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ആമുഖം 
2005സ��ംബര്5�ിലവിൽവ�േദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമംഅടി#ാനമാ
�ിയാ&ഹാ(ാഗാ*ിേദശീയ.ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ4തിഭാരത6ിെല.ഗാമീണേമ
ഖലയില്നട�ിലാ�ിവരു�ത്..ഗാമീണേമഘലയിെലകുടുംബ:ള്�്100ദിവസംഅവി
ദഗ്4കായികെതാഴിലഉ്റ�ുനല്കുകയും,അതിലൂെട.ഗാമീണജനതയുെടഉ�മനം,ദാരി
.ദBലഘൂകരണം,.ഗാമീണഅടി#ാനെസൗകരBവികസനം,പരി#ിതിസംരDണം,
സ്.തീശാEീകരണംഎ�ിവലക്ഷBംെവ�ു�ു. 

െതാഴിലുറ�്പ4തി.പകാരം നട�ിലാ�ു�മുഴുവന്.പവൃ6ികളും 6മാസ 
കാലയളവിനുJില് നിര്ബ*മായുംേസാഷ�ല്ഓഡി ്അഥവാ സാമൂഹB 
പരിേശാധന നട6ണെമ�്േദശീയ .ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്നിയമ6ിെല17(2)-
വകു�ില്നിPQര്ഷി�ു�ു .പ4തിനട6ി�ില്സു താരBതയും സാമൂഹB 
ഉ6രവാദി6വുംഉറ�ുവരു6ിപ4തിെമRെ��രീതിയില്നട�ിലാ�ുകയാണല്ക്
ഷBം.നട�ിലാ�ിയ ഓേരാ .പവൃ6ികളും,പ4തി നിർവഹണവും, 
െതാഴിലാളികള്TUഭിേ�Vഅവകാശ:ളുംസാമൂഹBപWാളി6േ6ാെടവിലയിരു
6ുകയുംഇതിന്െറഅടി#ാന6ിലേ്സാഷBല്ഓഡിZ്റിേ�ാര�്്ത�ാറാ�ുകയും 
െച�ു�ു ,തുടര് �്.പേതBക .ഗാമസഭവിളിRുേചര്6്ഓഡിZ്റിേ�ാര്� ്
അവതരി�ി�ുകയും റിേ�ാര�്ി േ\ലച്ര്Rെച]�ു പ4തിെമR െ�ടു6ു�തിന് 
ആവശBമായതുടര്നടപടികള്നിര്േ_ശി�ുകയുംനട�ിലാ�ുകയുംെചേ�VതുV്. 

വാര്ഡിെല2018-19സാb6ീകവര്ഷ6ിെല ഒക്േടാബരമ്ുതല്മാര്Rdെര 
യുJകാലയളവില് നട�ിലാ�ിയ.പവൃ6ികളും പ4തിനിര്വഹണവുമായി 
ബ*െ��ഇടെപടലുകളുമാണ്േസാഷBല്ഓഡിZിനുവിേധയമാ�ിയി�ുJത്.ഇതിന്െറ
ഭാഗമായിപeായ6്ഓഫീസില്നി�ും.പവൃ6ിഫയലുകളുെടപരിേശാധന,രജിgര്പ
രിേശാധന,വാര്ഡിെലവിവിധ#ല:ളിലായിനട�ിലാ�ിയ.പവൃ6ി#ല:ള്സh
ര്ശിRdിലയിരു6ല്,പ4തിഗുണേഭാEാ�ള്,വാര്ഡിെലവിവിധേമഖലയില്.പവര്
6ി�ു�വര്െതാഴിലുറ�്െതാഴിലാളികള്എ�ിവരുമായുJഅഭിമുഖംഎ�ിവയുെട
അടി#ാന6ിലാണ്േസാഷBല്ഓഡിZ്കരടറ്ിേ�ാര�്്ത�ാറാ�ിയി�ുJത്. 

.പi�ു തറിേ�ാര്�്.ഗാമസഭയുെടചര്Rയ്�ുംഅംഗീകാര6ിനുമായിസമര്�ി�ു�ു 

േസാഷ�ൽഓഡി  ്

െപാതുസമൂഹംപ4തിനിർവഹണെ6പZിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തിെന�ുറി

RുംപരസBവുംസdത.jവുമായനട6ു�പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹBഓഡിZ്. 

െതാഴിലുറ�്നിയമം അനുശാസി  �ു�ത്ർഷ6ിൽ എkാ വാർഡിലും രV്.പാവശBം 

േസാഷBൽഓഡി Z്.ഗാമസഭ നിർബ*മായുംനടേ6Vതാണ്. സുതാരBതഉറ�ുവരു6ി, 

അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയും അതു വഴി സദ്ഭരണംസാധBമാ�ു�തിനും 

േസാഷBൽഓഡിZ്സമൂഹെ6പാകെ�ടു6ു�ു. പ4തിവിഭാവനം െച�ു� രീതിയിൽ 

ഗുണേഭാEാ�ളുെട ജീവിതസാഹചരB6ിൽ ഫല.പദമായമാZം സൃlി �ു � തി 

ന്െപാതുപണം  ശരിയായരീതിയിൽ വിനിേയാഗിR്ലDB.പാ��ി  ൈകവരിRി�ുേVാ എ� 

വിലയിരു6ലും  േസാഷBൽഓഡിZി ലൂെടന ട6ു�ു.  കഴിnപ6ുവർഷമായി തുടർ�ു 



െകാVിരി�ു� പ4തി.പവർ6ന:െള �ുറിRുJ   സാമൂഹികഓഡിZ്, െതാഴിലുറ 

�്പ4തി നിയമം െസaൻ 17 (2)െകാളേRരി   .ഗാമപeായ6ില്  നട�ുകയാണ് . 

പcാ0ലം  ഒരു*ൽ  . 

േoാ�്  തല6ിലും     .ഗാമപeായ6് തല6ിലും   പ4തി  നിർവഹണ  ഉേദBാഗ#നായ    േoാ� ്  

ഓഫീസർ  ,  പeായ6്   െസ.ക�റി ,  മZു   നിർpഹണ  ഉേധBാഗ#ര്     തുട:ിയവരുമായി   േoാ�്   

റിേസാർസ്  െപര്സണ ്   നട6ിയ കൂടിയാേലാച നയില്   ഉരുതിരിഞ തനുസരിച ്  തുടർ  .പ.കിയകള്   

ആസൂ.തണം  െച�ുകയും  േസാഷBൽ  ഓഡിZ്    .ഗാമസഭ തീയതി നിrയി�ുകയും  െച�ു�ു . 

ഫയൽ പരിേശാധന  

േസാഷBൽ  ഓഡിZ്   ആരംഭിRിരി�ു�  തീയതി�്   മുൻപുJ   ആറു  മാസ �ലയളവില്    വാർഡിെല  

.പവർ6ി ഫയലുകള്  , രജിgറുകൾ  ,  അേതാെടാ�ം  അനുബ* േരഖകളും   സൂuv പരിേശാധന  

നട6ു�ു . 

 �പവർ0ി  fല സgർശനം, നിരീaണം 

ഓേരാ  .പവർ6ിയും   എiwിമാZില്   .പതി പാതി�ു�   അളവിലും  ഗുണ6ിലും  

നട�ിലാ�ിയി�ുേVാ  എ�ും  ആ .പവർ6ി യുെട  ഗുണ ഫല6ിന്െറ  വBാ��ി   തി�െ�ടു6ുകയും 

.പi�ു ത   െതാഴിലി ട:ളിൽ   െതാഴിലാളികൽ�ു  ലഭിേ�V  അവകാശ  ആനുകൂലB:ള്   

ലഭിRി�ുേVാ  എ�ും  .പവർ6ി #ല പരിേശാധനയിലൂെട  ലക് ഷBം  െവ�ു�ു  

  വീടുവീടാ?രം  ഉi വിവരേശഖരണം . 

പ4തി ഗുണേഭാEാ�ളുെട വീടുകളിൽ   െച� ്േനരി� ്പ4തി യുെട  സമാഹരി�ു�ു . 

െതളിവ ് േശഖരണം .ഫയൽ   പരിേശാധന ,.പവർ6ി #ല  പരിേശാധന,  വീട ് വീടാjരം  ഉJ 

വിവരേശഖരണം   തുട:ിയ  .പ.കിയയിലൂെട ഉJ കെV6ലുകളുെട  വi�ു നിlമായ െതളിവ്  

േശഖരണം  നട6ു�ു . 

   സാമൂഹ� േബാധവൽ*രണം  

സാമൂഹB ഇടെപടലുകളിലൂെട പ4തി വിജയം ഉറ�ു വരു6ി െപൗരാവേബാധം  ഉയർ6ുകയും  
േസാഷBൽ  ഓഡിZ്   .പ.കിയ വിജയി�ി�ു�തിന്  ആവശBമായ  േബാധവൽ�രണം നട6ു�ു . 

റിേ�ാർ"് തjാറാ*ല ്  

സാമൂഹിക പരിേശാധനയിലൂെട കെV6ിയ നിഗമന:ളും , നിർേദശ:ളും േസാഷBല്  ഓഡിZ്  
.ഗാമസഭയിൽ  ചർR െച]�ു അംഗീകാരം നട6ു�തിനാവശBമായ  റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ�ു�ു . 

േസാഷ�ൽ   ഓഡി  ്  �ഗാമസഭ . 

പrാതലം  ഒരു�ൽ   ചർRയില്   നിrയി�െ��   ദിന6ില ്  സൗകരB.പദമായ   #ല6്.ഗാമസഭ      
േചർ�്  കരട്  റിേ�ാർ� ് അവതരണവും  ചർRയും  ,നിർേദശ:ളും ,  തിരു6ൽ  .പ.കിയയും 
,അംഗീകാരം   ,  േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികളും  ൈകെ�ാJു�ു 

 

േസാഷ�ൽഓഡി മ്ുെkാരു*�പവർ0നlൾ 



1. േകാളേRരി.ഗാമപeായ6.്പസിഡന്റ്, െസ.ക�റി, 
െതാഴിലുറ�dിഭാഗംഉേദBാഗ#ർഎ�ിവരുമായിേസാഷBൽഓഡിZ്നട6ിഅ
തിെനകുറിRുJതീരുമാനം. 

3. ഫയൽപരിേശാധന-പ6ാംവാർഡിെല2018 ഒ ക്േടാബർ-2019 മാർR ് വെര 
യുJഫയലുകളുെടപരിേശാധന. 

4..പവൃ6ി#ലപരിേശാധനപരിേശാധിRഫ്യൽ.പകാരം.പവൃ6ികൃതBമായ
അളവിൽനട�ി�ുേVാഎ�ുJപരിേശാധന. 

5.െപാതു.പവർ6കർെപാതുജന:ൾഎ�ിവരുമായിെതാഴിലുറ�ുമായിബ*
െ��അഭി.പായേശഖരണം. 

6. ഫീൽഡിൽനി�ുംേശഖരിRവിവര:ൾഫയലുമായിതാരതമBംെച�ൽ. 

7. വീടുവീടാjരംഉJവിവരേശഖരണം. 

8. െതാഴിൽകാർ{|രിേശാധന,  ബാWപ്ാസബ്ു�്പരിേശാധന 

9. റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ൽ 

പ/ായ0ിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ�"   

വിവരlൾ 

ആെകെതാഴിൽകാർഡ ്       :      2197 

ആെകെതാഴിലാളികൾ         :    3033 

ആ~wീവ ് െതാഴിൽകാർഡ ്      :    916 

ആ~wീവ ് െതാഴിലാളികൾ       :    960 

Sc                                             :     13.44% 

100 ദിവസംെതാഴിൽ 

പൂർ6ിയാ�ിയത ്               :     225 

 

വാർഡിെല െതാഴിലുറ�ുപ�തിയുമായി ബ�െ�" വിവരlൾ  

ആെകെതാഴിൽകാർഡ ്        :   155 

ആ~wീവ ് െതാഴിലാളികൾ      :    55 

 ST  െതാഴിൽകാർഡുകൾ       :     1 

 100 ദിവസംെതാഴിൽ 

പൂർ6ിയാ�ിയത ്                :    19 



അവകാശഅധിop ിതനിരീaണlൾ 

1. െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ�"കാര�lൾ 

മഹാ(ാഗാ*ിേദശീയ.ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ4തി.പകാരംഅവിദ��കായിക
െതാഴിൽെച�ാൻതാ�|രBമുJഏെതാരുകുടുംബ6ിലുംെതാഴിൽകാർഡിനു
േവVിഅേപDി�ാം.അേപDനൽകിയഎkാകുടുംബാംഗ:ൾ�ും 15 
ദിവസ6ിനകംതികRുംസൗജനBമായിലഭിേ�VതുV.്എ�ാൽെതാഴിലാളി
കളുമായിസംസാരിRപുതിയകാർഡിനഅ്േപDി�ു�സമയ6ുംഅസമയ
6ുംേഫാേ�ാഎടു�ു�തിനുേവVിയുJെചലവെ്താഴിലാളിവഹി�ു�സാ
ഹചരBമാണന്ിലവിലുJതന്ിയമലംഘനമാണ്. 

െതാഴിൽകാർഡഒ്രുആധികാരികേരഖയാണ.്അതുെകാVുതെ�െതാഴിൽകാ
ർഡുകൾസൂDിേ�Vതതിന്െറപൂർ�ഉ6രവാദിതdംെതാഴിലാളികൾ�ാ
ണ.് അeുവർഷ6ിെലാരി�ൽെതാഴിൽകാർഡു  പുതു�ിനൽേകVതാണ.് 

െതാഴിൽfല0ുനിkുംപരിേശാധി-െതാഴിൽകാർഡുകൾ 

* ച.hമതി.ടി:KL-02-001-006-005/124   

* ഉഷ.സി.െക:KL-02-001-006-005/66 

* ശശീ.hൻ. െക             :KL-02-001-006-005/127 

* ശാj. െക:KL-02-001-006-005/90 

* .ശീജ.പി.വി:KL-02-001-006-005/83 

* ശാരദ.ടി:KL-02-001-006-005/70 

* കലBാണിപിവി:KL-02-001-006-005/67 

* ജാനകിെക. :KL-02-001-006-005/53 

* നളിനി.സി:KL-02-001-006-005/63 

*ശാരദവിവി:KL-02-001-006-005/67 

*ഭാർഗവിസി:KL-02-001-006-005/138 

*ജാനകിപി:KL-02-001-006-004/68 

*നാണിെക:KL-02-001-006-005/47 

*സീമസി:KL-02-001-006-004/85 

*കാർതBായനിഎൻ.െക:KL-02-001-006-005/126 

*പുP|ാവkിെക:KL-02-001-006-004/99 

*ജാനകിെക:KL-02-001-006-005/34 



*ലuvികു�ിയ�:KL-02-001-006-005/31 

*കാർതBായനിഎംവി:KL-02-001-006-004/98 

*രമണിപി:KL-02-001-006-005/139 

*േദവിഎെക:KL-02-001-006-004/65 

*സീതഎം:KL-02-001-006-004/92 

*ച.hിടി:KL-02-001-006-005/52 

*ഗൗരിസി:KL-02-001-006-005/132 

*മീനാDി. പി:KL-02-001-006-005/44 

*ശുഭസി:KL-02-001-006-005/46 

*കാർതBായനി:KL-02-001-006-005/48 

*സുശീല. െകവി:KL-02-001-006-005/32 

*കമലടി:KL-02-001-006-004/45 

*ഉഷപി:KL-02-001-006-004/66 

*മീനാDിപി:KL-02-001-006-005/52 

*ശാjെകെക:KL-02-001-006-005/39 

*േശാഭഎം:KL-02-001-006-005/37 

*വനജെകവി:KL-02-001-006-005/145 

*ഉഷഇെക:KL-02-001-006-005/97 

*ജാനകിപി:KL-02-001-006-005/68 

*.പമീളസിെക:KL-02-001-006-005/5 

*ഓമനഎംവി:KL-02-001-006-005/49 

*സുേലാചനടിവി:KL-02-001-006-008/27 

*േകാമളവkിഒ െക:KL-02-001-006-005/16 

*ദാDായണിഎവി:KL-02-001-006-005/22 

*ലീലെക:KL-02-001-006-005/17 

*േശാഭനെക:KL-02-001-006-005/14 

*േ.പമവkിപി:KL-02-001-006-005/25 



*പ(ിനിടി:KL-02-001-006-005/33 

*ഓമനടിവി:KL-02-001-006-005/104 

*നിഷസി:KL-02-001-006-005/86 

*വിമലവിപി:KL-02-001-006-005/92 

*കാർതBായനിഒ െക:KL-02-001-006-005/109 

*കലBാണിെക:KL-02-001-006-005/64 

*തWമണിഎ:KL-02-001-006-005/23 

*സേരാജിനിെക:KL-02-001-006-005/24 

*പാറുടിവി:KL-02-001-006-005/61 

*വkിപിപി:KL-02-001-006-005/19 

*ഷീലെക:KL-02-001-006-005/37 

നൂറപ്ണിതിക-വർ 

*ച.hമതി.ടി:KL-02-001-006-005/124  

*.ശീജ.പി.വി:KL-02-001-006-005/83 

*ശാരദ.ടി:KL-02-001-006-005/70 

*ഭാർഗവിസി:KL-02-001-006-005/138 

*ജാനകിപി:KL-02-001-006-004/68 

*സീമസി:KL-02-001-006-004/85 

*കാർതBായനിഎൻ.െക:KL-02-001-006-005/126 

*പുP|ാവkിെക:KL-02-001-006-004/99 

*ജാനകിെക:KL-02-001-006-005/34 

*ലuvികു�ിയ�:KL-02-001-006-005/31 

*രമണിപി:KL-02-001-006-005/139 

*സീതഎം:KL-02-001-006-004/92 

*കാർതBായനി:KL-02-001-006-005/48 

*സുശീല. െകവി:KL-02-001-006-005/32 

*ഉഷപി:KL-02-001-006-004/66 



*മീനാDിപി:KL-02-001-006

*േശാഭഎം:KL-02-001-006-005/37

*ഓമനഎംവി:KL-02-001-006

*രാധഎംവി:KL-02-001-006
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അവകാശഅധിop ിതനിരീaണlൾ 

1. െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ�"കാര�lൾ 

മഹാ(ാഗാ*ിേദശീയ.ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ4തി.പകാരംഅവിദ��കായികെതാഴിൽെച�ാൻ
താ�|രBമുJഏെതാരുകുടുംബ6ിലുംെതാഴിൽകാർഡിനുേവVിഅേപDി�ാം.അേപDനൽ
കിയഎkാകുടുംബാംഗ:ൾ�ും 15 ദിവസ6ിനകം തികRുംസൗജനB മായിലഭി േ�VതുV്. 
എ�ാൽെതാഴിലാളികളുമായിസംസാരിRപുതിയകാർഡിന്അേപDി�ു�സമയ6ുംഅസമ
യ6ുംേഫാേ�ാഎടു�ു�തിനുേവVിയുJെചലവ്െതാഴിലാളിവഹി�ു�സാഹചരBമാണ്നി
ലവിലുJത്നിയമലംഘനമാണ.് 
െതാഴിൽകാർഡ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ്.അതുെകാVുതെ�െതാഴിൽകാർഡുകൾസൂDി
േ�Vതതിന്െറപൂർ�ഉ6രവാദിതdംെതാഴിലാളികൾ�ാണ്. അeുവർഷ6ിെലാരി�ൽ 
െതാഴിൽകാർ{|ു തു�ിനൽേകVതാണ്. 

>വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട െതാഴിൽകാർഡ് സൗജനBമായി ലഭിRി�ിk. 
േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ ആണ ് നൽകിയത് എ� ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�് അറിയുവാൻ 
സാധിRു 

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടുkrംബ�ി- ്

െതാഴിൽകാർഡഉ്Jഏെതാരുെതാഴിലാളി�ുംെതാഴിൽആവശBെ�ടാനുംഇ
തുമായിബ*െ��ആ്സൂ.തണ.പ.കിയയിൽപWാളിയാകാൻഉJഅവകാശംഉ
V.് െതാഴിൽആവശBെ�� ്15 ദിവസ6ിനുJിൽ െതാഴിൽലഭBമായിk  
എWിൽ െതാഴിലിkാ]vേവതനം ലഭി�ാനുJഅവകാശം നിയമപരമായി 
െതാഴിലാളികൾ�ുV.്  

ഈവാർഡിൽ�ഗൂ�ായിേമ ്മുേഖനയാണ്െതാഴിലിനഅ്േപaനൽകു
kത.് അേപaി- ്15 ദിവസ0ിനുiിൽ െതാഴിൽലഭി*ാറു8 ്
എkാണെ്താഴിലാളികൾഅറിയി-ി"ുiത.് അ/ാം വാർഡിൽ2 
െതാഴിലുറ�സ്ംഘlളായാണേ്ജാലിെചjുkത.്അതിൽഒരുസംഘ
0ിന ്     െതാഴിലിനഅ്േപaനൽേക8 ത�്ഫ8 ്ഓഫീസ ്വ 
ഴിയാെണkറിയാം .എvിലുംഅവരത്െചjുkി' .മെ ാരുസംഘ0ിന്  
െതാ ഴിലിനഅ്േപaിേ*8തഎ്lെനആെണkഅ്റിയി' 
.െവiകടലാസിൽേപരുംെതാഴിൽകാർഡ ്
ന:റുംഎഴുതിയാണഅ്േപaി-ി"ുiത.്ഇതിൽഒ�ുംഇടാറി'. 

3. െതാഴിൽഅനുവദി-ത്  സംബ�ി- ്

െതാഴിലുറ�്നിയമ.പകാരംെതാഴിൽആവശBെ��് 15 
ദിവസ6ിനുJിൽെതാഴിൽനൽകിയിരി�ണം. 
അkാ6പDംെതാഴിൽരഹിതേവതന6ിനുJഅർഹതയുV.് 
ഈവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾെT�ാഴിലിന്അേപDിR് 15 
ദിവസ6ിനകംതെ�െതാഴിൽലഭി�ാറുV.് 

4. െഷൽഫ്ഓഫെ്�പാജക ്ത്jാറാ*ുkതിനുiഅവകാശം.  



അടു6 5 വർഷേ6�്ഏെZടു�ാവു� േ.പാജ~wു കളുെടസമാഹാരമാ 
ണെ്ഷൽഫഓ്ഫ്െ.പാജകZ്.് അയൽ�ൂ�തല6ിൽചർR െചയ്തന്ിർേ_ശ:ൾ 
സമാഹരിചdാർ{�ല6ിൽേ.കാഡീകരിR.ഗാമസഭയിൽഅവതരി�ി�vു ൻഗണന
.കമംനിrയിRാണഅ്ംഗീകരി�ു�ത.് അതുെകാVുതെ� െഷൽഫ ്
ഓഫ്െ.പാജ~w്ത�ാറാ�ു�തിനും ഉJഅവകാശംെതാഴിലാളികൾെകാV.് 
െതാഴിൽകെV6ു�തിെjാഴിലാളികളുെടയും േമZിന്െറഭാഗ6ുനി�ും 
പWാളി6ംഉVാവു�ുV.് എ�ാൽെതാഴിലുറ�ിൽ അനുവദിനീയമായ 
ആi�ിവികസന.പവർ6ികൾകെV6ു�തിനdാർഡിെലവിവിധേമഖലയിലു
JഅവരുെടപWാളി6ംഉVാേവVതാണ.് 
േകാളേ-രിവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾെഷൽഫ്ഓഫെ്�പാജxyത്jാറാ
*ുkതിൽപvാളികളാകാർഉ8എ്kാണെ്താഴിലാളികളിൽനിkുംപ
/ായ0ിൽനിkുംഅറിയാൻകഴിzത്. 

5. യാ�താെചലവസ്ംബ�ി-് 

െതാഴിലാളികൾT�ാമസ#ല6ുനി�ും 5 
കിേലാമീZർചുZളവിനുJിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാൻഉJഅവകാശംഉV.് 
അ:െനഅkാ6പDംയാ.താബ6ആയികൂലിയുെട 10 
ശതമാനംഅധികേവതനംആയിലഭി�ാൻഅവകാശമുV.് 

  അ/ാം വാർഡിെലേതാഴിലാളികൾ * ്  യാ�താ ബ0ലഭിേ*8 
സാഹചര�ംഉ8ായി"ി'. 

6)അടിfാന സൗകര�lെള കുറി-്  

െതാഴിലാളികൾ�ആ്വശBമായകുടിെവJംവി.ശമി�ു�തിനുJതണൽ.പ
ഥമശു.ശൂഷകിZത്ുട:ിയഅടി#ാനസൗകരB:ൾലഭിേ�V തു 
െതാഴിലാളികളുെടഅവകാശമാണ.് മാ�തമ'അവർസ{?ംകjിൽനിkും 
പണംമുട*ിയാണ�്പഥമ  ശി�ശൂഷാ കി  ്   വാlിസൂaി-ിരി*ുkത.് 
അതിനുiബിൽപ/ായ0ിൽഏ~�ി-ി"ുംതുകതിരിെകലഭി-ി'എ
kാണഅ്റിയാൻസാധി-ത.്കുടിെവJ6ിനുേവVിയുJപാ.ത:ൾഅവ
ർ� ് ല ഭിRി�ുെVWിലും തണലിനുJസൗകരBംെതാഴിലാളികൾ സdയം 
കെV6ുകയാണ്െച�ു�ത.് 

7. േവതനംലഭ�മാ*ുkrംബ�ി-് 

െതാഴിലുറ�്പ4തിനിയമ6ിെലെസDൻ3(2) 
.പകാരംഓേരാ.പവൃ6ിയുെടയുംമgർേറാൾപൂർ6ിയാ�ിപeായ6ിൽസ
മർ�ിR 15 ദിവസ6ിനകംെതാഴിലാളികൾ�  േവതനംലഭിേ�Vതാണ.് 
ഓഗg്മുതലുJേവതനംലഭിRിkഎ�വിവരമാണ്െതാഴിലാളികളിൽനി�ും
അറിയാൻകഴിnത്.  

8. െതാഴിലിടlളിൽഉ8ാകുkഅപകടlൾസംബ�ി- ്



മഹാ(ാഗാ*ിേദശീയ.ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ4തിയിൽെതാഴിലാളികൾ�്    
െതാ ഴിലിട:ളിൽെവR്ഏെതWിലുംതര6ിലുJ അപകടംസംഭവിRാൽ 
െഷഡ�ൂൾ2(5) �പകാരവുംഅധ�ായം9 േലപരാമർശ:ളുെട 
അടി#ാന6ിലുംചികി��ആ്വശBമായിവരു�മുഴുവൻചിലവുകളുംബ
*െ��ബിkുകൾഹാജരാ�ു�മുറയ�്െ്താഴിലാളികൾTUഭBമാേ�Vതാണ.്
25000/- രൂപമരണംസംഭവിRാൽ െതാഴിലാളികളുെട 
കുടുംബ6ിന്ലഭBമാേ�Vതാണ്.  

ഓഡിZിനു  വി േധയമാ�ിയ.പവൃ6ിയുെട കാലയളവിൽെതാഴിലാളി� ്
അപകടം ഒ�ുംസംഭവിRി�ിkഎ�റിയാൻസാധിRു. എWിലും മുൻപ്   പാ 
b്കടിRതിെനതുടർ�ുVായചികി�ാചിലവ്മുഴുവനുംലഭിRുഎ�റിയാൻ
സാധിRു. 

9. പരാതിപരിഹാരം 

െതാഴിലുറ�്പ4തിനിയമ.പകാരം( െഷഡBൂൾ19) സമയബ*ിതമായി 
പരാതിപരിഹാര6ിനുJഅവകാശനിയമം. പ4തിയുമായിബ*െ�� 
പരാതികൾേഫാൺ, േടാൾ.ഫീനbർഉപേയാഗിRും േരഖാമൂലംഎഴുതി 
നൽകിയുംഇെമയിൽവഴിയുംസമർ�ി�ാവു�താണ.് േടാൾ.ഫീനbർ 
പeായ6ിൽ .പദർശി�ിേ�Vതാണ.് ഫീൽ{�hർശന6ിന്ഭാഗമായി 
െതാഴിലാളികളുമായിസംസാരിRേ�ാൾ ഇതുവെര 
പരാതികൾനൽകിയി�ിkഎ�റിnു.. 

10 േസാഷ�ൽഓഡി ന്ട0ുkതിനുiഅവകാശം 

െതാഴിലുറ�്പ4തിയിൽഏെZടു6്നട�ിലാ�ു�മുഴുവൻ.പവർ6ികളും
േസാഷBൽഓഡിZിനdിേധയമാ�ണെമെ��Dൻ17(2) നിPQർഷി�ു�ുV്. 
െതാഴിലുറ�ിൽഏെZടു6.പവർ6ികളുെടസാമൂഹികകണെ�ടു�്നട6ു
�തിനാൽപWാളിആവു�തിനുJഅവകാശംെതാഴിലാളികൾ�ുV.്  

12.�പവൃ0ിfലെ0സൗകര�lൾ 

െതാഴിലിട:ളിൽലഭിേ�Vഅടി#ാനസൗകരB:ളായ.പഥമശു.സൂഷസം
വിധാന:ൾ,തണൽസൗകരB:ൾ,കുടിെവJം,സുരDാഉപകരണ:ൾഎ�ി
വസൗജനBമായിലഭിേ�Vതാണ.് 

�പഥമശു�സൂaകി സ്ൗജന�മായിലഭി-ി"ി'. 

�പഥമശു�സൂaകി ിൽഒരുമരുkക്ാലാവധികഴിzതായികെ80ി. 

തണൽസൗകര�ംസൗജന�മായിലഭി-ി"ി'. 

സുരaാഉപകരണlൾസൗജന�മായിലഭി-ി"ി'. 

 

 



േറാ��ാർദിനം 

െതാഴിൽആവശBകതകൃതBമായിരജിgർെച�ു�തിനുംെതാഴിലാളികളുെട
അവകാശ:ൾഅവെരേബാധBെ�ടു6ു�തിനുംപ4തികൾപരിഹരി�ു�
തിനുംആയിേറാi�ർദിനംസംഘടി�ിേ�VതുV.് 

അeാം വാർഡിെലരV്സംഘ:േളാടും  സം സാരിRേ�ാൾ ഒരുസംഘം 
േറാi�ാർദിനംആചരി�ാറുെV�ുംമെZാരുസംഘംആചരി�ാ റിk 
എ�ുമാണ്പറnത.് 

സി ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ ്

െതാഴിലുറ�്പ4തിയുെടസുതാരBതഉറ�ാ�ു�തിനുംേവVിയുJഒരുഉപാ
ധിയാണ്സിZിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ.് ഒരു.പവർ6ിയുെട അടി#ാന 
വിവര:ൾഅതായതഎ്gിേമZത്ുകസാധനേവദനഘടക:ൾയഥാർ�െചല
വെ്താഴിൽദിന:ൾതുട:ിയവിവര:ൾസാധാരണജന:ൾ�ുംഗുണേഭാ
Eാ�ൾ�ുംമന�ിലാകു�രീതിയിൽ.പദർശി�ിേ�Vതാണ്. ഓേരാ 
.പവൃ6ിയുെടയും ആരംഭഘ�6ിൽഈ േബാർഡ ് #ാപിേ�VതുV.് 
സിZിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ ് സ hർശിRഎkാ  .പവർ6ി  #ല6ും 
കാണാൻസാധിRു. 

 

ജാ�ഗതാേമൽേനാ"സമിതി 

ഓേരാപeായ6ിലും 5 അംഗ:ൾഎWിലും ഉJജാ.ഗതാേമൽേനാ� സമിതി 
രൂപീകരിേ�Vതആ്ണ്.ഇതിൽപ�ികജാതിപ�ികവർ�വിഭാഗ:ൾേ�dV.ത.പാധാ
നBംനൽേകVതാണപ്കുതിേ�ർസ്.തീകളായിരിേ�Vതാണ്. അ4Bാപകർ,  
അംഗനവാടിവർ�ർ, സdയംസഹായസംഘ6ിെലഅംഗ:ൾ,  െപാതു 
സമൂഹസംഘടനകൾ, ഉപേഭാEൃസമിതികൾ, േസാഷBൽഓഡിZ്റിേസാഴ്സ്േപ��ൺ, 
യുവജന��ുകൾ, െപാതുസമൂഹ സംഘടനകൾ തുട:ിയവയിൽനി�ും 
വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണിZറിം�Q�ിZിഅംഗ:െളെതരെnടു�ാവു�താണ്. 
ഏZവുംകുറnകാലയളവിേല�dിഎംസിഅംഗ:െളനിയമിേ�Vത.്ഗാമസഭയാണ്. 
.പകൃതി#ലസhർശനം, െതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നട6ാൻ 
േരഖകളുെട പരിേശാധ.പവൃ6ി#ലം സൗകരB:ളുെടപരിേശാധന, 
.പവൃ6ികളുെട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ, തുകനിർണയം, 
.പവൃ6ിയിൽഉടനീളമുJറിേ�ാർ�ിംഗ്, .പവൃ6ിയുെട സdഭാവെ6 
സംബ*ിRുJഗുണപരമായവിലയിരു6ൽഎ�ിവ യാണ്.പധാനചുമതല. വിഎംസി  
യാണ്എkാ.പവർ6ികളും പരിേശാധിേ�Vതും മൂലBനിർണയരജിgറിൽ 
േരഖെ�ടുേ6Vതും. േസാഷBൽഓഡിZ്സമയ6് അവ.ഗാമസഭയിൽ 
സമർ�ിേ�Vതാണ.് വിഎംസിറിേ�ാർ�് ഒരുെപാതുേരഖയായി കരുേതVതും 
ആവശBെ�ടു�തിനനുസരിR്ഒരുെപാതുേരഖയായിപeായ6ിൽനി�ുംലഭിേ�V
തുംആണ്. ഏഴു അംഗ:ൾആണ്നിലവിലുJത്. ഇവരുെട .പവർ6നം 
െമRെ�ടുേ6VതുV് . 

 



                                               വിഎംസിഅംഗlൾ ward 05 

1.പ(ജ 

2.വ�ൻ 

3.ശാj 

4.ശWരൻ 

5.കുnിരാമൻ 

6.ലത 

7.നാരായണൻ 

േമ ് 

.പവൃ6ി#ല:ളിൽേമൽേനാ�ംവഹിേ�Vത ്  േമZ്ആണ.് 
െതാഴിലാളികൾഓേരാദിവസവുംകൃതBമായിേജാലിെച�ു�ുെV�്ഉറ�ുവരു
തുകയും, െതാഴിൽകാർഡ്, ൈസZഡ്യറി, മgർേറാൾ എ�ിവയിൽ 
ആവശBമുJവിവര:ൾേരഖെ�ടു6ുകയുംഅടി#ാനസൗകരB:ൾെതാഴി
ലിട:ളിൽഉെV�ഉ്റ�ുവരു6ുകയുംേവണം. െകാളേRരിവാർഡിൽേശാഭ, 
സീത,എ�ിവർേമZമ്ാരായിവർ�െ്ച�ു�ു. 

പ�തിആരംഭംമീ ിംഗ് 

െതാഴിലുറ�്നിയമംെഷഡ�ൂൾ 22 .പകാരംഒരു.പവൃ6ി ആരംഭി�ു�തിനു 
മുൻപ ്ഏെതWിലുംഒരുെപാതു#ല6ു െതാഴിലിട:ളിേലാ വR്േചരു� 
െതാഴിലാളികളുെടയുംനിർവഹണഉേദBാഗ#രുെടയുംസംയുEേയാഗമാ
ണപ്4തിആരംഭമീZിംഗ്. വാർഡെ്മbറുെട സാ�ിധB6ിൽേചരു� 
ഈേയാഗ6ിൽ നിർവഹണഉേദBാഗ#ർ .പവൃ6ിയുമായിബ*െ�� 
വിവര:െളkാംെതാഴിലാളികൾ�dിശദീകരിRുെകാടുേ�Vതാണ.്  
ഓഡിZിനു  വിേധയമാ�ിയി�ുJ .പവൃ6ിയുെട ഫയലിൽപ4തി 
ആരംഭമീZിംഗ ്  േരഖകൾകാണാൻകഴിnി�ുV.് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും 
അറിയാൻകഴിnത്പ4തിആരംഭമീZിംഗിൽവാർഡ്െമbറുംഓവർസിയർഉം
പെWടു�ാറുV്എ�ാണ.്ഈമീZിംഗ്െതാഴിലുറ�#്ല:ളിൽആണക്ൂടാറു
Jത.് 

െതാഴിലാളികളുെടകടമകൾ 

                                                                                                                                                                                                     
* െതാഴിലിട:ളിൽസമയനിP� പാലി�ുക. 

*െതാഴിൽെച�ു�ദിവസ:ളിൽരാവിെലയുംൈവകുേ�രവുംകൃതBമായി  
ഒ� ്  േരഖെ�ടു6ുക. 

*െതാഴിൽകാർഡിൽഹാജർകൃതBമായിേമZ്   േരഖെ�ടു6ു�ുV ്എ� ്
ഉറ�ുവരു6ുക. 



* െ.പാജകZ്്മീZിംഗ്, .ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ�്.ഗാമസഭകൾ എ�ിവയിൽ 
പെWടു�ുക. 

* കൃതBതേയാെടേജാലിെച�ുക. 

*െതാഴിലിട:ളിൽ�ാgിക്  വi�ു �ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക6ി�ുവാേനാ 
പാടിk. 

*.പകൃതിസംരDണ6ിന്ആവശBമായ.പവർ6ികൾഏെZടു6ുനട�ിലാ
�ുക. 

*ആi�ിസൃlി�ു�.പവൃ6ികൾകെV6ിപeായ6്അധികൃതെരഅറി
യി�ുക. 

േസാഷ�ൽഓഡി ിനുവിേധയമാ*ിയ�പവർ0ികൾ 

 

.കമ
നb
ർ 

വർ�്െനയിംആൻഡ്േകാഡ ് എgിേമZ്
അമൗV ്

കാല
യളവ് 

െതാഴി
ൽദിനം 

ചിലവാ
യതുക 

 

േവതനം 

 

 

സാ
ധനം 

1 േകാളേRരിവാർഡിൽമ�്ജല
സംരDണ.പവൃ6ി. 

WC/329502 

480863 16/10/
2018- 

05/12/
2018 

1703 470028 1151
5 

2 േകാളേRരിവാർഡിൽകുടും
ബ.ശീ-
െജഎൽജി.ഗൂ�ുകൾ�്കൃ
ഷിT�ിലേമാരു�ൽ 

WC/302506 

464334 03/1/2
019- 
14/3/2
019 

1656 448776 1128
0 

 

 

 

 

അളവുകൾസംബ�ി-വിവരlൾ 



 

വർ*്
െനയിം&േകാ
ഡ ്

എസ്റി
േമ ിെല
അളവ ്

എംബു*ി
ൽേരഖെപ
ടു0ിയത ്

ഫീൽ��ലപരി
േശാധനയിൽക
െ80ിയത് 

േചേലരിവാർഡിൽ
മ$്ജലസംരa
ണ�പവൃ0ി. 

WC/302292 

കാട ് 
െവ"ിെത
ളി*ൽ 

50597 

 

വര:ിടൽ 

2562.19 

കാട ്െവ 
"ിെതളി*ൽ 

50596 

 

വര:ിടൽ 

2562.19 m3 

 

കാട ് െവ 
"ിെതളി*ൽ 

50596  

അളkു 

 

വര:ിടൽ 

2562.19 അളkു 

േചേലരിവാർഡിൽ
കുടുംബ�ശീ-
െജഎൽജി�ഗൂ�ുക
ൾ*്കൃഷി��ില
േമാരു*ൽ 

WC/302511 

നിലംഒരു
*ൽ 

 51045 m2 

നിലംഒരു*ൽ 

51045 m2 

നിലംഒരു*ൽ 

51045  m2അളkു 

 

ഫയൽപരിേശാധനയുമായിബ�െ�"വിലയിരു0ൽ 

1കവർേപജ് 

േസാഷBൽഓഡിZിനുവിേധയമാ�ിയി�ുJ ഫയലിൽഎ എംസി.പകാരമുJ 
കവർേപജ്     രV ്ഫയലിലുംസൂDിRി�ിk .പകരംമെZാരു   കവര ്  േപജ്   
ആണുJത.്ഇതേ്ഖദകരമാണ്. 

 2. െച��ി�് 
ഒരു.പവർ6ിഫയലിൽ.കമ.പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾഎവിെടഏത്േപജുമു
തൽസൂDിRിരി�ു�ുഎ�്മന�ിലാ�ാനുJആധികാരികേരഖയാണ്െച
TUിg.്എഎംസി.പകാരമുJെചTUിgപ്രിേശാധിR2് 
ഫയലിലുംകാണാൻസാധിRു.പെDഅവയിൽേപജ്    നbർ 
േരഖെ�ടു6ിയി�ിk  . 

3.ആaൻ�ാനിനെ്റ േകാ�ി 



ഏെZടു�ു�.പവൃ6ികൾആDൻ�ാനിൽഉൾെ��തുംെഷൽഫഓ്ഫെ്.പാജ
കZ്ിൽമുൻഗണനാ.കമ6ിൽഉJതുംആയിരിയ�്ണംഎ�ുV.്.പi�ു ത.പവൃ
6ി പeായ6ിെല നട� ് വ ർഷ6ിെലവാർഷിക ആDൻ�ാനിൽ 
ഉൾെ��താണഎ്�െ്തളിയി�ാനുJേരഖയാണആ്Dൻ�ാനിന്െറേകാ�ി.പ
രിേശാധിR 2 ഫയലിലുംആDൻ�ാനിന്െറ േകാ�ിസൂDിRി�ിk. 
 

4ജനകീയഎ�ിേമ ് 
ഒരു.പവൃ6ി എ:െനഎ.തഅളവിൽെച�ണ െമ� ്  സാേWതികമായി 
.പതിപാദി�ി�ു�ആധികാരികേരഖയാണ്എgിേമZ.്പരിേശാധിR2 ഫയലി 
ലും  എiwിമാZ ്  ഉൾെ�ടു6ിയി�ുV് . എ�ാൽ   ജനകീയ 
എgിേമZ്സൂDിRി�ുJതആ്യികാണാൻസാധിRിk.സാധാരണ�ാരനായഏ
െതാരാൾ�ുംമന�ിലാകു�വിധ6ിൽ.പാേദശികഭാഷയിൽത�ാറാ�ിയഎ
gിേമZ്ഫയലിൽസൂDിേ�VതുV.്  

5സാേvതിക അനുമതിയുെട പകർ�് 
ഒരു .പവൃ6ി� ്സാേWതിക വിദ��രുെട അനുമതി ലഭിRി�ുV ്എ�തിനുJ 
ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേWതിക അനുമതി േരഖ. .പവൃ6ിയുമായി 
ബ*െ��ി�ുJ സാേWതിക അനുമതിയുെട പകർ�2് ഫയലിലും 
സൂDിRി�ുV്. 

 
6 ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�് 
 
   .പവൃ6ി  െച�ു�തിന് നിർവഹണ #ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് 
ഭരണാനുമതി േരഖ. ഈേരഖഎkാഫയലുകളിലുംസൂDിേ�Vതാണ.് 
പരിേശാധിR2 ഫയലുകളിലും 
ഭരണാനുമതിേകാ�ികാണാൻസാധിെചWിലുംഅതിൽഒ�ുംസീലുംകVിk.. 
7 സംേയാജിത പ�തിയുെട പകർ�് 
 
 സർ�ാരിന്െറ ഏെതWിലും വകു�ുകൾ െതാഴിലുറ�ുപ4തി േയാെടാ�ം 
സംേയാജിR ്നട�ാ�ുകയാെണWിൽ അതുമായി ബ*െ�� േരഖകൾ 
ഫയലിൽ സൂDിേ�VതുV.് എ�ാൽ ഓഡിZ ്വിേധയമാ�ിയ 2  
ഫയലുകളിലും സർ�ാരിന്െറ മZു വകു�ുകളുമായി സംേയാജിR് നട6ു� 
.പവൃ6ികൾ  അkാ6തിനാൽ ഈ േരഖകൾ ബാധകമk 
. 

8- െതാഴിൽ ആവശ�െ�"ുെകാ8ുi അേപa 
        െതാഴിലാളികൾെതാഴിൽആവശBെ��്നൽകു�അേപDയാണ്   

ഡിമാൻഡ്േഫാംെതാഴിൽആവശBെ��്    15 ദിവസ6ിനുJിൽ 
േജാലിനൽകിേയാഎ�്അറിയാൻസഹായി�ു�േരഖകൂടിയാണ്   



ഡിമാൻഡ്േഫാറം. ഫയലിലും ഡിമാൻഡ്േഫാറം    സൂDിRി�ിk. 
അതിനുപകരമായിെതാഴിലാളികൾ അവരുെടേപരും   െതാഴില്   കാർഡ്    
നbര്     എ�ിവ    േരഖെ�ടു6ിയ  കടലാസ്  സൂDിRി�ുV്  
.ഇതിൽഒ�ിk. 
9.�പവൃ0ി അനുവദി-ത് സംബ�ി-ുi വിവരlൾ 
നിർവഹണ ഏജൻസി .പവൃ6ി അനുവദിRുെകാVുJ അറിയി� ്അേപD 
കി�ി 15 ദിവസ6ിനകം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം അറിയിേ�Vതാണ ്
പരിേശാധിR ്ഫയലുകളിൽ െതാഴിൽഅനുവദിR �ംബ*ിR ് േര 
ഖകൾകാണാൻ   സാധിRിk. 
10. മ�ർേറാൾ 
െതാഴിലാളികളുെട ഹാജർ േരഖെ�ടു6ു� ഔേദBാഗിക േരഖയാണ ്മgർ 
േറാൾ. ഒരു ദിവസം രV് തവണ ഹാജർ േരഖെ�ടുേ6Vതാണ്ʼ േoാ� ്
േ.പാ.ഗാം ഓഫീസർ, പeായ6 ്െസ.ക�റി എ�ിവർ സാDBെ�ടു6ി സീൽ 
പതി�ിR മgർ േറാൾ മാ.തേമ ഉപേയാഗി�ാൻ പാടുJൂ. മgർ േറാൾ 
ലഭിRതിനുേശഷം മാ.തേമ നിയമപരമായി .പവൃ6ി ആരംഭി�ാൻ പാടുJൂ. 

പരിേശാധി-ര8ുഫയലിൽആയിആെക84 മ�േറാളുകലാണഉ്iത.് 
ഇതിൽഎ'ാമസ്േ�ടാളുകളിലുംമാ ിന്െറേപരുംഒ�ും  േരഖെ�ടു0ി 
യി"ി'  

.മസേ്�ടാൾന:ർ 6793 ൽെതാഴിൽകാർഡ്    ന:ർkL02001006008/33- 
പ�ിനിഎkവ��ിയുെട      ഹാജര ്   തിരു0ിയി"ു8 ്, അത ് അവധി 
ആ*ിമാ ിയി"ു8.് 

മസേ്�ടാൾന:ർ5044 ൽഗൗരി. സിയുെടയും നളിനി .എയുെടയും 
ഒ�ുകൾഒരുേപാെലഅയതായി�ശ�യിൽെപ"ു.84 
മസേ്�ടാളുകളിലുംഎംബു��:ർേരഖെ�ടു0ിയി"ി'. 
െസ�ക"റിയുെടഒ�ിെനാ�ംസീലുംതിjതിയുംഉ8ായിരുkി' 

11.െമഷർെമന്റ്ബു*് 

 െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു6ി െച�ു� .പവൃ6ികളുെട അളവുകളും 
െചലവുകളും സംബ*ിR വിവര:ൾ സമയബ*ിതമായി ത�ാറാ�ി 
ബ*െ�� ഉേദBാഗ#ർ അംഗീകരി�ു�തിനും യഥാസമയം കൂലി 
ലഭBമാ�ു�തിനുJ ആധികാരിക േരഖയാണ ്െമഷർെമന്റ ്ബു�.് 
പരിേശാധിR 2 ഫയലുകളിൽ െമഷർെമന്റ ്ബു� ്
സൂDിRി�ുV്.എംബുT�bർ105/18-19 ൽസർ�ിഫി�Zേ്പജിൽ 
െസ.ക�റിയുെട സീലിെനാ�ംഒ�ുംതീയതിയുംഇk.എംബു~�bർ205/18-19 
ൽേപജിന്െറഎ�വുംഒ�ുംഇk.െമഷര്െമന്റ ്െച�ുകയും െച� ്െമഷർ 
െച�ുകയും െച�ുേbാൾ ഒ�ും തീയതിയും സീലും പതി�ിRി�ുV.് 
എWിലുംഎംബു�ിൽ.പവൃ6ികൾഎഴുതുേbാൾആരുെട#ല6ാണ്നട



6ു�െതേ.�ഖെ�ടു6ണം.WC/302506 എ�ഫയലിൽനിലംഒരു�ലിന്െറ 
അളവക്ൂ�ി െയഴുതു േbാൾെതZിയതായികVു.51045M2 
േവVതിനുപകരമായി51135 M2 എ�ാണ ്   േരഖെ�ടു6ിയത.് 

12 സാധനസാമ�ഗികെള കുറി-ുi വിവരlൾ 
 പരിേശാധിR് 2 ഫയലുകളിലും സാധനസാമ.ഗികൾ ഉപേയാഗി�ാ6തിനാൽ 
ബാധകമk. 

13.േവജ്   ലി �് 
 

മസറ്്ർേറാളിന്ആനുപാതികമായിെതാഴിലാളികൾേ�dതനംലഭി�ു�ുെV
�്ഉറ�ുവരു6ു�േരഖയാണ ്   േവജ്    ലിg.് 
പരിേശാധിR2്ഫയലുകളിലുംമgർേറാൾ.പകാരമുJേവ ിgുകൾസൂDിRി
�ുV.്  
14) ഫ8�്ടാൻ��ർഓർഡർ 
േവതനംെതാഴിലാളികളുെടഅ�ൗVിേലT�ൽകിയതിനുJേരഖയാണഫ്
V.്ടാൻi¡ർഓർഡർ. 2 
ഫയലുകളിലുംസൂDിRി�ുJമgർേറാളുകളുെടഫV്.ടാൻi¡ർഓർഡർഫയ
ലിൽസൂDിRി�ുV.്.  
 

15) രസീതുകളുംേറായൽ ിയുംസംബ�ി-് 
 
സാധനസാമ.ഗികൾആവശBമായ.പവൃ6ികൾT�ാമ.ഗികൾവിതരണംെച]�തി
ബിkുകളുംവൗRറുകളുംസൂDിേ�Vതാണ.്  പരിേശാധിR 2 
ഫയലുകളിലുംസിഐബി�ുേവVിയുJരസീത്േകാ�ിസൂDിRി�ുV്. 
 

16) 3 ഘ"lളിെലേഫാേ"ാകൾ 
ഒരു.പവൃ6ിതുട:ു�തിനുമുൻപും.പവൃ6ിനട�ുെകാVിരി�ുേbാഴും
.പവൃ6ിപൂർ6ിയായതിനുേശഷവുമുJമൂ�ഘ്�:ളിലായിഉJേഫാേ�ാക
ൾഫയലിൽസൂDിേ�Vതാണ.് 
എ�ാൽപരിേശാധിR2്ഫയലുകളിലുംമൂ�ഘ്�:ളിലായിഉJേഫാേ�ാ.ഗാഫു
കൾകാണാൻസാധിRിk.2 ഘ�:ളിെലേഫാേ�ാസൂDിRി�ുV.് 

17 �പവൃ0ിപൂർ0ീകരണസാa�പ�തം 
.പവൃ6ിപൂർ6ീകരിRുഎ�തിന്െറേരഖയാണ.്പവൃ6ിപൂർ6ീകരണസാ
DBപ.തംഎ�ാൽഓഡിZിനdിേധയമാ�ിയ2 ഫയലുകളിലും .പവൃ6ി 
പൂർ6ീകരണസാDBപ.തംകാണാൻസാധിRു.wC/302506 
എ�ഫയലിൽവർ�ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�Zിൽവർ�ഐ്ഡിവBതBാസമാണ.്
മസേ്.ടാൾതുട:ു�തീ�തിയുംഅവസാനി�ു�തീയതിയും.െതZായികാണി



Rു. രV്ഫയലിെലവർ�ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�Zിലുംബ* െ�� എkാ 
മസേ്.ടാൾ നbറുംേരഖെ�ടു6ിയി�ിk. 
WC/329502 എ�ഫയലിേലവർ�ം�ീഷൻസർ�ിഫി�Zിൽേവതനം, 
സാധനചിലവ,് െമZീരിയൽചിലവഎ്�ിവെതZായാണ്കാണിRി�ുJത.്2 
സർ�ിഫി�ZിലുംഓവർസിയർഅkാെതമZാരുംസാDBെപടു6ിയി�ിk. 
18)  െമ ീരിയൽബി'ുകൾ 
െതാഴിലുറ�്.പവൃ6ികൾ�ഏ്െതWിലുംസാധനഘടക:ൾവിലയ്�ുവാ
:ിഉപേയാഗി�ുകയാെണWിൽഅതിന്െറഫയൽസൂDിേ�VതുV്. 
പരിേശാധിR2് ഫയലുകളിലുംെമZീരിയൽഉപേയാഗിRുJ .പവൃ6ി 
അkാ6തിനാൽബാധകമk.. 
സിZിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡിന്െറവിവര:ൾവിശദമായഎgിേമZിൽ
േരഖെ�ടു6ിയി�ുV.്.പവൃ6ി#ല:ളിൽ C.I.B  കാണുവാൻസാധിRു. 
19) മ�ർേറാൾമൂവെ്മന്റ്�ി� ്
ഒരു.പവൃ6ിയുെടഓേരാഘ�െ6യുംമgർേറാൾഅനുവദിRെതാഴിലാളികൾ
� ്  േവതനംനൽകു�തdെരയുJ ഓേരാഘ�:ളും ഏെതാെ�തീയതി 
കളിൽ നട�ു എ�മ്ന�ിലാ�ാനാണ ്മgർേറാൾമൂവെ്മന്റ്¦ി�്. 
പരിേശാധിR2 ഫയലുകളിലും ഉൾെ�ടു6ിയി�ുV.് എ�ാൽഅതിൽ 
പൂർണമായും തീയതിയുംഒ�ുംേരഖെ�ടു6ിയി�ിk.. 

20) ജിേയാടാഗ്േഫാേ"ാകൾ 

ഓഡിZിനു വിേധയമാ�ിയ2 ഫയലുകളിലും അDാംശേരഖാംശ:ൾ 
േരഖെ�ടു6ിയ ജിേയാടാഗഡ്്േഫാേ�ാസൂDിRി�ിk. 
21)േസാഷ�ൽഓഡി റ്ിേ�ാർ" ്
െതാഴിലുറ�ിൽഏെZടു6.പവർ6ികൾേസാഷBൽഓഡിZന്ട6ു�തിൽപ
Wാളികൾആവു�തിെjാഴിലാളികൾ�അ്വകാശമുV.് 
എ�ാൽഅ6ര6ിൽഒരുേസാഷBൽഓഡിZ്നട6ിയതായിപരിേശാധിRഫ
യലുകളിൽനി�ുംവBEമായി�ിk. 

22)ൈസ ് ഡയറി 
  മാgർ സർ�ുലർ .പകാരം ഉJ 22 േരഖകളിൽ സം#ാന സർ�ാർ 
നിർേ_ശി�ു� സു.പധാന േരഖയാണ ്ൈസZ ്ഡയറി. പ4തിയുെട സുതാരBത 
െതാഴിലാളികളുെട അവകാശ:ൾ സാമൂഹBപWാളി6ം പ4തി ആരംഭ 
മീZിംഗ ് െതാഴിലിട:ളിെല അപകട:ൾ സംബ*ിR വിവര:ൾ 
െതാഴിലാളികളുെട വാടക സംബ*ിR വിവര:ൾ െതാഴിലാളികളുെട 
സാDBപ.തം വിജിലൻസ ്ആൻഡ ്േമാണിZറിങ ്ക�ിZി റിേ�ാർ�്,  സhർശക 
കുറി�ുകൾ തുട:ിയവ േരഖെ�ടു6ു�തിന് േവVിയുJ ആധികാരിക 
േരഖയാണ് ൈസZ ്ഡയറി. 
പരിേശാധി-   ര8 ്ഫയലുകളിൽ ഒ രുഫയലിൽ ൈസ ഡ്യറി   
ഉൾെ�ടു0ിയി"ി' . 



WC/302506എkഫയലിന്െറൈസ ഡ്യറിയിൽേമാണി ിറിv� ി
അംഗളുെടേപരുംഒ�ുംമുഴുവനായുംേരഖെ�ടി0ിയി"ി'. 
 

 

കെ80ലുകൾ 

• എഎംസി.പകാരമുJകവർേപജുകൾസൂDി�ു�ിk.  
• െതാഴിലുറ�്പ4തിയുെടസുതാരBതഉറ�ുവരു6ു�തിന്.പവർ6ിആരംഭി

�ു�തിനുമുb്പ4തിവിവര:ളട:ിയ.പാേദശികഭാഷയിലുJസിZിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ.്പവർ6ി#ല6്#ാപിRി�ുJതഅ്ഭിനhനാർഹ
മായകാരBമാണ.് 

• െതാഴിലാളികൾ�ക്ുടിെവJംതണൽഫg്എയ്ഡേ്ബാ~�എ്�ിവനൽേകV
തന്ിർവഹണഏജൻസിയുെടഉ6രവാദിതdമാണ്.ഇവ  ലഭി�ു�ിk  

• അനുചേ്ഛദം3A,3B .പകാരമാkെതാഴിലിനുേവVിഅേപDി�ു�ത.് 
• WC/329502 എ�ഫയലിേലവർ�ം�ീഷൻസർ�ിഫി�Zിൽേവതനം, 

സാധനചിലവ,് െമZീരിയൽചിലവഎ്�ിവെതZായാണ്കാണിRി�ുJത.്2 
സർ�ിഫി�ZിലുംഓവർസിയർഅkാെതമZാരുംസാDBെപടു6ിയി�ിk. 

• േകാളേRരിവാർഡിൽ 155 െതാഴിൽകാർഡിൽ55 ആ~wീവെതാഴിലാളികൾ 
ആണുJത.്അതിൽ19 േപർ 100 പണിപൂർ6ിയാ�ി എ�ാണഔ്േദBാഗിക 
േരഖപറയു�ത.് ഇത ് തൃ��ികരമk . 

• വാർഷികമാgർസർ�ുലർ.പകാരംഒരുവർ�ഫ്യൽ 22 േരഖകൾ 
സൂDിേ�VതുV.് എ�ാൽ10േരഖകൾമാ.തേമസൂDിRി�ുJൂ. 
ഇതേ്ഖദകരമായ.പവർ6ിയാണ.് 

• െതാഴിലുറ�്പ4തിഓഫീസിൽസൂDിേ�V 7 രജിgറിൽ6 
രജിgറുകളുംസൂDിRി�ുV.്ഇവെയാെ�കൃതBമായിപൂരി�ിRി�ുV.് 
െതാഴിലുറ�്.ഗാമസഭരജിസ്റക്ാണാൻസാധിRിk.പരാതിരജിgറിൽപരാതിഒ
�ുംതെ�   േരഖെ�ടു6ിയി�ിk . 

• അDാംശേരഖാംശ:ൾേരഖെ�ടു6ിയജിേയാടാഗ്േഫാേ�ാ.ഗാ©¡യലുകളിൽ
കാണാൻസാധിRിk. 

• WC/302506എ�ഫയലിൽ#ലഉടമകളുെടനികുതിചീ�ുംസ�തപ.തവുംകാ
ണാൻസാധിRിk. 

• എംബു�ിൽ.പവൃ6ിനട�ആളുകളുെട#ല:ൾേരഖേപടു6ുയി�ിk. 
• എംബു�ിൽ.പവൃ6ി#ലംകൂടിയ6ിൽെതZുJതായികVു 
• .wC/302506എ�ഫയലിൽവർ�്കം�ീഷൻസർ�ിഫി�Zിൽവർ�്ഐഡിവB

തBാസമാണ.് 
 
 
 



നിർേ�ശlൾ 
 
1) െതാഴിൽകാർ{�ികRുംസൗജനBമായിഅനുവദിേ�VതുV.് 
2)െതാഴിൽകാർ{|ു തു�ിനൽകു�അവസര6ിൽപുതിയെതാഴിൽകാർഡിൽ
പൂരി�ിേ�VകാരB:ൾേമZിനുംെതാഴിലാളികൾ�ുംകൃതBമായിപറnു
െകാടു�ുക. 
 
3).പവൃ6ിആരംഭി�ു�തിനുമുൻ��ിർpഹണഉേദBാഗ#രുെടസാ�ിധB6ി
ൽേ.പാജക്Z്മീZിംഗ ്      െചേരVതാണ.് 
4)െതാഴിലാളികൾT�ിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ6ിലുJഅവകാശ:ൾലഭി
�ു�ുെV�ന്ിർവഹണഏജൻസിഉറ�ുവരുേ6VതുV.് 
5) മgർേറാളിൽേകാളംവലുതാ�ുക. 
6)മgർേറാളിൽ.പവൃ6ിഎടു�ു�ദിവസ:ളിൽതീയതിേരഖെ�ടു6ുക. 
7)എംബുEുട:ിയേരഖകൾപൂരി�ി�ുേbാൾെതZുകൾവരാെതസൂDി�ു
ക. 
8)ഓേരാമgർേറാളുംകഴിയു�മുറയ�്എ്ംബു�ിൽഅളവും.പവൃ6ി#ല
വുംമgർേറാൾനbറുംേരഖെ�ടുേ6Vതാണ് 
9).െതാഴിലാളികളുംേമZുംഅവരുെടകടമകൾകൃതBമായിപാലി�ു�ുെV
�ന്ിർവഹണഏജൻസിഉറ�ുവരുേ6VതുV.് 
10)വിജിെലൻസആ്ൻഡേ്മാണിZറിW�ിZിഅംഗ:െളകാലാനുസൃതമായിമാ
ZുകയുംഅവരുെടപWാളി6ംഉറ�ുവരു6ുകയുംെചേ�Vതാണ.് 
11)ഏെZടു�ു�.പവൃ6ികൾആDൻ�ാനിൽഉJസമയ:ളിൽതെ�നട�ി
ലാേ�Vതആ്ണ് 
12) ഫയൽസൂDിേ�VേരഖകൾകൃതBമായിസൂDി�ുക. 
13)േരഖകൾസൂDി�ുേbാൾപൂരി�ിേ�VകാരB:ൾകൃതBതേയാെടെച�ു
ക. 
14)െതാഴിലാളികൾെതാഴിലിനുേവVിഅേപDനൽകുേbാൾകൃതBമായിരസീ
തന്ൽകുക. 
15)െതാഴിലുകൾതുട:ു�തിനുമുൻപുംനട�ുെകാVിരി�ുേbാഴുംപൂർ6ി
യായതിനുേശഷവുംഉJേഫാേ�ാകൾഎടു6ഫ്യലിൽസൂDിേ�Vതാണ.് 
16)െതാഴിലാളിദിന6ിന്െറആവശBകതെയ�Zിെതാഴിലാളികെളേബാധവാ
\ാരാ�ുക.  
17)െതാഴിലാളികൾ�ുേവVിയുJഅടി#ാനസൗകരB:ൾെതാഴിൽ#ല
:ളിൽലഭി�ു�ുേVാഎ�്ഉറ�ുവരു6ുക. 
18)െതാഴിലുറ�ിൽഏെZടു�ു�.പവർ6ികളുെടആi�ികൾദീർഘകാലനില
നിൽ�ിന് (3വർഷം)            ആവശBമായസാേWതിക നിർേ_ശ:ൾ 
െതാഴിലാളികൾ� ് ഓവർസിയർമാർനൽേകVതാണ.് 



19.)പ4തിയുമായിബ*െ�� ്22 ഫയലുകളും 7 രജിgറുകളുംനിർബ*മായും 
േരഖെ�ടു6ിസൂDി�ുക 
.  

21)#ലഉടമകളുെടനികുതിചീ�ുംസ�തപ.തവുംഫയലിൽസൂDി�ുക. 

  22) എംബു�,് എgിേമZ്എ�ിവജനകീയഭാDയിൽഉൾെ�ടു6ുക. 

. 
23)മാgർേറാളിലുംമZുെതാഴിലുറ�അ്നുബ*േരഖകളിലുംസാDBെ�ടു6ു
�ഉേദBാഗ#ർതീയതിയുംഉൾെ�ടു6ണം. 
 

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽഏെ ടു0്െചjാൻപ ിയ�പവ
ർ0ികൾ 

• വിഭാഗംഎ: 
.പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ*െ��െപാതു.പവർ6ികൾ 

• വിഭാഗംബി: 
സമൂഹ6ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ:ൾ�ുJവBEിഗത
ആi�ികൾഖªികഅeിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ:ൾTvാ.തം. 

• വിഭാഗംസി: 
േദശീയ.ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ*നകൾഅനുസരി�ു�സdയം
സഹായസംഘ:ൾ�്െപാതുഅടി#ാനസൗകരB:ൾ. 

• വിഭാഗംഡി: .ഗാമീണഅടി#ാനസൗകരB:ൾ 

േസാഷBൽഓഡിZന്ട6ു�തിന്സഹായിRവർ 

1) െതാഴിലുറ�dിഭാഗംഉേദBാഗ#ർ 
2) വാർഡിെലെതാഴിലാളികൾ 
3) േമZ്മാർ  
4) പeായ6ഉ്േദBാഗ#ർ 
5) േസാഷBൽഓഡിZട്ീംക�ൂർഅനുബ*ം :nrega.nic.in 

 

െതാഴിലാളികളിൽനിkുംലഭി-പരാതി 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ഗാമസഭ  നിർേ�ശlള ്. 

 മ�ർ   േറാള ് േകാളം വലുതാ*ുക . 
 സ�്തീ െസൗഹൃദ  സുരa  ഉപകരണlൾ   �പവർ0ി fല0 ് 

ഉറ�ു വരു0ുക . 
 െതാ�ി ,മഴേ*ാ"്  എkിവ  ആവശ�മുiേ�ാൾ   ലഭ�മാ*ുക . 
 െതാഴിലാളികൾ* ് കല ,കായിക  പരിപാടികൾ    

സംഘടി�ി*ുക . 
 െതാഴിൽ  സമയം  കുറ*ുക . 

 

നhി . 


