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                                       ആമുഖം  

 മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപട പദ്ധതി ഗ്ഗോമീണജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

സോമൂഹിക ആസ്തിയുതെ നിർമോണത്തിന് സഹോയും ആയിട്ുള്ള ഒരു പ്കഗ്രോവിഷ്കൃത 

പദ്ധതിയോണ്. 2005 തസപ്തുംബർ അഞ്ചിന് നിലവിൽവന്ന തതോഴിലുറപട നിയമത്തിന് 

അെിസ്ഥോനതപെുത്തിയോണ്  ഈ പദ്ധതി  നെപിലോക്കി വരുന്നത്. ഗ്ഗോമീണപ്മഖലയിതല ഓപ്രോ 

കുെുുംബത്തിനുും മറ്റു തതോഴിലുകൾ നഷ്ടമോവോതത അധികമോയി 100  േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ 

കോയിക തതോഴിൽ  ഉറപോക്കുക  എന്നതിലൂതെ  ജനങ്ങളുതെ ഉപജീവന  മോർഗ്ഗും തമച്ചതപെുത്തുക 

എന്നതോണ് ഇതിന് അെിസ്ഥോന ലക്ഷ്യും. തതോഴിലുറപട  പദ്ധതി അവകോശധിഷ്ഠിതവുും 

ആവശയോധിഷ്ഠിതവുമോയ പദ്ധതിയോണ് . തതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുതെ മറ്റട  ഗ്പധോന  ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനത്തിലൂതെ ഓപ്രോ ഗ്പപ്േശതത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമോക്കുക, 

തവള്ളതപോക്കും, വനനശീകരണും, കോലോവസ്ഥോ വയതിയോനും തുെങ്ങിയ പോരിസ്ഥിതിക 

ഗ്പശ്നങ്ങൾക്കട പരിഹോരും കോണുക, ഉൽപോേന പരമോയ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതെ 

േോരിഗ്േയ ലഘൂകരണും സുസ്ഥിരമോക്കുക, തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയുതെ മുഖയധോരയിപ്ലക്കട 
തകോണ്ടുവരുന്നതിനുും അവരുതെ സോമ്പത്തികവുും സോമൂഹികവുമോയ ശോക്തീകരണും 

ഉറപോക്കുക എന്നിവയോണ്. 

 പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപട പദ്ധതി ഗ്പകോരും ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തട ഗ്പപ്േശത്തട നെപിലോക്കുന്ന 

എലലോ ഗ്പവർത്തികളുും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട വിപ്ധയമോക്കണതമന്ന നിയമത്തിതല17(2) വകുപട 
ഗ്പകോരും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനതത്തപറ്റിയുും  തപോതുധനും 

തെലവഴിക്കുന്നതിന് പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും നെത്തുന്ന പരസയവുും സവതഗ്രവുമോയ 

പരിപ്ശോധനയോണ് പ്സോഷയൽ   ഓഡിറ്റട . പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട ഗ്ഗോമസഭ അഥവോ സോമൂഹയ 

കണതക്കെുപട എന്നതിപ്നോട് ഉപ്േശിക്കുന്നത് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങള് വർക്കട സസറ്റുകൾ പ്നരിട്ട 
സരർശിച്ചട തതോഴിലുറപട  തതോഴിലോളികപ്ളോെുും നിർവഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥപ്രോെുും അഭിമുഖും 

നെത്തിയതിലൂതെ ലഭയമോയ പ്രഖകളുതെ വിശേ പരിപ്ശോധനയിലൂതെയുും ലഭിക്കുന്ന  
വിവരങ്ങൾ പ്ഗ്കോഡീകരിച്ചട ഗ്ഗോമ സഭകളിൽ തപോതു സമൂഹതത്ത അറിയിക്കുക എന്നതോണ് 

ഇഗ്പകോരും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുും ഗ്ഗോമസഭകളിൽ ഉയരുന്ന തതോഴിലുറപട തതോഴിലോളികളുതെ 

അഭിഗ്പോയങ്ങളുതെയുും നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥരുതെ അഭിഗ്പോയങ്ങളുതെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ 

മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയുതെ നെത്തിപിതല സുതോരയതയുും 

ഉത്തരവോേിതവവുും ഊട്ിയുറപിക്കുക എന്നതോണ് പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട അഥവോ സോമൂഹയ 



 

 

 

കണതക്കെുപട ലക്ഷ്യമിെുന്നത് വസ്തുതോപരമോയ കണ്ടത്തലിലൂതെ തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയുതെ 

ഗുണപ്ഭോക്തോക്കളോയ ഗ്ഗോമീണ ജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധതിയുതെ തമച്ചതപട് 

ഗ്പവർത്തനത്തിനുും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിലുതെ  സോധിക്കുന്നു. 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മുതന്നാരുക് ഗ്പവർത്നങ്ങൾ 

 1. പ്പരോവൂർ പ്ലോക്കട്  ഓഫീസ് സരർശിക്കുകയുും പ്ജോയിന്്    ബി ഡി്ഒ് യുമോയി് 

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട യൂണിറ്റട പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട ഗ്പഗ്കിയ പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട ഗ്ഗോമസഭ 

എന്നിങ്ങതനയുള്ള കോരയങ്ങൾ സുംസോരിച്ചു 

2. ഫയൽ പരിപ്ശോധന വോർഡ് 12 തല 2018 ഒകപ്െോബർ്1 മുതൽ്2019 മോർച്ചട്് 31 ്വതരയുള്ള 

ഫയലുകളുതെ പരിപ്ശോധന 

 3.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലും പരിപ്ശോധിച്ചട ഫയൽ ഗ്പകോരും ഗ്പവൃത്തി കൃതയമോയ അളവിൽ 

നെന്നിട്ുപ്ണ്ടോ എന്നുള്ള പരിപ്ശോധന 

4. തപോതുഗ്പവർത്തകർ തപോതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുമോയി തതോഴിലുറപു മോയി ബന്ധതപട് 

അഭിഗ്പോയ പ്ശഖരണും 

5.ഫീൽഡിൽ നിന്നുും പ്ശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലുമോയി തോരതമയും തെയ്യൽ 

6.വീെുവീെോരരും ഉള്ള വിവരപ്ശഖരണും 

7.തതോഴിൽ കോർഡ് പരിപ്ശോധന,  ബോങ്കട പോസ് ബുക്കട പരിപ്ശോധന 

8. റിപ്പോർട്ട തയ്യോറോക്കൽ 

 പഞ്ചായത്ിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്് 
വിവരങ്ങൾ  

 പഞ്ചോയത്തിതല തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധതപട്ട വിവരങ്ങൾ  

 ആതക തതോഴിൽ കോറഡ് -3147 

ആതക   തതോഴിലോളികൾ-4019 

 ആകെീവ തതോഴിൽ കോർഡ-1602 

 ആകെീവ തതോഴിലോളികൾ-1727 

Sc                  -23 



 

 

 

St                -117                                    

്വാർഡിതല്ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയുമായി്ബന്ധതപ്പട്്വിവരങ്ങൾ് 

   ആതക തതോഴിൽ കോർഡ്                         :243 

ആതക   തതോഴിലോളികൾ       :279 

       ആകെീവ തതോഴിലോളികൾ      :73 

    ST: 4 

SC:4                                                                   

           100 േിവസും തതോഴിൽ പൂർത്തിയോക്കിയത്  :0 

അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. തതോഴിൽ കോർഡുമോയി ബന്ധതപട് കോരയങ്ങൾ 

 മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപട പദ്ധതി ഗ്പകോരും അവിേഗ്ധ കോയിക തതോഴിൽ 

തെയ്യോൻ തോല്പരയമുള്ള ഏതതോരു കുെുുംബത്തിലുും തതോഴിൽ കോർഡിനു പ്വണ്ടി 
അപ്പക്ഷ്ിക്കോും അപ്പക്ഷ് നൽകിയ എലലോ കുെുുംബോുംഗങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനകും തികച്ചുും 

സൗജനയമോയി ലഭിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടട എന്നോൽ തതോഴിലോളികളുമോയി സുംസോരിച്ച പുതിയ കോർഡിന് 

അപ്പക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്തു പ്ഫോപ്ട്ോ എെുക്കുന്നതിനു പ്വണ്ടിയുള്ള തെലവ് തതോഴിലോളി 
വഹിക്കുന്ന സോഹെരയമോണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് നിയമലുംഘനമോണ്. 

 തതോഴിൽ കോർഡ് ഒരു ആധികോരിക പ്രഖയോണ് അതുതകോണ്ടുതതന്ന തതോഴിൽ കോർഡുകൾ 

സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടത് പൂർണ്ണ ഉത്തരവോേിതവും തതോഴിലോളികൾക്കോണ് ഈ വോർഡിൽ തതോഴിൽ 

കോർഡുകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് തതോഴിലോളികൾ ആണ് 

2. തതോഴിൽ ആവശയതപെുന്നത് സുംബന്ധിച്ചട 

 തതോഴിൽ കോർഡ് ഉള്ള ഏതതോരു തതോഴിലോളിക്കുും തതോഴിൽ ആവശയതപെോനുും ഇതുമോയി 
ബന്ധതപട്ട ആസൂഗ്തണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കോളിയോകോനുും  ഉള്ള അവകോശും ഉണ്ടട. തതോഴിൽ 

ആവശയതപട്ട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതോഴിൽ ലഭയമോയിലല എങ്കിൽ തതോഴിലിലലോയ്മ പ്വതനും 

ലഭിക്കോനുള്ള അവകോശും നിയമപരമോയി തതോഴിലോളികൾക്കട ഉണ്ടട. ഈ വോർഡിൽ ഗ്ഗൂപോയി 
പ്മറ്റട മുപ്ഖനയോണ് തതോഴിലിന് അപ്പക്ഷ് നൽകുന്നത്. അപ്പക്ഷ്ിച്ചട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ 

തതോഴിൽ  ലഭിക്കോറിലല എന്നോണ് തതോഴിലോളികൾ അറിയിച്ചിട്ുള്ളത്.   

3. ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച് 



 

 

 

 തതോഴിലുറപട നിയമഗ്പകോരും തതോഴിൽ ആവശയതപട്ട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതോഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും. അലലോത്തപക്ഷ്ും തതോഴിൽരഹിത പ്വതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ടട. ഈ 

വോർഡിതല തതോഴിലോളികൾക്കട തതോഴിലിന് അപ്പക്ഷ്ിച്ചട 15 േിവസത്തിനകും തതന്ന തതോഴിൽ 

ലഭിക്കോറിലല. വളതര് സവകിയോണ്് തതോഴിൽ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നോണ് തതോഴിലോളികളിൽ 

നിന്നുും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

4. തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ററ്റ്്  യ്യാറാക്ുന്ന ിനുള്ള അവകാശം.  

അെുത്ത 5 വർഷപ്ത്തക്കട ഏതറ്റെുക്കോവുന്ന പ്ഗ്പോജകെുകളുതെ സമോഹോരമോണ് തഷൽഫ് ഓഫ് 

തഗ്പോജകറ്റട്. അയൽക്കൂട് തലത്തിൽ െർച്ച തെയ്ത് നിർപ്േശങ്ങൾ സമോഹരിച് വോർഡ് 

തലത്തിൽ പ്ഗ്കോഡീകരിച്ച ഗ്ഗോമസഭയിൽ അവതരിപിച് മുൻഗണന ഗ്കമും നിശ്ചയിച്ചോണ് 

അുംഗീകരിക്കുന്നത്. അതുതകോണ്ടുതതന്ന തഷൽഫ് ഓഫ്  തഗ്പോജകട് തയ്യോറോക്കുന്നതിനുും ഉള്ള 

അവകോശും തതോഴിലോളികൾക്കുണ്ടട. തതോഴിൽ കതണ്ടത്തുന്നത് സുംബന്ധിച്ചട കുെുുംബഗ്ശീ 
തലത്തിൽ െർച്ചകൾ നെക്കോറുണ്ടട എന്നോണ് തതോഴിലോളികളിൽ നിന്നുും അറിയോൻ സോധിച്ചത്. 

എന്നോൽ ഇത് പൂർണ്ണമലല എന്നുും എലലോ കുെുുംബഗ്ശീ കളിലുും ഇത്തരത്തിൽ െർച്ചകൾ 

നെത്തോറിലല എന്നുും തതോഴിലോളികൾ അഭിഗ്പോയതപട്ു. 

5. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച് 

 തതോഴിലോളികൾക്കട തോമസ സ്ഥലത്തു നിന്നുും 5 കിപ്ലോമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ തതോഴിൽ 

ലഭിക്കുവോൻ ഉള്ള അവകോശും ഉണ്ടട. അങ്ങതന അലലോത്ത പക്ഷ്ും യോഗ്തോബത്ത ആയി കൂലിയുതെ 

10 ശതമോനും അധിക പ്വതനും ആയി ലഭിക്കോൻ അവകോശമുണ്ടട. ഈ വോർഡിതല 

തതോഴിലോളികൾ 5 കിപ്ലോമീറ്ററിൽ കുതൻ േൂരും യോഗ്ത്തെയ്ത് പ്ജോലി തെയ്തിട്ിലല എന്നോണ് 

തതോഴിലോളികളിൽ നിന്നുും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

6.്അെിസ്ഥോന്സൗകരയങ്ങതള്കുറിച്ചട 

തതോഴിലോളികൾക്കട ആവശയമോയ കുെിതവള്ളും, വിഗ്ശമിക്കുന്നതിനുള്ള തണൽ, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ 

കിറ്റട തുെങ്ങിയ അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിപ്ക്കണ്ടത്്തതോഴിലോളികളുതെ അവകോശമോണ്് .്
ഈ വോർഡിൽ തതോഴിലോളികൾ ് സവരും് കയ്യിൽ് നിന്നുും്  പണും് മുെക്കിയോണ്്   ഫസ്റ്റട് 

എയ്ഡ്് പ്ബോകസ്് വോങ്ങി് സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. തണലിനു ് ഉള്ള് സൗകരയും്
പഞ്ചോയത്തിൽ് നിന്നുും് ലഭിച്ചു് എന്നോണ്് തതോഴിലോളികളിൽ് നിന്നുും് അറിയോൻ്
കഴിഞ്ഞത്്ഇത്്അഭിനരനോർഹമോണ്. 

7ദവ നം ലഭയമാക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച് 

 തതോഴിലുറപട പദ്ധതി നിയമത്തിതല തസക്ഷ്ൻ3(2) ഗ്പകോരും ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും മസ്റ്റർ 

പ്റോൾ പൂർത്തിയോക്കി പഞ്ചോയത്തിൽ സമർപിച്ചു്  15 േിവസത്തിനകും തതോഴിലോളികൾക്കട 
പ്വതനും ലഭിപ്ക്കണ്ടതോണ്.  കൃതയമോയി   പ്വതനും്ലഭിക്കോറിലല്എന്നോണ്്തതോഴിലോളികളിൽ്



 

 

 

നിന്നുും്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞത്്ഇതിൽ  തതോഴിലോളികൾക്കട പരോതി ഉണ്ടട എന്നട അറിയോൻ 

സോധിച്ചു. 

8. ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ാകുന്ന അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

 മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയിൽ തതോഴിലോളികൾക്കട 
തതോഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ചട ഏതതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള അപകെും സുംഭവിച്ചോൽ തഷഡയൂൾ2(5) 

ഗ്പകോരവുും അധയോയും9 പ്ല പരോമർശങ്ങളുതെ അെിസ്ഥോനത്തിലുും െികിത്സക്കട  ആവശയമോയി 
വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും ബന്ധതപട് ബിലലുകൾ ഹോജരോക്കുന്ന മുറയ്ക്കട 
തതോഴിലോളികൾക്കട ലഭയമോപ്ക്കണ്ടതോണ്. 25000/- രൂപ തതോഴിലിെങ്ങളിൽ് തവച്ചട മരണും്
സുംഭവിച്ചോൽ  തതോഴിലോളികളുതെ കുെുുംബത്തിന് ലഭയമോപ്ക്കണ്ടതോണ്. ഓഡിറ്റിന് 

വിപ്ധയമോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതെ കോലയളവിൽ തതോഴിലോളികൾക്കട അപകെും ഒന്നുും തതന്ന  
സുംഭവിച്ചിട്ിലല  എന്നോണ് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

9. പരാ ി പരിഹാരം 

 തതോഴിലുറപട പദ്ധതി നിയമഗ്പകോരും( തഷഡയൂൾ19) സമയബന്ധിതമോയി പരോതി 
പരിഹോരത്തിനുള്ള അവകോശ നിയമും. പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധതപട് പരോതികൾ പ്ഫോൺ, 

പ്െോൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപപ്യോഗിച്ചുും പ്രഖോമൂലും എഴുതി നൽകിയുും ഇതമയിൽ വഴിയുും 

സമർപിക്കോവുന്നതോണ്. പ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചോയത്തിൽ ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ടതോണ്. ഫീൽഡ് 

സരർശനത്തിന് ഭോഗമോയി തതോഴിലോളികളുമോയി സുംസോരിച്ചപ്പോൾ ഇതുവതര പരോതികൾ 

നൽകിയിട്ിലല എന്നോണ് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. പരോതി രജിസ്റ്റർ പഞ്ചോയത്തിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല 
എന്നട രജിസ്റ്റർ പരിപ്ശോധനയിൽ നിന്നുും വയക്തമോയി. 

10 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്ുന്ന ിനുള്ള അവകാശം 

 തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെുത്തട നെപിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവർത്തികളുും പ്സോഷയൽ 

ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കണതമന്നട തസക്ഷ്ൻ17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ടട. തതോഴിലുറപിൽ 

ഏതറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികളുതെ സോമൂഹിക പരിപ്ശോധന  നെത്തുന്നതിൽ പങ്കോളി 
ആവുന്നതിനുള്ള അവകോശും തതോഴിലോളികൾക്കുണ്ടട. 

11 ദറാസ്ഗാർ േിനം  

തതോഴിൽ ആവശയകത കൃതയമോയി ന്നതിനുും തതോഴിലോളികളുതെ അവകോശങ്ങൾ അവതര 

പ്ബോധയതപെുത്തുന്നതിനുും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുും ആയി പ്റോസ്ഗർ േിനും 

സുംഘെിപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടട. വോർഷിക മോസ്റ്റർ പ്ലോൻ അനുസരിച്ചട എലലോ പഞ്ചോയത്തിതല 

തതോഴിലോളികളിൽ നിന്നുും തതോഴിലുറപട നിർവഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുും പ്റോസ്ഗോർ േിനും  
ആെരിക്കുനിലല   എന്നട്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞു. 



 

 

 

12  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയുതെ സുതോരയത ഉറപോക്കുന്നതിനുും പ്വണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണ് 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ്. ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതെ അെിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ അതോയത് 

എസ്റ്റിപ്മറ്റട തുക സോധന പ്വേന ഘെകങ്ങൾ യഥോർത്ഥ തെലവ് തതോഴിൽേിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ സോധോരണ ജനങ്ങൾക്കുും ഗുണപ്ഭോക്തോക്കൾക്കുും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ 

ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ടതോണ്. ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും ആരുംഭഘട്ത്തിൽ ഈ പ്ബോർഡ് 

സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടട. എന്നോൽ ഗ്പവർത്തി നെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ 

പ്ബോർഡ്  ശരിയോയ സ്ഥലത്തടസ്ഥോപിച്ചിട്ിലല എന്നട ഫീൽഡ് തല പരിപ്ശോധനയിൽ നിന്നുും 

അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

വർക്കട്  എസ്റ്റിപ്മറ്റട  എും ബുക്കട  ഫീൽഡ്  

ഹരിതും തജ ൽ ജി ഗ്ഗൂപിന് തനലലട 
പച്ചക്കറിക്കട നിലും ഒരുക്കൽ  

Ld/323235 

ഉണ്ടട  ഇലല  ഉണ്ടട  

BPL മണ്ണട ജലസുംരക്ഷ്ണും  

WC327814 

ഉണ്ടട  ഉണ്ടട് ഉണ്ടട 

BPL മണ്ണട ജലസുംരക്ഷ്ണും  

WC/335554 

ഉണ്ടട  ഇലല  ഉണ്ടട  

BPL വിധവോ മണ്ണട 
ജലസുംരക്ഷ്ണും  

Wc/339202 

ഉണ്ടട  ഇലല  ഉണ്ടട  

സലഫ് ഭവനപദ്ധതി നിഷ തക 

പി  

If/366252 

ഉണ്ടട  ഇലല  ഇലല  

സലഫ് ഭവനപദ്ധതി നോണി തക 

െി  

IF/366248 

ഉണ്ടട  ഇലല  ഇലല  

 



 

 

 

13 ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്  മി ി 

 ഓപ്രോ പഞ്ചോയത്തിലുും 5 അുംഗങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജോഗ്ഗതോ പ്മൽപ്നോട് സമിതി 
രൂപീകരിപ്ക്കണ്ടത് ആണ് ഇതിൽ പട്ികജോതി പട്ികവർഗ്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്കട പ്വണ്ടഗ്ത ഗ്പോധോനയും 

നൽപ്കണ്ടതോണ് പകുതിപ്പർ  സ്ഗ്തീകൾ്ആയിരിപ്ക്കണ്ടതോണ്  അദ്ധയോപകർ,  അുംഗനവോെി 
വർക്കർ, സവയും സഹോയ സുംഘത്തിതല അുംഗങ്ങൾ,  തപോതു സമൂഹ സുംഘെനകൾ, ഉപപ്ഭോക്തൃ 

സമിതികൾ, പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട റിപ്സോഴ്സസ് പ്പഴ്സസൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപോതു സമൂഹ 

സുംഘെനകൾ തുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി 
അുംഗങ്ങതള തതരതഞ്ഞെുക്കോവുന്നതോണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ കോലയളവിപ്ലക്കട വിഎുംസി 
അുംഗങ്ങതള നിയമിപ്ക്കണ്ടത് ഗ്ഗോമസഭ യോണ്. ഗ്പകൃതി സ്ഥല സരർശനും, തതോഴിലോളികളുമോയി 
ആശയവിനിമയും നെത്തോൻ പ്രഖകളുതെ പരിപ്ശോധ ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലും സൗകരയങ്ങളുതെ 

പരിപ്ശോധന ഗ്പവൃത്തികളുതെ ഗുണനിലവോരും നിർണയിക്കൽ തുക നിർണയും ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഉെനീളമുള്ള റിപ്പോർട്ിുംഗ് ഗ്പവൃത്തിയുതെ സവഭോവതത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമോയ 

വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയോണ് ഗ്പധോന െുമതല. വിഎുംസി എലലോ ഗ്പവർത്തികളുും 

പരിപ്ശോധിപ്ക്കണ്ടത് മൂലയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ പ്രഖതപെുപ്ത്തണ്ടത് പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട 
സമയത്തട അവ ഗ്ഗോമസഭയിൽ സമർപിപ്ക്കണ്ടതോണ്. വിഎുംസി റിപ്പോർട്ട ഒരു തപോതു 
പ്രഖയോയി കരുപ്തണ്ടതുും ആവശയതപെുന്നതിനനുസരിച്ചട ഒരു തപോതു പ്രഖയോയി 
പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുും ലഭിപ്ക്കണ്ടതുും ആണ്. 

വി എം  ി അംഗങ്ങൾ  വാർഡ് 12 

1. എൻ.തക രോഘവൻ (തളിപ്പോയ്യിൽ ) 

 2. തക വനജ (ആശോ വർക്കർ) 

3.തെപ്റോട്്പ്മോഹനൻ 

4. പ്ഗോപോലൻ 

14 ദമറ്റ് 

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്മൽപ്നോട്ും വഹിപ്ക്കണ്ടത് പ്മറ്റട ആണ്. തതോഴിലോളികൾ ഓപ്രോ 

േിവസവുും കൃതയമോയി പ്ജോലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന്നട ഉറപു  വരുത്തുകയുും , തതോഴിൽ കോർഡ്, 

സസറ്റട ഡയറി, മസ്റ്റർ പ്റോൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രഖതപെുത്തുകയുും 

അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങൾ തതോഴിലിെങ്ങളിൽ ഉതണ്ടന്നട ഉറപുവരുത്തുകയുും പ്വണും. 

15 പദ്ധ ി ആരംഭം മീറ്റിംഗ് 



 

 

 

 തതോഴിലുറപട നിയമും തഷഡയൂൾ 22 ഗ്പകോരും ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് 

ഏതതങ്കിലുും ഒരു തപോതുസ്ഥലതത്തോ  തതോഴിലിെങ്ങളിപ്ലോ തവച്ചട  പ്ച്ചരുന്ന 

തതോഴിലോളികളുതെയുും നിർവഹണ ഉപ്േയോഗസ്ഥരുതെയുും സുംയുക്ത പ്യോഗമോണ് പദ്ധതി 
ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്. വോർഡ് തമമ്പറുതെ സോന്നിധയത്തിൽ പ്െരുന്ന ഈ പ്യോഗത്തിൽ നിർവഹണ 

ഉപ്േയോഗസ്ഥർ ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധതപട് വിവരങ്ങതളലലോും തതോഴിലോളികൾക്കട 
വിശേീകരിച്ചു തകോെുപ്ക്കണ്ടതോണ്.  ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഫയലിൽ 

ഒന്നുും തതന്ന പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് പ്രഖകൾ കോണോൻ കഴിഞ്ഞിലല. തമമ്പറുതെ യുും 

ഓവർസിയർ യുതെയുും പ്നതൃതവത്തിൽ പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് നെത്തോറുതണ്ടന്നു 
തതോഴിലോളികളിൽ നിന്നുും അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

                         ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

                                                                                                                                                                                                     * 

*തതോഴിലിെങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പോലിക്കുക. 

* തതോഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രോവിതലയുും സവകുപ്ന്നരവുും കൃതയമോയി 
പ്രഖതപെുത്തുക. 

* തതോഴിൽ കോർഡിൽ ഹോജർ കൃതയമോയി പ്മറ്റട പ്രഖതപെുത്തുന്നുണ്ടട എന്നട ഉറപുവരുത്തുക. 

* തഗ്പോജകറ്റട മീറ്റിുംഗ്, ഗ്ഗോമസഭകൾ, തതോഴിലുറപട ഗ്ഗോമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പതങ്കെുക്കുക. 

* കൃതയതപ്യോതെ പ്ജോലി തെയ്യുക. 

* തതോഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലോസ്റ്റിക വസ്തുക്കൾ ഉപപ്യോഗിക്കുവോപ്നോ കത്തിക്കുവോൻ പോെിലല. 

* ഗ്പകൃതി സുംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമോയ ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുത്തു നെപിലോക്കുക. 

* ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾകതണ്ടത്തി പഞ്ചോയത്തട അധികൃതതര അറിയിക്കുക. 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവർത്ികൾ 

 

ഗ്ക 

മനമ്പർ
  

 ഗ്പവർത്ിയുതട 

ദപര് 

 വർക്് 
ദകാഡ് 

ത ാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ 

 എസ്റ്റിദമറ്റ് 
 ുക 

 എം 
ബുക്് 
നമ്പർ 

മസ്റ്റർ 

പ്റോളുകളുതെ്
എണ്ണും 



 

 

 

1 ഹരി ം JLG 

ഗ്ഗൂപ്പിന്തറ തനലല് 
പച്ചക്റി കൃഷ്ി 
നിലതമാരുക്ൽ 

Ld/323235  248 196533  

109/19 

20 

 

2 BPL മണ്ണട്
ജലസുംരക്ഷ്ണും 

Wc/327814 300 46092 76/18-19 16 

3 BPL മണ്ണട്
ജലസുംരക്ഷ്ണും 

Wc/335554 236 233831 നമ്പർ 

ഇലല  
12 

4 BPL വിധവ്
മണ്ണട്
ജലസുംരക്ഷ്ണും 

Wc/339202 161 43631 145/18-

19 

8 

5 സലഫ്്
ഭവനപദ്ധതി്
നിഷ് തക് പി് 

IF/366252 28 27840 117/18-

19 

4 

6 സലഫ്്
ഭവനപദ്ധതി്
നോണി് തക് െി് 

IF/366248 28 27840 114/18-
19 

4 

 

്അളവുകതള്സുംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ 

 

വർക്കി തനയിും& 

 പ്കോഡ്  

ഗ്പവൃ
ത്തി  

എസ്റ്റിപ്മ
റ്റിൽ  

അളവ് 

എുംബുക്കി
തല  

അളവ് 

ഫീൽഡ്തല 

പരിപ്ശോധനയിൽ 

കതണ്ടത്തിയത് 

ഹരി ം JLG പച്ചക്റി 
തനലല് നിലതമാരുക്ൽ 

 ി  തക  

െഗ്രൻ 

 

1567.1 

 

1567.1 

 



 

 

 

LD/323235 

കാടു 
തവട്ിതത്ളിക്
ൽ 

 

 നിലം കിളക്ൽ  

 ി തക  

ദമാഹ
നൻ 

2081.2 2081.2  

 

തനൽകൃഷ്ി 
വിളതവടുപ്പ് 
നടന്ന ായി 
കാണാൻ 

 ാധിച്ചു  

പി 
മദനാ
ഹരൻ  

918.5 918.5 

പി  തക  

ഗ്ശീധര
ൻ  

480.2 480.2 

 ി  തക  

ദമാഹ
നൻ 

1579.5 1579.5 

പി  
മദനാ
ഹരൻ 

15735.2 15735.2 

 ി  തക  

െഗ്രൻ 

986.5 986.5 

പി  തക  

ഗ്ശീധര
ൻ  

492.3 492.3 

Bpl  മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം   

WC/327814 

 

                                 നിലം കിളക്ൽ  

െഗ്രൻ  3890.m2 3890.m2 3800 

ത ങ്ങിന്  ടതമടുക്ൽ  



 

 

 

െഗ്രൻ  1 1 ത ങ്ങുമൂടിയ ി
നാൽ 

അളക്ാൻ 

 ാധിച്ചിലല  

            കലല് കയ്യാല  

െഗ്രൻ  110m2 110m2 110 

                        വഴക്ുഴി എണ്ണം  

ശാന്ത  

പി  വി  
20 20 20 

തെയാ
ൻ ഉഷ് 

20 20 ഫീൽഡിൽ 

ദപാകാൻ 

 ാധിച്ചിലല  

  രമണി 
ഒ 

15 15 13 

 െഗ്രൻ  30 30 28 

                                                     മണ്ണ് കയ്യാല  

 ദേവി   

1.5m2 

1.5m2 മഴ കാരണം 
നശിച്ച 

നിലയിലായിരു
ന്നു  

 സഷ്ല
ജ 

2.5m2 2.5m2 

 ഉഷ്  7.5m2 7.5m2 

Bpl മണ്ണ്  ജല                         നിലം കിളക്ൽ  



 

 

 

 ംരക്ഷണം (wc/339202) 

 

ബാല
കൃ
ഷ്ണൻ  

2297.7m2 2297.7m2 കാടുദകറി 
കിടക്ുന്ന ിനാൽ 

അളക്ാൻ 

 ാധിച്ചിലല  

                                  ത ങ്ങു ുറക്ൽ  

ബാല
കൃ
ഷ്ണൻ  

20 20 18 

                              കലല് കയ്യാല  

 ജി  

തക ടി  
30m 30m 30m 

ോക്ഷാ
യണി  

100m 100m ഗ്പളയ ബാധി  

ഗ്പദേശം  

Bpl വിധവ  (wc/335554) 

  

  

 

                          നിലം കിളച്ചിടുന്ന ിന്  

ഗീ   

എം 

966.7 966.7 കാടുപിടിച്ചു  
കിടക്ുന്ന ിനാൽ 

അളക്ാൻ   ാധിച്ചിലല  
ശയാമള 375.0 375.0 

                            കലല് കയ്യാല  

സഷ്ല
ജ പി   

20m 20m 19 

രമ  തക 

വി  
20m 20m 17 

ശയാമള  50m 50m 48 



 

 

 

 

 ുദലാ
െന  

30m 

 

30m 20 

 ഫിയ  30m 30m 30 

സഷ്നി 20m 20m 20 

ലക്ഷ്മി  15m 15m 17 

നളിനി  25m 25m 20 

ഗീ   50m 50m 50 

ശാന്ത
കുമാരി  

15m 15m 15 

  ി 
തക വി  

25m 25m 25 

                                                   ത ങ്ങിന്  ടതമടുക്ൽ, എണ്ണം  

 സഷ്ല 

തക പി  
30 30 20 

                                                      വഴക്ുഴി, എണ്ണം  

 സഷ്ല 

തക പി  
50 50 46 

 

്സലഫ്്ഭവന്പദ്ധ ി 



 

 

 

സലഫ്്ഭവന്
നിർമ്മാണം 

ഒന്നാം്ഘട്ം്28്
േിവ ം 

ഒന്നാം്ഘട്ം്വതര്
പൂർത്ിയായ 

ഭവന്പദ്ധ ിയും്
നാണി്തക ടി 

If/366248 

 

ഒന്നാംഘട്ം 28 

രണ്ാം് ഘട്ം്  

പണി്
പൂർത്ിയായ ായി്
കാണാൻ  ാധിച്ചു് 

നിഷ് തക് പി് 

IF/366252 

 

ഒന്നാം്ഘട്ം 28 

 

പണി്
പൂർത്ിയായിലല 

 

്സരർശിച്ച ്ഗ്പവർത്തികളുതെ്വിലയിരുത്തൽ 

BPL കുെുുംബങ്ങളുതെ് മണ്ണട് ജല്സുംരക്ഷ്ണ, മൺ്കയ്യോല്നിർമ്മോണും, വോഴക്കുഴി, 
തതങ്ങട്തുറക്കൽ, നിലും കിളക്കൽ്,്കലലട്കയ്യോല, വോർഡ് 12-്വട്തപോയിൽ.wc/327814, 

wc339202 ഗ്പവർത്തി്തെയ്ത്സ്ഥലത്തിന്തറ്  ഭൂവുെമകളുതെ് പ്പര് എും്ബുക്കിൽ്
എഴുതിയിട്ുണ്ടട .് മുഴുവൻ  ഭൂവുെമകളുതെ് അപ്പക്ഷ്പ്യോതെോപും രസീതിൻ്ടതറ 

പകർപുും്ഫയലിൽ്സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ടട.്എും്ബുക്കിൽ്മണ്ണടകയ്യോല, വോഴകുഴി, തതങ്ങട്
തുറക്കൽ്എന്നീ്ഗ്പവർത്തികളുതെ്അളവുകളുും എണ്ണവുും്എഴുതിയിട്ുതണ്ടങ്കിലുും്
ഫീൽഡ്്പരിപ്ശോധിച്ചപ്പോൾ്കോലപഴക്കും് തകോണ്ടുും് മഴ് തകോണ്ടുും്ഏതറക്കുതറ്
നശിച്ചു് പ്പോയതിനോൽ് അളവ്് കൃതയമോയി് പ്രഖതപെുത്തോൻ് സോധിച്ചിലല. 
വട്തപ്പായിൽ രമണി എന്ന വയക്തിയുതട കശുമാവിൻ കുഴി എടുക്ൽ ഗ്പവർത്ിയുതട 

പരിദശാധനയിൽ  ികച്ചും കാടുമൂടിയ അവസ്ഥയിലും കശുമാവിൻ സ കൾ 

നട്് ായും കണ്ിലല. 

 ബിപിഎൽ്വിധവ്മണ്ണടജലസുംരക്ഷ്ണുംWC/35554്എന്നീ്ഗ്പവർത്തിപ്കോഡുള്ള്്്
ഭൂവുെമകളുതെ്കലലടകയ്യോല, ്മണ്ണടകയ്യോല, വോഴകുഴി, തതങ്ങടതുറക്കൽ്തുെങ്ങിയ്
ഗ്പവർത്തികളുതെ്ഫീൽഡ്തല്പരിപ്ശോധനയിൽ്കലലടകയ്യോല്ഫയലിൽ്



 

 

 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന്അളവിൽതതന്ന കോണോൻ്സോധിച്ചു.്വിേഗ്ധ്തതോഴിലോളികളുതെ്
കൂലി്ഇനത്തിൽ്15400്രൂപ,്അവിേഗ്ധതതോഴിലോളികളുതെ്കൂലിയിനത്തിലുും്
വോെകയിലുമോയി 63204്രൂപ്െിലവോയി. 

  ഹരിതുംJLG ഗ്ഗൂപിന്്തനൽകൃഷി, പച്ചക്കറിക്കട്നിലതമോരുക്കൽ്പഗ്രണ്ടോും്വോർഡ്്
തനയ്യളും.LD/ 32 32 35്കൃഷിയുതെ്പരിപ്ശോധനയിൽ്സ്ഥലത്തട്തനൽകൃഷി്
നെത്തുന്നതോയുും്പച്ചക്കറികൃഷി്തെയ്തതോയുും്അറിയോൻ സോധിച്ചു.്സിഐഡി്
കോണോൻ്സോധിതച്ചങ്കിലുും്പ്വണ്ടവിധും്സ്ഥോപിച്ചിട്ിലല.്തതോഴിലോളികളുതെ്കൂലി്
ഇനത്തിലുും്വോെകയിനത്തിലുും്68448്രൂപ്എും്ബുക്കിൽ്വകയിരുത്തിയിട്ുണ്ടട. 

  ഐ്എ്സവ്ഭവന്പദ്ധതി്ഗ്പകോരുംIF/ 36 62 48്പഗ്രണ്ടോും്വോർഡ്്ഗ്ഗോമും, 

ഫീൽഡ്്തല്പരിപ്ശോധനയിൽ്്നോണി്െി്എന്ന്ഗുണപ്ഭോക്തോവിനന്തറ്വീട്്
നിർമോണും്പൂർത്തീകരിച്ചതോയി്കോണോൻ്കഴിഞ്ഞിട്ുണ്ടട.്ഫയൽ്
പരിപ്ശോധനയിൽ്ഫയലിന്തറ്്കൂതെ്ഒരു്പ്സ്റ്റജിലുും്ഉള്ള്പ്ഫോപ്ട്ോയുും്
ഉൾതപെുത്തിയിട്ിലല. 

  IF/ 36 62 52, നിഷ്തകപി്എന്നയോളുതെ്ഭവനും്സരർശിച്ചപ്പോൾ്വീട്്പകുതി്
പണിത്നിലയിലോണ്്കോണോൻ്സോധിച്ചത്. 

1. കവർദപജ് 

            പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിപ്ധയമോക്കിയിട്ുള്ള  6 ഫയലുകളിലുും എ എും  സി 
ഗ്പകോരമുള്ള കവർപ്പജ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല.  

2. തെക്് ലിസ്റ്റ് 

 പരിപ്ശോധനയ്ക്കട വിപ്ധയമോക്കിയ  6ഫയലുകളിലുും തെക്കട ലിസ്റ്റട സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ  ദകാപ്പി 

● ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലോനിൽ ഉൾതപട്തുും തഷൽഫ് ഓഫ് 

തഗ്പോജകറ്റിൽ മുൻഗണനോഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതുും ആയിരിയ്ക്കണും എന്നുണ്ടട. 
പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും തതന്ന ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ പ്കോപി കോണോൻ സോധിച്ചിലല.  

4 ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

       സോധോരണക്കോരനോയ ഏതതോരോൾക്കുും മനസ്സിലോകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്പോപ്േശിക ഭോഷയിൽ 

തയ്യോറോക്കിയ എസ്റ്റിപ്മറ്റട ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടട. എന്നോൽ പരിപ്ശോധിച്ച 3 



 

 

 

ഫയലുകളിലുും ജനകീയ എസ്റ്റിപ്മറ്റട കോണോൻ സോധിച്ചിലല.സലഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപട് 2 

ഫയലുകളിൽ ജനകീയ എസ്റ്റിപ്മറ്റട കോണോൻ സോധിച്ചു  

5  ാദേ ിക അനുമ ിയുതട പകർപ്പ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്കട സോപ്ങ്കതിക വിേഗ്ധരുതെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ുണ്ടട എന്നതിനുള്ള 

ആധികോരിക പ്രഖയോണ് സോപ്ങ്കതിക അനുമതി പ്രഖ. സോപ്ങ്കതിക അനുമതി പ്ഫോറും 

പരിപ്ശോധിച്ച 6 ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ടട എങ്കിലുും ഇതിൽ ഓവർസിയർ/ അതഗ്കഡിറ്റഡ് 

എഞ്ചിനീയർ/LSGD എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുതെ പ്പര് ഒപട സീല് കോണോൻ സോധിച്ചിലല.  

6 ഭരണാനുമ ിയുതട പകർപ്പ്    

ഗ്പവർത്തി തെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥോപനും നൽകുന്ന അനുമതിയോണ് ഭരണോനുമതി പ്രഖ 

പകർപ പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും ഭരണോനുമതിയുതെ പകർപട കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

7. ംദയാജി  പദ്ധ ി.  

 സർക്കോരിന്തറ ഏതതങ്കിലുും വകുപുകൾ തതോഴിലുറപുപദ്ധതി പ്യോതെോപും സുംപ്യോജിച്ചട 
നെപോക്കുകയോതണങ്കിൽ അതുമോയി ബന്ധതപട് പ്രഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടട. 
എന്നോൽ ഓഡിറ്റട വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുകൾ സർക്കോരിന്തറ മറ്റു വകുപുകളുമോയി 
സുംപ്യോജിച്ചട നെത്തുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ അലലോത്തതിനോൽ ഈ പ്രഖകൾ ബോധകമലല. 

8- ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ുള്ള അദപക്ഷ 

തതോഴിലോളികൾ തതോഴിൽ ആവശയതപട്ട നൽകുന്ന അപ്പക്ഷ്യോണ് ഡിമോൻഡ് പ്ഫോും 

തതോഴിൽ ആവശയതപട്ട വർക്കട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ജോലി നൽകിപ്യോ എന്നട 
അറിയോൻ സഹോയിക്കുന്ന പ്രഖ കൂെിയോണ് ഡിമോൻഡ് പ്ഫോറും.   പരിപ്ശോധിച്ച  അഞ്ചു 
ഫയലുകളിലുും തതോഴിൽ ആവശയതപട്ുതകോണ്ടുള്ള ഡിമോൻഡ് പ്ഫോറും  കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

9) ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

     നിർവഹണ ഏജൻസി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുതകോണ്ടുള്ള അറിയിപട അപ്പക്ഷ് കിട്ി 15 

േിവസത്തിനകും തതോഴിലോളികതള പ്രഖോമൂലും അറിയിപ്ക്കണ്ടതോണ് പരിപ്ശോധിച്ചട 
ഫയലുകളിൽ ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത് സുംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല. 

10 മസ്റ്റർ ദറാൾ 

   തതോഴിലോളികളുതെ ഹോജർ പ്രഖതപെുത്തുന്ന ഔപ്േയോഗിക പ്രഖയോണ് മസ്റ്റർ പ്റോൾ. ഒരു 
േിവസും രണ്ടട തവണ ഹോജർ പ്രഖതപെുപ്ത്തണ്ടതോണ്’ പ്ലോക്കട പ്ഗ്പോഗ്ഗോും ഓഫീസർ, 
പഞ്ചോയത്തട തസഗ്കട്റി എന്നിവർ സോക്ഷ്യതപെുത്തി സീൽ പതിപിച്ച മസ്റ്റർ പ്റോൾ മോഗ്തപ്മ 



 

 

 

ഉപപ്യോഗിക്കോൻ പോെുള്ളൂ. മസ്റ്റർ പ്റോൾ ലഭിച്ചതിനുപ്ശഷും മോഗ്തപ്മ നിയമപരമോയി ഗ്പവർത്തി 
ആരുംഭിക്കോൻ പോെുള്ളൂ.  ഒരു ഫയലിൽ മോഗ്തപ്മ ഒപട  തീയതി കോണോൻ സോധിച്ചുള്ളൂ. 

സലഫ് ഭവന നിർമ്മോണും വോർഡ് 12 കെുക്കോ പോലും IF/366252 മസ്റ്റർ പ്റോൾ നമ്പർ14372, 14373, 

24162, 24163 (നിഷോ തക പി 12/230) നമ്പർ ഗ്പകോരും ഉള്ള മസ്റ്റട പ്റോളുകളിൽ ഹോജർ 

പ്രഖതപെുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തവണ മോഗ്തമോണ് 

.തമഷ്ർതമന്് ബുക്് 

 തതോഴിലുറപിൽ ഉൾതപെുത്തി തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതെ അളവുകളുും തെലവുകളുും 

സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമോയി തയ്യോറോക്കി ബന്ധതപട് ഉപ്േയോഗസ്ഥർ 

അുംഗീകരിക്കുന്നതിനുും യഥോസമയും കൂലി ലഭയമോക്കുന്നതിനുള്ള ആധികോരിക പ്രഖയോണ് 

തമഷർതമന്് ബുക്കട. 

പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ wc/335554 ൽ തമഷർതമൻ് ബുക്കട്  നമ്പർ പ്രഖതപെുത്തിട്ിലല,  

 

12  ാധന ാമഗ്ഗികതള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 പരിപ്ശോധിച്ചട  6 ഫയലുകളിലുും സോധനസോമഗ്ഗികൾ ഉപപ്യോഗിക്കോത്തതിനോൽ ബോധകമലല.  

13) ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

 മസ്റ്റട പ്റോളിന് ആനുപോതികമോയി തതോഴിലോളികൾക്കട പ്വതനും ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്നട 
ഉറപുവരുത്തുന്ന പ്രഖയോണ് പ്വജ്  ലിസ്റ്റട. പരിപ്ശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ പ്റോൾ 

ഗ്പകോരമുള്ള പ്വജ് ലിസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ടട. ഇത്ഗ്പശുംസനീയമോണ് 

14) ഫണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 പ്വതനും തതോഴിലോളികളുതെ അക്കൗണ്ടിപ്ലക്കട നൽകിയതിനുള്ള പ്രഖയോണ് ഫണ്ടട ഗ്െോൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ. 5 ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുള്ള മസ്റ്റർ പ്റോളു കളുതെ ഫണ്ടട ഗ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല. ബന്ധതപട് അധികോരികൾ ഇതിൽ കൂെുതൽ ഗ്ശദ്ധ പുലർപ്ത്തണ്ടതോണ്. 

15) ര ീ ുകളും ദറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച്  

 രസീതുകളുും പ്റോയൽറ്റിയുും സുംബന്ധിച്ചട  പ്രഖകളുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ടട  

16) ദഫാദട്ാഗ്ഗാഫ് 

 തതോഴിലുറപിൽ ഒരു ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുും ഗ്പവർത്തി 
നെന്നുതകോണ്ടിരിക്കുപ്മ്പോൾ പൂർത്തിയോയതിനു പ്ശഷും ഉള്ള ഓപ്രോ പ്ഫോപ്ട്ോകൾ 



 

 

 

നിർബന്ധമോയുും ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടട പരിപ്ശോധിച്ചട ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും തതന്ന മൂന്നട 
ഘട്ങ്ങളിലോയിയുള്ള  പ്ഫോപ്ട്ോ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല. 

l  17) ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

 ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്തറ പ്രഖയോണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സോക്ഷ്യപഗ്തും 

ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുകളിൽ ഈ പ്രഖ കോണോൻ സോധിച്ചിലല.  

18)  തമറ്റീരിയൽ ബിലലുകൾ 

 തതോഴിലുറപട ഗ്പവർത്തികൾക്കട ഏതതങ്കിലുും സോധനും ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്കുവോങ്ങി 
ഉപപ്യോഗിക്കുകയോതണങ്കിൽ അതിന്തറ ഫയൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടട പരിപ്ശോധിച്ചട അഞ്ചട 
ഫയലുകളിലുും തമറ്റീരിയൽ ഉപപ്യോഗിച്ചുള്ള ഗ്പവർത്തി അലലോത്തതിനോൽ ഇവ ബോധകമലല. 

19) മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ്. 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഓപ്രോ ഘട്തത്തയുും മസ്റ്റർ പ്റോൾ അനുവേിച്ച തതോഴിലോളികൾക്കട പ്വതനും 

നൽകുന്നത് വതരയുള്ള ഓപ്രോ ഘട്ങ്ങളുും ഏതതോതക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്നട 
മനസ്സിലോക്കോനോണ് മോസ്റ്റർ പ്റോൾ മൂവ്തമന്്  സ്ലിപട.പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ മോസ്റ്റപ്റോൾ 

മൂവ്തമന്് സ്ലിപ് കോണോൻ സോധിച്ചിട്ിലല പകരും ഫയൽ ഗ്െോക്കിുംഗ് പ്ഫോും കോണോൻ സോധിച്ചു  

20) ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ാകൾ  

 ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയ 6 ഫയലുകളിലുും ജിപ്യോ െോഗ്  പ്ഫോപ്ട്ോ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല  

21)ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്് 

ഓഡിറ്റിനു  വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുകളിൽ പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റട റിപ്പോർട്ട സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല. 

 22)സ റ്റ് ഡയറി 

 മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകോരും ഉള്ള 22 പ്രഖകളിൽ സുംസ്ഥോന സർക്കോർ നിർപ്േശിക്കുന്ന 

സുഗ്പധോന പ്രഖയോണ് സസറ്റട ഡയറി. പദ്ധതിയുതെ സുതോരയത തതോഴിലോളികളുതെ 

അവകോശങ്ങൾ സോമൂഹയപങ്കോളിത്തും പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് തതോഴിലിെങ്ങളിതല 

അപകെങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തതോഴിലോളികളുതെ വോെക സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

തതോഴിലോളികളുതെ സോക്ഷ്യപഗ്തും വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട,  
സരർശക കുറിപുകൾ തുെങ്ങിയവ പ്രഖതപെുത്തുന്നതിന് പ്വണ്ടിയുള്ള ആധികോരിക 

പ്രഖയോണ് സസറ്റട ഡയറി   

പരിപ്ശോധിച്ച സലഫ് ഭവന പദ്ധതി  ഒഴിതക ഉള്ള  ഫയലുകളിൽ എലലോും തതന്ന സസറ്റട ഡയറി 
കോണോൻ സോധിച്ചു  



 

 

 

 രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന 

പഞ്ചായത്ിൽ  ൂക്ഷിദക്ണ് 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

1. തതോഴിൽ കോർഡ്്രജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്ഗോമസഭ രജിസ്റ്റർ 

3. തതോഴിൽ ആവശയതപട്തുും തതോഴിൽ അനുവേിച്ചതുും സുംബന്ധിച്ചട രജിസ്റ്റർ  

4. ഗ്പവർത്തിയുതെ ലിസ്റ്റുും െിലവുും വിശേോുംശങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ചട രജിസ്റ്റർ 

5. സ്ഥിരആസ്ഥികളുതെ രജിസ്റ്റർ  

6. പരോതി രജിസ്റ്റർ 

7. സോധന രജിസ്റ്റർ 

 

A. ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

 

       തതോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ടട എങ്കിലുും ബന്ധതപട് ഉപ്േയോഗസ്ഥർ 

സോക്ഷ്യതപെുത്തിയിട്ിലല 

     B. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

             ഓപ്രോ വോർഡിലുും ഗ്പപ്തയകും ഗ്പപ്തയകും ഗ്ഗോമസഭ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ടട. ഇത് 

ഗ്പശുംസനീയമോയ കോരയമോണ് 

   C. ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ 

 ഡിമോൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലിതല അുംഗങ്ങളുതെ 

വിവരങ്ങൾ കോണോൻ സോധച്ചു. 

             D. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട് ും ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 

             വർക്കട രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവോേിത്തതപട് ഉപ്േയോഗസ്ഥർ ആരുും തതന്ന സോക്ഷ്യതപെുത്തിയിട്ിലല. 
ഓപ്രോ വോർഡിലുും ഗ്പപ്തയകും വർക്കട രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല. ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്തിതല മുഴുവൻ 

ഗ്പവർത്തകൾക്കുും ഒരു വർക്കട രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കോണ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുള്ളത്.2018-19 മോർച്ചട 20 

വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ടട. 

             E. സ്ഥിര ആസ് ികളുതട രജിസ്റ്റർ 

              സ്ഥിര  ആസ്തിരജിസ്റർ ബന്ധതപട് ഉപ്േയോഗസ്ഥൻ സോക്ഷ്യതപെുത്തിയിട്ിലല. പ്രഖകൾ 

ഒന്നുും തതന്ന പൂർണ്ണമലല. വോർഡ് തലത്തിൽ ഗ്പപ്തയകും ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല. 



 

 

 

         F. പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

  പഞ്ചോയത്തിൽ പരോതി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചതോയി കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 
     G.  ാധന രജിസ്റ്റർ 

 തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ടട എങ്കിലുും ഇത് ബന്ധതപട് ഉപ്േയോഗസ്ഥൻ 

സോക്ഷ്യതപെുത്തിയതലല. 

*കതണ്ത്ലുകൾ 

1. വോർഷിക മോസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകോരും ഉള്ള കവർപ്പജ് ഫയലിൽ  സൂക്ഷ്ിക്കുന്നിലല ബന്ധതപട് 

ഉപ്േയോഗസ്ഥർ ഇതിൽ ഗ്ശദ്ധ പുലർപ്ത്തണ്ടതോണ് 

2്ഡിമോൻഡ്്തെയ്യുന്ന. തതോഴിലോളികൾക്കട്കൃതയമോയി്തതോഴിൽ്ലഭിക്കുന്നിലല. 

3. തതോഴിൽ്കോർഡ്്പുതുക്കുന്ന്സമയത്തട്തതോഴിലോളികൾ് പ്ഫോപ്ട്ോ സവരും്കയ്യിൽ്നിന്നട്
എെുത്തു്തകോെുക്കുകയോപ്ണോ്ഉണ്ടോയത്. 

4.്തതോഴിലുറപട്പദ്ധതിയുതെ്സുതോരയത്ഉറപു്വരുത്തുന്നതിന്്ഗ്പവർത്തി്
ആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പട്വിവരങ്ങളെങ്ങിയ്ഗ്പോപ്േശിക്ഭോഷയിലുള്ള്സിറ്റിസൺ്
ഇൻഫർപ്മഷൻ്പ്ബോർഡ്്ഗ്പവർത്തി്സ്ഥലത്തട്സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ട്തോണ്്എന്നോൽ  ഗ്പവർത്തി്
അവസോനിച്ചതിനു്പ്ശഷും്മോഗ്തമോണ്്സിറ്റിസൺ്ഇൻഫർപ്മഷൻ്പ്ബോർഡ്്്
സ്ഥോപിക്കോറുള്ളത്്. 

5.്തതോഴിലോളികൾക്കട്കുെിതവള്ളും, ്തണൽ, ഫസ്റ്റട്എയ്ഡ്്പ്ബോകസ്, ്എന്നിവ്
നൽപ്കണ്ടത്്നിർവഹണ്ഏജൻസിയുതെ്ഉത്തരവോേിതവമോണ്. 

6.്പഗ്രണ്ടോും്വോർഡിൽ്പ്മറ്റട്മുപ്ഖനയുും്കുെുുംബഗ്ശീ്മുപ്ഖനയുമോണ് തതോഴിൽ്്
ആവശയതപെോനുള്ളത്.്തതോഴിൽ്ആവശയതപെുന്ന്സമയത്തട്മറ്റുും്അപ്പക്ഷ്കൾ്
സമർപിക്കുപ്മ്പോൾ്തിരിതക രസീത്്നൽകോറിലല. 

6.ഗ്പവർത്തി  ആരുംഭിക്കുന്നതിനു  മുമ്പട  പദ്ധതി  ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്  നെക്കോറുണ്ടട എന്നതുും 

ഇതിൽ വോർഡ്, തമമ്പർ, ഓവർസിയർ /എഇ എന്നിവർ പതങ്കെുക്കോറുണ്ടട എന്നുള്ളതുും 

അഭിനരനോർഹമോയ  കോരയമോണ്. 

7.്സലഫ്്ഭവന്പദ്ധതികളിൽ്വീട്്നിർമ്മോണത്തിന്്വിവിധ്ഘട്ങ്ങളിതല്പ്ഫോപ്ട്ോകൾ്
ഒന്നുും്സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല. 

8. പഗ്രണ്ടോും്വോർഡിൽ്73്ആകെീവ്തതോഴിലോളികൾ്ഉണ്ടോയിട്ുും്ഒരോളുപ്പോലുും്100്
പണി്പൂർത്തിയോക്കിയിട്ിലല്എന്നോണ്്ഔപ്േയോഗിക്പ്രഖ്പറയുന്നത്. 



 

 

 

9.്വോർഷിക്മോസ്റ്റർ്സർക്കുലർ്ഗ്പകോരും്ഒരു്വർക്കട്സഫയലിൽ്്22്പ്രഖകൾ്
സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടട്എന്നോൽ  22 പ്രഖകൾ്മോഗ്തപ്മ്സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുള്ളൂ് ഇതു്്പ്ഖേകരമോയ്
ഗ്പവർത്തിയോണ് 

10.്ജിപ്യോ്െോഗ്്പ്ഫോപ്ട്ോ്കോണോൻ്സോധിച്ചിലല 

11.്തതോഴിലുറപട്പദ്ധതി്ഓഫീസിൽ്സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ട്7്രജിസ്റ്ററിൽ 6്രജിസ്റ്റർ്മോഗ്തപ്മ്
കോണോൻ്സോധിച്ചുള്ളൂ്പരോതി്രജിസ്റ്റർ്കോണോൻ്സോധിച്ചിലല 

 നിർദേശങ്ങൾ 

> തതോഴിൽ കോർഡ് തികച്ചുും സൗജനയമോയി അനുവേിപ്ക്കണ്ടതോണ് 

> തതോഴിൽ കോർഡ്  പുതുക്കി നൽകുന്ന   അവസരത്തിൽ   പുതിയ  തതോഴിൽ കോർഡിൽ 

പൂരിപിപ്ക്കണ്ട കോരയങ്ങൾ   മോറ്റിനുും് തതോഴിലോളികൾക്കുും കൃതയമോയി പറഞ്ഞു തകോെുക്കുക 

> തതോഴിലോളികൾക്കട നിയമും അനുശോസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവകോശങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്നട നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപുവരുപ്ത്തണ്ടതുണ്ടട  

> മസ്റ്റർ  പ്റോളിൽ തവട്ി തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടട 

> മസ്റ്റർ പ്റോളിൽ ഗ്പവൃത്തി എെുക്കുന്ന േിവസങ്ങളിൽ തീയതി പ്രഖതപെുത്തുന്നുണ്ടട എന്നട 
ഉറപുവരുത്തുക 

> തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയുതെ സുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു 
മുൻപ് പദ്ധതി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തട 
സ്ഥോപിപ്കണ്ടതോണ് 

> ഓപ്രോ മസ്റ്റടർ  പ്റോളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്കട എും ബുക്കിൽ അളവുും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലവുും 

മസ്റ്റപ്റോൾ നമ്പറുും പ്രഖതപെുപ്ത്തണ്ടതോണ് 

> ത ാഴിലാളികളുും പ്മറ്റുും അവരുതെ കെമകൾ കൃതയമോയി പോലിക്കുന്നുതണ്ടന്നട നിർവഹണ 

ഏജൻസി ഉറപുവരുപ്ത്തണ്ടതുണ്ടട 

> തതോഴിലോളികൾക്കട കൃതയമോയി പ്വേനും ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്നട നിർവഹണ ഏജൻസി 
ഉറപുവരുപ്ത്തണ്ടതോണ് 

> വിജിലൻസ് ആൻഡ്  പ്മോണിറ്ററിുംഗ്  കമ്മിറ്റി  അുംഗങ്ങതള  കോലോനുസൃതമോയി 
മോറ്റുകയുും അവരുതെ  പങ്കോളിത്തും ഉറപു വരുത്തുകയുും  തെപ്യ്യണ്ടതോണ് 



 

 

 

> ഏതറ്റെുക്കുന്ന  ഗ്പവർത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലോനിൽ ഉള്ള  സമയങ്ങളിൽ  തതന്ന 

നെപിലോപ്ക്കണ്ട തോണ് 

> ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ട  പ്രഖകൾ  കൃതയമോയി സൂക്ഷ്ിക്കുക 

> പ്രഖകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുപ്മ്പോൾ  പൂരിപിപ്ക്കണ്ട കോരയങ്ങൾ കൃതയതപ്യോതെ തെയ്യുക 

 മഹോത്മോഗോന്ധി പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപട പദ്ധതി ഗ്പകോരും ഏതറ്റെുക്കോവുന്ന 

ഗ്പവർത്തി കൾ 

 വിഭോഗും എ   ഗ്പകൃതി വിഭവ  പരിപോലനവുമോയി ബന്ധതപട്  തപോതു ഗ്പവർത്തികൾ 

 വിഭോഗും ബി  ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരോമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്കട ജീവപ്നോപോധി 
തമച്ചതപെുത്തോനുള്ള   ഗ്പവൃത്തികൾ ബി പി എൽ  പട്ികജോതി പട്ിക വർഗും 

വിധവകൾ    ഭിന്നപ്ശഷിക്കോർ ഐ എസവ ഗുണപ്ഭോക്തോക്കൾ 

 വിഭോഗും സി   പ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ഉപജീവന മിഷൻ  നിബന്ധനകൾക്കട വിപ്ധയമോയി 
ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന  സവയും സഹോയ സുംഘങ്ങൾക്കട തപോതു  അെിസ്ഥോന സൗകരയ 

വികസനും 

 വിഭോഗും ഡി  ഗ്ഗോമീണ അെിസ്ഥോന   സൗകരയ വികസന ഗ്പവർത്തികൾ 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ്  നു  ഹായിച്ചവർ  

*തതോഴിലുറപട തതോഴിലോളികൾ  

*വോർഡ് തമമ്പർ, 

*  പ്മറ്റട്  

*തപോതുജനങ്ങൾ  

*പഞ്ചോയത്തട ഉപ്േയോഗസ്ഥർ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ഗ്ഗാമ ഭ  ീരുമാനങ്ങൾ  

* തതോഴിലോളികൾക്കട ഭരണസമിതി അുംഗീകരിച്ചോൽ തതോഴില്കളികൾക്കു തതോഴിൽകോർഡ് പ്ഫോപ്ട്ോ 

ഉൾതപതെ സൗജനയമോയി നൽകോും എന്നട തീരുമോനമോയി  

*തതോഴിലിനുള്ള അപ്പക്ഷ് ഗ്ഫണ്ടട ഓഫീസിൽ തതന്ന നൽകോും എന്നട തീരുമോനമോയി  

*അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങളുതെ കിറ്റട സൗജനയമോയി ലഭയമോക്കോൻ ഗ്ശമിക്കോും എന്നുും അലലോത്തപക്ഷ്ും 

തതോഴിലോളികളുതെ സകയിൽ നിന്നുും െിലവോയ തുക ബിലലട നൽകുന്നപക്ഷ്ും നൽകോും എന്നുും  

തീരുമോനമോയി  

*തതോഴിലുറപട പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധതപട് വർക്കട് ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിപ്ക്കണ്ട 22 പ്രഖകളിൽ  ഫയൽ 

പരിപ്ശോധനയിൽ കോണോൻ സോധിക്കോത്ത പ്രഖകൾ  ഉൾതപെുത്തോും എന്നുും തീരുമോനമോയി  

*ഗ്പപ്േശത്തു ഏതറ്റെുത്തു നെപിലോക്കോൻ സോധിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തി പഞ്ചോയത്തിൽ 

അറിയിക്കുന്ന പക്ഷ്ും അവ പരിഗണിക്കോും എന്നുും തീരുമോനമോയി  

*്മോസത്തിൽ ഒരുേിവസും പ്റോസ്ഗോർ േിനമോയി ആെരിക്കോും എന്നുും തീരുമോനമോയി  

*ഫസ്റ്റ് എയ്ഡഡ് ദബാക്റസ് ഇലലാത് പക്ഷം PHC യിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ വാങ്ങി  ൂക്ഷിക്ാം 

എന്നും  ീരുമാനമായി  

 


