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ആമുഖം

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽ ആവിഷ്കരി� ഏ�വും സു�പധാനവും

ശ�വുമായ നിയമമാ�ഹാ�ഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്നിയമം. ഇ��യിെല

സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽെച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി��
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നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് അംഗീകരി�്, �പസിഡൻറ് ഒ�� വ� 2005 െസപ്�ംബർ
മാസം അ�ാം തീയതി മുതൽ ഈ നിയമം നിലവിൽ വ�ു.
മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെ� �പാഥമികല��ം ഒരു �ഗാമീണ

കുടുംബ�ി�ിയമം വഴി ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ��

നൽകുകെയ�താണ .്

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും  െമ�െ��ജീവിത സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട
ദാരി�ദ�നിർമാർ�നവും സു�ിരവികസനവും ആണ് ഈനിയമ�ിെ� �പാധാനല��ം.
�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ�പേദശ�ിെ�യും വിഭവാടി�റ ശ�മാ�ുകയും,
അതിലൂെട വരൾ�, മെ�ാലി�്, െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ

പാരി�ിതിക�പശ്ന�ളിൽനി�ും സംര�ണം നൽകുകയും അതിലൂെട ഉത്പാദനം, ഉത്പാദന�മത
എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി �പവർ�ന�ളിൽ കൂടികഴിയു�ു. �പകൃതി വിഭവപരിപാലന�ിന്
ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ്ജ ലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും

ഇവെതാഴിലുറ�്�പവർ�ന�ളിൽഉറ�് വരു�ുവാൻകഴിയു�ു.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും
പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

 സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണംകാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

എ�ിവയ്�് മുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസൂ�തണെ�

സഹായി�ുകയും െച���ു

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

 ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

 ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹംപ�തിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ംപരസ�വുംസ�
ത��വുമായനട�ു�പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ�ഓഡി�്.െതാഴിലുറ�്നിയമംഅനുശാസി�ു�ത�ർഷ
�ിൽഎ�ാവാർഡിലുംര�്�പാവശ�ംേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭനിർബ�മായുംനടേ��താണ .്സു
താര�തഉറ���ുവരു�ി,അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയുംഅതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ�മാ�തിനുംേസാഷ�ൽ
ഓഡി�്സമൂഹെ�പാകെ�ടു�ു�ു.പ�തിവിഭാവനംെച���രീതിയിൽഗുണേഭാ�ാ�ള�െടജീവിത
സാഹചര��ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃഷ്ടി�ു�തിന്െപാതുപണംശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗി�്ല
���പാപ്തിൈകവരി�ി��േ�ാഎ�വിലയിരു�ലുംേസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�ു.
കഴി�പ�ുവർഷമായിതുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�പ�തി�പവർ�ന�െള�ുറി���
 സാമൂഹികഓഡി� ,്െതാഴിലുറ�്പ�തിനിയമംെസ�ൻ17(2)അനുസരി�്അഴീേ�ാട്
�ഗാമപ�ായ�ില  ് നട�ുകയാണ് .

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ
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േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം �പവർ�ി ഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡ് സ�ർശനം,

െതാഴിലാളികള�ംആയു�അഭിമുഖം,എംഐഎസ് പരിേശാധനഎ�ിവെയഅടി�ാനമാ�ിയാണ്

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്.താെഴ പറയു� രീതിഅവലംബി�ാണ്ഈ റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1.ഓഡി�് �ാൻ

1.1 ഓഡി�് �ാന് ത�ാറാ�ല  ്

1.2 ഓഫീസ് സ�ർശന പരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം
2.1 , പ�ായ�് �പസിഡൻറ ,്ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്

2.2 േമ� ,് െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ, െതാഴിലിന് േപാകാ�െതാഴിൽകാർഡ് ഉടമകൾ

3. ഫയൽപരിേശാധന
3.1 െപാതു �പവർ�ികൾ,വ��ിഗത �പവർ�ികൾ

3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

3.3 ഭരണസമിതിയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും കാര��പാപ്തി

4. ഫീൽഡ് സ�ർശനം, നിരീ�ണം
4.1 പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം, നട�ുെകാ�ിരി�ു� െതാഴിലിടം

5. റഫറൻസ്

5.1 വികസനേരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,എംഐഎസ്, രജി�റുകൾ

6. വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം
6.1 േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

7. കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

ചിറ�ല  ് �ഗാമപ�ായ�്
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െതാഴിലുറ�് പ�തിഅടി�ാന വിവര�ള് 

വിവര�ൾ 2018-19 േ�ാ�്തലം പ�ായ�്തലം

സൃഷ്ടി�െതാഴിൽദിന�ൾ 79271 16962

100
ദിന�ൾപൂർ�ീകരി�കുടുംബ�ൾ

592 117

ആെക റജിസ്െറര് െചയ്തത് 4773 1242

ആെക െതാഴിലാളികള�െട എ�ം 6380 2117

വാര് ഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ള് 2018-19

ആെക െതാഴില  ് കാര് ഡ് 99

ആെക െതാഴിലാളികള് 105

ആെകആക്�ീവ് െതാഴില  ് കാര് ഡ് 18

100 ദിനം പൂര് �ിയാ�ിയ െതാഴില  ്
കാര് ഡ് 

16
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അവകാശാധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

െതാഴിൽകാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരംഅവിദഗ്ദ കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ
താ�ര�മു� ഏെതാരുകുടുംബ�ിനും െതാഴിൽ കാർഡിനു േവ�ി അേപ�ി�ാം.െതാഴിലുറ�്
പ�തിയുെട ഭാഗമാകാൻ െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ� നൽകിയ എ�ാ കുടുംബ�ൾ�ും
15ദിവസ�ിനകം തിക�ം സൗജന�മായിെതാഴിൽകാർഡ് ലഭ�മാേ��തു�്.

െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ�ി�ു�സമയ�് േഫാേ�ാ എടു�ു�തിേന��ിയു� ചിലവ് െതാഴിലാളി
വഹിേ��ി വരു�സാഹചര�മാണ്നിലവിലു�ത് ഇത് നിയമലംഘനമാണ .്

െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക േരഖയാണ് അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽ കാർഡുകൾ
സൂ�ിേ��തിന് െറ പൂർ� ഉ�രവാദി�ംെതാ ഴിലാളികൾ�ാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ
െതാഴിലാളികള�ംെതാഴിൽകാർഡ്അവരുെട ക�ിൽസൂ�ി�ി���് ഇത് �പശംസനീയമായകാര�മാണ .്

അ�ുവർഷ�ിതലാരി�ൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതുേ��തു�് പുതിയെതാഴിൽ കാർഡ്
തതാഴിലാളികൾ�് പുതു�ി നൽകിയി���്.െതാ ഴിലാളികള�െട കാർഡുകളിൽ ഹാജർ
കൃത�മായിേരഖെ�ടു�ു�ു ഇത് ന� കാര�മാണ .്

േതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാര് ഡു� ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��
ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽപ�ാളിയാകാനു� അവകാശമു�്. ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭ�മായിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംലഭി�ാനു� അവകാശം
നിയമപരമായി െതാഴിലാളി�് ഉ�്. കാ�ിരതറ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ �ഗൂ�ായി െതാഴിൽ
ആവശ�െ����അേപ�നൽകാറു�്.അേപ�നൽകു�ത് നല  ് കു�ത് േമ�് മുഖാ�ിരമാണ .്

െതാഴിൽഅനുവദി�ത് സംബ�ി�് .

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണം . ലഭിചിേ��ിൽെതാഴിൽരഹിതേവതന�ിനു� അർഹതയു�് .പരിേശാധി�
ഫയലുകളിൽ നി�ും അേപ� നൽകി 15ദിവസ�ിനു�ിൽ തെ� െതാഴിൽ ലഭിചി��്
എ�്മന�ിലാ�ാൻസാധി�� ഇത് അഭിന�നാർഹമാണ .്

േവതനം ലഭ�മാകു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2)�പകാരംഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും മ�ർേറാള് 
പൂർ�ിയാ�ി പ�ായ�ിൽസമർ�ി�്15ദിവസ�ിനകം േതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
ലഭിേ��താണ്അ�ാ�പ�ം ഓേരാ ദിവസ�ിനും കുടി�ികതുകയുെട 0.05% എ�
നിര�ിൽെതാഴിലാളികൾക്നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ാൻ െസ�ൻ 3(3) �പകാരംഅർഹതയു�്.
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.�പവർ�ി�ലെ�സൗകര��ൾസംബ�ി�്

. െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം �പവൃ�ി നട�ു� �ല�് കുടിെവ�ം,തണൽ ,�പഥമശു�ശുഷ കി�്
എ�ീവ �പവൃ�ി നട�ിലാ�ു� �ാപനം വഴിസൗജന�മായി െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��തു�് .

.ചിറ�ല  ് �ഗാമപ�ായ�ിെല കാ�ിരതറ വാര് ഡില  ് ഈസൗകര��ള് എ�ാം ലഭി�ി���് .
ഇത്അഭിന�നാര് ഹമാണ് .

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് �ഗാമസഭസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമം SHE 22 �പകാരം ഒരു പ�തിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് പ�തിെയ സംബ�ിച്
മുഴുവൻ കാരയ�ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ�െ�ടു�ു�തിന് ബ�െ��
നിർവഹണഉേദയാഗ�ന് െറയും വാർഡ് െമ�ർ സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ൻ
എ�ിവരുതടസാ�ിധ��ിൽ ഏെത�ിലും െപാതു�ലേ�ാെതാഴിൽ ഇട�ളിൽ വേ�ാ പ�തി
ആരംഭ മീ�ിംഗ് നടെ��തു�് .േസാഷ�ല  ് ഓഡി�ിനുവിദധയമാ�ിയ മൂ�് �പവർ�ികളിലും
െതാഴിലാളികൾ പ�തിആരംഭ മീ�ി�ില  ് പ�ടു�തായി��� േരഖകൾസൂ�ി�ി���് .

.

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽെതാ ഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ വ�്
ഏെത�ിലും തര�ിലു�അപകടം സംഭവിചാൽ SHE5 �പകാരവും അധ�ായം-9 പറ�ിരി�ു�
�പകാരവും ചികി��് ആവശ�മായി വരു� മുഴുവൻചിലവുകള�ം ബ�െ�� ബി�്കൾ ഹാജരാ�ു�
മുറയ്െ�ാഴിലാളികൾക് ലഭ�മാേ��താണ .് ഇതുകൂടാതത തതാഴിലിട�ളിൽവ�് മരണം
സംഭവി�യാെണ�ിൽ 25000 രൂപ െതാഴിലാളിയുെട കുടുംബ�ിന്ലഭ�മാേ��താണ .്പ���ാം
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾക് േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് കാലയളവിൽനട� �പവൃ�ികളിൽ അപകട�ൾ
ഒ�ുംതെ�സംഭവി�ി�ി� .

െഷല  ് ഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�  ്സംബ�ി�്

വാര് ഡില  ് ആവശ�മായ വികസന �പവര് �ികള് കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള് �്
അവകാശമു�് .െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ�യുംഭാഗ�ുനി�ു പ�ാളി�ം
ഉ�ാവു�ു�് .എ�ാല  ് െതാഴിലുറ�ില  ് അനുവദനീയമായ ആസ്തി വികസന �പവര് �ികള് 
കെ��ു�തിന് വാര് ഡിെല വിവിധ േമഖലയില  ് നി�ുമു� ജന�ള�െട പ�ാളി�ം
ഉ�ാേവ�തു�് .

പരാതി പരിഹാരം

മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ �പകാരം(SHE19) സമയബ�ിതമായി
പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം നിയമം നിഷ്കര് ഷി�ു�ു .പ�തിയുമായി ബ�െ��
പരാതികള് േഫാണ  ് മുേഖന ,േടാള് �ഫീ ന�ര് ഉപേയാഗി�് ,േരഖാ മൂലംഎഴുതി നല  ് കിയും ഇ
െമയില  ് വഴിയും സമര് �ി�ാവു�താണ് േടാള് �ഫീ ന�ര് പ�ായ�ില  ് �പദര്ശി
�ിെ��ാതാണ .്അഴിേ�ാട  ് പ�ായ�ില  ് ന�ര് �പദര് ശി �ി�ി���് .െതാഴ്ലളികേളാട്
സംസാരി�േ�ാള് ഇതുവെര പരാതികള് നല  ് കിയി�ി�എ�ാണ്അറിയാന് സാധി�ത് .

േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയില  ് ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവന് �പവര് �ികള�ം േസാഷ�ല  ്
ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണം എ�് SEC 17(2) നിഷ്കര് ഷി�ു�ു .പ�ായ�ിെല �ഗാമസഭ
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േരജിസ്െറരില  ് േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് നട�ിയതായു� േരഖകള് കാണാന് കഴി�ു .

െതാലാളികള�െടകടമകൾ

1. കൃത�സമയ�്െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായിഒ��യ്�ുക.
2. പണി�ല�്�ാ�ിക�സ്തു�ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാക�ി�ുവാനുംപാടു�ത�

3. സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻേബാർഡ്�പവൃ�ിയുെടആരംഭഘ��ിൽതെ�നിർബ�മായുംവ
യ്േ��താണ്

4. �പകൃതിസംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ുക.
5. ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു��പവൃ�ികൾകെ��ിേമ�് െനയുംപ�ായ�്അധികൃതെരയും

   അറിയി�ുക.

താെഴപറയു�3വർ�ുകൾആണ്ഈഘ��ിൽേസാഷ�ൽഓഡി�ിന�ിേധയമാ�ിയത്

�കമന

�

ര് 

�പവര് �ിയു
െട േപരും

�പവര്തിെകാ

ഡും

മ�ര് േറാള് 
ന�ര് 

�പവര് 
�ി

കാലയള

വ് 

െതാഴി

ല  ്
ദിന

�

ള് 

ചിലവായതുക

േവതന

ഘടകം

സാധ

ന

ഘട

കം

LD/243733

സംഘകൃഷി�് 
നിലം ഒരു�ല്

 

3100,3101.3102,

3190

,3191,3289,3290,

3400,3401,3464,

3465

,25,26,27

26/2/19

TO

7/4/19

509 140484 NO

WC/303788

BPL,SC
മ��െചറുകിട

കര് ഷകരുെട
ഭുമിയില  ് മണ്

 പണി

1413,1414,1415

1548,1549,1550

1653,1654,1655

1766,1767,1768

1860,1861,1862

1995,1996,2086

18/10/1
8

TO

17/12/1
8

782 215832 NO
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2087,2187,2239

IF/315791

മ�ിര കേ�ാ�് 
നിര് �ാണം

3438,3439 20/3/19

TO

23/3/19

6 3129 5640

അളവുകള് സംബ�ി�്

�പവര് �ിയുെട
േപര്

എസ്ടിമാ�ിെല

അളവുകള് 
എം ബു�ില  ്
േരഖെ�ടു�ിയത്

ഫീല  ് ഡ് തല

പരിേശാധനയില  ്
ക�ത് 

LD/243733

സംഘകൃഷി�് നിലം
ഒരു�ല  ്

6700m^2

1346.7m^3

6652.65m^2

724.1m^3

എ�ാ തരിശു നില�ള�ം

കൃഷി േയാഗ�

മാ�ിയിടു�്,അള�ാന്
 സാധി�ി� .െവ�ം
കയറിയ നിലയിലാണ്

WC/303788

BPL,SC മ��െചറുകിട
കര് ഷകരുെട
ഭുമിയില  ് മണ  ്
പണി

8190m^2

1142.8^3

8190^2

1142.825^3

അേപ� �പകാരമു�

എ�ാ ഭുമിയിലും ത�്

തിരി�ല  ്
നട�ിയി���് .അള�ാ
ന് സാധി�ി� .

IF/315791

മ�ിര കേ�ാ�് നിര്
 �ാണം

2.06cum 2.016cum 2.016cum

�പവര് �ി�ലപരിേശാധനയില് മന�ിലായത് 

സംഘകൃഷി�് നിലം ഒരു�ല  ് ( LD/243733) �പവര് �ി�ലപരിേശാധനയില  ് എസ്ടിേമ�ില  ്
�പതിപാതി�ി��� െതാഴില  ് ദിന�ള് �പവര് �ി െചയ്തി�ി� എം ബു�ില  ് േരഖ
െ�ടു�ിയി��� അളവില  ് ആവശ�മു� െതാഴില  ് ദിന�ള് മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ി���� .
നിലവില  ് ഈകൃഷി�ല�ള് െവ�ം കയറി യഅവ�യിലാണ് .അള�ാന് സാധി�ി� .

WC/303788 മ�� െചറുകിട കര് ഷകരുെട ഭുമിയില  ് �പവര് �ികള് എ� �പവര്തിയിെല 22
അേപ�കളാണ് ഉ�ായിരു�ത്.അേപ� �പകാരമു� എ�ാ ഭുമിയിലും �പവര് �ി െചയ്തി���് .
ത�് തിരി�ല  ് �പവര് �ി ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് .അേപ� �പകാരം �ലം എ�ത െസന് 
റ്ഉ�് എ�് േരഖെ�ടു�ി യി���് .അ�തയും�ല�് �പവര് �ി െചയ്തി���് .

IF/315791 മ�ിര കേ�ാ�് നിര് �ാണം(ച��ിക ) എ� �പവര് �ി യില  ് അളവ് �പകാരമു�
കേ�ാ�് കുഴി നിര് �ി �ി���് .

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ് 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയില  ് ഓേരാ �പവര് �ി ആരംഭി�ു�തിനു
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മുന് പും ആ �പവര്തിയുമായി ബ�െ�� എസ്ടിമാ�് തുക ,ആെക െതാഴില  ് ദിന�ള് ,സാധന
േവതനഘടകം ,�പവര് �ി കാലാവധി തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ിയ നി�ിതഅളവിലു� േബാര് ഡ് 
െപാതുജന�ള് �് മന�ിലാവു� രീതിയില  ് �ാപിേ��തു�് .ഓഡി�് വിേധയമാ�ിയ
WC,303788,SC,BPL മ�� െചറുകിട കര് ഷകരുെട ഭുമിയില  ് മ�് പണി എ�ീ
�പവര് �ിയുെടയും ,LD/243733,സംഘ കൃഷി�് നിലം ഒരു�ല  ് എ�ാ �പവര് �ി യുെടയും
സി�ിസണ  ് ഇന്േഫാര് മഷന് േബാര് ഡ് �പവര് �ി �ല�് �ാപിചിടു�് .
IF/315791,എ� �പവ ര് �ിയുെട േബാര് ഡ് �പവര്തിസ്തലത്�ാപി�ി�ി� .

േമ�ി െനസംബ�ി� വിവര�ള് 

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം േമ�് ,പതിനാല് ദിവസം കൂടുേ�ാള് മാറി
െ�ാ�ിരി�ണം .െഗൗരി ,പുഷ്പജ ,സുേലഖ എ�ിവര് േമ�്ന ് െറചുമതലകള് 
നിര് വഹി�ി���് .േമ�് െതാഴിലാളികള�െട െതാഴില  ് കാര് ഡില  ് കൃത�മായി ഹാജര് 
േരഖെ�ടു�ുകയും മ�ര് േറാള് പൂരി�ി�രുന്െട�ും െതാഴിലാളികള് പറ�ു .ഇത്
�പശംസനീയമാണ .്

നിരീ�ണസംവിധാന�ള് 

ജാ�ഗതാ േമല  ് േനാ� സമിതി

 പ�തിയുെട നട�ി�് കാര��മമാ�ു�തിനു േവ�ി നിരീ�ണ സംവിധാന�ള് 
ഏര് െ�ടു�ിയി���് .ഉേദ�ാഗ� സംവിധാനവും ,�പാേദശിക തല ക��ിയും
രൂപീകരി��െകാ�ാണ് പ�തി �പവര് �ന�ള് കര��്മമായ് നടേ��ത് നിയമ
�പകാരം(വി. എം. സി. രൂപീകരിേ��ത്എ�െനെയ�ു�ത്എ.എംസിയിെലേപജ്ന�ർ57
ഭാഗം10.5.3.അനുസരി�്ആവണം)േമ�് അംഗമാവാന് പാടി� .ഈവാര് ഡില  ് സമിതി
അം ഗ �ള് �പവര് �ി �ലം സ�ര് ശി�രുന്െട�ും അവെട വ�് ഒ�് 
േരഖെ�ടുതരുന്െട�ും െതാഴിലാളികള് പറ�ു .

അംഗ�ള�െട വിവര�ള് (അനുബ�ം )

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

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുര�� പ�തി വാര് ഷിക മാ�ര് സര്കുലര് �പകാരം
ഒരു വര് �് ഫയലില  ് സൂ�ിേ�� 22 േരഖ കെള�ുറി�� �പതി പാ തികു�ു. ഇത്
നിര് ബ�മായും സൂ�ിെ��താണ് .

കവർേപജ്

കവർേപജ്ഫയലിൽസൂ�ി�ി���് .

.െച�്ലി�്

ഒരു�പവൃ�ിഫയലിൽ�കമ�പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾഎവിെടഏത്േപജ്മുതൽസൂ�ി�ിരി�ു�ുഎ
�്മന�ിലാ�ുവാനു�ആധികാരികേരഖയാണ്െച�്ലി�്.പരിേശാധി� 3ഫയലുകളിലും െച�് 
ലി�് ഓഫ് േഡാകുെമ�സ്് ഉള് െ�ടു�ിയി��െ��ിലും േപജ് ന�ര് േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .

വാര് ഷികകര് �പ�തിയുെട പകര് �് 

�ഗാമസഭ അംഗീകാരം ലഭി� �പവര് �ികള് മാ�തേമ വാര് ഷിക കര് � പ�തിയില  ് ഉള് 
െ�ടു�ാവു.

�പസ്തുത�പവൃ�ിപ�ായ�ിെലനട��വർഷ�ിെലആനുവൽആ�ൻ�ാനിൽഉൾെ��താണ്എ
�്െതളിയി�ുവാനു�േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാൻെ�േകാ�ി.  പരിേശാധി�മൂ�ു �പവര് �ി
ഫയലുകളിലുംആ�ൻ�ാനിെ�േകാ�ി ഉള് െ�ടു�ിയി���് .

എ�ിേമ�്(ജനകീയഎ�ി േമ�് )

ഒരു�പവൃ�ിഎ�െന,
എ�തഅളവിൽെച�ണെമ�്സാേ�തികമായി�പതിപാദി�ു�ആധികാരികേരഖയാണ്എ�ിേമ�്.ഓഡി
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�് കാലയളവില  ് പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ
എ�ാ�പവൃ�ിഫയലുകളിലുംഎ�ിേമ�്സൂ�ി�ി���്.സാധാരണജന�ൾ�്മന�ിലാകു�രീതിയിൽ
ജനകീയഭാഷയിൽേവണംഎ�ിേമ�്ത�ാറാ�ാൻ.ഈഎ�ിമാ�് േമ�ി െ� ക�ില  ് സൂ�ി�ുകയും
െപാതു �ല�ളില  ്
�പദര്ഷി�ിെ��തുമാണ് .എ�ാൽപരിേശാധി�്ഒരുഫയലിലുംജനകീയഎ�ിേമ�്കാണുവാൻസാധി�ി
�.

സാേ�തികാനുമതിപ�തം

ഒരു�പവൃ�ി�്സാേ�തികവിദഗ്ധരുെടഅനുമതിലഭി�ി���്എ�ു െതളിയി�ു�
ആധികാരികേരഖയാണ്സാേ�തികഅനുമതിേരഖ. പരിേശാധി�മുഴുവൻഫയലുകളിലുംബ�െ��വര്
 സാ�� െ�ടു�ിയസാേ�തികാനുമതിേരഖഉ�ായിരു�ു.

ഭരണാനുമതിേരഖ

�പവൃ�ിെച���തി�ിർവഹണ�ാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിേരഖ  ഈേരഖഎ�ാ
�പവര് �ി ഫയലുകളിലുംസൂ�ിേ��താണ .്
ഭരണാനുമതിലഭി�ു�തിന്സമർ�ി�ു�േരഖകളിൽ
 �ഗാമസഭഅംഗീകാര�ിെ�പകർ�്ഉൾെ�ടുേ��തു�്ആയതിനാൽ�പസ്തുത  �പവൃ�ി�ഗാമസഭ
 അംഗീകരി�തിെ�പകർ��ംഭരണാനുമതിയ് െ�ാ�ം�പവൃ�ിഫയലിൽേചർേ��താണ .് ഇവിെട
ബ�െ��വര് സാ��െ�ടു�ിയ ഭരണാനുമതി േരഖഫയലില  ് സൂ�ി�ി���് .

സംേയാജിത പ�തിയുെട പകര് �് 

പരിേശാധി� മൂ�ു �പവര് �ികള�ം സംേയാജിത പ�തി വിഭാഗ�ില  ് െപടതതുെകാ�് ഇതുമായി
ബ�െ�� േരഖകെളാ�ും ഉള് െ�ാ�ി�ി�ി� .

ഡിമാൻഡ്േഫാം(െതാഴില  ് ആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ� )

വാര് ഷിക മാ�ര് സര് �ുലര് �പകാരം ഒരു �പവര് �ി�ുഅനുെഛദം3(ബി )�പകാരം �ഗൂ�ാ
േയാഅനുെഛ ദം3(എ
)�പകാരംവ��ിഗതമേയാഅേപ�ിേ��താണ് ..െതാഴിൽആവശ�െപ�വർ�്15ദിവസ�ിനു�ിൽ
േജാലിനൽകിേയാഎ�റിയുവാൻസഹായി�ു�േരഖകൂടിയാ�ിമാൻഡ്േഫാം..പരിേശാധി�എ�ാ
�പവര് �ിയുെട ഫയലിലും ഡിമാൻഡ്േഫാo കാണാൻസാധി��.എ�ാല  ് ഇതിെ� COUNTER
SLIP,LD/243733എ� �പവര് �ിയുെട ഫയലില  ് മാ�തേമ ഉള് െ�ടു�ിയി���� . .

വർ�്  അേലാേ�ഷൻ  േഫാം(െതാഴില  ് നല  ് കിയത് സംബ�ി� വിവര�ള് )

�പവൃ�ിഅനുവദി��െകാ�്നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർനൽകു�അനുമതിയാണ് വ
ർ�്അെലാേ�ഷൻേഫാo.അേപ�ി�്15ദിവസ�ിനു�ിൽ�പവൃ�ിലഭിേ�ാഎ�റിയാൻഈേഫാം
സഹായി�ും. പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ മൂ�ു �പവര്തികള�െട ഫയലിലും ഈ േരഖ
ഉള് െ�ടു�ിയി���്.

മ�ർ  േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട അതത് ദിവസ�ളിെല �പവര് �ി �ലെ�
ഹാജർനിലേരഖെ�ടു�ു�ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ് മ�ര് േറാള് േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസര് 
,പ�ായ�് െസ�കടറിഎ�ിവര് സാ��െ�ടു�ി സീല  ് പതി�ി� മാ�ര് േറാള് മാ�തേമ
ഉപേയാഗി�ാവൂ .മാ�ര് േറാള് ലഭി�തിനു േശഷം മാ�തേമ നിയമപരമായി �പവര് �ി
ആരംഭി�ാന് പാടു�� .മൂ�ു �പവര്തിയുമായി ബ�െ�� മാ�ര് േറാള�കള് ഫയലില  ്
കാണാന് സാധി�� .എ�ാല  ് മാ�ര് േറാളില  ് ഹാജര് േരഖെ�ടുതിയ�ു മുക ളിലായി തി�തി
േരഖെ�ടു�ിയി���്.ഇത് അഭിന�നര് ഹാമാണ് . .
.ഫയൽപരിേശാധി�തിൽനി�ുംമ�ർേറാള�കളിൽെവ�ി�ിരു�ലുകൾകാണെ���.(അനുബ�ം )മാ
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�ര് േറാള�കള് പണ�ിനു സമാനമാണ് ആയതിനാല  ് െവ�ിതിരു�ലുകള് പാടി� .ഇത്
ശി�ാര് ഹമായകാര�മാണ്

െവ�ി�ിരു�ലുകൾെച��േ�ാൾവിശദീകരണംനൽകിഒ�് വ
യ്േ��താണ്എ�ാൽഅവേയാ�ുംകാണാൻസാധി�ി�ി�. െമഷർെമ�ബ്ു�്ന�ർമ�ർ
 േറാള�കളിൽഉ�ാകണംഎ�ാൽഅവഒരുമ�ർേറാളിലുംേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െമഷർെമ�ബ്ു�്

ഒേരാ �പവൃ�ിയും
എ�ിേമ�്�പകാരംകൃത�മായഅളവിൽആണ്െചേ��ത്എ�ുംെചയ്തിരി�ു�ത്ഇ�പകാരംതെ�െയ
�്മന�ിലാ�ാനു�ആധികാരികേരഖയാെ�ഷർെമ�ബ്ു�്.

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ മൂ�ു ഫയലുകളിലും െമഷർെമ�ബ്ു�്ഉ�ായിരു�ു ..
െമഷർെമ�ബ്ു�ുകൾപ�ായ�ിൽനി�ുംചുമതലെ��ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി���് .�പവൃ
�ിപൂർ�ീകരണ�ിെ�വിവിധഘ��ളിെലതുകപാസാ�ുേ�ാഴുംഒടുവിൽ�പവൃ�ിയ്�്അനുവദി
�തുക�പകാരമു�ആെകതുകഅനുവദിയ്�ുേ�ാഴുംെമഷർെമ�ബ്ു�ിൽപ�ായ�്െസ
�റിസാ��െ�ടു�ൽനട�ിഒ�്സീല്എ�ിവപതി�ിേ��താണ .് ഇ�െന െചയ്തതായി
കാണാൻസാധി��.

െമ�ീരിയൽെ�പാക��ർെമ� ്(സാധനസാമ�ഗികെള�ുറി���വിവര�ള് )

ഒരു�പവൃ�ി�്സാേ�തികഎ�ിേമ�്�പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾവാ�ു�തിനു�നടപ
ടി�കമ�ൾ�പതിപാദി�ു�േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽെ�പാക��ർെമന് റ്.�പവര് �ി�ു
ഉപേയാഗി�സാധന�ള�െടബി�് വി വര�ൾഫയലിൽസൂ�ി�ി���്..

േവജ്  ലി�്

മ�ർ  േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവ തനം അനുവദി�� എ�്െത ളിയി�ാനു�
ആധികാരികേരഖയാണ് േവജ് ലി�്. പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽഎ�ാംേവജ്  ലി�്കാണാൻസാധി��.
ഇത്�പശംസനീയമായകാര�മാണ .്

ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മ�ർേറാളിനും,   േവജ്ലി�ിനും  ആനുസരി�്െതാഴിലാളി�് േവ
തനംൈകമാറിേയാഎ�്ഉറ�ാ�ാനു�േരഖയാണ്ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ. പരിേശാധി� എ�ാ
ഫയലുകളിലും ഫ�് �ടാന് സ്ഫര് ഓര് ഡര് ഉള് െ�ടു�ിയി���് .

െമ�ീരിയൽ  വൗ�ർ  ആൻഡ്  ബിൽ

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായ�പവൃ�ികൾ�്സാമ�ഗികൾവിതരണംെചയ്തതിെ�ബി��കള�ംവൗ�
റുകള�ം  ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ .് ഫയലിൽ�പവൃ�ിഅനുബ�ബി��കൾ,ഉ�ായിരു�ു.
ഇത്�പശംസനീയമായകാര�മാണ .്എ�ാല  ് െവൗ�ര് ഉള് െ�ടു�ിയി�ി� .

രസീതുകള�ം േരായല  ് �ിയുംസംബധി��

�ല മുടമകള�െട നികുതി രസീ�് ഫയലില  ് സൂ�ി�ി���് .

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു�പവൃ�ിതുട�ു�തിനു  മുൻപും, �പവൃ�ിനട�ുെകാ�ിരികുേ�ാഴും,
 �പവൃ�ിപൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമു�മൂ�്ഘ��ിലു�േഫാേ�ാ�പവൃ�ിഫയലിൽ
 സൂ�ിേ��താണ .്പരിേശാധി�എ�ാ ഫയലുകളിലും  മൂ�ു
ഘ��ിെലയുംേഫാേ�ാഫയലിൽസൂ�ി�ി���്. 
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�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ിപൂർ�ീകരി��എ�തിെ�േരഖയാണ്�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.ഇത് സാേ�തിക
വിദഗ്ധന് സീല  ് വ�് സാ��െ�ടു�ണം . പൂർ�ീകരി�എ�ാ
�പവൃ�ിയുെടയുംഫയലിൽ�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തംഉ�ായിരു�ു .

മ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ി�്

ഒരു�പവൃ�ിയുെടഓേരാഘ��ിെ�യുംമ�ർേറാൾഅനുവദി�്െതാഴിലാളികൾ�് േവ
തനംനൽകു�ത് വ െരയു�ഓേരാഘ��ള�ംഏെതാെ�തീയതികളിൽനട�ുഎ�്മന�ിലാ�ാനാണ്
മ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ിപ്. എ�ാൽപരിേശാധി� എ�ാ
ഫയലുകളിലുംമ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ിപ്ഉ�ായിരു�ു .ഇത്അഭിന�നാര് ഹാമാണ് .

ജിേയാ ടാ�് േഫാേ�ാകള് 

ജിേയാടാ�്ഡ്േഫാേ�ാ�ഗാഫ്ഒരു ഫയലിലുംഉ�ായിരു�ി�. 

േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് റിേ�ാര് �  ്

ഓേരാ ആറുമാസതിലും അതു വെര െചയ്ത �പവര് �ികള�െട േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് നട�ി
റിേ�ാര് �  ്ഫയലില  ് സൂ�ിേ��താണ് .

ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി�ലെ�മുഴുവൻവിവര�ള�ംേരഖെ�ടു�ു�തിേന��ിയു�ആധികാരികേരഖയാ
ണ്ൈസ�്ഡയറി.പരിേശാധി�ര�് �പവര് �ികള�െട ഫയലിലും ൈസ�് ഡയറി
ഉ�ായിരു�ു .IF/315791എ� �പവര് �ി യുെട ഫയലില  ് ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ി� .

 വി. എം. സി. രൂപീകരിേ��ത്എ�െനെയ�ു�ത്എ.എം. സി. യിെലേപജ്ന�ർ 57
ഭാഗം10.5.3.അനുസരി�്ആവണം.

േറാസ് ഗർദിവസം
വാർഷിക
മാ�ർ�ാൻ�പകാരംഎ�ാപ�ായ�ുകളിലുംേറാസ് ഗർദിവസംആചരി�ണംഎ�്നിഷ്കര്ഷി�ി���്.
േറാസ്ഗാര് ദിവസം ആചരി�ാറു�് എ�് എം ജി എന് ആര് ഇ ജി ,ഉേദ�ാഗ�ര് 
പറ�ി���് .എ�ാ മാസവും22ആം തീ�തി േറാസ്ഗാര് ദിനം ആചരി�തായി ഉ� രാജിസ്െറര് 
കാണാന് കഴി�ു ,ഇത് �പശംസനീയമാണ് .

പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെടരജി�ർ

2. �ഗാമസഭരജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തുംെതാഴിൽഅനുവദി�തുംസംബ�ി�രജി�ർ

4. �പവൃ�ിയുെടലി��ംചിലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�രജി�ർ

5. �ിരആ�ികള�െടരജി�ർ

6. പരാതിരജി�ർ

7. സാധനരജി�ർ
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െതാഴിൽകാർ�ഡജി�ർ

െതാഴില  ് കാര് ഡിനു� അേപ� ,കാര് ഡ് അനുവദി� വിവര�ള് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ു�തിനു� റ ജി�് ര് .�പസ്തുത വിവര�ള് യഥാസമയം േരഖെ�ടു�ി
സൂ�ി�ി���് ..

െതാഴില  ് അേപ�റജി�് ര് 

െതാഴില  ് ആവശ�െ��� ലഭി�ു� അേപ�കള�െട വിവര�ള് ,അതു�പകാരം അവര് �്
െതാഴില  ് അനുവദി�തിെ� വിവര�ള് എ�ിവ േരഖെ�ടുേ� �ു� റജി�് ര് .കൃത�മായി
വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���് .

�ഗാമസഭരജി�ർ

വാര് ഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി യുമായി ബ�െ�� �ഗാമസഭ മിനു�്സ് പരിേശാധി�േ�ാള് 11/7/18
നു േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് മായി ബ�െ�� �ഗാമസഭ നട�ിയതായി വിവര�ള് 
േരഖെ�ടു�ിയി���് ..2019/20 െല ആ�ന് �ാന് ,േലബര് ബജ�് ,അംഗീകരി�ല  ് എ�ിവ
ഈ ദിവസം നട�ി���് .13/2/19 നു വീ�ും �ഗാമസഭ േചര് �് േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് റിേ�ാര് �  ്
അവതരി�ി�തായും വിവിധ വ��ിഗത ആസ്തികള് ഉ�ാ�ു� �പവര് �ികള് നിര് 
േദശി�ത്ആയും േരഖെ�ടു�ിയി���് .

വർ�് റജി�ർ - �പവൃ�ികള�െടലി�്, ചിലവ്, മ�് വി ശദാംശ�ൾേരഖെ�ടു�ിയി���  രജി�ർ

െതാഴിലുറ�ില  ് നട�ിലാ�ു� �പവര് �ികള�െട വിവര�ള് യഥാസമയം േരഖെ�ടുെ��ു�
റ ജിസ്െറര് ഇത് കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���് .

�ിരആ�ികള�െടരജി�ർ

. െതാഴിലുറ�് പ�തി യിലുെട സൃഷ്ടി�ി��� ആസ്തികള് സംബ�ി� വിവര�ള് 
�ലം ,ആസ്തിയുെട സ�ഭാവം നിലനില  ് �ു� കാലയളവ് എ�ിവ ആസ്തി റ ജി�് റി ല  ് േരഖ
െ�ടുെത�താണ് .ഇവിെടഈവിവര�ള് നാളതീകരി�� സൂ�ി�ി���് .

പരാതിരജി�ർ

പരിഹാരം കാേണ�താ യി��� പരാതികെളാ�ും േരജിസ്െറരില  ്
േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .പരാതിെയാ�ും ലഭി�ി�ി� എ�് എഴുതി ബ�െ��വര് സാ��
െ�ടു�ിയി���് .

സാധന രജി�ര് 

െതാഴിലുറ�ില  ് ഏെ�ടു�ു� �പവര് �ിയുെട ഭാഗമായി വരു� സാധന സാമ�ഗികള�െട വാ�ല  ്
തീരുമാനം ,ഉപേയാഗം ,നീ�ിയിരു�് ,െചലവ് എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�ള് മുഴുവനും �പസ്തുത
റജിസ്െറരില  ് േരഖെ�ടു�ണം.ഇത്

നാളതീകരി�� സൂ�ി�ി���്

നിര് േദശ�ള് 

 െതാഴില  ് കാര് ഡുകള് അനുവദി�� കഴി�ാല  ് പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ില  ് തെ�
കാര് ഡ് ഉടമകള് �് ലഭ�മാ�ണം .

 േഫാേ�ാ ഉള് െ�െട തിക��ം സൗജന�മായിതെ� െതാഴില  ് കാര് ഡ് 
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അനുവദിേ��താണ് .

 ഓേരാ �പവര് �ി ആരംഭി�ു�തിനു മുന് പും ഓവര് സിയരുെട സാ�ിധ��ില  ്
�പവര് �ി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ി െതാഴിലാളികള് �് െചേ�� �പവര്തി കെള �ുറി�്
വിശദീകരണംനല  ് േക�താണ് .

 െതാഴിലാളികള് �് നിയമ �പകാരം ലഭിേ�� അവകാശ�ള് (ചികി�ാ സഹായം
ഉള് െ�െട )അവര് �് ലഭി�ു�ുെ��് നിര് �ഹണ ഏജന് സി
ഉറ��വരുേ��താണ് .

 മ�ര് േറാളില  ് െവ�ി�ിരു�ലുകള് ഉ�ാകാന് പാടി� .

 മ�ര് േറാളില  ് േപര് വ� െതാഴിലാളി തെ� യാണ് �പവര് �ി െച���െത�്
േമ�് ,ഓവര് സിയര് ഉറ�� വരു�ണം .

 മ�ര് േറാളില  ് �പവര് �ി എടു�ു� ദിവസ�ളില  ് തീയതി േരഖെ�ടു�ു�ു�് എ�്
ഉറ��വരുേ��താണ് .

 െതാഴിലാളികള് അവരുെട കടമകള് കൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��് നി�ഹണ
ഉേധ�ാഗസ്തര് ഉറ�� വരു�ണം .

 വിജിലന് സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ി അംഗ �െള കാലാനുസൃതമായി മാ��കയും അവരുെട
പ�ാളി�ം ഉറ��വരു�ുകയും െചേ��താണ് .

 സി�ിസണ  ് ഇന്േഫാര് മഷന് േബാര് ഡ് നിയമാനുസൃതമായി �പവര് �ി
�ല�ളില  ് �ാപിെ��ാതാണ് .

 െമേ�ാ ഓഫ് െപയ്െമ�റ് ്െവ�ിതിരു�ാന് പാടി� .

അനുബ�ം

വാര് ഡിെലആക്ടിവ് െതാഴിലാളികള�െട വിവര�ള് 

1 KL-02-005-002-011/12 സുേലഖ .സി 124

2 KL-02-005-002-011/14 സേരാജിനി .എ 124

3 KL-02-005-002-011/16 ഷീബ .െക 118

4 KL-02-005-002-011/17 ബി�ു .പി 116

5 KL-02-005-002-011/18 കാര് ത�ായനി.ഇ .െക 125

6 KL-02-005-002-011/20 നാരായണി .പി 126

7 KL-02-005-002-011/21 സുഷമ .െക വി 64

8 KL-02-005-002-011/25 രാധ .സി 128

9 KL-02-005-002-011/27 െഗൗരി .െക .വി 128
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10 KL-02-005-002-011/32 െക .ഭാര് �വി 134

11 KL-02-005-002-011/33 വി .ത�മണി 126

12 KL-02-005-002-011/34 സാവി�തി .പി 128

13 KL-02-005-002-011/5 സുമി�ത .െക 128

14 KL-02-005-002-011/6 പുഷ്പജ .പി 128

15 KL-02-005-002-011/67 പദ്മിനി .െക 125

16 KL-02-005-002-011/7 �ശീേദവി .എം 128

17 KL-02-005-002-011/9 അനിത .ബി .െക 114

18 KL-02-005-002-011/ നളിനി

തിരു�ലുകള് ക�മ�ര് േറാള്കെള കുറി���വിവര�ള് 

മസ്ടര് േറാള് 
ന�ര് 

ആരംഭി� തീ�തി അവസാനി�

തീ�തി

േമ�ിെ� േപര് തിരു�ല  ്
ക� െതാഴില  ്
കാര് ഡ് 
ന�ര് 

1413(wc/303708
)

16-10-18 22-10-18 Gaury .k 8/52

1548(wc/303708
)

23-10-18 29-10-18 Gaury .k 9/152

1653(wc/303708
)

30-10-18 5-11-18 Gaury .k 10/33

3400(ld/243733) 19-3-19 25-3-19 sulekha 8/13,8/15
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3100(ld/243733) 26-2-19 4-3-19 Gaury.k 8/15,9/19,9/34

വിജിലന് സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ിഅംഗ�ള് 

ന�ര്

 
േപര് പദവി

1 എന് .�പകാശന് വാര് ഡ് െമ�ര് 

2 സി.വി.കു�ികൃഷ്ണന് സാമൂഹ� �പവര് �കന് 

3 ഗംഗാധരന് .ടി കര് ഷക �പതിനിധി

4 െഗൗരി .െക വി കുടുംബ�ശീ �പവര് �ക

5 �ശീമതി .െക അംഗനവാടി �പവര് �ക

6 ഷിജു വായനശാല �പതിനിധി

എഫ് ജി ഡി ല  ് പെ�ടു�വര് 

1 KL-02-005-001-01-12/10 അനിത .സി െക (7356496081)

2 KL-02-005-001-01-12/11 ഇ�ിര െക െക

3 KL-02-005-001-01-12/19 ശ�ാമള വി പി

4 KL-02-005-001-01-12/21 ലീല .സി

5 KL-02-005-001-01-12/22 യമുന .ടി വി

6 KL-02-005-001-01-12/24 കാര് ത�ായനി ബാലന് (9497297817)
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7 KL-02-005-001-01-12/25 െവ��വ പടി�െരയില  ് നാരായണി

(8606592737)

8 KL-02-005-001-01-12/29 െവ��വ പടി�െരയില  ് കാര് ത�ായനി

9 KL-02-005-001-01-12/3 സീമ ,കമലാ�ി (9746385384)

10 KL-02-005-001-01-12/31 ശാ� െവ��വഓല�ില് (9895755097)

11 KL-02-005-001-01-12/35 ര�കുമാരി .സി

12 KL-02-005-001-01-12/43 ല�്മി .എവി(9656651279)

13 KL-02-005-001-01-12/44 രാജിക .െക െക(9995261018)

14 KL-02-005-001-01-12/34 ഭാര് �വി .സി (7034397333)

15 KL-02-005-001-01-12/48 പദ്മിനി .വി എം

16 KL-02-005-001-01-12/49 വി .എംലളിത (8943092497)

17 KL-02-005-001-01-12/8 രമ .സി

18 KL-02-005-001-01-12/55 െസൗമിനി .പി വി

19 KL-02-005-001-01-12/56 വി .പി .രജനി

20 KL-02-005-001-01-12/58 പി വി .മ�ിക

21 KL-02-005-001-01-12/61 കാ�ന .വി എം

�പവര് �ിആവശ�െ�� ഭുവുടമകള�െട വിവര�ള് (WC/331669)

�കമ

ന�ര്

ഭുവുടമയുെടേപര് അേപ�

�പകാരം ഉ�

െചയ്ത

�പവര് �ി
റിമാര് ക്സ്



1818

 �ലം(cent) കള് 

1 െക .രഘു 7 ര�ു മഴ�ുഴി

2 നീന .െക 4.45

3 രഫ്സീനത് 29 വര�് നിര് 
�ാണം(അള
വുകള് ഇ�)
,മഴ�ുഴി

ര�ു

മഴ�ുഴി ,അളവുകള്
 ഇ�

4 ദിേനശന് .പി 6.5 വര�് നിര് 
�ാണം

5 മുരളി േമാഹനന് 23 വര�് നിര് 
�ാണം

ഒരു മഴ�ുഴി

6 പി .�പകാശന് 9 വര�് നിര് 
�ാണം

7 ജിേത��ന് .െക പി 6.25 വര�് നിര് 
�ാണം

ഒരു മഴ�ുഴി

8 കു�ികൃഷ്ണന് 16.5 വര�് നിര് 
�ാണം

9 സജിത .െക 9 വര�് നിര് 
�ാണം

10 െക .വി .രു�ിണിഅ� 8.09 വര�് നിര് 
�ാണം

ഒരു മഴ�ുഴി

11 സരീനാസ് 18.5 വര�് നിര് 
�ാണം

12 രാജന് .പി 29.5 വര�് നിര് 
�ാണം

ര�ു

മഴ�ുഴി ,അളവുകള്
 ഇ�

13 രവീ��ന് .എ 12 വര�് നിര് ര�ു
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�ാണം മഴ�ുഴി ,അളവുകള്
 ഇ�

14 ശ�ാമള .െക 4.05 വര�് നിര് 
�ാണം

15 ഹരിദാസന് .സി .െക 15 വര�് നിര് 
�ാണം

16 മേനാജ് കുമാര് . 9 വര�് നിര് 
�ാണം

17 അനിത .െക വി 19 വര�് നിര് 
�ാണം

18 ബാബു .സി 10 വര�് നിര് 
�ാണം

19 സജീവന് .െക വി 8.89 വര�് നിര് 
�ാണം

20 റഷീദ .എന് 7.5 വര�് നിര് 
�ാണം

21 �പീത - വര�് നിര് 
�ാണം

22 പ�ന് ല�്മി - വര�് നിര് 
�ാണം
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�ഗാമസഭ നിര  ്
േദശ�ള് 

 �പവര  ് �ി�ല�് േവ� ഉപകരണ�ള�ം തണല് ഉള് െപെടയു�സൗകര��ള�ം
ആവശ�മു� മുറയ്ക് ലഭ�മാ�ും .

 ജനകീയഎസ്ടിമാ�് ഉ�ാ�ും .

 വി .എം .സിഅംഗ�െള പുതു�ി നി�യി�ും .

 ആസ്തി വികസന �പവര  ് �ികള് കെ��ാന് �ശമി�ും .

 മ�ര  ് േറാള് വലുതാ�ിഎടു�ാന് നിര  ് േദശം നല് കണം .

 പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ില് കൂലി ലഭി�ണം .

 വി .എം .സിഅംഗ�ള�െട ചുമതലകള് എ�ാെണ�ുഅവര  ് �്വിശദീകരി�� െകാടു�ും .

െമ�ീരിയല് ഫ�് സമയബ�ിതമായി ലഭി�ണം
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