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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ ്

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് കരട് റിദപ്പാർട്്ട 

വാർഡ്്  :  14 വണ്ണായിക്കടവ ്

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് : പയ്യാവർൂ 

ദലാക്ക് : ഇരിക്കർൂ 

ജില്ല: കണ്ണർൂ 

 

ഗ്ഗാമ ഭ  ിയ്യ ി:  

സ്ഥലം:  

 മയം: 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ടീം 

ഇരിക്കർൂദലാക്ക്് 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ്് നിയമം –ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

ത ാസ റ്ി ദകരളം 



 

2 
 

ആമഖും 

 

         2005  പ്തംബർ 5 ന ്നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമം 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി 

ഭാര ത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില് നടപ്പിലാക്കി വരനു്ന ്.ഗ്ഗാമീണ ദമഘലയിതല 

കടുംുബങ്ങള്ക്ക്ക് 100 േിവ ം അവിേഗ്ദ്ധ കായിക ത ാഴില് ഉറപ്പ ു നല്കകുയംു, 

അ ിലതൂട ഗ്ഗാമീണ ജന യുതട ഉന്നമനം, ോരിഗ്േയ ലഘകൂരണം, ഗ്ഗാമീണ 

അടിസ്ഥാന ത ൌകരയ വിക നം, പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം, ഗ്്തീ ശാക്തീകരണം 

എന്നിവ ലക്്ഷ്യം തവക്കനു്ന.ു 

        ത ാഴിലറുപ്പ്് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കനു്ന മഴുുവന് ഗ്പവൃത്തികളും  6 മാ  

കാലയളവിനളു്ളില് നിർബന്ധമായും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവാ  ാമഹൂയ 

പരിദശാധന നടത്തണതമന്്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിതല 17(2)-

വകപു്പില് നിഷ്കർഷ്ിക്കനു്ന.ു പദ്ധ ി നടത്തിപ്പില്  ു ാരയ യും  ാമഹൂയ 

ഉത്തരവാേിത്തവംു ഉറപ്പവുരതു്തി പദ്ധ ി  തമച്ചതപ്പട്ട രീ ിയില് 

നടപ്പിലാക്കകുയാണ് ലക്്ഷ്യം. നടപ്പിലാക്കിയ ഓദരാ ഗ്പവൃത്തികളും,പദ്ധ ി 

നിർവ്വഹനവംുത ാഴികളികള്ക്ക്ക ു ലഭിദക്കണ്ട അവകാശങ്ങളും  ാമഹൂയ 

പങ്കാളിത്തദത്താതട വിലയിരതു്തകുയംു ഇ ിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില്  ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് റിദപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കകുയും തെയ്യുന്ന,ു  ടുർന്്ന ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമ ഭ   വിളിച്ച ു

ദെർത്ത്   ഓഡിറ്്്   റിദപ്പാർട്ട ്അവ രിപ്പിക്കകുയും റിദപ്പാരട്ടിദേല് െർച്ചതെയതു  

പദ്ധ ി തമച്ചതപ്പടതു്ത ുന്ന ിന് ആവശയമായ  ടുർനടപടികള്ക് നിർദേശിക്കകുയും 

നടപ്പിലാക്ക ുകയും തെദയ്യണ്ട ണ്ു്ട. 

പയ്യാവർൂഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല 14 ആം വാഡ് ആയ വവണ്ണായിക്കടവ ്  2018-19 

 ാമ്പത്തീക വർഷ്ാത്തിതല ഒദ്ടാബർ മ ുല് മാർച്ചവതരയുള്ള കാലയളവില് 

നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധ ി നിർവഹണവമുായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഇടതപടലകുളുമാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ിന ു വിദധയമാക്കിയിട്ട ു ള്ള ്. ഇ ിതറെ 

ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീ ില് നിന്നംു ഗ്പവൃത്തി ഫയലകുളുതട പരിദശാധന, 

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന, വാഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്പിലക്കിയ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക്  ന്ദര ശിച്ച ു വിലയിരതു്തല്, പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്താക്കള്ക്, 

വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയില് ഗ്പവർത്തിക്കനു്നവർ ത ാഴിലറുപ്പ ് 

ത ാഴിലാളികള്ക് എന്നിവര ു മായുള്ള അഭിമഖും  എന്നിവയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് കരട്   റിദപ്പാരട്്ട് യ്യാറാക്കിയിട്ടളു്ള ്. 

ഗ്പ്തു   റിദപ്പാർഗ്ട്ട്ഗാമ ഭയുതട െർച്ചയ്ക്കംു അംഗീകാരത്തിനമുായി 

 മർപ്പിക്കനു്ന.ു 
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പയ്യാവർൂ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്ക് 

ജില്ല :കണ്ണർൂ      

ദലാക്ക ് :്ഇരിക്കർൂ   

വാർഡകുള്ക് :16  

വി്തൃ  ി  :   67.34െ.കി.മീ. 

ത ാഴിലറുപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്ക് 2018-19 

പയ്യാവർൂപഞ്ചായത്ത ് വാർഡ് 14 

വണ്ണായിക്കടവ്  

ആതക ത ാഴില് കാർഡകുള്ക് 280 

ആതക ത ാഴിലാളികള്ക്  337 

STത ാഴില് കാർഡ്കള്ക് 10 

STത ാഴിലളികള്ക്  19 

SCത ാഴില് കാർഡകുള്ക് 1 

SCത ാഴിലാളികള്ക് 2 

  

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള്. 

1. WC/319972:   കളും നിർമാണം  

2. LD/321376 :    വയം  ഹായ  ംഘങ്ങള്ക്ക്ക്                  നിലതമാരകു്കല് 

വിലയ്ിരതു്തലകുള്: 

1. ഫയ്ലില്് കണ്ട്  അപരക്ഷ പ്രകാരമളു്ള പ്രവൃത്തികള് നിരീക്ഷിച്ചതില് 

ഉരളു് ചരാട്ടല് ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങള്്ഒഴിചക ഗുണ നിലവാരമളു്ള പ്രവൃത്തികള് 

കാണാൻ സാധിച്ച.ു 

2.സിറ്ിസണ് ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്ഡറ് ഓഡിറ്റ ചെയ്ത  പ്രവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില് എവിചെയ്ുും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

3.വിജിലൻസറ ആൻഡറ പമാണിറ്റിങറ കമ്മിറ്ി ഇെചരെലകുള് കറുവാചണന്നറ 

മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച.ു 

4 . ചതാഴിലിെങ്ങളില് ചസൌജനയമായ്ി  ലഭിപക്കണ്ട അെിസ്ഥാന 

സൌകരയങ്ങളുചെ അരരയാപ്തത സന്ദര്ശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിചലല്ലാും കാണാൻ 

സാധിച്ച.ു 
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5.എും.ബകു്കില് കൃതയമായ്  പ്രവൃത്തി സ്ഥല വിവരങ്ങപളാ അളവകുപളാ 

പരഖചെെുത്തിയ്തറ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

6.ഫയ്ലകുളില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് പ്രകാരമളു്ള പരഖകള് കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

7. പറാസ്ഗാര് ദിവസറ സുംഘെിെിച്ചറ ചതാഴിലാളികള്ക്കറ അവകാശങ്ങചള രറ്ി 

വയക്തമായ് അവപബാധും നല്കിയ്ിട്ടില്ല എന്നാണ ുമനസിലാക്കാൻ 

സാധിച്ചതറ. 

8.100 ദിവസും രണി ചതാഴിലാളികള്ക്കറ ലഭിക്കനു്നില്ല.രട്ടിക വര്ഗ വിഭാഗും  

ചതാഴിലാളികള്ക്കുും 100 രണിയ്ില് താചഴ മാപ്തപമലഭിെിടു്ടളൂ്ള എന്നാണ ു

ചതാഴിലാളികളില് നിന്നുും ലഭിച്ച വിവരും. 

9. അപരക്ഷിച്ചിടു്ടുംകാലാനസുൃതമായ് രണി ലഭിക്കനു്നില്ല  എന്ന ു

ചതാഴിലാളികള് രറയ്ുന്ന.ു ഇതറ രദ്ധതി നിര്വഹണത്തിലളു്ള വീഴ് ചയ്ാണറ. 

10. പ്ഫണ്ടറ ഓഫീസില് അപരക്ഷ നല്കി രസീതറ കകെറ്റചുണ്ടന്ന ു

മനസിലായ്ി. 

11.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കനു്നതില് ചതാഴിലാളികളുചെ ഇെചരെല് 

ഉണ്ടാവകുയ്ുും ചെയ്യനു്ന.ു  

12.  ചതാഴിലറുെില് ഏചറ്െുക്കാവനു്ന  പ്രപതയക രദ്ധതികള് ആസപൂ്തണും ചെയ്തറ 

വാര്ഡിചല ജനങ്ങള്ക്കുും രരിസ്ഥിതിക്കുും സുംരക്ഷണും ഉറെവുരതു്താൻ 

പ്ശമിക്കാവനു്നതാണറ. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയുരതു്തലകുള്ക് 

1. കളുും നിര്മാണും  WC/319972 

എം.ബകു്ക് നമ്പർ: 71(a)18/19 

മസ്റ്റർ ദറാള്ക് നമ്പർ: 9074,10370 

എസ്റ്റിദമറ് ് കു :38749 

തെലവായ  കു:  

 കളും നിർമ്മാണം വളതര ഉപകാരഗ്പേം ആയിട്ടണ്ു്ട. 

കളും നിർമാണത്തിതറെ തമറ്ീരിയല് ദകാസ്റ്റ്  ഇ വുതര കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന ്

ഉടമസ്ഥന് ആയ ദ ാമ ് വാഴപ്പള്ളില് പറഞ്ഞ.ു  

വിേഗ് ധ ത ാഴിലാളികളുതട സപ  ലഭിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

2.  സവയ്ും സഹായ് സുംഘങ്ങള്ക്കറ നിലചമാരകു്കല് LD/321376 

എം.ബകു്ക് നമ്പർ :105/2018-19 

മസ്റ്റർ ദറാള്ക് നമ്പർ :4925,5986,5987 
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എസ്റ്റിദമറ് ് കു: 134500 

തെലവായ  കു : 114352 

• എം  ബകു്ക്് ഗ്പകാരം കൃ യമായി പറമ്പ്  ഉടമകളുതട ദപര് കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല 

• ഫയലില്്കണ്ട്അദപക്ഷഗ്പകാരം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില് വാഴ, മരച്ചീനി, 

ദെമ്പ് മ ുലായവ കൃഷ്ി തെയത ായി കാണാന്  ാധിച്ച.ു  

• ഗ്പവർത്തി ഉപകാരഗ്പേമാണ്.  

• പണിക്കലൂി കൃ യമായി ലഭിച്ചിട്ടണു്ട്. 

അവകാശഅധിഷ്ഠി നിരീക്ഷണങ്ങള്ക് 

1.ത ാഴില് കാര ഡു മായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

ത ാഴില് കാർഡ്ദബാര് ആധികാരിക ദരഖയാണ്.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയളൂ്ക് 2 ഗ്പകാരം ത ാഴില് കാർഡിന് 

അദപക്ഷ നല്കനു്ന കടുംുബങ്ങള്ക്ക്ക് 15 േിവ ത്തിനകം  ികച്ചംു 

 ൌജനയമായി ത ാഴില് കാർഡ് ലഭയമാക്കണതമന്നംു 

അനശുാ ിക്കനു്ന.ുകടൂാത  െരി യമായ ഇടദവളകളില് കാർഡ ്

 ൌജനയമായിപ ുകു്കി നദകകണ്ട മുാണ്.ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ത ാഴില് 

കാർഡ് സകവശം തവക്കാനളു്ള അധികാരം ഉടമകള്ക്ക്കമാഗ് മാണ്.നിർവഹണ 

ഏജന് ി ദയാ ദമറ്്് മാദരാ മറ്ളു്ളവദരാ സകവശം തവക്കവുാന് പാടളു്ള ല്ല . 

വാര്ഡിചല ചതാഴിലാളികള്ക്കറ ചതാഴില്ക്കര്ഡറ സൌജനയമായ്ി 

ഇതവുചര ലഭിച്ചട്ടില്ല.തെുങ്ങിയ്  സമയ്ും മതുല് ചതാഴില് കാര്ഡറ 

രതുകു്കിയ് സമയ്ത്തപുരാലുും ആര്ക്കുും തചന്ന പഫാപട്ടാ സൌജനയമായ്ി 

കിട്ടിയ്ിരനു്നില്ല. . 

2.ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്ച ു

ത ാഴില്കാർഡളു്ളഅവിേഗ്ദ്ധകായികത ാഴില്തെയ്യാന് യ്യാറളു്ളഏ

ത ാരകുടുംുബത്തിനംുഓദരാ ാമ്പത്തികവർഷ്വംു100േിവ തത്തഅവിേഗ് ധ

കായികത ാഴിലിന്അവകാശമണു്ട്,ത ാഴില്ആവശയതപ്പട്ട്അദപക്ഷനല്കി

യാല്സകപ്പറ്രുശീ നല്കകുയും15േിവ ത്തിനകംത ാഴില്ലഭയമാക്കണതമ

ന്നംുനിയമത്തില്ഗ്പ ിപാേിക്കനു്ന.ു 

വാഡിചലചതാഴിലാളികള് പ്ഗൂെറ ആയ്ാണറ അപരക്ഷ 

നലകാരളു്ളതറ.അപരക്ഷകള് പ്ഫണ്ടറ് ഓഫീസില് നല്കി കകെറ് ുരസീതറ 

വാങ്ങാറണു്ടറ. 

3 .ത ാഴില്അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവ ത്തിനകം ത ാഴില്ലഭയമാക്കനതമന്നണ്ു്ട. വാഡിതല 
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ത ാഴിലാളികല്തക്കതാഴില്ആവശയമളു്ള  മയങ്ങളില്അദപക്ഷ 

 മർപ്പിക്കനു്നമറുയ്ക്ക് 15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴില് അനവുേിതക്കണ്ട ണ്ു്ട.  

വാര്ഡിചല ചതാഴിലാളികള്ക്കറ അപരക്ഷനല്കി 15 

ദിവസത്തിനകുംചതാഴില് ലഭിക്കാറില്ല എന്നാണറ ചതാഴിലാളികളില് 

നിന്നുും ലഭിച്ച വിവരും.  

4. ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം; 

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴില് 

ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കാന് അവകാശമണ്ു്ട.   

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട  ീയ്യ ി മ ുല് ആേയതത്ത 30 േിവ ം കലൂിയുതട 25% ( 271 

കലൂി ഗ്പകാരം 67 രപൂ 75 സപ )  കുയും  ടുർന്്ന 100 േിവ  ത ാഴില്  

പർൂത്തിയാകനു്ന ് വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് കലൂിയുതട 50%( 271കലൂി ഗ്പകാരം 135 

രപൂ 5 സപ )   കുയും ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭിക്കണം. 

വാര്ഡിചല ചതാഴിലാളികള്ക്കറ രണി കിട്ടാൻ  കാലതാമസും വന്നിടു്ടും 

ഇതവുചര ചതാഴിലില്ലായ്ിമ പവതനത്തിനറ അപരക്ഷ നല്കിയ്ിട്ടില്ല 

എന്നാണറ ചതാഴിലാളികള് രറഞ്ഞതറ.  

5.  തഷ്ക്്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്്   ംബന്ധിച്്ച; 

വാർഡില്ആവശയമായവിക നഗ്പവൃത്തികള്ക്കതണ്ടത്തനു്ന ിനതു ാഴിലാ

ളികള്ക്കവകാശം ഉണ്ട്. അയല്ക്കടൂ്ട ല െര്ച്ചയിലതൂട കതണ്ടത്തനു്ന 

ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗ്ഗാമ ഭയില് അംഗീകാരം ദനടകുയും ത ാഴിലറുപ്പില് 

അനവുേനീയമായ ഗ്പവൃത്തിയാതനറകില് നിരവഹണ ഏജന് ി ഗ്പ്തു   

ഗ്പവൃത്തികള്ക് മനു്ഗണനാ ഗ്കമത്തില് തഷ്ക്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്ില് 

ഉതള്പ്പടദുത്തണ്ട ാണ്.  

 

പ്രവൃത്തി കചണ്ടത്തനു്നതില് ചതാഴിലാളികള് രങ്കാളികള് ആകനു്നണു്ടറ 

എന്നാലുും മസറ്പപ്ൊള് വരപുപാള്  അവര് കചണ്ടത്തനു്ന ചതാഴില് 

ഉള്ചെെുത്തനു്നതറ കറുവറ എന്നാണറ ചതാഴിലാളികള് രറഞ്ഞതറ. 

 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ാമ  സ്ഥലത്തനുിന്നംു 5 കിദലാമീറ്ർ െറു്ളവില് 

ത ാഴില് ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശമണു്ട്, ഗ്പ്തു   പരിധിക്ക ുപറുത്ത ു ത ാഴില് 

തെദയ്യണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടാവകുയാതണങ്കില് യാ ാ ബത്തയായി കലൂിയുതട 

10%  കു നിലവിതല കലൂി ഗ്പകാരം  27 രപൂ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളില് 

ലഭയമാക്കണം. ഓദരാ വാര ഡിലംു കതണ്ടത്തിയിട്ടളു്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് 

പര്ൂത്തീകരിച്ച ദശഷ്ം മാഗ് ദമ വാര ഡിന് പറുത്ത ുത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്പവൃത്തി 

അനവുേിക്കാന് പാടളൂു്ള. 

 

വാരഡിചല ചതാഴിലാളികളക്കറ 5 കിപലാമീറ്റിനറ രറുത്ത ുപരായ്റ് രണി 

എെുക്കണ്ട സാഹെരയും ഉണ്ടായ്ിട്ടില്ല അതചുകാണ്ടതുചന്ന യ്ാപ്തച്ചിലവറ  

ലഭിപക്കണ്ട സാഹെരയും ഉണ്ടായ്ിട്ടില്ല . 
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7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്ക്  ംബന്ധിച്്ച; 

 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്കണ്ട അടിസ്ഥാന ത ൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ്ാ 

 ംവിധാനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല്  ൌകരയം,കടുിതവള്ളം, അപകട 

 ാധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് ഏതര്പ്പടദുമ്പാള്ക്  ുരക്ഷാ  ാമഗ്ഗികള ്

എന്നിവ ദ ാഴിലറുപ്പ ു നിയമഗ്പകാരം നിരവഹണ ഏജറസി വഴി 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ൌജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട ണു്ട്. 

പ്രഥമ ശപു്ശഷൂ കിറ്റ്  സൌജനയമായ്ി ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതറ അവര് തചന്ന 

കയ്യില് നിന്നറ കരസ ചകാെുത്ത ുവാങ്ങി. 

തണല് ചസൌകരയും സൌജനയമായ്ി ലഭിച്ചിട്ടില്ല  

കെുിചവള്ളും ചകാണ്ട ുപരാകനു്നതില് പ്രശ്നും ഇല്ല  

സരുക്ഷാ ഉരകരണങ്ങള് സൌജനയമായ്ി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്പകാരം മസ്റ്റർ ദറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞ ു 15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴിലാളികളുതട എതക്കൌണ്ടില് കലൂി 

ലഭിക്കവുാന് അവകാശമണു്ട്. 

വാര ഡിചല ചതാഴിലാളികളറക്കറ്പ്രസ്തു ത കാലയ്ളവില് കലൂി ലഭിക്കനു്നണു്ടറ 

എന്നാണ ുചതാഴിലാളികള് രറഞ്ഞതറ.. 

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലറുപ്പമുായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏത ങ്കിലംു കാരയത്തില് പരാ ിയുണ്ടാകനു്ന 

പക്ഷം ആയ ് ദരഖാമലൂം പഞ്ചായത്തില് പരാ ിതപ്പടാവനു്ന ാണ്, ഗ്പ്തു   

പരാ ികള്ക്  വീകരിച്ച ു പരാ ിക്കാരന് സകപ്പറ് ുര ീറ്്് നകകു കയും  പരമാവധി 

7 േിവ  പരിധിക്കളു്ളില് അദനവഷ്ിച്ച ു പരാ ിക്കാരന് മറപുടി 

നല്ദകണ്ട ാണ്. പരാ ികള്ക് അറിയിക്കനു്ന ിനളു്ള ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പർ 

തപാ ജുനങ്ങള്ക്ക് കാണാവനു്ന രീ ിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീ ില് 

ഗ്പേര ശിപ്പിതക്കണ്ട ണു്ട് .  

വാര ഡിചല ചതാഴിലാളികള് രദ്ദതിയ്ുമായ്ി ബന്ധചെട്ട രരാതി 

നല്കിയ്ിട്ടില്ല. 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പകാരം  ത ാഴിലറുപ്പില് 

ഏതറ്ടതു്ത ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓദരാ 6 മാ  കാലയളവിലംു ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

നടദത്തണ്ട ണു്ട്. ഏതറ്ടതു്ത ു തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട  മ്പത്തീകവംു, 

ഗുണനിലവാരങ്ങള്ക്  ംബന്ധിച്ച മുായ വിവരങ്ങളും പദ്ധ ി 

നിർവഹണവമുായി ബന്ധതപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

നടത്തനു്ന ില് പങ്കാളികളാവനു്ന ിന ു ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കംു ഓദരാ പൌരനംു 

അവകാശമണു്ട്. 

പസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യനുത്തില് ചതാഴിലാളികളുചെ രങ്കാളിത്തും 

ഉണ്ടായ്ി. 

11.െികിത്സ  ഹായം  ംബന്ധിച്ച ു 
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ത ാഴിലറുപ്പ് ദജാലിക്കിതട ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഏത ങ്കിലംു  രത്തിലളു്ള 

അപകടം  ംഭവിച്ച ു ദപാവകുയാതണങ്കില് ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയളൂ്ക് 2(5)ഗ്പകാരവംു അദ്ധയായം 9 തല പരാമർശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലംു െികികസാ തെലവകുളുതട ദരഖകള്ക്  മര്പ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക ് 

ഗ്പ്തു    കു മഴുുവനംു നിർവഹണ ഏജറസി വഴി ത ാഴിലാളികള്ക്ക്് അനവുേിച്ച ു

തകാടദുക്കണ്ട ാണ്.  

വാര ഡിചല ചതാഴിലാളികള്ക്കറ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തറ ചവച്ചണു്ടായ് 

അരകെചത്ത തെുര്ന്നറ െികില്സ പതപെണ്ട സാഹെരയും ഇതവുചര 

ഉണ്ടായ്ിട്ടില്ല. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമം തഷ്ഡയളൂ്ക് 22 ഗ്പകാരം ഒര ുപദ്ധ ി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമ്ു്പ 

പദ്ധ ിതയ കറുിച്ചളു്ള മഴുുവന് കാരയങ്ങളും അ ായ ്് അനവുേിച്ച ഗ്പവൃത്തി 

േിനങ്ങള്ക്, ഓദരാ ത ാഴിലാളിയും തെദയ്യണ്ട അളവകുള്ക്, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ ു

വരതു്തനു്ന ിനളു്ള  ാദങ്ക ിക അറിവകുള്ക് എന്നിവ   കൃ യമായി 

ത ാഴിലാളികതളയും ഗുനദഭാക്താക്കതളയംു  ദബാധയതപ്പടതുത്തണ്ട ണ്ു്ട. 

അ ിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥതെയും വാർഡ്് 

തമമ്പർ, ാദങ്ക ിക വിേഗ് ദർ എന്നിവരതുട  ാന്നിധയത്തില് ഏത റകിലംു തപാ  ു

ഇടങ്ങളിദലാ,ത ാഴിലിടത്തവുദച്ചാ മീറ്ിംഗ ് വിളിച്ച ു ദെർക്കകുയും കാരയങ്ങള്ക് 

വിശേീകരിക്കകുയും പതങ്കടതു്തവരതുട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്് ഡയറിയിതല 

ദഗ്പാജക്റ് ്മീറ്ിംഗ് ദപജില് ദരഖതപ്പടതു്തകുയംു  തെദയ്യണ്ട ണ്ു്ട. 

സാപങ്കതിക വിദഗ് ദരചുെയു്ും വാര ഡറ് ചമപരചുെയു്ും സാന്നിധയത്തില് മീറ്ിുംഗറ 

നെത്തി ചെപയ്യണ്ട പ്രവൃത്തിചയ് കറുിച്ചറ ചതാഴിലാളികപളാെറ രറഞ്ഞ ു

ചകാെുക്കാറില്ല  

13.വിജിലറസ്് ആറഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി: 

ഓദരാ വാർഡിതലയും ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗുണകരമായ രീ ിയില് നടക്കനു്നതുണ്ടന്ന ു

ഉറപ്പ ു വരതു്തനു്ന ിനംു തമച്ചതപ്പടതു്തനു്ന ിന് ആവശയമായ നിദര്േശങ്ങള്ക് 

ത ാഴിലാളികള്ക്കംു നിരവഹണ ഏജറസിക്കംു നകകുന്ന ിനമുായി വാര ഡിതല 

തപാ ഗു്പവര്ത്തകതര ഉതള്പ്പടതു്തി ഒര ു വിജിലറസ്് ആറഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓദരാ  ാമ്പത്തീക വര്ഷ്വംു ഉണ്ടാദക്കണ്ട ാണ്. വാർഡില് പട്ടിക ജാ ി പട്ടിക 

വര്ഗ വിഭാഗത്തിതല  ന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമായും ഗ്പ്തു   

കമ്മറ്ിയില് അംഗങ്ങള്ക് ആദക്കണ്ട ാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും  ന്ദര ശിച്ച ു 

വിലയിരതു്തി സ റ്്് ഡയറിയിതല വിജിലറസ്് ആറഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി 

റിദപ്പാരട്്ടില് ദരഖതപ്പടതു ണ്ട ാണ്. 

കമ്മറ്ി അുംഗങ്ങള് സജീവമല്ല എന്ന ു മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച.ുഅവര് 

വര്ക്കറ് കസറ്റ വിസിറ്റ ചെയ്യാൻ വരാറില്ല എന്നാണറ അറിയ്ാൻ കഴിഞ്ഞതറ. 

14. ന്ദര ശക കറുിപ്പ ് 
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ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏത ാരാള്ക്കംു  ന്ദര ശിക്കാ വനു്ന ംു എസ്റ്റിദമറ്്് 

ഉള്പ്പതട പരിദശാധിക്കവനു്ന മുാണ്.ഗ്പ്തു   ഗ്പവൃത്തിയിദേലളു്ള  ന്ദര ശകരതുട 

അഭിഗ്പായങ്ങള്ക് സ റ്്് ഡയറിയിതല  ന്ദര ശക കറുിപ്പില് ദരഖതപ്പടതു്താനംു 

അവകാശമണ്ു്ട. അ തുകാണ്്ട  തന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലംു സ റ്് 

ഡയറി നിര്ബന്ധമായും  ൂക്ഷിക്കണം. 

സന്ദര ശക കറുിെില് പരരുും,ഒെുും  പരഖചെെുത്തി കണ്ട.ു 

15.ദറാ ് ഗർ  േിവ ് . 

ത ാഴിലറുപ്പമുായി ബന്ധതപ്പട്ട അവകാശങ്ങള്ക് കടമകള്ക് എന്നിവയില് 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അവദബാധം ഉണ്ടാക്കനു്ന ിനംു ത ാഴിലറുപ്പമുായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െർച്ച തെയ്യുന്ന ിനംു ദവണ്ടി വർഷ്ത്തില്  ഒരേുിവ ം നിർവഹണ 

ഏജന് ി ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ക്ലാ ്്  ംഘടിപ്പിതക്കണ്ട ാണ്. 

പറാസ്ഗാര് ദിവസറ നെത്താറില്ല.എന്നാണറ ചതാഴിലാളികളില് നിന്നുും 

അറിയ്ാൻ കഴിഞ്ഞതറ. 

16. ിറ്ി ണ് ഇറദ്ര മഷ്ന് ദബാര ഡ്്. 

ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ  ഉറപ്പവുരതു്തനു്ന ിനായി  ത ാഴിലറുപ്പില് 

ഏതറ്ടതു്ത ു തെയ്യുന്ന തപാ  ു ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമ്ു്പ് ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലളു്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങക്് അടങ്ങിയ ദബാർഡ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

തപാ ജുനങ്ങള്ക്ക്ക് കാണാ വനു്ന രീ ിയില് നിര്ബന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം. 

പ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കനു്നതിന ു മപുറ് എസ്റ്റിപമറ്റ വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയ് 

സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്പമഷൻ പബാര ഡറ് എല്ലാ പ്രവര്ത്തികള്ക്കുും  സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥാരിക്കാറില്ല, എന്നാല് ഒര ു പ്രവര്ത്തിക്ക ു  കാണാൻ സാധിച്ചതായ്ി  

രരിപശാധനയ്ില് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ.ു ചതാഴിലാളികല് ആരുും 

തചന്ന അതിചനക്കറുിച്ച ുപബാധവാന്മാരല്ല എന്നാണറ അറിയ്ാൻ കഴിഞ്ഞതറ  

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിലയിരതു്തലകുള്ക്. 

 ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില് 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്്ച വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ര്ക്കലുറില് കൃ യമായ നിദരേ്ശങ്ങള്ക് നകകുന്നണ്ു്ട.  

1.കവദര േജ് 

ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതറെ കവർ 

ദപജില് ഉള്ക്തക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നംു അ ിനായി ഗ്പദ യക മാ ൃകയും  മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുറില് നിർദേശിക്കനു്നണ്ു്ട.  

പരിദശാധിച്ചഫയലകുളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ളകവർ 

ദപജ ്കാണാന് ാധിച്ച ു 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്



 

10 
 

ഫയലില് ഉള്ക്തക്കാള്ളിച്ചിട്ടളു്ള ദരഖകളുതട ദപരംു ദപജ് നമ്പരംു 

ദരഖതപ്പടതു്തിയ തെക്ക്് ലിസ്റ്റ് ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ണ്ു്ട, അ ിനായി 

ഗ്പദ യക മാ ൃകയും  മാസ്റ്റർ  ർക്കലുറില് നിർദേശിക്കനു്നണ്ു്ട.   

പരിദശാധിച്ചഫയലകുളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ളതെക്ക ്

ലിസ്റ്റ്കാണാന് ാധിെ.ു എന്നാല് അ ില് ദകാളം ഫില് തെയതറ്ില്ല. 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്പട്ട ംു തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ ്

ദഗ്പാജക്റ്ില്മനു്ഗണനാ ഗ്കമത്തില് ഉള്ള മുായിരിക്കണ തമന്നണ്ു്ട,ഗ്പ്തു   

ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്ില് ഉള്ക്തപ്പടനു്ന ദപജിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്കണം . 

പരിദശാധിച്ചഫയലകുളില് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ളആക്ഷന് 

പ്ലാന് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

4.ജനകീയ എ്െിദമറ്-്   

 ാധാരണക്കാരായ ഏത ാരാള്ക്ക്കംു മനസ്സിലാകനു്ന രീ ിയില് ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലളു്ള എ്ടിതമറ്്് ഫയലിലംു ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തംു ലഭയമാദക്കണ്ട ണ്ു്ട. 

പരിദശാധിച്ചഫയലകുളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ളജനകീയ 

എ്െിദമറ് ്ദകാപ്പി കാണാന ് ാധിച്ചില്ല . 

5. ാദങ്ക ികാനമു ി-  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കംു ഗ്പദ യകം  യ്യാറാക്കനു്ന എസ്റ്റിദമറ്്്  ാദങ്ക ിക വിേഗ് ധർ 

അടങ്ങനു്ന കമ്മറ്ി പരിദശാധിച്്ച അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല് മാഗ് ദമ ഗ്പവൃത്തിക്ക ്

അനമു ി നല്കാവ,ൂ ആയ ിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ണ്ു്ട. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളില് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ള 

 ാദങ്ക ികാനമു ി ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

6.ഭരണാനമു ി-  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കംു ഗ്പദ യകം  യ്യാറാക്കനു്ന എസ്റ്റിദമറ്്് പരിദശാധിച്്ച ഗ്പ്തു   

ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്ക ് ഭരണ മി ിയുതട അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല് മാഗ് ദമ 

ഗ്പവൃത്തിക്ക് അനമു ി നല്കാവ,ൂ ആയ ിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില്  

പരിദശാധിച്ചഫയലകുളില് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ള 

ഭരണാനമു ി ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

7.കണവർജന് ് വിവരങ്ങള്ക്- 

 ർക്കാരിതറെ ഏത റകിലംു വകപു്പകുളുതട(വനം വകപു്പ്,കൃഷ്ി വകപു്പ്,മൃഗ 

 ംരക്ഷണ വകപു്പ്് ...) പദ്ധ ികള്ക് ത ാഴിലറുപ്പ ്പദ്ധ ിദയാതടാപ്പം  ംദയാജിച്്ച 

നടപ്പാക്കകുയാതണങ്കില് ആയ ിതറെ ദരഖകള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ണ്ു്ട. 
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പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്ക്  ർക്കാരിതറെ  മദറ്ത ങ്കിലംു വകപു്പകുളുമായി 

 ംദയാജിച്ച ു നടത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് അല്ലാത്ത തുകാണ്്ട ഈ ദരഖകള്ക് 

ഫയലില്  ബാധകമല്ല.     

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ു തകാണ്്ട  വയക്തിഗ മാദയാ ഗ്ഗൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

 മർപ്പിക്കനു്ന ിന ുമാസ്റ്റർ  ർക്കലുറില് ഗ്പദ യക മാ ൃകയിലളു്ള അദപക്ഷാ 

ദഫാറം ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭയമാക്കാന് നിർദേശിക്കനു്നണ്ു്ട. ഇ ് ഗ്പകാരം 

കറുഞ്ഞ ് 14 േിവ ം  ടുർച്ചയായി ദജാലി തെയ്യുന്ന ിന് അദപക്ഷ 

നല്ദകണ്ട ണ്ു്ട, ദജാലി ആവശയമളു്ള കാലയളവിതല   ീയ്യ ികള്ക്  ഉള്ക്പ്പതട 

ഇ ില്  ദരഖതപ്പടതു്തി നല്കകുയാണ ്ദവണ്ട ്   

പരിദശാധിച്ചഫയലകുളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ള്ത ാഴില് 

അദപക്ഷ ദകാപ്പി കാണാന് ാധിെ.ു 

9.വര്ക്ക്് അദലാദക്കഷ്ന് 

അദപക്ഷ ലഭിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക്  ആവശയതപ്പട്ട  ീയ്യ ികളില്  തന്ന 

ത ാഴിലാളികതള മറുഗണനാ ഗ്കമത്തിലളു്ള ഗ്പവൃത്തികളില് ഉതള്പ്പടതു്തകുയും 

മസ്റ്റർദറാള്  യ്യാറാക്കനു്ന ിനളു്ള നടപടികള്ക്ക് ശപുാര ശ തെയ്യകുയും ദവണം. 

ഗ്പ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉതള്പ്പട്ടവരക്്ക ്ഈലിസ്റ്റിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് മറുകൂ ട്ടി 

വിവരങ്ങള്ക് നല്കകുയും ദവണം. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  രക്്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ളവര്ക്ക്് 

അദലാദക്കഷ്ന് ദഫാം ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചഇല്ല 

10.മസ്റ്റദര ൊള്ക് 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയിദലക്കംു പഞ്ചായത്തില് നിന്നംു നിദര ദശിച്ചവരതുട  ദപര ്

വിവരങ്ങള്ക് ഉതള്പ്പടതു്തി ദലാക്ക്് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീ ില് നിന്നമുാണ്  ദഗ്പാഗ്ഗാം 

ഓഫീ ർ  ാക്ഷയതപ്പടതു്തിയ മസ്റ്റർദറാള്ക് ദകാപ്പി പഞ്ചായത്തില് 

എത്തിക്കനു്ന ്. പഞ്ചായത്തില് നിന്നംു നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥന് 

 ാക്ഷയതപ്പടതു്തനു്ന മറുയ്ക്ക് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കംു െമു ലതപ്പടതു്തിയ ദമറ് ്

മാർക്ക ് മസ്റ്റർ ദറാള്ക് സകമാറാവനു്ന ാണ്. മസ്റ്റർ ദറാള് ഗ്പകാരം അനവുേിച്ച 

 ീയ്യ ികളില് മാഗ് ദമ ഗ്പ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഏർതപ്പട്ട്  അ ാ ് 

േിവ തത്ത ഒപ്പകുള്ക് ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ദപരിന ു ദനതരയുള്ള 

കളങ്ങളില് ദരഖതപ്പടതു്താവ.ൂ ഓദരാ േിവ വംു പണി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ുമമു്പംു 

പണി പർൂത്തിയായ ദശഷ്വംു ഓദരാ ഒപ്പകുള്ക് നിർബന്ധമായും ത ാഴിലാളികള്ക് 

ദരഖതപ്പടതുത്തണ്ട ണ്ു്ട.ദജാലിയില് ഹാജരാവാത്തവരതുട കളങ്ങള്ക് ദജാലി 

ആരംഭിദക്കണ്ട  മയം കഴിഞ്ഞ ഉടതന െവുന്ന മഷ്ിയുള്ള ദപനതകാണ്്ട 

അവധി ദരഖതപ്പടതു്തകുയും തെയ്യണം. ആഴ്ചാവ ാനം ഓദരാ 

ത ാഴിലാളിയുതടയും ഹാജർ ഗ്പകാരമളു്ള  കുകള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തി അവതര 

ദബാധയതപ്പടതു്തി മസ്റ്റർ ദറാളിതല  അവ ാനതത്ത കളത്തില് ഒപ്പ ്

വാങ്ങിതക്കണ്ടാ ാണ്.  ടുർന്്ന മസ്റ്റർ ദറാള്ക്  ാക്ഷയതപ്പടതു്തി നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക ് 2 േിവ ത്തിനകം സകമാദറണ്ടാ ാണ്.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്



 

12 
 

മാസ്റ്റർ ദറാള്  ൂക്ഷിക്കാന് െമു ലയുള്ള ് ദമറ്ിനാണ്. മസ്റ്റർ ദറാള് പണത്തിന ു

 ലു്ലയമായ ദരഖയാണ് ,അ തുകാണ്ട ുതന്ന അ ില് ഏത ങ്കിലംു  രത്തിലളു്ള 

തവട്ടിത്തിരതു്തലകുള്ക് പാടില്ലാത്ത ാണ്. 

പരിദശാധിച്ച  മസ്റ്റർ ദറാളുകളില് എം.ബകു്ക്് നമ്പർ ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല. 

11.തമഷ്ർതമറെ് ബകു്ക്്- 

ത ാഴിലറുപ്പില് ഉതള്പ്പടതു്തി തെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു

മമ്ു്പ  തന്ന ആവശയമായി വരനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഗ്പാഥമിക അളവകുള്ക് 

 ാദങ്ക ിക വിേഗ് ധർ തമഷ്ർതമറെ് ബകു്കില് ദരഖതപ്പടതു്തണം,  ടുർന്്ന 

ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓദരാ മസ്റ്റർ ദറാള്ക് കാലാവധിയും പർൂത്തിയാകനു്ന മറുയ്ക്ക ്

തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട അളവകുള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തി അ ് ഗ്പകാരമളു്ള കലൂി 

ലഭയമാക്കനു്ന ിനളു്ള  ടുർ നടപടിക്ക്  മരപ്്പിദക്കണ്ട ാണ് ,ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന 

ഓദരാ അളവകുളും  ാദങ്ക ിക വിഭാഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന  ്തികയിലളു്ള 

ഉദേയാഗസ്ഥർ  ാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും അ ് ഗ്പകാരം  യ്യാറാക്കനു്ന ബില്ലകുള്ക് 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്്ട എന്നിവരതുട െമു ലയുള്ളവർ 

 ാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും തെദയ്യണ്ട ാണ്. 

● പരിദശാധിച്ച എം.ബകു്കകുളില് ഭരണഭാഷ് /ജനകീയ ഭാഷ്യില് 

വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല. 

● ഗ്പവൃത്തി നടന്ന ആള്ക്ക്കാരതുട സ്ഥലങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല. 

● പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡറെ്,ത ഗ്കട്ടറി എന്നിവരതുട ഓദപ്പാ, ീദലാ 

കാണാന്  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ് തെയതിരിക്കനു്ന ് എഗ്  അളവില് 

എന്ന ിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള്ക് എം.ബകു്കില് ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല . ഇ ് 

കാരണം ശരിയായ രീ ിയിലളു്ള പരിദശാധന ഗ്പാദയാഗികമല്ലാത്ത 

 ാഹെരയമാണ്. പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്്ട എന്നിവർ ബിലു്ലകള്ക് 

 ാക്ഷയതപ്പടതു്തദുമ്പാള്ക്  ീയ്യ ി, ഒപ്പ് എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയ ായും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങനു്ന ിനളു്ള   ീരമുാനം 

ത ാഴിലറുപ്പില് ഏതറ്ടതു്ത ു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് ആവശയമായ  ാധന 

 ാമഗ്ഗികള്ക് വാങ്ങനു്ന മുായി ബന്ധതപ്പട്ട  ീരമുാനങ്ങള്ക് എടകു്കനു്ന ിന ു

പഞ്ചായത്ത്  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് ദഗ്പാകയർൂതമന്റ്്് കമ്മറ്ി 

രപൂീകരിദക്കണ്ട ണ്ു്ട,  ാധനങ്ങള്ക് ആവശയമായി വരനു്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക ്

ഗ്പ്തു   കമ്മറ്ി നകകുന്ന അനമു ിയുതട ദകാപ്പി അ ാ ് ഫയലകുളില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. ിറ്ി ണ് ഇറദ്ര മഷ്ന് ദബാര ഡ്് വാങ്ങ ുിനളു്ള 

 ീരമുാനങ്ങളുതട ദകാപ്പി  ഉള്ക്പ്പതട  ആവശയമണ്ു്ട. 

13.പാട്ടക്കരാര്,  മ്മ പഗ് ം, നിക ുി ര ീ കുള്ക്. 

ത ാഴിലറുപ്പ്് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം   വകാരയ വയക്തികളുതട ഭമൂി പാട്ടത്തിന ു

ഏതറ്ടതു്ത് ഗ്പവൃത്തികള്ക് തെയ്യകുയാതണങ്കില്, സ്ഥലം ഉടമകളുമകള്ക്ക്ക്് 

പാട്ടത്തകു നല്കിദയാ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പകുള്ക്ക് ലഭിക്കനു്ന ലാഭവിഹി ം 
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നകകിദയാ / ൌജനയമാദയാ  കൃ യമായ കാലയളവിദലക്ക് അവർ സ്ഥലം 

വിട്ടനുല്കംു എന്ന ിന് ദരഖാമലൂം ഉറപ്പ ുലഭിച്ചാല് മാഗ് തമ ഗ്പ്തു   പറമ്പില് 

ത ാഴിലറുപ്പിലതൂടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് അനവുേിക്കാന് പാടളൂു്ള. തജ എല് ജി 

ഗ്ഗൂപ്പകുള്ക്ക് കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്പതട ഏതറ്ടകു്കദുമ്പാള്ക് ഗ്പ്തു   ദരഖകള്ക് 

നിര്ബന്ധമാണ്.  

 വകാരയ വയക്തികളുതടദയാ തപാ ഭുമൂിയിദലാ  പദ്ധ ി നടപ്പാക്കദുമ്പാള്ക്  

ആ്തികളുതട േീർഘ കാല  ംരക്ഷണം ഉറപ്പവുര ുനു്ന ിനായി 

ബന്ധതപ്പട്ടവരതുട   മ്മ  പഗ് ം, നിക ുി ര  ീ കുള്ക് എന്നിവ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഗ്പ്തു   ദരഖ ഫയലിലകാണാന്  ാധിച്ച.ു 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ ്  

ത ാഴിലറുപ്പിലതൂടയുള്ളഗ്പവൃത്തികള്ക്അനവുേിക്കാന്പാടളൂു്ള.തജഎല്ജിസ്റ്റർ 

ദറാള്ക് ഗ്പകാരവംു പണി പർൂത്തിയാകനു്ന മറുയക്്ക് ഗ്പ്തു   മസ്റ്റർ ദറാളില് പണി 

തെയത ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങള്ക്ക്ക്  അന ുൃ മായ 

ദവ ന ിനളു്ള ലിസ്റ്റ ്  യ്യാറാദക്കണ്ട ണ്ു്ട. അ ദുപാതല  തന്ന  ാധന 

 ാമഗ്ഗികള്ക് ഉപദയാഗിക്കകുയാതണങ്കില് അ ിതറെ ബില് ഗ്പകാരമളു്ള 

 കുയ്ക്കംു ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് യ്യാറാക്കി ഗ്പ്തു   ദവജ്് ലിസ്റ്റിതറെ ദകാപ്പി അ ാ ് 

ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റർ ദറാള്ക് ഗ്പകാരമളു്ള ദവജ്് ലിസ്റ്റകുള്ക് 

ഫയലില് കാണാന് ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

15.ഫണ്്ട് ഗ്ടാറസർ ഓര ഡർ.  

 യ്യാറാക്കിയ ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്കംു, ദമറ്ീരിയല് 

തവണ്ടവർക്കംു അവരതുട ബാങ്്ക  അക്കൌണ്്ട്കളിദലക്ക് പണം അനവുേിച്ചാല് 

അ ിനളു്ള ദരഖയായ ഫണ്്ട ഗ്ടറസർ ഓര ഡർ ദകാപ്പി അ ാ ് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓഡിറ്്് തെയതഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില് ഫണ്ടട് ഗ്ടാന്ഫർ ഓർഡർ ദകാപ്പി 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

16.മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകള്ക് 

ത ാഴിലറുപ്പില് ഒര ു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പംു ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നതുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴും പരൂ്ത്തിയായ ദശഷ്വംു ഉള്ള ഓദരാ ദഫാദട്ടാകള്ക് 

നിര്ബന്ധമായും എടതു്ത ു  ൂക്ഷിക്കകുയും ഫയലില് ദകാപ്പികള്ക് തവക്കകുയും 

ദവണം. 

ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില്  ദഫാദട്ടാകള്ക്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

17.ഗ്പവൃത്തി പരൂ്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  
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ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയംു ശരിയായ രീ ിയില് പർൂത്തീകരിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക ്മഴുുവന് 

തെലവകുളും ദരഖതപ്പടതു്തി ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരിച്ച ു എന്ന ് 

അറഗീകരിച്ചതുകാണ്ടളു്ള  ാക്ഷയപഗ് ം ഗ്പ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട ഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ണ്ു്ട.  

ഓഡിറ്്് തെയതഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില് ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തീകരണ 

 ാക്ഷയപഗ് ം  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലകുള്ക്. 

ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്ക ് ഏത ങ്കിലംു  ാധന ഘടകങ്ങള്ക് വിലയ്ക്ക ്

വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കകുയാതണങ്കില് ആയ ിതറെ വൌച്ചറകുള്ക് ബില്ലകുള്ക് 

എന്നിവ അംഗീകരിച്ച ുഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ണ്ു്ട. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളില്  തമറ്ീരിയല് ബില്ലളു്ക് ബാധകമല്ല. 

19.മസ്റ്റര് ദറാള് മവൂതമറെ്് സ്ലിപ്പ്്. 

ഓദരാ മസ്റ്റർ ദറാളും ലഭയമാകനു്ന മറുയക്്ക ് ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവ ാനിച്ച  ീയ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് നിന്്ന പഞ്ചായത്തില്  ിരിതക 

ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡാറ് എന്ഗ്ടി തെയത  ീയ്യ ി, ത ഗ്കട്ടറി ,ഗ്പ ിഡറെ്് എന്നിവർ 

അംഗീകരിച്്ച കലൂിക്ക് അനമു ി നല്കിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്പകുള്ക്  ഹി ം 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിന ു ദവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ ് ആണി ്.  ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

യഥാ മയം കലൂി ലഭയമാക്കനു്ന ില് വീഴ് ച വന്നിട്ടതുണ്ടങ്കില് എവിതട 

തവച്ചാതണന്്ന മന ിലാകനു്ന ിന ു ാധിക്കനു്ന രീ ിയിലാണ ്  ഈ ദരഖയിതല 

വിവരങ്ങള്ക് ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടളു്ള ്. 

മാസ്റ്റർ ര്ക്കലുർ ഗ്പകാരം നിദര്േശിച്ചിടു്ടള്ള ഗ്പ്തു   ദരഖ കൃ യമായ ഒപ്പ്് 

, ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടതു്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

20.ജിദയാടാതഗട് ദഫാദട്ടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷ്ന് ഉപദയാഗിച്്ച ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷാംശം 

ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിതക്കാണ്ടളു്ള ദഫാദട്ടാകള്ക് ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിക്കംു ആവശയമാണ്്, ഇ ിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില്  ജിദയാടാതഗട് ദഫാദട്ടാ ദകാപ്പി 

കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാർട്ട്് ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓഡിറ്ിന ുവിദധയമാക്കിയിട്ടതുണ്ടങ്കില് ഗ്പ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

വിലയിരതു്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉതള്ക്കാളു്ളന്ന ഭാഗം ദകാപ്പി എടതു്ത ുഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലകുളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാരട്്ട്് 

ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

22.സ റ്് ഡയറി. 



 

15 
 

മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം  ഉള്ള 22 ദരഖകളില്  ംസ്ഥാന  ർക്കാർ 

നിർദേശിക്കനു്ന  ുഗ്പധാന ദരഖയാണ ് സ റ്് ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ാരയ ,ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള്ക്,  ാമഹൂയ പങ്കാളിത്തം, പദ്ധ ി 

ആരംഭ മീറ്ിംഗ്, ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങള്ക്  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് 

,വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി റിദപ്പാർട്ട്്,  ന്ദർശക കറുിപ്പകുള്ക് 

 ടുങ്ങിയവ ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനംു ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന 

ത ൌകരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ്്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്പ ുവരതു്തനു്നണ്ു്ട എന്ന ിനമുളു്ള ആധികാരിക ദരഖകടൂിയാണ് 

സ റ്് ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളില് സ റ്് ഡയറി കാണാന് ാധിച്ച.ു 

രജിസ്റ്ററകുള്ക്  

ത ാഴിലറുപ്പ് അനബുന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്കനു്ന ിന് ഏഴ ് രജിസ്റ്ററകുള്ക് 

പഞ്ചായത്തകുളില് ഉണ്ടാവണതമന്ന ുനിർദേശിക്കനു്നണ്ു്ട. 

1. ത ാഴില് കാര ഡ്് രജിസ്റ്റര്: . 

ത ാഴില് കാര ഡിനളു്ള അദപക്ഷ,കാര ഡ്് അനവുേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനളു്ള രജിസ്റ്റർ ആണി ്, ഗ്പ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥാ മയം 

ദരഖതപ്പടതു്തി  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്.  

'## ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ച.ു  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ . 

ത ാഴിലറുപ്പമുായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമ ഭകള്ക് ,ദയാഗങ്ങള്ക്  ടുങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിന ് വാർഡ്്  ലത്തില് ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

## ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയക ്ലഭിച്ച.ു 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ  

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ു ലഭിക്കനു്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും അ ഗു്പകാരം 

അവർക്ക് ത ാഴില് അനവുേിച്ച ിതറെ വിവരങ്ങളും  ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടതു്തി തവദക്കണ്ട ാണ ്

## ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ച.ു 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ . 

ത ാഴിലറുപ്പില് നടപ്പിലാക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥാ മയം ഗ്പ്തു   

രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടതു ണ്ടാ ാണ്. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തിയ ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക ്ലഭിച്ച.ു 
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5. ആ്തി രജിസ്റ്റർ  

ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയിലതൂട  ൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടളു്ള ആ്തികള്ക്  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലം,ആ്തിയുതട  വഭാവം,നിലനിർത്തനു്ന കാലയളവ്  ടുങ്ങിയവ  

ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടതു ണ്ടാ ാണ്. 

## ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തിയ ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക ്ലഭിച്ച.ു  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ . 

ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏ  ുപരാ ിയും വാക്കാദലാ,ദരഖാമലൂദമാ 

ലഭിക്കകുയാതണങ്കില് നിർവഹണ ഏജന് ി പരാ ി രജിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടതു്തകുയും നിർബന്ധമായും സകപ്പറ് ുര ീ ് പരാ ിക്കാരന് നല്കകുയും 

ദവണം . പരാ ിയുതട  ടുർനടപടികളും കൃ യമായി രജിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടതു ണ്ടതാണ്.ഓദരാ  ാമ്പത്തിക വർഷ്വംു രജിസ്റ്റർ ദക്ലാ ് തെയതു  ഗ്്കട്ടരി 

 ാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും  ടുർ കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കകുയും ദവണ്ട ാണ്. 

## ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ച.ു  

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റർ . 

ത ാഴിലറുപ്പില് ഏതറ്ടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാഗമായി വരനു്ന  ാധന 

 ാമഗ്ഗികളുതട വാങ്ങല്  ീരമുാനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,തെലവകുള്ക് എന്നിവ 

 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മഴുുവനംു ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട ാണ്. 

## ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തിയ ഗ്പ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക ്ലഭിച്ച.ു  

ആക്ഷന് പ്ലാന്  

2018-19  ാമ്പത്തീക വർഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന് പ്ലാന് 

പരിദശാധനയ്ക്ക ്ലഭിച്ച.ു  

ഓഡിറ്്് തെയത ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഗ്പ്തു   വാര ഡില് ഉതള്പ്പട്ട ാണ്. 

നിദര്േശങ്ങള്ക്. 

● ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ  ഉറപ്പ ു വരതു്തനു്ന ിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലളു്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാര ഡ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

സ്ഥാപിദക്കണ്ട ാണ്. 

● ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. 

● മാസ്റ്റർ ര്ക്കലുർ ഗ്പകാരം നിദര്േശിക്കനു്ന ദരഖകള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

● രജിസ്റ്ററകുള്ക് കാലാന ുൃ മായി വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തി 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 



 

17 
 

● മാസ്റ്റർ  ര്ക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ള ത ാഴില് അദപക്ഷാ ദഫാറം ത ൌജനയമായി 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭയമാക്കണം. 

● പദ്ധ ിയുതട ശരിയായ രീ ിയിലളു്ള നടത്തിപ്പിന് വിജിലറസ്് ആറഡ്് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി ഇടതപടലകുള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടാദവണ്ട ണു്ട്. 

● ത ാഴിലപു്പില് ഏതറ്ടകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആ്തികള്ക് േീർഘകാല 

നിലനില്പ്പിന്  ആവശയമായ  ാദങ്ക ിക നിദര്േശങ്ങള്ക് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 

ഓവര സീയര മാർ നദകകണ്ട ംു പാലിക്കനു്നതുണ്ടന്്ന  ഉറപ്പ ുവരതുത്തണ്ട മുാണ്. 

● മസ്റ്റർ ദറാളില് ഗ്പ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവകുള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന 

എം.ബകു്കിതറെ നമ്പർ ദരഖതപ്പടതുത്തണ്ട ാണ്. 

● മസ്റ്റർ ദറാളിലംു മറ് ു ത ാഴിലറുപ്പ് അനബുന്ധ ദരഖകളിലംു  ഉദേയാഗസ്ഥർ 

 ാക്ഷയതപ്പടതു്തകുയും   ീയ്യ ി  ദരഖതപ്പടുത്തകുയും  തെദയ്യണ്ട ാണ്. 

● ത ാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ്  ംവിധാനങ്ങള്ക്   ണല് 

 ൌകരയം, ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്പ ു വരതു്താന് നിരവഹണ  

ഏജറസി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ണു്ട.് 

● എം.ബകു്കില് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും തെയത സ്ഥലവംു അളവകുളും 

ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട ാണ്.  

● പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് കൃ യമായി നടദത്തണ്ട ാണ്. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്ക്. 

⮚ ത ാഴിലിടങ്ങളില്  മയകൃ യ  പാലിക്കകു. 

⮚ ദഗ്പാജക്റ്്് മീറ്ിംഗ്, ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭകള്ക്,ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗ്ഗാമ ഭകള്ക് 

എന്നിവയില് പതങ്കടകു്കകു. 

⮚ ഏല്പ്പിക്കനു്ന ദജാലികള്ക് കൃ യ ദയാതട പരൂ്ത്തീകരിക്കകു. 

⮚ േിവ വംു ത ാഴില് ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പംു പണി പർൂത്തിയായദശഷ്വംു മസ്റ്റർ 

ദറാളില്  ഒപ്പകുള്ക് ദരഖതപ്പടതു്തകു, ടുങ്ങിയവ.. 
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 ീരമുാനങ്ങള്ക് 

പസാഷയല് ഓഡിറ്റ കരെറ റിപൊര്ട്ടിപമലളു്ള െര്ച്ചയ്ുചെ 

അെിസ്ഥാനത്തില്്പസാഷയല് ഓഡിറ്റ പ്ഗാമസഭയ്ില് െവുചെ രറയ്ുന്ന 

തീരമുാനങ്ങള് കകചക്കാണ്ട.ു 

• ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ത ാഴില് കാർഡ്  ീർത്തംു  ൌജനയമായി 

ലഭയമാക്കകു 

• ഗ്പവൃത്തി ആരംഭത്തിന് മനു്ദപ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ു ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർദമഷ്ന് സ്ഥാപിക്കകു. 

• ഗ്പവൃത്തി നടപ്പിലാക്കനു്ന ഓദരാ സ്ഥലവംു ഗ്പവൃത്തികളും അളവകുളും 

എം ബകു്കില് ദരഖതപ്പടതു്തകു. 

•  ഗ്പവൃത്തികള്ക് കതണ്ടത്തനു്ന ില് ത ാഴിലാളികള്ക്, വാർഡ് തമമ്പർ 

,നാട്ടകുാർ ഉള്ക്തപ്പതട ഉള്ളവരതുട നല്ല ഇടതപടലകുള്ക് ഉണ്ടാക്കകു. 

• ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില്  ആവശയമളു്ള അടിസ്ഥാബ  ൌകരയങ്ങള്ക് 

നിർവഹണ ഏജന് ി ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭയമാക്കകു. 

• വിജിലന് ് ആന്ഡ് ദമാണിറ്റിങ് കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങള്ക് പദ്ധ ികള്ക് 

വിലയിരതു്തകുയും ആവശയമായ നിർദേശങ്ങള്ക് ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കംു 

പഞ്ചായത്തിനംു നല്കകു. 

• വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ   ിർകയൂലർ ഗ്പകാരമളു്ള ദരഖകള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്കകു. 

• രജിസ്റ്ററകുള്ക് കാലാന ുൃ മായി പ ുകു്കകു. 

• ഒര ുവർഷ്ം ഓദരാ ത ാഴിലാളിക്കംു അവകാശതപ്പട്ട ത ാഴില് േിനങ്ങള്ക് 

കിട്ടനു്ന ുഎന്ന ുഉറപ്പ ുവരതു്തകു. 

 


	ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള്.

