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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്്്  

വാര്ഡ് - 1 , ആടാാംപാറ 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് : പയ്യാവൂർ 

ദലാക്ക് : ഇരിക്കൂർ 

കണ്ണൂര് ജില്ല . 

ഗ്രാമസഭ തിയ്യതി: 22/11/2019.    

സമയാം: 11.00 am 

 സ്ഥലാം: വയയാജന സാംരമ ഹാൾ,  ചന്ദനക്കാാംപാറ.                  

 

                                                         യ്യാറാക്കിയ ് , 

    സ ോഷ്യല്  ഓഡിറ്്  ട ീം 

                                                                                                                                    ഇരിക്കൂർ സലോക്്  

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്്  നിയമീം –സ ോഷ്യല്ഓഡിറ്്  

ത ോസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

 

         2005  പ്തീംബര് 5 ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണ് മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലുറപ്് പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്ന ്.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്് 100 േിവ ീം അവിേഗ്ദ്ധ 

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

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

പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണീം,  ്ഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ ലേ് ഷ്യീം 

തവക്ുന്നു. 

        ത ോഴിലുറപ്്  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 

മോ  േോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്ന ് സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്് 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്ുേയോണ് ലേ് ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ി നിര്വഹണവുീം,ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് ലഭിസക്ണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിന്തറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിസപ്ോര്ട്ട്  യ്യോറോക്ുേയുീം 

തെയ്യുന്നു,  ുടര്ന്ന് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു സെര്ത്ത്   ഓഡിറ്്    റിസപ്ോര്ട്ട് 

അവ രിപ്ിക്ുേയുീം റിസപ്ോര്ട്ടിസേല് െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിന് ആവശയമോയ  ുടര്നടപടിേള്ക് നിര്സേശിക്ുേയുീം നടപ്ിലോക്ു 

േയുീം തെസയ്യണ്ട ുണ്ട്. 

വോര്ഡിതല 2018-19  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്ത്തിതല ഒേ്സടോബര് മു ല് മോര്ച്്ച 

വതരയുള്ള േോലയളവില് നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണ് സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്ിയിട്ടു ള്ള ്. ഇ ിന്തറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്ത് ഓഫ  ില് 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, 

വോര്ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദര്ശിച്്ച വിലയിരുത്തല്, പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്ള്ക്, വോര്ഡിതല വിവിധ 

സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്ുന്നവര് ത ോഴിലുറപ്്  ത ോഴിലോളിേള്ക് 

എന്നിവരുമോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണ് 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്്  േരട്   റിസപ്ോര്ട്ട്  യ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ള ്. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോര്ട്ട് ഗ്ഗോമ ഭയുതട െര്ച്ചയ്ക്ുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി 

 മര്പ്ിക്ുന്നു. 
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                                                                  പയ്യാവൂർ  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : േണ്ണൂര്      

സലോക് ് :        ഇരിക്കൂർ   

വോര്ഡുേള്ക്  :        16   

വിസ്തൃ  ി  :      67.34 െ.േി.മ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

  പയ്യാവൂർ പഞ്ചോയത്ത് വോര്ഡ്   1 

ആതേ ത ോഴില്   േോര്ഡുേള്ക് 4463 322 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്ക്  7689 536 

SC  ത ോഴില്  േോര്ഡുേള്ക് 45 0 

SC ത ോഴിലോളിേള്ക് 91 0 

ST  ത ൊഴില്  കൊര്ഡുകള് 482 2 

ST ത ൊഴിലൊളികള് 991 5 

പദ്ധതിയുടട ടപാതു വിലയിരുത്തലുകൾ  

❖ വാര്ഡിടല ടതാഴിലാളികളിൽ  നിന്ുാം  ടതാഴിൽ  അയപക്ഷ 

ഗ്രണ്്് ഓരീസിൽ സവീകരിച്്ച കകപ്പറ്റു  രസീറ്റ്്  നൽകുന്ുണ്് . 

❖ ഓഡിറ്റ്് ടചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികൾ കാര്ഷിക യമഖലയ്ക്കുാം മണ്്ണ ജല 

സാംരക്ഷണത്തിനുാം, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനത്തിനുാം  രുണകരമായി. 

❖ മാസ്റ്റർ സര്ക്കുലർ ഗ്പകാരാം നിര്യേശിച്ചിട്ടുള്ള യരഖകൾ 

രയലിൽസൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല . 

❖ വിജിലന്സ്് ആന്ഡ്് യമാണിട്ടറിാംര് കമ്മറ്റിയിടല അാംരങ്ങൾ 

ഇടടപടലുകള്നടത്തുന്ുണ്് . 

❖ ടമഷര്ടമന്റ് ബുക്കിൽ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല വിവരങ്ങളുാം 

അളവുകളുാം  യരഖടപ്പടുത്തുന്ില്ല. 

❖ ഗ്പവൃത്തി ആരാംഭിക്കുന്തിനു മുമ്്പ സിറ്റിസണ്ഇന്രര്യമഷന് 

യബാര്ഡ്് സ്ഥാപിക്കുന്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ായി. 

❖ വാർഡിലെ ല ാഴിൊളികൾക്ക് ല ാഴിൽ സ്ഥെത്ത് 
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ െഭ്യമാകുന്നിെല . 

❖ കൂലി,  അവകാശടപ്പട്ട പണി കൃതയമായി ലഭിക്കുന്ില്ല.  

❖ സമയബന്ധിതമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടതാഴിൽ 

ലഭയമാകുന്ില്ല.   

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവർത്തികൾ : 
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1. LD/324264 - ഗ്പളയാം ഉരുൾടപാട്ടൽ എന്ിവ മൂലാം തകർന് 

ഭൂഗ്പയേശങ്ങളുടട പുനസ്ഥാപനാം . 

2. FP/306913 - ടവള്ളടക്കട്ട് ഒഴിവാക്കൽ . 

3. LD/315850 - കജവ യവലി നിർമ്മാണാം.  

4. WC/331946 - ടവള്ളടക്കട്ട് ഒഴിവാക്കൽ . 

വിലയിരുത്തലുകൾ :- 

1. LD/324264 - ഗ്പളയാം ഉരുൾടപാട്ടൽ എന്ിവ മൂലാം തകർന് 

ഭൂഗ്പയേശങ്ങളുടട പുനസ്ഥാപനാം . 

പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ ി : 15/1/2019 

പ്രവർത്തി അവസൊനിച്ച  ീയ ി : 12/2/2019 

എീം.ബുക്്  നമ്പര്  : 100/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്  : 7483, 7484, 7520,7521, 8176 

എ ്റിസമറ്്  ുേ: 125500 

തെലവോയ  ുേ: 120370 

ഇനം എം.ബുക്ക്  ഗ്പകാരം അളവ് , തുക  

കൊടുതവട്ടി ത ളിക്കൽ  12250 sqm@ 4.55/sqm , Rs- 55737.50 

വരമ്പ് /കുഴി നിർമ്മൊണം  630 cum@ 105.69/cum, Rs- 66584.70 

വവ നം (മസ്റ്റർ വ ൊള് പ്രകൊരം )  ത ൊഴിൽ ദിനം 440*271=119240 

ആയുധ വൊടക  1130 

  

• എം .ബുക്കിൽ പ്രവർത്തി സ്ഥലവും അളവുകളും കൃ യമൊയി  

വരഖതെടുത്തൊത്ത ിനൊൽ വിലയിരുത്തൽ പ്രൊവയൊഗികമല്ല   . 

• അവരക്ഷയുതട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ ഫീൽഡ് സന്ദർശനം നടത്തി 

പ്രവർത്തികള്  കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

• പ്രളയ ബൊധി  പ്രവദശം ആയ ിനൊൽ പ്രവർത്തികള്ക്ക് രല ിനും 

നൊശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്  . 
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• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർവമഷൻ വബൊർഡ് സ്ഥൊരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ് 

സു ൊരയ  ഉ െു വരുത്തുന്ന ിൽ  നിർവഹണ ഏജൻസിയുതട 

ഭൊഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയൊണ്.   

2. FP/306913 - ടവള്ളടക്കട്ട് ഒഴിവാക്കൽ  . 

പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ ി : 15/1/2019 

പ്രവർത്തി അവസൊനിച്ച  ീയ ി : 12/2/2019 

എീം.ബുക്്  നമ്പര് : 97/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര്  : 4690, 4691, 4692, 4725, 4836, 4694, 4726, 5296, 4837, 5391, 5392, 5393, 

5297, 5298. 

എ ്റിസമറ്്  ുേ: 288500 

തെലവോയ  ുേ: 252497 

ഇനാം എാം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരാം അളവ് , തുക  

കൊടുതവട്ടി ത ളിക്കൽ  3060 sqm@ 4.55/sqm , Rs-13923 

റ ോഡിന് കോന എടുക്കൽ  1203.125cum@ 225.47/cum, Rs- 271268.59 

വവ നം (മസ്റ്റർ വ ൊള് പ്രകൊരം )  ത ൊഴിൽ ദിനം 923*271=250133 

ആയുധ വൊടക  2364 

 

• എം .ബുക്കിൽ പ്രവർത്തി സ്ഥലവും അളവുകളും കൃ യമൊയി  

വരഖതെടുത്തൊത്ത ിനൊൽ വിലയിരുത്തൽ പ്രൊവയൊഗികമല്ല . 

• ഈ പ്രവർത്തി തരൊ ുജനങ്ങള്ക്ക് ഉരകൊരപ്രദമൊണ് . 

• കൊനകള് നിർമ്മിച്ച ് വഴി വ ൊഡുകള് കൃ യമൊയി 

സംരക്ഷിക്കതെടുന്നു . 

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർവമഷൻ വബൊർഡ് സ്ഥൊരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ് 

സു ൊരയ  ഉ െു വരുത്തുന്ന ിൽ  നിർവഹണ ഏജൻസിയുതട 

ഭൊഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയൊണ്.   

3. LD/315850 - കജവ യവലി നിർമ്മാണാം.  

പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ ി : 27/9/2018 
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പ്രവർത്തി അവസൊനിച്ച  ീയ ി : 30/10/2018 

എീം.ബുക്്  നമ്പര് : 80(a)/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര് : 3464, 3538, 3849, 3850. 

എ ്റിസമറ്്  ുേ: 149360 

തെലവോയ  ുേ: 145269 

ഇനാം എാം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരാം അളവ് , തുക  

കൊടുതവട്ടി ത ളിക്കൽ  64.0010 sqm@ 4.55/sqm , Rs- 291.204 

വരമ്പ് /കുഴി നിർമ്മൊണം  172.8000 cum@ 130.08/cum, Rs- 22477.82 

 ശീമതക്കൊന്ന നൊട്ടിയ ് 15000 sqm@ Rs- 8.13/sqm, Rs- 121950 

വവ നം (മസ്റ്റർ വ ൊള് പ്രകൊരം )  ത ൊഴിൽ ദിനം 531*271= 143901 

ആയുധ വൊടക  1368 

• എം .ബുക്കിൽ പ്രവർത്തി സ്ഥലവും അളവുകളും കൃ യമൊയി  

വരഖതെടുത്തൊത്ത ിനൊൽ വിലയിരുത്തൽ പ്രൊവയൊഗികമല്ല . 

• അവരക്ഷയുതട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ ഫീൽഡ് സന്ദർശനം 

നടത്തി.വനയമൃഗശലയത്തൊൽ പ്രവർത്തികള്ക്ക്  നൊശം 

സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർവമഷൻ വബൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചില്ല . 

4. WC/331946 - ടവള്ളടക്കട്ട് ഒഴിവാക്കൽ . 

പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ ി : 2/11/2018 

പ്രവർത്തി അവസൊനിച്ച  ീയ ി : 22/1/2019. 

എീം.ബുക്്  നമ്പര് : 130/18-19 

മസ്റ്റര് സറോള് നമ്പര് : 4768, 4841, 4769, 5388, 4842, 5389, 5390, 5993, 5994, 7485, . 

എ ്റിസമറ്്  ുേ: 291500 

തെലവോയ  ുേ: 275195 
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ഇനാം എാം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരാം അളവ് , തുക  

കൊടുതവട്ടി ത ളിക്കൽ  3060 sqm@ 4.55/sqm , Rs - 13923 

റ ോഡിന് കോന എടുക്കൽ  1203.1250 cum@225.47/cum, Rs-271268.57 

വകൊണ്ടൂർ  ബണ്ട് നിർമ്മൊണം  20 sqm@ Rs- 129.66/sqmsqm, Rs - 2593.20 

വവ നം (മസ്റ്റർ വ ൊള് പ്രകൊരം )  ത ൊഴിൽ ദിനം 1006 *271= 272626 

ആയുധ വൊടക  2569 

• എം .ബുക്കിൽ പ്രവർത്തി സ്ഥലവും അളവുകളും കൃ യമൊയി  

വരഖതെടുത്തൊത്ത ിനൊൽ വിലയിരുത്തൽ പ്രൊവയൊഗികമല്ല . 

• അവരക്ഷയുതട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ ഫീൽഡ് സന്ദർശനം നടത്തി 

പ്രവർത്തികള്  കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

• ഈ പ്രവർത്തി തരൊ ുജനങ്ങള്ക്ക് ഉരകൊരപ്രദമൊണ് . 

• കൊനകള് നിർമ്മിച്ച ് വഴി വ ൊഡുകള് കൃ യമൊയി 

സംരക്ഷിക്കതെടുന്നു . 

• സിറ്റിസൺ ഇൻഫർവമഷൻ വബൊർഡ് സ്ഥൊരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ് 

സു ൊരയ  ഉ െു വരുത്തുന്ന ിൽ  നിർവഹണ ഏജൻസിയുതട 

ഭൊഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയൊണ്. 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. ത ാഴില്കാര്ഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ; 

 ത ോഴില് േോര്ഡ്  ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണ്. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

േോര്ഡിന് അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്് 15 േിവ ത്തിനേീം  ിേച്ചുീം 

ത ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോര്ഡ്  ലഭയമോക്ണതമന്ന് അനുശോ ിക്ുന്നു. 

േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് േോര്ഡ്  ത ൌജനയമോയി പു ുക്ി 

നല്സേണ്ട ുമോണ്. ത ോഴിലുറപ്് നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് േോര്ഡ്  സേവശീം 

തവക്ോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്ക്് മോഗ് മോണ്, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്ുവോന് പോടുള്ള ല്ല. 

 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ദ ാദ്ാ ഉള്പ്പതട ത ൌജനയമായി 

ത ാഴില് കാര്ഡ്  ലഭിച്ചി്ില്ല. 
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ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് കാര്ഡ്   വന്തം കകവശം 

 ൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് . 

ത ാഴില്കാര്ഡില്  ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിവരങ്ങള്ദമറ്് 

കൃ യമായി ദെര്ക്കാറുണ്ട്. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴില് േോര്ഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തെയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  

ഏത ോരു േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ്ധ േോയിേ ത ോഴിലിന് അവേോശമുണ്ട്, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട്  

അസപക്ഷ നല്േിയോല് സേപ്റ്ു രശ  ് നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം 

ത ോഴില്  ലഭയമോക്ണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്ുന്നു. 

 വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ നല്കാറുള്ള ്  

അദപക്ഷകള് ഗ് ണ്ട്  ഓ ീ ില് നല്കി കകപ്പറ്ു ര ീ  ്

വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്് നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്നതമന്നുണ്ട്. വോര്ഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് ത ോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന മുറയ്ക് ്15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനുവേിതക്ണ്ട ുണ്ട.്  

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അദപക്ഷനല്കി 15 േിവ ത്തിനകം 

ത ാഴില്ലഭിക്കുന്ില്ല  എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരം.  

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം ലഭിക്ോന് അവേോശമുണ്ട്.   

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

( 271 േൂലി ഗ്പേോരീം 67 രൂപ 75 സപ )  ുേയുീം  ുടര്ന്ന് 100 േിവ  ത ോഴില്  

പൂര്ത്തിയോേുന്ന ് വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 271േൂലി 

ഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )   ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് ലഭിക്ണീം. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിദക്കണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ായിട്ടുണ്് .ടതാഴിലില്ലായ്മ  യവതനത്തിന്   ആരുാം 

അയപക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല . 

5. തഷ്ല്്്  ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ിന ്

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് അവേോശീം ഉണ്ട്. അയല്ക്ൂട്ട ല െര്ച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

ത ോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനന്േില് നിര്വഹണ 
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ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ ്

സഗ്പോജേ്റ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുസത്തണ്ട ോണ്.  

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ാഴിലാളികള് 

പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്.കുടുാംബഗ്ശീ /അയൽക്കൂട്ടാം എന്ിവ വഴി 

ഗ്പവർത്തികൾ കടണ്ത്തുന്ു . 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്്  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവില് 

ത ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ട്, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്ു പുറത്തു  

ത ോഴില് തെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് പൂര്ത്ത േരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോര്ഡിന് പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്ോന് പോടുള്ളൂ. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് യാഗ് ാ തെലവ് ലഭിദക്കണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല . 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല് 

 ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട  ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഏര്തപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്ക്    എന്നിവ സ ോഴിലുറപ്ു 

നിയമഗ്പേോരീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്്  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ട്. 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്    ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല . 

 ണല് ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല . 

കുടിതവള്ള ത ൌകരയം ലഭയമാണ് . 

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ൌജനയമായി ലഭിച്ചി്ില്ല. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്് നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്പേോരീം മസ്റ്റര് സറോള് േോലോവധി 

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്ൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവേോശമുണ്ട്. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്   ഗ്പസ്തു   കാലയളവില് കൂലി 

ലഭിക്കാറില്ല എന്നാണു ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ ്. 

9.പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ ് സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണ്, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്ക്  വ േരിച്ചു  പരോ ിക്ോരന് സേപ്റ്ു ര  റ്്  നല്േുേയുീം  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോ ിക്ോരന് മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണ്. പരോ ിേള്ക് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്് േോണോവുന്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്ത് ഓഫ  ില് 

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്ണ്ട ുണ്ട ് .  
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വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് പദ്ദ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് പരാതികൾ  

നല്കിയി്ില്ല. 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

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

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്്  

നടസത്തണ്ട ുണ്ട.് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്്  

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ട്. 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്  തെയ്യുനത്തില് ത ാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ടായി. 

11.െികില്സാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്് സജോലിക്ിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുേയോതണങ്കില് ത ോഴിലുറപ്് നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പേോരവുീം അദ്ധയോയീം 9 തല പരോമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിേില് ോ തെലവുേളുതട സരഖേള്ക്  മര്പ്ിക്ുന്ന 

മുറയ്ക്്  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്്  അനുവേിച്ചു തേോടുസക്ണ്ട ോണ്.  

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ 

അപകടതത്ത  ുടര്ന്്ന െികില്  ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം  ഓഡിറ്റ് 

കാലയളവിൽ ഉണ്ടായി്ില്ല. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

ത ോഴിലുറപ്് നിയമീം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധ ി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു 

മുമ്പ് പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ ്  അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തെസയ്യണ്ട അളവുേള്ക്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവുേള്ക് എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്തളയുീം  

സബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ട.് അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോര്ഡ്  തമമ്പര്, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുതട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏത ന്േിലുീം തപോ ു ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 

മ റ്ിീംഗ് വിളിച്ചു സെര്ക്ുേയുീം േോരയങ്ങള്ക് വിശേ േരിക്ുേയുീം 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്് ഡയറിയിതല സഗ്പോജേ്റ്് മ റ്ിീംഗ് 

സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  തെസയ്യണ്ട ുണ്ട്. 

 ാദങ്ക ിക വിേഗ്ദരുതടയും വാര്ഡ്  തമമ്പരുതടയും  ാന്നിധയത്തില് 

മീറ്ിംഗ് നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികദളാട് 

പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുണ്ട്. 
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13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓസരോ വോര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്ുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിന ്

ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം നിര്വഹണ ഏജന് ിക്ുീം 

നല്േുന്ന ിനുമോയി വോര്ഡിതല തപോ ുഗ്പവര്ത്തേതര ഉള്ക്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  സമോണിട്ടറിീംഗ് േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ട ോണ്. വോര്ഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വര്ഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ട ോണ്. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്്  ഡയറിയിതല വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  സമോണിട്ടറിീംഗ് േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണ്. 

കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ശിക്കാറുണ്ട്. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏത ോരോള്ക്ക്ുീം  ന്ദര്ശിക്ോ വുന്ന ുീം 

എസ്റ്റിസമറ്്  ഉള്ക്പ്തട പരിസശോധിക്വുന്ന ുമോണ്.ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശേരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്്  ഡയറിയിതല 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ട്. അ ുതേോണ്ട ്

 തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്് ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്ണീം. 

 ന്ദര്ശക കുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി കണ്ടു. 

15.ദറാ ് ഗാര് േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ീം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് ക്ലോ ്   ീംഘടിപ്ിതക്ണ്ട ോണ്. 

ദറാസ്ഗാര് േിവ ് നടത്താറില്ല.എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും 

അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ്. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് . 

ത ോഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പ്  ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേ്  

അടങ്ങിയ സബോര്ഡ്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്് േോണോ 

വുന്ന ര  ിയില് നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്ണീം. 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്്പ  എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ 

 ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്
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സ്ഥാപിക്കാറില്ല,എന്നാണു പരിദശാധനയില് മന ിലാക്കാന് 

കഴിഞ്ഞ ്. 

രയൽ പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകൾ  

 ത ോഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്്ച വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് േൃ യമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ട്.  

1.കവര് ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിന്തറ േവര് 

സപജില് ഉള്ക്തക്ോള്ളിക്ന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ട.്  

 വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര്ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ദപജ ്

രയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്  അഭിനന്ദനാർഹമാണ് . 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജ് നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തെക്്  ലിസ്്റ്റ ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട്, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ട്.   

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള തെക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാന് സാധിച്ചു  . 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫ്  

ഓഫ് സഗ്പോജേ്റ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്ണ 

തമന്നുണ്ട്,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് സഗ്പോജേ്റ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുന്ന 

സപജിന്തറ സേോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ണീം . 

പരിദശാധിച്ച യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി കാണാന് സാധിച്ചില്ല. 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

 ോധോരണക്ോരോയ ഏത ോരോള്ക്ക്ുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് ഗ്പോമമ്മി 

എന്ന വർത്തൊനം ര യുന്ന ് എഴു ുന്ന കണ്ടിവല്ല ആവവൊ സേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിവമറ്്റ ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ട്. 

 പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാരഷ്്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള ജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി കാണാന് സാധിച്ചില്ല  . 
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5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്്   ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ി പരിസശോധിച്്ച അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്് അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിന്തറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.് 

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള  ാദങ്ക ികാനുമ ി ദകാപ്പി കാണാന്സാധിച്ചു . 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്്  പരിസശോധിച്്ച 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്് ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് 

മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്് അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിന്തറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.് 

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള ഭരണാനുമ ി ദകാപ്പി കാണാന്സാധിച്ചില്ല . 

7.കണ്വര്ജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്ോരിന്തറ ഏത ന്േിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്്,േൃഷ്ി 

വേുപ്്,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വേുപ്്.....) പദ്ധ ിേള്ക് ത ോഴിലുറപ്് 

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിച്്ച നടപ്ോക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിന്തറ 

സരഖേള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.് 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ര്ക്കാരിന്തറ  മദറ്ത ങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത ുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള്  യലില്  ബാധകമല്ല.     

       8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ട്  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന ിനു മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് ലഭയമോക്ോന് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ട.് 

ഇ ് ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞ ് 14 േിവ ീം  ുടര്ച്ചയോയി സജോലി തെയ്യുന്ന ിന് 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ട്, സജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോണ് സവണ്ട ്   

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള ത ാഴില് അദപക്ഷ ദകാപ്പി കാണാന് സാധിച്ചു  . 

9.വര്ക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് 
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അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയ്ക്്  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റര് സറോള്  യ്യോറോക്ുന്ന ിനുള്ള നടപടിേള്ക്ക് ്

ശുപോര്ശ തെയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്് ഈ 

ലിസ്റ്റിന്തറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്േുേയുീം സവണീം. 

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള വര്ക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് ദ ാം ദകാപ്പി 

കാണാന്സാധിച്ചില്ല . 

10.മസ്റ്റര് ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുതട  

സപര് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലോക്്  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണ ് 

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്ുന്ന ്. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയ്ക്് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം 

െുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്് മോര്ക്് മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേമോറോവുന്ന ോണ്. മസ്റ്റര് 

സറോള് ഗ്പേോരീം അനുവേിച്ച   യ്യ ിേളില് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏര്തപ്ട്ട്  അ ോ ് േിവ തത്ത ഒപ്ുേള്ക് ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ട.്സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതേോണ്ട് അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം തെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജര് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തില് ഒപ് ്

വോങ്ങിതക്ണ്ടോ ോണ്.  ുടര്ന്ന് മസ്റ്റര് സറോള്ക്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്് 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോ ോണ്.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്ത് മോസ്റ്റര് സറോള്  ൂക്ഷിക്ോന് െുമ ലയുള്ള ് സമറ്ിനോണ്. മസ്റ്റര് 

സറോള് പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സരഖയോണ ് ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പോടില്ലോത്ത ോണ്. 

      പരിദശാധിച്ച  മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് എം.ബുക്ക്  നമ്പര് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്ക് - 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പ്  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്ക്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്ില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം,  ുടര്ന്ന് ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് 
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േോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയ്ക്് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അ ് ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്ു 

ന്ന ിനുള്ള  ുടര് നടപടിക്്  മര്പ്ിസക്ണ്ട ോണ് ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന 

 സ്തിേയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ ് ഗ്പേോരീം 

 യ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലുേള്ക് പഞ്ചോയത്ത് ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ട് എന്നിവരുതട 

െുമ ലയുള്ളവര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തെസയ്യണ്ട ോണ്. 

പരിദശാധിച്ച എം.ബുക്കുകളില് ഭരണഭാഷ് /ജനകീയ ഭാഷ്യില് 

വിവരങ്ങള്യരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല  

 ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ് തെയ്തിരിക്കുന്ന ് എഗ്  

അളവില് എന്ന ിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല . ഇ ് കാരണം ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള 

പരിദശാധന ഗ്പാദയാഗികമല്ലാത്ത  ാഹെരയമാണ്. പഞ്ചായത്ത ്

ത ഗ്ക്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട് എന്നിവര് ബില്ലുകള് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്് ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്ത്  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂര്തമനറ്്്  

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്ണ്ട ുണ്ട്,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്് ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി 

അ ോ ് ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ്.  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് 

സബോര്ഡ്  വോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്ക്പ്തട  

ആവശയമുണ്ട്. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ  യലില് ബാധകമല്ല . 

13.പാ്ക്കരാര്,  മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്്  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്ത് ഗ്പവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്ക്്  

പോട്ടത്തുേ നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്് ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്് അവര് സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്േുീം എന്ന ിന് സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് അനുവേിക്ോന് 

പോടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക് ് േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്ുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു   സരഖേള്ക് നിര്ബന്ധമോണ്.  

 വേോരയ വയക്തിേളുതടസയോ തപോ ുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്ുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തിേളുതട േ ര്ഘ േോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയി 
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ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മ  പഗ് ീം, നിേു ി ര    ുേള്ക് എന്നിവ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ്. 

ഗ്പസ്തു    യരഖകൾ രയലിൽ  കാണാന് സാധിച്ചു . 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയ്ക്് ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റര് സറോളില് പണി തെയ്ത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്്  അനു ൃ മോയ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്്റ്റ 

 യ്യോറോസക്ണ്ട ുണ്ട്. അ ുസപോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് 

ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് അ ിന്തറ ബില് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയക്്ുീം 

സവജ്  ലിസ്്റ്റ  യ്യോറോക്ി ഗ്പസ്തു   സവജ്  ലിസ്റ്റിന്തറ സേോപ്ി അ ോ ് ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ്. 

പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്  

ലിസ്റ്റുകള്  യലില് കാണാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്് . 

15. ണ്ട്  ഗ്ടാന് ര് ഓര്ഡര്.  

 യ്യോറോക്ിയ സവജ്  ലിസ്്റ്റ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടര്മോര്ക്ുീം അവരുതട ബോങ്ക്  അക്ൌണ്ട് േളിസലക്് പണീം 

അനുവേിച്ചോല് അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ട് ഗ്ടന് ര് ഓര്ഡര് സേോപ്ി 

അ ോ ് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ്. 

ഓഡിറ്്  തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ണ്ട് ഗ്ടന് ര് 

ഓര്ഡര് ദകാപ്പി  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്് . 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദ ാദ്ാകള് 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള്ക് തവക്ുേയുീം സവണീം. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല 

ദ ാദ്ാകള്  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂര്ത്ത േരിക്ുന്ന മുറയ്ക് ്

മുഴുവന് തെലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരിച്ചു എന്ന ് 

അന്ഗ േരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.്  



17 
 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് 

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്് ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്് ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള്ക് വിലയ്ക് ്

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിന്തറ വൌച്ചറുേള്ക് ബില്ലുേള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ട.് 

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില്  തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള് ബാധകമല്ല . 

19.മസ്റ്റര് ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയ്ക്് ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച   യ്യ ി, 

അവ ോനിച്ച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചോയത്തില്  ിരിതേ 

ലഭിച്ച   യ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തെയ്ത   യ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി ,ഗ്പ ിഡന്റ്  

എന്നിവര് അീംഗ േരിച്്ച േൂലിക്് അനുമ ി നല്േിയ   യ്യ ി എന്നിവ 

ഒപ്ുേള്ക്  ഹി ീം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ് ആണി ്.  

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചോതണന്ന് മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര  ിയിലോണ്  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം നിര്ദദ്ദശിച്ചി്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

കൃ യമായ ഒപ്പ്  , ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി  യലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ന് ഉപസയോഗിച്്ച ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ആവശയമോണ് , ഇ ിന്തറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ.് 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ജിദയാടാതെട ്

ദ ാദ്ാ ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

      21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ്. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാര്്്  ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

22.ക റ്് ഡയറി. 
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മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം  ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണ് സ റ്് ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, 

പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗ്, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  സമോണിട്ടറിീംഗ് േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ട് , 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക്  ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡ്   എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന ിനുമുള്ള ആധിേോരിേ സരഖേൂടിയോണ് സ റ്് 

ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് ക റ്് ഡയറി കൃതയമായി കാണാന് 

സാധിച്ചു . 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്ുന്ന ിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ട.് 

1. ത ാഴില് കാര്ഡ്  രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴില് േോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോര്ഡ്  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണി ്, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ്.  

'ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിന് വോര്ഡ്   ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ.് 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവര്ക്് ത ോഴില് അനുവേിച്ച ിന്തറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്ണ്ട ോണ് 

 ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണ്. 
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ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  

ത ോഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന േോലയളവ് 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണ്. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്ോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുേയോതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ു ര   ് 

പരോ ിക്ോരന് നല്േുേയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ുടര്നടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ട് ോണ്.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 

വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ ് തെയ്തു  ്ഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടര് 

േോലയളവിസലക്് അീംഗ േരിക്ുേയുീം സവണ്ട ോണ്. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിരിപ്,്തെലവുേള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണ്. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

ആക്ഷന് പ്ലാന്  

2018-19  ാമ്പത്തീക വര്ഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന് പ്ലാന് 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   വാര്ഡില് 

ഉള്തപ്പ് ാണ്. 

നിര്ദദ്ദശങ്ങള് 

• ത ോഴിലുറപ്് പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 
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ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡ്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥോപിസക്ണ്ട ോണ്. 

• അവകൊശതെട്ട ത ൊഴിൽദിനങ്ങള് നിർബന്ധമൊയും ത ൊഴിലൊളികള്ക്ക് 

ലഭയമൊവക്കണ്ട ൊണ് . 

• ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം നിര്സേശിക്ുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ.് 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണ.് 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് ലഭയമോക്ണീം. 

• ത ോഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ട്  ഓഫ  ില്  വ േരിക്ുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്റ്് ര   ് നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണ് . 

• പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിന് വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  

സമോണിട്ടറിീംഗ് േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ട.് 

• ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േ ര്ഘേോല 

നിലനില്പ്ിന്  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്് 

ഓവര്  യര്മോര് നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്ുന്നുതണ്ടന്ന ്  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണ്. 

• മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്ിന്തറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണ്. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്് അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര്   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ട്. 

• ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്   ണല് 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ട്. 

• എീം.ബുക്ില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണ്.  

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗ് േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണ്. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്ുേ. 

➢ സഗ്പോജേ്റ്്  മ റ്ിീംഗ്, ത ോഴിലുറപ്് ഗ്ഗോമ ഭേള്ക്,സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് 

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്ുേ. 

➢ ഏല്പ്ിക്ുന്ന സജോലിേള്ക് േൃ യ സയോതട പൂര്ത്ത േരിക്ുേ. 

➢ േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റര് 

സറോളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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യസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച യസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് 

കരട് റിയപ്പാരട്്ടിയേലുള്ള ചര്ച്ചയുടട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമസഭ 

താടഴപ്പറയുന് തീരുമാനങ്ങടളടുത്തു; 


