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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  റിദപ്പാർട്്  

വാർഡ് -13 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്കുറ്റയാട്ൂർ  

 ദലാക്് -ഇരിക്ൂർ  

കണ്ണൂർ  ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 13-11-2019 

 മയം : 2 PM 

സ്ഥലം:കാവുംചാൽ അംഗൻവാടി . 

 

 

 

 

       തയ്യാറാക്ിയത് , 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ടീം,  

ഇരിക്ൂർ  ബ്ലോക്ക്.  

മഹോത്മോഗോന്ധി്ബ്േശീയ്ഗ്ഗോമീണ്ത ോഴിലുറപ്ക്്നിയമം്– 

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്ത ോസ റ്ി്ബ്േരളം്. 
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ആമുഖം 

 

മഹോത്മോ്ഗോന്ധി്ബ്േശീയ്ഗ്ഗോമീണ്ത ോഴിലുറപ്ക്പദ്ധ ി്ഗ്പേോരം േുറകറയോട്ടൂർ 

പഞ്ചോയത്തിതല 13ആം വോർഡിലക 2018-19  ോമ്പത്തീേ്വർഷ്ം് ഒേകബ്റ്ോബർ്്

മോ ം് മു ൽ് മോർച്ചക് വതര് നടപ്ിലോക്ിയ് ഗ്പവൃത്തിേളും് പദ്ധ ിയുമോയി്

ബന്ധതപ്ട്ടക് ് നിർവഹണ് ഏജൻ ിയുതടയും്  മൂഹത്തിനകതറയും് ഭോഗത്തക്്

നിന്നുള്ള് ഇടതപടലുേളും് ്  ോമൂഹയ് പരിബ്ശോധന് നടത്തിയ ിനകതറ്

അടിസ്ഥോനത്തിൽ് ബ് ോഷ്യൽ് ഓഡിറ്ക്് ബ്ലോക്ക്് റിബ് ോഴ്സക് തപഴ്സനകതറ്

ബ്ന ൃ വത്തിൽ്‘ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്േരടക്റിബ്പ്ോർട്ടക’് യ്യോറോക്ുേയുണ്ടോയി.്

ഗ്പസ്തു  ്റിബ്പ്ോർട്ടക്13-11-2019നക്2:00 മണിക്ക േോവും ചോൽ അംഗൻവോടിയിൽ ്

തവച്ചക് നടന്ന് ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്് ഗ്ഗോമ ഭയിൽ്അവ രിപ്ിക്ുേയും്ചർച്ച്

തചയ്തക് പദ്ധ ി് തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനക് ആവശയമോയ്  ീരുമോനങ്ങള്്

സേതക്ോള്ളുേയും് തചയ്തത്തിനകതറ് അടിസ്ഥോനത്തിൽ്  യ്യോറോക്ിയ്

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്റിബ്പ്ോർട്ടക്ആണക്ഇ ക.് ഗ്പസ്തു  ്റിബ്പ്ോർട്ടിൽ ് ബ് ോഷ്യൽ ്

ഓഡിറ്ക്് േരടക് റിബ്പ്ോർട്ടക്,് ഗ്ഗോമ ഭോ്  ീരുമോനങ്ങള്് എന്നിവ്

ഉള്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

വോർഡിനകതറ് വിേ നത്തിനും,്  മൂഹത്തിനും് പരിസ്ഥി ിക്ും്

ഗുണേരമോയ് രീ ിയിലും് പദ്ധ ിയുതട് ് നല്ലവശങ്ങള്്

നിലനിർത്തിതക്ോണ്ടും്ബ്പോരോയ്മേള്്പരിഹരിച്ചുതേോണ്ടും്മഹോത്മോഗോന്ധി്

ബ്േശീയ് ഗ്ഗോമീണ് ത ോഴിലുറപ്ക് പദ്ധ ി് തമച്ചതപ്ട്ട് രീ ിയിൽ്

നടപ്ിലോക്ുന്ന ിനക് ഈ് റിബ്പ്ോർട്ടക്്  ഹോയേമോവതട്ട് എന്നക് ഗ്പ യോശിച്ചു്

തേോണ്ടക് മർപ്ിക്ുന്നു. 

 

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്് 

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്യൂണിറ്ക്–ബ്േരളം. 
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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാർട്്  

വാർഡ് -13 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്-കുററ്യാട്ൂർ  

ദലാക്് -ഇരിക്ൂർ  

കണ്ണൂർ ജില്ല . 

 

 

 

 

 

തയ്യാറാക്ിയത് , 

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്ടീം്, 

ഇരിക്ൂർ ബ്ലോക്ക് 

 

മഹോത്മോഗോന്ധി്ബ്േശീയ്ഗ്ഗോമീണ്ത ോഴിലുറപ്ക്്നിയമം്–ബ് ോഷ്യൽ ്ഓഡിറ്ക്്

ത ോസ റ്ി്ബ്േരളം. 
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ആമുഖം 

 

2005 പ്തംബർ 5നക് നിലവിൽ് വന്ന് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമംഅടിസ്ഥോനമോക്ിയോണക് മഹോത്മോ് ഗോന്ധി് ബ്േശീയ് ഗ്ഗോമീണ്

ത ോഴിലുറപ്ക് പദ്ധ ി് ഭോര ത്തിതല് ഗ്ഗോമീണ് ബ്മഖലയിൽ് നടപ്ിലോക്ി്

വരുന്ന ക.ഗ്ഗോമീണ് ബ്മഘലയിതല് േുടുംബങ്ങള്ക്ക് 100 േിവ ം് അവിേഗകദ്ധ്

േോയിേ് ത ോഴിൽ് ഉറപ്ു് നൽേുേയും,അ ിലൂതട് ഗ്ഗോമീണ് ജന യുതട്

ഉന്നമനം,്േോരിഗ്േയ്ലഘൂേരണം,് ഗ്ഗോമീണ്അടിസ്ഥോന്ത ൌേരയ്വിേ നം,്

പരിസ്ഥി ി് ംരക്ഷണം,് കഗ് ീ്ശോക്തീേരണംഎന്നിവ്ലേക്ഷ്യം്തവക്ുന്നു. 

ത ോഴിലുറപ്ക്്പദ്ധ ി്ഗ്പേോരം്നടപ്ിലോക്ുന്ന്മുഴുവൻ്ഗ്പവൃത്തിേളും്്6്മോ ്

േോലയളവിനുള്ളിൽ് നിർബന്ധമോയും് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ് അഥവോ്

 ോമൂഹയ് പരിബ്ശോധന് നടത്തണതമന്നക് ബ്േശീയ് ഗ്ഗോമീണ് ത ോഴിലുറപ്ക്

നിയമത്തിതല് 17(2)-വേുപ്ിൽ് നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നു.പദ്ധ ി് നടത്തിപ്ിതല്

 ു ോരയ യും്  ോമൂഹയ് ഉത്തരവോേിത്തവും് ഉറപ്ുവരുത്തി് പദ്ധ ി്്

തമച്ചതപ്ട്ട് രീ ിയിൽ് നടപ്ിലോക്ുേയോണക് ലേക്ഷ്യം.് നടപ്ിലോക്ിയ്ഓബ്രോ്

ഗ്പവൃത്തിേളും,പദ്ധ ി് നിർവഹണവും,ത ോഴിലോളിേള്ക്ക് ലഭിബ്ക്ണ്ട്

അവേോശങ്ങളും്  ോമൂഹയ് പങ്കോളിത്തബ്ത്തോതട് വിലയിരുത്തുേയും്

ഇ ിനകതറ്അടിസ്ഥോനത്തിൽ്്ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്റിബ്പ്ോർട്ടക് യ്യോറോക്ുേയും്

തചയ്യുന്നു,് ുടർന്നക് ഗ്പബ് യേ് ഗ്ഗോമ ഭ്വിളിച്ചു്ബ്ചർത്തക് ് ്ഓഡിറ്ക്് ്റിബ്പ്ോർട്ടക്

അവ രിപ്ിക്ുേയുംറിബ്പ്ോർട്ടിബ്േൽ് ചർച്ചതചയ്തു് പദ്ധ ി് തമച്ചതപ്ടുത്തു്

ന്ന ിനകആവശയമോയ്  ുടർനടപടിേള്് നിർബ്േശിക്ുേയും്

നടപ്ിലോക്ുേയും്തചബ്യ്യണ്ട ുണ്ടക. 

വോർഡിതല2018-19  ോമ്പത്തീേ് വർഷ്ത്തിതല് ഒേകബ്ടോബർ് മു ൽ്

മോർച്ചവതരയുള്ള് േോലയളവിൽ് നടപ്ിലോക്ിയ് ് ഗ്പവൃത്തിേളും് പദ്ധ ി്

നിർവഹണവുമോയി്ബന്ധതപ്ട്ട് ഇടതപടലുേളുമോണക് ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ിനു്

വിബ്ധയമോക്ിയിട്ടുള്ള ക.് ഇ ിനകതറ് ഭോഗമോയി് പഞ്ചോയത്തക് ഓഫീ ിൽ്

നിന്നും് ഗ്പവൃത്തി് ഫയലുേളുതട് പരിബ്ശോധന,് രജിസ്റ്റർ് പരിബ്ശോധന,്

വോർഡിതല്വിവിധ്സ്ഥലങ്ങളിലോയി് നടപ്ിലോക്ിയ് ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങള്്

 ന്ദർശിച്ചക് വിലയിരുത്തൽ,പദ്ധ ി് ഗുണബ്ഭോക്തോക്ള്,് വോർഡിതല് വിവിധ്

ബ്മഖലയിൽ് ഗ്പവർത്തിക്ുന്നവർ് ത ോഴിലുറപ്ക് ് ത ോഴിലോളിേള്്

എന്നിവരുമോയുള്ള് അഭിമുഖം് ് എന്നിവയുതട് അടിസ്ഥോനത്തിലോണക്

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്േരടക്്്റിബ്പ്ോർട്ടക് യ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ള ക. 

ഗ്പസ്തു  ് റിബ്പ്ോർട്ടക് ഗ്ഗോമ ഭയുതട് ചർച്ചയകക്ും് അംഗീേോരത്തിനുമോയി്

 മർപ്ിക്ുന്നു. 
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ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല് : േണ്ണൂർ ്     

ബ്ലോക്ക : ഇരിക്ൂർ     

വോർഡുേള് ് :  16 

വിസ്തൃ  ി് :35.15ച.േി.മീ. 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

 ്പഞ്ചോയത്തക വോർഡക്്13 

ആതേ്ത ോഴിൽ്േോർഡുേള്  2487 99 

ആതേ്ത ോഴിലോളിേള് ് 3048 42 

SC ത ോഴിൽ്േോർഡുേള്  133 1 

SCത ോഴിലോളിേള്  46 1 

ST ത ോഴിൽ ്േോർഡുേള്  0 0 

ST ത ോഴിലോളിേള്  0 0 

 

തപോ ു്വിലയിരുത്തലുേള്  

• വോർഡിതല്േുടുംബങ്ങള്ക്ക്ജീവി ്മോർഗ്ഗം്തമച്ചതപ്ടുത്തോൻ്

 ോധിച്ചു. 

• േോരിഗ്േയ്ലഘൂേരണം,് കഗ് ീ്ശോക്തീേരണം്എന്നിവ് ോധയമോയി. 

• പരിസ്ഥി ി് ംരക്ഷണ്ഗ്പവൃത്തിേള്്ഏതറ്ടുത്തക്്നടപ്ിലോക്ുന്നു. 

• മണ്ണക്ജല് ംരക്ഷണ്ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്മുൻഗണന്നൽേുന്നു. 

• വയക്തിഗ വും്തപോ ു്ആസ്തിേളും് ൃഷ്കട്ടിക്തപ്ട്ടിട്ടുണ്ടക. 

• േുടിതവള്ള്ക്ഷോമം്ലഘൂേരിക്ോൻ്പദ്ധ ിതേോണ്ടക് ോധയമോയി. 

• ത ോഴിലോളിേളുതട്അവേോശങ്ങള്് ംരക്ഷിക്തപ്ടുന്നു് 

• പരിബ്ശോധിച്ച്ഗ്പവൃത്തിേളുതട്അളവുമോയി്ബന്ധതപ്ട്ട്േൃ യമോയ്്

വിവരങ്ങള് ്്എം.ബുക്ിൽ്േോണോൻ് ോധിച്ചു. 

• നടപ്ിലോക്ിയ്പദ്ധ ിേള്ക്ക് ിറ്ി ൺ്ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ്ബ്ബോർഡക്്

സ്ഥോപിച്ചിറ്ില്ല . 

• വോർഡിതല്ആക്ഷൻപ്ലോനിൽ്ഉള്തപ്ട്ട്ഗ്പവൃത്തിേള്്ആണക്്

നടപ്ിലോക്ിയിട്ടുള്ള ക. 

• വോർഷ്ിേ്മോസ്റ്റർ് ർക്ുലർ്ഗ്പേോരമുള്ള്ബ്രഖേള്്േൃ യമോയി്

ഫയലിൽ് ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

• രജിസ്റ്ററുേള്്േോലോനു ൃ മോയി്വിവരങ്ങള്്ബ്ചർത്തക് ൂക്ഷിക്ു-

ന്നുണ്ടക. 

• പദ്ധ ി്ആരംഭ്മീറ്ിംഗക്നടത്തി്ഏതറ്ടുക്ുന്ന്ഗ്പവൃത്തിേളുതട്

വിശേോംശങ്ങള്്ത ോഴിലോളിേതള്അറിയിക്ോറുണ്ടക.് 

• ്ജോഗ്ഗ ോ്ബ്മലകബ്നോട്ട് മി ി്ഇടതപടലുേള്്നടത്തുന്നുണ്ടക. 
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• എം ബുക്ിൽ അളവുേള് ബ്രഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടങ്കിലും 

പറമ്പുടമേളുതട ബ്പരക വിവരങ്ങള് ബ്രഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല.  

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1.തചക്ിക്ുളം തരിശ് ഭൂമി /പാഴ് ഭൂമി ഗ്ഗൂപ്പ്  കൃഷ്ിക്് 

അനുദയാജയമാക്ൽ (446)-13, LD/322587 

എം.ബുക്് നമ്പർ-57/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-1, 03, 500 തചലവായ തുക-96, 673.00 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-349 കൂലി,വാടക -96, 673.00 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം  

കാട് തവട്ി തതളിക്ുന്നതിനു  Area-2527.75m2 

തുക -11, 501, 26 

തുക -11, 501, 26 

കൃഷ്ിക്് 

നിലതമാരുക്ുന്നതിന്  

Area-2372.00m2 

തുക -84846.44 

തുക -84846.44 

 

2.തചക്ിക്ുളം ഗ്ഗൂപ്പ്  കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ൽ (488)-13, LD/329301 

എം.ബുക്് നമ്പർ-94/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-98, 700 തചലവായ തുക-92, 795 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-335 കൂലി,വാടക -92, 795 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാട് തവട്ിതത്തളിക്ുന്നതിന്  Area-2473.58m2 

തുക -11,254.79 

തുക -11, 254.79 

കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ുന്നതിന്  Area-2395.45m2 

തുക -80393.08 

തുക -80393 08 

 

3.കാവുദക്ാത്ത്  , തചറുവത്തല തരിശ് ഭൂമി /പാഴ് ഭൂമി ഗ്ഗൂപ്പ്  കൃഷ്ിക്് 

അനുദയാജയമാക്ൽ (441)-13, LD/325761 

എം.ബുക്് നമ്പർ-85/2018-19 
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എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-93, 300 തചലവായ തുക-84, 485 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-305 കൂലി,വാടക -84, 485 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാട് തവട്ിതത്തളിക്ുന്നതിന്  Area-2185.25m2 

തുക -9942.89 

തുക -9942.89 

കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ുന്നതിന്  Area-2091.35m2 

തുക -74807.59 

തുക -74807.59 

 

4.കാവുദക്ാത്ത് , തചറുവത്തല ഗ്ഗൂപ്പ്  കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ൽ (449)-

13, LD/340819 

എം.ബുക്് നമ്പർ -101/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-88, 100 തചലവായ തുക-15, 512 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-56 കൂലി,വാടക -15, 512 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാട് തവട്ിതത്തളിക്ുന്നതിന്  Area-421.25m2 

തുക -1916.69 

തുക -1, 916.69 

കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ുന്നതിന്  Area-410.60m2 

തുക -14, 687.16 

തുക -14, 687.16 

5.മടന്തുൽ കാവുദക്ാത്ത്  ആണിദത്താട്  ംരക്ഷണം (13), WH/317649 

എം.ബുക്് നമ്പർ-118/2018-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-82, 500 തചലവായ തുക-64, 541.00 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-233 കൂലി,വാടക -64, 541.00 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാർഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

കാട് തവട്ിതത്തളിക്ുന്നതിന്  Area-2834.70m2 തുക -12, 897 89 
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തുക -12, 897.89 

ദതാടിതല മണ്്ണ മാറ്ി ആഴം 

കൂട്ുന്നതിന്  

Area-298.56m3 

തുക -50, 570.26 

തുക -50, 570.26 

വിലയിരുത്തലുകള് - 

1. പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിദക്ണ്ട രജിസ്റ്ററുകള്  

s.

n

o 

രജിസ്റ്റർ ദപര ് പരിദശാധന

യ്ക്് ലഭയത 

കാലാനു ൃതമായ 

വിവരങ്ങളുതട 

സ്ഥിതി. 

1 തതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  പൂർണ്ണം 

2 ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ  ലഭിചിട്ില്ല   

3 തതാഴിൽ അദപക്ഷ രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  പൂർണ്ണം  

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  പൂർണ്ണം  

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചിട്ില്ല   

6 പരാതി രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചിട്ില്ല   

7 തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  പൂർണ്ണം  

 

2. വാർഡിതല  ാമൂഹയ പരിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷൻ പ്ലാനിതല വിവരങ്ങള്. 

s.no ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപര ് ആക്ഷ

ൻപ്ലാൻ 

ഗ്കമനമ്പർ 

1 തചക്ിക്ുളം തരിശ് ഭൂമി /പാഴ് ഭൂമി കൃഷ്ിക്് 

അനുദയാജയമാക്ൽ (446)-13, LD/322587 

446 

2 തചക്ിക്ുളം ഗ്ഗൂപ്പ്  കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ൽ 

(488)-13, LD/329301 

488 

3 കാവുദക്ാത്ത് , തചറുവത്തല തരിശ് ഭൂമി /പാഴ് 

ഭൂമി കൃഷ്ിക്് അനുദയാജയമാക്ൽ (441)-13, 

LD/325761 

441 

4 കാവുദക്ാത്ത് , തചറുവത്തല ഗ്ഗൂപ്പ്  കൃഷ്ിക്് 

നിലതമാരുക്ൽ (449)-13, LD/346819 

449 

5 മടന്തുൽ കാവുദക്ാത്ത്  ആണിദതാട് 

 ംരക്ഷണം (13), WH, 317643 

445 

 

3. പരിദശാധിച്ച  5 ഫയളുകളിൽ വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്ുലർ 

ഗ്പകാരം  ൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ള ദരഖകളുതട വിവരങ്ങള് - 

 ബ്രഖേള്  ലഭയമോയ്

ഫയലുേളു

തട്എണ്ണം 

1 േവർ്ബ്പജക 0 

2 തചക്ക്ലിസ്റ്റക 0 

3 ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്ബ്േോപ്ി് 0 

4 എസ്റ്റിബ്മറ്ക്ബ്േോപ്ി 5 
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5  ോബ്ങ്ക ിേ്അനുമ ി്ബ്രഖ 5 

6 ഭരണോനുമ ി്ബ്രഖ 5 

7  ംബ്യോജി ്പദ്ധ ി്വിവരങ്ങള് 0 

8 ്ത ോഴിൽ്അബ്പക്ഷേള് 0 

9 വർക്ക്്അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ്ബ്രഖ് 0 

10 മസ്റ്റർ്ബ്റോള് ് 5 

11 തമഷ്ർതമനകറ്ക്്ബുക്ക് 5 

12 തമറ്ിരിയൽ്വോങ്ങൽ് ീരുമോനം്ബ്േോപ്ി് 0 

13 ബ്വജക്്ലിസ്റ്റക് 5 

14 ഫണ്ടക്ഗ്ടോനക ർ്ഓർഡർ്ബ്േോപ്ി(FTO) 0 

15 തമറ്ിരിയൽബിൽ,വൌച്ചർ 0 

16 പോട്ടക്രോർ,ര ീ ുേള് 4 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല്ബ്ഫോബ്ട്ടോേള്് 0 

18 ഗ്പവൃത്തി്പൂർത്തീേരണ് ോക്ഷയപഗ് ം. 5 

19 മസ്റ്റർ്ബ്റോള്്മൂതമനകറക്സ്ലിപക് 5 

20 ജിബ്യോ്ടോഗ്ടക്ബ്ഫോബ്ട്ടോ 0 

21 ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്റിബ്പ്ോർട്ടക്് 0 

22 സ റ്ക്ഡയറി 5 

 22.a. പദ്ധ ി്ആരംഭ്മീറ്ിംഗക് 5 

 22.b.VMC റിബ്പ്ോർട്ടക 

അംഗങ്ങള്: 

5 

 22.c. ന്ദർശേ്േുറിപ്ുേള് 

 ന്ദർശേർ: 

3 

 

 

4. പരിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റർ 

ദറാള് വിലയിരുത്തലുകള് . 

 

വർക്്  ദകാഡ് : LD/322587 

മസ്റ്റർ 

ദറാള് 

നമ്പർ 

ആ

തക 

തതാ

ഴിൽ 

േിനം 

ദവത

നം-

വാടക 

ഉള്പ്പ

തട  

B
D

O
  
ീ
ൽ
 

,ഒ
പ്പ
്   

G
P

  
ീ
ൽ
, 

ഒ
പ്പ
്  

തിരുത്തലുകള്  

3963 180 49860 ഉണ്ട ് ഉണ്ട്  ഇല്ല  

3964 169 46813 ഉണ്ട ് ഉണ്ട്  ഇല്ല  

      

 

വർക്്  ദകാഡ് : LD/329301 

മസ്റ്റ

ർദറാ

ള്നമ്പര് 

ആതക

തതാഴി

ൽേിനം 

ദവതന-

വാടകഉ

ള്പ്പതട 

BDO ീ

ൽഒപ്പ്  

GP ീ

ൽ,ഒപ്പ്  

തിരുത്തലുകള ്

8173 207 57339 ഉണ്ട ് ഉണ്ട്  ഇല്ല  

8174 128 35456 ഉണ്ട ് ഉണ്ട്  ഇല്ല  
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വർക്്  ദകാഡ് : LD/325761 

മസ്റ്റ

ർദറാള്ന

മ്പര് 

ആതക

തതാഴി

ൽേിനം 

ദവതന-

വാടകഉ

ള്പ്പതട 

BDO

 ീ

ൽഒപ്പ്  

GP ീ

ൽ,ഒപ്പ്  

തിരുത്തലുകള ്

5637 189 52353 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

5638 116 32132 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

      

 

വർക്്  ദകാഡ് : LD/340819 

മസ്റ്റ

ർദറാള്ന

മ്പര് 

ആതക

തതാഴി

ൽേിനം 

ദവതനം

-

വാടകഉ

ള്പ്പതട 

BDO

 ീ

ൽഒപ്പ്  

GP ീ

ൽ,ഒപ്പ്  

തിരുത്തലുകള ്

10391 56 15512 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

      

 

വർക്്  ദകാഡ് : WH/317649 

മസ്റ്റ

ർദറാള്ന

മ്പർ  

ആതക

തതാഴി

ൽേിനം 

ദവതനം

-

വാടകഉ

ള്പ്പതട 

BDO

 ീ

ൽഒപ്പ്  

GP ീ

ൽ,ഒപ്പ്  

തിരുത്തലുകള ്

7726 175 48475 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

7727 58 16066 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

      

 

അവകാശാധിഷ്ടിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

അവേോശങ്ങള് ലഭയ  വിലയിരുത്തൽ 

അബ്പക്ഷിച്ചക്്15 േിവ ത്തിനേം്

 ൌജനയമോയി്ത ോഴിൽ്േോർഡക്്ലഭിക്ൽ  

ഇല്ല ബ്ഫോബ്ട്ടോയകക്ക് ുേ്

തചലവോേുന്നു. 

അബ്പക്ഷിച്ചക്്15 േിവ ത്തിനേംത ോഴിൽ ്

ലഭിക്ൽ /്ത ോഴിലില്ലോയ്മ്ബ്വ നം 

ഉണ്ടക ബ്വ നം ലഭിബ്ക്ണ്ട 

 ോഹചരയം ഉണ്ടോയിട്ടില്ല.  

 ർ ക്ോർ ്ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള്മിനിമം്

േൂലി്ലഭിക്ൽ  

ഉണ്ടക  

15 േിവ ത്തിനേം്േൂലി്ലഭിക്ൽ/്

സവേിക്ുന്ന്േിവ ങ്ങള്ക്ക്പിഴ് 

ഇല്ല  ർക്ോർ്ഫണ്ടക്്

വേയിരു ോത്ത ക്േോരണം 

ഗ്പവൃത്തിേള്്േതണ്ടത്തുവോനുള്ള്

അവേോശം 

ഉണ്ടക ത ോഴിലോളിേള് 

പങ്കോളിേളോേുന്നു  

5 േിബ്ലോമീറ്ർ്ഉള്ളിൽ്ബ്ജോലി/യോഗ് ോേൂലി ഇല്ല  ബ്പോബ്േണ്ട  ോഹചരയം 

ഉണ്ടോയിട്ടില്ല  

ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലതത്ത്ആവശയമോയ്്

അടിസ്ഥോന് ൌേരയങ്ങള്-ഫസ്റ്റക്

എയ്ടക, ണൽ,േുടിതവള്ളം 

ഉണ്ടക ലഭയമല്ല 
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 മയ്ബന്ധി മോയി്പരോ ി്പരിഹോരം ഉണ്ടക പരോ ിതപ്ട്ടിട്ടില്ല. 

ചിേിത്സോ ് ഹോയം ഉണ്ടക അബ്പക്ഷ നൽേിയിട്ടുണ്ടക. 

സപ  േിട്ടിയില്ല  

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്നടത്തുവോൻ്

അവേോശം് 

ഉണ്ടക മോറ്ും ത ോഴിലോളിേ്്

പങ്കോളിേളോയി 

 

1. ത ോഴിൽ്േോര്ഡുമോയി്ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

ത ോഴില്കോരകഡക്് ഒരു് ആധിേോരിേ് ബ്രഖയോണക.് മഹോത്മോ് ഗോന്ധി് ബ്േശീയ്

ഗ്ഗോമീണ്ത ോലുറപ്ക്നിയമത്തിതല്തഷ്ഡയൂള്്2 ഗ്പേോരം്ത ോഴിൽ്േോരകഡിനക്

അബ്പക്ഷ് നല്കു ന്ന് േുടുംബങ്ങളകക്ക് 15് േിവ ത്തിനേം്  ിേച്ചും്

ത ൌജനയമോയി് ത ോഴില്കോരകഡക്് ലഭയമോക്ണതമന്നക് അനുശോ ിക്ുന്നു.്

േൂടോത ് േൃ യമോയ് ഇടബ്വളേളിൽ് േോർഡക്് ത ൌജനയമോയി് പു ുക്ി്

നൽബ്േണ്ട ുമോണക.ത ോഴിലുറപ്ക്നിയമഗ്പേോരം്ത ോഴിൽ്േോർഡക്്സേവശം്

തവക്ോനുള്ള്അധിേോരം്ഉടമേള്ക്ക്മോഗ് മോണക,്നിരവവഹണ്ഏജനക ിബ്യോ്

ബ്മറ്ുമോബ്രോ്മറ്ുള്ളവബ്രോ്സേവശം്തവക്ുവോൻ്പോടുള്ള ല്ല. 

ത ഴിലോളിേള് ത ോഴിൽേോർഡക  വന്തം സേവശം  ൂക്ഷിക്ുേയും മോറ്ക 

േൃ യമോയി വിവരങ്ങള് ബ്രഖതപ്ടുത്തുേയും തചയ്യുന്നുണ്ടക.  

2. തതാഴിൽ അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിൽേോരകഡുള്ള അവിേഗകദ്ധേോയിേ് ത ോഴിൽ ് തചയ്യോൻ ്  യ്യോറുള്ള്്

ഏത ോരു്േുടുംബത്തിനും് ്ഓബ്രോ് ോമ്പത്തിേ്വർഷ്വും് 100 േിവ തത്ത്

അവിേഗ്ധ് േോയിേ് ത ോഴിലിനക് അവേോശമുണ്ടക,് ത ോഴിൽ് ആവശയതപ്ട്ടക്

അബ്പക്ഷ് നൽേിയോൽ്സേപ്റ്ു് രശീ ക് നൽേുേയും് 15 േിവ ത്തിനേം്

ത ോഴിൽ്്ലഭയമോക്ണതമന്നും്നിയമത്തിൽ്ഗ്പ ിപോേിക്ുന്നു. 

3. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ക് നിയമഗ്പേോരം് ത ോഴിൽആവശയതപ്ട്ടു് േഴിഞ്ഞോൽ് 15 

േിവ ത്തിനേം് ത ോഴിൽ ് ലഭയമോക്നതമന്നുണ്ടക.് വോരകഡിതല്

ത ോഴിലോളിേളകക്ക് ത ോഴിൽ ആവശയമുള്ള്  മയങ്ങളിൽ് ് അബ്പക്ഷ്

 മർപ്ിക്ുന്ന്മുറയകക്ക്15 േിവ ത്തിനേം്ത ോഴിൽ്അനുവേിതക്ണ്ട ുണ്ടക 

4. തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം; 

ത ോഴിൽ് ആവശയതപ്ട്ടു് േഴിഞ്ഞോൽ് 15 േിവ ത്തിനേം് ത ോഴിൽ്

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷം് ത ോഴിലില്ലോയ്മ് ബ്വ നം് ലഭിക്ോൻ് അവേോശമുണ്ടക.്്

ത ോഴിൽ്ആവശയതപ്ട്ട് ീയ്യ ി്മു ൽ്ആേയതത്ത്30 േിവ ം്േൂലിയുതട്25% 

(് 271േൂലിഗ്പേോരം 67് രൂപ് 75 സപ )  ുേയും്  ുടരകന്നക 100 േിവ ്

ത ോഴിൽ പൂരകത്തിയോേുന്ന ക് വതരയുള്ള് േിവ ങ്ങളിൽ് േൂലിയുതട് 50%(്

271േൂലിഗ്പേോരം 135്രൂപ്5 സപ )  ുേയും്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ലഭിക്ണം. 

5. തഷ്ള്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 
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വോർഡിൽ് ആവശയമോയ് വിേ ന് ഗ്പവൃത്തിേള്് േതണ്ടത്തുന്ന ിനക്

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക് അവേോശം് ഉണ്ടക.് അയൽക്ൂട്ട ല് ചർച്ചയിലൂതട്

േതണ്ടത്തുന്ന് ഗ്പവൃത്തിേള്് ഗ്ഗോമ ഭയിൽ് അംഗീേോരം് ബ്നടുേയും്

ത ോഴിലുറപ്ിൽ് അനുവേനീയമോയ് ഗ്പവൃത്തിയോതനനകേിൽ് നിർവഹണ്

ഏജൻ ി് ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തിേള്് മുൻഗണനോ് ഗ്േമത്തിൽ് തഷ്ള്ഫക ് ഓഫക്

ബ്ഗ്പോജേകറ്ിൽ്ഉള്തപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക. 

6. യാഗ്താ തചലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്  ോമ ് സ്ഥലത്തുനിന്നും് 5 േിബ്ലോമീറ്ർ് ചുറ്ളവിൽ്

ത ോഴിൽ് ലഭിക്ുവോനുള്ള് അവേോശമുണ്ടക,് ഗ്പസ്തു  ് പരിധിക്ു് പുറത്തു്്

ത ോഴിൽ്തചബ്യ്യണ്ട് ോഹചരയം്ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കിൽ്യോ ോ്ബത്തയോയി്

േൂലിയുതട്10%  ുേ്നിലവിതല്േൂലി്ഗ്പേോരം് 27 രൂപ 10്സപ ്ഗ്പവൃത്തി്

േിവ ങ്ങളിൽ് ലഭയമോക്ണം.് ഓബ്രോ് വോർഡിലും് േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള്

ഗ്പവൃത്തിേള്് പൂർത്തീേരിച്ച് ബ്ശഷ്ം് മോഗ് ബ്മ് വോർഡിനക് പുറത്തു്

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ഗ്പവൃത്തി്അനുവേിക്ോൻ്പോടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളിൽ് ലഭിബ്ക്ണ്ട് അടിസ്ഥോന് ത ൌേരയങ്ങളോയ് ഗ്പഥമ്

ശുഗ്ശൂഷ്ോ്  ംവിധോനങ്ങള്,വിഗ്ശമ്  മയതത്ത്  ണൽ്

 ൌേരയം,േുടിതവള്ളം,് അപേട്  ോധയ യുള്ള് ഗ്പവത്തിേളിൽ്

ഏതപ്ടുബ്മ്പോള് ് ുരക്ഷോ് ോമഗ്ഗിേള്്എന്നിവബ് ോഴിലുറപ്ു്നിയമഗ്പേോരം്

നിർവഹണ ഏജനക ി് വഴി് ത ോഴിലോളിേളകക്ക്  ൌജനയമോയി്

ലഭയമോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

8. ദവതനം ലഭയമാക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ക് നിയമത്തിൽ് ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പേോരം് മസ്റ്റർ് ബ്റോളക് േോലോവധി്

േഴിഞ്ഞു് 15 േിവ ത്തിനേം് ത ോഴിലോളിേളുതട് എതക്ൌണ്ടിൽ് േൂലി്

ലഭിക്ുവോൻ് അവേോശമുണ്ടക. 

9.  പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി്ബന്ധതപ്ട്ട്ഏത ങ്കിലും്േോരയത്തിൽ്പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന്

പക്ഷം്ആയ ക്ബ്രഖോമൂലം്പഞ്ചോയത്തിൽ്പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണക,് ഗ്പസ്തു  ്

പരോ ിേള്്  വീേരിച്ചു് ് പരോ ിക്ോരനക് സേപ്റ്ു് ര ീറ്ക്് നൽേുേയും്

പരമോവധി് 7് േിവ ്പരിധിക്ുള്ളിൽ്അബ്നവഷ്ിച്ചു് പരോ ിക്ോരനക് മറുപടി്

നൽബ്േണ്ട ോണക.് പരോ ിേള്് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള് ബ്ടോള്് ഗ്ഫീ് നമ്പർ്

തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക് േോണോവുന്ന് രീ ിയിൽ് പഞ്ചോയത്തക് ഓഫീ ിൽ്

ഗ്പേർശിപ്ിതക്ണ്ട ുണ്ടക്. 

10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ക് നിയമത്തിതല് ത ക്ഷൻ് 17(2) ഗ്പേോരം് ് ത ോഴിലുറപ്ിൽ്

ഏതറ്ടുത്ത് ഗ്പവൃത്തിേള്്ഓബ്രോ് 6് മോ ്േോലയളവിലുംബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്

നടബ്ത്തണ്ട ുണ്ടക.ഏതറ്ടുത്തു് തചയ്ത് ഗ്പവൃത്തിേളുതട്  മ്പത്തീേവും,്

ഗുണനിലവോരങ്ങള്്  ംബന്ധിച്ച ുമോയ് വിവരങ്ങളും് പദ്ധ ി്

നിർവഹണവുമോയി് ബന്ധതപ്ട്ട് ് േോരയങ്ങളും് ബ് ോഷ്യൽ് ഓഡിറ്ക്്

നടത്തുന്ന ിൽ്പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു്ത ോഴിലോളിേള്ക്ും്ഓബ്രോ്പൌരനും്

അവേോശമുണ്ടക. 
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11. ചികിത്സാ   ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ക് ബ്ജോലിക്ിതട് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക് ഏത ങ്കിലും്  രത്തിലുള്ള്

അപേടം്  ംഭവിച്ചു് ബ്പോവുേയോതണങ്കിൽ് ത ോഴിലുറപ്ക് നിയമത്തിതല്

തഷ്ഡയൂള്് 2(5)ഗ്പേോരവുംഅദ്ധയയം9 തല് പരോമർശങ്ങളുതട്

അടിസ്ഥോനത്തിലും് ചിേിത്സോ് തചലവുേളുതട് ബ്രഖേള് ്  മർപ്ിക്ുന്ന്

മുറയകക്ക് ് ഗ്പസ്തു  ്  ുേ് മുഴുവനും് നിർവഹണ് ഏജൻ ി് വഴി്

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്്അനുവേിച്ചു്തേോടുബ്ക്ണ്ട ോണക. 

12.പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്; 

ത ോഴിലുറപ്ക്നിയമം്തഷ്ഡയൂള്്22്ഗ്പേോരം്ഒരു്പദ്ധ ി്ആരംഭിക്ുന്ന ിനു്

മുമ്പക് പദ്ധ ിതയ് േുറിച്ചുള്ള് മുഴുവൻ് േോരയങ്ങളും് അ ോയ ക്് അനുവേിച്ച്

ഗ്പവൃത്തി് േിനങ്ങള്,് ഓബ്രോ് ത ോഴിലോളിയും് തചബ്യ്യണ്ട് അളവുേള്,്

ഗുണനിലവോരം്ഉറപ്ു്വരുത്തുന്ന ിനുള്ള് ോബ്ങ്ക ിേ്അറിവുേള്്എന്നിവ്്്

േൃ യമോയി് ത ോഴിലോളിേതളയും് ഗുനബ്ഭോക്തോക്തളയും്്

ബ്ബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടക.് അ ിനോയി് ബന്ധതപ്ട്ട് നിർവഹണ്

ഉബ്േയോഗസ്ഥതെയും് വോർഡക്് തമമ്പർ, ോബ്ങ്ക ിേ് വിേഗ്ദർ് എന്നിവരുതട്

 ോന്നിധയത്തിൽ് ഏത നകേിലും് തപോ ു് ഇടങ്ങളിബ്ലോ,ത ോഴിലിടത്തുവബ്ച്ചോ്

മീറ്ിംഗക് വിളിച്ചു് ബ്ചർക്ുേയും് േോരയങ്ങള്് വിശേീേരിക്ുേയും്

പതങ്കടുത്തവരുതട് വിവരങ്ങള്് സ റ്ക് ഡയറിയിതല് ബ്ഗ്പോജേകറ്ക് മീറ്ിംഗക്

ബ്പജിൽ്ബ്രഖതപ്ടുത്തുേയും്്തചബ്യ്യണ്ട ുണ്ടക.  

 ാദേതിക വിേഗ്ദ്ധരുതടയും വാർഡ് തമമ്പറുതടയും  ാനിധയത്തിൽ 

മീറ്ിംഗ് നടത്തി തചദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച തതാഴിലാളികദളാട ്

പറഞ്ഞു തകാടുക്ാറുണ്ട.്  

13.വിജിലൻ ്  ആൻഡ്  ദമാണിട്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓബ്രോ് വോർഡിതലയും് ഗ്പവൃത്തിേള്് ഗുണേരമോയ് രീ ിയിൽ്

നടക്ുന്നുതണ്ടന്നു് ഉറപ്ു് വരുത്തുന്ന ിനും് തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനക്

ആവശയമോയ്നിർബ്േശങ്ങള്്ത ോഴിലോളിേള്ക്ും്നിർവഹണ്ഏജൻ ിക്ും്

നൽേുന്ന ിനുമോയി് വോർഡിതല് തപോ ുഗ്പവർത്തേതര് ഉള്തപ്ടുത്തി് ഒരു്

വിജിലൻ ക്്ആൻഡക്് ബ്മോണിട്ടറിംഗക് േമ്മറ്ി് ഓബ്രോ്  ോമ്പത്തീേ് വർഷ്വും്

ഉണ്ടോബ്ക്ണ്ട ോണക.് വോർഡിൽ് പട്ടിേ് ജോ ി് പട്ടിേ് വർഗ്ഗ് വിഭോഗത്തിതല്

 ന്നദ്ധഗ്പവർത്തേർ് ഉതണ്ടങ്കിൽ് നിർബന്ധമോയും് ഗ്പസ്തു  ് േമ്മറ്ിയിൽ്

അംഗങ്ങള്്ആബ്ക്ണ്ട ോണക.്ഓബ്രോ്ഗ്പവൃത്തിയും് ന്ദർശിച്ചു്്വിലയിരുത്തി്

സ റ്ക്്ഡയറിയിതല്വിജിലൻ ക്്ആൻഡക്്ബ്മോണിട്ടറിംഗക്േമ്മറ്ി്റിബ്പ്ോർട്ടിൽ്

ബ്രഖതപ്ടുത ണ്ട ോണക. 

കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങള് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങള്  േർശിക്ാറുണ്ട.്  

14. ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്ക് ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങള്്ഏത ോരോള്ക്ും് ന്ദരകശിക്ോ്വുന്ന ും്

എസ്റ്റിബ്മറ്ക്് ഉള്പ്തട് പരിബ്ശോധിക്വുന്ന ുമോണക.ഗ്പസ്തു  ്

ഗ്പവൃത്തിയിബ്േലുള്ള് ന്ദർശേരുതട്അഭിഗ്പോയങ്ങള്്സ റ്ക്്ഡയറിയിതല്
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 ന്ദർശേ് േുറിപ്ിൽ് ബ്രഖതപ്ടുത്തോനും് അവേോശമുണ്ടക.് അ ുതേോണ്ടക്

 തന്ന് എല്ലോ് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളിലും് സ റ്ക് ഡയറി് നിർബന്ധമോയും്

 ൂക്ഷിക്ണം. 

 

15.ദറാ ് ഗാർ േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി് ബന്ധതപ്ട്ട് അവേോശങ്ങള്് േടമേള്് എന്നിവയിൽ്

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക് അവബ്ബോധം് ഉണ്ടോക്ുന്ന ിനും് ത ോഴിലുറപ്ുമോയി്

ബന്ധതപ്ട്ട്ഗ്പശ്നങ്ങള്്ചർച്ച്തചയ്യുന്ന ിനും്ബ്വണ്ടി്വർഷ്ത്തിൽ്്ഒരുേിവ ം്

നിർവഹണ് ഏജൻ ി് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക് ക്ലോ ക്്  ംഘടിപ്ിതക്ണ്ട ോണക. 

16. ിറ്ി ൺ   ഇൻഫർ ദമഷ്ൻ  ദബാർ ഡ്. 

ത ോഴിലുറപ്ക് പദ്ധ ിയുതട്  ു ോരയ ് ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി്്

ത ോഴിലുറപ്ിൽ് ഏതറ്ടുത്തു് തചയ്യുന്ന് തപോ ു് ഗ്പവൃത്തിേള്്

ആരംഭിക്ുന്ന ിനു് മുമ്പക്് ഗ്പോബ്േശിേ് ഭോഷ്യിലുള്ള് പദ്ധ ി് വിവരങ്ങേക്്

അടങ്ങിയ് ബ്ബോർഡക്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളിൽ് തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക് േോണോ്

വുന്ന്രീ ിയിൽ്നിർബന്ധമോയും്സ്ഥോപിക്ണം. 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തകCIB ബ്ബോർഡക സ്ഥോപിക്ോറില്ല എന്നോണക പരിബ്ശോധനയിൽ 

മന ിലോക്ോൻ േഴിഞ്ഞ ക്.  

ഫയൽ പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിലയിരുത്തലുകള്  

ത ോഴിലുറപ്ക് പദ്ധ ിയിൽ് ഏതറ്ടുക്ുന്ന് ഗ്പവൃത്തിേളുതട് ഫയലുേളിൽ്

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ട് ഗ്പധോനതപ്ട്ട് 22് ബ്രഖേതള് േുറിച്ചക് വോർഷ്ിേ് മോസ്റ്റർ്

 ർക്ുലറിൽ്േൃ യമോയ്നിർബ്േശങ്ങള്്നൽേുന്നുണ്ടക.് 

1.കവർ ദപജ് 

ഒരു്ഗ്പവൃത്തിയുതട്അടിസ്ഥോന്വിവരങ്ങള്്ഗ്പവൃത്തി്ഫയലിനകതറ്േവർ്

ബ്പജിൽ് ഉള്തക്ോള്ളിക്ന്നതമന്നും് അ ിനോയി് ഗ്പബ് യേ് മോ ൃേയും്്

മോസ്റ്റർ് ർക്ുലറിൽ്നിർബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക. 

2.തചക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽ് ഉള്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള് ബ്രഖേളുതട് ബ്പരും് ബ്പജക് നമ്പരും്

ബ്രഖതപ്ടുത്തിയ്തചക്ക്്ലിസ്റ്റക്ഫയലിലക് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക,്അ ിനോയി്

ഗ്പബ് യേ്മോ ൃേയും്്മോസ്റ്റർ് ർക്ുലറിൽ്നിർബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക. 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  ദകാപ്പി-് 

ഏതറ്ടുക്ുന്ന് ഗ്പവൃത്തിേള്് ആക്ഷൻ് പ്ലോനിൽ് ഉള്തപ്ട്ട ും് തഷ്ൽഫക്്

ഓഫക് ബ്ഗ്പോജേകറ്ിൽമുൻഗണനോ് ഗ്േമത്തിൽ് ഉള്ള ുമോയിരിക്ണ്

തമന്നുണ്ടക,ഗ്പസ്തു  ്ഗ്പവൃത്തി്തഷ്ൽഫക്്ഓഫക്ബ്ഗ്പോജേകറ്ിൽ്ഉള്തപടുന്ന  



15 
 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്് 

 ോധോരണക്ോരോയ് ഏത ോരോള്ക്ും് മനസ്സിലോേുന്ന് രീ ിയിൽ്

ഗ്പോബ്േശിേ് ഭോഷ്യിലുള്ള് എസ്ടിതമറ്ക്് ഫയലിലും് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലത്തും്

ലഭയമോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

5. ാദേതികാനുമതി-് 

ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്തിക്ും് ഗ്പബ് യേം്  യ്യോറോക്ുന്ന് എസ്റ്റിബ്മറ്ക്്  ോബ്ങ്ക ിേ്

വിേഗ്ധർ്അടങ്ങുന്ന്േമ്മറ്ിപരിബ്ശോധിച്ചക്അംഗീേോരം് ലഭിച്ചോൽ് മോഗ് ബ്മ്

ഗ്പവൃത്തിക്ക് അനുമ ി് നൽേോവൂ,് ആയ ിനകതറ് ബ്േോപ്ി് ഫയലിൽ്

 ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

6.ഭരണാനുമതി-് 

ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്തിക്ും് ഗ്പബ് യേം്  യ്യോറോക്ുന്ന്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്് പരിബ്ശോധിച്ചക്

ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക് ഭരണ മി ിയുതട് അംഗീേോരം് ലഭിച്ചോൽ്

മോഗ് ബ്മ് ഗ്പവൃത്തിക്ക് അനുമ ി് നൽേോവൂ,് ആയ ിനകതറ് ബ്േോപ്ി്

ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

7.കൺവർജൻ ്  വിവരങ്ങള് - 

 ർക്ോരിനകതറ് ഏത നകേിലും് വേുപ്ുേളുതട(വനം് വേുപ്ക,േൃഷ്ി്

വേുപ്ക,മൃഗ്  ംരക്ഷണ് വേുപ്ക്് ...)് പദ്ധ ിേള്് ത ോഴിലുറപ്ക്

പദ്ധ ിബ്യോതടോപ്ം്  ംബ്യോജിച്ചക് നടപ്ോക്ുേയോതണങ്കിൽ് ആയ ിനകതറ്

ബ്രഖേള്്ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

8.തതാഴിൽ അദപക്ഷ- 

ത ോഴിൽ്ആവശയതപ്ട്ടു്തേോണ്ടക്്വയക്തിഗ മോബ്യോ്ഗ്ഗൂപ്ോബ്യോ്അബ്പക്ഷ്

 മർപ്ിക്ുന്ന ിനു് മോസ്റ്റർ്  ർക്ുലറിൽ് ഗ്പബ് യേ് മോ ൃേയിലുള്ള്

അബ്പക്ഷോ്ബ്ഫോറം്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ലഭയമോക്ോൻ്നിർബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക.്

ഇ ക് ഗ്പേോരം്േുറഞ്ഞ ക് 14് േിവ ം്  ുടർച്ചയോയി് ബ്ജോലി് തചയ്യുന്ന ിനക്

അബ്പക്ഷ് നൽബ്േണ്ട ുണ്ടക,് ബ്ജോലി് ആവശയമുള്ള് േോലയളവിതല്്

 ീയ്യ ിേള്്്ഉള്പ്തട്ഇ ിൽ്്ബ്രഖതപ്ടുത്തി്നൽേുേയോണക്ബ്വണ്ട ക്് 

9.വർക്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  

അബ്പക്ഷ് ലഭിക്ുന്ന് മുറയകക്ക് ് ആവശയതപ്ട്ട്  ീയ്യ ിേളിൽ്  തന്ന്

ത ോഴിലോളിേതള് മുൻഗണനോ് ഗ്േമത്തിലുള്ള് ഗ്പവൃത്തിേളിൽ്

ഉള്തപ്ടുത്തുേയും് മസ്റ്റർ് ബ്റോളക്  യ്യോറോക്ുന്ന ിനുള്ള്

നടപടിേള്ക്കശുപോർശ് തചയ്യുേയും് ബ്വണം.് ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തിയിൽ്

ഉള്തപ്ട്ടവർക്ക്ഈ്ലിസ്റ്റിനകതറ്അടിസ്ഥോനത്തിൽ് മുൻേൂട്ടി്വിവരങ്ങള്്

നൽേുേയും്ബ്വണം. 

10.മസ്റ്റർ ദറാള്  
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ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്തിയിബ്ലക്ും് പഞ്ചോയത്തിൽ് നിന്നും് നിർബ്േശിച്ചവരുതട്്

ബ്പരക്വിവരങ്ങള്്ഉള്തപ്ടുത്തി്ബ്ലോക്ക്്ബ്ഗ്പോഗ്ഗോം്ഓഫീ ിൽ്നിന്നുമോണക്്

ബ്ഗ്പോഗ്ഗോം് ഓഫീ ർ്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ് മസ്റ്റർ് ബ്റോള്് ബ്േോപ്ി്

പഞ്ചോയത്തിൽ് എത്തിക്ുന്ന ക.് പഞ്ചോയത്തിൽ് നിന്നും് നിർവഹണ്

ഉബ്േയോഗസ്ഥൻ്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന് മുറയകക്ക് ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്തിക്ും്

ചുമ ലതപ്ടുത്തിയ്ബ്മറ്ക്മോർക്ക്മസ്റ്റർ്ബ്റോള്്സേമോറോവുന്ന ോണക.്മസ്റ്റർ്

ബ്റോളക്ഗ്പേോരം്അനുവേിച്ച് ീയ്യ ിേളിൽ്മോഗ് ബ്മ്ഗ്പസ്തു  ്ഗ്പവൃത്തിയിൽ്

ഏർതപ്ട്ടക് ് അ ോ ക് േിവ തത്ത് ഒപ്ുേള്് ഓബ്രോ് ത ോഴിലോളിയുതടയും്

ബ്പരിനു് ബ്നതരയുള്ള് േളങ്ങളിൽ് ബ്രഖതപ്ടുത്തോവൂ.് ഓബ്രോ് േിവ വും്

പണി്ആരംഭിക്ുന്ന ിനു് മുമ്പും് പണി് പൂർത്തിയോയ് ബ്ശഷ്വും്ഓബ്രോ്

ഒപ്ുേള്് നിർബന്ധമോയും് ത ോഴിലോളിേള്്

ബ്രഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടക.ബ്ജോലിയിൽ് ഹോജരോവോത്തവരുതട് േളങ്ങള്്

ബ്ജോലി് ആരംഭിബ്ക്ണ്ട്  മയം് േഴിഞ്ഞ് ഉടതന് ചുവന്ന് മഷ്ിയുള്ള്

ബ്പനതേോണ്ടക് അവധി് ബ്രഖതപ്ടുത്തുേയും് തചയ്യണം.് ആഴ്ചോവ ോനം്

ഓബ്രോ്ത ോഴിലോളിയുതടയും്ഹോജർ്ഗ്പേോരമുള്ള് ുേേള്്ബ്രഖതപ്ടുത്തി്

അവതര്ബ്ബോധയതപ്ടുത്തി്മസ്റ്റർ്ബ്റോളിതല്്അവ ോനതത്ത്േളത്തിൽ്ഒപ്ക്

വോങ്ങിതക്ണ്ടോ ോണക.് ുടർന്നക്മസ്റ്റർ്ബ്റോള്് ോക്ഷയതപ്ടുത്തി്നിർവഹണ്

ഉബ്േയോഗസ്ഥർക്ക് 2 േിവ ത്തിനേം് സേമോബ്റണ്ടോ ോണക.ഗ്പവൃത്തി്

സ്ഥലത്തക് മോസ്റ്റർ് ബ്റോളക്  ൂക്ഷിക്ോൻ് ചുമ ലയുള്ള ക് ബ്മറ്ിനോണക.് മസ്റ്റർ്

ബ്റോളക് പണത്തിനു്  ുല്ലയമോയ് ബ്രഖയോണക് ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന് അ ിൽ്

ഏത ങ്കിലും് രത്തിലുള്ള്തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്്പോടില്ലോത്ത ോണക. 

11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്് - 

ത ോഴിലുറപ്ിൽ് ഉള്തപ്ടുത്തി് തചയ്യുന്ന് ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്തിയും്

ആരംഭിക്ുന്ന ിനു് മുമ്പക്  തന്ന്ആവശയമോയി്വരുന്ന് ഗ്പവൃത്തിേളുതട്

ഗ്പോഥമിേ് അളവുേള്്  ോബ്ങ്ക ിേ് വിേഗ്ധർ് തമഷ്ർതമനകറക് ബുക്ിൽ്

ബ്രഖതപ്ടുത്തണം,്  ുടർന്നക് ഗ്പവൃത്തിയുതട് ഓബ്രോ് മസ്റ്റർ് ബ്റോള്്

േോലോവധിയും് പൂർത്തിയോേുന്ന് മുറയകക്ക് തചയ്ത് ഗ്പവൃത്തിേളുതട്

അളവുേള്്ബ്രഖതപ്ടുത്തി്അ ക്ഗ്പേോരമുള്ള്േൂലി്ലഭയമോക്ു 

ന്ന ിനുള്ള്  ുടർ് നടപടിക്ക്  മർപ്ിബ്ക്ണ്ട ോണക് ,ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന്

ഓബ്രോ് അളവുേളും്  ോബ്ങ്ക ിേ് വിഭോഗത്തിതല്  തന്ന് ഉയർന്ന്

 സ്തിേയിലുള്ള് ഉബ്േയോഗസ്ഥർ്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയും് അ ക് ഗ്പേോരം്

 യ്യോറോക്ുന്ന്ബില്ലുേള്്പഞ്ചോയത്തക്ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടക്എന്നിവരുതട്

ചുമ ലയുള്ളവർ് ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയും്തചബ്യ്യണ്ട ോണക. 

12.തമറ്ീരിയൽ  വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ിൽ് ഏതറ്ടുത്തു് തചയ്യുന്ന് ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക് ആവശയമോയ്

 ോധന്  ോമഗ്ഗിേള്് വോങ്ങുന്ന ുമോയി് ബന്ധതപ്ട്ട്  ീരുമോനങ്ങള്്

എടുക്ുന്ന ിനു് പഞ്ചോയത്തക്  ലത്തിൽ് തമറ്ിരിയൽ് ബ്ഗ്പോേയൂർതമനകറ്ക്്

േമ്മറ്ി് രൂപീേരിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക,്  ോധനങ്ങള്് ആവശയമോയി് വരുന്ന്



17 
 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക് ഗ്പസ്തു  ് േമ്മറ്ി് നൽേുന്ന് അനുമ ിയുതട് ബ്േോപ്ി്

അ ോ ക് ഫയലുേളിൽ്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. ിറ്ി ൺ് ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ്

ബ്ബോർഡക്് വോങ്ങു ിനുള്ള്  ീരുമോനങ്ങളുതട് ബ്േോപ്ി് ് ഉള്പ്തട്്

ആവശയമുണ്ടക..  

13.പാട്ക്രാർ , മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര ീതുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്ക്്പദ്ധ ി് ഗ്പേോരം് ് വേോരയ്വയക്തിേളുതട്ഭൂമി്പോട്ടത്തിനു്

ഏതറ്ടുത്തക്ഗ്പവൃത്തിേള്്തചയ്യുേയോതണങ്കിൽ,്സ്ഥലം്ഉടമേളുമേള്ക്ക്്

പോട്ടത്തുേ്നൽേിബ്യോ്/തജ്എൽ്ജി്ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്ലഭിക്ുന്ന്ലോഭവിഹി ം്

നൽേിബ്യോ്/ ൌജനയമോബ്യോ്്േൃ യമോയ്േോലയളവിബ്ലക്ക്അവർ്സ്ഥലം്

വിട്ടുനൽേും് എന്ന ിനക് ബ്രഖോമൂലം് ഉറപ്ു് ലഭിച്ചോൽ് മോഗ് തമ് ഗ്പസ്തു  ്

പറമ്പിൽ് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള് ഗ്പവൃത്തിേള്് അനുവേിക്ോൻ്

പോടുള്ളൂ.് തജ് എൽ് ജി് ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക് േൃഷ്ി് ഗ്പവൃത്തി് ഉള്പ്തട്

ഏതറ്ടുക്ുബ്മ്പോള്്ഗ്പസ്തു  ്ബ്രഖേള്്നിർബന്ധമോണക. 

 വേോരയ്വയക്തിേളുതടബ്യോതപോ ുഭൂമിയിബ്ലോ്്പദ്ധ ി്നടപ്ോക്ുബ്മ്പോള്്്

ആസ്തിേളുതട് േീർഘ് േോല്  ംരക്ഷണം് ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയി്

ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട് ്  മ്മ ് പഗ് ം,നിേു ി് ര  ീ ുേള്് എന്നിവ്

ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓബ്രോ്മസ്റ്റർ്ബ്റോള്് ഗ്പേോരവും്പണി്പൂർത്തിയോേുന്ന്മുറയകക്ക് ഗ്പസ്തു  ്

മസ്റ്റർ് ബ്റോളിൽ് പണി് തചയ്ത് ഓബ്രോ് ത ോഴിലോളിയുതടയും് ഗ്പവൃത്തി്

േിവ ങ്ങള്ക്ക് ് അനു ൃ മോയ് ബ്വ ന ിനുള്ള് ലിസ്റ്റക്

 യ്യോറോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക.് അ ുബ്പോതല്  തന്ന്  ോധന്  ോമഗ്ഗിേള്്

ഉപബ്യോഗിക്ുേയോതണങ്കിൽ്അ ിനകതറ്ബിൽ് ഗ്പേോരമുള്ള് ുേയകക്ും്

ബ്വജക്്ലിസ്റ്റക് യ്യോറോക്ി്ഗ്പസ്തു  ്ബ്വജക്്ലിസ്റ്റിനകതറ്ബ്േോപ്ിഅ ോ ക്ഗ്പവൃത്തി്

ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ർ  ഓർഡർ .  

 യ്യോറോക്ിയ് ബ്വജക്് ലിസ്റ്റക് ഗ്പേോരം് ത ോഴിലോളിേള്ക്ും,് ബ്മറ്ീരിയൽ്

തവണ്ടരകമോർക്ും് അവരുതട് ബോങ്കക് ് അക്ൌണ്ടക്േളിബ്ലക്ക് പണം്

അനുവേിച്ചോൽ് അ ിനുള്ള് ബ്രഖയോയ് ഫണ്ടക് ഗ്ടനക ർ് ഓർഡർ്

ബ്േോപ്ിഅ ോ ക്ഗ്പവൃത്തി്ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

16.മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല ദഫാദട്ാകള്  

ത ോഴിലുറപ്ിൽ് ഒരു് ഗ്പവൃത്തി് ആരംഭിക്ുന്ന ിനു് മുമ്പും് ഗ്പവൃത്തി്

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോഴും് പൂർത്തിയോയ് ബ്ശഷ്വും് ഉള്ള് ഓബ്രോ്

ബ്ഫോബ്ട്ടോേള്് നിർബന്ധമോയും് എടുത്തു്  ൂക്ഷിക്ുേയും് ഫയലിൽ്

ബ്േോപ്ിേള്്തവക്ുേയും്ബ്വണം. 
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17.ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്തിയും് ശരിയോയ് രീ ിയിൽ് പൂർത്തീേരിക്ുന്ന് മുറയകക്ക്

മുഴുവൻ് തചലവുേളും് ബ്രഖതപ്ടുത്തി് ഗ്പവൃത്തി് പൂർത്തീേരിച്ചു് എന്നക്്

അനകഗീേരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള്  ോക്ഷയപഗ് ം് ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തിയുതട്

ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

18.തമറ്ീരിയൽ ബില്ലുകള് . 

ത ോഴിലുറപ്ക്ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്ഏത ങ്കിലും് ോധന്ഘടേങ്ങള്്വിലയകക്ക്

വോങ്ങി്ഉപബ്യോഗിക്ുേയോതണങ്കിൽ്ആയ ിനകതറ്വൌച്ചറുേള്്ബില്ലുേള്്

എന്നിവ്അംഗീേരിച്ചു്ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

19.മസ്റ്റർ ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓബ്രോ് മസ്റ്റർ് ബ്റോളും് ലഭയമോേുന്ന് മുറയകക്ക് ഗ്പവൃത്തി് ആരംഭിച്ച്

 ീയ്യ ി,അവ ോനിച്ച് ീയ്യ ി് ,ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലത്തക്നിന്നക്പഞ്ചോയത്തിൽ്

 ിരിതേ് ലഭിച്ച്  ീയ്യ ി,ഡോറ്് എൻഗ്ടി് തചയ്ത്  ീയ്യ ി,് ത ഗ്േട്ടറി്

,ഗ്പ ിഡനകറക്്എന്നിവർ്അംഗീേരിച്ചക്േൂലിക്ക്അനുമ ി്നൽേിയ് ീയ്യ ി്

എന്നിവ് ഒപ്ുേള്്  ഹി ം് ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു് ബ്വണ്ടിയുള്ള് സ്ലിപക്

ആണി ക.് ്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്യഥോ മയം്േൂലി്ലഭയമോക്ുന്ന ിൽ്വീഴ്ച്

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ് എവിതട് തവച്ചോതണന്നക് മന ിലോേുന്ന ിനു്

 ോധിക്ുന്ന് രീ ിയിലോണക് ് ഈ് ബ്രഖയിതല് വിവരങ്ങള്്

ഗ്േമീേരിച്ചിട്ടുള്ള ക. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദട്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിബ്ക്ഷ്ൻ്ഉപബ്യോഗിച്ചക്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളുതട്അക്ഷോംശം്

ബ്രഖോംശം് എന്നിവ് ബ്രഖതപ്ടുത്തിതക്ോണ്ടുള്ള് ബ്ഫോബ്ട്ടോേള്് ഓബ്രോ്

ഗ്പവൃത്തിക്ും് ആവശയമോണക്,് ഇ ിനകതറ് ബ്േോപ്ി് ഫയലിൽ്

 ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  റിദപ്പാർട്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള്് ഓഡിറ്ിനു് വിബ്ധയമോക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ് ഗ്പസ്തു  ്

ഗ്പവൃത്തിയുതട്വിലയിരുത്തൽ്വിവരങ്ങള്്ഉള്തക്ോള്ളുന്ന്ഭോഗം്ബ്േോപ്ി്

എടുത്തു്ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റർ്  ർക്ുലർ് ഗ്പേോരം് ഉള്ള് 22് ബ്രഖേളിൽ്  ംസ്ഥോന്  ർക്ോർ്

നിർബ്േശിക്ുന്ന്  ുഗ്പധോന് ബ്രഖയോണക് സ റ്ക് ഡയറി.് പദ്ധ ിയുതട്

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട് അവേോശങ്ങള്,്  ോമൂഹയ്

പങ്കോളിത്തം,പദ്ധ ി് ആരംഭ് മീറ്ിംഗക,് ത ോഴിലിടങ്ങളിതല് അപേടങ്ങള്്

 ംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്് ,വിജിലൻ ക്് ആൻഡക്് ബ്മോണിട്ടറിംഗക് േമ്മറ്ി്

റിബ്പ്ോർട്ടക്,്  ന്ദർശേ് േുറിപ്ുേള്്  ുടങ്ങിയവ് ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനും്



19 
 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല് അടിസ്ഥോന് ത ൌേരയങ്ങള്് , ിറ്ി ൺ്

ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ് ബ്ബോർഡക്് എന്നിവ് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളിൽ് ഉറപ്ു്

വരുത്തുന്നുണ്ടക് എന്ന ിനുമുള്ള് ആധിേോരിേ് ബ്രഖേൂടിയോണക് സ റ്ക്

ഡയറി. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്ക്അനുബന്ധ്വിവരങ്ങള്് ൂക്ഷിക്ുന്ന ിനക് ഏഴക് രജിസ്റ്ററുേള്്

പഞ്ചോയത്തുേളിൽ്ഉണ്ടോവണതമന്നു്നിർബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക. 

1. തതാഴിൽ കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ . 

ത ോഴിൽ്േോർഡിനുള്ള്അബ്പക്ഷ,േോർഡക്്അനുവേിച്ച്വിവരങ്ങള്്എന്നിവ്

ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള്രജിസ്റ്റർ്ആണി ക,്ഗ്പസ്തു  ്വിവരങ്ങള്്യഥോ മയം്

ബ്രഖതപ്ടുത്തി് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക.് 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിബ്ശോധനയക്ക്ക  ലഭിച്ചു.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി് ബന്ധതപ്ട്ട് ഗ്ഗോമ ഭേള്് ,ബ്യോഗങ്ങള്്  ുടങ്ങിയവ്

ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനക് വോർഡക്്  ലത്തിൽ് ഗ്പബ് യേ് ഗ്ഗോമ ഭോ് രജിസ്റ്റർ്

 ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

വാർഡിതല തപാതു ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്ററിലാണ് തതാഴിലുറപ്പ ് മായി 

ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്താറുള്ളത്.  

3. തതാഴിൽ അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ  

ത ോഴിൽ് ആവശയതപ്ട്ടു് ലഭിക്ുന്ന് അബ്പക്ഷേളുതട് വിവരങ്ങളും്

അ ുഗ്പേോരം്അവർക്ക്ത ോഴിൽ്അനുവേിച്ച ിനകതറ്വിവരങ്ങളും്്ഗ്പസ്തു  ്

രജിസ്റ്ററിൽ്ബ്രഖതപ്ടുത്തി്തവബ്ക്ണ്ട ോണക 

ഓഡിറ്ക േോലയളവിതല വിവരങ്ങള് ബ്രഖതപ്ടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടക.  

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ . 

ത ോഴിലുറപ്ിൽ് നടപ്ിലോക്ുന്ന് ഗ്പവൃത്തിേളുതട് വിവരങ്ങള്് യഥോ മയം്

ഗ്പസ്തു  ്രജിസ്റ്ററിൽ്ബ്രഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണക. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

ത ോഴിലുറപ്ക് പദ്ധ ിയിലൂതട്  ൃഷ്കട്ടിച്ചിട്ടുള്ള് ആസ്തിേള്്  ംബന്ധിച്ച്

വിവരങ്ങള്,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതട്  വഭോവം,നിലനിർത്തുന്ന് േോലയളവക്

 ുടങ്ങിയവ്്ഗ്പസ്തു  ്രജിസ്റ്ററിൽ്ബ്രഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണക. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ . 
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ത ോഴിലുറപ്ക് പദ്ധ ിയുമോയി് ബന്ധതപ്ട്ട് ഏ ു് പരോ ിയും്

വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ് ലഭിക്ുേയോതണങ്കിൽ് നിർവഹണ് ഏജൻ ി്

പരോ ി് രജിസ്റ്ററിൽ് ബ്രഖതപ്ടുത്തുേയും്നിർബന്ധമോയും്സേപ്റ്ു് ര ീ ക്

പരോ ിക്ോരനക് നൽേുേയും് ബ്വണം് .് പരോ ിയുതട്  ുടർനടപടിേളും്

േൃ യമോയി് രജിസ്റ്ററിൽ് ബ്രഖതപ്ടുത ണ്ടക ോണക.ഓബ്രോ്  ോമ്പത്തിേ്

വർഷ്വും് രജിസ്റ്റർ് ബ്ക്ലോ ക് തചയ്തു്  കഗ്േട്ടരി്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയും്  ുടർ്

േോലയളവിബ്ലക്ക്അംഗീേരിക്ുേയും്ബ്വണ്ട ോണക. 

7. തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ . 

ത ോഴിലുറപ്ിൽ്ഏതറ്ടുക്ുന്ന്ഗ്പവൃത്തിേളുതട്ഭോഗമോയി്വരുന്ന് ോധന്

 ോമഗ്ഗിേളുതട്വോങ്ങൽ് ീരുമോനം,ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപ്ക,തചലവുേള്്

എന്നിവ് ംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങള്്മുഴുവനും്ഗ്പസ്തു  ്രജിസ്റ്ററിൽ്

ബ്രഖതപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക. 

നിർദേശങ്ങള് . 

• ത ോഴിലുറപ്ക് പദ്ധ ിയുതട്  ു ോരയ ് ഉറപ്ു് വരുത്തുന്ന ിനക് ഗ്പവൃത്തി്

ആരംഭിക്ുന്ന ിനു് മുമ്പക് പദ്ധ ി് വിവരങ്ങള്് അടങ്ങിയ് ഗ്പോബ്േശിേ്

ഭോഷ്യിലുള്ള്  ിറ്ി ൺ് ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ് ബ്ബോർഡക്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലത്തക്

സ്ഥോപിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• ഗ്പോബ്േശിേ്ഭോഷ്യിലുള്ള്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ലഭയമോക്ണം. 

• മോസ്റ്റർ്  ർക്ുലർ് ഗ്പേോരം് നിർബ്േശിക്ുന്ന് ബ്രഖേള്് ഫയലിൽ്

 ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• രജിസ്റ്ററുേള്് േോലോനു ൃ മോയി് വിവരങ്ങള്് ബ്രഖതപ്ടുത്തി്

 ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• മോസ്റ്റർ് ർക്ുലർ്ഗ്പേോരമുള്ള്ത ോഴിൽ്അബ്പക്ഷോ്ബ്ഫോറം്ത ൌജനയമോയി്

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ലഭയമോക്ണം. 

• ത ോഴിൽ് അബ്പക്ഷേള്് ഗ്ഫണ്ടക്് ഓഫീ ിൽ്  വീേരിക്ുേയും്ആയ ിനു്

സേപ്റ്ക്ര ീ ക്നൽേുേയും്ബ്വണ്ട ോണക്. 

• പദ്ധ ിയുതട് ശരിയോയ് രീ ിയിലുള്ള് നടത്തിപ്ിനക് വിജിലൻ ക്് ആൻഡക്്

ബ്മോണിട്ടറിംഗക് േമ്മറ്ി് ഇടതപടലുേള്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളിൽ്

ഉണ്ടോബ്വണ്ട ുണ്ടക. 

• ത ോഴിലുപ്ിൽ് ഏതറ്ടുക്ുന്ന് ഗ്പവൃത്തിേളുതട് ് ആസ്തിേള്് േീർഘേോല്

നിലനിൽപ്ിനക് ്ആവശയമോയ് ോബ്ങ്ക ിേ്നിർബ്േശങ്ങള്്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്

ഓവർ ീയർമോർ് നൽബ്േണ്ട ും് പോലിക്ുന്നുതണ്ടന്നക് ് ഉറപ്ു്

വരുതത്തണ്ട ുമോണക. 

• മസ്റ്റർ് ബ്റോളിൽ് ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തിയുതട് അളവുേള്് ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന്

എം.ബുക്ിനകതറ്നമ്പർ്ബ്രഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണക. 

• മസ്റ്റർ് ബ്റോളിലും് മറ്ു് ത ോഴിലുറപ്ക് അനുബന്ധ് ബ്രഖേളിലും്്

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന് ഉബ്േയോഗസ്ഥർ്  ീയ്യ ി് േൂടി് ബ്രഖതപ്ടുത്തുവോൻ്

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 
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• ത ോഴിലിടങ്ങളിൽ് ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്്  ംവിധോനങ്ങള്് ്  ണൽ്

 ൌേരയം, ുരക്ഷോ് ഉപേരണങ്ങള്്എന്നിവ് ഉറപ്ു് വരുത്തോൻ് നിർവഹണ്്

ഏജൻ ി്ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

• എം.ബുക്ിൽ് ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്തിയും് തചയ്ത് സ്ഥലവും് അളവുേളും്

ബ്രഖതപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക.് 

• പദ്ധ ി്ആരംഭ്മീറ്ിംഗക്േൃ യമോയി്നടബ്ത്തണ്ട ോണക. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകള് . 

➢ ത ോഴിലിടങ്ങളിൽ് മയേൃ യ ്പോലിക്ുേ. 

➢ ബ്ഗ്പോജേകറ്ക്് മീറ്ിംഗക,് ത ോഴിലുറപ്ക് ഗ്ഗോമ ഭേള്,ബ് ോഷ്യൽ് ഓഡിറ്ക്് ഗ്ഗോമ ഭേള്്

എന്നിവയിൽ്പതങ്കടുക്ുേ. 

➢ ഏൽപ്ിക്ുന്ന്ബ്ജോലിേള്്േൃ യ ബ്യോതട്പൂർത്തീേരിക്ുേ. 

➢ േിവ വും്ത ോഴിൽ്ആരംഭിക്ുന്ന ിനു്മുമ്പും്പണി്പൂർത്തിയോയബ്ശഷ്വും്മസ്റ്റർ്

ബ്റോളിൽ്്ഒപ്ുേള്്ബ്രഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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13/11/2019ന് 2:മണി മുതലൽ 13ആം വാർഡിതല കാവുംചാൽ 

അംഗൻവാടിയിൽ തവച്്ച നടന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 

അവതരിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാർട്ിദേലുള്ള 

ചർച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്ഗാമ ഭ താതഴപ്പറയുന്ന 

തീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

• ത ോഴിൽ് േോർഡക്ബ്ഫോബ്ട്ടോ് ഉള്പ്തട്  ിേച്ചും്  ൌജനയമോയി്

ലഭയമോക്ുേ. 

• ത ോഴിൽഅബ്പക്ഷേള്്പഞ്ചോയത്തിൽ് ഗ്ഫണ്ടക്്ഓഫീ ിൽ് വീേരിച്ചക്്

സേപ്റ്ു്ര ീറ്ക്്നൽേുേ.് 

• ഗ്പവൃത്തി് നടപ്ിലോക്ുന്ന് ഓബ്രോ് ് സ്ഥലവും് ഗ്പവൃത്തിേളും്

അളവുേളും്എം.ബുക്ിൽ്ബ്രഖതപ്ടുത്തുേ.് 

• ബ്ജോലി് സ്ഥലങ്ങളിൽ് ആവശയമോയ് അടിസ്ഥോന് ത ൌേരയങ്ങള്്്

നിർവഹണ്ഏജൻ ി്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ലഭയമോക്ുേ. 

• വിജിലൻ ക്് ഏൻഡക് ബ്മോണിട്ടറിംഗക് േമ്മറ്ി് അംഗങ്ങള്് പദ്ധ ിേള്്

വിലയിരുത്തുേയും്ആവശയമോയ്നിർബ്േശങ്ങള്്ത ോഴിലോളിേള്ക്ും്

പഞ്ചോയത്തിനും്നൽേുേ. 

• വോർഷ്ിേ് മോസ്റ്റർ്  ർക്ുലർ് ഗ്പേോരമുള്ള് ബ്രഖേള്് ഫയലിൽ്

 ൂക്ഷിക്ുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേള്്േോലോനു ൃ മോയി്പു ുക്ുേ. 

• പദ്ധ ി്ആരംഭ്മീറ്ിംഗക്നടത്തുേ.് 

• ജനേീയ്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ലഭയമോക്ുേ. 

•  ിറ്ി ൺ ് ഇൻഫർ ബ്മഷ്ൻ ് ബ്ബോർഡക്് ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്തിയും്

ആരംഭിക്ുന്ന ിനക്മുമ്പക് തന്ന്സ്ഥോപിക്ുേ. 

 


