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ആമുഖം 

ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ളുെട െതാഴിൽ െച�ുവാനു� അവകാശെ� സംര�ി�് 

നിലനിർ�ു�തിനായി 2005 െസപ�്ംബർ അ�ാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം നിലവിൽ 

വ� .ു അവിദ�� കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� 

ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ 

ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി�ു�തും ഉൽപാദന�മവുമായ ആ��ികളുെട 

സൃ�ിയാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം. ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ 

ശ�ിെ�ടു�ുകയും സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ 

ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ�് രാജ് �ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക  എ�തും ഇതിൻെറ ല��മാണ്. 

 

സവിേശഷതകൾ 

 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു� അവകാശാധി�� ിത പ�തി 

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ 

പ�ാളിയാകാം 

 സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം  

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�് 

മുൻഗണന 

 െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ� സഹായി�ുകയും 

െച�ു�ു 

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക� സുതാര�ത 

 കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ� 

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർ ബ��� ്

 ബാ�,് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം 

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന 

 ക��ൂ�ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം 

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച�ു�ു 

 

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ്പ�തി �പകാരം �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�് നട�ി�ു� എ�ാ �പവർ�ികളും 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന ്വിേദയമാ�ണെമ� ്17 (2 ) -)o വകു� ്നി��ർഷി�ു�ു .പ�തി �പവർ�നെ���ിയും 

െപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂസഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ 

പരിേശാധനയുമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്അഥവാ സാമൂഹിക പരിേശാധന.െതാഴിലുറ� ്നിയമ �പകാരം 

വർഷ�ിൽ 2 �പാവിശ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്�ഗാമസഭകൾ എ�ാ വാർഡുകളിലും കൃത�മായി 

നടേ��താണ്.േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ�ു വരു�ു�തിനും 

കാര��മത വർ�ി�ി�ു�തിനും സ�രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു� .ുപ�തി പണം െശരിയായ 



രീതിയിൽ ചിലവഴി�ി�ുേ�ാ എ�ും ഈ പണം ചിലവഴി�തുെകാ� ്പ�തിയുെട ല��ം 

ൈകവരി�ി�ുേ�ാ എ�ും പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട ജീവിത�ിൽ ഗുണകരമായും അതുമൂലം 

കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി�ുേ�ാ എ�ും േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്�പ�കിയ�് കെ��ാൻ കഴിയു� .ു 

 

 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് രീതിശാസ്്രതം 

മു�േ�രി േ�ാ�ിെല എളവ�ി  പ�ായ�ിെല വാർഡ് 6 ൽ  ഒകേ്ടാബർ 1, 2018 മുതൽ  മാർ�് 31,  2019 

വെരയു� കാലഘ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികളാണ് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത് േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് 

റിേസാ��് സംഘം �പവർ�ി ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ് സ�ർശനം, െതാഴിലാളികളും ആയു� അഭിമുഖം, 

എം ഐ എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

ത�ാറാ�ിയി�ു�ത.്  

 

 

 

 

െതാഴിലാളികളുെട അവകാശ�ൾ  

 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ്പ�തി വിഭാവനം െചയു�ത ്എെ�ാെ� എ�ും 

കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ണം എ� ്�ഗാമപ�ായ�ിെനയും 

െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും േബാധ�െപടു�ു�തിനു േവ�ിയാണ്  ഈ േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്

െതാഴിലാളികൾ�് 10 അവകാശ�ൾ �പദാനം െചയു�ത.്അവ എെ�ാെ� എ� ്ചുവെട േചർ�ു� .ു  

 

1.െതാഴിൽ കാർഡ ്ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം (Schedule 2 Para 1  ) 

െതാഴിലുറ�ു നിയമം (െഷഡ�ൂൾ 2  പാര 1) അനുസരിച്  18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാളും െതാഴിൽ 

കാർഡിന് അേപ�ി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േഫാേ�ാ പതി� െതാഴിൽ കാർഡ് സർ�ാർ െചലവിൽ 

ലഭി�ാനു� അവകാശമാണ് നിയമം നൽകു�ത.്  വാർഡിൽ ആെക 146 െതാഴിൽ കാർഡുകൾ ആണ് ഉ�ത്. 

നിലവിൽ  25 േപരാണ്  െതാഴിൽ  െച�ു�ത് . 

െതാഴിൽ കാർഡിന് പ�ായ�ിൽ അേപ� സമർ�ി�ാൽ ഉചിതമായ അേനഷണം നട�ി 15 

ദിവസ�ിനകം കാർഡ് നല്േക�താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകവശം സൂകിഷിേ��ത് െതാഴിലാളിയാണ്. 

ഏെത�ിലും കാര��ൾ എഴുതി േചർ�ു�തിനായി പ�ായ�ിൽ ഏ��ി�ി�ാൽ എ�തയും േവഗം തിരി�ു 

നൽേക�താണ്. വ��മായ കാരണം കൂടാെത െതാഴിൽ കാർഡ് പ�ായ�ിൽ സൂ�ി��യാെണ�ിൽ 

െസ�ൻ 25 �പകാരം ശി� ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. demand, work allocation, െച�� �പവൃ�ി, ഹാജർ, മ�ർ േറാൾ 

ന�ർ, േവതന സംബ�മായ വിവര�ൾ തുട�ിയവ െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഉ�ാേവ�താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ് 

എടു�ു�തിനു� െചലവ് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട 6 % അ��ിനിസ് േ�ട�ീവ് ഫ�ിൽ ണ് ഇ�ും എടുേ��താണ്. 

പ�ായ�ിൽ നി�ും �ിരമായി താമസം മാറി േപാവുകേയാ, മരണെ�ടുകേയാ, ഹാജരാകിയ േരഖകൾ 

കൃ�തിമമാെണ�ു െതളിയുകേയാ െച��ാൽ മാ�തേമ െതാഴിൽ കാർഡ് ക�ാൻസൽ/ ഡിലീ�് െച�ാൻ പാടു�ു. 

.2. െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Schedule 1 Para 11  )  



െതാഴിൽ ദിന�ൾ ആവശ�െ�ടുവാനും തീയതി വ� രസീത ്ൈക��ുവാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ 

ലഭി�ുവാനും ഉ� അവകാശം നിയമം അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽ കാർഡിൽ േപരു� ഏെതാരു 

അംഗ�ിനും അവിദ�� കായിക െതാഴിലിയൂനായി ആവശ�െ�ടാവു�താണ്.. ഇ�രം അേപ� രജി�ർ 

െചേ��തും തീയതി വ� രസീതി നൽേക�തുമാണ്. തീയതി വ�ു� രസീതി െതാഴിലാളികൾ�ു 

നൽകു�തിനു� ഏർ�ാട് െച�ു�ി� എ�ിൽ െതാഴിലുറ�ു നിയമ�ിെല  െസ�ൻ 25 അനുസരി�ു�  

ശി�  ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. 

ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ േമ� ്മുേഖനയാണ് െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�ത.് ഡിമാൻഡ് േഫാം �ഫ� ്

ഓഫീസിൽ െകാടു�ുകയും രസീതി ൈക��ുകയും െച�ാറി�.  

3 െതാഴിലി�ാ��  േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Section 7(1) ) 

െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ ആദ�െ� മു�ത് ദിവസം േവതന�ിന ്

നാലിെലാ�ും തുടർ�് 100 ദിവസം വെര േവതന�ിന് പകുതിയും ലഭി�ൻ  അവകാശമു�.്  

വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ ആരുംതെ� െതാഴിലി�ാ�� േവതന�ിനു അേപ�ി�തായി അറിയാൻ 

കഴി�ി� . 

4. ്രപവർ�ികൾ കെ��ി നൽകാനു� അവകാശം . (Schedule 1 Para 9  ) 

  ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും െതാഴിലുറ� ് പ�തി �പകാരം ത�ളുെട വാർഡിൽ ഏെ�ടു�ു നട�ിലാേ�� 

�പവർ�ികൾ (നാല് വിഭാഗ�ളിലായി 260 എ�ം - അനുബ�ം കാണുക) കെ��ി നൽകുവാനു� 

അവകാശം. െസ�ൻ 16 (1) �പകാരം �ഗാമസഭ / വാർഡ് സഭ യിൽ വരു� നിർേ�ശ�ളും ഉൾെ�ടു�ി 

െകാ�ു�  െസ��് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാേ�� ഉ�രവാദി�ം �ഗമ പ�ായ�ിനാണ്.. 

5.അ�ു കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം(Schedule 2 Para 18 ) 

െതാഴിലാളിയുെട താമസ�ല�ു നി�് അ�് കിേലാമീ�ർ ചു�ളവില� െതാഴിൽ ലഭി�ു�െത�ിൽ 

േവതന�ിന്െറ 10 ശതമാനം കൂടി അധികേവതനം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം. (Schedule 2 Para 20 ) 

6.പണി �ലെ� അടി�ാന സൗകര��ൾ�ു�  അവകാശം(Schedule 2 Para 23  ) 

പ�ിക  2 ഭാഗം 23 �പകാരം �പവർ�ി സഥല�ു കുടിെവ�ം, തണൽ , അടിയ�ിര ചികി��ുതകു� 

�പഥമശു�ശൂഷ കി�ുകൾ ,  5 വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികൾ�് ആയയുെട സൗകര�ം എ�ി�െന നിയമം 

അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽ�ല�് ശു�മായ കുടിെവ�ം, ഫ�് എ�� ്േബാ�� ്എ�ിവ�ു�  അവകാശം. 

കൂടാെത െതാഴിൽ �ല�് ഉ�ാകു� അപകട�ിൻെറ  ചികി�ാചിലവും ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം. 

െവ�ംെതാഴിലാളികൾവീ�ിൽനി�ുംെകാ�ുവരികയാണ്െച�ു�ത്.തണൽ സൗകര�ം 

ഏർെ�ടു�ിയി�ു�തായി കാണെ��ി�.സുര�ാ സാമ�ഗികളായ ക�ുറ, കാലുറ എ�ിവയിൽ 

ലഭ�ത�ുറവുെ��ും കാലുറ ധരി�ുേ�ാൾ ബു�ിമു�് േനരിടു�തായും അറിയാൻ കഴി�ു. 

7.കൂലി ലഭി�ാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ തെ� അത് ലഭി�ാനു� അവകാശം(Schedule 2  Para  29 ) 

സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി�ു� കൂലി 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം. േവതനം 15 

ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ു�ി� എ�് പരിേശാധനയിൽ വ��മായി. നിയമം അനുസരി�ു 15 

ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭി�ി� എ�ിൽ േവതന�ിന്െറ 0.05% ന�പരിഹാര�ിനു അർഹതയു�്. 



കൂലി മാസ�േളാളം ൈവകു�തായി കെ��ി. 

8.േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിനു ന�പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം. 

അവസാന �പവൃ�ി ദിവസ�ിന്െറ പതിന�ാം ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ിെ��ിൽ 

േവദന�ിൻെറ 0.05 ശതമാനം അധിക േവതനം ലഭി�ു��ിനു� അവകാശം. 

പ�ിക 2  പാര 29 അനുസൃതമായി പതിന�ു ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ േവതനം  ലഭ�മായിെ��ിൽ േവതന 

താമസ�ിനു  0.05 ശതമാനം നിര�ിൽ അധിക േവതനം ലഭ�മാേക�താണ്.  

9. സമയബ�ിതമായ ്രപ��പരിഹാര�ിനു� അവകാശം 

െസ�ൻ 19 അനുസരി�് അ�ുദിവസ�ിനകം പരാതി പരിഹരി�ുകയും  ഏഴുദിവസ�ിനു�ിൽ 

പരാതി�ാരന് അത് അറിയി�ുവാനും ഉ� അവകാശം. 

പരാതി രജി�ർ, േടാൾ �ഫീ ന�ർ എ�ിവ വഴിയായി പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ാൻ അവസരം ഉ�്. 

10.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം. (Section 17) 

തുടർ�യായി സാമൂഹ� പരിേശാധന നട�ുവാനും അതിൽ പ�ാളിയാകു�തിനുമു� അവകാശം.  
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ഫയൽ പരിേശാധന 

 

1. േജാബ ്കാർഡ് രജി�ർ  

2. ്രഗാമസഭ  രജി�ർ  

3. ഡിമാൻഡ് / അേലാേ�ഷൻ & േവതന രജി�ർ  

4. വർ�് രജി�ർ  

5. ഫി��ഡ് അസ� ്രജി�ർ 

6.  പരാതിരജി�ർ  

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ  

 

്രപവർ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ 

 

േക��സർ�ാർ നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു �പവൃ�ിഫയലിൽ താെഴ പറയു� 22 േരഖകൾ 

നിർബ�മായും ഉ�ാേ��താണ്. 

 

1) കവർ േപജ ് 

2) െച�് ലി�്  

3) ആ�ൻ �ാൻ / െഷൽഫ ്ഓഫ ്വർ�് എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി. 

4) സാേ�തിക എ�ിേമ�ും ഡിൈസനും  

5) ഭരണാനുമതിയുെടയും സാ��ികാനുമതിയുെടയും േകാ�ി. 

6) സാേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി. 

7) കൺെവർെജൻസ ്വിശധാംശ�ൾ  

8) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��ുെകാ�ു� അേപ�. 

9) െതാഴിൽ അനുവദി�തുെകാ�ു� േനാ�ീസിനെ്റ േകാ�ി. 

10) പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിന്െറ േകാ�ി. 

11) െമഷർെമൻറ ്ബു�ിന്െറ േകാ�ി. 

12) സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� േക�ാേ�ഷൻ �ണി�തിൻെറയും  കംപാരി�ിവ ്േ�� ്

െമനറ്ിനെ്റയും െമ�ീരിയൽ സൈ� ഓർഡറിന്െറയും േകാ�ി. 

13) േവജ ്ലി�്  

14) േവതന�ിൻെറയും സാധന�ൾ�് പണമട�തിന്േറയും എഫ.്�ി.ഒ യുെടയും 

േകാ�ി. 

15) െമ�ീരിയൽ വൗ�റിൻെറയും ബിലുകളുെടയും േകാ�ി. 

16) േറായൽ�ി അട�തിൻെറ രസീതിന്െറ േകാ�ി. 

17) മൂ� ്ഘ��ൾ ആയു� െതാഴിലിൻെറ േഫാേ�ാ. 

18) പൂർ�ീകരി� സർ�ിഫി��ിനെ്റ േകാ�ി. 

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ ്െമൻറ ്�ിപ.് 

20) ആ��ിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസുകൾ. 

21) േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിൻെറ േകാ�ി. 
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22) ൈസ� ്ഡയറി.       

 
 

 

 

CIB- സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ് 

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് Para 25(a), schedule 1 അനുസരി�് ഒരു �പവർ�ിയുെട 

അടി�ാന വിവര�ൾ അതായത ് എ�ിേമ�് തുക സാധന േവതന ഘടക�ൾ യഥാർ� 

െചലവ് െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ ജന�ൾ�ും 

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത് അനിവാര�മാണ്.ഈ 

േബാർഡ് �ാപിേ��ത് ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയും ആരംഭഘ��ിൽ ആണ് .ഓേരാ 

�പവർ�ി�ും അനുസൃതമായി നി��ർഷി�ി�ു� അളവുകളിൽ ഉ� േബാർഡുകൾ 

സിമൻറഉ്ം േകാൺ�കീ�ും ഉപേയാഗി�് നിർ�ി�് �ാപി�ണെമ�് നിയമം 

അനുശാസി�ു�ു� ് .ഇരു� ് ,ടിൻ ,ഫള്��ഷ്ീ�ുകൾ തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി�ു� 

േബാർഡുകൾ �ാപി�ു�ത് നിയമവിരു�മാണ് . 

വ��ിഗത �പവർ�ികൾ�് 3000 രൂപയും െപാതു �പവർ�ികൾ�് 5000 രൂപയും ആണ് 

പരമാവധി നിർ�ാണ ചിലവ് എ�ാണ് ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ നി��ർഷി�ു�ത.് CIB  

അട�ു� ഒരു േഫാേ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ണം എ�ത് നിര്ബ�മാണ്. 

 

േറാ��ാർദിനം 

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച�ു�തിനും െതാഴിലാളികളുെട 

അർഹതകളും അവകാശ�ളും അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ 

പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ിേ��താണ്. േറാ��ാർ ദിനം 

ആചരി�ു�തിനു മുൻപായി വിവര വിദ�ാഭ�ാസ വ�ാപന�പവർ�ന�ൾ 

സംഘടി�ി�ു�ു�് എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ ഉറ�ുവരുേ��താണ്. േറാ��ാർ 

കല�ർ സംബ�ി�് �ഗാമപ�ായ�ുകെള �പേത�കമായി േബാധവൽ�രിേ��താണ്.  

േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�തിൻെറ ചുമതലകളും ഉ�രവാദിത��ളും 

സം�ാന സർ�ാർ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ രൂപീകരി�ി�ു� �പതിമാസ പ�ിക 

അനുസരി�് തെ� േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�ു എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ 

ഉറ�ുവരുേ��താണ്. ഈ പ�ിക �ഗാമവികസന മ��ാലയവുമായും െപാതുജന�ളുമായും 

പ�ുെവേ��തും ഒരു മാസ�ിെലാരി�ൽ �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിൽ 

സംഘടി�ിേ��താണ്. �ഗാമപ�ായ�് �പസിഡൻറ് നിേയാഗി�െ�� 

�ഗാമപ�ായ�ിെല ഭാരവാഹി ദിനാചരണ�ിൽ അധ��ത വഹിേ��താണ്. ഇത ്

നട�ു�തിനും നടപടി�കമ�ൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� സ�യംസഹായ സംഘ�ളുെട 

െഫഡേറഷൻ അംഗ�ൾ എ�ിവർ�ാണ്. േറാ��ാർദിനം 

ആചരി�ു�തന്ി�യി�െ��ി�ു� ദിവസം നട�ു�തിനായി ഉേദ�ാഗ�െര 
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നിേയാഗിേ�� താണ്. ഈ േയാഗ�ിൽ മിനി�സ്് െപാതുജന�ൾ�് 

പരിേശാധി�ു�തിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനും ലഭ�മാേ��തു�.് സം�ാന സർ�ാർ 

ദിനം സംഘടി�ി�ു�ത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�ുകൾ േശഖരി�ു�താണ്. സം�ാന 

സർ�ാർ െതാഴിൽ ആവശ�കത സംബ�ി�് ജി�ാതല റിേ�ാർ�ുകൾ പതിവായി 

അവേലാകനം െചേ��താണ്. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

്രപവർ�ികളുെട പരിേശാധനാ വിവരണം 

 ഓഡി�് കാലയളവിൽ നട�ിയി�ു� നാല് �പവർ�ികളാണ്    
പരിേശാധന� ്വിേദയമാ�ിയി�ു�ത ്. 

 

1 .വാർഡ് 6 െല േചലൂർ ്രപേദശെ� സംഘകൃഷിക് അനുേയാജ�മായ 
നിലെമാരു�ൽ ഭാഗം -1 (1607010001/LD/ 326533 ) 

     19/ 01/ 2019 TO 29/ 03/ 2019  

 ഈ �പവൃ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 195417 / -രൂപയും 695 െതാഴിൽ 
ദിന�ളും ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു . 

 M .BOOK �പകാരം ചിലവഴി�ിരി�ു�ത ്188384 /-രൂപയും 640 െതാഴിൽ 
ദിന�ളുമാണ്  . 

 CIB �പവർ�ി �ല�ു ഉ�ായിരു�ി� . 
 3000രൂപ CIB�ായി എ�ിേമ�ിൽ ചിലവഴി�ിരി�ു�തായി 

കാണി�ിരി�ു�ുെവ�ിലും M .BOOKൽ കാണാൻ കഴിയു�ി�.  
 െതാഴിലാളികൾ  സംഘകൃഷി� ് നിലെമാരു�ുകയും എ�ാൽ  

ഇേ�ാൾ ആ �പേദശം പു�ുപിടി�ിരി�ു�താണ്   കാണാൻ കഴി�ത ് 
 ആെക 5 MUSTER ROLL ഉ�തിൽ  MUSTER ROLL no.1048ന് മാ�തേമ WAGE 

ലി�് കാണാൻ കഴി�ു�ു . 
 5 muster roll കളിലും FTO കാണാൻ കഴി�ി� . 
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  ര� ്വ�ത��� �ല�ളിലായി സംഘകൃഷി നട�തായി കാണാൻ 
സാധി�ു . 

 

 

2 .േകാ�ൂർ പാടേശഖര�ിേല�ു� േതാടുകളുെട പുനരു�ാരണം 
.(1607010001/WH/ 286863 ). 

     03/ 10/ 2018 to 05/ 12/ 2018  

 ഈ �പവൃ�ിയുെട  എ�ിേമ�ിൽ 153020  / -രൂപയും 532  െതാഴിൽ 
ദിന�ളും ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു . 

 M .BOOK �പകാരം ചിലവഴി�ിരി�ു�ത ്134331  /-രൂപയും 338  െതാഴിൽ 
ദിന�ളുമാണ്  ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ത ്. 

 CIB �പവർ�ി �ല�ു ഉ�ായിരു�ി� . എ�ിേമ�ിൽ 5000 /-രൂപ 
വിലയിരു�ിയി�ുെ��ിലും M .BOOK �ിൽ  തുക 
േരഖെപടു�ിയി�ി� .ആയതിനാൽ CIB �് തുക വിനേയാഗി�ി�ി� . 

 േതാടിനു 1500 മീ�ർ നീളവും 0.5 മീ�ർ വീതിയുമാണു�ത ്. 
 േതാടുകളിൽ ന�രീതീയിൽ നീെരാഴുകുള�ായി കാണാൻ സാധി�ു . 
 ആെക 9 muster roll ഉ�തിൽ MR .NO  -1050 ,1131 എ�ിവയുെട തുക 

കൃത�മാണ് .എ�ാൽ ബാ�ിയു� 7 muster rollലിന്െറ ഡീെ�യിൽസ ്M 
.BOOK �ിൽ  ഇ�. 
 
3 .KT ജയകൃ��ൻ ��ാരക േറാഡ് േകാൺ്രകീ�ിംഗ് .(1607010001/RC/ 
278996 ) 
 
    09/ 02/ 2019   TO  15/ 02 / 2019   
 

 എ�ിേമ�് �പകാരം ഈ �പവൃ�ിയുെട തുക 486589 /-രൂപയും 
േറാഡിനായി ചിലവഴി� തുക 474745 /- രൂപയുമാണ് . 

 എ�ിേമ�് �പകാരം േറാഡിനെ്റ നീളം 228 .6 ഉം ,വീതി ശരാശരി 2 .7 
മീ�റും , കനം 0.1 മീ�ർ ഉം കനം ആണ് . 

 അവിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ� ്82 �പവൃ�ി ദിവസവും , അർ�വിദ�� 
/ വിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ� ്36 �പവൃ�ി ദിവസവും േവതനം 
ലഭി�തായി മ�ർ േറാൾ �പകരം അറിയാൻ കഴി�ു . 

 M .BOOK �പകാരം അവിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ�് കൂലിയായി 22222/ -
രൂപയും ,അർ�വിദ�� / വിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ� ്40878/-രൂപയും 
പണിആയുധ വാടകയായി 410 /-രൂപയും ,െമ�ീരിയൽസ ്നായി 411235 /-   
രൂപയും നൽകിയതായി അറിയാൻ സാധി�ു  . 

 എം.ബു�് ,മാ�ർ േറാൾ �പകാരമു� കണ�ുകൾ കൃത�മാണ് , 
എ�ാൽ െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ഒ�ും തെ� ഇ� ,CIB �് പണം 
ചിലവാ�ിയതായി എം.ബു�ിൽ കാണി�ി�ി�. 
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 അർ�വിദ�� / വിദഗ്� െതാഴിൽ �പവർ�ന�ളുെട WAGE ലി�് ഇ�. 
 േറാഡ് ഗുണനിലവാരമു�താെണ�ും േകടുപാടുകൾ ഇ��ും 

നിരീ�ി�തിൽ നി�ും െവ�മായി . 
  CIB �പവർ�ി �ല�ു ഉ�ായിരു�ി� .FTO യും കാണാൻ 

കഴി�ി�. 
 
 
 
4 .KT ജയകൃ��ൻ ��ാരക േറാഡ് േകാൺ്രകീ�ിംഗ് .(1607010001/RC/ 
285146 ) 
 
    13 / 03 / 2019   TO  19/ 03 / 2019  
 

 എ�ിേമ�് �പകാരം ഈ �പവൃ�ിയുെട തുക 498151  /-രൂപയും 
,േറാഡിനായി ചിലവഴി� തുക 487409 /- രൂപയുമാണ്. 115 െതാഴിൽ 
ദിന�ളും ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു� ്. 

 അവിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ� ്96 �പവൃ�ി ദിവസവും , അർ�വിദ��/ 
വിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ� ്58 �പവൃ�ി ദിവസവും ലഭി�തായി 
മ�ർ േറാൾ �പകരം അറിയാൻ കഴി�ു . 

 M .BOOK �പകാരം അവിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ�് കൂലിയായി 26016 / -
രൂപയും ,അർ�വിദ�� / വിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ� ്45743 /-രൂപയും 
,പണിആയുധ വാടകയായി 480 /-രൂപയും ,െമ�ീരിയൽസ ്നായി 415170  /-    
രൂപയും നൽകിയതായി അറിയാൻ സാധി�ു. 

 എ�ിേമ�് �പകാരം േറാഡിനെ്റ നീളം 167 ഉം ,വീതി ശരാശരി 2 .7 
മീ�റും , കനം 0.1 മീ�ർ ഉം ആണ് . 

 ര� ് ഘ��ളായി നട� KT ജയകൃ��ൻ ��ാരക േറാഡ് േകാൺ�കീ�ിംഗ് 
നായി 962154 /-രൂപ ചിലവഴി�തായി കാണാൻ കഴി�ു. 348.082 മീ�ർ 
ആണ് േറാഡിന്െറ ആെക നീളം.  

 ആെകയു� മൂ�് മ�ർ േറാൾളിൽ ഒ�ിൽ അവിദഗ്� 
െതാഴിലാളികളും ,ര�ു മ�ർ േറാൾളിൽ അർ�വിദ�� / വിദഗ്� 
െതാഴിലാളികളും ആണ് �പവൃ�ിെച��ിരി�ു�ത.് 
 
 

 

കെ��ലുകൾ 

 സംഘകൃഷി�ായി ഉപേയാഗി� വി�ിന�ൾ പകുതി 
കൃഷിഭവനിൽ നി�ും ബാ�ിയു�വ െതാഴിലാളികൾ വാ�ി 
എ�ും േമ�ിൽ നി�് അറിയാൻ സാധി�ു . 

 വിളവ ്കുടുംബ�ശീ ച� വഴി വി�ഴി�ു . 
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 ഒ�ര ഏ�േറാളം െച��  സംഘകൃഷിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും 
െവ�െ�ാ��ിൽ നശി�തായി    മനസിലാകു�ു. 

 േതാട ്വൃ�ിയാ�ു� �പവൃ�ിയിൽ െമ�െ�� ക�ുറേയാ 
കാലുറേയാ ഉപേയാഗി�ി�ി� എ�റിയാൻ  കഴി�ു . 

 �പാഥമിക സു�ശൂ� സാമ�ഗികൾ ഒ�ും തെ�യിെ��ു 
മനസിലാ�ാനും സാധി�ു. 

 േവതനം ലഭി�ാൻ  കാലതാമസം േനരിടു�തായും െതാഴിലാളികൾ 
പറ�ു . 

 നാല് �പവൃ�ികളിൽ ൈസ� ്ഡയറി കാണാൻ കഴി�ി� 
അതിനാൽ ത� െതാഴിലാളികളുെട ചികി� െചലവ് , അടി�ാന 
സവ്കര��ൾ  എ�ിവെയ സ��ി� വിവര�ൾ ഒ�ും തെ� 
അറിയാൻ കഴിയു�ി�. 

 �പവൃ�ി �ല�് എവിെടയും CIB കാണാൻ സാധി�ി�. 
 ഈ ഓഡി� ്കാലയളവിൽ അവിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ� ്313276/- 

രൂപയും ,അർ�വിദ�� / വിദഗ്� െതാഴിലാളികൾ� ്86621 /-രൂപയും 
േവതനമായി നൽകി, പണിആയുധ വാടകയായി 5780 /-രൂപയും 
,െമ�ീരിയൽസ് നായി 826402/- രൂപയും നൽകിയതായി അറിയാൻ 
സാധി�ു. അെക തുക 1232079/- രൂപ. 
 

 

നിർേ�ശ�ൾ 

 കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ ബാ�് പാ�ബ്ു�ിൽ ഇടപാട ്വിവര�ൾ 
േരഖെ�ടു�ുക .ഇതുവഴി േവതന0 ലഭി�ുേവാ / ഇ�േയാ / 
ൈവകിേയാ  വിവര�ൾ തുട�ിയ  അറിയാൻ സാധി�ും . 

 മ�ർ േറാൾ ,എം.ബു�് എ�ിവയിൽ തിരു�ലുകൾ പാടി�. 
 �പാഥമിക ശു�സൂ� സാമ�ഗികൾ നിർബ�മായും ൈകവശം 

െവ�ുക . 
 സ�യം ര�ാ സഹായ സാമ�ഗികളായ ക�ുറ, കാലുറ എ�ിവ 

തീർ�യായും നൽകുക . 
 നാല് �പവൃ�ികളിലും ൈസ�് ഡയറി കാണാൻ കഴി�ി� 

അതിനാൽ ത� െതാഴിലാളികളുെട ചികി� െചലവ് 
,അവകാശ�ൾ എ�ിവെയ സ�ാദി� വിവര�ൾ ഒ�ും തെ� 
അറിയാൻ കഴിയു�ി�. 
 

 

 

 



 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
No

Work 
code

work
 name C

o
v

e
r

 P
a

g
e

C
h

e
ck

 L
is

t
A

ct
io

n
 

P
la

n
E

st
im

a
t

e D
e

si
g

n

T
S

A
S

C
o

n
v

e
rg

e
n

ce
D

e
m

a
n

d W
o

rk
 

A
ll

o
ca

ti

M
u

st
e

r 
R

o
ll

M
.B

o
o

k

M
a

te
ri

a
l 

 W
a

g
e

 L
is

t

FT
O

M
a

te
ri

a
l 

 R
o

y
a

lt
y

3
 p

h
a

se
 

P
h

o
to

g
r

C
o

m
p

le
ti

o
n

m
u

st
e

r 
ro

ll
 

G
e

o
 

T
a

g
 

S
o

ci
a

l 
A

u
d

it
 

S
it

e
 

D
ia

ry

B
o

a
rd

1

 
160701
0001/L
D/ 
326533 

വാ ർഡ് 6 ലെ ചേ ലൂ ർ 
പ്രദേശത് തെ 
സം ഘകൃ ഷി ക് 
അനു യോജ്യമായ 
നി ലമ ൊരു ക്കൽ ഭാഗം  -1 no no no Yes No Yes yes No no No yes(5) Yes No yes(2no No NA No Yes Yes No No NO No

2

160701
0001/W
H/ 
286863 

കോക്കൂർ 
പാ ടശേ ഖരത്തി ലേ ക്കു
ള് ള തോടു കളു ടെ 
പു നരു ദ് ധാരണം  . no no no Yes no no no No No No yes(11Yes No yes(1no No NA No no Yes (No No No No

3

160701
0001/R
C/ 
278996 

 KT ജയകൃ ഷ്ണൻ സ്മാരക 
റ ോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്. Yes Yes no Yes no Yes YesNo No No yes(4) Yes No yes(1no no NA No No yes(4No No No No

4

160701
0001/R
C/ 
285146 

KT ജയകൃ ഷ്ണൻ സ്മാരക 
റ ോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് .

Yes Yes NO Yes NO Yes YesNo No No Yes(3) Yes Yes(2yes no No NA No Yes yes(3No No NO No
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Si No ward Work Name Work Code Starting Date End Date Est.Amt actual Amt
Est. 

Mandays
Actual 

Mandays

1 6 വാ ർഡ് 6 ലെ ചേ ലൂ ർ പ്രദേശത് തെ സം ഘകൃ ഷി ക് 
അനു യോജ്യമായ നി ലമ ൊരു ക്കൽ ഭാഗം  -1

 1607010001/LD/ 
326533 

     19/ 01/ 2019 29-03-2019 195417 188384 695 640

2 6
.കോക്കൂർ പാ ടശേ ഖരത്തി ലേ ക്കുള് ള 
തോടു കളു ടെ പു നരു ദ് ധാരണം  .

1607010001/WH/ 
 286863      03/ 10/ 2018  05/ 12/ 2018 153020 134331 532 338

3 6 3 KT ജയകൃ ഷ്ണൻ സ്മാരക റ ോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്.
1607010001/RC/ 
278996     09/ 02/ 2019   15/ 02 / 2019  486589 474745 90 82

4 6
4 .KT ജയകൃ ഷ്ണൻ സ്മാരക റ ോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് .

1607010001/RC/ 
285146 

    13 / 03 / 2019   15/ 02 / 2019 498151 487409 115 96

1333177 1284869 448 1156Total
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േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ്രഗാമസഭ മിനിട് സ് വാർഡ ് 6  

 

                 എളവ�ി �ഗാമപ�ായ�് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 

െതാഴിലുറ�ു പ�തി വാർഡ് 6  െല േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് �ഗാമ 12-10-2019 

ശനിയാ�� ൈവകുേ�രം കൃത�ം 4 മണി�് മാലതി യു പി ��ൂ ൾ വാക ൽ 

െവ�് െതാഴിലാളിയായ �ശീമതി  കല�ാണിയുെട അധ��തയിൽ 

സംഘടി�ി�ു. മൗന �പാർ�നേയാെട സഭ ആരംഭി�ു. മു�േ�രി BRP മരിയ 

ഭരണഘടനാ �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ുകയും വിഷയാവതരണം 

നട�ുകയും െച��ു. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ല���ൾ ,എ�ാണ്  

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിങ് , െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ 

ഓഡി�ി�ിന്െറ ആവശ�കത എ�ിവ ഉൾെ�ാ�ി�ായിരു�ു 

വിഷയാവതരണം. വിഷയാവതരണേ�ാെടാ�ം VRP നിതിൻദാസ ്

െതാഴിലാളികളുെട 10 അവകാശ�ൾ പരിചയെപടു�ുകയും െച��ു 

.െതാഴിലാളികളിൽ പലരും 10 അവകാശ�െള��ി 

അറിവി�ാ�വരായിരു�ു. �പഥമ ശു�ശൂഷാ സാമ�ഗികൾ ലഭ�മാ�ാനു� 

അവകാശം പരിചയെ�ടു�ിയേ�ാൾ  െതാഴിൽ െച�ു� ദിവസ�ളിൽ 

�പഥമശു�ശൂഷാ സാമ�ഗികൾ  െതാഴിലാളികൾ തെ�യാണ് പണെമടു�് 

വാ�ാറു�െത�ും അതിനുേവ�ി ചിലവഴി� തുക ലഭ�മാകാറിെ��ും  

േമ�് പരാതി േരഖെപടു�ിയേ�ാൾ , ഇനിയു� �പവർ�ി ദിവസ�ളിൽ 

�പഥമ ശു�ശൂഷ�ായ് ചിലവഴിേ��ിവരു� തുകയുെട ബിൽ 

പ�ായ�ിൽ സമർ�ി�ാൽ ആ തുക പ�ായ�ിൽനി�ും തിരിെക 

ന��ു �തായിരി�ുെമ� തീരുമാനം  ഓവർസീയർ സഭയിൽ അറിയി�ു. 

അപകട�ൾ സംഭവി�ാൽ ആ വിവരം കൃത�മായി ൈസ�് ഡയറിയിൽ 

േരഖെ�ടു�ുകയും ത�മയം പ�ായ�ിൽ വിവരം അറിയി�ുകയും 

െച��ാൽ  പ�ായ�ിൽനി�ും ഒരു നി�ിത തുക ചികി��ായി 

ന��ാനാകുെമ�ും അ�ൗ�ൻറ ്മീര കൂ�ിേ�ർ�ു . എ�ാൽ േമ�് ഇ�ാ� 

അവസര�ളിൽ അപകടം സംഭവി�ാൽ ത�ൾ എ�ാണ് െചേ��െത� ്

അറിയിെ��ു േശാഭ ആന�ൻ  സംശയം �പകടി�ി�ുകയും , നിലവിൽ 

ഉ� േമ�്ൻെറ  അസാ�ിധ��ിൽ െതാഴിലാളികളിൽനി�ും ഒരാൾ 



 
15 

 

േമ�്ൻെറ ഉ�രവാദിത�വും ഏെ�ടു�ാൻ ത�ാറാകണെമ� ്ഓവർ സിയർ 

അറിയി�ു 

.                                   2018  ഒക്േടാബർ - 2019 മാർ�് കാലയളവിൽ വാർഡ് 6 

നട�ിയ �പവർ�ന�ളുെട പരിേശാധനേശഷം ത�ാറാ�ിയ േസാഷ�ൽ 

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിനായി അധ�� BRP മരിയെയ  

�ണി�ുകയും സഭയുെട അനുവാദേ�ാെട റിേ�ാർ�് 

അവതരി�ി�ുകയും െച��ു . മുകളിൽ  പറ� കാലയളവിൽ 4  

�പവർ�ികളായിരു�ു നട�െത�ും അതിൽ േചലൂർ �പേദശ�് 

സംഘകൃഷി�് അനുേയാജ�മായ നിലെമാരു�ൽ �പവർ�ി ഫീൽഡ് 

പരിേശാധനയിൽ കാണാൻ സാധി�ിെ��് അവതരി�ി�േ�ാൾ 

�പളയ�ിൽ നശി�താെണ�ും തുടർ�് അവിെട കൃഷി ഇറ�ാൻ 

സാധി�ിെ��ും സഭ അഭി�പായെ��ു. േകാ�ൂർ പാടേശഖര�ിേല�ു� 

േതാടുകളുെട പുനരു�ാരണം എ� �പവർ�ിയിൽ ഭൂരിഭാഗം 

െതാഴിലാളികളും ക�ുറ ,കാലുറ മുതലായ സ�യം ര�ാസാമ�ഗികൾ 

ഇ�ാെതയാണ് �പവർ�ി െച��ിരു�ത ്എ� വിഷയം അവതരി�ി�ുകയും 

വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും സ�യംര�ാസാമ�ഗികൾ 

നൽകാൻ േവ�ു� ഏർ�ാടുകൾ പ�ായ�് സ�ീകരി�ുെമ� ് ഓവർ 

സീയർ അറിയി�ു. 

 

                         എളവ�ി �ഗാമപ�ായ�ിൽ ഓഡി�ിംഗ് കാലയളവിൽ 

നട�ി�ു� �പവർ�ികളുെട ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ ൈസ�് ഡയറി 

കാണാൻ സാധി�ി� എ� വിഷയം BRP  അവതരി�ി�േ�ാൾ , ഇതുവെര 

നട� �പവർ�ികളുെടെയ�ാം ൈസ� ് ഡയറികൾ  �പവർ�ി 

ഫയലുകേളാെടാ�ം ആയിരു�ി� സൂ�ി�ിരു�െത�ും വരും 

�പവർ�ികളുെട ൈസ� ് ഡയറികൾ കൃത�മായി അതാതു �പവർ�ി 

ഫയലുകേളാെടാ�ം സൂ�ി�ാെമ�ും ഓവർസീയർ രാഹുൽ ഭാസി 

അറിയി�ു. െക ടി ജയകൃ��ൻ ��ാരക േറാഡ് �പവർ�ിയുെട പരിേശാധനാ 

വിവര�ൾ അവതരി�ി�േ�ാൾ അ�ര�ിലു� �പവർ�ികൾ 

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട കീഴിൽ നട�ാകുകയാെണകിൽ സമൂഹ�ിനു 
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ഉപകാര�പദമാകുെമ�് സഭ അഭി�പായെ��ു. റിേ�ാർ�് 

അവതരണ�ിനുേശഷം സഭാഗ�ൾ�് ചർ��ു� അവസരം 

നൽകുകയും േശഷം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് സഭ 

അംഗീകരി�തായി അറിയി�ുകയും ക�ടി�പാസാ�ുകയും െച��ു.  

5.15pm 

്രഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ  

• െതാഴിലാളികൾ�ാവശ�മായ ക�ുറ കാലുറ മുതലായവ 

പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭ�മാ�ും . 

• �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപുതെ� CIB �ാപി�ുകയും അ�ാര�ം 

കൃത�മായി എം ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െച�ും.  

• �പവർ�ിഫയലിൽ േവജ് ലി�ിേനാെടാ�ം തെ� FTO സൂ�ി�ും. 

• �പവർ�ി �ല�ളിൽ മ�ർ േറാൾ , ൈസ� ്ഡയറി എ�ിവ ഉെ��് 

ഉറ�ുവരു�ിയ േശഷേമ �പവർ�ി ആരംഭി�ാവൂ  എ�ത് േമ� ്കൃത�മായി 

�ശ�ി�ും. 

• �പവർ�ി �ല�ളിൽ വ�് ഉ�ാകു�  അപകട�ൾ കൃത�മായി ൈസ�് 

ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും പ�ായ�് അധികൃതെര 

വിവരമറിയി�ുകയും െച�ും 

• �പാഥമിക സു�സൂ� സമ�ഗികൾ  ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ  മരു�ുകൾ  
ഫാർമസിയിൽ  നി�ും വാ�ുകയും ,ബി�് പ�ായ�ിൽ  നൽകണെമ�ും 
ഓവറ്സീർ  നിർേദശി�ു . 
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