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ആമുഖം 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്ഗാമീണജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

സാമൂഹിക ആസ് ിയുതെ നിർമാണത്തിന് സഹായും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദകഗ്രാവിഷ്കൃ  

പദ്ധ ിയാണ്. 2005 തസപ് ുംബർ അഞ്ചിന് നിലവിൽവന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് 

അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തിയാണ് ഈ പദ്ധ ി നെപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതല ഓദരാ 

കുെുുംബത്തിനുും മറ്റു ത ാഴിലുകൾ നഷ്ടമാവാത  അധികമായി 100 േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ 

കായിക ത ാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ിലൂതെ ജനങ്ങളുതെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗും തമച്ചതപ്പെുത്തുക 

എന്ന ാണ് ഇ ിന് അെിസ്ഥാന ലക്ഷ്യും. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അവകാശധിഷ്ഠി വുും 

ആവശയാധിഷ്ഠി വുമായ പദ്ധ ിയാണ് . ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയുതെ മറ്റ് ഗ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനത്തിലൂതെ ഓദരാ ഗ്പദേശതത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കുക, 

തവള്ളതപ്പാക്കും, വനനശീകരണും, കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാനും  ുെങ്ങിയ പാരിസ്ഥി ിക 

ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരും കാണുക, ഉൽപാേന പരമായ ആസ് ികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിലൂതെ 

ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണും സുസ്ഥിരമാക്കുക, ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ മുഖയധാരയിദലക്ക് 
തകാണ്ടുവരുന്ന ിനുും അവരുതെ സാമ്പത്തികവുും സാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണും 

ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ്. 

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന 

എലലാ ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കണതമന്ന നിയമത്തിതല17(2) വകുപ്പ് 
ഗ്പകാരും നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുും തപാ ു  രും 

തെലവഴിക്കുന്ന ിന് പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും നെത്തുന്ന പരസയവുും സവ ഗ്രവുമായ 

പരിദശാധനയാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരും വർഷ്ത്തിൽ രണ്ടു വണ 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എലലാ വാർഡിലുും നെദത്തണ്ട ാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹയ കണതക്കെുപ്പ് എന്ന ുതകാണ്ട് ഉദേശിക്കുന്നത് ഗ്പവർത്തി 
സ്ഥലങ്ങൾ  ദനരിട്ട് സരർശിച്ച് ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികദളാെുും  നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥദരാെുും അഭിമുഖും നെത്തിയ ിലൂതെയുും, ലഭയമായ ദരഖകളുതെ വിശേ 

പരിദശാധനയിലൂതെയുും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദഗ്കാഡീകരിച്ച് ഗ്ഗാമ സഭകളിൽ തപാ ു 
സമൂഹതത്ത അറിയിക്കുക എന്ന ാണ്. ഇഗ്പകാരും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുും ഗ്ഗാമസഭകളിൽ 

ഉയരുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികളുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുതെയുും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുതെയുും അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ നെത്തിപ്പിതല സു ാരയ യുും ഉത്തരവാേി വവുും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക 

എന്ന ാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ സാമൂഹയ കണതക്കെുപ്പ് ലക്ഷ്യമിെുന്നത് 



 

 

വസ് ു ാപരമായ കതണ്ടത്തലുകളിലൂതെ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളായ 

ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധ ിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനുും ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിലൂതെ സാധിക്കുന്നു. 

 സ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് മുകനാരുക്ക പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 1. ദപരാവൂർ ദലാക്ക്്  ഓഫീസ് സരർശിക്കുകയുും ദജായിന്് ബിഡിദയായുമായി ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭ എന്നിങ്ങതനയുള്ള 

കാരയങ്ങൾ സുംസാരിച്ചു 

2. ഫയൽ പരിദശാധന വാർഡ് 7:തല 2018- ഒകദൊബർ മു ൽ 2019 മാർച്ച്് വതരയുള്ള 

ഫയലുകളുതെ പരിദശാധന. 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലും  പരിദശാധിച്ച് ഫയൽ ഗ്പകാരും ഗ്പവൃത്തി കൃ യമായ അളവിൽ 

നെന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്നുള്ള പരിദശാധന. 

4.  തപാ ുഗ്പവർത്തകർ തപാ ുജനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ത ാഴിലുറപ്പു മായി ബന്ധതപ്പട്ട 

അഭിഗ്പായ ദശഖരണും. 

5.ഫീൽഡിൽ നിന്നുും ദശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലുമായി  ാര മയും തെയ്യൽ. 

6.വീെുവീൊരരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും. 

7. ത ാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധന,  ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പരിദശാധന. 

8. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ. 

പഞ്ചായത്തികല കതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് 
വിവരങ്ങൾ  

ആകെ ക ൊഴിൽ െൊർഡ്                   -   3147 

 ആകെ ക ൊഴിലൊളിെൾ                    -  4019 

 ആക്ടീവ ക ൊഴിൽ െൊർഡ്                 -  1602 

 എസ് സി                                                  -  23 

 എസ് ടി                                                     - 117 

 100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്  - 58. 



 

 

 മുഴക്കുന്  പഞ്ചായത്തികല വാർഡ് 7 കല കതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ട് 
വിവരങ്ങൾ  

 ആതക ത ാഴിൽകാർഡ് -225 

ആതക   ത ാഴിലാളികൾ-285 

 ആകെീവ ത ാഴിൽ കാർഡ-285 

 ആകെീവ ത ാഴിലാളികൾ-283 

Sc-, 04 

St-03 

100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്.ഇലല  

അവകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. കതാഴിൽ കാർഡുമായി ബന്ധകപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും അവിേഗ്ധ കായിക ത ാഴിൽ 

തെയ്യാൻ  ാല്പരയമുള്ള ഏത ാരു കുെുുംബത്തിലുും ത ാഴിൽ കാർഡിനു ദവണ്ടി 
അദപക്ഷ്ിക്കാും അദപക്ഷ് നൽകിയ എലലാ കുെുുംബാുംഗങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനകും  ികച്ചുും 

സൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്ട ുണ്ട് എന്നാൽ ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ  പു ുക്കിയ 

കാർഡിതല  ദഫാദട്ടാ എെുക്കുന്ന ിനു ദവണ്ടിയുള്ള തെലവ് ത ാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന 

സാഹെരയമാണ് നിലവിലുള്ളത്  എന്ന് മനസിലായി  ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

 ത ാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ് അ ുതകാണ്ടു തന്ന ത ാഴിൽ കാർഡുകൾ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടത് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാേി വും ത ാഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ ത ാഴിൽ 

കാർഡുകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് ത ാഴിലാളികൾ  തന്നയാണ്. ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ്.  

2. കതാഴിൽ ആവശയകപ്പടുനത്  ംബന്ധിച്ച് 

 ത ാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏത ാരു ത ാഴിലാളിക്കുും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊനുും ഇ ുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട് ആസൂഗ് ണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭയമായിലല എങ്കിൽ ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നും 

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമപരമായി ത ാഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ട്. വാർഡ്  ഏഴിൽ  ഗ്ഗൂപ്പായി 
ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ് നൽകുന്നത്.പഞ്ചായത്തിൽ  ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ അലല 
അദപക്ഷ് തകാെുക്കുന്നത്  എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

3. കതാഴിൽ അനുവദിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച് 



 

 

 ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും. അലലാത്തപക്ഷ്ും ത ാഴിൽരഹി  ദവ നത്തിനുള്ള അർഹ യുണ്ട്. ഈ 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തിനകും  തന്ന ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കാറിലല. വളതര വവകിയാണ് ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

4. കഷൽഫ് ഓഫ് കപ്പാജക്ററ്റ്് തയ്യാറാക്കുനതിനുള്ള അവകാശം.  

അെുത്ത 5 വർഷ്ദത്തക്ക് ഏതറ്റെുക്കാവുന്ന ദഗ്പാജകെുകളുതെ സമാഹാരമാണ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് 

തഗ്പാജകറ്റ്്. അയൽക്കൂട്ട  ലത്തിൽ െർച്ച തെയ്ത് നിർദേശങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് വാർഡ് 

 ലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ച ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവ രിപ്പിച്ച്  മുൻഗണന ഗ്കമും നിശ്ചയിച്ചാണ് 

അുംഗീകരിക്കുന്നത്. അ ുതകാണ്ടു തന്ന തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് തഗ്പാജക്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള 

അവകാശും ത ാഴിലാളികൾക്കാണ്  ത ാഴിൽ കതണ്ടത്തുന്നത് സുംബന്ധിച്ച് കുെുുംബഗ്ശീ 
 ലത്തിൽ െർച്ചകൾ നെക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ സാധിച്ചത്. 

എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമലല എന്നുും എലലാ കുെുുംബഗ്ശീ കളിലുും ഇത്തരത്തിൽ െർച്ചകൾ 

നെത്താറിലല എന്നുും ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

5. യാപ്താ കെലവ്  ംബന്ധിച്ച് 

 ത ാഴിലാളികൾക്ക്  ാമസ സ്ഥലത്തു നിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. അങ്ങതന അലലാത്ത പക്ഷ്ും യാഗ് ാബത്ത ആയി കൂലിയുതെ 

10 ശ മാനും അധിക ദവ നും ആയി ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഫീൽഡ്  ല പരിദശാധനയിൽ 

അഞ്ചു കിദലാമീറ്ററിൽ കൂെു ൽ േൂരും ദപായി ത ാഴിൽ തെയ്യുന്നവരായി ആരുമിലല എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.   

6 അടിസ്ഥാന ൗകരയം 

 ത ാഴിലാളികൾക്ക് ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥാന സൗകരയും ലഭയമാകുക എന്നത് അവരുതെ 

അവകാശമാണ് കുെിതവള്ളും , ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാകസ് ,  ണൽ  ുെങ്ങിയവ ഇ ിലുൾതപ്പെുന്നു. 
കുെിതവള്ളും ത ാഴിലാളികൾ തകാണ്ട് ദപാകാറുണ്ട്  വീെുകളിൽ തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തി 
ആതണങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് അവർ കുെിതവള്ളും സുംഘെിപ്പിക്കുന്നത്. ത ാഴിലാളികൾ 

കയ്യിൽ നിന്നുും പിരിവിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാകസ് വാങ്ങിക്കുന്നത്  ഇത് അനുവേനീയമലല. . 
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ലഭയമാദക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി യുതെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്.  

7. സവതനം ലഭ്യമാക്കുനത്  ംബന്ധിച്ച് 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമത്തിതല തസക്ഷ്ൻ3(2) ഗ്പകാരും ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും മസ്റ്റർ 

ദറാൾ പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച 15 േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
ദവ നും ലഭിദക്കണ്ട ാണ്. ദവ നo ലഭയമാകുന്നത് സുംബന്ധിച്ച് ത ാഴിലാളികൾക്ക് പരാ ി 
ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. 



 

 

8. കതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ച് ഏത ങ്കിലുും  രത്തിലുള്ള അപകെും സുംഭവിച്ചാൽ തഷ്ഡയൂൾ2(5) 

ഗ്പകാരവുും അധയായും9 ദല പരാമർശങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിത്സ 

ആവശയമായിവരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും ബന്ധതപ്പട്ട ബിലലുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 
ത ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ്.25000/- രൂപ ത ാഴിലാളികളുതെ കുെുുംബത്തിന് 

ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതെ കാലയളവിൽ 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് അപകെും ഒന്നുുംസുംഭവിച്ചിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

9. പരാതി പരിഹാരം 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമഗ്പകാരും( തഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധി മായി പരാ ി 
പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശ നിയമും. പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ികൾ ദഫാൺ, 

ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചുും ദരഖാമൂലും എഴു ി നൽകിയുും ഇതമയിൽ വഴിയുും 

സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ്. ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഫീൽഡ് 

വിലയിരുത്തലിന്തറ ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ ഇ ുവതര അവർ  

പരാ ികൾ നൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പരാ ി രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്തിൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല എന്ന് രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയിൽ നിന്നുും വയക്തമായി. 

10 സ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുനതിനുള്ള അവകാശം 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് തസക്ഷ്ൻ17(2) നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ത ാഴിലുറപ്പിൽ 

ഏതറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികളുതെ സാമൂഹിക കണതക്കെുപ്പ് നെത്തുന്ന ിൽ പങ്കാളി 
ആവുന്ന ിനുള്ള അവകാശും ത ാഴിലാളികൾക്ക്  ഉണ്ട്. 

 

 11.സറാസ്ഗാർ ദിനം 

 ദറാസ്ഗാർ േിനും ത ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന ിനുും 

ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ അവതര ദബാധയതപ്പെുത്തുന്ന ിനുും പരാ ികൾ 

പരിഹരിക്കുന്ന ിനുും ആയി ദറാസ്ഗർ േിനും സുംഘെിപ്പിദക്കണ്ട ുണ്ട്. വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 

അനുസരിച്ച് എലലാ പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും ത ാഴിലുറപ്പ് നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥരിൽ നിന്നുും ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കുന്ന ആയി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് 

ഗ്പശുംസനീയമാണ് 

12.  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷൻ സബാർഡ്  ംബന്ധിച്ച് 



 

 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനുും 

ദവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്.  ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതെ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അ ായത് 

എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുക, സാധന, ദവ ന ഘെകങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ തെലവ്, ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ുെങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുും ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ദബാർഡ് 

സ്ഥാപിദക്കണ്ട ുണ്ട്. വലഫ്  ഒഴിതക ഉള്ള  ഗ്പവർത്തി നെന്ന എലലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും  സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ച ായ്  ഫീൽഡ്  ല പരിദശാധനയിൽ നിന്നുും അറിയാൻ 

സാധിച്ചു.  

പ്പവൃത്തിയുകട സപര്  എസ്റ്റിമേറ്റ്  എം ബുക്ക്്  ഫീൽഡ്  

BPL വിധവ മണ്ണ് ജല 

സുംരക്ഷ്ണും  

W/സി 322016 

ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  

BPL വിധവ മണ്ണ് ജല 

സുംരക്ഷ്ണും  

Wc/323821 

ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  

BPL വിധവ മണ്ണ് ജല 

സുംരക്ഷ്ണും  

Wc/331739 

ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  

 മമ  തജ എൽ ജി  
ഗ്ഗൂപ്പിന് 

നിലതമാരുക്കൽ  

Ld/314634 

 

ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  

ഐശവരയ തജ എൽ ജി  
ഗ്ഗൂപ്പിന് 

നിലതമാരുക്കൽ 

 

Ld/316783 

ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  



 

 

ഹരിഗ്ശീ തജ എൽ ജി  
ഗ്ഗൂപ്പിന് 

നിലതമാരുക്കൽ 

Ld/327973 

ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  

വലഫ് ഭവനും നളിനി 
if/366266 

ഉണ്ട്  ഇലല  ഇലല  

 

 ജാപ്ഗതാ സമൽസനാട്ട  മിതി 

 ഓദരാ പഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംഗങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട സമി ി 
രൂപീകരിദക്കണ്ടത് ആണ് ഇ ിൽ പട്ടികജാ ി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ദവണ്ടഗ്  ഗ്പാധാനയും 

നൽദകണ്ട ാണ് പകു ിദപ്പർ സ്ഗ് ീകൾക്കായി ഇരിദക്കണ്ട ാണ് അദ്ധയാപകർ,  അുംഗനവാെി 
വർക്കർ, സവയും സഹായ സുംഘത്തിതല അുംഗങ്ങൾ,  തപാ ു സമൂഹ സുംഘെനകൾ, ഉപദഭാക്തൃ 

സമി ികൾ, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദസാഴ്സസ് ദപഴ്സസൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപാ ു സമൂഹ 

സുംഘെനകൾ  ുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി 
അുംഗങ്ങതള ത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസി 
അുംഗങ്ങതള നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്ഗാമസഭ യാണ്. ഗ്പകൃ ി സ്ഥല സരർശനും, ത ാഴിലാളികളുമായി 
ആശയവിനിമയും നെത്താൻ ദരഖകളുതെ പരിദശാധ ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലും സൗകരയങ്ങളുതെ 

പരിദശാധന ഗ്പവൃത്തികളുതെ ഗുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ  ുക നിർണയും ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഉെനീളമുള്ള റിദപ്പാർട്ടിുംഗ് ഗ്പവൃത്തിയുതെ സവഭാവതത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ 

വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െുമ ല. വിഎുംസി എലലാ ഗ്പവർത്തികളുും 

പരിദശാധിദക്കണ്ടത് മൂലയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ടത് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
സമയത്ത് അവ ഗ്ഗാമസഭയിൽ സമർപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. വിഎുംസി റിദപ്പാർട്ട് ഒരു തപാ ു 
ദരഖയായി കരുദ ണ്ട ുും ആവശയതപ്പെുന്ന ിനനുസരിച്ച് ഒരു തപാ ു ദരഖയായി 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിദക്കണ്ട ുും ആണ്. 5 അുംഗങ്ങൾ ആണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്.  

 സമറ്റ് 

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ് ആണ്. ത ാഴിലാളികൾ ഓദരാ 

േിവസവുും കൃ യമായി ദജാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പു  വരുത്തുകയുും , ത ാഴിൽ കാർഡ്, 

വസറ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും 

അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും. വാർഡ് 7 

ൽ   ലിസമ്മ, രാധ, ജയലക്ഷ്്മി, ജാൻസി എന്നിവർ ദമറ്റ് ആയി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

 പദ്ധതി ആരംഭ്ം മീറ്റിംഗ് 



 

 

 ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമും തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരും ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപ് 

ഏത ങ്കിലുും ഒരു തപാ ുസ്ഥലതത്താ  ത ാഴിലിെങ്ങളിദലാ തവച്ച്  ദെരുന്ന 

ത ാഴിലാളികളുതെയുും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയുും സുംയുക്ത ദയാഗമാണ് പദ്ധ ി 
ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്. വാർഡ് തമമ്പറുതെ സാന്നിധയത്തിൽ ദെരുന്ന ഈ ദയാഗത്തിൽ നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥർ ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങതളലലാും ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
വിശേീകരിച്ചു തകാെുദക്കണ്ട ാണ്.  ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഫയലിൽ, 

വസറ്റ്  ഡയറി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്  ഇ ിൽ  പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
തമമ്പറുതെ യുും ഓവർസിയർ യുതെയുും ദന ൃ വത്തിൽ പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് 

നെത്താറുതണ്ടന്നു ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

                         കതാഴിലാളികളുകട കടമകൾ 

                                                                                                                                                                                                     

*ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. 

* ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ ഹാജർനില രാവിതലയുും വവകുദന്നരവുും കൃ യമായി 
ദരഖതപ്പെുത്തുക. 

* ത ാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃ യമായി ദമറ്റ് ദരഖതപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

* തഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്ഗാമസഭകൾ, ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പതങ്കെുക്കുക. 

* കൃ യ ദയാതെ ദജാലി തെയ്യുക. 

* ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക വസ് ുക്കൾ ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാൻ പാെിലല. 

* ഗ്പകൃ ി സുംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുത്തു നെപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ് ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾകതണ്ടത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃ തര അറിയിക്കുക. 

 സ ാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിസധയമാക്കിയ പ്പവർത്തികൾ 

SL 

N

O 

 പ്പവർത്തിയുകട സപര് വർക്ക്് 
സകാഡ്  

Estimae  കാലയളവ്  കതാഴിൽ 

ദിനം 

 െിലവായ 

തുക 

 സവതനം 

 ാധനം  



 

 

1 
Bpl വിധവ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

Wc/322016 

44546 2018-19 143 39468 ഇലല  

2 
 Bpl വിധവ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

Wc/323821 

52207 2018-19 77 21252 ഇലല  

3 
Bpl വിധവ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

Wc/331739 

95545 2018-19 336 92736 ഇലല  

4 
 ലലഫ് ഭ്വനപദ്ധതി നളിനി  

If/366266 

 

27840 2018-19 28 7728 ഇലല  

5 
  മമത കജ എൽ ജി  പ്ഗൂപ്പിന് 

നിലകമാരുക്കൽ 

Ld/314634 

 

80384 2018-19 257 70932 ഇലല  

6 
ഐശവരയ കജ എൽ ജി  പ്ഗൂപ്പിന് 

നിലകമാരുക്കൽ 

Ld/316783 

84516 2018-19 293 80868 ഇലല  



 

 

7 
ഹരിപ്ശീ കജ എൽ ജി  പ്ഗൂപ്പിന് 

നിലകമാരുക്കൽ 

Ld/327973 

88825 2018-2019 267 73692 ഇലല  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 അളവുകൾ  ംബന്ധിച്ച് 

 

പ്പവൃത്തി
യുകട 

പ്പവൃത്തി  എം ബുക്കിൽ 

സരഖകപടുത്തി
യത്  

ഫീൽഡ് തല 

പരിസശാധനയി



 

 

സപര് , 

സകാഡ്  

ൽ 

കകണ്ടത്തിയത്  

  

 

ബി പി 
എൽ 

വിധവ 

മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷ
ണം  

Wc/322016 

 

നിലം ഒരുക്കൽ  

മാധവി  ി  915.04 വർക്ക്് നടനിലല  

പ്ശീസദവി  1019.48 കാടു പിടിച്ചു 
കിടക്കുനതിനാ
ൽ അളക്കാൻ 

 ാധിച്ചിലല  

മാധവി എം  697.48 697 

കതങ്ങിന് തടം  

മാധവി  ി  20 വർക്ക്് നടനിലല  

മാധവി 
അമ്മ  

35 35 

പ്ശീസദവി  5 5 

 രാധ  10 10 

 പാറുക്കുട്ടി  5 10 



 

 

 കാർതയായ
നി അമ്മ  

5 5 

 അമ്മാളു  20 25 

                               മണ്ണ് കയ്യാല  

 പാറുക്കുട്ടി  7.50 7.50 

 അമ്മാളു  6.0 മഴയിൽ നാശം 
 ംഭ്വിച്ചു  

 മാധവി 
അമ്മ  

6.50 മഴയിൽ നാശം 
 ംഭ്വിച്ചു 

 സശാഭ്  ിംഗ്  8.25 8.25 

 കാർതയായ
നി  

5.0 മഴയിൽ നാശം 
 ംഭ്വിച്ചു 

 മാധവി  ി  7.50 വർക്ക്് നടനിലല  

                              നിലം കിളച്ചിടുനതിനു  

 രാധ  883.74 883.74 

 പാറുക്കുട്ടി  571.50 571 

 കാർതയായ
നി അമ്മ  

1268.15 1200 



 

 

 അമ്മാളു  697.84 690 

 

 

BPL മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണം  

Wc/331739 

           നിലം കിളച്ചിടുനതിന്  

ദിവാകരൻ. ജി 1299.26 
1200 

 സരാജിനി  3247.14 

 
കാടുപിടിച്ചു 
കിടക്കുനതിനാ
ൽ അളക്കാൻ 

 ാധിച്ചിലല  

പങ്കജാക്ഷി  2166.27 

 

വിമല 511.681 

ആനീസ് 997.92 

 

കതങ്ങിന് തടകമടുക്കൽ  

ദിവാകരൻ  
18 25 

 സരാജിനി  
15 27 

പങ്കജാക്ഷി  
12 19 

വിമല  
8 13 

ആനീസ്  
10 10 

 രിത  
10 23 

                      വാഴക്കുഴി  

 രിത  20 26 



 

 

   

മമത കജ എൽ ജി പ്ഗൂപ്പിന് 

നിലകമാരുക്കൽ  

Wc/314634 

          കനൽകൃഷിക്ക് നിലം ഒരുക്കൽ  

കരുണാകര
ൻ  

714.0 720 

 ിംഗ്  1020.08 1000 

രവീപ്രൻ  2220.06 2230 

സപ്പമരാജൻ  2020.08 2028 

കമലാക്ഷി  1675.08 1675 

പ്ശീജ  623.04 623 

BPl 

കുടുംബങ്ങളുകട 

ഭ്ൂമിയിൽ മണ്ണ് 
 ംരക്ഷണo 

Wc/323821 

നിലം കിളച്ചിടുനതിന്, വരമ്പ് നിർമാണം  

ഓമന  ി  622.08  

ഓമന  ി  25 25 

സരാഹിണി  50 50 

രാധമ്മ  50 50 

കതങ്ങിന് തടകമടുക്കൽ  

സരാഹിണി  5 9 



 

 

കാർതയായ
നി  

20 20 

ലക്ഷ്മികുട്ടി
യമ്മ  

10 10 

രാധമ്മ  5 10 

കാർതയായ
നി  

10 15 

ഹരിപ്ശീ കജൽജി പ്ഗൂപ്പിന് 

നിലകമാരുക്കൽ 

Ld/327973  

   

രാജലക്ഷ്മി  5021.1380 കൃഷി 
വിളകവടുപ്പ് 
കഴിഞ്ഞതായി 
കണ്ടു  

കക 

അനിതകുമാ
രി  

1144.3470  

ലലഫ് ഭ്വന പദ്ധതി  

If/366266 

നളിനി  28 പണി 
പൂർത്തീകരിച്ച
തായി കണ്ടു  

 



 

 

                    ഫയൽ പരിസശാധന  വാർഡ് 7 

1- ബിപിഎൽ വിധവ മണ്ണ് ജല സുംരക്ഷ്ണും w c/322106 

2-  ബിപിഎൽ വിധവ മണ്ണ് ജലസുംരക്ഷ്ണും wc/323821 

3-   ബിപിഎൽ കുെുുംബങ്ങൾക മണ്ണ് ജലസുംരക്ഷ്ണ wc/331739 

4- മമ  തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്പിന് നിലതമാരുക്കൽ Ld/314634 

5- ഐശവരയ തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്പിന് നിലതമാരുക്കൽ ld/316783 

6- ഹരിഗ്ശീ തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്പിന് നിലതമാരുക്കൽ ld/327973 

7- വലഫ്  ഭവന പദ്ധ ി നളിനി lf/366266 

 

1. കവർസപജ് 

            ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള്ഏഴു  ഫയലുകളിലുും എ  എും സി 
ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

2. കെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഏഴു ഫയലുകളിലുും  തെക്ക് ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ  സകാപ്പി 

         ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ുും തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റിൽ 

മുൻഗണനാഗ്കമത്തിൽ ഉള്ള ുും ആയിരിയ്ക്കണും എന്നുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും 

 തന്ന ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  

4 ജനകീയ എസ്റ്റിസമറ്റ് 

       സാധാരണക്കാരനായ ഏത ാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിൽ 

 യ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഇലലായിരുന്നു  

.*തഗ്പാജകറ്റ്്  റിദപ്പാർട്ട്്,  

എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്്, 

 CIB ഏത്  ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്തു സ്ഥാപിച്ചു എന്ന വിവരും,   

ദഗ്ഡായിങ് ഡിവസൻ,.  

സർദവ്വ ഡാറ്റ വിവരങ്ങതളാന്നുും പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 



 

 

5  ാസങ്കതിക അനുമതിയുകട പകർപ്പ് 

 ്്ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് സാദങ്ക ിക വിേഗ്ധരുതെ അനുമ ി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി ദരഖ. ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

സാദങ്ക ിക അനുമ ി ദഫാറും പരിദശാധിച്ച ആറു ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ 

ഇ ിൽ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ ഒപ്പി ദനാതൊപ്പും ദഡറ്റ് ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല   വലഫ് ഭവന 

പദ്ധ ിയുതെ ഫയലിൽ സാദങ്ക ിക അനുമ ി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ിൽ ഓവർസിയർ/ 

അതഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ/LSGD എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുതെ ഒപ്പിന്തറ കൂതെ  ീയ ി  കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല.  

6 ഭ്രണാനുമതിയുകട പകർപ്പ്  ് 

പരിദശാധിച്ച രണ്ടു ഫയലിൽ ഒഴിതക (ഹരിഗ്ശീ തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്പിന് നിലതമാരുക്കൽ, വലഫ് 

ഭവന പദ്ധ ി  നളിനി ) ബാക്കി ഒന്നിലുും ഭരണാനുമ ിയുതെ പകർപ്പ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല  

7. ംസയാജിത പദ്ധതി.  

 സർക്കാരിന്തറ ഏത ങ്കിലുും വകുപ്പുകൾ ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ി ദയാതൊപ്പും സുംദയാജിച്ച് 
നെപ്പാക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 
എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകൾ സർക്കാരിന്തറ മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി 
സുംദയാജിച്ച് നെത്തുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ അലലാത്ത ിനാൽ ഈ ദരഖകൾ ബാധകമലല. 

8- കതാഴിൽ ആവശയകപ്പട്ടുകകാണ്ടുള്ള അസപക്ഷ 

 പരിദശാധിച്ച   ഫയലുകളിൽ ത ാഴിലാളി ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ് 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 

9) പ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 ്്്്നിർവഹണ ഏജൻസി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് അദപക്ഷ് കിട്ടി 15 

േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികതള ദരഖാമൂലും അറിയിദക്കണ്ട ാണ് പരിദശാധിച്ച 

ഫയലുകളിൽ ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത് സുംബന്ധിച്ചുള്ള ദരഖകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

10 മസ്റ്റർ സറാൾ 

 ്്ത ാഴിലാളികളുതെ ഹാജർ ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ഔദേയാഗിക ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ. ഒരു 
േിവസും രണ്ട്  വണ ഹാജർ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ്’ ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാും ഓഫീസർ, 
പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തി സീൽ പ ിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ മാഗ് ദമ 

ഉപദയാഗിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ ലഭിച്ച ിനുദശഷ്ും മാഗ് ദമ നിയമപരമായി ഗ്പവർത്തി 
ആരുംഭിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ിൽ WC/322106 ൽ മസ്റ്റർ 

ദറാൾ no 22541-42,  22545, 46  മസ്റ്റദറാളിൽ സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയ ഉദേയാഗസ്ഥന്തറ ഒദപ്പാ സീദലാ 



 

 

ഉണ്ടായിരുന്നിലല. വർക്ക്് ദകാഡ്WC/316783ൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ 13237 ൽ ത ാഴിൽകാർഡ് 007/18 

ദവ നത്തിൽ തവട്ടി  ിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, 13237, 13238 ഈ മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ 

പരിദശാധിച്ച ഉദേയാഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യതപെുത്തിയിട്ടിലല.വർക്ക്് ദകാഡ് ld/314634 ൽ 13235, 13236 

എന്നീ മസ്റ്റർ ദറാളിൽ   പരിദശാധിച്ച ഉദേയാഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യതപെുത്തിയിട്ടിലല. മസ്റ്റർ ദറാളിൽ 

അളവ് ഗ്പകാരമുള്ള േിവസും ദവ നും ദരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല . വർക്ക്്  ുെങ്ങിയ  ീയ ിയുും 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല. മസ്റ്റർ ദറാളിൽ അ ാ ു വർക്കിന്തറ എും ബുക്ക്് നമ്പറുും ദപജ് നമ്പറുും 

ദരഖതപ്പെുത്തണും എന്നാൽ ഇ ിതലാന്നുും അത് കാണാൻ പറ്റിയിലല  

11 കമഷര്കമന്് ബുക്ക്്  

 ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾതപ്പെുത്തി തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതെ അളവുകളുും തെലവുകളുും 

സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധി മായി  യ്യാറാക്കി ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ 

അുംഗീകരിക്കുന്ന ിനുും യഥാസമയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് 

തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക്. 

 പരിദശാധിച്ച്  ഫയലുകളിൽ തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. തസഗ്കട്ടറി ഒപ്പുും സീലുും 

തവച്ച് സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയ എും ബുക്കാണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഇത്് ഗ്പശുംസനീയമാണ്. 

മെഷര്മെന്റ്്തെയ്യുകയുും തെക്ക് തമഷ്ർ തെയ്യുകയുും തെയ്യുദമ്പാൾ ഒപ്പുും  ീയ ിയുും 

തവച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുും സീൽ പ ിപ്പിച്ചിട്ടിലല. തമദമ്മാ ഓഫ് തപയ്തമന്റഇൽ  തസഗ്കട്ടറി,  
ഗ്പസിഡന്് ഒപ്പ്, സീൽ  എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുതണ്ടങ്കിലുും  ീയ ി ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
ഇക്കാരയത്തിൽ കൂെു ൽ ഗ്ശദ്ധ പുലർദത്തണ്ട ാണ്. 

  

12  ാധന ാമപ്ഗികകള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിലുും സാധനസാമഗ്ഗികൾ ഉപദയാഗിക്കാത്ത ിനാൽ ബാധകമലല 

 

13) സവജ്  ലിസ്റ്റ് 

 മസ്റ്റ് ദറാളിന് ആനുപാ ികമായി ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് പ്േജ്് ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ഗ്പകാരമുള്ള പ്േജ് ലിസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ഗ്പശുംസനീയമാണ് 

വർക്ക്് ദകാഡ്  ആതക  മസ്റ്റ് 
ദറാളുകളുതെ 

എണ്ണും  

വർക്കിുംഗ് 

ദഡയ്സ് 

*കൂലി 
+െൂൾസ്  

ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  എും ബുക്ക്്  എഫ് റ്റി ഒ  



 

 

WC/322106  

06 

 

 

21804 

 

21804 

 

21804 

ലഭയമായിലല  

WC/323821 05 21252 21252 21252 ലഭയമായിലല  

WC/331739 10 92736 92736 92736 ലഭയമായിലല  

Ld/314634 07 74075 74075 74075 ലഭയമായിലല  

Ld/316783 06 80868 80868 80868 ലഭയമായിലല  

Ld/327973 O8 73692 73692 73692 ലഭയമായിലല  

Lf/366266 04 7728 7728 7728 ലഭയമായിലല  

 

14) ഫണ്ട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവ നും ത ാഴിലാളികളുതെ അക്കൗണ്ടിദലക്ക് നൽകിയ ിനുള്ള ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ. 22 ദരഖകളിൽ ഗ്പധാന ദരഖയായ  എഫ് െി ഒ ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷ്ിച്ച ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല.സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ ദറാളു്കളുതെ ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. ബന്ധതപ്പട്ട അധികാരികൾ ഇ ിൽ കൂെു ൽ ഗ്ശദ്ധ പുലർദത്തണ്ട ാണ്. 

15) ര ീതുകളും സറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച്  

ഗ്പവർത്തി തെയ്യുന്ന സ്ഥല ഉെമയുതെ നികു ി തറസിപ്റ്റ്, സമ്മ പഗ് ും എന്നിവ 

ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്  

16) സഫാസട്ടാപ്ഗാഫ് 

 ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഒരു ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപുും ഗ്പവർത്തി 
നെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ പൂർത്തിയായ ിനു ദശഷ്ും ഉള്ള ഓദരാ ദഫാദട്ടാകൾ 

നിർബന്ധമായുും ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട് പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ LD/327973 ൽ 

ദഫാദട്ടാ ഗ്ഗാഫ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ഫയലുകളിൽ ദഫാദട്ടാ ഗ്ഗാഫ് ഇലല  

l  17) പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപപ്തം 

 ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപഗ് ും 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ്ഫയലുകളിൽ ഈ ദരഖ കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  



 

 

18)  കമറ്റീരിയൽ ബിലലുകൾ 

 ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവർത്തികൾക്ക് ഏത ങ്കിലുും സാധനും ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി 
ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ിന്തറ ഫയൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട് പരിദശാധിച്ച്  ഏഴു 
ഫയലുകളിലുും തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവർത്തി അലലാത്ത ിനാൽ ഇവ ബാധകമലല. 

19) മസ്റ്റർ സറാൾ മൂവ്കമന്് സ്ലിപ്പ്. 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഓദരാ ഘട്ടതത്തയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും 

നൽകുന്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏത ാതക്ക  ീയ ികളിൽ നെന്നു എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാനാണ് െോസ്റ്റർ്പ്റോൾ്െൂവ്മെന്റ്് സ്ലിപ്പ്. പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എ  എും  

സി  ഗ്പകാരും ഉള്ള  മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ് കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  

20) ജിസയാ ടാഗ് സഫാസട്ടാകൾ  

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിലുും ജിദയാ ടോഗ്് ദഫാദട്ടാ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല  

21)സ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിസപ്പാർട്ട് 

ഓഡിറ്റിനു  വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

 22)ല റ്റ് ഡയറി 

 മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഉള്ള 22 ദരഖകളിൽ സുംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന 

സുഗ്പധാന ദരഖയാണ് വസറ്റ് ഡയറി. പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ത ാഴിലാളികളുതെ 

അവകാശങ്ങൾ സാമൂഹയപങ്കാളിത്തും പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് ത ാഴിലിെങ്ങളിതല 

അപകെങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ത ാഴിലാളികളുതെ വാെക സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

ത ാഴിലാളികളുതെ സാക്ഷ്യപഗ് ും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്,  
സരർശക കുറിപ്പുകൾ  ുെങ്ങിയവ ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ിന് ദവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് വസറ്റ് ഡയറി  

 രജിസ്റ്റർ പരിസശാധന 

പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

1. ത ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുുംബ അദപക്ഷ്യുതെ രജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

3. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ുും ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ുും സുംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ  

4. ഗ്പവർത്തിയുതെ ലിസ്റ്റുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ 

5. സ്ഥിര ആസ് ികളുതെ രജിസ്റ്റർ  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ 



 

 

7. സാധന രജിസ്റ്റർ 

 

A. കതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

      ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലുും ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.  

             B. പ്ഗാമ ഭ് രജിസ്റ്റർ 

    ഓദരാ വാർഡിലുും ഗ്പദ യകും ഗ്പദ യകും ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 

ഗ്പശുംസനീയമായ കാരയമാണ് 

 C. ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ 

 ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഫയലിതല അുംഗങ്ങളുതെ 

വിവരങ്ങൾ കാണാൻ സാധച്ചു. 

             D. കതാഴിൽ ആവശയകപ്പട്ടതും കതാഴിൽ അനുവദിച്ചതും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 

             വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാേിത്തതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ ആരുും  തന്ന സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
ഓദരാ വാർഡിലുും ഗ്പദ യകും വർക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല മുഴുവൻ 

ഗ്പവർത്തകൾക്കുും ഒരു വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.2018-19 മാർച്ച് 20 

വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

             E. സ്ഥിര ആസ്തികളുകട രജിസ്റ്റർ 

              സ്ഥിര  ആസ് ിരജിസ്റർ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ദരഖകൾ 

ഒന്നുും  തന്ന പൂർണ്ണമലല. വാർഡ്  ലത്തിൽ ഗ്പദ യകും ആസ് ി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

         F. പരാതി രജിസ്റ്റർ 

  പഞ്ചായത്തിൽ പരാ ി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
     G.  ാധന രജിസ്റ്റർ 

 തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലുും ഇത് ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥൻ 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയ ലല. 

*കകണ്ടത്തലുകൾ 

1. വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഉള്ള കവർദപജ് ഫയലിൽ  സൂക്ഷ്ിക്കുന്നിലല ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാഗസ്ഥർ ഇ ിൽ ഗ്ശദ്ധ പുലർദത്തണ്ട ാണ് 

2. മുഴുവൻ ത ാഴിലാളികൾക്കുും പഴയ ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കി പു ിയത് പഞ്ചായത്തിൽ 

നിന്നുും അനുവേിച്ച നൽകി എന്നാൽ ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കുന്ന സമയത്ത് ദഫാദട്ടാ 

ത ാഴിലാളികൾ സവരും െിലവിൽ എെുത്തു നൽകുകയാണ് തെയ് ത്. 



 

 

3.കാക്കയങ്ങാ് വാർഡിൽ ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊനുള്ളത് ത ാഴിലാളികൾ 

സവരും നിലയ്ക്ക് ആവശയതപ്പൊറിലല. 

4.ത ാഴിലാളികൾക്ക് അെിസ്ഥാന സൗകരയും ഒരുക്കി  നൽകുന്ന ിൽ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ 

കാരയക്ഷ്മ  കാണിക്കുന്നണ്ട് (ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാകസ് ഒഴിതക ) 

5ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ് പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് നെക്കാറുണ്ട് എന്ന ുും ഇ ിൽ 

വാർഡ് തമമ്പർ ഓവർസിയർ /എഇ എന്നിവർ പതങ്കെുക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള ുും 

അഭിനരനാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 6. നിലും ഒരുക്കിയ ഗ്പദേശും പല ുും നിലവിൽ കാെുമൂെിയ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്.  

7.എും ബുക്കിതല വിവരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമലല  

 നിർസേശങ്ങൾ 

> ത ാഴിൽ കാർഡ്  ികച്ചുും സൗജനയമായി അനുവേിദക്കണ്ട ാണ് 

> ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കി നൽകുന്ന അവസരത്തിൽപു ിയ ത ാഴിൽ കാർഡിൽ 

പൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ ദമറ്റിനുും ത ാഴിലാളികൾക്കുും കൃ യമായി പറഞ്ഞു തകാെുക്കുക 

> ത ാഴിലാളികൾക്ക് നിയമും അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ുണ്ട്  

> മസ്റ്റർ  ദറാളിൽ തവട്ടി  ിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട് 

> മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്പവൃത്തി എെുക്കുന്ന േിവസങ്ങളിൽ  ീയ ി ദരഖതപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക 

> ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു 
മുൻപ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് 
സ്ഥാപിദകണ്ട ാണ് 

> ഓദരാ മസ്റ്റ്ർ  ദറാളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് എും ബുക്കിൽ അളവുും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലവുും 

മസ്റ്റദറാൾ നമ്പറുും ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ് 

> കതാഴിലാളികളുും ദമറ്റുും അവരുതെ കെമകൾ കൃ യമായി പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് നിർവഹണ 

ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ുണ്ട് 

> ത ാഴിലാളികൾക്ക് കൃ യമായി ദവ നും  ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസി 
ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ാണ് 



 

 

> വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങതള കാലാനുസൃ മായി മാറ്റുകയുും 

അവരുതെ പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു വരുത്തുകയുും തെദയ്യണ്ട ാണ് 

> ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ  തന്ന നെപ്പിലാദക്കണ്ട 

 ാണ് 

> ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ദരഖകൾ കൃ യമായി സൂക്ഷ്ിക്കുക 

> ദരഖകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുദമ്പാൾ പൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ കൃ യ ദയാതെ തെയ്യുക 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും ഏതറ്റെുക്കാവുന്ന 

ഗ്പവർത്തി കൾ 

 വിഭാഗും എ ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ഗ്പവർത്തികൾ 

 വിഭാഗും ബി ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക് ജീവദനാപാധി 
തമച്ചതപ്പെുത്താനുള്ള ഗ്പവൃത്തികൾ ബി പി എൽ  പട്ടികജാ ി പട്ടിക വർഗും വിധവകൾ 

ഭിന്നദശഷ്ിക്കാർ ഐ എവവ ഗുണദഭാക്താക്കൾ 

 വിഭാഗും സി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ൻ നിബന്ധനകൾക്ക് വിദധയമായി 
ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന സവയും സഹായ സുംഘങ്ങൾക്ക് തപാ ു അെിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനും 

 വിഭാഗും ഡി ഗ്ഗാമീണ അെിസ്ഥാന സൗകരയ വികസന ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് സമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 

1.പ്പീത  m 

2.രാധ  

3.ലി മ്മ  

4.ജയലക്ഷ്മി  



 

 

5. ിന്ധു  

 

 

 

സ ാഷയൽ ഓഡിറ്റിംഗ്  നു  ഹായിച്ചവർ  

*ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികൾ  

*വാർഡ് തമമ്പർ, 

*  ദമറ്റ്്  

*തപാ ുജനങ്ങൾ  

*പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാഗസ്ഥർ. 

 

  

 *  പ്ഗാമ ഭ്  തീരുമാനങ്ങൾ  

1.ത ാഴിൽകാർഡ് അദപക്ഷ്ിച്ചാൽ രണ്ട് ആഴ്സെയ്ക്കുള്ളിൽ നൽകാും എന്നുും 

 ീരുമാനമായി. 

2.ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ിയ ായി അനുവേിക്കുദമ്പാഴുും പു ിക്കുദമ്പാളുും 

പൂർണമായുും സൗജനയമായി ലഭയമാക്കാൻ ദബാർഡ് മീറ്റിുംഗ് കൂെി  ീരുമാനിക്കാും 

എന്ന്  ീരുമാനിച്ചു  

 3.നീർത്തെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അുംഗീകരിച്ചദ ാെു കൂെി  5 ഏക്കർ  ാതഴ ഉള്ള  Apl 

കുെുുംബങ്ങതള കൂെി  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കുതമന്നുും 



 

 

അങ്ങതനയുള്ള അവസരത്തിൽ ത ാഴിൽ േിനും കൂെു ൽ ലഭയമാക്കാതമന്നു 
 ീരുമാനിച്ചു.  

4.ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് ദരഖ മൂലും ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ നൽകി തറസിത്  

വകപറ്റുതമന്നുും അത് സൂക്ഷ്ിച്ചു വയ്ക്കുതമന്നുും ധാരണയായി.  

5..മസ്റ്റദറാൾ ത റ്റുകൂൊത  പൂരിപ്പിക്കാും എന്നുും. ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ത ാഴിലാളികൾ 

കൃ യനിഷ്ഠ പാലിക്കാും എന്നുും  ീരുമാനമായി  

6.വി. എും. സി അുംഗങ്ങതള കാലാനുസൃ മായി മാറ്റും എന്നു  ീരുമാനിച്ചു. 

 7.സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് എന്ന ദപരിൽ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന  ുക 

തമഷ്ർതമൻ്  ബുക്കിൽ  ദരഖതപെുത്തുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചിലല.ഇനി  മു ൽ 

ദരഖതപെുത്താും എന്നുും   ീരുമാനിച്ചു. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ിനു ദശഷ്ും ആണ്  

സി. ഐ. ബി  വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്  തമറ്റീരിയൽ ബിലല് ലഭിക്കുന്ന ിനനുസരിച്ചാണ്  

തെലവ്  എും. ബുക്കിൽ  ദരഖതപ്പെുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്ന്  ഓവർസീർ ധനുഷ് 

അറിയിച്ചു 

. 8.എ. എും. സി  ഗ്പകാരമുള്ള ദരഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിക്കാൻ  ീരുമാനിച്ചു.  

9.പരാ ികൾ നിർവഹണ ഏജൻസിതയ അറിയിക്കാറിലല എന്നുും അ ിതന കുറിച്ച് 
അറിവിലലായിരുന്നു എന്നുും അറിയിച്ച ത ാഴിലാളികൾ ഇനി പരാ ി ദരഖാമൂലും 

നൽകുതമന്ന്  ീരുമാനിച്ചു.  

10.പരാ ി രജിസ്റ്റർ കൃ യമായി ദരഖതപ്പെുത്തി സൂക്ഷ്ിക്കാൻ  ീരുമാനിച്ചു. 

11.ഗ്പദേശത്തു ഗ്പകൃ ി സുംരക്ഷ്ണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ടു ഏതറ്റെുത്തു നെത്താവുന്ന 

ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തി ഗ്ഗാമസഭയിൽ ആവശയതപൊതമന്നു  ീരുമാനിച്ചു.  

12.എ. പി. എൽ  കുെുുംബാുംഗങ്ങളുതെ ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ് 

സവീകരിക്കാൻ  ീരുമാനിച്ചു  

13. ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കുും എന്ന്  ീരുമാനിച്ചു  


