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വാർഡ് 1  അ�ല��റം  
 

 
 

 



ആമുഖം  
 

            2005െസപ്�ംബർ  5 നു നിലവിൽവ�  േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ�്  നിയമം  അടി�ാനമാ�ിയാണ്  മഹാ�ാ 
ഗാ�ി  േദശീയ �ഗാമീണ  േമഖലയിൽ നട�ാ�ി വരു�ത്. 
�ഗാമീണ േമഖലയിെല  കുടുബ�ൾക്  100 ദിവസം അവിദഗ്ധ 
കായിക െതാഴിൽ ഉറ��നൽകുകയും  അതിലുെട  �ഗാമീണ 
ജനതയുെട  ഉ�മനം  ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം , 
�ഗാമീണഅടി�ാന സൗകര�ം  വികസനം  പരി�ിതി 
സംര�ണം, സ്�തീ ശാ�ീകരണം  എ�ിവ  ല��ം 
വയി�ു�ു . 
          ക�പുരം   �ഗാമപ�ായ�ിെല വാർഡ് 1 െല 2018-19 
സാ��ിക വർഷ�ിെല ഓഗസ്ത്  മുതൽ മാർ�്  വെരയു� 
കാലയളവിൽ നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികള�ം പ�തി 
നിർവഹ�വുമായി ബ�െ�� ഇടെപടലുകൾ ആണ ്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്  വിധയമാ�ിയിയി���ത്.  പ�ായ� ്
ഓഫിസിൽനി�ും �പവർ�ി ഫയൽ പരിേശാധന രജി�ർ 
പരിേശാധന വാർഡിൽ  വിവിധ �ല�ളിലായി നട�ിലാ�ിയ 
�പവൃ�ി�ല�ൾ സ�ർശി��.  വിലയിരു�ൽ പ�തി 
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിൽ 
�പവർ�ികു�വർ െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളിക�� മായു� 
അഭിമുഖം എ�ിവയുെട അടി�ാന�ിൽ ആണ് േസാഷ�ൽ 
ഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�്  തയാറാകി���ത്.  
�പസ്തുത റിേ�ാർ�്  �ഗാമസഭയുെട ചർ�യ്�ും 
അഗീകാര�ിനുമായി  സമർ�ി�ു�ു. 



പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ  
 
ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് - 1789 
 
ആെക െതാഴിലാളികൾ - 1965 
 
ആക്�ീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് - 673  
 
ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ - 745 
 
വാർഡിെല െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ  
 
ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് - 137 
 
ആെക െതാഴിലാളികൾ - 146 
 
100 ദിന�ൾ പൂർ�ിയാ�ിയവർ - 5 
 
െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ  
 
*കൃത� സമയ�ു െതാഴിൽ �ല�് ഹാജരായി സമയ �കമം പാലി�ുക. 
 
*�പവൃ�ി ആരംഭ മീ�ിംഗിൽ പെ�ടു�് െചേ�� �പവൃ�ികെള കുറി�് കൃത�മായി 
മനസിലാ�ുക.  
 
*നിർേദശി�ു� �പവർ�ികൾ കൃത�മായി െച��ക.  
 
*െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകളിൽ പെ�ടു�ുക.  
 



േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ  
 

�പവൃ�ിയു
െട േപരും 
േകാഡും  

മ�ർേറാൾ ന�ർ  ആരംഭി
� 
തീയതി  

അവസാ
നി� 
തീയതി  

െതാഴിൽ 
ദിന�ൾ  

ചിലവായ 
തുക  

ക��ുളം 
മീ�ാൽ 
നീർ�ട
�ിൽ 
ഉൾെ�ടു� 
ഗുണേഭാ
�ാ�ള�
െട 
ഭൂമിയിൽ 
മ�് ജല 
സംര�
ണം  
(Wc/297819) 

1998,1999 
2000,2001, 2003, 
2084, 2320, 2321, 
2322, 2324, 6246, 
6247, 6248, 6249, 
6647, 6648, 6649, 
7295, 7296, 7297, 
7399 

16/6/18 4/12/18 460 126960 

ഒ�ാം 
വാർഡിൽ 
മ�് ജല 
സംര�
ണം ഭാഗം 2 
Wc /335536 

 9096, 9097, 9098, 
8350, 8351, 8352, 
8353, 8354, 8355, 
9093, 9094, 9095, 
9824, 9825, 9826, 
9827, 9828, 9829, 
10611, 10612, 
10613, 10614, 
10615, 10616, 
11229, 11230, 
11231, 11232, 
11233, 11234, 
11235, 11236, 
11947, 11948, 
11949, 11950, 
11951, 11952, 
11953, 11954, 
12693, 12694, 
12695, 12696, 
12697, 12698, 
12699, 12700, 
13335, 13336, 
13337, 13338 

12/12/18 ---- 1781 491556 

 



അവകാശധിഷ്ടിത നീരി�ണ�ൾ  
 
1.െതാഴിൽ കാർഡ് മായി ബ�െപ�വ: 
     െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക  േരഖ ആണ്. മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ൾ 2 �പകാരം െതാഴിൽ കാർഡിന് 
അേപ�നൽകു� കുടുംബ�ിന് 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം സൗജന�മായി 
െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ണെമ�ു അനുശാസി�ു�ു. കൂടാെത കൃത�മായ 
ഇടേവളകളിൽ കാർഡ് സൗജന�മായി പുതു�ി നൽകു�തുമാണ് െതാഴിലുറപ് നിയമ 
�പകാരം െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകവശം ൈവകാനു� അധികാരം 
ഉടമകൾ�ാണ്.നിർവഹണ ഏജൻസിേയാ േമ��മാേരാ ൈകവശം വയ്�ുവാൻ 
പാടു�ത�.  

● ഓ�ാം  വാർഡിെല  െതാഴിലാളികൾ�് 2019-20 സാ��ിക വർഷം 
ഉപേയാഗി�ു�തിനായി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ി�ി���്. എ�ാൽ 
സൗജന�മായി ലഭിേ�� െതാഴിൽ കാർഡ് േഫാേ�ാ എടു�ു�തിനു േവ�ി 
100രൂപ ചിലവായി എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത്.  

 
2.  െതാഴിൽ അേപ� സംബ�ിച്: 
   െതാഴിൽകാർഡു� അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ െചയുവാൻ തയാറു�  ഏെതാരു 
കുടുംബതിനും  ഓേരാ സാ��ിക വർഷവും 100ദിവസെത അവിദഗ്� കായിക 
െതാഴിൽ അവകാശം ഉ�്. െതാഴിൽ ആവശ�െ��� അപ� നൽകിയാൽ ൈകപ�് 
റസീപ്�് നൽകുകയും 15 ദിവ�ിനാകം െതാഴിൽ ലഭി�ണെമ�ും നിയമ�ിൽ 
�പധിപാതികു�ു.  

● ഒ�ാം വാർഡിെല ഫയലിൽ സൂ�ി�ി ��� െതാഴിൽ അേപ�കൾെകാ�ം 
ൈകപ�� റസീപ്�് നൽകിയതിെ� കൗ�ർ �ിപ് കാണാൻ സാധി�ി�ി�. 

 
3. െതാഴിൽ അനുവദി�ത് സംബ�ിച്: 
    െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിലവശ�െ��� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ 
ലഭ�മാ�ണെമ�ാണ് വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ആവശ�മു� 
സമയ�ളിൽ അേപ� സമർപി�ു� മുറയ്�ു 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ 
അനുവദിേ��തു�് 

●  വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ തീയതി േരഖെ�ടു�ി േരഖാമൂലം അേപ� 
സമർ�ി�തിന് ഫയലിൽ േരഖകൾ ഉ�്. അതുെകാ�് തെ� കൃത�മായി 
െതാഴിൽ ലഭി�ി���് എ�് വ��മാണ്.  

 
4.െതാഴിലിലായ്മ േവതനം : 
    െതാഴിൽ ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ  ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭ�മാ�� പ�ം 
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം ഉ�്. െതാഴിൽ ആവശ�െ�� 
തീയതി മുതൽ ആദ�െ� 30ദിവസം കൂലിയുെട 25%(271കൂലി �പകാരം 67രൂപ 75 
ൈപസ )തുകയും  തുടർ�് 100 ദിവസ െതാഴിൽ പൂർ�ിയാകു�ത്  വെരയു� 
ദിവസ�ളിൽ കൂലിയുെട 50%(271കൂലി �പകാരം 135രൂപ 5ൈപസ )തുകയും 
െതാഴിലാളികൾക് ലഭി�ണം.  

●  െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�ി�.വാർഡിെല 
െതാഴിലാളി�് 5 േപർ�് മാ�തമാണ് 100 ദിവസ െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയവർ. 

            ശാരദ ടി. - 001/5 
            സേരാജിനി എ. -001/6 
            നളിനി സി. െക. -001/14 



            േതാര ശാ� -001/44 
            ഗീത ടി. -001/46 
 
 5.െഷൽഫ് ഓഫ്  െ�പാജക്�്  സംബധിച് : 
    വാർഡിൽ ആവശ�മായ വികസന �പവർ�ികൾ കെ��ു�തിന് 
െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശം ഉ�്. അയൽ�ൂ� തല ചർ�യിലൂെട കെ��ു� 
�പവർ�ികൾ  �ഗാമസഭയിൽ അഗീകാരം േനടുകയും െതാഴിലുറ�ിൽ 
അനുവദനീയമായ �പവർ�ി അെ��ിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി  �പസ്തുത 
�പവൃ�ികൾ മുൻഗണന �കമ�ിൽ െഷൽഫ് ഓഫ്  േ�പാെജക്ടിൽ ഉൾെപടു�ണം. 

● ഒ�ാം വാർഡിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഭാഗ�ു നി�ും പ�ാളി�മു�ാകാറി� 
എ�ാണ് അറി�ത്. പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർേദശി�ു� െതാഴിൽ ആണ് 
െച���ത് എ�ാണ് അറിയുവാൻ കഴി�ത്.  

 
6.യാ�താെ�ലവ് സംബ�ി�് ; 
   െതാഴിലാളികൾ�് താമസ�ല�ുനി�ും 5 കി. മി ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ 
ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഉ�്. �പസ്തുത പരിധി�് പുറ�് െതാഴിൽ െചേ�� 
സാഹചര�ം ഉ�ാവുകയാെണ�ിൽ യാ�താബ�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 
വാർഡിനു പുറ�ു� െതാഴിലാളികൾ�് �പവൃ�ി അനുവദി�ാൻ പാടു��. 

● വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 5 കി .മി പരിധി�് അ��റം െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി 
െചയ്തി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത്.  

 
7.�പവൃ�ി�ലെ� സൗകര��ൾ സംബ�ി�് ; 
    െതാഴിലിട�ളിൽ നി�ും ലഭിേ�� അടി�ാന സൗകര��ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷ 
സംവിധാന�ൾ, വി�ശമസമയെ� സൗകര�ം,  കുടിെവ�ം,അപകട സാധ�തയു� 
�പവൃ�ികളിേലർെ�ടുേ�ാൾ സുര�ാസാമ�ഗികൾ എ�ിവ െതാഴിലുറ�് 
നിയമ�പകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി െതാഴിലാളികൾ�് സൗജന�മായി 
ലഭിേ��തു�്. 

●   �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് �പാഥമിക ആേരാഗ�േക���ളിൽ നി�് 
ലഭി�ുകയാെണ�ാണ് വാർഡിൽ നി�ും അറിയുവാൻ കഴി�ത്.  

 
8.േവതനം ലഭി�ു�ത് സംബ�ി�് ; 
   െതാഴിലുറ�് സംബ�ി�് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൽ െസ�ൻ 3(2)�പകാരം   മാ�ർ 
േറാൾ  കാലാവധി കഴി�ു 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ിൽ കൂലി 
ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഉ�്. 

●  �പസ്തുത ദിവസ പരിധി�ു�ിൽ കൂലി ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഓഡി�് 
കാലയളവിൽ ഉ�ായി�ി�.  

 
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 ൈകപ�� രസീത് നൽകുകയും പരമാവധി ഏഴു 
ദിവസ�ിനു�ിൽ മറുപടി നൽേക�താണ്. പരാതി അറിയി�ാനു� േടാൾ �ഫീ 



ന�ർ െപാതു ജന�ൾ�് കാണാവു� രീതിയിൽ പ�ായ�്  ഓഫിസിൽ 
�പദർശി�ി�ണം.  

● പ�തിയുമായി ബ�െ��്  ആരും പരാതികൾ നൽകിയി�. 
 
10.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�ത് സംബ�ി�് :  
  
 െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ� െസ�ൻ 17(2) �പകാരം െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു� 
�പവൃ�ികൾ ഓേരാ 6 മാസ കാലയളവിലും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നടേ��തു�്. 
�പവൃ�ിയുെട സാ��ികവും ഗുണനിലവാരവും സംബ�ി� വിവര�ൾ േസാഷ�ൽ 
ഓഡി�് നട�ു�തിൽ പ�ാളികളാവാൻ ഓേരാ പൗരനും അവകാശമു�്.  

● േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളികൾ, േമ�് , ഗുണേഭാ�ാ�ൾ 
എ�ിവർ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ു�തിൽ പ�ാളികൾ ആയി���്.  

 
11.ചികി� സഹായം സംബ�ി�് : 
     െതാഴിലുറ�് േജാലി�ിടയിൽ െതാഴിലാളികൾ�് അപകടം സംഭവി�ാൽ 
െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2(5) �പകാരം ചികി� െചലവുകള�െട േരഖകൾ 
സമർ�ി�ാൽ �പസ്തുത തുക മുഴുവനും െതാഴിലാളികൾ�ു ലഭി�ു�താണ്.  

● ഓഡി�് കാലയളവിൽ അപകടം പ�ിയി�ി� എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത്.  
 
12.പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് : 
    െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം പ�തി ആരംഭി�ു�തിനു മു�് 
പ�തിെയ കുറി��� കാര��ൾ, അനുവദി� �പവൃ�ി ദിന�ൾ, െതാഴിലാളികൾ 
െചേ�� അളവുകൾ, സാേ�തിക അറിവുകൾ എ�ിവ െതാഴിലാളികെളയും 
ഗുണേഭാ��െളയും േബാധ�െപടു�ണം. അതിനായി ബ�െ�� നിർവഹണ 
ഉേദ�ാഗ�െ�യും വാർഡ് െമ�ർ, സാേ�തിക വിദഗ്ധൻ എ�ിവരുെട 
സാ�ി���ിൽ മീ�ിംഗ് വിളി�� കാര��ൾ വിശദീകരി�ുകയും പെ�ടു�വരുെട 
വിവര�ൾ ൈസ�് ഡയറിയിൽ െ�പാജക്�്  മീ�ിംഗ് േപജിൽ േരഖെ�ടു�ണം.  

● പ�തി ആരംഭമി�ിംഗ് നട�ാറു�് ൈസ�് ഡയറിയിൽ െതാഴിലാളികള�െട 
ഒ��ം, േപര്  േരഖ െപടു�ിയി���്.  

 
13.വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി : 
     ഓേരാ വാർഡ് െലയും  �പവൃ�ികൾ ഗുണകരമായി നട�ു�ുേ�ാ എ�് ഉറ�� 
വരു�ു�തിനും െമ�െ�ടു�ു�തിനും ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ 
െതാഴിലാളികൾ�ും നിർവഹണ ഏജൻസി�ും നൽകു�തിനായി വാർഡിെല 
െപാതു�പവർ�കെര ഉൾെകാ�ി�� െകാ�് ഒരു വിജിെലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് 
ക�ി�ി ഓേരാ സാ��ികവര്ഷവും ഉ�ാേക�താണ്. വാർഡിൽ പ�ികജതി 
പ�ികവർഗവിഭാഗ�ിെല സ�� �പവർ�കർ ഉെ��ിൽ നിർബ�മായും 
�പസ്തുത ക�ി�ിയിൽ അംഗ�ൾ ആേക�താണ്. ഓേരാ �പവർ�ിെയയും 
സ�ർശിച് വിലയിരു�ി ൈസ�് ഡയറിയിേല�് വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് 
ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിൽ േരഖ െപടുേ��താണ്.  

● ഓഡി�് കാലയളവിെല �പവർ�ികൾ സ�ർശി�ുനത് വിലയിരു�ു�തിലും 
വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിയിെല അംഗ�ള�െട ഇടെപടൽ ഉ�് 
എ�് അറിയുവാൻ കഴി�ു. 
അംഗ�ൾ :ഗേണശൻ, കു�ിരാമൻ, നളിനി  

 
14.സ�ർശക കുറി�് : 



    െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി �ല�ൾ ഏെതാരാൾ�ും സ�ര്ശി�ു�തിനും എ�ിേമ�് 
ഉൾെ�െട പരിേശാധി�ാവു�താണ്. �പസ്തുത �പവർ�ിയി  
ൻേമലു� സ�ർ ശകരുെട അഭി�പായങൾ ൈസ�് ഡയറിയിെല  സ�ർശകകുറി�ിൽ 
േരഖെപടു�ു�തിനും അവകാശം ഉ�്. അതുെകാ�് തെ� എ�ാ �പവർ�ി 
�ല�ളിലും  ൈസ�് ഡയറി നിർബ�മായും സൂ�ി�ണം.  

●  സ�ർശക കുറി�ിൽ ഓവർസിയർ സ�ർശി�തായി  േരഖെ�ടു�ിയി���്.  
 
15.േറാസ് ഗാർ ദിവസ് : 
     െതാഴിലുറ�്മായി ബ�െപ�� അവകാശ കടമകൾ എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾക് 
അവേബാധം ഉ�ാവു�തിനും െതാഴിലുറ�്മായി ബ�െ�� �പശ്ന�ൾ ചർ� 
െച���തിനും േവ�ി വർഷ�ിൽ ഒരു  ദിവസം നിർവഹണ ഏജൻസി 
െതാഴിലാളികൾ കൾ�് �ാ�്  സംഘടി�ിേ��താണ്.  

●  െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ലഭി� വിവര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ േറാസ് ഗാർ 
ദിവസ് നട�ാറു�് എ�് അറിയുവാൻ കഴി�ു. 

 
16.സി�ിസൺ ഇൻെഫർേമഷൻ േബാർഡ്: 
    െതാഴിലുറപ് പ�തിയുെട സുതാര�താ ഉറ�� വരു�ാനായി െതാഴിലുറ�ിൽ 
ഏെ�ടു�ു െചയു� െപാതു�പവർ�ികൾ ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് �പാേദശിക 
ഭാഷയിലൂെട പ�തി വിവര�ൾ അട�ിയ േബാർഡ് �പവൃ�ി�ല�ളിൽ െപാതു 
ജന�ൾക് കാണാവു� രീതിൽ നിർബ�മായും �ാപി�ു�ു.  

● ഔഡി�് പരിധിയിൽ വരു� ഒരു �പവൃ�ിയുെട ര�ാം ഭാഗ�ിെ� േബാർഡ് 
മാ�തമാണ് കാണാൻ സാധി�ത്. 

 
  



രജി�റുകൾ  
 
1.െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ  
 
    െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ പരിേശാധി��. െതാഴിൽ കാർഡിനു� അേപ� 
അനുവദി� വിവര�ൾ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� രജി�ർ ആണിത്. 
�പസ്തുത വിവര�ൾ യഥാസമയം േരഖെ�ടു�ി സൂ�ിേ��താണ്. 
  
2.�ഗാമസഭ രജി�ർ 
 
  �ഗാമസഭ രജി�ർ പരിേശാധി��. െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� �ഗാമസഭകൾ, 
േയാഗ�ൾ തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിന് വാർഡ് തല�ിൽ �പേത�ക �ഗാമസഭ 
രജി�ർ സൂ�ിേ��താണ്.  
 
3.െതാഴിൽ അേപ� രജി�ർ  
 
  െതാഴിൽ അേപ� രജി�ർ പരിേശാധി��.  െതാഴിൽ ആവശ�െ��� ലഭി�ു� 
അേപ�യുെട വിവര�ള�ം അത് �പകാരം അവർ�്  െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� 
വിവര�ള�ം �പസ്തുത രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്. 
 
4.�പവൃ�ി രജി�ർ  
 
   �പവൃ�ി രജി�ർ പരിേശാധി��. െതാഴിലുറ�ിൽ നട�ാ�ു� �പ വർ�ികള�െട 
വിവര�ൾ യഥാ സമയം �പസ്തുത രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്. 
.  
5.ആസ്തി രജി�ർ 
 
    ആസ്തി രജി�ർ പരിേശാധി��.െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട സൃഷ് ടി� ആസ്തികൾ 
സംബ�ി� വിവര�ൾ, �ലം, ആസ്തിയുെട സ�ഭാവം നിലനിർ�ു� കാലയളവ് 
തുട�ിയവ �പസ്തുത രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്. 
 
6.പരാതി രജി�ർ  
   പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി��.െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� എ�ു 
പരാതിയും വാ�ാേലാ േരഖാമൂലേമാ ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി 
പരാതി രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും നിർബ�മായും ൈക��ി രസീത് 
പരാതി�ാരന് നൽകുകയും േവണം. പരാതിയുെട തുടര്നടപടികള�ം കൃത�മായി 
പരാതി�ാരന് നൽകുകയും േവണം. പരാതിയുെട തുടർ നടപടികള�ം കൃത�മായി 
രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്. ഓേരാ സാ��ിക വര്ഷവും രജി�ർ േ�ാസ് 
െചയ്ത് െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ുകയും തുടർ കാലയളവിേല�് 
അംഗീകരി�ുകയും േവ�താണ്. പരാതികൾ ലഭി�ി�ി� എ�് 
സാ��െ�ടു�ിയി���്  
 
7.െമ�ീരിയൽ രജി�ർ 
 
    െമ�ീരിയൽ രജി�ർ പരിേശാധി��. െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െട 
ഭാഗമായി വരു� സാധന�ള�ം സാമ�ഗികള�ം വാ�ൽ തീരുമാനം, ഉപേയാഗം, 



നീ�ിയിരു�്, െചലവുകൾ   എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�ൾ മുഴുവനും �പസ്തുത 
െരജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്. രജി�റിൽ �പവൃ�ി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 



ഫയൽ പരിേശാധനയുമായി ബ�െ�� വിലയിരു�ലുകൾ  
 
1.കവർ േപജ് 
        ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ �പവൃ�ി ഫയലിെ� കവർ േപജിൽ 
ഉൾെകാ�ി�ണെമ�ും അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും മാ�ർ സർ�ുലറിൽ 
നിർേദശി�ു�ു�്.  

● മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� കവർ േപജ് ഉ�്.  
2.െച�് ലി�്  
    ഫയലിൽ ഉൾെകാ�ി�ി��� േരഖകള�െട േപരും േപജ് ന�റും േരഖെപടു�ിയ 
െച�് ലി�് സൂ�ിേ��തു�്.അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും 
നിർേദശി�ു�ു�്. 

● െച�് ലി�് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���്.  
3.ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി  
    ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെപ�തും െഷൽഫ് ഓഫ് 
െ�പാജക്�്  മുൻഗണന �കമ�ിൽ ഉ�തുമായിരി�ണം. 

● ഏെ�ടു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉള്െപടു�ിയി���്.  
4.എ�ിേമ�്  
   സാധാരണ�ാർ�് മനസിലാകു� രീതിയിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിലു� എ�ിേമ�് 
ലഭ�മാേ��തു�്. 

● അബ്സ്�ടാക്ട്, ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് േമ�്  എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ 
മലയാള�ിൽ ആയിരു�ി�.  

5.സാേ�തിക അനുമതി  
   ഓേരാ �പവൃ�ി�ും തയാറാ�ു� എ�ിേമ�് സാേ�തിക വിദഗ്�രുെട ക�ി�ി 
പരിേശാധി�് �പവൃ�ി�് അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ അനുമതി നൽകാവു. 
അതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം.  

● സാേ�തികനുമതി ലഭി�തിെ� േകാ�ി സൂ�ി�ി���്.  
6.ഭരണാനുമതി  
   ഓേരാ �പവൃ�ി�ും തയാറാ�ു� എ�ിേമ�് പരിേശാധി�് �പവൃ�ി�് ഭരണ 
സമിതി അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ അനുമതി നൽകാവൂ. അതിെ� േകാ�ി 
ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം.  

● ഭരണാനുമതി ലഭി�തിെ� േകാ�ി സൂ�ി�ി���്.  
7.കൺെവർജൻസ് വിവര�ൾ  
   സർ�ാരിെ� വകു�്തല പ�തികൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി സംേയാജി�ി�� 
നട�ാ�ുെ��ിൽ അതിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം.  

● ഈ �പവൃ�ികൾക് കൺെവർജൻസി ഫ�ിെ� ആവശ�ം ഇ�ാ�തിനാൽ 
േരഖകൾ ബാധകമ�.  

8.െതാഴിൽ അേപ�  
   െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�് വ��ിഗതമാേയാ �ഗൂ�്  അേപ� സമർ�ി�ുവാൻ 
അേപ� േഫാറം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ണം. ഇ�പകാരം കുറ�ത് 14 ദിവസം 
തുടർ�യായി േജാലി െച���തിന് അേപ� നൽകണം. േജാലി ആവശ�മു� 
കാലയളവിെല തീയതിയും ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ണം.  

● െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�് വ��ിഗതമായും �ഗൂ�ായും നൽകിയ അേപ� 
ഫയലിൽ ഉ�്.  

9.വർക് അേലാേ�ഷൻ േഫാം  



   അേപ� ലഭി�ാൽ ആവശ�െ�� തീയതികളിൽ െതാഴിലാളികെള മുൻഗണന 
�കമ�ിൽ �പവൃ�ികളിൽ ഉൾെപടു�ുകയും മാസ്റർ േറാൾ തയാറാ�ാൻ 
ശുപാർശ െചയുകയും േവണം. �പവൃ�ിയിൽ ഉൾെ��വർ�് മുൻകൂ�ി വിവര�ൾ 
നൽകണം.  

● വർക് അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലിൽ ഇ�.  
10.മ�ർ േറാൾ  
    ഓേരാ �പവൃ�ിയിേല�ും നിർേദശി�വരുെട േപരുകൾ ഉൾെ�ടു�ി േ�ാ�്  
േ�പാ�ഗാം ഓഫിസിൽ നി�ും േ�പാ�ഗാം ഓഫിസർ സാ��െ�ടു�ിയ മ�ർ േറാൾ 
പ�ായ�്  നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ�ടു�ി േമ�ിനു ൈകമാറണം. ഓേരാ 
ദിവസവും പണി ആരംഭി�ു�തിനു മു�ും േശഷവും ഓേരാ ഒ��കൾ െതാഴിലാളികൾ 
േരഖെ�ടു�ണം. േജാലിക് ഹാജരാകാ�വരുെട കള�ളിൽ ചുവ� മഷി േപന 
െകാ�് അവധി അടയാളെപടു�ണം.മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ൽ പാടി�. േമ�്  
മ�ർ േറാൾ സാ��െ�ടു�ി 2 ദിവസ�ിനകം നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് 
ൈകമാറണം. 

● ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 2 �പവൃ�ികൾ�ുമായി 74 മ�ർ േറാൾ ഉ�്. 
അതിൽ 1999, 2084, 6247, 7295, 7297, 7399, 9093, 9094, 9095, 9827, 9096 
എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഒ�് െവ�ി തിരു�ിയാതായി ക�ു.  

11.െമഷർെമൻറ് ബു�്   
     ഓേരാ �പവൃ�ിയും ആരംഭി�ു�തിനു മു�് ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികള�െട 
�പാഥമിക അളവുകൾ സാേ�തിക വിദഗ്ധർ എം. ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ണം. 
േരഖെപടു�ു� അളവുകൾ ഉയർ� തസ്തികയിലു� സാേ�തിക വിദഗ്ധർ 
സാ��െ�ടു�ണം. അതു �പകാരം തയാറാ�ു� ബി��കൾ െസ�ക�റി, �പസിഡ� ്  
എ�ിവർ സാ��െ�ടു�ണം.  

● ഓേരാ �പവൃ�ിയും എവിെടയാണ് െചയ്തത് എ�തിന് വ��മായ വിവര�ൾ 
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  

12.െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ�  ് 
    �പവൃ�ി�് ആവശ�മായ സാധന സാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു� തീരുമാന�ൾ 
എടു�ാൻ പ�ായ�ിൽ െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ�  ് 
ക�ി�ി രൂപീകരി�ണം. ക�ി�ി അനുമതിയുെട േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം. 

● െമ�ീരിയൽ ആവശ�മ�ാ� �പവൃ�ികൾ ആയതിനാൽ ബാധകമ�.  
13.പാ� കരാർ, സ�ത പ�തം, നികുതി രസീത്  
    സ�കാര� വ��ികള�െട ഭൂമി പാ��ിന് എടു�ു �പവൃ�ി െചയു�തിന് േരഖാമൂലം 
ഉറ�് ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി അനുവദി�ാൻ പാടു��.  

● ഫയലിൽ േരഖകൾ ലഭ�മ�.  
14.േവജ് ലി�്  
     പണി പൂർ�ിയായാൽ മ�ർ േറാൾ �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് േവതന�ിനു� 
ലി�് ത�റാ�ി അതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം.  

● മ�ർേറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി��കൾ ഉ�്. 
15.ഫ�്  �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  
    ത�ാറാ�ിയ േവജ് ലി�് �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട ബാ�് 
അ�ൗ�ിേല�് പണം അനുവദി�ാൽ അതിെ� േരഖ ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം.  

● �പവൃ�ിയുെട ഒ�ാം ഭാഗ�ിൽ ഉ�ായിരു�ി�. ര�ാം ഭാഗ�ിൽ 
സൂ�ി�ി���്.  

16.മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ  
     �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മു�ും നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും 
പൂർ�ിയായതിന് േശഷവും ഉ� േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം.  



● ഫയലിൽ മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ സൂ�ി�ി���്.  
17.�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം  
    �പവൃ�ി പൂർ�ീകരിചാൽ മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം ഉൾെ�ടു�ി �പവൃ�ി 
പൂർ�ികരി��െകാ�ു� സാ��പ�തം ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം.  

● �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം സൂ�ി�ി���്.  
18.െമ�ീരിയൽ ബിൽ  
    �പവൃ�ി�് േവ�ി സാധന സാമ�ഗികൾ വിലയ്ക് വാ�ി 
ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ അതിെ� വൗ�ർ, ബിൽ എ�ിവ ഫയലിൽ 
സൂ�ി�ണം.  

● ഈ േരഖ ബാധകമ�. 
19.മ�ർേറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്  
    മ�ർേറാൾ ലഭി�ാൽ �പവൃ�ി ആരംഭി� തീയതി, അവസാനി� തീയതി, 
പ�ായ�ിൽ തിരിെക ലഭി� തീയതി, ഡാ� എൻ�ടി െചയ്ത തീയതി, െസ�ക�റി, 
�പസിഡ� ്  എ�ിവർ അംഗീകരി�� കൂലി�് അനുമതി നൽകിയ തീയതി എ�ിവ ഒ�് 
സഹിതം ഈ �ി�ിൽ േരഖെപടു�ണം.  

● ഈ േരഖ ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���്.  
20.ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ  
    ഭുവൻ ആ�ിേ�ഷൻ ഉപേയാഗി�് �പവൃ�ി �ല�ള�െട അ�ാംശം, േരഖാംശം 
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി��� േഫാേ�ാ േകാ�ികൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം. 

● ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ േകാ�ി സൂ�ി�ി�ി�.  
21.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�്  േകാ�ി  
    �പവൃ�ികൾ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിെയ�ിൽ  
വിലയിരു�ൽ ഭാഗം േകാ�ി എടു�ു സൂ�ി�ണം.  
22.ൈസ�് ഡയറി  
    പ�തിയുെട സുതാര�ത, െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ,സാമൂഹ� പ�ാളി�ം, 
പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്, െതാഴിലിട�ളിെല അപകടം സംബ�ി� വിവര�ൾ, 
വിജിലൻസ്  ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് , സ�ർശക കുറി�് എ�ിവ 
േരഖെ�ടു�ുവാനും െതാഴിലിട�ളിെല അടി�ാന സൗകര��ൾ, സി�ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്  എ�ിവ �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ഉറ��വരു�ു�ുെ��ും 
ൈസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെപടു�ണം.  

●     പ�തിയുെട സുതാര�ത, െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ,സാമൂഹ� 
പ�ാളി�ം, പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്, െതാഴിലിട�ളിെല അപകടം സംബ�ി� 
വിവര�ൾ, വിജിലൻസ്  ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് , സ�ർശക 
കുറി�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.  

 



ഫീൽഡ്തല പരിേശാധന സംബ�ി�്  
 

�പവൃ�ിയുെട 
േപര്  

എ�ിേമ�് 
�പകാരമു� 
അളവ്, തുക  

എം.ബു�്  
�പകാരമു� 
അളവ്, തുക  

ഫീൽഡ് 
പരിേശാധന 
അളവ്  

റിമാർക്സ്  

ക��ുളം 
മീ�ാൽ 
നീർ�ട�ി
ൽ ഉൾെ�ടു� 
ഗുണേഭാ�ാ
�ള�െട 
ഭൂമിയിൽ മ�് 
ജല 
സംര�ണം  
(Wc/297819) 

1. കൃഷി�് 
നിലെമാരു�
ൽ  
14119.0000sqm 
@  8.83sqm = 
124670.77 
2.പണിയായുധ 
വാടക -2300 
3.സി�ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷ
ൻ േബാർഡ്  
-3000 
4.അവിദഗ്ധ 
െതാഴിൽ 
ദിന�ൾ 
460.04 
 

.നിലെമാരു�
ൽ  
1.6030.00m2 @ 
53244.90 
2.2592.00m2 @ 
22887.36 
3.895.00m2 @ 
7902.85 
4.3427.00m2 @ 
10372.25 
5.1174.66m2 @ 
30261.26 
  
     Total 
124667.77 

1.നിലെമാരു
�ൽ  
14, 118.66m2 = 
124667.00 
2. സി�ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷ
ൻ േബാർഡ്  
കാണാൻ 
സാധി�ി�.  

*പ�തി 
�പേദശം 
െനൽകൃഷി 
െചയ്തി���്.  

ഒ�ാം 
വാർഡിൽ മ�് 
ജല 
സംര�ണം 
ഭാഗം 2 
Wc /335536 

1.എർ�് 
വർ�്   
46458 sqm @ 
8.83 - 410224 
2.ബ�്  
594.5640 @ 
130.08 - 77340 
3.പണിയായുധ 
വാടക - 8995 
4.സി�ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷ
ൻ േബാർഡ്   - 
3000 
5.അവിദഗ്ധ 
െതാഴിൽ 
ദിന�ൾ - 
1799 

നിലെമാരു�
ൽ  
2760.00m2 
5832.00m2 
4939.00m2 
6400.00m2 
6912.00m2 
6320.00m2 
6196.00m2 
7047.00m2 
2.മ�് 
കിള�ിടൽ  
23.296m3 
27.20m3 
33.60m3 
128.256m3 
93.504m3 
104.448m3 
77.44m3 
75.20m3 

നിലെമാരു�
ൽ - 46, 
406.00m2 
2.മ�് 
കിള�ിടൽ - 
562.944m3 
3.സി�ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷ
ൻ േബാർഡ്  
ഉ�്.  

*പ�തി 
�പേദശ�് 
െമഷീൻ 
ഉപേയാഗി�് 
െകായ്�ു 
നട�ു�ു�ാ
യിരു�ു.  

 



പ�തിയുെട െപാതുവിലയിരു�ലുകൾ  
 
*പ�ായ�്  ഉേദ�ാഗ�ർ സമയബ�ിതമായി ഉ�രവാദിത�ൾ  
 നിറേവ�ിയി���്  
 
*ഓഡി�് െചയ്ത �പവർ�ികൾ മ�് -ജല സംര�ണ�ിനു ഗുണകരമായ രീതിയിൽ 
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയതായി ക�ു.  
 
*പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് കൃത�മായി നട�ു�ു�്.  
 
*മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം നിർേ�ശി� േരഖകൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���്. 
 
* മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡ് അവരുെട ൈകകളിൽ സൂ�ി�ി���്.  
 
*െതാഴിലുറ�് പ�തിഓഫീസിൽ സൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകള�ം കൃത�മായി 
സൂ�ി�ു�ു�്.  
 
*വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ിയിെല അംഗ�ൾ ഇടെപടലുകൾ 
നട�ു�ു�്.  
 
*ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ുേ�ാൾ തി�തി േരഖെ�ടു�ു�ി�. 
 
*െചയ്ത �പവർ�ിയുെട കൃത�മായ വിവര�ൾ എം  ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ു�ി�. 
 
* �പവർ�ിയുെട ഒ�ാം ഭാഗ�ിെ� സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്  
�ാപി�തായി ക�ി�. 
 
* െതാഴിലാളികൾ േരഖാമൂലം െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�ി�. 
 
* �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ സൂ�ിേ�� വർ�് അേലാേകഷൻ േഫാം, ജിേയാ ടാഗ് 
േഫാേ�ാ എ�ിവ ലഭ�മായി�. 
 
 
 



നിർേ�ശ�ൾ  
 
*െതാഴിലുറ�് നിയമം അംഗീകരി�ും വിധം �ഗാമസഭ അംഗീകരി�� ആ�ൻ �ാനിൽ 
ഉൾെ�ടു�ിയ �പവർ�ികൾ മാ�തം നട�ിലാ�ുക  
 
*മുൻഗണന മാനദ�ം പാലി��  മാ�തം �പവർ�ികൾ അനുവദി�ുക.  
 
*െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവർ�ി 
ആരംഭി�ു�തിന് മു�് പ�തി വിവര�ൾ അട�ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിൽ ഉ� 
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്  �പവർ�ി �ല�് �ാപിേ��താണ്.  
 
*മസ് �ർേറാളിൽ �പസ്തുത �പവർ�ിയുെട  അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു� എം ബു�്  
ന�ർ േരഖെ�ടുേ��താണ്.  
 
*എം ബു�ിൽ ഓേരാ �പവർ�ിയും െചയ്ത �ലവും അളവുകള�ം 
േരഖെ�ടുേ��താണ്.      െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ  
 
*െതാഴിലിട�ളിൽ സമയ  കൃത�ത പാലി�ുക  
 
*െ�പാജക്�്  മീ�ിംഗ്, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ 
എ�ിവയിൽ പെ�ടു�ുക  
 
*ഏ�ി�ു� േജാലികൾ കൃത�തേയാെട പൂർ�ീകരി�ുക.  
 
*ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ുേ�ാൾ നിർബ�മായും തീയതി േരഖെ�ടു�ുക.  
 
*ദിവസവും െതാഴിൽ ആരംഭി�ു�തിന് മു�ും പണി പൂർ�ിയാ�ിയ േശഷവും  
മാ�ർേറാള�കളിൽ  ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ുക തുട�ിയവ 
 



തീരുമാന�ൾ  
 

● ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ുേ�ാൾ തീയതി ഉൾെ�ടു�ും.  
● െ�പാജക്�്  മീ�ിംഗ്, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ എ�ിവയിൽ എ�ാവരും പെ�ടു�ും.  
● �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മു�് �പാേദശിക ഭാഷയിലു� സി�ിസൺ 

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്  �ാപി�ും.  
● മ�ർ േറാളിൽ എം ബു�്  ന�ർ ഉൾെ�ടു�ും.  
● മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഇ�ാെത േരഖെ�ടു�ാൻ �ശമി�ും.  
● െതാഴിലാളികൾ അവരുെട വാർഡീൽ േജാലി കെ��ാൻ �ശമി�ും.  
● ൈകയുറ, കാലുറ എ�ിവ ലഭി�ാൻ െതാഴിലാളികൾ ഒ�ി�� ഒരു അേപ� 

ത�ാൽ നടപടി എടു�ും.  
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