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ആമുഖം 

ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിസ�ത
�ഭാരത�ിൽആവി!"രി#ഏ%വുംസു
പധാ

നവുംശ*വുമായനിയമമാ+ഹാ-ഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്നിയമം. ഇ�6യിെല 

സാധാരണ�ാരായജന7ളുെടെതാഴിൽെച:ുവാനുളളഅവകാശെ�സംര=ി#ുനിലനിർ�ു

�തിനായിഇ�6ൻപാർലെമൻറ്അംഗീകരി#്, 
പസിഡൻറ്ഒ3ുവ# 2005 െസപ്%ംബർ മാസം 

അFാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ�ു.   

ഇ�6യിെല
ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി
ഗാമവികസനപHതികൾനട

3ിലാ�ിയിരു�ുെവJിലുംഗുണഫലംശരിയായവിധ�ിൽജന7ളില് എ�ാതിരു�തിെന 

തുടർ�്പാർലെമൻറ്പാസാ�ിയമഹാ-ാഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്നിയമ�ിന്െറ


പാഥമികല=6ംഒരു
ഗാമീണകുടുംബ�ി�ിയമംവഴിഒരുസാM�ികവർഷം 100 െതാഴിൽ 

ദിന7ള് ഉറ3്നൽകുകെയ�താണ്.  


ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും െമ#െ3Pജീവിതസാഹചര6ംഉറ3ാ�ു�തിനുംഅ

തിലൂെടദാരി
ദ6നിർമാർRനവുംസുSിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമ�ിന്െറ
പാധാനല

=6ം. ചൂഷണ7ളിൽനി�ും െതാഴിലാളികെള േമാചി3ി�ുകയും മാന6മായേവതനം 

നൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിന്െറ
കയേശഷിവർHി3ി#്ദാരി
ദ6�ിൽനി�ുംകരകയറാൻ

െതാഴിലുറ3ുപHതിയിലൂെടകഴിയു�ു.  

സവിേശഷതകൾ  
⮚ നിയമ�ിന്െറപിൻബലമുTഅവകാശാധി!U ിതപHതി 

⮚ 
ഗാമപFായ�
്പേദശ�്താമസി�ു� 18 
വയW്പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ുംപHതിയിൽപJാളിയാകാം 

⮚ സ്
തീ�ുംപുരുഷനുംതുല6േവതനം 

⮚ പരിSിതിസംര=ണംകാർഷികേമഖലയിെലഅടിSാനസൗകര6വികസനം
എ�ിവയ്�്മുൻഗണന 

⮚ െതാഴിലാളികൾതെ�
പവർ�ികൾകെZ�ുകയുംആസൂ
തണെ�സഹായി
�ുകയുംെച:ു�ു 

⮚ ആസൂ
തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതിക[സുതാര6ത 

⮚ കരാറുകാെരഇടനില�ാേരാഇ\ 

⮚ െപാതുജനപJാളി�േ�ാെടേലബർബ]%്̂ 

⮚ ബാJ്േപാേ_ാഫീസ�ഴിമാ
തംേവതനവിതരണം 

⮚ സ്
തീകൾ`aു ൻഗണന 

⮚ കM6ൂPർശൃംഖലവഴിയുTേമാണി%റിംcdംവിധാനം 

⮚ 
ഗാമസഭപHതിഓഡി%്െച:ു�ു. 
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െപാതുസമൂഹംപHതിനിർവഹണെ�പ%ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തിെനകുറി

#ുംപരസ6വുംസ�ത
�വുമായനട�ു�പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ6ഓഡി%്. 

െതാഴിലുറ3്നിയമം അനുശാസി�ു�ത്  വ  ർഷ�ിൽ എ\ാവാർഡിലും രZ്
പാവശ6ം 

േസാഷ6ൽഓഡി%്
ഗാമസഭനിർബ.മായുംനടേ�Zതാണ്        എ�ാണ് . സുതാര6 തഉറ3ു 

വരു�ി, അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയും അതുവഴിസദ്ഭരണം സാധ6മാ�ു�തിനും 

േസാഷ6ൽഓഡി%്സമൂഹെ�പാകെ3ടു�ു�ു. പHതിവിഭാവനം െച:ു�രീതിയിൽ ഗുണ 

േഭാ*ാ�ളുെട ജീവിതസാഹചര6�ിൽ ഫല
പദമായമാ%ംസൃfി�ു�തി ന്െപാതുപണം 

ശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗി#്ല=6
പാghിൈകവരി#ിPുേZാഎ�വിലയിരു�ലും 

 േസാഷ6ൽഓഡി%ിലൂെടനട�ു�ു.  കഴി[പ�ുവർഷമായി തുടർ�ുെകാZിരി�ു� 

പHതി
പവർ�ന7െള�ുറി#ുT   സാമൂഹികഓഡി%്, െതാഴിലുറ3്പHതിനിയമംെസ=ൻ 

17 (2) മുേZരി  
ഗാമപFായ�ില ്നട�ുകയാണ.് 

േസാഷ�ൽഓഡി ്�പ�കിയ  

രീതിശാസ്�തം 

േസാഷ6ൽഓഡി%റ്ിേസാഴW്ംഘം 
പവർ�ി ഫയൽ പരിേശാധന ,
പവര്�ിSലസnർശനം, 

െതാഴിലാളികള,് ഗുണേഭാ*ാ�ള ് എ�ിവരുമായുTഅഭിമുഖം, എംഐഎസ്  പരിേശാധന 

എ�ിവെയഅടിSാനമാ�ിയാണ്േസാഷ6ൽഓഡി%റ്ിേ3ാർP്ത:ാറാ�ിയിPുTത.് 

താെഴപറയു�രീതിഅവലംബി#ാണ്ഈറിേ3ാർP്ത:ാറാ�ിയിPുTത.് 

         ഓഡി ്pാൻ 

1.1 ഓഡി%് pാന് ത:ാറാ�ല് 

1.2 ഓഫീWnർശനപരിപാടികൾ 

2. അഭിമുഖം 

2.1 ,പFായ�്
പസിഡൻറ്, ജന
പതിനിധികൾ, െസ
കPറി&_ാഫ് 

2.2 േമ%്, െതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ, െതാഴിലിന്േപാകാ�െതാഴിൽകാർഡ്ഉടമകൾ 

3. ഫയൽപരിേശാധന 

3.1 െപാതു
പവർ�ികൾ, വ6*ിഗത
പവർ�ികൾ 

3.2 േരഖകളുെടഉTട�ം - സുതാര6ത, പരിപൂർtത 

3.3 ഭരണസമിതിയുെടയുംഉേദ6ാഗSരുെടയുംകാര6
പാghി 

          ഫീൽsHtർശനം, നിരീuണം 

3.4 പൂർ�ിയായെതാഴിലിടം, നട�ുെകാZിരി�ു�െതാഴിലിടം 

4. റഫറൻസ് 

5.1 വികസനേരഖ, വാർഷികപHതിേരഖ, എംഐഎസ്, രജി_റുകൾ 

5. വിവരvളുെടേ�കാഡീകരണം 

5.1 േ
കാെസ�രിഫിേ�ഷൻ, അവസാനവPചർ# 

6. കരട്റിേ�ാർ"്തeാറാ+ൽ 
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മുേ-രി�ഗാമപ.ായw ്

കtൂർജി\യിെലകtൂർനഗര�ിൽനി�ും 12കി.മീദൂെരSിതിെച:ു�ഒരു 
ഗാമമാണ ് മു 
േZരി   .കു%ിയാPൂർ, കൂടാളി, െചMിേലാട,്  എ�ിവസമീപപFായ�ുകളാണ്. 

മുZഎ�ാൽമുZ്ൈകതയുംഏരിഎ�ാൽെവTംെകPിനിൽ�ു�Sലവും.ഈരZ�ാ�ുക
ൾേചർെ��T�ിൽസമൃHമായിവളർ�ുനിൽ�ു�മുZൈതകളുെടനാട്എ�അർv�ിൽ
മുേZരിഎ�േപരുവ�ുഎ�ാണ്പഴമ. 

നwുെടപFായ�ിെലവ6വസായചരി
തംആരംഭി�ു�ത്കാ[ിേരാട�ീേവഴ്െWാൈസ%ിയി
ലാണ്. ടൂറിസംേമഖലയിൽ വളെരസാധ6തകൾ ഏെറയുTമുേZരി കടവ്പ=ിസേJതം 
മുേZരിപFായ�ിലാണ്Sിതിെച:ു�ത് 220 ഓളംപ=ികെള എtി 
�ിPെ3ടു�ിഇരി�ു�ു 

 

                                                                     അടിxാനവിവരvള് 

 

െതാഴിലുറ�്പ�തിഅടിxാനവിവരvള് 

 
വിവരvൾ 2018-19 േ,ാyzലം പ.ായw്ത

ലം 

സൃ|ി}െതാഴിൽദിനvൾ 79271 
16962 

100 
ദിനvൾപൂർwീകരി}കുടുംബvൾ 

592 117 

ആെകറജിസ്െറര് െച�z ത് 4773 1242 

ആെകെതാഴിലാളികളുെടഎ$ം 6380 2117 

വി�zീര്ണം 20.42 ച .കി .മി 

വാര്ഡുകളുെടഎ$ം 20 

ജനസംഖ�(2011 െസൻെസസ് ) 37029 

പുരുഷ�ാര് 17003 

സ്�തീകള് 20026 

സാuരത 98.50% 
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വാര്ഡിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ�"അടിxാന
വിവരvള് 

2018-19 

 

െതാഴിലുറ�്നിയമംെതാഴിലാളികൾy�ൽകു�പw്അവകാശvൾ 

1. െതാഴിൽകാർxഭി�ുവാൻഉTഅവകാശം- െഷഡ6ൂൾ 2; ഖzിക 1-5, എ.എം. 

സി.അH6ായം-3 

2. അേപ=ി#്15 

ദിവസ�ിനുTിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനുTഅവകാശവുംആയതിന്ൈകപ%ിയരസീ

ത്ലഭി�ു�തിനുമുTഅവകാശം- െഷഡ6ൂൾ 1; ഖzിക 8, െഷഡ6ൂൾ 2; ഖzിക 6-13 

3. അെ\Jിൽെതാഴിലി\ാ|aേവതനംലഭി�ുവാനുTഅവകാശംആദ6െ� 30 ദിവസം (1/4 

&പി�ീടുTദിവസ7ളിൽ 1/2) 

4. െഷൽഫ്ഓഫ്െ
പാജ~�്ത:ാറാ�ുവാനുTഅവകാശം 

5. അF്കിേലാമീ%റിനുTിൽെതാഴിൽലഭി�ാനുTഅവകാശംഅെ\Jിൽേവതന�ി

ന്െറ  10% അധികംലഭി�ുവാനുTഅവകാശം 

6. കുടിെവTം, വി
ശമസൗകര6ം, 


പഥമശു
ശൂഷസൗകര6ംഇവലഭി�ു�തിനുTഅവകാശംെഷഡ6ൂൾ 2; ഖzിക 23-28 

7. 15 ദിവസ�ിനുTിൽേവതനംലഭി�ു�തിനുTഅവകാശം 

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്  നfപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉTഅവകാശം 

9. സമയബ.ിതമായുTപരാതിപരിഹാര�ിനുTഅവകാശം 

10. േസാഷ6ൽഓഡി%്നട�ു�തിനുTഅവകാശം 

 

അവകാശാധി�� ിതനിരീuണvൾ 

െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ�"കാര�vൾ 

മഹാ-ാഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്പHതി
പകാരംഅവിദc�കായികെതാഴിൽ
െച:ാൻതാ��ര6മുTഏെതാരുകുടുംബ�ിനുംെതാഴിൽകാർഡിനുേവZിഅേപ=ി�ാം. 
െതാഴിലുറ3്പHതിയുെടഭാഗമാകാൻെതാഴിൽകാർഡിനായിഅേപ=നൽകിയഎ\ാകുടുംബ
7ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകംതിക#ംസൗജന6മായിെതാഴിൽകാർxഭ6മാേ�ZതുZ്. 

െതാഴിൽകാർഡിന്അേപ=ി�ു�സമയ�്േഫാേPാഎടു�ു�തിേന�ZിയുTചിലവ്െതാഴി
ലാളിവഹിേ�Zിവരു�സാഹചര6മാണ്നിലവിലുTത്ഇത്നിയമലംഘനമാണ്. 

െതാഴിൽകാർഡ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ്അതുെകാZുതെ�െതാഴിൽകാർഡുകൾസൂ=ി
േ�Zതിന്െറപൂർtഉ�രവാദി�ംെതാഴിലാളികൾ�ാണ്ഈവാർഡിൽമുഴുവൻെതാഴിലാളി
കളുംെതാഴിൽകാർഡ്അവരുെടക:ിൽസൂ=ി#ിPുZ്ഇത്
പശംസനീയമായകാര6മാണ്. 

ആെകെതാഴില് കാര്ഡ് 258 

ആെകആക് ീവ്െതാഴില് കാര്ഡ് 83 

100 ദിനംപൂര്wിയാ+ിയെതാഴില ്
കാര്ഡ് 

44 
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അFുവർഷ�ിെലാരി�ൽെതാഴിൽകാർ]�ു തുേ�ZതുZ്പുതിയെതാഴിൽകാർഡ്െതാഴിലാ
ളികൾ�്പുതു�ിനൽകിയിPുZ്. 
െതാഴിലാളികളുെടകാർഡുകളിൽഹാജർകൃത�മായിേരഖെ�ടുwു�ുഇത്ന(കാര�മാ
ണ്. 

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു��ംബ�ി}് 

െതാഴിൽകാര്ഡുTഏെതാരുെതാഴിലാളി�ുംെതാഴിൽആവശ6െ3ടാനുംഇതുമായിബ.െ3P
ആസൂ
തണ
പ
കിയയിൽപJാളിയാകാനുTഅവകാശമുZ്. ആവശ6െ3Pുകഴി[ാൽ 15 
ദിവസ�ിനകംെതാഴിൽലഭ6മായിെ\Jിൽെതാഴിലി\ാ|aേവതനംലഭി�ാനുTഅവകാശംനി
യമപരമായിെതാഴിലാളി�്ഉZ് 
.എ"ാംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾ�ഗൂ�ായിെതാഴിൽആവശ�െ�"ു�അേപuനൽകാ
റു-്. അേപuനൽകു�േ� ്മുഖാLിരമാണ്. 

െതാഴിൽഅനുവദി}�ംബ�ി} ്. 

െതാഴിലുറ3്നിയമ
പകാരംെതാഴിൽആവശ6െ3Pുകഴി[ാൽ 15 ദിവസ�ിനുTിൽ 
െതാഴിൽനൽകിയിരി�ണം . ലഭി#ിെ\Jിൽെതാഴിൽരഹിതേവതന�ിനുTഅർഹതയുZ് 
.പരിേശാധി#ഫയലുകളിൽനി�ുംഅേപ=നൽകി 15 ദിവസ�ിനു Tിൽതെ�െതാഴിൽ 
ലഭി#ിPുZ്എ�്മനWിലാ�ാൻസാധി#ു. എJിലുംെതാഴിലാക ളിൽചിലർേവZ
ത 
െതാഴിൽലഭ6മാകാ�തിൽവിഷമമറിയി�ുകയുംെച|hു. 

േവതനംലഭ�മാകു��ംബ�ി} ്

െതാഴിലുറ3്പHതിനിയമ�ിെലെസ=ൻ3(2)
പകാരംഓേരാ
പവൃ�ിയുെടയുംമ_ർേറാള്  
പൂർ�ിയാ�ിപFായ�ിൽസമർ3ി#്15 ദിവസ�ിനകം േതാഴിലാളികൾ 
േ��തനംലഭിേ�Zതാണ്. അ\ാ�പ=ംഓേരാദിവസ�ിനുംകുടി�ികതുകയുെട 0.05% 
എ�നിര�ിൽെതാഴിലാളികൾ`�fപരിഹാരംലഭി�ാൻെസ=ൻ3(3)
പകാരംഅർഹതയുZ്. 
എ�ാൽഏ
പിൽമാസ�ിന്േശഷംേവതനംലഭി#ിPി\എ�്െതാഴിലാളികൾഅറിയി#ു. 

�പവർwിxലെwസൗകര�vൾസംബ�ി} ്

െതാഴിലുറ3്നിയമ
പകാരം
പവൃ�ിനട�ു�Sല�്കുടിെവTം,തണൽ ,
പഥമശു
ശുഷകി%് 
എ�ീവ
പവൃ�ിനട3ിലാ�ു�Sാപനംവഴിസൗജന6മായിെതാഴിലാളികൾ`�ഭിേ�ZതുZ് 
. ഇവഎ\ാംലഭി#തായിെതാഴിലാളികള്  പറ[ു . 

പ�തിആരംഭമീ ിംഗ്�ഗാമസഭസംബ�ി} ്

െതാഴിലുറ3്നിയമംSHE 22
പകാരംഒരുപHതി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻ3Hതിെയ 

സംബ.ി�aു ഴുവൻകാരയ7ളുംകൃത6മായിെതാഴിലാളികെളേബാധ6െ3ടു�ു�തിന്ബ.െ3

PനിർവഹണഉേദയാഗSന്െറയുംവാർഡ്െമMർ, സാേJതികഉേദ6ാഗSൻ എ�ിവരുെട  

സാ�ിധ6�ിൽഏെതJിലുംെപാതുSലേ�ാെതാഴിൽഇട7ളിൽവേ#ാപHതിആരംഭമീ%ിം

�ടെ�ZതുZ്. ഈവാര്ഡിെലെതാഴിലാളികള് പHതിആരംഭമീ%ിംഗില് പെJടു�ു 

എ�്പറ[ു.  

െതാഴിലിടvളിൽഉ-ാകു�അപകടvൾസംബ�ി}് 

മഹാ-ാഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്  പHതിയിൽെതാഴിലാളികൾ െ`hാഴി 

ലിട7ളിൽവ#് ഏെതJിലുംതര�ിലുTഅപകടംസംഭവിചാൽSHE5�പകാരവുംഅധ�ായം-9 

പറ[ിരി�ു�
പകാരവുംചികി��്ആവശ6മായിവരു�മുഴുവൻചിലവുകളുംബ.െ3P

ബി\്കൾഹാജരാ�ു�മുറയ്െ*ാഴിലാളികൾ�ഭ6മാേ�Zതാണ്. 
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ഇതുകൂടാെതെതാഴിലിട7ളിൽവ#്മരണംസംഭവി�യാെണJിൽ 25000 രൂപെതാഴിലാളിയുെട 

കുടുംബ�ിന്ലഭ6മാേ�Zതാണ്. എPാംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾക്േസാഷ6ല്  ഓഡി%്   കാ 

ലയളവിൽനട�
പവൃ�ികളിൽഅപകട7ൾഒ�ുംതെ�സംഭവി#ിPി\ 

െഷലഫ്് ഓഫ്െ�പാജക് ് സംബ�ി}് 

       വാരഡ്ില് ആവശ6മായവികസന
പവര�്ികള്  കെZ�ു�തിന്     േതാഴിലാളി 

കള്�്അവകാശമുZ് .െതാഴിലാളികളുെടയും േമ%ിന്െറയും ഭാഗ�ുനി�ു 

പJാളി�ംഉZാവു�ുZ്.  എ�ാല് െതാഴിലുറ3ില് അനുവദനീയമായ ആ�hിവികസന 


പവര�്ികള് കെZ�ു�തിന�ാര്ഡിെലവിവിധേമഖലയില ് നി�ുമുT ജന7ളുെട 

പJാളി�ംഉZാേവZതുZ് . 

പരാതിപരിഹാരം 

മഹാ-ഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്പHതിനിയമ
പകാരം(SHE19)സമയബ.ിതമായിപ

രാതിപരിഹാര�ിനുTഅവകാശംനിയമംനി!"ര്ഷി�ു�ു .പHതിയുമായി ബ.െ3P 

പരാതികള് േഫാണ് മുേഖന ,േടാള് 
ഫീനMര് ഉപേയാഗി#് ,േരഖാമൂലംഎഴുതിനല്കിയുംഇെമയില ്

വഴിയുംസമര3്ി�ാവു�താേZാള് 
ഫീനMര് പFായ�ില ്  
പദർശി3ിേ�Zതാണ്. 

ചിറ�ൽപFായ�ില ് നMര് 
പദരശ്ി3ി#ിPുZ്. െതാഴിലാളികേളാ�dംസാരി#േ3ാള് 

ഇതുവെരപരാതികള് നല്കിയിPി\എ�ാണ്അറിയാന് സാധി#ത് . 

േസാഷ�ല ്ഓഡി ് നടwു�തിനു�അവകാശം 

െതാഴിലുറ3്പHതിയില് ഏെ%ടു�് നട3ിലാ�ു�മുഴുവന് 
പവര്�ികളുംേസാഷ6ല് 

ഓഡി%ിന�ിേധയമാ�ണംഎ�്SEC 17(2) നി!"ര്ഷി�ു�ു. പFായ�ിെല 
ഗാമസഭ 

െറജി_റിൽേസാഷ6ല് ഓഡി%് നട�ിയതായുTേരഖകള് കാണാന് സാധി#ു. 

െതാഴിലാളികളുെടകടമകള ്

1. കൃത6സമയ�്െതാഴിൽSല�്ഹാജരായിഒ3�യ്�ുക. 

2. െതാഴിലുറ3്
ഗാമസഭയ�്ുംേസാഷ6ൽഓഡി%്
ഗാമസഭയ്�ുംകൃത6മായിപെJടു�ുക. 

3. പണിSല�്pാ_ി���hു �ൾഉപേയാഗി�ാേനാക�ി�ാേനാപാടി\. 

4. 
പകൃതിസംര=ണ�ിന്ആവശ6മായ
പവൃ�ികൾഏെ%ടു�്നട3ിലാ�ുക. 

5. ആ�hിസൃfി�ു�
പവൃ�ികൾകെZ�ിേമ%്

െനയുംപFായ�്അധികൃതെരയുംഅറിയി�ുക. 

െതാഴിലുറ�പ്�തിയിൽഏെ ടുw്െചeാൻപ ിയ�പവർwികൾ 

1.വിഭാഗംഎ :
പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ.െ3Pെപാതു
പവർ�ികൾ 

2.വിഭാഗംബി: സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ7ൾ�ുTവ6*ിഗതആ�hികൾ. 
ഖzിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ7ൾ`aാ
തം 

3.വിഭാഗംസി: 
േദശീയ
ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ.നകൾഅനുസരി�ു�സ�യംസഹായസംഘ7ൾ�്െപാ
തുഅടിSാനസൗകര67ൾ 

4.വിഭാഗംഡി: 
ഗാമീണഅടിSാനസൗകര67ൾ 
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താെഴപറയു� 3 
വർ+ുകൾആണഈ്ഘ"wിൽേസാഷ�ൽഓഡി ിന�ിേധയമാ+ിയത് 

 

�ക
മ 

ന
�
ർ 

�പവർwിയു
െടേപരും�പവ
ർwിേകാ
ഡും 

മ�ർ
േറാൾന
�ർ 

�പവർ
wികാ
ലയളവ ്

െതാഴി
ൽ 
ദിനvൾ 

ചിലവാ
യതുക 

  

േവതന
ഘടകം 
 

സാധന 
ഘടകം 

CIB 

1 
L D 330122 

വിവിധവാർ
ഡുകളിൽകു
ടുംബ�ശീയൂ
ണി ുകൾ+ൃ
ഷിy�ിലെമാ
രു+ൾ 

(ഘ"ം 1)   

9084 9085 

9396 9396 

9375 9376 

9481 9807 

9808 9809 

9969 

5-2-2019 

To 

28/3/19 

845 

 

 

 

 

 

228995 4225 2750 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

WC 329842 

�ി, ബിപിൽ, 
സ്�തീകുടും
ബനാഥാ, 
വിധവ, 
െചറുകിടകു
ടുംബvളുെട
പറ�ുകളിൽ
ജലസംരu
ണ�പവർwി
കൾ 

(ഘ"ം 2) 

 

 

 

 

 

 

 

W C 338278 

എസ,് 
ബിപിഎൽ, 
സ്�തീകുടും

5307to 

5316 

5363 
to5376 

6192 
to6197 

5944to 
5949 

6198 to 
6203 

5950 to 
5955 

7023 to 
7029  

7137 to 
7148 

7190, 7290 

7030 to 
7036 

9092, 9093, 
9399, 9400, 
9391, 9378, 
9812, 9813, 

17/10/18 

5/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181028 

8230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3340 

2750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2750 
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ബനാഥ, 
വിധവ, 
െചറുകിടകു
ടുംബvളുെട
പറ�ുകളിൽ
ജലസംരu
ണ�പവർwി
കൾ 

(ഘ"ം 4) 

9814 5/02/19 

To 

26/03/19 

668 

 

അളവുകള ്സംബ�ി} ്

 

�കമന
�ർ 

�പവർwിയുെടേപര് 
�പവർwിയുെടേകാഡ ്

എ�ിേമ ിെലഅ
ളവ ്

എംബു+ിൽ
േരഖെ�ടുwി
യത് 

ഫീൽszലപരിേശാധ
നയിൽക-ത് 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

L D 330122 

വിവിധവാർഡുകളിെലകുടും
ബ�ശീയൂണി ുകൾ+ൃഷിy�ി
ലെമാരു+ൾ 

(ഘ"ം 1) 

WC329842  

എ�ിബിപിൽസ്�തീകുടുബ
നാഥവിധവെചറുകിടകുടുബ
vളുെടപറബുകളിൽജലസം
രuണ�പവർwികൾ 

(ഘ"ം 2) 

എ�ി, ബിപിഎൽ, 
സ്�തീകുടുംബനാഥ, വിധവ, 
െചറുകിടകുടുംബvളുെടപറ
�ുകളിൽജലസംരuണ�പവ
ർwികൾ 

(ഘ"ം 4) 

43240.0000sqm 
 
43240.0000sqm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10000sqm 
 
1417.5000cum 
 
 
 
 
 
10000sqm 
 
1417.5000cum 

20605.16m2 
 
20605.16m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9999.86m^2 
937.56m3 
 
 
 
 
 
 
5061.07m2 
5061.07m2 
 

കൃഷിവിളെവടു3്കഴി
[്കാടുമൂടിയനിലയി
ൽആയിരു�ു, 
അതിനാൽഅളെവടു
�ാൻസാധി#ി\.എ\ാ 
അേപ= 
പകാരമുT 
ഭുമിയും കൃഷിേയാഗ6 
മ�ിയിPുZ് . 
 
രZാംഘPംപറ�dnർശി
#േ3ാൾ 
അവിെടെയാെ�   
മ%്
പവർ�ിക ള ് 
നട�ിതുട7ിയതആ്
യിPാണ്കZതഅ്തു
െകാZ്അള�ുവാൻ 
സാധി#ി\ .  
 
നാലാം 
ഘPംപറ�dnർശി#േ3ാ
ൾ അവിെടെയാെ�   
മ%്
പവർ�ിക ള ് 
നട�ിതുട7ിയതആ്
യിPാണ്കZതഅ്തു
െകാZ്അള�ുവാൻ
സാധി#ി\ സാധി#ി\ 

 

�പവൃwിxലപരിേശാധനയിൽമന�ിലായത് 

●  LD 330122  (ഘ"ം 1) ഈ�പവർwിയിൽകുടുംബ�ശീ ( ഒരുമ, ഭാഗ�ല��ി,  നtനം)  
യൂണി ുകളുെടപ}+റിപ�തിയുമായിബ�െ�"താണ.് 
വിളെവടു�്എ(ാംകഴി�തിനാൽകാടുപിടി}്നിലയിലാണക്ാണെ�"ത്. 
ന(രീതിയിൽതെ�വിളെവടു�ുംന(രീതിയിൽവി ഴി+ാൻകഴി�ുഒരുമകുടുംബ�ശീ
യിൽനി�ുംഅറിയാൻസാധി}ു.( െവ�രിെവ-ാമwൻ,  ചീര, പയർ, പടവലം, 
താേലാലി, പാവയ്+).  

● WC329842( ഘ"ം 2)ഈ�പവർwിയിൽഎ�ി, ബിപിഎൽ, സ്�തീകുടുംബനാഥ, വിധവ, 
െചറുകിടകുടുംബvളുെടപറ�ുകളിൽജലസംരuണ�പവർwികൾആണ്ഉ�ത്. 



10 

 

10 

 

ന�ൾസtർശി}xലvളിൽവീ-ും�പവർwിആരംഭി}ിരു�ുഅതിനാൽആദ�െw
�പവർwികാണാൻസാധി}ി(. (ഇെകബാലൻനായർ, റംലപി, രാധപിവി, ) 

● WC 338278(ഘ"ം 4)എ�ി, ബിപിഎൽ, സ്�തീകുടുംബനാഥ, വിധവ, 
െചറുകിടകുടുംബvളുെടപറ�ുകളിൽജലസംരuണം. 
സtർശി}xലvളിൽമെ ാരു�പവർwിനട�തായുംകാണാൻസാധി}ു, 
ബാ+ിവ�തടvൾഎ(ാംതെ�നശി}ുേപായിരു�ു. (ത3മണി, ജിജിഎം, രു �ിണി, 
ജാനകിഎ, വിജയല��ി, പിെകവിജയൻ, െകെകഭാർഗവി). 

സി ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ ്

മഹാ-ാഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്പHതിയില് ഓേരാ
പവര�്ി ആരംഭി�ു�തിനു 

മുന്പുംആ
പവർ�ിയുമായിബ.െ3Pഎ_ിേമ%്തുക ,ആെകെതാഴില് ദിന7ള് ,സാധന 

േവതനഘടകം ,
പവര്�ികാലാവധി തുട7ിയവ േരഖെ3ടു�ിയ നി�ിത 

അളവിലുTേബാര്ഡ് െപാതുജന7ള്`aനWിലാവു�രീതിയില് Sാപിേ�ZതുZ്. 

പരിേശാധി#
പവർ�ിയുെടസി%ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ് Sാപി#ിPുZ് എ�ാൽഎ\ാം 

തെ�മറി[ുവീണതായുംെപാPിയനിലയിലുമാണ്കZത്.  

േമ ിെനസംബ�ി}വിവരvള ്

െതാഴിലുറ3്നിയമ
പകാരംേമ%്പതിനാ��ിവസംകൂടുേMാള് മാറിെ�ാZിരി�ണം.ഗീത, ഷീബ, 

ദിൽനഎ�ിവര് േമ%്ന്െറചുമതലകള്  നിര്വഹി#ിPുZ്. േമ%്െതാഴിലാളികളുെടെതാഴില് 

കാര്ഡില് കൃത6മായിഹാജര് േരഖെ3ടു�ുകയുംമ_ര് േറാള് പൂരി3ി�ാറുെZ�ും 

െതാഴിലാളികള് പറ[ു .എ�ാൽമാ_ർേറാളിൽ പലതിരു�ലുകളുംകാണാൻസാധി#ു. 

(അനുബ.ം ) 

നിരീuണസംവിധാനvള ്

ജാ�ഗതാേമലേ്നാ"സമിതി 

❖  പHതിയുെടനട�ി3്കാര6=മമാ�ു�തിനുേവZിനിരീ=ണസംവിധാന7ള് 

ഏര്െ3ടു�ിയിPുZ് .ഉേദ6ാഗSസംവിധാനവും ,
പാേദശികതലകw%ിയും 

രൂപീകരി#ുെകാZാണ്പHതി
പവര�്ന7ള് കാര6=മമായ് 

നടേ�Zത്നിയമ
പകാരം(വിഎം.സി. രൂപീകരിേ+-ത് എvെന 

െയ�ു�ത് എ.എംസിയിെലേപ¡��ർ 57 ഭാഗം10.5.3.അനുസരി}്ആവണം) 

േമ%്അംഗമാവാന് പാടി\. ഈവാര്ഡില് സമിതിഅംഗ7ള് 
പവര�്ിSലം 

സnരശ്ി�ാറുെZ�ുംഅവിെടവ#്ഒ3്േരഖെ3ടു�ാറുെZ�ുംെതാഴിലാളികള് 

പറ[ു . 

അംഗvളുെടവിവരvള ്(അനുബ�ം ) 

എ.എം.സി.അ��ായം-7.11.5�പകാരമു��പവൃwിഫയൽ -

പരിേശാധനയുെടകെ-wലുകൾ 
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മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തിവാര്ഷികമാ�ര് സർ+ുലര് 

�പകാരംഒരുവര്+് ഫയലില ്സൂuിേ+- 22 േരഖകെളകുറി}്�പതിപാദി+ു�ു. 

ഇത്നിര്ബ�മായുംസൂuിേ+-താണ ്. 

കവർേപജ് 

പരിേശാധി#
പവര�്ികളുെടവാര്ഷികമാ_ര് സരക്ുലര് 
പകാരമുT കവർേപ��ൂ രി 

3ി#്സൂ=ി#ിPുZ്. 

െചy¢ി�് 

ഒരു
പവൃ�ിഫയലിൽ
കമ
പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾഎവിെടഏത്േപ�aു തൽസൂ=ി#ിരി�ു

�ുഎ�്മനWിലാ�ുവാനുTആധികാരികേരഖയാണ്െച`�ി_് .പരിേശാധി# 
പവര�്ിയുെട 

ഫയലില ്െച�് ലി_്സൂ=ി#ിPുZ്.  

വാരഷ്ികകര�്പ�തിയുെടപകര�് ്


ഗാമസഭഅംഗീകാരംലഭി#
പവര�്ികള് മാ
തേമവാര്ഷികകര്wപHതിയില ്ഉൾെ3ടു�ാവു. 


പ�hു ത
പവൃ�ിപFായ�ിെലനട3ുവർഷ�ിെലആനുവൽആ=ൻpാനിൽഉൾെ3Pതാണ്

എ�്െതളിയി�ുവാനുTേരഖയാണ്ആ=ൻpാനിന്െറേകാ3ി.  പരിേശാധി# ഫയലിൽ 


പ�hു ത ഫയൽസൂ=ി#ിPുZ് .  

എ�ിേമ ്(ജനകീയഎ�ിേമ ് ) 

ഒരു
പവൃ�ിഎ7െന, എ
തഅളവിൽെച:ണ െമ�dാേJതികമായി 
പതിപാദി�ു� 

ആധികാരിക േരഖയാണഎ്_ിേമ%്. പരിേശാധി#ഫയലില ്എ_ിേമ%്സൂ=ി#ിPുZ്. എ�ാല് 

സാധാരണ�ാര്�്േപാലുംമനWിലാകു�ഭാഷയിലുTജനകീയഎ_ിേമ%്ഫയലില ്

ഉള്െ3ടു�ു�ി\ 

സാേ3തികാനുമതിപ�തം 

ഒരു
പവൃ�ി`dാേJതികവിദc�രുെടഅനുമതിലഭി#ിPുZ്എ�തിനുTആധികാരികേരഖയാ

ണ്സാേJതികഅനുമതിേരഖ. പരിേശാധി#ഫയലിൽസാേJതികാനുമതിേരഖഉZായിരു�ു. 

സാേJതികാനുമതിേരഖയിൽഒ3ിടു�സാേJതികവിദc�ർഅതിേനാെടാ3ംഒ3ിPതീയതികൂടി 

േചർ�ിPുZ്. 

ഭരണാനുമതിേരഖ 


പവൃ�ിെച:ു�തി�ിർവഹണSാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിേരഖ. 3 

ഫയലിലുംകാണാന് സാധി#ു .  

സംേയാജിതപ�തിയുെടപകര�് ്

പരിേശാധി#
പവർ�ികൾസംേയാജിതപHതിവിഭാഗ�ില ്െപPിരു�ു.  ഇതുമായി ബ.െ3P 

േരഖകൾ 3 ഫയലിലുംകാണാൻസാധി#ു 
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ഡിമാൻഡ്േഫാം(െതാഴില ്ആവശ�െ�"ുെകാ-ു�അേപu ) 

വാര്ഷികമാ_ര് സര്�ുലര ് 
പകാരംഒരു
പവര്�ിക്അനുേഛദം 3(ബി ) 
പകാരം 


ഗൂ3ാേയാഅനുേഛദം 3(എ) 
പകാരം വ6*ിഗതമാേയാ അേപ=ിേ�Zതാണ്. ഫയലില ്


ഗൂ3ായിെതാഴിലിനുആവശ6െ3PുെകാZുTഅേപ=കാണാന് സാധി#ു. 

വർ+ ് അേലാേ+ഷൻ  േഫാം(െതാഴില ്

നലക്ിയ�ംബ�ി}വിവരvള ്) 


പവൃ�ിഅനുവദി#ുെകാZ്നിർവഹണഉേദ6ാഗSർനൽകു�അനുമതിയാണ�ർ�്അെലാ

േ�ഷൻേഫാം. അേപ=ി#് 15 ദിവസ�ിനുTിൽ 
പവർ�ിലഭിേ#ാ എ�റിയാൻ ഈേഫാം 

സഹായി�ും. പരിേശാധന��ിേധയമാ�ിയ 
പവര്�ി ഫയലുകളിൽ ഈേരഖഉള് െ3ടു�ി 

യിPുZ് . 

മ�ർേറാൾ 

െതാഴിലാളികളുെടഅതത്ദിവസ7ളിെല
പവര�്ിSലെ�ഹാജർനിലേരഖെ3ടു�ു�ഔ

േദ6ാഗികേരഖയാ+_ര് േറാള്. േ	ാ�് േ
പാ
ഗാംഓഫീസര് ,പFായ�്െസ
കടറിഎ�ിവര്  

സാ=6െ3ടു�ിസീല ് പതി3ി#മ_ര് േറാള് മാ
തേമഉപേയാഗി�ാവൂ .മ_ര് േറാള് 

ലഭി#തിനുേശഷംമാ
തേമനിയമപരമായി
പവര�്ിആരംഭി�ാന് പാടുTൂ ,മ_ര് േറാളുകള് 

ഫയലില ് കാണാന് സാധി#ു.മ_ര് േറാളില് ഹാജര് േരഖെ3ടു�ിയതിനു 

മുകളിലായിതി:തിേരഖെ3ടു�ിയിPുZ്. മ_ര് േറാളുകള് പണ�ിനുസമാനമാണ ്

ആയതിനാല് െവPിതിരു�ലുകള് പാടി\ .ഇ ത്ശി=ാര്ഹമായകാര6മാണ്. 

െവPി�ിരു�ലുകൾെച:ുേMാൾവിശദീകരണംനൽകിഒ3�യ്േ�Zതാണ്.പരിേശാധി#മ_

ർേറാളുകളിൽെവPിതിരു�ലുകൾഇ \.െമഷർെമന്റ്ബു`�Mർമ_ർ   േറാളുകളിൽഉZാകണം 

എ�ാൽഅവചിലതിൽേരഖെ3ടു�ിയിPി\.ആദ6ംഒ3്ഇ Pതായും പി�ീട്അെത�Pിയതായും 

കZു    (അനുബ.ം). 

െമഷർെമന്റ്ബു+ ്

ഒരു
പവർ�ിഎ_ിേമ%്
പകാരംകൃത6മായഅളവിൽആണ്െചേ:Zത്എ�ുംെച|hിരി�ു�ത്

ഇ 
പകാരംതെ�െയ�്മനWിലാ�ാനുTആധികാരികേരഖയാെ+ഷർെമന്റ്ബു�്. 

പരിേശാധന��ിേധയമാ�ിയഫയലില ്   െമഷർെമന്റ്ബു�്ഉZായിരു�ു. െമഷർ 

െമന്റ്ബു�്പFായ�ിൽനി�ും ചുമതലെ3Pഉേദ6ാഗSൻസാ=6 െ3ടു�ിയിPുZ് 

.
പവർ�ി പൂർ�ീകരണ�ിന്െറ വിവിധഘP7ളിെല തുകപാസാ�ുേMാഴും ഒടുവിൽ 


പവൃ�ിയ്�്അനുവദി#തുക
പകാരമുTആെകതുകഅനുവദിയ്�ുേMാഴുംെമഷർെമ

ന്റ്ബു�ിൽ പFായ�് െസ
കPറിസാ=6െ3ടു�ൽ നട�ിഒ3്സീല് എ�ിവ 

പതി3ിേ�Zതാണ്. എ\ാംവളെരകൃത6മായി 3 ഫയലിലും േരഖെ3ടു�ിയിPുZ് 

.ഇ ത്
പശംസനീയമാണ്. 

െമ ീരിയൽെ�പാക�ൂർെമന്റ് 

(സാധനസാമ�ഗികെള+ുറി}ു�വിവരvള)് 
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ഒരു
പവൃ�ി`dാേJതികഎ_ിേമ%്
പകാരംആവശ6മുTസാധനസാമ
ഗികൾവാ7ു�തിനുT

നടപടി
കമ7ൾ
പതിപാദി�ു�േരഖയാെ+%ീരിയൽെ
പാക6ൂർെമന്റ്. പരിേശാധി# 3 

ഫയലുകളിലുംസാധന7ളുെടആവിശ6ംഇ\ാ�തിനാൽബി\�ിവര7ൾഉZായിരു�ി\. 

േവ¤ി�് 

മ_ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായിെതാഴിലാളിേ��തനംഅനുവദി#ുഎ�്െതളിയി�ാനുTആ

ധികാരികേരഖയാേണ�ജ് ലി_്. പരിേശാധി#ഫയലിൽഎ\ാംേവ�ി_്കാണാൻസാധി#ു. 

ഇത്
പശംസനീയമായകാര6മാണ്. 

ഫ-്�ടാൻ�¥ർഓർഡർ 

മ_ർേറാളിനും,േവ�ി_ിനും  അനുസരി#്െതാഴിലാളിേ��തനം ൈകമാറിേയാ എ�് 

ഉറ3ാ�ാനുTേരഖയാണ്ഫZ്
ടാന്��ര്    ഓർഡര്.പരിേശാധി#ഫയലിൽഫZ്
ടാന്��ര് 

ഓര്ഡര് ചിലമാ_ർേറാളിൽമാ
തേമകാണാൻസാധി#ുTൂ.  

● LD 330122(ഘPം 1) മാ_ർേറാൾ 9084ന്െറമാ
തേമ FTO കാണാൻസാധി#ുTൂ.  

● WC 329842(ഘPം 2) ഒരുമാ_ർേറാളിൽമാ
തേമകാണാൻസാധി#ുTൂ 5364മാ_ർേറാളിൽ. 

● WC 338278(ഘPം 4)ഇതിൽഒരു FTO 

ഉZായിരു�ുഎ�ാൽഅത്ഏ-ാ_ർേറാളിന്െറഎെ��്മനസിലാ�ാൻസാധി#ി\ 

െമ ീരിയൽ  വൗ}ർ  ആൻഡ ് ബിൽ 

സാധനസാമ
ഗികൾആവശ6മായ
പവൃ�ികൾെച:ുേMാള്   ഇവയുെടബി\ുകൾ  ഫയലിൽ 

സൂ=ി േ�Zതാണ.് എ�ാൽപരിേശാധി# 3 ഫയലിലും സാധന7ളുെട ബി\്സൂ=ി േ�Z 

തി\.  

രസീതുകളുംേറായല"്ിയുംസംബ�ി} ്


പവർ�ിയുമായിബ.മുTഎ\ാരസീതുകളുംേറായൽPിയുംഫയലിൽസൂ=ി#ിPുZ്.  

േഫാേ"ാ�ഗാഫ ്

ഒരു
പവൃ�ിതുട7ു�തിനു  മുൻപും, 
പവൃ�ിനട�ുെകാZിരികുേMാഴും, 


പവൃ�ിപൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമുTമൂ�്ഘP�ിലുTേഫാേPാ
പവൃ�ിഫയലിൽ 

 സൂ=ിേ�Zതാണ്പരിേശാധി# 3 ഫയലിലും 
പവർ�ി ആരംഭി�ു�തി�ുMും 

ആരംഭി#തിന്േശഷംഉTതും 
പവർ�ിയുെടഅവസാനഘPവും, ജിേയാ
ടാ�്േഫാേPാ 

ഉൾെ3െട  കാണി#ിPുZ്.   

�പവൃwിപൂർwീകരണസാu�പ�തം 


പവൃ�ിപൂർ�ീകരി#ുഎ�തിന്െറേരഖയാണ്
പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ=6പ
തം. 

ഇ�ാേJതികവിദc�ന് സീല ്വ#്സാ=6െ3ടു�ണം 

.പരിേശാധി}�പവൃwിയുെടഫയലിൽ�പവൃwിപൂർwീകരണസാu�പ�തംഉ-ായിരു�ു . 

മ�ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്¦ി� ്
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ഒരു
പവൃ�ിയുെടഓേരാഘP�ിന്െറയുംമ_ർേറാൾഅനുവദി#്െതാഴിലാളികൾേ��തനംന

ൽകു�ത�െരയുTഓേരാഘP7ളുംഏെതാെ�തീയതികളിൽനട�ുഎ�്മനWിലാ�ാന് 

മ_ർേറാൾമൂവ്െമന്റ് ിg�യലില ്സൂ=ിേ�ZതുZ്.   

പരിേശാധി}ഫയലിൽമ�ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്¦ിപ്ഉ-ായിരു�ു .  

ജിേയാടാ§്േഫാേ"ാകൾ 

പരിേശാധി#  3ഫയലിലുംജിേയാടാഗ്േഫാേPാകാണാൻസാധി#ു.  

േസാഷ�ല ്ഓഡി ് റിേ�ാര"്് 

ഓേരാആറുമാസ�ിലുംഅത�െരെച|h
പവര�്ികളുെടേസാഷ6ല ്ഓഡി%് നട�ിറിേ3ാര്P ്

ഫയലില ്സൂ=ിേ�Zതാണ് .േസാഷ6ല ്ഓഡി%് റിേ3ാര്P് ഫയലില ്ഉള്െ3ടു�ിയിPി\ . 

ൈസ ്ഡയറി 


പവൃ�ിSലെ�മുഴുവൻവിവര7ളുംേരഖെ3ടു�ു�തിനുേവZിയുTആധികാരികേര

ഖയാണ്ൈസ%്ഡയറി. പരിേശാധി#ഫയലിൽൈസ%്  ഡയറിഉZായിരു�ു. 

േറാസ്ഗർദിവസം 

വാർഷികമാ_ർpാൻ
പകാരംഎ\ാപFായ�ുകളിലുംേറാസ്ഗർദിവസം ആചരി�ണം 

എ�്നി!"ർഷി#ിPുZ് .ഇത്ആചരി#തായിേരഖകെളാ�ുംസൂ=ി#ിPി\ .േറാ�¡ാര് 

ദിവസംആചരി�ാറുZ്എ�്എംജിഎന് ആര്ഇജിഉേദ6ാഗSര് പറ[ിPുZ്. എ\ാ 

മാസവുംേറാസ്ഗർദിനംആചരി#തായുTരജി_ർകാണാൻകഴി[ു. ഇത്
പശംസനീയമാണ.് 

പ.ായwിൽസൂuി}ിരിേ+- 7 രജി�റുകൾ 

1.െതാഴിൽകാർഡിനുTകുടുംബാേപ=യുെടരജി_ർ 

2. 
ഗാമസഭരജി_ർ 

3.െതാഴിൽആവശ6െ3Pതുംെതാഴിൽഅനുവദി#തുംസംബ.ി#രജി_ർ 

4.  
പവൃ�ിയുെടലി_ുംചിലവുംവിശദാംശ7ളുംസംബ.ി#രജി_ർ 

5. Sിരആ�hികളുെടരജി_ർ 

6.പരാതിരജി_ർ 

7.സാധനരജി_ർ 

െതാഴിൽകാർ�ഡജി�ർ 

െതാഴില് കാര്ഡിനുTഅേപ= ,കാര്ഡ് അനുവദി#വിവര7ള് 

എ�ിവേരഖെ3ടു�ു�തിനുTരാജി_ര് .ഇത്നാളതീകരി#ുസൂ=ി#ിPുZ്. 

�ഗാമസഭരജി�ർ 
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വാര്ഡിെലെതാഴിലുറ3് പHതിയുമായിബ.െ3P
ഗാമസഭമിനുP്��രിേശാധി#േ3ാള് 2/10/18 

നുആ=ന് pാന് ,േലബര ്ബ]%്̂ രൂപീകരണവുമായിബ.െ3P
ഗാമസഭയുെടവിവര7ള് 

േരഖെ3ടു�ിയിPുZ്. 

വർ�+ജി�ർ 


പവൃ�ികളുെടലി_്, ചിലവ്, വിശദാംശ7ൾ േരഖെ3ടു�ിയിPുT രജി_ർെതാഴിലുറ3ിൽ 

നട3ിലാ�ു�
പവർ�ികളുെടവിവര7ൾയഥാസമയംേരഖെ3ടുേ�Zരജി_ർ. ഇ ത്കൃ ത6 

മായി േരഖെ3ടു�ിയിPുZ്.  

xിരആ�zികളുെടരജി�ർ  

െതാഴിലുറ3് പHതിയിലുെടസൃfി#ിPുTആ�hികള് സംബ.ി#വിവര7ള്,  Sലം, 

ആ�hിയുെടസ�ഭാവം, നിലനില്�ു�കാലയളവ് തുട7ിയവ 
പ�hു ത െരജി_റിൽ 

േചര്േ�Zതാണ്. ഇത്നാളതീകരി#ുസൂ=ി#ിPുZ് . 

പരാതിരജി�ർ 

പരിഹാരംകാേണZതായിPുTപരാതികെളാ�ുംെരജി_റിൽേരഖെ3ടു�ിയിPി\. 

പരാതിെയാ�ുംലഭി#ിPി\എ�എഴുതിബ.െ3Pവർസാ=6െപടു�ിയിPുZ്. 

സാധനരജി�ര ്

െതാഴിലുറ3ില് ഏെ%ടു�ു�
പവര�്ികളുെടഭാഗമായിവരു�സാധനസാമ
ഗികളുെടവാ7ല ്

തീരുമാനംഉപേയാഗംനീ�ിയിരു3് ,ചിലവുകള് എ�ിവസംബ.ി#വിവര7ള് മുഴുവനും 


പ�hു ത രജിസ്െറരില ്േരഖെ3ടുേ�Zതാണ്. ഇവനാളതീകരി#ുസൂ=ി#ിPുZ്. 

 

നിരേ്ദശvള ്

⮚ െതാഴില് കാര്ഡുകള് അനുവദി#ുകഴി[ാല് പതിനFുദിവസ�ിനുTില് 

തെ�കാര്ഡ് ഉടമകള്`�ഭ6മാ�ണം. 

⮚ േഫാേPാഉള്െ3െടതിക#ുംസൗജന6മായിതെ�െതാഴില് കാര്ഡ് അനുവദിേ�Zതാണ് . 

⮚ ഓേരാ
പവര്�ിആരംഭി�ു�തിനുമുന്പുംഓവര്സിയരുെടസാ�ിധ6�ില ്


പവര�്ിആരംഭമീ%ിം�ട�ിെതാഴിലാളികള്െ`¢േ:Z
പവർ�ികെള�ുറി#�ിശദീ

കരണംനല്േകZതാണ് 

⮚ െതാഴിലാളികള്`�ിയമ
പകാരംലഭിേ�Zഅവകാശ7ള് (ചികി�ാസഹായംഉള്െ3െട 

)അവര്`�ഭി�ു�ുെZ�്നിര്£ഹണഏജന്സിഉറ3ുവരുേ�Zതാണ് 

⮚ മ_ര് േറാളില് െവPി�ിരു�ലുകള് ഉZാകാന് പാടി\ . 

⮚ മ_ര് േറാളില് േപര��െതാഴിലാളിതെ�യാണ്
പവര്�ിെച:ു�െത�്േമ%് ,ഓവര് 

സിയര ്ഉറ3ുവരു�ണം . 

⮚ െതാഴിലാളികള് അവരുെടകടമകള് 

കൃത6മായിപാലി�ു�ുെZ�്നി£ഹണഉേധ6ാഗ�hര് ഉറ3ുവരു�ണം . 
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⮚ വിജിലന്സ്&േമാണിPറിംc"w%ിഅംഗ7െളകാലാനുസൃതമായിമാ%ുകയുംഅവരുെടപ

Jാളി�ംഉറ3ുവരു�ുകയുംെചേ:Zതാണ് . 

⮚ സി%ിസണ ്ഇന്േഫാര്മഷന് േബാര്ഡ് നിയമാനുസൃതമായി
പവര�്ിSല7ളില ്

Sാപിേ�Zതാണ്. 

⮚ െമേwാഓഫ്െപയെ്മന്%് െവPിതിരു�ാന് പാടി\.  

അനുബ�ം ( 

മ�ർേറാൾഒ�ിൽെവ"ിwിരുwലുകൾഉ�മ�രേ്റാൾകുറി}ു�വി

വരvള)് 

 

മ�ർേറാൾന
�ർ 

ആരംഭി}തീ
യതി 

അവസാനി}
തീയതി 

േമ ിന്െറേപര് െതാഴിൽകാർ
s��ർ 

േപര് 

 LD 330122ഘ"ം 
1 

     

9088 05/02/19 11/02/19 ഗീത KL-02-001-007-
002/222 

പാറ�Zിമാധ
വി 

9085 12/02/19 18/02/19   ,,  /127 നാരായണിെക
വി 

9085 12/02/19 18/02/19     ,,  /136 സുൈബദഎവി 

     ,,      ,,       ,,     ,,  /213 ഓമനെക 

9396 19/02/18 25/02/18   ,,    /54 രജിലെകവി 

WC 329842ഘ"ം 
2 

     

5946 1/11/18 07/11/18 ദിൽനെക /21 കാർ�6ായനി 

7031 29/11/18 5/12/18 ഷീബ /174 ശാ�എ 

WC338278ഘ"ം 
4 

     

9092 05/02/19 11/02/19   " /174 ശാ�എ 

9093 12/02/19 18/02/19 ഷീബ /201 വാസ�ിെകസി 

9399 19/02/19 25/02/19 ഷീബെക /16 നളിനിഎ 

വിജിലന്സ്&േമാണി"റിംG©� ിഅംഗvള ്

�കമന�ർ േപര് 

1 ജിജാ  (െമ�ർ ) 

2 െകഉഷാേദവി 

3 പി. മുകുtൻ 

4 െക. സിസത� 
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കെ-wലുകൾ 

• ഡിമാൻഡ്േഫാംഇ\. െതാഴിലാളികൾഅേപ=ഓവർസിയർ�   
േനരിPന്�"ാറാണ്പതിവ്. 
ഫZ്ഓഫീസ ് വ ഴിഅേപ= നൽകുകേയാ 
െരസീത്ൈക3%ുകേയാെച:ാറി\.  

• െതാഴിൽ  കാർഡ്   പു തു�ു�സമയ�െ്താഴിലാളികൾ േഫാേPാസ��ം 
ക:ിൽനി�്    പണം  മുട�ി എടു�ുെകാടു�ുകയാണ് ഉZായത്. 
േഫാേPാഉൾെ3െട  തിക#ുംസൗജന6മായിെതാഴിൽകാർ]�ൽകിയിPി\.  

•       േമ%്മുേഖനയാണ്െതാഴിൽആവശ6െ3ടാറുTത്.  

• മ_ർേറാളിൽഎംബു�ന്Mറും, േപ��Mറും, 
തീയതിയുംകൃത6മായിേരഖെപടു�ു�ി\.  

• പHതിആരംഭംമീ%ിം�ട�ു�ുZ്എ�െ്താഴിലാളികൾഅഭി
പായെ3Pു 
• .വിഎംസിഅംഗ7ളുെടപJാളി�ംകുറവാണ്.  

.  
• പണിSല�ുനി�്അപകടംപ%ിയാൽെതാഴിലാളികൾ`¢ികി�ാസഹായംന

ൽേകZതാണ്. ഈവാർഡിൽ      അപകട7െളാ�ുംഉZായിPി\.  
• െച|h  
പവർ�ി  തെ� വീZും  തുടർ�് വരു� വർഷ7ളിലും െച|hതായി  

കെZ�ി .ഇത് െത%ായ 
പവണതയാണ് . 
• പHതി ആരംഭ മീ%ിംഗ്  കൂടുതൽ   െഗൗരവേ�ാെട നട�ണം . 
• 
പവർ�ി�ു അനുേയാജ6മായ കാലാവSയും , ഭൂമിയുെട  ഘടനയും 

അനുസരി#് ആേണാ  
പവർ�ി  അനുവദി�ു�ത്  എ�്  ഉറ3ു വരു�ു 
�ി\ . 

 

ഓേരാ�പവരw്ിഫയലിലുംഉ-ായിരിേ+-േരഖകൾ 

 
1 കവര് േപജ് 12 െമ ീരിയല് 

വാvു�തിനു�തീരുമാനം 
2 െച+് ലി�് 13 േവജ് ലി�് 
3 ആuന് pാന് േകാ�ി 14 ഫ-്�ടാന്�¥ര് ഓര്ഡര് 
4 ജനകീയഎ�ªിമാ ് 15 പാ"+രാര് 
5 ഭരണാനുമതി 16 മൂ�ുഘ"wിലു�േഫാേ"ാ 
6 സാേ3തികാനുമതി 17 �പവര്wിപൂര്wീകരണസാ

u�പ�തം 
7 കന്േവര്െജന്സ് വിവരvള് 18 െമ ീരിയല് ബി(ുകള് 
8 െതാഴില് അേപu 19 മ�ര് േറാള് മുവ്െമന് ് ¦ിപ് 
9 വര്+് അേ(ാെകഷന് 20 ജിേയാടാ§്ഡ്േഫാേ"ാ 
10 മസ്റര് േറാള് 21 േസാഷ�ല് ഓഡി ് റിേ�ാര്"് 
11 േമഷര്െമന് ് ബു+് 22 ൈസ ് ഡയറി 

5 സതിഒ വി 
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ഫീൽs«രിേശാധനസമയെwജിേയാ�ടാ+ർവിവരvൾ 

 


ഗാമസഭ  തീരുമാന7ൾ  . 

 അടിSാന  സൗകര67ൾ  ആവശ6മുT  മുറയ്�്  ലഭ6മാ�ും . 
 ജാ
ഗതാ േമൽേനാP സമിതി  കാര6=മമാ�ും . 
 െതാഴിൽ  ആവശ6െ3PുെകാZുT  അേപ=  
ഫൻZ്  ഓഫീസില ്  

െകാടു�് ൈക3%ു രസീത്  വാ7ും . 

 

 

നnി . 

 


