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ആമുഖം

�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽ ആവിഷക്രി�

ഏ�വും സു�പധാനവും ശ�വുമായ നിയമമാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം. ഇ��യിെല സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട
െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ�സംര�ി�� നിലനിർ�ു�തിനായി

ഇ��ൻ പാർലെമ� അ്ംഗീകരി� �പസിഡ� ഒ്��െവ�2005 െസപ�്ംബർ
മാസംഅ�ാം തീയതി മുതൽഈനിയമം നിലവിൽ വ�ു.

ഇ��യിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി നിരവധി �ഗാമവികസന

പ�തികൾ നട�ാ�ിയിരു�ു എ�ിലും ഗുണഫലം ശരിയായ വിധ�ിൽ

ജന�ളിൽ എ�ാതിരു�തിെന തുടർ�് പാർലെമ�് പാസാ�ിയ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെ� �പാഥമിക

ല��ം ഒരു കുടുംബ�ിന ന്ിയമം വഴി ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ഉറ��വരു�ുക എ�താണ.് �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും

െമ�െ�� ജീവിത സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട ദാരി�ദ

നിർ�ാർ�നവും സു�ിരവികസനവും ആണ് ഈ നിയമ�ിെ�

�പധാനല��ം. ചൂഷണ�ളിൽ നി�ും െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി�ുകയും

മാന�മായ േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിന �്കയേശഷി വർ�ി�ി�

ദാരി�ദ��ിൽ നി�ും കരകയറാൻ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിലൂെട കഴിയു�ു.
�പകൃതി വിഭവ പരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ �പേദശെ�യും വിഭവ അടി�റ

ശ�മാകുകയും അതിലൂെട വരൾ�, െവ�െ�ാ�ം, മെ�ാലി�,്
വനനശീകരണം തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശന്�ളിൽ നി�ും സംര�ണം

നൽകുകയും അതിലൂെട ഉ�ാദനം ഉ�ാദന�മത എെ� വർ�ി�ി�ുവാനും

പ�തി �പവർ�ന�ളിൽ കൂടി കഴിയു�ു. ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ്
ജലസംര�ണവും അതിെ� സുര�ിതത� െതാഴിലുറ� �്പവർ�ന�ളിൽ

ഉറ��വരു�ാൻകഴിയു�ു.

പതിമൂ�ാം പ�വ�ര പ�തിയുമായി ബ�െ�ടു�ി കാർഷിക

പ�തികൾ ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിക ഉൽപാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാപത്ത ൈകവരി�ൽ, തരിശുഭൂമി കളിലും സ�കാര� ഭൂമിയിൽ
െപാതു�ാപന�ളിലും ഫല വൃ��ൾ വ��പിടി�ി�ാൻ എ�ിവ

നട�ിവരു�ു പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ തടയണ

നിർ�ി�ുകയും, കുള�ൾ, നീർ കുഴി, ക�ാല നിർ�ാണം, കിണർ



റീചാർജ ത്ുട�ിയവ വഴി ജലസംര�ണവും ഉറ��വരു�ു�ു. ഇ�െന
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായ

ജന�ൾ�് െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിനു� ജന�ള�െട

ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമം അനുസരി��� പ�തിനിർവഹണ�ിൽഊെട �ഗാമീണ േമഖലയുെട

സു�ിര വികസനം എ�താണ ല്��ം വയ�്ു�ത 2്005 �പാബല��ിൽ
വ� നിയമം അനുസരി� ഇ്��യിെല 200 ജി�കളിൽ �പഥമ ഘ��ിൽ

നട�ിലാ�ുകയും 2008 മുഴുവൻജി�കളിേല�ും വ�ാപി�ി �ുകയും െചയത്ു.
അതനുസരി� ക്��ർ ജി�യിലും പ�തി �പവർ�ന�ൾ തുട�ുകയും

ഇേ�ാഴും തുടർ�ു െകാ�ിരി�ുകയും െച���ു.

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

െതാഴിലാളികൾ� േ്വ�ി ആനുകൂല��െള�ുറി� അ്തുമായി ബ�െ��

ആവശ�കതെയ�ുറി��ം നിയമ�ിെ� ആമുഖ�ിൽ �പസത്ാവി�ി���.്
െതാഴിലാളികെളയും അവരുെട ആനുകൂല��ള�ം കുറി� ഒ്രു വിശദീകരണം

ഈ റിേ�ാർ� മ്ുഖാ�രം െതാഴിലാളികളായി നി�ളിേല� എ്�ി�ാൻ

സാധി�ും. റിേ�ാർ� അ്ടി�ാന�ിൽ �പാപത്മാ�ാൻ കഴിയു� ഒ�നവധി

വസത്ുതാപരമായ കാര��ൾ ൈകവരി�ാൻ നി�ൾ�്ഏവർ�ും

കഴിയെ�.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശഅധിഷഠ്ിത പ�തി

 �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ത്ാമസി�ു� 18വയ� പ്ൂർ�ിയായ
ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

 സ�്തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.

 പരി�ിതിസംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര�

വികസനം എ�ിവയ�് മ്ുൻഗണന.

 െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയും

ആസൂ�തണെ�സഹായി�ുകയും െച���ു.

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത.



 കരാറുകാരും ഇടനില�ാേരാ ഇ�

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�്

 ബാ� േ്പാ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന

 ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ സ്ംവിധാനം

 �ഗാമസഭ പ�തിഓഡി� െ്ച���ു

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹം പ�തിനിർവഹണ�ിൽ പ�ാളി ആകു�തിെന പ�ിയും

െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിന്കുറി��ം പരസ�വും സ�ത��വുമായ

നട�ു� പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ� ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�്നിയമം

അനുശാസി�ു�ത വ്ർഷ�ിൽ എ�ാ വാർഡിലും ര�ു�പാവശ�ം േസാഷ�ൽ

ഓഡി�്�ഗാമസഭ നിർബ�മായും നടേ��താണ.്അഴിമതിരഹിതമായ
ആ�ുകയും അതുവഴി ഭരണം സാധ�മാ�ു�തിന്േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

സമൂഹെ� പാകെ�ടു�ു�ു. പ�തി വിഭാവനം െച��� രീതിയിൽ

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിതസാഹചര��ിൽ ഫല�പദമായ മാ�ം

സൃഷട്ി�ു�തിന് െപാതുപണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിേയാഗി�്

ല���പാപത്ി ൈകവരി�ി��േ�ാഎ� വ്ിലയിരു�ുകയും േസാഷ�ൽഓഡി�്

നട�ു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ

േ�ാ�് തല�ിലും �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിലും പ�തി

നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ േജായി�്േ�ാ�്ഓഫീസർ പ�ായ�്

െസ�ക�റി മ�്നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ തുട�ിയവരുമായി േ�ാ�്

റിേസാഴസ്്േപഴസ്ൺ നട�ിയ കൂടി ആേലാചനയിൽ ഒരു തിരി�ു

അനുസരി� ത്ുടർ �പ�കിയകൾ ആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭ തീയതി നി�യി�ുകയും െച���ു.



2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്പ�കിയ ആരംഭി�ിരി�ു� തീയതി� മ്ുൻപു� ആറ്

മാസ�ാലയളവിൽ വാർഡിെല �പവർ�ി ഫയലുകൾ 7 രജി�റുകൾ

അേതാെടാ�ംഅനുബ�േരഖകള�ം സൂ�മ്പരിേശാധന നട�ു�ു.

3. �പവർ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവർ�ിയും എ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു� അളവിലും ഗുണ�ിലും

നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ എ�ുംആ �പവൃ�ിയുെട ഗുണ ഫല�ിെ� വ�ാപത്ി

തി�െ�ടു�ുകയും െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�്ലഭിേ��

അവകാശമായ ആനുകൂല��ൾ ലഭി�ി��േ�ാ എ�ും �പവർ�ി �ല

പരിേശാധനയിലൂെട ല��ം വയ�്ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�് േനരിൽക�്

പ�തിയുെട നിർമാണെ��ുറി�്കുടുംബ�ിെ� അഭി�പായ�ള�ം

നിർേ�ശ�ള�ം സ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ േ്ശഖരണം

ഫയൽ പരിേശാധന, �ലപരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം ഉ�
വിവരേശഖരണം തുട�ി ഓഡി�് �പ�കിയ കെ��ു�തിലൂെട

വസത്ുതാപരമായ െതളിവ േ്ശഖരണം നട�ു�ു.

6.സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

7. റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയയിലൂെട കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം

നിർേ�ശ�ള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയത് അ്ംഗീകാരം

നട�ു�തിനാവശ�മായ റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ു�ു

8. േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ ചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽ

സൗകര��പദമായ �ല� �്ഗാമസഭ േചർ� ക്രട റ്ിേ�ാർ� അ്വതരണവും

ചർ�യും നിർേദശ�ള�ം തിരു�ൽ �പ�കിയകള�ം അംഗീകാരം

േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികള�ം ൈകെ�ാ���ു.



പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� വ്ിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് :3483

ആെകെതാഴിലാളികൾ :5758

ആകട്ീവ െതാഴിൽ കാർഡ് :1324

ആകട്ീവ െതാഴിലാളികൾ :1591

Sc െതാഴിലാളികൾ :141

St െതാഴിലാളികൾ :561

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയത :്328

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

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് :204

ആെക െതാഴിലാളികൾ :246

ആകട്ീവ െതാഴിൽ കാർഡ :്43

ആകട്ീവ െതാഴിലാളികൾ :103

SC െതാഴിലാളികൾ :2

ST െതാഴിലാളികൾ :11

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയത :്22

അവകാശഅധിഷഠ്ിത നിരീ�ണ�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി �പകാരം
അവിദഗധ് കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ താ�ര�മു� ഏെതാരു

കുടുംബ�ിനും െതാഴിൽ കാർഡിനു േവ�ി അേപ�ി�ാം. അേപ�
നൽകിയ എ�ാ കുടുംബാംഗ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം

സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിേ��തു�.് എ�ാൽ

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ പുതിയ കാർഡിന അ്േപ�ി�ു�

സമയ�്േഫാെ�ാ എടു�ു�തിനു േവ�ിയു� ചലവ്െതാഴിലാളി



വഹി�ു� സാഹചര�മാണ ന്ിലവിലു�ത എ്� അ്റിയാൻ സാധി�� ഇത്

നിയമലംഘനമാണ.്കൂടാെത കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ കാർഡ്പുതു�ി

നൽേക�തു�.് െതാഴിൽ കാർഡ എ്�ാവർ�ും പുതു�ി ലഭി�ിരി�ു�ത്
ആയി�ാണ ക്ാണാൻ സാധി�ത.് ഇത അ്ഭിന�നാർഹമാണ.്െതാഴിൽ കാർഡ്
െതാഴിലാളികൾസ��ംൈകയിലാണ സ്ൂ�ി�ു�ത.്

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാർഡ ഉ്� ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും
ഇതുമായി ബ�െ��്ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാൻ ഉ�
അവകാശം ഉ�.് െതാഴിൽ ആവശ�െ�� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭ�മായി� എ�ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം
നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�ു�.്

െപാ�മല വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ േമ� മ്ുഖാ�രം �ഗൂ� ആ്യാണ്

െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു� അേപ� സമർ�ി�ു�ത് അേപ�

സ�ീകരി�ു� മുറയ�്്അേപ� ൈക��്രസീത്നിർബ�മായും

നൽകണെമ�്നിയമം അനുശാസി�ു�ു�.് പ�ായ�ിൽ നി�ും

ൈക�� ര്സീത ന്ൽകാറു� ഇ്ത അ്ഭിന�നാർഹമായകാര�മാണ.്

3. െതാഴിൽഅനുവദി�ു�ത സ്ംബ�ി�.്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ�� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ
െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം. അ�ാ�പ�ം െതാഴിൽരഹിത
േവതന�ിനു� അർഹതയു�.് ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�്

െതാഴിലിന അ്േപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�്

4. െഷൽഫ ഓ്ഫ െ്�പാജക�് ്ത�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം.

അടു� 5 വർഷേ�� ഏ്െ�ടു�ാവു� േ�പാജകട്ുകള�െട സമാഹാരമാണ്
െഷൽഫ്ഓഫ്െ�പാജക�് ്. അയൽ�ൂ� തല�ിൽ ചർ� െചയത്്
നിർേ�ശ�ൾ സമാഹരിച വ്ാർഡ ത്ല�ിൽ േ�കാഡീകരി� �ഗാമസഭയിൽ
അവതരി�ിച് മുൻഗണന �കമം നി�യി�ാണ് അംഗീകരി�ു�ത.്
അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫ് ഓഫ്െ�പാജകട്്ത�ാറാ�ു�തിനു�

അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�ു�.് െതാഴിൽ കെ��ു�തിന്

െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ും പ�ാളി�ം ഉ�ാവു�ു�.്
എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിൽ അനുവദിനീയമായ ആസത്ി വികസന
�പവർ�ികൾ കെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിലു�



വ��ികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�താണ.് െപാ�മല എ�ാ വ��ികള�ം
പ�ാളികളാകാർ ഉ� എ്�ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും പ�ായ�ിൽ
നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.്

5.യാ�താ െചലവ സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ� ത്ാമസ �ല�ു നി�ും 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ
െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം ഉ�.് അ�െന അ�ാ� പ�ം
യാ�താബ� ആയി കൂലിയുെട 10 ശതമാനം അധിക േവതനം ആയി

ലഭി�ാൻ അവകാശമു�.് ഈ വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ ആരുംതെ�

അ�് കിേലാമീ�റിന് പുറേ��് േപായി േജാലി െച�ാറി�.
അതുെകാ�ുതെ� യാ�താബ� നൽേക� ആവശ�കത ഈ വാർഡിൽ

ഉ�ായി�ി�.

6.അടി�ാനസൗകര��െളകുറി�്

െതാഴിലാളികൾ� ആ്വശ�മായ കുടിെവ�ം വി�ശമി�ു�തിനു� തണൽ
�പഥമശു�ശൂഷ കി�്തുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭിേ��

െതാഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ.് ഇവരുെട ക�ിൽ ഫ� എ്യഡ് േ്ബാകസ്്
കാണാൻ സാധി�ി�ി�. �പവർ�ി �ല�്ആവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര��ൾ പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭ�മാ�ിയി�ി�. എ�ാണ്

മന�ിലാ�ാൻസാധി�ത.്

7. േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ3(2) �പകാരം ഓേരാ
�പവൃ�ിയുെടയും മ�ർ േറാൾ പൂർ�ിയാ�ി പ�ായ�ിൽ സമർ�ി� 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം ലഭിേ��താണ.് കൃത�മായി
േവതനം ലഭി�ു�ി� എ�ാണ്െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ

കഴി�ത.്

8. െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ
െതാഴിലാളികൾ�്െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�്ഏെത�ിലും തര�ിലു�
അപകടം സംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ2(5) �പകാരവും അധ�ായം9 േല
പരാമർശ�ള�െട അടി�ാന�ിലും ചികി� ആവശ�മായിവരു� മുഴുവൻ
ചിലവുകള�ം ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറയ�്്

െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാേ��താണ.്25000/- രൂപ മരണം സംഭവി�ാൽ



െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന് ലഭ�മാേ��താണ.് ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിയുെട കാലയളവിൽ െതാഴിലാളി� അ്പകടം ഒ�ും

സംഭവി�ി�ി�.

9. പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�്പ�തി നിയമ�പകാരം( െഷഡ��ൾ19) സമയബ�ിതമായി
പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശ നിയമം അനുശാസി�ു�ു�്.
പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ, േടാൾ�ഫീ ന�ർ ഉപേയാഗി��ം
േരഖാമൂലം എഴുതി നൽകിയും ഇെമയിൽ വഴിയും സമർ�ി�ാവു�താണ.്
േടാൾ �ഫീ ന�ർ പ�ായ�ിൽ �പദർശി�ിേ��താണ.് ഫീൽഡ്
സ�ർശന�ിന ഭ്ാഗമായി െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ ഇതുവെര
പരാതികൾ നൽകിയി�ി�എ�ാണ അ്റിയാൻകഴി�ത.്

10. േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽഏെ�ടു� ന്ട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവർ�ികള�ം
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ൻ17(2)
നിഷക്ർഷി�ു�ു�.് െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു� �പവർ�ികള�െട
സാമൂഹിക കണെ�ടു�് നട�ു�തിൽ പ�ാളി ആവു�തിനു�
അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�ു�.്

േറാസഗ്ാർ ദിനം

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശ�ൾ അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾ

പരിഹരി�ു�തിനും ആയി േറാസഗ്ർ ദിനം സംഘടി�ിേ��തു�.്
വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ അനുസരി� എ്�ാമാസവും ഒരു ദിവസം േറാസഗ്ർ

ദിനമായി ആചരി�ണം. എ�ാൽ േറാസഗ്ാർ ദിനം ആചരി�ു�ി� എ�്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ി���.്

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു
ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ.് ഒരു �പവർ�ിയുെട
അടി�ാനവിവര�ൾ അതായത്എ�ിേമ�്തുക സാധന േവതന
ഘടക�ൾ യഥാർ� െചലവ െ്താഴിൽദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ
സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ
�പദർശി�ിേ��താണ.് ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും ആരംഭഘ��ിൽ ഈ



േബാർഡ ് �ാപിേ��തു�.് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

സ�ർശി�എ�ാഫീൽഡിലും കാണാൻസാധി�ി�.

വർ� ്code എ�ിേമ� എ്ം ബു� ് ഫീൽഡ്

ബാവലി പുഴയിൽ

അടി�ുകൂടിയ മ�്

നീ�ം െച�ൽ DP/275641

3000 2800 NO

ബാവലി പുഴയുെട

പാർശ�ഭി�ി സംര�ണം

WC/347392

3000 2800 NO

സംഘകൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

IF/340564

3000 2800 Yes

േകാടിയാടൻ മു� മ്ീശ

കവല േറാഡ േ്കാൺ�കീ�്

RC/285099

5000 4800 Yes

ക� ക്�ാല നിർ�ാണം

LD/323081
3000 2800 NO

ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലും 5 അംഗ�ൾ എ�ിലും ഉ� ജാ�ഗതാ േമൽേനാ�
സമിതി രൂപീകരിേ��ത്ആണ.് ഇതിൽ പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം നൽേക�താണ് പകുതിേ�ർ
സ�്തീകളായിരിേ��താണ.് അ��ാപകർ, അംഗനവാടി വർ�ർ, സ�യം
സഹായ സംഘ�ിെല അംഗ�ൾ, െപാതു സമൂഹ സംഘടനകൾ,
ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ, യുവജന
���കൾ, െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾ തുട�ിയവയിൽ നി�ും വിജിലൻസ്
ആൻഡ േ്മാണി�റിംഗ ക്�ി�ി അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.്



ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല� വ്ിഎംസി അംഗ�െള നിയമിേ��ത്

�ഗാമസഭയാണ.് �പവർ�ി�ല സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�മായി
ആശയവിനിമയം നട�ാൻ േരഖകള�െട പരിേശാധ �പവൃ�ി�ലം
സൗകര��ള�െട പരിേശാധന, �പവൃ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം
നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം, �പവൃ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ,്
�പവൃ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ
എ�ിവയാണ �്പധാന ചുമതല.

വിഎംസി അംഗ�ൾ

1. േദവസ� ക�ൻചാലിൽ

2.രാമച��ൻ നായർ

3.ഷിജി സുേര��ൻ

4. േമരി

5.വർഗീസ്

േമ�്

�പവൃ�ി �ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത് േമ�് ആണ.്
െതാഴിലാളികൾ ഓേരാ ദിവസവും കൃത�മായി േജാലി െച���ുെ��്
ഉറ��വരു തുകയും, െതാഴിൽ കാർഡ,് ൈസ�്ഡയറി, മ�ർ േറാൾ
എ�ിവയിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയും അടി�ാന
സൗകര��ൾ െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ��്ഉറ��വരു�ുകയും േവണം.
െപാ�മല വാർഡിൽ ലൂസി വർ�ി, ചി�� േതാമസ,് റാണി, േ�തസ�ാ�
വർഗീസ എ്�ിവർ േമ� മ്ാർആയി �പവർ�ി�ു�ു.

പ�തിആരംഭം മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു
മുൻപ ഏ്െത�ിലും ഒരു െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളിേലാ വ� േ്ചരു�
െതാഴിലാളികള�െടയും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു� േയാഗമാണ്
പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ.് വാർഡ െ്മ�റുെട സാ�ിധ��ിൽ േചരു� ഈ
േയാഗ�ിൽ നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��
വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�്വിശദീകരി�� െകാടുേ��താണ.്
ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ പ�തി ആരംഭ
മീ�ിംഗ് േരഖകൾ കാണാൻ കഴി�ി���.് എ�ാൽ വ��ിഗത



�പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ ഈ േരഖകൾ കാണാൻ സാധി�ി�.
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത പ്�തി ആരംഭ മീ�ിംഗിൽ
വാർഡ െ്മ�റുംഓവർസിയറും പെ�ടു�ാറു� എ്�ാണ.്

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

* െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷഠ് പാലി�ുക.

* െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയുംൈവകുേ�രവും കൃത�മായി
ഒ� േ്രഖെ�ടു�ുക.

* െതാഴിൽ കാർഡിൽഹാജർ കൃത�മായി േമ� ് േരഖെ�ടു�ു�ു� എ്�്
ഉറ��വരു�ുക.

* െ�പാജക�് മ്ീ�ിംഗ,് �ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭകൾഎ�ിവയിൽ
പെ�ടു�ുക.

*കൃത�തേയാെട േജാലി െച��ക.

* െതാഴിലിട�ളിൽ �ാ�ിക വ്സത്ു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ
ക�ി�ുവാെനാ പാടി�.

* �പകൃതി സംര�ണ�ിന ആ്വശ�മായ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ു
നട�ിലാ�ുക.

*ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികൾകെ��ി പ�ായ�അ്ധികൃതെര
അറിയി�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�കമന

�ർ

വർ� ്െനയിം ആൻഡ്
േകാഡ്

എ�ിേമ

�്

എമൗ�്

കാലയളവ്Skilled/semis
killed wages

Unskilled
wages

സാധനം



1 ബാവലി പുഴയുെട

പാർശ�ഭി�ി സംര�ണം

WC/347392

22685 05/03/19
to

18/03/19

0 126015 5120

2 േകാടിയാടൻമു�്

മീശകവല േറാഡ്

േകാൺ�കീ�്

RC/285099

488926 23/03/19

To

29/03/19

10850 31978 379900

3 ബാവലി��ഴയിൽ

അടി�ുകൂടിയ മ�്

നീ�ം െച�ൽ

DP/275643

237500 24/01/19

To

13/02/19

0 217613 6775

4 െപാ�മലസംഘ

കൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽIF/34056
4

429725 4/10/18

To

13/11/18

0 393492

5 ക� ക്�ാല

നിർ�ാണം

LD/323081

28847 13/12/18

To

2/1/19

0 197830 3610

അളവുകൾസംബ�ി� വിവര�ൾ



വർ� ്
െനയിം

&േകാഡ്

എസറ്ിേമ

�ിെല

അളവ്

എംബു�ി

ൽ

േരഖെപടു

�ിയത്

ഫീൽഡ ത്ല

പരിേശാധന

യിൽ

കെ��ിയ

ത്

വിലയിരു�ൽ

ബാവലി

പുഴയുെട

പാർശ�ഭി�ി

സംര�ണം

Wc/347392

624.57 sqm

f

557.22 sqm �പളയ�ിൽ

തകർ�

േപായതിനാൽ

അള�ാൻ

സാധി�ി�

-

ക� ക്�ാല

നിർ�ാണം

LD/322081
1425m 1240.50m 155.5m

എംബു�ിേലാ
എ�ിേമ�ിേലാ
കൃത�മായി
േപരുവിവര�ൾ
ഇ�ാ�തിനാൽ
ക� ക്�ാല
കൃത�മായി
അള�ാൻ
സാധി�ി�.ക�ാല
െവ� �ല�്

ക��െവ�ാംകുഴി

ആയിരി�ു� .ു

വാർഡ 9്
െപായമ്ല
സംഘകൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

IF/340564

�പവർ�ി

�ലെ�

കാടു െവ�ി

െതളി�ൽ

=7081.77sqm

നിലെമാരു�

�പവർ�ി

�ലെ�

കാടു െവ�ി

െതളി�ൽ

=7081.77sqm

നിലെമാരു�

32180.95m^2 കാട ആ്യതിനാൽ

ബാ�ിയു�കുറ�്
�ലംഅള�ാൻ
സാധി�ി�.



ൽ

=43580.20sq
m

ൽ

=41011.38m2

േകാടിയാടൻമു

� മ്ീശകവല

േറാഡ്

േകാൺ�കീ�്

RC/285099

നീളം =140

വീതി

=2.70

നീളം =140

വീതി =2.70

നീളം =140m

വീതി =2.40m

ഭംഗിയായി

പൂർ�ീകരി��

ബാവലി��ഴയിൽ

അടി�ുകൂടിയ

മ� ന്ീ�ം

െച�ൽ

2048.10m^
2

2048.10

m^2

�പളയ�ിൽ

തകർ�തിനാൽ

അള�ാൻ

സാധി�ി�.
-

ഫയൽപരിേശാധന വാർഡ 0്9

1.ബാവലി പുഴയിൽഅടി�ുകൂടിയ മ� ന്ീ�ം െച�ൽ DP/275641

2.ബാവലി പുഴയുെട പാർശ�ഭി�ി സംര�ണം WC/347392

3.സംഘകൃഷി� ന്ിലെമാരു�ൽ IF/340564

4. േകാടിയാ� മ്ു� മ്ീശ കവല േറാഡ േ്കാൺ�കീ� R്C/85099

5.ക� ക്�ാല നിർ�ാണം LD/323081

1.കവർേപജ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� നാലു ഫയലുകളിലുംകവർേപജ്

സൂ�ി�ി���.് �പശംസനീയമാണ എ്�ാൽ Rc/285099 �പവർ�ിയുെട



ഫയലിൽകവർ േപജ സ്ൂ�ി�ി�ി�

2. െച� ല്ി�്

പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ�െച� ല്ി�്

സൂ�ി�ി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��തും െഷൽഫ ഓ്ഫ്

െ�പാജക�്ിൽ മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ�തും ആയിരിയ�്ണം എ�ു�.്
ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി കാണാൻ

സാധി�ി�.

4. ജനകീയഎ�ിേമ�്

സാധാരണ�ാരനായഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� വിധ�ിൽ �പാേദശിക

ഭാഷയിൽ ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ� ഫ്യലിൽ സൂ�ിേ��തു�.് എ�ാൽ
പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണാൻ

സാധി�ി�.െസക��റിൽ നി�ും ലഭി� ഡീെ�യിൽസ് എ�ിേമ��ം

അബസ്�്ടാക�് എ്�ിേമ��ംഫയലിൽസൂ�ി�ി���.്

5.സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�്

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗധ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി���്

എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ സ്ാേ�തിക അനുമതി പകർ� .്
പരിേശാധി� 4് ഫയലുകളിൽ സാേ�തിക അനുമതി പകർ� ക്ാണാൻ

സാധി��.എ�ിലും wc/347392 �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽ സാേ�തിക

അനുമതിയുെട പകർ� സ്ൂ�ി�ി�ി�.

6. ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

�പവർ�ി െച���തിന ന്ിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ്

ഭരണാനുമതി പകർ� പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതിയുെട

പകർ� ക്ാണാൻസാധി��

7.സംേയാജിത പ�തി.

സർ�ാരിെ� ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ��പ�തി േയാെടാ�ം

സംേയാജി�്നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽ അതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ



ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�.്എ�ാൽ ഓഡി� വ്ിേധയമാ�ിയ ഫയലുകൾ
സർ�ാരിെ� മ�� വകു��കള�മായി സംേയാജി� ന്ട�ു� �പവർ�ികൾ

അ�ാ�തിനാൽഈേരഖകൾബാധകമ�.

8. െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

പരിേശാധി� ഫയലുകൽ െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� അനുേ�ദം ബി

�പകാരമു� ഡിമാൻഡ് form കാണാൻ സാധി�� െതാഴിൽ

ആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ�യുെട രസീതിൽ െസ�ക�റിയുെട േപരും

ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ത സ്ംബ�ി���വിവര�ൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി �പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�ു� അറിയി� അ്േപ�

കി�ി 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം അറിയിേ��താണ.്
ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽ �പവർ�ി

അനുവദി�ത സ്ംബ�ി���വിവര�ൾകാണാൻസാധി�ി�.

10. മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു� ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ മ്�ർ

േറാൾ. ഒരു ദിവസം ര� ത്വണ ഹാജർ േരഖെ�ടുേ��താണ’് േ�ാ�്
േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ, പ�ായ� െ്സ�ക�റി എ�ിവർ സാ��െ�ടു�ി സീൽ

പതി�ി� മ�ർ േറാൾ മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ാൻ പാടു��. മ�ർ േറാൾ
ലഭി�തിനുേശഷം മാ�തേമ നിയമപരമായി �പവർ�ി ആരംഭി�ാൻ പാടു��.
പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ A4 േപ�റിലാണ്�പി�്എടു�ി���ത.്
െസ�ക�റിയുെടയും BDO യുെടയും ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.എം.ബു� ്ന�ർ, േപജ ന്�ർ എ�ിവ മ�േറാള�കളിൽ
േചർ�ി�ി�. �പവർ�ി നട� ദിവസം േരഖെ�ടു�ിയി�.

11. െമഷർെമ� ബ്ു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� �പവൃ�ികള�െട അളവുകള�ം

െചലവുകള�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ സമയബ�ിതമായി ത�ാറാ�ി

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അംഗീകരി�ു�തിനും യഥാസമയം കൂലി

ലഭ�മാ�ു�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമ�്

ബു�.്പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ െമഷർെമ� ബ്ു� സ്ൂ�ി�ി���.് .



സാേ�തിക / ഭരണാനുമതി ന�ർ, തീയതി, വർ� ്േകാഡ മ്�േറാള ന്�ർ,
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ബ�െ�� ഉേദാഗ�രുെട ഒ��ം സീലും െവ�്

സാ��െ�ടു�ിയ എം. ബു� ആ്ണ സ്ൂ�ി�ി���ത.് �പവർ�ി ഏത്
�ല�ുനട�ുഎ�തിെ�വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

12. െമ�ീരിയൽ

Rc/285099 �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽ െടൻഡർ േകാ�ി, സൈ�േയഴസ്ിൽ
നി�ും സാധനകൾ വാ�ിയതിെ�യും തുക നലക്ിയതിെ�യും േരഖകൾ

സൂ�ി�ി���.്മ�� �പവർ�ികളിൽ സാധനസാമ�ഗികൾ

ഉപേയാഗി�ാ�തിനാൽബാധകമ�.

13. േവജ ല്ി�്

മ�ർേറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം

ലഭി�ു�ുെ�� ഉ്റ��വരു�ു� േരഖയാണ േ്വജ് ലി�.് ഓഡി�ിനു
വിേധയമാ�ിയ എ�ാ ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ്

ലി��കൾസൂ�ി�ി���.്ഇത�്പശംസനീയമാണ.്

14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ

േവതനം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ിേല� ന്ൽകിയതിനു� േരഖയാണ്

ഫ� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ.5 ഫയലുകളിലും സൂ�ി�ി��� മു�ർ േറാള�

കള�െട ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർഫയലിൽസൂ�ി�ി���.്

15. രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയുംസംബ�ി�്

പരിേശാധി� െപാ�മല സംഘകൃഷി� ന്ിലെമാരു�ൽ IF/340564ഫയലിൽ രസീതുകള�ം
കരാറുകള�ം നികുതി ചീ��കള�ം സംബ�ി� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

16) േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഒരു �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും �പവർ�ി

നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ പൂർ�ിയായതിനു േശഷം എ�ി�െന മൂ�്

ഘ��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാകൾ നിർബ�മായും ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��തു�്പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� മൂ�്

ഘ��ളിലായിയു� േഫാേ�ാസൂ�ി�ി�ി�.

17. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം



�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ �്പവർ�ി പൂർ�ീകരണ

സാ��പ�തം ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ ഈ േരഖ

സൂ�ി�ി���.്എ�ാൽ ഇത സ്ാേ�തിക വിദഗധ്ൻ സാ��െ�ടു�ിയത�.
Rc/285099 �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം
സൂ�ി�ി�ി�.

18. െമ�ീരിയൽബി��കൾവൗ�റുകൾ.

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ികൾ�് ഏെത�ിലും സാധനഘടക�ൾ

വിലയ�്ുവാ�ി ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ അതിെ� േരഖകൾ ഫയൽ

സൂ�ിേ��തു� സ്ി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ� െമ�ീരിയൽ

ബിൽ എ�ാ ഫയലുകളിലും സൂ�ി�ി���.് Rc/285099 �പവർ�ിയുെട
ഫയലിൽസാധന�ൾവാ�ിയതിെ�ബി��കൾകൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

19. മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�.്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ�െ�യും മ�ർ േറാൾ അനുവദി�

െതാഴിലാളികൾ�്േവതനം നൽകു�ത്വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം

ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാനാണ മ്ാ�ർ േറാൾ

മൂവെ്മ� �്ി�.് പരിേശാധി� 5്ഫയലുകളിലും മാ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�്

സൂ�ി�ി�ി�. എ�ാൽ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം സൂ�ി�ി���.് ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ��ം സീലും വ� സ്ാ��െ�ടു�ിയി���.്

20. ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാകൾ

ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാസൂ�ി�ി�ി�

21.േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

സൂ�ി�ി�ി�.

22.ൈസ� ഡ്യറി

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽ സം�ാന സർ�ാർ

നിർേ�ശി�ു�സു�പധാന േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. പ�തിയുെട സുതാര�ത
െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ സാമൂഹ�പ�ാളി�ം പ�തി ആരംഭ

മീ�ിംഗ െ്താഴിലിട�ളിെല അപകട�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ വാടക



സംബ�ി� വിവര�ൾ െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം വിജിലൻസ ആ്ൻഡ്

േമാണി�റിങ്ക�ി�ി റിേ�ാർ�,് സ�ർശക കുറി��കൾ തുട�ിയവ

േരഖെ�ടു�ു�തിന േ്വ�ിയു� ആധികാരിക േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി.
പരിേശാധി� എ്�ാ ഫയലുകളിലും ൈസ� ഡ്യറി കാണാൻസാധി�� എ�ാൽ

ഇതിൽ �പവർ�ിയുെട വർ� ്േകാഡ േ്രഖെ�ടു�ിയി�ി�.

രജി�ർ പരിേശാധന

േകളകം പ�ായ�ിൽ െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� 7
രജി�റുകള�ം സൂ�ി�ി���.്

1.െതാഴിൽകാർഡ ര്ജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് െതാഴിലാളികൾ�് നൽകുേ�ാൾ കൃത�മായി
െതാഴിൽകാർഡ്രജി�റിൽ തീയതി േപര്ഒ�്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി

സാ��െ�ടുേത�താണ .് േകളകം പ�ായ�ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ�ടു�ി സൂ�ി�തായി കാണാൻ
കഴി�ി���.്

2. െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭ മിനുടസ് ര്ജി�ർ

േകളകം പ�ായ� ് െപാ�മല വാർഡിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി, ആ�ൻ�ാൻ, േലബർ ബജ�്
അംഗീകരി�ൽഎ�ിവയുമായി ബ�െ�� ന്ട� �ഗാമസഭയുെട വിവര�ൾ
�ഗാമസഭാ മിനി�സ്ിൽ സൂ�ി�ി���.് �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�വരുെട
േപരും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി���.്

3. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തും െതാഴിൽഅനുവദി�തുംകൂലി
നൽകിയതുമായ രജി�ർ

2019 മാർ� വ്െരയു� െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തിെ�യുംഅവർ� ക്ൂലി
നൽകിയതിെ�യും േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉ�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ
സാ��െ�ടു�ിയി���.്

4. �പവൃ�ി രജി�ർ

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു നട�ു� �പവൃ�ികെള കുറി���
വിവര�ൾ �പവൃ�ി രജി�റിൽ കൃത�മായി
സൂ�ിേ��താണ.്പ�ായ�് രജി�റിൽ �പവൃ�ിെയ കുറി���



വിവര�ൾസൂ�ി�ി���.്

5.ആസത്ി രജി�ർ

എ�ാ വാർഡിെലയും �പവർ�ികൾ ഒ�ി�ാണ് രജി�റിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി���ത.് ഈ രജി�ർ ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ
സാ��െ�ടു�ിയി��� .് �പവർ�ികളിൽ കൂടി സൃഷട്ി�െ��ആസത്ികൾ
ആർ�ുേവ�ിയാണ എ്�ു�വിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി��� .്
ആസത്ി രജി�റിൽ അസ�ഐ്ഡി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

6. പരാതി രജി�ർ

പരാതി രജി�ർ പ�ായ�ിൽ സൂ�ി�ി��� .്പരാതികൾ ഈ വാർഡിൽ
ഒ�ും തെ�ഇ�.

7.സാധനസാമ�ഗികൾസംബ�ി� രജി�ർ

സാധന�ൾവാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ �പി� എ്ടു�ു വ�ി���.്

കെ��ലുകൾ

 െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�സമയ�ും മ� അ്േപ�കൾ

സമർ�ി�ുേ�ാഴും തിരിെക രസീത ന്ൽകാറു� ഇ്ത്

അഭിന�നാർഹമായകാര�മാണ.്

 െതാഴിലാളികൾ� ക്ുടിെവ�ം, തണൽ, ഫ� എ്യഡ് േ്ബാകസ്്
എ�ിവ നൽേക�ത ന്ിർവഹണഏജൻസിയുെട ഉ�രവാദിത�മാണ്

കുടിെവ�ംസ��ം വീ�ിൽ നിേ�ാഅെ��ിൽഅടു�വീ�ിൽ നിേ�ാ
എടു�ുകയാണആ്ണ പ്തിവ്

 െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന �്പവർ�ി

ആരംഭി�ു�തിനുമു� പ്�തി വിവര�ളട�ിയ �പാേദശിക

ഭാഷയിലു�സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ D്P/275641,
WC/347392, LD/323081 എ�ീ �പവർ�ി�ല�ക്ാണാൻ

സാധി�ി�.

 െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ു�സമയ� െ്താഴിലാളികൾ േഫാേ�ാ

സ��ം ക�ിൽ നി� എ്ടു�ു െകാടു�ുകയാണ ് ഉ�ായത.്

 വാർഡിൽ േമ� മ്ുേഖനയാണ െ്താഴിൽആവശ�െ�ടാറു�ത.്



 കൃത�മായി പ�തിആരംഭം മീ�ിംഗ ന്ട�ു�ു� എ്� െ്താഴിലാളികൾ

അഭി�പായെ���.

 െപാ�മല വാർഡിൽ103ആകട്ീവ െതാഴിലാളികൾ ഉ�.്അതിൽ 22
ആൾ�ാെര 100 പണിപൂർ�ിയാ�ിയി����എ�ാണ ഔ്േദ�ാഗിക
േരഖ പറയു�ത.്

 വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ� ഫ്യൽ 22 േരഖകൾ
സൂ�ിേ��തു�.്എ�ാൽ 17/18 േരഖകൾ മാ�തേമ
സൂ�ി�ി����.

 െതാഴിലുറ� പ്�തിഓഫീസിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റിൽ
7രജി�റുകള�ം സൂ�ി�ി���.്ഇത അ്ഭിന�നാർഹമാണ.്

 അ�ാംശ േരഖാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി�ി�.

 ഫയലിലു� േരഖകൾവളെര വൃ�ിയായി സൂ�ി�ിരി�ു�ു.

 മാ�ർ േറാള�കളിൽഅ�ൻഡൻസ ത്ീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിൽകാർഡ ത്ിക��ം സൗജന�മായിഅനുവദിേ��തു�.്

 െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ി നൽകു�അവസര�ിൽപുതിയ െതാഴിൽ
കാർഡിൽ പൂരി�ിേ��കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ും

കൃത�മായി പറ�ുെകാടു�ുക.

 �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ ന്ിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെട
സാ�ിധ��ിൽ േ�പാജക�് മ്ീ�ിംഗ ന്ട�ി �പവൃ�ിയുെട വിശദമായ

വിവരം െതാഴിലാളികൾ� ന്ൽേക�തു�.്

 െതാഴിലാളികൾ� ന്ിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ�ിലു�
അവകാശ�ൾലഭി�ു�ുെ�� ന്ിർവഹണഏജൻസി

ഉറ��വരുേ��തു�.്

 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ പാടി�.

 മ�ർ േറാളിൽ �പവൃ�ിഎടു�ു� ദിവസ�ളിൽതീയതി



േരഖെ�ടു�ുക.

 െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന �്പവൃ�ി
ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ പ്�തി വിവര�ളട�ിയസി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ �്പവൃ�ി�ല��്ാപിേ��തആ്ണ.്

 ഓേരാ മ�ർേറാള�ം കഴിയു� മുറയ�് എ്ം ബു�ിൽഅളവും
�പവൃ�ി�ലവും മ�ർേറാൾ ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ്

 െതാഴിലാളികള�ം േമ��ംഅവരുെട കടമകൾകൃത�മായി

പാലി�ു�ുെ�� ന്ിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�.്

 വിജിെലൻസആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ിഅംഗ�െള
കാലാനുസൃതമായി മാ��കയുംഅവരുെട പ�ാളി�ം ഉറ��

വരു�ുകയും െചേ��താണ.്

 ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉ�സമയ�ളിൽ
തെ�നട�ിലാേ��തആ്ണ്

 ഫയൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

 േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾ പൂരി�ിേ��കാര��ൾകൃത�തേയാെട

െച��ക.

 െതാഴിലാളികൾ� ക്ൃത�സമയ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽഅനുവദി��
നൽകുക

 െതാഴിലുകൾതുട�ു�തിനു മുൻപും നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും
പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും ഉ� േഫാേ�ാകൾഎടു� ഫ്യലിൽ

സൂ�ിേ��താണ.്

 െതാഴിലാളി ദിന�ിെ�ആവശ�കതെയ��ി െതാഴിലാളികെള

േബാധവാ�ാരാ�ുക. മാസ�ിൽ ഒരു തവണ െതാഴിലാളി ദിനമായി
ആചരി�ുക.

 െതാഴിലാളികൾ�ുേവ�ിയു�അടി�ാനസൗകര��ൾ െതാഴിൽ
�ല�ളിൽ ലഭി�ു�ുേ�ാഎ� ഉ്റ��വരു�ുക

 െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െടആസത്ികൾ

ദീർഘകാല നിലനിൽ�ിന (്3വർഷം)ആവശ�മായസാേ�തിക



നിർേ�ശ�ൾ െതാഴിലാളികൾ� ഓ്വർസിയർമാർ നൽേക�താണ.്

 പ�തിയുമായി ബ�െ�� 2്2ഫയലുകള�ം 7 രജി�റുകള�ം
നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ി സൂ�ി�ുക.

 െതാഴിലാളികൾ� 1്00ദിവസെ�െതാഴിലും,കൂലിയും
പണിയായുധ�ള�െട വാടകയും 5kmകൂടുതൽ േപായാൽ
യാ�താബ�യും നൽകുക.

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽഏെ�ടു� െ്ച�ാൻ പ�ിയ �പവൃ�ികൾ

 വിഭാഗം എ: �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു
�പവർ�ികൾ

 വിഭാഗം ബി:സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�
വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത.

 ആസത്ികൾഖ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�്

മാ�തം.

 വിഭാഗം സി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻനിബ�നകൾ
അനുസരി�ു�സ�യംസഹായസംഘ�ൾ� െ്പാതുഅടി�ാന

സൗകര��ൾ.

 വിഭാഗം ഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിന സ്ഹായി�വർ

 െതാഴിലുറ� വ്ിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ

 േമ�മ്ാർ

 പ�ായ� ഉ്േദ�ാഗ�ർ

 േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീം ക��ർ

െതാഴിലാളികള�െട നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിൽസമയം 9മണി മുതൽ 4.30വെരആ�ുക.



 ദിവസ േവതനം ഉയർ�ുക.

 പ�ായ�ിൽനി�ും നഷട് പരിഹാരം ലഭി�ാൻഅവകാശമു�

േപാെല േക���ിൽനി�ും ലഭി�ണം.

 െതാഴിൽ ദിന�ൾകൂ�ണം.

 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവദനം ലഭ�മാ�ുക.

തീരുമാനം

 െതാഴിൽ കാർഡ സ്ൗജന�മായി നൽകാൻതീരുമാനമായി.

 ഫ� എ്യഡ് േ്ബാകസ് വ്ാ�ി ബി� ന്ൽകിയാൽതുക പാ�ാ�ി െകാടു�ുവാൻ

തീരുമാനമായി.

 തണലിന ആ്വശ�മായഷീ� െ്ടൻഡർ വിളി� എ്�ാ വാർഡുകളിലുംഎ�ി�ുവാൻ

തീരുമാനമായി.

 ഫയലിൽസൂ�ിേ�� 22 േരഖകള�ംകൃത�മായി സൂ�ി�ാൻതീരുമാനമായി.

 േറാസഗ്ാർ ദിനംഎ�ാ മാസവുംആചരി�ാൻതീരുമാനമായി.

അനുബ�ം :nrega.nic.in
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