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മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 
പ2തി 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി5്  റിേ�ാർ7്  

വാർഡ ്- (18,െപാടി.ുളം ) 

�ഗാമപ�ായ�്-പാ�ിനിേശരി 

�ഗാമപ�ായ�്- 

 േ?ാ. ്-ക@ൂർ  

ക@ൂർ  ജിC . 

6/03/2020 

അഴീേ.ാടൻവായനശാല 

       ത ാറാ.ിയത് 

േസാഷ�ൽ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 

ത ാറാ.ിയത് , 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  ടീം , 

ക#ൂർ േ&ാ' ് 

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

 

ആമുഖം 

2005സ./ംബർ 5ന് നിലവിൽ  വ2 േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 
അടി4ാനമാ'ിയാണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 
പ6തി ഭാരത8ിെല �ഗാമീണ േമഖലയിൽ  നട�ിലാ'ി വരു2ത്.�ഗാമീണ 
േമഘലയിെല കുടുംബ;ൾ'് 100 ദിവസം അവിദഗ്6 കായിക െതാഴിൽ  
ഉറ�ു നൽകുകയും, അതിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ2മനം, ദാരി�ദ� 
ലഘൂകരണം, �ഗാമീണ അടി4ാന െസൗകര� വികസനം, പരി4ിതി 
സംരBണം, സ്�തീ ശാCീകരണം എ2ിവ ലക് ഷ�ം െവ'ു2ു. 

        െതാഴിലുറ�്  പ6തി �പകാരം നട�ിലാ'ു2 മുഴുവന ് �പവൃ8ികളും  6 
മാസ കാലയളവിനുGിൽ  നിർബ�മായും േസാഷ�ൽ  ഓഡി5്  അഥവാ 
സാമൂഹ� പരിേശാധന നട8ണെമ2് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 
നിയമ8ിെല 17(2)-വകു�ിൽ  നിOPർഷി'ു2ു. പ6തി നട8ി�ിൽ  
സുതാര�തയും സാമൂഹ� ഉ8രവാദി8വും ഉറ�ുവരു8ി പ6തി  
െമQെ�R രീതിയിൽ  നട�ിലാ'ുകയാണ് ലക് ഷ�ം. നട�ിലാ'ിയ ഓേരാ 
�പവൃ8ികളും,പ6തി നിർവഹണവും,െതാഴിലാളികൾ'് ലഭിേ'S 
അവകാശ;ളും സാമൂഹ� പTാളി8േ8ാെട വിലയിരു8ുകയും 
ഇതിനെ്റ അടി4ാന8ിൽ   േസാഷ�ല ് ഓഡി�്  റിേ�ാർR് തVാറാ'ുകയും 
െചVു2ു, തുടർ2് �പേത�ക �ഗാമസഭ   വിളിQു േചർ8 ്  ഓഡി�്    റിേ�ാർR ്
അവതരി�ി'ുകയുംറിേ�ാർRിേXല ് ചർQെചY/ു പ6തി െമQെ�ടു8ു 
2തിന് ആവശ�മായ തുടർനടപടികള ് നിർേ[ശി'ുകയും നട�ിലാ'ു 
കയും െചേVSതുS്. 

വാർഡിെല2019-20 സാ]8ീക വർഷ8ിെല ഏ�പില ്  മുതല ് സ./ംബർ   
വെരയുG കാലയളവിൽ  നട�ിലാ'ിയ  �പവൃ8ികളും പ6തി 
നിർവഹണവുമായി ബ�െ�R ഇടെപടലുകളുമാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിനു 
വിേധയമാ'ിയിRു Gത്. ഇതിനെ്റ ഭാഗമായി പ_ായ8് ഓഫീസിൽ  
നി2ും �പവൃ8ി ഫയലുകളുെട പരിേശാധന, രജിaർ  പരിേശാധന, 
വാർഡിെല വിവിധ 4ല;ളിലായി നട�ി ലാ'ിയ �പവൃ8ി 4ല;ള ് 
സbർശിQ് വിലയിരു8ൽ ,പ6തി ഗുണേഭാCാ'ൾ , വാർഡിെല വിവിധ 
േമഖലയിൽ  �പവർ8ി'ു2വര ് െതാഴിലുറ�്  െതാഴിലാളികള ് എ2ിവരു 
മായുG അഭിമുഖം  എ2ിവയുെട അടി4ാന8ിലാണ് േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  
കരട്   റിേ�ാർR് തVാറാ'ിയിRുGത്. 

വാർഡിനെ്റ വികസന8ിനും, സമൂഹ8ിനും പരി4ിതി'ും 
ഗുണകരമായ രീതിയിലും പ6തിയുെട  നcവശ;ൾ  
നിലനിർ8ിെ'ാSും േപാരാYdകള ് പരിഹരിQുെകാSും മഹാ�ാഗാ�ി 
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ6തി െമQെ�R രീതിയിൽ  
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നട�ിലാ'ു2തിന ് ഈ റിേ�ാർR ് സഹായകമാവെR എ2് �പത�ാശിQു 
െകാS് �ഗാമസഭയുെട ചർQയ്'ും അംഗീകാര8ിനുമായി സമർ�ി'ു2ു. 

�ഗാമ പ�ായ�് 

അടി*ാന വിവരHൾ  

ജിc  : ക#ൂർ       

േ&ാ'് : ക#ൂർ     

വാർഡുകള്   :  20 

വിg/ൃ തി  :14.89 ച.കി.മീ. 

െതാഴിലുറ�് അടി*ാന വിവരHൾ  2019-20 

  പ_ായ8് വാർഡ്  18 
ആെക െതാഴിൽ  കാർഡുകള്  2167 102 
ആെക െതാഴിലാളികൾ   953 110 
SC െതാഴിൽ  കാർഡുകള്  378 2 
 

 
വർ.്േകാഡ:് WH/298757 
േപര്: കു ിൻറീൽ േതാട് പുനരു2ാരണം 

വിലയിരു8
ൽ  
ഘടക;ൾ   

4ിതി   വിശദീകരണം  

�ഗാമസഭ 
അംഗീകാരം  

ഉL്  �ഗാമ സഭ അംഗീകാരം 
ലഭിMി7ുL്.  

ഭരണാനുമ
തി  

ഉL്  ഭരണാനുമതി ലഭിM 
�പവർ�ിയാണ്.  

സാേTതികാ
നുമതി  

ഉL്  സാേNതിക അനുമതി 
ലഭിM �പവൃ�ിയാണ് 
കൺവീനറുെട േപര്, ഒ�്,  
സീല് എSിവ ഉL്. 
െചയർമാൻ െറ ഒ�ും 
സീലും ഉL്.  

3 
ഘR;ളിെല 
േഫാേRാ  

ഉL്   
 3 ഘ7Hളിെല 
�പവൃ�ിയുെട േഫാേ7ാ 
ഉLായിരുSു 

ആBൻ  
lാനിൽ  
ഉൾെ�R  
�പവൃ8ി   

അെത  ആWൻ Xാൻ  േകാ�ി 
ഉLായിരുSു 

എgmിെമ�്  
�പകാരമുG 
�പവൃ8ി  

അെത  എYിേമ5് �പകാരമുZ 
�പവർ�ിയാണ് നടSത് 

വ�Cിഗത ഇC  ബാധകമC 
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ഗുണേഭാ
Cാ'ൾ  
േജാലിയിൽ  
ഏർെ�ടല്   
സി�ിസൺ  
ഇൻഫർേമഷ
ൻ  േബാർഡ്   

ഇC  ഉLായിരുSിC 

കരാറുകാര
ന്െറ 
സാ2ിധ�ം  

ഇC  ഇC  

യ�o;ളു
െട 
ഉപേയാഗം  

ഇC  ഇC  

�പവൃ8ി 
പൂർ8ീകര
ണ 
സാB�പ
�തം 

ഉL്  �പവൃ�ി ആരംഭിM 
തീയതിയും അവസാനിM 
തീയതി 
േരഖെ�ടു�ിയി7ുL്. 
ബ�െ�7 ഉേദ�ാഗ*രുെട 
ഒ�ും സീലും ഉL്.  

�പവൃ8ിയു
െട 
നിലവിെല 
4ിതി  

കാണാൻ സാധിMിC  �പേദശ�് �പളയം 
ബാധിMതിനാൽ 
മാലിന�Hൾ അടി^ു 
കൂടി കിട.ുSതായി കLു 

�പവൃ8ിയു
െട േനR;ൾ   

േതാട് മാലിന� വിമു_ മാ.ി  മഴ.ാലHളിൽ െവZം 
സുഖമായി േപാകുവാനുZ 
സാഹചര�ം സൃ`ിMു 

ഗുണനിലവാ
രം  

നിലവിൽ കാണാൻ സാധിMിC  ഇേ�ാഴെ� 
സാഹചര��ിൽ 
മാലിന�Hൾ അടി^ു 
കൂടിയതായുംകാട്  
പിടിMതായും കLു  

എം.ബു'ി
ൽ  
േരഖെ�ടു
8ിയ 
അളവുകൾ    

കാെടa7ിെതളി.ൽ-2308.00m2 

മ@്നീ.ംെച ൽ-598.51 m3 
(കാട് െവRിെ8ളി'ൽ - 
2320.0000sqm@2.35/sqm 
മ#് നീ'ം െചVൽ -
600.0000cum@145.8/cum 
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ 
േബാർഡ്  -0) 

സാമൂഹ� 
പരിേശാധന 
�പകാരം 
അളവുകൾ   

എംബു.്�പകാരംഅളവുകൾ
കൃത�മായിരുSു 

എംബു'്�പകാരംഅളവുകൾ
കൃത�മായിരു2ു 

 

കവർ  േപജ് ഉS്  ആണ്  
െച'് ലിa് ഉS്  ആണ്  

ആBൻ  lാന്  േകാ�ി ഉS്  ആണ്  
എaിേമ�് േകാ�ി ഉS്  ആണ്  

സംേയാജിത പ6തി 
വിവര;ൾ  

ബാധകമ
c  

ബാധകമc  

െതാഴിൽ  അേപBകള്  ഉS്  ആണ്  
വർ'്  അേലാേ'ഷന്  ഉS്  ആണ്  
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േരഖ 
മaർ  േറാള്  ഉS്  ആണ്  

െമ�ിരിയൽ  വാ;ല്  
തീരുമാനം േകാ�ി 

ബാധകമ
c  

ബാധകമc  

േവജ്  ലിa് ഉS്  ആണ്  
ഫS് �ടാന്സർ  ഓർഡര്  

േകാ�ി(FTO) 
ഉS്  ആണ്  

െമ�ിരിയൽബിൽ ,വൗQർ  ബാധകമ
c  

ബാധകമc 

പാR'രാർ ,രസീതുകൾ  ബാധകമ
c  

ബാധകമc  

മaർ  േറാള്  മൂെമന്റ് }ിപ് ഇc  ഇc  
ജിേയാ ടാ~m് േഫാേRാ ഉS്  ഉS്ഉS് 
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  

റിേ�ാർR്  
ഉS്  ആണ്  

ൈസ�് ഡയറി ഉS്  ആണ്  
പ6തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്  ഉS്  ആണ്  

   
 

 

സാധന 
ഘടകം 

എaിേമ�്  �പകാരം 
(ആെക)@00000.00 

എം.ബു'്  
�പകാരം(ആെക) 
@00000.00 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  
�പകാരം(ആെക) @00000.00 

ഇനം  എ#ം തുക എ#ം തുക എ#ം തുക 
സി�ിസൺ  
ഇൻഫർേമഷ
ൻ  േബാർഡ്  

1 3000 -0 -0 -0 -0 

       
       
       
ആെക       

 

മYർ  േറാള്  

അവിദഗ്6 മaർ  േറാള്  

മaർ  
േറാൾ  
ന]ർ  

െതാ
ഴി
ൽ  
ദി
നം 

േവതനം
(വാടക 
ഉൾ�െട
) 

�പവൃ
8ി 
ആരംഭി
Q 
തീVതി 

�പവൃ
8ി 
അവസാ
നിQ 
തീVതി 

സീൽ ,ഒ �്  തിരു8
ലുകൾ  
തിരു8
ലുകൾ  

േ&ാ'്  പ_ായ
8്  

204 83 22825 24.04.2019 30.04.2019 ഉL്  ഉL്  ഇC  
240 97 26675 01.05.2019 07.05.2019 ഉL്  ഉL്  02/34 

ഉഷയുെട
േടാ7ൽ
അ5ൻഡ
ൻbcിരു
�ിയി7ു
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L്.  

18/20 

ശാരദ, 

18/22 

സരസa
തി, 18/29 

നാരായ
ണിഎSി
വരുെട
അ5ൻഡ
ൻൈസa
5്നർഉപ
േയാഗി
M്തിരു
�ിയി7ു
L്.  

283 122 33550 08.05.2019 14.05.2019 ഉL്  ഉL്  ഇC 
325 39 10725 15.05.2019 21.05.2019 ഉL് ഉL് ഇC 
        
        
ആെക 341 93775      

 

�പവൃ�ി *ല�് ലഭ�മാേ.L േരഖകൾ   

േരഖകൾ  �പവൃ8ി തുട;ു2തിനു മു]് 
കിRാറുേSാ? 

മaർ  േറാള്   ഉS് 
ജനകീയ എaിേമ�്   ഇc 
ൈസ�് ഡയറി ഉS് 
 

പ�ായ�ിൽ  സൂWിേ.L രജിYറുകള്  

പരിേശാധിM തീ തി : 
 രജിaർ  േപര് പരിേശാധ

നയ്'് 
ലഭ�ത 

കാലാനുസൃതമായ വിവര;ളുെട 
4ിതി. 

1 െതാഴിൽ  കാർഡ്  രജിaര്  ലഭി'ാറു
S് 

കൃത�മായിേരഖെ�ടു8ാറുS് 

2 �ഗാമസഭ രജിaർ  ലഭി'ാറു
S് 

കൃത�മായിേരഖെ�ടു8ാറുS് 

3 െതാഴിൽ  അേപBാ രജിaര്   ലഭി'ാറു
S് 

കൃത�മായിേരഖെ�ടു8ാറുS് 

4 �പവൃ8ി രജിaര്  ലഭി'ാറു
S് 

കൃത�മായിേരഖെ�ടു8ാറുS് 

5 പരാതി രജിaര്  ലഭി'ാറു
S് 

കൃത�മായിേരഖെ�ടു8ാറുS് 

6 പരാതി രജിaര്  ലഭി'ാറു
S് 

കൃത�മായിേരഖെ�ടു8ാറുS് 

7 െമ�ീരിയൽ  രജിaർ  ലഭി'ാറു കൃത�മായിേരഖെ�ടു8ാറുS് 
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 S് 
 

 

 

അവകാശാധി`ിതനിരീWണHൾ  

വാർഡിെല െതാഴിലാളികള്  ഗുണേഭാCാ'ള്  എ2ിവരുമായി നട8ിയ �ഗൂ�്  
ചർQ വ�Cിഗത അഭി�പായ േശഖരണം എ2ിവയിലൂെടയാണ്  അവകാശ;ളുെട 
ലഭ�ത സംബ�ിQ വിലയിരുതലുകൾ  നട8ിയത്. 

അവകാശ;ൾ  ലഭ�ത വിലയിരു8ൽ   
 

അേപBിQ്  15 ദിവസ8ിനകം സൗജന�മായി 
െതാഴിൽ  കാർ�ഭി'ാറുേSാ 

ഉS് അേപBിQ് 15 

ദിവസ8ിനകംെതാഴിൽകാർ�
ഭിQിരുെ22്െതാഴിലാളികൾപ

റ�ു.  
അേപBിQ്  15 ദിവസ8ിനകം െതാഴില്  

ലഭി'ൽ / െതാഴിലിcാYd േവതനം 
ഉS് അേപBിQ് 15 

ദിവസ8ിനകംെതാഴിൽലഭി
'ാറുS് 

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

ഉS് മിനിമംകൂലിയുംഅതിന്െറകൂ
െടആയുധവാടകയുംലഭി'ാറു

S് 
15 ദിവസ8ിനകം കൂലി ലഭി'ൽ / 
ൈവകി'ു2 ദിവസ;ൾ'് പിഴ  

ഇc 15 

ദിവസ8ിനകംെതാഴിലാളികൾ
േ'�തനംലഭി'ാറുS്. 

�പവൃ8ികൾ  കെS8ുവാനുG അവകാശം ഉS് െതാഴിലാളികൾസ�േമഥയാെതാ
ഴിലുകൾകെS8ാറുS്. 

5 കിേലാമീ�ർ  ഉGില്  േജാലി/യാ�താകൂലി ഇc 5 

കിേലാമീ�റിലധികംയാ�തെച
േVSിവ2ിRിc. 

�പവൃ8ി 4ലെ8 ആവശ�മായ  
അടി4ാന സൗകര�;ൾ -ഫa് 

എYm,്തണൽ ,കുടിെവGം 

ഉS് കുടിെവGംെതാഴിലാളികൾ
െകാSുവരാറാണ്പതിവ്.തണൽ
സൗകര�ംലഭി'ാറുS്.ഫa്എ
Ymമ്രു2ുകൾ�പാഥമികാേരാഗ�

േക�b8ിൽനി2ുംലഭി'ാറുS്
.ഇവ�പവൃ8ി4ല8്തെ2ല

ഭ�മാണ്.  
സമയ ബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാരം ഉS് പരാതികൾഉSായിRിc. 

ചികിൽസാ സഹായം ഉS് വലിയഅപകട;ൾഒ2ുംതെ2
െതാഴിലിട;ളിൽഉSായിRിc.

െചറിയരീതിയിലുGമുറിവുക
െളാെ'ഫa്എY�ഉ്പേയാഗിQ്പ
രിഹരിQിRുS്. 

 

േറാg�ാർ  ദിവസ്  നട8ാ
റുS് 

എcാമാസവും 20 2ട8ാറുS് 

പ6തി അനുബ� ചുവർ  രചനകള്     
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സാമൂഹ� പരിേശാധനയുെട ഭാഗമായി വിവര േശഖരണം നട�ുSതില്  
പNാളികളായ  െതാഴിലാളികള്  :  

 േപര് െതാഴിൽ  കാർഡ്  
ന]ർ  

 േപര് െതാഴിൽ  കാർഡ്  
ന]ർ  

1 േരാഹിണി KL/02/005/004/018/1 2 ച�bമതി.െക KL/02/005/004/018/8 
3 സതി.ടി KL/02/005/004/018/7 4 വി.വി.നാരായണി KL/02/005/004/018/29 
5 നളിനി KL/02/005/004/018/23 6 സുശീല. ടി.വി KL/02/005/004/018/13 
7 ലീല.െക KL/02/005/004/018/25 8 ജാനകി KL/02/005/004/018/98 
9 സീമ.പി.െക KL/02/005/004/018/34 10 തTമണി.െക KL/02/005/004/018/10 

11 തTമണി KL/02/005/004/02/35 12 നളിനി. ടി.വി KL/02/005/004/018/16 
13 ഉഷ KL/02/005/004/02/34 14 �പസ2 KL/02/005/004/02/47 
15 പി.പി.സതി KL/02/005/004/018/2 16 ല�dി. എം.െക KL/02/005/004/018/12 
      

 

കെL�ലുകൾ 

• ഫയലിൽസൂWിേ.LേരഖകൾഎCാംപരിേശാധനാസമയ
�്കാണുവാൻസാധിMു. 

• എCാേരഖകളിലുംഅധികാരികളുെടഒ�ുംസീലുംഉLായിരു
SുെവNിലുംതീയതിേരഖെ�ടു�ിയതായികLിC. 

• മൂSുഘ7HളിലുZേഫാേ7ാകളുംജിേയാടാഗ്െചec േഫാേ7ാ
യുംഫയലില ്ഉLായിരുSു. 

• നിലവിൽ    േതാട് കാ ട് 
മൂടിയനിലയിലുംമാലിന�ംഅടി^ുകൂടിയനിലയിലുമാണക്ാ
ണെ�7ത്. 

• വി .എം .സി  അംഗHെള  എ .എം .സി .   �പകാരം  
നിfയി.ുSിC  . 

• െതാഴിലാളികൾ   തെS  വി .എം .സി  അംഗHളായി  
�പവർ�ി.ുSു . 

• ഈ  കാരണHൾ   െകാL് തെS  വി .എം . സി  . �പവർ�നം  
നിര്ജീവമാണ് . 

• �പവർ�ി  ആരംഭി.ുSതിനു  മുൻപ ്  �പാേദശിക  ഭാഷയില ് 
എഴുതിയ  സി5ിസൺ   ഇ ന്ഫർമശന്   േബാർഡ്   �പവർ�ി 
*ല�്  *ാപിMി7ിC . 
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അനുബ�ം:- 

1. െതാഴിൽ  കാർഡുമായി ബ�െ�Rവ; 

െതാഴിൽ  കാർഡ്  ഒരു ആധികാരിക േരഖയാണ്. മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ�് നിയമ8ിെല െഷഡ�ൂൾ  2 �പകാരം െതാഴിൽ  കാർഡിന് അേപB 
നൽകു2 കുടുംബ;ൾ'് 15 ദിവസ8ിനകം തികQും െസൗജന�മായി െതാഴില്  
കാർഡ്  ലഭ�മാ'ണെമ2് അനുശാസി'ു2ു. കൂടാെത കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ  
കാർഡ്  െസൗജന�മായി പുതു'ി നൽേകSതുമാണ്. െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം 
െതാഴിൽ  കാർഡ്  ൈകവശം െവ'ാനുG അധികാരം ഉടമകൾ'് മാ�തമാണ്, 
നിർവഹണ ഏജൻസിേയാ േമ�ുമാേരാ മ�ുGവേരാ ൈകവശം െവ'ുവാന്  
പാടുGതc. 

2. െതാഴിൽ  അേപW സംബ�ിM്; 
െതാഴിൽ  കാർഡുG അവിദഗ്6 കായിക െതാഴില്  െചVാന്  തVാറുG  ഏെതാരു 
കുടുംബ8ിനും  ഓേരാ സാ]8ിക വർഷവും 100 ദിവസെ8 അവിദ~� കായിക 
െതാഴിലിന് അവകാശമുS്, െതാഴിൽ  ആവശ�െ�R്  അേപB നൽകിയാല്  
ൈക��ു രശീത് നൽകുകയും 15 ദിവസ8ിനകം െതാഴിൽ   ലഭ�മാ'ണെമ2ും 
നിയമ8ിൽ  �പതിപാദി'ു2ു. 

3. െതാഴിൽ  അനുവദിMത് സംബ�ിM്; 

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴില്  ആവശ�െ�Rു കഴി�ാല്  15 ദിവസ8ിനകം 
െതാഴിൽ  ലഭ�മാ'നെമ2ുS്. വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ'് െതാഴില്  
ആവശ�മുG സമയ;ളിൽ   അേപB സമർ�ി'ു2 മുറയ്'് 15 ദിവസ8ിനകം 
െതാഴിൽ  അനുവദിെ'SതുS്.  

4. െതാഴിലിCാej  േവതനം; 

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�Rു കഴി�ാല്  15 ദിവസ8ിനകം െതാഴിൽ  
ലഭ�മാ'ാ8പBം െതാഴിലിcാYd േവതനം ലഭി'ാൻ  അവകാശമുS്.   െതാഴില്  
ആവശ�െ�R തീVതി മുതൽ  ആദ�െ8 30 ദിവസം കൂലിയുെട 25% ( 271 
കൂലി�പകാരം 67 രൂപ 75 ൈപസ) തുകയും തുടർ2് 100 ദിവസ െതാഴിൽ   
പൂർ8ിയാകു2ത് വെരയുG ദിവസ;ളില്  കൂലിയുെട 50%( 271കൂലി�പകാരം 135 
രൂപ 5 ൈപസ) തുകയും െതാഴിലാളികൾ'് ലഭി'ണം. 

5. െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്5്   സംബ�ിM്; 
വാർഡില്  ആവശ�മായ വികസന �പവൃ8ികള്  കെS8ു2തിന് 
െതാഴിലാളികൾ'് അവകാശം ഉS്. അയൽ'ൂRതല ചർQയിലൂെട കെS8ു2 
�പവൃ8ികൾ  �ഗാമസഭയില്  അംഗീകാരം േനടുകയും െതാഴിലുറ�ില്  
അനുവദനീയമായ �പവൃ8ിയാെനന്കിൽ  നിർവഹണ ഏജൻസി �പg/ു ത 
�പവൃ8ികൾ  മുൻഗണനാ �കമ8ില്  െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്�ില്  
ഉൾെ�ടുേ8Sതാണ്.  

6. യാ�താ െചലവ് സംബ�ിM്; 
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െതാഴിലാളികൾ'് താമസ 4ല8ുനി2ും 5 കിേലാമീ�ർ  ചു�ളവില്  െതാഴില്  
ലഭി'ുവാനുG അവകാശമുS്, �പg/ു ത പരിധി'ു പുറ8ു  െതാഴിൽ  െചേVS 
സാഹചര�ം ഉSാവുകയാെണTിൽ  യാതാ ബ8യായി കൂലിയുെട 10% തുക 
നിലവിെല കൂലി �പകാരം  27 രൂപ 10 ൈപസ �പവൃ8ി ദിവസ;ളില്  ലഭ�മാ'ണം. 
ഓേരാ വാർഡിലും കെS8ിയിRുG �പവൃ8ികള്  പൂർ8ീകരിQ േശഷം മാ�തേമ 
വാർഡിന് പുറ8ു െതാഴിലാളികൾ'് �പവൃ8ി അനുവദി'ാന്  പാടുGൂ. 

7. �പവൃ�ി *ലെ� െസൗകര�Hൾ  സംബ�ിM്; 
െതാഴിലിട;ളിൽ  ലഭിേ'S അടി4ാന െസൗകര�;ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷാ 
സംവിധാന;ൾ , വി�ശമ സമയെ8 തണൽ  സൗകര�ം,കുടിെവGം, അപകട 
സാധ�തയുG �പവൃ8ികളിൽ  ഏർെ�ടുേ]ാള്  സുരBാ സാമ�ഗികള്     എ2ിവ 
േതാഴിലുറ�  ു നിയമ�പകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി െതാഴിലാളികൾ'് 
സൗജന�മായി ലഭ�മാേ'SതുS്. 

8. േവതനം ലഭ�മാ.ുSത് സംബ�ിM്; 
െതാഴിലുറ�് നിയമ8ിൽ  െസWൻ  3(2)�പകാരം മaർ  േറാള് കാലാവധി കഴി�ു 
15 ദിവസ8ിനകം െതാഴിലാളികളുെട എെ'ൗSിൽ  കൂലി ലഭി'ുവാന്  
അവകാശമുS്. 

 
9.  പരാതി പരിഹാരം സംബ�ിM്; 

െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ�R ഏെതTിലും കാര�8ിൽ  പരാതിയുSാകു2 പBം 
ആയത് േരഖാമൂലം പ_ായ8ിൽ  പരാതിെ�ടാവു2താണ്, �പg/ു ത പരാതികൾ  
സ�ീകരിQു  പരാതി'ാരന് ൈക��ു രസീ�്  നൽകുകയും പരമാവധി 7 ദിവസ 
പരിധി'ുGിൽ  അേന�ഷിQു പരാതി'ാരന് മറുപടി നൽേകSതാണ്. പരാതികൾ  
അറിയി'ു2തിനുG േടാൾ  �ഫീ ന]ര്  െപാതുജന;ൾ'് കാണാവു2 രീതിയില്  
പ_ായ8് ഓഫീസിൽ  �പദർശി�ിെ'SതുS് . 

10. േസാഷ�ൽ  ഓഡി5്  നട�ുSത് സംബ�ിM്; 
േതാെതാഴിലുറ�് നിയമ8ിെല െസBൻ  17(2) �പകാരം  െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു8 
�പവൃ8ികൾ  ഓേരാ 6 മാസ കാലയളവിലും േസാഷ�ല്  ഓഡി�്  
നടേ8SതുS്.ഏെ�ടു8ു െചY/ �പവൃ8ികളുെട സ]8ീകവും, 
ഗുണനിലവാര;ൾ  സംബ�ിQതുമായ വിവര;ളും പ6തി നിർവഹണവുമായി 
ബ�െ�R  കാര�;ളും  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  നട8ു2തില്  പTാളികളാവു2തിനു 
െതാഴിലാളികൾ'ും ഓേരാ പൗരനും അവകാശമുS്. 

11. ചികിൽസാ സഹായം സംബ�ിM്; 
െതാഴിലുറ�് േജാലി'ിെട െതാഴിലാളികൾ'് ഏെതTിലും തര8ിലുG അപകടം 
സംഭവിQു േപാവുകയാെണTിൽ  െതാഴിലുറ�് നിയമ8ിെല െഷഡ�ൂള്  
2(5)�പകാരവും അ6�ായം 9 െല പരാമർശ;ളുെട അടി4ാന8ിലും ചികിൽസാ 
െചലവുകളുെട േരഖകൾ  സമർ�ി'ു2 മുറയ്'്  �പg/ു ത തുക മുഴുവനും 
നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി െതാഴിലാളികൾ'്  അനുവദിQു െകാടുേ'Sതാണ്. 

12.പ2തി ആരംഭ മീ5ിംഗ്; 

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ�ൂൾ  22 �പകാരം ഒ രു പ6തി ആരംഭി'ു2തിനു മു]് 
പ6തിെയ കുറിQുG മുഴുവൻ  കാര�;ളും അതായത്   അനുവദിQ �പവൃ8ി 
ദിന;ൾ , ഓേരാ െതാഴിലാളിയും െചേVS അളവുകൾ , ഗുണനിലവാരം ഉറ�ു 
വരു8ു2തിനുG സാേTതിക അറിവുകൾ  എ2ിവ   കൃത�മായി 
െതാഴിലാളികെളയും ഗുനേഭാCാ'െളയും  േബാധ�െ�ടുെ8SതുS്. 
അതിനായി ബ�െ�R നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ4െ�യും വാർഡ്   െമ]ർ ,സാേTതിക 
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വിദ~�ർ  എ2ിവരുെട സാ2ിധ�8ില്  ഏെതന്കിലും െപാതു 
ഇട;ളിേലാ,െതാഴിലിട8ുവേQാ മീ�ിംഗ് വിളിQു േചർ'ുകയും കാര�;ള്  
വിശദീകരി'ുകയും പെTടു8വരുെട വിവര;ള്  ൈസ�് ഡയറിയിെല േ�പാജക്�് 
മീ�ിംഗ് േപജിൽ  േരഖെ�ടു8ുകയും  െചേVSതുS്. 
13.വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണി7റിംഗ് കm5ി 

ഓേരാ വാർഡിെലയും �പവൃ8ികള്  ഗുണകരമായ രീതിയില്  നട'ു2ുെS2ു 
ഉറ�ു വരു8ു2തിനും െമQെ�ടു8ു2തിന് ആവശ�മായ നിർേ[ശ;ള്  
െതാഴിലാളികൾ'ും നിർവഹണ ഏജൻസി'ും നൽകു2തിനുമായി വാർഡിെല 
െപാതു�പവർ8കെര ഉൾെ�ടു8ി ഒ രു വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണിRറിംഗ് ക��ി 
ഓേരാ സാ]8ീക വർഷവും ഉSാേ'Sതാണ്. വാർഡില്  പRിക ജാതി പRിക 
വർ� വിഭാഗ8ിെല സ26�പവർ8കര്  ഉെSTില്  നിർബ�മായും �പg/ു ത 
ക��ിയിൽ  അംഗ;ള്  ആേ'Sതാണ്. ഓേരാ �പവൃ8ിയും സbർശിQു  
വിലയിരു8ി ൈസ�്  ഡയറിയിെല വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണിRറിംഗ് ക��ി 
റിേ�ാർRില്  േരഖെ�ടുെതSതാണ്. 
14.സnർശക കുറി�്  

െതാഴിലുറ�് �പവൃ8ി 4ല;ൾ  ഏെതാരാൾ'ും സbര്ശി'ാ വു2തും 
എaിേമ�്  ഉൾ�െട പരിേശാധി'വു2തുമാണ്.�പg/ു ത �പവൃ8ിയിേXലുG 
സbർശകരുെട അഭി�പായ;ള്  ൈസ�്  ഡയറിയിെല സbർശക കുറി�ില ് 
േരഖെ�ടു8ാനും അവകാശമുS്. അതുെകാS് തെ2 എcാ �പവൃ8ി 
4ല;ളിലും ൈസ�് ഡയറി നിർബ�മായും സൂBി'ണം. 
15.േറാസ് ഗാർ  ദിവസ് . 

െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ�R അവകാശ;ൾ  കടമകള്  എ2ിവയില്  
െതാഴിലാളികൾ'് അവേബാധം ഉSാ'ു2തിനും െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ�R 
�പ��;ൾ  ചർQ െചVു2തിനും േവSി വർഷ8ില്   ഒ രുദിവസം നിർവഹണ 
ഏജൻസി െതാഴിലാളികൾ'് �ാസ്  സംഘടി�ിെ'Sതാണ്. 
16.സി5ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  േബാർഡ് . 

െതാഴിലുറ�് പ6തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ുവരു8ു2തിനായി  െതാഴിലുറ�ിൽ  
ഏെ�ടു8ു െചVു2 െപാതു �പവൃ8ികൾ  ആരംഭി'ു2തിനു മു]്  �പാേദശിക 
ഭാഷയിലുG പ6തി വിവര;ക്  അട;ിയ േബാർഡ്  �പവൃ8ി 4ല;ളില്  
െപാതുജന;ൾ'് കാണാ വു2 രീതിയില്  നിർബ�മായും 4ാപി'ണം. 

ഫയൽപരിേശാധനയുമായി ബ�െ�7 വിലയിരു�ലുകള് . 

 െതാഴിലുറ�് പ6തിയില്  ഏെ�ടു'ു2 �പവൃ8ികളുെട ഫയലുകളില്  
ഉSായിരിേ'S �പധാനെ�R 22 േരഖകെള കുറിQ് വാർഷിക മാaര്  സർ'ുലറില്  
കൃത�മായ നിർേ[ശ;ള്  നൽകു2ുS്.  

1.കവർ  േപജ് 

ഒ രു �പവൃ8ിയുെട അടി4ാന വിവര;ൾ  �പവൃ8ി ഫയലിന്െറ കവര്  
േപജിൽ  ഉൾെ'ാGി'2െമ2ും അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും  മാaര്  
സർ'ുലറില്  നിർേ[ശി'ു2ുS്.  

2.െച.് ലിY് 
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ഫയലിൽ  ഉൾെ'ാGിQിRുG േരഖകളുെട േപരും േപജ് ന]രും 
േരഖെ�ടു8ിയ െച'്  ലിa് ഫയലില് സൂBിേ'SതുS്, അതിനായി 
�പേത�ക മാതൃകയും  മാaർ  സർ'ുലറില്  നിർേ[ശി'ു2ുS്.   

3.ആWൻ  Xാന്  േകാ�ി-   

ഏെ�ടു'ു2 �പവൃ8ികൾ  ആBന്  lാനില്  ഉൾെ�Rതും െഷൽഫ്  ഓഫ് 
േ�പാജക്�ിൽമുൻഗണനാ �കമ8ില്  ഉGതുമായിരി'ണ െമ2ുS്,�പg/ു ത 
�പവൃ8ി െഷൽഫ്  ഓഫ് േ�പാജക്�ില്  ഉൾെ�ടു2  

4.ജനകീയ എസ്റിേമ5്-  

സാധാരണ'ാരായ ഏെതാരാൾ'ും മന�ിലാകു2 രീതിയില്  �പാേദശിക 
ഭാഷയിലുG എgmിെമ�്  ഫയലിലും �പവൃ8ി 4ല8ും ലഭ�മാേ'SതുS്. 

5.സാേNതികാനുമതി-  

ഓേരാ �പവൃ8ി'ും �പേത�കം തVാറാ'ു2 എaിേമ�്  സാേTതിക വിദ~�ര്  
അട;ു2 ക��ി പരിേശാധിQ് അംഗീകാരം ലഭിQാൽ  മാ�തേമ �പവൃ8ി'് 
അനുമതി നൽകാവൂ, ആയതിന്െറ േകാ�ി ഫയലിൽ  സൂBിേ'SതുS്. 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഓേരാ �പവൃ8ി'ും �പേത�കം തVാറാ'ു2 എaിേമ�്  പരിേശാധിQ് �പg/ു ത 
�പവൃ8ികൾ'് ഭരണസമിതിയുെട അംഗീകാരം ലഭിQാല്  മാ�തേമ 
�പവൃ8ി'് അനുമതി നൽകാവൂ, ആയതിന്െറ േകാ�ി ഫയലിൽ  
സൂBിേ'SതുS്. 

7.കൺവർജൻസ്  വിവരHള് - 

സർ'ാരിന്െറ ഏെതന്കിലും വകു�ുകളുെട(വനം വകു�്,കൃഷി വകു�്,മൃഗ 
സംരBണ വകു�്  ...) പ6തികൾ  െതാഴിലുറ�് പ6തിേയാെടാ�ം സംേയാജിQ് 
നട�ാ'ുകയാെണTിൽ  ആയതിന്െറ േരഖകള്  ഫയലില്  സൂBിേ'SതുS്. 

8.െതാഴിൽ  അേപW-  

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�Rു െകാS്  വ�Cിഗതമാേയാ �ഗൂ�ാേയാ അേപB 
സമർ�ി'ു2തിനു മാaര്  സർ'ുലറില്  �പേത�ക മാതൃകയിലുG അേപBാ 
േഫാറം െതാഴിലാളികൾ'് ലഭ�മാ'ാന്  നിർേദശി'ു2ുS്. ഇത് �പകാരം 
കുറ�ത് 14 ദിവസം തുടർQയായി േജാലി െചVു2തിന് അേപB 
നൽേകSതുS്, േജാലി ആവശ�മുG കാലയളവിെല  തീVതികൾ   ഉൾ�െട 
ഇതിൽ   േരഖെ�ടു8ി നൽകുകയാണ് േവSത്   

9.വർ.്  അേലാേ.ഷന്  

അേപB ലഭി'ു2 മുറയ്'്  ആവശ�െ�R തീVതികളിൽ  തെ2 
െതാഴിലാളികെള മുൻഗണനാ �കമ8ിലുG �പവൃ8ികളില്  
ഉൾെ�ടു8ുകയും മaര്  േറാള് തVാറാ'ു2തിനുG നടപടികൾ'് ശുപാർശ 
െചVുകയും േവണം. �പg/ു ത �പവൃ8ിയിൽ  ഉൾെ�Rവർ'് ഈ ലിaിന്െറ 
അടി4ാന8ിൽ  മുൻകൂRി വിവര;ള്  നൽകുകയും േവണം. 



13 

 

10.മYർ  േറാള്  

ഓേരാ �പവൃ8ിയിേല'ും പ_ായ8ില്  നി2ും നിർേദശിQവരുെട  േപര് 
വിവര;ൾ  ഉൾെ�ടു8ി േ&ാ'്  േ�പാ�ഗാം ഓഫീസില്  നി2ുമാണ്  േ�പാ�ഗാം 
ഓഫീസർ  സാB�െ�ടു8ിയ മaര്  േറാള്  േകാ�ി പ_ായ8ില്  
എ8ി'ു2ത്. പ_ായ8ിൽ  നി2ും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ4ന്  
സാB�െ�ടു8ു2 മുറയ്'് ഓേരാ �പവൃ8ി'ും ചുമതലെ�ടു8ിയ േമ�് 
മാർ'് മaര്  േറാള്  ൈകമാറാവു2താണ്. മaർ  േറാള് �പകാരം അനുവദിQ 
തീVതികളിൽ  മാ�തേമ �പg/ു ത �പവൃ8ിയില്  ഏർെ�R്  അതാത് ദിവസെ8 
ഒ�ുകൾ  ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും േപരിനു േനെരയുG കള;ളില്  
േരഖെ�ടു8ാവൂ. ഓേരാ ദിവസവും പണി ആരംഭി'ു2തിനു മു]ും പണി 
പൂർ8ിയായ േശഷവും ഓേരാ ഒ�ുകള്  നിർബ�മായും െതാഴിലാളികള്  
േരഖെ�ടുെ8SതുS്.േജാലിയിൽ  ഹാജരാവാ8വരുെട കള;ള്  േജാലി 
ആരംഭിേ'S സമയം കഴി� ഉടെന ചുവ2 മഷിയുG േപനെകാS് അവധി 
േരഖെ�ടു8ുകയും െചVണം. ആ��ാവസാനം ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും 
ഹാജർ  �പകാരമുG തുകകള്  േരഖെ�ടു8ി അവെര േബാധ�െ�ടു8ി മaര്  
േറാളിെല  അവസാനെ8 കള8ിൽ  ഒ�് വാ;ിെ'Sാതാണ്. തുടർ2് മaര്  
േറാൾ  സാB�െ�ടു8ി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ4ർ'് 2 ദിവസ8ിനകം 
ൈകമാേറSാതാണ്.�പവൃ8ി 4ല8് മാaർ  േറാള് സൂBി'ാന്  
ചുമതലയുGത് േമ�ിനാണ്. മaർ  േറാള് പണ8ിനു തുc�മായ േരഖയാണ് 
,അതുെകാSുതെ2 അതിൽ  ഏെതTിലും തര8ിലുG െവRി8ിരു8ലുകള്  
പാടിcാ8താണ്. 

11.െമഷർെമന്റ് ബു.് - 

െതാഴിലുറ�ിൽ  ഉൾെ�ടു8ി െചVു2 ഓേരാ �പവൃ8ിയും 
ആരംഭി'ു2തിനു മു]് തെ2 ആവശ�മായി വരു2 �പവൃ8ികളുെട 
�പാഥമിക അളവുകൾ  സാേTതിക വിദ~�ര്  െമഷർെമന്റ് ബു'ില്  
േരഖെ�ടു8ണം, തുടർ2് �പവൃ8ിയുെട ഓേരാ മaര്  േറാള്  കാലാവധിയും 
പൂർ8ിയാകു2 മുറയ്'് െചY/ �പവൃ8ികളുെട അളവുകള്  േരഖെ�ടു8ി 
അത് �പകാരമുG കൂലി ലഭ�മാ'ു 

2തിനുG തുടർ  നടപടി'് സമർ�ിേ'Sതാണ് ,േരഖെ�ടു8ു2 ഓേരാ 
അളവുകളും സാേTതിക വിഭാഗ8ിെല തെ2 ഉയർ2 തg/ികയിലുG 
ഉേദ�ാഗ4ർ  സാB�െ�ടു8ുകയും അത് �പകാരം തVാറാ'ു2 ബിcുകള്  
പ_ായ8് െസ�കRറി,�പസിഡS് എ2ിവരുെട ചുമതലയുGവർ  
സാB�െ�ടു8ുകയും െചേVSതാണ്. 

12.െമ5ീരിയൽ  വാHുSതിനുZ  തീരുമാനം 

െതാഴിലുറ�ിൽ  ഏെ�ടു8ു െചVു2 �പവൃ8ികൾ'് ആവശ�മായ സാധന 
സാമ�ഗികൾ  വാ;ു2തുമായി ബ�െ�R തീരുമാന;ള്  എടു'ു2തിനു 
പ_ായ8് തല8ിൽ  െമ�ിരിയല്  േ�പാക�ൂർെമന്�്  ക��ി 
രൂപീകരിേ'SതുS്, സാധന;ൾ  ആവശ�മായി വരു2 �പവൃ8ികൾ'് 
�പg/ു ത ക��ി നൽകു2 അനുമതിയുെട േകാ�ി അതാത് ഫയലുകളില്  
സൂBിേ'Sതാണ്.സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  േബാർഡ്  വാ;ുതിനുG 
തീരുമാന;ളുെട േകാ�ി  ഉൾ�െട  ആവശ�മുS്. 
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13.പാ7.രാർ  ,സmതപ�തം, നികുതി രസീതുകൾ . 

െതാഴിലുറ�്   പ6തി �പകാരം  സ�കാര� വ�Cികളുെട ഭൂമി പാR8ിനു 
ഏെ�ടു8് �പവൃ8ികൾ  െചVുകയാെണTിൽ , 4ലം ഉടമകളുമകൾ'്  
പാR8ുക നൽകിേയാ /െജ എൽ  ജി �ഗൂ�ുകൾ'് ലഭി'ു2 ലാഭവിഹിതം 
നൽകിേയാ /സൗജന�മാേയാ  കൃത�മായ കാലയളവിേല'് അവർ  4ലം 
വിRുനൽകും എ2തിന് േരഖാമൂലം ഉറ�ു ലഭിQാല്  മാ�തെമ �പg/ു ത പറ]ില്  
െതാഴിലുറ�ിലൂെടയുG �പവൃ8ികൾ  അനുവദി'ാന്  പാടുGൂ. െജ എൽ  ജി 
�ഗൂ�ുകൾ'് കൃഷി �പവൃ8ി ഉൾ�െട ഏെ�ടു'ുേ]ാള്  �പg/ു ത േരഖകള്  
നിർബ�മാണ്.  

സ�കാര� വ�Cികളുെടേയാ െപാതുഭൂമിയിേലാ  പ6തി നട�ാ'ുേ]ാള്   
ആg/ികളുെട ദീർഘ കാല സംരBണം ഉറ�ുവരുതു2തിനായി 
ബ�െ�Rവരുെട  സ�ത പ�തം, നികുതി രസസീതുകൾ  എ2ിവ ഫയലില ് 
സൂBിേ'Sതാണ്. 

14.േവജ്  ലിY്  

ഓേരാ മaർ  േറാള്  �പകാരവും പണി പൂർ8ിയാകു2 മുറയ്'് �പg/ു ത മaര്  
േറാളിൽ  പണി െചY/ ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും �പവൃ8ി ദിവസ;ൾ'്  
അനുസൃതമായ േവതനതിനുG ലിa് തVാറാേ'SതുS്. അതുേപാെല തെ2 
സാധന സാമ�ഗികൾ  ഉപേയാഗി'ുകയാെണTില്  അതിന്െറ ബില്  �പകാരമുG 
തുകയ്'ും േവജ്  ലിa് തVാറാ'ി �പg/ു ത േവജ്  ലിaിന്െറ േകാ�ി അതാത് 
�പവൃ8ി ഫയലിൽ  സൂBിേ'Sതാണ്. 

15.ഫL്   �ടാന്സർ  ഓർഡർ .  

തVാറാ'ിയ േവജ്  ലിa് �പകാരം െതാഴിലാളികൾ'ും, േമ�ീരിയൽ  
െവSര്മാർ'ും അവരുെട ബാT്  അ'ൗS് കളിേല'് പണം അനുവദിQാല്  
അതിനുG േരഖയായ ഫS് �ടന്സർ  ഓർഡര്  േകാ�ി അതാത് �പവൃ8ി 
ഫയലിൽ  സൂBിേ'Sതാണ്. 

16.മൂS്ഘ7Hളിെല േഫാേ7ാകൾ  

െതാഴിലുറ�ിൽ  ഒരു �പവൃ8ി ആരംഭി'ു2തിനു മു]ും �പവൃ8ി 
നട2ുെകാSിരി'ുേ]ാഴും പൂർ8ിയായ േശഷവും ഉG ഓേരാ േഫാേRാകള്  
നിർബ�മായും എടു8ു സൂBി'ുകയും ഫയലില്  േകാ�ികള്  െവ'ുകയും 
േവണം. 

17.�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണ സാW�പ�തം  

ഓേരാ �പവൃ8ിയും ശരിയായ രീതിയിൽ  പൂർ8ീകരി'ു2 മുറയ്'് മുഴുവന്  
െചലവുകളും േരഖെ�ടു8ി �പവൃ8ി പൂർ8ീകരിQു എ2്  
അന്ഗീകരിQുെകാSുG സാB�പ�തം �പg/ു ത �പവൃ8ിയുെട ഫയലില്  
സൂBിേ'SതുS്.  

18.െമ5ീരിയൽ  ബിCുകൾ . 
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െതാഴിലുറ�് �പവൃ8ികൾ'് ഏെതTിലും സാധന ഘടക;ള്  വിലയ്'് 
വാ;ി ഉപേയാഗി'ുകയാെണTിൽ  ആയതിന്െറ വൗQറുകള്  ബിcുകള്  
എ2ിവ അംഗീകരിQു ഫയലില്  സൂBിേ'SതുS്. 

19.മYർ  േറാള് മൂെമന്5്  pി�് . 

ഓേരാ മaർ  േറാളും ലഭ�മാകു2 മുറയ്'് �പവൃ8ി ആരംഭിQ തീVതി, 
അവസാനിQ തീVതി ,�പവൃ8ി 4ല8് നി2് പ_ായ8ിൽ  തിരിെക ലഭിQ 
തീVതി,ഡാ� എൻ�ടി െചY/ തീVതി, െസ�കRറി ,�പസിഡന്റ്  എ2ിവര്  
അംഗീകരിQ് കൂലി'് അനുമതി നൽകിയ തീVതി എ2ിവ ഒ�ുകള്  സഹിതം 
േരഖെ�ടു8ു2തിന  ു േവSിയുG }ിപ ് ആണിത്.  െതാഴിലാളികൾ'് 
യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ'ു2തിൽ  വീ�� വ2ിRുെSTില്  എവിെട 
െവQാെണ2് മനസിലാകു2തിനു സാധി'ു2 രീതിയിലാണ്  ഈ േരഖയിെല 
വിവര;ൾ  �കമീകരിQിRുGത്. 

20.ജിേയാടാെqട് േഫാേ7ാ. 

BHUVAN ആlിേ'ഷൻ  ഉപേയാഗിQ് �പവൃ8ി 4ല;ളുെട അBാംശം 
േരഖാംശം എ2ിവ േരഖെ�ടു8ിെ'ാSുG േഫാേRാകൾ  ഓേരാ 
�പവൃ8ി'ും ആവശ�മാണ് , ഇതിന്െറ േകാ�ി ഫയലിൽ  സൂBിേ'Sതാണ്. 

21.േസാഷ�ൽ  ഓഡി5്  റിേ�ാർ7്  േകാ�ി  

�പവൃ8ികൾ  ഓഡി�ിനു വിേധയമാ'ിയിRുെSTില്  �പg/ു ത �പവൃ8ിയുെട 
വിലയിരു8ൽ  വിവര;ള്  ഉൾെ'ാGു2 ഭാഗം േകാ�ി എടു8ു ഫയലില്  
സൂBിേ'Sതാണ്. 

22.ൈസ5് ഡയറി. 

മാaർ  സർ'ുലര്  �പകാരം ഉG 22 േരഖകളില്  സം4ാന സർ'ാര്  
നിർേ[ശി'ു2 സു�പധാന േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പ6തിയുെട 
സുതാര�ത,െതാഴിലാളികളുെട അവകാശ;ൾ , സാമൂഹ� പTാളി8ം, പ6തി 
ആരംഭ മീ�ിംഗ്, െതാഴിലിട;ളിെല അപകട;ൾ  സംബ�ിQ വിവര;ള്  
,വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണിRറിംഗ് ക��ി റിേ�ാർR് , സbർശക കുറി�ുകള്  
തുട;ിയവ േരഖെ�ടു8ു2തിനും െതാഴിലിട;ളിെല അടി4ാന 
െസൗകര�;ൾ  ,സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  േബാർഡ്   എ2ിവ �പവൃ8ി 
4ല;ളിൽ  ഉറ�ു വരു8ു2ുS് എ2തിനുമുG ആധികാരിക 
േരഖകൂടിയാണ് ൈസ�് ഡയറി. 

രജിYറുകൾ   

െതാഴിലുറ�് അനുബ� വിവര;ൾ  സൂBി'ു2തിന് ഏഴ് രജിaറുകള്  
പ_ായ8ുകളിൽ  ഉSാവണെമ2ു നിർേ[ശി'ു2ുS്. 

1. െതാഴിൽ  കാർഡ്  രജിYര്  . 

െതാഴിൽ  കാർഡിനുG അേപB,കാർഡ്  അനുവദിQ വിവര;ള്  എ2ിവ 
േരഖെ�ടു8ു2തിനുG രജിaർ  ആണിത്, �പg/ു ത വിവര;ൾ  യഥാസമയം 
േരഖെ�ടു8ി സൂBിേ'Sതാണ്.  
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2. �ഗാമസഭ രജിYര്  . 

െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ�R �ഗാമസഭകൾ  ,േയാഗ;ൾ  തുട;ിയവ 
േരഖെ�ടു8ു2തിന് വാർഡ്  തല8ില്  �പേത�ക �ഗാമസഭാ രജിaര്  
സൂBിേ'Sതാണ്. 

3. െതാഴിൽ  അേപWാ രജിYര്   

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�Rു ലഭി'ു2 അേപBകളുെട വിവര;ളും അതു�പകാരം 
അവർ'് െതാഴില്  അനുവദിQതിന്െറ വിവര;ളും  �പg/ു ത രജിaറില്  
േരഖെ�ടു8ി െവേ'Sതാണ് 

4. �പവൃ�ി രജിYര്  . 

െതാഴിലുറ�ിൽ  നട�ിലാ'ു2 �പവൃ8ികളുെട വിവര;ള്  യഥാസമയം �പg/ു ത 
രജിaറിൽ  േരഖെ�ടുെതSാതാണ്. 

5. ആbcി രജിYര്   

െതാഴിലുറ�് പ6തിയിലൂെട സൃഷ്RിQിRുG ആg/ികൾ  സംബ�ിQ 
വിവര;ൾ ,4ലം,ആg/ിയുെട സ�ഭാവം,നിലനിർ8ു2 കാലയളവ് തുട;ിയവ  
�പg/ു ത രജിaറിൽ  േരഖെ�ടുെതSാതാണ്. 

6. പരാതി രജിYര്  . 

െതാഴിലുറ�് പ6തിയുമായി ബ�െ�R ഏതു പരാതിയും വാ'ാേലാ,േരഖാമൂലേമാ 
ലഭി'ുകയാെണTിൽ  നിർവഹണ ഏജൻസി പരാതി രജിaറില്  
േരഖെ�ടു8ുകയും നിർബ�മായും ൈക��ു രസീത് പരാതി'ാരന് നൽകുകയും 
േവണം . പരാതിയുെട തുടർനടപടികളും കൃത�മായി രജിaറില്  
േരഖെ�ടുെതS്താണ്.ഓേരാ സാ]8ിക വർഷവും രജിaര്  േ�ാസ് െചY/ു 
സ്�കRരി സാB�െ�ടു8ുകയും തുടർ  കാലയളവിേല'് അംഗീകരി'ുകയും 
േവSതാണ്. 

7. െമ5ീരിയൽ  രജിYർ  . 

െതാഴിലുറ�ിൽ  ഏെ�ടു'ു2 �പവൃ8ികളുെട ഭാഗമായി വരു2 സാധന 
സാമ�ഗികളുെട വാ;ൽ  തീരുമാനം,ഉപേയാഗം,നീ'ിയിരി�്,െചലവുകൾ  എ2ിവ 
സംബ�ിQ വിവര;ൾ  മുഴുവനും �പg/ു ത രജിaറില്  േരഖെ�ടുേ8Sതാണ്. 

വിജിലൻസ്ആന്റ്േമാണി5റിംഗ്അംഗHൾ 

 1) േരാഹിണി4)ച�nമതി.എം.െക 

5)തNമണി 

2) ലrjി.എം.െക3) നളിനി 

നിർേsശHൾ . 
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• െതാഴിലുറ�് പ6തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ു വരു8ു2തിന് �പവൃ8ി 
ആരംഭി'ു2തിനു മു]് പ6തി വിവര;ൾ  അട;ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിലുG 
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷന്  േബാർഡ്  �പവൃ8ി 4ല8് 4ാപിേ'Sതാണ്. 

• �പാേദശിക ഭാഷയിലുG എaിേമ�് �പവൃ8ി 4ല;ളിൽ  ലഭ�മാ'ണം. 
. 

• മാaർ  സർ'ുലര്  �പകാരമുG െതാഴില്  അേപBാ േഫാറം െസൗജന�മായി 
െതാഴിലാളികൾ'് ലഭ�മാ'ണം. 

• െതാഴിൽ  അേപBകൾ  �ഫS്  ഓഫീസില്  സ�ീകരി'ുകയും ആയതിനു ൈക��് 
രസീത് നൽകുകയും േവSതാണ് . 

• പ6തിയുെട ശരിയായ രീതിയിലുG നട8ി�ിന് വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  
േമാണിRറിംഗ് ക��ി ഇടെപടലുകൾ  �പവൃ8ി 4ല;ളില്  ഉSാേവSതുS്. 

• െതാഴിലു�ിൽ  ഏെ�ടു'ു2 �പവൃ8ികളുെട  ആg/ികൾ  ദീർഘകാല 
നിലനിൽ�ിന്  ആവശ�മായ സാേTതിക നിർേ[ശ;ള്  െതാഴിലാളികൾ'് 
ഓവർസീയർമാര്  നൽേകSതും പാലി'ു2ുെS2്  ഉറ�ു വരുെ8Sതുമാണ്. 

• മaർ  േറാളില്  �പg/ു ത �പവൃ8ിയുെട അളവുകള്  േരഖെ�ടു8ു2 എം.ബു'ിന്െറ 
ന]ർ  േരഖെ�ടുെ8Sതാണ്. 

• മaർ  േറാളിലും മ�ു െതാഴിലുറ�് അനുബ� േരഖകളിലും  സാB�െ�ടു8ു2 
ഉേദ�ാഗ4ർ  തീVതി കൂടി േരഖെ�ടു8ുവാന്  �ശ6ിേ'SതുS്. 

• െതാഴിലിട;ളിൽ  �പഥമ ശു�ശൂഷ സംവിധാന;ള്   തണല്  സൗകര�ം,സുരBാ 
ഉപകരണ;ൾ  എ2ിവ ഉറ�ു വരു8ാന്  നിർവഹണ  ഏജൻസി �ശ6ിേ'SതുS്. 
.  

െതാഴിലാളികളുെട കടമകൾ . 

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

എ2ിവയിൽ  പെTടു'ുക. 
 ഏൽ�ി'ു2 േജാലികള്  കൃത�തേയാെട പൂർ8ീകരി'ുക. 
 ദിവസവും െതാഴിൽ  ആരംഭി'ു2തിനു മു]ും പണി പൂർ8ിയായേശഷവും മaര്  

േറാളിൽ   ഒ �ുകള്  േരഖെ�ടു8ുക,തുട;ിയവ... 
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േസാഷ�ൽ  ഓഡി5്  �ഗാമസഭയില്  അവതരി�ിMേസാഷ�ല്  ഓഡി5്  കരട് 
റിേ�ാർ7ിേtലുZ ചർMയുെട അടി*ാന�ില്  �ഗാമസഭ താെഴ�റയുS 

തീരുമാനHെളടു�ു; 

 

 െതാഴിലുറ�്  േജാലിയിെല ഗുണേഭാCാ'െള  
തിരെ�ടു'ുേ]ാൾ   എ .പി .എൽ  , ബി .പി .എൽ  വ�ത�ാസമിcാെത  
തിരെ�ടു'ണം . 

 െതാഴിൽ  ദിന;ള ്  വർധി�ി'ണം 
 കൂലിവർ6ി�ി'ണം 

  േജാലിസമയം 10 മുതൽ 4 വെരആയികുറയ്'ണം 

 


