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ആമുഖം 

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിസ�ത��ഭാരത�ിൽആ

വി��രി�ഏ�വുംസു�പധാനവുംശ$വുമായനിയമമാ%ഹാ'ഗാ

(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്നിയമം. 

ഇ�2യിെലസാധാരണ3ാരായജന4ളുെടെതാഴിൽെച7ുവാനുളള

അവകാശെ�സംര:ി�ുനിലനിർ�ു�തിനായിഇ�2ൻപാർലെമ

ൻറ്അംഗീകരി�്, �പസിഡൻറ്ഒ.ുവ� 2005 

െസപ്�ംബർമാസംഅDാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ�ു.   

ഇ�2യിെല�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി�ഗാമ

വികസനപFതികൾനട.ിലാ3ിയിരു�ുെവHിലുംഗുണഫലംശരി

യായവിധ�ിൽജന4ളില് 

എ�ാതിരു�തിെനതുടർ�്പാർലെമൻറ്പാസാ3ിയമഹാ'ാഗാ

(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്നിയമ�ിന്െറ�പാഥമികല:2ംഒ

രു�ഗാമീണകുടുംബ�ി�ിയമംവഴിഒരുസാL�ികവർഷം 100 

െതാഴിൽദിന4ള് ഉറ.്നൽകുകെയ�താണ്.  

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും െമ�െ.Oജീവിതസാഹച

ര2ംഉറ.ാ3ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ2നിർമാർQനവുംസുRിര

വികസനവുംആണ്ഈനിയമ�ിന്െറ�പാധാനല:2ം. 

ചൂഷണ4ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി.ി3ുകയുംമാന2മായ

േവതനംനൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിന്െറ�കയേശഷിവർFി.ി�്ദാ

രി�ദ2�ിൽനി�ുംകരകയറാൻെതാഴിലുറ.ുപFതിയിലൂെടകഴിയു

�ു.  

സവിേശഷതകൾ 
⮚ നിയമ�ിന്െറപിൻബലമുSഅവകാശാധി�T ിതപFതി 

⮚ �ഗാമപDായ�്�പേദശ�്താമസി3ു� 18 
വയV്പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ3ുംപFതിയിൽപHാളി
യാകാം 

⮚ സ്�തീ3ുംപുരുഷനുംതുല2േവതനം 
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⮚ പരിRിതിസംര:ണംകാർഷികേമഖലയിെലഅടിRാ
നസൗകര2വികസനംഎ�ിവയ്3്മുൻഗണന 

⮚ െതാഴിലാളികൾതെ��പവർ�ികൾകെY�ുകയുംആ
സൂ�തണെ�സഹായി3ുകയുംെച7ു�ു 

⮚ ആസൂ�തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതികZസുതാര2
ത 

⮚ കരാറുകാെരഇടനില3ാേരാഇ[ 

⮚ െപാതുജനപHാളി�േ�ാെടേലബർബ\]�് 

⮚ ബാH്േപാേ^ാഫീസ�ഴിമാ�തംേവതനവിതരണം 

⮚ സ്�തീകൾ_`ു ൻഗണന 

⮚ കL2ൂOർശൃംഖലവഴിയുSേമാണി�റിംbcംവിധാനം 

⮚ �ഗാമസഭപFതിഓഡി�്െച7ു�ു. 

 

 

േസാഷ�ൽഓഡി ് 

െപാതുസമൂഹംപFതിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെച

ലവഴി3ു�തിെനകുറി�ുംപരസ2വുംസ�ത��വുമായനട�ു�പരി

േശാധനയാണ്സാമൂഹ2ഓഡി�്. 

െതാഴിലുറ.്നിയമംഅനുശാസി3ു�ത�ർഷ�ിൽഎ[ാവാർഡിലും

രY്�പാവശ2ംേസാഷ2ൽഓഡി�്�ഗാമസഭനിർബ(മായുംനടേ�Y

താണ്. സുതാര2തഉറ.ുവരു�ി, 

അഴിമതിരഹിതമാ3ുകയുംഅതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ2മാ3ു�തി

നുംേസാഷ2ൽഓഡി�്സമൂഹെ�പാകെ.ടു�ു�ു. 

പFതിവിഭാവനംെച7ു�രീതിയിൽഗുണേഭാ$ാ3ളുെടജീവിതസാ

ഹചര2�ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃeി3ു�തിന്െപാതുപണംശരി

യായരീതിയിൽവിനിേയാഗി�്ല:2�പാfgിൈകവരി�ിOുേYാഎ�

വിലയിരു�ലും  േസാഷ2ൽഓഡി�ിലൂെടനട�ു�ു.  

കഴിZപ�ുവർഷമായിതുടർ�ുെകാYിരി3ു�പFതി�പവർ�

ന4െള3ുറി�ുS   സാമൂഹികഓഡി�്, 
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െതാഴിലുറ.്പFതിനിയമംെസ:ൻ 17 (2) 

ചിറ3ൽ�ഗാമപDായ�ില് നട3ുകയാണ്. 

േസാഷ�ൽഓഡി ്�പ�കിയ 

രീതിശാസ്�തം 

 

േസാഷ2ൽഓഡി�്റിേസാഴ്Vംഘം�പവർ�ിഫയൽപരിേശാധന,�പവ

ര്�ിRലസmർശനം, െതാഴിലാളികള്,ഗുണേഭാ$ാ3ള് 

എ�ിവരുമായുSഅഭിമുഖം, 

എംഐഎopരിേശാധനഎ�ിവെയഅടിRാനമാ3ിയാണ്േസാഷ2

ൽഓഡി�്റിേ.ാർO്ത7ാറാ3ിയിOുSത്. 

താെഴപറയു�രീതിഅവലംബി�ാണ്ഈറിേ.ാർO്ത7ാറാ3ിയിOുS

ത്. 

 

1. ഓഡി ്hാൻ 

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. ഫീൽkBlർശനം, നിരീnണം 

4.1 പൂർ�ിയായെതാഴിലിടം, 

നട�ുെകാYിരി3ു�െതാഴിലിടം 
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5. റഫറൻസ് 

5.1 വികസനേരഖ, വാർഷികപFതിേരഖ, എംഐഎസ,് 

രജി^റുകൾ 

6. വിവരoളുെടേ�കാഡീകരണം 

6.1 േ�കാെ സ�രിഫിേ3ഷൻ, അവസാനവOചർ� 

7. കരട്റിേ�ാർ"്തcാറാ)ൽ 

 

ചിറ)ൽ�ഗാമപ+ായ, ്

കuൂർജി[യിെ ലകuൂർനഗര�ിൽനി�ും 
7കി.മീദൂെ രRിതിെച7ു�ഒരുെ സൻെ സസ്െ ടൗൺആണ്ചിറ
3ൽ.വളപOണം,പുഴാതി,പാ.ിനിേyരി,നാറാ�എ�ിവസമീപ
പDായ�ുകളാണ്. 

േകരള�ിെ ലഒരുരാജവംശമായചിറ3ൽരാജവംശം,േകരളേഫാ
ക്
േലാർഅ3ാദമി,കടലായി�ശീകൃ�zേ:�തം.ചിറ3ൽരാജാ
സ്ൈഹo�ൂ ൾഎ�ിവയുംഈപDായ�ിലാണ്. 

മുൻേകരളമുഖ2മ��ിെ ക.കരുണാകരന്െ റജ{നാടായചിറ3ൽ
ഒരുസമതല�പേദശമാണ്. 
ചിറ3ൽ�ിറയാണ്�പധാനജലേ�സാതസ്. െ ത4്, 
കവു4്എ�ീനാണ2വിളകളാണ്�പധാമായുംകൃഷിെച7ു�ത്. 
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അടിpാനവിവരoള് 

വിqrീര്ണം 13.56 ച .കി .മി 

വാര്ഡുകളുെടഎ$ം 23 

ജനസംഖ�(2011 െസൻെസസ് ) 39838 

പുരുഷtാര് 19370 

സ്�തീകള് 20468 

സാnരത 96.05% 

 

െതാഴിലുറ�്പ�തിഅടിpാനവിവരoള് 

 

വിവര�ൾ 2019-2020 േ�ാ	്തലം പ�ായ�്തലം 

100ദിന�ൾപൂർ	ീകരികു
ടുംബ�ൾ 

226 90 

ആെകറജി�ർ െച�ത� 7068 1762 

സൃ�ിെതാഴിൽദിന�ൾ 56903 
14309 

ആെകെതാഴിലാളികള#െടഎ
%ം 

1684 516 

 

വാര്ഡിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ�"അടിpാന
വിവരoള് 

2019-20 

ആെകെതാഴില് കാർഡ് 16 

ആെകആക് ീവ്െതാഴില് കാർഡ് 8 

100 ദിനംപൂര്,ിയാ)ിയെതാഴില ്
കാർഡ് 

8 
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അവകാശാധിvw ിതനിരീnണoൾ 

െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ�"കാര�oൾ 

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.പ്Fതി�പകാരംഅവിദb|കാ
യികെതാഴിൽെച7ാൻതാ}pര2മുSഏെതാരുകുടുംബ�ിനുംെതാഴിൽകാർഡി
നുേവYിഅേപ:ി3ാം. 
െതാഴിലുറ.പ്Fതിയുെടഭാഗമാകാൻെതാഴിൽകാർഡിനായിഅേപ:നൽകി
യഎ[ാകുടുംബ4ൾ3ും 15 
ദിവസ�ിനകംതിക�ംസൗജന2മായിെതാഴിൽകാർ~ഭ2മാേ3YതുY്. 

െതാഴിൽകാർഡിന്അേപ:ി3ു�സമയ�്േഫാേOാഎടു3ു�തിേന�Yിയു
Sചിലവെ്താഴിലാളിവഹിേ3Yിവരു�സാഹചര2മാണ്നിലവിലുSത്ഇ
ത്നിയമലംഘനമാണ്. 

െതാഴിൽകാർഡ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ്അതുെകാYുതെ�െതാഴിൽകാർ
ഡുകൾസൂ:ിേ3Yതിന്െറപൂർuഉ�രവാദി�ംെതാഴിലാളികൾ3ാണ്ഈ
വാർഡിൽമുഴുവൻെതാഴിലാളികളുംെതാഴിൽകാർഡ്അവരുെടക7ിൽസൂ:ി
�ിOുY്ഇത്�പശംസനീയമായകാര2മാണ്. 

അDുവർഷ�ിെലാരി3ൽെതാഴിൽകാർ\pു തുേ3YതുY്പുതിയെതാഴിൽ
കാർഡ്െതാഴിലാളികൾ3്പുതു3ിനൽകിയിOുY്. 
െതാഴിലാളികളുെടകാർഡുകളിൽഹാജർകൃത2മായിേരഖെ.ടു�ു�ുഇത്ന[
കാര2മാണ്. 

 

െതാഴിൽആവശ�െ�ടുxyംബ�ിz് 

െതാഴിൽകാരഡ്ുSഏെതാരുെതാഴിലാളി3ുംെതാഴിൽആവശ2െ.ടാനുംഇതു
മായിബ(െ.Oആസൂ�തണ�പ�കിയയിൽപHാളിയാകാനുSഅവകാശമുY്. 
ആവശ2െ.OുകഴിZാൽ 15 
ദിവസ�ിനകംെതാഴിൽലഭ2മായിെ[Hിൽെതാഴിലി[ാ�̀േവതനംലഭി3ാനു
Sഅവകാശംനിയമപരമായിെതാഴിലാളി3്ഉY് 
.ഒ�ാംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾ�ഗൂ.ായിെതാഴിൽആവശ2െ.OുSഅേപ:
നൽകാറുY്. അേപ:നൽകു�േ'�്മുഖാ�ിരമാണ്. 

െതാഴിൽഅനുവദിzyംബ�ിz് . 

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരംെതാഴിൽആവശ2െ.OുകഴിZാൽ 15 
ദിവസ�ിനുSിൽെതാഴിൽനൽകിയിരി3ണം . 
ലഭി�ിെ[Hിൽെതാഴിൽരഹിതേവതന�ിനുSഅർഹതയുY് 
.പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽനി�ുംഅേപ:നൽകി 15 
ദിവസ�ിനുSിൽതെ�െതാഴിൽലഭി�ിOുY്എ�്മനVിലാ3ാൻസാധി�ു.  
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േവതനംലഭ�മാകുxyംബ�ിz് 

െതാഴിലുറ.പ്Fതിനിയമ�ിെലെസ:ൻ3(2)�പകാരംഓേരാ�പവൃ�ിയുെട
യുംമ^ർേറാള്  പൂർ�ിയാ3ിപDായ�ിൽസമർ.ി�1്5 
ദിവസ�ിനകംേതാഴിലാളികൾേ3�തനംലഭിേ3Yതാണ്.അ[ാ�പ:ംഓ
േരാദിവസ�ിനുംകുടിyികതുകയുെട 0.05% 
എ�നിര3ിൽെതാഴിലാളികൾ_�eപരിഹാരംലഭി3ാൻെസ:ൻ3(3)�പകാരം
അർഹതയുY്. 
അതത്�പവൃ�ിയുെടേവതനംസമയബ(ിതമായിലഭ2മാ3ു�ുഎ�്അറിയി
�ു. 

 

�പവർ,ിpലെ,സൗകര�oൾസംബ�ിz് 

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരം�പവൃ�ിനട3ു�Rല�്കുടിെവSം,തണൽ 
,�പഥമശു�ശുഷകി�്എ�ീവ�പവൃ�ിനട.ിലാ3ു�Rാപനംവഴിസൗജന2മാ
യിെതാഴിലാളികൾ_�ഭിേ3YതുY് . ഇവഎ[ാംലഭി�തായിെതാഴിലാളികള്  
പറZു . 

പ�തിആരംഭമീ ിംഗ്�ഗാമസഭസംബ�ിz് 

െതാഴിലുറ.്നിയമംSHE 

22�പകാരംഒരുപFതിആരംഭി3ു�തിനുമുൻ.Fതിെയസംബ(ി�`ു ഴുവൻകാ

രയ4ളുംകൃത2മായിെതാഴിലാളികെളേബാധ2െ.ടു�ു�തിന്ബ(െ.Oനിർ

വഹണഉേദയാഗRന്െറയുംവാർഡ്െമLർ, 

സാേHതികഉേദ2ാഗRൻഎ�ിവരുതടസാ�ിധ2�ിൽഏെതHിലുംെപാതു

Rലേ�ാെതാഴിൽഇട4ളിൽവേ�ാപFതിആരംഭമീ�ിം�ടെ�YതുY്. 

ഈവാരഡ്ിെലെതാഴിലാളികള് 

പFതിആരംഭമീ�ിംഗിലപ്െ&ടു	ി'ില(എ�്പറZു.  

െതാഴിലിടoളിൽഉ=ാകുxഅപകടoൾസംബ�ിz് 

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ. ് 

പFതിയിൽെതാഴിലാളികൾെ_gാഴിലിട4ളിൽവ�ഏ്െതHിലുംതര�ിലുS

അപകടംസംഭവിചാൽSHE5�പകാരവുംഅധ�ായം-9 

പറZിരി3ു��പകാരവുംചികി�3്ആവശ2മായിവരു�മുഴുവൻചിലവുക

ളുംബ(െ.Oബി[ക്ൾഹാജരാ3ു�മുറയ്െ$ാഴിലാളികൾ�ഭ2മാേ3Yതാ

ണ്. ഇതുകൂടാെതെതാഴിലിട4ളിൽവ�മ്രണംസംഭവി3യാെണHിൽ 25000 

രൂപെതാഴിലാളിയുെടകുടുംബ�ിന്ലഭ2മാേ3Yതാണ്. 

ഒ�ാംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾകേ്സാഷ2ല ് 
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ഓഡി�്കാലയളവിൽനട��പവൃ�ികളിൽഅപകട4ൾഒ�ുംതെ�സംഭവി

�ിOി[ 

െഷല്ഫ് ഓഫെ്�പാജക്  ്സംബ�ിz് 

വാരഡ്ില ് ആവശ2മായവികസന�പവര�്ികള്  

കെY�ു�തിെ�ാഴിലാളികള്3്അവകാശമുY് 

.െതാഴിലാളികളുെടയുംേമ�ിന്െറയുംഭാഗ�ുനി�ുപHാളി�ംഉYാവു�ുY്.  

എ�ാല ് െതാഴിലുറ.ില ് അനുവദനീയമായആogിവികസന�പവര�്ികള് 

കെY�ു�തിന�ാരഡ്ിെലവിവിധേമഖലയില ്

നി�ുമുSജന4ളുെടപHാളി�ംഉYാേവYതുY് . 

പരാതിപരിഹാരം 

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

ബ(ിതമായിപരാതിപരിഹാര�ിനുSഅവകാശംനിയമംനി��രഷ്ി3ു�ു 

.പFതിയുമായിബ(െ.Oപരാതികള് േഫാണ് മുേഖന ,േടാള് �ഫീനLര ്

ഉപേയാഗി� ് ,േരഖാമൂലംഎഴുതിനലക്ിയുംഇെമയില ്

വഴിയുംസമര.്ി3ാവു�താേYാള് �ഫീനLര ് പDായ�ില ് 

�പദർശി.ിേ3Yതാണ്. ചിറ3ൽപDായ�ില ് നLര ് �പദരശ്ി.ി�ിOുY്. 

െതാഴിലാളികേളാ�cംസാരി�േ.ാള് 

േവതനംലഭ2മാകാ�തുസംബ(ി�്േടാൾ�ഫീനLറുമായിബ(െ.Oുഎ�ാണ്

അറിയാൻസാധി�ത.് 

േസാഷ�ല് ഓഡി  ്നട,ുxതിനു~അവകാശം 

െതാഴിലുറ.പ്Fതിയില ് ഏെ�ടു�് നട.ിലാ3ു�മുഴുവന് 

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

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

നട�ിയതായുSേരഖകള് കാണാന് സാധി�ു. 

 

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽഏെ ടു,്െചcാൻപ ിയ�പവർ,ികൾ 

1.വിഭാഗംഎ 
:�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ(െ.Oെപാതു�പവർ�ികൾ 

2.വിഭാഗംബി:സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി3ു�വിഭാഗ4ൾ3ുSവ2
$ിഗതആogികൾ. ഖ�ിക 5ൽപരാമർശി3ു�കുടുംബ4ൾ_ാ̀�തം 
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3.വിഭാഗംസി: 
േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ(നകൾഅനുസരി3ു�സ�യം
സഹായസംഘ4ൾ3്െപാതുഅടിRാനസൗകര24ൾ 

4.വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടിRാനസൗകര24ൾ 

 

താെഴപറയുxവർ)ുകൾആണ്ഈഘ",ിൽേസാഷ�ൽഓഡി ിന�ി
േധയമാ)ിയത് 

 

�ക
മ 

ന
�
ർ 

�പവർ,ിയു
െടേപരും�പവ
ർ,ിേകാഡും 

മ�ർേറാ
ൾന�ർ 

�പവർ
,ികാ
ലയളവ് 

െതാഴി
ൽ 
ദിനo
ൾ 

ചിലവായതുക 

േവതന
ഘടകം 

സാധന
ഘടകം 

1 െകാള�ടവയ
ൽേതാട്ബാ
)ിഭാഗംപുന
രു�ാരണം 
(WH/289745) 

190 

244 

267 

332 

382 

414 

433 

448 

 

24/04/2019 

To 

19/06/2019 

374 Unskilled-  

103224 
0 

 

അളവുകള് സംബ�ിz് 

 

�കമ
ന�
ർ 

�പവർ,ിയുെടേപര് 
�പവർ,ിയുെടേകാ
ഡ ്

എ�ിേമ ി
െലഅളവ് 

എംബു)ിൽ
േരഖെ�ടു,ി
യത് 

ഫീൽkrലപ
രിേശാധന
യിൽക=
ത് 
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1 
െകാള�ടവയൽേതാ
ടബ്ാ)ിഭാഗംപുനരു
�ാരണം (WH/289745) 

Site clearance: 

1720sqm 

Earthwork:596 cum 

 

Site clearance: 1720 

sqm 

Earthwork:577.81cum 

 

 

എംബു3്�പ
കാരം 

 

�പവൃ,ിpലപരിേശാധനയിൽമന�ിലായത് 

 

● േതാടിനുചു ുമു~കാടുെവ"ിെ,ളിz്ചളിേകാരിവര�ിൽഇടുക
യാണ്�പവൃ,ി. 

● �പവൃ,ിനടxആ്റുമാസ,ിലധികംപിxി"തിനാൽവര��ീ
=ുംകാടുപിടിzനിലയിലാണു~ത്. 

● �പവൃ,ിഉപകാര�പദംആയിരുെx�ിലുംആവർ,നസ�ഭാവമു
~താണ്. 

 

ഫീൽkrലപരിേശാധനയിൽനിxുംലഭിzവിവരെ,അടിpാനെ�ടു
,ിയാ�ുകളിൽപറ�കാര�oൾവിവരിzിരി)ുxത്. 

********************************** 

സി ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ ്

മഹാ'ാഗാ(ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.പ്Fതിയില ്

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

എ^ിേമ�്തുക ,ആെകെതാഴില ് ദിന4ള് ,സാധനേവതനഘടകം 

,�പവര�്ികാലാവധിതുട4ിയവേരഖെ.ടു�ിയനി�ിതഅളവിലുSേബാ

ര്ഡ ് െപാതുജന4ള്_ന̀Vിലാവു�രീതിയില ്

Rാപിേ3YതുY്.പരിേശാധി��പവർ�ിയുെടസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് Rാപി�ിOി[.  

േമ ിെനസംബ�ിzവിവരoള് 

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരംേമ�്പതിനാ}|ിവസംകൂടുേLാള് 

മാറിെ3ാYിരി3ണം.സേരാജിനി, വിമല, േശാഭഎ�ിവര് 

േമ�്ന്െറചുമതലകള്  നിരവ്ഹി�ിOുY്. േമ�്െതാഴിലാളികളുെടെതാഴില ്

കാരഡ്ില ് കൃത2മായിഹാജര ് േരഖെ.ടു�ുകയുംമ^ര ് േറാള് 

പൂരി.ി3ാറുെY�ുംെതാഴിലാളികള് പറZു .ഇത്�പശംസനീയമാണ്. 
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നിരീnണസംവിധാനoള് 

ജാ�ഗതാേമല്േനാ"സമിതി 

❖  പFതിയുെടനട�ി.്കാര2:മമാ3ു�തിനുേവYിനിരീ:ണസം

വിധാന4ള് ഏരെ്.ടു�ിയിOുY് 

.ഉേദ2ാഗRസംവിധാനവും,�പാേദശികതലക��ിയുംരൂപീകരി�ു

െകാYാണ്പFതി�പവര�്ന4ള് കാര2:മമായ് 

നടേ�Yത്നിയമ�പകാരം(വിഎം.സി. 

രൂപീകരിേ)=ത്എoെനെയxു~ത്എ.എംസിയിെലേപ��

�ർ 57 ഭാഗം10.5.3.അനുസരിz്ആവണം) േമ�്അംഗമാവാന് പാടി[.  

അംഗoളുെടവിവരoള് (അനുബ�ം ) 

 

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

പരിേശാധനയുെടകെ=,ലുകൾ 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തിവാര്ഷികമാ�ര് 

സർ)ുലര് �പകാരംഒരുവര്) ് ഫയലില് സൂnിേ)= 22 

േരഖകെളകുറിz്�പതിപാദി)ുxു. 

ഇത്നിര്ബ�മായുംസൂnിേ)=താണ് . 

 

കവർേപജ ്

പരിേശാധി��പവര�്ികളുെടവാരഷ്ികമാ^ര ് സരക്ുലര ്

�പകാരമുSകവർേപ�pൂ രി.ി�സ്ൂ:ി�ിOുY്. 

െച��ി� ്

ഒരു�പവൃ�ിഫയലിൽ�കമ�പകാരംഏെതാെ3േരഖകൾഎവിെടഏത്േപ�`ു തൽ

സൂ:ി�ിരി3ു�ുഎ�്മനVിലാ3ുവാനുSആധികാരികേരഖയാണ്െച_�ി

^് .പരിേശാധി��പവര�്ിയുെടഫയലില ് െച3് ലി^്സൂ:ി�ിOുY്. 

എ�ാൽേപ��Lർേരഖെ.ടു�ു�തിൽവീ��വരു�ി.  

വാര്ഷികകര്�പ�തിയുെടപകര്�് 
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�ഗാമസഭഅംഗീകാരംലഭി��പവര�്ികള് മാ�തേമവാരഷ്ികകര�്പFതിയില ്

ഉൾെ.ടു�ാവു. 

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

ൽഉൾെ.Oതാണ്എ�്െതളിയി3ുവാനുSേരഖയാണ്ആ:ൻqാനിന്െറേകാ

.ി.  പരിേശാധി�ഫയലിൽ�പogു തഫയൽസൂ:ി�ിOുY് .  

എ�ിേമ (്ജനകീയഎ�ിേമ  ്) 

ഒരു�പവൃ�ിഎ4െന, 

എ�തഅളവിൽെച7ണെമ�cാേHതികമായി�പതിപാദി3ു�ആധികാരികേരഖ

യാണ്എ^ിേമ�്. പരിേശാധി�ഫയലില ് എ^ിേമ�്സൂ:ി�ിOുY്. എ�ാല് 

സാധാരണ3ാര3്്േപാലുംമനVിലാകു�ഭാഷയിലുSജനകീയഎ^ിേമ�്ഫയ

ലില ്ഉള്െ.ടു�ു�ി[ 

സാേ�തികാനുമതിപ�തം 

ഒരു�പവൃ�ി_cാേHതികവിദb�രുെടഅനുമതിലഭി�ിOുY്എ�തിനുSആധി

കാരികേരഖയാണ്സാേHതികഅനുമതിേരഖ. 

പരിേശാധി�ഫയലിൽസാേHതികാനുമതിേരഖഉYായിരു�ു. 

സാേHതികാനുമതിേരഖയിൽഒ.ിടു�സാേHതികവിദb�ർഅതിേനാെടാ.ംഒ

.ിOതീയതികൂടി േചർേ3YതുY്. . 

ഭരണാനുമതിേരഖ 

�പവൃ�ിെച7ു�തി�ിർവഹണRാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാനു

മതിേരഖ. ഇത്ഫയലില ്കാണാന് സാധി�ു .  

സംേയാജിതപ�തിയുെടപകര്�് 

പരിേശാധി��പവർ�ിസംേയാജിതപFതിവിഭാഗ�ില ്

െപടാ�തുെകാY്ഇതുമായിബ(െ.Oേരഖകെളാ�ുംഉള്െ3ാSി�ിOി[ . 

 

ഡിമാൻഡ്േഫാം(െതാഴില് ആവശ�െ�"ുെകാ=ു~അേപn ) 

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

�പകാരം�ഗൂ.ാേയാഅനുേഛദം 3(എ) 

�പകാരംവ2$ിഗതമാേയാഅേപ:ിേ3Yതാണ്.ഫയലില�്ഗൂ.ായിെതാഴിലി

നുആവശ2െ.OുെകാYുSഒരുഅേപ:യും,അനുേഛദം 3(എ) �പകാരമുS 

3 അേപ:കളുംകാണാന് സാധി�ു. 
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വർ) ്  അേലാേ)ഷൻ  േഫാം(െതാഴില് 

നല്കിയyംബ�ിzവിവരoള് ) 

�പവൃ�ിഅനുവദി�ുെകാY്നിർവഹണഉേദ2ാഗRർനൽകു�അനുമതിയാ

ണ�ർ3്അെലാേ3ഷൻേഫാം. അേപ:ി� ് 15 

ദിവസ�ിനുSിൽ�പവർ�ിലഭിേ�ാഎ�റിയാൻഈേഫാംസഹായി3ും. 

പരിേശാധന3�ിേധയമാ3ിയ�പവര�്ിഫയലിലുംഈേരഖഉള്െ.ടു�ിയിOു

Y് . 

മ�ർേറാൾ 

െതാഴിലാളികളുെടഅതത്ദിവസ4ളിെല�പവര�്ിRലെ�ഹാജർനിലേരഖ

െ.ടു�ു�ഔേദ2ാഗികേരഖയാ%^ര ് േറാള്. േ�ാ3് േ�പാ�ഗാംഓഫീസര ്

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

മാ�തേമഉപേയാഗി3ാവൂ .മ^ര ് േറാള് 

ലഭി�തിനുേശഷംമാ�തേമനിയമപരമായി�പവര�്ിആരംഭി3ാന് പാടുSൂ 

,മ^ര ് േറാളുകള് ഫയലില ് കാണാന് സാധി�ു.മ^ര ് േറാളില ് ഹാജര ്

േരഖെ.ടു�ിയതിനുമുകളിലായിതി7തിേരഖെ.ടു�ിയിOുY്. മ^ര ്

േറാളുകള് പണ�ിനുസമാനമാണ്ആയതിനാല ് െവOിതിരു�ലുകള് പാടി[ 

.ഇതശ്ി:ാരഹ്മായകാര2മാണ്. 

െവOി�ിരു�ലുകൾെച7ുേLാൾവിശദീകരണംനൽകിഒ.�യ്േ3Yതാണ്.പ

രിേശാധി�മ^ർേറാളുകളിൽെവOിതിരു�ലുകൾഉYായിരു�ു. 

െമഷർെമന്റബ്ു_�Lർമ^ർ  

 േറാളുകളിൽഉYാകണംഎ�ാൽഅവചിലതിൽേരഖെ.ടു�ിയിOി[. 

െമഷർെമനറ്ബ്ു) ്

ഒരു�പവർ�ിഎ^ിേമ�്�പകാരംകൃത2മായഅളവിൽആണ്െചേ7Yത്എ�ും

െച�gിരി3ു�ത്ഇ�പകാരംതെ�െയ�്മനVിലാ3ാനുSആധികാരികേരഖ

യാെ%ഷർെമന്റബ്ു3്. 

പരിേശാധന3�ിേധയമാ3ിയഫയലില ്   െമഷർെമന്റബ്ു3്ഉYായിരു�ു. 

െമഷർെമന്റബ്ു3്പDായ�ിൽനി�ുംചുമതലെ.Oഉേദ2ാഗRൻസാ:2

െ.ടു�ിയിOുY്.�പവർ�ിപൂർ�ീകരണ�ിന്െറവിവിധഘO4ളിെലതുക

പാസാ3ുേLാഴുംഒടുവിൽ�പവൃ�ിയ്3്അനുവദി�തുക�പകാരമുSആെക

തുകഅനുവദിയ്3ുേLാഴുംെമഷർെമന്റബ്ു3ിൽപDായെ�c�കOറിസാ:2
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െ.ടു�ൽനട�ിഒ.്സീലഎ്�ിവപതി.ിേ3Yതാണ്. 

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

 

െമ ീരിയൽെ�പാക�ൂർെമനറ് ്

(സാധനസാമ�ഗികെള)ുറിzു~വിവരoള്) 

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

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

ക2ൂർെമന്റ.്  

േവ�ി� ്

മ^ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായിെതാഴിലാളിേ3�തനംഅനുവദി�ുഎ�്െതളി

യി3ാനുSആധികാരികേരഖയാേണ�ജ ്

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

ഇത്�പശംസനീയമായകാര2മാണ്. 

ഫ=്�ടാൻq�ർഓർഡർ 

മ^ർേറാളിനും,േവ�ി^ിനും 

 അനുസരി�്െതാഴിലാളിേ3�തനംൈകമാറിേയാഎ�്ഉറ.ാ3ാനുSേരഖയാ

ണ്ഫY്�ടാന്o�ര ്    ഓർഡര.്പരിേശാധി�ഫയലിൽഫY്�ടാന്o�ര ് ഓരഡ്ര ്

ഉള്െ.ടു�ിയിOുY്. 

െമ ീരിയൽ  വൗzർ  ആൻഡ ് ബിൽ 

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ2മായ�പവൃ�ികൾെച7ുേLാള്   

ഇവയുെടബി[ുകൾ  ഫയലിൽസൂ:ിേ3Yതാണ്.  

രസീതുകളുംേറായല്"ിയുംസംബ�ിz് 

�പവർ�ിയുമായിബ(മി[ാ�തുെകാY്ഫയലിൽസൂ:ി�ിOി[. 

 

േഫാേ"ാ�ഗാഫ ്

ഒരു�പവൃ�ിതുട4ു�തിനു  മുൻപും, �പവൃ�ിനട�ുെകാYിരികുേLാഴും, 

�പവൃ�ിപൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമുSമൂ�്ഘO�ിലുSേഫാേOാ�പവൃ

�ിഫയലിൽ 
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 സൂ:ിേ3Yതാണ്പരിേശാധി�ഫയലിൽമൂ�ുഘO4ളിലുമുSേഫാേOായും

കാണാൻസാധി�ു.  

�പവൃ,ിപൂർ,ീകരണസാn�പ�തം 

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

:2പ�തം. ഇ�ാേHതികവിദb�ന് സീല ്വ�്സാ:2െ.ടു�ണം 

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

Yായിരു�ു . 

മ�ർേറാൾമൂവ്െമനറ്�്ി�് 

ഒരു�പവൃ�ിയുെടഓേരാഘO�ിന്െറയുംമ^ർേറാൾഅനുവദി�്െതാഴിലാളി

കൾേ3�തനംനൽകു�ത�െരയുSഓേരാഘO4ളുംഏെതാെ3തീയതികളി

ൽനട�ുഎ�്മനVിലാ3ാന് മ^ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്�ിf�യലില ്

സൂ:ിേ3YതുY്.പരിേശാധി�ഫയലിൽമ^ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്�ിപഉ്Yായി

രു�ു .  

ജിേയാടാ�്േഫാേ"ാകൾ 

പരിേശാധി�ഫയലിൽജിേയാടാഗ്േഫാേOാകാണാൻസാധി�ി[. 

േസാഷ�ല് ഓഡി  ്റിേ�ാര്" ്

ഓേരാആറുമാസ�ിലുംഅത�െരെച�g�പവര�്ികളുെടേസാഷ2ല ് ഓഡി�് 

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

ഫയലില ്ഉള്െ.ടു�ിയിOി[ . 

ൈസ ഡ്യറി 

�പവൃ�ിRലെ�മുഴുവൻവിവര4ളുംേരഖെ.ടു�ു�തിനുേവYിയുS

ആധികാരികേരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി. പരിേശാധി�ഫയലിൽൈസ�്  

ഡയറിഉYായിരു�ു. 

 

േറാസഗ്ർദിവസം 

വാർഷികമാ^ർqാൻ�പകാരംഎ[ാപDായ�ുകളിലുംേറാസ്

ഗർദിവസംആചരി3ണംഎ�്നി��ർഷി�ിOുY് 

.ഇതആ്ചരി�തായിേരഖകെളാ�ുംസൂ:ി�ിOി[ .േറാo�ാര് 

ദിവസംആചരി3ാറുY്എ�്എംജിഎന് ആരഇ്ജിഉേദ2ാഗRര ് പറZിOുY്. 
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എ[ാമാസവും 22 ആംതീയതിേറാസ്

ഗർദിനംആചരി�തായുSരജി^ർകാണാൻകഴിZു. ഇത്�പശംസനീയമാണ്. 

 

 

പ+ായ,ിൽസൂnിzിരിേ)= 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 ് കാരഡ്ിനുSഅേപ: ,കാരഡ്്അനുവദി�വിവര4ള് 

എ�ിവേരഖെ.ടു�ു�തിനുSരാജി^ര ്.ഇത്നാളതീകരി�ുസൂ:ി�ിOുY്. 

�ഗാമസഭരജി�ർ 

വാരഡ്ിെലെതാഴിലുറ. ്

പFതിയുമായിബ(െ.O�ഗാമസഭമിനുOo്pരിേശാധി�േ.ാള് 2/10/18  

നുആ:ന് qാന് ,േലബര ് ബ\]�് 

രൂപീകരണവുമായിബ(െ.O�ഗാമസഭയുെടവിവര4ള് േരഖെ.ടു�ിയിOുY്. 

വർ�)ജി�ർ 

�പവൃ�ികളുെടലി^്, ചിലവ,് 

വിശദാംശ4ൾേരഖെ.ടു�ിയിOുSരജി^ർെതാഴിലുറ.ിൽനട.ിലാ3ു�

�പവർ�ികളുെടവിവര4ൾയഥാസമയംേരഖെ.ടുേ�Yരജി^ർ. 

ഇതക്ൃത2മായിേരഖെ.ടു�ിയിOുY്.  

pിരആqrികളുെടരജി�ർ  

െതാഴിലുറ. ് പFതിയിലുെടസൃeി�ിOുSആogികള് സംബ(ി�വിവര4ള്,  

Rലം, ആogിയുെടസ�ഭാവം, നിലനില3്ു�കാലയളവ് 
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തുട4ിയവ�പogു തെരജി^റിൽേചരേ്3Yതാണ്. 

ഇത്നാളതീകരി�ുസൂ:ി�ിOുY് . 

പരാതിരജി�ർ 

പരിഹാരംകാേണYതായിOുSപരാതികെളാ�ുംെരജി^റിൽേരഖെ.ടു�ി

യിOി[. 

പരാതിെയാ�ുംലഭി�ിOി[എ�എഴുതിബ(െ.Oവർസാ:2െപടു�ിയിOു

Y്. 

സാധനരജി�ര് 

െതാഴിലുറ.ില ്

ഏെ�ടു3ു��പവര�്ികളുെടഭാഗമായിവരു�സാധനസാമ�ഗികളുെടവാ4ല ്

തീരുമാനംഉപേയാഗംനീ3ിയിരു. ് ,ചിലവുകള് എ�ിവസംബ(ി�വിവര4ള് 

മുഴുവനും�പogു തരജിസ്െറരില ് േരഖെ.ടുേ�Yതാണ്. 

ഇവനാളതീകരി�ുസൂ:ി�ിOുY്. 

കെ=,ലുകൾ : 

● മ�ർേറാളുകളിൽെവ"ി,ിരു,ലുകൾകാണെ�ടുxു. 

മ�ർേറാൾന�ർ 244 ഇൽ 01/4, 01/21, 19/16 

എxീവ��ികളുെടആെകേവതനംെവ"ി,ിരു,ി. 

● പ�തിആരംഭമീ ിം�ട,ുxി'. 

● വാർഡെ്മ�ർഒഴിെകയു~വിഎംസിഅംഗoൾെതാഴിൽpലം

സlര്ശി)ുxി'. 

● െതാഴിൽpലoളിൽസിഐബിpാപി)ുxി'. 

● േതാട്േപാെലയു~�പവൃ,ിpലoളിൽമതിയായതണൽസൗ

കര�ംലഭി)ുxി'. 

● ഫസ ്്എയഡ്്േബാ�B ്

െതാഴിൽpല,ക്ാണാൻസാധിzി'.മുൻhഭിzത്കാലാവധിക

ഴി�മരുxുകൾആയതിനാലാണ്പിxീടഅ്വസൂnി)ാ�ത്

. 

● മ�ർേറാളിൽഒരുവ��ിയുെടേപരിനുേനെര(023/20 -രത്നവ'ി) 

ഒ�ുംആബ്

െസന്റുംേരഖെ�ടു,ാെതഒരാ��േയാളംപണിെയടു,തായിെതാ
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ഴിൽpലപരിേശാധനയിൽക=ു.ഇതിനുമുൻ� �ർേറാളിൽേപ

രി'ാെതെതാഴിൽെചേc=ിവxതുമായിതുലനെ�ടു,ുxതി

നുേവ=ിയാണ്ഇoെനെച¡rെതx�ിശദീകരണംനൽകി. 

മ�ർേറാളിൽേപരി'ാെതെതാഴിൽെചcുxതും, 

ഒ�ുവയ)്ാെതേജാലിെചcുxതുംെതാഴിലുറ�്നിയമ,ിനുവി

പരീതമാണ്. 

നിര്േദശoള് 

⮚ െതാഴില ്കാരഡ്ുകള് അനുവദി�ുകഴിZാല ്

പതിനDുദിവസ�ിനുSില ്തെ�കാരഡ്് ഉടമകള്_�ഭ2മാ3ണം. 

⮚ േഫാേOാഉള്െ.െടതിക�ുംസൗജന2മായിതെ�െതാഴില ്കാരഡ്് 

അനുവദിേ3Yതാണ് . 

⮚ ഓേരാ�പവര�്ിആരംഭി3ു�തിനുമുന്പുംഓവരസ്ിയരുെടസാ�ിധ2

�ില ്

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

െള3ുറി��ിശദീകരണംനലേ്കYതാണ് 

⮚ െതാഴിലാളികള്_�ിയമ�പകാരംലഭിേ3Yഅവകാശ4ള് 

(ചികി�ാസഹായംഉള്െ.െട 

)അവര_്�ഭി3ു�ുെY�്നിര�്ഹണഏജന്സിഉറ.ുവരുേ�Yതാണ് 

⮚ മ^ര ്േറാളില ്െവOി�ിരു�ലുകള് ഉYാകാന് പാടി[ . 

⮚ മ^ര ്േറാളില ്

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

സിയര ്ഉറ.ുവരു�ണം . 

⮚ െതാഴിലാളികള് അവരുെടകടമകള് 

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

⮚ വിജിലന്സ്&േമാണിOറിംb���ിഅംഗ4െളകാലാനുസൃതമായിമാ�ുക

യുംഅവരുെടപHാളി�ംഉറ.ുവരു�ുകയുംെചേ7Yതാണ് . 

⮚ സി�ിസണ് ഇന്േഫാരമ്ഷന് േബാരഡ്് 

നിയമാനുസൃതമായി�പവര�്ിRല4ളില ്Rാപിേ3Yതാണ്. 

⮚ െമേ�ാഓഫ്െപയ്െമന്�് െവOിതിരു�ാന് പാടി[.  

അനുബ�ം ( മ�ർേറാൾ ) 

വാര്ഡിെലആ�¢ിവ്െതാഴിലാളികളുെടവിവരoള് 
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�ക
മന
�
ർ 

െതാഴിൽകാർk��ർ േപര് ആെകെതാഴിൽദി
നം 

1 KL-02-005-002-001/14 ച�lികപിവി 103 

2 KL-02-005-002-001/21 ജയരാജൻയുെക 103 

3 KL-02-005-002-001/37 എഎംപുരുേഷാ,
മൻ 

105 

4 KL-02-005-002-001/4 സേരാജിനിെകവി 105 

5 KL-02-005-002-001/5 സുജാതഎൻ 100 

6 KL-02-005-002-001/6 േശാഭവി 106 

7 KL-02-005-002-001/7 പ¤ ാവതിപി 106 

8 KL-02-005-002-001/8 പ�ജാnിെക 106 

 

െവ"ി,ിരു,ലുകൾഉ~മ�ര്േറാളുകെളകുറിzു~വിവരoള് 

 
മq¢ര് േറാള് 
ന�ര് 

ആരംഭിz
തീcതി 

അവസാ
നിzതീ
cതി 

കുറി�് : 

244 02/05/2019 08/05/2019 ആെകേവത
നം (001/21, 
019/16) 

332 16/05/2019 22/05/2019 െതാഴിലാളി
യുെടഒ. ്
(001/22) 

414 30/05/2019 05/06/2019 ആെകഅ�ൻ
ഡൻസ് (001/8) 

വിജിലൻസ&്േമാണി"റിംA¦� ിഅംഗoള് 

 

�കമന�ർ േപര് 

1 െകമേനാജ ് (െമ�ർ ) 

2 സജിനി (ആശാവർ	ർ) 

3 റീജെക (അംഗനവാടിടീ�ർ) 
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4 ജിഷ 

5 റിനീഷ്എം(സാമൂഹ#$പവർ
�കൻ) 

 

ഓേരാ�പവര്,ിഫയലിലുംഉ=ായിരിേ)=േരഖകൾ 

 
1 കവര ്േപജ ് 12 െമ�ീരിയല ്

വാ4ു�തിനുSതീരുമാനം 
2 െച3് ലി^് 13 േവജ ്ലി^് 
3 ആ:ന് qാന് േകാ.ി 14 ഫY്�ടാന്o�ര ്ഓരഡ്ര ്
4 ജനകീയഎo�ിമാ�് 15 പാO3രാര ്
5 ഭരണാനുമതി 16 മൂ�ുഘO�ിലുSേഫാേOാ 
6 സാേHതികാനുമതി 17 �പവര�്ിപൂര�്ീകരണസാ

:2പ�തം 
7 കന്േവരെ്ജന്സ് വിവര4ള് 18 െമ�ീരിയല ്ബി[ുകള് 
8 െതാഴില ്അേപ: 19 മ^ര ്േറാള് മുവ്െമന്�് �ിപ ്
9 വര3്് അേ[ാെകഷന് 20 ജിേയാടാ�്ഡ്േഫാേOാ 
10 മസ്റര ്േറാള് 21 േസാഷ2ല ്ഓഡി�് റിേ.ാരO്് 
11 േമഷരെ്മന്�് ബു3് 22 ൈസ�് ഡയറി 

 
െതാഴിലുറ�്നിയമംെതാഴിലാളികൾ��ൽകുxപ,അ്വകാശoൾ 

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

എ.എം. സി.അF2ായം-3 

2. അേപ:ി�1്5 

ദിവസ�ിനുSിൽെതാഴിൽലഭി3ുവാനുSഅവകാശവുംആയതി

ന്ൈകപ�ിയരസീതല്ഭി3ു�തിനുമുSഅവകാശം- െഷഡ2ൂൾ1; 

ഖ�ിക 8, െഷഡ2ൂൾ 2; ഖ�ിക 6-13 

3. അെ[Hിൽെതാഴിലി[ാ�̀േവതനംലഭി3ുവാനുSഅവകാശംആദ2െ� 

30 ദിവസം (1/4 &പി�ീടുSദിവസ4ളിൽ 1/2) 

4. െഷൽഫ്ഓഫ്െ�പാജ��ത്7ാറാ3ുവാനുSഅവകാശം 

5. അDക്ിേലാമീ�റിനുSിൽെതാഴിൽലഭി3ാനുSഅവകാശംഅെ[Hി

ൽേവതന�ിന്െറ  10% അധികംലഭി3ുവാനുSഅവകാശം 

6. കുടിെവSം, വി�ശമസൗകര2ം, 

�പഥമശു�ശൂഷസൗകര2ംഇവലഭി3ു�തിനുSഅവകാശംെഷഡ2ൂൾ 2; 

ഖ�ിക 23-28 
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7. 15 ദിവസ�ിനുSിൽേവതനംലഭി3ു�തിനുSഅവകാശം 

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന് 

 നeപരിഹാരംലഭി3ുവാനുഉSഅവകാശം 

9. സമയബ(ിതമായുSപരാതിപരിഹാര�ിനുSഅവകാശം 

10. േസാഷ2ൽഓഡി�്നട�ു�തിനുSഅവകാശം 

െതാഴിലാളികളുെടകടമകള് 

1. കൃത2സമയ�്െതാഴിൽRല�്ഹാജരായിഒ.�യ്3ുക. 

2. െതാഴിലുറ.്�ഗാമസഭയ്3ുംേസാഷ2ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയ്3ുംകൃത2മാ

യിപെHടു3ുക. 

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

. 

4. �പകൃതിസംര:ണ�ിന്ആവശ2മായ�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�്നട.ി

ലാ3ുക. 

5. ആogിസൃeി3ു��പവൃ�ികൾകെY�ിേമ�്

െനയുംപDായ�്അധികൃതെരയുംഅറിയി3ുക. 

 
ഫീൽk§രിേശാധനസമയെ,ജിേയാ�ടാ)ർവിവരoൾ 

 

 

െകാള�ടവയൽേതാട്ഇേ�ാഴെ,ചി�തoൾ 
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േസാഷ�ൽ  ഓഡി ്  �ഗാമസഭയില്  അവതരി�ിzേസാഷ�ല്  ഓഡി ്  കരട് 
റിേ�ാർ"ിേtലു~ ചർzയുെട അടിpാന,ില്  �ഗാമസഭ താെഴ�റയുx 
നിർേ¨ശoൾമുേxാ"ുവzു 

 പാേലാOുവയാൽ  െതാട് മാലിന2  നിർ�ാർQനം (പുനരുFാരണം ) 
െതാഴിലുറ.് പFതിയിൽ   ഉൾെ.ടു�ി  െച7ുക . 

 മെ^ർ  േറാള്  �പവർ�ി Rല�് എ�ി3ുക . 
 േവതനം  14 ദിവസ�ിനുSിൽ   ലഭ2മാ3ുക . 
 VMC  അംഗ4ളുെട �പവർ�നം  കാര2:മമാ3ുക . 

 
 

 


