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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ്

 പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്്കരട ്റിദപ്പാരട്്് 

വാരഡ്്-1 

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത് -തില്ലങ്കേരി  

ദലാക്്്-ഇരിട്ടി  

കണ്ണൂര്- ജില്ല .  

 

 

 

 

 

                                                                                   യ്യാറാക്ിയ ്                                 

                                                സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ട ീം , 

ആതിര കെപി, മഞറജുഷ്, ഹരിത  

 

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ് നിയമീം –സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

ക ോസ റ്ി സെരളീം 
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                                                                        ആമുഖം 

 2005  പ്തീംബര് 5 നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയ

മം അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധതി ഭോരതത്തികല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്കി വരുന്നതറ.ഗ്ഗോമ ണ 

സമഘലയികല െുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ െോയിെ കതോഴില് ഉ

റപ്ു നല്െുെയുീം, അതിലൂകട ഗ്ഗോമ ണ ജനതയുകട ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂെ

രണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ക ൌെരയ വിെ നീം, പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണീം, 

 റഗ്ത  ശോക്ത െരണീം എന്നിവ ലെറ്ഷ്യീം കവക്കുന്നു. 

        കതോഴിലുറപ്റ് പദ്ധതി ഗ്പെോരീം നടപ്ിലോക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിെളുീം  6 

മോ  െോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവോ  ോ

മൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണകമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തി

കല 17(2)-വെുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്ില്  ുതോരയതയുീം  ോ

മൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  കമച്ചകപ്ട്ട ര തിയില് നടപ്ി

ലോക്കുെയോണറ ലെറ്ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്കിയ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിെളുീം,പദ്ധതി നിര്വ

ഹണവുീം,കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട അവെോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളി

ത്തസത്തോകട വിലയിരുത്തുെയുീം ഇതിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്റ് റിസപ്ോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്കുെയുീം കെയ്യുന്നു, തുടര്ന്നറ ഗ്പസതയെ ഗ്ഗോമ ഭ   വി

ളിച്ചു സെര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ്   റിസപ്ോര്ട്ടറ അവതരിപ്ിക്കുെയുീം റിസപ്ോര്ട്ടിസേല് െ

ര്ച്ചകെയ്തു പദ്ധതി കമച്ചകപ്ടുത്തു ന്നതിനറ ആവശയമോയ തുടര്നടപടിെള്ക് നി

ര്സേശിക്കുെയുീം നടപ്ിലോക്കു െയുീം കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ.വോരറഡികല 2018-19  ോ

മ്പത്ത െ വര്ഷ്ത്തികല ഒെറസടോബര് മുതല് മോര്ച്ചറ വകരയുള്ള െോലയളവില് 

നടപ്ിലോക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിെളുീം പദ്ധതി നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഇട

കപടലുെളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടു ള്ളതറ. ഇതിനറകറ 

ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുെളുകട പരിസശോ

ധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, വോര്ഡികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ി ലോക്കി

യ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക്  ന്ദര്ശിച്ചറ വിലയിരുത്തല്, പദ്ധതി ഗുണസഭോക്തോക്ക

ള്ക്, വോര്ഡികല വിവിധ സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് കതോഴിലുറപ്റ  കതോഴി

ലോളിെള്ക് എന്നിവരു മോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുകട അടിസ്ഥോനത്തിലോ

ണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് െരടറ   റിസപ്ോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളതറ. 

ഗ്പസ്തു ത റിസപ്ോര്ട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുകട െര്ച്ചയറക്കുീം അീംഗ െോരത്തിനുമോയി  മ

ര്പ്ിക്കുനറ 
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തില്ലങ്കേരി  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : െണ്ണൂര്   

ബ്ലോക്ക്                                                       :       ഇരിട്ടി    

വോർഡുെള്ക്  :        13   

വിസ്തൃ തി  : 25.45െ.െിy.മ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

 പഞ്ചോയത്ക് തില്ലബ്േരി  വോരറഡറ് 1 

ആകെ കതോഴില് െോരറഡുെള്ക് 2762 232 

ആകെ കതോഴിലോളിെള്ക്  1417 141 

SC കതോഴില് െോര്ഡുെള്ക് 29 ഇല്ല 
SC കതോഴിലോളിെള്ക് -6 - ഇല്ല 

 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് 

1.WC/331571 പടിക്ച്ചാൽ പ്പദേശത്ത് മണ്ണത ജലസംരക്ഷണ പ്പവർത്ികൾ(4ഘട്ടം ) 

2.LD/331947 പടിക്കചാൽ പ്പദേശത്ത് തരിശു ഭൂമി കൃഷി ദയാഗ്യമാക്കൽ  

3.DW/322735- കിണർ നിർമ്മാണം( കേീജ ) 

4.FP/307615-ദ ാഡ്    നീർചാൽ നവീകരണം   

5.RC/280888.പടിക്കചാൽ മിതലലകരി ദ ാഡ് ദകാൺപ്കീറ്റത  

6.FP/307616-പടിക്കചാൽ വാഴയിൽ ഭാഗ്ം ദ ാഡ് നീർചാൽ നവീകരണം  

വിലയിരുiത്തലുകള്- 

1. WC/331571(WORK CODE)പടിക്കചാൽ പ്പദേശത്ത്  മണ്ണത ജലസംരക്ഷണ പ്പവർ
ത്ികൾ (4ആം  ഘട്ടം ) 

ന്എം.ബുക്്് നമ്പർ  :.120/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള ്നമ്പര് :16115, 16116, 16117, 16118, 16119, 16120, 16121, 16122, 1612

3, 16124, 16125, 16126 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.200000 

തെലവായ  ുക:.194959 
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അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്് ഗ്പ

കാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

 കാടുലവട്ടിലതളിക്കൽ   

െിളിയസങ്ങോടറ പത്മിനി, ശോന്ത 209. 33 209.33 

െിണ്ടി യന് െുഞ്ഞിരോമന് 52 52 

 

 

 ബ്േോരത്ക രോധ 90.75 90.75 

േനിയോട്ടയിൽ ഉസ്മോൻ 105.06 105.06 

ബ്േോഴിബ്ല്ോട് അസ്േർ 174.66 174.66 

ബ്േോഴിബ്ല്ോട് സഫിയ 33.30 33.30 

പോർവതിയമ്മ 152.00 152.00 

തോചറവൻ പത്മനോഭൻ 33.39 33.39 

ബ്േോഴിബ്ല്ോട് ആയിഷ 38.70 38.70 

ബ്േോഴിബ്ല്ോട് അഷറഫ് 13.12 13.12 

തബ്രേണ്ടി നബീസ 128.08 128.08 

പുത്ൻവീട്ടിൽ ജീസ്മ 1521.06 1521.06 

ദിബ്നഷ് ബോബു 71 3.16 71 3. 16 

എടബ്േരി മോല്ിനി 75.75 75.75 

േണ്ടത്ിൽ അജിത 296.46 296.46 

േവിണിബ്േരി രമയ 174.66 174.66 

ഇ വി പുരുബ്ഷോത്മൻ 33.30 33.30 

േുഞ്ഞി പറമ്പത്ക രഘുനോഥൻ 122.00 122. O0 

കേോല്ലവൻ മോധവി അമ്മ 38.69 38.69 

മൂർബ്ക്ോത്ക ബ്മോഹനൻ 47.30 47.30 

എർത്ക വർക്ക   

േളിയോബ്േട്ടക പത്മിനി ,േോന്ത 209. 33 209. 33 
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േിണ്ടി യൻ േുഞ്ഞിരോമ
ൻ 

52.00 52.00 

ബ്േോബ്റോത്ക രോധ 90.75 90.75 

േനിയോട്ടയിൽ ഉസ്മോൻ | 05.06 105.06 

ബ്േോയിബ്ല്ോട് അസ്േർ 174.66 174.66 

ബ്േോയിബ്ല്ോട് സഫിയ 33.30 33.30 

പോർവതിയമ്മ  I52.00 152.00 

പത്മനോഭൻ 33.39 33.39 

ബ്േോയിബ്ല്ോട് ആയിഷ 38.60 38.60 

പോർവതിയമ്മ 13.120 13.120 

'ബ്തരു േണ്ടിനബീസു 59.04 59.04 

പുത്ൻവീട്ടിൽ ജീസ്മ 660. 66 660. 66 

ദിബ്നശ് ബോബു 242.00 242 

എടബ്േരി മോല്ിനി 174.66 174.66 

േണ്ടത്ിൽ അജിത 33.30 33.30 

േവിണിബ്േരി രമയ 122. OO 122 

Ev പുരുബ്ഷോത്മൻ 38.69 38.69 

രഘുനോഥൻ 47.70 4770 

വരമ്പക   

പത്മിനി, േോന്ത 33.19875 33.19875 

േുഞ്ഞിരോമൻ 54.756 54.756 

രോധ 24.6285 24.62 85 

ഉസ്മോൻ 20.475 20.475 

അസ്േർ 42.471 42.471 

സഫിയ 23.40 23.40 

പോർവതി അമ്മ 19.15875 l9.15875 
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പത്മനോഭൻ 27.8752 5 27.87525 

ആയിഷ 25.623 25.623 

അഷറഫ് 36.621 36.62 l 

നബീസ  7.10775 7.10775 

ജീസ് മ 182.42 55 182.42 55 

ദിബ്നശ് ബോബു | 4' 625 14.625 

EVപുരുബ്ഷോത്മൻ 24.6285 24.6285 

അജിത 42.50025 42.50 O25 

മഴക്ുഴി   

പത്മിനി, േോന്ത 2 2 

രോധ 3 3 

ഉസ്മോൻ 2 2 

അഷ്േർ 1 | 

സഫിയ 1 1 

പോർവതിയമ്മ 1 1 

പത്മനോഭൻ 3 3 

ആയിഷ 3 3 

ജീസ് മ 48 48 

ദിബ്നശ് ബോബു 15 15 

അജിത 3 3 

പുരുബ്ഷോത്മൻ 6 6 

രഘുനോഥൻ ' 12 'R 

 

 

# മണ്ണ് ജല് സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തുവാനും അതുവഴി  

പരിസ്ഥിക്ും സമൂഹത്തിനും  ഗുണം ല്ഭിച്ചിട്്  ഉണ്ട്. 
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#ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്പവൃത്ികളാണ് 

#പ്പളയം േോരണം ചില് വരമ്പുേള ം മഴക്ുഴിേള ം നേിേ  ബ്പോയിരുന്നു. കൃതയ 
അളവിൽ പണി നടന്നതായി ങ്കമറ്്  അഭിപ്പായപ്പപ്പട്ു.  

#സിറ്ി സൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ങ്ക ാർഡ് കണ്ടു  

2.) LD/331947-പടിക്കചാൽ പ്പദേശലത് തരിശുഭൂമി കൃഷി ദയാഗ്യമാക്കൽ  

എം.ബുക്്് നമ്പര് :173/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള ്നമ്പര് :25188, 25189, 25190, 25191, 25192, 25193, 26158, 26159, 26160, 26161

, 26162, 26164, 26165, 26166, 26167, 26168 

എ ്റിദമറ്്  ുക:150000 

തെലവായ  ുക:145984 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്് ഗ്പ

കാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

 കാടു ലവട്ടി ലതളികൾ    

 കദണാത്ത പ്പകാശ് 91.50 91.50 

   

 

െവിണിസശരി രോജന് 349.45 349.45 

പോറമ്മല് ഗ ത 78.85 78.85 

െുന്നുമ്മല്  ുസമഷ്റ 9 I .16 91.16 

അനില് 67.275 67.275 

നസമ്പോന്േച്ചു 92.82 92.82 

v ഗ്പജ ഷ്റ 41.821 41.821 

സെളീംസമ്പത്തറ ല ല 3 92.83 392.83 

N രോധമ്മ 1635.86 1635.86 

കപോനയത്തറ പരുസനോന് ഷ് 

ന 

52. 275 52.275 

എര്ത്തറ വര്ക്കറ   

െസണ്ണോത്തറ ഗ്പെോശന് 76.50 76.50 
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െവിണിസശരി രോജന് | 33.65 133.65 

പോറമ്മല് ഗ ത 78.85 78.85 

െുന്നുമ്മല്  ുസമഷ്റ 91.16 91.16 

അനില് 38.955 38.955 

േച്ചു .56.70 56.70 

v. ഗ്പജ ഷ്റ 41.82 41.82 

ല ല 16l.13 161.13 

രോധമ്മ 386.45 386.4 5 

ഷ് ന 133.30 | 33.30 

 

      # സഥല കുല  കാടു കയ ിയ  നിലയിൽ ആയിരുന്നു  

     #  കാർഷിക ഉല്പാതനo  വർധിപ്പിക്ാൻ സഹായകമായി.  

    #എം ബുക്കത ജനകീയ ഭാഷയിൽ അലല ആയിരുന്നു 
#വനയ മൃഗ് ശലയം ദനരിട്ടുനു ഉണ്ടത എന്നു അ ിയാൻ കഴിഞ്ഞു  

     #പ്പവർത്തി സ്ഥല്ം കൃഷിക്് ഇങ്കപ്പാൾ ഉപങ്കയാഗപ്പപ്പടുത്തുന്നില്ല.  

3. DW/322735(WORK CODE)കിണർ നിർമ്മാണം( കേീജ )WORK NAME 

എം.ബുക്്് നമ്പര് :.181/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള ്നമ്പര് :26258, 26259, 26260, 26261 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.40000 

തെലവായ  ുക :36091 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്് ഗ്പ

കാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

െിണര് 7.96 Cum 796 Cum 

 

• . എം ബുക്കത ജനകീയ ഭാഷയിലല അലലായിരുന്നു   
• ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ കിണർ അവശയ ലപട്ട  വയക്തി യുലട ദപര് ഇലലായിരുന്നു  
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4.  RC/28088  പടിക്കചാൽ മിത്ലലകരി  ദ ാഡ് ദകാൺപ്കീറ്റത  

എം.ബുക്്് നമ്പര് :.164/18-19. 

മസ്റ്റര് ദറാള ്നമ്പര് :24038, 24039, 24040, 24041, 24042, 24043, .. 

എ ്റിദമറ്്  ുക    :500000 

തെലവായ  ുക:.494149 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്് ഗ്പ

കാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

ദ ാഡ്  170മി. നീളം, 3മി 
വീതി  

170മി നീളം, 3.മി വീ
തി  

 

   # ലപാതു ആസ്തി സൃഷ്ടിചു  

   #   സിറ്റി സൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്   ഉണ്ടായിരുന്നു                                                  

           #യാപ്ത സൗകരയം പ്പമച്ചപ്പപ്പട്ു  

 # പ്പവർത്തി ഗുണ നില്വാരത്തിൽ  നില്നിൽക്ുന്നുണ്ട്  
#എം.  ുക്ിൽ ങ്കരഖ പ്പപടുത്തിയ അളവിൽ പ്പവർത്തി കാണാൻ     
സാധിച്ചു  

#    നീർചാൽ ദ ാഡ് ന്ല  ഇരു വശത്ുഉം ഉണ്ടായിരുന്നു  

്#നാട്ു്കാരുതട് ഹകരണദത്താതട്ദറാഡിന്തറ്നീളം്m്ബുക്ില്്

ഉള്ള് ിതന്കാല്്കൂടി്എടുത്തിരുന്നു. 

 

5. FP/307615...ദ ാഡ് നീർചാൽ നവീകരണം പടിക്കചാൽ  

എം.ബുക്്് നമ്പര് :..150/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള ്നമ്പര് :.17440, 17441, 17442, 17443, 17444, 17445, 17446, 17447, 17448, 1744

9, 17450, 17451, 19278, 19279, 19280, 19281, 19282, 19283, 19284, 19285, 19286, 19287, 19288, 1

9289, 19290, 19291, 19292, 21096, 21097, 21098, 21099, 21100, 21101, 21102, 21103, 21104 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.300000 

തെലവായ  ുക:294196 

അളവുകള്:- 
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ഇനം എം.ബുക്്് ഗ്പ

കാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

 കാടുലവട്ടി ലതളിക്കൽ 2620m 2 26 20 നറ 

എര്ത്തറ വര്ക്കറ 26 20 m2 2620 m2 

   

   

 

 അഭിപ്പായങ്ങൾ: 

*കുല  യിട്തു  കാടു കയ ിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു  

* പ്പളയത്ിൽ ചില സ്ഥലത്ു നീർചാൽ  മണ്ണത വന്നു മൂടി നശിചു ദപായത് ലകാ
ണ്ടത ആളവു എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടത ആയിരുന്നു. ദമറ്റത് ദനാട് ദചാേിചദപാൾ കൃ
തയ അളവിൽ പണി എടുത്ു എന്നത അ ിയാൻ കഴിഞ്ഞു  

*ലപാതു ആസ്തി സൃഷ്ടിചു  

* അഴത്ിൽ ആയിരുന്നു നീർചാൽ നിർമിചത്  

# ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ കൃതയമായി ദപര് ദരഖ ലപട്ടു തിടിലല  

6. FP/307616  പടിക്കചാൽ വാഴയിൽ ഭാഗ്ം ദ ാഡ് നീർചാൽ നവീകരണം  

എം.ബുക്്് നമ്പര് :..149/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള ്നമ്പര് :18202, 18203, 18204, 18205, 18206, 18207, 19972, 19973, 1997

4, 19975, 19976, 19977, 19978, 19979, 19980, 19981, 19982, 21117, 21118, 21119, 211

20, 211121 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.300000 

തെലവായ  ുക:295014 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്് ഗ്പ

കാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

 ഏർത് വർക്കത്  2625m3 2622m3 

കാടുവീട്ടി  ലതളികൾ  2625m3 26223 

 

• .കുല  ഒലക്ക കാടു കയ ിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു  
• ലപാതു ആസ്തി സൃഷ്ടിചു  

• അഴത്ിൽ ഉള്ള നീർചാൽ ആയിരുന്നു  
• ദ ാഡിന്ല  ഇരു ഭാഗ്ത്ു നീർചാൽ നിർമിചിട്ടുണ്ടത  
• ആക്ഷൻ്പ്ലാനില്്കൃ യമായി്ഗ്പവൃത്തി്ദരഖ്തപട്ു ിടില്ല് 
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•  ിറ്ി് ൺ്ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ്ദബാര്ഡ്്്്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല് 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. കതോഴില്്െോര്ഡുമോയി്ബന്ധകപ്ട്ടവ; 

 കതോഴില് െോര്ഡറ് ഒരു ആധിെോരിെ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോ

മ ണ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പെോരീം കതോഴില് െോര്ഡിനറ 

അസപക്ഷ നല്െുന്ന െുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനെീം തിെച്ചുീം ക ൌജനയ

മോയി കതോഴില് െോര്ഡറ് ലഭയമോക്കണകമന്നറ അനുശോ ിക്കുന്നു. െൂടോകത െൃ

തയമോയ ഇടസവളെളില് െോര്ഡറ് ക ൌജനയമോയി പുതുക്കി നല്സെണ്ടതുമോണറ.

 കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പെോരീം കതോഴില് െോര്ഡറ് സെവശീം കവക്കോനുള്ള അധി

െോരീം ഉടമെള്ക്ക്കറ മോഗ്തമോണറ, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവ

സരോ സെവശീം കവക്കുവോന് പോടുള്ളതല്ല. 

 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് ദഫാദട്ാ ഉള്പ്പതട ത ൌജനയമായി 

ത ാഴില് കാര്ഡ്് ലഭിച്ചിട്ടിലല . 

ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് കാര്ഡ്്  വന്തം കകവശം  ൂക്ഷിക്ു-ന്നു

ണ്്ട . 

ത ാഴില് കാര്ഡില് ഗ്പവൃ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങള് ദമറ്് 

കൃ യമായി ദെര്ക്ാ-റുണ്ട്. 

 

2. ത ാഴില്്അദപക്ഷ് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴില് െോര്ഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ െോയിെ കതോഴില് കെയ്യോന് തയ്യോറുള്ള  ഏ

കതോരു െുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിെ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ കത്ത അ

വിേഗ്ധ െോയിെ കതോഴിലിനറ അവെോശമുണ്ടറ, കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടറ  അസപക്ഷ

 നല്െിയോല് സെപ്റ്ു രശ തറ നല്െുെയുീം 15 േിവ ത്തിനെീം കതോഴില്  ല

ഭയമോക്കണകമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പതിപോേിക്കുന്നു. 

 വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ നല്കാറുള്ള ്

  

അദപക്ഷകള് ഗ്ഫണ്ട്് ഓഫീ ില് നല്കി കകപ്പറ്ു ര ീ ് വാങ്ങിക്-

റില്ല. 

3. ത ാഴില്്അനുവേിച്ച ്് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പെോരീം കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ 

ത്തിനെീം കതോഴില് ലഭയമോക്കനകമന്നുണ്ടറ.  വോര്ഡികല കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ 

കതോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ  മര്പ്ിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 15 

േിവ ത്തിനെീം കതോഴില് അനുവേികക്കണ്ടതുണ്ടറ.  
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വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് അദപക്ഷനല്കി 1 5  േിവ ത്തിനകം 

ത ാഴില് ലഭിക്ാറില്ല )എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭാച്ച വി

വരം 

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ ്ദവ നം; 

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനെീം കതോഴില് ലഭയമോക്കോ

ത്തപക്ഷീം കതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം ലഭിക്കോന് അവെോശമുണ്ടറ.   കതോഴില് ആ

വശയകപ്ട്ട ത യ്യതി മുതല് ആേയകത്ത 30 േിവ ീം െൂലിയുകട 25% ( 271 െൂലി ഗ്പ

െോരീം 67 രൂപ 75 സപ ) തുെയുീം തുടര്ന്നറ 100 േിവ  കതോഴില്  പൂര്ത്തിയോ

െുന്നതറ വകരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് െൂലിയുകട 50%( 271െൂലി ഗ്പെോരീം 135 രൂപ

 5  സപ )   തുെയുീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിദക്ണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായിട്ില്ല..  

5. തഷ്ല്്്്്ഓഫ്്ദഗ്പാജക്റ്്്്് ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിെ ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്നതിനറ കതോഴി

ലോളിെള്ക്ക്കറ അവെോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്കൂട്ടതല െര്ച്ചയിലൂകട െകണ്ടത്തുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ െോരീം സനടുെയുീം കതോഴിലുറപ്ില് അനു

വേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോകനനറെില് നിര്വഹണ ഏജന് ി ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃ

ത്തിെള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തില് കഷ്ല്ഫറ് ഓഫറ സഗ്പോജെററ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുസത്ത

ണ്ടതോണറ.   

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ാഴിലാളികള് പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്.. 

6. യാഗ് ാ്തെലവ്് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ തോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 െിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവില് കതോ

ഴില് ലഭിക്കുവോനുള്ള അവെോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്കു പുറത്തു  കതോഴില് 

കെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് യോതോ ബത്തയോയി െൂലിയുകട

 10% തുെ നിലവികല െൂലി ഗ്പെോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളി

ല് ലഭയമോക്കണീം.  ഓസരോ വോര്ഡിലുീം െകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിെള്ക് പൂ

ര്ത്ത െരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ്തസമ വോര്ഡിനറ പുറത്തു കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ഗ്പവൃ

ത്തി അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് യാഗ് ാ തെലവ് ലഭിദക്ണ്ട  ാഹെ

രയം ഉണ്ടായിടിലല. 

7. ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലതത്ത്ത ൌകരയങ്ങള്് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ക ൌെരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂ

ഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ  മയകത്ത തണല്  ൌെരയീം,െുടികവള്ളീം, അ

പെട  ോധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തിെളില് ഏര്കപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിെ

ള്ക്    എന്നിവ സതോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പെോരീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി കതോഴി

ലോളിെള്ക്ക്കറ  ൌജനയമോയി ലഭയമോസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 
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ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്്   ൌജനയമായി ലഭിച്ചി-ട്ുണ്ട്.. 

 ണല് ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

കുടിതവള്ള ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

8. ദവ നം്ലഭയമാക്ുന്ന ്് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പെോരീം മസ്റ്റര് സറോളറ െോലോവധി െ

ഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനെീം കതോഴിലോളിെളുകട എകക്കൌണ്ടില് െൂലി ലഭിക്കു

വോന് അവെോശമുണ്ടറ. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്്്  ഗ്പസ്തു   കാലയളവില് കൂലി ലഭിക്ാ

റില്ല,എന്നാണു ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ ്. 

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏകതങ്കിലുീം െോരയത്തില് പരോതിയുണ്ടോെുന്ന

 പക്ഷീം ആയതറ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോതികപ്ടോവുന്നതോണറ, ഗ്പസ്തു ത 

പരോതിെള്ക്  വ െരിച്ചു  പരോതിക്കോരനറ സെപ്റ്ു ര  റ്റ് നല്െുെയുീം  പരമോ

വധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോതിക്കോരനറ മറുപടി നല്സെ

ണ്ടതോണറ. പരോതിെള്ക് അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പര് കപോതുജനങ്ങ

ള്ക്ക്കറ െോണോവുന്ന ര തിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് ഗ്പേര്ശിപ്ികക്കണ്ടതു

ണ്ടറ .  

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് പദ്ദ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് പരാ ി ന

ല്കിയിട്ില്ലദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

സതോകതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല ക ക്ഷന് 17(2) ഗ്പെോരീം  കതോഴിലുറപ്ില് ഏ

കറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഓസരോ 6 മോ  െോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നട

സത്തണ്ടതുണ്ടറ. ഏകറ്ടുത്തു കെയ്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകട  മ്പത്ത െവുീം, ഗുണനില

വോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ചതുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധതി നിര്വഹണവുമോയി ബ

ന്ധകപ്ട്ട  െോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതില് പങ്കോളിെളോവുന്ന

തിനു കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കുീം ഓസരോ പൌരനുീം അവെോശമുണ്ടറ. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് തെയ്യുനത്തില് ത ാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്തം ഉ

ണ്ടായി. 

10. െികില്് ഹായം് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ സജോലിക്കികട കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള 

അപെടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുെയോകണങ്കില് കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല കഷ്

ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പെോരവുീം അദ്ധയോയീം 9 കല പരോമര്ശങ്ങളുകട അടിസ്ഥോനത്തിലുീം

 െിെില് ോ കെലവുെളുകട സരഖെള്ക്  മര്പ്ിക്കുന്ന മുറയറക്കറ  ഗ്പസ്തു ത തുെ 

മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ് അനുവേിച്ചു കെോ

ടുസക്കണ്ടതോണറ.  
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വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ അ

പകടതത്ത  ുടര്ന്്ന െികില്  ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായിട്ില്ല  

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമീം കഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പെോരീം ഒരു പദ്ധതി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പറ പദ്ധതികയ െുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് െോരയങ്ങളുീം അതോയതറ് അനുവേിച്ച ഗ്പ

വൃത്തി േിനങ്ങള്ക്,  ഓസരോ കതോഴിലോളിയുീം കെസയ്യണ്ട അളവുെള്ക്,  ഗുണനില

വോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുള്ള  ോസങ്കതിെ അറിവുെള്ക് എന്നിവ   െൃതയമോ

യി കതോഴിലോളിെകളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്കകളയുീം  സബോധയകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ.

 അതിനോയി ബന്ധകപ്ട്ട നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥകെയുീം വോര്ഡറ് കമമ്പര്, ോ

സങ്കതിെ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുകട  ോന്നിധയത്തില് ഏകതനറെിലുീം കപോതു ഇടങ്ങ

ളിസലോ,കതോഴിലിടത്തുവസച്ചോ മ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെര്ക്കുെയുീം െോരയങ്ങള്ക് വിശ

േ െരിക്കുെയുീം പകങ്കടുത്തവരുകട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയികല സഗ്പോജ

െററ്റ മ റ്ിീംഗറ സപജില് സരഖകപ്ടുത്തുെയുീം  കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

 ാദങ്ക ിക വിേഗ്ദരുതടയും വാര്ഡ്് തമമ്പരുതടയും  ാന്നിധയത്തില് 

മീറ്ിംഗ് നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികദളാട് 

പറഞ്ഞു തകാടുക്ാ-റുണ്ട ്

13.വിജിലൻ ്് ആന്ഡ്് ദമാണിട്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓസരോ വോര്ഡികലയുീം ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഗുണെരമോയ ര തിയില് നടക്കുന്നു

കണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുീം കമച്ചകപ്ടുത്തുന്നതിനറ ആവശയമോയ നിര്സേ

ശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കുീം നിര്വഹണ ഏജന് ിക്കുീം നല്െുന്നതിനുമോ

യി വോര്ഡികല കപോതുഗ്പവര്ത്തെകര ഉള്ക്കപ്ടുത്തി ഒരു വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് 

സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത െ വര്ഷ്വുീം ഉണ്ടോസക്കണ്ടതോണറ. വോ

ര്ഡില് പട്ടിെ ജോതി പട്ടിെ വര്ഗ വിഭോഗത്തികല  ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തെര് ഉകണ്ട

ങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു ത െമ്മറ്ിയില് അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്കണ്ടതോണറ. ഓ

സരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി സ റ്റ് ഡയറിയികല വിജില

ന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി റിസപ്ോരറട്ടില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടതോണറ. 

കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ശിക്ാറുണ്ട്.. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏകതോരോള്ക്ക്കുീം  ന്ദരറശിക്കോ വുന്നതുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉള്ക്പ്കട പരിസശോധിക്കവുന്നതുമോണറ.ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയിസേലു

ള്ള  ന്ദര്ശെരുകട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ് ഡയറിയികല  ന്ദര്ശെ െുറിപ്ി

ല് സരഖകപ്ടുത്തോനുീം അവെോശമുണ്ടറ. അതുകെോണ്ടറ തകന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം  ൂക്ഷിക്കണീം. 

 ന്ദര്ശക കുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി കണ്ടു 

15.ദറാ ് ഗാര് േിവ ് . 
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കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട അവെോശങ്ങള്ക് െടമെള്ക് എന്നിവയില് കതോ

ഴിലോളിെള്ക്ക്കറ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്കുന്നതിനുീം കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്

ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച കെയ്യുന്നതിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ീം നിര്വഹ

ണ ഏജന് ി കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ക്ലോ റ്  ീംഘടിപ്ികക്കണ്ടതോണറ. 

ദറാസ്ഗാര് േിവ ് നടത്താറുണ്ട് .എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

16. ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ്്. 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനോയി  കതോഴിലുറ

പ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന കപോതു ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ് 

ഗ്പോസേശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങെറ് അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ് ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില് കപോതുജനങ്ങള്ക്ക്കറ െോണോ വുന്ന ര തിയില് നിര്ബന്ധമോയുീം 

സ്ഥോപിക്കണീം. 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്്പ് എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ

  ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ്്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപി

ക്ാറുണ്ട്. എന്നാണു പരിദശാധനയില് മന ിലാക്ാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയില് ഏകറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട ഫയലുെളില് ഉ

ണ്ടോയിരിസക്കണ്ട ഗ്പധോനകപ്ട്ട 22 സരഖെകള െുറിച്ചറ വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കു

ലറില് െൃതയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് നല്െുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര് ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറകറ െവ

ര് സപജില് ഉള്ക്കക്കോള്ളിക്കന്നകമന്നുീം അതിനോയി ഗ്പസതയെ മോതൃെയുീം  മോ

സ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ.  

പരിസശോധിച്ചvഫയലുെളില് വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള ക

വര് ദപജ് െോണോന്  ോധിേില്ല 2.തെക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്കക്കോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖെളുകട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം സരഖകപ്

ടുത്തിയ കെക്കറ് ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ, അതിനോയി ഗ്പസതയെ

 മോതൃെയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ.   

പരിസശോധിച്ച ഫയലുെളില് വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

തെക്് ലിസ്റ്റ് െോണോന്  ോധി.േില്ല . 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

ഏകറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്കപ്ട്ടതുീം കഷ്ല്ഫറ് ഓ

ഫറ സഗ്പോജെററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തില് ഉള്ളതുമോയിരിക്കണ കമന്നുണ്ടറ,ഗ്പ
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സ്തു ത ഗ്പവൃത്തി കഷ്ല്ഫറ് ഓഫറ സഗ്പോജെററ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുന്ന സപജിനറകറ സെോ

പ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കണീം . 

പരിസശോധിച്ച ഫയലുെളില് വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി െോണോന്  ോധിേില്ല . 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

 ോധോരണക്കോരോയ ഏകതോരോള്ക്ക്കുീം മനസ്സിലോെുന്ന ര തിയില് ഗ്പോസേശി

െ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടികമറ്റ് ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം ലഭയമോസക്ക

ണ്ടതുണ്ടറ. 

 പരിസശോധിച്ച ഫയലുെളില് വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള ജ

നകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി  ചില്ത്ിൽ േോണോൻ സോധിേില്ല 

 5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസതയെീം തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ്  ോസങ്കതിെ വി

േഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന െമ്മറ്ി പരിസശോധിച്ചറ അീംഗ െോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ്തസമ ഗ്പ

വൃത്തിക്കറ അനുമതി നല്െോവൂ, ആയതിനറകറ സെോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷി

സക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച്ച .ഫയലുെളില് വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

 ാദങ്ക ികാനുമ ി ദകാപ്പി ചില്ത്ിൽ േോണോൻ സോധിേില്ല . 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസതയെീം തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശോധിച്ചറ ഗ്പ

സ്തു ത ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്കറ ഭരണ മിതിയുകട അീംഗ െോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ്തസമ

 ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമതി നല്െോവൂ,  ആയതിനറകറ സെോപ്ി ഫയലില്  ൂ

ക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച്ച ഫയലുെളില് വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള ഭര

ണാനുമ ി ദകാപ്പി െോണോന്  ോധചില്  

7.കൺവര്ജൻ ്് വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്കോരിനറകറ ഏകതനറെിലുീം വെുപ്ുെളുകട(വനീം വെുപ്റ,െൃഷ്ി വെുപ്റ

,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വെുപ്റ്  പദ്ധതിെള്ക് കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിസയോകടോപ്ീം  ീം

സയോജിച്ചറ നടപ്ോക്കുെയോകണങ്കില് ആയതിനറകറ സരഖെള്ക് ഫയലില്  ൂ

ക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ര്ക്ാരിന്തറ  മദറ്ത ങ്കിലും വകു

പ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് അല്ലാത്ത ു

തകാണ്ട് ഈ ദരഖകള് ഫയലില്  ബാധകമല്ല.     
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8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു കെോണ്ടറ  വയക്തിഗതമോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്കുന്നതിനു മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് ഗ്പസതയെ മോതൃെയിലുള്ള അ

സപക്ഷോ സഫോറീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കോന് നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. ഇതറ

 ഗ്പെോരീം െുറഞ്ഞതറ 14 േിവ ീം തുടര്ച്ചയോയി സജോലി കെയ്യുന്നതിനറ അസപ

ക്ഷ നല്സെണ്ടതുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള െോലയളവികല  ത യ്യതിെള്ക്  ഉ

ള്ക്പ്കട ഇതില്  സരഖകപ്ടുത്തി നല്െുെയോണറ സവണ്ടതറ   

പരിസശോധിച്ച ഫയലുെളില് വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

ത ാഴില് അദപക്ഷ ദകാപ്പി െോണോന്  ോധി.ചില്ല 

9.വര്ക്്് അദലാദക്ഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയറക്കറ  ആവശയകപ്ട്ട ത യ്യതിെളില് തകന്ന കതോഴി

ലോളിെകള മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിെളില് ഉള്ക്കപ്ടുത്തുെ

യുീം മസ്റ്റര് സറോളറ തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിെള്ക്ക്കറ ശുപോര്ശ കെയ്യുെ

യുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്കപ്ട്ടവര്ക്കറ ഈ ലിസ്റ്റിനറകറ അടി

സ്ഥോനത്തില് മുന്െൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്െുെയുീം സവണീം. 

പരിസശോധിച്ച .ഫയലുെളില് വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള വ

ര്ക്്് അദലാദക്ഷ്ൻ ദഫാം ദകാപ്പി െോണോന സോധിേില്ല  

10.മസ്റ്റര് ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുകട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി സലോക്കറ് സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ 

 സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സെോപ്ി പഞ്ചോയ

ത്തില് എത്തിക്കുന്നതറ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥന് 

 ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്കറ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം െുമതലകപ്ടുത്തിയ 

സമറ്റ മോര്ക്കറ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സെമോറോവുന്നതോണറ. മസ്റ്റര് സറോളറ ഗ്പെോരീം അനു

വേിച്ച ത യ്യതിെളില് മോഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് ഏര്കപ്ട്ടറ  അതോതറ 

േിവ കത്ത ഒപ്ുെള്ക് ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം സപരിനു സനകരയുള്ള െ

ളങ്ങളില് സരഖകപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം പണി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ ഒപ്ുെള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം 

കതോഴിലോളിെള്ക് സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരു

കട െളങ്ങള്ക് സജോലി ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം െഴിഞ്ഞ ഉടകന െുവന്ന മഷ്ി

യുള്ള സപനകെോണ്ടറ അവധി സരഖകപ്ടുത്തുെയുീം കെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം

 ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഹോജര് ഗ്പെോരമുള്ള തുെെള്ക് സരഖകപ്ടു

ത്തി അവകര സബോധയകപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളികല  അവ ോനകത്ത െളത്തി

ല് ഒപ്റ വോങ്ങികക്കണ്ടോതോണറ. തുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്ക്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തി നി

ര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്കറ 2  േിവ ത്തിനെീം സെമോസറണ്ടോതോണറ.ഗ്പവൃ

ത്തി സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്കോന് െുമതലയുള്ളതറ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റ
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ര് സറോളറ പണത്തിനു തുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അതുകെോണ്ടുതകന്ന അതില് 

ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള കവട്ടിത്തിരുത്തലുെള്ക് പോടില്ലോത്തതോണറ. 

തിരുത്തലുെള്ക് െണ്ട മസ്റ്റര് സറോളറ :19 

ആകെ 3.ഒപ്ുെള്ക് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടറ.ആകെ 3ഷ്ോര്പിനിങറ െോര്ജറ തിരുത്തി

. ആകെ 8 സടോട്ടല് െയോഷ്റ സപയറ്കമനറററ തിരുത്തി. 5 സടോട്ടല് അറ്നററന് റ തി

രുത്തി.  

പരിസശോധിച്ച  മസ്റ്റര് സറോളുെളില് എീം.ബുക്കറ് നമ്പര് സരഖകപ്ടുത്ി  ട്ടില്ല. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്്്- 

കതോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി കെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ആരീംഭിക്കു

ന്നതിനു മുമ്പറ തകന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട ഗ്പോഥമിെ അ

ളവുെള്ക്  ോസങ്കതിെ വിേഗ്ധര് കമഷ്ര്കമനറററ ബുക്കില് സരഖകപ്ടുത്തണീം, 

തുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുകട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് െോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോെു

ന്ന മുറയറക്കറ കെയ്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകട അളവുെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി അതറ ഗ്പെോ

രമുള്ള െൂലി ലഭയമോക്കു 

ന്നതിനുള്ള തുടര് നടപടിക്കറ  മര്പ്ിസക്കണ്ടതോണറ ,സരഖകപ്ടുത്തുന്ന ഓ

സരോ അളവുെളുീം  ോസങ്കതിെ വിഭോഗത്തികല തകന്ന ഉയര്ന്ന തസ്തിെയിലു

ള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം അതറ ഗ്പെോരീം തയ്യോറോക്കുന്ന ബി

ല്ലുെള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ക ഗ്െട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുകട െുമതലയുള്ളവര് 

 ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം കെസയ്യണ്ടതോണറ. 

പരിസശോധിച്ച എീം.ബുക്കുെളില് ഭരണഭോഷ് /ജനെ യ ഭോഷ്യില് വിവരങ്ങ

ള്ക് സരഖകപ്ടുത്തിയി ,ട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് സരഖകപ്ടുത്തിയി ട്ടുണ്ടറ , 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ് തെയ്തിരിക്ുന്ന ് എഗ്  അള

വില് എന്ന ിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്ില് ദരഖതപ്പടു

ത്തിയിട്ില്ല . ഇ ് കാരണം ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള പരിദശാധന ഗ്പാ

ദയാഗികമല്ലാത്ത  ാഹെരയമാണ.് പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്റി,ഗ്പ ിഡ

ണ്്ട എന്നിവര് ബില്ലുകള്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പ

ടുത്തിയ ായും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

കതോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്കറ ആവശയമോയ  ോ

ധന  ോമഗ്ഗിെള്ക് വോങ്ങുന്നതുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ത രുമോനങ്ങള്ക് എടുക്കുന്ന

തിനു പഞ്ചോയത്തറ തലത്തില് കമറ്ിരിയല് സഗ്പോെയൂര്കമനററ്റ് െമ്മറ്ി രൂപ െ

രിസക്കണ്ടതുണ്ടറ,   ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്കറ ഗ്പ

സ്തു ത െമ്മറ്ി നല്െുന്ന അനുമതിയുകട സെോപ്ി അതോതറ ഫയലുെളില്  ൂ
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ക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ.   ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ് വോങ്ങുതിനുള്ള 

ത രുമോനങ്ങളുകട സെോപ്ി  ഉള്ക്പ്കട  ആവശയമുണ്ടറ. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട്. 

13.പാട്ക്രാര്,  മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ് പദ്ധതി ഗ്പെോരീം   വെോരയ വയക്തിെളുകട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏകറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിെള്ക് കെയ്യുെയോകണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമെളുമെള്ക്ക്കറ് 

പോട്ടത്തുെ നല്െിസയോ /കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്കറ ലഭിക്കുന്ന ലോഭവിഹിതീം

 നല്െിസയോ / ൌജനയമോസയോ  െൃതയമോയ െോലയളവിസലക്കറ അവര് സ്ഥലീം

 വിട്ടുനല്െുീം എന്നതിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ്തകമ ഗ്പസ്തു ത പറ

മ്പില് കതോഴിലുറപ്ിലൂകടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിെള്ക് അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. 

കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്കറ െൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്കട ഏകറ്ടുക്കുസമ്പോള്ക് ഗ്പ

സ്തു ത സരഖെള്ക് നിര്ബന്ധമോണറ.  

 വെോരയ വയക്തിെളുകടസയോ കപോതുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധതി നടപ്ോക്കുസമ്പോ

ള്ക്  ആസ്തിെളുകട േ ര്ഘ െോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരുതുന്നതിനോയി ബന്ധ

കപ്ട്ടവരുകട   മ്മത പഗ്തീം, നിെുതി ര   തുെള്ക് എന്നിവ ഫയലില്  ൂ

ക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലില്ബാധകമല്ല. 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് ഗ്പെോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോെുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പസ്തു ത മ

സ്റ്റര് സറോളില് പണി കെയ്ത ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഗ്പവൃത്തി േിവ 

ങ്ങള്ക്ക്കറ  അനു ൃതമോയ സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോസക്കണ്ടതുണ്ടറ. അ

തുസപോകല തകന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിെള്ക് ഉപസയോഗിക്കുെയോകണങ്കില് അതി

നറകറ ബില് ഗ്പെോരമുള്ള തുെയറക്കുീം സവജറ് ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോക്കി ഗ്പസ്തു ത സവജറ് 

ലിസ്റ്റിനറകറ സെോപ്ി അതോതറ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്് ലി

സ്റ്റുകള് ഫയലില് കാണാൻ ാധിച്ചിട്ുണ്ട്. 

15.ഫണ്ട്് ഗ്ടാന് ര് ഓര്ഡര്.  

തയ്യോറോക്കിയ സവജറ് ലിസ്റ്ററ ഗ്പെോരീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കുീം, സമറ് രിയല് കവ

ണ്ടരറമോര്ക്കുീം അവരുകട ബോങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ്െളിസലക്കറ പണീം അനുവേിച്ചോ

ല് അതിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓര്ഡര് സെോപ്ി അതോതറ ഗ്പവൃ

ത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഫണ്ട ് ഗ്ടന് ര് ഓ

ര്ഡര് ദകാപ്പി  ൂക്ഷിച്ചി,ട്ില്ല 

16.മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല ദഫാദട്ാകള് 
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കതോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി നട

ന്നുകെോണ്ടിരിക്കുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ സഫോസട്ടോെ

ള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുെയുീം ഫയലില് സെോപ്ിെള്ക് കവ

ക്കുെയുീം സവണീം. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല 

ദഫാദട്ാകള്  ൂക്ഷിച്ചി- ,ട്ില്ല 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര തിയില് പൂര്ത്ത െരിക്കുന്ന മുറയറക്കറ മു

ഴുവന് കെലവുെളുീം സരഖകപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത െരിച്ചു എന്നറ  അ

നറഗ െരിച്ചുകെോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ്തീം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുകട ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ.  

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീ

കരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്കറ ഏകതങ്കിലുീം  ോധന ഘടെങ്ങള്ക് വിലയറക്കറ

 വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്കുെയോകണങ്കില് ആയതിനറകറ വൌച്ചറുെള്ക് ബില്ലുെ

ള്ക് എന്നിവ അീംഗ െരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില്  തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്  ൂക്ഷിച്ചിട്ു

ണ്്ട. 

19.മസ്റ്റര് ദറാള് മൂതമന്റ്്് സ്ലിപ്പ്്. 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോെുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച ത യ്യതി, 

അവ ോനിച്ച ത യ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് തിരികെ

 ലഭിച്ച ത യ്യതി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി കെയ്ത ത യ്യതി, ക ഗ്െട്ടറി ,ഗ്പ ിഡനറററ് എന്നി

വര് അീംഗ െരിച്ചറ െൂലിക്കറ അനുമതി നല്െിയ ത യ്യതി എന്നിവ ഒപ്ുെള്ക് 

 ഹിതീം സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണിതറ.  കതോഴിലോ

ളിെള്ക്ക്കറ യഥോ മയീം െൂലി ലഭയമോക്കുന്നതില് വ ഴ്ച വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കില് എ

വികട കവച്ചോകണന്നറ മന ിലോെുന്നതിനു  ോധിക്കുന്ന ര തിയിലോണറ  ഈ 

സരഖയികല വിവരങ്ങള്ക് ഗ്െമ െരിച്ചിട്ടുള്ളതറ. 

മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരം നിര്ദദ്ദശിച്ചിട്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ കൃ യ

മായ ഒപ്പ്് , ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി-ട്ുണ്ട ്

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദട്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖകപ്ടുത്തികക്കോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോെള്ക് ഓസരോ ഗ്പവൃ

ത്തിക്കുീം ആവശയമോണറ്, ഇതിനറകറ സെോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 
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ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്  ജിദയാടാതെട് ദഫാ

ദട്ാ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുകണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി

യുകട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കക്കോള്ളുന്ന ഭോഗീം സെോപ്ി എടുത്തു 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

22.ക റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പെോരീം  ഉള്ള 22 സരഖെളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്കോര് നി

ര്സേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധതിയുകട  ുതോരയ

ത,കതോഴിലോളിെളുകട അവെോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, പദ്ധതി ആ

രീംഭ മ റ്ിീംഗറ, കതോഴിലിടങ്ങളികല അപെടങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് ,

വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടറ്,  ന്ദര്ശെ െുറിപ്ുെ

ള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുീം കതോഴിലിടങ്ങളികല അടിസ്ഥോന 

ക ൌെരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധിെോരിെ സരഖ

െൂടിയോണറ സ റ്റ ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളില് ക റ്് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു. വി

വരങ്ങള്  കൃ യമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയി.ട്ുണ്ട ്

രജിസ്റ്ററുകള്  

കതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്കുന്നതിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുെള്ക് പ

ഞ്ചോയത്തുെളില് ഉണ്ടോവണകമന്നു നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില്്കാര്ഡ്്്രജിസ്റ്റര്്. 

കതോഴില് െോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,െോര്ഡറ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിതറ, ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം

 സരഖകപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ.  

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു. പലക്ഷ 17-18വർഷലത് മാലപ്ത 

കൃതയമായി രജിസ്റ്റർ ഇൽ  സൂക്ഷിച തായി കണ്ടത്  18-19വർഷലത് A4ഷീറ്റത ഇൽ 

പ്പിന്് എടുത്ത  ആണ് കണ്ടത്   

2. ഗ്ഗാമ ഭ്രജിസ്റ്റര്്. 



22 
 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭെള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖ

കപ്ടുത്തുന്നതിനറ വോര്ഡറ് തലത്തില് ഗ്പസതയെ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിസക്ക

ണ്ടതോണറ. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു. 2, വാർഡിന്ല   ലഭിചിലല  

3. ത ാഴില്്അദപക്ഷാ്രജിസ്റ്റര്് 

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷെളുകട വിവരങ്ങളുീം അതുഗ്പ

െോരീം അവര്ക്കറ കതോഴില് അനുവേിച്ചതിനറകറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററി

ല് സരഖകപ്ടുത്തി കവസക്കണ്ടതോണറ 

 ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  

4. ഗ്പവൃത്തി്രജിസ്റ്റര്്. 

കതോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു. പതക്ഷ രജിസ്റ്റര് ആയി  ൂക്ഷിച്ചിtട്ില്ല. A4ഷ്ീ

റ്് ഇല് ഗ്പിന്റ് എടുത്ത് ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്.  

 

5. ആസ്തി്രജിസ്റ്റര്് 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിലൂകട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിെള്ക്  ീംബന്ധിച്ച വിവര

ങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുകട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന െോലയളവറ തുടങ്ങിയവ  

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  

6. പരാ ി്രജിസ്റ്റര്്. 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏതു പരോതിയുീം വോക്കോസലോ,സരഖോ

മൂലസമോ ലഭിക്കുെയോകണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി പരോതി രജിസ്റ്ററില് സര

ഖകപ്ടുത്തുെയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സെപ്റ്ു ര  തറ പരോതിക്കോരനറ നല്െു

െയുീം സവണീം . പരോതിയുകട തുടര്നടപടിെളുീം െൃതയമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖ

കപ്ടുകതണ്ടറതോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിെ വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ കെയ്തു  റഗ്െ

ട്ടരി  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം തുടര് െോലയളവിസലക്കറ അീംഗ െരിക്കുെയുീം 

സവണ്ടതോണറ. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു. 2017-2018ഇല് മാഗ് ദമ പരാ

 ി ദരഖ തപട്ു ിട്ുള്ളൂ. അ ിനു ഒരു റികപ്ലയും തകാടുത്തആയികട്ി

ല  
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7. തമറ്ീരിയല്്രജിസ്റ്റര്്. 

കതോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിെളുകട വോങ്ങല് ത രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്കിയിരിപ്റ,കെലവുെള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടു

സത്തണ്ടതോണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു. .പതക്ഷ A4 ഷ്ീറ്്ഇല് ഗ്പിന്റ് എടുത്തആയിരു

ന്നു  

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  

2018-19  ാമ്പത്തീക വര്ഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പരി

ദശാധനയ്ക്് ലഭി -ച്ചു.  

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   വാര്ഡില് ഉ

ള്തപ്പട്- ാണപ ലക്ഷ ചില പ്പവർത്ികൾ കൃതയ മായി ലമൻഷൻ ലചയ്തിലല  

നിര്ദദ്ദശങ്ങള്. 

• കതോഴിലുറപ്റ് പദ്ധതിയുകട്  ുതോരയത് ഉറപ്ു് വരുത്തുന്നതിനറ് ഗ്പവൃത്തി്

ആരീംഭിക്കുന്നതിനു് മുമ്പറ് പദ്ധതി് വിവരങ്ങള്ക്് അടങ്ങിയ് ഗ്പോസേശിെ്

ഭോഷ്യിലുള്ള്  ിറ്ി ണ്് ഇന്ഫര്സമഷ്ന്് സബോര്ഡറ്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലത്തറ്

സ്ഥോപിസക്കണ്ടതോണറ. 

• ഗ്പോസേശിെ്ഭോഷ്യിലുള്ള്എസ്റ്റിസമറ്റ്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളില്്ലഭയമോക്കണീം. 

• മോസ്റ്റര്്  ര്ക്കുലര്് ഗ്പെോരീം് നിര്സേശിക്കുന്ന് സരഖെള്ക്് ഫയലില്്

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക്് െോലോനു ൃതമോയി് വിവരങ്ങള്ക്് സരഖകപ്ടുത്തി്

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

• മോസ്റ്റര്് ര്ക്കുലര്്ഗ്പെോരമുള്ള്കതോഴില്്അസപക്ഷോ്സഫോറീം്ക ൌജനയമോയി്

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ്ലഭയമോക്കണീം. 

• കതോഴില്് അസപക്ഷെള്ക്് ഗ്ഫണ്ടറ്് ഓഫ  ില്്  വ െരിക്കുെയുീം് ആയതിനു്

സെപ്റ്റ്ര  തറ്നല്െുെയുീം്സവണ്ടതോണറ്. 

• പദ്ധതിയുകട് ശരിയോയ് ര തിയിലുള്ള് നടത്തിപ്ിനറ് വിജിലന് റ്് ആന്ഡറ്്

സമോണിട്ടറിീംഗറ് െമ്മറ്ി് ഇടകപടലുെള്ക്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളില്്

ഉണ്ടോസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലുപ്ില്് ഏകറ്ടുക്കുന്ന് ഗ്പവൃത്തിെളുകട് ് ആസ്തിെള്ക്് േ ര്ഘെോല്

നിലനില്പ്ിനറ് ്ആവശയമോയ് ോസങ്കതിെ്നിര്സേശങ്ങള്ക്്കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ്

ഓവര്  യര്മോര്് നല്സെണ്ടതുീം് പോലിക്കുന്നുകണ്ടന്നറ് ് ഉറപ്ു്

വരുകത്തണ്ടതുമോണറ. 

• മസ്റ്റര്് സറോളില്് ഗ്പസ്തു ത് ഗ്പവൃത്തിയുകട് അളവുെള്ക്് സരഖകപ്ടുത്തുന്ന്

എീം.ബുക്കിനറകറ്നമ്പര്്സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതോണറ. 

• മസ്റ്റര്് സറോളിലുീം് മറ്ു് കതോഴിലുറപ്റ് അനുബന്ധ് സരഖെളിലുീം്്
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 ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന് ഉസേയോഗസ്ഥര്് ത യ്യതി് െൂടി് സരഖകപ്ടുത്തുവോന്്

ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലിടങ്ങളില്് ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്് ് തണല്്

 ൌെരയീം, ുരക്ഷോ് ഉപെരണങ്ങള്ക്് എന്നിവ് ഉറപ്ു് വരുത്തോന്് നിര്വഹണ്്

ഏജന് ി്ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്കില്് ഓസരോ് ഗ്പവൃത്തിയുീം് കെയ്ത് സ്ഥലവുീം് അളവുെളുീം്

സരഖകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ.് 

• പദ്ധതി്ആരീംഭ്മ റ്ിീംഗറ്െൃതയമോയി്നടസത്തണ്ടതോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ കതോഴിലിടങ്ങളില്് മയെൃതയത്പോലിക്കുെ. 

➢ സഗ്പോജെററ്റ്് മ റ്ിീംഗറ,് കതോഴിലുറപ്റ് ഗ്ഗോമ ഭെള്ക്,സ ോഷ്യല്് ഓഡിറ്റ്് ഗ്ഗോമ ഭെള്ക്്

എന്നിവയില്്പകങ്കടുക്കുെ. 

➢ ഏല്പ്ിക്കുന്ന്സജോലിെള്ക്്െൃതയതസയോകട്പൂര്ത്ത െരിക്കുെ. 

➢ േിവ വുീം്കതോഴില്്ആരീംഭിക്കുന്നതിനു്മുമ്പുീം്പണി്പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം്മസ്റ്റര്്

സറോളില്്്ഒപ്ുെള്ക്്സരഖകപ്ടുത്തുെ,തുടങ്ങിയവ... 

 

 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്രോമ ഭ തീരുമോനങ്ങള് - 

 

്സ ോഷ്യല്്ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗോമ ഭയില്്അവതരിപ്ിച്ച്സ ോഷ്യല്്ഓഡിറ്റ്െരടറ്

റിസപ്ോര്ട്ടിസേലുള്ള്െര്ച്ചയുകട്അടിസ്ഥോനത്തില്്തോകഴപ്റയുന്ന്

ത രുമോനങ്ങകളടുത്തു് 

*്കതോഴില്്െോര്ഡറ് ൌജനയമോയി്ലഭയമോക്കോന്്ത രുമോനമോയി. 

*്കതോഴിലുറപ്ിനുള്ള്അസപക്ഷ്ഗ്ഫണ്ടറ്ഓഫ  ില്്മോഗ്തസമ് വ െരിെൂ്എന്നറ്്

ത രുമോനമോയി 

*് ുരക്ഷോ് ോമഗ്ഗഹിെള്ക്,്തണല്് ൌെരയത്തിനോയി്ഷ് റ്റ്എന്നിവ്

പഞ്ചോയത്തില്്നിന്നുീം്ലഭയമോക്കോന്്ത രുമോനമോയി 

*് ിറ്ി് ണ്്ഇന്ഫര്സമഷ്ന്്സബോര്ഡറ്്ഗ്പവര്ത്തി്തുടങ്കുന്നതിനു്മുന്പറ്

സ്ഥോപിക്കുീം് 

*്മോ റസഗ്ടോലിനറകറ്സെോളീം്ഇസപ്ോള്ക്്ഉള്ളതിസനക്കോള്ക്്വലുപ്ീം്ഉണ്ടോക്കോണകമന്നു്്

ത രുമോനമോയി 

*കതോഴിലുറപ്റ്പരോതിെള്ക്്സടോള്ക്്ഗ്ഫ ്നമ്പറില്്വിളിച്ചറ്അറിയിക്കുീം് 

*െൂലി്െൃതയമോയി്ലഭിക്കണം.. 


