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02/03/2020 

ക(�ൂണി*ിഹാൾപാ�ിനിേശരി 

       ത#ാറാ4ിയത് 

േസാഷ�ൽ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  െസാൈസ�ി േകരളം

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 

ത#ാറാ4ിയത് , 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  ടീം , 

േ&ാ' ് 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്  നിയമം – 

െസാൈസ�ി േകരളം. 
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ആമുഖം 

2005സ+,ംബർ 5ന് നിലവിൽ  വ0 േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 
അടി2ാനമാ'ിയാണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 
പ4തി ഭാരത6ിെല �ഗാമീണ േമഖലയിൽ  നട�ിലാ'ി വരു0ത്.�ഗാമീണ 
േമഘലയിെല കുടുംബ9ൾ'് 100 ദിവസം അവിദഗ്4 കായിക െതാഴിൽ  
ഉറ�ു നൽകുകയും, അതിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ0മനം, ദാരി�ദ� 
ലഘൂകരണം, �ഗാമീണ അടി2ാന െസൗകര� വികസനം, പരി2ിതി 
സംരAണം, സ്�തീ ശാBീകരണം എ0ിവ ലക് ഷ�ം െവ'ു0ു. 

        െതാഴിലുറ�്  പ4തി �പകാരം നട�ിലാ'ു0 മുഴുവന ് �പവൃ6ികളും  6 
മാസ കാലയളവിനുFിൽ  നിർബ�മായും േസാഷ�ൽ  ഓഡി*്  അഥവാ 
സാമൂഹ� പരിേശാധന നട6ണെമ0് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 
നിയമ6ിെല 17(2)-വകു�ിൽ  നിNOർഷി'ു0ു. പ4തി നട6ി�ിൽ  
സുതാര�തയും സാമൂഹ� ഉ6രവാദി6വും ഉറ�ുവരു6ി പ4തി  
െമPെ�Q രീതിയിൽ  നട�ിലാ'ുകയാണ് ലക് ഷ�ം. നട�ിലാ'ിയ ഓേരാ 
�പവൃ6ികളും,പ4തി നിർവഹണവും,െതാഴിലാളികൾ'് ലഭിേ'R 
അവകാശ9ളും സാമൂഹ� പSാളി6േ6ാെട വിലയിരു6ുകയും 
ഇതിനെ്റ അടി2ാന6ിൽ   േസാഷ�ല ് ഓഡി�്  റിേ�ാർQ് തUാറാ'ുകയും 
െചUു0ു, തുടർ0് �പേത�ക �ഗാമസഭ   വിളിPു േചർ6 ്  ഓഡി�്    റിേ�ാർQ ്
അവതരി�ി'ുകയുംറിേ�ാർQിേWല ് ചർPെചX,ു പ4തി െമPെ�ടു6ു 
0തിന് ആവശ�മായ തുടർനടപടികള ് നിർേZശി'ുകയും നട�ിലാ'ു 
കയും െചേURതുR്. 

വാർഡിെല2019-20 സാ\6ീക വർഷ6ിെല ഏ�പില ്  മുതല ് സ+,ംബർ   
വെരയുF കാലയളവിൽ  നട�ിലാ'ിയ  �പവൃ6ികളും പ4തി 
നിർവഹണവുമായി ബ�െ�Q ഇടെപടലുകളുമാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിനു 
വിേധയമാ'ിയിQു Fത്. ഇതിനെ്റ ഭാഗമായി പ^ായ6് ഓഫീസിൽ  
നി0ും �പവൃ6ി ഫയലുകളുെട പരിേശാധന, രജി`ർ  പരിേശാധന, 
വാർഡിെല വിവിധ 2ല9ളിലായി നട�ി ലാ'ിയ �പവൃ6ി 2ല9ള ് 
സaർശിP് വിലയിരു6ൽ ,പ4തി ഗുണേഭാBാ'ൾ , വാർഡിെല വിവിധ 
േമഖലയിൽ  �പവർ6ി'ു0വര ് െതാഴിലുറ�്  െതാഴിലാളികള ് എ0ിവരു 
മായുF അഭിമുഖം  എ0ിവയുെട അടി2ാന6ിലാണ് േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  
കരട്   റിേ�ാർQ് തUാറാ'ിയിQുFത്. 

വാർഡിനെ്റ വികസന6ിനും, സമൂഹ6ിനും പരി2ിതി'ും 
ഗുണകരമായ രീതിയിലും പ4തിയുെട  നbവശ9ൾ  
നിലനിർ6ിെ'ാRും േപാരാXcകള ് പരിഹരിPുെകാRും മഹാ�ാഗാ�ി 
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ4തി െമPെ�Q രീതിയിൽ  
നട�ിലാ'ു0തിന ് ഈ റിേ�ാർQ ് സഹായകമാവെQ എ0് �പത�ാശിPു 
െകാR് �ഗാമസഭയുെട ചർPയ്'ും അംഗീകാര6ിനുമായി സമർ�ി'ു0ു. 
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�ഗാമ പ ായ!് 

അടി&ാന വിവര@ൾ  

ജിb  :കfൂർ       

േ&ാ'് :കfൂർ     

വാർഡുകള്   :20   

വിg,ൃ തി  : 14.89ച.കി.മീ. 

െതാഴിലുറ�് അടി&ാന വിവര@ൾ  2019-20 

  പ^ായ6് 
പാ�ിനിേശരി 

വാർഡ്  14 

ആെക െതാഴിൽ  കാർഡുകള്  2167 133 
ആെക െതാഴിലാളികൾ   953 161 
SC െതാഴിൽ  കാർഡുകള്  378 12 
SC െതാഴിലാളികള്  -381 12 
ST െതാഴിൽ  കാർഡുകള്  - - 
ST െതാഴിലാളികൾ  - - 
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ഓഡി*്  െചDE  �പവൃ!ികൾ . 

1. വർ4്  േകാഡ് : FP/349666 
േപര്: െവIെ40്ഒഴിവാ4ുKതിനുIജലനിർഘമന�പവൃ!ികൾ 

വിലയിരു6ൽ  ഘടക9ള്   2ിതി   വിശദീകരണം  
�ഗാമസഭ അംഗീകാരം  ഉN് �ഗാമസഭഅംഗീകാരംലഭിOി

0ുN് 
ഭരണാനുമതി  ഉN് ഭരണാനുമതിെസക�ൂർനി

KുംലഭിOേകാ�ിആയിരു
Kു 

സാേSതികാനുമതി  ഉN് സാേPതികഅനുമതിേഫാറ
!ിൽകൺവീനർെചയർമാ
ൻഎKിവരുെടഒ�ുംസീലും
ഉNായിരുKുെവPിലുംേഡ
*്ഉNായിരുKി7 

3 ഘQ9ളിെല േഫാേQാ  ഉN് മൂK്ഘ0@ളിലായിഎടു!
േഫാേ0ാഉNായിരുKുനു 

ആAൻ  mാനില്  ഉൾെ�Q  
�പവൃ6ി   

അെത ആVൻWാൻേകാ�ിഉNാ
യിരുKു 

എgnിെമ�്  �പകാരമുF 
�പവൃ6ി  

അെത എXിേമ*്�പകാരമുI�പവർ
!ിയാണ്നടKത് 

വ�Bിഗത 
ഗുണേഭാBാ'ൾ  
േജാലിയിൽ  ഏർെ�ടല്   

ബാധകമ7 ബാധകമ7 

സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  
േബാർഡ്   

ഇ7 ഇ7 

കരാറുകാരന്െറ സാ0ിധ�ം  ഇ7 ഇ7 
യ�p9ളുെട ഉപേയാഗം  ഇ7 ഇ7 
�പവൃ6ി പൂർ6ീകരണ 
സാA�പ�തം 

ഉN് ബ�െ�0അധികാരികളുെട
ഒ�ുംസീലുംഉNായിരുെK
PിലുംതീയതിഉNായിരുKി
7.�പവർ!ിആരംഭിOതീയ
തിയുംഅവസാനിOതീയതി
യുംേരഖെ�ടു!ിയിരുKു 

�പവൃ6ിയുെട നിലവിെല 
2ിതി  

കാണാൻസാ
ധിOില് 

�പേദശ!്�പളയംബാധിOതി
നാൽമാലിന�@ൾഅടി\ു
കൂടിയതയികNു 

�പവൃ6ിയുെട േനQ9ൾ    

േതാട]ൃ!ി
ഹീനമായസാ
ഹചര�!ിൽ
കNു 
 

മഴ4ാല@ളിൽെവIംസു
ഖമമായിേപാകുവാനുIഉ
Iസാഹചര�ംസൃ^ിOു 

േതാട]ൃ!ിയാ4ുKു 

വയലിൽെവIംകയറിയത്
ഒഴിവായി 

പരിസര@ളിെലകിണറുക
ളിൽെചളിെവIംകയറുK
ത്ഒഴിവായി. 

ഗുണനിലവാരം   ഇേ�ാഴെ!സാഹചര�!ി
ൽമാലിന�@ൾഅടി\ുകൂ
ടിയതായുംകാ_ി̀ടിOനിലയി
ലാണ്കാണുKത് 
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എം.ബു'ിൽ  
േരഖെ�ടു6ിയ അളവുകൾ    

◌ാെടrQിെതളി
'ല്- 2010.00m2 

മf്നീ'ംെച
Uൽ-

519.75m3സി�ിസ
ണ് 
ഇന്ഫര്േമഷന് 
േബാര്ഡ്-0 

 

കാെടrQിെതളി'ല്- 2010.00m2 

മf്നീ'ംെചUൽ-

519.75m3സി�ിസണ് 
ഇന്ഫര്േമഷന് േബാര്ഡ്-0 

 

സാമൂഹ� പരിേശാധന 
�പകാരം അളവുകൾ   

 

 

എംബു4്�പ
കാരംഅളവു
കൾകൃത�മാ
യിരുKു 

 

 

 

 

എംബു4്�പകാരംഅളവുക
ൾകൃത�മായിരുKു 

�പവർ!ി ഫയലില്   ഉNായിരിേ4N  േരഖകള്   സംബ�ിO് . 

കവർ  േപജ് ഉR് എഎംസി�പകാരമുFഉFത് 

ആണ് 

െച'് ലി`് ഉR് ആണ് 

ആAൻ  mാന്  േകാ�ി ഉR് ആണ് 
എ`ിേമ�് േകാ�ി ഉR് ആണ് 

സംേയാജിത പ4തി 
വിവര9ൾ  

അb ആണ് 

െതാഴിൽ  അേപAകള്  ഉR് ആണ് 
വർ'്  അേലാേ'ഷന്  

േരഖ 
ഉR് ആണ് 

മ`ർ  േറാള്  ഉR് ആണ് 
െമ�ിരിയൽ  വാ9ല്  

തീരുമാനം േകാ�ി 
ബാധകമ

b 
അb 

േവജ്  ലി`് ഉR് ആണ് 
ഫR് �ടാന്സർ  ഓർഡര്  

േകാ�ി(FTO) 
ഉR് ആണ് 

െമ�ിരിയൽബിൽ ,വൗPർ  ബാധകമ
b 

ഇb 

പാQ'രാർ ,രസീതുകൾ  ബാധകമ
b 

ഇb 

മ`ർ  േറാള്  മൂെമന്റ് 
uിപ് 

ഉR് ആണ് 

ജിേയാ ടാvn് േഫാേQാ ഉR് ആണ് 
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  

റിേ�ാർQ്  
ഉR് ആണ് 

ൈസ�് ഡയറി ഉR് ആണ് 
പ4തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്  ഉR് ആണ് 

 

മXർ  േറാള്  
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അവിദഗ്4 മ`ർ  േറാള്  

മ`ർ  
േറാൾ  
ന\ർ  

െതാ
ഴി
ൽ  
ദി
നം 

േവതനം
(വാടക 
ഉൾ�െട
) 

�പവൃ
6ി 
ആരംഭി
P 
തീUതി 

�പവൃ6ി 
അവസാ
നിP 
തീUതി 

സീൽ ,ഒ�്  തിരു6
ലുകൾ  
തിരു6
ലുകൾ  

േ&ാ'്  പ^ായ
6്  

82 60 16500 1/4/2019 7/4/2019 ഉN് ഉN് ഇ7 
122 89 24475 8/4/2019 14/4/2019 ഉN് ഉN് ഇ7 
198 104 28600 24/4/2019 30/4/2019 ഉN് ഉN് ഇ7 
234 44 12100 1/05/2019 07/05/2019 ഉN് ഉN് ഇ7 
        
        
ആെക 297 81475      

 

 

�പവൃ!ി &ല!് ലഭ�മാേ4N േരഖകൾ   

േരഖകൾ  �പവൃ6ി തുട9ു0തിനു മു\് 
കിQാറുേRാ? 

മ`ർ  േറാള്   ഉR് 
ജനകീയ എ`ിേമ�്   ഇb 
ൈസ�് ഡയറി ഉR് 
 

പ ായ!ിൽ  സൂVിേ4N രജിXറുകള്  

പരിേശാധിO തീ#തി : 
 രജി`ർ  േപര് പരിേശാധ

നയ്'് 
ലഭ�ത 

കാലാനുസൃതമായ വിവര9ളുെട 
2ിതി. 

1 െതാഴിൽ  കാർഡ്  രജി`ര്  ഉR് കൃത�സമയേ�6ഖെ�ടു6ു0ു 
2 �ഗാമസഭ രജി`ർ  ഉR് കൃത�സമയേ�6ഖെ�ടു6ു0ു 

3 െതാഴിൽ  അേപAാ രജി`ര്   ഉR് കൃത�സമയേ�6ഖെ�ടു6ു0ു 
4 �പവൃ6ി രജി`ര്  ഉR് കൃത�സമയേ�6ഖെ�ടു6ു0ു 
5 പരാതി രജി`ര്  ഉR് കൃത�സമയേ�6ഖെ�ടു6ു0ു 
6 പരാതി രജി`ര്  ഉR് കൃത�സമയേ�6ഖെ�ടു6ു0ു 
7 െമ�ീരിയൽ  രജി`ർ  

 
ഉR് കൃത�സമയേ�6ഖെ�ടു6ു0ു 

 

അവകാശാധി^ിതനിരീVണ@ൾ  

വാർഡിെല െതാഴിലാളികള്  ഗുണേഭാBാ'ള്  എ0ിവരുമായി നട6ിയ �ഗൂ�്  
ചർP വ�Bിഗത അഭി�പായ േശഖരണം എ0ിവയിലൂെടയാണ്  അവകാശ9ളുെട 
ലഭ�ത സംബ�ിP വിലയിരുതലുകൾ  നട6ിയത്. 

അവകാശ9ൾ  ലഭ�ത വിലയിരു6ൽ   
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(വിശദമായി എഴുതണംഎbാ 
േകാള9ളും ഫിൽ  െചUണം) 

അേപAിP്  15 ദിവസ6ിനകം സൗജന�മായി 
െതാഴിൽ  കാർഡ്  ലഭി'ല്  

ഉR് അേപAിP് 15 

ദിവസ6ിനകംെതാഴിൽകാർ{
ഭി'ാറുR്എ0്െതാഴിലാളികൾ

പറയു0ു 
അേപAിP്  15 ദിവസ6ിനകം െതാഴില്  

ലഭി'ൽ / െതാഴിലിbാXc േവതനം 
ഉR് അേപAിP്പതിന^്ദിവസ6ി

നുFിൽെതാഴിൽലഭി'ാറുR്.

അതുെകാRുതെ0െതാഴിലിbാXc
േവദന6ിനുേവRിഅേപAി
േ'Rവ0ിQിb. 

െവFംനിൽ'ു0�പേദശമായതി
നാൽആറുമാസ'ാലംപണിനട
6ാനുFസാഹചര�ംഇb. 

അതുെകാRുതെ0കുറP്ആളുക
ൾ'്അ 100 

പണിപൂർ6ീകരി'ാൻകഴി}ി
b 

സർ'ാര്  �പഖ�ാപിPിQുF മിനിമം കൂലി 
ലഭി'ൽ  

ഉR് കൂലിലഭി'ാറുR് 

15 ദിവസ6ിനകം കൂലി ലഭി'ൽ / 
ൈവകി'ു0 ദിവസ9ൾ'് പിഴ  

ഇb ഇb 

�പവൃ6ികൾ  കെR6ുവാനുF അവകാശം ഉR്  
�പവർ6ികെR6ാനായിപ^ാ
യ6്അധികൃതരുംസഹായി'ു

0ുR് 
5 കിേലാമീ�ർ  ഉFില്  േജാലി/യാ�താകൂലി ഇb ഇb 

�പവൃ6ി 2ലെ6 ആവശ�മായ  
അടി2ാന സൗകര�9ൾ -ഫ`് 

എXn,്തണൽ ,കുടിെവFം 

ഉR് പ^ായ6്അധികൃതരുെടഭാഗ
6ുനി0ുംഎbാവിധസഹകരണ
വുംഉR് . 

െതാഴിലാളികൾ~�ിലവഴി'ു0
ൈപസപ^ായ6്കാർനൽകു0ു 

സമയ ബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാരം ഉR് ഇതുവെരപരാതിരജി`റിൽപരാ
തികൾഒ0ുംേരഖെ�ടു6ിയിQി

bഇb 
ചികിൽസാ സഹായം ഇb വലിയഅപകട9ൾഒ0ുംതെ0

െതാഴിലിട9ളിൽഉRായിQിb 

.െചറിയരീതിയിലുFമുറിവുകൾ
ഫ`്എX�ഉ്പേയാഗിP്പരിഹരിPി
QുR് . 

 

േറാg�ാർ  ദിവസ്  ഉR് എbാമാസവുംേറാg�ാർദിവസംഇ
രുപതാംതീയതിആചരി'ു0ു 

പ4തി അനുബ� ചുവർ  രചനകള്     
 

 

 



8 

 

സാമൂഹ� പരിേശാധനയുെട ഭാഗമായി വിവര േശഖരണം നട!ുKതില്  
പPാളികളായ  െതാഴിലാളികള്  :  

 േപര് െതാഴിൽ  കാർഡ്  
ന\ർ  

1 ജാനകി Kl/02005/004/014/118 

2 ശ�ാമളപി Kl/02005/004/014/70 
3 സുധെക Kl/02005/004/014/71 

4 രഞ്ജിനിെകപി Kl/02005/004/014/24 

5 യേശാദാെക Kl/02005/004/014/9 
6 ബിaുപി Kl/02005/004/014/14 
7 രമെക Kl/02005/004/014/5 
8 ദീപപിവി Kl/02005/004/014/84 

9 ൈഷലജടി Kl/02005/004/014/22 
10 ഗൗരി Kl/02005/004/014/21 
11 ശാരദ Kl/02005/004/014/105 
12 വലിപി Kl/02005/004/014/8 
13 രജനീജീവി Kl/02005/004/014/7 
 

കെN!ലുകൾകൾ 

*ഫയലിൽസൂVിേ4Nേരഖകൾഎ7ാംഎ7ാംപരിേശാധനസമയ
!്കാണുവാൻസാധിOു 

*എ7ാേരഖകളിലുംഅധികാരികളുെടഒ�ുംസീലുംഉNായിരുKുെവ
Pിലുംതീയതിേരഖെ�ടു!ിയതായികNി7. 

*3േXജ്േഫാേ0ാകളുംജിേയാടാഗ്െചDE േഫാേ0ായുംഫയലിൽഉNായി
രുKു. 

*എXിേമ*ിൽcibഉൾെ�0ിരുKുഎPിലും�പവർ!ിനടK&ല!ും
എംബു4ിലുംകാണുവാൻസാധിOി7 

*നിലവിൽേതാ_aാടുമൂടിയനിലയിലുംമാലിന�ംനിറ\തുംആയാ
ണ്കാണുKത് 

*വീടുകളിെലമലിനജലംേതാ_aളിേല4്ഒഴു4ിവിടുKത്ആയികNു 

*സമീപവാസികൾഓട്അേന]ഷിOേ�ാൾെതാഴിലാളികൾന7രീതി
യിൽെതാഴിൽെചDE തായിആയിഅറിയാൻസാധിOു. 
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അനുബ�ം:- 

1. െതാഴിൽ  കാർഡുമായി ബ�െ�Qവ; 

െതാഴിൽ  കാർഡ്  ഒരു ആധികാരിക േരഖയാണ്. മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ�് നിയമ6ിെല െഷഡ�ൂൾ  2 �പകാരം െതാഴിൽ  കാർഡിന് അേപA 
നൽകു0 കുടുംബ9ൾ'് 15 ദിവസ6ിനകം തികPും െസൗജന�മായി െതാഴില്  
കാർഡ്  ലഭ�മാ'ണെമ0് അനുശാസി'ു0ു. കൂടാെത കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ  
കാർഡ്  െസൗജന�മായി പുതു'ി നൽേകRതുമാണ്. െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം 
െതാഴിൽ  കാർഡ്  ൈകവശം െവ'ാനുF അധികാരം ഉടമകൾ'് മാ�തമാണ്, 
നിർവഹണ ഏജൻസിേയാ േമ�ുമാേരാ മ�ുFവേരാ ൈകവശം െവ'ുവാന്  
പാടുFതb. 

2. െതാഴിൽ  അേപV സംബ�ിO്; 
െതാഴിൽ  കാർഡുF അവിദഗ്4 കായിക െതാഴില്  െചUാന്  തUാറുF  ഏെതാരു 
കുടുംബ6ിനും  ഓേരാ സാ\6ിക വർഷവും 100 ദിവസെ6 അവിദv� കായിക 
െതാഴിലിന് അവകാശമുR്, െതാഴിൽ  ആവശ�െ�Q്  അേപA നൽകിയാല്  
ൈക��ു രശീത് നൽകുകയും 15 ദിവസ6ിനകം െതാഴിൽ   ലഭ�മാ'ണെമ0ും 
നിയമ6ില്  �പതിപാദി'ു0ു. 

3. െതാഴിൽ  അനുവദിOത് സംബ�ിO്; 

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽ  ആവശ�െ�Qു കഴി}ാല്  15 ദിവസ6ിനകം 
െതാഴിൽ  ലഭ�മാ'നെമ0ുR്. വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ'് െതാഴില്  
ആവശ�മുF സമയ9ളിൽ   അേപA സമർ�ി'ു0 മുറയ്'് 15 ദിവസ6ിനകം 
െതാഴിൽ  അനുവദിെ'RതുR്.  

4. െതാഴിലി7ാDe  േവതനം; 

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�Qു കഴി}ാല്  15 ദിവസ6ിനകം െതാഴിൽ  
ലഭ�മാ'ാ6പAം െതാഴിലിbാXc േവതനം ലഭി'ാൻ  അവകാശമുR്.   െതാഴില്  
ആവശ�െ�Q തീUതി മുതൽ  ആദ�െ6 30 ദിവസം കൂലിയുെട 25% ( 271 
കൂലി�പകാരം 67 രൂപ 75 ൈപസ) തുകയും തുടർ0് 100 ദിവസ െതാഴിൽ   
പൂർ6ിയാകു0ത് വെരയുF ദിവസ9ളില്  കൂലിയുെട 50%( 271കൂലി�പകാരം 135 
രൂപ 5 ൈപസ) തുകയും െതാഴിലാളികൾ'് ലഭി'ണം. 

5. െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്*്   സംബ�ിO്; 
വാർഡില്  ആവശ�മായ വികസന �പവൃ6ികള്  കെR6ു0തിന് 
െതാഴിലാളികൾ'് അവകാശം ഉR്. അയൽ'ൂQതല ചർPയിലൂെട കെR6ു0 
�പവൃ6ികൾ  �ഗാമസഭയില്  അംഗീകാരം േനടുകയും െതാഴിലുറ�ില്  
അനുവദനീയമായ �പവൃ6ിയാെനന്കിൽ  നിർവഹണ ഏജൻസി �പg,ു ത 
�പവൃ6ികൾ  മുൻഗണനാ �കമ6ില്  െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്�ില്  
ഉൾെ�ടുേ6Rതാണ്.  

6. യാ�താ െചലവ് സംബ�ിO്; 
െതാഴിലാളികൾ'് താമസ 2ല6ുനി0ും 5 കിേലാമീ�ർ  ചു�ളവില്  െതാഴില്  
ലഭി'ുവാനുF അവകാശമുR്, �പg,ു ത പരിധി'ു പുറ6ു  െതാഴിൽ  െചേUR 
സാഹചര�ം ഉRാവുകയാെണSിൽ  യാതാ ബ6യായി കൂലിയുെട 10% തുക 
നിലവിെല കൂലി �പകാരം  27 രൂപ 10 ൈപസ �പവൃ6ി ദിവസ9ളില്  ലഭ�മാ'ണം. 
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ഓേരാ വാർഡിലും കെR6ിയിQുF �പവൃ6ികള്  പൂർ6ീകരിP േശഷം മാ�തേമ 
വാർഡിന് പുറ6ു െതാഴിലാളികൾ'് �പവൃ6ി അനുവദി'ാന്  പാടുFൂ. 

7. �പവൃ!ി &ലെ! െസൗകര�@ള്  സംബ�ിO്; 
െതാഴിലിട9ളിൽ  ലഭിേ'R അടി2ാന െസൗകര�9ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷാ 
സംവിധാന9ൾ , വി�ശമ സമയെ6 തണൽ  സൗകര�ം,കുടിെവFം, അപകട 
സാധ�തയുF �പവൃ6ികളിൽ  ഏർെ�ടുേ\ാള്  സുരAാ സാമ�ഗികള്     എ0ിവ 
േതാഴിലുറ�  ു നിയമ�പകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി െതാഴിലാളികൾ'് 
സൗജന�മായി ലഭ�മാേ'RതുR്. 

8. േവതനം ലഭ�മാ4ുKത് സംബ�ിO്; 
െതാഴിലുറ�് നിയമ6ിൽ  െസVൻ  3(2)�പകാരം മ`ർ  േറാള് കാലാവധി കഴി}ു 
15 ദിവസ6ിനകം െതാഴിലാളികളുെട എെ'ൗRിൽ  കൂലി ലഭി'ുവാന്  
അവകാശമുR്. 

 
9.  പരാതി പരിഹാരം സംബ�ിO്; 

െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ�Q ഏെതSിലും കാര�6ിൽ  പരാതിയുRാകു0 പAം 
ആയത് േരഖാമൂലം പ^ായ6ിൽ  പരാതിെ�ടാവു0താണ്, �പg,ു ത പരാതികൾ  
സrീകരിPു  പരാതി'ാരന് ൈക��ു രസീ�്  നൽകുകയും പരമാവധി 7 ദിവസ 
പരിധി'ുFിൽ  അേനrഷിPു പരാതി'ാരന് മറുപടി നൽേകRതാണ്. പരാതികൾ  
അറിയി'ു0തിനുF േടാൾ  �ഫീ ന\ര്  െപാതുജന9ൾ'് കാണാവു0 രീതിയില്  
പ^ായ6് ഓഫീസിൽ  �പദർശി�ിെ'RതുR് . 

10. േസാഷ�ൽ  ഓഡി*്  നട!ുKത് സംബ�ിO്; 
േതാെതാഴിലുറ�് നിയമ6ിെല െസAന്  17(2) �പകാരം  െതാഴിലുറ�ിൽ  ഏെ�ടു6 
�പവൃ6ികൾ  ഓേരാ 6 മാസ കാലയളവിലും േസാഷ�ല്  ഓഡി�്  
നടേ6RതുR്.ഏെ�ടു6ു െചX, �പവൃ6ികളുെട സ\6ീകവും, 
ഗുണനിലവാര9ൾ  സംബ�ിPതുമായ വിവര9ളും പ4തി നിർവഹണവുമായി 
ബ�െ�Q  കാര�9ളും  േസാഷ�ല്  ഓഡി�്  നട6ു0തില്  പSാളികളാവു0തിനു 
െതാഴിലാളികൾ'ും ഓേരാ പൗരനും അവകാശമുR്. 

11. ചികിൽസാ സഹായം സംബ�ിO്; 
െതാഴിലുറ�് േജാലി'ിെട െതാഴിലാളികൾ'് ഏെതSിലും തര6ിലുF അപകടം 
സംഭവിPു േപാവുകയാെണSിൽ  െതാഴിലുറ�് നിയമ6ിെല െഷഡ�ൂള്  
2(5)�പകാരവും അ4�ായം 9 െല പരാമർശ9ളുെട അടി2ാന6ിലും ചികിൽസാ 
െചലവുകളുെട േരഖകൾ  സമർ�ി'ു0 മുറയ്'്  �പg,ു ത തുക മുഴുവനും 
നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി െതാഴിലാളികൾ'്  അനുവദിPു െകാടുേ'Rതാണ്. 

12.പ.തി ആരംഭ മീ*ിംഗ്; 

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ�ൂൾ  22 �പകാരം ഒ രു പ4തി ആരംഭി'ു0തിനു മു\് 
പ4തിെയ കുറിPുF മുഴുവൻ  കാര�9ളും അതായത്  അനുവദിP �പവൃ6ി 
ദിന9ള് , ഓേരാ െതാഴിലാളിയും െചേUR അളവുകൾ , ഗുണനിലവാരം ഉറ�ു 
വരു6ു0തിനുF സാേSതിക അറിവുകൾ  എ0ിവ   കൃത�മായി 
െതാഴിലാളികെളയും ഗുനേഭാBാ'െളയും  േബാധ�െ�ടുെ6RതുR്. 
അതിനായി ബ�െ�Q നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ2െ�യും വാർഡ്   െമ\ർ ,സാേSതിക 
വിദv�ര്  എ0ിവരുെട സാ0ിധ�6ില്  ഏെതന്കിലും െപാതു 
ഇട9ളിേലാ,െതാഴിലിട6ുവേPാ മീ�ിംഗ് വിളിPു േചർ'ുകയും കാര�9ള്  
വിശദീകരി'ുകയും പെSടു6വരുെട വിവര9ൾ  ൈസ�് ഡയറിയിെല േ�പാജക്�് 
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മീ�ിംഗ് േപജിൽ  േരഖെ�ടു6ുകയും  െചേURതുR്. 
13.വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണി0റിംഗ് ക(*ി 

ഓേരാ വാർഡിെലയും �പവൃ6ികള്  ഗുണകരമായ രീതിയില്  നട'ു0ുെR0ു 
ഉറ�ു വരു6ു0തിനും െമPെ�ടു6ു0തിന് ആവശ�മായ നിർേZശ9ള്  
െതാഴിലാളികൾ'ും നിർവഹണ ഏജൻസി'ും നൽകു0തിനുമായി വാർഡിെല 
െപാതു�പവർ 6കെര ഉൾെ�ടു6ി ഒ രു വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണിQറിംഗ് ക��ി 
ഓേരാ സാ\6ീക വർഷവും ഉRാേ'Rതാണ്. വാർഡില്  പQിക ജാതി പQിക 
വർ� വിഭാഗ6ിെല സ04�പവർ6കര്  ഉെRSില്  നിർബ�മായും �പg,ു ത 
ക��ിയിൽ  അംഗ9ള്  ആേ'Rതാണ്. ഓേരാ �പവൃ6ിയും സaർശിPു  
വിലയിരു6ി ൈസ�്  ഡയറിയിെല വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണിQറിംഗ് ക��ി 
റിേ�ാർQില്  േരഖെ�ടുെതRതാണ്. 
14.സkർശക കുറി�്  

െതാഴിലുറ�് �പവൃ6ി 2ല9ൾ  ഏെതാരാൾ'ും സaര്ശി'ാ വു0തും 
എ`ിേമ�്  ഉൾ�െട പരിേശാധി'വു0തുമാണ്.�പg,ു ത �പവൃ6ിയിേWലുF 
സaർശകരുെട അഭി�പായ9ള്  ൈസ�്  ഡയറിയിെല സaർശക കുറി�ില ് 
േരഖെ�ടു6ാനും അവകാശമുR്. അതുെകാR് തെ0 എbാ �പവൃ6ി 
2ല9ളിലും ൈസ�് ഡയറി നിർബ�മായും സൂAി'ണം. 
15.േറാസ് ഗാർ  ദിവസ് . 

െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ�Q അവകാശ9ൾ  കടമകള്  എ0ിവയില്  
െതാഴിലാളികൾ'് അവേബാധം ഉRാ'ു0തിനും െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ�Q 
�പ��9ൾ  ചർP െചUു0തിനും േവRി വർഷ6ില്   ഒ രുദിവസം നിർവഹണ 
ഏജൻസി െതാഴിലാളികൾ'് �ാസ്  സംഘടി�ിെ'Rതാണ്. 
16.സി*ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  േബാർഡ് . 

െതാഴിലുറ�് പ4തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ുവരു6ു0തിനായി  െതാഴിലുറ�ിൽ  
ഏെ�ടു6ു െചUു0 െപാതു �പവൃ6ികൾ  ആരംഭി'ു0തിനു മു\്  �പാേദശിക 
ഭാഷയിലുF പ4തി വിവര9ക്  അട9ിയ േബാർഡ്  �പവൃ6ി 2ല9ളില്  
െപാതുജന9ൾ'് കാണാ വു0 രീതിയില്  നിർബ�മായും 2ാപി'ണം. 

ഫയൽപരിേശാധനയുമായി ബ�െ�0 വിലയിരു!ലുകള് . 

 െതാഴിലുറ�് പ4തിയില്  ഏെ�ടു'ു0 �പവൃ6ികളുെട ഫയലുകളില്  
ഉRായിരിേ'R �പധാനെ�Q 22 േരഖകെള കുറിP് വാർഷിക മാ`ര്  സർ'ുലറില്  
കൃത�മായ നിർേZശ9ള്  നൽകു0ുR്.  

1.കവർ  േപജ് 

ഒ രു �പവൃ6ിയുെട അടി2ാന വിവര9ൾ  �പവൃ6ി ഫയലിന്െറ കവര്  
േപജിൽ  ഉൾെ'ാFി'0െമ0ും അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും  മാ`ര്  
സർ'ുലറില്  നിർേZശി'ു0ുR്.  

2.െച4് ലിX് 

ഫയലിൽ  ഉൾെ'ാFിPിQുF േരഖകളുെട േപരും േപജ് ന\രും 
േരഖെ�ടു6ിയ െച'്  ലി`് ഫയലില് സൂAിേ'RതുR്, അതിനായി 
�പേത�ക മാതൃകയും  മാ`ർ  സർ'ുലറില്  നിർേZശി'ു0ുR്.   
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3.ആVൻ  Wാന്  േകാ�ി-   

ഏെ�ടു'ു0 �പവൃ6ികള്  ആAന്  mാനില്  ഉൾെ�Qതും െഷൽഫ്  ഓഫ് 
േ�പാജക്�ിൽമുൻഗണനാ �കമ6ില്  ഉFതുമായിരി'ണ െമ0ുR്,�പg,ു ത 
�പവൃ6ി െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്�ില്  ഉൾെ�ടു0  

4.ജനകീയ എസ്റിേമ*്-  

സാധാരണ'ാരായ ഏെതാരാൾ'ും മന�ിലാകു0 രീതിയില്  �പാേദശിക 
ഭാഷയിലുF എgnിെമ�്  ഫയലിലും �പവൃ6ി 2ല6ും ലഭ�മാേ'RതുR്. 

5.സാേPതികാനുമതി-  

ഓേരാ �പവൃ6ി'ും �പേത�കം തUാറാ'ു0 എ`ിേമ�്  സാേSതിക വിദv�ര്  
അട9ു0 ക��ി പരിേശാധിP് അംഗീകാരം ലഭിPാൽ  മാ�തേമ �പവൃ6ി'് 
അനുമതി നൽകാവൂ, ആയതിന്െറ േകാ�ി ഫയലിൽ  സൂAിേ'RതുR്. 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഓേരാ �പവൃ6ി'ും �പേത�കം തUാറാ'ു0 എ`ിേമ�്  പരിേശാധിP് �പg,ു ത 
�പവൃ6ികൾ'് ഭരണസമിതിയുെട അംഗീകാരം ലഭിPാല്  മാ�തേമ 
�പവൃ6ി'് അനുമതി നൽകാവൂ, ആയതിന്െറ േകാ�ി ഫയലിൽ  
സൂAിേ'RതുR്. 

7.കൺവർജൻസ്  വിവര@ള് - 

സർ'ാരിന്െറ ഏെതന്കിലും വകു�ുകളുെട(വനം വകു�്,കൃഷി വകു�്,മൃഗ 
സംരAണ വകു�്  ...) പ4തികൾ  െതാഴിലുറ�് പ4തിേയാെടാ�ം സംേയാജിP് 
നട�ാ'ുകയാെണSിൽ  ആയതിന്െറ േരഖകള്  ഫയലില്  സൂAിേ'RതുR്. 

8.െതാഴിൽ  അേപV-  

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�Qു െകാR്  വ�Bിഗതമാേയാ �ഗൂ�ാേയാ അേപA 
സമർ�ി'ു0തിനു മാ`ര്  സർ'ുലറില്  �പേത�ക മാതൃകയിലുF അേപAാ 
േഫാറം െതാഴിലാളികൾ'് ലഭ�മാ'ാന്  നിർേദശി'ു0ുR്. ഇത് �പകാരം 
കുറ}ത് 14 ദിവസം തുടർPയായി േജാലി െചUു0തിന് അേപA 
നൽേകRതുR്, േജാലി ആവശ�മുF കാലയളവിെല  തീUതികൾ   ഉൾ�െട 
ഇതിൽ   േരഖെ�ടു6ി നൽകുകയാണ് േവRത്   

9.വർ4്  അേലാേ4ഷന്  

അേപA ലഭി'ു0 മുറയ്'്  ആവശ�െ�Q തീUതികളിൽ  തെ0 
െതാഴിലാളികെള മുൻഗണനാ �കമ6ിലുF �പവൃ6ികളില്  
ഉൾെ�ടു6ുകയും മ`ര്  േറാള് തUാറാ'ു0തിനുF നടപടികൾ'് ശുപാർശ 
െചUുകയും േവണം. �പg,ു ത �പവൃ6ിയിൽ  ഉൾെ�Qവർ'് ഈ ലി`ിന്െറ 
അടി2ാന6ിൽ  മുൻകൂQി വിവര9ള്  നൽകുകയും േവണം. 

10.മXർ  േറാള്  
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ഓേരാ �പവൃ6ിയിേല'ും പ^ായ6ിൽ  നി0ും നിർേദശിPവരുെട  േപര് 
വിവര9ൾ  ഉൾെ�ടു6ി േ&ാ'്  േ�പാ�ഗാം ഓഫീസില്  നി0ുമാണ്  േ�പാ�ഗാം 
ഓഫീസർ  സാA�െ�ടു6ിയ മ`ര്  േറാള്  േകാ�ി പ^ായ6ില്  
എ6ി'ു0ത്. പ^ായ6ില്  നി0ും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ2ന്  
സാA�െ�ടു6ു0 മുറയ്'് ഓേരാ �പവൃ6ി'ും ചുമതലെ�ടു6ിയ േമ�് 
മാർ'് മ`ര്  േറാള്  ൈകമാറാവു0താണ്. മ`ർ  േറാള് �പകാരം അനുവദിP 
തീUതികളിൽ  മാ�തേമ �പg,ു ത �പവൃ6ിയില്  ഏർെ�Q്  അതാത് ദിവസെ6 
ഒ�ുകൾ  ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും േപരിനു േനെരയുF കള9ളില്  
േരഖെ�ടു6ാവൂ. ഓേരാ ദിവസവും പണി ആരംഭി'ു0തിനു മു\ും പണി 
പൂർ6ിയായ േശഷവും ഓേരാ ഒ�ുകള്  നിർബ�മായും െതാഴിലാളികള്  
േരഖെ�ടുെ6RതുR്.േജാലിയിൽ  ഹാജരാവാ6വരുെട കള9ള്  േജാലി 
ആരംഭിേ'R സമയം കഴി} ഉടെന ചുവ0 മഷിയുF േപനെകാR് അവധി 
േരഖെ�ടു6ുകയും െചUണം. ആ��ാവസാനം ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും 
ഹാജർ  �പകാരമുF തുകകള്  േരഖെ�ടു6ി അവെര േബാധ�െ�ടു6ി മ`ര്  
േറാളിെല  അവസാനെ6 കള6ിൽ  ഒ�് വാ9ിെ'Rാതാണ്. തുടർ0് മ`ര്  
േറാൾ  സാA�െ�ടു6ി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ2ർ'് 2 ദിവസ6ിനകം 
ൈകമാേറRാതാണ്.�പവൃ6ി 2ല6് മാ`ർ  േറാള് സൂAി'ാന്  
ചുമതലയുFത് േമ�ിനാണ്. മ`ർ  േറാള് പണ6ിനു തുb�മായ േരഖയാണ് 
,അതുെകാRുതെ0 അതിൽ  ഏെതSിലും തര6ിലുF െവQി6ിരു6ലുകള്  
പാടിbാ6താണ്. 

11.െമഷർെമന്റ് ബു4് - 

െതാഴിലുറ�ിൽ  ഉൾെ�ടു6ി െചUു0 ഓേരാ �പവൃ6ിയും 
ആരംഭി'ു0തിനു മു\് തെ0 ആവശ�മായി വരു0 �പവൃ6ികളുെട 
�പാഥമിക അളവുകൾ  സാേSതിക വിദv�ര്  െമഷർെമന്റ് ബു'ില്  
േരഖെ�ടു6ണം, തുടർ0് �പവൃ6ിയുെട ഓേരാ മ`ര്  േറാള്  കാലാവധിയും 
പൂർ6ിയാകു0 മുറയ്'് െചX, �പവൃ6ികളുെട അളവുകള്  േരഖെ�ടു6ി 
അത് �പകാരമുF കൂലി ലഭ�മാ'ു 

0തിനുF തുടർ  നടപടി'് സമർ�ിേ'Rതാണ് ,േരഖെ�ടു6ു0 ഓേരാ 
അളവുകളും സാേSതിക വിഭാഗ6ിെല തെ0 ഉയർ0 തg,ികയിലുF 
ഉേദ�ാഗ2ർ  സാA�െ�ടു6ുകയും അത് �പകാരം തUാറാ'ു0 ബിbുകള്  
പ^ായ6് െസ�കQറി,�പസിഡR് എ0ിവരുെട ചുമതലയുFവർ  
സാA�െ�ടു6ുകയും െചേURതാണ്. 

12.െമ*ീരിയൽ  വാ@ുKതിനുI  തീരുമാനം 

െതാഴിലുറ�ിൽ  ഏെ�ടു6ു െചUു0 �പവൃ6ികൾ'് ആവശ�മായ സാധന 
സാമ�ഗികൾ  വാ9ു0തുമായി ബ�െ�Q തീരുമാന9ള്  എടു'ു0തിനു 
പ^ായ6് തല6ിൽ  െമ�ിരിയല്  േ�പാക�ൂർെമന്�്  ക��ി 
രൂപീകരിേ'RതുR്, സാധന9ൾ  ആവശ�മായി വരു0 �പവൃ6ികൾ'് 
�പg,ു ത ക��ി നൽകു0 അനുമതിയുെട േകാ�ി അതാത് ഫയലുകളില്  
സൂAിേ'Rതാണ്.സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  േബാർഡ്  വാ9ുതിനുF 
തീരുമാന9ളുെട േകാ�ി  ഉൾ�െട  ആവശ�മുR്. 

13.പാ04രാർ  ,സ(തപ�തം, നികുതി രസീതുകൾ . 
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െതാഴിലുറ�്   പ4തി �പകാരം  സrകാര� വ�Bികളുെട ഭൂമി പാQ6ിനു 
ഏെ�ടു6് �പവൃ6ികൾ  െചUുകയാെണSിൽ , 2ലം ഉടമകളുമകൾ'്  
പാQ6ുക നൽകിേയാ /െജ എൽ  ജി �ഗൂ�ുകൾ'് ലഭി'ു0 ലാഭവിഹിതം 
നൽകിേയാ /സൗജന�മാേയാ  കൃത�മായ കാലയളവിേല'് അവർ  2ലം 
വിQുനൽകും എ0തിന് േരഖാമൂലം ഉറ�ു ലഭിPാല്  മാ�തെമ �പg,ു ത പറ\ില്  
െതാഴിലുറ�ിലൂെടയുF �പവൃ6ികൾ  അനുവദി'ാന്  പാടുFൂ. െജ എൽ  ജി 
�ഗൂ�ുകൾ'് കൃഷി �പവൃ6ി ഉൾ�െട ഏെ�ടു'ുേ\ാള്  �പg,ു ത േരഖകള്  
നിർബ�മാണ്.  

സrകാര� വ�Bികളുെടേയാ െപാതുഭൂമിയിേലാ  പ4തി നട�ാ'ുേ\ാള്   
ആg,ികളുെട ദീർഘ കാല സംരAണം ഉറ�ുവരുതു0തിനായി 
ബ�െ�Qവരുെട  സ�ത പ�തം, നികുതി രസസീതുകൾ  എ0ിവ ഫയലില ് 
സൂAിേ'Rതാണ്. 

14.േവജ്  ലിX്  

ഓേരാ മ`ർ  േറാള്  �പകാരവും പണി പൂർ6ിയാകു0 മുറയ്'് �പg,ു ത മ`ര്  
േറാളിൽ  പണി െചX, ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും �പവൃ6ി ദിവസ9ൾ'്  
അനുസൃതമായ േവതനതിനുF ലി`് തUാറാേ'RതുR്. അതുേപാെല തെ0 
സാധന സാമ�ഗികൾ  ഉപേയാഗി'ുകയാെണSില്  അതിന്െറ ബില്  �പകാരമുF 
തുകയ്'ും േവജ്  ലി`് തUാറാ'ി �പg,ു ത േവജ്  ലി`ിന്െറ േകാ�ി അതാത് 
�പവൃ6ി ഫയലിൽ  സൂAിേ'Rതാണ്. 

15.ഫN്   �ടാന്സർ  ഓർഡർ .  

തUാറാ'ിയ േവജ്  ലി`് �പകാരം െതാഴിലാളികൾ'ും, േമ�ീരിയൽ  
െവRര്മാർ'ും അവരുെട ബാS്  അ'ൗR് കളിേല'് പണം അനുവദിPാല്  
അതിനുF േരഖയായ ഫR് �ടന്സർ  ഓർഡര്  േകാ�ി അതാത് �പവൃ6ി 
ഫയലിൽ  സൂAിേ'Rതാണ്. 

16.മൂK്ഘ0@ളിെല േഫാേ0ാകൾ  

െതാഴിലുറ�ിൽ  ഒരു �പവൃ6ി ആരംഭി'ു0തിനു മു\ും �പവൃ6ി 
നട0ുെകാRിരി'ുേ\ാഴും പൂർ6ിയായ േശഷവും ഉF ഓേരാ േഫാേQാകള്  
നിർബ�മായും എടു6ു സൂAി'ുകയും ഫയലില്  േകാ�ികള്  െവ'ുകയും 
േവണം. 

17.�പവൃ!ിപൂർ!ീകരണ സാV�പ�തം  

ഓേരാ �പവൃ6ിയും ശരിയായ രീതിയിൽ  പൂർ6ീകരി'ു0 മുറയ്'് മുഴുവന്  
െചലവുകളും േരഖെ�ടു6ി �പവൃ6ി പൂർ6ീകരിPു എ0്  
അന്ഗീകരിPുെകാRുF സാA�പ�തം �പg,ു ത �പവൃ6ിയുെട ഫയലില്  
സൂAിേ'RതുR്.  

18.െമ*ീരിയൽ  ബി7ുകൾ . 

െതാഴിലുറ�് �പവൃ6ികൾ'് ഏെതSിലും സാധന ഘടക9ള്  വിലയ്'് 
വാ9ി ഉപേയാഗി'ുകയാെണSിൽ  ആയതിന്െറ വൗPറുകള്  ബിbുകള്  
എ0ിവ അംഗീകരിPു ഫയലില്  സൂAിേ'RതുR്. 
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19.മXർ  േറാള് മൂെമന്*്  mി�് . 

ഓേരാ മ`ർ  േറാളും ലഭ�മാകു0 മുറയ്'് �പവൃ6ി ആരംഭിP തീUതി, 
അവസാനിP തീUതി ,�പവൃ6ി 2ല6് നി0് പ^ായ6ിൽ  തിരിെക ലഭിP 
തീUതി,ഡാ� എൻ�ടി െചX, തീUതി, െസ�കQറി ,�പസിഡന്റ്  എ0ിവര്  
അംഗീകരിP് കൂലി'് അനുമതി നൽകിയ തീUതി എ0ിവ ഒ�ുകള്  സഹിതം 
േരഖെ�ടു6ു0തിന  ു േവRിയുF uിപ ് ആണിത്.  െതാഴിലാളികൾ'് 
യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ'ു0തിൽ  വീ�� വ0ിQുെRSില്  എവിെട 
െവPാെണ0് മനസിലാകു0തിനു സാധി'ു0 രീതിയിലാണ്  ഈ േരഖയിെല 
വിവര9ൾ  �കമീകരിPിQുFത്. 

20.ജിേയാടാെnട് േഫാേ0ാ. 

BHUVANആmിേ'ഷൻ  ഉപേയാഗിP് �പവൃ6ി 2ല9ളുെട അAാംശം 
േരഖാംശം എ0ിവ േരഖെ�ടു6ിെ'ാRുF േഫാേQാകൾ  ഓേരാ 
�പവൃ6ി'ും ആവശ�മാണ് , ഇതിന്െറ േകാ�ി ഫയലില്  സൂAിേ'Rതാണ്. 

21.േസാഷ�ൽ  ഓഡി*്  റിേ�ാർ0്  േകാ�ി  

�പവൃ6ികൾ  ഓഡി�ിനു വിേധയമാ'ിയിQുെRSില്  �പg,ു ത �പവൃ6ിയുെട 
വിലയിരു6ൽ  വിവര9ള്  ഉൾെ'ാFു0 ഭാഗം േകാ�ി എടു6ു ഫയലില്  
സൂAിേ'Rതാണ്. 

22.ൈസ*് ഡയറി. 

മാ`ര്  സർ'ുലര്  �പകാരം ഉF 22 േരഖകളില്  സം2ാന സർ'ാര്  
നിർേZശി'ു0 സു�പധാന േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പ4തിയുെട 
സുതാര�ത,െതാഴിലാളികളുെട അവകാശ9ൾ , സാമൂഹ� പSാളി6ം, പ4തി 
ആരംഭ മീ�ിംഗ്, െതാഴിലിട9ളിെല അപകട9ൾ  സംബ�ിP വിവര9ള്  
,വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണിQറിംഗ് ക��ി റിേ�ാർQ് , സaർശക കുറി�ുകള്  
തുട9ിയവ േരഖെ�ടു6ു0തിനും െതാഴിലിട9ളിെല അടി2ാന 
െസൗകര�9ൾ  ,സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  േബാർഡ്   എ0ിവ �പവൃ6ി 
2ല9ളിൽ  ഉറ�ു വരു6ു0ുR് എ0തിനുമുF ആധികാരിക 
േരഖകൂടിയാണ് ൈസ�് ഡയറി. 

രജിXറുകൾ   

െതാഴിലുറ�് അനുബ� വിവര9ൾ  സൂAി'ു0തിന് ഏഴ് രജി`റുകള്  
പ^ായ6ുകളിൽ  ഉRാവണെമ0ു നിർേZശി'ു0ുR്. 

1. െതാഴിൽ  കാർഡ്  രജിXര്  . 

െതാഴിൽ  കാർഡിനുF അേപA,കാർഡ്  അനുവദിP വിവര9ള്  എ0ിവ 
േരഖെ�ടു6ു0തിനുF രജി`ർ  ആണിത്, �പg,ു ത വിവര9ൾ  യഥാസമയം 
േരഖെ�ടു6ി സൂAിേ'Rതാണ്.  

2. �ഗാമസഭ രജിXര്  . 
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െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ�Q �ഗാമസഭകൾ  ,േയാഗ9ൾ  തുട9ിയവ 
േരഖെ�ടു6ു0തിന് വാർഡ്  തല6ില്  �പേത�ക �ഗാമസഭാ രജി`ര്  
സൂAിേ'Rതാണ്. 

3. െതാഴിൽ  അേപVാ രജിXര്   

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�Qു ലഭി'ു0 അേപAകളുെട വിവര9ളും അതു�പകാരം 
അവർ'് െതാഴില്  അനുവദിPതിന്െറ വിവര9ളും  �പg,ു ത രജി`റില്  
േരഖെ�ടു6ി െവേ'Rതാണ് 

4. �പവൃ!ി രജിXര്  . 

െതാഴിലുറ�ിൽ  നട�ിലാ'ു0 �പവൃ6ികളുെട വിവര9ള്  യഥാസമയം �പg,ു ത 
രജി`റിൽ  േരഖെ�ടുെതRാതാണ്. 

5. ആpEി രജിXര്   

െതാഴിലുറ�് പ4തിയിലൂെട സൃഷ്QിPിQുF ആg,ികൾ  സംബ�ിP 
വിവര9ൾ ,2ലം,ആg,ിയുെട സrഭാവം,നിലനിർ6ു0 കാലയളവ് തുട9ിയവ  
�പg,ു ത രജി`റിൽ  േരഖെ�ടുെതRാതാണ്. 

6. പരാതി രജിXര്  . 

െതാഴിലുറ�് പ4തിയുമായി ബ�െ�Q ഏതു പരാതിയും വാ'ാേലാ,േരഖാമൂലേമാ 
ലഭി'ുകയാെണSിൽ  നിർവഹണ ഏജൻസി പരാതി രജി`റില്  
േരഖെ�ടു6ുകയും നിർബ�മായും ൈക��ു രസീത് പരാതി'ാരന് നൽകുകയും 
േവണം . പരാതിയുെട തുടർനടപടികളും കൃത�മായി രജി`റില്  
േരഖെ�ടുെതR്താണ്.ഓേരാ സാ\6ിക വർഷവും രജി`ര്  േ�ാസ് െചX,ു 
സ്�കQരി സാA�െ�ടു6ുകയും തുടർ  കാലയളവിേല'് അംഗീകരി'ുകയും 
േവRതാണ്. 

7. െമ*ീരിയൽ  രജിXർ  . 

െതാഴിലുറ�ിൽ  ഏെ�ടു'ു0 �പവൃ6ികളുെട ഭാഗമായി വരു0 സാധന 
സാമ�ഗികളുെട വാ9ൽ  തീരുമാനം,ഉപേയാഗം,നീ'ിയിരി�്,െചലവുകൾ  എ0ിവ 
സംബ�ിP വിവര9ൾ  മുഴുവനും �പg,ു ത രജി`റില്  േരഖെ�ടുേ6Rതാണ്. 

നിർേqശ@ള് . 

• െതാഴിലുറ�് പ4തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ു വരു6ു0തിന് �പവൃ6ി 
ആരംഭി'ു0തിനു മു\് പ4തി വിവര9ൾ  അട9ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിലുF 
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  േബാർഡ്  �പവൃ6ി 2ല6് 2ാപിേ'Rതാണ്. 

• �പാേദശിക ഭാഷയിലുF എ`ിേമ�് �പവൃ6ി 2ല9ളില്  ലഭ�മാ'ണം.. 
• െതാഴിൽ  അേപAകള്  �ഫR്  ഓഫീസില്  സrീകരി'ുകയും ആയതിനു ൈക��് 

രസീത് നൽകുകയും േവRതാണ് . 
• പ4തിയുെട ശരിയായ രീതിയിലുF നട6ി�ിന് വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  

േമാണിQറിംഗ് ക��ി ഇടെപടലുകൾ  �പവൃ6ി 2ല9ളില്  ഉRാേവRതുR്. 
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• െതാഴിലു�ിൽ  ഏെ�ടു'ു0 �പവൃ6ികളുെട  ആg,ികള്  ദീർഘകാല 
നിലനിൽ�ിന്  ആവശ�മായ സാേSതിക നിർേZശ9ള്  െതാഴിലാളികൾ'് 
ഓവർസീയർമാര്  നൽേകRതും പാലി'ു0ുെR0്  ഉറ�ു വരുെ6Rതുമാണ്. 

• മ`ർ  േറാളില്  �പg,ു ത �പവൃ6ിയുെട അളവുകള്  േരഖെ�ടു6ു0 എം.ബു'ിന്െറ 
ന\ർ  േരഖെ�ടുെ6Rതാണ്. 

• മ`ർ  േറാളിലും മ�ു െതാഴിലുറ�് അനുബ� േരഖകളിലും  സാA�െ�ടു6ു0 
ഉേദ�ാഗ2ർ  തീUതി കൂടി േരഖെ�ടു6ുവാന്  �ശ4ിേ'RതുR്. 

• െതാഴിലിട9ളിൽ  �പഥമ ശു�ശൂഷ സംവിധാന9ള്   തണല്  സൗകര�ം,സുരAാ 
ഉപകരണ9ൾ  എ0ിവ ഉറ�ു വരു6ാന്  നിർവഹണ  ഏജൻസി �ശ4ിേ'RതുR്. 

• എം.ബു'ിൽ  ഓേരാ �പവൃ6ിയും െചX, 2ലവും അളവുകളും 
േരഖെ�ടുേ6Rതാണ്.  

• പ4തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് കൃത�മായി നടേ6Rതാണ്. 

െതാഴിലാളികളുെട കടമകള് . 

 െതാഴിലിട9ളിൽ  സമയകൃത�ത പാലി'ുക. 
 േ�പാജക്�്  മീ�ിംഗ്, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾ ,േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ് �ഗാമസഭകള്  

എ0ിവയിൽ  പെSടു'ുക. 
 ഏൽ�ി'ു0 േജാലികള്  കൃത�തേയാെട പൂർ6ീകരി'ുക. 
 ദിവസവും െതാഴിൽ  ആരംഭി'ു0തിനു മു\ും പണി പൂർ6ിയായേശഷവും മ`ര്  

േറാളിൽ   ഒ �ുകള്  േരഖെ�ടു6ുക,തുട9ിയവ... 

 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി*്  �ഗാമസഭയില്  അവതരി�ിOേസാഷ�ല്  ഓഡി*്  കരട് 
റിേ�ാർ0ിേrലുI ചർOയുെട അടി&ാന!ില്  �ഗാമസഭ താെഴ�റയുK 
നിർേqശ@ൾമുേKാ0ുവOു 

 
 

 

1)കൂലിവർ4ി�ി'ണം 

 

2) േജാലിസമയം 10 മുതൽ 4 വെരആയികുറയ്'ണം 

 

3)നീർ6ടവികസന�പവർ6ികൾ 3 വർഷഇടേവളയിൽെചUു0ത്   

വർഷാവർഷംെചUണം. 


