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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് കരട് റിദപ്പാര്ട്്് 

വാര്ടഡ്്-11-കുയിലൂര്ട  

പടിയൂര്ട പഞ്ചായത്്്  

ഇരിക്കൂര്ട ദലാക്ക്  

കണ്ണൂര്ട ജില്ല  

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി: 27/2/2020 

 മയം : 10 am 

സ്ഥലം: ദഹാമിദയാ ദഹാസ്പിറ്ല് പരി രം  

 

 യ്യാറാക്കിയ ് , 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ട ീം പടിയൂർ  

ഇരിക്കൂർ സലോക്കറ് 

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ് നിയമീം – 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ോസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

2005 പ്തീംബർ5നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമംഅടിസ്ഥോനമോക്കിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്കി 

വരുന്ന റ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

േോയിേ ത ോഴില് ഉറപ്ു നല്േുേയുീം,അ ിലൂതട ഗ്ഗോമ ണ ജന യുതട 

ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയ വിേ നീം, 

പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീംഎന്നിവ ലേറ്ഷ്യീം തവക്കുന്നു. 

ത ോഴിലുറപ്റ് പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 മോ  

േോലയളവിനുള്ളില് നിർബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു.പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്കുേയോണറ ലേറ്ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്കിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ി നിർവഹണവുീം,ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസപ്ോർട്ടറ  യ്യോറോക്കുേയുീം 

തെയ്യുന്നു,  ുടർന്നറ ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ വിളിച്ചു സെർത്തറ   ഓഡിറ്റ്  റിസപ്ോർട്ടറ 

അവ രിപ്ിക്കുേയുീംറിസപ്ോർട്ടിസേല് െർച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിനറആവശയമോയ  ുടർനടപടിേള്ക് നിർസേശിക്കുേയുീം 

നടപ്ിലോക്കുേയുീം തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

വോർഡിതല2018-19  ോമ്പത്ത േ വർഷ്ത്തിതല ഒേറസടോബർ മു ല് 

മോർച്ചവതരയുള്ള േോലയളവില് നടപ്ിലോക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്കിയിട്ടുള്ള റ. ഇ ിനറതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റർ പരിസശോധന, 

വോർഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദർശിച്ചറ വിലയിരുത്തല്,പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്കള്ക്, വോർഡിതല വിവിധ 

സമഖലയില് ഗ്പവർത്തിക്കുന്നവർ ത ോഴിലുറപ്റ  ത ോഴിലോളിേള്ക് 

എന്നിവരുമോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് േരടറ   റിസപ്ോർട്ടറ  യ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള റ. 

വോർഡിനറതറ വിേ നത്തിനുീം,  മൂഹത്തിനുീം പരിസ്ഥി ിക്കുീം 

ഗുണേരമോയ ര  ിയിലുീം പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങള്ക് 

നിലനിർത്തിതക്കോണ്ടുീം സപോരോയ്മേള്ക് പരിഹരിച്ചുതേോണ്ടുീം മഹോത്മോഗോന്ധി 

സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് 

നടപ്ിലോക്കുന്ന ിനറ ഈ റിസപ്ോർട്ടറ്  ഹോയേമോവതട്ട എന്നറ ഗ്പ യോശിച്ചു 

തേോണ്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട െർച്ചയറക്കുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി  മർപ്ിക്കുന്നു. 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത് ്
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അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : േണ്ണൂർ      

സലോക്കറ : ഇരിക്കൂർ     

വോർഡുേള്ക്  : 15  

വിസ്തൃ  ി  :55.40െ.േി.മ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ വോർഡറ് 11 

ആതേ ത ോഴില് േോർഡുേള്ക് 3955 281 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്ക്  2887 103 

SC ത ോഴില് േോർഡുേള്ക് 27 12 

SCത ോഴിലോളിേള്ക് 13 12 

ST ത ോഴില് േോർഡുേള്ക് 279 3 

ST ത ോഴിലോളിേള്ക് 188 3 

 

തപാ ു വിലയിരുത്ലുകള് 

● വോർഡിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ ജ വി  മോർഗീം തമച്ചതപ്ടുത്തോന്  ോധിച്ചു. 

● േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ  ോധയമോയി. 

● പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഏതറ്ടുത്തറ് നടപ്ിലോക്കുന്നു. 

● മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ മുന്ഗണന നല്േുന്നു. 

● വയക്തിഗ വുീം തപോ ു ആസ്തിേളുീം  ൃഷ്റട്ടിക്കതപ്ട്ടിട്ടുണ്ടറ. 

● േുടിതവള്ള ക്ഷോമീം ലഘൂേരിക്കോന് പദ്ധ ിതേോണ്ടറ  ോധയമോയി. 

● ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്  ീംരക്ഷിക്കതപ്ടുന്നില്ല 

● പരിസശോധിച്ച ഗ്പവൃത്തിേളുതട അളവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട േൃ യമോയ  

വിവരങ്ങള്ക്  എീം.ബുക്കില് േോണോന്  ോധിെില്ല 

● നടപ്ിലോക്കിയ പദ്ധ ിേള്ക്ക്കറ  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ് 

സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

● വോർഡിതല ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആണറ 

നടപ്ിലോക്കിയിട്ടുള്ള റ. 

● വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേള്ക് േൃ യമോയി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

● രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സെർത്തറ  ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

● പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തി ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

വിശേോീംശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേതള അറിയിക്കോറുണ്ടറ, എന്നോല് മ റ്ിങ്ങില് 

വച്ചോണറ നടക്കോന് ഉള്ള ഗ്പവർത്തിയുതട ത ോഴിലിനുള്ള 

അസപക്ഷേള്ക്ത ോഴിലോളിേള്ക് നല്േുന്ന റ.  

●  ജോഗ്ഗ ോ സമലറസനോട്ട  മി ി ഇടതപടലുേള്ക് നടത്തുന്നില്ല. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്ികള്. 
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1. വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :LD/327380 

ദപര്: രിശ് ഭൂമി കൃഷ്ിക്ക് അനുദയാഗയമാക്കല്  

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട-108/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ-121000 തെലവോയ  ുേ-114540 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-415 േൂലി,വോടേ -114540 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 േൂലി,വോടേ -0 

അളവുകള്:- 

േോടറ തവട്ടിത ളിക്കല് എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്  എ

ണ്ണീം 

ന ളീം വ  ി എണ്ണീം ന ളീം വ  ി 

സേവി രസയോരത്തറ് 107/7 1 17 13 1 17 13 

ആവണി JLG 

(Kv പുരുസഷ്ോത്തമന് 105/12) 

1 21 20 1 21 20 

രസയോരത്തറ് തെറിയ 107/3 1 19 18 1 19 18 

സഗോപിേ JLG   

(pk സഗോപി 118/6) 

1 41 20 1 41 20 

നന്ദന JLG 

(പോലക്കല് ബോലേൃഷ്ണന് 115/26) 

1 43 23 1 43 23 

 

നിലതമോരുക്കല്  എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്  എ

ണ്ണീം 

ന ളീം വ  ി എണ്ണീം ന ളീം വ  ി 

സേവി രസയോരത്തറ് 107/7 1 17 13 1 17 13 

ആവണി JLG 

(Kv പുരുസഷ്ോത്തമന് 105/12) 

1 21 20 1 21 20 

രസയോരത്തറ് തെറിയ 107/3 1 19 18 1 19 18 

സഗോപിേ JLG   

(pk സഗോപി 118/6) 

1 41 20 1 41 20 

നന്ദന JLG 

(പോലക്കല് ബോലേൃഷ്ണന് 115/26) 

1 43 23 1 43 23 

 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ്

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

7717 151 41676 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

8373 86 23736 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

7716 178 49128 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

 

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 
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എീം ബുക്കില്  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ നറ  ുേ 

വേയിരുത്തിയിട്ടില്ല.  

വിലയിരുത്ലുകള്- 

●  രിശുഭൂമിേൃഷ്ിക്കനുസയോജയീംആക്കോന് ോധിച്ചു. 

● േോലോനു ൃ മോയിസജവേൃഷ്ിര  ിേള്ക്സഗ്പോത്സോഹിപ്ിക്കോന് 

 ോധിച്ചു. 

●  േോലോനു ൃ മോയി തനല്ലറ േപ് വോഴ പച്ചക്കറി എന്നിവ േൃഷ്ി 

തെയ്തിട്ടുണ്ടറ. 

●  8 സ്ഥലങ്ങളിലോണറ ഗ്പവർത്തനീം നടന്നിട്ടുള്ള റ, തജ എല് ജി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക് േൂടോത  ത ോഴിലുടമേളുതട പറമ്പിലുീം  രിശുഭൂമി 

േൃഷ്ിക്കനുസയോജയീം ആക്കിയിട്ടുണ്ടറ. 

●  രമണി എന്ന സമറ്ിനറതറ   ോന്നിധയത്തിലോണറ ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക് 

നടന്നിട്ടുള്ള റ. 

● തവള്ളീം േയറി േൃഷ്ിേള്ക് നോശീം  ീംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടറ എന്നോണറ  ന്ദർശന 

 മയത്തറ അറിയോന്  ോധിച്ച റ. 

 

2.    വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :WC/323244 

ദപര്:വാര്ടഡ് 11മഴക്കുഴി നിര്ടമാണം പൂവ്വം ഭാഗം.  

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട-23/2018 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ-160000 തെലവോയ  ുേ-152904 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-554 േൂലി,വോടേ -152904 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 േൂലി,വോടേ -0 

അളവുകള്:- 

േോടറ തവട്ടിത ളിക്കല് എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്: എ

ണ്ണീം 

ന ളീം

(മ റ്

ർ ) 

വ  ി(

മ റ്ർ ) 

ഉയരീം എ

ണ്ണീം 

ന ളീം വ  ി ഉയരീം 

90/8 ഇടസച്ചരി 

 േോനന്ദന്  

43 3 1.50 0 43 3 1.50  

85/13 െിക്കസഗ്പവന് ല   43 3 1.50 0 43 3 1.50  

24/10േസണ്ടോത്തറ േനേ 

വലി വല്ലി 

36 3 1.50 0 36 3 1.50  

73/2വലിയ വളപ്ില് 

 ുധോേരന്  

47 3 1.50 0 47 3 1.50  

96/8 േോനോടന് വ ട്ടില് 

രോഘവന് നമ്പയോർ 

41 3 1.50 0 41 3 1.50  

37/9 പുത്തന്പുരയില് 

പത്മനോഭന് 

46 3 1.50 0 46 3 1.50  

96/1 തെവിയുതട 

സവേത്തറ് േുമോരന് 

57 3 1.50 0 57 3 1.50  

116/4േസണ്ണോത്തറഗ്പ ന്ന 51 3 1.50 0 51 3 1.50  
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36/12 തപോന് മണിച്ചി 

നബ മ 

59 3 1.50 0 59 3 1.50  

38/6 പള്ളി സഗ്പമന് 

ബിന്ദു 

28 3 1.50 0 28 3 1.50  

91/11 തപരു മോടത്തില് 

തേോട്ടോര ല ല 

91 3 1.50 0 91 3 1.50  

 

 മഴക്കുഴി നിർമോണീം എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ  ി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ  ി ഉയരീം 

90/8ഇടസച്ചരി േോനന്ദന് 43 2 0.75 0.75 പറമ്പറ േോടറ 

േയറിയ ിനോല് 

അളക്കോന് 

 ോധിച്ചിട്ടില്ല.ഗ്പവർത്തി 

നടന്നിട്ടുണ്ടറ  

85/13െിക്കസഗ്പവന്ല  43 2 0.75 0.75 43 2 0.75 0.75 

24/10േസണ്ടോത്തറേനേ

വലിവല്ലി 

36 2 0.75 0.75 36 2 0.75 0.75 

73/2വലിയവളപ്ില് ു

ധോേരന് 

47 2 0.75 0.75 47 2 0.75 0.75 

96/8േോനോടന്വ ട്ടില്രോ

ഘവന്നമ്പയോർ 

41 2 0.75 0.75 പറമ്പറ േോടറ 

േയറിയ ിനോല് 

അളക്കോന് 

 ോധിച്ചിട്ടില്ല.ഗ്പവർത്തി 

നടന്നിട്ടുണ്ടറ.  

37/9പുത്തന്പുരയില്പ

ത്മനോഭന് 

46 2 0.75 0.75 46 2 0.75 0.75 

96/1തെവിയുതടസവേ

ത്തറ്േുമോരന് 

57 2 0.75 0.75 പറമ്പറ േോടറ 

േയറിയ ിനോല് 

അളക്കോന് 

 ോധിച്ചിട്ടില്ല.ഗ്പവർത്തി 

നടന്നിട്ടുണ്ടറ  

116/4േസണ്ണോത്തറഗ്പ ന്ന 51 2 0.75 0.75 51 2 0.75 0.75 

36/12തപോന്മണിച്ചിന

ബ മ 

59 2 0.75 0.75 പറമ്പറ േോടറ 

േയറിയ ിനോല് 

അളക്കോന് 

 ോധിച്ചിട്ടില്ല.ഗ്പവർത്തി 

നടന്നിട്ടുണ്ടറ  

38/6പള്ളിസഗ്പമന്ബിന്ദു 28 2 0.75 0.75 28 2 0.75 0.75 

91/11തപരുമോടത്തില്

തേോട്ടോരല ല 

91 2 0.75 0.75 91 2 0.75 0.75 
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മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ്

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

6850 215 59340 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  

6521 67 18492 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  

5624 199 54924 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  

5625 73 20148 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എീം ബുക്കില്  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ് നറ  ുേ 

വേയിരുത്തിയിട്ടില്ല.  

വിലയിരുത്ലുകള്- 

● ജല ീംരക്ഷണത്തിനറ ഹോയേമോയിട്ടുണ്ടറ. 

●  19 ആളുേളുതടപറമ്പില്ആയിഗ്പവർത്തിനടന്നിട്ടുണ്ടറ.  

● രമണിഎന്നസമറ്ിനറതറസമല്സനോട്ടത്തിലോണറഗ്പവർത്തിേള്ക്നടന്നിട്ടുള്ള

 റ. 

● ഇടസച്ചരി േോനന്ദന്, േോനോടന്വ ട്ടില്രോഘവന്നമ്പയോർ, 

തപോന്മണിച്ചിനബ  തെവിടസവേോത്തേുമോരന്എന്നിവരുതടപറ

മ്പറേോട്കയറിയ ിനോല്അളക്കോന് ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

● ഗ  എന്നസമറ്റനറതറ ോന്നിധയത്തിലോണറ ന്ദർശനീംനടത്തിയിട്ടുള്ള റ. 

● ഗുണനിലവോരമുള്ളഗ്പവൃത്തിേളോണറേോണോന് ോധിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

3.   വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :WC/323823 

ദപര്: മണ്്ണകയ്യാലനിര്ടമാണം കുയിലൂര്ടഭാഗം 

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട-61/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ-121000 തെലവോയ  ുേ-115644 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-419 േൂലി,വോടേ -115644 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 േൂലി,വോടേ -0 

അളവുകള്:- 

േോടറ തവട്ടിത ളിക്കല് എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ  ി എണ്ണീം ന ളീം വ  ി 

െോഗ്ന്ദത്തറ് നോരോയണന്  17 26 1 17 26 1 

മലയന് െോലില് നോണി  10 38 1 10 38 1 

പുത്തന് പുരയില് പത്മനോഭന്  9 18 1 9 18 1 

പള്ളിക്കര േുറററയോടന് ഗ്ശ മ ി  10 15 1 10 15 1 

രോമപുരത്തറ് ബോലേൃഷ്ണന്  8 26 1 8 26 1 

പു ിയറബോന് സരോഹിണി  11 20 1 11 20 1 

മുണ്ടോയടോന് മ നോക്ഷി  8 22 1 8 22 1 
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മണ്േയ്യോല  

നിർമോണീം 

എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പേോരീം 

 സ്ഥലഉടമേള്ക് എ

ണ്ണീം  

ന 

ളീം  

വ 

 ി  

ഉയ

രീം  

എണ്ണീം  ന 

ളീം  

വ 

 ി  

ഉയ

രീം  

െോഗ്ന്ദത്തറ്നോരോ

യണന് 

17 26 0.45 0.45 17 26 0.45 0.45 

മലയന്െോലില്

നോണി 

10 38 0.45 0.45 10 38 0.45 0.45 

പുത്തന്പുരയി

ല്പത്മനോഭന് 

9 18 0.45 0.45 സ്ഥലങ്ങള്ക് േോടറ േയറിയ ിനോല് 

അളക്കോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

ഗ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടറ.  

പള്ളിക്കരേു

റററയോടന്ഗ്ശ മ

 ി 

10 15 0.45 0.45 10 15 0.45 0.45 

രോമപുരത്തറ്ബോ

ലേൃഷ്ണന് 

8 26 0.45 0.45 സ്ഥലങ്ങള്ക് േോടറ േയറിയ ിനോല് 

അളക്കോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

ഗ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടറ.  

പു ിയറബോന്

സരോഹിണി 

11 20 0.45 0.45 സ്ഥലങ്ങള്ക് േോടറ േയറിയ ിനോല് 

അളക്കോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടറ.  

മുണ്ടോയടോന്മ 

നോക്ഷി 

8 22 0.45 0.45 8 22 0.45 0.45 

 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ്

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

9579 139 38364 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  

8435 130 35880 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  

9176 8 2208 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  

8434 142 39192 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

 ിറ്ി  ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ് നറഎീം ബുക്കില്  ുേ 

വേയിരുത്തിയിട്ടില്ല  

വിലയിരുത്ലുകള്- 

● ജല ീംരക്ഷണീം മണ്ണറ  ീംരക്ഷണീം എന്നിവ  ോധയമോയി. 

●  ഗുണനിലവോരമുള്ള ഗ്പവർത്തിേള്ക് ആണറ േോണോന്  ോധിച്ച റ. 

● എീം ബുക്കറ ഗ്പേോരീം പ ിമൂന്നു വയക്തിേളുതട  സ്ഥലങ്ങളിലോണറ 

ഗ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുള്ള റ. 

●  രമണി എന്ന സമറ്റ നറതറ  ോന്നിധയത്തിലോണറ ഗ്പവർത്തിേള്ക് 

നടന്നിട്ടുള്ള റ, ഗ   എന്ന സമറ്ിനറതറ  ോന്നിധയത്തിലോണറ 

ഗ്പവർത്തിേള്ക്  ന്ദർശിച്ച റ. 

●   ുനി  എന്ന ആളുതട പറമ്പില് എീം  ബുക്കറ ഗ്പേോരീം ഗ്പവർത്തി 

നടന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം നിേു ി െ ട്ടറ  മ്മ പഗ് ീം എന്നിവഫയല്ലില് 

േോണോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 
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●  പുത്തന്പുരയില് പത്മനോഭന്,  രോമപുരത്തറ ബോലേൃഷ്ണന്, പു ിയ 

പറമ്പില് സരോഹിണി എന്നിവരുതട സ്ഥലങ്ങള്ക് േോടറ േയറിയ ിനോല് 

അളക്കോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

●  ഗുണനിലവോരമുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളോണറ േോണോന്  ോധിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

4  .വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :WC/323243 

ദപര്: വാര്ടഡ് 11 കുയിലൂര്ട ഭാഗത്്് മഴക്കുഴി 

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട-43/2018 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ-160000 തെലവോയ  ുേ-158664 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-564 േൂലി,വോടേ -155664 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 0 

അളവുകള്:- 

േോടറ തവട്ടിത ളിക്കല് എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ  ി എണ്ണീം ന ളീം വ  ി 

 സേോയറ്ി േമലോക്ഷി116/10 30 3 1.50 30 3 1.50 

 സേോയിസലോടറ   ി സേവി 32/6 44 3 1.50 44 3 1.50 

 മോവില വ ട്ടില്  ുസജഷ്റ25/2 40 3 1.50 40 3 1.50 

 േുഞ്ഞിനറ വളപ്ില് േൃഷ്ണന്51/3 43 3 1.50 43 3 1.50 

  റസനഹല  തപരുമോട ത്തില് 

തേോട്ടോസരോന് 35/2 

18 3 1.50 18 3 1.50 

 പിലോക്കല് ഗീംഗോധരന്81/5 12 3 1.50 12 3 1.50 

 േുനിയില് സ നബ96/9 46 3 1 50 46 3 1.50 

 

 മഴക്കുഴിനിർമോണീം എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ  ി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ  ി ഉയരീം 

സേോയറ്ിേമലോക്ഷി116

/10 

30 2 0.75 0.75 30 2 0.75 0.75 

സേോയിസലോട്സ ിസേവി3

2/6 

44 2 0.75 0.75 44 2 O.75 O.75 

മോവിലവ ട്ടില് ുസജ

ഷ്റ25/2 

40 2 0.75 0.75 40 2 0.75 O.75 

േുഞ്ഞിനവളപ്ില്േൃ

ഷ്ണന്51/3 

43 2 0.75 0.75 43 2 O.75 O.75 

 റസനഹല തപരുമോട

ത്തില്തേോട്ടോസരോന്35/2 

18 2 0.75 0.75 18 2 O.75 O.75 

പിലോക്കല്ഗീംഗോധരന്81/

5 

12 2 0.75 0.75 12 2 O.75 O.75 

േുനിയില്സ നബ9

6/9 

46 2 0.75 0.75 46 2 O.75 O.75 
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മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ്

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

3389 176 48576 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

3390 114 31464 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

2577 73 20148 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

2576 25 6900 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

2105 92 25392 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

2106 84 23184 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എ ്റിദമറ്് 

 ുക 

എം.ബുക്ക്് 

ഗ്പകാരം 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലം  

3000 3000 സബോരറഡറ്ഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങളില്േോണോന് ോ

ധിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്പസ്തു    ുേ  ോമ്പത്ത േ 

ഗ്േമസക്കടോയി വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

വിലയിരുത്ലുകള്- 

● ഗുണനിലവോരമുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളോണറ േോണോന്  ോധിച്ചിട്ടുള്ള റ 

● ജല  ീംരക്ഷണവുീം  ഹോയേരമോയിട്ടുണ്ടറ. 

●  ഗ  ,  രമണി എന്നിവരുതട സമല്സനോട്ടത്തിലോണറ ഗ്പവർത്തനങ്ങള്ക് 

നടന്നിട്ടുള്ള റ. 

● 25 ആളുേളുതട പറമ്പുേളില് ഗ്പവർത്തി നടന്ന ോയി എീം ബുക്കില് 

അടയോളതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ.  

●  ഗ  ോ എന്നസമറ്ിനറതറ   ോന്നിധയത്തിലോണറ  ന്ദർശനീം നടത്തിയ റ  

●  എീം ബുക്കില്  ിഐ സബോർഡിനറ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടറ എങ്കിലുീം 

േോണോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

●   ുധ എന്ന ആളുതട പറമ്പിതല ഗ്പവർത്തി തെയ്ത ോയിഎീം  ബുക്കില് 

ഉണ്ടറ എന്നോല് നിേു ി െ ട്ടറ   മ്മ പഗ് ീം എന്നിവ ഫയലില് േോണോന് 

 ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

5. വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :LD/327379 

ദപര്:  രിശുഭൂമി കൃഷ്ിക്കനുദയാജയം ആക്കല് കുയിലൂര്ട ഭാഗം. 

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട-103/2018 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ-121000 തെലവോയ  ുേ-116748 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-423 േൂലി,വോടേ -116748 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 േൂലി,വോടേ -0 

 

അളവുകള്:- 

േോടറ തവട്ടിത ളിക്കല് എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പേോരീം 
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സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ  ി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ  ി ഉയരീം 

 ജോനേി JLG 1 30 15 0 1 30 15 0 

 അക്ഷരJLG 

( ഗ്പേോശന്, സേവി 

അമ്മ, രവ ഗ്ന്ദന് ) 

1 22 22 0 1 22 22 0 

 ശിവീംJLG 1 18 17 0 1 18 17 0 

ആവണി JLG 1 23 20 0 1 23 20 0 

 

 നിലതമോരുക്കല്  എീം.ബുക്കറ് ഗ്പേോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പേോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ  ി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ  ി ഉയരീം 

ജോനേി JLG 1 39 15 0.20 1 39 15 0.20 

അക്ഷര JLG 1 22 22 0.20 1 22 22 0.20 

ശിവീം JLG 1 18 17 0.20 1 18 17 0.20 

ആവണി JLG 1 23 20 0.20 1 23 20 0.20 

 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ്

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

8461 96 26496 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

8602 4 1104 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

8460 109 30084 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

8601 6 11656 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

7810 145 40020 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

8098 5 1380 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

7809 58 16008 ഉണ്ടറ  ഇല്ല  ഇല്ല  

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്് 

എീം ബുക്കില്  ുേ വേയിരുത്തിയിട്ടില്ല.  

വിലയിരുത്ലുകള്- 

●  രിശുഭൂമിേൃഷ്ിക്കനുസയോജയീംആക്കോന് ോധിച്ചു. 

● േോലോനു ൃ മോയി േൃഷ്ിര  ി േള്ക്സഗ്പോത്സോഹിപ്ിക്കോന്  ോധിച്ചു.  

●  ോമ്പത്തിേസ്ഥി ിതമച്ചതപ്ട്ടു. 

● തനല്ലറപയർ പച്ചക്കറി വോഴേപ് എന്നിവ േോലോനു ൃ മോയി 

േൃഷ്ിതെയ്യോന്  ോധിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

● ഗ്പവർത്തിേള്ക് തവള്ളീം േയറിനശിച്ച ോയി  ന്ദർശന മയത്തറ 

അറിയോന്  ോധിച്ചു. 

● ഗ   എന്നസമറ്ിതന  ോന്നിധയത്തിലോണറഗ്പവർത്തിേള്ക് നടന്നിട്ടുള്ള റ, 

ഗ   എന്നസമറ്ിതന  ോന്നിധയത്തിലോണറ ന്ദർശനീം നടത്തിയിട്ടുള്ള റ. 
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1. പരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരം വിവരങ്ങള് ദെര്ടത്്  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ദരഖകളുതട 

വിവരങ്ങള്- 

 സരഖേള്ക് ലഭയമോയ ഫയലുേളുതട എണ്ണീം,വിലയിരുത്തലുേള്ക് 

1 േവർ സപജറ 4  മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള 

േവർസപജറ ആതണങ്കിലുീം വിവരങ്ങള്ക് 

പൂർണമോയി സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

2 തെക്കറ ലിസ്റ്ററ 4  തെക്കറ ലിസ്റ്ററ ഉതണ്ടങ്കിലുീം വിവരങ്ങള്ക് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

3 ആക്ഷന് പ്ലോന് 

സേോപ്ി 

4  ആക്ഷന് പ്ലോനിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ  

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സേോപ്ി 5  വിശേമോയ എസ്റ്റിസമറ്റ ഉതണ്ടങ്കിലുീം 

ഭരണ മി ിയുതടസയോ, നിർവ്വഹണ 

ഏജന് ിയുതട സയോ ഓസപ്ോ   സലോ 

ഇല്ല 

5  ോസങ്ക ിേ 

അനുമ ി സരഖ 

5  ത േയൂറില്  നിന്നുമുള്ള 

സേോപ്ിയോണറ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള റ, ഒസപ്ോ   സലോ ഇല്ല  

6 ഭരണോനുമ ി സരഖ 5  ത േയൂറില് നിന്നുള്ള സേോപ്ിയോണറ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള റ, 

ഭരണ മി ിയുതട ഒസപ്ോ  സലോ 

ഇല്ല.  

7  ീംസയോജി  പദ്ധ ി 

വിവരങ്ങള്ക് 

1   ീംസയോജി  പദ്ധ ിയുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല   

8 ത ോഴില് 

അസപക്ഷേള്ക് 

3  ത ോഴിലിനുള്ള അസപക്ഷേള്ക് 

ഉതണ്ടങ്കിലുീം മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ 

ഗ്പേോരീം ഉള്ള റ അല്ല. ഗ്പവൃത്തിയുതട 

തഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിങ്ങില് വച്ചോണറ 

ത ോഴിലിനുള്ള അസപക്ഷ 

 വ േരിക്കുന്ന റ. 

9 വർക്കറ് 

അസലോസക്കഷ്ന് സരഖ 

1 അപൂർണ്ണീം  

10 മസ്റ്റർ സറോള്ക് 5 ഇ മോസ്റ്റർ സറോള്ക് ആണറ  ഫയലില് 

േോണോന്  ോധിച്ച റ, അ ില് 

തമഷ്ർതമനറററ ബുക്കറ നമ്പർ സപജറ 

നമ്പർ എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

11 തമഷ്ർതമനററ്റ് ബുക്കറ് 5  തമഷ്ർതമനറററ ബുക്കിതല അളവുേള്ക് 

എല്ലോീം  എഴു ിയ റ വയക്തമോയി 

വോയിക്കോന് പറ്ോത്ത വിധമോണറ  

12 തമറ്ിരിയല് വോങ്ങല് 

  രുമോനീം സേോപ്ി 

0 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചില്ല 

13 സവജറ് ലിസ്റ്ററ 5 മോസ്റ്റർ സറോള്ക് ഗ്പേോരമുള്ള തവജറ ലിസ്റ്ററ 

േോണോന്  ോധിച്ചു 

14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ർ 

ഓർഡർ സേോപ്ി(FTO) 

0 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചില്ല 
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15 തമറ്ിരിയല്ബില്,

വൌച്ചർ 

0 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചില്ല 

16 പോട്ടക്കരോർ,ര   ു

േള്ക് 

70 നിേു ി െ ട്ടറ  മ്മ പഗ്  എന്നിവ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല 

സഫോസട്ടോേള്ക് 

3 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചു 

18 ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്ത േരണ 

 ോക്ഷയപഗ് ീം. 

5 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചു 

19 മസ്റ്റർ സറോള്ക് മൂതമനറററ 

സ്ലിപറ 

0 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചില്ല 

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ 0 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചില്ല 

21 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

റിസപ്ോർട്ടറ് 

0 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചില്ല 

22 സ റ്റ ഡയറി 0 ഫയലില് േോണോന്  ോധിച്ചില്ല 

 

22

.a. 

പദ്ധ ി ആരീംഭ 

മ റ്ിീംഗറ  

 പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗില് േൃ യമോയ 

അളവുേള്ക് പറഞ്ഞു തേോടുക്കോറില്ല. തെയ്യോന് 

സപോേുന്ന ഗ്പവർത്തിയുതട ത ോഴിലിനുള്ള 

അസപക്ഷ പദ്ധ ി ആരീംഭത്തില് വച്ചോണറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്  മർപ്ിക്കോന് ഉള്ള റ. 

22

.b. 

VMC റിസപ്ോർട്ടറ 

അീംഗങ്ങള്ക്: 

 തേ വി ഗ്പഭോേരന്,  ഉഷ്ോേുമോരി എീം,  ഓമന,  

പി ഗ  , തേ വി രോഘവന്, േുഞ്ഞിരോമന്( 

തമമ്പർ) 

22

.c 

 ന്ദർശേ 

േുറിപ്ുേള്ക് 

 ന്ദർശേർ: 

  ന്ദർശേ േുറിപ്ുേള്ക് ഉതണ്ടങ്കിലുീം 

എഴു ിയസ ോ ആളുേളുതടസപരുേസളോ 

വയക്തമല്ല 

 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലത്് ലഭയമാദക്കണ്ട ദരഖകളുതട വിവരങ്ങള്: 

മസ്റ്റർ സറോള്ക്  ഗ്പവൃത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുമ്പറ 

േിട്ടോറുണ്ടറ 

ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ്  ‘ ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥലത്തറ ഉണ്ടോേോറില്ല 

സ റ്റ ഡയറി  മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരീം ഉള്ള 

സ റ്റ ഡയറി ഉണ്ടോേോറില്ല. 

 

വാര്ടഡിതല  ാമൂഹയ പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്പവൃത്ികളുതട ആക്ഷന് പ്ലാനിതല വിവരങ്ങള്. 

ഗ്പവൃത്തിയുതട സപരറ വോർഡറ് ഗ്േമന

മ്പർ 

ഗ്പവൃത്തി 

നടന്ന വോർഡറ് 

 വോർഡറ 11  രിശുഭൂമി േൃഷ്ിക്കനുസയോജയീം 

ആക്കല്LD/327380 

11 367 11 
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 വോർഡറ 11 മഴക്കുഴി നിർമ്മോണീം ഭോഗീംപൂവ്വീം 

ഭോഗീം WC/323244 

11 377 11 

 മണ് േയ്യോല നിർമ്മോണീം േുയിലൂർ 

ഭോഗീംWC/323823 

11 362 11 

 േുയിലൂർ ഭോഗത്തറ മഴക്കുഴി wc/323243 11 376 11 

  രിശുഭൂമി േൃഷ്ിക്കനുസയോജയീം ആക്കല് 

േുയിലൂർ ഭോഗീംLD/327379 

11 366 11 

പഞ്ചായത്ില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകള് 

രജിസ്റ്റർ സപരറ പരിസശോധന

യറക്കറ ലഭയ  

േോലോനു ൃ മോയ വിവരങ്ങളുതട 

സ്ഥി ി. 

ത ോഴില് േോർഡറ് രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  വിവരങ്ങള്ക് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 

ഗ്ഗോമ ഭ രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  വിവരങ്ങള്ക് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 

ത ോഴില് അസപക്ഷോ 

രജിസ്റ്റർ  

 ലഭിച്ചു  വിവരങ്ങള്ക് അപൂർണ്ണീം 

ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  വിവരങ്ങള്ക് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 

പരോ ി രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  വിവരങ്ങള്ക് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 

പരോ ി രജിസ്റ്റർ  ലഭിച്ചു  നിർവഹണ ഉസേയോഗസ്ഥന് 

പരിസശോധിക്കുേസയോ 

പു ുക്കുേസയോ തെയ്തിട്ടില്ല 

തമറ് രിയല് രജിസ്റ്റർ 

 

 ലഭിച്ചു  വിവരങ്ങള്ക് അപൂർണ്ണീം 

 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

വോർഡിതല ത ോഴിലോളിേള്ക് ഗുണസഭോക്തോക്കള്ക് എന്നിവരുമോയി നടത്തിയ 

ഗ്ഗൂപ്റ് െർച്ച വയക്തിഗ  അഭിഗ്പോയ സശഖരണീം എന്നിവയിലൂതടയോണറ  

അവേോശങ്ങളുതട ലഭയ   ീംബന്ധിച്ച വിലയിരു ലുേള്ക് നടത്തിയ റ. 

അവേോശങ്ങള്ക് ലഭയ  വിലയിരുത്തല് 

(വിശേമോയി എഴു ണീംഎല്ലോ 

സേോളങ്ങളുീം ഫില് തെയ്യണീം) 

അസപക്ഷിച്ചറ് 15 

േിവ ത്തിനേീം 

 ൌജനയമോയി ത ോഴില് 

േോർഡറ് ലഭിക്കല് 

ഇല്ല   ൌജനയമോയി ത ോഴില്േോർഡറ 

ലഭിക്കോറില്ല, േോർഡിനറ  സവണ്ട 

സഫോസട്ടോ ത ോഴിലോളിേള്ക് 

തേോടുത്തിട്ടുണ്ടറ. 

അസപക്ഷിച്ചറ് 15 

േിവ ത്തിനേീംത ോഴില് 

ലഭിക്കല്/ ത ോഴിലില്ലോയ്മ 

സവ നീം 

ഉണ്ടറ  ത ോഴിലിനുള്ള അസപക്ഷ ഗ്ഫണ്ടറ 

ഓഫ  റ വഴി തേോടുക്കോറില്ല 

അ ുതേോണ്ടു തന്ന 100േിവ ീം 

ത ോഴില് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നo 

ലഭിക്കോനുള്ള  ോഹെരയവുീം ഓഡിറ്റ 
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േോലയളവില് േോണോന് 

 ോധയമോയിട്ടില്ല. 

 ർക്കോർ 

ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമീം 

േൂലി ലഭിക്കല് 

ഉണ്ടറ   ർക്കോർ ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള േൂലി 

ലഭിക്കോറുണ്ടറ. 

15 േിവ ത്തിനേീം േൂലി 

ലഭിക്കല്/ സവേിക്കുന്ന 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്കറ പിഴ  

ഇല്ല  15 േിവ ത്തിനുള്ളില് േൂലി 

ലഭിക്കോറില്ല, പിഴപ്ലിശ 

ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അസപക്ഷ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്  മർപ്ിച്ചിട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

േതണ്ടത്തുവോനുള്ള 

അവേോശീം 

ഉണ്ടറ  േുടുീംബഗ്ശ  വഴി ഗ്പവർത്തിേള്ക് 

േതണ്ടത്തോറുണ്ടറ. 

5 േിസലോമ റ്ർ ഉള്ളില് 

സജോലി/യോഗ് ോേൂലി 

ഉണ്ടറ  ോഹെരയീം ഉണ്ടോയിട്ടില്ല  

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത 

ആവശയമോയ  

അടിസ്ഥോന 

 ൌേരയങ്ങള്ക്-ഫസ്റ്ററ 

എയ്ടറ, ണല്,േുടിതവള്ളീം 

ഉണ്ടറ  അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങള്ക് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥലത്തറ ലഭയമല്ല അല്ല, ഫസ്റ്ററ എയ്ഡറ 

സബോക്സറ ഉതണ്ടങ്കിലുീം അ റ 

ഉപസയോഗശൂനയമോണറ. 

 മയ ബന്ധി മോയി 

പരോ ി പരിഹോരീം 

ഉണ്ടറ പരോ ി സരഖപരമോയി നല്േിയിട്ടില്ല.  

െിേില് ോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ ഓഡിറ്റക്കോലയളവില് െിേിത്സ 

 ഹോയീം നല്സേണ്ട  ോഹെരയീം 

ഉണ്ടോയിട്ടില്ല. െിേിത്സോ ഹോയ 

തത്തക്കുറിച്ചറ ആവശയമോയ അറിവറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കിടയില് ഇല്ല.  

 ാമൂഹയ പരിദശാധനയുതട ഭാഗമായി വിവര ദശഖരണം 

നടത്ുന്ന ില് പങ്കാളികളായ  ത ാഴിലാളികള് :  

 സപരറ ത ോഴില് 

േോർഡറ് 

നമ്പർ 

 സപരറ ത ോഴില് 

േോർഡറ് 

നമ്പർ 

1  ഗ്ശ ജ തേ 9/8 2  ഉഷ്ോേുമോരിഎീം  11/29 

3  മിനി ആർ  ി 11/8 4  േമലോക്ഷി തേവി 11/39 

5 ശേുന്തള തേ വി  11/207 6  േമലോക്ഷി എന് 11/61 

7  ശോന്ത ഇ  11/194 8   സരോജിനി തേ 11/4 

9   ുജി റ  11/821 10  ഖേ ജ 11/73 

11  ശയോമള ഒ  11/1017 12 മഹിജ തേ  11/97 

13  ഭോര ി അമ്മ 11/111 14     സേവി 11/71 

15  നിഷ് 11/71 16  ഗീംഗോധരന് പി 11/77 

17  ഗ്ശ മ ി തേ 11/77 18  സ നബ തേ 11/295 

19  ഗ്പ   പി തേ 11/66 20  ശോന്ത തേ 11/95 

21   ുജോ  പി പി 11/11 22  നോരോയണി തേപി 11/162 

23  ഗ  ോ പി പി 11/69 24   ങ്കമണി 11/18 

25  ജോനേി 11/160 26  ശോരേ വി തേ 11/189 

27  ശോരേ 11/171 28 ലളി   തേ വി  11/176 

29   ുഹറ  ി തേ 11/24 30  ഭോർഗവി 11/25 
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31   റസനഹല  11/54    

 

അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്  

1. ത ോഴില് േോർഡുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

ത ോഴില് േോർഡറ് ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

േോർഡിനറ അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം  ിേച്ചുീം 

ത ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോർഡറ് ലഭയമോക്കണതമന്നറ അനുശോ ിക്കുന്നു. 

േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് േോർഡറ് ത ൌജനയമോയി പു ുക്കി 

നല്സേണ്ട ുമോണറ.ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് േോർഡറ് സേവശീം 

തവക്കോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്ക്കറ മോഗ് മോണറ, നിർവഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്കുവോന് പോടുള്ള ല്ല. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴില് േോർഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തെയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  ഏത ോരു 

േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വർഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ധ 

േോയിേ ത ോഴിലിനറ അവേോശമുണ്ടറ, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  അസപക്ഷ 

നല്േിയോല് സേപ്റ്ു രശ  റ നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില്  

ലഭയമോക്കണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്കുന്നു. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്കനതമന്നുണ്ടറ. വോർഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ത ോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനുവേിതക്കണ്ട ുണ്ടറ.  

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം ലഭിക്കോന് അവേോശമുണ്ടറ.  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ി മു ല് ആേയതത്ത 30 േിവ ീം േൂലിയുതട 25% 

( 271േൂലിഗ്പേോരീം 67 രൂപ 75 സപ )  ുേയുീം  ുടർന്നറ 100 േിവ  ത ോഴില്  

പൂർത്തിയോേുന്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 

271േൂലിഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )  ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

5. തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്്   ംബന്ധിച്്ച; 

വോർഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ അവേോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്കൂട്ട ല െർച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

ത ോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേില് നിർവഹണ 
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ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ് ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലോമ റ്ർ െുറ്ളവില് ത ോഴില് 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്കു പുറത്തു  ത ോഴില് 

തെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി േൂലിയുതട 

10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. ഓസരോ വോർഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് പൂർത്ത േരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോർഡിനറ പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ 

 ീംവിധോനങ്ങള്ക്,വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല്  ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട 

 ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് ഏർതപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്ക് 

എന്നിവസ ോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പേോരീം നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ  ൌജനയമോയി ലഭയമോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പേോരീം മസ്റ്റർ സറോളറ േോലോവധി േഴിഞ്ഞു 

15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്കൌണ്ടില് േൂലി ലഭിക്കുവോന് 

അവേോശമുണ്ടറ. 

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ റ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണറ, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്ക്  വ േരിച്ചു  പരോ ിക്കോരനറ സേപ്റ്ു ര  റ്റ് നല്േുേയുീം 

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോ ിക്കോരനറ മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണറ. പരോ ിേള്ക് അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പർ 

തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്കറ േോണോവുന്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേർശിപ്ിതക്കണ്ട ുണ്ടറ . 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

സ ോത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പേോരീം  ത ോഴിലുറപ്ില് 

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീംസ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

നടസത്തണ്ട ുണ്ടറ.ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ സജോലിക്കിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുേയോതണങ്കില് ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പേോരവുീംഅദ്ധയോയീം9 തല പരോമർശങ്ങളുതട 
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അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിേില് ോ തെലവുേളുതട സരഖേള്ക്  മർപ്ിക്കുന്ന 

മുറയറക്കറ  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനുീം നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ് അനുവേിച്ചു തേോടുസക്കണ്ട ോണറ. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധ ി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു 

മുമ്പറ പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ റ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തെസയ്യണ്ട അളവുേള്ക്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവുേള്ക് എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്കതളയുീം  

സബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോർഡറ് തമമ്പർ, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദർ എന്നിവരുതട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏത നറേിലുീം തപോ ു ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെർക്കുേയുീം േോരയങ്ങള്ക് വിശേ േരിക്കുേയുീം 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

13.വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസരോ വോർഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ 

ആവശയമോയ നിർസേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കുീം നിർവഹണ ഏജന് ിക്കുീം 

നല്േുന്ന ിനുമോയി വോർഡിതല തപോ ുഗ്പവർത്തേതര ഉള്ക്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വർഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്കണ്ട ോണറ. വോർഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വർഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവർത്തേർ ഉതണ്ടങ്കില് നിർബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്കണ്ട ോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ് ഡയറിയിതല വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോർട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണറ. 

14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏത ോരോള്ക്ക്കുീം  ന്ദരറശിക്കോ വുന്ന ുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉള്ക്പ്തട പരിസശോധിക്കവുന്ന ുമോണറ.ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദർശേരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ് ഡയറിയിതല 

 ന്ദർശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ. അ ുതേോണ്ടറ 

 തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിർബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്കണീം. 

15.ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്കുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െർച്ച തെയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വർഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ീം 
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നിർവഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ക്ലോ റ്  ീംഘടിപ്ിതക്കണ്ട ോണറ. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ്്. 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ് ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേറ് 

അടങ്ങിയ സബോർഡറ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്കറ േോണോ 

വുന്ന ര  ിയില് നിർബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്കണീം. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ചറ വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ 

 ർക്കുലറില് േൃ യമോയ നിർസേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ട ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവർ 

സപജില് ഉള്ക്തക്കോള്ളിക്കന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ.  

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്തക്കോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തെക്കറ് ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-  

ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫറ് 

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്കണ 

തമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ് ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുന്ന  

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്  

 ോധോരണക്കോരോയ ഏത ോരോള്ക്ക്കുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ് ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ്  ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ിപരിസശോധിച്ചറ അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

6.ഭരണാനുമ ി-  
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ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശോധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് 

മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

7.കണ്വര്ടജന് ്് വിവരങ്ങള്- 

 ർക്കോരിനറതറ ഏത നറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്റ,േൃഷ്ി 

വേുപ്റ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വേുപ്റ് ...) പദ്ധ ിേള്ക് ത ോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്കുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ 

സരഖേള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ- 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടറ  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്കുന്ന ിനു മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കോന് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

ഇ റ ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞ റ 14 േിവ ീം  ുടർച്ചയോയി സജോലി തെയ്യുന്ന ിനറ 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോണറ സവണ്ട റ   

9.വര്ടക്ക്് അദലാദക്കഷ്ന് 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയറക്കറ  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റർ സറോളറ  യ്യോറോക്കുന്ന ിനുള്ള 

നടപടിേള്ക്ക്കറശുപോർശ തെയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഉള്ക്തപ്ട്ടവർക്കറ ഈ ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് 

നല്േുേയുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിർസേശിച്ചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലോക്കറ് സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റർ സറോള്ക് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്കുന്ന റ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്കറ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം 

െുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോർക്കറ മസ്റ്റർ സറോള്ക് സേമോറോവുന്ന ോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ ഗ്പേോരീം അനുവേിച്ച   യ്യ ിേളില് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏർതപ്ട്ടറ  അ ോ റ േിവ തത്ത ഒപ്ുേള്ക് ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള്ക് നിർബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള്ക് 
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സജോലി ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതേോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം തെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജർ ഗ്പേോരമുള്ള  ുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റർ സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങിതക്കണ്ടോ ോണറ.  ുടർന്നറ മസ്റ്റർ സറോള്ക്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥർക്കറ 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോ ോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റർ സറോളറ  ൂക്ഷിക്കോന് െുമ ലയുള്ള റ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പോടില്ലോത്ത ോണറ. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്ക്്- 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്ക്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധർ തമഷ്ർതമനറററ ബുക്കില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം,  ുടർന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

േോലോവധിയുീം പൂർത്തിയോേുന്ന മുറയറക്കറ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അ റ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്കു 

ന്ന ിനുള്ള  ുടർ നടപടിക്കറ  മർപ്ിസക്കണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയർന്ന 

 സ്തിേയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ റ ഗ്പേോരീം 

 യ്യോറോക്കുന്ന ബില്ലുേള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട 

െുമ ലയുള്ളവർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തെസയ്യണ്ട ോണറ. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്കുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂർതമനററ്റ് 

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്കണ്ട ുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി 

അ ോ റ ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് 

സബോർഡറ് വോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്ക്പ്തട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാ്ക്കരാര്ട, മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ് പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്ക്കറ് 

പോട്ടത്തുേ നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്കറ ലഭിക്കുന്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്കറ അവർ സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്േുീം എന്ന ിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് അനുവേിക്കോന് 
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പോടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്കറ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്കുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു   സരഖേള്ക് നിർബന്ധമോണറ. വേോരയ 

വയക്തിേളുതടസയോതപോ ുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്കുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തിേളുതട േ ർഘ േോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയി 

ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മ  പഗ് ീം,നിേു ി ര    ുേള്ക് എന്നിവ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ്  

ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോള്ക് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂർത്തിയോേുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റർ സറോളില് പണി തെയ്ത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്കറ  അനു ൃ മോയ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

 യ്യോറോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. അ ുസപോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് 

ഉപസയോഗിക്കുേയോതണങ്കില് അ ിനറതറ ബില് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയറക്കുീം 

സവജറ് ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോക്കി ഗ്പസ്തു   സവജറ് ലിസ്റ്റിനറതറ സേോപ്ിഅ ോ റ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

15.ഫണ്ട്് ഗ്ടാന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

 യ്യോറോക്കിയ സവജറ് ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടരറമോർക്കുീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ്േളിസലക്കറ പണീം 

അനുവേിച്ചോല് അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ർ ഓർഡർ 

സേോപ്ിഅ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്കുസമ്പോഴുീം പൂർത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള്ക് നിർബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള്ക് തവക്കുേയുീം സവണീം. 

17.ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂർത്ത േരിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 

മുഴുവന് തെലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്ത േരിച്ചു എന്നറ  

അനറഗ േരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള്ക് വിലയറക്കറ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്കുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ വൌച്ചറുേള്ക് ബില്ലുേള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്് സ്ലിപ്പ്്. 
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ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച 

  യ്യ ി,അവ ോനിച്ച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് 

 ിരിതേ ലഭിച്ച   യ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തെയ്ത   യ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി 

,ഗ്പ ിഡനറററ് എന്നിവർ അീംഗ േരിച്ചറ േൂലിക്കറ അനുമ ി നല്േിയ   യ്യ ി 

എന്നിവ ഒപ്ുേള്ക്  ഹി ീം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ 

ആണി റ.  ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്കുന്ന ില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചോതണന്നറ മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്കുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്കോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ആവശയമോണറ്, ഇ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്കോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരീം ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ർക്കോർ 

നിർസേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ 

പങ്കോളിത്തീം,പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക് 

 ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി 

റിസപ്ോർട്ടറ്,  ന്ദർശേ േുറിപ്ുേള്ക്  ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ് എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്ന ിനുമുള്ള ആധിേോരിേ സരഖേൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്കുന്ന ിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില് കാര്ടഡ്് രജിസ്റ്റര്ട . 
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ത ോഴില് േോർഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോർഡറ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണി റ, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ വോർഡറ്  ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവർക്കറ ത ോഴില് അനുവേിച്ച ിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്കണ്ട ോണറ 

4. ഗ്പവൃത്ി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിർത്തുന്ന േോലയളവറ 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്കോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്കുേയോതണങ്കില് നിർവഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിർബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ു ര   റ 

പരോ ിക്കോരനറ നല്േുേയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ുടർനടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടറ ോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 

വർഷ്വുീം രജിസ്റ്റർ സക്ലോ റ തെയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടർ 

േോലയളവിസലക്കറ അീംഗ േരിക്കുേയുീം സവണ്ട ോണറ. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്കിയിരിപ്റ,തെലവുേള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

നിര്ടദേശങ്ങള്. 
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● ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്കണ്ട ോണറ. 

● ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. 

● മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരീം നിർസേശിക്കുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

● രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

● മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കണീം. 

● ത ോഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ് ഓഫ  ില്  വ േരിക്കുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്റ്റ ര   റ നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണറ . 

● പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് 

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ടറ. 

● ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േ ർഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിർസേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ 

ഓവർ  യർമോർ നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്കുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണറ. 

● മസ്റ്റർ സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്കിനറതറ നമ്പർ സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണറ. 

● മസ്റ്റർ സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥർ   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

● ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്   ണല് 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിർവഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

● എീം.ബുക്കില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

● പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

⮚ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്കുേ. 

⮚ സഗ്പോജേററ്റ് മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്ഗോമ ഭേള്ക്,സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് 

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുേ. 

⮚ ഏല്പ്ിക്കുന്ന സജോലിേള്ക് േൃ യ സയോതട പൂർത്ത േരിക്കുേ. 

⮚ േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റർ 

സറോളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമ ഭോ   രുമോനങ്ങള്ക് :- 

➢ °്സഫോസട്ടോ ഉള്ക്തപ്തട ത ോഴില് േോർഡറ്  ിേച്ചുീം  ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കുേ. 

➢ ° ത ോഴില് അസപക്ഷേള്ക് പഞ്ചോയത്തിതല ഗ്ഫണ്ടറ ഓഫ  ില് 

 വ േരിച്ച സേപ്റ്ിയ റ  റ്റ ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കുേ. 

➢ ° ഗ്പവർത്തി നടപ്ിലോക്കുന്ന ഓസരോ സ്ഥലവുീം ഗ്പവർത്തിേളുീം 

അളവുേളുീം ബുക്കില് സരഖതപ്ടുത്തുേ 

➢ ° ഗ്പവർത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ോഴിലോളിേള്ക് വോർഡറ തമമ്പർ 

നോട്ടുേോർ എന്നിവരുതട നല്ല ഇടതപടലുേള്ക് ഉണ്ടോക്കുേ. 

➢ ° സജോലിസ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങള്ക് 

നിർവഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കുേ. 

➢ ° വിഎീം ി അീംഗങ്ങള്ക് പദ്ധ ി വിലയിരുത്തുേയുീം ആവശയമോയ 

നിർസേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കുീം പഞ്ചോയത്തിനുീം നല്േുേയുീം 

തെയ്യുേ. 

➢ ° വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള സലഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്കുേ. 

➢ ° രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി പു ുക്കുേ. 

➢ ° മസ്റ്റർ സറോളില് ഒപ്ിട്ടസശഷ്ീം മോഗ് ീം സജോലി ആരീംഭിക്കുേ, 

സവേുസന്നരീം സജോലിക്കറ സശഷ്ീംമോഗ് ീം മസ്റ്റർ സറോളില്യില് 

ഒപ്ുതവയറക്കുേ. 

➢ ° പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തുേ. 

➢ ° ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കുേ. 

➢ °  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ ഓസരോ ഗ്പവർത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനറ മുമ്പറ  തന്ന സ്ഥോപിക്കുേ സ്ഥലീം േൃ യമോയി 

സരഖതപ്ടുത്തുേ. 

്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്് 

അധയക്ഷ്: തേ. ആർ.  രള 

27/02/2020 

േുയിലൂർ 

  


