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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  

വാര്ടഡ് -1 ത ാളന്ത 

മലപ്പ്ം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കൂര്ട ദലാക്ക്  

 ണ്ണൂര്ട ജില്ല . 

 

 

 

 

 

                                                                              യ്യാറാക്കിയ ് , 

                                                                                ബിജു . സീ കെ  

            ബ്ലോക്ക  റിബ്സോഴ് സക ബ്േഴ് സണ് ,ഇരിക്ൂര് . 



2 
 

  



3 
 

ആമുഖം 

 

         2005 സപ്തംബര് 5 നക നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണക മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ 

കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതി ഭോരതത്തികല ഗ്ഗോമീണ ബ്മഖലയില് നടപ്പിലോക്ി 

വരുന്നതക.ഗ്ഗോമീണ ബ്മഘലയികല െുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക 100 േിവസം അവിേഗകദ്ധ 

െോയിെ കതോഴില് ഉറപ്പു നല്െുെയും, അതിലൂകട  ഗ്ഗോമീണ ജനതയുകട 

ഉന്നമനം, േോരിഗ്േയ ലഘൂെരണം, ഗ്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന കസൌെരയ വിെസനം, 

േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഗ്്തീ ശോക്തീെരണം  എന്നിവ ലെക ഷ്യം കവക്ുന്നു. 

        കതോഴിലുറപ്പക  േദ്ധതി ഗ്േെോരം നടപ്പിലോക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്േവൃത്തിെളും  6 

മോസ െോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

സോമൂഹയ േരിബ്ശോധന നടത്തണകമന്നക ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ്പക 

നിയമത്തികല 17(2)-വെുപ്പില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. േദ്ധതി നടത്തിപ്പില് 

സുതോരയതയും സോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി േദ്ധതി  

കമച്ചകപ്പട്ട രീതിയില് നടപ്പിലോക്ുെയോണക ലെക ഷ്യം. നടപ്പിലോക്ിയ ഓബ്രോ 

ഗ്േവൃത്തിെളും,േദ്ധതി നിര്വഹണവും,കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭിബ്ക്ണ്ട 

അവെോശങ്ങളും സോമൂഹയ േങ്കോളിത്തബ്ത്തോകട വിലയിരുത്തുെയും ഇതികറെ 

അടിസ്ഥോനത്തില്  ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  റിബ്പ്പോര്ട്ടക തയ്യോറോക്ുെയും കെയ്യുന്നു, 

തുടര്ന്നക ഗ്േബ്തയെ ഗ്ഗോമസഭ   വിളിച്ചു ബ്െര്ത്തക   ഓഡിറ്ക    റിബ്പ്പോര്ട്ടക 

അവതരിപ്പിക്ുെയും റിബ്പ്പോര്ട്ടിബ്േല് െര്ച്ചകെയതു  േദ്ധതി കമച്ചകപ്പടുത്തു 

ന്നതിനക ആവശയമോയ തുടര്നടേടിെള്ക് നിര്ബ്േശിക്ുെയും നടപ്പിലോക്ു 

െയും കെബ്യ്യണ്ടതുണ്ടക. 

      മലപ്പട്ടം ഗ്ഗോമ േഞ്ചോയത്തികല ഒന്നോം വോര ഡോയ കെോളന്ത’യികല  2018-19 

സോമ്പത്തീെ വര്ഷ്ത്തികല ഒബ്്ടോബര് മുതല് മോര്ച്ചക വകരയുള്ള 

െോലയളവില് നടപ്പിലോക്ിയ  ഗ്േവൃത്തിെളും േദ്ധതി നിര്വഹണവുമോയി 

ബന്ധകപ്പട്ട ഇടകേടലുെളുമോണക ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയിട്ടു 

ള്ളതക. ഇതികറെ ഭോഗമോയി േഞ്ചോയത്തക ഓഫീസില് നിന്നും ഗ്േവൃത്തി 

ഫയലുെളുകട േരിബ്ശോധന, രജിസ്റ്റര് േരിബ്ശോധന, വോര്ഡികല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്പി ലോക്ിയ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് സന്ദര്ശിച്ചക 

വിലയിരുത്തല്, േദ്ധതി ഗുണബ്ഭോക്തോക്ള്ക്, വോര്ഡികല വിവിധ ബ്മഖലയില് 

ഗ്േവര്ത്തിക്ുന്നവര് കതോഴിലുറപ്പക  കതോഴിലോളിെള്ക് എന്നിവരു മോയുള്ള 

അഭിമുഖം  എന്നിവയുകട അടിസ്ഥോനത്തിലോണക ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  റിബ്പ്പോര്ട്ടക 

തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. 
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മലപ്പ്ം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : െണ്ണൂര്      

ബ്ലോക്ക : ഇരിക്ൂര്  

തോലൂക്ക   :  തളിപ്പറമ്പക        

വോര്ഡുെള്ക്  : 13    

വി്തൃ തി  : 19.34 െ.െി.മീ.   

ജനസംഖയ(കസന്സസക  2011) :  9628 

ഗ്്തീെള്ക് : 4497 

േുരുഷ്േോര് : 5131 

േട്ടിെജോതിക്ോര്  : 481 

പഞ്ചായത്ത്  ഭൂപടം 
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മലപ്പ്ം പഞ്ചായത്ത് അ ിരു ള് 

വടക്ക   ഗ്ശീെണകoേുരം േുഴ 

(ഗ്ശീെണകoേുരംമുനിസിപ്പോലിറ്ി) 

കതക്ക   വളേട്ടണം േുഴ  

െിഴക്ക  ഇരിക്ൂര് േഞ്ചോയത്തക  

േടിഞ്ഞോറക  കെങ്ങളോയി േുഴ (കെങ്ങളോയി 

േഞ്ചോയത്തക) 

 

മലപ്പ്ം പഞ്ചായത്്ത ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

ആകെ കതോഴില് െോര്ഡുെള്ക് 1782  

ആകെ കതോഴിലോളിെള്ക്  2191 

ആ്ടീവക കതോഴില് െോര്ഡുെള്ക്  1293 

ആ്ടീവക കതോഴിലോളിെള്ക്  1411 

ആകെ കതോഴില് േിനങ്ങള്ക്  64794 

100 േിവസം േണി കെയതവര്  121 

ആകെ കെലവുെള്ക്  18704000 

അവിേഗകദ്ധ ബ്വതനം  17656000 

കമറ്ീരിയല്+വിേഗകദ്ധ ബ്വതനം  764000 

 

 

 

വാര്ടഡ്  1 –ത ാളന്ത 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

വോര്ഡക  കമമ്പര്  ബ്മോഹനന്  

വി്തീര്ണ്ണം   

ആകെ കെട്ടിടങ്ങള്ക്  253 എണ്ണം  

ആകെ വീടുെള്ക് 213 എണ്ണം  

േട്ടിെ ജോതി വിഭോഗം 

െുടുംബം 

39 എണ്ണം  

േട്ടിെ വര്ഗ വിഭോഗം   ഇല്ല  

െൃഷ്ിെള്ക്   റബ്ബര്,കതങ്ങക,വോഴ,കനല്ലക,െിഴങ്ങുവര്ഗങ്ങള്ക്  

ബ്സ്റ്റഡിയം  എ.കെ.ജി ബ്സ്റ്റഡിയം കെോളന്ത  

സോം്കോരിെ സ്ഥോേനങ്ങള്ക്  എ.കെ.ജി വോയനശോല,ഗോന്ധി ്മോരെ 

വോയനശോല  

ക്ലബ്ബുെള്ക് 2 

്കൂ ള്ക്  കെോളന്ത എ.എല്.േി ്കൂ ള്ക്. 

അങ്കണവോടി കസറെര് നമ്പര് 27 – കെോളന്ത 

ആബ്രോഗയ ബ്െഗ്ന്ദങ്ങള്ക്  സബക കസന്റര്  

െുടുംബഗ്ശീ യൂണിറ്ുെള്ക്  10 എണ്ണം 

കജ.എല്.ജി  5 എണ്ണം  
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മഹിളോ സമോജം 1 എണ്ണം 

വാര്ടഡ്  ഭൂപടം  

(ആക്ഷന് പ്ലോന് േെര്പ്പക) 

 

 

 

 

ത ാളന്ത വാര്ടഡ്   ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

ആകെ കതോഴില് െോര്ഡുെള്ക് 148 

ആകെ കതോഴിലോളിെള്ക്  182 

ആകെ SC കതോഴില് െോര്ഡുെള്ക് 22 

ആകെ SC കതോഴിലോളിെള്ക്  25 

ആകെ ഗ്്തീ കതോഴിലോളിെള്ക് 160 

ആകെ േുരുഷ് കതോഴിലോളിെള്ക് 22 

100 േിവസം േണി കെയതവര് 3 

 

ത ാളന്ത വാര്ടഡില് 2018-19 ല് 100 പണി പൂര്ടത്തിയാക്കിയവര്ട  

1 ജോനെി .കെ   

2 ഭോര്ഗവി .കെ േി   

3 ഗ്ശീജ. എ വി   
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ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തി ള്. 

s.no ദ ാഡ് ദപര ് AS/no TS/no 

1 LD/252269 കെോളന്ത ഭോഗം െൃഷ്ിക്ക നിലകമോരുക്ല്-

മണ്വരമ്പക  നിര്മോണം 

52/18-19 147/18-19 

2 WC/314889 കെോളന്ത ഭോഗം മണ്ണക ജല സംരക്ഷണ 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

52/18-19 110/18-19 

3 WC/314895 കെറുകെോളന്ത കവങ്കബ്ലരി ഭോഗം മണ്ണക ജല 

സംരക്ഷണ ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

52/18-19 109/18-19 

4 DP/322961 സവയം സഹോയ സംഘങ്ങളുകട േോട്ടഭൂമി 

െൃഷ്ി ബ്യോഗയമോക്ള്ക് 

52/18-19 165/18-19 

5 IF/352871 IHHL for ഓമന കെ.കെ (െക്ൂസക നിര്മോണം) 52/18-19 161/18-19 

 

ഗ് 
മ
 ന
മ്പ
ര്ട
  

 വ
ര്ട
ക്ക
  ദ
 
ാ
ഡ
് 

എ
സ്റ്റ
ി
ദ
മ
റ്
്  
ു 

 

ത
െ
ല
വ
ാ
യ
  
ു 

 

മ
സ്റ്റ
ര്ട
 ദ
റ
ാ
ള്
 

ന
മ്പ
ര്ട
  

അ
വ
ി
േ
ഗ
്ദ്ധ
 

ത
 
ാ
ഴ
ി
ല്

 

ദ
വ
 
ന
ം

 

വ
ി
േ
ഗ
്ദ്ധ
 

ത
 
ാ
ഴ
ി
ല്

 

ദ
വ
 
ന
ം

 

 
ാ
ധ
ന
 

ത
െ
ല
വ
ു 
ള്

 

1 LD/252269 115600 105216 6291 205 56580  

 

  

    6106 172 47472    

    6239 7 1932    

2 WC/314889 143500 130150 3919 76 20976    

    3920 106 29256    

    4991 121 33396    

    4992 172 47472    

3 WC/314895 145600 140562 3921 102 22356    

    3922 191 52716    

    4993 164 45264    

    4994 56 15456    

4 DP/322961 49500 42196 5008 77 21252    

    5009 77 21252    

5 IF/352871 13500 12826 2874 8 2208    

    2875 6 1656    

    5632 4 1104    

    2972   0 0000  

    2973   3 1920 Material-5224 

 CIB -750 

 

ആത  തെലവായ  ു   430950 

ആകെ മസ്റ്റര് ബ്റോളുെള്ക് 18 

അവിേഗകദ്ധകതോഴില് േിനങ്ങള്ക് 1544 

ബ്വതനം  423056 

വിേഗകദ്ധ കതോഴില് േിനങ്ങള്ക്  3 
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ബ്വതനം 1920 

സോധന ഘടെങ്ങളുകട കെലവുെള്ക് 5974 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ്   പദ്ധ ി 

ത ാഴിലാളി ള്ക്ക് നിയമപരമായി അനുശാ ിക്കുന്ന പത്ത് 

അവ ാശങ്ങള്; 

1. അബ്േക്ഷ നല്െി 15 േിവസത്തിനെം കസൌജനയമോയി കതോഴില് െോര്ഡക  

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശം. 

2. അബ്േക്ഷ നല്െി 15 േിവസത്തിനെം കതോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശം. 

3. 15 േിവസത്തിനെം കതോഴില് ലഭിച്ചികല്ലങ്കില് കതോഴിലില്ലോയമ ബ്വതനം 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശം.(ആേയ 30 േിവസം െൂലിയുകട  ¼ ഭോഗം  തുെയും 

,തുടര്ന്നുള്ള േിവസങ്ങളില് െൂലിയുകട  ½ ഭോഗം തുെയും) 

4. കഷ്ല്ഫക  ഓഫക കഗ്േോജെകറ്ക  തയ്യോറോക്ുന്നതില് േങ്കോളിയോെോനുള്ള 

അവെോശം. 

5. 5 െിബ്ലോമീറ്റിനുള്ളില് കതോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശം ,അകല്ലങ്കില് 

െൂലിയുകട 10% യോഗ്തോ കെലവിനുള്ള അവെോശം. 

6. കതോഴിലിടങ്ങളില് െുടികവള്ളം ,വിഗ്ശമ സമയത്തക തണല് സൌെരയം,ഗ്േഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  സംവിധോനങ്ങള്ക് എന്നിവയകക്ുള്ള അവെോശം. 

7. മോസ്റ്റര് ബ്റോളക െോലോവധി തീര്ന്നോല് 15 േിവസത്തിനെം െൂലി ലഭിക്ുവോനുള്ള 

അവെോശം. 

8. ബ്വതന വിതരണത്തില് െോലതോമസം വന്നോല് നഷ്ടേരിഹോരം 

ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള അവെോശം. 

9. സമയബന്ധിതമോയി േരോതി േരിഹോരത്തിനുള്ള അവെോശം. 

10. ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ില് േങ്കോളിയോെുന്നതിനുള്ള അവെോശം. 

അവ ാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങള്: 

1. കതോഴില് െോര്ഡുമോയി ബന്ധകപ്പട്ടവ; 

 കതോഴില് െോര്ഡക  ഒരു ആധിെോരിെ ബ്രഖയോണക. മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ 

ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്േെോരം കതോഴില് 

െോര്ഡിനക അബ്േക്ഷ നല്െുന്ന െുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക 15 േിവസത്തിനെം തിെച്ചും 

കസൌജനയമോയി കതോഴില് െോര്ഡക  ലഭയമോക്ണകമന്നക അനുശോസിക്ുന്നു. 

െൂടോകത െൃതയമോയ ഇടബ്വളെളില് െോര്ഡക  കസൌജനയമോയി േുതുക്ി 

നല്ബ്െണ്ടതുമോണക. കതോഴിലുറപ്പക നിയമഗ്േെോരം കതോഴില് െോര്ഡക  കെവശം 

കവക്ോനുള്ള അധിെോരം ഉടമെള്ക്ക്ക മോഗ്തമോണക, നിര്വഹണ ഏജന്സിബ്യോ 

ബ്മറ്ുമോബ്രോ മറ്ുള്ളവബ്രോ കെവശം കവക്ുവോന് േോടുള്ളതല്ല. 

ത ാളന്ത വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളി ള്ക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തീ  വര്ഷ്ം 

ഉപദയാഗിക്കുന്ന ിനായി പു ിയ ത ാഴില്  ാര്ടഡ്  ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

എന്നാല്  ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട ത ാഴില്  ാര്ടഡിന്  ദ ാദ്ാ 

എടുക്കുന്ന ിനു ദവണ്ടി 125 രൂപദയാളം ത ാഴിലാളി ള്ക്ക് തെലവ് 
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വന്നി്ുതണ്ടന്നാണ് ത ാഴിലാളി ദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള് ലഭിച്ച 

വിവരം.  

ത ാഴില്  ാര്ടഡു ള് ദമറ്്മാരുതട ക വശം  ൂക്ഷിക്കുന്ന ായാണ ്

ത ാഴിലിടം  ന്ദര്ടശിച്ചദപ്പാള് മന ിലായി്ുള്ള ്. 

അ ുത ാണ്ടു തന്ന വീടു ള്  ന്ദര്ടശിച്ച  മയത്ത് ത ാഴില്  ാര്ടഡ്  

പരിദശാധിക്കുവാന് ലഭിച്ചില്ല.  

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴില് െോര്ഡുള്ള അവിേഗകദ്ധ െോയിെ കതോഴില് കെയ്യോന് തയ്യോറുള്ള  

ഏകതോരു െുടുംബത്തിനും  ഓബ്രോ സോമ്പത്തിെ വര്ഷ്വും 100 േിവസകത്ത 

അവിേഗ് ധ െോയിെ കതോഴിലിനക അവെോശമുണ്ടക, കതോഴില് ആവശയകപ്പട്ടക  

അബ്േക്ഷ നല്െിയോല് കെപ്പറ്ു രശീതക നല്െുെയും 15 േിവസത്തിനെം 

കതോഴില്  ലഭയമോക്ണകമന്നും നിയമത്തില് ഗ്േതിേോേിക്ുന്നു. 

ത ാളന്ത വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളി ള്ക്ക് 100 േിവ തത്ത ത ാഴില് 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണു ത ാഴിലാളി ളില് നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരം.എന്നാല് അദപക്ഷ നല് ി ക പ്പറ്ു ര ീ  ്

ലഭിക്കാത്ത ിനാല് ആധി ാരി മായി ത ാഴില് ലഭിച്ചില്ല എന്്ന 

പറയാനാവില്ല. ത ാഴില് അദപക്ഷ ള്  വീ രിക്കുദമ്പാള്  

പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നിര്ടബന്ധമായും  ക പ്പറ്ു ര ീ ് നല് ണം 

എന്്ന നിയമ അനുശാ ിക്കുന്നു.   യലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ത ാഴില് 

അദപക്ഷ ള്തക്കാപ്പം ക പ്പറ്ു ര ീ ് നല് ിയ ിതറെ ത ൗണ്ടര്ട 

സ്ലിപ്  ാണാന്  ാധിച്ചി്ില്ല. അദപക്ഷ നല് ിയവരില് നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരങ്ങളുതട അടിസ്ഥാനത്തില് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ക പ്പറ്ു 

ര ീ ് നല് ാറില്ല എന്നാണു മന ിലാക്കുന്ന ്. ഇ ് നിര്ടവഹണ 

ഏജന് ിയുതട ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള  ഗുരു രമായ വീഴ് ചയാണ്.  

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്പക നിയമഗ്േെോരം കതോഴില് ആവശയകപ്പട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവസത്തിനെം കതോഴില് ലഭയമോക്നകമന്നുണ്ടക. വോര്ഡികല 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക കതോഴില് ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളില്  അബ്േക്ഷ 

സമര്പ്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 േിവസത്തിനെം കതോഴില് അനുവേികക്ണ്ടതുണ്ടക.  

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളി ള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി  ദരഖാമൂലം 

അദപക്ഷ  മര്ടപ്പിക്കാറില്ല ,അ ുത ാണ്ട്  തന്ന  ൃ യമായി ത ാഴില് 

ലഭിച്ചി്ുദണ്ടാ എന്്ന ദരഖ ളില് നിന്നും വയക്തമല്ല. 

4. ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം; 

കതോഴില് ആവശയകപ്പട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 േിവസത്തിനെം കതോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തേക്ഷം കതോഴിലില്ലോയമ ബ്വതനം ലഭിക്ോന് അവെോശമുണ്ടക.   

കതോഴില് ആവശയകപ്പട്ട തീയ്യതി മുതല് ആേയകത്ത 30 േിവസം െൂലിയുകട 25% 
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( 271 െൂലി ഗ്േെോരം 67 രൂേ 75 കേസ) തുെയും തുടര്ന്നക 100 േിവസ കതോഴില്  

േൂര്ത്തിയോെുന്നതക വകരയുള്ള േിവസങ്ങളില് െൂലിയുകട 50%( 271െൂലി 

ഗ്േെോരം 135 രൂേ 5 കേസ)  തുെയും കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭിക്ണം. 

100േിവ ം ത ാഴില് ലഭിച്ചില്ല എന്്ന പരാ ിയുതണ്ടങ്കിലും വാര്ടഡിതല 

ത ാഴിലാളി ള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി ദരഖാമൂലം അദപക്ഷ 

 മര്ടപ്പിച്ച ിനു മ ിയായ ദരഖ ള്  യലില് നിദന്നാ 

ത ാഴിലാളി ളുതട പക്കല് നിദന്നാ ലഭിച്ചി്ില്ല, അ ുത ാണ്ട്  തന്ന 

ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം ലഭിദക്കണ്ട  ാഹെരയം വയക്തമല്ല..  

5. തഷ്ല് ്  ഓ ് ദഗ്പാജ ്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിെസന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്നതിനക 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക അവെോശം ഉണ്ടക. അയല്ക്ൂട്ടതല െര്ച്ചയിലൂകട 

െകണ്ടത്തുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഗ്ഗോമസഭയില് അംഗീെോരം ബ്നടുെയും 

കതോഴിലുറപ്പില് അനുവേനീയമോയ ഗ്േവൃത്തിയോകനറകില് നിര്വഹണ 

ഏജന്സി ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തിെള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തില് കഷ്ല്ഫക  ഓഫക 

ബ്ഗ്േോജെകറ്ില് ഉള്ക്കപ്പടുബ്ത്തണ്ടതോണക.  

ത ാഴില്  തണ്ടത്തുന്ന ിനു  ത ാഴിലാളി ളുതടയും ദമറ്ിതറെയും 

ഭാഗത്ത്  നിന്നും പങ്കാളിത്തമുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, എന്നാല് ത ാഴിലുറപ്പില് 

അനുവേനീയമായ ആസ്തി വി  ന ഗ്പവൃത്തി ള്  തണ്ടത്തുന്ന ിന് 

വാര്ടഡിതല വിവിധ ദമഖലയില് ഉള്ളവരുതട പങ്കാളിത്തം  ൂടി 

ഉണ്ടാദവണ്ട ുണ്ട്. 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക തോമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 െിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് 

കതോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശമുണ്ടക, ഗ്േ്തു ത േരിധിക്ു േുറത്തു  

കതോഴില് കെബ്യ്യണ്ട സോഹെരയം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് യോതോ ബത്തയോയി 

െൂലിയുകട 10% തുെ നിലവികല െൂലി ഗ്േെോരം  27 രൂേ 10 കേസ ഗ്േവൃത്തി 

േിവസങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. ഓബ്രോ വോര്ഡിലും െകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് േൂര്ത്തീെരിച്ച ബ്ശഷ്ം മോഗ്തബ്മ വോര്ഡിനക േുറത്തു 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ഗ്േവൃത്തി അനുവേിക്ോന് േോടുള്ളൂ. 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളി ള് 5  ിദലാമീറ്ര്ട പരിധിക്കപ്പുറം 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തെയതില്ല എന്നാണു ത ാഴിലാളി ളില് 

നിന്നും മന ിലാക്കാന്  ഴിഞ്ഞ ്. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗ രയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്ണ്ട അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങളോയ ഗ്േഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ സംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ സമയകത്ത തണല് 

സൌെരയം,െുടികവള്ളം, അേെട സോധയതയുള്ള ഗ്േവൃത്തിെളില് 

ഏര്കപ്പടുബ്മ്പോള്ക് സുരക്ഷോ സോമഗ്ഗിെള്ക്    എന്നിവ ബ്തോഴിലുറപ്പു 
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നിയമഗ്േെോരം നിര്വഹണ ഏജന്സി വഴി കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക സൌജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥാനദ ാ രയങ്ങളും  ുരക്ഷാ 

ഉപ രങ്ങളും വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളി ള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.  ുരക്ഷാ 

 ാമഗ്ഗി ള് ത ാഴിലാളി ള്  വന്തമായി വാങ്ങിക്കു യാണ ്

തെയതി്ുള്ള ്. ഇ ് നിര്ടവഹണ ഏജന് ിയുതട ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള 

വീഴ് ചയാണ് . 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്േെോരം മസ്റ്റര് ബ്റോളക െോലോവധി 

െഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനെം കതോഴിലോളിെളുകട എകക്ൌണ്ടില് െൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവെോശമുണ്ടക. 

 ഗ്പസ്തു   േിവ  പരിധിക്കുള്ളില്  ൂലി ലഭിക്കാത്ത  ാഹെരയം  

ഓഡിറ്്  ാലയളവില് ഉണ്ടായി്ുണ്ട്, നിര്ടവഹണ ഏജന് ിയില് 

നിന്നുള്ള വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലും  ൂലി കവ ിയ ിനുള്ള നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കു ദയാ അ ിനുദവണ്ടി ത ാഴി ലാളി ള് പരാ ിതപ്പടു ദയാ 

തെയതി്ില്ല.  

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട ഏകതങ്കിലും െോരയത്തില് േരോതിയുണ്ടോെുന്ന 

േക്ഷം ആയതക ബ്രഖോമൂലം േഞ്ചോയത്തില് േരോതികപ്പടോവുന്നതോണക, ഗ്േ്തു ത 

േരോതിെള്ക് സവീെരിച്ചു  േരോതിക്ോരനക കെപ്പറ്ു രസീറ്ക  നല്െുെയും  

േരമോവധി 7 േിവസ േരിധിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു േരോതിക്ോരനക മറുേടി 

നല്ബ്െണ്ടതോണക. േരോതിെള്ക് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് 

കേോതുജനങ്ങള്ക്ക്ക െോണോവുന്ന രീതിയില് േഞ്ചോയത്തക ഓഫീസില് 

ഗ്േേര്ശിപ്പികക്ണ്ടതുണ്ടക .  

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളി ള്ക്ക് 15-07-2019  ീയ്യ ി മസ്റ്റര്ട  ദറാളില് ഒപ്പ ്

ദരഖതപ്പടുത്താന് ദമറ്്  അനുവേിക്കാത്ത ിനാല് പഞ്ചായത്ത ്

ഓ ീ ില് പരാ ി നല് ാന് ദപാതയങ്കിലും ഗ്പസ്തു   പരാ ി 

 വീ രിെിതല്ലന്നാണ് അറിയാന്  ാധിച്ച ്. ത ാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പ് പരാ ി ള് വാക്കാല് അറിയിച്ചാല് ദപാലും 

നിര്ടബന്ധമായും പരാ ി ദരഖതപ്പടുത്തി പരാ ിക്കാരന് ക പ്പറ്ു 

ര ീ ് ത ാടുക്കണതമന്്ന നിയമത്തില് നിഷ്കര്ടഷ്ിക്കുന്നുണ്ട് . ഇ  ്

പദ്ധ ി നിര്ടവഹണത്തില് ഉണ്ടായ ഗുരു രമായ  വീഴ് ചയാണ്. 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ബ്തോകതോഴിലുറപ്പക നിയമത്തികല കസക്ഷന് 17(2) ഗ്േെോരം  കതോഴിലുറപ്പില് 

ഏകറ്ടുത്ത ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഓബ്രോ ആരക മോസ െോലയളവിലും ബ്സോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക  നടബ്ത്തണ്ടതുണ്ടക.ഏകറ്ടുത്തു കെയത ഗ്േവൃത്തിെളുകട സമ്പത്തീെവും, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ചതുമോയ വിവരങ്ങളും േദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട  െോരയങ്ങളും  ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  
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നടത്തുന്നതില് േങ്കോളിെളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ും ഓബ്രോ േൌരനും 

അവെോശമുണ്ടക. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന ിതറെ ഭാഗമായി ത ാഴിലാളി ള്, ദമറ്്, 

വാര്ടഡിതല  ാമ ക്കാരായ പവിഗ് ന്.പി ,ത .ത  നാരായണന് 

എന്നിവര്ട ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് അളതവടുക്കുന്ന ിലും വിവരങ്ങള് 

ലഭയമാക്കുന്ന ിനും പങ്കാളി ളായി്ുണ്ട്.  

 

11. െി ില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്പക ബ്ജോലിക്ികട കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ഏകതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അേെടം സംഭവിച്ചു ബ്േോവുെയോകണങ്കില് കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്തികല 

കഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്േെോരവും അദ്ധയോയം 9 കല േരോമര്ശങ്ങളുകട 

അടിസ്ഥോനത്തിലും െിെില്സോ കെലവുെളുകട ബ്രഖെള്ക് സമര്പ്പിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക  ഗ്േ്തു ത തുെ മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏജന്സി വഴി 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക  അനുവേിച്ചു കെോടുബ്ക്ണ്ടതോണക.  

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളി ള്ക്ക ് ഓഡിറ്്   ാലയളവില് 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ ഏത റകിലും  ാരണത്താല് െി ില്  

ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല എന്നാണ് അറിയാന്  ഴിഞ്ഞ ് . 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

കതോഴിലുറപ്പക നിയമം കഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്േെോരം ഒരു േദ്ധതി ആരംഭിക്ുന്നതിനു 

മുമ്പക േദ്ധതികയ െുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് െോരയങ്ങളും അതോയതക  അനുവേിച്ച 

ഗ്േവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓബ്രോ കതോഴിലോളിയും കെബ്യ്യണ്ട അളവുെള്ക്, 

ഗുണനിലവോരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സോബ്ങ്കതിെ അറിവുെള്ക് എന്നിവ   

െൃതയമോയി കതോഴിലോളിെകള ബ്ബോധയകപ്പടുകത്തണ്ടതുണ്ടക അതിനോയി 

ബന്ധകപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥകന്റയും വോര്ഡക  കമമ്പര്,സോബ്ങ്കതിെ 

വിേഗ് ദര് എന്നിവരുകട സോന്നിധയത്തില് ഏകതറകിലും കേോതു 

ഇടങ്ങളിബ്ലോ,കതോഴിലിടത്തുവബ്ച്ചോ മീറ്ിംഗക വിളിച്ചു ബ്െര്ക്ുെയും 

െോരയങ്ങള്ക് വിശേീെരിക്ുെയും േകങ്കടുത്തവരുകട വിവരങ്ങള്ക് കസറ്ക 

ഡയറിയികല ബ്ഗ്േോജെകറ്ക മീറ്ിംഗക ബ്േജില് ബ്രഖകപ്പടുത്തുെയും  

കെബ്യ്യണ്ടതുണ്ടക. 

ക റ്് ഡയരിയില് മീറ്ിങ്ങില് പതങ്കടുത്ത ത ാഴിലാളി ളുതട ഒപ്പ്  

ദപര് എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട്. എന്നാല് മീറ്ിംഗ്  നടക്കുദമ്പാള് 

ഇ് ഒപ്പു ള് അല്ല എന്നും ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതടയും ആേയ േിവ ം 

ഉള്ളവര്ട ഒപ്പിടു യാണ് പ ിവ് എന്നുമാണു  ത ാഴിലാളി ളില് 

നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. 

എന്നിരുന്നാലും ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും തെദയ്യണ്ട അളവു ള് 

ഓവര്ട ീയര്ട  ൃ യമായി ദമറ്ുമാര്ടക്ക്  പറഞ്ഞുത ാടുക്കു യും  

ദമറ്ുമാര്ട ത ാഴിലാളി ദളാട് പറയു യും തെയതാണ് ഗ്പവൃത്തി ള് 
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ആരംഭിക്കുന്ന ് എന്്ന ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല  ന്ദര്ടശനത്തിതെ ഭാഗമായി 

അറിഞ്ഞു, ഇ ് അഭിനന്ദനാര്ടഹമായ  ാരയമാണ്. 

13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ്  മ്മറ്ി  

ഓബ്രോ വോര്ഡികലയും ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഗുണെരമോയ രീതിയില് 

നടക്ുന്നുകണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനക 

ആവശയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ും നിര്വഹണ ഏജന്സിക്ും 

നല്െുന്നതിനുമോയി വോര്ഡികല കേോതുഗ്േവര്ത്തെകര ഉള്ക്കപ്പടുത്തി ഒരു 

വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമറ്ി ഓബ്രോ സോമ്പത്തീെ വര്ഷ്വും 

ഉണ്ടോബ്ക്ണ്ടതോണക. വോര്ഡില് േട്ടിെ ജോതി േട്ടിെ വര്ഗ വിഭോഗത്തികല 

സന്നദ്ധഗ്േവര്ത്തെര് ഉകണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയും ഗ്േ്തു ത െമറ്ിയില് 

അംഗങ്ങള്ക് ആബ്ക്ണ്ടതോണക. ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും സന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

കസറ്ക  ഡയറിയികല വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമറ്ി റിബ്പ്പോര്ട്ടില് 

ബ്രഖകപ്പടുകതണ്ടതോണക. 

ഓഡിറ്്   ാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തി ള്  ന്ദര ശിക്കുന്ന ിലും 

വിലയിരുത്തുന്ന ിനും വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ്  മ്മറ്ി 

അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണു ത ാഴിലാളി ളില് 

നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. ക റ്് ഡയറിയില് ഒപ്പി്ു നല് ുന്ന ിന് 

ത ാഴിലാളി ള്  മ്മറ്ി അംഗങ്ങളുതട ക വശം ക റ്് ഡയറിയി 

എത്തിക്കാറാന് പ ിവ് എന്നും ത ാഴിലാളി ള് പറയു യുണ്ടായി. 

 പദ്ധ ി തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ിന് ദവണ്ടി 2019-20  ാലയളവിദലക്കുള്ള 

 മ്മറ്ി അംഗങ്ങതള ഗ്ഗാമ ഭയിലൂതട പു ു ായി 

ത രതഞ്ഞടുത്തി്ുണ്ട് എന്ന ് അഭിനന്ദനാര്ടഹമായ  ാരയമാണ്. 

14. ന്ദര്ടശ   ുറിപ്പ്  

കതോഴിലുറപ്പക ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏകതോരോള്ക്ക്ും സന്ദര ശിക്ോ വുന്നതും 

എസ്റ്റിബ്മറ്ക  ഉള്ക്പ്പകട േരിബ്ശോധിക്വുന്നതുമോണക.ഗ്േ്തു ത 

ഗ്േവൃത്തിയിബ്േലുള്ള സന്ദര്ശെരുകട അഭിഗ്േോയങ്ങള്ക് കസറ്ക  ഡയറിയികല 

സന്ദര്ശെ െുറിപ്പില് ബ്രഖകപ്പടുത്തോനും അവെോശമുണ്ടക. അതുകെോണ്ടക 

തകന്ന എല്ലോ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും കസറ്ക ഡയറി നിര്ബന്ധമോയും 

സൂക്ഷിക്ണം. 

 ന്ദര്ടശ   ുറിപ്പില്  ന്ദര്ടശ രുതട ദപര്,ഒപ്പ്  ന്ദര്ടശിച്ച  ീയ്യ ി 

മാഗ് മാണ ് ദരഖതപ്പടുത്തിക്കാണുന്ന ് , അഭിഗ്പായങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. ഗ്പധാനമായും ഓവര്ട ീയര്ട മാഗ് മാണ ്

 ന്ദര്ടശിച്ച ായി  ാണുന്ന ്. 
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15.ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

കതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട അവെോശങ്ങള്ക് െടമെള്ക് എന്നിവയില് 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക അവബ്ബോധം ഉണ്ടോക്ുന്നതിനും കതോഴിലുറപ്പുമോയി 

ബന്ധകപ്പട്ട ഗ്േശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച കെയ്യുന്നതിനും ബ്വണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവസം 

നിര്വഹണ ഏജന്സി കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ക്ലോസക  സംഘടിപ്പികക്ണ്ടതോണക. 

ത ാഴിലാളി ളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

ത ാഴിലുരപ്പുമായി ബന്ധതപ്പ് അറിവു ള് ലഭയമാക്കുന്ന ില് 

നിര്ടവഹണ ഏജന് ിയുതട ഭാഗത്ത്  നിന്നും യാത ാരു  

ഇടതപടലു ളും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് മന ിലായി്ുള്ള ്. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് . 

കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതിയുകട സുതോരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോയി  

കതോഴിലുറപ്പില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന കേോതു ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പക  ഗ്േോബ്േശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള േദ്ധതി വിവരങ്ങെക  

അടങ്ങിയ ബ്ബോര്ഡക  ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് കേോതുജനങ്ങള്ക്ക്ക െോണോ 

വുന്ന രീതിയില് നിര്ബന്ധമോയും സ്ഥോേിക്ണം. 

ഓഡിറ്്  പരിധിയില് വരുന്ന ഗ്പവൃത്തി ളുതട ഭാഗമായി  ഒരു 

ഗ്പവൃത്തിക്ക്  മാഗ് മാണ്   ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്   

തവച്ചി്ുള്ള ് . ഇ ് പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ  ഉറപ്പുവരു ുന്ന ിലുള്ള 

വീഴ് ചയാണ്. 

 യല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലു ള്. 

 കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതിയില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട ഫയലുെളില് 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ട ഗ്േധോനകപ്പട്ട 22 ബ്രഖെകള െുറിച്ചക വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് 

സര്ക്ുലറില് െൃതയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് നല്െുന്നുണ്ടക.  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തി  യലിലും ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ദരഖ ള് 

1 െവര് ബ്േജക .                                        12 കമറ്ീരിയല് വോങ്ങുന്നതിനുള്ള  

തീരുമോനം 

2 കെക്ക ലിസ്റ്റക .                                           13 ബ്വജക  ലിസ്റ്റക   

3 ആക്ഷന് പ്ലോന് ബ്െോപ്പി.                       14 ഫണ്ടക  ഗ്ടോറസര് ഓര്ഡര്. 

4 ജനെീയ എ്െിബ്മറ്ക                           15 േോട്ടക്രോര് 

5 സോബ്ങ്കതിെോനുമതി.                           16 മൂന്നകഘട്ടങ്ങളികല ബ്ഫോബ്ട്ടോെള്ക് 

6 ഭരണോനുമതി.                                        17 ഗ്േവൃത്തിേൂര്ത്തീെരണ 

സോക്ഷയേഗ്തം       

7 െണ്വര്ജന്സക  വിവരങ്ങള്ക്                18  കമറ്ീരിയല് ബില്ലുെള്ക് 

8 കതോഴില് അബ്േക്ഷ.                             19 മസ്റ്റര് ബ്റോളക മൂകമനകറ്ക  സ്ലിപ്പക . 

9 വര്ക്ക  അബ്ല്ലോകക്ഷ്ന്.                   20 ജിബ്യോടോകഗടക ബ്ഫോബ്ട്ടോ. 

10 മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക്                                              21 ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  റിബ്പ്പോര്ട്ടക  

 

11 കമഷ്ര്കമറെക ബുക്ക .                            22 കസറ്ക ഡയറി. 
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1.  വര്ട ദപജ്- 

ഒരു ഗ്േവൃത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്േവൃത്തി ഫയലികറെ െവര് 

ബ്േജില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിക്ന്നകമന്നും അതിനോയി ഗ്േബ്തയെ മോതൃെയും  മോസ്റ്റര് 

സര്ക്ുലറില് നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക.  

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട ഗ്പ ാരമുള്ള  വര്ട ദപജ് എല്ലാ  യലിലും ഉണ്ട്. 

2. തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഖെളുകട ബ്േരും ബ്േജക നമ്പരും 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയ കെക്ക  ലിസ്റ്റക ഫയലിലക സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക, അതിനോയി 

ഗ്േബ്തയെ മോതൃെയും  മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലറില് നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക.   

പരിദശാധിച്ച  യലു ളിതലാന്നും തെക്ക്  ലിസ്റ്റ്  ാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

3. ആക്ഷന് പ്ലാന് ദ ാപ്പി-   

ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്കപ്പട്ടതും കഷ്ല്ഫക  ഓഫക 

ബ്ഗ്േോജെകറ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തില് ഉള്ളതുമോയിരിക്ണ കമന്നുണ്ടക,ഗ്േ്തു ത 

ഗ്േവൃത്തി കഷ്ല്ഫക  ഓഫക ബ്ഗ്േോജെകറ്ില് ഉള്ക്കപ്പടുന്ന ബ്േജികറെ ബ്െോപ്പി 

ഫയലില് സൂക്ഷിക്ണം . 

പരിദശാധിച്ച  യലു ളിദലാന്നും ആക്ഷന് പ്ലാന് ദ ാപ്പി  ാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല . 

4. ജന ീയ എസ്െിദമറ്-്   

സോധോരണക്ോരോയ ഏകതോരോള്ക്ക്ും മനസ്സിലോെുന്ന രീതിയില് ഗ്േോബ്േശിെ 

ഭോഷ്യിലുള്ള എ്ടികമറ്ക  ഫയലിലും ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

പരിദശാധിച്ച  യലു ളിദലാന്നും ഗ്പാദേശി  ഭാഷ്യിലുള്ള 

എസ്ടിതമറ്്   ാണാന്  ാധിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലീഷ്്  ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്ടിമാറ്്  

മാഗ് മാണ്  യലില് ഉള്ള ്. 

5.  ാദങ്ക ി ാനുമ ി-  

ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിക്ും ഗ്േബ്തയെം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക  സോബ്ങ്കതിെ 

വിേഗ് ധര് അടങ്ങുന്ന െമറ്ി േരിബ്ശോധിച്ചക അംഗീെോരം ലഭിച്ചോല് മോഗ്തബ്മ 

ഗ്േവൃത്തിക്ക അനുമതി നല്െോവൂ, ആയതികറെ ബ്െോപ്പി ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

 ാദങ്ക ി ാനുമ ി ലഭിച്ച ിതറെ എലാ  യലു ളിലും ദ ാപ്പി 

 ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട.് 
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6. ഭരണാനുമ ി-  

ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിക്ും ഗ്േബ്തയെം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക  േരിബ്ശോധിച്ചക 

ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ഭരണസമിതിയുകട അംഗീെോരം ലഭിച്ചോല് മോഗ്തബ്മ 

ഗ്േവൃത്തിക്ക അനുമതി നല്െോവൂ, ആയതികറെ ബ്െോപ്പി ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

ഭരണാനുമ ി ലഭിച്ച ിതറെ ദരഖ ളുതട ദ ാപ്പി  യലില് 

 ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട.് 

7.  ണ്വര്ടജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

സര്ക്ോരികറെ ഏകതറകിലും വെുപ്പുെളുകട(വനം വെുപ്പക,െൃഷ്ി വെുപ്പക,മൃഗ 

സംരക്ഷണ വെുപ്പക  ...) േദ്ധതിെള്ക് കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതിബ്യോകടോപ്പം 

സംബ്യോജിച്ചക നടപ്പോക്ുെയോകണങ്കില് ആയതികറെ ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി ള്  ര്ടക്കാരിതറെ  മദറ്ത ങ്കിലും 

വ ുപ്പു ളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തി ള് 

അല്ലാത്ത ുത ാണ്ട് ഈ ദരഖ ള്  യലില്  ബാധ മല്ല.     

8. ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

കതോഴില് ആവശയകപ്പട്ടു കെോണ്ടക  വയക്തിഗതമോബ്യോ ഗ്ഗൂപ്പോബ്യോ അബ്േക്ഷ 

സമര്പ്പിക്ുന്നതിനു മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലറില് ഗ്േബ്തയെ മോതൃെയിലുള്ള 

അബ്േക്ഷോ ബ്ഫോറം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭയമോക്ോന് നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക. ഇതക 

ഗ്േെോരം െുറഞ്ഞതക 14 േിവസം തുടര്ച്ചയോയി ബ്ജോലി കെയ്യുന്നതിനക അബ്േക്ഷ 

നല്ബ്െണ്ടതുണ്ടക, ബ്ജോലി ആവശയമുള്ള െോലയളവികല  തീയ്യതിെള്ക്  ഉള്ക്പ്പകട 

ഇതില്  ബ്രഖകപ്പടുത്തി നല്െുെയോണക ബ്വണ്ടതക   

വാര്ടഷ്ി  മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലറില് നിര്ടദേശിക്കുന്ന ഗ്പദ യ  

ദ ാറത്തിലല്ലാത   പഞ്ചായത്ത ്  ലത്തില്  യ്യാറാക്കിയ  

 ീയ്യ ി ള് ദരഖതപ്പടുത്താത്ത ും ക പ്പറ്ു ര ീ ു നല് കാ  ുമായ 

അദപക്ഷ ളാണ്  യലില്  യല് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്  ാണാന് 

 ാധിച്ച ്. ഇ ് ഗ്പ ാരം ത ാഴിലാളി ള്ക്ക് ആവശയതപ്പ് 

ഗ്പ ാരമുള്ള  ാലയളവില് ത ാഴില് നല് ിയി്ുദണ്ടാ എന്്ന 

പരിദശാധിക്കാന്  ാധയമല്ല. 

9. വര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് 

അബ്േക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ആവശയകപ്പട്ട തീയ്യതിെളില് തകന്ന 

കതോഴിലോളിെകള മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തിലുള്ള ഗ്േവൃത്തിെളില് 

ഉള്ക്കപ്പടുത്തുെയും മസ്റ്റര് ബ്റോളക തയ്യോറോക്ുന്നതിനുള്ള നടേടിെള്ക്ക്ക 

ശുേോര്ശ കെയ്യുെയും ബ്വണം. ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തിയില് ഉള്ക്കപ്പട്ടവര്ക്ക ഈ 

ലിസ്റ്റികറെ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്െൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്െുെയും ബ്വണം. 
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ത ാഴില് അനുവേിച്ചു ത ാണ്ടുള്ള വര്ടക്ക് അദലാദക്കഷ്ന്  ദരഖ  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി ളുതട  യലില്  ാണാന്  ാധിച്ചു.  

10. മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയിബ്ലക്ും േഞ്ചോയത്തില് നിന്നും നിര്ബ്േശിച്ചവരുകട  ബ്േരക 

വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി ബ്ലോക്ക  ബ്ഗ്േോഗ്ഗോം ഓഫീസില് നിന്നുമോണക  

ബ്ഗ്േോഗ്ഗോം ഓഫീസര് സോക്ഷയകപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് ബ്െോപ്പി േഞ്ചോയത്തില് 

എത്തിക്ുന്നതക. േഞ്ചോയത്തില് നിന്നും നിര്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥന് 

സോക്ഷയകപ്പടുത്തുന്ന മുറയകക്ക ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിക്ും െുമതലകപ്പടുത്തിയ 

ബ്മറ്ക മോര്ക്ക മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് കെമോറോവുന്നതോണക. മസ്റ്റര് ബ്റോളക ഗ്േെോരം 

അനുവേിച്ച തീയ്യതിെളില് മോഗ്തബ്മ ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തിയില് ഏര്കപ്പട്ടക  

അതോതക േിവസകത്ത ഒപ്പുെള്ക് ഓബ്രോ കതോഴിലോളിയുകടയും ബ്േരിനു 

ബ്നകരയുള്ള െളങ്ങളില് ബ്രഖകപ്പടുത്തോവൂ. ഓബ്രോ േിവസവും േണി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പും േണി േൂര്ത്തിയോയ ബ്ശഷ്വും ഓബ്രോ ഒപ്പുെള്ക് 

നിര്ബന്ധമോയും കതോഴിലോളിെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുകത്തണ്ടതുണ്ടക.ബ്ജോലിയില് 

ഹോജരോവോത്തവരുകട െളങ്ങള്ക് ബ്ജോലി ആരംഭിബ്ക്ണ്ട സമയം െഴിഞ്ഞ 

ഉടകന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള ബ്േനകെോണ്ടക അവധി ബ്രഖകപ്പടുത്തുെയും 

കെയ്യണം. ആഴ്ചോവസോനം ഓബ്രോ കതോഴിലോളിയുകടയും ഹോജര് ഗ്േെോരമുള്ള 

തുെെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തി അവകര ബ്ബോധയകപ്പടുത്തി മസ്റ്റര് ബ്റോളികല  

അവസോനകത്ത െളത്തില് ഒപ്പക വോങ്ങികക്ണ്ടോതോണക. തുടര്ന്നക മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് 

സോക്ഷയകപ്പടുത്തി നിര്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥര്ക്ക 2 േിവസത്തിനെം 

കെമോബ്റണ്ടോതോണക.ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തക മോസ്റ്റര് ബ്റോളക സൂക്ഷിക്ോന് 

െുമതലയുള്ളതക ബ്മറ്ിനോണക. മസ്റ്റര് ബ്റോളക േണത്തിനു തുല്ലയമോയ ബ്രഖയോണക 

,അതുകെോണ്ടുതകന്ന അതില് ഏകതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

കവട്ടിത്തിരുത്തലുെള്ക് േോടില്ലോത്തതോണക. 

ഓഡിറ്ിനു വിദധയമാക്കിയ 5 ഗ്പവൃത്തി ള്ക്കുമായി 18 മസ്റ്റര്ട 

ദറാളു ളാണ് ഉള്ള ്. പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ മസ്റ്റര്ട ദറാളു ളും 

നല്ല രീ ിയില്  തന്ന  യലില്  ാണാന്  ാധിച്ചു.മസ്റ്റര്ട ദറാള ്

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തി നല് ിയ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട ആരും  തന്ന  ീയ്യ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല, 2 ഗ്പവൃത്തി ളുതട മസ്റ്റര്ട ദറാളില് എം.ബുക്ക്  

നമ്പര്ട ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല എന്ന ് മാഗ് മാണ്  യല് 

പരിദശാധനയില് ദപാരായമയായി  ാണാന്  ാധിച്ച ്.  

എന്നാല് മാദനജ് തമെ ്  ഇന് ര്ടദമഷ്ന്  ിസ്റ്റത്തിതല  ണക്കു ള് 

ഗ്പ ാരം WC/314895-തെറുത ാളന്ത തവങ്കദലരി ഭാഗം മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവൃത്തി ളുതട  ണക്കു ള് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള് മസ്റ്റര്ട ദറാള് നമ്പര്ട 3921 

ഗ്പ ാരം 102 ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള് ഉള്ള ായി  ണ്ടു. ഗ്പസ്തു   വിഷ്യം വയക്ത  

വരുത്തുന്ന ിന് ദവണ്ടി ഓവര്ട ീയര്ട,ഡാറ് എന്ഗ്ടി ഒപ്പദററ്ര്ട 

എന്നിവരുമായി  ം ാരിക്കു യുണ്ടായി. ദലാക്്ക  ഓ ീ ില് നിന്നും 3921 

മസ്റ്റര്ട ദറാളിതറെ അവ ാനതത്ത ദപജ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും അ ില് 

ഉള്തപ്പടുന്നവതര മസ്റ്റര്ട ദറാളില് ഒപ്പിടാത   തന്ന ദജാലിതെയ്യാന് 
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അനുവേിച്ചിരുതന്നന്നാണ് അറിയാന്  ാധിച്ച ്. ഗ്പസ്തു   വയക്തി ള് ദജാലി 

തെയതു  എന്ന ിന് മ ിയായ ദരഖ ള് ലഭയമല്ല. 

11. തമഷ്ര്ടതമറെ് ബുക്ക് - 

കതോഴിലുറപ്പില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി കെയ്യുന്ന ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പക തകന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട 

ഗ്േോഥമിെ അളവുെള്ക് സോബ്ങ്കതിെ വിേഗ് ധര് കമഷ്ര്കമറെക ബുക്ില് 

ബ്രഖകപ്പടുത്തണം, തുടര്ന്നക ഗ്േവൃത്തിയുകട ഓബ്രോ മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് 

െോലോവധിയും േൂര്ത്തിയോെുന്ന മുറയകക്ക കെയത ഗ്േവൃത്തിെളുകട 

അളവുെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തി അതക ഗ്േെോരമുള്ള െൂലി ലഭയമോക്ുന്നതിനുള്ള 

തുടര് നടേടിക്ക സമര്പ്പിബ്ക്ണ്ടതോണക ,ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്ന ഓബ്രോ അളവുെളും 

സോബ്ങ്കതിെ വിഭോഗത്തികല തകന്ന ഉയര്ന്ന ത്തിെയിലുള്ള ഉബ്േയോഗസ്ഥര് 

സോക്ഷയകപ്പടുത്തുെയും അതക ഗ്േെോരം തയ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലുെള്ക് േഞ്ചോയത്തക 

കസഗ്െട്ടറി,ഗ്േസിഡണ്ടക എന്നിവരുകട െുമതലയുള്ളവര് 

സോക്ഷയകപ്പടുത്തുെയും കെബ്യ്യണ്ടതോണക. 

ഓഡിറ്ിനു വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി ളുതട എം.ബുക്കു ളില്  

വിവരങ്ങള് വയക്തമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട്.  ുറച്ചു വിവരങ്ങള് 

എങ്കിലും ഗ്പാദേശി  ഭാഷ്യില്  ദരഖതപ്പടു ിയി്ുതണ്ടന്ന  ്

അഭിനന്ദനാര്ടഹമായ  ാരയമാണ്. പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട ്

എന്നിവര്ട ബില്ലു ള്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്  ീയ്യ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. െില ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി ളും എവിതടയാണ ് തെയതിരിക്കുന്ന ് എന്ന ിന് 

വയക്തമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്കില് ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല . ഇ  ്

 ാരണം ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള പരിദശാധന ഗ്പാദയാഗി മല്ലാത്ത 

 ാഹെരയമാണ്. 

12. തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

കതോഴിലുറപ്പില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ആവശയമോയ സോധന 

സോമഗ്ഗിെള്ക് വോങ്ങുന്നതുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട തീരുമോനങ്ങള്ക് എടുക്ുന്നതിനു 

േഞ്ചോയത്തക തലത്തില് കമറ്ിരിയല് ബ്ഗ്േോെയൂര്കമനകറ്ക  െമറ്ി 

രൂേീെരിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക, സോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക 

ഗ്േ്തു ത െമറ്ി നല്െുന്ന അനുമതിയുകട ബ്െോപ്പി അതോതക ഫയലുെളില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  വോങ്ങുതിനുള്ള 

തീരുമോനങ്ങളുകട ബ്െോപ്പി  ഉള്ക്പ്പകട  ആവശയമുണ്ടക. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ള് പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി ളുതട  യലില്  ാണാന് 

 ാധിച്ചി്ില്ല. 
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13.പാ്ക്കരാര്ട  

കതോഴിലുറപ്പക  േദ്ധതി ഗ്േെോരം  സവെോരയ വയക്തിെളുകട ഭൂമി േോട്ടത്തിനു 

ഏകറ്ടുത്തക ഗ്േവൃത്തിെള്ക് കെയ്യുെയോകണങ്കില്, സ്ഥലം ഉടമെളുമെള്ക്ക്ക  

േോട്ടത്തുെ നല്െിബ്യോ /കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പുെള്ക്ക്ക ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹിതം 

നല്െിബ്യോ /സൌജനയമോബ്യോ  െൃതയമോയ െോലയളവിബ്ലക്ക അവര് സ്ഥലം 

വിട്ടുനല്െും എന്നതിനക ബ്രഖോമൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചോല് മോഗ്തകമ ഗ്േ്തു ത 

േറമ്പില് കതോഴിലുറപ്പിലൂകടയുള്ള ഗ്േവൃത്തിെള്ക് അനുവേിക്ോന് േോടുള്ളൂ. 

കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പുെള്ക്ക്ക െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തി ഉള്ക്പ്പകട ഏകറ്ടുക്ുബ്മ്പോള്ക് 

ഗ്േ്തു ത ബ്രഖെള്ക് നിര്ബന്ധമോണക.  

ത ാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തി ള് േീര്ടഘ  ാല 

നിലനില്പ്പുല്ല ാവാന് എന്്ന നിര്ടബന്ധമുണ്ട്, തജ എല് ജി  രാറു ള് 

ആര് മാ ദത്തക്ക് മാഗ് മുള്ള ാണ്  ാണാന്  ാധിച്ച ്.  ുറഞ്ഞ  ്

മൂന്നു വര്ടഷ്തമങ്കിലും  രാര്ട നിലനില്തക്കണ്ട ാണ്.  

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

ഓബ്രോ മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് ഗ്േെോരവും േണി േൂര്ത്തിയോെുന്ന മുറയകക്ക ഗ്േ്തു ത മസ്റ്റര് 

ബ്റോളില് േണി കെയത ഓബ്രോ കതോഴിലോളിയുകടയും ഗ്േവൃത്തി േിവസങ്ങള്ക്ക്ക  

അനുസൃതമോയ ബ്വതനതിനുള്ള ലിസ്റ്റക തയ്യോറോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. അതുബ്േോകല 

തകന്ന സോധന സോമഗ്ഗിെള്ക് ഉേബ്യോഗിക്ുെയോകണങ്കില് അതികറെ ബില് 

ഗ്േെോരമുള്ള തുെയകക്ും ബ്വജക  ലിസ്റ്റക തയ്യോറോക്ി ഗ്േ്തു ത ബ്വജക  ലിസ്റ്റികറെ 

ബ്െോപ്പി അതോതക ഗ്േവൃത്തി ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി ളുതടയും മസ്റ്റര്ട ദറാള് ഗ്പ ാരമുള്ള 

ദവജ്  ലിസ്റ്റു ള്  യലില്  ാണാന്  ാധിച്ചി്ുണ്ട്. 

15. ണ്ട്  ഗ്ടാറസര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

തയ്യോറോക്ിയ ബ്വജക  ലിസ്റ്റക ഗ്േെോരം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ും, ബ്മറ്ീരിയല് 

കവണ്ടര മോര്ക്ും അവരുകട ബോങ്കക  അക്ൌണ്ടക െളിബ്ലക്ക േണം അനുവേിച്ചോല് 

അതിനുള്ള ബ്രഖയോയ ഫണ്ടക ഗ്ടറസര് ഓര്ഡര് ബ്െോപ്പി അതോതക ഗ്േവൃത്തി 

ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തി ളുതട  യലു ളില്  ഒന്നും  തന്ന   ണ്ട് 

ഗ്ടറസര്ട ഓര്ടഡര്ട ദ ാപ്പി  ാണാന്  ാധിച്ചില്ല.  

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദ ാദ്ാ ള് 

കതോഴിലുറപ്പില് ഒരു ഗ്േവൃത്തി ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പും ഗ്േവൃത്തി 

നടന്നുകെോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോഴും േൂര്ത്തിയോയ ബ്ശഷ്വും ഉള്ള ഓബ്രോ 

ബ്ഫോബ്ട്ടോെള്ക് നിര്ബന്ധമോയും എടുത്തു സൂക്ഷിക്ുെയും ഫയലില് 

ബ്െോപ്പിെള്ക് കവക്ുെയും ബ്വണം. 
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ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തി ളുതട  യലു ളില് ദ ാദ്ാ ള്  ഒന്നും 

 തന്ന   ാണാന്  ാധിച്ചില്ല.  

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീ രണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

  ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും ശരിയോയ രീതിയില് േൂര്ത്തീെരിക്ുന്ന മുറയകക്ക 

മുഴുവന് കെലവുെളും ബ്രഖകപ്പടുത്തി ഗ്േവൃത്തി േൂര്ത്തീെരിച്ചു എന്നക  

അറഗീെരിച്ചുകെോണ്ടുള്ള സോക്ഷയേഗ്തം ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തിയുകട ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക.  

ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തി ളുതട  യലില്  ഗ്പവൃത്തി പൂര്ടത്തീ രണ 

 ാക്ഷയപഗ് ം  ാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലു ള്. 

കതോഴിലുറപ്പക ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ഏകതങ്കിലും സോധന ഘടെങ്ങള്ക് വിലയകക്ക 

വോങ്ങി ഉേബ്യോഗിക്ുെയോകണങ്കില് ആയതികറെ വൌച്ചറുെള്ക് ബില്ലുെള്ക് 

എന്നിവ അംഗീെരിച്ചു ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

ഓഡിറ്ിനു വിദധയമാക്കിയ 1 വയക്തിഗ   ഗ്പവൃത്തിയുതട  

 ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്  എഴു ിയ ിതറെ 750/- രൂപയുതട 

 ു  അനുവേിക്കുന്ന ിനുള്ള ദരഖ ള്  യലില്  ാണാന്  ാധിച്ചു.  

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓബ്രോ മസ്റ്റര് ബ്റോളും ലഭയമോെുന്ന മുറയകക്ക ഗ്േവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയ്യതി, 

അവസോനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തക നിന്നക േഞ്ചോയത്തില് തിരികെ 

ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി കെയത തീയ്യതി, കസഗ്െട്ടറി ,ഗ്േസിഡറെക  എന്നിവര് 

അംഗീെരിച്ചക െൂലിക്ക അനുമതി നല്െിയ തീയ്യതി എന്നിവ ഒപ്പുെള്ക് 

സഹിതം ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നതിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള സ്ലിേക ആണിതക.  

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക യഥോസമയം െൂലി ലഭയമോക്ുന്നതില് വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കില് എവികട കവച്ചോകണന്നക മനസിലോെുന്നതിനു സോധിക്ുന്ന 

രീതിയിലോണക  ഈ ബ്രഖയികല വിവരങ്ങള്ക് ഗ്െമീെരിച്ചിട്ടുള്ളതക. 

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട ഗ്പ ാരം നിര്ടദേശിച്ചി്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ  യലില് 

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല,ഇ ിദനാട്   മാനമായ  യല് നീക്കം-ടാക്കിംഗ് 

ദ ാറം ഉതണ്ടങ്കിലും അ ിലും  ൃ യമായി വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിബ്ക്ഷ്ന് ഉേബ്യോഗിച്ചക ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോംശം 

ബ്രഖോംശം എന്നിവ ബ്രഖകപ്പടുത്തികക്ോണ്ടുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോെള്ക് ഓബ്രോ 

ഗ്േവൃത്തിക്ും ആവശയമോണക , ഇതികറെ ബ്െോപ്പി ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. 
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ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തി ളുതട  യലു ളില്  ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ 

ദ ാപ്പി  ാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദ ാപ്പി  

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയിട്ടുകണ്ടങ്കില് ഗ്േ്തു ത 

ഗ്േവൃത്തിയുകട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കക്ോള്ളുന്ന ഭോഗം ബ്െോപ്പി 

എടുത്തു ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തി ളുതട  യലു ളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാര്ട്്  ദ ാപ്പി  ാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

22.ക റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരം  ഉള്ള 22 ബ്രഖെളില് സംസ്ഥോന സര്ക്ോര് 

നിര്ബ്േശിക്ുന്ന സുഗ്േധോന ബ്രഖയോണക കസറ്ക ഡയറി. േദ്ധതിയുകട 

സുതോരയത,കതോഴിലോളിെളുകട അവെോശങ്ങള്ക്, സോമൂഹയ േങ്കോളിത്തം, 

േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക, കതോഴിലിടങ്ങളികല അേെടങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമറ്ി റിബ്പ്പോര്ട്ടക , സന്ദര്ശെ 

െുറിപ്പുെള്ക് തുടങ്ങിയവ ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നതിനും കതോഴിലിടങ്ങളികല 

അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങള്ക് ,സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക   എന്നിവ 

ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ടക എന്നതിനുമുള്ള ആധിെോരിെ 

ബ്രഖെൂടിയോണക കസറ്ക ഡയറി. 

മലപ്പ്ം പഞ്ചായത്തില് ഉപദയാഗത്തിലുള്ള ക റ്് ഡയറിയില് 

ദ രള  ര്ടക്കാര്ട നിര്ടദേശിക്കുന്ന െി ില് ാ  ംബന്ധിച്ച ദരഖ ള് 

ഉള്പ്പതട   യുള്ള  വിവരങ്ങള് ഉള്തക്കാണ്ടി്ില്ലാത്ത പഴയ 

മാ ൃ യിലുള്ള ാണ്. 

രജിസ്റ്ററു ള് 

മഹോത്മ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട 7 

രജിസ്റ്ററുെള്ക് േഞ്ചോയത്തുെളില് സൂക്ഷിക്ുെയം െോലോനുസൃതമോയി  

യഥോസമയം വിവരങ്ങള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തുെയും ബ്വണം. 

15-07-2019 നു പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാള് മലപ്പ്ം 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തില് ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റര്ട, ത ാഴില്  ാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട 

എന്നിവ മാഗ് മാണ്  ാലാനു ൃ മായി വിവരങ്ങള് ദെര്ടത്ത്  ണ്ട ്. 

1. ത ാഴില്  ാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴില് െോര്ഡിനുള്ള അബ്േക്ഷ,െോര്ഡക  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിതക, ഗ്േ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് യഥോസമയം 

ബ്രഖകപ്പടുത്തി സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക.  

ത ാഴില്  ാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട  ാലാനു ൃ മായി പു ുക്കുന്നുണ്ട.് 
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2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട ഗ്ഗോമസഭെള്ക് ,ബ്യോഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നതിനക വോര്ഡക  തലത്തില് ഗ്േബ്തയെ ഗ്ഗോമസഭോ രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

വാര്ടഡ്  1  തല ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. 

ത ാഴിലാളി ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട എന്ന ദപരില് ആണ് ദനാ്് പുസ്ത  

രൂപത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റര്ട ഉള്ള ്,05-12-2010 മു ലുള്ള ദലബര്ട ബജറ്്  

,ആക്ഷന് പ്ലാന്  ുടങ്ങിയവയുതട ലഖു വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട്.  02-10-2017  ത ാളുന്ത എ എല് പി സ്കൂ ളില് തവച്്ച 

ദെര്ടന്ന ഗ്ഗാമ ഭയില് ദരഖ ള് ഗ്പ ാരം 60 ദപര്ട പതങ്കടുത്തി്ുണ്ട് . 

ആക്ഷന് പ്ലാന് ,ദലബര്ട ബജറ്്  എന്നിവ െര്ടച്ച തെയതു  എന്നു 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്്ട. ഗ്പവൃത്തി ളുതട ദപദരാ മിനുട് സ് എന്ന 

നിലദയ്ക്കാ ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല, 2019-20 തല ഗ്ഗാമ ഭയില് 58 ദപര്ട 

പതങ്കടുത്ത ായി ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട്,എന്നാല് ഗ്ഗാമ ഭാ  ീയ്യ ി 

ദരഖതപ്പടുത്താത  വച്ചിരിക്കുന്നു . ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്തപ്പടുദത്തണ്ട 

ഗ്പവൃത്തി ളുതട ലിസ്റ്റ് ഉള്തക്കാള്ളിച്ചി്ുണ്ട്.ദലബര്ട ബജറ്ും ആക്ഷന് 

പ്ലാനും അംഗീ രിച്ച ായി ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട്. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴില് ആവശയകപ്പട്ടു ലഭിക്ുന്ന അബ്േക്ഷെളുകട വിവരങ്ങളും 

അതുഗ്േെോരം അവര്ക്ക കതോഴില് അനുവേിച്ചതികറെ വിവരങ്ങളും  ഗ്േ്തു ത 

രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുത്തി കവബ്ക്ണ്ടതോണക 

 ഓഡിറ്്   ാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചി്ില്ല,2017 തല വിവരങ്ങള് മാഗ് ം അടങ്ങിയ 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട ആണ് പരിദശാധനയ്ക്ക്  ലഭിച്ച  ്

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലോക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട വിവരങ്ങള്ക് യഥോസമയം 

ഗ്േ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുകതണ്ടോതോണക. 

ഓഡിറ്്   ാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചി്ില്ല, 2017 തല വിവരങ്ങള് മാഗ് ം അടങ്ങിയ 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട ആണ് പരിദശാധനയ്ക്ക്  ലഭിച്ച  ്

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതിയിലൂകട സൃഷ്ടകടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്തിെള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലം,ആ്തിയുകട സവഭോവം,നിലനിര്ത്തുന്ന െോലയളവക 

തുടങ്ങിയവ  ഗ്േ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുകതണ്ടോതോണക. 
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ഓഡിറ്്   ാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചി്ില്ല, രജിസ്റ്ററിതറെ ദപര് മാഗ് ം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ,മറ്ു  വിവരങ്ങള് ഒന്നും  ദരഖതപ്പടുത്താത്ത രജിസ്റ്റര്ട 

ആണ്  ാണാന്  ാധിച്ച ്.  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട ഏതു േരോതിയും 

വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ ലഭിക്ുെയോകണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന്സി 

േരോതി രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുത്തുെയും നിര്ബന്ധമോയും കെപ്പറ്ു രസീതക 

േരോതിക്ോരനക നല്െുെയും ബ്വണം . േരോതിയുകട തുടര്നടേടിെളും 

െൃതയമോയി രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുകതണ്ടതോണക.ഓബ്രോ സോമ്പത്തിെ വര്ഷ്വും 

രജിസ്റ്റര് ബ്ക്ലോസക കെയതു  ഗ്്കട്ടരി സോക്ഷയകപ്പടുത്തുെയും തുടര് 

െോലയളവിബ്ലക്ക അംഗീെരിക്ുെയും ബ്വണ്ടതോണക. 

01-04-09  ല് ത ഗ് ്റി  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി നല് ിയ രജിസ്റ്ററില് 

 ുടര്ടന്്ന ഒരുവിവരങ്ങളും ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴിലുറപ്പില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട ഭോഗമോയി വരുന്ന സോധന 

സോമഗ്ഗിെളുകട വോങ്ങല് തീരുമോനം,ഉേബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപ്പക,കെലവുെള്ക് 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനും ഗ്േ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്തണ്ടതോണക. 

ഓഡിറ്്   ാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചി്ില്ല,  
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ഓഡിറ്്  തെയത ഗ്പവൃത്തി ളുതട വിലയിരുത്തല്. 

 

1. LD/252269- ത ാളന്ത ഭാഗം  ൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല്-മണ്വരമ്്പ  

നിര്ടമ്മാണം 

എസ്റ്റിബ്മറ്ക  തുെ      =115600 

കെലവോയ തുെ     =105216 

 യല് ഗ്പ ാരം തെയത  ഗ്പവൃത്തി ളുതട അളവു ള്   

(1)- ാട് തവ്ിത ളിക്കല് 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

െണിയോങ്കണ്ടി നോരോയണന് 2100 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

ലക്ഷ് മി അമ –ബ്െോബ്ലോത്തക  വീട്ടില് 750 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

േി വി അലീമ 800 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =3650 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =1591 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

(2)30 ത .മീ .ആഴത്തില് മണ്്ണ  ിളച്ചു  ൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല്. 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

െണിയോങ്കണ്ടി നോരോയണന് 360 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

ലക്ഷ് മി അമ –ബ്െോബ്ലോത്തക  വീട്ടില് 500 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

േി വി അലീമ 630 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

തറകമണി .കെ  270 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

ബ്രോഹിണി .സി എം  262.5 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

െോര്തയോയനി .വി  1080 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

  

ആകെ കെയതതക                             =3102.5 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =2800 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

(3)മണ് വരമ്പു നിര്ടമ്മാണം.  

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

 15.52 െയുബിെക മീറ്ര്  

 12.15 െയുബിെക മീറ്ര് 

 4.73 െയുബിെക മീറ്ര് 
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ആകെ കെയതതക                             =32.4 െയുബിെക മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =130.08 െയുബിെക മീറ്ര് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല വിലയിരുത്തലു ള്. 

➢ േി.വി അലീമ, സി.എം ബ്രോഹിണി, െണിയോങ്കണ്ടി നോരോയണന് 

എന്നിവരുകട സ്ഥലങ്ങളിലോണക വരമ്പക നിര്മോണം െോണോന് സോധിച്ചതക. 

എല്ലോ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും എം.ബുക്ില് ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

➢ എം.ബുക്ക ഗ്േെോരമുള്ള അളവുെളുകട ഇരട്ടിബ്യോളം നീളത്തില് 

ഗ്േവൃത്തി കെയതതോയോണക ബ്മറ്ക, ഗ്േബ്േശവോസിയോയ നോരോയണന് 

എന്നിവര്കക്ോപ്പം അളന്നു ബ്നോക്ിയബ്പ്പോള്ക് െോണോന് സോധിച്ചതക. 

അതില് െുകറ ഭോഗം ബലകപ്പടുത്തോതതിനോല് യഥോര്ഥ 

അളവുെളികലോന്നും െോണോന് സോധിച്ചില്ല. 

➢ െൃതയമോയ അളവിലും ഗുണനിലവോരത്തിലും ഗ്േവൃത്തി കെയ്യുന്നതിനക 

സോബ്ങ്കതിെ വിേഗ് ധരുകട ഇടകേടല് ഉണ്ടോയില്ല എന്നോണു 

മനസ്സിലോെുന്നതക. 

➢ ബോക്ിയുള്ള േറമ്പുെള്ക് െിളച്ചിട്ടതോയി കതോഴിലോളിെള്ക് െോണിച്ചു 

തന്നതില് നിന്നും  മനസിലോക്ോന് സോധിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

➢ തയ്യോറോക്ിയ എസ്റ്റിബ്മറ്ക  ഗ്േെോരമുള്ള അളവുെളില് അല്ല ഗ്േവൃത്തി 

നടന്നിരിക്ുന്നതക. 

➢ സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  സ്ഥോേിച്ചില്ല. 

 

2. WC/314889- ത ാളന്ത ഭാഗം മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തി ള് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ക  തുെ      =143500 

കെലവോയ തുെ     =130150 

 യല് ഗ്പ ാരം തെയത  ഗ്പവൃത്തി ളുതട അളവു ള്   

(1)- ാട് തവ്ിത ളിക്കല് 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

തയ്യില് നോരോയണി 2058 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

അനിത  2340 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

െോര്തയോയനി  630 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

ഒതബ്യോത്തക ബ്രോഹിണി 725 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =5735 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =5056 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 
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(2)-പറമ്്പ   ിളച്ചിടല് 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

തയ്യില് നോരോയണി 800 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

ഒതബ്യോത്തക 

ബ്രോഹിണി 

1417 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =2217 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =2055 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

(3)മണ് വരമ്പു നിര്ടമ്മാണം.  

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

തയ്യില് നോരോയണി 50.50 െയുബിെക മീറ്ര്  

അനിത  41.40 െയുബിെക മീറ്ര് 

െോര്തയോയനി  25.92 െയുബിെക മീറ്ര് 

ഒതബ്യോത്തക 

ബ്രോഹിണി 

37.08 െയുബിെക മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             = 154.9 െയുബിെക മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =146.25 െയുബിെക മീറ്ര് 

(4)- ല്ല്   യ്യാല 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

 18.9 െയുബിെക മീറ്ര്  

 

ആകെ കെയതതക                             = 18.9 െയുബിെക മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =128 െയുബിെക മീറ്ര് 

 യല് ഗ്പ ാരമുള്ള വിലയിരുത്തല്  

➢ തയ്യോറോക്ിയ എസ്റ്റിബ്മറ്ക  ഗ്േെോരമുള്ള അളവുെളില് അല്ല ഗ്േവൃത്തി 

നടന്നിരിക്ുന്നതക. 

➢ സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  സ്ഥോേിച്ചില്ല. 

➢ മണ് വരമ്പു നിര്മോണം,െല്ലക  െയ്യോല എന്നിവ  കെയത  സ്ഥലം 

എം.ബുക്ില് വയക്തമോക്ിയിട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല വിലയിരുത്തല ്
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➢ ജലസംരക്ഷണത്തിനും െോരകഷ്ിെോഭിവൃദ്ധിക്ും ഗുണെരമോയ 

രീതിയില് ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തി ഉേബ്യോഗകപ്പടുത്തിയതക 

അഭിനന്ദനോര്ഹമോണക. 

➢ ദരാഹിണി, ാര്ട യായനി, അനി  എന്നിവരുകട വയലില് നിര്മിച്ച 

വരമ്പുെള്ക് സ്ഥോയിയോയി നിലനില്ക്ുന്ന രീതിയില് െോണോന് 

സോധിച്ചു.  

➢ തയ്യില് നോരോയണിയുകട േറമ്പില് വരമ്പക നിര്മോണം 

നടന്നിട്ടികല്ലന്നോണക കമറ്ക േറഞ്ഞതക. എം.ബുക്ില് കെയതതോയി 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക. േറമ്പക െിളച്ചിടല് ഗ്േവൃത്തി കെയതിട്ടുണ്ടക. 

➢ അലീമ എന്നവര്ക്ക വീട്ടക േറമ്പില് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയോയി െല്ലക  

കെട്ടുന്നതിനക ഗ്േവൃത്തി അനുവേിച്ചതക മുന്ഗണന അര്ഹിക്ുന്ന 

ഗുണബ്ഭോക്തോവിനു ആകണന്നതും അഭിനന്ദനോര്ഹമോണക. 

 

3. WC/314895- തെറുത ാളന്ത തവങ്കദലരി ഭാഗം മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവൃത്തി ള് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ക  തുെ      =145600 

കെലവോയ തുെ     =140562 

 യല് ഗ്പ ാരം തെയത  ഗ്പവൃത്തി ളുതട അളവു ള്   

(1)- ാട് തവ്ിത ളിക്കല് 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

െോട്ടരത്തില് അനിത 1887െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

സരസവതി .കെ ആര്  1890 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

േി വി.നോരോയണി 1404 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

െോരക്ണ്ടി ബിന്ദു  7050 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

ശോന്ത .എ  899 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =6830 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =5176 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

(2)-പറമ്്പ   ിളച്ചിടല് 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

െോരക്ണ്ടി ബിന്ദു  1015 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

െോട്ടരത്തില് അനിത 660 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

സരസവതി .കെ ആര്  893.75 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =2568.75 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =2192 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 
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(3)-വരമ്്പ  നിര്ടമ്മാണം. 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

െോട്ടരത്തില് അനിത 35.75 െയുബിെക മീറ്ര് 

സരസവതി .കെ ആര്  21.45 െയുബിെക മീറ്ര് 

േി വി.നോരോയണി 27.65 െയുബിെക മീറ്ര് 

െോരക്ണ്ടി ബിന്ദു 28.50 െയുബിെക മീറ്ര് 

ശോന്ത .എ  27.15 െയുബിെക മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =140.50 െയുബിെക മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =132.75 െയുബിെക മീറ്ര് 

(4)- ല്ല്   യ്യാല  

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ് 

 21.5 െതുരഗ്ശ മീറ്ര്  

 14.25 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =35.75 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =128 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല വിലയിരുത്തലു ള്. 

➢ െിളച്ചു നല്െിയ സ്ഥലങ്ങള്ക്  എല്ലോം െൃഷ്ിക്ക ഉേബ്യോഗകപ്പടുത്തുന്ന 

തോയി െണ്ടു , അഭിനന്ദനോര്ഹമോയ െോരയമോണക. 

➢ േദ്ധതിയുകട ഗുണബ്ഭോക്തോക്ള്ക് കതോഴിലില് ഏര്കപ്പട്ടിട്ടില്ല,  

➢ സരസവതി കെ.ആര് ,േി വി നോരോയണി,ശോന്ത എ എന്നിവരുകട 

േറമ്പുെളില് എം.ബുക്ില് ബ്രഖകപ്പടുത്തിയ ഗ്േെോരം വരമ്പക നിര്മോണം 

നടന്നിട്ടില്ല എന്നോണു മനസിലോയതക. 

➢ െല്ലക  െയ്യോല നിര്മോണം കെ.വി ഗ്േേീേന് എന്നയോളുകട േറമ്പില് 

കെയതതോയോണക െോണോന് സോധിച്ചതക. എം.ബുക്ില് ബ്രഖകപ്പടുത്തിയ 

അളവിലും െൂടുതല് ഗ്േവൃത്തി കെയതതോയി െോണോന് സോധിച്ചു. 

➢ സുകബേ എന്നയോളുകട േറമ്പില്  കെയത െല്ലക   െയ്യോല മുഴുവനോയും 

ഇടിഞ്ഞു ബ്േോയിട്ടുണ്ടക . അളവുെള്ക് ലഭയമല്ല. 

 

4. DP/322961-  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതട പാ്ഭൂമി  ൃഷ്ി 

ദയാഗയമാക്കള് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ക  തുെ      =49500 
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കെലവോയ തുെ     =42196 

 യല് ഗ്പ ാരം തെയത  ഗ്പവൃത്തി ളുതട അളവു ള്   

(1)- ാട് തവ്ിത ളിക്കല് 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ ്

 451െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 451 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 446 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =1368 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =1408.9 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

(2)30 ത .മീ .ആഴത്തില് മണ്്ണ  ിളച്ചു  ൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല്. 

സ്ഥലം ഉടമ ള് ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ ്

 409.50 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 410 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 451െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 

ആകെ കെയതതക                             =1270.50 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

എസ്റ്റിബ്മറ്ില് അനുവേിച്ചതക    =1079 െതുരഗ്ശ മീറ്ര് 

 യല് വിലയിരുത്തല്  

➢ ഗ്േവൃത്തി  നടത്തിയ സ്ഥലത്തികറെ ഉടമെളുമോയുള്ള േോട്ടക്രോര് 6 

മോസബ്ത്തക്ക മോഗ്തബ്മ നിലനില്ക്ുന്നുള്ളു, കതോഴിലുറപ്പില് ഗ്േവൃത്തി 

െള്ക് ഏകറ്ടുക്ുന്നതിനു െുറഞ്ഞതക 3 വരകഷ്ബ്ത്തക്ുള്ള െരോര് എങ്കിലും 

ആവശയമോണക . 

➢ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലം എം.ബുക്ില് ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

സ്ഥല പരിദശാധനാ വിവരങ്ങള്  

➢ ഫയലില് നിെുതി രസീറ്ക  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രാഘവന്,ദമാഹനന്, ബിജു 

എന്നിവരുകട േറമ്പുെളില് ആണക ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തി നടന്നതോയി 

കതോഴിലോളിെള്ക് െോണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതക. 

➢ ഗ്േവൃത്തി നടത്തിയ 3 സ്ഥലങ്ങളിലും  ഇബ്പ്പോള്ക് െൃഷ്ി കെയതു  വരുന്നുണ്ടക. 

➢ എം.ബുക്ക ഗ്േെോരമുള്ള അളവുെളില് ഗ്േവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടക. 

➢ ഗ്ഗൂപ്പങ്ങങ്ങള്ക്ക്ക ആേോയം ലഭിക്ുന്നതിനും ,െോരകഷ്ിെോഭിവൃദ്ധിക്ും 

ഗുണെരമോയ ഗ്േവൃത്തി. 
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5. IF/352871- IHHL for ഓമന ത .ത  ( ക്കൂ ് നിര്ടമ്മാണം) 

 

എസ്റ്റിബ്മറ്ക  തുെ      =13500 

കെലവോയ തുെ     =12826 

അവിേഗകദ്ധ ബ്വതനം 4932 

വിേഗകദ്ധ ബ്വതനം 1920 

സോധന സോമഗ്ഗിെളുകട തുെ  5224 

സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക   750 

 

➢ ഓമനയുകട വീട്ടില് ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തിയില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി െക്ൂസക 

നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

➢ വിേഗകദ്ധ കതോഴിലോളിയുകട ബ്വതനം, സോധന ഘടെങ്ങളുകട തുെ 

എന്നിവ  ലഭിച്ചിട്ടികല്ലന്നക േറഞ്ഞു.േരിബ്ശോധനയകക്ക േോസ്സകബൂക്ക 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവരുകട ബ്ബങ്കക അകക്ൌണ്ടക ആധോര് ലിങ്കക 

കെയ്യോത്തതിനോല് നിലവില് ഇകല്ലന്നോണക അറിഞ്ഞതക. 

➢ കതോഴിലുറപ്പില് നിര്മിച്ചതോകണന്ന  േദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക്  തറയുകട 

െുവരില് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുകണ്ടങ്കിലും െുറച്ചു ഭോഗം ഇളെിയിട്ടുണ്ടക  

➢ േീര്ഘ െോലം നിലനില്ക്ുന്നതും െുടുംബത്തിനക ഉേബ്യോഗഗ്േേമോയ 

ഗ്േവൃത്തിയുമോണക. 
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പദ്ധ ിയുതട തപാ ു വിലയിരുത്തലു ള് 

 

❖ പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി ള്  ാര്ടഷ്ി  ദമഖലയ്ക്ക് 

ഗുണ രമായ രീ ിയില് ഉപദയാഗതപ്പടുത്തി. 

❖ ഇദപ്പാള് നടന്നുവരുന്ന മഴക്കുഴി ഗ്പവൃത്തി ള് 

ജല ംരക്ഷണത്തിന് ഗുണ രമായ ും ഒപ്പം  ൂടു ല് 

ത ാഴില് േിനം  ൃഷ്ട്ടിക്കാനും  ാധിച്ചു. 

❖ പു ിയ ഗ്പവൃത്തി ള്  ൃ യമായ അളവില് നല്ലരീ ിയില് 

 തന്ന നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. 

❖ ത ാഴിലാളി ള്ക്ക്  ൃ യ  മയത്ത്   ൂലി ലഭയമാക്കുന്ന ില് 

ഉദേയാഗസ്ഥര്ട   മയബന്ധി മായി ഉത്തരവാേിത്തങ്ങള് 

നിറദവറ്ിയി്ുണ്ട്. 

❖  ത ാഴിലുറപ്പ്  ണ്ട് ലഭിക്കാത്ത ിനാല് മാഗ് മാണ്  ൂലി 

കവ ിയി്ുള്ള ്  

❖ ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പ് രജിസ്റ്ററു ള്  ൃ യമായി 

 ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.  

❖  യലു ളില് ആവശയമായ ദരഖ ള് എല്ലാം  ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

❖ പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് നടക്കാറില്ല. 

❖ വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ്  മ്മറ്ി ഗ്പവര്ടത്തന 

ക്ഷമമല്ല. 

❖ ഗ്പവൃത്തി ളില്  ാദങ്ക ി  വിേഗ്ദ്ധരുതട ദമല്ദനാ്ം 

ഉണ്ടാവുന്നില്ല. 

❖ തെയത ഗ്പവൃത്തി ളുതട  ൃ യമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നില്ല. 

❖ ത ാഴില്  ാര്ടഡു ള് ദമറ്് മാര്ട ക വശം തവക്കുന്നു. 

❖ ത ാഴില് അദപക്ഷ ഗ് ണ്ട്  ഓ ീ ില്  വീ രിക്കുന്നില്ല. 

❖ അദപക്ഷ ള്ക്ക് ക പ്പറ്ു  ര ീറ്്  നല് ുന്നില്ല. 

❖ ത ാഴിലാളി ള്ക്ക് 100 േിവ ത്തി ത ാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല. 

❖ പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണത്തില്  ാമൂഹയ പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ടാവുന്നില്ല. 

❖ ത ാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്കണ്ട അടിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങള്, 

 ുരക്ഷാ ഉപ രണങ്ങള് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നില്ല. 

❖ വയക്തിഗ  ഗുണദഭാക്താക്കള് ദജാലിയില് 

ഏര്ടതപ്പടു ദയാ,അവരുതട ദപര്ട മസ്റ്റര്ട ദറാളില് വരി ദയാ 

തെയ്യുന്നില്ല. 
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നിര്ടദേശങ്ങള്. 

• കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതിയുകട സുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനക ഗ്േവൃത്തി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പക േദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്േോബ്േശിെ 

ഭോഷ്യിലുള്ള സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തക 

സ്ഥോേിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

• ഗ്േോബ്േശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ക ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 

• മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരം നിര്ബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനുസൃതമോയി വിവരങ്ങള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

• മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരമുള്ള കതോഴില് അബ്േക്ഷോ ബ്ഫോറം കസൌജനയമോയി 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭയമോക്ണം. 

• കതോഴില് അബ്േക്ഷെള്ക് ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീസില് സവീെരിക്ുെയും ആയതിനു 

കെപ്പറ്ക രസീതക നല്െുെയും ബ്വണ്ടതോണക . 

• േദ്ധതിയുകട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിനക വിജിലന്സക  ആന്ഡക  

ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമറ്ി ഇടകേടലുെള്ക് ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോബ്വണ്ടതുണ്ടക. 

• കതോഴിലുപ്പില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട  ആ്തിെള്ക് േീര്ഘെോല 

നിലനില്പ്പിനക  ആവശയമോയ സോബ്ങ്കതിെ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക 

ഓവര്സീയര് മോര് നല്ബ്െണ്ടതും േോലിക്ുന്നുകണ്ടന്നക  ഉറപ്പു 

വരുകതണ്ടോതുമോണക. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഗ്േ്തു ത ഗ്േവൃത്തിയുകട അളവുെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്ികറെ നമ്പര് ബ്രഖകപ്പടുകത്തണ്ടതോണക. 

• ഓബ്രോ സ്ഥലത്തും കെയ്യുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട അളവുെളും സ്ഥലവും 

എം.ബുക്ില് സൂെിപ്പികക്ണ്ടോതോണക. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളിലും മറ്ു കതോഴിലുറപ്പക അനുബന്ധ ബ്രഖെളിലും  

സോക്ഷയകപ്പടുത്തുന്ന ഉബ്േയോഗസ്ഥര് തീയ്യതി െൂടി ബ്രഖകപ്പടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

• കതോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്േഥമ ശുഗ്ശൂഷ് സംവിധോനങ്ങള്ക്  തണല് 

സൌെരയം,സുരക്ഷോ ഉേെരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന്സി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

• േരോതിെള്ക് ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് അവ സവീെരിച്ചു  േരോതിക്ോരനക 

കെപ്പറ്ു രസീതക നല്ബ്െണ്ടതുണ്ടക. 

• എം.ബുക്ില് ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും കെയത സ്ഥലവും അളവുെളും 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്തണ്ടതോണക.  

• േുതുക്ിയ വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ കസറ്ക ഡയറി 

ഉേബ്യോഗകപ്പടുകതണ്ടോതോണക. 

• ബ്റോ്ഗോര് േിവസക എല്ലോ വര്ഷ്വും സംഘടിപ്പിച്ചു കതോഴിലോളിെള്ക്െക 

അവെോശങ്ങള്ക് െടമെള്ക് എന്നിവയില് അറിവക നല്ബ്െണ്ടതോണക. 
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ഓഡിറ്ിതറെ ഭാഗമായി ബന്ധതപ്പ് ഉദേയാഗസ്ഥര്ട 

 

s.no ബ്േരക ഔബ്േയോഗിെ 

സ്ഥോനം 

സന്ദര്ശിച്ച 

തീയ്യതി 

സന്ദര്ശബ്നോബ്േശയം 

1 സുനില് െുമോര് ബ്ലോക്ക  

ബ്ഗ്േോഗ്ഗോം 

ഓഫീസര് 

10-07-2019 

20-07-2019 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് 

,ഗ്ഗോമസഭ 

അറിയിക്ല്  

 ബ്ലോഹിതോക്ഷന്  ബ്ജോയിന്റ ക 

ബ്ലോക്ക  

കഡവലകപ്പകമറെക 

ഓഫീസര് 

20-07-2019 ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് 

,ഗ്ഗോമസഭ 

അറിയിക്ല് 

2 കെ.രോജന് കസഗ്െട്ടരി 10-07-2019 ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് 

അറിയിക്ല് 

3 അജിത്തക െുമോര് അസിസ്റ്ററെക 

കസഗ്െട്ടറി  

10-07-2019 ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് 

അറിയിക്ല്, 

4 ജനോര്ദ്ധനന് വിെസന 

െോരയ 

കെയര്മോന് 

10-07-2019 ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് 

അറിയിക്ല്, 

5 േുഷ്പജന് ഗ്േസിഡണ്ടക 11-07-2019 ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് 

അറിയിക്ല്, 

ഗ്ഗോമസഭയുമോയി 

ബന്ധകപ്പട്ട െര്ച്ച 

6 ബ്മോഹനന് വോര്ഡക  കമമ്പര് 11-07-2019 ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് 

അറിയിക്ല്, 

ഗ്ഗോമസഭയുമോയി 

ബന്ധകപ്പട്ട െര്ച്ച 

7 കഷ്നി ക്ലോര്ക്ക  11-07-2019 േഞ്ചോയത്തക ഭൂേടം 

,അടിസ്ഥോന വിവര 

ബ്ശഖരണം 

8 ശയോമിലി SC കഗ്േോബ്മോട്ടര് 11-07-2019 േട്ടിെജോതി െുടുംബ 

വിവര ബ്ശഖരണം 

9 സുബ്ലോെന അങ്കണവോടി 

വര്ക്ര് 

12-07-2019 വോര്ഡക  തല 

വിവരബ്ശഖരണം 
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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പ ാരം 

ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്തി ള് : 

വിഭാഗം എ-ഗ്േെൃതി വിഭവ േരിേോലനവുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട കേോതു ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

1. െുടികവള്ള ബ്ഗ്സോതസ്സുെള്ക് ഉള്ക്പ്പകടയുള്ള ഭൂഗര്ഭ ജല വിതോനം 

ഉയര്ത്തുന്നതിനോവശയമോയ അടിയണെള്ക്,മണ് തടയണെള്ക്, കെക്ക 

ഡോമുെള്ക്,തുടങ്ങിയവ 

2. നീര്ത്തടത്തികറെ സമഗ്ഗ േരിേോലനതിനുതെുന്ന കെോണ്ടൂര് ബണ്ടുെള്ക്,ഭൂമി 

തട്ടുതിരിക്ല്,ഗയോബിബ്യോന് നിര മിതിെള്ക്  

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിെ അഞ്ചില് േരോമര്ശിക്ുന്ന െുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക ജീവബ്നോേോധി 

കമച്ചകപ്പടുത്തുവോനുള്ള ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. (ബി േി എല് ,േട്ടിെ ജോതി, േട്ടിെവര്ഗം, 

വിധവെള്ക്, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര്, ഐഎകവ ഗുണബ്ഭോക്തോക്ള്ക്.) 

1. ഇവരുകട ഭൂമിയില് ഉല്പ്പോേന ക്ഷമത വര ധിപ്പിക്ുന്നതിനോവശയമോയ ഭൂവിെസനവും 

,െുളം ,െിണര് തുടങ്ങിയ ജല ലഭയതയകക്ക ആവശയമോയ ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

2. േഴവര്ഗങ്ങള്ക്,േട്ടുനൂല്,ബ്തോട്ടവിളെള്ക് തുടങ്ങിയവയുകട െൃഷ്ിഗ്േവൃതിെള്ക്. 

3. മൃഗ േരിേോലനവുമോയി ബന്ധകപ്പട്ടു െന്നുെോലി കതോഴുത്തുെള്ക്,ആട്ടിറകൂ ടക 

,ബ്െോഴിക്ൂടക,േന്നിക്ൂടക തുടങ്ങിയ വയക്തിഗത ആസ്ഥിെള്ക്. 

4. സര്ക്ോര് ഭവന നിര്മോണ േദ്ധതിെളില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി നിര്മിക്ുന്ന വീടുെള്ക്ക്ക 

അവിേഗ് ദ െോയിെ കതോഴില്. 

5. മത്സ്യബന്ധന ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് ബ്ഗ്േോത്സ്ോഹിപ്പിക്ുന്നതിനു അടിസ്ഥോന 

കസൌെരയങ്ങളോയ മല്സയം ഉണക്ു ബ്െഗ്ന്ദങ്ങള്ക്,സൂക്ഷിപ്പക ബ്െഗ്ന്ദങ്ങള്ക് 

മലകസയഗ്െുഷ്ിക്ക ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങള്ക് എന്നിവ. 

വിഭാഗം  ി- ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ഉേജീവന മിഷ്കറെ നിബന്ധനെള്ക്ക്ക വിബ്ധയമോയി 

ഗ്േവര്ത്തിക്ുന്ന സവയം സഹോയ സംഘങ്ങള്ക്ക്ക കേോതു അടിസ്ഥോന കസൌെരയ 

വിെസനം. 

1. സവയം സഹോയ സംഘങ്ങളുകട ഉേജീവന ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്ോവശയമോയ വര്ക്ക 

കഷ്ഡക  നിര്മോണം. 

2. െോര്ഷ്ിബ്െോല്പ്പന്നങ്ങളുകട സംഭരണത്തിവശയമോയ കെട്ടിടങ്ങളുകട നിര്മോണം.  

3. കജവ വള നിര്മോണ യൂണിറ്ുെള്ക് തുടങ്ങിയവ. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന കസൌെരയ വിെസന ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

1. മോലിനയ സം്കരണ സംവിധോനങ്ങള്ക്. 

2. അങ്കണവോടി ്കൂ ള്ക് തുടങ്ങിയവയകക്ക െക്ൂസക നിര്മോണം. 

3. ഒറ്കപ്പട്ടു െിടക്ുന്ന ഗ്ഗോമങ്ങകളയും,ഗ്ഗോമീണ ഉല്പോേന ബ്െഗ്ന്ദങ്ങകളയും നിലവിലുള്ള 

ബ്റോഡുെളുമോയി ബന്ധിപ്പിക്ുന്നതിനോവശയമോയ എല്ലോ െോലോവസ്ഥയിലും 

ഉേബ്യോഗിക്ോന് േറ്ുന്ന ഗ്ഗോമീണ ബ്റോഡുെള്ക്, ഓടെള്ക്, െല്ലുങ്കുെള്ക്,നടപ്പോതെള്ക് . 

4. കേോതു െളിസ്ഥലങ്ങള്ക് 

5. കവള്ളകപ്പോക്ം, വരള്ക്ച്ചോ നിയഗ്ന്തണ ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

6. ഗ്ഗോമ േഞ്ചോയത്തുെള്ക്,വനിതോ സവയം സഹോയ സംഘങ്ങളുകട കഫഡബ്റ ഷ്നുെള്ക്, 

ഗ്ഗോമീണ െന്തെള്ക്,അങ്കണവോടിെള്ക്, ഗ്േെൃതി ബ്ക്ഷോഭ ബോധിതര്ക്ുള്ള അഭയ 

ബ്െഗ്ന്ദങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവയകക്ക കെട്ടിട നിര്മോണം. 
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7. കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതി ഗ്േെോരം ഏകറ്ടുക്ുന്ന നിര്മോണ ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ോ വശയമോയ 

നിര്മോണ സോമഗ്ഗിെളുകട ഉല്പ്പോേനം. 

8. കതോഴിലുറഗ്പ്പകേെോരം സൃഷ്ടകടിക്കപ്പട്ട കേോതു ആ്തിെളുകട അറ്െുറ്പ്പണിെള്ക് 

തുടങ്ങിയവ.   

വിവിധ  ലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ല ള്. 

ദമറ്് 

➢  ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്േവൃത്തിയുകട ബ്മല്ബ്നോട്ടം. 

➢ കതോഴില് െോര്ഡില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തുെ. 

➢ മസ്റ്റര് ബ്റോളില് കതോഴിലോളിെളുകട ഹോജര് ഉറപ്പു വരുത്തുെ.  

➢ ബ്മറ്കമോരുകട േരിശീലനങ്ങളില് േകങ്കടുക്ുെ. അറിവുെള്ക് കതോഴിലോളിെ 

ളുമോയി േങ്കുകവക്ുെ. 

ഓവര്ട ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 

➢ ഗ്േവൃത്തിെളുകട എസ്റ്റിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ല്. 

➢ ഗ്േവൃത്തിയുകട സോബ്ങ്കതിെ െോരയങ്ങളും അളവുെളും കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക േറഞ്ഞു 

കെോടുക്ുെ. 

➢ ഗ്േവൃത്തിയുകട അളവുെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തി െൂലിനല്െുന്നതി നോവശയമോയ 

നടേടിെള്ക് കെയ്യുെ. 

പഞ്ചായത്്ത ത ഗ് ്റി /അ ിസ്റ്റെ ്  ത ഗ് ്റി 

➢ േദ്ധതിയുകട ബ്മല്ബ്നോട്ടം. 

➢ ബില്ലുെള്ക് അംഗീെരിക്ല്. 

➢ കതോഴിലോളിെളുകട ബ്വതനം യഥോസമയം അവരുകട എകക്ൌണ്ടില് എത്തികയന്നതക 

ഉറപ്പു വരുത്തല്. 

➢ മസ്റ്റര് ബ്റോളക സോക്ഷയകപ്പടുത്തി കതോഴില് അനുമതി നല്െുെ, തുടങ്ങിയവ ... 

ത ാഴിലാളി ളുതട  ടമ ള്. 

➢ കതോഴിലിടങ്ങളില് സമയെൃതയത േോലിക്ുെ. 

➢ ബ്ഗ്േോജെകറ്ക  മീറ്ിംഗക, കതോഴിലുറപ്പക ഗ്ഗോമസഭെള്ക്,ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  ഗ്ഗോമസഭെള്ക് 

എന്നിവയില് േകങ്കടുക്ുെ. 

➢ ഏല്പ്പിക്ുന്ന ബ്ജോലിെള്ക് െൃതയതബ്യോകട േൂര്ത്തീെരിക്ുെ. 

➢ േിവസവും കതോഴില് ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പും ബ്ശഷ്വും മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  ഒപ്പുെള്ക് 

ബ്രഖകപ്പടുത്തുെ,തുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്   രട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള െര്ടച്ചയുതട  

അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭയില്  ാതഴപ്പറയുന്ന 

 ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു 

 

• കതോഴില് െോര്ഡിനുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോയകക്ക േണം കെലവോബ്ക്ണ്ട 

സോഹെരയം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് ബില് േഞ്ചോയത്തിനു നല്െി 

േണം തിരികെ ലഭയമോക്ുെ. 

• കതോഴില് െോര്ഡക  കതോഴിലോളിെളുകട കെവശം തകന്ന സൂക്ഷിക്ുെ. 

• കതോഴില് അബ്േക്ഷെള്ക് േഞ്ചോയത്തില് ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീസില് നല്െി 

കെപ്പറ്ു രസീറ്ക  നല്െുെ.  

• കതോഴില് അബ്േക്ഷെള്ക് നല്െുന്ന മുറയകക്ക െൃതയമോയി േണി 

ലഭിക്ുന്നുകണ്ടന്നക ഉറപ്പുവരുത്തുെ. 

• ഗ്േവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്നതില് കതോഴിലോളിെള്ക്, വോര്ഡക  കമമ്പര് 

നോട്ടുെോര് ഉള്ക്പ്പകട ഉള്ളവരുകട  നല്ല ഇടകേടലുെള്ക് ഉണ്ടോക്ുെ. 

• മലപ്പട്ടം േഞ്ചോയത്തില് കനല്െൃഷ്ി അനുബന്ധ ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

കതോഴിലുറപ്പില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി കെയ്യുന്നതിനക അനുമതി ലഭിക്ുന്നതിനു 

ആവശയമോയ നടേടിെള്ക് സവീെരിക്ണകമന്നക ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്ഗോമസഭോ റിബ്പ്പോര്ട്ടിലൂകട  സര്ക്ോരികന അറിയിക്ുെ. 

• അത്തരം സോഹെരയങ്ങള്ക് ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് യോഗ്തോക്ൂലി 

ലഭിക്ുന്നുകണ്ടന്നക ഉറപ്പോക്ുെ. 

• ബ്ജോലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങള്ക്  

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭയമോക്ുെ. 

•  അതിനക ആവശയമോയ  ഫണ്ടക  ഗ്ഗോമസഭയില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി 

വെയിരുത്തുെ. 

• കതോഴിലുറപ്പക േദ്ധതി നിര്വഹണ ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക  കതോഴിലോളിെള്ക് 

ഒരു രൂേ ബ്േോലും മുടക്രുതക. 

• ബ്ജോലിക്ികട ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തുനിന്നും ബ്േോബ്െണ്ട സോഹെരയം 

ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന്സികയ അറിയിച്ചു 

അനുമതി വോങ്ങുെ.  

• ഗ്ഗോമസഭെളില് എല്ലോവരുകടയും േങ്കോളിത്തം ആവശയമോകണന്നും 

കതോഴിലുറപ്പില് ഗ്േവൃത്തി േിവസം ഗ്ഗോമസഭ വരിെയോകണങ്കില് 
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അകന്ന േിവസം അവധി എടുത്തു ഗ്ഗോമസഭയില് േകങ്കടുക്ണം 

എന്നതികന െുറിച്ചക െൂട്ടോയി ആബ്ലോെിക്ുെ. 

• വിജിലന്സക  ഏന്ഡക ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമറ്ി അംഗങ്ങള്ക് േദ്ധതിെള്ക് 

വിലയിരുത്തുെയും ആവശയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ും 

േഞ്ചോയത്തിനും നല്െുെ. 

• വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരമുള്ള ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് 

സൂക്ഷിക്ുെ. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളുെളില് അബദ്ധത്തില് വന്നുബ്േോെുന്ന തിരുത്തലുെള്ക്ക്ക 

മതിയോയ െോരണങ്ങള്ക് െോണിച്ചു അബ്േക്ഷ നല്െുെയും ഗ്േ്തു ത 

അബ്േക്ഷയുകട ബ്െോപ്പി ഫയലില് സൂക്ഷിക്ുെ. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഒപ്പിട്ട ബ്ശഷ്ം മോഗ്തം ബ്ജോലി ആരംഭിക്ുെ. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനുസൃതമോയി േുതുക്ുെ. 

• േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടത്തുെ.  

• ഓബ്രോ ഗ്േബ്േശത്തിനും െോലോവസ്ഥയകക്ും ബ്യോജിച്ചതും 

കതോഴിലുറപ്പില് അനുവേനീയമോയ ഗ്േവൃത്തിെളും നടപ്പിലോക്ുെ.          

 

                              അധയക്ഷ : 

ബ്ലോക്ക  റിബ്സോഴ് സക ബ്േഴ് സണ് : 

    ജില്ലോ റിബ്സോഴ് സക ബ്േഴ് സണ് : 

  

 

  

   

 


