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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

വാര്ടഡ്്- 2 അഡരൂ്ട 

മലപ്പ്ം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കരൂ്ട ദലാക്ക്് 

കണ്ണരൂ്ട ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി: - 

 മയം : 

സ്ഥലം : 

 

 

 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

                                                                     സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം,ഇരിക്കരൂ് സലോക്കറ  . 

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലറുപ്റ  നിയമീം – 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ത ോസ റ്ി സേരളീം . 
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ആമഖുീം 

 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലറുപ്റ പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം മലപ്ട്ടീം 

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിതല വോര്ഡറ  2  2018-19  ാമ്പത്തിക വര്ടഷ്ം ഒദ്ടാബര്ട 

മാ ം മ ുല് മാര്ടച് വതര നടപ്ിലോക്കിയ.      ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ിയുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ടറ  നിര്വഹണ ഏജന് ിയുതടയുീം  മഹൂത്തിതറെയുീം ഭോഗത്തറ  നിന്നളു്ള 

ഇടതപടലേുളുീം   ോമഹൂയ പരിസശോധന നടത്തിയ ിതറെ അടിസ്ഥോനത്തില് 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  സലോക്കറ  റിസ ോഴ്സറ തപഴ്സതറെ സന ൃ വത്തില് ‘സ ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്റ  േരടറ റിസപ്ോര്ട്ടറ’  യ്യോറോക്കേുയുണ്ടോയി. ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോര്ട്ടറ സ ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭയില് അവ രിപ്ിക്കേുയുീം ചര്ച തചയതറ പദ്ധ ി 

തമചതപ്ടതു്തനു്ന ിനറ ആവശയമോയ   രമുോനങ്ങള് സേതക്കോളു്ളേയുീം 

തചയതത്തിതറെ അടിസ്ഥോനത്തില്  യ്യോറോക്കിയ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ 

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

ഗ്ഗോമ ഭോ   രമുോനങ്ങള് എന്നിവ ഉള്തക്കോള്ളിചിട്ടണു്ടറ.   

വോര്ഡിതറെ വിേ നത്തിനീും,  മഹൂത്തിനീും പരിസ്ഥി ിക്കീും ഗുണേരമോയ 

ര  ിയിലീും പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങള് നിലനിര്ത്തിതക്കോണ്ടീും സപോരോയമേള് 

പരിഹരിചതുേോണ്ടീും മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലറുപ്റ പദ്ധ ി 

തമചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്കനു്ന ിനറ ഈ റിസപ്ോര്ട്ടറ   ഹോയേമോവതട്ട 

എന്നറ ഗ്പ യോശിച ുതേോണ്ടറ  മര്പ്ിക്കനു്ന.ു 

 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം –ഇരിക്കരൂ് 

  



3 
 

 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് കരട് റിദപ്പാര്ട്്് 

വാര്ടഡ്്- 2 അഡരൂ്ട 

മലപ്പ്ം  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കരൂ്ട ദലാക്ക്് 

കണ്ണരൂ്ട ജില്ല . 

 

 

 

 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

                                                                                സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം –ഇരിക്കരൂ് 

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

ത ോസ റ്ി സേരളീം  
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ആമഖും 

 

         2005  പ്തീംബര് 5 നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലറുപ്റ പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്കി 

വരനു്ന റ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േടുീുംബങ്ങള്ക്കറ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

േോയിേ ത ോഴില് ഉറപ് ുനല്േേുയുീം, അ ിലതൂട ഗ്ഗോമ ണ ജന യുതട ഉന്നമനീം, 

േോരിഗ്േയ ലഘേൂരണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന  ൗേരയ വിേ നീം, പരിസ്ഥി ി 

 ീംരക്ഷണീം, ഗ്സ്ത  ശോക്ത േരണീം എന്നിവ ലക്ഷയീം തവക്കനു്ന.ു 

        ത ോഴിലറുപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്കനു്ന മഴുുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 

മോ  േോലയളവിനളു്ളില് നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവോ 

 ോമഹൂയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലറുപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേപു്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്കനു്ന.ു പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമഹൂയ ഉത്തരവോേിത്തവീും ഉറപ്വുരതു്തി പദ്ധ ി  തമചതപ്ട്ട 

ര  ിയില് നടപ്ിലോക്കേുയോണറ ലക്ഷയീം.നടപ്ിലോക്കിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ിനിര്വഹണവീും,ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമഹൂയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരതു്തേുയുീം ഇ ിതറെ 

അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ  യ്യോറോക്കേുയുീം തചയു്യന്ന,ു 

 ടുര്ന്നറ ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച ു സചര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ    റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അവ രിപ്ിക്കേുയുീം റിസപ്ോര്ട്ടിസേല് ചര്ചതചയതു  പദ്ധ ി തമചതപ്ടതു്ത ു

ന്ന ിനറ ആവശയമോയ  ടുര്നടപടിേള് നിര്സേശിക്കേുയുീം നടപ്ിലോക്ക ു േയുീം 

തചസയ്യണ്ട ണു്ടറ. 

മലപ്ട്ടീം ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്തിതല രണ്ടോീം വോര്ഡിതല 2018-19  ോമ്പത്ത േ 

വര്ഷ്ത്തിതല ഒസ്ടോബര് മ ുല് മോര്ചറ വതരയുള്ള േോലയളവില് 

നടപ്ിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി നിര്വഹണവമുോയി ബന്ധതപ്ട്ട 

ഇടതപടലേുളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിന ു വിസധയമോക്കിയിട്ട ു ള്ള റ. ഇ ിതറെ 

ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് നിന്നീും ഗ്പവൃത്തി ഫയലേുളുതട 

പരിസശോധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, വോര്ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി 

നടപ്ി ലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ശിചറ വിലയിരതു്തല്, പദ്ധ ി 

ഗുണസഭോക്തോക്കള്, വോര്ഡിതല വിവിധ സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കനു്നവര് 

ത ോഴിലറുപ്റ  ത ോഴിലോളിേള് എന്നിവര ു മോയുള്ള അഭിമഖുീം  എന്നിവയുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരടറ റിസപ്ോര്ട്ടറ 

 യ്യോറോക്കിയിട്ടളു്ള റ. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോര്ട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട ചര്ചയറക്കീും അീംഗ േോരത്തിനമുോയി 

 മര്പ്ിക്കനു്ന.ു 
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മലപ്പ്ം  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല        : േണ്ണരൂ്      

സലോക്കറ : ഇരിക്കരൂ്       

വോര്ഡേുള്  : 13    

വിസ്തൃ  ി  : 19.34 ച.േി.മ .   

 

ത ാഴിലറുപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

          മലപ്പ്ം 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായ  ്

വാര്ടഡ്് 2 

ആതേ ത ോഴില് േോര്ഡേുള് 1826 157 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്  2289 185 

SC ത ോഴില് േോര്ഡേുള് 73 16 

SC ത ോഴിലോളിേള് 87 20 

 

പദ്ധ ിയുതട തപാ  ുവിലയിരതു്തലകുള് 

❖ ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികള്  മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണത്തിനംു 

കാര്ടഷ്ിക ദമഖലയ്ക്കംു ഗുണകരമായി. 

❖ വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ിയിതല അംഗങ്ങള് 

ഇടതപടലകുള് നടത്തനു്നണ്ു്ട. 

❖ വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു  ത ാഴില് അദപക്ഷ 

ഗ്രണ്ട്് ഓരീ ില്  വീകരിച് കകപ്പറ് ു ര ീറ്്് നല്കനു്നില്ല. 

❖ മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കലുര്ട ഗ്പകാരം നിര്ടദേശിചി്ുള്ള ദരഖകള് 

േൃ യമോയിരയലില്  കൂ്ഷിചില്ല. 

❖ തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട കൃ യമായ വിവരങ്ങള് എം.ബകു്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തനു്നില്ല. 

❖ വാര്ടഡിതല്ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട 

അടിസ്ഥാന ൗകരയം ഏര്ടതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

❖  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  സ്ഥോപിക്കനു്ന ില് വ ഴ് ചയുണ്ടോയി. 
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ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികള്. 

1.     WC/314348 അടൂര്ട കളും മ ുല് പഴു വതര വിവിധ ദ ാടുകളുതട 

പനുരദു്ധാരണം. 

എീം ബകു്കറ നമ്പര്.              :115/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്             :7156,7157,8062 

എസ്റ്റിസമറ്റ  േു                  :127500/- 

എീം ബകു്കറ ഗ്പേോരീം  േു   :123358/- 

ആതേ ത ോഴില് േിനങ്ങള് : 432 

ത ോഴിലോളിേളുതട േലൂി    :117072/- 

ആയുധങ്ങളുതട വോടേ     :1296/- 

ഡിസസ്്റല സബോര്ഡറ            :4990/- 

 വിലയിരതു്തലേുള് 

1. ഗ്പവൃത്തി മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ിന ുഗുണകരമായി. 

2.  ിറ്ി ൺ ഇന്ദരാര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 4990്രപൂ്എം.ബകു്കില്്

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്്ട്,എന്നാല്്രയലില്്ബില്്കാണാന്്

 ാധിചില്ല,്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലത്ത്്സ്ഥാപിച ായും്കാണാന് 

 ാധിചില്ല. 

2.WC/314907   ാണതപ്പായില് ഓണപ്പറമ്്പ ഭാഗം മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ടത്തികള്. 

എീം ബകു്കറ നമ്പര്.              :64/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്            :3925,3926,5101,5102 

എസ്റ്റിസമറ്റ  േു                  :193000/- 

എീം ബകു്കറ ഗ്പേോരീം  േു  :181388/- 

ആതേ ത ോഴില് േിനങ്ങള് :662 

ത ോഴിലോളിേളുതട േലൂി   :179402/- 

ആയുധങ്ങളുതട വോടേ    :1986/- 

ഗ്പവര്ത്തിേള് അളവേുള് എീം-ബേുറ ഗ്പേോരീം 

1. േോടറ തവട്ടിതത്തളിച റ ആതേ=5978.50 m2 

2. നിലീം ഒരകു്കിയ റ ആതേ      =2949.50 m2 
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3. മണ്വരമ്പറ നിര്മ്മിച റ ആതേ=227.68 m2 

4. േയ്യോല നിര്മ്മോണീം ആതേ     =  85.57 m2 

വിലയിരതു്തലേുള് 

● ഓഡിറ്് തെയത ഗ്പവര്ടത്തികള് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണത്തിന് 

ഗുണകരമായി. 

● മൺവരമ്്പ മഴയില് ഭാഗികമായി നശിചനിലയിലാണ്. 

● കാട് മടൂിയ ിനാല് മൺവരമ്്പ കൃ യമായി അളക്കാന് 

 ാധിചില്ല.അ  ുതകാണ്ട് ത ാഴിലാളികളും പറമ്്പ ഉടമകളും 

നല്കിയ വിവരത്തിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ് 

വിലയിരതു്തലകുള് നടത്തിയ ്. 

● എം-ബകു്കില് സ്ഥലം ഉടമയുതട ദപര് ദരഖതപ്പടുത്താ ിനാല് കല്ല് 

കയ്യാല കൃ യമായി അളക്കാന്  ാധിചില്ല. 

3.  DP/262394 തപാ ഭുമൂിയില് മരം വച ു                     പിടിക്കല്. 

എീം ബകു്കറ നമ്പര്.              :52/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്            :2631,3947,3950 

എസ്റ്റിസമറ്റ  േു                  :98800/- 

എീം ബകു്കറ ഗ്പേോരീം  േു  :54252/- 

ആതേ ത ോഴില് േിനങ്ങള് :198 

ത ോഴിലോളിേളുതട േലൂി   :53658/- 

ആയുധങ്ങളുതട വോടേ    :594/-  

 വിലയിരതു്തലേുള് 

1.പരിസ്ഥി ിക്ക്്ഗുണകരമായ്ഗ്പവൃത്തിയാണ്്നടത്തിയി്ുള്ള ്. 

2.പഴുക്കരയിലംു ദറാഡിതറെ ഇര ുവശങ്ങളിലംു മരം വച ു

പിടിപ്പിചി്ുണ്്ട.എന്നാല് ഗ്പളയത്തില് പഴുക്കരയിതല മരങ്ങള് 

ഭരൂിഭാഗവംു നശിച നിലയിലാണ.് 

4. LD/252274 അടൂര്ട ഭാഗം ഭവൂിക ന ഗ്പവര്ടത്തികള്. 

എീം ബകു്കറ നമ്പര്.              :159/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്            :8808,8809,9908 

എസ്റ്റിസമറ്റ  േു                  :136500/- 

എീം ബകു്കറ ഗ്പേോരീം  േു  :132278/- 
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ആതേ ത ോഴില് േിനങ്ങള് :472 

ത ോഴിലോളിേളുതട േലൂി   :127972/- 

ആയുധങ്ങളുതട വോടേ    :1416/- 

ഡി റ സേ സബോര്ഡറ.            :2950/- 

ഗ്പവര്ത്തിേള് അളവേുള് എീം-ബേുറ ഗ്പേോരീം. 

1.സ ോട്ടില് നിന്നീും േോടറ തവട്ടിത ളിച റ= 4018.50m2 

2.മണ്ണറ േിളച ുനിരപ്ോക്കിയ റ.            = 648.30 m3 

3.േല്ലേുയ്യോല നിര്മ്മിച റ 

വിലയിരതു്തലേുള് 

● ഓഡിറ്് തെയത ഗ്പവര്ടത്തികള് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണത്തിന് 

ഗുണകരമായി. 

● എം-ബകു്കില് ദപര് ഇല്ലാത്ത ിനാല് കൃ യമായി അളക്കാന് 

 ാധിചില്ല. 

●  ിറ്ി ൺ ഇന്ദരാര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് സ്ഥാപിക്കനു്ന ില് വീഴ് ച 

ഉണ്ടായി. 

5.  WC/314113 തവള്ളരിചാല് ഭാഗം മഴക്കഴുി നിര്ടമ്മാണം. 

എീം ബകു്കറ നമ്പര്.              :59/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്            :1330,1331,2061,2062,            

                                           3091,3092,5000,5001 

എസ്റ്റിസമറ്റ  േു                  :172000/- 

എീം ബകു്കറ ഗ്പേോരീം  േു  :162756/- 

ആതേ ത ോഴില് േിനങ്ങള് :594 

ത ോഴിലോളിേളുതട േലൂി   :160974/- 

ആയുധങ്ങളുതട വോടേ    :1782 

അളവേുള് എീം-ബേുറ ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമ േഴുിേളു

തട എണ്ണീം 

ന ളീം വ  ി ആഴീം 

ശമിമ. m p 101 2 mtr .75 mtr .75 mtr 
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യസശോധരന് 186 2 mtr .75 mtr .75 mtr 

ഗ്പേ പറ േമുോര് 165 2 mtr .75 mtr .75 mtr 

 മ റ m p 123 2 mtr .75 mtr .75 mtr 

 

വിലയിരതു്തലേുള് 

● കൃ യമായ അളവിലംു എണ്ണത്തിലംു ഗുണനിലവാരത്തിലംു 

ഗ്പവര്ടത്തി നടന്നി്ുണ്്ട. 

● ഓഡിറ്് തെയത ഗ്പവൃത്തികള് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണത്തിന് 

ഗുണകരമായി. 

●  ിറ്ി ൺ ഇന്ദരാര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് സ്ഥാപിക്കനു്ന ില് വീഴ് ച 

ഉണ്ടായി. 

6. WC/314910   അടൂര്ട ക ക്കടവ് ഭാഗം മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ടത്തികള്. 

എീം ബകു്കറ നമ്പര്.              :60/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്            :3923,3924,5094,5093 

എസ്റ്റിസമറ്റ  േു                  :191500/- 

എീം ബകു്കറ ഗ്പേോരീം  േു  :177004/- 

ആതേ ത ോഴില് േിനങ്ങള് :646 

ത ോഴിലോളിേളുതട േലൂി   :175066/- 

ആയുധങ്ങളുതട വോടേ    :1938/- 

വിലയിരതു്തലേുള് 

1. ഓഡിറ്് തെയത ഗ്പവൃത്തികള് മണ്്ണ് ജല  ംരക്ഷണത്തിന ു

ഗുണകരമായി. 

2. മൺവരമ്്പ മഴയില് ഭാഗികമായി നശിച നിലയിലാണ്. 

3. കാട് മടൂിയ ിനാല് മൺവരമ്്പ കൃ യമായി അളക്കാന് 

കഴിഞ്ഞില്ല അ തുകാണ്്ട ത ാഴിലാളികളും പറമ്പടുമകളും 

നല്കിയ വിവരത്തിതറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 

വിലയിരതു്തലകുള് നടത്തിയ ്. 

7. WC/314345  ണതപ്ോയില് അടരൂ് സ ോടറ പനുരദു്ധോരണീം. 

എീം ബകു്കറ നമ്പര്.              :129/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്            :8059,8060 
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എസ്റ്റിസമറ്റ  േു                  :127500/- 

എീം ബകു്കറ ഗ്പേോരീം  േു  :124638/- 

ആതേ ത ോഴില് േിനങ്ങള് :437 

ത ോഴിലോളിേളുതട േലൂി    :118427/- 

ആയുധങ്ങളുതട വോടേ     :1311/-  

ഡി റ സേ സബോര്ഡറ             :4900/- 

വിലയിരതു്തലേുള് 

1. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി ദ ാടുകളുതട  ംരക്ഷണത്തിനംു മണ്്ണ, ജല 

 ംരക്ഷണത്തിനംു ഉപകാരഗ്പേമായി. 

2.  ിറ്ി ൺ ഇന്ദരാര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് സ്ഥാപിക്കനു്ന ില് വീഴ് ച 

ഉണ്ടായി. 

8.  LD/318803  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതട പ്ഭമൂി 

കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്. 

എീം ബകു്കറ നമ്പര്.              :92/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്            :6693 

എസ്റ്റിസമറ്റ  േു                  :154000/- 

എീം ബകു്കറ ഗ്പേോരീം  േു  :46032/- 

ആതേ ത ോഴില് േിനങ്ങള് :168 

ത ോഴിലോളിേളുതട േലൂി    :45528/- 

ആയുധങ്ങളുതട വോടേ     :504/- 

  വിലയിരതു്തലേുള് 

1. ഗ്പസ്തു   സ്ഥലങ്ങളില് കൃഷ്ി തെയതിരനു്നതുവങ്കിലംു ഗ്പളയം 

കാരണം നാശം  ംഭവിച ുഎന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ്. 

അ തുകാണ്്ട കൃ യമായി വിലയിരതു്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങള്: 

1. ത ോഴില് േോര്ഡമുോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

 ത ോഴില് േോര്ഡറ  ഒര ു ആധിേോരിേ  േോര്ഡിനറ അസപക്ഷ നല്േനു്ന 

േടുീുംബങ്ങള്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം  ിേചീും ത ൗജനയമോയി ത ോഴില് േോര്ഡറ  

ലഭയമോക്കണതമന്നറ അനശുോ ിക്കനു്ന.ു േടൂോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് 
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േോര്ഡറ  ത ൗജനയമോയി പ ുകു്കി നല്സേണ്ട മുോണറ. ത ോഴിലറുപ്റ 

നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് േോര്ഡറ  സേവശീം തവക്കോനളു്ള അധിേോരീം 

ഉടമേള്ക്കറ മോഗ് മോണറ, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ സമറ്മുോസരോ മറ്ളു്ളവസരോ 

സേവശീം തവക്കവുോന് പോടളു്ള ല്ല. 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തിക വര്ടഷ്ം 

ഉപദയാഗിക്കനു്ന ിനായി പ ുിയ ത ാഴില് കാര്ടഡ്് ലഭിചി്ുണ്്ട. 

എന്നാല്  ൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്ട ത ാഴില്ക്കാര്ടഡിന് ദരാദ്ാ 

എടുക്കാന് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് തെലവ് വന്നി്ുതണ്ടന്നാണ് 

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു ലഭിച വിവരം. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്; 

ത ോഴില് േോര്ഡളു്ള അവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തചയ്യോന്  യ്യോറളു്ള  ഏത ോര ു

േടുീുംബത്തിനീും  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്വീും 100 േിവ തത്ത അവിേഗ് ധ 

േോയിേ ത ോഴിലിനറ അവേോശമണു്ടറ, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  അസപക്ഷ 

നല്േിയോല് സേപ്റ് ു രശ  റ നല്േേുയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില്  

ലഭയമോക്കണതമന്നീും നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്കനു്ന.ു 

      രയലില്  കൂ്ഷിചി്ുള്ള ത ാഴില് അദപക്ഷകള്തക്കാപ്പം കകപ്പറു് 

ര ീ ് നല്കിയ ിതറെ തകൗണ്ടര്ട സ്ലിപ് കാണാന്  ാധിചി്ില്ല.  

അദപക്ഷകള് ഗ്രണ്ട്് ഓരീ ില് നല്കനു്നില്ല എന്നാണ് 

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു മന ിലാക്കാന്  ാധിച ്. അ തുകാണ്്ട 15 

േിവ ത്തിനളു്ളില് ത ാഴില് ലഭയമാകനു്നദുണ്ടാ എന്്ന വിലയിരതു്തല് 

 ാധിചില്ല. 

3. ത ാഴില് അനവുേിച ്  ംബന്ധിച്; 

ത ോഴിലറുപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട ു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്കനതമന്നണു്ടറ. വോര്ഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ത ോഴില് ആവശയമളു്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്കനു്ന മറുയറക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനവുേിതക്കണ്ട ണു്ടറ.  

        ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള് 

 ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി  ദരഖാമലൂം അദപക്ഷ  മര്ടപ്പിച ിന് രയലില്  

ദരഖകളില്ല അ തുകാണ്്ട  തന്ന കൃ യമായി ത ാഴില് ലഭിചി്ുദണ്ടാ 

എന്്ന വയക്തമല്ല. 

4. ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം; 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട ു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയമ സവ നീം ലഭിക്കോന് അവേോശമണു്ടറ.   

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ി മ ുല് ആേയതത്ത 30 േിവ ീം േലൂിയുതട 25% ( 

271 േലൂി ഗ്പേോരീം 67 രപൂ 75 സപ )  േുയുീം  ടുര്ന്നറ 100 േിവ  ത ോഴില്  
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പരൂ്ത്തിയോേനു്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േലൂിയുതട 50%( 271േലൂി ഗ്പേോരീം 

135 രപൂ 5 സപ )   േുയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

            വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി ദരഖാമലൂം 

അദപക്ഷ  മര്ടപ്പിച ിന ു മ ിയായ ദരഖകള് രയലില് നിദന്നാ 

ത ാഴിലാളികളുതട പക്കല് നിദന്നാ ലഭിചി്ില്ല, അ തുകാണ്്ട  തന്ന 

ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം ലഭിദക്കണ്ട  ാഹെരയം വയക്തമല്ല..  

5. തഷ്ല്ര്് ഓര് ദഗ്പാജക്റ്്്   ംബന്ധിച്; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തനു്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ അവേോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്കടൂ്ട ല ചര്ചയിലതൂട 

േതണ്ടത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തിേള് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടേുയുീം 

ത ോഴിലറുപ്ില് അനവുേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനറകില് നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള് മനു്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്തപ്ടസുത്തണ്ട ോണറ.  

  ത ാഴില് കതണ്ടത്തനു്ന ിന ു  ത ാഴിലാളികളുതടയും വാര്ടഡിതല 

വിവിധ ദമഖലയില് ഉള്ളവരതുടയും ഭാഗത്ത്് നിന്നംു 

പങ്കാളിത്തമണു്ടായി്ുണ്്ട എന്നാണ ു ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികളില് 

നിന്നംു  മന ിലാക്കാന്  ാധിക്കനു്ന ്. 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ  ോമ  സ്ഥലത്തനുിന്നീും 5 േിസലോമ റ്ര് ചറു്ളവില് ത ോഴില് 

ലഭിക്കവുോനളു്ള അവേോശമണു്ടറ, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്ക ുപറുത്ത ു ത ോഴില് തചസയ്യണ്ട 

 ോഹചരയീം ഉണ്ടോവേുയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി േലൂിയുതട 10%  േു 

നിലവിതല േലൂി ഗ്പേോരീം  27 രപൂ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളില് 

ലഭയമോക്കണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലീും േതണ്ടത്തിയിട്ടളു്ള ഗ്പവൃത്തിേള് 

പരൂ്ത്ത േരിച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോര്ഡിനറ പറുത്ത ു ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ 

ഗ്പവൃത്തി അനവുേിക്കോന് പോടളൂു്ള. 

     വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള് 5 കിദലാമീറ്ര്ട പരിധിക്കപ്പറും 

ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തെയതില്ല എന്നാണ ുത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു 

മന ിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞ ്. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൗേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ്ോ 

 ീംവിധോനങ്ങള്, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല്  ൗേരയീം,േടുിതവള്ളീം, അപേട 

 ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് ഏര്തപ്ടസുമ്പോള്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്    

എന്നിവ സ ോഴിലറുപ് ു നിയമഗ്പേോരീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ  ൗജനയമോയി ലഭയമോസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

  ത ാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാന ൗകരയങ്ങളായ 

ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ് കിറ്്  ണല്  ൗകരയം എന്നിവ കാണാന്  ാധിചില്ല. 
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ഇവ ലഭയമാക്കിയി്ില്ല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു ലഭിച 

വിവരം. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്; 

ത ോഴിലറുപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്പേോരീം മസ്റ്റര് സറോളറ േോലോവധി േഴിഞ്ഞ ു

15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്കൗണ്ടില് േലൂി ലഭിക്കവുോന് 

അവേോശമണു്ടറ. 

   ഓഡിറ്് തെയത ഗ്പവര്ടത്തികളുതട കലൂി കൃ യമായി ലഭിചി്ുണ്്ട എന്നാണ ്

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു ലഭിച വിവരം. 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്; 

    ത ോഴിലറുപ്മുോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലീും േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേനു്ന പക്ഷീം 

ആയ റ സരഖോമലൂീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവനു്ന ോണറ, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്  വ േരിച ു  പരോ ിക്കോരനറ സേപ്റ് ു ര  റ്റ  നല്േേുയുീം  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കളു്ളില് അസനവഷ്ിച ു പരോ ിക്കോരനറ മറപുടി 

നല്സേണ്ട ോണറ. പരോ ിേള് അറിയിക്കനു്ന ിനളു്ള സടോള് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

തപോ ജുനങ്ങള്ക്കറ േോണോവനു്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്കണ്ട ണു്ടറ .  

     പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് പരാ ികള് നല്കിയ ായി വാര്ടഡ്് 

 ന്ദര്ടശനത്തിതറെ ഭാഗമായി അറിയാന്  ാധിചി്ില്ല. 

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്; 

      ത ോഴിലറുപ്റ നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പേോരീം  ത ോഴിലറുപ്ില് ഏതറ്ടതു്ത 

ഗ്പവൃത്തിേള് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലീും സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ട ണു്ടറ. ഏതറ്ടതു്ത ു തചയത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവീും, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്  ീംബന്ധിച മുോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവമുോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടത്തനു്ന ില് പങ്കോളിേളോവനു്ന ിന ു ത ോഴിലോളിേള്ക്കീും ഓസരോ പൗരനീും 

അവേോശമണു്ടറ. 

     ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തനു്ന ിതറെ ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികള്, ദമറ്്, 

ഗുണദഭാക്താക്കള് എന്നിവര്ട ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

അളതവടുക്കനു്ന ിലംു വിവരങ്ങള് ലഭയമാക്കനു്ന ിനംു 

പങ്കാളികളായി്ുണ്്ട.  

 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്; 

      ത ോഴിലറുപ്റ സജോലിക്കിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ഏത ങ്കിലീും  രത്തിലളു്ള 

അപേടീം  ീംഭവിച ു സപോവേുയോതണങ്കില് ത ോഴിലറുപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയളൂ് 2(5)ഗ്പേോരവീും അദ്ധയോയീം 9 തല പരോമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലീും ചിേില് ോ തചലവേുളുതട സരഖേള്  മര്പ്ിക്കനു്ന 

മറുയറക്കറ  ഗ്പസ്തു    േു മഴുുവനീും നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ  

അനവുേിച ുതേോടസുക്കണ്ട ോണറ.  
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    വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക ് ഓഡിറ്്് കാലയളവില് 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് വചണു്ടായ അപകടങ്ങള്ക്ക് െികില്  ദ ദടണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല എന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ് . 

12.     പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

     ത ോഴിലറുപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയളൂ് 22 ഗ്പേോരീം ഒര ുപദ്ധ ി ആരീംഭിക്കനു്ന ിന ു

മമു്പറ പദ്ധ ിതയ േറുിചളു്ള മഴുുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ റ  അനവുേിച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്, ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തചസയ്യണ്ട അളവേുള്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ് ു വരതു്തനു്ന ിനളു്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവേുള് എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്കതളയുീം  

സബോധയതപ്ടതുത്തണ്ട ണു്ടറ. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോര്ഡറ  തമമ്പര്, ോസങ്ക ിേ വിേഗ് ദര് എന്നിവരതുട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏത റകിലീും തപോ  ു ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തവുസചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിച ു സചര്ക്കേുയുീം േോരയങ്ങള് വിശേ േരിക്കേുയുീം 

പതങ്കടതു്തവരതുട വിവരങ്ങള് സ റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ സപജില് 

സരഖതപ്ടതു്തേുയുീം  തചസയ്യണ്ട ണു്ടറ. 

  ക റ്് ഡയറിയില് മീറ്ിങ്ങില് പതങ്കടുത്ത ത ാഴിലാളികളുതട ദപര ്

ഒപ്പ് എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്്ട. 

13.   വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

     ഓസരോ വോര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്കനു്നതുണ്ടന്ന ു ഉറപ് ു വരതു്തനു്ന ിനീും തമചതപ്ടതു്തനു്ന ിനറ ആവശയമോയ 

നിര്സേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്കീും നിര്വഹണ ഏജന് ിക്കീും 

നല്േനു്ന ിനമുോയി വോര്ഡിതല തപോ ഗു്പവര്ത്തേതര ഉള്തപ്ടതു്തി ഒര ു

വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്വീും 

ഉണ്ടോസക്കണ്ട ോണറ. വോര്ഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വര്ഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള് ആസക്കണ്ട ോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച ു  വിലയിരതു്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടില് 

സരഖതപ്ടതു ണ്ട ോണറ. 

 ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികള്  ന്ദര ശിക്കനു്ന ിലംു 

വിലയിരതു്തനു്ന ിനംു വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണി്റിംഗ് 

കമ്മറ്ിയിതല അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറണ്ു്ട എന്നാണ ു

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു ലഭിച വിവരം.  

14.       ന്ദര്ടശക കറുിപ്പ്  

      ത ോഴിലറുപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് ഏത ോരോള്ക്കീും  ന്ദര ശിക്കോ വനു്ന ീും 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്പ്തട പരിസശോധിക്കവനു്ന മുോണറ.ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയിസേലളു്ള 

 ന്ദര്ശേരതുട അഭിഗ്പോയങ്ങള് സ റ്റ  ഡയറിയിതല  ന്ദര്ശേ േറുിപ്ില് 
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സരഖതപ്ടതു്തോനീും അവേോശമണു്ടറ. അ തുേോണ്ടറ  തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിലീും സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം  ൂക്ഷിക്കണീം. 

     ഓവര്ട ീര്ട, വാര്ടഡ് തമമ്പര്ട എന്നിവര്ട ക റ്് 

 ന്ദര്ടശിചി്ുതണ്ടന്നാണ് ക റ്് ഡയറിയില് നിന്നംു മന ിലായ .് 

എന്നാല് നിര്ടദേശങ്ങള് ഒന്നംു ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 

15.      ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

     ത ോഴിലറുപ്മുോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള് േടമേള് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്കനു്ന ിനീും ത ോഴിലറുപ്മുോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള് ചര്ച തചയു്യന്ന ിനീും സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരേുിവ ീം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ക്ലോ റ   ീംഘടിപ്ിതക്കണ്ട ോണറ. 

       ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് തന കറുിച ുത ാഴിലാളികള്ക്ക് 

അറിവില്ലായിരനു്ന.ു 

16. ിറ്ി ൺ ഇന്രര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്്. 

    ത ോഴിലറുപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്വുരതു്തനു്ന ിനോയി  

ത ോഴിലറുപ്ില് ഏതറ്ടതു്ത ുതചയു്യന്ന തപോ  ു ഗ്പവൃത്തിേള് ആരീംഭിക്കനു്ന ിന ു

മമു്പറ  ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലളു്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേറ  അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ  

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ജുനങ്ങള്ക്കറ േോണോ വനു്ന ര  ിയില് 

നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്കണീം. 

          ിറ്ി ൺ ഇന്രര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്്  ന്ദര്ടശിച ഗ്പവര്ടത്തി 

സ്ഥലകളില് എവിതടയും കാണാന്  ാധിചില്ല.    

രയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരതു്തലകുള്. 

 ത ോഴിലറുപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലേുളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േറുിചറ വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്കലുറില് േൃ യമോയ നിര്സേശങ്ങള് നല്േനു്നണു്ടറ.  

1.      കവര്ട ദപജ് 

          ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതറെ 

േവര് സപജില് ഉള്തക്കോള്ളിക്കന്നതമന്നീും അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റര്  ര്ക്കലുറില് നിര്സേശിക്കനു്നണു്ടറ.  

            മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കലുര്ട ഗ്പകാരമളു്ള കവര്ട ദപജ്  ഉണ്ട്. 

2.       തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 
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ഫയലില് ഉള്തക്കോള്ളിചിട്ടളു്ള സരഖേളുതട സപരീും സപജറ നമ്പരീും 

സരഖതപ്ടതു്തിയ തചക്കറ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ണു്ടറ, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്കലുറില് നിര്സേശിക്കനു്നണു്ടറ.   

          പരിദശാധിച രയലകുളിതലാന്നംു തെക്ക്് ലിസ്റ്റ് കാണാന് 

 ാധിചില്ല. 

3.      ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

           ഏതറ്ടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തിേള് ആക്ഷന് േോനില് ഉള്തപ്ട്ട ീും തഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില്മനു്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള മുോയിരിക്കണ 

തമന്നണു്ടറ,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്തപ്ടനു്ന 

സപജിതറെ സേോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കണീം . 

         പരിദശാധിച രയലകുളിദലാന്നംു ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി 

കാണാന്  ാധിചില്ല. 

4.         ജനകീയ എസ്െിദമറ്്-   

       ോധോരണക്കോരോയ ഏത ോരോള്ക്കീും മനസ്സിലോേനു്ന ര  ിയില് 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലളു്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലീും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തീും 

ലഭയമോസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

          പരിദശാധിച രയലകുളിദലാന്നംു ജനകീയ എസ്െിദമറ് ്കാണാന് 

 ാധിചില്ല 

5.          ാദങ്ക ികാനമു ി-  

         ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കീും ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കനു്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ് ധര് അടങ്ങനു്ന േമ്മറ്ി പരിസശോധിചറ അീംഗ േോരീം ലഭിചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനമു ി നല്േോവ,ൂ ആയ ിതറെ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

                  ാദങ്ക ികാനമു ി ലഭിച ിതറെ ദകാപ്പി എലാ 

രയലകുളിലംു  കൂ്ഷിചി്ുണ്്ട. 

6.       ഭരണാനമു ി-  

          ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കീും ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കനു്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  

പരിസശോധിചറ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം 

ലഭിചോല് മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനമു ി നല്േോവ,ൂ ആയ ിതറെ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

              ഭരണാനമു ി ലഭിച ിതറെ ദകാപ്പി രയലില്  കൂ്ഷിചി്ുണ്്ട 
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7.       കൺവര്ടജന് ്് വിവരങ്ങള്- 

      ര്ക്കോരിതറെ ഏത റകിലീും വേപു്േുളുതട(വനീം വേപു്റ,േൃഷ്ി വേപു്റ,മൃഗ 

 ീംരക്ഷണ വേപു്റ  ...) പദ്ധ ിേള് ത ോഴിലറുപ്റ പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം 

 ീംസയോജിചറ നടപ്ോക്കേുയോതണങ്കില് ആയ ിതറെ സരഖേള് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

           പരിദശാധിച ഗ്പവൃത്തികള്          ര്ടക്കാരിതറെ      മദറ്ത ങ്കിലംു 

വകപു്പകുളുമായി  ംദയാജിച ു നടത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത തുകാണ്്ട ഈ ദരഖകള് രയലില്  ബാധകമല്ല.     

8.         ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

      ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട ുതേോണ്ടറ  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്കനു്ന ിന ു മോസ്റ്റര്  ര്ക്കലുറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലളു്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കോന് നിര്സേശിക്കനു്നണു്ടറ. 

ഇ റ ഗ്പേോരീം േറുഞ്ഞ റ 14 േിവ ീം  ടുര്ചയോയി സജോലി തചയു്യന്ന ിനറ 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ണു്ടറ, സജോലി ആവശയമളു്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്  ഉള്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േേുയോണറ സവണ്ട റ   

          വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കലുറില് നിര്ടദേശിക്കനു്ന ഗ്പദ യക 

ദരാറത്തിലല്ലാത   പഞ്ചായത്ത ്  ലത്തില്  യ്യാറാക്കിയ  

 ീയ്യ ികള് ദരഖതപ്പടുത്താത്ത ംു കകപ്പറു് ര ീ  ുനല്കാ  മുായ 

അദപക്ഷകളാണ് രയല് പരിദശാധിചദപ്പാള് കാണാന്  ാധിച ്. 

ഇ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള് ആവശയതപ്പ് ഗ്പകാരമളു്ള 

കാലയളവില് ത ാഴില് നല്കിയി്ുദണ്ടാ എന്്ന പരിദശാധിക്കാന് 

 ാധയമല്ല. 

9.         വര്ടക്ക്് അദലാദക്കഷ്ന് 

          അസപക്ഷ ലഭിക്കനു്ന മറുയറക്കറ  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മനു്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലളു്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്തപ്ടതു്തേുയുീം മസ്റ്റര് സറോളറ  യ്യോറോക്കനു്ന ിനളു്ള നടപടിേള്ക്കറ 

ശപുോര്ശ തചയു്യേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്തപ്ട്ടവര്ക്കറ ഈ 

ലിസ്റ്റിതറെ അടിസ്ഥോനത്തില് മനു്േടൂ്ടി വിവരങ്ങള് നല്േേുയുീം സവണീം. 

                ത ാഴില് അനവുേിച ു തകാണ്ടളു്ള വര്ടക്ക് അദലാദക്കഷ്ന്  

ദരഖ  പരിദശാധിച ഗ്പവൃത്തികളുതട രയലില്  കൂ്ഷിചി്ുണ്്ട. 

10.     മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

           ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കീും പഞ്ചോയത്തില് നിന്നീും 

നിര്സേശിചവരതുട  സപരറ വിവരങ്ങള് ഉള്തപ്ടതു്തി സലോക്കറ  സഗ്പോഗ്ഗോീം 

ഓഫ  ില് നിന്നമുോണറ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയതപ്ടതു്തിയ മസ്റ്റര് 

സറോള് സേോപ്ി പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്കനു്ന റ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നീും 
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നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടതു്തനു്ന മറുയറക്കറ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്കീും ചമു ലതപ്ടതു്തിയ സമറ്റ മോര്ക്കറ മസ്റ്റര് സറോള് 

സേമോറോവനു്ന ോണറ. മസ്റ്റര് സറോളറ ഗ്പേോരീം അനവുേിച   യ്യ ിേളില് 

മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഏര്തപ്ട്ടറ  അ ോ റ േിവ തത്ത ഒപ്േുള് 

ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം സപരിന ു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് 

സരഖതപ്ടതു്തോവ.ൂ ഓസരോ േിവ വീും പണി ആരീംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പീും പണി 

പരൂ്ത്തിയോയ സശഷ്വീും ഓസരോ ഒപ്േുള് നിര്ബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള് 

സരഖതപ്ടതുത്തണ്ട ണു്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരതുട േളങ്ങള് സജോലി 

ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന ചവുന്ന മഷ്ിയുള്ള സപനതേോണ്ടറ 

അവധി സരഖതപ്ടതു്തേുയുീം തചയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം ഓസരോ 

ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജര് ഗ്പേോരമളു്ള  േുേള് സരഖതപ്ടതു്തി അവതര 

സബോധയതപ്ടതു്തി മസ്റ്റര് സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങിതക്കണ്ടോ ോണറ.  ടുര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്  ോക്ഷയതപ്ടതു്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്കറ 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോ ോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്കോന് ചമു ലയുള്ള റ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റര് സറോളറ 

പണത്തിന ു ലു്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അ തുേോണ്ട ുതന്ന അ ില് ഏത ങ്കിലീും 

 രത്തിലളു്ള തവട്ടിത്തിരതു്തലേുള് പോടില്ലോത്ത ോണറ. 

           പരിദശാധിച മസ്റ്റര്ട ദറാള് കൃ യമായി കകകാരയം തെയതി്ുണ്്ട. 

                   

11.തമഷ്ര്ടതമറെ് ബകു്ക്്- 

                      ത ോഴിലറുപ്ില് ഉള്തപ്ടതു്തി തചയു്യന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരനു്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവേുള്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ് ധര് തമഷ്ര്തമറെറ ബകു്കില് 

സരഖതപ്ടതു്തണീം,  ടുര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള് 

േോലോവധിയുീം പരൂ്ത്തിയോേനു്ന മറുയറക്കറ തചയത ഗ്പവൃത്തിേളുതട അളവേുള് 

സരഖതപ്ടതു്തി അ റ ഗ്പേോരമളു്ള േലൂി ലഭയമോക്കനു്ന ിനളു്ള       ടുര് 

നടപടിക്കറ  മര്പ്ിസക്കണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടതു്തനു്ന ഓസരോ അളവേുളുീം 

 ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന  സ്തിേയിലളു്ള ഉസേയോഗസ്ഥര് 

 ോക്ഷയതപ്ടതു്തേുയുീം അ റ ഗ്പേോരീം  യ്യോറോക്കനു്ന ബില്ലേുള് പഞ്ചോയത്തറ 

ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരതുട ചമു ലയുള്ളവര് 

 ോക്ഷയതപ്ടതു്തേുയുീം തചസയ്യണ്ട ോണറ. 

        ഒഡിറ്് തെയത ഗ്പവര്ടത്തികളുതട ദമഷ്ര്ടതമറെ്    ബകു്കില് ഓദരാ           

ഗ്പവൃത്തിയും ആരംഭിക്കനു്ന ിന ുമമ്ു്പ      തന്ന ആവശയമായി വരനു്ന    

ഗ്പവൃത്തികളുതട    ഗ്പാഥമിക     അളവകുള് 

 ാദങ്ക ികവിേഗ് ധന്ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്്ട. ഗ്പവൃത്തിയുതട       ഓദരാ 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് കാലാവധിയുംപരൂ്ടത്തിയാകനു്ന           മറുയ്ക്ക് തെയത 

ഗ്പവൃത്തികളുതട         അളവകുള്       ദരഖതപ്പടുത്തി       ഒവര്ട ിയര്ട 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തകുയും.       അ ് ഗ്പകാരം  യ്യാറാക്കനു്ന ബില്ലകുള് 
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പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്ക്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട് എന്നിവരതുട െമു ലയുള്ളവര്ട 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തകുയും തെയതി്ുണ്്ട. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങനു്ന ിനളു്ള   ീരമുാനം 

     ത ോഴിലറുപ്ില് ഏതറ്ടതു്ത ു തചയു്യന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള് വോങ്ങനു്ന മുോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രമുോനങ്ങള് 

എടകു്കനു്ന ിന ുപഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയരൂ്തമനററ്റ  േമ്മറ്ി 

രപൂ േരിസക്കണ്ട ണു്ടറ,  ോധനങ്ങള് ആവശയമോയി വരനു്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ 

ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േനു്ന അനമു ിയുതട സേോപ്ി അ ോ റ ഫയലേുളില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ.  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  വോങ്ങ ുിനളു്ള 

  രമുോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്പ്തട  ആവശയമണു്ടറ.        

       തമറ്ീരിയല് ആവശയമളു്ള തപാ  ു ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത ിനാല് ഗ്പസ്തു   ദരഖ രയലില് ബാധകമല്ല. 

13.പാ്ക്കരാര്ട , മ്മ പഗ് ം, നിക ുി ര ീ കുള്. 

      ത ോഴിലറുപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭമൂി പോട്ടത്തിന ു

ഏതറ്ടതു്തറ ഗ്പവൃത്തിേള് തചയു്യേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്കറ  

പോട്ടത്തേു നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്േുള്ക്കറ ലഭിക്കനു്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൗജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്കറ അവര് സ്ഥലീം 

വിട്ടനുല്േീും എന്ന ിനറ സരഖോമലൂീം ഉറപ് ു ലഭിചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലറുപ്ിലതൂടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള് അനവുേിക്കോന് പോടളൂു്ള. 

തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്േുള്ക്കറ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്തട ഏതറ്ടകു്കസുമ്പോള് 

ഗ്പസ്തു   സരഖേള് നിര്ബന്ധമോണറ.   

           വേോരയ വയക്തിേളുതടസയോ തപോ ഭുമൂിയിസലോ  പദ്ധ ി 

നടപ്ോക്കസുമ്പോള്  ആസ്തിേളുതട േ ര്ഘ േോല  ീംരക്ഷണീം 

ഉറപ്വുര ുനു്ന ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ടവരതുട   മ്മ  പഗ് ീം, നിേ ുി 

ര    േുള് എന്നിവ ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

               പരിദശാധിച രയലകുളില് നിക ുി ര ിറ്,് ദറഷ്ന്  കാര്ടഡ്    

എന്നിവയുതട പകര്ടപ്പകുള് കാണാന്  ാധിച.ു 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ്   

    ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള് ഗ്പേോരവീും പണി പരൂ്ത്തിയോേനു്ന മറുയറക്കറ ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റര് സറോളില് പണി തചയത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്കറ  അന ുൃ മോയ സവ ന ിനളു്ള ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

അ സുപോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള് ഉപസയോഗിക്കേുയോതണങ്കില് 

അ ിതറെ ബില് ഗ്പേോരമളു്ള  േുയറക്കീും സവജറ  ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോക്കി ഗ്പസ്തു   

സവജറ  ലിസ്റ്റിതറെ സേോപ്ി അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 
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       പരിദശാധിച എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളുതടയും മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഗ്പകാരമളു്ള ദവജ്് ലിസു്റ്റകള് രയലില് കാണാന്  ാധിച.ു 

15.രണ്ട്് ഗ്ടാറസര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

                               യ്യോറോക്കിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കീും,സമറ് രിയലല് തവണ്ടര മോര്ക്കീും.         അവരതുട ബോങ്കറ  

അക്കൗണ്ടറ േളിസലക്കറ പണീം അനവുേിചോല് അ ിനളു്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ 

ഗ്ടറസര് ഓര്ഡര് സേോപ്ി അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

16.മന്ൂ്നഘ്ങ്ങളിതല ദരാദ്ാകള് 

      ത ോഴിലറുപ്ില് ഒര ു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പീും ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നതുേോണ്ടിരിക്കസുമ്പോഴുീം പരൂ്ത്തിയോയ സശഷ്വീും ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള് നിര്ബന്ധമോയുീം എടതു്ത ു  ൂക്ഷിക്കേുയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള് തവക്കേുയുീം സവണീം. 

     ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട രയലകുളില് ദരാദ്ാകള്  ഒന്നംു 

 തന്ന  കാണാന്  ാധിചില്ല.  

17.ഗ്പവൃത്തിപരൂ്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

    ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പരൂ്ത്ത േരിക്കനു്ന മറുയറക്കറ 

മഴുുവന് തചലവേുളുീം സരഖതപ്ടതു്തി ഗ്പവൃത്തി പരൂ്ത്ത േരിച ു എന്നറ  

അറഗ േരിചതുേോണ്ടളു്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ണു്ടറ.  

            ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട രയലില്  ഗ്പവൃത്തി 

പരൂ്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം കാണാന്  ാധിചില്ല. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലകുള്. 

      ത ോഴിലറുപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ഏത ങ്കിലീും  ോധന ഘടേങ്ങള് 

വിലയറക്കറ വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്കേുയോതണങ്കില് ആയ ിതറെ വൗചറേുള് 

ബില്ലേുള് എന്നിവ അീംഗ േരിച ുഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

  WC/314348 അടൂര്ട കളും മ ുല് പഴു വതര വിവിധ ദ ാടുകളുതട 

പനുരദു്ധാരണം്ഗ്പവൃത്തിയുതട് ിറ്ി ൺ ഇന്ദരാര്ടദമഷ്ന് 

ദബാര്ടഡ്് 4990്രപൂ്എം.ബകു്കില്്ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്്ട്,എന്നാല്്

രയലില്്ബില്്കാണാന്് ാധിചില്ല. 

  പരിദശാധിച ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്  ാധന ഘടകങ്ങള് 

ഉപദയാഗിചി്ില്ലാത്ത ിനാല് ബിലു്ലകള് ആവശയമില്ല. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മതൂമന്റ്്് സ്ലിപ്പ്്. 
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       ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോേനു്ന മറുയറക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച   യ്യ ി, 

അവ ോനിച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില്  ിരിതേ 

ലഭിച   യ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തചയത   യ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി ,ഗ്പ ിഡറെറ  എന്നിവര് 

അീംഗ േരിചറ േലൂിക്കറ അനമു ി നല്േിയ   യ്യ ി എന്നിവ ഒപ്േുള് 

 ഹി ീം സരഖതപ്ടതു്തനു്ന ിന ു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണി റ.  

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ യഥോ മയീം േലൂി ലഭയമോക്കനു്ന ില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടതുണ്ടങ്കില് എവിതട തവചോതണന്നറ മന ിലോേനു്ന ിന ു  ോധിക്കനു്ന 

ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള് ഗ്േമ േരിചിട്ടളു്ള റ. 

        മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കലുര്ട ഗ്പകാരം നിര്ടദേശിചി്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

രയലില്  കൂ്ഷിചി്ില്ല,ഇ ിദനാട്   മാനമായ രയല് നീക്കം-

ടാക്കിംഗ് ദരാറം ഉതണ്ടങ്കിലംു അ ിലംു കൃ യമായി വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

20.ജിദയാടാതെട് ദരാദ്ാ. 

           BHUVAN ആേിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട 

അക്ഷോീംശീം സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടതു്തിതക്കോണ്ടളു്ള സഫോസട്ടോേള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കീും ആവശയമോണറ , ഇ ിതറെ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

       ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട രയലകുളില്  ജിദയാടാതെട ്

ദരാദ്ാ ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി  

 ഗ്പവൃത്തിേള് ഓഡിറ്ിന ു വിസധയമോക്കിയിട്ടതുണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരതു്തല് വിവരങ്ങള് ഉള്തക്കോളു്ളന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടതു്ത ുഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

     ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട രയലകുളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിചില്ല. 

22.       ക റ്് ഡയറി. 

         മോസ്റ്റര്  ര്ക്കലുര് ഗ്പേോരീം  ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്കോര് 

നിര്സേശിക്കനു്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്,  ോമഹൂയ പങ്കോളിത്തീം, 

പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്  ീംബന്ധിച 

വിവരങ്ങള് ,വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടറ , 

 ന്ദര്ശേ േറുിപ്േുള്  ടുങ്ങിയവ സരഖതപ്ടതു്തനു്ന ിനീും 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൗേരയങ്ങള് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ   എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ് ു

വരതു്തനു്നണു്ടറ എന്ന ിനമുളു്ള ആധിേോരിേ സരഖേടൂിയോണറ സ റ്റ ഡയറി. 
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          പരിദശാധിച രയലകുളില് ക റ്് ഡയറി കാണാന്  ാധിച.ു 

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് നടന്നി്ുണ്്ട. വാര്ടഡ് തമമ്പര്ട, ഓവര്ട ിയര്ട 

എന്നിവര്ട ഗ്പവര്ടത്തി നടക്കനു്ന സ്ഥലം  ന്ദര്ടശിക്കാറണ്ു്ട. 

വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി റിദപ്പാര്ട്്് രയലില് 

കാണാന്  ാധിച.ു 

രജിസ്റ്ററകുള് 

         ത ോഴിലറുപ്റ അനബുന്ധ വിവരങ്ങള്  ൂക്ഷിക്കനു്ന ിനറ 7 രജിസ്റ്ററേുള് 

പഞ്ചോയത്തില്  ൂക്ഷിക്കണീം. 

       18-10-2019 ന ു പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാള് 

പഞ്ചായത്തില് തഗ് താഴില് കാര്ടഡ്് രജിസ്റ്റര്ട, തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട, വര്ടക്ക്് 

രജിസ്റ്റര്ട, എന്നിവ കാലാന ുൃ മായി വിവരങ്ങള് ദെര്ടത്ത് കണ്ട.ു 

1. ത ാഴില് കാര്ടഡ്് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴില് േോര്ഡിനളു്ള അസപക്ഷ,േോര്ഡറ  അനവുേിച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടതു്തനു്ന ിനളു്ള രജിസ്റ്റര് ആണി റ, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടതു്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ.  

      ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച.ു കാലാന ുൃ മായി 

പ ുകു്കനു്നണ്ു്ട. 

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലറുപ്മുോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള് ,സയോഗങ്ങള്  ടുങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടതു്തനു്ന ിനറ വോര്ഡറ   ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

     ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിക്കായി ഗ്പദ യകം ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട ഇല്ല.  

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട ുലഭിക്കനു്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം അ ഗു്പേോരീം 

അവര്ക്കറ ത ോഴില് അനവുേിച ിതറെ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടതു്തി തവസക്കണ്ട ോണറ. 

   ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച.ു 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലറുപ്ില് നടപ്ിലോക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടതു ണ്ടോ ോണറ. 

      ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച.ു 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  
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ത ോഴിലറുപ്റ പദ്ധ ിയിലതൂട      ൃഷ്ടറടിചിട്ടളു്ള ആസ്തിേള്  ീംബന്ധിച 

വിവരങ്ങള് ,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തനു്ന േോലയളവറ 

 ടുങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

      ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച.ുഎന്നാല് ഒന്നംു 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലറുപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ  ു പരോ ിയുീം 

വോക്കോസലോ,സരഖോമലൂസമോ ലഭിക്കേുയോതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടതു്തേുയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സേപ്റ് ു ര   റ 

പരോ ിക്കോരനറ നല്േേുയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ടുര്നടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടതോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്വീും 

രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ തചയതു  ഗ്സ്കട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടതു്തേുയുീം  ടുര് േോലയളവിസലക്കറ 

അീംഗ േരിക്കേുയുീം സവണ്ട ോണറ. 

2018-19  ാമ്പത്തീക വര്ഷ്ം രജിസ്റ്റര്ട ദലാ ് തെയു്യകദയാ, 2019-20 

 ാമ്പത്തീക വര്ഷ്ം പ ുകു്കകുദയാ തെയതി്ില്ല.  

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലറുപ്ില് ഏതറ്ടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരനു്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രമുോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്കിയിരിപ്റ,തചലവേുള് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച വിവരങ്ങള് മഴുുവനീും ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടസുത്തണ്ട ോണറ. 

       ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര്ട  കൂ്ഷിചി്ുണ്്ട. 

            ആക്ഷന് പ്ലാന്  

2018-19  ാമ്പത്തീകവര്ടഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന്  

പ്ലാന്പരിദശാധനയ്ക്ക്്  ലഭിച.ു  

      നിര്ടദേശങ്ങള് 

● ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലളു്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. 

● മോസ്റ്റര്  ര്ക്കലുര് ഗ്പേോരീം നിര്സേശിക്കനു്ന സരഖേള് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

● രജിസ്റ്ററേുള് േോലോന ുൃ മോയി വിവരങ്ങള് സരഖതപ്ടതു്തി 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

● മോസ്റ്റര്  ര്ക്കലുര് ഗ്പേോരമളു്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം  ൗജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കണീം. 
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● ത ോഴില് അസപക്ഷേള് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിക്കേുയുീം ആയ ിന ു

സേപ്റ്റ ര   റ നല്േേുയുീം സവണ്ട ോണറ . 

● പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലളു്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലേുള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ണു്ടറ. 

● ത ോഴിലപു്ില് ഏതറ്ടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള് േ ര്ഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിര്സേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ 

ഓവര്  യര്മോര് നല്സേണ്ട ീും പോലിക്കനു്നതുണ്ടന്നറ  ഉറപ് ുവരതുത്തണ്ട മുോണറ. 

● മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവേുള് സരഖതപ്ടതു്തനു്ന 

എീം.ബകു്കിതറെ നമ്പര് സരഖതപ്ടതുത്തണ്ട ോണറ. 

● മസ്റ്റര് സറോളിലീും മറ് ുത ോഴിലറുപ്റ അനബുന്ധ സരഖേളിലീും   ോക്ഷയതപ്ടതു്തനു്ന 

ഉസേയോഗസ്ഥര്   യ്യ ി േടൂി സരഖതപ്ടതു്തവുോന് ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

● ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ്  ീംവിധോനങ്ങള്   ണല് 

 ൗേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ് ു വരതു്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ണു്ടറ. 

● എീം.ബകു്കില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തചയത സ്ഥലവീും അളവേുളുീം 

സരഖതപ്ടസുത്തണ്ട ോണറ. 

● ഓസരോ ഗ്പവര്ത്തിയുീം ആരീംഭിക്കനു്ന ിനറ മനു്പറ  ിറ്ി ണ് ഇന്സഫോര്സമഷ്ന് 

സബോര്ഡറ സ്ഥോപിക്കണീം. 

              ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

1. ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്കേു  

2. സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലറുപ്റ ഗ്ഗോമ ഭേള്, സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

ഗ്ഗോമ ഭേള് എന്നിവയില് പതങ്കടകു്കേു.                        

3. ഏല്പ്ിക്കനു്ന സജോലിേള് േൃ യ സയോതട പരൂ്ത്ത േരിക്കേു.   

4. േിവ വീും ത ോഴില് ആരീംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പീും പണി 

പരൂ്ത്തിയോയസശഷ്വീും മസ്റ്റര് സറോളില്  ഒപ്േുള് 

സരഖതപ്ടതു്തേു, ടുങ്ങിയവ... 
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 ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗ്ഗാമ ഭയില് അവ രിപ്പിച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലളു്ള െര്ടചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

 ാതഴപ്പറയുന്ന  ീരമുാനങ്ങതളടുത്ത;ു 

 

● ത ോഴില് േോര്ഡറ   ിേചീും  ൗജനയമോയി അസപക്ഷേര്ക്കറ ലഭയമോക്കേു. 

● ത ോഴില് അസപക്ഷേള് പഞ്ചോയത്തില് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിചറ  

സേപ്റ് ുര  റ്റ  നല്േേു.  

● ഗ്പവൃത്തി നടപ്ിലോക്കനു്ന ഓസരോ  സ്ഥലവീും ഗ്പവൃത്തിേളുീം അളവേുളുീം 

എീം.ബകു്കില് സരഖതപ്ടതു്തേു.  

● ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തനു്ന ില് ത ോഴിലോളിേള്, വോര്ഡറ  തമമ്പര് 

നോട്ടേുോര് ഉള്പ്തട ഉള്ളവരതുട  നല്ല ഇടതപടലേുള് ഉണ്ടോക്കേു. 

● സജോലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന  ൗേരയങ്ങള്  

നിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കേു. 

● വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കലുര് ഗ്പേോരമളു്ള സരഖേള് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്കേു. 

● രജിസ്റ്ററേുള് േോലോന ുൃ മോയി പ ുകു്കേു. 

● മസ്റ്റര് സറോളുേളില് അബദ്ധത്തില് വന്നസുപോേനു്ന  ിരതു്തലേുള്ക്കറ 

മ ിയോയ േോരണങ്ങള് േോണിച ു അസപക്ഷ നല്േേുയുീം ഗ്പസ്തു   

അസപക്ഷയുതട സേോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കേു. 

● മസ്റ്റര് സറോളില് ഒപ്ിട്ട സശഷ്ീം മോഗ് ീം സജോലി ആരീംഭിക്കേു. 

● പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തേു.  

● ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കേു.     

● ഓസരോ ഗ്പവര്ത്തിയുീം ആരീംഭിക്കനു്ന ിനറ മനു്പറ  ിറ്ി ണ് 

ഇന്സഫോര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ സ്ഥോപിക്കണീം 


