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പ്കമ 

നമ്പര് 
ഉള്ളടക്കം ബ്പജ് നമ്പര് 

1 കവര് ബ്പജ് 1 

2 ഉള്ളടക്കം 2 

3 ഭൂപടം 3 

4 ആമുഖം  4 

5 രീതിശോ ്പ്തം 5 

6 പഞ്ചോയത്ത്  അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ 

 

6 

7 തതോഴിലുറപ് പദ്ധതി അടിസ്ഥോന വിവരം 

 

6 

8 പ്പവർത്തികളുതട പരിബ്ശോധന വിവരണം 

 

7 

9 ഓഡിറ്്റ നു വിബ്ധയമോക്കിയ  പ്പവൃത്തികളുതട ലിസ്റ്റ് 

 

7 

11 തതോഴിലോളികളുതട കടമകള് 10 

12 രജിസ്റ്റർ പരിബ്ശോധന 

 

10 

13 പ്പവർത്തി ഫയലിതല 22 ബ്രഖകൾ   

 

12 

17 നിരീക്ഷണങ്ങളും  17 

18 നിർബ്േശങ്ങൾ 

 

18 

19 ഉപ ംപ്ഗഹം 

 

19 



 

ആമുഖം 

ഇന്തയയിൽ  ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുതട തതോഴിൽ തെയ്യുവോനുള്ള 

അവകോശതത്ത  ംരക്ഷിച്്ച നിലനിർത്തുന്നതിനോയി 2005 ത പ്റ്റംബർ 

അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ പ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 

അവിേഗ്ധ കോയിക തതോഴിലിൽ ഏർതപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

പ്ഗോമപ്പബ്േശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന ഏതതോരു കുടുംബത്തിനും ഒരു 

 ോമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 േിവ ത്തിൽ കുറയോത്ത തതോഴിൽ 

ഉറപോക്കുന്നബ്തോതടോപം ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയിട്ടുള്ളതും 

ഉൽപോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുതട  ൃഷ്ടിയോണ് ഈ പദ്ധതിയുതട മുഖയ 

ലക്ഷയം.േരിപ്േരുതട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധതപട്ട വിഭവോടിത്തറ 

ശക്തിതപടുത്തുകയും  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലോ 

കുടുംബങ്ങതളയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപടുത്തുകയും പഞ്ചോയത്്ത രോജ ്

സ്ഥോപനങ്ങതള ശക്തിതപടുത്തുക  എന്നതും ഇതിൻതറ ലക്ഷയമോണ്. 

 

 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

നിയമത്തിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

പ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത പ്പബ്േശത്്ത തോമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയോയ 

ഏതതോരോൾക്കും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

 ്പ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോർഷ്ിക ബ്മഖലയിതല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയ്ക്ക ്മുൻഗണന 

തതോഴിലോളികൾ തതന്ന പ്പവർത്തികൾ കതെത്തുകയും ആ ൂപ്തണതത്ത 

 ഹോയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു 

ആ ൂപ്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

കരോറുകോതര ഇടനിലക്കോബ്രോ ഇല്ല 

തപോതുജന പങ്കോളിത്തബ്ത്തോതട ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്റ ്

ബോങ്ക് ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ് വഴി മോപ്തം ബ്വതന വിതരണം 

 ്പ്തീകൾക്ക് മുൻഗണന 

കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്ററിംഗ്  ംവിധോനം 

പ്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ ്തെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ പ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപ് പദ്ധതി പ്പകോരം പ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത പ്പബ്േശത്്ത  

നടപിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്പവൃത്തികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 



വിബ്ധയമോക്കണതമന്ന17(2) വകുപ ് നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്പവർത്തന 

തത്തപറ്റിയും തപോതു ധനംെിലവഴിക്കുന്നതിതനപറ്റിയും പൗര  മൂഹം 

നടത്തുന്ന  പര യവും  വതപ്ന്തവുമോയ പരിബ്ശോധനയോണ ്ആണ ് ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ ് അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന .തതോഴിലുറപ ് നിയമപ്പകോരം 

വർഷ്ത്തിൽ രെുതവണ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ വോർഡിലും 

കൃതയമോയി നടബ്ത്തെതോണ്ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ലൂതട അഴിമതി 

ഇല്ലോതോക്കുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വർധിപിക്കുന്നതിന്   ത്ഭരണം ഉറപോക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം 

ശരിയോയ രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുെ ്എന്നും പണം തെലവഴിച്്ച അതുതകോെ ്

പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കകവരിച്ചിട്ടുെ് എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്കളുതട 

ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്റം ഉെോയിട്ടുെ് എന്ന ്ബ് ോഷ്യൽ 

കതെത്തോൻ കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി ആ ൂപ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്ററിംഗ ്തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ ഭയിൽ നിർബന്ധമോയും പതങ്കടുക്കണം.മഹോത്മോ 

ഗോന്ധി ബ്േശീയ പ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപ്പ ദ്ധതിയിൽ   ുഗമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന ്  ബ്കരളത്തിൽ   വതപ്ന്ത 

െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്യൂണിറ്റ ്നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശോ ്പ്തം 

 

 ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ് ോഴ്സ്   തപര് ണ്  പ്പവർ ത്തി ഫയൽ പരിബ്ശോധന, 

ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, തതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം ഐ എ  ്

പരിബ്ശോധന എന്നിവതയ അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണ ്ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട 

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്. തോതഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണ് ഈ റിബ്പോർട്്ട 

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

ഓഡിറ്റ് പ്ലോൻ  

ഓഡിറ്റ്  പ്ലോന ് തയ്യോറോക്കല് 

ഓഫീ ്  ന്ദർശന പരിപോടികൾ 

അഭിമുഖം  

ബിഡിഒ, പഞ്ചോയത്്ത പ്പ ിഡൻറ്, ജനപ്പതിനിധികൾ, ത പ്കട്ടറി & സ്റ്റോഫ്  

ബ്മറ്റ്, തതോഴിലോളികൾ, കർഷ്കർ,  

ഫയൽ പരിബ്ശോധന  

തപോതു പ്പവർത്തികൾ, 

ബ്രഖകളുതട ഉള്ളടക്കം -  ുതോരയത, പരിപൂർണ്ണത  



ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  

റഫറൻ  ്

 വിക നബ്രഖ, വോർഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ്, രജിസ്റ്ററുകൾ 

വിവരങ്ങളുതട ബ്പ്കോഡീകരണം 

 ബ്പ്കോ ് തവരിഫിബ്ക്കഷ്ൻ, അവ ോനവട്ട െർച്ച 

കരട് റിബ്പോർട്്ട തയ്യോറോക്കൽ   കരട് റിബ്പോർട്്ട തയ്യോറോക്കൽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2. പഞ്ചായത്്ത  അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

    

1 ജില്ല തിരുവനന്തപുരം 

 

2 ബ്ലോക്ക്   വോമനപുരം 

 

3 അതിരുകള്   

 കിഴക്ക്  പനവൂര ്പ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത 

 

 പടിഞ്ഞോറ ് തനല്ലനോട് പ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത  

 

 തതക്ക ് മോണിക്കല് പ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത 

 

 വടക്ക ് വോമനപുരം നേി 

 

4 വിസ്തീര്ണം  25.9 െ.കി.മീ 

 

5 വോര്ഡ് കളുതട എണ്ണം 15 

6 ജന ംഖയ  22452 

 

7 പട്ടിക ജോതി 3769 

 

8 പട്ടികവര്ഗം 65 

 



1.10.2018 -31.3.2019 ഓഡിറ്റിംഗ് കോലയളവിൽ ഓഡിറ്റിംഗ ്നു വിധയ മോയ 

ബ്പ്പവര്തികൾ  

 DP/277530(SC/ST/BPL  മണ്ണ ്ജല  ംരക്ഷണം ) 

 DP/274345 (മണ്ണ ്ജല  ംരക്ഷണം ) 

 IF/364030(കലഫ് ഭവന നിർമോണം ) 

 IF/361406(കലഫ് ഭവന നിർമോണം ) 

ഫയൽ  ലം  

             വാര്ഷിക മോസ്റ്റർ സര്കുലര് പ്പകോരം ഒരു ഫയൽ ലിൽ പ്രധാനമായുും 22 

രേഖകള് ഉണ്ടായിേികണും. അവ  

             1.കവർ ബ്പജ ് 

             2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്ഓഫ് ബ്ഡോകയുതമന്റ ് 

             3.ആക്ഷൻ പ്ലോനിങ് ന്തറ ബ്കോപി  

             4.സാരേതിക അനുമതി 

             5.ഭേണാനുമതി 

             6.വിശദ എസ്റ്റിബ്മറ്റ ് 

             7.രപ്രായിുംഗ ്ആൻഡ് ഡിക ൻ  

              8.ഡിമോൻഡ് ബ്ഫോം  

             9.അരലാരകഷന്  

            10.ഈ മസ്റ്റര്രറാള് 

            11. മസ്റ്റര്രറാള് മൂബ്വമമന്റ ്  

            12.മവജ് ലിസ്റ്റ ് 

             13.ഫെ് പ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

             14.മമഷര്മമന്റ ്  ബുക്ക്  

             15. മമറ്റീേിയല് മപ്രാകയുര്മമന്റ ്  

              16.മമറ്റീേിയല് ബില് & വൗച്ചര് 



              17.രറായല്റ്റി ബ്പയ്മമന്റ ്  

              18.പ്തീ ബ്സ്റ്റജ ്ബ്ഫോബ്ട്ടോപ്ഗോഫർ  

             19.ജിരയാ ടാഗ ്രഫാരടാപ്ഗഫി 

             20.പ്രവര്തി രൂര്തികേണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ ് 

             21.ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട  

             22.ക റ്റ ്ഡയറി  

ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ   

 

എ .എം  ി പ്പകോരം ഒരു പ്പവൃത്തി ഫയലില് തോതഴപറയുന്ന ഇരുപത്തിരെു 

ബ്രഖകള് നിര്ബ്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്കെോതോണ്.                 

1.േവർദപജ ്

വോർഷ്ിക മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ പ്പകോരം കവർബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്്ത വിവരങ്ങൾ, 

ജില്ല, പ്പവർത്തി നടപിലോക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക, ആതക തെലവ,് 

നടത്തിയ തീയതി,  മുതലോയ വിവരങ്ങൾ ബ്രഖതപടുബ്ത്തെതോണ്.   

2.തെേ്ലി ്റ്റ ്

വർക്ക ്ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ബ്പജ ്

നമ്പറും ബ്രഖതപടുബ്ത്തെ തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ് ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്.  

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇടതപടലിനത്റ ബ്നർ  ോക്ഷയം തതളിയി ക്കുന്ന ബ്രഖയോണ ്

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ബ്കോപിപ്ഗാമസഭ നിര്രേ. ശിക്കുന്ന പ്പവർത്തികൾ തഷ്ൽഫ് ഓഫ് 

ബ്പ്പോജക്ടിബ്ലക്ക് മോറ്റുകയും ഇതിൽനിന്നും മുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്തിൽ 

അതോത്  ോമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ആവശയമുള്ള പ്പവര്ത്തി തതരതഞ്ഞടുത്്ത 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കുകയും തെയ്യും ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്മെട  .

പ്രവര്തി തമെയാരണാ നടെിലാകിയത് എെ ്മനസ്സിലാകുെതിനുും 

ആക്ഷന്പ്ലാന് രകാെി ഉരകേികുെു.  

4.എസ്റ്റിദമറ്റ ്  ഡിസ ൻ ആൻഡ ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്റ ്പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഓബ്രോ പ്പവർത്തിക്കും 

 ംസ്ഥോന  ർക്കോർ െുമതലതപടുത്തിയ അധികോര സ്ഥോനത്തിന്തറ 

അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ഉെോയിരിബ്ക്കെതോണ്. ഓബ്രോ 

പ്പവർത്തിക്കും എസ്റ്റിബ്മറ്റിന്തറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, പ്പവർത്തിയുതട 

പ്പതീക്ഷിത ബ്നട്ടങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപ് തുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്കെതും ത കവർ ബ് ോഫ്റ്റ ്തവയറിലൂതട ഓൺകലനോയി 

അനുമതികൾ ലഭയമോബ്ക്കെതുമോണ ്. 



5. ഭരണാനുമ ി  

ഒരു വോർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നടപിലോക്കുന്ന തതോഴിലുറപ ്പദ്ധതി 

പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചോയത്്ത ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അംഗീകോരമോണ ്

ഭരണോനുമതി 

7. ംദയാജി  പദ്ധ ി(േൺദവർജൻ ്) 

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം 

ഡിമാൻഡ ് ദഫാം   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു തവങ്കിലും തതോഴിലോളികള ് ഇതു 

കോലയളവില്  തതോഴില് ബ്വണം എന്ന് ബ്രഖ തപടുതിയതോയി കെില്ല. 

9.വർക്്ക അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

തതോഴിൽ ആവശയതപട്ടവരക്്കു  തതോഴിൽ അനുവേിച്ചുതകോെുള്ള വർക്ക ്

അബ്ലോബ്ക്കഷ്ൻ ബ്ഫോം  ഈ പ്പവർത്തിയുതട ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

തതോഴിലോളികൾ തതോഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾതപതട ഹോജർ 

ബ്രഖതപടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണ ് ഇമസ്റ്റർ ബ്റോൾ.ഇതിൽ 

ബ്ലോക്ക് തഡവലപ്തമൻറ ്ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്്ത ത പ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപും,  

 ീലും  ബ്രഖതപടുബ്ത്തെതോണ്.   

11.തമഷ്ർതമൻറ് പുസ്തേം (M Book) 

പ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖതപടുത്തുന്നതി 

നുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണ ്തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്. 

12.തമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ ്

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ ് 

തതോഴിലോളികൾ എപ്ത േിവ ം ബ്ജോലി തെയ്തു എന്നതിന ്അടിസ്ഥോനതപടുത്തി 

അവർക്ക ് നൽബ്കെ തുക അതോയതക്ൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക ് തകോടുക്കുന്ന 

വോടക,  മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു തകോെ് പണം 

കകമോറുന്നതിന ്ബ്വെി തയ്യോറോക്കുന്ന പ്പധോനതപട്ട ഒന്നോണ് ബ്വജ് ലിസ്റ്റ്.   

14.മസ്റ്റർദറാൾ /ഫയൽ മാറ്റ സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മസ്റ്റർ ബ്റോൾ അവ ോനിെ് 3 േിവ ത്തിനകം തതന്ന അളവുകൾ ബന്ധതപട്ട 

ഉേയോഗസ്ഥൻ ബ്രഖതപടുത്തണം എന്ന് നിയമം അനുശോ ിക്കുന്നു.അളവുകളിൽ 

പ്കമബ്ക്കടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, ഉപബ്യോഗിക്കുന്ന തമറ്റീരിയലിന്തറ കവോളിറ്റിയിൽ 

നിലവോരം കുറയ്ക്കുകബ്യോ, ഉയർന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്റ ്കോണിക്കുകബ്യോ  തെയ്യുന്നത് 



നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും ത ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്കുന്ന ശിക്ഷക് 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയും തെയ്യും.  

15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ  

16.ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ (FTO) 

17. ദറായൽറ്റി 

18.ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

പ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്്പ പ്പവർത്തി നടന്നു തകോെിരിക്കുബ്മ്പോള്,  

പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോള് തുടങ്ങിയ  ഓബ്രോ ഘട്ടത്തിതലയും 

ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ  ്

പ്പവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണ് ജിബ്യോ ടോഗ്ഡ് ബ്ഫോബ്ട്ടോ  ്

20 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീേരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം  

 

 21. ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട 

എഎം ി പ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഒാോഡിറ്റ് നടപോക്കുന്നത ്ഇബ്പോഴോണ്.  

22.സ റ്റ് ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ർക്കോരിന്തറ നിർബ്േശപ്പകോരം  വർക്ക് ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കെ 

22 മതത്ത ബ്രഖയോണ ്ക റ്റ്  ഡയറി .പരിദശാധനയ്ക്്ക  വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്പവൃത്തിേള്  സ റ്റ് ഡയറി  ൂക്ഷ്ിച്ചിരുന്നു ,ക റ്റ് ഡയറി യുതട  

കവർബ്പജിൽ പ്പവർത്തിതയ കുറിച്ചുള്ള പ്പോഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏതതോരു 

വയക്തിക്കും മനസ്സിലോക്കോൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉെോബ്കെതോണ ്

 

രജിസ്റ്റര് പരിദശാധന 

 

ബ്കപ്ന്ദ രക്്കോരിന്തറ നിര്ബ്േശ പ്പകോരം തോതഴ പറയുന്ന ഏഴു 

രജിസ്റ്റര് നിര്ബന്ധമോയും പ്ഗോമപഞ്ചോയത്തില്  ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്. AMC 

പ്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളും ഉെോയിരുന്നു.അവ തോതഴ പറയ്യുന്നു. 

 

 

 
 
 
 
 
 



ത ാഴിൽ ോർഡ ്രജിസ്റ്റർ  

പ്ഗോമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

തതോഴില് അബ്പക്ഷോ  രജിസ്റ്റര്  

വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 

പരോതി രജിസ്റ്റർ 

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

ഇവമയല്ാും മാതൃകാരേമായ േീതിയില് രഞ്ചായതില് സൂക്ഷിച്ചിേികുെത് 

അഭിനന്ദാേ്ഹമാണ.് 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ  

ഫയൽ  ലം  

 

 

പരിബ്ശോധനയ്ക ് വിമധയമോയ  4 ഫയൽകളിലും കവർ ബ്പജ്, വർക്ക ്

രൂര്തികേണ സര്ടിഫികറ്റ്, മസ്റ്റര് ബ്റോൾ മൂവ്മമന്റ ് സ്ലിപ്, വർക്ക ് േജിസ്ടര് 

ഡീകറ്റൽ, സാരേതിക അനുമതി, വിശദ എസ്റ്റിബ്മറ്റ്, ഭേണാനുമതി, ഡിമോൻഡ് 

ബ്ഫോം, തപ്പോജക്റ്റ ് മീറ്റിങ്, വർക്ക ് അരലാരകഷന്, ക റ്റ്  ഡയറി എന്നിവ 

ഉെോയിരുന്നു. എന്നോൽ 4ഫയൽ കളിൽ കലഫ് ന്തറ 2ഫയൽ കളിൽ  

മോപ്തമോണ് ബ്ഫോബ്ട്ടോ ് കോണോൻ  ോധിച്ചത്. 4 ഫയൽ കളിലും വർക്ക ്

ബ്കോബ്്ലോഷ്ൻ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ ് യിൽ ഉന്നത ഓഫീ ർ നത്റ ഓബ്പോ  ീബ്ലോ 

ഉെോയിരുന്നില്ല. 22 ബ്രഖ കളിൽ സുപ്രധാന ബ്രഖയോണ് m.ബുക്ക് IF/364030, 

IF361406 എന്നീ ഫയൽ കളിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

       DP/277530 മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം എന്ന വർക്ക ്ഫയൽ നിരീക്ഷിച്ചബ്പോൾ 795 

തതോഴിൽ േിനങ്ങൾ തകോെ് പണി പൂർത്തിയോതോയ് മന ിലോയി. M.ബുക്ക് 

പ്പകോരം 2, 25215 േൂരയും രിസ്രപ്ല ബ്ബോർഡനു 5000േൂരയുുംെിലവോക്കി.  

              DP/274345 മണ്ണ ് ജല  ംരക്ഷണം. 8.11.2018 മുതൽ 16/11/2019വതരയള്ള  

കോലയളവിൽ  375 തതോഴിൽ േിനത്തിൽ പണി പൂർണ മോയ തോയ് ഫയൽ 



പരിബ്ശോധന നട തിയ ത്തിൽ മന ിലോയി.ഇതിനോയി ഉള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്റ് തുക 

279439, ഇതു പ്പകോരം മുള്ള  m.ബുക്ക ്തുക 27505 എന്ന ്ബ്രഖ തപടുത്തി യിരുന്നു.  

 

ഫയൽ ലിൽ കെ പ്രവര്തനങ്ങള് 

            കോടു തവട്ടി തതളിക്കല്, 22 മഴ കുഴി, 12 കബ്മ്പോ ്റ ്,  1 കല്ല ്തകട്്ട,   ഒരു 

കജവ ബ്വലി  

ഫീൽഡ്  ന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന ് 

39m നീളം മുള്ള ഒരു കല്ല്തക ട്്ട  നബീ  തുബീവിയുതട  പുരയടത്തിൽ 

കോണോൻ  ോധിച്ചു. ഭോഗിയം മോയി  തകർന്ന നിലയിൽ ആയി അത്. കോട് തവട്ടി 

തതളിയിച്ചു , മരിെീ നീ, വോഴ, ബ്െമ്്പ, എന്നീ കൃഷ്ി കൾ ഉെോയിരുന്നു. പതക്ഷ 

അവൻ എല്ലോം  കോട ്കയറി യ അവസ്ഥ യിലോണ ്കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്. പന്നി 

ശലയം കോരണം ഒന്നും  കൃഷ്ി തെയ്യോൻ പറ്റോത്ത അവസ്ഥ ആതണന്ന ്

തതോഴിലോളി കൾ  അറിയിച്ചു.  ീന യുതട പുരയിടത്തിൽ കജവ ബ്വലി 

തകട്ടിയതോയും 5മഴ കുഴി എടുത്തു എന്നും വീട്ടു ഉടമ അറിയിച്ചു. എന്നോൽ 

അവകണ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ് ഇല്ല. 22മഴ കുഴി എടുത്തസ്ഥോനതു  തവറും 4മഴ കുഴി 

ആണ് കോണോൻ  ോധിച്ചതു.12  കംബ്പോസ്റ്റ് കളിൽ 3ബ്കോം ബ്പോസ്റ്റ് കളോണ ്

കോണോൻ കഴിഞ്ഞു  .  

5 മഴ കുഴി കളോണ് കോണോൻ  ോധിച്ചതബ്ോക്കി എല്ലോം മണ്ണു മൂടിയ നിലയിൽ  

ആയിരുന്ന കമ് ബ്പോസ്റ്റ് കുഴി കളും മണ്ണ ് മൂടി കോട് കയറിയ നിലയിൽ 

ആയിരുന്നു 

IF/364030, IF/361406 കലഫ് ഭോവന നിർമോണം പ്പകോരം വോർഡ ് ഇൽ 

10വീടുകളോണ ് ഉെോയിരുന്നത് 90തതോഴിൽ േിന ത്തിന്തറ  കപ  യിൽ 

പലർക്കും പല കണക്കിന ്നോണു  കപ  കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.  ോജിത(40)നീതു 

(54)അനിൽകുമോർ (38)അനിൽകുമോർ (56)രതന്മ്മ (35)രോജമ്മ 

(35)അബു ോബീവി (62) എന്നിവർ കോണു കിട്ടിയത്.  

േതണ്ടത്തലുേൾ  

DP/277530, DP/274345 എന്നീ വർക്ക ്ക റ്റിൽ  cib ബ്ബോർഡ ്  കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

എന്നോൽ  cib യിൽ itതതോഴിൽ േിനബ്മോ െിലവോക്കി ya തുക ബ്യോ ബ്രഖ തപടുത്തി 

യിരുന്നില്ല. കലല ബീവിയുതട വർക്ക് ക റ്റിൽ വച്ചു  ുമതി എന്നയാള്ക് 

(014/285)യുവതി ക്കു ഗുരുതരമോയി പരിബ്ക്കറ്റ തോയിഅറിയിച്ചു  ബ്വലി കൾ  

കല്ലുതകട്ടുകൾ എന്നിവ തകർന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു. 44മഴക്കുഴികൾക്കു 

പകര 9 മഴക്കുഴി കളും 242കോം ബ്പോസ്റ്റ ് കുഴികള്ക്കി പകരം  8എണ്ണവുമോണ് 

കോണോൻ  ോധിച്ചത്. ഇതു പുറതമ 200വഴക്കുഴികൾ എടുത്തതോയി 



തതോഴിലോളികൾ അറിയിച്ചു. CIB ക്കു 2തവണയോയി 4000രൂപ കിട്ടിയതോയി ബ്മറ്റ ്

അറിയിച്ചു  

 

 

ത ൊഴില്കൊര്ഡ്്പരിശ ൊധന 

നോഗരുകുഴി  വാര്രില് ആമക 375 മതാഴില്കാര്രുകളാണ ് ഉള്ളത്.സ്ഥല 

രേിരശാധനയുമട ഭാഗമായി ഈ വാര്രിമല മതാഴിലുറെില് ഉള്മെട 35 

മതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയും നടതുകയുും അവേുമട  

മതാഴില്കാര്രുകള് രേിരശാധികുകയുും മെയ്തു. 10 ബുകുകള്  

രഴയമതാഴില്കാര്രുകള് ആയിേുെു.35 ബുകുകളില് മതാഴിലാളികളുമട 

ഒെ് രേഖമെടുതിയിേുെില്. ഒെ് രേഖമെടുരതണ്ടതിന്മറയുും ബുക്  സവന്തും 

കകവശും സൂക്ഷിരകണ്ടതിനമ്റയുും ആവശയകത അവമേ രബാധയമെടുതി. 

 

    െർച്ച  

      റിബ്പോർട്്ട അവതരണത്തിന് ബ്ശഷ്ം െർെ്ക്കോയി  മർപച്ചു. എല്ലോരുടയും 

ആവശയം ബ്ജോലി  മയം 4 മണി ആക്കി കുറയ്ക്കണം എന്നും ബ്വേനം കൂട്ടണം 

എന്നും ആയിരുന്നു.  

ബ്തോട് പണി തെയ് തോ കൂലി ഇതുവരയും ലഭിച്ചില്ല എന്നു തതോഴിലോളി കഷ്ല 

അഭിപ്പോയതപട്ടു. Mat കലല ബീവി മഴ കുഴികൾ  ംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്ബ്വെി വീട് 

ഉടമസ്ഥൻ തതന്ന മുൻകക എടുത്തു വൃദ്ധി ആക്കി  ൂക്ഷിക്കണം എന്നു ഒരു 

നിർബ്േശം വച്ചു. 100 പണി കഴിഞ്ഞ വർഷ്ം കിട്ടിയവർ വളതര കുറവോണ് എന്നു ഈ 

വർഷ്ം 100 പണി എല്ലോവർക്കും തികയ്ക്കണം എന്നും തതോഴിലോളികൾ 

ആവശയതപട്ടു.  

മറ്റു വോർഡുകതള അബ്പക്ഷിച്ചു വളതര കുറഞ്ഞ ആവശയ 

ങ്ങൾ മോപ്തബ്മ നോഗരു കുഴി തതോഴിലോളികൾക്ക് ഉെോയിരുന്നുള്ളു.  

മറുപടി 

മുകളിൽപറഞ്ഞ ആവശയങ്ങൾക്കും ആബ്രോപണങ്ങൾക് മറുപടി ആയി ഓവർ cear 

അൻഷ്ോേ് മറുപടി നൽകി.  

ഫെ് ലഭയതോ കുറവോണ് കൂലി വയകോൻ കോരണം എന്നു ഉടതന തതന്ന ബോക്കി 

യുള്ള പണികൾ നൽകും എന്നും മറുപടി നൽകി. ബ്റോഡിന്തറ ഇരു വശത്തും ഉള്ള 

കോടു പറയക്്കൽ പണികൾ തല്ക്കോലം നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നതോയും പ്കബ്മണ 

പരിഗണിക്കോം എന്നും ഓവർ CEAR മറുപടി നൽകി.  

ബ്ശഷ്ം കൃതഞ്ഞ പറയുന്നതിനോയി AE കിരൺ മുബ്ന്നോട്ടു വന്നു.  

 



 
 
 
 
 

േതണ്ടത്തലുേള്  

 മുഴുവന് തതോഴിലോളികള്ക്കും പഴയ  തതോഴില് കോര്ഡ് പുതുക്കി പുതിയ 

തതോഴില്കോര്ഡ്  പഞ്ചോയത്തില് നിന്നും അനുവേിച്ചിട്ടുെ് 

തതോഴിലോളികളക്്ക് വിതരണം തെയ്ത  പുതിയ 

തതോഴില് കോർഡില് വിവരങ്ങള ് കൃതയമോയി 

ബ്രഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്നില്. 

 തതോഴിലുറപ് നിയമം അനുശോ ിക്കും  പ്പകോരം തതോഴിലോളികളക്്ക ് 

പ്പവൃത്തി  ഇടങ്ങളില് അടിസ്ഥോനസൗകേയങ്ങള് ലഭയ 

മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

 തതോഴിലോളികള്  വന്തം നിലയ്ക്ക ്  തതോഴില്  ആവശയതപട്ടതോയി 

കോണുവോന ് ോധിച്ചില്ല 

 പ്പവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിന ് മുന്പ ് കൃതയമോയി പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ് 

ബ്െരോറുതെന്നു  മുഴുവന് തതോഴിലോളികളും അഭിപ്പോയതപട്്ട,ഇതു 

അഭിനന്ദനമര്ഹിക്കുന്നു  

 അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങള് അടയോളതപടുത്തിയ ജിബ്യോടോഗ്ഡ് ബ്ഫോബ്ട്ടോപ്ഗോഫ് 

ഫയലുകളില് കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

 അരൂര്ണമായ CIB 

 വയക്തിഗതരദ്ധതികള് ഒഴിമകയുള്ള  പ്രവര്തികള്ക് മതാഴില് 

രൂര്തികേിച്ച രശഷും ആവശയമായ സുംേക്ഷണും ലഭികുെില്. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ജാഗ്ഗ  ദമൽദനാട്ട  മി ി 

 

മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്േശീയ പ്ഗോമീണ തതോഴിലുറപ ് പദ്ധതിയിതല ഏറ്റവും 

പ്പധോനതപട്ട  ംഘടനോപരമോയ ഒരു വിഭോഗമോണ ് ജോപ്ഗത ബ്മൽബ്നോട്ട 

 മിതി.2018-19 മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ പ്പകോരം ജോപ്ഗത ബ്മൽബ്നോട്ട  മിതിയിൽ 

 മൂഹത്തിതല വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പട്ടികജോതി പട്ടികവർഗ്ഗ 

വിഭോഗത്തിൽതപടുകയും  ജന മ്മതനോയ ഒരു വയക്തിയും ഒരു 

ജനപ്പതിനിധിയും വനിതകളും ഉൾതപടുന്ന അഞ്ചുമുതൽ 7 വതര അംഗങ്ങൾ 

അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത ് പ്ഗോമ ഭയിൽ തവച്ചോണ്. വോർഡ ്

തലത്തിൽ  വീകരിബ്ക്കെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അധയോപകർ, ആശോവർബ്ക്കഴ്സ്,  

 ഹോയ  ംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്ജോയിൻ കലബിലിറ്റി അംഗങ്ങൾ,  യൂത്്ത ക്ലബ് 

അംഗങ്ങൾ,  ത ോക റ്റി അംഗങ്ങൾ ബ്മൽപറഞ്ഞ വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

അംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കണം വിജിലൻ ് ആൻഡ് ബ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 

ഉൾതപടുബ്ത്തെത് പ്പോതിനിധയ  വഭോവബ്ത്തോതട കൂടി ജനങ്ങളിൽനിന്ന ്

തതരതഞ്ഞടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുതട കോലോവധി െുരുങ്ങിയത ് ആറു മോ ം 

കോലവും പരമോവധി ഒരു വർഷ്വുമോണ് പ്പവർത്തിപ്പവൃത്തി നടക്കുബ്മ്പോഴും 

വൃത്തിയോക്കുബ്മ്പോഴും ഈ  മിതിക്ക് പ്പവർത്തി പരിബ്ശോധിക്കുവോനും 

തിരുത്തൽ നിർബ്േശങ്ങൾ  മയോ മയങ്ങളിൽ പഞ്ചോയത്തിതല ബ്രഖോമൂലം 

അറിയിക്കോവുന്നതോണ് ഈ റിബ്പോർട്ടുകൾ വർക്ക് ഫയലിതന ഭോഗമോയി 

ഇരിക്കുന്നതും ഒരു കൺകറന്റ ്ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്പോർട്്ട എന്ന നിലയിൽ 

പിന്നീട ് പ്ഗോമ ഭ നടത്തുന്ന ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇത്  ഹോയകമോവുകയും 

തെയ്യും . 

  

 



 

 

 

 

നിര്ദേശങ്ങള ്

പ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്റും പ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണം. 

തതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയതും മുന്ഗണന പ്കമത്തിലും 

പ്പവൃത്തികള് ഏതറ്റടുക്കോന് പ്ശദ്ധിബ്ക്കെതുെ്. 

ഉബ്േയോഗസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുതവക്കുബ്മ്പോള് തീയ്യതി കൂടി 

ബ്രഖതപടുബ്ത്തെോതോണ്. 

വിജിലന്  ്ആന്ഡ് ബ്മോണിറ്ററിംഗ ്കമ്മറ്റി അംഗങ്ങതള ഓബ്രോ ആറുമാസും 

കൂടുരപാള് തിരതഞ്ഞടുബ്ക്കെതോണ.് വിഎം ിയുതട 

അഭിപ്പോയങ്ങള ്ക റ്റ ്ഡയറിയില് കൃതയമോയി ബ്രഖതപടുബ്ത്തെതോണ്. 

തതോഴിലുറപില് ഏതറ്റടുക്കുന്ന പ്പവൃത്തികളുതട  ആസ്തികള ് േീര്ഘകോല 

നിലനില്പിന ്  ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങള്തതോഴിലോളികള്ക്ക ്

ഓവര് ീയര് മോര ് നല്ബ്കെതും പോലിക്കുന്നുതെന്ന ്  ഉറപു 

വരുബ്ത്തെതുമോണ്. 

തതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങള്നിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്കണം. 

മണ് ജലസുംേക്ഷണ പ്രവര്തികളില് ഏമറ്റടുകുരപാള് പ്രവര്തി 

കാലാനുസൃതമാമണെ ്ഉറെുവേുതണും.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് പ്പവര്ത്തന ങ്ങളില് പങ്കോളികള് ആയവര ്

 

ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥര് 

വാര്ഡിതല ്ത ാഴിലാളിേള ്

ദമറ്റ് മാര് 

പഞ്ചായത്്ത ഭരണ  മി ി ്അംഗങ്ങള് 

പഞ്ചായത്്ത ്ഉദേയാഗസ്ഥര് 

േുടുംബഗ്ശീ ്ഗ്പവര്ത്തേര് 

 

അനുബന്ധം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതറ്റടുത്്തതെയ്യാൻപറ്റിയഗ്പവൃത്തിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ 

:പ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധതപട്ടതപോതുപ്പവൃത്തികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭോഗങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിഗത

ആസ്തികൾഖണ്ഡിക 5ൽപരോമർശിക്കുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മോപ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േശീയപ്ഗോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്കുന്ന വയം

 ഹോയ ംഘങ്ങൾക്കത്പോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: പ്ഗോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

അനുബന്ധം: വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലേള്. 

ദമറ്റ് മാരുതട  െുമ ലേള്. 

പ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് പ്പവൃത്തിയുതട ബ്മല്ബ്നോട്ടം. 

തതോഴില് കോര്ഡില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള് ബ്രഖതപടുത്തുക. 

മസ്റ്റര് ബ്റോളില് തതോഴിലോളികളുതട ഹോജര ്ഉറപു വരുത്തുക . 

ബ്മറ്റ്മോരുതട പരിശീലനങ്ങളില് പതങ്കടുക്കുക  . അറിവുകള്

മതാഴിലാളികളുമോയി പങ്കുതവക്കുക 

പ്പവൃത്തി ഇടങ്ങളില് ആവശയ മോയ ത ൗകരയങ്ങള് ഉബ്െോ എന്ന് ഉറപു 

വരുത്തുക 

ക റ്റ് ഡയറിയില് ബ്മോണിറ്ററിംഗിന് വരുന്ന ഉബ്േയോഗസ്ഥതര തകോെ ് ഒപ ്

വയ്പിക്കണം 

തതോഴിലോളികളക്്ക് അവരുതട പത്തു അവകോശങ്ങതള കുറിച്്ച പറഞ്ഞു 

തകോടുക്കുകയും അവതര ബ്ബോധോവത്കരിക്കുകയും തെയ്യുക 

പുതിയ തതോഴില് ഇടങ്ങള ് കതെത്തുവോനും പുതിയ തതോഴില് ആ ൂപ്തണം 

തെയ്യുവോനും തതോഴിലോളികതള  ഹോയിക്കുക . 

കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ ഭയിലും,തപ്പോജക്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിലും 

പരിശീലന കയോമ്പിലും പതങ്കടുക്കുക. 

മറ്റു തതോഴിലോളികള്ക്ക ്കൂടി ബ്മറ്റ ്നത്റ െുമതലകളിബ്ലക്ക് കടന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്കുക 

തതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്തര  മ്പരക്്കം പുലര്ത്തുകയും കൂടുതല് ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്കുകയും തെയ്യുക. 

 

 

 

 



 

 

ഓവര് ീയര് എഞ്ചിനീയര്/ 

   

പ്പവൃത്തികളുതട എസ്റ്റിബ്മറ്റ ്തയ്യോറോക്കല്. 

പ്പവൃത്തിയുതട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും തതോഴിലോളികളക്്ക ്

പറഞ്ഞു തകോടുക്കുക. 

പ്പവൃത്തിയുതട അളവുകള ് ബ്രഖതപടുത്തി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശയമോയ 

നടപടികള് തെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്്ത ത ഗ്േട്ടറി /അ ിസ്റ്റന്റ ് ത ഗ്േട്ടറി 

പദ്ധതിയുതട ബ്മല്ബ്നോട്ടം. 

ബില്ലുകള് അംഗീകരിക്കല്. 

തതോഴിലോളികളുതട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുതട 

എതക്കൗെില് എത്തിതയന്നത് ഉറപു വരുത്തല്. 

മസ്റ്റര് ബ്റോള ് ോക്ഷയതപടുത്തി തതോഴില് അനുമതി നല്കുക , 

 

 

 

  

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

പ്പവർത്തികൾ തിരതഞ്ഞടുക്കുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോപ്ഗത പുലർബ്ത്തെതുെ്. 

ഭൂമിതയ പുനരുജ്ജീ വി  പിക്കുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നം 

 ോധയമോകുന്നതിനും ലക്ഷ്യം തവച്ചിട്ടു ള്ള തതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുതട 

പ്ലോനിംഗ് , നടത്തിപ് എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  മോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെ് 

തകോെ് ശോ ്പ്തീയ മോയിത്തതന്ന നടപിലോബ്ക്കെതുെ്. എങ്ങതനതയങ്കിലും 

പ്പവർത്തി കൾ നടപിലോക്കി തെലവ ്കൂട്ടുക എന്നും   തതോഴിലോളികൾക്ക് 

തതോഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും മോപ്തമോവരുത ്നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ 

കോഴ്ചപോടില്ലോതത അശോ ്പ്തീയമോയ രീതിയിൽ പ്പവർ ത്തികൾ 

തതതരതഞ്ഞടുക്കുന്നതും തെയ്യുന്നതും , കോലോനു ൃതമല്ലോത്ത പ്പവർത്തികൾ 

തെയ്യുന്ന തും ഇതിന്തറ യഥോർത്ഥ ലക്ഷയതത്ത കളങ്കതപടുത്തുന്നതോയി  



വിഷ്മബ്ത്തോതട ബ്നോക്കി നിൽബ്ക്ക െി വരുന്നത് ആശങ്കോജനകമോണ്. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന ഒരു ഉയിർതത്തഴുബ്ന്നൽപിനു  ോധയമോകുന്ന 

പ്പതയോശബ്യോതട ഈ  റിബ്പോർട്്ട  മർപിക്കുന്നു.  

 

 

 


