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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്ട്്  

വാര്ഡ്-15-ച ാലക്കരി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തഡ-പടിയൂര് 

ചലാക്കഡ്-ഇരിക്കൂര് 

കണ്ണൂര്്ജില്ല്. 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 4/3/2020 

 മയം : 3pm 

സ്ഥലം: തെളിച്ചം പാറ ൊയനശാല ബ്ലാത്തൂര്ട 

 

 തയ്യാറാക്കിയത് , 

ച ാഷ്യലഡ്ഓിറ്റഡ്ട ീം, 

ഇരിക്കൂര്ചലാക്കഡ് 

മഹാത്മാരാന്ധി്ചേശ യ്ഗ്രാമ ണ്ത ാഴിലുറപ്ഡ്്നിയമീം്– 

ച ാഷ്യല്്ഓിറ്റഡ്്ത ാസ റ്റി്ചകരളീം. 
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ആമുഖം 

2005 പ്തീംബര്5നഡ് നിലവില്് വന്ന് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമംഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണഡ് മഹാത്മാ് രാന്ധി് ചേശ യ് ഗ്രാമ ണ്

ത ാഴിലുറപ്ഡ് പദ്ധ ി് ഭാര ത്തിതല് ഗ്രാമ ണ് ചമഖലയില്് നടപ്ിലാക്കി്

വരുന്ന ഡ.ഗ്രാമ ണ് ചമഘലയിതല് കുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കഡ് 100 േിവ ീം് അവിേരഡദ്ധ്

കായിക് ത ാഴില്് ഉറപ്ു് നല്കുകയുീം,അ ിലൂതട് ഗ്രാമ ണ് ജന യുതട്

ഉന്നമനീം,്ോരിഗ്േയ്ലഘൂകരണീം,് ഗ്രാമ ണ്അടിസ്ഥാന്ത ൌകരയ്വിക നീം,്

പരിസ്ഥി ി് ീംരക്ഷണീം,് ഡഗ്  ്ശാക്ത കരണീംഎന്നിവ്ലകഡ്ഷ്യീം്തവക്കുന്നു. 

ത ാഴിലുറപ്ഡ്്പദ്ധ ി്ഗ്പകാരീം്നടപ്ിലാക്കുന്ന്മുഴുവന്്ഗ്പവൃത്തികളുീം്്6്മാ ്

കാലയളവിനുള്ളില്് നിര്ബന്ധമായുീം് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് ് അഥവാ്

 ാമൂഹയ് പരിചശാധന് നടത്തണതമന്നഡ് ചേശ യ് ഗ്രാമ ണ് ത ാഴിലുറപ്ഡ്

നിയമത്തിതല് 17(2)-വകുപ്ില്് നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു.പദ്ധ ി് നടത്തിപ്ില്്

 ു ാരയ യുീം്  ാമൂഹയ് ഉത്തരവാേിത്തവുീം് ഉറപ്ുവരുത്തി് പദ്ധ ി്്

തമച്ചതപ്ട്ട് ര  ിയില്് നടപ്ിലാക്കുകയാണഡ് ലകഡ്ഷ്യീം.് നടപ്ിലാക്കിയ് ഓചരാ്

ഗ്പവൃത്തികളുീം,പദ്ധ ി് നിര്വഹണവുീം,ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ് ലഭിചക്കണ്ട്

അവകാശങ്ങളുീം്  ാമൂഹയ് പങ്കാളിത്തചത്താതട് വിലയിരുത്തുകയുീം്

ഇ ിനഡതറ്അടിസ്ഥാനത്തില്്്ച ാഷ്യല്്ഓിറ്റഡ്്റിചപ്ാര്ട്ടഡ് യ്യാറാക്കുകയുീം്

ത യ്യുന്നു,് ുടര്ന്നഡ് ഗ്പച യക് ഗ്രാമ ഭ്വിളിച്ചു്ച ര്ത്തഡ് ് ്ഓിറ്റഡ്് ്റിചപ്ാര്ട്ടഡ്

അവ രിപ്ിക്കുകയുീംറിചപ്ാര്ട്ടിചേല്്  ര്ച്ചത യ്തു് പദ്ധ ി് തമച്ചതപ്ടുത്തു്

ന്ന ിനഡആവശയമായ്  ുടര്നടപടികള്ക്് നിര്ചേശിക്കുകയുീം്

നടപ്ിലാക്കുകയുീം്ത ചയ്യണ്ട ുണ്ടഡ. 

വാര്ിതല2019-20 ാമ്പത്ത ക് വര്ഷ്ത്തിതല് ഏഗ്പില്് ് മു ല്്  പ്തീംബര്്

വതരയുള്ള് കാലയളവില്് നടപ്ിലാക്കിയ് ് ഗ്പവൃത്തികളുീം് പദ്ധ ി്

നിര്വഹണവുമായി് ബന്ധതപ്ട്ട് ഇടതപടലുകളുമാണഡ് ച ാഷ്യല്് ഓിറ്റിനു്

വിചധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡ.് ഇ ിനഡതറ് ഭാരമായി് പഞ്ചായത്തഡ് ഓഫ  ില്്

നിന്നുീം് ഗ്പവൃത്തി് ഫയലുകളുതട് പരിചശാധന,് രജിസ്റ്റര്് പരിചശാധന,്

വാര്ിതല്വിവിധ്സ്ഥലങ്ങളിലായി് നടപ്ിലാക്കിയ് ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങള്ക്്

 ന്ദര്ശിച്ചഡ് വിലയിരുത്തല്,പദ്ധ ി് രുണചഭാക്താക്കള്ക്,് വാര്ിതല് വിവിധ്

ചമഖലയില്് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര്് ത ാഴിലുറപ്ഡ് ് ത ാഴിലാളികള്ക്്

എന്നിവരുമായുള്ള് അഭിമുഖീം് ് എന്നിവയുതട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണഡ്

ച ാഷ്യല്്ഓിറ്റഡ്്കരടഡ്്്റിചപ്ാര്ട്ടഡ് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഡ. 

വാര്ിനഡതറ് വിക നത്തിനുീം,്  മൂഹത്തിനുീം് പരിസ്ഥി ിക്കുീം്

രുണകരമായ് ര  ിയിലുീം് പദ്ധ ിയുതട് ് നല്ലവശങ്ങള്ക്്

നിലനിര്ത്തിതക്കാണ്ടുീം്ചപാരായ്മകള്ക്്പരിഹരിച്ചുതകാണ്ടുീം്മഹാത്മാരാന്ധി്

ചേശ യ് ഗ്രാമ ണ് ത ാഴിലുറപ്ഡ് പദ്ധ ി് തമച്ചതപ്ട്ട് ര  ിയില്്

നടപ്ിലാക്കുന്ന ിനഡ് ഈ് റിചപ്ാര്ട്ടഡ്്  ഹായകമാവതട്ട് എന്നഡ് ഗ്പ യാശിച്ചു്

തകാണ്ടഡ്ഗ്രാമ ഭയുതട് ര്ച്ചയഡക്കുീം്അീംര കാരത്തിനുമായി് മര്പ്ിക്കുന്നു. 

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്
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അടിസ്ഥാന െിെരങ്ങള് 

ജില്ല് : കണ്ണൂര്്     

ചലാക്കഡ : ഇരിക്കൂര്    

വാര്ുകള്ക്് :  15 

വിസ്തൃ  ി് :55.40  .കി.മ . 

 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന െിെരങ്ങള് 2019-20 

 ്പഞ്ചായത്തഡ വാര്ഡ്്15 

ആതക്ത ാഴില്്കാര്ുകള്ക് 4035 298 

ആതക്ത ാഴിലാളികള്ക്് 5023 186 

SC ത ാഴില്്കാര്ുകള്ക് 27 5 

SCത ാഴിലാളികള്ക് 17 5 

ST ത ാഴില്്കാര്ുകള്ക് 290 0 

ST ത ാഴിലാളികള്ക് 216 0 
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ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പെൃത്തികള്. 

1. െര്ടക്ക്  ദകാഡ് :IF/351751 

ദപര്:ൊര്ടഡ് 15 ലലഫ് ഭെന നിര്ടമ്മാണം ജിഷ്. തക. 

വിലയിരുത്തല്്

ഘടകങ്ങള്ക്് 

സ്ഥി ി വിശേ കരണീം് 

ഗ്രാമ ഭ്അീംര കാരീം് ഇല്ല   ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്രാമ ഭ 

അീംര കാരീം ലഭിച്ച ിനു ചരഖകള്ക് 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

ഭരണാനുമ ി് ഉണ്ടഡ  ഭരണാനുമ ി് ബന്ധതപ്ട്ട് ഉചേയാരസ്ഥര്  

 ാക്ഷയതപടുത്തിയിട്ടില്ല്. 

 ാചങ്ക ികാനുമ ി് ഉണ്ടഡ   ാചങ്ക ിക അനുമ ി ബന്ധതപ്ട്ട്

ഉചേയാരസ്ഥര്   ാക്ഷയതപടുത്തിയിട്ടില്ല്. 

3 ഘട്ടങ്ങളിതല്ചഫാചട്ടാ് ഇല്ല   3 ഘട്ടങ്ങളിതല ചഫാചട്ടാ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

ആക്ഷന്്പ്ലാനില്്

ഉള്ക്തപ്ട്ട്്ഗ്പവൃത്തി്് 

അ ല്ല  ബന്ധതപ്ട്ട ചരഖകള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

എസ്ടിചമറ്റഡ്്ഗ്പകാരമുള്ള്

ഗ്പവൃത്തി് 

ഉണ്ടഡ   എസ്ടിതമറ്റഡ് ഗ്പകാരമുള്ള 90 ത ാഴില് 

േിനങ്ങള്ക് നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്ടഡ 

വയക്തിര ്

രുണചഭാക്താക്കള്ക്്

ചജാലിയില്്ഏര്തപ്ടല്് 

ഉണ്ടഡ   രുണചഭാക്താവിനഡ 90 േിവ തത്ത 

ത ാഴില് േിനവുീം കൂലിയുീം ലഭിച്ചു 

 ിറ്റി ണ്്

ഇന്ഫര്ചമഷ്ന്്

ചബാര്ഡ്് 

ഇല്ല  എസ്റ്റിചമറ്റില് ി ഡചപ്ല ചബാര്ിനഡ  ുക 

അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ടഡ.  

M.ബുക്കഡ പരിചശാധനക്കഡ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.് ുക്

ത ലവഴിച്ച ിനു് വയക്തമായ് ചരഖകള്ക്്

ഇല്ല.്ഇ ഡ്രുരു രമായ്വ ഴ്ചയാണഡ. 

കരാറുകാരനഡതറ്

 ാന്നിധയീം് 

ഇല്ല  കരാറുകാരനഡതറ  ഇടതപടല് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  
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യഗ്രങ്ങളുതട്ഉപചയാരീം് ഇല്ല   യഗ്രങ്ങളുതട ഉപചയാരീം്ഉണ്ടായിട്ടില്ല 

ഗ്പവൃത്തി്

പൂര്ത്ത കരണ്

 ാക്ഷയപഗ് ീം 

ഇല്ല   ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്ത കരണ  ാക്ഷയ പഗ് ീം്

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

ഗ്പവൃത്തിയുതട്

നിലവിതല്സ്ഥി ി് 

പൂര്

ത്ത ക

രിച്ചു 

 ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്ത കരിച്ചിട്ടുണ്ടഡ  

ഗ്പവൃത്തിയുതട്

ചനട്ടങ്ങള്ക്് 

ഉണ്ടഡ   90 ത ാഴില് േിനങ്ങളുീം കൂലിയുീം വ ടഡ 

നിര്മാണ  മയത്തഡ ഉപകാരഗ്പേമായി 

രുണനിലവാരീം് ഉണ്ടഡ  രുണനിലവാരമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി്

നടന്ന ായി്അറിയാന്് ാധിച്ചു. 

എീം.ബുക്കില്്

ചരഖതപ്ടുത്തിയ്

അളവുകള്ക്്് 

ഇല്ല  M.ബുക്കഡ പരിചശാധനക്കഡ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.് ുക്

ത ലവഴിച്ച ിനു് വയക്തമായ് ചരഖകള്ക്്

ഇല്ല.്ഇ ഡ്രുരു രമായ്വ ഴ്ചയാണഡ.് 

 ാമൂഹയ്പരിചശാധന്

ഗ്പകാരീം്അളവുകള്ക്് 

ഉണ്ടഡ്  ഭവനനിര്മാണീം പൂര്ത്ത കരിച്ച ായി 

കാണാന്  ാധിച്ചു.90 ത ാഴില് 

േിനങ്ങളുീം കൂലിയുീം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടഡ. 

 

 

കവര്്ചപജഡ ഇല്ല ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

ത ക്കഡ്ലിസ്റ്റഡ ഇല്ല ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

ആക്ഷന്്പ്ലാന്്

ചകാപ്ി 

ഇല്ല ഫയലില് ലഭയമല്ല 

എസ്റ്റിചമറ്റഡ്ചകാപ്ി ഉണ്ടഡ  തറ്റയില്ഡ എസ്റ്റിചമറ്റഡ ,അബ്സ്ഡഗ്ടാക്ടഡ 

എസ്റ്റിചമറ്റഡ എന്നിവ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടഡ . 

 ീംചയാജി ്പദ്ധ ി്

വിവരങ്ങള്ക് 

ഇല്ല ബാധകമല്ല 
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ത ാഴില്്

അചപക്ഷകള്ക് 

ഇല്ല ഫയലില് കാണാന്  ാധിച്ചില്ല 

വര്ക്കഡ്്

അചലാചക്കഷ്ന്്ചരഖ 

ഇല്ല പരിചശാധനയഡക്കഡ ലഭിച്ച ഫയലില് 

ലഭയമല്ല 

മസ്റ്റര്്ചറാള്ക് ഉണ്ടഡ ഗ്പവര്ത്തിയുീം ആയി ബന്ധതപ്ട്ട 8 മസ്റ്റര് 

ചറാളുകള്ക് ലഭയമാണഡ. പഞ്ചായത്തഡ 

ത ഗ്കട്ടറി 

ഓവര് ിയര്ബി.ി.ഒ.എന്നിവരുതട 

ഒപ്ഡ,   ലഡ്ഇവ ചരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടഡ. 

ചമറ്റിനഡതറ ഒപ്ഡ്ചരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

തമറ്റിരിയല്്വാങ്ങല്്

  രുമാനീം്ചകാപ്ി 

ഇല്ല ബാധകമല്ല 

ചവജഡ്്ലിസ്റ്റഡ ഉണ്ടഡ മസ്റ്റര് ചറാളുമായി ബന്ധതപ്ട്ട തവയ്ജഡ 

ലിസ്റ്റഡഫയലില് ലഭയമാണഡ. ത ഗ്കട്ടറിയുീം 

ഗ്പ ിണ്ടുീം  ാക്ഷയതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടഡ. 

ഫണ്ടഡ്ഗ്ടാനഡ ര്്

ഓര്ര്്ചകാപ്ി(FTO) 

ഇല്ല ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

തമറ്റിരിയല്ബില്,

വൌച്ചര് 

ഇല്ല ബാധകമല്ല 

പാട്ടക്കരാര്,ര   ുക

ള്ക് 

ഇല്ല ബാധകമല്ല 

മസ്റ്റര്്ചറാള്ക്്മൂതമനഡറഡ്

സ്ലിപഡ 

ഇല്ല ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

ജിചയാ്ടാഗ്ടഡ്ചഫാചട്ടാ ഇല്ല ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

ച ാഷ്യല്്ഓിറ്റഡ്്

റിചപ്ാര്ട്ടഡ് 

ഇല്ല ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

സ റ്റഡ്യറി ഇല്ല ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

പദ്ധ ി്ആരീംഭ്

മ റ്റിീംരഡ് 

ഇല്ല ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

 

എം.ബുക്ക്:-പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല 



7 

 

 ാധന ഘടകീം എസ്റ്റിചമറ്റഡ 

ഗ്പകാരീം 

(ആതക) 

എ൦.ബുക്കഡ 

ഗ്പകാരീം(ആതക) 

ച ാഷ്യല് 

ഓിറ്റഡ ഗ്പകാരീം 

(ആതക) 

ഇന൦ എണ്ണീം  ുക എണ്ണീം  ുക എണ്ണീം  ുക 

  ിറ്റി ണ് 

ഇന്ഫര്ചമഷ്ന് 

ചബാര്ഡ  

1 3000 എ൦.ബുക്കഡ 

ഇല്ല 

 0 0 

ആതക 1 3000   0 0 

 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

അവിേരഡദ്ധ്മസ്റ്റര്്ചറാള്ക് 

മസ്റ്റര്്

ചറാള്ക്്

നമ്പര് 

ത ാ

ഴി

ല്്

േി

നീം 

ചവ 

നീം(വാട

ക്

ഉള്ക്പ്

തട) 

ഗ്പവൃത്തി്

ആരീംഭിച്ച്

  യ്യ ി 

ഗ്പവൃത്തി്

അവ ാ

നിച്ച്

  യ്യ ി 

  ല്,ഒപ്ഡ്  ിരുത്ത

ലുകള്ക് 

 ിരുത്ത

ലുകള്ക് 

ചലാ

ക്കഡ് 

പ

ഞ്ചാ

യത്തഡ് 

6270 14 3864 13/12/2018 20/12/2018 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

6271 6 1656 21/12/2018 23/12/2018 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

6758 8 2208 26/12/2018 29/12/2018 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

6830 14 3864 31/12/2018 07/01/2019 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

6829 10 2760 08/01/2019 13/01/2019 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

8027 10 2760 29/01/2019 02/02/2019 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

198 16 4416 09/04/2019 16/04/2019 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

199 12 3312 17/04/2019 22/04/2019 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

ആതക 90 24840      

 

 

രുണചഭാക്താക്കളുതട്അഭിഗ്പായീം:- 

• 90 േിവ തത്ത ത ാഴില്േിനങ്ങള്ക് ലഭയമായി. 
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• 90 േിവ തത്തചവ നീം ലഭിച്ചു. 

• രുണനിലവാരത്തില് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടഡ 

 

2. െര്ടക്ക്  ദകാഡ് : IF/351748 

ദപര്: ലലഫ് ഭെന നിര്ടമ്മാണം െര്ടഡ് 15 ഗ്ശീദേെി പി തക  

വിലയിരുത്തല്്

ഘടകങ്ങള്ക്് 

സ്ഥി ി് വിശേ കരണീം് 

ഗ്രാമ ഭ്

അീംര കാരീം് 

ഇല്ല   ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്ട്ട 

ഗ്രാമ ഭ അീംര കാരീം ലഭിച്ച ിനു 

ചരഖകള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

ഭരണാനുമ ി് ഉണ്ടഡ  ഭരണാനുമ ി് ബന്ധതപ്ട്ട്

ഉചേയാരസ്ഥര്  

 ാക്ഷയതപടുത്തിയിട്ടില്ല്. 

 ാചങ്ക ികാനുമ ി് ഉണ്ടഡ   ാചങ്ക ിക അനുമ ി ബന്ധതപ്ട്ട്

ഉചേയാരസ്ഥര്  

 ാക്ഷയതപടുത്തിയിട്ടില്ല്. 

3 ഘട്ടങ്ങളിതല്

ചഫാചട്ടാ് 

ഇല്ല   3 ഘട്ടങ്ങളിതല ചഫാചട്ടാ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

ആക്ഷന്് പ്ലാനില്്

ഉള്ക്തപ്ട്ട്്ഗ്പവൃത്തി്് 

അ ല്ല  ബന്ധതപ്ട്ട ചരഖകള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

എസ്ടിതമറ്റഡ്്

ഗ്പകാരമുള്ള്

ഗ്പവൃത്തി് 

ഉണ്ടഡ   എസ്ടിതമറ്റഡ് ഗ്പകാരമുള്ള 90 

ത ാഴില് േിനങ്ങള്ക് 

നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്ടഡ 

വയക്തിര ്

രുണചഭാക്താക്കള്ക്്

ചജാലിയില്്

ഏര്തപ്ടല്് 

ഉണ്ടഡ   രുണചഭാക്താവിനഡ 90 േിവ തത്ത 

ത ാഴില് േിനവുീം കൂലിയുീം ലഭിച്ചു 

 ിറ്റി ണ്്

ഇന്ഫര്ചമഷ്ന്്

ചബാര്ഡ്് 

ഇല്ല  എസ്റ്റിചമറ്റില് ി ഡചപ്ല ചബാര്ിനഡ 

 ുക അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ടഡ.  
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M.ബുക്കഡ പരിചശാധനക്കഡ 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.്  ുക് ത ലവഴിച്ച ിനു്

വയക്തമായ് ചരഖകള്ക്് ഇല്ല.് ഇ ഡ്

രുരു രമായ്വ ഴ്ചയാണഡ. 

കരാറുകാരനഡതറ്

 ാന്നിധയീം് 

ഇല്ല  കരാറുകാരനഡതറ  ഇടതപടല് 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  

യഗ്രങ്ങളുതട്

ഉപചയാരീം് 

ഇല്ല   യഗ്രങ്ങളുതട ഉപചയാരീം്

ഉണ്ടായിട്ടില്ല 

ഗ്പവൃത്തി്

പൂര്ത്ത കരണ്

 ാക്ഷയപഗ് ീം 

ഇല്ല   ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്ത കരണ  ാക്ഷയ 

പഗ് ീം്ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

ഗ്പവൃത്തിയുതട്

നിലവിതല്സ്ഥി ി് 

പൂര്ത്ത കരിച്ചു  ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്ത കരിച്ചിട്ടുണ്ടഡ  

ഗ്പവൃത്തിയുതട്

ചനട്ടങ്ങള്ക്് 

ഉണ്ടഡ   90 ത ാഴില് േിനങ്ങളുീം കൂലിയുീം 

വ ടഡ നിര്മാണ  മയത്തഡ 

ഉപകാരഗ്പേമായി 

രുണനിലവാരീം് ഉണ്ടഡ  രുണനിലവാരമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി്

നടന്ന ായി്അറിയാന്് ാധിച്ചു. 

എീം.ബുക്കില്്

ചരഖതപ്ടുത്തിയ്

അളവുകള്ക്്് 

ഇല്ല  M.ബുക്കഡ പരിചശാധനക്കഡ 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.്  ുക് ത ലവഴിച്ച ിനു്

വയക്തമായ് ചരഖകള്ക്് ഇല്ല.് ഇ ഡ്

രുരു രമായ്വ ഴ്ചയാണഡ.് 

 ാമൂഹയ്

പരിചശാധന്

ഗ്പകാരീം്അളവുകള്ക്് 

ഉണ്ടഡ്  ഭവനനിര്മാണീം 

പൂര്ത്ത കരിച്ച ായി കാണാന് 

 ാധിച്ചു.90 ത ാഴില് േിനങ്ങളുീം 

കൂലിയുീം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടഡ. 

 

 

കവര്്ചപജഡ ഇല്ല ഫയലില് കാണാന്  ാധിച്ചില്ല 

ത ക്കഡ്ലിസ്റ്റഡ ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 
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ആക്ഷന്്പ്ലാന്്ചകാപ്ി ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

എസ്റ്റിചമറ്റഡ്ചകാപ്ി ഉണ്ടഡ  ചറ്റയഡല്ഡ എസ്റ്റിചമറ്റഡ,അബ്സ്ഡഗ്ടാക്ടഡ 

എസ്റ്റിചമറ്റഡ,എന്നിവ ഫയലില് 

കാണാന്  ാധിച്ചു 

 ീംചയാജി ്പദ്ധ ി്

വിവരങ്ങള്ക് 

ഇല്ല ബാധകമല്ല 

ത ാഴില്്അചപക്ഷകള്ക് ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

വര്ക്കഡ്്അചലാചക്കഷ്ന്്

ചരഖ 

ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

മസ്റ്റര്്ചറാള്ക് ഉണ്ടഡ 14മസ്റ്റര് ചറാളുകള്ക് കാണാന് 

 ാധിച്ചു.പഞ്ചായത്തഡ ത ഗ്കട്ടറി,BDO, 

ഓവര് ിയര് എന്നിവരുതട 

ഒപ്ഡ,  ല് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

തമറ്റിരിയല്്വാങ്ങല്്

  രുമാനീം്ചകാപ്ി 

ഇല്ല ബാധകമല്ല 

ചവജഡ്്ലിസ്റ്റഡ ഉണ്ടഡ മസ്റ്റര് ചറാളുമായി ബന്ധതപ്ട്ടചവജഡ 

ലിസ്റ്റഡ ഫയലില് 

ലഭയമാണഡ.ത ഗ്കട്ടറിയുീം 

,ഗ്പ ിനഡറുീം 

 ാക്ഷയതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടഡ. 

ഫണ്ടഡ്ഗ്ടാനഡ ര്്ഓര്ര്്

ചകാപ്ി(FTO) 

ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

തമറ്റിരിയല്ബില്,വൌച്ച

ര് 

ഇല്ല ബാധകമല്ല 

പാട്ടക്കരാര്,ര   ുകള്ക് ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

മസ്റ്റര്്ചറാള്ക്്മൂതമനഡറഡ്

സ്ലിപഡ 

ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

ജിചയാ്ടാഗ്ടഡ്ചഫാചട്ടാ ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

ച ാഷ്യല്്ഓിറ്റഡ്്

റിചപ്ാര്ട്ടഡ് 

ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

സ റ്റഡ്യറി ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 

പദ്ധ ി്ആരീംഭ്മ റ്റിീംരഡ് ഇല്ല ഫയലില്കാണാന് ാധിച്ചില്ല 
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എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട- 

അളെുകള്:-പരിദശാധനയ്ക്ക് ലിഭിച്ചിടില്ല 

 

 ാധന്

ഘടകീം 

എസ്റ്റിചമറ്റഡ്്

ഗ്പകാരീം 

(ആതക)@ 3000.00 

എീം.ബുക്കഡ്്

ഗ്പകാരീം(ആതക)്

@00000.00 

ച ാഷ്യല്് ഓിറ്റഡ്്

ഗ്പകാരീം(ആതക)്

@00000.00 

ഇനീം് എണ്ണീം  ുക എണ്ണീം  ുക എണ്ണീം  ുക 

 ിറ്റി ണ്്

ഇന്ഫര്ചമഷ്

ന്്ചബാര്ഡ് 

1 3000 എീം 

.ബുക്കഡ 

ഇല്ല 

   

ആതക 1 3000   0 0 

 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

അവിേരഡദ്ധ്മസ്റ്റര്്ചറാള്ക് 

മസ്റ്റര്്

ചറാള്ക്്

നമ്പര് 

ത ാ

ഴി

ല്്

േി

നീം 

ചവ 

നീം(വാട

ക്

ഉള്ക്പ്

തട) 

ഗ്പവൃത്തി്

ആരീംഭിച്ച്

  യ്യ ി 

ഗ്പവൃത്തി്

അവ ാ

നിച്ച്

  യ്യ ി 

  ല്,ഒപ്ഡ്  ിരുത്ത

ലുകള്ക് 

 ിരുത്ത

ലുകള്ക് 

ചലാ

ക്കഡ് 

പഞ്ചാ

യത്തഡ് 

5759 8 2208 29/11/18 06/12/18 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

5760 2 552 07/12/18 09/12/18 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

3598 7 1932 02/10/18 09/10/18 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

3599 7 1932 10/10/18 17/10/18 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

4304 7 1932 23/10/18 30/10/18 ഉണ്ടഡ ഇല്ല ഇല്ല 

4305 3 828 31/10/18 07/11/18 ഉണ്ടഡ ഇല്ല ഇല്ല 

2451 7 1932 31/07/18 07/08/18 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

2452 7 1932 08/08/18 15/08/18 ഉണ്ടഡ ഇല്ല ഇല്ല 
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2734 7 1932 29/08/18 05/09/18 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

2735 7 1932 06/09/18 13/09/18 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

201 4 1104 11/04/19 14/04/19 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

6820 8 2208 29/12/18 05/01/19 ഉണ്ടഡ ഇല്ല ഇല്ല 

6821 8 2208 06/01/19 13/01/19 ഉണ്ടഡ ഇല്ല ഇല്ല 

7722 8 2208 18/01/19 25/01/19 ഉണ്ടഡ ഉണ്ടഡ ഇല്ല 

ആതക 90 24840      

 

 

ഗുണദഭാക്താക്കളുതട അഭിഗ്പായം: 

• 90 േിവ തത്ത ചവ നീം ലഭിച്ചു 

• 90േിവ തത്തത ാഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭയമായി 

• രുണ നിലവാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികളാണഡ നടന്നിട്ടുള്ള ഡ 

 

ഗ്പെൃത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമാദക്കണ്ട ദരഖകള്  

ചരഖകള്ക് ഗ്പവൃത്തി്  ുടങ്ങുന്ന ിനു് മുമ്പഡ്

കിട്ടാറുചണ്ടാ? 

മസ്റ്റര്്ചറാള്ക്് ഉണ്ടഡ 

ജനക യ്എസ്റ്റിചമറ്റഡ്് ഇല്ല 

സ റ്റഡ്യറി ഇല്ല 

 

പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകള് 

പരിദശാധിച്ച തീയ്യതി :്19/02/2020 

 രജിസ്റ്റര് ചപരഡ പരി

ചശാധ

കാലാനു ൃ മായ വിവരങ്ങളുതട സ്ഥി ി. 
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നയഡക്കഡ 

ലഭയ  

1 ത ാഴില് കാര്ഡ് 

രജിസ്റ്റര് 

ലഭിച്ചു.  അവ ാനീം് അചപക്ഷ തവച്ചിട്ടുള്ള ഡ് 25/1/2020 

ആണഡ. 

4. ഹൌ ഡ ചഹാള്ക്ചഴ്്ഡ എീംചപ്ലായി റിചപ്ാര്ട്ടഡ( 

പാര്ട്ടി  ി) ആതക ആറു ചപജഡ് ആണഡ 

പരിചശാധനയഡക്കു ലഭിച്ച ഡ. 

രജിസ്റ്റര് 1് ഇല്   പാര്ട്ടഡ് b&d  എന്നിവ 

പരിചശാധനയഡക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

2 ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്റര്  ലഭിച്ചു 15 വാര്ിതലയുീം ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടഡ. 

3 ത ാഴില് അചപക്ഷാ 

രജിസ്റ്റര്  

ഇല്ല  10  ചപജുകള്ക് ് മാഗ് മാണഡ് പരിചശാധനയഡക്കഡ 

ലഭിച്ച ഡ.  

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്  ഇല്ല  പരിചശാധനാ  മയത്തഡ ഗ്പിനഡറഡ എടുത്ത അഞ്ചു 

ചപജഡ  മാഗ് ീം ആണഡ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡ  

5  ഫിക്്ഡ അ റ്റഡ രജിസ്റ്റര്  ലഭിച്ചു  

6 പരാ ി രജിസ്റ്റര്  ലഭിച്ചു  ഈ  രജിസ്റ്ററില് പരാ ിതയാന്നുീം  തന്ന രജിസ്റ്റര് 

ത യ്ത ായി കണ്ടില്ല. ,രജിസ്റ്റര് ത ഗ്കട്ടറി 

 ാക്ഷയ തപടുത്തിയിട്ടില്ല. 

7 തമറ്റ രിയല് രജിസ്റ്റര് ഇല്ല  പരിചശാധനയഡക്കഡ് 2് ചപജുകള്ക് മാഗ് മാണഡ 

ലഭിച്ച ഡ. 

 

 

അെകാശാധിഷ്ടിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

വാര്ിതല് ത ാഴിലാളികള്ക്് രുണചഭാക്താക്കള്ക്് എന്നിവരുമായി് നടത്തിയ്

ഗ്രൂപ്ഡ്്  ര്ച്ച് വയക്തിര ് അഭിഗ്പായ് ചശഖരണീം് എന്നിവയിലൂതടയാണഡ്്

അവകാശങ്ങളുതട്ലഭയ ് ീംബന്ധിച്ച്വിലയിരു ലുകള്ക്്നടത്തിയ ഡ. 
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അവകാശങ്ങള്ക് ലഭയ  വിലയിരുത്തല് 

 

അചപക്ഷിച്ചഡ്്15 

േിവ ത്തിനകീം്

 ൌജനയമായി്ത ാഴില്്

കാര്ഡ്്ലഭിക്കല് 

ഉണ്ടഡ ഓിറ്റഡ കാലയളവില് ആരുീം ത ാഴില് 

കാര്ിനുചവണ്ടി അചപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

എന്നാണഡ ത ാഴിലാളികളില് നിന്നുീം 

അറിയാന്  ാധിച്ച ഡ. 

അചപക്ഷിച്ചഡ്്15 

േിവ ത്തിനകീം്

ത ാഴില്്ലഭിക്കല്/്

ത ാഴിലില്ലായ്മ്ചവ നീം 

ഇല്ല തഗ്പാജകഡറ്റഡ മ റ്റിങ്ങിലാണഡ 

ത ാഴിലിനുള്ള അചപക്ഷ 

നല്കാറുള്ള ഡ. സകപ്റ്റു്രശ  ഡ്

ലഭയമല്ല.്ത ാഴിലില്ലായ്മ ചവ നത്തിനഡ 

അചപക്ഷിക്കാനുള്ള അവ രീം 

നഷ്ടമാകുന്നു. 100 ത ാഴില് േിനങ്ങള്ക് 

ലഭയമാകാനുള്ള  ാഹ രയങ്ങളുീം 

ഇല്ലാ ാവുന്നു. 

 ര്ക്കാര്്

ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള്മിനിമീം്

കൂലി്ലഭിക്കല് 

ഉണ്ടഡ മിനിമീം ചവ നീം  271 രൂപ 

ലഭയമാകാറുണ്ടഡ 

15 േിവ ത്തിനകീം്കൂലി്

ലഭിക്കല്/്സവകിക്കുന്ന്

േിവ ങ്ങള്ക്ക്കഡ്പിഴ് 

ഇല്ല  15 േിവ ത്തിനകീം കൂലി ലഭിക്കാത്ത 

 ാഹ രയീം ഓിറ്റഡ 

കാലയളവിനുള്ളില് ഉണ്ടഡ.്ഫണ്ടഡ്

ലഭിക്കാത്ത ിനാലാണഡ്കൂലി്

സവകുന്ന ഡ്,്ഇ ഡ്ത ാഴിലുറപ്ഡ്

നിയമത്തിനഡതറ്ലീംഘനമാണഡ. 

ഗ്പവൃത്തികള്ക്്

കതണ്ടത്തുവാനുള്ള്

അവകാശീം 

ഉണ്ടഡ ത ാഴിലാളികള്ക് ഗ്പവര്ത്തി 

കതണ്ടത്താറുണ്ടഡ്  

5 കിചലാമ റ്റര്്ഉള്ളില്്

ചജാലി/യാഗ് ാകൂലി 

ഉണ്ടഡ  5 കിചലാമ റ്റര് കൂടു ല് േൂരീം യാഗ്  

ത യ്തു ചജാലി ത ചയ്യണ്ട  ാഹ രയീം 

ഓിറ്റഡ കാലയളവില് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലതത്ത്

ആവശയമായ്്

അടിസ്ഥാന്

 ൌകരയങ്ങള്ക്-ഫസ്റ്റഡ്

എയ്ടഡ, ണല്,കുടിതവള്ളീം 

ഇല്ല അടിസ്ഥാന ആവശയങ്ങളായ  ണല് 

 ൌകരയീം ,കുടിതവള്ളീം ,ഫസ്റ്റഡ എയ്ഡഡ 

ചബാക്്ഡ എന്നിവ സ റ്റില് ലഭയമല്ല 

 മയ്ബന്ധി മായി്

പരാ ി്പരിഹാരീം 

ഇല്ല  ത ാഴിലാളികള്ക് ചരഖാമൂലീം  

പരാ ികതളാന്നുീം  തന്ന 

പഞ്ചായത്തില് നല്കിയിട്ടില്ല. 
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അ ുതകാണ്ടു തന്ന പരാ ി പരിഹാരീം  

ഉണ്ടാചവണ്ട  ാഹ രയമില്ല. 

 ികില് ാ് ഹായീം ഇല്ല  ികിത്സാ ഹായീം ലഭിചക്കണ്ട 

 ാഹ രയീം ഉണ്ടായിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം 

 ികിത്സാ  ഹായീം ലഭിക്കാനുള്ള 

അവകാശതത്തക്കുറിച്ചഡ 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ 

അറിവില്ലായിരുന്നു. 

 

ചറാസ്ഗാര്്േിവ ഡ് ഇല്ല ചറാസ്ഗാര് േിവ തത്തക്കുറിച്ചഡ 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ കൃ യമായ 

ധാരണയില്ല 

പദ്ധ ി്അനുബന്ധ്

 ുവര്്ര നകള്ക്് 

ഇല്ല ഓിറ്റഡ കാലയളവില് പദ്ധ ി 

അനുബന്ധ   ുവര് ര നകള്ക് കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല 

 

 

വാര്ിതല്

SCത ാഴിലാളികള്ക് 

കാര്ഡ്്

നമ്പര് 

ആവശയതപ്ട്ട്

വയക്തിര ്

ഗ്പവൃത്തികള്ക്് 

അനുവേിച്ച്

ഗ്പവൃത്തികള്ക്് 

 ഗ്ന്ദിക 15/982 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 

കല്ലയാണി 15/485 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 

 ുചലാ ന 15/212 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 

നളിനി 15/122 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 

ശയാമള 15/217 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 

ഷ് ജ 15/890 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 
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ശാരേ 15/888 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 

രാധ 15/138 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 

പാര്വ ി 15/99 ആവശയതപ്ട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 

 ാമൂഹയ പരിദശാധനയുതട ഭാഗമായി െിെര ദശഖരണം 

നടത്തുന്നതില് പങ്കാളികളായ  തതാഴിലാളികള് :  

 ചപരഡ ത ാഴില്്

കാര്ഡ്്

നമ്പര് 

 ചപരഡ ത ാഴില്്

കാര്ഡ്്

നമ്പര് 

1 രമണി തക 15/24 2 ജാനകി  ി വി 15/53 

3 പത്മിനി തക പി 15/54 4 രുക്മിണി  15/23 

5 നാരായണി തക തക 15/11 6 കാര്ത്തയായനി തക വി 15/9 

7 കലയാണിപി 14/485 7 രാധ 15/138 

8 ശാരേ തക 15/55 8 ഉഷ്പി തക 15/123 

9 വ രടി തക 15/133 10 കാര്ത്തയായനി  ി 15/192 

11 ഭാര്രവി 15/65 12 ശാരേ എീം 15/97 

13 ശാരേ  15/22 14  ര വ ി എീം 15/204 

15 ഓമന തക 15/144 16 വിശാലാക്ഷി 15/126 

17 വത്സല തക 15/69 18 ശയാമള  ി 15/217 

19 ശാര 15/167 20     വി പി 15/224 

21 യചശാേ  15/888 22 രവ ഗ്ന്ദന് 2/13 

23 വാ രി തക 15/120 24 യചശാേ തക പി 15/141 

25  ുചലാ ന  15/212 26 യചശാേ ടി വി 15/140 

27 രിരിജ തക പി 15/219 28 ഉഷ്ാകുമാരി തക പി 15/148 

29 നളിനി  ി 15/122 30 ചരാഹിണി 15/121 

31 പത്മിനി തക 15/124 32 ോചമാേരന് 15/21 
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33 യചശാേ തക 15/20 34 മിനി പി 15/2 

35 രുക്മിണി തക 15/195 36 വത്സല 15/222 

37  ര വ ി തക 15/106 38 കമലാക്ഷി  ി 15/67 

39 പത്മിനി തക വി 15/5 40 ശയാമള പി 15/134 

41 ഗ്ശ ചേവി തക പി 15/1075 42 പത്മിനി തക പി 15/103 

43  വി  തക പി 15/74 44 നാരായണി തക പി 15/6 

45 ഷ് ജ തക 15/13 46 പത്മിനി 15/76 

47 ഓമന തക തക 15/159 48 പാര്വ ി എ 15/98 

49 തക പി മാധവി  15/26 50 മിനി പി 15/2 

51 ജാനകി ടി പി 15/182 52  ങ്കമണി തക തക 15/91 

53 ലക്ഷ്മി  ി 15/208 54 ഓമന തക 15/21 

55 പത്മിനി  ി വി 15/214 56 പങ്കജാക്ഷി എ 15/142 

57 മാധവി എീം 15/66 58 ോക്ഷായണി ടി വി  15/145 

59 പത്മാവ ി തക വി 15/147 60 പത്മിനി തക പി 15/12 

61 പത്മിനി തക പി 15/12 62 ബിന്ദു തക തക 15/7 

63 പത്മിനി തക  15/124 64 പത്മിനി ടിവി 15/211 

65 പത്മിനി തക തക 15/7 66 ഗ്പ ന്ന എീം 15/25 
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67 ഗ്ശ ന വി തക 15/275 68  ര വ ി തക തക 15/205 

69  ഗ്ന്ദിക തക തക 15/18 70 നാരായണി പി പി 15/56 

71 ചരാഹിണി തക പി 15/57 72 ല ല  ി വി 15/80 

അനുബന്ധീം:- 

1. ത ാഴില്്കാര്ുമായി്ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

ത ാഴില്് കാര്ഡ്് ഒരു് ആധികാരിക് ചരഖയാണഡ.് മഹാത്മാ് രാന്ധി് ചേശ യ്

ഗ്രാമ ണ് ത ാഴിലുറപ്ഡ് നിയമത്തിതല് തഷ്യൂള്ക്് 2 ഗ്പകാരീം് ത ാഴില്്

കാര്ിനഡ്അചപക്ഷ്നല്കുന്ന്കുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കഡ്15്േിവ ത്തിനകീം് ികച്ചുീം്

ത ൌജനയമായി് ത ാഴില്് കാര്ഡ്് ലഭയമാക്കണതമന്നഡ് അനുശാ ിക്കുന്നു.്

കൂടാത ് കൃ യമായ് ഇടചവളകളില്് കാര്ഡ്് ത ൌജനയമായി് പു ുക്കി്

നല്ചകണ്ട ുമാണഡ.ത ാഴിലുറപ്ഡ്നിയമഗ്പകാരീം്ത ാഴില്്കാര്ഡ്്സകവശീം്

തവക്കാനുള്ള്അധികാരീം്ഉടമകള്ക്ക്കഡ്മാഗ് മാണഡ,്നിര്വഹണ്ഏജന് ിചയാ്

ചമറ്റുമാചരാ്മറ്റുള്ളവചരാ്സകവശീം്തവക്കുവാന്്പാടുള്ള ല്ല. 

2. തതാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴില്് കാര്ുള്ള് അവിേരഡദ്ധ് കായിക് ത ാഴില്് ത യ്യാന്്  യ്യാറുള്ള്്

ഏത ാരു്കുടുീംബത്തിനുീം് ്ഓചരാ് ാമ്പത്തിക്വര്ഷ്വുീം് 100 േിവ തത്ത്

അവിേഗ്ധ് കായിക് ത ാഴിലിനഡ് അവകാശമുണ്ടഡ,് ത ാഴില്് ആവശയതപ്ട്ടഡ്്

അചപക്ഷ് നല്കിയാല്് സകപ്റ്റു് രശ  ഡ് നല്കുകയുീം് 15 േിവ ത്തിനകീം്

ത ാഴില്്്ലഭയമാക്കണതമന്നുീം്നിയമത്തില്്ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നു. 

3. തതാഴില് അനുെേിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്ഡ് നിയമഗ്പകാരീം് ത ാഴില്് ആവശയതപ്ട്ടു് കഴിഞ്ഞാല്് 15 

േിവ ത്തിനകീം് ത ാഴില്് ലഭയമാക്കനതമന്നുണ്ടഡ.് വാര്ിതല്

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ് ത ാഴില്് ആവശയമുള്ള്  മയങ്ങളില്് ് അചപക്ഷ്

 മര്പ്ിക്കുന്ന്മുറയഡക്കഡ്15 േിവ ത്തിനകീം്ത ാഴില്്അനുവേിതക്കണ്ട ുണ്ടഡ.് 

4. തതാഴിലില്ലായ്മ  ദെതനം; 

ത ാഴില്് ആവശയതപ്ട്ടു് കഴിഞ്ഞാല്് 15 േിവ ത്തിനകീം് ത ാഴില്്

ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷീം് ത ാഴിലില്ലായ്മ് ചവ നീം് ലഭിക്കാന്് അവകാശമുണ്ടഡ.്്

ത ാഴില്്ആവശയതപ്ട്ട്  യ്യ ി്മു ല്്ആേയതത്ത്30 േിവ ീം്കൂലിയുതട്25% 

(്271കൂലിഗ്പകാരീം 67്രൂപ്75 സപ )  ുകയുീം് ുടര്ന്നഡ 100 േിവ ്ത ാഴില്്്
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പൂര്ത്തിയാകുന്ന ഡ് വതരയുള്ള് േിവ ങ്ങളില്് കൂലിയുതട് 50%(്

271കൂലിഗ്പകാരീം 135്രൂപ്5 സപ )  ുകയുീം്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്ലഭിക്കണീം. 

5. തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വാര്ില്് ആവശയമായ് വിക ന് ഗ്പവൃത്തികള്ക്് കതണ്ടത്തുന്ന ിനഡ്

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ് അവകാശീം് ഉണ്ടഡ.് അയല്ക്കൂട്ട ല്  ര്ച്ചയിലൂതട്

കതണ്ടത്തുന്ന് ഗ്പവൃത്തികള്ക്് ഗ്രാമ ഭയില്് അീംര കാരീം് ചനടുകയുീം്

ത ാഴിലുറപ്ില്് അനുവേന യമായ് ഗ്പവൃത്തിയാതനനഡകില്് നിര്വഹണ്

ഏജന് ി് ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തികള്ക്് മുന്രണനാ് ഗ്കമത്തില്് തഷ്ല്ഫഡ്് ഓഫഡ്

ചഗ്പാജകഡറ്റില്്ഉള്ക്തപ്ടുചത്തണ്ട ാണഡ. 

6. യാഗ്താ തെലെ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്  ാമ ് സ്ഥലത്തുനിന്നുീം് 5 കിചലാമ റ്റര്്  ുറ്റളവില്്

ത ാഴില്് ലഭിക്കുവാനുള്ള് അവകാശമുണ്ടഡ,് ഗ്പസ്തു  ് പരിധിക്കു് പുറത്തു്്

ത ാഴില്്ത ചയ്യണ്ട് ാഹ രയീം്ഉണ്ടാവുകയാതണങ്കില്്യാ ാ്ബത്തയായി്

കൂലിയുതട്10%  ുക്നിലവിതല്കൂലി്ഗ്പകാരീം് 27 രൂപ 10്സപ ്ഗ്പവൃത്തി്

േിവ ങ്ങളില്് ലഭയമാക്കണീം.ഓചരാ് വാര്ിലുീം് കതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള്

ഗ്പവൃത്തികള്ക്് പൂര്ത്ത കരിച്ച് ചശഷ്ീം് മാഗ് ചമ് വാര്ിനഡ് പുറത്തു്

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്ഗ്പവൃത്തി്അനുവേിക്കാന്്പാടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പെൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലിടങ്ങളില്് ലഭിചക്കണ്ട് അടിസ്ഥാന് ത ൌകരയങ്ങളായ് ഗ്പഥമ്

ശുഗ്ശൂഷ്ാ്  ീംവിധാനങ്ങള്ക്,വിഗ്ശമ്  മയതത്ത്  ണല്്

 ൌകരയീം,കുടിതവള്ളീം,് അപകട്  ാധയ യുള്ള് ഗ്പവൃത്തികളില്്

ഏര്തപ്ടുചമ്പാള്ക്് ുരക്ഷാ് ാമഗ്രികള്ക്്എന്നിവച ാഴിലുറപ്ു്നിയമഗ്പകാരീം്

നിര്വഹണ് ഏജന് ി് വഴി് ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്  ൌജനയമായി്

ലഭയമാചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

8. ദെതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്ഡ് നിയമത്തില്് ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകാരീം് മസ്റ്റര്് ചറാളഡ് കാലാവധി്

കഴിഞ്ഞു് 15 േിവ ത്തിനകീം് ത ാഴിലാളികളുതട് എതക്കൌണ്ടില്് കൂലി്

ലഭിക്കുവാന്്അവകാശമുണ്ടഡ. 

 

9.  പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്ുമായി്ബന്ധതപ്ട്ട്ഏത ങ്കിലുീം്കാരയത്തില്്പരാ ിയുണ്ടാകുന്ന്

പക്ഷീം്ആയ ഡ്ചരഖാമൂലീം്പഞ്ചായത്തില്്പരാ ിതപ്ടാവുന്ന ാണഡ,് ഗ്പസ്തു  ്

പരാ ികള്ക്്  വ കരിച്ചു് ് പരാ ിക്കാരനഡ് സകപ്റ്റു് ര  റ്റഡ്് നല്കുകയുീം്

പരമാവധി് 7് േിവ ്പരിധിക്കുള്ളില്്അചനവഷ്ിച്ചു് പരാ ിക്കാരനഡ് മറുപടി്

നല്ചകണ്ട ാണഡ.് പരാ ികള്ക്് അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള് ചടാള്ക്് ഗ്ഫ ് നമ്പര്്

തപാ ുജനങ്ങള്ക്ക്കഡ് കാണാവുന്ന് ര  ിയില്് പഞ്ചായത്തഡ് ഓഫ  ില്്

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്കണ്ട ുണ്ടഡ്. 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ച ാത ാഴിലുറപ്ഡ് നിയമത്തിതല് ത ക്ഷന്് 17(2) ഗ്പകാരീം് ് ത ാഴിലുറപ്ില്്

ഏതറ്റടുത്ത് ഗ്പവൃത്തികള്ക്്ഓചരാ് 6് മാ ്കാലയളവിലുീംച ാഷ്യല്്ഓിറ്റഡ്്
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നടചത്തണ്ട ുണ്ടഡ.ഏതറ്റടുത്തു് ത യ്ത് ഗ്പവൃത്തികളുതട്  മ്പത്ത കവുീം,്

രുണനിലവാരങ്ങള്ക്്  ീംബന്ധിച്ച ുമായ് വിവരങ്ങളുീം് പദ്ധ ി്

നിര്വഹണവുമായി് ബന്ധതപ്ട്ട് ് കാരയങ്ങളുീം് ച ാഷ്യല്് ഓിറ്റഡ്്

നടത്തുന്ന ില്്പങ്കാളികളാവുന്ന ിനു്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കുീം്ഓചരാ്പൌരനുീം്

അവകാശമുണ്ടഡ. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്ഡ് ചജാലിക്കിതട് ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ് ഏത ങ്കിലുീം്  രത്തിലുള്ള്

അപകടീം്  ീംഭവിച്ചു് ചപാവുകയാതണങ്കില്് ത ാഴിലുറപ്ഡ് നിയമത്തിതല്

തഷ്യൂള്ക്് 2(5)ഗ്പകാരവുീംഅദ്ധയായീം9 തല് പരാമര്ശങ്ങളുതട്

അടിസ്ഥാനത്തിലുീം്  ികില് ാ് ത ലവുകളുതട് ചരഖകള്ക്്  മര്പ്ിക്കുന്ന്

മുറയഡക്കഡ് ് ഗ്പസ്തു  ്  ുക് മുഴുവനുീം് നിര്വഹണ് ഏജന് ി് വഴി്

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്്അനുവേിച്ചു്തകാടുചക്കണ്ട ാണഡ. 

12.പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്; 

ത ാഴിലുറപ്ഡ്നിയമീം്തഷ്യൂള്ക്്22്ഗ്പകാരീം്ഒരു്പദ്ധ ി്ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു്

മുമ്പഡ് പദ്ധ ിതയ് കുറിച്ചുള്ള് മുഴുവന്് കാരയങ്ങളുീം് അ ായ ഡ്് അനുവേിച്ച്

ഗ്പവൃത്തി് േിനങ്ങള്ക്,് ഓചരാ് ത ാഴിലാളിയുീം് ത ചയ്യണ്ട് അളവുകള്ക്,്

രുണനിലവാരീം്ഉറപ്ു്വരുത്തുന്ന ിനുള്ള് ാചങ്ക ിക്അറിവുകള്ക്്എന്നിവ്്്

കൃ യമായി് ത ാഴിലാളികതളയുീം് രുനചഭാക്താക്കതളയുീം്്

ചബാധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടഡ.് അ ിനായി് ബന്ധതപ്ട്ട് നിര്വഹണ്

ഉചേയാരസ്ഥതെയുീം് വാര്ഡ്് തമമ്പര്, ാചങ്ക ിക് വിേഗ്ദര്് എന്നിവരുതട്

 ാന്നിധയത്തില്് ഏത നഡകിലുീം് തപാ ു് ഇടങ്ങളിചലാ,ത ാഴിലിടത്തുവചച്ചാ്

മ റ്റിീംരഡ് വിളിച്ചു് ച ര്ക്കുകയുീം് കാരയങ്ങള്ക്് വിശേ കരിക്കുകയുീം്

പതങ്കടുത്തവരുതട് വിവരങ്ങള്ക്് സ റ്റഡ് യറിയിതല് ചഗ്പാജകഡറ്റഡ് മ റ്റിീംരഡ്

ചപജില്് ചരഖതപ്ടുത്തുകയുീം് ് ത ചയ്യണ്ട ുണ്ടഡ. 

13.െിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓചരാ് വാര്ിതലയുീം് ഗ്പവൃത്തികള്ക്് രുണകരമായ് ര  ിയില്്

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു് ഉറപ്ു് വരുത്തുന്ന ിനുീം് തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനഡ്

ആവശയമായ്നിര്ചേശങ്ങള്ക്്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കുീം്നിര്വഹണ്ഏജന് ിക്കുീം്

നല്കുന്ന ിനുമായി് വാര്ിതല് തപാ ുഗ്പവര്ത്തകതര് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി് ഒരു്

വിജിലന് ഡ്് ആന്ഡ്് ചമാണിട്ടറിീംരഡ് കമറ്റി് ഓചരാ്  ാമ്പത്ത ക് വര്ഷ്വുീം്

ഉണ്ടാചക്കണ്ട ാണഡ.് വാര്ില്് പട്ടിക് ജാ ി് പട്ടിക് വര്ഗ് വിഭാരത്തിതല്

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തകര്് ഉതണ്ടങ്കില്് നിര്ബന്ധമായുീം് ഗ്പസ്തു  ് കമറ്റിയില്്

അീംരങ്ങള്ക്്ആചക്കണ്ട ാണഡ.്ഓചരാ്ഗ്പവൃത്തിയുീം് ന്ദര്ശിച്ചു്്വിലയിരുത്തി്

സ റ്റഡ്്യറിയിതല്വിജിലന് ഡ്്ആന്ഡ്്ചമാണിട്ടറിീംരഡ്കമറ്റി്റിചപ്ാര്ട്ടില്്

ചരഖതപ്ടുത ണ്ട ാണഡ. 

14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  
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ത ാഴിലുറപ്ഡ് ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങള്ക്്ഏത ാരാള്ക്ക്കുീം് ന്ദരഡശിക്കാ്വുന്ന ുീം്

എസ്റ്റിചമറ്റഡ്് ഉള്ക്പ്തട് പരിചശാധിക്കവുന്ന ുമാണഡ.ഗ്പസ്തു  ്

ഗ്പവൃത്തിയിചേലുള്ള് ന്ദര്ശകരുതട്അഭിഗ്പായങ്ങള്ക്്സ റ്റഡ്്യറിയിതല്

 ന്ദര്ശക് കുറിപ്ില്് ചരഖതപ്ടുത്താനുീം് അവകാശമുണ്ടഡ.് അ ുതകാണ്ടഡ്

 തന്ന് എല്ലാ് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളിലുീം് സ റ്റഡ് യറി് നിര്ബന്ധമായുീം്

 ൂക്ഷിക്കണീം. 

15.ദറാ ് ഗാര്ട േിെ ് . 

ത ാഴിലുറപ്ുമായി് ബന്ധതപ്ട്ട് അവകാശങ്ങള്ക്് കടമകള്ക്് എന്നിവയില്്

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ് അവചബാധീം് ഉണ്ടാക്കുന്ന ിനുീം് ത ാഴിലുറപ്ുമായി്

ബന്ധതപ്ട്ട്ഗ്പശ്നങ്ങള്ക്് ര്ച്ച്ത യ്യുന്ന ിനുീം്ചവണ്ടി്വര്ഷ്ത്തില്്്ഒരുേിവ ീം്

നിര്വഹണ് ഏജന് ി് ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ് ക്ലാ ഡ്്  ീംഘടിപ്ിതക്കണ്ട ാണഡ. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് . 

ത ാഴിലുറപ്ഡ് പദ്ധ ിയുതട്  ു ാരയ ് ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനായി്്

ത ാഴിലുറപ്ില്് ഏതറ്റടുത്തു് ത യ്യുന്ന് തപാ ു് ഗ്പവൃത്തികള്ക്്

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു് മുമ്പഡ്് ഗ്പാചേശിക് ഭാഷ്യിലുള്ള് പദ്ധ ി് വിവരങ്ങകഡ്്

അടങ്ങിയ് ചബാര്ഡ്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളില്് തപാ ുജനങ്ങള്ക്ക്കഡ് കാണാ്

വുന്ന്ര  ിയില്്നിര്ബന്ധമായുീം്സ്ഥാപിക്കണീം. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് െിലയിരുത്തലുകള്. 

ത ാഴിലുറപ്ഡ് പദ്ധ ിയില്് ഏതറ്റടുക്കുന്ന് ഗ്പവൃത്തികളുതട് ഫയലുകളില്്

ഉണ്ടായിരിചക്കണ്ട് ഗ്പധാനതപ്ട്ട് 22് ചരഖകതള് കുറിച്ചഡ് വാര്ഷ്ിക് മാസ്റ്റര്്

 ര്ക്കുലറില്്കൃ യമായ്നിര്ചേശങ്ങള്ക്്നല്കുന്നുണ്ടഡ.് 

1.കെര്ട ദപജ് 

ഒരു്ഗ്പവൃത്തിയുതട്അടിസ്ഥാന്വിവരങ്ങള്ക്്ഗ്പവൃത്തി്ഫയലിനഡതറ്കവര്്

ചപജില്് ഉള്ക്തക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നുീം് അ ിനായി് ഗ്പച യക് മാ ൃകയുീം്്

മാസ്റ്റര്് ര്ക്കുലറില്്നിര്ചേശിക്കുന്നുണ്ടഡ.് 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില്് ഉള്ക്തക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള് ചരഖകളുതട് ചപരുീം് ചപജഡ് നമ്പരുീം്

ചരഖതപ്ടുത്തിയ്ത ക്കഡ്്ലിസ്റ്റഡ്ഫയലിലഡ് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ,്അ ിനായി്

ഗ്പച യക്മാ ൃകയുീം്്മാസ്റ്റര്് ര്ക്കുലറില്്നിര്ചേശിക്കുന്നുണ്ടഡ. 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-് 

ഏതറ്റടുക്കുന്ന് ഗ്പവൃത്തികള്ക്് ആക്ഷന്് പ്ലാനില്് ഉള്ക്തപ്ട്ട ുീം് തഷ്ല്ഫഡ്്

ഓഫഡ് ചഗ്പാജകഡറ്റില്മുന്രണനാ് ഗ്കമത്തില്് ഉള്ള ുമായിരിക്കണ്

തമന്നുണ്ടഡ,ഗ്പസ്തു  ്ഗ്പവൃത്തി്തഷ്ല്ഫഡ്്ഓഫഡ്ചഗ്പാജകഡറ്റില്്ഉള്ക്തപ്ടുന്ന് 
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4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്് 

 ാധാരണക്കാരായ് ഏത ാരാള്ക്ക്കുീം് മനസ്സിലാകുന്ന് ര  ിയില്്

ഗ്പാചേശിക് ഭാഷ്യിലുള്ള് എസ്ടിതമറ്റഡ്് ഫയലിലുീം് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലത്തുീം്

ലഭയമാചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

5. ാദങ്കതികാനുമതി-് 

ഓചരാ് ഗ്പവൃത്തിക്കുീം് ഗ്പച യകീം്  യ്യാറാക്കുന്ന് എസ്റ്റിചമറ്റഡ്്  ാചങ്ക ിക്

വിേഗ്ധര്് അടങ്ങുന്ന് കമറ്റിപരിചശാധിച്ചഡ് അീംര കാരീം് ലഭിച്ചാല്് മാഗ് ചമ്

ഗ്പവൃത്തിക്കഡ് അനുമ ി് നല്കാവൂ,് ആയ ിനഡതറ് ചകാപ്ി് ഫയലില്്

 ൂക്ഷിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

6.ഭരണാനുമതി-് 

ഓചരാ് ഗ്പവൃത്തിക്കുീം് ഗ്പച യകീം്  യ്യാറാക്കുന്ന് എസ്റ്റിചമറ്റഡ്് പരിചശാധിച്ചഡ്

ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്കഡ് ഭരണ മി ിയുതട് അീംര കാരീം് ലഭിച്ചാല്്

മാഗ് ചമ് ഗ്പവൃത്തിക്കഡ് അനുമ ി് നല്കാവൂ,് ആയ ിനഡതറ് ചകാപ്ി്

ഫയലില്് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

7.കണ്െര്ടജന് ്  െിെരങ്ങള്- 

 ര്ക്കാരിനഡതറ് ഏത നഡകിലുീം് വകുപ്ുകളുതട(വനീം് വകുപ്ഡ,കൃഷ്ി്

വകുപ്ഡ,മൃര്  ീംരക്ഷണ് വകുപ്ഡ്് ...)് പദ്ധ ികള്ക്് ത ാഴിലുറപ്ഡ്

പദ്ധ ിചയാതടാപ്ീം്  ീംചയാജിച്ചഡ് നടപ്ാക്കുകയാതണങ്കില്് ആയ ിനഡതറ്

ചരഖകള്ക്്ഫയലില്് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ- 

ത ാഴില്്ആവശയതപ്ട്ടു്തകാണ്ടഡ്്വയക്തിര മാചയാ്ഗ്രൂപ്ാചയാ്അചപക്ഷ്

 മര്പ്ിക്കുന്ന ിനു് മാസ്റ്റര്്  ര്ക്കുലറില്് ഗ്പച യക് മാ ൃകയിലുള്ള്

അചപക്ഷാ്ചഫാറീം്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്ലഭയമാക്കാന്്നിര്ചേശിക്കുന്നുണ്ടഡ.്

ഇ ഡ് ഗ്പകാരീം്കുറഞ്ഞ ഡ് 14് േിവ ീം്  ുടര്ച്ചയായി് ചജാലി് ത യ്യുന്ന ിനഡ്

അചപക്ഷ് നല്ചകണ്ട ുണ്ടഡ,് ചജാലി് ആവശയമുള്ള് കാലയളവിതല്്

  യ്യ ികള്ക്്്ഉള്ക്പ്തട്ഇ ില്്്ചരഖതപ്ടുത്തി്നല്കുകയാണഡ്ചവണ്ട ഡ്് 

9.െര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് 

അചപക്ഷ് ലഭിക്കുന്ന് മുറയഡക്കഡ് ് ആവശയതപ്ട്ട്   യ്യ ികളില്്  തന്ന്

ത ാഴിലാളികതള് മുന്രണനാ് ഗ്കമത്തിലുള്ള് ഗ്പവൃത്തികളില്്

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുകയുീം് മസ്റ്റര്് ചറാളഡ്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള്

നടപടികള്ക്ക്കഡശുപാര്ശ് ത യ്യുകയുീം് ചവണീം.് ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തിയില്്



23 

 

ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്കഡ് ഈ് ലിസ്റ്റിനഡതറ് അടിസ്ഥാനത്തില്് മുന്കൂട്ടി്വിവരങ്ങള്ക്്

നല്കുകയുീം്ചവണീം. 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓചരാ് ഗ്പവൃത്തിയിചലക്കുീം് പഞ്ചായത്തില്് നിന്നുീം് നിര്ചേശിച്ചവരുതട്്

ചപരഡ്വിവരങ്ങള്ക്്ഉള്ക്തപ്ടുത്തി്ചലാക്കഡ്്ചഗ്പാഗ്രാീം്ഓഫ  ില്്നിന്നുമാണഡ്്

ചഗ്പാഗ്രാീം് ഓഫ  ര്്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തിയ് മസ്റ്റര്് ചറാള്ക്് ചകാപ്ി്

പഞ്ചായത്തില്് എത്തിക്കുന്ന ഡ.് പഞ്ചായത്തില്് നിന്നുീം് നിര്വഹണ്

ഉചേയാരസ്ഥന്്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന് മുറയഡക്കഡ് ഓചരാ് ഗ്പവൃത്തിക്കുീം്

 ുമ ലതപ്ടുത്തിയ്ചമറ്റഡ്മാര്ക്കഡ്മസ്റ്റര്്ചറാള്ക്്സകമാറാവുന്ന ാണഡ.്മസ്റ്റര്്

ചറാളഡ്ഗ്പകാരീം്അനുവേിച്ച്  യ്യ ികളില്്മാഗ് ചമ്ഗ്പസ്തു  ്ഗ്പവൃത്തിയില്്

ഏര്തപ്ട്ടഡ് ് അ ാ ഡ് േിവ തത്ത് ഒപ്ുകള്ക്് ഓചരാ് ത ാഴിലാളിയുതടയുീം്

ചപരിനു് ചനതരയുള്ള് കളങ്ങളില്് ചരഖതപ്ടുത്താവൂ.് ഓചരാ് േിവ വുീം്

പണി് ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു് മുമ്പുീം് പണി് പൂര്ത്തിയായ് ചശഷ്വുീം് ഓചരാ്

ഒപ്ുകള്ക്് നിര്ബന്ധമായുീം് ത ാഴിലാളികള്ക്്

ചരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടഡ.ചജാലിയില്് ഹാജരാവാത്തവരുതട് കളങ്ങള്ക്്

ചജാലി് ആരീംഭിചക്കണ്ട്  മയീം് കഴിഞ്ഞ് ഉടതന്  ുവന്ന് മഷ്ിയുള്ള്

ചപനതകാണ്ടഡ് അവധി് ചരഖതപ്ടുത്തുകയുീം് ത യ്യണീം.് ആഴ്ചാവ ാനീം്

ഓചരാ്ത ാഴിലാളിയുതടയുീം്ഹാജര്്ഗ്പകാരമുള്ള് ുകകള്ക്്ചരഖതപ്ടുത്തി്

അവതര്ചബാധയതപ്ടുത്തി്മസ്റ്റര്്ചറാളിതല്്അവ ാനതത്ത്കളത്തില്്ഒപ്ഡ്

വാങ്ങിതക്കണ്ടാ ാണഡ.് ുടര്ന്നഡ്മസ്റ്റര്്ചറാള്ക്് ാക്ഷയതപ്ടുത്തി്നിര്വഹണ്

ഉചേയാരസ്ഥര്ക്കഡ് 2 േിവ ത്തിനകീം് സകമാചറണ്ടാ ാണഡ.ഗ്പവൃത്തി്

സ്ഥലത്തഡ് മാസ്റ്റര്് ചറാളഡ്  ൂക്ഷിക്കാന്്  ുമ ലയുള്ള ഡ് ചമറ്റിനാണഡ.് മസ്റ്റര്്

ചറാളഡ് പണത്തിനു്  ുല്ലയമായ് ചരഖയാണഡ് ,അ ുതകാണ്ടു തന്ന് അ ില്്

ഏത ങ്കിലുീം് രത്തിലുള്ള്തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്ക്്പാടില്ലാത്ത ാണഡ. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്ക് - 

ത ാഴിലുറപ്ില്് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി് ത യ്യുന്ന് ഓചരാ് ഗ്പവൃത്തിയുീം്

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു് മുമ്പഡ്  തന്ന്ആവശയമായി്വരുന്ന് ഗ്പവൃത്തികളുതട്

ഗ്പാഥമിക് അളവുകള്ക്്  ാചങ്ക ിക് വിേഗ്ധര്് തമഷ്ര്തമനഡറഡ് ബുക്കില്്

ചരഖതപ്ടുത്തണീം,്  ുടര്ന്നഡ് ഗ്പവൃത്തിയുതട് ഓചരാ് മസ്റ്റര്് ചറാള്ക്്

കാലാവധിയുീം് പൂര്ത്തിയാകുന്ന് മുറയഡക്കഡ് ത യ്ത് ഗ്പവൃത്തികളുതട്

അളവുകള്ക്്ചരഖതപ്ടുത്തി്അ ഡ്ഗ്പകാരമുള്ള്കൂലി്ലഭയമാക്കു 

ന്ന ിനുള്ള്  ുടര്് നടപടിക്കഡ്  മര്പ്ിചക്കണ്ട ാണഡ് ,ചരഖതപ്ടുത്തുന്ന്

ഓചരാ് അളവുകളുീം്  ാചങ്ക ിക് വിഭാരത്തിതല്  തന്ന് ഉയര്ന്ന്

 സ്തികയിലുള്ള് ഉചേയാരസ്ഥര്്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തുകയുീം് അ ഡ് ഗ്പകാരീം്

 യ്യാറാക്കുന്ന്ബില്ലുകള്ക്്പഞ്ചായത്തഡ്ത ഗ്കട്ടറി,ഗ്പ ിണ്ടഡ്എന്നിവരുതട്

 ുമ ലയുള്ളവര്് ാക്ഷയതപ്ടുത്തുകയുീം്ത ചയ്യണ്ട ാണഡ. 
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12.തമറ്ീരിയല് ൊങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 

ത ാഴിലുറപ്ില്് ഏതറ്റടുത്തു് ത യ്യുന്ന് ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്കഡ് ആവശയമായ്

 ാധന്  ാമഗ്രികള്ക്് വാങ്ങുന്ന ുമായി് ബന്ധതപ്ട്ട്   രുമാനങ്ങള്ക്്

എടുക്കുന്ന ിനു് പഞ്ചായത്തഡ്  ലത്തില്് തമറ്റിരിയല്് ചഗ്പാകയൂര്തമനഡറ്റഡ്്

കമറ്റി് രൂപ കരിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ,്  ാധനങ്ങള്ക്് ആവശയമായി് വരുന്ന്

ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്കഡ് ഗ്പസ്തു  ് കമറ്റി് നല്കുന്ന് അനുമ ിയുതട് ചകാപ്ി്

അ ാ ഡ് ഫയലുകളില്്  ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. ിറ്റി ണ്് ഇന്ഫര്ചമഷ്ന്്

ചബാര്ഡ്് വാങ്ങു ിനുള്ള്   രുമാനങ്ങളുതട് ചകാപ്ി് ് ഉള്ക്പ്തട്്

ആവശയമുണ്ടഡ. 

13.പാ്ക്കരാര്ട, മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര ീതുകള്. 

ത ാഴിലുറപ്ഡ്്പദ്ധ ി് ഗ്പകാരീം് ് വകാരയ്വയക്തികളുതട്ഭൂമി്പാട്ടത്തിനു്

ഏതറ്റടുത്തഡ്ഗ്പവൃത്തികള്ക്്ത യ്യുകയാതണങ്കില്,്സ്ഥലീം്ഉടമകളുമകള്ക്ക്കഡ്്

പാട്ടത്തുക്നല്കിചയാ്/തജ്എല്്ജി്ഗ്രൂപ്ുകള്ക്ക്കഡ്ലഭിക്കുന്ന്ലാഭവിഹി ീം്

നല്കിചയാ്/ ൌജനയമാചയാ്്കൃ യമായ്കാലയളവിചലക്കഡ്അവര്്സ്ഥലീം്

വിട്ടുനല്കുീം് എന്ന ിനഡ് ചരഖാമൂലീം് ഉറപ്ു് ലഭിച്ചാല്് മാഗ് തമ് ഗ്പസ്തു  ്

പറമ്പില്് ത ാഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള് ഗ്പവൃത്തികള്ക്് അനുവേിക്കാന്്

പാടുള്ളൂ.് തജ് എല്് ജി് ഗ്രൂപ്ുകള്ക്ക്കഡ് കൃഷ്ി് ഗ്പവൃത്തി് ഉള്ക്പ്തട്

ഏതറ്റടുക്കുചമ്പാള്ക്്ഗ്പസ്തു  ്ചരഖകള്ക്്നിര്ബന്ധമാണഡ. 

 വകാരയ്വയക്തികളുതടചയാതപാ ുഭൂമിയിചലാ്്പദ്ധ ി്നടപ്ാക്കുചമ്പാള്ക്്്

ആസ്തികളുതട് േ ര്ഘ് കാല്  ീംരക്ഷണീം് ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനായി്

ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട് ്  മ ് പഗ് ീം,നികു ി് ര    ുകള്ക്് എന്നിവ്

ഫയലില്് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. 

14.ദെജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓചരാ്മസ്റ്റര്്ചറാള്ക്് ഗ്പകാരവുീം്പണി്പൂര്ത്തിയാകുന്ന്മുറയഡക്കഡ് ഗ്പസ്തു  ്

മസ്റ്റര്് ചറാളില്് പണി് ത യ്ത് ഓചരാ് ത ാഴിലാളിയുതടയുീം് ഗ്പവൃത്തി്

േിവ ങ്ങള്ക്ക്കഡ് ് അനു ൃ മായ് ചവ ന ിനുള്ള് ലിസ്റ്റഡ്

 യ്യാറാചക്കണ്ട ുണ്ടഡ.് അ ുചപാതല്  തന്ന്  ാധന്  ാമഗ്രികള്ക്്

ഉപചയാരിക്കുകയാതണങ്കില്് അ ിനഡതറ് ബില്് ഗ്പകാരമുള്ള്  ുകയഡക്കുീം്

ചവജഡ്്ലിസ്റ്റഡ് യ്യാറാക്കി്ഗ്പസ്തു  ്ചവജഡ്്ലിസ്റ്റിനഡതറ്ചകാപ്ിഅ ാ ഡ്ഗ്പവൃത്തി്

ഫയലില്് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

 യ്യാറാക്കിയ് ചവജഡ്് ലിസ്റ്റഡ് ഗ്പകാരീം് ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കുീം,് ചമറ്റ രിയല്്

തവണ്ടരഡമാര്ക്കുീം് അവരുതട് ബാങ്കഡ് ് അക്കൌണ്ടഡ്കളിചലക്കഡ് പണീം്

അനുവേിച്ചാല്് അ ിനുള്ള് ചരഖയായ് ഫണ്ടഡ് ഗ്ടനഡ ര്് ഓര്ര്്

ചകാപ്ിഅ ാ ഡ്ഗ്പവൃത്തി്ഫയലില്് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. 
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16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

ത ാഴിലുറപ്ില്് ഒരു് ഗ്പവൃത്തി് ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു് മുമ്പുീം് ഗ്പവൃത്തി്

നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുചമ്പാഴുീം് പൂര്ത്തിയായ് ചശഷ്വുീം് ഉള്ള് ഓചരാ്

ചഫാചട്ടാകള്ക്് നിര്ബന്ധമായുീം് എടുത്തു്  ൂക്ഷിക്കുകയുീം് ഫയലില്്

ചകാപ്ികള്ക്്തവക്കുകയുീം്ചവണീം. 

17.ഗ്പെൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓചരാ് ഗ്പവൃത്തിയുീം് ശരിയായ് ര  ിയില്് പൂര്ത്ത കരിക്കുന്ന് മുറയഡക്കഡ്

മുഴുവന്് ത ലവുകളുീം് ചരഖതപ്ടുത്തി് ഗ്പവൃത്തി് പൂര്ത്ത കരിച്ചു് എന്നഡ്്

അനഡര കരിച്ചുതകാണ്ടുള്ള്  ാക്ഷയപഗ് ീം് ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തിയുതട്

ഫയലില്് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ാഴിലുറപ്ഡ്ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്കഡ്ഏത ങ്കിലുീം് ാധന്ഘടകങ്ങള്ക്്വിലയഡക്കഡ്

വാങ്ങി്ഉപചയാരിക്കുകയാതണങ്കില്്ആയ ിനഡതറ്വൌച്ചറുകള്ക്്ബില്ലുകള്ക്്

എന്നിവ്അീംര കരിച്ചു്ഫയലില്് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓചരാ് മസ്റ്റര്് ചറാളുീം് ലഭയമാകുന്ന് മുറയഡക്കഡ് ഗ്പവൃത്തി് ആരീംഭിച്ച്

  യ്യ ി,അവ ാനിച്ച്  യ്യ ി് ,ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലത്തഡ്നിന്നഡ്പഞ്ചായത്തില്്

 ിരിതക് ലഭിച്ച്   യ്യ ി,ാറ്റ് എന്ഗ്ടി് ത യ്ത്   യ്യ ി,് ത ഗ്കട്ടറി്

,ഗ്പ ിനഡറഡ്്എന്നിവര്്അീംര കരിച്ചഡ്കൂലിക്കഡ്അനുമ ി്നല്കിയ്  യ്യ ി്

എന്നിവ് ഒപ്ുകള്ക്്  ഹി ീം് ചരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു് ചവണ്ടിയുള്ള് സ്ലിപഡ്

ആണി ഡ.് ്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്യഥാ മയീം്കൂലി്ലഭയമാക്കുന്ന ില്്വ ഴ്ച്

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില്് എവിതട് തവച്ചാതണന്നഡ് മന ിലാകുന്ന ിനു്

 ാധിക്കുന്ന് ര  ിയിലാണഡ് ് ഈ് ചരഖയിതല് വിവരങ്ങള്ക്്

ഗ്കമ കരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിചക്കഷ്ന്്ഉപചയാരിച്ചഡ്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളുതട്അക്ഷാീംശീം്

ചരഖാീംശീം് എന്നിവ് ചരഖതപ്ടുത്തിതക്കാണ്ടുള്ള് ചഫാചട്ടാകള്ക്് ഓചരാ്

ഗ്പവൃത്തിക്കുീം് ആവശയമാണഡ്,് ഇ ിനഡതറ് ചകാപ്ി് ഫയലില്്

 ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  
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ഗ്പവൃത്തികള്ക്് ഓിറ്റിനു് വിചധയമാക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില്് ഗ്പസ്തു  ്

ഗ്പവൃത്തിയുതട്വിലയിരുത്തല്്വിവരങ്ങള്ക്്ഉള്ക്തക്കാള്ളുന്ന്ഭാരീം്ചകാപ്ി്

എടുത്തു്ഫയലില്് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. 

22.ല റ്് ഡയറി. 

മാസ്റ്റര്്  ര്ക്കുലര്് ഗ്പകാരീം് ഉള്ള് 22് ചരഖകളില്്  ീംസ്ഥാന്  ര്ക്കാര്്

നിര്ചേശിക്കുന്ന്  ുഗ്പധാന് ചരഖയാണഡ് സ റ്റഡ് യറി.് പദ്ധ ിയുതട്

 ു ാരയ ,ത ാഴിലാളികളുതട് അവകാശങ്ങള്ക്,്  ാമൂഹയ്

പങ്കാളിത്തീം,പദ്ധ ി് ആരീംഭ് മ റ്റിീംരഡ,് ത ാഴിലിടങ്ങളിതല് അപകടങ്ങള്ക്്

 ീംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്ക്് ,വിജിലന് ഡ്് ആന്ഡ്് ചമാണിട്ടറിീംരഡ് കമറ്റി്

റിചപ്ാര്ട്ടഡ്,്  ന്ദര്ശക് കുറിപ്ുകള്ക്്  ുടങ്ങിയവ് ചരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം്

ത ാഴിലിടങ്ങളിതല് അടിസ്ഥാന് ത ൌകരയങ്ങള്ക്് , ിറ്റി ണ്്

ഇന്ഫര്ചമഷ്ന്് ചബാര്ഡ്് എന്നിവ് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളില്് ഉറപ്ു്

വരുത്തുന്നുണ്ടഡ് എന്ന ിനുമുള്ള് ആധികാരിക് ചരഖകൂടിയാണഡ് സ റ്റഡ്

യറി. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ാഴിലുറപ്ഡ് അനുബന്ധ് വിവരങ്ങള്ക്്  ൂക്ഷിക്കുന്ന ിനഡ് ഏഴഡ് രജിസ്റ്ററുകള്ക്്

പഞ്ചായത്തുകളില്്ഉണ്ടാവണതമന്നു്നിര്ചേശിക്കുന്നുണ്ടഡ. 

1. തതാഴില് കാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴില്്കാര്ിനുള്ള്അചപക്ഷ,കാര്ഡ്്അനുവേിച്ച്വിവരങ്ങള്ക്്എന്നിവ്

ചരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള്രജിസ്റ്റര്്ആണി ഡ,്ഗ്പസ്തു  ്വിവരങ്ങള്ക്്യഥാ മയീം്

ചരഖതപ്ടുത്തി് ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ.് 

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴിലുറപ്ുമായി് ബന്ധതപ്ട്ട് ഗ്രാമ ഭകള്ക്് ,ചയാരങ്ങള്ക്്  ുടങ്ങിയവ്

ചരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനഡ് വാര്ഡ്്  ലത്തില്് ഗ്പച യക് ഗ്രാമ ഭാ് രജിസ്റ്റര്്

 ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ത ാഴില്് ആവശയതപ്ട്ടു് ലഭിക്കുന്ന് അചപക്ഷകളുതട് വിവരങ്ങളുീം്

അ ുഗ്പകാരീം്അവര്ക്കഡ്ത ാഴില്്അനുവേിച്ച ിനഡതറ്വിവരങ്ങളുീം്്ഗ്പസ്തു  ്

രജിസ്റ്ററില്്ചരഖതപ്ടുത്തി്തവചക്കണ്ട ാണഡ 

4. ഗ്പെൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴിലുറപ്ില്് നടപ്ിലാക്കുന്ന് ഗ്പവൃത്തികളുതട് വിവരങ്ങള്ക്് യഥാ മയീം്

ഗ്പസ്തു  ്രജിസ്റ്ററില്്ചരഖതപ്ടുത ണ്ടാ ാണഡ. 
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5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

ത ാഴിലുറപ്ഡ് പദ്ധ ിയിലൂതട്  ൃഷ്ഡട്ടിച്ചിട്ടുള്ള് ആസ്തികള്ക്്  ീംബന്ധിച്ച്

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട്  വഭാവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന് കാലയളവഡ്

 ുടങ്ങിയവ്്ഗ്പസ്തു  ്രജിസ്റ്ററില്്ചരഖതപ്ടുത ണ്ടാ ാണഡ. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴിലുറപ്ഡ് പദ്ധ ിയുമായി് ബന്ധതപ്ട്ട് ഏ ു് പരാ ിയുീം്

വാക്കാചലാ,ചരഖാമൂലചമാ് ലഭിക്കുകയാതണങ്കില്് നിര്വഹണ് ഏജന് ി്

പരാ ി് രജിസ്റ്ററില്് ചരഖതപ്ടുത്തുകയുീം്നിര്ബന്ധമായുീം്സകപ്റ്റു് ര   ഡ്

പരാ ിക്കാരനഡ് നല്കുകയുീം് ചവണീം് .് പരാ ിയുതട്  ുടര്നടപടികളുീം്

കൃ യമായി് രജിസ്റ്ററില്് ചരഖതപ്ടുത ണ്ടഡ ാണഡ.ഓചരാ്  ാമ്പത്തിക്

വര്ഷ്വുീം് രജിസ്റ്റര്് ചക്ലാ ഡ് ത യ്തു്  ഡഗ്കട്ടരി്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തുകയുീം്  ുടര്്

കാലയളവിചലക്കഡ്അീംര കരിക്കുകയുീം്ചവണ്ട ാണഡ. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ാഴിലുറപ്ില്് ഏതറ്റടുക്കുന്ന് ഗ്പവൃത്തികളുതട് ഭാരമായി് വരുന്ന്  ാധന്

 ാമഗ്രികളുതട് വാങ്ങല്്   രുമാനീം,ഉപചയാരീം,ന ക്കിയിരിപ്ഡ,ത ലവുകള്ക്്

എന്നിവ്  ീംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്ക്് മുഴുവനുീം് ഗ്പസ്തു  ് രജിസ്റ്ററില്്

ചരഖതപ്ടുചത്തണ്ട ാണഡ. 

നിര്ടദേശങ്ങള്. 

• ത ാഴിലുറപ്ഡ് പദ്ധ ിയുതട്  ു ാരയ ് ഉറപ്ു് വരുത്തുന്ന ിനഡ് ഗ്പവൃത്തി്

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു് മുമ്പഡ് പദ്ധ ി് വിവരങ്ങള്ക്് അടങ്ങിയ് ഗ്പാചേശിക്

ഭാഷ്യിലുള്ള്  ിറ്റി ണ്് ഇന്ഫര്ചമഷ്ന്് ചബാര്ഡ്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലത്തഡ്

സ്ഥാപിചക്കണ്ട ാണഡ. 

• ഗ്പാചേശിക്ഭാഷ്യിലുള്ള്എസ്റ്റിചമറ്റഡ്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളില്്ലഭയമാക്കണീം. 

• മാസ്റ്റര്്  ര്ക്കുലര്് ഗ്പകാരീം് നിര്ചേശിക്കുന്ന് ചരഖകള്ക്് ഫയലില്്

 ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. 

• രജിസ്റ്ററുകള്ക്് കാലാനു ൃ മായി് വിവരങ്ങള്ക്് ചരഖതപ്ടുത്തി്

 ൂക്ഷിചക്കണ്ട ാണഡ. 

• മാസ്റ്റര്് ര്ക്കുലര്്ഗ്പകാരമുള്ള്ത ാഴില്്അചപക്ഷാ്ചഫാറീം്ത ൌജനയമായി്

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്ലഭയമാക്കണീം. 

• ത ാഴില്് അചപക്ഷകള്ക്് ഗ്ഫണ്ടഡ്് ഓഫ  ില്്  വ കരിക്കുകയുീം് ആയ ിനു്

സകപ്റ്റഡ്ര   ഡ്നല്കുകയുീം്ചവണ്ട ാണഡ്. 

• പദ്ധ ിയുതട് ശരിയായ് ര  ിയിലുള്ള് നടത്തിപ്ിനഡ് വിജിലന് ഡ്് ആന്ഡ്്

ചമാണിട്ടറിീംരഡ് കമറ്റി് ഇടതപടലുകള്ക്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളില്്

ഉണ്ടാചവണ്ട ുണ്ടഡ. 
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• ത ാഴിലുപ്ില്് ഏതറ്റടുക്കുന്ന് ഗ്പവൃത്തികളുതട് ് ആസ്തികള്ക്് േ ര്ഘകാല്

നിലനില്പ്ിനഡ് ്ആവശയമായ് ാചങ്ക ിക്നിര്ചേശങ്ങള്ക്്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കഡ്

ഓവര്  യര്മാര്് നല്ചകണ്ട ുീം് പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്നഡ് ് ഉറപ്ു്

വരുതത്തണ്ട ുമാണഡ. 

• മസ്റ്റര്് ചറാളില്് ഗ്പസ്തു  ് ഗ്പവൃത്തിയുതട് അളവുകള്ക്് ചരഖതപ്ടുത്തുന്ന്

എീം.ബുക്കിനഡതറ്നമ്പര്്ചരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ാണഡ. 

• മസ്റ്റര്് ചറാളിലുീം് മറ്റു് ത ാഴിലുറപ്ഡ് അനുബന്ധ് ചരഖകളിലുീം്്

 ാക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന് ഉചേയാരസ്ഥര്്   യ്യ ി് കൂടി് ചരഖതപ്ടുത്തുവാന്്

ഗ്ശദ്ധിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

• ത ാഴിലിടങ്ങളില്് ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്്  ീംവിധാനങ്ങള്ക്് ്  ണല്്

 ൌകരയീം, ുരക്ഷാ് ഉപകരണങ്ങള്ക്് എന്നിവ് ഉറപ്ു് വരുത്താന്് നിര്വഹണ്്

ഏജന് ി്ഗ്ശദ്ധിചക്കണ്ട ുണ്ടഡ. 

• എീം.ബുക്കില്് ഓചരാ് ഗ്പവൃത്തിയുീം് ത യ്ത് സ്ഥലവുീം് അളവുകളുീം്

ചരഖതപ്ടുചത്തണ്ട ാണഡ.് 

• പദ്ധ ി്ആരീംഭ്മ റ്റിീംരഡ്കൃ യമായി്നടചത്തണ്ട ാണഡ. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ത ാഴിലിടങ്ങളില്് മയകൃ യ ്പാലിക്കുക. 

➢ ചഗ്പാജകഡറ്റഡ്് മ റ്റിീംരഡ,് ത ാഴിലുറപ്ഡ് ഗ്രാമ ഭകള്ക്,ച ാഷ്യല്് ഓിറ്റഡ്്

ഗ്രാമ ഭകള്ക്്എന്നിവയില്്പതങ്കടുക്കുക. 

➢ ഏല്പ്ിക്കുന്ന്ചജാലികള്ക്്കൃ യ ചയാതട്പൂര്ത്ത കരിക്കുക. 

➢ േിവ വുീം് ത ാഴില്് ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു് മുമ്പുീം് പണി്

പൂര്ത്തിയായചശഷ്വുീം് മസ്റ്റര്് ചറാളില്് ് ഒപ്ുകള്ക്്

ചരഖതപ്ടുത്തുക, ുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയില് അെതരിപ്പിച്ചദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള െര്ടച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

താതഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

 പടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15 ച ാലക്കരി .ച ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്

ഗ്രാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

 

• തതാഴിൽ കാർഡ് ച ാചടാ ഉൾതെതട തികച്ുും  ൗജനയമായി 

ലഭയമാക്കുക. 

 

• തതാഴിൽ അചപക്ഷകൾ പഞ്ചായത്തിന്തെ ഗ് ണ്ട് ഓ ീ ിൽ 

 വീകരിച്് കകെറ്്റ ര ീത് നൽകുക. 

 

• ഗ്പവർത്തി നടെിലാക്കുന്ന ഓചരാ സ്ഥലവുും ഗ്പവർത്തികളുും 

അളവുകളുും എും ബുക്കിൽ ചരഖതെടുത്തുക. 

 

• ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുന്നതിൽ തതാഴിലാളികൾ, വാർഡ് 

തമമ്പർ,നാടുകാർ ഉൾതെതടയുള്ളവരുതട ഇടതപടലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. 

 

• ചജാലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവിശ്യമായ അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ 

ആയ തണൽ,കുടിതവള്ളും,  സ്്റ്റ എയ്ഡ് ചബാക്സ് എന്നിവ 

തതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാക്കുക. 

 

• V M C അുംരങ്ങൾ പദ്ധതി വിലയിരുത്തുകയുും അവശ്യമായ 

നിർചേശ്ങ്ങൾ തതാഴിലാളികൾക്കുും പഞ്ചായത്തിനുും നൽകുക. 

 

• വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള ചരഖകൾ  യലിൽ 

 ൂക്ഷിക്കുക. 

 

• രജിസ്റ്റെുകൾ കാലാനു ൃതമായി പുതുക്കുക . 
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• മസ്റ്റർ ചൊളിൽ ഒെിട ചശ്ഷ്ും മാഗ്തും ചജാലി ആരുംഭിക്കുക. 

 

• പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര്  നടത്തുക. 

 

• ജനകീയ എസ്റ്റിചമറ്്റ  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കുക. 

 

•  ിറ്റി ൺ ഇൻച ാർചമഷ്ൻ ചബാർഡ ്ഓചരാ ഗ്പവർത്തിയിതട 

ആരുംഭത്തിലു൦ സ്ഥാപിക്കുക.സ്ഥാപിച് സ്ഥലങ്ങൾ കൃതയമായി  

 യലിൽ ചരഖതെടുത്തുക. 

 

• ചരാസ്ഗർ ദിവ ും വർഷ്ത്തിൽ ഒരു ദിവ ും ആച ാഷ്ിക്കാൻ 

തീരുമാനിച്ു. 

 

• പുതിയ തതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കാത്തവർ ഗ്രാമ ഭയിൽ തവച്് 

തതന്ന അചപക്ഷ എഴുതി A E ക്ക് നൽകി. 

 

•  സ്്റ്റ എയ്ഡ് ചബാക്സ്,തണൽ,കുടിതവള്ളും ഇവ ലഭിക്കാനുള്ള 

അചപക്ഷയുും എഴുതി നൽകി. 

 

  യ്യ ി: 04/03/2020                      

സ്ഥലീം: പടിയൂര്് 

അദ്ധയക്ഷ 

 ങ്കമണി. 


