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ആമുഖം 

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിസ�ത��ഭാരത�ിൽആവി��രി�

ഏ�വുംസു�പധാനവുംശ$വുമായനിയമമാ%ഹാ'ഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണ

െതാഴിലുറ.്നിയമം. 

ഇ�2യിെലസാധാരണ3ാരായജന4ളുെടെതാഴിൽെച7ുവാനുളളഅവകാശ

െ�സംര:ി�ുനിലനിർ�ു�തിനായിഇ�2ൻപാർലെമൻറ്അംഗീകരി�,് 

�പസിഡൻറ്ഒ.ുവ� 2005 

െസപ്�ംബർമാസംഅDാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ�ു.   

ഇ�2യിെല�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി�ഗാമവികസന

പFതികൾനട.ിലാ3ിയിരു�ുെവHിലുംഗുണഫലംശരിയായവിധ�ിൽജന

4ളില ്

എ�ാതിരു�തിെനതുടർ�പ്ാർലെമൻറ്പാസാ3ിയമഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ

�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്നിയമ�ിനെ്റ�പാഥമികല:2ംഒരു�ഗാമീണകുടുംബ

�ി�ിയമംവഴിഒരുസാL�ികവർഷം 100 െതാഴിൽദിന4ള ്

ഉറ.്നൽകുകെയ�താണ്.  

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും െമ�െ.Oജീവിതസാഹചര2ംഉറ.ാ

3ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ2നിർമാർQനവുംസുRിരവികസനവുംആണ്

ഈനിയമ�ിന്െറ�പാധാനല:2ം. 

ചൂഷണ4ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി.ി3ുകയുംമാന2മായേവതനം

നൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിനെ്റ�കയേശഷിവർFി.ി�ദ്ാരി�ദ2�ിൽനി

�ുംകരകയറാൻെതാഴിലുറ.ുപFതിയിലൂെടകഴിയു�ു.  

സവിേശഷതകൾ 
⮚ നിയമ�ിന്െറപിൻബലമുSഅവകാശാധി�T ിതപFതി 

⮚ �ഗാമപDായ�്�പേദശ�്താമസി3ു� 18 

വയV്പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ3ുംപFതിയിൽപHാളിയാകാം 

⮚ സ്�തീ3ുംപുരുഷനുംതുല2േവതനം 

⮚ പരിRിതിസംര:ണംകാർഷികേമഖലയിെലഅടിRാനസൗക

ര2വികസനംഎ�ിവയ്3്മുൻഗണന 

⮚ െതാഴിലാളികൾതെ��പവർ�ികൾകെY�ുകയുംആസൂ�തണ

െ�സഹായി3ുകയുംെച7ു�ു 
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⮚ ആസൂ�തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതികZസുതാര2ത 

⮚ കരാറുകാെരഇടനില3ാേരാഇ[ 

⮚ െപാതുജനപHാളി�േ�ാെടേലബർബ\]�് 

⮚ ബാH്േപാേ^ാഫീസ�ഴിമാ�തംേവതനവിതരണം 

⮚ സ്�തീകൾ_`ു ൻഗണന 

⮚ കL2ൂOർശൃംഖലവഴിയുSേമാണി�റിംbcംവിധാനം 

⮚ �ഗാമസഭപFതിഓഡി�്െച7ു�ു. 

േസാഷ�ൽഓഡി ് 

െപാതുസമൂഹംപFതിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി

3ു�തിെനകുറി�ുംപരസ2വുംസ�ത��വുമായനട�ു�പരിേശാധനയാ

ണ്സാമൂഹ2ഓഡി�്. 

െതാഴിലുറ.്നിയമംഅനുശാസി3ു�ത�ർഷ�ിൽഎ[ാവാർഡിലുംരY്�പാ

വശ2ംേസാഷ2ൽഓഡി�്�ഗാമസഭനിർബ(മായുംനടേ�Yതാണ്. 

സുതാര2തഉറ.ുവരു�ി, 

അഴിമതിരഹിതമാ3ുകയുംഅതുവഴിസദഭ്രണംസാധ2മാ3ു�തിനുംേസാ

ഷ2ൽഓഡി�്സമൂഹെ�പാകെ.ടു�ു�ു. 

പFതിവിഭാവനംെച7ു�രീതിയിൽഗുണേഭാ$ാ3ളുെടജീവിതസാഹചര2

�ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃeി3ു�തിനെ്പാതുപണംശരിയായരീതിയിൽവി

നിേയാഗി�ല്:2�പാfgിൈകവരി�ിOുേYാഎ�വിലയിരു�ലും 

 േസാഷ2ൽഓഡി�ിലൂെടനട�ു�ു.  

കഴിZപ�ുവർഷമായിതുടർ�ുെകാYിരി3ു�പFതി�പവർ�ന4െള

3ുറി�ുS   സാമൂഹികഓഡി�്, െതാഴിലുറ.്പFതിനിയമംെസ:ൻ 17 (2) 

മുേYരി�ഗാമപDായ�ില ്നട3ുകയാണ്. 

േസാഷ�ൽഓഡി ്�പ�കിയ 

രീതിശാസ്�തം 

േസാഷ2ൽഓഡി�്റിേസാഴV്ംഘം�പവർ�ിഫയൽപരിേശാധന,�പവര�്ിR

ലസmർശനം, െതാഴിലാളികള,്ഗുണേഭാ$ാ3ള ്എ�ിവരുമായുSഅഭിമുഖം, 

എംഐഎopരിേശാധനഎ�ിവെയഅടിRാനമാ3ിയാണ്േസാഷ2ൽഓഡി

�്റിേ.ാർO്ത7ാറാ3ിയിOുSത്. 

താെഴപറയു�രീതിഅവലംബി�ാണ്ഈറിേ.ാർO്ത7ാറാ3ിയിOുSത്. 

ഓഡി ്pാൻ 
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1.1 ഓഡി�് qാന് ത7ാറാ3ല് 

1.2 ഓഫീVmർശനപരിപാടികൾ 

 

2. അഭിമുഖം 

2.1 ,പDായ�്�പസിഡൻറ്, ജന�പതിനിധികൾ, െസ�കOറി&^ാഫ് 

2.2 േമ�്, െതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ, െതാഴിലിന്േപാകാ�െതാഴിൽകാർഡ്ഉടമകൾ 

3. ഫയൽപരിേശാധന 

3.1 െപാതു�പവർ�ികൾ, വ2$ിഗത�പവർ�ികൾ 

3.2 േരഖകളുെടഉSട3ം - സുതാര2ത, പരിപൂർuത 

3.3 ഭരണസമിതിയുെടയുംഉേദ2ാഗRരുെടയുംകാര2�പാfgി 

4. ഫീൽsJtർശനം, നിരീuണം 

4.1 പൂർ�ിയായെതാഴിലിടം, നട�ുെകാYിരി3ു�െതാഴിലിടം 

5. റഫറൻസ് 

5.1 വികസനേരഖ, വാർഷികപFതിേരഖ, എംഐഎസ്, രജി^റുകൾ 

6. വിവരvളുെടേ�കാഡീകരണം 

6.1 േ�കാെസ�രിഫിേ3ഷൻ, അവസാനവOചർ� 

7. കരട്റിേ�ാർ"്തgാറാ+ൽ 

 

മുേ-രിപ.ായ/ ്

കuൂർജി[യിെലകuൂർനഗര�ിൽനി�ും 12 

കി.മിദൂെരRിതിെച7ു�ഒരുെസന്െസസ്െടൗണ് ആ%ുേYരി. കുറ്റ2ാOൂര് , െചLിേലാട് 
,കൂടാളി ,അDര3Yിഎ�ിവസമീപപDായ�ുകളാണ് .  മുYഎ�ാല് 
മുYകയിതയുംഏരിഎ�ാല് െവSംെകOിനില്3ു�Rലവും. ഈരYുവാ3ുകള് 
േചര്�് െവS�ില് 
സമൃതമായിവളര്�ുനില്3ു�മുYകxgകളുെടനാട്എ�അര്y�ില് 
മുേYരിഎ�േപര��ുഎ�ാണ്പഴമ . 
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നzുെടപDായ�ിെലവ2വസായികചരി�തംആരംഭി3ു�ത്കാZിേരാട�ീേവ{c്എ
�െസാൈസ�ിയില് ആണ്. ടൂറിസംേമഖലയില് സാധ2തകള് ഏെറഉSമുേYരികടവ് 
പ:ിസംേഗതംമുേYരിയില് ആണ്Rിതിെച7ു�ത് . 

ഇരു�ൂ�ിഇരുപേതാളംപ:ികെളഎuിതിOെ.ടു�ിയിരി3ു�ു . 

അടിwാനവിവരvള ്

വിxyീര്ണം 20.42 ച .കി .മി 

വാര്ഡുകളുെടഎ$ം 20 

ജനസംഖ�(2011 െസൻെസസ് ) 37029 

പുരുഷzാര് 17003 

സ്�തീകള് 20026 

സാuരത 98.50% 

 

െതാഴിലുറ�്പ�തിഅടിwാനവിവരvള് 

വിവരvൾ 2018-19 േ,ാ|yലം പ.ായ/്തലം 

സൃ}ി3െതാഴിൽദിനvൾ 229380 62399 

100 
ദിനvൾപൂർ/ീകരി3കുടും
ബvൾ 

1495 444 

ആെകറജിസ്െറര ്െച~y ത് 12017 2736 



6 

 

6 

 

ആെകെതാഴിലാളികളുെടഎ
$ം 

6518 1548 

 

 

വാരഡ്ിെലെതാഴിലുറ�പ്�തിയുമായിബ�െ�"അടിwാനവിവര
vള ്

2018-19 

ആെകെതാഴില ്കാരഡ്് 161 

ആെകആക് ീവ്െതാഴില ്കാരഡ്് 37 

100 
ദിനംപൂര/്ിയാ+ിയെതാഴില ്
കാരഡ്് 

36 

 

െതാഴിലുറ�്നിയമംെതാഴിലാളികൾ|lൽകു�പ/്അവകാശvൾ 

1. െതാഴിൽകാർ|ഭി3ുവാൻഉSഅവകാശം- െഷഡ2ൂൾ 2; ഖ~ിക 1-5, 

എ.എം. സി.അF2ായം-3 

2. അേപ:ി�1്5 

ദിവസ�ിനുSിൽെതാഴിൽലഭി3ുവാനുSഅവകാശവുംആയതി

നൈ്കപ�ിയരസീത്ലഭി3ു�തിനുമുSഅവകാശം- െഷഡ2ൂൾ 1; 

ഖ~ിക 8, െഷഡ2ൂൾ 2; ഖ~ിക 6-13 

3. അെ[Hിൽെതാഴിലി[ാx̀േവതനംലഭി3ുവാനുSഅവകാശംആദ2

െ� 30 ദിവസം (1/4 &പി�ീടുSദിവസ4ളിൽ 1/2) 

4. െഷൽഫ്ഓഫെ്�പാജ��്ത7ാറാ3ുവാനുSഅവകാശം 

5. അD്കിേലാമീ�റിനുSിൽെതാഴിൽലഭി3ാനുSഅവകാശംഅെ[Hി

ൽേവതന�ിന്െറ  10% അധികംലഭി3ുവാനുSഅവകാശം 

6. കുടിെവSം, വി�ശമസൗകര2ം, 

�പഥമശു�ശൂഷസൗകര2ംഇവലഭി3ു�തിനുSഅവകാശംെഷഡ2ൂൾ 2; 

ഖ~ിക 23-28 

7. 15 ദിവസ�ിനുSിൽേവതനംലഭി3ു�തിനുSഅവകാശം 
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8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന ്

 നeപരിഹാരംലഭി3ുവാനുഉSഅവകാശം 

9. സമയബ(ിതമായുSപരാതിപരിഹാര�ിനുSഅവകാശം 

10. േസാഷ2ൽഓഡി�്നട�ു�തിനുSഅവകാശം 

അവകാശാധി�� ിതനിരീuണvൾ 

െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ�"കാര�vൾ 

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്പFതി�പകാരംഅവിദb�കാ

യികെതാഴിൽെച7ാൻതാ�pര2മുSഏെതാരുകുടുംബ�ിനുംെതാഴിൽകാർ

ഡിനുേവYിഅേപ:ി3ാം. 

െതാഴിലുറ.്പFതിയുെടഭാഗമാകാൻെതാഴിൽകാർഡിനായിഅേപ:നൽകി

യഎ[ാകുടുംബ4ൾ3ും 15 

ദിവസ�ിനകംതിക�ംസൗജന2മായിെതാഴിൽകാർ|ഭ2മാേ3YതുY്. 

െതാഴിൽകാർഡിനഅ്േപ:ി3ു�സമയ�്േഫാേOാഎടു3ു�തിേന�Yിയു

Sചിലവ്െതാഴിലാളിവഹിേ3Yിവരു�സാഹചര2മാണ്നിലവിലുSത്. 

ഇത്നിയമലംഘനമാണ്. 

െതാഴിൽകാർഡ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ്അതുെകാYുതെ�െതാഴിൽകാ

ർഡുകൾസൂ:ിേ3Yതിനെ്റപൂർuഉ�രവാദി�ംെതാഴിലാളികൾ3ാണ്.  

ഈവാർഡിൽമുഴുവൻെതാഴിലാളികളുംെതാഴിൽകാർഡ്അവരുെടക7ിൽസൂ

:ി�ിOുY്.  ഇത്�പശംസനീയമായകാര2മാണ്. 

അDുവർഷ�ിെലാരി3ൽെതാഴിൽകാർ\pു തുേ3YതുY്പുതിയെതാഴി

ൽകാർഡ്െതാഴിലാളികൾ3്പുതു3ിനൽകിയിOുY്. 

െതാഴിലാളികളുെടകാർഡുകളിൽഹാജർകൃത2മായിേരഖെ.ടു�ു�ു,  

ഇത്ന[കാര2മാണ്. 

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു��ംബ�ി3് 

െതാഴിൽകാരഡ്ുSഏെതാരുെതാഴിലാളി3ുംെതാഴിൽആവശ2െ.ടാനുംഇതു

മായിബ(െ.Oആസൂ�തണ�പ�കിയയിൽപHാളിയാകാനുSഅവകാശമുY്. 

ആവശ2െ.OുകഴിZാൽ 15 

ദിവസ�ിനകംെതാഴിൽലഭ2മായിെ[Hിൽെതാഴിലി[ാx̀േവതനംലഭി3ാനു

Sഅവകാശംനിയമപരമായിെതാഴിലാളി3്ഉY്.  
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െതാഴിലുറ.് െതാഴിലാളികള ്

സംഘമായാണ്െതാഴിലിനുഅേപ:ി3ു�െത�ുംഅേപ:േമ�്ആണ്പDാ

യ�ില ് സമര്.ി3ു�െത�ുംെതാഴിലാളികള ് പറZു . 

പതിനDുദിവസ�ിനുSില ് െതാഴില ് ലഭി3ാറുY്എ�ാേ%�ും, 

െതാഴിലാളികളുംപറZത്. േമ�്അേപ:കള് 

സ�ീകരി3ു�തുംതിരി�െ്കാടു3ു�തും NREGA-ACCOUNTANT 

ഷയിമമുഖാ�രമാണ് . അതുെകാY്തെ�അവര3് ്

െ�ഫY്ഓഫീസ�ഴിലഭിേ3Yരസീ�്ലഭി3ു�ി[ . 

െതാഴിൽഅനുവദി3�ംബ�ി3 ്. 

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരംെതാഴിൽആവശ2െ.OുകഴിZാൽ 15 

ദിവസ�ിനുSിൽെതാഴിൽനൽകിയിരി3ണം . 

ലഭി�ിെ[Hിൽെതാഴിൽരഹിതേവതന�ിനുSഅർഹതയുY് . എ�ാല ് 

പരിേശാധി�ഫയലുകളില ് പതിനDുദിവസ�ിനുSില ് െതാഴില ്

ലഭി�ുഎ�തിനുSെതളിവുകള ്ഒ�ുംകാണാന ്സാധി�ി[ .  

േവതനംലഭ�മാകു��ംബ�ി3 ്

െതാഴിലുറ.്പFതിനിയമ�ിെലെസ:ൻ3(2)�പകാരംഓേരാ�പവൃ�ിയുെട

യുംമ^ർേറാള ്  പൂർ�ിയാ3ിപDായ�ിൽസമർ.ി�1്5 

ദിവസ�ിനകംേതാഴിലാളികൾേ3�തനംലഭിേ3Yതാണ്. 

അ[ാ�പ:ംഓേരാദിവസ�ിനുംകുടി�ികതുകയുെട 0.05% 

എ�നിര3ിൽെതാഴിലാളികൾ_�eപരിഹാരംലഭി3ാൻെസ:ൻ3(3)�പകാ

രംഅർഹതയുY്. എ�ാൽജൂണ് മാസംമുതല ്

ഉSേവതനംലഭി�ിOി[എ�െ്താഴിലാളികൾപറZു . 

�പവർ/ിwലെ/സൗകര�vൾസംബ�ി3 ്

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരം�പവൃ�ിനട3ു�Rല�്കുടിെവSം,തണൽ 

,�പഥമശു�ശുഷകി�്എ�ീവ�പവൃ�ിനട.ിലാ3ു�Rാപനംവഴിസൗജന2മാ

യിെതാഴിലാളികൾ_�ഭിേ3YതുY് .  

�പാഥമികചികി�യ്3ായിെതാഴിലിട4ളില ് ഫ^എ്x� ് േബാ�c് 

സൂ:ി�ിOുY് . അതില ് പരു�ി , ഓയിനെ്മനറ്,് പാരെസ�േമാള ്

,ബാനെ്റ�gു ട4ിയവെയ[ാംപരിേശാധി�േ.ാള ് കാണാന ് സാധി�ു . 
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ആദ2ംമരു�ുകള ് പDായ�ില ് നി� ് ലഭി�ിരു�ുെവ�ുംഇേ.ാള ് െഹല�് ്

െസനറ്റില ്നി�ാ%രു�ുവാ4ിയെത� ്െതാഴിലാളികള ്പറZു . 

എഡിo�െ്റഅെ3ൗYില ് ആയിരു�ു ആദ2ഘO�ില ് പണി 

ആയുധ�ിനെ്റവാടക�ടാനo്�ര ് ആയിരു�ത്. അതില് 

നി�ുംപണംഎടു�ിOായിരു�ുആദ2ംകുടിെവSപാ�തം , ഷീ�്എ�ിവ 

വാ4ിയിരു�ത് .എ�ാല ് ഇേ.ാള ് അത്ഉപകാര�പദമ[. പDായ�ില് 

നി�ുംകുടിെവSപാ�തം ,ഷീ�്എ�ിവപി�ീ�ഭി�ിOി[ . കുടിെവSം 

െകാY�രാറാണ്പതിവ് .കഠിനമായെവയില ് സമയ�്തണല ്  മര4െള 

ആ�ശയി3ാറാണ് പതിെവ�ും , അ[ാ�പ:ം രാവിെലേനരെ� 

പണി3്േപാവുകയുംഉ�യ്3 ് 12 മണിവെരേജാലിെച7ുകയുംേശഷം 3 

മണി3�ീYും േജാലിയില ്�പേവശി3ാറുമാണ്പതിെവ�ാേ%�്പറZത് . 

 

പ�തിആരംഭമീ ിംഗ്�ഗാമസഭസംബ�ി3 ്

െതാഴിലുറ.്നിയമംSHE 

22�പകാരംഒരുപFതിആരംഭി3ു�തിനുമുൻ.Fതിെയസംബ(ി�`ു ഴുവൻ

കാരയ4ളുംകൃത2മായിെതാഴിലാളികെളേബാധ2െ.ടു�ു�തിന്ബ(െ.O

നിർവഹണഉേദയാഗRനെ്റയുംവാർഡ്െമLർ, 

സാേHതികഉേദ2ാഗRൻഎ�ിവരുെടസാ�ിധ2�ിൽഏെതHിലുംെപാതു

Rലേ�ാെതാഴിൽഇട4ളിൽവേ�ാപFതിആരംഭമീ�ിം�ടെ�YതുY്. 

ഈവാരഡ്ിെലെതാഴിലാളികള ്പFതിആരംഭമീ�ിംഗില ്

പെHടു�ുഎ�പ്റZു.  

 

 

െതാഴിലിടvളിൽഉ-ാകു�അപകടvൾസംബ�ി3് 

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്  

പFതിയിൽെതാഴിലാളികൾെ_gാഴിലിട4ളിൽവ�്ഏെതHിലുംതര�ിലു

SഅപകടംസംഭവിചാൽSHE5�പകാരവുംഅധ�ായം-9 

പറZിരി3ു��പകാരവുംചികി�3ആ്വശ2മായിവരു�മുഴുവൻചിലവു

കളുംബ(െ.Oബി[്കൾഹാജരാ3ു�മുറയ്െ$ാഴിലാളികൾ�ഭ2മാേ3Y
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താണ്. ഇതുകൂടാെതെതാഴിലിട4ളിൽവ�മ്രണംസംഭവി3യാെണHിൽ 

25000 രൂപെതാഴിലാളിയുെടകുടുംബ�ിനല്ഭ2മാേ3Yതാണ്. 

അDാംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾക്േസാഷ2ല ് 

ഓഡി�്കാലയളവിൽനട��പവൃ�ികളിൽഅപകട4ൾഒ�ുംതെ�സംഭവി

�ിOി[. 

െഷലഫ്് ഓഫ്െ�പാജക് ് സംബ�ി3് 

വാരഡ്ില ് ആവശ2മായവികസന�പവര�്ികള ്  കെY�ു�തിന് െതാ 

ഴിലാളികള3്് അവകാശമുY് .െതാഴിലാളികളുെടയും േമ�ിനെ്റയും 

ഭാഗ�ുനി�ുപHാളി�ംഉYാവു�ുY്.  എ�ാല ് െതാഴിലുറ.ില ്

അനുവദനീയമായആogിവികസന�പവര്�ികള ് കെY�ു�തിനു  

വാർഡിെല വിവിധേമഖലയില ് നി�ുമുSജന4ളുെട പHാളി�ം 

ഉYാേവYതുY് . 

പരാതിപരിഹാരം 

മഹാ'ഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്പFതിനിയമ�പകാരം(SHE19)സമ

യബ(ിതമായിപരാതിപരിഹാര�ിനുSഅവകാശംനിയമംനി��രഷ്ി3ു�ു 

.പFതിയുമായിബ(െ.Oപരാതികള ് േഫാണ് മുേഖന ,േടാള ് �ഫീനLര ്

ഉപേയാഗി� ് ,േരഖാമൂലംഎഴുതിനലക്ിയുംഇെമയില ് വഴിയും 

സമര.്ി3ാവു�താണ്. േടാള ് �ഫീനLര ് പDായ�ില ് 

�പദർശി.ിേ3Yതാണ്. മുേYരിപDായ�ില ് േടാള ് �ഫീനLര ് �പദര ്

ശി.ി�ിOി[.  െതാഴിലാളികേളാ�cംസാരി�േ.ാള ് ഇതുവെരപരാതികള ്

നലക്ിയിOി[എ�ാണ്അറിയാന ്സാധി�ത് . 

 

 

 

േസാഷ�ല ്ഓഡി ് നട/ു�തിനു�അവകാശം 

െതാഴിലുറ.്പFതിയില ് ഏെ�ടു� ് നട.ിലാ3ു�മുഴുവന ്

�പവര�്ികളുംേസാഷ2ല ് ഓഡി�ിന�ിേധയമാ3ണംഎ�S്EC 17(2) 

നി��രഷ്ി3ു�ു. േസാഷ2ൽഓഡി�്നട�ിയതായികാണാൻസാധി�ി[. 
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താെഴപറയു�വർ+ആ്ണഈ്ഘ"/ിൽേസാഷ�ൽഓഡി ിന�ിേധയ
മാ+ിയത് 

�ക
മ 

ന
�
ർ 

�പവർ/ിയു
െടേപരും�പവ
ർ/ിേകാ
ഡും 

മ�ർേറാൾ
ന�ർ 

�പവ
ർ
/ി
കാല
യള
വ് 

െതാഴിൽ 

ദിനvൾ 

ചിലവായതുക 

േവതന
ഘടകം 

സാധന
ഘടകം 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC-ബിപിൽ -
സ്�തീകുടും
ബനാഥാ - 
വിധവ - 
െചറുകിടകു
ടുംബvളുെട
പറ�ിൽജല
സംരuണ�പ
വർ/ി.  

WC/297399 

 

 

 

2588-2591 

2849-2853 

2996-3000 

3668-3672 

3883-3887 

4159-4164 

4165-4170 

6223-6232 

6421,  

7099-7104 

7321-7325 

8014-8022 

14/08/
18 

To 

30/12/
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8885 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിവിധവാർ
ഡുകളിൽകു
ടുംബ�ശീയൂ
ണി ുകൾ
+്കൃഷി|lി
ലെമാരു+ൽ.  

LD/252502 

 

 

 

 

 

 

 

1204 - 1207 

1350 - 1353 

1354 - 1357 

1911 - 1914 

2142 - 2145 

5183 - 5186 

5187 - 5190 

8658 - 8663 

8852  

8998 - 8999 

9189, 9190,  

9297, 9298,  

9644, 9645 

 

 

14/03/
2019 - 
25/03/
2019 

(Spill 
over to 
2019 - 
20) 

 

 

 

1750 

 

 

 

 

 

 

474250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

കനാൽമ
$്നീ+ിസം
രuി+ൽ 

IC/322931 

 

9893 - 9894 

 

 

  

59 

 

15989 

 

295 
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അളവുകള ്സംബ�ി3 ്

�കമ
ന�
ർ 

�പവർ/ിയുെടേപര് 

�പവർ/ിയുെടേകാഡ് 

എ�ിേമ ിെല
അളവ് 

എംബു+ിൽേര
ഖെ�ടു/ിയത് 

ഫീൽsyലപരി
േശാധനയിൽ
ക-ത് 

1 
SC-ബിപിൽ -
സ്�തീകുടുംബനാഥാ - 
വിധവ - 
െചറുകിടകുടുംബvളുെട
പറ�ിൽജലസംരuണ�പ
വർ/ി.  

WC/297399 

10000 sqm 

 

1417.5 sqm 

 

9999.93 sqm 

 

1364.65 sqm 

കൃത2മായിഅള
െവടു3ാന് 
സാധി�ി[ 

 

 

2 
വിവിധവാർഡുകളിൽകു
ടുംബ�ശീയൂണി ുകൾ
+്കൃഷി|lിലെമാരു+ൽ.  

LD/252502 

 

 

10400.00 sqm 

 

 

 

10400.00 sqm 

 

മuുെകാY്മൂട
െ.Oതിനാല് 
അളെവടു3ാന് 
കഴിZി[ 

 

3 
കനാൽമ$്നീ+ിസംര
uി+ൽ 

IC/322931 

 

 

43240.0 sqm 

43240.0 sqm 

 

 

42421.16 sqm 

 

42421.16 sqm 

�പവര�്ിR
ലംമുഴുവനുംകാ
ടുമൂടെ.Oനില
യിലായതിനാല്  
അളെവടു3ാന് 
സാധി�ി[ 
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�പവൃ/ിwലപരിേശാധനയിൽമന�ിലായത് 

● IC/322931 

എ��പവർ�ിയിൽകനാൽമuുംകാടുംേകറിഉപേയാഗശൂന2മാ

യിരി3ുകയാണ്. ആയതിനാൽഅളെവടു3ാൻസാധി�ി[.  

● LD/252502 

കൃഷി_�ിലെമാരു3ൽഎ��പവർ�ിRലംസmർശി�േ.ാൾഅ

വിെടകുറ�R്ല�്കൃഷിെച7ു�തായുംകാടുകയറികിട3ു�

തായുംകാണാൻസാധി�ു.  

● WC/297399 

ജലസംര:ണ�പവർ�ിയിൽRലംസmർശി�േ.ാൾപ�3റി

കൃഷിേപാലുS�പവൃ�ിപൂർ�ീകരി�ു ,മര�ീനികൃഷി 

െച7ു�തായി കാണാൻസാധി�ു. മജലസംര:ണ�ിനായി 

തOുതിരി�ുS�പവൃ�ിയിൽകാടുകയറിയതിനാലുംപുനർ�പവർ

�നംനട�തിനാലുംഅളെവടു3ാൻസാധി�ി[.  

സി ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ ്

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്പFതിയില ് ഓേരാ�പവര�്ി 

ആരംഭി3ു�തിനുമുനപ്ുംആ�പവർ�ിയുമായിബ(െ.Oഎ^ിേമ�്തുക 

,ആെകെതാഴില ് ദിന4ള ് ,സാധനേവതനഘടകം ,�പവര�്ി 

കാലാവധിതുട4ിയവേരഖെ.ടു�ിയനി¡ിതഅളവിലുSേബാരഡ്് 

െപാതുജന4ള_്ന̀Vിലാവു�രീതിയില് Rാപിേ3YതുY്. പരിേശാധി� 

LD/252502 IC/322931എ��പവർ�ിയുെടസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ് 

Rാപി�ിOുെYHിലുംഅവകാടുമൂടെ.OഅവRയിലാണ്കാണാൻസാധി�

ത്. എ�ാൽ WC/297399 എ��പവർ�ിെ_�യിംേബാർഡ്ഉYായിരു�ി[.  

േമ ിെനസംബ�ി3വിവരvള ്

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരംേമ�്പതിനാ��ിവസംകൂടുേLാള ്

മാറിെ3ാYിരി3ണം. ഷീന,ൈശലജഎ�ിവര ് േമ�്നെ്റചുമതലകള ് 

നിരവ്ഹി�ിOുY്. േമ�്െതാഴിലാളികളുെടെതാഴില് കാരഡ്ില ്

കൃത2മായിഹാജര ് േരഖെ.ടു�ുകയുംമ^ര് േറാള ്

പൂരി.ി3ാറുെY�ുംെതാഴിലാളികള ്പറZു .ഇത്�പശംസനീയമാണ്. 
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നിരീuണസംവിധാനvള ്

ജാ�ഗതാേമലേ്നാ"സമിതി 

❖  പFതിയുെടനട�ി.്കാര2:മമാ3ു�തിനുേവYിനിരീ:ണസംവിധാന

4ള ് ഏര്െ.ടു�ിയിOുY് .ഉേദ2ാഗRസംവിധാനവും 

,�പാേദശികതലകz�ിയുംരൂപീകരി�ുെകാYാണ്പFതി�പവര�്ന4ള ്

കാര2:മമായ് നടേ�Yത്നിയമ�പകാരം(വിഎം.സി. 

രൂപീകരിേ+-ത്എvെനെയ�ു�ത്എ.എംസിയിെലേപ�l�ർ 57 

ഭാഗം10.5.3.അനുസരി3ആ്വണം) േമ�്അംഗമാവാന ് പാടി[. ഈവാരഡ്ില ്

സമിതിഅംഗ4ള ്

�പവര�്ിRലംവ[േ.ാഴുംമാ�തമാണ്സmരശ്ി3ാറുSെത�ുംെതാഴിലാളി

കള് പറZു . 

വിഎംസിഅംഗമായജനാർദനൻ "ഞാൻ കുെറകാലമായി ൈസ�്ഡയറിയില ്  

ഒ.്      വ�ിOിെ[�ും  Rലംസmർശി3ാറി[  “ എ�ുംപറZു.  

അംഗvളുെടവിവരvള ്(അനുബ�ം ) 

എ.എം.സി.അ��ായം-7.11.5�പകാരമു��പവൃ/ിഫയൽ -

പരിേശാധനയുെടകെ-/ലുകൾ 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�പ്�തിവാരഷ്ികമാ�ര ്

സർ+ുലര ്�പകാരംഒരുവര+് ്ഫയലില ്സൂuിേ+- 22 

േരഖകെളകുറി3്�പതിപാദി+ു�ു. 

ഇത്നിരബ്�മായുംസൂuിേ+-താണ ്. 

കവർേപജ് 

പരിേശാധി��പവര�്ികളുെടവാരഷ്ികമാ^ര ്സരക്ുലര ്

�പകാരമുSകവർേപ�cൂ :ി�ിOുY്. 

െച|�ി�് 

ഒരു�പവൃ�ിഫയലിൽ�കമ�പകാരംഏെതാെ3േരഖകൾഎവിെടഏത്േപ�`ു ത

ൽസൂ:ി�ിരി3ു�ുഎ�്മനVിലാ3ുവാനുSആധികാരികേരഖയാണ്െച

_�ി^ ് .പരിേശാധി��പവര�്ിയുെടഫയലില ് െച3 ് ലി^സ്ൂ:ി�ിOുY്. 

അതിൽഏെതാെ3േരഖകൾഉെY�അ്ടയാളെ.ടു�ിOുെYHിലുംേപ��Lർ

േരഖെ.ടു�ിയിരു�ി[.  
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വാരഷ്ികകര�്പ�തിയുെടപകര�് ്

�ഗാമസഭഅംഗീകാരംലഭി��പവര�്ികള ് മാ�തേമവാരഷ്ികകര്zപFതിയില ്

ഉൾെ.ടു�ാവു. 

�പogു ത�പവൃ�ിപDായ�ിെലനട.ുവർഷ�ിെലആനുവൽആ:ൻqാനി

ൽഉൾെ.Oതാണ്എ�്െതളിയി3ുവാനുSേരഖയാണ്ആ:ൻqാനിന്െറേകാ

.ി.  പരിേശാധി�ഫയലിൽ�പogു തേരഖസൂ:ി�ിOുY് .  

എ�ിേമ ്(ജനകീയഎ�ിേമ ് ) 

ഒരു�പവൃ�ിഎ4െന, എ�തഅളവിൽെച7ണെമ¦cാേHതികമായി 

�പതിപാദി3ു� ആധികാരികേരഖയാണ്എ^ിേമ�്. പരിേശാധി�ഫയലില ്

എ^ിേമ�്സൂ:ി�ിOുY്. എ�ാല ് സാധാരണ3ാര_്ന̀Vിലാകു� 

ഭാഷയിലുSജനകീയഎ^ിേമ�്ഫയലില് ഉളെ്.ടു�ിയിരു�ി[.  മൂ�ു 

ഫയലിലുംഅ§c്�ടാ��്എ^ിേമ�്കാണാൻസാധി�ി[.  

സാേ�തികാനുമതിപ�തം 

ഒരു�പവൃ�ി_cാേHതികവിദbര̈ുെടഅനുമതിലഭി�ിOുY്എ�തിനുSആധി

കാരികേരഖയാണ്സാേHതികഅനുമതിേരഖ. 

പരിേശാധനയ്3�ിേധയമാ3ിയമൂ�ഫ്യലുകളിലുംസാേHതികാനുമതിേരഖ

ഉYായിരു�ു. എ�ാൽ secure ൽനിെ�ടു� സാേHതികാനുമതി 

േഫാംഇ[ായിരു�ു. NREGA ഓഫീസർഒ.ും സീലുംവ�ിOുY്. 

അവിദbെ̈താഴിലാളി, വിദbെ̈താഴിലാളി, സാധന4ൾ, നികുതിഅനുബ( 

ചിലവുകൾഎ�ിവേരഖെ.ടു�ിOി[.  

ഭരണാനുമതിേരഖ 

�പവൃ�ിെച7ു�തി�ിർവഹണRാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാനു

മതിേരഖ. ഇത്ഫയലില ്കാണാന ്സാധി�ു .  

സംേയാജിതപ�തിയുെടപകര�് ്

പരിേശാധി��പവർ�ിസംേയാജിതപFതിവിഭാഗ�ില ്

െപടാ�തുെകാY്ഇതുമായിബ(െ.Oേരഖകെളാ�ുംഉളെ്3ാSി�ിOി[ . 
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ഡിമാൻഡ്േഫാം(െതാഴില ്ആവശ�െ�"ുെകാ-ു�അേപu ) 

വാരഷ്ികമാ^ര ് സര3്ുലര ് �പകാരംഒരു�പവര�്ിക്അനുേഛദം 3(ബി ) 

�പകാരം�ഗൂ.ാേയാഅനുേഛദം 3(എ) �പകാരംവ2$ിഗതമാേയാ 

അേപ:ിേ3Yതാണ്.ഫയലില�്ഗൂ.ായിെതാഴിലിനുആവശ2െ.OുെകാYു

Sഅേപ:കാണാന ് സാധി�ു. അേപ:കൾനൽകു�തും 

സ�ീകരി3ു�തും NREGA ACCOUNTANT ൈഷമമുഖാ�രമാണ്. 

അതുെകാY്തെ� അവർ3്�ഫY്ഓഫീസിൽനി�ും ലഭിേ3Y 

രസീത്കിOു�ി[.  

വർ+ ് അേലാേ+ഷൻ  േഫാം(െതാഴില ്

നലക്ിയ�ംബ�ി3വിവരvള ്) 

�പവൃ�ിഅനുവദി�ുെകാY്നിർവഹണഉേദ2ാഗRർനൽകു�അനുമതിയാ

ണ�ർ3്അെലാേ3ഷൻേഫാം. അേപ:ി� ് 15 ദിവസ�ിനുSിൽ 

�പവർ�ിലഭിേ�ാഎ�റിയാൻഈേഫാംസഹായി3ും. പരിേശാധന3 ്  വി 

േധയമാ3ിയ �പവര�്ിഫയലിലുംഈേരഖഉളെ്.ടു�ിയിOുY് . 

മ�ർേറാൾ 

െതാഴിലാളികളുെടഅതത്ദിവസ4ളിെല�പവര�്ിRലെ�ഹാജർനിലേര

ഖെ.ടു�ു�ഔേദ2ാഗികേരഖയാ%^ര് േറാള.് േ¯ാ3 ് േ�പാ�ഗാംഓഫീസര് 

,പDായ�െ്സ�കടറിഎ�ിവര ് സാ:2െ.ടു�ിസീല ്പതി.ി�മ^ര ്േറാള ്

മാ�തേമഉപേയാഗി3ാവൂ . മ^ര ് േറാള ്

ലഭി�തിനുേശഷംമാ�തേമനിയമപരമായി�പവര�്ിആരംഭി3ാന ് പാടുSൂ. 

മ^ര ് േറാളുകള ് പണ�ിനുസമാനമാണ്ആയതിനാല ് െവOിതിരു�ലുകള ്

പാടി[ .ഇത്ശി:ാരഹ്മായകാര2മാണ്. 

െവOി�ിരു�ലുകൾെച7ുേLാൾവിശദീകരണംനൽകിഒ.�യ്േ3Yതാണ്.  

െമഷർെമന്റ്ബു_�Lർമ^ർ   േറാളുകളിൽഉYാകണം.  

മ�ർേറാൾ - േസാഷ�ൽഓഡി ്ടീമിന്െറകെ-/ലുകൾ 

േസാഷ2ൽഓഡി�്ടീംസmർശി�െതാഴിലിട4ളിലുംഫയലുകളിലുംമാ^ർേറാ

ളുകൾകാണാൻസാധി�ിരു�ു. േ¯ാ3്േ�പാ�ഗാംഓഫീസർ, െസ�കOറി 

എ�ിവർഒ.ുംസീലുംേരഖെ.ടു�ിOുY്. 

പരിേശാധി�മൂ��ർ3ഫ്യലിെലമാ^ർേറാളുകളിലുംഎംബു3 ് നLർ, 

േപ��Lർഎ�ിവേരഖെ.ടു�ിOി[.  



18 

 

18 

 

● IC/322931 എ�വർ3 ് ഫയലിെലമാ^ർേറാളിൽ െവOി�ിരു�ലുകൾ 

ഒ�ുംകാണാൻസാധി�ി[.  

● LD/252502, WC/297399 എ�ീവർ3 ് ഫയലുകളി 

ൽതിരു�ലുകൾവരു�ിയിOുY് ..  

െമഷർെമന്റ്ബു+ ്

ഒരു�പവർ�ിഎ^ിേമ�്�പകാരംകൃത2മായഅളവിൽആണ്െചേ7Yത്എ�ും

െചxgിരി3ു�ത്ഇ�പകാരംതെ�െയ�മ്നVിലാ3ാനുSആധികാരികേരഖ

യാെ%ഷർെമന്റബ്ു3.് 

പരിേശാധന3�ിേധയമാ3ിയഫയലില ്   െമഷർെമനറ്ബ്ു3ഉ്Yായിരു�ു. 

െമഷർെമന്റ്ബു3പ്Dായ�ിൽനി�ുംചുമതലെ.Oഉേദ2ാഗRൻസാ:2

െ.ടു�ിയിOുY്. 

�പവർ�ിപൂർ�ീകരണ�ിന്െറവിവിധഘO4ളിെലതുകപാസാ3ുേLാഴും

ഒടുവിൽ�പവൃ�ിയ്3്അനുവദി�തുക�പകാരമുSആെകതുകഅനുവദി

യ്3ുേLാഴുംെമഷർെമനറ്്ബു3ിൽപDായെ°c�കOറിസാ:2െ.ടു�ൽന

ട�ിഒ.്സീല്എ�ിവപതി.ിേ3Yതാണ്. 

എ[ാംവളെരകൃത2മായിേരഖെ.ടു�ിയിOുണ്. ഇത്�പശംസനീയമാണ്. 

എ�ാൽ WC/297399 എ�വർ3 ് ഫയലിന്െറഎംബു3ിൽ 

തിരു�ലുകൾകാണാൻസാധി�ിOുY്.  

െമ ീരിയൽെ�പാക�ൂർെമന്റ് 

(സാധനസാമ�ഗികെള+ുറി3ു�വിവരvള)് 

ഒരു�പവൃ�ി_cാേHതികഎ^ിേമ�്�പകാരംആവശ2മുSസാധനസാമ�ഗികൾ

വാ4ു�തിനുSനടപടി�കമ4ൾ�പതിപാദി3ു�േരഖയാെ%�ീരിയൽെ�പാ

ക2ൂർെമനറ്.് 

ഈ�പവർ�ികൾ3്ഒ�ുംെമ�ീരിയലുകൾഉപേയാഗി3ാ�തിനാൽഅതിെന

കുറി�ഈ്േരഖകളിൽപരാമർശി3ു�ി[.  

േവ�ി�് 

മ^ർ േറാളിനആ്നുപാതികമായിെതാഴിലാളിേ3�തനംഅനുവദി�ുഎ�െ്ത

ളിയി3ാനുSആധികാരികേരഖയാേണ�ജ് 

ലി^.് പരിേശാധി�ഫയലിൽഎ[ാംേവ±ി^്കാണാൻസാധി�ു. 

ഇത്�പശംസനീയമായകാര2മാണ്. 
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ഫ-്�ടാൻx�ർഓർഡർ 

മ^ർേറാളിനും,േവ±ി^ിനും 

 അനുസരി�്െതാഴിലാളിേ3�തനംൈകമാറിേയാഎ�്ഉറ.ാ3ാനുSേരഖയാ

ണ്ഫY്�ടാനo്�ര ്    ഓർഡർ. പരിേശാധി�ഫയലിൽ േവ±ി^ിന ്

ആനുപാതികമായിഫY് �ടാനo്�ര ് ഓരഡ്ര ് ഉYായിരു�ി[. LD/252502 

എ��പവർ�ിഫയലിെല 9644 എ�മ^ർേറാളിനെ്റ േവ±ി^ിന ്

അനുസരി�ുS²�ിഒ മാ�തമാണ്കാണാൻസാധി�ത്.  IC/322931 എ��പവര�്ി 

ഫയലിെലെവയ്±ി^ിനആ്നുപാതികമായി²�ിഒ ഉYായിരു�ു 

െമ ീരിയൽ  വൗ3ർ  ആൻഡ ് ബിൽ 

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ2മായ�പവൃ�ികൾെച7ുേLാള ്  

ഇവയുെടബി[ുകൾ  ഫയലിൽസൂ:ിേ3Yതാണ്. െമ�ീരിയൽവാേ4Y 

സാഹചര2ംഇ[ാ�തിനാൽഅതിനെ്റബിൽസൂ:ി�ിOി[. 

എ�ാൽരYു�പവർ�ിെ_�യിംേബാർഡ��ിOുെYHിലുംഅതിനെ്റബി[്കാ

ണാൻസാധി�ി[.  

രസീതുകളുംേറായല"്ിയുംസംബ�ി3 ്

ഈ�പവർ�ിയിൽരസീതുകളുംേറായൽOിയുംആവശ2മി[. 

േഫാേ"ാ�ഗാഫ ്

ഒ രു�പവൃ�ിതുട4ു�തിനു  മുൻപും, �പവൃ�ിനട�ുെകാYിരികുേLാഴും, 

�പവൃ�ിപൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമുSമൂ�ഘ്O�ിലുSേഫാേOാ�പവൃ

�ിഫയലിൽ  സൂ:ിേ3Yതാണ്. പരിേശാധി�ഫയലിൽ 

മൂ�ഘ്O�ിേലയുംേഫാേOാഉYായിരു�ു.  

�പവൃ/ിപൂർ/ീകരണസാu�പ�തം 

�പവൃ�ിപൂർ�ീകരി�ുഎ�തിന്െറേരഖയാണ്�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ

:2പ�തം. ഇ�ാേHതികവിദbന̈ ്സീല് വ�സ്ാ:2െ.ടു�ണം 

.പരിേശാധി��പവൃ�ിയുെടഫയലിൽ�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ:2പ�തം

ഉYായിരു�ു. 

മ�ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്�ിപ ്
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ഒരു�പവൃ�ിയുെടഓേരാഘO�ിന്െറയുംമ^ർേറാൾഅനുവദി�െ്താഴിലാളി

കൾേ3�തനംനൽകു�ത�െരയുSഓേരാഘO4ളുംഏെതാെ3തീയതികളി

ൽനട�ുഎ�്മനVിലാ3ാന ് മ^ർേറാൾമൂവ്െമന്റ³്ിf�യലില ്

സൂ:ിേ3YതുY്.   

പരിേശാധി�ഫയലിൽമ^ർേറാൾമൂവ്െമനറ്³്ിപഉ്Yായിരു�ു .  

ജിേയാടാ�്േഫാേ"ാകൾ 

പരിേശാധി�മൂ�ഫ്യലുകളിലുംജിേയാടാഗ്േഫാേOാകാണാൻസാധി�ു.  

േസാഷ�ല ്ഓഡി ് റിേ�ാര"്് 

ഓേരാആറുമാസ�ിലുംഅത�െരെചxg�പവര�്ികളുെടേസാഷ2ല ് ഓഡി�് 

നട�ിറിേ.ാരO് ് ഫയലില ് സൂ:ിേ3Yതാണ് .േസാഷ2ല ് ഓഡി�് റിേ.ാരO് ്

ഫയലില ്ഉളെ്.ടു�ിയിOി[ . 

ൈസ ്ഡയറി 

�പവൃ�ിRലെ�മുഴുവൻവിവര4ളുംേരഖെ.ടു�ു�തിനുേവYിയുS

ആധികാരികേരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി. പരിേശാധി� LD/252502 വർ3 ്

ഫയലിൽൈസ�്  ഡയറിഉYായിരു�ു. �പവർ�ിപൂർ�ീകരി�തീയതി, 

�പവർ�ിയുെടേപേ�രഖെ.ടു�ിയി[. െച_�ി^ിൽഅടയാളെ.ടു�ിOുY്. 

�പാരംഭമീ�ിംഗ�ിളി�തായിമനസിലാ3ാൻസാധി�ു. വാർഡ്െമLർഅജിത. വി. 

വി, എഡിഎസ് വളYിയർൈശലജയു. എ�ിവർേപരും, 

ഒ.ുംേരഖെ.ടു�ിOുY്.  

വാടകഅനുവദി�ുതരണെമ�്പറZുSഅേപ:യിൽഎഡിഎസ�ളYിയർ

ൈശലജേപരുംഒ.ുംവ�ിOുY്. ചികി�ാചിലവ്സംബ(ിച് ഒ�ുംതെ� 

ൈസ�്ഡയറിയിൽേരഖെ.ടു�ിOി[.  

വിഎംസിഅംഗvളുെടേപരുംഒ�ുംഉ-ായിരു�ു. 

എ�ാൽഅവരുെടwാനേമാ, 

അഭി�പായvേളാേരഖ�ുടു/ിയിരു�ി(.  

സtർശകകുറി�ിൽ 3/7/2018 ന് 22 േപരും 7/7/2018 ന് 26 

േപരുംേജാലിെച~y ി"ുെ-�്ഓവർസീയർശിശിർഎഴുതിഒ�ി"ി"ു-്. 

എ�ാല ്   IC/322931,   WC/297399 എ�ീവര+് ് ഫയലുകളില ്

ൈസ ്ഡയറിഉ-ായിരു�ി( . 

േറാസ്ഗർദിവസം 
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വാർഷികമാ^ർqാൻ�പകാരംഎ[ാപDായ�ുകളിലുംേറാസ്

ഗർദിവസംആചരി3ണംഎ�ന്ി��ർഷി�ിOുY്. 

വർഷ�ിൽഒരി3ൽേറാoാ́ർദിവസംആചരി3ാറുെY�്െതാഴിലാളികൾപ

റZു.  

പ.ായ/ിൽസൂuി3ിരിേ+- 7 രജി�റുകൾ 

1.െതാഴിൽകാർഡിനുSകുടുംബാേപ:യുെടരജി^ർ 

2. �ഗാമസഭരജി^ർ 

3.െതാഴിൽആവശ2െ.Oതുംെതാഴിൽഅനുവദി�തുംസംബ(ി�രജി^ർ 

4.  �പവൃ�ിയുെടലി^ുംചിലവുംവിശദാംശ4ളുംസംബ(ി�രജി^ർ 

5. Rിരആogികളുെടരജി^ർ 

6.പരാതിരജി^ർ 

7.സാധനരജി^ർ 

െതാഴിൽകാർ�ഡജി�ർ 

െതാഴില ് കാര്ഡിനുSഅേപ: ,കാര്ഡ് അനുവദി�വിവര4ള ്

എ�ിവേരഖെ.ടു�ു�തിനുSരജി^ര.് ഇത്നാളിതുവെരസൂ:ി�ിOുY്. 

�ഗാമസഭരജി�ർ 

വാരഡ്ിെലെതാഴിലുറ.് 

പFതിയുമായിബ(െ.O�ഗാമസഭമിനുOo്pരിേശാധി�േ.ാള ്  ആ:ന ് qാന ്

,േലബര ് ബ\]�് രൂപീകരണവുമായിബ(െ.O�ഗാമസഭയുെടവിവര4ള് 

േരഖെ.ടു�ിയിOുY്. 

വർ�+ജി�ർ 

�പവൃ�ികളുെടലി^,് ചിലവ്, വിശദാംശ4ൾേരഖെ.ടു�ിയിOുS രജി^ർ 

െതാഴിലുറ.ിൽനട.ിലാ3ു��പവർ�ികളുെടവിവര4ൾയഥാസമയംേരഖ

െ.ടുേ�Yരജി^ർ. ഇത്കൃത2മായിേരഖെ.ടു�ിയിOുY്.  

wിരആxyികളുെടരജി�ർ  

െതാഴിലുറ.് പFതിയിലുെടസൃeി�ിOുSആogികള ് സംബ(ി�വിവര4ള,്  

Rലം, ആogിയുെടസ�ഭാവം, നിലനില3്ു�കാലയളവ് തുട4ിയവ 

�പogു തെരജി^റിൽേചരേ്3Yതാണ്. ഇത്നാളതീകരി�ുസൂ:ി�ിOുY് . 
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പരാതിരജി�ർ 

പരിഹാരംകാേണYതായിOുSപരാതികൾകാണാൻസാധി�ു. 

െതാഴിൽെചxgുകൂലിലഭി3ു�ി[എ�പരാതിമാ�തേമകാണാൻസാധി�ുSൂ. 

സാധനരജി�ര ്

െതാഴിലുറ.ില ് ഏെ�ടു3ു��പവര�്ികളുെട ഭാഗമായിവരു� 

സാധനസാമ�ഗികളുെടവാ4ല ്തീരുമാനംഉപേയാഗംനീ3ിയിരു.് ,ചിലവുകള ്

എ�ിവസംബ(ി�വിവര4ള ് മുഴുവനും�പogു തരജിസെ്റരില ് േരഖെ.ടു 

േ�Yതാണ്. ഇവനാളതീകരി�ുസൂ:ി�ിOുY്. 

നിരേ്ദശvള ്

⮚ െതാഴില് കാര്ഡുകള് അനുവദി�ുകഴിZാല് പതിനDുദിവസ�ിനുSില് 

തെ�കാര്ഡ് ഉടമകള്_�ഭ2മാ3ണം. 

⮚ േഫാേOാഉള്െ.െടതിക�ുംസൗജന2മായിതെ�െതാഴില് കാര്ഡ് 

അനുവദിേ3Yതാണ് . 

⮚ ഓേരാ�പവര്�ിആരംഭി3ു�തിനുമുന്പുംഓവര്സിയരുെടസാ�ിധ2�ില് 

�പവര്�ിആരംഭമീ�ിം�ട�ിെതാഴിലാളികള്െ_µേ7Y�പവർ�ികെള3ുറി

��ിശദീകരണംനല്േകYതാണ് 

⮚ െതാഴിലാളികള്_�ിയമ�പകാരംലഭിേ3Yഅവകാശ4ള് 

(ചികി�ാസഹായംഉള്െ.െട 

)അവര്_�ഭി3ു�ുെY�്നിര്¶ഹണഏജന്സിഉറ.ുവരുേ�Yതാണ് 

⮚ മ^ര് േറാളില് െവOി�ിരു�ലുകള് ഉYാകാന് പാടി[ . 

⮚ മ^ര് േറാളില് േപര��െതാഴിലാളിതെ�യാണ്�പവര്�ിെച7ു�െത�്േമ�് 

,ഓവര് സിയര് ഉറ.ുവരു�ണം . 

⮚ െതാഴിലാളികള് അവരുെടകടമകള് 

കൃത2മായിപാലി3ു�ുെY�്നി¶ഹണഉേധ2ാഗogര് ഉറ.ുവരു�ണം . 

⮚ വിജിലന്സ്&േമാണിOറിംb�z�ിഅംഗ4െളകാലാനുസൃതമായിമാ�ുകയുംഅവ

രുെടപHാളി�ംഉറ.ുവരു�ുകയുംെചേ7Yതാണ്. 

⮚ സി�ിസണ് ഇന്േഫാര്മഷന് േബാര്ഡ് 

നിയമാനുസൃതമായി�പവര്�ിRല4ളില് Rാപിേ3Yതാണ്. 

⮚ െമേzാഓഫ്െപയ്െമന്�് െവOിതിരു�ാന് പാടി[.  
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മ�ർേറാളുകളിെലതിരു/ലുകൾ 

 
മ�ർേറാ
ള് ന�ര് 

ആരംഭി3
തീgതി 

അവസാനി3
തീgതി 

േമ ിന്െറേപര് തിരു/ല് 
ക-െതാ
ഴില് 
കാര്ഡ് 
ന�ര് 

േപര് 

 

2588 

 

14/08/2018 

 

20/08/2018 

 

ഷീന. െക. പി 

 

KL-02-001-
007-005/115 

 

െക. വി. സീത 

 

2852 

 

30/08/2018 

 

5/09/2018 

 

ൈഷലജ. യു. സി 

 

005/61 

 

ഷീന. െക. വി 

4165 04/10/18 10/10/18 ഷീനെകപി 005/1 േകാമളവ(ി
എംെക 

6229 8/11/2018 14/11/2018 ഷീനെകപി 005/228 കൗസല2. 
െകവി 

7323 30/11/2018 06/12/2018 ൈഷലജ. യു. സി 005/49 സുശീലകു�
�ച്ാലിൽ 

2144 02/08/2018 08/08/2018 ഷീനെകപി 005/73 സീതകുZ
േZാട് 

8658 15/01/2019 21/01/2019 ൈഷലജ. യു. സി 005/106 രാജൻ. പിപി 

8999 05/02/2019 11/02/2019 ൈഷലജ. യു. സി 005/23 അനിത. െക 

9189 12/02/2019 18/02/2019 ൈഷലജ. യു. സി 005/33 നളിനി. െകെക 

ഓേരാ�പവര/്ിഫയലിലുംഉ-ായിരിേ+-േരഖകൾ 

 
1 കവര ്േപജ് 12 െമ�ീരിയല ്

വാ4ു�തിനുSതീരുമാനം 

2 െച3 ്ലി^ ് 13 േവജ് ലി^ ്

3 ആ:ന ്qാന ്േകാ.ി 14 ഫY്�ടാനo്�ര ്ഓരഡ്ര് 
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4 ജനകീയഎo�ിമാ�് 15 പാO3രാര ്

5 ഭരണാനുമതി 16 മൂ�ുഘO�ിലുSേഫാേOാ 

6 സാേHതികാനുമതി 17 �പവര�്ിപൂര�്ീകരണസാ
:2പ�തം 

7 കനേ്വര്െജനസ്് വിവര4ള ് 18 െമ�ീരിയല ്ബി[ുകള ്

8 െതാഴില ്അേപ: 19 മ^ര ്േറാള ്മുവ്െമന്�് ³ിപ ്

9 വര3്് അേ[ാെകഷന ് 20 ജിേയാടാ·്ഡ്േഫാേOാ 

10 മസറ്ര ്േറാള ് 21 േസാഷ2ല ്ഓഡി�് റിേ.ാരO് ്

11 േമഷരെ്മന്�് ബു3 ് 22 ൈസ�് ഡയറി 

 

വിജിലന്സ്&േമാണി"റിംI¡� ിഅംഗvള ്

 

�കമന�
ർ 

േപര് 

1 ൈശലജ 

2 േ�പമവ(ി 

3 യേശാദ 

4 ജനാർദനൻ 

5 നാരായണൻ 

6 ഭാx¡രൻ 

 

െതാഴിലാളികളുെടകടമകള് 

1. കൃത2സമയ�െ്താഴിൽRല�ഹ്ാജരായിഒ.�യ്3ുക. 

2. െതാഴിലുറ.്�ഗാമസഭയ്3ുംേസാഷ2ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയ്3ുംകൃത2മാ

യിപെHടു3ുക. 
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3. പണിRല�്qാ^ി3�ogു 3ൾഉപേയാഗി3ാേനാക�ി3ാേനാപാടി

[. 

4. �പകൃതിസംര:ണ�ിനആ്വശ2മായ�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�ന്ട.ി

ലാ3ുക. 

5. ആogിസൃeി3ു��പവൃ�ികൾകെY�ിേമ�്

െനയുംപDായ�അ്ധികൃതെരയുംഅറിയി3ുക. 

െതാഴിലുറ�പ്�തിയിൽഏെ ടു/്െചgാൻപ ിയ�പവർ/ികൾ 

1. വിഭാഗംഎ 

:�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ(െ.Oെപാതു�പവർ�ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി3ു�വിഭാഗ4ൾ3ുSവ2$ിഗത

ആogികൾ. ഖ~ിക 5ൽപരാമർശി3ു�കുടുംബ4ൾ_ാ̀�തം 

3.  വിഭാഗംസി: 

േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ(നകൾഅനുസരി3ു�സ�യം

സഹായസംഘ4ൾ3്െപാതുഅടിRാനസൗകര24ൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടിRാനസൗകര24ൾ 

 

ഫീൽs¢രിേശാധനസമയെ/ജിേയാ�ടാ+ർവിവരvളും, 
െതാഴിലിടവും 
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�ഗാമസഭനിർേ£ശvൾ 

● മാ�ർേറാളിന്റവലി�ംകൂ"ുക 
● േവതനംവർധി�ി+ുക 
● അടിwാനസൗകര�vൾവർ�ി�ി+ുക 
● െതാഴിൽദിനvൾവർധി�ി+ുക 
● വിഎംസിഅംഗvളുെട�പവർ/നംകാര�uമമാ+ുക 
● കൃഷിെതാഴിലുറ�ിൽഉൾെപടു/ുക 
● െതാഴിൽസമയംകുറ+ുക.  

 

 

 

 

 

 

 

 


