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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്  റിദപ്പാർട്്  

വാർഡ് - 4 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്-കുറ്ററ്യാട്ടൂർ . 

 ദലാക്് - ഇരിക്കൂർ  

കണ്ണൂർ  ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 21.11.19. 

 മയം : 3 PM 

സ്ഥലം:ആനപ്പീടികയ്കറക്കറ സമീപം  

 

 

 

 

                                                                                  തയ്യാറാക്ിയത് , 

                                                                              സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ  ട ീം. 

                                                                                    ഇരിക്കൂർ സലോക്റ        

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ  നിയമീം – 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  ത ോസ റ്ി സേരളീം . 
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ആമുഖീം 

 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം കുറ്ററ്യാട്ടൂർ   

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിതല നാലാാം  വോർഡിൽ  2018-19  ോമ്പത്ത േ വർഷാം 

ഒേറസറ്ോബർ   മോ ീം മു ൽ  മോർച്ചറ വതര നടപ്ിലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തിേളുീം 

പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടറ  നിർവഹണ ഏജൻ ിയുതടയുീം 

 മൂഹത്തിനറതറയുീം ഭോഗത്തറ  നിന്നുള്ള ഇടതപടലുേളുീം   ോമൂഹയ 

പരിസശോധന നടത്തിയ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ  സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ  

സലോക്റ  റിസ ോഴ്സറ തപഴ്സനറതറ സന ൃ വത്തിൽ  ‘സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ  േരടറ 

റിസപ്ോർട്ടറ’  യ്യോറോക്ുേയുണ്ടോയി. ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോർട്ടറ 21-11-2019നറ 3:00 മണി 

മു ൽ  നിടുകുളാം  വോർഡിതല ആനപ്പീടികയ്കറക്കറ സമീപം  തവച്ചറ നടന്ന 

സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭയിൽ  അവ രിപ്ിക്ുേയുീം ചർച്ച തചയ്തറ 

പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ ആവശയമോയ   രുമോനങ്ങൾ  

സേതക്ോള്ളുേയുീം തചയ്തത്തിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ   യ്യോറോക്ിയ 

സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോർട്ടറ ആണറ ഇ റ. ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോർട്ടിൽ  സ ോഷ്യൽ  

ഓഡിറ്റ  േരടറ റിസപ്ോർട്ടറ , ഗ്ഗോമ ഭോ   രുമോനങ്ങൾ  എന്നിവ 

ഉൾ തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടറ.   

വോർഡിനറതറ വിേ നത്തിനുീം,  മൂഹത്തിനുീം പരിസ്ഥി ിക്ുീം 

ഗുണേരമോയ ര  ിയിലുീം പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങൾ  

നിലനിർത്തിതക്ോണ്ടുീം സപോരോയ്മേൾ  പരിഹരിച്ചുതേോണ്ടുീം മഹോത്മോഗോന്ധി 

സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയിൽ  

നടപ്ിലോക്ുന്ന ിനറ ഈ റിസപ്ോർട്ടറ   ഹോയേമോവതട്ട എന്നറ ഗ്പ യോശിച്ചു 

തേോണ്ടറ  മർപ്ിക്ുന്നു. 

 

സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ   

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

പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ  

 ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാർട്്  

വാർഡ് - 4 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്-  കുറ്ററ്യാട്ടൂർ  

ദലാക്് - ഇരിക്കൂർ  

കണ്ണൂർ  ജില്ല . 

 

 

                                                                            തയ്യാറാക്ിയത് , 

                                                                                സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ  ട ീം , 

ഇരിക്കൂർ സലോക്റ  

 

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

ത ോസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

 

         2005  പ്തീംബർ  5 നറ നിലവിൽ  വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയിൽ  നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്ന റ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങൾക്റ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

േോയിേ ത ോഴിൽ  ഉറപ്ു നൽേുേയുീം, അ ിലൂതട ഗ്ഗോമ ണ ജന യുതട 

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

പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ ലേറ ഷ്യീം 

തവക്ുന്നു. 

        ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 

മോ  േോലയളവിനുള്ളിൽ  നിർബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്ുേയോണറ ലേറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ി നിര്വഹണവുീം,ത ോഴിലോളിേൾക്റ ലഭിസക്ണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ   സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോർട്ടറ 

 യ്യോറോക്ുേയുീം തചയ്യുന്നു,  ുടര്ന്നറ ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു സചർത്തറ   

ഓഡിറ്റ    റിസപ്ോർട്ടറ അവ രിപ്ിക്ുേയുീം റിസപ്ോർട്ടിസേൽ  ചർച്ചതചയ്തു 

പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തു ന്ന ിനറ ആവശയമോയ  ുടര്നടപടിേള് 

നിര്സേശിക്ുേയുീം നടപ്ിലോക്ു േയുീം തചസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

വോര്ഡിതല 2018-19  ോമ്പത്ത േ വർഷ്ത്തിതല ഒേറസടോബർ  മു ൽ  മോർച്ചറ 

വതരയുള്ള േോലയളവിൽ  നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണറ സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്ിയിട്ടു ള്ള റ. ഇ ിനറതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ിൽ  

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റർ  പരിസശോധന, 

വോർഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ി ലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

 ന്ദർശിച്ചറ വിലയിരുത്തൽ , പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്ൾ , വോർഡിതല വിവിധ 

സമഖലയിൽ  ഗ്പവർത്തിക്ുന്നവർ  ത ോഴിലുറപ്റ  ത ോഴിലോളിേൾ  

എന്നിവരു മോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ 

സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ  േരടറ   റിസപ്ോർട്ടറ  യ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ള റ. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോർട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട ചർച്ചയറക്ുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി 

 മർപ്ിക്ുന്നു. 
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ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : േണ്ണൂർ       

സലോക്റ : ഇരിക്കൂർ     

വോർഡുേൾ   :  16 

വിസ്തൃ  ി  :        35.15 ച.േി.മ . 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ വോർഡറ  4 

ആതേ ത ോഴിൽ  

േോർഡുേൾ  

2487 187 

ആതേ ത ോഴിലോളിേൾ   3048 125 

SC ത ോഴില് േോർഡുേൾ  133 1 

SC ത ോഴിലോളിേൾ  46 1 

ST ത ോഴിൽ  േോർഡുേൾ  0 0 

ST ത ോഴിലോളിേൾ  0 0 

 

തപോ ു വിലയിരുത്തലുേൾ  

• വോർഡിതല േുടുീംബങ്ങൾക്റ ജ വി  മോർഗ്ഗീം തമച്ചതപ്ടുത്തോൻ  

 ോധിച്ചു. 

• േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ  ോധയമോയി. 

• പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേൾ  ഏതറ്ടുത്തറ  നടപ്ിലോക്ുന്നു. 

• മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേൾക്റ മുൻഗണന നൽേുന്നു. 

• വയക്തിഗ വുീം തപോ ു ആസ്തിേളുീം  ൃഷ്റട്ടിക്തപ്ട്ടിട്ടുണ്ടറ. 

• േുടിതവള്ള ക്ഷോമീം ലഘൂേരിക്ോൻ  പദ്ധ ിതേോണ്ടറ  ോധയമോയി. 

• ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങൾ   ീംരക്ഷിക്തപ്ടുന്നു.  

• പരിസശോധിച്ച ഗ്പവൃത്തിേളുതട അളവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ടെങ്കിലുാം ആരുണ്ടട സ്ഥലത്താണറ പ്രവൃത്തി നടന്നതറ എനറൻ 

എീം.ബുക്ിൽ  േോണോൻ   ോധിചില്ല. 

• നടപ്ിലോക്ിയ പദ്ധ ിേൾക്റ  ിറ്ി ൺ  ഇൻഫർ സമഷ്ൻ  സബോർഡറ  

എല്ലാപ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തുാം സ്ഥാരിച്ചിട്ടില്ല. 

• വോർഡിതല ആക്ഷൻ  പ്ലോനിൽ  ഉൾതപ്ട്ട ഗ്പവൃത്തിേൾ  ആണറ  

നടപ്ിലോക്ിയിട്ടുള്ള റ. 

• വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ   ർക്ുലർ  ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേൾ  േൃ യമോയി 

ഫയലിൽ   ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

• രജിസ്റ്ററുേൾ  േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങൾ  സചർത്തറ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ടറ. 
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• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തി ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

വിശേോീംശങ്ങൾ  ത ോഴിലോളിേതള അറിയിക്ോറുണ്ടറ.  

•  ജോഗ്ഗ ോ സമലറസനോട്ട  മി ി ഇടതപടലുേൾ  നടത്തുന്നുണ്ടറ. 

• പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശമായതിനാൽ കൃഷികൾ ഭാഗികമായി 

നശിച്ചുദരായിട്ടുെറ.  

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികൾ . 

1. ആനപ്പീടിക തരിശറ ഭൂമി കൃഷിക്കറ അനുയയ്കാജ്യമക്കൽ.വാർഡറ 4, 

LD/251726  

എം.ബുക്് നമ്പർ -08/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക- 1, 84, 200 തെലവായ തുക- 1, 79, 219 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-647 കൂലി,വാടക -1, 78, 219 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം- 0 കൂലി,വാടക - 0 

 ാധന വില - 0 CIB ദബാർഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം  

കാടറ വവട്ടിവെളിച്ചു വവയ്കറ്സ്റ്ററ 

50m, അകവല 

നിയേപിക്കുന്നതിനറ  

Area:4529.00m2 
4526.25m2 

ചിലവായ്ക തുക 
:20, 594.44 

തുക :20, 594.44 

കൃഷിക്കറ 

നിലവമാരുക്കുന്നതിനറ  

Area:4057.91m2 
4055.00m2 

ചിലവായ്ക തുക 
: 1, 45, 047.35 

തുക : 1, 45, 047.35 

വരമ്പറ നിർമ്മിക്കുന്നതിനറ  Area:57.53m3 
57.225m3 

ചിലവായ്ക തുക 
: 9692. 77 

ചിലവായ്ക തുക 
:9692.77 

                                വിലയ്കിരുെലുകൾ  

• വാർഡിവല വതാഴിലാളികൾക്കറ 647 വതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചു  

• നികുതി ഷീറ്റിൽ പറ്ഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയക്തികളുവട 

സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്പവൃെി നടന്നതായ്കി യമറ്റിനറവറ് സാനിധ്യെിൽ 

വിലയ്കിരുെി.  

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർയമഷൻ യ ാർഡറ് കാണാൻ സാധ്ിച്ചില്ല. 

•  തരിശായ്കി കിടന്ന പ്പയദശമായ്കിരുന്നു കൃഷിക്കറ 

ഉപയയ്കാഗവപ്പടുെിയ്കതറ.  

• കാർഷിക ഉൽപാദനം വർധ്ിപ്പിക്കാൻ സഹായ്കകമായ്ക 

പ്പവൃെിയ്കാണറ.  
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2.ആനപ്പീടിക പ്ഗൂപ്പറ് കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കൽ (153)-4, LD/329416  

എം.ബുക്് നമ്പർ -132/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക- 1, 45, 100 തെലവായ തുക- 1, 37, 392 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം-496 കൂലി,വാടക - 1, 37, 392 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാടറ വവട്ടിവെളിച്ചു വവയ്കറ്സ്റ്ററ 50m, 

അകവല നിയേപിക്കുന്നതിനറ  

Area:3568.65m2 
3537.00m2 

ചിലവായ്ക 

തുക : 16093.35 

ചിലവായ്ക 

തുക : 16093.35 

കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കുന്നതിനറ  Area:3358.45m2 

ചിലവായ്ക 

തുക : 1, 20, 
131.76 

ചിലവായ്ക 

തുക : 1, 20, 
131.76 

വിലയ്കിരുെലുകൾ  

• പ്പവൃെി സ്ഥലം കൃഷിയ്കറക്കറ ഉപയയ്കാഗവപ്പടുെിയ്കിട്ടുണ്ടറ.  

• വാർഡിവല വതാഴിലാളികൾക്കറ  496 വതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചു.  

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർയമഷൻ യ ാർഡറ്  കാണാൻ സാധ്ിച്ചില്ല.  

• നികുതി ഷീറ്റിൽ പറ്ഞ്ഞിട്ടുള്ള വയക്തി കളുവട സ്ഥലങ്ങളിൽ 

പ്പവൃെി നടന്നതായ്കി യമറ്റിനറവറ്  സാനിധ്യെിൽ 

വിലയ്കിരുെി.  

•  കാർഷിക ഉൽപാദനം വർധ്ിപ്പിക്കാൻ സഹായ്കകമായ്ക 

പ്പവൃെിയ്കാണറ.  

3.ആനപ്പീടിക ഖണ്ഡിക 5-ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടും ങ്ങളുവട 

ഭൂമിയ്കിൽ ജ്ല സംരേണ പ്പവൃെി (24)-4, WC/326891 

എം.ബുക്് നമ്പർ - 59/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക- 1, 42, 800.00 തെലവായ തുക- 1, 36, 007. 00 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം- 491 കൂലി,വാടക -1, 36, 007 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം- 0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  
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കാടറ വവട്ടിവെളിച്ചു വവയ്കറ്സ്റ്ററ 50m, 

അകവല നിയേപിക്കുന്നതിനറ 

Area:3689.05m2 
3655.00m2 

ചിലവായ്ക 

തുക : 16630.25 

ചിലവായ്ക 

തുക :16630.25 

മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കുന്നതിനറ  Area:47.91m3 

ചിലവായ്ക 

തുക  10802.38 

ചിലവായ്ക 

തുക : 10802.38 

വകാണ്ടൂർ പ്ടഞ്ചു നിർമ്മിക്കുന്നതിനറ  Area:55.25m3 

ചിലവായ്ക 

തുക : 12457.33 

ചിലവായ്ക 

തുക :12457.33 

വകാണ്ടൂർ  ണ്ടറ നിർമ്മിക്കുന്നതിനറ  Area:553.70m3 

ചിലവായ്ക 

തുക : 93784.94 

ചിലവായ്ക 

തുക : 93784.94 

വിലയ്കിരുെലുകൾ  

• മണ്ണറ ജ്ല സംരേണം ഉറ്പ്പറ വരുൊനും അതുവഴി 

പരിസ്ഥിതിക്കും സമൂഹെിനും ഗുണകരമായ്ക പ്പവൃെി.  

• നികുതി ഷീറ്റിൽ പറ്ഞ്ഞ വയക്തികളുവട   സ്ഥലങ്ങളിൽ 

പ്പവൃെി നടന്നതായ്കി ഗുണയഭാക്താക്കളുവടയ്കും വമറ്റിനറവറ്യ്കും 

സാന്നിധ്റെിൽ വിലയ്കിരുെി.  

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർയമഷൻ യ ാർഡറ് കാണാൻ സാധ്ിച്ചില്ല.  

• വാർഡിവല വതാഴിലാളികൾക്കറ  491 വതാഴിൽ ദിനം ലഭിച്ചു.  

4.നിടുകുളെറ് തരിശറ ഭൂമി കൃഷിക്കറ അനുയയ്കാജ്യമാക്കൽ (148)-4, 

LD/318823 

എം.ബുക്് നമ്പർ -64/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക- 1, 79, 00 തെലവായ തുക- 1, 71, 463.00 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം-619 കൂലി,വാടക - 1, 71, 463.00 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം-0 കൂലി,വാടക - 0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർഡ്  തുക - 0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാടറ വവട്ടിവെളിച്ചു വവയ്കറ്സ്റ്ററ 50m, 

അകവല നിയേപിക്കുന്നതിനറ 

Area:4187.50m2 
4128.00m2 

ചിലവായ്ക 

തുക : 18782.40 

ചിലവായ്ക 

തുക : 18782.40 

കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കുന്നതിനറ  Area:3772.84m2 
3633.00m2 

ചിലവായ്ക 

തുക : 1, 29, 
952.00 

ചിലവായ്ക 

തുക : 1, 29, 
952.00 
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വരമ്പറ നിർമ്മിക്കുന്നതിനറ  Area:119.07m3 

ചിലവായ്ക 

തുക :2, 01, 
168.08 

ചിലവായ്ക 

തുക : 2, 01, 
168.08 

 വിലയ്കിരുെലുകൾ 

•   കാർഷിക ഉൽപാദനം വർധ്ിപ്പിക്കാൻ സഹായ്കകമായ്ക 

പ്പവൃെിയ്കാണറ.  

• തരിശായ്കി കിടന്ന പ്പയദശമായ്കിരുന്നു കൃഷിക്കറ 

ഉപയയ്കാഗവപ്പടുെിയ്കതറ.  

• നികുതി ഷീറ്റിൽ പറ്ഞ്ഞ വയക്തികളുവട സ്ഥലെു പ്പവൃെി 

നടന്നതായ്കി യമറ്റിനറവറ് സാന്നിധ്യെിൽ വിലയ്കിരുെി.  

• വാർഡിവല വതാഴിലാളികൾക്കു 619 വതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചു.  

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർയമഷൻ യ ാർഡറ് കാണാൻ സാധ്ിച്ചില്ല.  

5.നിടുകുളെറ് പ്ഗൂപ്പറ് കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കൽ (151)-4, LD/324807 

എം.ബുക്് നമ്പർ -96/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക- 1, 23, 300 തെലവായ തുക- 98, 058 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം-354 കൂലി,വാടക - 98, 058 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർ ഡ്  തുക - 0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാടറ വവട്ടിവെളിച്ചു വവയ്കറ്സ്റ്ററ 50m, 

അകവല നിയേപിക്കുന്നതിനറ 

Area:1829.50m2 

ചിലവായ്ക  

തുക : 8324.23 

ചിലവായ്ക 

തുക : 8324.23 

 

കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കുന്നതിനറ  Area:1773.42m2 

ചിലവായ്ക  

തുക : 63, 
435.23 

ചിലവായ്ക 

തുക :  
63, 435.23 

വചളിയ്കിൽ 

പണിവയ്കടുക്കുന്നതിനുള്ള അധ്ിക 

വചലവറ  

Area:1773.42m2 

ചിലവായ്ക  

തുക : 12, 
679.95 

ചിലവായ്ക 

തുക : 
 12, 679.95 

വരമ്പറ നിർമിക്കുന്നതിനറ  Area:89.71m3 

ചിലവായ്ക 

തുക :15, 
194.66 

ചിലവായ്ക 

തുക  
15, 194.66 

വിലയ്കിരുെലുകൾ 

• കാർഷിക ഉൽപാദനം വർധ്ിപ്പിക്കാൻ സഹായ്കകമായ്ക 

പ്പവൃെിയ്കാണറ.  
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• പ്പവൃെി സ്ഥലം കൃഷിക്കറ ഉപയയ്കാഗവപ്പടുെിയ്കിട്ടുണ്ടറ.  

• നികുതി ഷീറ്റിൽ പറ്ഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയക്തികളുവട 

സ്ഥലങ്ങളിൽ  പ്പവൃെി നടന്നതായ്കി യമറ്റിനറവറ് 

സാന്നിധ്യെിൽ വിലയ്കിരുെി. 

• വാർഡിവല വതഴിലാളികൾക്കറ 354 വതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചു.  

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർയമഷൻ യ ാർഡറ് കാണാൻ സാധ്ിച്ചില്ല.  

6.നിടുകുളെറ ഖണ്ഡിക 5- ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടു ങ്ങളവട 

ഭൂമിയ്കിൽ മഴകുഴി, കയ്യാല പ്പാവൃെി, വാർഡറ -4, WC/320165 

എം.ബുക്് നമ്പർ -38/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക- 1, 64, 200 തെലവായ തുക- 1, 32, 406 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം-478 കൂലി,വാടക - 1,  32, 406 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം-0 കൂലി,വാടക - 0 

 ാധന വില - 0 CIB ദബാർഡ്  തുക - 0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാടറ വവട്ടിവെളിച്ചു വവയ്കറ്സ്റ്ററ 50m, 

അകവല നിയേപിക്കുന്നതിനറ 

Area  
3167.80m2 
3163.00m2 

തുക :14391.65 

തുക :14391.65 

മഴ ക്കുഴി  നിർമിക്കുന്നതിനറ  
 

വകാണ്ടുർ പ്ടഞ്ചറ നിർമിക്കുന്നതിനറ  

 

Area 
139.06m3 
Area 
52.78m3 
Total area  
191.84m3 

തുക :43253.15 

തുക :43253.15 

യകാണ്ടുർ  ണ്ടറ നിർമിക്കുന്നതിനറ  Area  
429.52m3 

തുക :72751.89 

തുക :72751.89 

വിലയ്കിരുെലുകൾ  

• മണ്ണറ ജ്ല സംരേണം ഉറ്പ്പറ വരുൊനും അതുവഴി 

പരിസ്ഥിതിക്കും സമൂഹെിനും ഗുണകരമായ്ക പ്പവൃെി.  

• നികുതി ഷീറ്റിൽ പറ്ഞ്ഞ വയക്തി കളുവട സ്ഥലങ്ങളിൽ 

പ്പവൃെി നടന്നതായ്കി ഗുണയഭാക്താക്കളുവടയ്കും യമറ്റിനറവറ്യ്കും 

സാന്നിധ്യെിൽ വിലയ്കിരുെി.  

• വാർഡിവല വതാഴിലാളികൾക്കറ  478 വതാഴിൽ ദിനം ലഭിച്ചു.  

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർയമഷൻ യ ാർഡറ് കാണാൻ സാധ്ിച്ചു.  

7.പാതിരിയ്കാട്ടറ വയ്കൽ തരിശറ ഭൂമി കൃഷിക്കറ അനുയയ്കാജ്യമാക്കൽ (150)4, 

LD/324803 
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എം.ബുക്് നമ്പർ -98/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-  1, 48, 900 തെലവായ തുക- 1, 42, 932 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം- 516 കൂലി,വാടക - 1, 42, 932 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം- 0 കൂലി,വാടക - 0 

 ാധന വില - 0 CIB ദബാർഡ്  തുക - 0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാടറ വവട്ടിവെളിച്ചു വവയ്കറ്സ്റ്ററ 50m, 

അകവല നിയേപിക്കുന്നതിനറ 

Area: 3554.75m2 
3461.50m2 

ചിലവായ്ക 

തുക : 15, 
749.83 

ചിലവായ്ക 

തുക :15, 749.83 

കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കുന്നതിനറ  Area: 3458.42m2 
3064.75m2 

ചിലവായ്ക 

തുക : 1, 09, 
626.11 

ചിലവായ്ക 

തുക :  
1, 09, 626.11 

വരമ്പറ നിർമ്മിക്കുന്നതിനറ  Area:87.02m2 

ചിലവായ്ക 

തുക : 
14, 739.45  

 

ചിലവായ്ക 

തുക :  
14, 739.45 

വിലയ്കിരുെലുകൾ  

• നികുതി ഷീറ്റിൽ പറ്ഞ്ഞ വയക്തി കളുവട സ്ഥലങ്ങളിൽ 

പ്പവൃെി നടന്നതായ്കി  യമറ്റിനറവറ് സാന്നിധ്യെിൽ 

വിലയ്കിരുെി.  

•   വാർഡിവല വതാഴിലാളികൾക്കറ  516 വതാഴിൽ ദിനം ലഭിച്ചു.  

•   സിറ്റിസൺ ഇൻഫർയമഷൻ യ ാർഡറ് കാണാൻ സാധ്ിച്ചില്ല.  

•    കാർഷിക ഉൽപാദനം വർധ്ിപ്പിക്കാൻ സഹായ്കകമായ്ക 

പ്പവൃെിയ്കാണറ.  

• തരിശായി കിടന്ന പ്രദേശ മായിരുന്നു കൃഷിക്ക് 
ഉരദയാഗപ്പെടുത്തിയത്.  

8.യചാല പ്ഗൂപ്പറ് കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കൽ (152)-4, LD/329413 

എം.ബുക്് നമ്പർ -133/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക- 1, 36, 900 തെലവായ തുക- 1, 27, 420 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം- 460 കൂലി,വാടക - 1, 27, 420 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ  േിനം- 0 കൂലി,വാടക - 0 

 ാധന വില - 0 CIB ദബാർഡ്  തുക - 0 

അളവുകൾ :- 
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ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാടറ വവട്ടിവെളിച്ചു വവയ്കറ്സ്റ്ററ 50m, 

അകവല നിയേപിക്കുന്നതിനറ 

Area: 3425.00m2 
3373.00m2 

ചിലവായ്ക 

തുക :  
15, 347.15 

ചിലവായ്ക 

തുക :  
15, 347.15 

കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കുന്നതിനറ  Area: 3134.39m2 

ചിലവായ്ക 

തുക :  
1, 21, 117.13 

ചിലവായ്ക 

തുക :  
1, 21, 117.13 

വിലയ്കിരുെലുകൾ 

• നികുതി ഷീറ്റിൽ പറ്ഞ്ഞ വയക്തി കളുവട സ്ഥലങ്ങളിൽ 

പ്പവൃെി നടന്നതായ്കി  യമറ്റിനറവറ് സാന്നിധ്യെിൽ 

വിലയ്കിരുെി.  

• വാർഡിവല വതാഴിലാളികൾക്കറ  460 വതാഴിൽ ദിനം ലഭിച്ചു.  

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർയമഷൻ യ ാർഡറ് കാണാൻ സാധ്ിച്ചു .  

• പ്രവൃത്തി കൃഷിക്ക് ഉരദയാഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
•   കാർഷിക ഉൽപാദനം വർധ്ിപ്പിക്കാൻ സഹായ്കകമായ്ക 

പ്പവൃെിയ്കാണറ.  

വിലയിരുത്തലുകൾ - 

1.  പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്ണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ  

s.

n

o 

രജിസ്റ്റർ  ദപര ് പരി

ദശാ

ധന

യ്ക്് 

ലഭയ

ത 

കാലാനു ൃതമായ 

വിവരങ്ങളുതട 

സ്ഥിതി. 

1 വതാഴിൽ കാർഡറ രജ്ിസ്റ്റർ  ലഭി

ച്ചു  

പൂർണ്ണം 

2 പ്ഗാമസഭ രജ്ിസ്റ്റർ  ലഭി

ച്ചില്ല  

 

3 വതാഴിൽ അയപേ രജ്ിസ്റ്റർ  ലഭി

ച്ചു  

പൂർണ്ണം  

4 പ്പവൃെി രജ്ിസ്റ്റർ  ലഭി

ച്ചു  

പൂർണ്ണം 

5 ആസ്തി രജ്ിസ്റ്റർ  ലഭി

ച്ചില്ല  

 

6 പരാതി രജ്ിസ്റ്റർ  ലഭി

ച്ചില്ല  

 

7 വമറ്റീരിയ്കൽ രജ്ിസ്റ്റർ  ലഭി

ച്ചു  

പൂർണ്ണം 
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2. വാർഡിതല  ാമൂഹയ പരിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷൻ  പ്ലാനിതല വിവരങ്ങൾ . 

s.no ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപര ് ആക്ഷന് 

പ്ലാന് 

ഗ്കമനമ്പ

ർ  

1 ആനപ്പീടിക തരിശറ ഭൂമി കൃഷിക്കറ 

അനുയയ്കാജ്യമക്കൽ.വാർഡറ 4, LD/251726  

 

149 

2 ആനപ്പീടിക പ്ഗൂപ്പറ് കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കൽ (153)-4, 
LD/329416  

153 

3 ആനപ്പീടിക ഖണ്ഡിക 5-ൽ പരാമർശിക്കുന്ന 

കുടും ങ്ങളുവട ഭൂമിയ്കിൽ ജ്ല സംരേണ 

പ്പവൃെി (24)-4, WC/326891 

124 

4 നിടുകുളെറ് തരിശറ ഭൂമി കൃഷിക്കറ 

അനുയയ്കാജ്യമാക്കൽ (148)-4, LD/318823 

148 

5 നിടുകുളെറ് പ്ഗൂപ്പറ് കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കൽ (151)-4, 
LD/324807 

151 

6 നിടുകുളെറ ഖണ്ഡിക 5- ൽ പരാമർശിക്കുന്ന 

കുടു ങ്ങളവട ഭൂമിയ്കിൽ മഴകുഴി, കയ്യാല 

പ്പാവൃെി, വാർഡറ -4, WC/320165 

122 

7 പാതിരിയ്കാട്ടറ വയ്കൽ തരിശറ ഭൂമി കൃഷിക്കറ 

അനുയയ്കാജ്യമാക്കൽ (150)4, LD/324803 

150 

8 യചാല പ്ഗൂപ്പറ് കൃഷിക്കറ നിലവമാരുക്കൽ (152)-4, LD/329413 152 

 

3. പരിദശാധിച്ച  (എണ്ണം)ഫയളുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരം  ൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ള ദരഖകളുതട വിവരങ്ങള്- 

 സരഖേള് ലഭയമോയ 

ഫയലുേളു

തട എണ്ണീം 

1 േവര് സപജറ 5 

2 തചക്റ ലിസ്റ്ററ 0 

3 ആക്ഷന് പ്ലോന് സേോപ്ി  0 

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സേോപ്ി 8 

5  ോസങ്ക ിേ അനുമ ി സരഖ 8 

6 ഭരണോനുമ ി സരഖ 8 

7  ീംസയോജി  പദ്ധ ി വിവരങ്ങള് 0 

8  ത ോഴില് അസപക്ഷേള് 0 

9 വര്ക്റ  അസലോസക്ഷ്ന് സരഖ  0 

10 മസ്റ്റരറസറോള്  8 

11 തമഷ്രറതമനററ്റ  ബുക്റ  8 

12 തമറ്ിരിയല് വോങ്ങല്   രുമോനീം സേോപ്ി  0 

13 സവജറ  ലിസ്റ്ററ  8 
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14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ര് ഓരറഡര് സേോപ്ി(FTO)  0 

15 തമറ്ിരിയലറബില്,വൌച്ചര് 0 

16 പോട്ടക്ർ രസീതുകൾ  8 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല സഫോസട്ടോേള്  0 

18 ഗ്പവൃത്തി പൂരറത്ത േരണ  ോക്ഷയപഗ് ീം. 8 

19 മസ്റ്റരറസറോള് മൂതമനറററ സ്ലിപറ  8 

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ 0 

21 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോരറട്ടറ   0 

22 സ റ്റ ഡയറി 8 

 22.a. പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ  8 

 22.b. VMC റിസപ്ോർട്ടറ 

അീംഗങ്ങള്: 

8 

 22.c. ന്ദരറശേ േുറിപ്ുേള് 

 ന്ദരറശേര്: 

8 

 

 

4. പരിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റർ 

ദറാൾ വിലയിരുത്തലുകൾ . 

 

വർക്്  ദകാഡ് : LD/251726 

മസ്റ്റർ  

ദറാൾ 

നമ്പ

ർ  

ആ

തക 

തതാ

ഴി

ൽ  

േിനം 

ദവത

നം-

വാടക 

ഉൾ പ്പ

തട  

B
D

O
  
ീ
ല്
 

,ഒ
പ്പ
്   

G
P

  
ീ
ല്
, 

ഒ
പ്പ
്  

തിരുത്തലുകൾ   

547 192 53, 184 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

548 158 43766 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

1175 186 51, 522 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

1739 107 29, 639 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

1874 4 1108 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

 

വർക്്  ദകാഡ് : LD/329416 

മസ്റ്റർ  

യറ്ാൾ 

നമ്പർ 

ആ

വക 

വതാ

ഴി

ൽ  

ദിനം 

യവത

നം-

വാടക 

ഉൾപ്പ

വട 

BDO 

സീ

ൽഒ

പ്പറ  

GP 

സീ

ൽ, 

ഒപ്പറ 

തിരുെലുകൾ 
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8268 232 64264 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

8328 26 7202 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

8458 4 1108 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

8269 195 54015 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

8329 32 8864 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

8459 7 2939 ഉണ്ടറ  ഉ

ണ്ടറ  

ഇല്ല  

 

വർക്്  ദകാഡ് : WC/326891 

മസ്റ്റർ  

യറ്ാൾ 

നമ്പർ 

ആ

വക 

വതാ

ഴി

ൽ  

ദിനം 

യവത

നം-

വാടക 

ഉൾപ്പ

വട 

BDO 

സീ

ൽഒ

പ്പറ  

GP 

സീ

ൽ, 

ഒപ്പറ 

തിരുെലുകൾ 

3301 222 61, 494 ഉണ്ടറ  ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല  

3302 269 74, 513 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല  

 

വർക്്  ദകാഡ് : LD/318823 

മസ്റ്റർ  

യറ്ാൾ 

നമ്പർ 

ആ

വക 

വതാ

ഴി

ൽ  

ദിനം 

യവത

നം-

വാടക 

ഉൾപ്പ

വട 

BDO 

സീ

ൽഒ

പ്പറ  

GP 

സീ

ൽ, 

ഒപ്പറ 

തിരുെലുകൾ 

3524 137 37949 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

3525 133 36841 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

4178 161 44597 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

4179 170 47090 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

3647 9 2493 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

3646 9 2493 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

 

വർക്്  ദകാഡ് :  LD/324807 
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മസ്റ്റർ  

യറ്ാൾ 

നമ്പർ 

ആ

വക 

വതാ

ഴി

ൽ  

ദിനം 

യവത

നം-

വാടക 

ഉൾപ്പ

വട 

BDO 

സീ

ൽഒ

പ്പറ  

GP 

സീ

ൽ, 

ഒപ്പറ 

തിരുെലുകൾ 

5383 162 44874 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

5384 192 53184 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

 

വർക്്  ദകാഡ് : WC/320165 

മസ്റ്റർ  

യറ്ാൾ 

നമ്പർ 

ആ

വക 

വതാ

ഴി

ൽ  

ദിനം 

യവത

നം-

വാടക 

ഉൾപ്പ

വട 

BDO 

സീ

ൽഒ

പ്പറ  

GP 

സീ

ൽ, 

ഒപ്പറ 

തിരുെലുകൾ 

1171 103 28531 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

1172 192 53184 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

2156 149 41273 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

2431 88 24376 ഉണ്ടറ  ഉ

ണ്ടറ  

ഇല്ല  

 

 

വർക്്  ദകാഡ് : LD/324803 

മസ്റ്റർ  

യറ്ാൾ 

നമ്പർ 

ആ

വക 

വതാ

ഴി

ൽ  

ദിനം 

യവത

നം-

വാടക 

ഉൾപ്പ

വട 

BDO 

സീ

ൽഒ

പ്പറ  

GP 

സീ

ൽ, 

ഒപ്പറ 

തിരുെലുകൾ 

5381 238 65926 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

5469 2 554 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

5382 263 72851 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

5470 6 1665 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

5580 7 1939 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 
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വർക്്  ദകാഡ് : LD/329413 

മസ്റ്റർ  

യറ്ാൾ 

നമ്പർ 

ആ

വക 

വതാ

ഴി

ൽ  

ദിനം 

യവത

നം-

വാടക 

ഉൾപ്പ

വട 

BDO 

സീ

ൽഒ

പ്പറ  

GP 

സീ

ൽ, 

ഒപ്പറ 

തിരുെലുകൾ 

8167 177 49029 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല  

8168 135 37395 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

9291 148 40996 ഉണ്ടറ ഉ

ണ്ടറ 

ഇല്ല 

  

അവകാശാധിഷ്ടിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

അവേോശങ്ങൾ  ലഭയ  വിലയിരുത്തല് 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 േിവ ത്തിനേീം 

 ൌജനയമോയി ത ോഴിൽ  േോർഡറ  

ലഭിക്ൽ  

ഇല്ല സഫോസട്ടോയറക്റ  ുേ 

തചലവോേുന്നു. 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 േിവ ത്തിനേീം 

ത ോഴിൽ  ലഭിക്ൽ/ ത ോഴിലില്ലോയ്മ 

സവ നീം 

ഉണ്ടറ ണ്ടതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനാം 

ലഭിദക്കെ സാഹചരയാം 

ഉൊയിട്ടില്ല  

 ർക്ോർ  ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമീം 

േൂലി ലഭിക്ൽ  

ഉണ്ടറ ഫെറ് ലഭിക്കാത്തതറ ണ്ടകാെറ 

ഇദപാൾ കൂലി വവകുന്നു.  

15 േിവ ത്തിനേീം േൂലി ലഭിക്ല്/ 

സവേിക്ുന്ന േിവ ങ്ങള്ക്റ പിഴ  

ഇല്ല  ർക്ോർ  ഫണ്ടറ  

വേയിരു ോത്ത റ േോരണീം 

ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തുവോനുള്ള 

അവേോശീം 

ഉണ്ടറ രങ്കാളികളാകുന്നു  

5 േിസലോമ റ്ർ  ഉള്ളിൽ  

സജോലി/യോഗ് ോേൂലി 

ഉണ്ടറ ലഭിയക്കണ്ട സാഹചരയം ഇല്ല  

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ആവശയമോയ  

അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങൾ -ഫസ്റ്ററ 

എയ്ടറ, ണല്,േുടിതവള്ളീം 

ഉണ്ടറ സുരക്ഷാ ഉരകരണങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നില്ല.  

 മയ ബന്ധി മോയി പരോ ി പരിഹോരീം ഉണ്ടറ പരോ ിതപ്ട്ടിട്ടില്ല. 

ചിേില്സോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ ആവശയമോയി വന്നിട്ടില്ല. 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  നടത്തുവോന് 

അവേോശീം  

ഉണ്ടറ ണ്ടതാഴിലാളികൾ,  ദമറ്ററ  

എന്നിവർ  പങ്കോളിേളോയി 

 

1. ത ോഴില് േോരറഡുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

 ത ോഴില് േോര്ഡറ  ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 
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േോര്ഡിനറ അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം  ിേച്ചുീം 

ത ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോര്ഡറ  ലഭയമോക്ണതമന്നറ അനുശോ ിക്ുന്നു. 

േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് േോര്ഡറ  ത ൌജനയമോയി പു ുക്ി 

നല്സേണ്ട ുമോണറ. ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് േോര്ഡറ  സേവശീം 

തവക്ോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്റ മോഗ് മോണറ, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്ുവോന് പോടുള്ള ല്ല. 

2. തതാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴില് േോര്ഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തചയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  

ഏത ോരു േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ്ധ േോയിേ ത ോഴിലിനറ അവേോശമുണ്ടറ, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  

അസപക്ഷ നല്േിയോല് സേപ്റ്ു രശ  റ നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം 

ത ോഴില്  ലഭയമോക്ണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്ുന്നു. 

3. തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്നതമന്നുണ്ടറ. വോര്ഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്റ ത ോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനുവേിതക്ണ്ട ുണ്ടറ.  

4. തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം; 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം ലഭിക്ോന് അവേോശമുണ്ടറ.   

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

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

പൂര്ത്തിയോേുന്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 271േൂലി 

ഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )   ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്റ ലഭിക്ണീം. 

5. തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്റ അവേോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്ൂട്ട ല ചര്ച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

ത ോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേില് നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള് മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്തപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

6. യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്റ  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലോമ റ്ര് ചുറ്ളവില് 

ത ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്ു പുറത്തു  

ത ോഴില് തചസയ്യണ്ട  ോഹചരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 
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ഗ്പവൃത്തിേള് പൂര്ത്ത േരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോര്ഡിനറ പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേള്ക്റ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്ോന് പോടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല് 

 ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട  ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഏര്തപ്ടുസമ്പോള്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്    എന്നിവ സ ോഴിലുറപ്ു 

നിയമഗ്പേോരീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി ത ോഴിലോളിേള്ക്റ  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

8. ദവതനം ലഭയമാക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

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

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്ൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവേോശമുണ്ടറ. 

 

9.  പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ റ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണറ, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്  വ േരിച്ചു  പരോ ിക്ോരനറ സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്േുേയുീം  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോ ിക്ോരനറ മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണറ. പരോ ിേള് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള സടോള് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

തപോ ുജനങ്ങള്ക്റ േോണോവുന്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്ണ്ട ുണ്ടറ .  

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

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

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ട ുണ്ടറ. ഏതറ്ടുത്തു തചയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്  ീംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്ുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ സജോലിക്ിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്റ ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുേയോതണങ്കില് ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള് 2(5)ഗ്പേോരവുീം അദ്ധയോയീം 9 തല പരോമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം ചിേില് ോ തചലവുേളുതട സരഖേള്  മര്പ്ിക്ുന്ന 

മുറയറക്റ  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്റ  അനുവേിച്ചു തേോടുസക്ണ്ട ോണറ. 

12.പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധ ി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു 

മുമ്പറ പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ റ  അനുവേിച്ച 
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ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്, ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തചസയ്യണ്ട അളവുേള്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവുേള് എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്തളയുീം  

സബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോര്ഡറ  തമമ്പര്, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുതട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏത നറേിലുീം തപോ ു ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സചര്ക്ുേയുീം േോരയങ്ങള് വിശേ േരിക്ുേയുീം 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള് സ റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  തചസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണിട്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓസരോ വോര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്ുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ 

ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്ുീം നിര്വഹണ ഏജന് ിക്ുീം 

നല്േുന്ന ിനുമോയി വോര്ഡിതല തപോ ുഗ്പവര്ത്തേതര ഉള്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ട ോണറ. വോര്ഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വര്ഗ്ഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള് ആസക്ണ്ട ോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണറ. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് ഏത ോരോള്ക്ുീം  ന്ദരറശിക്ോ വുന്ന ുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്പ്തട പരിസശോധിക്വുന്ന ുമോണറ.ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശേരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങള് സ റ്റ  ഡയറിയിതല 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ. അ ുതേോണ്ടറ 

 തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്ണീം. 

15.ദറാ ് ഗാര് േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള് േടമേള് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച തചയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ീം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്റ ക്ലോ റ   ീംഘടിപ്ിതക്ണ്ട ോണറ. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തചയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേള് 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേറ  

അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ുജനങ്ങള്ക്റ േോണോ 

വുന്ന ര  ിയില് നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്ണീം. 
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ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ചറ വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് േൃ യമോയ നിര്സേശങ്ങള് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര് ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവര് 

സപജില് ഉള്തക്ോള്ളിക്ന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.  

2.തെക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തചക്റ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.   

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്ണ 

തമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്തപ്ടുന്ന  

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

 ോധോരണക്ോരോയ ഏത ോരോള്ക്ുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

5. ാദേതികാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ി പരിസശോധിച്ചറ അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്റ ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് 

മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 
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7.കണ്വര്ജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്ോരിനറതറ ഏത നറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്റ,േൃഷ്ി 

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

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ 

സരഖേള് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ-  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടറ  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന ിനു മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്റ ലഭയമോക്ോന് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

ഇ റ ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞ റ 14 േിവ ീം  ുടര്ച്ചയോയി സജോലി തചയ്യുന്ന ിനറ 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്  ഉള്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോണറ സവണ്ട റ   

9.വര്ക്്  അദലാദക്ഷ്ന് 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റര് സറോളറ  യ്യോറോക്ുന്ന ിനുള്ള നടപടിേള്ക്റ 

ശുപോര്ശ തചയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്തപ്ട്ടവര്ക്റ ഈ 

ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള് നല്േുേയുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റര് ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങള് ഉള്തപ്ടുത്തി സലോക്റ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്ുന്ന റ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം 

ചുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോര്ക്റ മസ്റ്റര് സറോള് സേമോറോവുന്ന ോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ ഗ്പേോരീം അനുവേിച്ച   യ്യ ിേളില് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏര്തപ്ട്ടറ  അ ോ റ േിവ തത്ത ഒപ്ുേള് ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള് നിര്ബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള് 

സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  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 

വോങ്ങിതക്ണ്ടോ ോണറ.  ുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്റ 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോ ോണറ.ഗ്പവൃത്തി 
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സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്ോന് ചുമ ലയുള്ള റ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള് പോടില്ലോത്ത ോണറ. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്് - 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്തപ്ടുത്തി തചയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമനറററ ബുക്ില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം,  ുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള് 

േോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്റ തചയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള് സരഖതപ്ടുത്തി അ റ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്ു 

ന്ന ിനുള്ള  ുടര് നടപടിക്റ  മര്പ്ിസക്ണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന 

 സ്തിേയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ റ ഗ്പേോരീം 

 യ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലുേള് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട 

ചുമ ലയുള്ളവര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തചസയ്യണ്ട ോണറ. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തചയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്റ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള് 

എടുക്ുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂര്തമനററ്റ  

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്ണ്ട ുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്റ ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി 

അ ോ റ ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ.  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് 

സബോര്ഡറ  വോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്പ്തട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാട്ക്രാര് , മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര ീതുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള് തചയ്യുേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്റ  

പോട്ടത്തുേ നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്റ ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്റ അവര് സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്േുീം എന്ന ിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള് അനുവേിക്ോന് 

പോടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്റ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്ുസമ്പോള് ഗ്പസ്തു   സരഖേള് നിര്ബന്ധമോണറ.  

 വേോരയ വയക്തിേളുതടസയോ തപോ ുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്ുസമ്പോള്  

ആസ്തിേളുതട േ ര്ഘ േോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയി 
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ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മ  പഗ് ീം, നിേു ി ര    ുേള് എന്നിവ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റര് സറോളില് പണി തചയ്ത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്റ  അനു ൃ മോയ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

 യ്യോറോസക്ണ്ട ുണ്ടറ. അ ുസപോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള് 

ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് അ ിനറതറ ബില് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയറക്ുീം 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോക്ി ഗ്പസ്തു   സവജറ  ലിസ്റ്റിനറതറ സേോപ്ി അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ര് ഓര്ഡര്.  

 യ്യോറോക്ിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടരറമോര്ക്ുീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്ൌണ്ടറ േളിസലക്റ പണീം 

അനുവേിച്ചോല് അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓര്ഡര് സേോപ്ി 

അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

16.മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല ദഫാദട്ാകള് 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള് തവക്ുേയുീം സവണീം. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂര്ത്ത േരിക്ുന്ന മുറയറക്റ 

മുഴുവന് തചലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരിച്ചു എന്നറ  

അനറഗ േരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ.  

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്റ ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള് വിലയറക്റ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ വൌച്ചറുേള് ബില്ലുേള് 

എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

19.മസ്റ്റര് ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച   യ്യ ി, 

അവ ോനിച്ച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില്  ിരിതേ 

ലഭിച്ച   യ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തചയ്ത   യ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി ,ഗ്പ ിഡനറററ  

എന്നിവര് അീംഗ േരിച്ചറ േൂലിക്റ അനുമ ി നല്േിയ   യ്യ ി എന്നിവ 
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ഒപ്ുേള്  ഹി ീം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണി റ.  

ത ോഴിലോളിേള്ക്റ യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചോതണന്നറ മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള് 

ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദട്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ആവശയമോണറ , ഇ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള് ഉള്തക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം  ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, 

പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്  ീംബന്ധിച്ച 

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. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്  ൂക്ഷിക്ുന്ന ിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

1. തതാഴില് കാര്ഡ്  രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴില് േോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോര്ഡറ  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണി റ, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര് . 



26 
 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള് ,സയോഗങ്ങള്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ വോര്ഡറ   ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവര്ക്റ ത ോഴില് അനുവേിച്ച ിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്ണ്ട ോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന േോലയളവറ 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്ോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുേയോതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ു ര   റ 

പരോ ിക്ോരനറ നല്േുേയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ുടര്നടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടറ ോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 

വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ തചയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടര് 

േോലയളവിസലക്റ അീംഗ േരിക്ുേയുീം സവണ്ട ോണറ. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിരിപ്റ,തചലവുേള് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

നിര്ദേശങ്ങള്. 

• ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ പദ്ധ ി വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്ണ്ട ോണറ. 

• ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. 
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• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം നിര്സേശിക്ുന്ന സരഖേള് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുേള് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്റ ലഭയമോക്ണീം. 

• ത ോഴില് അസപക്ഷേള് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിക്ുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്റ്റ ര   റ നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണറ . 

• പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള് േ ര്ഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിര്സേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്റ 

ഓവര്  യര്മോര് നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്ുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്ിനറതറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര്   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്   ണല് 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്ില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തചയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണറ. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്ുേ. 

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

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്ുേ. 

➢ ഏല്പ്ിക്ുന്ന സജോലിേള് േൃ യ സയോതട പൂര്ത്ത േരിക്ുേ. 

➢ േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റര് 

സറോളില്  ഒപ്ുേള് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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21/11 /2019ന് 3 : മണി മുതൽ   വാർഡിതല   ആനയപ്പടികയ്കറക്കറ സമീപം 

വച്ചു  നടന്ന ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയിൽ  അവതരിപ്പിച്ച 

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാർട്ിദേലുള്ള െർച്ചയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഗ്ഗാമ ഭ താതഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

• ത ോഴിൽ  േോർഡറ  സഫോസട്ടോ ഉൾപ്തട  ിേച്ചുീം  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോക്ുേ. 

• ത ോഴിൽ  അസപക്ഷേൾ  പഞ്ചോയത്തില് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ിൽ  

 വ േരിച്ചറ  സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നൽേുേ.  

• ഗ്പവൃത്തി നടപ്ിലോക്ുന്ന ഓസരോ  സ്ഥലവുീം ഗ്പവൃത്തിേളുീം 

അളവുേളുീം എീം.ബുക്ിൽ  സരഖതപ്ടുത്തുേ.  

• ഗ്പവൃത്തിേൾ  േതണ്ടത്തുന്ന ിൽ  ത ോഴിലോളിേൾ , വോർഡറ  തമമ്പർ  

നോട്ടുേോർ  ഉൾപ്തട ഉള്ളവരുതട  നല്ല ഇടതപടലുേൾ  ഉണ്ടോക്ുേ. 

• സജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങൾ   

നിർവഹണ ഏജൻ ി ത ോഴിലോളിേൾക്റ ലഭയമോക്ുേ. 

• വിജിലൻ റ  ഏൻഡറ സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി അീംഗങ്ങൾ  പദ്ധ ിേൾ  

വിലയിരുത്തുേയുീം ആവശയമോയ നിർസേശങ്ങൾ  

ത ോഴിലോളിേള്ക്ുീം പഞ്ചോയത്തിനുീം നൽേുേ. 

• വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ   ർക്ുലർ  ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേൾ  ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിക്ുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേൾ  േോലോനു ൃ മോയി പു ുക്ുേ. 

• മസ്റ്റർ  സറോളിൽ  ഒപ്ിട്ട സശഷ്ീം മോഗ് ീം സജോലി ആരീംഭിക്ുേ. 

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തുേ.  

• ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ുേ. 

•  ിറ്ി ണ് ഇൻഫർ സമഷ്ൻ  സബോർഡറ  ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനറ മുമ്പറ  തന്ന സ്ഥോപിക്ുേ. 


