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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്്്  

വാർഡ് - 8 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്-പായം 

ദലാക്് -ഇരി്ി 

കണ്ണൂർ ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി: 18/11/2019 

 മയം :2:00 PM 

സ്ഥലം:ചീങ്ങാക്ുണ്ടം  

 

 

 യ്യാറാക്ിയ ് , 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  ട ീം  

സ ോകുൽകക,  അനുഷ്കക.ആർ, ആതിര ി.വി,  

ജ ഷ്ണകക,ശില്പകക, സരഷ്മകക. 

ഇരിട്ടിസലോക്റ  

മഹോത്മോ ോന്ധി സേശ യ ഗ് ോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ  നിയമീം –സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  

ക ോസ റ്ി സകരളീം. 
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ആമുഖം 

2005 പ്തീംബർ5നറ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമംഅടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ  ോന്ധി സേശ യ ഗ് ോമ ണ 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതി ഭോരതത്തികല ഗ് ോമ ണ സമഖലയിൽ നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്നതറ.ഗ് ോമ ണ സമഘലയികല കുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 100 േിവ ീം അവിേ റദ്ധ 

കോയിക കതോഴിൽ ഉറപ്ു നൽകുകയുീം,അതിലൂകട ഗ് ോമ ണ ജനതയുകട 

ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂകരണീം, ഗ് ോമ ണ അടിസ്ഥോന ക ൌകരയ വിക നീം, 

പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്ത  ശോക്ത കരണീംഎന്നിവ ലകറ ഷ്യീം കവക്ുന്നു. 

കതോഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പകോരീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തികളുീം  6 മോ  

കോലയളവിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണകമന്നറ സേശ യ ഗ് ോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തികല 17(2)-വകുപ്ിൽ നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നു.പദ്ധതി നടത്തിപ്ിൽ 

 ുതോരയതയുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  

കമച്ചകപ്ട്ട ര തിയിൽ നടപ്ിലോക്ുകയോണറ ലകറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തികളുീം,പദ്ധതി നിർവഹണവുീം,കതോഴിലോളികളറക്റ ലഭിസക്ണ്ട 

അവകോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോകട വിലയിരുത്തുകയുീം 

ഇതിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ  സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോരറട്ടറ തയ്യോറോക്ുകയുീം 

കെയ്യുന്നു, തുടർന്നറ ഗ്പസതയക ഗ് ോമ ഭ വിളിച്ചു സെർത്തറ   ഓഡിറ്റ   റിസപ്ോരറട്ടറ 

അവതരിപ്ിക്ുകയുീംറിസപ്ോരറട്ടിസേൽ െരറച്ചകെയ്തു പദ്ധതി കമച്ചകപ്ടുത്തു 

ന്നതിനറആവശയമോയതുടർനടപടികള്ക് നിരറസേശിക്ുകയുീം നടപ്ിലോക്ുകയുീം 

കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

വോരറഡികല2018-19  ോമ്പത്ത ക വരറഷ്ത്തികല ഒകറസടോബർ മുതൽ 

മോരറച്ചവകരയുള്ള കോലയളവിൽ നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്പവൃത്തികളുീം പദ്ധതി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഇടകപടലുകളുമോണറ സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. ഇതിനറകറ ഭോ മോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ിൽ 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുകട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റർ പരിസശോധന, 

വോരറഡികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദരറശിച്ചറ വിലയിരുത്തൽ,പദ്ധതി  ുണസഭോക്തോക്ള്ക്, വോരറഡികല വിവിധ 

സമഖലയിൽ ഗ്പവരറത്തിക്ുന്നവർ കതോഴിലുറപ്റ  കതോഴിലോളികള്ക് 

എന്നിവരുമോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുകട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  കരടറ   റിസപ്ോരറട്ടറ തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. 

ഗ്പസ്തു ത റിസപ്ോരറട്ടറ ഗ് ോമ ഭയുകട െരറച്ചയറക്ുീം അീം  കോരത്തിനുമോയി 

 മരറപ്ിക്ുന്നു. 
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പായംഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല:കണ്ണൂർ 

ദലാക്്:    ഇരി്ി 

വാര്ഡുകള് :18 

വിസ്തൃ  ി:    31.21ച.കി.മീ. 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

 
പഞ്ചായത്്ത വാർഡ്  8 

ആതക ത ാഴില് 

കാര്ഡുകള് 
3603 172 

ആതക ത ാഴിലാളികള് 5168 262 

SC ത ാഴില് കാര്ഡുകള് 88 9 

SC ത ാഴിലാളികള് 146 17 

ST ത ാഴില് കാര്ഡുകള് 111 13 

ST ത ാഴിലാളികള് 189 28 

 

തപാ ു  വിലയിരുത്തലുകള് 

• വാർഡിതല ജീവി  മാര്ഗം തമച്ചതപ്പടുത്താന്  ാധിച്ചു. 

• ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം,  ഗ്് ീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ 

 ാധയമായി. 

• പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തികള് ഏതറ്ടുത്ത്  

നടപ്പിലാക്ുന്നു. 

• മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തികള്ക്് മുന്ഗണന നല്കു ന്നു. 

• വയക്തിഗ വും തപാ ു ആസ്തികളും  ൃഷ്്്ിക്തപ്പ്ി്ുണ്്ട. 

• കുടിതവള്ള ക്ഷാമം ലഘൂകരിക്ാന് പദ്ധ ിതകാണ്ട ്

 ാധയമായി. 

• ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള്  ംരക്ഷിക്തപ്പടുന്നു  

• പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട അളവുമായി ബന്ധതപ്പ് 

കൃ യമായ  വിവരങ്ങള്  എം.ബുക്ില് കാണാന്  ാധിചില്ല 

• നടപ്പിലാക്ിയ പദ്ധ ികള്ക്്  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് 

ദബാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചി്ുണ്ട്. 



 

4 
 

• വാര്ഡിതല ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്തപ്പ് ഗ്പവൃത്തികള് ആണ ്

നടപ്പിലാക്ിയി്ുള്ള ്. 

• വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്ക്ുലർ ഗ്പകാരമുള്ള ദരഖകള് കൃ യമായി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല 

• രജിസ്റ്ററുകള് കാലാനു ൃ മായി വിവരങ്ങള് ദചര്ത്ത് 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ട്. 

• പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് നടത്തി ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

വിശോംശങ്ങള് ത ാഴിലാളികതള അറിയിക്ാറുണ്ട്.  

•  ജാഗ്ഗ ാ ദമല്ദനാ്  മി ി ഇടതപടലുകള് നടത്തുന്നുണ്ട്. 

• ത ാഴില് കാർഡ ് ലഭിക്ാത്ത ഏകദേശം 20 ഓളം 

ത ാഴിലാളികള് എ്ാം വാർഡില് പണിതയടുക്ുന്നുണ്ട്.2 

മാ ദത്താളമായി അവർ കാർഡിന് അദപക്ഷ തകാടുത്തി്,് 

പഞ്ചായത്തില് ബുക്്  വന്നി്ില്ല എന്നാണ് അവദരാടു 

പറയുന്ന ്.കാർഡിനദപക്ഷ തകാടുക്ുദപാള്  തന്ന 

പഞ്ചായത്ത്  അവർക്് ത ാഴില് കാർഡ് നപർ നല്കിതയന്നും  

അ ് ഗ്പകാരമാണ് ത ാഴിലാളികള് പണി എടുക്ുന്ന ്. 

• ത ാഴില് കാർഡ ് നപർ /08  ുഗ - പണി 

എടുക്ുന്ന ിനിടയ്ക്്  ലയില് ദ ങ്ങ വീണ ്പരിദക്റ് ിന്തറ 

ചികിത്സ ചിലവിന് അദപക്ഷ നല്കിയി്് ഇ ുവതര 

ലഭിച്ചി്ില്ല(അദപക്ഷ നല്കിയി് ് ഏകദേശം ഒരു 

മാ ദത്താളമായി ). 

• കൂവക്ുന്ന്ദ ാട്പു നരുദ്ധാരണത്തിന ് CIB ദബാർഡിന് ബില് ഗ്പകാരം 

ചിലവായ  ുക 3000 രൂപയാണ,്  പതക്ഷ അ ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്്ത 

കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. IF/364065,എടൂർകൂവക്ുന്്ന-ദകാറമുക്ക്മണ്്ണജല ംരക്ഷണഗ്പവൃത്തി 

എം.ബുക്് നപർ-310/18 -19 

എസ്റ്റിദമറ്്   ുക-167632 തചലവായ  ുക-66136 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില്ദിനം-232 കൂലി- 62872വാടക -264 

വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-  0 കൂലി-          0വാടക -         0 

 ാധന വില-     0   CIB ദബാര്ഡ്   ുക -3000 
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അളവുകള്:- 

ഇനം എം.

ബു

ക്്  

ഗ്പകാ

രം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം  

 ്ു ി

രിക്ല് 

1512s

qm 

1512sqm 

രാദജ

ഷ്് - 

ദകാളി

ക്ടവ്  

1=21

×18 

1=21×18 

ജാനകി 

- 

ദകാളി

ക്ടവ്  

1=21

×18 

1=21×18 

തജയ്സ

ണ് - 

ദകാറ

മുക്്  

1=21

×18 

1=21×18 

ദരാഹി

ണി -

ദകാളി

ക്ടവ്  

0.50=

21x18 

എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം എണ്ണം വയക മല്ല 

എന്നാല് പദ്ധ ി സ്ഥലത്ത് ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നി്ുണ്്ട. 

മുകുന്ദ

ന് - 

ചീങ്ങാ

ക്ുണ്ടം  

0.50=

21x18 

എം.ബുക്് ഗ്പകാരംഎണ്ണംവയക മല്ലഎന്നാല്

പദ്ധ ിസ്ഥലത്ത്ഗ്പവൃത്തിനടന്നി്ുണ്്ട. 

 

വിലയിരുത്തലുകള് :- 

❖ ഗ്പവൃത്തി  തചയ്തസ്ഥലം കാടുമൂടിയനിലയിലാണ് 

കണ്ട ്,അളതവടുക്ാന്  ാധിച്ചു. 

❖ ത ാഴില്കാർഡ്നപർ/08 ുഗ -

പണിഎടുക്ുന്ന ിനിടയ്ക്് ലയില്ദ ങ്ങവീണപ്രിദക്റ്

 ിന്തറചികിത്സചിലവിന്അദപക്ഷനല്കിയി്്ഇ ുവതരലഭി

ച്ചി്ില്ല(അദപക്ഷനല്കിയി്്ഏകദേശംഒരുമാ ദത്താളമായി

). 

❖ എം ബുക്ില് ചില വയക്തികളുതട സ്ഥലത്തു 

തചയ്ത ഗ്പവർത്തിയുതട എണ്ണം വയക്തമല്ല, ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തു 

ഗ്പവർത്തി നടന്ന ായി കാണാന് കഴിഞ്ഞു 

❖ കാർഷ്ിക ദമഖലയ്ക്് ഉപകാരഗ്പേമാകും വിധം ഗ്പവർത്തി 

തചയ്തി്ുണ്്ട. 
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2. WH/320957വായനശാലകൂവക്ുന്്നദ ാട്പു നരുദ്ധാരണം 

എം.ബുക്് നപർ-309/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്   ുക-139659 തചലവായ  ുക-90804 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില്ദിനം-324 കൂലി-87804വാടക -0 

വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-   0 കൂലി -     0    വാടക -0 

 ാധന വില-  0   CIB ദബാര്ഡ്   ുക -3000 

 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം  

നീളം 1200m 1200m 

വീ ി 1.1m 1.1m 

 

വിലയിരുത്തലുകള്: 

❖ ഗ്പവൃത്തി നല്ലരീ ിയില് തചയ്ത ായ്കണ്ടു. 

❖ CIBദബാർഡിന്ബില്ഗ്പകാരംചിലവായ ുക3000രൂപയാണ്,പതക്ഷഅ

 ്ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്്തകാണാന് ാധിച്ചില്ല. 

❖ എം.ബുക്ില് സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല  

❖ തപാ ുദമഖലയ്ക്ും, കാർഷ്ിക ദമഖലയ്ക്ും ഒരുദപാതല 

ഉപകാരഗ്പേമായി. 

3.RC/278073ദകാറമുക്്ഇഎംഎ ്ദറാഡ്ദകാണ്ഗ്കീറ്് 

എം.ബുക്് നപർ-298/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്   ുക-499748 തചലവായ  ുക-425625 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-113 കൂലി-30623വാടക - 0 

വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-53 കൂലി-37400വാടക - 0  

 ാധന വില -            0 CIB ദബാര്ഡ്   ുക -4000 

 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാരം  

നീളം 195m 195m 
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വീ ി 2.7m 2.7m 

 

വിലയിരുത്തലുകള്:- 

❖ എം.ബുക്ില് സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്തിയി്ില്ല  

❖ തപാ ുദമഖലയ്ക്ും, ഗ ാഗ  ദമഖലയ്ക്ും 

ഉപകാരഗ്പേമാകുന്ന ഗ്പവൃത്തിആയിരുന്നു. 

❖ തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തി എം ബുക്്  ഗ്പകാരമുള്ള അളവിലും, 

വൃത്തിയിലും കാണാന് കഴിഞ്ഞു. 

❖ ഗ്പവർത്തിവിലയിരുത്താന് തപാ ു ജനങ്ങളുതട  ഹായം 

ലഭിച്ചു 

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

1. പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്ണ്ട രജിസ്റ്ററുകള് 

Sl. 

no 

രജിസ്റ്റർ ദപര ് പരിദശാ

ധനയ്ക്് 

ലഭയ  

കാലാനു ൃ മായ 

വിവരങ്ങളുതട 

സ്ഥി ി. 

1 ത ാഴില്കാർഗ്ഡജിസ്റ്റർ ലഭിച്ചു പൂർണ്ണം 

2 ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ ലഭിച്ചു പൂർണ്ണം 

3 ഡിമാന്ഗ്ഡജിസ്റ്റർ ലഭിച്ചു പൂർണ്ണം 

4 വർഗ്ക്ജിസ്റ്റർ ലഭിച്ചു പൂർണ്ണം 

5 ഫിക്സഡ്അ റ്ഗ്റജിസ്റ്റർ ലഭിച്ചു പൂർണ്ണം 

6 കംപ്ലയിന്ഗ്റജിസ്റ്റർ ലഭിച്ചു പൂർണം 

7 തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റർ ലഭിച്ചു പൂർണ്ണം 

 

2. വാര്ഡിതല  ാമൂഹയ പരിദശാധനയക്്് വിദധയമാക്ിയ 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന് പ്ലാനിതല വിവരങ്ങള്. 

s.no ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപര ്

ആക്ഷ

ന്പ്ലാന് 

ഗ്കമനപർ 

1 എടൂർകൂവക്ുന്്നദകാറമുക്ക്മണ്്ണജല ംരക്ഷണഗ്പ

വൃത്തി 
323 

2 വായനശാലകൂവകുന്്നദ ാട്പു നരുദ്ധാരണം 288 

3 ദകാറമുക്്ഇഎംഎ ്ദറാഡ്ദകാണ്ഗ്കീറ് ് 336 
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3. പരിദശാധിച്ച 3എണ്ണംഫയളുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ര്ക്ുലർ ഗ്പകാരം  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ദരഖകളുതട വിവരങ്ങള്- 

 സരഖകള്ക് ലഭയമോയ 

ഫയലുകളുകട എണ്ണീം 

1 കവർ സപജറ 1 

2 കെക്റ ലിസ്റ്ററ 0 

3 ആക്ഷന് പ്ലോന് സകോപ്ി  0 

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സകോപ്ി 3 

5  ോസങ്കതിക അനുമതി സരഖ 3 

6 ഭരണോനുമതി സരഖ 0 

7  ീംസയോജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് 0 

8  കതോഴിൽ അസപക്ഷകള്ക് 3 

9 വർക്റ  അസലോസക്ഷ്ന് സരഖ  0 

10 മസ്റ്റർ സറോള്ക്  3 

11 കമഷ്ർകമനററ്റ  ബുക്റ  3 

12 കമറ്ിരിയൽ വോങ്ങൽ ത രുമോനീം സകോപ്ി  2 

13 സവജറ  ലിസ്റ്ററ  3 

14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ർ ഓരറഡർ സകോപ്ി(FTO) 0 

15 കമറ്ിരിയൽബിൽ,വൌച്ചർ 2 

16 പോട്ടക്രോർ,ര  തുകള്ക് 1 

17 3 ഘട്ടങ്ങളികല സഫോസട്ടോകള്ക്  0 

18 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്ത കരണ  ോക്ഷയപഗ്തീം. 1 

19 മസ്റ്റർ സറോള്ക് മൂകമനറററ സ്ലിപറ  3 

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ 0 

21 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോരറട്ടറ   0 

22 സ റ്റ ഡയറി 3 

 22.a. പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീം റ  3 

 22.b.VMC റിസപ്ോരറട്ടറ 

അീം ങ്ങള്ക്: 

3 

 22.c. ന്ദരറശക കുറിപ്ുകള്ക് 

 ന്ദരറശകർ: 

3 

 

 

 

4. പരിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റർ 

ദറാള് വിലയിരുത്തലുകള് 
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➢ വര്ക്്  ദകാഡ് : IF/364065എടൂർകൂവക്ുന്്ന - 

ദകാറമുക്ക്മണ്്ണജല ംരക്ഷണഗ്പവൃത്തി 

മസ്റ്റർ 

ദറാള് 

നപർ 

ആ

തക 

ത ാ

ഴില് 

േിനം 

ദവ 

നം-

വാടക 

ഉള്പ്പതട 

B
D

O
  
ീ
ല്
 

,ഒ
പ്പ
്  

G
P

  
ീ
ല്
, 
ഒ
പ്പ
്  

 

 

 ിരുത്തലുകള് 

24213 42 11382 ഉണ്ട ് ഇല്ല ഇല്ല  

24224 41 11111 ഉണ്ട ് ഇല്ല ഇല്ല 

24225 40 10870 ഉണ്ട ് ഇല്ല ഇല്ല 

24226 43 11757 ഉണ്ട ് ഇല്ല ഇല്ല 

24227 43 11757 ഉണ്ട ് ഇല്ല ഇല്ല 

24228 23 6289 ഉണ്ട ് ഇല്ല ഇല്ല 

 

➢ വര്ക്്ദകാഡ്: WH/320957 വായനശാല കൂവക്ുന്്നദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

മസ്റ്റ

ർസറോള്ന

മ്പരറ 

ആ

കക

കതോ

ഴി

ൽേി

നീം 

സവതനീം

-

വോടകഉ

ള്ക്പ്കട 

B
D

O
 

 
ൽ

,ഒ
പ്

റ  

G
P
 

 
ൽ

,ഒ
പ്

റ 

 

തിരുത്തലുകളറ 

24306 30 8130 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

24307 27 7317 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

24308 25 6775 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

24310 66 17886 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

24311 48 13008 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

24312 40 10840 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

24313 32 8672 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

24605 28 7588 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

24606 12 3252 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 
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➢ വർക്്  ദകാഡ് : RC/278073 ദകാറമുക്് 

ഇഎംഎ ്ദറാഡ്ദകാണ്ഗ്കീറ് ്

മസ്റ്റർസറോ

ള്നമ്പരറ 

ആകക

കതോഴി

ൽേിനീം 

സവത

നീം-

വോട

കഉ

ള്ക്പ്

കട B
D

O
 

 
ൽ

,ഒ

പ്
റ  

G
P
 

 
ൽ

,ഒ
പ്

റ 

തിരുത്തലുകളറ 

അവിേഗ്ധ മസ്റ്റർ സറോളറ 

23785 45 12195 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

23786 43 11653 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

23787 9 2439 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

23788 9 2439 ഉണ്ടറ ഇല്ല  

007/117 

കോർതയോയനിയുകടസടോട്ടൽഅറ്

നററന് ിൽതിരുത്തൽഉണ്ടറ. 

23789 6 1626 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

23790 1 271 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

വിേഗ്ധ മസ്റ്റർ സറോളറ 

23791 27 19200 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

23792 26 6800 ഉണ്ടറ ഇല്ല ഇല്ല 

23793-

23794 
- - - - 

മോ റസഗ്ടോളിൽഒന്നുീംസരഖകപ്ടു

ത്തിയതോയികോണുന്നില്ലകയോന്

 ൽകെയ്തിട്ടുമില്ല 

ഗ്പവൃത്തി  
 ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോരറഡറ  

➢ IF/364065 എടൂർകൂവക്ുന്നറ - 

സകോറമുക്ക്മണ്ണറജല ീംരക്ഷണഗ്പവൃത്തി 

 
കോണോന്  ോധിച്ചു 

➢ WH/320957വോയനശോലകൂവക്ുന്നറസതോട്പു

നരുദ്ധോരണീം 

 

കോണോന് ോധിച്ചില്ല 

➢ RC/278073സകോറമുക്റഇഎീംഎ റസറോ

ഡറസകോണ്ഗ്ക റ്റ 
കോണോന് ോധിച്ചു. 
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 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്  

 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

അവകാശങ്ങള് ലഭയ  വിലയിരുത്തല് 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 

േിവ ത്തിനകീം 

 ൌജനയമോയി കതോഴിൽ 

കോരറഡറ  ലഭിക്ൽ 

ഉണ്ടറ സഫോസട്ടോയറക്റ തുക കെലവോകുന്നു. 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 

േിവ ത്തിനകീംകതോഴിൽ 

ലഭിക്ൽ/ കതോഴിലില്ലോയ്മ 

സവതനീം 

ഉണ്ടറ കതോഴിൽലഭിക്ോറുണ്ടറഅതിനോൽസവത

നത്തിനറഅസപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

 ർക്ോർ ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള 

മിനിമീം കൂലി ലഭിക്ൽ 

ഉണ്ടറ എല്ലോവർക്ുീംതകന്നലഭിക്ോറുണ്ടറ 

15 േിവ ത്തിനകീം കൂലി 

ലഭിക്ൽ/ സവകിക്ുന്ന 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ പിഴ  

ഇല്ല  ർക്ോർ ഫണ്ടറ  വകയിരുതോത്തതറ 

കോരണീം 

ഗ്പവൃത്തികള്ക് 

കകണ്ടത്തുവോനുള്ള 

അവകോശീം 

ഉണ്ടറ കതോഴിലോളികള്ക്,  കുടുീംബഗ്ശ ,  

സമോണിറ്റിീംഗ്കമ്മിറ്ിഅീം ങ്ങള്ക്എന്നിവ

ർസെർന്നോണറകതോഴിൽകകണ്ടത്തുന്നതറ 

5 കിസലോമ റ്ർ ഉള്ളിൽ 

സജോലി/യോഗ്തോകൂലി 

ഉണ്ടറ അഞ്ചുകിസലോമ റ്റിനുള്ളിൽതകന്നയോ

ണറകതോഴിൽലഭിക്ോററ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലകത്ത 

ആവശയമോയ  അടിസ്ഥോന 

 ൌകരയങ്ങള്ക്-ഫസ്റ്ററ 

എയ്ടറ,തണൽ,കുടികവള്ളീം 

ഉണ്ടറ എല്ലോ ൌകരയങ്ങളുീംലഭിക്ോറുണ്ടറഎ

ന്നുകതോഴിലോളികള്ക്പറഞ്ഞു 

 മയ ബന്ധിതമോയി പരോതി 

പരിഹോരീം 

ഉണ്ടറ പരോതികപ്ട്ടിട്ടില്ല. 

െികില്സോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ ആവശയമോയി വന്നിട്ടില്ല. 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  

നടത്തുവോന് അവകോശീം  

ഉണ്ടറ കതോഴിലോളികള്ക് പങ്കോളികളോയി. 
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1. ത ാഴില് കാര്ഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ; 

കതോഴിൽ കോർഡറ  ഒരു ആധികോരിക സരഖയോണറ. മഹോത്മോ  ോന്ധി സേശ യ 

ഗ് ോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പകോരീം കതോഴിൽ 

കോർഡിനറ അസപക്ഷ നൽകുന്ന കുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 15 േിവ ത്തിനകീം തികച്ചുീം 

ക ൌജനയമോയി കതോഴിൽ കോർഡറ  ലഭയമോക്ണകമന്നറ അനുശോ ിക്ുന്നു. 

കൂടോകത കൃതയമോയ ഇടസവളകളിൽ കോർഡറ  ക ൌജനയമോയി പുതുക്ി 

നൽസകണ്ടതുമോണറ.കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പകോരീം കതോഴിൽ കോർഡറ  സകവശീം 

കവക്ോനുള്ള അധികോരീം ഉടമകള്ക്ക്റ മോഗ്തമോണറ, നിർവഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സകവശീം കവക്ുവോന് പോടുള്ളതല്ല. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിൽ കോർഡുള്ള അവിേ റദ്ധ കോയിക കതോഴിൽ കെയ്യോന് തയ്യോറുള്ള  

ഏകതോരു കുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിക വർഷ്വുീം 100 േിവ കത്ത 

അവിേഗ്ധ കോയിക കതോഴിലിനറ അവകോശമുണ്ടറ, കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടറ 

അസപക്ഷ നൽകിയോൽ സകപ്റ്ു രശ തറ നൽകുകയുീം 15 േിവ ത്തിനകീം 

കതോഴിൽ  ലഭയമോക്ണകമന്നുീം നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പകോരീം കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 

േിവ ത്തിനകീം കതോഴിൽ ലഭയമോക്നകമന്നുണ്ടറ. വോർഡികല 

കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ കതോഴിൽ ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളിൽ  അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 േിവ ത്തിനകീം കതോഴിൽ അനുവേികക്ണ്ടതുണ്ടറ.  

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവ ത്തിനകീം കതോഴിൽ 

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷീം കതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം ലഭിക്ോന് അവകോശമുണ്ടറ.  

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ട ത യ്യതി മുതൽ ആേയകത്ത 30 േിവ ീം കൂലിയുകട 25% 

( 271കൂലിഗ്പകോരീം 67 രൂപ 75 സപ ) തുകയുീം തുടർന്നറ 100 േിവ  കതോഴിൽ  

പൂർത്തിയോകുന്നതറ വകരയുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ കൂലിയുകട 50%( 

271കൂലിഗ്പകോരീം 135 രൂപ 5 സപ ) തുകയുീം കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ ലഭിക്ണീം. 

5. തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോർഡിൽ ആവശയമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് കകണ്ടത്തുന്നതിനറ 

കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ അവകോശീം ഉണ്ടറ. അയൽക്ൂട്ടതല െർച്ചയിലൂകട 

കകണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗ് ോമ ഭയിൽ അീം  കോരീം സനടുകയുീം 

കതോഴിലുറപ്ിൽ അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോകനനറകിൽ നിർവഹണ 
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ഏജന് ി ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികള്ക് മുന് ണനോ ഗ്കമത്തിൽ കഷ്ൽഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജകററ്ിൽ ഉള്ക്കപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ. 

6. യാഗ് ാ തചലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ തോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 കിസലോമ റ്ർ െുറ്ളവിൽ 

കതോഴിൽ ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്തു  

കതോഴിൽ കെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുകയോകണങ്കിൽ യോതോ ബത്തയോയി 

കൂലിയുകട 10% തുക നിലവികല കൂലി ഗ്പകോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണീം. ഓസരോ വോർഡിലുീം കകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികള്ക് പൂർത്ത കരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ്തസമ വോർഡിനറ പുറത്തു 

കതോഴിലോളികളറക്റ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്ോന് പോടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ക ൌകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്ക്,വിഗ്ശമ  മയകത്ത തണൽ 

 ൌകരയീം,കുടികവള്ളീം, അപകട  ോധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തികളിൽ 

ഏർകപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ് ികള്ക് എന്നിവസതോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പകോരീം 

നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരീം മസ്റ്റർ സറോളറ കോലോവധി 

കഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനകീം കതോഴിലോളികളുകട എകക്ൌണ്ടിൽ കൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവകോശമുണ്ടറ. 

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏകതങ്കിലുീം കോരയത്തിൽ പരോതിയുണ്ടോകുന്ന 

പക്ഷീം ആയതറ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തിൽ പരോതികപ്ടോവുന്നതോണറ, ഗ്പസ്തു ത 

പരോതികള്ക്  വ കരിച്ചു  പരോതിക്ോരനറ സകപ്റ്ു ര  റ്റ  നൽകുകയുീം 

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളിൽ അസനവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനറ മറുപടി 

നൽസകണ്ടതോണറ. പരോതികള്ക് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പർ 

കപോതുജനങ്ങള്ക്ക്റ കോണോവുന്ന ര തിയിൽ പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ിൽ 

ഗ്പേർശിപ്ികക്ണ്ടതുണ്ടറ . 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

സതോകതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല ക ക്ഷന് 17(2) ഗ്പകോരീം  കതോഴിലുറപ്ിൽ 

ഏകറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓസരോ 6 മോ  കോലയളവിലുീംസ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ടതുണ്ടറ.ഏകറ്ടുത്തു കെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുകട  മ്പത്ത കവുീം, 

 ുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ചതുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധതി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട  കോരയങ്ങളുീം സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്നതിൽ പങ്കോളികളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളികള്ക്ക്ുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവകോശമുണ്ടറ. 

11. ചികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ സജോലിക്ികട കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള 

അപകടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുകയോകണങ്കിൽ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല 
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കഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പകോരവുീംഅദ്ധയോയീം9 കല പരോമർശങ്ങളുകട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െികിൽ ോ കെലവുകളുകട സരഖകള്ക്  മർപ്ിക്ുന്ന 

മുറയറക്റ  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനുീം നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി 

കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ  അനുവേിച്ചു കകോടുസക്ണ്ടതോണറ. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമീം കഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പകോരീം ഒരു പദ്ധതി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു 

മുമ്പറ പദ്ധതികയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് കോരയങ്ങളുീം അതോയതറ  അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരോ കതോഴിലോളിയുീം കെസയ്യണ്ട അളവുകള്ക്, 

 ുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുള്ള  ോസങ്കതിക അറിവുകള്ക് എന്നിവ   

കൃതയമോയി കതോഴിലോളികകളയുീം  ുനസഭോക്തോക്കളയുീം  

സബോധയകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ. അതിനോയി ബന്ധകപ്ട്ട നിർവഹണ 

ഉസേയോ സ്ഥകെയുീം വോർഡറ  കമമ്പർ, ോസങ്കതിക വിേഗ്ദർ എന്നിവരുകട 

 ോന്നിധയത്തിൽ ഏകതനറകിലുീം കപോതു ഇടങ്ങളിസലോ,കതോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 

മ റ്ിീം റ വിളിച്ചു സെർക്ുകയുീം കോരയങ്ങള്ക് വിശേ കരിക്ുകയുീം 

പകങ്കടുത്തവരുകട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയികല സഗ്പോജകററ്റ മ റ്ിീം റ 

സപജിൽ സരഖകപ്ടുത്തുകയുീം  കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസരോ വോർഡികലയുീം ഗ്പവൃത്തികള്ക്  ുണകരമോയ ര തിയിൽ 

നടക്ുന്നുകണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുീം കമച്ചകപ്ടുത്തുന്നതിനറ 

ആവശയമോയ നിർസേശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളികള്ക്ക്ുീം നിർവഹണ ഏജന് ിക്ുീം 

നൽകുന്നതിനുമോയി വോർഡികല കപോതുഗ്പവർത്തകകര ഉള്ക്കപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീം റ കമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത ക വർഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ടതോണറ. വോർഡിൽ പട്ടിക ജോതി പട്ടിക വർഗ വിഭോ ത്തികല 

 ന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉകണ്ടങ്കിൽ നിർബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു ത കമ്മറ്ിയിൽ 

അീം ങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ടതോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയികല വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീം റ കമ്മറ്ി റിസപ്ോർട്ടിൽ 

സരഖകപ്ടുകതണ്ടതോണറ. 

14. ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏകതോരോള്ക്ക്ുീം  ന്ദരറശിക്ോ വുന്നതുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്ക്പ്കട പരിസശോധിക്വുന്നതുമോണറ.ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദർശകരുകട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ  ഡയറിയികല 

 ന്ദർശക കുറിപ്ിൽ സരഖകപ്ടുത്തോനുീം അവകോശമുണ്ടറ. അതുകകോണ്ടറ 

തകന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിർബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്ണീം. 

15.ദറാ ് ഗാർ േിവ ് . 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട അവകോശങ്ങള്ക് കടമകള്ക് എന്നിവയിൽ 

കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്നതിനുീം കതോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െർച്ച കെയ്യുന്നതിനുീം സവണ്ടി വർഷ്ത്തിൽ  ഒരുേിവ ീം 
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നിർവഹണ ഏജന് ി കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ ക്ലോ റ   ീംഘടിപ്ികക്ണ്ടതോണറ. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ് . 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനോയി  

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന കപോതു ഗ്പവൃത്തികള്ക് 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിക ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങകറ  

അടങ്ങിയ സബോർഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ കപോതുജനങ്ങള്ക്ക്റ കോണോ 

വുന്ന ര തിയിൽ നിർബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്ണീം. 

 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുകട ഫയലുകളിൽ 

ഉണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനകപ്ട്ട 22 സരഖകകള കുറിച്ചറ വോർഷ്ിക മോസ്റ്റർ 

 ർക്ുലറിൽ കൃതയമോയ നിർസേശങ്ങള്ക് നൽകുന്നുണ്ടറ.  

1.കവർ ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറകറ കവർ 

സപജിൽ ഉള്ക്കക്ോള്ളിക്ന്നകമന്നുീം അതിനോയി ഗ്പസതയക മോതൃകയുീം  

മോസ്റ്റർ  ർക്ുലറിൽ നിർസേശിക്ുന്നുണ്ടറ.  

2.തചക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽ ഉള്ക്കക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖകളുകട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖകപ്ടുത്തിയ കെക്റ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ, അതിനോയി 

ഗ്പസതയക മോതൃകയുീം  മോസ്റ്റർ  ർക്ുലറിൽ നിർസേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-  

ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനിൽ ഉള്ക്കപ്ട്ടതുീം കഷ്ൽഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജകററ്ിൽമുന് ണനോ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതുമോയിരിക്ണ 

കമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി കഷ്ൽഫറ  ഓഫറ സഗ്പോജകററ്ിൽ ഉള്ക്കപ്ടുന്ന  

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്  

 ോധോരണക്ോരോയ ഏകതോരോള്ക്ക്ുീം മനസ്സിലോകുന്ന ര തിയിൽ 

ഗ്പോസേശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടികമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

5. ാദേ ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസതയകീം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്കതിക 

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്ിപരിസശോധിച്ചറ അീം  കോരീം ലഭിച്ചോൽ മോഗ്തസമ 

ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമതി നൽകോവൂ, ആയതിനറകറ സകോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 
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6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസതയകീം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്റ ഭരണ മിതിയുകട അീം  കോരീം ലഭിച്ചോൽ 

മോഗ്തസമ ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമതി നൽകോവൂ, ആയതിനറകറ സകോപ്ി 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

7.കണ്വർജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

 ർക്ോരിനറകറ ഏകതനറകിലുീം വകുപ്ുകളുകട(വനീം വകുപ്റ,കൃഷ്ി 

വകുപ്റ,മൃ   ീംരക്ഷണ വകുപ്റ  ...) പദ്ധതികള്ക് കതോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധതിസയോകടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്ുകയോകണങ്കിൽ ആയതിനറകറ 

സരഖകള്ക് ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ- 

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടു കകോണ്ടറ  വയക്തി തമോസയോ ഗ് ൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്ുന്നതിനു മോസ്റ്റർ  ർക്ുലറിൽ ഗ്പസതയക മോതൃകയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ോന് നിർസേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

ഇതറ ഗ്പകോരീം കുറഞ്ഞതറ 14 േിവ ീം തുടർച്ചയോയി സജോലി കെയ്യുന്നതിനറ 

അസപക്ഷ നൽസകണ്ടതുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള കോലയളവികല  

ത യ്യതികള്ക്  ഉള്ക്പ്കട ഇതിൽ  സരഖകപ്ടുത്തി നൽകുകയോണറ സവണ്ടതറ   

9.വര്ക്്  അദലാദക്ഷ്ന് 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ആവശയകപ്ട്ട ത യ്യതികളിൽ തകന്ന 

കതോഴിലോളികകള മുന് ണനോ ഗ്കമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തികളിൽ 

ഉള്ക്കപ്ടുത്തുകയുീം മസ്റ്റർ സറോളറ തയ്യോറോക്ുന്നതിനുള്ള 

നടപടികള്ക്ക്റശുപോർശ കെയ്യുകയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഉള്ക്കപ്ട്ടവർക്റ ഈ ലിസ്റ്റിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ മുന്കൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് 

നൽകുകയുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റർ ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുീം നിർസേശിച്ചവരുകട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി സലോക്റ  സഗ്പോഗ് ോീം ഓഫ  ിൽ നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ് ോീം ഓഫ  ർ  ോക്ഷയകപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റർ സറോള്ക് സകോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തിൽ എത്തിക്ുന്നതറ. പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുീം നിർവഹണ 

ഉസേയോ സ്ഥന്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം 

െുമതലകപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോർക്റ മസ്റ്റർ സറോള്ക് സകമോറോവുന്നതോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ ഗ്പകോരീം അനുവേിച്ച ത യ്യതികളിൽ മോഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഏർകപ്ട്ടറ  അതോതറ േിവ കത്ത ഒപ്ുകള്ക് ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം 

സപരിനു സനകരയുള്ള കളങ്ങളിൽ സരഖകപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുകള്ക് നിർബന്ധമോയുീം കതോഴിലോളികള്ക് 
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സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജോലിയിൽ ഹോജരോവോത്തവരുകട കളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  മയീം കഴിഞ്ഞ ഉടകന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനകകോണ്ടറ അവധി സരഖകപ്ടുത്തുകയുീം കെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഹോജർ ഗ്പകോരമുള്ള തുകകള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി 

അവകര സബോധയകപ്ടുത്തി മസ്റ്റർ സറോളികല  അവ ോനകത്ത കളത്തിൽ ഒപ്റ 

വോങ്ങികക്ണ്ടോതോണറ. തുടർന്നറ മസ്റ്റർ സറോള്ക്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തി നിർവഹണ 

ഉസേയോ സ്ഥർക്റ 2 േിവ ത്തിനകീം സകമോസറണ്ടോതോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റർ സറോളറ  ൂക്ഷിക്ോന് െുമതലയുള്ളതറ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ പണത്തിനു തുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അതുകകോണ്ടുതകന്ന അതിൽ 

ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള കവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്ക് പോടില്ലോത്തതോണറ. 

11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്് - 

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഉള്ക്കപ്ടുത്തി കെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ തകന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുകട 

ഗ്പോഥമിക അളവുകള്ക്  ോസങ്കതിക വിേഗ്ധർ കമഷ്ർകമനറററ ബുക്ിൽ 

സരഖകപ്ടുത്തണീം, തുടർന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുകട ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോള്ക് 

കോലോവധിയുീം പൂർത്തിയോകുന്ന മുറയറക്റ കെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുകട 

അളവുകള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി അതറ ഗ്പകോരമുള്ള കൂലി ലഭയമോക്ു 

ന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടിക്റ  മർപ്ിസക്ണ്ടതോണറ ,സരഖകപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുകളുീം  ോസങ്കതിക വിഭോ ത്തികല തകന്ന ഉയർന്ന 

തസ്തികയിലുള്ള ഉസേയോ സ്ഥർ  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുകയുീം അതറ ഗ്പകോരീം 

തയ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലുകള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ക ഗ്കട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുകട 

െുമതലയുള്ളവർ  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുകയുീം കെസയ്യണ്ടതോണറ. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്റ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ് ികള്ക് വോങ്ങുന്നതുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ത രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്നതിനു പഞ്ചോയത്തറ തലത്തിൽ കമറ്ിരിയൽ സഗ്പോകയൂർകമനററ്റ  

കമ്മറ്ി രൂപ കരിസക്ണ്ടതുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്റ ഗ്പസ്തു ത കമ്മറ്ി നൽകുന്ന അനുമതിയുകട സകോപ്ി 

അതോതറ ഫയലുകളിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് 

സബോർഡറ  വോങ്ങുതിനുള്ള ത രുമോനങ്ങളുകട സകോപ്ി  ഉള്ക്പ്കട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാ്ക്രാർ, മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പകോരീം   വകോരയ വയക്തികളുകട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏകറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തികള്ക് കെയ്യുകയോകണങ്കിൽ, സ്ഥലീം ഉടമകളുമകള്ക്ക്റ  

പോട്ടത്തുക നൽകിസയോ /കജ എൽ ജി ഗ് ൂപ്ുകള്ക്ക്റ ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹിതീം 

നൽകിസയോ / ൌജനയമോസയോ  കൃതയമോയ കോലയളവിസലക്റ അവർ സ്ഥലീം 

വിട്ടുനൽകുീം എന്നതിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോൽ മോഗ്തകമ ഗ്പസ്തു ത 
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പറമ്പിൽ കതോഴിലുറപ്ിലൂകടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് അനുവേിക്ോന് 

പോടുള്ളൂ. കജ എൽ ജി ഗ് ൂപ്ുകള്ക്ക്റ കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്കട 

ഏകറ്ടുക്ുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു ത സരഖകള്ക് നിർബന്ധമോണറ. 

 വകോരയ വയക്തികളുകടസയോകപോതുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധതി നടപ്ോക്ുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തികളുകട േ ർഘ കോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരുതുന്നതിനോയി 

ബന്ധകപ്ട്ടവരുകട   മ്മത പഗ്തീം,നികുതി ര   തുകള്ക് എന്നിവ 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോള്ക് ഗ്പകോരവുീം പണി പൂർത്തിയോകുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പസ്തു ത 

മസ്റ്റർ സറോളിൽ പണി കെയ്ത ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ  അനു ൃതമോയ സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

തയ്യോറോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. അതുസപോകല തകന്ന  ോധന  ോമഗ് ികള്ക് 

ഉപസയോ ിക്ുകയോകണങ്കിൽ അതിനറകറ ബിൽ ഗ്പകോരമുള്ള തുകയറക്ുീം 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോക്ി ഗ്പസ്തു ത സവജറ  ലിസ്റ്റിനറകറ സകോപ്ിഅതോതറ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ർ ഓർഡർ.  

തയ്യോറോക്ിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പകോരീം കതോഴിലോളികള്ക്ക്ുീം, സമറ് രിയൽ 

കവണ്ടരറമോർക്ുീം അവരുകട ബോങ്കറ  അക്ൌണ്ടറ കളിസലക്റ പണീം 

അനുവേിച്ചോൽ അതിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ർ ഓർഡർ 

സകോപ്ിഅതോതറ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുകകോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂർത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോകള്ക് നിർബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുകയുീം ഫയലിൽ 

സകോപ്ികള്ക് കവക്ുകയുീം സവണീം. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര തിയിൽ പൂർത്ത കരിക്ുന്ന മുറയറക്റ 

മുഴുവന് കെലവുകളുീം സരഖകപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്ത കരിച്ചു എന്നറ  

അനറ  കരിച്ചുകകോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ്തീം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുകട 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്റ ഏകതങ്കിലുീം  ോധന ഘടകങ്ങള്ക് വിലയറക്റ 

വോങ്ങി ഉപസയോ ിക്ുകയോകണങ്കിൽ ആയതിനറകറ വൌച്ചറുകള്ക് ബില്ലുകള്ക് 

എന്നിവ അീം  കരിച്ചു ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 
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19.മസ്റ്റര് ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോളുീം ലഭയമോകുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച 

ത യ്യതി,അവ ോനിച്ച ത യ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തിൽ 

തിരികക ലഭിച്ച ത യ്യതി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി കെയ്ത ത യ്യതി, ക ഗ്കട്ടറി 

,ഗ്പ ിഡനറററ  എന്നിവർ അീം  കരിച്ചറ കൂലിക്റ അനുമതി നൽകിയ ത യ്യതി 

എന്നിവ ഒപ്ുകള്ക്  ഹിതീം സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ 

ആണിതറ.  കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ യഥോ മയീം കൂലി ലഭയമോക്ുന്നതിൽ വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ എവികട കവച്ചോകണന്നറ മന ിലോകുന്നതിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര തിയിലോണറ  ഈ സരഖയികല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്കമ കരിച്ചിട്ടുള്ളതറ. 

20.ജിദയാടാതഗട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ന് ഉപസയോ ിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖകപ്ടുത്തികക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോകള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ആവശയമോണറ , ഇതിനറകറ സകോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാർ്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുകട വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കക്ോള്ളുന്ന ഭോ ീം സകോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരീം ഉള്ള 22 സരഖകളിൽ  ീംസ്ഥോന  ർക്ോർ 

നിർസേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധതിയുകട 

 ുതോരയത,കതോഴിലോളികളുകട അവകോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ 

പങ്കോളിത്തീം,പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീം റ, കതോഴിലിടങ്ങളികല അപകടങ്ങള്ക് 

 ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീം റ കമ്മറ്ി 

റിസപ്ോർട്ടറ ,  ന്ദർശക കുറിപ്ുകള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുീം 

കതോഴിലിടങ്ങളികല അടിസ്ഥോന ക ൌകരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധികോരിക സരഖകൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

കതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്ുന്നതിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുകള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുകളിൽ ഉണ്ടോവണകമന്നു നിർസേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില് കാര്ഡ്  രജിസ്റ്റർ . 
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കതോഴിൽ കോർഡിനുള്ള അസപക്ഷ,കോർഡറ  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണിതറ, ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സരഖകപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഗ് ോമ ഭകള്ക് ,സയോ ങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനറ വോർഡറ  തലത്തിൽ ഗ്പസതയക ഗ് ോമ ഭോ രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ  

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷകളുകട വിവരങ്ങളുീം 

അതുഗ്പകോരീം അവർക്റ കതോഴിൽ അനുവേിച്ചതിനറകറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുത്തി കവസക്ണ്ടതോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിലുറപ്ിൽ നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുകട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിലൂകട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുകട  വഭോവീം,നിലനിർത്തുന്ന കോലയളവറ 

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏതു പരോതിയുീം 

വോക്ോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുകയോകണങ്കിൽ നിർവഹണ ഏജന് ി 

പരോതി രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുത്തുകയുീം നിർബന്ധമോയുീം സകപ്റ്ു ര  തറ 

പരോതിക്ോരനറ നൽകുകയുീം സവണീം . പരോതിയുകട തുടർനടപടികളുീം 

കൃതയമോയി രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുകതണ്ടറതോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിക 

വർഷ്വുീം രജിസ്റ്റർ സക്ലോ റ കെയ്തു  റഗ്കട്ടരി  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുകയുീം തുടർ 

കോലയളവിസലക്റ അീം  കരിക്ുകയുീം സവണ്ടതോണറ. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുകട ഭോ മോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ് ികളുകട വോങ്ങൽ ത രുമോനീം,ഉപസയോ ീം,ന ക്ിയിരിപ്റ,കെലവുകള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

സരഖകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ. 

നിര്ദേശങ്ങള്. 
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• കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിക 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്ണ്ടതോണറ. 

• ഗ്പോസേശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണീം. 

• മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരീം നിർസേശിക്ുന്ന സരഖകള്ക് ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുകള്ക് കോലോനു ൃതമോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

• മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരമുള്ള കതോഴിൽ അസപക്ഷോ സഫോറീം ക ൌജനയമോയി 

കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ണീം. 

• കതോഴിൽ അസപക്ഷകള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ിൽ  വ കരിക്ുകയുീം ആയതിനു 

സകപ്റ്റ ര  തറ നൽകുകയുീം സവണ്ടതോണറ . 

• പദ്ധതിയുകട ശരിയോയ ര തിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീം റ കമ്മറ്ി ഇടകപടലുകള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉണ്ടോസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലുപ്ിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുകട  ആസ്തികള്ക് േ ർഘകോല 

നിലനിൽപ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്കതിക നിർസേശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ 

ഓവർ  യർമോർ നൽസകണ്ടതുീം പോലിക്ുന്നുകണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുകത്തണ്ടതുമോണറ. 

• മസ്റ്റർ സറോളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുകട അളവുകള്ക് സരഖകപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്ിനറകറ നമ്പർ സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതോണറ. 

• മസ്റ്റർ സറോളിലുീം മറ്ു കതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖകളിലുീം  

 ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോ സ്ഥർ ത യ്യതി കൂടി സരഖകപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്  തണൽ 

 ൌകരയീം, ുരക്ഷോ ഉപകരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിർവഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്ിൽ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം കെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുകളുീം 

സരഖകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ.  

• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീം റ കൃതയമോയി നടസത്തണ്ടതോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ കതോഴിലിടങ്ങളിൽ  മയകൃതയത പോലിക്ുക. 

➢ സഗ്പോജകററ്റ  മ റ്ിീം റ, കതോഴിലുറപ്റ ഗ് ോമ ഭകള്ക്,സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  ഗ് ോമ ഭകള്ക് 

എന്നിവയിൽ പകങ്കടുക്ുക. 

➢ ഏലറപ്ിക്ുന്ന സജോലികള്ക് കൃതയതസയോകട പൂർത്ത കരിക്ുക. 

➢ േിവ വുീം കതോഴിൽ ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റർ 

സറോളിൽ  ഒപ്ുകള്ക് സരഖകപ്ടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയില് അവ രിപ്പിച്ചദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

കരട് റിദപ്പാര്് ിദേലുള്ള ചര്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

 ാതഴപ്പറയുന്ന  ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

 

1. കതോഴിൽ കോർഡറ സഫോസട്ടോ ഉള്ക്കപ്കട  ൌജനയമോയി ലഭയമോക്ുീം. 

2. എല്ലോ ഫയലുകളുീം കവർസപജറ വയറക്ുീം. 

3. എീം ബുക്റ ജനക യ ഭോഷ്യിൽ ആക്ോന് ഗ്ശമിക്ുീം. 

4.  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ ഗ്പവൃത്തി തുടങ്ങുീം മുന്പറ 

സ്ഥോപിക്ുീം. 

5. മ റസഗ്ടോളുകളിൽ  ഒപ്ിടുന്ന സകോളതിനു മുകളിലോയി ത യതി 

സരഖകപ്ടുത്തുീം. 

6.മ റസഗ്ടോളുകളിൽ ഒപ്ിടോനുള്ള സകോളത്തിനറകറ  വലിപ്ീം കൂട്ടുീം. 

7. കൃതയമോയ വോർഷ്ിക മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ഗ്പകോരീം ഉള്ള സ റ്റ  ഡയറി 

കവയറക്ുീം. 

8. കതോഴിൽ കോർഡിനറ അസപക്ഷിച്ചോൽ കൃതയ മയത്തുതകന്ന 

കതോഴിലോളികള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ുീം. 

9. കോലോനു ൃതമോയ പണികള്ക് അനുവേിക്ുീം. 

 

 അധയക്ഷ - േോക്ഷോയണി 


