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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് കരട ്റിദപ്പാര്ട്്് 

വാര്ടഡ്് 9, തെദേരി 

ഏരുദവശ്ശി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

ഇരിക്കൂര്ട ദലാക്ക്് 

കണ്ണൂര്ട ജില്ല  

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി: 29/11/219 

 മയം : 2.pm 

സ്ഥലം: പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ 

 

                                                                                   യ്യാറാക്കിയ ് , 

                                                                                സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ട ീം , 

ഇരിക്കൂർ സലോക്കറ് 

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ് നിയമീം – 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ോസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

         2005  പ്തീംബർ 5 നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്കി 

വരുന്ന റ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

േോയിേ ത ോഴില് ഉറപ്ു നല്േുേയുീം, അ ിലൂതട ഗ്ഗോമ ണ ജന യുതട 

ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയ വിേ നീം, 

പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ ലേറ്ഷ്യീം 

തവക്കുന്നു. 

        ത ോഴിലുറപ്റ് പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 

മോ  േോലയളവിനുള്ളില് നിർബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്കുേയോണറ ലേറ്ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്കിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ിനിർവഹണവുീം,ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസപ്ോർട്ടറ  യ്യോറോക്കുേയുീം 

തെയ്യുന്നു,  ുടർന്നറ ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു സെർത്തറ   ഓഡിറ്റ്   റിസപ്ോർട്ടറ 

അവ രിപ്ിക്കുേയുീം റിസപ്ോർട്ടിസേല് െർച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിനറ ആവശയമോയ  ുടർനടപടിേള്ക് നിർസേശിക്കുേയുീം നടപ്ിലോക്കു 

േയുീം തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

     ഏരുസവശ്ശി ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തറ 9ആീം വോർഡിതല 2018-19  ോമ്പത്തിേ 

വർഷ്ത്തിതല ഒേറസടോബർ മു ല് മോർച്ചറ വതരയുള്ള േോലയളവില് 

നടപ്ിലോക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി നിർവഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട 

ഇടതപടലുേളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടു ള്ള റ. 

ഇ ിനറതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലുേളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റർ പരിസശോധന, വോർഡിതല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ി ലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക്  ന്ദർശിച്ചറ 

വിലയിരുത്തല്, പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്കള്ക്, വോർഡിതല വിവിധ സമഖലയില് 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്നവർ ത ോഴിലുറപ്റ  ത ോഴിലോളിേള്ക് എന്നിവരു മോയുള്ള 

അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് േരടറ   

റിസപ്ോർട്ടറ  യ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള റ. 

     വോർഡിനറതറ വിേ നത്തിനുീം,  മൂഹത്തിനുീം പരിസ്ഥി ിക്കുീം 

ഗുണേരമോയ ര  ിയിലുീം പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങള്ക് 

നിലനിർത്തിതക്കോണ്ടുീം സപോരോയ്മേള്ക് പരിഹരിച്ചുതേോണ്ടുീം മഹോത്മോഗോന്ധി 

സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് 

നടപ്ിലോക്കുന്ന ിനറ ഈ റിസപ്ോർട്ടറ്  ഹോയേമോവതട്ട എന്നറ ഗ്പ യോശിച്ചു 

തേോണ്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട െർച്ചയറക്കുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി  മർപ്ിക്കുന്നു. 
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ഏരുദവശ്ശി   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

ജില്ല            : േണ്ണൂർ      

സലോക്കറ         :ഇരിക്കൂർ     

വോർഡുേള്ക്  : 14  

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ വോർഡറ്  9 

ആതേ ത ോഴില് േോർഡുേള്ക് 3460 259 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്ക്  6320 481 

SC ത ോഴില് േോർഡുേള്ക് 22 0 

SC ത ോഴിലോളിേള്ക് 45 0 

ST ത ോഴില് േോർഡുേള്ക് 253 2 

ST ത ോഴിലോളിേള്ക് 594 4 

 

തപാ ു വിലയിരുത്തലുകൾ 

● വോർഡിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ ജ വി  മോർഗീം തമച്ചതപ്ടുത്തോന് 

 ോധിച്ചു. 

● േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ  ോധയമോയി. 

● പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഏതറ്ടുത്തറ് നടപ്ിലോക്കുന്നു. 

● മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ മുന്ഗണന നല്േുന്നു. 

● േുടിതവള്ള ക്ഷോമീം ലഘൂേരിക്കോന് പദ്ധ ിതേോണ്ടറ  ോധയമോയി. 

● ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്  ീംരക്ഷിക്കതപ്ടുന്നില്ല. 

● പരിസശോധിച്ച ഗ്പവൃത്തിേളുതട അളവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട േൃ യമോയ  

വിവരങ്ങള്ക്  എീം.ബുക്കില് േോണോന്  ോധിച്ചില്ല. 

● നടപ്ിലോക്കിയ പദ്ധ ിേള്ക്ക്കറ  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ് 

സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

● വോർഡിതല ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആണറ 

നടപ്ിലോക്കിയിട്ടുള്ള റ. 

● വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേള്ക് േൃ യമോയി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

● രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സെർത്തറ 

 ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

● പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തി ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

വിശേോീംശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേതള അറിയിക്കോറുണ്ടറ.  

●  ജോഗ്ഗ ോ സമല്സനോട്ട  മി ി ഇടതപടലുേള്ക് നടത്തുന്നുണ്ടറ. 
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ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികൾ. 

1. വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : LD/248995 

    ദപര്: ഭൂമി  ്്  ിരിക്കല്- പുറഞ്ഞാൻ 

    എം.ബുക്ക് നേര്ട- 88/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ-                 104000/- തെലവോയ  ുേ- 98640/- 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 360 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ- 1080/- 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-      0 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം - 

97560/-  

 

അളവുകൾ:- 

 

ഇനം 

മണ്്ണ കിളച്ചിടല് 

എം.ബുക് ഗ്പകാരം ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്് ഗ്പകാരം 

നീ.        വീ.      ആഴം.      

വി ്് 

 

 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല 

20         2          1.9          76 76 

13         2.1        1.8         49.14 49.14 

5           2           1.8         18 18 

15         3.5         1.2        63 63 

6          4.5          0.8        21.60 21 

 

ഇനം 

 ്ു  ിരിക്കല് 

എം.ബുക് ഗ്പകാരം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

നീ.       വീ.     ഉ.       

വി ്് 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ി

ല്ല 

6        2.8      2        33.60 33.60 

8        1.9      2.6     39.52 39.52 

 



5 
 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

 

മസ്റ്റര്ടദറാ

ൾ നേര്ട 

ത ാഴില് 

േിനം 

ദവ നം 

(വാടക 

ഉൾതപ്പതട

) 

ദലാക്ക്(

 ീല്,ഒ

പ്പ്) 

പഞ്ചായ

ത്ത്( ീ

ല്,ഒപ്പ)് 

 ിരുത്ത

ലുകൾ 

3836 68 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

3837 68 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

4897 62 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

4898 72 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

5741 39 ദരഖതപ്പ

ടു ുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

5742 51 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്് 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3500  

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ:- 

● എം.ബുക്കില് സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്ത ിനാല്  ദമറ്ിന്തറയും 

പറേുടമകളുതടയും നിര്ടദേശ ഗ്പകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് 

 ന്ദര്ടശനം നടത്തിയ ്. 
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● ശയാമ ത ദക്കടത്തു,ദമരിക്കു്ി ഇല്ലിക്കല്, ഷഷ്നി 

 ടിപ്പാലത്തിങ്കല് എന്നിവരുതട പറേിലാണ് ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നി്ുള്ള ്. 

● വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് 360 ത ാഴില് േിനം ലഭയമാകാൻ 

 ാധിച്ചു. 

●  ിറ്ി ൻ ഇൻദഫാര്ടമാഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

 

2     വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : LD/325514 

       ദപര്:  ംഘകൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല്-അേഴത്തുംച്ചാല് 

       എം.ബുക്ക് നേര്ട: 122/2018-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ-        121000/- തെലവോയ  ുേ-എീം.ബുക്കില് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-424 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ- 

എീം.ബുക്കില് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം - എം 

ബുക്കില്      

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല     

 

അളവുകൾ:- 

 

ഇനം എം.ബുക്ക്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് 

ഗ്പകാരം  

കാടുതവ്ിത ളിക്കല്  4893.00m3 4893. 00 

മണ്ണുകിളച്ച  ് 791.55m3 791.55 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

 

മസ്റ്റര്ടദറാ

ൾ നേര്ട 

ത ാഴില് 

േിനം 

ദവ നം(

വാടക 

ഉൾതപ്പതട

) 

ദലാക്ക്(

 ീല്,ഒ

പ്പ്) 

പഞ്ചായ

ത്ത്( ീ

ല്,ഒപ്പ)് 

 ിരുത്ത

ലുകൾ 

5907 128 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 
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ല്ല 

5908 120 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

6582 126 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

6584 50 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്് 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3500 ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ- 

● വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് 424 ത ാഴില് േിനം 

ലഭയമാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

● എം.ബുക്കില് സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്ത ിനാല്  ദമറ്ിന്തറയും 

പറേുടമകളുതടയും നിര്ടദേശ ഗ്പകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് 

 ന്ദര്ടശനം നടത്തിയ ്. 

● ഷലലമ്മ പുന്നായ്ക്കല്,ഏലിക്കു്ി പനയ്ക്കല്,ഷ്ീബ,ഗ്പിൻ ് 

എന്നിവരുതട പറേിലാണ് ഗ്പവൃത്തി നടന്നി്ുള്ള ്. 

● ഗ്പവൃത്തി കൃഷ്ിക്ക് ഉപദയാഗതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട്. 

● ഗുണദഭാക്താക്കൾക്ക് ആോയകരമായി എന്നാണ് അവരില് 

നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

●  ിറ്ി ൻ ഇൻദഫാര്ടമാഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

3.  വര്ടക്ക്് ദകാഡ്.     :LD/329870 

     ദപര്.       : കയ്യാല നിര്ടമ്മാണം പുറഞ്ഞാണ ്

     എം.ബുക്ക് നേര്ട :139/2018-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.                153000/- തെലവോയ  ുേ- 127557/- 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം 317 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ-  

എം.ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല.   

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-      49 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം -85907/- 
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അളവുകൾ:- 

 

ഇനം 

നിലം കിളച്ച  ്

എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം 

നം     നീ.       വീ.      ഉ.      

വി ്് 

 

ദ ാ

ഷ്യല് 

ഓഡിറ്്് 

ഗ്പകാ

രം  

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല 

2       15        3.2     1.5      144 144 

1       12        2.8      1.5      50 50 

 

 

ഇനം 

 

കല്ലു കയ്യാല 

എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം 

നീ.     വീ.      ഉ.     വി 

ദ ാ

ഷ്യല് 

ഓഡി

റ്്് 

ഗ്പകാ

രം  

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല 

7.5     0.3     1.2      2.70 2.70 

50      0.3     1.2      16.5 16.5 

85      0.3     1.2      28.05 28 05 

92      0.3     1.2      33.12 33.12 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

 

മസ്റ്റര്ടദറാ

ൾ 

നേര്ട 

ത ാഴില് 

േിനം 

ദവ നം 

(വാടക 

ഉൾതപ്പതട) 

ദലാക്്ക(

 ീല്,ഒപ്പ്) 

പഞ്ചായ

ത്്ത  

 ീല്,ഒപ്പ്) 

 ിരുത്ത

ലുകൾ 

7468 35 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

7469 59 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

8527 63 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

8528 71 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

9703 75 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 
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9723 14 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

7477 12 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

7476 14 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

8647 9 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല, 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

8548 14 ദരഖതപ്പടു

ത്തുന്നില്ല 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

 

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്് 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3500 എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ- 

● എം.ബുക്കില് സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്ത ിനാല് ദമറ്ിന്തറയും 

സ്ഥലം ഉടമകളുതടയും നിര്ടദേശ ഗ്പകാരമാണ്  ന്ദര്ടശനം 

നടത്തിയ ്. 

● ശയാമ ത ദക്കടത്തു,രാധ,ലൗലി പിര്ടിയില്, ദമരിക്കു്ി 

ഇല്ലിക്കല്,ഷഷ്നി  ടിപ്പാലത്തിങ്കല് എന്നിവരുതട 

പറേിലാണ് ഗ്പവൃത്തി നടന്നി്ുള്ള ്. 

● ത ാഴിലാളികൾക്ക്് 317 ത ാഴില് േിനം ലഭയമാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

●  ിറ്ി ൻ ഇൻദഫാര്ടമാഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

 

 

4.      വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : IF/347369 

         ദപര്:              ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമാണം  ങ്കമ്മ 

 

        എം.ബുക്ക് നേര്ട-എം.ബുക് ഇല്ല 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ- 24390/- തെലവോയ  ുേ-  എീം.ബുേറ ഇല്ല 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം -90 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ-എീം.ബുേറ 

ഇല്ല 
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വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 0 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം - 

എീം.ബുേറ ഇല്ല 

 

 

 

അളവുകൾ 

 

ഇനം ത ാഴില് േിനം  ുക 

ഫസ്റ്റ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

ത ക്കന്റ് ദസ്റ്റജ് 24 6504 

ദ ര്ടഡ് ദസ്റ്റജ ് 10 2710 

ദഫാര്ട ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ്

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

1465 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

1466 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

2164 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

2165 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

2698 5 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

2699 5 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

8341 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തിന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 
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8342 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ:- 

● വീട് പണി പൂര്ടത്തീകരിച്ചി്ുണ്ട്. 

● നിര്ടമ്മാണത്തിന്തറ നാലു ഘ്ങ്ങളില് പണി അനുവേിച്ചു. 

● 90 േിവ ം പണി കി്ി 

● കൂലി മുഴുവൻ  ുകയും ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

● ഈ ആനുകൂലയം വീട് നിര്ടമ്മാണ ഘ്ങ്ങളില് 

ഗുണദഭാക്താവിന് ഉപകാരതപ്പ്ു. 

5.   വര്ടക്ക്് ദകാഡ് : IF/347339 

      ദപര്: ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമാണം-ലാലി ഷ്ാജി 

     എം.ബുക്ക് നേര്ട-എം.ബുക് ഇല്ല 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.               24390 തെലവോയ  ുേ-  എീം.ബുേറ ഇല്ല 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം 90 ആയുധത്തിനററ വോടേ-എീം.ബുേറ 

ഇല്ല 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-      0 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം -

എീം.ബുേറ ഇല്ല 

 

 

അളവുകൾ:- 

 

ഇനം ത ാഴില് േിനം  ുക 

ഫസ്റ്റ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

ത ക്കന്റ് ദസ്റ്റജ് 24 6504 

ദ ര്ടഡ് ദസ്റ്റജ ് 10 2710 

ദഫാര്ട ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 
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മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

1485 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

1486 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

2184 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

2185 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

3234 10 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

8388 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

8389 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ- 

● വീട് പണി പൂര്ടത്തീകരിച്ചി്ുണ്ട്. 

● നിര്ടമ്മാണത്തിന്തറ നാലു ഘ്ങ്ങളില് പണി അനുവേിച്ചു. 

● 90 േിവ ം പണി കി്ി 

● കൂലി മുഴുവൻ  ുകയും ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

● ഈ ആനുകൂലയം വീട് നിര്ടമ്മാണ ഘ്ങ്ങളില് 

ഗുണദഭാക്താവിന് ഉപകാരതപ്പ്ു. 

 

6.    വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :IF/347338 

       ദപര്: ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണം മിനി ദബബി 

       എം.ബുക്ക് നേര്ട : എം.ബുക് ഇല്ല 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.        -24390/-          തെലവോയ  ുേ-എീം.ബുേറ ഇല്ല     

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 90 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ-എീം.ബുേറ 

ഇല്ല 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം -

എീം.ബുേറ ഇല്ല 
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അളവുകൾ 

ഇനം ത ാഴില് േിനം  ുക 

ഫസ്റ്റ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

ത ക്കന്റ് ദസ്റ്റജ് 24 6504 

ദ ര്ടഡ് ദസ്റ്റജ ് 10 2710 

ദഫാര്ട ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

1467 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

1468 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

2166 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

2167 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

3650 10 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

8343 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

8344 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ- 

● വീട് പണി പൂര്ടത്തീകരിച്ചി്ുണ്ട്. 

● നിര്ടമ്മാണത്തിന്തറ നാലു ഘ്ങ്ങളില് പണി അനുവേിച്ചു. 

● 90 േിവ ം പണി കി്ി 
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● കൂലി മുഴുവൻ  ുകയും ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

● ഈ ആനുകൂലയം വീട് നിര്ടമ്മാണ ഘ്ങ്ങളില് 

ഗുണദഭാക്താവിന് ഉപകാരതപ്പ്ു. 

7.വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :IF/349568 

       ദപര്: ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണം ദമരി പയ  ്

       എം.ബുക്ക് നേര്ട : എം.ബുക് ഇല്ല 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.        -24390/-          തെലവോയ  ുേ-     

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 90 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ- 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം - 

 

 

അളവുകൾ 

ഇനം ത ാഴില് േിനം  ുക 

ഫസ്റ്റ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

ത ക്കന്റ് ദസ്റ്റജ് 24 6504 

ദ ര്ടഡ് ദസ്റ്റജ ് 10 2710 

ദഫാര്ട ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

1750 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

1751 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

3237 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

2195 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 
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3244 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

4616 10 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

4617 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

8409 16 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

8410 8 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ 

● വീട് പണി പൂര്ടത്തീകരിച്ചി്ുണ്ട്. 

● നിര്ടമ്മാണത്തിന്തറ നാലു ഘ്ങ്ങളില് പണി അനുവേിച്ചു. 

● 90 േിവ ം പണി കി്ി 

● കൂലി മുഴുവൻ  ുകയും ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

● ഈ ആനുകൂലയം വീട് നിര്ടമ്മാണ ഘ്ങ്ങളില് 

ഗുണദഭാക്താവിന് ഉപകാരതപ്പ്ു. 

● ഫയലില് 8410 എന്ന മസ്റ്റര്ടദറാൾ കാണാൻ കഴിതഞ്ഞങ്കിലും എം 

ഐ എ ് ഗ്പകാരം കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.മസ്റ്റര്ടദറാൾ 4617 ല് 

ഫയല് ഗ്പകാരം 14 പണിയാണ് ഉള്ളത ങ്കിലും  എം ഐ എ ് 

ഗ്പകാരം 15 പണി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

● 8409 എന്ന മസ്റ്റര്ടദറാളില് ഫയല് ഗ്പകാരം 16 പണി കാണാൻ 

 ാധിതച്ചങ്കിലും എം ഐ എ ് ഗ്പകാരം 12 പണിതയ ഉള്ളു. 

● 90 പണി ലഭയമാദക്കണ്ട ഷലഫ് ഭവന പദ്ധ ിക്ക് 100 പണി 

ലഭയമാക്കി എന്നു ഫയല് പരിദശാധനയില് മന ിലാക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

8.വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :IF/347370 

       ദപര്: ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണം ദമരി ൊദക്കാ 

       എം.ബുക്ക് നേര്ട : എം.ബുക് ഇല്ല 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.        -24390/-          തെലവോയ  ുേ-     

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 90 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ- 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം - 
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അളവുകൾ 

ഇനം ത ാഴില് േിനം  ുക 

ഫസ്റ്റ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

ത ക്കന്റ് ദസ്റ്റജ് 24 6504 

ദ ര്ടഡ് ദസ്റ്റജ ് 10 2710 

ദഫാര്ട ് ദസ്റ്റജ് 28 7588 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

1495 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

1496 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

2194 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

2195 12 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

3653 10 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

8399 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

8400 14 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ:- 

● വീട് പണി പൂര്ടത്തീകരിച്ചി്ുണ്ട്. 

● നിര്ടമ്മാണത്തിന്തറ നാലു ഘ്ങ്ങളില് പണി അനുവേിച്ചു. 
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● 90 േിവ ം പണി കി്ി 

● കൂലി മുഴുവൻ  ുകയും ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

● ഈ ആനുകൂലയം വീട് നിര്ടമ്മാണ ഘ്ങ്ങളില് 

ഗുണദഭാക്താവിന് ഉപകാരതപ്പ്ു. 

9.വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :WC/333962 

       ദപര്: നീര്ടക്കുഴി നിര്ടമ്മാണം വള്ളിയാട് 

       എം.ബുക്ക് നേര്ട : 119/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.        -88000/-        തെലവോയ  ുേ- 74803/- 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 262 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ-801/- 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം -71002/- 

 

 

അളവുകൾ 

 

ഇനം 

കാടു 

തവ്ിതത്തളിച്ച ് 

എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

നം.     നീ.         വീ.         

വി      

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടിത്തിയി്ി

ല്ല 

728    1.5       0.7          819 819 

 

 

ഇനം 

നിലം കിളച്ച  ്

എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

നം.     നീ.         വീ.       ഉ        

വി 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല 

728      1.5       0.75      0.5     409.5 409.5 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

5815 80 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 
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5814 77 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

6581 46 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

6583 59 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

4616 10 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

 

 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3500 3000 കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ- 

● എം.ബുക് ഗ്പകാരം 262 ത ാഴില് േിനങ്ങൾക്ക് 801 രൂപ 

ആയുധത്തിന്തറ  വടകയിനത്തില് തെലവായി എന്നാണ് 

കാണുന്ന ്.എന്നാല് 262 രൂപയ്ക്ക് 3 രൂപ ഗ്പകാരം 786 രൂപതയ 

ആകുന്നുള്ളൂ. 

● എം.ബുക്കില് സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്താത്ത ിനാല് 

പറേുടമകളുതടയും ദമറ്ിന്തറയും നിര്ടദേശ ഗ്പകാരമുള്ള 

സ്ഥലങ്ങളിലാണ്  ന്ദര്ടശനം നടത്തിയ ്. 

● ദ ാമ ് കുളത്തറ, മിനി ഷറജു, തഡന്നി ദജാര്ടജ്,ദജായ് 

മുക്കുഴിയില് എന്നിവരുതട പറേിലാണ് പണി നടന്നി്ുള്ള .് 

● ഗുണനിലവാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികളാണ് കാണാൻ  ാധിച്ച ്. 

● ദമല്പ്പറഞ്ഞ ഗ്പവൃത്തി മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണം ഉറപ്പു 

വരുത്തുവാനും അ ു വഴി പരിസ്ഥി ിക്കും  മൂഹത്തിനും 

ഗുണകരമായ ഗ്പവൃത്തിയാണ്. 

● വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് 262 ത ാഴില് േിനങ്ങൾ 

ലഭയമാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

●  ിറ്ി ൻ ഇൻദഫാര്ടമാഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

10.വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :LD/329878 

       ദപര്: തജ ല് ജി കൃഷ്ിക്ക് നിലം ഒരുക്കല്-വളയംകുണ്ട്. 
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       എം.ബുക്ക് നേര്ട : 144/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.        -174000/-     തെലവോയ  ുേ- എീം.ബുക്കില് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 423 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ-

എീം.ബുക്കില് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം -

എീം.ബുക്കില് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

 

അളവുകൾ 

 

ഇനം 

കാടു 

തവ്ിതത്തളിച്ച ് 

എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

നം.       നീ.      വീ.      

വി ്് 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പട്ത്തിയി്ില്ല 

5         25       16        2000 2000 

3         29       13        1131 1131 

4         28       16        1792 1792 

 

ഇനം 

നിലം കിളച്ച  ്

എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

നം.       നീ.      വീ.       ഉ        

വി ്് 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല 

5         26        16       0.15      312 312 

6         27        19       0.15      461.7 461.7 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

8526 102 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 
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8525 102 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

7467 110 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

7460 109 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

 

 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3500 ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല കാണാൻ  ാധിച്ചു 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ- 

● വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് 423 ത ാഴില് േിനം 

ലഭയമാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

● എം.ബുക്കില് സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്ത ിനാല്  ദമറ്ിന്തറയും 

പറേുടമകളുതടയും നിര്ടദേശ ഗ്പകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് 

 ന്ദര്ടശനം നടത്തിയ ്. 

● ഗ്പവൃത്തി കൃഷ്ിക്ക് ഉപദയാഗതപ്പടുത്തിയി്ുണ്ട്. 

● ഗുണദഭാക്താക്കൾക്ക് ആോയകരമായി എന്നാണ് അവരില് 

നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

●  ിറ്ി ൻ ഇൻദഫാര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

11.വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :FP/351599 

       ദപര്: എ ്.  ി കുടുംബം കിണറിനു പാര്ടശവഭിത്തി നിര്ടമ്മാണം 

വാ മ്മ രാജൻ 

       എം.ബുക്ക് നേര്ട : 96/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.        -20000/- തെലവോയ  ുേ- 6418/- 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 8 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ-എീം.ബുക്കില് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-5 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം -6418/- 

 

 

അളവുകൾ 
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ഇനം എം.ബുക് ഗ്പകാരം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

മണ്്ണ കിളച്ച ് 1.759 1.759 

കല്ലു തക്ിയ ് 0.352 0.352 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

3903 8 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

3994 5 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

 

 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

2486 ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ- 

● വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾ 8 ത ാഴില് േിനം ലഭയമാക്കാൻ 

 ാധിച്ചു. 

● ഗ്പവൃത്തി ഗുണനിലവാരത്തില് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. 

● ഗുണദഭാക്താവിന് ഗുണകരമായ ഗ്പവൃത്തിയാണ്. 

●  ിറ്ി ൻ ഇൻദഫാര്ടമാഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

12.വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :FP/347511 

       ദപര്: ദെദേരി അേഴത്തുംച്ചാല് ദറാഡ് നവീകരണം 

       എം.ബുക്ക് നേര്ട : 180/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.        -200000/- തെലവോയ  ുേ- 201054/- 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 721 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ-2163/- 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-5 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം -195391/- 
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അളവുകൾ 

 

ഇനം 

കാടു 

തവ്ിത ളിച്ച  ്

എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

നീ.          വീ.           

വി ്് 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

 

 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നില്ല 

285        1.5            855 855 

130        1.2            312 312 

218        1.1            479.6 479.6 

295       1.3             767 767 

240       1.4             672 672 

319       1.3             829 829 

 

 

ഇനം 

നിലം കിളച്ച  ്

എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

നീ.          വീ.           ഉ          

വി ്് 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നില്ല 

245        1.3           0.6        191.10 191.10 

196        1.5           0.4         117.6 117.6 

193        1.1           0.8         169.84 169.84 

243        1.3           0.9          284.31 284.31 

240        1.00         1.10        264 264 

 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 
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9133 154 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

9134 17 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

10207 100 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

10208 36 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

21 164 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

22 160 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല 

 

 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3500 3500 കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ:- 

● തപാ ു ആസ്തി  ൃഷ്ടിച്ചു. 

● വാര്ടഡിതല യാഗ് ാ  ൗകരയം തമച്ചതപ്പ്ു. 

● ഗ്പവൃത്തി ഗുണനിലവാരത്തിലും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട ്

● വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് 721 ത ാഴില് േിനം 

ലഭയമാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

●  ിറ്ി ൻ ഇൻദഫാര്ടമാഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

13.വര്ടക്ക്് ദകാഡ് :WC/329655 

       ദപര്: നീര്ടക്കുഴി നിര്ടമ്മാണം അേഴത്തുംൊല് 

       എം.ബുക്ക് നേര്ട : 87/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ്  ുേ.        -74000/- തെലവോയ  ുേ- 58088/- 

അവിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം- 217 ആയുധത്തിനറതറ വോടേ-636/- 

 

വിേഗറദ്ധ ത ോഴില് േിനീം-0 ത ോഴിലോളിേളുതട സവ നീം -57452/- 
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അളവുകൾ 

 

ഇനം എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

നം.       നീ.        വീ.      

വി ്് 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്് ഗ്പകാരം 

കാടു 

തവ്ിതത്തളിച്ച ് 

593      1.5        0.75      667.12 667.12 

 

ഇനം എം.ബുക് ഗ്പകാരം 

നം.       നീ.        വീ.     ഉ       

വി ്് 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാരം 

നിലം കിളച്ച  ് 593      1.5        0.75   0.5       333.56 333.56 

 

 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ടദറാൾ 

വിലയിരുത്തലുകൾ. 

മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

നമ്പർ 

ത ോഴില് 

േിനീം 

സവ നീം(വോട

േ ഉള്ക്പ്തട) 

സലോക്കറ് 

  ല്,ഒപ്റ് 

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ് 

 ിരുത്തലുേള്ക് 

3838 84 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

3839 128 ദരഖതപ്പ

ടുത്തുന്നി

ല്ല 

ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ല. 

 

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്ക്് ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3500 ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ:- 

● എം.ബുക്കില് സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്താത്ത ിനാല് 

പറേുടമകളുതടയും ദമറ്ിന്തറയും നിര്ടദേശ ഗ്പകാരമുള്ള 

സ്ഥലങ്ങളിലാണ്  ന്ദര്ടശനം നടത്തിയ ്. 
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● ദേവ യ പച്ചരിക്കല്, മാ യു വിഴിക്കപ്പറ,വര്ടക്കി വ്ക്കണ്ടം 

എന്നിവരുതട പറേിലാണ് പണി നടന്നി്ുള്ള ്. 

● ഗുണനിലവാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികളാണ് കാണാൻ  ാധിച്ച ്. 

● ദമല്പ്പറഞ്ഞ ഗ്പവൃത്തി മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണം ഉറപ്പു 

വരുത്തുവാനും അ ു വഴി പരിസ്ഥി ിക്കും  മൂഹത്തിനും 

ഗുണകരമായ ഗ്പവൃത്തിയാണ്. 

● വാര്ടഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് 217 ത ാഴില് േിനങ്ങൾ 

ലഭയമാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

●  ിറ്ി ൻ ഇൻദഫാര്ടമാഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

പരിദശാധിച്ച  (എണ്ണം)ഫയലുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

ഗ്പകാരം  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ദരഖകളുതട വിവരങ്ങൾ- 

 സരഖേള്ക് ലഭയമോയ ഫയലുേളുതട എണ്ണീം 

1 േവർ സപജറ ഇല്ല 

2 തെക്കറ ലിസ്റ്ററ ഇല്ല 

3 ആക്ഷന് പ്ലോന് സേോപ്ി  ഇല്ല 

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സേോപ്ി 13 

5  ോസങ്ക ിേ അനുമ ി സരഖ 8 

6 ഭരണോനുമ ി സരഖ 8 

7  ീംസയോജി  പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് ആവശയീം ഇല്ല. 

8  ത ോഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഇല്ല 

9 വർക്കറ് അസലോസക്കഷ്ന് സരഖ  ഇല്ല 

10 മസ്റ്റർ സറോള്ക്  77 

11 തമഷ്ർതമനററ്റ് ബുക്കറ് 8 

12 തമറ്ിരിയല് വോങ്ങല്   രുമോനീം 

സേോപ്ി  

ഇല്ല 

13 സവജറ് ലിസ്റ്ററ  2 

14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ർ ഓർഡർ 

സേോപ്ി(FTO)  

ഇല്ല 

15 തമറ്ിരിയല് ബില്,വൌച്ചർ ഇല്ല 

16 പോട്ടക്കരോർ,ര   ുേള്ക് 49 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല സഫോസട്ടോേള്ക്  ഇല്ല 

18 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്ത േരണ 

 ോക്ഷയപഗ് ീം. 

ഇല്ല 

19 മസ്റ്റർ സറോള്ക് മൂതമനറററ സ്ലിപറ  ഇല്ല 

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ ഇല്ല 

21 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസപ്ോർട്ടറ്  ഇല്ല 

22 സ റ്റ ഡയറി 8 

 22.a. പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ  നടക്കോറുണ്ടറ 

 22.b. VMC റിസപ്ോർട്ടറ ഉണ്ടറ 
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 അീംഗങ്ങള്ക്: തഡയ്സി സജോ റ 

                     ണ്ണി അഗ്ബഹോീം 

                    എല് ി സജോർജറ 

                    സമോളി  ണ്ണി 

                     ങ്കച്ചന് 

                    ലോലി  ണ്ണി 

                    തേ.തജ.സജോ ഫറ 

േുളത്തറ 

                     ണ്ണി അഗ്ബഹോീം 

                    തബറ്ി സജോ റ 

 

 22.c. ന്ദർശേ േുറിപ്ുേള്ക് ഉണ്ടറ 

  ന്ദർശേർ: തഡയ്സി സജോ റ (വോർഡറ 

തമമ്പർ) 

                     ലിഷ്  ി(ഓവർ  യർ) 

                      

 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമാദക്കണ്ട ദരഖകളുതട വിവരങ്ങൾ: 

മോസ്റ്റർ സറോള്ക്  ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ 

േിട്ടോറുണ്ടറ 

ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ്  ഇല്ല 

സ റ്റ ഡയറി ഉണ്ടറ 

 

 വാര്ടഡിതല  ാമൂഹയ പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷൻ പ്ലാനിതല വിവരങ്ങൾ. 

ഗ്പവൃത്തിയുതട സപരറ വോർഡറ് ഗ്േമന

മ്പർ 

ഗ്പവൃത്തി 

നടന്ന വോർഡറ് 

       1.LD/248995 ദെദേരി ഭൂമി  ്ു 

 ിരിക്കല്  

          പുറഞ്ഞാൻ                               

9 764 9 

       2.LD/325514  ംഘകൃഷ്ിക്ക് 

നിലതമാരുക്കല് 

          അേഴത്തുംച്ചാല് 

9 376 9 

       3.LD/329870 കയ്യാല നിര്ടമ്മാണം 

പുറഞ്ഞാൻ 

 764 9 

       4.IF/347369 ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണം 

 ങ്കമ്മ 

9 1539 9 

       5.IF/347339 ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണം 

ലാലി  

          ഷ്ാജി 

9 1539 9 
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      6.IF/347338 ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണം 

മിനി 

         ദബബി 

9 1539 9 

7.IF/349568 ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണം 

ദമരി പയ  ്

9 1539 9 

8.IF/347370 ഷലഫ് ഭവന നിര്ടമ്മാണം 

ദമരി ൊദക്കാ 

9 1539 9 

9.WC/333962 നീര്ടക്കുഴി നിര്ടമ്മാണം 

വള്ളിയാട ്

9 764 9 

10.LD/329878 തജ ല് ജി കൃഷ്ിക്ക് 

നിലതമാരുക്കല് വളയംകുണ്ട ്

9 376 9 

11.FP/351599 എ ്  ി കുടുംബം 

കിണറിനു പാര്ടശവ ഭിത്തി 

നിര്ടമ്മാണം വാ മ്മ രാജൻ 

9 20 9 

12.FP/347511 ദെദേരി അേഴം ുംച്ചാല് 

ദറാഡ് നവീകരണം 

 

9  9 

13.WC/329655 നീര്ടക്കുഴി നിര്ടമ്മാണം 

അേഴത്തുംച്ചാല് 

9 764 9 

 

     പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ 

Sl no രജിസ്റ്റര്ട ദപര ് പരിദശാധന

ക്ക് ലഭയ  

കാലാനു ൃ മായ 

വിവരങ്ങളുതട 

സ്ഥി ി. 

1 ത ാഴില് കാര്ടഡ്് 

രജിസ്റ്റര്ട  

ഉണ്ട്  

2 ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട കി്ിയി്ില്ല  

3 ത ാഴില് അദപക്ഷ 

രജിസ്റ്റര്ട  

ഉണ്ട് 2018-2019 വര്ടഷ്തത്ത 

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും 

ഇല്ല 

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട  ഉണ്ട് പുര്ടണ്ണമല്ല 

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട കി്ിയി്ില്ല  

6 പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട ഉണ്ട്        2018-19 വര്ടഷ്ം 

പരാ ി ഒന്നും ഇല്ല. 

7 തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട  കി്ിയില്ല  
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അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

അവേോശങ്ങള്ക് ലഭയ  വിലയിരുത്തല് 

അസപക്ഷിച്ചറ് 15 േിവ ത്തിനേീം 

 ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോർഡറ് ലഭിക്കല് 

ഇല്ല സഫോസട്ടോയറക്കറ  ുേ 

തെലവോേുന്നു. 

പു ിയ േോർഡറ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

അസപക്ഷിച്ചറ് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭിക്കല്/ ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം 

ഉണ്ടറ   യ്യ ി സരഖതപ്ടുത്തിയ 

അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ 

ഓഫ  ില് നല്േി സേപ്റ്റ 

തറ  റ്റ സേപ്റ്ോറില്ല. 

 ർക്കോർ ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമീം േൂലി 

ലഭിക്കല് 

ഉണ്ടറ ലഭിക്കുന്നുണ്ടറ. 

15 േിവ ത്തിനേീം േൂലി ലഭിക്കല്/ 

സവേിക്കുന്ന േിവ ങ്ങള്ക്ക്കറ പിഴ  

ഇല്ല പഞ്ചോയത്തിനറതറ ഭോഗത്തു 

നിന്നുീം േൂലി 

ലഭയമോക്കുന്ന ിനുള്ള 

നടപടിേള്ക് നിശ്ചി   മയ 

പരിധിക്കുള്ളില് 

തെയ്തിട്ടുണ്ടറ. ർക്കോർ ഫണ്ടറ 

വേയിരുത്തോത്ത റ േോരണീം 

േൂലി സവേുന്നു. പിഴ 

ലഭിക്കുന്നില്ല 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുവോനുള്ള 

അവേോശീം 

ഉണ്ടറ ത ോഴിലോളിേള്ക് ഗ്പവൃത്തി 

നിർസേശിക്കോറുണ്ടറ. 

5 േിസലോമ റ്ർ ഉള്ളില് 

സജോലി/യോഗ് ോേൂലി 

ഉണ്ടറ 5 േി.മി പരിധിക്കുള്ളില് 

 തന്ന സജോലി ലഭിക്കോറുണ്ടറ. 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ആവശയമോയ  

അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങള്ക്-ഫസ്റ്ററ 

എയ്ടറ, ണല്,േുടിതവള്ളീം 

ഇല്ല ത ോഴിലിടങ്ങളില് 

അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങളോയ 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശുഷ് േിറ്റ  ണല് 

 ൌേരയീം എന്നിവ േോണോന് 

 ോധിച്ചില്ല.ഇവ 

ലഭയമോക്കിയിട്ടില്ല. 

 മയ ബന്ധി മോയി പരോ ി പരിഹോരീം ഉണ്ടറ പരോ ിതപ്ട്ടിട്ടില്ല. 

െിേില് ോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ ആവശയമോയി വന്നിട്ടില്ല. 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തുവോന് 

അവേോശീം  

ഉണ്ടറ ത ോഴിലോളിേള്ക് 

പങ്കോളിേളോയി 

 

 ാമൂഹയ പരിദശാധനയുതട ഭാഗമായി വിവര ദശഖരണം 

നടത്തുന്ന ില് പങ്കാളികളായ  ത ാഴിലാളികൾ :  

 സപരറ ത ോഴില് 

േോർഡറ് 

നമ്പർ 

1 ജോന് ി 009/42 

2 എല് ി സജോർജറ 009/39 
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1. ത ോഴില് േോർഡുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

 ത ോഴില് േോർഡറ് ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

േോർഡിനറ അസപക്ഷ നല്9േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം 

 ിേച്ചുീം ത ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോർഡറ് ലഭയമോക്കണതമന്നറ 

അനുശോ ിക്കുന്നു. േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് േോർഡറ് 

ത ൌജനയമോയി പു ുക്കി നല്സേണ്ട ുമോണറ. ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം 

ത ോഴില് േോർഡറ് സേവശീം തവക്കോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്ക്കറ മോഗ് മോണറ, 

നിർവഹണ ഏജന് ിസയോ സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്കുവോന് 

പോടുള്ള ല്ല. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴില് േോർഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തെയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  ഏത ോരു 

േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വർഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ധ 

േോയിേ ത ോഴിലിനറ അവേോശമുണ്ടറ, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  അസപക്ഷ 

നല്േിയോല് സേപ്റ്ു രശ  റ നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില്  

ലഭയമോക്കണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്കുന്നു. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്കനതമന്നുണ്ടറ. വോർഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ത ോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനുവേിതക്കണ്ട ുണ്ടറ.  

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം ലഭിക്കോന് അവേോശമുണ്ടറ.   

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ി മു ല് ആേയതത്ത 30 േിവ ീം േൂലിയുതട 25% 

( 271 േൂലി ഗ്പേോരീം 67 രൂപ 75 സപ )  ുേയുീം  ുടർന്നറ 100 േിവ  ത ോഴില്  

പൂർത്തിയോേുന്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 271േൂലി 

ഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )   ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

5. തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്്   ംബന്ധിച്്ച; 

വോർഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ അവേോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്കൂട്ട ല െർച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

ത ോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേില് നിർവഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ് ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 
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ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലോമ റ്ർ െുറ്ളവില് ത ോഴില് 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്കു പുറത്തു  ത ോഴില് 

തെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി േൂലിയുതട 

10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. ഓസരോ വോർഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് പൂർത്ത േരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോർഡിനറ പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ 

 ീംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല്  ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട 

 ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് ഏർതപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്ക്    

എന്നിവ സ ോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പേോരീം നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ  ൌജനയമോയി ലഭയമോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പേോരീം മസ്റ്റർ സറോളറ േോലോവധി 

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്കൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്കുവോന് അവേോശമുണ്ടറ. 

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ റ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണറ, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്ക്  വ േരിച്ചു  പരോ ിക്കോരനറ സേപ്റ്ു ര  റ്റ് നല്േുേയുീം  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോ ിക്കോരനറ മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണറ. പരോ ിേള്ക് അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പർ 

തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്കറ േോണോവുന്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേർശിപ്ിതക്കണ്ട ുണ്ടറ .  

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

സ ോത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പേോരീം  ത ോഴിലുറപ്ില് 

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

നടസത്തണ്ട ുണ്ടറ. ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ സജോലിക്കിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുേയോതണങ്കില് ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പേോരവുീം അദ്ധയോയീം 9 തല പരോമർശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിേില് ോ തെലവുേളുതട സരഖേള്ക്  മർപ്ിക്കുന്ന 

മുറയറക്കറ  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനുീം നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ് അനുവേിച്ചു തേോടുസക്കണ്ട ോണറ. 
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12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധ ി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു 

മുമ്പറ പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ റ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തെസയ്യണ്ട അളവുേള്ക്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവുേള്ക് എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്കതളയുീം  

സബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോർഡറ് തമമ്പർ, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദർ എന്നിവരുതട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏത നറേിലുീം തപോ ു ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെർക്കുേയുീം േോരയങ്ങള്ക് വിശേ േരിക്കുേയുീം 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

13.വിജിലൻ ്് ആൻഡ്് ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓസരോ വോർഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ 

ആവശയമോയ നിർസേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കുീം നിർവഹണ ഏജന് ിക്കുീം 

നല്േുന്ന ിനുമോയി വോർഡിതല തപോ ുഗ്പവർത്തേതര ഉള്ക്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വർഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്കണ്ട ോണറ. വോർഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വർഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവർത്തേർ ഉതണ്ടങ്കില് നിർബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്കണ്ട ോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ് ഡയറിയിതല വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോർട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണറ. 

14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏത ോരോള്ക്ക്കുീം  ന്ദരറശിക്കോ വുന്ന ുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉള്ക്പ്തട പരിസശോധിക്കവുന്ന ുമോണറ.ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദർശേരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ് ഡയറിയിതല 

 ന്ദർശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ. അ ുതേോണ്ടറ 

 തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിർബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്കണീം. 

15.ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്കുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െർച്ച തെയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വർഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ീം 

നിർവഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ക്ലോ റ്  ീംഘടിപ്ിതക്കണ്ട ോണറ. 

16. ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്്. 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 
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ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ് ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേറ് 

അടങ്ങിയ സബോർഡറ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്കറ േോണോ 

വുന്ന ര  ിയില് നിർബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്കണീം. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകൾ. 

 ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ചറ വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ 

 ർക്കുലറില് േൃ യമോയ നിർസേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ട ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവർ 

സപജില് ഉള്ക്തക്കോള്ളിക്കന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ.  

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്തക്കോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തെക്കറ് ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ.   

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫറ് 

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്കണ 

തമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ് ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുന്ന  

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

 ോധോരണക്കോരോയ ഏത ോരോള്ക്ക്കുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ് ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ്  ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ി പരിസശോധിച്ചറ അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശോധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് 

മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 
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7.കണ്വര്ടജൻ ്് വിവരങ്ങൾ- 

 ർക്കോരിനറതറ ഏത നറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്റ,േൃഷ്ി 

വേുപ്റ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വേുപ്റ് ...) പദ്ധ ിേള്ക് ത ോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്കുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ 

സരഖേള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടറ  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്കുന്ന ിനു മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കോന് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

ഇ റ ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞ റ 14 േിവ ീം  ുടർച്ചയോയി സജോലി തെയ്യുന്ന ിനറ 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോണറ സവണ്ട റ   

9.വര്ടക്ക്് അദലാദക്കഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയറക്കറ  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റർ സറോളറ  യ്യോറോക്കുന്ന ിനുള്ള നടപടിേള്ക്ക്കറ 

ശുപോർശ തെയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്തപ്ട്ടവർക്കറ ഈ 

ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്േുേയുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിർസേശിച്ചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലോക്കറ് സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റർ സറോള്ക് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്കുന്ന റ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്കറ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം 

െുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോർക്കറ മസ്റ്റർ സറോള്ക് സേമോറോവുന്ന ോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ ഗ്പേോരീം അനുവേിച്ച   യ്യ ിേളില് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏർതപ്ട്ടറ  അ ോ റ േിവ തത്ത ഒപ്ുേള്ക് ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള്ക് നിർബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതേോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം തെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജർ ഗ്പേോരമുള്ള  ുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റർ സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങിതക്കണ്ടോ ോണറ.  ുടർന്നറ മസ്റ്റർ സറോള്ക്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥർക്കറ 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോ ോണറ.ഗ്പവൃത്തി 
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സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റർ സറോളറ  ൂക്ഷിക്കോന് െുമ ലയുള്ള റ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പോടില്ലോത്ത ോണറ. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്ക്്- 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്ക്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധർ തമഷ്ർതമനറററ ബുക്കില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം,  ുടർന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

േോലോവധിയുീം പൂർത്തിയോേുന്ന മുറയറക്കറ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അ റ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്കു 

ന്ന ിനുള്ള  ുടർ നടപടിക്കറ  മർപ്ിസക്കണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയർന്ന 

 സ്തിേയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ റ ഗ്പേോരീം 

 യ്യോറോക്കുന്ന ബില്ലുേള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട 

െുമ ലയുള്ളവർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തെസയ്യണ്ട ോണറ. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്കുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂർതമനററ്റ് 

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്കണ്ട ുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി 

അ ോ റ ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ.  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് 

സബോർഡറ് വോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്ക്പ്തട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാ്ക്കരാര്ട , മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകൾ. 

ത ോഴിലുറപ്റ് പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്ക്കറ് 

പോട്ടത്തുേ നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്കറ ലഭിക്കുന്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്കറ അവർ സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്േുീം എന്ന ിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് അനുവേിക്കോന് 

പോടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്കറ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്കുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു   സരഖേള്ക് നിർബന്ധമോണറ.  

 വേോരയ വയക്തിേളുതടസയോ തപോ ുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്കുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തിേളുതട േ ർഘ േോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയി 
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ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മ  പഗ് ീം, നിേു ി ര    ുേള്ക് എന്നിവ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോള്ക് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂർത്തിയോേുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റർ സറോളില് പണി തെയ്ത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്കറ  അനു ൃ മോയ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

 യ്യോറോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. അ ുസപോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് 

ഉപസയോഗിക്കുേയോതണങ്കില് അ ിനറതറ ബില് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയറക്കുീം 

സവജറ് ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോക്കി ഗ്പസ്തു   സവജറ് ലിസ്റ്റിനറതറ സേോപ്ി അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

15.ഫണ്ട്് ഗ്ടാന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

 യ്യോറോക്കിയ സവജറ് ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടരറമോർക്കുീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ്േളിസലക്കറ പണീം 

അനുവേിച്ചോല് അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ർ ഓർഡർ സേോപ്ി 

അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകൾ 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്കുസമ്പോഴുീം പൂർത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള്ക് നിർബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള്ക് തവക്കുേയുീം സവണീം. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂർത്ത േരിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 

മുഴുവന് തെലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്ത േരിച്ചു എന്നറ  

അനറഗ േരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ.  

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകൾ. 

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്കറ ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള്ക് വിലയറക്കറ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്കുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ വൌച്ചറുേള്ക് ബില്ലുേള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്് സ്ലിപ്പ്്. 

ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച   യ്യ ി, 

അവ ോനിച്ച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില്  ിരിതേ 

ലഭിച്ച   യ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തെയ്ത   യ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി ,ഗ്പ ിഡനറററ് 

എന്നിവർ അീംഗ േരിച്ചറ േൂലിക്കറ അനുമ ി നല്േിയ   യ്യ ി എന്നിവ 
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ഒപ്ുേള്ക്  ഹി ീം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണി റ.  

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്കുന്ന ില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചോതണന്നറ മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്കുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്കോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ആവശയമോണറ്, ഇ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്കോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

22.ഷ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരീം  ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ർക്കോർ 

നിർസേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, 

പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോർട്ടറ്, 

 ന്ദർശേ േുറിപ്ുേള്ക്  ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്ന ിനുമുള്ള ആധിേോരിേ സരഖേൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

രജിസ്റ്ററുകൾ  

ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്കുന്ന ിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില് കാര്ടഡ്് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴില് േോർഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോർഡറ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണി റ, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 
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ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ വോർഡറ്  ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവർക്കറ ത ോഴില് അനുവേിച്ച ിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്കണ്ട ോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിർത്തുന്ന േോലയളവറ 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്കോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്കുേയോതണങ്കില് നിർവഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിർബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ു ര   റ 

പരോ ിക്കോരനറ നല്േുേയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ുടർനടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടറ ോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 

വർഷ്വുീം രജിസ്റ്റർ സക്ലോ റ തെയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടർ 

േോലയളവിസലക്കറ അീംഗ േരിക്കുേയുീം സവണ്ട ോണറ. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്കിയിരിപ്റ,തെലവുേള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

നിര്ടദേശങ്ങൾ. 

● ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്കണ്ട ോണറ. 

● ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. 
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● മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരീം നിർസേശിക്കുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

● രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

● മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കണീം. 

● ത ോഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ് ഓഫ  ില്  വ േരിക്കുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്റ്റ ര   റ നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണറ . 

● പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് 

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ടറ. 

● ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േ ർഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിർസേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ 

ഓവർ  യർമോർ നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്കുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണറ. 

● മസ്റ്റർ സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്കിനറതറ നമ്പർ സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണറ. 

● മസ്റ്റർ സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥർ   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

● ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്   ണല് 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിർവഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

● എീം.ബുക്കില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

● പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

⮚ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്കുേ. 

⮚ സഗ്പോജേററ്റ് മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്ഗോമ ഭേള്ക്,സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് 

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുേ. 

⮚ ഏല്പ്ിക്കുന്ന സജോലിേള്ക് േൃ യ സയോതട പൂർത്ത േരിക്കുേ. 

⮚ േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റർ 

സറോളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗ്ഗാമ ഭയില് അവ രിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള െര്ടച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

 ാതഴപ്പറയുന്ന  ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

• ത ോഴില്് േോർഡറ്് സഫോസട്ടോ് ഉള്ക്പ്തട്  ിേച്ചുീം്  ൌജനയമോയി്

ലഭയമോക്കുേ. 

• ത ോഴില്അസപക്ഷേള്ക്്പഞ്ചോയത്തില്്ഗ്ഫണ്ടറ്്ഓഫ  ില്് വ േരിച്ചറ്്

സേപ്റ്ു്ര  റ്റ്്നല്േുേ.് 

• ഗ്പവൃത്തി് നടപ്ിലോക്കുന്ന് ഓസരോ് ് സ്ഥലവുീം് ഗ്പവൃത്തിേളുീം്

അളവുേളുീം്എീം.ബുക്കില്്സരഖതപ്ടുത്തുേ.് 

• ഗ്പവൃത്തിേള്ക്് േതണ്ടത്തുന്ന ില്് ത ോഴിലോളിേള്ക്,് വോർഡറ്്

തമമ്പർനോട്ടുേോർ്ഉള്ക്പ്തട്ഉള്ളവരുതട്്നല്ല്ഇടതപടലുേള്ക്്ഉണ്ടോക്കുേ. 

• സജോലി് സ്ഥലങ്ങളില്് ആവശയമോയ് അടിസ്ഥോന് ത ൌേരയങ്ങള്ക്്്

നിർവഹണ്ഏജന് ി്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കറ്ലഭയമോക്കുേ. 

• വിജിലന് റ്് ഏന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ് േമ്മറ്ി് അീംഗങ്ങള്ക്് പദ്ധ ിേള്ക്്

വിലയിരുത്തുേയുീം്ആവശയമോയ്നിർസേശങ്ങള്ക്്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്കുീം്

പഞ്ചോയത്തിനുീം്നല്േുേ. 

• വോർഷ്ിേ് മോസ്റ്റർ്  ർക്കുലർ് ഗ്പേോരമുള്ള് സരഖേള്ക്് ഫയലില്്

 ൂക്ഷിക്കുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക്്േോലോനു ൃ മോയി്പു ുക്കുേ. 

• മസ്റ്റർ്സറോളില്്ഒപ്ിട്ട്സശഷ്ീം്മോഗ് ീം്സജോലി്ആരീംഭിക്കുേ. 

• പദ്ധ ി്ആരീംഭ്മ റ്ിീംഗറ്നടത്തുേ.് 

• ജനേ യ്എസ്റ്റിസമറ്റ്്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളില്്ലഭയമോക്കുേ. 

•  ിറ്ി ണ്് ഇന്ഫർസമഷ്ന്് സബോർഡറ്് ഓസരോ് ഗ്പവൃത്തിയുീം്

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനറ്മുമ്പറ് തന്ന്സ്ഥോപിക്കുേ. 

 


