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 ആമുഖും 

 2005  പ്തീംബര് 5 നറ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമും

 അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധതി ഭോരതത്തികല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയിൽ നടപ്ിലോക്കി വരുന്നതറ.ഗ്ഗോമ ണ 

സമഘലയികല െുടുീംബങ്ങളറക്കറ 100  േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ െോയിെ കതോഴിൽ 

ഉറപ്ു നല്കു െയുീം,  അതിലൂകട ഗ്ഗോമ ണ ജനതയുകട ഉന്നമനീം,  േോരിഗ്േയ 

ലഘൂെരണീം,  ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ക ൌെരയ വിെ നീം,  പരിസ്ഥിതി 

 ീംരക്ഷണീം,  റഗ്ത  ശോക്ത െരണീം എന്നിവ ലെറ്ഷ്യീം കവക്കുന്നു. 

        കതോഴിലുറപ്റ് പദ്ധതി ഗ്പെോരീം നടപ്ിലോക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിെളുീം  6 

മോ  െോലയളവിനുള്ളിൽ നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണകമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തികല 1 7 ( 2 ) -വെുപ്ിൽ നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു.  പദ്ധതി നടത്തിപ്ിൽ 

 ുതോരയതയുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  

കമചകപ്ട്ട ര തിയിൽ നടപ്ിലോക്കുെയോണറ ലെറ്ഷ്യീം.  നടപ്ിലോക്കിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിെളുീം,പദ്ധതി നിര്വഹണവുീം,കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട 

അവെോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോകട വിലയിരുത്തുെയുീം 

ഇതിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ  സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിസപ്ോരറട്ടറ തയ്യോറോക്കുെയുീം

 കെയ്യുന്നു, തുടര്ന്നറ ഗ്പസതയെ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിചു സെര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ്   റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അവതരിപ്ിക്കുെയുീം റിസപ്ോര്ട്ടിസേൽ െര്ചകെയ്തു പദ്ധതി കമചകപ്ടുത്തു 

ന്നതിനറ ആവശയമോയ തുടര്നടപടിെള്ക് നിര്സേശിക്കുെയുീം നടപ്ിലോക്കു 

െയുീം കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

വോര്ഡികല 2018-19   ോമ്പത്ത െ വര്ഷ്ത്തികല ഒെറസടോബര് മുതൽ മോര്ചറ 

വകരയുള്ള െോലയളവിൽ നടപ്ിലോക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിെളുീം പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഇടകപടലുെളുമോണറ സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്കിയിട്ടു ള്ളതറ.  ഇതിനറകറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ിൽ 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുെളുകട പരിസശോധന,  രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന,  

വോര്ഡികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ി ലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദര്ശിചറ വിലയിരുത്തൽ, പദ്ധതി ഗുണസഭോക്തോക്കള്ക്, വോര്ഡികല വിവിധ 

സമഖലയിൽ ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് കതോഴിലുറപ്റ  കതോഴിലോളിെള്ക് എന്നിവരു 

മോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുകട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

െരടറ   റിസപ്ോരറട്ടറ തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളതറ. 

ഗ്പസ്തു ത റിസപ്ോരറട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുകട െരറചയറക്കുീം അീംഗ െോരത്തിനുമോയി 

 മരറപ്ിക്കുന്ന 
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 ില്ലദേരി  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : െണ്ണൂര്   

സലോക്കറ്                                                :       ഇരിട്ടി    

വോര്ഡുെള്ക്  :   13 

വിസ്തൃ തി  : 25.45െ.െി.മ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

 പഞ്ചോയത്തറ് തില്ലസങ്കരി  വോരറഡറ് 8െോവുീംപടി  

ആകെ കതോഴിൽ െോരറഡുെള്ക് 2762 152 

ആകെ കതോഴിലോളിെള്ക്  1417 37 

SC കതോഴിൽ െോര്ഡുെള്ക് 29  

SC കതോഴിലോളിെള്ക് -6 - 

 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് 

1.RC/272912 െോവുീംപടി സഹ സ്കൂ ള്ക് സറോഡറ സെോൺഗ്െ റ്റ  

2.RC/280893 െോവുീംപടി എടത്തിൽ  കെെയോട്ടറ സറോഡറ സെോൺഗ്െ റ്റ  

3.WC/309014 െോവുീംപടി ഗ്പസേശത്തറ് മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തിെള്ക്  

വിലയിരുത്തലുകള്- 

1. WC/309014 കാവുുംപടി  ഗ്പദേശത്ത്്  മണ്്ണ ജല ുംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികള്(4 ഘട്ും ) 

എും.ബുക്്് നമ്പർ  :167/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :24483, 24484, 24485, 24486, 24487, 24488, 24489, 24490, 2449

1, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 26048, 26049, 26050, 26051, 26052, 26053, 260

54, 26055, 26056, 26057, 26058, 26057 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.200000 

തെലവായ  ുക:.184287 

അളവുകള്:- 

ഇനും എും.ബുക്്് 

ഗ്പകാരും 

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്് ഗ്പകാരും  

 കാടുതവട്ിത ളിക്ൽ 4171.885 െ.മി  4171.885െ.മി  
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 മഴക്ുഴി 105 105 

 വരമ്്പ 503.5973 m2 503.5973m2 

ഏർ ് വർക്്്  2730.675 m3 2730.675m3 

 

• ഉപെോരഗ്പേമോയ ഗ്പവര്ത്തിെള്ക് ആയിരുന്നു  

• മഴ കെടുത്തിയിൽ െില വരമ്പുെളുീം െുഴിെളുീം നശിചു സപോയിരുന്നു 

.എന്നോൽ്ഗ്പവൃത്തി്െൃതയമോയി്നടന്നിരുന്നു്എന്നോണു്

കതോഴിലോളിെളിൽ്നിന്നുീം്മന ിലോക്കോന്് ോധിചതറ. 

•  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ് ഇല്ലോയിരുന്നു  

• ആക്ഷന് പ്ലോനിൽ ഉള്ള ഗ്പവര്ത്തി ആയിരുന്നു 

2.) RC/22912  കാവുുംപടി ഹഹസ്കൂ ള് ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്്  

എും.ബുക്്് നമ്പർ :161/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :22560, 22561, 22562, 22563, 22564, 22564, 22565, 22566, 2256

7, 22568, 22569 

എ ്റിദമറ്്  ുക:500000 

തെലവായ  ുക:495479 

അളവുകള്:- 

ഇനും എും.ബുക്്് 

ഗ്പകാരും 

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്് ഗ്പകാരും  

ദറാഡ്  170(നീളും ) 170(നീളും ) 

 3(വീ ി ) 3.(വീ ി ) 

 

#  തപാ ു ആസ്തി  ൃഷ്ടിച്ചിട്ുണ്ട ്

• എും ബുക്് ജനകീയ ഭാഷ്യിൽ അല്ലായിരുന്നു 

•  ിറ്ി ൺഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്് ഉണ്ട ് 

• ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള ഗ്പവർത്തി ആയിരുന്നു  

3. RC/280893 കാവുുംപടി എടത്തിൽ തെകയാട്് ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്്  

എും.ബുക്്് നമ്പർ :.170/18-19 

മസ്റ്റർ ദറാള ്നമ്പർ :24956, 24957, 24958, 24957, 25141, 25142 

എ ്റിദമറ്്  ുക:.500000 

തെലവായ  ുക :493850 
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അളവുകള്:- 

ഇനും എും.ബുക്്് 

ഗ്പകാരും 

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്് ഗ്പകാരും  

 ദറാഡ്  150(നീളും ) 150(നീളും ) 

 3(വീ ി ) 3(വീ ി ) 

 

•  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്് ഉണ്ട ് 

• തപാ ു ആസ്തി  ൃഷ്ടിച്ചു  

• എും ബുക്് ജനകീയ ഭാഷ്യിതല അല്ലായിരുന്നു   

• ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള ഗ്പവർത്തി ആയിരുന്നു 

 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

1. കതോഴിലറ െോരറഡുമോയി ബന്ധകപ്ട്ടവ; 

 കതോഴിൽ െോരറഡറ് ഒരു ആധിെോരിെ സരഖയോണറ.  മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 2  ഗ്പെോരീം കതോഴിൽ 

െോരറഡിനറ അസപക്ഷ നല്കു ന്ന െുടുീംബങ്ങള്ക്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനെീം തിെചുീം 

ക ൌജനയമോയി കതോഴിൽ െോരറഡറ് ലഭയമോക്കണകമന്നറ അനുശോ ിക്കുന്നു.  

െൂടോകത െൃതയമോയ ഇടസവളെളിൽ െോരറഡറ് ക ൌജനയമോയി പുതുക്കി 

നലറസെണ്ടതുമോണറ. കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പെോരീം കതോഴിൽ െോരറഡറ് സെവശീം 

കവക്കോനുള്ള അധിെോരീം ഉടമെള്ക്ക്കറ മോഗ്തമോണറ, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സെവശീം കവക്കുവോന് പോടുള്ളതല്ല. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് ദഫാദട്ാ ഉള്പ്പതട ത ൌജനയമായി 

ത ാഴില്കാര്ഡ്് ലഭിച്ചിട്ില്ല . 

ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില്കാര്ഡ്്  വന്തും ഹകവശും  ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ട് .. 

ത ാഴില്കാര്ഡിൽ ഗ്പവൃ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങള് ദമറ്് 

കൃ യമായി ദെര്ക്ാറുണ്ട്. 

2. ത ാഴിൽ അദപക്ഷ  ുംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിൽ െോരറഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ െോയിെ കതോഴിൽ കെയ്യോന് തയ്യോറുള്ള  

ഏകതോരു െുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിെ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ കത്ത 

അവിേഗ്ധ െോയിെ കതോഴിലിനറ അവെോശമുണ്ടറ,  കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടറ  

അസപക്ഷ നല്കിയോൽ സെപ്റ്ു രശ തറ നല്കു െയുീം 1 5  േിവ ത്തിനെീം 

കതോഴിൽ  ലഭയമോക്കണകമന്നുീം നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപോേിക്കുന്നു. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് ഗ്ഗൂപ്പ് ആയാണ് അദപക്ഷ നല്കാറുള്ള ്  

അദപക്ഷകള് ഗ്ഫണ്ട്് ഓഫീ ിൽ നല്കി ഹകപ്പറ്ു ര ീ ് 

വാങ്ങിക്ാറില്ല. 
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3. ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ്  ുംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പെോരീം കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോൽ 1 5  

േിവ ത്തിനെീം കതോഴിൽ ലഭയമോക്കനകമന്നുണ്ടറ.  വോര്ഡികല 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ കതോഴിൽ ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളിൽ  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 15 േിവ ത്തിനെീം കതോഴിൽ അനുവേികക്കണ്ടതുണ്ടറ

.  

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് അദപക്ഷനല്കി 1 5  േിവ ത്തിനകും 

ത ാഴിൽ ലഭിക്ാ,റുണ്ട് ്്എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും ലഭാച്ച 

വിവരും 

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നും; 

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോൽ 1 5  േിവ ത്തിനെീം കതോഴിൽ 

ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷീം കതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം ലഭിക്കോന് അവെോശമുണ്ടറ.    

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ട ത യ്യതി മുതൽ ആേയകത്ത 30 േിവ ീം െൂലിയുകട 25%

 ( 271 െൂലി ഗ്പെോരീം 67 രൂപ 75 സപ ) തുെയുീം തുടര്ന്നറ 100 േിവ  കതോഴിൽ 

 പൂര്ത്തിയോെുന്നതറ വകരയുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ െൂലിയുകട 5 0 % (  2 7 1െൂലി 

ഗ്പെോരീം 1 3 5  രൂപ 5  സപ )   തുെയുീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നും ലഭിദക്ണ്ട 

 ാഹെരയും ഉണ്ടായിട്ില്ല  

5. തഷ്ല്്്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്്   ുംബന്ധിച്്ച; 

വോരറഡിൽ ആവശയമോയ വിെ ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്നതിനറ 

കതോഴിലോളിെളറക്കറ അവെോശീം ഉണ്ടറ.  അയലക്കൂട്ടതല െര്ചയിലൂകട 

െകണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയിൽ അീംഗ െോരീം സനടുെയുീം 

കതോഴിലുറപ്ിൽ അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോകനനറെിൽ നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിെള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തിൽ കഷ്ൽഫറ് ഓഫറ 

സഗ്പോജെററ്ിലറ ഉളറകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ.   

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്ന ിൽ ത ാഴിലാളികള് പോളികളാവാറുണ്്ട.. 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ുംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലോളിെളറക്കറ തോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5  െിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവിൽ 

കതോഴിൽ ലഭിക്കുവോനുള്ള അവെോശമുണ്ടറ,  ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്കു പുറത്തു  

കതോഴിൽ കെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കിൽ യോഗ്ത  ബത്തയോയി 

െൂലിയുകട 10% തുെ നിലവികല െൂലി ഗ്പെോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണീം.  ഓസരോ വോര്ഡിലുീം െകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിെള്ക് പൂര്ത്ത െരിച സശഷ്ീം മോഗ്തസമ വോരറഡിനറ പുറത്തു 

കതോഴിലോളിെളറക്കറ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. 

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്് യാഗ് ാ തെലവ് ലഭിദക്ണ്ട 

 ാഹെരയും ഉണ്ടായിടില്ല  
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7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ുംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ക ൌെരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്ക്,  വിഗ്ശമ  മയകത്ത തണൽ  ൌെരയീം,

െുടികവള്ളീം,  അപെട  ോധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തിെളിൽ ഏര്കപ്ടുസമ്പോള്ക് 

 ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിെള്ക്    എന്നിവ സതോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പെോരീം നിര്വഹണ 

ഏജന് ി വഴി കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ  ൌജനയമോയി ലഭയമോസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്്   ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ുണ്ട്. 

 ണൽ ത ൌകരയും  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

കുടിതവള്ള ത ൌകരയും  ൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ില്ല. 

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ൌജനയമായി ലഭിച്ചു  

8. ദവ നും ലഭയമാക്ുന്ന ്  ുംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പെോരീം മസ്റ്റര് സറോളറ െോലോവധി 

െഴിഞ്ഞു 1 5  േിവ ത്തിനെീം കതോഴിലോളിെളുകട എകക്കൌണ്ടിൽ െൂലി 

ലഭിക്കുവോന് അവെോശമുണ്ടറ. 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്്്ഗ്പസ്തു   കാലയളവിൽ കൂലി 

ലഭിക്ാറുണ്ട് ,എന്നാണു ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞ ്. 

9. പരാ ി പരിഹാരും  ുംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏകതങ്കിലുീം െോരയത്തിൽ പരോതിയുണ്ടോെുന്ന

 പക്ഷീം ആയതറ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തിൽ പരോതികപ്ടോവുന്നതോണറ, ഗ്പസ്തു ത 

പരോതിെള്ക്  വ െരിചു  പരോതിക്കോരനറ സെപ്റ്ു ര  റ്റ് നൽെുെയുീം  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളിൽ അസനവഷ്ിചു പരോതിക്കോരനറ മറുപടി 

നൽസെണ്ടതോണറ.  പരോതിെള്ക് അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

കപോതുജനങ്ങള്ക്ക്കറ െോണോവുന്ന ര തിയിൽ പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ിൽ 

ഗ്പേര്ശിപ്ികക്കണ്ടതുണ്ടറ .  

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് പദ്ദ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് പരാ ി 

നല്കിയി-ട്ില്ലദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് നടത്തുന്ന ്  ുംബന്ധിച്്ച; 

സതോകതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല ക ക്ഷന് 17 (2 )  ഗ്പെോരീം  കതോഴിലുറപ്ിൽ 

ഏകറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഓസരോ 6 മോ  െോലയളവിലുീം സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

നടസത്തണ്ടതുണ്ടറ.  ഏകറ്ടുത്തു കെയ്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകട  മ്പത്ത െവുീം,  

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിചതുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട  െോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

നടത്തുന്നതിൽ പങ്കോളിെളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളിെളറക്കുീം ഓസരോ പൌരനുീം

 അവെോശമുണ്ടറ. 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്് തെയ്യുനത്തിൽ ത ാഴിലാളികളുതട പോളിത്തും 

ഉണ്ടായി. 

10. െികിൽ ാ  ഹായും  ുംബന്ധിച്്ച; 
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കതോഴിലുറപ്റ സജോലിക്കികട കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള 

അപെടീം  ീംഭവിചു സപോവുെയോകണങ്കിൽ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല 

കഷ്ഡയൂള്ക് 2 ( 5 )ഗ്പെോരവുീം അദ്ധയോയീം 9  കല പരോമര്ശങ്ങളുകട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിെിൽ ോ കെലവുെളുകട സരഖെള്ക്  മര്പ്ിക്കുന്ന 

മുറയറക്കറ  ഗ്പസ്തു ത തുെ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ് അനുവേിചു കെോടുസക്കണ്ടതോണറ.  

വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്ക്്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ 

അപകടതത്ത  ുടര്ന്്ന െികിൽ  ദ ദടണ്ട  ാഹെരയും ഉണ്ടായിട്ുണ്ട്. 

െികില്സാ  ുക മുഴുവനായുും ലഭിച്ചു 

12.പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്ിുംഗ് ; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമീം കഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പെോരീം ഒരു പദ്ധതി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പറ പദ്ധതികയ െുറിചുള്ള മുഴുവന് െോരയങ്ങളുീം അതോയതറ് അനുവേിച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്,  ഓസരോ കതോഴിലോളിയുീം കെസയ്യണ്ട അളവുെള്ക്,  

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുള്ള  ോസങ്കതിെ അറിവുെള്ക് എന്നിവ 

  െൃതയമോയി കതോഴിലോളിെകളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്കകളയുീം  

സബോധയകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ.  അതിനോയി ബന്ധകപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥകെയുീം വോര്ഡറ് കമമ്പര്, ോസങ്കതിെ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുകട 

 ോന്നിധയത്തിൽ ഏകതനറെിലുീം കപോതു ഇടങ്ങളിസലോ,കതോഴിലിടത്തുവസചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിചു സെര്ക്കുെയുീം െോരയങ്ങള്ക് വിശേ െരിക്കുെയുീം 

പകങ്കടുത്തവരുകട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയികല സഗ്പോജെററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജിൽ സരഖകപ്ടുത്തുെയുീം  കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

 ാദേ ിക വിേഗ്ദരുതടയുും വാര് ഡ്് തമമ്പരുതടയുും  ാന്നിധയത്തിൽ 

മീറ്ിുംഗ് നടത്തി തെദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികദളാട് 

പറഞ്ഞു തകാടുക്രുണ്ട്  

13.വിജിലന് ്് ആന്ഡ്്ദമാണിട്റിുംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസരോ വോരറഡികലയുീം ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഗുണെരമോയ ര തിയിൽ 

നടക്കുന്നുകണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനു കമചകപ്ടുത്തുന്നതിനറ 

ആവശയമോയ നിരറസേശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെളറക്കുീം നിര്വഹ ണ ഏജനറ ിക്കുീം

 നൽെുന്നതിനുമോയി വോര്ഡികല കപോതുഗ്പവര്ത്തെകര ഉള്ക്കപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത െ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്കണ്ടതോണറ.  വോര്ഡിൽ പട്ടിെ ജോതി പട്ടിെ വര്ഗ വിഭോഗത്തികല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തെര് ഉകണ്ടങ്കിൽ നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു ത െമ്മറ്ിയിൽ 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്കണ്ടതോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിചു  വിലയിരുത്തി

 സ റ്റ് ഡയറിയികല വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി 

റിസപ്ോര്ട്ടിൽ സരഖകപ്ടുകതണ്ടതോണറ. 

കമ്മറ്ി അുംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ശിക്ാറുണ്ട്.. 
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14. ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏകതോരോള്ക്ക്കുീം  ന്ദരറശിക്കോ വുന്നതുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉള്ക്പ്കട പരിസശോധിക്കവുന്നതുമോണറ.ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശെരുകട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ് ഡയറിയികല 

 ന്ദര്ശെ െുറിപ്ിൽ സരഖകപ്ടുത്തോനുീം അവെോശമുണ്ടറ.  അതുകെോണ്ടറ 

തകന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്കണീം. 

 ന്ദര്ശക കുറിപ്പിൽ അഭിഗ്പായങ്ങള്െിലത്തിൽ  

ദരഖതപ്പടുത്തികണ്ടു 

15.ദറാ ് ഗാർ േിവ ് . 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട അവെോശങ്ങള്ക് െടമെള്ക് എന്നിവയിൽ 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്കുന്നതിനുീം കതോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച കെയ്യുന്നതിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തിൽ  ഒരുേിവ ീം

 നിര്വഹണ ഏജന് ി കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ക്ലോ റ്  ീംഘടിപ്ികക്കണ്ടതോണറ. 

ദറാസ്ഗാർ േിവ ് നടത്താറുണ്ട് .എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

16. ിറ്ി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്്. 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനോയി  

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന കപോതു ഗ്പവൃത്തിെള്ക് 

ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ് ഗ്പോസേശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങെറ് 

അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ കപോതുജനങ്ങള്ക്ക്കറ െോണോ 

വുന്ന ര തിയിൽ നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്കണീം. 

ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്്പ് എസ്റ്റിദമറ്് വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ

  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

സ്ഥാപിക്ാറുണ്ട ് എന്നാണു പരിദശാധനയിൽ മന ിലാക്ാൻ 

കഴിഞ്ഞ ്. 

ഫയൽപരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട ഫയലുെളിൽ 

ഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ട ഗ്പധോനകപ്ട്ട 2 2  സരഖെകള െുറിചറ വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്കുലറിൽ െൃതയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് നൽെുന്നുണ്ടറ.  

1.കവർ ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറകറ 

െവര് സപജിൽ ഉള്ക്കക്കോള്ളിക്കന്നകമന്നുീം അതിനോയി ഗ്പസതയെ 

മോതൃെയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്കുലറിൽ നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ.  
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പരിസശോധിച ഫയലുെളിൽ വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

കവര്ദപജ് െോണോന്  ോധിചില്ല 

2.തെക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽ ഉളറകക്കോള്ളിചിട്ടുള്ള സരഖെളുകട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖകപ്ടുത്തിയ കെക്കറ് ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ, അതിനോയി 

ഗ്പസതയെ മോതൃെയുീം  മോസ്റ്റരറ രറക്കുലറിൽ നിരറസേശിക്കുന്നുണ്ടറ.   

പരിസശോധിച .ഫയലുെളിൽ വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

തെക്് ലിസ്റ്റ് െോണോന് ോധിചില്ല . 

3.ആക്ഷന് പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

ഏകറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനിൽ ഉളറകപ്ട്ടതുീം കഷ്ല്്റ് ഓഫറ 

സഗ്പോജെററ്ിൽമുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തിൽ ഉള്ളതുമോയിരിക്കണ കമന്നുണ്ടറ,

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി കഷ്ല്്റ് ഓഫറ സഗ്പോജെററ്ിലറഉള്ക്കപ്ടുന്ന സപജിനറകറ സെോപ്ി

 ഫയലിൽ  ൂക്ഷിക്കണീം . 

പരിസശോധിച ഫയലുെളിൽ വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി െോണോന്  ോധിചില്ല . 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

 ോധോരണക്കോരോയ ഏകതോരോളറക്കുീം മനസ്സിലോെുന്ന ര തിയിൽ 

ഗ്പോസേശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടികമറ്റ് ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച ഫയലുെളിൽ വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്lക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

ജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി  െിലത്തിൽ െോണോന്  ോധിചു  

5. ാദേ ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസതയെീം തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ്  ോസങ്കതിെ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന െമ്മറ്ി പരിസശോധിചറ അീംഗ െോരീം ലഭിചോൽ മോഗ്തസമ 

ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമതി നല്കോവൂ,  ആയതിനറകറ സെോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിസശോധിച .ഫയലുെളിൽ വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

 ാദേ ികാനുമ ി ദകാപ്പിെിലത്തിൽ െോണോന്  ോധിചു  

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസതയെീം തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ് പരിസശോധിചറ 

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്കറ ഭരണ മിതിയുകട അീംഗ െോരീം ലഭിചോൽ 

മോഗ്തസമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമതി നല്കോവൂ, ആയതിനറകറ സെോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 
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പരിസശോധിച .ഫയലുെളിൽ വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

ഭരണാനുമ ി ദകാപ്പി െോണോന്  ോധെില  

7.കണവർജന് ്് വിവരങ്ങള്- 

 രറക്കോരിനറകറ ഏകതനറെിലുീം വെുപ്ുെളുകട(വനീം വെുപ്റ,െൃഷ്ി വെുപ്റ

,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വെുപ്റ്  പദ്ധതിെള്ക് കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിസയോകടോപ്ീം 

 ീംസയോജിചറ നടപ്ോക്കുെയോകണങ്കിൽ ആയതിനറകറ സരഖെള്ക് ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ര്ക്ാരിന്തറ  മദറ്ത േിലുും 

വകുപ്പുകളുമായി  ുംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്ത ുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള് ഫയലിൽ  ബാധകമല്ല.     

8.ത ാഴിൽ അദപക്ഷ-  

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടു കെോണ്ടറ  വയക്തിഗതമോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്കുന്നതിനു മോസ്റ്റര്  രറക്കുലറിൽ ഗ്പസതയെ മോതൃെയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കോന് നിര്സേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

ഇതറ ഗ്പെോരീം െുറഞ്ഞതറ 14 േിവ ീം തുടര്ചയോയി സജോലി കെയ്യുന്നതിനറ 

അസപക്ഷ നൽസെണ്ടതുണ്ടറ,  സജോലി ആവശയമുള്ള െോലയളവികല  

ത യ്യതിെള്ക്  ഉളറപ്കട ഇതിൽ  സരഖകപ്ടുത്തി നല്കു െയോണറ സവണ്ടതറ   

പരിസശോധിച ഫയലുെളിൽ വോരറഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

ത ാഴിൽ അദപക്ഷദകാപ്പി െോണോന്  ോധി.െില്ല  

9.വര്ക്്് അദലാദക്ഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയറക്കറ  ആവശയകപ്ട്ട ത യ്യതിെളിൽ തകന്ന 

കതോഴിലോളിെകള മുന്ഗണനോ ഗ്െമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിെളിൽ 

ഉളറകപ്ടുത്തുെയുീം മസ്റ്റര് സറോളറ തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിെള്ക്ക്കറ 

ശുപോര്ശ കെയ്യുെയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉളകപ്ട്ടവരറക്കറ ഈ 

ലിസ്റ്റിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ മുനറെൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്കു െയുീം സവണീം. 

പരിസശോധിച .ഫയലുെളിൽ വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള 

വര്ക്്് അദലാദക്ഷ്ൻ ദഫാും ദകാപ്പി െോണോന  ോധിചില്ല  

10.മസ്റ്റർ ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കുീം പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുീം നിര്സേശിചവരുകട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി സലോക്കറ് സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ിൽ നിന്നുമോണറ 

 സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സെോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതറ.  പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുീം നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്കറ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം 

െുമതലകപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോര്ക്കറ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സെമോറോവുന്നതോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ ഗ്പെോരീം അനുവേിച ത യ്യതിെളിൽ മോഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത 
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ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഏര്കപ്ട്ടറ  അതോതറ േിവ കത്ത ഒപ്ുെള്ക് ഓസരോ 

കതോഴിലോളിയുകടയുീം സപരിനു സനകരയുള്ള െളങ്ങളിൽ സരഖകപ്ടുത്തോവൂ

. ഓസരോ േിവ വുീം പണി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ 

സശഷ്വുീം ഓസരോ ഒപ്ുെള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം കതോഴിലോളിെള്ക് 

സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജോലിയിൽ ഹോജരോവോത്തവരുകട െളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം െഴിഞ്ഞ ഉടകന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനകെോണ്ടറ അവധി സരഖകപ്ടുത്തുെയുീം കെയ്യണീം.  ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഹോജര് ഗ്പെോരമുള്ള തുെെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി

 അവകര സബോധയകപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളികല  അവ ോനകത്ത െളത്തിൽ 

ഒപ്റ വോങ്ങികക്കണ്ടോതോണറ.  തുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്ക്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തി 

നിര്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്കറ 2  േിവ ത്തിനെീം സെമോസറണ്ടോതോണറ.

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്കോന് െുമതലയുള്ളതറ 

സമറ്ിനോണറ.  മസ്റ്റര് സറോളറ പണത്തിനു തുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,

അതുകെോണ്ടുതകന്ന അതിൽ ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള 

കവട്ടിത്തിരുത്തലുെള്ക് പോടില്ലോത്തതോണറ. 

തിരുത്തലുെള്ക് െണ്ട മസ്റ്റര് സറോളറ :11 

ആകെ 1 ഒപ്ുെള്ക് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടറ.5ഷ്ോര്കപനിീംഗറ െോര്ജറ തിരുത്തിട്ടുണ്ടറ.

4 സടോട്ടൽ അകറ്ന്ഡന് റ തിരുത്തിട്ടുണ്ടറ  

പരിസശോധിച മസ്റ്റര് സറോളുെളിൽ എീം.ബുക്കറ് നമ്പര് സരഖകപ്ടുത്തിട്ടില്ല. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്്്- 

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഉള്ക്കപ്ടുത്തി കെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ തകന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട 

ഗ്പോഥമിെ അളവുെള്ക്  ോസങ്കതിെ വിേഗ്ധര് കമഷ്ര്കമനറററ ബുക്കിൽ 

സരഖകപ്ടുത്തണീം,  തുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുകട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

െോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോെുന്ന മുറയറക്കറ കെയ്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകട 

അളവുെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി അതറ ഗ്പെോരമുള്ള െൂലി ലഭയമോക്കു 

ന്നതിനുള്ള തുടര് നടപടിക്കറ  മരറപ്ിസക്കണ്ടതോണറ ,സരഖകപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുെളുീം  ോസങ്കതിെ വിഭോഗത്തികല തകന്ന ഉയര്ന്ന 

തസ്തിെയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം അതറ ഗ്പെോരീം 

തയ്യോറോക്കുന്ന ബില്ലുെള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ക ഗ്െട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുകട

 െുമതലയുള്ളവര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം കെസയ്യണ്ടതോണറ. 

പരിസശോധിച എീം.ബുക്കുെളിൽ ഭരണഭോഷ് /ജനെ യ ഭോഷ്യിൽ 

വിവരങ്ങള്ക് സരഖകപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക് സരഖകപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ , 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളുും എവിതടയാണ് തെയ്തിരിക്ുന്ന ് എഗ്  

അളവിൽ എന്ന ിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള് എും.ബുക്ിൽ 
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ദരഖതപ്പടുത്തിട്ുണ്ട് .  ഇ ് കാരണും ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള 

പരിദശാധന ഗ്പാദയാഗികമല്ലാത്ത  ാഹെരയമല്ലായിരുന്നു.   

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്റി,ഗ്പ ിഡണ്ട് എന്നിവർ ബില്ലുകള് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുദമ്പാള്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായുും കണ്ടില്ല. 

12.തമറ്ീരിയൽ വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനും 

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളറക്കറ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിെള്ക് വോങ്ങുന്നതുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ത രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചോയത്തറ തലത്തിൽ കമറ്ിരിയൽ സഗ്പോെയൂരറകമനററ്റ് 

െമ്മറ്ി രൂപ െരിസക്കണ്ടതുണ്ടറ,   ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിെളറക്കറ ഗ്പസ്തു ത െമ്മറ്ി നല്കു ന്ന അനുമതിയുകട സെോപ്ി അതോതറ 

ഫയലുെളിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. ിറ്ി ൺ ഇനറഫരറസമഷ്നറ സബോരറഡറ് 

വോങ്ങുതിനുള്ള ത രുമോനങ്ങളുകട സെോപ്ി  ഉളറപ്കട  ആവശയമുണ്ടറ. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലിൽ ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട്. 

13.പാട്ക്രാർ , മ്മ പഗ് ും, നികു ി ര ീ ുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ് പദ്ധതി ഗ്പെോരീം   വെോരയ വയക്തിെളുകട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏകറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിെള്ക് കെയ്യുെയോകണങ്കിൽ, സ്ഥലീം ഉടമെളുമെളറക്കറ് 

പോട്ടത്തുെ നൽെിസയോ /കജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്കറ ലഭിക്കുന്ന ലോഭവിഹിതീം

 നൽെിസയോ / ൌജനയമോസയോ  െൃതയമോയ െോലയളവിസലക്കറ അവര് സ്ഥലീം

 വിട്ടുനൽെുീം എന്നതിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിചോൽ മോഗ്തകമ ഗ്പസ്തു ത 

പറമ്പിൽ കതോഴിലുറപ്ിലൂകടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിെള്ക് അനുവേിക്കോന് 

പോടുള്ളൂ.  കജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്കറ െൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്കട 

ഏകറ്ടുക്കുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു ത സരഖെള്ക് നിരറബന്ധമോണറ.  

 വെോരയ വയക്തിെളുകടസയോ കപോതുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധതി 

നടപ്ോക്കുസമ്പോള്ക്  ആസ്തിെളുകട േ രറഘ െോല  ീംരക്ഷണീം 

ഉറപ്ുവരുതുന്നതിനോയി ബന്ധകപ്ട്ടവരുകട   മ്മത പഗ്തീം,  നിെുതി 

ര   തുെള്ക് എന്നിവ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

ഗ്പസ്തു   ദരഖ ഫയലിൽബാധകമല്ല. 

14.ദവജ്് ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റരറസറോള്ക് ഗ്പെോരവുീം പണി പൂരറത്തിയോെുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പസ്തു ത 

മസ്റ്റര് സറോളിൽ പണി കെയ്ത ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളക്കറ  അനു ൃതമോയ സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

തയ്യോറോസക്കണ്ടതുണ്ടറ.  അതുസപോകല തകന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിെള്ക് 

ഉപസയോഗിക്കുെയോകണങ്കിൽ അതിനറകറ ബിൽ ഗ്പെോരമുള്ള തുെയറക്കുീം 

സവജറ് ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോക്കി ഗ്പസ്തു ത സവജറ് ലിസ്റ്റിനറകറ സെോപ്ി അതോതറ ഗ്പവൃത്തി

 ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 
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പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര്ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്് 

ലിസ്റ്റുകള് ഫയലിൽ കാണാൻ ാധിച്ചിട്ുണ്ട്. 

15.ഫണ്ട്് ഗ്ടാന് ർ ഓര്ഡർ.  

തയ്യോറോക്കിയ സവജറ് ലിസ്റ്ററ ഗ്പെോരീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കുീം,  സമറ് രിയൽ 

കവണ്ടരറമോര്ക്കുീം അവരുകട ബോങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ്െളിസലക്കറ പണീം 

അനുവേിചോൽ അതിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓരറഡര് സെോപ്ി 

അതോതറ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ ഫണ്ട്ഗ്ടന് ർ 

ഓര്ഡർ ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

16.മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല ദഫാദട്ാകള് 

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുകെോണ്ടിരിക്കുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോെള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുെയുീം ഫയലിൽ 

സെോപ്ിെള്ക് കവക്കുെയുീം സവണീം. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ മൂന്്നഘട്ങ്ങളിതല 

ദഫാദട്ാകള്  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ും  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര തിയിൽ പൂര്ത്ത െരിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 

മുഴുവന് കെലവുെളുീം സരഖകപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത െരിചു എന്നറ  

അനറഗ െരിചുകെോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ്തീം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുകട 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ.  

ഓഡിറ്്് തെയ്തഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ 

ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ും  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

18.തമറ്ീരിയൽ ബില്ലുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്കറ ഏകതങ്കിലുീം  ോധന ഘടെങ്ങള്ക് വിലയറക്കറ

 വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്കുെയോകണങ്കിൽ ആയതിനറകറ വൌചറുെള്ക് 

ബില്ലുെള്ക് എന്നിവ അീംഗ െരിചു ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ  തമറ്ീരിയൽ 

ബില്ലുകള് ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട്. 

19.മസ്റ്റര്ദറാള് മൂതമന്റ്്് സ്ലിപ്പ്്. 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോെുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച ത യ്യതി, 

അവ ോനിച ത യ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തിൽ തിരികെ

 ലഭിച ത യ്യതി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി കെയ്ത ത യ്യതി,  ക ഗ്െട്ടറി ,ഗ്പ ിഡനറററ് 



15 
 

എന്നിവര് അീംഗ െരിചറ െൂലിക്കറ അനുമതി നൽെിയ ത യ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്ുെള്ക്  ഹിതീം സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണിതറ.   

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ യഥോ മയീം െൂലി ലഭയമോക്കുന്നതിൽ വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ എവികട കവചോകണന്നറ മന ിലോെുന്നതിനു 

 ോധിക്കുന്ന ര തിയിലോണറ  ഈ സരഖയികല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്െമ െരിചിട്ടുള്ളതറ. 

മാസ്റ്റർ  ര്ക്ുലർ ഗ്പകാരും നിര്ദദ്ദശിച്ചിട്ുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

കൃ യമായ ഒപ്പ്് , ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തി ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട ്

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദട്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖകപ്ടുത്തികക്കോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോെള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ആവശയമോണറ്,  ഇതിനറകറ സെോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽജിദയാടാതെട് ദഫാദട്ാ

 ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുകട വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങളറഉള്ക്കക്കോള്ളുന്ന ഭോഗീം സെോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് 

റിദപ്പാര്ട്്് ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

22.ഹ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരീം  ഉള്ള 2 2  സരഖെളിൽ  ീംസ്ഥോന  രറക്കോര് 

നിരറസേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി.  പദ്ധതിയുകട 

 ുതോരയത,കതോഴിലോളിെളുകട അവെോശങ്ങള്ക്,   ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം,  

പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ,  കതോഴിലിടങ്ങളികല അപെടങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടറ്,  

 ന്ദര്ശെ െുറിപ്ുെള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുീം 

കതോഴിലിടങ്ങളികല അടിസ്ഥോന ക ൌെരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ൺ 

ഇനറഫരറസമഷ്ന് സബോരറഡറ്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധിെോരിെ സരഖെൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഹ റ്് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

വിവരങ്ങള്  കൃ യമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ുണ്ട ്

രജിസ്റ്ററുകള്  
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കതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്കുന്നതിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുെള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുെളിൽ ഉണ്ടോവണകമന്നു നിരറസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില്കാര്ഡ്് രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിൽ െോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,െോര്ഡറ് അനുവേിച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിതറ, ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം

 സരഖകപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ.  

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  പതക്ഷ 1 7 - 1 8വർഷ്തത്ത 

മാതഗ്  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ ഇൽ   ൂക്ഷിച്ച  ായി കണ്ട ്.  2018-19 

വർഷ്തത്ത A4ഷ്റ്ിൽ ഗ്പിന്റ് തെയ്തരി ിൽ ആയിരുന്നു.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭെള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനറ വോര്ഡറ് തലത്തിൽ ഗ്പസതയെ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു. 2, വാർഡിന്തറ  ലഭിച്ചില്ല  

3. ത ാഴിൽ അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ  

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷെളുകട വിവരങ്ങളുീം 

അതുഗ്പെോരീം അവര്ക്കറ കതോഴിൽ അനുവേിചതിനറകറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുത്തി കവസക്കണ്ടതോണറ 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു. പതക്ഷ A4ഷ്ീറ്ിൽ ഗ്പിന്റ്് 

എടുത്തു  ൂക്ഷിച്ചിട്ാണുള്ള ്.  

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിലുറപ്ിൽ നടപ്ിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  A 4ഷ്ീറ്ിൽ ഗ്പിന്റ്് എടുത്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ാണുള്ള .്  

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിലൂകട  ൃഷ്റട്ടിചിട്ടുള്ള ആസ്തിെള്ക്  ീംബന്ധിച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുകട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന െോലയളവറ 

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  
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6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏതു പരോതിയുീം വോക്കോസലോ,

സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്കുെയോകണങ്കിൽ നിര്വഹണ ഏജന് ി പരോതി 

രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുത്തുെയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സെപ്റ്ു ര  തറ 

പരോതിക്കോരനറ നൽെുെയുീം സവണീം .  പരോതിയുകട തുടര്നടപടിെളുീം 

െൃതയമോയി രജിസ്റ്ററിൽ സരഖകപ്ടുകതണ്ടറതോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിെ 

വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ കെയ്തു  റഗ്െട്ടരി  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം തുടര് 

െോലയളവിസലക്കറ അീംഗ െരിക്കുെയുീം സവണ്ടതോണറ. 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു. പതക്ഷ  ഒരു പരാ ി മാദഗ്  

ദരഖ തപടുത്തി കണ്ടുള്ളു. അ ിനു  മറുപടി യുും തകാടുത്തിട്ില്ല.  

7. തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ . 

കതോഴിലുറപ്ിൽ ഏകറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിെളുകട വോങ്ങൽ ത രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്കിയിരിപ്റ,കെലവുെള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

സരഖകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ. 

ഓഡിറ്്് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു.  

ആക്ഷന്പ്ലാൻ  

2 0 1 8 - 1 9   ാമ്പത്തീക വര്ഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷന്പ്ലാൻ 

പരിദശാധനയ്ക്് ലഭി ---ച്ചു.  

ഓഡിറ്്് തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഗ്പസ്തു   വാര്ഡില് 

ഉള്തപ്പട് ാണ്. 

നിര്ദദ്ദശങ്ങള്. 

• കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പറ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിെ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്കണ്ടതോണറ. 

• ഗ്പോസേശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണീം. 

• മോസ്റ്റരറ  ര്ക്കുലര് ഗ്പെോരീം നിര്സേശിക്കുന്ന സരഖെള്ക് ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനു ൃതമോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ടതോണറ. 

• മോസ്റ്റര്  രറക്കുലര് ഗ്പെോരമുള്ള കതോഴിൽ അസപക്ഷോ സഫോറീം ക ൌജനയമോയി 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ ലഭയമോക്കണീം. 

• കതോഴിൽ അസപക്ഷെള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ് ഓഫ  ിൽ  വ െരിക്കുെയുീം ആയതിനു 
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സെപ്റ്റ ര  തറ നൽെുെയുീം സവണ്ടതോണറ . 

• പദ്ധതിയുകട ശരിയോയ ര തിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ് ആന്ഡറ് 

സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി ഇടകപടലുെള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉണ്ടോസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലുപ്ിൽ ഏകറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട  ആസ്തിെള്ക് േ ര്ഘെോല 

നിലനിൽപ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്കതിെ നിര്സേശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെള്ക്ക്കറ 

ഓവര്  യര്മോര് നൽസെണ്ടതുീം പോലിക്കുന്നുകണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുകത്തണ്ടതുമോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുകട അളവുെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്കിനറകറ നമ്പര് സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു കതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖെളിലുീം  

 ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര് ത യ്യതി െൂടി സരഖകപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്  തണൽ 

 ൌെരയീം, ുരക്ഷോ ഉപെരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ടതുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്കിൽ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം കെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുെളുീം 

സരഖകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ.  

• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ െൃതയമോയി നടസത്തണ്ടതോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ കതോഴിലിടങ്ങളിൽ  മയെൃതയത പോലിക്കുെ. 

➢ സഗ്പോജെററ്റ് മ റ്ിീംഗറ, കതോഴിലുറപ്റ ഗ്ഗോമ ഭെള്ക്,സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗോമ ഭെള്ക് 

എന്നിവയിൽ പകങ്കടുക്കുെ. 

➢ ഏലറപ്ിക്കുന്ന സജോലിെള്ക് െൃതയതസയോകട പൂര്ത്ത െരിക്കുെ. 

➢ േിവ വുീം കതോഴിൽ ആരീംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റര് 

സറോളിൽ  ഒപ്ുെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തുെ,തുടങ്ങിയവ... 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്ഗ്ഗാമ ഭാ് ീരുമാനങ്ങള്:- 

 

 

1) ഫ്രണ്്ട ഓരീസിൽ മാഫ്രമമ തരാഴിലിനുള്ള അമേക്ഷ സവീകരിക്കു എന്്ന 

രീരുമാനം ആയി.  

2)തരാഴിൽ കാർഡ ്സൗജനയമായി ലഭ്യമാക്കാൻ രീരുമാനം ആയി.  

3)രണൽ സൗകരയത്തിനുള്ള ഷീറ്്റ സൗജനയമായി ലഭ്യമാക്കാൻ രീരുമാനം ആയി.  

4)കുടി തെള്ളത്തിനുള്ള ോഫ്രം സൗജനയമായി ലഭ്യമാക്കാൻ രീരുമാനം ആയി.  

5)തരാഴിലിനു അമേക്ഷിച്ചിട്്ട 15 ദിെസത്തിനുള്ളിൽ തരാഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ 

രീരുമാനം ആയി   

6)മ ാസ് ഗാർ മഡ നടത്താൻ രീരുമാനം ആയി.  

7)സിറ്റിതസൻ ഇൻരർമമഷൻ മ ാർഡ്  െയക്്കുന്ന സ്ഥലം കൃരയമായി തമൻഷൻ 

തെയ്യാൻ രീരുമാനം ആയി. 


