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BapJw 

            �ഗാമീണ േമഖലയുെട ഉAമനം ലB(ം െവ= ് ദാരി�ദ(ലഘൂകരണം, �ഗാമീണ 
ജനതയുെട ജീവേനാപാദികൾ െമ=െ#ടു0ുക അതു വഴി സുGിര ആGി വികസനം 
സാധ(മാ�ുക എA ലB(േ0ാെട ആരംഭി= മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 

െതാഴിലുറ#് നിയമം  2005 െസപ്,ംബർ 5 Xoയതി നിലവിൽ വരുകയും 2008 ഏ�പിൽ 

ഒAുമുതൽ  പ%തി രാജ(0ിെല എ5ാ �ഗാമ പ8ായ0ുകളിലും �പാബല(0ിൽ 
വരുകയും െചNOു. �ഗാമീണ േമഖലയിൽ താമസി�ുA ഒരു കുടുംബ0ിെല പതിെന3ു 
വയസു പൂർ0ിയായ ഏെതാരു വ(Pി�ും ഒരു വർഷ0ിൽ 100 ദിവസെ0 അവിദQR 
െതാഴിൽ നൽകി ജീവിത നിലവാരം ഉയർ0ുക,ചൂഷണ0ിൽ നിAും അക,ി 
മാന(മായ ജീവിതം നൽകുകയുമാണ് ഈ പ%തി ആവിTUരണം െചNOതിന്െറ �പധാന 
ലB(ം .18 വയV് പൂർ0ിയായ സ്�തീ - പുരുഷ വ(ത(ാസമി5ാെത പൗരന് െതാഴിൽ ഉറ#് 
നൽകുA പ%തിയാണിത്. �ഗാമീണ സ്�തീകെള മുഖ(ധാരയിേല�് െകാXുവരിക വഴി 
സ്�തീ ശാPീകരണം ഉറ#ാ�ുകയും സാ90ിക നിലവാരം 
െമ=െ#ടു0ുAതിേനാെടാ#ം സാമൂഹിക ഇടെപടലുകൾ�് സാധ(തേയറുA 
േവദിയായി െതാഴിലുറ#് പ%തി മാറിയിരി�ുAു. 
 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ#് പ%തിയിൻ �പകാരം പ%തി�ു കീഴിൽ 
നട#ിലാ�ുA എ5ാ �പവൃ0ികളും േസാഷ(ൽ ഓഡി,ിന് വിേധയമാ�ണെമA് 
െതാഴിലുറ#് നിയമം Sec.17.(2) �പകാരം �പതിപാദി=ി3ുX് .െതാഴിലുറ#് പ%തി �പകാരം 
നട#ിലാ�ിയ �പവർ0ികളുെട വിശദാംശ;ൾ ( സാ90ികവും ആ\Oി സൃ]ിയും ) 
െപാതു സമൂഹ0ിന് േബാധ(മാ�ി െകാടു�ുക എAതാണ് േസാഷ(ൽ ഓഡി,ിന്െറ 
�പധാന ഉേദ(ശം .ഓഡി,് ഓഫ് \Uീം റൂൾസ് 2011 �പകാരം ഒരു വാർഡിൽ നട0ിയി3ു_ 
�പവർ0ികൾ വർഷ0ിൽ രXു തവണ േസാഷ(ൽ ഓഡി,ിന് വിേധയമാ�ുകയും 
റിേ#ാർ3് െപാതു േസാഷ(ൽ ഓഡി,്  �ഗാമസഭയിൽ അവതരി#ി�ണെമA ്
നിTUർഷി=ി3ുX്. സുതാര(ത ,കാര(Bമത, അഴിമതി രഹിതം, പൗരാവേബാധം 

എAിവയിേല�് എ0ുക എAതാണ്. .പ%തിയുെട തുക വിനിേയാഗം, ഗുണഫലം 
,ആ\Oി സൃ]ി�ൽ, എAിവ യഥാർഥ(േബാധ(േ0ാടു കൂടി പരിേശാധി�ുക 
എAു_താണ് േസാഷ(ൽ ഓഡി, ്ലB(ം െവ�ുAത്.  
 

 
 
 
 

പ-ായ%ിെന സംബ�ി/ അടി2ാന വിവര4ള് 
 

 ജി5     : പ0നംതി3 

േ6ാ�്                 : പുളി�ീഴ ്

താലൂ�്                : തിരുവ5 

                               പ8ായ0്                 : െനടു�9ം 

വീ\Oീർaം            : 8.49 ച.കി.മീ 
വാർഡുകളുെട എaം   : 13 

ആെക ജനസംഖ(       : 12694 

സ്�തീകൾ             : 6723 

പുരുഷeാർ             :5971 
 

 
 
പ-ായ%ിെല െതാഴിലുറ�് പ�ിയുമായി 
ബ�െ�( അടി2ാനവിവര4ൾ 

ആെക െതാഴില് കാർഡ് 1372 

ആെക െതാഴിലാളികൾ 448 

എസ്.സി 42 

എസ്.,ി 0 
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മ,ുളളവർ 406 

പുരുഷeാർ 16 

സ്�തീകൾ 432 

 
വാർഡിൻെറ അടി2ാന വിവര4ൾ 

 
ജനസംഖ(              þ1098 

സ്�തീകൾ                             þ548 

പുരുഷeാർ              þ550 

ആെക വീടുകൾ     þ306 

എസി കുടുംബ;ൾ     þ28 

ആെക െതാഴിലുറ#് െതാഴിലാളികൾ  þ49 

എസ്.സി െതാഴിലാളികൾ   þ4 

കഴിgവർഷം 100 െതാഴില് ദിന;ൾ ലഭി=വർ-10 
 

പ%തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ� ്നിTUർഷി=ി3ു_ 10 അവകാശ;ൾ . 

 
1. െതാഴില് കാർഡിനായി  അേപBി�ുവാനും 15 ദിവസ0ിനകം  ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം 

2. െതാഴില് ആവശ(െ#ടുവാനും  15 ദിവസ;ൾ�ുളളില്  ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം 

3. 15 ദിവസ0ിനകം െതാഴില് ലഭി=ിെ5hില് െതാഴിലി5ായമ േവതനം ലഭി�ുവാനുളള  അവകാശം 

4. ഏെ,ടുേ�X �പവർ0ികൾ ആസൂ�തണം െച�ുവാനുളള അവകാശം. 

5. താമസ Gല0ിൻെറ 5 കിേലാമീ,ർ ചു,ളവിനുളളില് െതാഴില് ലഭി�ുവാനും ലഭി=ിെ5hില ്

കൂലിയുെട 10% അധികമായി  ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം. 

6. കുടിെവളളം ,തണല്,�പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി,്,െതാഴിലാളികേളാെടാ#ം അ8ില് അധികം 

കു3ികൾ �പവ(0ി Gല0് വAി3ുെXhില് അവെര േനാ�ാനായി ആയ തുട;ിയ 

�പവ(0ിGല 0് ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം. 

7. സർ�ാർ �പഖ(ാപി=ി3ുളള കൂലി ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം. 

8. െതാലില് െചNO ് 15 ദിവസ0ിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം 

9. 15 ദിവസ0ിനകം കൂലി ലഭി=ിെ5hില് ന]പരിഹാരം ലഭി�ുവാനുളള അവകാശം 

10. േസാഷ(ല് ഓഡി,് നട0ുAതിനുളള അവകാശം 

 

ഓഡി,ിന് തിരെgടു0 �പവർ0ികൾ 
 

�കമ  
ന9
ർ 

  �പവർ0ിയുെട േപര് �പവർ0ി
യുെട 

േകാഡ് 

െതാഴി
ൽ 
ദിന;
ൾ 

എjിേമ
,് തുക 

ചിലവഴി
= തുക 

േവതന 
ഘടകം 

  സാധന 
ഘടകം 

(ഷാർ#
നിംഗ് 
ചാർജ് 
+D.B) 

1 പ�lXാം വാർഡില് 
ജനകീയാസൂ�തണ 

പ%തിയുമായി സംേയാജി=് 

200 െത;ിൻ ൈതകൾ ന3ു 
വളർ0ൽ 

IF/ 312828 162 52772 
 

21060 
 

16260 4500+300= 

4800 

2 പ�lXാം വാർഡില് തരിശു  
ഭൂമി കൃഷിേയാഗ(മാ�ൽ  

LD/ 234217 874 245543 
 

245227 
 

236854 
 

----

4500+4370=

8870 

3 പാര(5)ഉൾെ#3 

കുടുംബ;ളുെട ഭൂവികസനം 

IF/370709 
 

1145 
 

320672 
 

311412 
 

301352 4500+5560=

10060 
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പ-ായ%ിൽ സൂ8ി/ിരിേ9: 7 രജി<റുകൾ 
 

േക�nസർ�ാരിൻെറ നിർേoശ�പകാരം താെഴ#റയുA 7 രജിjറുകൾ നിർബ�മായും 

�ഗാമപ8ായ0ിൽ സൂBിേ�Xവയാണ ്. 

 

1 .െതാഴിൽ കാർഡിനു= കുടുംബാേപ8യുെട രജി<ർ 

പാർ3 ്A :MIS  �പിൻറ് എടു0 ്സൂBി=ി3ുX്. 
പാർ3 ് B: െതാഴിൽ കാർഡിനു_ കുടുംബാേപB രജിjറിൽ അേപBകരുെട േപരും വിവര;ളും                        
േരഖെ#ടു0ിയിരുAു . 20/2/2019 വെര േജാബ് കാർഡിനു പുതുതായി അേപB തAതിൻെറ േരഖകൾ 
കാണാൻ കഴിgു.ഏത് വാർഡിെല അേപB ആെണA് തിരി=റിയാൻ കഴിയി5. 
 

പാർ3 ് C:MIS  �പിൻറ് എടു0 ് സൂBി=ി3ുX്, ഈ വാർഡില് പുതുതായി േജാബ് കാർഡ് വിതരണം 
െചNOതിൻെറ  വിവര;ൾ ഇ 5. 

പാർ3 ്D:MIS  �പിൻറ് എടു0 ്സൂBി=ി3ുX്. 
 

 

2 �പവർ%ിയുെട ലി<ും ചിലവും വിശദാംശ4ളും സംബ�ി/ രജിസ ർ 
 

 
 കവർ േപജ് ഉX് 

 MIS ല് നിA് പകർ#് എടു0 ്സൂBി=ി3ുX്. 
 പരിേശാധി=  3 �പവർ0ികളുെട  ചിലവും വിശദാംശ;ളും അട;ിയ പകർ#് സൂBി=ി3ുX്. 

 

3. 2ിര ആABി രജി<ർ 
 

 ഒക്േടാബർ മുതൽ - മാർ=് േസാഷ(ൽ ഓഡി,് നട0ിയ  കാലയളവിൽ ഇ വിെട  Gിര ആ\Oി 
സൃ]ി�ുA �പവർ0ികൾ െചNOതിന്െറ വിവര;ള് േരഖെ#ടു0ിയത്  പൂർaമ5.വർ�ിൻെറ 
േപര്,വർ�് േകാഡ് എAിവ മാ�തേമ േരഖെ#ടു0ിടുളളത്. 
 

4 �ഗാമസഭാ രജി<ർ 

 കവർ േപജ് ഉX്. 
 െസ�ക3റി േപജുകൾ സാB(െ#ടു0ി3ുX്. 
 2018-2019 സാന്പ0ിക വർഷ0ില് നടA 2 �ഗാമസഭയുെട മിനി,്സ് േരഖെ#ടു0ി3ുX്. 
 27/6/2018 ല് വ(B ൈതകൾ ന3് പരിപാലി�ുAതിൻെറ മിനി,്സ് േരഖെ#ടു0ി3ുX്.33 േപർ 

പെhടു0ി3ുX്.  
 29/11/2018 ല് െതാഴിലുറ#് �ഗാമസഭ എA തലെ�3ില് കൂടിയ �ഗാമസഭയില് 24 േപർ 

പെhടു0ി3ുX്.േലബർ ബqr,ില് ഈ �പവർ0ികൾ ഉൾെ#ടു0ിയതായി കXു.  േറാഡ് 
നിർsാണം,കിണർ നിർsാണം, കേ9ാj്  പി,് നിർsാണം,െതാഴു0 ് നിർsാണം,ചാണക�ുഴി 
നിർsാണം,േകാഴി�ൂട് നിർsാണം,ക3 നിർsാണ യൂണി,്,വ(B ൈത നടീല് പ%തി,താtuയുളള 
േറാഡുകളുെട ഇ രുവശവും ഭി0ിെക3ുക,കയർഭൂവസ്�തം 

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

 കവർ േപജ് ഉX്. 
 MIS ല് നിA് പകർ#് എടു0 ്സൂBി=ി3ുX് 

 മാർ=് മാസം വെരയുളള വിവര;ൾ പൂർaമാണ്. 
 
 

 

6. പരാതി രജി<ർ 
 

 കവർ േപജ് ഉX്. 
 3/8/2019 ല് �പിൻറ് എടു0 േപ#ർ ആണ്.പരാതികള് ഒAും കാണാൻ സാധി=ി5 

 
7.സാധന  രജി<ർ 

 കവർ േപജ് ഉX്. 
 MIS നിA് പകർ#് എടു0് സൂBി=ി3ുX്. 
  തരീശ് നിലം ക(ഷി�് അനുേയാജ(മാ�ുക,ജനകീയാസൂ�തണ പ%തിയുമായി സംേയാജി=് 200 

െത;ിൻ ൈതകൾ ന3ു വളർ0ുക,പാരാ(5) ഉൾെ#3 ഭൂവികസനം എAി 3 �പവർ0ികളുെട 
സി,ിസൺ ഇ ൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ 4500  തുക വീതം കാണി=ിരി�ുAു. 
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േസാഷ�ൽ   ഓഡി ിംഗ് ഭാഗമായിഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ:%ിയ വിവര4ൾ 
 

ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ േസാഷ(ൽ ഓഡി,് അംഗ;ൾ കെX0ിയ വ\Oു തകൾ താെഴ േചർ�ുAു. 
 

1).കവർേപജ് 
 

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

ഉൾെ#ടു0ിയിരുAത് .വർ�് ഫയലുകളിൽ മി� എ5ാ വിവര;ളും പൂരി#ി=ി3ുX്. 
 
 

2) െച9് ലി<് 
 

• െച�് ലിj് ഓഫ് േഡാക(ുെമൻറസ്് െവ=ി3ുX്.  AMC അനുച്േഛദം 2 A �പകാരമു_ത5 ഫയലിൽ 

സൂBി=ി3ു_ത്. 

• േപജ് ന9ർ  േരഖെ#ടു0ി3ി5. 
3) ആനുവൽ ആ8ൻ Jാൻ 

 

• എ5ാ ഫയൽകളിലും  �പ\Oു ത �പവർ0ിയുെട േപരട;ിയ ഭാഗം ഉൾെ#ടുA ആനുവൽ 
ആBൻ yാൻെറ േകാ#ി സൂBി=ി3ുX് . 

 
4)  എ<ിേമ  ്
 

• കവർ േപജ് ഉXായിരുAു 
• ജനകീയ എjിേമ,് ഉXായിരുAി5.ഡീെ,യിഡ് എjിേമ,് ഉXായിരുAു. 
• സർേz േഡ, ഇവ ഉൾെ#ടു0ിയിരുAു. 

 

5) സാേNതിക അനുമതി  
 

സാേhതികാനുമതി ഫയലിൽ ഉൾെ#ടു0ിയി3ുX് എAാൽ ഫയലുകൾ പരിേശാധി=തിൽ ഓവർസിയർ 
,െതാഴിലുറ#് അ�കഡി,ഡ് എ8ിനീയർ ,LSGD അ�കഡി,ഡ ് എ8ിനീയർ എAിവരുെട ഒേ#ാ സീേലാ 
േരഖെ#ടു0ിയി3ി5  

• െട{|ി�ല് കs,ി അംഗ;ളുെട േപര്,ഒ#്,സീല്,എAിവ േരഖെ#ടു0ി3ുX് ,.ഓഫീസ് മു�ദയി5 . 
  

6) ഭരണാനുമതി 
 

• ഭരണാനുമതി ഫയൽകളിലും സൂBി=ി3ുX്  . �പസിഡൻറ് െസ�ക3റി എAിവരുെട ഒ#് , സീൽ 
,തീയതി േരഖെ#ടു0ിയി3ി5. 

• �ഗാമസഭ തീരുമാന0ിൻെറ േകാ#ി കാണാൻ സാധി=ി5. 
 7)സംേയാജിത പ�തിയുെട വിവര4ൾ 

• ബാധകമ5 
 

8) .ഡിമാൻഡ് 
 

•  AMC നിTUർഷി=ി3ു_ അനുച്േഛദം 3 (A ) 3( B) �പകാരം ഉ_ േഫാമിൽ അ5 െതാഴിൽ 

അേപBി=ി3ു_ത് .2 ഫയലില ് െവ_േപ#റിൽ െതാഴിലാളിയുെട േപരും െതാഴിൽ കാർഡ് ന9റും 

മാ�തമാണ ് േരഖെ#ടു0ിയി3ു_ത് .െതാഴിൽ എ�ത ദിവസം േവണെമAും 

േരഖെ#ടു0ിയി3ുXായിരുAി5. 
 
 

9)  വർ9്  അേലാേ9ഷൻ 
 

• വർ�് അനുവദി=ത് സംബ�ി= േരഖ ഒരു ഫയലിൽ ഇ5ായിരുAു. അതിൽ �പവർ0ി Gലം ,േപര്, 

ഇവ ഉX്. ഡിമാൻഡ് െചNO തീയതി േരഖെ#ടു0ിയി3ി5   . ആയതിനാൽ ഡിമാൻഡ് നൽകി പതിന8ു 
ദിവസ0ിനകം ആേണാ വർ�് അേലാേ�ഷൻ നടAി3ു_ത് എA് അറിയാൻ സാധി�ുAി5.  
 

10) ഇ-മ<ർ േറാൾ 

െച�്  ബു�ിനു സമാനമാണ് മസ് ,ർ േറാൾ ആയതിനാൽ തെA മസ് ,ർ േറാളിൽ യാെതാരു 
െവ3ി0ിരു0ലുകളും പാടു_ത5 . െവ3ി0ിരു0ലുകൾ ഉXായാൽ തെA  ഉേദ(ാഗGർ 
അതിന് േമൽ ഉ_ വിശദികരണം േചർേ�Xത് ആണ്. െതാഴിലുറ#് പ%തിയിെല 
െതാഴിലാളികളുെട ഹാജർ േരഖെ#ടു0A ഔേദ(ാഗിക േരഖയയാണ് മj േറാൾ. െതാഴിൽ െച�ുA 
ദിവസം 2 തവണ മj േറാളിൽ ഒ#് െവേ�Xതാണ് .ഒ#്  വ=തിനു േശഷം െതാഴിലാളികൾ 
�പവർ0ി Gല0ു തെA ഉXായിരി�ണം . 
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• ൈസ,ിൽ വ=ു തെA മjർ േറാളിൽ  ആ~�ൻറ് േരഖെ#ടുേ0Xതാണ്. വരാ0വരുെട 
േപരിൽ ഹാജർ േരഖെ#ടു0ി മjർേറാൾ ഏൽ#ി�ുA രീതി പിൻതുടരുAുX് എA ്
െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ#3ു. 

 
 

മ<ർ േറാളിൽ ക: �പധാന ന�ൂനതകൾ 

 
• ബി ഡി ഒ യുെട ഒ#് സീൽ ഇവ ഉX് .തീയതി േരഖെ#ടു0ിയി3ി5. 

• െസ�ക3റി സീൽ െചNOി3ുX്. തീയതി േരഖെ#ടു0ിയി3ി5. എAാൽ എ5ാ മjർേറാൾകളിലും  

െസ�ക3റിയുെട േപര്,ഒ#് ,സീൽ ഇവ േരഖെപടു0ിയി3ി5 .  

• മjർ േറാൾ പരിേശാധി= ഉേദ(ാഗGൻ എ5ാ േപജിലും ഒ#് േരഖെ#ടു0ിയി3ി5 . 

• െവ3ി0ിരു0ലുകൾ മjർ േറാളിൽ ഉX്. തിരു0ലുകൾ ഉ_ിട0 ്കൗXർ ൈസൻ െചNOി3ി5 . 

• M. ബു�് ന9ർ േരഖെ#ടു0ിയി3ി5. 
• മjർ േറാൾ ന9ർ (5013,5012) തുക എഴുതിയില് െവ3ിതിരു0ലുകൾ ഉX്. 
• പാരാ(5) മjർ 3895-വ�ല േസാമൻ  ആ~�ൻറിൻെറ മുകളില് കൂടി ഒ#ി3ിരി�ുAു. 
• മjർ േറൾ 5636 തുക എഴുതിയത് െവ3ിതിരി0ിയിരി�ുAു. 
• മjർ േറൾ 5912 രാജs ആ~�ൻറ് മുകളില് കൂടി ഒ#ി3ിരി�ുAു. 
• തരീശ് ഭൂമിയുെട �പവർ0ിയില് 7 ദിവസം പണിതിരി�ുA മjേറാൾ-

7817,8340,8341,8342,8343,8678,8679,8680,8681. 
 
11) െമഷർെമൻറ് ബു9 ്േകാ�ി 
 

• െമഷർെമൻറ് ബു�് െസ�ക3റി  സർ3ിൈഫ െചNOി3ുX്. 
• ഒAിൽ കൂടുതൽ �പവർ0ികൾ�ും കൂടി ഒരു െമഷർെമൻറ് ബു�് ആണ ്

ഉപേയാഗി=ിരി�ുAത്. 16(2017-18) 
• �പീെമഷർെമൻറ് എഴുതിയി3ി5 . 

 
 

12 )െമ ീരിയൽ വൗ/ർ / ബി*് 
 

• ബി5 ്  വർ� ്ഫയലിൽ സൂBി=ി3ി5. 
 

13) േവജ് ലി<് 
 

േവജ് ലി<് ഫയലില്  സൂ8ി/ിരുUു. 
 

14) F T O  

 

• MIS- ൽ നിAും എടു0 F T O ഫയലിൽ സൂBി=ി3ുX്.  
•  േവജ് ലിj് അനുസരി=ു_ F T O ആണു_ത് . 

• സി,ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ   വിവര;ൾ െവ=ി3ി5. 
 

15) േഫാേ(ാ�ഗാഫ് 
 

�പവർ0ി  തുട;ുAതിനു മുൻപ് ,�പവർ0ി നട�ുേ9ാൾ , �പവർ0ി പൂർ0ീകരി=തിനു േശഷം 
എAി;െന മൂA് ഘ3;ളിൽ ആയു_ �പവൃ0ികളുെട േഫാേ3ാ ആണ് ഓേരാ ഫയലിലും 
സൂBിേ�Xത് . 

• എ5ാ �പവർ0ി ഫയലിലും ആദy  ഘ30ിൽ ഉ_ ഒരു േഫാേ3ാ മാ�തമാണ് ഫയലിൽ കാണാൻ 
സാധി=ത്. മൂA് ഘ3;ളിെലയും േഫാേ3ാ എടു�ുേ9ാൾ  ഒേര ലാൻq�ാർ�ിൽ നിAും 
േരഖെ#ടു0ിയാൽ �പവർ0ിനടA Gലം കൃത(മായി മനസിലാ�ാൻ സാധി�ും  . 

 

16)�പവർ%ിപൂർ%ീകരണ സാ8�പ�തം 
  

• �പവർ0ിപൂർ0ീകരണ സാB(പ�തം ഫയലിൽ േചർ0ി3ുX്.  

•  േ6ാ�് അെ�കഡി,് എൻജിനീയർ ,പ8ായ0് അ�കഡി,് എൻജീനയർ എAിവർ ഒ#്,സീൽ ഇവ 

െചNOി3ി5.  

• �പവർ0ിയുെട േപര്, വർ�് േകാഡ ് , .�പവർ0ി ആരംഭി= തീയതി, അവസാനി= 
തീയതികൾ,സാധനഘടകം ,േവതന ഘടകം,എAിവ േരഖെ#ടു0ിയി3ി5. 

 

17മ<ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് േഫാം 

• പൂർaമായി വിവര;ൾ േരഖെ#ടു0ി3ി5. 
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ജിേയാടാVW് േഫാേ(ാ �ഗാഫ്  
 

ജിേയാടാQ�് േഫാേ3ാ�ഗാഫ ് പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ  �പവർ0ി ഫയലുകളിൽ കാണാൻ 
കഴിgി5. 
 

ൈസ ് ഡയറി 
 

• ൈസ,് ഡയറി ഫയലിൽ സൂBി=ി3ുX്..  
• കവർ േപജ്,െച�് ലിj് പൂർണമാണ്.  
• െതാഴിലാളികളുെട സാB(പ�തം, ചികി�ാെ=ലവ് , വാടക ഇവ േരഖെ#ടു0ിയി3ി5.  
• വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി,റിങ് കsി,ി റീേ#ാർ3് േരഖെ#ടു0ി3ുX്. 
• സnർശന കുറി#ിൽ ,സnർശകർ കുറി#ുകൾ േരഖെ#ടു0ിയി3ുX്.                      

അവകാശാധിXY ിത നിേഷധ4ൾ 
 

െതാഴിൽ കാർഡ് 

എ എം സി 2018-2019 Para 1 െഷഡ(ൂൾ  2 മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ#് പ%തിയില് 
െതാഴില് െച�ുവാൻ ആ�ഗഹി�ുA 18   വയസ് തികg  അവിദ്ഗധ കായികാധ�ാന0ിൽ  

ഏർെ#ടുവാൻ താ��ര(മു_ ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാനു_ അവകാശം ഉX്. 
 

• എ എം സി 2018 -19  Para  2 െഷഡ(ൂൾ 2 �പകാരം അേപB സമർ#ി=് 15 ദിവസ0ിനു_ിൽ െതാഴിൽ 

കാർഡ് ലഭി�ുAതിനു_ അവകാശവും �പ\Oു ത െതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ3ാ പ8ായ0് തെA 

സൗജന(മായി നൽേകXതുമാണ:്  

• പ�lXാം വാർഡില് െതാഴില് െച�ുA മുഴുവന് െതാഴിലാളികൾ�ും പുതു�ിയ െതാഴില്  കാർഡ് 
അനുവദി=ി3ുX്.എAാല് െതാഴില് കാർഡിെല േഫാേ3ാ െതാഴിലാളികൾ സ�lം ചിലവില് എടു0ു 
െകാടു0താണ്. 

• പരിേശാധി=  െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴില് െചNO വിവര;ൾ ക(ത(മായി േരഖെ#ടു0ിയി3ി5 
.ഹാജർക(ത(മായി േരഖെ#ടു0ി3ുX്. 
 

• ഈ കാർഡിൻെറ പൂർa അവകാശം െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമയ്�് മാ�തമു_തും ഇത് മ,ാരുെടയും 

ൈകവശം വയ്�ാൻ പാടി5ാ0തുമാണ് . എAാൽ െതാഴിൽ വിവര;ൾ േരഖെ#ടു0ാൻ േമ,ിന് 

മാ�തം െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകമാറാവുAതാണ്.  
 

 

െതാഴിൽ അനുവദി�ുAതും ആവശ(െ#ടുAതും സംബ�ി=്  
 

• എ എം സി 2018-19പാരാ  (6) െഷഡ(ൂൾ 2 �പകാരം െതാഴിൽ ആവശ(െ#ടാനു_ അവകാശവും 
ആവശ(െ#3 ് 15 ദിവസ0ിനു_ിൽ  െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു_ അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് 

ഉ_താണ്. 
•  എAാൽ ഡിമാൻറ് എ എം സി അനുബ�ം 3(vഎ) ,3(ബി) �പകാരമു_  ഡിമാൻറ് േഫാമുകളിൽ 

അേപBി�ുAതാേയാ  അേപBകൾ പ8ായ0ിൽ നൽകി രസീതി നൽകുകേയാ നാളിതു വെര 

െച�്തി3ി5ാ0താണ ്. 

• പരിേശാധി= എ5ാ ഫയലുകളിലും ഉൾെ#ടു0ിയിരി�ുA ഡിമാൻറ് േഫാം ൽ െവ_ േപ#റിൽ 

െതാഴിലാളികളുെട വിവര;ൾ േമ,ിൻെറ േനതൃത�0ിൽ എഴുതി നൽകുAുെയA5ാെത എ�ത 

ദിവസേ0�് െതാഴിൽ ആവശ(മാെണA് േരഖെ#ടു0ുAി5 .എAാൽ ഈ അേപB പരിഗണി=് 

കൃത(മായി വർ�് അേലാേ�ഷൻ പ3ിക ത�ാറാ�ി ബ�െ#3 അധികാരി ഒ#ി3ിരി�ുAത് 

�പശംസാർഹമാണ.്  
 

േവതനം ലഭി9ുUത് സംബ�ി/് 
 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ#് പ%തിയിെല 3(2) �പകാരം െതാഴിൽ െചNOു കഴിgാല്  15 
ദിവസ0ിനകം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭിേ�Xതാണ്.ഇതില് വിtuസംഭവി�ുകയാെണhില ് 
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ#് നിയമം നിയമം Schedule 2 െല പാര 29 �പകാരം െതാഴിൽ 
ദിന0ിൽ ഒരു ദിവസ0ിന് അ8് ൈപസ നിര�ിൽ ന]പരിഹാരം നിർബ�മായി നൽേകXതാണ് . 

• െതാഴിലാളികളുെട ബാh് പാV് ബു�് പരിേശാധി=േ#ാൾ മനVിലാ�ുവാന് സാധി=ത് 
െതാഴില് െചNO മുഴുവന് െതാഴിലാളികൾ�ും സമയബ�ിതമായി േവതനം ബാh് അ�ൗXിൽ 
വAതായി കXു.  

•  െതാഴിലാളികൾ ബാhിൽ പാV് ബു�് പതി#ി�ാൻ െച5ുേ9ാൾ പാV് ബു�് പതി#ി�ുA 
െമഷിനിൽ പതി#ി�ാൻ പലർ�ും അറിയി5.എAാൽ അറിയാവുAവർ പാV്ബു�് 
പതി#ി�ാൻ െച5ുേ9ാൾ െമഷീൻ പലേ#ാഴും േകടായിരി�ും .അതുെകാX് പലേ#ാഴും രൂപ 
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എടു�ുAതിനും പാV് ബു�് പതി#ി�ുAതിനും വളെര ബു%ിമു3് േനരിടുAുെXA് പ 
പ�lXാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ#3ു. 

 
  െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്  ്

വാർഡിൽ ആവശ(മായ വികസന �പവർ0ികൾ കെX0ുAതിന് െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശം ഉX്. 
അയൽ�ൂ3തല ചർ=യിലൂെട കെX0ുA �പവർ0ികൾ �ഗാമസഭയിൽ അംഗീകാരം േനടുകയും 
െതാഴിലുറ#ിൽ അനുവദനീയമായ നിർzഹണ ഏജൻസി �പ\Oു ത �പവർ0ികൾ മുൻഗണന �കമ0ിൻ 
െഷൽഫ ്ഓഫ് േ�പാജക്,ിൽ ഉൾെ#ടുേ0Xതാണ്. 
 
യാ�താ െചലവ് സംബ�ി/് 
 
െതാഴിലാളികൾ�് താമസ Gല0ു നിAും 5 കിേലാമീ,ർ ചു,ളവിൻ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു_ 
അവകാശമുX്.�പ\Oു ത പരിധി�ു പുറ0ു െതാഴിൽ െചേ�X സാഹചര(ം ഉXാവുകയാെണhിൽ യാ�താ 
ബ0യായി കൂലിയുെട 10% തുക നിലവിെല കൂലി �പകാരം 27 രൂപ 10 ൈപസ �പവർ0ി ദിവസ;ളിൽ 
ലഭ(മാ�ണം.ഓേരാ വാർഡിലും കെX0ിയി3ു_ �പവർ0ികൾ പൂർ0ികരി= േശഷം മാ�തേമ വാർ 
ഡിന് പുറ0ു െതാഴിലാളികൾ�് �പവർ0ി അനുവദി�ാൻ പാടു_ൂ. 
 

• പ�lXാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ വാർഡ് 11-ൽ െതഴിലുറ#് �പവർ0ികൾ െചNOതായി 
അറിയാൻ കഴിgു. ഇതു  5 കിേലാമീ,ർ ചു,ളവിൽ ഉ_ിൽ ആെണA് മനVിലാ�ാൻ കഴിgു. 

 
�പവർ%ി 2ലെ% സൗകര�4ൾ സംബ�ി/് 
 
െതാഴിലിട;ളിൽ ലഭിേ�X അടിGാന സൗകര(;ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി,്, തണൽ ,കുടിെവ_ം 
,സുരB ഉപകരണ;ളായ ൈകയുറ കാലുറ എAിവ നിയമ�പകാരം നിർzഹണ ഏജൻസി വഴി 
െതാഴിലാളികൾ�് സൗജന(മായി ലഭ(മാേ�XതുX് . 
 

• സുരBാ ഉപകരണ;ളും തണൽ ,എAിവ െതാഴിലിട0് ഇെ5A് െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ#3ു. 
 

പ�തി ആരംഭ മീ ിംഗ ്
 
െതാഴിലുറ#് നിയമം െഷഡ(ൂൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവർ0ി ആരംഭി�ുAതിന് മു9് �പവർ0ിെയ 
കുറി=ു_ മുഴുവൻ വിവര;ളും െതാഴിലാളികെള േബാധ(െ#ടു0ുAതിന് ബ�െ#3 നിർzഹണ 
ഉേദ(ാഗGർ ,വാർഡ് െമ9ർ ,സേhതിക ഉേദ(ാഗGർ എAിവരുെട സാAിധ(0ിൽ പ%തി 
ആരംഭ മീ,ിംഗ് കൂടണം. എAാൽ എ5ാ െതാഴിലാളികളും അറിയാറി5 എAു അഭി�പായെ#3ു. 

 
െതാഴിലിട4ളിൽ ഉ:ാകുU അപകട4ൾ സംബ�ി/് 
 
െതാഴിലാളികൾ�് പണി Gല0ു െവ=് ഏെതhിലും തര0ിലു_ അപകടം സംഭവി�ുകയാെണhിൽ 
ചികി��് ആവശ(മായി വരുA മുഴുവൻ ചിലവുകളും ഇതുമായി ബ�െ#3 ബി5ുകൾ ഹാജരാ�ുA 
മുറയ്�് െതാഴിലാളി�് ലഭ(മാേ�XുA നടപടികൾ നിർzഹണ ഏജൻസി സ�ീകരിേ�Xതാണ്  .ഇതു      

കൂടാെത െതാഴിലിട;ളിൽ െവ=് മരണം സംഭവി�ുകയാെണhില് 25000/- രൂപയും െതാഴിലാളിയുെട 
കുടുംബ0ിന് ലഭിേ�Xതാണ് . 
 

• പ�lXാം വാർഡിെല സുശീല േസാമൻ, മാലി#റ9ിൽ (KL 12007003012-97)2017-2018ൽ വാളക0ിൽ 
േതാ3ിൽ പണി നടAു െകാXിരുAേ#ാൾ േതാ3ിൽ െതAി വീണ് മുളhാലിൽ െചAിടി=് 
കാൽമു3ിന് മുകളിൽ മുള കു0ികയറി ഇൻഫBൻ ആകുകയും തുടർA് കാലു കു0ി നട�ുവാൻ 
സാധി�ാെത വരികയും പണി�് വരുവാൻ കഴിയാെത തുടർ ചികി�യിൽ ഇരി�ുകയാണ്. 
ഇ;െന ഉXാകുA അപകട;ൾ ൈസ,് ഡയറിയിൽ േരഖെ#ടു0ണം എA് അറിയാ0തുമൂലം 
അർഹത െ#3 അവകാശം ലഭി=ി5  

 
സി ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 
 

• �പവർ0ി നട�ുA എ5ാ Gല;ളിലും �പവർ0ിയുെട വിശദമായ വിവര;ൾ അട;ിയ 
ഡിസ്േy േബാർഡ ്Gാപിേ�XതുX്. പ�lXാം വാർഡിെല 3 �പവർ0ിയിട;ളിലും സി,ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻ കഴിgി5 

• എAാൽ െമ,ീരിയൽ രജിjറിൽ 3 �പവർ0ികളുെട ഡിസ്േy േബാർഡിന്െറ 4500 രൂപ വീതം 
േരഖെ#ടു0ിയതായി കാണുAു. 
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േമ ് 
• െതാഴിൽ കാർഡ്, ൈസ, ് ഡയറി ,മjേറാൾ എAിവ ക(ത(മായി പൂരി#ി�ുക. 

െതാഴിലാളികളുെട ഹാജർ ഉറ#ു വരു0ുക �പവർ0ിയുെട േമൽേനാ3ം പണി  Gല0 ്
കുടിെവ_ം, തണൽ ,ഇെത5ാം ഉേXാെയA് ഉറ#ു വരുേ0Xത് േമ,ുമാരുെട 
ചുമതലകളാണ്. 15 ദിവസം കഴിയുേ9ാൾ പുതിയ േമ,ുമാർ ചുമതലേയൽ�ണം. പ�lXാം 
വാർഡിൽ േശാഭന ശശി ,കനകs  ഗീതാ രാധാക(ഷ്ൺ ,സരസs പി ,രാജs ആരവിnൻ, 
തhമണി ആനn്, േരണുക ഷാജി എAിവർ മാറിമാറി ചുമതലകൾ കൃത(മായി 
നിർzഹി=തായി മനVിലാ�ാൻ കഴിgു. 

 
വിജിലൻസ് & േമാണി,റിംഗ് കsി,ി 

 
െതാഴിലുറ#് �പവർ0ി കൃത(മായി നിരീBി�ുAതിനും പ%തി കര(Bമമാ�ുAതിനും 
വാർഡ ് തല0ിൽ േമൽേനാ3 സമിതികൾ രൂപികരി=ി3ുX്. പ�lXാo വാർഡിൽ 
സ�(ാേമാൾ ,ജയ�ശീ ജഗനാഥൻ, �പമീള കുമാരി, ശാls സി, രാധs അേശാക് എAിവർ 
ൈസ,് ഡയറിയിൽ ഒ#് േരഖെ#ടു0ുകയും �പവർ0ിയുെട �പേയാജന;ൾ 
എഴു0ുകയും െചNOിതി3ുX്. VMC അംഗ;ൾ െതാഴിലിട;ൾ സnർശി�ാറി5 എA്  
െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ#3ു. 

 
പരാതിപരിഹാരം 
 

• െതാഴിലുറ#് പ%തി നിയമം െഷഡ(ൂൾ 19 �പകാരം ലഭി�ുA പരാതികൾ 
സമയബ�ിതമായി പരിഹരിേ�Xതാണ്. പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനേയാ, േടാൾ �ഫീ 
ന9റിൽ വിളിേ=ാ(18004251004,18004257552-പ0നംതി3), േരഖാമൂലം എഴുതിേയാ ,ഇ െമയിൽ 
വഴിേയാ നൽകാവുAതാണ ്എAാൽ ഇതുവെര േരഖാമൂലം പരാതികൾ നൽകിയി3ി5 എA ്
െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ#3ു. 

 
�പധാന കെ:%ലുകൾ  
 

• പ�lXാം വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികളും െതാഴിൽ കാർഡ് അവരവരുെട പ�ൽ 
സൂBി=ി3ി5. േമ,ിൻെ, ൈകവശം സൂBി�ുAതായി അറിയാൻ കഴിgു.പരിേശാധി=് 
മുഴുവൻ െതാഴിൽ കാർഡുകളിലും െതാഴിൽ െചNO ് വിവര;ൾ കൃത(മായി 
േരഖെ#ടു0ിയി3ി5 . ഹാജർ കൃത(മായി േരഖെ#ടു0ിയി3ുX് . 

•  െനടു�9ം �ഗാമപ8ായ0ിെല പ�lXാം വാർഡിൽ െതാഴിൽ െച�ുA മുഴുവൻ 
െതാഴിലാളികൾ�ും െതാഴിൽകാർഡ് അനുവദി=ി3ുX് . എAാൽ െതാഴിൽ കാർഡിെല 
േഫാേ3ാ െതാഴിലാളികൾ സ�lം ചിലവിൽ എടു0ു െകാടു0താണ്.ഇവിെട 35 ആക്,ീവ് 
വർേ�സ് ഉX് .ഓരാൾ�് 100 രുപ വീതം േഫാേ3ായ്�് ചിലവായി3ുX്.(35*100=3500) 

•  ബാh് പാസ ്ബു�് എ5ാവരും പതി#ി=ി3ി5ായിരുAു. 
• �പവർ0ി തുട;ുAതിനു മുൻപ് സംഘടി#ി�ാറു_ പ%തി ആരംഭ മീ,ിംഗില് എ5ാവരും 

പെhടു�ാറി5 എA് െതാഴിലാളികളും അഭി�പായെ#3ു . മീ,ിംഗില് പെhടു�ാ0തിൻെറ 
കാരണം എഴുതി ന�Uാറി5.േമ,് എ5ാവരുെടയും േപരുവിവര;ൾ എഴുതി ന�Uാറാണ് ഉളളത്. 

•  െതാഴിലാളികൾ�് വ(Pിഗതമായി ലഭി= െത;ിൻ ൈതകൾ പലരും മ,ുപലർ�ു 
െകാടു0തായി സnർശന0ിൽ മനVിലാ�ാൻ കഴിgു. Gലപരിമിതി കാരണം മറി=ു 
െകാടു0താെണA് െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ#3ു.മറി=ു െകാടു0 ൈത;ിൻ 
ൈതകൾ െതാഴിലാളികൾ തെAയാണ് ന3ു െകാടു0ിരി�ുAത്. 

• എjിേമ,് �പകാരം 162 െതാഴില് ദിന;ൾ ഉXായിരുAി3ും ലഭി= ൈത;ിൻ ൈതയുെട 
കുറവു മൂലം 60 െതാഴില് ദിന;ൾ മാ�തമാണ്  െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി=ത്. 

• തരീശ് നിലം കൃഷി�നുേയാജ(മാ�ിയിട0് പ=�റികൾ ക(ഷിെചNOതായി  കാണാൻ 
കഴിgു.1)േവണു േഗാപാലൻ  നായർ ,പരു0ി�ാ3് ,പടിgാേറ�ര മുറി( 22 
െസൻറ്)2),അേശാക് കുമാർ, ൈതപറന്പില ് പടിgാേറ�രമുറി(42 െസൻറ്)3),ആലും മൂ3ില ് 
വർ�ീസ്  സി.എൻ  പാ30ിന് എടു0ു ഭൂമി 

• പാരാ(5) ഫയലിൽ സൂBി=ിരി�ുA കരമട= രസീതിൽ പറgിരി�ുA എ5ാ ഭൂമിയിലും 
െതാഴിലാളികൾ പണി െചNOി3ുെXA് സnർശന0ിൽ അറിയാൻ കഴിgു .1) തhs 
കൂ,ുർ വീ3ില്,പടിgാേറ�ര മുറിയില്  2) െകാXൂർ വീ3ില് അംബിക 3) െകാXൂർ വീ3ില് 
പരേമശ�രൻപിളള ശhര#ിളള, 4) ശാls സി.എൻ ചിറയില് 5) തhs  ൈതപറന്പില് 
,പടിgാേറ�ര മുറിയില്  

• സി,ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുകൾ മൂAു �പവർ0ി Gല0ും Gാപി=ി3ി5. 
• ഫയലിൽ ഉൾെ#ടു0ിയിരി�ുA സർേz േഡ,ായിൽ െത;ിൻ ൈത ന3ി3് വീ3ുകാരുെട 

ഒ#് ഇ3ി3ി5. 
• സർേz ലിjിൽ ഉൾെ#ടാ0 2 േപരുെട വീ3ിൽ 6 െത;ിൻ ൈത ന3ി3ുX.്(കേലഷ ്

ബാബു,ശശിധരൻ പിളള) 
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• സർേz ലിjിലുളളവരുെട 24 െത;ിൻ ൈതകൾ  മറി=് ലിjിലുളളവർ�് തെA ന3ിടുX്. 
• സജിനിേമാൾളുെട വീ3ില്  ലിjില് ഉൾെ#ടാ0ത് കൂടാെത 8 ൈതകൾ കൂടതല് കXു. 
• രാജി രാമസദന0ില് 2 ൈതകൾ കൂടുതല്  ഉX്. 

 
െപാതു നിർേ\ശ4*ൾ  

• ജനകീയ എjി േമ,് നിർബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ(മാ�ുകയും 
േവണം. 

•  പരിേശാധി= മാjേറാളുകളിൽ െവ3ിതിരു0ലുകൾ കെX0ി. 
•  വിജിലൻസ് ആൻഡ്  േമാണി,റിംഗ്  അംഗ;ൾ ഓേരാ വർഷവും മാേറXതും ഈ സമിതി 

യംഗ;ൾ സമയബ�ിതമായി�പവ(0ി Gല;ൾ സnർശിേ�Xതും �പവർ0ിെയ#,ിയു_ 
വിലയിരു0ലുകളും അഭി�പായ;ളും നിർേoശ;ളും ൈസ,് ഡയറിയിൽ േരഖെ#ടു0ണം. 

•  േമ,്മാർ�ും വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി,റിംഗ് കsി,ി അംഗ;ൾ�ും സമയബ�ിതമായി 
പരിശീലനം നൽകണം. 

െതാഴിലാളികൾ9്  
• െതാഴിലാളികൾ കൃത(മായി അവകാശ;ൾ മനVിലാ�ുകയും അതുവഴി വഴി അവകാശ;ൾ 

േനടിെയടു�ുകയും  
• െതാഴിൽ സംബ�മായ ഏത് േരഖകൾ നൽകുേ9ാഴും ബ�െ#3 അധികാരികളിൽ നിA് ൈക#,് 

രസീത് വാേ;Xതാണ്. 
•  െതാഴിൽ �ഗൂ#ായി കെX0ി അത് െച�ുവാൻ  പ8ായ0ിൽ െതാഴിൽ അേപB നൽകുAത് 

വഴി 100 ദിവസെ0 െതാഴിൽ ഉറ#ാ�ാൻ �ശമി�ുക. 
•  േജാലി സമയ0ിൽ കൃത(ത പാലി�ുകയും മjർ  േറാളിൽ ഒ#ിടുകയും െതാഴിൽ കാർഡ് േമ,ിനു 

നൽകി കൃത(മായി പൂരി#ി=േശഷം തിരിെക വാേ;Xതാണ്. 
• �ഗാമസഭകളിൽ പെhടു0ു നിർേoശ;ളും അഭി�പായ;ളും അറിയിേ�Xതാണ.് 

 
േമ ് മാർ9 ്

• ൈസ,്  ഡയറി, മാjർ േറാൾ ,െതാഴിൽ കാർഡ് എAിവ ഇവ കൃത(മായി േരഖെ#ടു0ുക . െവ3ി 
തിരു0ലുകൾ ഉXാകാൻ പാടി5. 

• പരിശീലന0ിൽ ലഭി= വിവര;ൾ െതാഴിലാളികൾ�് മനVിലാ�ിെ�ാടു�ുക. 
•  െതാഴിൽ കാർഡുകൾ പൂരി#ി=േശഷം െതാഴിലാളികൾ�് നിർബ�മായും കാർഡുകൾ തിരിെക 

നൽകുക . 
• ദാഹജലം, തണൽ ,മരുAുകൾ ഇവ പണിGല0 ്ഉെXA് ഉറ#ുവരു0ുക. 
• ൈസ,്  ഡയറി കൃത(മായി പൂരി#ി�ുAതിേനാെടാ#ം േമാണി,റിംഗിന് എ0ുAവരുെട 

നിർേoശ;ളും ഒ#ും കൃത(മായി േരഖെ#ടു0ുക. 
•  മ,ു െതാഴിലാളികൾ േമ,് Gാനം ഏെ,ടു�ുAതിന് സഹായി�ുക . 

ഉേദ�ാഗ2ർ9 ്
 

• െതാഴിൽ  െതാഴിൽ കാർഡ്   ആവശ(െ#3ി3ു_ എ5ാവർ�ും 15 ദിവസ0ിനു_ിൽ െതാഴിൽ 
കാർഡ് സൗജന(മായി നൽകുAു എA് ഉറ#ാ�ുക. 

•  �പവർ0ി Gലം പരിേശാധി=ു �പവർ0ി ആവശ(െമhിൽ അർഹരായവർ�് േവXിയും 
എjിേമ,് ത�ാറാ�ുക . 

• പ%തിയുെട പുേരാഗതി കൃത(മായി േമാണി,റിങ് െചNOു നിർേoശ;ൾ നൽേകXതാണ് . 
• ഫയലിൽ ഉൾെ#ടുA എ5ാ േരഖകളിലും ചുമതലയു_ ഉേദ(ാഗGരുെട േപര് ,ഒ#്, സീല്, തീയതി 

ഇവ കൃത(മായി േരഖെ#ടു0ണം. 
•  ജനകീയ എjിേമ, ് നിർബ�മായും ഉXാ�ണം. 
•  ആനുവൽ മാjർ സർ�ുലറിൽ പരാമർശി= രീതിയിൽ �പവർ0ി ഫയലിൽ സൂBിേ�X 22 

േരഖകൾ കൃത(മായി സൂBി�ണം. 
•  �പവർ0ി ആരംഭ മീ,ിംഗിൽ �പവർ0ിെയ കുറി=് കൃത(മായി െതാഴിലാളികെള 

മനVിലാേ�Xതാണ്. 
•  േലബർ ബqr,് ,വാർഷിക കർsപ%തി,െഷൽഫ ് ഓഫ് െ�പാജക്,്, വർ�് കലXർ എAിവ 

ത�ാറാ�ുAതിൽ െതാഴിലാളികളുെടയും ഗുണേഭാPാ�ളുെട ഉറ#ിേ�Xതാണ്. 
• െതാഴിലാളികൾ�് േവതനവും െതാഴിൽ ദിന;ളും ഉറ#ുവരു0ുAതിേAാെടാ#ം ആ\Oികൾ 

സൃ]ി�ാൻ കഴിയുA വിധ0ിൽ െതാഴിലുറ#് �പവർ0ന;െളയും െതാഴിലാളികെളയും 
�പാ�Oരാ�ുക. 

 �ഗാമപ-ായ%ിേനാട്  
 

• കൃത(മായി �ഗാമസഭ, േസാഷ(ൽ ഓഡി,് �ഗാമസഭ നട0ുക. 
•  വിജിലൻസ് ആൻഡ ് േമാണി,റിംഗ് കsി,ി അംഗ;െള തിരെgടു�ുക .സാമൂഹ( വിശ�ാസം 

,േസവന മന\Oിയുളള അംഗ;െള ഉൾെ#ടു0ി പുതിയ കsി,ി രൂപീകരി�ുക . 
• Gിര ആ\Oിയുളള �പവർ0ന;ൾ െതരെgടു�ണം. 
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•  ജലസംരBണ �പവർ0ന;ൾ ഉൾെ#ടു0ുക . 
• ഗുണേമeയു_തും  സ്�തീ സൗഹൃദവുമായ ആയുധ;ൾ ആെണA് ഉറ#ാ�ുക . 
• തുക വിനിേയാഗി�ുAതിന് ആേപBികമായ ആ\Oികൾ ഉXാകുAു എA് ഉറ#ുവരു0ുക. 

 

കൃഷിഭവനിൽ നിUും വിതരണം െച_B  െത4ിൻ ൈതയുെട നടീലിേനയും 

പരിപാലനെ%യും സംബ�ി/് 

 
 

 
 

Sl 
no 

കൃ
ഷിഭ
വന് 
ലി
j്  

ന9
ർ 

 
 

േപര് ല
ഭി
= 
എ
aം 

െത;് ൈത 1 െത;് ൈത 2 

നീളം വീതി 
വി\Oീർ

aം നീളം വീതി 
വി\Oീർ

aം 
1 

7 

തhമണി 
ആനn് 

2 .74 .74 .54 .92 .93 .85 
2 4 േശാഭന ബി 2 മറി=ു െകാടു0ു കേലഷ് ബാബുവിന് 
3 41 വിനയന് 2 മറി=ു െകാടു0ു കേലഷ് ബാബുവിന് 
4 48 സുേരഷ് 

കുമാർ 2 .55 .58 .31 .55 .58 .31 
5 5  ഓമന പി,ബി 2 മഴെവളളം കയറി ഉണ;ി േപായി 
6 

17 
അ�s 

െചറിയാന് 2 1 1 1 .50 .50 .25 
7 27 �പമീദ കുമാരി 2 .88 .88  .80 .84 .64 
8 30 ഇnിര േസാമന് 2 .53 .52 .26 .62 .62 .38 
9 

34 

രത്നs 
േവലംെപറ

ന്പില് 2 .94 .95 .89 1 .90 .9 
10 

22 
വാസlി 

പാ3പറന്പില ് 2 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2 1.4 
11 

29 
അAs 
വർ�ീസ് 2 മറി=ു െകാടു0ു 

12 44 തhs കു,ൂർ 2 1 1 1 1 1 1 
13 

31 
രാജs 

കളിയ്�ല് 2 മറി=ു െകാടു0ു 
14 19 പി.ഡി ശശി 2 .82 .80 .65 .90 .92 .82 
15 

 
2 രജി 

രാമസദനം 
2 .96 .96 .92 .88 .88 .77 
2 .75 .72 .54 .86 .81 .69 

16 3 സുനു െവളളൂർ 2 മറി=ു െകാടു0ു രജി രാമസദനം 
17 

13 
�ശീേദവി 
കാരുണ( 2 .78 .78 .60 .65 .65 .42 

18 
40 

രവി�nന് 
നായർ 2 1 1 1 1 1 1 

19 
24 

പhജാBിയ
s 2 .88 .88  .82 .82  

20 
25 

രാജs 
ൈതയില് 2 മറി=ു െകാടു0ു 

21 
65 

േജാണ് 
െചറിയാന് 2 1 1 1 1 1 1 

22 43 ബിnു രേമശ് 2 1 1 1 1 1 1 
23 

42 
മുരളിധരന് 

േമേനാന് 2 1 1 1 1 1 1 
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24 
14 

ഓമന 
ഓമന�ു3ന് 2 മറി=ു െകാടു0ു 

25 

55 

സുേലാചന 
ഭായി 2 .96 .96  1 1 1 

സുേലചന 
ഭായി(25 രാജs 
ൈതയില്)മറി
=ു കി3ിയത് 2 1 1 1 .9 .9 81 

26 

23 

ഗീത 
കണിപറന്പി

ല് 2 മറി=ു െകാടു0ു 
27 

54 

േഗാപി 
കണിപറന്പി

ല് 2 .75 .72 .54 .65 .68 .44 
28 53 സുനിജ  2 ൈതകൾ ന3ി3ി5(Gലം നിക0ിയി3ു വ=ുെകാളളാം) 
29 

8 
വനജ 

െകാ3ാര0ില് 2 1 1 1 .88 .89 .78 
30 

66 
�ശീരാമന് 

ൈവ�തി5ം 2 .96 .96 .92 .89 .90 .80 
31 

45 
നാരായണ്#ിള

ള 2 .78 .90 .70 1 1 1 
32 

49 
െച5s 

കാര�ാ3് 2 .88 .88 .77 .90 .90 .81 
33 

9 
ലീല 

കിഴേ�വീട് 2 1 1 1 1 1 1 
34 

.62 
തhs 

തേ=ഴു0് 2 .86 .88 .77 1 1 1 
35 

11 
ഇnിര ശ(ം 

നിവാസ് 2 .98 .98 .96 .90 .92 .82 
36 39 വിജയല��ി 2 1 1 1 1 1 1 
37 33 രാധമണി 2 .98 .98 .96 .89 .90 .80 
38 

46 
പുരുേഷാ0മ

ന്പിളള 2 .92 .92 .84 .90 .90 .81 
39 

32 
കനകs 

ചിറയമാലില് 2 
അളെവടു�ാന് കഴിgി5 കX0ില് െവളള0ില് 

ആണ ്നില്�ുAത് 
40 

10 
ഭാമിനി 

ചിറയമാലില് 2 
അളെവടു�ാന് കഴിgി5 കX0ില് െവളള0ില് 

ആണ ്നില്�ുAത് 
41 

51 
ഹരി�nന് 

നായർ 2 .62 .63 .39 .84 .82 .68 
42 

63 
നാരായണന് 

ചിറയമാലില് 2 .72 .72 .51 ഒ A് ന3ി5 
43 26 േശാഭന ശശി 2 .66 .66 .43 ഒ A് െവളളം കയറി േപായി 
44 

28 
സുശില 
േസാമന് 2 മകൾ�് മറി=ു െകാടു0ു 

45 21 ഗീത രാജന് 2 .72 .72 .51 1 1 1 
46 

37 
ശാls 

ഭാസ്�രന് 2 
അളെവടു�ാന് കഴിgി5 കX0ില് െവളള0ില് 

ആണ ്നില്�ുAത് 
47 

1 
തhമണി 
വിമലന് 2 

അളെവടു�ാന് കഴിgി5 കX0ില് െവളള0ില് 
ആണ ്നില്�ുAത് 

48 
38 

സരസs 
ചിറയമാലില് 2 

അളെവടു�ാന് കഴിgി5 കX0ില് െവളള0ില് 
ആണ ്നില്�ുAത് 

49 64 പി.എസ ് 2 1 1 1 1 1 1 
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േജാർജ ്
50 20 സരളs  2 .94 .94 .88 .82 .82 .67 
51 

 
 

12 

സജിനി േമാൾ 2 1 .79 .79 .77 .93 .71 
സജിനി�് 

മറി=ു കി3ിയ 
ൈതകൾ 

2 .63 .74 .46 .78 .92 .71 
2 .74 .86 .63 .64 .65 .41 
2 1 .74 .74 .76 .75 .57 
2 .78 .74 .57 .85 .74 .62 

52 6 ലളിതാംന്പിക 2 .87 .76 .66 .63 .75 .47 
53 36 വിജയs 2 .57 .42 .24 .50 .30 .15 
54 

52 
എം.െക  
വിജയന് 2 അളെവടു0ി5 ചി�ൻേപാ{�് ഉളള വീടായിരുAു. 

55 35 ച�nമതിയs 2 .85 .47 .39 .45 .75 .33 
56 59 സുധർs 2 .40 .45 .18 .45 .75 .33 
57 60 �പമ 2 .75 .71 .53 .73 .87 .63 
58 47 അന്പിളി 2 .69 .61 .42 .69 .61 .42 
59 68 ഷാജി  2 മaി3ു നശി=ു േപായി 
60 50 അല{�് 2 .7 .7 .49 .7 .7 .49 
61 61 ബാലചnന് 2 .69 .69 .47 .61 .51 .31 
62 69 േജ�ബ്  2 മറി=ു െകാടു0ു ശശിധരന് പിളള�് െകാടു0ു 
63 

67 
ബാബു 

പടാര0ില് 2 .6 .6 .36 .6 .6 .36 
64 

16 
രാജs 

എം.ആർ 2 മറി=ു സജിനി േമാൾ�്(12) 
65 

15 
രാജs 

2 
മറി=ുെകാടു0ു 

സജിനി േമാൾ�്(12)  
66 18 �ശീവിദ( 2 .83 .82 .68 .70 .72 .50 
67  കേലഷ് 

ബാബു 
2 1 1 1 1 1 1 

 2 1 .98 .98 .85 .85 .72 
68 

57 
ജനാർദനന് 

നായർ 2 .90 .90 .81 .89 .89 .79 
69 56 ക(T� ൈകമൾ 2 .82 .82 .67 .82 .82 .67 
70 58 രു{�ിനിയs 2 .92 .92 .84 95 .95 .90 
71 

 
ശശിധരന് 

പിളള 2 .90 .90 .81 .60 .60 .36 
ആെക 138 

 
ആെക ക(ഷിഭവനിൽ നിA് െകാടു0 െത;ിന് ൈതകൾ                                            -138 
 
സർേz ലിjിൽ ഉൾെ#3 കുടുബ;ൾ എaം                                                -69 
 
സർേz ലിjിൽ ഉൾെ#ടാ0 കുടുംബ;ൾ എaം                                                           -2 
 
ആെക ന3 ൈതകൾ                                                                -138 
 
സർേz ലിjിൽ ഉൾെ#ടാ0വരുെട വീ3ിൽ ന3 െത;ിൻ ൈതയുെട എaം         -6  
 
സർേz ലിjില് ഉളളവരുെട വീ3ില്  മറി=ു കി3ിയത്  ന3ത ്                -24 എaം 
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�ഗാമസഭാ തീരുമാന4ൾ 

േസാഷ(ല് ഓഡി,് സംഘം ഫീ��് തല പരിേശാധന,െതാഴിലാളികളുമായുളള അഭിമുഖം,എം,ഐ.എസ ്
പരിേശാധന എAിവയിലൂെട കെX0ി  ത�ാറാ�ിയ േസാഷ(ല് ഓഡി,്  കരട് റീേ#ർ3് ജന;ൾ�് 
മുAില് വയ്�ുAതിന്  17/9/2019 ന് പുതിയ�ാവ് സദ(ാലയ0ില് വ=് ഏ,വും കൂടുതല് െതാഴില് ദിന;ൾ 
ലഭി= �ശീമതി .പhജാഷിയsയുെട  അ%(Bതയില് േസാഷ(ല് ഓഡി,് �ഗാമസഭ കൂടി .വാർഡ ് െമ9ർ  
�ശീമതി സ�(ാേമാൾ,വി.ഇ.ഒ  ബിൻസി ആർ,NREGA ഡാ,ാ എൻ�ടി  ഓ#േറ,ർ 
അ9ിളിേമാൾ.െക.എസ്.െതാഴിലാളികൾ,�ഗാമവാസികൾ ഉൾെ#െട 36 േപർ പെhടു0ു.അ%(Bയുെട 
അനുമതിേയാെട േസാഷ(ല് ഓഡി,് ടീം കരട് റീേ#ാർ3് അവതരി#ി=ു.റീേ#ാർ3് േമലുളള   ചർ=കൾ�ും 
തീരുമാന;ൾ�ും േശഷം േസാഷ(ല് ഓഡി,് �ഗാമസഭയില് റീേ#ാർ3് ൈകയടി=ു പാസാ�ി . 

റീേ#ാർ3ിൻേമലുളള ചർ=യുെട അടിGാന0ില് എടു0 തീരുമാന;ൾ ചുവെട േചർ�ുAു. 

തീരുമാന4ൾ 

1. െതാഴില് കാർഡ ് എടു�ുAതിനും പുതു�ുAതിനും േഫാേ3ാ എടു�ുAതുൾെ#െട മുഴുവൻ 
െചലവു പ8ായ0 ്വഹിേ�Xതാണ്. 

2. ഡിമാൻറ് ക(ത(മായി െവയ്�ണം .െകാടു�ുA തീയതിയും,എ�ത ദിവസേ0�് ആണ ്
േജാലിേവണെമA് ക(ത(മായി  േരഖെ#ടു0ണം.�ഫX് ഓഫീസില് െകാടു0് ൈക#,് രസീത് 
വാ;ണം. 

3. പ%തി ആരംഭ മീ,ിംഗില് പെhടു�ാ0വർ കാരണസഹിതം വ(Pമാ�ി െസ�ക3റി�് ഡിമാൻറ ്
അേപB നല്േകXതാണ്. 

4. െതാഴിലിട0 ് തണലിനുളള സൗകര(ം ഉറ#ാ�ണം .അതിന് ആവശ(മായ ടാർേ#ാളിൻ 
പ8ായ0ില് നിA് ലഭ(മാ�ണം. 

5. സുരB ഉപകരണ;ളായ ൈകയുറ കാലുറ എAിവ പ8ായ0ില് നിA് വാ;ി െകാടു�ണം 
6. ഫയലുകളില് AMC �പകാരം ഉളള  22 േരഖകൾ ക(ത(മായി സൂBി�ണം. 
7. �പവർ0ി ആരംഭി�ുേ9ാൾ തെA  സി,ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

Gാപി�ുകയും,അതിെല വിവര;ൾ ക(ത(മായി എഴുതി േചർ�ണം. 
8. പുതിയ VMC അംഗ;െള തിരgടു�ണം.ഇവർ െതാഴിലിട;ൾ സnർശി�ുകയും ൈസ,് 

ഡയറിയില് െതാഴിലിൻെറ ഗുണേമeകൾ േരഖെ#ടു0ണം. 
9. െതാഴില്  നട�ുAയിട;ളില് വ=ു തെA മjേറാളില് ആ~�ൻറ് േരഖെ#ടു0ണം. 
10. െതാഴിലുറ#് �ഗാമസഭയില് ഏെതാ5ാം �പവർ0ികൾ  അടു0 വർഷം െച�ാം കെX0ി 

ചർ=െചNO ് തീരുമാനി�ണം. 
11. െതാഴില് കാർഡില് െതാഴില് െചNOതിൻെറ  എ5ാ വിവര;ളും ക(ത(മായി േരഖെ#ടു0ണം. 
12. ബhില് നിA്  പാV് ബു�് പതി#ി�ുAതിലും ബാലൻസ ് അറിയുAതിലും  െതാഴിലാളികൾ 

േനരിടുA �പസന0ിന് പ8ായ0ിൻെറ ഭാഗ0് നിA് പരിഹരി�െ#ടണം. 
13. േസാഷ(ല് ഓഡി,് സമിതിയംഗ;ളായി സരസs പി, കനകs.ഗീത,േശാഭന എAിവെര 

തിരെgടു0ു. 
 

           (ഒ #്)                                                                                      (ഒ #്) 

                  

         �ശീമതി.പhജാBിയs                                         ജിഷാ ൈസമൺ 

                അ%(B                                                                                               േ6ാ�് റിേസാt�് േപt�ൺ 

 

ഒ ,െത;് - - -- - 

17/9/2019    

 


