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മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമം 

േസാഷ�ൽഓഡി ്െസാൈസ ിേകരള (MGNSASK) 

 

ആമുഖം 

2005 സ��ംബർ 5ന് നിലവിൽ  വ� േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 
നിയമംഅടി�ാനമാ�ിയാണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ% ് പ'തി 
ഭാരത*ിെല �ഗാമീണ േമഖലയില ് നട%ിലാ�ി വരു�ത് .�ഗാമീണ േമഖലയിെല 

കുടുംബ.ൾ�് 100 ദിവസം അവിദഗ്' കായിക െതാഴിൽ  ഉറ%ു നൽകുകയും ,അതിലൂെട 
�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മനം ,ദാരി�ദ6 ലഘൂകരണം ,�ഗാമീണ അടി�ാന െസൗ കര6 വികസനം ,
പരി�ിതി സംര9ണം ,സ്�തീ ശാ:ീകരണംഎ�ിവ ല96ം െവ�ു�ു.  

െതാഴിലുറ%്  പ'തി �പകാരം നട%ിലാ�ു� മുഴുവൻ  �പവൃ*ികളും  6 മാസ 
കാലയളവിനു@ിൽ  നിർബ�മായും േസാഷ�ൽ  ഓഡി ്  അഥവാ സാമൂഹ6 പരിേശാധന 
നട*ണെമ�് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ%് നിയമ*ിെല 17(2)  -വകു%ിൽ  

നിHIർഷി�ു�ു.പ'തി നട*ി%ിൽ  സുതാര6തയും സാമൂഹ6 ഉ*രവാദി*വും 
ഉറ%ുവരു*ി പ'തി  െമKെ%L രീതിയിൽ  നട%ിലാ�ുകയാണ് ലക് ഷ6ം .നട%ിലാ�ിയ 

ഓേരാ�പവൃ*ികളും,പ'തി നിർവഹണവും,െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ�N അവകാശ.ളും 
സാമൂഹ6 പOാളി*േ*ാെട വിലയിരു*ുകയും ഇതിന്െറ അടി�ാന*ില്   േസാഷ6ല ് 
ഓഡിR്  റിേ%ാർL ് തSാറാ�ുകയും െചSു�ു  ,തുടർ�് �പേത6ക �ഗാമസഭ വിളിKു േചർ*്   

ഓഡിR് റിേ%ാർL് അവതരി%ി�ുകയുംറിേ%ാർLിേU ല് ചർKെചV�ു പ'തി 
െമKെ%ടു*ു�തിന്ആവശ6മായ തുടർനടപടികള്  നിർേXശി�ുകയും നട%ിലാ�ുകയും 
െചേSNതുN.് 

വാർഡിെല 2018-19 സാ[*ീക വർഷ*ിെല ഒക്േടാബർ  മുതൽ  മാർK് വെരയു@ 
കാലയളവിൽ  നട%ിലാ�ിയ  �പവൃ*ികളും പ'തി നിർവഹണവുമായി ബ�െ%L 
ഇടെപടലുകളുമാണ് േസാഷ6ൽ  ഓഡിRിനു വിേധയമാ�ിയിLു@ത്  .ഇതിെ] ഭാഗമായി 

പ^ായ*് ഓഫീസിൽ  നി�ും �പവൃ*ി ഫയലുകളുെട പരിേശാധന ,രജി`ർ  പരിേശാധന ,
വാർഡിെല വിവിധ �ല.ളിലായി നട%ിലാ�ിയ �പവൃ*ി �ല. ൾ  സaർശിK് 

വിലയിരു*ൽ ,പ'തി ഗുണേഭാ:ാ�ൾ  ,വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിൽ  �പവർ*ി�ു�വ ർ  
െതാഴിലുറ%്െതാഴിലാളികൾ എ�ിവരുമായു@ അഭിമുഖം  എ�ിവയുെട അടി�ാന*ിലാണ് 
േസാഷ6ൽ  ഓഡിR്  കരട് റിേ%ാർL ്തSാറാ�ിയിLു@ത്. 
�പb�ു തറിേ%ാർL്�ഗാമസഭയുെട ചർKയ്�ും അംഗീകാര*ിനുമായി സമർ%ി�ു�ു 

സവിേശഷതകള്  

● നിയമ*ിൻെറപിൻബലമു@അവകാശാധിHd ിതപ'തി 
● �ഗാമപ^ായ*്�പേദശ*്താമസി�ു� 18 

വയe്പൂർ*ിയായഏെതാരാൾ�ുംപ'തിയിൽപOാളിയാകാം 
● സ്�തീ�ുംപുരുഷനുംതുല6േവതനം 
● പരി�ിതിസംര9ണംകാർഷികേമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര6വികസനം

എ�ിവയ്�്മുൻഗണന 
● െതാഴിലാളികൾതെ��പവർ*ികൾകെN*ുകയുംആസൂ�തണെ*സഹാ

യി�ുകയുംെചSു�ു 
● ആസൂ�തണ*ിലുംനിർവഹണ*ിലുംതികgസുതാര6ത 
● കരാറുകാേരാഇടനില�ാേരാഇh 
● െപാതുജനപOാളി*േ*ാെടേലബർബijR് 
● ബാO്േപാേ`ാഫീസkഴിമാ�തംേവതനവിതരണം 
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● സ്�തീകൾlmു ൻഗണന 
● ക[6ൂLർശൃംഖലവഴിയു@േമാണിRറിംnoംവിധാനം 
● �ഗാമസഭപ'തിഓഡിR്െചSു�ു. 

േസാഷ�ൽഓഡി ് 

െപാതുസമൂഹംപ'തിനിർവഹണെ*പRിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തി
െന�ുറിKുംപരസ6വുംസkത�pവുമായനട*ു�പരിേശാധനയാണസ്ാമൂഹ6ഓഡിR്. 
െതാഴിലുറ%്നിയമംഅനുശാസി�ു�തkർഷ*ിൽഎhാവാർഡിലുംരN്�പാവശ6ം
േസാഷ6ൽഓഡിR്�ഗാമസഭനിർബ�മായുംനടേ*Nതാണ്.സുതാര6തഉറ%ുവരു*ി,
അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയുംഅതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ6മാ�ു�തിനുംേസാഷ6ൽഓ
ഡിR്സമൂഹെ*പാകെ%ടു*ു�ു.പ'തിവിഭാവനംെചSു�രീതിയിൽഗുണേഭാ:ാ
�ളുെടജീവിതസാഹചര6*ിൽഫല�പദമായമാRംസൃqി�ു�തിെനാ%ംെപാതുപ
ണംശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗിK്ല96�പാ��ിൈകവരിKിLുേNാഎ�വിലയിരു
*ലുംേസാഷ6ൽഓഡിRിലൂെടനട*ു�ു.  
കഴിgപ*kർഷമായിതുടർ�ുെകാNിരി�ു�പ'തി�പവർ*ന.െള�ുറിKു
@സാമൂഹികഓഡിR്െതാഴിലുറ%പ്'തിനിയമംെസfൻ 17 (2) 
ചിറ�ൽ�ഗാമപ^ായ*ില് നട�ുകയാണ്. 

േസാഷ�ൽഓഡി ്�പ�കിയ 

പ�ാ�ലം  ഒരു�ൽ  . 

േ�ാ�്  തല	ിലും ഗാമപ�ായ	് തല	ിലും പ�തി നിർവഹണ  
ഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ�്  ഓഫീസ!   ,പ�ായ	്  െസക$റി  ,മ&' നിർ(ഹണ  
ഉേദ�ാഗ�ർ തുട*ിയവരുമായി േ�ാ�്  റിേസാർ, േപ-സൻ  നട	ിയ 
കൂടിയാേലാചനയിൽ ഉരുതിരി2തനുസരി3് തുടർ  പകിയകൾ ആസൂതണം  െച6'കയും  
േസാഷ�ൽ  ഓഡി&് ഗാമസഭ തീയതി നി:യി�ുകയും  െച6';ു . 

ഫയൽ പരിേശാധന 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി&് ആരംഭി3ിരി�ു;തീയതി�് മുൻപു< 
ആറുമാസ�ാലയളവിൽ വാർഡിെല പവർ	ി ഫയലുകൽ  ,രജി?റുകൾ   ,അേതാെടാAം 
അനുബCേരഖകള'ം   സൂE്മ പരിേശാധന  നട	ു;ു . 

�പവർ�ി  �ലസ�ർശനം, നിരീ�ണം 
ഓേരാ  പവർ	ിയും   എ?ിേമ&ിൽ   പതിപാതി�ു; അളവിലും ഗുണ	ിലും  

നടAിലാ�ിയി$'േIാ  എ;ും ആ പവർ	ിയുെട  ഗുണഫല	ിെJ  വ�ാKതി   
തി$െAടു	ുകയും പ,തുത െതാഴിലിട*ളിൽ  െതാഴിലാളികൾ�്  ലഭിേ�I  അവകാശ  
ആനുകൂല�*ൾ   ലഭി3ി$'േIാ  എ;ും  പവർ	ി �ലപരിേശാധനയിലൂെട  ലE�ം  
െവ�ു;ു  

 
വീടുവീടാ�രം  ഉ! വിവരേശഖരണം  .  

പ�തി ഗുണേഭാMാ�ള'െട വീടുകളിൽ  െച;് േനരി$് പ�തിയുെട  
സമാഹരി�ു;ു .െതളിN  േശഖരണം.ഫയൽ   പരിേശാധന,പവർ	ി �ല  പരിേശാധന  ,
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വീO വീടാPരം ഉ< വിവരേശഖരണം തുട*ിയ  പകിയയിലൂെടയു< കെI	ലുകള'െട  
വ,തുനിQമായ െതളിN  േശഖരണം  നട	ു;ു. 

 
സാമൂഹ& േബാധവൽ�രണം  

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയംഉറA'വരു	ി 
െപൗരാവേബാധംഉയർ	ുകയുംേസാഷ�ൽ  ഓഡി&് പകിയ 
വിജയിAി�ു;തിTആവശ�മായേബാധവൽ�രണം നട	ു;ു. 

സാമൂഹിക പരിേശാധനയിലൂെട കെI	ിയ നിഗമന*ള'ം,നിർേദശ*ള'ം 
േസാഷ�ൽ ഓഡി&്  ഗാമസഭയിV  ചർ3 െചWതു അംഗീകാരം നട	ു;തിനാവശ�മായ  
റിേAാർ$് ത6ാറാ�ു;ു . 
േസാഷ&ൽ   ഓഡി+്   �ഗാമസഭ  .  

പ:ാ	ലം ഒരു�ൽ   ചർ3യിൽ   നി:യി�െA$   ദിന	ിൽ   സൗകര�പദമായ   
�ല	് ഗാമസഭ  േചർ;്  കരO  റിേAാർ$്  അവതരണവും  ചർ3യും  
,നിർേദശ*ള'ം,തിരു	ൽ  പകിയയും,അംഗീകാരം,േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികള'ം  
ൈകെ�ാ<';ു. 

 
ചിറ)ൽ�ഗാമപ+ായ,് 

 അടിhാനവിവരiള് 

ജി' ക$ൂര്  

േ(ാ)്  ക$ൂര്  

േലാ)ല് േബാഡിേകാഡ് G130501 

അതിരുകള്  

കിഴ)്  ക$ൂര് േകാര്�േറഷന് 

പടിkാറു അഴീേ)ാട് 
�ഗാമപ+ായ,് 

െത)് ക$ൂര് േകാര്�േറഷന് 

വട)്  കാ"ാlmിപുഴ 
,വളപ"ണംപുഴ 

വിnoീര്ണം 13.56 ച .കി .മീ ര്  

വാര്ഡുകളുെടഎ$ം 23 

ജനസംഖ� (2011 census) 45601 

പുരുഷqാര്  21123 

സ്�തീകള്  24478 
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SC ജനസംഖ� 2702 

സാfരത 96.05% 

 

 

െതാഴിലുറ�്പ�തിഅടിhാനവിവരiള് 

വിവരiൾ 2019-2020 േ(ാvoലം പ+ായ,്തലം 

100ദിന.ൾപൂർ*ീകരിK
കുടുംബ.ൾ 

226 90 

ആെകറജി`ർ െചV�ത് 7068 1762 

സൃqിKെതാഴിൽദിന.ൾ 56903 14309 

ആെകെതാഴിലാളികളുെടഎ
vം 

1684 516 

 

വാര്ഡിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ�"അടിhാന
വിവരiള്2019-2020 
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ആെകെതാഴില് കാര്ഡ് 74 

ആെകആക്Rീവ്െതാഴില് 
കാര്ഡ് 

10 

100 
ദിനംപൂര്*ിയാ�ിയ
െതാഴില് കാര്ഡ് 

6 

 

അവകാശാധിxy ിതനിരീfണiൾ 

1. െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ�"കാര�iൾ 
 മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ%്പ'തി�പകാരംഅവിദnwകായിക
െതാഴിൽെചSാൻതാxyര6മു@ഏെതാരുകുടുംബ*ിനുംെതാഴിൽകാർഡിനുേവ
Nിഅേപ9ി�ാം. 
െതാഴിലുറ%്പ'തിയുെടഭാഗമാകാൻെതാഴിൽകാർഡിനായിഅേപ9നൽകിയഎ
hാകുടുംബ.ൾ�ും 15 
ദിവസ*ിനകംതികKുംസൗജന6മായിെതാഴിൽകാർzഭ6മാേ�NതുN.് 
 െതാഴിൽകാർഡഒ്രുആധികാരികേരഖയാണഅ്തുെകാNുതെ�െതാഴിൽകാ
ർഡുകൾസൂ9ിേ�Nതിന്െറപൂർvഉ*രവാദി*ംെതാഴിലാളികൾ�ാണഈ്
വാർഡിൽമുഴുവൻെതാഴിലാളികളുംെതാഴിൽകാർഡഅ്വരുെടകSിൽസൂ9ിKിLു
N.്  
 അ^ുവർഷ*ിെലാരി�ൽെതാഴിൽകാർiyു തുേ�NതുN.് 
പുതിയെതാഴിൽകാർഡെ്താഴിലാളികൾloൗജന6മായാണന്ൽകിയിLുN.് 
എ�ാൽെതാഴിൽകാർഡിെലേഫാേLാെതാഴിലാളികൾതെ�െകാടു*താണ.്  
 

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടുz{ംബ�ി| ്
 െതാഴിൽകാരഡ്ു@ഏെതാരുെതാഴിലാളി�ുംെതാഴിൽആവശ6െ%ടാനുംഇതു
മായിബ�െ%Lആസൂ�തണ�പ�കിയയിൽപOാളിയാകാനു@അവകാശമുN്.ആവ
ശ6െ%Lുകഴിgാൽ 15 
ദിവസ*ിനകംെതാഴിൽലഭ6മായിെhOിൽെതാഴിലിhാVmേവതനംലഭി�ാനു@അ
വകാശംനിയമപരമായിെതാഴിലാളി�ഉ്N.് 
13ആംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾെതാഴിൽആവശ6െ%Lു@അേപ9േമR്മുഖാp
രം�ഗൂ%ായുംഓേരാവ6:ികളായും�ഫNഓ്ഫീസിൽനൽകിൈക%റ�്റസീ|ൂ9ി
�ാറുN.് 
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3. െതാഴിൽഅനുവദി|{ംബ�ി| ്

 െതാഴിലുറ%്നിയമ�പകാരംെതാഴിൽആവശ6െ%Lുകഴിgാൽ 15 
ദിവസ*ിനു@ിൽെതാഴിൽനൽകിയിരി�ണം. 
ലഭിKിെhOിൽെതാഴിൽരഹിതേവതന*ിനു@അർഹതയുN.് അേപ9നൽകി 
15 ദിവസ*ിനു@ിൽതെ�െതാഴിൽലഭിKിLുN്എ�മ്നeിലാ�ാൻസാധിKു. 
 

4. േവതനംലഭ�മാകുz{ംബ�ി|് 
 െതാഴിലുറ%്പ'തിനിയമ*ിെലെസ9ൻ3(2)�പകാരംഓേരാ�പവൃ*ിയുെട
യുംമ`ർേറാള ്  പൂർ*ിയാ�ിപ^ായ*ിൽസമർ%ിK ് 15 
ദിവസ*ിനകംെതാഴിലാളികൾേ�kതനംലഭിേ�Nതാണ.്അhാ*പ9ംഓേരാ
ദിവസ*ിനുംകുടി}ികതുകയുെട 0.05% 
എ�നിര�ിൽെതാഴിലാളികൾl�qപരിഹാരംലഭി�ാൻെസ9ൻ3(3)�പകാരംഅ
ർഹതയുN.് 13 
ആംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾ�ഇ്തkെരയു@േവതനംലഭിKിLുN,് 
എ�ാൽകാലതാമസംേനരിLിLുN.് 

5. �പവർ,ിhലെ,സൗകര�iൾസംബ�ി| ്
 െതാഴിലുറ%്നിയമ�പകാരം�പവൃ*ിനട�ു��ല*ക്ുടിെവ@ം,തണൽ, 
�പഥമശു�ശുഷകിRഎ്�ിവ�പവൃ*ിനട%ിലാ�ു��ാപനംവഴിസൗജന6മായി
െതാഴിലാളികൾl�ഭിേ�NതുN.്  തണൽ, കുടിെവ@സൗകര6ംഉN.് 
വൃ*ിഹീനമായ�ല.ളിൽേജാലിെചSുേ[ാൾസുര9ാസാമ�ഗികൾലഭി�ാറി
h.ഒേരസമയംരNൈ്സRിൽ�പവൃ*ിനട�ുേ[ാൾഒരുൈസRിൽമാ�തേമ�പഥമശു
�ശുഷകിR്ലഭി�ാറു@ുഎ�ുംെതാഴിലാളികൾപറgു. 
േതാടേ്പാലു@�ല.ളിൽപണിെചSുേ[ാൾകാലുറേപാലു@സുര9ാഉപകര
ണ.ൾലഭി�ാ*തിനാൽആണി, കു%ിചിh്തറി�ു�ു,  
ആയതിനാൽഇ*രംഘL*ിൽ  TT 
കൂടിനൽകണംഎ�്െതാഴിലാളികൾആവശ6െ%Lു. 

6. പ�തിആരംഭമീ ിംഗ�്ഗാമസഭസംബ�ി| ്
 െതാഴിലുറ%്നിയമംSHE 
22�പകാരംഒരുപ'തിആരംഭി�ു�തിനുമുൻ%'തിെയസംബ�ി�mു ഴുവൻകാര6
.ളുംകൃത6മായിെതാഴിലാളികെളേബാധ6െ%ടു*ു�തിന്ബ�െ%Lനിർവഹണ
ഉേദ6ാഗ�ൻെറയുംവാർഡ്െമ[ർ, 
സാേOതികഉേദ6ാഗ�ൻഎ�ിവരുെടസാ�ിധ6*ിൽഏെതOിലുംെപാതു�ല
േ*ാെതാഴിൽഇട.ളിൽവേKാപ'തിആരംഭമീRിം�ടേ*NതുN.് 
വ6:ിഗത�പവർ*ികൾ�െ്�പാജകR് ്
മീRിം�ട*ാറിh.എ�ാൽ�ഗൂ%ായു@�പവർ*ന.ൾ�േ്�പാജ��്മീRിം�ട*ാറു
N.് പ^ായ* ് അെ�കഡിRഡ്എ^ിനീയർ, വാർഡെ്മ[ർ, 
െതാഴിലാളികൾഎ�ിവർപെOടു�ാറുN.് 



8 
 

 
7. െതാഴിലിടiളിൽഉBാകുzഅപകടiൾസംബ�ി| ്

 മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ%്  
പ'തിയിൽെതാഴിലാളികൾെl�ാഴിലിട.ളിൽവKഏ്െതOിലുംതര*ിലു@അ
പകടംസംഭവിKാൽSHE5�പകാരവുംഅധ�ായം-
9പറgിരി�ു��പകാരവുംചികി|�ആ്വശ6മായിവരു�മുഴുവൻചിലവുകളും
ബ�െ%Lബിh്കൾഹാജരാ�ു�മുറയ്�െ്താഴിലാളികൾ�ഭ6മാേ�Nതാണ.്ഇ
തുകൂടാെതെതാഴിലിട.ളിൽവKമ്രണംസംഭവി�യാെണOിൽ 25000 
രൂപെതാഴിലാളിയുെടകുടുംബ*ിന്ലഭ6മാേ�Nതാണ്. 
13ആംവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾേloാഷ6ല് 
ഓഡിRക്ാലയളവിൽനട��പവൃ*ികളിൽഅപകട.ൾഒ�ുംതെ�സംഭവിKിLി
h.  

8. െഷലഫ് ്ഓഫെ്�പാജക ്് സംബ�ി|് 
 വാരഡ്ില ് ആവശ6മായവികസന�പവര*്ികള ് 
കെN*ു�തിെpാഴിലാളികള�്അ്വകാശമുN്. 
െതാഴിലാളികളുെടയുംേമRിന്െറയുംഭാഗ*ുനി�ുപOാളി*ംഉNാവു�ുN.് 
എ�ാല ് െതാഴിലുറ%ില ് അനുവദനീയമായആb�ിവികസന�പവര*്ികള ്
കെN*ു�തിനkാര്ഡിെലവിവിധേമഖലയില ്
നി�ുമു@ജന.ളുെടപOാളി*ംഉNാേവNതുN.് 
ഇ◌ൗവാർഡിൽഇ*ര*ിലു@പOാളി*�പവർ*നംനട�ിLുN.് 
 

9. പരാതിപരിഹാരം 
 മഹാ�ഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ%പ്'തിനിയമ�പകാരം(SHE19)സമ
യബ�ിതമായിപരാതിപരിഹാര*ിനു@അവകാശംനിയമംനിHIരഷ്ി�ു�ു.പ'
തിയുമായിബ�െ%Lപരാതികള ് േഫാണ ് മുേഖന, േടാള ് �ഫീന[ര ് ഉപേയാഗിK,് 
േരഖാമൂലംഎഴുതിനലക്ിയുംഇെമയില ് വഴിയുംസമര%്ി�ാവു�താേNാള ്
�ഫീന[ര ് പ^ായ*ില് �പദർശി%ിേ�Nതാണ.് ചിറ�ൽപ^ായ*ില ്
ന[ര�്പദരശ്ി%ിKിLുN.് 
ഇതkെരആരുംപരാതികൾഒ�ുംസമർ%ിKിLിhഎ�െ്താഴിലാളികൾ, 
ഗുണേഭാ:ാ�ൾ, പ^ായ* ്
അധികൃതർഎ�ിവരുമായിസംസാരിKതിൽനി�ുംമനeിലാ�ാൻസാധിKു.പരാ
തിരജി`റിലുംഇ*ര*ിെലാരുപരാതികെളാ�ുംകാണാൻസാധിKിLിh. 
 

10. േസാഷ�ല് ഓഡി  ്നട,ുzതിനുmഅവകാശം 
 െതാഴിലുറ%്പ'തിയില ് ഏെRടു* ് നട%ിലാ�ു�മുഴുവന് 
�പവര*്ികളുംേസാഷ6ല ് ഓഡിRിനkിേധയമാ�ണംഎ�്SEC 17(2) 
നിHIരഷ്ി�ു�ു. പ^ായ*ിെല�ഗാമസഭെറജി`റിൽേസാഷ6ല് ഓഡിR ്
നട*ിയതായു@േരഖകള് കാണാന ്സാധിKു. 
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താെഴപറയുz  5�പവൃ,ികളാണ്േസാഷ�ല് 
ഓഡി ിന�ിേധയമാ)ിയത്.  

�കമ
നl
ർ 

�പവൃ,ി
യുെടേകാ
ഡുംേപ
രും 

മ�ര് 
േറാള് 
നlര്  

�പവൃ
,ി
കാലയ
ളവ് 

െതാഴില് 
ദിനiള്  

ചിലവായതുക 

േവതന
ഘടകം 

സാധന
ഘടകം 

1 WH /328573 

കaാലവ
യൽേതാ
��ു നരു�ാ
രണം 

255,303, 
337,338, 
339,398, 
422 

06/05/19
- 

09/06/19 

 

576 158976 

 

---------- 

2 WC/361070 

ബിപിഎ
ൽ, 
എ�ിമ
 ്െചറുകി
ടനാമമാ
�തകർഷ
കരുെടഭൂ
മിയിൽഭൂ
വികസന
�പവർ
,ികൾ 

 

598,605, 
627,640, 
664,684, 
718,803, 
804,805 
,806 

06/08/20
19- 
21/10/20
19 

786 216936 CIB 
=1500 
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3 IF/391183 

(കേlാ
�്നിർ�ാ
ണം - 
സതീശൻ 
) 

263,310 06/05/19 
- 
15/05/19 

Unskilled= 
2 

Semiskille
d/skilled = 
2 

Unskilled= 
542 

Skilled 
/semi 
skilled 
=1218 

 

3275 

4 IF/381178 ( 
കേlാ
�്നിർ�ാ
ണം - 
വനജഎ) 

262,309 06/05/19 
- 
15/05/19 

Unskilled= 
2 

Semiskille
d/skilled = 
2 

Unskilled= 
542 

Skilled 
/semi 
skilled 
=1218 

 

3275 

5 IF /393060 ( 
കേlാ
�്നിർ�ാ
ണം - 
ൈശലജ
െക) 

264,311 06/05/19 
- 
15/05/19 

Unskilled= 
2 

Semiskille
d/skilled = 
2 

Unskilled= 
542 

Skilled 
/semi 
skilled 
=1218 

 

3275 

 

അളവുകള് സംബ�ി|് 
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�കമ
ന
lര്  

�പവൃ,ി
യുെടേകാ
ഡുംേപരും 

എ�ിേമ ിെല
അളവ് 

എം.ബു)ില് 
േരഖെ�ടു,ി
യത് 

ഫീല്�oലപ
രിേശാധനയി
ല് 
കെB,ിയ
ത് 

1 
 WH /328573 

കaാലവ
യൽേതാ��ു
നരു�ാര
ണം 

Site clearence= 
4000sqm 

Earth work = 
592cum 

590cum 

 

Site 
clearence=3970sqm 

Earth work = 
585cum 

528.72cum 

 

 

 

L=358 m 

B=2 m 

(ബാ�ിഭാഗം
അള�ാൻസാ
ധിKിh ) 

2 
WC/361070 

ബിപിഎ
ൽ, 
എ�ിമ
 ്െചറുകിട
നാമമാ�ത
കർഷകരു
െടഭൂമിയി
ൽഭൂവിക
സന�പവർ
,ികൾ 

 

Site clearence= 
6060 sqm 

Earth work =1389.75 
cum 

തL്കിള�ൽ = 
26 എvം 

മൺവര[്=30 
എvം 

മഴ�ുഴി = 15 
എvം 

 

Site clearence= 
6012 sqm 

Earth work = 
1367.86 cum 

തL്കിള�ൽ = 
39 എvം 

മൺവര[്=16 
എvം 

മഴ�ുഴി = 4 
എvം 

 

എം.ബു��പ
കാരംെചV�ിLി
LുN്. 

5 
മഴ�ുഴികുഴി
Kുെതെ.kKു. 
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3 
IF/391183 

(കേlാ
�്നിർ�ാ
ണം - 
സതീശൻ ) 

Earth work= 0.68 
cum 

 

Earth work= 0.675 
cum 

 

L=1.45 m 

B=1.45 m 

H=1.38 m 

4 
IF/391178 ( 
കേlാ
�്നിർ�ാ
ണം - 
വനജഎ) 

Earth work= 0.68 
cum 

Earth work= 0.675 
cum 

 

L=1.39 m 

B=1.38 m 

H=1 m 

5 
IF/393060 ( 
കേlാ
�്നിർ�ാ
ണം - 
ൈശലജ
െക) 

Earth work= 0.68 
cum 

Earth work= 0.675 
cum 

 

L=1.40m 

B=1.40 m 

H=1 m 

 

നിരീfണസംവിധാനiള് 

ജാ�ഗതാേമല്േനാ"സമിതി 

❖  പ'തിയുെടനട*ി%്കാര69മമാ�ു�തിനുേവNിനിരീ9ണസംവിധാന
.ള് ഏര്െ%ടു*ിയിLുN്. ഉേദ6ാഗ�സംവിധാനവും, 
�പാേദശികതലക�RിയുംരൂപീകരിKുെകാNാണ്പ'തി�പവര്*ന.ള ്
കാര69മമായ് നടേ*Nത്. നിയമ�പകാരംേമR്അംഗമാവാന ് പാടിh.  
(വിഎം.സി. 
രൂപീകരിേ)Bത്എiെനെയzുmത്എ.എംസിയിെലേപ��lർ 57 
ഭാഗം10.5.3.അനുസരി|്ആവണം). 
വി.എം.സിഅംഗ.ൾ�പവർ*ി�ലംസaർശി�ാറുN്.  
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അംഗiളുെടവിവരiള് (അനുബ�ം ) 

എ.എം.സി.അ��ായം-
7.11.5�പകാരമുm�പവൃ,ിഫയൽപരിേശാധനയുെടകെB,ലുകള് 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തിവാര്ഷികമാ�ര് 
സർ)ുലര് �പകാരംഒരുവര്)് ഫയലില് സൂfിേ)B 22 
േരഖകെളകുറി|്�പതിപാദി)ുzു. 
ഇത്നിര്ബ�മായുംസൂfിേ)Bതാണ്  

കവർേപജ് 

�പവര*്ികളുെടവാര്ഷികമ`ര് സര്കുലര്�പകാരമു@കവർേപ oൂ 9ിേ�
Nതാണ്. 

െചv�ി�് 

ഒരു�പവൃ*ിഫയലിൽ�കമ�പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾഎവിെടഏത്േപ mു ത
ൽസൂ9ിKിരി�ു�ുഎ�്മനeിലാ�ുവാനു@ആധികാരികേരഖയാണ്െച
l�ി`്.  

വാർഷികകര്�പ�തിയുെടപകര്�് 

�ഗാമസഭഅംഗീകാരംലഭിK�പവര്*ികള്മാ�തേമവാര്ഷികകര്�പ'തിയി
ല്ഉൾെ%ടു*ാവു.�പb�ു ത�പവൃ*ിപ^ായ*ിെലനട%ുവർഷ*ിെലആ
നുവൽആ9ൻ¡ാനിൽഉൾെ%Lതാണ്എ�്െതളിയി�ുവാനു@േരഖയാണ്
ആ9ൻ¡ാനിന്െറേകാ%ി.  

എ�ിേമ ്(ജനകീയഎ�ിേമ ് ) 

ഒരു�പവൃ*ിഎ.െന,എ�തഅളവിൽെചSണെമ¢oാേOതികമായി�പതിപാദി
�ു�ആധികാരികേരഖയാണ്എ`ിേമR്.  

സാേ2തികാനുമതിപ�തം 

ഒരു�പവൃ*ിloാേOതികവിദn£രുെടഅനുമതിലഭിKിLുN്എ�തിനു@ആ
ധികാരികേരഖയാണ്സാേOതികഅനുമതിേരഖ 
.േരഖയിൽഒ%ിടു�സാേOതികവിദnwർഅതിേനാെടാ%ംഒ%ിLതീയതികൂടി
േചർേ�NതുN്. 

ഭരണാനുമതിേരഖ 
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�പവൃ*ിെചSു�തി�ിർവഹണ�ാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാ
നുമതിേരഖ.  

സംേയാജിതപ�തിയുെടപകര്�് 

പരിേശാധിK�പവര്*ികളുംസംേയാജിതപ'തിവിഭാഗ*ില് 
െപടാ*തുെകാN്ഇതുമായിബ�െ%Lേരഖകെളാ�ുംഉള്െ�ാ@ിKിLിh . 

 

ഡിമാൻഡ്േഫാം (െതാഴില് ആവശ�െ�"ുെകാBുmഅേപf ) 

വാര്ഷികമാ`ര് സര്�ുലര് �പകാരംഒരു�പവര്*ി�്അനുേഛദം 
3(ബി)�പകാരം�ഗൂ%ാേയാഅനുേഛദം 3(എ) 
�പകാരംവ6:ിഗതമേയാഅേപ9ിേ�Nതാണ്.  

വര്)്അേലാേ)ഷൻ േഫാം (െതാഴില് 
നല്കിയ{ംബ�ി|വിവരiള ്) 

�പവൃ*ിഅനുവദിKുെകാN്നിർവഹണഉേദ6ാഗ�ർനൽകു�അനുമതി
യാണkർ�്അെലാേ�ഷൻേഫാo. അേപ9ിK് 15 
ദിവസ*ിനു@ിൽ�പവർ*ിലഭിേKാഎ�റിയാൻഈേഫാംസഹായി�ും. 

മ�ർേറാൾ 

െതാഴിലാളികളുെടഅതത്ദിവസ.ളിെല�പവര്*ി�ലെ*ഹാജർനിലേര
ഖെ%ടു*ു�ഔേദ6ാഗികേരഖയാ¥`ര് േറാള്. േ¦ാ�് േ�പാ�ഗാംഓഫീസര്, 
പ^ായ*് െസ�കടറിഎ�ിവര്  സാ96െ%ടു*ിസീല് പതി%ിKമ`ര് 
േറാള് മാ�തേമഉപേയാഗി�ാവൂ. മ`ര് േറാള് 
ലഭിKതിനുേശഷംമാ�തേമനിയമപരമായി�പവര്*ിആരംഭി�ാന് പാടു@ൂ, 
മ`ര് േറാളുകള് ഫയലില് കാണാന് സാധിKു. മ`ര് േറാളുകള് 
പണ*ിനുസമാനമാണ്ആയതിനാല് െവLിതിരു*ലുകള് പാടിh. 
ഇത്ശി9ാര്ഹമായകാര6മാണ്. 
െവLി*ിരു*ലുകൾെചSുേ[ാൾവിശദീകരണംനൽകിഒ%kയ്േ�Nതാണ്. 
െമഷർെമന്റ്ബുl�[ർമ`ർ   േറാളുകളിൽഉNാകണം. 

െമഷർെമന്റ്ബു)് 

 ഒരു�പവർ*ിഎ`ിേമR്�പകാരംകൃത6മായഅളവിൽആണ്െചേSNത്എ
�ുംെചV�ിരി�ു�ത്ഇ�പകാരംതെ�െയ�്മനeിലാ�ാനു@ആധികാരിക
േരഖയാേ¥ഷർെമന്റ്ബു�്. 
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 പരിേശാധനയ്�kിേധയമാ�ിയഫയലില് 
െമഷർെമന്റ്ബു�്ഉNായിരു�ു. 
െമഷർെമന്റ്ബു�്പ^ായ*ിൽനി�ുംചുമതലെ%Lഉേദ6ാഗ�ൻസാ96
െ%ടു*ിയിLുN്. 
�പവർ*ിപൂർ*ീകരണ*ിന്െറവിവിധഘL.ളിെലതുകപാസാ�ുേ[ാ
ഴുംഒടുവിൽ�പവൃ*ിയ്�്അനുവദിKതുക�പകാരമു@ആെകതുകഅനുവ
ദിയ്�ുേ[ാഴുംെമഷർെമന്റ്ബു�ിൽപ^ായെ§o�കLറിസാ96െ%ടു*ി
ഒ%്,സീല്എ�ിവപതി%ിേ�Nതാണ്. ഇത്കാണാൻസാധിKു. 

െമ ീരിയൽെ�പാക�ൂർെമന്റ് 
(സാധനസാമ�ഗികെള)ുറി|ുmവിവരiള് ) 

ഒരു�പവൃ*ിloാേOതികഎ`ിേമR്�പകാരംആവശ6മു@സാധനസാമ�ഗിക
ൾവാ.ു�തിനു@നടപടി�കമ.ൾ�പതിപാദി�ു�േരഖയാെ¥Rീരിയൽ
െ�പാക6ൂർെമന്റ്.  

േവജ്  ലി�് 

 മ`ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായിെതാഴിലാളിേ�kതനംഅനുവദിKുഎ
�്െതളിയി�ാനു@ആധികാരികേരഖയാേണkജ് ലി`്. 

ഫB്�ടാൻn�ർഓർഡർ 

 മ`ർേറാളിനും, 
േവ¨ി`ിനുംഅനുസരിK്െതാഴിലാളിേ�kതനംൈകമാറിേയാഎ�്ഉറ%ാ�ാ
നു@േരഖയാണ്ഫN് �ടാനb്©ര് ഓർഡര്.  

െമ ീരിയൽവൗ|ർആൻഡ്ബിൽ 

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ6മായ�പവൃ*ികൾെചSുേ[ാള് 
ഇവയുെടബിhുകൾഫയലിൽസൂ9ിേ�Nതാണ്.  

രസീതുകളുംേറായല്"ിയുംസംബ�ി|് 

പരിേശാധിKഫയലുകളില് �ലംഉടമയുെടനികുതിരസീ|ൂ9ിKിLുN്. 

േഫാേ"ാ�ഗാഫ് 

 ഒരു�പവൃ*ിതുട.ു�തിനു മുൻപും�പവൃ*ിനട�ുെകാNിരികുേ[ാ
ഴും,�പവൃ*ിപൂർ*ിയായതിനുേശഷവുമു@മൂ�്ഘL*ിലു@േഫാേLാ�പ
വൃ*ിഫയലിൽസൂ9ിേ�Nതാണ്. 

�പവൃ,ിപൂർ,ീകരണസാf�പ�തം 
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 �പവൃ*ിപൂർ*ീകരിKുഎ�തിന്െറേരഖയാണ്�പവൃ*ിപൂർ*ീകരണ
സാ96പ�തം. ഇ|ാേOതികവിദnwൻസീല് വK്സാ96െ%ടു*ണം. 

മ�ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്�ിപ് 

 ഒരു�പവൃ*ിയുെടഓേരാഘL*ിന്െറയുംമ`ർേറാൾഅനുവദിK്െതാഴി
ലാളികൾേ�kതനംനൽകു�വരയു@ഓേരാഘL.ളുംഏെതാെ�തീയതി
കളിൽനട�ുഎ�്മനeിലാ�ാന് 
മ`ർേറാൾമൂവ്െമന്റ്ªി%്ഫയലില്സൂ9ിേ�NതുN്.  

േസാഷ�ല് ഓഡി ് റിേ�ാര്"് 

 ഓേരാആറുമാസ*ിലുംഅതkെരെചV��പവര്*ികളുെടേസാഷ6ല് ഓഡിR് 
നട*ിറിേ%ാര്L് ഫയലില് സൂ9ിേ�Nതാണ്.   

ൈസ ്ഡയറി 

 �പവൃ*ി�ലെ*മുഴുവൻവിവര.ളുംേരഖെ%ടു*ു�തിനുേവNിയു
@ആധികാരികേരഖയാണ്ൈസR്ഡയറി. 

 

േറാസ്ഗർദിവസം 

 വാർഷികമാ`ർ¡ാൻ�പകാരംഎhാപ^ായ*ുകളിലുംേറാസ്
ഗർദിവസംആചരി�ണംഎ�്നിHIർഷിKിLുN്. േറാb«ാര് 
ദിവസംആചരി�ാറുN്എ�്എംജിഎന് ആര് ഇജിഉേദ6ാഗ�ര് 
പറgിLുN്. എhാമാസവും 22 ആംതീയതിേറാസ്
ഗർദിനംആചരിKതായു@രജി`ർകാണാൻകഴിgു.  

 

പ+ായ,ിൽസൂfി|ിരിേ)B 7 രജി�റുകൾ 

 

1. െതാഴിൽകാർ�ഡജി�ർ 

 െതാഴില്കാര്ഡിനു@അേപ9, കാര്ഡ് അനുവദിKവിവര.ള് 
എ�ിവേരഖെ%ടു*ു�തിനു@രജി`ര്. ഇത്നാളതീകരിKുസൂ9ിKിLുN്. 

2. െതാഴില് അേപfറജി�ർ 

െതാഴില് ആവശ6െ%Lുലഭി�ു�അേപ9കളുെടവിവര.ള്, 
അതു�പകാരംഅവര്െl�ാഴില് അനുവദിKതിന്െറവിവര.ള് 
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എ�ിവേരഖെ%ടുേ*Nു�റജി`ർ. കൃത6മായിവിവര.ള് 
േരഖെ%ടു*ിയിLുN്. 

3. �ഗാമസഭരജി�ർ 

വാര്ഡിെലെതാഴിലുറ%് 
പ'തിയുമായിബ�െ%L�ഗാമസഭമിനുL്byരിേശാധിKേ%ാള് 2/10/19 
നുആ9ന് ¡ാന്, േലബര ് ബijR് 
രൂപീകരണവുമായിബ�െ%L�ഗാമസഭയുെടവിവര.ള് 
േരഖെ%ടു*ിയിLുN്. 

4. വർ�)ജി�ർ 

 �പവൃ*ികളുെടലി`്, 
ചിലവ്,വിശദാംശ.ൾേരഖെ%ടു*ിയിLു@രജി`ർെതാഴിലുറ%ിൽനട%ി
ലാ�ു��പവർ*ികളുെടവിവര.ൾയഥാസമയംേരഖെ%ടുേ*Nരജി`ർ. 
ഇത്കൃത6മായിേരഖെ%ടു*ിയിLുN്.  

5. hിരആnoികളുെടരജി�ർ   
െതാഴിലുറ%് പ'തിയിലുെടസൃqിKിLു@ആb�ികള് 
സംബ�ിKവിവര.ള്,  �ലം, ആb�ിയുെടസkഭാവം, 
നിലനില്�ു�കാലയളവ് തുട.ിയവ�പb�ു തരജി`റിൽേചര്േ�Nതാണ്. 
ഇത്നാളതീകരിKുസൂ9ിKിLുN് . 

6. പരാതിരജി�ർ 

 പരിഹാരംകാേണNതായിLു@പരാതികെളാ�ുംെരജി`റിൽേരഖെ%ടു
*ിയിLിh. 
പരാതിെയാ�ുംലഭിKിLിhഎ�എഴുതിബ�െ%Lവർസാ96െപടു*ിയിLു
N്. 

7. സാധനരജി�ര് 

 െതാഴിലുറ%ില് 
ഏെRടു�ു��പവര്*ികളുെടഭാഗമായിവരു�സാധനസാമ�ഗികളുെടവാ.
ല് തീരുമാനംഉപേയാഗംനീ�ിയിരു%്, ചിലവുകള് 
എ�ിവസംബ�ിKവിവര.ള് മുഴുവനും�പb�ു തരജിസ്െറരില് 
േരഖെ%ടുേ*Nതാണ്. ഇവനാളതീകരിKുസൂ9ിKിLുN്. 
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കെB,ലുകൾ: 

● ജനകീയഎ`ിേമR്തSാറാകു�ിh. 
● WH/328573 ഇൽമ`ര് േറാള ് 303 ഇൽKL-02-005-002-012/115 

എ�ാെതാഴിലാളിയുെടആെകഅRന്റൻസ് 6 
എ�്െതRായിേരഖെ%ടു*ിയത്    െവLി 5 ആ�ിയിLുN്. 

● WC/361070എ��പവർ*ിയുെടഎം.ബു�ിൽഓേരാഗുണേഭാ:ാവിന്േറ
യും�ല*്െചയ്ത�പവൃ*ിേവർതിരിKുേരഖെ%ടു*ിയിLിh. 

● WC/361070 എ�ാ�പവൃ*ിയിൽസി.ഐ.ബി�ാപിKിLുN്. 

● WH/328573, IF/391183, IF/391178, IF/393060 
�പവൃ*ികളിൽസി.ഐ.ബി�ാപിKിLിh. 

● വ6:ിഗത�പവൃ*ികൾൈloR്ഡയറിസൂ9്�ു�ിh. 

● വ6:ിഗത�പവർ*ന.ൾlm̀ ര് 
േറാളിൽപലഘL.ളിലായിഒരുമിK്ഒേ�%ഖെ%ടു*ലാണ്. 

● വ6:ിഗത�പവൃ*ികൾ�്െ�പാജക്R് മീRിം�ട*ാറിh. 

● രജി`ർെചയ്തഎhാവർ�ുംെതാഴിൽകാർi�ൽകിയുLുN്. 

● െതാഴിൽആവശ6െ%Lഎhാവർ�ുംെതാഴിൽലഭി�ു�ുN്. 

● െതാഴിലിട.ളിെലസൗകര6ംപരിമിതമാണ്. 

സുര9സാമ�ഗികളുെടലഭ6ത�ുറവ്ഉN്. േതാട്, 
വയൽതുട.ിയെചളിയുംമാലിന6വുംനിറg�ല.ളിൽെതാഴിൽെച
യുേ[ാൾകSുറ,കാലുറേപാെലയു@സുര9ഉപകരണ.ൾലഭി�ാ*
െ*ാഴിലാളികൾ�kളെരബു'ിമുL്ഉNാകു�ു. 

● ഒേര�പവർ*ിയുെടരNkർൈloRിലുംകൂടിഒരു�പഥമശു�ശൂഷകിR്ആ
ണ്ലഭി�ു�ത്. ഇത്�പാേയാഗികമh. 

● െതാഴിൽഉപകരണ.ൾെതാഴിലാളികൾതെ�െകാNkരു�താണ്. 

● െതാഴിലാളികളിൽകൂടുതൽേപരുംെതാഴിലുറ%്പ'തിെയമാ�തംആ�ശ
യി�ു�വരാണ്. 

● േവതനംലഭി�ാൻവളെരകാലതാമസംഉN്. െതാഴിൽെചV� ് 15 
ദിവസ*ിനു@ിൽേവതനംലഭി�ണെമ�അവകാശംനിേഷധി�െ%ടു
�ു. 
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നിര്േദശiള് 

❖  െതാഴിലാളികള്l�ിയമ�പകാരംലഭിേ�Nഅവകാശ.ള് 
(ചികി|ാസഹായംഉള്െ%െട) 
അവര്l�ഭി�ു�ുെN�്നിര്°ഹണഏജന്സിഉറ%ുവരുേ*N
താണ്. 

❖  മ`ര് േറാളില് െവLി*ിരു*ലുകള് ഉNാകാന് പാടിh . 
❖  മ`ര് േറാളില് 

േപരk�െതാഴിലാളിതെ�യാണ്�പവര്*ിെചSു�െത�്േമR്, 
ഓവര് സിയര് ഉറ%ുവരു*ണം. 

❖  െതാഴിലാളികള് അവരുെടകടമകള് 
കൃത6മായിപാലി�ു�ുെN�്നി°ഹണഉേദ6ാഗ�ര് 
ഉറ%ുവരു*ണം.  

❖  വിജിലന്സ്&േമാണിLറിംnI�Rിഅംഗ.െളകാലാനുസൃതമായിമാ
RുകയുംഅവരുെടപOാളി*ംഉറ%ുവരു*ുകയുംെചേSNതാണ് 
. 

❖  സിRിസണ് ഇന്േഫാര്മഷന് േബാര്ഡ് 
നിയമാനുസൃതമായി�പവര്*ി�ല.ളില് �ാപിേ�Nതാണ്.  

❖  സമയബ�ിതമായിേവതനംലഭ6മാ�ണം. 
❖  സുര9ഉപകരണ.ൾലഭ6മാ�ണം. 
❖  �പഥമശു�ശൂഷകിR്എhാ�പവൃ*ി�ല*ുംലഭ6മാേ�Nതാണ്. 

 
 

 

അനുബ�ം 

വാര്ഡിെലആ��ിവ്െതാഴിലാളികളുെടവിവരiള ്

Sl.No. െതാഴിൽകാർ��l
ർ 

േപര് ആെകെതാഴിൽ
ദിനiൾ 

1 KL-02-005-002-013/12 പടിgാെറ�Nിേ�പമജ 101 

2 KL-02-005-002-013/13 മാടൻകമല 86 

3 KL-02-005-002-013/14 മൗേ°രിശാp 109 
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4 KL-02-005-002-013/15 േദവകിഎം 104 

5 KL-02-005-002-013/16 എംശ6ാമള 73 

6 KL-02-005-002-013/21 �ശീമതിഎപി 99 

7 KL-02-005-002-013/32 വസുമതിഇ 99 

8 KL-02-005-002-013/4 അനിതഎം 103 

9 KL-02-005-002-013/5 കമലഎ 109 

10 KL-02-005-002-013/22 ആശാലതെക 111 

 

വിജിലൻസ്&േമാണി"റിം��� ിഅംഗiള് 

�കമന
lർ 

േപര് 

1 െകശിവദാസൻ  ( വാർഡ്െമlർ) 

2 ഷീബ�പേമാദ് 

3 അനീഷ്. എ 

4 എ.അേശാകൻ 

 

ഓേരാ�പവര്,ിഫയലിലുംഉBായിരിേ)Bേരഖകൾ 

1 കവര് േപജ ് 12 െമRീരിയല് 
വാ.ു�തിനു@തീരുമാ
നം 

2 െച�് ലി`് 13 േവജ് ലി`് 
3 ആ9ന് ¡ാന് േകാ%ി 14 ഫN്�ടാന്b©ര് ഓര്ഡര് 
4 ജനകീയഎb�ിമാR് 15 പാL�രാര് 
5 ഭരണാനുമതി 16 മൂ�ുഘL*ിലു@േഫാേLാ 
6 സാേOതികാനുമതി 17 �പവര*്ിപൂര്*ീകരണ

സാ96പ�തം 
7 കന്േവര്െജന്സ് 

വിവര.ള് 
18 െമRീരിയല് ബിhുകള് 
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8 െതാഴില് അേപ9 19 മ`ര് േറാള് മുവ്െമന്R് ªിപ് 
9 വര്�് അേലാേ�ഷൻ 20 ജിേയാടാ²്ഡ്േഫാേLാസ ്
10 മസ്റര് േറാള ് 21 േസാഷ6ല് ഓഡിR് റിേ%ാര്L് 
11 േമഷര്െമന്R് ബു�് 22 ൈസR് ഡയറി 

സി ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ് 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ%്പ'തിയില് 
ഓേരാ�പവര്*ിആരംഭി�ു�തിനുമുന്പുംആ�പവർ*ിയുമായിബ
�െ%Lഎ`ിേമR്തുക, ആെകെതാഴില് ദിന.ള്, സാധന-
േവതനഘടകം, 
�പവര്*ികാലാവധിതുട.ിയവേരഖെ%ടു*ിയനി³ിതഅളവിലു@
േബാര്ഡ് െപാതുജന.ള്lmനeിലാവു�രീതിയില് �ാപിേ�NതുN് 

െതാഴിലുറ�്നിയമംെതാഴിലാളികൾv�ൽകുzപ,്അവകാശ
iൾ 

1. െതാഴിൽകാർzഭി�ുവാൻഉ@അവകാശം- െഷഡ6ൂൾ 2; ഖµിക 
1-5, എ.എം. സി.അ'6ായം-3 

2. അേപ9ിK്15 
ദിവസ*ിനു@ിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനു@അവകാശവുംആയ
തിന്ൈകപRിയരസീത്ലഭി�ു�തിനുമു@അവകാശം- 
െഷഡ6ൂൾ 1; ഖµിക 8, െഷഡ6ൂൾ 2; ഖµിക 6-13 

3. അെhOിൽെതാഴിലിhാVmേവതനംലഭി�ുവാനു@അവകാശംആ
ദ6െ* 30 ദിവസം (1/4 &പി�ീടു@ദിവസ.ളിൽ 1/2) 

4. െഷൽഫ്ഓഫ്െ�പാജ��്തSാറാ�ുവാനു@അവകാശം 
5. അ^്കിേലാമീRറിനു@ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു@അവകാശംഅ

െhOിൽേവതന*ിന്െറ  10% 
അധികംലഭി�ുവാനു@അവകാശം 

6. കുടിെവ@ം, വി�ശമസൗകര6ം, 
�പഥമശു�ശൂഷസൗകര6ംഇവലഭി�ു�തിനു@അവകാശംെഷ
ഡ6ൂൾ 2; ഖµിക 23-28 

7. 15 ദിവസ*ിനു@ിൽേവതനംലഭി�ു�തിനു@അവകാശം 
8. േവതനവിതരണ*ിെലകാലതാമസ*ിന് 

 നqപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ@അവകാശം 
9. സമയബ�ിതമായു@പരാതിപരിഹാര*ിനു@അവകാശം 
10. േസാഷ6ൽഓഡിR്നട*ു�തിനു@അവകാശം 
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െതാഴിലാളികളുെടകടമകള് 

● കൃത6സമയ*്െതാഴിൽ�ല*്ഹാജരായിഒ%kയ്�ുക. 
 

● െതാഴിലുറ%്�ഗാമസഭയ്�ുംേസാഷ6ൽഓഡിR്�ഗാമസഭയ്�ുംകൃ
ത6മായിപെOടു�ുക. 

 
● പണി�ല*്¡ാ`ി�kb�ു �ൾഉപേയാഗി�ാേനാക*ി�ാേനാ

പാടിh. 
 

● �പകൃതിസംര9ണ*ിന്ആവശ6മായ�പവൃ*ികൾഏെRടു*്ന
ട%ിലാ�ുക. 
 

● ആb�ിസൃqി�ു��പവൃ*ികൾകെN*ിേമRിെനയുംപ^ായ
*്അധികൃതെരയുംഅറിയി�ുക. 

 

ഫീല്��രിേശാധനസമയെ,ജിേയാ�ടാ)ര് വിവരiള്  
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�ഗാമസഭനിർേദശiൾ 

 �പവർ*ി �ല* ് സുര9ാ ഉപകരണ.ള്  ലഭ6മാ�ുക  
 �പഥമ സു�ശൂഷകിR ്  ഉറ%ുവരു*ുക . 
 െതാട ്പുനരു'ാരണം േപാലു@ �പവർ*ികളില്  െടRനസ ്

കു*ിെവ%ിനു@ സംവിധാനം ഉNാ�ുക 

 

 

 

 

 
 

 


