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ആമുഖം 

         2005  പ്തീംബര് 5 നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്ന റ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

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

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

പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ ലേറ ഷ്യീം 

തവക്ുന്നു. 

        ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 

മോ  േോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്ുേയോണറ ലേറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ി നിര്വഹണവുീം,ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭിസക്ണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ  യ്യോറോക്ുേയുീം 

തെയ്യുന്നു,  ുടര്ന്നറ ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു സെര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ    റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അവ രിപ്ിക്ുേയുീം റിസപ്ോര്ട്ടിസേല് െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിനറ ആവശയമോയ  ുടര്നടപടിേള്ക് നിര്സേശിക്ുേയുീം നടപ്ിലോക്ു 

േയുീം തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

വോര്ഡിതല 2018-19  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്ത്തിതല ഒേറസടോബര് മു ല് മോര്ച്ചറ 

വതരയുള്ള േോലയളവില് നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്ിയിട്ടു ള്ള റ. ഇ ിനറതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, 

വോര്ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ി ലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദര്ശിച്ചറ വിലയിരുത്തല്, പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്ള്ക്, വോര്ഡിതല വിവിധ 

സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്ുന്നവര് ത ോഴിലുറപ്റ  ത ോഴിലോളിേള്ക് എന്നിവരു 

മോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

േരടറ   റിസപ്ോര്ട്ടറ  യ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ള റ. 

വോര്ഡിനറതറ വിേ നത്തിനുീം,  മൂഹത്തിനുീം പരിസ്ഥി ിക്ുീം 

ഗുണേരമോയ ര  ിയിലുീം പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങള്ക് 

നിലനിര്ത്തിതക്ോണ്ടുീം സപോരോയ്മേള്ക് പരിഹരിച്ചുതേോണ്ടുീം മഹോത്മോഗോന്ധി 

സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് 

നടപ്ിലോക്ുന്ന ിനറ ഈ റിസപ്ോര്ട്ടറ   ഹോയേമോവതട്ട എന്നറ ഗ്പ യോശിച്ചു 

തേോണ്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട െര്ച്ചയറക്ുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി  മര്പ്ിക്ുന്നു. 
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ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : േണ്ണൂര്      

സലോക്റ :      ഇരിക്ൂര്     

വോര്ഡുേള്ക്  :  20 

വിസ്തൃ  ി  : 74.78െ.േി.മ . 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ വോര്ഡറ   17 

ആതേ ത ോഴില് േോര്ഡുേള്ക് 6481 279 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്ക്  12554 101 

SC ത ോഴില് േോര്ഡുേള്ക് 15 0 

SC ത ോഴിലോളിേള്ക് 12 0 

ST ത ോഴില് േോര്ഡുേള്ക് 51 0 

ST ത ോഴിലോളിേള്ക് 47 0 

 

തപാതു വിലയിരുത്തലുകള് 

• വോര്ഡിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ ജ വി  മോര്ഗീം തമച്ചതപ്ടുത്തോന് 

 ോധിച്ചു. 

• േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ  ോധയമോയി. 

• പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഏതറ്ടുത്തറ  നടപ്ിലോക്ുന്നു. 

• മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ മുന്ഗണന നല്േുന്നു. 

• വയക്തിഗ വുീം തപോ ു ആസ്തിേളുീം  ൃഷ്റട്ടിക്തപ്ട്ടിട്ടുണ്ടറ. 

• േുടിതവള്ള ക്ഷോമീം ലഘൂേരിക്ോന് പദ്ധ ിതേോണ്ടറ  ോധയമോയി. 

• ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്  ീംരക്ഷിക്തപ്ടുന്നു  

• പരിസശോധിച്ച ഗ്പവൃത്തിേളുതട അളവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട േൃ യമോയ  

വിവരങ്ങള്ക്  എീം.ബുക്ില് േോണോന്  ോധിച്ചു 

• നടപ്ിലോക്ിയ പദ്ധ ിേള്ക്ക്റ  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  

സ്ഥോപിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

• വോര്ഡിതല ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആണറ  

നടപ്ിലോക്ിയിട്ടുള്ള റ. 

• വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേള്ക് േൃ യമോയി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സെര്ത്തറ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല 

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തി ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

വിശേോീംശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേതള അറിയിക്ോറുണ്ടറ.  

•  ജോഗ്ഗ ോ സമലറസനോട്ട  മി ി ഇടതപടലുേള്ക് നടത്തുന്നുണ്ടറ 
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ഓഡിറ്്  തച്യ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. വര്ടക്ക്  ദകാഡ് : 1602002009/WC/331496 

ദപര്:  ബി പി എല് കുടുംബങ്ങളുതട ഭൂമിയില് ദകാണ്ടൂര്ട ബണ്ട് 

നിര്ടമാണം (നുച്യാട്) 

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട-232/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ   ുേ- 121082 തെലവോയ  ുേ- 120344 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 34.585 േൂലി,വോടേ – 117078.74 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 േൂലി,വോടേ -0 

 

എീം.ബുക്ില് ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്നില്ല. 

സമറ്ുമോരോയ ജയ്നമ്മ,  ങ്കമണി എന്നിവര് നല്േിയ വിവരത്തിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് 

ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക്  ന്ദര്ശിച്ചു. 

രോധ ഇഞ്ചിക്ോട്ടിലറ,േൃഷ്ണന്  ട്ടോീംത ോട്ടിലറ, സേവി പു ിയവ ട്ടിലറ, 

ശങ്കരന്എടക്ുസന്നലറ, ഗിരിജ മോവില, സശോഭ നടുപറനവിലറ, നോരയണന് പു ിയവ ട്ടിലറ 

എന്നിവരുതട പറനവുേളിലോണറ സേോണ്ടൂര് ബണ്ടുേളറ നിര്മിച്ചിരിക്ുന്ന റ  

ഗ്പവൃത്തി േോണോന്  ോധിച്ചില്ല ,ഗ്പളയത്തില് നശിച്ചുസപോയി എന്നോണു അറിയോന് 

 ോധിച്ച റ. 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

 ിരുത്തലുേള്ക് 

4200 140 38360 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

4201 126 34524 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

5249 89 23290 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

5210 100 27400 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ററിസമറ്റ 

 ുേ 

എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലീം  

2500 2300 ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തിയോയ ിനുസശഷ്മോണറ  സബോര്ഡറ  

സ്ഥോപിച്ച റ,എന്നോണറ ത ോഴിലോളിേളിലറ നിന്നറ 

അറിഞ്ഞ റ 

വിലയിരുത്തലുകള് 

2.വര്ടക്ക്  ദകാഡ് : 1602002009/RC/280806 

ദപര്: ദറാഡ് ദകാണ് ഗ്കീറ്ിംങ് നുച്യാട ്

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട- 409/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ   ുേ- 499722 തെലവോയ  ുേ-494811 
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അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-183 േൂലി,വോടേ -49492 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-NILL േൂലി,വോടേ -45581 

 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

 ിരുത്തലുേള്ക് 

9986 52 14248 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

9987 89 24386 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

9991 21 15225 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ക് ന ,േബ ര് 

എന്നിവരുതട 

ഒപ്ുേളിലറ 

 ിരുത്തലറ ഉണ്ടറ 

9990 14 10150 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

9994 21 15225 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

9993 6 4350 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

10443 2 548 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ  ിരുത്തലറഇല്ല. 

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ററിസമറ്റ 

 ുേ 

എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലീം  

2500 2300 സബോര്ഡറ േോണോന്  ോധിച്ചു 

 

• എീം.ബുക്റ ഗ്പേോരമുള്ള അളവുേളില് ഗ്പവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടറ,  

• യോഗ് ോ  ൌേരയീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ ഗുണേരമോയി 

3.വര്ടക്ക്  ദകാഡ് : 1602002009/LD/324527 

ദപര്: തരിശുഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല ്

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട- 327/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ   ുേ-199561 തെലവോയ  ുേ-198210 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-715 േൂലി,വോടേ -193765 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- േൂലി,വോടേ - 

അളവുകള്:- 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

 ിരുത്തലുേള്ക് 

6487 155 42470 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

6488 135 36990 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7187 47 12878 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

5976 61 16714 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

5975 55 15070 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

6024 38 10412 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

6023 16 4384 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 
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 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ററിസമറ്റ 

 ുേ 

എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലീം  

2500 2300 സബോര്ഡറ  സ്ഥോപിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

 

• സ്ഥലീം ഉടമേള്ക്,ഗ്പവ ണറേുമോര് ത സക്വ ടറ,ജയന്തി 

മ ത്തതലേുന്നിലറ,ഓമന പ ടിേക്ണ്ടി,േൃഷ്ണന് 

നടുപ്റനറപിലറ,സഷ്ലജ പൂ ിയവ ടറ,േോമു സേോക്ോടന് 

• തനല്ലറ േൃഷ്ി , വോഴ, േപ് എന്നിവയോണറ േൃഷ്ി തെയ്തിരുന്ന റ 

എന്നറ ത ോഴിലോളിേളിലറ നിന്നറ മനസ്സിലോക്ി. 

4.വര്ടക്ക്  ദകാഡ് : FP/307524 

ദപര്: കാനകള് ഓടകള് എന്നിവയുതട ശുച്ീകരണം 

എം.ബുക്ക് നമ്പര്ട-342/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ   ുേ-290274 തെലവോയ  ുേ-287286 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-1051 േൂലി,വോടേ -284821 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- േൂലി,വോടേ - 

 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

 ിരുത്തലുേള്ക് 

8321 45 12330 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

6486 122 33428 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7569 108 29592 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7568 202 55348 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7188 9 2466 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

6101 107 29318 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

6102 187 51238 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

6484 136 37264 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

6485 135 36990 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ററിസമറ്റ 

 ുേ 

എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലീം  

2500 2300 സബോര്ഡറ േോണോന്  ോധിച്ചു 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

• വോര്ഡിതല  ത ോഴിലോളിേളക്റ   1051  ത ോഴിലറ േിനീം ലഭിച്ചിരുന്നു. 

• േനോലറ, ഓടേളറ എന്നിവയുതട ശുെ േരണത്തിലൂതട മോലിനയങ്ങളറ 

ന ക്ീം തെയ്തു,അ ുവഴി തവള്ളീം  ടസ്സമില്ലോത  സപോേോന്  ോധിച്ചു. 
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5.വര്ടക്ക്  ദകാഡ് :1602002009/IF/358448 

ദപര്: ലലഫ് ഭവന പദ്ധതി ന ീര്ട 17/226 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

 ിരുത്തലുേള്ക് 

9992 14 3794 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

9989 14 3794 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7220 12 3252 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7221 12 3252 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7222 10 2710 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

• വ ടുപണി പൂര്ത്തിയോയിട്ടുണ്ടറ. 

• 90 ത ോഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭയമോസക്ണ്ട ഗുണസഭോക്തോവിനു  62 

ത ോഴില് േിനങ്ങള്ക് മോഗ് മോണറ അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

6.വര്ടക്ക്  ദകാഡ് :  IF/358444 

ദപര്: ലലഫ് ഭവനപദ്ധതി ല നബ 17/224 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്റ  

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

 ിരുത്തലുേള്ക് 

7217 12 3252 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7218 12 3252 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7219 10 2710 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

• വ ടുപണി പൂര്ത്തിയോയിട്ടുണ്ടറ. 

• 90 ത ോഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭയമോസക്ണ്ട ഗുണസഭോക്തോവിനു  32 

ത ോഴില് േിനങ്ങള്ക് മോഗ് മോണറ അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

7.വര്ടക്ക്  ദകാഡ് : IF/359811 

ദപര്: ലലഫ് ഭവനപദ്ധതി  ര വതി കല്ലംപള്ളി ഇല്ലം 17/225 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്റ  

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

 ിരുത്തലുേള്ക് 

7223 12 3252 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7224 12 3252 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

7225 10 2710 ഉണ്ടറ ഉണ്ടറ ഇല്ല 

വിലയിരുത്തലുകള് 

• വ ടുപണി പൂര്ത്തിയോയിട്ടുണ്ടറ. 
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• 90 ത ോഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭയമോസക്ണ്ട ഗുണസഭോക്തോവിനു  34 

ത ോഴില് േിനങ്ങള്ക് മോഗ് മോണറ അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

8.വര്ടക്ക്  ദകാഡ് : IF/359811 

ദപര്: ലലഫ് ഭവനപദ്ധതി രാധ 17/227 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്റ  

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

 ിരുത്തലുേള്ക് 

7214 12 3252 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

7215 12 3252 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

7216 10 2710 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകള് – 

• വ ടുപണി പൂര്ത്തിയോയിട്ടുണ്ടറ. 

• 90 ത ോഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭയമോസക്ണ്ട ഗുണസഭോക്തോവിനു  34 

ത ോഴില് േിനങ്ങള്ക് മോഗ് മോണറ അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

1. പരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരം വിവരങ്ങള് ദച്ര്ടത്ത്  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ദരഖകളുതട 

വിവരങ്ങള്- 

 സരഖേള്ക് ലഭയമോയ ഫയലുേളുതട എണ്ണീം,വിലയിരുത്തലുേള്ക് 

1 േവര് സപജറ 0  

2 തെക്റ ലിസ്റ്ററ 0  

3 ആക്ഷന് പ്ലോന് 

സേോപ്ി 

0  

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സേോപ്ി 4  

5  ോസങ്ക ിേ 

അനുമ ി സരഖ 

4  

6 ഭരണോനുമ ി സരഖ 4  

7  ീംസയോജി  പദ്ധ ി 

വിവരങ്ങള്ക് 

    0 പരിസശോധിച്ച ഫയലുേതളോന്നുീം 

 തന്ന  ീംസയോജി  പദ്ധ ി അല്ല 

8 ത ോഴില് 

അസപക്ഷേള്ക് 

    12 വയക്തിഗ  അസപക്ഷേളുീം ഗ്ഗൂപ്റ 

ആയുീം അസപക്ഷേളറ േോണോന് 

 ോധിച്ചു. 

9 വര്ക്റ  

അസലോസക്ഷ്ന് സരഖ 

0  

10 മസ്റ്റര് സറോള്ക് 41  

11 തമഷ്ര്തമനററ്റ  ബുക്റ  4  

12 തമറ്ിരിയല് വോങ്ങല് 

  രുമോനീം സേോപ്ി 

4  ിറ്ി ണറ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ, 

സറോഡറസേോണറഗ്േ റ്ിങറ എന്നിവയുതട 

തമറ് രിയലറ വോങ്ങിയ ിന്തറ സേോപ്ി 

േോണോന്  ോധിച്ചു. 

13 സവജറ  ലിസ്റ്ററ 31  
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14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ര് 

ഓര്ഡര് സേോപ്ി(FTO) 

0  

15 തമറ്ിരിയല് 

ബില്,വൌച്ചര് 

12  ിഐബി സബോര്ഡറ 

,സറോഡറസേോണറഗ്േ റ്ിങറ എന്നിവയുതട 

ബില്ലറ ,തവൌച്ചര് എന്നിവ ഫയലിലറ 

ഉണ്ടറ 

16 പോട്ടക്രോര്,ര   ു

േള്ക് 

13 നിേു ി ശ ട്ടുേളറ േോണോന്  ോധിച്ചു. 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല 

സഫോസട്ടോേള്ക് 

0  

18 ഗ്പവൃത്തി 

പൂര്ത്ത േരണ 

 ോക്ഷയപഗ് ീം. 

0  

19 മസ്റ്റര് സറോള്ക് മൂതമനറററ 

സ്ലിപറ 

0  

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ 0  

21 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

റിസപ്ോര്ട്ടറ  

0  

22 സ റ്റ ഡയറി 4 എല്ലോ ഫയലിലുീം  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

 

22

.a. 

പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ  ഉസേയോഗസ്ഥര് അളവുേളുീം  

എസ്റ്റിസമറ്റ എന്നിവ പറഞ്ഞറ 

തേോടുക്ോറുണ്ടറ   

22

.b. 

VMC റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അീംഗങ്ങള്ക്:1.േബ ര് പി(തമനവര്) 

                      2.സ വയര് 

                      3.നോരയണന് 

                      4.ഷ് ബ 

                      5. ജയ്നമ്മ 

                      6.ജനോര്േനന് 

vmc report ല് ഗ്പവൃത്തിതയ 

േുറിച്ചറ ഒന്നുീം അഭിഗ്പോയീം 

എഴു ിയിട്ടില്ല. സപരുീം ഒപ്ുീം 

മോഗ് സമ സരഖതപ്ടുത്തിട്ടുള്ളു. 

22

.c 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക് 

 ന്ദര്ശേര്: 1.േബ ര് 

പി(തമനവര്) 

                      2.സ വയര് 

                      3.നോരയണന് 

                      4.ഷ് ബ 

                      5. ജയ്നമ്മ 

                      6.ജനോര്േനന് 

 

സ റ്റ  ന്ദര്ശിച്ചു എന്നറ 

മോഗ് മോണറ  ൂെിപ്ിച്ചിട്ടുള്ളു, 

   

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമാദക്കണ്ട ദരഖകളുതട വിവരങ്ങള്: 

മോസ്റ്റര് സറോള്ക്  ഗ്പവൃത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുമ്പറ 

േിട്ടോറുണ്ടറ 



10 
 

ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ   ലഭിക്ോറില്ല. ഓവര് ിയര് 

അളവുേളുീം എസ്റ്റിസമറ്റ  ുേയുീം 

പറഞ്ഞുതേോടുക്ോറുണ്ടറ 

സ റ്റ ഡയറി സ റ്ിലറ ഗ്പവൃത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനറ 

മുമ്പറ േിട്ടോറുണ്ടറ. 

 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  ാമൂഹിക പരിദശാധനയില് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

1. പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകള് 

പരിദശാധിച്ച തീയ്യതി : 

 രജിസ്റ്റര് സപരറ പരിസശോധന

യറക്റ ലഭയ  

േോലോനു ൃ മോയ വിവരങ്ങളുതട 

സ്ഥി ി. 

1 ത ോഴില് േോര്ഡറ  രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു പൂരിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

2 ഗ്ഗോമ ഭ രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു സരഖതപ്ടുത്തിട്ടില്ല 

3 ത ോഴില്അസപക്ഷോ 

രജിസ്റ്റര്  

ലഭിച്ചു പൂര്ത്തിേരിച്ചിട്ടില്ല 

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു അപൂര്ണ്ണീം 

5 പരോ ി രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു പരോ ിേതളോന്നുീം നല്കിട്ടില്ല 

6 ഫിക്സഡറ അ റ്റ രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു അപൂര്ണ്ണീം 

7 തമറ് രിയല് രജിസ്റ്റര് 

 

ലഭിച്ചു പൂരിപ്ിച്ചിട്ടില്ല 

 

 

അവകാശാധിഷ്ടിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

വോര്ഡിതല ത ോഴിലോളിേള്ക് ഗുണസഭോക്തോക്ള്ക് എന്നിവരുമോയി നടത്തിയ 

ഗ്ഗൂപ്റ  െര്ച്ച വയക്തിഗ  അഭിഗ്പോയ സശഖരണീം എന്നിവയിലൂതടയോണറ  

അവേോശങ്ങളുതട ലഭയ   ീംബന്ധിച്ച വിലയിരു ലുേള്ക് നടത്തിയ റ. 

അവേോശങ്ങള്ക് ലഭയ  വിലയിരുത്തല്  

 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 േിവ ത്തിനേീം 

 ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോര്ഡറ  ലഭിക്ല് 

ഇല്ല സഫോസട്ടോയറക്റ  ുേ 

തെലവോേുന്നു 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭിക്ല്/ ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം 

ഉണ്ടറ അസപക്ഷിച്ചറ  15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭിക്ോറുണ്ടറ 

 ര്ക്ോര് ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമീം േൂലി 

ലഭിക്ല് 

ഉണ്ടറ മിനിമീം േൂലിയോയ 271 രൂപ 

ലഭിക്ോറുണ്ടറ 

15 േിവ ത്തിനേീം േൂലി ലഭിക്ല്/ 

സവേിക്ുന്ന േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ പിഴ  

ഇല്ല 15 േിവ ത്തിനേീം േൂലി 

ലഭിക്ോറില്ല. സവേിക്ുന്ന 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ പിഴ 

ലഭിക്ോറില്ല 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുവോനുള്ള 

അവേോശീം 

ഉണ്ടറ ത ോഴിലറ േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേളറ ,വോര്ഡിതല 
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വിവിധ സമഖലയിലറ 

ഉള്ളവരുതടയുീം 

ഭോഗത്തുനിന്നുീം 

പങ്കോളിത്തമുണ്ടോയിട്ടുണ്ടറ 

5 േിസലോമ റ്ര് ഉള്ളില് സജോലി/യോഗ് ോേൂലി ഇല്ല 5 േിസലോമ റ്ര് ഉള്ളില്    

 തന്നയോണറ 

ഗ്പവൃത്തിതെയ്യോററ. 

അ ുതേോണ്ടറ  തന്ന   

യോഗ് ോേൂലി ആവശയമില്ല 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ആവശയമോയ  

അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങള്ക്-ഫസ്റ്ററ 

എയ്ടറ, ണല്,േുടിതവള്ളീം 

ഉണ്ടറ നിര്വഹണ ഏജന് ി എല്ലോ 

അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളുീം 

നല്കോറുണ്ടറ. 

 മയ ബന്ധി മോയി പരോ ി പരിഹോരീം ഇല്ല പരോ ിേതളോന്നുീം നിര്വഹണ 

ഏജന് ിക്റ ലഭിക്ോറില്ല 

െിേില് ോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ േഴിഞ്ഞ  ോമ  േ വരറഷ്ീം 

യോത ോരു അപേടവുീം 

 ീംഭവിച്ച ോയി അറിയോന് 

 ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

 

1. ത ോഴില് േോര്ഡുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

 ത ോഴില് േോര്ഡറ  ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

േോര്ഡിനറ അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം  ിേച്ചുീം 

ത ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോര്ഡറ  ലഭയമോക്ണതമന്നറ അനുശോ ിക്ുന്നു. 

േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് േോര്ഡറ  ത ൌജനയമോയി പു ുക്ി 

നല്സേണ്ട ുമോണറ. ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് േോര്ഡറ  സേവശീം 

തവക്ോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്ക്റ മോഗ് മോണറ, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്ുവോന് പോടുള്ള ല്ല. 

2. തതാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴില് േോര്ഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തെയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  

ഏത ോരു േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ്ധ േോയിേ ത ോഴിലിനറ അവേോശമുണ്ടറ, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  

അസപക്ഷ നല്േിയോല് സേപ്റ്ു രശ  റ നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം 

ത ോഴില്  ലഭയമോക്ണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്ുന്നു. 

 

 ഈ  ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്ീം  ത ോഴിലോളിേളിലറ മിക്വര്ക്ുീം 70 

ശ മോനത്തിലധിേവുീം അവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടറ എന്നറ 

അറിയോന്  ോധിച്ചു. ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  അസപക്ഷ നല്േോറുതണ്ടങ്കിലുീം  

സേപ്റ്ു രശ  റ നല്കിട്ടില്ല. ഫയലിലറ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ത ോഴിലറ 

അസപക്ഷേളറതക്ോപ്ീം സേപ്റ്റ ര   റ നല്കിയ ിതന തേൌണ്ടര് സ്ലിപറ 

േോണോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല.അസപക്ഷേളറ ഗ്ഫണ്ടറ ഓഫ  ിലറ നല്കു ന്നില്ല എന്നോണറ 
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ത ോഴിലോളിേളിലറ നിന്നറ മനസ്സിലോക്ോന്  ോധിച്ച റ. അ ുതേോണ്ടറ15 

േിവ ത്തിനുള്ളിലറ നിന്നുീം ത ോഴിലറ ലഭയമോേുന്നുസണ്ടോ എന്നറ 

വിലയിരുത്തോന്  ോധിച്ചില്ല 

 

3. തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്നതമന്നുണ്ടറ. വോര്ഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ത ോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനുവേിതക്ണ്ട ുണ്ടറ.  

4. തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം; 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം ലഭിക്ോന് അവേോശമുണ്ടറ.   

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

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

പൂര്ത്തിയോേുന്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 271േൂലി 

ഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )   ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭിക്ണീം. 

5. തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ അവേോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്ൂട്ട ല െര്ച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

ത ോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേില് നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

6. യാഗ്താ തച്ലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവില് 

ത ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്ു പുറത്തു  

ത ോഴില് തെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് പൂര്ത്ത േരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോര്ഡിനറ പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്ോന് പോടുള്ളൂ. 

വോര്ഡിതല ത ോഴിലോളിേളറ 5 േിസലോമ റ്ര് പരിധിക്പ്ുറീം ത ോഴിലുറപ്റ 

ഗ്പവൃത്തി തെയ്തിട്ടില്ല എന്നോണറ ത ോഴിലോളിേളിലറ നിന്നറ മനസ്സിലോക്ോന് 

 ോധിച്ച റ. 

 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല് 

 ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട  ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 
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ഏര്തപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്ക്    എന്നിവ സ ോഴിലുറപ്ു 

നിയമഗ്പേോരീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

8. ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പേോരീം മസ്റ്റര് സറോളറ േോലോവധി 

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്ൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവേോശമുണ്ടറ. 

9.  പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ റ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണറ, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്ക്  വ േരിച്ചു  പരോ ിക്ോരനറ സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്േുേയുീം  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോ ിക്ോരനറ മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണറ. പരോ ിേള്ക് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്റ േോണോവുന്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്ണ്ട ുണ്ടറ .  

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

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

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ട ുണ്ടറ. ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ. 

11. ച്ികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ സജോലിക്ിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുേയോതണങ്കില് ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പേോരവുീം അദ്ധയോയീം 9 തല പരോമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിേില് ോ തെലവുേളുതട സരഖേള്ക്  മര്പ്ിക്ുന്ന 

മുറയറക്റ  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  അനുവേിച്ചു തേോടുസക്ണ്ട ോണറ. 

12.പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധ ി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു 

മുമ്പറ പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ റ  അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തെസയ്യണ്ട അളവുേള്ക്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവുേള്ക് എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്തളയുീം  

സബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോര്ഡറ  തമമ്പര്, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുതട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏത നറേിലുീം തപോ ു ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെര്ക്ുേയുീം േോരയങ്ങള്ക് വിശേ േരിക്ുേയുീം 
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പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

13.വിജിലൻ ്  ആൻഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓസരോ വോര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്ുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ 

ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം നിര്വഹണ ഏജന് ിക്ുീം 

നല്േുന്ന ിനുമോയി വോര്ഡിതല തപോ ുഗ്പവര്ത്തേതര ഉള്ക്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ട ോണറ. വോര്ഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വര്ഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ട ോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണറ. 

14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏത ോരോള്ക്ക്ുീം  ന്ദരറശിക്ോ വുന്ന ുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്ക്പ്തട പരിസശോധിക്വുന്ന ുമോണറ.ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശേരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ  ഡയറിയിതല 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ. അ ുതേോണ്ടറ 

 തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്ണീം. 

15.ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ീം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ക്ലോ റ   ീംഘടിപ്ിതക്ണ്ട ോണറ. 

16. ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേറ  

അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്റ േോണോ 

വുന്ന ര  ിയില് നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്ണീം. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ചറ വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് േൃ യമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ട ദപജ് 
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ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവര് 

സപജില് ഉള്ക്തക്ോള്ളിക്ന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.  

2.തച്ക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തെക്റ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.   

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്ണ 

തമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുന്ന  

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

 ോധോരണക്ോരോയ ഏത ോരോള്ക്ക്ുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

5. ാദേതികാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ി പരിസശോധിച്ചറ അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് 

മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

7.കണ്വര്ടജൻ ്  വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്ോരിനറതറ ഏത നറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്റ,േൃഷ്ി 

വേുപ്റ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വേുപ്റ  ...) പദ്ധ ിേള്ക് ത ോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ 

സരഖേള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ-  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടറ  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന ിനു മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലുള്ള 
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അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ോന് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

ഇ റ ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞ റ 14 േിവ ീം  ുടര്ച്ചയോയി സജോലി തെയ്യുന്ന ിനറ 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോണറ സവണ്ട റ 

9.വര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റര് സറോളറ  യ്യോറോക്ുന്ന ിനുള്ള നടപടിേള്ക്ക്റ 

ശുപോര്ശ തെയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്റ ഈ 

ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്േുേയുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലോക്റ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്ുന്ന റ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം 

െുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോര്ക്റ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേമോറോവുന്ന ോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ ഗ്പേോരീം അനുവേിച്ച   യ്യ ിേളില് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏര്തപ്ട്ടറ  അ ോ റ േിവ തത്ത ഒപ്ുേള്ക് ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതേോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം തെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജര് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങിതക്ണ്ടോ ോണറ.  ുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്ക്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്റ 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോ ോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്ോന് െുമ ലയുള്ള റ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പോടില്ലോത്ത ോണറ. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്ക് - 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്ക്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമനറററ ബുക്ില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം,  ുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

േോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്റ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 
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അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അ റ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ിനുള്ള 

 ുടര് നടപടിക്റ  മര്പ്ിസക്ണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ഓസരോ 

അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന  സ്തിേയിലുള്ള 

ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ റ ഗ്പേോരീം  യ്യോറോക്ുന്ന 

ബില്ലുേള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട 

െുമ ലയുള്ളവര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തെസയ്യണ്ട ോണറ. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂര്തമനററ്റ  

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്ണ്ട ുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി 

അ ോ റ ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ.  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് 

സബോര്ഡറ  വോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്ക്പ്തട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാ്ക്കരാര്ട , മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര ീതുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്ക്റ  

പോട്ടത്തുേ നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്റ ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്റ അവര് സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്േുീം എന്ന ിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് അനുവേിക്ോന് 

പോടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്റ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്ുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു   സരഖേള്ക് നിര്ബന്ധമോണറ.  

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റര് സറോളില് പണി തെയ്ത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ  അനു ൃ മോയ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

 യ്യോറോസക്ണ്ട ുണ്ടറ. അ ുസപോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് 

ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് അ ിനറതറ ബില് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയറക്ുീം 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോക്ി ഗ്പസ്തു   സവജറ  ലിസ്റ്റിനറതറ സേോപ്ി അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

 യ്യോറോക്ിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടരറമോര്ക്ുീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്ൌണ്ടറ േളിസലക്റ പണീം 



18 
 

അനുവേിച്ചോല് അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓര്ഡര് സേോപ്ി 

അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള്ക് തവക്ുേയുീം സവണീം. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂര്ത്ത േരിക്ുന്ന മുറയറക്റ 

മുഴുവന് തെലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരിച്ചു എന്നറ  

അനറഗ േരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള്ക് വിലയറക്റ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ വൌച്ചറുേള്ക് ബില്ലുേള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച   യ്യ ി, 

അവ ോനിച്ച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില്  ിരിതേ 

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

എന്നിവര് അീംഗ േരിച്ചറ േൂലിക്റ അനുമ ി നല്േിയ   യ്യ ി എന്നിവ 

ഒപ്ുേള്ക്  ഹി ീം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണി റ.  

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചോതണന്നറ മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ആവശയമോണറ , ഇ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  
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ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

22.ല റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം  ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, 

പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടറ , 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക്  ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ   എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്ന ിനുമുള്ള ആധിേോരിേ സരഖേൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി 

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്ുന്ന ിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

1. തതാഴില് കാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴില് േോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോര്ഡറ  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണി റ, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ വോര്ഡറ   ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവര്ക്റ ത ോഴില് അനുവേിച്ച ിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്ണ്ട ോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  
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ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന േോലയളവറ 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്ോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുേയോതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ു ര   റ 

പരോ ിക്ോരനറ നല്േുേയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ുടര്നടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടറ ോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 

വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ തെയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടര് 

േോലയളവിസലക്റ അീംഗ േരിക്ുേയുീം സവണ്ട ോണറ. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിരിപ്റ,തെലവുേള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

നിര്ടദേശങ്ങള്. 

• ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്ണ്ട ോണറ. 

• ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം നിര്സേശിക്ുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ണീം. 

• ത ോഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിക്ുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്റ്റ ര   റ നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണറ . 

• പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േ ര്ഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ 

ഓവര്  യര്മോര് നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്ുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണറ. 
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• മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്ിനറതറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര്   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്   ണല് 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്ില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണറ. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്ുേ. 

➢ സഗ്പോജേററ്റ  മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്ഗോമ ഭേള്ക്,സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് 

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്ുേ. 

➢ ഏല്പ്ിക്ുന്ന സജോലിേള്ക് േൃ യ സയോതട പൂര്ത്ത േരിക്ുേ. 

➢ േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റര് 

സറോളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതരിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള ച്ര്ടച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

താതഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

• ത ോഴില് േോര്ഡറ സഫോസട്ടോ ഉള്ക്പ്തട  ിേച്ചുീം  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോക്ുേ. 

• ത ോഴില്അസപക്ഷേള്ക് പഞ്ചോയത്തില് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിച്ചറ  

സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്േുേ.  

• ഗ്പവൃത്തി നടപ്ിലോക്ുന്ന ഓസരോ  സ്ഥലവുീം ഗ്പവൃത്തിേളുീം 

അളവുേളുീം എീം.ബുക്ില് സരഖതപ്ടുത്തുേ.  

• ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ോഴിലോളിേള്ക്, വോര്ഡറ  

തമമ്പര്നോട്ടുേോര് ഉള്ക്പ്തട ഉള്ളവരുതട  നല്ല ഇടതപടലുേള്ക് ഉണ്ടോക്ുേ. 

• സജോലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക്  

നിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ുേ. 

• വിജിലന് റ  ഏന്ഡറ സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി അീംഗങ്ങള്ക് പദ്ധ ിേള്ക് 

വിലയിരുത്തുേയുീം ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം 

പഞ്ചോയത്തിനുീം നല്േുേ. 

• വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി പു ുക്ുേ. 

• മസ്റ്റര് സറോളില് ഒപ്ിട്ട സശഷ്ീം മോഗ് ീം സജോലി ആരീംഭിക്ുേ. 

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തുേ.  

• ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ുേ. 

•  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനറ മുമ്പറ  തന്ന സ്ഥോപിക്ുേ. 

 

 


