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ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�പ്�തി �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും സാമൂഹിക ആസത്ിയുെട
നിർമാണ�ിനസ്ഹായം ആയി��� ഒരു േക��ാവിഷക്ൃത പ�തിയാണ.് 2005 െസപത്ംബർ അ�ിന ന്ിലവിൽ വ� െതാഴിലുറ�്
നിയമ�ിന് അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ഈ പ�തിനട�ിലാ�ിവരു�ത.് �ഗാമീണേമഖലയിെല ഓേരാകുടുംബ�ിനും
മ��െതാഴിലുകൾ നഷട്മാവാെത അധികമായി 100 ദിവസെ� അവിദഗധ് കായികെതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട ജന�ള�െട
ഉപജീവനമാർ�ം െമ�െ�ടു�ുക എ�താണ് ഇതിന്അടി�ാനല��ം. െതാഴിലുറ�് പ�തി അവകാശധിഷഠ്ിതവും
ആവശ�ാധിഷഠ്ിതവുമായ പ�തിയാണ .് െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട മ� �്പധാനല���ൾ �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ
�പേദശെ�യും വിഭവ അടി�റ ശ�മാ�ുക, െവ�െ�ാ�ം ,വനനശീകരണം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം തുട�ിയ പാരി�ിതിക
�പശന്�ൾ� പ്രിഹാരംകാണുക, ഉൽപാദനപരമായ ആസത്ികൾ സൃഷട്ി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ�ലഘൂകരണം സു�ിരമാ�ുക,
െതാഴിലുറ�പ്�തിയുെട മുഖ�ധാരയിേല�് െകാ�ുവരു�തിനും അവരുെടസാ��ികവും സാമൂഹികവുമായ ശാ�ീകരണം
ഉറ�ാ�ുക എ�ിവയാണ.് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു� എ�ാ
�പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ� നിയമ�ിെല 17(2) വകു� �്പകാരം നിഷക്ർഷി�ു�ു .പ�തി
�പവർ�നെ���ിയും െപാതുതരം െചലവഴി�ു�തിെന പ�ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ
പരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽ ഓഡി��്ഗാമസഭകൾ എ�ാ
വാർഡിലും നടേ��താണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി��്ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹ� കണെ�ടു�്എ�തിേനാട്ഉേ�ശി�ു�ത്
�പവർ�ി�ല�ളിെല വർ�ൈ്സ��കൾ േനരി� സ്�ർശി� െ്താഴിലുറ� െ്താഴിലാളികേളാടും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാടും
അഭിമുഖം നട�ിയതിലൂെട ലഭ�മായ േരഖകള�െട വിശദ പരിേശാധനയിലൂെടയും ലഭി�ു� വിവര�ൾ േ�കാഡീകരി� �്ഗാമസഭകളിൽ
െപാതുസമൂഹെ� അറിയി�ുക എ�താണ.് ഇ�പകാരം ലഭി�ു� വിവര�ള�ം �ഗാമസഭകളിൽ ഉയരു�
െതാഴിലുറ�െ്താഴിലാളികള�െട അഭി�പായ�ള�െടയും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട അഭി�പായ�ള�െട അടി�ാന�ിൽ
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട നട�ി�ിെല സുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ിയുറ�ി�ുക
എ�താണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി�്അഥവാ സാമൂഹ�കണെ�ടു�്ല��മിടു� വ�ത്ുതാപരമായ കെ��ലുകൾ. ഇതിലൂെട
െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട െമ�െ�� �പവർ�ന�ിനും
േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെടസാധി�ു�ു.

സവിേശഷതകൾ
 നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തി

 �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ത്ാമസി�ു� 18വയ� പ്ൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ുംപ�തിയിൽ
പ�ാളിയാകാം

 സ�്തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം എ�ിവയ�്്

മുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസ �ൂതണെ�സഹായി�ുകയും െച���ു

 ആസ �ൂതണ�ിലും നിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�്

 ബാ� േ്പാേ�ാഫീസ വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന

 ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ സ്ംവിധാനം

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി� െ്ച���ു.
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േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹം പ�തി നിർവഹണെ� പ�ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ം പരസ�വും സ�ത��വുമായ

നട�ു� പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ�ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�ന്ിയമം അനുശാസി�ു�ത്വർഷ�ിൽ എ�ാ വാർഡിലും

ര��്പാവശ�ം േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ നിർബ�മായും നടേ��താണ.്സുതാര�ത ഉറ��വരു�ി,അഴിമതി രഹിതമാ�ുകയും

അതു വഴി സദഭ്രണം സാധ�മാ�ു�തിനും േസാഷ�ൽഓഡി� സ്മൂഹെ�പാകെ�ടു�ു�ു. പ�തി വിഭാവനം െച��� രീതിയിൽ

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത സാഹചര��ിൽ ഫല�പദമായ മാ�ം സൃഷട്ി�ു�തിന്െപാതുപണം ശരിയായ രീതിയിൽ

വിനിേയാഗി� ല്�� �പാപത്ി ൈകവരി�ി��േ�ാ എ� വിലയിരു�ലും  േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട നട�ു�ു. കഴി�

പ�ുവർഷമായി തുടർ�ു െകാ�ിരി�ു� പ�തി �പവർ�ന�െള�ുറി���   സാമൂഹിക ഓഡി�,് െതാഴിലുറ�പ്�തി നിയമം

െസ�ൻ 17 (2) െച�ിേലാട �്ഗാമപ�ായ�ിൽ നട�ുകയാണ .്

പ�ാ�ലം ഒരു�ല ് .

േ�ാ� ്തല�ിലും �ഗാമപ�ായ� ത്ല�ിലും പ�തി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ� ് ഓഫീസർ  ,
പ�ായ� ് െസ�ക�റി , മ�� നിർ�ഹണ ഉേധ�ാഗ�ർ  തുട�ിയവരുമായി േ�ാ� ് റിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ  നട�ിയ

കൂടിയാേലാചനയൽ ഉരുതിരി�തനുസരി� ത്ുടർ  �പ�കിയകള ് ആസ �ൂതണം െച��കയും േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ് �ഗാമസഭ
തീയതി നി�യി�ുകയും െച���ു .

ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് ആരംഭി�ിരി�ു� തീയതി�് മുൻപു� ആറു മാസ�ാലയളവില ് വാർഡിെല �പവർ�ി

ഫയലുകള ് , രജി�റുകള ് , അേതാെടാ�ം അനുബ� േരഖകള�ം സൂ�മ്പരിേശാധന നട�ു�ു .

�പവർ�ി �ലസ�ർശനം, നിരീ�ണം
ഓേരാ �പവർ�ിയും എ�ിെമ�ിൽ �പദിപാതി�ു� അളവിലും ഗുണ�ിലും നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ എ�ും ആ

�പവർ�ിയുെട ഗുണഫല�ിെ� വ�ാപത്ി തി�െ�ടു�ുകയും �പസത്ുത െതാഴിലിട�ളിൽ  െതാഴിലാളികൾ�ു ലഭിേ��

അവകാശ ആനുകൂല��ള ് ലഭി�ി��േ�ാ എ�ും �പവർ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം .

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുകളിൽ  െച� േ്നരി� പ്�തിയുെട സമാഹരി�ു�ു . െതളിവ ്േശഖരണം, ഫയല ്

പരിേശാധന , �പവർ�ി �ല പരിേശാധന, വീട വ്ീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം തുട�ിയ �പ�കിയയിലൂെട ഉ�

കെ��ലുകള�െട വസത്ുനിഷട്മായ െതളിവ ്േശഖരണം നട�ു�ു.

സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി െപൗരാവേബാധം ഉയർ�ുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
�പ�കിയ വിജയി�ി�ു�തിന ആ്വശ�മായ േബാധവൽ�രണം നട�ു�ു .

റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ

സാമൂഹിക പരിേശാധനയിലൂെട കെ��ിയ നിഗമന�ള�ം , നിർേദശ�ള�ം േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ് �ഗാമസഭയില ്
ചർ� െചയത്ു അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ു�ു .
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േസാഷ�ൽഓഡി� ് �ഗാമസഭ .

പ�ാതലം ഒരു�ൽ,  ചർ� െച�ൽ,  നി�യി�െ�� ദിന�ിൽ  സൗകര��പദമായ �ല� �്ഗാമസഭ േചർ�്
കരട റ്ിേ�ാർ� ്അവതരണവും ചർ�യും നിർേ�ശ�ള�ം , തിരു�ൽ  �പ�കിയയും ,അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർ  
നടപടികള�ം ൈകെ�ാ���ു.

പ�ായ�ുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

പ�ായ�ിെ� േപര് : െച�ിേലാട �്ഗാമപ�ായ�്

രൂപീകരി� വർഷം : 1961

ആെകവാർഡുകൾ : 19

ആെകജനസംഖ� : 34319

പ�ികജാതി ജനസംഖ� : 550

പ�ികവർഗകുടുംബം : 1

ബി പി എൽജനസംഖ� : 1614

സ�്തീ പുരുഷഅനുപാതം : 1204 - 1000

സ ്കൂള�കള�െട എ�ം : 25

അംഗനവാടികള�െട എ�ം : 31

അവാർഡ -് േദശീയതലം : പ�ായ� ്ശശാ�ീകരണപുരസ ്കാരം

(�ാനം 1-വർഷം - 2015 - 16)

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ന�ർ പ�ായ� ്തല�ിൽ വാർഡ ്
തല�ിൽ

1 ആെകെതാഴിൽകാർഡ് 2598 209

2 ആക�്ീവെ്താഴിലാളികൾ 4531 11

3 െതാഴിലിനുഅേപ�ി�ത് 1087 11

4 െതാഴിൽ ലഭി�ത് 1022 11

5 SC െതാഴിലാളികൾ 101 1

6 ST െതാഴിലാളികൾ 1 nil

7 100 ദിവസം തിക� െതാഴിലാളികൾ 231 10
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അവകാശഅധിഷഠ്ിത നിരീ�ണ�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�പ്�തി �പകാരം അവിദഗധ് കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ താ�ര�മു�
ഏെതാരു കുടുംബ�ിലും െതാഴിൽ കാർഡിനു േവ�ി അേപ�ി�ാം. അേപ� നൽകിയ എ�ാ കുടുംബാംഗ�ൾ�ും 15
ദിവസ�ിനകം തിക��ം സൗജന�മായി ലഭിേ��തു�.് എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ പുതിയ കാർഡിന്
അേപ�ി�ു�സമയ� േ്ഫാേ�ാഎടു�ു�തിനു േവ�ിയു� െചലവെ്താഴിലാളി വഹി�ു�സാഹചര�മാണ ന്ിലവിലു�ത.്
ഇത്നിയമലംഘനമാണ.് െതാഴിൽ കാർഡ ഒ്രു ആധികാരിക േരഖയാണ.് അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽ കാർഡുകൾ
സൂ�ിേ��തതിെ� പൂർ� ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ.്അ�ു വർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ി
നൽേക�താണ.്

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ� ആ്ദ�ം േഫാേ�ാ സൗജന�മായി കി�ിെയ�ിലും നിലവിൽ സ��ം ൈകയിൽ നി� പ്ണം

മുടേ��അവ�യാണ.്

 എ�ാ െതാഴിലാളികള�െടയും െതാഴിൽ കാർഡ്മാ�ിെ� വീ�ിൽ ആണ് സൂ�ി�ു�ത.് അത്െത�ായ
�പവണതയാെണ�ുംസ��ംക�ിൽതെ�സൂ�ി�ണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ� മ്നസിലാ�ി െകാടു�ു.

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാർഡു� ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ�� ആസ �ൂതണ�പ�കിയയിൽ
പ�ാളിയാകാനും ഉ�അവകാശം ഉ�.്

 ഈവാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ� മ്ുേഖനയാണ െ്താഴിലിനുഅേപ�നൽകു�ത.്

 എം ഐ എസ് �പകാരം ഉ� ഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ ആണ െ്താഴിലിനായി അേപ�ി�ു�ത.് അേപ�ി� 1്5
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറി� എ�ാണ്െതാഴിലാളികൾ അറിയി�ി���ത.് ഇേ�ാൾ അേപ�ി�ി� ഒ്രു
മാസ�ിൽഅധികമാെയ�ും െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു

 �ഫ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി അ� അേപ� നൽകാറു�ത.് േനരി� ഓ്വർസിയരുെട ൈകവശം ആണ െ്താഴിൽ അേപ�

നൽകാറു�ത എ്� െ്താഴിലാളികൾ പറ� .ുഅതിനാൽൈകപ�� രസീതും ലഭി�ാറി�.

3. െതാഴിൽഅനുവദി�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ��്15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം. അ�ാ�
പ�ം െതാഴിൽ രഹിത േവതന�ിനു� അർഹതയു�.് ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിലിന അ്േപ�ി� 1്5
ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ാറി� എ�ാണ അ്റിയാൻ കഴി�ത.്എ�ാൽഅവർ ഇതു വെര െതാഴിലി�ായ�് േവതന�ിന്
അേപ�ി�ി�ി�. എ�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭ�മായിെ��ൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുെമ� കാര�ം
െതാഴിലാളികളിൽ ചിലർ�ു േബാധ�മു�തായി മന�ിലാ�ാൻ  സാധി�ി��� .്

4. െഷൽഫഓ്ഫെ്�പാജക�്  ്ത�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം.

അടു� 5 വർഷേ��്ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജകട്ുകള�െട സമാഹാരമാണ െ്ഷൽഫഓ്ഫെ്�പാജക�്  ്. അയൽ�ൂ�
തല�ിൽ ചർ� െചയത് നിർേ�ശ�ൾസമാഹരി� വാർഡു തല�ിൽ േ�കാഡീകരി�� �ഗാമസഭയിൽഅവതരി�ി� മ്ുൻഗണന
�കമം നി�യി�ാണ അ്ംഗീകരി�ു�ത.് അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫഓ്ഫെ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ു�തിനും ഉ� അവകാശം
െതാഴിലാളികൾ�ു�.് െതാഴിൽ കെ��ു�തിനു െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ും പ�ാളി�ം ഉ�ാവു�ു�.്
എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിൽ അനുവദിനീയമായ ആസത്ി വികസന �പവർ�ികൾ കെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ
േമഖലയിലു�വരുെട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�താണ.് െച�ിേലാട് പ�ായ� ് വാർഡ് 3 യിെല െതാഴിലാളികൾ
െഷൽഫഓ്ഫെ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ു�തിൽ പ�ാളികളാകാറു� എ്�ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.്

5.യാ�താ െചലവ സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ� ത്ാമസ �ല�ുനി�ും 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം ഉ�.്
അ�െന അ�ാ� പ�ം യാ�താബ� ആയി കൂലിയുെട 10 ശതമാനം(27.10) അധിക േവതനം ആയി ലഭി�ാൻ
അവകാശമു�.് 5km അധികം ദൂരം യാ�ത െചയത്ു േജാലി െചേ�� അവ� ഇതുവെര ഉ�ായി�ി� എ� െ്താഴിലാളികളിൽ
നി� അ്റിയുവാൻസാധി��.
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6)അടി�ാനസൗകര��െളകുറി�്

െതാഴിലാളികൾ� ആ്വശ�മായ കുടിെവ�ം , വി�ശമി�ു�തിനു� തണൽ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി� ത്ുട�ിയ അടി�ാന
സൗകര��ൾ ലഭിേ��ത െ്താഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ.് േമ� സ്��ം ക�ിൽ നി�ും പണം മുട�ിയാണ �്പഥമ ശുശുഷാ
സാധന�ള ് വാ�ി സൂ�ി�ിരി�ു�ത.് തണലിനു േവ� ഷീ��ം എ�ാവരും കൂടി പിരി� ആ്ണ വ്ാ�ിയത.് ഇതി� ബി�്
പ�ായ�ിൽ െകാടു�ി� മ്ാ�ിെ�അ�ൗ�ിേല�ു പണം വ�തായും, എ�ി� പ്ണം എ�ാവർ�ും പിരി�� െകാടു�തായും
പറ� .ു ൈകയുറ ആേരാഗ� േക���ിൽ നി�ും ലഭി�ിരു�ു . എ�ാൽ അത ഒ്രു �പാവശ�ം േപാലും ഉപേയാഗി�ാൻ ത�
ഗുണമു�ത�ായിരു�ു എ�ും പറ� .ു കാൽ ഉറ ലഭ�മായി��മി�. എ�ാൽ െതാഴിലാളികൾ� പ്�ായ�ിൽ നി�ും
അേപ�ി�ാൽ ലഭി�ുെമ� വിവരം അറിയി�ായിരു�ു എ�ാണ പ്റ�ത.് അവരുെട ക�ിലു�ായിരു� �പഥമ ശു�ശൂഷ
കി�ിെല മരു�ുകെള�ാം കാലാവധി കഴി�തായിരു�ു. അത ഉ്പേയാഗി�ാൻ പാടി� എ�ും പുതിയ കി�ിനായി പ�ായ�ിൽ
അേപ�ി�ണെമ�ും െതാഴിലാളികേളാട പ്റ� .ു

7. േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�്പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ3(2) �പകാരം ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും മ�ർേറാൾ പൂർ�ിയാ�ി
പ�ായ�ിൽ സമർ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം ലഭിേ��താണ.് കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ി� എ�
വിവരമാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.്

8. െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിലിട�ളിൽ െവ� ഏ്െത�ിലും
തര�ിലു� അപകടം സംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ2(5) �പകാരവും അധ�ായം9 േല പരാമർശ�ള�െട അടി�ാന�ിലും ചികി�
ആവശ�മായി വരു� മുഴുവൻചിലവുകള�ംബ�െ��ബി��കൾഹാജരാ�ു� മുറയ�് െ്താഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാേ��താണ.്
25000/- രൂപ മരണം സംഭവി�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന ല്ഭ�മാേ��താണ.് ഓഡി�ിനു വിേധയ മാ�ിയ
�പവൃ�ിയുെട കാലയളവിൽ െതാഴിലാളി� അ്പകടം ഒ�ുംസംഭവി�ി�ി�.

9. പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമ �പകാരം(െഷഡ��ൾ19) സമയബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശ നിയമം.
പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ, േടാൾ�ഫീന�ർ ഉപേയാഗി��ം േരഖാമൂലം എഴുതി നൽകിയും ഇെമയിൽ വഴിയും
സമർ�ി�ാവു�താണ.് േടാൾ�ഫീന�ർ പ�ായ�ിൽ �പദർശി�ിേ��താണ.് ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിെ� ഭാഗമായി
െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ ഇതുവെര പരാതികൾ നൽകിയി�ി� എ�ാണ അ്റിയാൻ കഴി�ത.് പരാതി പരിഹാര
േടാൾ�ഫീ ന�ർ പ�ായ�ിൽ �പദർശി�ി�ി�ി� . െതാഴിലാളികളിൽ ചിലർ�് േടാൾ�ഫീ ന�റിെന കുറി� അ്റിയാം എ�ു
പറ� .ു പ�ായ�ിൽ പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ു�ു�.് 18/05/2018, 4/06/2018, 24/4/2019 എ�ീ തീയതികളിൽ േവതനം
ലഭി�ു�ി�എ�പരാതി മാ�തേമഅതിൽ നിലവിൽകാണാൻസാധി���� .അത പ്രിഹരി�ി���.്

10 േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ ഏെ�ടു� ന്ട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�്
െസ�ൻ17(2) നിഷക്ർഷി�ു�ു�.് െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു� �പവർ�ികള�െട സാമൂഹിക കണെ�ടു� ന്ട�ു�തിൽ
പ�ാളിആവു�തിനു�അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�ു�.്

േറാസഗ്ാർദിനം

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ അവെര
േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനും ആയി േറാസഗ്ർ ദിനം സംഘടി�ിേ��തു�.്
െതാഴിലാളികളിൽനി�ും േറാസഗ്ാർദിനം ആചരി�ു�ു� എ്� അ്റിയാൻ കഴി�ി���.് എ�ാവരും പെ�ടു�ിെ��ിലും
കുറ�� േപർ പെ�ടു�ാറുെ��ു പറ� .ു

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ സ്ി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ.്
ഒരു �പവർ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ അതായത എ്�ിേമ�ത്ുക, സാധന േവതന ഘടക�ൾ, യഥാർ� െചലവ,്
െതാഴിൽദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ
�പദർശി�ിേ��താണ.് ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും ആരംഭ ഘ��ിൽ ഈ േബാർഡ ് �ാപിേ��തു�.് സി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ സ്�ർശി� ഫീൽഡിൽ ഒ�ുംതെ� കാണാൻ സാധി�ി�. ഒരു സി�ിെ� േബാർഡ ്പ�ായ�ിൽനി�ും
െകാ� വ്രും െതാഴിലാളികൾ തെ�അത അ്വിെട വയ�്ും. പിെ� ഓേരാ െതാഴിലിട�ിേല�ും േപാകുേ�ാഴും ആ േബാർഡ ്
തെ�ഇവർ ചുമ�ു െകാ� േ്പാകും. ഇത െ്ത�ായ �പവണത ആണ .്ഇത വ്െര ഒരു സിഐബിയുംഎവിെടയും�ാപി�ി�ി�
എ� െ്താഴിലാളികൾ പറയുകയു�ായി.
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ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലും 5 അംഗ�ൾ എ�ിലും ഉ� ജാ�ഗതാ േമൽേനാ�സമിതി രൂപീകരിേ��താണ.് ഇതിൽ പ�ികജാതി
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം നൽേക�താണ.് പകുതിേ�ർ സ�്തീകളായിരിേ��താണ.് അ��ാപകർ,
അംഗനവാടിവർ�ർ, സ�യംസഹായസംഘ�ിെല അംഗ�ൾ, െപാതുസമൂഹ സംഘടനകൾ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, േസാഷ�ൽ
ഓഡി� റ്ിേസാഴസ്േ്പഴസ്ൺ,യുവജന ���കൾ, തുട�ിയവയിൽ നി�ും വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിംഗ ക്�ി�ി അംഗ�െള
െതരെ�ടു�ാവു�താണ.് ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല� വ്ിഎംസി അംഗ�െള നിയമിേ��ത �്ഗാമസഭയാണ.്
�പവർ�ി�ല സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ാൻ േരഖകള�െട പരിേശാധന, �പവൃ�ി �ല
സൗകര��ള�െട പരിേശാധന, �പവൃ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം, �പവൃ�ിയിൽ ഉടനീളമു�
റിേ�ാർ�ിംഗ,് �പവൃ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ �്പധാന ചുമതല.
വിഎംസിയാണ എ്�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല�നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��ത.് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
സമയ�്അവ �ഗാമസഭയിൽ സമർ�ിേ��താണ.് വിഎംസി റിേ�ാർ�്ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും
ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി� ഒ്രു െപാതുേരഖയായി പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭിേ��തുംആണ.്

േമ�്

�പവൃ�ി �ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത േ്മ� ആ്ണ.് െതാഴിലാളികൾ ഓേരാ ദിവസവും കൃത�മായി േജാലി
െച���ുെ�� ഉ്റ��വരു�ുകയും, െതാഴിൽകാർഡ,് ൈസ�ഡ്യറി , മ�ർേറാൾ എ�ിവയിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ
േരഖെ�ടു�ുകയും അടി�ാന സൗകര��ൾ െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ�� ഉ്റ��വരു�ുകയും േവണം. െച�ിേലാട പ്�ായ�്
 മൂ�ാം വാർഡിൽ ശാ�യും സുരജയുമാണ േ്മ� ്മാരായി വർ� ് െച���ത.് മ�� െതാഴിലാളികൾ മാ� ആ്വാൻ താ�ര�ം
കാണി�ാറി�.എ�ാവരും മാറി മാറി മാ� ആ്വാൻ �ശ�ി�ണെമ� െ്താഴിലാളികേളാട പ്റ� .ു

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ ഏ്െത�ിലും ഒരു െപാതു�ലേ�ാ
െതാഴിലിട�ളിേലാ വ�േ്ചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു�േയാഗമാണ പ്�തി ആരംഭ
മീ�ിംഗ.് വാർഡ െ്മ�റുെട സാ�ിധ��ിൽ േചരു� ഈ േയാഗ�ിൽ നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��
വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�്വിശദീകരി�� െകാടുേ��താണ.് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്നട�ാറു�്എ�ാണ്
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.് െമ�റും, ഓവർസീയറും വരാറുെ��ാണ െ്താഴിലാളികൾ പറ�ത.്

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

 െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷഠ് പാലി�ുക.

 െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയുംൈവകുേ�രവുംകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക.

 െതാഴിൽ കാർഡിൽഹാജർ കൃത�മായി മാ� േ്രഖെ�ടു�ു�ു� എ്� ഉ്റ��വരു�ുക.

 െ�പാജക�്മ്ീ�ിംഗ,് �ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭകൾഎ�ിവയിൽ പെ�ടു�ുക.

 കൃത�തേയാെടസമയ�കമം പാലി�� േജാലി െച��ക.

 െതാഴിലിട�ളിൽ �ാ�ിക വ്സത്ു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാൻ പാടി�.

വിഎം സിഅംഗ�ൾ

ന�ർ േപര്

1 എം മുസത്ഫ മാ�ർ

2 റുസീന ടി പി (വാർഡ െ്മ�ർ )

3 േശാഭന െക പി

4 േ�പമവ�ി എം
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 �പകൃതിസംര�ണ�ിനആ്വശ�മായ�പവർ�ികൾഏെ�ടു�ുനട�ിലാ�ുക.

 ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികൾകെ��ി പ�ായ�അ്ധികൃതെരഅറിയി�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

ന�ർ �പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

�പവർ�ിയു
െട േപര്

മ�േറാ
ള�കൾ

എ�ിേമ�ി
ൽ ഉ�
ആെക
തുക

കാലയ
ളവ്

ആെക
െതാഴി
ൽദിന
�ൾ

ചിലവായതുക

േവതന
ഘടകം

സാധനഘട
കം

1

WC/310359

Sc, BPL,
സ�്തീ
കുടുംബനാഥ
യായവർ.......,
ഭൂമിയിൽ മ�്
ജല
സംര�ണം.

1653-58,
2902-07,
3415-17,
3992-97,
4449-51,
4912-17,
5200,
5452-54,
5683-90,
6434-37,
6490-92,
6876-78,
7407-12,
7614,
8168-73,
8593-94,
9038-39,
9332-33,
9366-67,
9691-92,
9868

498595/-

17/07/
18 -
17/03/
19

1796 274700.
28/-

8975/-

അളവുകൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ

�കമന
�ർ

�പവർ�ിയുെടേകാഡും
േപരും

ഘ�ം എ�ിേമ�്
�പകാരമു�
അളവ്

എം ബു� ്
�പകാരമു�
അളവ്

േസാഷ�ൽ
ഓഡി�്
�പകാരമു�
അളവ്

2 WC/302608 - Sc, St,
സ�്തീ
കുടുംബനാഥയായവർ....
..... ഭൂമിയിൽ മ� ജ്ല
സംര�ണം.

കാട വ്ായ�ൽ 24000
മീ�ർസ ്ക�യർ
@8.83 sqm

17381.23
മീ�ർസ ്ക�യർ

17381.23
മീ�ർസ ്ക�യർ

വര�ിടൽ 3026 മീ�ർ ക��ബ്
@90.78 cum

1662.26
മീ�ർക��ബ്

930 മീ�ർ ക��ബ.്
(കാട്
കയറിയതിനാൽ
മുഴുവൻ
അള�ാൻ
സാധി�ി�. )
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WC/310359 - Sc, St,സ�്തീ കുടുംബനാഥയായവർ, ..... ഭൂമിയിൽ മ�ജ്ലസംര�ണം.

�പവർ�ി �ല വിലയിരു�ലുകൾ

ഭൂ ഉടമയുെട േപര് ഫീൽഡത്ല പരിേശാധനയിൽക�ത്

േ�പമവ�ി െത�ിന ത്ടംഎടു�ലായിരു�ു

അനുവദി�ിരു� പണിഎ�ാൽഈവർഷം

െത�ു തുറ�തിനാൽവര�ുകൾ ഒ�ും

കാണാൻസാധി�ി�

I P .രാജൻചിറ�ൽ കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

രാജിനി P K മഴയിൽ വര�ുകൾഎ�ാംനിക�ിരി�ു�ു

P മുകു�ൻ കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

അബ ്ദുൾഅസീസ് മഴ കുഴിയുംവര� ഇ്ടലുമാണ്

അനുവദി�ിരു� പണിഎ�ാൽ മഴ�ുഴി ഈ

വർഷമാണ ക്ുഴി�ത.്വര�ുകൾ
നിക�ിരി�ു�ു

കാർത�ായനിM കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

ൈമഥിലി C K 8കവു�ിന ത്ടംഎടു�ലായിരു�ു
അനുവദി� പണി.അത ക്ൃത�മായി ഉ�്

രജിത C K വര� ക്ൃത�മായഅളവിൽ ഉ�്

സാവി�തി v k കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

അലീമ K വര� ക്ൃത�മായഅളവിൽ ഉ�്

സുൈബദM കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

ബഷീർ K െത�ിന ത്ടംഎടു�ലായിരു�ു

അനുവദി�ിരു� പണിഎ�ാൽഈവർഷം

െത�ു തുറ�തിനാൽവര�ുകൾ ഒ�ും

കാണാൻസാധി�ി�

ഷാഹിന P C വര� ക്ൃത�മായഅളവിൽ ഉ�്
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അനിേലഷ് കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

അലീമ K T അനുവദി� പണി� െ്താഴിലാളികൾ െച�്

പണിഎടു�ാെതതിരി�� േപായി എ� ഭ്ൂ

ഉടമ പറ� .ുഎ�ാൽഇവിെട 2017ൽപണി
എടു�തായും പറ�ു

ഖദീജഎൻ സി കഴി�വർഷം െതാഴിലാളികൾ�ുനൂറു

പണിതിക�തിനാൽഈവർഷമാണ പ്ണി

എടു�ത്

സുൈബദസി പി കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

T K റ��് വര� ക്ൃത�മായഅളവിൽ ഉ�്

അഷ ്റഫ ്A P കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

ഖദീജ പി വി കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

റീ ന k വര� ക്ൃത�മായഅളവിൽ ഉ�്

ബീഫാ�ുസി എം വര� ക്ൃത�മായഅളവിൽ ഉ�്

E P റംലത് കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

െസലീന െത�ിന ത്ടംഎടു�ലായിരു�ു

അനുവദി�ിരു� പണിഎ�ാൽഈവർഷം

െത�ു തുറ�തിനാൽവര�ുകൾ ഒ�ും

കാണാൻസാധി�ി�

ലസിന C മഴയിൽ വര�ുകൾഎ�ാംനിക�ിരി�ു�ു

കു��സ്ാറ കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

സബീന നാ�നാട് കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

Rസജീവൻ വര� ക്ൃത�മായഅളവിൽ ഉ�്

�പമീള െത�ിന ത്ടംഎടു�ലായിരു�ു

അനുവദി�ിരു� പണിഎ�ാൽഈവർഷം

െത�ു തുറ�തിനാൽവര�ുകൾ ഒ�ും

കാണാൻസാധി�ി�

K T മറിയം കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�
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സുൈബദ K K കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

പ�ിനി k മഴയിൽ വര�ുകൾഎ�ാംനിക�ിരി�ു�ു

നൗഷാദ k് c കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

അബദ്ുൽഖാദർ കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

Pസഫിയ വര� ക്ൃത�മായഅളവിൽ ഉ�്

ഹസീന N കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

എംസി ന�ിനി മഴയിൽ വര�ുകൾഎ�ാംനിക�ിരി�ു�ു

േമാഹനൻപുതിയ�ി കാട ക്യറിയതിനാൽഅള�ാൻസാധി�ി�

സി വി അബ ്ദുൾ ഖാദർ െത�ിന ത്ടംഎടു�ലായിരു�ു

അനുവദി�ിരു� പണിഎ�ാൽഈവർഷം

െത�ു തുറ�തിനാൽവര�ുകൾ ഒ�ും

കാണാൻസാധി�ി�

K ര�ാകരൻ പണിഎടു�ി�ി�

Rസദാന�ൻ പണിഎടു�ി�ി�

റാബിയഎം വി പണിഎടു�ി�ി�

കദീജ സി എം പണിഎടു�ി�ി�

ജിേയാ �ടാ� േ്ഫാേ�ാ
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ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

1കവർേപജ്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി���ഫയലിൽ (WC/310359 sc, BPL ഭൂമിയിൽമ��ജലസംര�ണം)എഎം സി
�പകാരമു�കവർേപജ ഉ്�.്കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

2. െച� ല്ി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ �പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾഎവിെടഏത േ്പജു മുതൽസൂ�ി�ിരി�ു�ുഎ�്

മന�ിലാ�ാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.്എഎംസി �പകാരമു� െച�ല്ി� പ്രിേശാധി� ഫയലിൽ
( WC/310359) സൂ�ി�ി���.് േപജന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

3. 3.ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��തും െഷൽഫഓ്ഫെ്�പാജക�്ിൽ മുൻഗണനാ �കമ�ിൽ ഉ�തും

ആയിരി�ണംഎ�ു�.് �പസത്ുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെലനട� വ്ർഷ�ിെലവാർഷികആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��താണ്
എ� െ്തളിയി�ാനു� േരഖയാണആ്�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി. പരിേശാധി�WC/310359എ�ഫയലിൽആ�ൻ�ാനിെ�
േകാ�ി സൂ�ി�ി���.്

4 ജനകീയഎ�ിേമ�്

ഒരു�പവൃ�ി എ�െനഎ�തഅളവിൽ െച�ണെമ� സ്ാേ�തികമായി �പതിപാദി�ി�ു�ആധികാരിക

േരഖയാണ എ്�ിേമ�.് പരിേശാധി� ഫയലിെല�ാം എ�ിേമ� സ്ൂ�ി�ി���.്സാധാരണ�ാരനായഏെതാരാൾ�ും
മന�ിലാകു�വിധ�ിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിൽത�ാറാ�ിയഎ�ിേമ� ഫ്യലിൽസൂ�ിേ��തു�.്എ�ാൽഫയലിൽ
അ�ര�ിലു�എ�ിേമ� അ്�സൂ�ി�ി���ത.്

5.സാേ�തികഅനുമതി

ഒരു �പവൃ�ി�്സാേ�തിക വിദഗധ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി���്എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്
സാേ�തികഅനുമതി േരഖ. �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ി���സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ� ഫ്യലിൽ സൂ�ി�ി���.്
ഫയലിൽ സാേ�തിക അനുമതി നൽകിയ nregs െടകന്ി�ൽ ക�ി�ിയുെട െചയർമാെ� ഒ��ം സീലും
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.എ�ാൽതീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

6 ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

�പവൃ�ി െച���തിന ന്ിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ ഭ്രണാനുമതി േരഖ. ഈ േരഖ എ�ാ

ഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി സൂ�ി�ി���.് അതിൽ അധികൃതരുെട ഒ��ം,
സീലും,തീയതിയും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

7സംേയാജിത പ�തിയുെട പക�്

സർ�ാരിെ�ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ�� പ�തിേയാെടാ�ം സംേയാജി� ന്ട�ാ�ുകയാെണ�ിൽഅതുമായി

ബ�െ�� േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�.്എ�ാൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയഫയൽ സർ�ാരിെ�ഏെത�ിലും
വകു��കള�മായി സംേയാജി� ന്ട�ു� �പവൃ�ികൾ അ�ാ�തിനാൽഈേരഖകൾബാധകമ�.
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8- െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ�� ന്ൽകു� അേപ�യാണ ഡ്ിമാൻഡേ്ഫാം. െതാഴിൽ ആവശ�െ�� അ്വർ� 1്5
ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ� അ്റിയാൻ സഹായി�ു� േരഖ കൂടിയാണ ഡ്ിമാൻഡേ്ഫാറം. പരിേശാധി�
ഫയലിൽ ഡിമാൻഡേ്ഫാറം സൂ�ി�ി���.് എ�ാൽ അേപ� നൽകു�ത �്ഫ� ഓ്ഫീസിൽ അ�. അതിനാൽ ൈക���
െറസീ� ല്ഭി�ാറി�.

9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ത സ്ംബ�ി���വിവര�ൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി �പവൃ�ി അനുവദി�� െകാ�ു� അറിയി� അ്േപ� കി�ി 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികെള
േരഖാമൂലം അറിയിേ��താണ പ്രിേശാധി� ഫയലിൽ െതാഴിൽഅനുവദി�ത സ്ംബ�ി� േരഖകൾ സൂ�ി�ി��� .്
എ�ാൽഎ�ാ ഭൂ ഉടമകള�െടയും േപരുകൾ േഫാമിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

10. മ�ർേറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ മ്�ർ േറാൾ. ഒരു ദിവസം ഹാജർ ര� ത്വണ ഹാജർ

േരഖെ�ടുേ��താണ.് രാവിെലയും ൈവകി��ം. േ�ാ�്േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ, പ�ായ�്െസ�ക�റി എ�ിവർ
സാ��െ�ടു�ി സീൽ പതി�ി� മ�ർ േറാൾ മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ാൻ പാടു��. മ�ർ േറാൾ ലഭി�തിനുേശഷം മാ�തേമ
നിയമപരമായി �പവൃ�ി ആരംഭി�ാൻ പാടു��.

പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലിൽ A3 േപ�റിലാണ മ്�ർ േറാൾ �പി� എ്ടു�ി���ത .് പരിേശാധി� ഫയലിൽ
മ�േറാള�കളിൽ എം ബു� ് ന�ർ, എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െസ�ക�റിയുെടയും BPO യുെടയും ഒ��ം സീലും

േരഖെ�ടു�ിയി���.് തീ�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. മാ�ിെ� ഒ��ം േപരും േരഖെ�ടു�ിയി���.് മ�ർ േറാൾ പരിേശാധി�
ഉേദ�ാഗ�െ�േപരും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി���.്

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 3416 ൽ െക ടി അലീമയുെട (003/40) േകാള�ിൽ ഒ�്ഇ�തിനു േശഷം അബെ്സ�

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. 3992 ൽ ഓേരാരു�രുെടയും േടാ�ൽ അ��ൻസിൽ + െചയത് അ്��ൻസ എ്ഴുതുകയും പി�ീട്
തിരു�ുകയും െചയത്ി���.് 5684ൽഒ�ി��ിന േ്ശഷംഅബ ്െസ� േ്രഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു.

11 െമഷർെമ� ബ്ു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� �പവൃ�ികള�െട അളവുകള�ം െചലവുകള�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ

സമയബ�ിതമായി ത�ാറാ�ി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അംഗീകരി�ു�തിനും യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു�

ആധികാരിക േരഖയാണ െ്മഷർെമ� ബ്ു�.് പരിേശാധി� ഫയലിൽ െമഷർെമ� ബ്ു� സ്ൂ�ി�ി���.് െസ�ക�റി ഒ��ം
സീലും െവ� സ്ാ��െ�ടു�ിയഎം ബു�ാണ ഫ്യലിൽസൂ�ി�ി���ത.്ഇത �്പശംസനീയമാണ.് െമഷരെ്മ� െ്ച��േ�ാൾ

ഒ��ം തീയതിയും സീലും പതി�ി�ി���.് ഓവർസിയർ, അെ�കഡിെ�ഡ്എ�ിനീയർ, അസി�� എ്�ിനീയർ, �പസിഡ�  ്
എ�ിവർ സാ��െ�ടു�ിയി���.് എം ബു�ിൽ �പീ െമഷർെമൻറ േ്രഖെ�ടു�ിയി���.് മ�ർ േറാളിെല കണ�ും എം
ബു�ിെല കണ�ും ത�ിൽ വ�ത�ാസെമാ�ും ഉ�ായിരു�ി�. ഓേരാ ഘ��ിെല �പവർ�ികള�ം �പേത�കം �പേത�കം എഴുതി
ഭംഗിയായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

12സാധനസാമ�ഗികെളകുറി���വിവര�ൾ

പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലിൽസാധനസാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി�ി���.് ആവശ�മായ പണിയായുധ�ൾസ��മായി
െകാ�ുവരികയാണ െ്ച�ാറ.്ആയുധ വാടക മ�ർ േറാളിലുംഎം ബു�ിലും േരഖെ�ടു�ിയി���.്

13. െവയജ് ല്ി�്

മസറ്ർ് േറാളിനുആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ� ്േവതനം ലഭി�ു�ുെ�� ഉ്റ��വരു�ു� േരഖയാണ്
െവയജ് ല്ി�.് പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലിൽ മ�ർേറാൾ �പകാരമു� േവജ ല്ി��കൾസൂ�ി�ി���.് േവജ ് ലി�ിെല
കണ�ുകൾ മ�ർ േറാളിെലകണ�ിന ആ്നുപാതികമായാണ േ്രഖെ�ടു�ിയി���ത.്



14

14)ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ

േവതനം െതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിേല� ്നൽകിയതിനു� േരഖയാണ ഫ്� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ. പരിേശാധി�
ഫയലിെല മ�ർ േറാള�കള�െടഫ��്ടാൻസഫ്ർഓർഡർഫയലിൽസൂ�ി�ി�ി�.

15) രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയും സംബ�ി�്

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ� ്സാമ�ഗികൾവിതരണം െചയത്തിെ�ബി��കള�ംവൗ�റുകള�ം
ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി� ഫയലിൽ നികുതി റസീ�ിെ� േകാ�ി സൂ�ി�ി���.്

16) 3ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപും �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും �പവൃ�ി പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും

മൂ� ഘ്��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി� ഫയലിൽ മൂ� ഘ്��ളിലായി ഉ�
േഫാേ�ാ�ഗാഫുകൾസൂ�ി�ി���.്

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി��എ�തിെ� േരഖയാണ �്പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം. ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ
ഫയലിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം സൂ�ി�ി���.് .

18) െമ�ീരിയൽബി��കൾ

െതാഴിലുറ� �്പവൃ�ികൾ� ് ഏെത�ിലും സാധന ഘടക�ൾ വിലയ�്ു വാ�ി ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ

അതിെ� ബി� ഫ്യൽ സൂ�ിേ��തു�.് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ� വിവര�ൾ വിശദമായ എ�ിേമ�ിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി���.് എ�ാൽ അത ച്ിലവായതായി എം ബു�ിൽ കാണി�ി�ി� . �പവൃ�ി �ല�ളിൽ C.I.B എവിെടയും
�ാപി�ി�ി�.

19) മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിലും മ�ർേറാൾഅനുവദി�,് െതാഴിലാളികൾ� ് േവതനം നൽകു�ത വ്െരയു�
ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാനാണ ് മ�ർേറാൾ മൂവെ്മ��്ി�.് പരിേശാധി�
�പവർ�ി ഫയലിൽ മ�േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ സ്ൂ�ി�ി���.്

20) ജിേയാടാഗ േ്ഫാേ�ാകൾ

ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവർ�ി ഫയലിൽ ജിേയാടാഗഡ ് േഫാേ�ാസൂ�ി�ി�ി�.

21) േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു� �പവർ�ികൾ േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിൽ പ�ാളികൾആവു�തിന്

െതാഴിലാളികൾ� അ്വകാശമു�.്എ�ാൽഅ�ര�ിൽ ഒരു േസാഷ�ൽഓഡി�ന്ട�ിയതായി പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ
നി�ുംവ��മായി�ി�.

22)ൈസ� ഡ്യറി

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽ സം�ാന സർ�ാർ നിർേ�ശി�ു� സ �ുപധാന
േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. പ�തിയുെട സുതാര�ത, െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ സാമൂഹ�പ�ാളി�ം, പ�തി ആരംഭ
മീ�ിംഗ ,്െതാഴിലിട�ളിെലഅപകട�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ, െതാഴിലാളികള�െട ആയുധ വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ,
െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം,വിജിലൻസആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി റിേ�ാർ�,് സ�ർശകകുറി��കൾതുട�ിയവ
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േരഖെ�ടു�ു�തിന്േവ�ിയു� ആധികാരിക േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി. പരിേശാധി� ഫയലിൽ ൈസ�്ഡയറി
സൂ�ി�ി���.് . എ�ാൽ സ�ർശക കുറി�ിൽ അഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. വിഎംസി അംഗ�ള�െട േപരും ഒ��ം
മാ�തേമ േരഖെ�ടു�ിയി���� .അഭി�പായെമാ�ും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

രജി�റുകൾ

െതാഴിലുറ� അ്നുബ� വിവര�ൾ  സൂ�ി�ു�തിന്7 രജി�റുകള ് പ�ായ�ുകളിൽ  ഉ�ാവണെമ�ു
നിർേദശി�ു�ു�.്

1.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ  .

െതാഴിൽ കാർഡിനു� അേപ�, കാർഡ അ്നുവദി� വിവര�ള ് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� രജി�ര ്
ആണിത,് �പസത്ുതവിവര�ള ് യഥാസമയം േരഖെ�ടു�ി സൂ�ിേ��താണ.് െതാഴിൽ കാർഡ്  രജി�ർ
പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ി���.്അതിൽഎ�ാകാര��ള�ംകൃത�തേയാെട േരഖെ�ടു�ിയി��� .്

2.�ഗാമസഭ രജി�ര ് .

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� �ഗാമസഭകൾ, േയാഗ�ൾ  തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിന വ്ാർഡ  ്തല�ിൽ  
�പേത�ക �ഗാമസഭാ രജി�ർ  സൂ�ിേ��താണ.് �പസത്ുത രജി�ർസൂ�ി�ി���.് . .

3. െതാഴിൽഅേപ�രജി�ർ

െതാഴിൽ ആവശ�െ��� ലഭി�ു� അേപ�കള�െട വിവര�ള�ം അതു�പകാരം അവർ�് െതാഴില ്
അനുവദി�തിെ� വിവര�ള�ം �പസത്ുത രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ി െവേ��താണ.് െതാഴിൽ അേപ� രജി�ർ
സൂ�ി�ി���.് ഇതിൽ െതാഴിലാളിയുെട േപര,് രജി�ർഐഡി,ഡിമാൻഡ െ്ചയത് തി�തി എ�ി കാര��ൾ കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

4.�പവൃ�ി രജി�ർ  .

െതാഴിലുറ�ിൽ നട�ിലാ�ു� �പവൃ�ികള�െട വിവര�ള ് യഥാസമയം �പസത്ുത രജി�റില ്
േരഖെ�ടുെത�ാതാണ.് �പവർ�ി രജി�ർ സൂ�ി�ി���.് ഇതിൽ എ�ാ �പവർ�ികള�െടയും േപരും വർ� ് േകാഡും
�പവർ�ിആരംഭി� തി�തിയും നലക്ിയി���.്

5.ആസത്ി രജി�ർ 

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിലൂെട സൃഷ�്ി�ി��� ആസത്ികള ് സംബ�ി� വിവര�ള,് �ലം, ആസത്ിയുെട സ�ഭാവം,
നിലനിർ�ു�കാലയളവ ത്ുട�ിയവ �പസത്ുത രജി�റില ് േരഖെ�ടുെ��താണ.്ആസത്ി രജി�ർസൂ�ി�ി���.്
അതിൽ െതാഴിലുറ�പ്�തിയിലൂെടസൃഷ ്ടി�ആസത്ി,സ�ഭാവം,കാലയളവ എ്�ിവ േരഖെപടു�ിയി���.്

6. പരാതി രജി�ർ

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ഏതു പരാതിയും വാ�ാേലാ, േരഖാമൂലേമാ ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ  
നിർവഹണ ഏജൻസി പരാതി രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ുകയും നിർബ�മായും ൈക��� രസീത പ്രാതി�ാരന്
നൽകുകയും േവണം. പരാതിയുെട തുടർ നടപടികള�ം കൃത�മായി രജി�റില ് േരഖെ�ടുേ��താണ.് . ഓേരാ
സാ��ിക വർഷവും രജി�ർ േ�ാസ്െചയത്ു െസെ�ക�റി സാ��െ�ടു�ുകയും തുടർകാലയളവിേല� ്
അംഗീകരി�ുകയും േവ�താണ.് പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ി���.് പെ�അതിൽ േവതനം കി���ി� എ� എ്ഴുതിയ 3
പരാതികൾ മാ�തേമകാണാൻസാധി����. പരാതികൾ പരിഹരി�ി���.്

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ  

െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഭാഗമായി വരു�സാധനസാമ�ഗികള�െട വാ�ൽ തീരുമാനം, ഉപേയാഗം,
നീ�ിയിരി�,് െചലവുകള ് എ�ിവസംബ�ി� വിവര�ള ് മുഴുവനും �പസത്ുത രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ.്
െമ�ീരിയൽ രജി�ർസൂ�ി�ി���.്
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കെ��ലുകൾ

 എഎംസിഅനുേ�ദം 1 �പകാരമു�nകവർ േപജുകൾ ഉ�.്കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 െതാഴിലാളികൾഅേപ�ഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽകൂ�ായി പൂരി�ി� ഓ്വർസിയർ� ് േനരി� ന്ൽകാറാണ പ്തിവ.് �ഫ�്
ഓഫീസ വ്ഴി അേപ�നൽകുകേയാ രസീത ൈ്ക���കേയാ െച�ാറി�.

 െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ു�സമയ� െ്താഴിലാളികൾ േഫാേ�ാസ��ംക�ിൽ നി�്പണം മുട�ി

എടു�ുെകാടു�ുകയാണ ഉ്�ായത.് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട തിക��ംസൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ ന്ൽകിയി�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ� ്കുടിെവ�ം ,തണൽഫ�എ്യഡ്േ്ബാകസ് എ്�ിവസൗജന�മായി നൽേക�ത ന്ിർവഹണ
ഏജൻസിയുെട ഉ�രവാദിത�മാണ.്എ�ാൽ െതാഴിലാളികൾ പ�ായ�ിൽഅേപ�ി�ാറി�.ആേരാഗ�േക���ിൽ
നി�ും മാസ�്ുംൈകഉറയും ലഭി�ി���.് .

 േമ� മ്ുേഖനയാണ െ്താഴിലിനുഅേപ�ി�ാറു�ത .്

 മ�ർേറാളിൽഎംബു� ്ന�റും, േപജന്�റും,തീയതിയുംbകൃത�മായി േരഖെപടു�ു�ി�.

 പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ ന്ട�ാറു�്

 വിഎംസിഅംഗ�ള�െട പ�ാളി�ം വളെരകുറവാണ.്എം മുസത്ഫ മാ�ർ മാ�തമാണ ഇ്തുവെരൈസ�ിൽസ�ർശനം
നട�ിയി���ത എ്� െ്താഴിലാളികൾ പരാതി പറ� .ു

 വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�ഫ്യലിൽ 22 േരഖകൾസൂ�ിേ��തു�.്എ�ാൽഎ�ാ േരഖയും
കൃത�മായി സൂ�ി�ി�ി�.

 �പവർ�ി�ല�ളിൽ CIB  ഇതു വെര�ാപി�ി�ി�. .

 അ�ാംശ േരഖാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ ജിേയാടാഗ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ ഫ്യലുകളിൽസൂ�ി�ി�ി�. .

 പണി�ല�ുനി� അ്പകടം പ�ിയാൽ െതാഴിലാളികൾ� ് ചികി�ാ സഹായം ലഭി�ാനു�അവകാശമു� .്ഈ
വാർഡിൽ ഇതുവെരഅപകട�െളാ�ും ഉ�ായി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിൽ കാർഡ ത്ിക��ംസൗജന�മായി അനുവദിേ��തു�.്

 �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ ന്ിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെടbസാ�ിധ��ിൽ േ�പാജക�്മ്ീ�ിഗ ന്ട�ി
�പവൃ�ിയുെട വിശദമായ വിവരം െതാഴിലാളികൾ� ് നൽേക�തു�.്

 െതാഴിലാളികൾ� ് നിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ�ിലു�അവകാശ�ൾലഭി�ു�ുെ�� ന്ിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ��വരുേ��തു�.്

 മ�ർേറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾ പാടി�

 മ�ർേറാളിൽ �പവൃ�ി എടു�ു� ദിവസ�ളിൽതീയതി േരഖെ�ടു�ുക.

 െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ��വരു�ു�തിന �്പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ പ്�തി

വിവര�ളട�ിയസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ �്പവൃ�ി�ല��്ാപിേ��താണ.്

 ഓേരാ മ�ർേറാള�ംകഴിയു� മുറയ�് എ്ം ബു�ിൽഅളവും �പവൃ�ി�ലവും മ�ർേറാൾ ന�റും

േരഖെ�ടുേ��താണ.്
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 െതാഴിലാളികള�ം േമ��ംഅവരവരുെട കടമകൾകൃത�മായിപാലി�ു�ുെ�� ന്ിർവഹണഏജൻസി

ഉറ��വരുേ��തു�.്

 വിജിെലൻസആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി അംഗ�െളകാലാനുസൃതമായി മാ��കയുംഅവരുെട പ�ാളി�ം

ഉറ��വരു�ുകയും െചേ��താണ.്

 ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉ�സമയ�ളിൽതെ�നട�ിലാേ��താണ.്

 ഫയലിൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

 േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾ പൂരി�ിേ��കാര��ൾകൃത�തേയാെട െച��ക.

 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനുേവ�ിഅേപ�നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി രസീത ന്ൽകുക.

 െതാഴിലുകൾതുട�ു�തിനു മുൻപും നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും ഉ� േഫാേ�ാകൾ

എടു� ഫ്യലിൽസൂ�ിേ��താണ.്

 െതാഴിലാളിദിന�ിെ�ആവശ�കതെയ��ി െതാഴിലാളികെള േബാധവാ�ാരാ�ുക. മാസ�ിൽ ഒരു തവണ
െതാഴിലാളിദിനമായി ആചരി�ുക.

 െതാഴിലാളികൾ�ുേവ�ിയു�അടി�ാനസൗകര��ൾ െതാഴിൽ�ല�ളിൽ ലഭി�ു�ുേ�ാഎ�്

ഉറ��വരു�ുക.

 െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െടആസത്ികൾ ദീർഘകാല നിലനിൽ�ിന (്3വർഷം)ആവശ�മായ
സാേ�തിക നിർേ�ശ�ൾ െതാഴിലാളികൾ� ്ഓവർസിയർമാർ നൽേക�താണ.്

 പ�തിയുമായിബ�െ�� 2്2ഫയലുകള�ം 7 രജി�റുകള�ം നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ി സൂ�ി�ുക

 െതാഴിലാളികൾ� 1്00 ദിവസെ�െതാഴിലും,കൂലിയും പണിയായുധ�ള�െട വാടകയും 5kmകൂടുതൽ
ദൂെരയു� �ല�ളിൽ �പവർ�ി െചേ�� സാഹചര��ളിൽ യാ�താബ�യും നൽകുക.

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽഏെ�ടു� െ്ച�ാൻപ�ിയ �പവർ�ികൾ

 വിഭാഗംഎ: �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു�പവർ�ികൾ

 വിഭാഗംബി:സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗതആസത്ികൾഖ�ിക

അ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ� മ്ാ�തം.

 വിഭാഗംസി: േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യം സഹായസംഘ�ൾ�്
െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

 വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിന സ്ഹായി�വർ

െതാഴിലുറ� വ്ിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ

പ�ായ� ്ഉേദ�ാഗ�ർ

വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ

േമ�മ്ാർ

േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീം ക��ർ
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�ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ

1.അടി�ാനസൗകര��ൾവർധി�ി�ാൻതീരുമാനി��.

2.െതാഴിൽഅേപ�ഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ �ഫ� ഓ്ഫീസിൽതെ�നൽകുവാൻതീരുമാനി��.

3.സുര�സമ�ഗഹികൾആവശ�മനുസരി� പ്�ായ�ിൽഅേപ�ി��വാ�ുവാൻതീരുമാനി��.

4.വിഎം സിഅംഗ�ള�െട �പവർ�നം കാര��മമാ�ാൻതീരുമാനി��.

5.േറാസഗ്ാർ ദിനം എ�ാ മാസവുംആചരി�ാനും പ�ാളികളാകാനും തീരുമാനി��.

6.അധികൃതർ പറയു�അളവിൽതെ�കൃത�മായി പണിെയടു�ുംഎ�ു തീരുമാനി��.

7.കാലാവധി കഴി� fab ഉപേയാഗി�ിെ��ും, പ�ായ�ിൽതെ�അേപ�ി�� പുതിയ fabവാ�ുെമ�ും
തീരുമാനി��.

നിർേ�ശ�ൾ

1. െതാഴിൽ ദിന�ൾവർധി�ി�ുക

2.കൂലി വർധി�ി�ുക

3.എ�ിേമ� ജ്നകീയ ഭാഷയിൽആ�ുക

4. മാ�ർ േറാൾ േകാളം വലുതാ�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീം ക��ർ


