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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  

വാര്ടഡ് - 7 പ്ുവം 

ഇരിക്കൂര്ട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കൂര്ട ദലാക്ക്  

കണ്ണൂര്ട ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 19-10-2019 

 മയം : 2:00 pm 

സ്ഥലം: നൂരിയ മഗ്േ . 

 

 

 

 

തയ്യാറാക്കിയത ്

            സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം ,ഇരിക്കൂര് . 

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ  നിയമീം – 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ത ോസ റ്ി സേരളീം . 
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ആമുഖീം 

 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം ഇരിക്കൂര് 

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിതല വോര്ഡറ  7 2018-19  ോമ്പത്ത േ വരറഷ്ീം ഒേറസറ്ോബര്  

മോ ീം മു ല് മോര്ചറ വതര നടപ്ിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ിയുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ടറ  നിര്വഹണ ഏജന് ിയുതടയുീം  മൂഹത്തിനറതറയുീം ഭോഗത്തറ  

നിന്നുള്ള ഇടതപടലുേളുീം   ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തിയ ിനറതറ 

അടിസ്ഥോനത്തില് സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  സലോക്കറ  റിസ ോഴ്സറ തപഴ്സനറതറ 

സന ൃ വത്തില് ‘സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരടറ റിസപ്ോര്ട്ടറ’  യ്യോറോക്കുേയുണ്ടോയി. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോര്ട്ടറ 06-09-2019നറ 3:00 മണി മു ല് മയ്യില് വോര്ഡിതല 

േവിളിസയോട്ടറ ജനേ യ വോയനശോലയില് തവചറ നടന്ന സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

ഗ്ഗോമ ഭയില് അവ രിപ്ിക്കുേയുീം ചര്ച തചയ്തറ പദ്ധ ി 

തമചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ ആവശയമോയ   രുമോനങ്ങള് സേതക്കോള്ളുേയുീം 

തചയ്തത്തിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില്  യ്യോറോക്കിയ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ 

ആണറ ഇ റ. ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോര്ട്ടില് സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരടറ റിസപ്ോര്ട്ടറ , 

ഗ്ഗോമ ഭോ   രുമോനങ്ങള് എന്നിവ ഉള്തക്കോള്ളിചിട്ടുണ്ടറ.   

വോര്ഡിനറതറ വിേ നത്തിനുീം,  മൂഹത്തിനുീം പരിസ്ഥി ിക്കുീം 

ഗുണേരമോയ ര  ിയിലുീം പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങള് 

നിലനിര്ത്തിതക്കോണ്ടുീം സപോരോയ്മേള് പരിഹരിചുതേോണ്ടുീം മഹോത്മോഗോന്ധി 

സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി തമചതപ്ട്ട ര  ിയില് 

നടപ്ിലോക്കുന്ന ിനറ ഈ റിസപ്ോര്ട്ടറ   ഹോയേമോവതട്ട എന്നറ ഗ്പ യോശിചു 

തേോണ്ടറ  മര്പ്ിക്കുന്നു. 

 

ബിജു   .തേ  

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം,ഇരിക്കൂര്, 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  യൂണിറ്റ –സേരളീം. 
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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്ട്്  

വാര്ടഡ് -7 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്:ഇരിക്കൂര്ട 

ദലാക്ക്: ഇരിക്കൂര്ട 

കണ്ണൂര്ട ജില്ല . 

 

 

 

 

 

തയ്യാറാക്കിയത് , 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം 

ഇരിക്കൂര്ടസലോക്കറ  

 

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ  നിയമീം –സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

ത ോസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

 

2005 പ്തീംബര്5ന്നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമംഅടിസ്ഥോനമോക്കിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്കി 

വരുന്ന റ.ഗ്ഗോമ ണസമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്കറ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

േോയിേ ത ോഴില് ഉറപ്ു നല്േുേയുീം,അ ിലൂതട ഗ്ഗോമ ണ ജന യുതട 

ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയ വിേ നീം, 

പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീംഎന്നിവ ലേറ ഷ്യീം തവക്കുന്നു. 

ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 മോ  

േോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു.പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്കുേയോണറ ലേറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്കിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ിനിര്വഹണവുീം,ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ  യ്യോറോക്കുേയുീം 

തചയ്യുന്നു,  ുടര്ന്നറ ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ വിളിചു സചര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ   റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അവ രിപ്ിക്കുേയുീംറിസപ്ോര്ട്ടിസേല് ചര്ചതചയ്തു പദ്ധ ി തമചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിനറആവശയമോയ  ുടര്നടപടിേള് നിര്സേശിക്കുേയുീം 

നടപ്ിലോക്കുേയുീംതചസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

വോര്ഡിതല2018-19  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്ത്തിതല ഒേറസടോബര് മു ല് മോര്ചറ 

വതരയുള്ള േോലയളവില് നടപ്ിലോക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്കിയിട്ടുള്ള റ.ഇ ിനറതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, 

വോര്ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

 ന്ദര്ശിചറ വിലയിരുത്തല്,പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്കള്, വോര്ഡിതല വിവിധ 

സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് ത ോഴിലുറപ്റ  ത ോഴിലോളിേള് 

എന്നിവരുമോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരടറ   റിസപ്ോര്ട്ടറ  യ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള റ. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോര്ട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട ചര്ചയറക്കുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി 

 മര്പ്ിക്കുന്നു. 
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ഇരിക്കൂര്ട ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : േണ്ണൂര്      

സലോക്കറ : ഇരിക്കൂര്ട   

വോര്ഡുേള്  : 13   

വിസ്തൃ  ി  :11.22 ച.േി.മ . 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

 ഇരിക്കൂര്ടപഞ്ചോയത്തറ 

ആതേ ത ോഴില് േോര്ഡുേള് 1197 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്  1761 

SC ത ോഴില് േോര്ഡുേള് 9 

SCത ോഴിലോളിേള് 15 

 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1.RC/272564- ി. ിദറാഡ്ദകാൺഗ്കീറ്്. 

2.RC/272567-പ്ീല്ദറാഡ്സ ഡ്ദകാൺഗ്കീറ്്ഘ്ം-1. 

3.RC/268445-വി.തക.എ ്ദറാഡ്കല്ലുപതിക്കല് . 

4.LD/314844-തപാതുസ്ഥലങ്ങളില് ഭൂവിക ന ഗ്പവര്ടത്തി . 

5.LD/250373-വളവ് പാലം ദതാട് അരിക്  ംരക്ഷണം . 

 

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

1.RC/272564- ി. ിദറാഡ്ദകാൺഗ്കീറ്്. 

എം.ബുക്ക്  നമ്പര്ട  : 102/18-19 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് നമ്പര്ട : 10348,10349 

എ ്റിദമറ്് തുക: 196500 

തെലവായ തുക: 191070 

അളവുകള്:- 
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ഇനം എം.ബുക്ക്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം  

Length 65 m 65 m 

Breadth 3 m 3 m 

Depth 0.15 m 0.15  

 

• എം.ബുക്ക്  ഗ്പകാരമുള്ള അളവുകളില് ഗ്പവൃത്തി കാണാൻ 

 ാധിച്ചു . 

• ഈ ഗ്പവര്ടത്തി തപാതുജനങ്ങള്ക്ക് ഉപകാരഗ്പേമാണ് . 

2.RC/272567-പ്ീല്ദറാഡ്സ ഡ്ദകാൺഗ്കീറ്്ഘ്ം-1. 

എം.ബുക്ക്  നമ്പര്ട :77/18-19 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് നമ്പര്:7873, 7874, 7875, 7876, 8441, 8442. 

എ ്റിദമറ്് തുക:417000 

തെലവായ തുക: 411616 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്ക്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം  

Length 246 m 243.45 m 

Breadth 0.85 m 1 m 

Depth 0.10 m 0.10 m 

 

• തപാതു ആസ്തി  ൃഷ്്് ിക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

• തപാതുജനങ്ങള്ക്ക് യാഗ്താ  ൗകരയം തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന് 

ഉപകാരഗ്പേമാണ്. 

 

3.RC/268445-വി.തക.എ ്ദറാഡ് കല്ലുപതിക്കല് . 

എം.ബുക്ക്  നമ്പര്ട :101/18-19 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് നമ്പര്ട : 10323, 10324 

എ ്റിദമറ്് തുക: 167000 

തെലവായ തുക: 161665 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്ക്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം  
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Length 90 m 90 m 

Breadth 3 m 3 m 

Depth 0.20 m 0.20 m 

 

• ഫയല്ഗ്പകാരം വാര്ടഡ്  7 –ല് ഉള്ള ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി വാര്ടഡ്  6 –

ല് ആണ് നടന്നി്ുള്ളത്. 

•  അതുതകാണ്്ട ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി തതാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്പകാരം 

അംഗീകാരം ഉള്ളതല്ല. 

4. LD/314844 - തപാതുസ്ഥലങ്ങളില് ഭൂവിക ന ഗ്പവര്ടത്തി . 

എം.ബുക്ക്  നമ്പര്ട :61/18-19 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് നമ്പര്ട : 5251,5260,5266,5268,5961,5962. 

എ ്റിദമറ്് തുക:146000 

തെലവായ തുക:58511 

• ഗ്പളയ ബാധിത ഗ്പദേശം  ആയതിനാല് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി 

വിലയിരുത്താൻ പറ്ാത്ത വിധം നഷ്്്മായി്ുണ്ട്.. 

5.LD/250373-വളവ് പാലം ദതാട് അരിക്  ംരക്ഷണം . 

എം.ബുക്ക്  നമ്പര്ട : 103/18-19 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് നമ്പര്ട:7829,7832,7833,7834,7835,8354,8355,8357,8358,8359,8360. 

എ ്റിദമറ്് തുക:146000 

തെലവായ തുക: 145542 

• ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി കാണാൻ  ാധിച്ചു, 

• അളവ് ദരഖതപ്പടുത്തല് ഗ്പാദയാഗികമായിരുന്നില്ല. 

 

അവകാശാധിഷ്ടിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. തതാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ; 

ത ോഴില് േോര്ഡറ  ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

േോര്ഡിനറ അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്കറ 15േിവ ത്തിനേീം  ിേചുീം 

ത ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോര്ഡറ  ലഭയമോക്കണതമന്നറ അനുശോ ിക്കുന്നു. 

േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് േോര്ഡറ  ത ൌജനയമോയി പു ുക്കി 

നല്സേണ്ട ുമോണറ.ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് േോര്ഡറ  സേവശീം 
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തവക്കോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്കറ മോഗ് മോണറ, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്കുവോന് പോടുള്ള ല്ല. 

 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് ദഫാദ്ാ ഉള്പ്പതട ത ൗജനയമായി 

തതാഴില് കാര്ടഡ്  ലഭിച്ചി്ില്ല. 

തതാഴിലാളികള് തതാഴില് കാര്ടഡ്   വന്തം സകവശം 

 ൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 

തതാഴില് കാര്ടഡില് ഗ്പവൃതിയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിവരങ്ങള് ദമറ്് 

കൃതയമായി ദെര്ടക്കാറുണ്ട്. 

 

2. തതാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴില് േോര്ഡുള്ളഅവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തചയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  

ഏത ോരു േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ്ധ േോയിേ ത ോഴിലിനറ അവേോശമുണ്ടറ, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  

അസപക്ഷ നല്േിയോല് സേപ്റ്ുരശ  റ നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം 

ത ോഴില്  ലഭയമോക്കണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്കുന്നു. 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ നല്കാറുള്ളത്  

അദപക്ഷകള് ഗ്ഫണ്ട്  ഓഫീ ില് നല്കി സകപ്പറ്ുര ീത ്

വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. 

3. തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്കനതമന്നുണ്ടറ. വോര്ഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ത ോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനുവേിതക്കണ്ട ുണ്ടറ.  

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് അദപക്ഷനല്കി15 േിവ ത്തിനകം 

തതാഴില് ലഭിക്കാറുണ്ട്എന്നാണ് തതാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരം.  

4. തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം; 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം ലഭിക്കോന് അവേോശമുണ്ടറ.  

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

( 271േൂലിഗ്പേോരീം 67 രൂപ 75 സപ )  ുേയുീം  ുടര്ന്നറ 100 േിവ  ത ോഴില്  

പൂര്ത്തിയോേുന്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 

271േൂലിഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )  ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭിദക്കണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല. 
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5. തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ അവേോശീം ഉണ്ടറ.അയല്ക്കൂട്ട ല ചര്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

ത ോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേില്നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്തപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

 

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്നതില് തതാഴിലാളികള് പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്. 

 

6. യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം5 േിസലോമ റ്ര് ചുറ്ളവില് 

ത ോഴില് ലഭിക്കുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്കു പുറത്തു  

ത ോഴില് തചസയ്യണ്ട  ോഹചരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേള് പൂര്ത്ത േരിച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോര്ഡിനറ പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. 

 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് യാഗ്താ തെലവ് ലഭിദക്കണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല. 

 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ ീംവിധോനങ്ങള്,വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല് 

 ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട  ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഏര്തപ്ടുസമ്പോള്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള് എന്നിവസ ോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പേോരീം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ 

 ൌജനയമോയിലഭയമോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്   ൗജനയമായിലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

തണല് ത ൗകരയം  ൗജനയമായിലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

കുടിതവള്ള ത ൗകരയം ൗജനയമായിലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് ൗജനയമായിലഭിച്ചി്ില്ല. 

8. ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പേോരീം മസ്റ്റര് സറോളറ േോലോവധി 

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്കൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്കുവോന് അവേോശമുണ്ടറ. 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്പസ്തു ത കാലയളവില് കൂലി 

ലഭിക്കാറില്ല എന്നാണു തതാഴിലാളികള് പറഞ്ഞത്. 

9. പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 
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ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ റ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണറ, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്  വ േരിചു  പരോ ിക്കോരനറ സേപ്റ്ുര  റ്റ  നല്േുേയുീം 

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അസനവഷ്ിചു പരോ ിക്കോരനറ മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണറ. പരോ ിേള് അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള സടോള് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

തപോ ുജനങ്ങള്ക്കറ േോണോവുന്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്കണ്ട ുണ്ടറ . 

 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള് പദ്ദതിയുമായി ബന്ധതപ്പ് പരാതി 

നല്കിയി്ില്ല. 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

സ ോത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പേോരീം  ത ോഴിലുറപ്ില് 

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീംസ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ട ുണ്ടറ.ഏതറ്ടുത്തു തചയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്  ീംബന്ധിച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  തെയ്യുനത്തില് തതാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ടായി. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റസജോലിക്കിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിചു സപോവുേയോതണങ്കില് ത ോഴിലുറപ്റനിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള് 2(5)ഗ്പേോരവുീംഅദ്ധയോയീം9 തല പരോമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം ചിേില് ോ തചലവുേളുതട സരഖേള്  മര്പ്ിക്കുന്ന 

മുറയറക്കറ  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ  അനുവേിചു തേോടുസക്കണ്ട ോണറ. 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ 

അപകടതത്ത തുടര്ടന്്ന െികില്  ദതദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല. 

12.പദ്ധതി ആരംഭമീറ്ിംഗ്; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധ ി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു 

മുമ്പറ പദ്ധ ിതയ േുറിചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ റ  അനുവേിച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്, ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തചസയ്യണ്ട അളവുേള്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവുേള് എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം 

ഗുനസഭോക്തോക്കതളയുീംസബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട 

നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോര്ഡറ  തമമ്പര്, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദര് 

എന്നിവരുതട  ോന്നിധയത്തില് ഏത നറേിലുീം തപോ ു 

ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തുവസചോമ റ്ിീംഗറ വിളിചു സചര്ക്കുേയുീം 
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േോരയങ്ങള് വിശേ േരിക്കുേയുീം പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള് സ റ്റ 

ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  

തചസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

 ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരുതടയും വാര്ടഡ്  തമമ്പരുതടയും  ാന്നിധയത്തില് 

മീറ്ിംഗ് നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച തതാഴിലാളികദളാട് 

പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുണ്ട്. 

13.വിജിലൻ ്  ആൻഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസരോ വോര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുീം തമചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ 

ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം നിര്വഹണ ഏജന് ിക്കുീം 

നല്േുന്ന ിനുമോയി വോര്ഡിതല തപോ ുഗ്പവര്ത്തേതര ഉള്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്കണ്ട ോണറ. വോര്ഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വര്ഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള് ആസക്കണ്ട ോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണറ. 

കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ടശിക്കാറുണ്ട്. 

14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

ഏത ോരോള്ക്കുീം ന്ദരറശിക്കോവുന്ന ുീംഎസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്പ്തട 

പരിസശോധിക്കവുന്ന ുമോണറ.ഗ്പസ്തു  ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശേരുതട 

അഭിഗ്പോയങ്ങള് സ റ്റ  ഡയറിയിതല  ന്ദര്ശേ േുറിപ്ില് 

സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ. അ ുതേോണ്ടറ  തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം  ൂക്ഷിക്കണീം. 

 ന്ദര്ടശക കുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി കണ്ടു. 

15.ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള് േടമേള് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്കുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള് ചര്ച തചയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില് 

ഒരുേിവ ീംനിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ക്ലോ റ  

 ീംഘടിപ്ിതക്കണ്ട ോണറ. 

ദറാസ്ഗാര്ട േിവ ് നടത്താറില്ല.എന്നാണ് തതാഴിലാളികളില് നിന്നും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

16. ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് . 
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ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തചയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേള് 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേറ  

അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ുജനങ്ങള്ക്കറ േോണോ 

വുന്ന ര  ിയില് നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്കണീം. 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്്പ  എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ 

 ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിക്കാറില്ല,എന്നാണു പരിദശാധനയില് മന ിലാക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞത്. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിചറ വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്കുലറില് േൃ യമോയ നിര്സേശങ്ങള് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ട ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവര് 

സപജില് ഉള്തക്കോള്ളിക്കന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ.  

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ളകവര്ട ദപജ് കാണാൻ ാധിച്ചില്ല . 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്തക്കോള്ളിചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തചക്കറ  ലിസ്റ്ററ ഫയലില്സൂ ക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ളതെക്ക് ലിസ്റ്റ്കാണാൻ ാധിച്ചില്ല . 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-  

ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് 

ഉള്ള ുമോയിരിക്കണതമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്തപ്ടുന്ന സപജിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കണീം . 

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ളആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പികാണാന് ാധിച്ചില്ല. 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്  
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 ോധോരണക്കോരോയ ഏത ോരോള്ക്കുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച.ഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ളജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി കാണാന് ാധിച്ചില്ല . 

5. ാദങ്കതികാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ിപരിസശോധിചറ അീംഗ േോരീം ലഭിചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ള  ാദങ്കതികാനുമതി ദകാപ്പി കാണാൻ ാധിച്ചു . 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിചറ 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിചോല് 

മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ള ഭരണാനുമതി ദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചില്ല . 

7.കൺവര്ടജൻ ്  വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്കോരിനറതറഏത നറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം 

വേുപ്റ,േൃഷ്ിവേുപ്റ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വേുപ്റ  ...) പദ്ധ ിേള് ത ോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം ീംസയോജിചറ നടപ്ോക്കുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ 

സരഖേള് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ര്ടക്കാരിന്തറമദറ്തതങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്തതുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള് ഫയലില് ബാധകമല്ല. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ- 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടറ  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്കുന്ന ിനു മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കോന് നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

ഇ റ ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞ റ 14 േിവ ീം  ുടര്ചയോയി സജോലി തചയ്യുന്ന ിനറ 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്  ഉള്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോണറ സവണ്ട റ   
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പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ളതതാഴില് അദപക്ഷദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചില്ല . 

9.വര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയറക്കറ  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റര് സറോളറ  യ്യോറോക്കുന്ന ിനുള്ള 

നടപടിേള്ക്കറശുപോര്ശ തചയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഉള്തപ്ട്ടവര്ക്കറ ഈ ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള് 

നല്േുേയുീം സവണീം. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ളവര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

ദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചില്ല . 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങള് ഉള്തപ്ടുത്തി സലോക്കറ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്കുന്ന റ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്കറ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം 

ചുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോര്ക്കറ മസ്റ്റര് സറോള് സേമോറോവുന്ന ോണറ.മസ്റ്റര് 

സറോളറ ഗ്പേോരീം അനുവേിച   യ്യ ിേളില് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏര്തപ്ട്ടറ  അ ോ റ േിവ തത്ത ഒപ്ുേള് ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള് നിര്ബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള് 

സജോലി ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന ചുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതേോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം തചയ്യണീം.ആഴ്ചോവ ോനീം ഓസരോ 

ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജര് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേേള് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങിതക്കണ്ടോ ോണറ.  ുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്കറ 2 േിവ ത്തിനേീംസേമോസറണ്ടോ ോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്കോന് ചുമ ലയുള്ളസത്മറ്ിനോണറ.മസ്റ്റര് 

സറോളറ പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള് പോടില്ലോത്ത ോണറ. 

 ിരുത്തലുകള് കണ്ട മസ്റ്റര്ട ദറാള് :5251 ( Work code-LD/314844) 

ആതക  2 ഒപ്പുകള് തിരുത്തിയി്ുണ്ട്. 
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പരിദശാധിച്ച  മസ്റ്റര്ട ദറാളുകളില് എം.ബുക്ക്  നമ്പര്ട 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്ക് - 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്തപ്ടുത്തി തചയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമനറററ ബുക്കില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം,  ുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള് 

േോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്കറ തചയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള് സരഖതപ്ടുത്തി അ റ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്കു 

ന്ന ിനുള്ള  ുടര് നടപടിക്കറ  മര്പ്ിസക്കണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന 

 സ്തിേയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ റ ഗ്പേോരീം 

 യ്യോറോക്കുന്ന ബില്ലുേള് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട 

ചുമ ലയുള്ളവര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തചസയ്യണ്ട ോണറ. 

പരിദശാധിച്ച എം.ബുക്കുകളില് ഭരണഭാഷ് /ജനകീയ ഭാഷ്യില് 

വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട ്

ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ്ുണ്ട് . 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ് തെയ്തിരിക്കുന്നത് എഗ്ത 

അളവില് എന്നതിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല . ഇത് കാരണം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള 

പരിദശാധന ഗ്പാദയാഗികമല്ലാത്ത  ാഹെരയമാണ്.പഞ്ചായത്ത ്

ത ഗ്ക്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട് എന്നിവര്ട ബില്ലുകള് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള് തീയ്യതി ദരഖതപ്പടുത്തിയതായും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തചയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള് 

എടുക്കുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂര്തമനററ്റ  

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്കണ്ട ുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി 

അ ോ റ ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് 

സബോര്ഡറ  വോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്പ്തട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

ഗ്പസ്തു ത ദരഖ ഫയലില്സൂക്ഷിച്ചി്ുണ്്ട. 

13.പാ്ക്കരാര്ട, മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര ീതുകള്. 
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ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള് തചയ്യുേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്കറ  

പോട്ടത്തുേ നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്കറ ലഭിക്കുന്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്കറ അവര് സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്േുീം എന്ന ിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള് അനുവേിക്കോന് 

പോടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്കറ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്കുസമ്പോള് ഗ്പസ്തു   സരഖേള് നിര്ബന്ധമോണറ. 

 വേോരയ വയക്തിേളുതടസയോതപോ ുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്കുസമ്പോള്  

ആസ്തിേളുതട േ ര്ഘ േോല  ീംരക്ഷണീം 

ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയിബന്ധതപ്ട്ടവരുതട  മ്മ  പഗ് ീം,നിേു ി 

ര    ുേള് എന്നിവ ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

ഗ്പസ്തു ത ദരഖ ഫയലില്ബാധകമല്ല. 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റര് സറോളില് പണി തചയ്ത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്കറ  അനു ൃ മോയ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

 യ്യോറോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. അ ുസപോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള് 

ഉപസയോഗിക്കുേയോതണങ്കില് അ ിനറതറ ബില് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയറക്കുീം 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോക്കി ഗ്പസ്തു   സവജറ  ലിസ്റ്റിനറതറ സേോപ്ിഅ ോ റ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതടമസ്റ്റര്ട ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്  

ലിസ്റ്റുകള് ഫയലില് കാണാൻ ാധിച്ചി്ില്ല. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

 യ്യോറോക്കിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടരറമോര്ക്കുീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ േളിസലക്കറ പണീം 

അനുവേിചോല് അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓര്ഡര് 

സേോപ്ിഅ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഫണ്ട്ഗ്ടന് ര്ട 

ഓര്ടഡര്ട ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്കുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള് തവക്കുേയുീം സവണീം. 
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ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല 

ദഫാദ്ാകള് ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂര്ത്ത േരിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 

മുഴുവന് തചലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരിചു എന്നറ 

അനറഗ േരിചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതടഫയലുകളില് 

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള് വിലയറക്കറ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്കുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറവൌചറുേള് ബില്ലുേള് 

എന്നിവ അീംഗ േരിചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില്  തമറ്ീരിയല് 

ബില്ലുകള് ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള്മൂ തമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച 

  യ്യ ി,അവ ോനിച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് 

 ിരിതേ ലഭിച   യ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തചയ്ത   യ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി 

,ഗ്പ ിഡനറററ  എന്നിവര് അീംഗ േരിചറ േൂലിക്കറ അനുമ ി നല്േിയ   യ്യ ി 

എന്നിവ ഒപ്ുേള്  ഹി ീം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള 

സ്ലിപറആണി റ.  ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്കുന്ന ില് 

വ ഴ്ച വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവചോതണന്നറ മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്കുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള് 

ഗ്േമ േരിചിട്ടുള്ള റ. 

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട ഗ്പകാരം നിര്ടദദ്ദശിച്ചി്ുള്ള ഗ്പസ്തു ത ദരഖ 

കൃതയമായ ഒപ്പ്  ,തീയ്യതി ദരഖതപ്പടുത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്കോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ആവശയമോണറ , ഇ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ 

ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 
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21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള് ഉള്തക്കോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാര്ട്് ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പേോരീം ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്കോര് 

നിര്സേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതടഅവേോശങ്ങള്,  ോമൂഹയ 

പങ്കോളിത്തീം,പദ്ധ ി ആരീംഭമ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള് 

 ീംബന്ധിച വിവരങ്ങള് ,വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി 

റിസപ്ോര്ട്ടറ ,  ന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്  ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്ന ിനുമുള്ള ആധിേോരിേ സരഖേൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് സ റ്് ഡയറി കാണാൻ ാധിച്ചില്ല . 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്  ൂക്ഷിക്കുന്ന ിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

1. തതാഴില് കാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴില് േോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോര്ഡറ  അനുവേിച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണി റ, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ.  

'ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള് ,സയോഗങ്ങള്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ വോര്ഡറ   ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാരജിസ്റ്റര്ട  
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ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവര്ക്കറ ത ോഴില് അനുവേിച ിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്കണ്ട ോണറ 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്  ീംബന്ധിച 

വിവരങ്ങള്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന േോലയളവറ 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്കോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്കുേയോതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ുര   റ 

പരോ ിക്കോരനറ നല്േുേയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ുടര്നടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടറ ോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 

വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ തചയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടര് 

േോലയളവിസലക്കറ അീംഗ േരിക്കുേയുീം സവണ്ട ോണറ. 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്കിയിരിപ്റ,തചലവുേള് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച വിവരങ്ങള് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 
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ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  

2018-19 ാമ്പത്തീക വര്ടഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു ത വാര്ടഡില് 

ഉള്തപ്പ്താണ്. 

നിര്ടദദ്ദശങ്ങള്. 

• ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ പദ്ധ ി വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്കണ്ട ോണറ. 

• ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പേോരീം നിര്സേശിക്കുന്ന സരഖേള് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുേള് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കണീം. 

• ത ോഴില് അസപക്ഷേള് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിക്കുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്ററഗ്റ   റ നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണറ . 

• പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള് േ ര്ഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിര്സേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ 

ഓവര്  യര്മോര് നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്കുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്കിനറതറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര്   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്   ണല് 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്കില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തചയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

• പദ്ധ ി ആരീംഭമ റ്ിീംഗറ േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണറ. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 
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➢ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്കുേ. 

➢ സഗ്പോജേററ്റ  മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലുറപ്റഗ്ഗോമ ഭേള്,സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭേള് 

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുേ. 

➢ ഏല്പ്ിക്കുന്ന സജോലിേള് േൃ യ സയോതട പൂര്ത്ത േരിക്കുേ. 

➢ േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീംമസ്റ്റര് 

സറോളില്  ഒപ്ുേള് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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19-10-2019ന് 2.00 മണി മുതല് വാര്ടഡിതല നൂരിയ മഗ്േ യില് തവച്ച ് നടന്ന 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതരിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് 

റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള െര്ടച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ താതഴപ്പറയുന്ന 

തീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

• ത ോഴില് േോര്ഡറ   ിേചുീം  ൌജനയമോയി അസപക്ഷേര്ക്കറ ലഭയമോക്കുേ. 

• ത ോഴില് അസപക്ഷേള് പഞ്ചോയത്തില് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിചറ  

സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്േുേ.  

• വോര്ഡിതല ആക്ഷന് പ്ലോന് ഗ്പേോരമുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള് മോഗ് ീം ഏതറ്ടുക്കുേ. 

• ഗ്പവൃത്തി നടപ്ിലോക്കുന്ന ഓസരോ  സ്ഥലവുീം ഗ്പവൃത്തിേളുീം അളവുേളുീം 

എീം.ബുക്കില് സരഖതപ്ടുത്തുേ.  

• ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ോഴിലോളിേള്, വോര്ഡറ  തമമ്പര് നോട്ടുേോര് 

ഉള്പ്തട ഉള്ളവരുതട  നല്ല ഇടതപടലുേള് ഉണ്ടോക്കുേ. 

• സജോലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്  നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കുേ. 

• വിജിലന് റ  ഏന്ഡറ സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി അീംഗങ്ങള് പദ്ധ ിേള് 

വിലയിരുത്തുേയുീം ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം 

പഞ്ചോയത്തിനുീം നല്േുേ. 

• വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേള് ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേള് േോലോനു ൃ മോയി പു ുക്കുേ. 

• മസ്റ്റര് സറോളുേളില് അബദ്ധത്തില് വന്നുസപോേുന്ന  ിരുത്തലുേള്ക്കറ 

മ ിയോയ േോരണങ്ങള് േോണിചു അസപക്ഷ നല്േുേയുീം ഗ്പസ്തു   

അസപക്ഷയുതട സേോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കുേ. 

• മസ്റ്റര് സറോളില് ഒപ്ിട്ട സശഷ്ീം മോഗ് ീം സജോലി ആരീംഭിക്കുേ. 

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തുേ.  

• ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കുേ. 

•  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ആരീംഭിക്കുന്ന ിനറ 

മുമ്പറ  തന്ന സ്ഥോപിക്കുേ.   : 

 

 

 

 

                              അധയക്ഷ : 

സലോക്കറ  റിസ ോഴ്സറ സപഴ്സണ്: 


