
1 
 

 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ്

 പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്്കരട ്റിദപ്പാരട്്് 

വാരഡ്്-2 ത ക്കം തപായില് 

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായ ് - ില്ലദേരി 

ദലാക്ക്്-ഇരിട്ി  

ജില്ല -കണ്ണൂർ 

ഗ്രാമസഭ തീയ്യതി: 19/11/19 

സ്ഥലം: വാണീവിലാസം എൽ.പി സ്കൂ ൾ തതക്കംതപായിൽ 

സമയം:  : 3.30 pm 

 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ്                                 

                                                സസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  ടീം , 

ഹരിത, ആതിര  തക  പി, മഞറജുഷ്, ആതിര മനീഷ്ൻ, സവാതി,സരഷ്മ തക  

മഹാത്മാരാന്ധി സേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്റ  നിയമം – 

സസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  തസാസസറ്ി സകരളം 
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ആമുഖം 

 2005 സപ്തംബർ 5 നറ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം

 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണറ മഹാത്മാ രാന്ധി സേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്റ 

പദ്ധതി ഭാരതത്തിതല ഗ്രാമീണ സമഖലയിൽ നടപ്ിലാക്കി വരുന്നതറ.ഗ്രാമീണ 

സമഘലയിതല കുടുംബങ്ങൾക്കറ 100 േിവസം അവിേരറദ്ധ കായിക തതാഴിൽ 

ഉറപ്ു നൽകുകയും,  അതിലൂതട ഗ്രാമീണ ജനതയുതട ഉന്നമനം,  ോരിഗ്േയ 

ലഘൂകരണം,  ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന തസൌകരയ വികസനം,  പരിസ്ഥിതി 

സംരക്ഷണം, സറഗ്തീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലകറ ഷ്യം തവക്കുന്നു. 

        തതാഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പകാരം നടപ്ിലാക്കുന്ന മുഴുവനറഗ്പവൃത്തികളും  6 

മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവാ 

സാമൂഹയ പരിസശാധന നടത്തണതമന്നറ സേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 1 7 ( 2 ) -വകുപ്ിൽ നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു.  പദ്ധതി നടത്തിപ്ിൽ 

സുതാരയതയും സാമൂഹയ ഉത്തരവാേിത്തവും ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  

തമച്ചതപ്ട്ട രീതിയിൽ നടപ്ിലാക്കുകയാണറ ലകറ ഷ്യം.  നടപ്ിലാക്കിയ ഓസരാ 

ഗ്പവൃത്തികളും,പദ്ധതി നിർവഹണവും,തതാഴിലാളികൾക്കറ ലഭിസക്കണ്ട 

അവകാശങ്ങളും സാമൂഹയ പങ്കാളിത്തസത്താതട വിലയിരുത്തുകയും 

ഇതിനറതറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  സസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  റിസപ്ാർട്ടറ തയ്യാറാക്കുകയും

 തെയ്യുന്നു, തുടർന്നറ ഗ്പസതയക ഗ്രാമസഭ   വിളിച്ചു സെർത്തറ   ഓഡിറ്റ    റിസപ്ാർട്ടറ 

അവതരിപ്ിക്കുകയും റിസപ്ാർട്ടിസേൽ െർച്ചതെയ്തു പദ്ധതി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്നതിനറ ആവശയമായ തുടർനടപടികൾ നിർസേശിക്കുകയും നടപ്ിലാക്കു 

കയും തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

വാർഡിതല 2 0 1 8 - 1 9  സാമ്പത്തീക വരറഷ്ത്തിതല ഒകറസടാബരറമുതൽ മാർച്ചറ 

വതരയുള്ള കാലയളവിൽ നടപ്ിലാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധതി 

നിർവഹണവുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുകളുമാണറ സസാഷ്യലറഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമാക്കിയിട്ടു ള്ളതറ.  ഇതിനറതറ ഭാരമായി പഞ്ചായത്തറ ഓഫീസിൽ 

നിന്നും ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുതട പരിസശാധന,  രജിസ്റ്റർ പരിസശാധന,  

വാർഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്ി ലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾസന്ദർശിച്ചറ വിലയിരുത്തൽ, പദ്ധതി രുണസഭാക്താക്കൾവാരറഡിതല

 വിവിധ സമഖലയിലറഗ്പവർത്തിക്കുന്നവർ തതാഴിലുറപ്റ  തതാഴിലാളികളറ 

എന്നിവരു മായുള്ള അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥാനത്തിലാണറ 

സസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  കരടറ   റിസപ്ാരറട്ടറ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതറ. 

ഗ്പസ്തു ത റിസപ്ാരറട്ടറ ഗ്രാമസഭയുതട െരറച്ചയറക്കും അംരീകാരത്തിനുമായി 

സമരറപ്ിക്കുന്ന 
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 ില്ലദേരിഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

 

ജില്ല  : കണ്ണൂർ   

സലാക്കറ                                                 :       ഇരിട്ടി    

വാർഡുകൾ  :        13   

വിസ്തൃ തി  : 25.45െ കീ. മീ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

 പഞ്ചായത്തറ  തില്ലസകരി  വാരറഡറ  2 

ആതക തതാഴിൽ കാരറഡുകൾ 2762 180 

ആതക തതാഴിലാളികൾ  1417 82 

SC തതാഴിൽ കാർഡുകൾ 29 20 

SC തതാഴിലാളികൾ -6 3 

 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് 

1.FP/307579 വാണിവിലാ ം അത്ത്്പുഞ്ച ദറാഡ് നീർച്ചാല് 

നവികരണം  

2.WC/331581ത ക്കംദപായില് ഗ്പദേശത്ത്് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികള് 

3.WC/309227പൂമരം ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികള് (

രണ്ാം ഘട്ം) 

4.FP/3077578 ത ക്കം തപായില് പാതറങ്ങാട് ദറാഡ് നീർച്ചാല് 

നവീകരണം 

5.IF/342577 പൂമരം ഗ്പദേശത്്ത മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികള് (ഒന്ാം 

ഘട്ം) 

6.RC/279622 പൂമരം മഠം ദപായില് ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്ിംഗ് 

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

1. FP/3077578  ത ക്കo തപായില്  പറദയങ്ങാട് ദറാഡ് നീർച്ചാല് 

നവീകരണം 
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ന്എം.ബുക്ക്് നമ്പർ  :.142/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :19329, 19330, 19331, 19332, 19333, 19334, 19335, 18070, 1807

1, 18072, 18073, 18074, 18075, 18076, 19336, 19337, 19338, 19339, 19340, 19341, 193

42,  

എ ്റിദമറ്്  ുക:.300000 

തെലവായ  ുക:.293420 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്ക്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

 കാടുതവട്ിത ളിക്കല് 2615  െ.മി  2615 െ. മീ  

 ഏർ ് വർക്ക്്  2615 m2. 2615 m2 

 

# രുണനിലവാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികളാണറ 

#  സറാഡിനറതറ ഇരുവശത്തും നീർച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു  

#സിറ്ി സൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബാർഡറ  ഉണ്ടായിരുന്നു  

# ഗ്പളയം കാരണം നീർച്ചാൽ െില സ്ഥലത്തറ  മണ്ണറ വന്നറ നിരപ്ായിരുന്നു. 

2.WC/331581 തതക്കoതപായിൽ ഗ്പസേശത്തറ മണ്ണറ ജലസംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ (നാലാം

 ഘട്ടo) 

എം.ബുക്ക്് നമ്പർ :109/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :14244, 14245, 14246, 14247, 14248, 14249, 14250, 14251, 1600

5, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16011, 16012 

എ ്റിദമറ്്  ുക:20000 

തെലവായ  ുക:172253 

അളവുകള്:- 

ഇനം   M  ഗ്പകാരം സസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ 

ഗ്പകാരം  

കാടറ തവട്ടിതതളിക്കൽ  4290.13m2 4290.13m2 

ഏർത്തറ  വർക്കറ   2968.94m3 2968.94m3 

വരമ്പറ  383.877m3 383.877m3 

മഴക്കുഴി  50 50 

 

• തപാതു ആസ്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

• സിറ്ിസൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബാർഡറ   ഇല്ലായിരുന്നു  

• എം ബുക്കറ ജനകീയ ഭാഷ്യിൽ അല്ല  



5 
 

• മഴക്കുഴി കളും വരമ്പും കൃതയ അളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു  

• ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള ഗ്പവർത്തി ആയിരുന്നു  

3. IF/342577 പൂമരം ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികള് 

ഒന്ാംഘട്o 

എം.ബുക്ക്് നമ്പർ : പരിസശാധനയറക്കറ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :16000, 16001, 16002, 16003, 16004, 15996, 15997, 15998, 1559

9, 14718, 14719, 14720, 14721, 14722, 14723, 14724, 14725, 14726 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.40000 

തെലവായ  ുക :36091 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്ക്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

   

 

എം.ബുക്കറ   ഇല്ലാത്തതിനാൽ അളവറ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല  

4.  RC/279622  - പൂമരം മഠം തപായില് ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്ിംഗ് 

എം.ബുക്ക്് നമ്പർ :.157/18-19. 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :22779, 22780 22781, 22782, 22783, 22784 

എ ്റിദമറ്്  ുക    :500000 

തെലവായ  ുക:.494720 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്ക്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

സറാഡറ  170മി. നീളം, 3

മി വീ ി  

170മീ  നീളം, 3മീ 

വീ ി  

• തപാ ു ആസ്തി  ൃഷ്ടിച്ചു  

•  ിറ്ി  ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്്  ഉണ്ായിരുന്ു.പതക്ഷ 

ദബാർഡ്്യില് വർഷ്ം 2018 ദവണ് സ്ഥലത്ത് 2019 എന്ാണ് 

ദരഖതപടുത്തിയ  ്   

• നീർച്ചാല് ദറാഡ് ന്തറ ഇരു വശത്തുഉം ഉണ്ായിരുന്ു  

• ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉള്ള ഗ്പവർത്തി ആയിരുന്ു  
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5. FP/307579 വാണി വിലാ ം അത്ത പുഞ്ച ദറാഡ് നീർച്ചാല് 

നവീകരണം 

എം.ബുക്ക്് നമ്പർ :  ഇല്ല  

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :23832, 23833, 23834, 23835, 23836, 23837, 23838, 23839, 2384

0, 23841, 23842, 23843, 24314, 24315, 24316, 24317, 24318, 24319, 24320, 24321,2565

6, 25657, 25658, 25659, 25660, 25661, 25662, 25663, 25664, 25665, 25666, 25667, 256

68, 25669, 25670, 25671, 25672, 26673 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.300000 

തെലവായ  ുക: 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്ക്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

   

 

 അഭിഗ്പായങ്ങള്: 

• എം.ബുക്കറ  ഇല്ലായിരുന്നു അതുതകാണ്ടറ അളവറ സരഖ തപട്ടു താൻ 

കഴിഞ്ഞറ ഇല്ല  

6. WC/309227 പൂമരം ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികള് 

രണ്ാം ഘട്ം 

എം.ബുക്ക്് നമ്പർ :്പരിദശാധനയ്ക്ക്്ലഭിച്ചിട്ില്ല.  

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :9574, 9575, 9576, 9577, 1230012301, 12302, 12303, 12304, 123

05, 12306, 12307, 9570, 9571,9572, 9573 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.200000 

തെലവായ  ുക:194692 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്ക്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

   

 

എം.ബുക്കറ  പരിസശാധനയറക്കറ ലഭിക്കാത്തതറ കാരണം വിയിരുതൽ സാധയമാ

യില്ല. 
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അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. തതാഴിൽ കാരറഡുമായി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

 തതാഴിൽ കാർഡറ  ഒരു ആധികാരിക സരഖയാണറ.  മഹാത്മാ രാന്ധി സേശീയ 

ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂൾ 2  ഗ്പകാരം തതാഴിൽ 

കാർഡിനറ അസപക്ഷ നൽകുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കറ 15 േിവസത്തിനകം തികച്ചും

 തസൌജനയമായി തതാഴിൽ കാർഡറ  ലഭയമാക്കണതമന്നറ അനുശാസിക്കുന്നു.  

കൂടാതത കൃതയമായ ഇടസവളകളിൽ കാർഡറ  തസൌജനയമായി പുതുക്കി 

നൽസകണ്ടതുമാണറ. തതാഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പകാരം തതാഴിൽ കാർഡറ  സകവശം

 തവക്കാനുള്ള അധികാരം ഉടമകൾക്കറ മാഗ്തമാണറ, നിർവഹണ ഏജൻസിസയാ 

സമറ്ുമാസരാ മറ്ുള്ളവസരാ സകവശം തവക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ദഫാദട്ാ ഉള്പ്പതട ത ൌജനയമായി 

ത ാഴില് കാര്ഡ്് ലഭിച്ചിട്ില്ല . 

ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് കാര്ഡ്്  വന്തം കകവശം 

 ൂക്ഷിക്കുന്ുണ്്  

ത ാഴില് കാര്ഡില് ഗ്പവൃ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങള് ദമറ്് 

കൃ യമായി ദെര്ക്കാറുണ്്. 

 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിൽ കാരറഡുള്ള അവിേരറദ്ധ കായിക തതാഴിൽ തെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള  

ഏതതാരു കുടുംബത്തിനും  ഓസരാ സാമ്പത്തിക വരറഷ്വും 100 േിവസതത്ത 

അവിേഗ്ധ കായിക തതാഴിലിനറ അവകാശമുണ്ടറ,  തതാഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടറ  

അസപക്ഷ നൽകിയാൽ സകപ്റ്ു രശീതറ നൽകുകയും 15  േിവസത്തിനകം 

തതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണതമന്നും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ നല്കാറുള്ള ്

  

അദപക്ഷകള് ഗ്ഫണ്്് ഓഫീ ില് നല്കി കകപ്പറ്ു ര ീ ് 

വാങ്ങിക്കാറില്ല.. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പകാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 1 5  

േിവസത്തിനകം തതാഴിൽ ലഭയമാക്കനതമന്നുണ്ടറ.  വാർഡിതല 

തതാഴിലാളികൾക്കറ തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളിൽ  അസപക്ഷ 

സമർപ്ിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 15 േിവസത്തിനകം തതാഴിൽ അനുവേിതക്കണ്ടതുണ്ടറ

.  
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വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അദപക്ഷനല്കി 1 5  േിവ ത്തിനകം 

ത ാഴില് ലഭിക്കാറില്ല എന്ാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്ും ലഭിച്ച 

വിവരം 

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 1 5  േിവസത്തിനകം തതാഴിൽ 

ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം തതാഴിലില്ലായ്മ സവതനം ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടറ.    

തതാഴിൽ ആവശയതപ്ട്ട തീയ്യതി മുതൽ ആേയതത്ത 30 േിവസം കൂലിയുതട 25%

 ( 271 കൂലി ഗ്പകാരം 67 രൂപ 75 സപസ) തുകയും തുടർന്നറ 100 േിവസ തതാഴിൽ 

 പൂർത്തിയാകുന്നതറ വതരയുള്ള േിവസങ്ങളിൽ കൂലിയുതട 5 0 % (  2 7 1കൂലി 

ഗ്പകാരം 1 3 5  രൂപ 5  സപസ)   തുകയും തതാഴിലാളികൾക്കറ ലഭിക്കണം. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിദക്കണ് 

 ാഹെരയം ഉണ്ായിടുണ്് .  പതക്ഷ ആരു0   തന് ദവ ന ിന് 

അദപക്ഷിച്ചി ട്ില്ല  

5. തഷ്ല്്്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്്   ംബന്ധിച്്ച; 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തുന്നതിനറ 

തതാഴിലാളികൾക്കറ അവകാശം ഉണ്ടറ.  അയൽക്കൂട്ടതല െർച്ചയിലൂതട 

കതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ഗ്രാമസഭയിൽ അംരീകാരം സനടുകയും 

തതാഴിലുറപ്ിൽ അനുവേനീയമായ ഗ്പവൃത്തിയാതനനറകിൽ നിർവഹണ 

ഏജൻസി ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികൾ മുൻരണനാ ഗ്കമത്തിൽ തഷ്ൽഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പാജകററ്ിൽ ഉൾതപ്ടുസത്തണ്ടതാണറ.   

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ത്തുന് ില് ത ാഴിലാളികള് പോളികളാവാറുണ് ്

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലാളികൾക്കറ താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5  കിസലാമീറ്ർ െുറ്ളവിൽ 

തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ടറ,  ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്കു പുറത്തു  

തതാഴിൽ തെസയ്യണ്ട സാഹെരയം ഉണ്ടാവുകയാതണങ്കിൽ യാതാ ബത്തയായി 

കൂലിയുതട 10% തുക നിലവിതല കൂലി ഗ്പകാരം  27 രൂപ 10 സപസ ഗ്പവൃത്തി 

േിവസങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണം.  ഓസരാ വാർഡിലും കതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച സശഷ്ം മാഗ്തസമ വാർഡിനറ പുറത്തു 

തതാഴിലാളികൾക്കറ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് യാഗ് ാ തെലവ് ലഭിദക്കണ് 

 ാഹെരയം ഉണ്ായി ടില്ല . 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ാ സംവിധാനങ്ങൾ,  വിഗ്ശമ സമയതത്ത തണൽ സൌകരയം,

കുടിതവള്ളം,  അപകട സാധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തികളിൽ ഏർതപ്ടുസമ്പാൾ 
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സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ    എന്നിവ സതാഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പകാരം നിർവഹണ 

ഏജൻസി വഴി തതാഴിലാളികൾക്കറ സൌജനയമായി ലഭയമാസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്്   ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ുണ്്.. 

 ണല് ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

കുടിതവള്ള ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ില്ല . 

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ുണ്് . 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന് ്  ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരം മസ്റ്റർ സറാളറ കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞു 1 5  േിവസത്തിനകം തതാഴിലാളികളുതട എതക്കൌണ്ടിൽ കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടറ. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്്ഗ്പസ്തു   കാലയളവില് കൂലി 

ലഭിക്കാറില്ല,എന്ാണു ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ ്. 

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഏതതങ്കിലും കാരയത്തിൽ പരാതിയുണ്ടാകുന്ന

 പക്ഷം ആയതറ സരഖാമൂലം പഞ്ചായത്തിൽ പരാതിതപ്ടാവുന്നതാണറ, ഗ്പസ്തു ത 

പരാതികൾ സവീകരിച്ചു  പരാതിക്കാരനറ സകപ്റ്ു രസീറ്റ  നൽകുകയും  

പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ അസനവഷ്ിച്ചു പരാതിക്കാരനറ മറുപടി 

നൽസകണ്ടതാണറ.  പരാതികൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ 

തപാതുജനങ്ങൾക്കറ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തറ ഓഫീസിൽ 

ഗ്പേർശിപ്ിതക്കണ്ടതുണ്ടറ .  

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് പദ്ദ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് പരാ ി 

നല്കിയിട്ില്ലദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തുന് ്  ംബന്ധിച്്ച; 

സതാതതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തസക്ഷൻ 17 (2 )  ഗ്പകാരം  തതാഴിലുറപ്ിൽ 

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തികൾ ഓസരാ 6 മാസ കാലയളവിലും സസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ടതുണ്ടറ.  ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട സമ്പത്തീകവും,  

രുണനിലവാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധതി 

നിർവഹണവുമായി ബന്ധതപ്ട്ട  കാരയങ്ങളും  സസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നതിനു തതാഴിലാളികൾക്കും ഓസരാ പൌരനും

 അവകാശമുണ്ടറ. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് തെയ്യുനത്തില് ത ാഴിലാളികളുതട പോളിത്തം 

ഉണ്ായി. 

10. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലുറപ്റ സജാലിക്കിതട തതാഴിലാളികൾക്കറ ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അപകടം സംഭവിച്ചു സപാവുകയാതണങ്കിൽ തതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂൾ 2 ( 5 )ഗ്പകാരവും അദ്ധയായം 9  തല പരാമർശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലും െികിൽസാ തെലവുകളുതട സരഖകൾ സമർപ്ിക്കുന്ന 
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മുറയറക്കറ  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 

തതാഴിലാളികൾക്കറ  അനുവേിച്ചു തകാടുസക്കണ്ടതാണറ.  

വാരഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ായ 

അപകടതത്ത  ുടര്ന്് െികില  ദ ദടണ്  ാഹെരയം ഉണ്ായിട്ുണ്്.

പതക്ഷ ഫയല് ഞങള് ദനാക്കിയദപാള് അ ില് െികിത്സ  ഹായം  

കിട്ി എന്ു കണ്ു.  അപകടം പറ്ിയ  ദരാജിനി കരാകുന്ില് (

ത ാഴില് കാർഡ് no.:002/85)ത ാഴിലാളി ദയാട് ദൊേിച്ചദപ്പാള് െികിത്സ

  ഹായം ലഭിച്ചില എന്ാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്.  

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

തതാഴിലുറപ്റ നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരം ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പറ പദ്ധതിതയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാരയങ്ങളും അതായതറ  അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങൾ,  ഓസരാ തതാഴിലാളിയും തെസയ്യണ്ട അളവുകൾ,  

രുണനിലവാരം ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാസങ്കതിക അറിവുകൾ എന്നിവ 

  കൃതയമായി തതാഴിലാളികതളയും രുനസഭാക്താക്കതളയും  

സബാധയതപ്ടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ.  അതിനായി ബന്ധതപ്ട്ട നിർവഹണ 

ഉസേയാരസ്ഥതെയും വാർഡറ  തമമ്പർ,സാസങ്കതിക വിേഗ്ദർ എന്നിവരുതട 

സാന്നിധയത്തിൽ ഏതതനറകിലും തപാതു ഇടങ്ങളിസലാ,തതാഴിലിടത്തുവസച്ചാ 

മീറ്ിംരറ വിളിച്ചു സെർക്കുകയും കാരയങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുകയും 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങൾ സസറ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പാജകററ്റ മീറ്ിംരറ 

സപജിൽ സരഖതപ്ടുത്തുകയും  തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

 ാദേ ിക വിേഗ്ദരുതടയും വാര്ഡ്് തമമ്പരുതടയും  ാന്ിധയത്തില് 

മീറ്ിംഗ് നടത്തി തെദയ്യണ് ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികദളാട് 

പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുണ് ്

13.വിജിലൻ ്് ആൻഡ്് ദമാണിട്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസരാ വാർഡിതലയും ഗ്പവൃത്തികൾ രുണകരമായ രീതിയിൽ 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനും തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിനറ 

ആവശയമായ നിർസേശങ്ങൾ തതാഴിലാളികൾക്കും നിർവഹണ ഏജൻസിക്കും

 നൽകുന്നതിനുമായി വാർഡിതല തപാതുഗ്പവർത്തകതര ഉൾതപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലൻസറ  ആൻഡറ  സമാണിട്ടറിംരറ കമ്മറ്ി ഓസരാ സാമ്പത്തീക വർഷ്വും 

ഉണ്ടാസക്കണ്ടതാണറ.  വാർഡിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാരത്തിതല 

സന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉതണ്ടങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഗ്പസ്തു ത കമ്മറ്ിയിൽ 

അംരങ്ങൾ ആസക്കണ്ടതാണറ. ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയും സന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി

 സസറ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലൻസറ  ആൻഡറ  സമാണിട്ടറിംരറ കമ്മറ്ി 

റിസപ്ാർട്ടിൽ സരഖതപ്ടുതതണ്ടതാണറ. 

കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ശിക്കാറുണ്്. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  
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തതാഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഏതതാരാൾക്കും സന്ദരറശിക്കാ വുന്നതും 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉൾപ്തട പരിസശാധിക്കവുന്നതുമാണറ.ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള സന്ദർശകരുതട അഭിഗ്പായങ്ങൾ സസറ്റ  ഡയറിയിതല 

സന്ദർശക കുറിപ്ിൽ സരഖതപ്ടുത്താനും അവകാശമുണ്ടറ.  അതുതകാണ്ടറ 

തതന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും സസറ്റ ഡയറി നിർബന്ധമായും 

സൂക്ഷിക്കണം. 

 ന്ദർശക കുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി കണ്ു 

15.ദറാ ് ഗാർ േിവ ് . 

തതാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട അവകാശങ്ങൾ കടമകൾ എന്നിവയിൽ 

തതാഴിലാളികൾക്കറ അവസബാധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തതാഴിലുറപ്ുമായി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങൾ െർച്ച തെയ്യുന്നതിനും സവണ്ടി വർഷ്ത്തിൽ  ഒരുേിവസം

 നിർവഹണ ഏജൻസി തതാഴിലാളികൾക്കറ ക്ലാസറ  സംഘടിപ്ിതക്കണ്ടതാണറ. 

ദറാസ്ഗാർ േിവ ് നടത്താറുണ്് .എന്ാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്ും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

16. ിറ്ി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്്. 

തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനായി  

തതാഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപാതു ഗ്പവൃത്തികൾ 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ  ഗ്പാസേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങകറ  

അടങ്ങിയ സബാർഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ തപാതുജനങ്ങൾക്കറ കാണാ 

വുന്ന രീതിയിൽ നിരറബന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം. 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന് ിനു മുമ്്പ് എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ

  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ്് െില ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

സ്ഥാപിക്കാ റുണ്് എന്ാണു പരിദശാധനയില് മന ിലാക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞ ്. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ 

ഉണ്ടായിരിസക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്ട്ട 2 2  സരഖകതള കുറിച്ചറ വാരറഷ്ിക 

മാസ്റ്റരറസരറക്കുലറിൽ കൃതയമായ നിർസേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ 

കവർ സപജിൽ ഉൾതക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നും അതിനായി ഗ്പസതയക 

മാതൃകയും  മാസ്റ്റരറസരറക്കുലറിൽ നിരറസേശിക്കുന്നുണ്ടറ.  

പരിസശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാരറഷ്ിക മാസ്റ്റരറസരറക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

കവർ ദപജ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  



12 
 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽ ഉൾതക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖകളുതട സപരും സപജറ നമ്പരും 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തെക്കറ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ, അതിനായി 

ഗ്പസതയക മാതൃകയും  മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ നിരറസേശിക്കുന്നുണ്ടറ.   

പരിസശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ വാരറഷ്ിക മാസ്റ്റർ സരറക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

തെക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധി.ച്ചില്ല . 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്ട്ടതും തഷ്ൽഫറ  

ഓഫറ സഗ്പാജകററ്ിൽമുൻരണനാ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതുമായിരിക്കണ തമന്നുണ്ടറ,

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി തഷ്ൽഫറ  ഓഫറ സഗ്പാജകററ്ിൽ ഉൾതപ്ടുന്ന സപജിനറതറ 

സകാപ്ി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണം . 

പരിസശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാരറഷ്ിക മാസ്റ്റരറസരറക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

സാധാരണക്കാരായ ഏതതാരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ 

ഗ്പാസേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമാസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാരറഷ്ിക മാസ്റ്റരറസരറക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

ജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പിെിലത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

5. ാദേ ികാനുമ ി-  

ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പസതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  സാസങ്കതിക 

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്ി പരിസശാധിച്ചറ അംരീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാഗ്തസമ 

ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമതിനല്കാവൂ,  ആയതിനറതറ സകാപ്ി ഫയലിലറ 

സൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ വാരറഷ്ിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

 ാദേ ികാനുമ ി ദകാപ്പിെിലത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പസതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശാധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികൾക്കറ ഭരണസമിതിയുതട അംരീകാരം ലഭിച്ചാൽ 

മാഗ്തസമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമതി നൽകാവൂ,  ആയതിനറതറ സകാപ്ി 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാരറഷ്ിക മാസ്റ്റർ സരക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

ഭരണാനുമ ി ദകാപ്പി കാണാൻ സാധെില  
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7.കണവർജന് ്് വിവരങ്ങള്- 

സർക്കാരിനറതറ ഏതതനറകിലും വകുപ്ുകളുതട(വനം വകുപ്റ,കൃഷ്ി വകുപ്റ

,മൃര സംരക്ഷണ വകുപ്റ  പദ്ധതികൾ തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിസയാതടാപ്ം 

സംസയാജിച്ചറ നടപ്ാക്കുകയാതണങ്കിൽ ആയതിനറതറ സരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ർക്കാരിന്തറ  മദറ്ത േിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന് ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത ുതകാണ്് ഈ ദരഖകള് ഫയലില്  ബാധകമല്ല.     

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

തതാഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു തകാണ്ടറ  വയക്തിരതമാസയാ ഗ്രൂപ്ാസയാ അസപക്ഷ 

സമർപ്ിക്കുന്നതിനു മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ ഗ്പസതയക മാതൃകയിലുള്ള 

അസപക്ഷാ സഫാറം തതാഴിലാളികൾക്കറ ലഭയമാക്കാൻ നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

ഇതറ ഗ്പകാരം കുറഞ്ഞതറ 14 േിവസം തുടർച്ചയായി സജാലി തെയ്യുന്നതിനറ 

അസപക്ഷ നൽസകണ്ടതുണ്ടറ,  സജാലി ആവശയമുള്ള കാലയളവിതല  

തീയ്യതികൾ  ഉളറപ്തട ഇതിൽ  സരഖതപ്ടുത്തി നൽകുകയാണറ സവണ്ടതറ   

പരിസശാധിച്ച .ഫയലുകളിൽ വാരറഷ്ിക മാസ്റ്റർ സരറക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

ത ാഴില് അദപക്ഷദകാപ്പി കാണാൻ സാധി.െില്ല  

9.വർക്ക്് അദലാദക്കഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയറക്കറ  ആവശയതപ്ട്ട തീയ്യതികളിൽ തതന്ന 

തതാഴിലാളികതള മുൻരണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തികളിൽ 

ഉൾതപ്ടുത്തുകയും മസ്റ്റർ സറാളറ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കറ 

ശുപാർശ തെയ്യുകയും സവണം. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉൾതപ്ട്ടവരറക്കറ ഈ

 ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും സവണം

. 

പരിസശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാരറഷ്ിക മാസ്റ്റർ സരറക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള 

വര്ക്ക്് അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം ദകാപ്പി കാണാന സാധിച്ചില്ല  

10.മസ്റ്റർ ദറാള് 

ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിർസേശിച്ചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങൾ ഉൾതപ്ടുത്തി സലാക്കറ  സഗ്പാഗ്രാം ഓഫീസിൽ നിന്നുമാണറ 

 സഗ്പാഗ്രാം ഓഫീസർ സാക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റർ സറാൾ സകാപ്ി 

പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതറ.  പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിർവഹണ 

ഉസേയാരസ്ഥൻ സാക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്കറ ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും 

െുമതലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മാർക്കറ മസ്റ്റർ സറാൾ സകമാറാവുന്നതാണറ. മസ്റ്റർ 

സറാളറ ഗ്പകാരം അനുവേിച്ച തീയ്യതികളിൽ മാഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഏരറതപ്ട്ടറ  അതാതറ േിവസതത്ത ഒപ്ുകൾ ഓസരാ 
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തതാഴിലാളിയുതടയും സപരിനു സനതരയുള്ള കളങ്ങളിൽ സരഖതപ്ടുത്താവൂ

. ഓസരാ േിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി പൂർത്തിയായ 

സശഷ്വും ഓസരാ ഒപ്ുകൾ നിർബന്ധമായും തതാഴിലാളികൾ 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജാലിയിൽ ഹാജരാവാത്തവരുതട കളങ്ങൾ 

സജാലി ആരംഭിസക്കണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതകാണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുകയും തെയ്യണം.  ആഴ്ചാവസാനം 

ഓസരാ തതാഴിലാളിയുതടയും ഹാജർ ഗ്പകാരമുള്ള തുകകൾ സരഖതപ്ടുത്തി

 അവതര സബാധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റർ സറാളിതല  അവസാനതത്ത കളത്തിൽ 

ഒപ്റ വാങ്ങിതക്കണ്ടാതാണറ.  തുടർന്നറ മസ്റ്റർ സറാൾ സാക്ഷയതപ്ടുത്തി 

നിർവഹണ ഉസേയാരസ്ഥർക്കറ 2  േിവസത്തിനകം സകമാസറണ്ടാതാണറ.

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ മാസ്റ്റർ സറാളറ സൂക്ഷിക്കാൻ െുമതലയുള്ളതറ 

സമറ്ിനാണറ.  മസ്റ്റർ സറാളറ പണത്തിനു തുല്ലയമായ സരഖയാണറ ,

അതുതകാണ്ടുതതന്ന അതിൽ ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്പാടില്ലാത്തതാണറ. 

ആതക1ഒപ്പുകള്  ിരുത്തിയിട്ുണ്്. ,ആതക 1 7  ഷ്ാർപ്നിങ് ൊർജ് 

 ിരുത്തി, ആതക 17 ദടാട്ല് അറ്ന്റൻ ്  ിരുത്തി, ആതക 7ദടാട്ല്

 ദപയ്്തമന്റ്  ിരുത്തി     

മസ്റ്റര്ദറാളുകളില് എം.ബുക്ക്് നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിട്ില്ല. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്ക്്- 

തതാഴിലുറപ്ിലറ ഉളറതപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ തതന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

ഗ്പാഥമിക അളവുകൾ സാസങ്കതിക വിേഗ്ധർ തമഷ്രറതമനറററ ബുക്കിൽ 

സരഖതപ്ടുത്തണം,  തുടരറന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരാ മസ്റ്റരറ സറാൾ 

കാലാവധിയും പൂരറത്തിയാകുന്ന മുറയറക്കറ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട 

അളവുകൾ സരഖതപ്ടുത്തി അതറ ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ലഭയമാക്കു 

ന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടിക്കറ സമരറപ്ിസക്കണ്ടതാണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരാ അളവുകളും സാസങ്കതിക വിഭാരത്തിതല തതന്ന ഉയർന്ന 

തസ്തികയിലുള്ള ഉസേയാരസ്ഥർ സാക്ഷയതപ്ടുത്തുകയും അതറ ഗ്പകാരം 

തയ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്തറ തസഗ്കട്ടറി,ഗ്പസിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട

 െുമതലയുള്ളവർ സാക്ഷയതപ്ടുത്തുകയും തെസയ്യണ്ടതാണറ. 

പരിദശാധിച്ച എം.ബുക്കുകളില് ഭരണഭാഷ് /ജനകീയ ഭാഷ്യില് 

വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയി,ട്ില്ല 

..വർക്ക്് ദകാഡ് FP/342577 പൂമരം ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികള്, (ഒന്ാം ഘട്ം) ,  F P / 3 0 7 5 7 9  വാണിവിലാ ം അ  

പുഞ്ച ദറാഡ് നീർച്ചാല് നവീകരണം,WC/309227 പൂമരം ഗ്പദേശതത്ത

 മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികള് (രണ്ാംഘട്ം)ഈ 
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ഗ്പവർത്തികളുതട എം ബുക്ക്് കിട്ാത്ത തകാണ്് അളവ് 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചില്ല. 

ഇ ്് നിർവഹണ്ഏജൻ ിയുതട് ഭാഗത്ത്്് നിന്ുള്ള്ഗുരു ര്വീഴ്ച

യാണ്.  

എം.ബുക്ക്് ലഭിച്ച്ഫയലില്്ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ് 

തെയ്തിരിക്കുന് ് എഗ്  അളവില് എന് ിന് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ുണ് ്

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്റി,ഗ്പ ിഡണ്് എന്ിവർ ബില്ലുകള് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായും കണ്ില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന് ിനുള്ള   ീരുമാനം 

തതാഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾക്കറ ആവശയമായ 

സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധതപ്ട്ട തീരുമാനങ്ങൾ 

എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്തറ തലത്തിൽ തമറ്ിരിയൽ സഗ്പാകയൂർതമനററ്റ  

കമ്മറ്ി രൂപീകരിസക്കണ്ടതുണ്ടറ,  സാധനങ്ങൾ ആവശയമായി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികൾക്കറ ഗ്പസ്തു ത കമ്മറ്ി നൽകുന്ന അനുമതിയുതട സകാപ്ി 

അതാതറ ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ.സിറ്ിസൺ 

ഇനറഫരറസമഷ്നറസബാരറഡറ  വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുതട സകാപ്ി  

ഉളറപ്തട  ആവശയമുണ്ടറ. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. 

13.പാട്ക്കരാർ , മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

തതാഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പകാരം  സവകാരയ വയക്തികളുതട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തികൾ തെയ്യുകയാതണങ്കിൽ, സ്ഥലം ഉടമകളുമകൾക്കറ  

പാട്ടത്തുക നൽകിസയാ /തജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്ുകൾക്കറ ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം

 നൽകിസയാ /സൌജനയമാസയാ  കൃതയമായ കാലയളവിസലക്കറ അവർ സ്ഥലം

 വിട്ടുനൽകും എന്നതിനറ സരഖാമൂലം ഉറപ്ു ലഭിച്ചാൽ മാഗ്തതമ ഗ്പസ്തു ത 

പറമ്പിൽ തതാഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികളറഅനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ

.  തജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്ുകളറക്കറ കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉളറപ്തട ഏതറ്ടുക്കുസമ്പാൾ 

ഗ്പസ്തു ത സരഖകൾ നിർബന്ധമാണറ.  

സവകാരയ വയക്തികളുതടസയാ തപാതുഭൂമിയിസലാ  പദ്ധതി 

നടപ്ാക്കുസമ്പാൾ  ആസ്തികളുതട േീരറഘ കാല സംരക്ഷണം 

ഉറപ്ുവരുതുന്നതിനായി ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട  സമ്മത പഗ്തം,  നികുതി 

രസസീതുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലില്ബാധകമല്ല. 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ്   
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ഓസരാ മസ്റ്റർ സറാൾ ഗ്പകാരവും പണി പൂരറത്തിയാകുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പസ്തു ത 

മസ്റ്റർ സറാളിൽ പണി തെയ്ത ഓസരാ തതാഴിലാളിയുതടയും ഗ്പവൃത്തി 

േിവസങ്ങൾക്കറ  അനുസൃതമായ സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

തയ്യാറാസക്കണ്ടതുണ്ടറ.  അതുസപാതല തതന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ 

ഉപസയാരിക്കുകയാതണങ്കിൽ അതിനറതറ ബിൽ ഗ്പകാരമുള്ള തുകയറക്കും 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ തയ്യാറാക്കി ഗ്പസ്തു ത സവജറ  ലിസ്റ്റിനറതറ സകാപ്ി അതാതറ ഗ്പവൃത്തി

 ഫയലിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ. 

പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ദറാള്ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്് 

ലിസ്റ്റുകള് ഫയലില് കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ുണ്്. 

15.ഫണ്്് ഗ്ടാന് ർ ഓര്ഡർ.  

തയ്യാറാക്കിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികളറക്കും,  സമറ്ീരിയൽ 

തവണ്ടരറമാരറക്കും അവരുതട ബാങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ കളിസലക്കറ പണം 

അനുവേിച്ചാൽ അതിനുള്ള സരഖയായ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറസർ ഓരറഡർ സകാപ്ി 

അതാതറ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഫണ്്ഗ്ടന് ർ 

ഓര്ഡർ ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

16.മൂന്്ഘട്ങ്ങളിതല ദഫാദട്ാകള് 

തതാഴിലുറപ്ിൽ ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുസമ്പാഴും പൂരറത്തിയായ സശഷ്വും ഉള്ള ഓസരാ 

സഫാസട്ടാകളറ നിരറബന്ധമായും എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ഫയലിൽ 

സകാപ്ികൾ തവക്കുകയും സവണം. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് മൂന്്ഘട്ങ്ങളിതല 

ദഫാദട്ാകള്  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂരറത്തീകരിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 

മുഴുവൻ തെലവുകളും സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നറ  

അനറരീകരിച്ചുതകാണ്ടുള്ള സാക്ഷയപഗ്തം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ.  

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് 

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  ൂക്ഷിച്ചി,ട്ില്ല 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

തതാഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തികൾക്കറ ഏതതങ്കിലും സാധന ഘടകങ്ങൾ വിലയറക്കറ

 വാങ്ങി ഉപസയാരിക്കുകയാതണങ്കിൽ ആയതിനറതറ വൌച്ചറുകൾ 

ബില്ലുകൾ എന്നിവ അംരീകരിച്ചു ഫയലിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 
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പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില്  തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്.് 

19.മസ്റ്റർ ദറാള് മൂതമന്റ്്് സ്ലിപ്പ്്. 

ഓസരാ മസ്റ്റർ സറാളും ലഭയമാകുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയ്യതി, 

അവസാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചായത്തിൽ തിരിതക

 ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡാറ് എൻഗ്ടി തെയ്ത തീയ്യതി,  തസഗ്കട്ടറി ,ഗ്പസിഡനറററ  

എന്നിവർ അംരീകരിച്ചറ കൂലിക്കറ അനുമതി നൽകിയ തീയ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്ുകൾ സഹിതം സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണിതറ.   

തതാഴിലാളികൾക്കറ യഥാസമയം കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ എവിതട തവച്ചാതണന്നറ മനസിലാകുന്നതിനു 

സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങൾ 

ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതറ. 

മാസ്റ്റര ്  രക്്കുലർ ഗ്പകാരം നിര്ദദ്ദശിച്ചിട്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

കൃ യമായ ഒപ്പ്് , ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി-ട്ുണ് ്

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദട്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ൻ ഉപസയാരിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷാംശം 

സരഖാംശം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്കാണ്ടുള്ള സഫാസട്ടാകൾ ഓസരാ 

ഗ്പവൃത്തിക്കും ആവശയമാണറ ,  ഇതിനറതറ സകാപ്ി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ജിദയാടാതെട് ദഫാദട്ാ

 ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തികൾഓഡിറ്ിനു വിസധയമാക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തൽവിവരങ്ങളറ ഉളറതക്കാള്ളുന്ന ഭാരം സകാപ്ി 

എടുത്തു ഫയലിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

22.ക റ്് ഡയറി. 

മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഉള്ള 2 2  സരഖകളിൽ സംസ്ഥാന സരറക്കാർ 

നിരറസേശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന സരഖയാണറ സസറ്റ ഡയറി.  പദ്ധതിയുതട 

സുതാരയത,തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ,  സാമൂഹയ പങ്കാളിത്തം,  

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംരറ,  തതാഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ,വിജിലനറസറ  ആനറഡറ  സമാണിട്ടറിംരറ കമ്മറ്ി റിസപ്ാർട്ടറ ,  

സന്ദരറശക കുറിപ്ുകളറ തുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനും 

തതാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങൾസിറ്ിസൺ 
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ഇനറഫരറസമഷ്നറ സബാരറഡറ   എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക സരഖകൂടിയാണറ സസറ്റ 

ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് ക റ്് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

വിവരങ്ങള്  കൃ യമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ുണ് ്

രജിസ്റ്ററുകള്  

തതാഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുകൾ 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉണ്ടാവണതമന്നു നിരറസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില് കാര്ഡ്് രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴില്കാർഡിനുള്ള അസപക്ഷകാരറഡറ  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണിതറ, ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം

 സരഖതപ്ടുത്തി സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ.  

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്ുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ,സയാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനറ വാരറഡറ  തലത്തിൽ ഗ്പസതയക ഗ്രാമസഭാ രജിസ്റ്റർ 

സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല  

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ  

തതാഴിലറ ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും 

അതുഗ്പകാരം അവർക്കറ തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിനറതറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്കണ്ടതാണറ 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റരപ്രിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്ിൽ നടപ്ിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുതതണ്ടാതാണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭി—ച്ചു. പതക്ഷ രജിസ്റ്റർ ആയി  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല .A4 

ഷ്ീറ്ില് ഗ്പിന്റ് എടുത്ത് ആണ് കണ് ്  

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  
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തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിലൂതട സൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതട സവഭാവം,നിലനിരറത്തുന്ന കാലയളവറ 

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുതതണ്ടാതാണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്ട്ട ഏതു പരാതിയും വാക്കാസലാ,

സരഖാമൂലസമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കിൽ നിർവഹണ ഏജനറസി പരാതി 

രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുത്തുകയും നിർബന്ധമായും സകപ്റ്ു രസീതറ 

പരാതിക്കാരനറ നല്കു കയും സവണം .  പരാതിയുതട തുടർനടപടികളും 

കൃതയമായി രജിസ്റ്ററിലറ സരഖതപ്ടുതതണ്ടറതാണറ.ഓസരാ സാമ്പത്തിക വരറഷ്വും

 രജിസ്റ്റർ സക്ലാസറ തെയ്തു സറഗ്കട്ടരി സാക്ഷയതപ്ടുത്തുകയും തുടരറ 

കാലയളവിസലക്കറ അംരീകരിക്കുകയും സവണ്ടതാണറ. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  2 0 1 7 - 2 0 1 8ഇല് മാഗ് ദമ 

പരാ ി ദരഖ തപട്ു ിട്ുള്ളൂ.  അ ിനു ഒരു റികപ്ലയും 

തകാടുത്ത ്ആയികണ്ില്ല 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാരമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്രികളുതട വാങ്ങൽ തീരുമാനം,ഉപസയാരം,നീക്കിയിരിപ്റ,തെലവുകൾ 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററിൽസരഖതപ്ടുസത്തണ്ടതാണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  .പതക്ഷ A 4  ഷ്ീറ്്ഇല് ഗ്പിന്റ് 

എടുത്തആയിരുന്ു  

ആക്ഷന് പ്ലാൻ  

2 0 1 8 - 1 9   ാമ്പത്തീക വര്ഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന് പ്ലാൻ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭി -ച്ചു.  

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷന്പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   വാര്ഡില് 

ഉള്തപ്പട്- ാണ് പതക്ഷ െില ഗ്പവർത്തികള് കൃ യമായി തമൻഷ്ൻ 

തെയ്തില്ല  

നിര്ദദ്ദശങ്ങള്. 

• തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്പാസേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്ിസൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബാർഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 
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സ്ഥാപിസക്കണ്ടതാണറ. 

• ഗ്പാസേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണം. 

• മാസ്റ്റരറസരറക്കുലർ ഗ്പകാരം നിരറസേശിക്കുന്ന സരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ. 

• രജിസ്റ്ററുകൾകാലാനുസൃതമായി വിവരങ്ങളറ സരഖതപ്ടുത്തി 

സൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണറ. 

• മാസ്റ്റർ സർക്കുലരറ ഗ്പകാരമുള്ള തതാഴിലറ അസപക്ഷാ സഫാറം തസൌജനയമായി 

തതാഴിലാളികൾക്കറ ലഭയമാക്കണം. 

• തതാഴിൽ അസപക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫീസിൽസവീകരിക്കുകയും ആയതിനു 

സകപ്റ്റ രസീതറ നൽകുകയും സവണ്ടതാണറ . 

• പദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലനറസറ  ആനറഡറ  

സമാണിട്ടറിംരറ കമ്മറ്ി ഇടതപടലുകൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉണ്ടാസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• തതാഴിലുപ്ിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആസ്തികളറ േീരറഘകാല 

നിലനിൽപ്ിനറ  ആവശയമായ സാസങ്കതിക നിർസേശങ്ങൾ തതാഴിലാളികളറക്കറ 

ഓവരറസീയരറമാർ നലറസകണ്ടതും പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ടതുമാണറ. 

• മസ്റ്റർ സറാളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകൾ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്കിനറതറ നമ്പർ സരഖതപ്ടുതത്തണ്ടതാണറ. 

• മസ്റ്റർ സറാളിലും മറ്ു തതാഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖകളിലും  

സാക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയാരസ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

• തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് സംവിധാനങ്ങൾ  തണൽ 

സൌകരയം,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്താൻ നിർവഹണ  

ഏജനറസി ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

• എം.ബുക്കിൽ ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയും തെയ്ത സ്ഥലവും അളവുകളും 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ടതാണറ.  

• പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംരറ കൃതയമായി നടസത്തണ്ടതാണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ തതാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയകൃതയത പാലിക്കുക. 

➢ സഗ്പാജകററ്റ  മീറ്ിംരറ, തതാഴിലുറപ്റ ഗ്രാമസഭകൾ,സസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  ഗ്രാമസഭകൾ 

എന്നിവയിൽ പതങ്കടുക്കുക. 

➢ ഏലറപ്ിക്കുന്ന സജാലികളറ കൃതയതസയാതട പൂർത്തീകരിക്കുക. 

➢ േിവസവും തതാഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി പൂർത്തിയായസശഷ്വും മസ്റ്റർ 

സറാളിൽ  ഒപ്ുകൾ സരഖതപ്ടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 

ദ ാഷ്യല്്ഓഡിറ്്്്ഗ്ഗാമ ഭാ് ീരുമാനങ്ങള്:- 

 

്ദ ാഷ്യല്്ഓഡിറ്്്ഗ്ഗാമ ഭയില്്അവ രിപ്പിച്ച്ദ ാഷ്യല്്ഓഡിറ്്്കരട്്

റിദപ്പാർട്ിദേലുള്ള് െർച്ചയുതട് അടിസ്ഥാനത്തില്്  ാതഴപ്പറയുന്്

 ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു് 
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*്ത ാഴില്്കാർഡ്് ൌജനയമായി്ലഭയമാക്കാൻ് ീരുമാനമായി. 

*് ത ാഴിലുറപ്പിനുള്ള്അദപക്ഷ് ഗ്ഫണ്്്ഓഫീ ില്്മാഗ് ദമ് വീകരികൂ്

എന്്്് ീരുമാനമായി 

*്  ുരക്ഷാ്  ാമഗ്ഗഹികള്,് ് ് പഞ്ചായത്തില്് നിന്ും് ലഭയമാക്കാൻ്

 ീരുമാനമായി 

*്തനല്്ല്കൃഷ്ി്ത ാഴിലുറപ്പ്്പദ്ധ ിയില്്തകാണ്ുവരാൻ് ീരുമാനിച്ചു.് 

*് മാ ്ദഗ്ടാലിന്തറ് ദകാളം് ഇദപ്പാള്് ഉള്ള ിദനക്കാള്് വലുപ്പം്

ഉണ്ാക്കാണതമന്ു്് ീരുമാനമായി 

*എസ്റ്റിദമറ്്്ജനകീയഭാഷ്യില്്ആകാൻ് ീരുമാനം് 

*കൂലി്കൃ യമായി്ലഭിക്കണം. 


