
മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ�് 

േസാഷ�

 

                                     േ�ാ�്
                                       �ഗമപ�ായ്

                                       വാർഡ് 

 

 

 

 

 

 

 

 

ത�ാറാ�ിയത്. 
 

മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ!് പ"തി
േസാഷ%ൽ ഓഡി(് ൈസസ(ി േകരള
 

പനംതി/ ജി1  
പുളി�ീഴ ്േ�ാ�് ടീം.                         

 

 

 

 

മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ�് 
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ആമുഖം 

            �ഗാമീണ േമഖലയുെട ഉ;മനം ല<%ം െവ8 ് ദാരി�ദ%ലഘൂകരണം, �ഗാമീണ 
ജനതയുെട ജീവേനാപാദികൾ െമ8െ!ടുുക അതു വഴി സുAിര ആAി വികസനം 
സാധ%മാ�ുക എ; ല<%ോെട ആരംഭി8 മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 

െതാഴിലുറ!് നിയമം  2005 െസപ്(ംബർ 5 Xoയതി നിലവിൽ വരുകയും 2008 ഏ�പിൽ 
ഒ;ുമുതൽ  പ"തി രാജ%ിെല എ1ാ �ഗാമ പ�ായുകളിലും �പാബല%ിൽ 
വരുകയും െചHIു. �ഗാമീണ േമഖലയിൽ താമസി�ു; ഒരു കുടുംബിെല പതിെന/ു 
വയസു പൂർിയായ ഏെതാരു വ%Jി�ും ഒരു വർഷിൽ 100 ദിവസെ അവിദKL 
െതാഴിൽ നൽകി ജീവിത നിലവാരം ഉയർുക,ചൂഷണിൽ നി;ും അക(ി 
മാന%മായ ജീവിതം നൽകുകയുമാണ് ഈ പ"തി ആവിNOരണം െചHIതിന്െറ �പധാന 
ല<%ം .18 വയP് പൂർിയായ സ്�തീ - പുരുഷ വ%ത%ാസമി1ാെത പൗരന് െതാഴിൽ ഉറ!് 
നൽകു; പ"തിയാണിത്. �ഗാമീണ സ്�തീകെള മുഖ%ധാരയിേല�് െകാRുവരിക വഴി 
സ്�തീ ശാJീകരണം ഉറ!ാ�ുകയും സാ4ിക നിലവാരം 
െമ8െ!ടുു;തിേനാെടാ!ം സാമൂഹിക ഇടെപടലുകൾ�് സാധ%തേയറു; 
േവദിയായി െതാഴിലുറ!് പ"തി മാറിയിരി�ു;ു. 
 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ!് പ"തിയിൻ �പകാരം പ"തി�ു കീഴിൽ 
നട!ിലാ�ു; എ1ാ �പവൃികളും േസാഷ%ൽ ഓഡി(ിന് വിേധയമാ�ണെമ;് 
െതാഴിലുറ!് നിയമം Sec.17.(2) �പകാരം �പതിപാദി8ി/ുR് .െതാഴിലുറ!് പ"തി �പകാരം 
നട!ിലാ�ിയ �പവർികളുെട വിശദാംശVൾ ( സാ4ികവും ആWIി സൃXിയും ) 
െപാതു സമൂഹിന് േബാധ%മാ�ി െകാടു�ുക എ;താണ് േസാഷ%ൽ ഓഡി(ിന്െറ 
�പധാന ഉേദ%ശം .ഓഡി(് ഓഫ് WOീം റൂൾസ് 2011 �പകാരം ഒരു വാർഡിൽ നടിയി/ുZ 
�പവർികൾ വർഷിൽ രRു തവണ േസാഷ%ൽ ഓഡി(ിന് വിേധയമാ�ുകയും 
റിേ!ാർ/് െപാതു േസാഷ%ൽ ഓഡി(്  �ഗാമസഭയിൽ അവതരി!ി�ണെമ; ്
നിNOർഷി8ി/ുR്. സുതാര%ത ,കാര%<മത, അഴിമതി രഹിതം, പൗരാവേബാധം 

എ;ിവയിേല�് എുക എ;താണ്. .പ"തിയുെട തുക വിനിേയാഗം, ഗുണഫലം 
,ആWIി സൃXി�ൽ, എ;ിവ യഥാർഥ%േബാധ%ോടു കൂടി പരിേശാധി�ുക 
എ;ുZതാണ് േസാഷ%ൽ ഓഡി( ്ല<%ം െവ�ു;ത്.  
 

 
 
 
 

പ.ായ%ിെന സംബ�ി0 അടി3ാന വിവര5ള് 
 

 ജി1      : പനംതി/ 

േ�ാ�്                 : പുളി�ീഴ ്

താലൂ�്                : തിരുവ1 

                               പ�ായ്                 :  െനടു�4ം 

വീWIീർ\ം            : 8.49 ച.കി.മീ 
വാർഡുകളുെട എ\ം   : 13 

ആെക ജനസംഖ%       : 12694 

സ്�തീകള്              : 6723 

പുരുഷdാർ             :5971 
 

 
 



പ.ായ%ിെല െതാഴിലുറ�് പ�ിയുമായി 
ബ�െ�( അടി3ാനവിവര5ൾ 

ആെക െതാഴില് കാർഡ് 1372 

ആെക െതാഴിലാളികൾ 448 

എസ്.സി 42 

എസ്.(ി 0 

മ(ുളളവർ 406 

പുരുഷdാർ 16 

സ്�തീകൾ 432 

 
വാരർഡിൻെറ അടി3ാന വിവര5ൾ 

 

ജനസംഖ%              þ1035 

സ്�തീകൾ                             þ508 

പുരുഷdാർ              þ527 

ആെക വീടുകൾ     þ302 

എസി കുടുംബVൾ    þ13 

ആെക െതാഴിലുറ!് െതാഴിലാളികൾ  þ16 

എസ്.സി െതാഴിലാളികൾ   þ2 

 
 

പ"തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ� ്നിNOർഷി8ി/ുZ 10അവകാശVൾ . 

 

1. െതാഴില് കാർഡിനായി  അേപ<ി�ുവാനും 15 ദിവസിനകം  ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം 

2. െതാഴില് ആവശ%െ!ടുവാനും  15 ദിവസV ൾ�ുളളില്  ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം 

3. 15 ദിവസിനകം െതാഴില് ലഭി8ിെ1gില് െതാഴിലി1ായമ േവതനം ലഭി�ുവാനുളള  അവകാശം 

4. ഏെ(ടുേ�R �പവർികൾ ആസൂ�തണം െച�ുവാനുളള അവകാശം. 

5. താമസ Aലിൻെറ 5 കിേലാമീ(ർ ചു(ളവിനുളളില് െതാഴില് ലഭി�ുവാനും ലഭി8ിെ1gില ്

കൂലിയുെട 10%അധികമായി  ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം. 

6. കുടിെവളളം ,തണല്,�പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി(്,െതാഴിലാളികേളാെടാ!ം അ�ില് അധികം 

കു/ികൾ �പവ%ി Aല് വ;ി/ുെRgില് അവെര േനാ�ാനായി ആയ തുടVിയ 

�പവ%ിAല ് ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം. 

7. സർ�ാർ �പഖ%ാപി8ി/ുളള കൂലി ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം. 

8. െതാലില് െചHI ് 15 ദിവസിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം 

9. 15 ദിവസിനകം കൂലി ലഭി8ിെ1gില് നXപരിഹാരം ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം 

10. േസാഷ%ല് ഓഡി(് നടു;തിനുളള അവകാശം 

 

ഓഡി(ിന് തിരെiടു �പവർികൾ 

 

�കമ  
ന4
ർ 

  �പവർിയുെട േപര് �പവർി
യുെട 
േകാഡ് 

െതാഴി
ൽ 
ദിനV
ൾ 

എjിേമ
(് തുക 

ചിലവഴി
8 തുക 

േവതന 
ഘടകം 

  സാധന 
ഘടകം 
(ഷാർ!
നിംഗ് 
ചാർജ്+D.
B) 

1 പതിെന;ാം വാർഡില് 
ജനകീയാസൂ�തണ 
പ"തിയുമായി സംേയാജി8് 200 
െതVിൻ ൈതകൾ ന/ു 

IF/ 367295 162 52772 
 

47608 42818 4500+790=
5290 



വളർൽ 
2  പതിെനാ;ാം വാർഡില് 

തരീശു  ഭൂമി 
കൃഷിേയാഗ%മാ�ൽ  

LD/ 323342 1793 499563 
 

 
315276 

305146 
 

4500+5630
=10130 

  
 
 

പ.ായ%ിൽ സൂ9ി0ിരിേ:; 7 രജി<റുകൾ 
 

േക�uസർ�ാരിൻെറ നിർേvശ�പകാരം താെഴ!റയു; 7 രജിjറുകൾ നിർബ�മായും 

�ഗാമപ�ായിൽ നിർബ�മായും സൂ<ിേ�Rവയാണ് . 

 

1 .െതാഴിൽ കാർഡിനു= കുടുംബാേപ9യുെട രജി<ർ 

പാർ/ ്A :MIS  �പിൻറ് എടു ്സൂ<ി8ി/ുR്. 
പാർ/ ് B: െതാഴിൽ കാർഡിനുZ കുടുംബാേപ< രജിjറിൽ അേപ<കരുെട േപരും വിവരVളും 

േരഖെ!ടുിയിരു;ു . 20/2/2019വെര േജാബ് കാർഡിനു പുതുതായി അേപ< ത;തിൻെറ േരഖകൾ 
കാണാൻ കഴിiു.ഏത് വാർഡിെല അേപ< ആെണ;് തിരി8റിയാൻ കഴിയി1. 
 

പാർ/ ് C:MIS  �പിൻറ് എടു ് സൂ<ി8ി/ുR്, ഈ വാർഡില് പുതുതായി േജാബ് കാർഡ് വിതരണം 
െചHIതിൻെറ  വിവരVൾ ഇ 1. 

പാർ/ ്D:MIS  �പിൻറ് എടു ്സൂ<ി8ി/ുR് 
 

 

 

2
 
 �പവർ%ിയുെട ലി<ും ചിലവും വിശദാംശ5ളും സംബ�ി0 രജിസ ർ 

 
 

 കവർ േപജ് ഉR് 

 MIS  നി;് പകർ!് എടു ്സൂ<ി8ി/ുR്. 
 പരിേശാധി8 2 �പവർികളുെട  ചിലവും വിശദാംശVളും അടVിയ പകർ!് സൂ<ി8ി/ുR്. 

 
 

3. 3ിര ആ?@ി രജി<ർ 
 

 ഒക്േടാബർ മുതൽ - മാർ8് േസാഷ%ൽ ഓഡി(് നടിയ  കാലയളവിൽ ഇ വിെട  Aിര ആWIി 
സൃXി�ു; �പവർികൾ െചHIതിന്െറ വിവരVള് േരഖെ!ടുിയത്  പൂർ\മ1. �പവർിയുെട 
േപര്,വർ�് േകാഡ്,ഏത് തരം  അൈസ(്  എ;ിവ േരഖെ!ടുിടുR്.�പവർി പൂർികരി8 തീയതി 
േരഖെ!ടുി/ി1 

4 �ഗാമസഭാ രജി<ർ 

 കവർ േപജ് ഉR്. 
 െസ�ക/റി േപജുകൾ സാ<%െ!ടുി/ുR്. 
 2018-2019 സാന്പിക വർഷില് നട; 3 �ഗാമസഭയുെട മിനി(്സ് േരഖെ!ടുിടുR്. 

29/4/20118 കൂടിയ �ഗാമസഭയില് ഏെ(ടു �പവർിയില് ജനകീയാസൂ�തണവുമായി ബ�െ!/ ്
200 ൈതVിൻ ൈതകൾ ന/ുവളർു; �പവർി അംഗീകരി8ി/ുR്.ഈ �ഗാമസഭയില് 17 
പെgടുി/ുR്. 

 26/6/2018 ല് വ%< ൈതകൾ ന/് പരിപാലി�ു;തിൻെറ മിനി(്സ് േരഖെ!ടുി/ുR്.18 േപർ 
പെgടുി/ുR്.  

 3/12/2018 ല് െതാഴിലുറ!് �ഗാമസഭ എ; തലെ�/ില് കൂടിയ �ഗാമസഭയില് 14 േപർ 
പെgടുി/ുR്.ഏെ(ടു �പവർികളായ േറാഡ് നിർwാണം,കിണർ നിർwാണം,കിണറിനു  
തളം െക/ല്,നിലം ഒരു�ല്,കുളി�ടവ് നിർwാണ പുനരു"ാരണം എ;ിവ േരഖെ!ടുി/ുR്. 

5. െതാഴിൽ ആവശ�െ�(തും െതാഴിൽ െകാടു%തും സംബ�ി0് രജി<ർ 
 

 കവർ േപജ് ഉR്. 
 MIS നി;് പകർ!് എടു് സൂ<ി8ി/ുR്. 
 മാർ8് മാസം വെരയുളള വിവരVൾ പൂർ\മാണ്. 

 

6. പരാതി രജി<ർ 
 

 കവർ േപജ് ഉR്. 
 3/8/2019 ല് �പിൻറ് എടു േപ!ർ ആണ്.പരാതികളൾ ഒ;ും കാണാൻ സാധി8ി1 

 

7.സാധന  രജി<ർ 

 കവർ േപജ് ഉR്. 



 MIS നി;് പകർ!് എടു് സൂ<ി8ി/ുR്. 
 സാധന  രജിjറിൽ തരീശ് നിലം ക%ഷി�് അനുേയാജ%മാ�ിയതിൻെറ സി(ിസൺ 

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ 4500 തുക കാണി8ിരി�ു;ു.  
• ജനകീയാസൂ�തണവുമായി ബ�െ!/് 200 െതVിൻ ൈതകൾ ന/തിൻെറ സി(ിസൺ 

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ തുകയുെട പകർ!് കാണാൻ സാധി8ി1. 
 
 

േസാഷ�ൽ   ഓഡി ിംഗ് ഭാഗമായിഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ;%ിയ വിവര5ൾ 
 

ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ േസാഷ%ൽ ഓഡി(് അംഗVൾ കെRിയ വWIു തകൾ താെഴ േചർ�ു;ു. 
 

1).കവർേപജ് 
 

• A M C യുെട അനുബ�ം 2.23 (1) �പകാരം ഉZ കവർ േപജ് ആണ ് വർ�് ഫയലിൽ 

ഉൾെ!ടുിയിരു;ത് .വർ�് ഫയലുകളിൽ മി� എ1ാ വിവരVളും പൂരി!ി8ി/ുR്. 
 
 

2) െച:് ലി<് 
 

• െച�് ലിj് ഓഫ ് േഡാക%ുെമൻസ് െവ8ി/ുR്.  AMC അനുച്േഛദം 2 A �പകാരമുZത1 ഫയലിൽ 

സൂ<ി8ി/ുZത്. 

• േപജ് നന്പർ േരഖെ!ടുി/ി1. 
3) ആനുവൽ ആ9ൻ Iാൻ 

 

• എ1ാ ഫയൽകളിലും  �പWIു ത �പവർിയുെട േപരടVിയ ഭാഗം ഉൾെ!ടു; ആനുവൽ 
ആ<ൻ zാൻെറ േകാ!ി സൂ<ി8ി/ുR് . 

 
4)  എ<ിേമ  ്
 

• കവർ േപജ് ഉRായിരു;ു 
• ജനകീയ എjിേമ(് ഉRായിരു;ി1.ഡീെ(യിെലഡ് എjിേമ(് ഉRായിരു;ു. 
• സർേ{ േഡ(  ഉൾെ!ടുിയിരു;ു. 

 

5) സാേMതിക അനുമതി  
 

സാേgതികാനുമതി ഫയലിൽ ഉൾെ!ടുിയി/ുR് എ;ാൽ ഫയലുകൾ പരിേശാധി8തിൽ ഓവർസിയർ 
,െതാഴിലുറ!് അ�കഡി(ഡ് എ�ിനീയർ ,LSGD അ�കഡി(ഡ ് എ�ിനീയർ എ;ിവരുെട ഒേ!ാ സീേലാ 
േരഖെ!ടുിയി/ി1  

• െട|}ി�ല് കw(ി അംഗVളുെട േപര്,ഒ!്,സീല്,എ;ിവ േരഖെ!ടുിടുR് ,.ഓഫീസ് മു�ദയി1 . 
  

6) ഭരണാനുമതി 
 

• ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ സൂ<ി8ി/ുR്  . �പസിഡൻറ് െസ�ക/റി എ;ിവരുെട ഒ!് , സീൽ ,തീയതി 
േരഖെ!ടുിയി/ി1. 

• �ഗാമസഭ തീരുമാനിൻെറ േകാ!ി കാണാൻ സാധി8ി1. 
 7( സംേയാജിത പ�തിയുെട വിവര5ള ്

• ബാധകമ1 
 

8) .ഡിമാൻഡ് 
 

•  AMC നിNOർഷി8ി/ുZ അനുച്േഛദം 3 (A ) 3( B) �പകാരം ഉZ േഫാമിൽ അ1 െതാഴിൽ 

അേപ<ി8ി/ുZത് .പരിേശാധി8 2 ഫയലില ് െവZേപ!റിൽ െതാഴിലാളിയുെട േപരും െതാഴിൽ 

കാർഡ് ന4റും മാ�തമാണ ് േരഖെ!ടുിയി/ുZത് .െതാഴിൽ എ�ത ദിവസം േവണെമ;ും 

േരഖെ!ടുിയി/ുRായിരു;ി1.ഡിമാൻറ് ന~Oിയ തീയതി േരഖെ!ടുി/ി1. 
 
 

9)  വർ:്  അേലാേ:ഷൻ 
 

• വർ�് അനുവദി8ത് സംബ�ി8 േരഖ ഒരു ഫയലിൽ ഇ1ായിരു;ു. അതിൽ �പവർി Aലം ,േപര്, 

ഇവ ഉR്. ഡിമാൻഡ് െചHI തീയതി േരഖെ!ടുിയി/ി1   . ആയതിനാൽ ഡിമാൻഡ് നൽകി പതിന�ു 
ദിവസിനകം ആേണാ വർ�് അേലാേ�ഷൻ നട;ി/ുZത് എ;് അറിയാൻ സാധി�ു;ി1.  
 

10) ഇ-മ<ർ േറാൾ 



െച�്  ബു�ിനു സമാനമാണ് മസ് (ർ േറാൾ ആയതിനാൽ തെ; മസ് (ർ േറാളിൽ യാെതാരു 
െവ/ിിരുലുകളും പാടുZത1 . െവ/ിിരുലുകൾ ഉRായാൽ തെ;  ഉേദ%ാഗAർ അതിന് േമൽ 
ഉZ വിശദികരണം േചർേ�Rത് ആണ്. െതാഴിലുറ!് പ"തിയിെല െതാഴിലാളികളുെട ഹാജർ 
േരഖെ!ടു; ഔേദ%ാഗിക േരഖയയാണ് മj േറാൾ  .െതാഴിൽ െച�ു; ദിവസം 2 തവണ മj േറാളിൽ ഒ!് 
െവേ�Rതാണ് .ഒ!്   വ8തിനു േശഷം െതാഴിലാളികൾ �പവർി Aലു തെ; ഉRായിരി�ണം . 

 

മ<ർ േറാളിൽ ക; �പധാന ന�ൂനതകൾ 

 
• ബി ഡി ഒ യുെട ഒ!് സീൽ ഇവ ഉR് .തീയതി േരഖെ!ടുിയി/ി1. 

• െസ�ക/റി സീൽ െചHIി/ുR്. തീയതി േരഖെ!ടുിയി/ി1. എ;ാൽ എ1ാ മjർ േറാൾകളിലും  

െസ�ക/റി യുെട േപര്,ഒ!് ,സീൽ ഇവ േരഖെപടുിയി/ി1 .  

• മjർ േറാൾ പരിേശാധി8 ഉേദ%ാഗAൻ എ1ാ േപജിലും ഒ!് േരഖെ!ടുിയി/ി1 . 

• െവ/ിിരുലുകൾ മjർ േറാളിൽ ഉR്. തിരുലുകൾ ഉZിട ്കൗRർ ൈസൻ െചHIി/ി1 . 

• M. ബു�് ന4ർ േരഖെ!ടുിയി/ി1. 
പതിെന;ാം വാർഡില് ജനകീയാസൂ�തണ പ"തിയുമായി സംേയാജി8് െതVിൻ 200 ൈതകൾ ന/ു 
വളർൽ ഈ ഫയലിൽ മjേറാളിൽ വ; ന%ൂനതകൾ 

• 2 സീേറാ മjേറാളുകൾ-3650,3651 

• 24/11/2018 മുതൽ 30/11/2018 വെര 7 ദിവസം പണിതിരി�ു; മjേറാൾ-4522,4523 

• 6 ദിവസം പണിെചHIിരു;ത് െവ/ി 5 ദിവസം ആ�ിയ മjേറാൾ-4862,4863 

പതിെനാ;ാം വാർഡില് തരിശു  ഭൂമി കൃഷിേയാഗ%മാ�ൽ ഈ ഫയലിൽ മjേറാളിൽ വ; ന%ൂനതകൾ 

• 7 ദിവസം പണിതിരി�ു; മjേറാൾ-7922,7923,8701,8702,9204,9241,9567,9568 
 
11) െമഷർെമൻറ് ബു: ്േകാ�ി 
 

• െമഷർെമന്റ് ബു�് െസ�ക/റി  സർ/ിൈഫ െചHIി/ുR്. 
• ഒ;ിൽ കൂടുതൽ �പവർികൾ�്  ഒരു െമഷർെമൻറ് ബു� ്ഉപേയാഗി�ു;തായി കRു .  
• �പവർികളുെട �പീെമഷർെമൻറ് േരഖെ!ടുതിയി/ി1  . 

 

12 )െമ ീരിയൽ വൗ0ർ / ബി*് 
 

• ബി1 ്  വർ� ്ഫയലിൽ സൂ<ി8ി/ി1. 
 

13) േവജ് ലി<് 
 

പരിേശാധി0 �പവർ%ി ഫയലുകളില ് ര;ിലും േവജ് ലി<് സൂ9ി0തായി ക;ി* . 
 

14) F T O  

ഫയലിൽ സൂ<ി8ി/ി1 

15) േഫാേ(ാ�ഗാഫ് 
 

�പവർി  തുടVു;തിനു മുൻപ് ,�പവർി നട�ുേ4ാൾ , �പവർി പൂർീകരി8തിനു േശഷം 
എ;ിVെന മൂ;് ഘ/Vളിൽ ആയുZ �പവൃികളുെട േഫാേ/ാ ആണ് ഓേരാ ഫയലിലും 
സൂ<ിേ�Rത് .. പരിേശാധി0 �പവർ%ി ഫയലുകളില ് ര;ിലും �പവർ%ികളുെട മുകളില ് 
പറV മൂW് ഘ(5ളിെല േഫാേ(ാ�ഗാഫ്  കാണാന്  സാധി0ി* . 
16)�പവർ%ിപൂർ%ീകരണ സാ9�പ�തം 
  

• �പവർിപൂർീകരണ സാ<%പ�തം ഫയലിൽ േചർി/ുR്.  

•  േ�ാ�് അെ�കഡി(് എൻജിനീയർ ,പ�ായ് അ�കഡി(് എൻജീനയർ എ;ിവർ ഒ!്,സീൽ ഇവ 

േരഖെപടുതിയി/ി1 .  
• �പവർിയുെട േപര്, വർ�് േകാഡ ് , .�പവർി ആരംഭി8 തീയതി, അവസാനി8 

തീയതികൾ,സാധനഘടകം ,േവതന ഘടകം,എ;ിവ േരഖെ!ടുിയി/ി1. 
 

17മ<ർ േറാൾ മൂവ് െമൻറ് േഫാം 

• പൂർ\മായി വിവരVൾ േരഖെ!ടുി/ുR് 
   

ജിേയാടാZ[് േഫാേ(ാ �ഗാഫ്  
 

ജിേയാടാK�് േഫാേ/ാ�ഗാഫ ് പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ  �പവർി ഫയലുകളിൽ കാണാൻ 
കഴിiി1. 
 

ൈസ ് ഡയറി 



 

• ൈസ(് ഡയറി ഫയലിൽ സൂ<ി8ി/ുR്. 
• കവർ േപജ്,െച�് ലിj് പൂർണമാണ്.  
• െതാഴിലാളികളുെട സാ<%പ�തം, ചികി�ാെ8ലവ് , വാടക ഇവ പൂർണമായി 

േരഖെ!ടുിയി/ി1.  
• വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി(റിങ് കwി(ി റീേ!ാർ/് േരഖെ!ടുിടുR്. ഗുണേമdകൾ ഒ;ും 

േരഖെ!ടുതി/ി1. 
• സuർശകർ കുറി!ുകൾ േരഖെ!ടുിയി/ുR്.                      

അവകാശാധി\] ിത നിേഷധ5ൾ 
 

െതാഴിൽ കാർഡ് 

എ എം സി 2018- -19 Para 1െഷഡ%ൂൾ 2 മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ!് പ"തിയില് െതാഴില് 
െച�ുവാന് ആ�ഗഹി�ു; 18   വയസ് തികi  അവിദ്ഗധ കായികാധ�ാനിൽ  ഏർെ!ടുവാൻ 

താ~�ര%മുZ ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാനുZ അവകാശം ഉR്. 
 

• എ എം സി 2018 -19  Para  2 െഷഡ%ൂൾ 2 �പകാരം അേപ< സമർ!ി8് 15 ദിവസിനുZിൽ െതാഴിൽ 

കാർഡ് ലഭി�ു;തിനുZ അവകാശവും �പWIു ത െതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ/ാ പ�ായ് തെ; 

സൗജന%മായി നൽേകRതുമാണ:്  

• പതിെന;ാം വാർഡില് െതാഴില് െച�ു; മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പുതു�ിയ െതാഴില്  കാർഡ് 
അനുവദി8ി/ുR്.എ;ാല് െതാഴില് കാർഡിെല േഫാേ/ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവില് എടുു 
െകാടുതാണ്. 

• പരിേശാധി8  െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴില് െചHI വിവരVൾ ക%ത%മായി േരഖെ!ടുിയി/ി1 
.ഹാജർക%ത%മായി േരഖെ!ടുിടുR്. 
 

• ഈ കാർഡിൻെറ പൂർ\ അവകാശം െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമയ്�് മാ�തമുZതും ഇത് മ(ാരുെടയും 

ൈകവശം വയ്�ാൻ പാടി1ാതുമാണ് . എ;ാൽ െതാഴിൽ വിവരVൾ േരഖെ!ടുാൻ േമ(ിന് 

മാ�തം െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകമാറാവു;താണ ്.േമ(ിൻറ ൈകവശം സൂ<ി�ാൻ പാടി1 

 
 

െതാഴിൽ അനുവദി�ു;തും ആവശ%െ!ടു;തും സംബ�ി8്  
 

• എ എം സി 2018-19പാരാ  (6) െഷഡ%ൂൾ 2 �പകാരം െതാഴിൽ ആവശ%െ!ടാനുZ അവകാശവും 
ആവശ%െ!/ ് 15 ദിവസിനുZിൽ  െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനുZ അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് 

ഉZതാണ്. 
•  എ;ാൽ ഡിമാൻറ് എ എം സി അനുബ�ം 3(vഎ) ,3(ബി) �പകാരമുZ  ഡിമാൻറ് േഫാമുകളിൽ 

അേപ<ി�ു;താേയാ  അേപ<കൾ പ�ായിൽ നൽകി രസീതി നൽകുകേയാ നാളിതു വെര 

െച�്തി/ി1ാതാണ ്. 

• പരിേശാധി8 എ1ാ ഫയലുകളിലും ഉൾെ!ടുിയിരി�ു; ഡിമാൻറ് േഫാം ൽ െവZ േപ!റിൽ 

െതാഴിലാളികളുെട വിവരVൾ േമ(ിൻെറ േനതൃത�ിൽ എഴുതി നൽകു;ുെയ;1ാെത എ�ത 

ദിവസേ�് െതാഴിൽ ആവശ%മാെണ;് േരഖെ!ടുു;ി1 .എ;ാൽ ഈ അേപ< പരിഗണി8് 

കൃത%മായി വർ�് അേലാേ�ഷൻ പ/ിക ത�ാറാ�ി ബ�െ!/ അധികാരി ഒ!ി/ിരി�ു;ത് 

�പശംസാർഹമാണ.്  
 

േവതനം ലഭി:ുWത് സംബ�ി0് 
 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ!് പ"തിയിെല 3(2) �പകാരം െതാഴിൽ െചHIു കഴിiാല്  15 
ദിവസിനകം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭിേ�Rതാണ്.ഇതില് വി��സംഭവി�ുകയാെണgില ് 
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ!് നിയമം നിയമം Schedule 2 െല പാര 29 �പകാരം െതാഴിൽ 
ദിനിൽ ഒരു ദിവസിന് അ�് ൈപസ നിര�ിൽ നXപരിഹാരം നിർബ�മായി നൽേകRതാണ് . 

• െതാഴിലാളികളുെട ബാg് പാP് ബു�് പരിേശാധി8േ!ാൾ മനPിലാ�ുവാന് സാധി8ത് 
െതാഴില് െചHI മുഴുവ െതാഴിലാളികൾ�് വ%Jിഗതമായി ലഭി8 െതVിൻ ൈതകൾ 
പലരും മ(ുപലർ�ു െകാടുതായി സuർശനിൽ മനPിലാ�ാൻ കഴിiു. 
Aലപരിമിതി കാരണം മറി8ു െകാടുതാെണ;് െതാഴിലാളികൾ 
അഭി�പായെ!/ു.മറി8ു െകാടു ൈതVിൻ ൈതകൾ െതാഴിലാളികൾ തെ;യാണ് ന/ു 
െകാടുിരി�ു;ത്. 

•  െതാഴിലാളികൾ�ും സമയബ�ിതമായി േവതനം ബാg ്അ�ൗRിൽ വ;തായി കRു.  
  െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്  ്

വാർഡിൽ ആവശ%മായ വികസന �പവർികൾ കെRു;തിന് െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശം ഉR്. 
അയൽ�ൂ/തല ചർ8യിലൂെട കെRു; �പവർികൾ �ഗാമസഭയിൽ അംഗീകാരം േനടുകയും 



െതാഴിലുറ!ിൽ അനുവദനീയമായ നിർ{ഹണ ഏജൻസി �പWIു ത �പവർികൾ മുൻഗണന �കമിൻ 
െഷൽഫ ്ഓഫ് േ�പാജക്(ിൽ ഉൾെ!ടുേRതാണ്. 
 
യാ�താ െചലവ് സംബ�ി0് 
 
െതാഴിലാളികൾ�് താമസ Aലു നി;ും 5 കിേലാമീ(ർ ചു(ളവിൻ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനുZ 
അവകാശമുR്.�പWIു ത പരിധി�ു പുറു െതാഴിൽ െചേ�R സാഹചര%ം ഉRാവുകയാെണgിൽ യാ�താ 
ബയായി കൂലിയുെട 10% തുക നിലവിെല കൂലി �പകാരം 27 രൂപ 10 ൈപസ �പവർി ദിവസVളിൽ 
ലഭ%മാ�ണം.ഓേരാ വാർഡിലും കെRിയി/ുZ �പവർികൾ പൂർികരി8 േശഷം മാ�തേമ വാർ 
ഡിന് പുറു െതാഴിലാളികൾ�് �പവർി അനുവദി�ാൻ പാടുZൂ. 
 
�പവർ%ി 3ലെ% സൗകര�5ൾ സംബ�ി0് 
 
െതാഴിലിടVളിൽ ലഭിേ�R അടിAാന സൗകര%Vളായ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി(്, തണൽ ,കുടിെവZം 
,സുര< ഉപകരണVളായ ൈകയുറ കാലുറ എ;ിവ നിയമ�പകാരം നിർ{ഹണ ഏജൻസി വഴി 
െതാഴിലാളികൾ�് സൗജന%മായി ലഭ%മാേ�RതുR് . 
 

• സുര<ാ ഉപകരണVളും തണൽ ,എ;ിവ െതാഴിലിട് ഇെ1;് െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ!/ു. 
 

പ�തി ആരംഭ മീ ിംഗ ്
 
െതാഴിലുറ!് നിയമം െഷഡ%ൂൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവർി ആരംഭി�ു;തിന് മു4് �പവർിെയ 
കുറി8ുZ മുഴുവൻ വിവരVളും െതാഴിലാളികെള േബാധ%െ!ടുു;തിന് ബ�െ!/ നിർ{ഹണ 
ഉേദ%ാഗAർ ,വാർഡ് െമ4ർ ,സേgതിക ഉേദ%ാഗAർ എ;ിവരുെട സാ;ിധ%ിൽ പ"തി 
ആരംഭ മീ(ിംഗ് കൂടണം. എ;ിൽ എ1ാ െതാഴിലാളികളും മീ(ിംഗില് പെgടു�ി1 എ;ു പറiു.. 

 
െതാഴിലിട5ളിൽ ഉ;ാകുW അപകട5ൾ സംബ�ി0് 
 
െതാഴിലാളികൾ�് പണി Aലു െവ8് ഏെതgിലും തരിലുZ അപകടം സംഭവി�ുകയാെണgിൽ 
ചികി��് ആവശ%മായി വരു; മുഴുവൻ ചിലവുകളും ഇതുമായി ബ�െ!/ ബി1ുകൾ ഹാജരാ�ു; 
മുറയ്�് െതാഴിലാളി�് ലഭ%മാേ�Rു; നടപടികൾ നിർ{ഹണ ഏജൻസി സ�ീകരിേ�Rതാണ്  .ഇതു      

കൂടാെത െതാഴിലിടVളിൽ െവ8് മരണം സംഭവി�ുകയാെണgില് 25000/- രൂപയും െതാഴിലാളിയുെട 
കുടുംബിന് ലഭിേ�Rതാണ് . 

• നാളിതുവെര ആർ�ും അപകടVൾ ഒ;ും സംഭവി8ി/ി1 . 
 
സി ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 
 

• �പവർി നട�ു; എ1ാ AലVളിലും �പവർിയുെട വിശദമായ വിവ രVൾ അടVിയ 
ഡിസ്േz േബാർഡ ്Aാപിേ�RതുR്. പതിെന;ാം  വാർഡിെല  തരിശ് നിലം ക%ഷി�് 
അനുേയാജ%മാ�ിയ ശിവൻ ശ%ാമക%പയില് വിവരVള്  ഒ;ും തെ;  േരഖെ!ടുാ സി(ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻ കഴിiു. 

• എ;ാൽ െമ(ീരിയൽ രജിjറിൽ 2 �പവർികളുെട ഡിസ്േz േബാർഡിന്െറ 4500 രൂപ വീതം 
േരഖെ!ടുിയതായി കാണു;ു. 

 
േമ ് 

െതാഴിൽ കാർഡ്, ൈസ( ് ഡയറി ,മjേറാൾ എ;ിവ ക%ത%മായി പൂരി!ി�ുക. 
െതാഴിലാളികളുെട ഹാജർ ഉറ!ു വരുുക �പവർിയുെട േമൽേനാ/ം ,പണി  Aല ്
െതാഴിലാളികളുെട അവകാശVൾ  അവർ�് ലഭി�ു;ുേRാ എ;്  ഉറ!ു വരുേRത് 
േമ(ുമാരുെട ചുമതലകളാണ്. ഓേരാ 15 ദിവസം കഴിയുേ4ാഴും  പുതിയ േമ(ുമാർ 
ചുമതലേയൽേ�Rതാണ് . എ;ാൽ  പതിെന;ാം വാർഡിൽ േമ(ായി മണിയw �പദീപ് 
മാ�തം �പവർി8തായി  മനPിലാ�ാൻ കഴിiു.ഈ വാർഡില്  16 ആക്(ീവ് 
െതാഴിലാളികൾ  ഉR്, അതിൽ  മണിയw �പദീപ്,അwിണി വിജയൻ, മിനി അനില ്
എ;ിവർ�്   േമ(്  െ�ടയിനിംഗ് ലഭി8ി/ുR് . 

 
വിജിലൻസ് & േമാണി(റിംഗ് കwി(ി 

 
െതാഴിലുറ!് �പവർി കൃത%മായി നിരീ<ി�ു;തിനും പ"തി കര%<മമാ�ു;തിനും വാർഡ് 
തലിൽ േമൽേനാ/ സമിതികൾ രൂപികരി8ി/ുR് .ഈ വാർഡിൽ ജ�ഗതാ സിമിതി അംഗVൾ ൈസ( ്
ഡയറിയിൽ ഒ!് േരഖെ!ടുിടുR് .  



• െതാഴിലാളികളില് നി;് അറിയാൻ കഴിiത് വിജിലൻസ് & േമാണി(റിംഗ് കwി(ിയംഗVൾ  
�പവർി Aലം പരിേശാധി�ാറി1, െതാഴിലുറ!് ആദ%മായി തുടVിയ കാലഘ/Vളില ്
ഇവർ െതാഴിലിടVൾ സuർശി8്  അഭി�പായVൾ പറയുമായിരു;ു.  

 
പരാതിപരിഹാരം 
 

െതാഴിലുറ!് പ"തി നിയമം െഷഡ%ൂൾ 19 �പകാരം ലഭി�ു; പരാതികൾ 
സമയബ�ിതമായി പരിഹരിേ�Rതാണ്. പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനേയാ, േടാൾ �ഫീ 
ന4റിൽ വിളിേ8ാ(18004251004,18004257552-പനംതി/), േരഖാമൂലം എഴുതിേയാ ,ഇ െമയിൽ 
വഴിേയാ നൽകാവു;താണ ്എ;ാൽ ഇതുവെര േരഖാമൂലം പരാതികൾ നൽകിയി/ി1 എ; ്
െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ!/ു.  

 
�പധാന കെ;%ലുകൾ  
 

• പതിെന;ാം വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികളും െതാഴിൽ കാർഡ് അവരവരുെട പ�ൽ 
സൂ<ി8ി/ി1.േമ(ിൻെറ ൈകവശം ആണ് സൂ<ി8ിരി�ു;ത് .െതാഴിലിൻെറ വിവരVൾ 
േരഖെ!ടുാൻ േവRി േമ(ിൻെറ ൈകവശം െകാടുിരി�ുകയാെണ;് െതാഴിലാളികൾ 
പറiു  

•  പരിേശാധി8് മുഴുവൻ െതാഴിൽ കാർഡുകളിലും െതാഴിൽ െചHI ് വിവരVൾ കൃത%മായി 
േരഖെ!ടുിയി/ി1 .കാരണം േമ(ിന് അറിയി1ായിരു;ു.ഹാജർ കൃത%മായി 
േരഖെ!ടുിയി/ുR് . 

• െനടു�4ം �ഗാമപ�ായിെല പതിെന;ാം വാർഡിൽ െതാഴിൽ െച�ു; മുഴുവൻ 
െതാഴിലാളികൾ�ും െതാഴിൽകാർഡ് അനുവദി8ി/ുR് . എ;ാൽ െതാഴിൽ കാർഡിെല 
േഫാേ/ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവിൽ എടുു െകാടുതാണ്.ഓരാൾ�് 
േഫാേ/ായ്�് 80 രൂപാ വീതം െചലാവായി/ുR്.(16*80=1280 RS) 

•  ബാg് പാസ് ബു�് എ1ാവരും പതി!ി8ി/ി1ായിരു;ു.  
• �പവർി തുടVു;തിനു മുൻപ് സംഘടി!ി�ാറുZ പ"തി ആരംഭ മീ(ിംഗില് എ1ാവരും 

പെgടു�ാറി1 എ;് െതാഴിലാളികളും അഭി�പായെ!/ു . മീ(ിംഗില് പെgടു�ാതിൻെറ 
കാരണം എഴുതി ന~Oാറി1.േമ(് എ1ാവരുെടയും േപരുവിവരVൾ എഴുതി ന~Oാറാണ് ഉളളത്. 

• െതാഴിലാളികൾ�് വ%Jിഗതമായി ലഭി8 െതVിൻ ൈതകൾ പലരും മ(ുപലർ�ു 
െകാടുതായി സuർശനിൽ മനPിലാ�ാൻ കഴിiു. Aലപരിമിതി കാരണം മറി8ു 
െകാടുതാെണ;് െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ!/ു.മറി8ു െകാടു ൈതVിൻ 
ൈതകൾ െതാഴിലാളികൾ തെ;യാണ് ന/ു െകാടുിരി�ു;ത്. 

• തരീശ് നിലം കൃഷി�നുേയാജ%മാ�ിയിട് ക%ഷിെചHIതായി  കാണാൻ കഴിiു.തരീസ ്
നിലം ഫയലിൽ സൂ<ി8ിരി�ു; കരമട8 രസീതിൽ പറiിരി�ു; ഒ രു ഭൂമിയില് 
െതാഴിലാളികൾ പണി െചHIി/ിെ1;് സuർശനിൽ അറിയാൻ കഴിiു .അവിെട 
െതാഴിലാളി�ൾ�് മുന്േപ വീ/ു�ാർ തനിെയ െചHIതായി മനസിലാ�ാന്  സാധി8ു 
.സുബില സി ഏ�ബഹാം ആലൂമൂ/ില)്.  

• തരീശ് ഭൂമി ക%ഷി�് േവRി ഒ രു�ിയിടVൾ 1)െറ;ി േജ�ബ് ചാRി െകാടുവാേ�രുല(് 10 
െസൻറ്),2)ശ%ാമളവ1ി,ശ%ാമ ക%പ  (1ഏ�ർ) 3)�ശീേദവി ,�ശീഭവൻ,െപാടിയാടി 4) 
�പേമാ� Oു മാർ,പുതുമഠില്, ഈ ഭൂമിയില് എ1ാം െതാഴിലാളികൾ െതാഴില് െചHIതായി 
ഭൂവുടമകൾ സാ<%െ!ടുിടുR്. 

• െവളളം പറന്പില് കയറി കിട;തിനാല് ശ%ാമക%പയില്  മുഴുവൻ ഭൂമിയും അള�ാൻ 
സാധി8ി1 

• ഈ പണി പി;ീട് ഗുണേഭാJാ�െള െതരെiടു�ു;തിെല അപാകത മൂലം നിർി 
വ8തായി ഫയലില് റീേ!ാർ/് എഴുതിയി/ി/ുR്. 

• സി(ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുകൾ പൂർ\മായും വിവരVൾ േരഖെ!ടുി 
�പവർി AലVളില ്  Aാപി8ി/ി1. 

• ഫയലിൽ ഉൾെ!ടുിയിരി�ു; സർേ{ േഡ(ായിൽ െതVിൻ ൈത ന/ി/ുZ 
ഗുണേഭാJാ�ളുെട  ഒ !് േരഖെപടുതിയതായി കാണാൻ സാധി8ി1  

• സർേ{ ലിjിൽ ഉൾെ!ടാ 6 വ%Jികളുെട വീടുകളിലായി  11 െതVിൻ ൈത 
ന/ി/ുZതായി �പവർി Aല പരിേശാധനയില ് കാണാൻസാധി8ു . 

• സർേ{ ലിjിലുളളവരുെട  േപരിലുളള 36 െതVിൻ ൈതകൾ  മറി8് ലിjിലുളളവർ�് 
തെ; ന/ി/ുR്  

• ശിവൻ ശ%ാമ ക%പയില് വീ/ില്  ലിjില് ഉളളത് കൂടാെത 29 ൈതകൾ കൂടതല് ന/ു.ഇതില്  
14 എ\ം �പവർി Aല പരിേശാധനയില്  കാണാൻ  സാധി8ു . 17 െതVിൻ  ൈതകൾ 
െവളളം കയറി അഴുകി   േപായി. 

• ലിjില് ഉളള 13 േപർ�് െതVിൻ  ൈത ലഭി8ി/ി1 എ;ു അഭി�പയാെ!/ു.  
െതാഴിലുറ!ുകരുെട ക�ില്  പണം നൽകിയത് തിരി8ു  െകാടുിടുR്. 



• എjിേമ(് �പകാരം 200 െതVിൻ ൈതകൾ നടുക എ;തായിരു;ു പ"തി .അതിലും 
കൂടുതല് ൈതVിൻ ൈതകൾ ഫീ~�ില് കാണാൻ കഴിiു. കൂടുതല് വ; ൈതകൾ 
ക%ഷിഭവനില് നി;് േനരി/ ് പണം അട8വരുെട ൈതകൾ കൂടി .െതാഴിലാളികളുെട 
ൈകവശം െകാടുാണ് .200 െതVിൻ ൈതകൾ മാ�തേമ െതാഴിലാളികൾ ന/ിരി�ു;ത് 
.ബാ�ി അവരവർ തെ;യാണ് ന/ിരി�ു;ത് .െതാഴിലാളികൾ പറiു. 

• പരിേശാധി8് മാjേറാളുകളിൽ െവ/ിതിരുലുകൾ കെRി.  
െപാതു നിർേ`ശ5ൾ  

• ജനകീയ എj്േമ(് നിർബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ%മാ�ുകയും 
േവണം. 

•  വിജിലൻസ് ആൻഡ ്  േമാണി(റിംഗ്  അംഗVൾ ഓേരാ ആറ് മാസം കൂടുേ4ാള്   മാേറRതും ഈ 
സമിതി അംഗVൾ സമയബ�ിതമായി�പവ%ി AലVൾ സuർശിേ�Rതും 
�പവർിെയ!(ിയുZ വിലയിരുലുകളും അഭി�പായVളും നിർേvശVളും ൈസ(് ഡയറിയിൽ 
േരഖെ!ടുേതRതുമാണ ്.  

•  േമ(്മാർ�ും വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി(റിംഗ് കwി(ി അംഗVൾ�ും സമയബ�ിതമായി 
പരിശീലനം നൽേകRതാണ് . 

• െമ(ീരിയൽ  വർ�ുകൾ, എസ് സി /എസ ് (ി വിഭാഗം െതാഴിലാളികെള പ"തിയിൽ  കൂടുതല ് 
സജീവമാ�ുക  

• ഡിമാൻഡ്  കൃതിയമായ രീതിയില്  ന~Oാന്  െതാഴിലാളികെള േ�പരി!ി�ുക 
• െതാഴിൽ  ഉറ!ു �ഗാമസഭയില ് െപാതു ജനVളുെട കൂടുതല്  പgാളിം ഉറ!ാ�ുക  
• കാർഷിക കലRർ ത�ാറാ�ുക  

െതാഴിലാളികൾ:്  
• െതാഴിലാളികൾ കൃത%മായി അവകാശVൾ മനPിലാ�ുകയും അതുവഴി വഴി അവകാശVൾ 

േനടിെയടു�ുകയും െച�ുക  
• െതാഴിൽ സംബ�മായ ഏത് േരഖകൾ നൽകുേ4ാഴും ബ�െ!/ അധികാരികളിൽ നി;് ൈക!(് 

രസീത് വാേVRതാണ്. 
•  െതാഴിൽ �ഗൂ!ായി കെRി അത് െച�ുവാൻ  പ�ായിൽ െതാഴിൽ അേപ< നൽകു;ത് 

വഴി 100 ദിവസെ െതാഴിൽ ഉറ!ാ�ാൻ �ശമി�ുക. 
•  േജാലി സമയിൽ കൃത%ത പാലി�ുകയും മjർ  േറാളിൽ ഒ!ിടുകയും െതാഴിൽ കാർഡ് േമ(ിനു 

നൽകി കൃത%മായി പൂരി!ി8േശഷം തിരിെക വാേVRതാണ്. 
• �ഗാമസഭകളിൽ പെgടുു നിർേvശVളും അഭി�പായVളും അറിയിേ�Rതാണ.് 

 
േമ ് മാർ: ്

• ൈസ(്  ഡയറി, മാjർ േറാൾ ,െതാഴിൽ കാർഡ് എ;ിവ ഇവ കൃത%മായി േരഖെ!ടുുക . െവ/ി 
തിരുലുകൾ ഉRാകാൻ പാടി1. 

• പരിശീലനിൽ ലഭി8 വിവരVൾ െതാഴിലാളികൾ�് മനPിലാ�ിെ�ാടു�ുക. 
•  െതാഴിൽ കാർഡുകൾ പൂരി!ി8േശഷം െതാഴിലാളികൾ�് നിർബ�മായും കാർഡുകൾ തിരിെക 

നൽകുക . 
• ദാഹജലം, തണൽ ,മരു;ുകൾ ഇവ പണിAല ്ഉെR;് ഉറ!ുവരുുക. 
• ൈസ(്  ഡയറി കൃത%മായി പൂരി!ി�ു;തിേനാെടാ!ം േമാണി(റിംഗിന് എു;വരുെട 

നിർേvശVളും ഒ!ും കൃത%മായി േരഖെ!ടുുക. 
•  മ(ു െതാഴിലാളികൾ േമ(് Aാനം ഏെ(ടു�ു;തിന് സഹായി�ുക . 

ഉേദ�ാഗ3ർ: ്
 

• െതാഴിൽ  െതാഴിൽ കാർഡ്   ആവശ%െ!/ി/ുZ എ1ാവർ�ും 15 ദിവസിനുZിൽ െതാഴിൽ 
കാർഡ് സൗജന%മായി നൽകു;ു എ;് ഉറ!ാ�ുക. 

•  �പവർി Aലം പരിേശാധി8ു �പവർി ആവശ%െമgിൽ അർഹരായവർ�് േവRിയും 
എjിേമ(് ത�ാറാ�ുക . 

• പ"തിയുെട പുേരാഗതി കൃത%മായി േമാണി(റിങ് െചHIു നിർേvശVൾ നൽേകRതാണ് . 
• ഫയലിൽ ഉൾെ!ടു; എ1ാ േരഖകളിലും ചുമതലയുZ ഉേദ%ാഗAരുെട േപര് ,ഒ!്, സീല്, തീയതി 

ഇവ കൃത%മായി േരഖെ!ടുണം. 
•  ജനകീയ എjിേമ( ് നിർബ�മായും ഉRാ�ണം. 
•  ആനുവൽ മാjർ സർ�ുലറിൽ പരാമർശി8 രീതിയിൽ �പവർി ഫയലിൽ സൂ<ിേ�R 22 

േരഖകൾ കൃത%മായി സൂ<ി�ണം. 
•  �പവർി ആരംഭ മീ(ിംഗിൽ �പവർിെയ കുറി8് കൃത%മായി െതാഴിലാളികെള 

മനPിലാേ�Rതാണ്. 
•  േലബർ ബ��(് ,വാർഷിക കർwപ"തി,െഷൽഫ ് ഓഫ് െ�പാജക്(്, വർ�് കലRർ എ;ിവ 

ത�ാറാ�ു;തിൽ െതാഴിലാളികളുെടയും ഗുണേഭാJാ�ളുെട ഉറ!ിേ�Rതാണ്. 



• െതാഴിലാളികൾ�് േവതനവും െതാഴിൽ ദിനVളും ഉറ!ുവരുു;തിേ;ാെടാ!ം ആWIികൾ 
സൃXി�ാൻ കഴിയു; വിധിൽ െതാഴിലുറ!് �പവർനVെളയും െതാഴിലാളികെളയും 
�പാ�Iരാ�ുക. 

 
 �ഗാമപ.ായ%ിേനാട്  

 
• കൃത%മായി �ഗാമസഭ, േസാഷ%ൽ ഓഡി(് �ഗാമസഭ നടുക. 
•  വിജിലൻസ് ആൻഡ ് േമാണി(റിംഗ് കwി(ി അംഗVെള തിരെiടു�ുക .സാമൂഹ% വിശ�ാസം 

,േസവന മനWIിയുളള അംഗVെള ഉൾെ!ടുി പുതിയ കwി(ി രൂപീകരി�ുക . 
• Aിര ആWIിയുളള �പവർനVൾ െതരെiടു�ണം. 
•  ജലസംര<ണ �പവർനVൾ ഉൾെ!ടുുക . 
• ഗുണേമdയുZ സ്�തീ സൗഹൃദവും ആയ ആയുധVൾ ആെണ;് ഉറ!ാ�ുക . 
• തുക വിനിേയാഗി�ു;തിന് ആേപ<ികമായ ആWIികൾ ഉRാകു;ു എ;് ഉറ!ുവരുുക. 

 

കൃഷിഭവനിൽ നിWും വിതരണം െചb@  െത5ിൻ ൈതയുെട നടീലിേനയും 

പരിപാലനെ%യും സംബ�ി0് 
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വിWIീർ
\ം(1ച.
െസ.മീ) നീളം 

വീ
തി 

വി
WIീ
ർ

\ം 
1 1 േഗാപകുമാർ 2 1 1 1 1 1 1 
2 2 രാേകഷ് രാേകഷ് ഭവൻ 2 .67 .70 .46 71 .67 .47 
3 3 (ി,വി വിജയകുമാർ 2 .82 .97 .79 1 1 1 
4 4 ബാലക%N�പിളള 

തുRിയില് 
2 .62 .62 .38 .60 .60 .36 

5 5 �ശീേദവി �ശീഭവൻ 2 .88 .90 .79 .76 .70 .53 
6 6 െക, േശാഭന 2 െവളളം കയറി അഴുകി 
7 7 െക.ഈ ചാRി 2 .61 .61 .37 .68 .75 .51 
8 8 ജി േഗാപാലപിളള 2 മറി8ു െകാടുു  സാവി�തി (56) 
9 9 െക. വിജയകുമാർ 2 .72 .65 .46 .60 .54 .24 
10 10 പീതാംബരൻ 2 .64 .68 .43 .69 .55 .37 
11 11 േസാമൻ തിരുവാതിര 2 കവറില് തെ; ഇരി�ുകയാണ് 
12 12 ഓമന നേടശൻ 2 .65 .65 .42 െവളളം കയറി 

േപയി 
13 13 േമാന8ൻ 2 .66 .66 .36 .70 .70 .49 
14 14 െപാ;!ൻ 2 .50 .60 .30 .50 .60 .30 
15 15 മിനി അനില ് 2 ൈലഫ് വീട് കി/ിയത് കട�പ പ�ായില് ൈത 

ന/ിരി�ു;ത് 
16 16 േജാണ് പി േജാസഫ് 2 .83 .84 .69 .84 .85 .71 
17 17 വർ�ീസ് ൈപനുമു/ില ് 2 .87 .87 .75 .82 .82 .67 
18 18 ശിവൻ ശ%ാമ ക%പ 2 .90 .90 .81 1 1 1 
  2 .96 1 .96 .90 .91 .81 

 2 .70 .80 .56 .74 .74 .54 
 2 .96 .90 .82 .80 .83 .65 
 2 െവളളം കയറി അഴുകി .81 .81 .65 
 2 .82 .82 .65 .80 .82 .66 
 2 െവളളം കയറി അഴുകി േപായി 
 2 .70 .80 .56 1 1 1 
 2 1 1 1 െവളളം കയറി 

അഴുകി േപായി 
 13 െവളളം കയറി അഴുകി േപായി 
19 19 ഭാരതി വാസു 2 .30 .30 .09 െവളളം കയറി തടം 



നിക;ു 
20 20 മണിയw �പദീപ ് 2 മറി8ു െകാടുു 
21 21 ഗീത പുരുഷൻ 2 വളളില് േപാകണം വളളം ഇ1ായിരു;ു 
22 22 മനു അശ�ദീപം 2 .90 .90 .81 .70 .70 .49 
23 23 േഗാമതി �ശീവ1ഭം 2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 
24 24 ഗീത സംഗീത 2 .67 .67 .44 .67 .67 .44 
25 25 ശശിേമാൻ 2 െവളളം കയറി ഉണVിേപായി 
26 26 വിേനാദ് കുരിേ�ാ/് 2 .60 .60 .36 െവളളം കയറി 

അഴുകി 
27 27 വിദ% ഗീതഭവൻ 2 െവളളം കയറി അുകി േപായി 
28 28 ഹരികുമാർ 2 ൈത ന/ിടി1 
29 29 െക.ബി.�ശീകല 2 .82 .82 .67 .82 .82 .67 
30 30 തgw േപാVുകാലായില ് 2 െവളളം കയറി അഴുകി േപായി 
31 31 സുകില 2 .75 .72 .54 .75 .75 .52 
32 32 േമാളി േതാമസ് 2 .91 .90 .81 െവളളം കയറി 

അഴുകി 
33 33 സുകുമാരൻ 2 .85 .85 .72 .70 .70 .49 
34 34 മിനി മേനാജ് 2 െവളളം കയറി അഴുകി േപായി 
35 35 സുനിത �പസ;ൻ 2 1 1 1 .70 .70 .49 
36 36 വിേനാദ് പുൻ വീ/ില ് 2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 
37 37 രവി 1 1 1 1    
38 38 സുകു 1 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 
39 39 അശ�തി 1 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 
40 40 രജനി 2 െവളളം കയറി അഴുകി 
41 41 സേരാജിനി 2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 
42 42 സേ�ാഷ ്

 
0 ൈത കി/ിയി1 

43 43 ശാ�w 2 .85 .85 .72 1 1 1 
44 44 �പദീപ് 2 .62 .62 .38 .62 .62 .38 
45 45 േമരി�ു/ി 

 
2 1 1 1 1 1 1 

46 46 അനില ് 2 വാർഡ ്10 ,കട�പ പ�ായില്  താമസം മാറി 
47 47 ശുഭാംഗി 2 െവളളം കയറി അഴുകി 
48 48 ബാലക%N�ൻ 2 1 1 1 1 1 1 
49 49 �ശീകുമാർ 2 .85 .85 .72 െവളളം കയറി 

അഴുകി േപായി 
50 50 രാജേശഖരൻ 2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 
51 51 സേ�ാഷ ് 2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 
52 52 ഉ\ിക%N�ൻ 2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു. 
53 53 രാമച�uൻ 2 െവളളം കയറി അഴുകി േപായി 
54 54 സരസ�തി 2 .77 .77 .59 .77 .77 .59 
55 55 സുമതിയw 2 .69 .70 .48 െവളളം കയറി 

അഴുകി 
56 56 സാവി�തി 2 .82 .42 .34 .60 .60 .36 
 2 .65 .65 .42 െവളളം കയറി 

അഴുകി 
 2 .82 .70 .54 ഉണVിേപായി 
57 57 ബിuു 2 .75 .73 .54 .68 .69 .46 
58 58 �പസ;കുമാർ 2 .65 .65 .42 .67 .63 .43 
59 59 നാരായണൻ 2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 
60 60 രാജല��ി 

 
2 .85 .85 .72 .75 .75 .56 

61 61 ഹരി�uനാഥ 2 .82 .82 .67 .72 .72 .51 
62 62 മറിയാw 2 .85 .85 .72 അഴുകി േപായി 
63 63 ബാബു8ായൻ 2 െവളളം തടം നിക;ു 
64 64 േജാണി 2 .82 .82 .67 .83 .85 .70 
65 65 ബാബു  2 .80 .81 .65 .60 .60 .36 
66 66 രാജു 0 ൈത കി/ിയി1 



67 67 ചാേ�ാ 2 .67 .67 .44 .70 .90 .49 
68 68 േതാമസ് െക.എ 2 തടം െവളളം കയറി നിക;ു 
69 69 ച�uൻ 2 െവളളം കയറി അഴുകി 
70 70 അനില് പി,സി 2 .61 .64 .39 .82 .82 .67 
71 71 ബിuു ആർ നായർ 0 കി/ിയിടി1 
72 72 സേലഷ ്കുമാർ 2 .76 .73 .55 .69 .70 .48 
73 73 സി.എം മാത%ു 0 ൈത കി/ിയിടി1 
74 74 അ;w 2 .66 .66 .43 .77 .77 .59 
75 75 സുകുമാരൻ 2 2 ൈത കി/ിയി/ി1 
76 76 കുiw 2 െവളളം കയറി അഴുകി േപായി 
77 77 െഗൗരി 2 മറി8ു െകാടുു  സാവി�തി (56) 
78 78 ഗിരിജ 2 2 ൈതകി/ിയി/ി1 
79 79 േലഖ 2 മ\ി/് തടം മൂടി 
80 80 സുനി പൂ�തയില ് 2 2 ൈതകി/ിയി/ി1 
81 81 െപ\w 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
82 82 സരസw 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
83 83 മായ മധു 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
84 84 േമാനി 2 2 ൈതകി/ിയി/ി1 
85 85 തന്പി 2 .65 .65 .42 .50 .50 .25 
86 86 ഇടു�ുളള 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
87 87 സാവി�തി 2 2 ൈത കി/ിയി/ി1 
88 88 അംബിക 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
89 89 അ8ാw 2 ശ%ാ ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
90 90 കുiുേമാൾ 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
91 91 അwിണി 2 .67 .67 .44 .30 .30 .09 
92 92 വസ� കുമാരി 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
93 93 മായ പുതുമടില് 2 2 ൈതകൾ കി/ിയി1 
94 94 േശാഭ 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
95 95 വിജയൻ 2 .73 .74 .54 .67 .65 .43 
96 96 ഭാരതി 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
97 97 സുഗതൻ 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
98 98 േശാഭന ചാ!ുഴ 2 മറി8ുെകാടുു 
99 99 അജയൻ 2 1 1 1 1 1 1 
100 100 സുേലാചന 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
101 101 രത്നw 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
102 102 ചuൻ 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
103 103 െക.ആർെപാ;w 2 .60 .70 .42 .70 .60 .42 
104 104 ശശി കുമാർ 2 .87 .82 .74 .65 .67 .43 
105 105 ശിവൻപിളള 2 .67 .67 .44 .65 .65 .42 
106 106 േതാമസ് േജാർജ് 2 ന/ിടി1 
107 107 േജാണ് 2 ന/ിടി1 
108 108 സരസ�തി 2 .65 .65 .42 െവളളം കയറി 

അഴുകി 
109 109 എ�ബഹാം 2 ശ%ാമ ക%പ ശിവനു െകാടുു.(18) 
110 110 �പസ; കുമാർ 2 െവളളം കയറി  കിട�ുകയാണ ്
111 111 േവണുേഗാപാല ് 2 .90 .90 .81 .80 .81 .65 
112 112 �ശീകല 2 െവളളം കയറി  കിട�ുകയാണ ്
113 113 �പസ; കുമാരി 2 .69 .70 .48 .66 .66 .43 
114 114 േമാഹനച�uൻ 2 .87 .86 .74 .65 .67 .43 
115 115 രാജല<മി 2 െവളളംകയറി അഴുകി േപായി 
116 116 ടി ഐ കുരുവിള 2 ഈ വാർഡ് അ1 
117 117 ആനി മാത%ു 2 ന/ിടി1 
118 118 വ�ല 2 .73 .74 .54 െവളളം കയറി 

അഴുകി േപായി 
119 119 ബിuു ആർ നായർ 

േകാളഭാഗ് 
2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 

  െചറുംzവില് കുറു!് 2 .75 .74 .55 .82 .83 .68 
  ഭാസ�്രന് നuുഭവൻ 2 െവളളം കയറി േപായി 



  രാജw ബിuു നിവാസ്  2 .67 .67 .44 െവളളം കയറി തടം 
നിക;ു 

  േജാഷ%ാ ഫിലി!് 1 .82 .78 .63  
  ശിവാനuൻ 2 .62 .68 .38 .62 .62 .38 
  ലീലാമണി 2 െവളളം കയറി തടം നിക;ു 

 
ആെക  ൈതകൾ -238 
സർേ{ ലിjിൽ ഉൾെ!/ കുടുബVൾ എ\ം        -119 
സർേ{ ലിjിൽ ഉൾെ!ടാ കുടുംബVൾ എ\ം                  -6 
          - 
സർേ{ ലിjിൽ ഉൾെ!ടാവരുെട വീ/ിൽ ന/ െതVിൻ ൈതയുെട എ\ം-11  
സർേ{ ലിjില് ഉളളവർ�് മറി8ു െകാടു് ന/ത്    -36 
ൈതകി/ാവരുെട എ\ം        -13 
െതാഴിൽ  ഉറ!ു െതാഴിലാളികൾ ന/ത് എ�ത                                 -179 
കെRിയ െതVിൻ  ൈതകളുെട എ\ം                                   -201 
 

�ഗാമസഭാ തീരുമാന5ൾ 

േസാഷ%ല് ഓഡി(് സംഘം ഫീ~�് തല പരിേശാധന,െതാഴിലാളികളുമായുളള അഭിമുഖം,എം,ഐ.എസ ്
പരിേശാധന എ;ിവയിലൂെട കെRി  ത�ാറാ�ിയ േസാഷ%ല് ഓഡി(്  കരട് റീേ!ർ/് ജനVൾ�് 
മു;ില് വയ്�ു;തിന്  18/9/2019 ന് െനടു�4ം �ഗമാപ�ായ് ഹാളില് വ8് മുതിർ; വ%Jിയായ �ശീമതി 
.അwിണി വിജയൻെറ  അ"%<തയില് േസാഷ%ല് ഓഡി(് �ഗാമസഭ കൂടി .പ�ായ് �പസിഡൻറ് െക.ജി 
സുനിൽ  കുമാർ , വാർഡ് െമ4ർമാർ.െസ�ക/റി രാേജഷ് കുമാർ ആർ, േ�ാ�്,EO(H) സ�%ാ േദവി 
ഐ,േ�ാ�് NREGA AE  സൂര%ാ,  വി.ഇ.ഒ  ബിൻസി ആർ, NREGA AE  അഖില് ,NREGA ഡാ(ാ എൻ�ടി  ഓ!േറ(ർ 
അ4ിളിേമാൾ.െക.എസ്.െതാഴിലാളികൾ,�ഗാമവാസികൾ ഉൾെ!െട 20 േപർ പെgടുു.അ"%<യുെട 
അനുമതിേയാെട േസാഷ%ല് ഓഡി(് ടീം കരട് റീേ!ാർ/് അവതരി!ി8ു.റീേ!ാർ/് േമലുളള   ചർ8കൾ�ും 
തീരുമാനVൾ�ും േശഷം േസാഷ%ല് ഓഡി(് �ഗാമസഭയില് റീേ!ാർ/് ൈകയടി8ു പാസാ�ി . 

റീേ!ാർ/ിൻേമലുളള ചർ8യുെട അടിAാനില് എടു തീരുമാനVൾ ചുവെട േചർ�ു;ു. 

തീരുമാന5ൾ 

• െതാഴില് കാർഡ ് എടു�ു;തിനും പുതു�ു;തിനും േഫാേ/ാ എടു�ു;തുൾെ!െട മുഴുവൻ 
െചലവു പ�ായ ്വഹിേ�Rതാണ്. 

• ഡിമാൻറ് ക%ത%മായി െവയ്�ണം .െകാടു�ു; തീയതിയും,എ�ത ദിവസേ�് ആണ ്
േജാലിേവണെമ;് ക%ത%മായി  േരഖെ!ടുണം.�ഫR് ഓഫീസില് െകാടു് ൈക!(് രസീത് 
വാVണം. 

• പ"തി ആരംഭ മീ(ിംഗില് പെgടു�ാവർ കാരണസഹിതം വ%Jമാ�ി െസ�ക/റി�് ഡിമാൻറ ്
അേപ< നല്േകRതാണ്. 

• െതാഴിലിട ് തണലിനുളള സൗകര%ം ഉറ!ാ�ണം .അതിന് ആവശ%മായ ടാർേ!ാളിൻ 
പ�ായില് നി;് ലഭ%മാ�ണം. 

• സുര< ഉപകരണVളായ ൈകയുറ കാലുറ എ;ിവ പ�ായില് നി;് വാVി െകാടു�ണം 
• ഫയലുകളില് AMC �പകാരം ഉളള  22 േരഖകൾ ക%ത%മായി സൂ<ി�ണം. 
• �പവർി ആരംഭി�ുേ4ാൾ തെ;  സി(ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

Aാപി�ുകയും,അതിെല വിവരVൾ ക%ത%മായി എഴുതി േചർ�ണം. 
• പുതിയ VMC അംഗVെള തിരiടു�ണം.ഇവർ െതാഴിലിടVൾ സuർശി�ുകയും ൈസ(് 

ഡയറിയില് െതാഴിലിൻെറ ഗുണേമdകൾ േരഖെ!ടുണം. 
• െതാഴില്  നട�ു;യിടVളില് വ8ു തെ; മjേറാളില് ആ¤¥ൻറ് േരഖെ!ടുണം. 
• െതാഴിലുറ!് �ഗാമസഭയില് ഏെതാ1ാം �പവർികൾ  അടു വർഷം െച�ാം കെRി 

ചർ8െചHI ് തീരുമാനി�ണം. 
• െതാഴില് കാർഡില് െതാഴില് െചHIതിൻെറ  എ1ാ വിവരVളും ക%ത%മായി േരഖെ!ടുണം. 
• ബgില് നി;്  പാP് ബു�് പതി!ി�ു;തിലും ബാലൻസ ് അറിയു;തിലും  െതാഴിലാളികൾ 

േനരിടു; �പസനിന് പ�ായിൻെറ ഭാഗ് നി;് പരിഹരി�െ!ടണം. 



• െമ(ീരിയല് വർ�ുകൾ�് 60:40 അനുപാതം ഉളളതിനാല് െതാഴിലാളികൾ�് വളെര കുറവ് െതാഴില് 
ദിനVൾ ആണ് ലഭി�ു;ത് .കൂടുതല് െതാഴില് ദിനVൾ ലഭി�ു; വർ�ുകൾ കെRാൻ 
േസാഷ%ല് ഓഡി(് റിേസാ�¥് േപ�¥ൺമാർ സഹായി�ാം എ;ു ഉറ!ു ന~Oി. 
 

 

           (ഒ!്)                                                                                      (ഒ!്) 

          �ശീമതി. അwിണി വിജയൻ                                                 ജിഷാ ൈസമൺ 

                അ"%<                                                                                             േ�ാ�് റിേസാ�¥് േപ�¥ൺ 
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