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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

വാര്ടഡ്്- 11-ദ ാവനു്തല 

മലപ്പ്ം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കരൂ്ട ദലാക്ക്് 

 ണ്ണരൂ്ട ജില്ല . 

 

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി : 2/11/2019 

 മയം                  : 10.30 am 

സ്ഥലം              :  അഴിദക്കാടൻ വായനശാല  

 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

                                                                     ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ടീം,ഇരിക്കരൂ്ട 

ദലാക്ക്് . 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ്് നിയമം – 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ത ാസ റ്ി ദ രളം . 
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ആമഖും 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം മലപ്പട്ടം 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല വാര്്് 11 2018-19 സാമ്പത്തിക  വര്ഷം ഒദക്റാബര് 

മാസം മ ുല് മാര്ച് വതര നടപ്പിലാക്കിയ.      ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധ ിയുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട്  നിര്വഹണ ഏജന്സിയുതടയും സമഹൂത്തിതറെയും ഭാഗത്ത്് നിന്നളു്ള 

ഇടതപടലകുളും  സാമഹൂയ പരിദശാധന നടത്തിയ ിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

ദസാഷയല് ഓിറ്് ദലാക്ക്് റിദസാഴ്സ് തപഴ്സതറെ ദന ൃ വത്തില് ‘ദസാഷയല് 

ഓിറ്് കരട് റിദപ്പാര്ട്ട്’  യ്യാറാക്കകുയുണ്ടായി. ഗ്പസ്തു   റിദപ്പാര്ട്ട് 2/11/2019 ന്്

രാവിതല 10.30് മ ുല്്  നടന്ന ദസാഷയല് ഓിറ്് ഗ്ഗാമസഭയില് 

അവ രിപ്പിക്കകുയും ചര്ച തചയത് പദ്ധ ി തമചതപ്പടതു്തനു്ന ിന് ആവശയമായ 

 ീരമുാനങ്ങള് കകതക്കാളു്ളകയും തചയതത്തിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

 യ്യാറാക്കിയ ദസാഷയല് ഓിറ്് റിദപ്പാര്ട്ട് ആണ ്ഇ ്. ഗ്പസ്തു   റിദപ്പാര്ട്ടില് 

ദസാഷയല് ഓിറ്് കരട് റിദപ്പാര്ട്ട്്, ഗ്ഗാമസഭാ  ീരമുാനങ്ങള് എന്നിവ 

ഉള്തക്കാള്ളിചിട്ടണു്ട്.   

വാര്ിതറെ വികസനത്തിനംു, സമഹൂത്തിനംു പരിസ്ഥി ിക്കംു ഗുണകരമായ 

രീ ിയിലംു പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങള് നിലനിര്ത്തിതക്കാണ്ടംു ദപാരായമകള് 

പരിഹരിചതുകാണ്ടംു മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി 

തമചതപ്പട്ട രീ ിയില് നടപ്പിലാക്കനു്ന ിന് ഈ റിദപ്പാര്ട്ട്് സഹായകമാവതട്ട 

എന്ന് ഗ്പ യാശിച ുതകാണ്ട് സമര്പ്പിക്കനു്ന.ു 

 

ദസാഷയല് ഓിറ്് ടീം –ഇരിക്കരൂ് 
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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്്പ 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്്  രട ്റിദപ്പാര്ട്്് 

വാര്ടഡ്്- 11-ദ ാവനു്തല 

മലപ്പ്ം  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കരൂ്ട ദലാക്ക്് 

 ണ്ണരൂ്ട ജില്ല . 

 

 

 

 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

                                                                                ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ടീം –

ഇരിക്കരൂ്ട 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ്് നിയമം – 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ത ാസ റ്ി ദ രളം  
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ആമഖും 

 

         2005 സപ്തംബര് 5 ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമം 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് 

പദ്ധ ി ഭാര ത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില് നടപ്പിലാക്കി വരനു്ന ്.ഗ്ഗാമീണ 

ദമഖലയിതല കടുംുബങ്ങള്ക്ക് 100 േിവസം അവിേഗ്ദ്ധ കായിക ത ാഴില് ഉറപ്പ ു

നല്കകുയും, അ ിലതൂട ഗ്ഗാമീണ ജന യുതട ഉന്നമനം, ോരിഗ്േയ ലഘകൂരണം, 

ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം, പരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം, ഗ്സ്തീ 

ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക്ഷയം തവക്കനു്ന.ു 

        ത ാഴിലറുപ്പ്് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കനു്ന മഴുുവന് ഗ്പവൃത്തികളും  6 

മാസ കാലയളവിനളു്ളില് നിര്ബന്ധമായും ദസാഷയല് ഓിറ്് അഥവാ 

സാമഹൂയ പരിദശാധന നടത്തണതമന്ന ് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് 

നിയമത്തിതല 17(2)-വകപു്പില് നിഷ്കര്ഷിക്കനു്ന.ു പദ്ധ ി നടത്തിപ്പില് 

സു ാരയ യും സാമഹൂയ ഉത്തരവാേിത്തവംു ഉറപ്പവുരതു്തി പദ്ധ ി  തമചതപ്പട്ട 

രീ ിയില് നടപ്പിലാക്കകുയാണ് ലക്ഷയം.നടപ്പിലാക്കിയ ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തികളും,പദ്ധ ിനിര്വഹണവംു,ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭിദക്കണ്ട 

അവകാശങ്ങളും സാമഹൂയ പങ്കാളിത്തദത്താതട വിലയിരതു്തകുയും ഇ ിതറെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  ദസാഷയല് ഓിറ്് റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കകുയും തചയു്യന്ന,ു 

 ടുര്ന്്ന ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമസഭ   വിളിച ു ദചര്ത്ത്   ഓിറ്്   റിദപ്പാര്ട്ട ്

അവ രിപ്പിക്കകുയും റിദപ്പാര്ട്ടിദേല് ചര്ചതചയതു  പദ്ധ ി തമചതപ്പടതു്ത ു

ന്ന ിന് ആവശയമായ  ടുര്നടപടികള് നിര്ദേശിക്കകുയും നടപ്പിലാക്ക ുകയും 

തചദയ്യണ്ട ണു്ട്. 

  മലപ്പട്ടം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല പ ിതനാന്നാം  വാര്ിതല 2018-19 

സാമ്പത്തീക വര്ഷത്തിതല ഒദ്ടാബര് മ ുല് മാര്ച് വതരയുള്ള കാലയളവില് 

നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധ ി നിര്വഹണവമുായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഇടതപടലകുളുമാണ് ദസാഷയല് ഓിറിന ുവിദധയമാക്കിയിട്ട ുള്ള ്. ഇ ിതറെ 

ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് നിന്നംു ഗ്പവൃത്തി ഫയലകുളുതട 

പരിദശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിദശാധന, വാര്ിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 

നടപ്പി ലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിച് വിലയിരതു്തല്, പദ്ധ ി 

ഗുണദഭാക്താക്കള്, വാര്ിതല വിവിധ ദമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കനു്നവര് 

ത ാഴിലറുപ്പ്  ത ാഴിലാളികള് എന്നിവര ു മായുള്ള അഭിമഖും  എന്നിവയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദസാഷയല് ഓിറ്് കരട് റിദപ്പാര്ട്ട് 

 യ്യാറാക്കിയിട്ടളു്ള ്. 

   ഗ്പസ്തു   റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്ഗാമസഭയുതട ചര്ചയ്ക്കംു അംഗീകാരത്തിനമുായി 

സമര്പ്പിക്കനു്ന.ു 
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മലപ്പട്ടം  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല        : കണ്ണരൂ്      

ദലാക്ക ് : ഇരിക്കരൂ്       

വാര്കുള്  : 13    

വിസ്തൃ  ി  : 19.34 ച.കി.മീ.   

പദ്ധ ിയുതട തപാ  ുവിലയിരതു്തലകുള് 

❖ ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികള്  മണ്്ണ ജല സംരക്ഷണത്തിന ു

ഗുണകരമായി. 

❖  ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള് എം.ബകു്കില്്ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണു്ട്. 

❖ ഓിറ്്്തചയത്ഗ്പവൃത്തികളുതട്സിറിസണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്ിന്ു

 കു്തചലവഴിച ായി്എം.ബകു്ക്്്ദരഖകളില്്കാണനു്ന.ു്ഗ്പവൃത്തി്

സ്ഥലത്ത്്സ്ഥാപിച ായി്കാണാന്്സാധിചില്ല. 

❖ വാര്ിതല ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു  ത ാഴില് അദപക്ഷ ഗ്ഫണ്ട്് 

ഓഫീസില് സവീകരിച് കകപ്പറ ു രസീറ്് നല്കനു്നില്ല. 

❖ മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരം നിര്ദേശിചിട്ടളു്ള ദരഖകള് ഫയലില് 

സൂക്ഷിചില്ല. 

❖ വിജിലന്സ്് ആന്്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറിയിതല അംഗങ്ങള് 

ഇടതപടലകുള് നടത്തനു്നില്ല. 

❖ ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകരയം ഏര്തപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല. 

❖ പ ുിയ ത ാഴില് കാര്് നല്കനു്ന ില് കാല ാമസം ഉണ്ടായി. 

        ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികള് 

 1) WC/320155 ത ാവനു്തല  ഭാഗം(1) മണ്്ണ- ജല  ംരക്ഷണ      

ഗ്പവര്ടത്തി ൾ. 

സ്ഥലം ഉടമകള്    :  

ആയിഷ. k.p,്ചഗ്ന്ദന് t v, ദമാഹനന്k.p, k v യദശാേ,്റംലത്ത് kp,്ലാലീലകത്ത്്

കഞു്ഞികലന്തന്,്സദരാജിനി,്കഞു്ഞിരാമന് നമ്പയാര്,്ഷീജ തകവി.                               

എം ബകു്ക് നമ്പര്        : 68/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര്      : 3941,3942,5110, 6113, 5109 

എസ്റ്റിദമറ്  കു                            :187000/- 

 എം ബകു്ക് ഗ്പകാരമളു്ള  കു   : 180018/- 
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 ത ാഴിലാളികളുതട ദവ നം      : 178047/- 

 ആയുധങ്ങളുതട വാടക             : 1971/- 

                    വിലയിരതു്തലകുള്- 

● ഗ്പവൃത്തികള്  ഭാഗികമായി മാഗ് ദമ കാണാന് സാധിചളൂു്ള. 

● മണ് വരമ്പ് മഴയില് ഭാഗികമായ നശിചിരനു്ന.ു 

●  മഴക്കഴുികള് ഗ്പളയത്തില് നശിക്കകുയും കാടമുടൂിയുമാണ്  

കാണതപ്പട്ട ്. അ ിനാല് അളവ ുദരഖതപ്പടുത്താന് പറിയില്ല. 

●  ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട സിറിസണ് ഇന്ദഫാര്ദമഷന് 

ദബാര്ഡ്കാണാന് സാധിചില്ല. 

 

2)     wc/320156 ത ാവനു്തല ഭാഗം(2) മണ്്ണ ജല   ംരക്ഷണ   

ഗ്പവര്ടത്തി ൾ. 

  സ്ഥലമടുമകള്           : ദഗ്പമ വല്ലി,ഗ്ശീദേവി,സദരാജിനി, സാവിഗ് ി 

എം ബകു്ക്് നമ്പര്           :  73/18-19 

മസ്റ്റ ദറാള് നമ്പര്           : 3943, 3944, 5108, 5107, 6121, 6265, 6122, 7166 

എസ്റ്റിദമറ്  കു                          : 185500/- 

 എം ബകു്ക് ഗ്പകാരമളു്ള  കു : 177278/- 

 ത ാഴിലാളികളുതട ദവ നം    : 175337/- 

 ആയുധങ്ങളുതട വാടക           : 1941/- 

വിലയിരതു്തലകുള് 

● ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികള്  മണ്്ണ ജല സംരക്ഷണത്തിന ു

ഗുണകരമായി. 

● മണ് വരമ്പ് മഴയില് ഭാഗികമായി നശിച നിലയിലാണ്. 

●  കയ്യാല നിര്മ്മിച ് കാണാന് സാധിച.ു എന്നാല് പല കയ്യാലകളും 

ഗ്പളയത്തില് നശിച നിലയിലാണ് കാണതപ്പട്ട ്. 

● ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട സിറിസണ് ഇന്ദഫാര്ദമഷന് 

ദബാര്ഡ്കാണാന് സാധിചില്ല. 

 

3)   IF/356271  ദപാസ്റ്റ്  ഴുി നിര്ടമാണം, 

ഗുണദഭാക്താവ്  : ആയിഷ സി.തക  

എം ബകു്ക്് നമ്പര്               : 95/18-19 

മസ്റ്റ ദറാള് നമ്പര്               : 5859, 5952 
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എസ്റ്റിദമറ്  കു                             : 12000/- 

 എം ബകു്ക് ഗ്പകാരമളു്ള  കു    : 11237/- 

 ത ാഴിലാളികളുതട കലൂി             : 1897/- 

 ആയുധങ്ങളുതട വാടക               : 21/- 

 ിദസ്്്ല ദബാര്്                       : 750/- 

       വിലയിരതു്തലകുള്  

● ഗ്പവൃത്തി കാണാന് സാധിച.ു  

● മാലിനയ്സംസ്കരണത്തിന്്ഗുണകരമായ്ഗ്പവൃത്തി. 

● പദ്ധ ി് വിവരങ്ങള്് കദമ്പാസ്്റ്റ്് കഴുിയുതട് ഭിത്തിയില്്

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണു്ട്.് 

4) WC/320157 - മനുപ് ഭാഗം മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ    ഗ്പവര്ടത്തി ൾ  

 സ്ഥലമടുമകള് :ലക്ഷ്മണന്, ദശാഭന  ജാനകി, ദഗാവിന്ദന്, പത്മാവ ി, നബിസ,  

വിജയന്, സുകബേ,്ആയിഷ, അബ്ദലു് ഖാേര്,  റാബിയ,   ദഗാപാലകൃഷ്ണന് 

എം ബകു്ക്് നമ്പര്                 : 89/18-19 

മസ്റ്റ ദറാള് നമ്പര്                 : 3945, 3940, 5111, 5112, 6112,  

എസ്റ്റിദമറ്  കു                    : 188500/- 

 എം ബകു്ക് ഗ്പകാരം  കു  : 183580/- 

 ത ാഴിലാളികളുതട കലൂി   : 181570/- 

 ആയുധങ്ങളുതട വാടക     : 2010/- 

               വിലയിരതു്തലകുള്  

● വരമ്പ് നിര്മാണം,  മഴക്കഴുി നിര്മ്മാണം, കയ്യാല നിര്മ്മാണം 

 ടുങ്ങിയവ കാണാന് സാധിച.ു 

● ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട സിറിസണ് ഇന്ദഫാര്ദമഷന് ദബാര്്്

കാണാന് സാധിചില്ല. 

5)   WH/302139തവളിയം വയല് മനുപ് ദ ാടു ളുതട പനുരദു്ധാരണം 

എം ബകു്ക്് നമ്പര്          :125/18-19 

മസ്റ്റര്  ദറാള് നമ്പര്      :7158, 7159, 8303 

എസ്റ്റിദമറ്  കു             :108200/- 

എം ബകു്ക് ഗ്പകാരം  കു   : 106330/- 
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 ത ാഴിലാളികളുതട കലൂി   : 100270/- 

 ആയുധങ്ങളുതട വാടക     : 1110/- 

 ിദസ്്്ല ദബാര്്             : 4950/- 

           വിലയിരതു്തലകുള്  

●  ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലം സന്ദര്ശിചദപ്പാള് നല്ല രീ ിയില് ഗ്പവര്ത്തി 

നടന്ന ായി കാണാന് സാധിച.ു 

●  സിറിസണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്് കാണാന് സാധിചില്ല. 

● ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട സിറിസണ് ഇന്ദഫാര്ദമഷന് 

ദബാര്ഡ്കാണാന് സാധിചില്ല. 

 

6) LD/252551  ത ാവനു്തല ഭാഗം ഭവൂി  ന ഗ്പവര്ടത്തി ൾ. 

എം ബകു്ക്് നമ്പര്             :  134/18-19 

മസ്റ്റ ദറാള് നമ്പര്              : 7144, 7155, 8053, 8313, 8893, 8054 

എസ്റ്റിദമറ്  കു                  : 135850/- 

എം ബകു്ക് ഗ്പകാരം  കു  : 127346/- 

 ത ാഴിലാളികളുതട കലൂി  : 123034/- 

 ആയുധങ്ങളുതട വാടക    : 1362/- 

 ിദസ്്്ല ദബാര്്            :  2950/- 

                 വിലയിരതു്തലകുള്  

●  ഗ്പവൃത്തി ഗ്പളയത്തില് ഭാഗികമായി നശിച ായാണ് കാണാന് 

സാധിച ്.അ തുകാണ്ട ുതന്ന്വിലയിരതു്തല്്സാധയമല്ല. 

● ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട സിറിസണ് ഇന്ദഫാര്ദമഷന് ദബാര്് 

കാണാന് സാധിചില്ല. 

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങള്: 

1. ത ാഴില് കാര്മുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ; 

 ത ാഴില് കാര്്് ഒര ു ആധികാരിക  കാര്ിന് അദപക്ഷ നല്കനു്ന 

കടുംുബങ്ങള്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകം  ികചംു തസൗജനയമായി ത ാഴില് കാര്്് 

ലഭയമാക്കണതമന്ന് അനശുാസിക്കനു്ന.ു കടൂാത  കൃ യമായ ഇടദവളകളില് 

കാര്്്  സൗജനയമായി പ ുകു്കി നല്ദകണ്ട മുാണ്. ത ാഴിലറുപ്പ് 

നിയമഗ്പകാരം ത ാഴില് കാര്്് കകവശം തവക്കാനളു്ള അധികാരം 
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ഉടമകള്ക്ക് മാഗ് മാണ്, നിര്വഹണ ഏജന്സിദയാ ദമറമുാദരാ മറളു്ളവദരാ 

കകവശം തവക്കവുാന് പാടളു്ള ല്ല. 

 വാര്ിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 

ഉപദയാഗിക്കനു്ന ിനായി പ ുിയ ത ാഴില് കാര്്് ലഭിചിട്ടില്ല. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ സംബന്ധിച്; 

   ത ാഴില് കാര്ളു്ള അവിേഗ്ദ്ധ കായിക ത ാഴില് തചയ്യാന്  യ്യാറളു്ള  ഏത ാര ു

കടുംുബത്തിനംു  ഓദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷവംു 100 േിവസതത്ത അവിേഗ് ധ 

കായിക ത ാഴിലിന് അവകാശമണു്ട്, ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട്  അദപക്ഷ 

നല്കിയാല് കകപ്പറ ു രശീ ് നല്കകുയും 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില്  

ലഭയമാക്കണതമന്നംു നിയമത്തില് ഗ്പ ിപാേിക്കനു്ന.ു 

      ഫയലില് സൂക്ഷിചിടു്ടള്ള ത ാഴില് അദപക്ഷകള്തക്കാപ്പം കകപ്പറു രസീ ് 

നല്കിയ ിതറെ തകൗണ്ടര് സ്ലിപ് കാണാന് സാധിചിട്ടില്ല.  അദപക്ഷകള് ഗ്ഫണ്ട്് 

ഓഫീസില് നല്കനു്നില്ല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു മനസിലാക്കാന് 

സാധിച ്. അ തുകാണ്ട് 15 േിവസത്തിനളു്ളില് ത ാഴില് ലഭയമാകനു്നദുണ്ടാ 

എന്ന് വിലയിരതു്തല് സാധിചില്ല. 

3. ത ാഴില് അനവുേിച ് സംബന്ധിച്; 

   ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭയമാക്കണതമന്നണു്ട.് വാര്ിതല 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ത ാഴില് ആവശയമളു്ള സമയങ്ങളില്  അദപക്ഷ 

സമര്പ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് അനവുേിതക്കണ്ട ണു്ട്.  

        ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് വാര്ിതല ത ാഴിലാളികള്  ീയ്യ ി 

ദരഖതപ്പടതു്തി  ദരഖാമലൂം അദപക്ഷ സമര്പ്പിച ിന് ഫയലില്  ദരഖകളില്ല 

അ തുകാണ്ട്  തന്ന കൃ യമായി ത ാഴില് ലഭിചിടു്ടദണ്ടാ എന്ന് വയക്തമല്ല. 

4. ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം; 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് 

ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കാന് അവകാശമണു്ട്.   

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട  ീയ്യ ി മ ുല് ആേയതത്ത 30 േിവസം കലൂിയുതട 25% ( 

271 കലൂി ഗ്പകാരം 67 രപൂ 75 കപസ)  കുയും  ടുര്ന്്ന 100 േിവസ ത ാഴില്  

പരൂ്ത്തിയാകനു്ന ് വതരയുള്ള േിവസങ്ങളില് കലൂിയുതട 50%( 271കലൂി ഗ്പകാരം 

135 രപൂ 5 കപസ)   കുയും ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭിക്കണം. 

            വാര്ിതല ത ാഴിലാളികള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടതു്തി ദരഖാമലൂം 

അദപക്ഷ സമര്പ്പിച ിന ു മ ിയായ ദരഖകള് ഫയലില് നിദന്നാ 

ത ാഴിലാളികളുതട പക്കല് നിദന്നാ ലഭിചിട്ടില്ല, അ തുകാണ്ട്  തന്ന 

ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം ലഭിദക്കണ്ട സാഹചരയം വയക്തമല്ല..  

5. തഷല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്  സംബന്ധിച്; 
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  വാര്ില് ആവശയമായ വികസന ഗ്പവൃത്തികള് കതണ്ടത്തനു്ന ിന ്

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്. അയല്ക്കടൂ്ട ല ചര്ചയിലതൂട 

കതണ്ടത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തികള് ഗ്ഗാമസഭയില് അംഗീകാരം ദനടകുയും 

ത ാഴിലറുപ്പില് അനവുേനീയമായ ഗ്പവൃത്തിയാതണങ്കില് നിര്വഹണ 

ഏജന്സി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തികള് മനു്ഗണനാ ഗ്കമത്തില് തഷല്ഫ്് ഓഫ ്

ദഗ്പാജക്റില് ഉള്തപ്പടദുത്തണ്ട ാണ്.  

  ത ാഴില് കതണ്ടത്തനു്ന ിന ു  ത ാഴിലാളികളുതടയും വാര്ിതല വിവിധ 

ദമഖലയില് ഉള്ളവരതുടയും ഭാഗത്ത്് നിന്നംു പങ്കാളിത്തമണു്ടായിടു്ടണ്ട് എന്നാണ ു

ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികളില് നിന്നംു  മനസിലാക്കാന് സാധിക്കനു്ന ്. 

6. യാഗ് ാ തചലവ് സംബന്ധിച്; 

  ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ാമസ സ്ഥലത്തനുിന്നംു 5 കിദലാമീറര് ചറുളവില് ത ാഴില് 

ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശമണു്ട്, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്ക ുപറുത്ത ു ത ാഴില് തചദയ്യണ്ട 

സാഹചരയം ഉണ്ടാവകുയാതണങ്കില് യാ ാ ബത്തയായി കലൂിയുതട 10%  കു 

നിലവിതല കലൂി ഗ്പകാരം  27 രപൂ 10 കപസ ഗ്പവൃത്തി േിവസങ്ങളില് 

ലഭയമാക്കണം. ഓദരാ വാര്ിലംു കതണ്ടത്തിയിട്ടളു്ള ഗ്പവൃത്തികള് 

പരൂ്ത്തീകരിച ദശഷം മാഗ് ദമ വാര്ിന് പറുത്ത ു ത ാഴിലാളികള്ക്ക ്

ഗ്പവൃത്തി അനവുേിക്കാന് പാടളൂു്ള. 

     വാര്ിതല ത ാഴിലാളികള് 5 കിദലാമീറര് പരിധിക്കപ്പറും ത ാഴിലറുപ്പ് 

ഗ്പവൃത്തി തചയതില്ല എന്നാണ ു ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു മനസിലാക്കാന് 

കഴിഞ്ഞ ്. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത തസൗകരയങ്ങള് സംബന്ധിച്; 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്കണ്ട അടിസ്ഥാന തസൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സംവിധാനങ്ങള്, വിഗ്ശമ സമയതത്ത  ണല് സൗകരയം,കടുിതവള്ളം, അപകട 

സാധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് ഏര്തപ്പടദുമ്പാള് സുരക്ഷാ സാമഗ്ഗികള്    

എന്നിവ ദ ാഴിലറുപ്പ ു നിയമഗ്പകാരം നിര്വഹണ ഏജന്സി വഴി 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് സൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട ണു്ട്. 

  ത ാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശഗു്ശഷൂ കിറ ്  ണല് സൗകരയം എന്നിവ കാണാന് സാധിചില്ല. ഇവ 

ലഭയമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു ലഭിച വിവരം. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ് സംബന്ധിച്; 

   ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തില് തസക്ഷന് 3(2) ഗ്പകാരം മസ്റ്റര് ദറാള് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ു

15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിലാളികളുതട എതക്കൗണ്ടില് കലൂി ലഭിക്കവുാന് 

അവകാശമണു്ട്. 

 ഗ്പസ്തു   േിവസ പരിധിക്കളു്ളില് കലൂി      ലഭിക്കാത്തസാഹചരയം ഓിറ്് 

കാലയളവില് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു ലഭിച 

വിവരം 

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം സംബന്ധിച്; 
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    ത ാഴിലറുപ്പമുായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏത ങ്കിലംു കാരയത്തില് പരാ ിയുണ്ടാകനു്ന പക്ഷം 

ആയ ് ദരഖാമലൂം പഞ്ചായത്തില് പരാ ിതപ്പടാവനു്ന ാണ്, ഗ്പസ്തു   

പരാ ികള് സവീകരിച ു  പരാ ിക്കാരന് കകപ്പറ ു രസീറ്് നല്കകുയും  

പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കളു്ളില് അദനവഷിച ു പരാ ിക്കാരന് മറപുടി 

നല്ദകണ്ട ാണ്. പരാ ികള് അറിയിക്കനു്ന ിനളു്ള ദടാള് ഗ്ഫീ നമ്പര് 

തപാ ജുനങ്ങള്ക്ക് കാണാവനു്ന രീ ിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് 

ഗ്പേര്ശിപ്പിതക്കണ്ട ണു്ട് .  

     പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ികള് നല്കിയ ായി വാര്്് സന്ദര്ശനത്തിതറെ 

ഭാഗമായി അറിയാന് സാധിചിട്ടില്ല. 

 

10. ദസാഷയല് ഓിറ്് നടത്തനു്ന ് സംബന്ധിച്; 

      ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിതല തസക്ഷന് 17(2) ഗ്പകാരം  ത ാഴിലറുപ്പില് ഏതറടതു്ത 

ഗ്പവൃത്തികള് ഓദരാ 6 മാസ കാലയളവിലംു ദസാഷയല് ഓിറ്് 

നടദത്തണ്ട ണു്ട്. ഏതറടതു്ത ു തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട സമ്പത്തീകവംു, 

ഗുണനിലവാരങ്ങള് സംബന്ധിച മുായ വിവരങ്ങളും പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവമുായി ബന്ധതപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദസാഷയല് ഓിറ്് 

നടത്തനു്ന ില് പങ്കാളികളാവനു്ന ിന ു ത ാഴിലാളികള്ക്കംു ഓദരാ പൗരനംു 

അവകാശമണു്ട്. 

     ദസാഷയല് ഓിറ്് നടത്തനു്ന ിതറെ ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികള്, ദമറ്, 

ഗുണദഭാക്താക്കള് എന്നിവര് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് അളതവടകു്കനു്ന ിലംു 

വിവരങ്ങള് ലഭയമാക്കനു്ന ിനംു പങ്കാളികളായിടു്ടണ്ട്.  

 

11. ചികില്സാ സഹായം സംബന്ധിച്; 

      ത ാഴിലറുപ്പ് ദജാലിക്കിതട ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഏത ങ്കിലംു  രത്തിലളു്ള 

അപകടം സംഭവിച ു ദപാവകുയാതണങ്കില് ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിതല 

തഷയളൂ് 2(5) ഗ്പകാരവംുഅദ്ധയായം9തല പരാമര്ശങ്ങളുതട അടിസ്ഥാനത്തിലംു 

ചികില്സാ തചലവകുളുതട ദരഖകള് സമര്പ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക ്  ഗ്പസ്തു    കു 

മഴുുവനംു നിര്വഹണ ഏജന്സി വഴി ത ാഴിലാളികള്ക്ക്് അനവുേിച ു    

തകാടദുക്കണ്ട ാണ്.  

    വാര്ിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഓിറ്് കാലയളവില് ത ാഴിലിടങ്ങളില് 

വചണു്ടായ അപകടങ്ങള്ക്ക് ചികില്സ ദ ദടണ്ട സാഹചരയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല 

എന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ് . 

12.     പദ്ധ ി ആരംഭ മീറിംഗ് ; 

     ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമം തഷയളൂ് 22 ഗ്പകാരം ഒര ുപദ്ധ ി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു

മമു്പ് പദ്ധ ിതയ കറുിചളു്ള മഴുുവന് കാരയങ്ങളും അ ായ ്് അനവുേിച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്, ഓദരാ ത ാഴിലാളിയും തചദയ്യണ്ട അളവകുള്, 

ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ ു വരതു്തനു്ന ിനളു്ള സാദങ്ക ിക അറിവകുള് എന്നിവ   

കൃ യമായി ത ാഴിലാളികതളയും ഗുണദഭാക്താക്കതളയും  

ദബാധയതപ്പടതുത്തണ്ട ണു്ട്. അ ിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിര്വഹണ 
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ഉദേയാഗസ്ഥതെയും വാര്്് തമമ്പര്,സാദങ്ക ിക വിേഗ് ദര് എന്നിവരതുട 

സാന്നിധയത്തില് ഏത റകിലംു തപാ  ു ഇടങ്ങളിദലാ,ത ാഴിലിടത്തവുദചാ 

മീറിംഗ് വിളിച ു ദചര്ക്കകുയും കാരയങ്ങള് വിശേീകരിക്കകുയും 

പതങ്കടതു്തവരതുട വിവരങ്ങള് കസറ് യറിയിതല ദഗ്പാജക്റ് മീറിംഗ് ദപജില് 

ദരഖതപ്പടതു്തകുയും  തചദയ്യണ്ട ണു്ട്. 

  കസറ് യറിയില് മീറിങ്ങില് പതങ്കടതു്ത ത ാഴിലാളികളുതട ദപര് ഒപ്പ് 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയിടു്ടണ്ട്. 

13.   വിജിലന്സ്് ആന്്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറി  

     ഓദരാ വാര്ിതലയും ഗ്പവൃത്തികള് ഗുണകരമായ രീ ിയില് 

നടക്കനു്നതുണ്ടന്ന ു ഉറപ്പ ു വരതു്തനു്ന ിനംു തമചതപ്പടതു്തനു്ന ിന് ആവശയമായ 

നിര്ദേശങ്ങള് ത ാഴിലാളികള്ക്കംു നിര്വഹണ ഏജന്സിക്കംു 

നല്കനു്ന ിനമുായി വാര്ിതല തപാ ഗു്പവര്ത്തകതര ഉള്തപ്പടതു്തി ഒര ു

വിജിലന്സ്് ആന്്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറി ഓദരാ സാമ്പത്തീക വര്ഷവംു 

ഉണ്ടാദക്കണ്ട ാണ്. വാര്ില് പട്ടിക ജാ ി പട്ടിക വര്ഗ വിഭാഗത്തിതല 

സന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തകര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമായും ഗ്പസ്തു   കമ്മറിയില് 

അംഗങ്ങള് ആദക്കണ്ട ാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും സന്ദര്ശിച ു  വിലയിരതു്തി 

കസറ്് യറിയിതല വിജിലന്സ്് ആന്്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറി റിദപ്പാര്ട്ടില് 

ദരഖതപ്പടതു ണ്ട ാണ്. 

 ഓിറ്് കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികള് സന്ദര്ശിക്കനു്ന ിലംു 

വിലയിരതു്തനു്ന ിനംു വിജിലന്സ്് ആന്്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറിയിതല 

അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടായ്യിട്ടില്ല  എന്നാണ ു ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു 

ലഭിച വിവരം. വിജിലന്സ്് ആന്്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറിയിതല അംഗങ്ങള് 

ആരാതണന്ന ു ദപാലംു അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഓിറ ് തചയ്യാന് ദപായ 

കാലയളവില്  മനസ്സിലായ ്. 

14.      സന്ദര്ശക കറുിപ്പ്  

      ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് ഏത ാരാള്ക്കംുസന്ദര്ശിക്കവനു്ന ംു 

എസ്റ്റിദമറ്് ഉള്പ്പതട പരിദശാധിക്കവനു്ന മുാണ്.ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയിദേലളു്ള 

സന്ദര്ശകരതുട അഭിഗ്പായങ്ങള് കസറ്് യറിയിതല സന്ദര്ശക കറുിപ്പില് 

ദരഖതപ്പടതു്താനംു അവകാശമണു്ട്. അ തുകാണ്ട്  തന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിലംു കസറ് യറി നിര്ബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കണം. 

     ഓവര്സീര്, വാര്് തമമ്പര് എന്നിവര് കസറ് സന്ദര്ശിചിട്ടതുണ്ടന്നാണ് 

കസറ് യറിയില് നിന്നംു മനസിലായ ്. എന്നാല് നിര്ദേശങ്ങള് ഒന്നംു 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 

15.      ദറാസ് ഗാര് േിവസ് . 
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     ത ാഴിലറുപ്പമുായി ബന്ധതപ്പട്ട അവകാശങ്ങള് കടമകള് എന്നിവയില് 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അവദബാധം ഉണ്ടാക്കനു്ന ിനംു ത ാഴിലറുപ്പമുായി 

ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള് ചര്ച തചയു്യന്ന ിനംു ദവണ്ടി വര്ഷത്തില്  ഒരേുിവസം 

നിര്വഹണ ഏജന്സി ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ക്ലാസ്് സംഘടിപ്പിതക്കണ്ട ാണ്. 

       ദറാസ് ഗാര് േിവസ് തന കറുിച ുത ാഴിലാളികള്ക്ക് അറിവില്ലായിരനു്ന.ു 

16.സിറിസണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്്്. 

    ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയുതട സു ാരയ  ഉറപ്പവുരതു്തനു്ന ിനായി  

ത ാഴിലറുപ്പില് ഏതറടതു്ത ുതചയു്യന്ന തപാ  ു ഗ്പവൃത്തികള് ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു

മമു്പ്് ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്  അടങ്ങിയ ദബാര്്് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപാ ജുനങ്ങള്ക്ക് കാണാവനു്ന രീ ിയില് 

നിര്ബന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം. 

       സിറിസണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്് കാണാന് സാധിചില്ല.  
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ഫയല്പരിദശാധനയുമായി്ബന്ധതപ്പട്ട്വിലയിരതു്തലകുള്. 

 ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയില് ഏതറടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതടഫയലകുളില് 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് 

സര്ക്കലുറില് കൃ യമായ നിര്ദേശങ്ങള് നല്കനു്നണു്ട്.  

1.      കവര് ദപജ് 

          ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതറെ 

കവര് ദപജില് ഉള്തക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നംു അ ിനായി ഗ്പദ യക മാ ൃകയും  

മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുറില് നിര്ദേശിക്കനു്നണു്ട്.  

            മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരമളു്ള കവര് ദപജ്  ഉണ്ട്. 

2.       തചക്ക് ലിസ്്റ്റ 

       ഫയലില് ഉള്തക്കാള്ളിചിട്ടളു്ള ദരഖകളുതട ദപരംു ദപജ് നമ്പരംു 

ദരഖതപ്പടതു്തിയ തചക്ക്് ലിസ്്റ്റ ഫയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ണു്ട,് അ ിനായി 

ഗ്പദ യക മാ ൃകയും  മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുറില് നിര്ദേശിക്കനു്നണു്ട്.   

          പരിദശാധിച ഫയലകുളിതലാന്നംു തചക്ക്് ലിസ്്റ്റ കാണാന് സാധിചില്ല. 

3.      ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

           ഏതറടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്തപ്പട്ട ംു തഷല്ഫ്് 

ഓഫ് ദഗ്പാജക്റില്മനു്ഗണനാ ഗ്കമത്തില് 

ഉള്ള മുായിരിക്കണതമന്നണു്ട്,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷല്ഫ്് ഓഫ ്

ദഗ്പാജക്റില് ഉള്തപ്പടനു്ന ദപജിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില് സൂക്ഷിക്കണം . 

         പരിദശാധിച ഫയലകുളിദലാന്നംു ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി കാണാന് 

സാധിചില്ല. 

4.         ജനകീയ എസ്െിദമറ്-   

      സാധാരണക്കാരായ ഏത ാരാള്ക്കംു മനസ്സിലാകനു്ന രീ ിയില് 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എസ്ടിതമറ്് ഫയലിലംു ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തംു 

ലഭയമാദക്കണ്ട ണു്ട്. 

          പരിദശാധിച ഫയലകുളിദലാന്നംു ജനകീയ എസ്െിദമറ് കാണാന് 

സാധിചില്ല 

5.         സാദങ്ക ികാനമു ി-  

         ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കംു ഗ്പദ യകം  യ്യാറാക്കനു്ന എസ്റ്റിദമറ്് സാദങ്ക ിക 

വിേഗ് ധര് അടങ്ങനു്ന കമ്മറി പരിദശാധിച് അംഗീകാരം ലഭിചാല് മാഗ് ദമ 

ഗ്പവൃത്തിക്ക് അനമു ി നല്കാവ,ൂ ആയ ിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ണു്ട.് 
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                 സാദങ്ക ികാനമു ി ലഭിച ിതറെ ദകാപ്പി എലാ ഫയലകുളിലംു 

സൂക്ഷിചിട്ടണു്ട.് 

6.       ഭരണാനമു ി-  

          ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കംു ഗ്പദ യകം  യ്യാറാക്കനു്ന എസ്റ്റിദമറ്് 

പരിദശാധിച് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് ഭരണസമി ിയുതട അംഗീകാരം 

ലഭിചാല് മാഗ് ദമ ഗ്പവൃത്തിക്ക് അനമു ി നല്കാവ,ൂ ആയ ിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ണു്ട.് 

              ഭരണാനമു ി ലഭിച ിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില് സൂക്ഷിചിടു്ടണ്ട ്

 

7.       കണ്വര്ജന്സ്് വിവരങ്ങള്- 

     സര്ക്കാരിതറെ ഏത റകിലംു വകപു്പകുളുതട 

(വനം,കൃഷി,മൃഗസംരക്ഷണവകപു്പ്്…)പദ്ധ ികള് ത ാഴിലറുപ്പ് 

പദ്ധ ിദയാതടാപ്പം സംദയാജിച്നടപ്പാക്കകുയാതണങ്കില് ആയ ിതറെ 

ദരഖകള് ഫയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ണു്ട.് 

           പരിദശാധിച ഗ്പവൃത്തികള്         സര്ക്കാരിതറെമദറത ങ്കിലംു 

വകപു്പകുളുമായിസംദയാജിചനുടത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തികള് അല്ലാത്ത തുകാണ്ട ്

ഈ ദരഖകള് ഫയലില്  ബാധകമല്ല.     

8.         ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

      ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ുതകാണ്ട്  വയക്തിഗ മാദയാ ഗ്ഗൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സമര്പ്പിക്കനു്ന ിന ു മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുറില് ഗ്പദ യക മാ ൃകയിലളു്ള 

അദപക്ഷാ ദഫാറം ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭയമാക്കാന് നിര്ദേശിക്കനു്നണു്ട്. 

ഇ ് ഗ്പകാരം കറുഞ്ഞ ് 14 േിവസം  ടുര്ചയായി ദജാലി തചയു്യന്ന ിന് 

അദപക്ഷ നല്ദകണ്ട ണു്ട,് ദജാലി ആവശയമളു്ള കാലയളവിതല  

 ീയ്യ ികള്  ഉള്പ്പതട ഇ ില്  ദരഖതപ്പടുത്തി നല്കകുയാണ് ദവണ്ട ്.   

          വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുറില് നിര്ദേശിക്കനു്ന ഗ്പദ യക 

ദഫാറത്തിലല്ലാത   പഞ്ചായത്ത്  ലത്തില്  യ്യാറാക്കിയ   ീയ്യ ികള് 

ദരഖതപ്പടതു്താത്ത ംു കകപ്പറു രസീ  ു നല്കാ  മുായ അദപക്ഷകളാണ് 

ഫയല് പരിദശാധിചദപ്പാള് കാണാന് സാധിച ്. ഇ ് ഗ്പകാരം 

ത ാഴിലാളികള് ആവശയതപ്പട്ട ഗ്പകാരമളു്ള കാലയളവില് ത ാഴില് 

നല്കിയിടു്ടദണ്ടാ എന്ന് പരിദശാധിക്കാന് സാധയമല്ല. 

9.         വര്ക്ക്് അദലാദക്കഷന് 

          അദപക്ഷ ലഭിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക്  ആവശയതപ്പട്ട  ീയ്യ ികളില്  തന്ന 

ത ാഴിലാളികതള മനു്ഗണനാ ഗ്കമത്തിലളു്ള ഗ്പവൃത്തികളില് 

ഉള്തപ്പടതു്തകുയും മസ്റ്റര് ദറാള്  യ്യാറാക്കനു്ന ിനളു്ള നടപടികള്ക്ക് 
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ശപുാര്ശ തചയു്യകയും ദവണം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്തപ്പട്ടവര്ക്ക് ഈ 

ലിസ്റ്റിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് മനു്കടൂ്ടി വിവരങ്ങള് നല്കകുയും ദവണം. 

                ത ാഴില് അനവുേിച ു തകാണ്ടളു്ള വര്ക്ക് അദലാദക്കഷന്  ദരഖ  

പരിദശാധിച ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില് സൂക്ഷിചിടു്ടണ്ട.് 

10.     മസ്റ്റര് ദറാള് 

           ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയിദലക്കംു പഞ്ചായത്തില് നിന്നംു 

നിര്ദേശിചവരതുട  ദപര് വിവരങ്ങള് ഉള്തപ്പടതു്തി ദലാക്ക്് ദഗ്പാഗ്ഗാം 

ഓഫീസില് നിന്നമുാണ്  ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീസര് സാക്ഷയതപ്പടതു്തിയ മസ്റ്റര് 

ദറാള് ദകാപ്പി പഞ്ചായത്തില് എത്തിക്കനു്ന ്. പഞ്ചായത്തില് നിന്നംു 

നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥന് സാക്ഷയതപ്പടതു്തനു്ന മറുയ്ക്ക് ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിക്കംു ചമു ലതപ്പടതു്തിയ    മസ്റ്റര്ദറാള് കകമാറാവനു്ന ാണ്. മസ്റ്റര് 

ദറാള് ഗ്പകാരം അനവുേിച  ീയ്യ ികളില് മാഗ് ദമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏര്തപ്പട്ട്  അ ാ ് േിവസതത്ത ഒപ്പകുള് ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും 

ദപരിന ുദനതരയുള്ള കളങ്ങളില് ദരഖതപ്പടതു്താവ.ൂ ഓദരാ േിവസവംു പണി 

ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പംു പണി പരൂ്ത്തിയായ ദശഷവംു ഓദരാ ഒപ്പകുള് 

നിര്ബന്ധമായും ത ാഴിലാളികള് ദരഖതപ്പടതുത്തണ്ട ണു്ട്.ദജാലിയില് 

ഹാജരാവാത്തവരതുട കളങ്ങള് ദജാലി ആരംഭിദക്കണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ 

ഉടതന ചവുന്ന മഷിയുള്ള ദപനതകാണ്ട് അവധി ദരഖതപ്പടതു്തകുയും 

തചയ്യണം. ആഴ്ചാവസാനം ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ഹാജര് ഗ്പകാരമളു്ള 

 കുകള് ദരഖതപ്പടതു്തി അവതര ദബാധയതപ്പടതു്തി മസ്റ്റര് ദറാളിതല  

അവസാനതത്ത കളത്തില് ഒപ്പ് വാങ്ങിതക്കണ്ടാ ാണ്.  ടുര്ന്്ന മസ്റ്റര് ദറാള് 

സാക്ഷയതപ്പടതു്തി നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥര്ക്ക് 2 േിവസത്തിനകം 

കകമാദറണ്ടാ ാണ്.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് മാസ്റ്റര് ദറാള് സൂക്ഷിക്കാന് 

ചമു ലയുള്ള ് ദമറിനാണ്. മസ്റ്റര്ദറാള് പണത്തിന ു  ലു്ലയമായ ദരഖയാണ ്

,അ തുകാണ്ട ുതന്ന അ ില് ഏത ങ്കിലംു  രത്തിലളു്ള 

തവട്ടിത്തിരതു്തലകുള് പാടില്ലാത്ത ാണ്.                  

11.തമഷര്തമറെ് ബകു്ക്്- 

                      ത ാഴിലറുപ്പില് ഉള്തപ്പടതു്തി തചയു്യന്ന ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പ്  തന്ന ആവശയമായി വരനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

ഗ്പാഥമിക അളവകുള് സാദങ്ക ിക വിേഗ് ധര് തമഷര്തമറെ് ബകു്കില് 

ദരഖതപ്പടതു്തണം,  ടുര്ന്്ന ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓദരാ മസ്റ്റര് ദറാള് 

കാലാവധിയും പരൂ്ത്തിയാകനു്ന മറുയ്ക്ക് തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട അളവകുള് 

ദരഖതപ്പടതു്തി അ ് ഗ്പകാരമളു്ള കലൂി ലഭയമാക്കനു്ന ിനളു്ള       ടുര് 

നടപടിക്ക് സമര്പ്പിദക്കണ്ട ാണ് ,ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ഓദരാ അളവകുളും 

സാദങ്ക ിക വിഭാഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന  സ്തികയിലളു്ള ഉദേയാഗസ്ഥര് 

സാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും അ ് ഗ്പകാരം  യ്യാറാക്കനു്ന ബില്ലകുള് പഞ്ചായത്ത ്

തസഗ്കട്ടറി,ഗ്പസിണ്ട് എന്നിവരതുട ചമു ലയുള്ളവര് 

സാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും തചദയ്യണ്ട ാണ്. 
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        ഒിറ് തചയത ഗ്പവര്ത്തികളുതട ദമഷര്തമറെ്    ബകു്കില് ഓദരാ           

ഗ്പവൃത്തിയും ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പ്      തന്ന ആവശയമായി വരനു്ന    

ഗ്പവൃത്തികളുതട    ഗ്പാഥമിക     അളവകുള് സാദങ്ക ികവിേഗ് ധന് 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണു്ട്. ഗ്പവൃത്തിയുതട       ഓദരാ മസ്റ്റര് ദറാള് കാലാവധിയും 

പരൂ്ത്തിയാകനു്ന           മറുയ്ക്ക് തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട         അളവകുള്       

ദരഖതപ്പടതു്തി       ഒവര്സിയര് സാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും.       അ ് ഗ്പകാരം 

 യ്യാറാക്കനു്ന ബില്ലകുള് പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി,ഗ്പസിണ്ട് എന്നിവരതുട 

ചമു ലയുള്ളവര് സാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും തചയതിട്ടണു്ട്. 

12.തമറീരിയല് വാങ്ങനു്ന ിനളു്ള   ീരമുാനം 

    ത ാഴിലറുപ്പില് ഏതറടതു്ത ു തചയു്യന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് ആവശയമായ 

സാധന സാമഗ്ഗികള് വാങ്ങനു്ന മുായി ബന്ധതപ്പട്ട  ീരമുാനങ്ങള് 

എടകു്കനു്ന ിന ുപഞ്ചായത്ത്  ലത്തില് തമറിരിയല് ദഗ്പാകയരൂ്തമന്റ്് കമ്മറി 

രപൂീകരിദക്കണ്ട ണു്ട,് സാധനങ്ങള് ആവശയമായി വരനു്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് 

ഗ്പസ്തു   കമ്മറി നല്കനു്ന അനമു ിയുതട ദകാപ്പി അ ാ ് ഫയലകുളില് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. സിറിസണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്്് വാങ്ങ ുിനളു്ള 

 ീരമുാനങ്ങളുതട ദകാപ്പി  ഉള്പ്പതട  ആവശയമണു്ട്.                 

       തമറീരിയല് ആവശയമളു്ള തപാ  ു ഗ്പവൃത്തികള് അല്ലാത്ത ിനാല് 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലില് ബാധകമല്ല. 

13.പാട്ടക്കരാര് ,സമ്മ പഗ് ം, നിക ുി രസീ കുള്. 

     ത ാഴിലറുപ്പ്് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം  സവകാരയ വയക്തികളുതട ഭമൂി പാട്ടത്തിന ു

ഏതറടതു്ത് ഗ്പവൃത്തികള് തചയു്യകയാതണങ്കില്, സ്ഥലം ഉടമകളുമകള്ക്ക്് 

പാട്ടത്തകു നല്കിദയാ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പകുള്ക്ക് ലഭിക്കനു്ന ലാഭവിഹി ം 

നല്കിദയാ /സൗജനയമാദയാ  കൃ യമായ കാലയളവിദലക്ക് അവര് സ്ഥലം 

വിട്ടനുല്കംു എന്ന ിന് ദരഖാമലൂം ഉറപ്പ ു ലഭിചാല് മാഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ാഴിലറുപ്പിലതൂടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികള് അനവുേിക്കാന് പാടളൂു്ള. 

തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പകുള്ക്ക് കൃഷി ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്പതട ഏതറടകു്കദുമ്പാള് 

ഗ്പസ്തു   ദരഖകള് നിര്ബന്ധമാണ്.   

          സവകാരയ വയക്തികളുതടദയാ തപാ ഭുമൂിയിദലാ  പദ്ധ ി 

നടപ്പാക്കദുമ്പാള്  ആസ്തികളുതട േീര്ഘകാല സംരക്ഷണം 

ഉറപ്പവുര ുനു്ന ിനായി ബന്ധതപ്പട്ടവരതുട  സമ്മ പഗ് ം, 

നിക ുിരസസീ കുള് എന്നിവ ഫയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

 പരിദശാധിച ഫയലകുളില് നിക ുി രസിറ,് ദറഷന്  കാര്്    എന്നിവയുതട 

പകര്പ്പകുള് കാണാന് സാധിച.ു 

14.ദവജ്് ലിസ്്റ്റ   

   ഓദരാ മസ്റ്റര്ദറാള് ഗ്പകാരവംു പണി പരൂ്ത്തിയാകനു്ന മറുയ്ക്ക് ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റര് ദറാളില് പണി തചയത ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ഗ്പവൃത്തി 
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േിവസങ്ങള്ക്ക്  അനസുൃ മായ ദവ ന ിനളു്ള ലിസ്്റ്റ  യ്യാറാദക്കണ്ട ണു്ട്. 

അ ദുപാതല  തന്ന സാധന സാമഗ്ഗികള് ഉപദയാഗിക്കകുയാതണങ്കില് 

അ ിതറെ ബില് ഗ്പകാരമളു്ള  കുയ്ക്കംു ദവജ്് ലിസ്്റ്റ  യ്യാറാക്കി ഗ്പസ്തു   

ദവജ്് ലിസ്റ്റിതറെ ദകാപ്പി അ ാ ് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

       പരിദശാധിച എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളുതടയും മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പകാരമളു്ള ദവജ്് 

ലിസു്റ്റകള് ഫയലില് കാണാന് സാധിച.ു 

15.ഫണ്ട്് ഗ്ടാറസര് ഓര്ര്.  

                               യ്യാറാക്കിയ ദവജ്് ലിസ്്റ്റ ഗ്പകാരം 

ത ാഴിലാളികള്ക്കംു,ദമറീരിയലല് തവണ്ടര മാര്ക്കംു.         അവരതുട ബാങ്ക്  

അക്കൗണ്ട്്കളിദലക്ക് പണം അനവുേിചാല് അ ിനളു്ള ദരഖയായ ഫണ്ട ്

ഗ്ടറസര് ഓര്ര് ദകാപ്പി അ ാ ് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

16.മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകള് 

      ത ാഴിലറുപ്പില് ഒര ു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പംു ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നതുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴും പരൂ്ത്തിയായ ദശഷവംു ഉള്ള ഓദരാ 

ദഫാദട്ടാകള് നിര്ബന്ധമായും എടതു്ത ു സൂക്ഷിക്കകുയും ഫയലില് 

ദകാപ്പികള് തവക്കകുയും ദവണം. 

     ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില് ദഫാദട്ടാകള്  ഒന്നംു  തന്ന  

കാണാന് സാധിചില്ല.  

17.ഗ്പവൃത്തിപരൂ്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം  

       ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയായ രീ ിയില് പരൂ്ത്തീകരിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക ്

മഴുുവന് തചലവകുളും ദരഖതപ്പടതു്തി ഗ്പവൃത്തി പരൂ്ത്തീകരിച ു എന്ന ് 

അറഗീകരിചതുകാണ്ടളു്ള സാക്ഷയപഗ് ം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട ഫയലില് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ണു്ട.്  

            ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില്  ഗ്പവൃത്തി പരൂ്ത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം കാണാന് സാധിചില്ല. 

18.തമറീരിയല് ബില്ലകുള്. 

        ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് ഏത ങ്കിലംു സാധന ഘടകങ്ങള് 

വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കകുയാതണങ്കില് ആയ ിതറെ വൗചറകുള് 

ബില്ലകുള് എന്നിവ അംഗീകരിച ുഫയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ണു്ട.് 

     പരിദശാധിച ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് സാധന ഘടകങ്ങള് 

ഉപദയാഗിചിട്ടില്ലാത്ത ിനാല് ബിലു്ലകള് ആവശയമില്ല. 

19.മസ്റ്റര് ദറാള് മതൂമന്റ്് സ്ലിപ്പ്്. 
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       ഓദരാ മസ്റ്റര് ദറാളും ലഭയമാകനു്ന മറുയ്ക്ക് ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച  ീയ്യ ി, 

അവസാനിച  ീയ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തില്  ിരിതക 

ലഭിച  ീയ്യ ി,ാറ എന്ഗ്ടി തചയത  ീയ്യ ി, തസഗ്കട്ടറി ,ഗ്പസിറെ്് എന്നിവര് 

അംഗീകരിച് കലൂിക്ക് അനമു ി നല്കിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്പകുള് 

സഹി ം ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിന ു ദവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ് ആണി ്.  

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് യഥാസമയം കലൂി ലഭയമാക്കനു്ന ില് വീഴ്ച 

വന്നിട്ടതുണ്ടങ്കില് എവിതട തവചാതണന്ന് മനസിലാകനു്ന ിന ുസാധിക്കനു്ന 

രീ ിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിതല വിവരങ്ങള് ഗ്കമീകരിചിട്ടളു്ള ്. 

        മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരം നിര്ദേശിചിടു്ടള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലില് 

സൂക്ഷിചിട്ടില്ല,ഇ ിദനാട്  സമാനമായ ഫയല് നീക്കം-ടാക്കിംഗ് ദഫാറം 

ഉതണ്ടങ്കിലംു അ ിലംു കൃ യമായി വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല. 

20.ജിദയാടാതഗട് ദഫാദട്ടാ. 

        BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷന് ഉപദയാഗിച് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട 

അക്ഷാംശം ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിതക്കാണ്ടളു്ള ദഫാദട്ടാകള് 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കംു ആവശയമാണ്്, ഇ ിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

       ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില്  ജിദയാടാതഗട് ദഫാദട്ടാ 

ദകാപ്പി കാണാന് സാധിചില്ല. 

21.ദസാഷയല് ഓിറ്് റിദപ്പാര്ട്ട്് ദകാപ്പി  

 ഗ്പവൃത്തികള് ഓിറിന ു വിദധയമാക്കിയിട്ടതുണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരതു്തല് വിവരങ്ങള് ഉള്തക്കാളു്ളന്ന ഭാഗം ദകാപ്പി 

എടതു്ത ുഫയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

     ഓിറ്് തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില് ദസാഷയല് ഓിറ്് 

റിദപ്പാര്ട്ട്് ദകാപ്പി കാണാന് സാധിചില്ല. 

22.       കസറ് യറി. 

         മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരം  ഉള്ള 22 ദരഖകളില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

നിര്ദേശിക്കനു്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ് കസറ് യറി. പദ്ധ ിയുതട 

സു ാരയ ,ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള്, സാമഹൂയ പങ്കാളിത്തം, 

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറിംഗ്, ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങള് സംബന്ധിച 

വിവരങ്ങള് ,വിജിലന്സ്് ആന്്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറി റിദപ്പാര്ട്ട്്, 

സന്ദര്ശക കറുിപ്പകുള്  ടുങ്ങിയവ ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനംു 

ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന തസൗകരയങ്ങള് ,സിറിസണ് 

ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്്്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്പ ു

വരതു്തനു്നണു്ട് എന്ന ിനമുളു്ള ആധികാരിക ദരഖകടൂിയാണ് കസറ് യറി. 



20 
 

പരിദശാധിച ഫയലകുളില് കസറ് യറി കാണാന് സാധിച.ു പദ്ധ ി 

ആരംഭ മീറിംഗ് നടന്നിട്ടണു്ട്. വാര്് തമമ്പര്, ഓവര്സിയര് എന്നിവര് 

ഗ്പവര്ത്തി നടക്കനു്ന സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കാറണു്ട്. വിജിലന്സ്് ആന്്് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറി റിദപ്പാര്ട്ട്് ഫയലില് കാണാന് സാധിച.ു 

                  രജിസ്റ്ററകുള് 

         ത ാഴിലറുപ്പ് അനബുന്ധ വിവരങ്ങള് സൂക്ഷിക്കനു്ന ിന് 7 രജിസ്റ്ററകുള് 

പഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിക്കണം. 

       18-10-2019 ന ു പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാള് പഞ്ചായത്തില് 

ത ാഴില് കാര്് രജിസ്റ്റര്, തമറീരിയല് രജിസ്റ്റര്, വര്ക്ക്് രജിസ്റ്റര്, എന്നിവ 

കാലാനസുൃ മായി വിവരങ്ങള് ദചര്ത്ത് കണ്ട.ു 

1. ത ാഴില് കാര്്് രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴില് കാര്ിനളു്ള അദപക്ഷ,കാര്്് അനവുേിച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനളു്ള രജിസ്റ്റര് ആണി ്, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള് യഥാസമയം 

ദരഖതപ്പടതു്തി സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്.  

      ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച.ു കാലാനസുൃ മായി പ ുകു്കനു്നണു്ട്. 

2. ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിലറുപ്പമുായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭകള് ,ദയാഗങ്ങള്  ടുങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിന് വാര്്്  ലത്തില് ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമസഭാ രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

     ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിക്കായി ഗ്പദ യകം ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റര് ഇല്ല.  

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്  

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ുലഭിക്കനു്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും അ ഗു്പകാരം 

അവര്ക്ക് ത ാഴില് അനവുേിച ിതറെ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടതു്തി തവദക്കണ്ട ാണ്. 

   ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച.ു 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിലറുപ്പില് നടപ്പിലാക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള് യഥാസമയം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടതു ണ്ടാ ാണ്. 

      ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച.ു 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  
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ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയിലതൂട     സൃഷ്്ടടിചിട്ടളു്ള ആസ്തികള് സംബന്ധിച 

വിവരങ്ങള് ,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതട സവഭാവം,നിലനിര്ത്തനു്ന കാലയളവ് 

 ടുങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത ണ്ടാ ാണ്. 

      ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച.ുഎന്നാല് ഒന്നംു 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏ  ു പരാ ിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാമലൂദമാ ലഭിക്കകുയാതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന്സി 

പരാ ി രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടതു്തകുയും നിര്ബന്ധമായും കകപ്പറ ു രസീ ് 

പരാ ിക്കാരന് നല്കകുയും ദവണം . പരാ ിയുതട  ടുര്നടപടികളും 

കൃ യമായി രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത ണ്ടതാണ്.ഓദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷവംു 

രജിസ്റ്റര് ദക്ലാസ് തചയതു  ഗ്സ്കട്ടരി സാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും  ടുര് കാലയളവിദലക്ക് 

അംഗീകരിക്കകുയും ദവണ്ട ാണ്. 

   2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ഷം രജിസ്റ്റര് ദക്ലാസ് തചയു്യകദയാ, 2019-20 

സാമ്പത്തീക വര്ഷം  പ ുകു്കകുദയാ തചയതിട്ടില്ല.  

7. തമറീരിയല് രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിലറുപ്പില് ഏതറടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാഗമായി വരനു്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികളുതട വാങ്ങല്  ീരമുാനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,തചലവകുള് 

എന്നിവ സംബന്ധിച വിവരങ്ങള് മഴുുവനംു ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട ാണ്. 

       ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിചിടു്ടണ്ട്. 

ആക്ഷന് പ്ലാന് -2018-19 സാമ്പത്തികവര്ഷതത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട 

ആക്ഷന്പ്ലാന് പരിദശാധനയ്ക്ക്്  ലഭിച.ു 

     നിര്ദേശങ്ങള് 

● ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. 

● മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരം നിര്ദേശിക്കനു്ന ദരഖകള് ഫയലില് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

● രജിസ്റ്ററകുള് കാലാനസുൃ മായി വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടതു്തി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

● മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരമളു്ള ത ാഴില് അദപക്ഷാ ദഫാറം സൗജനയമായി 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭയമാക്കണം. 

● ത ാഴില് അദപക്ഷകള് ഗ്ഫണ്ട്് ഓഫീസില് സവീകരിക്കകുയും ആയ ിന ു

കകപ്പറ് രസീ ് നല്കകുയും ദവണ്ട ാണ് . 
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● പദ്ധ ിയുതട ശരിയായ രീ ിയിലളു്ള നടത്തിപ്പിന് വിജിലന്സ്് ആന്്് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറി ഇടതപടലകുള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടാദവണ്ട ണു്ട്. 

● ത ാഴിലപു്പില് ഏതറടകു്കനു്ന   ഗ്പവൃത്തികളുതട ആസ്തികള് േീര്ഘകാല 

നിലനില്പ്പിന് ആവശയമായ സാദങ്ക ിക നിര്ദേശങ്ങള് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 

ഓവര്സീയര്മാര് നല്ദകണ്ട ംു പാലിക്കനു്നതുണ്ടന്്ന  ഉറപ്പ ുവരതുത്തണ്ട മുാണ്. 

● മസ്റ്റര് ദറാളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവകുള് ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന 

എം.ബകു്കിതറെ നമ്പര് ദരഖതപ്പടതുത്തണ്ട ാണ്. 

● മസ്റ്റര് ദറാളിലംു മറ ുത ാഴിലറുപ്പ് അനബുന്ധ ദരഖകളിലംു  സാക്ഷയതപ്പടതു്തനു്ന 

ഉദേയാഗസ്ഥര്  ീയ്യ ി കടൂി ദരഖതപ്പടതു്തവുാന് ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ണു്ട.് 

● ത ാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ സംവിധാനങ്ങള്   ണല് 

സൗകരയം,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ്പ ു വരതു്താന് നിര്വഹണ  

ഏജന്സി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ണു്ട്. 

● എം.ബകു്കില് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും തചയത സ്ഥലവംു അളവകുളും 

ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട ാണ്. 

● ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

1. ത ാഴിലിടങ്ങളില് സമയകൃ യ  പാലിക്കകു  

2. ദഗ്പാജക്റ്്മീറിംഗ്,ത ാഴിലറുഗ്പ്പ്ഗാമസഭകള്, ദസാഷയല് ഓിറ്് ഗ്ഗാമസഭകള് 

എന്നിവയില് പതങ്കടകു്കകു.                        

3. ഏല്പ്പിക്കനു്ന ദജാലികള് കൃ യ ദയാതട പരൂ്ത്തീകരിക്കകു.   

4. േിവസവംു ത ാഴില് ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പംു പണി പരൂ്ത്തിയായദശഷവംു 

മസ്റ്റര് ദറാളില് ഒപ്പകുള് ദരഖതപ്പടതു്തകു, ടുങ്ങിയവ...
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്02-11-2019 ന് 10.30 മ ുല് അഴിദക്കാടന് വായനശാലയില് തവച് നടന്ന 

ദസാഷയല് ഓിറ്് ഗ്ഗാമസഭയില് അവ രിപ്പിച ദസാഷയല് ഓിറ്് 

കരട് റിദപ്പാര്ട്ടിദേലളു്ള ചര്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമസഭ 

 ാതഴപ്പറയുന്ന  ീരമുാനങ്ങതളടതു്ത;ു 

 

● ത ാഴില് കാര്്്  ികചംു സൗജനയമായി അദപക്ഷകര്ക്ക് ലഭയമാക്കകു. 

● ത ാഴില് കാര്ിനളു്ള ദഫാദട്ടായ്ക്ക് അദപക്ഷകന് പണം 

തചലവാദക്കണ്ട സാഹചരയം ഉണ്ടാവകുയാതണങ്കില് ബില് 

പഞ്ചായത്തിന ുനല്കി പണം  ിരിതക ലഭയമാക്കകു. 

● ത ാഴില് അദപക്ഷകള് പഞ്ചായത്തില് ഗ്ഫണ്ട്് ഓഫീസില് സവീകരിച്  

കകപ്പറ ുരസീറ്് നല്കകു.  

● ഗ്പവൃത്തി നടപ്പിലാക്കനു്ന ഓദരാ  സ്ഥലവംു ഗ്പവൃത്തികളും അളവകുളും 

എം.ബകു്കില് ദരഖതപ്പടതു്തകു.  

● ഗ്പവൃത്തികള് കതണ്ടത്തനു്ന ില് ത ാഴിലാളികള്, വാര്്് തമമ്പര് 

നാട്ടകുാര് ഉള്പ്പതട ഉള്ളവരതുട  നല്ല ഇടതപടലകുള് ഉണ്ടാക്കകു. 

● ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള്  

നിര്വഹണ ഏജന്സി ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭയമാക്കകു. 

● വിജിലന്സ്് ഏന്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറി അംഗങ്ങള് പദ്ധ ികള് 

വിലയിരതു്തകുയും ആവശയമായനിര്ദേശങ്ങള് ത ാഴിലാളികള്ക്കംു 

പഞ്ചായത്തിനംു നല്കകു. 

● വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരമളു്ള ദരഖകള് ഫയലില് 

സൂക്ഷിക്കകു. 

● രജിസ്റ്ററകുള് കാലാനസുൃ മായി പ ുകു്കകു. 

● മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് അബദ്ധത്തില് വന്നദുപാകനു്ന  ിരതു്തലകുള്ക്ക ്

മ ിയായ കാരണങ്ങള് കാണിച ു അദപക്ഷ നല്കകുയും ഗ്പസ്തു   

അദപക്ഷയുതട ദകാപ്പി ഫയലില് സൂക്ഷിക്കകു. 

● മസ്റ്റര് ദറാളില് ഒപ്പിട്ട ദശഷം മാഗ് ം ദജാലി ആരംഭിക്കകു. 

● പദ്ധ ി ആരംഭ മീറിംഗ് നടത്തകു.  

● ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കകു. 

● സിറിസണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്്് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കനു്ന ിന് മമു്പ്  തന്ന സ്ഥാപിക്കകു.      


