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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് കരട് റിദപ്പാർട്്ട 

വാർഡ്്  :  16വഞ്ചിയം 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് : പയ്യാവൂർ 

ദലാക്ക് : ഇരിക്കൂർ 

ജില്ല: കണ്ണൂർ 

 

ഗ്ഗാമ ഭ  ിയ്യ ി:   15/11/2019  

സ്ഥലം:    മാവ ും ത ാട് പള്ളി ഓഡിതറാറിയും                                                                           

 മയം: 11 am                                                                          

                                                                                            

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ടീം 

ഇരിക്കൂർദലാക്ക്് 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ്് നിയമം –ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

ത ാസ റ്ി ദകരളം 
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ആമുഖം 

 

         2005  പ്തംബർ 5 ന ്നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ഭാര ത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ്.ഗ്ഗാമീണ 

ദമഘലയിതല കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക ്100 േിവ ം അവിേഗ്ദ്ധ കായിക ത ാഴില് ഉറപ്പു 

നല്കുകയും, അ ിലൂതട ഗ്ഗാമീണ ജന യുതട ഉന്നമനം, ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം, 

ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന ത ൌകരയ വിക നം, പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം,  ്ഗ് ീ 

ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക്്ഷ്യം തവക്കുന്നു. 

        ത ാഴിലുറപ്പ്് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തികളും  6 

മാ  കാലയളവിനുള്ളില് നിർബന്ധമായും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവാ 

 ാമൂഹയ പരിദശാധന നടത്തണതമന്്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമത്തിതല 17(2)-വകുപ്പില് നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്പില് 

 ു ാരയ യും  ാമൂഹയ ഉത്തരവാേിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധ ി  തമച്ചതപ്പട്ട 

രീ ിയില് നടപ്പിലാക്കുകയാണ ് ലക്്ഷ്യം. നടപ്പിലാക്കിയ ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തികളും,പദ്ധ ി നിർവ്വഹനവുംത ാഴികളികള്ക്ക്കു ലഭിദക്കണ്ട 

അവകാശങ്ങളും  ാമൂഹയ പങ്കാളിത്തദത്താതട വിലയിരുത്തുകയും ഇ ിന്തറ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യുന്നു, 

 ുടർന്്ന ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമ ഭ   വിളിച്ചു ദെർത്ത്   ഓഡിറ്്്   

റിദപ്പാർട്ട്അവ രിപ്പിക്കുകയും റിദപ്പാരട്ടിദേല് െർച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി 

തമച്ചതപ്പടുത്തു ന്ന ിന് ആവശയമായ  ുടർനടപടികള്ക് നിർദേശിക്കുകയും 

നടപ്പിലാക്കു കയും തെദയ്യണ്ട ുണ്്ട. 

പയ്യാവൂർഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല 16ആം വാഡ് ആയ വഞ്ചിയത്തിതല 2018-19 

 ാമ്പത്തീക വർഷ്ാത്തിതല ഒക്ദടാബർ മു ല് മാർച്ചവതരയുള്ള കാലയളവില് 

നടപ്പിലാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധ ി നിർവഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഇടതപടലുകളുമാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടു ള്ള ്. ഇ ിന്തറ 

ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീ ില് നിന്നും ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുതട പരിദശാധന, 

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന, വാഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്പിലക്കിയ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക്  ന്ദര്ശിച്ചു വിലയിരുത്തല്, പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്താക്കള്ക്, 

വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയില് ഗ്പവർത്തിക്കുന്നവർ ത ാഴിലുറപ്പ ് 

ത ാഴിലാളികള്ക് എന്നിവരു മായുള്ള അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് കരട്   റിദപ്പാരട്്ട് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ്. 

ഗ്പസ്തു   റിദപ്പാർട്ട്ഗ്ഗാമ ഭയുതട െർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി 

 മർപ്പിക്കുന്നു. 
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പയ്യാവൂർ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്ക് 

ജില്ല:കണ്ണൂർ      

ദലാക്ക്: ഇരിക്കൂർ   

വാർഡുകള്ക് :16  

വിസ്തൃ  ി         :   67.34െ.കി.മീ. 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്ക് 2018-19 

പയ്യാവൂർപഞ്ചായത്ത ് വാർഡ്16 

വഞ്ചിയം 

ആതക ത ാഴില് കാർഡുകള്ക് 331 

ആതക ത ാഴിലാളികള്ക്  624 

STത ാഴില് കാർഡ്കള്ക് 59 

STത ാഴിലളികള്ക്  127 

SCത ാഴില് കാർഡുകള്ക് 4 

STത ാഴിലാളികള്ക് 12 

  

 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികള്ക്. 

 

1. IF/349792  ്:   സലഫ്്ഭവന പദ്ധ ി 

2. IF/349793 ് :   സലഫ്്ഭവന പദ്ധ ി 

3. IF/359795   :   സലഫ്്ഭവന പദ്ധ ി 

4. LD/321381  :   വയം  ഹായ  ംഘങ്ങള്ക്ക്ക് നിലതമാരുക്കല് 

5. WC/318249 : ഭൂ വിക ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് 

6. LD/323316:്ഗ്പളയം,ഉരുള്ക് തപാട്ടല് എന്നിവ മൂലം ്്്്്് കർന്നഗ്പദേശങ്ങളുതട 

പുനഃസ്ഥാപനം 
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വിലയിരുത്തലുകള്ക്: 

1 . എും ബ ക്കിൽ കൃ യമായി വിവരങ്ങൾ തരഖപ്പെട ത്തത്തിനാൽ  

കൃ യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

2. അദപക്ഷ ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് നിരീക്ഷിച്ച ില് ഉരുള്ക് തപാട്ടല് ബാധിച്ച 

സ്ഥലങ്ങള്ക് 

ഒഴിതക ഗുണ നിലവാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് കാണാന്  ാധിച്ചു. 

3. ിറ്ി ണ്്ഇന്ഫർദമഷ്ന്്ദബാര്ഡ്്്ഓഡിറ ്തെയ്ത്്ഗ്പവൃത്തി്

സ്ഥലങ്ങളില്്എവിതടയും കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

4.വിജിലന് ് ആന്ഡ് ദമാണിറ്റിങ് കമ്മിറ്ി ഇടതപടലുകള്ക് കുറവാതണന്ന് 

മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചു. 

5 . ത ാഴിലിടങ്ങളില്്ത ൌജനയമായി്്ലഭിദക്കണ്ട്

അടി ്്ഥാന ൌകരയങ്ങളുതട അപരയാപ്ത   ന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിതലല്ലാം 

കാണാന്  ാധിച്ചു. 

6.എം.ബുക്കില്്കൃ യമായ ്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥല്വിവരങ്ങദളാ അളവുകദളാ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ് കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

7.ഫയലുകളില് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്കുലർ്ഗ്പകാരമുള്ള ദരഖകള്ക് 

കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

8.്ദറാസ്ഗാർ്േിവ ്് ംഘടിപ്പിച്്ച്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് അവകാശങ്ങതള പറ്ി 

വയക്തമായ്അവദബാധം്നല്കിയിട്ടില്ല്എന്നാണു്മന ിലാക്കാന്്

 ാധിച്ച ്. 

9.100 േിവ ം്പണി ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല 

10. ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീ ില് അദപക്ഷ നല്കി ര ീ ് സകപ്പറ്റുതണ്ടന്നു 

മന ിലായി. 

11.ആക്ഷന് പ്ലാന്  യ്യാറാക്കുന്ന ില്്ത ാഴിലാളികളുതട ഇടതപടല് 

ഉണ്ടാവുകദയാ്അ ിതന്കുറിച്്ച്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്്വയക്തമായ്ധാരണദയാ്

ഇല്ല. 

12.. വാര്ഡിതല്ഭൂരിഭാഗം്ഗ്പദേശങ്ങളും്ഉരുള്ക് തപാട്ടല് , കാട്ട് മൃഗ ശലയം 

 ുടങ്ങിയവ ഉള്ള ിനാല്്ത ാഴിലുറപ്പില്്ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന് ഗ്പദ യക്

പദ്ധ ികള്ക്്ആ ൂഗ് ണം്തെയ്ത്്വാർഡിതല്ജനങ്ങള്ക്ക്കും്പരിസ്ഥി ിക്കും്

 ംരക്ഷണം്ഉറപ്പുവരുത്താന്്ഗ്ശമിക്കാവുന്ന ാണ്. 

13.മാസ്റ്റർ സിർകയൂലർ ഗ്പകാരമുള്ള ദരഖകളിലും എം ബുക്കിലും ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതട  ാക്ഷയതപ്പടുത്തലിന്തറ അപരയാപ്ത  മന ിലാക്കി. 
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പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയുരുത്തലുകള്ക് 

1. സലഫ്്ഭവന നിർമാണം IF/349792 

എം.ബുക്ക്്നമ്പർ: 42(a)18/19 

മസ്റ്റർ്ദറാള്ക്്നമ്പർ: 1802, 1801, 2413,5361, 5359 

എസ്റ്റിദമറ്്് ുക :28000 

തെലവായ  ുക: 24615 

സലഫ്് ഭവന പദ്ധ ിയുതട ഭാഗമായുള്ള ത ാഴില് േിനങ്ങള്ക് 90 , കാർഡ ് ഉടമ 

TPഗ്പകാശനു കൃ യമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 4 ഘട്ടങ്ങളായി സപ  ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

2. സലഫ്്ഭവനനിർമാണം:IF/349793 

എം.ബുക്ക്്നമ്പർ: കാണാന്  ാധിച്ചില്ല 

മസ്റ്റർ്ദറാള്ക്്നമ്പർ: 5364, 5363, 5362, 2025, 2026, 211 

എസ്റ്റിദമറ്്് ുക : 28000 

തെലവായ  ുക:22976 

സലഫ്്ഭവന പദ്ധ ിയുതട ഭാഗമായുള്ള്ത ാഴില് േിനങ്ങള്ക്  84 എണ്ണം മഗ് ദമ 

കർഡുടമ മർദക്കാ ിന ്ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അ ിന്തറ കൂലി കൃ യമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

മതറ്ാരു്വാർഡിലാണ്്വീട്്നിർമ്മാണം്നടന്നിട്ടുള്ള ്.  

3. സലഫ്്ഭവന നിർമാണം : IF349795 

എം.ബുക്ക്്നമ്പർ: 29(a) 18 

മസ്റ്റർ്ദറാള്ക്്നമ്പർ:1810, 1811, 2405, 2406, 5316,,5327, 5328 

എസ്റ്റിദമറ്്് ുക: 28000 

തെലവായ  ുക: 24620 

സലഫ്് ഭവന പദ്ധ ിയുതട ഭാഗമായുള്ള് 90 ത ാഴില് േിനങ്ങള്ക്  ഉടമ മിനി 

ദജാ ിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

4 ഘട്ടങ്ങളായി സപ  മുഴുവന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

4. ഭൂ വിക ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് : WC/318249 

എം.ബുക്ക്്നമ്പർ:108/18-19 

മസ്റ്റർ്ദറാള്ക്്നമ്പർ:3508, 3547, 3544, 3545, 3509, 3548, 3853, 3773, 3712, 3713, 3744,3854 

എസ്റ്റിദമറ്്് ുക:  
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തെലവായ  ുക: 471322 

   ഈ ഗ്പവൃത്തി കൃ യമായി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. എം ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ പറമ്പുകളില്  

പല കുഴികളും മൂടിയിരുന്നു ത ങ്ങിന്  ടതമടുത്ത ും കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

മഴദക്കടുത്തി കൂടു ല്ഉള്ള സ്ഥലമായ ിനാല് പല ും നശിച്ചിരുന്നു. 

5.  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങള്ക്ക്ക് കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല്: LD/321381 

എം.ബുക്ക്്നമ്പർ: 73/2018_2019 

മസ്റ്റർ്ദറാള്ക്്നമ്പർ :3885, 3886, 4104, 4752, 4772, 5304,5306 

എസ്റ്റിദമറ്്് ുക:229020 

തെലവായ  ുക: 224598 

എം ബുക്കില് കൃ യമായി പറമ്പുടമകളുതട ദപരു കാണാന് 

 ാധിക്കാത്ത ിനാല് അദപക്ഷ  

ഗ്പകാരം  ന്ദര്ശനംനടത്തിയ11 പറമ്പുകളില് 9 സ്ഥലത്തും 

അഭിനന്ദർഹമായ രീ ിയില്  

 തന്ന പറഞ്ഞ രീ ിയിലുള്ള കൃഷ്ി കാണാന്  ാധിച്ചു. 2 പറമ്പുടമകള്ക് 

സ്ഥലം വിട്ടു ദപായ ്  

കാരണം അവിതട കാട് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു  ീർത്തും ഉപകാര 

ഗ്പേമായ ഗുണ നിലവാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തിയാണ്. 

6. ഗ്പളയം ഉരുള്ക് തപാട്ടല് എന്നിവ മൂലം  കർന്ന ഗ്പദേശങ്ങളുതട 

പുനഃസ്ഥാപനം: LD/323316 

എം.ബുക്ക്്നമ്പർ : 99/18-19 

മസ്റ്റർ്ദറാള്ക്്നമ്പർ : 4695, 4839, 4728, 4840, 4697, 4770 

എസ്റ്റിദമറ്്് ുക: 291500 

തെലവായ  ുക : 276020 

Mbookഇല് കൃ യമായ വിവരങ്ങള്ക് കാണാന്  ാധിക്കാത്ത ിനാല് 

കൃ യമായ അളദവാ പറദമ്പാ മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചില്ല.  ന്ദർശിച്ച പല 

പറമ്പുകളിലും ഗ്പവർ ി ന ിച്ച ായി കാണാന്  ാധിച്ചു.ഉപകാര ഗ്പേമായ 

ഗ്പവൃത്തിയാതണങ്കിലും അവിതട വീണ്ടും ഉരുള്ക് തപാട്ടല് ഉണ്ടായ 

 ാഹെരയത്തില് അവ നശിച്ചു ദപാകുന്നു. 

അവകാശഅധിഷ്ഠ ി നിരീക്ഷണങ്ങള്ക് 

1.ത ാഴില് കാര്ഡുമായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 
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ത ാഴില് കാർഡ്ദബാര് ആധികാരിക ദരഖയാണ്.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല shedule2 ഗ്പകാരം ത ാഴില് കാർഡിന് 

അദപക്ഷ നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 15 േിവ ത്തിനകം  ികച്ചും 

 ൌജനയമായി ത ാഴില് കാർഡ് ലഭയമാക്കണതമന്നും 

അനുശാ ിക്കുന്നു.കൂടാത  െരി യമായ ഇടദവളകളില് കാർഡ് 

 ൌജനയമായിപു ുക്കി നല്ദകണ്ട ുമാണ്.ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം 

ത ാഴില് കാർഡ് സകവശം തവക്കാനുള്ള അധികാരം 

ഉടമകള്ക്ക്ക്മാഗ് മാണ്.നിർവഹണ ഏജന് ി ദയാ mateമാദരാ മറ്ുള്ളവദരാ 

സകവശം തവക്കുവാന് പാടുള്ള ല്ല . 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ത ാഴില്ക്കർഡ്  ൌജനയമായി ഇ ുവതര 

ലഭിച്ചട്ടില്ല.കുറച്ചു ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ആേയ  വണ പഞ്ചായത്തിന്തറ 

കയാമറയില് ദഫാദട്ടാ എടുത്തു നല്കിയിരുതന്നങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർ 

ദഫാദട്ടാ തകാടുക്കുകയാണ് തെയ്തിരുന്ന ്. പു ുക്കുന്ന മയങ്ങളില് 

എല്ലാവരും  തന്ന ദഫാദട്ടാ തകാടുക്കുകയാണ് തെയ്തിട്ടുള്ള ്. 

2.ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്ചു 

ത ാഴില്കാർഡുള്ളഅവിേഗ്ദ്ധകായികത ാഴില്തെയ്യാന് യ്യാറുള്ളഏ

ത ാരുകുടുംബത്തിനുംഓദരാ ാമ്പത്തികവർഷ്വും100േിവ തത്തഅവിേ

ഗ്ധകായികത ാഴിലിന്അവകാശമുണ്ട,്ത ാഴില്ആവശയതപ്പട്ട്അദപക്ഷന

ല്കിയാല്സകപ്പറ്ുരശീ ്നല്കുകയും15േിവ ത്തിനകംത ാഴില്ലഭയമാ

ക്കണതമന്നുംനിയമത്തില്ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നു. 

വാഡിതലത ാഴിലാളികള്ക് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ 

നലകാരുള്ള ്.അദപക്ഷകള്ക് ഗ്ഫണ്ട്് ഓഫീ ില് നല്കി സകപ്പറ്ു ര ീ ് 

വാങ്ങാറുണ്ട്. 

3 .ത ാഴില്അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവ ത്തിനകം ത ാഴില്ലഭയമാക്കനതമന്നുണ്്ട. വാഡിതല 

ത ാഴിലാളികല്തക്ക്താഴില്ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്അദപക്ഷ 

 മർപ്പിക്കുന്നമുറയ്ക്ക ്15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴില് അനുവേിതക്കണ്ട ുണ്്ട.  

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് അദപക്ഷനല്കി 15 േിവ ത്തിനകംത ാഴില് 

ലഭിക്കാറില്ല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് 3 മാ ദത്താളം കാ ിരുന്നാണ് നിലവില് ത ാഴില് 

ലഭിക്കുന്നത ന്നു ത ാഴിലാളികള്ക് പറഞ്ഞു.ദ ാഴ്ജിലാളികള്ക്ക്കു കഴിഞ്ഞ 

 ാമ്പത്തീക വർഷ്ം 100 ത ാഴില് കിട്ടിയവർ 3 ദപര്് 

മാഗ് മാണ്.ബാക്കിയുള്ളവർക്കു 100 േിവ ം ത ാഴില് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം; 

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴില് 

ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം ലഭിക്കാന് അവകാശമുണ്്ട.   
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ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട  ീയ്യ ി മു ല് ആേയതത്ത 30 േിവ ം കൂലിയുതട 25% ( 271 

കൂലി ഗ്പകാരം 67 രൂപ 75 സപ )  ുകയും  ുടർന്്ന 100 േിവ  ത ാഴില്  

പൂർത്തിയാകുന്ന ് വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് കൂലിയുതട 50%( 271കൂലി ഗ്പകാരം 

135 രൂപ 5 സപ )   ുകയും ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭിക്കണം. 

 

 വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ഒരു വിഭാഗം ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ത ാഴിലില്ലായ്മ 

ദവ ന ിനുഅദപക്ഷിദക്കണ്ട   ാഹെരയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. അവർ അദപക്ഷിച്ചു 2 

േിവ ത്തിനകം പു ിയ പണിക്കുള്ള മസ്റ്റർതറാൾ അടിച്ചു കിട്ടുകയാണ ്

ഉണ്ടായത ന്്ന ത ാഴിലാളികള്ക് പറഞ്ഞു. 

5.  തഷ്ല്്്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്്   ംബന്ധിച്്ച; 

 

വാർഡില്ആവശയമായവിക നഗ്പവൃത്തികള്ക്കതണ്ടത്തുന്ന ിനുത ാഴിലാ

ളികള്ക്കവകാശം ഉണ്ട്. അയല്ക്കൂട്ട ല െര്ച്ചയിലൂതട കതണ്ടത്തുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗ്ഗാമ ഭയില് അംഗീകാരം ദനടുകയും ത ാഴിലുറപ്പില് 

അനുവേനീയമായ ഗ്പവൃത്തിയാതനന്കില് നിരവഹണ ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തികള്ക് മുന്ഗണനാ ഗ്കമത്തില് തഷ്ല്്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്ില് 

ഉള്തപ്പടുദത്തണ്ട ാണ്.  

 

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ാഴിലാളികള്ക് പങ്കാളികളാകാറില്ല . 

 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ാമ  സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിദലാമീറ്ർ െുറ്ളവില് 

ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്കു പുറത്തു  

ത ാഴില് തെദയ്യണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടാവുകയാതണങ്കില് യാ ാ ബത്തയായി 

കൂലിയുതട 10%  ുക നിലവിതല കൂലി ഗ്പകാരം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. ഓദരാ വാര്ഡിലും കതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികള്ക് പൂര്ത്തീകരിച്ച ദശഷ്ം മാഗ് ദമ വാര്ഡിന് പുറത്തു 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കാന് പാടുള്ളൂ. 

 

വാരഡിതല ത ാഴിലാളികളക്ക് യഗ് ാ തെലവ് ലഭിദക്കണ്ട  ാഹെരയം 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല . 

 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്ക്  ംബന്ധിച്്ച; 

 

ത ാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്കണ്ട അടിസ്ഥാന ത ൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ംവിധാനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല് 

 ൌകരയം,കുടിതവള്ളം, അപകട  ാധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് 

ഏര്തപ്പടുദമ്പാള്ക്  ുരക്ഷാ  ാമഗ്ഗികള് എന്നിവ ദ ാഴിലുറപ്പു നിയമഗ്പകാരം 

നിരവഹണ ഏജന് ി വഴി ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ൌജനയമായി 

ലഭയമാദക്കണ്ട ുണ്ട്. 
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ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്്   ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല  

 ണല് ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല  

കുടിതവള്ളം തകാണ്ടു ദപാകുന്ന ില് ഗ്പശ്നം ഇല്ല  

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്ക്  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

 

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

കഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴിലാളികളുതട എതക്കൌണ്ടില് കൂലി 

ലഭിക്കുവാന് അവകാശമുണ്ട്. 

 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്്ഗ്പസ്തു   കാലയളവില് കൂലി ലഭികക്കുന്നുണ്ട് 

എന്നാണു ത ാഴിലാളികള്ക് പറഞ്ഞ ്.. 

 

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

 

ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏത ങ്കിലും കാരയത്തില് പരാ ിയുണ്ടാകുന്ന 

പക്ഷം ആയ ് ദരഖാമൂലം പഞ്ചായത്തില് പരാ ിതപ്പടാവുന്ന ാണ്, ഗ്പസ്തു   

പരാ ികള്ക്  വീകരിച്ചു  പരാ ിക്കാരന് സകപ്പറ്ു ര ീറ്്് നല്കു കയും  

പരമാവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അദനവഷ്ിച്ചു പരാ ിക്കാരന് മറുപടി 

നല്ദകണ്ട ാണ്. പരാ ികള്ക് അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പർ 

തപാ ുജനങ്ങള്ക്ക് കാണാവുന്ന രീ ിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീ ില് 

ഗ്പേര്ശിപ്പിതക്കണ്ട ുണ്ട ് .  

 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക് പേ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ി നല്കിയിട്ടില്ല. 

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പകാരം  ത ാഴിലുറപ്പില് 

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓദരാ 6 മാ  കാലയളവിലും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

നടദത്തണ്ട ുണ്ട.് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട  മ്പത്തീകവും, 

ഗുണനിലവാരങ്ങള്ക്  ംബന്ധിച്ച ുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

നടത്തുന്ന ില് പങ്കാളികളാവുന്ന ിനു ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കും ഓദരാ പൌരനും 

അവകാശമുണ്ട്. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് തെയ്യുനത്തില് ത ാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി 

 

11.െികിത്സ  ഹായം  ംബന്ധിച്ചു  

ത ാഴിലുറപ്പ് ദജാലിക്കിതട ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഏത ങ്കിലും 

 രത്തിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു ദപാവുകയാതണങ്കില് ത ാഴിലുറപ്പ് 
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നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പകാരവും അദ്ധയായം 9 തല പരാമർശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലും െികില്സാ തെലവുകളുതട ദരഖകള്ക്  മര്പ്പിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക്  ഗ്പസ്തു    ുക മുഴുവനും നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്് അനുവേിച്ചു തകാടുദക്കണ്ട ാണ്.  

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ അപകടതത്ത 

 ുടർന്്ന െികില്  ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായിട്ടുതണ്ടങ്കിലും െികിത്സാ 

 ഹായതത്ത കുറിച്്ച അറിവിലാത്ത ിനാല് ആവശയതപട്ടിട്ടില്ല. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പകാരം ഒരു പദ്ധ ി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ ്

പദ്ധ ിതയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് കാരയങ്ങളും അ ായ ്് അനുവേിച്ച ഗ്പവൃത്തി 

േിനങ്ങള്ക്, ഓദരാ ത ാഴിലാളിയും തെദയ്യണ്ട അളവുകള്ക്, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ാദങ്ക ിക അറിവുകള്ക് എന്നിവ   കൃ യമായി 

ത ാഴിലാളികതളയും ഗുനദഭാക്താക്കതളയും  ദബാധയതപ്പടുതത്തണ്ട ുണ്്ട. 

അ ിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥതെയും വാർഡ്് 

തമമ്പർ, ാദങ്ക ിക വിേഗ്ദർ എന്നിവരുതട  ാന്നിധയത്തില് ഏത ന്കിലും 

തപാ ു ഇടങ്ങളിദലാ,ത ാഴിലിടത്തുവദച്ചാ മീറ്ിംഗ ് വിളിച്ചു ദെർക്കുകയും 

കാരയങ്ങള്ക് വിശേീകരിക്കുകയും പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ് ്

ഡയറിയിതല ദഗ്പാജക്റ്് മീറ്ിംഗ ്ദപജില് ദരഖതപ്പടുത്തുകയും  തെദയ്യണ്ട ുണ്്ട. 

 ാദങ്ക ിക വിേഗ്ദരുതടയും വാര്ഡ്് തമമ്പരുതടയും  ാന്നിധയത്തില് മീറ്ിംഗ ്

നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികദളാട് പറഞ്ഞു 

തകാടുക്കാറില്ല  

 

13.വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി: 

ഓദരാ വാർഡിതലയും ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗുണകരമായ രീ ിയില് 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിനും തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ിന് ആവശയമായ 

നിര്ദേശങ്ങള്ക് ത ാഴിലാളികള്ക്കും നിരവഹണ ഏജന് ിക്കും നല്കു ന്ന ിനുമായി 

വാര്ഡിതല തപാ ുഗ്പവര്ത്തകതര ഉള്തപ്പടുത്തി ഒരു വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി ഓദരാ  ാമ്പത്തീക വര്ഷ്വും ഉണ്ടാദക്കണ്ട ാണ്. 

വാർഡില് പട്ടിക ജാ ി പട്ടിക വര്ഗ വിഭാഗത്തിതല  ന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ 

ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമായും ഗ്പസ്തു   കമ്മറ്ിയില് അംഗങ്ങള്ക് ആദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി സ റ്്് ഡയറിയിതല 

വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി റിദപ്പാരട്്ടില് ദരഖതപ്പടുത ണ്ട ാണ്. 

കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള്ക് ജീവമല്ലഎന്നു മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചു. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ ് 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏത ാരാള്ക്കും  ന്ദര്ശിക്കാ വുന്ന ും 

എസ്റ്റിദമറ്്് ഉള്പ്പതട പരിദശാധിക്കവുന്ന ുമാണ്.ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയിദേലുള്ള 

 ന്ദര്ശകരുതട അഭിഗ്പായങ്ങള്ക് സ റ്്് ഡയറിയിതല  ന്ദര്ശക കുറിപ്പില് 
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ദരഖതപ്പടുത്താനും അവകാശമുണ്്ട. അ ുതകാണ്്ട  തന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിലും സ റ്് ഡയറി നിര്ബന്ധമായും  ൂക്ഷിക്കണം. 

 ന്ദര്ശക കുറിപ്പില്ദപരുംഒപ്പും  ദരഖതപ്പടുത്തി കണ്ടു. 

15.ദറാ ് ഗർ  േിവ ് . 

ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അവകാശങ്ങള്ക് കടമകള്ക് എന്നിവയില് 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അവദബാധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ിനും ത ാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െർച്ച തെയ്യുന്ന ിനും ദവണ്ടി വർഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ം 

നിരവഹണ ഏജന് ി ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ക്ലാ ്്  ംഘടിപ്പിതക്കണ്ട ാണ്. 

ദറാസ്ഗാർ േിവ ് നടത്താറില്ല.എന്നാണ ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും അറിയാന് 

കഴിഞ്ഞ ്. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫരദ്മഷ്ന് ദബാര്ഡ്്. 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ിനായി  ത ാഴിലുറപ്പില് 

ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപാ ു ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ്് ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങക്് അടങ്ങിയ ദബാർഡ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

തപാ ുജനങ്ങള്ക്ക്ക് കാണാ വുന്ന രീ ിയില് നിര്ബന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം. 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ്് എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ  ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാരഡ്്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാ റില്ല,എന്നാണു 

പരിദശാധനയില് മന ിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞ ്.ത ാഴിലാളികല് ആരും  തന്ന 

അ ിതനക്കുറിച്ചു ദബാധവാോരല്ല. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിലയിരുത്തലുകള്ക്. 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കുറിച്്ച വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ര്ക്കുലറില് കൃ യമായ നിരദ്േശങ്ങള്ക് നല്കുന്നുണ്്ട.  

1.കവര്ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിന്തറ കവർ 

ദപജില് ഉള്ക്തക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നും അ ിനായി ഗ്പദ യക മാ ൃകയും  മാസ്റ്റർ 

 ർക്കുലറില് നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട.  

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  രക്്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ളകവർ 

ദപജ ്കാണാന് ാധിച്ചു  

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്

ഫയലില് ഉള്ക്തക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുതട ദപരും ദപജ് നമ്പരും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ തെക്ക്് ലിസ്റ്റ ് ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട, അ ിനായി 

ഗ്പദ യക മാ ൃകയും  മാസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട.   

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  രക്്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ളതെക്ക ്

ലിസ്റ്റ്കാണാന് ാധിെു. എന്നാല് അ ില് ദകാളം ഫില് തെയ്തറ്ില്ല  
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3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്പട്ട ും തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ ്

ദഗ്പാജക്റ്ില്മുന്ഗണനാ ഗ്കമത്തില് ഉള്ള ുമായിരിക്കണ തമന്നുണ്്ട,ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്ില് ഉള്ക്തപ്പടുന്ന ദപജിന്തറ ദകാപ്പി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കണം . 

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ 

ഗ്പകാരമുള്ളആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പികാണാന ്ാധിെു. 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്്-   

 ാധാരണക്കാരായ ഏത ാരാള്ക്ക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയില് ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്്് ഫയലിലും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമാദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്കുലർ 

ഗ്പകാരമുള്ളജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല . 

5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പദ യകം  യ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്്്  ാദങ്ക ിക വിേഗ്ധർ 

അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്ി പരിദശാധിച്്ച അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല് മാഗ് ദമ ഗ്പവൃത്തിക്ക ്

അനുമ ി നല്കാവൂ, ആയ ിന്തറ ദകാപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

 ാദങ്ക ികാനുമ ി ദകാപ്പി കാണാന് ാധിച്ചു . 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പദ യകം  യ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്്് പരിദശാധിച്്ച 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്ക ്ഭരണ മി ിയുതട അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല് മാഗ് ദമ 

ഗ്പവൃത്തിക്ക് അനുമ ി നല്കാവൂ, ആയ ിന്തറ ദകാപ്പി ഫയലില്  

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

ഭരണാനുമ ി ദകാപ്പികാണാന് ാധിെില. 

7.കണവർജന് ് വിവരങ്ങള്ക്- 

 ർക്കാരിന്തറ ഏത ന്കിലും വകുപ്പുകളുതട(വനം വകുപ്പ്,കൃഷ്ി 

വകുപ്പ്,മൃഗ  ംരക്ഷണ വകുപ്പ്് ...) പദ്ധ ികള്ക് ത ാഴിലുറപ്പ ്

പദ്ധ ിദയാതടാപ്പം  ംദയാജിച്്ച നടപ്പാക്കുകയാതണങ്കില് ആയ ിന്തറ 

ദരഖകള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്ക്  ർക്കാരിന്തറ  മദറ്ത ങ്കിലും വകുപ്പുകളുമായി 

 ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് അല്ലാത്ത ുതകാണ്്ട ഈ ദരഖകള്ക് 

ഫയലില്  ബാധകമല്ല.     

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  
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ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു തകാണ്്ട  വയക്തിഗ മാദയാ ഗ്ഗൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

 മർപ്പിക്കുന്ന ിനു മാസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് ഗ്പദ യക മാ ൃകയിലുള്ള 

അദപക്ഷാ ദഫാറം ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭയമാക്കാന് നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട. ഇ ് 

ഗ്പകാരം കുറഞ്ഞ ് 14 േിവ ം  ുടർച്ചയായി ദജാലി തെയ്യുന്ന ിന് അദപക്ഷ 

നല്ദകണ്ട ുണ്്ട, ദജാലി ആവശയമുള്ള കാലയളവിതല   ീയ്യ ികള്ക്  ഉള്ക്പ്പതട 

ഇ ില്  ദരഖതപ്പടുത്തി നല്കുകയാണ് ദവണ്ട ്   

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്കുലർ 

ഗ്പകാരമുള്ളത ാഴില് അദപക്ഷദകാപ്പികാണാന് ാധിെു. 

9.വര്ക്ക്് അദലാദക്കഷ്ന് 

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  ആവശയതപ്പട്ട  ീയ്യ ികളില്  തന്ന 

ത ാഴിലാളികതള മുന്ഗണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് 

ഉള്തപ്പടുത്തുകയും മസ്റ്റർദറാള്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള നടപടികള്ക്ക് ശുപാര്ശ 

തെയ്യുകയും ദവണം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്തപ്പട്ടവര്ക്ക ്ഈലിസ്റ്റിന്തറ 

അടിസ്ഥാനത്തില് മുന്കൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്കുകയും ദവണം. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ളവരക്്ക്് 

അദലാദക്കഷ്ന് ദഫാം ദകാപ്പികാണാന് ാധിച്ചഇല്ല 

10.മസ്റ്റരദ്റാള്ക് 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയിദലക്കും പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നിരദ്േശിച്ചവരുതട  ദപര ്

വിവരങ്ങള്ക് ഉള്തപ്പടുത്തി ദലാക്ക്് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീ ില് നിന്നുമാണ്  ദഗ്പാഗ്ഗാം 

ഓഫീ ർ  ാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റർദറാള്ക് ദകാപ്പി പഞ്ചായത്തില് 

എത്തിക്കുന്ന ്. പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥന് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക ്ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും െുമ ലതപ്പടുത്തിയ ദമറ് ്

മാർക്ക് മസ്റ്റർ ദറാള്ക് സകമാറാവുന്ന ാണ്. മസ്റ്റർ ദറാള് ഗ്പകാരം അനുവേിച്ച 

 ീയ്യ ികളില് മാഗ് ദമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഏർതപ്പട്ട ്  അ ാ ് 

േിവ തത്ത ഒപ്പുകള്ക് ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ദപരിനു ദനതരയുള്ള 

കളങ്ങളില് ദരഖതപ്പടുത്താവൂ. ഓദരാ േിവ വും പണി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു 

മുമ്പും പണി പൂർത്തിയായ ദശഷ്വും ഓദരാ ഒപ്പുകള്ക് നിർബന്ധമായും 

ത ാഴിലാളികള്ക് ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ട ുണ്്ട.ദജാലിയില് ഹാജരാവാത്തവരുതട 

കളങ്ങള്ക് ദജാലി ആരംഭിദക്കണ്ട  മയം കഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

ദപനതകാണ്്ട അവധി ദരഖതപ്പടുത്തുകയും തെയ്യണം. ആഴ്ചാവ ാനം ഓദരാ 

ത ാഴിലാളിയുതടയും ഹാജർ ഗ്പകാരമുള്ള  ുകകള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തി അവതര 

ദബാധയതപ്പടുത്തി മസ്റ്റർ ദറാളിതല  അവ ാനതത്ത കളത്തില് ഒപ്പ് 

വാങ്ങിതക്കണ്ടാ ാണ്.  ുടർന്്ന മസ്റ്റർ ദറാള്ക്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക ് 2 േിവ ത്തിനകം സകമാദറണ്ടാ ാണ്.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

മാസ്റ്റർ ദറാള്  ൂക്ഷിക്കാന് െുമ ലയുള്ള ് ദമറ്ിനാണ്. മസ്റ്റർ ദറാള് 

പണത്തിനു  ുല്ലയമായ ദരഖയാണ ്,അ ുതകാണ്ടു തന്ന അ ില് ഏത ങ്കിലും 

 രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്ക് പാടില്ലാത്ത ാണ്. 

• പരിദശാധിച്ച മസ്റ്റരദ്റാള്ക് ്മുഴുവനായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

• 16/260 cardഉടമയുതട ഒപ്പു കാണാന്  ാധിച്ചില്ല 
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• പരിദശാധിച്ച  മസ്റ്റർ ദറാളുകളില് എം.ബുക്ക്് നമ്പർ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്്- 

ത ാഴിലുറപ്പില് ഉള്തപ്പടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ ്  തന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

ഗ്പാഥമിക അളവുകള്ക്  ാദങ്ക ിക വിേഗ്ധർ തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തണം,  ുടർന്്ന ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓദരാ മസ്റ്റർ ദറാള്ക് കാലാവധിയും 

പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട അളവുകള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തി 

അ ് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ലഭയമാക്കുന്ന ിനുള്ള  ുടർ നടപടിക്ക ്

 മര്പ്പിദക്കണ്ട ാണ് ,ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ അളവുകളും  ാദങ്ക ിക 

വിഭാഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന  സ്തികയിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥർ 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും അ ് ഗ്പകാരം  യ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകള്ക് പഞ്ചായത്ത ്

ത ഗ്കട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്്ട എന്നിവരുതട െുമ ലയുള്ളവർ 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തെദയ്യണ്ട ാണ്. 

• പരിദശാധിച്ച എം.ബുക്കുകളില് ഭരണഭാഷ് /ജനകീയ ഭാഷ്യില് 

വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

• ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ് തെയ്തിരിക്കുന്ന ് എഗ്  അളവില് 

എന്ന ിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള്ക് എം.ബുക്കില് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല . ഇ ് 

കാരണം ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള പരിദശാധന ഗ്പാദയാഗികമല്ലാത്ത 

 ാഹെരയമാണ്. പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്്ട എന്നിവർ ബില്ലുകള്ക് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്ക്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

ത ാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് ആവശയമായ  ാധന 

 ാമഗ്ഗികള്ക് വാങ്ങുന്ന ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  ീരുമാനങ്ങള്ക് എടുക്കുന്ന ിനു 

പഞ്ചായത്ത്  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് ദഗ്പാകയൂർതമന്റ്്് കമ്മറ്ി 

രൂപീകരിദക്കണ്ട ുണ്്ട,  ാധനങ്ങള്ക് ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക ്

ഗ്പസ്തു   കമ്മറ്ി നല്കുന്ന അനുമ ിയുതട ദകാപ്പി അ ാ ് ഫയലുകളില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫരദ്മഷ്ന് ദബാര്ഡ്് വാങ്ങു ിനുള്ള 

 ീരുമാനങ്ങളുതട ദകാപ്പി  ഉള്ക്പ്പതട  ആവശയമുണ്്ട. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലില്സൂക്ഷിദക്കണ്ടവാവശയമില്ല. തമറ്ീരിയല് ആവശയമുള്ള 

വർക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

13.പാട്ടക്കരാര്,  മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്ക്. 

ത ാഴിലുറപ്പ്് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം   വകാരയ വയക്തികളുതട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്ത് ഗ്പവൃത്തികള്ക് തെയ്യുകയാതണങ്കില്, സ്ഥലം ഉടമകളുമകള്ക്ക്ക്് 

പാട്ടത്തുക നല്കിദയാ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പുകള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹി ം 

നല്കിദയാ / ൌജനയമാദയാ  കൃ യമായ കാലയളവിദലക്ക് അവർ സ്ഥലം 
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വിട്ടുനല്കും എന്ന ിന് ദരഖാമൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാല് മാഗ് തമ ഗ്പസ്തു   പറമ്പില് 

ത ാഴിലുറപ്പിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് അനുവേിക്കാന് പാടുള്ളൂ. തജ എല് ജി 

ഗ്ഗൂപ്പുകള്ക്ക് കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്പതട ഏതറ്ടുക്കുദമ്പാള്ക് ഗ്പസ്തു   ദരഖകള്ക് 

നിര്ബന്ധമാണ്.  

 വകാരയ വയക്തികളുതടദയാ തപാ ുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധ ി നടപ്പാക്കുദമ്പാള്ക്  

ആസ്തികളുതട േീർഘ കാല  ംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരു ുന്ന ിനായി 

ബന്ധതപ്പട്ടവരുതട   മ്മ  പഗ് ം, നികു ി ര  ീ ുകള്ക് എന്നിവ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലിലകാണാന്  ാധിച്ചു. 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ ്  

ത ാഴിലുറപ്പിലൂതടയുള്ളഗ്പവൃത്തികള്ക്അനുവേിക്കാന്പാടുള്ളൂ.തജഎല്ജിസ്റ്റ

ർ ദറാള്ക് ഗ്പകാരവും പണി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗ്പസ്തു   മസ്റ്റർ ദറാളില് 

പണി തെയ്ത ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങള്ക്ക്ക ് 

അനു ൃ മായ ദവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്റ്  യ്യാറാദക്കണ്ട ുണ്്ട. അ ുദപാതല 

 തന്ന  ാധന  ാമഗ്ഗികള്ക് ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കില് അ ിന്തറ ബില് 

ഗ്പകാരമുള്ള  ുകയ്ക്കും ദവജ്് ലിസ്റ്റ്  യ്യാറാക്കി ഗ്പസ്തു   ദവജ്് ലിസ്റ്റിന്തറ 

ദകാപ്പി അ ാ ് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റർ ദറാള്ക് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്് ലിസ്റ്റുകള്ക് 

ഫയലില് കാണാന് ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

15.ഫണ്്ട് ഗ്ടാന് ർ ഓര്ഡർ.  

 യ്യാറാക്കിയ ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്കും, ദമറ്ീരിയല് 

തവണ്ടവർക്കും അവരുതട ബാങ്്ക  അക്കൌണ്്ട്കളിദലക്ക് പണം അനുവേിച്ചാല് 

അ ിനുള്ള ദരഖയായ ഫണ്്ട ഗ്ടന് ർ ഓരഡ്ർ ദകാപ്പി അ ാ ് ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓഡിറ്്് തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഫണ്്ടഗ്ടന് ർ ഓര്ഡർ 

ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

16.മൂന്്നഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകള്ക് 

ത ാഴിലുറപ്പില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും പൂരത്്തിയായ ദശഷ്വും ഉള്ള ഓദരാ 

ദഫാദട്ടാകള്ക് നിര്ബന്ധമായും എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുകയും ഫയലില് 

ദകാപ്പികള്ക് തവക്കുകയും ദവണം. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് മൂന്്നഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകള്ക് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  
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ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയായ രീ ിയില് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്

മുഴുവന് തെലവുകളും ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ് 

അന്ഗീകരിച്ചുതകാണ്ടുള്ള  ാക്ഷയപഗ് ം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട ഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

ഓഡിറ്്് തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ 

 ാക്ഷയപഗ് ം  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്ക്. 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്ക ്ഏത ങ്കിലും  ാധന ഘടകങ്ങള്ക് വിലയ്ക്ക ്

വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കില് ആയ ിന്തറ വൌച്ചറുകള്ക് ബില്ലുകള്ക് 

എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില്  തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്ബാധകമല്ല. 

19.മസ്റ്റര് ദറാള് മൂവതമന്റ്് സ്ലിപ്പ്്. 

ഓദരാ മസ്റ്റർ ദറാളും ലഭയമാകുന്ന മുറയക്്ക ് ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവ ാനിച്ച  ീയ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് നിന്്ന പഞ്ചായത്തില്  ിരിതക 

ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡാറ് എന്ഗ്ടി തെയ്ത  ീയ്യ ി, ത ഗ്കട്ടറി ,ഗ്പ ിഡനറ്്് എന്നിവർ 

അംഗീകരിച്്ച കൂലിക്ക് അനുമ ി നല്കിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്പുകള്ക് 

 ഹി ം ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനു ദവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ ് ആണി ്.  

ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് യഥാ മയം കൂലി ലഭയമാക്കുന്ന ില് വീഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചാതണന്്ന മന ിലാകുന്ന ിനു  ാധിക്കുന്ന 

രീ ിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

മാസ്റ്റർ ര്ക്കുലർ ഗ്പകാരം നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ കൃ യമായ ഒപ്പ്് 

, ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

20.ജിദയാടാതഗട് ദഫാദട്ടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷ്ന് ഉപദയാഗിച്്ച ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷാംശം 

ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിതക്കാണ്ടുള്ള ദഫാദട്ടാകള്ക് ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിക്കും ആവശയമാണ്്, ഇ ിന്തറ ദകാപ്പി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്  ജിദയാടാതഗട് ദഫാദട്ടാ ദകാപ്പി 

കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാർട്ട്് ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്തക്കാള്ളുന്ന ഭാഗം ദകാപ്പി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്ട്് 

ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 
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22.സ റ്് ഡയറി. 

മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഉള്ള 22 ദരഖകളില്  ംസ്ഥാന  ര്ക്കാർ 

നിര്ദേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധാന ദരഖയാണ് സ റ്് ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ാരയ ,ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള്ക്,  ാമൂഹയ പങ്കാളിത്തം, 

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്, ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങള്ക്  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി റിദപ്പാരട്്ട്്,  ന്ദര്ശക 

കുറിപ്പുകള്ക്  ുടങ്ങിയവ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനും ത ാഴിലിടങ്ങളിതല 

അടിസ്ഥാന ത ൌകരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ്്  എന്നിവ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്്ട എന്ന ിനുമുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖകൂടിയാണ് സ റ്് ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് സ റ്് ഡയറി കാണാന് ാധിച്ചു. 

രജിസ്റ്ററുകള്ക്  

ത ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്കുന്ന ിന് ഏഴ ് രജിസ്റ്ററുകള്ക് 

പഞ്ചായത്തുകളില് ഉണ്ടാവണതമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട. 

1. ത ാഴില് കാര്ഡ്് രജിസ്റ്റര്: . 

ത ാഴില് കാര്ഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാര്ഡ്് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണി ്, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥാ മയം 

ദരഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്.  

'## ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ചു.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ . 

ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമ ഭകള്ക് ,ദയാഗങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിന് വാര്ഡ്്  ലത്തില് ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

## ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ലഭിെച്ചു 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ  

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും അ ുഗ്പകാരം 

അവര്ക്ക് ത ാഴില് അനുവേിച്ച ിന്തറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കണ്ട ാണ ്

## ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ചു. 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ . 

ത ാഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥാ മയം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത ണ്ടാ ാണ്. 
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ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക ്ലഭിച്ചു. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികള്ക്  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതട  വഭാവം,നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ ്

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത ണ്ടാ ാണ്. 

## ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക ്ലഭിച്ചു.  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏ ു പരാ ിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കില് നിർവഹണ ഏജന് ി പരാ ി 

രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്തുകയും നിർബന്ധമായും സകപ്പറ്ു ര ീ ് 

പരാ ിക്കാരന ്നല്കു കയും ദവണം . പരാ ിയുതട  ുടർനടപടികളും കൃ യമായി 

രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത ണ്്ട ാണ്.ഓദരാ  ാമ്പത്തിക വർഷ്വും രജിസ്റ്റർ 

ദക്ലാ ് തെയ്തു  ്ഗ്കട്ടരി  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും  ുടർ കാലയളവിദലക്ക ്

അംഗീകരിക്കുകയും ദവണ്ട ാണ്. 

## ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ചു.  

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റർ . 

ത ാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന  ാധന 

 ാമഗ്ഗികളുതട വാങ്ങല്  ീരുമാനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,തെലവുകള്ക് 

എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനും ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ാണ്. 

## ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക ്ലഭിച്ചു.  

ആക്ഷന് പ്ലാന്  

2018-19  ാമ്പത്തീക വർഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന് പ്ലാന് 

പരിദശാധനയ്ക്ക ്ലഭിച്ചു.  

ഓഡിറ്്് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   വാര്ഡില് ഉള്തപ്പട്ട ാണ്. 

നിര്ദേശങ്ങള്ക്. 

● ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിദക്കണ്ട ാണ്. 

● ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. 
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● മാസ്റ്റർ ര്ക്കുലർ ഗ്പകാരം നിര്ദേശിക്കുന്ന ദരഖകള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

● രജിസ്റ്ററുകള്ക് കാലാനു ൃ മായി വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തി 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

● മാസ്റ്റർ  ര്ക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള ത ാഴില് അദപക്ഷാ ദഫാറം ത ൌജനയമായി 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭയമാക്കണം. 

● പദ്ധ ിയുതട ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്ി ഇടതപടലുകള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടാദവണ്ട ുണ്ട.് 

● ത ാഴിലുപ്പില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആസ്തികള്ക് േീർഘകാല 

നിലനില്പ്പിന്  ആവശയമായ  ാദങ്ക ിക നിര്ദേശങ്ങള്ക് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 

ഓവര് ീയര്മാർ നല്ദകണ്ട ും പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുതത്തണ്ട ുമാണ്. 

● മസ്റ്റർ ദറാളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്കിന്തറ നമ്പർ ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ട ാണ്. 

● മസ്റ്റർ ദറാളിലും മറ്ു ത ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലും  ഉദേയാഗസ്ഥർ 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും   ീയ്യ ി  ദരഖതപ്പടുത്തുകയും  തെദയ്യണ്ട ാണ്. 

● ത ാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ംവിധാനങ്ങള്ക്   ണല് 

 ൌകരയം, ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താന് നിരവഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ുണ്ട.് 

● എം.ബുക്കില് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും തെയ്ത സ്ഥലവും അളവുകളും 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ാണ്.  

● പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് കൃ യമായി നടദത്തണ്ട ാണ്. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്ക്. 

⮚ ത ാഴിലിടങ്ങളില്  മയകൃ യ  പാലിക്കുക. 

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

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുക. 

⮚ ഏല്പ്പിക്കുന്ന ദജാലികള്ക് കൃ യ ദയാതട പൂരത്്തീകരിക്കുക. 

⮚ േിവ വും ത ാഴില് ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും പണി പൂർത്തിയായദശഷ്വും മസ്റ്റർ 

ദറാളില്  ഒപ്പുകള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തുക, ുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് കരട് റിദപ്പാർട്ടിദമലുള്ള െർച്ചയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭയില് െുവതട പറയുന്ന  ീരുമാനങ്ങള്ക് 

സകതക്കാണ്ടു. 

1. ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ത ാഴില് കാർഡ്  ീർത്തും  ൌജനയമായി 

ലഭയമാക്കുക 

2. ത ാഴില് കാർഡിന് ദഫാദട്ടാ നല്ദകണ്ട  ാഹെരയം വരികയാതണങ്കില് 

അ ിന്തറ ബില് പഞ്ചായത്തിനു നല്കി പണം  ിരിതക ലഭയമാക്കുക. 

3.ഗ്പവൃത്തി ആരംഭത്തിന് മുന്ദപ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തു സിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർദമഷ്ന്്ദബാർഡ്് സ്ഥാപിക്കുക. 

4.ഗ്പവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓദരാ സ്ഥലവും ഗ്പവൃത്തികളും അളവുകളും 

എം ബുക്കില് ദരഖതപ്പടുത്തുക. 

5. ഗ്പവൃത്തികള്ക് കതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ാഴിലാളികള്ക്, വാർഡ് തമമ്പർ 

,നാട്ടുകാർ ഉള്ക്തപ്പതട ഉള്ളവരുതട നല്ല ഇടതപടലുകള്ക് ഉണ്ടാക്കുക 

6.ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില്  ആവശയമുള്ള അടിസ്ഥാബ  ൌകരയങ്ങള്ക് 

നിർവഹണ ഏജന് ി ത ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭയമാക്കുക 

8.വിജിലന് ് ആന്ഡ് ദമാണിറ്റിങ് കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങള്ക് പദ്ധ ികള്ക് 

വിലയിരുത്തുകയും ആവശയമായ നിർദേശങ്ങള്ക് ത ാഴിലാളികള്ക്ക്കും 

പഞ്ചായത്തിനും നല്കുക. 

9.വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരമുള്ള ദരഖകള്ക് ഫയളില് 

 ൂക്ഷിക്കുക. 

10.രജിസ്റ്റര്കള്ക് കാലാനു ൃ മായി പു ുക്കുക. 

11.മസ്റ്റതറാൾകളില് അബദ്ധത്തില് വന്നു ദപാകുന്ന  ിരുത്തലുകള്ക്ക്ക് 

മ ിയായ കാരണങ്ങക് കാണിച്ച അദപക്ഷ നല്കുകയും ഗ്പസ്തു   

അദപക്ഷയുതട ദകാപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കുക. 

12.മാസ്റ്റർദറാള്ക് ഒപ്പിട്ട ദശഷ്ം മാഗ് ം ദജാലി ആരംഭിക്കുക. 

13. ഒരു വർഷ്ം ഓദരാ ത ാഴിലാളിക്കും അവകാശതപ്പട്ട ത ാഴില് േിനങ്ങള്ക് 

കിട്ടുന്നു എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

14.വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ിർകയൂലർ ഗ്പകാരമുള്ള ദരഖകലിലും എം ബുക്കിലും 

ബന്ധതപ്പട്ട അധികാരികള്ക് കൃ യമായി  ാക്ഷയ്തപ്പടുത്തുക. 
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