭത്തിൽ ഈ പ്ബാർഡ് സ്ഥാപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 പച്ചക്കറി െൃഷിക്ക് നിലം ഒരുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് സിറ്റിസൺ 
ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബാർഡ് ൊണാൻ സാധിച്ചു സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ 
പ്ബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് അലലാകത പ്റാഡ് അരിെിലായി  
സ്ഥാപിച്ചതായിട്ടാണ് െണ്ടത് . 

 ബാക്കി നാല് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ 
പ്ബാർഡ്സ്ഥാപിച്ചതായി െണ്ടിലല ഇത് ഉപ്േയാരസ്ഥർ ഗ്ശദ്ധയിൽകപടുത്തണം.  

13))  ജോഗ്രത സമൽസനോട്ട  മിതി 

ഓപ്രാ പഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംരങ്ങൾ എങ്കിലും ഉള്ള ജാഗ്രത പ്മൽപ്നാട്ട 
സമിതി രൂപീെരിപ്ക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിൽ പട്ടിെജാതി പട്ടിെവർഗ്ഗ 
വിഭാരങ്ങൾക്ക് പ്വണ്ടഗ്ത ഗ്പാധാനയം നൽപ്െണ്ടത് പെുതി പ്പർ സ്ഗ്തീെൾ 
ആയിരിപ്ക്കണ്ടതാണ്. അധയാപെർ അംരൻവാടി വർക്കർ സവയം സഹായ 
സംഘത്തികല അംരങ്ങൾ പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്സാഴ്സസ് പ്പഴ്സസൺമാർ 
ഉപപ്ഭാക്ത സമിതിെൾ യുവജന ക്ലബ്ബുെൾ കപാതു സാമൂഹിെ സംഘടനെൾ 



തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മാണിറ്ററിങ് െമ്മിറ്റി 
അംരങ്ങകള കതരകഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും െുറഞ്ഞ ൊലയളവിപ്ലക്ക് 
വിഎംസി അംരങ്ങകള നിയമിപ്ക്കണ്ടത് ഗ്രാമസഭ യാണ്. ഗ്പവർത്തി സ്ഥല 
സരർശനം. കതാഴിലാളിെളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തൽ പ്രഖെളുകട 
പരിപ്ശാധന തുെ നിർണയം. ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിപ്പാർട്ടിംഗ് 
വയക്തിയുകട സവഭാവകത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള രുണപരമായ വിലയിരുത്തൽ 
എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െുമതല. പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അവ 
ഗ്രാമസഭയിൽ സമർപിപ്ക്കണ്ടതാണ് റിപ്പാർട്ട് ഒരു കപാതു പ്രഖയായി 
വരുപ്ത്തണ്ടതും ആവശയകപടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓപ്രാ കപാതു പ്രഖയായി 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിപ്ക്കണ്ടതാണ് 5 അംരങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്. 
എട്ടാം വാർഡിൽ വിഎംസി അംരങ്ങളിൽ കമമ്പർ മാഗ്തപ്മ കതാഴിലിടം 
സരർശിക്കാറുള്ളൂ  എന്നാണ് കതാഴിലാളിെളിൽ നിന്നും പ്മറ്റിൽ നിന്നും 
അറിയാൻ െഴിഞ്ഞത്. സസറ്റ്  ഡയറിയികല വിഎംസി റിപ്പാർട്ട് പൂർണമായി 
പൂരിപിക്കുന്നിലല. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയായാൽ വിഎംസി അംരങ്ങളുകട 
വീട്ടിൽ പ്പായി ഒപ് പ്രഖകപടുത്തുെയാണ് കെയ്യുന്നത് എന്നാണ് 
കതാഴിലാളിെൾ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത്.   

14)  സമറ്റ് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്മൽപ്നാട്ടം വഹിപ്ക്കണ്ടത് പ്മറ്റ് ആണ്. 
കതാഴിലാളിെൾ ഓപ്രാ േിവസവും െൃതയമായി പ്ജാലി കെയ്യുന്നുപ്ണ്ടാ എന്നും 
കതാഴിൽ ൊർഡ് സസറ്റ് ഡയറി മസ്റ്റർ പ്റാൾ   എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള 
വിവരങ്ങൾ പ്രഖകപടുത്തുെയും അടിസ്ഥാനസൗെരയങ്ങൾ കതാഴിലിടങ്ങളിൽ 
ഉകണ്ടന്ന് ഉറപുവരുത്തുെയും പ്വണം. ഈ വാർഡിൽ െഗ്രി എൻ, പ്ശാഭ,റീന, 

െഗ്രി കെ, സവിത, സഷനി, ഉഷാേ, വത്സല, സുജിത എന്നിവരാണ്  പ്മറ്റായി 
ഗ്പവർത്തിക്കുന്നത്. 

15)പദ്ധതി ആരുംഭും മീറ്റിുംഗ് 

കതാഴിലുറപ് നിയമം കഷഡയൂൾ 22 ഗ്പൊരം ഒരു ഗ്പവൃത്തി 
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് ഏകതങ്കിലും ഒരു കപാതുസ്ഥലത്ത് 
കതാഴിലിടങ്ങളിൽ കവച്ച് പ്െരുന്ന കതാഴിലാളിെളുകടയും നിർവഹണ 
ഉപ്േയാരസ്ഥരുകടയും സംയുക്ത പ്യാരമാണ് പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ്ങ്. വാർഡ് 
കമമ്പറുകട സാന്നിധയത്തിൽ പ്െരുന്ന പ്യാരത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഉപ്േയാരസ്ഥർ 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധകപട്ട വിവരങ്ങകളലലാം കതാഴിലാളിെൾക്ക് 
വിശേീെരിച്ചു കൊടുപ്ക്കണ്ടതാണ്. പദ്ധതി മീറ്റിങ്ങിൽ നിർവഹണ 
ഉപ്േയാരസ്ഥർ വാർഡ് കമമ്പർ എന്നിവർ പകങ്കടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് 
കതാഴിലാളിെളിൽ നിന്നും അറിയാൻ െഴിഞ്ഞത്. ഇത് നലല ൊരയമാണ് 

തതോഴില്ോളികളുതട കടമകൾ 



❖ കതാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുെ 

❖ കതാഴിൽ കെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രാവികലയും സവെുപ്ന്നരവും 
ഹാജർ െൃതയമായി പ്രഖകപടുത്തുെ. 

❖ കതാഴിൽ ൊർഡിൽ ഹാജർ െൃതയമായി പ്മറ്റ് 
പ്രഖകപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപുവരുത്തുെ 

❖ കഗ്പാജക്റ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഗ്രാമസഭെൾ കതാഴിലുറപ് ഗ്രാമസഭെൾ 
എന്നിവയിൽ പകങ്കടുക്കുെ 

❖ െൃതയതപ്യാകട പ്ജാലി കെയ്യുെ 

❖ കതാഴിലിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്റ് വസ്തുക്കൾ ഉപപ്യാരിക്കുവാപ്നാ 
െത്തിക്കാപ്നാ   പാടിലല 

❖ ഗ്പെൃതി സംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തിെൾ ഏകറ്റടുത്ത് 
നടപിലാക്കുെ 

❖ ആസ്തിസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെൾ െകണ്ടത്തി അതികന 
പഞ്ചായത്ത് അധിെൃതകരയും അറിയിക്കുെ  

❖  

ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ കതെത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതെടുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ 
ഉൊയിരിദക്കെ ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കുറിച്ച് വാർഷിക മാസ്റ്റർ 

സർക്കുലറിൽ കൃ യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുെ്.  

1. AMC കവർ പേജ്.  
2. ചെക്ക് ലിസ്റ്് .                            
3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പകാപ്പി. 
4. ജനകീയ എസ്റ്ിപേറ്റ്. 
5. സാപേതികാനുേതിയുചെ േകർപ്പ്.  
6. ഭരണാനുേതിയുചെ േകർപ്പ്. 
7. സംപയാജിത പദ്ധതി  േകർപ്പ്. 
8. ചതാഴിൽ ആവശ്യചപ്പട്ടുചകാണ്ടുള്ള അപേക്ഷ. 
9. പ്േവൃത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 
10. േസ്റ്ർപ ാൾ. 
11. ചേഷർചേന്റ് ബുക്ക് (എം.ബുക്ക് ) 
12. ചേറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്്. 
13. പവജ് ലിസ്റ്്. 
14. ഫണ്ട് പ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ (FTO) 
15. രസീതുകളും പ ായലിറ്റിയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
16. 3 ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  പഫാപട്ടാകൾ 
17. പ്േവൃത്തി േൂർത്തീകരണ സാക്ഷയേപ്തം (Completion Certificate) 
18. ചേറ്റീരിയൽ ബിലലുകൾ 



19. േസ്റ്ർപ ാൾ േൂവ്ചേന്റ് സ്ലിപ് 
20. ജിപയാ ൊഗ് പഫാപട്ടാസ് 
21. പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ിപപ്പാർട്ട് 
22.  സസറ്റ് ഡയ ി 

• കവർ സപജ്     

ഒരു പ്േവൃത്തിയുചെ അെിസ്ഥാന  വിവരങ്ങൾ പ്േവൃത്തി ഫയലിന്റച  കവർ 

പേജിൽ സൂക്ഷിക്കണചേന്ും അതിനായി പ്േപതയക ോതൃകയും ോസ്റ്ർ 

സർക്കുല ിൽ നിർപേശ്ിക്കുന്ുണ്ട്. 

 വാർഷിെ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പൊരം ഉള്ള െവർപ്പജ് ഫയലിൽ 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ െൃതയമായി പൂരിപിച്ച്തായി ൊണുന്നിലല. 

•  തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്െമഗ്പൊരം ഏകതാകക്ക പ്രഖെൾ എവികട ഏത് 
പ്പജു മുതൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അധിൊര 
പ്രഖയാണ് കെക്ക് ലിസ്റ്റ് പരിപ്ശാധിച്ച ഫയലുെളിൽ കെക്കലിസ്റ്റ് ഉകണ്ടങ്കിലും. 

പ്പജ് നമ്പർ ൊണുന്നിലല 

• ആക്ഷൻ പ്ലോൻ സകോപി 

 ഗ്പസ്തുത ഗ്പവർത്തി പഞ്ചായത്തികല നടപ് വർഷത്തികല വാർഷിെ 
ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾകപട്ടതാണ് എന്ന് കതളിയിക്കുന്ന പ്രഖയാണ് ആക്ഷ്ൻ 
പ്ലാൻ. ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിന്കറ പ്ൊപി പരിപ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ ൊണാൻ െഴിഞ്ഞു. 
വാർഷിെ െർമ്മ പദ്ധതി അംരീെരിച്ച പ്ൊപി െൂടി ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• എസ്റ്റിസമറ്റ് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങകന എഗ്ത അളവിൽ കെയ്യണം എന്ന് സാപ്ങ്കതിെമായി 
ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന അധിൊരിെ പ്രഖയാണ് എസ്റ്റിപ്മറ്റ്. പരിപ്ശാധനയുകട 
ഭാരമായി െകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് എലലാ ഗ്പവൃത്തി ഫയലുെളിലും എസ്റ്റിപ്മറ്റ് 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാെുന്ന രീതിയിൽ ജനെീയ 
ഭാഷയിൽ പ്വണം എസ്റ്റിപ്മറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ. പരിപ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ ജനെീയ 
എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ൊണാൻ സാധിച്ചു. അത് ഗ്പശംസനീയമാണ്.കസെയൂർ നികന്നടുത്ത 
വിശേമായ എസ്റ്റിപ്മറ്റും ഫയലിൽ ൊണാൻ സാധിച്ചു. 

•  ോസേതിക അനുമതി പഗ്തും 

ഒരു ഗ്പവൃത്തി സാപ്ങ്കതിെ വിേഗ്ധരുകട അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള 
അധിൊരിെ പ്രഖയാണ് സാപ്ങ്കതിെ അനുമതി പ്രഖ. പരിപ്ശാധിച്ച 

ഫയലുെളിൽ WC/307308 ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ സാപ്ങ്കതിൊനുമതി പ്രഖ ൊണാൻ 
സാധിച്ചിലല. ബാക്കി നാല് ഫയലുെളിലും സാപ്ങ്കതിെ അനുമതി പ്രഖ ൊണാൻ 



സാധിച്ചു. കസെയൂറിൽ നിന്നുകമടുത്ത സാപ്ങ്കതിെ അനുമതി പ്രഖയാണ് 
ഫയലിൽ  സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത് സാപ്ങ്കതിൊനുമതി പ്ഫാറം ഫയലിൽ ൊണാൻ 
സാധിച്ചിലല.  

•  ഭരണോനുമതിയുതട പകർപ് 

 ഗ്പവർത്തി കെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽെുന്ന അനുമതിയാണ് 
ഭരണാനുമതി പ്രഖ. ഈ പ്രഖ എലലാ ഫയലുെളിലും  സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതാണ്. 
പരിപ്ശാധിച്ച ഫയലുെളിൽ ഭരണാനുമതി പ്രഖ ൊണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
കസെയൂറിൽ നിന്നും എടുത്ത പ്ൊപിയാണ് ഫയലിൽ ൊണാൻ സാധിച്ചത്. 
കസഗ്െട്ടറി സാക്ഷ്യകപടുത്തിയിട്ടിലല. ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപിക്കുന്ന 
പ്രഖെളിൽ ഗ്രാമസഭാ അംരീൊരത്തിന്കറ  പെർപ്  ഉൾകപടുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട് 
.. ഗ്രാമസഭ അംരീൊരത്തിന്കറ പ്ൊപി ഫയലിൽ ൊണാൻ സാധിച്ചു. 

• ഡിമോൻഡ് സഫോും  

ചതാഴിൽ ആവശ്യചപ്പട്ടുചകാണ്ട് വയക്തിഗതോപയാ പ്ഗൂപ്പാപയാ അപേക്ഷ 
സേർപ്പിക്കുന്തിന്റ ോസ്റ്ർ സർക്കുല ിൽ പ്േപതയക ോതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാ 
പഫാ ം ചതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയോക്കാൻ നിർപേശ്ിക്കുന്ുണ്ട്. ഇത്  പ്േകാരം 
കു ഞ്ഞത് 14  ദിവസം തുെർച്ചയായി പജാലി ചെയ്യുന്തിന്റ  അപേക്ഷ 
നൽപകണ്ടതുണ്ട്. പജാലി ആവശ്യേുള്ള കാലയളവിചല തീയ്യതികൾ ഉൾചപ്പചെ 
ഇതിൽ പരഖചപ്പെുത്തി നൽകുകയാണ് പവണ്ടത്. 

 കതാഴിലാളിെൾ കതാഴിൽ ആവശയകപട്ട് നൽെുന്ന അപ്പക്ഷ്യാണ് ഡിമാൻഡ് 
പ്ഫാം. കതാഴിൽ ആവശയകപട്ട്  15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ജാലി നൽെിപ്യാ 
എന്നറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രഖെൂടിയായി ഡിമാൻഡ്  പ്ഫാം. 
പരിപ്ശാധിച്ച് 5 ഫയലിലും ഡിമാൻഡ് പ്ഫാം സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ കതാഴിൽ 
ആവശയമുള്ള േിനം പ്രഖകപടുത്തിയിട്ടിലല അതുപ്പാകലതകന്ന ഏതു തീയതി 
മുതൽ ഏതു തീയതി വകര കതാഴിൽ ആവശയമുണ്ട് എന്ന് 
പ്രഖകപടുത്തിയിട്ടിലല.  സെപത്തി  റസീറ്റ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല അതിനാൽ 15 
േിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ജാലി െിട്ടിപ്യാ എന്നത് ഗ്പാപ്യാരിെമലല. 

• വർക്ക് അതല്ോസക്കഷ്ൻ സഫോും 

 ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുകൊണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉപ്േയാരസ്ഥർ നൽെുന്ന 
അനുമതിയാണ് വർക്ക് അപ്ലാപ്ക്കഷൻ പ്ഫാം. അപ്പക്ഷ്ിച്ച് 15 
േിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്പവൃത്തി ലഭിപ്ച്ചാ എന്നറിയാ ഈ പ്ഫാം സഹായിക്കും.5 
ഗ്പവർത്തി ഫയലുെളിലും കതാഴിൽ അനുവേിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്ഫാം ൊണാൻ 
സാധിച്ചു 

മോസ്റ്റർ സറോൾ  



കതാഴിലാളിെളുകട ഹാജർനില പ്രഖകപടുത്താൻ ഉള്ള അധിൊരിെ 
പ്രഖയാണ് മസ്റ്റർ പ്റാൾ മാസ്റ്റർ പ്റാളുെളിൽ ബി ഡി ഓ, കസഗ്െട്ടറി എന്നിവർ 
തീയതി, ഒപ്, സീൽ എന്നിവ പതിപിപ്ക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒപും സീലും 
മാഗ്തപ്മ മസ്റ്റർ പ്റാളിൽ ൊണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. WC/341279 ഗ്പവർത്തി 
ഫയലിൽ ഗ്പവൃത്തി കെയ്യുന്ന തീയതി  മസ്റ്റർ  പ്റാളിനു മുെളിലായി 
പ്രഖകപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.മറ്റ് ഫയലുെളികല മസ്റ്റർ പ്റാളിൽ 
പ്രഖകപടുത്തിയതായി െണ്ടിലല. 

       A3, A4 ഷീറ്റിലാണ് മസ്റ്റർ പ്റാൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. െപ്മ്പാസ്റ്റ് െുഴി 
ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി മൂന്ന് ഫയലുെളിലും wages per day, 

ഷാർപണിങ്  ൊർജ് എന്നിവ െൂട്ടിയിട്ടിട്ടിലല. WC/307308 ഗ്പവർത്തി ഫയല്ിൽ 8180 

മസ്റ്റർ സറോളിൽ ഒപിനു മുകളിൽ absent  സരഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്നുതമഷ്ർതമന്റ് 
 ുക്ക് നമ്പർ, സപജ് നമ്പർ എന്നിവ സരഖതപടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 തമഷ്ർതമന്റ്  ുക്ക് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഗ്പൊരം െൃതയമായ അളവിൽ ആണ് 
കെപ്യ്യണ്ടകതന്നും കെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്പൊരം തകന്നയാണ് 
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധിൊരിെ പ്രഖയാണ് കമഷർകമന്റ് ബുക്ക്. ഗ്പവർത്തി 
പൂർത്തീെരണത്തിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളികല തുെ പാസാക്കുപ്മ്പാഴും ഒടുവിൽ 
ഗ്പവൃത്തിക്ക് അനുവേിച്ച തുെ ഗ്പൊരമുള്ള ആകെ തുെ അനുവേിക്കുപ്മ്പാൾ 

കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ പഞ്ചായത്ത് കസഗ്െട്ടറി സാക്ഷ്യകപടുത്തൽ നടത്തി 
തീയതി എന്നിവ പ്രഖകപടുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്.IF/379932 ഗ്പവർത്തി ഫയലികല 
കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ കസഗ്െട്ടറിയുകട ഒപു മാഗ്തപ്മ പ്രഖകപടുത്തിയിട്ടുള്ള 
സീൽ ൊണാൻ െഴിഞ്ഞിലല. ബാക്കി 4 കമഷർകമന്റ്  ബുക്കിലും 

പ്രഖകപടുത്തിയതായി ൊണാൻ സാധിച്ചു. 

• തമറ്റീരിയൽ  ില്ല 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിക്കു സാപ്ങ്കതിെ എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഗ്പൊരം ആവശയമുള്ള 
സാധനസാമഗ്രിെൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിഗ്െമങ്ങൾ വാേിക്കുന്ന പ്രഖയാണ് 
കമറ്റീരിയൽ ബിലല് ഈ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ  കമറ്റീരിയൽ ബിലല്. ആവശയമിലല 

• സവജ്  ല്ിസ്റ്റ് 

 മാസ്റ്റർ പ്റാളിന് ആനുപാതിെമായി കതാഴിലാളിക്ക് പ്വതനം ലഭിച്ചു എന്ന് 
കതളിയിക്കാനുള്ള ആധിൊരിെ പ്രഖയാണ് കവജ് ലിസ്റ്റ്. പരിപ്ശാധിച്ച് 
ഫയലുെളിൽ എലലാം കവജ്  ലിസ്റ്റ് ൊണാൻ സാധിച്ചു ഇത് ഗ്പശംസനീയമായ 
ൊരയമാണ്. 

• ഫണ്ട് ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 



 മസ്റ്റർ പ്റാളിനു, കവജ്  ലിസ്റ്റിനു അനുസരിച്ചാണ് കതാഴിലാളിെൾക്ക് പ്വതനം 

സെമാറികയന്ന് ഉറപാക്കാനുള്ള പ്രഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 
പരിപ്ശാധിച്ച ഫയലുെളിൽ ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ൊണാൻ 
സാധിച്ചു.WC/341279 ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ 6072 രൂപയുകട െുറവ് ൊണാൻ 
സാധിച്ചു.WC/307308 ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ               828 രൂപയുകട 
െുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

• തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ആൻഡ്  ില്ല് 

 സാധനസാമഗ്രിെൾ ആവശയമായ ഗ്പവർത്തിെൾക്ക് സാമഗ്രിെൾ വിതരണം 
കെയ്തതിന്കറ ബിലലുെളും വൗച്ചറുെളും ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതാണ്. 
ഫയലിൽ ആവശയമിലല. 

• സഫോസട്ടോഗ്രോഫ് 

 ഒരു ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപും, ഗ്പവർത്തി നടന്നു 
കൊണ്ടിരിക്കുപ്മ്പാഴും, ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയായതിനു പ്ശഷവും മൂന്നു 
ഘട്ടത്തിലും ഉള്ള പ്ഫാപ്ട്ടാെൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതാണ്. IF/379932, 

WC/341279 ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ മൂന്ന് ഘട്ടവും പൂർണമായി സൂക്ഷ്ിച്ചികലലങ്കിലും2 
പ്ഫാപ്ട്ടാെൾ സൂക്ഷ്ിച്ചതായി ൊണുന്നുണ്ട്. ബാക്കി 3 ഫയലുെളിലും മൂന്നു 
ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്ഫാപ്ട്ടാെൾ പൂർണമായും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തും 

 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീെരിച്ച് എന്നതിന്കറ പ്രഖയാണ് ഗ്പവർത്തി 
പൂർത്തീെരണം സാക്ഷ്യപഗ്തം. പൂർത്തീെരിച്ച ഗ്പവർത്തിെളുകട പ്രഖ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്പവർത്തികയ െുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പാഥമിെ വിവരങ്ങൾ 
ഉൾകക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• മസ്റ്റർ സറോൾ  മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട ഓപ്രാഘട്ടത്തിന്കറയും  മാസ്റ്റർ പ്റാൾ അനുവേിച്ച് 
കതാഴിലാളിെൾക്ക്  പ്വതനം നൽെുന്നത് വകരയുള്ള ഓപ്രാ ഘട്ടങ്ങളും 
ഏകതാകക്ക രീതിയിൽ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ പ്റാൾ 
മൂവ്കമന്റ് സ്ലിപ്. പരിപ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ മസ്റ്റർ പ്റാൾ മൂവ്കമന്റ് സ്ലിപ് 
ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണമായി പൂരിപിക്കുെയും കെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

• സ റ്റ് ഡയറി 

 മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പൊരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർപ്േശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന 
പ്രഖയാണ് സസറ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുകട സുതാരയത, കതാഴിലാളിെളുകട 
അവൊശങ്ങൾ സാമൂഹയപങ്കാളിത്തം ആരംഭ മീറ്റിംഗ് എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപുവരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിനുള്ള ആധിൊരിെ പ്രഖ 



െൂടിയാണ് സസറ്റ് ഡയറി. പരിപ്ശാധിച്ച 5 ഫയലുെളിലും    സസറ്റ് ഡയറി 
ൊണാൻ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്പശംസനീയമാണ്. അതിൽ വിജിലൻസ് 
ആൻഡ് പ്മാണിറ്ററി റിപ്പാർട്ട്, സരർശന െുറിപ്, െിെിത്സാ െിലവ് 
സംബന്ധിച്ച് എന്നിവ െൃതയമായി പ്രഖകപടുത്തിയതായി െണ്ടിലല. 

രജിസ്റ്റർ പരിസ ോധന 

 തൃപപ്ങ്ങാട്ട്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപട്ട്   
7 രജിസ്റ്ററുെളും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് 

1 തതോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

 കതാഴിൽൊർഡ് കതാഴിലാളിെൾക്ക് നൽെുപ്മ്പാൾ െൃതയമായി കതാഴിൽ 
ൊർഡ് രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി പ്പര് ഒപ് എന്നിവ പ്രഖകപടുത്തി 
സാക്ഷ്യകപടുപ്തണ്ടതാണ്  തൃപപ്ങ്ങാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല കതാഴിൽ ൊർഡ് 
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചതായി ൊണാൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. െൂടാകത  MIS  ൽ നിന്നും 
ഗ്പിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതും ൊണാൻ െഴിഞ്ഞു. 

 

2 തതോഴില്ുറപ് ഗ്രോമ ഭോ മിനിട്ട്സ്  രജിസ്റ്റർ 

മഹാത്മ രാന്ധി പ്േശീയ ഗ്രാമീണ കതാഴിലുറപ് പദ്ധതി ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് 
പ്ലബർ ബഡ്ജറ്റ് അംരീെരിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധകപട്ട് നടന്ന 
ഗ്രാമസഭയുകട വിവരങ്ങളാണ് ഗ്രാമസഭ മിനുട്ട്സിൽ  ഉള്ളത്. 
സാക്ഷ്യകപടുത്തിയ ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ ആണ് ൊണാൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 

മിനുട്സ് കസർട്ടിസഫഡ്  

 

3 തതോഴിൽ ആവ യതപടുന്നതുും തതോഴിൽ അനുവേിച്ചതുും കൂല്ി 
നൽകിയതുമോയ രജിസ്റ്റർ 

കതാഴിലാളിെൾ കതാഴിൽ ആവശയകപടുന്നതും അനുവേിച്ചതും െൂലി 
നൽെിയിട്ടുള്ളതും ഗ്പിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് െണ്ടു. 

 

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

 കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റടുത്തു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിെകള െുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററിൽ െൃതയമായി സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതാണ്. 
പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവർത്തികയ െുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് സാക്ഷ്യകപടുത്തിയ രജിസ്റ്ററാണ് ൊണാൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 



 ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തിയുകട പ്പര് പ്ൊഡ് പൂർത്തീെരിച്ച തീയതി 
കതാഴിൽ േിനങ്ങൾ കെലവ് എന്നിവ പ്രഖകപടുത്തി ആ കഗ്െഡിറ്റ് ഡി 
എൻജിനീയർ ഒപ് കവച്ചിട്ടുള്ളതും കസഗ്െട്ടറി സർട്ടിസഫ കെയ്തു മായ 
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നലല ൊരയമാണ് 

6 പരോതി രജിസ്റ്റർ 

 2018-2019  സാമ്പത്തിെ വർഷം കതാഴിലുറപു മായി ബന്ധകപട്ട ഒരു 
പരാതിയുമിലല എഴുതി കസഗ്െട്ടറി സർട്ടിസഫ കെയ്തിട്ടുണ്ട് 

7.  ോധന ോമഗ്രികൾ  ും ന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ 

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്കറ വിവരങ്ങൾ ഗ്പിന്റ് എടുത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ  
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് സാക്ഷ്യകപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

  

കതണ്ടത്തല്ുകൾ 

•  വാർഷിെ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പൊരം ഉള്ള െവർപ്പജ് ഫയൽ 
സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ട് അഭിനരനാർഹമായ ൊരയമാണ്. എന്നാൽ മുഴുവൻ 
വിവരങ്ങളും പ്രഖകപടുത്തുവാൻ ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

•  കതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട സുതാരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിന് 
ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 
ഗ്പാപ്േശിെ ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബാർഡ് 
ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത്  സ്ഥാപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

•  മുഴുവൻ കതാഴിലാളിെൾക്കും പഴയ കതാഴിൽ ൊർഡ് പുതുക്കി 
പുതിയ കതാഴിൽ ൊർഡ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എന്നാൽ കതാഴിൽ ൊർഡ് പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ഫാപ്ട്ടാ 
കതാഴിലാളിെൾ സവന്തം െിലവിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുെയാണ് 
കെയ്തത്. 

•  ഈ  വാർഡിൽ പ്മറ്റ്  മുപ്ഖനയാണ് കതാഴിൽ െകണ്ടത്തുന്നത്. 

•  കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകട സ്ഥലത്താണ് ഗ്പവർത്തി കെയ്തത് 
എന്ന് പ്രഖകപടുത്തിയിട്ടിലല ഇകതാന്ന് ഗ്ശദ്ധയിൽകപടുത്തണം. 

•  മസ്റ്റർ പ്റാളിൽ ഹാജർ പ്രഖകപടുത്തിയതിനു മുെളിലായി തീയതി 
പ്രഖകപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  എന്നാൽ മുഴുവൻ മസ്റ്റർ പ്റാളിലും 
പ്രഖകപടുത്തുന്ന ൊരയത്തിൽ കഗ്ശദ്ധിക്കുെ.  മസ്റ്റർ പ്റാളുെളിൽ AE യുകട 
ഒപിന്കറ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

•  കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന അളവിപ്നക്കാൾ െൂടുതലായി 
വരമ്പുെൾ നിർമ്മിച്ചതായി ൊണാൻ സാധിച്ചു. 

 



•  പച്ചക്കറി െൃഷിക്ക് നിലകമാരുക്കൽ എന്ന ഗ്പവർത്തി വളകര 
ഉപൊരഗ്പേമായ ഗ്പവർത്തിയാകണന്ന് കവരിഫിപ്ക്കഷൻ സമയത്ത് 
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അഭിനരനാർഹമായ ൊരയമാണ്. 

• വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മാണിറ്ററി അംരങ്ങൾ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം 
സരർശിക്കാറിലല  എന്ന് കതാഴിലാളിെളിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

•  അടിസ്ഥാന സൗെരയങ്ങളായ െുടികവള്ളത്തിന് ഉള്ള പാഗ്തം, 
വിഗ്ശമത്തിന് ആവശയമായ ഷീറ്റ് എന്നിവ കതാഴിലാളിെൾക്ക് 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടിലല. 

 

നിർസേ ങൾ 

•  കതാഴിൽ ൊർഡ് പൂർണമായും കതാഴിലാളിെൾക്ക് സൗജനയമായി 
പ്ഫാപ്ട്ടാ ഉൾകപകട നൽപ്െണ്ടതാണ് 

•  അടിസ്ഥാന സൗെരയങ്ങളായ െുടികവള്ളത്തിനായുള്ള പാഗ്തം, തണൽ 
സൗെത്തിനുള്ള ഷീറ്റ്, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ െിറ്റ്, സെയുറ, ൊലുറ എന്നിവ 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിപ്ക്കണ്ട കതാഴിലാളിെളുകട അവൊശമാണ്. 

•  ഗ്പാപ്േശിെ ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിപ്മറ്റും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ലഭയമാക്കണം 

•  മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പൊരം നിർപ്േശിക്കുന്ന പ്രഖെൾ ഫയലിൽ 
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതാണ് 

•  കതാഴിൽ അപ്പക്ഷ്െൾ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ സവീെരിക്കുെയും 
ആയതിനുള്ള സെപറ്റി റസീറ്റ് നൽെുെയും കെപ്യ്യണ്ടതാണ് 

•  കതാഴിലാളിെൾക്ക് വിതരണം കെയ്ത പുതിയ കതാഴിൽ ൊർഡിൽ 
വിവരങ്ങൾ െൃതയമായി പ്രഖകപടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർപ്േശങ്ങൾ 
നൽെുെ 

•  െവർ പ്പജിൽ വിവരങ്ങൾ െൃതയമായി പ്രഖകപടുത്തുെ 

 

•  വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മാണിറ്ററി െമ്മിറ്റി അംരങ്ങകള ഓപ്രാവർഷവും 
തിരകഞ്ഞടുപ്ക്കണ്ടത്. 

•  വി എം സി യുകട അഭിഗ്പായങ്ങൾ സസറ്റ് ഡയറിയിൽ 
പ്രഖകപടുപ്ത്തണ്ടതാണ് 

•  കതാഴിലുറപിൽ ഏകറ്റടുത്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകട ആസ്തിെൾ േീർഘൊല 
നിലനിൽപിന് ആവശയമായ സാപ്ങ്കതിെ നിർപ്േശങ്ങൾ 
കതാഴിലാളിെൾക്ക് ഓവർസിയർമാർ നൽപ്െണ്ടതും 
പാലിക്കുന്നുപ്ണ്ടാകയന്ന്  ഉറപുവരുപ്ത്തണ്ടതാണ് 

•  എ എംസി ഗ്പൊരമുള്ള അളവിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ 
പ്ബാർഡ് സ്ഥാപിക്കുെ 



•  കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകട സ്ഥലത്താണ് ഗ്പവർത്തി നടക്കുന്നത് 
എന്ന് െൃതയമായി എഴുതാൻ ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതാണ് 

•  കതാഴിലുറപിന് അനുവേനീയമായതും മുൻരണനാഗ്െമത്തിൽ 
ഗ്പവർത്തിെൾ ഏകറ്റടുക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട് 

•  കെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പ്പജ് നമ്പർ പ്രഖകപടുത്തുപ്മ്പാൾ പ്രഖെൾ 
പരിപ്ശാധിക്കുന്ന സമയത്ത് െൂടുതലും സഹായെരമാെും. 

•  എ എം സി നിർപ്േശിക്കുന്ന ഗ്പൊരം ഉള്ള 22 പ്രഖെൾ ഫയലിൽ 
െൃതയമായി സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതാണ് 

മഹ്ോത്മോരോന്ധി സേ ീയ ഗ്രോമീണ തതോഴില്ുറപ് പദ്ധതി ഗ്പകോരും ഏതറ്റടുത്ത് 
ഗ്പവർത്തികൾ 

 വിഭാരം എ ഗ്പെൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധകപട്ട കപാതു 
ഗ്പവർത്തിെൾ  

രണിെ അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന െുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവപ്നാപാധി 
കമച്ചകപടുത്തുവാനുള്ള ഗ്പവൃത്തിെൾ ബിപിഎൽ പട്ടിെജാതി പട്ടിെവർഗ്ഗ 
വിധവെൾ ഭിന്നപ്ശഷിക്കാർ ഐ  എ സവ രുണപ്ഭാക്താക്കൾ 

 വിഭാരം സി പ്േശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബന്ധനെൾക്ക് 
വിപ്ധയമായി ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന സവയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് കപാതു 
അടിസ്ഥാന സൗെരയ വിെസനം 

 വിഭാരം ഡി ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗെരയ വിെസന ഗ്പവൃത്തി  

 

8 വാർഡികല മാസ്റ്റർ പ്റാൾ വിശോംശങ്ങൾ 

ഗ്െമ നമ്പർ വാക്ക് 
പ്ൊഡ് 

മസ്റ്റർ 
പ്റാൾ 
നമ്പർ 

തീയതി കതാഴിൽ 
േിനം 

െിലവായ 
തുെ 

1 WC/341279 15655 12/3/19- 
18/3/19 

30 8280 

2    “ 15656  “ 23 6348 

3   “ 15657   “ 32 8832 

4  15658  25 6900 

5  15659  35 9660 

6  15663 19/3/19- 
25/3/19 

209 57654 

7  15788  5 1380 

8  15789  6 1656 

9 IF/379933 15203 4/3/19- 
10/3/19 

67 18492 

10  15204  55 15180 



11  15205  35 9660 
12  15252 25/2/19- 

3/3/19 
60 16560 

13  15253  52 14352 

14  15254  26 7176 
15 LD/245556 13085 28/12/19- 

3/1119 
33 9108 

16  13086  31 8556 
17  13087  44 12144 

18  13088  26 7176 

19  13089  31 8556 

20  13090  44 12144 
21  13091  42 11592 

22  13092  24 6624 

23  13093 4/1/19- 
10/1/19 

17 4692 

24  13094  17 4692 

25  13095  25 6900 

26  13096  15 4140 
27  13097  19 5244 

28  13098  24 6624 

29  13099  21 5796 
30  13100  16 4416 

31  13178 28/12/18- 
3/1/19 

36 9936 

32  13179  27 7452 

33  13180  44 12144 

34  13181  33 9108 

35  13182  43 11868 
36  13183  4 1104 

37  13184  37 10212 

38  13185  17 4692 

39  13186  30 8280 

40  13187  23 6348 

41  13188  34 9384 

42  13189  4 1104 
43  13324 28/1/19- 

3/1/19 
11 3036 

44  13325 4/1/19- 
10/1/19 

16 4416 

45      

 

  

 



2018-19 വർഷ്ത്തിൽ 100 പണിപൂർത്തിയോയ  തതോഴില്ോളികൾ 

െഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിെ ഈ വാർഡികല ആർക്കും തകന്ന 100 പണി 
പൂർത്തിയായിട്ടിലല.  

വിജില്ൻസ് ആൻഡ് സമോണിറ്ററി അുംരങൾ 

 ബാലൻ                 : കപാതുഗ്പവർത്തെൻ 

 നിഷ                        :വാർഡ്  കമമ്പർ 

 നാണു                    : കപാതുഗ്പവർത്തെൻ 

 റീന മാളിൽ          : കപാതുഗ്പവർത്തെ 

 രീത                        : കപാതുഗ്പവർത്തെ 

 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന്റ  ഹ്ോയിച്ചവർ 

•  കതാഴിലാളിെൾ 

•  പ്മറ്റ് 
•  വാർഡ് കമമ്പർ 

•  കപാതുജനങ്ങൾ 

•  കതാഴിലുറപ് വിഭാരം ഉപ്േയാരസ്ഥർ 

•  പഞ്ചായത്ത് ഉപ്േയാരസ്ഥർ 

•  പ്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീം െണൂർ 

 ജിസയോ ടോഗ് സഫോസട്ടോ 



ജിസയോ ടോഗ്ഗ്്ഡ് സഫോസട്ടോ 



 

 തീരുമാനങ്ങൾ 

❖ കതാഴിൽ ൊർഡ് പുതുക്കുന്ന സമയത്തും  കതാഴിൽ ൊർഡിന് 
അപ്പക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്തും ഇനിമുതൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തകന്ന 
പ്ഫാപ്ട്ടാ കതാഴിലാളിെൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതാകണന്ന് AE  

പറഞ്ഞു 
❖  അടിസ്ഥാന സൗെരയങ്ങളായ െുടികവള്ളത്തിന് പാഗ്തവും ഷീറ്റും  

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽെുന്നതാണ് എന്ന്  AE  പറഞ്ഞു 
❖  സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തുതകന്ന 

സ്ഥാപിക്കാകമന്ന് തീരുമാനമായി 
❖  ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ന കെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പ്പജ് നമ്പർ 

പ്രഖകപടുത്തതിൽ തീരുമാനമായി. 
❖  ആസ്തിെൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തിെൾ െകണ്ടത്തി  പഞ്ചായത്ത് 

അധിെൃതകര അറിയിക്കുന്ന ൊരയത്തിൽ തീരുമാനമായി 
❖  കമഷർകമന്റ് ബുക്കിൽ ആരുകട സ്ഥലത്താണ് ഗ്പവർത്തി നടക്കുന്നത് 

എന്ന് പ്രഖകപടുത്തുന്നതിൽ തീരുമാനമായി. 
❖  വാർഷിെ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പൊരം 22 പ്രഖെളും െൃതയമായി 

സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ൊരയത്തിൽ തീരുമാനമായി. 
 

 

 

 

 

 

 

 


