
 

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  

വാർഡ്  12പ�ാവൂർ 

�ഗാമപ�ായ�്- 

 േ�ാ�് - 

ക��ർ ജി� . 

�ഗാമസഭ തീ�തി: 27/11/2019 

സമയം : 3 p m 

�ലം : C D S ഹാൾ പ�ാവൂർ 

 

 

 

 

                                                                                  ത�ാറാ�ിയത് , 

                                                                              േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  ടീം. 

..............................േ�ാ�്   

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്  നിയമം – 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  െസാൈസ�ി േകരളം . 
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ആമുഖം 

 

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം പ�ാവൂർ         
�ഗാമപ�ായ�ിെല 12 ആം വാർഡിെല 2018-19 സാ��ിക വർഷം ഒക്േ�ാബർ        
മാസം മുതൽ മാർ�് വെര നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികള�ം പ�തിയുമായി ബ�െ��്        
നിർവഹണ ഏജൻസിയുെടയും സമൂഹ�ിെ�യും ഭാഗ�് നി�ു� ഇടെപടലുകള�ം      
സാമൂഹ� പരിേശാധന നട�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് േ�ാ�്        
റിേസാഴ്സ് െപഴ്സെ� േനതൃത��ിൽ ‘േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�്’       
ത�ാറാ�ുകയു�ായി. �പസ്തുത റിേ�ാർ�് 27/11/2019 3:00 മണി മുതൽ പ�ാവൂർ C D          
S ഹാളിൽ വ�� നട� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ അവതരി�ി�ുകയും ചർ�         
െചയ്ത് പ�തി െമ�െ�ടു�ു�തിന് ആവശ�മായ തീരുമാന�ൾ     
ൈകെ�ാ��കയും െചയ്ത�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ത�ാറാ�ിയ േസാഷ�ൽ     
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ആണ് ഇത്. �പസ്തുത റിേ�ാർ�ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�് ,          
�ഗാമസഭാ തീരുമാന�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.  

വാർഡിെ� വികസന�ിനും, സമൂഹ�ിനും പരി�ിതി�ും ഗുണകരമായ      
രീതിയിലും പ�തിയുെട ന�വശ�ൾ നിലനിർ�ിെ�ാ�ും േപാരായ്മകൾ     
പരിഹരി��െകാ�ും മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി െമ�െ��       
രീതിയിൽ നട�ിലാ�ു�തിന് ഈ റിേ�ാർ�് സഹായകമാവെ� എ�് �പത�ാശി��       
െകാ�് സമർ�ി�ു�ു. 

 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്   

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  യൂണി�് –േകരളം. 
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മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  കരട് റിേ�ാർ�്  

വാർഡ്  

പ�ാവൂർ �ഗാമപ�ായ�് 

ഇരി�ൂർ േ�ാ�്  

ക��ർ ജി� 

 

 

 

 

 

                                                                                  ത�ാറാ�ിയത് , 

                                                                                േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  ടീം , 

േ�ാ�്  

 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്  നിയമം –േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  െസാൈസ�ി 
േകരളം. 
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ആമുഖം 

 

2005 സപ്തംബർ 5 ന് നിലവിൽ വ� േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം           
അടി�ാനമാ�ിയാണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി       
ഭാരത�ിെല �ഗാമീണ േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ി വരു�ത്.�ഗാമീണ േമഘലയിെല      
കുടുംബ�ൾ�് 100 ദിവസം അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ ഉറ�� നൽകുകയും,        
അതിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മനം, ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം, �ഗാമീണ അടി�ാന        
െസൗകര� വികസനം, പരി�ിതി സംര�ണം, സ്�തീ ശാ�ീകരണം എ�ിവ ല��ം        
െവ�ു�ു. 

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം 6 മാസ         
കാലയളവിനു�ിൽ നിർബ�മായും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹ� പരിേശാധന       
നട�ണെമ�് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല 17(2)-വകു�ിൽ      
നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി നട�ി�ിൽ സുതാര�തയും സാമൂഹ� ഉ�രവാദി�വും      
ഉറ��വരു�ി പ�തി െമ�െ�� രീതിയിൽ നട�ിലാ�ുകയാണ് ലക് ഷ�ം.      
നട�ിലാ�ിയ ഓേരാ �പവൃ�ികള�ം, പ�തിനിർവഹണവും, െതാഴിലാളികൾ�്     
ലഭിേ�� അവകാശ�ള�ം സാമൂഹ� പ�ാളി�േ�ാെട വിലയിരു�ുകയും     
ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ുകയും െച���ു,       
തുടർ�് �പേത�ക �ഗാമസഭ വിളി�� േചർ�് ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�ുകയും        
റിേ�ാർ�ിേ�ൽ ചർ�െചയ്തു പ�തി െമ�െ�ടു�ു �തിന് ആവശ�മായ      
തുടർനടപടികൾ നിർേ�ശി�ുകയും നട�ിലാ�ു കയും െചേ��തു�്. 

പ�ാവൂർ �ഗാമപ�ായത് 12 ആം വാർഡിെല 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല         
ഒക്േടാബർ മുതൽ മാർ�് വെരയു� കാലയളവിൽ നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികള�ം       
പ�തി നിർവഹണവുമായി ബ�െ�� ഇടെപടലുകള�മാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു      
വിേധയമാ�ിയി�� �ത്. ഇതിെ� ഭാഗമായി പ�ായ�് ഓഫീസിൽ നി�ും �പവൃ�ി        
ഫയലുകള�െട പരിേശാധന, രജി�ർ പരിേശാധന, വാർഡിെല വിവിധ �ല�ളിലായി       
നട�ി ലാ�ിയ �പവൃ�ി �ല�ൾ സ�ർശി�് വിലയിരു�ൽ, പ�തി       
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിൽ �പവർ�ി�ു�വർ െതാഴിലുറ�്      
െതാഴിലാളികൾ എ�ിവരു മായു� അഭിമുഖം എ�ിവയുെട അടി�ാന�ിലാണ്      
േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  കരട്   റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്. 

�പസ്തുത റിേ�ാർ�് �ഗാമസഭയുെട ചർ�യ്�ും അംഗീകാര�ിനുമായി      
സമർ�ി�ു�ു. 
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�ഗാമ പ�ായ�്  

അടി�ാന വിവര�ൾ 

ജി�                : ക��ർ  

േ�ാ�്          : ഇരി�ൂർ  

വാർഡുകൾ    : 16  

വിസ്തൃതി       : 67.34 ച.കി.മീ. 

െതാഴിലുറ�് അടി�ാന വിവര�ൾ 2018-19 

 പ�ാവൂർ �ഗാമപ�ായ�്              വാർഡ്  12 
ആെക െതാഴിൽ കാർഡുകൾ 4463 251 
ആെക െതാഴിലാളികൾ  7689 412 
SC െതാഴിൽ കാർഡുകൾ 45 2 
SC െതാഴിലാളികൾ 91 4 
ST െതാഴിൽ കാർഡുകൾ 482 5 
ST െതാഴിലാളികൾ 991 5 
 

െപാതു വിലയിരു�ലുകൾ 

● വാർഡിെല കുടുംബ�ൾ�് ജീവിത മാർ�ം െമ�െ�ടു�ാൻ സാധി��. 
● ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം, സ്�തീ ശാ�ീകരണം എ�ിവ സാധ�മായി. 
● �പളയം മൂലം തകർ� �പേദശ�ള�െട പുനർനിർ�ാണ�ിന് ഗുണകരമായി. 
● െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ സംര�ി�െ�ടു�ി�. 
● പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട അളവുമായി ബ�െ�� കൃത�മായ  വിവര�ൾ 

എം.ബു�ിൽ കാണാൻ സാധിചി�. 
● നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ�് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്  

�ാപി�ി�ി�. 
● വാർഡിെല ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ�� �പവൃ�ികൾ ആണ് നട�ു�ത് 

എ�ിലും കാലാനുസൃതമായി നട�ു�ി�. 
● വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� േരഖകൾ കൃത�മായി ഫയലിൽ 

സൂ�ി�ു�ി�. 
● രജി�റുകൾ കാലാനുസൃതമായി വിവര�ൾ േചർ�് സൂ�ി�ു�ു�്. 
● പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ി ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ 

െതാഴിലാളികെള അറിയി�ാറു�്. 
●  ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി ഇടെപടലുകൾ നട�ു�ി�. 
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             ഓഡി�്  െചയ്ത �പവൃ�ികൾ. 

 

1.   FP/307003 വാർഡിെല േറാഡുകള�െട െവ�െ��് ഒഴിവാ�ൽ. 

എം.ബു�് ന�ർ- 120/2018-2019 

എ�ിേമ�്  തുക-                    285000/- െചലവായ തുക-               280131/- 
അവിദഗ്� െതാഴിൽ ദിനം- 1011 െതാഴിലാളികള�െട കൂലി- 276573/-  
വിദഗ്� െതാഴിൽ ദിനം-       0 ആയുധ�ള�െട വാടക - 2592/- 
സാധന വില -                         0 CIB േബാർഡ്  തുക -         0 
 

അളവുകൾ:- 

ഇനം എം.ബു�്  �പകാരം േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  
�പകാരം  

കാടുെവ�ിെതളി�ൽ 10000 sqm  
മ��കിള�ിടൽ 2220  cum  

 

  

പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട മ�ർേറാൾ വിലയിരു�ലുകൾ.  1

മ�ർ
േറാൾ 
ന�ർ 

ആെക 
െതാഴി
ൽ ദിനം 

േവതനം  
(വാടക 
ഉൾെ�
െട) 

BDO 
സീൽ 
ഒ�് 

GP 
സീൽ 
ഒ�് 

തിരു�ലുകൾ 

7534 85 23253 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

7519 101 27631 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

7533 75 20519 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

7518 95 25988 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

8090 93 25442 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

8182 6 1641 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

8235 7 1915 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

8064 150 41032 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

8063 166 45410 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

8234 4 1094 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

1  
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8181 4 1094 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

8087 104 28448 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

8086 40 10944 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

9032 29 7933 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

9075 39 10671 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

9742 4 1094 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

9076 11 3010 ഉ�് ഉ�് ഇ� 
 
വിലയിരു�ലുകൾ. 

● എം-ബു�ിൽ �ല�ിെ� വിവര�ൾ ഇ�ാ�തിനാൽ കൃത�മായി 
വിലയിരു�ാൻ  സാധി�ി�. 

● െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ലഭി� വിവര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ആണ് 
�ലകൾ സ�ർശി�ത്. 

● �പവർ�ി േറാഡിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ�ാൻ ഗുണകരമായി. 

 

 

 

2. LD/323830 �പളയം, ഉരുൾെപാ�ൽ എ�ിവമുലം തകർ� ഭൂ�പേദശകള�െട       
പുനഃ�ാപനം. 

എം.ബു�് ന�ർ-93/2018-2019 

എ�ിേമ�്  തുക-                    426438/- െചലവായ തുക-                418544/- 
അവിദഗ്� െതാഴിൽ ദിനം- 1530. െതാഴിലാളികള�െട കൂലി-  414630/-  
വിദഗ്� െതാഴിൽ ദിനം-       0 ആയുധ�ള�െട വാടക -   3914/-  
സാധന വില-                          0 CIB േബാർഡ്  തുക -           0 
 

അളവുകൾ:- 

  ഇനം എം.ബു�്  �പകാരം േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  
�പകാരം  

കാടുെവ�ിെതളി�ത് 20800sqm  
മ��കിള�ത് 19200m3  
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പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട മ�ർേറാൾ വിലയിരു�ലുകൾ. 

മ�ർ
േറാൾ 
ന�ർ 

ആെക 
െതാഴി
ൽ ദിനം 

േവതനം  
(വാടക 
ഉൾെ�
െട) 

BDO 
സീൽ 
ഒ�് 

GP 
സീൽ 
ഒ�് 

തിരു�ലുകൾ 

5653 86 23526 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

5664 93 25443 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

6005 6 1641 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

5651 86 23526 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

5652 90 24620 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

6004 12 3282 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

5662 140 38298 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

5663 126 34469 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

5669 94 25714 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

6650 243 66469 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

5670 106 28999 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

6651 311 85705 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

7379 98 26809 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

7380 39 10673 ഉ�് ഉ�് ഇ� 
 
 

വിലയിരു�ലുകൾ 

● �പളയം ഉരുൾെപാ�ൽ എ�ിവ മൂലം തകർ� �പേദശ�ള�െട 
പുനഃ�ാപന�ിനു ഗുണകരമായി. 

● വീടിെ� മുകളിേല�ും േറാഡിേല�ും ഇടി�ു വീണ മ�് നീ�ം െചയ്തത് 
കാണാൻ സാധി��. 

● എം-ബു�ിൽ �ല�ിെ� വിവര�ൾ ഇ�ാ�തിനാൽ കൃത�മായി 
വിലയിരു�ാൻ  സാധി�ി�. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ലഭി� വിവര�ിെ� 
അടി�ാന�ിൽ ആണ് �ലകൾ സ�ർശി�ത്. 
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3.      LD/320965 സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ�്       ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മ�ൽ. 

എം.ബു�് ന�ർ-69/2018-2019 

എ�ിേമ�്  തുക-                   172000/- െചലവായ തുക-               166862 
അവിദഗ്� െതാഴിൽ ദിനം- 610. െതാഴിലാളികള�െട കൂലി- 165310/- 
വിദഗ്� െതാഴിൽ ദിനം-       0 ആയുധ�ള�െട വാടക -  1552 
സാധന വില -                         0 CIB േബാർഡ്  തുക -          0 
അളവുകൾ:- 

ഇനം എം.ബു�്  
�പകാരം 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  
�പകാരം  

കാടുെവ�ിെതളി�ൽ  1089 m3  
മ��കിള�ത് 544.50m3  

 

  പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ിയുെട മ�ർേറാൾ വിലയിരു�ൽ. 

മ�ർ
േറാൾ 
ന�ർ 

ആെക 
െതാഴി
ൽ ദിനം 

േവതനം  
(വാടക 
ഉൾെ�
െട) 

BDO 
സീൽ 
ഒ�് 

GP 
സീൽ 
ഒ�് 

തിരു�ലുകൾ 

4422 109 29816 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

4423 87 23797 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

4424 94 25713 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

4425 111 30363 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

4426 110 30090 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

4427 82 22432 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

4641 6 1642 ഉ�് ഉ�് ഇ� 

4642 11 3009 ഉ�് ഉ�് ഇ� 
 
വിലയിരു�ലുകൾ 

● �പവൃ�ി   �ലം   ഇേ�ാഴും   കൃഷി�്    ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു�്. 
● കാർഷിക ഉൽ�ാദനം വർ�ി�ി�ാൻ സഹായകമായി. 
● ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് ആദായകരമായി എ�ാണ് അവരിൽ നി�ും അറിയാൻ 

കഴി�ത്. 
● തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ാൻ �പവർ�ി ഗുണകരമായി. 
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     പ�ായ�ിൽ സൂ�ിേ�� രജി�റുകൾ 

Sl no രജി�ർ േപര് പരിേശാധന�് 
ലഭ�ത 

കാലാനുസൃതമായ 
വിവര�ള�െട �ിതി. 

1 െതാഴിൽ കാർഡ്  രജി�ർ  ഉ�് പൂർ�ം 

2 �ഗാമസഭ രജി�ർ ഉ�് പൂർ�ം 

3 െതാഴിൽ അേപ�  
രജി�ർ  

ഉ�് പൂർ�ം 

4 �പവൃ�ി രജി�ർ . ഉ�് പൂർ�ം 

5 ആസ്തി രജി�ർ ഉ�് പൂർ�ം 

6 പരാതി രജി�ർ ഉ�് പൂർ�ം 

7 െമ�ീരിയൽ രജി�ർ . ഉ�് പൂർ�ം 

 

  

   വാർഡിെല സാമൂഹ� പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ             �പവൃ�ികള�െട ആ�ൻ�ാനിെല 
വിവര�ൾ. 

s.no �പവൃ�ിയുെട േപര് ആ�ൻ 
�ാൻ 
�കമന�ർ 

1 FP/307003 വാർഡിെല േറാഡുകള�െട െവ�െ��് ഒഴിവാ�ൽ 61 

2 LD/323830 �പളയം, ഉരുൾെപാ�ൽ എ�ിവമുലം തകർ�     
ഭൂ�പേദശകള�െട പുനഃ�ാപനം. 

62 

3 LD/320965              സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ�് ഭൂമി 
കൃഷിേയാഗ�മ�ൽ 

1006 
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1. പരിേശാധി�  (എ�ം)ഫയള�കളിൽ വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം 
സൂ�ി�ി��� േരഖകള�െട വിവര�ൾ- 

 േരഖകൾ ലഭ�മായ 
ഫയലുകള�െട 
എ�ം 

1 കവർ േപജ് 3 
2 െച�് ലി�് 3 
3 ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി  0 
4 എ�ിേമ�് േകാ�ി 3 
5 സാേ�തിക അനുമതി േരഖ 1 
6 ഭരണാനുമതി േരഖ 0 
7 സംേയാജിത പ�തി വിവര�ൾ ആവശ�ം ഇ� 
8  െതാഴിൽ അേപ�കൾ 3 
9 വർ�്  അേലാേ�ഷൻ േരഖ  0 
10 മ�ർ േറാൾ  39 
11 െമഷർെമ�റ്്  ബു�്  3 
12 െമ�ിരിയൽ വാ�ൽ തീരുമാനം േകാ�ി  0 
13 േവജ്  ലി�്  0 
14 ഫ�് �ടാന്സർ ഓർഡർ േകാ�ി(FTO)  1 
15 െമ�ിരിയൽ ബിൽ,വൗ�ർ 0 
16 പാ��രാർ,രസീതുകൾ  
17 3 ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ  0 
18 �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. 0 
19 മ�ർ േറാൾ മൂെമ� ് �ിപ്  0 
20 ജിേയാ ടാഗ്ട് േഫാേ�ാ 0 
21 േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്   0 
22 ൈസ�് ഡയറി 6 
 22.a. പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്  3 
 22.b. VMC റിേ�ാർ�് 

അംഗ�ൾ: 
 

 22.c.സ�ർശക കുറി��കൾ 
സ�ർശകർ: 
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അവകാശാധിഷ്ടിതനിരീ�ണ�ൾ 

അവകാശ�ൾ ലഭ�ത വിലയിരു�ൽ 
അേപ�ി�്  15 ദിവസ�ിനകം സൗജന�മായി 

െതാഴിൽ കാർഡ്  ലഭി�ൽ 
ഇ� േഫാേ�ായ്�് തുക 

െചലവാകു�ു. 
അേപ�ി�്  15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ 

ലഭി�ൽ/ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം 
ഇ� െതാഴിലിന് അേപ�ി�ാൽ 15 

ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ 
ലഭി�ു�ി�. 

സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി��� മിനിമം കൂലി 
ലഭി�ൽ 

ഉ�്  

15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ൽ/ 
ൈവകി�ു� ദിവസ�ൾ�് പിഴ  

ഇ� സർ�ാർ ഫ�്  
വകയിരുതാ�ത് കാരണം 

�പവൃ�ികൾ കെ��ുവാനു� അവകാശം ഉ�് െതാഴിലാളികള�ം 
ജന�പതിനിധികള�ം പ�തി 

ആസൂ�തണ�ിൽ പ�ാളികൾ 
ആകാറു�്. 

5 കിേലാമീ�ർ ഉ�ിൽ േജാലി/യാ�താകൂലി ഉ�് 5 കിേലാമീ�ർ ഉ�ിൽ ആണ് 
െതാഴിൽ ലഭി�ു�ത്. 

�പവൃ�ി �ലെ� ആവശ�മായ  അടി�ാന 
സൗകര��ൾ-ഫ�് എയ്ട്,തണൽ,കുടിെവ�ം 

ഇ�  

സമയ ബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാരം ഉ�് പരാതിെ��ി�ി�. 
ചികിൽസാ സഹായം ഉ�് ആവശ�മായി വ�ി�ി�. 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  നട�ുവാൻ അവകാശം  ഉ�് െതാഴിലാളികൾ, വാർഡ് െമ�ർ 
എ�ിവർ പ�ാളികളായി 

 

1. െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ��വ; 

െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക േരഖയാണ്. മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ          
െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ൾ 2 �പകാരം െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ�        
നൽകു� കുടുംബ�ൾ�് 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം െസൗജന�മായി െതാഴിൽ       
കാർഡ് ലഭ�മാ�ണെമ�് അനുശാസി�ു�ു. കൂടാെത കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ      
കാർഡ് െസൗജന�മായി പുതു�ി നൽേക�തുമാണ്. െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം      
െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകവശം െവ�ാനു� അധികാരം ഉടമകൾ�് മാ�തമാണ്,       
നിർവഹണ ഏജൻസിേയാ േമ��മാേരാ മ���വേരാ ൈകവശം െവ�ുവാൻ      
പാടു�ത�. 

വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് 2019-20 സാ��ിക വർഷം ഉപേയാഗി�ു�തിനായി       
പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ി���്. എ�ാൽ സൗജന�മായി ലഭിേ��       
െതാഴിൽ�ാർഡിന് േഫാേ�ാ എടു�ാൻ െതാഴിലാളികൾ�് െചലവ് വ�ി��െ��ാണ്      
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ലഭി� വിവരം. 

 

2. െതാഴിൽ അേപ� സംബ�ി�്; 
െതാഴിൽ കാർഡു� അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ ത�ാറു� ഏെതാരു        

കുടുംബ�ിനും ഓേരാ സാ��ിക വർഷവും 100 ദിവസെ� അവിദഗ്ധ കായിക        
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െതാഴിലിന് അവകാശമു�്, െതാഴിൽ ആവശ�െ��് അേപ� നൽകിയാൽ ൈക���       
രശീത് നൽകുകയും 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ണെമ�ും നിയമ�ിൽ       
�പതിപാദി�ു�ു. 

വാർഡിെലെതാഴിലാളികൾ �ഗൂ�് ആയാണ് അേപ� നലകാരു�ത്.അേപ�കൾ �ഫ�്        
ഓഫീസിൽ നല്കി ൈക��� രസീത് വാ�ാറു�്. 

 
 

3. െതാഴിൽ അനുവദി�ത് സംബ�ി�്; 

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം       
െതാഴിൽ ലഭ�മാ�നെമ�ു�്. വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ആവശ�മു�      
സമയ�ളിൽ അേപ� സമർ�ി�ു� മുറയ്�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ       
അനുവദിെ��തു�്.  

ഓഡി�് െചയ്ത �പവൃ�ികൾ�് വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ തീ�തി േരഖെ�ടു�ി        
അേപ� സമർ�ി�തിന് ഫയലിൽ േരഖകളി� അതുെകാ�് തെ� കൃത�മായി       
െതാഴിൽ ലഭി�ി��േ�ാ എ�് വ��മ�. 

 

4. െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം; 

െതാഴിൽ ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ാ�പ�ം       
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാൻ അവകാശമു�് . െതാഴിൽ ആവശ�െ�� തീ�തി        
മുതൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം കൂലിയുെട 25% ( 271 കൂലി �പകാരം 67 രൂപ 75 ൈപസ)              
തുകയും തുടർ�് 100 ദിവസ െതാഴിൽ പൂർ�ിയാകു�ത് വെരയു� ദിവസ�ളിൽ        
കൂലിയുെട 50%( 271കൂലി �പകാരം 135 രൂപ 5 ൈപസ) തുകയും െതാഴിലാളികൾ�്          
ലഭി�ണം. 

വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ തീ�തി േരഖെ�ടു�ി അേപ� സമർ�ി�തിനു       
മതിയായ േരഖകൾ ഫയലിൽ നിേ�ാ െതാഴിലാളികള�െട പ�ൽ നിേ�ാ ലഭി�ി�ി�,        
അതുെകാ�് തെ� െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭിേ�� സാഹചര�ം വ��മ�.. 

 

5. െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്�്   സംബ�ി�്; 
വാർഡിൽ ആവശ�മായ വികസന �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികൾ�്      

അവകാശം ഉ�്. അയൽ�ൂ�തല ചർ�യിലൂെട കെ��ു� �പവൃ�ികൾ      
�ഗാമസഭയിൽ അംഗീകാരം േനടുകയും െതാഴിലുറ�ിൽ അനുവദനീയമായ     
�പവൃ�ിയാെനന്കിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി �പസ്തുത �പവൃ�ികൾ മുൻഗണനാ      
�കമ�ിൽ െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്�ിൽ ഉൾെ�ടുേ��താണ്.  

െതാഴിൽ കെ��ു�തിനു െതാഴിലാളികള�െടയും വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിൽ       
ഉ�വരുെടയും ഭാഗ�് നി�ും പ�ാളി�മു�ായി���് എ�ാണു ഓഡി�് െചയ്ത       
�പവൃ�ികളിൽ നി�ും  മനസിലാ�ാൻ സാധി�ു�ത്. 

 
6. യാ�താ െചലവ് സംബ�ി�്; 

െതാഴിലാളികൾ�് താമസ �ല�ുനി�ും 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ       
ലഭി�ുവാനു� അവകാശമു�്, �പസ്തുത പരിധി�ു പുറ�ു െതാഴിൽ െചേ��       
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സാഹചര�ം ഉ�ാവുകയാെണ�ിൽ യാതാ ബ�യായി കൂലിയുെട 10% തുക       
നിലവിെല കൂലി �പകാരം 27 രൂപ 10 ൈപസ �പവൃ�ി ദിവസ�ളിൽ ലഭ�മാ�ണം.          
ഓേരാ വാർഡിലും കെ��ിയി��� �പവൃ�ികൾ പൂർ�ീകരി� േശഷം മാ�തേമ       
വാർഡിന് പുറ�ു െതാഴിലാളികൾ�് �പവൃ�ി അനുവദി�ാൻ പാടു��. 

വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 5 കിേലാമീ�ർ പരിധി���റം െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി െചയ്തി�         
എ�ാണു െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത്. 

 
7. �പവൃ�ി �ലെ� സകര��ൾ സംബ�ി�്; 

െതാഴിലിട�ളിൽ ലഭിേ�� അടി�ാന െസൗകര��ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷാ      
സംവിധാന�ൾ, വി�ശമ സമയെ� തണൽ സൗകര�ം,കുടിെവ�ം, അപകട      
സാധ�തയു� �പവൃ�ികളിൽ ഏർെ�ടുേ�ാൾ സുര�ാ സാമ�ഗികൾ എ�ിവ      
േതാഴിലുറ�� നിയമ�പകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി െതാഴിലാളികൾ�്      
സൗജന�മായി ലഭ�മാേ��തു�്. 

 
െതാഴിലിട�ളിൽ ലഭ�മാേ�� അടി�ാന സൗകര��ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�്        

തണൽ സൗകര�ം എ�ിവ കാണാൻ സാധി�ി�. ഇവ ലഭ�മാ�ിയി�ി� എ�ാണ്        
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ലഭി� വിവരം. 

 
  

8. േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത് സംബ�ി�്; 
െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൽ െസ�ൻ 3(2) �പകാരം മ�ർ േറാള് കാലാവധി കഴി�ു 15          

ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികള�െട എെ�ൗ�ിൽ കൂലി ലഭി�ുവാൻ അവകാശമു�്. 
ഓഡി�് െചയ്ത �പവർ�ികള�െട കൂലി കൃത�മായി ലഭി�ി���് എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ         

നി�ും ലഭി� വിവരം. 
 

 
9.  പരാതി പരിഹാരം സംബ�ി�്; 

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� ഏെത�ിലും കാര��ിൽ പരാതിയു�ാകു� പ�ം ആയത്       
േരഖാമൂലം പ�ായ�ിൽ പരാതിെ�ടാവു�താണ്, �പസ്തുത പരാതികൾ സ�ീകരി��      
പരാതി�ാരന് ൈക��� രസീ�് നൽകുകയും പരമാവധി 7 ദിവസ പരിധി�ു�ിൽ        2

അേന�ഷി�� പരാതി�ാരന് മറുപടി നൽേക�താണ്. പരാതികൾ     
അറിയി�ു�തിനു� േടാൾ �ഫീ ന�ർ െപാതുജന�ൾ�് കാണാവു� രീതിയിൽ       
പ�ായ�് ഓഫീസിൽ �പദർശി�ിെ��തു�് .  

പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ നൽകിയതായി വാർഡ് സ�ർശന�ിെ� ഭാഗമായി        
അറിയാൻ സാധി�ി�ി�. 

 
 
10. േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  നട�ു�ത് സംബ�ി�്; 

േതാെതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െസ�ൻ 17(2) �പകാരം െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�       
�പവൃ�ികൾ ഓേരാ 6 മാസ കാലയളവിലും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നടേ��തു�്.        
ഏെ�ടു�ു െചയ്ത �പവൃ�ികള�െട സ��ീകവും, ഗുണനിലവാര�ൾ     
സംബ�ി�തുമായ വിവര�ള�ം പ�തി നിർവഹണവുമായി ബ�െ�� കാര��ള�ം      

2  
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േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിൽ പ�ാളികളാവു�തിനു െതാഴിലാളികൾ�ും ഓേരാ      
പൗരനും അവകാശമു�്. 

 
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളികൾ, േമ�്, ഗുണേഭാ�ാ�ൾ        

എ�ിവർ �പവൃ�ി �ല�ൾ അളെവടു�ു�തിലും വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ു�തിനും      
പ�ാളികളായി���്. 

10. ചികിൽസാ സഹായം സംബ�ി�്; 
െതാഴിലുറ�് േജാലി�ിെട െതാഴിലാളികൾ�് ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി��       

േപാവുകയാെണ�ിൽ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ൾ 2(5)�പകാരവും അ��ായം      
9 െല പരാമർശ�ള�െട അടി�ാന�ിലും ചികിൽസാ െചലവുകള�െട േരഖകൾ       
സമർ�ി�ു� മുറയ്�് �പസ്തുത തുക മുഴുവനും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി        
െതാഴിലാളികൾ�്  അനുവദി�� െകാടുേ��താണ്. 

വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് ഓഡി�് കാലയളവിൽ െതാഴിലിട�ളിൽ വ���ായ       
അപകട�ൾ�് ചികിൽസ േതേട� സാഹചര�ം ഉ�ായി�ി� എ�ാണ് അറിയാൻ       
കഴി�ത് . 

 

12.പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്  ; 

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു പ�തി ആരംഭി�ു�തിനു മു�്         
പ�തിെയ കുറി��� മുഴുവൻ കാര��ള�ം അതായത് അനുവദി� �പവൃ�ി ദിന�ൾ,        
ഓേരാ െതാഴിലാളിയും െചേ�� അളവുകൾ, ഗുണനിലവാരം ഉറ��      
വരു�ു�തിനു� സാേ�തിക അറിവുകൾ എ�ിവ കൃത�മായി െതാഴിലാളികെളയും      
ഗുനേഭാ�ാ�െളയും േബാധ�െ�ടുെ��തു�്. അതിനായി ബ�െ�� നിർവഹണ     
ഉേദ�ാഗ�െ�യും വാർഡ് െമ�ർ,സാേ�തിക വിദഗ്ദർ എ�ിവരുെട സാ�ിധ��ിൽ      
ഏെതന്കിലും െപാതു ഇട�ളിേലാ,െതാഴിലിട�ുവേ�ാ മീ�ിംഗ് വിളി�� േചർ�ുകയും      
കാര��ൾ വിശദീകരി�ുകയും പെ�ടു�വരുെട വിവര�ൾ ൈസ�് ഡയറിയിെല      
േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് േപജിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും  െചേ��തു�്. 

ൈസ�് ഡയറിയിൽ മീ�ി�ിൽ പെ�ടു� െതാഴിലാളികൾ, വാർഡ് െമ�ർ        
ഓവർസീയർ, എ�ിവരുെട േപര് ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്. 

13.വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണി�റിംഗ് ക��ി  

ഓേരാ വാർഡിെലയും �പവൃ�ികൾ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ നട�ു�ുെ��ു ഉറ��       
വരു�ു�തിനും െമ�െ�ടു�ു�തിന് ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ    
െതാഴിലാളികൾ�ും നിർവഹണ ഏജൻസി�ും നൽകു�തിനുമായി വാർഡിെല     
െപാതു�പവർ�കെര ഉൾെ�ടു�ി ഒരു വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി       
ഓേരാ സാ��ീക വർഷവും ഉ�ാേ��താണ്. വാർഡിൽ പ�ിക ജാതി പ�ിക വർ�         
വിഭാഗ�ിെല സ���പവർ�കർ ഉെ��ിൽ നിർബ�മായും �പസ്തുത     
ക��ിയിൽ അംഗ�ൾ ആേ��താണ്. ഓേരാ �പവൃ�ിയും സ�ർശി��      
വിലയിരു�ി ൈസ�് ഡയറിയിെല വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി       
റിേ�ാർ�ിൽ േരഖെ�ടുെത�താണ്. 
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ഓഡി�് കാലയളവിെല �പവൃ�ികൾ സ�ർശി�ു�തിലും വിലയിരു�ു�തിനും      
വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ിയിെല അംഗ�ള�െട ഇടെപടൽ ഉ�ാകാറി�       
എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ലഭി� വിവരം.  

14.സ�ർശക കുറി�്  

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി �ല�ൾ ഏെതാരാൾ�ും സ�ര്ശി�ാ വു�തും എ�ിേമ�്        
ഉൾ�െട പരിേശാധി�വു�തുമാണ്.�പസ്തുത �പവൃ�ിയിേ�ലു� സ�ർശകരുെട    
അഭി�പായ�ൾ ൈസ�് ഡയറിയിെല സ�ർശക കുറി�ിൽ േരഖെ�ടു�ാനും      
അവകാശമു�്. അതുെകാ�് തെ� എ�ാ �പവൃ�ി �ല�ളിലും ൈസ�് ഡയറി        
നിർബ�മായും സൂ�ി�ണം.  

ഓവർസീർ, വാർഡ് െമ�ർ എ�ിവർ ൈസ�് സ�ർശി�ി��െ��ാണ് ൈസ�്        
ഡയറിയിൽ നി�ും മനസിലായത്. ൈസ�ിൽ എ�ിേമ�് െകാ�ുവരണെമ�ു�      
നിർേ�ശം വി.ഇ.ഒ സ�ർശക കുറി�ിൽ േരഖെ�ടി�ിയി���്. 

15.      േറാസ് ഗാർ ദിവസ് . 

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� അവകാശ�ൾ കടമകൾ എ�ിവയിൽ      
െതാഴിലാളികൾ�് അവേബാധം ഉ�ാ�ു�തിനും െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ��     
�പശ്ന�ൾ ചർ� െച���തിനും േവ�ി വർഷ�ിൽ ഒരുദിവസം നിർവഹണ       
ഏജൻസി െതാഴിലാളികൾ�് �ാസ്  സംഘടി�ിെ��താണ്. 

       േറാസ് ഗാർ ദിവസ്െന കുറി�� െതാഴിലാളികൾ�് അറിവി�ായിരു�ു. 

 

16.സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് . 

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ��വരു�ു�തിനായി െതാഴിലുറ�ിൽ     
ഏെ�ടു�ു െച��� െപാതു �പവൃ�ികൾ ആരംഭി�ു�തിനു മു�് �പാേദശിക       
ഭാഷയിലു� പ�തി വിവര�ക് അട�ിയ േബാർഡ് �പവൃ�ി �ല�ളിൽ       
െപാതുജന�ൾ�് കാണാ വു� രീതിയിൽ നിർബ�മായും �ാപി�ണം. 

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് സ�ർശി� �പവർ�ി �ലകളിൽ എവിെടയും        
കാണാൻ സാധി�ി�.  

 3

 

 ഫയൽപരിേശാധനയുമായി ബ�െ�� വിലയിരു�ലുകൾ . 

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ      
ഉ�ായിരിേ�� �പധാനെ�� 22 േരഖകെള കുറി�് വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലറിൽ        
കൃത�മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽകു�ു�്.  

1.കവർ േപജ് 

3  
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ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ �പവൃ�ി ഫയലിെ� കവർ േപജിൽ         
ഉൾെ�ാ�ി��െമ�ും അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും മാ�ർ സർ�ുലറിൽ      
നിർേ�ശി�ു�ു�്.  

         2.െച�് ലി�് 

ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��� േരഖകള�െട േപരും േപജ് ന�രും േരഖെ�ടു�ിയ        
െച�് ലി�് ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്, അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും       
മാ�ർ സർ�ുലറിൽ നിർേ�ശി�ു�ു�്.  

              3.ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി -  

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��തും െഷൽഫ് ഓഫ്        
േ�പാജക്�ിൽ മുൻഗണനാ �കമ�ിൽ ഉ�തുമായിരി�ണെമ�ു�്, �പസ്തുത     
�പവൃ�ി െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്�ിൽ ഉൾെ�ടു�ു. 

4.ജനകീയ എസ്റിേമ�് -  

സാധാരണ�ാരായ ഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പാേദശിക      
ഭാഷയിലു� എസ്ടിെമ�്  ഫയലിലും �പവൃ�ി �ല�ും ലഭ�മാേ��തു�്.  

5.സാേ�തികാനുമതി -  

ഓേരാ �പവൃ�ി�ും �പേത�കം ത�ാറാ�ു� എ�ിേമ�് സാേ�തിക വിദഗ്ധർ        
അട�ു� ക��ി പരിേശാധി�് അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി�്       
അനുമതി നൽകാവൂ, ആയതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. 

6.ഭരണാനുമതി -  

ഓേരാ �പവൃ�ി�ും �പേത�കം ത�ാറാ�ു� എ�ിേമ�് പരിേശാധി�് �പസ്തുത        
�പവൃ�ികൾ�് ഭരണ സമിതിയുെട അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി�്       
അനുമതി നൽകാവൂ, ആയതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. 

7.കൺവർജൻസ്  വിവര�ൾ - 

സർ�ാരിെ� ഏെത�ിലും വകു��കള�െട(വനം വകു�്,കൃഷി വകു�്,മൃഗ      
സംര�ണ വകു�് ...) പ�തികൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിേയാെടാ�ം സംേയാജി�്       
നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽ ആയതിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. 

8.െതാഴിൽ അേപ� -  

െതാഴിൽ ആവശ�െ��� െകാ�് വ��ിഗതമാേയാ �ഗൂ�ാേയാ അേപ�       
സമർ�ി�ു�തിനു മാ�ർ സർ�ുലറിൽ �പേത�ക മാതൃകയിലു� അേപ�      
േഫാറം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ാൻ നിർേദശി�ു�ു�്. ഇത് �പകാരം      
കുറ�ത് 14 ദിവസം തുടർ�യായി േജാലി െച���തിന് അേപ�       
നൽേക�തു�്, േജാലി ആവശ�മു� കാലയളവിെല തീ�തികൾ ഉൾ�െട      
ഇതിൽ  േരഖെ�ടു�ി നൽകുകയാണ് േവ�ത്. 

9.വർ�്  അേലാേ�ഷൻ 
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അേപ� ലഭി�ു� മുറയ്�് ആവശ�െ�� തീ�തികളിൽ തെ�       
െതാഴിലാളികെള മുൻഗണനാ �കമ�ിലു� �പവൃ�ികളിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും     
മ�ർ േറാള് ത�ാറാ�ു�തിനു� നടപടികൾ�് ശുപാർശ െച��കയും േവണം.       
�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ ഉൾെ��വർ�് ഈ ലി�ിെ� അടി�ാന�ിൽ മുൻകൂ�ി       
വിവര�ൾ നൽകുകയും േവണം. 

 

10.മ�ർ േറാൾ 

ഓേരാ �പവൃ�ിയിേല�ും പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർേദശി�വരുെട േപര്       
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ി േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസിൽ നി�ുമാണ് േ�പാ�ഗാം       
ഓഫീസർ സാ��െ�ടു�ിയ മ�ർ േറാൾ േകാ�ി പ�ായ�ിൽ എ�ി�ു�ത്.       
പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ�ടു�ു� മുറയ്�്      
ഓേരാ �പവൃ�ി�ും ചുമതലെ�ടു�ിയ േമ�് മാർ�് മ�ർ േറാൾ       
ൈകമാറാവു�താണ്. മ�ർ േറാള് �പകാരം അനുവദി� തീ�തികളിൽ മാ�തേമ       
�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ ഏർെ��് അതാത് ദിവസെ� ഒ��കൾ ഓേരാ       
െതാഴിലാളിയുെടയും േപരിനു േനെരയു� കള�ളിൽ േരഖെ�ടു�ാവൂ. ഓേരാ      
ദിവസവും പണി ആരംഭി�ു�തിനു മു�ും പണി പൂർ�ിയായ േശഷവും ഓേരാ        
ഒ��കൾ നിർബ�മായും െതാഴിലാളികൾ േരഖെ�ടുെ��തു�്. േജാലിയിൽ     
ഹാജരാവാ�വരുെട കള�ൾ േജാലി ആരംഭിേ�� സമയം കഴി� ഉടെന       
ചുവ� മഷിയു� േപനെകാ�് അവധി േരഖെ�ടു�ുകയും െച�ണം.      
ആഴ്ചാവസാനം ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും ഹാജർ �പകാരമു� തുകകൾ      
േരഖെ�ടു�ി അവെര േബാധ�െ�ടു�ി മ�ർ േറാളിെല അവസാനെ�      
കള�ിൽ ഒ�് വാ�ിെ��ാതാണ്. തുടർ�് മ�ർ േറാൾ സാ��െ�ടു�ി       
നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് 2 ദിവസ�ിനകം ൈകമാേറ�ാതാണ്.�പവൃ�ി     
�ല�് മാ�ർ േറാള് സൂ�ി�ാൻ ചുമതലയു�ത് േമ�ിനാണ്. മ�ർ േറാള്        
പണ�ിനു തു��മായ േരഖയാണ് ,അതുെകാ�ുതെ� അതിൽ ഏെത�ിലും      
തര�ിലു� െവ�ി�ിരു�ലുകൾ പാടി�ാ�താണ്. 

  

11.െമഷർെമ� ് ബു�് - 

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� ഓേരാ �പവൃ�ിയും ആരംഭി�ു�തിനു       
മു�് തെ� ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികള�െട �പാഥമിക അളവുകൾ       
സാേ�തിക വിദഗ്ധർ െമഷർെമ� ് ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ണം, തുടർ�്      
�പവൃ�ിയുെട ഓേരാ മ�ർ േറാൾ കാലാവധിയും പൂർ�ിയാകു� മുറയ്�്       
െചയ്ത �പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ി അത് �പകാരമു� കൂലി       
ലഭ�മാ�ു�തിനു� തുടർ നടപടി�് സമർ�ിേ��താണ് ,േരഖെ�ടു�ു�     
ഓേരാ അളവുകള�ം സാേ�തിക വിഭാഗ�ിെല തെ� ഉയർ� തസ്തികയിലു�       
ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ുകയും അത് �പകാരം ത�ാറാ�ു� ബി��കൾ      
പ�ായ�് െസ�ക�റി,�പസിഡ�് എ�ിവരുെട ചുമതലയു�വർ    
സാ��െ�ടു�ുകയും െചേ��താണ്. 

● പരിേശാധി� എം.ബു�ുകളിൽ ഭരണഭാഷ/ജനകീയ ഭാഷയിൽ വിവര�ൾ     
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 

● �പവൃ�ി നട� �ല�ിെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 
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12.െമ�ീരിയൽ വാ�ു�തിനു�  തീരുമാനം 

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു െച��� �പവൃ�ികൾ�് ആവശ�മായ സാധന       
സാമ�ഗികൾ വാ�ു�തുമായി ബ�െ�� തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനു     
പ�ായ�് തല�ിൽ െമ�ിരിയൽ േ�പാക��ർെമ�റ്് ക��ി രൂപീകരിേ��തു�്,      
സാധന�ൾ ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികൾ�് �പസ്തുത ക��ി നൽകു�       
അനുമതിയുെട േകാ�ി അതാത് ഫയലുകളിൽ സൂ�ിേ��താണ്. സി�ിസൺ      
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് വാ�ുതിനു� തീരുമാന�ള�െട േകാ�ി ഉൾ�െട      
ആവശ�മു�്. 

13.പാ��രാർ ,സ�തപ�തം, നികുതി രസീതുകൾ. 

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം സ�കാര� വ��ികള�െട ഭൂമി പാ��ിനു ഏെ�ടു�്         
�പവൃ�ികൾ െച��കയാെണ�ിൽ, �ലം ഉടമകള�മകൾ�് പാ��ുക     
നൽകിേയാ /െജ എൽ ജി �ഗൂ��കൾ�് ലഭി�ു� ലാഭവിഹിതം നൽകിേയാ        
/സൗജന�മാേയാ കൃത�മായ കാലയളവിേല�് അവർ �ലം വി��നൽകും      
എ�തിന് േരഖാമൂലം ഉറ�� ലഭി�ാൽ മാ�തെമ �പസ്തുത പറ�ിൽ       
െതാഴിലുറ�ിലൂെടയു� �പവൃ�ികൾ അനുവദി�ാൻ പാടു��. െജ എൽ ജി       
�ഗൂ��കൾ�് കൃഷി �പവൃ�ി ഉൾ�െട ഏെ�ടു�ുേ�ാൾ �പസ്തുത േരഖകൾ       
നിർബ�മാണ്. സ�കാര� വ��ികള�െടേയാ െപാതുഭൂമിയിേലാ പ�തി     
നട�ാ�ുേ�ാൾ ആസ്തികള�െട ദീർഘ കാല സംര�ണം ഉറ��വരുതു�തിനായി      
ബ�െ��വരുെട സ�ത പ�തം, നികുതി രസസീതുകൾ എ�ിവ ഫയലിൽ       
സൂ�ിേ��താണ്.  

14.േവജ്  ലി�്  

ഓേരാ മ�ർ േറാൾ �പകാരവും പണി പൂർ�ിയാകു� മുറയ്�് �പസ്തുത മ�ർ          
േറാളിൽ പണി െചയ്ത ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും �പവൃ�ി ദിവസ�ൾ�്       
അനുസൃതമായ േവതനതിനു� ലി�് ത�ാറാേ��തു�്. അതുേപാെല തെ�      
സാധന സാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ അതിെ� ബിൽ �പകാരമു�      
തുകയ്�ും േവജ് ലി�് ത�ാറാ�ി �പസ്തുത േവജ് ലി�ിെ� േകാ�ി അതാത്         
�പവൃ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്. 

 

15.ഫ�്  �ടാന്സർ ഓർഡർ.  

ത�ാറാ�ിയ േവജ് ലി�് �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�ും, േമ�ീരിയൽ       
െവ�ര്മാർ�ും അവരുെട ബാ�് അ�ൗ�് കളിേല�് പണം അനുവദി�ാൽ      
അതിനു� േരഖയായ ഫ�് �ടന്സർ ഓർഡർ േകാ�ി അതാത് �പവൃ�ി ഫയലിൽ         
സൂ�ിേ��താണ്. 

  

16.മൂ�്ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ 

െതാഴിലുറ�ിൽ ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മു�ും �പവൃ�ി       
നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയായ േശഷവും ഉ� ഓേരാ േഫാേ�ാകൾ      
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നിർബ�മായും എടു�ു സൂ�ി�ുകയും ഫയലിൽ േകാ�ികൾ െവ�ുകയും      
േവണം. 

17.�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം  

ഓേരാ �പവൃ�ിയും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർ�ീകരി�ു� മുറയ്�് മുഴുവൻ        
െചലവുകള�ം േരഖെ�ടു�ി �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�്     
അന്ഗീകരി��െകാ�ു� സാ��പ�തം �പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ     
സൂ�ിേ��തു�്.  

18.െമ�ീരിയൽ ബി��കൾ. 

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ികൾ�് ഏെത�ിലും സാധന ഘടക�ൾ വിലയ്�് വാ�ി        
ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ ആയതിെ� വൗ�റുകൾ ബി��കൾ എ�ിവ     
അംഗീകരി�� ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. 

19.മ�ർ േറാള് മൂെമ�റ്്  �ി�് . 

ഓേരാ മ�ർ േറാള�ം ലഭ�മാകു� മുറയ്�് �പവൃ�ി ആരംഭി� തീ�തി, അവസാനി�          
തീ�തി ,�പവൃ�ി �ല�് നി�് പ�ായ�ിൽ തിരിെക ലഭി� തീ�തി,ഡാ�        
എൻ�ടി െചയ്ത തീ�തി, െസ�ക�റി ,�പസിഡ� ് എ�ിവർ അംഗീകരി�് കൂലി�്        
അനുമതി നൽകിയ തീ�തി എ�ിവ ഒ��കൾ സഹിതം േരഖെ�ടു�ു�തിനു       
േവ�ിയു� �ിപ് ആണിത്. െതാഴിലാളികൾ�് യഥാസമയം കൂലി      
ലഭ�മാ�ു�തിൽ വീഴ്ച വ�ി��െ��ിൽ എവിെട െവ�ാെണ�്     
മനസിലാകു�തിനു സാധി�ു� രീതിയിലാണ് ഈ േരഖയിെല വിവര�ൾ      
�കമീകരി�ി���ത്. 

20.ജിേയാടാെ�ട് േഫാേ�ാ. 

BHUVAN ആ�ിേ�ഷൻ ഉപേയാഗി�് �പവൃ�ി �ല�ള�െട അ�ാംശം       
േരഖാംശം എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിെ�ാ�ു� േഫാേ�ാകൾ ഓേരാ �പവൃ�ി�ും      
ആവശ�മാണ് , ഇതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്. 

21.േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  േകാ�ി  

�പവൃ�ികൾ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��െ��ിൽ �പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട      
വിലയിരു�ൽ വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� ഭാഗം േകാ�ി എടു�ു ഫയലിൽ       
സൂ�ിേ��താണ്. 

22.ൈസ�് ഡയറി. 

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽ സം�ാന സർ�ാർ         
നിർേ�ശി�ു� സു�പധാന േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പ�തിയുെട      
സുതാര�ത,െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ, സാമൂഹ� പ�ാളി�ം, പ�തി     
ആരംഭ മീ�ിംഗ്, െതാഴിലിട�ളിെല അപകട�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ      
,വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി റിേ�ാർ�് , സ�ർശക കുറി��കൾ       
തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിനും െതാഴിലിട�ളിെല അടി�ാന െസൗകര��ൾ     
,സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് എ�ിവ �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ഉറ��       
വരു�ു�ു�് എ�തിനുമു� ആധികാരിക േരഖകൂടിയാണ് ൈസ�് ഡയറി. 
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           രജി�റുകൾ  

െതാഴിലുറ�് അനുബ� വിവര�ൾ സൂ�ി�ു�തിന് ഏഴ് രജി�റുകൾ       
പ�ായ�ുകളിൽ ഉ�ാവണെമ�ു നിർേ�ശി�ു�ു�്. 

1. െതാഴിൽ കാർഡ്  രജി�ർ . 

െതാഴിൽ കാർഡിനു� അേപ�,കാർഡ് അനുവദി� വിവര�ൾ എ�ിവ       
േരഖെ�ടു�ു�തിനു� രജി�ർ ആണിത്, �പസ്തുത വിവര�ൾ യഥാസമയം      
േരഖെ�ടു�ി സൂ�ിേ��താണ്.  

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ . 

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� �ഗാമസഭകൾ ,േയാഗ�ൾ തുട�ിയവ      
േരഖെ�ടു�ു�തിന് വാർഡ് തല�ിൽ �പേത�ക �ഗാമസഭാ രജി�ർ      
സൂ�ിേ��താണ്. 

െതാഴിൽ അേപ�ാ രജി�ർ  

െതാഴിൽ ആവശ�െ��� ലഭി�ു� അേപ�കള�െട വിവര�ള�ം അതു�പകാരം       
അവർ�് െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� വിവര�ള�ം �പസ്തുത രജി�റിൽ      
േരഖെ�ടു�ി െവേ��താണ് 

�പവൃ�ി രജി�ർ . 

െതാഴിലുറ�ിൽ നട�ിലാ�ു� �പവൃ�ികള�െട വിവര�ൾ യഥാസമയം �പസ്തുത       
രജി�റിൽ േരഖെ�ടുെത�ാതാണ്. 

3. ആസ്തി രജി�ർ  

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട സൃഷ്�ി�ി��� ആസ്തികൾ സംബ�ി�      
വിവര�ൾ,�ലം,ആസ്തിയുെടസ�ഭാവം,നിലനിർ�ു� കാലയളവ് തുട�ിയവ   
�പസ്തുത രജി�റിൽ േരഖെ�ടുെത�ാതാണ്. 

 

4. പരാതി രജി�ർ . 

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� ഏതു പരാതിയും      
വാ�ാേലാ,േരഖാമൂലേമാ ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി പരാതി     
രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും നിർബ�മായും ൈക��� രസീത് പരാതി�ാരന്      
നൽകുകയും േവണം . പരാതിയുെട തുടർനടപടികള�ം കൃത�മായി രജി�റിൽ       
േരഖെ�ടുെത�്താണ്.ഓേരാ സാ��ിക വർഷവും രജി�ർ േ�ാസ് െചയ്തു      
സ്�ക�രി സാ��െ�ടു�ുകയും തുടർ കാലയളവിേല�് അംഗീകരി�ുകയും     
േവ�താണ്. 

5. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ . 
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         െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഭാഗമായി വരു� സാധന 
സാമ�ഗികള�െട വാ�ൽ തീരുമാനം,ഉപേയാഗം,നീ�ിയിരി�്,െചലവുകൾ എ�ിവ 
സംബ�ി� വിവര�ൾ മുഴുവനും �പസ്തുത രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്. 

നിർേ�ശ�ൾ. 

● െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവൃ�ി      
ആരംഭി�ു�തിനു മു�് പ�തി വിവര�ൾ അട�ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിലു�       
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്  �പവൃ�ി �ല�് �ാപിേ��താണ്. 

● �പാേദശിക ഭാഷയിലു� എ�ിേമ�് �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ലഭ�മാ�ണം. 
● മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം നിർേ�ശി�ു� േരഖകൾ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്. 
● രജി�റുകൾ കാലാനുസൃതമായി വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ി സൂ�ിേ��താണ്. 
● മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� െതാഴിൽ അേപ�ാ േഫാറം സജന�മായി       

െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ണം. 
● െതാഴിൽ അേപ�കൾ �ഫ�് ഓഫീസിൽ സ�ീകരി�ുകയും ആയതിനു ൈക��്       

രസീത് നൽകുകയും േവ�താണ് . 
● പ�തിയുെട ശരിയായ രീതിയിലു� നട�ി�ിന് വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ്       

ക��ി ഇടെപടലുകൾ �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ഉ�ാേവ�തു�്. 
● െതാഴിലു�ിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ആസ്തികൾ ദീർഘകാല നിലനിൽ�ിന്      

ആവശ�മായ സാേ�തിക നിർേ�ശ�ൾ െതാഴിലാളികൾ�് ഓവർസീയർമാർ     
നൽേക�തും പാലി�ു�ുെ��്  ഉറ�� വരുെ��തുമാണ്. 

● മ�ർ േറാളിൽ �പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു� എം.ബു�ിെ�       
ന�ർ േരഖെ�ടുെ��താണ്. 

● മ�ർ േറാളിലും മ�� െതാഴിലുറ�് അനുബ� േരഖകളിലും സാ��െ�ടു�ു�       
ഉേദ�ാഗ�ർ തീ�തി കൂടി േരഖെ�ടു�ുവാൻ �ശ�ിേ��തു�്. 

● െതാഴിലിട�ളിൽ �പഥമ ശു�ശൂഷ സംവിധാന�ൾ തണൽ സൗകര�ം,സുര�ാ      
ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ ഉറ�� വരു�ാൻ നിർവഹണ  ഏജൻസി �ശ�ിേ��തു�്. 

● എം.ബു�ിൽ ഓേരാ �പവൃ�ിയും െചയ്ത �ലവും അളവുകള�ം      
േരഖെ�ടുേ��താണ്.  

● പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് കൃത�മായി നടേ��താണ്. 

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ. 

� െതാഴിലിട�ളിൽ സമയകൃത�ത പാലി�ുക. 
� േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ്, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾ,േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ      

എ�ിവയിൽ പെ�ടു�ുക. 
� ഏൽ�ി�ു� േജാലികൾ കൃത�തേയാെട പൂർ�ീകരി�ുക. 
� ദിവസവും െതാഴിൽ ആരംഭി�ു�തിനു മു�ും പണി പൂർ�ിയായേശഷവും മ�ർ       

േറാളിൽ  ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ുക,തുട�ിയവ ... 
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27/11/2019ന് 3 മണി മുതൽ പ�ാവൂർ �ഗാമപ�ായ�് C D S ഹാളിൽ െവ�് നട� േസാഷ�ൽ             
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ അവതരി�ി� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�ിേ�ലു�       
ചർ�യുെട അടി�ാന�ിൽ �ഗാമസഭ താെഴ�റയു� തീരുമാന�െളടു�ു; 

 
● െതാഴിൽ കാർഡ്  േഫാേ�ാ ഉൾ�െട തിക��ം സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ുക. 

● �പവൃ�ി നട�ിലാ�ു� ഓേരാ �ലവും �പവൃ�ികള�ം അളവുകള�ം      

എം.ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ുക.  

● �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിൽ െതാഴിലാളികൾ, വാർഡ് െമ�ർ നാ��കാർ      

ഉൾ�െട ഉ�വരുെട  ന� ഇടെപടലുകൾ ഉ�ാ�ുക. 

● േജാലി �ല�ളിൽ ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ നിർവഹണ      

ഏജൻസി െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ുക. 

● വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി അംഗ�ൾ പ�തികൾ      

വിലയിരു�ുകയും ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ െതാഴിലാളികൾ�ും    

പ�ായ�ിനും നൽകുക. 

● വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� േരഖകൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ുക. 

● രജി�റുകൾ കാലാനുസൃതമായി പുതു�ുക. 

● മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ി� േശഷം മാ�തം േജാലി ആരംഭി�ുക. 

● പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ുക.  

● ജനകീയ എ�ിേമ�്  �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ലഭ�മാ�ുക. 

● സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഓേരാ �പവൃ�ിയും ആരംഭി�ു�തിന്      

മു�് തെ� �ാപി�ുക. 

 

 

 

 

 

                               അധ�� : 

േ�ാ�് റിേസാഴ് സ് േപഴ്സൻ : 
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