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ഇരിട്ടി സലോക്റ  

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ തതോഴിലുറപ്റ  നിയമീം – 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  ത ോസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

 

2005 പ്തീംബര്5നറ നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമംഅടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

തതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതി ഭോരതത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയിൽ നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്നതറ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

േോയിേ തതോഴിൽ ഉറപ്ു നൽേുേയുീം,അതിലൂതട ഗ്ഗോമ ണ ജനതയുതട 

ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയ വിേ നീം, 

പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്ത  ശോക്ത േരണീംഎന്നിവ ലേറ ഷ്യീം തവക്ുന്നു. 

തതോഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 മോ  

േോലയളവിനുള്ളിൽ നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ തതോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ിൽ നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു.പദ്ധതി നടത്തിപ്ിൽ 

 ുതോരയതയുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  

തമച്ചതപ്ട്ട ര തിയിൽ നടപ്ിലോക്ുേയോണറ ലേറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധതി നിര്വഹണവുീം,തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭിസക്ണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇതിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ  സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്ുേയുീം 

തെയ്യുന്നു, തുടര്ന്നറ ഗ്പസതയേ ഗ്ഗോമ ഭ വിളിച്ചു സെര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ   റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അവതരിപ്ിക്ുേയുീംറിസപ്ോര്ട്ടിസേൽ െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധതി തമച്ചതപ്ടുത്തു 

ന്നതിനറആവശയമോയ തുടര്നടപടിേള്ക് നിര്സേശിക്ുേയുീം 

നടപ്ിലോക്ുേയുീം തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

വോര്ഡിതല2018-19  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്ത്തിതല ഒേറസടോബര് മുതൽ 

മോര്ച്ചവതരയുള്ള േോലയളവിൽ നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണറ സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. ഇതിനറതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ിൽ 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, 

വോര്ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദര്ശിച്ചറ വിലയിരുത്തൽ,പദ്ധതി ഗുണസഭോക്തോക്ള്ക്, വോര്ഡിതല വിവിധ 

സമഖലയിൽ ഗ്പവര്ത്തിക്ുന്നവര് തതോഴിലുറപ്റ  തതോഴിലോളിേള്ക് 

എന്നിവരുമോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  േരടറ   റിസപ്ോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. 

ഗ്പസ്തു ത റിസപ്ോരറട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട െരറച്ചയറക്ുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി 

 മരറപ്ിക്ുന്നു. 
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ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

ജില്ല  : േണ്ണൂര്      

സലോക്റ : ഇരിട്ടി     

വോര്ഡുേള്ക്  : 13  

വിസ്തൃ തി  : 25.45െ.േി.മ . 

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ വോര്ഡറ   

ആതേ തതോഴിൽ േോര്ഡുേള്ക് 2762 208 

ആതേ തതോഴിലോളിേള്ക്  1417 45 

SC തതോഴിൽ േോര്ഡുേള്ക് 29 ഇല്ല  

SCതതോഴിലോളിേള്ക് 6 ഇല്ല 

ST തതോഴിൽ േോര്ഡുേള്ക് 76 ഇല്ല 

ST തതോഴിലോളിേള്ക് 44 ഇല്ല 

 

തപോതു വിലയിരുത്തലുേള്ക് 

• വോരറഡിതല േുടുീംബങ്ങളറക്റ ജ വിത മോരറഗീം തമച്ചതപ്ടുത്തോന് 

 ോധിച്ചു. 

• േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം,  റഗ്ത  ശോക്ത േരണീം എന്നിവ  ോധയമോയി. 

• പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഏതറ്ടുത്തറ  നടപ്ിലോക്ുന്നു. 

• മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേളറക്റ മുനറഗണന നല്കു ന്നു. 

• വയക്തിഗതവുീം തപോതു ആസ്തിേളുീം  ൃഷ്റട്ടിക്തപ്ട്ടിട്ടുണ്ടറ. 

• േുടിതവള്ള ക്ഷോമീം ലഘൂേരിക്ോന് പദ്ധതിതേോണ്ടറ  ോധയമോയി. 

• തതോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്  ീംരക്ഷിക്തപ്ടുന്നു - 

• പരിസശോധിച്ച ഗ്പവൃത്തിേളുതട അളവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട േൃതയമോയ  

വിവരങ്ങള്ക്  എീം.ബുക്ിൽ േോണോന്   ോധിച്ചു-  

• നടപ്ിലോക്ിയ പദ്ധതിേളറക്റ  ിറ്ി ണ് ഇനറഫരറസമഷ്ന് സബോരറഡറ  

െിലതിൽ സ്ഥോപിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

• വോരറഡിതല ആക്ഷനറലോനിലറ ഉളറതപ്ട്ട ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആണറ 

നടപ്ിലോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. 

• വോരറഷ്ിേ മോസ്റ്റര്  രറക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേള്ക് േൃതയമോയി 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃതമോയി വിവരങ്ങള്ക് സെരറത്തറ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തി ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

വിശേോീംശങ്ങള്ക് തതോഴിലോളിേതള അറിയിക്ോറുണ്ടറ.  

•  ജോഗ്ഗതോ സമലറസനോട്ട  മിതി ഇടതപടലുേള്ക് നടത്തുന്നുണ്ടറ 
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ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികൾ. 

1.ദപരിങ്ങനo ഗ്പദേശത്ത് കല്ല് കയ്യാലLD/238474 

എം.ബുക്് നമ്പര്-174/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുേ-150000 തെലവോയ തുേ-117911 

അവിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-403 േൂലി,വോടേ -11680, 1110 

വിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-ഇല്ല േൂലി,വോടേ -ഇല്ല 

 ോധന വില -ഇല്ല CIB സബോരറഡറ  തുേ -സരഖ 

തപടുത്തിട്ടില്ല  

അളവുേള്ക്:- 

ഇനീം എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ  ഗ്പേോരീം  

േോട്ടറ  തവട്ടി തതളിക്ൽ  2328.80m2 2328.80m2 

ഏര്തറ വര്ക്റ   162.885m2 162.885m2 

 േയ്യോല 814.425m2 814.425m2 

•  േല്ലറ േയ്യോല േൃതയമോയ അളവിൽ ഉള്ളതോയിരുന്നു 

• മതണ്ണോലിപറ ഒരു പരിധി വതര തടയോന്  ോധിച്ചു  

• ജല  ീംരക്ഷണത്തിനു മുതൽ േൂടോയി  

2.  കിണര് നിര്മ്മാണം ഗ്പകാശൻIF/335564 

എം.ബുക്് നമ്പര്-180/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുേ-40000 തെലവോയ തുേ-36082 

അവിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-34 േൂലി,വോടേ -9214, 68 

വിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-34 േൂലി,വോടേ -23800 

 ോധന വില -ഇല്ല  CIB സബോരറഡറ  തുേ -3000 

അളവുേള്ക്:- 

ഇനീം എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ  ഗ്പേോരീം  

േിണര്  7.96cum 7.96cum 

 

•  എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പേോരീം േിണര് േുഴിച്ചിട്ടറ തവള്ളീം േോണോന്  ോധിച്ചില്ല. 

വ ട്ടുേോര് പിതന്നയുീം േിണര് േുഴിച്ച സശഷ്മോണറ തവള്ളീം േണ്ടതറ. 

•  ആള്ക്മറ വ ട്ടുേോര്  വന്തീം െിലവിലോണറ നിര്മ്മിച്ചതറ 

•   ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ ഉണ്ടോയിരുന്നു. പസക്ഷ 

ഫയലിലുള്ള തതോഴിൽ േിനവുീം സബോര്ഡിൽ ഉള്ള തതോഴിൽ േിനവുീം 

തമ്മിൽ വയതയോ ീം േോണോന്  ോധിച്ചു. 

3. ആലയാട് നരികുണ്ടം ദറാഡ് അഭിവൃദ്ധിതപ്പടുത്തല്   FP/307588 

എം.ബുക്് നമ്പര്-54/18-19 
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എസ്റ്റിസമറ്റ  തുേ-300000 തെലവോയ തുേ-293642 

അവിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-1164 േൂലി,വോടേ -288073 

വിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-no േൂലി,വോടേ -2569 

 ോധന വില -no CIB സബോര്ഡറ  തുേ -3000 

അളവുേള്ക്:- 

ഇനീം എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ  ഗ്പേോരീം  

 േോടുതവട്ടി തതളിക്ൽ 2625.00m2 2625.00m2 

ഏര്തറ വര്ക്റ   2625m2 2625m2 

 

•  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ ഉണ്ടോയിരുന്നു 

• േൃതയ അളവിലുള്ള  പണിയോയിരുന്നു. 

4.   തപരിങ്ങാനം ഗ്പദേശത്ത് ഭൂവിക ന ഗ്പവര്ത്തികൾ( മൂന്ാം 

ഘ്ം)IF/347264 

എം.ബുക്് നമ്പര്-12/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുേ-200000 തെലവോയ തുേ-194412 

അവിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-700 േൂലി,വോടേ -189700, 1712 

വിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-ഇല്ല േൂലി,വോടേ -ഇല്ല 

 ോധന വില -ഇല്ല CIB സബോരറഡറ  തുേ -3000 

അളവുേള്ക്:- 

ഇനീം എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ  ഗ്പേോരീം  

 േോടറ തവട്ടിതത്തളിേള്ക്  4124.01m2 4124.01m2 

 എര്ത്തറ വര്ക്റ 2727.032m2 2727.032m2 

 വരമ്പറ 584.2688m3 584.2688m3 

 മഴക്ുഴി 100no 100no 

•  എീം ബുക്ിൽ  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ സവണ്ടി പണീം 

െിലവഴിച്ചു എന്നറ ഉണ്ടോയിരുന്നു. പസക്ഷ ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തറസമറ്റ 

പറഞ്ഞതനു രിച്ചറ സപോയിസനോക്ിയസപ്ോള്ക് സബോര്ഡറ േോണോന് 

 ോധിച്ചില്ല. 

•  േുതറതയോതക് േോടുമൂടിയ നിലയിലോയിരുന്നു 

•  മഴ േുഴിയിൽ വോഴ തവച്ചതോയി േണ്ടു 

5.  തപരിങ്ങാനം ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികൾ( 

നാലാംഘ്ം)IF/347265 

എം.ബുക്് നമ്പര്-35/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുേ-200000 തെലവോയ തുേ-194680 

അവിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-693 േൂലി,വോടേ -189971, 1709 
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വിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-ഇല്ല േൂലി,വോടേ -ഇല്ല 

 ോധന വില -ഇല്ല CIB സബോരറഡറ  തുേ -3000 

അളവുേള്ക്:- 

ഇനീം എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ  ഗ്പേോരീം  

 േോടുതവട്ടിതത്തളിേൽ 4186.56m2 4186.56m2 

എര്തറ വര്ക്റ 2735.26m2 2735.26m2 

 വരമ്പറ 579.59m3 579.59m3 

 മഴക്ുഴി 100 100 

•  േൃതയമോയ ര തിയിൽ ഉള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ 

േോണോന്  ോധിച്ചു 

•  േുതറതയോതക് േോടുമൂടിയ നിലയിലോയിരുന്നു. അതുതേോണ്ടറ 

അളതവടുക്ോന് ബുദ്ധിമുട്ടോയിരുന്നു.േൃതയമോയി പണി എടുത്തു എന്നറ 

സമറ്റ  പറഞ്ഞു  

• മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ലക്ഷയീം പൂര്ത്ത േരിച്ചു 

•  വനയമൃഗശലയo രൂക്ഷമോയ അതിതനത്തുടര്ന്നറ േോടുതവട്ടി തതളിക്ൽ 

ഗ്പവര്ത്തി ഈ ഗ്പസേശത്തറതതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിൽ 

ഉള്ക്തപ്ടുത്തണതമന്നറ തതോഴിലോളിേള്ക് ആവശയതപ്ട്ടു. 

6.തപരിങ്ങാനംഅംഗൻവാടി മഞ്ഞ കല്ല് ദറാഡ് 

അഭിവൃദ്ധിതപ്പടുത്തല്IF/307589 

എം.ബുക്് നമ്പര്-162/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുേ-500000 തെലവോയ തുേ-494425 

അവിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-180 േൂലി,വോടേ -48780,394 

വിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-

സരഖതപടുത്തിട്ടില്ല  

േൂലി,വോടേ -39063 

 ോധന വില -440088 CIB സബോരറഡറ  തുേ -5000 

അളവുേള്ക്:- 

ഇനീം എീം.ബുക്റ  

ഗ്പേോരീം 

സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ  ഗ്പേോരീം  

സറോഡറ  170( ന ളീം)3 

(വ തി) 

170( ന ളീം), 

3(വ തി) 

 

•  േൃതയ അളവിലുള്ള പണിയോയിരുന്നു 

•  തപോതുആസ്തി ൃഷ്ടിച്ചു 

•  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

7. ഇന്ദിരആവാ ് ദയാജന ഗ്പകാരം ദകഗ്ന്ദ- ംസ്ഥാന  ര്ക്ുകൾ 

ആവിഷ്കരിക്ുന്മറ്് ഭവന പദ്ധ ികൾ  നിര്മാണത്തിതല അവിേഗ്ധ 

കായിക ത ാഴില് ഘടകം ( ുശീല എo )IF/353997 

എം.ബുക്് നമ്പര്-പരിസശോധനയറക്റ ലഭിച്ചില്ല 
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എസ്റ്റിസമറ്റ  തുേ-30000 തെലവോയ തുേ-സരഖ തപടുത്തിട്ടില്ല  

അവിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-

സരഖതപടുത്തിട്ടില്ല 

േൂലി,വോടേ -സരഖതപടുത്തിട്ടില്ല 

വിേഗറദ്ധ തതോഴിൽ േിനീം-

സരഖതപടുത്തിട്ടില്ല 

േൂലി,വോടേ -സരഖതപടുത്തിട്ടില്ല 

 ോധന വില -സരഖതപടുത്തിട്ടില്ല CIB സബോര്ഡറ  തുേ -

സരഖതപടുത്തിട്ടില്ല 

അളവുേള്ക്:- 

• 90 േിവ തത്ത പണി േിട്ടി  

• േൂലി േൃതയമോയി േിട്ടി  

വിലയിരുത്തലുകൾ- 

1. പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്ണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ 

s.

n

o 

രജിസ്റ്റര് സപരറ പരിസശോധന

യറക്റ ലഭയത 

േോലോനു ൃതമോയ 

വിവരങ്ങളുതട 

സ്ഥിതി. 

1 തതോഴിൽ േോര്ഡറ രജിസ്റ്റര്  ലഭിച്ചു  അപൂരറണ്ണീം 

2 ഗ്ഗോമ  ഭ രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു  അപൂര്ണീം  

3 തതോഴിഅസപക്ഷ രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു  അപൂര്ണീം  

4 ഫിക്സിഡറ അ റ്റ രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു  പൂര്ണീം  

5 ഗ്പവര്ത്തി രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു  അപൂര്ണീം  

6 പരോതി രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു  അപൂര്ണീം  

7 തമറ് രിയൽ രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു  അപൂര്ണീം  

 

2. വാര്ഡിതല  ാമൂഹയ പരിദശാധനയക്്് വിദധയമാക്ിയ 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷൻ പ്ലാനിതല വിവരങ്ങൾ. 

s.no ഗ്പവൃത്തിയുതട സപരറ ആക്ഷ

ന്ലോന് 

ഗ്േമനമ്പര് 

1  േിണര് നിര്മ്മോണീം 178 

2 േോവുീംപടി പടിക്െോൽ ന ര്ത്തടത്തിതല തപരിങ്ങോനീം 

ഗ്പസേശത്തറ േല്ലറ േയ്യോല നിര്മ്മോണീം 

202 

3 ആലയോട്നരിേുണ്ടീം സറോഡറ അഭിവൃദ്ധിതപ്ടുത്തൽ 62 

4  തപരിങ്ങോനീം അീംഗന്വോടി മഞ്ഞ േല്ലറ സറോഡറ 

അഭിവൃദ്ധിതപ്ടുത്തൽ 

65 

5  തപരിങ്ങോനീം ഗ്പസേശത്തറ ഭൂവിേ ന ഗ്പവര്ത്തിേള്ക് 

മൂന്നോീംഘട്ടീം 

193 

6  തപരിങ്ങോനീം ഗ്പസേശത്തറ മണ്ണറ ജല ീംരക്ഷണഗ്പവൃത്തി 

േള്ക് നോലോീം ഘട്ടീം 

195 
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7 ഇന്ദിരആവോസ യോജനഗ്പേോരീംസേഗ്ന്ദ-

 ീംസ്ഥോന ര്ക്ുേള്ക്ആവിഷ്കരിക്ുന്നമറ്റഭവനപദ്ധതിേ

ള്ക്നിര്മോണത്തിതലഅവിേഗ്ധേോയിേതതോഴിൽഘടേീം( ു

ശ ലഎo) 

 

197 

 

3. പരിദശാധിച്ച  (എണ്ണം)ഫയളുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരം  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ദരഖകളുതട വിവരങ്ങൾ- 

 സരഖേള്ക് ലഭയമോയ 

ഫയലുേളു

തട എണ്ണീം 

1 േവര് സപജറ ഇല്ല  

2 തെക്റ ലിസ്റ്ററ ഇല്ല 

3 ആക്ഷന് ലോന് സേോപ്ി  ഇല്ല 

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സേോപ്ി 6 

5  ോസങ്കതിേ അനുമതി സരഖ 6 

6 ഭരണോനുമതി സരഖ ഇല്ല 

7  ീംസയോജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് ഇല്ല 

8  തതോഴിൽ അസപക്ഷേള്ക് ഇല്ല 

9 വര്ക്റ  അസലോസക്ഷ്ന് സരഖ  ഇല്ല 

10 മസ്റ്റര് സറോള്ക്  7 

11 തമഷ്ര്തമനററ്റ  ബുക്റ  6 

12 തമറ്ിരിയൽ വോങ്ങൽ ത രുമോനീം സേോപ്ി  1 

13 സവജറ  ലിസ്റ്ററ  7 

14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ര് ഓര്ഡര് സേോപ്ി(FTO) 2 

15 തമറ്ിരിയൽബിൽ,വൌച്ചര് 1 

16 പോട്ടക്രോര്,ര  തുേള്ക് ഇല്ല 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല സഫോസട്ടോേള്ക്  ഇല്ല 

18 ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരണ  ോക്ഷയപഗ്തീം. 4 

19 മസ്റ്റര് സറോള്ക് മൂതമനറററ സ്ലിപറ  7 

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ ഇല്ല 

21 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ   ഇല്ല 

22 സ റ്റ ഡയറി 5 

 22.a. പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ  5 

 22.b.VMC റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അീംഗങ്ങള്ക്: 

5 

 22.c. ന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക് 

 ന്ദര്ശേര്: 

5 
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4. പരിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട 

മസ്റ്റര്ദറാള് വിലയിരുത്തലുകൾ. 

 

1.വര്ക്്  ദകാഡ് : LD/238474 

മസ്റ്റര് 

സറോളറ 

നമ്പര് 

ആ

തേ 

തതോ

ഴിൽ 

േിനീം 

സവതനീം

-വോടേ 

ഉള്ക്പ്തട  

B
D

O
  

 
ൽ

 

,ഒ
പ്

റ   

G
P

  
 
ൽ

, 
ഒ
പ്

റ  

തിരുത്തലുേള്ക്  

24816 38 1038.25, 
84.50 

Yes Yes  

24817 42 11473.50, 
91.50 

Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ 

സപയറ തമനറററ1തിരുത്തി  

24818 26 7108.50, 
62.50 

Yes Yes ഇല്ല 

24819 20 5470, 50 Yes Yes ഇല്ല 

24820 15 4098, 33 Yes Yes ഇല്ല 

24821 22 6009, 47 Yes Yes ഇല്ല 

24822 15 4112, 47 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

തിരുത്തി  

ഇമ്പ്ലിതമന്ററ െോര്ജറ 

1തിരുത്തി  

24815 43 11811, 160 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

2തിരുത്തി  

26170 40 10956.50, 
116.50 

Yes Yes ഇല്ല 

26171 44 12023.50, 
99,.50 

Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

1തിരുത്തി  

26172 39 10666.50, 
97.50 

Yes Yes ഇമ്പറസളതമനറററ െോര്ജറ 

1തിരുത്തി  

26173 27 7404, 87 Yes Yes സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

1തിരുത്തി  

26174 27 7377, 60 Yes Yes ഇമ്പ്ലിതമന്ററ െോര്ജറ 

1തിരുത്തി  

26175 33 9017.50, 
74.50 

Yes Yes ഇല്ല 

      

 

 

 

 



10 
 

2.വര്ക്്  ദകാഡ് : IF/307588 

23339 45  12307.50, 
112.50 

Yes Yes തഡയിലി അറ്ന്നറ ിനറതറ 

സടോട്ടൽ 1തിരുത്തി,  

23340 43 11755.50, 
102.50 

Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

1തിരുത്തി  

20861 64 17502.50, 
156.50 

Yes Yes ഷ്ോര്പ്ണിങറ െോര്ജറ 

3തിരുത്തി  

20862 61 16667, 138 Yes Yes ഷ്ോര്പ്ണിങറ െോര്ജറ 

2തിരുത്തി  

20863 45 12290, 104 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

1തിരുത്തി  

20864 28 7658, 70 Yes Yes തഡയിലി അറ്നററന് റ 

1തിരുത്തി  

20865 34 9299, 85 Yes Yes ഷ്ോര്പ്ണിങറ െോര്ജറ 

2തിരുത്തി  

20866 36 9840, 84 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 1, 

സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 1 

20867 30 8203, 73 Yes Yes തഡയിലി അറ്നററന് റ 

1തിരുത്തി  

18965 34 9290, 85 Yes Yes ഇല്ല 

18966 41 11202.25, 
91.25 

Yes Yes ഇല്ല 

18967 42 11487, 105 Yes Yes ഇല്ല 

18968 45 12307.50, 
112.50 

Yes Yes ഇല്ല 

18969 6 1641, 15 Yes Yes ഇല്ല 

20857 53 14492, 129 Yes Yes ഇല്ല 

20858 52 14215.50, 
123.50 

Yes Yes ഇല്ല 

20859 56 15306, 130 Yes Yes ഇല്ല 

20860 37 10119.50, 
92.50 

Yes Yes ഇല്ല 

19016 52 14218.50, 
126.50 

Yes Yes ഇല്ല 

19017 52 14219, 127 Yes Yes ഇല്ല 

19018 64 17494, 153 Yes Yes ഷ്ോര്പിങറ െോര്ജറ 1തിരുത്തി  

19019 56 15316, 140 Yes Yes ഇല്ല 

19020 11 3008.50, 
27.50 

  ഇല്ല 

19021 18 4923, 45 Yes Yes തവജറ സപര് സഡ 1തിരുത്തി  

19022 18 4921, 43 Yes Yes ഇല്ല 

19023 20 5488, 48 Yes Yes ഇല്ല 

19024 17 4648.50, 
41.50 

Yes Yes ഇല്ല 

19025 4 1094, 10 Yes Yes ഇല്ല 

     ഇല്ല 
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3.വര്ക്്  ദകാഡ് : IF/335564 

25137 24 6552, 48 Yes Yes ഇല്ല 

25138 10 2730, 28 Yes Yes ഇല്ല 

25139 24 16800, 24 Yes Yes സടോട്ടൽ അതറ്ന്ഡന് റ  
25140 10 7000, 10 Yes Yes ഇല്ല 

      

      

      

 

4.വര്ക്്  ദകാഡ് : FP/307589 

23042 35 9560, 77 Yes Yes ഇല്ല 

23043 53 14472.50, 
109.50 

Yes Yes സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

1തിരുത്തി  

23044 56 15298.50, 
112.50 

Yes Yes ഇല്ല 

23045 36 8841.50, 
85.50 

Yes Yes 5ഒപ്റ തവട്ടിത്തിരുത്തി, 

തഡയിലി അതറ്ന്ഡന് റ 

സടോട്ടൽ 1തിരുത്തി  

23994 സരഖ 

തപടു

ത്തി

ട്ടില്ല  

17124,  Yes Yes ഒപ്റ 1തിരുത്തി, സടോട്ടൽ 

അറ്നററന് റ 3തിരുത്തി  

23995 സരഖ 

തപടു

ത്തി

ട്ടില്ല  

21939 Yes Yes ഇല്ല 

     ഇല്ല 

 

5.വര്ക്്  ദകാഡ് : IF/347264 

10433 48 13128, 120 Yes Yes ഇല്ല 

10444 60 16403.50, 
142.50 

Yes Yes ഇല്ല 

10435 51 13948.50, 
127.50 

Yes Yes ഇല്ല 

10436 50 13675, 125 Yes Yes സടോട്ടൽ അതറ്ന്ഡന് റ 

1തിരുത്തി  

10437 46 12581, 115 Yes Yes ഇല്ല 

10438 55 15035, 130 Yes Yes ഇല്ല 

10439 42 15 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

സരഖpഎടുത്തിട്ടില്ല  

10440 46 115 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

സരഖ തപടുത്തിട്ടില്ല  
13185 48 13128, 

120 

Yes Yes ഇല്ല 

13186 49 13401, 
112.5 

Yes Yes ഇല്ല 
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13187 41 11206, 95 Yes Yes ഇല്ല 

13188 37 10119.50, 
92.50 

Yes Yes ഇല്ല 

13189 27 7384.50, 
67.50 

Yes Yes ഇല്ല 

13190 22 6017, 55 Yes Yes ഇല്ല 

13191 25 6837.50, 
62.50 

Yes Yes ഇല്ല 

13192 23 6280.50, 
47.50 

Yes Yes ഇല്ല 

13193 21 5738.50, 
47.50 

Yes Yes ഇല്ല 

13194 9 2461.50, 
22.50 

Yes Yes ഇല്ല 

 

 

6.വര്ക്്  ദകാഡ് : IF/347265 

16198 53 14488, 125 Yes Yes ഇമ്പ്ലിതമന്ററ െോര്ജറ 

1തിരുത്തി, സടോട്ടൽ 

അതറ്ന്ഡന് റ 6തിരുത്തി  

16199 56 15316, 140 Yes Yes സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

5തിരുത്തി,  

16200 48 13121.75, 
133.75 

Yes Yes സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

4തിരുത്തി, ഇമ്പ്ലിതമന്ററ 

െോര്ജറ 1തിരുത്തി, സടോട്ടൽ 

േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

1തിരുത്തി  

16201 52 14214.50, 
112.50 

Yes Yes സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

5തിരുത്തി, സടോട്ടൽ േയോഷ്റ 

സപയറ തമനറററ 3,ഇമ്പ്ലിതമന്ററ 

െോര്ജറ 1തിരുത്തി  

16193 36 9839.75, 
83.75 

Yes Yes ഒപ്റ 1തിരുത്തി,  

16194 44 12034, 110 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

7തിരുത്തി  

16195 28 7656.75, 
68.75 

Yes Yes ഇല്ല 

16196 30 8205, 75 Yes Yes സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

2തിരുത്തി  

16197 9  2461.50, 
22.50 

Yes Yes ഇല്ല 

14727 44 12034, 
110 

Yes Yes ഇല്ല 

14728 50 13675, 
125 

Yes Yes 

14729 42 11487, 
105 

Yes Yes സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

1തിരുത്തി, ഇമ്പ്ലിതമന്ററ 
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1തിരുത്തി, സടോട്ടൽ േയോഷ്റ 

സപയറ തമനറററ 2തിരുത്തി  

14730 44 12036, 
112.50 

Yes Yes ഇല്ല 

14731 41 95 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

സരഖ തപടുത്തിട്ടില്ല, സടോട്ടൽ 

അറ്നററന് റ 1തിരുത്തി, 

ഇമ്പ്ലിതമന്ററ െോര്ജറ 

1തിരുത്തി  

14732 24 6541.50, 
57.5 

Yes Yes സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

1,സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 

1തിരുത്തി  

14733 24 6564, 60 Yes Yes സടോട്ടൽ േയോഷ്റ സപയറ തമനറററ 1, 

സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 1, 

തഡയിലി അറ്നററന് റ 1 

14734 26 7107.25, 
61.25 

Yes Yes ഇമ്പ്ലിതമന്ററ െോര്ജറ 

2തിരുത്തി, സടോട്ടൽ േയോഷ്റ 

സപയറ തമനറററ 2തിരുത്തി, 

സടോട്ടൽ അറ്നററന് റ 

1തിരുത്തി  

14735 22 6017, 55 Yes Yes ഇല്ല 

14736 20 5470, 50 Yes Yes ഇല്ല 

 

 

7.വര്ക്്  ദകാഡ് : IF/353997 

12961 6 1641, 15 Yes Yes ഇല്ല 

12962 6 1641, 15 Yes Yes ഇല്ല 

14084 4 1094, 10 Yes Yes ഇല്ല 

12051 6 1641, 15 Yes Yes ഇല്ല 

12960 6 1641, 15 Yes Yes ഇല്ല 

16411 12 3282, 30 Yes Yes ഇല്ല 

16412 12 3282, 30 Yes Yes ഇല്ല 

19004 10 2735, 25 Yes Yes ഇല്ല 

23261 12 3282, 30 Yes Yes ഇല്ല 

23304 12 3282, 30 Yes Yes ഇല്ല 

23305 4 1094, 10 Yes Yes ഇല്ല 

 

 ോമൂഹയ പരിസശോധനയറക്റ വിസധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്തിേളിൽ പദ്ധതി 

വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയോയ  ിറ്ി ണ് ഇനറഫരറസമഷ്ന് സബോരറഡറ  ഗ്പവൃത്തി 

നടന്ന സ്ഥലത്തറ േോണോന്  ോധിച്ചവ  

• IF/335564 

• Fp/307588 

• IF/347265 

• FP/307589 
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അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

അവേോശങ്ങള്ക് ലഭയത വിലയിരുത്തൽ 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 േിവ ത്തിനേീം 

 ൌജനയമോയി തതോഴിൽ േോരറഡറ  ലഭിക്ൽ 

ഉണ്ടറ  സഫോസട്ടോയറക്റ തുേ 

തെലവോേുന്നു. 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 േിവ ത്തിനേീംതതോഴിൽ 

ലഭിക്ൽ/ തതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം 

ഇല്ല  തതോഴിലില്ലോയിമ 

സവതനത്തിനു 

അസപക്ഷിക്ോറില്ല.  

 രറക്ോര് ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമീം േൂലി 

ലഭിക്ൽ 

ഉണ്ടറ മിനിമീം േൂലി ലഭിക്ോറുണ്ടറ  

15 േിവ ത്തിനേീം േൂലി ലഭിക്ൽ/ 

സവേിക്ുന്ന േിവ ങ്ങളറക്റ പിഴ  

ഇല്ല  രറക്ോര് ഫണ്ടറ  

വേയിരുതോത്തതറ േോരണീം 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുവോനുള്ള 

അവേോശീം 

ഉണ്ടറ തതോഴിൽ േതണ്ടത്തി 

തേോടുക്ോറുണ്ടറ  

5 േിസലോമ റ്ര് ഉള്ളിൽ സജോലി/യോഗ്തോേൂലി ഇല്ല  5േിസലോമ റ്റിനറ ഉള്ളിൽ 

മോഗ്തസമ പണി തെയ്തിട്ടുള്ളു  

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ആവശയമോയ  

അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങള്ക്-ഫസ്റ്ററ 

എയ്ടറ,തണൽ,േുടിതവള്ളീം 

ഉണ്ടറ പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുീം 

ലഭിക്ോറുണ്ടറ  

 മയ ബന്ധിതമോയി പരോതി പരിഹോരീം ഉണ്ടറ പരോതിതപ്ട്ടിട്ടില്ല. 

െിേിൽ ോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ  ഹോയo ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടറ  

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  നടത്തുവോന് 

അവേോശീം  

ഉണ്ടറ സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ഇതുവതര 

നടത്തിട്ടില്ല  

 

1. തതോഴിലറ േോരറഡുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

തതോഴില്കോരറഡറ  ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ തതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പേോരീം തതോഴിൽ 

േോരറഡിനറ അസപക്ഷ നല്കു ന്ന േുടുീംബങ്ങളറക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം തിേച്ചുീം 

ത ൌജനയമോയി തതോഴിൽ േോരറഡറ  ലഭയമോക്ണതമന്നറ അനുശോ ിക്ുന്നു. 

േൂടോതത േൃതയമോയ ഇടസവളേളിൽ േോര്ഡറ  ത ൌജനയമോയി പുതുക്ി 

നൽസേണ്ടതുമോണറ.തതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം തതോഴിൽ േോരറഡറ  സേവശീം 

തവക്ോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്ക്റ മോഗ്തമോണറ, നിര്വഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്ുവോന് പോടുള്ളതല്ല. 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

തതോഴിൽ േോര്ഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ േോയിേ തതോഴിൽ തെയ്യോന് തയ്യോറുള്ള  

ഏതതോരു േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വരറഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ്ധ േോയിേ തതോഴിലിനറ അവേോശമുണ്ടറ, തതോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടറ 

അസപക്ഷ നൽേിയോൽ സേപ്റ്ു രശ തറ നൽേുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം 

തതോഴിൽ  ലഭയമോക്ണതമന്നുീം നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു. 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 
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തതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം തതോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോൽ 15 

േിവ ത്തിനേീം തതോഴിൽ ലഭയമോക്നതമന്നുണ്ടറ. വോര്ഡിതല 

തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ തതോഴിൽ ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളിൽ  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 േിവ ത്തിനേീം തതോഴിൽ അനുവേിതക്ണ്ടതുണ്ടറ.  

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം; 

തതോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവ ത്തിനേീം തതോഴിൽ 

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷീം തതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം ലഭിക്ോന് അവേോശമുണ്ടറ.  

തതോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ട ത യ്യതി മുതൽ ആേയതത്ത 30 േിവ ീം േൂലിയുതട 25% 

( 271േൂലിഗ്പേോരീം 67 രൂപ 75 സപ ) തുേയുീം തുടര്ന്നറ 100 േിവ  തതോഴിൽ  

പൂര്ത്തിയോേുന്നതറ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ േൂലിയുതട 50%( 

271േൂലിഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ ) തുേയുീം തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭിക്ണീം. 

5. തഷ്ല്്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡിൽ ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് േതണ്ടത്തുന്നതിനറ 

തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ അവേോശീം ഉണ്ടറ. അയൽക്ൂട്ടതല െര്ച്ചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയിൽ അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

തതോഴിലുറപ്ിൽ അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേിൽ നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിൽ തഷ്ൽഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ിൽ ഉള്ക്തപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ. 

6. യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ തോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവിൽ 

തതോഴിൽ ലഭിക്ുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്തു  

തതോഴിൽ തെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കിൽ യോതോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10% തുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് പൂര്ത്ത േരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ്തസമ വോര്ഡിനറ പുറത്തു 

തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്ോന് പോടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച; 

തതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്ക്,വിഗ്ശമ  മയതത്ത തണൽ 

 ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട  ോധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളിൽ 

ഏര്തപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള്ക് എന്നിവസതോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പേോരീം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്ുന് ്  ംബന്ധിച്്ച; 

തതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പേോരീം മസ്റ്റര് സറോളറ േോലോവധി 

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം തതോഴിലോളിേളുതട എതക്ൌണ്ടിൽ േൂലി 

ലഭിക്ുവോന് അവേോശമുണ്ടറ. 

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 
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തതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏതതങ്കിലുീം േോരയത്തിൽ പരോതിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയതറ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തിൽ പരോതിതപ്ടോവുന്നതോണറ, ഗ്പസ്തു ത 

പരോതിേള്ക്  വ േരിച്ചു  പരോതിക്ോരനറ സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നൽേുേയുീം 

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളിൽ അസനവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനറ മറുപടി 

നൽസേണ്ടതോണറ. പരോതിേള്ക് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

തപോതുജനങ്ങള്ക്ക്റ േോണോവുന്ന ര തിയിൽ പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ിൽ 

ഗ്പേര്ശിപ്ിതക്ണ്ടതുണ്ടറ . 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന് ്  ംബന്ധിച്്ച; 

സതോതതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പേോരീം  തതോഴിലുറപ്ിൽ 

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീംസ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ടതുണ്ടറ.ഏതറ്ടുത്തു തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ചതുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്നതിൽ പങ്കോളിേളോവുന്നതിനു തതോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

തതോഴിലുറപ്റ സജോലിക്ിതട തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ഏതതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുേയോതണങ്കിൽ തതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പേോരവുീംഅദ്ധയോയീം9 തല പരോമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിേിൽ ോ തെലവുേളുതട സരഖേള്ക്  മര്പ്ിക്ുന്ന 

മുറയറക്റ  ഗ്പസ്തു ത തുേ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ  അനുവേിച്ചു തേോടുസക്ണ്ടതോണറ. 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്; 

തതോഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധതി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു 

മുമ്പറ പദ്ധതിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അതോയതറ  അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരോ തതോഴിലോളിയുീം തെസയ്യണ്ട അളവുേള്ക്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുള്ള  ോസങ്കതിേ അറിവുേള്ക് എന്നിവ   

േൃതയമോയി തതോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്തളയുീം  

സബോധയതപ്ടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ. അതിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോര്ഡറ  തമമ്പര്, ോസങ്കതിേ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുതട 

 ോന്നിധയത്തിൽ ഏതതനറേിലുീം തപോതു ഇടങ്ങളിസലോ,തതോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെര്ക്ുേയുീം േോരയങ്ങള്ക് വിശേ േരിക്ുേയുീം 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജിൽ സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  തെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

13.വിജിലൻ ്  ആൻഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസരോ വോര്ഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഗുണേരമോയ ര തിയിൽ 

നടക്ുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുീം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിനറ 

ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് തതോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം നിര്വഹണ ഏജന് ിക്ുീം 

നൽേുന്നതിനുമോയി വോര്ഡിതല തപോതുഗ്പവര്ത്തേതര ഉള്ക്തപ്ടുത്തി ഒരു 
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വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ടതോണറ. വോര്ഡിൽ പട്ടിേ ജോതി പട്ടിേ വര്ഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേര് ഉതണ്ടങ്കിൽ നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു ത േമ്മറ്ിയിൽ 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ടതോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടിൽ 

സരഖതപ്ടുതതണ്ടതോണറ. 

14. ന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  

തതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏതതോരോള്ക്ക്ുീം  ന്ദരറശിക്ോ വുന്നതുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്ക്പ്തട പരിസശോധിക്വുന്നതുമോണറ.ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശേരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ  ഡയറിയിതല 

 ന്ദര്ശേ േുറിപ്ിൽ സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ. അതുതേോണ്ടറ 

തതന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിര്ബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്ണീം. 

15.ദറാ ് ഗാര് േിവ ് . 

തതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള്ക് േടമേള്ക് എന്നിവയിൽ 

തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്നതിനുീം തതോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്നതിനുീം സവണ്ടി വര്ഷ്ത്തിൽ  ഒരുേിവ ീം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ക്ലോ റ   ീംഘടിപ്ിതക്ണ്ടതോണറ. 

16. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ് . 

തതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുതട  ുതോരയത ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനോയി  

തതോഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന തപോതു ഗ്പവൃത്തിേള്ക് 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങേറ  

അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ തപോതുജനങ്ങള്ക്ക്റ േോണോ 

വുന്ന ര തിയിൽ നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്ണീം. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകൾ. 

തതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളിൽ 

ഉണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിച്ചറ വോരറഷ്ിേ മോസ്റ്റരറ 

 രറക്ുലറിൽ േൃതയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് നൽേുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവര് 

സപജിൽ ഉള്ക്തക്ോള്ളിക്ന്നതമന്നുീം അതിനോയി ഗ്പസതയേ മോതൃേയുീം  

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറിൽ നിരറസേശിക്ുന്നുണ്ടറ.  

2.തെക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽ ഉള്ക്തക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തെക്റ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ, അതിനോയി 

ഗ്പസതയേ മോതൃേയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറിൽ നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 
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3.ആക്ഷന് പ്ലാൻ ദകാപ്പി-  

ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ആക്ഷന് ലോനിൽ ഉള്ക്തപ്ട്ടതുീം തഷ്ൽഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ിൽമുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിൽ ഉള്ളതുമോയിരിക്ണ 

തമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി തഷ്ൽഫറ  ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ിൽ ഉള്ക്തപ്ടുന്ന  

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്  

 ോധോരണക്ോരോയ ഏതതോരോള്ക്ക്ുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര തിയിൽ 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

5. ാദേ ികാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസതയേീം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്കതിേ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ിപരിസശോധിച്ചറ അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോൽ മോഗ്തസമ 

ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമതി നൽേോവൂ, ആയതിനറതറ സേോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസതയേീം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഭരണ മിതിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിച്ചോൽ 

മോഗ്തസമ ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമതി നൽേോവൂ, ആയതിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

7.കണവര്ജന് ്  വിവരങ്ങൾ- 

 ര്ക്ോരിനറതറ ഏതതനറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്റ,േൃഷ്ി 

വേുപ്റ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വേുപ്റ  പദ്ധതിേള്ക് തതോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധതിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ നടപ്ോക്ുേയോതണങ്കിൽ ആയതിനറതറ 

സരഖേള്ക് ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ- 

തതോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടറ  വയക്തിഗതമോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്നതിനു മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറിൽ ഗ്പസതയേ മോതൃേയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ോന് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

ഇതറ ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞതറ 14 േിവ ീം തുടര്ച്ചയോയി സജോലി തെയ്യുന്നതിനറ 

അസപക്ഷ നൽസേണ്ടതുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

ത യ്യതിേള്ക്  ഉള്ക്പ്തട ഇതിൽ  സരഖതപ്ടുത്തി നല്കു േയോണറ സവണ്ടതറ   

9.വര്ക്്  അദലാദക്ഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ആവശയതപ്ട്ട ത യ്യതിേളിൽ തതന്ന 

തതോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളിൽ 
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ഉള്ക്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റര് സറോളറ തയ്യോറോക്ുന്നതിനുള്ള 

നടപടിേള്ക്ക്റശുപോര്ശ തെയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഉള്ക്തപ്ട്ടവര്ക്റ ഈ ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തിൽ മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് 

നല്കു േയുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റര് ദറാൾ 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തപ്ടുത്തി സലോക്റ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ിൽ നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തിൽ എത്തിക്ുന്നതറ. പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുീം നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം 

െുമതലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോര്ക്റ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സേമോറോവുന്നതോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ ഗ്പേോരീം അനുവേിച്ച ത യ്യതിേളിൽ മോഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഏര്തപ്ട്ടറ  അതോതറ േിവ തത്ത ഒപ്ുേള്ക് ഓസരോ തതോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളിൽ സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം തതോഴിലോളിേള്ക് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജോലിയിൽ ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതേോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം തെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ തതോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജര് ഗ്പേോരമുള്ള തുേേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തിൽ ഒപ്റ 

വോങ്ങിതക്ണ്ടോതോണറ. തുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്ക്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്റ 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോതോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്ോന് െുമതലയുള്ളതറ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ പണത്തിനു തുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അതുതേോണ്ടുതതന്ന അതിൽ 

ഏതതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള്ക് പോടില്ലോത്തതോണറ. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്് - 

തതോഴിലുറപ്ിൽ ഉള്ക്തപ്ടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ തതന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്ക്  ോസങ്കതിേ വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമനറററ ബുക്ിൽ 

സരഖതപ്ടുത്തണീം, തുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

േോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്റ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി അതറ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്ു 

ന്നതിനുള്ള തുടര് നടപടിക്റ  മര്പ്ിസക്ണ്ടതോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുേളുീം  ോസങ്കതിേ വിഭോഗത്തിതല തതന്ന ഉയര്ന്ന 

തസ്തിേയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അതറ ഗ്പേോരീം 

തയ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലുേള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട 

െുമതലയുള്ളവര്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തെസയ്യണ്ടതോണറ. 
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12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന് ിനുള്ള   ീരുമാനം 

തതോഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് വോങ്ങുന്നതുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ത രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്നതിനു പഞ്ചോയത്തറ തലത്തിൽ തമറ്ിരിയൽ സഗ്പോേയൂര്തമനററ്റ  

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്ണ്ടതുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഗ്പസ്തു ത േമ്മറ്ി നൽേുന്ന അനുമതിയുതട സേോപ്ി 

അതോതറ ഫയലുേളിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് 

സബോര്ഡറ  വോങ്ങുതിനുള്ള ത രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്ക്പ്തട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാ്ക്രാര്, മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകൾ. 

തതോഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള്ക് തെയ്യുേയോതണങ്കിൽ, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്ക്റ  

പോട്ടത്തുേ നൽേിസയോ /തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്റ ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹിതീം 

നൽേിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃതയമോയ േോലയളവിസലക്റ അവര് സ്ഥലീം 

വിട്ടുനൽേുീം എന്നതിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോൽ മോഗ്തതമ ഗ്പസ്തു ത 

പറമ്പിൽ തതോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള്ക് അനുവേിക്ോന് 

പോടുള്ളൂ. തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്ക്റ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്ുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു ത സരഖേള്ക് നിര്ബന്ധമോണറ. 

 വേോരയ വയക്തിേളുതടസയോതപോതുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധതി നടപ്ോക്ുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തിേളുതട േ ര്ഘ േോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരുതുന്നതിനോയി 

ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മത പഗ്തീം,നിേുതി ര   തുേള്ക് എന്നിവ 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പസ്തു ത 

മസ്റ്റര് സറോളിൽ പണി തെയ്ത ഓസരോ തതോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ  അനു ൃതമോയ സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

തയ്യോറോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. അതുസപോതല തതന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള്ക് 

ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കിൽ അതിനറതറ ബിൽ ഗ്പേോരമുള്ള തുേയറക്ുീം 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോക്ി ഗ്പസ്തു ത സവജറ  ലിസ്റ്റിനറതറ സേോപ്ിഅതോതറ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ര്ഓര്ഡര്.  

തയ്യോറോക്ിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം തതോഴിലോളിേള്ക്ക്ുീം, സമറ് രിയൽ 

തവണ്ടരറമോര്ക്ുീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്ൌണ്ടറ േളിസലക്റ പണീം 

അനുവേിച്ചോൽ അതിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓര്ഡര് 

സേോപ്ിഅതോതറ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

16.മൂന്്ഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകൾ 
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തതോഴിലുറപ്ിൽ ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുേയുീം ഫയലിൽ 

സേോപ്ിേള്ക് തവക്ുേയുീം സവണീം. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര തിയിൽ പൂര്ത്ത േരിക്ുന്ന മുറയറക്റ 

മുഴുവന് തെലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത േരിച്ചു എന്നറ  

അനറഗ േരിച്ചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ്തീം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകൾ. 

തതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്ക്റ ഏതതങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള്ക് വിലയറക്റ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ുേയോതണങ്കിൽ ആയതിനറതറ വൌച്ചറുേള്ക് ബില്ലുേള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ േരിച്ചു ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

19.മസ്റ്റര്ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച 

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

തിരിതേ ലഭിച്ച ത യ്യതി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തെയ്ത ത യ്യതി, ത ഗ്േട്ടറി 

,ഗ്പ ിഡനറററ  എന്നിവര് അീംഗ േരിച്ചറ േൂലിക്റ അനുമതി നൽേിയ ത യ്യതി 

എന്നിവ ഒപ്ുേള്ക്  ഹിതീം സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ 

ആണിതറ.  തതോഴിലോളിേള്ക്ക്റ യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്ുന്നതിൽ വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ എവിതട തവച്ചോതണന്നറ മന ിലോേുന്നതിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര തിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്േമ േരിച്ചിട്ടുള്ളതറ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആലിസക്ഷ്ന് ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ആവശയമോണറ , ഇതിനറതറ സേോപ്ി ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്തക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

22.സ റ്് ഡയറി. 
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മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പേോരീം ഉള്ള 22 സരഖേളിൽ  ീംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധതിയുതട 

 ുതോരയത,തതോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ 

പങ്കോളിത്തീം,പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, തതോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള്ക് 

 ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി 

റിസപ്ോര്ട്ടറ ,  ന്ദര്ശേ േുറിപ്ുേള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനുീം 

തതോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധിേോരിേ സരഖേൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

രജിസ്റ്ററുകൾ  

തതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്ുന്നതിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുേളിൽ ഉണ്ടോവണതമന്നു നിരറസേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില് കാര്ഡ്  രജിസ്റ്റര് . 

തതോഴിൽ േോരറഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോരറഡറ  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിതറ, ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര് . 

തതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്നതിനറ വോര്ഡറ  തലത്തിൽ ഗ്പസതയേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്  

തതോഴിൽ ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അതുഗ്പേോരീം അവര്ക്റ തതോഴിൽ അനുവേിച്ചതിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്ണ്ടതോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര് . 

തതോഴിലുറപ്ിൽ നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുതതണ്ടോതോണറ. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  

തതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന േോലയളവറ 

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുതതണ്ടോതോണറ. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര് . 
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തതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏതു പരോതിയുീം 

വോക്ോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുേയോതണങ്കിൽ നിര്വഹണ ഏജന് ി 

പരോതി രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ു ര  തറ 

പരോതിക്ോരനറ നൽേുേയുീം സവണീം . പരോതിയുതട തുടര്നടപടിേളുീം 

േൃതയമോയി രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപ്ടുതതണ്ടറതോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 

വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ തെയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തുടര് 

േോലയളവിസലക്റ അീംഗ േരിക്ുേയുീം സവണ്ടതോണറ. 

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് . 

തതോഴിലുറപ്ിൽ ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങൽ ത രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിരിപ്റ,തെലവുേള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ. 

നിര്ദേശങ്ങൾ. 

• തതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുതട  ുതോരയത ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്സമഷ്ന് സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്ണ്ടതോണറ. 

• ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണീം. 

• മോസ്റ്റര്  രറക്ുലര് ഗ്പേോരീം നിരറസേശിക്ുന്ന സരഖേള്ക് ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുേള്ക് േോലോനു ൃതമോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

• മോസ്റ്റര്  രറക്ുലര് ഗ്പേോരമുള്ള തതോഴിൽ അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

തതോഴിലോളിേളറക്റ ലഭയമോക്ണീം. 

• തതോഴിൽ അസപക്ഷേള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ിൽ  വ േരിക്ുേയുീം ആയതിനു 

സേപ്റ്റ ര  തറ നൽേുേയുീം സവണ്ടതോണറ . 

• പദ്ധതിയുതട ശരിയോയ ര തിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉണ്ടോസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• തതോഴിലുപ്ിൽ ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള്ക് േ രറഘേോല 

നിലനിൽപ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്കതിേ നിര്സേശങ്ങള്ക് തതോഴിലോളിേളറക്റ 

ഓവര്  യരറമോര് നൽസേണ്ടതുീം പോലിക്ുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ടതുമോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്ിനറതറ നമ്പര് സരഖതപ്ടുതത്തണ്ടതോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു തതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര് ത യ്യതി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 



24 
 

• തതോഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്  തണൽ 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിര്വഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്ിൽ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ.  

• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ േൃതയമോയി നടസത്തണ്ടതോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

➢ തതോഴിലിടങ്ങളിൽ  മയേൃതയത പോലിക്ുേ. 

➢ സഗ്പോജേററ്റ  മ റ്ിീംഗറ, തതോഴിലുറപ്റ ഗ്ഗോമ ഭേള്ക്,സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭേള്ക് 

എന്നിവയിൽ പതങ്കടുക്ുേ. 

➢ ഏൽപ്ിക്ുന്ന സജോലിേള്ക് േൃതയതസയോതട പൂര്ത്ത േരിക്ുേ. 

➢ േിവ വുീം തതോഴിൽ ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റര് 

സറോളിൽ  ഒപ്ുേള്ക് സരഖതപ്ടുത്തുേ,തുടങ്ങിയവ... 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയില് അവ രിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

കരട് റിദപ്പാര്്ിദേലുള്ള െര്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

 ാതഴപ്പറയുന്  ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് കരട് റിസപ്പോർട്ടിസേലുള്ള ചർച്ചയുടട അടിസ്ഥോനത്തിൽ 

തോടെപ്പറയുന്ന തീരുമോനങ്ങടെടുത്തു  

* ടതോെിൽ കോർഡ്  ൗജനയമോയി ലഭയമോക്കോൻ തീരുമോനമോയി. 

* ടതോെിലുറപ്പിനുള്ള അസേക്ഷ ഗ്രണ്ട് ഓരീ ിൽ മോഗ്തസമ 

 വീകരികൂ എന്്ന  തീരുമോനമോയി 

*  ുരക്ഷോ  ോമഗ്രഹികൾ, തണൽ  ൗകരയത്തിനോയി ഷ്ീറ്റ ്

എന്നിവ േഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുും ലഭയമോക്കോൻ തീരുമോനമോയി 

* കുടിടവള്ള  ൗകരയത്തിനോയി  ൗജനയമോയി േോഗ്തും 

ലഭയമോകോൻ തീരുമോനമോയി 

* മോ ്സഗ്ടോലിന്ടറ സകോെും ഇസപ്പോൾ ഉള്ളതിസനക്കോൾ വലുപ്പും 

ഉണ്ടോക്കണടമന്നു  തീരുമോനമോയി 


