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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്ട്്  

വാര്ടഡ് -12 തെമ്മാടം  

കുറ്യാ്ൂര്ട  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കൂര്ട ദലാക്ക്  

കണ്ണൂര്ട ജില്ല . 

 

 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

                                                                                ബിജു . സീ കെ  

            ബ്ലോക്ക  റിബ്സോഴ് സക ബ്േഴ് സണ് ,ഇരിക്ൂര് . 

മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ക ോഴിലുറപ്ക  നിയമം – 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  കസോസസറ്ി ബ്െരളം . 
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ആമുഖം 

 

         2005 സപ്തംബര് 5 നക നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണക മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ 

ക ോഴിലുറപ്ക േദ്ധ ി ഭോര ത്തികല ഗ്ഗോമീണ ബ്മഖലയില് നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്ന ക.ഗ്ഗോമീണ ബ്മഘലയികല െുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക 100 േിവസം അവിേഗകദ്ധ 

െോയിെ ക ോഴില് ഉറപ്ു നല്െുെയും, അ ിലൂകട  ഗ്ഗോമീണ ജന യുകട 

ഉന്നമനം, േോരിഗ്േയ ലഘൂെരണം, ഗ്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന കസൌെരയ വിെസനം, 

േരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം, ഗ്്തീ ശോക്തീെരണം  എന്നിവ ലെക ഷ്യം കവക്ുന്നു. 

        ക ോഴിലുറപ്ക  േദ്ധ ി ഗ്േെോരം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്േവൃത്തിെളും  6 

മോസ െോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

സോമൂഹയ േരിബ്ശോധന നടത്തണകമന്നക ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ക ോഴിലുറപ്ക 

നിയമത്തികല 17(2)-വെുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. േദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

സു ോരയ യും സോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവും ഉറപ്ുവരുത്തി േദ്ധ ി  

കമച്ചകപ്ട്ട രീ ിയില് നടപ്ിലോക്ുെയോണക ലെക ഷ്യം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓബ്രോ 

ഗ്േവൃത്തിെളും,േദ്ധ ി നിര്വഹണവും,ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭിബ്ക്ണ്ട 

അവെോശങ്ങളും സോമൂഹയ േങ്കോളിത്തബ്ത്തോകട വിലയിരുത്തുെയും ഇ ികറെ 

അടിസ്ഥോനത്തില്  ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  റിബ്പ്ോര്ട്ടക  യ്യോറോക്ുെയും കെയ്യുന്നു, 

 ുടര്ന്നക ഗ്േബ് യെ ഗ്ഗോമസഭ   വിളിച്ചു ബ്െര്ത്തക   ഓഡിറ്ക    റിബ്പ്ോര്ട്ടക 

അവ രിപ്ിക്ുെയും റിബ്പ്ോര്ട്ടിബ്േല് െര്ച്ചകെയതു  േദ്ധ ി കമച്ചകപ്ടുത്തു 

ന്ന ിനക ആവശയമോയ  ുടര്നടേടിെള്ക് നിര്ബ്േശിക്ുെയും നടപ്ിലോക്ു 

െയും കെബ്യ്യണ്ട ുണ്ടക. 

െുറ്യോട്ടൂര് ഗ്ഗോമ േഞ്ചോയത്തികല വോര്ഡക  12 ല്   2018-19 സോമ്പത്തീെ 

വര്ഷ്ത്തികല ഒബ്്ടോബര് മു ല് മോര്ച്ചക വകരയുള്ള െോലയളവില് 

നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്േവൃത്തിെളും േദ്ധ ി നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട 

ഇടകേടലുെളുമോണക ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയിട്ടുള്ള ക. ഇ ികറെ 

ഭോഗമോയി േഞ്ചോയത്തക ഓഫീസില് നിന്നും ഗ്േവൃത്തി ഫയലുെളുകട 

േരിബ്ശോധന, രജിസ്റ്റര് േരിബ്ശോധന, വോര്ഡികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി 

നടപ്ി ലോക്ിയ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് സന്ദര്ശിച്ചക വിലയിരുത്തല്, േദ്ധ ി 

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ള്ക്, വോര്ഡികല വിവിധ ബ്മഖലയില് ഗ്േവര്ത്തിക്ുന്നവര് 

ക ോഴിലുറപ്ക  ക ോഴിലോളിെള്ക് എന്നിവരു മോയുള്ള അഭിമുഖം  എന്നിവയുകട 

അടിസ്ഥോനത്തിലോണക ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  െരടക   റിബ്പ്ോര്ട്ടക 

 യ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ള ക.  

ഗ്േ്തു   റിബ്പ്ോര്ട്ടക ഗ്ഗോമസഭയുകട െര്ച്ചയകക്ും അംഗീെോരത്തിനുമോയി 

സമര്പ്ിക്ുന്നു. 
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കുറ്യാ്ൂര്ട  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : െണ്ണൂര്      

ബ്ലോക്ക : ഇരിക്ൂര്      

വോര്ഡുെള്ക്  : 16    

വി്തൃ  ി  : 35.1 െ.െി.മീ.   

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല ഭൂപടം 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

 െുറ്യോട്ടൂര് േഞ്ചോയത്തക  വോര്ഡക  12 കെമ്മോടം 

ആകെ ക ോഴില് െോര്ഡുെള്ക് 2271 95 

ആകെ ക ോഴിലോളിെള്ക്  2861 108 

ആകെ SC ക ോഴില് 

െോര്ഡുെള്ക് 

135 11 

ആകെ SC ക ോഴിലോളിെള്ക്  188 14 

ആകെ ഗ്്തീ ക ോഴിലോളിെള്ക് 2368 100 

ആകെ േുരുഷ് 

ക ോഴിലോളിെള്ക് 

475 8 

ആെകറ്ീവക ക ോഴിലോളിെള്ക്   36 

100 േിവസം േണി കെയതവര് 55 0 
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ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തികള്. 

ഗ്േവൃത്തി എം.ബുക്ക  

ഗ്േെോരം 

അളവുെള്ക്, ുെ 

ബ്സോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക  ഗ്േെോരം 

അളവുെള്ക്, ുെ 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

വിലയിരുത്തലുെള്ക്  

WC/332461. 

െണ്ടിച്ചിറ 

ഖണ്ഡിെ 5 ല് 

േരോമര്ശിക്ുന്ന 

െുടുംബങ്ങളുകട 

ഭൂമിയില് ജല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

(393) 12 

 

എം.ബുക്ക  നമ്പര്  

75/2018-19 

 

മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക്  

4534 

4535 

4639 

4640 

5620 

 

െോടക 

കവട്ടിക ളിക് 

ല് 

2490.00m2 

(11329.50 രൂേ) 

മഴക്ുഴി(53എ

ണ്ണം)-

41.34m3(9320.93 

രൂേ) 

കെോണ്ടൂര് ഗ്ടഞ്ചക -

36.00 m3 

(8116.92 രൂേ) 

കെോണ്ടൂര് 

ബണ്ടക(365.29m3 

(61872.65 രൂേ) 

 

ആകെ ക ോഴില് 

േിനം -322 

 

ബ്വ നം(വോടെ 

ഉള്ക്പ്കട)- 

91964.00 രൂേ. 

 

കെലവോയ  ുെ-

91964.00 രൂേ. 

 

  

െോടക 

കവട്ടിക ളിക് 

ല് 

2490.00m2  

(11329.50 രൂേ) 

മഴക്ുഴി(53എ

ണ്ണം)-

41.34m3(9320.93 

രൂേ) 

കെോണ്ടൂര് ഗ്ടഞ്ചക -

36.00 m3 

(8116.92 രൂേ) 

കെോണ്ടൂര് 

ബണ്ടക(244.8 m3 

(41464.22 രൂേ) 

 

ആവശയമുള്ള  

ക ോഴില് േിനം -

260 

ബ്വ നം(വോടെ 

ഉള്ക്പ്കട)- 

72020.00 രൂേ. 

 

 ആവശയമുള്ള 

 ുെ-72020.00 

രൂേ. 

 

 റംലത്തക, റഷ്ീേ, 

ആയിഷ്, നോണി, 

സനില, ഓമന.കെ, 

രമണി എന്നിവരുകട 

േറമ്പില് ജല 

സംരക്ഷണത്തിനക 

അനിബ്യോജയമോയ 

രീ ിയില് 

വരമ്പുെള്ക് ,മഴക്ുഴി 

എന്നിവ നിര്മിച്ചു. 

വരമ്പുെള്ക് േീര്ഘ 

െോലം നിലനില്ക്ു 

ന്ന രീ ിയില് 

ബലകപ്ടുത്തിയിട്ടി

ല്ല.വരമ്പുെള്ക് 

എം.ബുക്ക  ഗ്േെോരം 

ഉള്ള അളവില് 

െോണോന് സോധിച്ചില്ല. 

െില മഴക്ുഴിെള്ക് 

നിെന്നു 

 ുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടക. 

സിറ്ിസണ് 

ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് 

ബ്ബോര്ഡക  

സ്ഥോേിച്ചില്ല. 

 

 

ഗ്േവൃത്തി എം.ബുക്ക  

ഗ്േെോരം 

അളവുെള്ക്, ുെ 

ബ്സോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക  ഗ്േെോരം 

അളവുെള്ക്, ുെ 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

വിലയിരുത്തലുെള്ക്  

LD/327277.  രിശു 

ഭൂമി /േോഴകഭൂമി 

െൃഷ്ിക്നിബ്യോ

ജയമോക്ല് (418) 

12 

 

എം.ബുക്ക  നമ്പര്  

101/2018-19 

െോടക 

കവട്ടിക ളിക്ള്ക് 

2508.601 m2 

(11414.13 രൂേ) 

െൃഷ്ിക്ക 

നിലകമോരുക്ല് 

2303.84 m2 

(82408.36 രൂേ) 

െോടക 

കവട്ടിക ളിക്ള്ക് 

2508.601 m2 

(11414.13 രൂേ) 

െൃഷ്ിക്ക 

നിലകമോരുക്ല്-  

2303.84 m2 

(82408.36 രൂേ) 

ശോന്ത, 

അനില്െുമോര് 

എന്നിവരുകട 

വയലുെളില് െൃഷ്ി 

കെയതു വരുന്നുണ്ടക.  

രവീഗ്ന്ദന്-മു ല് 

ബ്േര്, െൃഷ്ണന് േി 

എന്നിവരുകട 



6 
 

 

മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക്  

6555 

6556 

6895 

7593 

 

ആകെ ക ോഴില് 

േിനം – 

331 

ബ്വ നം(വോടെ 

ഉള്ക്പ്കട)- 

91687.00 രൂേ. 

കെലവോയ  ുെ-

91687.00 രൂേ. 

 

 

ആവശയമുള്ള 

ക ോഴില് േിനം -

331 

ബ്വ നം(വോടെ 

ഉള്ക്പ്കട)- 

91687.00 രൂേ. 

ആവശയമുള്ള 

 ുെ- 

91687.00 രൂേ. 

 

േറമ്പുെള്ക് െൃഷ്ിക്ക 

ഉേബ്യോഗകപ്ടുത്തി

യിട്ടില്ല.  

അ ുകെോണ്ടു കന്ന 

േദ്ധ ി കെലവഴിച്ച 

 ുെയകക്ക  ുലയമോയ 

ലെക ഷ്യം 

സെവരിച്ചില്ല. 

 

സിറ്ിസണ് 

ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് 

ബ്ബോര്ഡക  

സ്ഥോേിച്ചില്ല.  

 

 

ഗ്േവൃത്തി എം.ബുക്ക  

ഗ്േെോരം 

അളവുെള്ക്, ുെ 

ബ്സോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക  ഗ്േെോരം 

അളവുെള്ക്, ുെ 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

വിലയിരുത്തലുെള്ക്  

LD/333831. 

കെമ്മോടം ഗ്ഗൂപ്ക  

െൃഷ്ിക്ക 

നിലകമോരുക്ല് 

(424) 12 

 

എം.ബുക്ക  നമ്പര്  

99/2018-19 

 

മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക്  

8382 

8387 

9599 

െോടക കവട്ടിക ളി 

ക്ല് 

2803.00 m2 

(12753.65 രൂേ) 

 

െൃഷ്ിക്ക 

നിലകമോരുക്ല് 

2586.56 m2 

(92521.25 രൂേ) 

 

ആകെ ക ോഴില് 

േിനം – 

385 

 

ബ്വ നം(വോടെ 

ഉള്ക്പ്കട)-

106645.00 രൂേ. 

 

കെലവോയ  ുെ-

106645.00 രൂേ. 

 

െോടക കവട്ടിക ളി 

ക്ല് 

2803.00 m2 

(12753.65 രൂേ) 

 

െൃഷ്ിക്ക 

നിലകമോരുക്ല് 

2586.56 m2 

(92521.25 രൂേ) 

 

ആവശയമുള്ള  

ക ോഴില് േിനം –

385 

 

ബ്വ നം(വോടെ 

ഉള്ക്പ്കട)-

106645.00 രൂേ. 

 

ആവശയമുള്ള 

 ുെ-106645.00 

രൂേ. 

എ.േി ഹലീമയുകട 

വയലില് ആണക 

ഗ്േവൃത്തി കെയത ക. 

എന്നോല് ഗ്േ്തു   

സ്ഥലം െൃഷ്ിക്ക 

ഉേബ്യോഗകപ്ടുത്തി

യിട്ടില്ല.  

 

അ ുകെോണ്ടു കന്ന 

106645.00 രൂേ കേോ ു 

ധനം വിനിബ്യോഗിച്ച 

േദ്ധ ി ക ോഴില് 

േിനം സൃഷ്ടകടിക്ോന് 

സോധിച്ചു 

എന്നല്ലോക  

ലെക ഷ്യം 

സെവരിച്ചില്ല.  

സിറ്ിസണ് 

ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് 

ബ്ബോര്ഡക  

സ്ഥോേിച്ചില്ല.  

 

 

ഗ്േവൃത്തി എം.ബുക്ക  

ഗ്േെോരം 

അളവുെള്ക്, ുെ 

ബ്സോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക  ഗ്േെോരം 

അളവുെള്ക്, ുെ 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

വിലയിരുത്തലുെള്ക്  
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IF/366032.IHHL-

റോബിയ. സീ കെ 

(409) 12  

 

എം.ബുക്ക  നമ്പര്  

146/2018-19 

 

മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക്  

10189 

10192 

അവിേഗകദ്ധക ോ

ഴില് േിനം-10 

(2770.00 രൂേ ) 

വിേഗകദ്ധക ോഴി

ല് േിനം-8 

(6000.00 രൂേ) 

ബ്ലോകസറ്ക 

(950.00 രൂേ) 

കെങ്കല് 

(2280.00 രൂേ) 

 

ആകെ കെലവക   

(12000.00 രൂേ) 

അവിേഗകദ്ധക ോ

ഴില് േിനം-10 

(2770.00 രൂേ ) 

വിേഗകദ്ധക ോഴി

ല് േിനം-8 

(6000.00 രൂേ) 

ബ്ലോകസറ്ക 

(950.00 രൂേ) 

കെങ്കല് 

(2280.00 രൂേ) 

 

ആകെ കെലവക   

(12000.00 രൂേ) 

ബി.േി.എല് 

െുടുംബത്തിനക 

സഹോയെമോയ 

ഗ്േവൃത്തി .  

ഉേബ്യോഗ 

ബ്യോഗയമോയ 

രീ ിയില് 

നിര്മ്മോണം 

േൂര്ത്തീെരിച്ചു. 

 

12000.00 രൂേ 

െുടുംബത്തിനക 

ലഭിച്ചു. 

 

ആകെ കെലവോയ  ുെ-

302296.00 രൂേ. 

ആവശയമുള്ള 

 ുെ- 

282352.00 രൂേ. 

19944.00 രൂേയുകട 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

െോണോന് 

സോധിച്ചിട്ടില്ല. 

പദ്ധ ിയുതട തപാ ു വിലയിരുത്തലുകള് 

❖ പഞ്ചായത്്ത ഓഫീ ്  തക്ിടത്തിതെ െുറ്ുമ ിലില്  

ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള് പര യതപ്പടു ുന്ന ിനായി 

ഉപദയാഗതപ്പടുത്തിയ ് ഗ്പദ യകം അഭിനന്ദമര്ടഹിക്കുന്നു. 

❖ ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപരുകളില് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം ,വാര്ടഡ് ,ആക്ഷന് 

പ്ലാനിതല നമ്പര്ട എന്നിവ ഉള്തപ്പടുത്തിയ ് മാ ൃകാപരവും 

അഭിനന്ദനാര്ടഹവുമാണ്. 

❖ ത ാഴിലാളികള്ക്ക് കൃ യ  മയത്്ത  കൂലി ലഭയമാക്കുന്ന ില് 

ഉദേയാഗസ്ഥര്ട   മയബന്ധി മായി ഉത്തരവാേിത്തങ്ങള് 

നിറദവറ്ിയി്ുണ്ട്. 

❖ ത ാഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്ത ിനാല് മാഗ് മാണ് കൂലി 

വവകിയി്ുള്ള ്  

❖ ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തികള് കാര്ടഷ്ിക ദമഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമായ 

രീ ിയില് പൂര്ടണ്ണമായും  ഉപദയാഗതപ്പടുത്താന്  ാധിച്ചില്ല. 

❖ മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട ഗ്പകാരം നിര്ടദേശിച്ചി്ുള്ള ദരഖകള് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിച്ചില്ല. 

❖ ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പ് രജിസ്റ്ററുകള് കാലാനു ൃ മായി 

പു ുക്കി   ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.  

❖ വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ിയിതല രണ്ടു അംഗങ്ങള് 

മാഗ് മാണ് ഇടതപടലുകള് നടത്തുന്ന ്.  

❖ തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട കൃ യമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നില്ല. 

❖ ത ാഴില് അദപക്ഷ ഗ്ഫണ്ട്  ഓഫീ ില്  വീകരിക്കുന്നില്ല. 

❖ അദപക്ഷകള്ക്ക് വകപ്പറ്ു  ര ീറ്്  നല്കുന്നില്ല. 

❖ 2018-19  ാമ്പത്തീക വര്ഷ്ം വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 100 

േിവ ം ത ാഴില് ലഭിച്ചില്ല. 
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❖ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ്  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് 

ദബാര്ടഡ്  സ്ഥാപിക്കുന്ന ില് വീഴ് ചയുണ്ടായി. 

 

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങള്: 

1. ക ോഴില് െോര്ഡുമോയി ബന്ധകപ്ട്ടവ; 

 ക ോഴില് െോര്ഡക  ഒരു ആധിെോരിെ ബ്രഖയോണക. മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ 

ഗ്ഗോമീണ ക ോഴിലുറപ്ക നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്േെോരം ക ോഴില് 

െോര്ഡിനക അബ്േക്ഷ നല്െുന്ന െുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക 15 േിവസത്തിനെം  ിെച്ചും 

കസൌജനയമോയി ക ോഴില് െോര്ഡക  ലഭയമോക്ണകമന്നക അനുശോസിക്ുന്നു. 

െൂടോക  െൃ യമോയ ഇടബ്വളെളില് െോര്ഡക  കസൌജനയമോയി േു ുക്ി 

നല്ബ്െണ്ട ുമോണക. ക ോഴിലുറപ്ക നിയമഗ്േെോരം ക ോഴില് െോര്ഡക  സെവശം 

കവക്ോനുള്ള അധിെോരം ഉടമെള്ക്ക്ക മോഗ് മോണക, നിര്വഹണ ഏജന്സിബ്യോ 

ബ്മറ്ുമോബ്രോ മറ്ുള്ളവബ്രോ സെവശം കവക്ുവോന് േോടുള്ള ല്ല. 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തീക വര്ഷ്ം 

ഉപദയാഗിക്കുന്ന ിനായി പു ിയ ത ാഴില് കാര്ടഡ്  ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

എന്നാല്  ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട ത ാഴില് കാര്ടഡിന്  ദഫാദ്ാ 

എടുക്കുന്ന ിനു ദവണ്ടി  തെലവ് വന്നി്ുതണ്ടന്നാണ ്

ഗുണദഭാക്താക്കളില്  നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം.  

IF/366032.IHHL- റോബിയ. സീ കെ ഗുണദഭാക്താവിന് ത ാഴില് കാര്ടഡ്  

ലഭിച്ചി്ില്ല. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴില് െോര്ഡുള്ള അവിേഗകദ്ധ െോയിെ ക ോഴില് കെയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  

ഏക ോരു െുടുംബത്തിനും  ഓബ്രോ സോമ്പത്തിെ വര്ഷ്വും 100 േിവസകത്ത 

അവിേഗ് ധ െോയിെ ക ോഴിലിനക അവെോശമുണ്ടക, ക ോഴില് ആവശയകപ്ട്ടക  

അബ്േക്ഷ നല്െിയോല് സെപ്റ്ു രശീ ക നല്െുെയും 15 േിവസത്തിനെം 

ക ോഴില്  ലഭയമോക്ണകമന്നും നിയമത്തില് ഗ്േ ിേോേിക്ുന്നു. 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക ്100 േിവ തത്ത ത ാഴില് ലഭിച്ചി്ില്ല  

എന്നാണു ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. ത ാഴില് 

അദപക്ഷകള്  വീകരിക്കുദമ്പാള്  പഞ്ചായത്തില് നിന്നും 

നിര്ടബന്ധമായും  വകപ്പറ്ു ര ീ ് നല്കണം എന്്ന നിയമ 

അനുശാ ിക്കുന്നു.  ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ത ാഴില് 

അദപക്ഷകള്തക്കാപ്പം വകപ്പറ്ു ര ീ ് നല്കിയ ിതറെ തകൗണ്ടര്ട 

സ്ലിപ് കാണാന്  ാധിച്ചി്ില്ല. അദപക്ഷ നല്കിയവരില് നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരങ്ങളുതട അടിസ്ഥാനത്തില് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും വകപ്പറ്ു 

ര ീ ് നല്കാറില്ല എന്നാണു മന ിലാക്കുന്ന ്. ഇ ് നിര്ടവഹണ 

ഏജന് ിയുതട ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ് ചയാണ്.  

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 
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ക ോഴിലുറപ്ക നിയമഗ്േെോരം ക ോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവസത്തിനെം ക ോഴില് ലഭയമോക്നകമന്നുണ്ടക. വോര്ഡികല 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ക ോഴില് ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളില്  അബ്േക്ഷ 

സമര്പ്ിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴില് അനുവേികക്ണ്ട ുണ്ടക.  

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി  ദരഖാമൂലം 

അദപക്ഷ  മര്ടപ്പിക്കാറില്ല ,അ ുതകാണ്ട്  തന്ന കൃ യമായി ത ാഴില് 

ലഭിച്ചി്ുദണ്ടാ എന്്ന ദരഖകളില് നിന്നും വയക്തമല്ല. 

4. ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം; 

ക ോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തേക്ഷം ക ോഴിലില്ലോയമ ബ്വ നം ലഭിക്ോന് അവെോശമുണ്ടക.   

ക ോഴില് ആവശയകപ്ട്ട  ീയ്യ ി മു ല് ആേയകത്ത 30 േിവസം െൂലിയുകട 25% 

( 271 െൂലി ഗ്േെോരം 67 രൂേ 75 സേസ)  ുെയും  ുടര്ന്നക 100 േിവസ ക ോഴില്  

േൂര്ത്തിയോെുന്ന ക വകരയുള്ള േിവസങ്ങളില് െൂലിയുകട 50%( 271െൂലി 

ഗ്േെോരം 135 രൂേ 5 സേസ)   ുെയും ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭിക്ണം. 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി ദരഖാമൂലം 

അദപക്ഷ  മര്ടപ്പിച്ച ിനു മ ിയായ ദരഖകള് ഫയലില് നിദന്നാ 

ത ാഴിലാളികളുതട പക്കല് നിദന്നാ ലഭിച്ചി്ില്ല, അ ുതകാണ്ട്  തന്ന 

ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം ലഭിദക്കണ്ട  ാഹെരയം വയക്തമല്ല..  

5. തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിെസന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്ന ിനക 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക അവെോശം ഉണ്ടക. അയല്ക്ൂട്ട ല െര്ച്ചയിലൂകട 

െകണ്ടത്തുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഗ്ഗോമസഭയില് അംഗീെോരം ബ്നടുെയും 

ക ോഴിലുറപ്ില് അനുവേനീയമോയ ഗ്േവൃത്തിയോകനറകില് നിര്വഹണ 

ഏജന്സി ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിെള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തില് കഷ്ല്ഫക  ഓഫക 

ബ്ഗ്േോജെകറ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക.  

ത ാഴില് കതണ്ടത്തുന്ന ിനു  ത ാഴിലാളികളുതടയും വാര്ടഡിതല 

വിവിധ ദമഖലയില് ഉള്ളവരുതടയും ഭാഗത്ത്  നിന്നും 

പങ്കാളിത്തമുണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാണു അറിയാന്  ാധിച്ച ്. 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക  ോമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 െിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് 

ക ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശമുണ്ടക, ഗ്േ്തു   േരിധിക്ു േുറത്തു  

ക ോഴില് കെബ്യ്യണ്ട സോഹെരയം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

െൂലിയുകട 10%  ുെ നിലവികല െൂലി ഗ്േെോരം  27 രൂേ 10 സേസ ഗ്േവൃത്തി 

േിവസങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. ഓബ്രോ വോര്ഡിലും െകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് േൂര്ത്തീെരിച്ച ബ്ശഷ്ം മോഗ് ബ്മ വോര്ഡിനക േുറത്തു 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ഗ്േവൃത്തി അനുവേിക്ോന് േോടുള്ളൂ. 
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വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള് 5 കിദലാമീറ്ര്ട പരിധിക്കപ്പുറം 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തെയതില്ല എന്നാണു ത ാഴിലാളികളില് 

നിന്നും മന ിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞ ്. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്ണ്ട അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങളോയ ഗ്േഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ സംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ സമയകത്ത  ണല് 

സൌെരയം,െുടികവള്ളം, അേെട സോധയ യുള്ള ഗ്േവൃത്തിെളില് 

ഏര്കപ്ടുബ്മ്പോള്ക് സുരക്ഷോ സോമഗ്ഗിെള്ക്    എന്നിവ ബ് ോഴിലുറപ്ു 

നിയമഗ്േെോരം നിര്വഹണ ഏജന്സി വഴി ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക സൌജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാന ൗകരയങ്ങളായ 

 ണല് കുടിതവള്ളം എന്നിവ നിലവില്  വാര്ടഡിതല അനുകൂല  

 ാഹെരയം  അനു രിച്്ച ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ആവശയമില്ല എന്നാണു 

അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ്. ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്് ദമറ്് പണം തകാടുത്തു 

വാങ്ങിയി്ുണ്ട്. ബില്  പഞ്ചായത്തില് നല്കി  ുക വാങ്ങും 

എന്നാണു പറഞ്ഞ ് . നീര്ടച്ചാല് നവീകരണവുമായി ബന്ധതപ്പ് ്

ആദരാഗയ   ുരക്ഷയ്ക്ക് ദവണ്ട കാലുറകള് , കയ്യുറകള് എന്നിവ 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്  വന്തമായുള്ള  ്

ഉപദയാഗതപ്പടുത്തുകയാണ് തെയത ് എന്നാണു അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ്. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലുറപ്ക നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്േെോരം മസ്റ്റര് ബ്റോളക െോലോവധി 

െഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴിലോളിെളുകട എകക്ൌണ്ടില് െൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവെോശമുണ്ടക. 

 ഗ്പസ്തു   േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാത്ത  ാഹെരയം  

ഓഡിറ്് കാലയളവില് ഉണ്ടായി്ുണ്ട്, നിര്ടവഹണ ഏജന് ിയില് 

നിന്നുള്ള വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലും കൂലി വവകിയ ിനുള്ള നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കുകദയാ അ ിനുദവണ്ടി ത ാഴിലാളികള് പരാ ിതപ്പടുകദയാ 

തെയതി്ില്ല.  

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏക ങ്കിലും െോരയത്തില് േരോ ിയുണ്ടോെുന്ന 

േക്ഷം ആയ ക ബ്രഖോമൂലം േഞ്ചോയത്തില് േരോ ികപ്ടോവുന്ന ോണക, ഗ്േ്തു   

േരോ ിെള്ക് സവീെരിച്ചു  േരോ ിക്ോരനക സെപ്റ്ു രസീറ്ക  നല്െുെയും  

േരമോവധി 7 േിവസ േരിധിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു േരോ ിക്ോരനക മറുേടി 

നല്ബ്െണ്ട ോണക. േരോ ിെള്ക് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള ബ്ടോള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് 

കേോ ുജനങ്ങള്ക്ക്ക െോണോവുന്ന രീ ിയില് േഞ്ചോയത്തക ഓഫീസില് 

ഗ്േേര്ശിപ്ികക്ണ്ട ുണ്ടക .  

പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് പരാ ികള് നല്കിയ ായി വാര്ടഡ്  

 ന്ദര്ടശനത്തിതറെ ഭാഗമായി അറിയാന്  ാധിച്ചി്ില്ല. 
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10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ബ് ോക ോഴിലുറപ്ക നിയമത്തികല കസക്ഷന് 17(2) ഗ്േെോരം  ക ോഴിലുറപ്ില് 

ഏകറ്ടുത്ത ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഓബ്രോ ആരക മോസ െോലയളവിലും ബ്സോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക  നടബ്ത്തണ്ട ുണ്ടക.ഏകറ്ടുത്തു കെയത ഗ്േവൃത്തിെളുകട സമ്പത്തീെവും, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളും േദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട  െോരയങ്ങളും  ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

നടത്തുന്ന ില് േങ്കോളിെളോവുന്ന ിനു ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ും ഓബ്രോ േൌരനും 

അവെോശമുണ്ടക. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന ിതറെ ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികള്, ദമറ്്, 

ഗുണദഭാക്താക്കള് എന്നിവര്ട ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

അളതവടുക്കുന്ന ിലും വിവരങ്ങള് ലഭയമാക്കുന്ന ിനും 

പങ്കാളികളായി്ുണ്ട്.  

 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലുറപ്ക ബ്ജോലിക്ികട ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ഏക ങ്കിലും  രത്തിലുള്ള 

അേെടം സംഭവിച്ചു ബ്േോവുെയോകണങ്കില് ക ോഴിലുറപ്ക നിയമത്തികല 

കഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്േെോരവും അദ്ധയോയം 9 കല േരോമര്ശങ്ങളുകട 

അടിസ്ഥോനത്തിലും െിെില്സോ കെലവുെളുകട ബ്രഖെള്ക് സമര്പ്ിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക  ഗ്േ്തു    ുെ മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏജന്സി വഴി 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക  അനുവേിച്ചു കെോടുബ്ക്ണ്ട ോണക.  

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക ് ഓഡിറ്്  കാലയളവില് 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ ഏത റകിലും കാരണത്താല് െികില്  

ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല എന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ് . 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

ക ോഴിലുറപ്ക നിയമം കഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്േെോരം ഒരു േദ്ധ ി ആരംഭിക്ുന്ന ിനു 

മുമ്പക േദ്ധ ികയ െുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് െോരയങ്ങളും അ ോയ ക  അനുവേിച്ച 

ഗ്േവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓബ്രോ ക ോഴിലോളിയും കെബ്യ്യണ്ട അളവുെള്ക്, 

ഗുണനിലവോരം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള സോബ്ങ്ക ിെ അറിവുെള്ക് എന്നിവ   

െൃ യമോയി ക ോഴിലോളിെകള ബ്ബോധയകപ്ടുകത്തണ്ട ുണ്ടക അ ിനോയി 

ബന്ധകപ്ട്ട നിര്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥകെയും വോര്ഡക  കമമ്പര്,സോബ്ങ്ക ിെ 

വിേഗ് ദര് എന്നിവരുകട സോന്നിധയത്തില് ഏക റകിലും കേോ ു 

ഇടങ്ങളിബ്ലോ,ക ോഴിലിടത്തുവബ്ച്ചോ മീറ്ിംഗക വിളിച്ചു ബ്െര്ക്ുെയും 

െോരയങ്ങള്ക് വിശേീെരിക്ുെയും േകങ്കടുത്തവരുകട വിവരങ്ങള്ക് സസറ്ക 

ഡയറിയികല ബ്ഗ്േോജെകറ്ക മീറ്ിംഗക ബ്േജില് ബ്രഖകപ്ടുത്തുെയും  

കെബ്യ്യണ്ട ുണ്ടക. 

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് നടക്കാറുണ്ട് എന്നാണു ത ാഴിലാളികള് 

പറഞ്ഞ ്. വ റ്് ഡയരിയില് മീറ്ിങ്ങില് പതങ്കടുത്ത 

ത ാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ്  ദപര് എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട്. 
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എന്നാല് മീറ്ിംഗ്  നടക്കുദമ്പാള് ഇ് ഒപ്പുകള് അല്ല എന്നും ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിയുതടയും ആേയ േിവ ം  ഒപ്പിടുകയാണ് പ ിവ് എന്നുമാണു  

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും തെദയ്യണ്ട അളവുകള് ഓവര്ട ീയര്ട കൃ യമായി 

പറഞ്ഞുതകാടുത്തി്ില്ല എന്നാണ് മന ിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞ .് 

എന്നാല് മുന് വര്ടഷ്ങ്ങളില് പറഞ്ഞു രാറുണ്ടായിരുതന്നന്നു 

ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞി്ുണ്ട്. 

13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓബ്രോ വോര്ഡികലയും ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഗുണെരമോയ രീ ിയില് 

നടക്ുന്നുകണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനും കമച്ചകപ്ടുത്തുന്ന ിനക 

ആവശയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ും നിര്വഹണ ഏജന്സിക്ും 

നല്െുന്ന ിനുമോയി വോര്ഡികല കേോ ുഗ്േവര്ത്തെകര ഉള്ക്കപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി ഓബ്രോ സോമ്പത്തീെ വര്ഷ്വും 

ഉണ്ടോബ്ക്ണ്ട ോണക. വോര്ഡില് േട്ടിെ ജോ ി േട്ടിെ വര്ഗ വിഭോഗത്തികല 

സന്നദ്ധഗ്േവര്ത്തെര് ഉകണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയും ഗ്േ്തു   െമ്മറ്ിയില് 

അംഗങ്ങള്ക് ആബ്ക്ണ്ട ോണക. ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും സന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സസറ്ക  ഡയറിയികല വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി റിബ്പ്ോര്ട്ടില് 

ബ്രഖകപ്ടുക ണ്ട ോണക. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികള്  ന്ദര ശിക്കുന്ന ിലും 

വിലയിരുത്തുന്ന ിനും വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് 

കമ്മറ്ിയിതല രണ്ടു അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാണു 

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. ബാക്കിയുള്ളവര്ട വ റ് ്

ഡയറിയില് ഒപ്പി്ു നല്കുന്ന ിന് ത ാഴിലാളികള് കമ്മറ്ി 

അംഗങ്ങളുതട വകവശം വ റ്് ഡയറിയി എത്തിക്കാറാന് പ ിവ് 

എന്നും ത ാഴിലാളികള് പറയുകയുണ്ടായി. 

14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

ക ോഴിലുറപ്ക ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏക ോരോള്ക്ക്ും സന്ദര ശിക്ോ വുന്ന ും 

എസ്റ്റിബ്മറ്ക  ഉള്ക്പ്കട േരിബ്ശോധിക്വുന്ന ുമോണക.ഗ്േ്തു   

ഗ്േവൃത്തിയിബ്േലുള്ള സന്ദര്ശെരുകട അഭിഗ്േോയങ്ങള്ക് സസറ്ക  ഡയറിയികല 

സന്ദര്ശെ െുറിപ്ില് ബ്രഖകപ്ടുത്തോനും അവെോശമുണ്ടക. അ ുകെോണ്ടക 

 കന്ന എല്ലോ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും സസറ്ക ഡയറി നിര്ബന്ധമോയും 

സൂക്ഷിക്ണം. 

 ന്ദര്ടശക കുറിപ്പില്  ന്ദര്ടശകരുതട ദപര്,ഒപ്പ്  ന്ദര്ടശിച്ച  ീയ്യ ി 

മാഗ് മാണ ് ദരഖതപ്പടുത്തിക്കാണുന്ന ് , അഭിഗ്പായങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. വാര്ടഡ്  തമമ്പര്ട വി.ഇ.ഒ  ുടങ്ങിയവര്ട 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ടശിക്കാറുണ്ട്  എന്്ന അറിയാന് കഴിഞ്ഞു. 
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15.ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

ക ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട അവെോശങ്ങള്ക് െടമെള്ക് എന്നിവയില് 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക അവബ്ബോധം ഉണ്ടോക്ുന്ന ിനും ക ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്േശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച കെയ്യുന്ന ിനും ബ്വണ്ടി നിര്വഹണ ഏജന്സി 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലോസക  സംഘടിപ്ികക്ണ്ട ോണക. 

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

ത ാഴിലുരപ്പുമായി ബന്ധതപ്പ് അറിവുകള് ലഭയമാക്കുന്ന ില് 

നിര്ടവഹണ ഏജന് ിയുതട ഭാഗത്ത്  നിന്നും  ഇടതപടലുകളും 

ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് മന ിലായി്ുള്ള ്. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് . 

ക ോഴിലുറപ്ക േദ്ധ ിയുകട സു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ക ോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന കേോ ു ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പക  ഗ്േോബ്േശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള േദ്ധ ി വിവരങ്ങെക  

അടങ്ങിയ ബ്ബോര്ഡക  ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് കേോ ുജനങ്ങള്ക്ക്ക െോണോ 

വുന്ന രീ ിയില് നിര്ബന്ധമോയും സ്ഥോേിക്ണം. 

ഓഡിറ്്  പരിധിയില് വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാഗമായി എവിതടയും 

ദബാര്ടഡ്  സ്ഥാപിച്ച ായി കണ്ടില്ല. ഇ ് പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ  

ഉറപ്പുവരു ുന്ന ിലുള്ള വീഴ് ചയാണ്. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 ക ോഴിലുറപ്ക േദ്ധ ിയില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട ഫയലുെളില് 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ട ഗ്േധോനകപ്ട്ട 22 ബ്രഖെകള െുറിച്ചക വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് 

സര്ക്ുലറില് െൃ യമോയ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് നല്െുന്നുണ്ടക.  

1.കവര്ട ദപജ ്

ഒരു ഗ്േവൃത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്േവൃത്തി ഫയലികറെ െവര് 

ബ്േജില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിക്ന്നകമന്നും അ ിനോയി ഗ്േബ് യെ മോ ൃെയും  

മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലറില് നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക.  

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ട ദപജ് ഒരു ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില് മാഗ് മാണ് കാണാന്  ാധിച്ച ്. 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഖെളുകട ബ്േരും ബ്േജക നമ്പരും 

ബ്രഖകപ്ടുത്തിയ കെക്ക  ലിസ്റ്റക ഫയലിലക സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക, അ ിനോയി 

ഗ്േബ് യെ മോ ൃെയും  മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലറില് നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക.   
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പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിതലാന്നും തെക്ക്  ലിസ്റ്റ് കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്കപ്ട്ട ും കഷ്ല്ഫക  

ഓഫക ബ്ഗ്േോജെകറ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്ണ 

കമന്നുണ്ടക,ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തി കഷ്ല്ഫക  ഓഫക ബ്ഗ്േോജെകറ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുന്ന 

ബ്േജികറെ ബ്െോപ്ി ഫയലില് സൂക്ഷിക്ണം . 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിദലാന്നും ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല .എന്നാല് ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപരിതനാപ്പം  തന്ന ആക്ഷന് 

പ്ലാനില് ഉള്തപ്പ് ഗ്കമ നമ്പര്ട  നല്കിയി്ുണ്ട്. ഇ  ്

അഭിനന്ദനാര്ടഹമായ കാരയമാണ്. 

4.ജനകീയ എസ്െിദമറ്്-   

സോധോരണക്ോരോയ ഏക ോരോള്ക്ക്ും മനസ്സിലോെുന്ന രീ ിയില് 

ഗ്േോബ്േശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എ്ടികമറ്ക  ഫയലിലും ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിദലാന്നും ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള 

എസ്ടിതമറ്്  കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലീഷ്്  ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്ടിമാറ്്  

മാഗ് മാണ് ഫയലില് ഉള്ള ്. ഇ ് പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ തയ 

ബാധിക്കുന്ന ഗ്പശ്നമാണ്. 

5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  

ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിക്ും ഗ്േബ് യെം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക  സോബ്ങ്ക ിെ 

വിേഗ് ധര് അടങ്ങുന്ന െമ്മറ്ി േരിബ്ശോധിച്ചക അംഗീെോരം ലഭിച്ചോല് മോഗ് ബ്മ 

ഗ്േവൃത്തിക്ക അനുമ ി നല്െോവൂ, ആയ ികറെ ബ്െോപ്ി ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

 ാദങ്ക ികാനുമ ി ലഭിച്ച ിതറെ ദകാപ്പി എലാ ഫയലുകളിലും 

 ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട.് 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിക്ും ഗ്േബ് യെം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക  േരിബ്ശോധിച്ചക 

ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ഭരണസമി ിയുകട അംഗീെോരം ലഭിച്ചോല് 

മോഗ് ബ്മ ഗ്േവൃത്തിക്ക അനുമ ി നല്െോവൂ, ആയ ികറെ ബ്െോപ്ി ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

ഭരണാനുമ ി ലഭിച്ച ിതറെ ദകാപ്പി എലാ ഫയലുകളിലും 

 ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട.് 
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7.കണ്വര്ടജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

സര്ക്ോരികറെ ഏക റകിലും വെുപ്ുെളുകട(വനം വെുപ്ക,െൃഷ്ി 

വെുപ്ക,മൃഗ സംരക്ഷണ വെുപ്ക  ...) േദ്ധ ിെള്ക് ക ോഴിലുറപ്ക 

േദ്ധ ിബ്യോകടോപ്ം സംബ്യോജിച്ചക നടപ്ോക്ുെയോകണങ്കില് ആയ ികറെ 

ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ര്ടക്കാരിതറെ  മദറ്ത ങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത ുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള് ഫയലില്  ബാധകമല്ല.     

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

ക ോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു കെോണ്ടക  വയക്തിഗ മോബ്യോ ഗ്ഗൂപ്ോബ്യോ അബ്േക്ഷ 

സമര്പ്ിക്ുന്ന ിനു മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലറില് ഗ്േബ് യെ മോ ൃെയിലുള്ള 

അബ്േക്ഷോ ബ്ഫോറം ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭയമോക്ോന് നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക. 

ഇ ക ഗ്േെോരം െുറഞ്ഞ ക 14 േിവസം  ുടര്ച്ചയോയി ബ്ജോലി കെയ്യുന്ന ിനക 

അബ്േക്ഷ നല്ബ്െണ്ട ുണ്ടക, ബ്ജോലി ആവശയമുള്ള െോലയളവികല  

 ീയ്യ ിെള്ക്  ഉള്ക്പ്കട ഇ ില്  ബ്രഖകപ്ടുത്തി നല്െുെയോണക ബ്വണ്ട ക   

വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലറില് നിര്ടദേശിക്കുന്ന ഗ്പദ യക 

ദഫാറത്തിലല്ലാത   പഞ്ചായത്ത ്  ലത്തില്  യ്യാറാക്കിയ  

 ീയ്യ ികള് ദരഖതപ്പടുത്താത്ത ും വകപ്പറ്ു ര ീ ു 

നല് കാ  ുമായ അദപക്ഷകളാണ് ഫയല് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള് 

കാണാന്  ാധിച്ച ്. ഇ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള് ആവശയതപ്പ് 

ഗ്പകാരമുള്ള കാലയളവില് ത ാഴില് നല്കിയി്ുദണ്ടാ എന്്ന 

പരിദശാധിക്കാന്  ാധയമല്ല. 

9.വര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് 

അബ്േക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ആവശയകപ്ട്ട  ീയ്യ ിെളില്  കന്ന 

ക ോഴിലോളിെകള മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തിലുള്ള ഗ്േവൃത്തിെളില് 

ഉള്ക്കപ്ടുത്തുെയും മസ്റ്റര് ബ്റോളക  യ്യോറോക്ുന്ന ിനുള്ള നടേടിെള്ക്ക്ക 

ശുേോര്ശ കെയ്യുെയും ബ്വണം. ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിയില് ഉള്ക്കപ്ട്ടവര്ക്ക ഈ 

ലിസ്റ്റികറെ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്െൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്െുെയും ബ്വണം. 

ത ാഴില് അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വര്ടക്ക് അദലാദക്കഷ്ന്  ദരഖ  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില് കാണാന്  ാധിെില്ല.  

10.മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയിബ്ലക്ും േഞ്ചോയത്തില് നിന്നും നിര്ബ്േശിച്ചവരുകട  

ബ്േരക വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി ബ്ലോക്ക  ബ്ഗ്േോഗ്ഗോം ഓഫീസില് നിന്നുമോണക  

ബ്ഗ്േോഗ്ഗോം ഓഫീസര് സോക്ഷയകപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് ബ്െോപ്ി 

േഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്ുന്ന ക. േഞ്ചോയത്തില് നിന്നും നിര്വഹണ 
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ഉബ്േയോഗസ്ഥന് സോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന മുറയകക്ക ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിക്ും 

െുമ ലകപ്ടുത്തിയ ബ്മറ്ക മോര്ക്ക മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് സെമോറോവുന്ന ോണക. മസ്റ്റര് 

ബ്റോളക ഗ്േെോരം അനുവേിച്ച  ീയ്യ ിെളില് മോഗ് ബ്മ ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിയില് 

ഏര്കപ്ട്ടക  അ ോ ക േിവസകത്ത ഒപ്ുെള്ക് ഓബ്രോ ക ോഴിലോളിയുകടയും 

ബ്േരിനു ബ്നകരയുള്ള െളങ്ങളില് ബ്രഖകപ്ടുത്തോവൂ. ഓബ്രോ േിവസവും 

േണി ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പും േണി േൂര്ത്തിയോയ ബ്ശഷ്വും ഓബ്രോ 

ഒപ്ുെള്ക് നിര്ബന്ധമോയും ക ോഴിലോളിെള്ക് 

ബ്രഖകപ്ടുകത്തണ്ട ുണ്ടക.ബ്ജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുകട െളങ്ങള്ക് 

ബ്ജോലി ആരംഭിബ്ക്ണ്ട സമയം െഴിഞ്ഞ ഉടകന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

ബ്േനകെോണ്ടക അവധി ബ്രഖകപ്ടുത്തുെയും കെയ്യണം. ആഴ്ചോവസോനം 

ഓബ്രോ ക ോഴിലോളിയുകടയും ഹോജര് ഗ്േെോരമുള്ള  ുെെള്ക് ബ്രഖകപ്ടുത്തി 

അവകര ബ്ബോധയകപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് ബ്റോളികല  അവസോനകത്ത െളത്തില് ഒപ്ക 

വോങ്ങികക്ണ്ടോ ോണക.  ുടര്ന്നക മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് സോക്ഷയകപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉബ്േയോഗസ്ഥര്ക്ക 2 േിവസത്തിനെം സെമോബ്റണ്ടോ ോണക.ഗ്േവൃത്തി 

സ്ഥലത്തക മോസ്റ്റര് ബ്റോളക സൂക്ഷിക്ോന് െുമ ലയുള്ള ക ബ്മറ്ിനോണക. മസ്റ്റര് 

ബ്റോളക േണത്തിനു  ുല്ലയമോയ ബ്രഖയോണക ,അ ുകെോണ്ടു കന്ന അ ില് 

ഏക ങ്കിലും  രത്തിലുള്ള കവട്ടിത്തിരുത്തലുെള്ക് േോടില്ലോത്ത ോണക. 

ഓഡിറ്ിനു വിദധയമാക്കിയ 4 ഗ്പവൃത്തികള്ക്കുമായി 15 മസ്റ്റര്ട 

ദറാളുകളാണ് ഉള്ള ്. പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ച 5620 മസ്റ്റര്ട ദറാളില് 

ജാനകി പി ത ാഴിലാളിയുതട ഒപ്പു  ിരുത്തി അവധി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി കണ്ടി്ുണ്ട്. മസ്റ്റര്ട ദറാള്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി 

നല്കിയ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട ആരും  തന്ന  ീയ്യ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല, മസ്റ്റര്ട ദറാളില് എം.ബുക്ക്  നമ്പര്ട 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല . 

11.തമഷ്ര്ടതമറെ് ബുക്ക് - 

ക ോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി കെയ്യുന്ന ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പക  കന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട 

ഗ്േോഥമിെ അളവുെള്ക് സോബ്ങ്ക ിെ വിേഗ് ധര് കമഷ്ര്കമറെക ബുക്ില് 

ബ്രഖകപ്ടുത്തണം,  ുടര്ന്നക ഗ്േവൃത്തിയുകട ഓബ്രോ മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് 

െോലോവധിയും േൂര്ത്തിയോെുന്ന മുറയകക്ക കെയത ഗ്േവൃത്തിെളുകട 

അളവുെള്ക് ബ്രഖകപ്ടുത്തി അ ക ഗ്േെോരമുള്ള െൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ിനുള്ള 

 ുടര് നടേടിക്ക സമര്പ്ിബ്ക്ണ്ട ോണക ,ബ്രഖകപ്ടുത്തുന്ന ഓബ്രോ 

അളവുെളും സോബ്ങ്ക ിെ വിഭോഗത്തികല  കന്ന ഉയര്ന്ന  ്തിെയിലുള്ള 

ഉബ്േയോഗസ്ഥര് സോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയും അ ക ഗ്േെോരം  യ്യോറോക്ുന്ന 

ബില്ലുെള്ക് േഞ്ചോയത്തക കസഗ്െട്ടറി,ഗ്േസിഡണ്ടക എന്നിവരുകട 

െുമ ലയുള്ളവര് സോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയും കെബ്യ്യണ്ട ോണക. 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ് തെയതിരിക്കുന്ന ് എഗ്  

അളവില് എന്ന ിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല . ഇ ് കാരണം ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള 
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പരിദശാധന ഗ്പാദയാഗികമല്ലാത്ത  ാഹെരയമാണ്. പഞ്ചായത്ത ്

ത ഗ്ക്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട് എന്നിവര്ട ബില്ലുകള് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

ക ോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ആവശയമോയ 

സോധന സോമഗ്ഗിെള്ക് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട  ീരുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്ന ിനു േഞ്ചോയത്തക  ലത്തില് കമറ്ിരിയല് ബ്ഗ്േോെയൂര്കമനകറ്ക  

െമ്മറ്ി രൂേീെരിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക, സോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ഗ്േ്തു   െമ്മറ്ി നല്െുന്ന അനുമ ിയുകട ബ്െോപ്ി 

അ ോ ക ഫയലുെളില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് 

ബ്ബോര്ഡക  വോങ്ങു ിനുള്ള  ീരുമോനങ്ങളുകട ബ്െോപ്ി  ഉള്ക്പ്കട  

ആവശയമുണ്ടക. 

തമറ്ീരിയല് ആവശയമുള്ള തപാ ു ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത ിനാല് ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലില് ബാധകമല്ല. 

13.പാ്ക്കരാര്ട  

ക ോഴിലുറപ്ക  േദ്ധ ി ഗ്േെോരം  സവെോരയ വയക്തിെളുകട ഭൂമി േോട്ടത്തിനു 

ഏകറ്ടുത്തക ഗ്േവൃത്തിെള്ക് കെയ്യുെയോകണങ്കില്, സ്ഥലം ഉടമെളുമെള്ക്ക്ക  

േോട്ടത്തുെ നല്െിബ്യോ /കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്ക ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹി ം 

നല്െിബ്യോ /സൌജനയമോബ്യോ  െൃ യമോയ െോലയളവിബ്ലക്ക അവര് സ്ഥലം 

വിട്ടുനല്െും എന്ന ിനക ബ്രഖോമൂലം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ് കമ ഗ്േ്തു   

േറമ്പില് ക ോഴിലുറപ്ിലൂകടയുള്ള ഗ്േവൃത്തിെള്ക് അനുവേിക്ോന് 

േോടുള്ളൂ. കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്ക െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തി ഉള്ക്പ്കട 

ഏകറ്ടുക്ുബ്മ്പോള്ക് ഗ്േ്തു   ബ്രഖെള്ക് നിര്ബന്ധമോണക.  

ത ാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് േീര്ടഘ കാല 

നിലനില്പ്പുല്ല ാവാന് എന്്ന നിര്ടബന്ധമുണ്ട്, തജ എല് ജി 

കരാറുകള് ആര് മാ ദത്തക്ക് മാഗ് മുള്ള ാണ് കാണാന് 

 ാധിച്ച ്. കുറഞ്ഞ ് മൂന്നു വര്ടഷ്തമങ്കിലും കരാര്ട 

നിലനില്തക്കണ്ട ാണ്.  

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

ഓബ്രോ മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് ഗ്േെോരവും േണി േൂര്ത്തിയോെുന്ന മുറയകക്ക ഗ്േ്തു   

മസ്റ്റര് ബ്റോളില് േണി കെയത ഓബ്രോ ക ോഴിലോളിയുകടയും ഗ്േവൃത്തി 

േിവസങ്ങള്ക്ക്ക  അനുസൃ മോയ ബ്വ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്റക 

 യ്യോറോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. അ ുബ്േോകല  കന്ന സോധന സോമഗ്ഗിെള്ക് 

ഉേബ്യോഗിക്ുെയോകണങ്കില് അ ികറെ ബില് ഗ്േെോരമുള്ള  ുെയകക്ും 

ബ്വജക  ലിസ്റ്റക  യ്യോറോക്ി ഗ്േ്തു   ബ്വജക  ലിസ്റ്റികറെ ബ്െോപ്ി അ ോ ക ഗ്േവൃത്തി 

ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 
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പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളുതടയും മസ്റ്റര്ട ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ള 

ദവജ്  ലിസ്റ്റുകള് ഫയലില് കാണാന്  ാധിച്ചി്ുണ്ട്. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാറസര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

 യ്യോറോക്ിയ ബ്വജക  ലിസ്റ്റക ഗ്േെോരം ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ും, ബ്മറ്ീരിയല് 

കവണ്ടര മോര്ക്ും അവരുകട ബോങ്കക  അക്ൌണ്ടക െളിബ്ലക്ക േണം 

അനുവേിച്ചോല് അ ിനുള്ള ബ്രഖയോയ ഫണ്ടക ഗ്ടറസര് ഓര്ഡര് ബ്െോപ്ി 

അ ോ ക ഗ്േവൃത്തി ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്  ഒന്നും  തന്ന  ഫണ്ട് 

ഗ്ടറസര്ട ഓര്ടഡര്ട ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല.  

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

ക ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്േവൃത്തി ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പും ഗ്േവൃത്തി 

നടന്നുകെോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോഴും േൂര്ത്തിയോയ ബ്ശഷ്വും ഉള്ള ഓബ്രോ 

ബ്ഫോബ്ട്ടോെള്ക് നിര്ബന്ധമോയും എടുത്തു സൂക്ഷിക്ുെയും ഫയലില് 

ബ്െോപ്ിെള്ക് കവക്ുെയും ബ്വണം. 

ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ദഫാദ്ാകള്  ഒന്നും 

 തന്ന  കാണാന്  ാധിച്ചില്ല.  

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും ശരിയോയ രീ ിയില് േൂര്ത്തീെരിക്ുന്ന മുറയകക്ക 

മുഴുവന് കെലവുെളും ബ്രഖകപ്ടുത്തി ഗ്േവൃത്തി േൂര്ത്തീെരിച്ചു എന്നക  

അറഗീെരിച്ചുകെോണ്ടുള്ള സോക്ഷയേഗ് ം ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിയുകട ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക.  

ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില് മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവൃത്തി പൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ക ോഴിലുറപ്ക ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ഏക ങ്കിലും സോധന ഘടെങ്ങള്ക് വിലയകക്ക 

വോങ്ങി ഉേബ്യോഗിക്ുെയോകണങ്കില് ആയ ികറെ വൌച്ചറുെള്ക് ബില്ലുെള്ക് 

എന്നിവ അംഗീെരിച്ചു ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

ഓഡിറ്ക  കെയത ഗ്േവൃത്തിെളില്  െക്ൂസക നിര്മ്മോണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട 

ബില്ലുെള്ക് ഫയലില് െോണോന് സോധിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓബ്രോ മസ്റ്റര് ബ്റോളും ലഭയമോെുന്ന മുറയകക്ക ഗ്േവൃത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവസോനിച്ച  ീയ്യ ി ,ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തക നിന്നക േഞ്ചോയത്തില്  ിരികെ 
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ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി കെയത  ീയ്യ ി, കസഗ്െട്ടറി ,ഗ്േസിഡറെക  എന്നിവര് 

അംഗീെരിച്ചക െൂലിക്ക അനുമ ി നല്െിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്ുെള്ക് 

സഹി ം ബ്രഖകപ്ടുത്തുന്ന ിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള സ്ലിേക ആണി ക.  

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക യഥോസമയം െൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ില് വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കില് എവികട കവച്ചോകണന്നക മനസിലോെുന്ന ിനു 

സോധിക്ുന്ന രീ ിയിലോണക  ഈ ബ്രഖയികല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്െമീെരിച്ചിട്ടുള്ള ക. 

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട ഗ്പകാരം നിര്ടദേശിച്ചി്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല,ഇ ിദനാട്   മാനമായ ഫയല് നീക്കം-

ടാക്കിംഗ് ദഫാറം ഉതണ്ടങ്കിലും അ ിലും കൃ യമായി വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിബ്ക്ഷ്ന് ഉേബ്യോഗിച്ചക ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോംശം 

ബ്രഖോംശം എന്നിവ ബ്രഖകപ്ടുത്തികക്ോണ്ടുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോെള്ക് ഓബ്രോ 

ഗ്േവൃത്തിക്ും ആവശയമോണക , ഇ ികറെ ബ്െോപ്ി ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്  ജിദയാടാതെട ്

ദഫാദ്ാ ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയിട്ടുകണ്ടങ്കില് ഗ്േ്തു   

ഗ്േവൃത്തിയുകട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കക്ോള്ളുന്ന ഭോഗം ബ്െോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

22.വ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരം  ഉള്ള 22 ബ്രഖെളില് സംസ്ഥോന സര്ക്ോര് 

നിര്ബ്േശിക്ുന്ന സുഗ്േധോന ബ്രഖയോണക സസറ്ക ഡയറി. േദ്ധ ിയുകട 

സു ോരയ ,ക ോഴിലോളിെളുകട അവെോശങ്ങള്ക്, സോമൂഹയ േങ്കോളിത്തം, 

േദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗക, ക ോഴിലിടങ്ങളികല അേെടങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി റിബ്പ്ോര്ട്ടക , 

സന്ദര്ശെ െുറിപ്ുെള്ക്  ുടങ്ങിയവ ബ്രഖകപ്ടുത്തുന്ന ിനും 

ക ോഴിലിടങ്ങളികല അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങള്ക് ,സിറ്ിസണ് 

ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക   എന്നിവ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടക എന്ന ിനുമുള്ള ആധിെോരിെ ബ്രഖെൂടിയോണക സസറ്ക 

ഡയറി. 
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ദഗ്പാജക്റ്്  മീറ്ിംഗ്, വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമറ്ി 

റിദപ്പാര്ട്്  , ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ് എന്നിവയുതട ദകാപ്പികള് മാഗ് മാണ ്

ഫയലില് ലഭയമായ ്. 

 

 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ക ോഴിലുറപ്ക അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക് സൂക്ഷിക്ുന്ന ിനക ഏഴക രജിസ്റ്ററുെള്ക് 

േഞ്ചോയത്തുെളില് ഉണ്ടോവണകമന്നു നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക. 

3-08-2019 നു പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാള് െുറ്യോട്ടൂര് ഗ്ഗോമ 

േഞ്ചോയത്തില്   തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട, വര്ടക്ക്  രജിസ്റ്റര്ട എന്നിവ 

മാഗ് മാണ് കാലാനു ൃ മായി വിവരങ്ങള് ദെര്ടത്ത് കണ്ട ്. 

1. ത ാഴില് കാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട . 

ക ോഴില് െോര്ഡിനുള്ള അബ്േക്ഷ,െോര്ഡക  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

ബ്രഖകപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണി ക, ഗ്േ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥോസമയം 

ബ്രഖകപ്ടുത്തി സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക.  

രജിസ്റ്റര് േരിബ്ശോധനയകക്ക ലഭിച്ചു. 2018-19  സോമ്പത്തീെ വര്ഷ്കത്ത േൂര്ണ്ണ 

വിവരങ്ങള്ക് ലഭയമോയില്ല. 10-02-2018 വകരയുള്ള  വിവരങ്ങള്ക് ലഭയമോണക. 

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

ക ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്ഗോമസഭെള്ക് ,ബ്യോഗങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവ 

ബ്രഖകപ്ടുത്തുന്ന ിനക വോര്ഡക   ലത്തില് ഗ്േബ് യെ ഗ്ഗോമസഭോ രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

വാര്ടഡിതല തപാ ു ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റരിലാണ് ത ാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പ് വിവരങ്ങളും ദരഖതപ്പടുത്താറുള്ള ്.  പരിദശാധനയ്ക്ക് 

ലഭിച്ചി്ില്ല. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ക ോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അബ്േക്ഷെളുകട വിവരങ്ങളും 

അ ുഗ്േെോരം അവര്ക്ക ക ോഴില് അനുവേിച്ച ികറെ വിവരങ്ങളും  ഗ്േ്തു   

രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്ടുത്തി കവബ്ക്ണ്ട ോണക 

 ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചി്ില്ല. 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 
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ക ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട വിവരങ്ങള്ക് യഥോസമയം 

ഗ്േ്തു   രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്ടുക ണ്ടോ ോണക. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട 

 ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട.് 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

ക ോഴിലുറപ്ക േദ്ധ ിയിലൂകട സൃഷ്ടകടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്തിെള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലം,ആ്തിയുകട സവഭോവം,നിലനിര്ത്തുന്ന െോലയളവക 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്േ്തു   രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്ടുക ണ്ടോ ോണക. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചി്ില്ല.  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട . 

ക ോഴിലുറപ്ക േദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏ ു േരോ ിയും 

വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ ലഭിക്ുെയോകണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന്സി 

േരോ ി രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്ടുത്തുെയും നിര്ബന്ധമോയും സെപ്റ്ു രസീ ക 

േരോ ിക്ോരനക നല്െുെയും ബ്വണം . േരോ ിയുകട  ുടര്നടേടിെളും 

െൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്ടുക ണ്ടതോണക.ഓബ്രോ സോമ്പത്തിെ വര്ഷ്വും 

രജിസ്റ്റര് ബ്ലോസക കെയതു  ഗ്്കട്ടരി സോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയും  ുടര് 

െോലയളവിബ്ലക്ക അംഗീെരിക്ുെയും ബ്വണ്ട ോണക. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചി്ില്ല,. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

ക ോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട ഭോഗമോയി വരുന്ന സോധന 

സോമഗ്ഗിെളുകട വോങ്ങല്  ീരുമോനം,ഉേബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപ്ക,കെലവുെള്ക് 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനും ഗ്േ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖകപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക.ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്. 

ആക്ഷന് പ്ലാന് -2018-19 സോമ്പത്തീെ വര്ഷ്കത്ത ഗ്േവൃത്തിെളുകട ആക്ഷന് 

പ്ലോന് േരിബ്ശോധനയകക്ക ലഭിച്ചു. ഓഡിറ്ക  കെയത ഗ്േവൃത്തിെള്ക് എല്ലോം 

അംഗീെോരം ലഭിച്ച ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്കപ്ട്ട ക  കന്നയോണക. 

 

നിര്ടദേശങ്ങള്. 

• ക ോഴിലുറപ്ക േദ്ധ ിയുകട സു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനക ഗ്േവൃത്തി 

ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പക േദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്േോബ്േശിെ 



22 
 

ഭോഷ്യിലുള്ള സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തക 

സ്ഥോേിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• ഗ്േോബ്േശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ക ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 

• മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരം നിര്ബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനുസൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് ബ്രഖകപ്ടുത്തി 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരമുള്ള ക ോഴില് അബ്േക്ഷോ ബ്ഫോറം കസൌജനയമോയി 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭയമോക്ണം. 

• ക ോഴില് അബ്േക്ഷെള്ക് ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീസില് സവീെരിക്ുെയും ആയ ിനു 

സെപ്റ്ക രസീ ക നല്െുെയും ബ്വണ്ട ോണക . 

• േദ്ധ ിയുകട ശരിയോയ രീ ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനക വിജിലന്സക  ആന്ഡക  

ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി ഇടകേടലുെള്ക് ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോബ്വണ്ട ുണ്ടക. 

• ക ോഴിലുപ്ില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട  ആ്തിെള്ക് േീര്ഘെോല 

നിലനില്പ്ിനക  ആവശയമോയ സോബ്ങ്ക ിെ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക 

ഓവര്സീയര് മോര് നല്ബ്െണ്ട ും േോലിക്ുന്നുകണ്ടന്നക  ഉറപ്ു 

വരുകത്തണ്ട ുമോണക. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിയുകട അളവുെള്ക് ബ്രഖകപ്ടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്ികറെ നമ്പര് ബ്രഖകപ്ടുകത്തണ്ട ോണക. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളിലും മറ്ു ക ോഴിലുറപ്ക അനുബന്ധ ബ്രഖെളിലും  

സോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന ഉബ്േയോഗസ്ഥര്  ീയ്യ ി െൂടി ബ്രഖകപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

• ക ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്േഥമ ശുഗ്ശൂഷ് സംവിധോനങ്ങള്ക്   ണല് 

സൌെരയം,സുരക്ഷോ ഉേെരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന്സി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

• എം.ബുക്ില് ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും കെയത സ്ഥലവും അളവുെളും 

ബ്രഖകപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക.  

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ക ോഴിലിടങ്ങളില് സമയെൃ യ  േോലിക്ുെ. 

➢ ബ്ഗ്േോജെകറ്ക  മീറ്ിംഗക, ക ോഴിലുറപ്ക ഗ്ഗോമസഭെള്ക്,ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  ഗ്ഗോമസഭെള്ക് 

എന്നിവയില് േകങ്കടുക്ുെ. 

➢ ഏല്പ്ിക്ുന്ന ബ്ജോലിെള്ക് െൃ യ ബ്യോകട േൂര്ത്തീെരിക്ുെ. 

➢ േിവസവും ക ോഴില് ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പും ബ്ശഷ്വും മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  ഒപ്ുെള്ക് 

ബ്രഖകപ്ടുത്തുെ, ുടങ്ങിയവ... 

  



23 
 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള െര്ടച്ചയുതട  അടിസ്ഥാനത്തില് 

ഗ്ഗാമ ഭയില്  ാതഴപ്പറയുന്ന  ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു- 

• ക ോഴില് െോര്ഡക   ിെച്ചും സൌജനയമോയി അബ്േക്ഷെര്ക്ക ലഭയമോക്ുെ. 

• ക ോഴില് െോര്ഡിനുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോയകക്ക അബ്േക്ഷെന് േണം കെലവോബ്ക്ണ്ട 

സോഹെരയം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് ബില് േഞ്ചോയത്തിനു നല്െി േണം 

 ിരികെ ലഭയമോക്ുെ. 

• ക ോഴില് അബ്േക്ഷെള്ക് േഞ്ചോയത്തില് ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീസില് സവീെരിച്ചക  

സെപ്റ്ു രസീറ്ക  നല്െുെ.  

• ഗ്േവൃത്തി നടപ്ിലോക്ുന്ന ഓബ്രോ  സ്ഥലവും ഗ്േവൃത്തിെളും അളവുെളും 

എം.ബുക്ില് ബ്രഖകപ്ടുത്തുെ.  

• ഗ്േവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്ന ില് ക ോഴിലോളിെള്ക്, വോര്ഡക  കമമ്പര് നോട്ടുെോര് 

ഉള്ക്പ്കട ഉള്ളവരുകട  നല്ല ഇടകേടലുെള്ക് ഉണ്ടോക്ുെ. 

• ബ്ജോലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങള്ക്  നിര്വഹണ 

ഏജന്സി ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭയമോക്ുെ. 

• വിജിലന്സക  ഏന്ഡക ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി അംഗങ്ങള്ക് േദ്ധ ിെള്ക് 

വിലയിരുത്തുെയും ആവശയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ും 

േഞ്ചോയത്തിനും നല്െുെ. 

• വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരമുള്ള ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് സൂക്ഷിക്ുെ. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനുസൃ മോയി േു ുക്ുെ. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളുെളില് അബദ്ധത്തില് വന്നുബ്േോെുന്ന  ിരുത്തലുെള്ക്ക്ക 

മ ിയോയ െോരണങ്ങള്ക് െോണിച്ചു അബ്േക്ഷ നല്െുെയും ഗ്േ്തു   

അബ്േക്ഷയുകട ബ്െോപ്ി ഫയലില് സൂക്ഷിക്ുെ. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഒപ്ിട്ട ബ്ശഷ്ം മോഗ് ം ബ്ജോലി ആരംഭിക്ുെ. 

• േദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടത്തുെ.  

• സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും ആരംഭിക്ുന്ന ിനക 

മുമ്പക  കന്ന സ്ഥോേിക്ുെ.        

 

 

                              അധയക്ഷ : 

ബ്ലോക്ക  റിബ്സോഴ് സക ബ്േഴ് സണ് : 

    ജില്ലോ റിബ്സോഴ് സക ബ്േഴ് സണ് : 


