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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� ന്ിയമ�ി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 ഇതിന് അടി�ാനല��ം. െതാഴിലുറ�് പ�തി
അവകാശധിഷഠ്ിതവും ആവശ�ാധിഷഠ്ിതവുമായ പ�തിയാണ് .
െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട മ�് �പധാനല���ൾ �പകൃതിവിഭവ
പരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ �പേദശെ�യുംവിഭവഅടി�റശ�മാ�ുക,
െവ�െ�ാ�ം ,വനനശീകരണം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം തുട�ിയ
പാരി�ിതിക �പശന്�ൾ�്പരിഹാരംകാണുക, 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�് നട�ി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 പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െതാഴിലുറ�്
നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽ ഓഡി��്ഗാമസഭകൾ
എ�ാ വാർഡിലും നടേ��താണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി��്ഗാമസഭ അഥവാ
സാമൂഹ� കണെ�ടു�് എ�തിേനാട് ഉേ�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�
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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�്
പ�തിയുെട നട�ി�ിെല സുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും
ഊ�ിയുറ�ി�ുക എ�താണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അഥവാ
സാമൂഹ�കണെ�ടു� ല്��മിടു� വ�ത്ുതാപരമായ കെ��ലുകൾ.
ഇതിലൂെട െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ
�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട െമ�െ��
�പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട സാധി�ു�ു.

സവിേശഷതകൾ
 നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തി

 �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ത്ാമസി�ു� 18 വയ�്
പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാകാം

 സ�്തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല
അടി�ാനസൗകര� വികസനംഎ�ിവയ�് മ്ുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും
ആസ �ൂതണെ�സഹായി�ുകയും െച���ു

ആസ �ൂതണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�
സുതാര�ത

 കരാറുകാേരാഇടനില�ാേരാഇ�

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�്

ബാ� േ്പാേ�ാഫീസ വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന

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

 �ഗാമസഭ പ�തിഓഡി� െ്ച���ു.
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േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹം പ�തി നിർവഹണെ� പ�ിയും െപാതുധനം
െചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ം പരസ�വും സ�ത��വുമായ നട�ു�
പരിേശാധനയാണ് സാമൂഹ�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�്സമൂഹെ� 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�ിേലാട് �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�് തുടർ  
�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�മ്
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പരിേശാധന നട�ു�ു .

�പവർ�ി �ലസ�ർശനം, നിരീ�ണം
ഓേരാ �പവർ�ിയും എ�ിെമ�ിൽ �പദിപാതി�ു�

അളവിലും ഗുണ�ിലും നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ എ�ും ആ
�പവർ�ിയുെട ഗുണ ഫല�ിെ� വ�ാപത്ി തി�െ�ടു�ുകയും
�പസത്ുത െതാഴിലിട�ളിൽ  െതാഴിലാളികൾ�ു ലഭിേ��
അവകാശ ആനുകൂല��ള ് ലഭി�ി��േ�ാ എ�ും �പവർ�ി �ല
പരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം .
പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുകളിൽ  െച� േ്നരി�്

പ�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�രണംനട�ു�ു .

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�ു�ു .

േസാഷ�ൽഓഡി� ് �ഗാമസഭ .
പ�ാതലം ഒരു�ൽ,  ചർ� െച�ൽ,  നി�യി�െ��

ദിന�ിൽ  സൗകര��പദമായ �ല� �്ഗാമസഭ േചർ� ക്രട്
റിേ�ാർ� ്അവതരണവും ചർ�യും നിർേ�ശ�ള�ം , തിരു�ൽ  
�പ�കിയയും , അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർ  നടപടികള�ം
ൈകെ�ാ���ു.
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പ�ായ�ുമായിബ�െ�� 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�്തീപുരുഷഅനുപാതം : 1204 - 1000

സ ്കൂള�കള�െട എ�ം : 25

അംഗനവാടികള�െട എ�ം : 31

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

ന�ർ പ�ായ� ്
തല�ിൽ

വാർഡ ്
തല�ിൽ

1 ആെക െതാഴിൽകാർഡ്2598 120

2 ആക�്ീവെ്താഴിലാളികൾ 4531 14

3 െതാഴിലിനു
അേപ�ി�ത്

1087 14

4 െതാഴിൽ ലഭി�ത് 1022 14

5 SC രജി�ർ െചയത്
െതാഴിലാളികൾ

101 3

6 ST െതാഴിലാളികൾ 1 0

7 100 ദിവസം തിക�
െതാഴിലാളികൾ

231 8



7

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 കാർഡിന അ്േപ�ി�ു�സമയ� േ്ഫാേ�ാ
എടു�ു�തിനു േവ�ിയു� െചലവെ്താഴിലാളി വഹി�ു�
സാഹചര�മാണ് നിലവിലു�ത.് ഇത ന്ിയമലംഘനമാണ.് െതാഴിൽ
കാർഡ ഒ്രു ആധികാരിക േരഖയാണ.് അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽ
കാർഡുകൾ സൂ�ിേ��തതിെ� പൂർ� ഉ�രവാദിത�ം
െതാഴിലാളികൾ�ാണ.് അ�ു വർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽ കാർഡ്
പുതു�ി നൽേക�താണ.്

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�്ആദ�ം േഫാേ�ാ സൗജന�മായി
കി�ിെയ�ിലും നിലവിൽസ��ംൈകയിൽ നി� പ്ണം മുടേ��
അവ�യാണ.്

 എ�ാ െതാഴിലാളികള�െടയും െതാഴിൽ കാർഡ സ്��ം വീ�ിൽ
തെ�യാണ സ്ൂ�ി�ു�ത.്

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത സ്ംബ�ി�്

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

 ഈ വാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ� മ്ുേഖനയാണ െ്താഴിലിനു അേപ�
നൽകു�ത.്

 അനുേ�ദം 3b �പകാരം ഉ� ഡിമാൻഡ്േഫാമിൽ ആണ്
െതാഴിലിനായി അേപ�ി�ു�ത.് അേപ�ി�് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് എ�ാണ്
െതാഴിലാളികൾഅറിയി�ി���ത.്
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 �ഫ�്ഓഫീസ വ്ഴി അ� അേപ� നൽകാറു�ത.് േനരി�്
ഓവർസിയരുെട ൈകവശം ആണ് െതാഴിൽ അേപ�
നൽകാറു�ത്എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ�ു. അതിനാൽ
ൈകപ�� രസീതും ലഭി�ാറി�.

3. െതാഴിൽഅനുവദി�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�്നിയമ�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�ാറു� എ്�ാണ ഡ്ിമാൻഡ േ്ഫാമിലു� തീയതിയും മ�ർ േറാള�ം
പരിേശാധി�തിൽ നി�ും മനസിലായത .് ഇതു വെര െതാഴിലി�ായ�്
േവതന�ിന്അേപ�ി�ി�ി�. 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�ൾ സമാഹരി� വാർഡു തല�ിൽ േ�കാഡീകരി��
�ഗാമസഭയിൽ അവതരി�ി�് മുൻഗണന �കമം നി�യി�ാണ്
അംഗീകരി�ു�ത.് അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫഓ്ഫെ്�പാജകട്്
ത�ാ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��ു�തിന വ്ാർഡിെല വിവിധ
േമഖലയിലു�വരുെട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�താണ.് െച�ിേലാട്
പ�ായ� ് വാർഡ 1്6 െല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫഓ്ഫെ്�പാജകട്്
ത�ാറാ�ു�തിൽ പ�ാളികളാകാറു�്എ�ാണ്െതാഴിലാളികളിൽ
നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.്
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5.യാ�താ െചലവ സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ�് താമസ �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��.

6)അടി�ാനസൗകര��െള കുറി�്

െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ കുടിെവ�ം,
വി�ശമി�ു�തിനു� തണൽ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�്തുട�ിയ
അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭിേ��ത് െതാഴിലാളികള�െട
അവകാശമാണ.് �പഥമ ശു�ശൂ�കി� ഉ്�ായിരു�ി� . ഉ� മരു�ുകൾ
expiry date കഴി�തായിരു�ു. അത ഉ്പേയാഗി�ാൻ പാടി� എ�ും
പുതിയ കി�ിനായി പ�ായ�ിൽ അേപ�ി�ണെമ�ും
െതാഴിലാളികേളാട പ്റ�ു. തണലിനു േവ� ഷീ� പ്�ായ�ിൽ
നി�ും മുേ� ലഭി�ിരു�ു. ൈ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�വിവരംഅറിയി�ായിരു�ു എ�ാണ പ്റ�ത.്

7. േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ3(2) �പകാരം ഓേരാ
�പവൃ�ിയുെടയും മ�ർേറാൾ പൂർ�ിയാ�ി പ�ായ�ിൽ സമർ�ി�്
15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭിേ��താണ.്
കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ിരു�ു എ� വിവരമാണ െ്താഴിലാളികളിൽ
നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത.് എ�ാൽ ഇേ�ാൾ 4 മാസമായി േവതനം
ലഭി�ി� എ്�ു െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.
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8. െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�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�
മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറയ�്്
െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��താണ.് 25000/- രൂപ മരണം
സംഭവി�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന്ലഭ�മാേ��താണ.്
ഓഡി�ിനു വിേധയ മാ�ിയ �പവൃ�ിയുെട കാലയളവിൽ
െതാഴിലാളികൾ�അ്പകടം ഒ�ും സംഭവി�ി�ി�.

9. പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് പ�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�തേമ
അതിൽ 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�്നട�ു�തിൽ പ�ാളി
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ആവു�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�ാറി� എ�ാണ അ്റിയാൻകഴി�ത.്

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു
േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ സ്ി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ.് ഒരു
�പവർ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ അതായത്എ�ിേ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�ിയുെടയുംആരംഭഘ��ിൽഈേബാർഡ ്�ാപിേ��തു�.്
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ സ്�ർശി� ഫീൽഡിൽ കാണാൻ
സാധി�ി��� .് എ�ാൽ അത പ്ണി പൂർ�ിയായതിന സ്ീസമാണ്
�ാപി�ത് എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത.് കൂടാെത
പണി�ലേ��്ഒരു സി�ിെ� േബാർഡ ് പ�ായ�ിൽനി�ും
െകാ� വ്രും െതാഴിലാളികൾ തെ� അത അ്വിെട വയ�്ുകയും
െച�ാറു� .് പിെ� ഓേരാ െതാഴിലിട�ിേല�ും േപാകുേ�ാഴും ആ
േബാർഡ ്തെ�ഇവർ ചുമ�ു െകാ� േ്പാകും. ഇത െ്ത�ായ �പവണത
ആണ .്അതിെ�ആവശ�ം ഇ�എ�ു െതാഴിലാളികേളാട പ്റ�ു.

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�്റിേസാഴസ്േ്പഴസ്ൺ,
യുവജന ���കൾ, തുട�ിയവയിൽ നി�ും വിജിലൻസ്ആൻഡ്
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േമാണി�റിംഗ ക്�ി�ി അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.് ഏ�വും
കുറ� കാലയളവിേല�്വിഎംസി അംഗ�െള നിയമിേ��ത്
�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� സ്മയ� അ്വ �ഗാമസഭയിൽ
സമർ�ിേ��താണ.് വിഎംസി റിേ�ാർ�്ഒരു െപാതു േരഖയായി
കരുേത�തും ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതുേരഖയായി
പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭിേ��തും ആണ.് പതിനാറാം വാർഡിൽ വി
എം സി അംഗ�ള�െട പ�ാളി�ം കുറവാണ് എ�ാണ്
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.്

വിഎം സിഅംഗ�ൾ

ന�ർ േപര്

1 സതീഷ �്ശീമ�ിരം (െഹഡമ്ാ�ർ )

2 എം രാജൻ (വാർഡ ്സമിതിഅംഗം )

3 ബിജു െക പി (A.w.w)

4 എം ജിേജഷ (്�ർ� )്

5 സി െക ഭാസക്രൻ (ex-service)

6 ഗീത മുരളീധരൻ (മുൻ വാർഡ m്ember)

7 സതി െക (മുൻ െമ�ർ )
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േമ�്

�പവൃ�ി �ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത േ്മ� ആ്ണ.്
െതാഴിലാളികൾ ഓേരാ ദിവസവും കൃത�മായി േജാലി െച���ുെ��്
ഉറ��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� പ്തിനാറാം വാർഡിൽ ര�, െഷറീന, ച��ി, നിഷ
എ�ിവർ േമ� ്മാരായി വർ� ്െച�ാറു� .്

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�്നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി
ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് ഏെത�ിലും ഒരു െപാതു�ലേ�ാ
െതാഴിലിട�ളിേലാ വ�േ്ചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�രുെടയുംസംയു�േയാഗമാണ പ്�തിആരംഭ മീ�ിംഗ.് വാർഡ്
െമ�റുെട സാ�ിധ��ിൽ േചരു� ഈ േയാഗ�ിൽ നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� വിവര�െള�ാം
െതാഴിലാളികൾ� വ്ിശദീകരി�� െകാടുേ��താണ.് പ�തി ആരംഭ
മീ�ിംഗ ന്ട�ാറു�്എ�ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ
കഴി�ത.് െമ�റും, ഓവർസീയറും വരാറുെ��ാണ െ്താഴിലാളികൾ
പറ�ത.്

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

 െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷഠ് പാലി�ുക.

 െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയും ൈവകുേ�രവും
കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക.

 െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃത�മായി മാ� േ്രഖെ�ടു�ു�ു�്
എ� ഉ്റ��വരു�ുക.
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 െ�പാജക�്മ്ീ�ിംഗ,് �ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾ
എ�ിവയിൽ പെ�ടു�ുക.

 കൃത�തേയാെട സമയ�കമം പാലി�� േജാലി െച��ക.

 െതാഴിലിട�ളിൽ �ാ�ിക് വസത്ു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ
ക�ി�ുവാൻ പാടി�.

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

ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി പ�ായ�്
അധികൃതെരഅറിയി�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�പവർ
�ിയു
െടേകാ
ഡ്

�പവർ�ി
യുെട േപര്

മ�േറാ
ള�കൾ

കാലയള
വ്

െതാ
ഴിൽദി
ന�
ൾ

ചിലവായതുക

േവതന
ഘടകം

സാധ
നഘട
കം

WC/31
0372

Sc, BPL,
സ�്തീ
കുടുംബ
നാഥയായ
വർ.......,
ഭൂമിയിൽ
മ�്ജല
സംര�
ണം.

1659-67,
2069-74,
2208-10,
2908-13,
3418-20,
3998-99,
4000-03,
4452-54,
4918-23,
5455-57,

17/07/18
-
24/01/19

1784 321848
/-

5940/-
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5715-20,
5781-82,
6438-40,
6493-98,
6643-44,
8146-51,
8480-82

IF/350
385

േക��
 സം�ാന
വിഷക്ൃത
പ�തിക
ളിെല
ഗുണേഭാ
�ാ�ള�
െട ഭവന
നിർ�ാണ
�ിന്
അവിദഗധ്
കായിക
�പവർ�ി
കൾ
(സുേലാച
ന െക )

1726,
1789-92,
2771-72,
3347-48,
5066-67,
7255-56,
7268,
6628-29

17/17/18
-
14/12/18

90 24390/
-

Nill
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അളവുകൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ

�കമ
ന
�ർ

�പവർ�ിയു
െടേകാഡും
േപരും

ഘ�ം എ�ിേമ�്
�പകാരമു
�അളവ്

എം
ബു� ്
�പകാരമു
�
അളവ്

േസാഷ�
ൽ
ഓഡി�്
�പകാരമു
�
അളവ്

WC/ 310372-
Sc, St, സ�്തീ
കുടുംബനാഥ
യായവർ....
..... ഭൂമിയിൽ
മ�് ജല
സംര�ണം.

കാട്
വായ�
ൽ

23500.00
0
മീ�ർസ ്ക�
യർ
@8.83
sqm

16680.2
5
മീ�ർസ ്
ക�യർ

16680.2
5
മീ�ർസ ്
ക�യർ

വര�ിടൽ 3040
മീ�ർ
ക��ബ്
@90.78
cum

1924.33
5
മീ�ർക��
ബ്

1662
മീ�ർ
ക��ബ.്

2 േക��
സം�ാനവി
ഷ ്കൃത  
പ�തികളി
െല
ഗുണേഭാ�ാ
�ള�െട ഭവന
നിർ�ാണ
�ിന്
അവിദഗധ്
കായിക
�പവർ�ിക
ൾ

28
ദിവസം
വർ� ്

₹7588/- ₹7588/- ₹7588/-

24
ദിവസം
വർ� ്

₹6504/- ₹6504/- ₹6504/-

10
ദിവസം
വർ� ്

₹2710/- ₹2710/- ₹2710/-

28
ദിവസം
വർ� ്

₹7588/- ₹7588/- ₹7588/-
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WC/310359 - Sc, St, സ�്തീ കുടുംബനാഥയായവർ, ..... ഭൂമിയിൽ
മ�ജ്ലസംര�ണം.

�പവർ�ി �ല വിലയിരു�ലുകൾ

ഭൂ ഉടമയുെട േപര് ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ
ക�ത്

T V ല�മ്ി മഴകുഴി, വര�്എ�ിവ
കൃത�മായി ഉ�്

േ�പമലത വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

ഗീത പകുതി വര�് മഴയിൽ
നിക�ിരി�ു�ു

ഷാഹിദ പകുതി വര�് മഴയിൽ
നിക�ിരി�ു�ു

സൗജ�് പകുതി വര�് മഴയിൽ
നിക�ിരി�ു�ു

അനിത മഴകുഴി, വര�് കൃത�മായി
ഉ�്

ലളിത വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

ജമീല വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

ശാ� വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

േശാഭ കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

രമ കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�
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ര�കുമാരി കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

ല�മ്ി കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

ജാനകി കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

സുജ കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

ൈശലജ വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

ഹാജിറ വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

റംലത് വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

ശാരദ വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

ശാ�പി വി വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

പ�ിനി വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

മുകു�ൻ വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

�പസ� കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

രാമകൃഷണ്ൻ കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

സതി c k വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

സുൈലഖ കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

�പസീത p വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

ഉഷ E വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്
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ജാനകി വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

�പസീത t വര� ക്ൃത�മായി ഉ�്

വി പി വിേനശൻ മഴയിൽ വര� ന്ിക�ി���്

പാർവതി കാട്കയറിയതിനാൽ വര�്
അള�ാൻ സാധി�ി�,
എ�ാൽ മഴ കുഴി കൃത�മായി
ഉ�്

ലത കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

ബിജു c കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

സംഗീത അേപ� യിൽ മഴ�ുഴി
ഇ�ായിരു�ു പെ� �പവൃ�ി
�ല�ു ക�ു

N സുേര��ൻ മഴയിൽ വര� ന്ിക�ി���്

വിലാസിനി െക പി കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

കമലാ�ി െത�ു തുറ�തിനാൽ വര�്
ഇ�ത ക്ാണാൻസാധി�ി�

െസഫിയ മഴയിൽ വര� ന്ിക�ി���്

ഉഷപി മഴയിൽ വര� ന്ിക�ി���്

ശാ� കാട് കയറിയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

ഗീതആർ മഴയിൽ വര� ന്ിക�ി���്
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ജിേയാ �ടാ� േ്ഫാേ�ാ

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

1കവർേപജ്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� ഫയൽ (WC/310372-
sc, BPL ഭൂമിയിൽമ��ജലസംര�ണം, IF/350385 - േക��
സം�ാനാവിഷ ്കൃത പ�തികളിെല ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ഭവന
നിർ�ാണന�ിനു അവിദഗധ് കായിക �പവർ�ികൾ )എ�ിവയിൽഎ
എം സി �പകാരമു�കവർേപജ ഉ്�.്കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

2. െച� ല്ി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ �പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട
ഏത്േപജു മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�്മന�ിലാ�ാനു�
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ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�.് എഎംസി �പകാരമു�
െച�ല്ി� പ്രിേശാധി� ഫയലുകളിൽ സൂ�ി�ി���.് ര� ഫ്യലിലും
േപജന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

3. 3.ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��തും
െഷൽഫഓ്ഫെ്�പാജക�്ിൽ മുൻഗണനാ �കമ�ിൽ ഉ�തും
ആയിരി�ണം എ�ു�.് �പസത്ുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�്
വർഷ�ിെല വാർഷിക ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��താണ് എ�്
െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ ആ്�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി. പരിേശാധി�
WC/310372 എ� ഫയലിൽ ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി സൂ�ി�ി���.്
എ�ാൽ IF/350385ഫയലിൽആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി സൂ�ി�ി�ി�.

4 ജനകീയഎ�ിേമ�്

ഒര �ുപവൃ�ി എ�െന എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�്
സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ി�ു�ആധികാരിക േരഖയാണ എ്�ിേമ�.്
പരിേശാധി� ഫയലിെല�ാം എ�ിേമ�് സൂ�ി�ി���.്
സാധാരണ�ാരനായ ഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� വിധ�ിൽ
�പാേദശിക ഭാഷയിൽ ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് ഫയലിൽ
സൂ�ിേ��തു�.് എ�ാൽ ഫയലുകളിൽ അ�ര�ിലു�
എ�ിേമ� അ്�സൂ�ി�ി���ത.്

5.സാേ�തികഅനുമതി

ഒരു �പവൃ�ി�്സാേ�തിക വിദഗധ്രുെട അനുമതി
ലഭി�ി���്എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്സാേ�തിക
അനുമതി േരഖ. �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ി��� സാേ�തിക
അനുമതിയുെട പകർ�് WC/310372 ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���.്
ഫയലിൽ സാേ�തിക അനുമതി നൽകിയ nregs െടകന്ി�ൽ
ക�ി�ിയുെട െചയർമാെ� ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.
എ�ാൽ തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. എ�ാൽ IF/350385
ഫയലിൽസാേ�തികഅനുമതിയുെട േരഖ സൂ�ി�ി�ി�.

6.ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

�പവൃ�ി െച���തിന്നിർവഹണ �ാപനം നൽകു�
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അനുമതിയാണ ഭ്രണാനുമതി േരഖ. ഈ േരഖ എ�ാ ഫയലുകളിലും
സൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി� WC/310372 ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി
സൂ�ി�ി���.് അതിൽ അധികൃതരുെട ഒ��ം, സീലും, തീയതിയും
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. എ�ാൽ IF/350385 ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി
സൂ�ി�ി�ി�.

7സംേയാജിത പ�തിയുെട പക�്

സർ�ാരിെ� ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ��
പ�തിേയാെടാ�ം സംേയാജി�്നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽ അതുമായി
ബ�െ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�.്എ�ാൽ ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയ ഫയൽ സർ�ാരിെ� ഏെത�ിലും വകു��കള�മായി
സംേയാജി� ന്ട�ു� �പവൃ�ികൾ അ�ാ�തിനാൽ ഈ േരഖകൾ
ബാധകമ�.

8- െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ�� ന്ൽകു� അേപ�യാണ്
ഡിമാൻഡേ്ഫാം. െതാഴിൽ ആവശ�െ��് അവർ�് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ� അ്റിയാൻ സഹായി�ു�
േരഖ കൂടിയാണ് ഡിമാൻഡേ്ഫാറം. പരിേശാധി� ഫയലിൽ
(WC/310372) ഡിമാൻഡേ്ഫാറം സൂ�ി�ി���.് എ�ാൽ അേപ�
നൽകു�ത �്ഫ� ഓ്ഫീസിൽ അ�. അതിനാൽ ൈക��� െറസീ�്
ലഭി�ാറി�. IF/350385ഫയലിൽഡിമാൻഡ േ്ഫാം സൂ�ി�ി�ി�.

9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ത സ്ംബ�ി���വിവര�ൾ

നിർവഹണഏജൻസി �പവൃ�ി അനുവദി�� െകാ�ു�അറിയി�്
അേപ� കി�ി 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം
അറിയിേ��താണ് പരിേശാധി� ഫയൽ WC/310372 ഇൽ
െതാഴിൽഅനുവദി�ത സ്ംബ�ി� േരഖകൾ സൂ�ി�ി��� .്എ�ാൽ
IF/350385എ�ഫയലിൽഈേരഖസൂ�ി�ി�ി�.

10. മ�ർേറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ്
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മ�ർ േറാൾ. ഒരു ദിവസം ഹാജർ ര�്തവണ 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�ി�. ഫയൽ WC/310372 ൽ മാ�ിെ� ഒ��ം േപരും
േരഖെ�ടു�ിയി���.് മ�ർ േറാൾ പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�െ� േപരും
ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി���.് ഫയൽ IF/350385 ൽ െതാഴിലാളിയായ
സുജിത ഒ്�� േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

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 േരഖയാണ്
െമഷർെമ� ബ്ു�.് പരിേശാധി� ഫയലിൽ െമഷർെമ� ബ്ു�്
സൂ�ി�ി���.് െസ�ക�റി ഒ��ം സീലും െവ� സ്ാ��െ�ടു�ിയ എം
ബു�ാണ്ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���ത.് ഇത് �പശംസനീയമാണ.്
െമഷരെ്മ�് െച��േ�ാൾ ഒ��ം തീയതിയും സീലും പതി�ി�ി���.്
ഓവർസിയർ, അെ�കഡിെ�ഡ എ്�ി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�ു�ു.
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12സാധനസാമ�ഗികെള കുറി���വിവര�ൾ

പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലിൽ സാധന സാമ�ഗികൾ
ഉപേയാഗി�ി���.് ആവശ�മായ പണിയായുധ�ൾ സ��മായി
െകാ�ുവരികയാണ െ്ച�ാറ.് ആയുധ വാടക മ�ർ േറാളിലും എം
ബു�ിലും േരഖെ�ടു�ിയി���.്

13. െവയജ് ല്ി�്

മസറ്ർ് േറാളിനു ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ� ്േവതനം
ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ു� േരഖയാണ് െവയജ്്ലി�.്
പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലിൽ മ�ർേറാൾ �പകാരമു� േവജ്
ലി��കൾ സൂ�ി�ി���.് േവജ ് ലി�ിെല കണ�ുകൾ മ�ർ േറാളിെല
കണ�ിന ആ്നുപാതികമായാണ േ്രഖെ�ടു�ിയി���ത.്

14)ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ

േവതനം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ിേല� ് നൽകിയതിനു�
േരഖയാണ ഫ്� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ. പരിേശാധി� ഫയലിെല മ�ർ
േറാള�കള�െട ഫ��്ടാൻസഫ്ർഓർഡർഫയലിൽസൂ�ി�ി�ി�.

15) രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയുംസംബ�ി�്

സാധന സാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ� ്
സാമ�ഗികൾ വിതരണം െചയത്തിെ� ബി��കള�ം വൗ�റുകള�ം
ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ 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�ാകൾ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.്
പരിേശാധി� ഫയലിൽ മൂ� ഘ്��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാ�ഗാഫുകൾ
സൂ�ി�ി���.്
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17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ �്പവൃ�ി
പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. ഓഡി�ിന്വിേധയമാ�ിയ ഫയൽ
WC/310372ൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം സൂ�ി�ി���.് .
എ�ാൽ IF/350385 ൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��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�ി�ി� . എ�ാൽ �പവൃ�ി
�ല പരിേശാധനയിൽ ഫയൽ WC/310372 െ� C.I.B �ാപി�തായി
ക�ു.

19) മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�്

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

20) ജിേയാടാഗ േ്ഫാേ�ാകൾ

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ
ജിേയാടാഗഡ ് േഫാേ�ാസൂ�ി�ി�ി�.

21) േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു� �പവർ�ികൾ േസാഷ�ൽഓഡി�്
നട�ു�തിൽ പ�ാളികൾ ആവു�തിന് െതാഴിലാളികൾ�്
അവകാശമു�.് എ�ാൽ അ�ര�ിൽ ഒരു േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ന്ട�ിയതായി പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ നി�ും
വ��മായി�ി�.
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22)ൈസ� ഡ്യറി

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽ
സം�ാന സർ�ാർ നിർേ�ശി�ു� സ �ുപധാന േരഖയാണ ൈ്സ�്
ഡയറി. പ�തിയുെട സുതാര�ത, െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ
സാമൂഹ�പ�ാളി�ം, പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് ,െതാഴിലിട�ളിെല
അപകട�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ, െതാഴിലാളികള�െട ആയുധ
വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ, െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം,
വിജിലൻസ്ആൻഡ േ്മാണി�റിങ്ക�ി�ി റിേ�ാർ�,് സ�ർശക
കുറി��കൾതുട�ിയവ

േരഖെ�ടു�ു�തിന േ്വ�ിയു� ആധികാരിക േരഖയാണ ൈ്സ�്
ഡയറി. പരിേശാധി� ഫയൽ WC/310372 ൽ ൈസ�്ഡയറി
സൂ�ി�ി���.് . െച�് ലി�ിൽ എ�ാം കൃത�മായി
അടയാളെ�ടു�ിയി���.് സ�ർശക കുറി�ിൽ അഭി�പായ�ൾ
േരഖെ�ടു�ിയി���.് െ�പാജക�് ് മീ�ിംഗ് മിനുടസ്ിൽ 20
െതാഴിലാളികള�ം മാ��ം ഓവർസിയറും െമ�റും േപരും ഒ��ം
േരഖെ�ടു�ിയി��� .് 7 വിഎംസി അംഗ�ള�െട േപരും ഒ��ം
േരഖെ�ടു�ിയി���.് െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം ഉ�.്സദർശക
കുറി��ം ചികി�ാചിലവും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ഫയൽ IF/350385ൽൈസ� ഡ്യറി സൂ�ി�ി�ി�.

രജി�റുകൾ

െതാഴിലുറ� അ്നുബ� വിവര�ൾ  സൂ�ി�ു�തിന് 7
രജി�റുകള ് പ�ായ�ുകളിൽ  ഉ�ാവണെമ�ു
നിർേദശി�ു�ു�.്

1.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ  .

െതാഴിൽ കാർഡിനു� അേപ�, കാർഡ്അനുവദി�
വിവര�ള ് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� രജി�ര ് ആണിത,്
�പസത്ുതവിവര�ള ് യഥാസമയം േരഖെ�ടു�ി
സൂ�ിേ��താണ.് െതാഴിൽ കാർഡ  ് രജി�ർ പ�ായ�ിൽ
സൂ�ി�ി���.് അതിൽ എ�ാകാര��ള�ം കൃത�തേയാെട
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േ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�ർ
സൂ�ി�ി���.്

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�ർ ഐഡി,
ഡിമാൻഡ് െ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�് പ�തിയിലൂെട സൃഷ�്ി�ി���
ആസത്ികള ് സംബ�ി� വിവര�ള,് �ലം, ആസത്ിയുെട
സ�ഭാവം, നിലനിർ�ു� കാലയളവ് തുട�ിയവ �പസത്ുത
രജി�റില ് േരഖെ�ടുെ��താണ.് ആസത്ി രജി�ർ
സൂ�ി�ി���.് അതിൽ െതാഴിലുറ�പ്�തിയിലൂെട സൃഷ ്ടി�
ആസത്ി,സ�ഭാവം,കാലയളവ എ്�ിവ േരഖെപടു�ിയി���.്

6. പരാതി രജി�ർ

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായി ബ�െ�� ഏതു പരാതിയും
വാ�ാേലാ, േരഖാമൂലേമാ ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ  നിർവഹണ
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ഏജൻസി പരാതി രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ുകയുംനിർബ�മായും
ൈക��� രസീത പ്രാതി�ാരന ന്ൽകുകയും േവണം. പരാതിയുെട
തുടർ നടപടികള�ം കൃത�മായി രജി�റില ് േരഖെ�ടുേ��താണ.് .
ഓേരാ സാ��ിക വർഷവും രജി�ർ േ�ാസ െ്ചയത്ു െസെ�ക�റി
സാ��െ�ടു�ുകയും തുടർകാലയളവിേല� ്അംഗീകരി�ുകയും
േവ�താണ.് പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ി���.് പെ� അതിൽ
േവതനം കി���ി� എ� എ്ഴുതിയ 3 പരാതികൾ മാ�തേമ കാണാൻ
സാധി����. പരാതികൾ പരിഹരി�ി���.്

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ  

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

കെ��ലുകൾ

 എഎംസി അനുേ�ദം 1 �പകാരമു� കവർ േപജുകൾ ഉ�.്
കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ അേപ� ഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ കൂ�ായി പൂരി�ി�്
ഓവർസിയർ� ് േനരി� ന്ൽകാറാണ പ്തിവ.് �ഫ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി
അേപ�നൽകുകേയാ രസീത ൈ്ക���കേയാ െച�ാറി�.

 െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ു� സമയ� െ്താഴിലാളികൾ േഫാേ�ാ
സ��ം ക�ിൽ നി�് പണം മുട�ി എടു�ുെകാടു�ുകയാണ്
ഉ�ായത.് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട തിക��ം സൗജന�മായി െതാഴിൽ
കാർഡ ന്ൽകിയി�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ� ് കുടിെവ�ം, തണൽ, ഫ� എ്യഡ്േ്ബാകസ്്
എ�ിവ സൗജന�മായി നൽേക�ത ന്ിർവഹണ ഏജൻസിയുെട
ഉ�രവാദിത�മാണ.് എ�ാൽ െതാഴിലാളികൾ പ�ായ�ിൽ
അേപ�ി�ാറി�. ആേരാഗ�േക���ിൽ നി�ും മാസ�്ും ൈക
ഉറയും ലഭി�ി���.് ഒരുതവണതണലിനു േവ�ഷീ� ല്ഭി�ി��� .്
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 േമ� മ്ുേഖനയാണ െ്താഴിലിനു അേപ�ി�ാറു�ത .്

 മ�ർേറാളിൽ എംബു� ്ന�റും, േപജന്�റും, തീയതിയും
കൃത�മായി േരഖെപടു�ു�ി�.

 പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ ന്ട�ാറു�്

 വിഎംസിഅംഗ�ള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാവാറു�.് .

 വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�ഫ്യലിൽ 22
േരഖകൾ സൂ�ിേ��തു�.് എ�ാൽ എ�ാ േരഖയും കൃത�മായി
സൂ�ി�ി�ി�.

 �പവർ�ി�ല�ളിൽ CIB  �ാപി�ി���.്

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

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

 െചയത് �പവർ�ികൾ മി�തും കൃത�മായ അളവിലും ഭംഗിയിലും
കാണെ���.

നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിൽ കാർഡ ത്ിക��ം സൗജന�മായിഅനുവദിേ��തു�.്

 �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�രുെട സാ�ിധ��ിൽ േ�പാജക�്മ്ീ�ിഗ് നട�ി
�പവൃ�ിയുെട വിശദമായ വിവരം െതാഴിലാളികൾ� ്
നൽേക�തു�.്

 െതാഴിലാളികൾ� ് നിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു�
അവകാശ�ൾ ലഭി�ു�ുെ��്നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ
ഉറ��വരുേ��തു�.്
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 െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ��വരു�ു�തിന്
�പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ പ്�തി വിവര�ളട�ിയ
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�പവൃ�ി �ല�്
�ാപിേ��താണ.്

ഓേരാ മ�ർേറാള�ം കഴിയു� മുറയ�് എ്ം ബു�ിൽ അളവും
�പവൃ�ി�ലവും മ�ർേറാൾ ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 െതാഴിലാളികള�ം േമ��ം അവരവരുെട കടമകൾ
കൃത�മായിപാലി�ു�ുെ��് നിർവഹണ ഏജൻസി
ഉറ��വരുേ��തു�.്

 വിജിെലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�െള
കാലാനുസൃതമായി മാ��കയും അവരുെട പ�ാളി�ം
ഉറ��വരു�ുകയും െചേ��താണ.്

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

 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനുേവ�ി അേപ� നൽകുേ�ാൾ
കൃത�മായി രസീത ന്ൽകുക.

 െതാഴിലുകൾ തുട�ു�തിനു മുൻപും
നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും ഉ�
േഫാേ�ാകൾഎടു� ഫ്യലിൽസൂ�ിേ��താണ.്

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

 െതാഴിലാളികൾ�ുേവ�ിയു� അടി�ാന സൗകര��ൾ
െതാഴിൽ�ല�ളിൽ ലഭി�ു�ുേ�ാഎ� ഉ്റ��വരു�ുക.

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

 പ�തിയുമായിബ�െ��്22 േരഖകള�ം 7 രജി�റുകള�ം
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നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ി സൂ�ി�ുക

 െതാഴിലാളികൾ�്100 ദിവസെ� െതാഴിലും, കൂലിയും
പണിയായുധ�ള�െട വാടകയും 5km കൂടുതൽ ദൂെരയു�
�ല�ളിൽ �പവർ�ി െചേ�� സാഹചര��ളിൽ
യാ�താബ�യുംനൽകുക.

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

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

 വിഭാഗംബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു�
വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത ആസത്ികൾ ഖ�ിക
അ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ� മ്ാ�തം.

 വിഭാഗംസി: േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻ നിബ�നകൾ
അനുസരി�ു� സ�യം സഹായസംഘ�ൾ�് െപാതു
അടി�ാ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. െതാഴിൽ അേപ� ഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ �ഫ� ഓ്ഫീസിൽ
തെ�നൽകുവാൻതീരുമാനി��.

2. വി എം സി അംഗ�ള�െട �പവർ�നം കാര��മമാ�ാൻ
തീരുമാനി��.

3. േറാസഗ്ാർ ദിനം എ�ാ മാസവും ആചരി�ുവാനും അതിൽ
പ�ാളികളാവാനും തീരുമാനി��.

4.അടി�ാനസൗകര��ൾവർധി�ി�ാൻതീരുമാനി��.

5.സുര�ാ സാമ�ഗഹികൾആവശ�ാനുസരണം വാ�ി,അതിെ�
ബി� പ്�ായ�ിൽഏ�ി�ാൻതീരുമാനി��.

�ഗാമസഭ നിർേ�ശ�ൾ

1. െതാഴിൽ ദിന�ൾവർധി�ി�ുക

2. കൂലി വധി�ി�ുക

3. മാ�ിന ബ്സ ച്ാർജിനും േഫാൺ റീചാർജിനുമായി മാസം ഒരു
തുകഅനുവദി�� തരണം

4. ഒരു �പവർ�ി െചയത് വ്ീ�ും അേത �പവർ�ി െച�ാൻ
മൂ�ു വർഷംകാലയളവ എ്�ത മ്ാ�ണം.

5. നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ാ ൈസ��കളിലും pravartni
തുട�ു�തിനു മുൻപും അവസാനി�തിന് േശഷവും
സ�ർശനം നട�ണം

6. േജാലി സമയം 9 am- 4 pmആ�ണം
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7. േറാഡ്ൈസഡുകളിെല നട�ാത േകാൺ�കീ�്െച���
�പവർ�ി ഉൾെ�ടു�ണം

8. മാ�ിന മ്�േറാൾ പൂരി�ി�ു�തിനും മ��മായി കുറ� സ്മയം
അനുവദി�ണം

9. CIB �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ �്ാപിേ��തു�്

10.ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ� ആ്വശ�മാണ്

േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീം ക��ർ


