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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  റിദപ്പാർട്്  

വാർഡ് - 2 മാട്റ 

ഉളിക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്   

ഇരിക്കൂർ ദലാക്ക്  

കണ്ണൂർ ജില്ല . 

 

 

 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 13/11/2019 

 മയം : 2.30 

സ്ഥലം: ചരി ്  യൂ പി സ്കൂ ള്, മാട്റ  

 

 

 

       തയ്യാറാക്കിയത് , 

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്  ടീം,ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്കക  . 

മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴിലുറപ്ക  നിയമം – 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  ത ോസ റ്ി ബ്േരളം . 
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ആമുഖം 

 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴിലുറപ്ക പദ്ധ ി ഗ്പേോരം ഉളിക്കൽ  

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിതല വോർഡക  2 ൽ 2018-19  ോമ്പത്തീേവരകഷ്ം ഒേകബ്റ്ോബർ  

മോ ം മു ൽ മോർച്ചക വതര നടപ്ിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിേളും പദ്ധ ിയുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ടക  നിർവഹണ ഏജൻ ിയുതടയും  മൂഹത്തിനകതറയും ഭോഗത്തക  

നിന്നുള്ള ഇടതപടലുേളും   ോമൂഹയ പരിബ്ശോധന നടത്തിയ ിനകതറ 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  വിബ്േജക റിബ് ോഴ്സക ബ്പഴ്സന്മോരുതട 

ബ്ന ൃ വത്തിൽ ‘ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക റിബ്പ്ോർട്ടക’ യ്യോറോക്കുേയുണ്ടോയി. 

ഗ്പസ്തു   റിബ്പ്ോർട്ടക 29/10/2019 മു ൽ ചരി ്  യൂ പി സ്കൂ ള്, മാട്റ  തവച്ചക നടന്ന 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  ഗ്ഗോമ ഭയിൽ അവ രിപ്ിക്കുേയും ചർച്ച തചയ്തക പദ്ധ ി 

തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനക ആവശയമോയ  ീരുമോനങ്ങൾ സേതക്കോള്ളുേയും 

തചയ്തത്തിനകതറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ  യ്യോറോക്കിയ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  റിബ്പ്ോർട്ടക 

ആണക ഇ ക. ഗ്പസ്തു   റിബ്പ്ോർട്ടിൽ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  േരടക റിബ്പ്ോർട്ടക , 

ഗ്ഗോമ ഭോ ീരുമോനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾതക്കോള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടക.  

വോർഡിനകതറ വിേ നത്തിനും,  മൂഹത്തിനും പരിസ്ഥി ിക്കും 

ഗുണേരമോയ രീ ിയിലും പദ്ധ ിയുതട  നേവശങ്ങൾ 

നിലനിർത്തിതക്കോണ്ടും ബ്പോരോയ്മേൾ പരിഹരിച്ചുതേോണ്ടും മഹോത്മോഗോന്ധി 

ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴിലുറപ്ക പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ട്ട രീ ിയിൽ 

നടപ്ിലോക്കുന്ന ിനക ഈ റിബ്പ്ോർട്ടക   ഹോയേമോവതട്ട എന്നക ഗ്പ യോശിച്ചു 

തേോണ്ടക  മർപ്ിക്കുന്നു. 

 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  ടീം –ഇരിക്കൂർ  

 

  



 

3 
 

 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാർട്്  

വാർഡ് - 2 മാട്റ 

ഉളിക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്   

ഇരിക്കൂർ ദലാക്ക്  

കണ്ണൂർ ജില്ല . 

 

 

 

 

 

       തയ്യാറാക്കിയത് , 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  ടീം –ഇരിക്കൂർ.  

മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴിലുറപ്ക  നിയമം – 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  ത ോസ റ്ി ബ്േരളം. 
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ആമുഖം 

 

2005 പ്തംബർ 5ന്നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണക മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴിലുറപ്ക 

പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമീണ ബ്മഖലയിൽ നടപ്ിലോക്കി 

വരുന്ന ക.ഗ്ഗോമീണബ്മഘലയിതലേുടുംബങ്ങൾക്കക100 േിവ ം അവിേഗകദ്ധ 

േോയിേ ത ോഴിൽ ഉറപ്ു നൽേുേയും, അ ിലൂതട ഗ്ഗോമീണ ജന യുതട 

ഉന്നമനം, േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണം, ഗ്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയ വിേ നം, 

പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം,  കഗ് ീ ശോക്തീേരണം എന്നിവ ലേക ഷ്യം 

തവക്കുന്നു. 

ത ോഴിലുറപ്ക  പദ്ധ ി ഗ്പേോരം നടപ്ിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തിേളും  6 മോ  

േോലയളവിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമോയും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിബ്ശോധന നടത്തണതമന്നക ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴിലുറപ്ക 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ിൽ നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്ിൽ 

 ു ോരയ യും  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവും ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമച്ചതപ്ട്ട രീ ിയിൽ നടപ്ിലോക്കുേയോണക ലേക ഷ്യം. നടപ്ിലോക്കിയ ഓബ്രോ 

ഗ്പവൃത്തിേളും,പദ്ധ ിനിർവഹണവും,ത ോഴിലോളിേൾക്കക ലഭിബ്ക്കണ്ട 

അവേോശങ്ങളും  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തബ്ത്തോതട വിലയിരുത്തുേയും 

ഇ ിനകതറഅടിസ്ഥോനത്തിൽ  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  റിബ്പ്ോർട്ടക  യ്യോറോക്കുേയും 

തചയ്യുന്നു,  ുടർന്നക ഗ്പബ് യേ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു ബ്ചർത്തക   ഓഡിറ്ക    റിബ്പ്ോർട്ടക 

അവ രിപ്ിക്കുേയുംറിബ്പ്ോർട്ടിബ്ന്മൽ ചർച്ചതചയ്തു പദ്ധ ി 

തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനക ആവശയമോയ  ുടർനടപടിേൾ നിർബ്േശിക്കുേയും 

നടപ്ിലോക്കു േയുംതചബ്യ്യണ്ട ുണ്ടക. 

ഉളിക്കൽ ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്തിതല രണ്ടോം വോർഡക തല2018-19 

 ോമ്പത്തീേവർഷ്ത്തിതലഒേകബ്ടോബർ മു ൽ മോർച്ചക വതരയുള്ള 

േോലയളവിൽ നടപ്ിലോക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിേളും പദ്ധ ി നിർവഹണവുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണക ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്കിയിട്ടു 

ള്ള ക. ഇ ിനകതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തക ഓഫീ ിൽ നിന്നും ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലുേളുതട പരിബ്ശോധന, രജിസ്റ്റർ പരിബ്ശോധന, വോർഡിതല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചക 

വിലയിരുത്തൽ,പദ്ധ ി ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾ, വോർഡിതല വിവിധ ബ്മഖലയിൽ 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്നവർ ത ോഴിലുറപ്കത ോഴിലോളിേൾ എന്നിവരു മോയുള്ള 

അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണക ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  േരടക   

റിബ്പ്ോർട്ടക  യ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള ക. 

ഗ്പസ്തു   റിബ്പ്ോർട്ടക ഗ്ഗോമ ഭയുതട 

ചർച്ചയകക്കുംഅംഗീേോരത്തിനുമോയി മർപ്ിക്കുന്നു. 
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ഉളിക്കൽ   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്  

ജിേ  : േണ്ണൂർ      

ബ്ലോക്കക : ഇരിക്കൂർ       

വോർഡുേൾ  : 20         

വിസ്തൃ  ി  : 74.78ച.േി.മീ.   

പദ്ധതിയുതട തപാതു വിലയിരുത്ലുകള്  

• വാർഡിതല കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ജീവിത മാർഗം തമച്ചതപ്പടുത്ാന് 

 ാധിച്ചു. 

• ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം  ഗ്്തീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ 

 ാധയമായി. 

• പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ികള് ഏതറ്ടുത്ു 

നടപ്പിലാക്കുന്നു. 

• മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ികള്ക്ക് മുന്ഗണന നൽകുന്നു. 

• വയക്തിഗതവും തപാതു ആസ്തികളും  ൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ിട്ുണ്്ട. 

• കുടിതവള്ള ക്ഷാമം ലഘൂകരിക്കാന് പദ്ധതി തകാണ്ട് 

 ാധയമായി. 

• തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള്  ംരക്ഷിക്കതപ്പടുന്നില്ല. 

• എം.ബുക്കിൽ ഗ്പവൃത്ികളുതട അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്ുന്നുണ്ട്. 

• ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്ികളിൽ ഒന്നിന് മാഗ്തദമ  ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ്  സ്ഥാപിചിട്ുള്ളൂ. 

• വാർഡിതല ആക്ഷന് പ്ലാനിൽ ഉള്തപ്പട് ഗ്പവൃത്ികളാണ് 

നടപ്പിലാക്കിയിട്ുള്ളത്. 

• വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള ദരഖകള് ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

• രജിസ്റ്ററുകള് കാലാനു ൃതമായി വിവരങ്ങള് ദചർത്് 

 ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല, 

• പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് നടത്ി ഗ്പവൃത്ികളുതട 

വിശോംശങ്ങള് തതാഴിലാളികതള 

അറിയിക്കാറുണ്ട്.മീറ്ിങ്ങിൽ തവച്ചാണ ്തതാഴിൽ അദപക്ഷ 

നൽകാറുള്ളത്. 

• ജാഗ്ഗതാ ദമൽദനാട്  മിതി ഇടശ്തപടലുകള് നടത്ാറുണ്ട്. 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്ികള്. 
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1. ഭൂമി കൃഷ്ിക്ക്  അനിദയാജയമാക്കൽ  

എം. ബുക്ക്  നമ്പർ-347/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-199561 തചലവായ തുക-158264 

അവിേഗ്ധ തതാഴിൽ േിനം -

584 

കൂലി,വാടക -160016 

വിേഗ്ധ തതാഴിൽ േിനം -0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -1752 ദബാർഡ്  തുക-2300 

 

കൃഷ്ി വിളതവടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതായാണ് അറിയാന് 

 ാധിച്ചത്.,ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലം കാടുമൂടിയ 

സ്ഥിതിയിലാണ്. 

2. ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളുതട ഭൂമിയിൽ തകാണ്ടൂർ ബണ്ട് 

നിർമാണം. 

എം. ബുക്ക്  നമ്പർ-244/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-121082 തചലവായ തുക-114366 

അവിേഗ്ധ തതാഴിൽ േിനം -

225 

കൂലി,വാടക -60975 

വിേഗ്ധ തതാഴിൽ േിനം -0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -1227 ദബാർഡ്  തുക-2300 

 

ഗ്പളയത്തിൽ ഗ്പവൃത്തിേൾ നശിച്ചുബ്പോയിട്ടുണ്ടക ,അളവുേൾ എടുക്കുവോൻ 

 ോധയമേ. 

3.  ്ഗ്തീ കുടുംബ നാഥ കുടുംബങ്ങളുതട ഭൂമിയിൽ 

തകാണ്ടൂർ ബണ്ട് നിർമാണം. 

എം. ബുക്ക്  നമ്പർ- 245/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-197658 തചലവായ തുക-194100 

അവിേഗ്ധ തതാഴിൽ േിനം -

249 

കൂലി,വാടക -67479 

വിേഗ്ധ തതാഴിൽ േിനം -0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -747 ദബാർഡ്  തുക-2300 

 

ഗ്പളയത്തിൽ ഗ്പവൃത്തിേൾ നശിച്ചുബ്പോയിട്ടുണ്ടക ,അളവുേൾ എടുക്കുവോൻ 

 ോധയമേ. 

 

4. ദറാഡ്  തകാണ്ഗ്കീറ്് . 

എം. ബുക്ക്  നമ്പർ- 414/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-200180 തചലവായ തുക-166426 
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അവിേഗ്ധ തതാഴിൽ േിനം -

590 

കൂലി,വാടക -162329 

വിേഗ്ധ തതാഴിൽ േിനം -0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -1797 ദബാർഡ്  തുക-2300 

150 മീറ്ർ നീളം  3.80 മീറ്ർ വീഥിയിൽ ദറാഡു നിർമാണം 

നടന്നിട്ുണ്ട്. 

യാഗ്താത ൌകരയം തമച്ചതപ്പടുത്ാന്  ാധിച്ചു. 

5. ഗ്പളയ ബാധിത ഗ്പദേശത്് കനാൽ ഓടകള് എന്നിവയുതട 

ശുചീകരണം.വയത്ൂർ  

എം. ബുക്ക്  നമ്പർ-364/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-292854 തചലവായ തുക-2826602 

 ാധന വില -3069 ദബാർഡ്  തുക-2300 

  

ഗ്പളയ ബാധിത ഗ്പദേശമായതിനാൽ ഗ്പവൃത്ി കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല. 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ്  കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല. 

ലലഫ് ഭവന പദ്ധതി  

1. 1602002009/IF/360537  രാജപ്പന്. 

മദസ്റ്റാള് നമ്പർ 4037,4038 

2.1602002009/IF/360138 തകൌ ു  ുനിൽ. 

മദസ്റ്റാള് നമ്പർ 6748,6783 

3.1602002009/IF/360548  ുദരഷ്് രഞ്ജിനി. 

മ ്ദറാള് നമ്പര് 4434,4433 

4.1602002009/IF/359012 ദരഷ്മ അനിരുദ്ധന്. 

മദസ്റ്റാള് നമ്പർ 6779,6780,3168,3169 

5.1602002009/IF/359000 നളിനി രദമശന്, 

മദസ്റ്റാള് നമ്പർ 5413,5412 

6.1602002009/IF/359008 റീന ഷ്ിജു. 

മ ്ദറാള് നമ്പര്  6777,6778 

7.1602002009/IF/359004 ഷ്ാനി  ാജു. 

മ ്ദറാള് നമ്പര്  5414, 5415 
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അവകാശാധിഷ്ടിതനിരീക്ഷണങ്ങള്: 

1. ത ോഴിൽേോർഡുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

ത ോഴിൽ േോർഡക  ഒരു ആധിേോരിേ ബ്രഖയോണക. മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ 

ഗ്ഗോമീണ ത ോഴിലുറപ്ക നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂൾ 2 ഗ്പേോരം ത ോഴിൽ 

േോർഡിനക അബ്പക്ഷ നൽേുന്നേുടുംബങ്ങൾക്കക15േിവ ത്തിനേം  ിേച്ചും 

 ൌജനയമോയി ത ോഴിൽേോർഡക  ലഭയമോക്കണതമന്നക അനുശോ ിക്കുന്നു. 

േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടബ്വളേളിൽ േോർഡക   ൌജനയമോയി പു ുക്കി 

നൽബ്േണ്ട ുമോണക. ത ോഴിലുറപ്ക നിയമഗ്പേോരം ത ോഴിൽ േോർഡക  സേവശം 

തവക്കോനുള്ള അധിേോരം ഉടമേൾക്കക മോഗ് മോണക, 

നിർവഹണഏജൻ ിബ്യോബ്മറ്ുമോബ്രോ മറ്ുള്ളവബ്രോ സേവശം തവക്കുവോൻ 

പോടുള്ള േ. 

വാർഡിതല എ  ടി  തതാഴിലാളികള്ക്ക് 2019-20  ാമ്പത്ീകവർഷ്ം 

ഉപദയാഗിക്കുന്നതിനായി പുതിയ തതാഴിൽകാർഡ്  ലഭിച്ചിട്ില്ല 

എന്നാണ് അറിയാന്  ാധിച്ചത്.  

2. തതാഴിൽ അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിൽ േോർഡുള്ളഅവിേഗകദ്ധ േോയിേ ത ോഴിൽ തചയ്യോൻ  യ്യോറുള്ള  

ഏത ോരു േുടുംബത്തിനും  ഓബ്രോ  ോമ്പത്തിേ വർഷ്വും100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ്ധ േോയിേ ത ോഴിലിനക അവേോശമുണ്ടക, ത ോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടക  

അബ്പക്ഷ നൽേിയോൽ സേപ്റ്ുരശീ കനൽേുേയും15 േിവ ത്തിനേം 

ത ോഴിൽ  ലഭയമോക്കണതമന്നും നിയമത്തിൽ ഗ്പ ിപോേിക്കുന്നു. 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ള തതാഴിൽ അദപക്ഷകള്തക്കാപ്പം 

ലകപ്പറ്ുര ീത്നൽകിയതിന്തറ തകൌണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാന് 

 ാധിച്ചിട്ില്ല. അദപക്ഷകള് ഗ്ഫന്റ് ഓഫീ ിൽ നൽകുന്നില്ല. 

3. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ക നിയമഗ്പേോരം ത ോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോൽ 15 

േിവ ത്തിനേം ത ോഴിൽ ലഭയമോക്കനതമന്നുണ്ടക. 

വോർഡിതലത ോഴിലോളിേൾക്കക ത ോഴിൽ ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളിൽ  

അബ്പക്ഷ  മർപ്ിക്കുന്ന മുറയകക്കക 15 േിവ ത്തിനേം ത ോഴിൽ 

അനുവേിതക്കണ്ട ുണ്ടക.  

4. തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം; 

ത ോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവ ത്തിനേം ത ോഴിൽ 

ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷം ത ോഴിലിേോയ്മ ബ്വ നം ലഭിക്കോൻ അവേോശമുണ്ടക.   

ത ോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ട  ീയ്യ ി മു ൽ ആേയതത്ത 30 േിവ ം േൂലിയുതട 25% 

( 271 േൂലിഗ്പേോരം 67 രൂപ 75 സപ )  ുേയും  ുടർന്നക 100 േിവ  ത ോഴിൽ  

പൂർത്തിയോേുന്ന ക വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ േൂലിയുതട 50%( 

271േൂലിഗ്പേോരം 135 രൂപ 5 സപ )  ുേയും ത ോഴിലോളിേൾക്കക ലഭിക്കണം. 
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വാർഡിതല തതാഴിലാളികള് തീയ്യതി ദരഖതപ്പടുത്ി ദരഖാമൂലം 

അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചതിനു മതിയായ  

ദരഖകള് ഫയലിൽ നിദന്നാ തതാഴിലാളിക്കളുതട പക്കൽ നിദന്നാ 

ലഭിച്ചിട്ില്ല,  

5. തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോർഡിൽ ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേൾ േതണ്ടത്തുന്ന ിനക 

ത ോഴിലോളിേൾക്കക അവേോശം ഉണ്ടക. അയൽക്കൂട്ട ലചർച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ ഗ്ഗോമ ഭയിൽ അംഗീേോരം ബ്നടുേയും 

ത ോഴിലുറപ്ിൽ അനുവേനീയമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതണനകേിൽ 

നിർവഹണഏജൻ ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേൾ മുൻഗണനോഗ്േമത്തിൽ തഷ്ൽഫക  

ഓഫക ബ്ഗ്പോജേകറ്ിൽ ഉൾതപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക.  

തതാഴിൽ കതണ്ടത്ുന്നതിനു തതാഴിലാളികളുതടയും വാർഡിതല 

വിവിധ ദമഖലയിൽ ഉള്ളവരുതടയും ഭാഗത്്  നിന്നും 

പങ്കാളിത്മുണ്ടായിട്ുണ്ട് എന്നാണു മന ിലാക്കാന്  ാധിക്കുന്നത.് 

6. യാഗ്താ തചലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേൾക്കക  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നും5 േിബ്ലോമീറ്ർ ചുറ്ളവിൽ 

ത ോഴിൽ ലഭിക്കുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടക, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്കു പുറത്തു  

ത ോഴിൽ തചബ്യ്യണ്ട  ോഹചരയം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കിൽ യോ ോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണം. ഓബ്രോ വോർഡിലും േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേൾ പൂർത്തീേരിച്ച ബ്ശഷ്ം മോഗ് ബ്മ വോർഡിനക പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേൾക്കക ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കോൻ പോടുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികള് 5 കിദലാമീറ്ർ 

പരിധിക്കപ്പുറംതതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്ി തചയ്തില്ല എന്നാണു 

തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും മന ിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. 

7. ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ ംവിധോനങ്ങൾ, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണൽ 

 ൌേരയം,േുടിതവള്ളം, അപേട  ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളിൽ 

ഏർതപ്ടുബ്മ്പോൾ  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേൾ    എന്നിവ ബ് ോഴിലുറപ്ു 

നിയമഗ്പേോരം നിർവഹണ ഏജൻ ി വഴി ത ോഴിലോളിേൾക്കക 

 ൌജനയമോയിലഭയമോബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. 

ഗ്പവർത്തിസ്ഥലത്തകഷ്ീറ്ക, ഫസ്റ്റകഎയകഡകബ്ബോകസക  

മു ലോയവമുൻവർഷ്ങ്ങളിൽേിട്ടിയിട്ടുണ്ടകഎന്നോൽഈവർഷ്ംേിട്ടിയിേ 

8. ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ക നിയമത്തിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പേോരം മസ്റ്റർ ബ്റോളക േോലോവധി 

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്കൌണ്ടിൽ േൂലി 

ലഭിക്കുവോൻ അവേോശമുണ്ടക. 
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ഗ്പസ്തു ത േിവ  പരിധിക്കുള്ളിൽ കൂലി ലഭിക്കാത്  ാഹചരയം  

ഓഡിറ്് കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിട്ുണ്ട്,  

9.  പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലും േോരയത്തിൽ പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷം ആയ ക ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്തിൽ പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണക, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേൾ  വീേരിച്ചു  പരോ ിക്കോരനക സേപ്റ്ുര ീറ്ക  നൽേുേയും 

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോ ിക്കോരനക മറുപടി 

നൽബ്േണ്ട ോണക. പരോ ിേൾ അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ 

തപോ ുജനങ്ങൾക്കക േോണോവുന്ന രീ ിയിൽ പഞ്ചോയത്തക ഓഫീ ിൽ 

ഗ്പേർശിപ്ിതക്കണ്ട ുണ്ടക .     

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് പരാതികള് നൽകിയതായി വാർഡ്  

 ന്ദർശനത്ിന്തറ ഭാഗമായി അറിയാന്  ാധിച്ചിട്ില്ല. 

10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ബ് ോത ോഴിലുറപ്ക നിയമത്തിതല ത ക്ഷൻ 17(2) ഗ്പേോരം  ത ോഴിലുറപ്ിൽ 

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേൾ ഓബ്രോ 6 മോ  േോലയളവിലും ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  

നടബ്ത്തണ്ട ുണ്ടക.ഏതറ്ടുത്തു തചയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്തീേവും, 

ഗുണനിലവോരങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളും പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  

നടത്തുന്ന ിൽ പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേൾക്കും ഓബ്രോ പൌരനും 

അവേോശമുണ്ടക. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നതിന്തറ ഭാഗമായി തതാഴിലാളികള്, 

ദമറ്്, ഗുണദഭാക്താക്കള് എന്നിവർ ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങള് 

അളതവടുക്കുന്നതിലും വിവരങ്ങള് ലഭയമാക്കുന്നതിനും 

പങ്കാളികളായിട്ുണ്ട്.  

11. ചികിൽ ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്കബ്ജോലിക്കിതട ത ോഴിലോളിേൾക്കക ഏത ങ്കിലും  രത്തിലുള്ള 

അപേടം  ംഭവിച്ചു ബ്പോവുേയോതണങ്കിൽ ത ോഴിലുറപ്ക നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂൾ 2(5)ഗ്പേോരവും അദ്ധയോയം 9 തല പരോമർശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലും ചിേിൽ ോ തചലവുേളുതട ബ്രഖേൾ  മർപ്ിക്കുന്ന 

മുറയകക്കക  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനും നിർവഹണ ഏജൻ ി വഴി  

12.പദ്ധതി ആരംഭമീറ്ിംങ്; 

ത ോഴിലുറപ്ക നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പേോരം ഒരു പദ്ധ ി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു 

മുമ്പക പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ േോരയങ്ങളും അ ോയ ക  അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങൾ, ഓബ്രോ ത ോഴിലോളിയും തചബ്യ്യണ്ട അളവുേൾ, 

ഗുണനിലവോരം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോബ്ങ്ക ിേ അറിവുേൾ എന്നിവ  

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയും 

ഗുനബ്ഭോക്തോക്കതളയുംബ്ബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടക. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട 

നിർവഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥതെയും വോർഡക  തമമ്പർ, ോബ്ങ്ക ിേ വിേഗ്ദർ 

എന്നിവരുതട  ോന്നിധയത്തിൽ ഏത നകേിലും തപോ ു 

ഇടങ്ങളിബ്ലോ,ത ോഴിലിടത്തുവബ്ച്ചോമീറ്ിംഗക വിളിച്ചു ബ്ചർക്കുേയും 
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േോരയങ്ങൾ വിശേീേരിക്കുേയും പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങൾ സ റ്ക 

ഡയറിയിതല ബ്ഗ്പോജേകറ്ക മീറ്ിംഗക ബ്പജിൽ ബ്രഖതപ്ടുത്തുേയും  

തചബ്യ്യണ്ട ുണ്ടക. 

ല റ്് ഡയരിയിൽ മീറ്ിങ്ങിൽ പതങ്കടുത് തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ്  

ദപര് എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്ിയിട്ുണ്ട്. 

13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണിട്റിംഗ് കമറ്ി 

ഓബ്രോ വോർഡിതലയും ഗ്പവൃത്തിേൾ ഗുണേരമോയ രീ ിയിൽ 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനും തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനക 

ആവശയമോയ നിർബ്േശങ്ങൾ ത ോഴിലോളിേൾക്കും നിർവഹണ ഏജൻ ിക്കും 

നൽേുന്ന ിനുമോയി വോർഡിതല തപോ ുഗ്പവർത്തേതര ഉൾതപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലൻ ക  ആൻഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക േമ്മറ്ി ഓബ്രോ  ോമ്പത്തീേ വർഷ്വും 

ഉണ്ടോബ്ക്കണ്ട ോണക. വോർഡിൽ പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വർഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവർത്തേർ ഉതണ്ടങ്കിൽ നിർബന്ധമോയും ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയിൽ 

അംഗങ്ങൾ ആബ്ക്കണ്ട ോണക. ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിയും  ന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്ക  ഡയറിയിതല വിജിലൻ ക  ആൻഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക േമ്മറ്ി റിബ്പ്ോർട്ടിൽ 

ബ്രഖതപ്ടുത ണ്ട ോണക. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്ികള്  ന്ദര്ശിക്കുന്നതിലും 

വിലയിരുത്ുന്നതിനും വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണിട്റിംഗ് 

കമറ്ിയിതല അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടൽ ഉണ്ടായിട്ുണ്ട് എന്നാണു 

തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം.  

14. ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്ക ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

ഏത ോരോൾക്കും ന്ദരകശിക്കോവുന്ന ുംഎസ്റ്റിബ്മറ്ക  ഉൾപ്തട 

പരിബ്ശോധിക്കവുന്ന ുമോണക.ഗ്പസ്തു  ഗ്പവൃത്തിയിബ്ന്മലുള്ള  ന്ദർശേരുതട 

അഭിഗ്പോയങ്ങൾ സ റ്ക  ഡയറിയിതല  ന്ദർശേ േുറിപ്ിൽ 

ബ്രഖതപ്ടുത്തോനും അവേോശമുണ്ടക. അ ുതേോണ്ടക  തന്ന എേോ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിലും സ റ്ക ഡയറി നിർബന്ധമോയും  ൂക്ഷിക്കണം. 

15.ദറാ ് ഗാർ േിവ ം 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങൾ േടമേൾ എന്നിവയിൽ 

ത ോഴിലോളിേൾക്കക അവബ്ബോധം ഉണ്ടോക്കുന്ന ിനും ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങൾ ചർച്ച തചയ്യുന്ന ിനും ബ്വണ്ടി വർഷ്ത്തിൽ  

ഒരുേിവ ംനിർവഹണ ഏജൻ ി ത ോഴിലോളിേൾക്കക ക്ലോ ക  

 ംഘടിപ്ിതക്കണ്ട ോണക. 

ദറാസ്ഗാർ േിവ ം  ംഘടിപ്പിച്ചതായി തതാഴിലാളികള്ക്ക്  അറിയില്ല 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാർഡ് 
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ത ോഴിലുറപ്ക പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുത്തു തചയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേൾ 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പക  ഗ്പോബ്േശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങൾ 

അടങ്ങിയ ബ്ബോർഡക  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ തപോ ുജനങ്ങൾക്കക േോണോവുന്ന 

രീ ിയിൽ നിർബന്ധമോയും സ്ഥോപിക്കണം. 

എസ്റ്റിദമറ്ിൽ ദബാർഡ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തുക 

വകയിരുതിയിട്ുതണ്ടങ്കിലും ഓഡിറ്്  പരിധിയിൽ വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്ികളുതട ഭാഗമായി പലയിടത്ുംദബാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചതായി 

കണ്ടില്ല 

ഫയൽപരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിലയിരുത്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്ക പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളിൽ 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്കണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 ബ്രഖേതള േുറിച്ചക വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ 

 ർക്കുലറിൽ േൃ യമോയ നിർബ്േശങ്ങൾ നൽേുന്നുണ്ടക.  

1.കവർ ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനകതറ േവർ 

ബ്പജിൽ ഉൾതക്കോള്ളിക്കന്നതമന്നും അ ിനോയി ഗ്പബ് യേ മോ ൃേയും  

മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറിൽ നിർബ്േശിക്കുന്നുണ്ടക.  

മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള കവർ ദപജ്  ഗ്പവൃത്ി കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല 

2.തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽ ഉൾതക്കോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഖേളുതട ബ്പരും ബ്പജക നമ്പരും 

ബ്രഖതപ്ടുത്തിയ തചക്കക  ലിസ്റ്റക ഫയലില്സൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക, അ ിനോയി 

ഗ്പബ് യേ മോ ൃേയും  മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറിൽ നിർബ്േശിക്കുന്നുണ്ടക.   

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിതലാന്നും തചക്ക്  ലിസ്റ്റ് കാണാന് 

 ാധിച്ചുഎന്നാൽചിലതിൽതചക്ലിസ്റ്റ്കംപ്ലീറ്്തചയ്തില്ല 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾതപ്ട്ട ും തഷ്ൽഫക  

ഓഫക ബ്ഗ്പോജേകറ്ിൽമുൻഗണനോ ഗ്േമത്തിൽ 

ഉള്ള ുമോയിരിക്കണതമന്നുണ്ടക,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ൽഫക  ഓഫക 

ബ്ഗ്പോജേകറ്ിൽ ഉൾതപ്ടുന്ന ബ്പജിനകതറ ബ്േോപ്ി ഫയലിൽ  ൂക്ഷിക്കണം . 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിദലാന്നുംആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല . ആക്ഷന് പ്ലാനിൽ ഉള്തപ്പട് ഗ്പവൃത്ികളും അല്ല 

വാർഡിൽ തചയ്തതായി മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചത്. 
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4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്  

 ോധോരണക്കോരോയ ഏത ോരോൾക്കും മനസ്സിലോേുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗ്പോബ്േശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്ക  ഫയലിലും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമോബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. 

ഫയലിൽ കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

5. ാദങ്കതികാനുമതി-  

ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പബ് യേം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക   ോബ്ങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ി പരിബ്ശോധിച്ചക അംഗീേോരം ലഭിച്ചോൽ മോഗ് ബ്മ 

ഗ്പവൃത്തിക്കക അനുമ ി നൽേോവൂ, ആയ ിനകതറ ബ്േോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. 

 ാദങ്കതികാനുമതിലഭിച്ചതിന്തറ ദകാപ്പി എല്ലാ ഫയലുകളിലും 

കാണാന്  ാധിച്ചിട്ില്ല. 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പബ് യേം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക  പരിബ്ശോധിച്ചക 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേൾക്കക ഭരണ മി ിയുതട അംഗീേോരം ലഭിച്ചോൽ 

മോഗ് ബ്മ ഗ്പവൃത്തിക്കക അനുമ ി നൽേോവൂ, ആയ ിനകതറ ബ്േോപ്ി 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. 

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിന്തറ ദകാപ്പി ഫയലിൽ കാണാന് 

 ാധിച്ചില്ല. 

7.കണ്വർജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

 ർക്കോരിനകതറഏത നകേിലും വേുപ്ുേളുതട(വനം 

വേുപ്ക,േൃഷ്ിവേുപ്ക,മൃഗ  ംരക്ഷണ വേുപ്ക  ...) പദ്ധ ിേൾ ത ോഴിലുറപ്ക 

പദ്ധ ിബ്യോതടോപ്ം  ംബ്യോജിച്ചക നടപ്ോക്കുേയോതണങ്കിൽ ആയ ിനകതറ 

ബ്രഖേൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്ികള്  ർക്കാരിന്തറമദറ്തതങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികള് 

അല്ലാത്തുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള് ഫയലിൽ ബാധകമല്ല. 

8.തതാഴിൽ അദപക്ഷ-  

ത ോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടക  വയക്തിഗ മോബ്യോ ഗ്ഗൂപ്ോബ്യോ അബ്പക്ഷ 

 മർപ്ിക്കുന്ന ിനുമോസ്റ്റർ  ർക്കുലറിൽ ഗ്പബ് യേ മോ ൃേയിലുള്ള 

അബ്പക്ഷോ ബ്ഫോറം ത ോഴിലോളിേൾക്കക ലഭയമോക്കോൻ നിർബ്േശിക്കുന്നുണ്ടക. 

ഇ ക ഗ്പേോരം േുറഞ്ഞ ക 14 േിവ ം  ുടർച്ചയോയി ബ്ജോലി തചയ്യുന്ന ിനക 
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അബ്പക്ഷ നൽബ്േണ്ട ുണ്ടക, ബ്ജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

 ീയ്യ ിേൾ  ഉൾപ്തടഇ ിൽ  ബ്രഖതപ്ടുത്തി നൽേുേയോണക ബ്വണ്ട ക   

വാർഷ്ികമാസ്റ്റർ  ർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്പദതയക 

ദഫാറത്ിലല്ലാതത  പഞ്ചായത് ് തലത്ിൽ തയ്യാറാക്കിയ  

തീയ്യതികള് ദരഖതപ്പടുത്ാത്തും 

ലകപ്പറ്ുര ീതുനല്കാതതുമായ അദപക്ഷകളാണ് ഫയൽ 

പരിദശാധിച്ചദപ്പാള് കാണാന്  ാധിച്ചത്. ഇത് ഗ്പകാരം 

തതാഴിലാളികള് ആവശയതപ്പട് ഗ്പകാരമുള്ള കാലയളവിൽ 

തതാഴിൽ നൽകിയിട്ുദണ്ടാ എന്്ന പരിദശാധിക്കാന്  ാധയമല്ല. 

9.വർക്ക്  അദലാദക്കഷ്ണ് 

അബ്പക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയകക്കക  ആവശയതപ്ട്ട  ീയ്യ ിേളിൽ  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുൻഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളിൽ 

ഉൾതപ്ടുത്തുേയുംമസ്റ്റർ ബ്റോൾ യ്യോറോക്കുന്ന ിനുള്ള 

നടപടിേൾക്കകശുപോർശ തചയ്യുേയും ബ്വണം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഉൾതപ്ട്ടവർക്കക ഈ ലിസ്റ്റിനകതറഅടിസ്ഥോനത്തിൽ മുൻേൂട്ടിവിവരങ്ങൾ 

നൽേുേയും ബ്വണം. 

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വർക്ക്അദലാദക്കഷ്ണ്  ദരഖ  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്ികളുതട ഫയലിൽ കാണാന്  ാധിചില്ല. 

തതാഴിലാളികതള വിവരം അറിയിക്കുന്നത് ദമറ്് ആണ് , 

10.മസ്റ്റർ ദറാള് 

ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിയിബ്ലക്കും പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും നിർബ്േശിച്ചവരുതട  

ബ്പരക വിവരങ്ങൾ ഉൾതപ്ടുത്തി ബ്ലോക്കക  ബ്ഗ്പോഗ്ഗോം ഓഫീ ിൽ നിന്നുമോണക  

ബ്ഗ്പോഗ്ഗോം ഓഫീ ർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റർ ബ്റോൾ ബ്േോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ക. പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും നിർവഹണ 

ഉബ്േയോഗസ്ഥൻ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയകക്കക ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിക്കും 

ചുമ ലതപ്ടുത്തിയ ബ്മറ്ക മോർക്കക മസ്റ്റർ ബ്റോൾ സേമോറോവുന്ന ോണക. മസ്റ്റർ 

ബ്റോളക ഗ്പേോരം അനുവേിച്ച  ീയ്യ ിേളിൽ മോഗ് ബ്മ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഏർതപ്ട്ടക  അ ോ ക േിവ തത്ത ഒപ്ുേൾ ഓബ്രോ ത ോഴിലോളിയുതടയും 

ബ്പരിനു ബ്നതരയുള്ള േളങ്ങളിൽ ബ്രഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓബ്രോ േിവ വും 

പണി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും പണി പൂർത്തിയോയ ബ്ശഷ്വും ഓബ്രോ 

ഒപ്ുേൾനിർബന്ധമോയുംത ോഴിലോളിേൾ 

ബ്രഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടക.ബ്ജോലിയിൽഹോജരോവോത്തവരുതടേളങ്ങളൾ 

ബ്ജോലി ആരംഭിബ്ക്കണ്ട  മയം േഴിഞ്ഞ ഉടതന ചുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

ബ്പനതേോണ്ടക അവധി ബ്രഖതപ്ടുത്തുേയും തചയ്യണം. ആഴ്ചോവ ോനം 

ഓബ്രോ ത ോഴിലോളിയുതടയും ഹോജർ ഗ്പേോരമുള്ള  ുേേൾ ബ്രഖതപ്ടുത്തി 

അവതര ബ്ബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റർ ബ്റോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തിൽ ഒപ്ക 

വോങ്ങിതക്കണ്ടോ ോണക.  ുടർന്നകമസ്റ്റർ ബ്റോൾ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിർവഹണ 

ഉബ്േയോഗസ്ഥർക്കക 2 േിവ ത്തിനേംസേമോബ്റണ്ടോ ോണക.ഗ്പവൃത്തി 
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സ്ഥലത്തക മസ്റ്റർ ബ്റോൾ  ൂക്ഷിക്കോൻ ചുമ ലയുള്ള ക ബ്മറ്ിനോണക. 

മസ്റ്റർബ്റോൾ പണത്തിനു  ുേയമോയ ബ്രഖയോണക ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന 

അ ിൽ ഏത ങ്കിലും  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾ 

പോടിേോത്ത ോണക. 

പരിബ്ശോധിച്ചക മ കബ്റോളിൽ തവട്ടി  ിരത്തലുേൾ േോണോൻ  ോധിച്ചു. 

11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക് - 

ത ോഴിലുറപ്ിൽ ഉൾതപ്ടുത്തി തചയ്യുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പക  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേൾ  ോബ്ങ്ക ിേ വിേഗ്ധർ തമഷ്ർതമനകറകബുക്കിൽ 

ബ്രഖതപ്ടുത്തണം,  ുടർന്നക ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓബ്രോ മസ്റ്റർ ബ്റോൾ 

േോലോവധിയും പൂർത്തിയോേുന്ന മുറയകക്കക തചയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേൾ ബ്രഖതപ്ടുത്തി അ ക ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്കുന്ന ിനുള്ള 

 ുടർ നടപടിക്കക  മർപ്ിബ്ക്കണ്ട ോണക ,ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ഓബ്രോ 

അളവുേളും  ോബ്ങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയർന്ന  സ്തിേയിലുള്ള 

ഉബ്േയോഗസ്ഥർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയും അ ക ഗ്പേോരം  യ്യോറോക്കുന്ന 

ബിേുേൾ പഞ്ചോയത്തക ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടക എന്നിവരുതട 

ചുമ ലയുള്ളവർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയും തചബ്യ്യണ്ട ോണക. 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളും അളവുക്കളും ബ്രഖതപ്ടുത്തിയിട്ടക ഉണ്ടക. 

12.തമറ്ീരിയൽ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുത്തു തചയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾക്കക ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേൾ വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  ീരുമോനങ്ങൾ 

എടുക്കുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്തക  ലത്തിൽ തമറ്ിരിയൽ ബ്ഗ്പോേയൂർതമനകറ്ക  

േമ്മറ്ി രൂപീേരിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക,  ോധനങ്ങൾ ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേൾക്കക ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നൽേുന്ന അനുമ ിയുതട ബ്േോപ്ി 

അ ോ ക ഫയലുേളിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. ിറ്ി ൺ 

ഇൻഫർബ്മഷ്ൻബ്ബോർഡക  വോങ്ങു ിനുള്ള  ീരുമോനങ്ങളുതട ബ്േോപ്ി  

ഉൾപ്തട  ആവശയമുണ്ടക. 

13.പാട്ക്കർ , മതപഗ്തം, നികുതി ര ീതുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്ക  പദ്ധ ി ഗ്പേോരം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തക ഗ്പവൃത്തിേൾ തചയ്യുേയോതണങ്കിൽ, സ്ഥലം ഉടമേളുമേൾക്കക  

പോട്ടത്തുേനൽേിബ്യോ /തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്ുേൾക്കക ലഭിക്കുന്ന ലോഭവിഹി ം 

നൽേിബ്യോ / ൌജനയമോബ്യോ  േൃ യമോയ േോലയളവിബ്ലക്കക അവർ സ്ഥലം 

വിട്ടുനൽേും എന്ന ിനക ബ്രഖോമൂലം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോൽ മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പിൽ ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ളഗ്പവൃത്തിേൾ അനുവേിക്കോൻ 

പോടുള്ളൂ. തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്ുേൾക്കക േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി 

ഉൾപ്തടഏതറ്ടുക്കുബ്മ്പോൾ ഗ്പസ്തു   ബ്രഖേൾ നിർബന്ധമോണക.  
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 വേോരയ വയക്തിേളുതടബ്യോ തപോ ുഭൂമിയിബ്ലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്കുബ്മ്പോൾ  

ആസ്തിേളുതട േീർഘ േോല  ംരക്ഷണം 

ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയിബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മ  പഗ് ം, നിേു ി 

ര  ീ ുേൾ എന്നിവ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്ികളുതട ഫയലുകളിൽ ദരഖകള്ലഭയമാണ്. 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓബ്രോ മസ്റ്റർ ബ്റോൾ ഗ്പേോരവും പണി പൂർത്തിയോേുന്ന മുറയകക്കക ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റർ ബ്റോളിൾ പണി തചയ്ത ഓബ്രോ ത ോഴിലോളിയുതടയും ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങൾക്കക  അനു ൃ മോയ ബ്വ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്റക 

 യ്യോറോബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. അ ുബ്പോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേൾ 

ഉപബ്യോഗിക്കുേയോതണങ്കിൽ അ ിനകതറ ബിലകൽ ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയകക്കും 

ബ്വജക  ലിസ്റ്റക  യ്യോറോക്കി ഗ്പസ്തു   ബ്വജക  ലിസ്റ്റിനകതറ ബ്േോപ്ി അ ോ ക ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ർഓർഡർ.  

 യ്യോറോക്കിയ ബ്വജക  ലിസ്റ്റക ഗ്പേോരം ത ോഴിലോളിേൾക്കും, ബ്മറ്ീരിയൽ 

ബ്വണ്ടവർക്കും അവരുതട ബോങ്കക  അക്കൌണ്ടക േളിബ്ലക്കക പണം 

അനുവേിച്ചോൽ അ ിനുള്ള ബ്രഖയോയ ഫണ്ടക ഗ്ടനക ർഓർഡർ ബ്േോപ്ി 

അ ോ ക ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. 

16.മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതലദഫാദട്ാകള്  

ത ോഴിലുറപ്ിൽ ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്കുബ്മ്പോഴുംപൂർത്തിയോയ ബ്ശഷ്വും ഉള്ള ഓബ്രോ 

ബ്ഫോബ്ട്ടോേൾ നിർബന്ധമോയും എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുേയും ഫയലിൽ 

ബ്േോപ്ിേൾ തവക്കുേയും ബ്വണം. 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്ികളുതട ഫയലുകളിൽ ദഫാദട്ാകള്ഒന്നും 

തതന്ന  കാണാന്  ാധിച്ചില്ല.  

17.ഗ്പവൃത്ിപൂർത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയോയ രീ ിയിൽ പൂർത്തീേരിക്കുന്ന മുറയകക്കക 

മുഴുവൻ തചലവുേളും ബ്രഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീേരിച്ചു എന്നക  

അനകഗീേരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക.  

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്ികളുതട ഫയലിൽ  ഗ്പവൃത്ി 

പൂർത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

18.തമറ്ീരിയൽ ബില്ലുകള്. 
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ത ോഴിലുറപ്കഗ്പവൃത്തിേൾക്കക ഏത ങ്കിലും  ോധന ഘടേങ്ങൾ വിലയകക്കക 

വോങ്ങി ഉപബ്യോഗിക്കുേയോതണങ്കിൽ ആയ ിനകതറവൌച്ചറുേൾ ബിേുേൾ 

എന്നിവ അംഗീേരിച്ചു ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്ികള്ക്ക്  ാധന ഘടകങ്ങള് ഉപദയാഗിച്ച 

ബില്ലുകള് ഉണ്ട ്

19.മസ്റ്റർ ദറാള്മൂ തമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓബ്രോ മസ്റ്റർ ബ്റോളും ലഭയമോേുന്ന മുറയകക്കക ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവ ോനിച്ച  ീയ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തക നിന്നക പഞ്ചോയത്തിൽ  ിരിതേ 

ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡോറ് എൻഗ്ടി തചയ്ത  ീയ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി ,ഗ്പ ിഡനകറക  

എന്നിവർ അംഗീേരിച്ചക േൂലിക്കക അനുമ ി നൽേിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ 

ഒപ്ുേൾ  ഹി ം ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള സ്ലിപകആണി ക.  

ത ോഴിലോളിേൾക്കക യഥോ മയം േൂലി ലഭയമോക്കുന്ന ിൽ വീഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ എവിതട തവച്ചോതണന്നക മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്കുന്ന രീ ിയിലോണക  ഈ ബ്രഖയിതല വിവരങ്ങൾ 

ഗ്േമീേരിച്ചിട്ടുള്ള ക. 

മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം നിർദേശിച്ചിട്ുള്ള ഗ്പസ്തു ത ദരഖ 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല, 

20.ജിദയാടാതഗട് ദഫാദട്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിബ്ക്കഷ്ൺ ഉപബ്യോഗിച്ചക ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോംശം 

ബ്രഖോംശം എന്നിവ ബ്രഖതപ്ടുത്തിതക്കോണ്ടുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോേൾ ഓബ്രോ 

ഗ്പവൃത്തിക്കും ആവശയമോണക , ഇ ിനകതറ ബ്േോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്ികളുതട ഫയലുകളിൽ ജിദയാടാതഗട് ദഫാദട്ാ 

ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  റിദപ്പാർട്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേൾ ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾതക്കോള്ളുന്ന ഭോഗം ബ്േോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലിൽ ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്ികളുതട ഫയലുകളിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാർട്്  ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

22.ല റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റർ ർക്കുലർ ഗ്പേോരം ഉള്ള 22ബ്രഖേളിൽ  ംസ്ഥോന  ർക്കോർ 

നിർബ്േശിക്കുന്ന  ുഗ്പധോന ബ്രഖയോണക സ റ്ക ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതടഅവേോശങ്ങൾ,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തം, 
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പദ്ധ ി ആരംഭമീറ്ിംഗക, ത ോഴിലിടങ്ങളിതലഅപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻ ക  ആൻഡകബ്മോണിട്ടറിംഗക േമ്മറ്ി റിബ്പ്ോർട്ടക , 

 ന്ദർശേേുറിപ്ുേൾ  ുടങ്ങിയവ ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനും 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങൾ , ിറ്ി ൺ 

ഇൻഫർബ്മഷ്ൺ ബ്ബോർഡക   എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടക എന്ന ിനുമുള്ള ആധിേോരിേ ബ്രഖേൂടിയോണക സ റ്ക 

ഡയറി. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്ക അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ  ൂക്ഷിക്കുന്ന ിനക ഏഴക രജിസ്റ്ററുേൾ 

പഞ്ചോയത്തുേളിൽ ഉണ്ടോവണതമന്നു നിർബ്േശിക്കുന്നുണ്ടക. 

15-10-2019നു പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാള് പഞ്ചായത്ിൽ 

ഗ്ഗാമ ഭാരജിസ്റ്റർ, തതാഴിൽ കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ, തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ, 

വർക്ക്  രജിസ്റ്റർ, എന്നിവ കാലാനു ൃതമായി വിവരങ്ങള് ദചർത്തു 

കണ്ടു. 

 

1. തതാഴിൽ കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ . 

ത ോഴിൽ േോർഡിനുള്ളഅബ്പക്ഷ,േോർഡക  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണി ക, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം 

ബ്രഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക.  

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേൾ ,ബ്യോഗങ്ങൾ  ുടങ്ങിയവ 

ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനക വോർഡക   ലത്തിൽ ഗ്പബ് യേ ഗ്ഗോമ ഭോരജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. 

ഗ്പദതയക രജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിക്കാറില്ല. 

3. തതാഴിൽ അദപക്ഷാരജിസ്റ്റർ  

ത ോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അബ്പക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളും 

അ ുഗ്പേോരംഅവർക്കക ത ോഴിൽ അനുവേിച്ച ിനകതറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്ടുത്തി തവബ്ക്കണ്ട ോണക 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

4. ഗ്പവൃത്ി രജിസ്റ്റർ . 
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ത ോഴിലുറപ്ിൽ നടപ്ിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണക. 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

ത ോഴിലുറപ്ക പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്കട്ടിച്ചിട്ടുള്ളആസ്തിേൾ  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതട വഭോവം,നിലനിർത്തുന്ന േോലയളവക 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണക. 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ . 

ത ോഴിലുറപ്ക പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയും 

വോക്കോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോലഭിക്കുേയോതണങ്കിൽ നിർവഹണഏജൻ ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്ടുത്തുേയും നിർബന്ധമോയുംസേപ്റ്ുര ീ ക 

പരോ ിക്കോരനക നൽേുേയും ബ്വണം . പരോ ിയുതട  ുടർനടപടിേളും 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്ടുത ണ്ടക ോണക.ഓബ്രോ  ോമ്പത്തിേ 

വർഷ്വുംരജിസ്റ്റർ ബ്ക്ലോ ക തചയ്തു  കഗ്േട്ടറി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയും 

 ുടർേോലയളവിബ്ലക്കക അംഗീേരിക്കുേയും ബ്വണ്ട ോണക. 

7. തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ . 

ത ോഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങൽ  ീരുമോനം,ഉപബ്യോഗം,നീക്കിയിരിപ്ക,തചലവുേൾ 

എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖതപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക. 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട്. 

ആക്ഷന് പ്ലാന്  

2018-19 ോമ്പത്തീേവർഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

പരിബ്ശോധനയകക്കക ലഭിച്ചിേ.  

നിർദേശങ്ങള്. 

• ത ോഴിലുറപ്ക പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനക ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പക പദ്ധ ി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്പോബ്േശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തക 

സ്ഥോപിബ്ക്കണ്ട ോണക. 

• ഗ്പോബ്േശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ക ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണം. 

• മോസ്റ്റർ ർക്കുലർ ഗ്പേോരം നിർബ്േശിക്കുന്നബ്രഖേൾ 

ഫയലിൽ ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. 
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• രജിസ്റ്ററുേൾ േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങൾ ബ്രഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ട ോണക. 

• മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴിൽ അബ്പക്ഷോ ബ്ഫോറം 

 ൌജനയമോയിത ോഴിലോളിേൾക്കക ലഭയമോക്കണം. 

• ത ോഴിൽ അബ്പക്ഷേൾ ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീ ിൽ  വീേരിക്കുേയും ആയ ിനു 

സേപ്റകഗ്റ ീ കനൽേുേയും ബ്വണ്ട ോണക . 

• പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ രീ ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനക വിജിലൻ ക  ആൻഡക  

ബ്മോണിട്ടറിംഗക േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉണ്ടോബ്വണ്ട ുണ്ടക. 

• ത ോഴിലുപ്ിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേൾ േീർഘേോല 

നിലനിൽപ്ിനക  ആവശയമോയ  ോബ്ങ്ക ിേ നിർബ്േശങ്ങൾ 

ത ോഴിലോളിേൾക്കകഓവർ ീയർമോർ നൽബ്േണ്ട ും പോലിക്കുന്നുതണ്ടന്നക  

ഉറപ്ു വരുതത്തണ്ട ുമോണക. 

• മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേൾ ബ്രഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്കിനകതറ നമ്പർ ബ്രഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണക. 

• മസ്റ്റർ ബ്റോളിലും മറ്ു ത ോഴിലുറപ്ക അനുബന്ധ ബ്രഖേളിലും  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉബ്േയോഗസ്ഥർ  ീയ്യ ി േൂടി ബ്രഖതപ്ടുത്തുവോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. 

• ത ോഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ംവിധോനങ്ങൾ   ണൽ 

 ൌേരയം, ുരക്ഷോഉപേരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോൻ 

നിർവഹണഏജൻ ിഗ്ശദ്ധിബ്ക്കണ്ട ുണ്ടക. 

• എം.ബുക്കിൽ ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിയും തചയ്ത സ്ഥലവും അളവുേളും 

ബ്രഖതപ്ടുബ്ത്തണ്ട ോണക.  

• പദ്ധ ി ആരംഭമീറ്ിംഗക േൃ യമോയി നടബ്ത്തണ്ട ോണക. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ത ോഴിലിടങ്ങളിൽ  മയേൃ യ  പോലിക്കുേ. 

➢ ബ്ഗ്പോജേകറ്ക  മീറ്ിംഗക, ത ോഴിലുറപ്കഗ്ഗോമ ഭേൾ,ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  ഗ്ഗോമ ഭേൾ 

എന്നിവയിൽ പതങ്കടുക്കുേ. 

➢ ഏൽപ്ിക്കുന്നബ്ജോലിേൾ േൃ യ ബ്യോതട പൂർത്തീേരിക്കുേ. 

➢ േിവ വും ത ോഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും പണി പൂർത്തിയോയബ്ശഷ്വുംമസ്റ്റർ 

ബ്റോളിൽ  ഒപ്ുേൾ ബ്രഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 

 

വാർഡിൽനടന്നതവച്്ച നടന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 

അവതരിപ്പിച്ചദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാർട്ിദേലുള്ള 

ചർച്ചയുതടഅടിസ്ഥാനത്ിൽ ഗ്ഗാമ ഭ താതഴപ്പറയുന്ന 

തീരുമാനങ്ങള് 

 

• ത ോഴിൽേോർഡക   ിേച്ചും  ൌജനയമോയിഅബ്പക്ഷേർക്കക ലഭയമോക്കുേ. 
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• ത ോഴിൽ േോർഡിനുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോയകക്കക അബ്പക്ഷേൻ പണം 

തചലവോബ്ക്കണ്ട  ോഹചരയം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കിൽ ബിൽ 

പഞ്ചോയത്തിനു നൽേി പണം  ിരിതേ ലഭയമോക്കുേ. 

• ത ോഴിൽഅബ്പക്ഷേൾ പഞ്ചോയത്തിൽ ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീ ിൽ  വീേരിച്ചക  

സേപ്റ്ുര ീറ്ക  നൽേുേ.  

• ഗ്പവൃത്തി നടപ്ിലോക്കുന്ന ഓബ്രോ  സ്ഥലവും ഗ്പവൃത്തിേളും 

അളവുേളും എം.ബുക്കിൽ ബ്രഖതപ്ടുത്തുേ.  

• ഗ്പവൃത്തിേൾേതണ്ടത്തുന്ന ിൽ ത ോഴിലോളിേൾ, വോർഡക  

തമമ്പർനോട്ടുേോർ ഉൾപ്തട ഉള്ളവരുതട  നേ ഇടതപടലുേൽ ഉണ്ടോക്കുേ. 

• ബ്ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങൾ  

നിർവഹണഏജൻ ിത ോഴിലോളിേൾക്കക ലഭയമോക്കുേ. 

• വിജിലൻ ക  ആൻഡകബ്മോണിട്ടറിംഗക േമ്മറ്ി അംഗങ്ങൾ പദ്ധ ിേൾ 

വിലയിരുത്തുേയും ആവശയമോയ നിർബ്േശങ്ങൾ ത ോഴിലോളിേൾക്കും 

പഞ്ചോയത്തിനും നൽേുേ. 

• വോർഷ്ിേമോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള ബ്രഖേൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്കുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേൾ േോലോനു ൃ മോയി പു ുക്കുേ. 

• മസ്റ്റർബ്റോളുേളിൽ അബദ്ധത്തിൽ വന്നുബ്പോേുന്ന  ിരുത്തലുേൾക്കക 

മ ിയോയ േോരണങ്ങൾ േോണിച്ചു അബ്പക്ഷ നൽേുേയും ഗ്പസ്തു   

അബ്പക്ഷയുതട ബ്േോപ്ി ഫയലിൽ  ൂക്ഷിക്കുേ. 

• മസ്റ്റർബ്റോളിൽ ഒപ്ിട്ട ബ്ശഷ്ം മോഗ് ം ബ്ജോലി ആരംഭിക്കുേ. 

• പദ്ധ ി ആരംഭമീറ്ിംഗക നടത്തുേ.  

• ജനേീയ എസ്റ്റിബ്മറ്ക  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കുേ. 

•  ിറ്ി ൺ ഇൻർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക  ഓബ്രോ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനക മുമ്പക  തന്ന സ്ഥോപിക്കുേ.        

 

                              അധയക്ഷ : 

ബ്ലോക്കക  റിബ് ോഴക കബ്പഴ്സൺ : 


