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ആമുഖം 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്ഗാമീണജന യുതെ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമൂഹിക ആസ് ിയുതെ നിർമാണത്തിന് സഹായും ആയിട്ടുള്ള 

ഒരു ദകഗ്രാവിഷ്കൃ  പദ്ധ ിയാണ്. 2005 തസപ് ുംബർ അഞ്ചിന് നിലവിൽവന്ന 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തിയാണ് ഈ പദ്ധ ി നെപ്പിലാക്കി 
വരുന്നത്. ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതല ഓദരാ കുെുുംബത്തിനുും മറ്റു ത ാഴിലുകൾ 

നഷ്ടമാവാത  അധികമായി 100 േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ കായിക ത ാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ിലൂതെ ജനങ്ങളുതെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗും തമച്ചതപ്പെുത്തുക 

എന്ന ാണ് ഇ ിന് അെിസ്ഥാന ലക്ഷ്യും. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

അവകാശധിഷ്ഠി വുും ആവശയാധിഷ്ഠി വുമായ പദ്ധ ിയാണ് . 

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയുതെ മറ്റ് ഗ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പകൃ ി വിഭവ 

പരിപാലനത്തിലൂതെ ഓദരാ ഗ്പദേശതത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കുക, 

തവള്ളതപ്പാക്കും, വനനശീകരണും, കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാനും  ുെങ്ങിയ 

പാരിസ്ഥി ിക ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരും കാണുക, ഉൽപാേന പരമായ 

ആസ് ികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിലൂതെ ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണും സുസ്ഥിരമാക്കുക, 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ മുഖയധാരയിദലക്ക് തകാണ്ടുവരുന്ന ിനുും അവരുതെ 

സാമ്പത്തികവുും സാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണും ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ്. 

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് 
നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കണതമന്ന 

നിയമത്തിതല17(2) വകുപ്പ് ഗ്പകാരും നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി 
ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുും തപാ ു  രും തെലവഴിക്കുന്ന ിന് പറ്റിയുും 

പൗരസമൂഹും നെത്തുന്ന പരസയവുും സവ ഗ്രവുമായ പരിദശാധനയാണ് 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരും വർഷ്ത്തിൽ രണ്ടു വണ 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എലലാ വാർഡിലുും നെദത്തണ്ട ാണ് ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹയ കണതക്കെുപ്പ് എന്ന ിദനാട് ഉദേശിക്കുന്നത് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങള് വർക്ക് സസറ്റുകൾ ദനരിട്ട് സരർശിച്ച് ത ാഴിലുറപ്പ് 
ത ാഴിലാളികൾ ഓെുും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥദരാെുും അഭിമുഖും 
നെത്തിയ ിലൂതെ ലഭയമായ ദരഖകളുതെ വിശേ പരിദശാധനയിലൂതെയുും 
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദഗ്കാഡീകരിച്ച് ഗ്ഗാമ സഭകളിൽ തപാ ു സമൂഹതത്ത 

അറിയിക്കുക എന്ന ാണ് ഇഗ്പകാരും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുും ഗ്ഗാമസഭകളിൽ 

ഉയരുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികളുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുതെയുും നിർവ്വഹണ 



ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ നെത്തിപ്പിതല സു ാരയ യുും 

ഉത്തരവാേി വവുും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്ന ാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ 

സാമൂഹയ കണതക്കെുപ്പ് ലക്ഷ്യമിെുന്നത് വസ് ു ാപരമായ കതണ്ടത്തലുകൾ 

ഇലൂതെ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ 
ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധ ിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
കൂതെ സാധിക്കുന്നു. 

 ക ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മുപനാരുക്ക പ്െവർത്തനങ്ങൾ  

1. ദകാളദച്ചരി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്്,  തസഗ്കട്ടറി, ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാഗും 
ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തി അ ിതന കുറിച്ചുള്ള 

 ീരുമാനും. 

3. ഫയൽ പരിദശാധന- ആറാും വാർഡിതല 2018 ഒകദൊബർ-2019 മാര്ച്ച്ച് 

വതരയുള്ള ഫയലുകളുതെ പരിദശാധന. 

4. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന പരിദശാധിച്ച് ഫയൽ ഗ്പകാരും ഗ്പവൃത്തി 

കൃ യമായ അളവിൽ നെന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്നുള്ള പരിദശാധന. 

5. തപാ ുഗ്പവർത്തകർ തപാ ുജനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ത ാഴിലുറപ്പു മായി 

ബന്ധതപ്പട്ട അഭിഗ്പായ ദശഖരണും. 

6. ഫീൽഡിൽ നിന്നുും ദശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലുമായി  ാര മയും തെയ്യൽ. 

7. വീെുവീൊരരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും. 

8. ത ാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധന,  ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പരിദശാധന 

9. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ 

                        െഞ്ചായത്തിപല പ ാഴിലുറപ്പ് െദ്ധ ിയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട് 
വിവരങ്ങൾ  

        ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്                         : 2197 

ആതക   ത ാഴിലാളികൾ                         :3033 

       ആകെീവ ത ാഴിൽ കാർഡ                      :916 

       ആകെീവ ത ാഴിലാളികൾ                        : 960 



Sc                                                            :13.44% 

       St                                                              :___ 

100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്  :225 

വാർഡിതല തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ  

   ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്                         :203 

ആതക   ത ാഴിലാളികൾ                    :64 

       ആകെീവ ത ാഴിൽ കാർഡ                 :50 

       ആകെീവ ത ാഴിലാളികൾ                   :50 

     ST  ത ാഴിൽ കാർഡുകൾ.                   :--- 

                                                                       

           100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് : 15 

ആറാം  വാർഡിൽ 203 പ ാഴിൽ  ാർഡ് ഉപെങ്കിലും അ ിൽ ആപ  64 

പ ാഴിലാളി ൾ മാപ് മാണ് പ ാഴിലിന് കൊ ുനത്.ഇ ിൽ 50 കെർ ആക്റ്റ്റീവ് 

പ ാഴിലാളി ളാണ്.െട്ടി ജാ ി െട്ടി വർഗ പ ാഴിലാളി ൾ ആരും  പനയിലല. 

   

അവ ാശ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. പ ാഴിൽ  ാർഡുമായി ബന്ധപപ്പട്ട  ാരയങ്ങൾ 

         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും അവിേഗ്ധ 

കായിക ത ാഴിൽ തെയ്യാൻ  ാല്പരയമുള്ള ഏത ാരു കുെുുംബത്തിലുും ത ാഴിൽ 

കാർഡിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷ്ിക്കാും. അദപക്ഷ് നൽകിയ എലലാ 
കുെുുംബാുംഗങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനകും  ികച്ചുും സൗജനയമായി 

ലഭിദക്കണ്ട ുണ്ട്. എന്നാൽ ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ച പു ിയ കാർഡിന് 

അദപക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്തുും അസമയത്തുും ദഫാദട്ടാ എെുക്കുന്ന ിനു 
ദവണ്ടിയുള്ള തെലവ് ത ാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന സാഹെരയമാണ് നിലവിലുള്ളത് 

നിയമലുംഘനമാണ്. 

               ത ാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. അ ുതകാണ്ടു തന്ന 

ത ാഴിൽ കാർഡുകൾ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട  ിന്തറ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാേി വും 



ത ാഴിലാളികൾക്കാണ്. അഞ്ചുവർഷ്ത്തിതലാരിക്കൽ  ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കി 

നൽദകണ്ട ാണ്. 

 പ ാഴിൽ സ്ഥലത്തു നിനും െരികശാധിേ പ ാഴിൽ  ാർഡു ൾ 

* ജാനകി െി                 :   KL-02-001-006-006/11 

* ദഗ്പമല  െി വി         :   KL-02-001-006-006/4 

* ലീല തക                   :   KL-02-001-006-006/37 

* നാരായണി െി          :   KL-02-001-006-006/47 

* പാർവ ി എും.         :   KL-02-001-006-006/6 

* ദരാഹിണി ഒ തക    :   KL-02-001-006-006/3 

*ഗൗരി .പി                 :   KL-02-001-006-006/33 

*ഗ്ശീദേവി സി             :   KL-02-001-006-006/12 

*ജാനകി വി തക.      :   KL-02-001-006-006/94 

*ല ിക എും പി         :   KL-02-001-006-006/61 

*സുജാ  ഒ തക      :   KL-02-001-006-006/3 

* ദസാന.                   :   KL-02-001-006-006/99 

* സദരാജിനി            :   KL-02-001-006-006/10 

*േിഷ്                         :   KL-02-001-006-006/122 

*കൗസലയ                :   KL-02-001-006-006/13 

*ലക്ഷ്്മി വി           :   KL-02-001-006-006/164 

*പുഷ്പജ െി വി      :   KL-02-001-006-006/166 

*ദേവി െി വി.           :   KL-02-001-006-006/17 

*മീനാക്ഷ്ി              :   KL-02-001-006-006/18 

*ല ിക എും വി      :   KL-02-001-006-006/53 

*പത്മാവ ി എും വി :   KL-02-001-006-006/69 



*െഗ്രി വി                :   KL-02-001-006-006/7 

*വിലാസിനി െി.      :   KL-02-001-006-006/76 

*നാരായണി തക   :   KL-02-001-006-006/8 

*സദരാജിനി പി    :   KL-02-001-006-006/9 

*നിഷ് തക             :   KL-02-001-006-006/97 

*ദസാന എ           :   KL-02-001-006-006/98 

നൂറ് െണി  ി േവർ 

* സദരാജിനി      :   KL-02-001-006-006/10 

*േിഷ്                   :   KL-02-001-006-006/122 

*കൗസലയ           :   KL-02-001-006-006/13 

*ലക്ഷ്്മി വി        :   KL-02-001-006-006/164 

*പുഷ്പജ െി വി :   KL-02-001-006-006/166 

*ദേവി െി വി.      :   KL-02-001-006-006/17 

*മീനാക്ഷ്ി.        :   KL-02-001-006-006/18 

*ല ിക എും വി:   KL-02-001-006-006/53 

*പത്മാവ ി എും വി :   KL-02-001-006-006/69 

*െഗ്രി വി.               :   KL-02-001-006-006/7 

*വിലാസിനി െി.      :   KL-02-001-006-006/76 

*നാരായണി തക   :   KL-02-001-006-006/8 

*സദരാജിനി പി    :   KL-02-001-006-006/9 

*നിഷ് തക            :   KL-02-001-006-006/97 

*ദസാന എ.         :   KL-02-001-006-006/98 

പ്െവൃത്തി സ്ഥല ഭൂെടം 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പ ാഴിലാളി ളിൽ നിനും ലഭിേ 

െരാ ി 

 

2. പ ാഴിൽ ആവശയപപ്പടുനത്  ംബന്ധിേ് 

          ത ാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏത ാരു ത ാഴിലാളിക്കുും ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പൊനുും ഇ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് ആസൂഗ് ണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ 

പങ്കാളിയാകാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭയമായിലല എങ്കിൽ ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നും 
ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമപരമായി ത ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

             ഈ വാർഡിൽ പ്ഗൂപ്പായി കമറ്റ് മുകഖനയാണ് പ ാഴിലിന് അകെക്ഷ 

നൽ ുനത്. അകെക്ഷിേ് 15 ദ്ിവ ത്തിനുള്ളിൽ പ ാഴിൽ ലഭിക്കാറുെ് എനാണ് 

പ ാഴിലാളി ൾ അറിയിേിട്ടുള്ളത്.  ാധാരണയായി പവള്ള  ടലാ ിൽ കെരും 
ഒപ്പും എഴു ിയാണ്  പ ാഴിലിന്  കവെി അകെക്ഷിക്കുനത്.െപക്ഷ,െിനീട് 

െഞ്ചായത്തിൽ നിനും പ ാഴിലിനുള്ള അകെക്ഷ ക ാം ലഭിേുപവനും അത് 



മ ിയായ ക ാകട്ടാസ്റ്റാറ്റ്  എടുത്തിനു കശഷ്ം ക ാം  ിരിപ  ഏല്െിക്കണപമനും 
െറഞ്ഞ ായി അറിഞ്ഞു. ഇത് പ റ്റായ പ്െവണ യാണ്. 

3. പ ാഴിൽ അനുവദ്ിേത്  ംബന്ധിേ് 

            ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ത ാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും. അലലാത്തപക്ഷ്ും ത ാഴിൽരഹി  ദവ നത്തിനുള്ള 

അർഹ യുണ്ട്. ഈ വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 

േിവസത്തിനകും  തന്ന ത ാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്.എന്നാൽ അ ിനു ത ളിവായ 

കൗണ്ടർ ദഫായിൽ ഫയലിൽ കണ്ടിലല. 

 

4. പഷ്ൽഫ് ഓഫ് പപ്ൊജക്റ്റ്റ്്  യ്യാറാക്കുന ിനുള്ള അവ ാശം.  

        അെുത്ത 5 വർഷ്ദത്തക്ക് ഏതറ്റെുക്കാവുന്ന ദഗ്പാജകെുകളുതെ സമാഹാരമാണ് 

തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ്്. അയൽക്കൂട്ട  ലത്തിൽ െർച്ച തെയ്ത് നിർദേശങ്ങൾ 

സമാഹരിച് വാർഡ്  ലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ച ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവ രിപ്പിച് 

മുൻഗണന ഗ്കമും നിശ്ചയിച്ചാണ് അുംഗീകരിക്കുന്നത്. അ ുതകാണ്ടു തന്ന തഷ്ൽഫ്  

ഓഫ് തഗ്പാജകട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുും ഉള്ള അവകാശും ത ാഴിലാളികൾ തകാണ്ട്. 
ത ാഴിൽ കതണ്ടത്തുന്ന ിന് ത ാഴിലാളികളുതെയുും ദമറ്റിന്തറ ഭാഗത്തുനിന്നുും 
പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ത ാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേിനീയമായ 

ആസ് ി വികസന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുന്ന ിന് വാർഡിതല വിവിധ 

ദമഖലയിലുള്ള അവരുതെ പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ട ാണ്. ദപരുമാദച്ചരി 
വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിൽ 

പങ്കാളികളാകാർ  ഉണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും പഞ്ചായത്തിൽ 

നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

5. യാപ് ാ പെലവ്  ംബന്ധിേ് 

            ത ാഴിലാളികൾക്ക്  ാമസ സ്ഥലത്തു നിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ 

െുറ്റളവിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ  ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. അങ്ങതന 

അലലാത്ത പക്ഷ്ും യാഗ് ാബത്ത ആയി കൂലിയുതെ 10 ശ മാനും അധിക ദവ നും 

ആയി ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. 

             ആറാം  വാർഡിപല ക ാഴിലാളി ൾക്ക് യാപ് ാബത്ത ലഭികക്കെ 

 ാഹെരയം ഉൊയിട്ടിലല. 

6)അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങതെ കുറിച്ച്  



 ത ാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ കുെിതവള്ളും വിഗ്ശമിക്കുന്ന ിനുള്ള  ണൽ 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ്  ുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ട 

ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശമാണ്. മാഗ് മലല അവർ സവരും കയ്യിൽ നിന്നുും പണും 

മുെക്കിയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാകസ് വാങ്ങി സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് സൗജനയമായി  ണൽ സൗകരയും കുെിതവള്ളത്തിനുള്ള 

പാഗ് ങ്ങൾ ലഭിച്ചിലല  എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു. 

7. കവ നം ലഭയമാക്കുനത്  ംബന്ധിേ് 

           ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമത്തിതല തസക്ഷ്ൻ3(2) ഗ്പകാരും ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച 15 

േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും ലഭിദക്കണ്ട ാണ്. കൃ യമായി 
ദവതനം  ലഭിക്കാറുതണ്ടങ്കിലുും ഓഗസ്റ്റ് മു ലുള്ള ദവ നും ലഭിച്ചിലല എന്ന 

വിവരമാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

8. പ ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉൊ ുന അെ ടങ്ങൾ  ംബന്ധിേ് 

                 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ച് ഏത ങ്കിലുും  രത്തിലുള്ള അപകെും 
സുംഭവിച്ചാൽ തഷ്ഡയൂൾ2(5) ഗ്പകാരവുും അധയായും9 ദല പരാമർശങ്ങളുതെ 
അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിത്സ ആവശയമായിവരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും 
ബന്ധതപ്പട്ട ബിലലുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ്.25000/- രൂപ  മരണും സുംഭവിച്ചാൽ ത ാഴിലാളികളുതെ 

കുെുുംബത്തിന് ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ്.  

                  ആറാും വാർഡിതല ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും സൂക്ഷ്മ എന്ന 

ത ാഴിലാളിക ത ാഴിൽ സമയത്തു സക മുറിഞ്ഞ ായി പറഞ്ഞു.ഗ്പസ് ു  

വയക്തിതയ ആശുപഗ് ി  തകാണ്ടുദപായി െികിൽസിച്ച ിന്തറ ബിൽ 

പഞ്ചായത്തിൽ നൽകിയ ായി പറഞ്ഞു.പഞ്ചായത്ത് അധികൃ ർ ബിൽ വാങ്ങി 

എന്നുും പണും പിന്നീട്  രാും എന്ന് പറഞ്ഞ ായുും അറിഞ്ഞു.അ ുദപാതല 

മതറ്റാരു വയക്തിതയ കരിങ്കണ്ണി കെിച്ചു ആശുപഗ് ിയിൽ ദപായ അവസ്ഥയുും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. പതക്ഷ് അ ിന്തറ ബിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏല്പിച്ചിട്ടിലല. 

9. െരാ ി െരിഹാരം 

       ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമഗ്പകാരും( തഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധി മായി 

പരാ ി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശ നിയമും. പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

പരാ ികൾ ദഫാൺ, ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചുും ദരഖാമൂലും എഴു ി 



നൽകിയുും ഇതമയിൽ വഴിയുും സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ്. ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ 

പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഫീൽഡ് സരർശനത്തിന് ഭാഗമായി 
ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ ഇ ുവതര പരാ ികൾ നൽകിയിട്ടിലല 
എന്നറിഞ്ഞു.. 

10 ക ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന ിനുള്ള അവ ാശം 

         ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് തസക്ഷ്ൻ17(2) 

നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികളുതെ സാമൂഹിക 

കണതക്കെുപ്പ് നെത്തുന്ന ിനാൽ പങ്കാളി ആവുന്ന ിനുള്ള അവകാശും 
ത ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

12.പ്െവൃത്തി സ്ഥലപത്ത  ൗ രയങ്ങൾ 

       ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്സൂഷ് 

സുംവിധാനങ്ങൾ, ണൽ സൗകരയങ്ങൾ,കുെിതവള്ളും,സുരക്ഷ്ാ ഉപകരണങ്ങൾ 

എന്നിവ സൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്ട ാണ്. 

          പ്െഥമ ശുപ് ൂക്ഷ  ിറ്റ്  ൗജനയമായി ലഭിേിട്ടിലല. 

           ണൽ  ൗ രയം  ൗജനയമായി ലഭിേിട്ടിലല. 

           ുരക്ഷാ ഉെ രണങ്ങൾ  ൗജനയമായി ലഭിേിട്ടിലല. 

          ുടിപവള്ള  ൗ രയ ിനുള്ള ൊപ് ങ്ങൾ ലഭിേിട്ടിലല 

 

 കറാസ്ഗാർ ദ്ിനം  

ത ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന ിനുും ത ാഴിലാളികളുതെ 
അവകാശങ്ങൾ അവതര ദബാധയതപ്പെുത്തുന്ന ിനുും പദ്ധ ികൾ 

പരിഹരിക്കുന്ന ിനുും ആയി ദറാസ്ഗർ േിനും സുംഘെിപ്പിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 

ആറാും വാർഡിതല ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും ദറാസ്ഗാർ േിനും 
ആൊരിക്കാറുതണ്ടന്നറിഞ്ഞു. 

  ിറ്റി ൺ ഇൻ ർകമഷ്ൻ കബാർഡ്  

              ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനുും ദവണ്ടിയുള്ള 

ഒരു ഉപാധിയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്. ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതെ 



അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അ ായത് എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുക സാധന ദവേന ഘെകങ്ങൾ 

യഥാർത്ഥ തെലവ് ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ 

ജനങ്ങൾക്കുും ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ 

ദബാർഡ്  സ്ഥാപിദക്കണ്ട ുണ്ട്. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് സരർശിച്ച 

എലലാ ഫീൽഡിലുും കാണാൻ സാധിച്ചു. 

വർക്ക്് code എസ്റ്റിദമറ്റ്  എം ബുക്ക്   ഫീൽഡ്  

തപരുമതച്ചരി 
വാർഡിൽ മണ്ണ് ജല 

സുംരക്ഷ്ണ ഗ്പവൃത്തി. 
WC/327250 

Yes Yes Yes 

തപരുമതച്ചരി  
വാർഡിൽ 

കുെുുംബഗ്ശീ- തജ എൽ 

ജി ഗ്ഗൂപ്പുകൾക്ക് 
കൃഷ്ിക്ക് 
നിലദമാരുക്കൽ 

WC/302507 

Yes Yes Yes 

 

 ജാപ്ഗ ാ കമൽകനാട്ട  മി ി 

 ഓദരാ പഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംഗങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട സമി ി 

രൂപീകരിദക്കണ്ടത് ആണ്. ഇ ിൽ പട്ടികജാ ി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 
ദവണ്ടഗ്  ഗ്പാധാനയും നൽദകണ്ട ാണ് പകു ിദപ്പർ സ്ഗ് ീകളായിരിദക്കണ്ട ാണ്. 

അദ്ധയാപകർ,  അുംഗനവാെി വർക്കർ, സവയും സഹായ സുംഘത്തിതല അുംഗങ്ങൾ,  

തപാ ു സമൂഹ സുംഘെനകൾ, ഉപദഭാക്തൃ സമി ികൾ, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

റിദസാഴ്സസ് ദപഴ്സസൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപാ ു സമൂഹ സുംഘെനകൾ 

 ുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങതള 

ത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസി 

അുംഗങ്ങതള നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്ഗാമസഭ യാണ്. ഗ്പകൃ ി സ്ഥല സരർശനും, 
ത ാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയും നെത്താൻ ദരഖകളുതെ പരിദശാധ 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലും സൗകരയങ്ങളുതെ പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തികളുതെ 

ഗുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ,   ുക നിർണയും, ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉെനീളമുള്ള 

റിദപ്പാർട്ടിുംഗ്, ഗ്പവൃത്തിയുതെ സവഭാവതത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ 

വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െുമ ല. വിഎുംസിയാണ്  എലലാ 
ഗ്പവർത്തികളുും പരിദശാധിദക്കണ്ട ുും  മൂലയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ 



ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ുും.  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അവ ഗ്ഗാമസഭയിൽ 

സമർപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. വിഎുംസി റിദപ്പാർട്ട് ഒരു തപാ ു ദരഖയായി 
കരുദ ണ്ട ുും ആവശയതപ്പെുന്ന ിനനുസരിച്ച് ഒരു തപാ ു ദരഖയായി 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിദക്കണ്ട ുും ആണ്. അഞ്ച് അുംഗങ്ങൾ ആണ് 

നിലവിലുള്ളത്.  

വിഎം ി  അംഗങ്ങൾ      ward 06 

1.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ 

2.ഉജിദനഷ് 

3.ഗ്ശീജ 

4.സീന 

5.ഷ്ിജി 

6.നാരായണൻ 

7.ഗ്ശീധരൻ 

 കമറ്റ് 

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ് ആണ്. ത ാഴിലാളികൾ 

ഓദരാ േിവസവുും കൃ യമായി ദജാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരു  ുകയുും, 

ത ാഴിൽ കാർഡ്, സസറ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ 

ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും. ദകാളദച്ചരി വാർഡിൽ ഗൗരി, 
ഗ്ശീജ,പത്മാവ ി, ഗ്പീ ,ല ിക എന്നിവർ ദമറ്റ്് മാരായി വർക്ക്് തെയ്യുന്നു . 

  

െദ്ധ ി ആരംഭം മീറ്റിംഗ് 

 ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമും തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരും ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു 
മുൻപ് ഏത ങ്കിലുും ഒരു തപാ ുസ്ഥലത്തു ത ാഴിലിെങ്ങളിദലാ വ ച്ച് ദെരുന്ന 

ത ാഴിലാളികളുതെയുും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയുും സുംയുക്ത ദയാഗമാണ് 

പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്. വാർഡ് തമമ്പറുതെ സാന്നിധയത്തിൽ ദെരുന്ന ഈ 

ദയാഗത്തിൽ നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 
വിവരങ്ങതളലലാും ത ാഴിലാളികൾക്ക് വിശേീകരിച്ചു തകാെുദക്കണ്ട ാണ്.  

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള  ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഫയലിൽ പദ്ധ ി ആരുംഭ 



മീറ്റിുംഗ് ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത് പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗിൽ വാർഡ് തമമ്പർ  പതങ്കെുക്കാറുണ്ട് 
എന്നാണ്.െില സമയങ്ങളിൽ മാഗ് മാണ് ഓവർസിയർ ഈ മീറ്റിുംഗിൽ 

പതങ്കെുക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ സാധിച്ചത്. 

ഈ മീറ്റിുംഗ് പഞ്ചായത്തിൽ വച്ചു ദെരാറിലല എന്നറിഞ്ഞു. 

                         

പ ാഴിലാളി ളുപട  ടമ ൾ 

                                                                                                                                                                                                     

* ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. 

* ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രാവിതലയുും സവകുദന്നരവുും കൃ യമായി 

ദരഖതപ്പെുത്തുക. 

* ത ാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃ യമായി ദമറ്റ്   ദരഖതപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

* തഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്ഗാമസഭകൾ, ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ 

പതങ്കെുക്കുക. 

* കൃ യ ദയാതെ ദജാലി തെയ്യുക. 

* ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക വസ് ുക്കൾ ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാൻ 

പാെിലല. 

* ഗ്പകൃ ി സുംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുത്തു 

നെപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ് ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃ തര 

അറിയിക്കുക. 

ക ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വികധയമാക്കിയ  പ്െവർത്തി ൾ  

 



ഗ്കമ 

നമ്പർ  

വർക്ക്് തനയിും 
ആൻഡ് ദകാഡ്  

എസ്റ്റിദമറ്റ് 
അമൗണ്ട്  

കാലയളവ്  ത ാഴിൽ 

േിനും  
   

െിലവായ 

 ുക    

 

ദവ നും           

 

 

സാധനും  

1 തപരുമതച്ചരി 
വാർഡിൽ മണ്ണ് 
ജല സുംരക്ഷ്ണ 

ഗ്പവൃത്തി. 
WC/327250 

460983 08/10/2018- 

05/12/2018 

1122 304062 8610 

2 തപരുമതച്ചരി  
വാർഡിൽ 

കുെുുംബഗ്ശീ- തജ 

എൽ ജി 
ഗ്ഗൂപ്പുകൾക്ക് 
കൃഷ്ിക്ക് 
നിലദമാരുക്കൽ 

WC/302507 

488615 13/12/2018- 

14/3/2019 

1705 462055 10525 

 

   അളവു ൾ  ംബന്ധിേ വിവരങ്ങൾ  

 

വർക്ക്് 
പനയിം 
&ക ാഡ്  

എസ്റികമറ്റി
പല അളവ്  

എം ബുക്കിൽ 

കരഖപെടുത്തിയ
ത്  

  ീൽഡ്  ല 

െരികശാധനയി
ൽ 

 പെത്തിയത് 
തപരുമതച്ചരി 
വാർഡിൽ 

മണ്ണ് ജല 

സുംരക്ഷ്ണ 

ഗ്പവൃത്തി. 
WC/327250 

 ാട് പവട്ടി 
പ ളിക്കൽ   

35207 m2 

  

വരമ്പിടൽ 

1623.06 m3 

  

 

  ാട് പവട്ടി 
പ ളിക്കൽ 

  35207 m2 

 

വരമ്പിടൽ 

 1623.06 m3 

  

 ാട് 

പവട്ടിപ ളിക്ക
ൽ 

35207 m2 

അളനു  
 

വരമ്പിടൽ 



  1623.06 m3 

അളനു 
തപരുമതച്ചരി  
വാർഡിൽ 

കുെുുംബഗ്ശീ- 
തജ എൽ ജി 
ഗ്ഗൂപ്പുകൾക്ക് 
കൃഷ്ിക്ക് 
നിലദമാരുക്ക
ൽ 

WC/302507 

നിലം 
ഒരുക്കൽ  

 52897 m2 

നിലം ഒരുക്കൽ  

 52897 m2 

നിലം ഒരുക്കൽ 

 52897 m2 

അളനു 

            

 യൽ െരികശാധനയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട വിലയിരുത്തൽ 

1  വർകെജ് 

            ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള  ഫയലിൽ എ  എും 

സി ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ് 2 ഫയലിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല .പകരും മതറ്റാരു 

കവറാണുള്ളത്. ഇത് ദഖേകരമാണ്. കവർദപജ് സൂക്ഷ്ിക്കാൻ 

പഞ്ചായത്ത്കാർ ഗ്ശദ്ധ തെലുദത്തണ്ടത് ആണ്. 

2. പെക്ക് ലിസ്റ്റ് 
 ഒരു ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്പകാരും ഏത ാതക്ക ദരഖകൾ എവിതെ ഏത് 

ദപജു മു ൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. എ എും സി ഗ്പകാരമുള്ള തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

പരിദശാധിച്ച് 2 ഫയലിലുും കാണാൻ സാധിച്ചു.പതക്ഷ് അവയിൽ ദപജ് 

നമ്പർ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.                                                 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ  ക ാപ്പി 
         ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ുും തഷ്ൽഫ് 

ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റിൽ മുൻഗണനാഗ്കമത്തിൽ ഉള്ള ുും ആയിരിയ്ക്കണും 

എന്നുണ്ട്. ഗ്പസ് ു  ഗ്പവൃത്തി  പഞ്ചായത്തിതല നെപ്പ് വർഷ്ത്തിതല 

വാർഷ്ിക ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ാണ് എന്ന് ത ളിയിക്കാനുള്ള 



ദരഖയാണ് ആക്ഷ്ൻപ്ലാനിന്തറ  ദകാപ്പി. പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലിലുും 

ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിന്സറ  ദകാപ്പി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

4 ജന ീയ എസ്റ്റികമറ്റ് 

    ഒരു ഗ്പവൃത്തി  എങ്ങതന എഗ്  അളവിൽ തെയ്യണതമന്ന് 

സാദങ്ക ികമായി ഗ്പ ിപാേിപ്പിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. 

പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലുും  ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയി 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  സാധാരണക്കാരനായ ഏത ാരാൾക്കുും 
മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിൽ  യ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. അ ിനു പകരമായി ഇുംഗ്ലീഷ്ിൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ബന്ധതപ്പട്ട അധികൃ രുതെ ഒപ്പിലല. 

 

5  ാദേതിക അനുമതിയുതട പകർപ്പ് 
   ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് ൈാദേതിേ വിേഗ്ധരുസെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ുണ്് 

എന്നതിനുള്ള ആധിോരിേ ദരഖയാണ് ൈാദേതിേ അനുമതി ദരഖ. 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധസപട്ിട്ുള്ള ൈാദേതിേ അനുമതിയുസെ പകർപ്പ്   

2 ഫ യലിലും ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. അ ിൽ WC/327250 എന്ന ഫയലിൽ 

സാദങ്ക ികനുമ ി ദഫാറത്തിൽ തെകനിക്കൽ കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതെ ദപരുും 

ഒപ്പുും ഇലല.ഇ ിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുക ത റ്റായാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.WC/302507 

എന്ന ഫയലിൽ ദവ നും ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.2 ഫയലിലുും തസകയൂറിൽ 

നിന്നു ലഭിച്ച ദകാപിയിൽ ആരുും  തന്ന സാക്ഷ്യ്തപ്പെുത്തിയിട്ടലല. 

 
6 ഭരണാനുമതിയുതട പകർപ്പ് 

 ഗ്പവൃത്തി  സെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽേുന്ന അനുമതിയാണ് 
ഭരണാനുമതി ദരഖ. ഈ ദരഖ എലലാ ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. 

പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലുകളിലുും ഭരണാനുമ ി ദകാപ്പി കാണാൻ സാധിതെങ്കിലുും  
അ ിൽ ഒപ്പുും സീലുും കണ്ടിലല.. 

7  ംദയാജിത പദ്ധതിയുതട പകർപ്പ് 
 

 ൈർക്കാരിന്സറ ഏസതേിലും വേുപുേൾ സതാഴിലുറപുപദ്ധതി 
ദയാസൊപം ൈംദയാജിച്ച് നെപാക്കുേയാസണേിൽ അതുമായി ബന്ധസപട് 



ദരഖേൾ ഫയലിൽ ൈൂക്ഷിദക്കണ്തുണ്്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് 

വിദധയമാക്കിയ 2  ഫയലുേളിലും ൈർക്കാരിന്സറ മറ്റു 
വേുപുേളുമായി ൈംദയാജിച്ച് നെത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ  
അലലാത്തതിനാൽ ഈ ദരഖേൾ ബാധേമലല 

. 

8- തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് നൽകുന്ന അദപക്ഷ്യാണ് 

ഡിമാൻഡ് ദഫാും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് വർക്ക് 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദജാലി നൽകിദയാ എന്ന് അറിയാൻ 

സഹായിക്കുന്ന ദരഖ കൂെിയാണ് ഡിമാൻഡ് ദഫാറം.  പരിദശാധിച്ച 3 

ഫയലിലുും  ഡിമാൻഡ് ദഫാറും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. അ ിനു പകരമായി 
ത ാഴിലാളികൾ അവരുതെ ദപരുും ത ാഴിൽ കാർഡ് നമ്പറുും 

അെങ്ങുന്ന കെലാസ് ഉണ്ട്.ഇ ിൽ ഒപ്പിലല. 

9.ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

     നിർവഹണ ഏജൻൈി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുസോണ്ുള്ള 
അറിയിപ് അദപക്ഷ േിട്ി 15 േിവൈത്തിനേം സതാഴിലാളിേസള 
ദരഖാമൂലം അറിയിദക്കണ്താണ് പരിദശാധിച്ച് ഫയലുേളിൽ ത ാഴിൽ 

അനുവേിച്ചത് സുംബന്ധിച്ച് ദരഖകൾ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 

10. മസ്റ്റർ കറാൾ 

   സതാഴിലാളിേളുസെ ഹാജർ ദരഖസപെുത്തുന്ന ഔദേയാഗിേ 
ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ. ഒരു േിവൈം രണ്് തവണ ഹാജർ 
ദരഖസപെുദത്തണ്താണ്’ ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീൈർ, പഞ്ചായത്ത് 
സൈഗ്േട്റി എന്നിവർ ൈാക്ഷയസപെുത്തി ൈീൽ പതിപിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ 

മാഗ്തദമ ഉപദയാഗിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനുദശഷ്ം 

മാഗ്തദമ നിയമപരമായി ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭിക്കാൻ പാെുള്ളൂ.  

                          െരികശാധിേ രെു  യലിൽ ആയി ആപ  85 മസ്റ്റകറാളു ളാണ് 

ഉള്ളത്. 85 മസ്കപ്ടാളു ളിലും എം ബുക്ക് നമ്പർ കരഖപപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. 
പ പ് ട്ടറിയുപട ഒപ്പിപനാപ്പം  ീലും  ിയ്യ ിയും ഉൊയിരുനിലല 

11.തമഷ്ർതമന്് ബുക്് 

 സതാഴിലുറപിൽ ഉൾസപെുത്തി സെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുസെ 
അളവുേളും സെലവുേളും ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 



ൈമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥർ 
അംഗീേരിക്കുന്നതിനും യഥാൈമയം േൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 

ആധിോരിേ ദരഖയാണ് സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക്. 

 പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലുേളിൽ സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക് ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. 2 

ഫയലിലുും  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദപജിൽ തസഗ്കട്ടറിയുതെ സീലിതനാപ്പും ദപരുും 

 ീയ ിയുും ഇലല.എും ബുക നമ്പർ 211/18-19 ഇൽ ദപജിന്തറ എണ്ണും 

ഇലല.സമഷ്ര്സമന്് സെയ്യുേയും സെക്ക് സമഷ്ർ സെയ്യുേയും 

സെയ്യുദമ്പാൾ ഒപും തീയതിയും ൈീലും പതിപിച്ചിട്ടു ണ്ട് . എങ്കിലുും 
എും ബുക്കിൽ ഗ്പവൃത്തികൾ എഴു ുദമ്പാൾ ആരുതെ സ്ഥലത്താണ് 

നെത്തുന്നത ന്ന് ദരഖതപ്പെുത്തണും. 

12  ാധന ാമഗ്ഗികതെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 പരിദശാധിച്ച് 2 ഫയലുേളിലും ൈാധനൈാമഗ്ഗിേൾ 
ഉപദയാഗിക്കാത്തതിനാൽ ബാധേമലല.  

           13.കവജ്  ലിസ്റ്റ് 
മസ്്ർദറാളിന് ആനുപാ ികമായി ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും 
ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച് 2 

ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ് ലിസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

14)  െ് പ്ടാൻസ് ർ ഓർഡർ 

ദവ നും ത ാഴിലാളികളുതെ അക്കൗണ്ടിദലക്ക് നൽകിയ ിനുള്ള 

ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 2 ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള 

മസ്റ്റർ ദറാളുകളുതെ ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്..  

 

15) ര ീ ു ളും കറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിേ് 
 സാധനസാമഗ്ഗികൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തി കൾക്ക് സാമഗ്ഗികൾ 

വി രണും തെയ്  ി ബിലലുകളുും വൗച്ചറുകളുും സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്.  

പരിദശാധിച്ച  2 ഫയലുകളിലുും സി ഐ ബി ക്കു ദവണ്ടിയുള്ള രസീത് 

ദകാപ്പി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

16) 3 ഘട്ടങ്ങളിപല ക ാകട്ടാ ൾ 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുൻപുും ഗ്പവൃത്തി 



നെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുും ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയായ ിനു 
ദശഷ്വുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ  ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച് 2 ഫയലുകളിലുും മൂന്ന് 

ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചിലല.2 

ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

17 പ്െവൃത്തി െൂർത്തീ രണ  ാക്ഷയെപ് ം 
 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപഗ് ും എന്നാൽ  ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ  2 

ഫയലുകളിലുും ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപഗ് ും കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  WC/327250 എന്ന ഫയലിൽ  വർക്ക് കുംപ്ലീഷ്ൻ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ  മസ്ദഗ്ൊൾ ആരുംഭ  ീയ്യ ി വയ യാസമാണ്.2 ഫയലിതല 

വർക്ക് കുംപ്ലീഷ്ൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുും ബദ്ധതപ്പട്ട എലലാ മസ്ദഗ്ൊൾ നമ്പറുും 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.2 സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുും ഓവർസിയർ അലലാത  

മറ്റാരുും സാക്ഷ്യതപെുത്തിയിട്ടിലല. 

18)  പമറ്റീരിയൽ ബിലലു ൾ 

 ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ഏത ങ്കിലുും സാധനഘെകങ്ങൾ 

വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ിന്തറ ഫയൽ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച് 2  ഫയലുകളിലുും തമറ്റീരിയൽ 

ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തി അലലാത്ത ിനാൽ ബാധകമലല.. സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡിന്തറ വിവരങ്ങൾ വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ C.I.B  കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു. 

19) മസ്റ്റർ കറാൾ മൂവ്പമന്റ് സ്ലിപ്പ് 
 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഓദരാ ഘട്ടതത്തയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും നൽകുന്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും 
ഏത ാതക്ക  ീയ ികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ  

മൂവ്തമന്്  സ്ലിപ്പ്. പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലുകളിലുും 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ WC/327250 എന്ന ഫയലിൽ 3 മസ്ദഗ്ൊൾ 

മൂവ്തമന്് സ്ലിപ് ഉണ്ട്.അ ിൽ മൂന്നിലുും എഫ് െി ഒ 

ആേയതത്തത്തിന്റയുും രണ്ടാമത്തിന്തറയുും  ീയ്യ ി 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.അ ിൽ പൂർണമായുും  ഒപ്പുും 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.WC/302507 എന്ന ഫയലിൽ എലലാ 



മസ്റ്റദറാളുകളുതെയുും മൂവതമന്് സ്ലിപ്പിലല.ഉള്ള ിൽ ഒപ്പുകൾ 

പൂർണ്ണമലല. 

20) ജികയാ ടാഗ് ക ാകട്ടാ ൾ  

                               ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 2  ഫയലുകളിലുും  അക്ഷ്ാുംശ 

ദരഖാുംശങ്ങൾ                                                           ദരഖതപ്പെുത്തിയ  ജിദയാ ൊഗ്ഡ്  

ദഫാദട്ടാ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

21)ക ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റികപ്പാർട്ട് 
 ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികൾ ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്ന ിൽ 

പങ്കാളികൾ ആവുന്ന ിന് ത ാഴിലാളികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ 

അത്തരത്തിൽ ഒരു ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തിയ ായി പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

നിന്നുും വയക്തമായിട്ടിലല. 

22)സ റ്റ് ഡയറി 
  മാസ്റ്റർ ൈർക്കുലർ ഗ്പോരം ഉള്ള 22 ദരഖേളിൽ ൈംസ്ഥാന 

ൈർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന ൈുഗ്പധാന ദരഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി. 
പദ്ധതിയുസെ ൈുതാരയത സതാഴിലാളിേളുസെ അവോശങ്ങൾ 
ൈാമൂഹയപോളിത്തം പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് സതാഴിലിെങ്ങളിസല 
അപേെങ്ങൾ ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സതാഴിലാളിേളുസെ വാെേ 
ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സതാഴിലാളിേളുസെ ൈാക്ഷയപഗ്തം വിജിലൻസ് 

ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി റിദപാർട്്,  ൈന്ദർശേ േുറിപുേൾ 
തുെങ്ങിയവ ദരഖസപെുത്തുന്നതിന് ദവണ്ിയുള്ള ആധിോരിേ 

ദരഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി. 

      പരിദശാധിച്ച് 2 ഫയലുകളിൽ WC/327250 എന  യലിൽ സ റ്റ് ഡയറി  

 ാണാൻ  ാധിേിലല. 

WC/302507 എന  യലിന്പറ സ റ്റ് ഡയറിയിൽ കമാണിറ്റിറിങ്  മ്മറ്റി 

അംഗളിൽ രെ് വയക്തി ളുപട കെര് മാപ് മാണുള്ളത്. ഇ ിൽ പ്െവർത്തി 

ആരംഭിേ  ീയ്യ ി പ റ്റായി  ാണിേു. ന്ദർശന ൂറിപ്പിൽ  ീയത്തിയിലല. 

 

 

               പെത്തലു ൾ 

• എ  എും സി ഗ്പകാരമുള്ള കവർ ദപജുകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നിലല.  



•  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് 

ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനുമുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അഭിനരനാർഹമായ 

കാരയമാണ്. 

 ത ാഴിലാളികൾക്ക് കുെിതവള്ളും  ണൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാകസ് എന്നിവ 

നൽദകണ്ടത് നിർവഹണ ഏജൻസിയുതെ ഉത്തരവാേി വമാണ്. 

•  അനുദേേും 3A,3B ഗ്പകാരമാലല ത ാഴിലിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷ്ിക്കുന്നത്. 

• WC/327250 എന്ന വർക്കിന്തറ സി.ഐ ബി യിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുക 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

•  വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഒരു വർക്ക് ഫയൽ 22 ദരഖകൾ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. എന്നാൽ 10 ദരഖകൾ മാഗ് ദമ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

ഇത് ദഖേകരമായ ഗ്പവർത്തിയാണ്. 

•  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററിൽ 6 

രജിസ്റ്ററുകളുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവതയാതക്ക കൃ യമായി 

പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്്  കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല.പരാ ി രജിസ്റ്ററിൽ പരാ ി ഒന്നുും  തന്ന കണ്ടിലല. 
•  അക്ഷ്ാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തിയ ജിദയാ ൊഗ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
• ആറാും വാര്ച്ഡിതല ഫയലിൽ സ്ഥല ഉെമകളുതെ നികു ി െീട്ടുും സമ്മ  

പഗ് വുും കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
• എും ബുക്കിൽ ഗ്പവൃത്തി നെന്ന  ആളുകളുതെ സ്ഥലങ്ങൾ   

ദരഖദപെുത്തുയിട്ടിലല. 

 

    നിർകേശങ്ങൾ  

 

1) ത ാഴിൽകാർഡ്  ികച്ചുും സൗജനയമായി അനുവേിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 

2)  ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കി നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ പു ിയ 

ത ാഴിൽ കാർഡിൽ പൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ ദമറ്റിനുും  

ത ാഴിലാളികൾക്കുും കൃ യമായി പറഞ്ഞു തകാെുക്കുക. 



3)  ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപ് നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ 

സാന്നിധയത്തിൽ ദഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിുംഗ് പഞ്ചായത്തിൽ വച്ച് ദെദരണ്ട ാണ്. 

4)  ത ാഴിലാളികൾക്ക് നിയമും അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള 

അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസി 

ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ുണ്ട്. 

5)  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ദകാളും വലു ാക്കുക. 

6)  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്പവൃത്തി എെുക്കുന്ന േിവസങ്ങളിൽ  ീയ ി 

ദരഖതപ്പെുത്തുക. 

7)  എും ബുക  ുെങ്ങിയ ദരഖകൾ പൂരിപ്പിക്കുദമ്പാൾ ത റ്റുകൾ 

വരാത  സൂക്ഷ്ിക്കുക. 

8)  ഓദരാ മസ്റ്റർദറാളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് എും ബുക്കിൽ അളവുും 
ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലവുും മസ്റ്റർദറാൾ  നമ്പറുും ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ് 

9) .ത ാഴിലാളികളുും ദമറ്റുും അവരുതെ കെമകൾ കൃ യമായി 

പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ുണ്ട്. 

10)  വിജിതലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങതള 

കാലാനുസൃ മായി മാറ്റുകയുും അവരുതെ പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു 

വരുത്തുകയുും തെദയ്യണ്ട ാണ്. 

11)  ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ 

 തന്ന നെപ്പിലാദക്കണ്ടത് ആണ് 

12)  ഫയൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ദരഖകൾ കൃ യമായി സൂക്ഷ്ിക്കുക. 

13)  ദരഖകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുദമ്പാൾ പൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ 

കൃ യ ദയാതെ തെയ്യുക. 

14)  ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിലിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷ് നൽകുദമ്പാൾ 

കൃ യമായി രസീത് നൽകുക. 

15)  ത ാഴിലുകൾ  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുൻപുും നെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുും  
പൂർത്തിയായ ിനുദശഷ്വുും  ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ എെുത്ത് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. 

16)  ത ാഴിലാളി േിനത്തിന്തറ ആവശയക തയപ്പറ്റി ത ാഴിലാളികതള 

ദബാധവാന്മാരാക്കുക.  

17)  ത ാഴിലാളികൾക്കുദവണ്ടിയുള്ള അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ ത ാഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 



18)  ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളുതെ ആസ് ികൾ 

േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് (3വർഷ്ും) ആവശയമായ സാദങ്ക ിക 

നിർദേശങ്ങൾ ത ാഴിലാളികൾക്ക് ഓവർസിയർമാർ നൽദകണ്ട ാണ്.    

19.)പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് 22 ഫയലുകളുും 7 രജിസ്റ്ററുകളുും 
നിർബന്ധമായുും ദരഖതപ്പെുത്തി സൂക്ഷ്ിക്കുക 

20). ത ാഴിലാളികൾക്ക് 100േിവസതത്ത ത ാഴിലുും, കൂലിയുും  

പണിയായുധങ്ങളുതെ വാെകയുും 5km കൂെു ൽ ദപായാൽ 

യാഗ് ാബത്തയുും നൽകുക.  

                   21)സ്ഥല ഉെമകളുതെ നികു ി െീട്ടുും സമ്മ പഗ് വുും ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിക്കുക. 

                  22) എും ബുക്ക്, എസ്റ്റിദമറ്റ് എന്നിവ ജനകീയ ഭാക്ഷ്യിൽ ഉൾതപ്പെുത്തുക. 

23) മസ്റ്റദറാളിൽ ഗ്പസ് ു  ഗ്പവൃത്തിയുതെ അളവുകൾ 

ദരഖതപ്പെുത്തുദമ്പാൾ എും  ബുക്കിന്തറ  നമ്പർ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ്. 

24) മസ്റ്റർ ദറാളിലുും മറ്റു ത ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലുും 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥർ  ീയ ിയുും ഉൾതപ്പെുത്തണും. 

 

പ്ഗാമ ഭ  ീരുമാനങ്ങൾ 

• കൂലി ഉയർത്തുക 

• ത ാഴിൽേിനും കൂട്ടുക 

• മസ്ദഗ്ൊൾ ദകാളും വർധിപ്പിക്കുക 

• ദവ നും കൃ യമായി ലഭിക്കുക 

• ത ാപ്പി,യൂണിദഫാും,എന്നിവ നൽകുക. 

 

 

 

 

 


