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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാർട്്  

വാര്ഡ് - 10 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ദലാക്്  ഇരിട്ടി ബ്ലാക്ക ്

കണ്ണൂര് ജില്ല  

 

 

 

 

 

                                                                                   യ്യാറാക്ിയ ് , 

                                                                                സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം , 

ഇരിട്ടി സലോക്റ  

 

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

ത ോസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

 

         2005  പ്തീംബര് 5 നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്ന റ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േു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,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ ലേറ ഷ്യീം 

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)-വേുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമച്ചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്ുേയോണറ ലേറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ി നിര്വഹണവുീം,ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭിസക്ണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ  യ്യോറോക്ുേയുീം 

തെയ്യുന്നു,  ുടര്ന്നറ ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു സെര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ    റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അവ രിപ്ിക്ുേയുീം റിസപ്ോര്ട്ടിസേല് െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിനറ ആവശയമോയ  ുടര്നടപടിേള്ക് നിര്സേശിക്ുേയുീം നടപ്ിലോക്ു 

േയുീം തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

വോര്ഡിതല 2018-19  ോ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, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, 

വോര്ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ി ലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദര്ശിച്ചറ വിലയിരുത്തല്, പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്ള്ക്, വോര്ഡിതല വിവിധ 

സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്ുന്നവര് ത ോഴിലുറപ്റ  ത ോഴിലോളിേള്ക് എന്നിവരു 

മോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

േരടറ   റിസപ്ോര്ട്ടറ  യ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ള റ. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോര്ട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട െര്ച്ചയറക്ുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി 

 മര്പ്ിക്ുന്നു. 
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                                       പായം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  :  േണ്ണൂര്      

സലോക്റ :  ഇരിട്ടി    

വോരറഡുേള്ക്  :   18    

വിസ്തൃ  ി  : 31.21െ.േി.മ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ പായം  വോരറഡറ  10 

ആതേ ത ോഴില് േോരറഡുേള്ക് 3554 239 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്ക്  5056 260 

SC ത ോഴില് േോര്ഡുേള്ക് 84 1 

SC ത ോഴിലോളിേള്ക് 139 2  

 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1.IF/401776-കബ്പാസ്റ് പിറ്റ് നിർമാണം, പത്മിനി പുതിയവീട്ടിൽ 

2.IF/321107-ചീങ്ങാക്കുണ്ടം അംരൻവാടി ബ്താട് പുനരുദ്ധരണം 

3.RS/347070-വയക്തികത കക്കൂസ് നിർമാണം,വല്ലി എളപിലാണ ്

4.IF/364076-പായം നീർത്തടം ,പായം ഗ്പബ്േശത്തു മണ്്ണ ജല സംരക്ഷണം 

5.IF/364169-പായം കല്ലിപറപു ഭൂവികസന ഗ്പവർത്തി 

6.IF/364179-പായം നീർത്തടം കരിയാൽ ഗ്പബ്േശത്ത് വയൽ വരപു 

പിടിപ്പിക്കൽ 

7.WH/321105-ചീങ്ങാക്കുണ്ടം കരിപാലൻ ബ്താട് പുനരുദ്ധാരണം 

8.IF/364131-പായം ഗ്പബ്േശത്തു ബ് ാർട്ടികൾച്ചർ 

9.IF/364168-പായം ഭൂവികസന ഗ്പവർത്തി 

10.F/364171-പായം മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം 

11.IF/376958-തതാഴുത്തു നിർമാണം,ആലീസ് തറയിൽ 
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                                        ഗ്പവർത്തികൾ 

 

1. IF/401776-കബ്പാസ്റ് പിറ്റ് നിർമാണം, പത്മിനി പുതിയവീട്ടിൽ 

എം.ബുക്്  നമ്പര് :325/2018-2019 

മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര്: 25085,25086 

എ ്റിദമറ്്  ുക: 9990 

തെലവായ  ുക  :5794 

ഡിസ്ബ്േ ബ് ാർഡ്: 504 

പിറ്റ് 

നിർമാണം 

എം  ുക് 

ഗ്പകാരം 

ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പകാരം 

- 1×1.20×1.20×0.90 വിവരണം 

വയക്തമല്ലാതിനാൽ 

അളതവടുക്കാൻ  

സാധിച്ചില്ല  
- 1×4.80×1.10×0.10 എം  ുക്കിതല 

വിവരണം 

വയക്തമല്ലാതിനാൽ 

അളതവടുക്കാൻ  

സാധിച്ചില്ല  
- 1×1×1×.10 എം  ുക്കിതല 

വിവരണം 

വയക്തമല്ലാതിനാൽ 

അളതവടുക്കാൻ  

സാധിച്ചില്ല  

 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ 

● ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണം ഫീൽഡ് പരിബ്ശാധനയിൽ നിന്ും 

മനസിലായി 

● കബ്പാസ്റ്റ് പിറ്റിൽ പുഴു നിറഞ്ഞതിനാൽ മുകൾ ഭാരം തുറക്കാൻ 

ആകാത്ത വിധം മൂടിയ നിലയിലാണ്.  
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● എം. ുക്ക്് ൽ വിവരണം ജനകീയ ഭാഷ്യിൽ അല്ലാത്തതിനാൽ 

ഏത്  വസ്തു വിന്തറ നീളം, വീതി, വിസ്തൃ തി ആതണന്് മനസിലാക്കാൻ 

സാധിക്കുന്ില്ല. 

● എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ഗ്പകാരം ഉള്ള തമറ്റീരിയൽ പൂർണമായും ഉപബ്യാരിച്ചു 

എന്് വീട്ടുകരിൽ നിന്ും സംസാരിച്ച ഗ്പകാരം വിവരം ലഭിച്ചു 

 

 

2. IF/321107-ചീങ്ങാക്കുണ്ടം അംരൻവാടി ബ്താട് പുനരുദ്ധരണം 

എം.ബുക് നപർ :299 

മസ്റ്റര്ദറാള് നമ്പര് :23163-23172,23662 

 എ ്റിദമറ്്  ുക:114233 

തെലവായ  ുക:102980 

 

വിലയിരുത്തലുകള്  

• ഗ്പവർത്തിസ്ഥലം ഗ്പളയ  ാധിത ഗ്പബ്േശം ആണ്. 

• എം  ുക്കിതല അവയക്തത തതാഴിൽ ഇടതും ഉണ്ടായി. ജനകീയ 

ഭാഷ്യിലല്ലാത്ത എം. ുക്കും, എസ്റ്റിമാറ്റും തചയ്ത  ഗ്പവർത്തി 

എതെന്ു അറിയുന്തിൽ വിഷ്മം തഗ്സഷ്ടിച്ചു. 

• മാറ്റിബ്നാട് ബ്ചാേിച്ചറിഞ്ഞ വിവര ഗ്പകാരം, ബ്താട്ടിൽ  ണ്ടു 

നിർമാണം ആണ് നടന്തതന്് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

• ചിലയിടത്ത് കല്ലുകൾ ഇടിഞ്ഞു വീണ സ്ഥിതിയിൽ കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

• അളവുകൾ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഗ്പളയം  ാധിച്ചതിനാൽ 

ബ്താട് പുനരുദ്ധരണം എതെന്് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ഗ്പവർത്തി സ്്ഥലത്തു മാറ്റ് പറഞ്ഞ തന് അറിവ് മാഗ്തമാണ് 

ലഭിച്ചത ്
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3. RS/34707-വയക്തികത കക്കൂസ് നിർമാണം,വല്ലി എളപിലാണ ്

എം.ബുക്്  നമ്പര് :350 

മസ്റ്റര്ദറാള് നമ്പര് :26305,26306,26303 

എ ്റിദമറ്്  ുക: 13984 

തെലവായ  ുക:10111 

 

ഇനം എം.  ുക് 

ഗ്പകാരം 

ബ്സാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പകാരം 

ബ്ലാതസറ ് 1×1598          _ 

ഡിസ്ബ്േ 

ബ് ാർഡ് 

1×989           _ 

 

 

 

 

അളവുകൾ : 

 

 വിലയിരുത്തലുകള്  

• പദ്ധതിസ്ഥലം പരിബ്ശാേിച്ചതില്നിന്ും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ബ്ലാക്ക ്അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച ഭവന 

നിർമാണം നടക്കുന്ു. 

• ഭവന നിർമാണ ഗ്പകാരം 90 േിവസതത്ത ഗ്പവർത്തി ലഭിച്ചു. 

പതക്ഷ കക്കൂസ് നിർമാണം നടന്ിട്ടുതണ്ടങ്കിലും 

പൂർത്തീകരണം നടന്ിട്ടില്ല, ഉപബ്യാര ഗ്പേമായിട്ടില്ല. 

• കക്കൂസിന് ആവശയമായ അസംസ്കൃ ത വസ്തു ക്കൾ പദ്ധതി 

സ്്ഥലത്തു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

• വിേക്ത-അവിേക്ത മസ്ബ്ഗ്ടാളുകൾ ഗ്പബ്തയകം ഉതണ്ടങ്കിലും, 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 

4.IF/364076-പായം നീർത്തടം ,പായം ഗ്പബ്േശത്തു മണ്്ണ ജല സംരക്ഷണം 

എം.ബുക്്  നമ്പര് : 227 

മസ്റ്റര്ദറാള് നമ്പര് :14501-14507,14919-14930 
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എ ്റിദമറ്്  ുക:148319 

തെലവായ  ുക:129059 

അളവുകള്:- 

 

 

വരപു 

നിർമാണം 

 

എം. ുക് 

ഗ്പകാരം 

ബ്സാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പകാരം 

ചഗ്രമതി 1×21.5×18 1×21.5×18 

ഓമന 1×21.5×18 1×21.5×18 

ഗ്പേീപൻ 1×21.5×18 1×21.5×18 

ജയഗ്ശീ 1×21.5×18 1×21.5×18 

രാധാമണി 1×21.5×18 ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥലത്തു 

ബ്റാഡ്് 

നിർമാണം 

നടന്ു 

പങ്കജവല്ലി 1×21.5×18 1×21.5×18 

വസെ കുമാരി 0.5×21.5×18 എണ്ണം 

വയക്തമല്ല. 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട്. 

പുരുബ്ഷ്ാത്തമൻ 0.5×21.5×18 എണ്ണം 

വയക്തമല്ല. 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്

ശാെ 0.5×21.5×18 എണ്ണം 

വയക്തമല്ല. 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്

ബ്മാ നൻ 0.5×21.5×18 എണ്ണം 

വയക്തമല്ല. 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്

കുഞ്ഞിരാമൻ 0.5×21.5×18 എണ്ണം 

വയക്തമല്ല. 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്

ലക്ഷ്മി 0.5×21.5×18 എണ്ണം 

വയക്തമല്ല. 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്
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കാർതയായനി 0.5×21.5×18 എണ്ണം 

വയക്തമല്ല. 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്

 

 

 

 

വിലയിരുത്തലുകള് 

● ലഭിച്ച എം. ുക്കിൽ നിന്ും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തു വരപു 

നിർമാണം നടന്തതന്് മനസിലാക്കാൻ സാധിചു, ജനകീയ 

ഭാഷ്യിൽ ആയിരുന്ില്ല എം  ുക്. 

● ചില പദ്ധതി ഗ്പബ്േശം ഭാരികമായി കാട് മൂടിയ നിലയിലാണ്, 

അളതവടുക്കാൻ സാധിച്ചു. 

● വരപുകൾ ചില ഭാരത്തു വീട് വയ്ക്കാൻ തവട്ടി  മാറ്റിയ 

നിലയിലാണ്. 

 ● എം. ുക്കിൽ എണ്ണം നൽകാത്തതിനാൽ , എഗ്ത എണ്ണം എന്് 

വയക്തമായില്ല. അളവ് ഗ്പകാരം ഗ്പവർത്തി നടന്ിട്ടുണ്ട്. 

 

 

5. IF/364169- പായം കല്ലിപറപു ഭൂവികസന ഗ്പവർത്തി 

എം.ബുക്്  നമ്പര് :173 

മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര് :16977 to 19690 

                                          21715 to 21719 

എ ്റിദമറ്്  ുക: 167356 

തെലവായ  ുക: 117610 

അളവുകള്: 

വരപുകൾ എം. ുക് 

ഗ്പകാരം 

ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പകാരം 

രാജൻ 2×21×18 2×21×18 
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ബ്കാമളവല്ലി 1.5×21×18 എണ്ണം 1.5 എന്ത് 

വയക്തമായില്ല, ഗ്പവർത്തി 

നടന്ത് കാണുന്ു 

ബ്ഗ്പംകുമാര ് 1.5×21×18 എണ്ണം 1.5 എന്ത് 

വയക്തമായില്ല, ഗ്പവർത്തി 

നടന്ത് കാണുന്ു 

സബ്രാജിനി 1.5×21×18 എണ്ണം 1.5 എന്ത് 

വയക്തമായില്ല, ഗ്പവർത്തി 

നടന്ത് കാണുന്ു 

ഗ്ശീധരൻ 1.5×21×18 എണ്ണം 1.5 എന്ത് 

വയക്തമായില്ല, ഗ്പവർത്തി 

നടന്ത് കാണുന്ു 

 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ :- 

● എം. ുക് അളവ് ഗ്പകാരം വരപുനിർമാണം ആണ് കാണാൻ 

സാധിച്ചത ്

● വരപു നിർമാണത്തിൽ ഗ്പളയ കാലത്തുണ്ടായ തവള്ളത്തിന്റ 

ഒഴുക്ക് നാശം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

● സബ്രാജിനി,ബ്ഗ്പമകുമാർ എന്ിവരുതട പറപിൽ തചയ്ത  ഗ്പവർത്തി 

പൂർണമായും കാട് പിടിച്ച നിലയിലാണ് 

● എം. ുക് ഗ്പകാരം 1.5 എന്്് ബ്രഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ു. ഇത് 

എങ്ങതനയാണ് അളവിൽ വരുന്തതന്് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 

● അളതവടുക്കുന്തിൽ മാറ്റിന്തറ സാനിധയം ഉണ്ടായിരുന്ു. 

  

 

6.IF/364179-പായം നീർത്തടം കരിയാൽ ഗ്പബ്േശത്തു വയൽ വരപു 

പിടിപ്പിക്കൽ 

എം.ബുക്്  നമ്പര് :243 

മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര് :17695 to 17706, 16173 to 16182. 

എ ്റിദമറ്്  ുക:142087 

തെലവായ  ുക:133061 

അളവുകള്:- 
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ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാരം  

വരപുകൾ 42 42 

ബ്മാ നൻ നപയാർ 11×14.5×12.2×0.45 11×14.5×12.2×0.45 

നാരായണൻ നപയാർ 11×14.5×12.2×0.45 11×14.5×12.2×0.45 

രജനി 10×14.5×12.2×0.45 10×14.5×12.2×0.45 

വിലാസിനി 10×14.5×12.2×0.45 10×14.5×12.2×0.45 

 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ 

● എം  ുക് ഗ്പകാരവും ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പകാരവും 

അളവുകൾ കൃതയമായിരുന്ു. 

● നാരായണൻ നപയാരുതട വരപിൽ തുടർച്ച നഷ്ടതപട്ട  

നിലയിലായിരുന്ു. വയലിതല പണിയുതട ഭാരമായി തവള്ളം 

ബ്പാകാൻ തചറിയ രീതിയിൽ ഓവ്്് കീറിയിട്ടുണ്ട ്

 

      ● പണിയുതട കാരയത്തിലും , പണിയുതട നിലനിൽപ്പിന്തറ 

കാരയത്തിലും ബ്വണ്ട എല്ലാ  മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട ്

 

 

 

 

 

7.  IF/356004-ചീങ്ങാക്കുണ്ടം കരിപാലൻ ബ്താട് പുനരുദ്ധാരണം 

എം.ബുക്്  നമ്പര് : 307 

മസ്റ്റര്ദറാള് നമ്പര് : 24401,24402,24403,24405,24406 

എ ്റിദമറ്്  ുക:109499 

തെലവായ  ുക:67536 

തചളി ബ്കാരി ആഴം 

വര്ധിപ്പിക്കൽ 

എം. ുക് 

ഗ്പകാരം 

ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പകാരം 

 1×350×1×0.60 പൂർണ്ണമായും,ഗ്പളയ  ാധിത 

ഗ്പബ്േശം. നിലവിൽ മണ്്ണ മൂടിയ 

സ്ഥിതിയിൽ ആണ.് 
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 1×370×1×0.60 പൂർണ്ണമായും,ഗ്പളയ  ാധിത 

ഗ്പബ്േശം. നിലവിൽ മണ്്ണ മൂടിയ 

സ്ഥിതിയിൽ ആണ ്

 1×350×1×0.60 പൂർണ്ണമായും,ഗ്പളയ  ാധിത 

ഗ്പബ്േശം. നിലവിൽ മണ്്ണ മൂടിയ 

സ്ഥിതിയിൽ ആണ ്

 

 

അളവുകള്: 

 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ  

 

● ബ്താടിന്തറ ആഴം വര്ധിപ്പിക്കുന്തിനായി തചളി ബ്കാരി മാറ്റി 

അരികുകൾ വൃത്തിയാക്കുന് ഗ്പവർത്തിയാണ് നടന്ിട്ടുള്ളത ്

● ഗ്പളയനെരം ബ്താടിൽ മണ്്ണ നിറഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ആഴം 

കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്ത്. 

● ഡിസ്ബ്േ ബ് ാർഡിന് 3000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്ാൽ 

ഗ്പവർത്തി സ്്ഥലത്തു ഇതതാന്ും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

8. IF/364131-പായം ഗ്പബ്േശത്തു ബ് ാർട്ടികൾച്ചർ 

എം. ുക്ക്് നപർ :219 

മസ്റ്റര്ബ്റാള് നപർ :13219-13236 

എസ്റിബ്മറ്റ് തുക: 164963 

തചലവായ തുക:145798 

 

അളവുകൾ: 

ഇനം വയക്തിയുതട 

ബ്പര ്

നപർ നീളം വീതി ബ്സാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പകാരം 

ബ് ാൾട്ടി 

കൾച്ചർ 

തങ്കമണി 1.5 19 18 എം. ുക് 

ഗ്പകാരം എണ്ണം 

വയക്തമല്ല. 

പദ്ധതി 
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സ്ഥലത്തു 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്

 ചഗ്രമതി 1.5 19 18 എം. ുക് 

ഗ്പകാരം എണ്ണം 

വയക്തമല്ല, 

പദ്ധതി 

സ്്ഥലത്തു 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്

 

 

 ഉമബ്േവി 1.5 19 18 എം. ുക് 

ഗ്പകാരം എണ്ണം 

വയക്തമല്ല, 

പദ്ധതി 

സ്്ഥലത്തു 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്

 

  ീന തക വി 1.5 19 18 എം. ുക് 

ഗ്പകാരം എണ്ണം 

വയക്തമല്ല, 

പദ്ധതി 

സ്്ഥലത്തു 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ിട്ടുണ്ട ്
 

 രാധ 1 19 18 1×19×18 

 കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 

നപയാർ 

1 19 18 1×19×18 

 ഗ്പസന് കുമാരി 1 19 18 1×19×18 

 ഹ മവതി 1 19 18 1×19×18 

 പത്മജ 1 19 18 1×19×18 

 സ ിത 1 19 18 1×19×18 

 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ 

● മാസങ്ങൾ  പിന്ിട്ടതിനാൽ  ഇടവിളയായി മറ്റ് കൃഷ്ികൾ തചയ്ത  

തുടങ്ങിരിക്കുന്ു. 

            ●ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭാരികമായി കാട് കയറിയ നിലയിൽ 

കണ്ടു. 
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            ● ചഗ്രമതി ചഗ്രാലയം എന് ഭൂവുടമയുതട കൃഷ്ിടം 

നല്ലരീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്  

●ഗ്പളയ  ാധിത ഗ്പബ്േശമായതിനാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ 

കൃഷ്ിഭൂമിയിൽ മതണ്ണാലിപ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട ്

 

9.IF/36468-പായം ഭൂവികസന ഗ്പവർത്തി 

എം. ുക്ക്് നപർ :276 

മസ്റ്റര്ബ്റാള് നപർ :21038 to 21047 

                                    22451 to 22459 

                                    22742 

                                    23740 to 23743 

എസ്റിബ്മറ്റ് തുക: 167356 

തചലവായ തുക:143630 

വരമ്പുകൾ എം.ബുക് 

പ്രകാരം 

സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം 

വനജ 1.5×21×18 1.5×21×18 

രമ 1×21×18 1×21×18 

ബീന 1×21×18 1×21×18 

ചപ്രൻ 1×21×18 1×21×18 

വിലാ ിനി 1×21×18 1×21×18 

ഭാർഗവി 1×21×18 കമ്പി സവലി നിർമച്ചതിനാൽ 

അളവവടുക്കാൻ  ാധിച്ചിലല 
പ്രീലത 1×21×18 1×21×18 

സഗാവിരൻ 0.50×21×18 എം. ബുക്കിൽ എണ്ണം വയക്തമലല. 
പ്രവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

ഉമസേവി 0.50×21×18 എണ്ണം വയക്തമലല. പ്രവർത്തി 
നടന്നിട്ടുണ്ട്.രുതിയ വരമ്പു 
പ്രവർത്തി നടക്കുന്നു 

സവണുസഗാരാൽ 0.50×21×18 എണ്ണം വയക്തമലല. പ്രവർത്തി 
നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

 ര വതി 0.50×21×18 എണ്ണം വയക്തമലല. പ്രവർത്തി 
നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

സജാർജ്കുട്ടി 0.50×21×18 എണ്ണം വയക്തമലല. കാട് മൂടിയ 

നിലയിൽ. 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ 
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● എം.ബുക്്് പ്പകാരം വരമ്പുകൾ ആണ് നിർമിച്ചിരിക്ുന്നത്, അളവിൽ 

പൂര്ണതയുണ്ട്. പക്ഷക്ഷ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വരമ്പു റ ാഡായി 
മാ ിയിട്ടുണ്ട്. 

● ഭാർഗവി അമ്പിളിയാടാൻ എന്ന ഭൂവുടമയുക്ഷട പ്പറേശത്തു കമ്പി റവലി 
നിർമച്ചതിനാൽ പ്പറവശിക്ാൻ കഴിഞ്ഞിലല. 

● റജാർജ്കുട്ടി എന്ന ഭൂവുടമയുക്ഷട പ്പറേശത്തു പൂർണമായും കാട് 

കയ ിയ നിലയിലാണ്. 

● ഉമറേവിയുക്ഷട പ മ്പിൽ നിലവിൽ വരമ്പു നിർമാണം നടക്ുന്നു. പഴയ 

പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

 

 

 

 

10.IF/364171-പായം മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം 

എം. ുക്ക്് നപർ : 270 

മസ്റ്റര്ബ്റാള് നപർ : 20011 to 20018 

                                     21048 to 21055 

                                     23063 to 23066 

എസ്റിബ്മറ്റ് തുക: 167643 

തചലവായ തുക:136042 

 

 

 

ഇനം ഭൂവുടമ എം. ുക് 

ഗ്പകാരം 

ബ്സാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പകാരം 

വരപുകൾ ചഗ്രമതി 

മബ്ഞ്ചരി 

1×21.5 1×21.5 
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 ഓമന 

കാരമടത്തിൽ 

1×21.5 1×21.5 

 ഗ്പേീപൻ 

വള്ളുവ 

1×21.5 വാർഡ് മാറ്റം 

 ജയഗ്ശീ  1×21.5 1×18 

 രാധാമണി  1×21.5 വരപുകൾക്ക് 

മുകളിൽ വീട് 

നിർമാണം 

നടന്ിരിക്കുന്ു 

 പങ്കജവല്ലി എം 1×21.5 1×21.5 

 പുരുബ്ഷ്ാത്തമൻ 5×21.5 5×21.5 

 വസെകുമാരി 5×21.5 5×21.5 

 ശാെ 5×21.5 5×21.5 

 കുഞ്ഞിരാമൻ 

നപയാർ 

5×21.5 5×21.5 

 ലക്ഷ്മി തക തക 5×21.5 5×21.5 

 

 

 

 വിലയിരുത്തലുകള്  

● നിലനിൽക്കുന് വരപുകൾ അളവിൽ കൃതയത കാണിക്കുന്ുണ്ട ്

● ഗ്പേീപൻ വള്ളുവ എന് വയക്തിയുതട ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം മതറ്റാരു 

വാർഡിൽ ആയിരുന്ു. 

●രാധാമണി എന് ഭൂവുടയുതട പറപിൽ വരപു നിർമാണ ഗ്പബ്േശത്തു 

ബ്റാഡ് നിർമച്ചതിനാൽ വരപു ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ.് 

● സി ഐ  ി ഇല്ലായിരുന്ു. 

 

11.IF/376958-തതാഴുത്തു നിർമാണം ആലീസ് തറയിൽ 

എം. ുക്ക്് നപർ :346 

മസ്റ്റര്ബ്റാള് നപർ :26070,26071 (അവിധക്തം) 

                                    26072,26073(വിേക്ത/അർധ വിേക്ത) 

എസ്റിബ്മറ്റ് തുക: 94000 

തചലവായ തുക:76445 
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ഇനം എം. ുക് 

ഗ്പകാരം 

ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പകാരം 

യൂറിൻ ടാങ്ക ് 1×2.5×1.8×1.5 1×2.5×1.8×1.5 

റാംപ ് 1×0.45×0.40×0.45 1×0.45×0.40×0.45 

ബ്ഷ്ാർട്ടബ്വാൾ 2×3.5×0.40×0.45 2×3.5×0.40×0.45 

ബ്ലാങ് വാൾ 2×4.5×0.40×0.45 2×4.5×0.40×0.45 

 

വിലയിരുത്തൽ 

● ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട ്

● എം.  ുക് ഗ്പകാരമുള്ള അളവുകൾ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തും കാണാൻ 

സാധിച്ചു. 

● വിേഗ്ധ തതാഴിലാളികളുതട ബ്വതനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല, എന്് ഉടമ 

അറിയിച്ചു. 

● ചുമരിൽ ആണ് സി ഐ  ി കാണാൻ സാധിച്ചത്.വിവരങ്ങൾ എല്ലാം 

ബ്ചർത്തിട്ടുണ്ട്. 

 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. ത ാഴില്കാര്ഡുമായി ബന്ധതപ്പട്വ; 

 ത ോഴില് േോര്ഡറ  ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

േോര്ഡിനറ അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം  ിേച്ചുീം 

സൗജന്യമായി ത ോഴില് േോര്ഡറ  ലഭയമോക്ണതമന്നറ അനുശോ ിക്ുന്നു. 

േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് േോര്ഡറ  സൗജന്യമായി പു ുക്ി 

നല്സേണ്ട ുമോണറ. ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് േോര്ഡറ  സേവശീം 

തവക്ോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്ക്റ മോഗ് മോണറ, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്ുവോന് പോടുള്ള ല്ല. 

 

◆ വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് ദ ാദട്ാ ഉള്പ്പതട സൗജനയമായി 

ത ാഴില്കാര്ഡ്  ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

,◆ ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് കാര്ഡ്   വന്തം കകവശം 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ട് . 
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◆ ത ാഴില് കാര്ഡില് ഗ്പവൃ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങള് ദമറ്് 

കൃ യമായി ദെര്ക്ാറുണ്ട്. 

 

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, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ  

അസപക്ഷ നല്േിയോല് സേപ്റ്ു രശ  റ നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം 

ത ോഴില്  ലഭയമോക്ണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്ുന്നു. 

 ◆വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ നല്കാറുള്ള ്  

◆ അദപക്ഷകള് ഗ് ണ്ട്  ഓ ീ ില് നല്കി കകപ്പറ്ു ര ീ  ്

വാങ്ങിക്ാറില്ല. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്നതമന്നുണ്ടറ. വോര്ഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ത ോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനുവേിതക്ണ്ട ുണ്ടറ.  

◆വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് അദപക്ഷനല്കി 15 േിവ ത്തിനകം 

ത ാഴില് ലഭിക്ാറുണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരം 

◆ 100 േിവസം പണി പൂർത്തിയാക്കിയത ്

1.ഹ മാവതി 

2. പത്മിനി .ഇ 

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 േൂലി ഗ്പേോരീം 67 രൂപ 75 സപ )  ുേയുീം  ുടര്ന്നറ 100 േിവ  ത ോഴില്  

പൂര്ത്തിയോേുന്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 271േൂലി 

ഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )   ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭിക്ണീം .  

 

◆വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിദക്ണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായിട്ില്ല. 

5. തഷ്ല്്്  ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 



18 
 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ അവേോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്ൂട്ട ല െര്ച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

ത ോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേില് നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

 

◆ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ാഴിലാളികള് പങ്കാളികളാവാറില്ല. 

 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവില് 

ത ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്ു പുറത്തു  

ത ോഴില് തെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് പൂര്ത്ത േരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോര്ഡിനറ പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്ോന് പോടുള്ളൂ. 

 

◆ വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് യാഗ് ാ തെലവ് ലഭിദക്ണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായിട്ില്ല  

 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല് 

 ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട  ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഏര്തപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്ക്    എന്നിവ സ ോഴിലുറപ്ു 

നിയമഗ്പേോരീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

◆ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്    ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട ്

◆  ണല് ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ുണ്ട്. 

◆ കുടിതവള്ള ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ുണ്ട്. 

◆  ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച; 

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

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്ൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവേോശമുണ്ടറ. 

◆ വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്്   ഗ്പസ്തു   കാലയളവില് കൂലി 

ലഭിക്ാറില്ല, ന്നാണു ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ ്. 

 

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 
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ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ റ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണറ, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്ക്  വ േരിച്ചു  പരോ ിക്ോരനറ സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്േുേയുീം  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോ ിക്ോരനറ മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണറ. പരോ ിേള്ക് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്റ േോണോവുന്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

  ◆ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട ്

 

◆ വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് പരാ ി 

നല്കിയിട്ില്ല. 

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, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ. 

◆ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  തെയ്യുനത്തില് ത ാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ടായി. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ സജോലിക്ിതട 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.  

◆ വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ 

അപകടതത്ത  ുടര്ന്്ന െികില്  ദ ദടണ്ട  ാഹെരയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

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 എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്തളയുീം  

സബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോര്ഡറ  തമമ്പര്, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുതട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏത നറേിലുീം തപോ ു ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 
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മ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെര്ക്ുേയുീം േോരയങ്ങള്ക് വിശേ േരിക്ുേയുീം 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  തെസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

◆  ാദങ്ക ിക വിേഗ്ദരുതടയും വാര്ഡ്  തമമ്പരുതടയും 

 ാന്നിധയത്തില് മീറ്ിംഗ് നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച 

ത ാഴിലാളികദളാട് പറഞ്ഞു തകാടുക്ാറുണ്ട്. 

 

13.വിജിലന് ്  ആന്ഡ്  ദമാണിട്റിംഗ് 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 േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ട ോണറ. വോര്ഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വര്ഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ട ോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണറ. 

◆ കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ശിക്ാറുണ്ട്. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏത ോരോള്ക്ക്ുീം  ന്ദരറശിക്ോ വുന്ന ുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്ക്പ്തട പരിസശോധിക്വുന്ന ുമോണറ.ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശേരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ  ഡയറിയിതല 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ. അ ുതേോണ്ടറ 

 തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്ണീം. 

◆  ന്ദര്ശക കുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തികണ്ടു 

 

15.ദറാ ് ഗാര് േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വർഷത്തിൽ ഒരുേിവ ീം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ക്ലോ റ   ീംഘടിപ്ിതക്ണ്ട ോണറ. 
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◆ ദറാസ്ഗാര് േിവ ് നടത്താറില്ല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും 

അറിയാന് കഴിഞ്ഞ ്. 

 

 

16. ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന്ദബാര്ഡ് . 

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. 

◆ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്്പ  എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങ്ങള് 

അടങ്ങിയ  ിറ്ി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിക്ാറില്ല- എന്നാണു പരിദശാധനയില് മന ിലാക്ാന് 

കഴിഞ്ഞ ്. 
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 യല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട് 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

 ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ചറ വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് േൃ യമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര് ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവര് 

സപജില് ഉള്ക്തക്ോള്ളിക്ന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.  

★പരിദശാധിച്ച 9  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള കവര് ദപജ് കാണാന്  ാധിചില്ല 

2.തെക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തെക്റ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ.   

★പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള തെക്് ലിസ്റ്റ് കാണാന്  ാധിചില്ല 

3.ആക്ഷന്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്ണ 

തമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുന്ന 

സപജിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ണീം . 

★പരിദശാധിച്ച . യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള ആക്ഷന് ലാന് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിചില്ല 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

 ോധോരണക്ോരോയ ഏത ോരോള്ക്ക്ുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

★ പരിദശാധിച്ച . യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള ജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിചില്ല 

5. ാദങ്ക ികാനുമ ി-  
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ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ി പരിസശോധിച്ചറ അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ് സമ 

ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

★പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള  ാദങ്ക ികാനുമ ി ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിചു 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോല് 

മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

★പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള ഭരണാനുമ ി ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിചു 

7.കണവര്ജന് ്  വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്ോരിനറതറ ഏത നറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്റ,േൃഷ്ി 

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

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ 

സരഖേള്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

★പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ര്ക്ാരിന്തറ  മദറ്ത 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 ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോ സവണ്ട റ   

★പരിദശാധിച്ച  യലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര് ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള ത ാഴില് അദപക്ഷ ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിചു. 

9.വര്ക്്  അദലാദക്ഷ്ന് 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റര് സറോളറ  യ്യോറോക്ുന്ന ിനുള്ള നടപടിേള്ക്ക്റ 
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ശുപോര്ശ തെയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്റ ഈ 

ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്േുേയുീം സവണീം. 

◆ പരിസശോധിച്ച ഫയലുേളില് വോര്ഷ്ിേ മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള 

വര്ക്്  അദലാദക്ഷ്ന് ദ ാം ദകാപ്പി േോണോന്  ോധിച്ചു. 

10.മസ്റ്റര് ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലോക്റ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്ുന്ന റ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം 

െുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോര്ക്റ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേമോറോവുന്ന ോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ ഗ്പേോരീം അനുവേിച്ച   യ്യ ിേളില് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏര്തപ്ട്ടറ  അ ോ റ േിവ തത്ത ഒപ്ുേള്ക് ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതേോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം തെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജര് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങിതക്ണ്ടോ ോണറ.  ുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്ക്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്റ 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോ ോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്ോന് െുമ ലയുള്ള റ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പോടില്ലോത്ത ോണറ. 

 ിരുത്തലുേള്ക് േണ്ട മസ്റ്റര് സറോളറ : 

◆ ആതേ ഒപ്ുേളറ  3  ിരുത്തിയിട്ടുണ്ടറ. 

◆ പരിസശോധിച്ച  ഫയലുകളിൽ ഒന്ും തന്നന് മസ്റ്റര് സറോളുേളില് എീം.ബുക്റ  

നമ്പര് സരഖതപ്ടുത്തിയി,ട്ടില്ല. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്് - 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്ക്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമനറററ ബുക്ില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം,  ുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് 
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േോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്റ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അ റ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്ു 

ന്ന ിനുള്ള  ുടര് നടപടിക്റ  മര്പ്ിസക്ണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയര്ന്ന 

 സ്തിേയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ റ ഗ്പേോരീം 

 യ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലുേള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട 

െുമ ലയുള്ളവര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തെസയ്യണ്ട ോണറ. 

◆ പരിസശോധിച്ച എ.ബുക്ുേളില് ഭരണഭോഷ് ജനേ യ ഭോഷ്യില് 

വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ  

◆ ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ . 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ് തെയ്തിരിക്ുന്ന ് എഗ്  

അളവില് എന്ന ിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്ില് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ില്ല . ഇ ് കാരണം ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള 

പരിദശാധന ഗ്പാദയാഗികമല്ലാത്ത  ാഹെരയമാണ്. പഞ്ചായത്ത ്

ത ഗ്കട്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട് എന്നിവര് ബില്ലുകള് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂര്തമനററ്റ  

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്ണ്ട ുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി 

അ ോ റ ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ.  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് 

സബോര്ഡറ  വോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്ക്പ്തട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

◆ ഗ്പസ്തു   ദരഖ  യലില് കിണർ റീചാർജിങ് വർക്കിൽ കാണാന് 

സാധിച്ചു 

◆ ഓവുചാൽ നിർമാണത്തിൽ തമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ില്ല. 

13.പാട്ക്രാര് , മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്ക്റ  

പോട്ടത്തുേ നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്റ ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്റ അവര് സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്േുീം എന്ന ിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് അനുവേിക്ോന് 
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പോടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്റ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്ുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു   സരഖേള്ക് നിര്ബന്ധമോണറ.  

 വേോരയ വയക്തിേളുതടസയോ തപോ ുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്ുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തിേളുതട േ ര്ഘ േോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയി 

ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മ  പഗ് ീം, നിേു ി ര    ുേള്ക് എന്നിവ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

◆ഗ്പസ്തു   ദരഖ  യലില്ബാധകമല്ല 

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 ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്  

ലിസ്റ്റുകള്  യലില് കാണാന്  ാധിച്ചിട്ുണ്ട്. 

15. ണ്ട്  ഗ്ടാന് ര്ഓര്ഡര്.  

 യ്യോറോക്ിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടരറമോരറക്ുീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്ൌണ്ടറ േളിസലക്റ പണീം 

അനുവേിച്ചോല് അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓരറഡരറസേോപ്ി 

അ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ണ്ട് ഗ്ടന് ര് 

ഓര്ഡര് ദകാപ്പി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

16.മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല ദ ാദട്ാകള് 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള്ക് തവക്ുേയുീം സവണീം. 

◆ഓഡിറ്്  തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല 

ദ ാദട്ാകള് സൂക്ഷിച്ചില്ല. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  
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ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂര്ത്ത േരിക്ുന്ന മുറയറക്റ 

മുഴുവന് തെലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരിച്ചു എന്നറ  

അംഗീകരിച്ചുന്നകാണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ.  

◆ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് 

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട ്

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള്ക് വിലയറക്റ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ വൌച്ചറുേള്ക് ബില്ലുേള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

◆പരിദശാധിച്ച  യലുകളില്  തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള ്

 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട ്

19.മസ്റ്റര് ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച   യ്യ ി, 

അവ ോനിച്ച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില്  ിരിതേ 

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

എന്നിവര് അീംഗ േരിച്ചറ േൂലിക്റ അനുമ ി നല്േിയ   യ്യ ി എന്നിവ 

ഒപ്ുേള്ക്  ഹി ീം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണി റ.  

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചോതണന്നറ മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ള റ. 

◆മാസ്റ്റര ്ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരം നിര്ദേശിച്ചിട്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

കൃ യമായ ഒപ്പ്  , ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി  യലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല, 

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദട്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ആവശയമോണറ , ഇ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

◆ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ജിദയാടാതെട ്

ദ ാദട്ാ ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  
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ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

◆ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

22.ക റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം  ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, 

പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടറ , 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക്  ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ   എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്ന ിനുമുള്ള ആധിേോരിേ സരഖേൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

◆പരിദശാധിച്ച   യലുകളില് ക റ്് ഡയറി കാണാന്  ാധി-ച്ചു. 

വിവരങ്ങള്  കൃ യമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ുണ്ട്) 

      

 

 

 

 

    രജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്ുന്ന ിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. ന്നസന്നരകട്ടറി 

സാക്ഷ്യന്നെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിക്കുന്ുണ്ട്. 

1. ത ാഴില് കാര്ഡ്  രജിസ്റ്റര് . 
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ത ോഴില് േോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോര്ഡറ  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണി റ, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ.  

● ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു 

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ വോര്ഡറ   ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

● ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്്  ലഭിച്ചു 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവര്ക്റ ത ോഴില് അനുവേിച്ച ിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്ണ്ട ോണറ 

 ● ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

●ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  

 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന േോലയളവറ 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

●ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്ോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുേയോതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ു ര   റ 

പരോ ിക്ോരനറ നല്േുേയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ുടര്നടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടറ ോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 
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വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ തെയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടര് 

േോലയളവിസലക്റ അീംഗ േരിക്ുേയുീം സവണ്ട ോണറ. 

●ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിരിപ്റ,തെലവുേള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

●ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭച്ചു.  

ആക്ഷന് ലാന്  

●2018-19  ാമ്പത്തീക വര്ഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന് ലാന് 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭി ച്ചു. െ 

●ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷന് ലാനില് ഗ്പസ്തു   വാര്ഡില് 

ഉള്തപ്പട് ാണ്) 

നിര്ദേശങ്ങള് . 

• 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. 

• ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം നിര്സേശിക്ുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ട ോണറ. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം സൗജന്യമായി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ണീം. 

• ത ോഴില് അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിക്ുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്റ്റ ര   റ നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണറ . 

• പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േ ര്ഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിര്സേശങ്ങള്ക് ത ോഴിലോളിേള്ക്ക്റ 

ഓവര്  യര്മോര് നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്ുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണറ. 
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• മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്ിനറതറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര്   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്   ണല് 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ട ുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്ില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്ുേ. 

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

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്ുേ. 

➢ ഏല്പ്ിക്ുന്ന സജോലിേള്ക് േൃ യ സയോതട പൂര്ത്ത േരിക്ുേ. 

➢ േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റര് 

സറോളില്  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ.. 

 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ ഗ്ഗോമ ഭ   തീരുമാന്ങ്ങൾ :- 

1.ന്നതാഴിൽ കാർഡ് ഫഫാഫട്ടാ ഉൾന്നെന്നട സൗജന്യമായി ലഭ്യാമാക്കും.  

2.ന്നതാഴിൽ കാർഡ് പുതുക്കാൻ ന്നകാടുത്തവരുന്നട കാർഡ് അധികം താമസിയാന്നത 

എല്ലാവരിലും എത്തിക്കും.  

3.ഇന്ി മുതൽ രഫണ്്ട ഓഫീസിൽ അഫപക്ഷ് ന്ൽകും.  

4.രണ്ട് ആഴ്ച കൂടുഫപാൾ ഫമറ്റിന്നന് പുതുക്കി ന്ിശ്ചയിക്കും.  

5.ന്നപാതുരഗാമ സഭ്യിൽ ന്ിന്ും 6 മാസം കൂടുഫപാൾ VMC അംഗങ്ങന്നള പുതുക്കി 

ന്ിശ്ചയിക്കും.  

6.സുരക്ഷ് സാമരഗികൾ ലഭ്യമാക്കും.  

7.CIB രപവർത്തി ആരംഭ്ിക്കുന്തിന്് മുപ് സ്ഥാപിക്കും.  

8.ഫറാസ്ഗാർ ദിന്ം ഇന്ി മുതൽ ന്ടത്തും.  

 

ന്ിർഫേശങ്ങൾ :- 

1.ന്നതാഴിൽ ദിന്ം വർധിെിക്കുക, ഫവതന്ം വർധിെിക്കുക.  

2.സമയം 5 മണിയിൽ ന്ിന്ും 4 മണിയായി ചുരുക്കുക. 


