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                                                                                സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ട ീം , 

 വോതി, ആതിര മന ഷ്ൻ, സരഷ്മ ക ോസചോത്തറ 
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സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ക ോസ റ്ി സ രളീം. 
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ആമുഖം 

 

         2005  പ്തീംബര് 5 നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നി

യമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറ

പ്റ പദ്ധതി ഭോരതത്തികല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്ി വരുന്നതറ.ഗ്ഗോമ ണ

 സമഘലയികല  ുടുീംബങ്ങളറക്റ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ  ോയി  കതോഴില് ഉ

റപ്ു നല്കു  യുീം, അതിലൂകട ഗ്ഗോമ ണ ജനതയുകട ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂ ര

ണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ക ൌ രയ വി  നീം, പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണീം, 

 റഗ്ത  ശോക്ത  രണീം എന്നിവ ല റ്ഷ്യീം കവക്ുന്നു. 

        കതോഴിലുറപ്റ് പദ്ധതി ഗ്പ ോരീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തി ളുീം  6 

മോ   ോലയളവിനുള്ളില് നിരറബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് അഥവോ  ോ

മൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണകമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തി

കല 17(2)-വ ുപ്ില് നിഷ്കരറഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്ില്  ുതോരയതയുീം  ോ

മൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  കമചകപ്ട്ട ര തിയില് നടപ്ി

ലോക്ു യോണറ ല റ്ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തി ളുീം,പദ്ധതി നിര്വ

ഹണവുീം,കതോഴിലോളി ളറക്റ ലഭിസക്ണ്ട അവ ോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളി

ത്തസത്തോകട വിലയിരുത്തു യുീം ഇതിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്റ് റിസപ്ോരറട്ടറ തയ്യോറോക്ു യുീം കെയ്യുന്നു, തുടരറന്നറ ഗ്പസതയ  ഗ്ഗോമ ഭ   വി

ളിചു സെരറത്തറ   ഓഡിറ്റ്   റിസപ്ോരറട്ടറ അവതരിപ്ിക്ു യുീം റിസപ്ോരറട്ടിസേല് െ

രറചകെയ്തു പദ്ധതി കമചകപ്ടുത്തു ന്നതിനറ ആവശയമോയ തുടര്നടപടി ള് നി

രറസേശിക്ു യുീം നടപ്ിലോക്ു യുീം കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

വോരറഡികല 2018-19  ോമ്പത്ത   വരറഷ്ത്തികല ഒ റസടോബര് മുതല് മോരറചറ വ

കരയുള്ള  ോലയളവില് നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്പവൃത്തി ളുീം പദ്ധതി നിര്വഹണ

വുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഇടകപടലു ളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോ

ക്ിയിട്ടുള്ളതറ.  ഇതിനറകറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് നിന്നുീം ഗ്പവൃ

ത്തി ഫയലു ളുകട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, വോരറഡികല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദരറശിചറ വിലയിരു

ത്തല്, പദ്ധതി ഗുണസഭോക്തോക്ള്, വോരറഡികല വിവിധ സമഖലയില് ഗ്പവരറത്തി

ക്ുന്നവര് കതോഴിലുറപ്റ  കതോഴിലോളി ള് എന്നിവരുമോയുള്ള അഭിമുഖീം  എ

ന്നിവയുകട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  രടറ   റിസപ്ോരറട്ടറ തയ്യോ

റോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. 

ഗ്പസ്തു ത റിസപ്ോരറട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുകട െരറചയറക്ുീം അീംഗ  ോരത്തിനുമോയി  മ

രറപ്ിക്ുന്നു. 
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തില്ലങ്കേരി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  :  ണ്ണൂര്      

സലോക്റ  ഇരിട്ടി    

വോരറഡു ള്  :  13 

വിസ്തൃ തി  :         25.45 െ. ി.മ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ വോർഡറ് 3വട്ടപ്പറമ്പ്  
ആക  കതോഴില്  ോരറഡു ള് 2762 218 

ആക  കതോഴിലോളി ള്  1417 40 

SC കതോഴില്  ോരറഡു ള് 29 ഇല്ല  
SC കതോഴിലോളി ള് 6 ഇല്ല  
ST കതോഴില്  ോരറഡു ള് 76 ഇല്ല  
ST കതോഴിലോളി ള് 46 ഇല്ല  

 

കപോതു വിലയിരുത്തലു ള് 

• വോരറഡികല് ുടുീംബങ്ങളറക്റ്ജ വിത്മോരറഗീം്

കമചകപ്ടുത്തോനറ ോധിചു. 

• േോരിഗ്േയ്ലഘൂ രണീം,് റഗ്ത ്ശോക്ത  രണീം്എന്നിവ് ോധയമോയി. 

• പരിസ്ഥിതി് ീംരക്ഷണ്ഗ്പവൃത്തി ള്്ഏകറ്ടുത്തറ്്നടപ്ിലോക്ുന്നു. 

• മണ്ണറ്ജല് ീംരക്ഷണ്ഗ്പവൃത്തി ളറക്റ്മുനറഗണന്നല്കു ന്നു. 

• വയക്തിഗതവുീം്കപോതു്ആസ്തി ളുീം് ൃഷ്റട്ടിക്കപ്ട്ടിട്ടുണ്ടറ. 

•  ുടികവള്ള്ക്ഷോമീം്ലഘൂ രിക്ോനറപദ്ധതിക ോണ്ടറ് ോധയമോയി. 

• കതോഴിലോളി ളുകട്അവ ോശങ്ങള്സീംരക്ഷിക്കപ്ടുന്നുണ്ട്.  
• പരിസശോധിച്ഗ്പവൃത്തി ളുകട്അളവുമോയി്ബന്ധകപ്ട്ട് ൃതയമോയ്്

വിവരങ്ങള്്്എീം.ബുക്ിലറ് ോണോനറ ോധിചു. 

• നടപ്ിലോക്ിയ്പദ്ധതി ളറക്റ് ിറ്ി ണ്്ഇനറഫരറസമഷ്ൻസബോരറഡറ്്

സ്ഥോപിചിട്ടുണ്ടറ. 

• വോരറഡികല്ആക്ഷനറലോനില്്ഉളറകപ്ട്ട്ഗ്പവൃത്തി ള്്ആണറ്

നടപ്ിലോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. 

• വോരറഷ്ി ്മോസ്റ്റരറ രറക്ുലര്്ഗ്പ ോരമുള്ള്സരഖ ള്് ൃതയമോയി്

ഫയലില്് ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ട്.  
• രജിസ്റ്ററു ള് ോലോനു ൃതമോയി്വിവരങ്ങളറസെരറത്തറ്

 ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ടറ. 

• പദ്ധതി്ആരീംഭ്മ റ്ിീംഗറ്നടത്തി്ഏകറ്ടുക്ുന്ന്ഗ്പവൃത്തി ളുകട്

വിശേോീംശങ്ങള്്കതോഴിലോളി കള്അറിയിക്ോറുണ്ടറ. 
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ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. പുത്തൻവീട് കൂനാർ കുന്ന് പുഞ്ചയിൽ ങ്കറാഡ് സൈഡ് ആണി നിർമ്മിച്ച് മണ്ണി
ട്ട് നിരത്തി ൈഞ്ചാര ങ്കയാഗ്യമാക്കൽ. FP/30758O 

എം.ബുക്് നമ്പര്-154/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്്  ുക-300000 തെലവായ  ുക-293955 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-638 കൂലി,വാടക -288073, 2882 

വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-ഇല്ല  കൂലി,വാടക -ഇല്ല  
 ാധന വില -ഇല്ല  ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ദബാ

ര്ഡ്്  ുക -3000 

                                                                  അളവുകള് 

ഇനം എം.ബുക്്് ഗ്പ

കാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

കാട് വവട്ടിവത്തളിക്കൽ  2618.00m2 2618.00m2 

എര്ത്  വർക്ക്്  2618m2 2618m2 

• കൃതയമായ രീതിയില്ുള്ള ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ങ്ക ാർഡ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  
• ങ്കറാഡ് സൈഡിൽ നിർമ്മിച്ച ആണി ചില്യിടങ്ങളിൽ 

കാടുകയറിയിരുന്നു.  

2.വട്ടപ്പറമ്പ് ങ്കരപങ്കേശത്തു മണ്ണ് ജല് ൈംരക്ഷണ രപവൃത്തികൾ /(മൂന്നാം ഘട്ടം )ഭൂ
വികൈന രപവൃത്തികൾ.w c/328548 

എം.ബുക്് നമ്പര്-59/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്്  ുക-200000 തെലവായ  ുക-188891 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-680 കൂലി,വാടക -184280, 1611 

വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം- ഇല്ല  കൂലി,വാടക -ഇല്ല  
 ാധന വില -ഇല്ല  CIB ദബാര്ഡ്്  ുക -3000 

                                                                    അളവുകള് 

ഇനം എം.ബുക്്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

കാട് വവട്ടി വതളിക്കൽ  4171.38m2 4171.38m2 

എർ് വർക്ക്്  2725.495m2 2725.495m2 

എർ്  ണ്ട്  583.4205m3 583.4205m3 

മഴക്കുഴി  79.875m3 79.875m3 

• മഴക്കുഴികളിൽ ചില്്രപളയവക്കടുതിയിൽ നശിച്ചു ങ്കപായിരുന്നു. 
കുഴികൾ എല്ലാം കൃതയമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതായി മാറ്റ് പറഞ്ഞു.  
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• മഴക്കുഴികളിൽ ചില്തിൽ വാഴ വവച്ചതായും ങ്കവസ്റ്റ് കുഴി 
ആക്കിയതായും കണ്ടു  

• വരമ്പുകൾ ചില്് മഴവക്കടുതിയിൽ നശിച്ചു ങ്കപായതായി 
കണ്ടു.കാണാൻ കഴിഞ്ഞവ കൃതയമായ അളവിൽ ആയിരുവന്നന്ന് മാറ്റ് 
പറഞ്ഞു.  

• ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ങ്ക ാർഡ് കൃതയമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.  
• ങ്കരപങ്കേശവത്ത ജല്വിതാനം ഉയർന്നതായി ങ്കരപങ്കേശ വാൈികൾ 

അഭിരപായവപ്പട്ടു.  

3.വട്ടപ്പറമ്പ് രപങ്കേശവത്ത മണ്ണ് ജല് ൈംരക്ഷണ രപവൃത്തികൾ /(നാല്ാം gattm)ഭൂവി
കൈന രപവൃത്തികൾ w c/328550 

എം.ബുക്് നമ്പര്-34/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്്  ുക-200000 തെലവായ  ുക-188338 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-633 കൂലി,വാടക -183738, 1600 

വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-ഇല്ല  കൂലി,വാടക -ഇല്ല  
 ാധന വില -ഇല്ല   ിറ്ി ൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ  ദബാ

ര്ഡ്്  ുക -3000 

                                                               അളവുകള് 

ഇനം എം.ബുക്്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

കാട് വവട്ടിവത്തളിക്കൽ  4177.60m2 4177.60m2 

എർ്  വർക്ക്്  2735.70m2 2735.70m2 

എർ്   ണ്ട്  560.90m3 560.90m3 

മഴക്കുഴി  90.01m3 90.01m3 

• മഴക്കുഴികളിൽ ചില്്രപളയവക്കടുതിയിൽ നശിച്ചു ങ്കപായിരുന്നു. 
കുഴികൾ എല്ലാം                                         കൃതയമായ രീതിയിൽ കുഴികൾ 

നിർമ്മിച്ചതായി മാറ്റ് പറഞ്ഞു 

മഴക്കുഴികളിൽ ചില്തിൽ വാഴ വവച്ചതായും ങ്കവസ്റ്റ് കുഴി ആക്കിയതാ
യും കണ്ടു  

• വരമ്പുകൾ ചില്് മഴവക്കടുതിയിൽ നശിച്ചു ങ്കപായതായി 
കണ്ടു.കാണാൻ കഴിഞ്ഞവ കൃതയമായ അളവിൽ ആയിരുവന്നന്ന് മാറ്റ് 
പറഞ്ഞു.  

•    ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ങ്ക ാർഡ്  ഉണ്ട്  

4.ഏച്ചി കൂന്നുഞ്ഞാൽ ഉരുപ്പും കാട് ങ്കറാഡ് സൈഡ് ആണി വകട്ടൽ. RC/278833 

എം.ബുക്് നമ്പര്-186/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്്  ുക-500000 തെലവായ  ുക-41809 



6 

 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-153 കൂലി,വാടക -41463, 346.50 

വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-ഉണ്ട് 
കയാന്ൈല്ഡഡ്  

കൂലി,വാടക -illa 

 ാധന വില -ഇല്ല  CIB ദബാര്ഡ്്  ുക - എം  ുക്കിൽ 

ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ങ്ക ാർഡ് 

ചില്വ് കാണാൻ ൈാധിച്ചില്ല. എന്നാ
ൽ ഫീൽഡിൽ ങ്കപായങ്കപ്പാൾ ൈിറ്റിൈ
ൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ങ്ക ാർഡ് കാണാ
ൻ കഴിഞ്ഞു. 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്് 

ഗ്പകാരം 

ദ ാഷ്യല് ഓ

ഡിറ്്് ഗ്പകാരം  

എർ് വർക്ക്് എസ്കങ്കവഷൻ  170m2 170m2 

പി ൈി ൈി 1:4:8ങ്ക സ്  0.50m3 0.50m3 

• സൈഡ് ആണി വകട്ടൽ കൃതയമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു  
• ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ങ്ക ാർഡ് ഉണ്ട് . എന്നാൽ എം  ുക്ക്് ൽ 

ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫർങ്കമഷൻ ചില്വ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  
• വാർഡിവല് യാരത ൈൗകരയം വമച്ചവപ്പട്ടതായി നാട്ടുകാർ അഭിരപായവപ്പട്ടു.  

 

5.ഇന്ദിര ആവാസ് ങ്കയാജന രപകാരങ്കമാ ങ്കകരന്ദ /ൈംസ്ഥാന ൈർക്കാരുകൾ ആവി
ഷ്കരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവന പദ്ധതികൾ രപകാരങ്കമാ ഏവറ്റടുക്കുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ
ത്തിങ്കല് അവിേഗ്ത കായിക വതാഴിൽ ഘടകം ( ങ്കരപമി.വക ). IF/354003 

എം.ബുക്് നമ്പര്-എം.  ുക്ക്് കാണാൻ ൈാധിച്ചില്ല.  

എസ്റ്റിദമറ്്്  ുക-30000 തെലവായ  ുക-24615 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം-84 കൂലി,വാടക -ഇല്ല  
വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില് േിനം- കൂലി,വാടക -ഇല്ല  
 ാധന വില -ഇല്ല  CIB ദബാര്ഡ്്  ുക -ഇല്ല  
അളവുകള്:- 

 

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

• 90 പണി കിട്ടിയിരുന്നു. 
• 4ഘട്ടമായി തവന്നയാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയ്  

• എടുത്ത പണിയുവട കൂല്ി കൃതയമായി കിട്ടിയിരുന്നു.  
1. ്പഞ്ചായത്തില്് ൂക്ഷിദക്ണ്ട്രജിസ്റ്ററുകള് 
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s.

n

o 

രജിസ്റ്റര് ദപര ് പരി

ദശാ

ധന

യ്ക്് 

ലഭയ

  

കാലാനു ൃ മായ 

വിവരങ്ങളുതട 

സ്ഥി ി. 

1 വതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  ല്ഭി
ച്ചു  

അപൂര്ണ്ണം 

2 രഗ്ാമൈഭ രജിസ്റ്റർ  ല്ഭി
ച്ചു  

അപൂർണ്ണം  

3 ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ  ല്ഭി
ച്ചു  

അപൂർണം  

4 രപവൃത്തി രജിസ്റ്റർ  ല്ഭി
ച്ചു  

അപൂർണം  

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  ല്ഭി
ച്ചു  

പൂർണ്ണം  

6 പരാതി രജിസ്റ്റർ  ല്ഭി
ച്ചു  

അപൂർണ്ണം  

7 വമറ്റീരിയൽ വരജിസ്റ്ററ്  ല്ഭി
ച്ചു  

അപൂർണം  

 

2. വാര്ഡിതല് ാമൂഹയ്പരിദശാധനയക്്്്വിദധയമാക്ിയ്

ഗ്പവൃത്തികളുതട്ആക്ഷന്്പ്ലാനിതല്വിവരങ്ങള്. 

s.

no 

ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപര ് ആക്ഷ

ന് പ്ലാന് 

ഗ്കമനമ്പ

ര് 

1 ഏച്ചി കുന്നൂഞ്ഞാൽ ഉരുപ്പും കാട് ങ്കറാഡ് സൈഡ് വകട്ടൽ  443 

2 വട്ടപ്പറമ്പ് ങ്കരപങ്കേശത്തു മണ്ണ് ജല് ൈംരക്ഷണ രപവൃത്തികൾ /

ഭൂവികൈന രപവൃത്തികൾ (മൂന്നാംഘട്ടം ). 
436 

3 വട്ടപ്പറമ്പ് രപങ്കേശവത്ത മണ്ണ് ജല് ൈംരക്ഷണ രപവൃത്തികൾ/ 

ഭൂവികൈന രപവർത്തികൾ (നാല്ാംഘട്ടം). 
437 

4 പുത്തൻവീട്  കൂനാർ കുന്ന് പുഞ്ചയിൽ ങ്കറാഡ് സൈഡ് ആ
ണി നിർമ്മിച്ച മണ്ണിട്ട് നിരത്തി ൈഞ്ചാരങ്കയാഗ്യം ആക്കൽ  

444 

5  ഇന്ദിര ആവാസ് ങ്കയാജന രപകാരങ്കമാ ങ്കകരന്ദ /ൈംസ്ഥാന ൈർ
ക്കാരുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവന പദ്ധതികൾ രപകാ
രങ്കമാ ഏവറ്റടുക്കുന്ന ഭവന നിർമാണത്തിവല് അവിേഗ്ധ കാ
യിക വതാഴിൽ ഘടകം (ങ്കരപമി വക). 

434 

 

3. പരിദശാധിച്ച്്(എണ്ണം)ഫയളുകളില്്വാര്ഷ്ിക്മാസ്റ്റര്്

 ര്ക്ുലര്്ഗ്പകാരം് ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള്ദരഖകളുതട്വിവരങ്ങള്- 
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 സരഖ ള് ലഭയമോയ ഫ

യലു ളുകട

 എണ്ണീം 

1  വര് സപജറ ഇല്ല  
2 കെക്റ ലിസ്റ്ററ ഇല്ല  
3 ആക്ഷൻ ലോൻ സ ോപ്ി  ഇല്ല  
4 എസ്റ്റിസമറ്റ സ ോപ്ി      2 എണ്ണം  

5  ോസങ്കതി  അനുമതി സരഖ 2എണ്ണം  

6 ഭരണോനുമതി സരഖ ഇല്ല  
7  ീംസയോജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങള് ഇല്ല  
8  കതോഴില് അസപക്ഷ ള് ഇല്ല  
9 വരറക്റ് അസലോസക്ഷ്ൻ സരഖ  ഇല്ല  
10 മസ്റ്റര് സറോള്  5എണ്ണം  

11 കമഷ്ര്കമനററ്റ് ബുക്റ് 4എണ്ണം  

12 കമറ്ിരിയല് വോങ്ങല് ത രുമോനീം സ ോപ്ി  ഇല്ല  
13 സവജറ് ലിസ്റ്ററ  ഉണ്ട്  
14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ര് ഓര്ഡര് സ ോപ്ി(FTO)  ഇല്ല  
15 കമറ്ിരിയല് ബില്,വൌചര് ഇല്ല  
16 പോട്ടക്രോര്,ര  തു ള് ഇല്ല  
17 3 ഘട്ടങ്ങളികല സഫോസട്ടോ ള്  ഇല്ല  
18 ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത  രണ  ോക്ഷയപഗ്തീം. 2എണ്ണം  

19 മസ്റ്റര് സറോള് മൂകമനറററ സ്ലിപറ  ഉണ്ട് 5 

എണ്ണം  

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ ഇല്ല  
21 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസപ്ോരറട്ടറ്  ഇല്ല  
22 സ റ്റ ഡയറി ഉണ്ട് 3എ

ണ്ണം  

 22.a. പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ  ഉണ്ട്  
 22.b. വിജിലൻ റ ആൻഡ് മ ോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റി

സപ്ോരറട്ടറ 

അീംഗങ്ങള്: 

3എണ്ണം  

 22.c. ന്ദരറശ   ുറിപ്ു ള് 

 ന്ദരറശ ര്: 

ഉണ്ട് 3എ
ണ്ണം  

 

 

4. പരിദശാധനയ്ക്്്വിദധയമാക്ിയ്ഗ്പവൃത്തികളുതട്

മസ്റ്റര്ദറാള്്വിലയിരുത്തലുകള്. 

 

വര്ക്്് ദകാഡ് : wc/328548 
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മസ്റ്റര് 

ദറാള് 

നമ്പര് 

ആ

തക 

ത ാ

ഴില് 

േിനം 

ദവ 

നം-വാ

ടക ഉ

ള്പ്പതട  

B
D

O
  
ീ
ല്

 ,

ഒ
പ്പ
്്  

G
P

  
ീ
ല്

, 
ഒ

പ്പ
്് 

 ിരുത്തലുകള്  

12859 49 13401.50, 
122.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

12860 47 12829.50, 
9250 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

12861 43 11743, 90 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

12862 29 7931.50, 7
2.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ങ്കടാട്ടൽ കയാഷ്വപയ്വമ
ന്റ്തിരുത്തല്ുണ്ട്  
004/203 ോക്ഷായണി അമ്മ   

12863 53 14495.50, 
132.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

അമൗണ്ട് ഡയൂ എ ൈി ൈി  ടു 
അവറ്റൻഡ്സ്  തിരുത്തൽ.  

003/21 ൈവിത kv 

12864 49 13394, 115 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ങ്കടാട്ടൽ കയാഷ് ങ്കപയ്മന്റ്, 

ഇമ്പലിവമൻറ ഷാർപ്പണിങ് 

ചാർജ്  വവട്ടിത്തിരുത്തൽ  

003/6 ല്ീല്  

003/44 നടുക്കണ്ടി ജാനു  
12865 49 13387.75, 

108.75 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

12866 38 10393, 95 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

13071 6 1633.50, 7.
50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

13072 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10224 36 9846, 90 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10225 49 13394, 115 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10226 55 15042.50, 
137.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10227 29 7931.50, 7
2.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ങ്കടാട്ടൽ കയാഷ് ങ്കപയ്വമന്റ് 

തിരുത്തൽ  (004/44-പാർവ്വതി
 എൻ) 

 



10 

 

 

10228 10 2735, 25 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10229 30 8202.50, 7
2.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10230 32 8749.50, 7
7.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10231 32 8752, 80 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10232 32 8747, 75 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

10233 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

വര്ക്്് ദകാഡ് : WC/328550 

14522 43 11758, 105 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

14523 46 12566, 100 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

14524 50 13667.50, 
117.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

14525 33 9020.50, 7
7.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

14526 41 11211, 100 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

14527 52 14215.75, 
123.75 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

14528 48 13113, 105 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

വഡയില്ി അവറ്റൻഡൻസ് തി
രുത്തൽ,  003/89 ശാരിക. എം  

 

 

14529 30 8205, 75 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  വഡയില്ി അവറ്റൻഡൻസ് 

ങ്കടാട്ടൽ വചയ്്തതിൽ തിരു
ത്തൽ.  

16265 43 11760.50, 
107.50 

ഉണ്ട്  ഉണ്ട്   

16266 37 10102, 75 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്   
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16267 42 11485.75, 
103.75 

ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഷാർപ്പണിങ് ചാർജിൽ തി
രുത്തൽ 003/13 അം ിക 

എം.വി  
16260 

 

42 

 

11474.50, 
ഉണ്ട്  
92.50 

 

 
ഉ
ങ്കണ്ടാ
ട്ടൽ 

കയാ
ഷ്
ങ്കപ
യ്വമ
ന്റ് ട 
ട്  

 

ങ്ക ാട്ടൽ വചയ്തതിൽ തിരു
ത്തൽ.  

16261 44 12034, 110 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്   

16262 42 11485.75, 
103.75 

Und ഉണ്ട്   

 

16263 40 10933.75, 
93.75 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

 

വര്ക്്് ദകാഡ് : RC/278833 

26347 34 9289.50, 7
5.50 

ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

26348 27 7376, 59 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ങ്കടാട്ടൽ അവറ്റൻഡൻസ് വവട്ടി
ത്തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

26349 24 6559, 55 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

26350 10 2735, 25 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

26351 22 6012, 50 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

26352 18 4918, 40 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

26353 12 3279, 27 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

 

 

26354 6 1641, 15 ഉണ്ട്  Und  

 

വര്ക്്് ദകാഡ് : IF/354003 
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7655 4 1094, 10 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

16013 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

16014 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

9840 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

9841 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

9842 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

9843 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

 

14059 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

14060 4 1094, 10 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

7651 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

7652 6 1641, 15 ഉണ്ട്  Und ഇല്ല  
7653 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ

ണ്ട്  
ഇല്ല  

7654 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

18815 4 1094, 10 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

16015 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

16027 6 1641, 15 ഉണ്ട്  ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

           

        

            വർക്ക്് ങ്കകാഡ് :FP/307580 

19026 55 15053, 14
8 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

എമൗണ്ട് ഡയൂ acc ടു അവറ്റൻഡ
ൻസ്  

19027 55 15071, 16
6 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  
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19028 58 15866.50, 
148.50 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

(003/67-ൈി ങ്കേവി, 003/07 തമ്പാ
യി )ഇവരുവട ങ്കടാട്ടൽ കയാഷ് 

ങ്കപയ്വമന്റ്, ങ്കടാട്ടൽ അവറ്റൻഡ
ൻസ്, എമൗണ്ട് ഡയൂ acc ടു അവറ്റ
ൻഡൻ, സ്ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ് 

എന്നിവ തിരുത്തിയും ഇവരു
വട അവറ്റൻഡൻസ് ങ്കേഡ് വകാ
ണ്ട് ചുരണ്ടി ആബ്വൈന്റ് മാർ
ക്ക്് വചയ്തും കാണുന്നു 
* രഗ്ാൻഡ് ങ്കടാട്ടൽ അവറ്റൻഡൻ
സ്, രഗ്ാൻഡ് ങ്കടാട്ടൽ ഷാർപ്പണി
ങ് ചാർജിങ്, എമൗണ്ട് ഡയൂ acc 

ടു അവറ്റൻഡൻസ്, രഗ്ാൻഡ് ങ്കടാട്ട
ൽ കയാഷ് ങ്കപയ്വമന്റ് എന്നിവ 

തിരുത്തിഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.  
19029 65 17789.75, 

174.75 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

ങ്കടാട്ടൽ അവറ്റൻഡൻസ്, ങ്കടാട്ടൽ 

കയാഷ് ങ്കപയ്വമന്ദ്, ങ്കടാട്ടൽ ഷാർ
പ്പണിങ്, വഡയില്ി അവറ്റൻഡൻ
സ് എന്നിവയിൽ തിരുത്തൽ കാ
ണുന്നു.  

19030 6 1641, 15 ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

19031 20 5476, 56 ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

19032 16 4385, 49 ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

19033 16 4375, 39 ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

19034 9 2462, 23 ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

ങ്കടാട്ടൽ അവറ്റൻഡൻസ്, ഷാർപ്പ
ണിങ് ചാർജ്, ങ്കടാട്ടൽ കയാഷ് ങ്കപ
യ്വമന്ഡ്, എമൗണ്ട് ഡയൂ acc to 

അവറ്റൻഡൻസ് എന്നിവയിൽ 

തിരുത്തൽ.  

18960 62 16967, 16
5.50 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

18961 55 15071, 16
6 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

* ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, ങ്കടാട്ടൽ 

കയാഷ് ങ്കപയ്വമന്റ് എന്നിവയി
ൽ തിരുത്തൽ (003/21-ൈവിത 

വക വി ). 
18962 59 16134, 14

5 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

18963 49 13410.50, 
131.50 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

ങ്കടാട്ടൽ വഡയില്ി അവറ്റൻഡൻ
സ് തിരുത്തൽ 
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അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

അവ ോശങ്ങള് ലഭയത വിലയിരുത്തല് 

അസപക്ഷിചറ് 15 േിവ ത്തിന ീം  ൌജ

നയമോയി കതോഴില്  ോര്ഡറ് ലഭിക്ല് 

ഇല്ല  സഫോസട്ടോയറക്റ തു  കെലവോ

 ുന്നു. 

അസപക്ഷിചറ് 15 േിവ ത്തിന ീം കതോഴി

ല് ലഭിക്ല്/ കതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം 

ഇല്ല  അമേക്ഷിക്കോറില്ല  

 രറക്ോര് ഗ്പഖയോപിചിട്ടുള്ള മിനിമീം  ൂ

ലി ലഭിക്ല് 

ഉണ്ടറ  ിനി ം കൂല്ി ല്ഭിക്കോറുണ്ട്  

15 േിവ ത്തിന ീം  ൂലി ലഭിക്ല്/ 

സവ ിക്ുന്ന േിവ ങ്ങളറക്റ പിഴ  

ഇല്ല  രറക്ോര് ഫണ്ടറ് വ യിരു

തോത്തതറ  ോരണീം 

ഗ്പവൃത്തി ള്  കണ്ടത്തുവോനുള്ള അ

വ ോശീം 

ഉണ്ടറ ത ോഴിൽ കതണ്ടത്തി തകോടു
ക്കോറുണ്ട്  

5  ിസലോമ റ്ര് ഉള്ളില് സജോലി/യോഗ്തോ

 ൂലി 

ഉണ്ട്  5 കിമല്ോ  ീറ്റർ നു ഉള്ളിൽ  ോ
മര   മ ോല്ി തെയ്യോറുള്ളു.  

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലകത്ത ആവശയമോയ  അ

ടിസ്ഥോന  ൌ രയങ്ങള്-ഫസ്റ്ററ എയ്ടറ,തണ

ല്, ുടികവള്ളീം 

ഉണ്ടറ ഇവ േഞ്ചോയത്തിൽനിന്നും ല്
ഭിക്കോറുണ്ട്.  

* എമൗണ്ട് ഡയൂ acc ടു അവറ്റൻഡ
ൻസ് തിരുത്തൽ (004/45-ഷീ   

വക ) 

18964 6 1641, 15 ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

ഇല്ല  

20847 65 17784.50, 
169.50 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

20848 62 16979.75, 
177.75 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

* ങ്കടാട്ടൽ ഷാർപ്പണിങ് ചാർജിൽ
 തിരുത്തൽ.  

20849 61 16694, 16
3 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

* ങ്കടാട്ടൽ അവറ്റന്വടൻസ് തിരു
ത്തൽ  

(004/46-ജാനകി എൻ  വി ) 

* ങ്കടാട്ടൽ കയാഷ് ങ്കപയ്വമന്റ് തി
രുത്തൽ  

23336 24 5574, 70 ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

23337 15 4104.50, 3
9.50 

ഉ
ണ്ട്  

Und  

23338 8 2187, 19 ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  

 

23335 60 16406.75, 
146.75 

ഉ
ണ്ട്  

ഉ
ണ്ട്  
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 മയ ബന്ധിതമോയി പരോതി പരിഹോ

രീം 

ഉണ്ട്  പരോതികപ്ട്ടിട്ടില്ല. 

െി ില് ോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ ല്ഭിച്ചിട്ടുണ്ട്  
സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തുവോൻ അവ

 ോശീം  

ഉണ്ടറ ഇ ുവതര നടത്തിയില്ില്ല.  

 

1. കതോഴിലറ് ോരറഡുമോയി്ബന്ധകപ്ട്ടവ; 

 കതോഴില്കോരറഡറ് ഒരു ആധി ോരി  സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ 

ണ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള് 2 ഗ്പ ോരീം കതോഴില്  ോരറഡിനറ അ

സപക്ഷ നല്കു ന്ന  ുടുീംബങ്ങളറക്റ 15 േിവ ത്തിന ീം തി ചുീം ക ൌജനയമോയി 

കതോഴില്കോരറഡറ് ലഭയമോക്ണകമന്നറ അനുശോ ിക്ുന്നു.  ൂടോകത  ൃതയമോയ ഇട

സവള ളില്  ോരറഡറ് ക ൌജനയമോയി പുതുക്ി നല്സ ണ്ടതുമോണറ. കതോഴിലുറ

പ്റ നിയമഗ്പ ോരീം കതോഴില്  ോര്ഡറ് സ വശീം കവക്ോനുള്ള അധി ോരീം ഉടമ

 ളറക്റ മോഗ്തമോണറ, നിർവഹണ ഏജനറ ിസയോ സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സ 

വശീം കവക്ുവോൻ പോടുള്ളതല്ല. 

2. ത ാഴിലഅ്ദപക്ഷ് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴില്കോരറഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ  ോയി  കതോഴില് കെയ്യോൻ തയ്യോറുള്ള  ഏകതോ

രു  ുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തി  വരറഷ്വുീം 100 േിവ കത്ത അവിേഗ്ധ 

 ോയി  കതോഴിലിനറ അവ ോശമുണ്ടറ, കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടറ  അസപക്ഷ നല്കി

യോല് സ പ്റ്ു രശ തറ നല്കു  യുീം 15 േിവ ത്തിന ീം കതോഴില്  ലഭയമോക്ണ

കമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു. 

3. ത ാഴില്്അനുവേിച്ച ്് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പ ോരീം കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു  ഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ 

ത്തിന ീം കതോഴില് ലഭയമോക്നകമന്നുണ്ടറ.  വോരറഡികല കതോഴിലോളി ൾക്ക്  

കതോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്അസപക്ഷ  മരറപ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 

േിവ ത്തിന ീം കതോഴില് അനുവേികക്ണ്ടതുണ്ടറ.  

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ ്ദവ നം; 

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു  ഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിന ീം കതോഴില് ലഭയമോക്ോ

ത്തപക്ഷീം കതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം ലഭിക്ോൻ അവ ോശമുണ്ടറ.   കതോഴില് ആ

വശയകപ്ട്ട ത യ്യതി മുതല് ആേയകത്ത 30 േിവ ീം  ൂലിയുകട 25% ( 271  ൂലി ഗ്പ

 ോരീം 67 രൂപ 75 സപ ) തു യുീം തുടരറന്നറ 100 േിവ  കതോഴില്  പൂരറത്തിയോ

 ുന്നതറ വകരയുള്ള േിവ ങ്ങളില്  ൂലിയുകട 50%( 271 ൂലി ഗ്പ ോരീം 135 രൂപ

 5 സപ )  തു യുീം കതോഴിലോളി ളറക്റ ലഭിക്ണീം. 

5. തഷ്ല്്്്ഓഫ്്ദഗ്പാജക്റ്്്്് ംബന്ധിച്്ച; 
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വോരറഡില് ആവശയമോയ വി  ന ഗ്പവൃത്തി ള്  കണ്ടത്തുന്നതിനറ കതോഴി

ലോളി ളറക്റ അവ ോശീം ഉണ്ടറ. അയലറക്ൂട്ടതല െരറചയിലൂകട  കണ്ടത്തുന്ന ഗ്പ

വൃത്തി ള് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ  ോരീം സനടു യുീം കതോഴിലുറപ്ില് അനുവ

േന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോകനനറ ില് നിരവഹണ ഏജനറ ി ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി 

ള് മുനറഗണനോ ഗ് മത്തില് തെൽഫ്  ഓഫറ സഗ്പോജ ററ്ില് ഉളറകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ

.  

6. യാഗ് ാ്തെലവ്് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലോളി ളറക്റ തോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5  ിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവില് കതോ

ഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവ ോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്തു  കതോഴില് 

കെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവു യോകണങ്കില് യോതോ ബത്തയോയി  ൂലിയുകട

 10% തു  നിലവികല  ൂലി ഗ്പ ോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളി

ല് ലഭയമോക്ണീം.  ഓസരോ വോരറഡിലുീം  കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തി ള് പൂ

രറത്ത  രിച സശഷ്ീം മോഗ്തസമ വോരറഡിനറ പുറത്തു കതോഴിലോളി ളറക്റ ഗ്പവൃ

ത്തി അനുവേിക്ോൻ പോടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലതത്ത്ത ൌകരയങ്ങള്് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ക ൌ രയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂ

ഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്, വിഗ്ശമ  മയകത്ത തണല്  ൌ രയീം, ുടികവള്ളീം, അ

പ ട  ോധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തി ളില് ഏരറകപ്ടുസമ്പോള്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗി 

ള്    എന്നിവ സതോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പ ോരീം നിരവഹണ ഏജനറ ി വഴി കതോഴിലോ

ളി ളറക്റ  ൌജനയമോയി ലഭയമോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

8. ദവ നം്ലഭയമാക്ുന്ന ്് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്പ ോരീം മസ്റ്റര് സറോളറ  ോലോവധി  

ഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിന ീം കതോഴിലോളി ളുകട എകക്ൌണ്ടില്  ൂലി ലഭിക്ു

വോൻ അവ ോശമുണ്ടറ. 

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏകതങ്കിലുീം  ോരയത്തില് പരോതിയുണ്ടോ ുന്ന

 പക്ഷീം ആയതറ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോതികപ്ടോവുന്നതോണറ, ഗ്പസ്തു ത 

പരോതി ള്  വ  രിചു  പരോതിക്ോരനറ സ പ്റ്ു ര  റ്റ് നല്കു  യുീം  പരമോവ

ധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിചു പരോതിക്ോരനറ മറുപടി നലറസ ണ്ട

തോണറ.  പരോതി ള് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള സടോള് ഗ്ഫ  നമ്പര് കപോതുജനങ്ങ

ളറക്റ  ോണോവുന്ന ര തിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് ഗ്പേരറശിപ്ികക്ണ്ടതു

ണ്ടറ .  

10. ദ ാഷ്യല്്ഓഡിറ്്്്നടത്തുന്ന ്് ംബന്ധിച്്ച; 
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കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല ക ക്ഷൻ 17(2) ഗ്പ ോരീം  കതോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടു

ത്ത ഗ്പവൃത്തി ള് ഓസരോ 6 മോ   ോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടസത്ത

ണ്ടതുണ്ടറ. ഏകറ്ടുത്തു കെയ്ത ഗ്പവൃത്തി ളുകട  മ്പത്ത  വുീം, ഗുണനിലവോര

ങ്ങള്  ീംബന്ധിചതുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധതി നിരവഹണവുമോയി ബന്ധകപ്

ട്ട   ോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതില് പങ്കോളി ളോവുന്നതിനു 

കതോഴിലോളി ളറക്ുീം ഓസരോ പൌരനുീം അവ ോശമുണ്ടറ. 

11. െികിലസാ് ഹായം് ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ സജോലിക്ികട കതോഴിലോളി ളറക്റ ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള അ

പ ടീം  ീംഭവിചു സപോവു യോകണങ്കില് കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂ

ള് 2(5)ഗ്പ ോരവുീം അദ്ധയോയീം 9 കല പരോമരറശങ്ങളുകട അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െി

 ില്സോകെലവു ളുകട സരഖ ള്  മരറപ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ഗ്പസ്തു ത തു  മുഴുവ

നുീം നിരവഹണ ഏജനറ ി വഴി കതോഴിലോളി ളറക്റ് അനുവേിചു ക ോടുസക്ണ്ട

തോണറ. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമീം കഷ്ഡയൂള് 22 ഗ്പ ോരീം ഒരു പദ്ധതി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു 

മുമ്പറ പദ്ധതികയ  ുറിചുള്ള മുഴുവൻ  ോരയങ്ങളുീം അതോയതറ് അനുവേിച ഗ്പ

വൃത്തി േിനങ്ങള്,  ഓസരോ കതോഴിലോളിയുീം കെസയ്യണ്ട അളവു ള്,  ഗുണനില

വോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുള്ള  ോസങ്കതി  അറിവു ള് എന്നിവ    ൃതയമോ

യി കതോഴിലോളി കളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്കളയുീം  സബോധയകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ.

 അതിനോയി ബന്ധകപ്ട്ട നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥകെയുീം വോരറഡറ് കമമ്പര്, ോ

സങ്കതി  വിേഗ്ദര് എന്നിവരുകട  ോന്നിധയത്തില് ഏകതനറ ിലുീം കപോതു ഇടങ്ങ

ളിസലോ,കതോഴിലിടത്തുവസചോ മ റ്ിീംഗറ വിളിചു സെരറക്ു യുീം  ോരയങ്ങള് വിശ

േ  രിക്ു യുീം പകങ്കടുത്തവരുകട വിവരങ്ങള് സ റ്റ ഡയറിയികല സഗ്പോജ

 ററ്റ മ റ്ിീംഗറ സപജില് സരഖകപ്ടുത്തു യുീം  കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

13.വിജിലന് ്് ആന്ഡ്് ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓസരോ വോരറഡികലയുീം ഗ്പവൃത്തി ള് ഗുണ രമോയ ര തിയില് നടക്ുന്നു

കണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുീം കമചകപ്ടുത്തുന്നതിനറ ആവശയമോയ നിരറസേ

ശങ്ങള് കതോഴിലോളി ളറക്ുീം നിരവഹണ ഏജനറ ിക്ുീം നല്കു ന്നതിനുമോയി വോ

രറഡികല കപോതുഗ്പവര്ത്ത കര ഉളറകപ്ടുത്തി ഒരു വിജിലനറ റ് ആനറഡറ് സമോണി

ട്ടറിീംഗറ  മ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത   വരറഷ്വുീം ഉണ്ടോസക്ണ്ടതോണറ. വോരറഡില് 

പട്ടി  ജോതി പട്ടി  വരറഗ വിഭോഗത്തികല  ന്നദ്ധഗ്പവരറത്ത ര് ഉകണ്ടങ്കില്നി

ര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു ത  മ്മറ്ിയില് അീംഗങ്ങള് ആസക്ണ്ടതോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃ

ത്തിയുീം  ന്ദരറശിചു  വിലയിരുത്തി സ റ്റ് ഡയറിയികല വിജിലനറ റ് ആനറഡറ്

 സമോണിട്ടറിീംഗറ  മ്മറ്ി റിസപ്ോരറട്ടില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടതോണറ. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് ഏകതോരോളറക്ുീം  ന്ദരറശിക്ോവുന്നതുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉളറപ്കട പരിസശോധിക്വുന്നതുമോണറ.ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള

  ന്ദരറശ രുകട അഭിഗ്പോയങ്ങള് സ റ്റ് ഡയറിയികല  ന്ദരറശ  ുറിപ്ില് 
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സരഖകപ്ടുത്തോനുീം അവ ോശമുണ്ടറ. അതുക ോണ്ടറ തകന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥ

ലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിരറബന്ധമോയുീം  ൂക്ഷിക്ണീം. 

15.ദറാസ്ഗാര് േിവ ് . 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട അവ ോശങ്ങള്  ടമ ള് എന്നിവയില് കതോ

ഴിലോളി ളറക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്നതിനുീം കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്

ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള് െരറച കെയ്യുന്നതിനുീം സവണ്ടി വരറഷ്ത്തില്  ഒരുേിവ ീം നിരവഹ

ണ ഏജനറ ി കതോഴിലോളി ളറക്റ ക്ലോ റ്  ീംഘടിപ്ികക്ണ്ടതോണറ. 

16. ിറ്ി ണ്ഇന്ഫര്ദമഷ്ന്ദബാര്ഡ്്. 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനോയി  കതോഴിലുറ

പ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന കപോതു ഗ്പവൃത്തി ള് ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ് 

ഗ്പോസേശി  ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങ റ് അടങ്ങിയ സബോരറഡറ് ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില് കപോതുജനങ്ങളറക്റ  ോണോവുന്ന ര തിയിലറ നിരറബന്ധമോയുീം 

സ്ഥോപിക്ണീം. 

 

 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തി ളുകട ഫയലു ളില് ഉ

ണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനകപ്ട്ട 22 സരഖ കള  ുറിചറ വോരറഷ്ി  മോസ്റ്റരറ  രറക്ു

ലറില്  ൃതയമോയ നിരറസേശങ്ങള് നല്കു ന്നുണ്ടറ.  

1.കവര് ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറകറ  വ

ര് സപജില് ഉളറകക്ോള്ളിക്ന്നകമന്നുീം അതിനോയി ഗ്പസതയ  മോതൃ യുീം  മോ

സ്റ്റര്  രറക്ുലറില് നിരറസേശിക്ുന്നുണ്ടറ.  

2.തെക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉളറകക്ോള്ളിചിട്ടുള്ള സരഖ ളുകട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം സരഖകപ്

ടുത്തിയ കെക്റ് ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ, അതിനോയി ഗ്പസതയ 

 മോതൃ യുീം  മോസ്റ്റര്  രറക്ുലറില് നിരറസേശിക്ുന്നുണ്ടറ.   

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തി ള് ആക്ഷൻ ലോനില് ഉളറകപ്ട്ടതുീം കഷ്ല്്റ് ഓഫറ 

സഗ്പോജ ററ്ില്മുനറഗണനോ ഗ് മത്തില് ഉള്ളതുമോയിരിക്ണ കമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു

ത ഗ്പവൃത്തി കഷ്ല്്റ് ഓഫറ സഗ്പോജ ററ്ില് ഉളറകപ്ടുന്ന  

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   
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 ോധോരണക്ോരോയ ഏകതോരോളറക്ുീം മനസ്സിലോ ുന്ന ര തിയില് ഗ്പോസേശി

  ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടികമറ്റ് ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം ലഭയമോസക്

ണ്ടതുണ്ടറ. 

5. ാദേ ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസതയ ീം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ്  ോസങ്കതി  വി

േഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന  മ്മറ്ി പരിസശോധിചറ അീംഗ  ോരീം ലഭിചോല് മോഗ്തസമ ഗ്പ

വൃത്തിക്റ അനുമതി നല്കോവൂ, ആയതിനറകറ സ ോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്

ണ്ടതുണ്ടറ. 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസതയ ീം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശോധിചറ ഗ്പ

സ്തു ത ഗ്പവൃത്തി ളറക്റ ഭരണ മിതിയുകട അീംഗ  ോരീം ലഭിചോല് മോഗ്തസമ

 ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമതി നല്കോവൂ, ആയതിനറകറ സ ോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷി

സക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

7.കണവര്ജന് ്് വിവരങ്ങള്- 

 രറക്ോരിനറകറ ഏകതനറ ിലുീം വ ുപ്ു ളുകട(വനീം വ ുപ്റ, ൃഷ്ി വ ുപ്റ

,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വ ുപ്റ് പദ്ധതി ള് കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിസയോകടോപ്ീം  ീം

സയോജിചറ നടപ്ോക്ു യോകണങ്കില് ആയതിനറകറ സരഖ ള് ഫയലില്  ൂ

ക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു ക ോണ്ടറ  വയക്തിഗതമോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മരറപ്ിക്ുന്നതിനു മോസ്റ്റര്  രറക്ുലറില് ഗ്പസതയ  മോതൃ യിലുള്ള അ

സപക്ഷോ സഫോറീം കതോഴിലോളി ളറക്റ ലഭയമോക്ോൻ നിരറസേശിക്ുന്നുണ്ടറ. ഇതറ

 ഗ്പ ോരീം  ുറഞ്ഞതറ 14 േിവ ീം തുടരറചയോയി സജോലി കെയ്യുന്നതിനറ അസപ

ക്ഷ നലറസ ണ്ടതുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള  ോലയളവികല  ത യ്യതി ളറ  ഉ

ളറപ്കട ഇതില്  സരഖകപ്ടുത്തി നല്കു  യോണറ സവണ്ടതറ .  

9.വര്ക്്് അദലാദക്ഷ്ന് 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ആവശയകപ്ട്ട ത യ്യതി ളില് തകന്ന കതോഴി

ലോളി കള മുനറഗണനോ ഗ് മത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തി ളില് ഉളറകപ്ടുത്തു 

യുീം മസ്റ്റര് സറോളറ തയ്യോറോക്ുന്നതിനുള്ള നടപടി ളറക്റ ശുപോരറശ കെയ്യു 

യുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് ഉളറകപ്ട്ടവരറക്റ ഈ ലിസ്റ്റിനറകറ അടി

സ്ഥോനത്തില് മുനറ ൂട്ടി വിവരങ്ങള് നല്കു  യുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റര് ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുീം നിരറസേശിചവരുകട  സപ

രറ വിവരങ്ങള് ഉളറകപ്ടുത്തി സലോക്റ് സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ിൽ  നിന്നുമോണറ  
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സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റരറസറോള് സ ോപ്ി പഞ്ചോയത്തി

ല് എത്തിക്ുന്നതറ.  പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിരവഹണ ഉസേയോഗസ്ഥൻ  ോ

ക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം െുമതലകപ്ടുത്തിയ സമറ്റ

 മോരറക്റ മസ്റ്റര് സറോള് സ മോറോവുന്നതോണറ. മസ്റ്റര് സറോളറ ഗ്പ ോരീം അനുവേി

ച ത യ്യതി ളില് മോഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് ഏര്കപ്ട്ടറ  അതോതറ േിവ

 കത്ത ഒപ്ു ള് ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം സപരിനു സനകരയുള്ള  ള

ങ്ങളില് സരഖകപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം പണി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മു

മ്പുീം പണി പൂരറത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ ഒപ്ു ള് നിരറബന്ധമോയുീം കതോ

ഴിലോളി ള് സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജോലിയില്ഹോജരോവോത്തവരുകട  

ളങ്ങള്സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  മയീം  ഴിഞ്ഞ ഉടകന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനക ോണ്ടറ അവധി സരഖകപ്ടുത്തു യുീം കെയ്യണീം.  ആഴ്ചോവ ോനീം ഓ

സരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഹോജര് ഗ്പ ോരമുള്ള തു  ള് സരഖകപ്ടുത്തി 

അവകര സബോധയകപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളികല  അവ ോനകത്ത  ളത്തില് ഒപ്റ

 വോങ്ങികക്ണ്ടോതോണറ. തുടരറന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തി നിരവഹണ

 ഉസേയോഗസ്ഥരറക്റ 2 േിവ ത്തിന ീം സ മോസറണ്ടോതോണറ.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല

ത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്ോൻ െുമതലയുള്ളതറ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റര് സറോളറ പ

ണത്തിനു തുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അതുക ോണ്ടുതകന്ന അതില് ഏകതങ്കി

ലുീം തരത്തിലുള്ള കവട്ടിത്തിരുത്തലു ള് പോടില്ലോത്തതോണറ. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്്്- 

കതോഴിലുറപ്ില് ഉളറകപ്ടുത്തി കെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ആരീംഭിക്ു

ന്നതിനു മുമ്പറ തകന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തി ളുകട ഗ്പോഥമി  അ

ളവു ള്  ോസങ്കതി  വിേഗ്ധര് കമഷ്ര്കമനറററ ബുക്ില് സരഖകപ്ടുത്തണീം, 

തുടരറന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുകട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്  ോലോവധിയുീം പൂരറത്തിയോ ു

ന്ന മുറയറക്റ കെയ്ത ഗ്പവൃത്തി ളുകട അളവു ള് സരഖകപ്ടുത്തി അതറ ഗ്പ ോ

രമുള്ള  ൂലി ലഭയമോക്ുന്നതിനുള്ള തുടര്നടപടിക്റ  മരറപ്ിസക്ണ്ടതോണറ 

,സരഖകപ്ടുത്തുന്ന ഓസരോ അളവു ളുീം  ോസങ്കതി  വിഭോഗത്തികല തകന്ന 

ഉയരറന്ന തസ്തി യിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തു യുീം അതറ ഗ്പ

 ോരീം തയ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലു ള് പഞ്ചോയത്തറ ക ഗ് ട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നി

വരുകട െുമതലയുള്ളവര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തു യുീം കെസയ്യണ്ടതോണറ. 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം 

കതോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തി ളറക്റ ആവശയമോയ  ോ

ധന  ോമഗ്ഗി ള് വോങ്ങുന്നതുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ത രുമോനങ്ങള് എടുക്ുന്ന

തിനു പഞ്ചോയത്തറ തലത്തില് കമറ്ിരിയല് സഗ്പോ യൂരറകമനററ്റ്  മ്മറ്ി രൂപ  

രിസക്ണ്ടതുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള് ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തി ളറക്റ ഗ്പസ്തു

ത  മ്മറ്ി നല്കു ന്ന അനുമതിയുകട സ ോപ്ി അതോതറ ഫയലു ളില്  ൂക്ഷി

സക്ണ്ടതോണറ.   ിറ്ി ണ് ഇനറഫരറസമഷ്ൻ സബോരറഡറ് വോങ്ങുതിനുള്ള ത രു

മോനങ്ങളുകട സ ോപ്ി  ഉളറപ്കട  ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാ്ക്രാര് , മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 
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കതോഴിലുറപ്റ് പദ്ധതി ഗ്പ ോരീം   വ ോരയ വയക്തി ളുകട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏകറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തി ള് കെയ്യു യോകണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമ ളുമ ളറക്റ് 

പോട്ടത്തു  നല്കിസയോ /കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ു ള്ക്റ ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹിതീം ന

ല് ിസയോ / ൌജനയമോസയോ   ൃതയമോയ  ോലയളവിസലക്റ അവര് സ്ഥലീം വി

ട്ടുനല്കു ീം എന്നതിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിചോല് മോഗ്തകമ ഗ്പസ്തു ത പറമ്പില് 

കതോഴിലുറപ്ിലൂകടയുള്ള ഗ്പവൃത്തി ള് അനുവേിക്ോൻ പോടുള്ളൂ. കജ എ

ല് ജി ഗ്ഗൂപ്ു ളറക്റ  ൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉളറപ്കട ഏകറ്ടുക്ുസമ്പോള് ഗ്പസ്തു ത സര

ഖ ള് നിരറബന്ധമോണറ.  

 വ ോരയ വയക്തി ളുകടസയോ കപോതുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധതി നടപ്ോക്ുസമ്പോ

ള്  ആസ്തി ളുകട േ രറഘ  ോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരുതുന്നതിനോയി ബന്ധ

കപ്ട്ടവരുകട   മ്മത പഗ്തീം, നി ുതി ര   തു ള് എന്നിവ ഫയലില്  ൂ

ക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള് ഗ്പ ോരവുീം പണി പൂരറത്തിയോ ുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പസ്തു ത മ

സ്റ്റര് സറോളില് പണി കെയ്ത ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഗ്പവൃത്തി േിവ 

ങ്ങളറക്റ  അനു ൃതമോയ സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. അതു

സപോകല തകന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗി ള് ഉപസയോഗിക്ു യോകണങ്കില് അതി

നറകറ ബില് ഗ്പ ോരമുള്ള തു യറക്ുീം സവജറ് ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോക്ി ഗ്പസ്തു ത സവജറ് 

ലിസ്റ്റിനറകറ സ ോപ്ി അതോതറ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

15.ഫണ്ട്് ഗ്ടാന് ര് ഓര്ഡര്.  

തയ്യോറോക്ിയ സവജറ് ലിസ്റ്ററ ഗ്പ ോരീം കതോഴിലോളി ള്ക്ുീം, സമറ് രിയല് കവ

ണ്ടരറമോര്ക്ുീം അവരുകട ബോങ്കറ  അക്ൌണ്ടറ് ളിസലക്റ പണീം അനുവേിചോ

ല് അതിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓരറഡര് സ ോപ്ി അതോതറ ഗ്പവൃ

ത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

കതോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി നട

ന്നുക ോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ സഫോസട്ടോ 

ള് നിരറബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ു യുീം ഫയലില് സ ോപ്ി ള് കവ

ക്ു യുീം സവണീം. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര തിയില് പൂരറത്ത  രിക്ുന്ന മുറയറക്റ മു

ഴുവൻ കെലവു ളുീം സരഖകപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂരറത്ത  രിചു എന്നറ  അ

നറഗ  രിചുക ോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ്തീം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുകട ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ.  

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 
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കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി ളറക്റ ഏകതങ്കിലുീം  ോധന ഘട ങ്ങള് വിലയറക്റ

 വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ു യോകണങ്കില് ആയതിനറകറ വൌചറു ള് ബില്ലു 

ള് എന്നിവ അീംഗ  രിചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

19.മസ്റ്റര്ദറാള് മൂതമന്റ്്് സ്ലിപ്പ്്. 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോ ുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച ത യ്യതി, 

അവ ോനിച ത യ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് തിരിക 

 ലഭിച ത യ്യതി,ഡോറ് എനറഗ്ടി കെയ്ത ത യ്യതി, ക ഗ് ട്ടറി ,ഗ്പ ിഡനറററ് എന്നി

വര് അീംഗ  രിചറ  ൂലിക്റ അനുമതി നല്കിയ ത യ്യതി എന്നിവ ഒപ്ു ള്  

ഹിതീം സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണിതറ.  കതോഴിലോളി

 ളറക്റ യഥോ മയീം  ൂലി ലഭയമോക്ുന്നതില് വ ഴ്ച വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കില് എവി

കട കവചോകണന്നറ മന ിലോ ുന്നതിനു  ോധിക്ുന്ന ര തിയിലോണറ  ഈ സര

ഖയികല വിവരങ്ങള് ഗ് മ  രിചിട്ടുള്ളതറ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആലിസക്ഷ്ൻ ഉപസയോഗിചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖകപ്ടുത്തികക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോ ള് ഓസരോ ഗ്പവൃ

ത്തിക്ുീം ആവശയമോണറ്, ഇതിനറകറ സ ോപ്ി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്്്് ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തി ള് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുകണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി

യുകട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള് ഉളറകക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സ ോപ്ി എടുത്തു 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  രറക്ുലര് ഗ്പ ോരീം  ഉള്ള 22 സരഖ ളില്  ീംസ്ഥോന  രറക്ോര് നി

രറസേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധതിയുകട  ുതോരയ

ത,കതോഴിലോളി ളുകട അവ ോശങ്ങള്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, പദ്ധതി ആ

രീംഭ മ റ്ിീംഗറ, കതോഴിലിടങ്ങളികല അപ ടങ്ങള്  ീംബന്ധിച വിവരങ്ങള് ,

വിജിലനറ റ് ആനറഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ  മ്മറ്ി റിസപ്ോരറട്ടറ്,  ന്ദരറശ   ുറിപ്ു 

ള് തുടങ്ങിയവ സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുീം കതോഴിലിടങ്ങളികല അടിസ്ഥോന 

ക ൌ രയങ്ങള് , ിറ്ി ണ് ഇനറഫരറസമഷ്ൻ സബോരറഡറ്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധി ോരി  സരഖ

 ൂടിയോണറ സ റ്റ ഡയറി. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

കതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്  ൂക്ഷിക്ുന്നതിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററു ള് പ

ഞ്ചോയത്തു ളില് ഉണ്ടോവണകമന്നു നിരറസേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില്്കാര്ഡ്്്രജിസ്റ്റര്്. 
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കതോഴില്  ോരറഡിനുള്ള അസപക്ഷ, ോരറഡറ് അനുവേിച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിതറ, ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം

 സരഖകപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ്രജിസ്റ്റര്്. 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭ ള് ,സയോഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവ സരഖ

കപ്ടുത്തുന്നതിനറ വോരറഡറ് തലത്തില് ഗ്പസതയ  ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിസക്

ണ്ടതോണറ. 

3. ത ാഴില്്അദപക്ഷാ്രജിസ്റ്റര്് 

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷ ളുകട വിവരങ്ങളുീം അതുഗ്പ

 ോരീം അവരറക്റ കതോഴില്അനുവേിചതിനറകറ വിവരങ്ങളുീം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററി

ല്സരഖകപ്ടുത്തി കവസക്ണ്ടതോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി്രജിസ്റ്റര്്. 

കതോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തി ളുകട വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

5. ആസ്തി്രജിസ്റ്റര്് 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിലൂകട  ൃഷ്റട്ടിചിട്ടുള്ള ആസ്തി ള്  ീംബന്ധിച വിവര

ങ്ങള്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുകട  വഭോവീം,നിലനിരറത്തുന്ന  ോലയളവറ തുടങ്ങിയവ  

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

6. പരാ ി്രജിസ്റ്റര്്. 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏതു പരോതിയുീം വോക്ോസലോ,സരഖോ

മൂലസമോ ലഭിക്ു യോകണങ്കില് നിർവഹണ ഏജനറ ി പരോതി രജിസ്റ്ററില് സര

ഖകപ്ടുത്തു യുീം നിരറബന്ധമോയുീം സ പ്റ്ു ര  തറ പരോതിക്ോരനറ നല്കു  

യുീം സവണീം .  പരോതിയുകട തുടര്നടപടി ളുീം  ൃതയമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖ

കപ്ടുകതണ്ടറതോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തി  വരറഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ കെയ്തു തെ
രകട്ടറി   ോക്ഷയകപ്ടുത്തു യുീം തുടര്  ോലയളവിസലക്റ അീംഗ  രിക്ു യുീം

 സവണ്ടതോണറ. 

7. തമറ്ീരിയല്്രജിസ്റ്റര്്. 

കതോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തി ളുകട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗി ളുകട വോങ്ങല് ത രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിരിപ്റ,കെലവു ള് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച വിവരങ്ങള് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടു

സത്തണ്ടതോണറ. 

നിര്ദേശങ്ങള്. 
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• കതോഴിലുറപ്റ് പദ്ധതിയുകട്  ുതോരയത് ഉറപ്ു് വരുത്തുന്നതിനറ് ഗ്പവൃത്തി്

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു് മുമ്പറ് പദ്ധതി് വിവരങ്ങള്് അടങ്ങിയ് ഗ്പോസേശി ്

ഭോഷ്യിലുള്ള്  ിറ്ി ണ്് ഇനറഫര്സമഷ്ൻ് സബോരറഡറ്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലത്തറ്

സ്ഥോപിസക്ണ്ടതോണറ. 

• ഗ്പോസേശി ്ഭോഷ്യിലുള്ള്എസ്റ്റിസമറ്റ്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളില്്ലഭയമോക്ണീം. 

• മോസ്റ്റര് രറക്ുലര്് ഗ്പ ോരീം് നിരറസേശിക്ുന്ന് സരഖ ള്് ഫയലില്്

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

• രജിസ്റ്ററു ള്്  ോലോനു ൃതമോയി് വിവരങ്ങള്് സരഖകപ്ടുത്തി്

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

• മോസ്റ്റര്് രറക്ുലര്്ഗ്പ ോരമുള്ള്കതോഴില്്അസപക്ഷോ്സഫോറീം്ക ൌജനയമോയി്

കതോഴിലോളി ളറക്റ്ലഭയമോക്ണീം. 

• ്ആനറഡറ്് സമോണിട്ടറിീംഗറ്  മ്മറ്ി് ഇടകപടലു ള്് ഗ്പവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളില്്

ഉണ്ടോസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലുപ്ില്് ഏകറ്ടുക്ുന്ന് ഗ്പവൃത്തി ളുകട് ് ആസ്തി ൾ ് ദദദദദദദദ്

നിലനിലറപ്ിനറ് ്ആവശയമോയ് ോസങ്കതി ്നിരറസേശങ്ങള്്കതോഴിലോളി ളറക്റ്

ഓവരറ  യരറമോര്് നലറസ ണ്ടതുീം് പോലിക്ുന്നുകണ്ടന്നറ് ് ഉറപ്ു്

വരുകത്തണ്ടതുമോണറ. 

• മസ്റ്റര്് സറോളില്് ഗ്പസ്തു ത് ഗ്പവൃത്തിയുകട് അളവു ള്് സരഖകപ്ടുത്തുന്ന്

എീം.ബുക്ിനറകറ്നമ്പര്്സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതോണറ. 

• മസ്റ്റര്് സറോളിലുീം് മറ്ു് കതോഴിലുറപ്റ് അനുബന്ധ് സരഖ ളിലുീം്്

 ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന് ഉസേയോഗസ്ഥര്് ത യ്യതി്  ൂടി് സരഖകപ്ടുത്തുവോൻ്

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലിടങ്ങളില്് ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്്  ീംവിധോനങ്ങള്് ് തണല്്

 ൌ രയീം, ുരക്ഷോ് ഉപ രണങ്ങള്് എന്നിവ് ഉറപ്ു് വരുത്തോൻ് നിരവഹണ്്

ഏജനറ ി്ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്ില്് ഓസരോ് ഗ്പവൃത്തിയുീം് കെയ്ത് സ്ഥലവുീം് അളവു ളുീം്

സരഖകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ.് 

• പദ്ധതി്ആരീംഭ്മ റ്ിീംഗറ് ൃതയമോയി്നടസത്തണ്ടതോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ കതോഴിലിടങ്ങളില്് മയ ൃതയത്പോലിക്ു . 

➢ സഗ്പോജ ററ്റ്് മ റ്ിീംഗറ,് കതോഴിലുറപ്റ് ഗ്ഗോമ ഭ ള്,സ ോഷ്യല്് ഓഡിറ്റ്് ഗ്ഗോമ ഭ ള്്

എന്നിവയില്്പകങ്കടുക്ു . 

➢ ഏലറപ്ിക്ുന്ന്സജോലി ള്് ൃതയതസയോകട്പൂരറത്ത  രിക്ു . 

➢ േിവ വുീം് കതോഴില്് ആരീംഭിക്ുന്നതിനു് മുമ്പുീം് പണിപൂരറത്തിയോയസശഷ്വുീം്

മസ്റ്റര്സറോളില്്്ഒപ്ു ള്്സരഖകപ്ടുത്തു ,തുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗ്ഗാമ ഭയില് അവ രിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് 

കരട് റിദപ്പാര്് ിദേലുള്ള െര്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ  ാ

തഴപ്പറയുന്ന  ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

1)ത ൊഴിൽ കൊർഡ് സൗജന്യ മൊക്കൊൻ  ീരുമൊന്ിച്ചു.  

2)ഫ്രണ്ട ്ഓരീസിൽ മൊഫ് മമ ത ൊഴിലിന്ുള്ള അമേക്ഷ സവീകരിക്കുകയുള്ളൂ.  

3) ണൽ സൗകരയത്തിന്ൊയി ഷീറ്്റ, കുടിതെള്ളത്തിന്ൊയി േൊഫ് ം എന്നിെ 

ന്ൽകൊൻ  ീരുമൊന്മൊയി.  

4)കൊലൊെധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ മൊറ്റി ന്ൽകൊൻ  ീരുമൊന്മൊയി.  

5)മ ൊസ് ഗർ ദിെസ് ന്ടത്തൊൻ  ീരുമൊന്മൊയി.  

6)സിറ്റിസൺ ഇൻരർമമഷൻ മ ൊർഡ്  ഫ്േെൃത്തി ന്ടക്കുന്ന ആ ദയ ഘട്ടത്തിൽ 

 തന്ന തെക്കൊൻ  ീരുമൊന്മൊയി.  

7)സുരക്ഷ സൊമഫ്ഗികൾ ആെശ്യൊന്ുസരണം ലഭ്യമൊക്കൊൻ  ീരുമൊന്മൊയി. 


