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ആമഖും  

          ഗ്ഗാമീണജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനായി  വതഗ്ന്ത ഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവംു 

 ഗു്പധാനവംു ശക്തവമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്പ് 

നിയമം. ഇന്തയയിതല  ാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങളുതെ തതാഴിൽ തമച്ചതപ്പെതു്താനളു്ള 

അവകാശതത്ത  ംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്നതിനായി ഇന്തയൻ പാർലതമൻറ് 

അംഗീകരിച്്ച ഗ്പ ിഡണ്് ഒപ്പുവച്ച 2005 ത പ്റ്റംബർ മാ ം അഞ്ചാം തീയതി മതുൽ ഈ 

നിയമം നിലവിൽ വന്ന.ു 

                                             ഇന്തയയിതല ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി 

ഗ്ഗാമവിക ന പദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരനു്ന ുഎകിലിലംു ഗുണഫലം ശരിയായ 

വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ  എത്താത്തതിതന തെുർന്്നപാർലതമൻറ് പാ ാക്കിയ 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിൻതറ ഗ്പാഥമിക ലക്ഷയം ഒര ു

ഗ്ഗാമീണ കെുംുബത്തിന് നിയമം വഴി ഒര ു ാമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

ഉറപ്പു നൽകകു  എന്നതാണ്. ഗ്ഗാമീണജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനംു തമച്ചതപ്പട്ട ജീവിത 

 ാഹചരയം ഉറപ്പു നൽകനു്നതിനംു അതിലതൂെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജനവംു 

 സു്ഥിരവിക നവംു ആണ് ഈ നിയമത്തിന് ഗ്പധാനലക്ഷയം. ചഷൂ്ണങ്ങളിൽ നിന്നംു 

തതാഴിലാളികതള ദമാചിപ്പിക്കകുയും മാനയമായ ദവതനം നൽകി അവരതുെ കെുംുബത്തിന് 

ഗ്കയദശഷ്ി വർദ്ധിപ്പിച്്ച  ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നംു കരകയറാൻ തതാഴിലറുപ്പ് 

പദ്ധതിയിലതൂെ കഴിയുന്ന ു. ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനതതിലതുെ ഓദരാ ഗ്പദേശത്തിനംു 

വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കകുയും അതിലതൂെ വരൾച്ച, മതണ്ണാലിപ്പ്, തവള്ളതപ്പാക്കം, 

വനനശീകരണം തെുങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഗ്പശ്നങ്ങളിൽ നിന്നംു  ംരക്ഷണം 

നൽകകുയും അതിലതൂെ ഉല്പാേനം ഉല്പാേനക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കവുാനംു പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളിലതൂെ കഴിയുന്ന.ു ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവംു ഗ്പധാനതപ്പട്ട 

ഘട്ടമാണ് ജല ംരക്ഷണവംു അതിൻതറ  രുക്ഷിതതവവംു ഇവ തതാഴിലറുപ്പ് 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പുവരതു്തവുാൻ കഴിയുന്ന.ു 

                                                       മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണതതാഴിലറുപ്പ് ഈ പദ്ധതി 

ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികൾക്്ക ദവണ് ആനകുലൂയങ്ങതള കറുിച്ചും അതമുായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ആവശയകതതയക്കറുിച്ചും നിയമത്തിന്തറ ആമഖുത്തിൽ ഗ്പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്. 

തതാഴിലാളികളുതെയും അവരതുെ ആനകുലൂയങ്ങതള കറുിച്ചും ഒര ുതനതായ വിശേീകരണം 

ഈ റിദപ്പാർട്്ട മഖുാന്തരം  തതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്്ക എത്തിക്കാൻ  ാധിക്കംു. 

ഈ റിദപ്പാർട്്ട അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക  ഗ്പാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി 

വസ്തു താപരമായ കാരയങ്ങൾ സകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്്ക ഏവർക്കംു  കഴിയതട്ട. 

 വിദശഷ്തകൾ 



 നിയമത്തിൻതറ പിൻബലമളു്ള അവകാശധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി. 

 ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് താമ ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് പർൂത്തിയായ 

ഏതതാരാൾക്കംു പദ്ധതിയിൽ പകിലാളിയാകാം 

  ്ഗ്തീകൾക്കംു പരുഷു്നംു തലുയ ദവതനം  

 പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കാർഷ്ിക ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയ്ക്്ക മൻുഗണന. 

 തതാഴിലാളികൾ തതന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ത്തകുയും ആ ഗൂ്തണതത്ത 

 ഹായിക്കകുയും തചയ്യുന്ന.ു 

 ആ ഗൂ്തണത്തിലംു നിർവഹണത്തിലംു തികഞ്ഞ  തുാരയത. 

 കരാറകുാതര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 തപാതജുന പകിലാളിത്തദത്താതെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാകില് ദപാസ്റ്റ് ഓഫീ ് വഴി മാഗ്തം ദവതന വിതരണം. 

  ്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുഗണന. 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ്  ംവിധാനം . 

 ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തചയ്യുന്ന.ു 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

          തപാത ുമഹൂം പദ്ധതിനിർവഹണത്തിൽ പറ്റിയും തപാതധുനം 

തചലവഴിക്കനു്നതിതനക്കറുിച്ചും പര യവംു  വതഗ്ന്തവമുായ പരിദശാധനയാണ്  ാമഹൂയ 

ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലറുപ്പു നിയമം അനശുാ ിക്കനു്നത് വർഷ്ത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലംു 

രണ്ഗു്പാവശയം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ നിർബന്ധമായും നെദത്തണ്താണ്. 

 തുാരയത ഉറപ്പു വരതു്തി , അഴിമതിരഹിതമാക്കകുയും അതവുഴി  ംവരണം  ാധയമാ 

ക്കനു്നതിന് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  മഹൂതത്ത പാകതപ്പെതു്തനു്ന.ു പദ്ധതി വിഭാവനം തചയ്യുന്ന 

രീതിയിൽ ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജീവിത ാഹചരയത്തിൽ ഫലഗ്പേമായ മാറ്റം 

 ൃഷ്ടിക്കനു്നതിന് തപാതപുണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിദയാഗിച്്ച ലക്ഷയഗ്പാപ്തി 

സകവരിച്ചിട്ടുണ്് എന്ന വിലയിരതു്തലംു ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിൽ നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ്ഞ 

പത്ത ുവർഷ്മായി തെുർന്നതുകാണ്ിരിക്കനു്ന പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങതളക്കറുിച്ചുള്ള 

 ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ ്തതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതി നിയമം ത ക്ഷൻ 17(2) അന ുരിച്്ച തമാദകരി 

പഞ്ചായത്തിതല പഗ്ന്തണ്ാം വാർഡായ കരൂരായിൽ തവച്്ച   നെക്കനു്ന.ു 

  



സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രപ്രിയ 

1. രശ്ചോത്തലം ഒരകു്കൽ 

                         ദലാക്്ക തലത്തിലംു  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലംു പദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥനായ ദലാക്്ക ഓഫീ ർ (BDO), പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി മറ്റും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥർ തെുങ്ങിയവരമുായി ദലാക്്ക റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺ നെത്തിയ കെൂിയാദലാചന 

യിൽ ഉരതു്തിരിഞ്ഞ അന ുരിച്്ച തെുർ ഗ്പഗ്കിയകൾ ആ ഗൂ്തണം തചയ്യുകയും ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ തീയതി നിശ്ചയിക്കകുയും തചയ്യുന്ന.ു 

2. ഫയൽ രരിസ ോധന  

                    ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തീയതിക്്ക മൻുപളു്ള ആറ ു

മാ  കാലയളവിൽ വാർഡിതല ഗ്പവർത്തി ഫയലകുൾ, 7 രജിസ്റ്ററകുൾ അദതാതൊപ്പം 

അനബുന്ധദരഖകളും  കൂ്ഷ്മ പരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. പ്രവർത്തി സ്ഥലരരിസ ോധന 

                   ഓദരാ ഗ്പവർത്തിയും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിക്കനു്ന അളവിലംു ഗുണത്തിലംു 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ാ എന്നംു ആ ഗ്പവർത്തിയുതെ ഗുണ ഫലത്തിൻതറ വയാപ്തി 

തിട്ടതപ്പെതു്തകുയും തതാഴിലിെങ്ങളിൽ തതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ് അവകാശ-

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ാ എന്നംു ഗ്പവർത്തി സ്ഥല പരിദശാധനയിലതൂെ ലക്ഷയം 

വയ്ക്കനു്ന.ു 

4. വീടുവീടോന്തരം ഉള്ള വിവരസ ഖരണം 

           പദ്ധതി ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ വീെവുീൊന്തരം തചന്്ന ദനരിൽകണ്് 

പദ്ധതിയുതെ നിർവഹണത്തിതല കറുിച്ചും  ഗുണഫലതതത കറുിച്ചുമളു്ള 

അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും  വരപൂിക്കനു്ന.ു 

   

5. തെളിവ് സ ഖരണം  

   ഫയൽ പരിദശാധന, ഗ്പവർത്തി സ്ഥലപരിദശാധന ,വീെവുീൊന്തരം ഉള്ള 

വിവരദശഖരണം തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയാ കതണ്ത്തലകുളുതെ വസ്തു നിഷ്ഠമായ 

തതളിവകുൾ ദശഖരണം. 

 

  



6.  ോമഹൂ്യ സ ോധവൽക്കരണം. 

          ാമഹൂയ  ഇെതപെലകുളിലതൂെ പദ്ധതി വിജയം ഉറപ്പു വരതു്തി 

പൗരാവദബാധം ഉയർത്തകുയും  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കകുയും 

തചയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കനു്ന.ു 

7. റിസപോർട്ട് െയ്യോറോക്കൽ. 

             ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയിതല കതണ്ത്തലകുളും, നിഗമനങ്ങളും, 

നിർദേശങ്ങളും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ ചർച്ച തചയ്ത ്അംഗീകാരം 

നെത്തനു്നതിനാവശയമായ കരെ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കനു്ന.ു 

8. സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോമ ഭ. 

        പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ ചർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ട േിനത്തിൽ  ൗകരയഗ്പേമായ 

സ്ഥലത്ത് ഗ്ഗാമ ഭ ദചർന്ന് കരെ് റിദപ്പാർട്്ട അവതരണവംു, ചർച്ചയും , നിർദേശങ്ങളും, 

തിരതു്തൽ ഗ്പഗ്കിയകളും, അoഗീകാരം ദനെിതയെകു്കകുയും തെുർ നെപെികളുo 

സകതകാള്ളുന്ന.ു 

രഞ്ചോയത്തിതല തെോഴിലറുപു രദ്ധെിയുമോയി  ന്ധതപട്ട വിവരങ്ങൾ 

            ആതക തതാഴിൽ കാർഡ്                   : 1927 

           ആതക തതാഴിലാളികൾ                    : 2554 

          ആക്ടീവ് തതാഴിൽകാർഡ്                  : 1042 

           ആക്ടീവ് തതാഴിലാളികൾ                 : 1087 

                  എ ്. ി.                                           : 4 

      എ ്.െി    : 1 

    100 േിവ ം തതാഴിൽ  

  പർൂത്തിയാക്കിയ കെുംുബങ്ങളുതെ            : 415 

          എണ്ണം  

വാർഡിതല തതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ             

                ആതക തതാഴിൽ കാർഡ്              :178 

                 ആതക തതാഴിലാളികൾ              :188 

                ആക്ടീവ് തതാഴിൽകാർഡ്             :45 

                 ആക്ടീവ് തതാഴിലാളികൾ            :47 

100േിവ തത്ത തതാഴിൽ പർൂത്തിയാ 



ക്കിയ കെുംുബങ്ങളുതെ എണ്ണം                      :33 

2018 ഒര്സടോ ർ 1 മെുൽ ഏപ്രിൽ 30 വതര ഏതറ്റടുത്ത ുനടപോക്കിയ െോതഴ 

രറയുന്ന രണ്ട് പ്രവർത്തിരളോണ് സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിസധയമോക്കിയെ് 

 

 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ഗ്പവർത്തിയുതെ ദപര് 

ദകാഡ് 

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് തകു 

ഗ്പവർത്

തിയുതെ 

കാലയള

വ്  

 ൃഷ്ടിച്ച 

തതാഴിൽേി

നങ്ങൾ 

ചിലവായ തകു  

ദവതന 

ഘെകം 

 ാധന 

ഘെകം 

 പഞു്ചക്കമാനം 

നീർത്തെം കരൂാറ 

ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണ് 

ജല ംരക്ഷണം 

രണ്ാംഘട്ടം  WC319661 

267073 4/11/18 

3/3/19 

925 250675 5550+ 

2000 ( 

 ാധനങ്

ങളുതെ 

വാെക+ 

ഡി ്ദേ 

ദബാർഡ്

) 

  പഞു്ചക്കമാനം 

നീർത്തെം കരൂാറ 

ഗ്പദേശതത്ത 

തരിശഭുമൂിയിൽ  

ആജീവനം 

തമച്ചതപ്പെതു്തനു്നതിന ു

ദവണ്ി പാട്ട കൃഷ്ിക്്ക 

നിലതമാരകു്കൽ 

LD/327949 

168222 26/1/19 

17/4/19 

581 157451 3486+2000 

( ാധന

ങ്ങളുതെ 

വാെക+ 

ഡി ്ദേ 

ദബാർഡ്

) 

 

  



അളവരുൾ  ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 

ഗ്പവർത്തിയുതെ 

ദപര് 

എസ്റ്റിദമറ്റ് അളവകുൾ എം. ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പെതു്തിയത് 

ഫീൽഡ് തല 

പരിദശാധനയി

ൽ കണ്ത്. 

കരൂാറ 

ഗ്പദേശതത്ത 

മണ്ണ് 

ജല ംരക്ഷണ

ംം രണ്ാംഘട്ടം 

കാെ് 

തവട്ടിതത്തളിക്കൽ:15345.

0020sqm 

വരമ്പിെൽ:1412.4380cum 

കാെ ു

തവട്ടിതത്തളിക്കൽ:1

6868.80 

cm2 

വരമ്പിെൽ:1471.77m3 

കാെദുകറിയതി

നാലംു തവള്ളം 

കയറിയതിനാല

ംുംം ശരിയായി 

അളവ് 

എെകു്കാൻ 

 ാധിച്ചില്ല 

.കിട്ടിയ 

വരമ്പകുളുതെ 

നീളം:1063.9m 

 പഞു്ചക്കമാനം 

നീർത്തെം 

കരൂാറ 

ഗ്പദേശത്ത് 

തരിശ് ഭമൂിയിൽ 

ആജീവനാം 

തമച്ചതപ്പെതു്തനു്ന

തിന ുദവണ്ി 

പാട്ടകൃഷ്ിക്്ക 

നിലതമാരകു്കൽ 

കാെ് തവട്ടിത്തലിക്കൽ: 

14600.0000sqm 

നിലതമാരകു്കൽ: 

14600.0000sqm 

കാെതുവട്ടി തെിക്കൽ 

: 14674.00m2 

നിലം 

ഒരകു്കൽ:14674.00m2 

തനല്ല് കൃഷ്ി 

തചയ്തതായിട്ടാണ് 

പരി രവാ ി

കളും 

തതാഴിലറുപ്പ് 

തതാഴിലാളികള

ംുംം പറഞ്ഞത് 

.കറുച്്ച 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

ഇദപ്പാഴും കൃഷ്ി 

കാണാൻ 

 ാധിക്കനു്നണ്ു് 

കറുച്ചു 

ഗ്പദേശങ്ങൾ 

തകായ്ത്തകുഴി

ഞ്ഞത്

ആയിട്ടാണ് 

കണ്ത്. 

 



 ന്ദർ ിച്ച പ്രവർത്തിയുതട വിലയിരതു്തൽ 

1.  രരൂോറോ പ്രസേ തത്ത മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം രണ്ടോം ഘട്ടം (WC319615) 

                  എം.ബകു്കിൽ ആരതുെ പറമ്പത്താണ് ഗ്പവർത്തി തചയ്തത് എന്്ന 

വയക്തമാക്കിട്ടുണ്്. അതിന്തറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് അളവ് എെതു്തത് . 

വരമ്പകുളുതെ അളവ് എഗ്ത തചയ്തിട്ടുണ്് എന്ന് എം ബകു്കിൽ  എഴുതിയിട്ടുതണ്കിലിലംു 

ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ മഴുുവനായും അളക്കാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല പല സ്ഥലങ്ങളും കാെ് 

മെൂി കിെക്കനു്നതിനാലംു. മഴ തപയ്തദപ്പാൾ കതുറ വരമ്പകുൾ നശിച്ചുദപായി എന്ന് 

ഉെമസ്ഥരംു ദമറ്റും പറഞ്ഞ.ു അതതുകാണ്്  എം ബകൂ്കിലളു്ള അളവകുൾ കിട്ടിയില്ല. 

അണിദയരി വാ  ു എന്ന വയക്തിയുതെ പറമ്പിൽ പതുിയ വീെ് നിർമിച്ചതിനാൽ  

ഗ്പവർത്തി കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല. കഴുിചാണ്ിൽ മമ്മ ുഎന്ന വയക്തിയുതെ  പറമ്പിതല 

അളവ് എെകു്കാൻ  ാധിച്ചില്ല ഗ്പദേശം കാെകുയറി കിെക്കകുയായിരനു്ന.ു ഹാജറ എന്ന 

വയക്തിയുതെയും പറമ്പിൽ വരമ്പകുൾ കറുദച്ച കാണാൻ  ാധിച്ചുള്ളൂ. നികതുി ഷ്ീട്ടും 

അദപക്ഷ ദഫാമംു ഇല്ലാതത ഒര ുവയക്തിയുതെ മകളുതെ പറമ്പിലംു ഗ്പവർത്തി തചയ്തതായി 

കണ്.ു   അത് ഒര ുതതറ്റായ ഗ്പവർത്തി ആയിട്ടാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. മറ്റു വയക്തികളുതെ 

പറമ്പിതല ഗ്പവർത്തിയും കതുറ നശിച്ചതായിട്ടാണ് കണ്ത്. 250675 രപൂ കലൂിയിനത്തിലംു 

5550രപൂ  ാധനവെക ഇനത്തിലംു,2000 രപൂ ഡി ്ദേ ദബാർഡിനംു തചലവഴിച്ചതായി എം 

ബകു്കിൽ ദരഖതപ്പെതു്തിട്ടുണ്്.  പരിദശാധനയിൽ  ി ഐ ബി കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്് .  

ഈ ഗ്പവർത്തിതകാണ്് വലിയ ദനട്ടമണു്ായതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. 

2. രഞു്ചക്കമോനം നീർത്തടം രരൂോറ പ്രസേ തത്ത െരി ഭുമൂിയിൽ ആജീവനം 

തമച്ചതപടുത്തനു്നെിന ുസവണ്ടി രൃഷ്ിക്്ക നിലതമോരകു്കൽ( LD/327949) 

             എം ബകു്കിൽ ആരതുെ പറമ്പത്താണ് ഗ്പവർത്തി തചയ്തത് എന്ന് 

വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്് .അതിൻതറ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് അളതവെതു്തത്. ഫീൽഡ്തല 

പരിദശാധനയിൽ വയൽ ഗ്പദേശമായതിനാൽ  തനൽകൃഷ്ി തചയ്തതായിട്ടാണ് 

പരി രവാ ികളും തതാഴിലാളികളും പറഞ്ഞത് .തതാഴിലറുപ്പ് തതാഴിലാളികൾ 

തതന്നയാണ് കൃഷ്ി തചയ്തതതന്്ന തതാഴിലറുപ്പ് തതാഴിലാളികളും  മാറ്റും പറഞ്ഞ ു. കറുച്ചു 

ഗ്പദേശം തവള്ളം കയറിയതിനാൽ  കൃഷ്ി നശിച്ചു ദപാതയന്ന ുതതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞ.ു 

ഈ വർഷ്വംു കൃഷ്ി തചയ്യാൻ താൽപരയമതുണ്ന്നംു പറഞ്ഞ.ു  തചമ്പെത് രാജൻ എന്ന 

വയക്തിയുതെ പറമ്പിൽ ഇദപ്പാഴും തനൽകൃഷ്ി കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ ഗ്പവൃത്തി 

തകാണ്് ദനട്ടം ഉണ്ായതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. 

                

  



 അവരോ ോധിഷ്ടിെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1) തെോഴിൽ രോർഡമുോയി  ന്ധതപട്ടവ 

      തതാഴിൽകാർഡ് ഒര ുആധികാരിക ദരഖയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൾൂ 2 ഗ്പകാരം തതാഴിൽ കാർഡിന് അദപക്ഷ 

നൽകനു്ന കെുംുബങ്ങൾക്്ക 15 േിവ ത്തിനകം തികച്ചും  ൗജനയമായി 

തതാഴിൽകാർഡ് ലഭയമാക്കണതമന്്ന അനശുാ ിക്കനു്ന.ു കെൂാതത കൃതയമായ 

ഇെദവളകളിൽ കാർഡ് പതുകു്കി നൽദകണ്തമുാണ്.  

                  കരൂാറാ 12 ആം വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക പതുിയ തതാഴിൽ കാർഡ് 

അനവുേിച്്ച നൽകിയിട്ടുണ്്. പദ്ധതിയുതെ ഗ്പാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തികച്ചും  ൗജനയമായാണ് 

തതാഴിൽകാർഡ് നൽകിയത് എന്നാൽ പതുിയ തതാഴിൽ കാർഡിന് എല്ലാ 

തതാഴിലാളികളും  വന്തം ചിലവിലാണ് ദഫാദട്ടാ എെതു്ത് നൽകിയിരിക്കനു്നത്. 

2 )  തെോഴിൽ ലഭിക്കനു്നെ്  ം ന്ധിച്ച് 

      തതാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏതതാര ുകെുംുബത്തിനംു 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ധ 

കായിക തതാഴിൽ അവകാശമണ്ു്. അദപക്ഷ നൽകിയാൽ സകപ്പറ്റ് ര ീത് നൽകകുയും 

15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ ലഭയമാക്കണതമന്നംു നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിക്കനു്ന.ു കരൂാറാ 

12ആം വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് തതാഴിൽ ലഭയമാക്കനു്നതിനളു്ള 

അദപക്ഷ  മർപ്പിക്കനു്നത്. കൃതയമായി തതാഴിൽ ആവശയതപ്പെനു്ന തതാഴിലാളികൾക്്ക 

തതാഴിൽ ലഭിക്കാറില്ല എന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

  3 )    തെോഴിൽ അനവുേിച്ചെ്  ം ന്ധിച്ച്.  

       തതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ആവശയതപ്പട്ട കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ 

ലഭയമാക്കണം എന്നണ്ു് തതാഴിലാളികൾക്്ക തതാഴിൽ ആവശയമളു്ള  മയങ്ങളിൽ 

അദപക്ഷ  മർപ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ അനവുേിദക്കണ്ത് ഉണ്്.  

  4  )  തെോഴിലില്ലോയ്മ  സവെനം 

       തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ ലഭയമാകാത്ത 

പക്ഷം തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു് . കരൂാറാ 12ആം വാർഡിതല 

തതാഴിലാളികൾക്്ക ഇദത കറുിച്്ച അറിവില്ലായിരനു്ന ുഎന്ന് മന ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ു

തതാഴിലിനളു്ള അദപക്ഷ ദഗ്ഫാണ്് ഓഫീ ിൽ അല്ല തകാെകു്കാറ് എന്നംു മന ിലാക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞ.ുപഞ്ചായത്തിൽ തതാഴിലറുപ്പുമായി ബന്ധതപട്ട ഉദേയാഗസ്ഥതര ദനരിട്്ട 

ഏൽപ്പിക്കകുയാണ് പതിവ് എന്നാണ് തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത് 



      5)    തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് തപ്രോജക്ട്  ം ന്ധിച്ച്  

 വാർഡിതല ആവശയമായ വിക ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ത്തനു്നതിന് 

തതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്.  തതാഴിൽ കതണ്ത്തനു്നതിന് തതാഴിലാളികളുതെ 

ഭാഗത്തനുിന്നംു പകിലാളിത്തം ഉണ്ാകനു്നണ്ു്. എന്നാൽ തതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേിനീയമായ 

വിക ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ത്തനു്നതിന് വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിലളു്ളവരതുെ 

പകിലാളിത്തം ഉണ്ാദവണ്തണ്ു്. 

 6 )     യോപ്െ തെലവ്  ം ന്ധിച്ച് 

  തതാഴിലാളികൾക്്ക താമ  സ്ഥലത്ത ുനിന്നംു അഞ്്ച കിദലാമീറ്റർ ചറു്റളവിൽ 

തതാഴിൽ ലഭിക്കാനളു്ള അവകാശം ഉണ്്. ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്്ക പറുത്ത് തചദയ്യണ് 

 ാഹചരയം ഉണ്ാവകുയാതണകിലിൽ യാഗ്തയായി കലൂിയുതെ 10 ശതമാനം തകു നിലവിതല 

കലൂി ഗ്പകാരം 27 രപൂ 50 സപ  ഗ്പവർത്തി േിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണം. വാർഡിതല 

തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്ററിലധികം യാഗ്തതചയ്ത ് പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനം നെത്തിയിട്ടില്ല 

എന്നാണ് ദഫാക്ക ് ഗ്ഗൂപ്പ് ഡിസ്കഷ്ൻ ഇൽ തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നംു മനസ്സിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചത്.  

7 )       പ്രവർത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗരരയങ്ങൾ  ം ന്ധിച്ച് 

  തതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ് അെിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമശഗു്ശഷൂ് 

 ംവിധാനങ്ങൾ വിഗ്ശമ  മയതത്ത തണൽ  ൗകരയം കെുിതവള്ളം എന്നിവ 

തതാഴിലാളികൾക്്ക  ൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്താണ്. വാർഡിൽ തതാഴിലാളികൾ 

 വന്തമായി കെുിതവള്ളം തകാണ്വുരാറാണ് പതിവ്.  ഗ്പഥമശഗു്ശഷൂ് കിറ്റ് തതാഴിലാളികൾ 

 വന്തം  കയ്യീന്ന് സപ  തചലവാക്കി ആണ്  വാങ്ങാറളു്ളത് എന്നാണ് ദഫാക്ക ് 

ഡിസ്കഷ്ൻ ലതൂെ മനസ്സിലായത് . 

8  )       സവെനം ലഭയമോക്കനു്നെ്  ം ന്ധിച്ച് 

  തതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിന്തറ ത ക്ഷൻ 3(2) മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം  

ഗ്പവർത്തി കഴിഞ്ഞ് 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിലാളികളുതെ അക്കൗണ്ിൽ കലൂി 

ലഭയമാക്കവുാൻ അവകാശമണ്ു്. കഴിഞ്ഞ ദവതനം കൃതയമായി ലഭിക്കാറണ്ു് എന്നതാണ് 

തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നംു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇദപ്പാൾ  ഓഗ ്റ്  മാ മതുലളു്ള 

ദവതനം കിട്ടാറില്ല എന്നാണ് തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്. പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ  

FTO  കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

  



9. രരോെി രരിഹ്ോരം  ം ന്ധിച്ച് 

  തതാഴിലറുപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതതകിലിലംു കാരയത്തിൽ പരാതി ഉണ്ാകനു്ന 

പക്ഷം ആയത് ദരഖാമലൂം പഞ്ചായത്തിൽ പരാതിതപ്പൊൻ ആവനു്നതാണ.് ഗ്പസ്തു ത 

പരാതികൾ  വീകരിച്്ച ര ീത് നൽകകുയും പരമാവധി ഏഴുേിവ ം പരിധിക്കളു്ളിൽ 

അദനവഷ്ിച്്ച പരാതിക്കാരന് മറപുെി നൽദകണ്താണ്. പരാതികൾ അറിയിക്കനു്നതിനളു്ള 

ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ 18 0 0 4 2 5 1 0 0 4 തപാതജുനങ്ങൾക്്ക കാണാവനു്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് 

ഓഫീ ിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ത് ഉണ്്. പഞ്ചായത്തിതല പരാതി രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2018-19 പരാതികതളാന്നംു തതന്ന രജിസ്റ്റർ ദരഖതപ്പെതു്തിയതായി 

കണ്ില്ല കെൂാതത ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പറംു പഞ്ചായത്ത് ഗ്പേർശിപ്പിച്ചതായി കണ്ില്ല. 

 10. സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്നെ്  ം ന്ധിച്ച് 

  തതാഴിലറുപ്പിൽ ഏതറ്റെതു്ത് ഗ്പവർത്തികൾ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിൽ 

പകിലാളികളാകനു്നതിന്  തതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിൽ 

ഗ്പവർത്തി  സ്ഥല  ന്ദർശനത്തിനംു  അളവകുൾ ദരഖതപ്പെതു്തനു്നതിനംു. കരൂാറ 

ഗ്പദേശതത്ത 12ആം  വാർഡിതല ദമറ്റായ  രാധയുദെയും തതാഴിലറുപ്പ് 

തതാഴിലാളികളുതെയും  ഹകരണം ഉണ്ായിരനു്ന.ു 

അരരടങ്ങൾ  ം ന്ധിച്ച് 

 തതാഴിലറുപ്പ് ദജാലിക്കിതെ തതാഴിലാളികൾക്്ക ഏതതകിലിലംു തരത്തിലളു്ള അപകെം 

 ംഭവിച്ചു ദപാവകുയാതണകിലിൽ  നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൾൂ 2(2) ഗ്പകാരവംു  അദ്ധയായം 9 

തല  പരാമർശങ്ങളും അെിസ്ഥാനത്തിലംു ചികിത്സാ തചലവകുൾ ദരഖകൾ 

 മർപ്പിക്കനു്നത് മറുക്്ക ഗ്പസ്തു ത തകു മഴുുവനായും അനവുേിച്ചു തകാെദുക്കണ്താണ്. 

 തെോഴിലോളിരളുതട രടമരൾ 

1.  കൃതയ മയത്ത് തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പുതവയ്ക്കകു 

2.  തതാഴിലറുപ്പ് ഗ്ഗാമ  ഭയ്ക്കംു  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭക്കംു  കൃതയമായി     

                പതകിലെകു്കകു 

3.  പണിസ്ഥലത്ത് ോസ്റ്റിക് വസ്തു ക്കൾ ഉപദയാഗിക്കവുാദനാ കത്തിക്കവുാൻ    

              പാെളു്ളതല്ല 

4.   ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ഗ്പവർത്തിയുതെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ 

              തതന്ന  നിർബന്ധമായും  വയ്ദക്കണ്താണ്. 

5.  ഗ്പകൃതി  ംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെതു്ത ു 

               നെപ്പിലാക്കകു 



6.  ആസ്ഥി  ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ത്തി ദമറ്റിതന യും പഞ്ചായത്ത്  

             അധികൃതതരയും അറിയിക്കകു 

 തെോഴിലറുപ് രദ്ധെിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന പ്രവർത്തിരളുതടഫയലരുളിൽ 

ഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ട പ്രധോനതപട്ട 22 സരഖരതള രറുിച്ച് വോർഷ്ിര മോസ്റ്റർ 

 ർക്കലുർ രൃെയമോയി നിർസേ ങ്ങൾ നൽരനു്നണ്ു്ട,  

•  രവർ സരജ് 

•  തെക്്ക ലിസ്റ്റ ്

•  ആക്ഷൻ പ്ലോൻ സരോപി 

•  ജനരീയ എസ്റ്റിസമറ്റ് 

•   ോസേെിര അനമുെി 

•  ഭരണോനമുെി 

•  രൺതവർജീൻ ് വിവരങ്ങൾ 

•  തെോഴിൽ അസരക്ഷ 

•  വർക്്ക അതലോസക്കഷ്ൻ 

•  മസ്റ്റർ സറോൾ 

•  തമഷ്ർതമന്റ്  ക്ു്ക 

•   തമറ്റീരിയൽ വോങ്ങനു്നെിനളു്ള െീരമുോനം 

•   സവജ് ലിസ്റ്റ് 

•  ഫണ്ട് പ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

•  രോട്ടക്കരോർ 

•  3 ഘട്ടങ്ങളിതല സഫോസട്ടോരൾ 

•  പ്രവർത്തി രർൂത്തീരരണ  ോക്ഷയരപ്െം 

•  തമറ്റീരിയൽ  ില്ലുരൾ 

•             മസ്റ്റർ സറോൾ മവൂ്തമന്റ് സ്ലിപ് 

•  ജിസയോ ടോര് സഫോസട്ടോ 

•  സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിസപോർട്ട് 

•  സ റ്റ് ഡയറി 

 പ്രവർത്തി ഫയൽ രരിസ ോധനയുതട രതണ്ടത്തലരുൾ 

  രവർ സരജ് 

             വാർഷ്ികമാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം ഉള്ള കവർദപജ് ഫയലിൽ  കൂ്ഷിച്ചില്ല.  . 

  തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

         ഒര ുഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്പകാരം ഏതതാതക്ക ദരഖകൾ എവിതെ ഏത് 

ദപജ ുമതുൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്്ന മനസ്സിലാക്കവുാൻ ഉള്ള ഒര ുആധികാരിക 



ദരഖയാണ് തചക്്ക ലിസ്റ്റ്. തചക്്ക ലിസ്റ്റ് കൃതയമായി പരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്. ഓദരാ 

ദരഖയുതെയും ദപജ് നമ്പറംു ദരഖതപെതു്തിയിട്ടുണ്്. അത് ഒര ുഗ്പശം നീയമായ 

കാരയമാണ്. 

  ആക്ഷൻ പ്ലോൻ സരോപി 

           ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവർത്തി പഞ്ചായത്തിതല നെപ്പു വർഷ്തത്ത വാർഷ്ിക ആക്ഷൻ 

ോൻ ഉൾതപ്പട്ടതാണ് എന്ന് തതളിയിക്കാനളു്ള ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ ോൻ ദകാപ്പി. 

പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലകുളിലംു ആക്ഷൻ ോൻ ദകാപ്പി  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്് 

  എസ്റ്റിസമറ്റ് 

             ഒര ുഗ്പവർത്തി എങ്ങതന എഗ്ത അളവിൽ തചയ്യണതമന്്ന  ാദകിലതികമായി 

ഗ്പതിപാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ് പരിദശാധനയുതെ ഭാഗമായി 

കതണ്ത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളിലംു എസ്റ്റിദമറ്റ്  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്് 

 ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്സിലാകനു്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ഭാഷ്യിൽ ദവണം 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച ഒര ുഫയലിലംു ജനകീയ 

എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

  ോസേെിര അനമുെി രപ്െം 

  ഒര ുഗ്പവർത്തിക്്ക   ാദകിലതിക വിേഗ്ധരതുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്് എന്നളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ്  ാദകിലതികാനമുതി. പരിദശാധിച്ച മഴുുവൻ 

ഫയലകുളിലംു   ാദകിലതികാനമുതി പഗ്തമണു്ായിരനു്ന.ു  ാദകിലതികാനമുതി 

ദരഖതപ്പെതു്തി  ാദകിലതിക വിേഗ്ധർ അതിതനാപ്പം  തീയതി കെൂി ദചർദക്കണ്തണ്ു് 

അതിനാൽ ഇക്കാരയത്തിൽ ഗ്പദതയക ഗ്ശദ്ധ പലുർദത്തണ്താണ്. 

  ഭരണോനമുെി സരഖ  

 ഗ്പവർത്തി തചയ്യുന്നതിന്  നിർമ്മാണ സ്ഥാപനം നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

ദരഖ ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലകുളും  കൂ്ഷിദക്കണ്താണ് . പരിദശാധിച്ച 

പഞു്ചകമാനം നീർത്തെം കരൂാറ ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം എന്ന 

ഫയലിൽ  ഭരണാനമുതി ദരഖ  കാണവുാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല . LD/327949  എന്ന 

ഫയലിൽ ഭരണാനമുതി ദരഖ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. ഭരണാനമുതി ലഭിക്കനു്നതിന് 

 മർപ്പിക്കനു്ന ദരഖകളിൽ ഗ്ഗാമ ഭ അംഗീകാരത്തിന ുപകർപ്പ് 

ഉൾതപ്പെദുത്തണ്ത് ആയതിനാൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്ഗാമ ഭ തീരമുാനത്തിന് അതായത് 

ഗ്പവർത്തി ഗ്ഗാമ ഭ അംഗീകരിച്ചതിന് പകർപ്പും ഇദതാതൊപ്പം 

ദചർദക്കണ്താണ്.  

 ഡിമോൻഡ് സഫോo 

                        തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു നൽകനു്ന അദപക്ഷയാണ്  

ഡിമാൻഡ് ദഫാം . തതാഴിൽആവശയതപ്പട്ടവർക്്ക 15 േിവ ത്തിനളു്ളിൽ ദജാലി 



ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ാ  എന്ന്  അറിയാൻ  ഹായിക്കനു്ന ദരഖ കെൂിയാണ് ഡിമാൻഡ് ദഫാം. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ  ഡിമാൻഡ് ദഫാം  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്് 

  വർക്്ക അസലോസക്കഷ്ൻ സഫോം 

                      ഗ്പവർത്തി അനവുേിച്ചുതകാണ്് നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ നൽകനു്ന 

അനമുതിയാണ് വർക്്ക അതലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം. അദപക്ഷിച്്ച 15 േിവ ത്തിന ു

ള്ളിൽ ഗ്പവർത്തി അനവുേിച്ചു എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാം  ഹായിക്കംു.   

പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ വർക്്ക അതലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്്. 

 മസ്റ്റർ സറോൾ 

 തതാഴിലാളികളുതെ ഹാജർനില ദരഖതപ്പെതു്താനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് 

മസ്റ്റദറാൾ.  മസ്റ്റർദറാളുകളിൽ  ബി ഡി ഒ,  ത ഗ്കട്ടറി എന്നിവ തീയതി ഒപ്പ്  ീലംു  

പതിപ്പിദകണ്താണ്  എന്നാൽ ഒപ്പും  ീലംു മാഗ്തദമ മസ്റ്റർദറാളിൽ  കാണാൻ 

 ാധിച്ചുള്ളൂ.    മസ്റ്റർദറാളിൽ എം  ബക്ു്ക നമ്പറംു എം ബകു്കിൻതറ ദപജ് നമ്പറംു 

ദരഖതപ്പെതു്തിയതായി കണ്ില്ല . പരിദശാധിച്ച മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണത്തിന്തറ 

ഫയലിൽ മസ്റ്റർദറാളിൽ തവട്ടിതിരതു്തലകുൾ കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്്. എല്ലാ 

മസ്റ്റർദറാളിലംു തീയതി ദരഖതപ്പെതു്തിയതായി കണ്ില്ല.  തതാഴിലാളിൽ കെൂതുലംു 

ഏബ്ത ൻം്റ്  മാർക്്ക തചയ്തതായി കാണനു്നണ്ു്.  

  തവജ് ലിസ്റ്റ്  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലകുളിലംു തവജ് ലിസ്റ്റ്   കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.       

 തമഷ്ർതമന്റ്  ക്ു്ക  

                                 ഒര ുഗ്പവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം കൃതയമായ അളവിൽ ആണ് 

തചദയ്യണ്ത് എന്നംു തചയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്പകാരം തതന്നയാണ് എന്്ന മനസ്സിലാ 

ക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമന്റ് ബക്ു്ക. ത ഗ്കട്ടറി ഒപ്പും  ീലംു 

ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്് എകിലിലംു തീയതി ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരയത്തിൽ 

കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ പലുർദത്തണ്താണ് . ആരതുെ സ്ഥലത്താണ് ഗ്പവർത്തി നെന്നത് 

എന്്ന എം.ബകു്കിൽ ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്് അത് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാരയമാണ്  

 തമറ്റീരിയൽ ലിസ്്റ്റ 

 ഒര ുഗ്പവർത്തിക്്ക  ാദകിലതിക എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം ആവശയമളു്ള  ാമഗ്ഗികൾ 

വാങ്ങനു്നതിനളു്ള നെപെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്പതിപാേിക്കനു്ന ദരഖയാണ് തമറ്റീരിയൽ 

ലിസ്റ്റ്. തമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് . പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തികൾക്്ക തമറ്റീരിയൽ 

ബാധകമല്ല  

 ഫണ്ട് പ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

   മസ്റ്റർദറാളിൽ ദവജ് ലിസ്റ്റും അന ുരിച്്ച തതാഴിലാളിക്്ക ദവതനം 

സകമാറിതയന്്ന ഉറപ്പിക്കാനളു്ള ദരഖയാണ് ഫണ്് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ എന്നാൽ 



പരിദശാധിച്്ച 2ഫയലിലംു ദരഖ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഇക്കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ 

ഗ്ശദ്ധ പലുർദത്തണ്താണ്.  

 തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ആൻഡ്  ില്ല് 

                ാധന ാമഗ്ഗികൾ ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾക്്ക  ാമഗ്ഗികൾ 

വിതരണം തചയ്തതിന് ബില്ലുകളും വൗച്ചറകുളും പരിദശാധിദക്കണ്താണ്. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ മിഷ്ൻ ദബാർഡിൻതറ ബില്ല് കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്് 

 3 ഘട്ടങ്ങളിതല സഫോസട്ടോപ്രോഫ് 

                     ഒര ുഗ്പവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ുമൻുപ് ഗ്പവർത്തി നെന്നതുകാണ്ി 

രിക്കദുമ്പാൾ ഗ്പവൃത്തി പർൂതത്തിയായ തിന് ദശഷ്മളു്ള മനൂ്ന ുഘെങ്ങളിതല 

ദഫാദട്ടാ ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ  കൂ്ഷിദക്കണ്താണ്. പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 3 

ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.  

 പ്രവർത്തി രർൂത്തീരരണ  ോക്ഷയരപ്െം 

                           ഗ്പവർത്തി പർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിനളു്ള ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി 

പർൂത്തീകരണം  ാക്ഷയപഗ്തം. കായലകുളിലംു ഗ്പവർത്തി പർൂത്തീകരണ 

 ാക്ഷയപഗ്തം ഉണ്ായിരനു്ന.ു 

 മസ്റ്റർ സറോൾ മവൂ്തമന്റ് സ്ലിപ് 

                 ഒര ുഗ്പവൃത്തിയുതെ ഓദരാ ഘട്ടതത്തയും മസ്റ്റർദറാൾ  അനവുേിച്ചു 

തതാഴിലാളികൾക്്ക ദവതനം നൽകനു്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളും 

ഏതതാതക്ക തീയതികളിൽ നെന്ന ുഎന്്ന മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ 

മവ്ൂതമന്റ്ലിപ് . പരിദശാധിച്ച 2ഫയലകുളിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ  മവ്ൂതമന്റ് ലിപ്  

ഉണ്ായിരനു്ന.ു 

 സ റ്റ് ഡയറി  

                    മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം  ംസ്ഥാന ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന 

 ഗു്പധാന ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുതെ  തുാരയത തതാഴിലാളികളുതെ 

അവകാശങ്ങൾ  ാമഹൂയപകിലാളിത്തം, പദ്ധതി ആരംഭിച്ച മീറ്റിംഗ് എന്നിവ 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പുവരതു്തനു്നണ്ു് എന്നതിനളു്ള ആധികാരിക  ദരഖ 

കെൂിയാണ്  സ റ്റ് ഡയറി. പരിദശാധിച്ച പഞു്ചക്കമാനം നീർത്തെം കരൂാറാ 

ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം രണ്ാം ഘട്ടം എന്ന ഫയലിൽ ഡയറി 

 കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല.L D327949എന്ന  ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി    കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. സ റ്റ് 

ഡയറി മഴുുവനായും പരൂിപ്പിച്ചതായി കണ്ില്ല  

   

  



 വിജിതലൻ ് ആൻഡ് സമോണിറ്ററിങ് രമ്മിറ്റി (ജോപ്രെ സമൽസനോട്ട  മിെി) 

                ഓദരാ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലംു അഞ്്ച അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്ഗത ദമൽദനാട്ട 

 മിതി രപൂീകരിദക്കണ്ത് ആണ് . ഗ്പവർത്തി സ്ഥല  ന്ദർശനം,  

തതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നെത്തൽ ,  ദരഖകളുതെ പരിദശാധന, 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥല  ൗകരയങ്ങളുതെ പരിദശാധന, ഗ്പവർത്തിയുതെ ഗുണനിലവാരം 

നിർണയിക്കകു, തകു നിർണയം, ഗ്പവർത്തിയിലെുനീളമളു്ള റിദപ്പാർട്ടിംഗ്,  

ഗ്പവർത്തിയുതെ  വഭാവതത്ത  ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരതു്തൽ 

എന്നിവയാണ് വി  എം  ി യുതെ ഗ്പധാന ചമുതല. നിലവിൽ 3 അംഗങ്ങളുള്ള 

വിജിലൻ ്& ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഇവരതുെ വിവരങ്ങൾ താതഴ 

പറയുന്ന.ു 

 

ഗ്കമനമ്പർ  ദപര്  

1 ദഗ്പമൻ 

2 രാജൻ െി.പി 

3 ഹരീഗ്ന്ദൻ 

  

  

 സറോസ്ഗോർ േിവ ം 

           വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ ോൻ ഗ്പകാരം എല്ലാ പഞ്ചായത്തകുളിലംു ദറാസ്ഗാർ 

േിവ ം ആചരിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുണ്് എന്നാൽ തമാദകരി പഞ്ചായത്ത് 

നാളിതവുതരയായി ദറാസ്ഗാർ േിവ ം ആചരിച്ചതായി ദരഖകളിൽ തതളിവകുൾ 

ഇല്ല.  

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സ ോർഡ് 

                     വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം ഗ്പവർത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ 

സ്ഥലങ്ങളിലംു ഗ്പവർത്തിയുതെ വിശേമായ വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ നിശ്ചിത 

വലിപ്പത്തിലളു്ള ഒര ുഡി ്ദേ ദബാർഡ് സ്ഥാപിദക്കണ്തണ്ു്. ഓഡിറ്റ്  

കാലയളവിലളുള  ഗ്പവർത്തികളിൽ  ി .ഐ ബി . കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്്. 

 സമറ്റ്  

                 തതാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവർത്തിയുതെ ദമൽദനാട്ടം, തതാഴിൽ കാർഡ്, സ റ്റ് 

ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവ കൃതയമായി പരൂിപ്പിക്കൽ തതാഴിലാളികളുതെ ഹാജർ  



ഉറപ്പുവരതു്തകു,  ലീവ് മാർക്്ക തചയ്യുക,  പണിസ്ഥലത്ത് ദവണ്  ൗകരയങ്ങൾ 

ഉദണ്ാ എന്്ന ഉറപ്പു വരതു്തൽ എന്നിവയാണ് ദമറ്റുമാരതുെ കെമകൾ.  

നിയമഗ്പകാരം 15 േിവ ം കഴിയുദമ്പാൾ പതുിയ ദമറ്റിതന തതരതഞ്ഞെ ു

ക്കാവനു്നതാണ്. പഗ്ന്തണ്ാം വാർഡിൽ നിലവിൽ ഗ്പ ീത  ആണ് മാറ്റിന്തറ  

സ്ഥാനം വഹിക്കനു്നത്.  ഓദരാ ഗ്പവർത്തിക്കംു ദമറ്റ് മാറി വരാറണ്ു് എന്നാണ് 

തതാഴിലാളികൾ നിന്നംു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

രഞ്ചോയത്തിൽ  കൂ്ഷിക്കണ്്ട  7രജിസ്റ്ററരുൾ   

  1)തെോഴിൽ രോർഡിനളു്ള രടുും ോസരക്ഷയുതട രജിസ്റ്റർ  

2)പ്രോമ ഭ  രജിസ്റ്റർ  

3)തെോഴിൽ ആവ യതരട്ടെംു തെോഴിൽ അനവുേിച്ചെംു  0 ന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

4)പ്രവർത്തി ലിസ്റ്റും, െിലവംു വി േം ങ്ങളും  ം ന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

5)സ്ഥിര ആസ്തിരളുതട രജിസ്റ്റർ  

6) ോധന രജിസ്റ്റർ  

7)രരോെി രജിസ്റ്റർ  

. 1.  തെോഴിൽ രജിസ്റ്റർ  

                         തമാദകരി പഞ്ചായത്തിൽ തതാഴിലാളികൾ അവർക്്ക എഗ്ത േിവ ം 

തതാഴിൽ ലഭിച്ചു എന്നംു ആതക ദവതനം എഗ്ത ലഭിച്ചുതവന്നംു ഏതതാതക്ക 

ഗ്പവർത്തികൾ നെത്തിതയന്നംു വിശോംശങ്ങളാണ് തതാഴിൽ രജിസ്റ്ററിൽ 

 കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

2.പ്രവർത്തി െിലവംു വി േോം ങ്ങളും  ം ന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

                         തതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെതു്ത് നെത്തനു്ന ഗ്പവർത്തനങ്ങതള 

കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗ്പവർത്തി രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി  കൂ്ഷിദക്കണ്താണ്. 

പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവർത്തിതയ കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.  

3.സജോ ് രോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

                     ദജാബ് കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ്   അതിൽ പാർട്്ട  A,B,C,D 

 കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്് അതിൽ ദജാബ് കാർഡ് നമ്പർ,  ദപര്,  ഡിമാൻഡ് തചയ്ത  

തതാഴിൽേിനങ്ങൾ, വർക്്ക തചയ്ത  േിനങ്ങൾ, വർക്്ക ദകാഡ്,  ലഭിച്ച ദവതനം എന്നിവ 

ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്. 



4.രരോെി രജിസ്റ്റർ 

       2010 2011 വർഷ്ത്തിൽ  2 പരാതി ഉള്ളതായി കണ് ുഅത് പരിഹരിച്്ച തായും കണ്.ു 

2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015വർഷ്ത്തിൽ പരാതി ഉള്ളതായും ഇല്ലാത്ത തായും 

എഴുതിയിട്ടില്ല 2016- 2017 വർഷ്ത്തിൽ ഒര ുപരാതി ലഭിച്ചതായി കാണനു്ന ുഅതിന്തറ 

റിദപ്പാർട്്ട  മർപ്പിച്ചതായും  ാക്ഷയതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്. 2017- 2018 വർഷ്ത്തിൽ ഒര ു

പരാതി ലഭിച്ചതായും അത് പരിഹരിച്്ച ആയും കാണനു്ന.ു 2018 -2019 വർഷ്ങ്ങളിൽ പരാതി 

ഇല്ല. 

5. തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 തമാദകരി പഞ്ചായത്തിൽ തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. 

6. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 

         തമാദകരി പഞ്ചായത്തിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല 

7. പ്രോമ  ഭ രജിസ്റ്റർ 

      ഗ്ഗാമ  ഭാ രജിസ്റ്റർ കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

രതണ്ടത്തലരുൾ 

   >   വാർഷ്ിക മസ്റ്റദറാൾ   ർകലുർ ഗ്പകാരമളു്ള കവർ ദപജ് കൃതയമായി ഫയലിൽ     

          കൂ്ഷിചിട്ടില്ല  

 > ഡിമാൻഡ് തചയ്യുന്ന തതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായി തതാഴിൽ  നൽകാറില്ല. 

>മഴുുവൻ തതാഴിലാളികൾക്കംു പഴയ തതാഴിൽ കാർഡ് പതുകു്കി പതുിയ തതാഴിൽ കാർഡ് 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നംു അനവുേിച്ചിട്ടുണ്് എന്നാൽ തതാഴിൽ കാർഡ് പതുകു്കനു്ന  

 മയത്ത് ദഫാദട്ടാ തതാഴിലാളികൾ  വന്തo ചിലവിൽ എെതു്ത് തകാെകു്കകുയാണ് 

തചയ്തത്.  

> തതാഴിലാളികൾക്്ക  കെുി തവള്ളം, തണൽ എന്നിവ ലഭയമാദകണ്ത്  നിർവഹണ 

ഏജൻ ിയുതെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്  

> കരൂാറാ  12ആം വാർഡിൽ ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് തതാഴിൽ ആവശയതപൊറളു്ളത്. 

തതാഴിലാളികൾ  വന്തം നിലയ്ക്്ക ആവശയതപ്പെറില്ല.  

 

 

  



നിർസേ ങ്ങൾ  

 തതാഴിൽ കാർഡ് പർൂണമായും തതാഴിലാളികൾക്്ക  ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ 

ഉൾതപ്പതെ ) നൽദകണ്താണ്.  

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്റു ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണം.  

 മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം നിർദേശങ്ങൾ ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

 കൂ്ഷിദക്കണ്തണ്.  

 തതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായതംു മൻുഗണന ഗ്കമതപ്പെദുത്തണ്ത്തിലംു 

ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെകു്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്തണ്ു്.  

 തതാഴിൽ അദപക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്് ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്കയും ആയതിന ുസകപറ്റു 

ര ീത്  നൽകകുയും തചദയണ്താണ്.  

 തതാഴിലാളികൾക്്ക  വിതരണം തചയ്ത പതുിയ തതാഴിൽ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായി ദരഖതപെതു്തനു്നതിനളു്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകകു.  

 മസ്റ്റർ ദറാൾ വാങ്ങനു്നതിനംു തിരിതക ഏൽപ്പിക്കനു്നതംു ദമറ്റ് മാർക്്ക തചലവാകനു്ന 

തകു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നംു നൽദകണ്താണ് 

  ഉദേയാഗസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്പ് തവക്കദുമ്പാൾ തീയതി കെൂി ദരഖതപ്പെദുത്ത 

ണ്താണ്. 

  വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങതള ഓദരാ വർഷ്വംു 

തതരതഞ്ഞെദുക്കണ്താണ്. വിഎം ി യുതെ അഭിഗ്പായങ്ങൾ സ റ്റ് ഡയറിയിൽ 

കൃതയമായ ദരഖതപ്പെദുത്തണ്താണ്. സ റ്റ് ഡിയറി മഴുുവനായി 

പരൂിപ്പിദക്കണ്താണ്. 

  മസ്റ്റർ ദറാൾ പരൂിപ്പിക്കനു്നതിതന കറുിച്്ച തതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായ 

നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ നിർവഹണ ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്താണ്. 

  പദ്ധതിയുതെ ശരിയായ രീതിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് വി എം  ിയുതെ 

ഇെതപെലകുൾ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ാദവണ്തണ്ു്. 

  തതാഴിലറുപ്പിൽ ഏതറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവർത്തികളുതെ ആസ്തികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന് ആവശയമായ  ാദകിലതിക നിർദേശങ്ങൾ തതാഴിലാളികൾക്്ക 

ഓവർ ിയർ മാർ നൽദകണ്ത് പാലിക്കനു്നണ്ു് എന്്ന ഉറപ്പുവരദുത്തണ്തണ്ു്.  

    ആസ്തി വര്ധിപ്പിക്കനു്നതിനളു്ള ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെതു്ത ുനെത്തണം.    

  



അനബുന്ധം 1  

2018-19 ഒക്ദൊബർ മതുൽ മാർച്്ച വതര ഗ്പവർത്തി ഏതറ്റെതു്ത ുനെപ്പാക്കിയ  ഭവൂെുമയുതെ 

വിവരങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച 

1.പഞു്ചകമാനം നീർത്തെം കരൂാറ ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം രണ്ാം ഘട്ടം 

1.   നാദണാത്ത്  കഴുിച്ചാണ്ത്തിൽ മമ്മ.ു 

2. അബ്ദുൽ നാ ർ  

3. നി ാർ കല്ലംദകിലാരത്ത് ഇല്ലിക്ക 

4.  ശാരേ പതുിദയാട്്ട 

5. റ ാക്്ക നാദണാത്ത് 

6.  ചഗ്ന്ദൻ എെക്കഴുിയിൽ 

7. റാഷ്ിേ്ബിൽ അബ്ദുൾ കാേർ മ ൂ 

8. നബീ ,ു മബുീന നാദണാത്ത് തവങ്ങാെൻ 

9. അണിതയരി വാ  ു

10. പെിക്കൽ രാഘവൻ 

11. വയാലഗ്ബാൻ ലീല 

2. പഞു്ച കമാനാം നീർത്തെം കരൂാറ ഗ്പദേശതത്ത ആജീവനം തമച്ചതപ്പെതു്തനു്നതിന ു

ദവണ്ി പാട്ടകൃഷ്ിക്്ക നിലതമാരകു്കൽ 

1. വയലംഗ്ബാൻ ശാന്ത  

2.  വയലാഗ്ബാൻ രവീഗ്ന്ദൻ  

3. തചമ്പെത്ത്  രാജൻ 

4. ചഗ്ന്ദി 

5. മാധവി 

6.  ദമാട്ടമ്മൽ ചഗ്ന്ദൻ 

 

 

  



അന ുന്ധം 2   

2018-209 ഒക്ദൊബർ മതുൽ മാർച്്ച വതര 100 േിവ ം തതാഴിൽ തചയ്ത  തതാഴിലാളികളുതെ 

വിവരങ്ങൾ.  

പ്രമ 

നമ്പർ 

 സരര്   തെോഴില് രോർഡ് നമ്പർ 

1 ദേവി പതു്തൻവീട്ടിൽ  KL-02-007-004-012/10 

2 ദേവി െി  KL-02-007-004-012/102 

3 രതി െി  KL-02-007-004-012/107 

4 രാധ  ി തക  KL-02-007-004-012/11 

5  ാവിഗ്തി പി തക  KL-02-007-004-012/12 

6  ദരാജിനി  KL-02-007-004-012/13 

7 ലീല പി വി  KL-02-007-004-012/17 

8 ഗ്പമീള  KL-02-007-004-012/18 

9 രാധ  ി  KL-02-007-004-012/19 

10 വ ന്ത പി വി  KL-02-007-004-012/21 

11 പത്മാവതി  KL-02-007-004-012/22 

12 ഉഷ്  KL-02-007-004-012/25 

13 യദശാേ  KL-02-007-004-012/26 

14 വ ന്ത പതു്തൻപരുയിൽ  KL-02-007-004-012/29 

15 കൗ  ുവണ്ണാന്തറ മീത്തൽ  KL-02-007-004-012/31 

16 വിദനാേിനി െി പി  KL-02-007-004-012/345 

17  ദരാജിനി  ി തക  KL-02-007-004-012/38 

18  ജുാത  ി  KL-02-007-004-012/39 

19 ഗ്പ ന്ന തക  KL-02-007-004-012/41 

20  ാവിഗ്തി  KL-02-007-004-012/42 

21  തി  KL-02-007-004-012/43 

22 ജാനകി െി തക  KL-02-007-004-012/44 

24 പാർവതി തക പി  KL-02-007-004-012/46 

25 രാധ  KL-02-007-004-012/49 

26 പത്മിനി  KL-02-007-004-012/5 

27 നിഷ് തക തക  KL-02-007-004-012/54 

28 മാധവി  KL-02-007-004-012/6 



29 ശാരേ  KL-02-007-004-012/7 

30 വ ന്ത  ി  KL-02-007-004-012/8 

31 ദഗ്പമ വി  KL-02-007-004-012/86 

32 നാരായണി ഉച്ചമ്പള്ളി  KL-02-007-004-012/9 

33 ചഗ്ന്ദി  KL-02-007-004-012/98 

 

     ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിന്  ഹായിച്ചവർ. 

  തതാഴിലറുപ്പ് വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥർ 

  വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 

  ദമറ്റ്മാർ 

  പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാഗസ്ഥർ 

  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െീം കണ്ണൂർ. 

 

  



തമോസരരി പ്രോമ രഞ്ചോയത്്ത  12ആം വോർഡ് എ തര ജി സ്മോരര 

വോയന ോലയിൽ വച്ച് സവരസുന്നരം 3 മണിക്്ക നടന്ന സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

പ്രോമ ഭയിതല നിർസേ ങ്ങളും െീരമുോനങ്ങളും 

നിർസേ ങ്ങൾ 

● തതാഴിൽേിനം 200 േിവ മായി വർധിപ്പിക്കണം  

● സകയുറ, യൂണിദഫാം ,തതാപ്പി ,കണ്ണെ, പണിയായുധങ്ങൾ, മഴദക്കാട്്ട എന്നിവ 

ആവശയമാണ്  

● എ പി എൽ ,ബി പി എൽ എന്നിങ്ങതന ദവർതിരിവില്ലാതത എല്ലാവർക്കംു തതാഴിൽ 

തചയ്തു തകാെകു്കണം.  

● കളും നിർമ്മിക്കദുമ്പാൾ അതിന് ആഴം കടൂ്ടാൻ ഗ്ശമിക്കകു.  

● കരതനൽകൃഷ്ി, ക്ഷീരവിക നം തെുങ്ങിയവ നിർബന്ധമായും 

തതാഴിലറുപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെതു്ത ുനെത്തണം. 

● തതാഴിൽ ദവതനം 300 രപൂയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം  

● രാഘവൻ തമ ് തിരിയുതെ പിെിക മതുൽ പാറയുള്ളതിൽ  ശുീലയുതെ വീെ് വതര 

ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റ് തചയ്യുക.  

● അച്ചിദലാട്്ട താതഴ മതുൽ പഞു്ചക്കമാനം വതരയുള്ള ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റ് തചയ്യുക.  

● തെയണ നിർമ്മാണം സത കണ്ു് നിർമാണം എന്നിവ തതാഴിലറുപ്പിൽ ഏതറ്റെതു്ത ു

നെത്തണം.    

● കാലാവസ്ഥയ്ക്്ക അന ുൃതമായി തതാഴിൽ ലഭിക്കണം 

●ദമറ്റ് മാർക്്ക യാഗ്ത തചലവിനളു്ള തകു നൽകണം 

●കൃഷ്ിതയ ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കണം 

●മസ്റ്റർ ദറാളിന്തറ വലപു്പം കടൂ്ടണം 

●പതുിയ പദ്ധതികൾ ഉൾതപ്പെതു്തണം(ദമറ്റിരിയൽ വർക്്ക) 

രതണ്ടത്തലരുൾ 

●തതാഴിൽകാർഡ് തികച്ചും  ൗജനയമായി നൽകണം (ദഫാദട്ടാ ഉൾതപ്പതെ ) 

●വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം ഉള്ള  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

ഗ്പവർത്തി തെുങ്ങനു്നതിനമുമു്പ് സ്ഥാപിക്കകു  

●തപാത ുഗ്പവർത്തികൾക്്ക ഗ്പാധാനയം നൽകനു്ന  ആക്ഷൻ ോൻ രപൂീകരിക്കകു  

●14 േിവ ം കെൂദുമ്പാൾ പതുിയ മാറ്റുമാതര തതരതഞ്ഞെകു്കകു.  

●പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്ററകുൾ കൃതയമായി എഴുതി  കൂ്ഷിക്കകു.  

●വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ ത ർകയലൂർ ഗ്പകാരമളു്ള ദരഖകൾ ഫയലകുളിൽ കൃതയമായി 

 കൂ്ഷിക്കകു.  

●ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കകു       

 ●തതാഴിലാളികൾ ദറാ ് കാർ േിനം ആചരിക്കകു. 



●6മാ ം കെൂദുമ്പാൾ വിഎം ി അംഗങ്ങതള പതുകു്കകു.  

●ഉദേയാഗസ്ഥർ ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെതു്തദുമ്പാൾ തീയതി കെൂി ദരഖതപ്പെതു്തകു .   

 


