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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്ട്്  

വാര്ട്-03 

ഗ്ഗാമപഞ്ചാത്ത്- ആറളം 

ദലാക്് - ഇരി്ി 

ജിലല- കണ്ണൂര്ട 

 

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി: 29/11/2019 

 മയം : 10.30am 

സ്ഥലം: മാദങാട് സ്കൂൾ 

 

                                                                              തയ്യാറാക്കിയത് , 

                                                                                 സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം 
,ഇരിട്ടിസലാക്കറ  
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മഹാത്മാഗാന്ധി സേശ യ ഗ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്റ  നിയമീം –സ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ  ത ാസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

 

2005 പ്തീംബര്5ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 
നിയമംഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേശ യ ഗ്ഗാമ ണ 
തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതി ഭാരതത്തിതല ഗ്ഗാമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലാക്കി 
വരുന്നത്.ഗ്ഗാമ ണ സമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 100 േിവ ീം അവിേഗ്ദ്ദ്ധ 
ോയിേ തതാഴില് ഉറപ്ു നല്േുേയുീം,അതിലൂതട ഗ്ഗാമ ണ ജനതയുതട 
ഉന്നമനീം, ോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം, ഗ്ഗാമ ണ അടിസ്ഥാന ത ൌേരയ വിേ നീം, 

പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണീം, സ്തഗ്ത  ശാക്ത േരണീംഎന്നിവ ലക്ഷ്യീം തവക്കുന്നു. 

തതാഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പോരീം നടപ്ിലാക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 
മാ  ോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമായുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവാ 
 ാമൂഹയ പരിസശാധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്റ 
നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നു.പദ്ധതി നടത്തിപ്ില് 
 ുതാരയതയുീം  ാമൂഹയ ഉത്തരവാേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  
തമച്ചതപ്ട്ട ര തിയില് നടപ്ിലാക്കുേയാണ് ലക്ഷ്യീം. നടപ്ിലാക്കിയ ഓസരാ 
ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധതി നിര്വഹണവുീം,തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട 
അവോശങ്ങളുീം  ാമൂഹയ പങ്കാളിത്തസത്താതട വിലയിരുത്തുേയുീം 
ഇതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില്  സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ാര്ട്ടറ തയ്യാറാക്കുേയുീം 
തെയ്യുന്നു, തുടര്ന്നറ ഗ്പസതയേ ഗ്ഗാമ ഭ വിളിച്ചു സെര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ   
റിസപ്ാര്ട്ടറ അവതരിപ്ിക്കുേയുീംറിസപ്ാര്ട്ടിസേല് െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധതി 
തമച്ചതപ്ടുത്തു ന്നതിന്ആവശയമായ തുടര്നടപടിേള്ക് നിര്സേശിക്കുേയുീം 
നടപ്ിലാക്കുേയുീം തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

വാര്ഡിതല2018-19  ാമ്പത്ത േ വര്ഷ്ത്തിതല ഒക്സടാബര് മുതല് 
മാര്ച്ചവതരയുള്ള ോലയളവില് നടപ്ിലാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധതി 
നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമാണ് സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 
വിസധയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്തറ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തറ ഓഫ  ില് 
നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശാധന, 

വാര്ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്ിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 
 ന്ദര്ശിച്ചറ വിലയിരുത്തല്,പദ്ധതി ഗുണസഭാക്താക്കള്ക്, വാര്ഡിതല വിവിധ 
സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് തതാഴിലുറപ്റ  തതാഴിലാളിേള്ക് 
എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരട്   റിസപ്ാര്ട്ടറ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
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ഗ്പസ്തതുത റിസപ്ാര്ട്ടറ ഗ്ഗാമ ഭയുതട െര്ച്ചയ്ക്കുീം അീംഗ ോരത്തിനുമായി 
 മര്പ്ിക്കുന്നു. 
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                            ആറളംഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  അടിസ്ഥാന വിവരങൾ 

 

  ജിലല : േണ്ണൂര്      

ദലാക്് : ഇരിട്ടി    

വാര്ടഡുകൾ :       17 

വിസ് ൃ ി :123.9559തഹക്ടര് 

ആതകത ാഴില്കാര്ടഡുകൾ            :     5894 

ആക്ടിറ്ീവത ാഴിലാളികൾ          :      3665 

SC ത ാഴില്കാര്ടഡുകൾ                    :       42 

SC ത ാഴിലാളികൾ                             :       34 

ST ത ാഴില്കാര്ടഡുകൾ                  :      1232 

ST ത ാഴിലാളികൾ                            :       1405 

 

            ആറളംഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  വാര്ട് നാല്(03) 

അടിസ്ഥാനവിവരങൾ 

 

ആതേതതാഴില്ോര്ഡുേള്ക്       :     312 

ആക്ടിറ് വതതാഴിലാളിേള്ക്         :      103 

SC തതാഴില്ോര്ഡുേള്ക്                :       04 

SC തതാഴിലാളിേള്ക്(ആക്റ് വ)  :       01 

ST തതാഴില്ോര്ഡുേള്ക്                :       03 

ST തതാഴിലാളിേള്ക്(ആക്റ് വ):       03 
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വാര്ട് വാര്ടഡിന്തറദപര് തമമ്പര്ട ദ ാൺനമ്പര്ട 

1 എടൂര് ലിലലിമുരിയന്േരി 9947786528 

2 മാഞ്ചുവട് ഗ്പ ിഡന്ഡ്(ഷ്ിജ  ) 9745192954 

3 േുണ്ടുമാസങ്ങാട് പി തേ 
േരുണാേരന് 

9744325540 

4 െതിരൂര് ഷ്ാന്റ്ിപഴയീംസതാട്ടീം 8086877328 

5 വിയറ്റനാീം സറഹാനത്തറ ുബി 9539855788 

6 ആറളീംഫാീം തേസവലായുധന് 9846859782 

7 േ ഴ്പ്പ്ള്ളി എീംതേശശി 9747303479 

8 തവളിമാനീം ജിമ്മിഅന്തിനാട് 9946565768 

9 അമ്പലക്കണ്ടി പിസറാ  9447372610 

10 വ ര്പ്ാട് ബിന്ദുയുഎസ്ത 9656653853 

11 ഉറുപ്ുീംേുണ്ടറ സഡാ:സഗ്ത യാമ്മ 9847509059 

12 േലലറ സജാഷ്ിപലമറ്ീം 9946549766 

13 തെടിക്കുളീം അരവിന്ദന് 9846195072 

14 തപരുീംമ്പഴശ്ശി  ുമപിവി 9544211064 

15 ആറളീം രജിതമാവില 9744921677 

16 പൂതക്കുണ്ടറ പിരവ ഗ്ന്ദന് 9400651250 

17 േൂട്ടക്കളീം സജാഷ്ിമാതയു 9645090636 
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ഓഡിറ്് തെയ് ഗ്പവൃത്തികൾ. 

ഗ്പവര്ടത്തിയുതടദപര്ദകാ് 

 
അത്തിക്കല്ന ര്ത്തടഗ്പസേശത്തറഭൂവിേ നഗ്പവര്ത്തി 329887 

  

മാസങ്ങാട്ന ര്ത്തടഗ്പസേശത്തറഭൂവിേ നഗ്പവര്ത്തി 300438 

 

അത്തിക്കല്ന ര്ത്തടഗ്പസേശത്തറമണ്ണറജല ീംരക്ഷണഗ്പവര്ത്തി          325896 

 

ഓഡിറ്്തെയ് ഗ്പവര്ടത്തികള ംവിലയിരുത്തലുകള ം 

 

SL.No. വര്ട
ക്്ദകാ
് 

മസ്റ്റര്ടദറാള കൾ 

(അവിദ്ഗ്േത ാഴില്) 

എം.ബു
ക്്നമ്പര്ട  

 

 

1 

 

 

329887 

25285, 25286, 25287, 25288, 17858, 17859, 

17860, 17861, 17862, 17863, 17864, 17865, 

17866, 17867, 17868, 17869, 18994, 19549, 

19550, 19551, 19552, 21660, 21661, 21662, 

21760, 21808, 21809, 21810, 21767, 21666, 

21667, 21768, 22900, 23898, 23899, 23900, 

23901, 23902, 24468, 24469 

 

 

119/18-19 

 

2 

 

300438 

4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 

4814, 4815, 4816, 4817, 7838, 7839, 7840, 7841, 

 

102/17-19 
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7842, 7843, 7844, 7845, 8721, 8722, 8723, 8724, 

8965, 8966, 8967, 8968, 8969, 8970, 8971, 8972, 

10381, 103822, 10383, 11461, 11462, 11463, 

11464, 12233, 12234, 12235, 12236  

 

      3 

 

325896 

9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 10572, 10573, 

10574, 10575, 10576, 10564, 10565, 10566, 

10567, 10568, 12311, 12312, 12313, 12314, 

12315, 12317, 12318, 12319, 12320 ,12321, 

12322, 12323, 12324, 12325, 12326, 14452, 

14453, 14454, 14455, 14456, 14457, 14458, 

14459, 14460, 14461, 15673, 15674, 15675, 

15676, 15677       

 

74/18-19 

1.അത്തിക്ല്നീര്ടത്തടഗ്പദേശത്ത്ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തി    (329887) 

 

ഇനം എംബുക്്ഗ്പ
കാരം 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്പകാരം 

ോടുതവട്ടിതത
ളിക്കല് 

 

3330m2  

ോട്സേറിമൂടിയതിനാല്പൂര്ണമായുീംഅള
തവടുക്കാന്േഴിഞ്ഞിലല 

വരമ്പിടല് 

 

405m3 270m3, 

ോട്സേറിമൂടിയതിനാല്പൂര്ണമായുീംഅള
തവടുക്കാന്േഴിഞ്ഞിലല 

േലലറേയ്യാലനിര്
മ്മാണീം 

 

1338.75m2 8900m2, 

ോട്സേറിമൂടിയതിനാല്പൂര്ണമായുീംഅള
തവടുക്കാന്േഴിഞ്ഞിലല 

മഴക്കുഴി 230 230 

 

 

എസ്റ്റിദമറ്് ുക:                 299540.00 /- 

ആതകത ാഴില്േിനം              :    1074 

കൂലി                                           :  291054.00/- 
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പണിയായുധങള തടവാടക   :   3222/- 

െിലവായ ുക         :                    294276/- 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്പകാരംകണ്ടത്തിതയവിലയിരുത്തലുകൾ :  

• ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലങ്ങള്ക്പേുതിയുീംേുന്നിേുേളിലായിരിന്നു . 
• ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലീംഭാഗിേമായിോടുേയറിയനിലയിലാണ്.അവസശഷ്ിക്കു

ന്നഅളവുേള്ക്എലലാീംേൃതയമായിരുന്നു. 
• എീംബുക്കില്ഭൂവുടമേളുതടസപരവിവരങ്ങള്ക്സരഖതപടുത്താത്തതിനാല്

നിേുതിര  ത്സനാക്കിയാണ്ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലങ്ങള്ക്േതണ്ടത്തിയത്. 

അതുതോണ്ടറഭൂവുടമേുളുതടസ്ഥലത്തുനടന്നഗ്പവര്ത്തിേള്ക്എീംബുക്കറഗ്പ
ോരീംഉള്ളഅളവുേളുമായ്താരതമയീംതെയ്യാന് ാധിച്ചിലല. 

• ഗ്പേൃതി ീംരക്ഷണത്തിനുേേുന്നഗ്പവൃത്തിയാണന്നറമനസ്സിലാക്കാന് ാ
ധിച്ചു.പതക്ഷഉരുള്ക്തപാട്ടല്ഭ ക്ഷണിഉള്ളതിനാല്ഇസപ്ാള്ക്ഭുവടമേള്ക്ആ
രുീംതതന്നമഴക്കുഴിനിര്മിക്കാന്അനുവേിക്കുന്നിലലഎന്നറതതാഴിലാളിേള്ക്
പരാതിതപ്ട്ടു.. 

• ഭൂവുടമേള്ക്ഗ്പവര്ത്തിയില്തൃപ്തരാണ്എന്നറഅഭിഗ്പായതപ്ട്ടു. 

 

2.മാദങാട്നീര്ടത്തടഗ്പദേശത്ത്ഭൂവിക നഗ്പവര്ടത്തി (300438) 

 

 

ഇനം 

 

എംബുക്്ഗ്പ
കാരം 

 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്പകാരം 

 

ോടുതവട്ടിതത
ളിക്കല് 

3583m2 2990m2, 

ോട്സേറിമൂടിയതിനാല്പൂര്ണമായുീംഅള
തവടുക്കാന്േഴിഞ്ഞിലല 

വരമ്പിടല് 591.25m2 305m2, 

ോട്സേറിമൂടിയതിനാല്പൂര്ണമായുീംഅള
തവടുക്കാന്േഴിഞ്ഞിലല 

േലലറേയ്യാലനിര്
മ്മാണീം 

1445m2 1076m3, 
ോട്സേറിമൂടിയതിനാല്പൂര്ണമായുീംഅള
തവടുക്കാന്േഴിഞ്ഞിലല 

മഴക്കുഴി 198 198 

 

എസ്റ്റിദമറ്് ുക:299748.00/- 
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ആതകത ാഴില്േിനം                 :              1065 

കൂലി                                               :              288615/- 

പണിയായുധങള തടവാടക   :              3195/- 

െിലവായ ുക                             :          291810/- 

 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്പകാരംകണ്ടത്തിതയവിലയിരുത്തലുകൾ :  

 

• ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലങ്ങള്ക് ോടുേയറിയനിലയിലുീം 
വനയമൃഗങ്ങള്ക്നശിപ്ിച്ചതായനിലയിലായിരുന്നുആയതിനാല്േൃതയമാ
യിഅളതവടുക്കാന് ാധിച്ചിലല. 

• േഴിഞ്ഞമഴ മയത്തുഉരുള്ക്തപാട്ടിയസ്ഥങ്ങളായിരുന്നുഇത്, 

ആയതിനാല്േയ്യാലേള്ക്പലതുീംനശിച്ചതായിേണ്ടു. 
•  ിറ്ി ൺഇന്ഫര്സമഷ്ന്സബാര്ഡ്സ്ഥലത്തുോണാന് ാധിച്ചിലല.എസ്റ്റി

സമറ്ില് ിറ്ി ൺഇന്ഫര്സമഷ്ന്സബാര്ഡ്െിലവസരഖതപ്ടുത്തിട്ടുണ്ടറ. 
• തതാഴിലുറപ്റഗ്പവര്ത്തിതയമാഗ്തീംആഗ്ശയിച്ചുജ വിക്കുന്നവര്ആയിരു

ന്നുഭൂരിഭാഗവുീം. 

• ഭൂവുടമേള്ക്തപാതുതവഗ്പവര്ത്തിതയേുറിച്ചുീംതതാഴിലുറപ്ുപന്ധതി
തയേുറിച്ചുീംനലലഅഭിഗ്പായങ്ങള്ക്പറഞ്ഞു. 

• െിലഗ്പവര്ത്തിേള്ക്നന്നായിഅളക്കാന് ാധിച്ചു.. 

• മഴക്കുഴിേള്ക്ഒന്നുീംപൂര്ണമായുീംനശിച്ചുസപായിട്ടിട്ടിലല. 
മഴോരണീംതെളിനിറഞ്ഞുെിലേുഴിേളില്ആഴവവയതയാ ീംഉണ്ടായി
രുന്നു. െിലതുോടുേയറിഅവസ്ഥയിലാണ്. 

 

 

3. അത്തിക്ല്നീര്ടത്തടഗ്പദേശത്ത്മണ്ണ്ജല ംരക്ഷണഗ്പവര്ടത്തി(325896) 

 

 

ഇനം 

 

എംബു
ക്്ഗ്പകാരം 

 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്പകാരം 
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കാടുതവ്ിത 
ളിക്ല് 

4980m2 ോട്സേറിമൂടിയതിനാല്പൂര്ണമായുീംഅള
തവടുക്കാന്േഴിഞ്ഞിലല 

വരമ്പിടല് 373.50m3 256m3, 
ോട്സേറിമൂടിയതിനാല്പൂര്ണമായുീംഅള
തവടുക്കാന്േഴിഞ്ഞിലല 

കലല്കയ്യാലനിര്ട
മ്മാണം 

2040m3 1910m3, 

എസ്റ്റിദമറ്് ുക : 299780.00/- 

ആതകത ാഴില്േിനം             :        1067 

പണിയായുധങള തടവാടക            :        3201/- 

കൂലി   :       289157.00/- 

െിലവായ ുക :  292358.00/- 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്പകാരംകണ്ടത്തിതയവിലയിരുത്തലുകൾ :  

 

• ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലങ്ങള്ക്ക്കറസേടുപാടുേള്ക് ീംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടറ, 
ഗ്പളയ മയത്തുഉരുള്ക്തപാട്ടിയതിനാലുീംോട്ടുപന്നിആനതുടങ്ങിയവ
നയമൃഗങ്ങളുതടആഗ്േമണീംമൂലവുീം. 

 

•  ിറ്ി ൺഇന്ഫര്സമഷ്ന്സബാര്ഡ്ോണാന് ാധിച്ചിലല.  
 

 

• തതാഴിലുറപ്റഗ്പവര്ത്തിതയമാഗ്തീംആഗ്ശയിച്ചുജ വിക്കുന്നവര്ആയി
രുന്നുഭൂരിഭാഗവുീം. 

 

• െിലഗ്പവര്ത്തിേള്ക്നന്നായിഅളക്കാന് ാധിച്ചു. 

 



 
 
 
 

12 
 

• േര്ഷ്േന് ഹായേമാേുന്നതതങ്ങിന്തടീംഎടുക്കല്, 

റബ്ബറിന്ലാറ്സഫാീംതെത്തല്തുടങ്ങിയഗ്പവര്ത്തിേള്ക്നല്േിയാല്ഉപ
ോരഗ്പേമായിരുന്നുഎന്നറതതാഴിലാളിേള്ക്അഭ്പഗ്പായതപട്ടു. 

 

ജിദയാഗ്ടാക്് 

 

 

 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങൾ 

1. തതാഴില് ോര്ഡുമായി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

തതാഴില് ോര്ഡ് ഒരു ആധിോരിേ സരഖയാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേശ യ 
ഗ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പോരീം തതാഴില് 
ോര്ഡിന് അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം തിേച്ചുീം 
ത ൌജനയമായി തതാഴില് ോര്ഡ് ലഭയമാക്കണതമന്നറ അനുശാ ിക്കുന്നു. 
േൂടാതത േൃതയമായ ഇടസവളേളില് ോര്ഡ് ത ൌജനയമായി പുതുക്കി 
നല്സേണ്ടതുമാണ്.തതാഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പോരീം തതാഴില് ോര്ഡ് സേവശീം 
തവക്കാനുള്ള അധിോരീം ഉടമേള്ക്ക്കറ മാഗ്തമാണ്, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയാ 
സമറ്ുമാസരാ മറ്ുള്ളവസരാ സേവശീം തവക്കുവാന് പാടുള്ളതലല. 
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വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്് ദ ാദ്ാ ഉൾപ്പതട ത ൌജനയമായി ത ാഴില് 
കാര്ട് ലഭിച്ചി്ിലലഎന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴില് കാര്ട്  വന്തം കകവശം  ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ട്. 

ത ാഴില് കാര്ടഡില് ഗ്പവൃ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിവരങൾ ദമറ്് കൃ യമായി 
ദെര്ടക്ാറുള്ള ായികാണാൻ ാധിച്ച . 

 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്ച്; 
 

തതാഴില് ോര്ഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ദ്ധ ോയിേ തതാഴില് തെയ്യാന് തയ്യാറുള്ള  
ഏതതാരു േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരാ  ാമ്പത്തിേ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത 
അവിേഗ്ദ്ധ ോയിേ തതാഴിലിന് അവോശമുണ്ടറ, തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  
അസപക്ഷ നല്േിയാല് സേപ്റ്ു രശ ത് നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം 
തതാഴില്  ലഭയമാക്കണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 
 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾ ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ 
നല്കാറുള്ളത്.എന്നാല്അദപക്ഷകൾ ഗ് ണ്ട്  ഓ ീ ില് നല്കി കകപ്പറ്  ര ീത് 
വാങിക്ാറിലലഎന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.എലലാവരുംപഞ്ചായത്തിതലമി
നുട്സ്ബുക്ിലാണ്അദപക്ഷകൾനല്കുന്നത്എന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത് 

.ഡിമാൻ്ദ ാംപരിദശാധിച്ച യലില്ഒന്നിലുംകാണാൻ ാധിച്ചി്ിലല. 
 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പോരീം തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവ ത്തിനേീം തതാഴില് ലഭയമാക്കനതമന്നുണ്ടറ. വാര്ഡിതല 
തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ തതാഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 
 മര്പ്ിക്കുന്ന മുറയ്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം തതാഴില് അനുവേിതക്കണ്ടതുണ്ടറ.  

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്് അദപക്ഷനല്കി 15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴില് 
ലഭിക്ാറിലല,എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും അറിയാൻകഴിഞ്ഞ 
വിവരം.കഴിഞ്ഞവര്ടഷ്ം100 

ത ാഴില്േിനങൾകി്ിയത ാഴിലാളികതളകാണാൻ ാധിച്ച . 

അവര്ടക്ുദബാണസ്1000 രൂപലഭിച്ച ായുംഅഭിഗ്പായതപ്പ് . 

4. ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നം; 
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തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞാല് 15 േിവ ത്തിനേീം തതാഴില് 
ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷീം തതാഴിലിലലായ്മ സവതനീം ലഭിക്കാന് അവോശമുണ്ടറ.  
തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ട ത യ്യതി മുതല് ആേയതത്ത 30 േിവ ീം േൂലിയുതട 25% 

( 271േൂലിഗ്പോരീം 67 രൂപ 75 സപ ) തുേയുീം തുടര്ന്നറ 100 േിവ  തതാഴില്  
പൂര്ത്തിയാേുന്നത് വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 

271േൂലിഗ്പോരീം 135 രൂപ 5 സപ ) തുേയുീം തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്് ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നം ലഭിദക്ണ്ട 
 ാഹെരയംഉണ്ടായിരുന്നു . പതക്ഷലഭിച്ചി്ിലലഎന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

5. തഷ്ല്് ഓ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്ച്; 
 

വാര്ഡില് ആവശയമായ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്നതിന് 
തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ അവോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്കൂട്ടതല െര്ച്ചയിലൂതട 
േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗ്ഗാമ ഭയില് അീംഗ ോരീം സനടുേയുീം 
തതാഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമായ ഗ്പവൃത്തിയാതനന്േില് നിര്വഹണ 
ഏജന് ി ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് മുന്ഗണനാ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്് ഓ് 
സഗ്പാജക്റ്ില്ഉള്ക്തപടുസത്തണ്ടതാണ്. 

 

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്ന ില് 
ത ാഴിലാളികൾപങ്കാളികൾആകാറുണ്ട്എന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

 

 

 

 

6.യാഗ് ാ തെലവ  ംബന്ധിച്ച്; 
 

തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ താമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലാമ റ്ര് െുറ്ളവില് 
തതാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തതുത പരിധിക്കു പുറത്തു  
തതാഴില് തെസയ്യണ്ട  ാഹെരയീം ഉണ്ടാവുേയാതണങ്കില് യാതാ ബത്തയായി 
േൂലിയുതട 10% തുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പോരീം  27 രൂപ 10 സപ  
ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളില് ലഭയമാക്കണീം. ഓസരാ വാര്ഡിലുീം 
േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് പൂര്ത്ത േരിച്ച സശഷ്ീം മാഗ്തസമ വാര്ഡിന് 
പുറത്തു തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കാന് പാടുള്ളൂ. 

 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്് യാഗ് ാ തെലവ ലഭിദക്ണ്ട  ാഹെരയം 
ഉണ്ടായി്ിലല. 
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7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൌകരയങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥാന ത ൌേരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 
ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ീംവിധാനങ്ങള്ക്,വിഗ്ശമ  മയതത്ത തണല്  ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, 

അപേട  ാധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് ഏര്തപ്ടുസമ്പാള്ക്  ുരക്ഷാ 
 ാമഗ്ഗിേള്ക് എന്നിവസതാഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പോരീം നിര്വഹണ ഏജന് ി 
വഴി തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ  ൌജനയമായി ലഭയമാസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 
 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്    ൌജനയമായി ലഭിക്ാറുണ്ട്. 
 ണല്  ൌകരയം, ുരക്ഷാ ാമഗ്ഗികൾ, ൌജനയമായി ലഭിച്ചി്ിലല. 
കുടിതവള്ള ൌകരയം (കലം)  ൌജനയമായി 
ലഭിച്ചി്ിലല.ത ാഴിലാളികൾപിരിതവടുത്തുവാങുകയാണ്ഉണ്ടായ ു, 
ബിലല് ൂക്ഷിച്ചി് ണ്ട്എന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

 

6. ദവ നം ലഭയമാക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 
 

തതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പോരീം മസ്റ്റര് സറാള് ോലാവധി 
േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം തതാഴിലാളിേളുതട എതക്കൌണ്ടില് േൂലി 
ലഭിക്കുവാന് അവോശമുണ്ടറ. 
 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്് ഗ്പസ് ു  കാലയളവില് കൂലി ലഭിക്റിലല. 
35ല്അധികംേിവ തത്തദവ നംലഭിക്ാനുണ്ട്എന്നാണ്ത ാഴിലാളികൾ 
പറഞ്ഞത്. 

 

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്; 
 

തതാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഏതതങ്കിലുീം ോരയത്തില് പരാതിയുണ്ടാേുന്ന 
പക്ഷീം ആയത് സരഖാമൂലീം പഞ്ചായത്തില് പരാതിതപ്ടാവുന്നതാണ്, 

ഗ്പസ്തതുത പരാതിേള്ക്  വ േരിച്ചു  പരാതിക്കാരന് സേപ്റ്ു ര  റ്റ  
നല്േുേയുീം പരമാവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു 
പരാതിക്കാരന് മറുപടി നല്സേണ്ടതാണ്. പരാതിേള്ക് അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
സടാള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പര് തപാതുജനങ്ങള്ക്ക്കറ ോണാവുന്ന ര തിയില് പഞ്ചായത്തറ 
ഓഫ  ില് ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്കണ്ടതുണ്ടറ . 
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വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾ പദ്ദ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് പരാ ി 
നല്കിയ്ിലലഎന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 
 

തതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പോരീം  തതാഴിലുറപ്ില് 
ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓസരാ 6 മാ  ോലയളവിലുീംസ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  
നടസത്തണ്ടതുണ്ടറ.ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവാരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധതി 
നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്ട്ട  ോരയങ്ങളുീം സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  
നടത്തുന്നതില് പങ്കാളിേളാവുന്നതിനു തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കുീം ഓസരാ പൌരനുീം 
അവോശമുണ്ടറ. 
 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  തെയ്യ നത്തില് ത ാഴിലാളികള തട പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. 
 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്ച്; 
 

തതാഴിലുറപ്റ സജാലിക്കിതട തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ ഏതതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള 
അപേടീം  ീംഭവിച്ചു സപാവുേയാതണങ്കില് തതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 
തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പോരവുീംഅദ്ധയായീം9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട 
അടിസ്ഥാനത്തിലുീം െിേില് ാ തെലവുേളുതട സരഖേള്ക്  മര്പ്ിക്കുന്ന 
മുറയ്ക്കറ  ഗ്പസ്തതുത തുേ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 
തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ  അനുവേിച്ചു തോടുസക്കണ്ടതാണ്. 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ച ണ്ടായ അപകടതത്ത 
 ുടര്ടന്ന് െികില്  ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായി്്ടുണ്ട്.കുമാരി (KL-02-003-

001-

003/87)എന്നത ാഴിലാളിക്്കഗ്പവറ്്ദഹാസ്പിറ്ലില്കാണിച്ച ിനാല്ധന 
ഹായംലഭിച്ചി്ിലല.(ഗവര്ടതമൻറദഹാസ്പിറ്ലില്നിന്നുകഗ്പവറ്്ദഹാസ്പിറ്
ലിദലക്്ശുപാര്ടശതെയ്യ കയാണ്ഉണ്ടായത് ).ജാൻ ി (KL-02-003-001-003/254) 

എന്നത ാഴിലാളിക്ുംലിസ്സിദ ാമസ് (KL-02-003-001-

004/108)എന്നത ാഴിലാളിക്ുംഗ്പവര്ടത്തിസ്ഥലത്തുനിന്നുംഅപകടം ംഭവിച്ച
 ായ്പറഞ്ഞു. 
(ബിലല കൾ ൂക്ഷിച്ചി് ണ്ട്).തെറിയമുറിവുകതളാതക്ഉണ്ടായാല്ഗവതെ
ന്റദഹാസ്പിറ്ലുകൾആണ് മീപിക്ാര്എന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

ദജാ ്പുത്തൻപുരയില്, 

ഏലിയാമ്മതകാ്ാരത്തില്എന്നീത ാഴിലാളികൾക്ുഗ്പവര്ടത്തിസ്ഥലത്തുതവച്ച്
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അപകടം ംഭവിച്ചി് ണ്ട്. ധന ഹായംലഭിച്ചി്ിലല.  
രാജമ്മഎന്നത ാഴിലാളിക്്ഗ്പവര്ടത്തിസ്ഥലത്തുനിന്ന്അപകടം ംഭവിച്ചി്്, 
ധന ഹായംലഭിച്ചി് ണ്ട്. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിം്; 

തതാഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പോരീം ഒരു പദ്ധതി 
ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ പദ്ധതിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് ോരയങ്ങളുീം 
അതായത് അനുവേിച്ച ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരാ തതാഴിലാളിയുീം 
തെസയ്യണ്ട അളവുേള്ക്, ഗുണനിലവാരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുള്ള 
 ാസങ്കതിേ അറിവുേള്ക് എന്നിവ   േൃതയമായി തതാഴിലാളിേതളയുീം 
ഗുനസഭാക്താക്കതളയുീം  സബാധയതപ്ടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ. അതിനായി ബന്ധതപ്ട്ട 
നിര്വഹണ ഉസേയാഗസ്ഥതെയുീം വാര്ഡ് തമമ്പര്, ാസങ്കതിേ വിേഗ്ദ്േര് 
എന്നിവരുതട  ാന്നിധയത്തില് ഏതതന്േിലുീം തപാതു 
ഇടങ്ങളിസലാ,തതാഴിലിടത്തുവസച്ചാ മ റ്ിീംഗ്ദ് വിളിച്ചു സെര്ക്കുേയുീം 
ോരയങ്ങള്ക് വിശേ േരിക്കുേയുീം പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ 
ഡയറിയിതല സഗ്പാജക്റ്റ മ റ്ിീംഗ്ദ് സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  
തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

 ാദങ്ക ിക വിേ്േരുതടയും വാര്ട് തമമ്പരുതടയും  ാന്നിധയത്തില് മീറ്ിം് 
നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്ച് ത ാഴിലാളികദളാട് 
പറഞ്ഞുതകാടുക്ാറുണ്ട്എന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

 

13.വിജിലൻസ് ആൻ് ദമാണി്റിം് കമ്മറ്ി 

ഓസരാ വാര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗുണേരമായ ര തിയില് 
നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിന് 
ആവശയമായ നിര്സേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കുീം നിര്വഹണ ഏജന് ിക്കുീം 
നല്േുന്നതിനുമായി വാര്ഡിതല തപാതുഗ്പവര്ത്തേതര ഉള്ക്തപ്ടുത്തി ഒരു 
വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ് സമാണിട്ടറിീംഗ്ദ് േമ്മറ്ി ഓസരാ  ാമ്പത്ത േ വര്ഷ്വുീം 
ഉണ്ടാസക്കണ്ടതാണ്. വാര്ഡില് പട്ടിേ ജാതി പട്ടിേ വര്ഗ വിഭാഗത്തിതല 
 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമായുീം ഗ്പസ്തതുത േമ്മറ്ിയില് 
അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്കണ്ടതാണ്. ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  
വിലയിരുത്തി സ റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ് സമാണിട്ടറിീംഗ്ദ് 
േമ്മറ്ി റിസപ്ാര്ട്ടില് സരഖതപ്ടുതതണ്ടതാണ്. 

കമ്മറ്ി അംഗങൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങൾ 
 ന്ദര്ടശിക്ാറുണ്ട്എന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 
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14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

തതാഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏതതാരാള്ക്ക്കുീം  ന്ദര്ശിക്കാ വുന്നതുീം 
എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്ക്പ്തട പരിസശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പസ്തതുത 
ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശേരുതട അഭിഗ്പായങ്ങള്ക് സ റ്റ  ഡയറിയിതല 
 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്താനുീം അവോശമുണ്ടറ. അതുതോണ്ടറ തതന്ന 
എലലാ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമായുീം 
 ൂക്ഷിക്കണീം. 

 ന്ദര്ടശക കുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങൾ ദരഖതപ്പടുത്തികണ്ടി് ണ്ട്. 

 

15.ദറാസ് ഗാര്ട േിവസ് 

തതാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട അവോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 
തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ അവസബാധീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുീം തതാഴിലുറപ്ുമായി 
ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്നതിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  
ഒരുേിവ ീം നിര്വഹണ ഏജന് ി തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ ക്ലാസ്ത 
 ീംഘടിപ്ിതക്കണ്ടതാണ്. 

ദറാസ്ഗാര്ട േിവസ് നടത്താറുണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും 
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

 

16. ിറ്ി ൺ ഇൻ ര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ട്. 

തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുതട  ുതാരയത ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനായി  
തതാഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപാതു ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 
ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ  ഗ്പാസേശിേ ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങക് 
അടങ്ങിയ സബാര്ഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപാതുജനങ്ങള്ക്ക്കറ ോണാ 
വുന്ന ര തിയില് നിര്ബന്ധമായുീം സ്ഥാപിക്കണീം. 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പ്  എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങൾ അടങിയ 
 ിറ്ി ൺ 
ഇൻ ര്ടദമഷ്ൻദബാര്ട്ഗ്പവര്ടത്തിസ്ഥലത്തുസ്ഥാപിദക്ണ്ട ാണ്.നിലവില്ഗ്പ
വര്ടത്തിനടന്നസ്ഥലത്ത് ിറ്ി ൺഇൻ ര്ടദമഷ്ൻദബാര്ട്കാണാൻ ാധിച്ചി്ി
ലല.  
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 യല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകൾ. 

തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 
ഉണ്ടായിരിസക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ചറ വാര്ഷ്ിേ മാസ്റ്റര് 
 ര്ക്കുലറില് േൃതയമായ നിര്സേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ടദപജ് 

ഒരുഗ്പവൃത്തിയുതടഅടിസ്ഥാനവിവരങൾഗ്പവൃത്തി യലിന്തറകവര്ടദപ
ജില്ഉൾതക്ാള്ളിക്ന്നതമന്നുംഅ ിനായിഗ്പദ യകമാ ൃകയുംമാസ്റ്റര്ട 
ര്ടക്ുലറില്നിര്ടദദ്ദശിക്ുന്നുണ്ട്.  

പരിദശാധിച്ച യലുകളില് 
വാര്ടഷ്ികമാസ്റ്റര്ട ര്ടക്ുലര്ടഗ്പകാരമുള്ളകവര്ടദപജ്കാണാൻ ാധിച്ചിലല.  

2.തെക്ലിസ്റ്റ്  

 യലില്ഉൾതക്ാള്ളിച്ചി് ള്ളദരഖകള തടദപരുംദപജ്നമ്പരുംദരഖതപ്പടു
ത്തിയതെക്് ലിസ്റ്റ് യലില് ൂക്ഷിദക്ണ്ട ുണ്ട്, 
അ ിനായിഗ്പദ യകമാ ൃകയുംമാസ്റ്റര്ട ര്ടക്ുലറില്നിര്ടദദ്ദശിക്ുന്നുണ്ട്.   

പരിദശാധിച്ച 

3 യലുകളിലുംവാര്ടഷ്ികമാസ്റ്റര്ട ര്ടക്ുലര്ടഗ്പകാരമുള്ളതെക്ലിസ്റ്റ്കാണാ
ൻ ാധിച്ചിലല.  

3.ആക്ഷൻലാൻദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്ുന്നഗ്പവൃത്തികൾആക്ഷൻലാനില്ഉൾതപ്പ് ുംതഷ്ല്്ഓ്ദഗ്പാ
ജക്റ്ില്മുൻഗണനാഗ്കമത്തില്ഉള്ള ുമായിരിക്ണതമന്നുണ്ട്,ഗ്പസ് ു ഗ്പ
വൃത്തിതഷ്ല്്ഓ്ദഗ്പാജക്റ്ില്ഉൾതപ്പടുന്നദപജിന്തറദകാപ്പി യലി
ല് ൂക്ഷിക്ണം . 

പരിദശാധിച്ചഎലലാ യലുകളിലുംവാര്ടഷ്ികമാസ്റ്റര്ട ര്ടക്ുലര്ടഗ്പകാരമുള്ള
ആക്ഷൻലാൻദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചിലല. 

4.ജനകീയഎസ്റിദമറ്്-   

 ാധാരണക്കാരായഏതതാരാള്ക്ക്കുീംമനസ്സിലാേുന്നര തിയില്ഗ്പാസേശിേഭാ
ഷ്യിലുള്ളഎസ്തടിതമറ്റ ഫയലിലുീംഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്തുീംലഭയമാസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 
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പരിസശാധിച്ചഎലലാഫയലുേളിലുീം 
വാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് ര്ക്കുലര്ഗ്പോരമുള്ളഎസ്റ്റിസമറ്റ ോണാന്  ാധിച്ചു. 

എന്നാല് ജനേ യഎസ്തറിസമറ്റസോപ്ിോണാന് ാധിച്ചിലല.  

5. ാസങ്കതിോനുമതി-  

ഓസരാഗ്പവൃത്തിക്കുീംഗ്പസതയേീംതയ്യാറാക്കുന്നഎസ്റ്റിസമറ്റ  ാസങ്കതിേവിേ
ഗ്ദ്ധര്അടങ്ങുന്നേമ്മറ്ിപരിസശാധിച്ചറഅീംഗ ോരീംലഭിച്ചാല്മാഗ്തസമഗ്പവൃ
ത്തിക്കറഅനുമതിനല്ോവൂ, 

ആയതിന്തറസോപ്ിഫയലില് ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശാധിച്ചഎലലാഫയലുേളിലുീം  

വാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് ര്ക്കുലര്ഗ്പോരമുള്ള ാസങ്കതിോനുമതിസോപ്ിോണാ
ന് ാധിച്ചു. 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരാഗ്പവൃത്തിക്കുീംഗ്പസതയേീംതയ്യാറാക്കുന്നഎസ്റ്റിസമറ്റ പരിസശാധിച്ചറഗ്പ
സ്തതുതഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറഭരണ മിതിയുതടഅീംഗ ോരീംലഭിച്ചാല്മാഗ്തസമഗ്പ
വൃത്തിക്കറഅനുമതിനല്ോവൂ, 

ആയതിന്തറസോപ്ിഫയലില് ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശാധിച്ച 
എലലാഫയലുേളിലുീംവാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് ര്ക്കുലര്ഗ്പോരമുള്ളഭരണാനുമതി
സോപ്ിോണാന് ാധിച്ചു. 

പതക്ഷപഞ്ചായത്തറത ഗ്േട്ടറി ാക്ഷയതപ്ടുത്തിയിട്ടിലല. 

7.കൺവര്ടജൻസ് വിവരങൾ- 

 ര്ക്കാരിന്തറ ഏതതന്േിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്റ,േൃഷ്ി 
വേുപ്റ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വേുപ്റ  ...) പദ്ധതിേള്ക് തതാഴിലുറപ്റ 
പദ്ധതിസയാതടാപ്ീം  ീംസയാജിച്ചറ നടപ്ാക്കുേയാതണങ്കില് ആയതിന്തറ 
സരഖേള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികൾ  ര്ടക്ാരിന്തറ മദറ്ത ങ്കിലും 
വകുപ്പ കള മായി  ംദയാജിച്ച  നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ 
അലലാത്ത ുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകൾ  യലില് ബാധകമലല. 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ- 
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തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തോണ്ടറ  വയക്തിഗതമാസയാ ഗ്ഗൂപ്ാസയാ 
അസപക്ഷ  മര്പ്ിക്കുന്നതിനു മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് ഗ്പസതയേ 
മാതൃേയിലുള്ള അസപക്ഷാ സഫാറീം തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമാക്കാന് 
നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. ഇത് ഗ്പോരീം േുറഞ്ഞത് 14 േിവ ീം തുടര്ച്ചയായി 
സജാലി തെയ്യുന്നതിന് അസപക്ഷ നല്സേണ്ടതുണ്ടറ, സജാലി ആവശയമുള്ള 
ോലയളവിതല  ത യ്യതിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇതില്  സരഖതപ്ടുത്തി 
നല്േുേയാണ് സവണ്ടത്   

പരിദശാധിച്ചഎലലാ യലുകളിലുംത ാഴില് 
അദപക്ഷദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചി്ിലല. 

9.വര്ടക്്  അദലാദക്ഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കറ  ആവശയതപ്ട്ട ത യ്യതിേളില് തതന്ന 
തതാഴിലാളിേതള മുന്ഗണനാ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 
ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റര് സറാള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടിേള്ക്ക്കറശുപാര്ശ തെയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയില് 
ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്കറ ഈ ലിസ്റ്റിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് 
നല്േുേയുീം സവണീം. 

പരിദശാധിച്ച എലലാ യലുകളിലും വാര്ടഷ്ിക മസ്റ്റര്ട  ര്ടക്ുലര്ട 
ഗ്പകാരമുള്ള വര്ടക്്  അദലാദക്ഷ്ൻ ദ ാം ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചി്ിലല. 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കുീം പഞ്ചായത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുതട  
സപര് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലാക്കറ  സഗ്പാഗ്ഗാീം ഓഫ  ില് 
നിന്നുമാണ്  സഗ്പാഗ്ഗാീം ഓഫ  ര്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറാള്ക് 
സോപ്ി പഞ്ചായത്തില് എത്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തില് നിന്നുീം 
നിര്വഹണ ഉസേയാഗസ്ഥന്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയ്ക്കറ ഓസരാ 
ഗ്പവൃത്തിക്കുീം െുമതലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മാര്ക്കറ മസ്റ്റര് സറാള്ക് 
സേമാറാവുന്നതാണ്. മസ്റ്റര് സറാള് ഗ്പോരീം അനുവേിച്ച ത യ്യതിേളില് 
മാഗ്തസമ ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയില് ഏര്തപ്ട്ടറ  അതാത് േിവ തത്ത 
ഒപ്ുേള്ക് ഓസരാ തതാഴിലാളിയുതടയുീം സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് 
സരഖതപ്ടുത്താവൂ. ഓസരാ േിവ വുീം പണി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം 
പണി പൂര്ത്തിയായ സശഷ്വുീം ഓസരാ ഒപ്ുേള്ക് നിര്ബന്ധമായുീം 
തതാഴിലാളിേള്ക് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജാലിയില് 
ഹാജരാവാത്തവരുതട േളങ്ങള്ക് സജാലി ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ 
ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള സപനതോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം 
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തെയ്യണീം. ആഴ്പ്ൊവ ാനീം ഓസരാ തതാഴിലാളിയുതടയുീം ഹാജര് 
ഗ്പോരമുള്ള തുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അവതര സബാധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് 
സറാളിതല  അവ ാനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ വാങ്ങിതക്കണ്ടാതാണ്. തുടര്ന്നറ 
മസ്റ്റര് സറാള്ക്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ ഉസേയാഗസ്ഥര്ക്കറ 2 

േിവ ത്തിനേീം സേമാസറണ്ടാതാണ്.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ മാസ്റ്റര് സറാള് 
 ൂക്ഷിക്കാന് െുമതലയുള്ളത് സമറ്ിനാണ്. മസ്റ്റര് സറാള് പണത്തിനു 
തുലലയമായ സരഖയാണ് ,അതുതോണ്ടുതതന്ന അതില് ഏതതങ്കിലുീം 
തരത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പാടിലലാത്തതാണ്. 

*തിരുത്തലുേള്ക് േണ്ട മസ്റ്റര് സറാള് : 

WC-300438 എന്ന ഫലയില് 3തിരുത്തല് ോണാന് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടറ. 

മസ്റ്റര് സറാള്ക് നമ്പര് : 

 12235 ാവിഗ്തി(KL-02-003-001-

003/6)എന്നതതാഴിലാളിയുതടഒപ്ില്തിരുത്തല്ോണുേയുണ്ടായി. 

4807 ; ഒരുേിവ തത്തസടാട്ടല്അതറ്ന്ഡന്സ്തതിരുത്തിയതായ്േണ്ടു. 

8966;2സ്ഥലത്തറസടാട്ടല്അതറ്ന്ഡന്സ്തതിരുത്തിയതായ്േണ്ടു. 

WC-325896എന്ന ഫയലില് 1 തിരുത്തല് ോണാന് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടറ 

മസ്റ്റര്സറാള്ക്നമ്പര് 

9690ഒരുതിരുത്തല് ോണാന് േഴിഞ്ഞു. ( ണ്ണി പിതജ എന്ന 
തതാഴിലാളിയുതട ഒപ്ില് തിരുത്തല് ഉണ്ടായിരുന്നു) 

WC-329887എന്ന ഫയലില് 4 തിരുത്തല് ോണാന് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടറ 

മസ്റ്റര്സറാള്ക്നമ്പര്:- 

17859 ഹാജറിന്ആനുപാതിേമായതുേയില്തിരുത്തല്േണ്ടു 

19551-പണിആയുധവാടേയിലുീംആതേേയാഷ്സപയതമന്റിലുീംതിരുത്തല്േണ്ടു 

17869-സടാട്ടല്അറ്ന്റന് ില്തിരുത്തല്ോണുേയുണ്ടായി 

19950-

ബാബുേുട്ടിഎന്നആളുതടഅവധിയുതടസമല്ഒപ്ിട്ടതായിോണുേയുണ്ടായി 
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പരിസശാധിച്ച 3ഫലയുേളിലുീം മസ്റ്റര് സറാളുേളില് എീം.ബുക്കറ  നമ്പര്,  സപജ് 
നമ്പര് എന്നിവ 
സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടിലല.മാഗ്തമലലമസ്റ്റര്സറാള്ക്മുഴുവനായുീംസരഖതപടുത്തിയതാ
യ്േണ്ടിലല. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ ബുക്് - 

തതാഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയുീം 
ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ തതന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 
ഗ്പാഥമിേ അളവുേള്ക്  ാസങ്കതിേ വിേഗ്ദ്ധര് തമഷ്ര്തമന്് ബുക്കില് 
സരഖതപ്ടുത്തണീം, തുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള്ക് 
ോലാവധിയുീം പൂര്ത്തിയാേുന്ന മുറയ്ക്കറ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 
അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അത് ഗ്പോരമുള്ള േൂലി 
ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടര് നടപടിക്കറ  മര്പ്ിസക്കണ്ടതാണ് 
,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ഓസരാ അളവുേളുീം  ാസങ്കതിേ വിഭാഗത്തിതല തതന്ന 
ഉയര്ന്ന തസ്തതിേയിലുള്ള ഉസേയാഗസ്ഥര്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അത് 
ഗ്പോരീം തയ്യാറാക്കുന്ന ബിലലുേള്ക് പഞ്ചായത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ 
എന്നിവരുതട െുമതലയുള്ളവര്  ാക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തെസയ്യണ്ടതാണ്. 

പരിസശാധിച്ച എീം.ബുക്കുേളില് ഭരണഭാഷ് /ജനേ യ ഭാഷ്യില് 
വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടിലല. 

ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് wc-

325896എന്നഫയലില്സപരുവിവരങ്ങള്ക്എീംബുക്കില്സരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ . 
wc-300438 , wc -329887 എന്നഫയലില്സപരുവിവരങ്ങള്ക്എീംബുക്കില്ലഭയമലല. 

ഗ്പ തമഷ്ര്തമന്്2 എീംബുക്കിലുീംോണാന് ാധിച്ചിട്ടിലല. 

ബന്ധതപ്ട്ടഉസേയാഗസ്ഥര്ഒപ്ിതനാപ്ീംതിയ്യതിസരഖതപടുത്തിയിട്ടിലല. 

 

12.തമറ്ീരിയല് വാങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

തതാഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ആവശയമായ 
 ാധന  ാമഗ്ഗിേള്ക് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ത രുമാനങ്ങള്ക് 
എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്തറ തലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പാേയൂര്തമന്റ്റ  
േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്കണ്ടതുണ്ടറ,  ാധനങ്ങള്ക് ആവശയമായി വരുന്ന 
ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ഗ്പസ്തതുത േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമതിയുതട സോപ്ി 
അതാത് ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് 
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സബാര്ഡ് വാങ്ങുതിനുള്ള ത രുമാനങ്ങളുതട സോപ്ി  ഉള്ക്പ്തട  
ആവശയമുണ്ടറ. 

തമറ്ീരിയല്വാങിയ ുമായബന്ധതപ്പ്ഒരുദരഖയും3 

 യലിലുംകാണാൻ ാധിച്ചി്ിലല. 

13.പാ്ക്രാര്ട, മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകൾ. 

തതാഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പോരീം   വോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി 
പാട്ടത്തിനു ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയാതണങ്കില്, സ്ഥലീം 
ഉടമേളുമേള്ക്ക്കറ  പാട്ടത്തുേ നല്േിസയാ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്കറ 
ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതീം നല്േിസയാ / ൌജനയമാസയാ  േൃതയമായ 
ോലയളവിസലക്കറ അവര് സ്ഥലീം വിട്ടുനല്േുീം എന്നതിന് സരഖാമൂലീം 
ഉറപ്ു ലഭിച്ചാല് മാഗ്തതമ ഗ്പസ്തതുത പറമ്പില് തതാഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള 
ഗ്പവൃത്തിേള്ക് അനുവേിക്കാന് പാടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്കറ 
േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്തട ഏതറ്ടുക്കുസമ്പാള്ക് ഗ്പസ്തതുത സരഖേള്ക് 
നിര്ബന്ധമാണ്. 

 വോരയ വയക്തിേളുതടസയാതപാതുഭൂമിയിസലാ  പദ്ധതി നടപ്ാക്കുസമ്പാള്ക്  
ആസ്തതിേളുതട േ ര്ഘ ോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരുതുന്നതിനായി 
ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മത പഗ്തീം,നിേുതി ര   തുേള്ക് എന്നിവ ഫയലില് 
 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. 

ഗ്പസ് ു  ദരഖ 3 യലിലുംകാണാൻ  ാധിച്ചി് ണ്ട്.  

14.ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള്ക് ഗ്പോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയാേുന്ന മുറയ്ക്കറ 
ഗ്പസ്തതുത മസ്റ്റര് സറാളില് പണി തെയ്ത ഓസരാ തതാഴിലാളിയുതടയുീം 
ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങള്ക്ക്കറ  അനു ൃതമായ സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 
തയ്യാറാസക്കണ്ടതുണ്ടറ. അതുസപാതല തതന്ന  ാധന  ാമഗ്ഗിേള്ക് 
ഉപസയാഗിക്കുേയാതണങ്കില് അതിന്തറ ബില് ഗ്പോരമുള്ള തുേയ്ക്കുീം 
സവജ് ലിസ്റ്ററ തയ്യാറാക്കി ഗ്പസ്തതുത സവജ് ലിസ്റ്റിന്തറ സോപ്ിഅതാത് 
ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. 

പരിദശാധിച്ചഎലലാ യലുകളിലുംദവജ് ലിസ്റ്റിന്തറ 
ദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചി്ിലല.   

15. ണ്ട്  ഗ്ടാന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  
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തയ്യാറാക്കിയ സവജ് ലിസ്റ്ററ ഗ്പോരീം തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടര്മാര്ക്കുീം അവരുതട ബാങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ േളിസലക്കറ പണീം 
അനുവേിച്ചാല് അതിനുള്ള സരഖയായ ഫണ്ടറ ഗ്ടന് ര് ഓര്ഡര് 
സോപ്ിഅതാത് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്  തെയ് എലലാ ഗ്പവൃത്തികള തട  യലുകളിലും   ണ്ട്ഗ്ടന് ര്ട 
ഓര്ടഡര്ട ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചി്ിലല. 

16.മൂന്ന്ഘ്ങളിതല ദ ാദ്ാകൾ 

തതാഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 
നടന്നുതോണ്ടിരിക്കുസമ്പാഴുീം പൂര്ത്തിയായ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരാ 
സഫാസട്ടാേള്ക് നിര്ബന്ധമായുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുേയുീം ഫയലില് 
സോപ്ിേള്ക് തവക്കുേയുീം സവണീം. 

ഓഡിറ്്  തെയ്   3 യലുകളിലുംമൂന്ന്ഘ്ങളിതല 
ദ ാദ്ാകൾ ൂക്ഷിച്ചി്ിലല.  

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയായ ര തിയില് പൂര്ത്ത േരിക്കുന്ന മുറയ്ക്കറ 
മുഴുവന് തെലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരിച്ചു എന്നറ  
അന്ഗ േരിച്ചുതോണ്ടുള്ള  ാക്ഷയപഗ്തീം ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയുതട 
ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ് എലലാ യലുകളിലും ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ 
 ാക്ഷയപഗ് ം കാണാൻ ാധിച്ചി് ണ്ട്. 

18.തമറ്ീരിയല് ബിലല കൾ. 

തതാഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ഏതതങ്കിലുീം  ാധന ഘടേങ്ങള്ക് 
വിലയ്ക്കറ വാങ്ങി ഉപസയാഗിക്കുേയാതണങ്കില് ആയതിന്തറ 
വൌച്ചറുേള്ക് ബിലലുേള്ക് എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലില് 
 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ചഎലലാ യലുകളിലുംതമറ്ീരിയല് ബിലല കൾ ബാധകമലല.  

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാളുീം ലഭയമാേുന്ന മുറയ്ക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച 
ത യ്യതി,അവ ാനിച്ച ത യ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചായത്തില് 
തിരിതേ ലഭിച്ച ത യ്യതി,ഡാറ് എന്ഗ്ടി തെയ്ത ത യ്യതി, ത ഗ്േട്ടറി 
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,ഗ്പ ിഡന്് എന്നിവര് അീംഗ േരിച്ചറ േൂലിക്കറ അനുമതി നല്േിയ 
ത യ്യതി എന്നിവ ഒപ്ുേള്ക്  ഹിതീം സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള 
സ്ലിപ് ആണിത്.  തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ യഥാ മയീം േൂലി ലഭയമാക്കുന്നതില് 
വ ഴ്പ്െ വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചാതണന്നറ മന ിലാേുന്നതിനു 
 ാധിക്കുന്ന ര തിയിലാണ്  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 
ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്ുലര്ട ഗ്പകാരം നിര്ടദദ്ദശിച്ചി് ള്ള ഗ്പസ് ു  ദരഖ യലുകളിലും 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പതക്ഷപൂര്ടണമായിദരഖതപ്പടുത്തിയി്ിലല. 

 

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ. 

BHUVAN ആലിസക്കഷ്ന് ഉപസയാഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷാീംശീം 
സരഖാീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്കാണ്ടുള്ള സഫാസട്ടാേള്ക് ഓസരാ 
ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ആവശയമാണ്, ഇതിന്തറ സോപ്ി ഫയലില് 
 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്  തെയ് എലലാ ഗ്പവൃത്തികള തട  യലുകളിലും 
ജിദയാടാതെട്ദ ാദ്ാദകാപ്പികാണാൻ  ാധിെി്ിലല.  

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമാക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തതുത 
ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്കാള്ളുന്ന ഭാഗീം 
സോപ്ി എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്  തെയ്  എലലാഗ്പവൃത്തികള തട  യലുകളിലുംദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  
റിദപ്പാര്ട്് ദകാപ്പികാണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

22.ക റ്് ഡയറി. 

മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പോരീം ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥാന  ര്ക്കാര് 
നിര്സേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധാന സരഖയാണ് സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധതിയുതട 
 ുതാരയത,തതാഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങള്ക്,  ാമൂഹയ 
പങ്കാളിത്തീം,പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗ്ദ്, തതാഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക് 
 ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ് സമാണിട്ടറിീംഗ്ദ് േമ്മറ്ി 
റിസപ്ാര്ട്ടറ , ന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനുീം 
തതാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന ത ൌേരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ൺ 
ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡ് എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 
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വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധിോരിേ സരഖേൂടിയാണ് സ റ്റ 
ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച എലലാ യലുകളിലും  ക റ്് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ച . 

വിവരങൾ  പൂര്ടണമായും  ദരഖതപ്പടുത്തിയി് ണ്ട്.  

രജിസ്റ്ററുകൾ  

തതാഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏഴ്പ് രജിസ്റ്ററുേള്ക് 
പഞ്ചായത്തുേളില് ഉണ്ടാവണതമന്നു നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില് കാര്ട് രജിസ്റ്റര്ട . 

തതാഴില് ോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,ോര്ഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 
സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിത്, ഗ്പസ്തതുത വിവരങ്ങള്ക് 
യഥാ മയീം സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്.  

ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചിരുന്നു 
.എലലാംവളതരകൃ യമായദരഖതപ്പടുത്തിയി് ണ്ട്. 

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

തതാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗാമ ഭേള്ക് ,സയാഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 
സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിന് വാര്ഡ് തലത്തില് ഗ്പസതയേ ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റര് 
 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. 

ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചിരുന്നു. 
എലലാവാര്ടഡിലുംഗ്പദ കംഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ട്. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 
അതുഗ്പോരീം അവര്ക്കറ തതാഴില് അനുവേിച്ചതിന്തറ വിവരങ്ങളുീം  
ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്കണ്ടതാണ് 

ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചിരുന്നു.  

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

തതാഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥാ മയീം 
ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുതതണ്ടാതാണ്. 
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ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റര്ട 
പരിദശാധനയ്ക്് 
ലഭിച്ചിരുന്നു.എലലാംവളതരകൃ യമായദരഖതപ്പടുത്തിയി് ണ്ട്. 

5.ആസ് ി രജിസ്റ്റര്ട. തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിലൂതട  ൃഷ്ടറടിച്ചിട്ടുള്ള 
ആസ്തതിേള്ക്  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തതിയുതട 
 വഭാവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന ോലയളവ തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററില് 
സരഖതപ്ടുതതണ്ടാതാണ്. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റര്ട 
പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചിരുന്നു . 

6.പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട . 

തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഏതു പരാതിയുീം 
വാക്കാസലാ,സരഖാമൂലസമാ ലഭിക്കുേയാതണങ്കില് നിര്വഹണഏജന് ി 
പരാതി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിര്ബന്ധമായുീം സേപ്റ്ു ര  ത് 
പരാതിക്കാരന് നല്േുേയുീം സവണീം . പരാതിയുതട തുടര്നടപടിേളുീം 
േൃതയമായി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുതതണ്ടറതാണ്.ഓസരാ  ാമ്പത്തിേ 
വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലാസ്ത തെയ്തു സ്തഗ്േട്ടരി  ാക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തുടര് 
ോലയളവിസലക്കറ അീംഗ േരിക്കുേയുീം സവണ്ടതാണ്. 

ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചി് ണ്ട്. 
ഭൂരിഭാഗംപരാ ികള ംദവ നതത്ത ംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. 
എലലാത്തിനുംആക്ഷൻദടക്ൺതകാളത്തില്കൃ യമായമറുപടിനല്കിയ ായി
കാണാൻകഴിഞ്ഞു. 

7.തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

തതാഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന  ാധന 
 ാമഗ്ഗിേളുതട വാങ്ങല് ത രുമാനീം,ഉപസയാഗീം,ന ക്കിയിരിപ്റ,തെലവുേള്ക് 
എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററില് 
സരഖതപ്ടുസത്തണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റര്ട 
പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചി് ണ്ട് . 

ആക്ഷൻ ലാൻ  

2018-19 ാമ്പത്തീക വര്ടഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികള തട ആക്ഷൻ ലാൻ 
പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചിരുന്നു . 
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ഓഡിറ്്  തെയ്  ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ ലാനില് ഗ്പസ് ു  വാര്ടഡില് 
ഉള്തപ്പ് ാ ണ് . 

നിര്ടദദ്ദശങൾ. 

• തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുതട  ുതാരയത ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവൃത്തി 
ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പാസേശിേ 
ഭാഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 
സ്ഥാപിസക്കണ്ടതാണ്. 

• ഗ്പാസേശിേ ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കണീം. 

• മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പോരീം നിര്സേശിക്കുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് ോലാനു ൃതമായി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 
 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്. 

• മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പോരമുള്ള തതാഴില് അസപക്ഷാ സഫാറീം ത ൌജനയമായി 
തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമാക്കണീം. 

• തതാഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിക്കുേയുീം ആയതിനു 
സേപ്റ്റ ര  ത് നല്േുേയുീം സവണ്ടതാണ് . 

• പദ്ധതിയുതട ശരിയായ ര തിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിന് വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ് 
സമാണിട്ടറിീംഗ്ദ് േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 
ഉണ്ടാസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• തതാഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തതിേള്ക് േ ര്ഘോല 
നിലനില്പ്ിന്  ആവശയമായ  ാസങ്കതിേ നിര്സേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ 
ഓവര്  യര്മാര് നല്സേണ്ടതുീം പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 
വരുതത്തണ്ടതുമാണ്. 

• മസ്റ്റര് സറാളില് ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 
എീം.ബുക്കിന്തറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ടതാണ്. 

• മസ്റ്റര് സറാളിലുീം മറ്ു തതാഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  
 ാക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയാഗസ്ഥര് ത യ്യതി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവാന് 
ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

• തതാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധാനങ്ങള്ക്  തണല് 
 ൌേരയീം, ുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്താന് നിര്വഹണ  
ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്കില് ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 
സരഖതപ്ടുസത്തണ്ടതാണ്.  

• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗ്ദ് േൃതയമായി നടസത്തണ്ടതാണ്. 

ത ാഴിലാളികള തട കടമകൾ. 
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➢ തതാഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃതയത പാലിക്കുേ. 

➢ സഗ്പാജക്റ്റ  മ റ്ിീംഗ്ദ്, തതാഴിലുറപ്റ ഗ്ഗാമ ഭേള്ക്,സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗാമ ഭേള്ക് 
എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുേ. 

➢ ഏല്പ്ിക്കുന്ന സജാലിേള്ക് േൃതയതസയാതട പൂര്ത്ത േരിക്കുേ. 

➢ േിവ വുീം തതാഴില് ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയായസശഷ്വുീം 
മസ്റ്റര് സറാളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ,തുടങ്ങിയവ... 

 

                                             ഗ്ഗാമ ഭ  ീരുമാനങൾ 

 

 

 

/ /2019ന് : മണി മു ല്  വാര്ടഡിതല തവച്ച് നടന്ന ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയില് 
അവ രിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള െര്ടച്ചയുതട 
അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ  ാതഴപ്പറയുന്ന  ീരുമാനങതളടുത്തു; 
 

• തതാഴില് ോര്ഡ് സഫാസട്ടാ ഉള്ക്പ്തട തിേച്ചുീം  ൌജനയമായി 

ലഭയമാക്കുേ. 

• തതാഴില് അസപക്ഷേള്ക് പഞ്ചായത്തില് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിച്ചറ  

സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്േുേ.  

• ഗ്പവൃത്തി നടപ്ിലാക്കുന്ന ഓസരാ  സ്ഥലവുീം ഗ്പവൃത്തിേളുീം 

അളവുേളുീം എീം.ബുക്കില് സരഖതപ്ടുത്തുേ.  

• ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്നതില് തതാഴിലാളിേള്ക്, വാര്ഡ് തമമ്പര് 

നാട്ടുോര് ഉള്ക്പ്തട ഉള്ളവരുതട  നലല ഇടതപടലുേള്ക് ഉണ്ടാക്കുേ. 

• സജാലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന ത ൌേരയങ്ങള്ക്  

നിര്വഹണ ഏജന് ി തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമാക്കുേ. 

• വിജിലന്സ്ത ഏന്ഡ് സമാണിട്ടറിീംഗ്ദ് േമ്മറ്ി അീംഗങ്ങള്ക് പദ്ധതിേള്ക് 

വിലയിരുത്തുേയുീം ആവശയമായ നിര്സേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളിേള്ക്ക്കുീം 

പഞ്ചായത്തിനുീം നല്േുേ. 

• വാര്ഷ്ിേ മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പോരമുള്ള സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്കുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് ോലാനു ൃതമായി പുതുക്കുേ. 
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• മസ്റ്റര് സറാളില് ഒപ്ിട്ട സശഷ്ീം മാഗ്തീം സജാലി ആരീംഭിക്കുേ. 

• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗ്ദ് നടത്തുേ.  

• ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കുേ. 

•  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡ് ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പറ തതന്ന സ്ഥാപിക്കുേ. 

 

 


