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               ആമുഖം 

 മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്ഗോമീണജനതയുകട 
ഉന്നമനത്തിനുും നിർമ്മോണത്തിനുും സഹോയെും ആയിട്ടുള്ള ഒരു 
പ്െഗ്രോവിഷ്െൃത പദ്ധതിയോണ്. 2005 കസപ്തുംബർ അഞ്ചിന് നിലവിൽ വന്ന 
കതോഴിലുറപ് നിയമും അതികന അടിസ്ഥോനകപടുത്തിയോണ് ഈ പദ്ധതി 
നടപിലോക്കി വരുന്നത് ഗ്ഗോമീണപ്മഖലയികല ഓപ്രോ െുടുുംബത്തിനുും മറ്റ് 
കതോഴിലുെൾ നഷ്ടമോവോകത അധിെമോയി 100 േിവസകത്ത അവിേഗ്ധ.  
െോയിെ കതോഴിൽ ഉറപോക്കുെ എന്നതിലൂകട ജനങ്ങളുകട ഉപജീവന മോർഗ്ഗും 
കമച്ചകപടുത്തുെ എന്നതോണ് ഇതിന് അടിസ്ഥോന ലക്ഷ്യും. കതോഴിലുറപ് 
പദ്ധതി അവെോശ അധിഷ്ഠിതവുും ആവശയോധിഷ്ഠിത വുമോയ 
പദ്ധതിയോണ്. കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി യുകട മറ്റ് ഗ്പധോന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പെൃതി 
വിഭവ പരിപോലനും ഇതിലൂകട ഓപ്രോ ഗ്പപ്േശകത്തയുും വിഭവ അടിത്തറ 
ശക്തമോക്കുെ, വരൾച്ച, മകണോലിപ്, കവള്ളകപോക്കും, വനനശീെരണും, 

െോലോവസ്ഥ വയതിയോനും, തുടങ്ങിയ പോരിസ്ഥിതിെ ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക് 
പരിഹോരും െോണുെ, ഉൽപോേന പരമോയ ആസ്തിെൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂകട 
േോരിഗ്േയ ലഘൂെരണും സുസ്ഥിരും ആക്കുെ, കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട 
മുഖയധോരയിപ്ലക്ക് സ്ഗ്തീെകള കെോണ്ടുവരുന്നതിനുും അവരുകട 
സോമ്പത്തിെവുും സോമൂഹിെവുമോയ ശക്തീെരണും ഉറപോക്കുെ 
എന്നിവയോണ് 

 

 പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പെോരും ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഗ്പപ്േശത്ത് നടപിലോക്കുന്ന എലലോ ഗ്പവൃത്തിെളുും പ്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു 
വിപ്ധയമോക്കുെയുും എന്ന ചട്ടത്തികല 17( 2 )വെുപ് ഗ്പെോരും 
നിഷ്െർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനകത്തപറ്റിയുും കപോതു ധനും 
കെലവഴിക്കുും എന്നതികനപറ്റിയുും പൗര സമൂഹും നടത്തുന്ന പരസയവുും 
സവതഗ്രവുമോയോ   പരിപ്ശോധനയോണ് പ്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. കതോഴിൽലുറപു 
നിയമഗ്പെോരും വർഷ്ത്തിൽ രണ്ട് തവണ പ്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമസഭെൾ 
എലലോ വോർഡിലുും നടപ്ത്തണ്ടതോണ്. പ്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമസഭ അഥവോ 
സോമൂഹിെ െണകക്കടുപ് എന്നതിലൂകട ഉപ്േശിക്കുന്നത് ഗ്പവർത്തി 
സ്ഥലങ്ങൾ അത് വർക്ക് സസറ്റുെൾ പ്നരിട്ട് സരർശിച്ച് കതോഴിലുറപ് 
കതോഴിലോളിെൾ ഓട് നിർവഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥപ്രോടുും അഭിമുഖും 
നടത്തിയതിലൂകട ലഭയമോയ പ്രഖെളുകട വിശേ പരിപ്ശോധനയിലൂകടയുും 
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്ഗ്െോഡീെരിച്ച് ഗ്ഗോമസഭെളുകട കപോതു സമൂഹകത്ത 
അറിയിക്കുെ എന്നതോണ്. ഇഗ്പെോരും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുകടയുും 



 
 

ഗ്ഗോമസഭെളിൽ വരുന്ന കതോഴിലുറപ് കതോഴിലോളിെളുകട 
അഭിഗ്പോയങ്ങളുകടയുും നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥരുകട അഭിഗ്പോയങ്ങളുകട 
അടിസ്ഥോനത്തിൽ മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് 
പദ്ധതിയുകട നടത്തിപികല സുതോരയതയുും ഉത്തരവോേിതവവുും 
ഊട്ടിയുറപിക്കുെ എന്നതോണ് പ്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവോ സോമൂഹിെ 
െണകക്കടുപ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വസ്തുതോപരമോയ െകണ്ടത്തലുെൾ ഇലൂകട 
കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട ഗുണപ്ഭോക്തോക്കളോയ ഗ്ഗോമീണജനതയുകട 
ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധതിയുകട കമച്ചകപട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനുും പ്സോഷ്യൽ 
മീഡിയയിലൂകട സോധിക്കുന്നു.  

 

 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മുതനാരുക് ഗ്പവർത്നങ്ങൾ 

1. പപരാവൂർ പലാക്ക്  ഓഫീസ് സന്ദർശിക്ുകയുും പ ായിന്റ് ബി ഡി ഒ 

യുമ്ായി പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക യൂണിറ്റക പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക പ്പപ്കിയ പസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റക പ്രാമ്സഭ എന്നിങ്ങനനയുള്ള കാരയങ്ങൾ സുംസാരിച്ചു 

2. ഫയൽ പരിപശാധന ഒന്നാും വാർഡിനെ ഒകപടാബർ 2018-മ്ാർച്ചക് 2019 

വനരയുള്ള ഫയെുകളുനട പരിപശാധന 

3. പ്പവൃത്തി സ്ഥെപരിപശാധന പരിപശാധിച്ചക ഫയൽ പ്പകാരും പ്പവൃത്തി 
കൃത്യമ്ായ അളവിൽ നടന്നിട്ടുപടാ എന്നുള്ള പരിപശാധന 

4. നപാത്ുപ്പവർത്തകർ നപാത്ു നങ്ങൾ എന്നിവരുമ്ായി നത്ാഴിെുറപ്പു മ്ായി 
ബന്ധനപ്പട്ട അഭിപ്പായ പശഖരണും 

5. ഫീൽഡിൽ നിന്നുും പശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയെുമ്ായി ത്ാരത്മ്യും നചയ്യൽ 

6. വീടുവീടാന്തരും ഉള്ള വിവരപശഖരണും 

7. നത്ാഴിൽ കാർഡ് പരിപശാധന,  ബാങ്കക പാസ് ബുക്ക പരിപശാധന 

8. റിപപ്പാർട്ടക ത്യ്യാറാക്ൽ 

 പഞ്ചായത്ിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്് വിവരങ്ങൾ 

 ആകെ കതോഴിൽ െോർഡ്                    -   3147 

 ആകെ കതോഴിലോളിെൾ                       -  4019 

 ആക്ടീവ കതോഴിൽ െോർഡ്               - 1602 

 എസ് സി                                                                 
-  23 



 
 

 എസ് ടി                                                                     
- 117 

 100 േിവസും കതോഴിൽ പൂർത്തിയോക്കിയത്  - 58 

                 

വാർഡിസല സതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധസപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ  

ആകറ്റീവ്  നത്ാഴിൽ കാർഡ്                    -     80 

ആകറ്റീവ് നത്ാഴിൊളികൾ                            -      45 

100 ദിവസും നത്ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്ിയത്           -    0 

 

 

 

 

 

 

 

 അവകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.  സതാഴിൽ ോർഡുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ോരയങ്ങൾ  

       മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പെോരും 
അവിേഗ്ധ െോയിെ       കതോഴിൽ കെയ്യോൻ തോല്പരയമുള്ള ഏകതോരു 
െുടുുംബത്തിനുും കതോഴിൽ െോർഡിന് പ്വണ്ടി അപ്പക്ഷ്ിക്കോും. കതോഴിൽ 
െോർഡിന് അപ്പക്ഷ് നൽെിയ എലലോ െുടുുംബങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനെും 
തിെച്ചുും സൗജനയമോയി കതോഴിൽെോർഡ് ലഭിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ വാർഡിനെ  
കതോഴിലോളിെളുമോയി സുംസോരിച്ചപ്പോൾ മ്ുഴുവൻ നത്ാഴിൊളികൾക്ുും 

15ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നത്ാഴിൽ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുടക എന്നാണ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്. പുതിയ കതോഴിൽ െോർഡിനുപ്വണ്ടി അപ്പക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്തുും 
കതോഴിൽ െോർഡ് നൽെുന്ന സമയത്തുും പ് ോപ്ട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് 
പ്വണ്ടിയുള്ള കെലവ് കതോഴിലോളി വഹിക്കുന്ന സോഹെരയമോണ് 
നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിയമലുംഘനമോണ്.  

 കതോഴിൽ െോർഡ് ഒരു ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ്. അതുകെോണ്ടുതകന്ന 
കതോഴിൽ െോർഡുെൾ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതിന്കറ പൂർണ ഉത്തരവോേിതവും 
കതോഴിലോളിെൾക്കോണ്. ഈ വോർഡിൽ മുഴുവൻ കതോഴിലോളിെളുും 
കതോഴിൽ െോർഡ് അവരുകട െയ്യിൽ ത്നന്നയാണ്  സൂക്ഷ്ിക്ാറുള്ളത് 

എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

2.  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന  ംബന്ധിച്ച് 



 
 

 കതോഴിൽ െോർഡ് ഉള്ള ഏകതോരു കതോഴിലോളിക്കുും കതോഴിൽ 
ആവശയകപടോനുും ഇതുമോയി ബന്ധകപട്ട് ആസൂഗ്തണ ഗ്പഗ്െിയയിൽ 
പങ്കോളിയോെോനുും  ഉള്ള അവെോശും ഉണ്ട് കതോഴിൽ ആവശയകപട്ട് 15 
േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ ലഭയമോയികലലങ്കിൽ കതോഴിലിലലോയ്മ 
പ്വതനും ലഭിക്കോനുള്ള അവെോശും കതോഴിലോളിെൾക്ുടക.  
 

 ഈ വോർഡിൽ ഗ്ഗൂപോയി പ്മറ്റ് മുപ്ഖനയോണ് കതോഴിെിനു  അപ്പക്ഷ് 
നൽെുന്നത്. അപ്പക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ 
ലഭിക്കോറുണ്ട് എന്നോണ് കതോഴിലോളിെൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

3.  തതാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച് 
 കതോഴിലുറപ് നിയമഗ്പെോരും കതോഴിൽ ആവശയകപട്ട് 15 
േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ നൽെിയിരിക്കണും. അലലോത്തപക്ഷ്ും 
കതോഴിൽരഹിത പ്വതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഈ വോർഡികല 
കതോഴിലോളിെൾക്ക് കതോഴിൽ അപ്പക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തിനെും തകന്ന 
കതോഴിൽ ലഭിക്കോറുണ്ട്. ഗ്പവർത്തിയുകട  യലിൽ 15 
േിവസത്തിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ ലഭയമോയിട്ടുണ്ട് 

4.  തഷ്ൽഫ് ഓഫ്  തഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്ുനതിനുള്ള അവകാശം 

 അടുത്ത അഞ്ചുവർഷ്പ്ത്തക്ക് ഏകറ്റടുക്കോവുന്ന പ്ഗ്പോജക്ടുെളുകട 
സമോഹോരമോണ് കസൽഫ് ഓഫ് കഗ്പോജക്ട് അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ 
െർച്ച കെയ്ത് നിർപ്േശങ്ങൾ സമോഹരിച്ചക  വോർഡ് തലത്തിൽ 
പ്ഗ്െോഡീെരിച്ചത് ഗ്ഗോമസഭയിൽ അവതരിപിച്ച മുൻഗണനോഗ്െമും 
നിശ്ചയിച്ച് അുംഗീെരിക്കുന്നത്. അതുകെോണ്ടുതകന്ന നഷ്ൽഫ് ഓഫ് 

കഗ്പോജക്ട് തയ്യോറോക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവെോശും 
കതോഴിലോളിെൾക്ുണ്ട് കതോഴിൽ െകണ്ടത്തുന്നതിന് കതോഴിലോളിക ളുകട  
ഭോഗത്തുനിന്ന് പങ്കോളിത്തും ഉണ്ടോെുന്നുണ്ട്.  കതോഴിലുറപ്പിന്റ   

അനുവേനീയമോയ ആസ്തി വിെസന ഗ്പവൃത്തിെൾ െകണ്ടത്തുന്നതിന് 
വിവിധ പ്മഖലയിലുള്ള അവരുകട പങ്കോളിത്തും ഉണ്ടോപ്വണ്ടതോണ് 
വോർഡികല കതോഴിലോളിെൾ നഷ്ൽഫ് ഓഫ് കഗ്പോജക്ട് 
തയ്യോറോക്കുന്നതിനുും പങ്കോളിെളോെോറുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്  . 

5.  യാഗ്ത തെലവ്  ംബന്ധിച്ച് 
 കതോഴിലോളിെൾക്ക് തോമസ സ്ഥലത്തു നിന്നുും അഞ്ചു െിപ്ലോമീറ്റർ 
െുറ്റളവിനുള്ളിൽ കതോഴിൽ ലഭിക്കുവോൻ ഉള്ള അവെോശും ഉണ്ട് 
അങ്ങകന അലലോത്ത പക്ഷ്ും യാപ്ത്ാബത്ത ആയ  െൂലിയുകട 10 ശതമോനും 
അധിെ പ്വതനും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവെോശും നത്ാഴിെകൾക്ക ഉണ്ട്. 
ഈ വോർഡികല കതോഴിലോളിെൾ അഞ്ചുെിപ്ലോമീറ്റർ പരിധിക്കപുറും 
കതോഴിലുറപ് ഗ്പവർത്തിയിൽ ഏർകപട്ടിട്ടിലല എന്നതോണ് 
കതോഴിലോളിെളിൽ നിന്നുും  അറിയോൻ െഴിഞ്ഞത് 

6.  ഗ്പവർത്ി സ്ഥലതത്  ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 
നിയമും അനുശോസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൗെരയങ്ങൾ എലലോ 
ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുും ഉണ്ടോയിരിക്കണും കതോഴിലോളിെൾക്ക് 



 
 

ആവശയമോയ െുടികവള്ളും വിഗ്ശമിക്കോനുള്ള തണൽ ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് 
െിറ്റ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥോന സൗെരയങ്ങൾ ലഭിപ്ക്കണ്ടത് 
കതോഴിലോളിെളുകട അവെോശമോണ് 

 ഈ വോർഡികല നത്ാഴിൊളികൾക്ു  പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുും 
അടിസ്ഥോന സൗെരയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതോണ് കതോഴിലോളിെളിൽ 
നിന്നുും അറിയോൻ െഴിഞ്ഞത് 

7.  ദവതനം ലഭ്യമാക്ുനത്  ംബന്ധിച്ച് 
 കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമത്തികല കസക്ഷ്ൻ 3(2) ഗ്പെോരും ഓപ്രോ 
ഗ്പവർത്തിയുും പൂർത്തിയാക്ി പഞ്ചോയത്തിൽ സമർപിച്ച 15 
േിവസത്തിനെും കതോഴിലോളിെൾക്ക് പ്വേനും ലഭിപ്ക്കണ്ടതോണ് 
എന്നോൽ ഓഡിറ്റിനു  വിപ്ധയമോക്കിയിട്ടുള്ള  ഗ്പവർത്തിയുകട െൂലി 
ഇത്ുവനര കിട്ടിയിെല എന്നോണ് കതോഴിലോളിെളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.  

8.  തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന അപകടങ്ങതള  ംബന്ധിച്ച് 
 മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ 
കതോഴിലോളിെൾക്ക് കതോഴിലിടങ്ങളിൽ കവച്ച് ഏകതങ്കിലുും 
തരത്തിലുള്ള അപെടും സുംഭവിച്ചോൽ കഷ്ഡയൂൾ 2 (5) ഗ്പെോരവുും 
അദ്ധയോയും 9 കല പരോമർശങ്ങളുകട അടിസ്ഥോനത്തിലുും െിെിത്സ 
ആവശയമോയി വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുെളുും ബന്ധകപട്ട ബിലലുെൾ 
ഹാ രാക്ുന്ന മ്ുറയ്ക്ക്ക െഭിപക്ടത്ാണ് .  25000 രൂപ മ്രണും 

സുംഭവിച്ചാൽ കതോഴിലോളിെളുകട െുടുുംബത്തിന് ലഭയമോപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

ഈ വാർഡിനെ നത്ാഴിൊളികൾക്ു ചികിത്സാ ചിെവ് െഭിച്ചിട്ടുടക 
എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

9.  പരാതി പരിഹാരം 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി നിയമഗ്പെോരും( കഷ്ഡയൂൾ 19) സമയബന്ധിതമോയി 
പരോതി പരിഹോരത്തിന് ഉള്ള അവെോശും നിയമും 
നിഷ്െർഷ്ിക്കുന്നുണ്ട് പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപട്ട പരോതിെൾ പ് ോൺ 
മുപ്ഖനയുും പ്ടോൾഗ് ീ നമ്പർ ഉപപ്യോഗിച്ച് പ്രഖോമൂലും എഴുതി 
നൽെിയുും ഇകമയിൽ വഴിയുും സമർപിക്കോവുന്നതോണ് പ്ടോൾഗ് ീ 
നമ്പർ പഞ്ചോയത്തിൽ ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ടതോണ് ീൽഡ് 
സരർശനത്തിന്റനറ ഭോഗമോയി കതോഴിലോളിെളുമോയി സുംസോരിച്ചപ്പോൾ 
ഇതുവകര പരോതി നൽെിയിട്ടിലല എന്നോണ് അറിയോൻ െഴിഞ്ഞത്. 

10.  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്ുനതിനുള്ള അവകാശം 

കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റടുത്ത് നടപിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ 
ഗ്പവൃത്തിെളുും വർഷ്ത്തിൽ രടു ത്വണ പ്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു 
വിപ്ധയമ്ാക്ണും എന്നക  കസക്ഷ്ൻ 17(2) നിഷ്െർഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. 
കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്റടുത്ത ഗ്പവർത്തിെളുകട സോമൂഹിെ  
െണകക്കടുപ് നടത്തുന്നത്ിന്റ പങ്കോളിെൾ ആവോൻ ഉള്ള അവെോശും 
കതോഴിലോളിെൾക്ക് ഉണ്ട്. 
 

 ദറാസ്ഗാർ േിനം  



 
 

              നത്ാഴിൽ ആവശയകത് കൃത്യമ്ായ ര ിസ്റ്റർ നചയ്യുന്നത്ിനുും 

നത്ാഴിൊളികളുനട അവകാശങ്ങൾ അവനര പബാധയനപ്പടുത്തുന്നത്ിനുും 

പരാത്ികൾ പരിഹരിക്ുന്നത്ിനുമ്ായി പറാസ്രാർ ദിനും 

സുംഘടിപ്പിപക്ടത്ുടക. വാർഷ്ിക മ്ാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചക എെലാ 

പഞ്ചായത്തുകളുും പറാസ്രാർ ദിനും ആചരിക്ണും എന്നക  
നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നുടക.  ഈ വാർഡിനെ നത്ാഴിൊളികളിൽ നിന്നുും ഇത്ു 
വനര പറാസ്രാർ ദിനും ആചരിച്ചിട്ടിെല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

 

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

 

      കതോഴിലുറപ് പദ്ധതിയുകട സുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിന് 
പ്വണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണ് സിറ്റിസൺ ഇൻ ർപ്മഷ്ൻ പ്ബോർഡ് 
ഗ്പവർത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അത്ായത്  എസ്റ്റിപമ്റ്റക ത്ുക, 

സോധന പവത്ന ഘടങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ചിെവ്,  കതോഴിൽേിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
വിവരങ്ങൾ സോധോരണ  നങ്ങൾക്ുും ഗുണപ്ഭോക്തോക്കൾക്ുും  
മനസ്സിലോെുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ടത്ാണ്. ഓപ്രോ 
ഗ്പവർത്തിയുനടയുും  ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്ബോർഡ് 
സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട് െഴിഞ്ഞ സോമ്പത്തിെ വർഷ്ത്തിൽ 
നടന്നിട്ടുള്ളതുും ഓഡിറ്റ് ന്  വിപ്ധയമോക്കിയ LD/320551 എന്ന ഗ്പവർത്തി   
സ്ഥെത്തക് ഒഴിനക എെലാ സ്ഥെത്തുും സിറ്റി സൺ ഇൻ ർപ്മഷ്ൻ പ്ബോർഡ് 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.  
 

                    ജാഗ്ഗത ദമൽദനാട്ട  മിതി 

 ഓപരാ പഞ്ചായത്തിെുും അഞ്ചക അുംരങ്ങൾ എങ്കിെുും ഉള്ള  ാപ്രത് 

പമ്ൽപനാട്ട സമ്ിത്ി രൂപീകരിപക്ടത്ാണ് ഇത്ിൽ പട്ടിക ാത്ി-
പട്ടികവർഗ്ഗ  വിഭാരങ്ങൾക്ക പവടപ്ത് പ്പാധാനയും 

നൽപകടത്ാണ്.പകുത്ി പപർ സ്പ്ത്ീകൾ ആയിരിപക്ടത്ാണ്. 

അദ്ധ്യാപകർ, അുംരൻവാടി വർക്ർ,  സവയും സഹായ സുംഘത്തിനെ 

അുംരങ്ങൾ, പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക റിപസാഴ്സസ് പപഴ്സസൺ മ്ാർ ഉപപഭാകൃത് 

സമ്ിത്ികൾ, യുവ ന ക്ലബ്ബുകൾ,  നപാത്ുസമ്ൂഹ സുംഘടനകൾ 

ത്ുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നുും വി ിെൻസ് ആൻഡ് പമ്ാണിട്ടറിുംഗ് കമ്മിറ്റി 
അുംരങ്ങനള നത്രനഞ്ഞടുക്ാവുന്നത്ാണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ 

കാെയളവിപെക്ക  വിഎുംസി അുംരങ്ങനള നിയമ്ിപക്ടത് 

പ്രാമ്സഭയാണ്. പ്പവർത്തി സ്ഥെ സന്ദർശനും നത്ാഴിൊളികളുമ്ായി 
ആശയവിനിമ്യും നടത്താൻ പരഖകളുനട പരിപശാധന,  പ്പവർത്തി  സ്ഥെ  

സൗകരയങ്ങളുനട പരിപശാധന,  പ്പവർത്തികളുനട രുണനിെവാരും 

നിർണയിക്ൽ, ത്ുക നിർണ്ണയും പ്പവർത്തിയിൽ ഉടനീളമ്ുള്ള 

റിപപ്പാർട്ടിുംഗ് പ്പവൃത്തിയുനട സവഭാവനത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള 

രുണപരമ്ായ വിെയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ്  പ്പധാന ചുമ്ത്െ.വി എും 

സി  എെലാ പ്പവൃത്തികളുും പരിപശാധിപക്ടത്ുും  മ്ൂെയനിർണയും 



 
 

പരഖനപ്പടുപത്തടത്ുും  പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക സമ്യത്തക അവ പ്രാമ്സഭയിൽ 

സമ്ർപ്പിപക്ടത്ുമ്ാണ്. വി എും സി  റിപപ്പാർട്ടക ഒരു നപാത്ു പരഖയായി 
കരുപത്ടത് ആവശയനപ്പടുന്നത്നുസരിച്ചക ഒരു നപാത്ു പരഖയായി 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും െഭിപക്ടത്ുമ്ാണ്.  . ഈ വാർഡിൽ നാല്  

ആളുകൾ ആണ് വി എും സി അുംരങ്ങൾ ആയി പ്പവർത്തിക്ുന്നത് .  

 

                           വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിംഗ് േമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ. 

                                          V P െീെ  

                                           ചപ്ന്ദിക P 

                                           ഷഷ്നി   K J  

                                            മ്ുഹമ്മദ്  P K  

 

 

 ദമറ്റ് 
 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്മൽപ്നോട്ടും വഹിപ്ക്കണ്ടത് പ്മറ്റ് ആണ് 
കതോഴിലോളിെൾ ഓപ്രോ േിവസവുും െൃതയമോയി 
പ്ജോലിനചയ്യുന്നുനടന്നക ഉറപ്പക വരുത്തുകയുും  നത്ാഴിൽ കാർഡ്, 

മ്സ്റ്റർപറാൾ, ഷസറ്റക ഡയറി എന്നിവയിൽ ആവശയമ്ുള്ള വിവരങ്ങൾ 

പരഖനപ്പടുത്തുകയുും അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ കതോഴിലിടങ്ങളിൽ 
ഉകണ്ടന്ന് ഉറപു വരുത്തുെയുും പ്വണും. ഈ വോഡിൽ  ഷഷ്നി  ആണ് 
പ്മറ്റ് ആയി പ്പവർത്തിക്ുന്നത്.  

 പദ്ധതി ആരംഭ് മീറ്റിംഗ് 

 കതോഴിലുറപ് നിയമും കഷ്ഡയൂൾഡ് 22 ഗ്പെോരും ഒരു ഗ്പവർത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഏകതങ്കിലുും ഒരു കപോതുസ്ഥലപത്താ 

കതോഴിലിടങ്ങളിപൊ  കവച്ച് പ്െരുന്ന കതോഴിലോളിെളുകടയുും 
നിർവ്വഹണ  ഉപ്േയോഗസ്ഥരുകടയുും സുംയുക്ത പ്യോഗമോണ് പദ്ധതി 
ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്. വോർഡ് കമമ്പറുകട സോന്നിധയത്തിൽ പ്െരുന്ന 
പ്യോഗത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥർ പ്പവർത്തിയുമോയി ബന്ധകപട്ട 
വിവരങ്ങകളലലോും കതോഴിലോളിെൾക്ക് വിശേീെരിച്ചു 
കെോടുപ്ക്കണ്ടതോണ്. ഓഡിറ്റിന്റ   വിപ്ധയമോയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയുകട 
ഫയെിൽ പദ്ധ്ത്ി ആരുംഭമ്ീറ്റിുംഗ്  പരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുടക.   

 

 സതാഴിലാളിേളുസെ േെമേൾ 

  നത്ാഴിെിടങ്ങളിൽ സമ്യനിഷ്ഠ പാെിക്ുക 

  നത്ാഴിൽ നചയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ രാവിനെയുും ഷവകുപന്നരവുും 

കൃത്യമ്ായി ഒപ്പക  പരഖനപ്പടുത്തുക 

  നത്ാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാ ർ കൃത്യമ്ായി പരഖനപ്പടുത്തി എന്നക പമ്റ്റക് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക 



 
 

  നപ്പാ കറ്റക മ്ീറ്റിുംഗ്, പ്രാമ്സഭകൾ,  നത്ാഴിെുറപ്പക പ്രാമ്സഭകൾ 

എന്നിവയിൽ പനങ്കടുക്ുക 

  കൃത്യത്പയാനട പ ാെി നചയ്യുക 

  നത്ാഴിെിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക വസ്ത്ുക്ൾ ഉപപയാരിക്ുവാപനാ 

കത്തിക്ുവാപനാ പാടിെല 
  പ്പകൃത്ി സുംരക്ഷണത്തിന്റ ആവശയമ്ായ പ്പവർത്തികൾ ഏനറ്റടുത്തു 
നടപ്പിൊക്ുക 

  ആസ്ത്ി സൃഷ്ടിക്ുന്ന പ്പവൃത്തികൾ കനടത്തി പമ്റ്റിനനയുും  

പഞ്ചായത്തക അധികൃത്നരയുും  അറിയിക്ുക 

 

പ്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിപ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്തിെൾ 

•  ബിപിൽ  വിധവ മ്ണ്ണക  െ സുംരക്ഷണും WC/324591 

• ബിപിൽ വിധവ മ്ണ്ണക  െ സുംരക്ഷണും  WC/33 1792 

• ഹരിത്ും JLG പ്രൂപ്പിന്റ നിെനമ്ാരുക്ൽ  IF/ 320549 

• അന്ന പൂർണ്ണ JLG പ്രൂപ്പിന്റ  നിെനമ്ാരുക്ൽ  LD/320551 

• പുറും പപാക്ക ഭൂമ്ിയിനെ  JLG പ്രൂപ്പിന്റ നിെനമ്ാരുക്ൽ LD/320548 

• ഷെഫ് ഭവന പദ്ധ്ത്ി- ഷസനബ VP IF/380068 

•  ഷെഫ് ഭവനപദ്ധ്ത്ി- ഹർഷ്  IF/380052 

•  ഷെഫ് ഭവനപദ്ധ്ത്ി - അന്നമ്മ പത്ാമ്സ്  IF/380046 

 

 

 
പ്കമ്ന
മ്പർ 

 
പ്പവർത്തി
യുനട പപര് 

 പകാഡ്   സൃഷ്ടിച്ച 

നത്ാഴിൽ
ദിനങ്ങൾ 

 എും 

ബു
ക്ക 
നമ്പ
ർ 

 മ്സ്റ്റർ 

പറാളുക
ളുനട 

എണ്ണും 

1  ബിപിഎൽ 

വിധവ മ്ണ്ണക 
 െ സുംരക്ഷ 

ണും  

WC/ 
324591 

144 66/ 
18-19 

4 

2  ബിപിഎൽ 

വിധവ മ്ണ്ണക 
 െസുംരക്ഷ
ണും 

WC/ 
331792 

165 106/ 
18-19 

7 

3  ഹരിത്ും ന  

എൽ  ി പ്രൂപ്പിന്റ 

നിെനമ്ാരുക്ൽ 

If/320549 268 142/18
-19 

12 

4  അന്നപൂർണ JLG 

പ്രൂപ്പിന്റ 

നിെനമ്ാരുക്ൽ 

LD/32055
1 

336 141/18
-19 

12 

5  

പുറപമ്പാക്ക( 
യ ) ഭൂമ്ിയിനെ 

ന  എൽ  ി 

LD/320548 339 140/18
-19 

12 



 
 

പ്രൂപ്പിന്റ 

നിെനമ്ാരുക്ൽ 

6 ഷെഫ് 

ഭവന 

പദ്ധ്ത്ി- 
ഷസനബ VP 

IF/380068 90 72/ 
19-20 

4 

7  ഷെഫ് 

ഭവന 

പദ്ധ്ത്ി- 
ഹർഷ് നക 

നക 

IF/380052 90 58/ 
19-20 

4 

8  ഷെഫ് 

ഭവനപദ്ധ്
ത്ി- അന്നമ്മ 

പത്ാമ്സ് 

IF/380046 90 125/ 
18-19 

2 

 

 ഗ്പവൃത്തിെളുകട പരിപ്ശോധന 

•  ബിപിൽ  വിധവ മ്ണ്ണക  െ സുംരക്ഷണും WC/324591 

• ബിപിൽ വിധവ മ്ണ്ണക  െ സുംരക്ഷണും  WC/33 1792 

• ഹരിത്ും JLG പ്രൂപ്പിന്റ നിെനമ്ാരുക്ൽ  IF/ 320549 

• അന്ന പൂർണ്ണ JLG പ്രൂപ്പിന്റ  നിെനമ്ാരുക്ൽ  LD/320551 

• പുറും പപാക്ക ഭൂമ്ിയിനെ  JLG പ്രൂപ്പിന്റ നിെനമ്ാരുക്ൽ LD/320548 

• ഷെഫ് ഭവന പദ്ധ്ത്ി- ഷസനബ VP IF/380068 

•  ഷെഫ് ഭവനപദ്ധ്ത്ി- ഹർഷ്  IF/380052 

•  ഷെഫ് ഭവനപദ്ധ്ത്ി - അന്നമ്മ പത്ാമ്സ്  IF/380046 

 

 

പ്െോഡ്  പ്പര്   എും ബുക്ക്  
ഗ്പെോരും (നീളും ) 

(എണ്ണും) 

അളവ് 
ഗ്പെോരും നീളും  

WC/ 331792(കെലക 
കയ്യാെ നിർമ്ാണും 

) 

സുമ്ത്ി  40.00 59.27  
2 1/2  മ്ീറ്റർ 

ഭാരും ഇടിഞ്ഞു 
പപായി 

 സത്ീഷ് ബാബു  24.00 31.91 

 നബീസു  40.00 10.42 

 സൗമ്ിനി  42.40 10 

WC/331792 
( വാഴക്ുഴി  

സൗമ്ിനി  10 11 

WC/324591 സുമ്ത്ി  25 28 

 WC/ 331792 (നിെും 

കിളച്ചത് ) 

സൗമ്ിനി  514.561 32. 15 



 
 

WC/324591(നിെും 

കിളച്ചത് ) 

സുമ്ത്ി  1244.16 985.20 

 ഷഷ്െ   1130.361 792. 115 

 രാ ു  887.23 776.12    
രടുും ഒപര 

സ്ഥെത്തക 
ആയത്ിനാൽ 

കൃത്യമ്ായി 
അളവ് 

എടുക്ാൻ 

സാധിച്ചിെല.  
 

 ഷ്നി ത്തക്  543.66 

WC/ 331792 ( പവസ്റ്റക 
കുഴി ) 

സൗമ്ിനി  1.5 1 

WC/324 591 
(നത്ങ്ങിന്റ  ത്ടും 

എടുക്ൽ ) 

സുമ്ത്ി. പി  20 21 

 ഷഷ്െ   1 19 

WC/324591( 
നത്ങ്ങിന്റ 

കുഴിനയടുക്ൽ ) 

രാ ു  5 5 

 ഷ്നിത്തക്  5 5 

 ഹരിത്ും ന  എൽ 

 ി പ്രൂപ്പിന്റ 

നിെനമ്ാരുക്ൽ 

ഹരിത്ും  1 part. 6707.25  
2nd part. 1914.739 
3rd part.  2854.013 

 ഹരിത്ും,  

അന്നപൂർണ്ണ,  

 യ  എന്നീ 
പുറപമ്പാക്ക 
ഭൂമ്ി യുനട  

അളവ് 

എടുക്ാൻ 

സാധിച്ചിെല. 
കാരണും 

നമ്ാത്തും കാട്  

ആയിരുന്നു.  

 അന്നപൂർണ്ണ ന  

എൽ  ി പ്രൂപ്പിന്റ 

നിെനമ്ാരുക്ൽ 

അന്നപൂർണ്ണ  1 part. 6666.1610 
2nd part.  338.31 
3rd part. 3406.681 

 പുറപമ്പാക്ക 
ഭൂമ്ിയില്   യ            

ന  എൽ ി 
പ്രൂപ്പിന്റ 

നിെനമ്ാരുക്ൽ 

 യ  1 part. 4219 
2nd part 1628.303 
3rd part. 2261.303 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ േസണ്ത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

 

     മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ് പദ്ധതി വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ 
സർക്കുലർ ഗ്പെോരും ഒരു വർക്ക്  യലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ട 22 പ്രഖെകള 
െുറിച്ച് ഗ്പതിപോേിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമോയുും എെലാ  യെുകളിെുും 

സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതോണ് 

 



 
 

 

1. കവർദപജ് 

 ഓഡിറ്റിന്റ വിപധയമ്ാക്ിയിട്ടുള്ള 8ഫയെിൽ വാർഷ്ിക മ്ാസ്റ്റർ 

സർക്ുെർ പ്പകാരും ഉള്ള കവർപപജ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. 
2. സെക്ക് ലിസ്റ്റ്  

 വാർഷ്ിക മ്ാസ്റ്റർ സർക്ുെർ പ്പകാരും ഒരു പ്പവൃത്തി ഫയെിൽ 

പ്കമ്പ്പകാരും ഏനത്ാനക് പരഖകൾ എവിനട ഏത് പപ ു മ്ുത്ൽ 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു എന്നക മ്നസ്സിൊക്ാനുള്ള ആധികാരിക പരഖയാണ് 

നചക്ക െിസ്റ്റക. പരിപശാധിച്ച എട്ടക ഫയെുകെിെുും ഇത് കാണാൻ 

സാധിച്ചിെല. 
3.  ആക്ഷൻ പ്ലാൻന്സറ ദോപ്പി  

                          ഏനറ്റടുക്ുന്ന പ്പവൃത്തികൾ ഏറ്റവുും പ്പധാനപ്പട്ടത്ുും  നഷ്ൽഫ് ഓഫ് 

പപ്പാന കടിൽ മ്ുൻരണനാപ്കമ്ത്തിൽ ഉള്ളത്ായിരിക്ണും എന്നുടക. 
പരിപശാധിച്ച എട്ടക ഫയെുകളുും ത്നന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാന്റ് പകാപ്പി കാണാൻ 

സാധിച്ചിട്ടിെല. 

            4 .   ജനേീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

                    സാധാരണക്ാരനായ ഏനത്ാരാൾക്ുും മ്നസ്സിൊകുന്ന വിധത്തിൽ 

പ്പാപദശിക ഭാഷ്യിൽ ത്യ്യാറാക്ിയ എസ്റ്റിപമ്റ്റക ഫയെിൽ സൂക്ഷിപക്ടത്ുടക. 
പരിപശാധിച്ച8 ഫയെുകളിൽ  നകീയ എസ്റ്റിപമ്റ്റക കാണാൻ സാധിച്ചിെല. എന്നാൽ 

ഷെഫ് ഭവന പദ്ധ്ത്ിയുനട മ്ൂന്നക ഫയെുകളിെുും  നകീയ എസ്റ്റിപമ്റ്റക  
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. 

           5.     ാദേതിേ അനുമതിയുസെ  പകർപ്പ്  

                         ഒരു പ്പവർത്തിക്ക സാപങ്കത്ിക 

വിദഗ്ധരുനട അനുമ്ത്ി െഭിച്ചിട്ടുടക എന്നത്ിനുള്ള ആധികാരിക പരഖ ആണ് 

സാപങ്കത്ിക അനുമ്ത്ി പരഖ. പരിപശാധിച്ച എെലാ ഫയെുകളുും ത്നന്ന സാപങ്കത്ിക 

അനുമ്ത്ി  പകർപ്പക ഉടക . എന്നാൽ  അനപ്കഡിറ്റർ എൻ ിനീയറുനട പപരുും സീെുും 

ഒപ്പുും ഇെലായിരുന്നു.  ഷെഫ് ഭവന പദ്ധ്ത്ിയിൽ ഉൾനപ്പട്ട ഫയെുകളിൽ 

ഓവർസിയറുനടയുും അനപ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ നടയുും ഒപ്പിനുത്ാനഴ  പഡറ്റക 
ഇെലായിരുന്നു. എൽ എസ്  ി ഡി എൻ ിനീയറുനട പപര്,  ഒപ്പക, സീല്,  പഡറ്റക,  
എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചിെല.  

             

         6.    ഭരണാനുമതി യുസെ പേർപ്പ് 

                                    പ്പവർത്തി   നചയ്യുന്നത്ിന്റ നിർവഹണ സ്ഥാപനും നൽകുന്ന   

അനുമ്ത്ിയാണ് ഭരണാനുമ്ത്ി പരഖ.  പരിപശാധിച്ച 8 ഫയെിെുും ഭരണാനുമ്ത്ി 
പകർപ്പക സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. എന്നാൽ ഷെഫ് ഭവന പദ്ധ്ത്ിയുനട മ്ൂന്നക 
ഫയെുകളിെുും ഭരണാനുമ്ത്ി പകർപ്പക സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. പഞ്ചായത്തക 
നസപ്കട്ടറിയുനട ഒപ്പക,  സീൽ, പഡറ്റക ഒന്നുുംത്നന്നയിെല.  



 
 

              7.    ംദയാജിത പദ്ധതിയുസെ പേർപ്പ് 

                                      സർക്ാറിന്റ ഏനത്ങ്കിെുും വകുപ്പുകൾ നത്ാഴിെുറപ്പുപദ്ധ്ത്ി 
പയാനടാപ്പും സുംപയാ ിച്ചക നടപ്പാക്ുകയാനണങ്കിൽ അത്ുമ്ായി ബന്ധനപ്പട്ട 

പരഖകൾ ഫയെിൽ സൂക്ഷിപക്ടത്ുടക. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന്റ വിപധയമ്ാക്ിയ 

ഫയൽ സർക്ാറിന്റനറ മ്റ്റു വകുപ്പുകളുമ്ായി സുംപയാ ിപ്പിച്ചക നടത്തുന്ന 

പ്പവൃത്തികൾ അെലാത്തത്ിനാൽ ഇത്  ബാധകമ്െല. 

     8.    തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 

                    പരിപശാധിച്ച 8 ഫയെുകളിൽ വാർഷ്ിക മ്ാസ്റ്റർ സർക്ുെർ 

പ്പകാരമ്ുള്ള അപപക്ഷ ഫയെിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. എന്നാൽ ഷെഫ് ഭവന 

പദ്ധ്ത്ിയുനട ഫയെുകളിൽ നത്ാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ടുനകാടുള്ള അപപക്ഷ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. 

      9.  ഗ്പവർത്ി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

                     നിർവഹണ ഏ ൻസി പ്പവർത്തി അനുവദിച്ചുനകാടുള്ള അറിയിപ്പക 
അപപക്ഷ കിട്ടി 15 ദിവസത്തിനകും നത്ാഴിൊളികനള പരഖാമ്ൂെും 

അറിയിപക്ടത്ാണ്. പരിപശാധിച്ച ഫയെുകളിൽ ഒന്നുും ത്നന്ന ഈ പരഖ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. 

         10.         മസ്റ്റദറാൾ  

                           നത്ാഴിൊളികളുനട ഹാ ർ പരഖനപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ഔപദയാരിക 

പരഖയാണ്  മ്സ്റ്റർ പറാൾ. 8 ഫയെുകളുും ത്നന്ന മ്സ്റ്റർ   പറാൾ കടിട്ടുടക .I F/ 32549 

എന്ന ഫയെിൽ ഷശെ  എന്ന ആളുനട ഒപ്പക  ത്ിരുത്തി  ആബ്നസന്റ് 

പരഖനപ്പടുത്തിയത്ായി കാണാൻ  സാധിച്ചു.   അത്ുപപാനെ കനകവെലി  C   K  എന്ന 

ആളുനട  ഒപ്പക ത്ിരുത്തി വീടുും ഒപ്പിട്ടത്ായി കടു.  ഷെഫ് ഭവന പദ്ധ്ത്ിയുനട  

മ്ൂന്നക ഫയെുകളിെുും നസപ്കട്ടറിയുനട ഒപ്പിനനാപ്പും പഡറ്റക  പപര്, എന്നിവ 

പരഖനപ്പടുത്തിയിട്ടിെല. മ്സ്റ്റർ പറാൾ നമ്പർ 381 & 915 ഇവയിൽ പടാട്ടൽ 

അറ്റൻഡൻസ്,  പവജ്  നപർ  പഡ,  ഷ്ാർപണിങ്  ചാർജ്എന്നിവ 

പരഖനപ്പടുത്തിയിട്ടിെല.  പരിപശാധിച്ച ഉപദയാരസ്ഥരുനട പപര്, ഒപ്പക ഇെലായിരുന്നു. 

         11.    തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്് 

                              നത്ാഴിെുറപ്പിൽ ഉൾനപ്പടുത്തി നചയ്യുന്ന പ്പവർത്തികളുനട 

അളവുകളുും നചെവുകളുും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമ്യബന്ധിത്മ്ായി ബിൽ 

ത്യ്യാറാക്ി ബന്ധനപ്പട്ട ഉപദയാരസ്ഥർ അുംരീകരിക്ുന്നത്ിനുും യഥാസമ്യും കൂെി 
െഭയമ്ാക്ുന്നത്ിനുള്ള അധികാരിക പരഖയാണ് നമ്ഷ്ർനമ്ന്റ് ബുക്ക. 
പരിപശാധിച്ച എെലാ ഫയെുകളുും ത്നന്ന എും ബുക്ക കാണാൻ സാധിച്ചു.  ഭവന 

പദ്ധ്ത്ിയിൽ ഉൾനപ്പട്ട ഫയെിൽ എും  ബുക്കനമ്പർ 58/19-20 അസിസ്റ്റന്റ് 

എൻ ിനീയറുനട ഒപ്പുും പഡറ്റുും ഇെല. പരിപശാധിച്ച ഫയെുകൾ ഒന്നുും ത്നന്ന 

നസപ്കട്ടറി,  പ്പസിഡടക എന്നിവരുനട ഒപ്പുും സീെുും ഇെലായിരുന്നു. 

      12.   ാധന ാമഗ്ഗിേസള േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 



 
 

                       പരിപശാധിച്ച 8 ഫയെുകളിെുും  സാധനസാമ്പ്രികൾ 

ഉപപയാരിക്ാത്തത്ിനാൽ  ഇത് ബാധകമ്െല. 

    13. ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

                 ഹാ റിന്റ  ആനുപാത്ികമ്ായി നത്ാഴിൊളികൾക്ക പവത്നും 

െഭിക്ുന്നുനടന്നക ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പരഖയാണ്  പവജ് െിസ്റ്റക. പരിപശാധിച്ച 

ഫയെുകളിൽ  മ്സ്റ്റർ പറാൾപ്പകാരമ്ുള്ള പവജ്  െിസ്റ്റക സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. 

  14. ഫണ്് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

                  പവത്നും നത്ാഴിൊളികളുനട അക്ൗടിപെക്ക നൽകിയത്ിനുള്ള 

പരഖയാണ് ഫടക പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.പരിപശാധിച്ച ഫയെുകളിlൽ ഒന്നിെുും 

ഇവ കാണാൻ സാധിച്ചിെല.  

 15.   ര ീതുേളും  ദറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച് 

               പരിപശാധിച്ച ഫയെുകളിൽWC/ 331792 എന്ന ഫയൽ മ്ാപ്ത്പമ് നികുത്ി 
രസീത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ.  

  16.  3 ഘട്ടങ്ങളിസല ദഫാദട്ടാേൾ 

           നത്ാഴിെുറപ്പിൽ  ഒരു പ്പവർത്തി ആരുംഭിക്ുന്നത്ിന്റ മ്ുമ്പുും പ്പവർത്തി 
നടന്നുനകാടിരിക്ുപമ്പാഴുും  പ്പവർത്തി പൂർത്തിയായത്ിനു പശഷ്ും ഉള്ള 

3ഘട്ടങ്ങളിപെയുും  പഫാപട്ടാകൾ  നിർബന്ധമ്ായുും ഫയൽ സൂക്ഷിപക്ടത്ുടക 
എന്നാൽ പരിപശാധിച്ച ഫയെുകളിൽ ഒന്നുും ത്നന്ന പഫാപട്ടാ കാണാൻ സാധിച്ചിെല. 

 17. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

             പ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചക എന്നത്ിന്റനറ പരഖയാണ് 

പ്പവർത്തിപൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപപ്ത്ും പരിപശാധിച്ച ഫയെുകളിൽ 

പ്പവർത്തിപൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപപ്ത്ും കടിെല. 

 18. സമറ്റീരിയൽ ബിലല്. 

                  നത്ാഴിെുറപ്പക പ്പവർത്തികൾക്ക എനന്തങ്കിെുും സാധന ഘടകങ്ങൾ 

വിെയ്ക്ക്ുവാങ്ങി ഉപപയാരിക്ുകയാനണങ്കിൽ അത്ിന്റനറ ബിെലക ഫയെിൽ  

സൂക്ഷിപക്ടത്ുടക പരിപശാധന ഫയെുകളിൽ ഒന്നിെുും  നമ്റ്റീരിയൽ ബിൽ 

കാണാൻ സാധിച്ചിെല.   

19. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്സമന്് സ്ലിപ്പ് 

                    ഒരു പ്പവൃത്തിയുനട ഓപരാ ഘട്ടനത്തയുും മ്സ്റ്റർ പറാൾ അനുവദിച്ച 

നത്ാഴിൊളികൾക്ക പവത്നും നൽകുന്നത് വനരയുള്ള ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏത് 

രീത്ിയിൽ നടന്നു എന്നക മ്നസ്സിൊക്ാനുള്ള ഒരു പരഖയാണ് മ്സ്റ്റർ പറാൾ 

മ്ൂവ്നമ്ന്റ് സ്ലിപ്പക. പരിപശാധിച്ച ഫയെിൽ മ്സ്റ്റർ പറാൾ മ്ൂവ്നമ്ന്റ് സ്ലിപ്പക 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. പകരും ഫയൽ ടാകിുംഗ് പഫാും ആണ് കടത്.            

20.   ിപയാ ടാഗ്  പഫാപട്ടാ 



 
 

                        ഓഡിറ്റിന്റ വിപധയമ്ാക്ിയ  ഫയെിൽ  ിപയാ ടാഗ് പഫാപട്ടാ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. 

        21. പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക റിപപ്പാർട്ടക. 

                         ഓഡിറ്റിന്റ വിപധയമ്ാക്ിയ ഫയെിൽ പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക റിപപ്പാർട്ടക 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. 

         22.  ഷസറ്റക  ഡയറി 

                              വാർഷ്ിക   മ്ാസ്റ്റർ സർക്ുെർ പ്പകാരും ഉള്ള 22 പരഖകളിൽ  

സുംസ്ഥാന സർക്ാർ നിർപദശിക്ുന്ന സുപ്പധാന പരഖയാണ് ഷസറ്റക 
ഡയറി.പദ്ധ്ത്ിയുനട സുത്ാരയത്,  നത്ാഴിൊളികളുനട അവകാശങ്ങൾ,  

സാമ്ൂഹയപങ്കാളിത്തും പദ്ധ്ത്ി ആരുംഭ മ്ീറ്റിുംഗ്, നത്ാഴിെിടങ്ങളിനെ 

അപകടങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ,  നത്ാഴിൊളികളുനട വാടക സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ, നത്ാഴിൊളികളുനട സാക്ഷയപപ്ത്ും,  വി ിെൻസ് ആൻഡ് 

പമ്ാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപപ്പാർട്ടക, സന്ദർശക റിപപ്പാർട്ടക ത്ുടങ്ങിയവ  

പരഖനപ്പടുത്താൻ പവടിയുള്ള ആധികാരിക പരഖയാണ് ഷസറ്റക ഡയറി 
പരിപശാധിച്ച ഫയെിൽ ഇവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക.. 

    WC/331792 എന്ന ഫയെിൽ നചക്ക െിസ്റ്റക കൃത്യമ്ായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടിെല  

 

 

 രജിസ്റ്റർ  പരിദശാധന  

                     പഞ്ചായത്തിൽ  നത്ാഴിെുറപ്പക പദ്ധ്ത്ിയുമ്ായി ബന്ധനപ്പട്ടക 7 

ര ിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിപക്ടത്ുടക. ഈ പഞ്ചായത്തിൽ  പരാത്ി ര ിസ്റ്റർ ഒഴിനക 

ബാക്ിനയെലാ ര ിസ്റ്ററുകളുും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക 

 1.        സതാഴിൽ ോർഡ് രജിസ്റ്റർ  

               നത്ാഴിൽ കാർഡ് ര ിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്ുന്നുടക എങ്കിെുും ബന്ധനപ്പട്ട 

ഉപദയാരസ്ഥർ                                                                              സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയിട്ടിെല.  

2.          ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

                ഓപരാ വാർഡിെുും പ്പപത്യകും പ്പപത്യകും പ്രാമ്സഭ ര ിസ്റ്റർ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. ഇത്                                                    പ്പശുംസനീയമ്ായ കാരയമ്ാണ് 

 3.         ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ 

        ഡിമ്ാൻഡ് ര ിസ്റ്ററിൽ ഓഡിറ്റിന്റ വിപധയമ്ാക്ിയ ഫയെിനെ 

അുംരങ്ങളുനട വിവരങ്ങൾ      കാണാൻ സാധിച്ചു . 

  4. സതാഴിൽ ആവശയസപ്പട്ടതും സതാഴിൽ അനുവേിച്ചതും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 



 
 

                വർക്ക ര ിസ്റ്റർ ഉത്തരവാദിത്തനപ്പട്ട ഉപദയാരസ്ഥർ ആരുും ത്നന്ന 

സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയിട്ടിെല. ഓപരാ വാർഡിെുും പ്പപത്യകും വർക്ക ര ിസ്റ്റർ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. പ്രാമ് പഞ്ചായത്തിനെ മ്ുഴുവൻ പ്പവർത്തികൾക്ുും ഒരു വർക്ക 
ര ിസ്റ്റർ എന്ന നിെയ്ക്ക്ാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.2018-19 മ്ാർച്ചക 20 വനരയുള്ള 

വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക . 

 

          5.    സ്ഥിര ആസ്തിേളുസെ രജിസ്റ്റർ 

                  സ്ഥിര  ആസ്ത്ിര ിസ്റർ ബന്ധനപ്പട്ട ഉപദയാരസ്ഥൻ 

സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയിട്ടിെല. പരഖകൾ ഒന്നുും ത്നന്ന പൂർണ്ണമ്െല. വാർഡ് ത്െത്തിൽ 

പ്പപത്യകും ആസ്ത്ി ര ിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല. 

         6.  പരാതി രജിസ്റ്റർ   

പഞ്ചായത്തിൽ പരാത്ി ര ിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചത്ായി കാണാൻ സാധിച്ചിെല.    .   

        7.      ാധന രജിസ്റ്റർ 

 നമ്റ്റീരിയൽ ര ിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക എങ്കിെുും ഇത് ബന്ധനപ്പട്ട ഉപദയാരസ്ഥൻ 

സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയത്െല. 

 

 

കടത്തെുകൾ  

  ഡിമ്ാൻഡ് നചയ്യുന്ന നത്ാഴിൊളികൾക്ക കൃത്യമ്ായി നത്ാഴിൽ 

െഭിക്ുന്നിെല എന്നുള്ള പരാത്ിയുടക 
  നത്ാഴിെുറപ്പു കാർഡിൽ പത്ിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പഫാപട്ടാ നത്ാഴിൊളിയുനട 

സവന്തും കയ്യിൽ നിന്നുും പണും ചിെവാക്ി എടുത്തത്ാണ് അത്ിന്റനറ 

ഷപസ   അവർക്ക നഷ്ടമോയിട്ടുണ്ട്  എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

  ഇപപ്പാഴുള്ള  ഫസ്റ്റക എയ്ക്ഡ് പബാകസ് നത്ാഴിൊളികൾ ത്നന്ന 

വാങ്ങിയത്ാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

  നസപ്റ്റ്റുംബർ 24ന്റ നപ്പാ കറ്റക മ്ീറ്റിുംഗ് നടത്തിയിട്ടുും ഇത്ുവനര നത്ാഴിൽ 

െഭിച്ചിട്ടിെല എന്നാണ് നത്ാഴിൊളികൾ പറഞ്ഞത്. 

  മ്സ്റ്റർ പറാൾ ഇെലാനത് നത്ാഴിൊളികൾ പണി നചയ്ക്ത്ത്ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു( 17  പണി ). 
  പണി സ്ഥെങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ഇെല എന്നാണ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത് 

  കൃത്യസമ്യത്തക പവത്നും െഭിക്ുന്നിെല എന്നക നത്ാഴിൊളികൾ 

പരാത്ിനപ്പട്ടു  

  നത്ാഴിെുറപ്പക പദ്ധ്ത്ിയുനട സുത്ാരയത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത്ിന്റ പ്പവൃത്തി 
ആരുംഭിക്ുന്നത്ിനുമ്ുമ്പക പദ്ധ്ത്ി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്പാപദശിക 



 
 

ഭാഷ്യിെുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപമ്ഷ്ൻ പബാർഡ് സ്ഥെത്തക 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുടക. ഇത് ഒരു നെല കാരയും ആണ്.  

  നത്ാഴിെുറപ്പക പദ്ധ്ത്ിയുമ്ായി ബന്ധനപ്പട്ടുപഞ്ചായത്തിൽ  സൂക്ഷിപക്ട 

ഏഴ്സ ര ിസ്റ്ററിൽ 5 ര ിസ്റ്റർ മ്ാപ്ത്പമ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള. എന്നാൽ 

ഇവനയാന്നുും കൃത്യമ്ായി പൂരിപ്പിച്ചകകടിെല.  പരാത്ി ര ിസ്റ്ററുും, 

പ്രാമ്സഭ മ്ിനിറ്റകസ് ര ിസ്റ്ററുും പരിപശാധനയ്ക്ക്ക വിപധയമ്ാക്ിയിട്ടിെല. 
 

 

 

 നിർദേശങ്ങൾ 

1.  നത്ാഴിൽകാർഡ് ത്ികച്ചുും സൗ നയമ്ായി അനുവദിപക്ട  ത്ുടക. 

2.  നത്ാഴിൽ കാർഡ് പുത്ുക്ി നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ പുത്ിയ നത്ാഴിൽ 

കാർഡിൽ പൂരിപ്പിപക്ട കാരയങ്ങൾ പമ്റ്റിനുും  നത്ാഴിൊളികൾക്ുും 

കൃത്യമ്ായി പറഞ്ഞു നകാടുക്ുക. 

3   നത്ാഴിൊളികൾക്ക നിയമ്ും അനുശാസിക്ുന്ന വിധത്തിെുള്ള അവകാശങ്ങൾ 

െഭിക്ുന്നുനടന്നക നിർവഹണ ഏ ൻസി ഉറപ്പുവരുപത്തടത്ുടക. 

4.  മ്സ്റ്റർ പറാളിൽ നവട്ടി ത്ിരുത്തെുകൾ പാടിെല. 

5.  മ്സ്റ്റർ പറാളിൽ പ്പവൃത്തി എടുക്ുന്ന ദിനങ്ങളിൽ  ത്ീയത്ി 
പരഖനപ്പടുത്തുന്നുടക എന്നക ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

6.  നത്ാഴിെുറപ്പു പദ്ധ്ത്ിയുനട സുത്ാരയത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത്ിന്റ പ്പവർത്തി 
ആരുംഭിക്ുന്നത്ിനു മ്ുൻപ്റ് പദ്ധ്ത്ി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർപമ്ഷ്ൻ പബാർഡ് പ്പവർത്തി സ്ഥെത്തക സ്ഥാപിപക്ട ത്ാണ്. 

7.  ഓപരാ മ്സ്റ്റർ പറാളുും കഴിയുന്ന മ്ുറയ്ക്ക്ക എും ബുക്ിൽ അളവുും പ്പവർത്തി 
സ്ഥെവുും മ്സ്റ്റർ പറാൾ നമ്പറുും പരഖനപ്പടുപത്തടത്ാണ്. 

8.    നത്ാഴിൊളികൾ  അവരുനട കടമ്കൾ കൃത്യമ്ായി പാെിക്ുന്നുനടന്നക 
നിർവഹണ ഏ ൻസി ഉറപ്പുവരുപത്തടത്ുടക. 

9.  നത്ാഴിൊളികൾക്ക കൃത്യമ്ായി പവദനും െഭിക്ുന്നുനടന്നക നിർവഹണ 

ഏ ൻസി  ഉറപ്പുവരുപത്തടത്ാണ്. 

10.  വി ിെൻസ് ആൻഡ് പമ്ാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങനള കാൊനുസൃത്മ്ായി 
മ്ാറ്റുകയുും അവരുനട പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു വരുത്തുകയുും നചപയ്യടത്ാണ്. 

11.   ഏനറ്റടുക്ുന്ന പ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള സമ്യങ്ങളിൽ ത്നന്ന 

നടപ്പിൊപക്ട ത്ാണ്. 

12.  ഫയെിൽ സൂക്ഷിപക്ട പരഖകൾ കൃത്യമ്ായി സൂക്ഷിക്ുക. 



 
 

13.  പരഖകൾ സൂക്ഷിക്ുപമ്പാൾ പൂരിപ്പിപക്ട കാരയങ്ങൾ കൃത്യത്പയാനട 

നചയ്യുക. 

14.  പ്പവർത്തി ആരുംഭിക്ുന്നത്ിനു മ്ുൻപ്റ് നിർവഹണ  ഉപദയാരസ്ഥരുനട 

സാന്നിധയത്തിൽ നപ്പാ കറ്റക മ്ീറ്റിുംഗ് നടത്തി പ്പവർത്തിയുനട വിശദമ്ായ 

വിവരും നത്ാഴിൊളികൾക്ക നൽപകടത്ുടക. 

15.  നത്ാഴിൊളികൾ നത്ാഴിെിനു പവടി അപപക്ഷ നൽകുപമ്പാൾ കൃത്യമ്ായ 

റസീപ്റ്റ്റക നൽകുക. 

16.  നത്ാഴിെുകൾ ത്ുടങ്ങുന്നത്ിനു മ്ുൻപുും നടന്നുനകാടിരിക്ുപമ്പാഴുും 

പൂർത്തിയായത്ിനു പശഷ്വുും ഉള്ള പഫാപട്ടാകൾ എടുത്തക ഫയെിൽ 

സൂക്ഷിപക്ടത്ാണ്. 

17. പറാസ്രാർ  ദിനത്തിന്റനറ ആവശയകത്നയപ്പറ്റി നത്ാഴിൊളികനളയുും 

പബാധവാന്മാരാക്ുക. മ്ാസത്തിൽ ഒരു ത്വണ നത്ാഴിൊളി ദിനമ്ായി 
ആചരിക്ുക. 

18.  നത്ാഴിൊളികൾക്ക പവടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ നത്ാഴിൽ 

സ്ഥെങ്ങളിൽ െഭിക്ുന്നുപടാ എന്നക ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

19. നത്ാഴിെുറപ്പിൽ ഏനറ്റടുക്ുന്ന പ്പവർത്തികളുനട ആസ്ത്ികൾ ദീർഘകാെ 

നിെനിൽപ്പിന്റ(3 വർഷ്ും ) ആവശയമ്ായ സാപങ്കത്ിക നിർപേശങ്ങൾ 

നത്ാഴിൊളികൾക്ക ഓവർസിയർ നൽപകടത്ാണ്. 

20. പദ്ധ്ത്ിയുമ്ായി ബന്ധനപ്പട്ട 22 ഫയെുകളുും ഏഴ്സ ര ിസ്റ്ററുകളുും 

നിർബന്ധമ്ായുും പരഖനപ്പടുത്തി സൂക്ഷിക്ുക. 

21.  നത്ാഴിൊളികൾക്ക നൂറു ദിവസനത്ത നത്ാഴിെുും കൂെിയുും 

പണിയായുധങ്ങളുനട വാടക യുും 5 കിപൊമ്ീറ്റർ കൂടുത്ൽ പപായാൽ യാപ്ത്ാ 

കൂെിയുും നൽകുക. 

 

      

          സതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏസറ്റെുത്ത് സെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവർത്തിേൾ 

•   വിഭാരും എ: പ്പകൃത്ി വിഭവ പരിപാെനവുമ്ായി ബന്ധനപ്പട്ട നപാത്ു 
പ്പവർത്തികൾ 

•  വിഭാരും ബി: സമ്ൂഹത്തിൽ അവശത് അനുഭവിക്ുന്ന 

വിഭാരങ്ങൾക്ുള്ള  വയക്തിരത് ആസ്ത്ികൾ ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ 

പരാമ്ർശിhക്ുന്ന കുടുുംബങ്ങൾക്ക മ്ാപ്ത്ും. 

•   വിഭാരും സി: പദശീയ പ്രാമ്ീണ ഉപ ീവന മ്ിഷ്ൻ നിബന്ധനകൾ 

അനുസരിക്ുന്ന                                                                  സവയുംസഹായ 

സുംഘങ്ങൾക്ക നപാത്ു അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ. 

•  വിഭാരും ഡി: പ്രാമ്ീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 



 
 

 

  

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു  ഹായിച്ചവർ 

1.      വാർഡ് നമ്മ്പർ 

2.  പമ്റ്റക 
3.  നത്ാഴിെുറപ്പക നത്ാഴിൊളികൾ 

4.  നപാത്ു നങ്ങൾ 

5.  പഞ്ചായത്തക ഉപദയാരസ്ഥർ 

  

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്ഗാമ ഭയിൽ എെുത്ത  തീരുമാനം 

1.       നത്ാഴിൊളികൾക്ക നത്ാഴിൽ കാർഡിൽ പഫാപട്ടാ ഉൾനപ്പനട 

സൗ നയമ്ായി നൽകാനമ്ന്നുള്ള  ത്ീരുമ്ാനമ്ായി 
2.  പ്പാഥമ്ിക ശുപ്ശൂഷ് കിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്തക മ്ുപഖന നൽകാനമ്ന്നു 
ത്ീരുമ്ാനമ്ായി 

3.  മ്സ്റ്റർ പറാൾ ഇെലാനത് പണിനയടുത്തത് മ്സ്റ്റർ പറാൾ അടിച്ചു 

നൽകാനമ്ന്നുും ത്ീരുമ്ാനമ്ായി 
4.  യലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ട 22 പ്രഖെൾ െൃതയമോയി സൂക്ഷ്ിക്കോകമന്ന 

തീരുമോനമോയി. 
5. 7 രജിസ്റ്ററുെളുും കൃത്യമ്ായി സൂക്ഷിക്ുും എന്നുള്ള ത്ീരുമ്ാനും ആയി . 
6. ആക്ഷ്ൻ പ്ലോനിലുള്ള സമയത്ത് ഗ്പർത്തി നൽെുന്നതിനു  
തീരുമോനമോയി. 
 

 


