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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ

 പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് കരട്റിദപ്പാരട്്  

വാരഡ് -4 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായ ് - ില്ലദേരി 

ദലാക്് -ഇരിട്ി 

കണ്ണൂര്-ജില്ല .  

ഗ്രാമസഭ തീയ്യതി- 

സമയം- 

സ്ഥലം- 

 

 

 

 

 യ്യാറാക്ിയ ്സസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ടീം , 

ഇരിട്ടിസലാക്റ  

 

മഹാത്മാരാന്ധിസേശീയഗ്രാമീണതതാഴിലുറപ്റ  നിയമം –സസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

തസാസസറ്ിസേരളം 
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ആമുഖം 

 

         2005 സപ്തംബര് 5 നറ നിലവില് വന്ന സേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്റ നിയമം 

അടിസ്ഥാനമാക്ിയാണറ മഹാത്മാ രാന്ധി സേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതി 

ഭാരതത്തിതല ഗ്രാമീണ സമഖലയില് നടപ്ിലാക്ി വരുന്നതറ.ഗ്രാമീണ 

സമഘലയിതല േുടുംബങ്ങള്ക്ക്റ 100 േിവസം അവിേരറദ്ധ ോയിേ തതാഴില് ഉറപ്ു 

നല്േുേയും, അതിലൂതട ഗ്രാമീണ ജനതയുതട ഉന്നമനം, ോരിഗ്േയ ലഘൂേരണം, 

ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന തസൌേരയ വിേസനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സറഗ്തീ 

ശാക്തീേരണം എന്നിവ ലേറ ഷ്യം തവക്ുന്നു. 

        തതാഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പോരം നടപ്ിലാക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളും  6 

മാസ ോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമായും സസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  അഥവാ 

സാമൂഹയ പരിസശാധന നടത്തണതമന്നറ സേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്ില് 

സുതാരയതയും സാമൂഹയ ഉത്തരവാേിത്തവും ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  തമച്ചതപ്ട്ട 

രീതിയില് നടപ്ിലാക്ുേയാണറ ലേറ ഷ്യം. നടപ്ിലാക്ിയ ഓസരാ 

ഗ്പവൃത്തിേളും,പദ്ധതി നിര്വ്വഹനവുംതതാഴിേളിേള്ക്ക്ു ലഭിസക്ണ്ട 

അവോശങ്ങളും സാമൂഹയ പങ്കാളിത്തസത്താതട വിലയിരുത്തുേയും ഇതിനറതറ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  സസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ാര്ട്ടറ തയ്യാറാക്ുേയും തെയ്യുന്നു, 

തുടര്ന്നറ ഗ്പസതയേ ഗ്രാമസഭ   വിളിച്ചു സെര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ    റിസപ്ാര്ട്ടറ 

അവതരിപ്ിക്ുേയും റിസപ്ാരട്ടിസേല് െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധതി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്നതിനറ ആവശയമായ തുടര്നടപടിേള്ക് നിര്സേശിക്ുേയും നടപ്ിലാക്ു േയും 

തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

പയ്യാവൂര്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 14 ആം വാഡറ ആയ വവണ്ണായിക്ടവറ  2018-19 

സാമ്പത്തീേ വര്ഷ്ാത്തിതല ഒേറസടാബര് മുതല് മാര്ച്ചവതരയുള്ള ോലയളവില് 

നടപ്ിലാക്ിയ ഗ്പവൃത്തിേളും പദ്ധതി നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്ട്ട 

ഇടതപടലുേളുമാണറ സസാഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമാക്ിയിട്ടു ള്ളതറ. ഇതിനറതറ 

ഭാരമായി പഞ്ചായത്തറ ഓഫീസില് നിന്നും ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശാധന, 

രജിസ്റ്റര് പരിസശാധന, വാഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്ിലക്ിയ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് സന്ദരറശിച്ചു വിലയിരുത്തല്, പദ്ധതി രുണസഭാക്താക്ള്ക്, 

വാര്ഡിതല വിവിധ സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്ുന്നവര് തതാഴിലുറപ്റ  

തതാഴിലാളിേള്ക് എന്നിവരു മായുള്ള അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണറ സസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരടറ   റിസപ്ാരറട്ടറതയ്യാറാക്ിയിട്ടുള്ളതറ. 

ഗ്പസ്തു ത റിസപ്ാര്ട്ടറഗ്രാമസഭയുതട െര്ച്ചയറക്ും അംരീോരത്തിനുമായി 

സമര്പ്ിക്ുന്നു. 
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 ില്ലദേരി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് 

ജില്ല : േണ്ണൂര്   

സലാക്റ                                                 :       ഇരിട്ടി  

വാര്ഡുേള്ക്  :        13   

വിസ്തൃ തി : 25.45  െ.േി.മീ. 

ത ാഴിലുറപ്പ്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് 2018-19 

 തിസല്ലസക്രിപഞ്ചായത്തറ   വാര്ഡറ 4 

ആതേതതാഴില് ോര്ഡറ 2762 255 

ആക്ടീവറ തതാഴിലാളിേള്ക് 1417 65 

SC തതാഴില് ോര്ഡറ 29 6 

SC ആക്ടീവറ തതാഴിലാളിേള്ക് 6 4 

 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികള് 

1.WC/328555 അടിച്ചിറ ഗ്പസേശത്തറ മണ്ണറസംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് (4 ഘട്ടം ) 

2.IF/350363  വാഴക്ാല് ഗ്പസേശത്തറജല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തിേള്ക് (

 മൂന്നാം ഘട്ടം) 

3.Dw/322645- േിണര് നിര്മ്മാണം സരസവതി 

4.wC/328553- വാഴക്ാലഗ്പസേശത്തറമണ്ണറജലസംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തിേള്ക് (

നാലാംഘട്ടം) 

5.RC/ 280891 ൊളപറമ്പറേിഴസക്ാടറസോളനി സറാഡറസോൺഗ്േീറ്റ 

6.IF/336171-ോവുംപടിപടിക്റച്ചാല്നീര്തടത്തിതല വാഴക്ാലഗ്പസേശത്തറേിണര് 

റീൊര്ജിങറ( ഒന്നാംഘട്ടം ) ഷ്ര്മിള. 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

1. WC/328555 അടിച്ചിറസഗ്പസേശത്മണ്ണറസംരക്ഷണംഗ്പവര്ത്തിേള്ക് (4ഘട്ടം ) 

എം.ബുക്്  നമ്പര്  :.111/18-19 
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മസ്റ്റര് ദറാള്നമ്പര് : 

15260, 1561, 1562, 15263, 15264, 15265, 15266, 15325, 19293,19294, 19295, 19296, 19

297, 19298, 19299, 19300, 19301, 1902, 19303, 19304 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.200000 

തെലവായ  ുക:.182101.30 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം 

കാടുതവട്ിത ളിക്ല് 4176.175െ.മി  

മഴക്ുഴി 49 

വരമ്്പ 1883m3 

 

• അടിച്ചിറ സഗ്പസേശം 4വാര്ഡില് ആണറ. 

പതക്ഷസമല്  ഗ്പവൃത്തിേള്ക് അവിതട നടന്നിട്ടില്ല.  

• M.ബുക്ില് സെര്ത്ത ആളുേള്ക് ആസഗ്പസേശതറ ഉള്ളവര് അല്ല .

ഗ്പവൃത്തി മതറ്ാരു വാര്ഡില് നടന്നതായാണറ മനസിലാക്ാന് സാധിച്ചതറ. 

• വാര്ഡിതല ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ഗ്പവൃത്തിയാണറ  

2.) IF/350363- വാഴക്ാലഗ്പസേശത്തറമണ്ണറജലസംരക്ഷണം( മൂന്നാംഘട്ടം) 

എം.ബുക്്  നമ്പര് :119/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള ്നമ്പര് :13327, 13328, 13329, 13330, 13331, 13332, 13332, 1333, 13334

, 13335, 13336, 15085, 15086, 15087, 15088, 15089, 15090, 15091,  15092. 

എ ്റിദമറ്്  ുക:200000 

തെലവായ  ുക:174981 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം 

കാടുതവട്ിത ളികള്  2725.72 m2 2725.72m2 

വരമ്്പ 404.8785 m3 404.8785 

മഴകുഴി 100 100 

*ൊലില്മനസപാടന് വസന്ത, 

േുരയന്സോട്ടറേരിയില് വിജയന് എന്നിവരുതട സ്ഥലങ്ങള്ക് ഫീല്ഡറ തവരിഫി

സക്ഷ്നില് ോണാന് സാധിച്ചില്ല. സപരുേള്ക് എം.

ബുക്ില് ോണാന് സാധിച്ചു.  
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• ഡിസറസപ്ല സബാര്ഡറ ോണാന് സാധിച്ചില്ല.  

3. DW/322645 - കിണര് നിര്മ്മാണം  ര വ ി 

എം.ബുക്്  നമ്പര് :.171/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള ്നമ്പര് :24044, 24045, 24046, 24047 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.40000 

തെലവായ ുക :36099 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം 

കിണര് 7.96കയുബിക് മീറ്ര് 7.96കയൂബിക്മീറ്ര് 

 

* ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

*കിണറിന് ആള്മറ ഇല്ലായിരുന്നു, 

തവള്ളം കിട്ിയിട്ില്ല എന്്ന ഉടമസ്ഥൻ അഭിഗ്പായതപ്പട്ു.  

* 15.5 ദകാല്  ആഴത്തിലാണ് കിണര് നിര്മ്മിച്ചിട്ുള്ള ്. 

*എംബുക്് ജനകീയ /ഭരണ ഭാഷ്യില് അല്ലായിരുന്നു 

4.  RC/280891 - ൊളപറമ്്പകിഴദക്ാട്്ദകാളനിദറാഡ്ദകാൺഗ്കീറ്ിംഗ് 

എം.ബുക്്  നമ്പര് :.160/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള്നമ്പര് :22572 to 22582 

എ ്റിദമറ് ്ുക:500000 

തെലവായ  ുക:.496818 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം 

ദറാഡ് 170മി. നീളം, 3

മി വീ ി 

170.മി നീളം, 3.5

മി വീ ി 

 

• സിറ്ിസൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

• ഗ്പവൃത്തി രുനനിലവാരസതാതട നടന്നിട്ടുണ്ടറ. 

5. വാഴക്ാലഗ്പദേശത്്തമണ്്ണജല  ംരക്ഷണം നാലാംഘട്ം 
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എം.ബുക്്  നമ്പര് :.136/18-19 

മസ്റ്റര്ദറാള് നമ്പര് :.2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 16486, 16487, 

16488, 16489, 16490, 16491, 16492, 16493, 16494. 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.200000 

തെലവായ  ുക:90217 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം 

കാടുതവട്ിത ളിക്ല് 4168.935m2 4168.9352 

എയര്ത്ത്  വര്ക്്   2725.995 2725.995 

ഏര് ്ബണ്ട് 310.3133m3 310.3133m3 

മഴകുഴി 94 94 

 

• മഴേുഴിേൃതയമായിഎണ്ണംോണാന് സാധിച്ചു 

• മണ്ണറ ജല സംരക്ഷണത്തിനു രുണേരമായ ഗ്പവൃത്തി. 

6. IF/336171 കാവുംപടിപടിക്ച്ചാല് 4 

നിര്ത്തടത്തിതലവാഴക്ാലഗ്പദേശത്തക്ിണര് 

റീൊര്ജിങ് ഒന്നാംഘട്ം. ഷ്ര്മിള 

എം.ബുക്്  നമ്പര് :..129/18-19 

മസ്റ്റര് ദറാള്നമ്പര് :.12035, 13199, 13198,  

എ ്റിദമറ്്  ുക:.11000 

തെലവായ  ുക:10465 

ഗ്പവൃത്തിയുതടഗ്പധാനവിലയിരുത്തലുകള് 

• േിണര് റീൊര്ജിനുസശഷ്ംതവള്ളം േൂടിയതായി ശര്മിള 

അഭിഗ്പായതപ്ട്ടു 

• രുണേരമായ ഗ്പവൃത്തി. 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. തതാഴില്കാരറഡുമായിബന്ധതപ്ട്ടവ; 

തതാഴില് ോര്ഡറസബാരറ ആധിോരിേ സരഖയാണറ.മഹാത്മാ രാന്ധി സേശീയ 

ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പോരം തതാഴില് 

ോര്ഡിനറ അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുംബങ്ങള്ക്ക്റ 15 േിവസത്തിനേം തിേച്ചും 

സൌജനയമായി തതാഴില് ോര്ഡറ ലഭയമാക്ണതമന്നും 
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അനുശാസിക്ുന്നു.േൂടാതത െരിതയമായ ഇടസവളേളില് ോര്ഡറ 

സൌജനയമായിപുതുക്ി നലറസേണ്ടതുമാണറ.തതാഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പോരം 

തതാഴില് ോര്ഡറ സേവശം തവക്ാനുള്ള അധിോരം 

ഉടമേള്ക്ക്ക്മാഗ്തമാണറ.നിര്വഹണ ഏജന്സി സയാ സമറ്റ  മാസരാ മറ്ുള്ളവസരാ 

സേവശം തവക്ുവാന് പാടുള്ളതല്ല . 

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്്ദഫാദട്ാഉള്പ്പതടത ൌജനയമായിത ാഴി

ല്കാര്ഡ്  ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

ത ാഴിലാളികള്ത ാഴില്കാര്ഡ്   വന്തംകകവശം ൂക്ഷിക്ു-ന്നുണ്ട്.  

ത ാഴില്കാര്ഡില് ഗ്പവൃ ിയുമായിബന്ധതപ്പട്വിവരങ്ങള് 

ദമറ്്കൃ യമായിദെര്ക്ാറുണ്ട്. 

2. ത ാഴിലഅ്ദപക്ഷ ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴില് ോര്ഡുള്ള അവിേരറദ്ധ ോയിേതതാഴില് തെയ്യാന് തയ്യാറുള്ള ഏ

തതാരു േുടുംബത്തിനും ഓസരാസാമ്പത്തിേ വര്ഷ്വും1 0 0

 േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ ോയിേ തതാഴിലിനറ അവോശമുണ്ടറ,

 തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ അസപക്ഷ നല്േിയാല് സേപ്റ്ുരശീതറനല്േുേ

യും 1 5

 േിവസത്തിനേം തതാഴില് ലഭയമാക്ണതമന്നും നിയമത്തില് ഗ്പതിപാേിക്ു

ന്നു. 

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ്ആയാണ്അദപക്ഷനല്കാറുള്ള  ്

അദപക്ഷകള് ഗ്ഫണ്ട്  ഓഫീ ില് 

നല്കി കകപ്പറ്ു ര ീ ് വാങ്ങിക്ാറില്ല..  

3. ത ാഴിലഅ്നുവേിച്ചത്സംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പോരം തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവസത്തിനേം തതാഴില്ലഭയമാക്നതമന്നുണ്ടറ. വാഡിതല 

തതാഴിലാളിേല്തക്ക്താഴില്ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളില്അസപക്ഷ 

സമര്പ്ിക്ുന്നമുറയറക്റ 15 േിവസത്തിനേം തതാഴില് അനുവേിതക്ണ്ടതുണ്ടറ.  

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്്അദപക്ഷനല്കി 1 5  

േിവ ത്തിനകംത ാഴില് ലഭിക്ാറില്ലഎന്നാണ്ത ാഴിലാളികളില് 

നിന്നുംലഭിച്ചവിവരം 

4. ത ാഴിലില്ലായ്മദവ നം; 

തതാഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞാല് 1 5  േിവസത്തിനേം തതാഴില് 

ലഭയമാക്ാത്തപക്ഷം തതാഴിലില്ലായ്മ സവതനം ലഭിക്ാന് അവോശമുണ്ടറ.   തതാഴില് 

ആവശയതപ്ട്ട തീയ്യതി മുതല് ആേയതത്ത 30  േിവസം േൂലിയുതട 25% (  271  േൂലി 

ഗ്പോരം 67 രൂപ 75 സപസ) തുേയും തുടര്ന്നറ 100 േിവസ തതാഴില്  പൂര്ത്തിയാേുന്നതറ

 വതരയുള്ള േിവസങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 271േൂലി ഗ്പോരം 135 രൂപ 5 സപസ)  

തുേയും തതാഴിലാളിേള്ക്ക്റ ലഭിക്ണം. 
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വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിദക്ണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായിട്ില്ല.  

5. തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ്ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വാര്ഡില് ആവശയമായവിേസനഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

േതണ്ടത്തുന്നതിതന്താഴിലാളിേള്ക്ക്റഅവോശംഉണ്ടറ.  

അയല്ക്ൂട്ടതലെര്ച്ചയിലൂതടേതണ്ടത്തുന്നഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗ്രാമസഭയില് 

അംരീോരംസനടുേയുംതതാഴിലുറപ്ില് 

അനുവേനീയമായഗ്പവൃത്തിയാതനനറേില് 

നിര്വഹണഏജന്സിഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തിേള്ക് മുന്രണനാഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറസഗ്പാജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുസത്തണ്ടതാണറ.   

ഗ്പവൃത്തികതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ാഴിലാളികള് പോളികളാവറുണ്ട.്. 

6. യാഗ് ാതെലവ് ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലാളിേള്ക്ക്റ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നും 5  േിസലാമീറ്ര് െുറ്ളവില് 

തതാഴില് ലഭിക്ുവാനുള്ളഅവോശമുണ്ടറ,  

ഗ്പസ്തു തപരിധിക്ുപുറത്തുതതാഴില് 

തെസയ്യണ്ടസാഹെരയംഉണ്ടാവുേയാതണങ്കില് യാതാബത്തയായിേൂലിയുതട 1

0% തുേനിലവിതലേൂലിഗ്പോരം  27 രൂപ 10 സപസ ഗ്പവൃത്തി േിവസങ്ങളില് 

ലഭയമാക്ണം.  ഓസരാവാര്ഡിലും േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

പൂര്ത്തീേരിച്ചസശഷ്ംമാഗ്തസമ വാര്ഡിനറപുറത്തു തതാഴിലാളിേള്ക്ക്റഗ്പവൃ

ത്തി അനുവേിക്ാന് പാടുള്ളൂ. 

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്യാഗ് ാതെലവ്ലഭിദക്ണ്ട ാഹെരയംഉ

ണ്ടായിടില്ല 

7. ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലതത്തത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥാന തസൌേരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ാ സംവിധാനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ സമയതത്ത തണല് 

സൌേരയം,േുടിതവള്ളം, അപേട സാധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഏരറതപ്ടുസമ്പാള്ക് സുരക്ഷാ സാമഗ്രിേളറ എന്നിവ സതാഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പോരം 

നിരവഹണ ഏജനറസി വഴി തതാഴിലാളിേളറക്റ സൌജനയമായി 

ലഭയമാസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്കിറ്്    ൌജനയമായിലഭിച്ചിട്ുണ്ട്.. 

 ണല് ത ൌകരയം ൌജനയമായിലഭിച്ചട്ില്ല. 

കുടിതവള്ളത ൌകരയം ൌജനയമായിലഭിച്ചു 

 ുരക്ഷാഉപകരണങ്ങള്  ൌജനയമായിലഭിച്ചു 

8. ദവ നംലഭയമാക്ുന്നത്സംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലുറപ്റനിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3 ( 2 )ഗ്പോരംമസ്റ്റര് 

സറാള്കാലാവധിേഴിഞ്ഞു 1 5  
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േിവസത്തിനേംതതാഴിലാളിേളുതടഎതക്ൌണ്ടില് േൂലിലഭിക്ുവാന് 

അവോശമുണ്ടറ. 

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്് ഗ്പസ്തു  കാലയളവില് കൂലിലഭിക്ാ-

റില്ല,എന്നാണുത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ ്. 

9. പരാ ിപരിഹാരം ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലുറപ്ുമായിബന്ധതപ്ട്ടഏതതങ്കിലുംോരയത്തില് 

പരാതിയുണ്ടാേുന്നപക്ഷംആയസഗ്തഖാമൂലംപഞ്ചായത്തില് 

പരാതിതപ്ടാവുന്നതാണറ,  ഗ്പസ്തു തപരാതിേള്ക് 

സവീേരിച്ചുപരാതിക്ാരനറസേപ്റ്ുരസീറ്റ  നല്േുേയുംപരമാവധി 7  

േിവസപരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചുപരാതിക്ാരേറുപടിനല്സേണ്ടതാണറ.  

പരാതിേള്ക് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ളസടാള്ക് ഗ്ഫീനമ്പര് 

തപാതുജനങ്ങള്ക്ക്റോണാവുന്നരീതിയില് പഞ്ചായത്തറഓഫീസില് 

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്ണ്ടതുണ്ടറ .  

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള് 

പദ്ദ ിയുമായിബന്ധതപ്പട്പരാ ിനല്കിയി-ട്ില്ലദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

നടത്തുന്നത്സംബന്ധിച്്ച; 

സതാതതാഴിലുറപ്റനിയമത്തിതലതസക്ഷന് 1 7 ( 2 )  ഗ്പോരംതതാഴിലുറപ്ില് 

ഏതറ്ടുത്തഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓസരാ 6  മാസോലയളവിലുംസസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ടതുണ്ടറ.  ഏതറ്ടുത്തുതെയ്തഗ്പവൃത്തിേളുതടസമ്പത്തീേവും,  

രുണനിലവാരങ്ങള്ക് 

സംബന്ധിച്ചതുമായവിവരങ്ങളുംപദ്ധതിനിര്വഹണവുമായിബന്ധതപ്ട്ടോരയ

ങ്ങളുംസസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  നടത്തുന്നതില് 

പങ്കാളിേളാവുന്നതിനുതതാഴിലാളിേള്ക്ക്ുംഓസരാപൌരനുംഅവോശമുണ്ടറ. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  തെയ്യുനത്തില് 

ത ാഴിലാളികളുതടപോളിത്തംഉണ്ടായി. 

10. െികില് ാ ഹായം ംബന്ധിച്്ച; 

തതാഴിലുറപ്റസജാലിക്ിതടതതാഴിലാളിേള്ക്ക്റഏതതങ്കിലുംതരത്തിലുള്ളഅ

പേടംസംഭവിച്ചുസപാവുേയാതണങ്കില് 

തതാഴിലുറപ്റനിയമത്തിതലതഷ്ഡയൂള്ക് 2 ( 5 )ഗ്പോരവുംഅദ്ധയായം 9  

തലപരാമര്ശങ്ങളുതടഅടിസ്ഥാനത്തിലുംെിേില്സാതെലവുേളുതടസരഖേ

ള്ക് 

സമര്പ്ിക്ുന്നമുറയറക്റഗ്പസ്തു തതുേമുഴുവനുംനിര്വഹണഏജന്സിവഴിതതാ

ഴിലാളിേള്ക്ക്റ  അനുവേിച്ചുതോടുസക്ണ്ടതാണറ.  

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്്  

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലതത്തവച്ചുണ്ടായഅപകടതത്ത ുടര്ന്്നെികില് ദ ദട

ണ്ട ാഹെരയംഉണ്ടായി-,ട്ുണ്ട്. 
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െികില്സാ ുകമുഴുവനായുംലഭിച്ചു. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭമീറ്ിംഗ് ; 

തതാഴിലുറപ്റനിയമംതഷ്ഡയൂള്ക് 2 2

ഗ്പോരംഒരുപദ്ധതിആരംഭിക്ുന്നതിനുമുമ്പറപദ്ധതിതയേുറിച്ചുള്ളമുഴുവന് 

ോരയങ്ങളുംഅതായതറ  അനുവേിച്ചഗ്പവൃത്തിേിനങ്ങള്ക്,  

ഓസരാതതാഴിലാളിയുംതെസയ്യണ്ടഅളവുേള്ക്,  

രുണനിലവാരംഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനുള്ളസാസങ്കതിേഅറിവുേള്ക് 

എന്നിവേൃതയമായിതതാഴിലാളിേതളയുംരുനസഭാക്താക്തളയുംസബാധയതപ്

ടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ.  

അതിനായിബന്ധതപ്ട്ടനിര്വഹണഉസേയാരസ്ഥതെയുംവാര്ഡറ  തമമ്പര്,

സാസങ്കതിേവിേഗ്ദര് എന്നിവരുതടസാന്നിധയത്തില് 

ഏതതനറേിലുംതപാതുഇടങ്ങളിസലാ,

തതാഴിലിടത്തുവസച്ചാമീറ്ിംരവിളിച്ചുസെര്ക്ുേയുംോരയങ്ങള്ക് 

വിശേീേരിക്ുേയുംപതങ്കടുത്തവരുതടവിവരങ്ങള്ക് 

സസറ്റഡയറിയിതലസഗ്പാജേററ്റമീറ്ിംരറസപജില് 

സരഖതപ്ടുത്തുേയുംതെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

 ാദേ ികവിേഗ്ദരുതടയുംവാര്ഡ്  തമമ്പരുതടയും ാന്നിധയത്തില് 

മീറ്ിംഗ്നടത്തിതെദയ്യണ്ടഗ്പവൃത്തിതയകുറിച്്ചത ാഴിലാളികദളാട്പറ

ഞ്ഞുതകാടുക്ാ-റുണ്ട്.. 

13.വിജിലൻ ്  ആൻഡ്  ദമാണിട്റിംഗ്കമ്മറ്ി 

ഓസരാവാര്ഡിതലയുംഗ്പവൃത്തിേള്ക് രുണേരമായരീതിയില് 

നടക്ുന്നുതണ്ടന്നുഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനുംതമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിനറആവശയമായ

നിര്സേശങ്ങള്ക് 

തതാഴിലാളിേള്ക്ക്ുംനിര്വഹണഏജന്സിക്ുംനല്േുന്നതിനുമായിവാര്ഡി

തലതപാതുഗ്പവര്ത്തേതരഉള്ക്തപ്ടുത്തിഒരുവിജിലന്സറ  ആന്ഡറ  

സമാണിട്ടറിംഗ്കമ്മറ്ിഓസരാസാമ്പത്തീേവര്ഷ്വുംഉണ്ടാസക്ണ്ടതാണറ.  

വാര്ഡില് പട്ടിേജാതിപട്ടിേവര്ഗവിഭാരത്തിതലസന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് 

ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമായുംഗ്പസ്തു തേമ്മറ്ിയില് അംരങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ടതാണറ

.  ഓസരാഗ്പവൃത്തിയുംസന്ദര്ശിച്ചുവിലയിരുത്തിസസറ്റ  

ഡയറിയിതലവിജിലന്സറ  ആന്ഡറ  സമാണിട്ടറിംഗ്കമ്മറ്ിറിസപ്ാര്ട്ടില് 

സരഖതപ്ടുതതണ്ടതാണറ. 

കമ്മറ്ിഅംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ശിക്ാറുണ്ട്.. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ് 

തതാഴിലുറപ്റഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങള്ക് 

ഏതതാരാള്ക്ക്ുംസന്ദരറശിക്ാവുന്നതുംഎസ്റ്റിസമറ്റ  

ഉള്ക്പ്തടപരിസശാധിക്വുന്നതുമാണറ.

ഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ളസന്ദര്ശേരുതടഅഭിഗ്പായങ്ങള്ക് സസറ്റ  
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ഡയറിയിതലസന്ദര്ശേേുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്താനുംഅവോശമുണ്ടറ.  

അതുതോണ്ടറതതന്നഎല്ലാഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിലുംസസറ്റഡയറിനിര്ബന്ധ

മായുംസൂക്ഷിക്ണം. 

 ന്ദര്ശകകുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തികണ്ടു 

15.ദറാ ് ഗാര് േിവ ് . 

തതാഴിലുറപ്ുമായിബന്ധതപ്ട്ടഅവോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 

തതാഴിലാളിേള്ക്ക്റഅവസബാധംഉണ്ടാക്ുന്നതിനുംതതാഴിലുറപ്ുമായിബന്ധ

തപ്ട്ടഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ചതെയ്യുന്നതിനുംസവണ്ടിവര്ഷ്ത്തില്  

ഒരുേിവസംനിര്വഹണഏജന്സിതതാഴിലാളിേള്ക്ക്റലാസറ  

സംഘടിപ്ിതക്ണ്ടതാണറ. 

ദറാസ്ഗാര് േിവസ്നടത്താറില്ല.എന്നാണ്ത ാഴിലാളികളില് 

നിന്നുംഅറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

16. ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ് . 

തതാഴിലുറപ്റപദ്ധതിയുതടസുതാരയതഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനായിതതാഴിലുറപ്ി

ല് ഏതറ്ടുത്തുതെയ്യുന്നതപാതുഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആരംഭിക്ുന്നതിനുമുമ്പറ  

ഗ്പാസേശിേഭാഷ്യിലുള്ളപദ്ധതിവിവരങ്ങേറ  അടങ്ങിയസബാര്ഡറ  

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളില് തപാതുജനങ്ങള്ക്ക്റോണാവുന്നരീതിയില് 

നിര്ബന്ധമായുംസ്ഥാപിക്ണം. 

ഗ്പവൃത്തിആരംഭിക്ുന്ന ിനുമുമ്്പ  എസ്റ്റിദമറ്റവിവരങ്ങള് 

അടങ്ങിയ ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ്  

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്ത്സ്ഥാപിക്ാ-  റുണ്ട ് )എന്നാണുപരിദശാധനയില് 

മന ിലാക്ാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായിബന്ധതപ്പട്വിലയിരുത്തലുകള്. 

തതാഴിലുറപ്റപദ്ധതിയില് ഏതറ്ടുക്ുന്നഗ്പവൃത്തിേളുതടഫയലുേളില് 

ഉണ്ടായിരിസക്ണ്ടഗ്പധാനതപ്ട്ട 2 2  സരഖേതളേുറിച്ചവാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് 

സര്ക്ുലറില് േൃതയമായനിര്സേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ദപജ് 

ഒരുഗ്പവൃത്തിയുതടഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തിഫയലിനറതറേവര് 

സപജില് 

ഉള്ക്തക്ാള്ളിക്ന്നതമന്നുംഅതിനായിഗ്പസതയേമാതൃേയുംമാസ്റ്റര് 

സര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.  

പരിസശാധിച്ച .ഫയലുേളില് വാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് 

ഗ്പോരമുള്ളകവര് ദപജ്ോണാന് സാധിച്ചില്ല 

2.തെക്് ലിസ്റ്റ് 
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ഫയലില് 

ഉള്ക്തക്ാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളസരഖേളുതടസപരുംസപജ്നമ്പരുംസരഖതപ്ടുത്തിയതെക്റ 

 ലിസ്റ്ററഫയലില്സൂ ക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ,  

അതിനായിഗ്പസതയേമാതൃേയുംമാസ്റ്റരറസരക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ

.   

പരിസശാധിച്ചഫയലുേളില് വാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് 

ഗ്പോരമുള്ളതെക്ക്ലിസ്റ്റ്ോണാന് സാധി.ച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷന്ലാന്ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്ുന്നഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്ട്ടതുംതഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറസഗ്പാജേററ്ില്മുന്രണനാഗ്േമത്തില് ഉള്ളതുമായിരിക്ണതമന്നുണ്ടറ,

ഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തിതഷ്ല്ഫറ  ഓഫറസഗ്പാജേററ്ില് 

ഉള്ക്തപ്ടുന്നസപജിനറതറസോപ്ിഫയലില് സൂക്ഷിക്ണം . 

പരിസശാധിച്ഫയലുേളില് വാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റരറസരറക്ുലര് 

ഗ്പോരമുള്ളആക്ഷൻ ലാൻ ദകാപ്പിോണാന് സാധിച്ചില്ല. 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

സാധാരണക്ാരായഏതതാരാള്ക്ക്ുംമനസ്സിലാേുന്നരീതിയില് 

ഗ്പാസേശിേഭാഷ്യിലുള്ളഎസ്ടിതമറ്റ  

ഫയലിലുംഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്തുംലഭയമാസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശാധിച്ച. .ഫയലുേളില് വാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് 

ഗ്പോരമുള്ളജനകീയഎ ്റിദമറ്്ദകാപ്പി  െിലത്തില് ോണാന് 

സാധിച്ചില്ല 

5. ാദേ ികാനുമ ി-  

ഓസരാഗ്പവൃത്തിക്ുംഗ്പസതയേംതയ്യാറാക്ുന്നഎസ്റ്റിസമറ്റ  

സാസങ്കതിേവിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്നേമ്മറ്ിപരിസശാധിച്ചറഅംരീോരംലഭിച്ചാല് 

മാഗ്തസമഗ്പവൃത്തിക്റഅനുമതിനല്ോവൂ,  ആയതിനറതറസോപ്ിഫയലില് 

സൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശാേിെഫയലുേളില് വാരറഷ്ിേമാസ്റ്റരറസരറക്ുലര് 

ഗ്പോരമുള്ള ാദേ ികാനുമ ിദകാപ്പിെിലത്തില് ോണാന് 

സാധിച്ചില്ല 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരാഗ്പവൃത്തിക്ുംഗ്പസതയേംതയ്യാറാക്ുന്നഎസ്റ്റിസമറ്റ  

പരിസശാധിച്ചറഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റഭരണസമിതിയുതടഅംരീോരംല

ഭിച്ചാല് മാഗ്തസമഗ്പവൃത്തിക്റഅനുമതിനല്ോവൂ,  

ആയതിനറതറസോപ്ിഫയലില് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 
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പരിസശാധിച്ച .ഫയലുേളില് വാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് 

ഗ്പോരമുള്ളഭരണാനുമ ിദകാപ്പിോണാന് സാധെില 

7.കണവര്ജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

സര്ക്ാരിനറതറഏതതനറേിലുംവേുപ്ുേളുതട(വനംവേുപ്റ,േൃഷ്ിവേുപ്റ,

മൃരസംരക്ഷണവേുപ്റ  . . . )  പദ്ധതിേള്ക് 

തതാഴിലുറപ്റപദ്ധതിസയാതടാപ്ംസംസയാജിച്ചറനടപ്ാക്ുേയാതണങ്കില് 

ആയതിനറതറസരഖേള്ക് ഫയലില് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ചഗ്പവൃത്തികള് 

 ര്ക്ാരിന്തറമദറ്ത േിലുംവകുപ്പുകളുമായി ംദയാജിച്ചുനട

ത്തുന്നഗ്പവൃത്തികള് അല്ലാത്ത ുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള് ഫയലില്  

ബാധകമല്ല.     

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

തതാഴില് 

ആവശയതപ്ട്ടുതോണ്ടവയക്തിരതമാസയാഗ്രൂപ്ാസയാഅസപക്ഷസമര്പ്ിക്ു

ന്നതിനുമാസ്റ്റര് സര്ക്ുലറില് 

ഗ്പസതയേമാതൃേയിലുള്ളഅസപക്ഷാസഫാറംതതാഴിലാളിേള്ക്ക്ക്ലഭയമാക്ാ

ന് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.  ഇതറഗ്പോരംേുറഞ്ഞതറ 1 4  

േിവസംതുടര്ച്ചയായിസജാലിതെയ്യുന്നതിനറഅസപക്ഷനല്സേണ്ടതുണ്ടറ,  

സജാലിആവശയമുള്ളോലയളവിതലതീയ്യതിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തടഇതില്  

സരഖതപ്ടുത്തിനല്േുേയാസണവണ്ടതറ 

പരിസശാധിച്ച .ഫയലുേളില് വാര്ഷ്ിേമാസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് 

ഗ്പോരമുള്ളത ാഴില് അദപക്ഷദകാപ്പിോണാന് സാധി.െില്ല 

9.വര്ക്്  അദലാദക്ഷ്ൻ 

അസപക്ഷലഭിക്ുന്നമുറയറക്റആവശയതപ്ട്ടതീയ്യതിേളില് 

തതന്നതതാഴിലാളിേതളമുന്രണനാഗ്േമത്തിലുള്ളഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുംമസ്റ്റര് 

സറാള്തയ്യാറാക്ുന്നതിനുള്ളനടപടിേള്ക്ക്റശുപാര്ശതെയ്യുേയുംസവണം.  

ഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്റ ഈ ലിസ്റ്റിനറതറഅടിസ്ഥാനത്തില് 

മുന്േൂട്ടിവിവരങ്ങള്ക് നല്േുേയുംസവണം. 

പരിസശാധിച്ചഫയലുേളില് വാരറഷ്ിേമാസ്റ്റര് സരറക്ുലര് 

ഗ്പോരമുള്ളവര്ക്്  അദലാദക്ഷ്ൻ ദഫാംദകാപ്പിോണാനസാധിച്ചില്ല 

10.മസ്റ്റര് ദറാള് 

ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ും പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നിരറസേശിച്ചവരുതട  സപരറ 

വിവരങ്ങള്ക് ഉളറതപ്ടുത്തി സലാക്റ  സഗ്പാഗ്രാം ഓഫീസില് നിന്നുമാണറ  സഗ്പാഗ്രാം 

ഓഫീസര് സാക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര്സറാള്ക് സോപ്ി പഞ്ചായത്തില് 
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എത്തിക്ുന്നതറ. പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നിര്വഹണ ഉസേയാരസ്ഥന് 

സാക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിക്ും െുമതലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ 

മാര്ക്റ മസ്റ്റര് സറാള്ക് സേമാറാവുന്നതാണറ. മസ്റ്റര് സറാളറ ഗ്പോരം അനുവേിച്ച 

തീയ്യതിേളില് മാഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് ഏര്തപ്ട്ടറ  അതാതറ 

േിവസതത്ത ഒപ്ുേള്ക് ഓസരാ തതാഴിലാളിയുതടയും സപരിനു സനതരയുള്ള 

േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്താവൂ. ഓസരാ േിവസവും പണി ആരംഭിക്ുന്നതിനു 

മുമ്പും പണി പൂര്ത്തിയായ സശഷ്വും ഓസരാ ഒപ്ുേള്ക് നിര്ബന്ധമായും 

തതാഴിലാളിേള്ക് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ. സജാലിയില് ഹാജരാവാത്തവരുതട 

േളങ്ങള്ക് സജാലി ആരംഭിസക്ണ്ട സമയം േഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയും തെയ്യണം. ആഴ്ചാവസാനം ഓസരാ 

തതാഴിലാളിയുതടയും ഹാജര് ഗ്പോരമുള്ള തുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അവതര 

സബാധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറാളിതല  അവസാനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ 

വാങ്ങിതക്ണ്ടാതാണറ. തുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറാള്ക് സാക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയാരസ്ഥര്ക്റ 2 േിവസത്തിനേം സേമാസറണ്ടാതാണറ.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

മാസ്റ്റര് സറാളറ സൂക്ഷിക്ാന് െുമതലയുള്ളതറ സമറ്ിനാണറ. മസ്റ്റര് സറാളറ 

പണത്തിനു തുല്ലയമായ സരഖയാണറ ,അതുതോണ്ടുതതന്ന അതില് ഏതതങ്കിലും 

തരത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പാടില്ലാത്തതാണറ. 

പരിസശാധിച്ചമസ്റ്റരറസറാളുേളില് എം.ബുക്റ  നമ്പര് സരഖതപ്ടുത്തിഇല്ല.  

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്് - 

തതാഴിലുറപ്ില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തിതെയ്യുന്നഓസരാഗ്പവൃത്തിയുംആരംഭിക്ുന്നതിനുമുമ്പറതതന്ന

ആവശയമായിവരുന്നഗ്പവൃത്തിേളുതടഗ്പാഥമിേഅളവുേള്ക് 

സാസങ്കതിേവിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമനറററബുക്ില് സരഖതപ്ടുത്തണം,  

തുടര്ന്നറഗ്പവൃത്തിയുതടഓസരാമസ്റ്റര് സറാള്ക് 

ോലാവധിയുംപൂര്ത്തിയാേുന്നമുറയറക്റതെയ്തഗ്പവൃത്തിേളുതടഅളവുേ

ള്ക് സരഖതപ്ടുത്തിഅതറഗ്പോരമുള്ളേൂലിലഭയമാക്ു 

ന്നതിനുള്ളതുടര് നടപടിക്ക്സമര്പ്ിസക്ണ്ടതാണറ ,

സരഖതപ്ടുത്തുന്നഓസരാഅളവുേളുംസാസങ്കതിേവിഭാരത്തിതലതതന്നഉയ

ര്ന്നതസ്തിേയിലുള്ളഉസേയാരസ്ഥര് 

സാക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുംഅതറഗ്പോരംതയ്യാറാക്ുന്നബില്ലുേള്ക് 

പഞ്ചായതസസഗ്േട്ടറി,ഗ്പസിഡണ്ടറഎന്നിവരുതടെുമതലയുള്ളവര് 

സാക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുംതെസയ്യണ്ടതാണറ. 

പരിസശാധിച്ചഎം.ബുക്ുേളില് ഭരണഭാഷ് /ജനേീയഭാഷ്യില് 

വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തിയി ,ട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തിനടന്നസ്ഥലങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ , 

ഓദരാഗ്പവൃത്തികളുംഎവിതടയാണ്തെയ്തിരിക്ുന്ന ്എഗ് അളവി

ല് എന്ന ിനവയക്തമായവിവരങ്ങള് എം.ബുക്ില് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ില്ല .  
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ഇ ്കാരണംശരിയായരീ ിയിലുള്ളപരിദശാധനഗ്പാദയാഗികമല്ലാ

ത്ത ാഹെരയമാണ്.  പഞ്ചായതസസഗ്കട്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട്എന്നിവര് 

ബില്ലുകള്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള് 

 ീയ്യ ിദരഖതപ്പടുത്തിയ ായുംകണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള ീരുമാനം 

തതാഴിലുറപ്ില് 

ഏതറ്ടുത്തുതെയ്യുന്നഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റആവശയമായസാധനസാമഗ്രിേള്ക് 

വാങ്ങുന്നതുമായിബന്ധതപ്ട്ടതീരുമാനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്നതിനുപഞ്ചായത്തറതലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പാേയൂര്തമനററ്റ  

േമ്മറ്ിരൂപീേരിസക്ണ്ടതുണ്ടറ,  സാധനങ്ങള്ക് 

ആവശയമായിവരുന്നഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റഗ്പസ്തു തേമ്മറ്ിനല്േുന്നഅനുമതി

യുതടസോപ്ിഅതാതറഫയലുേളില് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ.സിറ്ിസൺ 

ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡറ  

വാങ്ങുതിനുള്ളതീരുമാനങ്ങളുതടസോപ്ിഉള്ക്പ്തടആവശയമുണ്ടറ. 

ഗ്പസ്തു  ദരഖഫയലില്, ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട്. 

13.പാട്ക്രാര് , മ്മ പഗ് ം, നികു ിര ീ ുകള്. 

തതാഴിലുറപ്റ  

പദ്ധതിഗ്പോരംസവോരയവയക്തിേളുതടഭൂമിപാട്ടത്തിനുഏതറ്ടുത്തറഗ്പവൃ

ത്തിേള്ക് തെയ്യുേയാതണങ്കില്,  സ്ഥലംഉടമേളുമേള്ക്ക്റ  

പാട്ടത്തുേനല്േിസയാ /തജഎല് 

ജിഗ്രൂപ്ുേള്ക്ക്ക്ലഭിക്ുന്നലാഭവിഹിതംനല്േിസയാ /

സൌജനയമാസയാേൃതയമായോലയളവിസലക്റഅവര് 

സ്ഥലംവിട്ടുനല്േുംഎന്നതിസഗ്നഖാമൂലംഉറപ്ുലഭിച്ചാല് 

മാഗ്തതമഗ്പസ്തു തപറമ്പില് തതാഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ളഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

അനുവേിക്ാന് പാടുള്ളൂ.  തജഎല് 

ജിഗ്രൂപ്ുേള്ക്ക്റേൃഷ്ിഗ്പവൃത്തിഉള്ക്പ്തടഏതറ്ടുക്ുസമ്പാള്ക് 

ഗ്പസ്തു തസരഖേള്ക് നിര്ബന്ധമാണറ.  

സവോരയവയക്തിേളുതടസയാതപാതുഭൂമിയിസലാപദ്ധതിനടപ്ാക്ുസമ്പാള്ക്  

ആസ്തിേളുതടേീര്ഘോലസംരക്ഷണംഉറപ്ുവരുതുന്നതിനായിബന്ധതപ്ട്ട

വരുതടസമ്മതപഗ്തം,  നിേുതിരസസീതുേള്ക് എന്നിവഫയലില് 

സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ. 

ഗ്പസ്തു  ദരഖഫയലില്ബാധകമല്ല. 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

ഓസരാമസ്റ്റര് സറാള്ക് 

ഗ്പോരവുംപണിപൂര്ത്തിയാേുന്നമുറയറക്റഗ്പസ്തു തമസ്റ്റര് സറാളില് 

പണിതെയ്തഓസരാതതാഴിലാളിയുതടയുംഗ്പവൃത്തിേിവസങ്ങള്ക്ക്റഅനുസൃ
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തമായസവതനതിനുള്ളലിസ്റ്ററതയ്യാറാസക്ണ്ടതുണ്ടറ.  

അതുസപാതലതതന്നസാധനസാമഗ്രിേള്ക് ഉപസയാരിക്ുേയാതണങ്കില് 

അതിനറതറബില് ഗ്പോരമുള്ളതുേയറക്ുംസവജറ  

ലിസ്റ്ററതയ്യാറാക്ിഗ്പസ്തു തസവജറ  

ലിസ്റ്റിനറതറസോപ്ിഅതാതറഗ്പവൃത്തിഫയലില് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ. 

ഗ്പവൃത്തികളുടമസ്റ്റര്ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ളദവജ്  ലിസ്റ്റുകള് ഫയലില് 

കാണാൻ - ാധിച്ചിട്ുണ്ട ്

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ര്ഓര്ഡര്.  

തയ്യാറാക്ിയസവജറ  ലിസ്റ്ററഗ്പോരംതതാഴിലാളിേള്ക്ക്ും,  സമറ്ീരിയല് 

തവണ്ടരറമാര്ക്ുംഅവരുതടബാങ്കറഅക്ൌണ്ടറ േളിസലക്റപണംഅനുവേിച്ചാ

ല് അതിനുള്ളസരഖയായഫണ്ടറഗ്ടനറസര് ഓര്ഡര് 

സോപ്ിഅതാതറഗ്പവൃത്തിഫയലില് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  -ഗ്പവൃത്തികളുതടഫയലുകളില് 

ഫണ്ട്ഗ്ടന് ര്ഓര്ഡര് ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചി,ട്ില ്

16.മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല ദഫാദട്ാകള് 

തതാഴിലുറപ്ില് 

ഒരുഗ്പവൃത്തിആരംഭിക്ുന്നതിനുമുമ്പുംഗ്പവൃത്തിനടന്നുതോണ്ടിരിക്ു

സമ്പാഴുംപൂര്ത്തിയായസശഷ്വുംഉള്ളഓസരാസഫാസട്ടാേള്ക് 

നിര്ബന്ധമായുംഎടുത്തുസൂക്ഷിക്ുേയുംഫയലില് സോപ്ിേള്ക് 

തവക്ുേയുംസവണം. 

ഓഡിറ്്  തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതടഫയലുകളില് 

മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതലദഫാദട്ാകള്  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

ഓസരാഗ്പവൃത്തിയുംശരിയായരീതിയില് 

പൂര്ത്തീേരിക്ുന്നമുറയറക്റമുഴുവന് 

തെലവുേളുംസരഖതപ്ടുത്തിഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീേരിച്ചുഎന്നറഅനറരീേരി

ച്ചുതോണ്ടുള്ളസാക്ഷയപഗ്തംഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തിയുതടഫയലില് 

സൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ.  

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  -ഗ്പവൃത്തികളുതടഫയലുകളില് 

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ ാക്ഷയപഗ് ം ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

തതാഴിലുറപ്റഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റഏതതങ്കിലുംസാധനഘടേങ്ങള്ക് 

വിലയറക്വാങ്ങിഉപസയാരിക്ുേയാതണങ്കില് ആയതിനറതറവൌച്ചറുേള്ക് 

ബില്ലുേള്ക് എന്നിവഅംരീേരിച്ചുഫയലില് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 
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പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില്  തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള് ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട്

.) 

19.മസ്റ്റര്ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരാമസ്റ്റര് സറാളുംലഭയമാേുന്നമുറയറക്റഗ്പവൃത്തിആരംഭിച്ചതീയ്യതി,  

അവസാനിച്ചതീയ്യതി ,ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്തറനിന്നറപഞ്ചായത്തില് 

തിരിതേലഭിച്ചതീയ്യതി,ഡാറ്എന്ഗ്ടിതെയ്തതീയ്യതി, തസഗ്േട്ടറി ,ഗ്പസിഡനറററ  

എന്നിവര് 

അംരീേരിച്ചറേൂലിക്റഅനുമതിനല്േിയതീയ്യതിഎന്നിവഒപ്ുേള്ക് 

സഹിതംസരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനുസവണ്ടിയുള്ളസ്ലിപറആണിതറ.   

തതാഴിലാളിേള്ക്ക്യഥാസമയം േൂലിലഭയമാക്ുന്നതില് 

വീഴ്ചവന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് 

എവിതടതവച്ചാതണന്നറമനസിലാേുന്നതിനുസാധിക്ുന്നരീതിയിലാണറ  ഈ

 സരഖയിതലവിവരങ്ങള്ക് ഗ്േമീേരിച്ചിട്ടുള്ളതറ. 

മാസ്റ്റര ്ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരംനിര്ദദ്ദശിച്ചിട്ുള്ളഗ്പസ്തു  ദരഖകൃ യമായഒപ്പ്  ,

 ീയ്യ ിദരഖതപ്പടുത്തിഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി-ട്ുണ ്

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദട്ാ. 

B H U V A N  ആപ്ലിസക്ഷ്ന് 

ഉപസയാരിച്ചറഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളുതടഅക്ഷാംശംസരഖാംശം എന്നിവ സരഖ

തപ്ടുത്തിതക്ാണ്ടുള്ള സഫാസട്ടാേള്ക് ഓസരാഗ്പവൃത്തിക്ും ആവശയമാണറ ,  

ഇതിനറതറ സോപ്ി ഫയലില് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതടഫയലുകളില്  

ജിദയാടാതെട്ദഫാദട്ാദകാപ്പികാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമാക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് 

ഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തിയുതടവിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് 

ഉള്ക്തക്ാള്ളുന്ന ഭാരം സോപ്ി എടുത്തു ഫയലില് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതടഫയലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പികാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

22.ക റ്് ഡയറി. 

മാസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്പോരം ഉള്ള 2 2 സരഖേളില് സംസ്ഥാനസര്ക്ാര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന സുഗ്പധാന സരഖയാണറസസറ്റഡയറി.  

പദ്ധതിയുതട സുതാരയത, തതാഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങള്ക്,  

സാമൂഹയ പങ്കാളിത്തം,  പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംരറ,  

തതാഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന്സറ  
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ആന്ഡറ  സമാണിട്ടറിംഗ്കമ്മറ്ിറിസപ്ാര്ട്ടറ ,  സന്ദര്ശേേുറിപ്ുേള്ക് 

തുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനും തതാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന

തസൌേരയങ്ങള്ക് ,സിറ്ിസൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാര്ഡറ   

എന്നിവഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളില് 

ഉറപ്ുവരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധിോരിേസരഖേൂടിയാണറസസ

റ്റഡയറി. 

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളില് ക റ്്ഡയറികാണാൻ  ാധിച്ചു.  

വിവരങ്ങള്  കൃ യമായിദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ുണ്ട ്

രജിസ്റ്ററുകള്  

തതാഴിലുറപ്റഅനുബന്ധവിവരങ്ങള്ക് സൂക്ഷിക്ുന്നതിനറഏഗ്ഴജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചായത്തുേളില് ഉണ്ടാവണതമന്നുനിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില്കാര്ഡ്  രജിസ്റ്റര് . 

തതാഴില് ോര്ഡിനുള്ളഅസപക്ഷ,ോര്ഡറ  അനുവേിച്ചവിവരങ്ങള്ക് 

എന്നിവസരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ളരജിസ്റ്റര് ആണിതറ,  ഗ്പസ്തു തവിവരങ്ങള്ക് 

യഥാസമയംസരഖതപ്ടുത്തിസൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ.  

ഗ്പസ്തു  രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക്ലഭിച്ചു.  പതക്ഷ 1 7 - 1 8വര്ഷ്തത്ത 

മാതഗ് കൃ യമായിരജിസ്റ്റര് ഇല്   ൂക്ഷിച്ച ായികണ്ട  ്

2. ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര് . 

തതാഴിലുറപ്ുമായിബന്ധതപ്ട്ടഗ്രാമസഭേള്ക് ,സയാരങ്ങള്ക് 

തുടങ്ങിയവസരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനവാര്ഡറ  തലത്തില് 

ഗ്പസതയേഗ്രാമസഭാരജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ. 

ഗ്പസ്തു  രജിസ്റ്റര്പരിദശാധനയ്ക്ക്ലഭിച്ചു. 2, വാര്ഡിന്തറലഭിച്ചില്ല 

3. ത ാഴിലഅ്ദപക്ഷാരജിസ്റ്റര്  

തതാഴില് 

ആവശയതപ്ട്ടുലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളും അതുഗ്പോരംഅവ

ര്തക്ക്താഴില് അനുവേിച്ചതിനറതറവിവരങ്ങളുംഗ്പസ്തു തരജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുത്തിതവസക്ണ്ടതാണറ 

ഗ്പസ്തു  രജിസ്റ്റര്പരിദശാധനയ്ക്ക്ലഭിച്ചു.  

4. ഗ്പവൃത്തിരജിസ്റ്റര് . 

തതാഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലാക്ുന്നഗ്പവൃത്തിേളുതടവിവരങ്ങള്ക് 

യഥാസമയംഗ്പസ്തു തരജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുതതണ്ടാതാണറ. 
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ഓഡിറ്്  കാലയളവിതലവിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയഗ്പസ്തു  രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്ക്ലഭിച്ചു.  

5. ആസ്തിരജിസ്റ്റര്  

തതാഴിലുറപ്റപദ്ധതിയിലൂതടസൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ളആസ്തിേള്ക് 

സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതടസവഭാവം,

നിലനിര്ത്തുന്നോലയളവറതുടങ്ങിയവഗ്പസ്തു തരജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുതതണ്ടാതാണറ. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതലവിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയഗ്പസ്തു  രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്ക്ലഭിച്ചു.  

6. പരാ ിരജിസ്റ്റര് . 

തതാഴിലുറപ്റപദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്ട്ടഏതുപരാതിയുംവാക്ാസലാ,

സരഖാമൂലസമാലഭിക്ുേയാതണങ്കില് 

നിര്വഹണഏജന്സിപരാതിരജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുത്തുേയുംനിര്ബന്ധമായുംസേപ്റ്ുരസീതറപരാതിക്ാരന്നല്േുേ

യുംസവണം .  പരാതിയുതടതുടര്നടപടിേളുംേൃതയമായിരജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുതതണ്ടറതാണറ.ഓസരാസാമ്പത്തിേവര്ഷ്വുംരജിസ്റ്റര് 

സലാസറതെയ്തുസറഗ്േട്ടരിസാക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുംതുടര് 

ോലയളവിസലക്റഅംരീേരിക്ുേയുംസവണ്ടതാണറ. 

ഗ്പസ്തു  രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്ക്ലഭിച്ചു.  

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് . 

തതാഴിലുറപ്ില് 

ഏതറ്ടുക്ുന്നഗ്പവൃത്തിേളുതടഭാരമായിവരുന്നസാധനസാമഗ്രിേളുതടവാ

ങ്ങല് തീരുമാനം,ഉപസയാരം,നീക്ിയിരിപ്റ,തെലവുേള്ക് 

എന്നിവസംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുംഗ്പസ്തു തരജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ടതാണറ. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതലവിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയഗ്പസ്തു  രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്ക്ലഭിച്ചു.  

ആക്ഷനലൻ  

2 0 1 8 - 1 9   ാമ്പത്തീകവര്ഷ്തത്തഗ്പവൃത്തികളുതടആക്ഷന്ലാൻ 

പരിദശാധനയ്ക്ക്ലഭി-ച്ചു 

ഓഡിറ്്  തെയ്തഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷൻ ലാനില് ഗ്പസ്തു  വാര്ഡില് 

ഉള്തപ്പട് ാണ ്

നിരറസേശങ്ങള്ക്. 
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● തതാഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പാസേശിേ 

ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്ിസൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബാരറഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥാപിസക്ണ്ടതാണറ. 

● ഗ്പാസേശിേ ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്ണം. 

● മാസ്റ്റര്സരറക്ുലര് ഗ്പോരം നിരറസേശിക്ുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ. 

● രജിസ്റ്ററുേള്ക് ോലാനുസൃതമായി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

സൂക്ഷിസക്ണ്ടതാണറ. 

● മാസ്റ്റര് സരറക്ുലര് ഗ്പോരമുള്ള തതാഴില് അസപക്ഷാ സഫാറം തസൌജനയമായി 

തതാഴിലാളിേളറക്റ ലഭയമാക്ണം. 

● തതാഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േീര്ഘോല 

നിലനിലറപ്ിനറ  ആവശയമായ സാസങ്കതിേ നിരറസേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളിേളറക്റ 

ഓവരറസീയരറമാര് നലറസേണ്ടതും പാലിക്ുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ടതുമാണറ. 

● മസ്റ്റര് സറാളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്ിനറതറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ടതാണറ. 

● മസ്റ്റര് സറാളിലും മറ്ു തതാഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലും  ഉസേയാരസ്ഥര് 

സാക്ഷയതപ്ടുത്തുേയും  തീയ്യതി  സരഖതപ്ടുത്തുേയും  തെസയ്യണ്ടതാണറ. 

● തതാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് സംവിധാനങ്ങള്ക്  തണല് 

സൌേരയം,സുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്താന് നിരവഹണ  

ഏജനറസി ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

● എം.ബുക്ില് ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയും തെയ്ത സ്ഥലവും അളവുേളും 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ടതാണറ.  

● പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംരറ േൃതയമായി നടസത്തണ്ടതാണറ. 

തതാഴിലാളിേളുതട േടമേള്ക്. 

⮚ തതാഴിലിടങ്ങളില് സമയേൃതയത പാലിക്ുേ. 

⮚ സഗ്പാജേററ്റ  മീറ്ിംരറ, തതാഴിലുറപ്റ ഗ്രാമസഭേള്ക്,സസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്രാമസഭേള്ക് 

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്ുേ. 

⮚ ഏലറപ്ിക്ുന്ന സജാലിേള്ക് േൃതയതസയാതട പൂരറത്തീേരിക്ുേ. 

⮚ േിവസവും തതാഴില് ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പും പണി പൂര്ത്തിയായസശഷ്വും മസ്റ്റര് 

സറാളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ,തുടങ്ങിയവ.. 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദമലുള്ള െര്ച്ചയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് ഗ്ഗാമ ഭ െുവതട പറയുന്ന 

 ീരുമാനങ്ങള് കകതക്ാണ്ടു. 

 

1)ത ൊഴിൽ കൊർഡ് സൗജന്യമൊയി ലഭ്യമൊക്കൊൻ  ീരുമൊന്ിച്ചു.  

2)ഫ്രണ്ട് ഓരീസിൽ മൊഫ് മമ ത ൊഴിലിന്ുള്ള അമേക്ഷ 

സവീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്  ീരുമൊന്മൊയി  

3) ണൽ സൗകരയം  സൗജന്യമൊയി ലഭ്യമൊക്കൊൻ  ീരുമൊന്മൊയി.  

4)സുരക്ഷ സൊമഫ്രികൾ സൗജന്യമൊയി ലഭ്യക്കൊൻ  ീരുമൊന്മൊയി.  

5)സിറ്റിസൺ ഇൻരർമമഷൻ മ ൊർഡ്  ഫ്േവൃത്തിയുതെ  ുെക്കത്തിൽ  തന്ന 

കഴിയുന്ന ും സ്ഥൊേിക്കൊൻ ഫ്രമിക്കും എന്ന്  ീരുമൊന്മൊയി.  

6)മൊസ്മഫ്െൊളിന്്തെ മകൊളം കുെച്ചുകൂെി വലു ൊക്കൊൻ ഫ്രമിക്കൊം എന്ന് 

 ീരുമൊന്മൊയി 


