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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് കരട ്റിദപ്പാര്ട്്് 

വാര്ടഡ്് 11, തെളിമ്പറബ്  

ഏരുദവശ്ശി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കൂര്ട ദലാക്ക്് 

കണ്ണൂര്ട ജില്ല  

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി:28.11.2019 

 മയം : 3.00pm 

സ്ഥലം: സേവാഗ്ാാം ഓഫീേ് 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

                                                                                സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ടീാം , 

സലാക്്് 

മഹാത്മാ്ാന്ധി സേശീയ ഗ്ാമീണ ത ാഴിലുറപ്്് നിയമാം – 

സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് തോസേറ്ി സേരളാം. 
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ആമുഖം 

         2005 േപ്താംബര് 5 ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്ിയാണ് മഹാത്മാ ്ാന്ധി സേശീയ ഗ്ാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്് പദ്ധ ി ഭാര ത്തിതല ഗ്ാമീണ സമഖലയില് നടപ്ിലാക്ി 

വരുന്ന ്.ഗ്ാമീണ സമഘലയിതല േുടുാംബങ്ങള്ക്ക്് 100 േിവോം അവിേ്്ദ്ധ 

ോയിേ ത ാഴില് ഉറപ്ു നല്േുേയുാം, അ ിലൂതട ഗ്ാമീണ ജന യുതട 

ഉന്നമനാം, ോരിഗേയ ലഘൂേരണാം, ഗ്ാമീണ അടിസ്ഥാന തേൌേരയ വിേേനാം, 

പരിസ്ഥി ി ോംരക്ഷണാം, േ്ഗ ീ ശാക്തീേരണാം എന്നിവ ലേ്്ഷ്യാം 

തവക്ുന്നു. 

        ത ാഴിലുറപ്്് പദ്ധ ി ഗപോരാം നടപ്ിലാക്ുന്ന മുഴുവന് ഗപവൃത്തിേളുാം  6 

മാേ ോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമായുാം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവാ 

ോമൂഹയ പരിസശാധന നടത്തണതമന്ന ് സേശീയ ഗ്ാമീണ ത ാഴിലുറപ്് 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

േു ാരയ യുാം ോമൂഹയ ഉത്തരവാേിത്തവുാം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമച്ചതപ്ട്ട രീ ിയില് നടപ്ിലാക്ുേയാണ് ലേ്്ഷ്യാം. നടപ്ിലാക്ിയ ഓസരാ 

ഗപവൃത്തിേളുാം,പദ്ധ ിനിര്വഹണവുാം,ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ലഭിസക്ണ്ട 

അവോശങ്ങളുാം ോമൂഹയ പങ്കാളിത്തസത്താതട വിലയിരുത്തുേയുാം 

ഇ ിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില്  സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിസപ്ാര്ട്ട്  യ്യാറാക്ുേയുാം 

തെയ്യുന്നു,  ുടര്ന്ന് ഗപസ യേ ഗ്ാമേഭ   വിളിച്ചു സെര്ത്ത്   ഓഡിറ്്്   റിസപ്ാര്ട്ട് 

അവ രിപ്ിക്ുേയുാം റിസപ്ാര്ട്ടിസേല് െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിന് ആവശയമായ  ുടര്നടപടിേള്ക് നിര്സേശിക്ുേയുാം നടപ്ിലാക്ു 

േയുാം തെസയ്യണ്ട ുണ്ട്. 

     ഏരുസവശ്ശി ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 6ആാം വാര്ഡിതല 2018-19 ോമ്പത്തിേ 

വര്ഷ്ത്തിതല ഒേ്സടാബര് മു ല് മാര്ച്്ച വതരയുള്ള ോലയളവില് 

നടപ്ിലാക്ിയ  ഗപവൃത്തിേളുാം പദ്ധ ി നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്ട്ട 

ഇടതപടലുേളുമാണ് സോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമാക്ിയിട്ടു ള്ള ്. 

ഇ ിന്തറ ഭാ്മായി പഞ്ചായത്ത ് ഓഫീേില് നിന്നുാം ഗപവൃത്തി 

ഫയലുേളുതട പരിസശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശാധന, വാര്ഡിതല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്ി ലാക്ിയ ഗപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് േന്ദര്ശിച്്ച 

വിലയിരുത്തല്, പദ്ധ ി ്ുണസഭാക്താക്ള്ക്, വാര്ഡിതല വിവിധ സമഖലയില് 

ഗപവര്ത്തിക്ുന്നവര് ത ാഴിലുറപ്്  ത ാഴിലാളിേള്ക് എന്നിവരു മായുള്ള 

അഭിമുഖാം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് േരട്   

റിസപ്ാര്ട്ട്  യ്യാറാക്ിയിട്ടുള്ള ്. 

     വാര്ഡിന്തറ വിേേനത്തിനുാം, േമൂഹത്തിനുാം പരിസ്ഥി ിക്ുാം 

്ുണേരമായ രീ ിയിലുാം പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങള്ക് 

നിലനിര്ത്തിതക്ാണ്ടുാം സപാരായ്മേള്ക് പരിഹരിച്ചുതോണ്ടുാം മഹാത്മാ്ാന്ധി 

സേശീയ ഗ്ാമീണ ത ാഴിലുറപ്് പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ട്ട രീ ിയില് 

നടപ്ിലാക്ുന്ന ിന് ഈ റിസപ്ാര്ട്ട്് േഹായേമാവതട്ട എന്ന ് ഗപ യാശിച്ചു 

തോണ്ട് ഗ്ാമേഭയുതട െര്ച്ചയ്ക്ുാം അാം്ീോരത്തിനുമായി േമര്പ്ിക്ുന്നു. 
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ഏരുദവശ്ശി   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല            : േണ്ണൂര്      

സലാക്്         :ഇരിക്ൂര്     

വാര്ഡുേള്ക്  : 14  

വിസ്തൃ  ി     : െ.േി.മീ. 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

  പഞ്ചായത്ത ് വാര്ഡ്്  

ആതേ ത ാഴില് ോര്ഡുേള്ക് 3460 201 

ആതേ ത ാഴിലാളിേള്ക്  6320 358 

SC ത ാഴില് ോര്ഡുേള്ക് 22 4 

SC ത ാഴിലാളിേള്ക് 45 10 

ST ത ാഴില് ോര്ഡുേള്ക് 253 21 

ST ത ാഴിലാളിേള്ക് 594 53 

 

തപാ ു വിലയിരുത്തലുകള് 

● വാര്ഡിതല േുടുാംബങ്ങള്ക്ക്് ജീവി  മാര്ഗാം തമച്ചതപ്ടുത്താന് 

ോധിച്ചു. 

● ോരിഗേയ ലഘൂേരണാം, േ്ഗ ീ ശാക്തീേരണാം എന്നിവ ോധയമായി. 

● പരിസ്ഥി ി ോംരക്ഷണ ഗപവൃത്തിേള്ക് ഏതറ്ടുത്ത്് നടപ്ിലാക്ുന്നു. 

● മണ്്ണ ജല ോംരക്ഷണ ഗപവൃത്തിേള്ക്ക്് മുന്്ണന നല്േുന്നു. 

● േുടിതവള്ള ക്ഷാമാം ലഘൂേരിക്ാന് പദ്ധ ിതോണ്ട് ോധയമായി. 

● ത ാഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങള്ക് ോംരക്ഷിക്തപ്ടുന്നില്ല. 

● പരിസശാധിച്ച ഗപവൃത്തിേളുതട അളവുമായി ബന്ധതപ്ട്ട േൃ യമായ  

വിവരങ്ങള്ക്  എാം.ബുക്ില് ോണാന് ോധിച്ചില്ല. 

● നടപ്ിലാക്ിയ പദ്ധ ിേള്ക്ക്് േിറ്ിേണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡ്് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 

● വാര്ഡിതല ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ഗപവൃത്തിേള്ക് ആണ് 

നടപ്ിലാക്ിയിട്ടുള്ള ്. 

● വാര്ഷ്ിേ മാസ്റ്റര് േര്ക്ുലര് ഗപോരമുള്ള സരഖേള്ക് േൃ യമായി 

ഫയലില് േൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

● രജിസ്റ്ററുേള്ക് ോലാനുേൃ മായി വിവരങ്ങള്ക് സെര്ത്ത് 

േൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

● പദ്ധ ി ആരാംഭ മീറ്ിാം്് നടത്തി ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗപവൃത്തിേളുതട 

വിശോാംശങ്ങള്ക് ത ാഴിലാളിേതള അറിയിക്ാറുണ്ട.്  

●  ജാഗ് ാ സമല്സനാട്ട േമി ി ഇടതപടലുേള്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്. 



4 
 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : FP/348656 

    ദപര്: ൊരംപള്ളി തനല്ലിക്കുറ്ി ദറാഡ്         പുനരുദ്ധാരണം  

    എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട- 197/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ-                 194000/- തെലവായ  ുേ-     181100/- 

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം- 650 ആയുധത്തിന്തറ വാടേ-  1950/- 

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-      0 ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം -  

176150/- 

 

 

അളവുകള്:- 

  ഇനാം എാം.ബുക്്് ഗപോരാം സോഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

ോട് തവട്ടിതത്തളിക്ല്  3513.60 m2  

മണ്്ണ േിളച്ച ്  947.28 m3 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

മസ്റ്റര് 

സറാള്ക് 

നമ്പര് 

ത ാഴി

ല് 

േിനാം 

സവ നാം(

വാടേ 

ഉള്ക്പ്തട) 

സലാക്്്

േീല്,ഒ

പ്്് 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

േീല്,ഒപ്്് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

10205 132 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

10206 82 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

19 92 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

20 98  

സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്   ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

415 88 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

416 92  

സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല  

 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്   ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

1438 66  

സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്   ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 
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 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എേ്റിസമറ്്  ുേ എാം.ബുക്്് ഗപോരാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലാം  

 സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല ോണാന് ോധിച്ചില്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകള് 

● ഉപസഭാക്താക്ള്ക്ക്് ്ുണേരമായ ഗപവര്ത്തിയാണ് നടന്നിട്ടുള്ള ്. 

 

2     വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : LD/2518518 

       ദപര്: ഭൂമി  ്്  ിരിക്കല്- കരിതവള്ളരി  

       എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട: 124/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ-        96000/- തെലവായ  ുേ-     91928.35/- 

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം- 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല 

ആയുധത്തിന്തറ വാടേ- 1005/- 

 

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം- ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം - 90923.35      

 

അളവുകള്:- 

ഇനാം എാം.ബുക്്് 

ഗപോരാം 

സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

 മണ്്ണ 

േളിച്ച ് 

536.80 m3 എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന സ്ഥലത്തിന്തറ 

വിവരങ്ങള്ക് ഇല്ലാത്ത ിനാല് േൃ യമായി 

വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല. 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

മസ്റ്റര് 

സറാള്ക് 

നമ്പര് 

ത ാഴി

ല് 

േിനാം 

സവ നാം(

വാടേ 

ഉള്ക്പ്തട) 

സലാക്്്

േീല്,ഒ

പ്്് 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

േീല്,ഒപ്്് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

6096 72 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

6097 64 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

7118 106 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

7119 90 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എേ്റിസമറ്്  ുേ എാം.ബുക്്് ഗപോരാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലാം  
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3500 സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല സ്ഥാപി്ച്ചില്ല. 

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

● എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന സ്ഥലത്തിന്തറ വിവരങ്ങള്ക് 

ഇല്ലാത്ത ിനാല് േൃ യമായി വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല. 

● വാര്ഡിതല  സമറ്ിന്തറ വിവരത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ ്

സ്ഥലേള്ക് േന്ദര്ശിച്ച ്.് 

● ്ുണനിലാവരത്തില് ഗപവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

3.  വര്ടക്ക്് ദകാഡ്.     :WC/323379 

     ദപര്.       : നീര്ടക്കുഴി നിര്ടമ്മാണം- കരിതവള്ളരി 

     എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട :43/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ-                 91000/- തെലവായ  ുേ-    എാം ബുക്ില്      

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല     

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം -313 ആയുധത്തിന്തറ വാടേ-  എാം 

ബുക്ില്      സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല     

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-      0 ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം - എാം 

ബുക്ില്      സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല     

 

അളവുകള് 

ഇനാം എാം.ബുക്്് 

ഗപോരാം 

സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

ോടുതവട്ടിത ളിക്ല്  6027 m2 എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന 

സ്ഥലത്തിന്തറ വിവരങ്ങള്ക് 

ഇല്ലാത്ത ിനാല് േൃ യമായി 

വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല. 

മണ്ണുേിളച്ച ് 833.25 m3 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

മസ്റ്റര്ട 

ദറാള് 

നമ്പര്ട 

ത ാ

ഴില് 

േിനം 

ദവ നം(

വാടക 

ഉള്പ്പതട) 

ദലാക്ക്്

 ീല്,

ഒപ്പ്് 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

 ീല്,ഒ

പ്പ്് 

 ിരുത്തലുകള് 

9053 99 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

9054 95 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 



7 
 

10233 182 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

10234 76 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എേ്റിസമറ്്  ുേ എാം.ബുക്്് ഗപോരാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലാം  

3500  സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല സ്ഥാപി്ച്ചില്ല. 

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

● എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന സ്ഥലത്തിന്തറ വിവരങ്ങള്ക് 

ഇല്ലാത്ത ിനാല് േൃ യമായി വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല. 

● വാര്ഡിതല  സമറ്ിന്തറ വിവരത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ ്

സ്ഥലേള്ക് േന്ദര്ശിച്ച ്.് 

● ്ുണനിലാവരത്തില് ഗപവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് 

 

4.      വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : WC/332499 

         ദപര്:                  നിര്ടക്കുഴി നിര്ടമ്മാണം തെളിമ്പറമ്്പ  

        എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട:99/19-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ- 123000/- തെലവായ  ുേ-    117925 

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-430 ആയുധത്തിന്തറ വാടേ-  1290      

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-  ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം - 113484         

 

 

അളവുകള് 

ഇനാം എാം.ബുക്്് 

ഗപോരാം 

സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

ോടുതവട്ടിത ളിക്

ല്  

1341 m2 എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന 

സ്ഥലത്തിന്തറ വിവരങ്ങള്ക് 

ഇല്ലാത്ത ിനാല് േൃ യമായി 

വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല. 

മണ്ണുേിളച്ച ് 670.50  m3 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 
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മസ്റ്റര് 

സറാള്ക് 

നമ്പര് 

ത ാഴി

ല് 

േിനാം 

സവ നാം(

വാടേ 

ഉള്ക്പ്തട) 

സലാക്്് 

േീല്,ഒ

പ്്് 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

േീല്,ഒപ്്് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

5720 101 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

5719 32 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

4700 148 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

4701 149 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എേ്റിസമറ്്  ുേ എാം.ബുക്്് ഗപോരാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലാം  

3500 സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല സ്ഥാപി്ച്ചില്ല. 

 

വിലയിരുത്തലുകള് 

● വാര്ഡിതല  സമറ്ിന്തറ വിവരത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ ്

സ്ഥലേള്ക് േന്ദര്ശിച്ച ്.് 

● ്ുണനിലാവരത്തില് ഗപവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

5.   വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : LD/253834 

      ദപര്:  ംഘകൃഷ്ിക്ക്  ദവണ്ടി നിലതമാരുക്കല്. 

     എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട: 44/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ- 88000            തെലവായ  ുേ-     72943   

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം- 302 ആയുധത്തിന്തറ വാടേ-  906 

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-      0 ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം - 11139 

 

അളവുകള്:- 

ഇനാം എാം.ബുക്്് 

ഗപോരാം 

സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

ോടുതവട്ടിത 

ളിക്ല്  

4740 m2 എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന 

സ്ഥലത്തിന്തറ വിവരങ്ങള്ക് ഇല്ലാത്ത ിനാല് 

േൃ യമായി വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല. മണ്ണുേിളച്ച ് 545.20 m3 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 



9 
 

മസ്റ്റര് സറാള്ക് 

നമ്പര് 

ത ാഴില് 

േിനാം 

സവ നാം(വാട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലാക്്് 

േീല്,ഒപ്്് 

പഞ്ചായത്്ത 

േീല്,ഒപ്്് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

1869 98 സരഖതപ്ടുത്തു

ന്നില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

1870 83 സരഖതപ്ടുത്തു

ന്നില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

2393 77 സരഖതപ്ടുത്തു

ന്നില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

2394 44 സരഖതപ്ടുത്തു

ന്നില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3500 ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല സ്ഥാപി്ച്ചില്ല. 

 

വിലയിരുത്തലുകള് 

● വാര്ഡിതല  സമറ്ിന്തറ വിവരത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ ്

ഗപവൃത്തി്സ്ഥലേള്ക് േന്ദര്ശിച്ച ്.് 

● ്ുണനിലാവരത്തില് ഗപവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

6.    വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :WC/327963 

       ദപര്: നിര്ടക്കുഴി നിര്ടമ്മാണം തെളിമ്പറമ്്പ ഘ്ം 2 

       എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട : 77/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ-    111000/-                 തെലവായ  ുേ-     107096 

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം- 391 ആയുധത്തിന്തറ വാടേ-  1173 

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം- ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം - 107096 

 

അളവുകള് 

ഇനാം എാം.ബുക്്് ഗപോരാം സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

ോടുതവട്ടിത 

ളിക്ല്  

2620 m2 എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന 

സ്ഥലത്തിന്തറ വിവരങ്ങള്ക് 

ഇല്ലാത്ത ിനാല് േൃ യമായി 

വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല. 

 

മണ്ണുേിളച്ച ് 580.00  m33 
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പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

മസ്റ്റര് 

സറാള്ക് 

നമ്പര് 

ത ാഴി

ല് 

േിനാം 

സവ നാം(

വാടേ 

ഉള്ക്പ്തട) 

സലാക്്് 

േീല്,ഒ

പ്്് 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

േീല്,ഒപ്്് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

3227 126 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

3228 108 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

3616 89 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

3517 68 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എേ്റിസമറ്്  ുേ എാം.ബുക്്് ഗപോരാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലാം  

3500  സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല സ്ഥാപി്ച്ചില്ല. 

 

വിലയിരുത്തലുകള് 

● വാര്ഡിതല  സമറ്ിന്തറ വിവരത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ ്

ഗപവൃത്തി്സ്ഥലേള്ക് േന്ദര്ശിച്ച ്.് 

● ്ുണനിലാവരത്തില് ഗപവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

7.     വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :LD/315689 

 ദപര്: കയ്യാല നിര്ടമ്മാണം തെളിമ്പറമ്്പ                  

         എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട : 143/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ-                 122000/- തെലവായ  ുേ-    124963 

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-388 ആയുധത്തിന്തറ വാടേ-  1164 

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-      15 ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം - 109213 

അളവുകള് 

ഇനാം എാം.ബുക്്് 

ഗപോരാം 

സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

മണ്്ണ 

േിളച്ച ്  

504.00  m3 എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന സ്ഥലത്തിന്തറ 

വിവരങ്ങള്ക് ഇല്ലാത്ത ിനാല് േൃ യമായി 

വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല. 

 

േല്ല് 

തേട്ടിയ ്  

30.41 m3 
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പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

മസ്റ്റര് 

സറാള്ക് 

നമ്പര് 

ത ാഴി

ല് 

േിനാം 

സവ നാം(

വാടേ 

ഉള്ക്പ്തട) 

സലാക്്് 

േീല്,ഒ

പ്്് 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

േീല്,ഒപ്്് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

7333 154 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

7334 163 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

8543 71 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

7336 12 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്   ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല 

7335 3 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എേ്റിസമറ്്  ുേ എാം.ബുക്്് ഗപോരാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലാം  

3500 സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല സ്ഥാപി്ച്ചില്ല. 

 

വിലയിരുത്തലുകള് 

● വാര്ഡിതല  സമറ്ിന്തറ വിവരത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ ്

സ്ഥലേള്ക് േന്ദര്ശിച്ച ്.് 

● ്ുണനിലാവരത്തില് ഗപവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

● േിറ്ിേണ് ഇന്സഫാര്സമഷ്ന് സബാര്ഡ് സ്ഥാപിക്ുന്ന ില് വീഴ്ച 

ഉണ്ടായി 

 

  8.  വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : FP/347390 

      ദപര്: എടമന കരിതവദള്ളരി പൂപ്പറമ്്പ ദറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 

      എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട : 179/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ-                 198000/- തെലവായ  ുേ- 198040     

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-604 ആയുധത്തിന്തറ വാടേ-  2130 

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-       ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം - 192410 

 

അളവുകള് 
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ഇനാം എാം.ബുക്്് 

ഗപോരാം 

സോഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

 ോടുതവട്ടിത ളിക്ല് 4674 m2  

 മണ്ണു േിളച്ച ്  1312.20 m3  

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

മസ്റ്റര് 

സറാള്ക് 

നമ്പര് 

ത ാഴി

ല് 

േിനാം 

സവ നാം(വാ

ടേ 

ഉള്ക്പ്തട) 

സലാ

ക്്് 

േീല്,

ഒപ്്് 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

േീല്,ഒപ്്് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

4 104 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

9074 163 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

9073 122 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

3 105 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

10203 69 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

10202 145 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എേ്റിസമറ്്  ുേ എാം.ബുക്്് ഗപോരാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലാം  

3500 സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട ് സ്ഥാപി്ച്ചില്ല. 

വിലയിരുത്തലുകള് 

● ്ുണനിലാവരത്തില് ഗപവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

   9. വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :WC/329471 

 ദപര്: നീര്ടക്കുഴി നിര്ടമ്മാണം തെളിമ്പറബ്                   

         എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട : 95/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്്്  ുേ-                 137000/- തെലവായ  ുേ-    127410 

അവിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-465 ആയുധത്തിന്തറ വാടേ-  1395 

വിേ്്ദ്ധ ത ാഴില് േിനാം-       ത ാഴിലാളിേളുതട സവ നാം - 126015 

 

അളവുകള് 
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ഇനാം എാം.ബുക്്് 

ഗപോരാം 

സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗപോരാം  

 ോടുതവട്ടി 

ത ളിക്ല് 

1456.87 m2 എാം-ബുക്ില്്ഗപവൃത്തി്നടന്ന 

സ്ഥലത്തിന്തറ വിവരങ്ങള്ക് ഇല്ലാത്ത ിനാല് 

േൃ യമായി വിലയിരുത്താന്  ോധിച്ചില്ല.  മണ്്ണ േളിച്ച ് 728.43 m3 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാള് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

മസ്റ്റര് 

സറാള്ക് 

നമ്പര് 

ത ാഴി

ല് 

േിനാം 

സവ നാം(

വാടേ 

ഉള്ക്പ്തട) 

സലാക്്് 

േീല്,ഒ

പ്്് 

പഞ്ചായ

ത്ത് 

േീല്,ഒപ്്് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

3901 107 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

3902 131 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

4968 110 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല. 

4969 117 സരഖതപ്ടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട്   ിരുത്തലുേള്ക് 

ഇല്ല 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എേ്റിസമറ്്  ുേ എാം.ബുക്്് ഗപോരാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലാം  

3500 സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  സ്ഥാപി്ച്ചില്ല. 

വിലയിരുത്തലുകള് 

● വാര്ഡിതല  സമറ്ിന്തറ വിവരത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ ്

സ്ഥലേള്ക് േന്ദര്ശിച്ച ്.് 

● ്ുണനിലാവരത്തില് ഗപവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

പരിദശാധിച്ച  (എണ്ണം)ഫയളുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരം  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ദരഖകളുതട വിവരങ്ങള്- 

 സരഖേള്ക് ലഭയമായ ഫയലുേളുതട എണ്ണാം 

1 േവര് സപജ് ഇല്ല 

2 തെക്് ലിസ്്റ്റ ഇല്ല 

3 ആക്ഷന് പ്ലാന് സോപ്ി  ഇല്ല 

4 എസ്റ്റിസമറ്് സോപ്ി 9 

5 ോസങ്ക ിേ അനുമ ി സരഖ 9 

6 ഭരണാനുമ ി സരഖ 9 

7 ോംസയാജി  പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് ആവശയാം ഇല്ല. 

8  ത ാഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഇല്ല 

9 വര്ക്്് അസലാസക്ഷ്ന് സരഖ  ഇല്ല 
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10 മസ്റ്റര് സറാള്ക്   

11 തമഷ്ര്തമന്റ്്് ബുക്്് 9 

12 തമറ്ിരിയല് വാങ്ങല്  ീരുമാനാം 

സോപ്ി  

ഇല്ല 

13 സവജ്് ലിസ്്റ്റ  ോണാന് ോധിച്ചില്ല. 

14 ഫണ്ട് ഗടാന്േര് ഓര്ഡര് 

സോപ്ി(FTO)  

ഇല്ല 

15 തമറ്ിരിയല് ബില്,വൌച്ചര് ഇല്ല 

16 പാട്ടക്രാര്,രേീ ുേള്ക് 65 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല സഫാസട്ടാേള്ക്  ഇല്ല 

18 ഗപവൃത്തി പൂര്ത്തീേരണ 

ോക്ഷയപഗ ാം. 

ഇല്ല 

19 മസ്റ്റര് സറാള്ക് മൂതമന്റ് സ്ലിപ്  ഇല്ല 

20 ജിസയാ ടാഗ്ട് സഫാസട്ടാ ഇല്ല 

21 സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിസപ്ാര്ട്ട്്  ഇല്ല 

22 സേറ്് ഡയറി 6 

 22.a. പദ്ധ ി ആരാംഭ മീറ്ിാം്്  നടക്ാറുണ്ട ്

 22.b. VMC റിസപ്ാര്ട്ട് ഉണ്ട് 

 അാം്ങ്ങള്ക്: േീപേ്  

                   സറാേി ഇമ്മാനുവല്  

                   അഗബഹാാം വാരാാംേുഴി  

                   തേലിന് അ്സ്റ്റിന്  

                    

 

 22.c.േന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക് ഉണ്ട് 

 േന്ദര്ശേര്: സോണിയ 

ഷ്ാജി(വാര്ഡ് തമമ്പര്) 

                     ലിഷ് േി(ഓവര്േീയര്) 

                     ലീല ഗപഭാേരന്(vmc 

അാം്ാം) 

 

വാര്ടഡിതല  ാമൂഹയ പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന് പ്ലാനിതല വിവരങ്ങള്. 

ഗപവൃത്തിയുതട സപര് വാര്ഡ്് ഗേമന

മ്പര് 

ഗപവൃത്തി 

നടന്ന വാര്ഡ്് 

1. FP/348656 ൊരാം പള്ളി തനല്ലിക്ുറ്ി സറാഡ ്

പുനരുദ്ധാരണാം. 

11 764 11 

2. LD/2518518 ഭൂമി  ട്ടു  ിരിക്ല് 

േറിതവള്ളരി  

11 764 11 

3. WC/323739 നീര്േുഴി നിര്മ്മാണാം 

േരിതവള്ളരി 

11 764 11 

4. WC/352499 നീര്േുഴി നിര്മ്മാണാം 

തെളിമ്പറമ്പ്  

11 764 11 

5. LD/2513834 ോംഘ േൃഷ്ിക്് 

നിലതമാരുക്ല് 

11 376 11 

6. WC/327963 നീര്േുഴി നിര്മ്മാണാംഘട്ടാം 2  11 764 11 

      7.  LD/315689 േയ്യാല നിര്മ്മാണാം 

തെളിമ്പറമ്പ്  

11 764 11 
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      8. FP/347390 എടമന േരിതവസള്ളരി പൂപ്റബ് 

സറാഡ് പുനരുദ്ധാരണാം  

 

11 764 11 

      9. WC/329471  നീര്േുഴി നിര്മാണാം 

തെളിമ്പറമ്പ്  

11 

 

 

764 11 

 

     പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകള് 

Sl no രജിസ്റ്റര് സപര് പരിസശാധന

ക്് ലഭയ  

ോലാനുേൃ മായ 

വിവരങ്ങളുതട സ്ഥി ി. 

1 ത ാഴില് ോര്ഡ്് 

രജിസ്റ്റര്  

ഉണ്ട്  പൂര്ണമാണ് 

2 ഗ്ാമേഭ രജിസ്റ്റര് ഉണ്ട് ത ാഴിലുറപ്് ഗ്ാമേഭ വിവര്

ങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട ്

3 ത ാഴില് 

അസപക്ഷ രജിസ്റ്റര്  

ഉണ്ട് 2018-2019 വര്ഷ്തത്ത 

വിവരങ്ങള്ക് ഒന്നുാം ഇല്ല 

4 ഗപവൃത്തി രജിസ്റ്റര്  ഉണ്ട് പുര്ണ്ണമല്ല 

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റര് േിട്ടിയിട്ടില്ല  

6 പരാ ി രജിസ്റ്റര് ഉണ്ട് 2018-19 വര്ഷ്ാം പരാ ി ഇല്ല. 

    7 തമറ്ീരിയല് 

രജിസ്റ്റര്  

േിട്ടിയില്ല  

 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

അവോശങ്ങള്ക് ലഭയ  വിലയിരുത്തല്  

(വിശേമായി എഴു ണാം) 

അസപക്ഷിച്്ച് 15 

േിവേത്തിനോം 

േൌജനയമായി ത ാഴില് 

ോര്ഡ്് ലഭിക്ല് 

ഇല്ല 2019-20 ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്ാം 

ഉപസയാ്ിക്ുന്ന ിനായി പു ിയ 

ത ാഴില് ോര്ഡ്് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സഫാസട്ടായ്ക്്  ുേ തെലവാേുന്നു 

അസപക്ഷിച്്ച് 15 

േിവേത്തിനോം ത ാഴില് 

ലഭിക്ല്/ ത ാഴിലില്ലായ്മ 

സവ നാം 

ഉണ്ട് ആസപക്ഷ ഗഫണ്ട് ഓഫീേില് 

േവീേരിക്ുന്നുണ്ട.്എന്നാല് േൌണ്ടര് 

സ്ലിപ് ഫയലില് ോണാന് ോധിച്ചില്ല.15 

േിവേത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് 

ലഭിക്ുന്നില്ല.ത ാഴിലില്ലായിമ  

സവ നത്തിന് അസപക്ഷിക്ുന്നില്ല, 

ലഭിക്ുന്നില്ല, 
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േര്ക്ാര് 

ഗപഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമാം 

േൂലി ലഭിക്ല് 

ഉണ്ട് ലഭിക്ുന്നുണ്ട ്

15 േിവേത്തിനോം േൂലി 

ലഭിക്ല്/ സവേിക്ുന്ന 

േിവേങ്ങള്ക്ക്് പിഴ  

ഇല്ല     പഞ്ചായത്തിന്തറ ഭാ്ത്തുനിന്നുാം 

േൂലി ലഭയമാക്ുന്ന ിനുള്ള നടപടിേള്ക് 

നിശ്ചി േമയത്തിനുള്ളില് 

തെയ്തിട്ടുണ്ട്േര്ക്ാര് ഫണ്ട്് 

വേയിരു ാത്ത ് ോരണാം 

ഗപവൃത്തിേള്ക് 

േതണ്ടത്തുവാനുള്ള 

അവോശാം 

ഉണ്ട് ത ാഴിലാളിേളുതടയുാം വാര്ഡിതല 

വിവിധ സമഖലയില് ഉള്ളവരുതടയുാം 

ഭാ്ത്ത്് നിന്നുാം 

പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ട ്

5 േിസലാമീറ്ര് ഉള്ളില് 

സജാലി/യാഗ ാേൂലി 

ഇല്ല  അഞ്ചു േിസലാമീറ്ര് പരിധിക്ുള്ളില് 

സജാലി ലഭിക്ാറുണ്ട ്

ഗപവൃത്തി സ്ഥലതത്ത 

ആവശയമായ  അടിസ്ഥാന 

േൌേരയങ്ങള്ക്-ഫസ്്റ്റ 

എയ്ട്, ണല്,േുടിതവള്ളാം 

ഇല്ല  ത ാഴിലിടങ്ങളില് 

അടിസ്ഥാനേൌേരയങ്ങള്ക് യാത ാന്നുാം 

 തന്നയില്ല, ലഭിക്ുന്നില്ല, 

േമയ ബന്ധി മായി 

പരാ ി പരിഹാരാം 

ഉണ്ട് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്ട്ട പരാ ിേള്ക് 

നല്േിയ ായി വാര്ഡ്് 

േന്ദര്ശനത്തിന്തറ ഭാ്മായി അറിയാന് 

ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

 

െിേില്ോ േഹായാം ഇല്ല വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ഓഡിറ്്് 

ോലയളവില് ത ാഴിലിടങ്ങളില് 

വച്ചുണ്ടായ അപേടങ്ങള്ക്ക്് െിേില്േ 

സ സടണ്ട ോഹെരയാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല 

സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

നടത്തുവാന് അവോശാം  

ഉണ്ട് ത ാഴിലാളിേള്ക്, സമറ്്, 

്ുണസഭാക്താക്ള്ക് എന്നിവര് ഗപവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങള്ക് അളതവടുക്ുന്ന ിലുാം 

വിവരങ്ങള്ക് ലഭയമാക്ുന്ന ിനുാം 

പങ്കാളിേളായിട്ടുണ്ട്. 

 

1. ത ാഴില് ോര്ഡുമായി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

      ത ാഴില് ോര്ഡ്് ഒരു ആധിോരിേ സരഖയാണ്. മഹാത്മാ ്ാന്ധി സേശീയ 

ഗ്ാമീണ ത ാഴിലുറപ്് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗപോരാം ത ാഴില് 

ോര്ഡിന് അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുാംബങ്ങള്ക്ക്് 15 േിവേത്തിനോം  ിേച്ചുാം 

തേൌജനയമായി ത ാഴില് ോര്ഡ്് ലഭയമാക്ണതമന്ന് അനുശാേിക്ുന്നു. 

േൂടാത  േൃ യമായ ഇടസവളേളില് ോര്ഡ്് തേൌജനയമായി പു ുക്ി 

നല്സേണ്ട ുമാണ്. ത ാഴിലുറപ്് നിയമഗപോരാം ത ാഴില് ോര്ഡ്് സേവശാം 

തവക്ാനുള്ള അധിോരാം ഉടമേള്ക്ക്് മാഗ മാണ്, നിര്വഹണ ഏജന്േിസയാ 

സമറ്ുമാസരാ മറ്ുള്ളവസരാ സേവശാം തവക്ുവാന് പാടുള്ള ല്ല. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 
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ത ാഴില് ോര്ഡുള്ള അവിേ്്ദ്ധ ോയിേ ത ാഴില് തെയ്യാന്  യ്യാറുള്ള  

ഏത ാരു േുടുാംബത്തിനുാം  ഓസരാ ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്വുാം 100 േിവേതത്ത 

അവിേഗ്ധ ോയിേ ത ാഴിലിന് അവോശമുണ്ട്, ത ാഴില് ആവശയതപ്ട്ട്  

അസപക്ഷ നല്േിയാല് സേപ്റ്ു രശീ ് നല്േുേയുാം 15 േിവേത്തിനോം 

ത ാഴില്  ലഭയമാക്ണതമന്നുാം നിയമത്തില് ഗപ ിപാേിക്ുന്നു. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്് നിയമഗപോരാം ത ാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവേത്തിനോം ത ാഴില് ലഭയമാക്നതമന്നുണ്ട്. വാര്ഡിതല 

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ത ാഴില് ആവശയമുള്ള േമയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

േമര്പ്ിക്ുന്ന മുറയ്ക് ്15 േിവേത്തിനോം ത ാഴില് അനുവേിതക്ണ്ട ുണ്ട.്  

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 

ത ാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞാല് 15 േിവേത്തിനോം ത ാഴില് 

ലഭയമാക്ാത്തപക്ഷാം ത ാഴിലില്ലായ്മ സവ നാം ലഭിക്ാന് അവോശമുണ്ട്.   

ത ാഴില് ആവശയതപ്ട്ട  ീയ്യ ി മു ല് ആേയതത്ത 30 േിവോം േൂലിയുതട 25% 

( 271 േൂലി ഗപോരാം 67 രൂപ 75 സപേ)  ുേയുാം  ുടര്ന്ന് 100 േിവേ ത ാഴില്  

പൂര്ത്തിയാേുന്ന ് വതരയുള്ള േിവേങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 271േൂലി 

ഗപോരാം 135 രൂപ 5 സപേ)   ുേയുാം ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ലഭിക്ണാം 

5. തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്്   ംബന്ധിച്്ച; 

വാര്ഡില് ആവശയമായ വിേേന ഗപവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ിന ്

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് അവോശാം ഉണ്ട്. അയല്ക്ൂട്ട ല െര്ച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗപവൃത്തിേള്ക് ഗ്ാമേഭയില് അാം്ീോരാം സനടുേയുാം 

ത ാഴിലുറപ്ില് അനുവേനീയമായ ഗപവൃത്തിയാതണങ്കില് നിര്വഹണ 

ഏജന്േി ഗപസ്തു   ഗപവൃത്തിേള്ക് മുന്്ണനാ ഗേമത്തില് തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ ്

സഗപാജേ്റ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുസത്തണ്ട ാണ്.  

 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്്  ാമേ സ്ഥലത്തുനിന്നുാം 5 േിസലാമീറ്ര് െുറ്ളവില് 

ത ാഴില് ലഭിക്ുവാനുള്ള അവോശമുണ്ട്, ഗപസ്തു   പരിധിക്ു പുറത്തു  

ത ാഴില് തെസയ്യണ്ട ോഹെരയാം ഉണ്ടാവുേയാതണങ്കില് യാ ാ ബത്തയായി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗപോരാം  27 രൂപ 10 സപേ ഗപവൃത്തി 

േിവേങ്ങളില് ലഭയമാക്ണാം. ഓസരാ വാര്ഡിലുാം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗപവൃത്തിേള്ക് പൂര്ത്തീേരിച്ച സശഷ്ാം മാഗ സമ വാര്ഡിന് പുറത്തു 

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ഗപവൃത്തി അനുവേിക്ാന് പാടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥാന േൌേരയങ്ങളായ ഗപഥമ ശുഗശൂഷ്ാ 

ോംവിധാനങ്ങള്ക്, വിഗശമ േമയതത്ത  ണല് േൌേരയാം,േുടിതവള്ളാം, അപേട 

ോധയ യുള്ള ഗപവൃത്തിേളില് ഏര്തപ്ടുസമ്പാള്ക് േുരക്ഷാ ോമഗ്ിേള്ക്    

എന്നിവ സ ാഴിലുറപ്ു നിയമഗപോരാം നിര്വഹണ ഏജന്േി വഴി 

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് േൌജനയമായി ലഭയമാസക്ണ്ട ുണ്ട.് 
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8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്് നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2) ഗപോരാം മസ്റ്റര് സറാള് ോലാവധി 

േഴിഞ്ഞു 15 േിവേത്തിനോം ത ാഴിലാളിേളുതട എതക്ൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്ുവാന് അവോശമുണ്ട ്

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുാം ോരയത്തില് പരാ ിയുണ്ടാേുന്ന 

പക്ഷാം ആയ ് സരഖാമൂലാം പഞ്ചായത്തില് പരാ ിതപ്ടാവുന്ന ാണ്, ഗപസ്തു   

പരാ ിേള്ക് േവീേരിച്ചു  പരാ ിക്ാരന് സേപ്റ്ു രേീറ്്് നല്േുേയുാം  

പരമാവധി 7 േിവേ പരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരാ ിക്ാരന് മറുപടി 

നല്സേണ്ട ാണ്. പരാ ിേള്ക് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള സടാള്ക് ഗഫീ നമ്പര് 

തപാ ുജനങ്ങള്ക്ക്് ോണാവുന്ന രീ ിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീേില് 

ഗപേര്ശിപ്ിതക്ണ്ട ുണ്ട് .  

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

സ ാത ാഴിലുറപ്് നിയമത്തിതല തേക്ഷന് 17(2) ഗപോരാം  ത ാഴിലുറപ്ില് 

ഏതറ്ടുത്ത ഗപവൃത്തിേള്ക് ഓസരാ 6 മാേ ോലയളവിലുാം സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

നടസത്തണ്ട ുണ്ട.് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗപവൃത്തിേളുതട േമ്പത്തീേവുാം, 

്ുണനിലവാരങ്ങള്ക് ോംബന്ധിച്ച ുമായ വിവരങ്ങളുാം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്ട്ട  ോരയങ്ങളുാം  സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

നടത്തുന്ന ില് പങ്കാളിേളാവുന്ന ിനു ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്ുാം ഓസരാ പൌരനുാം 

അവോശമുണ്ട്. 

 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്് സജാലിക്ിതട ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ഏത ങ്കിലുാം  രത്തിലുള്ള 

അപേടാം ോംഭവിച്ചു സപാവുേയാതണങ്കില് ത ാഴിലുറപ്് നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗപോരവുാം അദ്ധയായാം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലുാം െിേില്ോ തെലവുേളുതട സരഖേള്ക് േമര്പ്ിക്ുന്ന 

മുറയ്ക്്  ഗപസ്തു    ുേ മുഴുവനുാം നിര്വഹണ ഏജന്േി വഴി 

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്്് അനുവേിച്ചു തോടുസക്ണ്ട ാണ്. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

ത ാഴിലുറപ്് നിയമാം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗപോരാം ഒരു പദ്ധ ി ആരാംഭിക്ുന്ന ിനു 

മുമ്പ് പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് ോരയങ്ങളുാം അ ായ ്് അനുവേിച്ച 

ഗപവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരാ ത ാഴിലാളിയുാം തെസയ്യണ്ട അളവുേള്ക്, 

്ുണനിലവാരാം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള ോസങ്ക ിേ അറിവുേള്ക് എന്നിവ   

േൃ യമായി ത ാഴിലാളിേതളയുാം ്ുനസഭാക്താക്തളയുാം  

സബാധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ട.് അ ിനായി ബന്ധതപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയാ്സ്ഥതെയുാം വാര്ഡ്് തമമ്പര്,ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുതട 

ോന്നിധയത്തില് ഏത ന്േിലുാം തപാ ു ഇടങ്ങളിസലാ,ത ാഴിലിടത്തുവസച്ചാ 

മീറ്ിാം്് വിളിച്ചു സെര്ക്ുേയുാം ോരയങ്ങള്ക് വിശേീേരിക്ുേയുാം 
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പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സേറ്് ഡയറിയിതല സഗപാജേ്റ്് മീറ്ിാം്് 

സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുാം  തെസയ്യണ്ട ുണ്ട്. 

13.വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓസരാ വാര്ഡിതലയുാം ഗപവൃത്തിേള്ക് ്ുണേരമായ രീ ിയില് 

നടക്ുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുാം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിന ്

ആവശയമായ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്ുാം നിര്വഹണ ഏജന്േിക്ുാം 

നല്േുന്ന ിനുമായി വാര്ഡിതല തപാ ുഗപവര്ത്തേതര ഉള്ക്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന്േ്് ആന്ഡ്് സമാണിട്ടറിാം്് േമ്മറ്ി ഓസരാ ോമ്പത്തീേ വര്ഷ്വുാം 

ഉണ്ടാസക്ണ്ട ാണ്. വാര്ഡില് പട്ടിേ ജാ ി പട്ടിേ വര്ഗ വിഭാ്ത്തിതല 

േന്നദ്ധഗപവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമായുാം ഗപസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അാം്ങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ട ാണ്. ഓസരാ ഗപവൃത്തിയുാം േന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സേറ്്് ഡയറിയിതല വിജിലന്േ്് ആന്ഡ്് സമാണിട്ടറിാം്് േമ്മറ്ി റിസപ്ാര്ട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ാണ്. 

     ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികള്  ന്ദര്ടശിക്കുന്ന ിലും 

വിലയിരുത്തുന്ന ിനും വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണി്റിംഗ് 

കമ്മറ്ിയിതല അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാണു 

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം.  

14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

ത ാഴിലുറപ്് ഗപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏത ാരാള്ക്ക്ുാം േന്ദര്ശിക്ാ വുന്ന ുാം 

എസ്റ്റിസമറ്്് ഉള്ക്പ്തട പരിസശാധിക്വുന്ന ുമാണ്.ഗപസ്തു   

ഗപവൃത്തിയിസേലുള്ള േന്ദര്ശേരുതട അഭിഗപായങ്ങള്ക് സേറ്്് ഡയറിയിതല 

േന്ദര്ശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്താനുാം അവോശമുണ്ട്. അ ുതോണ്ട ്

 തന്ന എല്ലാ ഗപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുാം സേറ്് ഡയറി നിര്ബന്ധമായുാം 

േൂക്ഷിക്ണാം. 

15.ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

ത ാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട അവോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് അവസബാധാം ഉണ്ടാക്ുന്ന ിനുാം ത ാഴിലുറപ്ുമായി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗപശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്ന ിനുാം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവോം 

നിര്വഹണ ഏജന്േി ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ക്ലാേ്് ോംഘടിപ്ിതക്ണ്ട ാണ്. 

    ദറാസ്ഗാര്ട േിവ തത്ത കുറിച്ചു ത ാഴിലാളികള്ക്ക ് 

അറിവില്ലായിരുന്നു 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്്. 

ത ാഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയുതട േു ാരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനായി  

ത ാഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപാ ു ഗപവൃത്തിേള്ക് 

ആരാംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പ്് ഗപാസേശിേ ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേ്് 
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അടങ്ങിയ സബാര്ഡ്് ഗപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപാ ുജനങ്ങള്ക്ക്് ോണാ 

വുന്ന രീ ിയില് നിര്ബന്ധമായുാം സ്ഥാപിക്ണാം. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 ത ാഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗപവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടായിരിസക്ണ്ട ഗപധാനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്്ച വാര്ഷ്ിേ മാസ്റ്റര് 

േര്ക്ുലറില് േൃ യമായ നിര്സേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ട്.  

1.കവര്ട ദപജ് 

ഒരു ഗപവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്ക് ഗപവൃത്തി ഫയലിന്തറ േവര് 

സപജില് ഉള്ക്തക്ാള്ളിക്ന്നതമന്നുാം അ ിനായി ഗപസ യേ മാ ൃേയുാം  

മാസ്റ്റര് േര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ട.്  

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്തക്ാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുാം സപജ് നമ്പരുാം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തെക്്് ലിസ്്റ്റ ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട,് അ ിനായി 

ഗപസ യേ മാ ൃേയുാം  മാസ്റ്റര് േര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ട്.   

 3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗപവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ുാം തഷ്ല്ഫ്് 

ഓഫ് സഗപാജേ്റ്ില്മുന്്ണനാ ഗേമത്തില് ഉള്ള ുമായിരിക്ണ 

തമന്നുണ്ട്,ഗപസ്തു   ഗപവൃത്തി തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ ്സഗപാജേ്റ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുന്ന  

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

ോധാരണക്ാരായ ഏത ാരാള്ക്ക്ുാം മനസ്സിലാേുന്ന രീ ിയില് 

ഗപാസേശിേ ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്്് ഫയലിലുാം ഗപവൃത്തി സ്ഥലത്തുാം 

ലഭയമാസക്ണ്ട ുണ്ട്. 

5. ാദേ ികാനുമ ി-  

ഓസരാ ഗപവൃത്തിക്ുാം ഗപസ യോം  യ്യാറാക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്്് ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ി പരിസശാധിച്്ച അാം്ീോരാം ലഭിച്ചാല് മാഗ സമ 

ഗപവൃത്തിക്് അനുമ ി നല്ോവൂ, ആയ ിന്തറ സോപ്ി ഫയലില് 

േൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.് 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരാ ഗപവൃത്തിക്ുാം ഗപസ യോം  യ്യാറാക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്്് പരിസശാധിച്്ച 

ഗപസ്തു   ഗപവൃത്തിേള്ക്ക്് ഭരണേമി ിയുതട അാം്ീോരാം ലഭിച്ചാല് 

മാഗ സമ ഗപവൃത്തിക്് അനുമ ി നല്ോവൂ, ആയ ിന്തറ സോപ്ി 

ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.് 
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7.കണ്വര്ടജന് ്് വിവരങ്ങള്- 

േര്ക്ാരിന്തറ ഏത ന്േിലുാം വേുപ്ുേളുതട(വനാം വേുപ്്,േൃഷ്ി 

വേുപ്്,മൃ് ോംരക്ഷണ വേുപ്്് ...) പദ്ധ ിേള്ക് ത ാഴിലുറപ്് 

പദ്ധ ിസയാതടാപ്ാം ോംസയാജിച്്ച നടപ്ാക്ുേയാതണങ്കില് ആയ ിന്തറ 

സരഖേള്ക് ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.് 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

ത ാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തോണ്ട്  വയക്തി് മാസയാ ഗ്ൂപ്ാസയാ അസപക്ഷ 

േമര്പ്ിക്ുന്ന ിനു മാസ്റ്റര് േര്ക്ുലറില് ഗപസ യേ മാ ൃേയിലുള്ള 

അസപക്ഷാ സഫാറാം ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ലഭയമാക്ാന് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ട.് 

ഇ ് ഗപോരാം േുറഞ്ഞ ് 14 േിവോം  ുടര്ച്ചയായി സജാലി തെയ്യുന്ന ിന് 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ട്, സജാലി ആവശയമുള്ള ോലയളവിതല  

 ീയ്യ ിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയാണ് സവണ്ട ്   

9.വര്ടക്ക്് അദലാദക്കഷ്ന് 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയ്ക്്  ആവശയതപ്ട്ട  ീയ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ാഴിലാളിേതള മുന്്ണനാ ഗേമത്തിലുള്ള ഗപവൃത്തിേളില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുാം മസ്റ്റര് സറാള്  യ്യാറാക്ുന്ന ിനുള്ള നടപടിേള്ക്ക് ്

ശുപാര്ശ തെയ്യുേയുാം സവണാം. ഗപസ്തു   ഗപവൃത്തിയില് ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്് ഈ 

ലിസ്റ്റിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്േുേയുാം സവണാം. 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓസരാ ഗപവൃത്തിയിസലക്ുാം പഞ്ചായത്തില് നിന്നുാം നിര്സേശിച്ചവരുതട  

സപര് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലാക്്് സഗപാഗ്ാാം ഓഫീേില് നിന്നുമാണ ് 

സഗപാഗ്ാാം ഓഫീേര് ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറാള്ക് സോപ്ി 

പഞ്ചായത്തില് എത്തിക്ുന്ന ്. പഞ്ചായത്തില് നിന്നുാം നിര്വഹണ 

ഉസേയാ്സ്ഥന് ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയ്ക്് ഓസരാ ഗപവൃത്തിക്ുാം 

െുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്് മാര്ക്് മസ്റ്റര് സറാള്ക് സേമാറാവുന്ന ാണ്. മസ്റ്റര് 

സറാള് ഗപോരാം അനുവേിച്ച  ീയ്യ ിേളില് മാഗ സമ ഗപസ്തു   ഗപവൃത്തിയില് 

ഏര്തപ്ട്ട്  അ ാ ് േിവേതത്ത ഒപ്ുേള്ക് ഓസരാ ത ാഴിലാളിയുതടയുാം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്താവൂ. ഓസരാ േിവേവുാം 

പണി ആരാംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുാം പണി പൂര്ത്തിയായ സശഷ്വുാം ഓസരാ 

ഒപ്ുേള്ക് നിര്ബന്ധമായുാം ത ാഴിലാളിേള്ക് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ട.്സജാലിയില് ഹാജരാവാത്തവരുതട േളങ്ങള്ക് 

സജാലി ആരാംഭിസക്ണ്ട േമയാം േഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതോണ്ട് അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുാം തെയ്യണാം. ആഴ്ചാവോനാം 

ഓസരാ ത ാഴിലാളിയുതടയുാം ഹാജര് ഗപോരമുള്ള  ുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബാധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറാളിതല  അവോനതത്ത േളത്തില് ഒപ് ്

വാങ്ങിതക്ണ്ടാ ാണ്.  ുടര്ന്ന് മസ്റ്റര് സറാള്ക് ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയാ്സ്ഥര്ക്് 2 േിവേത്തിനോം സേമാസറണ്ടാ ാണ്.ഗപവൃത്തി 
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സ്ഥലത്ത് മാസ്റ്റര് സറാള് േൂക്ഷിക്ാന് െുമ ലയുള്ള ് സമറ്ിനാണ്. മസ്റ്റര് 

സറാള് പണത്തിനു  ുല്ലയമായ സരഖയാണ ് ,അ ുതോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുാം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പാടില്ലാത്ത ാണ്. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്ക്്- 

ത ാഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരാ ഗപവൃത്തിയുാം 

ആരാംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പ്  തന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗപവൃത്തിേളുതട 

ഗപാഥമിേ അളവുേള്ക് ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്ില് 

സരഖതപ്ടുത്തണാം,  ുടര്ന്ന് ഗപവൃത്തിയുതട ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള്ക് 

ോലാവധിയുാം പൂര്ത്തിയാേുന്ന മുറയ്ക്് തെയ്ത ഗപവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അ ് ഗപോരമുള്ള േൂലി ലഭയമാക്ു 

ന്ന ിനുള്ള  ുടര് നടപടിക്് േമര്പ്ിസക്ണ്ട ാണ് ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരാ അളവുേളുാം ോസങ്ക ിേ വിഭാ്ത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന 

 സ്തിേയിലുള്ള ഉസേയാ്സ്ഥര് ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുാം അ ് ഗപോരാം 

 യ്യാറാക്ുന്ന ബില്ലുേള്ക് പഞ്ചായത്ത് തേഗേട്ടറി,ഗപേിഡണ്ട് എന്നിവരുതട 

െുമ ലയുള്ളവര് ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുാം തെസയ്യണ്ട ാണ്. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

ത ാഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗപവൃത്തിേള്ക്ക്് ആവശയമായ 

ോധന ോമഗ്ിേള്ക് വാങ്ങുന്ന ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട  ീരുമാനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്ന ിനു പഞ്ചായത്ത്  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗപാേയൂര്തമനറ്്്് 

േമ്മറ്ി രൂപീേരിസക്ണ്ട ുണ്ട,് ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമായി വരുന്ന 

ഗപവൃത്തിേള്ക്ക്് ഗപസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സോപ്ി 

അ ാ ് ഫയലുേളില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ്. േിറ്ിേണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് 

സബാര്ഡ്് വാങ്ങു ിനുള്ള  ീരുമാനങ്ങളുതട സോപ്ി  ഉള്ക്പ്തട  

ആവശയമുണ്ട്. 

13.പാ്ക്കരാര്ട , മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

ത ാഴിലുറപ്്് പദ്ധ ി ഗപോരാം  േവോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്ത് ഗപവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയാതണങ്കില്, സ്ഥലാം ഉടമേളുമേള്ക്ക്്് 

പാട്ടത്തുേ നല്േിസയാ /തജ എല് ജി ഗ്ൂപ്ുേള്ക്ക്് ലഭിക്ുന്ന ലാഭവിഹി ാം 

നല്േിസയാ /േൌജനയമാസയാ  േൃ യമായ ോലയളവിസലക്് അവര് സ്ഥലാം 

വിട്ടുനല്േുാം എന്ന ിന് സരഖാമൂലാം ഉറപ്ു ലഭിച്ചാല് മാഗ തമ ഗപസ്തു   

പറമ്പില് ത ാഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗപവൃത്തിേള്ക് അനുവേിക്ാന് 

പാടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ൂപ്ുേള്ക്ക് ് േൃഷ്ി ഗപവൃത്തി ഉള്ക്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്ുസമ്പാള്ക് ഗപസ്തു   സരഖേള്ക് നിര്ബന്ധമാണ്.  

േവോരയ വയക്തിേളുതടസയാ തപാ ുഭൂമിയിസലാ  പദ്ധ ി നടപ്ാക്ുസമ്പാള്ക്  

ആസ്തിേളുതട േീര്ഘ ോല ോംരക്ഷണാം ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനായി 
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ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട  േമ്മ  പഗ ാം, നിേു ി രേേീ ുേള്ക് എന്നിവ 

ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ്. 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ്   

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള്ക് ഗപോരവുാം പണി പൂര്ത്തിയാേുന്ന മുറയ്ക്് ഗപസ്തു   

മസ്റ്റര് സറാളില് പണി തെയ്ത ഓസരാ ത ാഴിലാളിയുതടയുാം ഗപവൃത്തി 

േിവേങ്ങള്ക്ക്്  അനുേൃ മായ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്്റ്റ 

 യ്യാറാസക്ണ്ട ുണ്ട്. അ ുസപാതല  തന്ന ോധന ോമഗ്ിേള്ക് 

ഉപസയാ്ിക്ുേയാതണങ്കില് അ ിന്തറ ബില് ഗപോരമുള്ള  ുേയക്്ുാം 

സവജ്് ലിസ്്റ്റ  യ്യാറാക്ി ഗപസ്തു   സവജ്് ലിസ്റ്റിന്തറ സോപ്ി അ ാ ് ഗപവൃത്തി 

ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ്. 

15.ഫണ്ട്് ഗ്ടാന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

 യ്യാറാക്ിയ സവജ്് ലിസ്്റ്റ ഗപോരാം ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്ുാം, സമറ്ീരിയല് 

തവണ്ടര്മാര്ക്ുാം അവരുതട ബാങ്ക്  അക്ൌണ്ട്്േളിസലക്് പണാം 

അനുവേിച്ചാല് അ ിനുള്ള സരഖയായ ഫണ്ട് ഗടന്േര് ഓര്ഡര് സോപ്ി 

അ ാ ് ഗപവൃത്തി ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ്. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

ത ാഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗപവൃത്തി ആരാംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുാം ഗപവൃത്തി 

നടന്നുതോണ്ടിരിക്ുസമ്പാഴുാം പൂര്ത്തിയായ സശഷ്വുാം ഉള്ള ഓസരാ 

സഫാസട്ടാേള്ക് നിര്ബന്ധമായുാം എടുത്തു േൂക്ഷിക്ുേയുാം ഫയലില് 

സോപ്ിേള്ക് തവക്ുേയുാം സവണാം. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരാ ഗപവൃത്തിയുാം ശരിയായ രീ ിയില് പൂര്ത്തീേരിക്ുന്ന മുറയ്ക് ്

മുഴുവന് തെലവുേളുാം സരഖതപ്ടുത്തി ഗപവൃത്തി പൂര്ത്തീേരിച്ചു എന്ന ് 

അന്്ീേരിച്ചുതോണ്ടുള്ള ോക്ഷയപഗ ാം ഗപസ്തു   ഗപവൃത്തിയുതട 

ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.്  

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ാഴിലുറപ്് ഗപവൃത്തിേള്ക്ക്് ഏത ങ്കിലുാം ോധന ഘടേങ്ങള്ക് വിലയ്ക് ്

വാങ്ങി ഉപസയാ്ിക്ുേയാതണങ്കില് ആയ ിന്തറ വൌച്ചറുേള്ക് ബില്ലുേള്ക് 

എന്നിവ അാം്ീേരിച്ചു ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.് 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്് സ്ലിപ്പ്്. 

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാളുാം ലഭയമാേുന്ന മുറയ്ക്് ഗപവൃത്തി ആരാംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവോനിച്ച  ീയ്യ ി ,ഗപവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തില്  ിരിതേ 

ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡാറ് എന്ഗടി തെയ്ത  ീയ്യ ി, തേഗേട്ടറി ,ഗപേിഡന്റ്് 

എന്നിവര് അാം്ീേരിച്്ച േൂലിക്് അനുമ ി നല്േിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ 
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ഒപ്ുേള്ക് േഹി ാം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ് ആണി ്.  

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് യഥാേമയാം േൂലി ലഭയമാക്ുന്ന ില് വീഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചാതണന്ന് മനേിലാേുന്ന ിനു 

ോധിക്ുന്ന രീ ിയിലാണ്  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗേമീേരിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ന് ഉപസയാ്ിച്്ച ഗപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷാാംശാം 

സരഖാാംശാം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്ാണ്ടുള്ള സഫാസട്ടാേള്ക് ഓസരാ 

ഗപവൃത്തിക്ുാം ആവശയമാണ്്, ഇ ിന്തറ സോപ്ി ഫയലില് 

േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ.് 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി  

ഗപവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമാക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗപസ്തു   

ഗപവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്ാള്ളുന്ന ഭാ്ാം സോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില് േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ്. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മാസ്റ്റര് േര്ക്ുലര് ഗപോരാം  ഉള്ള 22 സരഖേളില് ോംസ്ഥാന േര്ക്ാര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന േുഗപധാന സരഖയാണ് സേറ്് ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

േു ാരയ ,ത ാഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങള്ക്, ോമൂഹയ പങ്കാളിത്താം, 

പദ്ധ ി ആരാംഭ മീറ്ിാം്്, ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക് ോംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന്േ്് ആന്ഡ്് സമാണിട്ടറിാം്് േമ്മറ്ി റിസപ്ാര്ട്ട്്, 

േന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക്  ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുാം 

ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന തേൌേരയങ്ങള്ക് ,േിറ്ിേണ് 

ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡ്്  എന്നിവ ഗപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന ിനുമുള്ള ആധിോരിേ സരഖേൂടിയാണ് സേറ്് 

ഡയറി. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ാഴിലുറപ്് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക് േൂക്ഷിക്ുന്ന ിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചായത്തുേളില് ഉണ്ടാവണതമന്നു നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ട.് 

1. ത ാഴില് കാര്ടഡ്് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴില് ോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,ോര്ഡ്് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണി ്, ഗപസ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥാേമയാം 

സരഖതപ്ടുത്തി േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ്.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 
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ത ാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ാമേഭേള്ക് ,സയാ്ങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിന് വാര്ഡ്്  ലത്തില് ഗപസ യേ ഗ്ാമേഭാ രജിസ്റ്റര് 

േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ.് 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ത ാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുാം 

അ ുഗപോരാം അവര്ക്് ത ാഴില് അനുവേിച്ച ിന്തറ വിവരങ്ങളുാം  ഗപസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്ണ്ട ാണ് 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലാക്ുന്ന ഗപവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥാേമയാം 

ഗപസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടാ ാണ്. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

ത ാഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയിലൂതട േൃഷ്്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്ക് ോംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലാം,ആസ്തിയുതട േവഭാവാം,നിലനിര്ത്തുന്ന ോലയളവ് 

 ുടങ്ങിയവ  ഗപസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടാ ാണ്. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരാ ിയുാം 

വാക്ാസലാ,സരഖാമൂലസമാ ലഭിക്ുേയാതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന്േി 

പരാ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുാം നിര്ബന്ധമായുാം സേപ്റ്ു രേീ ് 

പരാ ിക്ാരന് നല്േുേയുാം സവണാം . പരാ ിയുതട  ുടര്നടപടിേളുാം 

േൃ യമായി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ട് ാണ്.ഓസരാ ോമ്പത്തിേ 

വര്ഷ്വുാം രജിസ്റ്റര് സക്ലാേ് തെയ്തു േ്ഗേട്ടരി ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുാം  ുടര് 

ോലയളവിസലക്് അാം്ീേരിക്ുേയുാം സവണ്ട ാണ്. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗപവൃത്തിേളുതട ഭാ്മായി വരുന്ന ോധന 

ോമഗ്ിേളുതട വാങ്ങല്  ീരുമാനാം,ഉപസയാ്ാം,നീക്ിയിരിപ്,്തെലവുേള്ക് 

എന്നിവ ോംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുാം ഗപസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ാണ്. 

നിര്ടദേശങ്ങള്. 

● ത ാഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയുതട േു ാരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിന് ഗപവൃത്തി 

ആരാംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗപാസേശിേ 

ഭാഷ്യിലുള്ള േിറ്ിേണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡ്് ഗപവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിസക്ണ്ട ാണ്. 

● ഗപാസേശിേ ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്് ഗപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്ണാം. 



26 
 

● മാസ്റ്റര് േര്ക്ുലര് ഗപോരാം നിര്സേശിക്ുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ.് 

● രജിസ്റ്ററുേള്ക് ോലാനുേൃ മായി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

േൂക്ഷിസക്ണ്ട ാണ.് 

● മാസ്റ്റര് േര്ക്ുലര് ഗപോരമുള്ള ത ാഴില് അസപക്ഷാ സഫാറാം തേൌജനയമായി 

ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് ലഭയമാക്ണാം. 

● ത ാഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഗഫണ്ട്് ഓഫീേില് േവീേരിക്ുേയുാം ആയ ിനു 

സേപ്റ്് രേീ ് നല്േുേയുാം സവണ്ട ാണ് . 

● പദ്ധ ിയുതട ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിന് വിജിലന്േ്് ആന്ഡ്് 

സമാണിട്ടറിാം്് േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടാസവണ്ട ുണ്ട.് 

● ത ാഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗപവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േീര്ഘോല 

നിലനില്പ്ിന്  ആവശയമായ ോസങ്ക ിേ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്് 

ഓവര്േീയര്മാര് നല്സേണ്ട ുാം പാലിക്ുന്നുതണ്ടന്ന ്  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമാണ്. 

● മസ്റ്റര് സറാളില് ഗപസ്തു   ഗപവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എാം.ബുക്ിന്തറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ാണ്. 

● മസ്റ്റര് സറാളിലുാം മറ്ു ത ാഴിലുറപ്് അനുബന്ധ സരഖേളിലുാം  

ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയാ്സ്ഥര്  ീയ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവാന് 

ഗശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ട്. 

● ത ാഴിലിടങ്ങളില് ഗപഥമ ശുഗശൂഷ് ോംവിധാനങ്ങള്ക്   ണല് 

േൌേരയാം,േുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്താന് നിര്വഹണ  

ഏജന്േി ഗശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ട്. 

● എാം.ബുക്ില് ഓസരാ ഗപവൃത്തിയുാം തെയ്ത സ്ഥലവുാം അളവുേളുാം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ാണ്.  

● പദ്ധ ി ആരാംഭ മീറ്ിാം്് േൃ യമായി നടസത്തണ്ട ാണ്. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

⮚ ത ാഴിലിടങ്ങളില് േമയേൃ യ  പാലിക്ുേ. 

⮚ സഗപാജേ്റ്്് മീറ്ിാം്്, ത ാഴിലുറപ്് ഗ്ാമേഭേള്ക്,സോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗ്ാമേഭേള്ക് 

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്ുേ. 

⮚ ഏല്പ്ിക്ുന്ന സജാലിേള്ക് േൃ യ സയാതട പൂര്ത്തീേരിക്ുേ. 

⮚ േിവേവുാം ത ാഴില് ആരാംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുാം പണി പൂര്ത്തിയായസശഷ്വുാം മസ്റ്റര് 

സറാളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗ്ഗാമ ഭയില് അവ രിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള െര്ടച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

 ാതഴപ്പറയുന്ന  ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

• ത ാഴില്് ോര്ഡ്്് സഫാസട്ടാ് ഉള്ക്പ്തട്  ിേച്ചുാം് േൌജനയമായി്

ലഭയമാക്ുേ. 

• ത ാഴില്അസപക്ഷേള്ക്്പഞ്ചായത്തില്്ഗഫണ്ട്്്ഓഫീേില്്േവീേരിച്്ച്്

സേപ്റ്ു്രേീറ്്്്നല്േുേ.് 

• ഗപവൃത്തി് നടപ്ിലാക്ുന്ന് ഓസരാ് ് സ്ഥലവുാം് ഗപവൃത്തിേളുാം്

അളവുേളുാം്എാം.ബുക്ില്്സരഖതപ്ടുത്തുേ.് 

• ഗപവൃത്തിേള്ക്് േതണ്ടത്തുന്ന ില്് ത ാഴിലാളിേള്ക്,് വാര്ഡ്്്

തമമ്പര്നാട്ടുോര്്ഉള്ക്പ്തട്ഉള്ളവരുതട്്നല്ല്ഇടതപടലുേള്ക്്ഉണ്ടാക്ുേ. 

• സജാലി് സ്ഥലങ്ങളില്് ആവശയമായ് അടിസ്ഥാന് തേൌേരയങ്ങള്ക്്്

നിര്വഹണ്ഏജന്േി്ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്്്ലഭയമാക്ുേ. 

• വിജിലന്േ്്് ഏന്ഡ്് സമാണിട്ടറിാം്്് േമ്മറ്ി് അാം്ങ്ങള്ക്് പദ്ധ ിേള്ക്്

വിലയിരുത്തുേയുാം്ആവശയമായ്നിര്സേശങ്ങള്ക്്ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്ുാം്

പഞ്ചായത്തിനുാം്നല്േുേ. 

• വാര്ഷ്ിേ് മാസ്റ്റര്് േര്ക്ുലര്് ഗപോരമുള്ള് സരഖേള്ക്് ഫയലില്്

േൂക്ഷിക്ുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക്്ോലാനുേൃ മായി്പു ുക്ുേ. 

• മസ്റ്റര്്സറാളില്്ഒപ്ിട്ട്സശഷ്ാം്മാഗ ാം്സജാലി്ആരാംഭിക്ുേ. 

• പദ്ധ ി്ആരാംഭ്മീറ്ിാം്്്നടത്തുേ.് 

• ജനേീയ്എസ്റ്റിസമറ്്്്ഗപവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളില്്ലഭയമാക്ുേ. 

• േിറ്ിേണ്് ഇന്ഫര്സമഷ്ന്് സബാര്ഡ്്് ഓസരാ് ഗപവൃത്തിയുാം്

ആരാംഭിക്ുന്ന ിന്്മുമ്പ്് തന്ന്സ്ഥാപിക്ുേ. 

 


