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വാര്പഡപ  7( വെള്ളിക്കോത്ത് ) 
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അജോനൂർ  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തപ  

കോഞ്ഞങ്ങോട് ദലാക്പ  

കാ റദഗാഡപ ജില്ല. 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ   നിയമം 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്പ ത ാസ റ്ി(MGNSASK) 
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Date: 11/11/2019 

  യ്യാറാക്ിയ പ :1. ആതിര. വക                                               

                                                   2. കോെയ .വക 

                                                   3. ഹരിത.സി 

                                     (െിക്േജ് റിദ ാർസ്ക്േഴ്സൺ  കോഞ്ഞങ്ങോട ്ക്ലോക)്  

 4.രോഘെൻ ( BRP in charge Kanhangad  Block) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

പഞ്ചായത്തിന്വെ തപാ ു വിവര്ങ്ങള് 

 

വിസ്തീർണ്ണം 27.83 ച കി മീ 

ജില്ലാപഞ്ചായത്തപ കാ ര്പദഗാഡപ  

ദലാക്പ  പഞ്ചായത്തപ  കോഞ്ഞങ്ങോട് 

 ാലൂക്പ ദഹാസ്ദു ര്പഗപ 

വിദല്ലജുകൾ അജാനൂർ, ചിത്താരി 

 

 

പഞ്ചയാത്തപ അ ിര്ുകള്  

കിഴക്പ  മടിക്കക ,േുേൂർ വേരിയ 

പഞ്ചായത്തപ  

പടിഞ്ഞാറപ അെബി കടൽ 

ത ക്പ  മുൻസിപ്പോലിറ്റി. 

വടക്പ  േള്ളികര േഞ്ചോയത്്ത 

 

ജന ംഖ്യ (2011 ,ത നപത  പ) 

 

വാര്പഡപ  7 വെള്ളിക്കോത്ത്. 

കാസര്ഗാഡ ്്ജില്ലയിലെ്കാഞ്ഞങ്ങാട്്ലാക്കിലെ്അജാനൂർ ്ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിലെ്7-

ആം്വാര ഡ ്് (വെള്ളിക്കാത്ത്) ആണ ് സാഷ്യല്്ഓഡിറ്റിങ ് നടത്തുന്നത ് .വാര ഡ ് 7ല്്

അജോനൂർ ആതക ജന ംഖ്യ  Scs 
STs 

പുരുഷ്ന് സ ഗ്തീ പുരുഷ്ന് സ ഗ്തീ പുരുഷ്ന് സ ഗ്തീ 

49153 22952 26201 449 471 273 274 



 

 

ലതാഴിെുറപ്പ ് പദ്ധതിയില്്കഴിഞ്ഞ്സാമ്പത്തിക്വര ഷ്ത്തിലെ ഒക ടാബര് 1 മുതല്്

2019 മാര ച ് 31 വലരയുള്ള് കാെയളവില് 5 പ്രെര്ത്തികളാണ്് നടന്നിട്ടുള്ളത . ലപാതു്

വിഭാഗത്തില്്ലപട്ട്2ഗ്പവർത്തിയാണ്സാഷ്യല്്ഓഡിറ്റിനു്്വിേയമാക്കിയത ്. 

 

 

 

ലതാഴിെുറപ്പുമായി് ബന്ധലപട്ട് വാര ഡിന ലറ് അടിസ്ഥാന് വിവരങ്ങള്് താലഴ്

േർക്കുന്നു്. 

 

VILLAGE TOTAL(register

ed) 

 SCs SCs ST

s 

OTHERS TOTAL   

 HOUSEHOLDS PERSO

NS 

HOUSEHOL

DS 

PERSO

NS 
 HOUSEHOL

DS 

PERSO

NS 
MAL

E 
FEMA

LE 

Vellikko

th 
 117      12 105 

Active 

workers 
 75      1 74 

 

 

ആമുഖ്ം 

   ഇന്ത്യയിലെ് ദരിഗ്ദരായ് ഗ്ഗാമീണ് ജനതയുലട് ദാരിഗ്ദയം്

 െഘൂകരിക്കുന്നതിനും് അവരുലട് ജീവിത് സുരക്ഷിതതവം് ഉറപ്പു് വരുത്തുന്നതിനും്

വണ്ടി് രൂപം് ലകാടുത്തിട്ടുളള് ഒരു് ബൃഹത പദ്ധതിയാണ ് മഹാത്മാഗാന്ധി് ദശീയ്

ഗ്ഗാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ  പദ്ധതി.് കാർഷ്ിക് മഖെയിെും് നിര മാണ് മഖെയിെും്

ലതാഴില്് െഭിക്കാലത് ഗ്ഗാമീണ് ജനത് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുമ്പാള്് അവര്ക്ക ്

100ദിവസലത്ത് ലതാഴിലെങ്കിെും് ഉറപ്പു് വരുത്തുവാന്് ഈ് പദ്ധതി് െക്ഷയമിടുന്നു.്

ഇങ്ങലന്ലതാഴില്്നല്കു ന്നതിന ്ഏലറ്റടുക്കുന്ന്വിവിേ്പദ്ധതികളിെൂലട് രാജയത്തിന്വെ 

മണ്ും് ജെവും് പരമാവേി് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്  സാദ്ധയമാകും് എന്ന ്

ഗ്പതീക്ഷിക്കുന്നു.ഇന്ത്യയിലെ്ഏറ്റവും് പിന്നാക്കമായ് 200് ഗ്ഗാമീണ്  ജില്ലകളില് 2006 

ലെഗ്ബുവരി് 2-ാാാം് തീയതി് ഈ് നിയമം് നിെവില്് വരുകയും് പദ്ധതി്

നടപ്പിൊക്കുകയും് ലേയ്തു.് കരളത്തില്് വയനാടും, പാെക്കാടും്ഈ് 200ജില്ലകളിൽ ്

ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു.് 2007് ലമയ ് 15് ന ് 130് ജില്ലകളിെക്ക ്കൂടി് ഇത ്വയാപിപ്പിചു.്  ഇടുക്കി, 

          

          



 

 

കാസർഗാഡ ് ജില്ലകള്്ഇതില്് ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു.2008്ഏഗ്പില്് 1ന ് ഇന്ത്യയിലെ്ബാക്കി്

മുഴുവന് ് ജില്ലകളിെക്കും് ഇത ് വയാപിപ്പിചു.് ഇന്ത്യയിലെ് മുഴുവന്് ഗ്ഗാമീണ്

ജില്ലകളിെും് ഈ് പദ്ധതി് നിെവിെുണ്ട .ആഗാളതെത്തില്് സവിശഷ്്

ഗ്ശദ്ധയാകര്ഷ്ിച്ഒരു്  അവകാശാേിഷ്ഠ ിത്ലതാഴില്്നിയമലമന്ന്നിെയിെും് ഗ്ഗാമീണ്

മഖെയില്് ദാരയഗ്ദ് െഘൂകരണത്തില്് നിർണ്യാകമായ് വഴിത്തിരിവ ് സൃഷ്ടിച്

ബൃഹത ് പദ്ധതി് എന്നകാരയം് പരിഗണിചും് 2009ഒക ടാബര്് 2-ാാാം് തീയതി് കഗ്ര്

സർക്കാര്്ഈ്നിയമലത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി്ദശീയ്ഗ്ഗാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ  പദ്ധതിലയന്ന ്

പുനർനാമകരണം്ലേയ്തു. 

ലതാഴില്് ആവശയലപ്പടുന്നവർക്ക ് നിശ്ചിത് കാെയളവിനുളളില്്  കായികമായ്

ലതാഴില്് െഭിക്കുന്നുലവന്നും് അതിന  ് നിർണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുളള ് വതനം് നർദ്ദിഷ്ട്

സമയത്തിനുളളില്് െഭിക്കുന്നുലവന്നും് ഉറപ്പു് വരുത്തുന്നതിന ്

ഇന്ത്യന്പാർെലമന്െ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള്  നിയമമാണ ് മഹാത്മാഗാന്ധി് ദശീയ്

ഗ്ഗാമീണലതാഴിെുറപ്പ  നിയമം.് 2005് ആഗസ്റ്റ ് 23-് തിയ്യതിയാണ ് പാർെലമന്െ്് ഈ്

നിയമം ്പാസ്സാക്കുന്നത . 

ലതാഴിെും്  വതനവും് നിര ദ്ദിഷ്ട് സമയത്തിനുള്ളില്് കൃതയമായി്

െഭിക്കുന്നതിനുള്ള്  അവകാശം് നിയമപരമായി് ഉറപ്പു് വരുത്തുലവന്നതാണ ് ഈ്

നിയമത്തിലെ്സവിശഷ്ത.് ലതാഴില്് െഭിചിലല്ലങ്കില്്  ലതാഴിെില്ലായ്മ് വതനവും്

ലതാഴിലെടുത്തശഷ്ം വതനം് വവകുകയാ് െഭിക്കാതിരിക്കുകയാ് ലേയ്താല്്

നഷ്ടപരിഹാരവും്ഈ്നിയമം്വയവസ്ഥ്ലേയ്യുന്നു. 

ലതാഴില്് ആവശയലപ്പടുന്നവര്ക്ക ് 15് ദിവസത്തിനുള്ളില്് കായികമായി്

ഏലതങ്കിെും ് ലതാഴില് ് നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണ ് വയവസ്ഥ.് അല്ലാത്തപക്ഷം്

പതിനാറാമലത്ത് ദിവസം് മുതല്് അവര്ക്ക ് ലതാഴിെില്ലായ്മ് വതനത്തിന ്

അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.് അതപാലെ് എടുത്ത് ലതാഴിെിന്വെ വതനം് 14്

ദിവസത്തിെേികം ്വവകിയാല്് ്ഇങ്ങലന ്വവകുന്ന്ഒരാ്ദിവസത്തിനും്നഷ്ട്

പരിഹാരം്െഭിക്കുന്നതിനും്അര്ഹതയുണ്ട .് ലതാഴിൊ് ലതാഴിെില്ലായ്മ വതനമാ്

ഉറപ്പായുംഉറപ്പ ്വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ ് ലതാഴിെുറപ്പ ് നിയമത്തിന്വെ ്ഗ്പതയകത. 

 

 

ഈ പദ്ധ ിഗ്പകാര്ം ത ാഴില് ലഭിക്ുന്ന ിനുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങള്.് 

• പതിലനട്ട   വയസ്സ  ്പൂര്ത്തീകരിചിരിക്കുക. 

• കായികാദ്ധവാനത്തിന   തയ്യാറാവുക. 



 

 

• ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തില്് സ്ഥിരതാമസക്കാരനായിരിക്കുക.എന്നിവയാണ .്  

• ്എന്നാല്് 2014് ലെ്  പുതുക്കിയ് മാര്ഗനിര്ദ്ദശങ്ങള്് ഗ്പകാരം് നാടാടികളായ്

ലതാഴിെനവഷ്കര്ക്കും് ലതാഴില്്നല്കണലമന്ന ്വയവസ്ഥ്ലേയ്യിട്ടുണ്ട . 

 

 

 

ദശീയ് ഗ്ഗാമീണ് ലതാഴിെുറപ്പ ് പദ്ധതി് ഗ്പകാരം് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് ഗ്പദശത്ത ്്്

നടപ്പിൊക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളും് സാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന ്്

വിേയമാകണലമന്നു് 17(2)് ആം് വകുപ്പ നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു.് പദ്ധതി്

ഗ്പവർത്തനലത്തപ്പറ്റിയും് ലപാതുേനം േിെവഴിക്കുന്നതിലനപ്പറ്റിയും 

പൗരസമൂഹം് നടത്തുന്ന പരസയവും സവതഗ്ന്ത്വുമായ പരിശാേനയുമാണ .്

സാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ് അഥവാ് സാമൂഹിക കണക്ക ് പരിശാേന 

ലതാഴിെുറപ്പ നിയമഗ്പകാരം് വർഷ്ത്തില്രണ്ട ഗ്പാവശയം് സാഷ്യല്്്

ഓഡിറ്റ ഗ്ഗാമസഭകള് എല്ലാ് വാർഡിെും് കൃതയമായി് നടത്തതാണ .് സാഷ്യല്്

ഓഡിറ്റിെൂലട്അഴിമതി്ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാരയത്ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും്

കാരയക്ഷമത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും് സദ ഭരണം്  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും്

കഴിയുന്നു.പദ്ധതി് പണം ശരീയായ് രീതിയില്് ് േിെവഴിചിട്ടുണ്ടാ് എന്നും്

ഈപണം്േിെവഴിചതുലകാണ്ട ്  പദ്ധതിയുലട്െക്ഷയം വകവരിചിട്ടുട്ടാ്എന്നും്

അതിെൂലട് പദ്ധതിയുലട് ഗുണഭാക്താക്കളുലട് ജീവിതത്തില് ഗുണകരമായും്

അതുമൂെം് കാരയമായും് മാറ്റം് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാ് ് എന്നും് ് സാഷ്യല്് 

ഓഡിറ്റ ഗ്പകിയക്ക ്്്ക്ലണ്ടത്താന്് കഴിയുന്നു.  

 

കാസർഗാട ് ് ജില്ലയിലെ് ഹാസ്ദു ർഗ ് ് താെൂക്കിവെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ലാക്കിലെ്

അജാനൂർഗ്ഗാമ്്പഞ്ചായത്തിൽ ലപ്പട്ട്7 ആം്വാർഡ ്്(വെള്ളിക്കാത്ത്)്എന്ന്വാർഡാണ ്

ഓഡിറ്റിന ്വിേയമാക്കുന്നത .  

 

ര്ീ ിശാ പഗ് ം 

•ഗ്പവൃത്തിെയെുകള്,് രജിസ്റ്ററുകള്,് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥെങ്ങള് ,എം് ഐ് എസ ് എന്നിവ്

പരിശാേിചു. 

• റിപ്പാര്ട്ട ്തയ്യാറാക്കുന്ന്ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് . 

•ലതാഴിൊളികളുമായി്സംവദിചു.്ലതാഴില്കാര ഡ  ,പാസ ബുക്ക ്എന്നിവ്പരിശാേിചു. 

•റിപ്പാർട്ട  ,എം്ഐ്എസ ്ൊര്മാറ്റ ്്എന്നിവ്തയ്യാറാക്കി. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവകാശങ്ങള്/ അവകാശനിദഷ്ധങ്ങള്. 

1ത ാഴില് കാര്ഡപ  ലഭിക്ാനുള്ള അവകാശം  

ലതാഴില്കാര്ഡ ്് ആവശയലപട്ട് എല്ലാ് താഴിൊളികള്ക്കും് സൗജനയമായി്

ലതാഴില്കാര്ഡ ്് െഭയമാക്കണലമന്നത ് ലതാഴിൊളികളുലട് അവകാശമാണ ്

മുന്കാെങ്ങളില്്പഞ്ചായത്തില്്നിന്നുതലന്ന്ൊട്ടാ്എടുത്തിരുലന്നങ്കിെും്ഇപ്പാള്്

ൊട്ടാ് ഇനത്തില്് എല്ലാ് ലതാഴിൊളികള്ക്കും് പണം് േിെവായിട്ടുള്ളതായി്

കാണലപ്പടുന്നു്. 

 

2,അദപക്ഷിച്ചു 15  േിവ ത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്ുവാനുള്ള 

അവകാശവും  ആയ ിനപതറ സകപറ്പ  ര് ീ പ ലഭിക്ുന്ന ിനുള്ള  അവകാശം. 

്്്്്്്്്ലതാഴിെിനലപക്ഷിചു് 15് ദിവസത്തിനുള്ളില്് ലതാഴില്് െഭിക്കുവാനുള്ള്

അവകാശം് ലതാഴിൊളികള ക്ക ് െഭികുന്നില്ല് കൂട്ടയിട്ടാണ ് അപക്ഷ് നല്കിയതായി്

കാണലപ്പടുന്നത .് ഒറ്റയ ക്കും് അപക്ഷിക്കാലമന്നറിയാലമന കിെും് ഒറ്റയ ക്ക ്്

താഴിെിനപക്ഷിചതായി്്കാണുന്നില്ല.് 

് 

3, ത ാഴില്, അതല്ലങ്കില് ദ ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിക്ാനുള്ള 

അവകാശം.(ആേയതത്ത30  േിവ ം ¼ ,പിന്നീടുള്ള  േിവ ങ്ങളില് ½ ഭാഗം .) 

ലതാഴിൽ രഹിതക്െതനത്തിന് ഇതുെവര അക്രക്ഷ നൽകിയതായി കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

4,പദ്ധ ി(തഷ്ല് പ  ഓ പ തഗ്പാജകപറ്പ  യ്യാറാക്ാനുള്ള അവകാശം 

ലഷ്ല്െ ്് ഓെ ് ലഗ്പാലജക്ടിലന്ക്കുറിച ് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് യാലതാരു് വിേ്അറിവും്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.് പെ് ഗ്പവൃത്തികളും് കാൊവസ്ഥക്കും് യാജിച് ് രീതിയിെും്

സമയത്തും്്അല്ല്ലേയ്തിരിക്കുന്നത . 

 



 

 

5,5കിദലാമീറ്റിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്ുവാനുള്ള അവകാശം 

(,അതല്ലങ്കില്ദവ നത്തിതെ10%അധികം.) 

പരിശാേനക്ക ് വിേയമാക്കിയ് 2 ഗ്പവര്ത്തികളിെും് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് 5്്

കിൊമീറ്ററിനുള്ളില്്്ലതാഴില്്െഭയമായിട്ടുണ്ട . 

 

6,കുടിതവള്ളം,വിഗ്ശമ ൗകര്യം,ഗ്പേമശുഗ്ശൂഷ്ാ ൗകര്യം,ഇവ 

ലഭിക്ുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. 

ലതാഴിൊളികളുലട്  ഗ്പോനലപ്പട്ട് അവകാശങ്ങളില്് ഒന്നായ് ജാെിസ്ഥെത ്

കുടിലവള്ളം്വിഗ്ശമലസൗകരയം,്ഗ്പഥമ്ശുഗ്ശൂഷ്ാ്സൗകരയം്എന്നിവ് 

െഭയമാക്കണലമന്നുന ലടന കിെും്്ഗ്പവൃതിയിടങ്ങളില്്്മല്പ്പറഞ്ഞവതാവക്്ഇപ്പാള്്

െഭയമല്ല എന്ന ്കലണ്ടത്തുവാന്്സാേിചു്.് 

 

8,ദവ നവി ര്ണത്തിതല കാല ാമ ത്തിനു നഷ്ടപര്ിഹാര്ം 

ലഭിക്ുവാനുള്ള  അവകാശം. 

കൂെി് െഭിക്കാന്് വവകുന്നതിനു് നഷ്ട് പരിഹാരത്തിനു് അര്ഹത് ഉലണ്ടങ്കിെു,2018 

ഡിസംബര്് മുതല്് 2019 ഏഗ്പില്് വലര് കൂെി് െഭിക്കാത്ത്്

സാഹേരയമുണ്ടായിട്ടും,ഇതുവലര് ഒരു് ലതാഴിൊളിയും് നഷ്ടപരിഹാരം്

െഭിക്കുന്നതിനായി്അപക്ഷ്നല്കിയതായി്്്അറിയാന്്്സാേിചില്ല്. 

 

9, മയബന്ധി മായുള്ള പര്ാ ി പര്ിഹാര്ത്തിനുള്ള അവകാശം. 

സമയബന്ധിതമായി്്ഉള്ള്്പരിഹാരത്തിനുള്ള്്അവകാശം്്നിെനില്ക്കുന്നുലവങ്കിെും്

ഈ്ഓഡിറ്റ ്്കാെയളവില്്്്ഒരു്്ലതാഴിൊളിയും്്പരാതി്നല്കിയതായി്്രഖകളില്്

കാണുന്നില്ല. 

 

10,ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്പ നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകാശം . 

വാ്ര്ഡ്തെത്തില്്സാഷ്യല്്്ഓഡിറ്റ ്്്നടക്കാറുണ്ട . 

 

നിര്ീക്ഷണ ഗ്പശ്നപര്ിഹാര്  ംവിധാനം. 

ലതാഴിെുറപ്പ ് നിയമത്തിലെ് 10 അവകാശങ്ങളില്് ് ഒന്നായ് സമയഭന്ധിതമായുള്ള്

പരാതി്പരിഹാരത്തിനുള്ള്്അവകാശം്നിെനിെ ക്കുന്നുലവങ്കിെും,്പെവിേത്തിെുള്ള്്

പരാതികള ണ്ടായിട്ടും് ് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് ് അവകാശങ്ങലളക്കുറിേ ് അവബാേം്



 

 

ഇല്ലാത്തതുലകാണ്ട ് ഓഡിറ്റ ് കാെയളവില്് ഒരു് പരാതിയും് പഞ്ചായത്തില്്

സമര്പ്പിചിട്ടില്ല്. 

 

 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ിനപ വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികള് 

 

Work Code Name of Work Catego

ry 

Start 

Date  

End 

Date 

Tot

al 

ma

n 

Day

s 

Total 

Amou

nt 

Status 

16010011001/wc30

1732 

(വെള്ളിക്കാത്ത് 

മണ്ണ് ജെ 

സംരക്ഷണം 

/മൾച്ചിങ് രീറ്റ് 

/രുതയിടൽ ) 

 

A 5/2/2019 13/3/20

19 

794 21516

5 

Complet

ed 

1601001001/ 

wc301713 

വെള്ളിക്കാത്ത് 

മണ്ണ് ജെ 

സംരക്ഷണം 

പ്രെർത്തികൾ, മഴ 

കുഴി, മണ്ണ് കയ്യാെ 

നിർമാണം  

A 13/6/201

8 

23/7/20

18 

140

0 

38224

5 

Complet

ed 

1601001001/ 

wc301724 

വെള്ളിക്കാത്ത്ക

ണ്ണി കുളങ്ങര മണ്ണ് 

ജെ സംരക്ഷണ 

പ്രെർത്തികൾ, മഴ 

കുഴി, മണ്ണ് കയ്യാെ 

നിർമാണം 

A 2/8/2018 27/1/20

19 

144

0 

38945

9 

Complet

ed 

1601001001/ വെള്ളിക്കാത്ത് A 6/10/201 27/1/20 159 43371 Complet



 

 

wc301729 കണ്ണി കുളങ്ങര മണ്ണ് 

ജെ സംരക്ഷണ,  

മൾച്ചിങ് രീറ്റ്, 

രുടതയിടൽ  

 

8 19 5 1 ed 

1601001001/ 

LD238135 

വെള്ളിക്കാത്ത് 

തരിശുഭൂമി 

കൃഷിക്യാഗ്യമാക

െിൽ   

A 26/11/20

18 

27/1/20

18 

142

0 

39000

5 

Complet

ed 

 

1-16010011001/wc301732(വെള്ളിക്കോത്്ത മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം /മൾച്ചിങ് േീറ്റ് 

/േുതയിടൽ ) 

 പ്രസ്തു ത പ്രെൃത്തിയിൽ Mബുക് പ്രകാരം 581.4 m^3  ഏരിയ യിൽ 437921 രൂരയുവട 

പ്രെൃത്തി നടന്നു എന്നാൽ ഫിൽഡ് രരിക്ശാധനയിൽ 498 m^3 ഏരിയയിൽ   411421 

രൂരയുവട പ്രെൃത്തി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

ഇെ തമ്മിെുള്ള െയതയാസം 26500 രൂര ചിെ  കാെെസ്ഥയുവട  െയതിയാനം മൂെം 

നശിച്ചതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

2-1601001001/wc301713(വെള്ളിക്കോത്്ത മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം പ്േെർത്തികൾ, മഴ 

കുഴി, മണ്ണ് കയ്യോല നിർമോണം ) 

പ്രസ്തു ത പ്രെൃത്തിയിൽ  M ബുക്  പ്രകാരം 2253 m^3 ഏരിയയിൽ 381674രൂരയുവട 

പ്രെൃത്തിവചയ്തു.  എന്നാൽ ഫിൽഡ്  വെരിഫിക്കഷനിെൂവട  2180m^3ഏരിയയിൽ 

369248.4 രൂരയുവട പ്രെർത്തി  കണ്ടു. രകുതി പ്രെൃത്തികളും മഴ മൂെം 

നശികവെട്ടു.ഇെിവട  12425 രൂരയുവട  െയതയാസം  കാണാൻ  സാധിച്ചു.  

 

3-1601001001/wc301724വെള്ളിക്കോത്്ത കണ്ണി കുളങ്ങര മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ 

പ്േെർത്തികൾ, മഴ കുഴി, മണ്ണ് കയ്യോല നിർമോണം  

പ്രസ്തു ത പ്രെൃത്തിയിൽ  M ബുക്  പ്രകാരം  2304. 8 

m^3ഏരിയയിൽ390401രൂരയുവടപ്രെൃത്തിയും, ഫീൽഡ്  രരിക്ശാധന  പ്രകാരം  2210 

m^3ഏരിയയിൽ  374329.8 രൂരയുവട  പ്രെർത്തി കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇെിവട 

16071.2രൂരയുവട െയതയാസം  കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 



 

 

 

 

 

 

4-1601001001/wc301729 വെള്ളിക്കോത്്ത കണ്ണി കുളങ്ങര മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ,  

മൾച്ചിങ ്േീറ്റ,് േുടതയിടൽ  

പ്രസ്തു ത പ്രെൃത്തിയിൽ  M ബുക്  പ്രകാരം  2553 m^3ഏരിയയിൽ432490രൂരയുവട 

പ്രെൃത്തിയും, ഫീൽഡ്  രരിക്ശാധന  പ്രകാരം 2500 m^3 ഏരിയയിൽ 423450 രൂരയുവട  

പ്രെർത്തി  കാണാൻ സാധിച്ചു. 9040രൂരയുവട െയതയാസം കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

5-1601001001/LD238135 വെള്ളിക്കോത്്ത തരിശുഭൂമി കൃഷിക്യോഗ്യമോകലിൽ  

രയർ കൃഷി  വചയ്തിരുന്നു, എന്നാൽ  ഇക്ൊൾ മഴ മൂെം വെള്ളം കയെിയതിനാൽ കൃഷി 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .ഇെിവട 1146.98 m^3ഏരിയയിൽ  384829 രൂര  ചിെെഴിച്ചു. 

 

പ്േധോന  കവെത്തലുകൾ  

കാൊെസ്ഥ  െയതിയാനം മൂെം  വചയ്തപ്രെർത്തികൾ അക്ത ക്രാവെ  കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

ഓഡിറ്റ് കോലയളെിവല  വമോത്തം  പ്േെർത്തി  എടുകുക്പോൾ 1642486 

രൂേയുവട  പ്േെർത്തിയിൽ 64036 രൂേയുവട പ്േെർത്തി  കോണോൻ സോധിച്ചിേ.  

 

സിറ്റിസൺഇൻഫർക്മഷൻക്ബോര്ഡ് 

രരിക്ശാധിച്ച ഒരു െർക് സസറ്റിെും സിറ്റിസൺ   ഇന്ഫർക്മഷൻ  ക്ബാര്ഡ്   

കാണുൊൻ  സാധിച്ചില്ല. എസ്റ്റിക്മറ്റ് പ്രകാരം തുക  അനുെദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

െി.എം.സി 

ഓടിറ്റിനു െിക്ധയമാകിയ പ്രെൃത്തി ഫയെുകളിവെ സസറ്റ്  ഡയെികളിൽ 

െി,എം.സി.വമമ്പർമാരുവട െിെരങ്ങൾ ക്രഖവെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 

േഞ്ചോയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കെ  രോജിസറ്റ്െുകളും അെയിവല 

കവെത്തലുകളും . 

1,വതോഴിൽ കോർഡ് വരജിസ്വെർ: 



 

 

രഞ്ചായത്തിൽ  സൂക്ഷികുന്ന  ക്രഖയിൽ വതാഴിൊളികളുവട ക്ഫാക്ട്ടാവയാവക 

രതിച്ച കൃതയമായ വരജിസ്റ്റർ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

2പ്ഗ്ോമസഭ രജിസ്റ്റർ. 

വതാഴിെുരെുപ്ഗ്മാസഭ രജിസ്റ്റർ രഞ്ചായത്തിൽ കൃതയമായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

 

 

3. വതോഴിൽആെശയവപ്പട്ടതും വതോഴിൽനൽകിയതുമോയിട്ടുള്ളരജിസ്റ്റർ. 

ഡിമാൻഡ് ആൻഡ്  ആക്ൊക്കഷ് ൻ വരജിസ്വെർ  രഞ്ചായത്തിൽ  

സൂക്ഷികുന്നുണ്ട്. രണ്ടിന്വെയും എം ഐ എസ് ക്കാെിയാണ്  

രജിസ്വെരിെുള്ളത്.വതാഴിൊളികൾ വതാഴിൊെശയവെട്ടുവകാണ്ട്  നൽകിയ  

അക്രക്ഷകൾ  െർക്  ഫയെുകളിൽ  ഉണ്ട്. 

 

4.െർക് രജിസ്റ്റർ. 

എം ഐ  എസ ക്കാെി  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

5.ആസ്തിരജിസ് െെർ 

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  രഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

6.വമറ്റീരിയൽ  രജിസ്റ്റർ 

വമറ്റീരിയൽ  രജിസ്റ്റർ  രഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിചിട്്ടട്ടുണ്ട് .ഓഡിറ്റ്  കാെയളെിൽ  

വമറ്റീരിയൽ  ഉരക്യാഗ്ിച്ചുള്ള  രണികൾ  ഒന്നും തവന്ന നടന്നിട്ടില്ല. 

7. േരോതി രജിസ്റ്റർ 

രരാതിരജിസ്റ്റർ രഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷികുന്നുണ്ട് .വതാഴിൊളികൾക് രെ 

െിധത്തിെുള്ള  രരാതികെുന്വടന്കിെും ഓഡിറ്റ്  കാെയളെിൽ  യാവതാരുെിധ 

രരാധികളും  ക്രഖവെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. 

ദകഗ്ര ര്ക്ാര്  നിര്ദേശഗ്പകാര്ം ഒര്ു വപര്ക്ു യലില്   ാതഴപറയുന്ന 22 

ദര്ഖ്കള് നിര്ബന്ധമായും  ഉണ്ടാദകണ്ട ാണപ .  യലുകളുതട  വിവര്ങ്ങളും  

കതണ്ടത്തലുകളും : 

1.കെർക്േജ്. 

   കെർ ക്രജിൽ അസ്റ്റ് ഐ.ഡി, ജി.രി.എസ് ക്ൊക്കഷൻ.ക്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടന്ന 

തീയ്യതി, ക്മറ്റിന്വെ ക്രര് എന്നിെ ക്രഖവെടുത്തുൊൻ പ്രക്തയക സ്ഥെമില്ല അതിനാൽ 

അെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 



 

 

2.വചക് ലിസ്്റ്റ 

     പ്രെൃത്തി ഫയെിൽ  പ്കമപ്രകാരം ഏവതാവക ക്രഖകൾ  എെിവട 

ഏതുക്രജുകളിൽ  സൂ ക്ഷിച്ചിരികുന്നു എന്ന് മനസ്സിൊകുൊനുള്ള  ക്രഖയാണ ്

വചക് െിസറ്റ് .രരിക്ശാധിച്ച  പ്രെൃത്തി   ഫയെുകളിൽവചക്  െിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

 

 

3. ആക്ഷൻലോൻ/വഷൽഫ്  ഓഫ്വപ്േോജക്റ്റ്   എന്നിെയുവട  അംഗ്ീകരിച്ച  

ക്കോപ്പി. 

     വരാതു പ്രെർത്തികളിെും ഭെന നിർമ്മാണ പ്രെർത്തികളുവട ഫയെിെും 

ഫയെുകളിൽ ആക്ഷൻലാൻ രകർെ്കാണുൊൻ കഴിഞ്ഞു.  

 

4. ഭരണോനുമതി 

   പ്രെൃത്തിവചയ്യുന്നതിന് രഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന അനുമതിയാണ്  ഭരണാനുമതി. 

നമ്മുക് െഭിച്ച ഫയെുകളിൽ ഭരണാനുമതി ക്രഖയിൽ എല്ലാം കൃതയമായി 

ക്രഖവെടുത്തിയിരികുന്നു. ഭരണാനുമതി എല്ലാ പ്രെൃത്തികൾകും ഉണ്ട് .  

 

5.എസ്റ്റിക്മറ്റ് 

     ഒരു പ്രെൃത്തി എങ്ങിവന എപ്ത അളെിൽ വചയ്യണവമന്ന് സാക്േതികമായി 

പ്രതിരാദികുന്ന  ആധികാരിക ക്രഖയാണ്  എസ്റ്റിക്മറ്റ്  എന്നത് വകാണ്ട് ഉക്േശികുന്നത്.  

 

6. സക്േതികോനുമതി. 

     ഒരു പ്രെൃത്തിക്  സാക്േതിക െിദഗ്ധരുവട അനുമതി െഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിന്വെ 

വതളിൊണ് സാക്േതികാനുമതി ക്രഖ. 

 

7. സംക്യോജിത  േദ്ധതി. 

    ബാധകമല്ല. 

 

8. വതോഴിലിനുള്ള അക്േക്ഷ. 

   വതാഴിൊളികൾ വതാഴിൽ ആെശയെട്്ട നൽകുന്ന അക്രക്ഷയാണ് 

ഡിമാൻക്്ഫാെം. അക്രക്ഷ നൽകി 15 ദിെസത്തിനുള്ളിെ്  ക്ജാെി നൽകിക്യാ  



 

 

എന്നെിയുൊൻ ഈ  ക്രഖ സഹായകമാണ്. കൂട്ടായുള്ള   അക്രക്ഷ െർക്  ഫയെിൽ  

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 

 

 

 

 

9. വതോഴിൽ  അനുെദിച്ചതിന്വെ േകർപ്്പ. 

 പ്രെൃത്തി അനുെദിച്ചു വകാണ്ട് ബന്ധവെട്ട ഉക്ദയാഗ്സ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ് അവൊക്കഷൻക്ഫാം. െർക്   അക്ൊകക്െൻ  എം,ഐ എസ് ക്കാെി  

ഫയെിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

10. മസ്റ്റർ ക്െോൾ. 

വതാഴിൊളികളുവട  ഹാജർനിെ ക്രഖവെടുത്താനുള്ള  ക്രഖയാണ്  മസ്റ്റർക്ൊൾ. 

Mബുകിന് അനുസൃതമായുള്ള മസ്റ്റ ക്ൊൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.ആയുധൊടകയായി  5 

രൂര മസ്റ്റർക്ൊളിവനാെം വതാഴിൊളികൾക് നൽകിെരുന്നതായി 

രരിക്ശാധനയിൽനിന്നും െയക്തമായി.  

 

11. വമഷർവമന്െ്  ബുക് 

ഒരു പ്രെൃത്തി എസ്റ്റിക്മറ്റു പ്രകാരം  കൃതയമായ അളെിൽ ആണ്വചക്യ്യണ്ടത് 

എന്നും വചയ്തിരികുന്നത് ഇപ്രകാരം തവന്നയാണ് എന്്ന  മനസ്സിൊകാനുള്ള 

ആധികാരിക ക്രഖയാണ് വമഷർവമന്െ്ബുക് . ഓക്രാ ഭൂഉടമയ്കും ഇപ്ത സ്ഥെത്ത 

പ്രെൃത്തി വചയ്തു എന്്ന പ്രക്തയകം എഴുതാവത ഒന്നിച്ചുള്ള െിസ്പ്തിതിയാണ ്

വമഷർവമന്െ് ബുകിൽ ക്രഖവെടുത്തിയിരികുന്നത്.  

 

12. വമറ്റീരിയൽസ് 

  ഒരു  പ്രെൃത്തിക്  ആെശയമുള്ള  സാധന സാമപ്ഗ്ികൾ  ൊങ്ങുന്നതിനുള്ള 

നടരടി  പ്കമങ്ങൾ    പ്രതിരാദികുന്ന ക്രഖയാണ് വമറ്റീരിയൽ   വപ്രാകയൂർവമന്െ്.  എല്ലാ 

ക്രഖകളും കൃതയമായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

13. ക്െജ് ലിസ്്റ്റ 

  വതാഴിൊളിക് ക്െതനം അനുെദിച്ചു എന്ന് വതളിയികുൊനുള്ള ക്രഖയാണ്  

ക്െജ്  െിസ്റ്റ്.  ക്സാഷയൽ  ഓഡിറ്റിനു  െിക്ധയമാകിയ പ്രെൃത്തികളിൽ എല്ലാംതവന്ന 

കൃതയമായി കാണാൻ  സാധിച്ചു . 



 

 

 

 

 

 

 

 

14. എഫ്.ടി.ഒ 

 ക്െതനത്തിന്വെയും  സാധനങ്ങൾക്   രണമടച്ചതിന്വെയും  എഫ്.ടി.ഒ 

യുവടയും ക്കാെി,മാസ്റ്റർക്രാള്, ക്െജ് െിസ്റ്റ്  എന്നിെ അനുസരിച്്ച വതാഴിൊളികൾക് 

ക്െതനം സകമാെിവയന്ന് ഉെൊകാനുള്ളക്രഖയാണ്  ഫണ്ട്  പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. ഇെ 

കൃതയമായി ഫയെിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

15. വമറ്റീരിയൽ  ൌച്ചർ ബിൽ. 

ഒരു പ്രെൃത്തിക്  ആെശയമുള്ള  സാധന  സാമപ്ഗ്ികൾ ൊങ്ങുന്നതിനുള്ള 

നടരടിപ്കമങ്ങൾ പ്രതിരാദികുന്ന ക്രഖയാണ് വമറ്റീരിയൽ  ൌച്ചർ ബിൽ. സിറ്റിസൺ  

ഇൻഫർക്മഷൻ   ക്ബാർടുമായി ബന്ധവെട്ട ക്രഖകളുവട െിശദാംശങ്ങൾ  കൂടി 

ഫയെുകളിൽ   കണാൻ സാധിച്ചു. 

 

16. ക്െോയൽറ്റി  അടച്ചതിന്വെ  രസീതിന്വെ  ക്കോപ്പി 

ബാധകമല്ല. 

 

17. ക്ഫോക്ട്ടോപ്ഗ്ോഫ്.   

രരിക്ശാധനക് െിക്ധയമാകിയ ഫയെുകളിൽ പ്രെൃത്തികളുവട 3 ഘട്ട 

ക്ഫാക്ട്ടാകൾ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

 

18. പ്േെർത്തി േൂർത്തീകരണ സോക്ഷയ േപ്തം. 

പ്രെൃത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്വെ ക്രഖ കൃതയമായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

19. മസ്റ്റർക്െോൾ  മൂെ് വമന്െ്ലിപ്്പ/ ഫയൽപ്ടോകിംഗ്്ക്ഫോം. 

    പ്രെൃത്തി   ഫയെുകളിൽ  എല്ലാംതവന്ന െിശദമായ ഫയൽപ്ടാകിംഗ്്ക്ഫാം  

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 



 

 

20.  ജിക്യോടോഗ്് ക്ഫോക്ട്ടോപ്ഗ്ോഫ് . 

   ജിക്യാടാഗ്്    ക്ഫാക്ട്ടാകൾ  ഫയെുകളിൽ    െഭയമായിരുന്നു. 

 

21. ക്സോഷയൽ   ഓഡിറ്റിവെ   െിക്പ്പോർട്ട്   ക്കോപ്പി  

 ക്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. െിക്ൊർട്ടിന്വെ ക്കാെി കാണാൻ സാധിച്ചു 

 

22. ക്കസറ്റ്ഡയെി 

       എല്ലാ െിെരങ്ങളും െിശദമായി രെഞ്ഞിട്ടുള്ള  സസറ്റ്ഡയെി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

തപാ ുനിര്പദേശങ്ങള്. 

ഉദേയാഗസ്ഥദര്ാടപ 

1.ലതാഴില്ര്ഡിെക്കാവശയമായ് ൊട്ടാ് പഞ്ചായത്തില്് നിന്ന തലന്ന് എടുത്ത ്്

ലകാടുക്കാന്്്ഗ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ . 

2.ലതാഴിെനു അപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ലതാഴിൊളികള്ക്കും ലതാഴില്നല്കുന്നുണ്ട  എന്ന്

കാരയം്ഉറപ്പ ്്്വരൂത്തുക. 

3.കാൊനുസൃതമായി് തലന്ന് ഒരാ് ഗ്പവൃത്തിയും് ഏലറ്റടുത്ത ് ന് ടത്തുന്നതിനായി്്

യഥാസമയംഅവയുലട്അനുമതി്നടി്നടപ്പിൊക്കുന്നതിനു്വണ്ടിയുള്ള്്നടപടികള്്

ഉദയാഗസ്ഥര്്്സവീകരിക്കണ്ടതാണ  . 

4.ഓരാ് ഗ്പവര്ത്തിയും് ആരംഭിക്കുന്നതിനു് മുന്പ ് ് ് കൃതയമായി് ലഗ്പാജക്ട മീറ്റിംഗ്ട്്

നടത്തണ്ടതാണ .് മീറ്റിംഗില്് ലതാഴിെുറപ്പ ് ഉദയാഗസ്ഥര്് നിര്ബന്ധമായും്

പലങ്കടുക്കുകയും് ലേയ്യണ്ട് ഗ്പവൃത്തിലയകുറിചും് അളവിലനകുറിചും്

ലതാഴിൊളികളാടും ,മറ്റിനാടും് വിശദമായി് പറഞ്ഞ ലകാടുക്കുകയും്

ലേയ്യണ്ടതാണ . ്എസ്റ്റിമറ്റിന ലറ്്മെയാളം്്പകര്പ്പ ്്െഭയമാക്കണ്ടതാണ  . 

5.് ഗ്പവൃത്തി് നടന്ന ലകാണ്ടിരിക്കുമ്പാള്് ് സാങ്കതിക് ജീവനക്കാര്് ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥെം്

സരര്ശിച ് ് ഗ്പവൃത്തിയുലട് പരിശാേനയും് അളലവടുപ്പും് നടത്തി് പാരായ്മകള്്

ലതാഴിൊളികള്ക്ക ്്്പ്റഞ്ഞ ്്്മനസിൊക്കി്ലകാടുക്കണ്ടതാണ  . 

6.് ഓരാ് ഗ്പവൃത്തിയുടയും ് വസറ്റില്് ് കുടിലവള്ളം ,ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്കിറ്റ  , 

തണല്,എന്നീ് സൗകരയങ്ങള്് ് ് ് ് ഏറര്ലപ്പടുത്തുന്നതില്് ് ജീവനക്കാര്് ് ് ഗ്പ് തയകം്്

ഗ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ  .  

7.്  സുരക്ഷാ് ് സാമഗ്ഗികള്് ് ് ് ആവശയമായ് ് ഗ്പവൃത്തികളില്് ് ് ് ് ് അവ്

െഭയമാക്കണ്ടതാണ  . 



 

 

8.്ഓരാ് ഗ്പവൃത്തിയുടയും്വര്ക്ക ് ്െയെുകളില്് ്ആനുവല്് ് ് മാസ്റ്റര്്  സര്ക്കുെര്്്

ഗ്പകാരം് നിഷ് ്കര്ഷ്ിക്കുന്ന 22 രഖകളില്് ് ഉള്ലപ്പട്ടവ് ഉലണ്ടന്ന ് ജീവനക്കാര്് ഉറപ്പ ്്്്

വരുത്തണ്ടതാണ  . 

ദമറ്ുമാദര്ാടപ. 

1.് ലതാഴിൊളികളുലട് ് ലതാഴില്കാര്ഡില്് ഗ്പവൃത്തിലയകുറിചുള്ള് വിവരങ്ങള്്്

കൃതയമായി്്േര്ക്കണ്ടതും്്ഹാജര്്്്അടയാളലപ്പടുത്തണ്ടതുമാണ . 

2.് ലതാഴിൊളികളുലട് ് ഗ്ഗൂപ്പ ് ് ്അപക്ഷകള്്പഞ്ചായത്തില്് ്നല്കുമ്പാള്് ്വകപ്പറ്റ ്്

രസീത ്്്തിരിലക്്വാങ്ങിക്കുവാന്്്്്ഗ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ . 

3.് ലതാഴിൊളികള്് ് യഥാസമയം് ് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥെത്തു് ് ് ഹാജരാകുന്നുലണ്ടാ് എന്നും 

,ഹാജര്് ് കൃതയ് ് സമയത്ത ് ് ് മസ്റ്റര്് ് ് ് റാളുകളില്് ് ് ് ് രഖലപ്പടുത്തുകയും്്

ലേയ്യണ്ടതാണ . 

4.് ഗ്പവര്ത്തി് സ്ഥെത്ത ് ് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് അപകടം് ് സംഭവിക്കുകയാണ ്ലകങ്കിെ ്

അപകടത്തിലെ് ് വിശദാംശങ്ങള്് ് വസറ്റ ഡയറിയില്് രഖലപ്പടുത്താന്് ഗ്പതയകം്

ഗ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ .  

5്.വസറ്റ ്്്ഡയറിയില്്്എല്ലാ്വിവരങ്ങളും്്കൃതയമായി്രഖലപ്പടുത്തുക . 

 

ത ാഴിലാളികദളാടപ 

1.് പഞ്ചായത്തില്് നിന്നും് ലതാഴിെ് ് െഭിക്കാന്് കാത്തിരിക്കാലത് ലതാഴില്്

ആവശയമുള്ള് സമയത്ത ് ് പഞ്ചായത്തില്് അപക്ഷ് നല്കുകയും് രശീതി് വകപ്പറ്റി്്

സൂക്ഷിക്കുകയും്ലേയ്യുക . 

2.് ലതാഴിെിനപക്ഷിച  14 ദിവസത്തിനുശഷ്ം് ലതാഴില്് ് ് െഭയമാകാത്ത്്

സാഹേരയത്തില്്്ലതാഴിെില്ലായ്മ്വതനത്തിന ്്്അപക്ഷിക്കുക . 

3.്ലതാഴിെുറപ്പ ്്്്വതനം്്കൃതയമായി്്്പാസ ബുക്കില്്്രഖലപ്പടുത്തുക . 

4.്ലതാഴില്കാര ഡ ്്്സവന്ത്ം്്വകവശം്്സൂക്ഷിക്കുക . 

5.് ് അവകാശങ്ങള് ് ് െഭയമാവാത്ത് സാഹേരയങ്ങളില്് ് പരാതി് പരിഹാര്

സംവിോനങ്ങള്്ഉപയാഗലപ്പടുത്തുക . 

6.് ് ഗ്ഗാമസഭകളില്്കൃതയമായി് പലങ്കടുക്കുകയും്അഭിഗ്പായങ്ങള്് രഖപ്പടുത്തുകയും്

ലേയ്യുക . 

 

അനുബന്ധദര്ഖ്കള് 

ശഖരിചലതളിവുകള് 



 

 

മറ്റ  രമണി  , ക്രഖ  എന്നിവരുലട്സാന്നിേയത്തില്്്്ഗുണഭാക്താക്കളുലട്കൃഷ്ിസ്ഥെം്്

അളന്നു്്തിട്ടലപ്പടുത്തിയ്്വിവരങ്ങള്. 

 െീല്ഡ ്്വരിെികഷ്ന്്സമയത്ത ്്ലതാഴിൊളികളുമായി്നടത്തിയ്സംവാദങ്ങളില്്്

നിന്നുള്ള്്വിവരങ്ങള്്, 

ഗ്പവൃത്തി് നടന്നുലവന്നു് ് സ്ഥെമുടമകളില്് ് നിന്നും് ് പരിശാേന് ് സമയത്ത ്്

ോദിചറിഞ്ഞ്്വിവരങ്ങള്. 

 

 

 

ഗ്ഗാമ  ഭയില്  വന്നി്ുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങള്, നിര്ദേശങ്ങള്, 

 ീര്ുമാനങ്ങള്. 

• ലതാഴില്് കാര്ഡിനായി് അപക്ഷിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള് ൊട്ടാ് പഞ്ചായത്തില്്

നിന്ന ്തലന്ന്എടുക്കാനുള്ള്നടപടികള്്വകലക്കാള്ളും്. 

 

• കാര്ഷ്ിക്കെണ്ടര്്ഉണ്ടാക്കുന്നതിലന്ക്കുറിച ്്േര്ച്ലേയ്യും്. 

 

• കൃഷിരണി, ക്താടിന്വെ  െരമ്പുകൾ , ക്ൊഡ് സസഡിവെ  കാട് വെട്ടി സസഡ് 

വകട്ടുന്ന പ്രെർത്തി എന്നിരണികൾ  വതാഴിെുെെിൽ  ഉൾവെടുത്തണം എന്ന് 

വതാഴിൊളികൾ ആെശയവെട്ടു.  

 

• വതാടുകൾ കല്ല് ഉരക്യാഗ്ിച്്ച  സസഡ് വകട്ടുന്നതിനു രകരം  രരിസ്ഥിതി 

സൗഹൃദ രരമായി സകത, കണ്ടൽ കാടുകൾ എന്നിെ വെച്്ച  വചയ്യുന്ന  രീതി 

രദ്ധതിയിൽ  ഉൾവെടുതാൻ  ആെശയവെട്ടു. ഇത ്  പ്രാെർത്തികമാകാൻ  

സാധികും എന്ന് AE അഭിപ്രായവെട്ടു. 

 

• െീടിനു രുെത്ത് അടുെ് വകട്ടുക, രച്ചകെി കൃഷി, ക്ൊഡിന്വെ െീതി കൂട്ടൽ  

എന്നി പ്രാെർത്തി കൾ  വതാഴിെുെെിൽ  ഉൾവെടുത്താൻ  വതാഴിൊളികളും  

നാട്ടുകാരും  അഭിപ്രായവെട്ടു. രദ്ധതിയിൽ  ഉൾവെടുന്ന  പ്രെർത്തിവയ  രറ്റി AE 

െയക്തമാകി.  

 

• ക്സാഷയൽ  ഓഡിറ്റ്  നടകുൊൻ കാെതാമസം എടുകുന്നതിനാൽ  

വതാഴിൊളികൾ വചയ്യുന്ന പ്രെർത്തികൾ രെതും  കാൊെസ്ഥ െയതിയാനാം  

മൂെം കൃതയമായ  അളെിൽ  കാണാൻ  സാധികുന്നില്ല  അതിനാൽ  രണി 

എടുത്ത് തീരുന്ന സമയത്ത് തവന്ന  ക്സാഷയൽ ഓഡിറ്റിംഗ്് നടത്തിയാൽ 

നന്നായിരുന്നു എന്ന്  വതാഴിൊളികൾ ആെശയവെട്ടു.  

 

 



 

 

 

 


