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�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽ ആവിഷ്കരി� ഏ�വും

സു�പധാനവും ശ�വുമായ നിയമമാണ് മഹാത് മാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�്നിയമം. ഇ��യിെല സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽെച��വാനു�

അവകാശെ� സംര�ി�� നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻപാർലെമൻറ് അംഗീകരി�് ,

�പസിഡൻറ് ഒ��വ� 2005 െസപ്�ംബർമാസം അ�ാംതീയതി മുതൽ ഈ നിയമം

നിലവിൽവ�ു.  

ആമുഖം

ഇ��യിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി നിരവധി �ഗാമവിക സന പ�തികൾ

നട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലും ഗുണഫലം ശരിയായ വിധ �ിൽ ജന�ളിൽ എ�ാതിരു�തിെന

തുടർ�് പാർലെമൻറ്പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെ�

�പാഥമികല��ം ഒരു �ഗാമീണകുടുംബ�ിന് നിയമം വഴി ഒരുസാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന

�ൾ ഉറ��നൽകുകെയ�താണ്. �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും  െമ� െ�� ജീവിതസാഹചര�ം

ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട ദാരി�ദ� നിർമാർ� നവും സു�ിരവികസനവും ആണ് ഈ

നിയമ�ിെ�  �പാധാനല��ം. ചൂഷ ണ� ളിൽ നി�ും െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി�ുകയും

മാന�മായ േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിന്�കയേശഷിവർധി�ി�� ദാരി�ദ��ിൽനി�ും

കരകയറാൻ െതാഴിലുറ�� പ�തിയിലൂെട കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ

 �പേദശ�ിെ�യും വിഭവാടി�റ ശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെട വരൾ�, മെ�ാലി�്,

െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശ്ന�ളിൽനി�ും സംര�ണം

നൽകുകയും അതിലൂെടഉത്പാദനം, ഉത്പാദന �മത എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി

�പവർ�ന�ളിൽ കൂടി കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിന് ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ്

ജലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും ഇവ െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന �ളിൽ ഉറ�്

വരു�ുവാൻ കഴിയു�ു.

ഓേരാ വർഷവും മാറിമാറിവരു� �പകൃതി ദുര��ൾ ന�ുെട നാടിെന അടി�ടി

പിേ�ാ�് വലി�ു�,ഈ അവസര�ിലാണ് എ�തേയാ നൂ�ാ�ുകളായി നാം നിർ�ി� കിണറുകൾ,

കുള�ൾ എ�ിവയുെട �പാധാന�ം തിരി�റിയു�ത് .ജലസുര�െയ കുറി�് ചി�ി�ുേ�ാൾ

അതിനുേവ� വലിയ സാേ�തികവിദ�െയ കുറി�ാണ് നാം ആദ�ം ചി�ി�ുക. െതാഴിലുറ�� പ�തി

നമു�് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� വസ്തുതയാണ് മഴ�ുഴികള് . ഇവയുെട നിർ�ാണ
�പവൃ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ� െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജല�ിെ� അളവിെന

നമു�് ന� രീതിയിൽ ഉയർ�ുവാൻ സാധി�ു�ു. �പധാനമായും േമൽ�റ� �പശ്ന�ൾ

ജലസംര�ണ�ിനും ജലസംഭരണ�ിന് കാര�മായ രീതിയിൽ തെ� ബാധി�ു�ു.

പതിമൂ�ാം പ�വ�രപ�തിയുമായി െതാഴിലുറ�് ബ�െ�ടു�ി കാർഷിക പ�തികൾ

ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപ്തത ൈകവരി�ൽ,



തരിശുഭൂമികളിലും സ�കാര�ഭൂമിയിലും െപാതു �ാപന�ളിലും ഫലവൃ��ൾ െവ��പിടി�ി�ൽ,
എ�ിവ നട�ിവരു�ു. പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ തടയണ നിർ�ി�ുകയും, കുള�ൾ,
പടുതാ�ുളം, നീർ�ുഴി, ക�ാലനിർമാണം, കിണർ റീചാർ�ിങ്തുട�ിയ വഴി ജലസംര�ണവും

ഉറ��വരു�ു�ു.  ഇ�െന മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി

ഗുണേഭാ�ാ�ളായ ജന�ൾ� ് െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിലൂെട ജന�ള�െട

ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി��� പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണ േമഖലയുെട  സു�ിര

ആസ്തിവികസനം എ�താണ് ല��ം െവ�ു�ത്. 2005-ൽ �പാബല��ിൽ വ� നിയമമനുസരി�്

ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ �പഥമഘ��ിൽ നട�ിലാ�ുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും

വ�ാപി�ി�ുകയും െചയ്തു. അതനുസരി�് േകാ�യം ജി�യിലും പ�തി �പവർ�ന�ൾ

തുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ുെകാ�ിരി�ുകയും െച���ു.

െതാഴിലുറ�് നിയമം െതാഴിലാളികൾ�് ഉറ�് നൽകു� പ�്

അവകാശ�ൾ)

1) െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ�ി�ാനും 15 ദിവസ�ിനകം ലഭി�ാനു�
അവകാശം.

2) െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ�

അവകാശം.

3) 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം

ലഭി�ാനു� അവകാശം.

4) ഏെ�ടുേ�� �പവർ�ികൾ ആസൂ�തണം െച��വാനു� അവകാശം.

5) താമസ�ല�ിന് 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും

ലഭി�ിെ��ിൽ കൂലിയുെട 10% അധികമായി ലഭി�ാനു� അവകാശം.

6) കുടിെവ�ം, തണൽ, �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�,് െതാഴിലാളികേളാട് ഒ�ം

അ�ിലധികം കു�ികൾ �പവർ�ി �ല�് വ�ി��െ��ിൽ അവെര

േനാ�ാനായി ആയ തുട�ിയ �പവർ�ി �ല സൗകര��ൾ ഉ�

അവകാശം.

7) സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി��� കൂലി ലഭി�ാനു� അവകാശം.

8) െതാഴിൽ െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ാനു� അവകാശം.

9) 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ാനു�

അവകാശം.

10) പരാതികൾ�് സമയബ�ിതമായി പരിഹാരം ലഭി�ുവാനും മഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െചലവ് വരു� തുകയുെട

തൽസമയ സാമൂഹിക പരിേശാധന നട�ുവാനു� അവകാശം.



െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

• കൃത�സമയ�്െതാഴിൽ �ല�്ഹാജരായി ഒ�് വയ്�ുക.

• െതാഴിലുറ�്�ഗാമസഭ�ും േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭയും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക.

• പണി�ല�്�ാ�ി�് വസ്തു�ള് ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാനും പാടു�ത�.

• സി�ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ്�പവൃ�ിയുെട ആരംഭഘ��ിൽ തെ�

നിർബ�മായും വയ്േ��താണ്

• �പകൃതി സംര�ണ�ിന് ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ുക.

• ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ   കെ��ി േമ�് െനയും പ�ായ�് അധികൃതെരയും

   അറിയി�ുക.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��

ആനുകൂല��െളകുറി��ം അതുമായി ബ�െ�� ആവശ�കതെയ�ുറി��ം നിയമ�ിെ�

ആമുഖ�ിൽ �പസ്താവി�ി���്. െതാഴിലാളികള�െടയും അവരുെട ആനുകൂല��ള�േടയും കുറി�് ഒരു
തനതായ വിശദീകരണം ഈ റിേ�ാർ�്മുഖാ�രം െതാഴിലാളികളായ നി�ളിേല�് എ�ി�ുവാൻ

സാധി�ും .ഈറിേ�ാർ�് അടി�ാന�ിൽ നി�ൾ�് �പാപ്തമാ�ാൻ കഴിയു� ഒ�നവധി

വസ്തുതാപരമായ കാര��ൾ ൈകവരി�ാൻ നി�ൾ�് ഏവർ�ും കഴിയെ�.

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�്െച�ാൻ പ�ിയ �പവൃ�ികൾ

1. വിഭാഗം-എ-:�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ�െ�� െപാതു�പവൃ�ികൾ

2. വിഭാഗം-ബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത

ആസ്തികൾ ഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം

3. വിഭാഗം-സി: േദശീയ�ഗാമീണ ഉപജീവനമിഷൻ നിബ�നകൾ അനുസരി�ു�

സ�യംസഹായസംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാന സൗകര��ൾ

4. വിഭാഗം-ഡി: �ഗാമീണ അടി�ാനസൗകര��ൾ

േസാഷ�ൽഓഡി�്

 െപാതുസമൂഹം പ�തിനിർവഹണെ�പ�ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ം

പരസ�വും സ�ത��വുമായ നട�ു� പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ� ഓഡി�് .െതാഴിലുറ�്നിയമം
അനുശാസി�ു�ത് വർഷ�ിൽ എ�ാ വാർഡിലും ര�്�പാവശ�ം േസാഷ�ൽ

ഓഡി�്�ഗാമസഭ നിർബ�മായും നടേ��താണ്. സുതാര�ത ഉറ��വരു�ി,
അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയും അതുവഴി സദ്ഭരണം സാധ�മാകു�തിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

സമൂഹെ� പാകെ�ടു�ു�ു . പ�തിവിഭാവനം െച��� രീതിയിൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട

ജീവിതസാഹചര��ിൽ ഫല�പദമായമാ�ം സൃഷ്ടി�ു�തിന്െപാതുപണം ശരിയായരീതിയിൽ

വിനിേയാഗി�്ല���പാപ്തി ൈകവരി�ി��േ�ാ എ�വിലയിരു�ലും

 േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�ു. കഴി� പ�ുവർഷമായി തുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�

പ�തി�പവർ�ന�െള�ുറി���  സാമൂഹിക ഓഡി�്, െതാഴിലുറ�്പ�തി നിയമംെസ�ൻ

17 (2) അനുസരി�് എരുേമലി പ�ായ�ിെല ഒഴ�നാട് , 2018 ഒക്േടാബർ 1

മുതൽ  2019 മാർ�് 31 വെര നട�െ���.

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ( 2018 ഒക്േടാബര ്1 മുതല് മാര ്� ്31 വെര )



1പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ

േ�ാ�് തല�ിലും �ഗാമപ�ായ�്തല�ിലും പ�തി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ

േ�ാ�്ഓഫീസർ (BDO), പ�ായ�് െസ�ക�റി, മ�്നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ

തുട�ിയവരുമായി േ�ാ�്റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ നട�ിയ കൂടിയാേലാചനയിൽ

ഉരു�ിരി�തിനനുസരി�്  തുടർ�പ�കിയകൾ ആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽ

ഓഡി�്�ഗാമസഭാ തീയതി നി�യി�ുകയും െച���ു.

2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�പ�കിയ ആരംഭി�ിരി�ു� തിയതിയ്�്  മുൻപു�

ആറ്മാസ�ാലയളവിൽ വാർഡിെല �പവൃ�ി ഫയലുകൾ, ഏഴ് രജി�റുകൾ,
അേതാെടാ�ം അനുബ�േരഖകള�ം സൂ�്മപരിേശാധന നട�ു�ു.

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവൃ�ിയും എ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു� അളവിലും ഗുണ�ിലും

നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ എ�ും ആ�പവൃ�ിയുെട ഗുണഫല�ിെ�  വ�ാപ്തി

തി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുത െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ�� അവകാശ

ആനുകൂല��ൾ ലഭി�ി��േ�ാ എ�ും  �പവൃ�ി �ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം

െവ�ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�്േനരിൽക�്പ�തിയുെട

നിർവഹണെ��ുറി��ം ഗുണഫലെ��ുറി��മു�  അഭി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

സ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ്േശഖരണം

ഫയൽപരിേശാധന, �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം

തുട�ിയ ഓഡി�്�പ�കിയ കെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ്േശഖരണം

നട�ു�ു.

6.സാമൂഹ�  േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ�ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തിവിജയം ഉറ��വരു�ി പൗരാവേബാധം  ഉയർ�ുകയും

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന് ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണ

�പവർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ു�ു.

7. റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�പ�കിയയിെല കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം

 േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയിൽ ചർ�െചയ്ത് അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ

കരട്റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ ചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽ സൗകര�



�പദമായ�ല�്�ഗാമസഭ േചർ�്കരട്റിേ�ാർ�് അവതരണവും, ചർ�യും, നിർേ�ശ�ള�ം,

തിരു�ൽ�പ�കിയകള�ം, അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികള�ം

ൈകെകാ���ു.

എരുേമലി �ഗാമ പ�ായ�്

േകാ�യം ജി�യിെല കാ�ിര��ി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� എരുേമലി �ഗാമപ�ായ�്

കു�ുകള�ം െചരിവുകള�ം താഴ് വരകള�ം നിറ�താണ.് സ�ാത��� �പാപ്തി�് േശഷം 1950

തിരുവിതാംകൂർ-െകാ�ി രാജ��ള�െട സംേയാജനെ� തുടർ�് 1950 ൽ തിരുെ�ാ�ി

�ഗാമ പ�ായ�് നിയമം പാ�ാ�െ���. ഈ നിയമ�ിന് അടി�ാന�ിൽ

രൂപീകൃതമായ 550 ഓളം പ�ായ�ുകളിൽ ഒ�ാണ് എരുേമലി �ഗാമപ�ായത്. ഇതിെന

തുടർ�്1953 ൽ സ�ാത��� ദിന�ിൽ എരുേമലി �ഗാമപ�ായ�ിെല �പഥമ ഭരണസമിതി

സത��പതി� െചയ്ത് അധികാരേമെ�ടു�ു.

എരുേമലി പ�ായ�ിെല ആെക വിസ്തീർ�ം 92.67 ചതുര�ശ

കിേലാമീ�റാണ.് പ�ായ�ിെ� പരിധിയിെല 40% വന ഭൂമിയാണ.് കൃഷിയ്�്

ഉപയു�മായ ഭൂമി എ�് പറയു�ത് 5 ഏ�റിൽ താെഴ നാമ മാ�ത കർഷകർ, 2.5 ഏ�ർ
െചറുകിട കർഷകരുെട ഭൂമിയും ആണ് ഉ�ത്. എരുേമലി �ഗാമ പ�ായ�ിെല ആെക
52,328 േപര്. 25118 പുരുഷ�ാരും സ്�തീകള�ം 27210 ആണ.് പ�ായ�ിെല ആെക

വാർഡുകള�െട എ�ം 23 ആണ.്

ജനസംഖ� - ആെക : 52328

സ്�തീകള് : 27210

പുരുഷ�ാര് : 25118

ജനസാ��ത : 1014.66ച.കി.മീ

,

എരുേമലി , വാർഡ് 5.

വിവര�ൾ
ജി�ാത

ലം

േ�ാ�്ത

ലം

പ�ായ

�്തലം

സൃഷ്ടി�െതാഴിൽദിന�ൾ 89168

കുടുംബ�ൾ�്നൽകിയിരി�ു�ശരാശരിെതാഴിൽ

ദിന�ൾ (ല�ം)
77

100 ദിന�ൾപൂർ�ീകരി�കുടുംബ�ൾ 347



ആെകെതാഴിെലടു�കുടുംബ�ൾ 1153

ആെകെതാഴിെലടു�െതാഴിലകൾ

ആെകെതാഴിൽദിന�ൾഎ�ി.
െതാഴിലാളികൾ�്ശതമാന�ിൽ

ആെകെതാഴിൽദിന�ൾഎസ്ടിെതാഴിലാളികൾ

�്ശതമാന�ിൽ

26-03-2019-ൽ

താെഴപറയു� വർ� ് ആണ് ഈ ഘ��ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ിയത്

2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ� ്31വെര

�ക

മ

നം

�പവൃ�ി

േകാഡ്

�പവൃ

�ി

യുെട

േപര്

ആെകഅനുവദി�ത്

അവിദഗ്ദ

െതാഴിൽേവത

നം

വിദഗ്ദെതാ

ഴിൽേവതനം

സാധന

ഘടകം

ആ

െക

1 WC/331399

സംേയാ

ജിത

�പവർ

�ി

റ�ർ

േബാർ

ഡ്

486306 0 0 4254
72

2 IF/371480 ൈലഫ് 24390 0 0
2439

0

മുകളില ്െകാടു�ിരി�ു� �പവര് �ികള് ഓഡി�് കാലയളവില ്തുട�ിയി���തും ഓഡി�്

കാലയളവില ്അവസാനി�തു മാണ.്

*ൈലഫ് പ�തി -വർ� ്േകാഡ് (371480):ഇേ�ാൾ �പവർ�നം നട�ുെകാ�ിരി�ു�ു.



�കമ.നം �പവൃ�ി

േകാഡ്

�പവര്�ിയുെട

േപര് 

സൃഷ്ടി�

അവിദഗ്�

െതാഴിലുകള ്

അവിദഗ്�

േവതനം

1 WC/331399

സംേയാജിത

�പവർ�ി

റബർേബാർഡ്

1536 0

2 IF/371480 ൈലഫ് 90 24390

ൈസ�് െവരിഫിേ�ഷനിൽ പരിേശാധി� കാര��ൾ

W

ar

d

No

.

�പവൃ�ി

യുെട

േപര്

എ�ിേമ

�്െല

അളവ്

കെ�

�ിയ

അളവ്

എ�ിേമ�ിെല

ആെകഎ�ം

എം

ബു

�് 

�പകാ

രം

ഉ�

അള

വ്

അള

�ത് റിമാർക്സ്

1

.

5 സംേയാ

ചിത

�പവൃ�ി

റ�ർ

േബാർഡ ്

മഴ�ുഴി:

നീളം -2.00

വീതി-0.60

ആഴം-0.50

�ാ�്േഫാം

നീളം : 2.20

വീതി :0.80

ആഴം :

0.60

മഴകുഴി :2200

�ാ�് േഫാം:1500

2627

4305

1212

600

പറ�ുകൾ ഇ�

കയറിയതിനാലും

മ�ിടി�ു േപായതിന

നിക�ു േപായതിനാല

േവരിഫിേ�ഷന്സാധ



:നീളം -

2.00

വീതി :1.50

2

.

5 ൈലഫ് 90 ദിവസം 90 ദിവസം

▪ പറ�ുകൾ ഇ� മു��ം കാടും കയറിതി�ാലും കാലവർഷ�ിൽ മ�ിടി�ു

േപായതിനാലും കുഴികൾ നിക�ു േപായതിനാലും പൂർണമായും െവരിഫിേ�ഷൻ

സാധി�ി�

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

കെ��ലുകൾ

കവർേപജ്

എ.എം.സി.�പകാരമു� കവർ േപജ് ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം .എ�ാൽഈ ഫയലുകളിെല
കവർേപജ് പൂർ�ംആയിരു�ി�.

െച�് ലി�്
ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജിലാണ്

സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്.
പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� െച�് ലി�് കാണാൻസാധി�ി�.

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി
�പസ്തുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട��വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ�ാനിൽ

ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാൻെ� േകാ�ി.
 പരിേശാധി� �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ികാണുവാൻ സാധി�ി�ി�.

എ�ിേമ�്

ഒരു �പവർ�ി എ�െന എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�

ആധികാരിക േരഖയാണ് എ�ിേമ�.് പരിേശാധന ഭാഗമായി കെ��ിയി���ത് �പവൃ�ി

ഫയലിൽ ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് സൂ�ി�ി���്. സാധാരണ ജന�ൾ�് മന�ിലാകു�



രീതിയിൽ ജനകീയ ഭാഷയിൽ േവണം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാൻ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ

ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണുവാൻ സാധി�ി�. ഓവർസിയറിെ� ഒ��ം സീലും ഉ�് ,

അെ�കഡി�ഡ് എൻജിനീയർെ� sign ,Seal, name ഇ� . േഡ�് കാണാൻ സാധി�ി�.

സാേ�തികാനുമതിപ�തം
ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിത�രുെട അനുമതിലഭി�ി���് എ�തിനു�

ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതിേരഖ. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ

െസക��റിൽ നി�് ലഭി� സാേ�തികാനുമതി േരഖ കാണാൻ സാധി�ി� . പ�ായ�്

ക�ി�ിഅംഗീകരി�സാേ�തികഅനുമതി േരഖയും ഉ�്.

ഭരണാനുമതിേരഖ
�പവൃ�ി െച���തിന് നിര് വഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ്

ഭരണാനുമതി േരഖ . ഈ േരഖ എ�ാ ഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ.്

�പവൃ�ിഫയലുകളിൽ െസക��റിൽ നി�ും ലഭി�ു� േകാ�ി ആണ് ഉ�ായിരു�ത്,

െസക��റിൽ  നി�ും ലഭി�ു� േകാ�ി ആയാൽേപാലും  പ�ായ�് െസെ�ക�രിയുെട

ഒ�,് സീൽ  തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടുേ���ിർബ�മാണ.് എ�ാൽ ഇ�രം

അടയാളെ�ടു�ലുകൾ ഒ�ും തെ� ഭരണാനുമതിേരഖയിൽ കാണാൻസാധി�ി�.

ഭരണാനുമതി ലഭി�ു�തിന് സമർ�ി�ു� േരഖകളിൽ �ഗാമസഭ അംഗീകാര�ിെ�

പകർ�് ഉൾെ�ടുേ��തു�്. ആയതിനാൽ �പസ്തുത �ഗാമസഭ തീരുമാന�ിെ�

അതായത് �പവർ�ി �ഗാമസഭ അംഗീകരി�തിന് പകർ�് ഭരണാനുമതിെകാ�ം �പവർ�ി

ഫയലിൽ േചർേ��താണ.്

ഡിമാൻഡ്േഫാം

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ്േഫാം.

െതാഴിൽ ആവശ�െപ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലിനൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ

സഹായി�ു� േരഖകൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ്േഫാം. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഡിമാൻഡ്

േഫാം കാണാൻസാധി�ി�.

വർ�്  അേലാേ�ഷൻ  േഫാം

�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ്

വർ�് അെലാേ�ഷൻേഫാo. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവൃ�ിലഭിേ�ാ

എ�റിയാൻ ഈ േഫാം സഹായി�ും. പരിേശാധി� �പവൃ�ി ഫയലിൽ ഈ േഫാം

കാണാൻ സാധി�ി�ി� .

മ�ർ  േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാൻ ഉ� േരഖയാണ് മ�ർേറാൾ.

മ�ർ  േറാള�കളിൽ ബിപിഒ., െസ�ക�റി എ�ിവർ ഒ�,് സീൽ  , തീയതി എ�ിവ
പതി�ിേ��താണ് . എ�ാൽ ഒ��ം സീലും മാ�തേമ ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി����.

തീയതി ഉ�ായിരു�ി�. േമ�ിെ� ഒ�് ഉ�ായിരു�ു. എ ബു�് ന�ർ, േപജ് ന�ർ ഇവ

മസ്േ�ടാൾകളിൽ ഒ�ും തെ� കാണാൻ സാധി�ി�. പല മാസ്േ�ടാള�കളിലും െവ�ി



തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.മാസ്േ�ടാള�കളിനു പുറകിൽ േമ�് കാരണം കാണി��െകാ�്

ൈസൻ െചയ്തി�ി�.

െമഷർെമ�ബ്ു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�്�പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ് െചേ��ത് എ�ും

െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം തെ�െയ�് മന�ിലാ�ു�തിനുമു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് െമഷർെമ�ബ്ു�.്

. പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ ഫയലിൽ (സംേയാജിത �പവർ�ി

റബർേബാർഡ്(വർ�് േകാട-്WC/331399) െമഷർെമ�ബ്ു�് ഉ�ായിരു�ു.
. ൈലഫ് പ�തി (വർ�് േകാഡ്-IF/371480)െമഷർെമ�ബ്ു�് ഇ�ായിരു�ു.

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ�ിെ� വിവിധഘ��ളിെല തുക പാസാ�ു േ�ാഴും

ഒടുവിൽ �പവൃ�ിയ്�് അനുവദി� തുക�പകാരമു� ആെക തുക അനുവദിയ്�ുേ�ാഴും

െമഷർെമ�ബ്ു�ിൽ പ�ായ�് െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ൽ നട�ി ഒ�,് സീല്

എ�ിവ പതി �ിേ��താണ.് പെ� എം ബു�ിൽ ഒ�,് സീൽ എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�തായി കാണാൻസാധി�ി�.

െമ�ീരിയൽെ�പാക��ർെമ� ്

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�്�പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ

വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ ്െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� ് .

പരിേശാധി� �പവർ�ികൾ� ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ് ആവശ�ം ഇ�ായിരു�ു.

േവജ്  ലി�്

മ�ർ  േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�്

െതളിയി�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് േവജ് ലി�് .  പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ

ഒ�ിൽ മാ�തം േവജ് ലി�് കാണാൻ സാധി��. മ�� ഫയലുകളിൽ േവജ് ലി�് കാണാൻ

സാധി�ി�.

ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ
മ�ർേറാളിനും,   േവജ് ലി�ിനും  ആനുസരി�് െതാഴിലാളി�് േവതനം

ൈകമാറിേയാ എ�് ഉറ�ാ�ാനു� േരഖയാണ് ഫ�്�ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ ഫ�്�ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കാണുവാൻ  സാധി�ി�ി�.

.

െമ�ീരിയൽ  വൗ�ർ  ആൻഡ്  ബിൽ
സാധനസാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ�് സാമ�ഗികൾ

വിതരണംെചയ്തതിെ� ബി��കള�ം വൗ�റുകള�ം  ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.് �പസ്തുത

�പവർ�ികൾ�് െമ�ീരിയൽആവശ�ം ഇ�ായിരു�ു.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്



ഒരു�പവൃ�ി തുട�ു�തിനു  മുൻപും, �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ു േ�ാഴും,

 �പവൃ�ി പൂർ�ിയായതിനു േശഷവുമു� മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിൽ

 സൂ�ിേ��താണ.് എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഉ�ായിരു�ി� . ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്ഉം ഉ�ായിരു�ി�.

�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂർ�ീ കരണ

സാ��പ�തം. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

ഉ�ായിരു�ി�.

മ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ി�്
ഒരു�പവൃ�ിയുെട ഓേരാഘ��ിെ�യും മ�ർേറാൾ അനുവദി�് െതാഴിലാളികൾ�്

േവതനം നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�്

മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർേറാൾ മൂവ്െമ��്ിപ.് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ മ�ർേറാൾ

മൂവ്െമ��്ിപ് ഇ�ായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി �ലെ� മുഴുവൻ വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു� ആധികാരിക

േരഖയാണ ്ൈസ�്ഡയറി.

* പരിേശാധി� ഫയലിൽ( സംേയാചിത �പവൃ�ി റ�ർ േബാർഡ് (വർ� ് േകാഡ് -

WC/331399) ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ു . ൈസ�്ഡയറി അപൂർണം ആയിരു�ു .

*ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണം(വർ�് േകാഡ് -IF/371480)ൈസ�്ഡയറി ഇ�ായിരു�ു.

േറാസ് ഗർദിവസം

വാർഷിക മാ�ർ�ാൻ �പകാരം എ�ാ പ�ായ�ുകളിലും േറാസ് ഗർ ദിവസം ആചരി�ണം

എ�് നിർേദശി�ി��� എ�ാൽ എരുേമലി പ�ായ�ിൽ നാളിതുവെരയായി

േറാസ് ഗർദിവസം ആചരി�തായി േരഖകളിേലാ െതാഴിലാളികൾേ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ

അറിവി�.

പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2. െതാഴിൽ ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ അനുവദി�തും സംബ�ി� രജി�ർ

3. �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

4. �ിരആ�ികള�െട രജി�ർ



5. പരാതി രജി�ർ

6. സാധന രജി�ർ

7. �ഗാമസഭ രജി�ർ

1) െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ര ്

• െതാഴില് കാർഡ് അേപ� രജി�ര് -

പരിേശാധനാ കാലയളവായ 1-10-2018 മുതൽ 30/03/2019 രജി�ർ െചയ്ത

അേപ�കരുെട രജി�ർ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ രജി�ർ െചയ്ത

എ�ാവർ�ും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ അവർ�് െതാഴിലുറ�് കാർഡ് ലഭി�ുകയും

െചയ്തി���്.

• െതാഴിൽ  കാർഡ് വിതരണ രജി�ര് 

പ�ായ�് െസ�ക�റി സ��െ�ടു�ിയതാണ് െതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജി�ർ.

രജി�ര് തീര് �തിനാല ് 30-12-2018 നു േശഷം സാധാരണ രജിസ്ററില ് എഴുതി

സൂ�ി�ു�ു. അംഗ�ള�െട േഫാേ�ാ പതി�് വൃ�ിയായി സൂ�ി�ിരി�ു�ു.

• വർ�് രജി�ര ്(�പവര ്�ിയുെട പ�ികയും ചിലവും വിശദാoശ�ള�ം
സംബ�ി� രജി�ര ്)

േമലധികാരി സ��െ�ടു�ിയതും �കമ ന�ര് േരഖെ�ടു�ിയി���തുമാണ.് പണി

പൂര് �ിയായ എ�ാ �പവര് �ികള�ം രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ിയി���് .

പരിേശാധനകാലയളവിെല �പവൃ�ി  രജി�റില ്േരഖെ�ടു�ിയി���്.

III) െമ�ീരിയല് രജി�ര ്

സാധന രജി�ര ്�കമ ന�ര ്ഉ�തും പ�ായ�് െസെ�ക�റി

സ��െ�ടുെ��താണ് . എ�ാൽഈരജി�ർസർ�ിൈഫട് എ�് െസ�ക�റിൈസൻ,സീൽ
െചയ്തി�ി�.

• െടൻഡർ  രജി�ർ

2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ പരിേശാധന�് വിേദയമാ�ിയ

�പവർ�ി�് െടൻഡറിെ�ആവശ�ം ഇ�ായിരു�ു.



• �ഗാമസഭരജി�ർ

എ�ാ വാർഡുകളിലും �പേത�ക രജി�ർസൂ�ി�ിരി�ു� .ു

• �ിരആ�ികള�െടരജി�ർ

ഈ രജി�ര ്െസെ�കടരി സാ��െ�ടുതിയതും �കമന�ര ്

ഇ�ി���തുമായിരി�ണം .�പസ്തുത രജി�ർ െസ�ക�റി

സാ��െപടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ി�.

• പരാതിരജി�ർ-

പ�ായ�് െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ിയ �കമന�ര് ഉ� െരജി�൪ ആണ് .

ആെക ഒരു പരാതി മാ�തമാണ ്ഉ�ായിരു�ത്.

ക�ാഷ്ബു�് 

2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ു മുതൽ 2019 മാർ�് 31 വെര ഉ� ക�ാഷ് ബു�്

പരിേശാധി�തിൽ നി�് െറസിപ്�് എ�ാം െറേ�ാർഡ് െചയ്തി���.് എക്സ്െപൻസ്

എ�ാം കൃത�മായി�് േരഖെ�ടു�ിയി���.്

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ് 

�പവൃ�ി ആരംഭി�ുേ�ാൾ �ാപിേ�� സി ഐ േബാർഡ് �പസ്തുത �പവൃ�ി ൈസ�ിൽ

ഒരിട�ു േപാലും കാണാൻസാധി�ി� .

ചികി�ലഭ�മാ�ു�ത്-

പരിേശാധി� ഫയലിൽ ചികില്സ സംബ�ി� വിവര�ള് ഉ�ായിരു�ി�.

നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�ായു� നിർേ�ശ�ൾ

ബി.ഡി.ഒ.
• മ�ർേറാളിൽ ബിഡിഓ ഒ��ം സീലും പതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ം തീയതികൂടി ഇടുവാൻ

�ശ�ിേ��താണ്.

• അ�ൗ�ൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ  േമ���ാർ

എ�ിവർ�് അവരുെട ചുമതലകെളകുറി��ം ഉ�രവാദിത��െളകുറി��ം ഏെ�ടു�്

നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ു� �പവൃ�ികെള  കുറി��ം മതിയായ െ�ടയിനി�് െകാടു�ുക.



• ബിഡിഓ കഴിയു� സമയ�ളിൽ െതാഴിലാളികെളയും െതാഴിൽ�ല�ള�ം

സ�ർശി�ു�ത് ഗു ണകരമായിരി�ും

െസ�ക�റി / അസി�ൻറ്െസ�ക�റി

• മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിനും  സീലിനും  ഒ�ം തീയതി കൂടി േചർ�ുവാൻ �ശ�ി�ുക.

• ഏഴു രജി�റുകൾ, എം. ബു�് എ�ിവ സാ��െ�ടു�ി  ആധികാരികത ഉറ�� വരു�ുക

• െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ, അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�ിവ ഉറ��വരു�ുക.

• ചികി�ാചിലവുകൾ കൃത�മായി അനുവദി�ുവാൻ ഉ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ുക.

• ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുവാൻ സാധി�ു� വർ�ുകൾ�് അനുസൃതമായി

െഷൽഫ്െ�പാജക്�് കെ��ി വയ്�ുക.

• വിജിലൻസ് ആൻഡ്േമാണി�റിംഗ് ക��ിെയ ശ�ിെ�ടു�ുക. ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ

പുന:സംഘടി�ി�ുകയും െച��ക.

• എ .എം. സി അനുസരി���  ബി.എഫ്.�ി, േസവന�ൾ �പേയാജനെ�ടു�ുക. േപജ്

78.16.1

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ
(അ�ൗ�ൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ)

• വർ�് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽമാ�ർ സർ�ുലറിൽ പറയു�  �പകാരമു� 22

േഡാക��െമ�സ്  ഉെ��് ഉറ�് വരു�ി �പവൃ�ി  ഫയൽ ത�ാറാ�ുക.

• ൈസ�്ഡയറി കൃത�മായി എഴുതി സൂ�ി�ു�തിനും േമ�്  മാർ�് നിർേദശംനൽകുക.

• മ�ർേറാൾ െതാഴിലിട�ളിൽ എ�ി�� േ�പാജക്ട് ഇനീേഷ��ീവ്മീ�ിംഗ് കൂടി പണി

ആരംഭി�ു�തിന് സഹായി�ുക

• കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിലിടം സ�ർശി� െചയ്തെതാഴിൽ അള�് എംബു�ിൽ

േരഖെ�ടു�ുക.

• ഡിമാൻഡ് അനുസരി�് െതാഴിൽ നൽകുക

• െതാഴിലാളികൾ�് അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒരു�ുക

േമ�്
• മ�ർേറാൾ കൃത�മായി ഒ�് വയ് പി�ുക

• ഹാജരാകാ�വരുെട വിവരം അടയാളെ�ടു�ുക  



• മ�ർേറാളിൽ െതാഴിൽ ദിന�ള�െട തീയതി അടയാളെ�ടു�ുക

• ൈസ�്ഡയറിപൂർ�മായും പൂരി�ി�ുക

• െതാഴിൽ ൈസ��കളിൽ െവ�് അപകടം നട�ി��െ��ിൽ ൈസ�്ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും

നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�െര അറിയി�ുകയും ചികി� ഉറ�ാ�ുകയും െച��ക

• നി�ിതഅളവിലും ഗുണനിലവാര�ിലും േജാലി െച���ു�്  എ�് ഉറ�് വരു�ുക.

ഏെ�ടു�ാവു��പവർ�ികൾ

വിഭാഗം -എ

• പാതേയാര�് മുള, രാമ�ം, തുട�ിയവ വ�് പിടി�ി�ുക.

• ൈജവേവലി നിർ�ാണം

വിഭാഗം- ബി
• വാർഡിൽ ഉൾെ�ടു� െപാതുകിണറുകള�െട നവീകരണം, റീചാർ�്

• പുരയിട�ളിൽ ഉപകാര�പദമാകു� തര�ിലു � ൈജവേവലി നിർ�ാണം

• നീരുറവ സംര�ണം സാധ�മാകു� �പവർ�ന�ൾ

• ഫലവൃ�ൈത ന�് പരിപാലനം

• െപാതു-സ�കാര� കുള�ള�െട നവീകരണം

വിഭാഗം-സി

• ആ�ിൻകൂട്, േകാഴികൂട്, പശുെതാഴു�്നിർ�ാണം

• ഐഎ�്എ�്എൽ �പവർ�ികൾ

• മ���ുള നിർ�ാണം

വിഭാഗം-ഡി

• സ�യംസഹായ സംഘ�ൾ�് കൂ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ അംഗൻവാടി, സ് കൂൾ

ചു��മതിൽ നിർ�ാണം

ഉേദ�ാഗ�രുെടചുമതലകൾ 



േ�ാ�്േ�പാ�ഗാംഓഫീസർ

 പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട െഷൽഫ്െഷൽഫ്ഓഫ്  െ�പാജക്�്

ത�ാറാ�ു�തിലും വിേക��ീകൃതാസൂ�തണം നട�ിലാ�ു�തിലും പാകെ�ടു�ണം.

ഈമ�ർേറാൾവിതരണംെച��ക,  പ�ായ�ുകള�െട െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട നിർവ

ഹണേമൽേനാ�ം വഹി�ുക. പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും, വിതരണം െചയ്തവ യുെടയും,

 ഉപേയാഗി�വയുെടയും കണ�ുകൾസൂ�ി�ുക. ആവശ�മായ രജി�റുകൾ സൂ�ി�ുക.

പ�ായ�്െസ�ക�റി/ അസി��െ്സ�ക�റി

െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട േമൽേനാ�ം, �പവൃ�ികള�െട ബി��കൾ യഥാസമയം

അംഗീകരി�ുക, െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം അംഗീകരി �ുക, െതാഴിലാളികള�െട

േവതനം യഥാസമയം ഡി.ബി.ടി  മുഖാ�ിരം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ിെല�ിെയ�് ഉറ�ാ�ുക.

ഓവർസിയർ/ എൻജിനീയർ
�ഗാമസഭ തീരുമാന�പകാരം �പവൃ�ികൾ കെ��ുക, �പാഥമിക എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ുക,

�പവൃ�ിയുെട സാേ�തികമായ കാര��ൾ െതാഴിലാളികൾ�് വിശദമാ�ുക. �പവൃ�ിയുെട

അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ുക.  െച�് െമഷർ   െച��ക,  ബി��കൾ ത�ാറാ�ുവാൻ ഡി. ഇ.

ഒെയ.  സഹായി�ുക

ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ

മസ് �ർ േറാൾ വിതരണ�ിന് സഹായി�ുക. പൂർ�ിയായ മ�ർേറാള�കൾ  േമ�ിൽ

നി�ും േശഖരി�് വർ�്ബി��കൾ പൂർ�ീകരി�് േവതന  വിതരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ുക.

രജി�റുകൾ സൂ�ി�ുക. െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി. ടി) മുേഖന എ�് ഉറ�ാ�ുക.

േമ�്

�പവൃ�ിയുെട േമൽേനാ�ം. െതാഴിൽകാർഡിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ  കൃത�മായി

േരഖെ�ടു�ുക. അളവ് േരഖെ�ടു�ാനു� െമഷർെമൻറ്ബു�് �പവൃ�ി  �ല�്

സൂ�ി�ുക. ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ മ�ർേറാളിൽ ഉറ��വരു�ുക. പൂർ�ിയായ

 മ�ർ  േറാൾ  േഡ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട പ�ൽ എ�ി�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി�്ടീമംഗ�ൾ

�കമ.
നം.

േപര് പദവി

1. ജയ�പകാശ് P. N േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

2. അനൂപ് െകബാലൻ വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

3. അനുജ േതാമസ് വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

4. ബിയാ� K. H വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

5. വീണേമാൾ വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ



പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡുകൾ

1. സുമ രാേജഷ് KL-10-004-001-005/211

2. ഷീജസുേരഷ് KL-10-004-001-005/84

3. ശ�ാമള KL-10-004-001-005/108

4. ഉഷാ െക KL-10-004-001-005/130

5. ൈലലാ മജീദ് KL-10-004-001-005/72

6. നസീമ ബഷീർ KL-10-004-001-005/11

7. ബി�ു അനിൽ KL-10-004-001-005/28

8. സുജ േമാൾസേ�ാഷ് KL-10-004-004-005/366

9. സുചി�ത സാബു KL-10-004-001-005/115

10. േശാഭന വിപിൻ KL-10-004-001-005/237

11. ൈജസ� സത�ൻ KL-10-004-001-005/117

12. ബീന േജാസ് KL-10-004-001-005/60

13. മിനി അനിൽ KL-10-004-001-005/67

14. സി�ുേമാൾ ച��ൻ കു�ി KL-10-004-001-005/244

15. ബി�ു രഘു KL-10-004-001-005/250

16. ജിജി അഷറഫ് KL-10-004-001-005/29

17. പ� �പദീപ് KL-10-004-001-005/19

18. കു��കു��ൻ KL-10-004-001-005/238

19. അ�ിണി ച��ദാസ് KL-10-004-001-005/83

20. വിജയ�സുധാകരൻ KL-10-004-001-005/116

21. ച���സി െക KL-10-004-001-005/1

22. കു��കു�ുെകാ�് KL-10-004-001-005/1

23. സുമതി രാജ�ൻ KL-10-004-001-005/69



24. ഏലികു�ി േജാർജ് KL-10-004-001-005/104

25. ത�� േബബി KL-10-004-001-005/258

26 രാജ�വിശ�ംഭരൻ KL-10-004-001-005/228

27 വിശ�ംഭരൻ KL-10-004-001-005/228

ഉേദ�ാഗ�രുെട മറുപടികൾ (MGNREG)

▪ സി ഐ േബാർഡ് െവ�ാൻ താമസി�ു�ത് െമ�ീരിയൽ ഫ�് കൃത�മായി

ലഭി�ാ�തിനാലാണ്എ�് ഓവർസിയർഅഭി�പായെ���.

▪ ജനകീയഎ�ിേമ�്ആ�ു�തിനു�ഓപ്ഷൻസി��ിൽ ഇ� എ�് AEഅഭി�പായെ���.

�ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ

▪ പണിത കൂലിൈവകു�ത് േവഗ�ിലാ�ുക

▪ കൂലി 271 നി�് 400 രൂപയിേല�് വർ�ി�ി�ുക

▪ പരാതികൾ േരഖാമൂലം �ഫ�് ഓഫീസിൽ നൽകുക

▪ ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് കൾ ഉൾെ�ടു�ുക

▪ ഫയലിൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായും േചർ�ുക

▪ ഒരു �പവർ�ി തുട�ു�സമയം തെ�സിഐ േബാർഡ് െവ�ുക




