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ആമുഖം 


ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിസ�ത
�ഭാരത�ിൽ 

ആവി!"രി#ഏ%വുംസു
പധാനവുംശ*വുമായനിയമമാ+ഹാ-ഗാ

.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്നിയമം. ഇ�6യിെല സാധാരണ 

�ാരായ ജന7ളുെടെതാഴിൽ െച:ുവാനുളള അവകാശെ� 

സംര=ി#ുനിലനിർ�ു�തിനായിഇ�6ൻ പാർലെമൻറ്അംഗീകരി#്, 


പസിഡൻറ്ഒ3ുവ# 2005 െസപ്%ംബർ മാസംഅFാംതീയതിമുതൽ ഈ 

നിയമംനിലവിൽവ�ു.   

ഇ�6യിെല
ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി
ഗാമവി

കസനപHതികൾ നട3ിലാ�ിയിരു�ുെവJിലും ഗുണഫലം 

ശരിയായവിധ�ിൽ ജന7ളില്  എ�ാതിരു�തിെന തുടർ 

�്പാർലെമൻറ്പാസാ�ിയമഹാ-ാഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ

3്നിയമ�ിന്െറ
പാഥമികല=6ംഒരു
ഗാമീണകുടുംബ�ി�ിയമംവ

ഴിഒരുസാM�ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന 

7ള്   ഉറ3്നൽകുകെയ�താണ്.  


ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും െമ#െ3Pജീവിതസാഹചര6ംഉ

റ3ാ�ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി
ദ6നിർമാർRനവുംസുSിരവികസ

നവുംആണ് ഈ നിയമ�ിന്െറ
പാധാനല=6ം. ചൂഷണ7ളിൽ 

നി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി3ി�ുകയുംമാന6മായേവതനംനൽകിഅ

വരുെടകുടുംബ�ിന്െറ
കയേശഷിവർHി3ി#്ദാരി
ദ6�ിൽ 

നി�ുംകരകയറാൻ െതാഴിലുറ3ുപHതിയിലൂെടകഴിയു�ു.  

സവിേശഷതകൾ 
⮚ നിയമ�ിന്െറപിൻബലമുTഅവകാശാധി!U ിതപHതി 

⮚ 
ഗാമപFായ�്
പേദശ�്താമസി�ു� 18 
വയW്പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ുംപHതിയിൽ 
പJാളിയാകാം 

⮚ സ്
തീ�ുംപുരുഷനുംതുല6േവതനം 

⮚ പരിSിതിസംര=ണംകാർഷികേമഖലയിെലഅടിSാന
സൗ കര6വികസനംഎ�ിവയ്�്മുൻഗണന 
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⮚ െതാഴിലാളികൾ തെ�
പവർ�ികൾ 
കെZ�ുകയുംആസൂ
തണെ�സഹായി�ുകയുംെച:ു
�ു 

⮚ ആസൂ
തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതിക[സുതാര6ത 

⮚ കരാറുകാെരഇടനില�ാേരാഇ\ 

⮚ െപാതുജനപJാളി�േ�ാെടേലബർ ബ]%̂ ്

⮚ ബാJ്േപാേ_ാഫീസ�ഴിമാ
തംേവതനവിതരണം 

⮚ സ്
തീകൾ`aു ൻഗണന 

⮚ കM6ൂPർ ശൃംഖലവഴിയുTേമാണി%റിംcdംവിധാനം 

⮚ 
ഗാമസഭപHതിഓഡി%്െച:ു�ു. 

 

േസാഷ�ൽഓഡി ് 

െപാതുസമൂഹംപHതിനിർവഹണെ�പ%ിയുംെപാതുധനംെചല

വഴി�ു�തിെനകുറി#ുംപരസ6വുംസ�ത
�വുമായനട�ു�പരിേശാ

ധനയാണ്സാമൂഹ6ഓഡി%്. െതാഴിലുറ3്നിയമംഅനുശാസി�ു�ത ് വ 

ർഷ�ിൽ എ\ാവാർഡിലും രZ്
പാവശ6ംേസാഷ6ൽ ഓഡി%്
ഗാമസഭ 

നിർബ.മായും നടേ�Zതാണ്.  സുതാര6തഉറ3ുവരു�ി, അഴിമതി 

രഹിതമാ�ുകയും അതുവഴി സദ്ഭരണം സാധ6മാ�ു�തിനും  

േസാഷ6ൽ ഓഡി%്സമൂഹ െ�പാകെ3ടു�ു�ു. പHതിവിഭാവനം 

െച:ു�രീതിയിൽ ഗുണേഭാ*ാ�ളുെട ജീവിതസാഹചര6�ിൽ 

ഫല
പദമായമാ%ം സൃfി�ു�തി ന്െപാതുപണം ശരിയായരീതിയിൽ 

വിനിേയാഗി#്ല=6
പാghി ൈകവരി#ിPുേZാ എ� 

വിലയിരു�ലും     േസാഷ6ൽഓഡി%ിലൂെടനട�ു�ു.  കഴി[പ�ു 

വർഷമായിതുടർ�ുെകാZിരി�ു�പHതി
പവർ�ന7െള�ുറി#ു

T   സാമൂഹികഓഡി%്, െതാഴിലുറ3്പHതിനിയമംെസ=ൻ 17 (2) 

ചിറ�ൽ  
ഗാമപFായ�ില് നട�ുകയാണ്. 

േസാഷ�ൽ ഓഡി ്�പ�കിയ 

രീതിശാസ്�തം 
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േസാഷ6ൽ ഓഡി%്റിേസാഴ്Wംഘം
പവർ�ിഫയൽ 

പരിേശാധന,
പവര്�ിSലസnർശനം, 

െതാഴിലാളികള്,ഗുണേഭാ*ാ�ള് എ�ിവരുമായുTഅഭിമുഖം, എം 

ഐ എpqരിേശാധനഎ�ിവെയഅടിSാനമാ�ിയാണ്േസാഷ6ൽ 

ഓഡി%്റിേ3ാർP്ത:ാറാ�ിയിPുTത്. 

താെഴപറയു�രീതിഅവലംബി#ാണ് ഈ 

റിേ3ാർP്ത:ാറാ�ിയിPുTത്. 

 

1. ഓഡി ്lാൻ 

1.1 ഓഡി%് rാന ്ത:ാറാ�ല് 

1.2 ഓഫീWnർശനപരിപാടികൾ 

2. അഭിമുഖം 

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

2.2 േമ%്, െതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ, 
െതാഴിലിന്േപാകാ�െതാഴിൽ കാർഡ്ഉടമകൾ 

3. ഫയൽ പരിേശാധന 

3.1 െപാതു
പവർ�ികൾ, വ6*ിഗത
പവർ�ികൾ 

3.2 േരഖകളുെടഉTട�ം - സുതാര6ത, പരിപൂർvത 

3.3 ഭരണസമിതിയുെടയുംഉേദ6ാഗSരുെടയുംകാര6
പാghി 

 

4. ഫീൽoApർശനം, നിരീqണം 

4.1 പൂർ�ിയായെതാഴിലിടം, നട�ുെകാZിരി�ു�െതാഴിലിടം 

5. റഫറൻസ് 

5.1 വികസനേരഖ, വാർഷികപHതിേരഖ, എംഐഎസ്, 

രജി_റുകൾ 

6. വിവരrളുെടേ�കാഡീകരണം 

6.1 േ
കാെസ�രിഫിേ�ഷൻ, അവസാനവPചർ# 

7. കരട്റിേ�ാർ"്തbാറാ*ൽ 

 

മുേ,രി�ഗാമപ-ായs ്
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െതാഴിലുറ�്പ�തിഅടിtാനവിവരrള് 

 
വിവരrൾ 2018-19 േ+ാvwലം പ-ായs്തലം 

സൃyിzെതാഴിൽ ദിനrൾ 229380 
62399 

100 ദിനrൾ 
പൂർsീകരിzകുടുംബrൾ 

444 1495 

ആെകറജിസ്െറര് െച|w ത് 12017 2736 

ആെകെതാഴിലാളികളുെടഎ$ം 6518 1548 

 

വാര്ഡിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ�"അടിtാന
വിവരrള് 

2018-19 

ആെകെതാഴില് കാര്ഡ് 113 

ആെകആക് ീവ്െതാഴില് കാര്ഡ് 19 

100 
ദിനംപൂര്sിയാ*ിയെതാഴില് കാര്ഡ് 

13 

 

െതാഴിലുറ�്നിയമംെതാഴിലാളികൾv}ൽകു~പs്അവകാശrൾ  

1. െതാഴിൽ കാർyഭി�ുവാൻ ഉTഅവകാശം- െഷഡ6ൂൾ 2; ഖ{ിക 1-5, 

എ.എം. സി.അH6ായം-3 

2. അേപ=ി#1്5 ദിവസ�ിനുTിൽ െതാഴിൽ 

ലഭി�ുവാനുTഅവകാശവുംആയതിനൈ്കപ%ിയരസീത്ലഭി�ു�തി

നുമുTഅവകാശം- െഷഡ6ൂൾ 1; ഖ{ിക 8, െഷഡ6ൂൾ 2; ഖ{ിക 6-13 

3. അെ\Jിൽ 

െതാഴിലി\ാ|aേവതനംലഭി�ുവാനുTഅവകാശംആദ6െ� 30 ദിവസം 

(1/4 &പി�ീടുTദിവസ7ളിൽ 1/2) 

4. െഷൽഫ്ഓഫെ്
പാജ~�്ത:ാറാ�ുവാനുTഅവകാശം 
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5. അF്കിേലാമീ%റിനുTിൽ െതാഴിൽ 

ലഭി�ാനുTഅവകാശംഅെ\Jിൽേവതന�ിനെ്റ  10% 

അധികംലഭി�ുവാനുTഅവകാശം 

6. കുടിെവTം, വി
ശമസൗകര6ം, 


പഥമശു
ശൂഷസൗകര6ംഇവലഭി�ു�തിനുTഅവകാശംെഷഡ6ൂൾ 2; 

ഖ{ിക 23-28 

7. 15 ദിവസ�ിനുTിൽ േവതനംലഭി�ു�തിനുTഅവകാശം 

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന ് നfപരിഹാരംലഭി�ുവാനു

ഉTഅവകാശം 

9. സമയബ.ിതമായുTപരാതിപരിഹാര�ിനുTഅവകാശം 

10. േസാഷ6ൽ ഓഡി%്നട�ു�തിനുTഅവകാശം 

 

അവകാശാധി�� ിതനിരീqണrൾ 

െതാഴിൽ കാർഡുമായിബ�െ�"കാര�rൾ 

മഹാ-ാഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്പHതി
പകാരംഅവിദc�കാ
യികെതാഴിൽ െച:ാൻ താ�qര6മുTഏെതാരുകുടുംബ�ിനുംെതാഴിൽ 
കാർഡിനുേവZിഅേപ=ി�ാം. െതാഴിലുറ3്പHതിയുെടഭാഗമാകാൻ 
െതാഴിൽ കാർഡിനായിഅേപ=നൽകിയഎ\ാകുടുംബ7ൾ�ും 15 
ദിവസ�ിനകംതിക#ംസൗജന6മായിെതാഴിൽകാർyഭ6മാേ�ZതുZ്. 

െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ=ി�ു� സമയ�്േഫാേPാ 
എടു�ു�തിേന�ZിയുT ചിലവ്െതാഴിലാളി വഹിേ�Zി 
വരു�സാഹചര6മാണ്നിലവിലുTത്  ഇത്നിയമലംഘനമാണ്. 

െതാഴിൽ കാർഡ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ്അതുെകാZുതെ�െതാഴിൽ 
കാർഡുകൾ സൂ=ിേ�Zതിനെ്റ പൂർvഉ�ര വാദി�ം 
െതാഴിലാളികൾ�ാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ െതാഴിലാളികളും 
െതാഴിൽകാർഡ് അവരുെടക:ിൽ സൂ=ി#ിPുZ് ഇ 
ത്
പശംസനീയമായകാര6മാണ്. 

അFുവർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽ കാർ]qു തുേ�Zതു 
Z്പുതിയെതാഴിൽ കാർഡ്െതാഴിലാളികൾ�പ്ുതു�ിനൽകിയിPുZ്. 
െതാഴിലാളികളുെടകാർഡുകളിൽ ഹാജർ 
കൃത6മായിേരഖെ3ടു�ു�ുഇത്ന\കാര6മാണ്. 

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു~�ംബ�ിz് 

െതാഴിൽ കാര്ഡുT ഏെതാരുെതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ ആവശ6 
െ3ടാനുംഇതുമായിബ.െ3Pആസൂ
തണ
പ
കിയയിൽപJാളിയാകാനുTഅ
വകാശമുZ്. ആവശ6െ3Pുകഴി[ാൽ 15 ദിവസ�ിനകംെതാഴിൽ 
ലഭ6മായിെ\Jിൽ 
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െതാഴിലി\ാ|aേവതനംലഭി�ാനുTഅവകാശംനിയമപരമായിെതാഴിലാളി�്
ഉZ്. ആറാംവാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 
ഗൂ3ായിെതാഴിൽ 
ആവശ6െ3PുTഅേപ=നൽകാറുZ്. 
അേപ=നൽകു�േ-%്മുഖാ�ിരമാണ്. 

െതാഴിൽ അനുവദിz�ംബ�ിz ്. 

െതാഴിലുറ3്നിയമ
പകാരംെതാഴിൽ ആവശ6െ3Pുകഴി[ാൽ 15 
ദിവസ�ിനുTിൽ െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം . ലഭി#ിെ\Jിൽ 
െതാഴിൽരഹിതേവതന�ിനുTഅർഹതയുZ് .പരിേശാധി#ഫയലുകളിൽ 
നി�ുംഅേപ=നൽകി 15 ദിവസ�ിനുTിൽ തെ�െതാഴിൽ 
ലഭി#ിPുZ്എ�്മനWിലാ�ാൻ സാധി#ു.  

 

േവതനംലഭ�മാകു~�ംബ�ിz ്

െതാഴിലുറ3്പHതിനിയമ�ിെല െസ=ൻ 3(2) 
പകാരംഓേരാ 

പവൃ�ിയുെടയുംമ_ർ േറാള ്  പൂർ�ിയാ�ിപFായ�ിൽ സമർ3ി#1്5 
ദിവസ�ിനകംേതാഴിലാളികൾേ��തനംലഭിേ�Zതാണ്. 
അ\ാ�പ=ംഓേരാദിവസ�ിനും കുടി�ികതുകയുെട 0.05% 
എ�നിര�ിൽ െതാഴിലാളികൾ`�fപരിഹാരംലഭി�ാൻ െസ=ൻ 
3(3)
പകാരംഅർഹതയുZ്. എ�ാൽ ഓഗ_്മാസ�ിന്േശഷം 
േവതനംലഭി#ിPി\എ�െ്താഴിലാളികൾ അറിയി#ു. 

 

�പവർsിtലെsസൗകര�rൾ സംബ�ിz ്

െതാഴിലുറ3്നിയമ
പകാരം
പവൃ�ിനട�ു�Sല�്കുടിെവTം,തണൽ 
,
പഥമശു
ശുഷകി%്എ�ീവ
പവൃ�ിനട3ിലാ�ു�Sാപനംവഴിസൗജന6മാ
യിെതാഴിലാളികൾ`�ഭിേ�ZതുZ് . മൂ�ുവർഷംമുൻപെ്താഴിലാളികൾ 
എ\ാവരുംപണംപിരി#ു മരു�ുകൾ വാ7ിയിരു�ു. എ�ാൽ 
അതിനുേശഷംഫ_ ് എയ്ഡ്േബാ~d് പണിSല��ാ7ിയിPി\. ഫീൽ]hല 
പരിേശാധനയിലുംകാണാൻ സാധി#ി\. ക:ുറ, കാലുറ 
തുട7ിയവഒ�ുംെതാഴിലാളികൾ`�ഭി#ിPി\എ�്മനWിലായി. 

പ�തിആരംഭമീ ിംഗ്�ഗാമസഭസംബ�ിz ്

െതാഴിലുറ3്നിയമംSHE 22
പകാരം ഒരുപHതി ആരംഭി�ു�തിനു 

മുൻ3Hതിെയസംബ.ി�aു ഴുവൻ കാരയ7ളും കൃത6മായി 

െതാഴിലാളികെളേബാധ6െ3ടു�ു�തി ന്ബ.െ3P നിർവഹണഉേദ6ാ 

ഗSനെ്റയുംവാർഡ്െമMർ, സാേJതികഉേദ6ാഗSൻ എ�ിവരുെട 

സാ�ിധ6�ിൽ ഏെതJിലുംെപാതുSലേ�ാെതാഴിൽ ഇട7ളിൽ 

വേ#ാപHതിആരംഭമീ%ിം�ടെ�ZതുZ്. ഈ വാരഡ്ിെല െതാഴിലാളി 

കള്�പ്Hതിആരംഭമീ%ിം�ട�ാറി\എ�െ്താഴിലാളികൾ പറ[ു.  
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െതാഴിലിടrളിൽ ഉ,ാകു~അപകടrൾ സംബ�ിz ്

മഹാ-ാഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്  പHതിയിൽ 

െതാഴിലാളികൾെ`hാഴിലിട7ളിൽ വ#്ഏെതJിലും തര�ിലുT 

അപകടംസംഭവിചാൽ SHE5�പകാരവും അധ�ായം-9 പറ[ിരി�ു� 


പകാരവുംചികി��ആ്വശ6മായിവരു�മുഴുവൻചിലവുകളുംബ.െ3P

ബി\്കൾ ഹാജരാ�ു�മുറയ്െ*ാഴിലാളികൾ�ഭ6മാേ�Zതാണ്. 

ഇതുകൂടാെതെതാഴിലിട7ളിൽവ#്മരണംസംഭവി�യാെണJിൽ 25000 

രൂപെതാഴിലാളിയുെടകുടുംബ�ിന്ലഭ6മാേ�Zതാണ്. ആറാംവാർഡിെല 

െതാഴിലാളികൾക്േസാഷ6ല ്  ഓഡി%്കാലയളവിൽ നട�
പവൃ�ികളിൽ 

അപകട7ൾ ഒ�ുംതെ�സംഭവി#ിPി\ 

െഷലഫ്് ഓഫ്െ�പാജക് ് സംബ�ിz് 

വാരഡ്ില ് ആവശ6മായവികസന
പവര�്ികള ്  കെZ�ു�തിെ�ാഴിലാളി

കള്�അ്വകാശമുZ് 

.െതാഴിലാളികളുെടയുംേമ%ിന്െറയുംഭാഗ�ുനി�ുപJാളി�ംഉZാവു�ുZ്

.  

എ�ാല ് െതാഴിലുറ3ില ് അനുവദനീയമായആphിവികസന
പവര�്ികള ് ക

െZ�ു�തിന�ാരഡ്ിെലവിവിധേമഖലയില ് നി�ുമുTജന7ളുെടപJാളി

�ംഉZാേവZതുZ് . 

പരാതിപരിഹാരം 

മഹാ-ഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്പHതിനിയമ
പകാരം(SHE19)സമ

യബ.ിതമായിപരാതിപരിഹാര�ിനുTഅവകാശംനിയമംനി!"രഷ്ി�ു�ു 

.പHതിയുമായിബ.െ3Pപരാതികള ് േഫാണ് മുേഖന 

,േടാള ് 
ഫീനMര ് ഉപേയാഗി# ് ,േരഖാമൂലംഎഴുതിനലക്ിയും ഇ 

െമയില ്വഴിയുംസമര്3ി�ാവു�താേZാള ്
ഫീനMര ്പFായ�ില ് 
പദർശി

3ിേ�Zതാണ്. മുേZരിപFായ�ില ് നMര ് 
പദരശ്ി3ി#ിPി\. 

െതാഴിലാളികേളാ�dംസാരി#േ3ാള ്ഇതുവെരപരാതികള ്നലക്ിയിPി\എ�ാണ്

അറിയാന ്സാധി#ത് . 

േസാഷ�ല ്ഓഡി ് നടsു~തിനു�അവകാശം 
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െതാഴിലുറ3്പHതിയില ്ഏെ%ടു� ്

നട3ിലാ�ു�മുഴുവന ്
പവര�്ികളുംേസാഷ6ല ്ഓഡി%ിന�ിേധയമാ�ണം

എ�S്EC 17(2) നി!"രഷ്ി�ു�ു. പFായ�ിെല
ഗാമസഭെറജി_റിൽ  

േസാഷ6ല ്ഓഡി%് നട�ിയതായുTേരഖകള ്കാണാന ്

താെഴപറയു~ 3 വർ*ുകൾ ആണ ്ഈ ഘ"sിൽ േസാഷ�ൽ 

ഓഡി ിന�ിേധയമാ*ിയത്. 

 

�ക
മ 

ന
�
ർ  

�പവർsി
യുെടേപ
രും�പവർ
sിേകാ
ഡും 

മ�ർ 
േറാൾ 
ന�ർ  

�പവർ
sികാ
ലയളവ് 

െതാ
ഴിൽ  

ദിന
r
ൾ  

ചില
വായ
തുക 

  

േവത
നഘട
കം 

 

സാ
ധന 

ഘട
കം 

CIB 
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1 WC 297400 

എ�ി, 
ബിപി 
എൽ, 
സ്�തീകു
ടുംബനാ
ഥ, 
വിധവെച
റുകിടകു
ടുംബr
ളുെടപറ
�ുകളിൽ 
ജലസംര
qണ�പ
വർsിക
ൾ 

2492to 

2495 

2834to 

2836 

2977to 

2979 

3665to 

3667 

3880to 

3882 

4153to 

4153to 

4155 

4156to 

4158 

5159to 

5164 

5956to 

5961 

7081to 

 

9/8/2018 

To 

7/3/2019 

 

1441 

 

 

 

 

 

 

 

390511 

 

7205 

 

2750 
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  7083 

7291to 

7293 

8023to 

8028 

8576to 

8578 

8904 

8905 

9181 

9182 

9292 

9662 

     

 

 

അളവുകള ്സംബ�ിz ്

 

�കമ
ന
�ർ  

�പവർsിയുെടേപര ്

�പവർsിയുെടേകാ
ഡ് 

എ�ിേമ ി
െലഅളവ് 

എംബു
*ിൽ 
േരഖെ�ടു
sിയത് 

ഫീൽowലപരി
േശാധനയിൽ 
ക,ത് 
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1 

 

 

 

 

 

 

WC 297400 

എ�ി, ബിപി എൽ, 
സ്�തീകുടുംബനാഥ
വിധവ, 
െചറുകിടകുടുംബr
ളുെടപറ�ുകളിൽ 
ജലസംരqണ�പവർ
sികൾ 

 

10000.0000sqm 

1417.5000cum 

 

 

 

 

 

9999.98m2 

358.00m3 

 

 

 

 

 

കഴി�വർ
ഷംപണിെച|w
tലrളിൽ 
കാ��ൂ ടെ�"നില
യിലുംവീ,ും
�പവർsിെച|w
നിലയിലുംകാ
ണാൻ 
സാധിzു.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കഴി�വർഷ
െsഅേപq
കളിൽ 
�പവർsിെച
bാsതായി
കാണാൻ 
സാധിzു. 

 

ഭൂവുടമകളുെട   tലെs  �പവർsി സംബ�ിz്  

● നൂറു�ീൻ  

കഴി�വർഷംകാട�യ*ലുംെകാsാലും�പവർsിനട~ു. 
കാ��യറിയതിനാൽ അളെവടു*ാൻ സാധിzി'.  

 

● കമാലു�ീൻ 

കഴി�വർഷംകാട�യ*ലുംെകാsാലും�പവർsിനട~ിരു~ു. ഈ 
വർഷംമ ുെതാഴിലാളികൾ വീ,ും�പവർsിെചയ്
െത~�ീ"ുടമപറ�ു.  

● MV പു��ജ 

െതാഴിലാളികൾ* ്100 പണിആയതിനാൽ �പവർsിനട~ി'. 
ഇ േ�ാൾ �പവർsിനട*ു~ു.  

 

● ആയിഷ 

ഭർsാവിന്െറപറ�ിൽ പണിനട~തിനാൽ,(കമാലു�ീൻ ) 
ഇ വരുെടപറ�ിൽ പണിനട~ി'.  
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● ല��ി. വി. വി 

കഴി�വർഷംപണിനട~tലs് ഈ 
വർഷംവീ,ുംപണിനട~തായികാണാൻ സാധിzു.  

● ല��ി. െക 

ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ ല��ിെതാഴിലിനുഅേപqിzി"ു,്. 
എ~ാൽ െതാഴിലാളികേളാട്േചാദിzേ�ാൾ അവരുെടവീ"ിൽ 
പണിഎടുsി'എ~ാണപ്റ�ത്.  

● ക$ൻ  

കഴി�വർഷം�പവർsിെച|w ിരു~ക$ന്െറപറ�ിൽ 
ഫീൽഡ�ിസി ിനുേപായേ�ാൾ വീ,ുംെതാഴിലുറ�െ്താഴിലാളികൾ 
പണിഎടു*ു~തായികാണാൻ സാധിzു. 
അതുെകാ,്തെ~അളെവടു*ാൻ സാധിzി'. നമുെvwrിൻ 
തടംകാെട�"ിെതളിzതായാണ്കാണാൻ സാധിzത്.  

● ൈറഹാെന 

െതാഴിലാളികൾ* ്100 പണിആയതിനാൽ 
ഇ വിെടപണിഎടുsി'എ~്െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.  

● കാർത�ായനി. K 

കഴി�വർഷംപണിഎടുstലംആയതിനാൽ മുഴുവൻ 
കാടുകയറിയഅവtയിലാണ.് അതുെകാ,്തെ~അളെവടു*ാൻ 
കഴി�ി'.  

● ശാE 

വീ,ുംപണിഎടുsതായികാണാൻ സാധിzു.  

● രമ 

വീ,ുംപണിഎടുsതായികാണാൻ സാധിzു.  

● കാർത�ായനി. െക 

വീ,ുംപണിഎടുsതായികാണാൻ സാധിzു.  

● വിശ�നാഥൻ  

കഴി�വർഷംപണിഎടുstലs്ഇ േ�ാൾ 
വീ,ുംമ ുെതാഴിലാളികെളവzുപറ�്ഉടമപണിെചbിzു.  

● സതി 

വീ,ും�പവർsിെച|w തായികാണാൻ സാധിzു.  

● പ�ി*ൽ െപാ*ു~s്ആയിഷ 
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കഴി�വർഷംപണിഎടുsിരു~ു. എ~ാൽ 
കാ��ൂ ടിയഅവtയിലാണ്കാണാൻ സാധിzത്.  

● രവീ�pൻ  

കഴി�വർഷംപണിഎടുsപറ�ിൽ 
വീ,ും�പവർsിനട~തായികാണാൻ സാധിzു.  

● കു�ിരാമൻ  

കഴി�വർഷംപണിെച|w tലs�ീ,ുംപണിഎടുsതായികാണാ
ൻ സാധിzു. എ~ാൽ ഇേ�ാൾ െച|w  ആ 
�പവർsിയുംകാ��ൂ ടെ�"അവtയിലാണ്കാണാൻ കഴി�ത്.  

● സുേരശൻ. ടി 

സുേരശന്െറപറ�ിൽ പണിഎടുsി"ി'എ~്െതാഴിലാളികൾ 
പറ�ു.  

● നൗഫൽ. ടി. പി 

കഴി�വർഷംപണിെച|w ി"ി'എ~്െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.  

● ലിയാ*s്അലി 

െതാഴിലാളികൾ ലിയാ*s്അലിയുെടവീ"ിൽ 
പണിെച|w ി"ി'എ~്പറ�ു.  

● രാേജ�pൻ  

കഴി�വർഷംപണിഎടുsി"ി'എ~്െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.  

● വാസുഇരുവ�യ ്

കഴി�വർഷംപണിെച|w ി"ി'എ~്െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.  

● ര,ുപുരയിൽ  നാണി 

കഴി�വർഷംപണിഎടുstലs�ീ,ും ഈ 
വർഷംപണിഎടുsതായികാണാൻ സാധിzു.  

സി ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

മഹാ-ാഗാ.ിേദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലുറ3്പHതിയില ് ഓേരാ
പവര�്ിആ

രംഭി�ു�തിനുമുനപ്ും ആ 
പവർ�ിയുമായിബ.െ3Pഎ_ിേമ%്തുക 

,ആെകെതാഴില ് ദിന7ള ് ,സാധനേവതനഘടകം ,
പവര�്ി കാലാവധി 

തുട7ിയവേരഖെ3ടു�ിയനി�ിതഅളവിലുTേബാരഡ്് െപാതുജന 

7ള ്  `aനWിലാവു�രീതിയില ് Sാപിേ�ZതുZ്.പരിേശാധി#
പവർ�ി

യിൽ CIB കാണാൻ സാധി#ു.  
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േമ ിെനസംബ�ിzവിവരrള ്

െതാഴിലുറ3്നിയമ
പകാരംേമ%്പതിനാ��ിവസംകൂടുേMാള ്മാറിെ�ാZിരി

�ണം. ശ6ാമള, രമഎ�ിവര ്േമ%്നെ്റചുമതലകള ് നിരവ്ഹി#ിPുZ്. 

േമ%്െതാഴിലാളികളുെടെതാഴില ്കാരഡ്ില ്കൃത6മായിഹാജര് േരഖെ3ടു�ു

കയുംമ_ര ്േറാള് പൂരി3ി�ാറുെZ�ുംെതാഴിലാളികള ്പറ[ു. മ_ർ േറാൾ 

പരിേശാധനയിൽ തിരു�ലുകൾ ഒ�ുംതെ�ഉZായിരു�ി\. തീയതി, 

എംബു� ്നMർ, േപ��Mർ എ�ിവേരഖെ3ടു�ിയിരു�ി\.  

നിരീqണസംവിധാനrള ്

ജാ�ഗതാേമലേ്നാ"സമിതി 

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

സംവിധാന7ള ്ഏരെ്3ടു�ിയിPുZ് .ഉേദ6ാഗSസംവിധാനവും 

,
പാേദശികതലക�%ിയുംരൂപീകരി#ുെകാZാണ്പHതി
പവര�്ന

7ള ്കാര6=മമായ് നടേ�Zത്നിയമ
പകാരം(വിഎം.സി. 

രൂപീകരിേ*,ത്എrെനെയ~ു�ത്എ.എംസിയിെലേപ�}

�ർ 57 ഭാഗം10.5.3.അനുസരിz ്ആവണം) 

േമ%്അംഗമാവാന ്പാടി\. ഈ 

വാരഡ്ില ്സമിതിഅംഗ7ള ്
പവര�്ിSലംസnരശ്ി�ാറുെZ

�ുംഅവിെടവ#്ഒ3്

േരഖെ3ടു�ാറുെZ�ുംെതാഴിലാളികള് പറ[ു . 

അംഗrളുെടവിവരrള ്(അനുബ�ം ) 

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

പരിേശാധനയുെടകെ,sലുകൾ 

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

സർ*ുലര ്�പകാരംഒരുവര*് ്ഫയലില ്സൂqിേ*, 22 

േരഖകെളകുറിz്�പതിപാദി*ു~ു. 

ഇത്നിരബ്�മായുംസൂqിേ*,താണ ്. 

 

കവർേപജ് 
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പരിേശാധി#
പവര�്ികളുെടവാരഷ്ികമാ_ര ്സരക്ുലര ്
പകാരമുTകവർ 

േപ�qൂ രി3ി#്സൂ=ി#ിPുZ്. 

െചv�ി�് 

ഒരു
പവൃ�ിഫയലിൽ 
കമ
പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾ എവിെട ഏത്േപജ് മു  

തൽ സൂ=ി#ിരി�ു�ു എ�്മനWിലാ�ുവാനുT ആധികാരിക 

േരഖയാണ്െച`�ി_ ് .പരിേശാധി# 
പവര�്ിയുെട ഫയലില ്  െച�് 

ലി_്സൂ=ി#ിPുZ്.  

വാരഷ്ികകര�്പ�തിയുെടപകര�് ്


ഗാമസഭഅംഗീകാരംലഭി#
പവര�്ികള ് മാ
തേമവാരഷ്ികകര്�പHതിയില ്

ഉൾെ3ടു�ാവു. 
പphു ത
പവൃ�ി പFായ�ിെല നട3ുവർഷ�ിെല 

ആനുവൽ ആ=ൻ rാനിൽ ഉൾെ3Pതാണ് എ�്െതളിയി�ു 

വാനുTേരഖയാണ്ആ=ൻ rാനിനെ്റേകാ3ി.  പരിേശാധി# 5ഫയലിലും 


പphു ത ഫയൽ സൂ=ി#ിPുZ് .  

എ�ിേമ ്(ജനകീയഎ�ിേമ ് ) 

ഒരു
പവൃ�ിഎ7െന, എ
തഅളവിൽ െച:ണെമ�dാേJതികമായി 


പതിപാദി�ു�ആധികാരികേരഖയാണ് എ_ിേമ%്. പരിേശാധി# 

ഫയലില ് എ_ിേമ%്സൂ=ി#ിPുZ്. 

എ�ാല ്  സാധാരണ�ാര ്   �്േപാലുംമനWിലാകു�ഭാഷയിലുTജനകീയഎ

_ിേമ %്ഫയലില ് ഉളെ്3ടു�ു�ി\ 

സാേ�തികാനുമതിപ�തം 

ഒരു
പവൃ�ി`dാേJതികവിദc�രുെടഅനുമതിലഭി#ിPുZ്എ�തിനുTആധി

കാരികേരഖയാണ്സാേJതികഅനുമതിേരഖ. പരിേശാധി#ഫയലിൽ 

സാേJതികാനുമതിേരഖഉZായിരു�ു. സാേJതികാനുമതിേരഖയിൽ 

ഒ3ിടു�സാേJതികവിദc�ർ അതിേനാെടാ3ംഒ3ിPതീയതിേചർ�ിPി\. 

ഭരണാനുമതിേരഖ 


പവൃ�ിെച:ു�തി�ിർവഹണSാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാനു

മതിേരഖ. ഫയലിൽ  കാണാന ്സാധി#ു .  

സംേയാജിതപ�തിയുെടപകര�് ്

പരിേശാധി#
പവർ�ികൾ  സംേയാജിതപHതിവിഭാഗ�ില് ഉൾെ3ടു�ത\. 
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ഡിമാൻഡ്േഫാം(െതാഴില ്ആവശ�െ�"ുെകാ,ു�അേപq ) 

വാരഷ്ികമാ_ര ്സര്�ുലര ്
പകാരംഒരു
പവര�്ിക്അനുേഛദം 3(ബി ) 


പകാരം
ഗൂ3ാേയാഅനുേഛദം 3(എ) 


പകാരംവ6*ിഗതമാേയാഅേപ=ിേ�Zതാണ്.ഫയലില്
ഗൂ3ായിെതാഴിലി

നുആവശ6െ3PുെകാZുTഅേപ=കാണാന ്സാധി#ു. 

വർ*അ്േലാേ*ഷൻ  േഫാം(െതാഴില ്നല്കിയ�ംബ�ിzവിവരr

ള് ) 


പവൃ�ിഅനുവദി#ുെകാZ്നിർവഹണഉേദ6ാഗSർ 

നൽകു�അനുമതിയാണ�ർ�്അെലാേ�ഷൻ േഫാം. അേപ=ി# ്15 

ദിവസ�ിനുTിൽ 
പവർ�ിലഭിേ#ാഎ�റിയാൻ ഈ േഫാംസഹായി�ും. 

പരിേശാധന��ിേധയമാ�ിയ
പവര�്ിഫയലുകളിൽ  ഈ 

േരഖഉളെ്3ടു�ിയിPുZ് . 

മ�ർ േറാൾ 

െതാഴിലാളികളുെടഅതത്ദിവസ7ളിെല
പവര�്ിSലെ�ഹാജർനിലേര

ഖെ3ടു�ു�ഔേദ6ാഗിക േരഖയാ+_രേ്റാള.് േ	ാ� ്

േ
പാ
ഗാംഓഫീസര ് ,പFായ�െ്സ
കടറി എ�ിവര ്    സാ=6െ3ടു�ി 

സീല ് പതി3ി#മ_രേ്റാള ് മാ
തേമഉപേയാഗി�ാവൂ 

.മ_രേ്റാള ്  ലഭി#തിനുേശഷം മാ
തേമനിയമപരമായി
പവര�്ി 

ആരംഭി�ാനപ്ാടുTൂ 

.,മ_ര ്േറാളുകള ് ഫയലില ്   കാണാന ് സാധി#ു.മ_ര ്േറാളില ്ഹാജര ്േരഖെ3

ടു�ിയതിനുമുകളിലായിതി:തിേരഖെ3ടു�ിയിPി\. . 

മ_ര ് േറാളുകള ്    പണ�ിനുസമാനമാണ്ആയതിനാല ് െവPിതിരു�ലുകള ്

പാടി\ .ഇ ത്ശി=ാര്ഹമായകാര6മാണ്. െവPി�ിരു�ലുകൾ   െച:ുേMാൾ  

വിശദീകരണംനൽകിഒ3�യ്േ�Zതാണ്.പരിേശാധി#മ_ർ േറാളുകളിൽ 

െവPിതിരു�ലുകൾ ഇ \.െമഷർെമന്റ്ബു`�Mർ മ_ർ   േറാളുകളിൽ  

ഉZായിരി�ണംഅത്കാണാൻ സാധി#ി\.  

െമഷർെമന്റ്ബു* ്
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ഒരു
പവർ�ിഎ_ിേമ%്
പകാരംകൃത6മായഅളവിൽ ആണ്െചേ:Zത്എ�ും 

െച|hിരി�ു�ത്ഇ
പകാരംതെ�െയ�മ്നWിലാ�ാനുTആധികാരികേരഖ

യാെ+ഷർെമന്റബ്ു�.് 

പരിേശാധന��ിേധയമാ�ിയഫയലില ്   െമഷർെമനറ്ബ്ു�ഉ്Zായിരു�ു. 

െമഷർെമന്റ്ബു�പ്Fായ�ിൽ നി�ുംചുമതലെ3Pഉേദ6ാഗSൻ 

സാ=6െ3ടു�ിയിPുZ്.
പവർ�ിപൂർ�ീകരണ�ിന്െറവിവിധഘP7ളി

െലതുകപാസാ�ുേMാഴുംഒടുവിൽ 
പവൃ�ിയ്�് അനുവദി# 

തുക
പകാരമുT ആെകതുകഅനുവദിയ്�ുേMാഴുംെമഷർെമന്റ്ബു�ിൽ 

പFായെ�d
കPറിസാ=6െ3ടു�ൽ നട�ി ഒ3്സീല് എ�ിവ 

പതി3ിേ�Zതാണ്. എ\ാംവളെരകൃത6മായിഫയലിൽ 

േരഖെ3ടു�ി.ഇത്
പശംസനീയമാണ്. 

 

െമ ീരിയൽെ�പാക�ൂർെമന്റ് 

(സാധനസാമ�ഗികെള*ുറിzു�വിവരrള)് 

ഒരു
പവൃ�ി`dാേJതികഎ_ിേമ%്
പകാരംആവശ6മുTസാധനസാമ
ഗികൾ 

വാ7ു�തിനുTനടപടി
കമ7ൾ 
പതിപാദി�ു�േരഖയാെ+%ീരിയൽ 

െ
പാക6ൂർെമനറ്.് പരിേശാധി#ഫ്യലിൽ ഇതിനെ്റആവശ6കതഇ\ 

േവ ി�് 

മ_ർ േറാളിനആ്നുപാതികമായിെതാഴിലാളിേ��തനംഅനുവദി#ുഎ�െ്ത

ളിയി�ാനുTആധികാരികേരഖയാേണ�ജ് ലി_.് പരിേശാധി#ഫയലിൽ 

എ\ാംേവ�ി_്കാണാൻസാധി#ു. ഇത്
പശംസനീയമായകാര6മാണ്. 

ഫ,്�ടാൻ¡¢ർ ഓർഡർ 

മ_ർ 

േറാളിനും,േവ�ി_ിനും  അനുസരി#്െതാഴിലാളിേ��തനംൈകമാറിേയാഎ�്

ഉറ3ാ�ാനുTേരഖയാണ്ഫZ്
ടാനp്�ര ്    ഓർഡര്. പരിേശാധി# 

ഫയലുകളിൽ ഒരുഫZ്
Pാൻp�ർ ഓർഡർ മാ
തേമഉZായിരുനുTു.  

െമ ീരിയൽ  വൗzർ  ആൻഡ ് ബിൽ 

സാധനസാമ
ഗികൾ  ആവശ6മായ
പവൃ�ികൾ  

െച:ുേMാള ്   ഇവയുെടബി\ുകൾ  ഫയലിൽ സൂ=ിേ�Zതാണ്. 

പരിേശാധി#ഫ്യലിൽ ഇതിനെ്റആവശ6കതഇ\. 
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രസീതുകളുംേറായല"്ിയുംസംബ�ിz ്


പവർ�ിയുമായിബ.മുTരസീതുകളുംേറായൽPിയും ഈ 


പവർ�ി�ആ്വശ6മി\.   

േഫാേ"ാ�ഗാഫ ്

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


പവൃ�ിപൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമുTമൂ�ഘ്P�ിലുTേഫാേPാ
പവൃ

�ിഫയലിൽ  സൂ=ിേ�Zതാണ്പരിേശാധി#ഫയലിൽ 


പവർ�ിആരംഭി�ു�തി�ുMുംആരംഭി#തിന്േശഷംഉTതും
പവർ�ിയു

െടഅവസാനഘPവും, ജിേയാ
ടാ�്േഫാേPാഅട�ംകാണി#ിPുZ്.   

�പവൃsിപൂർsീകരണസാq�പ�തം 


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

=6പ
തം. ഇ �ാേJതികവിദc�ന ്സീല് വ#സ്ാ=6െ3ടു�ണം 

.പരിേശാധി# 
പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ 
പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ 

സാ=6പ
തം ഉZായിരു�ു . 

മ�ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്£ി� ്

ഒരു
പവൃ�ിയുെടഓേരാഘP�ിന്െറയുംമ_ർ േറാൾ 

അനുവദി#െ്താഴിലാളികൾ േ��തനം നൽകു�ത�െരയുT 

ഓേരാഘP7ളുംഏെതാെ�തീയതികളിൽ നട�ുഎ�മ്നWിലാ�ാന ് മ_ർ 

േറാൾ മൂവ്െമനറ്്�ിg�യലില ് സൂ=ിേ�ZതുZ്.   പരിേശാധി#ഫയലിൽ 

മ_ർ േറാൾ മൂവ്െമന്റ�്ിപഉ്Zായിരു�ു .  

ജിേയാടാ¤്േഫാേ"ാകൾ  

പരിേശാധി#ഫയലിൽ ജിേയാടാഗ്േഫാേPാകാണാൻ സാധി#ു.  

േസാഷ�ല ്ഓഡി ് റിേ�ാര"്് 

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

നട�ിറിേ3ാരP് ്ഫയലില ്സൂ=ിേ�Zതാണ് .േസാഷ6ല ്ഓഡി%് റിേ3ാരP്് 

ഫയലില ്ഉളെ്3ടു�ിയിPി\ . 

ൈസ ്ഡയറി 
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പവൃ�ിSലെ�മുഴുവൻ വിവര7ളും േരഖെ3ടു�ു�തിനു 

േവZിയുTആധികാരികേരഖയാണ്ൈസ%്ഡയറി. പരിേശാധി#ഫയലിൽ 

ൈസ%്  ഡയറിഉZായിരു�ു.ഓവർസിയർ ശിശിർ, വിഎംസിഅംഗംസനീഷ്, 

പു!qഎ�ിവെതാഴിലിടംസnർശി�ുകയുംസnർശകകുറി3ിൽ എഴുതി 

ഒ 3ിടുകയുംെച|hിPുZ്. 

േറാസ്ഗർ ദിവസം 

വാർഷികമാ_ർ rാൻ 
പകാരംഎ\ാപFായ�ുകളിലുംേറാസഗ്ർ 

ദിവസംആചരി�ണംഎ�ന്ി!"ർഷി#ിPുZ് 

.ഇത്ആചരി#തായിേരഖകെളാ�ുംസൂ=ി#ിPി\ 

.േറാp�ാര ്ദിവസംആചരി�ാറുZ്എ�്എംജിഎന ്ആരഇ്ജിഉേദ6ാഗSര ്പറ

[ിPുZ്.  

 

പ-ായsിൽസൂqിzിരിേ*, 7 രജി�റുകൾ 

1.െതാഴിൽ കാർഡിനുTകുടുംബാേപ=യുെടരജി_ർ 

2. 
ഗാമസഭരജി_ർ 

3.െതാഴിൽ ആവശ6െ3Pതുംെതാഴിൽ അനുവദി#തുംസംബ.ി#രജി_ർ 

4.  
പവൃ�ിയുെടലി_ുംചിലവുംവിശദാംശ7ളുംസംബ.ി#രജി_ർ 

5. Sിരആphികളുെടരജി_ർ 

6.പരാതി രജി_ർ 

7.സാധന രജി_ർ 

െതാഴിൽകാർ�ഡജി�ർ 

െതാഴില ്കാരഡ്ിനുTഅേപ= ,കാരഡ്് 

അനുവദി#വിവര7ള ്എ�ിവേരഖെ3ടു�ു�തിനുTരാജി_ര ്.ഇത്നാളതീ

കരി#ുസൂ=ി#ിPുZ്. 

�ഗാമസഭരജി�ർ 

വാരഡ്ിെലെതാഴിലുറ3് 

പHതിയുമായിബ.െ3P
ഗാമസഭമിനുPp്qരിേശാധി#േ3ാള ്  ആ=ന ്rാന ്,

േലബര ്ബ]%്̂ 
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രൂപീകരണവുമായിബ.െ3P
ഗാമസഭയുെടവിവര7ള ്േരഖെ3ടു�ിയിPു

Z്. 

വർ�*ജി�ർ  


പവൃ�ികളുെടലി_,് ചിലവ്, വിശദാംശ7ൾ േരഖെ3ടു�ിയിPുTരജി_ർ 

െതാഴിലുറ3ിൽ നട3ിലാ�ു�
പവർ�ികളുെടവിവര7ൾ 

യഥാസമയംേരഖെ3ടുേ�Zരജി_ർ. ഇത്കൃത6മായിേരഖെ3ടു�ിയിPുZ്.  

tിരആ¡wികളുെടരജി�ർ  

െതാഴിലുറ3് പHതിയിലുെടസൃfി#ിPുTആphികള ്സംബ.ി#വിവര7ള,്  

Sലം, ആphിയുെടസ�ഭാവം, നിലനില�്ു�കാലയളവ് 

തുട7ിയവ
പphു തെരജി_റിൽ േചരേ്�Zതാണ്. 

ഇത്നാളതീകരി#ുസൂ=ി#ിPുZ് . 

പരാതിരജി�ർ 

പരിഹാരംകാേണZതായിPുTപരാതികൾ  െരജി_റിൽ 

േരഖെ3ടു�ിയിരു�ു . േവതനംലഭി#ിPി\അെ\Jിൽ േവതനംലഭി�ൽ 

ൈവകു�ുഎ�പരാതികൾ മാ
തമാ
ണജി_റിൽ കാണാൻ കഴി[ത് 

സാധനരജി�ര ്

െതാഴിലുറ3ില ്ഏെ%ടു�ു�
പവര�്ികളുെടഭാഗമായിവരു�സാധനസാമ


ഗികളുെടവാ7ല ്തീരുമാനംഉപേയാഗംനീ�ിയിരു3് 

,ചിലവുകള ്എ�ിവസംബ.ി#വിവര7ള ്മുഴുവനും
പphു തരജിസ്െറരില ്േര

ഖെ3ടുേ�Zതാണ്. ഇവനാളതീകരി#ുസൂ=ി#ിPുZ്. 

െതാഴിലാളികളുെടകടമകള ്

1. കൃത6സമയ�െ്താഴിൽ Sല�്ഹാജരായിഒ3�യ്�ുക. 

2. െതാഴിലുറ3്
ഗാമസഭയ്�ുംേസാഷ6ൽ 

ഓഡി%്
ഗാമസഭയ്�ുംകൃത6മായിപെJടു�ുക. 

3. പണിSല�്rാ_ി��phു �ൾ 

ഉപേയാഗി�ാേനാക�ി�ാേനാപാടി\. 

4. 
പകൃതിസംര=ണ�ിനആ്വശ6മായ
പവൃ�ികൾ 

ഏെ%ടു�ന്ട3ിലാ�ുക. 

5. ആphിസൃfി�ു�
പവൃ�ികൾ കെZ�ിേമ%്

െനയുംപFായ�അ്ധികൃതെരയുംഅറിയി�ുക. 
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െതാഴിലുറ�പ്�തിയിൽ ഏെ ടുs്െചbാൻ പ ിയ�പവർsികൾ 

1.വിഭാഗം എ 
:
പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ.െ3Pെപാതു
പവർ�ികൾ 

2.വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ിൽ 
അവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ7ൾ�ുTവ6*ിഗതആphികൾ. 
ഖ{ിക 5ൽ പരാമർശി�ു�കുടുംബ7ൾ`aാ
തം 

3.വിഭാഗം സി: േദശീയ
ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻ നിബ.നകൾ 
അനുസരി�ു�സ�യംസഹായസംഘ7ൾ�െ്പാതുഅടിSാനസൗക
ര67ൾ 

4.വിഭാഗം ഡി: 
ഗാമീണഅടിSാനസൗകര67ൾ 

േസാഷ�ൽ ഓഡി ിം@¦ീമിന്െറകെ,sൽ 

േറാ¡§ാർ ദിനംമൂ~ുതവണആചരിzി"ു,്.  
�പാരംഭമീ ിം¨ടsാറി'എ~ാണെ്താഴിലാളികൾ പറ�ത്എ~ാൽ 
ഫയലിൽ ബ�െ�"േരഖകൾ കാണാൻ സാധിzു. 
മൂ~്മാസെsേവതനംലഭിzി"ി'എ~്െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.  

 

നിരേ്ദശrള ്

⮚ െതാഴില ്കാരഡ്ുകള ്അനുവദി#ുകഴി[ാല ്പതിനFുദിവസ�ിനു

Tില ്തെ�കാരഡ്് ഉടമകള്̀ �ഭ6മാ�ണം. 

⮚ േഫാേPാഉളെ്3െടതിക#ുംസൗജന6മായിതെ�െതാഴില ്കാര്ഡ് 

അനുവദിേ�Zതാണ് . 

⮚ ഓേരാ
പവര�്ിആരംഭി�ു�തിനുമുനപ്ുംഓവരസ്ിയരുെടസാ�ിധ6

�ില ്
പവര്�ിആരംഭമീ%ിം�ട�ിെതാഴിലാളികളെ്`�േ:Z
പവർ

�ികെള�ുറി#�ിശദീകരണംനലേ്കZതാണ് 

⮚ െതാഴിലാളികള്̀ �ിയമ
പകാരംലഭിേ�Zഅവകാശ7ള ്(ചികി�ാസ

ഹായംഉളെ്3െട 

)അവര്̀ �ഭി�ു�ുെZ�ന്ിര�്ഹണഏജനസ്ിഉറ3ുവരുേ�Zതാണ് 

⮚ മ_ര ്േറാളില ്െവPി�ിരു�ലുകള ്ഉZാകാന ്പാടി\ . 

⮚ മ_ര ്േറാളില ്േപര��െതാഴിലാളിതെ�യാണ്
പവര�്ിെച:ു�െത

�്േമ%് ,ഓവര ്സിയര് ഉറ3ുവരു�ണം . 

⮚ െതാഴിലാളികള ്അവരുെടകടമകള ്കൃത6മായിപാലി�ു�ുെZ�ന്ി�

ഹണഉേധ6ാഗphര ്ഉറ3ുവരു�ണം . 

⮚ വിജിലനസ്&്േമാണിPറിംc"�%ിഅംഗ7െളകാലാനുസൃതമായിമാ%ുക

യുംഅവരുെടപJാളി�ംഉറ3ുവരു�ുകയുംെചേ:Zതാണ് . 
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⮚ സി%ിസണ് ഇന്േഫാര്മഷന ്േബാര്ഡ് 

നിയമാനുസൃതമായി
പവര�്ിSല7ളില ്Sാപിേ�Zതാണ്. 

⮚ െമേ�ാഓഫെ്പയ്െമന്%് െവPിതിരു�ാന ്പാടി\. 

 

വിജിലന്സ്&േമാണി"റിം@�� ിഅംഗrള ്

 

�കമന�ർ  േപര ്

1 രാജീവൻ െക( 
വാർo�ൺവീനർ) 

2 എംഫൽഗുനൻ  

3 ലജ. പി (CDS െമ�ർ ) 

4 �ശീേജഷ ്. െക 

5 സേനഷ.് വി. െക 

 

 

ഓേരാ�പവരs്ിഫയലിലുംഉ,ായിരിേ*,േരഖകൾ  

 
1 കവര ്േപജ് 12 െമ%ീരിയല ്വാ7ു�തിനുT

തീരുമാനം 

2 െച� ്ലി_ ് 13 േവജ് ലി_ ്

3 ആ=ന ്rാന ്േകാ3ി 14 ഫZ്
ടാനp്�ര ്ഓരഡ്ര് 

4 ജനകീയഎp�ിമാ%് 15 പാP�രാര ്

5 ഭരണാനുമതി 16 മൂ�ുഘP�ിലുTേഫാേPാ 

6 സാേJതികാനുമതി 17 
പവര�്ിപൂര�്ീകരണസാ
=6പ
തം 

7 കനേ്വര്െജനസ്് വിവര7ള ് 18 െമ%ീരിയല ്ബി\ുകള ്
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8 െതാഴില ്അേപ= 19 മ_ര ്േറാള ്മുവ്െമന്%് �ിപ ്

9 വര�്് അേ\ാെകഷന ് 20 ജിേയാടാ�്ഡ്േഫാേPാ 

10 മസറ്ര ്േറാള ് 21 േസാഷ6ല ്ഓഡി%് റിേ3ാരP് ്

11 േമഷരെ്മന്%് ബു� ് 22 ൈസ%് ഡയറി 

 
ഫീൽo�രിേശാധനസമയെsജിേയാ�ടാ*ർ വിവരrൾ

 

 

ഫീൽo�രിേശാധനേഫാേ"ാസ് 
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�ഗാമസഭനിർേªശrൾ  

● മാ�ർ േറാളിന്റവലു�ംകൂ"ുക 
● േവതനംെപെ"«�ഭ�മാ*ുക.  
● െതാഴിൽ ദിനrൾ വർ�ി�ി*ുക 
● വിദ@¬െതാഴിൽ പരിശീലനം 

● െതാഴിൽ ദിനrൾ വർ�ി�ി*ുക 

● അടിtാനസൗകര�rൾ വർ�ി�ി*ുക 

● വിഎംസിഅംഗrൾ 

കാര�qമമായി�പവർsി*ുക.
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