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ആമുഖം
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും

സാമൂഹികആസ്തിയുെട നിർ�ാണ�ിനും സഹായകംആയി��� ഒരു േക��ാവിഷ്കൃത

പ�തിയാണ.് 2005 െസപ്തംബർഅ�ിന് നിലവിൽ വ� െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന്

അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ്ഈപ�തി നട�ിലാ�ി വരു�ത് �ഗാമീണേമഖലയിെലഓേരാ

കുടുംബ�ിനും മ�� െതാഴിലുകൾ നഷ്ടമാകാെതഅധികമായി 100 ദിവസെ�അവിടെ�

കായിക െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുകഎ�തിലൂെട ജന�ള�െട ഉപജീവനമാർ�ം െമ�െ�ടു�ുക

എ�താണ് ഇതിന്അടി�ാന ല��ം. െതാഴിലുറ�് പ�തിഅവകാശതിഷ്�വും ആവശ�ധിഷ്�വും

ആയപ�തിയാണ.് െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട മ�� �പധാന ല���ൾവരൾ� മെ�ാലി�്

െവ�െ�ാ�ം വനനശീകരണംകാലാവ�ാവ�തിയാനം തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശ്ന�ൾ�്

പരിഹാരം കാണുക ഉൽപാദന പരമായആസ്തികൾസൃഷ്ടി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം

സു�ിരംആ�ുക െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട മൂല ധാരയിേല�് സ്�തീകേള െകാ�ുവരു�തിനും

അവരുെട സാ��ികവും സാമൂഹികവുമായ ശാ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുകഎ�ിവയാണ,്

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു�എ�ാ

�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�് നിയമ�ിെല17(2) വകു�് �പകാരം

നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിന് പ�ിയും

െപാതുസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�.്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�് തവണ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭകൾഎ�ാ

വാർഡിലും നടേ��താണ.് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഅഥവാ സാമൂഹ� കണെ�ടു�്

എ�തിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത് �പകൃതി�ല�ൾഅഥവാ വർ�്ൈസ��കൾ േനരി�് സ�ർശി��

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികേളാടും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻമാേരാടുംഅഭിമുഖം

നട�ിയതിലൂെടയും ലഭ�മായ േരഖകള�െട വിശദ പരിേശാധനയിലൂെടയും ലഭി�ു�വിവര�െള

േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭകളിലൂെടെട െപാതുസമൂഹെ�അറിയി�ുകഎ�താണ.്ഇ�പകാരം



ലഭി�ു�വിവര�ള�െടയും �ഗാമസഭകളിൽ ഉയരു� െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട

അഭി�പായ�ള�െടയും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ��ാരുെടഅഭി�പായ�ള�െടയുംഅടി�ാന�ിൽ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നട�ി�ിെലസുതാര�തയും

ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ിയുറ�ി�ുകഎ�താണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്അഥവാ സാമൂഹിക

കണെ�ടു�് ല��മിടു�ത്. വസ്തുതാപരമായ കെ��ലുകള�െട െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട

ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട െമ�െ��

�പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട സാധി�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് മുെ�ാരു� �പവർ�ന�ൾ

1. കൂ�ുപറ�് േ�ാ�് ഓഫീസ് സ�ർശി�ുകയും ബി ഇ ഓ യുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

യൂണി�,് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ എ�ി�െനയു�

കാര��ൾ സംസാരി��.

2. ചി�ാരി പറ�് പ�ായ�് �പസിഡ� ് െസ�ക�റി അസി�� ് െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�്

വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ, വിഇ ഓ എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നടേ��

അതിെന��ിയു� തീരുമാനം

3. ഫയൽ പരിേശാധന ഒക്േടാബർ ഒ�ു മുതൽ മാർ�് 31 വെരയു� ഫയലുകള�െട

പരിേശാധന

4. �പവർ�ി �ലപരിേശാധന പരിേശാധി� ഫയൽ �പകാരം �പവൃ�ി കൃത�മായ അളവിൽ

നട�ി��േ�ാ എ�ു� പരിേശാധന

5. െപാതു�പവർ�കർ െപാതുജന�ൾ എ�ിവരുമായി െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ��

അഭി�പായ േശഖരണം

6. ഫീൽഡിൽ നി�ും േശഖരി� വിവര�ൾ ഫയലുമായി താരതമ�ം െച�ൽ

7. വീട് വീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം

8. െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന, പാസ് ബു�് പരിേശാധന

9. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��
വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് :3829

ആെക െതാഴിലാളികൾ. :7287

ആക്ടീവ് െതാഴിൽകാർഡ് :1647

ആക്ടീവ െതാഴിലാളികൾ. :1864



എസ് സി :32

എസ് ടി :340

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയവർ

വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിലാളികൾ. : 734

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് : 366

ആക്ടീവ െതാഴിൽ കാർഡ് :140

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയവർ :63

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� പ�തി �പകാരംഅവിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻ

താ�ര�മു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിലും െതാഴിൽ കാർഡിന് േവ�ി അേപ�ി�ാം. െതാഴിൽ
കാർഡിനായി അേപ�നൽകിയഎ�ാകുടുംബ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം
സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിേ��തു�്.എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ
പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിനുേവ�ി അേപ�ി�ു�സമയ�ും െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ൽ

നൽകു�സമയ�ും േഫാേ�ാഎടു�ു�തിന് േവ�ിയു� െചലവ് െതാഴിലാളി വഹി�ു�

സാഹചര�മാണ് നിലവിലു�ത് ഇത് നിയമലംഘനമാണ.്

െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരുആധികാരിക േരഖയാണ.്അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽകാർഡുകൾ
സൂ�ിേ��അതിെ� പൂർണ ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ.്

അ�ുവർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ി നൽേക�താണ.്ഈവാർഡിെലഈ

വർഷം െതാഴിലുറ�ിൽഏർെ��ി��� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�െടയും കാർഡ് പുതു�ി

നൽകിയി���്അത് ന�കാര�മാണ.്

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാർഡു�ഏതു െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��്

ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാൻ ഉ�അവകാശം ഉ�്. െതാഴിൽആവശ�െ��� 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശം നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്.

ഈവാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽഅേപ�നൽകു�ത്.അേപ�ി�് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�്എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾഅറിയി�ി���ത്.ഓഡി�്
വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ിയുെട ഫയലുകളിൽ If/3427 22എ�ഫയലിൽഡിമാ� ് േഫാമിൽ
ൈകപ� രസീത് കാണാൻസാധി��. If/342721,lf/350470,lf/3808 19, If 338 166, If/350464,
If/342723എ�ീ ഫയലുകളിൽഡിമാ�േ്ഫാമിെ�കൂെടൈകപ� രസീത് സു�ി�തായി കാണാൻ
കഴി�ി�.



If/375996 ,lf 375990,lf / 375994എ�ീ വ�കതിഗത ഭവന നിർ�ാണഫയലിൽ െതാഴിൽ
ആവിശ�െ�ടു�ത്സംബ�ി�്അേപ� കാണാൻകഴി�ി�.

3. െതാഴിൽഅനുവദി�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണം.അ�ാ�പ�ം െതാഴിൽരഹിത േവതന�ിനു�അർഹതയു�്.ഈ
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം തെ� െതാഴിൽ
ലഭി�ാറു�്എ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയാൻകഴി� .ു

4. െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം

അടു�അ�്വർഷേ��്ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജക്ടുകള�െട സമാഹാരമാണ് െഷൽഫ്ഓഫ്

െ�പാജക്�.്അയൽ�ൂ� തല�ിൽചർ� െചയ്ത് നിർേദശ�ൾസമാഹരി�് വാർഡ് തല�ിൽ
േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭയിൽഅവതരി�ി�� മുൻഗണനാ �കമം നി�യി�ാണ്അംഗീകരി�ു�ത്.
അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്� ത�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്. െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ�യും
ഭാഗ�ുനി�് പ�ാളി�ം ഉ�ാവു�ു�്.എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിൽഅനുവദനീയമായആസ്തി
വികസന �പവൃ�ിയിൽകെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിലു�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉ�ാേവ�താണ.്ഈവാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ു�തിൽ

പ�ാളികൾആകാറു�്എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ നി�ും പ�ായ�ിൽനി�ും അറിയാൻ

കഴി�ത്.

5.യാ�താ െചലവ്സംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ�് താമസ�ല�ു നി�ും 5കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം ഉ�്.അ�െനയ�ാെത പ�ംയാ�താബ�യായി കൂലിയുെട 10%
അധികേവതനമായി ലഭി�ുവാൻഅവകാശമു�്.ഈവാർഡിൽ 5കിേലാമീ�ർ ദൂരം
െതാഴിലിനായി േപാേക�ി വ�ി�ി�എ�് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

6. �പവർ�ി�ലെ�സൗകര��ൾസംബ�ി�്

നിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ�ിലു�സൗകര��ൾഎ�ാ �പവർ�ി�ല�ളിലും

ഉ�ായിരി�ണം. െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായകുടിെവ�ം,വി�ശമി�ാനു�തണൽ,
�പഥമശു�ശൂഷ,കി�് തുട�ിയഅടി�ാനസൗകര��ൾലഭിേ��ത് െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശമാണ.്ഈവാർഡിെലഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി��� �പവർ�ികളിൽ പ�ായ�ിൽ

നി�ും അടി�ാനസൗകര��ൾലഭി�ി��െ��ാണ് െതാഴിലാളികൾ നി�ും അറിയാൻകഴി�ത്.
എ ഡി എസ് അ�ൗ�ിൽനി�ുമു� ൈപസഎടു�ാണ്അടി�ാനസൗകര��ൾ

ഒരു�ിയി���ത്എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ നി�ും അറിയാൻകഴി�ത്.

7. േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ3(2) �പകാരം ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും മ�ർ േറാൾ
പൂർ�ിയാ�ി പ�ായ�ിൽസമർ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
ലഭിേ��താണ.്എ�ാൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട കൂലി കി���തിന്



കാലതാമസം വ�ി�ി�എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�െടഅഭി�പായം.

8. െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ

െവ�്ഏെത�ിലും തര�ിലു�അപകടംസംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ 2(5) �പകാരവും അ��ായം 9 െല
പരാമർശ�ള�െടഅടി�ാന�ിലും ചികി�യ്�്ആവശ�മായ വരു� മുഴുവൻചിലവുകള�ം

ബ�െ��ബി��കൾഹാജരാ�ു� മുറയ്�് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��താണ.്
ഇതുകൂടാെത െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�് മരണംസംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ 25000/- രൂപ
െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന് ലഭ�മാേക�താണ്

9. പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം( െഷഡ��ൾ 19)സമയബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാര�ിനു�
അവകാശം നിയമം നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ
മുേഖനയും േ�ടാൾ �ഫീ ന�ർ ഉപേയാഗി��ം , േരഖാമൂലംഎഴുതി നൽകുകയുംഈെമയിൽ വഴിയും
സമർ�ി�ാവു�താണ.് േടാൾ�ഫീ ന�ർ പ�ായ�ിൽ �പദർശി�ിേ��താണ.്എ�ാൽചി�ാരി
പറ�് പ�ായ�ിൽ േടാൾ�ഫീ ന�ർ �പദർശി�ി�ത്ആയി ക�ി�.ഫീൽഡ്സ�ർശന�ിന്
ഭാഗമായി െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ ഇതുവെര പരാതികൾ നൽകിയി�ി�എ�ാണ്

അറിയാൻകഴി�ത്. െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ��എെ��ിലും പരാതി ഉ�ാകു�
അവസര�ിൽപ�ായ�ിൽപരാതി പറയാവു�താണ.് പരാതി സ�ീകരി�ു�അവസര�ിൽ
ൈക��് രസീത് നൽകുകയും ഏഴ് ദിവസ�ിനു�ിൽഅേന�ഷി�� പരാതി�ാരന് മറുപടിയും

നൽേക�താണ.്

10. േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവർ�ികള�ംേസാഷ�ൽഓഡി�ിനു

വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ൻ 17(2) നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�
�പവർ�ികള�െട സാമൂഹിക ഇടെപടലുകൾ നട�ു�തിൽ പ�ാളിയാവു�തിനു�നു�

അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്.

േറാസ്ഗാർ ദിനം

െതാഴിൽആവശ�കതകൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ

അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിന് പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുംആയി േറാസ് ഗാർ ദിനം

സംഘടി�ിേ��തു�്.വാർഷിക മാ�ർ �ാൻഅനുസരി�്പ�ായ�ുകളിലും േറാസ്ഗാർ ദിനം
ആചരി�ണംഎ�് നിഷ്കർഷി�ി���്.ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽനി�ും െതാഴിലാളികളിൽ
നി�് േറാസ്ഗാർ ദിനംആചരി�ാറുെ��വിവരം ലഭി��.ഇത് �പശംസനീയമാണ്

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനും േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്. ഒരു �പവൃ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�ൾഅതായത്എ�ിേമ�് തുക,
സാധന േവതനഘടക�ൾ, െതാഴിൽദിന�ൾതുട�ിയ വിവര�ൾസാധാരണജന�ൾ�ും
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��തു�്.ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും



ആരംഭഘ��ിൽഈേബാർഡ്�ാപിേ��തു�്.കഴി�സാ��ികവർഷ�ിൽ

നട�ി���തുംഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി���തുമായ �പവൃ�ി നട��ല�ളിൽസി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ിതായി ക�ി�.

ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലുംഅ�്അംഗ�ൾഎ�ിലും ഉ�ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

രൂപീകരിേ��ത്ആണ.്ഇതിൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം
നൽേക�തുമാണ് പകുതി േപർ സ്�തീകൾആയിരിേ��താണ.്അധ�ാപകർഅംഗനവാടി
വർ�ർസ�യം സഹായസംഘ�ിെലഅംഗ�ൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ

ഉപേഭാ�സമിതികൾയുവജന���കൾ െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾതുട�ിയവയിൽ നി�ും

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിഅംഗ�െള തിരെ�ടു�ാവു�താണ.്ഏ�വും
കുറ�കാലയളവിേല�് വിഎംസിഅംഗ�െള നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ് �പവർ�ി�ല

സ�ർശനം െതാഴിലാളികള�മായിആശയവിനിമയം നട�ി േരഖകള�െട പരിേശാധന �പവർ�ി

�ലസൗകര��ൾപരിേശാധന �പവർ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ

�പവർ�ിയിലൂെട നീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ് �പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ�സംബ�ി���

ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽഎ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല.വിഎംസിഅംഗ�ൾഎ�ാ
�പവർ�ികള�ം പരിേശാധി�ുകയും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് സമയ�് �ഗാമസഭയിൽസമർ�ിേ��തുമാണ് റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി

കരുേത�തുമാണ് .ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പലരിൽ നി�ും
ലഭിേ��തുമാണ് 5 േപരാണ് vmcഅംഗ�ളായി ഉ�ത് .ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽഞ�ൾ
സ�ർശി� വാർഡിൽ VMCഅംഗ�ൾൈസ�്സ�ർശി�ാറു�്എ�്ൈസ�്ഡയറി
പരിേശാധി�േ�ാൾ മനസിലാ�ാൻസാധി��.

േമ� ്

�പവർ�ി�ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത് േമ�്ആണ് െതാഴിലാളികൾഓേരാ ദിവസവും

കൃത�മായി േജാലി െച���ുെ��് ഉറ��വരു�ുകയും െതാഴിൽകാർഡ്ൈസ�്ഡയറി മ�ർ

േറാൾഎ�ിവയിൽആവശ�മു�വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയുംഅടി�ാനസൗകര��ൾ

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ��് ഉറ�� വരു�ുകയും െച�ണം.ഈവാർഡിൽൈശലജ,അനിത, േശാഭ,
പുഷ്പ,ഷീനിജ.,സുമതി , എ�ിവരാണ് േമ�ായി �പവർ�ി�ു�ത്

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൽ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻ�് ഏെത�ിലും
ഒരു െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളിേലാ െവ�് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർ�ഹണ

ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു� േയാഗമാണ് പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ.്വാർഡ് െമ�റുെട
സാ�ിധ��ിൽ േചരു�ഈേയാഗ�ിൽനിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െപ�

വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദികരി�� െകാടു��താണ.്ഓഡി�ിനു
വിേധയമാ�ിയ��� �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ പ�തിആരംഭ മീ�ിഗിെ� േരഖകാണാൻ

കഴി�ി���് .പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗിൽ നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�ർവാർഡ് െമ�ർഎ�ിവർ

പെ�ടു�ാറു�്എ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻകഴി� .ു



െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

1. െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷ്ഠ പാലി�ുക.

2 െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയും ൈവകുേ�രവും കൃത�മായി ഒ�് േരഖെപടു�ുക.

3. െതാഴിൽ കാർഡിൽഹാജർ ക�ത�മായി േമ�് േരഖെപടു�ു�ുെ��് ഉറ�� വരു�ുക.

4 െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് ,�ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾഎ�ിവയിൽ പെ�ടു�ുക.

5.കൃത�തേയാെട േജാലി െച��ക.

6. െതാഴിലിട�ളിൽ �ാ�ിക് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ാേനാ ക�ി�ാേനാ പാടി�.

7 �പക�തി സംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾഎെ�ടു�് നട�ിലാ�ുക.

8ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾകെ��ി േമ�ിെനയും പ�ായ�്അധികൃതെരയും

അറീ�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവ��ികൾ

1. ST ഭവന പ�തി -ത� േമാഹൻ

2. ഭവന പ�തി മേനാളി വ�ല

3 ഭവന പ�തി -സേരാജിനി

4. െതാടീ�ളം േമെല ഭാഗം കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

5ൈകതെ�ാ�ിഅയൽകൂ� �പേദശ�് ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ

6.എേവലി�ൽഅയൽകൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

7.ക�ുസ് നിർ�ാണം - മാധവി

8 െതാടി�ളം �പേദശ�് കിണർ നിർ�ാണം

9.കിളി ക�ംഅയൽ�ൂ� �പേദശ�് ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ

10.കൂടൽ േമൽഭാഗംഅയൽ�ൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

�കമന�ർ �പവൃ�ിയുെട

േപര്

േകാഡ് സ�ഷ്ടി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

എം

ബു�്

ന�ർ

മാ�ർ

േറാള�കള�

െട എ�ം

െചലവായതുക.
അവിദ�

െതാഴിലാളികള�െട

എ�ം

1. ഭവന പ�തി -ത�
േമാഹൻ

If/375990 75 213/18-
19

3 203 25

2. ഭവന പ�തി - If/375996 72 50/19-20 2 19512



മേനാളി വ�ല

3 ഭവന പ�തി -
സേരാജിനി

I f/ 375994 42 212/18-
19

3 11382

4. െതാടി�ളം േമെല

ഭാഗം ക�ഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

lf/362722 737 07/18-19 24 199727

5. ൈകതെ�ാ�ി

അയൽ�ൂ�

�പേദശ�്

കൃഷി�്

നിലെമാത�ൽ

lf/3427 21 555 10/18-19 47 150405

6 എടേവലി�ൽ

അയൽ�ുട

�പേദശ�്

കൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

If/350470 893 72/18-19 47 24 2003

7 ക�ൂസ്

നിർ�ാണം -
േദവകി

If/3808 19 12-un
SKilled. -
un
SKilled - 5

196/18-
19

3 3312

SKilled - 3865

8 െതാടീ�ളം

�പേദശ�്കിണർ

നിർ�ാണം

If/338 166 un
SKilled -
37

SKilled -
46

137/18-
19

Un SKilled -
2

SKilled - 2

10212

SKilled:3350

9. കിളി��ം

അയൽകൂ�

�പേദശ�്

ക�ഷി�് നില

െമാരു�ൽ

If/350464 954 71/18-19 32 263304

10. കൂടൽ േമൽ ഭാഗം

അയൽകൂ�

�പേദശ�്

ക�ഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

If/342723 377 09/18-19 18 104052

�പവൃ�ികള�െട പരിേശാധന



1. ഭവന നിർ�ാണം -ത�� േമാഹൻ

ഈ�പവൃ�ിയിൽ ഭവന�ിെ� പണി ഭാഗികമായി പൂർ�ികരി�ി���്അവിെട

താമസവും തുട�ിയി���്.90 ദിവസം േജാലി ലഭി�തായിയുംഅറിയാൻകഴി� .ുഎ�ാൽഈ
ദിവസ�ളിെല േവതനം ലഭ�മായി�ി�.എ�റി��.

2 .ഭവന നിർ�ാണം - മേനാളി വ�ല

ഈ�പവർ�ിയിലും പണി പൂർ�ിയായി�ി�.ഫിൽഡ്സ�ർശന�ിനു േപായേ�ാൾ
ഭവന�ിെ� ഉടമെയകാണാൻസാധി�ിരു�ി�.

3. ഭവന നിർ�ാണം -സേരാജിനി

വഴിയിൽകാടുമൂടെപ�തിനാൽസേരാജിനിയുെട ഭവനം സ�ർശി�ാൻകഴി�ി�. ഈഭവന

പ�തിയും ഭാഗികമാെണ�്അറിയാൻകഴി� .ു

4. െതാടീ�ളം േമെല ഭാഗം ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ

ഈഭാഗ�്വാഴ, മ�ൾ, മര�ിനി എ�ി കൃഷികളാണ് 2018 - 19കാലഘ��ിൽനട�ത്
എ�്അറിയാൻകഴി� .ു

5.ൈകതെ�ാ�ിഅയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

ഈഭാഗ�് വാഴ, മ�ൾഎ�ിവക�ഷി െചയ്തി���്. ഭൂവുടമകൾ�് േവ�ിയാണ്
ക�ഷി െചയ്തിരി�ു�ത്

6.എട േവലി�ൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

ഭുവുടമയുെട�ല�്വാഴക�ഷി�ാണ് ഇവിെട നില െമാരു�ിയിരി�ു�ത്.

7. IHHLക�ൂസ് നിർ�ാണം - േദവകി

േദവകി എ�വ��ിയുെട വീട് സ�ർശി�േ�ാൾക�ൂസിെ� പണി

പൂർ�ികരി�ി���് .പണം മുഴുവനായി കി�ിയതായി അറിയാൻകഴി� .ു

8 .െതാടീ�ളം �പേദശ�് കിണർ നിർമാണം

ഫയൽപരിേശാധി�തിെ�അടി�ാന�ിൽകിണർ നിർ�ാണംപൂർ�ികരി�ി���്. 25
േകാൽആഴ�ിലാണ്കിണർ നിർ�ി�ിരി�ു�ത്.എ�ാൽ ഉടമ�െയകാണാൻ

സാധി�ാ�തിനാൽകൃത�മായ വിവരം ലഭി�ി�.

9.കിളി��ംഅയൽകൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

കിളി��ം �പേദശ�ും വാഴ കൃഷി�ാണ്കൃഷി�് നിലെമാരു�ിയിരി�ു�ത്.കുറ��
ഭാഗ�് വാഴകൃഷി കാണാൻകഴി�ി���്.ബാ�ി ഭാഗം തരിശായി കിട�ു�തായും കാണാൻ
കഴി� .ു

10.കൂടൽ േമൽഭാഗംഅയൽകൂ� �പേദശ�്ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ



ഈഭാഗ�ും വാഴ കൃഷി�ു േവ�ി ഭൂവുടമയുെട�ല�്കൃഷി�്

നിലെമാരു�ിയി���് .വിളെവടു�ിനു േശഷം വീ�ും വാഴ കൃഷി നട�ിയതായി ക�ു.കൂടാെത
കഴി�വർഷം നട�ിയ പൂ കൃഷിയും സ�ർശി��.

ഭവന പ�തി-ത� േമാഹൻ,സേരാജിനി നാണ ,ു മേനാളി വ�ല - മ�ർ േറാൾ വിവര�ൾ

�കമ�ർ വർ�് േകാഡ് മ�ർ േറാൾ തി�തി ഹാജർ േവതനം

1 If/375990 15837 15/3/19-
27/3/19

27 73 17

2 1934 12/7 / 19-
25/7/19

24 6504

3 1935 26/7/19-
8/8/19

24 6504

75 20325

4 lf/375994 15838 15/3/19-27/3
/ 19

18 4878

5 1932 12/7/19 -25 /
7/19

12 3252

6 1933 26/7/19 -
8/8/9

12 3252

42 11382

7 If/375996 1936 12/7/19 -
25/7/19

36 9736

8 1937 26/7/19 -
8/8/19

36 9736

72 19472



അളവുകൾസംബ�ി�്

�പവർ�ിയുെട
േപര്

എ�ിേമ�ിെല
അളവുകൾ

എംബു�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയ
അളവുകൾ

ഫീൽഡ്തല
പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയ
വിവര�ൾ

വാർഡ് 5 ഭവന
നിർ�ാണ
പ�തി
(If/375996)
50/19/20

ഒ�ാഘ �ം - 28
Mandays

ര�ാംഘ�ം -
24 mandays

മൂ�ാംഘ�ം -
10 mandayട

നാലാംഘ�ം -
28 mandays

ഒ�ാംഘ�ം - 28
mandayട

ര�ാംഘ�ം - 24
Mandayട

മൂ�ാംഘ�ം - 10
Mandays

നാലാംഘ�ം - 28
Manday

വീട് നിർ�ാണം
പൂർ�ികരി�ി�ി�.
ഉടമെയകാണാൻ
സാധി�ിരു�ി�'

വാർഡ് 5 ഭവന
നിർ�ാണം
(if/375990)
213/18/l 9)

ഒ�ാഘ�ം -
28 Mandays

ര�ാംഘ�ം -
24 mandays

മൂ�ാംഘ�ം
- 10 mandayട

നാലാംഘ�ം
- 28 mandays

ഒ�ാംഘ�ം -
28 mandayട

ര�ാംഘ�ം -
24 Mandayട

മൂ�ാംഘ�ം -
10 Mandays

നാലാംഘ�ം -
28 Manday

വീട് നിർ�ാണം
ഏകേദശം
പൂർ�ികരി�ി���്
ഫിനിഷി�്
കഴി�ി�ി�. 90
ദിവസെ�
േവതനം ലഭി�ി�
എ�്അറിയാൻ
കഴി�ു

വാർഡ് 5ഭവന
നിർ�ാണം
(if/375994)
212/18/| 9

ഒ�ാഘ�ം -
28 Mandays

ര�ാംഘ�ം -
24 mandays

മൂ�ാംഘ�ം
- 10 mandayട

നാലാംഘ�ം
- 28 mandays

ഒ�ാംഘ�ം -
28 mandayട

ര�ാംഘ�ം -
24 Mandayട

മൂ�ാംഘ�ം -
10 Mandays

നാലാംഘ�ം -
28 Manday

ഉടമെ�യ
കാണാൻ
സാധി�ി�.
വഴികാടുമൂടി യ
അവ�യിൽ
ആയതിനാൽ
സ�ർശി�ാൻ
കഴി�ി�



l HHLക�ുസ്നിർമാണം - േദവകി

�കമ ന�ർ വർക് േകാഡ് മാ�ർ േറാൾ തീയതി േജാബ്

കാർഡ്

േവതനം

1 If/380819 15285 27/2/19-
5/3/19

6 1656

2 15286 6/3/19-
12/3/19

6 1656

3 15297
(skilled)

27/2/19-
5/3/19

5 3865

വർ�്
േകാഡ്

േപര് എംബു�്
�പകാരം
അളവ്

അളവ്
�പകാരം

IHHL - േദവകി
പുതുേ�രി
If/3808 19

േദവകി നീളം - 1.50

വീതി - 1.50
ഉയരം - 2.80

നീളം - 1. 95

വീതി -1 .32

ഉയരം - 2.95

െതാടി�ളം �പേദശെ�കിണർ നിർ�ാണം. പരിേശാധന�് വിേദയമാ�ിയഫയലിെല മാ�ർ
േറാള�കള�െട വിശദവിവര�ൾ.

�കമ ന�ർ r വർ� ്
േകാഡ്

മാ�ർ േറാൾ തി�തി ഹാജർ േവദനം

1 IF/338166 10788(unskilled) 19/11/18

25/11/18

18 4968

2 10789(unskilled) 26/11/18 19 5244



2/12/18

3 10796 19/11/18

25/11/18

28 20650

44 , 10799 26/11/18

2/12/18

18 12900

83 43762

വർ�്
േകാഡ്

േപര് എംബു�്
�പകാരം
അളവ്

അളവ്
�പകാരം

।f/338166 ലീല 20 25

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ
�പകാരം ഒരു വർ�്ഫയലിൽസൂ�ിേ�� 22 േരഖകെളകുറി�് �പതിപാദി�ു�ു�്.
ഇത്നിർബ�മായുംഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ്.

1. കവർ േപജ്

ഒരു �പവർ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�ൾ �പവർ�ി ഫയലിെ�കവർ േപജിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ണംഎ�ുംഅതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും മാ�ർസർ�ുലർ
നിർേ�ശി�ു�ു�്.

പരിേശാധി� 10ഫയലുകളിൽ Amc �പകാരം ഉ�കവർ േപജ്കാണാൻസാധി�ി� .

2. െചക് ലി�്

ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��� േരഖകള�െട േപരും േപജ് ന�റും േരഖെ�ടു�ിയ
െച�്ലി�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�് .അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും മാ�ർ
സർ�ുലറിൽനിർേദശി�ു�ു�്.

പരിേശാധി�് 10ഫയലുകളിലും െച�് ലി�് കാണാൻസാധി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാൻേകാ�ി



ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��തും േ�പാജക്ടിൽ
മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ�ത്ആയിരി�ണംഎ�ു�്. �പസ്തുത �പവർ�ി െഷൽഫ്
േ�പാജക്ടിൽ ഉൾെ�ടു� േപജിെ� േകാ�ിഫയലിൽസൂ�ി�ണം.പരിേശാധി�് 10
ഫയലുകളിലുംആ�ൻ�ാനിെ� .േകാ�ി കാണാൻകഴി�ി�.

4.ജനകീയഎ�ിേമ�്

സാധാരണ�ാരായഏെതാരാൾ�ുംന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിലു�
എ�ിേമ�്ഫയലിലും �പവർ�ി�ല�ുംലഭ�മാേ��തു�്.പരിേശാധി�് 10
ഫയലുകളിലും AM C �പകാരമു� ജനകീയഎ�ിേമ�് കാണാൻസാധി�ി�.

5.സാേ�തികാനുമതിയുെട പകർ�്

ഒരു �പവൃ�ി�്സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെടഅനുമതി ലഭി�ി���്എ�തിനു�
ആധികാരിക േരഖയാണ്സാേ�തികാനുമതി േരഖ.

പരിേശാധി� മുഴുവൻഫയലിലും സാേ�തികാനുമതി േഫാറംരഉ�തായി
കാണാൻകഴി�ു.സാേ�തികാനുമതിേരഖകാണാൻകഴി�ി�'

6. ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

ഓേരാ �പവർ�ി�ും �പേത�കം ത�ാറാ�ു�എ�ിേമ�് പരിേശാധി�് �പസ്തുത
�പവർ�ികൾ�് ഭരണസമിതിയുെടഅംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി�്
അനുമതി നൽകാവ ,ൂആയതിെ� േകാ�ിഫയൽസൂ�ിേ��തു�്.

പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി േരഖകാണുവാൻസാധി�ി���്. ഭരണാനുമതി
ലഭി�ു�തിന്സമർ�ി�ു� േരഖകളിൽ �ഗാമസഭഅംഗീകാര�ിെ�പകർ�്
ഉൾെ�ടുേ��തു�്ആയതിനാൽ �പസ്തുത �ഗാമസഭതീരുമാന�ിന്അതായത്
�പവൃ�ി �ഗാമസഭഅംഗീകരി�തിെ�പകർ��ം ഭരണാനുമതി െകാ�ം �പവൃ�ി
ഫയലിൽ േചർേ��താണ് .

7.സംേയാജിതപ�തിയുെട പകർ�്

സർ�ാരിന്ഏെത�ിലും വകു��കള�െട (വനം വകു�് കൃഷിവകു�് മൃഗസംര�ണ
വകു�)്പ�തികൾെതാഴിലുറ�് പ�തി േയാെടാ�ംസംേയാജി�്
നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽഅതിെ� േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.
പരിേശാധി� �പവർ�ികൾസർ�ാരിെ� മേ�െത�ിലും വകു��കള�മായി സംേയാജി�്
നട�ു� �പവർ�ികൾഅ�ാ�തുെകാ�്ഈേരഖകൾഫയലിൽബാധകമ�.

8.െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ�

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�്വ��ിഗതമായ �ഗൂ�്ആേയാഅേപ�
സമർ�ി�ു�തിനുംആസർ�ുലറിൽ �പേത�ക മാതൃകയിലു�അേപ�േഫാറം
െതാഴിലാളികൾ�്ലഭ�മാ�ാൻനിർേ�ശി�ു�ു�്ഈ �പകാരം കുറ�ത് 14 ദിവസം
തുടർ�യായി േജാലി െച���തിന്അേപ�നൽേക�തു�് േജാലിആവിശ�മു�
കാലയളവിെലതി�തികളിൽ ഉൾെപടു�ി നൽകുകയാണ് േവ�ത്.



കൂടൽ േമെല ഭാഗം ,വ�കതിഗതകിണർനിർ�ാണം, െതാടി�ളം േമേല ഭാഗം,
കിളി�ു�ം,ൈകതെ�ാ�ി,എടേവലി�ൽഎ�ിഅയൽകൂ� �പേദശ�്കൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽഫയലിൽ െതാഴിൽആവശ�െപ�� െകാ�ു�അേപ�കാണാൻ
കഴി�ി���്. 24ആൾ�ാർ െതാഴിലിന്അേപ�ി�ി���് .ഭവനനിർ�ാണപ�തിയുെട
ഫയലുകളിൽ െതാഴിൽആവിശ�െപ�� െകാ�ു�അേപ�കാണാൻകഴി�ി�.

9.െതാഴിൽ അനുവദി�സംബ�ി���വിവര�ൾ

അേപ�ലഭി�ു�മുറയ്�്ആവശ�െ��തീയതികളിൽതെ�െതാഴിലാളികെള
മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ� �പവൃ�ികളിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയുംത�ാറാ�ു�തിനു�
നടപടികൾ�്ശുപാർശ െച��കയും േവണംഅടി�ാന�ിൽമുൻകൂ�ി വിവര�ൾ
നൽകുകയും േവണം.

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു�വർ�്അേലാേ�ഷൻേരഖകൂടൽ േമെല
അയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ലിെ�ഫയലിൽകാണാൻകഴി�ു.
കിളി��ംഅയൽകൂ� �പേദശ�്നിലെമാരു�ൽഫയലിലും കാണാൻകഴി�ി���്
ബാ�ിയു�ഫയലുകളിൽ െതാഴിൽഅനുവധി�സംബ�ി�വിവര�ൾകാണാൻ
കഴി�ി�.

10. മ�ർ േറാൾ

ഓേരാ �പവൃ�ിയിേല�ുംപ�ായ�ിൽനി�ുംനിർേ�ശി�അവരുെട േപര്
വിവര�ൾഉൾെ�ടു�ി േ�ാ�് േ�പാ�ഗാംഓഫീസിൽനി�ുംേ�പാ�ഗാംഓഫീസർ
സാ��െ�ടു�ിയ മ�ർ േറാൾ േകാ�ി പ�ായ�ിൽഎ�ി�ു�ത്.പ�ായ�ിൽ
നി�ുംനിർവഹണഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ു�മുറയ്�്ഓേരാ �പവർ�ി�ും
ചുമതലെ�ടു�ിയ േമ�്മാർ�് മ�ർ േറാൾൈകമാറാവു�താണ്. മ�ർ േറാൾ �പകാരം
അനുവദി�തീയതികളിൽ മാ�തേമ �പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽഏർെ�ടുക.അതാത്
ദിവസെ�ഒ��കൾഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും േപരിനു േനെരയു�കള�ളിൽ
േരഖെ�ടു�ാവ .ുഓേരാ ദിവസവുംപണിആരംഭി�ു�തിന് മു�ും േശഷവുംഓേരാ
ഒ��കൾനിർബ�മായും െതാഴിലാളികൾ േരഖെ�ടുേ��തു�്. േജാലിയിൽ
ഹാജരായിെ��ിൽ അവരുെടകള�ൾേജാലിആരംഭിേ��സമയം കഴി�് ഉടെന
ചുവ�മഷി ഉ� േപന െകാ�്അവധി േരഖെ�ടു�ുകയും െച�ണം.ഓേരാ
െതാഴിലാളിയുെടയും �പകാരമു� േരഖെ�ടു�ിഅവെര േബാധ�െ�ടു�ി മ�ർ
േറാളിെലഅവസാനെ�കള�ളിൽ ഒ�് വാേ��താണ്.തുടർ�് മ�ർ േറാൾ
സാ��െ�ടു�ി നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ�് ര�ുദിവസ�ിനകംൈകമാേറ�താണ്
�പവൃ�ി�ല�്മ�ർ േറാൾസൂ�ി�ാൻചുമതലയു�ത് േമ�ിനാണ്.പണ�ിനു
തുല�മായ േരഖയാണ്അതുെകാ�ുതെ�അതിൽഏെത�ിലും തര�ിലു�
െവ�ി�ിരു�ലുകൾപാടി�ാ�താണ്.

lf/ 350470 �പകാരം 47 മ�ർ േറാൾ ഉ�് മ�ർ േറാള�കളിൽഎംബു�്ന�റു
മാ�തമാണ്കാണാൻകഴി�ത് (4853, 5255,6609,6612,66 15,8585,8586,8587,8588,) 4855ൽ



േവതനം േരഖെ�ടു�ിയത്ശരിയായ രീതിയിൽഅ�.അതുേപാെല
െവ�ിതിരു�ലുകള�ംകാണാൻകഴി�ു.8585, 10433,0432,10431,10430എ�ീ മ�ർ
േറാളിൽ മഷി മാറി ഉപേയാഗി�തായുംകാണാൻകഴി�ു.lf/342721 േകാഡ് �പകാരം ഉ�
ഫയലിൽ 20 മ�ർ േറാൾകാണാൻകഴി�ു. 846, 848 ,849, 850, 851,852,853,856,857,858,
860, 861, 862, 863, 864, 865 എ�ീ മ�ർ േറാള�കളിൽ മഷി മാ�വുംേവതനം
േരഖെ�ടു�ിയതിൽ െത��കള�ം െവ�ി തിരു�ലുകള�ംക�ു. If 3427 22വർ�് േകാഡ്
�പകാരം ഉ�മ�ർ േറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾകാണാൻകഴി�ു. േവതനംശരിയായ
രീതിയിൽ േരഖെപടു�ിയി�ി�. If/338166വർ�് േകാഡ് �പകാരം 4 മ�ർ േറാൾകാണാൻ
കഴി�ു.അവിവി ദകത െതാഴിലാളികൾ�് ര�് മ�ർ േറാള�ം (10788,10789)കാണാൻ
കഴി�ി���്.വിദ�െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാൾ ( 10796,10799)കാണാൻകഴി�ു
കൂടാെത ര�് മ�ർ േറാള�കൾ (10797, '10798 ) ഒഴിവാ�ിയതായി ക�ു. If/350464
വർ�് േകാഡ് �പകാരം 32 മ�ർ േറാൾകാണാൻകഴി�ു.8580,8581എ�മ�ർ
േറാള�കളിൽ േവതനംശരിയായ രീതിയിൽ േരഖെപടു�ിയി�ി� (4847,4848,4849) .If/34
2723 �പകാരമു�ഫയലിൽ 18 മ�ർ േറാൾ ഉ�്.ഈമ�ർ േറാളിലും േവതനവിവര�ൾ
ശരിയായ രീതിയിൽ േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.കൂടാെത െവ�ി തിരു�ലുകള�ം
കാണാൻകഴി�ു. IHHL ,േദവകി പുതുേ�രി ക�ുസ് നിർ�ാണഫയലിൽ 3 മ�ർ േറാൾ
ആണ് ഉ�ത്.15286 (അവിദകതെതാഴിലാളി)ൽേവതനവിവരം കൃത�മായി
േരഖെപടു�ിയി�ി�. ഭവനപ�തി -സേരാജിനി ഫയലിൽ 3 മ�ർ േറാൾആണ് ഉ�ത്
ഭവനപ�തി -മേനാളി വ�ലഫയലിൽ 2 മ�ർ േറാൾക�ു (375996). ഭവനപ�തി -ത�
േമാഹൻഎ�വ�കതികയുെടഫയലിൽ 3 മ�ർ േറാൾആണ് ഉ�ത്.മ�ർ േറാളിൽഎം
ബു�്ന�ർ ഉെ��ിലും േപജ് ന�ർകാണാൻസാധി�ി�

11.െമഷർെമ� ്ബു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� ഓേരാ �പവർ�ി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�ിയാവു� മുറയ്�് െചയ്ത �പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ
േരഖെ�ടു�ി അത് �പകാരേമ കൂലി ലഭ�മാകൂ. ഓേരാ അളവുകള�ം സാേ�തിക

വിഭാഗ�ിെല തെ� ഉയർ� തസ്തികയിലു� ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ുകയും
അതു �പകാരം ത�ാറാ�ു� ബി��കൾ പ�ായ�് െസ�ക�റി �പസിഡ�് എ�ിവരുെട
ചുമതലയു�വർ സാ��െ�ടു�ുകയും െചേ��താണ.്

പരിേശാധി�് എ�ാ ഫയലിലും െമഷർെമ� ് ബു�് സൂ�ി�ി���്.50/19/20, ,
212/18/19,213/18/19 എ�ീ എം ബു�ിൽ െസ�ക�റി െസൻ േരഖെപടു�ിയി�ി� എംബു�്

ന�ർ 2 12/18/19 ൽ േപജ് ന�ർ 2ൽ Mopയിൽ െസ�ക�റി സാ��െപടു�ിയി�ി�. േപജ് ന�ർ 7
ൽ Mopയിൽ സർ�ിൈഫ െചയ്ത ഭാഗ�് സീൽ ഇ�. െമേ�ാ ഓഫ് െപയ്െമ� ് െസ�ക�റി ഒ�,്
സീൽ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���് എ�ിലും തീയതി േരഖെ�ടു�ിയതായി
കാണു�ി�.ഇ�ാര��ിൽ കൂടുതൽ �ശ� പുലർേ��താണ.്



12.സാധനസാമ�ഗികെള കുറി���വിവര�ൾ

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു െച��� �പവൃ�ികൾ�് ആവശ�മായ സാധനസാമ�ഗികൾ
വാ�ു�തും ആയി ബ�െ�� തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനു പ�ായ�് തല�ിൽ
െമ�ീരിയൽ െപാേ�ാ െമ� ് ക�ി�ി രൂപീകരിേ��തു�.് സാധന�ൾ ആവശ�മായി

വരു� �പവൃ�ികൾ�് �പസ്തുത ക�ി�ി നൽകു� അനുമതിയുെട േകാ�ി അതാത്
ഫയലുകളിൽ സൂ�ിേ��താണ.് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

വാ�ു�തിനു� തീരുമാന�ള�െട േകാ�ി ഉൾെ�െട ആവശ�മു�്

പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ സാധനസാമ�ഗികെള കുറി��� വിവര�ൾ If/3808 19 വർ�്

ഫയലിൽ കാണാൻ കഴി� .ു

13. േവജ് ലി�്

ഓേരാ മ�ർ േറാൾ �പകാരവും പണി പൂർ�ിയാകു� മുറയ്�് �പസ്തുത മ�ർേറാളിൽ പണി
െചയ്ത് ഓേരാ െതാഴിലാളികള�െടയും �പവൃ�ി ദിവസ�ൾ�് അനുസൃതമായ േവതന�ിനു�
ലി�് ത�ാറാേ��തു�്. അതുേപാെലതെ� സാധന സാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ

അതിെ� ബിൽ �പകാരമു� തുകയ്�ും െവജ് ലി�് ത�ാറാ�ി �പസ്തുത െവജ് ലി�് േകാ�ി
അതാത് ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.്

പരിേശാധി� എ�ാ �പവൃ�ികള�െടയും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� െവജ് ലി�് ഫയലിൽ കാണാൻ
സാധി���്.

14.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും, േവജ് ലി�ിനും അനുസരി�് െതാഴിലാളി�് േവതനം ൈക മാറിേയാ എ�്

ഉറ�ാ�ാനു� േരഖയാണ് ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.

WL/ 0 14 133, WL/015971 എ�ി േവജ് ലി�ിൽ FTO കാണാൻ സാധി�ി� ( ഭവന പ�തി

സേരാജിനി ) WL/019398, wil 028762, WL0289923 എ�ീ േവജ് ലി�ിൽ F TO കാണാൻ സാധി�ി�

(എടേവലി�ൽ അയൽകൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ )

15. രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയുംസംബ�ി�്

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ പ�ായ�ിെല ഫയലുകളിൽ നികുതി രസീതുകൾ സൂ�ി�
തായി ഫയലിൽ കാണാൻ കഴി�ി�.

16.3ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

െതാഴിലുറ�ിൽ ഒരു �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിന് മു�ും �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും
പൂർ�ിയായ േശഷവും ഉ� ഓേരാ േഫാേ�ാകൾ നിർബ�മായും എടു�ു സൂ�ി�ുകയും



ഫയലിൽ േകാ�ികൾ െവ�ുകയും േവണം

പരിേശാധി� 10�പവൃ�ി ഫയലുകളിലും 3 ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ സൂ�ി�തായി കാണാൻ

സാധി�ി�.

17.�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

ഓേരാ �പവർ�ിയും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർ�ീകരി�ു� മുറയ്�് മുഴുവൻ െചലവുകള�ം
േരഖെ�ടു�ി �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് അംഗീകരി��െകാ�ു� സാ��പ�തം �പസ്തുത
�പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്

പരിേശാധി� 10 ഫയലുകളിലും �പവർ�ിപൂർ�ികരണ സാ��പ�തം കാണാൻ കഴി�ി�.

18.െമ�ീരിയൽബി��കൾ

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

lf / 380819, If/338166 എ�ീ വർ�് േകാഡ് �പകാരം ഉ� ഫയലുകളിൽ െമ�ീരിയൽ ബിൽ

സൂ�ി�ി���്

19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

ഒേരാ മ�ർ േറാള�കള�ം ലഭ�മാകു� മുറയ്�് �പവൃ�ി ആരംഭി� തീയതി അവസാനി� തീയതി,
�പവൃ�ി �ല�ുനി�് 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��കൾ
സഹിതം േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു� �ി�് ആണിത്. െതാഴിലാളികൾ�് യഥാസമയം കൂലി

ലഭ�മാകു�തിൽ വീഴ്ച വ�ി��െ��ിൽ എവിെട െവ�ാെണ�് മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ു�
രീതിയിലാണ് ഈ േരഖയിെല വിവര�ൾ �കമീകരി�ി���ത്.

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം നിർേ�ശി�ി��� �പസ്തുത േരഖ പ�് ഫയലുകളിലും സൂ�ി�ി�ി�.
ഇതിേനാടു സമാനമായ ഫയൽ നീ�ം �ടാ�ിംഗ് േഫാറം കൂടൽ േമൽ, കിളി��ം, എടേവലി�ൽ,
ൈകതെ�ാ�ി, െതാടീ�ളം േമെല ഭാഗം എ�ിവിട�ളിലു� കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

�പവ��ിയുെട ഫയലിൽ കാണാൻ കഴി� .ു.

20.ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ

ഭുവൻ ആ�ിേ�ഷനുപേയാഗി�് �പവൃ�ി �ല�ള�െട അ�ാംശം േരഖാംശം എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ി െകാ�ു� േഫാേ�ാകൾ ഓേരാ �പവൃ�ി�ും ആവശ�മാണ.് ഇതിെ� േകാ�ി

ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.്

പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകള�െട േകാ�ി കാണാൻ
സാധി�ി�.

21.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി



�പവർ�ികൾ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ുകയും �പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട വിലയിരു�ൽ
ഉെ��ിൽ അതിെ� വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� ഭാഗം േകാ�ിെയടു�് ഫയലിൽ
സൂ�ിേ��താണ.്

പരിേശാധി�് 10 ഫയലുകളിലും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി കാണാൻ സാധി�ി�.

22.ൈസ�്ഡയറി

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� 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�ിംഗ,് െതാഴിലിട�ളിെല അപകട�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ,
െതാഴിലാളികള�െട വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ, െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, വിജിലൻസ്

ആൻഡ് േമാണി�റി ക�ി�ി റിേ�ാർ�,് സ�ർശക കുറി��കൾ, തുട�ിയവ

േരഖെ�ടു�ു�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പരിേശാധി� മ�് ജല

സംര�ണ പ�തി ഫയലിൽ ൈസ�് ഡയറി സൂ�ി�ി���്. ഇത് ന� കാര�മാണ.്

 ൈസ�് ഡയറിയിെല കവർ േപജിൽ എ�ാ കാര��ള�ം പൂരി�ി�ി���്

 െച�് ലി�് കൃത�മായി പൂരി�ി�ി���്

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ ് ക�ി�ിയിൽ ഉ� അംഗ�ള�െട േപരും ഒ��ം
േരഖെ�ടു�ിയി���്

 സ�ർശക കുറി�ിൽ �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ി���്

കിണർ നിർ�ാണം. ഭവന നിർ�ാണ ഫയലുകളിലും ൈസ�് ഡയറി കാണാൻ സാധി�ി�

രജി�ർ പരിേശാധന

ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� 7 രജി�റുകള�ം

സൂ�ി�ി���്. .

1)െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് െതാഴിലാളികൾ�് നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ തീയതി

േപര് ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി സാ��െ�ടുേത�താണ് .ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽ െതാഴിൽ

കാർഡ് രജി�റിൽ തീ�തി, േപര്, ഒ�് േരഖെപടു�ി സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ു



2)െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ മിനുട്സ് രജി�ർ

ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�് 5ആം വാർഡ്ആയ െതാടീ�ളം വാർഡിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി, 2018-19വർഷെ�വരവ് െചലവ് കണ�ുകൾ, െതാഴിലുറ�്

വ��ിഗതാനുകൂ���ിനി�ു� ലി�്,എ�ിവയുമായി ബ�െ��് നട� �ഗാമസഭയുെട

വിവര�ൾ �ഗാമസഭാ മിനി�്സിൽസൂ�ി�ി���്. �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�വരുെട േപരും ഒ��ം

േരഖെ�ടു�ിയി���്.

3)െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തും െതാഴിൽഅനുവദി�തുംകൂലി നൽകിയതുമായ

രജി�ർ

2019 മാർ�് വെരയു� െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തിെ�യുംഅവർ�് കൂലി നൽകിയതിെ�യും

േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി� .ു

4)�പവൃ�ി രജി�ർ

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു നട�ു� �പവൃ�ികെള കുറി���വിവര�ൾ �പവൃ�ി

രജി�റിൽകൃത�മായി സൂ�ിേ��താണ.്പ�ായ�് രജി�റിൽ �പവൃ�ിെയകുറി���

വിവര�ൾസൂ�ി�ി���്.

5)ആസ്തി രജി�ർ

എ�ാവാർഡിെലയും �പവർ�ികൾ ഒ�ി�ാണ് രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്.ഈരജി�ർ

ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി���് . �പവർ�ികളിൽകൂടിസൃഷ്ടി�െ��

ആസ്തികൾആർ�ുേവ�ിയാണ്എ�ു�വിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���് .

ആസ്തി രജി�റിൽ അസ�്ഐഡി, െതാഴിൽ ദിനം, പൂർ�ികരണതീ�തി, െചലവ്എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

6)പരാതി രജി�ർ

പരാതി രജി�ർഈപ�ായ�ിൽസൂ�ി�ി���്. 2018-2019കാലയളവിൽ പരാതികെളാ�ു

രജി�ർ െചയ്തി�ി�.

7)സാധനസാമ�ഗിക രജി�ർ

സാധനസാമ�ഗികള�െട വിവര�ൾ �പി� ്എടു�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്



കെ��ലുകൾ

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി അനുവദി�ി���് എ�ാൽ
െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവിൽ എടു�ു
െകാടു�ുകയാണ് െചയ്തത്.

 െതാടീ�ളം വാർഡിൽ േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�ത്.

 െതാഴിലിന് അേപ�ി�ുേ�ാൾ ൈക��് രസീത് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി�ി�..

 മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകള�ം മഷി മാ�ി ഉപേയാഗി�തായും ക�ു

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �ാപി�തായി കെ��ാൻ സാധി�ി�.

 പരിേശാധി� വ��ിഗത നിർ�ാണ ഫയലുകളിൽ ൈസ�് ഡയറി കാണാൻ കഴി�ി�.

 പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി േരഖ കാണാൻ സാധി�ി���്

 േരഖകൾ ഓർഡർ �കമ�ിൽ അ� സൂ�ി�ിരി�ു�ത്

 മ�ർ േറാള�കൾ െവ�ി തിരു�ുക��ം മഷി മാ�ി ഉപേയാഗി�തായും ക�ു

 േമ��മാർ മാറി മാറി നിൽ�ാറുെ��് അറിയാൻ കഴി� .ു

 െതാഴിലിട�ളിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ു�ു�്

 പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�് കാണാൻ സാധി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിൽ കാർഡ്തിക��ംസൗജന�മായിഅനുവദിേ��ത് ഉ�്.

 െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ിനൽകു�അവസര�ിൽപുതിയ െതാഴിൽ
കാർഡിൽപൂരി�ിേ��കാര��ൾ േമ�ിനുംെതാഴിലാളികൾ�ുംകൃത�മായി
പറ�ുെകാടു�ുക.

 െതാഴിലാളികൾ�്നിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ�ിലു�അവകാശ�ൾ
ലഭി�ു�ുെ��് നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾപാടി�.

 മ�ർ േറാളിൽ �പവൃ�ി എടു�ു� ദിവസ�ളിൽതീയതി േരഖെ�ടു�ു�ു
ഉെ��് ഉറ��വരു�ുക.



 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവൃ�ി
ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി വിവര�ൾഅട�ിയസി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവൃ�ി�ല�്�ാപിേ��താണ്.

 ഓേരാ മ�ർ േറാള�ംകഴിയു� മുറയ്�്എംബു�ിൽഅളവും �പവൃ�ി
�ലവുംമ�ർ േറാൾ ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ് .

 െതാഴിലാളികള�ം േമ��ംഅവരുെടകടമകൾകൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��്
നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

 െതാഴിലാളികൾ�്കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ു�ുെ��് നിർവഹണ
ഏജൻസി ഉറ��വരുേ��താണ്.

 വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�െളകാലാനുസൃതമായി
മാ��കയുംഅവരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുകയും െചേ��താണ്.

 ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉ�സമയ�ളിൽതെ�
നട�ിലാേ��താണ്.

 ഫയലിൽസൂ�ിേ��േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

 േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾപൂരി�ിേ��കാര��ൾകൃത�തേയാെട െച��ക.

 ൈസ�് ഡയറിയും അതിേനാെടാ�ം സൂ�ിേ��താണ്

 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു േവ�ി അേപ�നൽകുേ�ാൾക�ത�മായി ൈകപ�

രസീത് നൽകുക

 െതാഴിലുകൾതുട�ു�തിനു മു�ും നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയായതിനു

േശഷവും ഉ� േഫാേ�ാകൾഎടു�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം

ഏെ�ടു�ാവു� �പവർ�ികൾ

 വിഭാഗംഎ- �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു
�പവർ�ികൾ.

 വിഭാഗംബി-ഗ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�്
ജീവേനാപാധി െമ�െ�ടു�ുവാനു� �പവൃ�ികൾ.(ബി.പി.എൽ, പ�ികജാതി,
പ�ികവർഗം,വിധവകൾ, ഭി�േശഷി�ാർ,ഐഎൈവഗുണേഭാ�ാ�ൾ).

 വിഭാഗംസി- േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകൾ�്
വിേധയമായി �പവർ�ി�ു�സ�യംസഹായസംഘ�ൾ�് െപാതു
അടി�ാനസൗകര� വികസനം.



 വിഭാഗംഡി- �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര� വികസന �പവൃ�ികൾ

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�ൾ

�കമന�ർ അംഗ�ള�െട േപര്

1 െക.ബീന െമ�ർ

2 രാജീവൻ.വി.െക

3 അജിത െക.പി

4 വി.ഹരീ��ൻ

5 എം.അനിത

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിന്സഹായി�വർ

 െതാഴിലാളികൾ

 േമ��മാർ

 വാർഡ് െമ�ർ

 െപാതുജന�ൾ

 െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ

 പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ർ

 േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം ക��ർ

തീരുമാന�ൾ

 പ�തി തുട��ിൽ േഫാേ�ാ പതി�് െതാഴിൽ കാർഡ്എ�ാവാർഡിലും വിതരണം

െചയ്തിരു�ു.എ�ാൽകാമറ േകടായതു െകാ�ും േജാലിഭാരം െകാ�ും ഇേ�ാൾ
െച�ാൻസാധി�ു�ി�. നിയമ�പകാരം േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് വാ�ാൻ
പാടി�. നിലവിൽഎ�ാവർ�ും കാർഡ് പുതു�ി നൽകിയി���്.ഇനി മുതൽ ഭരണ
സമിതിയും പ�ായ�് െസ�ക�റിേയാടുംആേലാചി�് തീരുമാനെമടു�ാംഎ�് പറ� .ു

 പ�ായ�് മാതൃകയിലു�കവർ േപജാണ്ഫയലിൽസൂ�ി�ി���ത്. AM C�പകാരം ഉ�



കവർ േപജ്സൂ�ി�ാെമ�് തീരുമാനമായി

 െച�് ലി�് േപജ് ന�ർ ഉൾെ�െട ഫയലിൽസൂ�ി�ാെമ�് തീരുമാനമായി.

 ആ�ൻ�ാൻ �പവർ�ി ഫയലിൽസൂ�ി�ാെമ�് തീരുമാനമായി

 വ�കതിഗത ഭവന പ�തി ഫയലുകളിൽഡിമാ� ് േഫാറം ഉ�ായി�ി�.ഇനി മുതൽ
ഫയലുകളിൽസൂ�ി�ാംഎ�് പറ� .ു

 AM C �പകാരമു� 22 േരഖകൾസംബ�ി� േപാരായ്മകൾ പരിഹരി�ാെമ�ു
തീരുമാനമായി.

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ - െതാടീ�ളം




