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ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്.-കൂടാളി 

ദലാക്ക്-ഇരി്ി 

കണ്ണൂര്- ജില്ല . 

 

 

 

 

   യ്യാറാക്കിയ ് , 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം , 

നിധിൻ എീം ഡി, ഐശ്വര്യപവിത്രൻ,  

അനുഷ്കെആർ, ആരിര്കെപി 

ഇര്ിട്ടിസലോക്റ  

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ് യ ത്ഗോമ ണ കരോഴിലുറപ്റ  നിയമീം –സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

ക ോസ റ്ി സെര്ളീം. 



ആമുഖം 

  

2005 പ്തീംബർ5ന നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ് യ ത്ഗോമ ണ കരോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധരി ഭോര്രത്തികല ത്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്ി 

വര്ുന്നരറ.ത്ഗോമ ണസമഘലയികല െുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

െോയിെ കരോഴില് ഉറപ്ു നല്െുെയുീം, അരിലൂകട ത്ഗോമ ണ ജനരയുകട 

ഉന്നമനീം, േോര്ിത്േയ ലഘൂെര്ണീം, ത്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ക ൌെര്യ വിെ നീം, 

പര്ിസ്ഥിരി  ീംര്ക്ഷണീം,  റത്ര  ശ്ോക്ത െര്ണീം എന്നിവ ലെറ ഷ്യീം 

കവക്ുന്നു. 

കരോഴിലുറപ്റ  പദ്ധരി ത്പെോര്ീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവൻ ത്പവൃത്തിെളുീം  6 മോ  

െോലയളവിനുള്ളില് നിർബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പര്ിസശ്ോധന നടത്തണകമന്നറ സേശ് യ ത്ഗോമ ണ കരോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തികല 17(2)-വെുപ്ില് നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധരി നടത്തിപ്ില് 

 ുരോര്യരയുീം  ോമൂഹയ ഉത്തര്വോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവര്ുത്തി പദ്ധരി  

കമച്ചകപ്ട്ട ര് രിയില് നടപ്ിലോക്ുെയോണറ ലെറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസര്ോ 

ത്പവൃത്തിെളുീം,പദ്ധരിനിർവഹണവുീം,കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ലഭിസക്ണ്ട 

അവെോശ്ങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോകട വിലയിര്ുത്തുെയുീം 

ഇരിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോർട്ടറ രയ്യോറോക്ുെയുീം 

കെയ്യുന്നു, രുടർന്നറ ത്പസരയെ ത്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു സെർത്തറ   ഓഡിറ്റ    റിസപ്ോർട്ടറ 

അവരര്ിപ്ിക്ുെയുീംറിസപ്ോർട്ടിസേല് െർച്ചകെയ്തു പദ്ധരി കമച്ചകപ്ടുത്തു 

ന്നരിനറആവശ്യമോയ രുടർനടപടിെള്ക് നിർസേശ്ിക്ുെയുീം നടപ്ിലോക്ു 

െയുീംകെസയ്യണ്ടരുണ്ടറ. 

വോർഡികല2018-19  ോമ്പത്ത െ വർഷ്ത്തികല ഒെറസടോബർ മുരല് മോർച്ചറ 

വകര്യുള്ള െോലയളവില് നടപ്ിലോക്ിയ  ത്പവൃത്തിെളുീം പദ്ധരി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഇടകപടലുെളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്ിയിട്ടു ള്ളരറ. ഇരിനറകറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

നിന്നുീം ത്പവൃത്തി ഫയലുെളുകട പര്ിസശ്ോധന, ര്ജിസ്റ്റർ പര്ിസശ്ോധന, 

വോർഡികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്ിയ ത്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദർശ്ിച്ചറ വിലയിര്ുത്തല്,പദ്ധരി ഗുണസഭോക്തോക്ള്ക്, വോർഡികല വിവിധ 

സമഖലയില് ത്പവർത്തിക്ുന്നവർ കരോഴിലുറപ്റ  കരോഴിലോളിെള്ക് എന്നിവര്ു 

മോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുകട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

െര്ടറ   റിസപ്ോർട്ടറ രയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളരറ. 

ത്പസ്തു ര റിസപ്ോർട്ടറ ത്ഗോമ ഭയുകട െർച്ചയറക്ുീം അീംഗ െോര്ത്തിനുമോയി 

 മർപ്ിക്ുന്നു. 

  



 

കൂടാളി  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : െണ്ണൂർ      

സലോക്റ                                                :      ഇര്ിട്ടി   

വോര്റഡുെള്ക്  :       18    

വിസ്തൃ രി  :       40.27െ.െി.മ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 
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ആകെ കരോഴില് െോർഡുെള്ക് 3528 190 

ആകെ കരോഴിലോളിെള്ക്  4610 244 

SC കരോഴില് െോർഡുെള്ക് 89 3 

SC കരോഴിലോളിെള്ക് 120 3 

 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. IF/370324  

കാണിദത്താട് നീർത്തടത്തിതല മൂലക്കരിയില്  ്ു ിരിക്കല്. 

2. Ld /339942  

കാവുന്താഴനീർത്തടത്തിതലമൂലക്കരിയില് ്ു ിരിക്കല്, 

കയ്യാലനിർമ്മാണം. 

3. LD/315424 

കഞ്ഞിദ ാട്നീർ ടത്തിതലമൂലക്കരിയില് ്ു ിരിക്കല്, 

കല്ല്കയ്യാലനിർമ്മാണം 

4. IF/317922  

കിണർനിർമ്മാണം (കമലാക്ഷി) 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

1. IF/370324  

കാണിദത്താട് നീർത്തടത്തിതല മൂലക്കരിയില്  ്ു ിരിക്കല്. 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ      : 133/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള് നമ്പർ : 20921, 20922, 19465, 19466, 19467, 17669, 17670, 17671, 

17672, 17673, 17674, 17675, 17676, 17677, 17678, 15489, 15490, 15491, 15492, 15493, 

15484, 15485, 15486, 15487, 15488, 15490,  

എ ്റിദമറ്്  ുക  : 249115/- 



തെലവായ  ുക : 109848/- 

• എം.ബുക്ക് ഗ്പകാരമുള്ള അളവില് ഗ്പവൃത്തി തെയ്ത ായാണ് 

വിലയിരുത്താന്  ാധിച്ച ്. 

• െില ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് കാട് മൂടി കിടക്കുന്ന ിനാല് 

ത ാഴിലാളികള് നല്കിയ വിവരങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിലയിരുത്തല് നടത്തിയ ്. 

•  ്ു ിരിക്കല് നടന്ന ഗ്ശീമ ി ൊദത്താത്തിന്തറ സ്ഥലത്ത് 

ഇദപ്പാള് വീട് നിർമ്മിച്ച ായി കണ്ടു. 

2. 339942  

കാവുന്താഴ നീർത്തടത്തിതല മൂലക്കരിയില്  ്ു ിരിക്കല്, 

കയ്യാലനിർമ്മാണം 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ : 83/18-19  

മസ്റ്റർ ദറാള്നമ്പർ : 14551, 14552, 14553, 14554, 11930, 11931, 11932, 11933, 11934, 

11935, 11936, 11937, 11938, 11939, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 

8901, 8902 

എ ്റിദമറ്്  ുക:  249115 

തെലവായ  ുക:     22908 

• എം.ബുക്ക് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവുകളില് ഗ്പവൃത്തി 

നടന്ന ായാണ് വിലയിരുത്താന്  ാധിച്ച ്. 

• െില ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് കാട് മൂടി കിടക്കുന്ന ിനാല് 

ത ാഴിലാളികള് നല്കിയ വിവരങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിലയിരുത്തല് നടത്തിയ ്. 

•  ്ു ിരിക്കല് ഗ്പവൃത്തി നടന്ന രമ എന്ന ഗുണദ ാക്താവിന്തറ  

പറമ്പില് വീട് നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ിനാല് ത ാഴിലുറപ്പില് 

തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് നഷ്്്മായി്ുണ്ട്. 

• വരമ്പു നിർമ്മാണം േീർഘ കാലം നിലനില്ക്കുന്ന രീ ിയില് 

ഗുണനിലവാരം ഉള്ള ായി കാണാന്  ാധിച്ചു. 

3. LD/ 315424  

കഞ്ഞിദ ാട്നീർ ടത്തിതലമൂലക്കരിയില് ്ു ിരിക്കല്, 

മഴക്കുഴി, കല്ല്കയ്യാലനിർമ്മാണം 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ :   174/18-19  

മസ്റ്റർ ദറാള് നമ്പർ : .23801, 23802, 23803, 23804, 22361, 22362, 22363, 22364, 

22365 

എ ്റിദമറ്്  ുക:  249115/- 

തെലവായ  ുക: 79276/- 



• എം.ബുക്ക് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവുകളില് ഗ്പവൃത്തി 

നടന്ന ായാണ് വിലയിരുത്താന്  ാധിച്ച ്. 

• െില ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് കാട് മൂടി കിടക്കുന്ന ിനാല് 

ത ാഴിലാളികള് നല്കിയ വിവരങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിലയിരുത്തല് നടത്തിയ ്. 

4. IF/317922  

കിണർനിർമ്മാണം. (കമലാക്ഷി) 

എം.ബുക്ക്  നമ്പർ :   229/17-18 

മസ്റ്റർ ദറാള് നമ്പർ : 16393, 16394, 16988, 16989, 16992, 16993, 12, 13, 32, 33, 34, 

35, 18652, 18653, 18654, 18656, 18657, 18658, 18659, 18655. 

എ ്റിദമറ്്  ുക: 196100 

തെലവായ  ുക: 46327 

കമലാക്ഷി എന്നഗുണദ ാക്താവിനാണ് കിണർ നിർമ്മിച്ചി്ുള്ള ്. 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്്ച കുടിതവള്ള  ൗകരയം ഉറപ്പുവരുത്താന് 

 ാധിച്ചി്ുണ്ട.് 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. കരോഴില് െോര്റഡുമോയി ബന്ധകപ്ട്ടവ; 

കരോഴില് െോർഡറ  ഒര്ു ആധിെോര്ിെ സര്ഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ് യ 

ത്ഗോമ ണ കരോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 2 ത്പെോര്ീം കരോഴില് 

െോർഡിനറ അസപക്ഷ നല്െുന്ന െുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 15േിവ ത്തിനെീം രിെച്ചുീം 

ക ൌജനയമോയി കരോഴില് െോർഡറ  ലഭയമോക്ണകമന്നറ അനുശ്ോ ിക്ുന്നു. 

െൂടോകര െൃരയമോയ ഇടസവളെളില് െോർഡറ  ക ൌജനയമോയി പുരുക്ി 

നല്സെണ്ടരുമോണറ. കരോഴിലുറപ്റ നിയമത്പെോര്ീം കരോഴില് െോർഡറ  സെവശ്ീം 

കവക്ോനുള്ള അധിെോര്ീം ഉടമെള്ക്ക്റ മോത്രമോണറ, നിർവഹണ ഏജൻ ിസയോ 

സമറ്ുമോസര്ോ മറ്ുള്ളവസര്ോ സെവശ്ീം കവക്ുവോൻ പോടുള്ളരല്ല. 

 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ദ ാദ്ാ ഉള്പ്പതട ത ൗജനയമായി 

ത ാഴില് കാര്ഡ്  ല ിച്ചി്ില്ല. 

ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് കാർഡ്   വന്തം കകവശം 

 ൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് . 

ത ാഴില് കാർഡില് ഗ്പവൃ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിവരങ്ങള് ദമറ്് 

കൃ യമായി ദെർക്കാറുണ്ട്. 

 



2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

കരോഴില് െോർഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ െോയിെ കരോഴില് കെയ്യോൻ രയ്യോറുള്ള  

ഏകരോര്ു െുടുീംബത്തിനുീം  ഓസര്ോ  ോമ്പത്തിെ വർഷ്വുീം 100 േിവ കത്ത 

അവിേഗ്ധ െോയിെ കരോഴിലിനറ അവെോശ്മുണ്ടറ, കരോഴില് ആവശ്യകപ്ട്ടറ  

അസപക്ഷ നല്െിയോല് സെപ്റ്ുര്ശ് രറ നല്െുെയുീം 15 േിവ ത്തിനെീം 

കരോഴില്  ലഭയമോക്ണകമന്നുീം നിയമത്തില് ത്പരിപോേിക്ുന്നു. 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ നല്കാറുള്ള ്  

അദപക്ഷകള് ഗ് ണ്ട്  ഓ ീ ില് നല്കി കകപ്പറ്ുര ീ  ്

വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കരോഴിലുറപ്റ നിയമത്പെോര്ീം കരോഴില് ആവശ്യകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനെീം കരോഴില് ലഭയമോക്നകമന്നുണ്ടറ. വോർഡികല 

കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ കരോഴില് ആവശ്യമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 േിവ ത്തിനെീം കരോഴില് അനുവേികക്ണ്ടരുണ്ടറ.  

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്ക്അദപക്ഷനല്കി15 േിവ ത്തിനകം 

ത ാഴില് ല ിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ല ിച്ച 

വിവരം 

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 

കരോഴില് ആവശ്യകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനെീം കരോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷീം കരോഴിലില്ലോയ്മ സവരനീം ലഭിക്ോൻ അവെോശ്മുണ്ടറ.   

കരോഴില് ആവശ്യകപ്ട്ട ര യ്യരി മുരല് ആേയകത്ത 30 േിവ ീം െൂലിയുകട 25% 

( 271 െൂലിത്പെോര്ീം 67 ര്ൂപ 75 സപ ) രുെയുീം രുടർന്നറ 100 േിവ  കരോഴില്  

പൂർത്തിയോെുന്നരറ വകര്യുള്ള േിവ ങ്ങളില് െൂലിയുകട 50%( 

271െൂലിത്പെോര്ീം 135 ര്ൂപ 5 സപ ) രുെയുീം കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ലഭിക്ണീം. 

വാര്ഡിതലത ാഴിലാളികള്ക്ക് ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ല ിദക്കണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല. 

5. തഷ്ല് ്  ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോർഡില് ആവശ്യമോയ വിെ ന ത്പവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്നരിനറ 

കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ അവെോശ്ീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്ൂട്ടരല െർച്ചയിലൂകട 

െകണ്ടത്തുന്ന ത്പവൃത്തിെള്ക് ത്ഗോമ ഭയില് അീംഗ െോര്ീം സനടുെയുീം 

കരോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ത്പവൃത്തിയോകനനറെില് നിർവഹണ 

ഏജൻ ി ത്പസ്തു ര ത്പവൃത്തിെള്ക് മുൻഗണനോ ത്െമത്തില് കഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സത്പോജെററ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുസത്തണ്ടരോണറ.  

 

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ാഴിലാളികള് പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്. 

 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 



കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ രോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം5 െിസലോമ റ്ർ െുറ്ളവില് 

കരോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശ്മുണ്ടറ, ത്പസ്തു ര പര്ിധിക്ു പുറത്തു  

കരോഴില് കെസയ്യണ്ട  ോഹെര്യീം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് യോരോ ബത്തയോയി 

െൂലിയുകട 10% രുെ നിലവികല െൂലി ത്പെോര്ീം  27 ര്ൂപ 10 സപ  ത്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. ഓസര്ോ വോർഡിലുീം െകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ത്പവൃത്തിെള്ക് പൂർത്ത െര്ിച്ച സശ്ഷ്ീം മോത്രസമ വോർഡിനറ പുറത്തു 

കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ത്പവൃത്തി അനുവേിക്ോൻ പോടുള്ളൂ. 

 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് യാഗ് ാ തെലവ് ല ിദക്കണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ില്ല . 

 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

കരോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ക ൌെര്യങ്ങളോയ ത്പഥമ 

ശ്ുത്ശ്ൂഷ്ോ ീംവിധോനങ്ങള്ക്, വിത്ശ്മ  മയകത്ത രണല് 

 ൌെര്യീം,െുടികവള്ളീം, അപെട  ോധയരയുള്ള ത്പവൃത്തിെളില് 

ഏർകപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുര്ക്ഷോ  ോമത്ഗിെള്ക്    എന്നിവ സരോഴിലുറപ്ു 

നിയമത്പെോര്ീം നിർവഹണ ഏജൻ ി വഴി കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ 

 ൌജനയമോയിലഭയമോസക്ണ്ടരുണ്ടറ. 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്    ൗജനയമായില ിച്ചി്ില്ല. 

 ണല് ത ൗകരയം  ൗജനയമായില ിച്ചി.്ില്ല. 

കുടിതവള്ള ത ൗകരയം  ൗജനയമായി ല ിച്ചി്ുണ്ട്. 

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ൗജനയമായി ല ിച്ചി്ില്ല. 

 

8. ദവ നം ല യമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കരോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2)ത്പെോര്ീം മസ്റ്റർ സറോളറ െോലോവധി 

െഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനെീം കരോഴിലോളിെളുകട എകക്ൌണ്ടില് െൂലി 

ലഭിക്ുവോൻ അവെോശ്മുണ്ടറ. 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്പസ്തു   കാലയളവില് കൂലി 

ല ിക്കറില്ല എന്നാണു ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ ്. 

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

കരോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏകരങ്കിലുീം െോര്യത്തില് പര്ോരിയുണ്ടോെുന്ന 

പക്ഷീം ആയരറ സര്ഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പര്ോരികപ്ടോവുന്നരോണറ, ത്പസ്തു ര 

പര്ോരിെള്ക്  വ െര്ിച്ചു  പര്ോരിക്ോര്നറ സെപ്റ്ുര്  റ്റ  നല്െുെയുീം 

പര്മോവധി 7 േിവ  പര്ിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പര്ോരിക്ോര്നറ മറുപടി 

നല്സെണ്ടരോണറ. പര്ോരിെള്ക് അറിയിക്ുന്നരിനുള്ള സടോള്ക് ത്ഫ  നമ്പർ 

കപോരുജനങ്ങള്ക്ക്റ െോണോവുന്ന ര് രിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ത്പേർശ്ിപ്ികക്ണ്ടരുണ്ടറ . 

 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് പരാ ി 

നല്കിയി്ില്ല. 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 



സരോകരോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല ക ക്ഷൻ 17(2) ത്പെോര്ീം  കരോഴിലുറപ്ില് 

ഏകറ്ടുത്ത ത്പവൃത്തിെള്ക് ഓസര്ോ 6 മോ  െോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ടരുണ്ടറ.ഏകറ്ടുത്തു കെയ്ത ത്പവൃത്തിെളുകട  മ്പത്ത െവുീം, 

ഗുണനിലവോര്ങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ചരുമോയ വിവര്ങ്ങളുീം പദ്ധരി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട  െോര്യങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്നരില് പങ്കോളിെളോവുന്നരിനു കരോഴിലോളിെള്ക്ക്ുീം ഓസര്ോ പൌര്നുീം 

അവെോശ്മുണ്ടറ. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  തെയ്യുനത്തില് ത ാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ടായി. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

കരോഴിലുറപ്റസജോലിക്ികട കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ഏകരങ്കിലുീം രര്ത്തിലുള്ള 

അപെടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുെയോകണങ്കില് കരോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല 

കഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ത്പെോര്വുീം അദ്ധയോയീം 9 കല പര്ോമർശ്ങ്ങളുകട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിെില് ോ കെലവുെളുകട സര്ഖെള്ക്  മർപ്ിക്ുന്ന 

മുറയറക്റ  ത്പസ്തു ര രുെ മുഴുവനുീം നിർവഹണ ഏജൻ ി വഴി 

കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ  അനുവേിച്ചു കെോടുസക്ണ്ടരോണറ.  

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ 

അപകടതത്ത  ുടർന്്ന െികില്  ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായി്ുണ്ട്. 

12.പദ്ധ ി ആരം മീറ്ിംഗ്: 

കരോഴിലുറപ്റ നിയമീം കഷ്ഡയൂള്ക് 22 ത്പെോര്ീം ഒര്ു പദ്ധരി ആര്ീംഭിക്ുന്നരിനു 

മുമ്പറ പദ്ധരികയ െുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ െോര്യങ്ങളുീം അരോയരറ  അനുവേിച്ച 

ത്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസര്ോ കരോഴിലോളിയുീം കെസയ്യണ്ട അളവുെള്ക്, 

ഗുണനിലവോര്ീം ഉറപ്ു വര്ുത്തുന്നരിനുള്ള  ോസങ്കരിെ അറിവുെള്ക് എന്നിവ   

െൃരയമോയി കരോഴിലോളിെകളയുീം 

ഗുനസഭോക്തോക്കളയുീംസബോധയകപ്ടുകത്തണ്ടരുണ്ടറ. അരിനോയി ബന്ധകപ്ട്ട 

നിർവഹണ ഉസേയോഗസ്ഥകെയുീം വോർഡറ  കമമ്പർ, ോസങ്കരിെ വിേഗ്ദർ 

എന്നിവര്ുകട  ോന്നിധയത്തില് ഏകരനറെിലുീം കപോരു 

ഇടങ്ങളിസലോ,കരോഴിലിടത്തുവസച്ചോമ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെർക്ുെയുീം 

െോര്യങ്ങള്ക് വിശ്േ െര്ിക്ുെയുീം പകങ്കടുത്തവര്ുകട വിവര്ങ്ങള്ക് സ റ്റ 

ഡയറിയികല സത്പോജെററ്റ മ റ്ിീംഗറ സപജില് സര്ഖകപ്ടുത്തുെയുീം  

കെസയ്യണ്ടരുണ്ടറ. 

 ാദങ്ക ിക വിേഗ്ദരുതടയും വാർഡ്  തമമ്പരുതടയും  ാന്നിധയത്തില് 

മീറ്ിംഗ് നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികദളാട് 

പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുണ്ട്. 

13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസര്ോ വോർഡികലയുീം ത്പവൃത്തിെള്ക് ഗുണെര്മോയ ര് രിയില് 

നടക്ുന്നുകണ്ടന്നു ഉറപ്ു വര്ുത്തുന്നരിനുീം കമച്ചകപ്ടുത്തുന്നരിനറ 

ആവശ്യമോയ നിർസേശ്ങ്ങള്ക് കരോഴിലോളിെള്ക്ക്ുീം നിർവഹണ ഏജൻ ിക്ുീം 



നല്െുന്നരിനുമോയി വോർഡികല കപോരുത്പവർത്തെകര് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി ഒര്ു 

വിജിലൻ റ  ആൻഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി ഓസര്ോ  ോമ്പത്ത െ വർഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ടരോണറ. വോർഡില് പട്ടിെ ജോരി പട്ടിെ വർഗ വിഭോഗത്തികല 

 ന്നദ്ധത്പവർത്തെർ ഉകണ്ടങ്കില് നിർബന്ധമോയുീം ത്പസ്തു ര െമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ടരോണറ. ഓസര്ോ ത്പവൃത്തിയുീം  ന്ദർശ്ിച്ചു  വിലയിര്ുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയികല വിജിലൻ റ  ആൻഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി റിസപ്ോർട്ടില് 

സര്ഖകപ്ടുകരണ്ടരോണറ. 

ഈ െമ്മിറ്ിയിലുള്ളവർ വളകര് െുര്ുക്ീം  മയങ്ങളികല വര്ോറുള്ളൂ എന്നറ 

കരോഴിലോളിെള്ക് പറയുെയുണ്ടോയി.  

കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ശിക്കാറുണ്ട്. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  

കരോഴിലുറപ്റ ത്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

ഏകരോര്ോള്ക്ക്ുീം ന്ദര്റശ്ിക്ോവുന്നരുീംഎസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്ക്പ്കട 

പര്ിസശ്ോധിക്വുന്നരുമോണറ.ത്പസ്തു രത്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദർശ്െര്ുകട 

അഭിത്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ  ഡയറിയികല  ന്ദർശ്െ െുറിപ്ില് 

സര്ഖകപ്ടുത്തോനുീം അവെോശ്മുണ്ടറ. അരുകെോണ്ടറ രകന്ന എല്ലോ ത്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിർബന്ധമോയുീം  ൂക്ഷിക്ണീം. 

 ന്ദര്ശക കുറിപ്പില് അ ിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി കണ്ടില്ല. 

15.ദറാ ് ഗാർ േിവ ് . 

കരോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട അവെോശ്ങ്ങള്ക് െടമെള്ക് എന്നിവയില് 

കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്നരിനുീം കരോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധകപ്ട്ട ത്പശ്നങ്ങള്ക് െർച്ച കെയ്യുന്നരിനുീം സവണ്ടി വർഷ്ത്തില്  

ഒര്ുേിവ ീംനിർവഹണ ഏജൻ ി കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ക്ലോ റ  

 ീംഘടിപ്ികക്ണ്ടരോണറ. 

ദറാസ്ഗാർ േിവസ്നടത്താറില്ല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും 

അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ്. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് . 

കരോഴിലുറപ്റ പദ്ധരിയുകട  ുരോര്യര ഉറപ്ുവര്ുത്തുന്നരിനോയി  

കരോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന കപോരു ത്പവൃത്തിെള്ക് 

ആര്ീംഭിക്ുന്നരിനു മുമ്പറ  ത്പോസേശ്ിെ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധരി വിവര്ങ്ങെറ  

അടങ്ങിയ സബോർഡറ  ത്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് കപോരുജനങ്ങള്ക്ക്റ െോണോ 

വുന്ന ര് രിയില് നിർബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്ണീം. 

ഗ്പവൃത്തി ആരം ിക്കുന്ന ിനു മുമ്്പ  എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ 

 ിറ്ി ണ് ഇന് ർദമഷ്ന് ദബാർഡ്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്എന്നാണു പരിദശാധനയില് മന ിലാക്കാന് 

കഴിഞ്ഞ ്. 



 യല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

കരോഴിലുറപ്റ പദ്ധരിയില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ത്പവൃത്തിെളുകട ഫയലുെളില് 

ഉണ്ടോയിര്ിസക്ണ്ട ത്പധോനകപ്ട്ട 22 സര്ഖെകള െുറിച്ചറ വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ 

 ർക്ുലറില് െൃരയമോയ നിർസേശ്ങ്ങള്ക് നല്െുന്നുണ്ടറ.  

1.കവർ ദപജ് 

ഒര്ു ത്പവൃത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവര്ങ്ങള്ക് ത്പവൃത്തി ഫയലിനറകറ െവർ 

സപജില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിക്ന്നകമന്നുീം അരിനോയി ത്പസരയെ മോരൃെയുീം  

മോസ്റ്റർ  ർക്ുലറില് നിർസേശ്ിക്ുന്നുണ്ടറ.  

പര്ിസശ്ോധിച്ച 4 ഫയലുെളില് വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്മുള്ള 

കവർ ദപജ്െോണോൻ  ോധിച്ചു. 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സര്ഖെളുകട സപര്ുീം സപജറ നമ്പര്ുീം 

സര്ഖകപ്ടുത്തിയ കെക്റ  ലിസ്റ്ററ ഫയലില്സൂ ക്ഷിസക്ണ്ടരുണ്ടറ, അരിനോയി 

ത്പസരയെ മോരൃെയുീം  മോസ്റ്റർ  ർക്ുലറില് നിർസേശ്ിക്ുന്നുണ്ടറ.   

പര്ിസശ്ോധിച്ച 4 ഫയലുെളില് വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്മുള്ള 

തെക്ക് ലിസ്റ്റ് െോണോൻ  ോധിച്ചു. എന്നോല് വിവര്ങ്ങള്ക് െൃരയമോയി 

സര്ഖകപടുത്തിയിട്ടിട്ടില്ല. 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏകറ്ടുക്ുന്ന ത്പവൃത്തിെള്ക് ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉള്ക്കപ്ട്ടരുീം കഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറ സത്പോജെററ്ില്മുൻഗണനോ ത്െമത്തില് 

ഉള്ളരുമോയിര്ിക്ണകമന്നുണ്ടറ,ത്പസ്തു ര ത്പവൃത്തി കഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സത്പോജെററ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുന്ന സപജിനറകറ സെോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ണീം . 

പര്ിസശ്ോധിച്ച 4 ഫയലുെളില് വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്മുള്ള 

ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി െോണോൻ  ോധിെില്ല. 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്  

 ോധോര്ണക്ോര്ോയ ഏകരോര്ോളറക്ുീം മനസ്സിലോെുന്ന ര് രിയില് 

ത്പോസേശ്ിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടികമറ്റ  ഫയലിലുീം ത്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ടരുണ്ടറ. 

പര്ിസശ്ോധിച്ച 4 ഫയലുെളില് ജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി െോണോൻ 

 ോധിെില്ല. 

5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  



ഓസര്ോ ത്പവൃത്തിക്ുീം ത്പസരയെീം രയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്കരിെ 

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന െമ്മറ്ി പര്ിസശ്ോധിച്ചറ അീംഗ െോര്ീം ലഭിച്ചോല് മോത്രസമ 

ത്പവൃത്തിക്റ അനുമരി നല്െോവൂ, ആയരിനറകറ സെോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടരുണ്ടറ. 

പര്ിസശ്ോധിച്ച 4 ഫയലുെളില് വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്മുള്ള 

 ാദങ്ക ികാനുമ ി ദകാപ്പി െോണോൻ  ോധിച്ചു. 

6. രണാനുമ ി-  

ഓസര്ോ ത്പവൃത്തിക്ുീം ത്പസരയെീം രയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പര്ിസശ്ോധിച്ചറ 

ത്പസ്തു ര ത്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ ഭര്ണ മിരിയുകട അീംഗ െോര്ീം ലഭിച്ചോല് 

മോത്രസമ ത്പവൃത്തിക്റ അനുമരി നല്െോവൂ, ആയരിനറകറ സെോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരുണ്ടറ. 

പര്ിസശ്ോധിച്ച 4 ഫയലുെളില് വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്മുള്ള 

 രണാനുമ ി ദകാപ്പി െോണോൻ  ോധിച്ചു. 

7.കണ്വർജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

 ർക്ോര്ിനറകറഏകരനറെിലുീം വെുപ്ുെളുകട(വനീം 

വെുപ്റ,െൃഷ്ിവെുപ്റ,മൃഗ  ീംര്ക്ഷണ വെുപ്റ  ...) പദ്ധരിെള്ക് കരോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധരിസയോകടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്ുെയോകണങ്കില് ആയരിനറകറ 

സര്ഖെള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ർക്കാരിന്തറമദറ്ത ങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത ുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള്  യലില് ബാധകമല്ല. 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

കരോഴില് ആവശ്യകപ്ട്ടു കെോണ്ടറ  വയക്തിഗരമോസയോ ത്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്ുന്നരിനു മോസ്റ്റർ  ർക്ുലറില് ത്പസരയെ മോരൃെയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ോൻ നിർസേശ്ിക്ുന്നുണ്ടറ. 

ഇരറ ത്പെോര്ീം െുറഞ്ഞരറ 14 േിവ ീം രുടർച്ചയോയി സജോലി കെയ്യുന്നരിനറ 

അസപക്ഷ നല്സെണ്ടരുണ്ടറ, സജോലി ആവശ്യമുള്ള െോലയളവികല  

ര യ്യരിെള്ക്  ഉള്ക്പ്കട ഇരില്  സര്ഖകപ്ടുത്തി നല്െുെയോണറ സവണ്ടരറ   

പര്ിസശ്ോധിച്ച 4 ഫയലുെളില് വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്മുള്ള 

ത ാഴില് അദപക്ഷദകാപ്പി െോണോൻ  ോധിച്ചു.  

9.വര്ക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ആവശ്യകപ്ട്ട ര യ്യരിെളില് രകന്ന 

കരോഴിലോളിെകള മുൻഗണനോ ത്െമത്തിലുള്ള ത്പവൃത്തിെളില് 

ഉള്ക്കപ്ടുത്തുെയുീം മസ്റ്റർ സറോളറ രയ്യോറോക്ുന്നരിനുള്ള നടപടിെള്ക്ക്റ 



ശ്ുപോർശ് കെയ്യുെയുീം സവണീം. ത്പസ്തു ര ത്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്കപ്ട്ടവർക്റ ഈ 

ലിസ്റ്റിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുൻെൂട്ടി വിവര്ങ്ങള്ക് നല്െുെയുീം സവണീം. 

പര്ിസശ്ോധിച്ച 4 ഫയലുെളില് വോർഷ്ിെ മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്മുള്ള 

വർക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് ദ ാം ദകാപ്പി െോണോൻ  ോധിെില്ല. 

10.മസ്റ്റർ ദറാള് 

ഓസര്ോ ത്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിർസേശ്ിച്ചവര്ുകട  

സപര്റ വിവര്ങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി സലോക്റ  സത്പോത്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സത്പോത്ഗോീം ഓഫ  ർ  ോക്ഷയകപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റർ സറോള്ക് സെോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്ുന്നരറ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥൻ  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസര്ോ ത്പവൃത്തിക്ുീം 

െുമരലകപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോർക്റ മസ്റ്റർ സറോള്ക് സെമോറോവുന്നരോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ ത്പെോര്ീം അനുവേിച്ച ര യ്യരിെളില് മോത്രസമ ത്പസ്തു ര ത്പവൃത്തിയില് 

ഏർകപ്ട്ടറ  അരോരറ േിവ കത്ത ഒപ്ുെള്ക് ഓസര്ോ കരോഴിലോളിയുകടയുീം 

സപര്ിനു സനകര്യുള്ള െളങ്ങളില് സര്ഖകപ്ടുത്തോവൂ. ഓസര്ോ േിവ വുീം 

പണി ആര്ീംഭിക്ുന്നരിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയ സശ്ഷ്വുീം ഓസര്ോ 

ഒപ്ുെള്ക് നിർബന്ധമോയുീം കരോഴിലോളിെള്ക് 

സര്ഖകപ്ടുകത്തണ്ടരുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജര്ോവോത്തവര്ുകട െളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആര്ീംഭിസക്ണ്ട  മയീം െഴിഞ്ഞ ഉടകന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനകെോണ്ടറ അവധി സര്ഖകപ്ടുത്തുെയുീം കെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസര്ോ കരോഴിലോളിയുകടയുീം ഹോജർ ത്പെോര്മുള്ള രുെെള്ക് സര്ഖകപ്ടുത്തി 

അവകര് സബോധയകപ്ടുത്തി മസ്റ്റർ സറോളികല  അവ ോനകത്ത െളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങികക്ണ്ടോരോണറ. രുടർന്നറ മസ്റ്റർ സറോള്ക്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തി നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്റക്റ 2 േിവ ത്തിനെീംസെമോസറണ്ടോരോണറ.ത്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റർ സറോളറ  ൂക്ഷിക്ോൻ െുമരലയുള്ളസത്മറ്ിനോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ പണത്തിനു രുല്ലയമോയ സര്ഖയോണറ ,അരുകെോണ്ടുരകന്ന അരില് 

ഏകരങ്കിലുീം രര്ത്തിലുള്ള കവട്ടിത്തിര്ുത്തലുെള്ക് പോടില്ലോത്തരോണറ. 

പര്ിസശ്ോധിച്ച 56മസ്റ്റർ സറോളുെളില് എീം.ബുക്റ  നമ്പർ 

സര്ഖകപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ ,മസ്റ്റർ സറോളുെളില് 7എണ്ണത്തില് കരോഴില് കെയ്ത 

ര യരിെള്ക് സര്ഖകപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. വിേഗറദ്ധ കരോഴിലോളിെള്ക് 

വര്ോത്തരിനോല് 3മസ്റ്റർ സറോളുെള്ക് പൂര്ിപ്ിക്ോകര 

വിട്ടിട്ടുള്ളരിത്ശ്ദ്ധയില്കപ്ട്ടു. 2 മ റസത്ടോളുെളില് അവധി 

സര്ഖകപ്ടുത്തിയരറ  രിര്ുത്തിയരോയി െോണകപ്ട്ടു.  

11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക് - 

കരോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി കെയ്യുന്ന ഓസര്ോ ത്പവൃത്തിയുീം 

ആര്ീംഭിക്ുന്നരിനു മുമ്പറ രകന്ന ആവശ്യമോയി വര്ുന്ന ത്പവൃത്തിെളുകട 

ത്പോഥമിെ അളവുെള്ക്  ോസങ്കരിെ വിേഗ്ധർ കമഷ്ർകമനറററ ബുക്ില് 

സര്ഖകപ്ടുത്തണീം, രുടർന്നറ ത്പവൃത്തിയുകട ഓസര്ോ മസ്റ്റർ സറോള്ക് 



െോലോവധിയുീം പൂർത്തിയോെുന്ന മുറയറക്റ കെയ്ത ത്പവൃത്തിെളുകട 

അളവുെള്ക് സര്ഖകപ്ടുത്തി അരറ ത്പെോര്മുള്ള െൂലി ലഭയമോക്ു 

ന്നരിനുള്ള രുടർ നടപടിക്റ  മർപ്ിസക്ണ്ടരോണറ ,സര്ഖകപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസര്ോ അളവുെളുീം  ോസങ്കരിെ വിഭോഗത്തികല രകന്ന ഉയർന്ന 

രസ്തിെയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥർ  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം അരറ ത്പെോര്ീം 

രയ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലുെള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ക ത്െട്ടറി,ത്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവര്ുകട 

െുമരലയുള്ളവർ  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം കെസയ്യണ്ടരോണറ. 

പര്ിസശ്ോധിച്ച എീം.ബുക്ുെളില് ഭര്ണഭോഷ് /ജനെ യ ഭോഷ്യില് 

വിവര്ങ്ങള്ക് സര്ഖകപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

ത്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് സര്ഖകപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്ക്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട ് എന്നിവർ ബില്ലുകള് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

കരോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന ത്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ ആവശ്യമോയ 

 ോധന  ോമത്ഗിെള്ക് വോങ്ങുന്നരുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ര ര്ുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്നരിനു പഞ്ചോയത്തറ രലത്തില് കമറ്ിര്ിയല് സത്പോെയൂർകമനററ്റ  

െമ്മറ്ി ര്ൂപ െര്ിസക്ണ്ടരുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശ്യമോയി വര്ുന്ന 

ത്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ ത്പസ്തു ര െമ്മറ്ി നല്െുന്ന അനുമരിയുകട സെോപ്ി 

അരോരറ ഫയലുെളില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. ിറ്ി ണ് ഇൻഫർസമഷ്ൻ 

സബോർഡറ  വോങ്ങുരിനുള്ള ര ര്ുമോനങ്ങളുകട സെോപ്ി  ഉള്ക്പ്കട  

ആവശ്യമുണ്ടറ. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ  യലില് കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

13.പാ്ക്കരാർ , മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

കരോഴിലുറപ്റ  പദ്ധരി ത്പെോര്ീം   വെോര്യ വയക്തിെളുകട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏകറ്ടുത്തറ ത്പവൃത്തിെള്ക് കെയ്യുെയോകണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമെളുമെള്ക്ക്റ  

പോട്ടത്തുെ നല്െിസയോ /കജ എല് ജി ത്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്റ ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹിരീം 

നല്െിസയോ / ൌജനയമോസയോ  െൃരയമോയ െോലയളവിസലക്റ അവർ സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്െുീം എന്നരിനറ സര്ഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോത്രകമ ത്പസ്തു ര 

പറമ്പില് കരോഴിലുറപ്ിലൂകടയുള്ള ത്പവൃത്തിെള്ക് അനുവേിക്ോൻ 

പോടുള്ളൂ. കജ എല് ജി ത്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്റ െൃഷ്ി ത്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്കട 

ഏകറ്ടുക്ുസമ്പോള്ക് ത്പസ്തു ര സര്ഖെള്ക് നിർബന്ധമോണറ.  

 വെോര്യ വയക്തിെളുകടസയോ കപോരുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധരി നടപ്ോക്ുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തിെളുകട േ ർഘ െോല  ീംര്ക്ഷണീം 

ഉറപ്ുവര്ുരുന്നരിനോയിബന്ധകപ്ട്ടവര്ുകട   മ്മര പത്രീം, നിെുരി 

ര്   രുെള്ക് എന്നിവ ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. 



14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓസര്ോ മസ്റ്റർ സറോള്ക് ത്പെോര്വുീം പണി പൂർത്തിയോെുന്ന മുറയറക്റ ത്പസ്തു ര 

മസ്റ്റർ സറോളില് പണി കെയ്ത ഓസര്ോ കരോഴിലോളിയുകടയുീം ത്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ  അനു ൃരമോയ സവരനരിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

രയ്യോറോസക്ണ്ടരുണ്ടറ. അരുസപോകല രകന്ന  ോധന  ോമത്ഗിെള്ക് 

ഉപസയോഗിക്ുെയോകണങ്കില് അരിനറകറ ബില് ത്പെോര്മുള്ള രുെയറക്ുീം 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ രയ്യോറോക്ി ത്പസ്തു ര സവജറ  ലിസ്റ്റിനറകറ സെോപ്ി അരോരറ ത്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. 

പരിദശാധിച്ച 4 ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റർ ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്  

ലിസ്റ്റുകള്  യലില് കാണാന്  ാധിച്ചി്ുണ്ട്. 

15. ണ്ട്  ഗ്ടാന് ർ ഓർഡർ.  

രയ്യോറോക്ിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ത്പെോര്ീം കരോഴിലോളിെള്ക്ക്ുീം, സമറ് ര്ിയല് 

കവണ്ടര്റമോർക്ുീം അവര്ുകട ബോങ്കറ  അക്ൌണ്ടറ െളിസലക്റ പണീം 

അനുവേിച്ചോല് അരിനുള്ള സര്ഖയോയ ഫണ്ടറ ത്ടനറ ർ ഓർഡർ സെോപ്ി 

അരോരറ ത്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത4ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ണ്ട്ഗ്ടന് ർ 

ഓർഡർ ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട ്

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദ ാദ്ാകള് 

കരോഴിലുറപ്ില് ഒര്ു ത്പവൃത്തി ആര്ീംഭിക്ുന്നരിനു മുമ്പുീം ത്പവൃത്തി 

നടന്നുകെോണ്ടിര്ിക്ുസമ്പോഴുീം പൂർത്തിയോയ സശ്ഷ്വുീം ഉള്ള ഓസര്ോ 

സഫോസട്ടോെള്ക് നിർബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുെയുീം ഫയലില് 

സെോപ്ിെള്ക് കവക്ുെയുീം സവണീം. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത   യലുകളില് LD/315424 ഗ്പവർത്തിയില് മാഗ് ദമ 

ദ ാദ്ാഗ്ഗാ ്  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ളു. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസര്ോ ത്പവൃത്തിയുീം ശ്ര്ിയോയ ര് രിയില് പൂർത്ത െര്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 

മുഴുവൻ കെലവുെളുീം സര്ഖകപ്ടുത്തി ത്പവൃത്തി പൂർത്ത െര്ിച്ചു എന്നറ  

അനറഗ െര്ിച്ചുകെോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപത്രീം ത്പസ്തു ര ത്പവൃത്തിയുകട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരുണ്ടറ.  

ഓഡിറ്് തെയ്ത  4 ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്, 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 



കരോഴിലുറപ്റ ത്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ ഏകരങ്കിലുീം  ോധന ഘടെങ്ങള്ക് വിലയറക്റ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ുെയോകണങ്കില് ആയരിനറകറവൌച്ചറുെള്ക് ബില്ലുെള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ െര്ിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില്  തമറ്ീരിയല് 

ബില്ലുകള്കാണുകയുണ്ടായി 

19.മസ്റ്റർ ദറാള്മൂ തമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസര്ോ മസ്റ്റർ സറോളുീം ലഭയമോെുന്ന മുറയറക്റ ത്പവൃത്തി ആര്ീംഭിച്ച ര യ്യരി, 

അവ ോനിച്ച ര യ്യരി ,ത്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് രിര്ികെ 

ലഭിച്ച ര യ്യരി,ഡോറ് എൻത്ടി കെയ്ത ര യ്യരി, ക ത്െട്ടറി ,ത്പ ിഡനറററ  

എന്നിവർ അീംഗ െര്ിച്ചറ െൂലിക്റ അനുമരി നല്െിയ ര യ്യരി എന്നിവ 

ഒപ്ുെള്ക്  ഹിരീം സര്ഖകപ്ടുത്തുന്നരിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറആണിരറ.  

കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ യഥോ മയീം െൂലി ലഭയമോക്ുന്നരില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കില് എവികട കവച്ചോകണന്നറ മന ിലോെുന്നരിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര് രിയിലോണറ  ഈ സര്ഖയികല വിവര്ങ്ങള്ക് 

ത്െമ െര്ിച്ചിട്ടുള്ളരറ. 

മാസ്റ്റർ  ര്ക്കുലർ ഗ്പകാരം നിര്ദേശിച്ചി്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

കൃ യമായ ഒപ്പ് ,  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി IF/317922 കമലാക്ഷിയുതട 

കിണർ നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിയില് മാഗ് ദമകാണാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു.   

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ൻ ഉപസയോഗിച്ചറ ത്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോീംശ്ീം 

സര്ഖോീംശ്ീം എന്നിവ സര്ഖകപ്ടുത്തികക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോെള്ക് ഓസര്ോ 

ത്പവൃത്തിക്ുീം ആവശ്യമോണറ , ഇരിനറകറ സെോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ജിദയാടാതെട ്

ദ ാദ്ാ ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്്്  ദകാപ്പി  

ത്പവൃത്തിെള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുകണ്ടങ്കില് ത്പസ്തു ര 

ത്പവൃത്തിയുകട വിലയിര്ുത്തല് വിവര്ങ്ങള്ക് ഉള്ക്കക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സെോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാർ്്  ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

22.ക റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്ീം ഉള്ള 22 സര്ഖെളില്  ീംസ്ഥോന  ർക്ോർ 

നിർസേശ്ിക്ുന്ന  ുത്പധോന സര്ഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധരിയുകട 



 ുരോര്യര,കരോഴിലോളിെളുകടഅവെോശ്ങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, 

പദ്ധരി ആര്ീംഭമ റ്ിീംഗറ, കരോഴിലിടങ്ങളികല അപെടങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവര്ങ്ങള്ക് ,വിജിലൻ റ  ആൻഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി റിസപ്ോർട്ടറ , 

 ന്ദർശ്െ െുറിപ്ുെള്ക് രുടങ്ങിയവ സര്ഖകപ്ടുത്തുന്നരിനുീം 

കരോഴിലിടങ്ങളികല അടിസ്ഥോന ക ൌെര്യങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 

ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബോർഡറ   എന്നിവ ത്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വര്ുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നരിനുമുള്ള ആധിെോര്ിെ സര്ഖെൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് ക റ്് ഡയറി കാണാന്  ാധിച്ചു. 

വിവരങ്ങള് പൂർണ്ണമായി ദരഖതപടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

കരോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവര്ങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്ുന്നരിനറ ഏഴറ ര്ജിസ്റ്ററുെള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുെളില് ഉണ്ടോവണകമന്നു നിർസേശ്ിക്ുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില് കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ . 

കരോഴില് െോർഡിനുള്ള അസപക്ഷ,െോർഡറ  അനുവേിച്ച വിവര്ങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സര്ഖകപ്ടുത്തുന്നരിനുള്ള ര്ജിസ്റ്റർ ആണിരറ, ത്പസ്തു ര വിവര്ങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സര്ഖകപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ.  

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക് ല ിച്ചി്ില്ല 

2. ഗ്ഗാമ   രജിസ്റ്റർ . 

കരോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ത്ഗോമ ഭെള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക് രുടങ്ങിയവ 

സര്ഖകപ്ടുത്തുന്നരിനറ വോർഡറ  രലത്തില് ത്പസരയെ ത്ഗോമ ഭോ ര്ജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്കല ിച്ചി്ില്ല 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാരജിസ്റ്റർ  

കരോഴില് ആവശ്യകപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷെളുകട വിവര്ങ്ങളുീം 

അരുത്പെോര്ീം അവർക്റ കരോഴില് അനുവേിച്ചരിനറകറ വിവര്ങ്ങളുീം  ത്പസ്തു ര 

ര്ജിസ്റ്ററില് സര്ഖകപ്ടുത്തി കവസക്ണ്ടരോണറ 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക് ല ിച്ചു. 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ . 

കരോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ത്പവൃത്തിെളുകട വിവര്ങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ത്പസ്തു ര ര്ജിസ്റ്ററില് സര്ഖകപ്ടുകരണ്ടോരോണറ. 



ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ല ിച്ചി്ില്ല. 

 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

കരോഴിലുറപ്റ പദ്ധരിയിലൂകട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിെള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവര്ങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുകട വഭോവീം,നിലനിർത്തുന്ന െോലയളവറ 

രുടങ്ങിയവ  ത്പസ്തു ര ര്ജിസ്റ്ററില് സര്ഖകപ്ടുകരണ്ടോരോണറ. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ല ിച്ചി്ില്ല. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ . 

കരോഴിലുറപ്റ പദ്ധരിയുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏരു പര്ോരിയുീം 

വോക്ോസലോ,സര്ഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുെയോകണങ്കില് നിർവഹണ ഏജൻ ി 

പര്ോരി ര്ജിസ്റ്ററില് സര്ഖകപ്ടുത്തുെയുീം നിർബന്ധമോയുീം സെപ്റ്ുര്  രറ 

പര്ോരിക്ോര്നറ നല്െുെയുീം സവണീം . പര്ോരിയുകട രുടർനടപടിെളുീം 

െൃരയമോയി ര്ജിസ്റ്ററില് സര്ഖകപ്ടുകരണ്ടറരോണറ.ഓസര്ോ  ോമ്പത്തിെ 

വർഷ്വുീം ര്ജിസ്റ്റർ സക്ലോ റ കെയ്തു  റത്െട്ടര്ി  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം രുടർ 

െോലയളവിസലക്റ അീംഗ െര്ിക്ുെയുീം സവണ്ടരോണറ. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്ക് ല ിച്ചി്ില്ല 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റർ . 

കരോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ത്പവൃത്തിെളുകട ഭോഗമോയി വര്ുന്ന  ോധന 

 ോമത്ഗിെളുകട വോങ്ങല് ര ര്ുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിര്ിപ്റ,കെലവുെള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവര്ങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ത്പസ്തു ര ര്ജിസ്റ്ററില് 

സര്ഖകപ്ടുസത്തണ്ടരോണറ. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ല ിച്ചി്ില്ല. 

ആക്ഷന് പ്ലാന്  

2018-19 ാമ്പത്തീക വർഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന് പ്ലാന് 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ല ിച്ചു. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   വാർഡില് 

ഉള്തപ്പ് ാണ്. 

 

 



 ഗ്ഗാമ   നിർദേശങ്ങള്. 

• കരോഴിലുറപ്റ പദ്ധരിയുകട  ുരോര്യര ഉറപ്ു വര്ുത്തുന്നരിനറ ത്പവൃത്തി 

ആര്ീംഭിക്ുന്നരിനു മുമ്പറ പദ്ധരി വിവര്ങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ത്പോസേശ്ിെ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബോർഡറ  ത്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്ണ്ടരോണറ. 

• ത്പോസേശ്ിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ത്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. 

• മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്ീം നിർസേശ്ിക്ുന്ന സര്ഖെള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. 

• ര്ജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനു ൃരമോയി വിവര്ങ്ങള്ക് സര്ഖകപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടരോണറ. 

• മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ത്പെോര്മുള്ള കരോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ക ൌജനയമോയി 

കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ണീം. 

• കരോഴില് അസപക്ഷെള്ക് ത്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ െര്ിക്ുെയുീം ആയരിനു 

സെപ്ററത്റ  രറ നല്െുെയുീം സവണ്ടരോണറ . 

• പദ്ധരിയുകട ശ്ര്ിയോയ ര് രിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലൻ റ  ആൻഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി ഇടകപടലുെള്ക് ത്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ടരുണ്ടറ. 

• കരോഴിലുപ്ില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ത്പവൃത്തിെളുകട  ആസ്തിെള്ക് േ ർഘെോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശ്യമോയ  ോസങ്കരിെ നിർസേശ്ങ്ങള്ക് കരോഴിലോളിെള്ക്ക്റ 

ഓവർ  യർമോർ നല്സെണ്ടരുീം പോലിക്ുന്നുകണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വര്ുകത്തണ്ടരുമോണറ. 

• മസ്റ്റർ സറോളില് ത്പസ്തു ര ത്പവൃത്തിയുകട അളവുെള്ക് സര്ഖകപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്ിനറകറ നമ്പർ സര്ഖകപ്ടുകത്തണ്ടരോണറ. 

• മസ്റ്റർ സറോളിലുീം മറ്ു കരോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സര്ഖെളിലുീം  

 ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥർ ര യ്യരി െൂടി സര്ഖകപ്ടുത്തുവോൻ 

ത്ശ്ദ്ധിസക്ണ്ടരുണ്ടറ. 

• കരോഴിലിടങ്ങളില് ത്പഥമ ശ്ുത്ശ്ൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്  രണല് 

 ൌെര്യീം, ുര്ക്ഷോ ഉപെര്ണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വര്ുത്തോൻ നിർവഹണ  

ഏജൻ ി ത്ശ്ദ്ധിസക്ണ്ടരുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്ില് ഓസര്ോ ത്പവൃത്തിയുീം കെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുെളുീം 

സര്ഖകപ്ടുസത്തണ്ടരോണറ.  

• പദ്ധരി ആര്ീംഭമ റ്ിീംഗറ െൃരയമോയി നടസത്തണ്ടരോണറ. 
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