
 

 

 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്്്  

വാര്ഡ്    -5 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്.-കൂടാളി 

ദലാക്ക്-ഇരി്ി 

കണ്ണൂര്-  ജില്ല  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

   യ്യാറാക്കിയ ്  , 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം , 

ഇരിട്ടിസലോക്റ  

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ  നിയമീം –ഓഡിറ്റ  സ ോഷ്യല്  

ത ോസ റ്ി സേരളീം.  



 

 

 ആമുഖം 

  

2005  പ്തീംബര് 5 നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്ന റ .ഗ്ഗോമ ണസമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 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 ,ഷ്യീം റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ ലേറ  

തവക്ുന്നു .  

ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 മോ  

േോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2) -ക്ുന്നുനിഷ്കര്ഷ്ി വേുപ്ില് .പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില്  

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

ഷ്യീംനടപ്ിലോക്ുേയോണറ ലേറ  തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് .നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,ഹണവുീംപദ്ധ ിനിര്വ, ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭിസക്ണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ  യ്യോറോക്ുേയുീം 

തെയ്യുന്നു  ,റിസപ്ോര്ട്ടറ      ഓഡിറ്റ  ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു സെര്ത്തറ ുടര്ന്നറ 

അവ രിപ്ിക്ുേയ ു ീംറിസപ്ോര്ട്ടിസേല് െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിനറആവശയമോയ  ുടര്നടപടിേള്ക് നിര്സേശിക്ുേയുീം നടപ്ിലോക്ു 

േയുീംതെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ . 

വോര്ഡിതല2018-19  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്ത്തിതല ഒേറസടോബര് മു ല് മോര്ച്ചറ 

വതരയുള്ള േോലയളവില് നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്ിയിട്ടു ള്ള റ  .ഇ ിനറതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില്  

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശോധന ,പരിസശോധന രജിസ്റ്റര് ,

നടപ്ിലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളറ തല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയിവോര്ഡി 

ച്ചറ വിലയിരുത്തല് ന്ദര്ശി,പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്ള്ക് ,തല വിവിധവോര്ഡി  

എന്നിവരു പ്റ  ത ോഴിലോളിേള്ക്ത ോഴിലുറ വര്ക്ുന്നഗ്പവര്ത്തി സമഖലയില് 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോര്ട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട െര്ച്ചയറക്ുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി 

 മര്പ്ിക്ുന്നു . 

 

 

 



 

 

കൂടാളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത   

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് 

ജില്ല     :     കണ്ണൂര്                  

ബ്ലോക്ക്    :  ഇരിട്ടി             

വോര്ഡുകള്     :    18   

വിസ്തൃതി     :   40.27 െ.കി.മീ. 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 
 

പഞ്ചോയത്തറ ................. വോര്ഡറ  ....................... 
ആതേത ോഴില് േോര്ഡുേള്ക് 3528 172 

ആതേത ോഴിലോളിേള്ക്  2241 81 

SC ത ോഴില് േോര്ഡുേള്ക് 89 2 

SC ത ോഴിലോളിേള്ക് 11 2 

 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. േിണര് നിര്മോണീം(ആയിഷ് )            DW/ 157788 

2.േിണര് നിര്മോണീം(അളസേശന് )       IF/308088 

3.പട്ടോനൂര് ന ര്ത്തടീം പദ്ധ ി,  ട്ടറ  ിരിക്ല്  IF/370308 

4.േിണര് നിര്മോണീം (െഗ്ന്ദിേ )             IF/308049 

5.പട്ടോനൂര് ന ര്ത്തടീം പദ്ധ ി, ട്ടറ  ിരിക്ല്  IF/312594 

6.പ്ാനൂർ നീർത്തടം പദ്ധ ി,   ്്  ിരിക്കല്   IF/312597 

1. കിണർ നിർമാണം(ആയിഷ് ), DW/157788 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ :232/17-18 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ : 

(വിേഗ്ദ  ത ാഴില് ) 25579, 899, 900, 901, 902, 19047 

(അവിേഗ്ദ ത ാഴില് ) 25377, 883, 884, 19046,  

എ ്റിദമറ് ്ുക: 188001 

തെലവായ ുക:79923 

• ആള്ക് മറ ഉള്ക്പ്തട േിണര് നിര്മോണീം പൂരറ  േരിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 



 

 

• വയക്തിഗ  ആസ്തി  ൃഷ്ടിഷ് ിലൂതട ഗ്പസ്തു   േുടുീംബത്തിനറ 

േുടിതവള്ള  ൌേരയീം ലഭയമോയി. 

2. കിണർ നിർമാണം (അളദകശൻ ) 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ : 225/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള്നമ്പർ : 

• അവിേഗ്ദ ത ാഴില് : (16389, 1000, 18146). 

• വിേഗ്ദ്  ത ാഴില്: (16978, 16982, 1010, 1012, 18157, 18158, 18159, 18160). 

എ ്റിദമറ്്  ുക:139807 

തെലവായ  ുക:90017 

• േിണര് നിര്മോണീം പൂരറ  േരിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

• വയക്തിഗ  ആസ്തി  ൃഷ്ടിഷ് ിലൂതട ഗ്പസ്തു   േുടുീംബത്തിനറ 

േുടിതവള്ള  ൌേരയീം ലഭയമോയി. 

3. If/370308  

പ്ാന്നൂർനിർത്തടംപദ്ധ ി,  ്ു ിരികള് 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ :164/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ : 

അവിേഗ്ധത ാഴില് :20486, 20485, 20484, 20483, 20482, 20481, 22063, 22062, 

22061, 22060, 22059, 22058, 23615, 23614, 23613, 23612, 23611, 23610 

എ ്റിദമറ് ്ുക:249115 

തെലവായ ുക: 140172 

• എീം.ബുക്റ  ഗ്പേോരമുള്ള അളവുേളില് ഗ്പവൃത്തി നടന്ന ോയോണറ 

വിലയിരുത്തോന്  ോധിച്ച റ. 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് മഴയില് മതണോലിച്ചു സപോയ ിനോലുീം, 

േോടുമൂടിക്ിടക്ുന്ന ിനോലുീം േൃ യമോയി അളന്നു  ിട്ടതപ്ടുത്തോന് 

 ോധിച്ചില്ല. 

• ത ോഴിലോളിേളില് നിന്നുീം ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ വിലയിരുത്തല് നടത്തിയ റ.  

4. IF/308049(WORK CODE)കിണർനിർമാണം (െഗ്രിക ).WORK NAME 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ :224/17-18 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :  



 

 

വിേഗ്ദ ത ാഴില് :16980, 16981, 16984, 16985, 36, 37, 38, 39, 18497, 18498, 18499, 

അവിേഗ്ദ ത ാഴില് :16391, 16392, 14, 15, 18473, 18474, 18496 

എ ്റിദമറ് ്ുക: 136939 

തെലവായ ുക: 94794 

• ഗ്പസ്തു    ുേ തെലവഴിച്ചു നിര്മിച്ച േിണര് ഉപസയോഗസയോഗയമോയ 

ര  ിയില് പൂര്ത്ത േരിക്ോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

• ഉള്ക്ഭോഗീം േര്ന്നനിലയിലോണറ. 

5. IF/312594 

പ്ാന്നൂർനിർത്തടംതകാളപ്പയില് ്ു ിരികള് 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ : 92/18-19,  31/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :  

അവിേഗ്ധ ത ാഴില് :10362, 10363, 10364, 10365, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 

8799, 8800, 8801, 8175, 8176 

എ ്റിദമറ് ്ുക: 249115 

തെലവായ ുക:. 217452 

• ത ോഴിലോളിേളില് നിന്നുീം ലഭിച്ച വിവരത്തിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് 

എീം.ബുക്റ ഗ്പേോരമുള്ള അളവില് ഗ്പവൃത്തി തെയ്ത ോയി 

വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

6. IF/312597 (WORK CODE)പ്ാനൂർ നീർത്തടം പദ്ധ ി,  

 ്്  ിരിക്കല് .WORK NAME 

എം.ബുക്ക്  നമ്പര്   :104/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള്നമ്പർ :അവിേഗ്ധത ാഴില് :19366, 19367, 19368, 19369, 17498, 

17499, 17500, 17501, 15101, 15102, 15103, 15104, 15105,15106, 15107, 15108, 12772, 

12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12778, 12779, 12780, 12781, 12782, 12783 

എ ്റിദമറ് ്ുക: 249115 

തെലവായ ുക:93564 

• ഗ്പളയത്തില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിക്റ ഭോഗ േമോയ നോശ നഷ്ടീം 

 ീംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

• അ ുതേോണ്ടറ  തന്ന േൃ യമോയ വിലയിരുത്തലുേള്ക്  ോധയമല്ല. 

• ത ോഴിലോളിേളില് നിന്നുീം ലഭിച്ച വിവരത്തിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് 

എീം.ബുക്റ ഗ്പേോരമുള്ള അളവില് ഗ്പവൃത്തി തെയ്ത ോയി 

വിലയിരുത്തുന്നു. 

 



 

 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. ത ോഴില് േോരറഡുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

ത ോഴില് േോര്ഡറ  ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ  .മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ  

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

േോര്ഡിനറ അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 15േിവ ത്തിനേീം  ിേച്ചുീം 

ത ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോര്ഡറ  ലഭയമോക്ണതമന്നറ അനുശോ ിക്ുന്നു .

ത ൌജനയമോയി പു ുക്ി േോര്ഡറ  േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് 

ണ്ട ുമോണറനല്സേ .സേവശീം േോര്ഡറ  ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

 മോഗ് മോണറതവക്ോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്ക്റ ,ഹണനിര്വ 

സയോ സമറ്ുമോസരോഏജന് ി മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്ുവോന് പോടുള്ള ല്ല. 

 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ദ ാദ്ാ ഉള്പ്പതട ത ൌജനയമായി 

ത ാഴില് കാര്ഡ്  ലഭിച്ചി്ില്ല . 

ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് കാർഡ്   വന്തം കകവശം 

 ൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്  . 

ത ാഴില് കാർഡില് ഗ്പവൃ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിവരങ്ങള് ദമറ്് 

കൃ യമായി ദെർക്കാറുണ്ട്. 

 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴില് േോര്ഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തെയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  

ഏത ോരു േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ്ധ േോയിേ ത ോഴിലിനറ അവേോശമുണ്ടറ  ,ആവശയതപ്ട്ടറ ത ോഴില്  

േയുീംസേപ്റ്ുരശ  റ നല്േു യോല്അസപക്ഷ നല്േി 15 േിവ ത്തിനേീം 

ത ോഴില്  ലഭയമോക്ണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്ുന്നു . 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ നല്കാറുള്ള ്  

അദപക്ഷകള് ഗ് ണ്ട്  ഓ ീ ില് നല്കി കകപ്പറ്ുര ീ  ്

വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് . 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്നതമന്നുണ്ടറ  .തലവോര്ഡി  

അസപ  ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  ത ോഴില്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

അനുവേിതക്ണ്ട ുണ്ടറ . 

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്ക്അദപക്ഷനല്കി15 േിവ ത്തിനകം 

ത ാഴില് ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരം 

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 



 

 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം ലഭിക്ോന് അവേോശമുണ്ടറ .  

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

 (271 േൂലിഗ്പേോരീം 67 രൂപ 75 സപ )  ുേയുീം  ുടര്ന്നറ 100 േിവ  ത ോഴില്  

പൂര്ത്തിയോേുന്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50% (

271േൂലിഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )  ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭിക്ണീം . 

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്ക് ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിദക്കണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല . 

5. തഷ്ല് ്  ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ അവേോശീം ഉണ്ടറ  .യിലൂതടട്ട ല െര്ച്ചഅയല്ക്ൂ 

അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം ഗ്ഗോമ ഭയില് േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്  

ഹണനിര്വ അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേില് ത ോഴിലുറപ്ില് 

ഓഫറ തഷ്ല്ഫറ  ണനോ ഗ്േമത്തില്മുന്ഗ  ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ഏജന് ി  

 

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ാഴിലാളികള് പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്. 

 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം5 േിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവില് 

ത ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ  ,ഗ്പസ്തു   പരിധിക്ു പുറത്തു   

തെ ത ോഴില് സയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം  .ലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളഓസരോ വോര്ഡി  

നറ പുറത്തുേരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോര്ഡിപൂര്ത്ത  ഗ്പവൃത്തിേള്ക്  

 ഗ്പവത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  ൃത്തി അനുവേിക്ോന് പോടുള്ളൂ . 

 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് യാഗ് ാ തെലവ് ലഭിദക്കണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല  . 

 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ ീംവിധോനങ്ങള്ക്  ,വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല് 

 ൌേരയീം ,േുടിതവള്ളീം ,അപേട  ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില്  

എന്നിവ സ ോഴിലുറപ്ു     ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്ക് ടുസമ്പോള്ക്ഏര്തപ് 

 വഴി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റഹണ ഏജന് ിനിയമഗ്പേോരീം നിര്വ 

 ൌജനയമോയിലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ടറ .  

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്    ൌജനയമായിലഭിച്ചി്ില്ല. 

 ണല് ത ൌകരയം  ൌജനയമായിലഭിച്ചി .്ില്ല .  

കുടിതവള്ള ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചി്ുണ്ട് . 

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ൌജനയമായി ലഭിച്ചി്ില്ല . 

 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 



 

 

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

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്ൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവേോശമുണ്ടറ . 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്പസ്തു   കാലയളവില് കൂലി 

ലഭിക്കറില്ല എന്നാണു ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ ് . 

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ റ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണറ  ,ഗ്പസ്തു   

േയുീംനല്േു  വ േരിച്ചു  പരോ ിക്ോരനറ സേപ്റ്ുര  റ്റ  പരോ ിേള്ക്  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോ ിക്ോരനറ മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണറ  .ഗ്ഫ  നമ്പര് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള സടോള്ക് പരോ ിേള്ക്  

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്ണ്ട ുണ്ടറ  . 

 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് പരാ ി 

നല്കിയി്ില്ല . 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

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

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ട ുണ്ടറ .ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം ,

പദ്ധ ി ീംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം  ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക് 

ഓഡിററ ഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല്നിര്വ ററ  

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ . 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  തെയ്യുനത്തില് ത ാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ടായി . 

. 

1. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റസജോലിക്ിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുേയോതണങ്കില് ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പേോരവുീം അദ്ധയോയീം 9 തല പരോമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിേില് ോ തെലവുേളുതട സരഖേള്ക്  മര്പ്ിക്ുന്ന 

മുറയറക്റ  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  അനുവേിച്ചു തേോടുസക്ണ്ട ോണറ . 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ 

അപകടതത്ത  ുടർന്്ന െികില്  ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ുണ്ട് . 

12.പദ്ധ ി ആരംഭമീറ്ിംഗ്: 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധ ി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു 

മുമ്പറ പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ റ  അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്  ,ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തെസയ്യണ്ട അളവുേള്ക് ,

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവുേള്ക്  

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീംഎന്നിവ    



 

 

ഗുനസഭോക്തോക്തളയുീംസബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ  .അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട  

തമമ്പര് യുീം വോര്ഡറ ഹണ ഉസേയോഗസ്ഥതെനിര്വ, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദര്  

ഏത നറേിലുീം തപോ ു എന്നിവരുതട  ോന്നിധയത്തില് 

ഇടങ്ങളിസലോ,േയുീംത ോഴിലിടത്തുവസച്ചോമ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെര്ക്ു 

വിശേ േരിക്ുേയുീം േോരയങ്ങള്ക്  പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ 

ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  

തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ . 

 ാദങ്ക ിക വിേഗ്ദരുതടയും വാർഡ്  തമമ്പരുതടയും  ാന്നിധയത്തില് 

മീറ്ിംഗ് നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികദളാട് 

പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുണ്ട് . 

13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസരോ വോര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്ുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ 

ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം നിര്വഹണ ഏജന് ിക്ുീം 

നല്േുന്ന ിനുമോയി വോര്ഡിതല തപോ ുഗ്പവര്ത്തേതര ഉള്ക്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ട ോണറ  . വിഭോഗത്തിതലപട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വര്ഗ ല്വോര്ഡി 

മോയുീം ഗ്പസ്തു   േമറ്ിയില്ന്ധനിര്ബ ഉതണ്ടങ്കില് േര് ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്ത 

ആക് അീംഗങ്ങള്ക് സ ണ്ട ോണറ  .ച്ചുഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശി   

സമോണിട്ടറിീംഗറ ആന്ഡറ  ഡയറിയിതല വിജിലന് റ  വിലയിരുത്തി സ റ്റ  

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണറ ല്േമറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടി.  

ഈ േമിറ്ിയിലുള്ളവര് വളതര െുരുക്ീം  മയങ്ങളിതല വരോറുള്ളൂ എന്നറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക് പറയുേയുണ്ടോയി.  

കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള്   രര്ശിക്കാറുണ്ട് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് .  

14. രര്ശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

ഏത ോരോള്ക്ക്ുീം ന്ദരറശിക്ോവുന്ന ുീംഎസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്ക്പ്തട 

പരിസശോധിക്വുന്ന ുമോണറ  .േരുതടഗ്പസ്തു  ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശ 

ഡയറിയിതല  നറ സ റ്റ  അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് േര്ശേ േുറിപ്ില് 

സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ  .അ ുതേോണ്ടറ  തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി  

ന്ധമോയുീം  ൂക്ഷിക്ണീംസ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബ .  

 രര്ശക കുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി കണ്ടില്ല . 

15.ദറാ ് ഗാർ േിവ ്  . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  

ഒരുേിവ ീംനിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ക്ലോ റ  

 ീംഘടിപ്ിതക്ണ്ട ോണറ. 



 

 

ദറാസ്ഗാർ േിവസ്നടത്താറില്ല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ് . 

16. ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ് . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേറ  

അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്റ േോണോ 

വുന്ന ര  ിയില് നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്ണീം . 

ഗ്പവൃത്തിആരംഭിക്കുന്ന ിനുമുമ്്പ  എസ്റ്റിദമറ്റവിവരങ്ങള് 

അടങ്ങിയ ിറ്ി ണ് ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്ത്സ്ഥാപിക്കാറില്ലഎന്നാണ്പരിദശാധനയില് 

മന ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

 യല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ചറ വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് േൃ യമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ടറ . 

1.കവർ ദപജ്  

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവര് 

സപജില് ഉള്ക്തക്ോള്ളിക്ന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ . 

പരിസശോധിച്ച ആറു ഫയലുേളില് അഞ്ചു ഫയലുേളില് വോര്ഷ്ിേ 

മോസ്റ്റര് ര്ക്ുലര്  ഗ്പേോരമുള്ള കവർ ദപജ്േോണോന് ഉള്ക്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

IF/308049 എന്ന ഗ്പവര്ത്തിയുതട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. 

ഫയലില് 

ഉള്ക്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ളസരഖേളുതടസപരുീംസപജ്നമ്പരുീംസരഖതപ്ടുത്തിയതെക്റ  

ലിസ്റ്ററഫയലില്സൂ ക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ, അ ിനോയിഗ്പസ യേമോ ൃേയുീംമോസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.   

പരിസശോധിച്ചIF/308049 

എന്നഫയലില്തെക്ക്ലിസ്റ്ററേോണോന് ോധിച്ചില്ല.മറ്റഫയലുേളില്  

വോരറഷ്ിേമോസ്റ്റര്  രറക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ളതെക്ക്ലിസ്റ്റ്േോണോന്  ോധിച്ചു. 

എന്നോല്സപജറഒന്നിലുീംനമ്പര്സരഖതപ്ടുത്ത ട്ടില്ല.  

 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി -   

ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്ണതമന്നുണ്ടറ ,ഗ്പസ്തു    



 

 

ടുന്ന സപജിനറതറ സേോപ്ിഉള്ക്തപ് ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില് ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ  

 ൂക്ഷിക്ണീം ഫയലില്  .  

പരിസശോധിച്ച ഫയലുേളില് വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി േോണോന്  ോധിെില്ല . 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്് -  

 ോധോരണക്ോരോയ ഏത ോരോളറക്ുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ടറ . 

പരിസശോധിച്ച 4 ഫയലുേളില് ജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി േോണോന് 

 ോധിെില്ല . 

 5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമറ്ി പരിസശോധിച്ചറ അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമ ി നല്േോവൂ  ,ഫയലില്ആയ ിനറതറ സേോപ്ി  

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ .  

പരിസശോധിച്ചരണ്ടറഗ്പവര്ത്തിഫയലുേളില് (IF/308049, IF/370308)  

വോര്ഷ്ിേമോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പേോരമുള്ള ാദങ്ക ികാനുമ ിദകാപ്പിേോണോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോഗ്പവൃത്തിക്ുീംഗ്പസ യേീം യ്യോറോക്ുന്നഎസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിച്ചറഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച്ച ആറു ഫയലുേളില് IF/312594, IF/312597-എന്ന  ഗ്പവര്ത്തി 

ഫയലുേളില്  ഭരണാനുമ ിദകാപ്പി േോണോന്  ോധിെിട്ടില്ല.  

7.കണ്വർജൻ ്  വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്ോരിനറതറഏത നറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട (വനീം  

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

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ 

സരഖേള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ . 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ർക്കാരിന്തറമദറ്ത ങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത ുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള്  യലില് ബാധകമല്ല . 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ -  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടറ  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന ിനു മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലുള്ള 



 

 

അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ോന് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ .

ഇ റ ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞ റ 14 േിവ ീം  ുടര്ച്ചയോയി സജോലി തെയ്യുന്ന ിനറ 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ടറ  ,സജോലി ആവശയമുള  റള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോണറ സവണ്ട റ   

പരിസശോധിച്ചആറുഫയലുേളില് IF/308049, IF/308088, DW/157788 

എന്ന .ഫയലുേളില് വോര്ഷ്ിേമോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ളത ാഴില് 

അദപക്ഷദകാപ്പിേോണോന്  ോധിെിട്ടില്ല.എന്നോല് മറ്ുഫയലുേളില് ഇ റ 

ഉള്ക്തപ്ടുത്ത ട്ടുണ്ടറ . 

9.വർക്ക്  അദലാദക്കഷ്ൻ 

അസപക്ഷലഭിക്ുന്നമുറയറക്റആവശയതപ്ട്ട  യ്യ ിേളില് 

 തന്നത ോഴിലോളിേതളമുന്ഗണനോഗ്േമത്തിലുള്ളഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുീംമസ്റ്റര് 

സറോള്തയ്യോറോക്ുന്ന ിനുള്ളനടപടിേള്ക്ക്റശുപോര്ശതെയ്യുേയുീംസവണീം. 

ഗ്പസ്തു  ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്റ ഈ ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് 

മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്േുേയുീംസവണീം. 

പരിസശോധിച്ചആറുഫയലുേളിലുീംവോര്ഷ്ിേമോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പേോരമുള്ളവർക്ക്  അദലാദക്കഷ്ൻ ദ ാം ദകാപ്പിേോണോന്  ോധിച്ചിട്ടില്ല. 

10. മസ്റ്റർ ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുതട  സപരറ 

വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലോക്റ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേോപ്ി പഞ്ചോയത്തില് 

എത്തിക്ുന്ന റ  .നിന്നുീം നി പഞ്ചോയത്തില് ര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥന് 

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം െുമ ലതപ്ടുത്തിയ 

സമറ്റ മോര്ക്റ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേമോറോവുന്ന ോണറ  .ഗ്പേോരീംസറോളറ  മസ്റ്റര് 

ട്ടറഏര്തപ് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് അനുവേിച്ച   യ്യ ിേളില്  

സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ  .ഓസരോ േിവ വുീം പണി  

യോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ ഒപ്ുേള്ക്ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തി 

സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  മയീം േഴിഞ ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള്ക്  റഞ 

ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള സപനതേോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം 

തെയ്യണീം  .ഗ്പേോരമുള്ള ആഴ്ചോവ ോനീം ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജര് 

സറോളിതല ടുത്തി മസ്റ്റര്സരഖതപ്ടുത്തി അവതര സബോധയതപ്  ുേേള്ക്  

േിവ ത്തിനേീംസേമോസറണ്ടോ ോണറ  .സറോളറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര്  

െുമ ലയുള്ളസത്മറ്ിനോണറ  ൂക്ഷിക്ോന് .പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സറോളറ മസ്റ്റര്  

പോടില്ല തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക്  ോത്ത ോണറ.  



 

 

പരിസശോധിച്ച എല്ലോ മസ്റ്റര് സറോളുേളിലുീം എീം.ബുക്റ  നമ്പര് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ . 

IF/308088 എന്നഗ്പവര്ത്തിഫയലില് 163900, 16979, 16983, 1001,1011, 1013 എന്ന  

മസ്റ്റര് സറോളുേള്ക് വിവരങ്ങള്ക് സെര്ക്ുേസയോ സേനറ ല് തെയ്യുേസയോ 

തെയ്യോത  േോണോന്  ോധിച്ചു.  

18145 എന്ന മസ്റ്റര് സറോള്ക് േോന് ല് തെയ്ത ോയുീം േോണോന്  ോധിച്ചു. 

11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്  - 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്ക്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമനറററ ബുക്ില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം  ,സറോള്ക്  ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് ുടര്ന്നറ 

യോേുന്ന മുറയറക്റ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതടേോലോവധിയുീം പൂര്ത്തി 

സരഖതപ്ടുത്തി അ റ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്ു അളവുേള്ക്  

ന്ന ിനുള്ള  ുടര് നടപടിക്റ  മര്പ്ിസക്ണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുനറ ന ഓസരോ 

അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന  സ്തിേയിലുള്ള 

ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ റ ഗ്പേോരീം  യ്യോറോക്ുന്ന 

ബില്ലുേള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി ,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തെസയ്യണ്ട ോണറ െുമ ലയുള്ളവര്.  

പരിസശോധിച്ച എീം .ബുക്ുേളില് ഭരണഭോഷ് /ജനേ യ ഭോഷ്യ  ില് വിവരങ്ങള്ക് 

സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല . 

ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്ക്റി ,ബില്ലുകള് ഗ്പ ിഡണ്ട് എന്നിവർ 

 ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായും കണ്ടില്ല  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള് .  

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ആവശയമോയ  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേള്ക് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള്ക് എടുക്ുന്ന ിനു 

പഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂര്തമനററ്റ  േമറ്ി 

രൂപ േരിസക്ണ്ട ുണ്ടറ  , ോധനങ  റങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഗ്പസ്തു   േമറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി അ ോ റ 

ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ .സബോര്ഡറ  ഷ്ന്ര്സമഇന്ഫ റ്ി ണ് ി 

തട  ആവശയമുണ്ടറവോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്ക്പ്.  

ഗ്പസ്തു   ദരഖ  യലില് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

13.പാ്ക്കരാർ , മ്മ പഗ് ം ,നികു ി ര ീ ുകള്.  

ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയോതണങ്കില്  ,സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്ക്റ   

സയോപോട്ടത്തുേ നല്േി / ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹിജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്റ തജ എല്  ീം 

നല്േിസയോ /സ്ഥലീം  ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്റ അവര് 



 

 

മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു    എന്ന ിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല്വിട്ടുനല്േുീം  

പോടുള്ളൂ അനുവേിക്ോന് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് പറമ്പില് .

തട ഏതറ്ടു േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്റ തജ എല് ക്ുസമ്പോള്ക് 

ഗ്പസ്തു   സരഖേള്ക് നിര്ബന്ധമോണറ . 

 വേോരയ വയക്തിേളുതടസയോ തപോ ുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്ുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തിേളുതട േ ര്ഘ േോല  ീംരക്ഷണീം 

ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയിബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ  പഗ് ീം  ,നിേു ി  

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ എന്നിവ ഫയലില് ര    ുേള്ക് .  

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പസ്തു   മസ്റ്റര് 

സറോളില് പണി തെയ്ത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ  

അനു ൃ മോയ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോസക്ണ്ട ുണ്ടറ  .അ ുസപോതല  

 തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് അ ിനറതറ ബില് 

ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയറക്ുീം സവജറ  ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോക്ി ഗ്പസ്തു   സവജറ  ലിസ്റ്റിനറതറ 

സേോപ്ി അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ . 

പരിദശാധിച്ച ആറു ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലിലും മസ്റ്റർ ദറാള് 

ഗ്പകാരമുള്ളദവജ്  ലിസ്റ്റുകള്  യലില് കാണാൻ  ാധിച്ചി്ുണ്ട്. 

15. ണ്ട്  ഗ്ടാന് ർ ഓർഡർ . 

 യ്യോറോക്ിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം  ,സമറ് രിയല്  

േളിസലക്റ പണീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്ൌണ്ടറ തവണ്ടരറമോര്ക്ുീം 

സേോപ്ി അ ോ റ ര്ഓര്ഡ അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് അനുവേിച്ചോല് 

ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ . 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത ആറു  യലുകളിലും  ണ്ട്ഗ്ടന് ർ ഓർഡർ ദകാപ്പി 

 ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട ്

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദ ാദ്ാകള് 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള്ക് തവക്ുേയുീം സവണീം . 

ദ ാദ്ാകള്  യലില് ലഭയമല്ല. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂര്ത്ത േരിക്ുന്ന മുറയറക്റ 

മുഴുവന് തെലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരിച്ചു എന്നറ  

അനറഗ േരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ . 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 



 

 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള് . 

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള്ക് വിലയറക്റ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറവൌച്ചറുേള്ക് ബില്ലുേള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ . 

തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

19.മസ്റ്റർ ദറാള്മൂ തമന്റ്്  സ്ലിപ്പ്  . 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച   യ്യ ി ,

അവ ോനിച്ച   യ്യ ി , ിരിതേ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് 

ലഭിച്ച   യ്യ ി , തെയ്ത   യ്യ ിഡോറ് എന്ഗ്ടി ,ത ഗ്േട്ടറി ,എന്നിവര് ഗ്പ ിഡനറററ   

വ ഴ്ച  യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ില്ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  

തണ്ടങറവന്നിട്ടു േില് എവിതട തവച്ചോതണന്നറ മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ള റ . 

മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ 

ഗ്പകാരംനിർദേശിച്ചി്ുള്ളഗ്പസ്തു  ദരഖകൃ യമായഒപ്പ്  

, ീയ്യ ിദരഖതപ്പടുത്തി യലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ . 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ആവശയമോണറ  ,ഇ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില്  

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ .  

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ 

ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ . 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാർ്്  ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

22.ക റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി  .പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതടഅവേോശങ്ങള്ക് , ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം ,

പദ്ധ ി ആരീംഭമ റ്ിീംഗറ , ീംബന്ധിച്ച ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക് 

ലിടങ്ങളിതല ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം ത ോഴി േുറിപ്ുേള്ക് 



 

 

അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക് ,എന്നിവ  സബോര്ഡറ  ഷ്ന്ര്സമഇന്ഫ  ിറ്ി ണ്  

 ിനുമുള്ള ആധിേോരിേഉറപ്ു വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്ന ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  

സരഖേൂടിയോണറ സ റ്റ ഡയറി .  

രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്ുന്ന ിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ . 

1. ത ാഴില് കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ  . 

ത ോഴില് േോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ ,എന്നിവ അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് േോര്ഡറ  

ആണി റ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ,ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള്ക് 

യഥോ മയീം സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ .  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ  . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് , ുടങ്ങിയവ സയോഗങ്ങള്ക്  

ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര്  ലത്തില് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ വോര്ഡറ   

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ .  

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാരജിസ്റ്റർ  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവര്ക്റ ത ോഴില് അനുവേിച്ച ിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്ണ്ട ോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്  .  

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,ലീംസ്ഥ,ആസ്തിയുതട വഭോവീം,ന്ന േോലയളവറനിലനിര്ത്തു 

സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ  ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് .  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ  . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്ോസലോ ,ഹണ ഏജന് ിനിര്വ സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുേയോതണങ്കില് 

ന്ധമോയുീം സേപ്റ്ുര   റസരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിര്ബ പരോ ി രജിസ്റ്ററില് 

േയുീം സവണീംപരോ ിക്ോരനറ നല്േു  .ടപടിേളുീംപരോ ിയുതട  ുടര്ന 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടറ ോണറ .ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ  

 റ തെയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടര്സക്ലോ വുീം രജിസ്റ്റര്വര്ഷ് 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റർ  . 



 

 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം ,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിരിപ്റ,തെലവുേള്ക് 

മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ .  

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  

2018-19 ാമ്പത്തീക വർഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു . 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   വാർഡില് 

ഉള്തപ്പ് ാണ്. 

നിർദേശങ്ങള്. 

1. ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ പദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്ണ്ട ോണറ . 

2. ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം . 

3. മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം നിര്സേശിക്ുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ . 

4. രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ . 

5. മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ണീം. 

6. ത ോഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിക്ുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്ററഗ്റ   റ നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണറ . 

7. പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ടറ . 

8. ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േ ര്ഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ 

ഓവര്  യര്മോര് നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്ുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണറ . 

9. മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം .സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണറ ബുക്ിനറതറ നമ്പര്.  

10. മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര്   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ടറ . 

11. ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്   ണല് 

 ൌേരയീം ,ഹണനിര്വ എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന്  ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള്ക്  

 ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ടറഏജന് ി .  



 

 

12. എീം .ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം ബുക്ില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ .  

13. പദ്ധ ി ആരീംഭമ റ്ിീംഗറ േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണറ . 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്ുേ. 

➢ സഗ്പോജേററ്റ  മ റ്ിീംഗറ  ,ത ോഴിലുറപ്റഗ്ഗോമ ഭേള്ക്,ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് ഓഡിറ്റ  സ ോഷ്യല്  

പതങ്കടുക്ുേ എന്നിവയില് .  

➢ ഏല്പ്ിക്ുന്ന സജോലിേള്ക് േൃ യ സയോതട പൂര്ത്ത േരിക്ുേ. 

േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീംമസ്റ്റര് 

സറോളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ , ുടങ്ങിയവ. . . 

 

ഗ്ഗോമ ഭോ   രുമോനങ്ങളുീം നിര്സേശങ്ങളുീം- 

1. ത ോഴില് േോര്ഡറ  സഫോസട്ടോ ഉള്ക്പ്തട  ിേച്ചുീം  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോക്ുേ. 

2. സജോലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക്  

നിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ുേ. 

3. െിേില് ോ  ഹോയങ്ങള്ക് ലഭയമോക്ുന്ന ിനറ ഇടതപടലുേള്ക് 

ഉണ്ടോക്ുേ. 

4. നൂറു േിവ തത്ത ത ോഴില് ലഭയമോക്ുേ. 
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