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വാർഡ്  പയ്യോളി  അങ്ങോടി  

തുറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

മമലടി മലാക്ക്  

മ ാഴിമക്കാട് ജിലലമഹാത്മാരാന്ധി മേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പു നിയമം മ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി മ രള (MGNSASK) 

 

 

മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം അംരങ്ങൾ 

അഞ്ജലി ടി എം VRP 

അനുഗ്ശീ എം ത  VRP 

അനുഗ്ശീ എംജി VRP 

അമൃത പി VRP 

 ആതിര രാജൻ എൻ വി VRP 

 

 

 

 

 

 

 



 

പഞ്ചായത്തിൻതറ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ   

 പഞ്ചായത്തിൻതറ മപര്                തുറയൂർ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

 വിസ്തീർണ്ണം                                10.4 8 ചതുരഗ്ശ  ിമലാമീറ്റർ 

ജിലലാ പഞ്ചായത്ത്                        മ ാഴിമക്കാട് മലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
മമലടി  

വാർഡു ളുതട എണ്ണം                  13 

താലുക്ക്                                       ത ായിലാണ്ടി 

 

 

പഞ്ചായത്ത് അ ിരുകൾ 

 

 ിഴക്ക്-          മമപ്പയൂർ  ീഴരിയുർ  പഞ്ചായത്തു ൾ  

പടിഞ്ഞാറ് -      മണിയൂർ പമയാളി മുനി ിപ്പാലിറ്റി തിമക്കാടി പഞ്ചായത്ത്  

തതക്ക്-            തിമക്കാടി മൂടാടി  ീഴരിയൂർ പഞ്ചായത്തു ൾ 

 വടക്ക് -         മണിയൂർ തചറുവണ്ണൂർ മമപ്പയൂർ പഞ്ചായത്തു ൾ 

 

ജന ംഖ്യ 

പഞ്ചായത്തിൻതറ മപര്      തുറയുർ  

ആത  ജന ംഖ്യ                12730  

സ്ഗ്തീ                                   6631  

പുരുഷ്ൻ                             6199 

വാർഡ് 2 പയ്യാളി  അങ്ങാടി  

 മ ാഴിമക്കാട് ജിലലയിതല  മമലടി ബമളാക്കൽ തുറയൂർ പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 2  

പയ്യോളി  അങ്ങോടി ആണ് മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മവണ്ടി തിരതഞ്ഞടുവോർഡ് 2 ഇൽ 6ത്ത്തപാതു 



ഗ്പവർത്തി ളാണ് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി യിലൂതട 2018 ഒകമടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർച്ച് 
31 വതരയുള്ള  ാലയളവിൽ ഏതറ്റടുത്തു നടത്തിയത് അഞ്ച് ഗ്പവർത്തി ൾ ഗ്രൂപ്പ് 
Aവിഭാരത്തിൽതപടുഇതിൽ ആറ് ഗ്പവർത്തി ളും പൂർത്തീ രിച്ച് താണ്.അഞ്ച് 
ഗ്പവർത്തി ൾവിഭാരം എയിൽ തപടുന്ന മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിയിൽ  
തപടുന്നതും  ഒരു ഗ്പവർത്തി ഗ്രൂപ്പ് ഡി യിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന മറാഡ് നിർമ്മാണവും ആണ്  

 

ഗ്പമേശത്തിന് അനുമയാജയമായ ഗ്പവൃത്തി ളാണ് 
തിരതഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളത്തതാഴിലാളി ൾക്ക് അവരുതട  ാമ്പത്തി  സ്ഥിതി 
തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനും ോരിഗ്േയ ലഘൂ  രണത്തിനും  ഗ്പവൃത്തി ഉപ രിക്കും. 
തപാതുമവ  ുടിതവള്ളക്ഷാമം അനുഭവതപ്പടുന്ന ഗ്പമേശമായതിനാൽ വാർഡിൽ 
നടത്തിയിരിക്കുന്ന ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തി ൾ ഭൂരർഭ ജലത്തിൻതറ അളവ് 
വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ  ഹായിക്കുന്നു.  

ആമുഖ്ം  

ഇന്ത്യയിതല േരിഗ്േരായ ഗ്രാമീണജനതയുതട ോരിഗ്േയം ലഘൂ രിക്കുന്നതിനും അവരുതട 
ജീവിത  ുരക്ഷിതതവവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനു മവണ്ടി രൂപം ത ാടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 
ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാരാന്ധിv മേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 
 ാർഷ്ി  മമഖ്ലയിലും നിർമ്മാണ മമഖ്ലയിലും തതാഴിൽ ലഭിക്കാതത ഗ്രാമീണജനത 
ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമമ്പാൾ അവർക്ക് 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ എങ്കിലും 
ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിടന്നു.  ഇങ്ങതന തതാഴിൽ നൽ ുന്നതിന് 
ഏതറ്റടുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി ളിലൂതട ഭാരതത്തിന്തറ   മണ്ണും ജലവും പരമാവധി 
 ംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  ാധയമാ ും എന്ന് ഗ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിതല ഏറ്റവും 
പിമന്നാക്കം ആയ 200 തമിഴ് ജിലല ളിൽ 2006 തെഗ്ബുവരി ഇരുപതാം തീയതി നിയമം 
നിലവിൽ വരു യും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു യും തചയ്തു മ രളത്തിൽ വയനാടും 
പാലക്കാടും 200 ജിലല ളിൽ ഉള്പ്തപ്പട്ടിരുന്നു. 2007 തമയ് 15ന് 130 ജിലല ളിമലക്ക്  ൂടി 
വയാപിച്ചു ഇടുക്കി  ാ ർമ ാട് ജിലല ൾ ഇതിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 ഏഗ്പിൽ ഒന്നിന് 
ഇന്ത്യയിതല ബാക്കി മുഴുവൻ ജിലല ളിമലക്കും ഇത് വയാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിതല മുഴുവൻ 
ഗ്രാമീണ ജിലല ളിലും ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട് ആമരാളതലത്തിൽ  വിമശഷ് 
ഗ്ശദ്ധയാ ർഷ്ിച്ച ഒരു അവ ാശ അധിഷ്ഠിത തതാഴിൽ നിയമം എന്ന നിലയിലും 
ഗ്രാമീണമമഖ്ലയിൽ ോരിഗ്േ ലഘൂ രണ ത്തിൽ നിർണായ മായ വഴിത്തിരിവ്   ൃഷ്ടിച്ച 
പദ്ധതി എന്ന  ാരയം പരിരണിച്ചും 2009 ഒകമടാബർ ഇരുപതാം തീയതി 
മ ഗ്ര ർക്കാർ ഈ നിയമതത്ത മഹാത്മാരാന്ധി മേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
എന്ന് പുനർനാമ രണം തചയ്തു. 

• തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന വർക്ക് നിശ്ചിത  ാലയളവിനുള്ളിൽ  ായി മായ 
തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുതവന്ന്  അതിനു നിർണയിക്കതപ്പട്ടിട്ടുള്ള  മവതനം നിർേിഷ്ട 
 മയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നുതവന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ പാർലതമൻറ് 
പാ ാക്കിയിട്ടുള്ള  നിയമമാണ് മഹാത്മാരാന്ധി മേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 
2005 ആരസ്റ്റ് 23 തീയതിയിലാണ് പാർലതമൻറ് ഈ നിയമം  പാ ാക്കുന്നത്.  

 

• തതാഴിലും മവതനവും നിർേിഷ്ട  മയത്തിനുള്ളിൽ  ൃതയമായി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവ ാശം നിയമപരമായി ഉറപ്പുവരുത്തും എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിൻതറ 



 വിമശഷ്ത. തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലലങ്കിൽ തതാഴിലിലലായ്മ മവതനവും തതാഴിൽ 
എടുത്തമശഷ്ം മവതനം സവ ു  മയാ ലഭിക്കാതിരിക്കു മയാ തചയ്താൽ 
നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വയവസ്ഥ തചയുന്നു  

• തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന വർക്ക് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ  ായി മായി 
ഏതതങ്കിലും തതാഴിൽ നൽ ിയിരിക്കണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ. അലലാത്തപക്ഷം 
പതിനാറാമതത്ത േിവ ം മുതൽ അവർക്ക് തതാഴിലിലലായ്മ മവതനത്തിനു  
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതു മപാതല എടുത്ത തതാഴിലിന്തറ  മവതനം 14 
േിവ ത്തിലധി ം  സവ ിയാൽ ഇങ്ങതന സവ ുന്ന ഓമരാ േിവ ത്തിനും 
നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്ട്. തതാഴിമലാ തതാഴിലിലലായ്മ മവതനമമാ  
ഉറപ്പായും  ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു എന്നതാണ് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിൻതറ ഗ്പമതയ ത 

ഈ പദ്ധതി ഗ്പ ാരം തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങൾ  

 

• 18 വയസ്സ് പൂർത്തീ രിക്കു . 

•  ായി ാധവാനത്തിനു തയാറാവു   

• ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമ ക്കാരനായിരിക്കു  എന്നിവയാണ്  

• എന്നാൽ 2014 തല പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗ നിർമേശങ്ങൾ ഗ്പ ാരം നാമടാടി ളായ 
തതാഴിലമനവഷ് ർക്ക് തതാഴിൽ നൽ ണതമന്ന് വയവസ്ഥ തചയ്തിട്ടുണ്ട്.  

മേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പമേശത്ത് 
നടപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവർത്തി ളും മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിമധയമാക്കണതമന്ന്   
17(2) വ ുപ്പ് നിഷ് ർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാതുധനം 
തചലവഴിക്കുന്നതിന് പറ്റിയും പൗര മൂഹം നടത്തുന്ന പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമായ 
പരിമശാധനയും ആണ് മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ  ാമൂഹി   ണക്ക് പരിമശാധന. 
തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പ ാരം വർഷ്ത്തിൽ രണ്ടുഗ്പാവശയം മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്രാമ ഭ ൾ എലലാ വാർഡിലും  ൃതയമായി നടമത്തണ്ടതാണ്. മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ലൂതട 
അഴിമതി ഇലലാതാക്കുന്നതിനും  ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും  ാരയക്ഷമത 
വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും  േഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും  ഴിയുന്നു. പദ്ധതി പണം ശരിയായ 
രീതിയിൽ ചിലവായിച്ചിട്ടുമണ്ടാ എന്നും ഈ പണം തചലവഴിച്ചത് ത ാണ്ട് പദ്ധതിയുതട 
ലക്ഷയം സ വരിച്ചിട്ടു മണ്ടാ  എന്നും അതിലൂതട പദ്ധതിയുതട രുണമഭാക്താക്കളുതട 
ജീവിതത്തിൽ രുണ രമായും അതുമൂലം  ാരയമായും  മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുമണ്ടാ എന്നും 
മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ് ിയയ്ക്ക്  തണ്ടത്താൻ  ഴിയുന്നു  

 

രീ ിശാസ്തഗ് ം 

• ഗ്പവർത്തി െയലു ൾ,  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ,  എം ഐ എ  എന്നിവ 
പരിമശാധിച്ചു.  

• റിമപ്പാർട്ട് തയാറാക്കുന്ന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  



• തതാഴിലാളി ളുമായി  ംവേിച്ചു തതാഴിൽ  ാർഡ്  പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ 
പരിമശാധിച്ചു  

• റിമപ്പാർട്ട്,  എം ഐ എസ് മൊർമാറ്റ് എന്നിവ തയാറാക്കി  

 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ത ാഴിലാളികൾക്ക് പത്ത് അവകാശങ്ങൾ ഗ്പധാനം തെയ്യുന്നു അവ 
എന്താതണന്ന് െുവതട ദെർക്കുന്നു  

1 തതാഴിൽ  ാർഡ് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവ ാശം  

 

2അമപക്ഷിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവ ാശവും 
ആയതിന്തറ സ  പറ്റു ര ീത്  ലഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവ ാശം  

3  അതലലങ്കിൽ തതാഴിലിലലായ്മ മവതനം ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവ ാശം( ആേയതത്ത 30 
േിവ ം 1/4 പിന്നീടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ ½)  

4  തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകട് തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശം  

5  അഞ്ചു  ിമലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവ ാശം, ( അതലലങ്കിൽ 
മവതനത്തിന്തറ10% അധി ം) 

6   ുടിതവള്ളം,  വിഗ്ശമ  ൗ രയം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്  ൗ രയം ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവ ാശം  

7  15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ മവതനം nലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവ ാശം 

8 മവതന വിതരണത്തിതല  ാലതാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവ ാശം 

9   മയബന്ധിതമായ ഉള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിന് ഉള്ള അവ ാശം 

 10 മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

1 അ ലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ  യാല നിർമ്മാണം ഒന്നാം 
ഘട്ടം(1604007005 /WC/3051727) 

2 അ ലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം 
ഒന്നാംഘട്ടം(1604007005/wc/333055) 

3 അ ലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന തചറു ിട നാമമാഗ്ത  ർഷ് രുതട ഭൂമിയിതല 
 യാല നിർമ്മാണം(1604007005/wc/38017) 



4 അ ലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം രണ്ടാംഘട്ടം 
(160400 7005/wc/ 333057) 

5 അ ലമുള്ള നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ  യാല നിർമ്മാണം രണ്ടാം 
ഘട്ടം(1604070 05/ wc/301728 

 

പഞ്ചായത്തിൽ നീർത്തട ത്തിൻതറ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്പവൃത്തി  െയലു ൾ 
തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുത ാണ്ടുതതന്ന തപാതു ഗ്പവൃത്തി െയലു ളിൽ അ ലാപ്പുഴ 
നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന 6 വാർഡു ൾ ഉൾതപ്പടുന്നു. (വാർഡ് 1 ചിറക്കര,  വാർഡ് 
2 പമയാളി അങ്ങാടി, വാർഡ് 10 ആക്കൂൽ,  വാർഡ് 11  ുന്നം വയൽ,  വാർഡ് 12  
മമലാൽ താതഴ, വാർഡ് 13  ീ രങ്കി ) 

ഗ് മ  

നമ്പർ  

വർക്ക്   

മ ാഡ്  

ഗ്പവൃത്തി യുതട  മപര്  ഗ്പവൃത്തി  

യുതട  

സ്ഥിതി  

മവ തനം  തതാഴിൽ  

േിനം  

1 1604007005 
/WC/301727 

അ ലാപ്പുഴ 
നീർത്തടത്തിൽ 
ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ 
 യാല നിർമ്മാണം 
ഒന്നാം ഘട്ടം 

Completed അവിേഗ്ധ- 

429556 

1625 

2 1604007005/w 

c/333055 

അ ലാപ്പുഴനീർത്തടത്തിൽ 
ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ 
മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം 
ഒന്നാംഘട്ടം) 

Completed അവിേഗ്ധ- 

 
462597 

1707 

3 (1604007005/wc/338017 അ ലാപ്പുഴ 
നീർത്തടത്തിൽ 
ഉൾതപ്പടുന്ന തചറു ിട 
നാമമാഗ്ത ർഷ് രുതട 
ഭൂമിയിതല  യാല 
നിർമ്മാണം 
 

Completed  
അവിേഗ്ധ- 

205425 

747 

4 16 0 4 0 0 7 
005/wc/ 333057 

അ ലാപ്പുഴ 
നീർത്തടത്തിൽ 
ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ 
മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം 
രണ്ടാംഘട്ടം  

Completed  
അവിേഗ്ധ- 

428175 

1707 

5 16 0 4 0 7 0 0 
5/ wc/3 331728 

അ ലമുള്ള 
നീർത്തടത്തിൽ 
ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ 
 യാല നിർമ്മാണം 
രണ്ടാം ഘട്ടം 

Completed  
അവിേഗ്ധ- 

 

403975 

1469 



6 11604007005/RC/257059 അയണി തോഴെ യ് ോഡ് 

നിർമോണം  

Completed അവിദഗ് ദ  

16531 
Skilled 
46400 

61 

 

വിശോംശങ്ങൾ  

1  അ ലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ  യാല നിർമ്മാണം ഒന്നാം 
ഘട്ടം(1604007005/wc/301727) 

 

ഗ്പവൃത്തി 27/09/2018 ആരംഭിച്ച് 9/10/ 2018 ന് അവ ാനിച്ചു.  ഗ്പവർത്തിയുതട 
എസ്റ്റിമമറ്റ് തു  500000 രൂപ.  27/9/ 2018 - 4 /10/2018,  5 /10 /2018- 9 /10/ 2018 
എന്നിങ്ങതന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഗ്പവർത്തി നടന്നത്. ഈ ഗ്പവർത്തിയിലൂതട 1625 
തതാഴിൽേിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മവതന ഇനത്തിൽ 423302 രൂപയും പണിയായുധ 
വാട ഇനത്തിൽ 6248 രൂപയും നൽ ിയിരിക്കുന്നു. 

 

2 അ ലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം ഒന്നാംഘട്ടം 
(1604007005/wc/333055 ) 

ഈ ഗ്പവൃത്തി 13/ 11/ 2018 ന് ആരംഭിച്ച് 28/11/ 2018 നു പൂർത്തീ രിച്ചു. എസ്റ്റിമമറ്റ് 
തു  500000 രൂപ.15 /11 /2018 മുതൽ 21/ 11/ 2018 വതരയും 22/11/2018 മുതൽ 28 /11/ 
2018 വതര എന്നിങ്ങതന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രിച്ചത്. ഈ 
ഗ്പവർത്തിയിലൂതട 1707 തതാഴിൽേിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചു. മവതനമായി 462597 രൂപ 
തചലവഴിച്ചു 

3 അ ലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന തചറു ിട നാമമാഗ്ത  ർഷ് രുതട ഭൂമിയിതല 
 യാല നിർമ്മാണം 1604007005/wc/33807) 

ഗ്പവൃത്തി 7/3/ 2019 ന് ആരംഭിച്ച് 23/3/2019 നു  പൂർത്തീ രിച്ചു.ഗ്പവർത്തിയുതട 
എസ്റ്റിമമറ്റ് തു  500000 രൂപ. 7/ 3/ 2019 മുതൽ 11/ 3/2019 വതര 4/ 3/ 2019 മുതൽ 20/ 
3/ 2019 വതര 21/ 3/ 2019 മുതൽ 23 /3 /2019 വതരയും  എന്നിങ്ങതന മൂന്ന് 
ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഗ്പവൃത്തി നടന്നത്. ഈ ഗ്പവൃത്തി യിലൂതട 747 തതാഴിൽേിനങ്ങൾ 
 ൃഷ്ടിക്കാൻ  ാധിച്ചു.തതാഴിലാളി ൾക്ക് മവതന മായി 202437 രൂപയും 
വാട യിനത്തിൽ 2988 രൂപയും നൽ ി.  

 

4 അലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം 
രണ്ടാംഘട്ടം(1604007005/wc/333057) 



ഗ്പവൃത്തി 6/12/2018 ആരംഭിച്ചു 4/ 3/2018 ന് പൂർത്തീ രിച്ചു. 6/12/ 2018 മുതൽ 
12/12/2018 വതര,13/12/ 2018 മുതൽ 19/12/2018വതര,15/12/ 2019 മുതൽ 
21/2/2019വതരയും26/2/ 2019  മുതൽ 4/3/2019വതര  എന്നിങ്ങതന നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് 
ഗ്പവൃത്തി  നടന്നത്. ഈ ഗ്പവർത്തിയിലൂതട 1707  ൃഷ്ടിക്കാനും  മവതനമായി 462597 
രൂപയും പണിയായുധ വാട യിനത്തിൽ 6228 രൂപയും നൽ ിയിരിക്കുന്നു. 

5 അ ലാപ്പുഴ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ഭൂമിയിൽ  യാല നിർമ്മാണം രണ്ടാം 
ഘട്ടം(1604007005/wc/301728) 

ഗ്പവൃത്തി 11/10/2018 നു ആരംഭിക്കു യും 29/10/2018 ന് അവ ാനിക്കു യും 
തചയ്തു.11/10 /2018 മുതൽ 17/10/2018 വതരയും 23/ 10/ 2018 മുതൽ  29/10/ 2018 
വതരയും  ഇങ്ങതന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ്  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഈ 
ഗ്പവർത്തിയിലൂതട 1469 തതാഴിൽേിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിക്കാൻ  ഴിഞ്ഞു. തതാഴിലാളി ൾക്ക് 
മവ തനമായി 398099 രൂപയും പണിയായു ധ വാട യായി 5876 രൂപയും നൽ ി.  

6 അയണി തോെ  യ് ോഡ് നിർമോണം (സ്പിൽ ഓവർ വർക്ക് ) (1604007005/RC/257059) 

പ്പവർത്തി  13/12/2018 നു  ആരംഭിച്ചു 19/12/18 നു അവസോനിക്ുകയും  ഴെയ്തു. യ്വതന  

ഇനത്തിൽ അവിദഗ്ധ  ഴതോെിലോളികൾക്ു  16531 രൂപയും  സ്കിൽഡ്  ഴതോെിലോളികൾക്ു  
46400 രൂപയും  ഉൾഴെഴട 207925 രൂപ  ഴെലവെിച്ചു. നടെക  muster യ് ോൾ  പ്പകോരം  അവിദഗ്ധ  

ഴതോെിലോളികൾക്ു  61 ഴതോെിൽ  ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ോൻ  ഈ പ്പവർത്തിയിലൂഴട  സോധിച്ചു.  

 

 

 മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തി ളിൽ ഗ്പധാനതപ്പട്ടതാണ് മ ാണ്ടൂർ ബണ്ട് നിർമ്മാണം. 
മഴതവള്ളം മണ്ണിമലക്ക് ഇറങ്ങാനും മതണ്ണാലിപ്പ് തടയാനും മ ാണ്ടൂർ ബണ്ടു ൾ 
 ഹായിക്കുന്നു. വാർഡിൽ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ  രർശിച്ചമപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ 
 ാധിച്ചത് പലയിടങ്ങളിലും മ ാണ്ടൂർ ബണ്ടു ൾ ത ർന്ന നിലയിലും  ാടുപിടിച്ച് 
നിലയിലുമാണ്  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞത് അ ലാപുഴ  നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്നത് 
ത ാണ്ടും  ഴിഞ്ഞ മഴയിൽ തവള്ളം  യറിയ ഗ്പമേശമായതിനാലാണ് മ ാണ്ടൂർ 
ബണ്ടു ൾ  നശിച്ചു മപായത് എന്നാണ് ഗ്പവർത്തി  രർശനത്തിലൂതട മനസ്സിലാക്കാൻ 
 ാധിച്ചത്. 

 പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ  

 

1 തതാഴിൽ   ാർഡിനുള്ള  ുടുംബ അമപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റർ  

2 രണ്ട് ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്റർ  

3 ആവശയതപ്പട്ടതും തതാഴിൽ നൽ ിയതും ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ  

4 വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 



5 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

6 തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

7 പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

2018 19  ാമ്പത്തി വർഷ്തത്ത രജിസ്റ്ററു ൾ എം ഐ എസ്സിൽ നിന്നും മശഖ്രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
പരാതി രജിസ്റ്ററു ളി ൽ  പരാതി ൾ ഒന്നും തതന്ന മരഖ്തപ്പടുത്തിയതായി  ാണാൻ 
 ാധിച്ചിട്ടിലല.  

 മ ഗ്ര  ർക്കാർ നിർമേശഗ്പ ാരം ഒരു വർക്ക് െയലിൽ താതഴപ്പറയുന്ന 22 മരഖ് ൾ 
നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാമ ണ്ടതാണ്. െയലു ളുതട വിവരങ്ങളും  തണ്ടത്തലു ളും.  

1 കവർദപജ് 

 വർമപജ് ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു വിവരങ്ങൾ ഉൾതക്കാള്ളുന്ന 
മരഖ്യാണ്  വർമപജ് പരിമശാധിച്ച് 6 ഗ്പവർത്തി െയലു ളിലും എ എം  ി 
ഗ്പ ാരമുള്ള  വർമപജ്  ാണാൻ  ാധിച്ചിലല പ രം ഗ്പാമേശി മായ  വർമപജ്  
ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

2 തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 ഗ്പവൃത്തി െയലിൽ ഗ് മഗ്പ ാരം ഏതതാതക്ക മരഖ് ൾ എവിതട ഏത് മപജ് മുതൽ 
 ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധി ാരി  മരഖ്യാണ് തചക്ക് ലിസ്റ്റ്. 
പരിമശാധിച്ച് എലലാ െയലു ളിലും തചകലിസ്റ്  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല. തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 
വർക്ക് െയലിൽ ഉൾതപ്പടുത്തുന്നതും  ൃതയമായി മപജ് നമ്പർ മരഖ്തപ്പടുത്തുന്നതും 
െയൽ സ  ാരയം തചയുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. 

3 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ / തഷ്ൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നിവയുതട അംഗീകരിച്ച ദകാപ്പി 

 ഗ്പസ്തുത ഗ്പവർത്തി പഞ്ചായത്തിതല നടപ്പ് വർഷ്ത്തിതല ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ 
ഉൾതപ്പട്ടതാണ് എന്ന് തതളിയിക്കാനുള്ള മരഖ്യാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് മ ാപ്പി പ്ലാൻ 
നിന്തറ മ ാപ്പി പരിമശാധി പരിമശാധിച്ച് എലലാവർക്കും െയലു ളിലും ആക്ഷൻ 
ലാൻഡ് മ ാപ്പി  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല വർക്ക് െലങ്ങളിൽ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് 
മ ാപ്പി ഉൾതപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്. 

4 ഭരണാനുമ ി 

  ഗ്പവൃത്തി തചയുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽ ുന്ന അനുമതിയാണ് 
ഭരണാനുമതി മരഖ്. പരിമശാധിച്ച് എലലാ െയലു ളിലും ഭരണാനുമതി മരഖ്  ാണുവാൻ 
 ാധിച്ചു. 

5  ാദേ ിക എസ്റ്റിദമറ്റും ഡിസ നും അടങ്ങുന്ന  ാദേ ിക അനുമ ിയുതട ദകാപ്പി 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങതന എഗ്ത അളവിൽ തചയണതമന്ന്  ാമങ്കതി മായി 
ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന ആധി ാരി  മരഖ്യാണ് എസ്റ്റിമമറ്റ്. എസ്റ്റിമമറ്റ് ഡിസ ൻ തപാതു 



ഗ്പവൃത്തിയുതട പലലു ളിൽ എലലാം തതന്ന  ാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമമറ്റ് മായി 
ബന്ധതപ്പട്ട മരഖ് ളിൽ തീയതി മയാട്  ൂടിയ ഒപ്പ് മരഖ്തപ്പടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും. 

 6  ാദേ ിക അനുമ ി ദകാപ്പി 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക്  ാമങ്കതി  വിേഗ്ധരുതട അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള 
ആധി ാരി  മരഖ്യാണ്  ാമങ്കതി  അനുമതി മരഖ്. പരിമശാധിച്ച തപാതു 
ഗ്പവർത്തി ളുതട െയലു ളിൽ  ാമങ്കതി ാനുമതി യുതട പ ർപ്പ്  ാണുവാൻ 
 ഴിഞ്ഞു. 

7   ംദയാജി  പദ്ധ ി 

 പരിമശാധിച്ച്  ഗ്പവർത്തി ൾ  ംമയാജിത പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപ്പടുന്നവയലല.  

8  ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 തതാഴിലാളി ൾ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് നൽ ുന്ന അമപക്ഷയാണ് ഡിമാൻഡ് മൊം. 
തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടവർക്ക് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ മജാലി നൽ ിമയാ  
എന്നറിയുവാൻ  ഹായിക്കുന്ന മരഖ്  ൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ് form. തതാഴിലാളി ൾ 
വയക്തിപരമായി അലല തതാഴിലിന് അമപക്ഷിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പായാണ് അമപക്ഷ 
 മർപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്പവർത്തി െയലു ളിൽ തതാഴിലിനുള്ള അമപക്ഷയായി 
തതാഴിലാളി ളുതട മപരും ഒപ്പും മാഗ്തമാണ്  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞത്. തതാഴിലിന് 
അമപക്ഷിച്ച േിവ ം, എന്നു മുതൽ എന്നു വതര തതാഴിൽ മവണം ഇങ്ങതനയുള്ള 
 ാരയങ്ങതളാന്നും  ൃതയമായി മരഖ്തപ്പടുത്തിയിരുന്നിലല. 

9  ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിതന പകർപ്പ് 

 ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചുത ാണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉമേയാരസ്ഥർ നൽ ുന്ന അനുമതിയാണ് 
വർക്ക് അമലാമക്കഷ്ൻ മൊം. പരിമശാധിച്ച എലലാ െയലു ളിലും ഗ്പവർത്തി 
അനുവേിച്ചതിന്തറ  പ ർപ്പ്  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല. 

10  മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളി ളുതട ഹാജർ മരഖ്തപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള മരഖ്യാണ് 
മസ്റ്റർ മറാൾ പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രാവിതലയും അവ ാനിച്ചതിനുമശഷ്ം 
സവ ുമന്നരവും േിവ ം രണ്ട് ഗ്പാവശയം ഒപ്പ് വയ്ക്കണം തതാഴിലുറപ്പ് നൽ ുന്ന 
പദ്ധതി ആയതിനാൽ ഏറ്റവും  ൂക്ഷ്മതമയാതടയും  ാരയക്ഷമതമയാതട സ  ാരയം 
തചയു യും  ൂക്ഷിക്കു യും തചമയണ്ട അടിസ്ഥാന മരഖ്യാണ് മസ്റ്റർ മറാൾ 
തതാഴിലാളി ൾ തതാഴിൽ തചയ്തു എന്ന് തതളിയിക്കുന്ന ആധി ാരി  മരഖ് 
 ൂടിയാണിത്. മസ്ജിദ് മറാളിൽ മപജ് നമ്പർ തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക് നമ്പർ എന്നിവ 
മരഖ്തപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. തതാഴിൽ തചയ്ത േിവ തത്ത തീയതി മരഖ്തപ്പടുത്താത്ത മസ്റ്റർ 
മറാൾ  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്പവർത്തിക്കു മവണ്ടി അനുവേിച്ച നൽ ുന്ന എലലാ 
മസ്റ്റർ മറാൾ ളിൽ  നിർവ്വഹണ ഉമേയാരസ്ഥരുതട തീയതിമയാതട  ൂടിയ ഒപ്പ് സ്റ്റീൽ 
എന്നിവ ആവശയമാണ്. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മസ്റ്റർ മറാൾ നൽ ുമമ്പാൾ ബന്ധതപ്പട്ട 
ഉമേയാരസ്ഥർ ഒപ്പം തീയതിയും അവരുതട സ്ഥാനം എന്നിവയും മരഖ്തപ്പടുത്താൻ 
ഗ്ശദ്ധിക്കണം. 



11 തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക് 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി എസ്റ്റിമമറ്റ് ഗ്പ ാരം  ൃതയമായ അളവിൽ ആണ് തചമയണ്ടതതന്നും 
തചയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്പ ാരം തതന്നയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധി ാരി  
മരഖ്യാണ് തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക് തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്  ൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചതായി 
 ാണുന്നു. 

12   ാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള കവദട്ടഷ്ൻ ക്ഷണിച്ച ിന് യും കംപാരറ്റീവ് ദസ്റ്ററ്റ്തമന്് 
യും തമറ്റീരിയൽ  സപ്ല ഓർഡർന്തറയും  ദകാപ്പി 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക്  ാമങ്കതി  എസ്റ്റിമമറ്റ് ഗ്പ ാരം ആവശയമുള്ള  ാധന ാമഗ്രി ൾ 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിഗ് മങ്ങൾ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന മരഖ്യാണ് തമറ്റീരിയൽ തമന്റ്. 
തപാതു ഗ്പവർത്തി ൾക്ക് മവണ്ടി തമറ്റീരിയൽ ഉപമയാരിമക്കണ്ടി വന്നിലല. 

13  ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

 മാസ്റ്റർ മറാളിൽ ആനുപാതി മായി തതാഴിലാളിക്ക് മവതനം അനുവേിച്ചു എന്ന് 
തതളിയിക്കാനുള്ള ആധി ാരി  മരഖ്യാണ് തവജ് ലിസ്റ്റ്.  ൃതയ മയത്ത് ഹാജർ എം 
ഐ എസ് എൽ തപടുത്തി ലിസ്റ്റ് ആക്കു യു മവതനം എഫ് ടി ഓ മുഖ്ാന്ത്രം മവതനം 
തതാഴിലാളി ളുതട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും മവണ്ട  ാരയങ്ങൾ 
 ൃതയതമയാതട തചയുന്നതായി മനസ്സിലായി. മവജ്  ലിസ്റ്റ് പ ർപ്പ് െയലു ളിൽ 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിമധയമാക്കു  ഗ്പവൃത്തി ളിൽ എലലാം തതന്ന 
എം ഐ എസ് ഇൽ  നിന്നുള്ള മവജ്  ലിസ്റ്റ് പ ർപ്പു ൾ  ാണാൻ  ാധിച്ചു. 

14  ദവ നത്തിന്തറയും   ാധനങ്ങൾക്ക് പണമടച്ച ിന്തറ യും  എഫ് ടി ഓ യുതടയും ദകാപ്പി 

 മസ്റ്റർ മറാൾ ഉം മവജ്  ലിസ്റ്റ് അനു രിച്ച് തതാഴിലാളിക്ക് മവതനം സ മാറിതയന്ന് 
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മരഖ്യാണ് െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്െർ ഓർഡർ. എഫ് ടി ഓ പ ർപ്പ് 
െയലു ളിൽ  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിട്ടിലല. അവ വയലു ളിൽ ത ാണ്ടുവരാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം  

15  തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചറിന്തറയും ബിലലു കളുതടയും ദകാപ്പി 

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിക്ക്  ാമങ്കതി  എസ്റ്റിമമറ്റ് ഗ്പ ാരം ആവശയമുള്ള  ാധന ാമഗ്രി ൾ 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിഗ് മങ്ങൾ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന മരഖ്യാണ് തമറ്റീരിയൽ 
തഗ്പാ യൂതമന്റ്. 

16  ദറായൽറ്റി അടച്ച ിതന ര ീ ിന്തറ  ദകാപ്പി 

 ബാധ മലല 

17  മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി ഉള്ള ത ാഴിലിതന ദ ാദട്ടാകൾ 

 ഗ്പവർത്തനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് എടുമക്കണ്ട മൂന്നു മൊമട്ടാ പതിപ്പു ൾ അതായത് 
ഗ്പവർത്തനത്തിന് ആരംഭം ഗ്പവർത്തനം നടന്നുത ാണ്ടിരിക്കുമമ്പാൾ ഗ്പവർത്തനം 
പൂർത്തീ രിച്ച അമപ്പാൾ എന്നീ മൂന്നുതരം മൊമട്ടാ ൾ  ൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ്. 
പരിമശാധിച്ച െയലു ളിൽ മൊമട്ടാ ൾ  ാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 



18  പൂർത്തീകരിച്ച  ർട്ടി ിക്കറ്റി ന്തറ  ദകാപ്പി 

 ഗ്പ ൃതി പൂർത്തീ രിച്ചു എന്ന്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മരഖ്യാണ് ഗ്പവർത്തി 
പൂർത്തീ രണ  ാക്ഷയപഗ്തം. പരിമശാധിച്ച് ആറ് െയലു ളിൽ രണ്ടു െയലു ളിൽ 
മാഗ്തമമ ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രണ  ർട്ടിെിക്കറ്റ് മ ാപ്പി  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

19 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ് 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ഓമരാഘട്ടത്തിലും മസ്റ്റർ മറാൾ അനുവേിച്ച തതാഴിലാളി ൾക്ക് 
മവത നo നൽ ുന്നത് വതരയുള്ള ഓമരാ ഘട്ടങ്ങളും ഏതതാതക്ക രീതിയിൽ നടന്നു എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളതാണ് മസ്റ്റർ മറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് അഥവാ ഗ്ടാക്കിംഗ് മൊം.  
പരിമശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി െയലു ളിൽ െയൽ ഗ്ടാക്കിംഗ് മൊം   ാണുവാൻ 
 ാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വിവരങ്ങള്പ് അ പൂർണമായിരുന്നു . െയൽ ഗ്ടാക്കിംഗ്മൊം  
പൂർണ്ണമായി മരഖ്തപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം. 

20  ആസ്ത ിയുതട ജിദയാ ടാഗ് ദ ാദട്ടാകൾ 

 ഗ്പവർത്തി ൾ ജിമയാ ടാഗ്  തചയ്തിട്ടുമണ്ടാ എന്ന് അറിയുവാൻ  ഹായിക്കുന്ന 
ഘട മാണ് ജിമയാ ടാഗ് മൊമട്ടാഗ്രാഫ്. ജിമയാ ടാഗ് മൊമട്ടാസ് െയലിൽ  
ലഭയമായിരുന്നിലല.ഇത് െയലിൽ ഉൾ തപ്പടുമത്തണ്ടത് അതയാവശയം ആണ്.  

21  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്തറ ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തി മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്നു വിമധയമാക്കിയതാമണാ എന്ന് പരിമശാധിക്കാൻ 
 ഹായി ക്കുന്ന മരഖ്യാണു മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിമപ്പാർട്ട് .ആറു മാ ം  ൂടുമമ്പാൾ 
ഓഡിറ്റ് തചമയണ്ടതാണു.  

22  സ റ്റ് ഡയറി 

 തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ആ ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട നൽ ുന്ന എലലാ 
 ാരയങ്ങളും എഴുതി തവക്കുന്നതിനുള്ള മരഖ്യാണ് സ റ്റ് ഡയറി. ഗ്പ ൃതി സ്ഥലം 
ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  രർശിക്കുന്ന തപാതു ഗ്പവർത്ത രും  ാധാരണക്കാരും അവരുതട 
നിരീക്ഷണങ്ങളും അഭിഗ്പായങ്ങളും ആമക്ഷപങ്ങളും എഴുമതണ്ടത് സ റ്റ് ഡയറി 
യിലാണ് തഗ്പാജകട് മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് ഹാജരും സ റ്റ് ഡയറിയുതട ഭാരമായി 
ഉൾതപ്പടുത്താവുന്നതാണ് തതാഴിലാളി ൾക്ക് തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് അനുവേിച്ച 
നൽ ിയിരിക്കുന്ന  ൗ രയങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ഇതിൽ നിർബന്ധമായും എഴുതണം 
ഓമരാ തതാഴിലാളി ളും പണിസ്ഥലത്ത് ത ാണ്ടുവരുന്ന പണിയായുധങ്ങളുതട 
വിവരങ്ങളും മരഖ്തപ്പടുത്തണം. ജാഗ്രതാ  മിതിയുതട റിമപ്പാർട്ടും സ റ്റ് ഡയറിയുതട 
ഭാരമായി ഉൾതപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. മാറ്റി നിന്തറ മപരും വിലാ വും മൊൺ നമ്പറും 
 ൃതയമായി സ റ്റിൽ ഡയറിയിൽ മരഖ്തപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്. പരിമശാധിച്ച് െയലു ളിൽ 
സ റ്റ് ഡയറി ഉണ്ട്. സ റ്റ് ഡയറി പൂർണ്ണമായി മരഖ്തപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കു . 

 അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ദൊേിച്ചറിഞ്ഞ് കാരയങ്ങൾ 

1 തതാഴിൽ  ാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 



 തതാഴിൽ  ാർഡ് ആവശയതപ്പട്ട എലലാ തതാഴിലാളി ൾക്കും  ൗജനയമായി 
തതാഴിൽ ാർഡ് ലഭിക്കണതമന്ന് തതാഴിലാളി ളുതട അവ ാശമാണ് എന്നാൽ നിലവിൽ 
തതാഴിലാളി ൾക്ക  ൗജനയമായി തതാഴിൽ  ാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടിലല. മൊമട്ടാ ഇനത്തിൽഎലലാ 
അമപക്ഷ ർക്കും സപ  തചലവായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ  ഴിഞ്ഞു. 

2 അമപക്ഷിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ  ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവ ാശവും 
ആയതിന്തറ സ പറ്റു ര ീത്  ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശം  

 തതാഴിൽ അമപക്ഷിച്ചു 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവ ാശം 
തതാഴിലാളി ൾക്ക് ഉണ്ട്. തതാഴിലിനുള്ള അമപക്ഷ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് നൽ ാറുള്ളത് 
എന്നറിയാൻ  ഴിഞ്ഞു  

3 അതലലങ്കിൽ തതാഴിലിലലായ്മ മവതനം ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവ ാശം (ആേയതത്ത 30 
േിവ ം 1/4 പിന്നീടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ 1/2 ) 

 തതാഴിലിനുള്ള അമപക്ഷ നൽ ിയതിനുമശഷ്ം തതാഴിൽ നൽ ാതിരുന്ന ഒരു 
 ാഹചരയം നിലവിൽ ഉള്ള െയൽ പരിമശാധനയിൽ  തണ്ടത്താൻ  ാധിച്ചിലല 
അതുത ാണ്ട് തതാഴിലിലലായ്മ മവതനം ത ാടുമക്കണ്ടതായി വന്നിലല.തതാഴിൽ ലഭിക്കാൻ 
 ാലതാമ ം ഉണ്ടാ ാറിലല എന്നും തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു 

4 തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ് തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 

 തഷ്ൽഫ് തഗ്പാജകടിതന  ുറിച്ച് മവണ്ടഗ്ത അറിവ് തതാഴിലാളി ൾക്ക് ഇലല. 

5. 5  ിമലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവ ാശം 

 തതാഴിലാളി ൾക്ക് അഞ്ച്  ിമലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതന്ന തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതായാണ് ണ് 
അറിയാൻ  ഴിഞ്ഞത്. 

6  ുടിതവള്ളം വിഗ്ശമ  ൗ രയം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്  ൗ രയം ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവ ാശം 

 തതാഴിലാളി ളുതട ഗ്പധാനതപ്പട്ട അവ ാശങ്ങളിൽ ഒന്നായ മജാലിസ്ഥലത്ത്  ുടിതവള്ളം 
വിഗ്ശമ  ൗ രയം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗ രയം എന്നിവ ലഭയമാക്കണതമന്ന് ഉതണ്ടങ്കിലും 
ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ മമൽപ്പറഞ്ഞ ഇതതാന്നും ലഭയമായിട്ടിലല എന്ന്  തണ്ടത്താൻ 
 ാധിച്ചു.  

 

 7.  15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ മവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 

 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ മവേനം ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവ ാശം 
നിലനിൽക്കുന്നുതണ്ടങ്കിലും തതാഴിലാളി ൾക്ക്  ൃതയ മയത്ത് മവതനം ഇമപ്പാൾ 
ലഭിക്കുന്നിലല തതാഴിലാളി ളിൽ അധി ം മപർക്കും 50 േിവ ത്തിൽ   ൂടുതൽ 
തതാഴിന്തറ  മവതനം ലഭിക്കുവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 



8 മവതന വിതരണത്തിതല  ാലതാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവ ാശം 

  ൂലി ലഭിക്കാൻ സവ ുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹത ഉതണ്ടങ്കിലും ഇതുവതര 
ഒരു തതാഴിലാളി ൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭയമായിട്ടിലല 

9  മയബന്ധിതമായി ഉള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം 

  മയബന്ധിതമായി ഉള്ള പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം നിലനിൽക്കുന്നുതവങ്കിലും 
നാളിതുവതര ഒരു തതാഴിലാളിയും പരാതി നൽ ിയതായി മരഖ് ളിൽ 
 ാണുന്നിലല.നിർവഹണ ഉമേയാരസ്ഥമരാട് മനരിമട്ടാ മൊൺ മുഖ്ാന്ത്ിരമമാ ആണ് 
തതാഴിലാളി  ൾ പരാതി ൾ പറയുന്നത്.  

10. മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 

 ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം   രർശിച്ചമപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത് ഒരു ഗ്പവർത്തിക്ക് 
ഉപമയാരിച്ച സ ൻമബാർഡ് തതന്നയാണ് പിന്നീടുള്ള ഗ്പവൃത്തി ൾക്ക് എലലാം തതന്ന 
ഉപമയാരിക്കുന്നത്.തതാഴിലാളി ൾ അവരുതട സ യിൽ നിന്ന് സപ  എടുത്ത് 
 ിറ്റി ൺ ഇൻെർമമഷ്ൻ മബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിട്ടും അറിയാൻ 
 ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അതിൻതറ തചലവായ തു  യുതട ബിലല് പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിച്ചു  രൂപ 
സ  പറ്റാൻ ഗ്ശമിച്ചിട്ടിലല.  

 നിരീക്ഷണ ഗ്പശ്ന പരിഹാര  ംവിധാനം 

 തതാഴിലുറപ്പിന് 10 അവ ാശങ്ങളിൽ ഒന്നായി  മയബന്ധിതമായി ഉള്ള പരാതി 
പരിഹാരത്തിന് ഉള്ള അവ ാശം നിലനിൽതക്കത്തതന്ന പരാതി ൾ പലവിധത്തിൽ 
ഉതണ്ടങ്കിലും ഈ അവ ാശതത്ത  ുറിച്ച് തതാഴിലാളി ൾക്ക് അവമബാധം 
ഇലലാത്തതുത ാണ്ടും നാളിതുവതര ഒരു പരാതിയും പഞ്ചായത്തിൽ  മർപ്പിച്ചിട്ടിലല 

 വി എം  ി 

 മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിമധയമാക്കു യും  ഗ്പവർത്തി ളുതട െയലു ളിൽ വിഎം ി 
തമമ്പർമാരുതട വിവരങ്ങൾ മരഖ്തപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിലവിൽ അവർ 
ആകടീവായി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നിലല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത്. 

 

 

   തപാ ു നിർദേശങ്ങൾ 

 ഉദേയാഗസ്ഥദരാട് 

 1 തതാഴിൽ  ാർഡിമലക്ക് ആവശയമായ മൊമട്ടാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തതന്ന എടുത്തു 
ത ാടുക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതാണ്  



2. അമപക്ഷിക്കുന്ന എലലാ തതാഴിലാളി ൾക്കും തതാഴിൽ നൽ ുന്നു എന്ന  ാരയം 
ഉറപ്പുവരുത്തു  

 3  ാലാനു ൃതമായി തതന്ന ഓമരാ ഗ്പവൃത്തിയും ഏതറ്റടുത്തു നടത്തുന്നതിനായി 
യഥാ മയം  അവയുതട അനുമതി മനടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മവണ്ടിയുള്ള നടപടി ൾ 
ഉമേയാരസ്ഥർ  വീ രിമക്കണ്ടതാണ്. 

4 ഓമരാ ഗ്പവർത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്  ൃതയമായി തഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിംഗ് 
നടമത്തണ്ടതാണ് മീറ്റിംരിൽ തതാഴിലുറപ്പ് ഉമേയാരസ്ഥർ നിർബ ന്ധമായും 
പതങ്കടുക്കു യും തചയണം. ഗ്പവൃത്തിതയ  ുറിച്ചും അളവിതന  ുറിച്ചും 
തതാഴിലാളി മളാടും മമറ്റിമനാടും വിശേമായി പറഞ്ഞു ത ാടുക്കു യും  
തചമയണ്ടതാണ്. എസ്റ്റിമമറ്റ്ന്തറ  മലയാളം പ ർപ്പ് ലഭയമാമക്കണ്ടതാണ്. 

5 ഗ്പവൃത്തി നടന്നുത ാണ്ടിരിക്കുമമ്പാൾ  ാമങ്കതി  ജീവനക്കാർ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം 
 രർശിച്ചു ഗ്പവർത്തിയുതട പരിമശാധനയും അളതവടുപ്പ് നടത്തി മപാരായ്മ ൾ 
തതാഴിലാളി ൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ത ാടുമക്കണ്ടതാണ്. 

 6 ഓമരാ ഗ്പവൃത്തിയുതടയും സ റ്റിൽ  ുടിതവള്ളം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ാ  ിറ്റ് തണൽ 
എന്നീ  ൗ രയങ്ങൾ ഏർതപ്പടുത്തുന്നതിൽ ജീവനക്കാർ ഗ്പമതയ ം ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതാണ് 

 7 ുരക്ഷാ  ാമഗ്രി ൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തി ളിൽ അവ ലഭയമാമക്കണ്ടതാണ്. 

 8ഓമരാ ഗ്പവൃത്തിയുതടയും വർക്ക് െയലു ൾ ആനുവൽ  മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ 
ഗ്പ ാരം നിഷ് ർഷ്ിക്കുന്ന 22 മരഖ് ളിൽ ഉൾതപ്പട്ടവ ഉതണ്ടന്ന് ജീവനക്കാർ 
ഉറപ്പുവരുമത്തണ്ടതാണ്.  

9 നിലവിൽ തപാതു ഗ്രാമ ഭയിൽ തതാഴിലുറപ്പ് ഒരു അജണ്ട മാഗ്തമായി മയാരം 
 ൂടു യാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ  ഴിഞ്ഞത് പ രം തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമ ഭ ഗ്പമതയ ം 
മചമരണ്ടതാണ്. 

ദമറ്റുമാദരാട് 

1 തതാഴിലാളി ളുതട തതാഴിൽ  ാർഡിൽ ഗ്പവൃത്തിതയ  ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
 ൃതയമായി മചർമക്കണ്ടതും  ഹാജർ അടയാളതപ്പടുമത്തണ്ടതും ആണ്.  2 
തതാഴിലാളി ളുതട ഗ്രൂപ്പ് ഡിമാൻഡ് അമപക്ഷ ൾ പഞ്ചായത്തിൽ നൽ ുമമ്പാൾ സ പ്പറ്റ് 
ര ീത് തിരിത  വാങ്ങിക്കുവാൻ ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതാണ് 

 3 തതാഴിലാളി ൾക്ക് യഥാ മയം ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ഹാജരാ ുന്ന ഉമണ്ടാതയന്നും 
ഹാജർ  ൃതയ മയത്ത് മസ്റ്റർ  മറാളു ളിൽ മരഖ്തപ്പടുത്തു യും തചമയണ്ടതാണ് 4 
ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് വച്ച് തതാഴിലാളി ൾക്ക് അപ ടം  ംഭവിക്കു യാതണങ്കിൽ 
അപ ടത്തിന്തറ  വിശോംശങ്ങൾ സ റ്റ്  ഡയറിയിൽ മരഖ്തപ്പടുത്താനും ഗ്പമതയ ം 
ഗ്ശദ്ധിമക്കണ്ടതാണ്. 

5 സ റ്റ് ഡയറിയിൽ എലലാ വിവരങ്ങളും  ൃതയമായി മരഖ്തപ്പടുത്തു  

 ത ാഴിലാളികദളാട്  



1 പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തതാഴിൽ അനുമതി ലഭിക്കാൻ  ാത്തി രിക്കാതത തതാഴിൽ 
ആവശയമുള്ള  മയത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ അമപക്ഷ നൽ ു യും ര ീത് സ പ്പറ്റി 
 ൂക്ഷിക്കു യും തചയു   

2 അമപക്ഷിച്ച് 14 േിവ ത്തിനുമശഷ്ം തതാഴിൽ ലഭയമാ ാത്ത  ാഹചരയത്തിൽ 
തതാഴിലിലലായ്മ മവതനത്തിനു  അമപക്ഷിക്കു . 

 3 തതാഴിലുറപ്പ് മവതനം  ൃതയമായി പാസ്ബുക്കിൽ മരഖ്തപ്പടുത്തു   

4 തതാഴിൽ  ാർഡ്  വന്ത്ം സ വശം  ൂക്ഷിക്കു . 

5 അവ ാശങ്ങൾ  ലഭയമാ ാത്ത  ാഹചരയങ്ങളിൽ പരാതി പരിഹാര  ംവിധാനങ്ങൾ  
ഉപമയാരതപ്പടുത്തു   

6 ഗ്രാമ ഭ ളിൽ  ൃതയമായി പതങ്കടുക്കു യും അഭിഗ്പായങ്ങൾ മരഖ്തപ്പടുത്തു യും 
തചയു   

പദ്ധ ിയിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള വയവസ്ഥകൾ  

 

• അവിേഗ്ധ ായി ാധവാനം തചയാൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള വരും പഞ്ചായത്തിൽ 
സ്ഥിരതാമ ക്കാരായ ആയിരിക്കണം  

• 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം  

• ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അമപക്ഷിച്ച് 15 േിവ ത്തിന ം തതാഴിൽ  ാർഡ് ലഭിക്കും 

•   ുറഞ്ഞത് 14 േിവ മത്തക്ക് തതാഴിലിന് അമപക്ഷിക്കണം  

•  മജാലിക്ക് മുൻ ൂറായി അമപക്ഷിക്കണം 

•  അമപക്ഷിച്ച് അമപക്ഷ ലഭിച്ച് 15 േിവ ത്തിന ം തതാഴിൽ അതലലങ്കിൽ നിശ്ചിത 
നിരക്കിൽ തതാഴിലിലലായ്മ മവതനം  

• തതാഴിൽ നൽ ിതക്കാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് മരഖ്ാമൂലം നൽ ണം  

 

 

• മസ്റ്റർ മറാൾ പൂർത്തീ രിച്ച് 15 േിവ ത്തിന ം  ൂലി 

•  ാലതാമ ം ആ ുന്ന ഓമരാ േിവ ത്തിനും0.05% നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം 

• ആത  തതാഴിലിന്തറ  1/ 3 സ്ഗ്തീ ൾക്ക്,   ുടുംബത്തിന് പരമാവധി 100 
േിവ ം 



•  അഞ്ചു  ിമലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ മജാലി അതലലങ്കിൽ 10% അധി ം  ൂലി  

•   ുടിക്കുവാനുള്ള തവള്ളം വിഗ്ശമ  ൗ രയം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്  ൗ രയം എന്നപണി 
ഇടങ്ങളിൽ  ഉണ്ടായിരിക്കണം 

•  പരിക്കു പറ്റിയാൽ  ൗജനയചി ിത്സ 

•  അപ ടമരണം/ അംരസവ ലയംത്തിനു  നഷ്ടപരിഹാരം  

• അഞ്ച് വയസ്സിൽ താതഴയുള്ള  ുട്ടി ൾക്ക്  ഗ് ഷ്   ൗ രയം 

•   ുട്ടിയ്ക്ക്  തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് അപ ടം പറ്റിയാൽ  ൗജനയചി ിത്സ 
മരണത്തിന്, ഏകസ്തഗ്രഷ്യ.  

 ഗ്ഗാമ ഭയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിർദേശങ്ങൾ, വിശേീകരണങ്ങൾ,   ീരുമാനങ്ങൾ 

•   രട് മ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിമപ്പാർട്ട് ഗ്രാമ ഭയിൽ വന്ന നിർമേശങ്ങളും 
തീരുമാനങ്ങളും ഉൾതപ്പടുത്തി അന്ത്ിമ റിമപ്പാർട്ടിന് രൂപം നൽ ാൻ തീരുമാനിച്ചു.  

•  തണൽ  ൗ രയത്തിനു ഉള്ള  ഷ്ീറ്റ്  ുടിതവള്ള പാഗ്തം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്  ിറ്റ് 
എന്നിവ പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിച്ചാൽ തചലവായ തു  തതാഴിലാളി ൾക്ക് 
ലഭിക്കുതമന്ന്ഉറപ്പ് വരുത്തി  

 

•  ിറ്റി ൺ ഇൻെർമമഷ്ൻ മബാർഡ്  ൃതയമായി സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു  

• ഇതുവതര  ിറ്റി ൺ ഇൻെർമമഷ്ൻ മബാർഡ് സ്ഥാപിക്കാതിരുന്നത് 2018 -2019 
തല  ിറ്റി ൺ ഇൻെർമമഷ്ൻ മബാർഡിൻതറ   വമട്ടഷ്ൻ ആരും  വീ രിക്കാത്തതിനാൽ 
ആണ് എന്നും ഇനിമുതൽ  ിറ്റി ൺ ഇൻെർമമഷ്ൻ മബാർഡ് സ്ഥാപിക്കുതമന്നും 
തീരുമാനിച്ചു  

•  മഴക്കുഴി ളിൽ  വാഴ തതങ്ങിൻസത എന്നിവ നടുന്നതും മവസ്റ്റ് ഇടുന്നതും 
ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  രർശിച്ചമപ്പാൾ  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രാമ ഭയിൽ 
മഴക്കുഴിയുതട ആവശയ തതയക്കുറിച്ചും ഭൂവുടമ തള  പറഞ്ഞു മബാധയതപ്പടുത്തും 
എന്ന് തീരുമാനിച്ചു  

•  വിജിലൻസ് ആൻഡ് മമാണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി  ാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു 

•  തതാഴിൽ  ാർഡിനുള്ള മൊമട്ടാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ നിർമേശിച്ചു 

•  ഗ്പായമമറിയ ആളു ൾക്ക് അനുമയാജയമായ തതാഴിലു ൾ  തണ്ടത്താനുള്ള 
പദ്ധതി ൾ ആ ൂഗ്തണം തചയണതമന്ന് തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്ന് ആവശയതപ്പട്ടു,. 

5km െുറ്റളവിൽ  അലല  ഴതോെിൽ  ലഭിക്ുന്ന എങ്കിൽ  യോപ്ത ബത്ത ലഭിക്ും  എന്നകോരയമ്  

യ്സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റക ട ം വന്നയ്െോെോണ്  അ ിഞ്ഞത്  എന്നക  ഴതോെിലോളികൾ  അഭിപ്പയഴപട്ടു.  



•  തതാഴിലാളി ൾ അവരുതട അവ ാശങ്ങതള  ുറിച്ച് മബാധവാന്മാരാക്കു യും 
അവ ാശങ്ങൾ മനടിതയടുക്കു യും തചയാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

•  മമറ്റുമാർ  എടുത്ത്പണിയുതട അളവു ൾ  ൃതയമായി തതന്ന പഞ്ചായത്തിൽ 
എത്തിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 

.  

 


