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ആമുഖം 

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

��രി�ഏ�വുംസു�പധാനവുംശ$വുമായനിയമമാ%ഹാ'ഗാ(ിേദ

ശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്നിയമം. ഇ�2യിെലസാധാരണ3ാരായ 

ജന4ളുെടെതാഴിൽെച7ുവാനുളളഅവകാശെ�സംര:ി�ുനിലനി

ർ�ു�തിനായിഇ�2ൻപാർലെമൻറ്അംഗീകരി�്, �പസിഡൻറ്ഒ.ുവ� 

2005 െസപ്�ംബർമാസം അDാംതീയതി മുതൽഈനിയമം 

നിലവിൽവ�ു. 

ഇ�2യിെല�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി�ഗാമവി

കസനപFതികൾനട.ിലാ3ിയിരു�ുെവHിലുംഗുണഫലംശരിയായ

വിധ�ിൽജന4ളില് എ�ാതിരു�തിെന തുടർ�്പാർലെമൻ 

റ്പാസാ3ിയ മഹാ'ാഗാ(ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ 

.്നിയമ�ിന്െറ �പാഥമികല:2ം ഒരു�ഗാമീണ കുടുംബ�ിനു  

നിയമം വഴിഒരുസാL�ികവർഷം 100 െതാഴിൽദിന4ള് 

ഉറ.്നൽകുകെയ�താണ്. 

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും െമ�െ.Oജീവിതസാഹചര2ംഉ

റ.ാ3ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ2നിർമാർQനവുംസുRിരവികസ

നവുംആണ്ഈനിയമ�ിന്െറ�പാധാനല:2ം. ചൂഷണ4ളിൽനി�ും 

െതാഴിലാളികെളേമാചി.ി3ുകയുംമാന2മായേവതനംനൽകിഅവരുെട

കുടുംബ�ിന്െറ�കയേശഷിവർFി.ി�്ദാരി�ദ2�ിൽനി�ുംകരകയ

റാൻെതാഴിലുറ.ുപFതിയിലൂെടകഴിയു�ു. 

സവിേശഷതകൾ 
⮚ നിയമ�ിന്െറപിൻബലമുSഅവകാശാധി�T ിതപFതി 
⮚ �ഗാമപDായ�്�പേദശ�്താമസി3ു� 18 

വയV്പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ3ുംപFതിയിൽപHാളിയാ
കാം 

⮚ സ്�തീ3ുംപുരുഷനുംതുല2േവതനം 

⮚ പരിRിതിസംര:ണംകാർഷികേമഖലയിെലഅടിRാന
സൗ കര2വികസനംഎ�ിവയ്3്മുൻഗണന 
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⮚ െതാഴിലാളികൾതെ��പവർ�ികൾകെY�ുകയുംആസൂ
�തണെ�സഹായി3ുകയുംെച7ു�ു 

⮚ ആസൂ�തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതികZസുതാര2ത 

⮚ കരാറുകാെരഇടനില3ാേരാഇ[ 

⮚ െപാതുജനപHാളി�േ�ാെടേലബർബ\]�് 

⮚ ബാH്േപാേ^ാഫീസ�ഴിമാ�തംേവതനവിതരണം 

⮚ സ്�തീകൾ_`ു ൻഗണന 

⮚ കL2ൂOർശൃംഖലവഴിയുSേമാണി�റിംbcംവിധാനം 

⮚ �ഗാമസഭപFതിഓഡി�്െച7ു�ു. 

 

 

േസാഷ�ൽഓഡി ് 

െപാതുസമൂഹംപFതിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെചല

വഴി3ു�തിെനകുറി�ുംപരസ2വുംസ�ത��വുമായനട�ു�പരിേശാ

ധനയാണ്സാമൂഹ2ഓഡി�്. 

െതാഴിലുറ.്നിയമംഅനുശാസി3ു�ത�ർഷ�ിൽഎ[ാവാർഡിലുംര

Y്�പാവശ2ംേസാഷ2ൽഓഡി�്�ഗാമസഭനിർബ(മായുംനടേ�Yതാ

ണ്. സുതാര2തഉറ.ുവരു�ി, അഴിമതിരഹിതമാ3ുകയും 

അതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ2മാ3ു�തിനുംേസാഷ2ൽഓഡി�്സമൂഹ

െ�പാകെ.ടു�ു�ു. 

പFതിവിഭാവനംെച7ു�രീതിയിൽഗുണേഭാ$ാ3ളുെടജീവിതസാഹ

ചര2�ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃeി3ു�തിന്െപാതുപണംശരിയായരീ

തിയിൽവിനിേയാഗി�്ല:2�പാfgിൈകവരി�ിOുേYാഎ�വിലയിരു

�ലും  േസാഷ2ൽഓഡി�ിലൂെടനട�ു�ു.  കഴിZപ�ു 

വർഷമായിതുടർ�ുെകാYിരി3ു�പFതി�പവർ�ന4െള3ുറി�ു

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

മുേYരിപDായ�ില് നട3ുകയാണ്. 

േസാഷ�ൽഓഡി ്�പ�കിയ 

രീതിശാസ്�തം 
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േസാഷ2ൽഓഡി�്റിേസാഴ്Vംഘം�പവർ�ിഫയൽപരിേശാധന,�പവര്

�ിRലസmർശനം, െതാഴിലാളികള്,ഗുണേഭാ$ാ3ള് 

എ�ിവരുമായുSഅഭിമുഖം, 

എംഐഎopരിേശാധനഎ�ിവെയഅടിRാനമാ3ിയാണ്േസാഷ2ൽ

ഓഡി�്റിേ.ാർO്ത7ാറാ3ിയിOുSത്. 

താെഴപറയു�രീതിഅവലംബി�ാണ്ഈറിേ.ാർO്ത7ാറാ3ിയിOുSത്. 

 

1. ഓഡി ്jാൻ 

1.1 ഓഡി�് qാന ്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. ഫീൽmAnർശനം, നിരീpണം 

4.1 പൂർ�ിയായെതാഴിലിടം, നട�ുെകാYിരി3ു�െതാഴിലിടം 

5. റഫറൻസ് 

5.1 വികസനേരഖ, വാർഷികപFതിേരഖ, എംഐഎസ,് 

രജി^റുകൾ 

6. വിവരqളുെടേ�കാഡീകരണം 

6.1 േ�കാെസ�രിഫിേ3ഷൻ, അവസാനവOചർ� 

7. കരട്റിേ�ാർ"്തbാറാ+ൽ 

 

മുേ-രി�ഗാമപ.ായr ്
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െതാഴിലുറ�്പ�തിഅടിsാനവിവരqള് 

 
വിവരqൾ 2018-19 േ,ാuvലം പ.ായr്തലം 

സൃwിxെതാഴിൽദിനqൾ 229380 
62399 

100 
ദിനqൾപൂർrീകരിxകുടുംബqൾ 

1495 444 

ആെകറജിസ്െറര് െചzv ത് 12017 2736 

ആെകെതാഴിലാളികളുെടഎ$ം 6518 1548 

 

വാര്ഡിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ�"അടിsാന
വിവരqള് 

2018-19 

ആെകെതാഴില് കാര്ഡ് 122 

ആെകആക് ീവ്െതാഴില് കാര്ഡ് 25 

100 ദിനംപൂര്rിയാ+ിയെതാഴില ്
കാര്ഡ് 

23 

 

 

അവകാശാധി{| ിതനിരീpണqൾ 

െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ�"കാര�qൾ 

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്പFതി�പകാരംഅവിദbxകാ
യികെതാഴിൽെച7ാൻതാypര2മുSഏെതാരുകുടുംബ�ിനുംെതാഴിൽകാർ
ഡിനുേവYിഅേപ:ി3ാം. 
െതാഴിലുറ.്പFതിയുെടഭാഗമാകാൻെതാഴിൽകാർഡിനായിഅേപ:നൽകി
യഎ[ാകുടുംബ4ൾ3ും 15 ദിവസ�ിനകംതിക�ം 
സൗജന2മായിെതാഴിൽകാർzഭ2മാേ3YതുY്. 

െതാഴിൽകാർഡിനഅ്േപ:ി3ു�സമയ�്േഫാേOാഎടു3ു�തിേന�Yിയു
Sചിലവ്െതാഴിലാളിവഹിേ3Yിവരു�സാഹചര2മാണ്നിലവിലുSത്ഇ
ത്നിയമലംഘനമാണ്. 

െതാഴിൽകാർഡ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ്അതുെകാYുതെ�െതാഴിൽകാ
ർഡുകൾസൂ:ിേ3Yതിനെ്റപൂർuഉ�രവാദി�ംെതാഴിലാളികൾ3ാണ്
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ഈവാർഡിൽമുഴുവൻെതാഴിലാളികളുംെതാഴിൽകാർഡ്അവരുെടക7ിൽസൂ
:ി�ിOുY്ഇത്�പശംസനീയമായകാര2മാണ്. 

അDുവർഷ�ിെലാരി3ൽെതാഴിൽകാർ\pു തുേ3YതുY്പുതിയെതാഴി
ൽകാർഡ്െതാഴിലാളികൾ3്പുതു3ിനൽകിയിOുY്. 
െതാഴിലാളികളുെടകാർഡുകളിൽഹാജർകൃത2മായിേരഖെ.ടു�ു�ുഇത്ന[
കാര2മാണ്. 

 

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു}~ംബ�ിx് 

െതാഴിൽകാരഡ്ുSഏെതാരുെതാഴിലാളി3ുംെതാഴിൽആവശ2െ.ടാനുംഇതു
മായിബ(െ.Oആസൂ�തണ�പ�കിയയിൽപHാളിയാകാനുSഅവകാശമുY്. 
ആവശ2െ.OുകഴിZാൽ 15 ദിവസ�ിനകം 
െതാഴിൽലഭ2മായിെ[Hിൽെതാഴിലി[ാ{̀േവതനംലഭി3ാനുSഅവകാശംനി
യമപരമായിെതാഴിലാളി3ഉ്Y്. 
ഒLതാംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾ�ഗൂ.ായിെതാഴിൽആവശ2െ.OുSഅേപ
:നൽകാറുY്. അേപ:നൽകു�േ'�്മുഖാ�ിരമാണ്. 

െതാഴിൽഅനുവദിx~ംബ�ിx ്. 

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരംെതാഴിൽആവശ2െ.Oു കഴിZാൽ 15 
ദിവസ�ിനുSിൽ െതാഴിൽനൽകിയിരി3ണം . ലഭി�ിെ[Hിൽ 
െതാഴിൽരഹിതേവതന�ിനുSഅർഹതയുY് .പരിേശാധി� 
ഫയലുകളിൽനി�ും 15 ദിവസ�ിനുSിൽ തെ�െതാഴിൽ 
ലഭ2മാകു�ുY്എ�്മനVിലാ3ാൻസാധി�ി[കാരണം�ഫY്ഓഫീo`ു ഖാ�
രംഅേപ:നൽകാ�തിനാൽറസീ�ുകൾഒ�ുംതെ�ഫയലിൽകാണാൻസാ
ധി�ി[ 

 

േവതനംലഭ�മാകു}~ംബ�ിx ്

െ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�ാൽജൂൈലമാസ�ിന്േശഷംേവതനംലഭി�ിOി[എ�്െതാഴിലാളികൾഅ
റിയി�ു. ഓവർസിയറുംഇത് െശരിവ�ു. 

 

�പവർrിsലെrസൗകര�qൾസംബ�ിx ്

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരം�പവൃ�ിനട3ു�Rല�്കുടിെവSം,തണൽ 
,�പഥമശു�ശുഷകി�്എ�ീവ�പവൃ�ിനട.ിലാ3ു�Rാപനംവഴിസൗജന2മാ
യിെതാഴിലാളികൾ_�ഭിേ3YതുY് . 
ഒൻപതാംവാർഡിൽനിലവിൽഒരുഅടിRാനസൗകര24ളുംഇ[. 
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ആദ2ഘO�ിൽെതാഴിലാളികൾകുടിെവSപാ�തം, 
�പഥമശു�ശൂഷകി�്എ�ിവവാ4ിയിരു�ുെവ�െ്താഴിലുറ.്െതാഴിലാളിയായ
സൗമിനിപറZു. 
പDായ�ിൽബി[ന്ൽകിയിരുെ�Hിലുംപണംതിരി�ുകിOിയി[എ�െ്താ
ഴിലാളികൾപരാതിപറZു. 

പ�തിആരംഭമീ ിംഗ്�ഗാമസഭസംബ�ിx ്

െതാഴിലുറ.്നിയമംSHE 22�പകാരം ഒരുപFതിആരംഭി3ു�തിനു 

മുൻ.Fതിെയസംബ(ി�`ു ഴുവൻകാരയ4ളുംകൃത2മായിെതാഴിലാളികെള

േബാധ2െ.ടു�ു�തിന്ബ(െ.OനിർവഹണഉേദയാഗRനെ്റയുംവാർ

ഡ്െമLർ, സാേHതികഉേദ2ാഗRൻ എ�ിവരുെട സാ�ിധ2�ിൽ 

ഏെതHിലുംെപാതുRലേ�ാെതാഴിൽഇട4ളിൽവേ�ാപFതിആരംഭമീ�ിം

�ടെ�YതുY്.    എDിനീയർ െതാഴിൽRല� ് വ�് അളവുകൾ 

പറZുത�ിOുY്എ�െ്താഴിലാളികൾപറZു. . 

ഓേരാ�പവർ�ിനട�ു�തി�ുLുംഅളവുകൾകൃത2മായിേരഖെപടു�ാറു

Y്എ�ുംആരംഭമീ�ിം�ട�ാറുY്എ�ുംെതാഴിലാളികൾപറZു. 

െതാഴിലിടqളിൽഉ-ാകു}അപകടqൾസംബ�ിx് 

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്  പFതിയിൽ െതാഴിലാളികൾ 

െ_gാഴിലിട4ളിൽവ�്ഏെതHിലുംതര�ിലുSഅപകടംസംഭവിചാൽSHE5

�പകാരവുംഅധ�ായം-9 

പറZിരി3ു��പകാരവുംചികി�3ആ്വശ2മായിവരു�മുഴുവൻചിലവു

കളുംബ(െ.Oബി[്കൾഹാജരാ3ു�മുറയ്െ$ാഴിലാളികൾ�ഭ2മാേ3Y

താണ്. ഇതുകൂടാെതെതാഴിലിട4ളിൽവ�മ്രണംസംഭവി3യാെണHിൽ 

25000 രൂപെതാഴിലാളിയുെടകുടുംബ�ിനല്ഭ2മാേ3Yതാണ്. 

ഒൻപതാംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾക്േസാഷ2ല ് 

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

�ിOി[ 

െഷലഫ്് ഓഫ്െ�പാജക് ് സംബ�ിx് 

വാരഡ്ില ് ആവശ2മായവികസന �പവര�്ികള ്  കെY�ു�തിന ് 

െതാലാളികള3്്അവകാശമുY് .െതാഴിലാളികളുെടയും േമ�ിന്െറയും 

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

അനുവദനീയമായആogിവികസന�പവര്�ികള ് കെY�ു�തിന�ാരഡ്ിെല 
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വിവിധേമഖലയില ് നി�ുമുSജന4ളുെടപHാളി�ംഉYാേവYതുY് . 

െതാഴിലാളികൾതെ�യാണ്പണികെY�ു�െത�ുംമ�ുSസംഘടനകെളാ

�ുംഞ4െളപണികെY�ു�തിൽസഹായി3ാറി[എ�ുംെതാഴിലാളികൾ

പറZു. 

പരാതിപരിഹാരം 

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

യബ(ിതമായിപരാതിപരിഹാര�ിനുSഅവകാശംനിയമംനി��രഷ്ി3ു�ു 

.പFതിയുമായിബ(െ.Oപരാതികള ് േഫാണ് മുേഖന ,േടാള ് �ഫീനLര ്

ഉപേയാഗി� ് ,േരഖാമൂലംഎഴുതിനലക്ിയുംഇെമയില ്

വഴിയുംസമര.്ി3ാവു�താേYാള ് �ഫീനLര ് പDായ�ില ് 

�പദർശി.ിേ3Yതാണ്. മുേYരിപDായ�ില ് നLര് �പദരശ്ി.ി�ിOി[. 

െതാഴിലാളികേളാ�cംസാരി�േ.ാളഇ്തുവെരപരാതികെളാ�ുംനൽകിയിOി[എ

�്പറZു. 

േസാഷ�ല ്ഓഡി ് നടrു}തിനു�അവകാശം 

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

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

നി��രഷ്ി3ു�ു. പDായ�ിെല�ഗാമസഭെറജി^റിൽേസാഷ2ല ് ഓഡി�് 

നട�ിയതായുSേരഖകള ്കാണാന ്സാധി�ി[. 

താെഴപറയു} 1 
വർ+ആ്ണഈ്ഘ"rിൽേസാഷ�ൽഓഡി ിന�ിേധയമാ+ിയത് 

 

�ക
മ 

ന
�
ർ 

�പവർrി
യുെടേപ
രും�പവർ
rിേകാ
ഡും 

മ�ർ
േറാൾ
ന�ർ 

�പവർ
rി
കാല
യളവ് 

െതാ
ഴിൽ 
ദിന
qൾ 

ചില
വായ
തുക 

   

േവത
നഘട
കം 
 

സാധ
ന 
ഘട
കം 

CIB  

1  

WC 297404 

എ�ി, 

2516 to 

2521, 

09/08/2
018 

To 

1723 

 

466933  
 

2750  
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ബിപിഎ
ൽ, 
സ്�തീകു
ടുംബനാ
ഥ, വിധവ, 
െചറുകിട
കുടുംബ
qളുെടപ
റ�ുകളി
ൽജലസം
രpണ�പ
വർrിക
ൾ 

 

2837to 

2839, 

2980to 

2982 

3640to 

3643, 

3774to 

3777 

4264to 

4267, 

4268to 

4271, 

5106to 

5111 

6145to 

6150 

7240to 

7242 

7318to 

7320, 

8041to 

8046, 

8572to 

8574 

9014 

 

04/02/2
019 
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അളവുകള ്സംബ�ിx ്

 

�കമ
ന
�ർ 

�പവർrിയുെടേപര ്
�പവർrിയുെടേകാ
ഡ് 

എ�ിേമ ി
െലഅളവ് 

എംബു
+ിൽേര
ഖെ�ടു
rിയത് 

ഫീൽmvലപരി
േശാധനയിൽക
-ത് 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WC 297404 

എ�ി, ബിപിഎൽ, 
സ്�തീകുടുംബനാഥ, 
വിധവ, 
െചറുകിടകുടുംബq
ളുെടപറ�ുകളിൽജ
ലസംരpണ�പവർ
rികൾ 

 

 
10000.0000sqm 
1417.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9999.90m2 
18.45m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
കാടുപിടിxനി
ലയിലുംവീ
-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവ
x്പണിഎടുr
തുമാണക്ാണാ
ൻസാധിxത്.  
മനീ{�ാരദഎ
}ിവരുെടപറ
�ുകളിൽവീ
-ുംപണിഎടു
rി"ുെ-�ി
ലുംകഴി�വ
ർഷംെചzv വര
�ുകൾകാണാ
നുംഅളെവടു
+ാനുംസാധി
xു. 
 

 

�പവർrിതലപരിേശാധനയിൽമനസിലായത് 
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േപര ് ഫീൽmvലപരിേശാധ
നയിൽകെ-rിയ
െതqുകളുെടഎ$ം 

 
കെ-rിയത് 

ല��ി 20 വീ"ുടമമ ്പണി+ാ
െരെവx�ീ-ുംപണി
എടുrു. 

െക. സി. േഗാവിnൻ 35 മ ുെതാഴിലാളികെള
െവx�ീ-ുംപണി
െയടുrു. 

ശാരദ 11 മ ുെതാഴിലാളികെള
െവx�ീ-ുംപണി
െയടുrു. 
അതുെകാ-ുതെ}
അളെവടു+ാൻസാ
ധിxി( 

�ശീജ 20 
 
കവുq ്- 11 

3 
െതqുകൾവീ-ും
വീ"ുകാർതെ}പ
ണിെചzv തായിപറ
�ു. 
വര�ുകൾഒ}ുംകാ
ണാൻസാധിxി(. 
നിര�ായsലംമാ
�തമാണഅ്വിെടകാ
ണാൻസാധിxത്. 

ൈഷലജ 8 വര�ുകൾകാണാം
എ}ാൽചു ുപാടും
കാടുകൾകയറിയതി
നാൽഅളവ്എടു+ാ
ൻസാധിxി(. 

മനീഷ ് 9 വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrുഎ}ാ
ൽകഴി�വർഷം
െതാഴിലുറ�്െതാഴി
ലാളികൾെചzv വര
�ുകൾകാണാൻസാ
ധിxു. 

ഗീത  
 
5 

sലംസnർശിx
േ�ാൾവര�ുകൾന
ശിxതായികാണാൻ
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സാധിxു. 

ഇnിര 5 വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrു. 

�ശീമതി  
 
8 

sലംസnർശിx
േ�ാൾവര�ുകൾന
ശിxതായികാണാൻ
സാധിxു. 

മുരളീധരൻ  
 
7 

sലംസnർശിx
േ�ാൾവര�ുകൾന
ശിxതായികാണാൻ
സാധിxു. 

താല  
2 

sലംസnർശിx
േ�ാൾവര�ുകൾന
ശിxതായികാണാൻ
സാധിxു. 
 

ഗംഗാധരൻ 10 
 
കവുq ്- 6 

വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrു. 

ച�nൻ 10 
 
കവുq ്- 4 

വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrു. 

കുമാരൻെവ(ുവ+
-ി 

19 വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrു. 

ശാരദേകളംേബത് 3 വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrു. 

ച�nിക 15 വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrു. 

േഗാമതി  
 
26 

sലംസnർശിx
േ�ാൾവര�ുകൾന
ശിxതായികാണാൻ
സാധിxു. 

രാജൻ 4 വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrു. 
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സുേലാചന 11 വീ-ുംമ ുെതാഴി
ലാളികെളെവxപ്
ണിെയടുrു. 

 

കേ$ാr്ശാE 37 sലംസnർശിx
േ�ാൾവര�ുകൾന
ശിxതായികാണാൻ
സാധിxു. 

ഉമ 45 sലംസnർശിx
േ�ാൾവര�ുകൾന
ശിxതായികാണാൻ
സാധിxു. 

പാറ+-ികൃ{�ൻ ------ പണിെയടുrി"ി(. 

 

 

സി ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ ്

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്പFതിയില ്

ഓേരാ�പവര�്ിആരംഭി3ു�തിനുമുനപ്ുംആ�പവർ�ിയുമായിബ(െ.O

എ^ിേമ�്തുക ,ആെകെതാഴില ് ദിന4ള ് ,സാധനേവതനഘടകം 

,�പവര�്ികാലാവധിതുട4ിയവേരഖെ.ടു�ിയനി�ിതഅളവിലുSേബാര്

ഡ് െപാതുജന4ള_്ന̀Vിലാവു�രീതിയില ് Rാപിേ3YതുY്. 

പരിേശാധി��പവർ�ിയിൽസുമി�തയുെടപറLിൽ CIB കാണാൻസാധി�ു. 

േമ ിെനസംബ�ിxവിവരqള ്

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരംേമ�്പതിനാyxിവസംകൂടുേLാള ്

മാറിെ3ാYിരി3ണം. സുമി�തേമ�്നെ്റചുമതലകള ്  നിരവ്ഹി�ിOുY്. 

േമ�്െതാഴിലാളികളുെടെതാഴില ് കാരഡ്ില ് കൃത2മായിഹാജര ്

േരഖെ.ടു�ുകയുംമ^ര ് േറാള ് പൂരി.ി3ാറുെY�ുംെതാഴിലാളികള ്

പറZു. 

മ^ർേറാൾപരിേശാധനയിൽെവOി�ിരു�ലുകൾകാണാൻസാധി�ു . 

മ^ർേറാളിൽതീയതിേരഖെ.ടു�ിയിരു�ി[. (അനുബ(ം ) 

നിരീpണസംവിധാനqള ്
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ജാ�ഗതാേമലേ്നാ"സമിതി 

❖  പFതിയുെടനട�ി.്കാര2:മമാ3ു�തിനുേവYിനിരീ:ണ

സംവിധാന4ള ് ഏരെ്.ടു�ിയിOുY് .ഉേദ2ാഗRസംവിധാനവും 

,�പാേദശികതലക��ിയുംരൂപീകരി�ുെകാYാണ്പFതി�പവര�്ന

4ള ് കാര2:മമായ് നടേ�Yത്നിയമ�പകാരം(വിഎം.സി. 

രൂപീകരിേ+-ത്എqെനെയ}ു�ത്എ.എംസിയിെലേപ�f

�ർ 57 ഭാഗം10.5.3.അനുസരിxആ്വണം) േമ�്അംഗമാവാന ്

പാടി[. ഈവാരഡ്ില ് സമിതിഅംഗ4ള ് �പവര്�ിRലo 

സmർശി3ാറി[. 

അംഗqളുെടവിവരqള ്(അനുബ�ം ) 

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

പരിേശാധനയുെടകെ-rലുകൾ 

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

സർ+ുലര ് �പകാരംഒരുവര+് ് ഫയലില ് സൂpിേ+- 22 

േരഖകെളകുറിx്�പതിപാദി+ു}ു. 

ഇത്നിരബ്�മായുംസൂpിേ+-താണ ്. 

കവർേപജ് 

പരിേശാധി��പവര�്ികളുെടവാരഷ്ികമാ^ര ് സരക്ുലര ് �പകാരമുS 

കവർേപ�pൂ രി.ി�സ്ൂ:ി�ിOുY്. 

െചu�ി�് 

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

ൽസൂ:ി�ിരി3ു�ുഎ�്മനVിലാ3ുവാനുSആധികാരികേരഖയാണ്െച

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

വാരഷ്ികകര�്പ�തിയുെടപകര�് ്

�ഗാമസഭഅംഗീകാരംലഭി��പവര�്ികള ് മാ�തേമവാരഷ്ികകര്�പFതിയില ്

ഉൾെ.ടു�ാവു. 

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

ൽഉൾെ.Oതാണ്എ�്െതളിയി3ുവാനുSേരഖയാണ്ആ:ൻqാനിന്െറേകാ

.ി.  പരിേശാധി�ഫയലിൽ�പogു തഫയൽസൂ:ി�ിOുY് . 
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എ�ിേമ ്(ജനകീയഎ�ിേമ ് ) 

ഒരു�പവൃ�ിഎ4െന, എ�തഅളവിൽെച7ണെമ�cാേHതികമായി 

�പതിപാദി3ു�ആധികാരികേരഖയാണ്എ^ിേമ�്. പരിേശാധി�ഫയലില ്

എ^ിേമ�്സൂ:ി�ിOുY്. എ�ാല ് സാധാരണ3ാര3്്േപാലും മനVിലാകു� 

ഭാഷയിലുSജനകീയഎ^ിേമ�്ഫയലില് ഉളെ്.ടു�ു�ി[ 

സാേ�തികാനുമതിപ�തം 

ഒരു�പവൃ�ി_cാേHതികവിദb�രുെടഅനുമതിലഭി�ിOുY്എ�തിനുSആധി

കാരികേരഖയാണ്സാേHതികഅനുമതിേരഖ. 

പരിേശാധി�ഫയലിൽസാേHതികാനുമതിേരഖഉYായിരു�ു. 

സാേHതികാനുമതിേരഖയിൽഒ.ിടു�സാേHതികവിദb�ർഅതിേനാെടാ.ംഒ

.ിOതീയതിേചർ�ിOി[. 

ഭരണാനുമതിേരഖ 

�പവൃ�ിെച7ു�തി�ിർവഹണRാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാനു

മതിേരഖ. ഫയലിൽകാണാന ്സാധി�ു . 

സംേയാജിതപ�തിയുെടപകര�് ്

പരിേശാധി��പവർ�ികൾസംേയാജിതപFതിവിഭാഗ�ില് ഉൾെ.ടു�ത[. 

 

ഡിമാൻഡ്േഫാം(െതാഴില ്ആവശ�െ�"ുെകാ-ു�അേപp ) 

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

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

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

Sഅേപ:കാണാന ്സാധി�ു. 

വർ+ ്അേലാേ+ഷൻ േഫാം(െതാഴില ്

നലക്ിയ~ംബ�ിxവിവരqള ്) 

�പവൃ�ിഅനുവദി�ുെകാY്നിർവഹണഉേദ2ാഗRർനൽകു�അനുമതിയാ

ണ�ർ3്അെലാേ3ഷൻേഫാം. അേപ:ി� ് 15 ദിവസ�ിനുSിൽ 

�പവർ�ിലഭിേ�ാഎ�റിയാൻഈേഫാംസഹായി3ും. 

പരിേശാധന3�ിേധയമാ3ിയ�പവര�്ിഫയലുകളിൽഈേരഖഉളെ്.ടു�ി

യിOുY് . 
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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 ് ഫയലില ് കാണാന ് സാധി�ു.മ^ര ് േറാളില ് ഹാജര ്

േരഖെ.ടു�ിയതിനുമുകളിലായിതി7തിേരഖെ.ടു�ിയിOി[. . മ^ര ്

േറാളുകള ് പണ�ിനുസമാനമാണ്ആയതിനാല ് െവOിതിരു�ലുകള ്

പാടി[.ഇത്ശി:ാരഹ്മായകാര2മാണ്. 

െവOി�ിരു�ലുകൾെച7ുേLാൾവിശദീകരണംനൽകിഒ.�യ്േ3Yതാണ്.

പരിേശാധി�മ^ർേറാളുകളിൽെവOിതിരു�ലുകൾഉYായിരു�ു 

.െമഷർെമന്റബ്ു_~Lർമ^ർ  

 േറാളുകളിൽഉYായിരി3ണംഅത്കാണാൻസാധി�ി[. 

െമഷർെമന്റ്ബു+ ്

ഒരു�പവർ�ിഎ^ിേമ�്�പകാരംകൃത2മായഅളവിൽആണ്െചേ7Yത്എ�ും

െച{gിരി3ു�ത്ഇ�പകാരംതെ�െയ�മ്നVിലാ3ാനുSആധികാരികേരഖ

യാെ%ഷർെമന്റബ്ു3.് 

പരിേശാധന3�ിേധയമാ3ിയഫയലില ്   െമഷർെമനറ്ബ്ു3ഉ്Yായിരു�ു. 

െമഷർെമന്റ്ബു3പ്Dായ�ിൽനി�ുംചുമതലെ.Oഉേദ2ാഗRൻസാ:2

െ.ടു�ിയിOുY്.�പവർ�ിപൂർ�ീകരണ�ിനെ്റവിവിധഘO4ളിെലതുക

പാസാ3ുേLാഴുംഒടുവിൽ�പവൃ�ിയ്3്അനുവദി�തുക�പകാരമുSആെക

തുകഅനുവദിയ്3ുേLാഴുംെമഷർെമനറ്്ബു3ിൽപDായെ�c�കOറിസാ

:2െ.ടു�ൽനട�ിഒ.്സീലഎ്�ിവപതി.ിേ3Yതാണ്. 

എ[ാംവളെരകൃത2മായിഫയലിൽേരഖെ.ടു�ി.ഇത്�പശംസനീയമാണ്. 

 

െമ ീരിയൽെ�പാക�ൂർെമന്റ് 

(സാധനസാമ�ഗികെള+ുറിxു�വിവരqള)് 

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

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

ക2ൂർെമനറ്.് പരിേശാധി�ഫ്യലിൽഇതിനെ്റആവശ2കതഇ[ 
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േവ�ി�് 

മ^ർ േറാളിനആ്നുപാതികമായിെതാഴിലാളിേ3�തനംഅനുവദി�ുഎ�െ്ത

ളിയി3ാനുSആധികാരികേരഖയാണ്  േവജ് ലി^ ് . പരിേശാധി� 

ഫയലിൽഎ[ാംേവ�ി^്കാണാൻസാധി�ു. ഇത്�പശംസനീയമായകാര2മാണ്. 

ഫ-്�ടാൻ��ർഓർഡർ 

മ^ർേറാളിനും,േവ�ി^ിനും  അനുസരി�െ്താഴിലാളി3 ്   േവതനം 

ൈകമാറിേയാ എ�്ഉറ.ാ3ാനുSേരഖയാണ്ഫY്�ടാനo്�ര ്    ഓർഡര.് 

പരിേശാധി�ഫയലിൽഫY്�Oാൻo�ർഓർഡർകാണാൻസാധി�ു. 

െമ ീരിയൽ  വൗxർ  ആൻഡ ് ബിൽ 

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ2മായ�പവൃ�ികൾെച7ുേLാള ്  

ഇവയുെടബി[ുകൾ  ഫയലിൽസൂ:ിേ3Yതാണ്. പരിേശാധി�ഫ്യലിൽ 

ഇതിനെ്റആവശ2കതഇ[. 

 

രസീതുകളുംേറായല"്ിയുംസംബ�ിx ്

�പവർ�ിയുമായിബ(മുSരസീതുകളുംേറായൽOിയുംഈ�പവർ�ി3്ആ

വശ2മി[. 

 

േഫാേ"ാ�ഗാഫ ്

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

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

�ിഫയലിൽ 

 സൂ:ിേ3Yതാണ്പരിേശാധി�ഫയലിൽ�പവർ�ിആരംഭി3ു�തി�ു

Lുംആരംഭി�തിന്േശഷംഉSതും�പവർ�ിയുെടഅവസാനഘOവും, 

ജിേയാ�ടാ3്േഫാേOാഅട3ംകാണി�ിOുY്. 

�പവൃrിപൂർrീകരണസാp�പ�തം 

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

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

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

ഉYായിരു�ു . 
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മ�ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്�ി� ്

ഒരു�പവൃ�ിയുെടഓേരാഘO�ിന്െറയുംമ^ർേറാൾഅനുവദി�െ്താഴിലാളി

കൾേ3�തനംനൽകു�ത�െരയുSഓേരാഘO4ളുംഏെതാെ3തീയതികളി

ൽനട�ുഎ�്മനVിലാ3ാന ് മ^ർേറാൾമൂവ്െമന്റ�്ിf�യലില ്

സൂ:ിേ3YതുY്.   

പരിേശാധി�ഫയലിൽമ^ർേറാൾമൂവ്െമനറ്�്ിപഉ്Yായിരു�ു . 

ജിേയാടാ�്േഫാേ"ാകൾ 

പരിേശാധി�ഫയലിൽജിേയാടാഗ്േഫാേOാകാണാൻസാധി�ു. 

േസാഷ�ല ്ഓഡി ് റിേ�ാര"്് 

ഓേരാആറുമാസ�ിലുംഅത�െരെച{g�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�ഫയലിൽൈസ�്  

ഡയറിഉYായിരു�ു. 25/09/18 �പിയ. െകജിഇഒയും സുജിത്  വി 

ഇഒൈസ�്സmർശി�ിOുY്എHിലുംകുറി.ുകൾഒ�ുംേരഖെ.ടു�ിയിOി[. 14 

േപർൈസ�ിൽഉYായിരു�ുെവ�ആ്യിഷയും(ബിഡിഒ ) എഇയും ( 

എട3ാട്േ�ാ3 ്) സmർശകകുറി.ിൽഎഴുതിഒ.ിOിOുY്. 

േറാസ്ഗർദിവസം 

വാർഷികമാ^ർqാൻ�പകാരംഎ[ാപDായ�ുകളിലുംേറാസഗ്ർദിവസം 

ആചരി3ണംഎ�ന്ി��ർഷി�ിOുY് .ഇത്ആചരി�തായി േരഖകെളാ�ും 

സൂ:ി�ിOി[ .േറാo�ാര ് ദിവസംആചരി3ാറുY് എ�എ്ംജിഎന ്

ആരഇ്ജിഉേദ2ാഗRര ്പറZിOുY്. 

 

പ.ായrിൽസൂpിxിരിേ+- 7 രജി�റുകൾ 

● െതാഴിൽകാർ�ഡജി�ർ 

െതാഴില ് കാര്ഡിനുSഅേപ: ,കാര്ഡ് അനുവദി�വിവര4ള ്

എ�ിവേരഖെ.ടു�ു�തിനുSരാജി^ര ്.ഇത്നാളതീകരി�ുസൂ:ി�ിOുY്. 
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● �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�ിയിOുSരജി^ർെതാഴിലുറ.ിൽനട.ിലാ3ു�

�പവർ�ികളുെടവിവര4ൾയഥാസമയംേരഖെ.ടുേ�Yരജി^ർ. 

ഇത്കൃത2മായിേരഖെ.ടു�ിയിOുY്. 

● sിരആ�vികളുെടരജി�ർ 

െതാഴിലുറ.് പFതിയിലുെടസൃeി�ിOുSആogികള ് സംബ(ി�വിവര4ള,്  

Rലം, ആogിയുെടസ�ഭാവം, നിലനില3്ു�കാലയളവ് തുട4ിയവ 

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

● പരാതിരജി�ർ 

പരിഹാരംകാേണYതായിOുSപരാതികൾെരജി^റിൽേരഖെ.ടു�ിയിരു

�ു . േവതനംലഭി�ിOി[ അെ[Hിൽേവതനം ലഭി3ൽൈവകു�ു 

എ�പരാതികൾമാ�തമാ�ണജി^റിൽകാണാൻകഴിZത്. 

ഒLതാംവാർഡിെലപരാതികെളാ�ുംരജി^റിൽകാണാൻകഴിZി[. 

● സാധനരജി�ര ്

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

സാധനസാമ�ഗികളുെടവാ4ല ്തീരുമാനംഉപേയാഗംനീ3ിയിരു.് ,ചിലവുകള ്

എ�ിവസംബ(ി�വിവര4ള ് മുഴുവനും�പogു തരജിസെ്റരില ്

േരഖെ.ടുേ�Yതാണ്. ഇവനാളതീകരി�ുസൂ:ി�ിOുY്. 

െതാഴിലാളികളുെടകടമകള ്

1. കൃത2സമയ�െ്താഴിൽRല�ഹ്ാജരായിഒ.�യ്3ുക. 

2. െതാഴിലുറ.്�ഗാമസഭയ്3ുംേസാഷ2ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയ്3ുംകൃത2മാ

യിപെHടു3ുക. 

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

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

ലാ3ുക. 

5. ആogിസൃeി3ു��പവൃ�ികൾകെY�ിേമ�്

െനയുംപDായ�അ്ധികൃതെരയുംഅറിയി3ുക. 

െതാഴിലുറ�പ്�തിയിൽഏെ ടുr്െചbാൻപ ിയ�പവർrികൾ 

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 

െതാഴിലുറ�ുനിയമംഅനുസരിxഒ്രു�പവർrിമൂ}ുവർഷംനിലനിൽ
+ണംഎ}ാൽആ�പവർrി�പാവർrികമായിക-ി(. 

● ഫയൽപരിേശാധനയിൽ 21 അേപpകളാണ്കാണാൻസാധിxത്. 
● 12േപരുെടsലr്േമ ്െതാഴിലാളികെളവxപ്ണിെയടുrതാ

യികാണാൻസാധിxു. 
● 9 

േപരുെടsലr്െമഷർെമന്റ്ബു+ിൽഅളവുകൾ�പേത�കം�പ
േത�കംേരഖെ�ടുതാrതിനാൽഒരാൾ+എ്�തഅളവുകൾവര�ു
കൾെചzv ുഎ}്മന�ിലാ+ാൻസാധിxി(. 
കാടുകയറിയതിനാൽഅളവ്എടു+ാൻസാധിxി(. 
ഇ�ാ ിൽനി}ുംേരഖാമൂലംഎഴുതിവാqി. 

● എംബു+പ്രിേശാധനയിൽഓേരാപറ�ിലു�അളവുകൾ�പേത�
കംഎംബു+ിൽവ�¡മാകാrതിനാൽകൃത�മായഅളവുകൾ
കാണാൻസാധിxി(. 

● ഫീൽm¢രിേശാധനയ+്്േപായേ�ാൾമ ്െതാഴിലാളികെളെ+ാ
-്പണിെചzv തായികാണാൻകഴി�ു. 
ഇേ� ിൽനി}ുംേരഖാമൂലംഎഴുതിവാqിxു. 

 

 

 

നിരേ്ദശqള ്

● േഫാേOാഉളെ്.െടതിക�ുംസൗജന2മായിതെ�െതാഴില ് കാരഡ്് 

അനുവദിേ3Yതാണ് . 
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● ഓേരാ�പവര�്ിആരംഭി3ു�തിനുമുനപ്ുംഓവരസ്ിയരുെടസാ�ിധ2

�ില ്

�പവര�്ിആരംഭമീ�ിം�ട�ിെതാഴിലാളികളെ്_�േ7Y�പവർ�ിക

െള3ുറി��ിശദീകരണംനലേ്കYതാണ് 

● െതാഴിലാളികള_്~ിയമ�പകാരംലഭിേ3Yഅവകാശ4ള ്

(ചികി�ാസഹായംഉളെ്.െട 

)അവര_്�ഭി3ു�ുെY�ന്ിര�്ഹണഏജനസ്ിഉറ.ുവരുേ�Yതാണ് 

● മ^ര ്േറാളില ്െവOി�ിരു�ലുകള ്ഉYാകാന ്പാടി[ . 

● മ^ര ് േറാളില ്

േപര��െതാഴിലാളിതെ�യാണ്�പവര�്ിെച7ു�െത�്േമ�് ,ഓവര ്

സിയര ്ഉറ.ുവരു�ണം . 

● െതാഴിലാളികള ് അവരുെടകടമകള ്

കൃത2മായിപാലി3ു�ുെY�ന്ി�ഹണഉേധ2ാഗogര ്ഉറ.ുവരു�ണം . 

● വിജിലനസ്&്േമാണിOറിംb���ിഅംഗ4െളകാലാനുസൃതമായിമാ�ുക

യുംഅവരുെടപHാളി�ംഉറ.ുവരു�ുകയുംെചേ7Yതാണ് . 

● സി�ിസണ് ഇന്േഫാരമ്ഷന ് േബാരഡ്് 

നിയമാനുസൃതമായി�പവര�്ിRല4ളില ്Rാപിേ3Yതാണ്. 

● െമേ�ാഓഫെ്പയ്െമന്�് െവOിതിരു�ാന ്പാടി[. 

 

േസാഷ�ൽഓഡി ിം@£ീമിന്െറകെ-rൽ 

● വാർഡിെല 25 ആ¤£ീവ്െതാഴിലാളികളിൽ 23 േപർ+ ്  100 
ദിനqൾപൂർrീകരി+ാൻസാധിxി"ു-്. 

● െതാഴിൽകാർഡിന്അേപpി+ു}സമയെrേഫാേ"ാഎടു+ു
}തിനുേവ-ിഉ�െചലവ്െതാഴിലാളിവഹിേ+-ിവരു}സാ
ഹചര�മാണ്നിലവിലു�ത്. 

● െതാഴിലാളികൾെuvാഴിൽകാർm¢ു തു+ിലഭിxതായികാണാൻ
സാധിxു. 

● ഏ വുംകൂടുതൽകാടുെവ"ിെrളി+ൽഎ}�പവർrി+ാ
ണ്�പാധാന�ംനൽകു}ത്. 

● െതാഴിലാളികൾ+പ്ണിപൂർrീകരിxു 15 
ദിവസrിനു�ിൽകൂലിലഭി+ണെമ}��വsയുെ-�ിലുംഇ
വിെടെതാഴിലാളികൾ+്കൃത�മായകൂലി 
(ജൂൈലമുതൽഒ കേ്ടാബർ ) ലഭി+ു}ി( 

 

വാർഡിെലആ¤£ീവ്െതാഴിലാളികളുെടവിവരqൾ: 
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�ക
മന
Lർ 

െതാഴിൽകാർ\~
Lർ 

േപര ് 100 
ദിനംപൂർ�ിയാ
യെതാഴിൽകാർ
ഡ് 

ആ��ീവ്െതാ
ഴിൽകാർഡ് 

1 KL -02-001-007-
009/1 

�പകാശൻസി ✅ ✅ 

2 KL-02-001-007-
009/13 

േഗാവിmൻകരുവാ
ൻകര 

✅ ✅ 

3 KL-02-001-007-
009/16 

ല¡ി̀. ഇ. െക ✅ ✅ 

4 KL-02-001-007-
009/17 

നmിനിആേമരി ✅ ✅ 

5 KL-02-001-007-
009/19 

താല. ടി ✅ ✅ 

6 KL-02-001-007-
009/20 

�പഭാകരൻേകാവു
�ൽ 

✅ ✅ 

7 KL-02-001-007-
009/21 

േറാജൈതകYി ✅ ✅ 

8 KL-02-001-007-
009/23 

സൗമിനി. സി ✅ ✅ 

9 KL-02-001-007-
009/24 

�ശീമതി. െക ✅ ✅ 

10 KL-02-001-007-
009/25 

കുമാരൻകാനംവീ
Oിൽ 

✅ ✅ 

11 KL -02-001-007-
009/28 

കുമാരൻവാഴയിൽ ✅ ✅ 

12 KL-02-001-007-
009/3 

കാർ�2ായനിവാ
ഴ3ാൽ 

✅ ✅ 

13 KL-02-001-007-
009/32 

നാരായണി. െക. പി ✅ ✅ 

14 KL-02-001-007-
009/4 

ശാരദ. പി ✅ ✅ 

15 KL-02-001-007-
009/5 

ബാലജനാർ¢നൻ. 
പി 

✅ ✅ 

16 KL -02-001-007- ഇmിര. എ. െക ✅ ✅ 
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009/50 

17 KL-02-001-007-
009/64 

ച�mിക. െക. സി ✅ ✅ 

18 KL -02-001-007-
009/70 

�പസീത. പി ✅ ✅ 

19 KL-02-001-007-
009/73 

ൈശലജ. െക. സി ✅ ✅ 

 

20 KL-02-001-007-
009/74 

സുജിത. എ ✅ ✅ 

21 KL-02-001-007-
009/76 

സുേലാചന. 
െക 

✅ ✅ 

22 KL-02-001-007-
009/77 

ൈഷലജ. എ ✅ ✅ 

23 KL-02-001-007-
009/95 

�പീത. എം ✅] ✅] 

24 KL-02-001-007-
009/934 

രമണി. െക. 
വി 

 ✅ 

25 KL-02-001-007-
009/26 

ല¡ി̀. െക. 
സി 

 ✅ 

 

വിജിലന്സ്&േമാണി"റിം@¦� ിഅംഗqള ്

 

�കമന�ർ േപര ്

1 യ§ാേസനൻ(Rtd) 

2 കരുണാകരൻ 

3 കനകവ(ി 

4 ഷാലിമ 

5 രജിr് (വാർഡ്െമ�ർ ) 

 

തിരുrലുകളു�മാ�ർേറാൾവിവരqൾ 
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മ^ർേറാൾന
Lർ 

മാ�ിനെ്റേപര ് ആരംഭി�തി
7തി 

അവസാനി�
തീ7തി 

തിരു�ലുക
ൾകYകാർ\~
Lർ 

2520 സുമി�ത 16/8/18 22/8/18 009/50 
(ഇmിര)(ഒ.ിO്
അതിനെ്റമു
കളിൽ absent 
േരഖെ.ടു�ി 
) 
 

2520 സുമി�ത 16/8/18 22/8/18 009/73 
(ൈഷലജ ) 
(ഒ.ിOഅ്തി
നെ്റമുകളിൽ 
absent 
േരഖെ.ടു�ി 
) 

2521 സുമി�ത 16/8/18 22/8/18 (ഒ.ിOഅ്തി
നെ്റമുകളിൽ 
absent 
േരഖെ.ടു�ി 
) 

     

േഫാ+സ്�ഗൂ�്ഡി�¦ഷനിൽപെ�ടുrെതാഴിലാളികൾ 

 

�കമ
ന�
ർ 

േപര ് െതാഴിൽകാർmf�ർ 

1 ല��ി. െക. സി KL-02-001-007-009/26 

2 കാർr�ായനി. െക. 
പി 

KL-02-001-007-009/25 

3 സേരാജിനി. പി KL-02-001-007-009/10 

4 സതി. എം. സി KL-02-001-007-009/49 

5 ശാരദ KL-02-001-007-009/94 

6 മാലതി. എ KL-02-001-007-009/91 

7 ഉഷാകുമാരി. െക KL-02-001-007-009/65 
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8 ച�nിക. െക. സി KL-02-001-007-009/64 

9 ബീന. എ.െക KL-02-001-007-009/17 

10 സി. സൗമിനി KL-02-001-007-009/23 

11 നnിനി. എ. പി KL-02-001-007-009/18 

12 രമണി. െക. പി KL-02-001-007-009/34 

13 ൈഷലജ. െക. സി KL-02-001-007-009/73 

14 സുേലാചന. െക KL-02-001-007-009/76 

15 �പീത.  എം KL-02-001-007-009/75 

16 േറാജ KL-02-001-007-009/21 

17 സുജിത. എ KL-02-001-007-009/74 

18 ഇnിര.എ. െക KL-02-001-007-009/50 

19 േശാഭ. െക. സി KL-02-001-007-009/32 

 

ഓേരാ�പവരr്ിഫയലിലുംഉ-ാ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 
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�് �ിപ ്
9 വര3്് അേ[ാെകഷന ് 20 ജിേയാടാª്ഡ്േഫാേOാ 
10 മസറ്ര ്േറാള ് 21 േസാഷ2ല ്ഓഡി�് റിേ.ാരO് ്
11 േമഷരെ്മന്�് ബു3 ് 22 ൈസ�് ഡയറി 
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ഫീൽm¢രിേശാധനസമയെrജിേയാ�ടാ+ർവിവരqൾ

 

ഫീൽm¢രിേശാധനേഫാേ"ാസ് 
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�ഗാമസഭനിർേദശqൾ 

● മ�ർേറാളിന്െറവലു�ംകൂ"ുക 
● െതാഴിൽദിനqളുെടവർ�നവ് 
● കൂലിവർ�നവ് 
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● കൂലിെപെ"ª�ഭ�മാ+ുക 
● അടിsാനസൗകര�qൾവർ�ി�ി+ുക 
● െതാഴിൽസമയംകുറയ്+ുക 
● വിഎംസിഅംഗqളുെട�പവർrനqൾകാര�pമമാ

+ുക 
● നട�ാത, 

േകാഴി+ൂ«vു ടqിയവെതാഴിലിൽഉൾെ�ടുrുക 
● യൂണിേഫാംനിർബ�മാ+ുക 

 

 


