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2005  പ്തീംബര്5ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ് ഗ്ഗാമീണ് തതാഴിലുറപ്പ്്
നിയമംഅടിസ്ഥോനമോക്കിയോണ് മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ തതോഴിലുറപ്പറ പദ്ധതി 
ഭോരതത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്പിലോക്കി വരുന്നത്.ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയിതല കുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 
100 േിവ ീം അവിേഗ്ദ്ദ്ധ കോയിക തതോഴില് ഉറപ്പു നല്കുകയുീം,അതിലൂതട ഗ്ഗോമ ണ ജനതയുതട 
ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂകരണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ത ൌകരയ വിക നീം, പരിസ്ഥിതി 
 ീംരക്ഷണീം, സ്തഗ്ത  ശോക്ത കരണീംഎന്നിവ ലക്ഷയീം തവക്കുന്നു. 

തതോഴിലുറപ്പറ  പദ്ധതി ഗ്പകോരീം നടപ്പിലോക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തികളുീം  6 മോ  
കോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യൽ് ഓഡിറ്്് അഥവോ  ോമൂഹയ പരിസശോധന 
നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ തതോഴിലുറപ്പറ നിയമത്തിതല 17(2)-വകുപ്പില് 
നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു.പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്  ുതോരയതയുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം 
ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി  തമച്ചതപ്പട്ട ര തിയില് നടപ്പിലോക്കുകയോണ് ലക്ഷ്യീം. നടപ്പിലോക്കിയ 
ഓസരോഗ്പവൃത്തികളുീം,പദ്ധതി നിര്വഹണവുീം,തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട അവകോശങ്ങളുീം 
 ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുകയുീം ഇതിന്തറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ  റിസപ്പോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്കുകയുീം തെയ്യുന്നു, തുടര്ന്നറ ഗ്പസതയക ഗ്ഗോമ ഭ വിളിച്ചു സെര്ത്തറ   
ഓഡിറ്റ റിസപ്പോര്ട്ടറ അവതരിപ്പിക്കുകയുീംറിസപ്പോര്ട്ടിസേല്െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധതി 
തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന്ആവശയമോയ തുടര്നടപടികള്ക് നിര്സേശിക്കുകയുീം നടപ്പിലോക്കുകയുീം 
തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

വോര്ഡിതല 2018-19  ോമ്പത്ത ക വര്ഷ്ത്തിതല ഒക്സടോബര് മുതല് മോര്ച്ചറ വതരയുള്ള 
കോലയളവില് നടപ്പിലോക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളുീം പദ്ധതി നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട 
ഇടതപടലുകളുമോണ് സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിതെ ഭോഗമോയി 
പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, 

വോര്ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്പിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക്  ന്ദര്ശിച്ചറ 
വിലയിരുത്തല്,പദ്ധതി ഗുണസഭോക്തോക്കള്ക്, വോര്ഡിതല വിവിധ സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് 
തതോഴിലുറപ്പറതതോഴിലോളികള്ക്എന്നിവരുമോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണ് 
സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  കരട് റിസപ്പോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

ഗ്പസ്തതുതറിസപ്പോര്ട്ടറഗ്ഗോമ ഭയുതട െര്ച്ചയ്ക്കുീം അീംഗ കോരത്തിനുമോയി  മര്പ്പിക്കുന്നു. 

പാപ്പിനിദേരി്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് 

രൂപീകൃതമായ്വര്ടഷ്ം 1937 

ജിലല കണ്ണൂര്ട 

ദലാക്്് കണ്ണൂര്ട 

താലൂക്്് കണ്ണൂര്ട 

വിലലജ് പാപ്പിനിദേരി 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം അഴിദക്ാട് 

പാര്ടലിതമന്റ്്മണ്ഡലം കണ്ണൂര്ട 

വാര്ടഡുകളുതട്എണ്ണം 20 

വിസ്തീര്ടണം 14.89്ച്.കി്.മി 
ആതക്ജന ംഖയ 35134 

സ്ഗ്തീകള് 19146 

പുരുഷ്ന്മാര്ട 15988 

എസ്് ി്കുടുംബങ്ങള് 3025 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്്ഗ്പഗ്കിയ  
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രീതിശാസ്ഗ്തം 

പശ്ചാത്തലം്്ഒരുക്ൽ്. 

സലോക്കറ  തലത്തിലുീം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തറ തലത്തിലുീം പദ്ധതി നിര്വഹണ  ഉസേയോഗസ്ഥനോയ 
സലോക്കറ  ഓഫ  ര്,  പഞ്ചോയത്തറ  ത ഗ്കട്ടറി,  മറ്ു നിര്വഹണ  ഉസേയോഗസ്ഥര്തുടങ്ങിയവരുമോയി 
സലോക്കറ  റിസ ോര്സ്ത സപഴ് ന് നടത്തിയ കൂടിയോസലോെനയില്ഉരുതിരിഞ്ഞതനു രിച്ചറ തുടര് 
ഗ്പഗ്കിയകള്ക്ആ ൂഗ്തണീം  തെയ്യുകയുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ ഗ്ഗോമ ഭ ത യതി നിശ്ചയിക്കുകയുീം  
തെയ്യുന്നു . 

 യൽ്പരിദശാധന 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ ആരീംഭിച്ചിരിക്കുന്നത യതിക്കറ മുന്പുള്ള 
ആറുമോ ക്കോലയളവില്വോര്ഡിതല ഗ്പവര്ത്തി ഫയലുകല്, രജിസ്റ്ററുകള്ക്,  അസതോതടോപ്പീം 
അനുബന്ധസരഖകളുീം    ൂക്ഷറമ പരിസശോധന  നടത്തുന്നു . 

ഗ്പവര്ടത്തി്്സ്ഥല ന്ദര്ടശനം,്നിരീക്ഷണം 
ഓസരോ  ഗ്പവര്ത്തിയുീം   എസ്റ്റിസമറ്ില്  ഗ്പതിപോതിക്കുന്ന അളവിലുീം ഗുണത്തിലുീം  

നടപ്പിലോക്കിയിട്ടുസണ്ടോ  എന്നുീം ആ ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ഗുണഫലത്തിതെ  വയോപ്തി   
തിട്ടതപ്പടുത്തുകയുീം ഗ്പസ്തതുത തതോഴിലിടങ്ങളില് തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ  ലഭിസക്കണ്ട  അവകോശ  
ആനുകൂലയങ്ങള്ക്  ലഭിച്ചിട്ടുസണ്ടോ  എന്നുീം  ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലപരിസശോധനയിലൂതട  ലക്ഷയീം  
തവക്കുന്നു  

 
വീടുവീടാന്തരം്്ഉള്ള്വിവരദശഖരണം . 

പദ്ധതി ഗുണസഭോക്തോക്കളുതട വ ടുകളില് തെന്നറ സനരിട്ടറ പദ്ധതിയുതട   മോഹരിക്കുന്നു 
.തതളിവ് സശഖരണീം.ഫയല്  പരിസശോധന,ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥല  പരിസശോധന,  വ ട് വ ടോന്തരീം ഉള്ള 
വിവരസശഖരണീം തുടങ്ങിയ  ഗ്പഗ്കിയയിലൂതടയുള്ള കതണ്ടത്തലുകളുതട  വസ്തതുനിഷ്ടമോയ 
തതളിവ് സശഖരണീം  നടത്തുന്നു. 

 
 ാമൂഹയ്ദബാധവൽക്രണം് 

 ോമൂഹയ ഇടതപടലുകളിലൂതട പദ്ധതി വിജയീംഉറപ്പുവരുത്തി 
തപൌരോവസബോധീംഉയര്ത്തുകയുീംസ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ ഗ്പഗ്കിയ 
വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്ആവശയമോയസബോധവല്ക്കരണീം നടത്തുന്നു. 

 ോമൂഹിക പരിസശോധനയിലൂതട കതണ്ടത്തിയ നിഗമനങ്ങളുീം,നിര്സേശങ്ങളുീം 
സ ോഷ്യല്ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭയില് െര്ച്ച തെയ്തു അീംഗ കോരീം നടത്തുന്നതിനോവശയമോയ  
റിസപ്പോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്കുന്നു . 

ദ ാഷ്യൽ്്ഓഡിറ്്്്്ഗ്ഗാമ ഭ . 

പശ്ചോത്തലീം ഒരുക്കല്  െര്ച്ചയില്  നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ട   േിനത്തില്   ൌകരയഗ്പേമോയ   
സ്ഥലത്തറ ഗ്ഗോമ ഭ  സെര്ന്നറ  കരട്  റിസപ്പോര്ട്ടറ  അവതരണവുീം  െര്ച്ചയുീം  
,നിര്സേശങ്ങളുീം,തിരുത്തല് ഗ്പഗ്കിയയുീം,അീംഗ കോരീം,സനടിതയടുക്കുകയുീം തുടര്നടപടികളുീം  
കകതക്കോള്ളുന്നു. 

 

തതാഴിലുറപ്പ്്അടിസ്ഥാന്വിവരങ്ങള്്2018-19 
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 പോപ്പിനിസേരി പഞ്ചോയത്തറ  വോര്ഡസമോസറോന്നുമ്മല്  

ആതക തതോഴില് കോര്ഡുകള്ക് 2051 112 

ആതക ആക്റ് വ് തതോഴിലോളികള്ക്  953 28 

SCതതോഴിലോളികള്ക് 378 35 

ST തതോഴിലോളികള്ക് ഇലല ഇലല 
 

ഓഡിറ്്്്തചയ്ത്ഗ്പവൃത്തികള്. 

1.(WC/309553)നീര്ടത്തട്വിക നവുമായി്ബന്ധതപ്പ്്്മണ്ണ്്ജല് ംരക്ഷണ്ഗ്പവര്ടത്തികള് 

2. (IF/327114) ഭവന നിര്ടമാണ പദ്ധതികള് ഗ്പകാരം ഏതറ്ടുക്ാവുന്ന അവിദ്ഗധ കായിക 

ഗ്പവൃത്തികള് (ന ീമ എം.എ) 

3. (WC/309552)നീര്ടത്തട്വിക നവുമായി്ബന്ധതപ്പ്്്മണ്ണ്്ജല് ംരക്ഷണ്ഗ്പവര്ടത്തികള് 

ഗ്പവര്ടത്തിതയ്് ംബന്ധിച്ച് 

ഗ്പവര്ടത്തിയുതട ദപര് എം 
ബുക്്് 
നമ്പര്ട 

മസ്റ്റര്ട്ദറാള്്നമ്പര്ട എസ്റ്റിദമ
റ്്്തുക 

തതാ
ഴിൽ്
േിന
ങ്ങള് 

 ാധ
ന 

ഘട
കം 

തചലവാ
യ്തുക 

(WC/309553) 

നീര്ടത്തട്
വിക നവുമായി്
ബന്ധതപ്പ്്്മണ്ണ്്ജല്
 ംരക്ഷണ്ഗ്പവര്ടത്തികള് 

 

144/18-

19 

1110,1111,1112,1170,1171

, 

1172,1173,1433,1434,1435

, 

1528,1529,1530,1531,1639

, 

1640,1641,1642,1755,1756

, 

1757,1846,1847,1848,1982

, 

1983,1984, 

2,75,500 968 3872 2,66,200 

(IF/327114) ഭവന നിര്ടമാണ 

പദ്ധതികള് ഗ്പകാരം 
ഏതറ്ടുക്ാവുന്ന 

അവിദ്ഗധ കായിക 

ഗ്പവൃത്തികള് (ന ീമ ) 

70/18-19 1148,1149,1150,1936,1937

, 

2685,2771,2772,2770 

24,390 90 - 24,390 

(WC/309552)നീര്ടത്തട്
വിക നവുമായി്
ബന്ധതപ്പ്്്മണ്ണ്്ജല്
 ംരക്ഷണ്ഗ്പവര്ടത്തികള് 

71/18-19 2071,2072,2164,2165,2166

, 

2263,2264,2265,2342,2343

, 

2344,2407,2408,2464,2465

, 

2466,2588,2589,2680,2681

, 

2682,2749,2750,2849,2850

, 

2884,2885,2963,2964 

 

3,34,840 1149 4596 3,15,975 
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അളവുകള്് ംബന്ധിച്ച്:- 

ഗ്പവര്ടത്തിയുതട്ദപര് എസ്റ്റിദമറ്്്ഗ്പകാരം എം.ബുക്്്്ഗ്പകാരം ദ ാഷ്യൽ്
ഓഡിറ്്് 
്ഗ്പകാരം് 

(WC/309553)നീര്ടത്തട്
വിക നവുമായി്
ബന്ധതപ്പ്്്മണ്ണ്്ജല്
 ംരക്ഷണ്
ഗ്പവര്ടത്തികള് 

ഗ്പവര്ടത്തി്സ്ഥലം്ഒരുക്ൽ്് 
13650.0000sqm@2.35/sqm=3

2077.50 

ഭൂമി്ഒരുക്ൽ് 
1389.6200cum@169.38/cum 

=235373.8 

ഗ്പവര്ടത്തി്സ്ഥലം്
ഒരുക്ൽ്് 
13387.00sqm@2.35/sqm=31

459.45 

ഭൂമി്ഒരുക്ൽ് 
1379.8500cum@169.38/cum 

=233718.99 

തടം്
നികന്നതിനാൽ 

്അളവ്്
 ാധയമലല് 

നീര്ടത്തട്
വിക നവുമായി്
ബന്ധതപ്പ്്്മണ്ണ്്ജല്
 ംരക്ഷണ്
ഗ്പവര്ടത്തികള് 

ഗ്പവര്ടത്തി്സ്ഥലം്ഒരുക്ൽ്് 
15300.0000sqm@2.35/sqm=3

5955.00 

ഭൂമി്ഒരുക്ൽ് 
17111.38cum@169.38/cum 

=289873.54 

ഗ്പവര്ടത്തി്സ്ഥലം്
ഒരുക്ൽ്് 
15300.0000sqm@2.35/sqm=

35955.00 

ഭൂമി്ഒരുക്ൽ് 
17111.38cum@169.38/cum 

=289873.54 

 

തടം്
നികന്നതിനാൽ 

്അളവ്്
 ാധയമലല 

 

ഗ്പവര്ടത്തി്ആവിശയതപ്പ്്ഭൂവുടമകളുതട്വിവരങ്ങള് 

ഗ്കമനമ്പ
ര്ട് 

ഭൂവുടമയുതട്ദപര്് അദപക്ഷ്
ഗ്പകാരമുള്ള്
സ്ഥലം് 

അദപക്ഷ്
ഗ്പകാരമുള്ള്
തതങ്ങ്് 

കതണ്ത്തിയ്
തതങ്ങ്് 

റിമാര്ടസസ്് 
 

 

1 നിധിൻ് 9ത ന്റ്  6 6 തതങ്ങിതന്റ്
തടം് 

2 പി തക  ദരാജിനി  35ത ന്റ്  20 20 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

3 ഗീത് - 10 10 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

4 ലീന 22 ത ന്റ് 25 25 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

 

5 

പദ്മാവതി് 60ത ന്റ് 25 25 ഭൂമി്
ഒരുക്ൽ 

6 ഗ്പീത.  ി  - 20 20 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

7  ഉഷ് .ടി  22.50 ത ന്റ് 20 20 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

8 ഉമാദേവി  20 ത ന്റ് 7 7 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

9 പുരുദഷ്ാത്തമൻ .പി  - 
 

10 10 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

10 ഒ വി ഉഷ്  0.1335, 0.2853 80 80 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

11  ന്ധയ. തക എം  21.50ത ന്റ്  10 10 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

mailto:cum@169.38/cum
mailto:cum@169.38/cum
mailto:cum@169.38/cum
mailto:cum@169.38/cum
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12 എൻ. പി ഉേയഭാനു  18ത ന്റ്  8 8 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

13 തമ്പാൻ് 12ത ന്റ്് 15 15 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

14 ദപാള്മുകുന്ദൻ് 1ഏക്ര്ട  45 45 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

15  ുജയ് 14ത ന്റ് 6 6 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

16  ജീന് 17.50ത ന്റ്  20 25 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

17 ജാനകി് 19.01, 31.97 75 75 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

18 നാരായണൻ് 68 ത ന്റ്  20 20 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

19 പി്തക്രദമശൻ് 24ത ന്റ് 14 14 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

20 ഗ്പമീള പി എം  24ത ന്റ്  10 10 ഭൂമി്
ഒരുക്ൽ് 

21 ദപാള്യദശാേ് 12 ത ന്റ്, 60 

ത ന്റ് 
25 25 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
22 ചഗ്ന്ദമതി്. പി് - 20 20 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
23 കലയാണി് 48ത ന്റ്  50 38 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
24 ആയിഷ്്തക്പി് 50 ത ന്റ് 13 13 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
25 നാണി്പി്പി് 20.50ത ന്റ്  5 5 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
26  തീശൻ്തക് 23ത ന്റ്  - - തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
27 അനൂപ്് 28 ത ന്റ് 20 20 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
28 ശാന്ത തക  14 ത ന്റ്  8 8 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
29 ദശാഭ  21ത ന്റ്  25 25 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
30 ഗ്പീയ്.  ി് 48.50 ത ന്റ്  35 35 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
31 പി്.ഹരീഗ്ന്ദൻ് 22 ത ന്റ് 22 22 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
32  ുധീര്ട്കുമാര്ട് 31ത ന്റ്  15 15 തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
33 ഗീത് ി് 12.95 30 30 തതങ്ങിതന്റ്

തടം് 
34 ദേവി്എം് 12.35 20 20 ഭൂമി്

ഒരുക്ൽ് 
35 മാലതി്.പി് 13.35 - - തതങ്ങിതന്റ്

തടം 
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36 കേീജ. തക്പി് 01158 35 34 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

37 റിഷ്ാന. എ് 
 

8ത ന്റ്  34 34 ഭൂമി്
ഒരുക്ൽ് 

38 ദേവകി് 0.28.43 7 7 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

39 നാരായണി് 40ത ന്റ്  98 98 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

40 ന ീമ് 20ത ന്റ്  25 25 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

41 ഗ്പജാത്എൻ് - 15 15 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

42 ചഗ്ന്ദമതി് 25 ത ന്റ് 15 15 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

43  ദപാള്ചഗ്ന്ദമതി് 23 ത ന്റ് 15 10 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

44 രാമകൃഷ്ണൻ് 19.50 - - തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

45 ദപാള്നാരായണി് 0839 - - തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

46  ുഹറ് ി. പി് 7 ത ന്റ് 5 4 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

47  ൗ ിയ് - - - തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

48  റീന് 5 ത ന്റ് - - തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

49  ുജാത. പി് 4.86 15 9 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

50 യദശാേ്പി് 40 ത ന്റ് 10 10 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

51 ഗീത്പി്തക് 30 ത ന്റ് 20 20 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

52 ബിന്ദു് 5 ത ന്റ് 15 13 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

53 ദഗാപാലൻ്നമ്പയാര്ട് 40 ത ന്റ് 26 20 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

54  ുദരഷ്് 12.65 25 17 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

55 ദശാഭന് 18 ത ന്റ് 30 30 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

56 പി്നാരായൺ് 17.50 ത ന്റ് - - തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

57 ശാന്ത് 05.50 15 7 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

58 ടി്പി്കമലാക്ഷി് 5 ത ന്റ് 5 5 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

59 ജയമിനി് 80 ത ന്റ് 60 65 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 
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60 ഗീത. എം് - 20 20 തതങ്ങിതന്റ്
തടം 

 

അവകാശാധിഷ്ടിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. തതോഴില് കോര്ഡുമോയി ബന്ധതപ്പട്ടവ; 

തതോഴില് കോര്ഡ ഒരു ആധികോരിക സരഖയോണ്. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 
തതോഴിലുറപ്പറ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പകോരീം തതോഴില് കോര്ഡിന് അസപക്ഷ നല്കുന്ന 
കുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനകീം തികച്ചുീം ത ൌജനയമോയി തതോഴില് കോര്ഡ 
ലഭയമോക്കണതമന്നറ അനുശോ ിക്കുന്നു. കൂടോതത കൃതയമോയ ഇടസവളകളില് കോര്ഡ  ൌജനയമോയി 
പുതുക്കി നല്സകണ്ടതുമോണ്.തതോഴിലുറപ്പറ നിയമഗ്പകോരീം തതോഴില് കോര്ഡ കകവശീം 
തവക്കോനുള്ള അധികോരീം ഉടമകള്ക്ക്കറ മോഗ്തമോണ്, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ 
സമറ്ുമോസരോമറ്ുള്ളവസരോ കകവശീം തവക്കുവോന് പോടുള്ളതലല. 
വാര്ടഡിതല് തതാഴിലാളികള്ക്്് പുതിയ് കാര്ടഡ്് ലഭിച്ചി്ിലല് .് പഴയ് കാര്ടഡാണ്് സകവശം്
ഉള്ളത്.അതിൽ് ദ ാദ്ാ് അടക്ം് ത ൗജനയമായി് ലഭിച്ചതാണ്.തതാഴിലാളികള്് തതാഴിൽ് കാര്ടഡ്്
 വന്തം്സകവശം് ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്്് .തതാഴിൽ്കാര്ടഡിൽ്ഗ്പവൃത്തിയുമായി്ബന്ധതപ്പ്്വിവരങ്ങള്്
ദമറ്്്കൃതയമായി്ദചര്ടക്ാറുണ്്. 

2. തതാഴിൽ്അദപക്ഷ് ംബന്ധിച്ച്; 
തതോഴില് കോര്ഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ദ്ധ കോയിക തതോഴില് തെയ്യോന് തയ്യോറുള്ള  ഏതതോരു 

കുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിക വര്ഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ്ധ കോയിക തതോഴിലിന് 
അവകോശമുണ്ടറ, തതോഴില് ആവശയതപ്പട്ടറ  അസപക്ഷ നല്കിയോല് കകപ്പറ്ു രശ ത് നല്കുകയുീം 
15 േിവ ത്തിനകീം തതോഴില്  ലഭയമോക്കണതമന്നുീം നിയമത്തില്ഗ്പതിപോേിക്കുന്നു. 
വാര്ടഡിതല്തതാഴിലാളികള്്ഗ്ഗൂപ്പ്്ആയാണ്്അദപക്ഷ്നൽകാറുള്ളത്്അദപക്ഷകള്്ഗ് ണ്്്്ഓ ീ ിൽ്
നൽകി്സകപ്പറ്ു്ര ീത്്വാങ്ങിക്ാറുണ്്. 

3. തതാഴിൽ്അനുവേിച്ചത്് ംബന്ധിച്ച്; 

തതോഴിലുറപ്പറ നിയമഗ്പകോരീം തതോഴില് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനകീം 
തതോഴില് ലഭയമോക്കനതമന്നുണ്ടറ. വോര്ഡിതല തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ തതോഴില് ആവശയമുള്ള 
 മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ  മര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനകീം തതോഴില് 
അനുവേിതക്കണ്ടതുണ്ടറ.  

വാര്ടഡിതല്തതാഴിലാളികള്ക്്്അദപക്ഷനല്കി്15 േിവ ത്തിനകം്തതാഴിൽ്ലഭിക്ാറുണ്്്എന്നാണ്്
തതാഴിലാളികളിൽ്നിന്നും്ലഭിച്ച്വിവരം 

4. തതാഴിലിലലായ്മ്ദവതനം; 

തതോഴില് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനകീം തതോഴില് ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷീം 
തതോഴിലിലലോയ്മ സവതനീം ലഭിക്കോന് അവകോശമുണ്ടറ.തതോഴില് ആവശയതപ്പട്ട ത യ്യതി മുതല് 
ആേയതത്ത 30 േിവ ീം കൂലിയുതട 25% ( 271കൂലിഗ്പകോരീം 67 രൂപ 75 കപ ) തുകയുീം തുടര്ന്നറ 
100 േിവ  തതോഴില്പൂര്ത്തിയോകുന്നത് വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് കൂലിയുതട 50%( 

271കൂലിഗ്പകോരീം 135 രൂപ 5 കപ ) തുകയുീംതതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

വാര്ടഡിതല്തതാഴിലാളികള്ക്്്തതാഴിലിലലായ്മ്ദവതനം്ലഭിദക്ണ്് ാഹചരയം്ഉണ്ായി്ിലല 

5. തഷ്ൽ്്ഓ്്ദഗ്പാജസറ്്്്് ംബന്ധിച്ച്; 
വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് കതണ്ടത്തുന്നതിന് തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ 
അവകോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്കൂട്ടതല െര്ച്ചയിലൂതട കതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയില് 



9 
 

അീംഗ കോരീം സനടുകയുീം തതോഴിലുറപ്പില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനന്കില് നിര്വഹണ 
ഏജന് ി ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തികള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്കമത്തില് തഷ്ല്് ഓ് സഗ്പോജക്റ്ില് 
ഉള്ക്തപ്പടുസത്തണ്ടതോണ്. 

 
ഗ്പവൃത്തികതണ്ത്തുന്നതിൽതതാഴിലാളികള്പങ്കാളികളാവാറുണ്്. 
 

6. യാഗ്താ്തചലവ്് ംബന്ധിച്ച്; 
തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ തോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 കിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവില് തതോഴില് 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തതുത പരിധിക്കു പുറത്തു  തതോഴില് തെസയ്യണ്ട 
 ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുകയോതണങ്കില് യോതോ ബത്തയോയി കൂലിയുതട 10% തുക നിലവിതല കൂലി 
ഗ്പകോരീം  27 രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലുീം 
കതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് പൂര്ത്ത കരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ്തസമ വോര്ഡിന് പുറത്തു 
തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. 

 

വാര്ടഡിതല്തതാഴിലാളികള്ക്്്യാഗ്താ്തചലവ്്ലഭിദക്ണ്് ാഹചരയം്ഉണ്ായി്ിലല. 
 

7. ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലതത്ത്ത ൗകരയങ്ങള്് ംബന്ധിച്ച്; 
തതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ 

 ീംവിധോനങ്ങള്ക്,വിഗ്ശമ  മയതത്ത തണല്  ൌകരയീം,കുടിതവള്ളീം, അപകട  ോധയതയുള്ള 
ഗ്പവൃത്തികളില് ഏര്തപ്പടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗികള്ക് എന്നിവ തതോഴിലുറപ്പു നിയമഗ്പകോരീം 
നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ  ൌജനയമോയി ലഭയമോസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 
ഗ്പഥമ്ശുഗ്ശൂഷ്്കിറ്്്്് ൗജനയമായി്ലഭിച്ചി്ുണ്്. 
തണൽ്ത ൗകരയം് ൗജനയമായി്ലഭിച്ചി്ുണ്്. 
കുടിതവള്ള്ത ൗകരയം് ൗജനയമായി്ലഭിച്ചി്ുണ്്.. 
 ുരക്ഷാ്ഉപകരണങ്ങള്് ൗജനയമായി്ലഭിച്ചി്ിലല. 
 

8. ദവതനം്ലഭയമാക്ുന്നത്് ംബന്ധിച്ച്; 
തതോഴിലുറപ്പറ നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ്3(2)ഗ്പകോരീം മസ്റ്റര് സറോള് കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 15 

േിവ ത്തിനകീം തതോഴിലോളികളുതട എതക്കൌണ്ടില് കൂലി ലഭിക്കുവോന് അവകോശമുണ്ടറ. 
വാര്ടഡിതല്തതാഴിലാളികള്ക്്്ഗ്പസ്തുത്കാലയളവിൽ്കൂലി്ലഭിക്ാറുണ്്്എന്നാണു്
തതാഴിലാളികള്്പറഞ്ഞത്. 

 

9. പരാതി്പരിഹാരം് ംബന്ധിച്ച്; 
തതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതതങ്കിലുീം കോരയത്തില് പരോതിയുണ്ടോകുന്ന പക്ഷീം 

ആയത് സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോതിതപ്പടോവുന്നതോണ്, ഗ്പസ്തതുത പരോതികള്ക്  വ കരിച്ചു  
പരോതിക്കോരന് കകപ്പറ്ു ര  റ്റ  നല്കുകയുീം പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് 
അസനവഷ്ിച്ചു പരോതിക്കോരന് മറുപടി നല്സകണ്ടതോണ്. പരോതികള്ക് അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സടോള്ക് 
ഗ്ഫ  നമ്പര് തപോതുജനങ്ങള്ക്ക്കറ കോണോവുന്ന ര തിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 
ഗ്പേര്ശിപ്പിസക്കണ്ടതുണ്ടറ . 

വാര്ടഡിതല്തതാഴിലാളികള്്പദ്ധതിയുമായി്ബന്ധതപ്പ്്പരാതി്നൽകിയി്ിലല. 

10.ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്നടത്തുന്നത്് ംബന്ധിച്ച്; 

തതോഴിലുറപ്പറ നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പകോരീം  തതോഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുത്ത 
ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓസരോ 6 മോ  കോലയളവിലുീംസ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  നടസത്തണ്ടതുണ്ടറ.ഏതറ്ടുത്തു 
തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട  ോമ്പത്ത കവുീം, ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ചതുമോയ വിവരങ്ങളുീം 
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പദ്ധതി നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട  കോരയങ്ങളുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  നടത്തുന്നതില് 
പങ്കോളികളോവുന്നതിനു തതോഴിലോളികള്ക്ക്കുീം ഓസരോ പൌരനുീം അവകോശമുണ്ടറ. 
ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്തചയ്യുന്നതിൽ്തതാഴിലാളികളുതട്പങ്കാളിത്തം്ഉണ്ായി. 

ചികിൽ ാ് ഹായം് ംബന്ധിച്ച്; 

തതോഴിലുറപ്പറ സജോലിക്കിതട തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ ഏതതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള അപകടീം  ീംഭവിച്ചു 
സപോവുകയോതണങ്കില് തതോഴിലുറപ്പറ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പകോരവുീംഅദ്ധയോയീം9 തല 
പരോമര്ശങ്ങളുതട അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െികില് ോ തെലവുകളുതട സരഖകള്ക്  മര്പ്പിക്കുന്ന 
മുറയ്ക്കറ  ഗ്പസ്തതുത തുക മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ  
അനുവേിച്ചു തകോടുസക്കണ്ടതോണ്. 

വാര്ടഡിതല്തതാഴിലാളികള്ക്്്് ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലത്ത്്തവച്ചുണ്ായ്അപകടതത്ത്തുടര്ടന്ന്്ചികിൽ ്
ദതദടണ്് ാഹചരയം്ഉണ്ായി്ിലല. 

പദ്ധതി്ആരംഭ്മീറ്ിംഗ്സ; 

തതോഴിലുറപ്പറ നിയമീം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പകോരീം ഒരു പദ്ധതി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ 
പദ്ധതിതയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് കോരയങ്ങളുീം അതോയത് അനുവേിച്ച ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, 

ഓസരോ തതോഴിലോളിയുീം തെസയ്യണ്ട അളവുകള്ക്, ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള 
 ോസങ്കതിക അറിവുകള്ക് എന്നിവ   കൃതയമോയി തതോഴിലോളികതളയുീം ഗുണ  സഭോക്തോക്കതളയുീം  
സബോധയതപ്പടുസത്ത ണ്ടതുണ്ടറ. അതിനോയി ബന്ധതപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോര്ഡ 
തമമ്പര്, ോസങ്കതിക വിേഗ്ദ്േര് എന്നിവരുതട  ോന്നിധയത്തില് ഏതതങ്കിലുീം തപോതു 
ഇടങ്ങളിസലോ,തതോഴിലിടത്തുവസച്ചോ മ റ്ിീംഗ്ദ് വിളിച്ചു സെര്ക്കുകയുീം കോരയങ്ങള്ക് 
വിശേ കരിക്കുകയുീം പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് ക റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജക്റ്റ മ റ്ിീംഗ്ദ് 
സപജില് സരഖതപ്പടുത്തുകയുീം  തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

 ാദങ്കതിക്വിേഗ്സേരുതടയും്വാര്ടഡ്്തമമ്പരുതടയും് ാന്നിധയത്തിൽ്മീറ്ിംഗ്സ്നടത്തി്തചദയ്യണ്്
ഗ്പവൃത്തിതയകുറിച്ച്്പറഞ്ഞു്തകാടുക്ാറുണ്്. 

 

വിജിലൻസ്്ആൻഡ്്ദമാണി്റിംഗ്സ്കമ്മറ്ി 

ഓസരോ വോര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗുണകരമോയ ര തിയില് നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതിനുീം തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനുീം  ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് തതോഴിലോളികള്ക്ക്കുീം 
നിര്വഹണ ഏജന് ിക്കുീം നല്കുന്നതിനുമോയി വോര്ഡിതല തപോതുഗ്പവര്ത്തകതര ഉള്ക്തപ്പടുത്തി 
ഒരു വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ സമോണിട്ടറിീംഗ്ദ് കമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത ക വര്ഷ്വുീം 
ഉണ്ടോസക്കണ്ടതോണ്. വോര്ഡില് പട്ടിക ജോതി പട്ടിക വര്ഗ വിഭോഗത്തിതല  ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തകര് 
ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തതുത കമ്മറ്ിയില് അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്കണ്ടതോണ്. ഓസരോ 
ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി ക റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ 
സമോണിട്ടറിീംഗ്ദ് കമ്മറ്ി റിസപ്പോര്ട്ടില് സരഖതപ്പടുസത്തണ്ടതോണ്. 

കമ്മറ്ി്അംഗങ്ങള്്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങള്് ന്ദര്ടശിക്ാറുണ്്. 

 ന്ദര്ടശക്കുറിപ്പ്് 

തതോഴിലുറപ്പറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏതതോരോള്ക്ക്കുീം  ന്ദര്ശിക്കോവുന്നതുീം  എസ്റ്റിസമറ്റ  
ഉള്ക്പ്പതട പരിസശോധിക്കവുന്നതുമോണ്.ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശകരുതട 
അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് ക റ്റ  ഡയറിയിതല  ന്ദര്ശക കുറിപ്പില് സരഖതപ്പടുത്തോനുീം അവകോശമുണ്ടറ. 
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അതുതകോണ്ടറ തതന്ന എലലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം ക റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം 
 ൂക്ഷിക്കണീം. 

 ന്ദര്ടശക്കുറിപ്പിൽ്അഭിഗ്പായങ്ങള്്ദരഖതപ്പടുത്തികണ്ിലല.  

ദറാസ്്ഗാര്ട്േിവസ്്. 

തതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട അവകോശങ്ങള്ക് കടമകള്ക് എന്നിവയില് തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ 
അവസബോധീം ഉണ്ടോക്കുന്നതിനുീം തതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച 
തെയ്യുന്നതിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ീം നിര്വഹണ ഏജന് ി തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ 
ക്ലോസ്ത  ീംഘടിപ്പിതക്കണ്ടതോണ്. 

ദറാസ്ഗാര്ട്േിവസ്്നടത്താറുണ്്്എന്നാണ്്തതാഴിലാളികളിൽ്നിന്നും്അറിയാൻ്കഴിഞ്ഞത്. 

 

 ിറ്ി ൺ്ഇൻ ര്ടദമഷ്ൻ്ദബാര്ടഡ്. 

തതോഴിലുറപ്പറ പദ്ധതിയുതട  ുതോരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോയി  തതോഴിലുറപ്പില് 
ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപോതു ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 
പദ്ധതി വിവരങ്ങക് അടങ്ങിയ സബോര്ഡ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോതുജനങ്ങള്ക്ക്കറ കോണോ 
വുന്ന ര തിയില് നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്കണീം. 

്ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലത്ത്് സ്ഥാപിക്ാറുള്ള് ്  ിറ്ി ൺ് ഇൻ ര്ടദമഷ്ൻ് ് ദബാര്ടഡ്് പരിദശാധനയിൽ്
കാണാൻ്കഴിഞ്ഞിലല് 

 യൽപരിദശാധനയുമായി്ബന്ധതപ്പ്്വിലയിരുത്തലുകള്. 

തതാഴിലുറപ്പ്് പദ്ധതിയിൽ് ഏതറ്ടുക്ുന്ന് ഗ്പവൃത്തികളുതട്  യലുകളിൽ് ഉണ്ായിരിദക്ണ്്
ഗ്പധാനതപ്പ്് 22് ദരഖകതള് കുറിച്ച്് വാര്ടഷ്ിക് മാസ്റ്റര്ട്  ര്ടക്ുലറിൽ് കൃതയമായ് നിര്ടദേശങ്ങള്്
നൽകുന്നുണ്്.  

1.കവര്ട്ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതെ  കവര്  സപജില് 
ഉള്ക്തക്കോള്ളിക്കന്നതമന്നുീം അതിനോയി ഗ്പസതയക മോതൃകയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് 
നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ.  

പരിസശോധിച്ച 3 ഫയലുകളില് വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരമുള്ള കവര്ട്
ദപജ്ഉള്ക്തപ്പടുത്തി യിട്ടുണ്ടറ . 

2.തചക്്്ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്തക്കോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖകളുതട സപരുീം സപജ് നമ്പരുീം സരഖതപ്പടുത്തിയ തെക്കറ  
ലിസ്റ്ററ ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ, അതിനോയി ഗ്പസതയക മോതൃകയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് 
നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച്ച ഫയലുകളില് വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരമുള്ള തചക്്്
ലിസ്റ്റ്ഉള്ക്തപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ. എന്നോല് സപജ് നമ്പര് സരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നിലല . 

3.ആക്ഷൻ്പ്ലാൻ്്ദകാപ്പി-  
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ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്പട്ടതുീം തഷ്ല്് ഓ് സഗ്പോജക്റ്ില് 
മുന്ഗണനോ ഗ്കമത്തില് ഉള്ളതുമോയിരിക്കണതമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്് ഓ് 
സഗ്പോജക്റ്ില് ഉള്ക്തപ്പടുന്ന സപജിതെ സകോപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കണീം . 

പരിസശോധിച്ച ഫയലുകളില് വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരമുള്ള ആക്ഷൻ്പ്ലാൻ്ദകാപ്പി 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ . 

4.ജനകീയ്എസ്റിദമറ്്-  

 ോധോരണക്കോരോയ ഏതതോരോള്ക്ക്കുീം മനസ്സിലോകുന്ന ര തിയില് ഗ്പോസേശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 
എസ്തടിതമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം ലഭയമോസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച്ച ഫയലില് ്എസ്റിദമറ്്്ദകാപ്പി ഉള്ക്തപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ പതക്ഷ ഗ്പോസേശിക ഭോഷ്യില് 
ആയിരുന്നിലല. 

5. ാദങ്കതികാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസതയകീം തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്കതിക വിേഗ്ദ്ധര് അടങ്ങുന്ന 
കമ്മറ്ിപരിസശോധിച്ചറ അീംഗ കോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ്തസമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമതി നല്കോവൂ, 

ആയതിന്തറ സകോപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച്ച ഫയലുകളില് വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരമുള്ള  ാദങ്കതികാനുമതി്
ദകാപ്പി ഉള്ക്തപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ . 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസതയകീം തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിച്ചറ ഗ്പസ്തതുത 
ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്കറ ഭരണ മിതിയുതട അീംഗ കോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ്തസമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമതി 
നല്കോവൂ, ആയതിന്തറ സകോപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച്ച ഫയലുകളില് വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരമുള്ള ഭരണാനുമതി്ദകാപ്പി 
കോണോന്  ോധിച്ചു. 

7.കൺവര്ടജൻസ്്വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്കോരിതെ ഏതതങ്കിലുീം വകുപ്പുകളുതട(വനീം വകുപ്പറ,കൃഷ്ി വകുപ്പറ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ 
വകുപ്പറപദ്ധതികള്ക് തതോഴിലുറപ്പറ പദ്ധതിസയോതടോപ്പീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്പോക്കുകയോതണങ്കില് 
ആയതിതെ സരഖകള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച് ഗ്പവൃത്തികള്്  ര്ടക്ാരിതന്റ് ് മദറ്തതങ്കിലും് വകുപ്പുകളുമായി്  ംദയാജിച്ചു്
നടത്തുന്ന്ഗ്പവൃത്തികള്്്അലലാത്തതുതകാണ്്്ഈ്ദരഖകള്് യലിൽ്ബാധകമലല. 

8.തതാഴിൽ്അദപക്ഷ- 

തതോഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകോണ്ടവയക്തിഗതമോസയോ ഗ്ഗൂപ്പോസയോ അസപക്ഷ  മര്പ്പിക്കുന്നതിനു 
മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറില് ഗ്പസതയക മോതൃകയിലുള്ള അസപക്ഷോ സഫോറീം തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ 
ലഭയമോക്കോന്  നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. ഇത് ഗ്പകോരീം കുറഞ്ഞത് 14 േിവ ീം തുടര്ച്ചയോയി സജോലി 
തെയ്യുന്നതിന് അസപക്ഷ നല്സകണ്ടതുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള കോലയളവിതല  ത യ്യതികള്ക്  
ഉള്ക്തപ്പതട ഇതില്  സരഖതപ്പടുത്തി നല്കുകയോണ് സവണ്ടത്   

പരിസശോധിച്ച ഫയലുകളില് വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരമുള്ള തതാഴിൽ്അദപക്ഷയിൽ്്്്
തതാഴിലാളികള്്്അദപക്ഷ്്നൽകിയതായി്കോണോന്  ോധിച്ചു. 
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9.വര്ടക്്്്അദലാദക്ഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കറ  ആവശയതപ്പട്ട ത യ്യതികളില് തതന്ന തതോഴിലോളികതള 
മുന്ഗണനോ ഗ്കമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് ഉള്ക്തപ്പടുത്തുകയുീം മസ്റ്റര് സറോള് 
തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്ക്ക്കറശുപോര്ശ തെയ്യുകയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയില് 
ഉള്ക്തപ്പട്ടവര്ക്കറ ഈ ലിസ്റ്റിന്തറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്കൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്കുകയുീം സവണീം. 

പരിസശോധിച്ച ഫയലുകളില് വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരമുള്ള വര്ടക്്്്അദലാദക്ഷ്ൻ്
ദ ാം്ദകാപ്പി കോണോന്  ോധിച്ചു. 

10.മസ്റ്റര്ട്ദറാള്  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുതട  സപര് വിവരങ്ങള്ക് 
ഉള്ക്തപ്പടുത്തി സലോക്കറ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണ്  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര് 
 ോക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സകോപ്പി പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം 
നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്കറ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം 
െുമതലതപ്പടുത്തിയ സമറ്റ മോര്ക്കറ മസ്റ്റര് സറോള്ക് കകമോറോവുന്നതോണ്. മസ്റ്റര് സറോള് ഗ്പകോരീം 
അനുവേിച്ച ത യ്യതികളില് മോഗ്തസമ ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയില് ഏര്തപ്പട്ടറ  അതോത് േിവ തത്ത 
ഒപ്പുകള്ക് ഓസരോ തതോഴിലോളിയുതടയുീം സപരിനു സനതരയുള്ള കളങ്ങളില് സരഖതപ്പടുത്തോവൂ. 

ഓസരോ േിവ വുീം പണി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 
ഒപ്പുകള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം തതോഴിലോളികള്ക് സരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജോലിയില് 
ഹോജരോവോത്തവരുതട കളങ്ങള്ക് സജോലി ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം കഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന 
മഷ്ിയുള്ള സപനതകോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്പടുത്തുകയുീം തെയ്യണീം. ആഴ്െോവ ോനീം ഓസരോ 
തതോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജര് ഗ്പകോരമുള്ള തുകകള്ക് സരഖതപ്പടുത്തി അവതര സബോധയതപ്പടുത്തി 
മസ്റ്റര് സറോളിതല  അവ ോനതത്ത കളത്തില് ഒപ്പറ വോങ്ങിതക്കണ്ടോതോണ്. തുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്ക് 
 ോക്ഷയതപ്പടുത്തി നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്കറ 2 േിവ ത്തിനകീം കകമോസറണ്ടോതോണ്.ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോള്  ൂക്ഷിക്കോന് െുമതലയുള്ളത് സമറ്ിനോണ്. മസ്റ്റര് സറോള് പണത്തിനു 
തുലലയമോയ സരഖയോണ്,അതുതകോണ്ടുതതന്ന അതില് ഏതതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള 
തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്ക് പോടിലലോത്തതോണ്.  

തിരുത്തുകള്്കണ്്മസ്റ്റര്ടദറാള് 

✓kl_02_005_004_006/89  ജോനകി എലലോീം മോസ്റ്റര്സറോളുകളില് ഒപ്പറ വയതയസ്തതമോയികണ്ടു 

✓1170   kl 013/14 െഗ്ന്ദിക ആബ്ത െറ   തിരുത്തി ഒപ്പിട്ടതോയി കോണോന്  ോധിച്ചു. 

✓1846 kl 013/19 സഗ്പമലത സടോട്ടല് എമൌണ്ടറ, ഷ്ോര്പ്പറെോര്ജ് എന്നിവ തിരുത്തി. 

✓1847    kl 013/32 മൂന്നുേിവ ീം   ആബ്ത െറ  മോര്ക്കറതെയ്ത സ്ഥലത്തറ ഒപ്പറ സരഖതപ്പടുത്തിയതോയി 
കണ്ടു. 

✓1528  006/33 അനിത ആയുധവോടക തവട്ടിത്തിരുത്തി.  006/94 രമ അവധിേിവ ത്തില് ഒപ്പറ 
സരഖതപ്പടുത്തി. 

● 2070 ല് 6/12 കസലലന് ജോനകി, 6/89 അരുൺ അരിങ്ങളയന് ജോനകി,13/15   ിമി എന്ന തതോഴിലോളികള്ക് 
അവധിേിനത്തില് ഒപ്പറഇട്ടറ കവറ്റനര്തകോണ്ടറ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടറ. 13/15  ിമി, 13/17 ഗ്പ ന്ന 
എന്നിവരുതട അറ്ന്ഡന്സ്ത കവറ്റനര് ഉപസയോഗിച്ചറ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടറ. 

●2071 ല് 

13/03 ജോനകി എീം അവധിേിനത്തില് ആബ്ത െ മോര്ക്കറ  തെയിതിട്ടുണ്ടറ കവറ്റനര് 
തകോണ്ടറതിരുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 
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13/2 കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് ആബ്ത െറ മോര്ക്കറ  തെയ്തതിനു സശഷ്ീം ഒപ്പിട്ടുണ്ടറ. 

13/65 വിമലകുമോരി ഹോജര് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 

$2072 ല് 

13/84  ുജോത മസ്റ്റര്സറോളില് 5 േിവ മോണ് ഹോജര് സരഖതപ്പടുത്തിയത് എന്നോല് മസ്റ്റര്സറോളില്   4 

േിവ തത്ത കൂലിസരഖതപ്പടുത്തി പതക്ഷ എ്. ടി. ഒ. യില്  5  േിവ തത്തകൂലിതതന്ന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

#2164 

4/32  ഇന്ദിര  ആബ്ത െറ മോര്ക്കറ  തെയ്തതിനുസശഷ്ീം ഒപ്പിടുകയുീം ആതക ഹോജര് 
തിരുത്തുകയുീം തെയ്തിട്ടുണ്ടറ . 6/32, ആബിേ, 6/33 അനിത ഇവര് ഹോജര് സരഖതപ്പടുത്തിയതിനു 
സശഷ്ീം അബ്സ െറ മോര്ക്കറ  തെയ്തു.  

ആതക ഹോജരുീം, ആതക കയോഷ്സപയ്തമന്റുീം തിരുത്തി 

#2263 

13/02 കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് സരഖതപ്പടുത്തിയ ഒപ്പുകള്ക് വയതയസ്തതമോയി സതോന്നി. 

#2264 

13/4 നോരോയണി ആയുധവോടകയുീം ഹോജരുീം അനു രിച്ചുള്ള തുക തിരുത്തി 

#2407 

13/19 സഗ്പമലത ഒപ്പിട്ടറ ആബ്ത െറ  മോര്ക്കറതെയ്തു 

13/17 ഗ്പ ന്ന ആബ്ത െറ തവട്ടിഒപ്പിട്ടു.  

#2465 

13/6  വിത ആബ്ത െിനു മുകളില് ഒപ്പിട്ടു.  

#2568 

13/19  സഗ്പമലത,13/02 കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്,6/17   ആയിഷ് ഇവര്ക്കറ സടോട്ടല്കയോഷ്സപയ്തമന്റില് 
ആയുധവോടക കൂട്ടിയിട്ടിലല.  എന്നോല്എ്. ടി. ഒസപോയതോയി കണ്ടു.  6/17  ആയിഷ്യുതട ഒരു ഒപ്പറ 
വയതയസ്തതമോയിരുന്നു. 

#2660  

6/33   അനിത, 6/94 രമ, 6/32 ആബിേ ആബ്ത െ തവട്ടിഒപ്പിട്ടു.  

#2628 

13/6 കോര്തയോയനി സടോട്ടല്കയോഷ്സപയ്തമെറ തിരുത്തി . 13/88  വനജ ആയുധവോടക തിരുത്തി.  

#2750 

13/6  വിത സടോട്ടല്കയോഷ്സപയ്തമെറ തിരുത്തി.  

#2963  

13/2 കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് ആബ്ത െ തവട്ടി ഒപ്പിട്ടു.  

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്ബുക്്്- 

തതോഴിലുറപ്പില് ഉള്ക്തപ്പടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ 
തതന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഗ്പോഥമിക അളവുകള്ക്  ോസങ്കതിക വിേഗ്ദ്ധര് 
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തമഷ്ര്തമന്് ബുക്കില് സരഖതപ്പടുത്തണീം, തുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് 
കോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോകുന്ന മുറയ്ക്കറ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട അളവുകള്ക് സരഖതപ്പടുത്തി 
അത് ഗ്പകോരമുള്ള കൂലി ലഭയമോക്കുന്നതിനുള്ള തുടര് നടപടിക്കറ  മര്പ്പിസക്കണ്ടതോണ് 
,സരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഓസരോ അളവുകളുീം  ോസങ്കതിക വിഭോഗത്തിതല തതന്ന ഉയര്ന്ന 
തസ്തതികയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയതപ്പടുത്തുകയുീം അത് ഗ്പകോരീം തയ്യോറോക്കുന്ന ബിലലുകള്ക് 
പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്കട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട െുമതലയുള്ളവര്  ോക്ഷയതപ്പടുത്തുകയുീം 
തെസയ്യണ്ടതോണ്. 

പരിസശോധിച്ച എീം.ബുക്കുകളില് ഭരണഭോഷ് /ജനക യ ഭോഷ്യില് വിവരങ്ങള്ക് 
സരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. 

ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് സരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ.  

ഓദരാ് ് ഗ്പവൃത്തികളും്എവിതടയാണ്്തചയ്തിരിക്ുന്നത്്വയക്തമായ്വിവരങ്ങള്്എം.ബുക്ിൽ്
ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ിലല. എന്നാൽ അളവ്കൃതയമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇത്്കാരണം്ശരിയായ്
രീതിയിലുള്ള്പരിദശാധന്ഗ്പാദയാഗികമലലാത്ത് ാഹചരയമാണ്.പഞ്ചായത്ത്്ത ഗ്ക്റി,ഗ്പ ിഡണ്്്
എന്നിവര്ട്ബിലലുകള്് ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്്തീയ്യതി്ദരഖതപ്പടുത്തിയതായും്കണ്ിലല. 

12.തമറ്ീരിയൽ്വാങ്ങുന്നതിനുള്ള്്തീരുമാനം 

തതോഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്കറ ആവശയമോയ  ോധന  ോമഗ്ഗികള്ക് 
വോങ്ങുന്നതുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ത രുമോനങ്ങള്ക് എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചോയത്തറ തലത്തില് തമറ്ിരിയല് 
സഗ്പോകയൂര്തമന്റ്റ  കമ്മറ്ി രൂപ കരിസക്കണ്ടതുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 
ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്കറ ഗ്പസ്തതുത കമ്മറ്ി നല്കുന്ന അനുമതിയുതട സകോപ്പി അതോത് ഫയലുകളില് 
 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്. ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡ വോങ്ങുതിനുള്ള ത രുമോനങ്ങളുതട 
സകോപ്പി  ഉള്ക്പ്പതട  ആവശയമുണ്ടറ. 

ഗ്പസ്തുത്ദരഖ് യലിൽ്ബാധകമലല. 

13.പാ്ക്രാര്ട, മ്മതപഗ്തം, നികുതി്ര ീതുകള്. 

തതോഴിലുറപ്പറ  പദ്ധതി ഗ്പകോരീം   വകോരയ വയക്തികളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു ഏതറ്ടുത്തറ 
ഗ്പവൃത്തികള്ക് തെയ്യുകയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമകളുമകള്ക്ക്കറ  പോട്ടത്തുക നല്കിസയോ /തജ എല് 
ജി ഗ്ഗൂപ്പുകള്ക്ക്കറ ലഭിക്കുന്ന ലോഭവിഹിതീം നല്കിസയോ / ൌജനയമോസയോ  കൃതയമോയ 
കോലയളവിസലക്കറ അവര് സ്ഥലീം വിട്ടുനല്കുീം എന്നതിന് സരഖോമൂലീം ഉറപ്പു ലഭിച്ചോല് മോഗ്തതമ 
ഗ്പസ്തതുത പറമ്പില് തതോഴിലുറപ്പിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. തജ എല് 
ജി ഗ്ഗൂപ്പുകള്ക്ക്കറ കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്പതട ഏതറ്ടുക്കുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തതുത സരഖകള്ക് 
നിര്ബന്ധമോണ്. 

 വകോരയ വയക്തികളുതടസയോതപോതുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധതി നടപ്പോക്കുസമ്പോള്ക്  ആസ്തതികളുതട 
േ ര്ഘ കോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനോയി ബന്ധതപ്പട്ടവരുതട   മ്മത പഗ്തീം,നികുതി 
ര   തുകള്ക് എന്നിവ ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്. 

ഗ്പസ്തുത്ദരഖ് യലിൽ്ബാധകമലല. 

14.ദവജ്്ലിസ്റ്റ്് 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് ഗ്പകോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോകുന്ന മുറയ്ക്കറ ഗ്പസ്തതുത മസ്റ്റര് സറോളില് 
പണി തെയ്ത ഓസരോ തതോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങള്ക്ക്കറ  അനു ൃതമോയ 
സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോസക്കണ്ടതുണ്ടറ. അതുസപോതല തതന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗികള്ക് 
ഉപസയോഗിക്കുകയോതണങ്കില് അതിന്തറ ബില് ഗ്പകോരമുള്ള തുകയ്ക്കുീം സവജ് ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോക്കി 
ഗ്പസ്തതുത സവജ് ലിസ്റ്റിന്തറ സകോപ്പിഅതോത് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്. 
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പരിദശാധിച്ച് ഗ്പവൃത്തികളുതടമസ്റ്റര്ട് ദറാള്് ഗ്പകാരമുള്ള് ദവജ്് ലിസ്റ്റുകള്്  യലിൽ്
കാണാൻ ാധിച്ചി്ുണ്്. 

15. ണ്്്്ഗ്ടാൻസ് ര്ട്ഓര്ടഡര്ട.  

തയ്യോറോക്കിയ സവജ് ലിസ്റ്ററ ഗ്പകോരീം തതോഴിലോളികള്ക്ക്കുീം, സമറ് രിയല് തവണ്ടര്മോര്ക്കുീം 
അവരുതട ബോങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ കളിസലക്കറ പണീം അനുവേിച്ചോല് അതിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ 
ഗ്ടന് ര് ഓര്ഡര് സകോപ്പിഅതോത് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്. 

ഓഡിറ്്്്തചയ്തഗ്പവൃത്തികളുതട് യലുകളിൽ് ണ്്ഗ്ടാൻസ് ര്ട്ഓര്ടഡര്ട്ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്്. 

16.മൂന്ന്ഘ്ങ്ങളിതല്ദ ാദ്ാകള് 

തതോഴിലുറപ്പില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 
നടന്നുതകോണ്ടിരിക്കുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ സഫോസട്ടോകള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം 
എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുകയുീം ഫയലില് സകോപ്പികള്ക് തവക്കുകയുീം സവണീം. 

ഓഡിറ്്്്തചയ്ത്ഗ്പവൃത്തികളുതട് യലുകളിൽ്മൂന്ന്ഘ്ങ്ങളിതല്ദ ാദ്ാകള് ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്് 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ് ാക്ഷയപഗ്തം് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര തിയില് പൂര്ത്ത കരിക്കുന്ന മുറയ്ക്കറ മുഴുവന് 
തെലവുകളുീം സരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത കരിച്ചു എന്നറ  അന്ഗ കരിച്ചുതകോണ്ടുള്ള 
 ോക്ഷയപഗ്തീം ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയുതട ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

ഓഡിറ്്്് തചയ്തഗ്പവൃത്തികളുതട യലുകളിൽ് ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ്  ാക്ഷയപഗ്തം്
 ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്്. 

18.തമറ്ീരിയൽ്ബിലലുകള്. 

തതോഴിലുറപ്പറ ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്കറ ഏതതങ്കിലുീം  ോധന ഘടകങ്ങള്ക് വിലയ്ക്കറ വോങ്ങി 
ഉപസയോഗിക്കുകയോതണങ്കില് ആയതിന്തറ വൌച്ചറുകള്ക് ബിലലുകള്ക് എന്നിവ അീംഗ കരിച്ചു 
ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച് യലുകളിൽ്്തമറ്ീരിയൽ്ബിലലുകള് ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്്് 

19.മസ്റ്റര്ട്ദറാള്്മൂവ്തമന്ററ്്്്സ്ലിപ്പ്്/ യൽ്ടാക്ിംഗ്സ്. 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോകുന്ന മുറയ്ക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച ത യ്യതി,അവ ോനിച്ച 
ത യ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് തിരിതക ലഭിച്ച ത യ്യതി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തെയ്ത 
ത യ്യതി, ത ഗ്കട്ടറി ,ഗ്പ ിഡന്് എന്നിവര് അീംഗ കരിച്ചറ കൂലിക്കറ അനുമതി നല്കിയ ത യ്യതി 
എന്നിവ ഒപ്പുകള്ക്  ഹിതീം സരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ് ആണിത്.  

തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ യഥോ മയീം കൂലി ലഭയമോക്കുന്നതില് വ ഴ്െ വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട 
തവച്ചോതണന്നറ മന ിലോകുന്നതിനു  ോധിക്കുന്ന ര തിയിലോണ്  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 
ഗ്കമ കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാസ്റ്റര്ട്  ര്ടക്ുലര്ട് ഗ്പകാരം് നിര്ടദേശിച്ചി്ുള്ള് ഗ്പസ്തുത് ദരഖ് കൃതയമായ് ഒപ്പ്്് ,തീയ്യതി്
ദരഖതപ്പടുത്തി് യലിൽ് ൂക്ഷിച്ച്ുണ്്്. 

20.ജിദയാടാതെട്്ദ ാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം സരഖോീംശീം 
എന്നിവ സരഖതപ്പടുത്തിതക്കോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോകള്ക് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ആവശയമോണ്, ഇതിന്തറ 
സകോപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്. 
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. 

21.ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്റിദപ്പാര്ട്്്്ദകാപ്പി് 

ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയുതട 
വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്കോള്ളുന്ന ഭോഗീം സകോപ്പി എടുത്തു ഫയലില് 
 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്. 

ഓഡിറ്്്് തചയ്ത് ഗ്പവൃത്തികളുതട്  യലുകളിൽ് ദ ാഷ്യൽ് ഓഡിറ്്്് റിദപ്പാര്ട്്്ദകാപ്പി് കാണാൻ്
 ാധിച്ചിച്ചു. 

22.സ റ്്്ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരീം ഉള്ള 22 സരഖകളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്കോര് നിര്സേശിക്കുന്ന 
 ുഗ്പധോന സരഖയോണ് ക റ്റ ഡയറി. പദ്ധതിയുതട  ുതോരയത,തതോഴിലോളികളുതട 
അവകോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം,പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗ്ദ്, തതോഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങള്ക് 
 ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ സമോണിട്ടറിീംഗ്ദ് കമ്മറ്ി റിസപ്പോര്ട്ടറ ,  ന്ദര്ശക 
കുറിപ്പുകള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുീം തതോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌകരയങ്ങള്ക് 
, ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡ എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ടറ 
എന്നതിനുമുള്ള ആധികോരിക സരഖകൂടിയോണ് ക റ്റ ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച്  യലുകളിൽ് സ റ്്് ഡയറി് കാണാൻ ാധിച്ചു. വിവരങ്ങള്് ് കൃതയമായി്
ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ുണ്്. 

രജിസ്റ്ററുകള്് 
തതാഴിലുറപ്പ്് അനുബന്ധ് വിവരങ്ങള്്  ൂക്ഷിക്ുന്നതിന്റ് ഏഴ്് രജിസ്റ്ററുകള്് പഞ്ചായത്തുകളിൽ്

ഉണ്ാവണതമന്നു്നിര്ടദേശിക്ുന്നുണ്്. 

1. തതാഴിൽ്കാര്ടഡ്്രജിസ്റ്റര്ട. 

തതോഴില് കോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,കോര്ഡ അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 
സരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിത്, ഗ്പസ്തതുത വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം സരഖതപ്പടുത്തി 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

2. ഗ്ഗാമ ഭ്രജിസ്റ്റര്ട. 

തതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗോമ ഭകള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് 
വോര്ഡ തലത്തില് ഗ്പസതയക ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്.ഗ്പസ്തതുതരജിസ്റ്റര്  
പരിസശോധനയ്ക്കറ ലഭിച്ചു. അതില് വിവരങ്ങള്ക് കൃതയമോയി സരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ. 

3. തതാഴിൽ്അദപക്ഷാ്രജിസ്റ്റര് 

തതോഴില് ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളുീം അതുഗ്പകോരീം 

അവര്ക്കറ തതോഴില് അനുവേിച്ചതിന്തറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററില് 
സരഖതപ്പടുത്തി തവസക്കണ്ടതോണ്.ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്റര് പരിസശോധനയ്ക്കറ ലഭിച്ചു അതില് 

വിവരങ്ങള്ക് കൃതയമോയി സരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ. 
 

4. ഗ്പവൃത്തി്രജിസ്റ്റര്ട. 

തതോഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം ഗ്പസ്തതുത 
രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്പടുതതണ്ടോതോണ്.ഓഡിറ്റ  കോലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്പടുത്തിയ 
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ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്റര് പരിസശോധനയ്ക്കറ ലഭിച്ചു. അതില് വിവരങ്ങള്ക് കൃതയമോയി 
സരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ.  

5. ആസ്തി്രജിസ്റ്റര്ട 

തതോഴിലുറപ്പറ പദ്ധതിയിലൂതട  ൃഷ്ടറടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തതികള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തതിയുതട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന കോലയളവ് തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തതുത 
രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്പടുതതണ്ടോതോണ്.ഓഡിറ്റ  കോലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്പടുത്തിയ 
ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്റര് പരിസശോധനയ്ക്കറ ലഭിച്ചു. അതില് വിവരങ്ങള്ക് കൃതയമോയി 
സരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ. 

6. പരാതി്രജിസ്റ്റര്ട. 

തതോഴിലുറപ്പറ പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരോതിയുീം വോക്കോസലോ,സരഖോമൂലസമോ 
ലഭിക്കുകയോതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി പരോതി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്പടുത്തുകയുീം 
നിര്ബന്ധമോയുീം കകപ്പറ്ു ര  ത് പരോതിക്കോരന് നല്കുകയുീം സവണീം . പരോതിയുതട 
തുടര്നടപടികളുീം കൃതയമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്പടുതതണ്ടറതോണ്.ഓസരോ  ോമ്പത്തിക വര്ഷ്വുീം 
രജിസ്റ്റര് സക്ലോസ്ത തെയ്തു സ്തഗ്കട്ടരി  ോക്ഷയതപ്പടുത്തുകയുീം തുടര് കോലയളവിസലക്കറ 
അീംഗ കരിക്കുകയുീം സവണ്ടതോണ്.2018-19 വര്ഷ്ീം പരോതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടറ. പരോതി 
ത ര്പ്പുകല്പ്പികുകയുീം തെയ്തിട്ടുണ്ടറ. 

7.തമറ്ീരിയൽ്രജിസ്റ്റര്ട്. 

തതോഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 
 ോമഗ്ഗികളുതട വോങ്ങല് ത രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്കിയിരിപ്പറ,തെലവുകള്ക് എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്പടുസത്തണ്ടതോണ്. ഓഡിറ്റ  കോലയളവിതല 
വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ. 

ആക്ഷൻ്പ്ലാൻ് 

2018-19 ാമ്പത്തീക്വര്ടഷ്തത്ത്ഗ്പവൃത്തികളുതട്ആക്ഷൻ്പ്ലാൻ്പരിദശാധനയ്ക്്്ലഭിച്ചു. 

ഓഡിറ്്്്തചയ്ത്ഗ്പവൃത്തികള്്ആക്ഷൻ്പ്ലാനിൽ്ഗ്പസ്തുത്വാര്ടഡിൽ്ഉള്തപ്പ്താണ്. 

 

നിര്ടദേശങ്ങള്. 

• ഗ്പോസേശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. 

• രജിസ്റ്ററുകള്ക് കോലോനു ൃതമോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണ്. 

  

• തതോഴില് അസപക്ഷകള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ കരിക്കുകയുീം ആയതിനു കകപ്പറ്റ ര  ത് 
നല്കുകയുീം സവണ്ടതോണ് . 

• പദ്ധതിയുതട ശരിയോയ ര തിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ സമോണിട്ടറിീംഗ്ദ് കമ്മറ്ി 
ഇടതപടലുകള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉണ്ടോസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• തതോഴിലുപ്പില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആസ്തതികള്ക് േ ര്ഘകോല നിലനില്പ്പിന്  
ആവശയമോയ  ോസങ്കതിക നിര്സേശങ്ങള്ക് തതോഴിലോളികള്ക്ക്കറ ഓവര്  യര്മോര് നല്സകണ്ടതുീം 
പോലിക്കുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്പു വരുതത്തണ്ടതുമോണ്. 

• മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകള്ക് സരഖതപ്പടുത്തുന്ന എീം.ബുക്കിന്തറ നമ്പര് 
സരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതോണ്. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു തതോഴിലുറപ്പറ അനുബന്ധ സരഖകളിലുീം   ോക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര് 
ത യ്യതി കൂടി സരഖതപ്പടുത്തുവോന് ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 
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• എീം.ബുക്കില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുകളുീം സരഖതപ്പടുസത്തണ്ടതോണ്.  

• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗ്ദ് കൃതയമോയി നടസത്തണ്ടതോണ്. 

 

കതണ്ത്തലുകള് 

നീര്ടത്തട് വിക നവുമായി് ബന്ധതപ്പ്്് മണ്ണ്് ജല ംരക്ഷണ് ഗ്പവര്ടത്തികളുതട്
ഭാഗമായിതതങ്ങിന്റ് തടതമടുക്ുന് ഗ്പവര്ടത്തിയാണ്് അധികവും് നടന്നി്ുള്ളത്.് തവള്ളം്
തക്ി് നിൽകുന്ന് ഗ്പദേശമായതിനാൽ് ഈ് ഗ്പവര്ടത്തി് അനുദയാജയമാദണാ് എന്ന്്
പരിദശാധിക്ണ്ാതായി്ുണ്്. 

തടം്നികന്നതിനാൽ്ഗ്പവര്ടത്തി സ്ഥലതത്ത്അളവ്് ാധയമായിരുന്നിലല് 

വയക്തിഗത , ഗ്പവൃത്തി േീര്ടഘകാലം  നിലനില്കുന്നതും കുടുംബത്തിനു ഉപദയാഗഗ്പേമായ 

ആസ്തികള്  ൃഷ്ടിക്ാൻ  ാധിച്ചു. 

തതാഴിലാളികളുതട്കടമകള്. 

➢ തതോഴിലിടങ്ങളില്  മയകൃതയത പോലിക്കുക. 

➢ സഗ്പോജക്റ്റ  മ റ്ിീംഗ്ദ്, തതോഴിലുറപ്പറ ഗ്ഗോമ ഭകള്ക്,സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭകള്ക് എന്നിവയില് 
പതങ്കടുക്കുക. 

➢ ഏല്പ്പിക്കുന്ന സജോലികള്ക് കൃതയതസയോതട പൂര്ത്ത കരിക്കുക. 

➢ േിവ വുീം തതോഴില് ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റര് സറോളില്  
ഒപ്പുകള്ക് സരഖതപ്പടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 

 

അനുബന്ധം 
 

വിജിലൻസ് & ദമാണി്റിംഗ്സ കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങള് 

നമ്പര്ട  ദപര് 

1 യു വത്സലന് 

2 ഗ്പ ന്ന പി 

3 സശോഭന തക ടി 

4 വിജിത തക പി 

 

എ് ജി ഡി ൽ പതങ്കടുത്തവര്ട 

 

1  KL-02-005-004-013/84 പി  ുജോത 

2 KL-02-005-004-013/83  ിന്ധു തക പി 

3 KL-02-005-004-013/21 ഷ് ജ കസലലന് 
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4 KL-02-005-004-013/04 നോരോയണി 

5 KL-02-005-004-013/30  ുവര്ണ്ണ തക 

6 KL-02-005-004-013/44 സശോഭ തക  

7 KL-02-005-004-006/32 ആബിേ വി പി 

8 KL-02-005-004-013/32 തക തങ്കീം 

9 KL-02-005-004-013/06 കോര്ത്തയോയനി 

10 KL-02-005-004-013/  വിത  

11 KL-02-005-004-013/23 തക രമണി 

12 KL-02-005-004-013/13 എീം.ജോനകി 

13 KL-02-005-004-013/85 മലലിക തക വി 

14 KL-02-005-004-006/89 അരിങ്ങളയന് ജോനകി 

15 KL-02-005-004-013/19 സഗ്പമലത എീം 

16 KL-02-005-004-013/14 തക െഗ്ന്ദിക 

 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥല ഭൂപടീം 
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ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങള് 

•  തൊഴില്ദിനങ്ങള്ക് വര്ധിപ്പിക്കണം. 

•  മസ്റ്റര് റോള്ക് ഇനി തെറ്റ് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്ക ം. 

•  ആസ്തി നിര്മ്മിത വര്ക്ക കള്ക് ഏറ്റെട ത്ത് നടപ്പിലാക്ക ം. 

•  പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാക ന്ന എല്ലാ ജോലികള ം തൊഴില റപ്പ് ലൂടെ 

ഏറ്റെട ത്ത് നടപ്പിലാക്കാന് കഴിയണം. 
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