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ആമുഖം

2005 സപ്തംബര് 5 ന് നിലവിൽ  വ� േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം
അടി�ാനമാ�ിയാണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി ഭാരത�ിെല
�ഗാമീണ േമഖലയില ് നട�ിലാ�ി വരു�ത്.�ഗാമീണ േമഘലയിെല കുടുംബ�ള് �് 100 ദിവസം
അവിദഗ്� കായിക െതാഴില ് ഉറ�� നല ് കുകയും, അതിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മനം,
ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം, �ഗാമീണ അടി�ാന െസൗകര� വികസനം, പരി�ിതി സംര�ണം, സ്�തീ
ശാ�ീകരണംഎ�ിവ ലക് ഷ�ം െവ�ു�ു.

െതാഴിലുറ� ് പ�തി �പകാരം നട�ിലാ�ു� മുഴുവന് �പവൃ�ികള�ം 6 മാസ
കാലയളവിനു�ില ് നിര്ബ�മായും േസാഷ�ല ് ഓഡി� ് അഥവാ സാമൂഹ� പരിേശാധന
നട�ണെമ�് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല 17(2)-വകു�ില ് നിഷ്കര്ഷി�ു�ു.
പ�തി നട�ി�ില ് സുതാര�തയും സാമൂഹ� ഉ�രവാദി�വും ഉറ��വരു�ി പ�തി െമ�െ��
രീതിയില ് നട�ിലാ�ുകയാണ് ലക് ഷ�ം. നട�ിലാ�ിയ ഓേരാ �പവൃ�ികള�ം,പ�തി
നിർവഹണവും ,െതാഴിലാളികള്�് ലഭിേ�� അവകാശ�ള�ം സാമൂഹ� പ�ാളി�േ�ാെട
വിലയിരു�ുകയും ഇതിെ� അടി�ാന�ില ് േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്റിേ�ാര്�് ത�ാറാ�ുകയും
െച���ു, തുടര്�് �പേത�ക �ഗാമസഭ വിളി�� േചര്�് ഓഡി� ് റിേ�ാര്�് അവതരി�ി�ുകയും
റിേ�ാര്�ിേ�ല ് ചര്�െചയ്തു പ�തി െമ�െ�ടു�ു�തിന് ആവശ�മായ തുടര്നടപടികള് 
നിര് േ�ശി�ുകയും നട�ിലാ�ുകയും െചേ��തു�്.

വാര് ഡിെല 2018-19 സാ��ീക വര്ഷ�ിെല ഒക്േടാബര് മുതല ് മാര്�് വെരയു�
കാലയളവില ് നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികള�ം പ�തി നിര് വഹണവുമായി ബ�െ��
ഇടെപടലുകള�മാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി�� �ത്. ഇതിെ� ഭാഗമായി
പ�ായ�് ഓഫീസില ് നി�ും �പവൃ�ി ഫയലുകള�െട പരിേശാധന, രജി�ര് പരിേശാധന,
വാര് ഡിെല വിവിധ �ല�ളിലായി നട�ി ലാ�ിയ �പവൃ�ി �ല�ള് സ�ര് ശി�്
വിലയിരു�ല ് , പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള് , വാര്ഡിെല വിവിധ േമഖലയില ്
�പവര്�ി�ു�വര് െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള് എ�ിവരു മായു�അഭിമുഖം എ�ിവയുെട
അടി�ാന�ിലാണ്േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്കരട് റിേ�ാര്�് ത�ാറാ�ിയി���ത്.

�പസ്തുത റിേ�ാര്�് �ഗാമസഭയുെട ചര്�യ്�ുംഅംഗീകാര�ിനുമായി സമര്�ി�ു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി�് മുെ�ാരു� �പവർ�ന�ൾ

1.എട�ാട് േ�ാ� ്ഓഫീസ്സ�ർശി�ുകയുംബിഡിഓയുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�,്
േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ, േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ി�െനയു�കാര��ൾസംസാരി��.

2.കട�ൂർ �ഗാമ പ�ായ�് �പസിഡ� ,് െസ�ക�റി, അസി�� ് െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം
ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിഅതിെനകുറി���തീരുമാനം.

3.ഫയൽപരിേശാധന-നാലാം വാർഡിെല 2018-2019വെരയു�ഫയലുകള�െട പരിേശാധന.

4. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധനപരിേശാധി�് ഫയൽ �പകാരം �പവൃ�ി കൃത�മായഅളവിൽ
നട�ി��േ�ാഎ�ു�പരിേശാധന.

5. െപാതു�പവർ�കർ െപാതുജന�ൾഎ�ിവരുമായി െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ��അഭി�പായ
േശഖരണം.

6.ഫീൽഡിൽനി�ും േശഖരി�വിവര�ൾഫയലുമായി താരതമ�ം െച�ൽ.

7.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം.



8. െതാഴിൽകാർഡ് പരിേശാധന, ബാ�് പാസ്ബു�് പരിേശാധന

9. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

കട�ൂർ പ�ായ�് അടി�ാനവിവര�ൾ

ജി� ക��ർ

േ�ാ� ് എട�ാട്

വാർഡുകൾ 13

വിസ്തൃതി 7.95ച.കി . മി

അതിരുകൾ കിഴ�് െപരളേ�രി

െത�് മുഴ�ില�ാട്

പടി�ാറ് ക��ർ േകാർപേറഷൻ

വട�് െച�ിേലാട് പ�ായ�് 



ജനസംഖ� 16441.

ജനസാ��ത 2068/ച.കി.മീ

ആേരാഗ� േക���ൾ കാടാ�ിറ �പാഥമികആേരാഗ� േക��ം ,ആയുർേവദ
ഡിസ് െപൻസറി, േഹാമിേയാഡിസ് െപൻസറി.

സ്കൂൾ കാടാ�ിറ HSS,കട�ൂർ HSS,കട�ൂർ N A U P,
കട�ൂർ S U P,കട�ൂർ E U P, േദവീവിലാസം L P,
കാടാ�ിറ L P, േകാ��ർ മാ�ിള L P,ആടൂർW L P,
ഒരി�ര L P,കട�ൂർഇം�ീഷ് സ്കൂൾ.

ആരാധനാലയ�ൾ ആടൂർ �ശീ പനി�ി�ാവ്,കൂേലാത് കാവ്,കട�ൂർ
�ശീ മു�ിേലാ�് ഭഗവതി േ��തം.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായിബ�െ��് വിവര�ൾ

പ�ായ�് തലം വാർഡ് തലം

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് 1935 191

ആെക െതാഴിലാളികൾ 3232 281

ആക്�ീവ് െതാഴിൽ
കാർഡ്

976 27

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ 1089 15

SC 66 5

ST 1

0

100ദിവസം െതാഴിൽ
പൂർ�ിയാ�ിയ�്

223 19

100 ദിവസം പൂർ�ിയാ�ിയവർവാർഡ്തലം

രാധ പി െക KL-02-001-005-004/1

ബാലൻഎ KL-02-001-005-004/101

േയേശാദ പി KL-02-001-005-004/109



ജാനകി െക െക KL-02-001-005-004/11

ച��മതി KL-02-001-005-004/13

ഭാർഗവി എംവി KL-02-001-005-004/15

ജാനകി KL-02-001-005-004/16

േരാഹിണി െക KL-02-001-005-004/2

�ശീമതിഎൻവി KL-02-001-005-004/28

നിർമല െക െക KL-02-001-005-004/3

ശ�ാമള െക KL-02-001-005-004/31

രമ� െക KL-02-001-005-004/39

ൈശലജപി െക KL-02-001-005-004/4

ലീല KL-02-001-005-004/78

ശാരദ െക KL-02-001-005-004/8

കാ�ന KL-02-001-005-004/9

കൗസ�� െക വി KL-02-001-005-004/94

മാലതി പി KL-02-001-005-005/82

സതി പി KL-02-001-005-005/127

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

1.െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ��കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരംഅവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽ
െച�ാൻതാ�ര�മു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിലും െതാഴിൽകാർഡിനു േവ�ിഅേപ�ി�ാം.
അേപ�നൽകിയഎ�ാകുടുംബാംഗ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം സൗജന�മായി
ലഭിേ��തു�്. െതാഴിൽകാർഡ് ഒരുആധികാരിക േരഖയാണ.്അതുെകാ�ുതെ�െതാഴിൽ
കാർഡുകൾസൂ�ിേ��തതിെ�പൂർ�ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ.്
അ�ുവർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ി നൽേക�താണ.്

>വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട െതാഴിൽകാർഡ്സൗജന�മായി ലഭി�ി�ി�.
േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾആണ്നൽകിയത്എ�് െതാഴിലാളികളിൽനി�്അറിയുവാൻസാധി��

>എ�ാെതാഴിലാളികള�െടയും െതാഴിൽകാർഡ് െതാഴിലാളികൾഅവരുെട ക�ിൽതെ�ആണ്
സൂ�ി�ു�ത്.



2.െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിൽകാർഡ് ഉ�ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി
ബ�െ��്ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽപ�ാളിയാകാൻ ഉ�അവകാശം ഉ�്. െതാഴിൽആവശ�െ��്
15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മായി�എ�ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു�
അവകാശം നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�ു�്. ഈവാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ�് മുേഖനയാണ്

െതാഴിലിന്അേപ�നൽകു�ത്. .എഎംസി �പകാരം ഉ�ഡിമാൻഡ് േഫാംൽഅ�
െതാഴിലിനായിഅേപ�ി�ു�ത്.പ�ായ�് ൽനി�് ലഭി�ു�വർ� ്അ�ിേ�ഷൻേഫാംൽ
ആണ്അേപ�ി�ാറു�ത്. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് എ�ാണ്
െതാഴിലാളികൾഅറിയി�ി���ത്. �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി അ�അേപ�നൽകു�ത്. േനരി�്
ഓവർസിയർ രുെടൈകവശംആണ് െതാഴിൽഅേപ�നൽകാറു�ത്എ�് െതാഴിലാളികൾ

പറ� .ു െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�സമയ�് ൈക��് രസീത് നൽകാറി�

3.െതാഴിൽഅനുവദി�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണം.അ�ാ�പ�ംെതാഴിൽരഹിത േവതന�ിനു�അർഹതയു�്.ഈ
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം തെ�െതാഴിൽ
ലഭി�ാറു�് .ഇേ�ാൾകൃത�മായി ലഭി�ാറുെ��ും മുൻകാല�ളിൽകാലതാമസം േനരി�ി���്
എ�ും െതാഴിലാളികൾപറ� .ു

4.െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്� ്ത�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം.

അടു� 5വർഷേ��്ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജക്ടുകള�െടസമാഹാരമാണ് െഷൽഫ്ഓഫ്
െ�പാജക്� ്.അയൽ�ൂ�തല�ിൽചർ� െചയ്ത് നിർേ�ശ�ൾസമാഹരിച് വാർഡ് തല�ിൽ
േ�കാഡീകരി� �ഗാമസഭയിൽഅവതരി�ിച് മുൻഗണന �കമം നി�യി�ാണ്അംഗീകരി�ു�ത്.
അതുെകാ�ുതെ�െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനും ഉ�അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ െകാ�്. െതാഴിൽകെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ�
ഭാഗ�ുനി�ും പ�ാളി�ം ഉ�ാവു�ു�്.എ�ാൽെതാഴിലുറ�ിൽഅനുവദിനീയമായആസ്തി
വികസന �പവർ�ികൾകെ��ു�തിന് വാർഡിെലവിവിധ േമഖലയിലു�അവരുെട

പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�താണ.്കട�ൂർ പ�ായ�് വാർഡ് 4 െല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ്ഓഫ്
െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിൽപ�ാളികളാകാർ ഉ�്എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽനി�ും
പ�ായ�ിൽനി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത്.

5.യാ�താ െചലവ്സംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ�് താമസ�ല�ുനി�ും 5കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം ഉ�്.അ�െനഅ�ാ�പ�ംയാ�താബ�ആയി കൂലിയുെട 10
ശതമാനം (27.10)അധിക േവതനംആയി ലഭി�ാൻഅവകാശമു�്.5 kmഅധികം ദൂരം യാ�ത
െചയ്ത് േജാലി െചേ��അവ�ഇതുവെര ഉ�ായി�ി�എ�് െതാഴിലാളികളിൽനി�്

അറിയുവാൻസാധി��.

6)അടി�ാനസൗകര��െളകുറി�്

െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായകുടിെവ�ം വി�ശമി�ു�തിനു�തണൽ �പഥമശു�ശൂഷകി�്

തുട�ിയഅടി�ാനസൗകര��ൾലഭിേ��ത് െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശമാണ.്ഫ�്



എയ്ഡ് േബാക്സിൽ exp േഡ�് കഴി�മരു�ുകൾഒ�ും തെ�സൂ�ി�ു�ി�. തണലിനു�
സൗകര�േമാ കുടി െവ��ിനു േവ�ിയു�സൗകര�േമാഅവർ�് ലഭി�ി�ി�.കുടിെവ��ിനു�
പാ�ത�ൾപ�ായ�ിൽനി�് നൽകിയി�ി�. െതാഴിലാളികൾകുടിെവ�ം െകാ�ുവരികആണ്
പതിവ്എ�്അറി� .ുകൂടാെതപണിെയടു�ു�വീടുകളിെലആൾ�ാരുമായി സഹകരി��ം
അവർകുടിെവ�ംകെ�താറു�്.വൃ�ി ഹീനമായ�ല�ളിൽ േജാലി െച��േ�ാൾ

ഉപേയാഗിേ��ൈകയുറകള�ം കാലുറകള�ം ഇത് വെര ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

 േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ3(2) �പകാരം ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും മ�ർ
േറാൾപൂർ�ിയാ�ി പ�ായ�ിൽസമർ�ി� 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
ലഭിേ��താണ.്കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ി� എ�വിവരമാണ് െതാഴിലാളികളിൽനി�ും
അറിയാൻകഴി�ത്.ജൂൺആദ� വാരം േവതനം വ�തിനു േശഷം പി�ീട് 3 മാസ�ിൽഏെറ
യായി േവതനം ലഭി�ി�ി�എ�് േമ��ം െതാഴിലാളികള�ം പറ� .ുഓവർസിയറുംഇകാര�ം ശരിവ��.

8.െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െതാഴിലാളികൾ�്
െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�്ഏെത�ിലുംതര�ിലു�അപകടംസംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ2(5)
�പകാരവും അധ�ായം9 േലപരാമർശ�ള�െടഅടി�ാന�ിലും ചികി�ആവശ�മായിവരു�
മുഴുവൻചിലവുകള�ം ബ�െ��ബി��കൾഹാജരാ�ു�മുറയ്�് െതാഴിലാളികൾ�്

ലഭ�മാേ��താണ.്25000/- രൂപ മരണംസംഭവി�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന്
ലഭ�മാേ��താണ.്ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിയുെട കാലയളവിൽശ�ാമളഎ�
െതാഴിലാളി�് ((KL-02-001-005-4/31)തലയിൽ േത�വീണുഅപകടംസംഭവി�ി���്.തലയിൽ 12
�ി�് ഉ�ായിരു�ു. Icuവിൽകിട�് ചികി�േതേട�ി വ�ു.ന� ഒരു തുകതെ�ആശുപ�തിയിൽ
ചിലവാേ��ി വ�ി���്.ആഗ�് മാസ�ിൽആണ്അപകടംസംഭവി�ത്.ചികി��്

ചിലവായബി�് പ�ായ�്അധികൃതരുെട ക�ിൽ െതാഴിലാളി ഏ�ി�ി�ി� .െതാഴിലാളിയുെട
ൈകവശംബി�്സൂ�ി�ി���്.

9.പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം( െഷഡ��ൾ19)സമയബ�ിതമായി പരാതി
പരിഹാര�ിനു�അവകാശനിയമം.പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ, േടാൾ�ഫീ
ന�ർ ഉപേയാഗി��ം േരഖാമൂലംഎഴുതി നൽകിയും ഇെമയിൽവഴിയും സമർ�ി�ാവു�താണ.്
േടാൾ �ഫീ ന�ർപ�ായ�ിൽ �പദർശി�ിേ��താണ.്ഫീൽഡ്സ�ർശന�ിന് ഭാഗമായി
െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾഇതുവെര പരാതികൾനൽകിയി�ി�എ�ാണ്അറിയാൻ

കഴി�ത്.പരാതി പരിഹാര േടാൾ �ഫീ ന�ർപ�ായ�ിൽ �പദര്ശി�ി�ി���് .പെ�അത്

വ��മായി കാണാൻസാധി�ു�രീതിയിൽഅ�നിലവിൽ ഉ�ത്. േടാൾ �ഫീ ന�ർ െനകുറി�്
െതാഴിലാളികൾ�്അറിവി�എ�ും പറ� .ു പ�ായ�ിൽപരാതി രജി�ർ
സൂ�ി�ു�ു�് .15/07/2015, 13/07/2018ഇൽറിേ�ാർ� ്െചയ്ത േവതനം ലഭി�ു�ി�എ� ര�്
പരാതി മാ�തേമഅതിൽനിലവിൽ രജിസ്�റിൽകാണാൻസാധി����

10േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു�മുഴുവൻ �പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽ



ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ൻ17(2)നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�
�പവർ�ികള�െടസാമൂഹികകണെ�ടു�് നട�ു�തിനാൽപ�ാളിആവു�തിനു�അവകാശം
െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

േറാസ്ഗാർ ദിനം

െതാഴിൽആവശ�കതകൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ
അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾപരിഹരി�ു�തിനുംആയി േറാസ്ഗർ ദിനം
സംഘടി�ിേ��തു�്. െതാഴിലാളികളിൽനി�ും േറാസ്ഗാർ ദിനംആചരികാറു�്എ�ും
2െതാഴിലാളികൾപെ�ടു�ാറു�്എ�ും അറിയാൻകഴി�ി���്.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനും േവ�ിയു�ഒരു ഉപാധിയാണ്
സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്. ഒരു �പവർ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�ൾഅതായത്
എ�ിേമ�് തുകസാധന േവദനഘടക�ൾയഥാർ�െചലവ് െതാഴിൽദിന�ൾതുട�ിയ
വിവര�ൾസാധാരണജന�ൾ�ുംഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ
�പദർശി�ിേ��താണ.്ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയുംആരംഭഘ��ിൽഈേബാർഡ് 
�ാപിേ��തു�്.സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്സ�ർശി�ഫീൽഡിൽകരുണൻഎ�
ഭൂവുടമയുെട പറ�ിൽകാണാൻസാധി��..

ജാ�ഗതാ േമൽേനാ�സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലും 5അംഗ�ൾഎ�ിലും ഉ�ജാ�ഗതാ േമൽേനാ�സമിതി രൂപീകരിേ��ത്
ആണ.്ഇതിൽപ�ികജാതി പ�ികവർ�വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം നൽേക�താണ്
പകുതിേ�ർ സ്�തീകളായിരിേ��താണ.്അ��ാപകർ, അംഗനവാടി വർ�ർ,സ�യംസഹായ
സംഘ�ിെലഅംഗ�ൾ, െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾ, ഉപേഭാ�ൃസമിതികൾ, േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ,യുവജന���കൾ, െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾതുട�ിയവയിൽ
നി�ും വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.്
ഏ�വും കുറ�കാലയളവിേല�് വിഎംസിഅംഗ�െളനിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ.് �പകൃതി
�ലസ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�മായിആശയവിനിമയം നട�ാൻ േരഖകള�െട പരിേശാധ
�പവൃ�ി�ലംസൗകര��ള�െട പരിേശാധന, �പവൃ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ,
തുകനിർണയം, �പവൃ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ,് �പവൃ�ിയുെടസ�ഭാവെ�
സംബ�ി���ഗുണപരമായവിലയിരു�ൽഎ�ിവയാണ് �പധാനചുമതല.വിഎംസിയാണ്
എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല�നിർണയരജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും.
േസാഷ�ൽഓഡി�്സമയ�്അവ �ഗാമസഭയിൽസമർ�ിേ��താണ.്വിഎംസി റിേ�ാർ�് ഒരു
െപാതു േരഖയായി കരുേത�തുംആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി

പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭിേ��തുംആണ.് ര�് അംഗ�ൾആണ്നിലവിലു�ത്.

വിഎംസിഅംഗ�ൾ

ബീനയുെക

രജനിഎംെക



േമ�്

�പവൃ�ി�ല�ളിൽ േമൽേനാ�ംവഹിേ��ത് േമ�്ആണ.് െതാഴിലാളികൾഓേരാ ദിവസവും
കൃത�മായി േജാലി െച���ുെ��് ഉറ��വരു തുകയും, െതാഴിൽകാർഡ്,ൈസ�്ഡയറി, മ�ർ
േറാൾഎ�ിവയിൽആവശ�മു�വിവര�ൾേരഖെ�ടു�ുകയുംഅടി�ാനസൗകര��ൾ

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ��് ഉറ��വരു�ുകയും േവണം.കട�ൂർ പ�ായ�്നാലാം വാർഡിൽ

ശ�ാമള. ഭാർഗവി,രമ�,എ�ിവർ േമ� ്ആയി വർ� ്െച���ു

പ�തിആരംഭം മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ്ഏെത�ിലും
ഒരു െപാതു�ല�ു െതാഴിലിട�ലിേലാവ �് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു�േയാഗമാണ്പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ.്വാർഡ് െമ�റുെട
സാ�ിധ��ിൽ േചരു�ഈേയാഗ�ിൽനിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��
വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദീകരി�� െകാടുേ��താണ.് ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയി��� wc/308472നാലാംവാർഡിൽ മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി,പ�തി
ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ാറു�്എൻജിനീയറും ഓവർസിയർ ഉം പെ�ടു�ാറു�്എ�ും

െതാഴിലാളികളിൽനി�ും മനസിലാ�ാൻസാധി��.പ�തിആരംഭ മീ�ി�ിൽഅധ��ൻെമ�ർ
ആണ്എ�ാൽമീ�ി�ിൽ െമ�ർപെ�ടു�തായി കാണാൻസാധി�ി� െമ�റുെട ഒ��ം സീലും
ഇ�.പ�തിആരംഭ മീ�ി�ിൽ 37 െതാഴിലാളികൾപെ�ടു�ുഅവരുെട േപരും ഒ��ം േരഖ
െ�ടു�ിയി���്.എ�ാൽചില െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
ഓവർസീെയർനിഖില,ഷിജിൻ, A E,സി�ബസി വി (വിഈഒ കാടാ�ിറ ),എ�ിവർ േപരും ഒ��ം
സ�ർശകകുറി��ം േരഖെ�ടു�ിയി���്.

െതാഴിലാളികള�െടകടമകൾ

* െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷ്ഠ പാലി�ുക.

* െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയുംൈവകുേ�രവും കൃത�മായി ഒ�്

േരഖെ�ടു�ുക.

* െതാഴിൽകാർഡിൽഹാജർകൃത�മായി േമ�് േരഖെ�ടു�ു�ു�്എ�് ഉറ��വരു�ുക.

* െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ,് �ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾഎ�ിവയിൽപെ�ടു�ുക.

* െതാഴിലിട�ളിൽ�ാ�ിക് വസ്തു�ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാക�ി�ുവാൻപാടി�.

* �പകൃതിസംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ുക.

*ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾകെ��ി പ�ായ�്അധികൃതെരഅറിയി�ുക



േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

ക

�◌മ

ന

മ

◌്പർ

വർ� ്െനയിം
ആൻഡ് േകാഡ്

എ�ിേമ�്

അമൗ�്

കാലയളവ് ആ

െക

െതാ

ഴിലാ

ളിക

ൾ

മ�ർ േറാൾന�ർ ചിലവാ

യ

തുക

േവത

നം

സാധ

നം

1 നാലാം

വാർഡിൽ മ�്

ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ

WC/308472

₹ 487955

21-08-2018
to

13-02-2019
1701

2739, 2740, 3134, 3135,
3136, 2803, 2804, 2805,
3786, 3787, 3788, 3789,
3472, 3473, 3474, 4352,
4353, 4354, 4355, 4074,
4075, 4076, 4077, 5235,
5236, 5237, 5238, 4820,
4821, 4822, 4823, 6004,
6005, 6006, 5494, 5495,
5496, 5497, 6590, 6591,
6592, 6344, 6345, 6346,
6347, 7339, 7340, 7341,
7342, 6921, 6922, 6923,
6924, 7527, 7528, 7529,
7530, 7822, 7823, 7824,
7825, 8222, 8223, 8224,
8225, 8351, 8439, 8544,
8545, 8546, 8729, 8883,
8884, 8885, 9027, 9096,
9067, 9174.

1701×2
71

=

460971

ടൂൾസ്

:8505

സി�ി

സൺ

ഇൻ

േഫാ

േബാർ

ഡ് 
:3000

ആെക

=11,
505



അളവുകൾസംബ�ി�വിuവര�ൾ

വർ�് 
െനയിം

&േകാഡ്
എ�ിേമ�് െല

കണ�്

�പകാരം

Mബു�് െല
കണ�്

�പകാരം

ഫീൽഡ്

പരിേശാധനയിൽ

ക�ത്

നാലാം വാർഡിൽ

മ�്ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

േകാഡ് :

WC/308472

കാട് െവ�ി

െതളി�ൽ

20200.0000 sqm@
Rs 8.83/sqm

വര�ിടൽ

3280.5000
cum@
90.78/cum

20200.0000
sqm@ Rs
8.83/sqm

3280.5000
cum@
90.78/cum

14654.
1100(ചിലയിട�ൾ
കാട് േകറി

മൂടിയതിനാൽ )

1543.100m3(കാട്
േകറി മൂടിയതനാൽ )

1കവർേപജ്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� ഫയലിൽഎ എംസി �പകാരമു�

കവർേപജ് ഉ�്.

2.െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഎവിെടഏത് േപജു മുതൽ

സൂ�ി�ിരി�ു�ുഎ�് മന�ിലാ�ാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്.എഎം



സി �പകാരമു� െച�് ലി�് പരിേശാധി� wc/308472ഫയലിൽകാണാൻസാധി��.പെ�
െച�് ലി�ിൽ േപജ് ന�ർനൽകിയി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��തും െഷൽഫ്ഓഫ്

െ�പാജക്�ിൽ മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ�തുംആയിരിയ്�ണംഎ�ു�്. �പസ്തുത
�പവൃ�ി പ�ായ�ിെലനട�് വർഷ�ിെലവാർഷികആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��താണ്

എ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി.പരിേശാധി� wc/308472
ഫയലിൽ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി കാണാൻസാധി��.

4ജനകീയഎ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െനഎ�തഅളവിൽ െച�ണെമ�്സാേ�തികമായി

�പതിപാദി�ി�ു�ആധികാരിക േരഖയാണ്എ�ിേമ�.്പരിേശാധി�ഫയലിൽഎ�ിേമ�്
സൂ�ി�ി���ത്ആയി കാണാൻസാധി��. സാധാരണ�ാരനായഏെതാരാൾ�ും
മന�ിലാകു�വിധ�ിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിൽത�ാറാ�ിയഎ�ിേമ�് ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽപരിേശാധി�ഫയലിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിൽ ഉ�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ി� ഉ�ായത്.

5സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�്

ഒരു �പവൃ�ി�്സാേ�തികവിദഗ്ധരുെടഅനുമതി ലഭി�ി���്എ�തിനു�

ആധികാരിക േരഖയാണ്സാേ�തികഅനുമതി േരഖ. �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ി���
സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�് പരിേശാധി�ഫയലിൽകാണാൻസാധി��. ബ�െ��
അധികാരികള�െട ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയി���് എ�ാൽതീ�തി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

6 ഭരണാനുമതി യുെട പകർ�്

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി

േരഖ.ഈേരഖഎ�ാഫയലുകളിലുംസൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി�ഫയലിൽ
ഭരണാനുമതി േരഖകാണാൻസാധി��.അധികാരികള�െട ഒ��ം സീലുംതീ�തിയും
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

7സംേയാജിതപ�തിയുെട പകർ�്

സർ�ാരിെ�ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ��പ�തി േയാെടാ�ംസംേയാജി�്

നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽഅതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.
ഓഡി�് വിേധയമാ�ിയwc/308472 �പവർ�ി സർ�ാരിെ� മ��വകു��കള�മായി
സംേയാജി�് നട�ു� �പവൃ�ി അ�.

8- െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ��് നൽകു�അേപ�യാണ്ഡിമാൻഡ് േഫാം െതാഴിൽ

ആവശ�െ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലിനൽകിേയാഎ�്അറിയാൻസഹായി�ു� േരഖ



കൂടിയാണ്ഡിമാൻഡ് േഫാറം. പരിേശാധി�് ഫയലിൽഡിമാൻഡ് േഫാറംകാണാൻസാധി�ി�.

9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ത്സംബ�ി���വിവര�ൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി �പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�ു� അറിയി�് അേപ� കി�ി 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം അറിയിേ��താണ് പരിേശാധി� ഫയലിൽ

�പവർ�ി അനുവദി�� െകാ�ു� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ േരഖ കാണാൻ സാധി��.
ഇതിൽ 16-8-18 െതാഴിലിനു� അേപ� നൽകിയതായി കാണാൻ സാധി�� 21-8-18
െതാഴിൽ ലഭി�ുകയും െചയ്തു.ഇത്സംബ�ി� േരഖയിൽ പ�ായ�് അധികൃതർ ഒ��ം
സീലും േരഖെ�ടു�ിയി���്. തീ�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

10. മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െടഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. ഒരു
ദിവസം ര�്തവണഹാജർ േരഖെ�ടുേ��താണ’് േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ,
പ�ായ�് െസ�ക�റിഎ�ിവർസാ��െ�ടു�ി സീൽപതി�ി� മ�ർ േറാൾ മാ�തേമ

ഉപേയാഗി�ാൻപാടു��. മ�ർ േറാൾലഭി�തിനുേശഷം മാ�തേമ നിയമപരമായി �പവൃ�ി
ആരംഭി�ാൻപാടു��.മ�ർ േറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾഒ�ും തെ�
ഉ�ായിരു�ി�.പരിേശാധി� മ�ർ േറാള�കളിൽഎംബു� ്ന�ർ േപജ് ന�ർഎ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�എ�ാമ�ർ േറാളിലും േമ� ്ഒ�് വ�ി���്.

െമഷർെമ� ് ബു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� �പവൃ�ികള�െടഅളവുകള�ം െചലവുകള�ം

സംബ�ി�വിവര�ൾസമയബ�ിതമായി ത�ാറാ�ിബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

അംഗീകരി�ു�തിനും യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു�ആധികാരിക േരഖയാണ്

െമഷർെമ� ്ബു�.്

പരിേശാധി�ഫയലിൽ െമഷർെമ� ്ബു�്സൂ�ി�ി���്. െസ�ക�റി ഒ��ം സീലും െവ�്
സാ��െ�ടു�ിയഎംബു�ാണ്ഫയലിൽസൂ�ി�ി���ത്.ഇത് �പശംസനീയമാണ.് മ�്
ജലസംര�ണ �പവർ�ി, ബു� ്വളെരകൃത�തേയാെടഘ�ംഘ�മായി വിവരി��
എഴുതിയി���്.എംബു�ിെലവിവര�ൾജനകീയ ഭാഷയിൽഎഴുതുവാൻ
െ�സധിേ��താണ.്

12സാധനസാമ�ഗികെളകുറി���വിവര�ൾ

പരിേശാധി�wc/308472ഫയലിൽസാധനസാമ�ഗികൾആവശ�ം ഇ�ാ�
�പവർ�ികൾആണ.്

13.േവജ് ലി�്

മസ്റ്ർേറാളിന്ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭി�ു�ുെ��്

ഉറ��വരു�ു� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.പരിേശാധി�് ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ
�പകാരമു� േവജ് ലി��കൾസൂ�ി�ി���്.

14) ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ



േവതനം െതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിേല�് നൽകിയതിനു� േരഖയാണ്ഫ�്

�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ.പരിേശാധന�് വിേധയമ�ിയwc/308472ഫയലിൽ
സൂ�ി�ി��� മ�ർ േറാള�കള�െട ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ ഉ�്.

15) രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയും സംബ�ി�്

പരിേശാധി�ഫയലിൽ രസീതുകള�ം േറായൽ�ി യും ഇ�ായിരു�.ു

3 ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

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

പൂർ�ിയായതിനു േശഷവുമു� മൂ�്ഘ��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി�ഫയലിൽ മൂ�്ഘ��ളിൽആയു� േഫാേ�ാ
ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

17 �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.
പരിേശാധി�ഫയലിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ികരണസാ��പ�തം

ഉൾെ�ടു�ിയി���്.ബ�െ��അധികൃതർ ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയി���്.

18) െമ�ീരിയൽബി��കൾ

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ികൾ�്ഏെത�ിലുംസാധനഘടക�ൾവിലയ്�ുവാ�ി
ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽഅതിെ�ഫയൽസൂ�ിേ��തു�്
സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായ �പവൃ�ി കൾ�്സാമ�ഗികൾവിതരണംെചയ്തതി
ബി��കള�ം വൗ�റുകള�ം സൂ�ിേ��താണ.്പരിേശാധി�ഫയലിൽ സി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് വ�തിെ�3000 രൂപയുെടബിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെടഓേരാഘ�െ�യും മ�ർ േറാൾഅനുവദി� െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
നൽകു�ത്വെരയു�ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ�തീയതികളിൽനട�ുഎ�്
മന�ിലാ�ാനാണ ്മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ.്പരിേശാധി�ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്
�ിപ് ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

20) ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയഫയലിൽജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസൂ�ി�ി���്

21) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു� �പവർ�ികൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിൽ

പ�ാളികൾആവു�തിന് െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശമു�്.എ�ാൽഅ�ര�ിൽ
ഒരു േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയതായി പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽനി�ും

വ��മായി�ി�.



22)ൈസ�്ഡയറി

മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽസം�ാനസർ�ാർനിർേ�ശി�ു�

സു�പധാന േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.പ�തിയുെടസുതാര�ത െതാഴിലാളികള�െട
അവകാശ�ൾസാമൂഹ�പ�ാളി�ം പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് െതാഴിലിട�ളിെല

അപകട�ൾസംബ�ി�വിവര�ൾെതാഴിലാളികള�െട വാടകസംബ�ി�വിവര�ൾ

െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ്ക�ി�ി റിേ�ാർ�,്
സ�ർശകകുറി��കൾതുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു�ആധികാരിക

േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.പരിേശാധി�ഫയലിൽൈസ�്ഡയറി ഉൾെ�ടു�ിയി���്.
െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് മിനുട്സിൽപെ�ടു�െതാഴിലാളികള�െട േപരും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി

���്.ചില െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.വിജിലൻസ്
ആൻഡ് േമാണി�റി ക�ി�ിഅംഗ�ൾആയ ബീനയു െക, രജനിഎം െകഎ�ിവർ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയി���്.ഷിജിൻ െക (എംജി എൻആർഇജിഎസ് ഓവർസീെയർ ),സി��്
സി വി (വി ഇ ഒ കാടാ�ിറ ),നിഖില ഒ െക (ഓവർസീെയർ,എംജി എൻആർഇജി
എസ് )എ�ിവർ േപരും ഒ��ം സ�ർശകകുറി��ം േരഖെ�ടു�ി.

രജി�റുകള്:

െതാഴിലുറ�് അനുബ� വിവര�ള് സൂ�ി�ു�തിന് ഏഴ് രജി�റുകള് പ�ായ�ുകളില ്
ഉ�ാവണെമ�ു നിര് േ�ശി�ു�ു�്.

1.െതാഴില്കാര്ഡ് രജി�ര് .

െതാഴില ് കാര്ഡിനു� അേപ� ,കാര്ഡ് അനുവദി� വിവര�ള് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ു�തിനു� രജി�ര് ആണിത്, �പസ്തുത വിവര�ള് യഥാസമയം േരഖെ�ടു�ി
സൂ�ിേ��താണ.് െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ സൂ�ി�ി���്.അതിൽ എ�ാ കാര��ള�ം
കൃത�തേയാെട േരഖ െപടു�ി സൂ�ി�ി���് .

2.�ഗാമസഭ രജി�ര് .

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� �ഗാമസഭകള് ,േയാഗ�ള് തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിന്
വാര്ഡ് തല�ില ് �പേത�ക �ഗാമസഭാ രജി�ര് സൂ�ിേ��താണ.്�പസ്തുത രജി�ർ
കാണാൻ സാധി�ി�. െപാതു �ഗാമസഭ രജി�റിൽ തെ�യാണ് െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ��
േയാഗ�ള�ം കാര��ള�ം ഒെ�ഉള്െപടു�ാറു�ത്എ�്പ�ായ�് അധികൃതർ പറ� .ു

3.െതാഴില ് അേപ�ാ രജി�ര് 

െതാഴില ് ആവശ�െ��� ലഭി�ു� അേപ�കള�െട വിവര�ള�ം അതു�പകാരം അവര് �്
െതാഴില ് അനുവദി�തിെ� വിവര�ള�ം �പസ്തുത രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ി
െവേ��താണ.്െതാഴിൽ അേപ� രജി�ർ സൂ�ി�ി���്. ഇതിൽ െതാഴിലാളിയുെട േപര്,
രജി�ർ ഐഡി, ഡിമാൻഡ് െചയ്ത തി�തി, എ�ി കാര��ൾ എ�ാം കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

4.�പവൃ�ി രജി�ര് .

െതാഴിലുറ�ില ് നട�ിലാ�ു� �പവൃ�ികള�െട വിവര�ള് യഥാസമയം �പസ്തുത രജി�റില ്
േരഖെ�ടുെത�ാതാണ.്�പവർ�ി രജി�ർ കാണാൻ സാധി��. ഇതിൽ എ�ാ �പവർ�ികള�െട
േപരും വർ� ് േകാഡും �പവർ�ി ആരംഭി� തി�തിയും നല്കിയി���്. പെ� ആക്ച�ൽ േഡ�്



ഓഫ്കം�ീഷൻഎ�േകാളം പൂരി�ി�തായി കാണാൻസാധി�ി�.

5.ആസ്തി രജി�ർ  

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട സൃഷ്�ി�ി��� ആസ്തികള് സംബ�ി�
വിവര�ള് ,�ലം,ആസ്തിയുെട സ�ഭാവം,നിലനിര്�ു� കാലയളവ് തുട�ിയവ �പസ്തുത
രജി�റില ് േരഖെ�ടുെത�ാതാണ.്ആസ്തി രജി�ർ സൂ�ി�ി���്. ഇതിൽ എ�ാ വിവര�ള�ം
കൃത�തേയാെട േരഖ െപടു�ി സൂ�ി�ി���്.

പരാതി രജി�ര് .

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� ഏതു പരാതിയും വാ�ാേലാ,േരഖാമൂലേമാ
ലഭി�ുകയാെണ�ില ് നിര് വഹണ ഏജന് സി പരാതി രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ുകയും
നിര് ബ�മായും ൈക��� രസീത് പരാതി�ാരന് നല ് കുകയും േവണം. പരാതിയുെട
തുടര് നടപടികള�ം കൃത�മായി രജി�റില ് േരഖെ�ടുെത�്താണ.്ഓേരാ സാ��ിക
വര് ഷവും രജി�ര് േ�ാസ് െചയ്തു സ്�ക�രി സാ��െ�ടു�ുകയും തുടര് കാലയളവിേല�്
അംഗീകരി�ുകയും േവ�താണ.്പരാതി രജി�ർ ഉ�്. പെ� അതിൽ 15/7/2015, 13/7/2018
തി�തികളിൽ േവതനംകി���ി�എ�്എഴുതിയ 2പരാതികൾ മാ�തേമകാണാൻസാധി����.

െമ�ീരിയല ് രജി�ര് .

െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഭാഗമായി വരു�സാധനസാമ�ഗികള�െട
വാ�ല ് തീരുമാനം,ഉപേയാഗം,നീ�ിയിരി�,്െചലവുകള് എ�ിവസംബ�ി� വിവര�ള് 
മുഴുവനും �പസ്തുത രജി�റില ് േരഖെ�ടുേ��താണ.്െമ�ീരിയൽരജി�ർസൂ�ി�ി���്.
പെ�ഇതിൽഡിസംബർ 2018വെരയു� �പവർ�ികള�െട മാ�തേമ െമ�ീരിയൽസംബ�ി�
കാര��ൾ േരഖെപടു�ിയി����.

എഫ്ജിഡി യിൽ പെ�ടു�വർ

യയേശാദ KL-02-001-005-04/109

അനിതപി പി KL-02-001-005-04/17

ച��മതി KL-02-001-005-04/13

ൈശലജപി െക KL-02-001-005-04/4

രാധ െകപി KL-02-001-005-04/95

ശരദ KL-02-001-005-04/8

നിർമല െക KL-02-001-005-04/8

വാസ�ി KL-02-001-005-04/3

സതി പി KL-02-001-005-04/196



ശ�ാമള െക KL-02-001-005-05/127

മാലതി പി KL-02-001-005-04/31

ഭാർഗവി KL-02-001-005-05/82

രമ� െക KL-02-001-005-04/15

രമാവതി െകപി KL-02-001-005-04/39

രാധ പി െക KL-02-001-005-04/12

ലീല KL-02-001-005-04/78

ഗംഗാധരൻ KL-02-001-005-01/64

കെ��ലുകൾ

 െതാഴിലാളികൾ�് കുടിെവ�ം, തണൽ, ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ്,സുര�ഉപകരണ�ൾ

എ�ിവ നൽേക�ത്നിർവഹണഏജൻസിയുെട ഉ�രവാദിത�മാണ.്ഇെതാ�
െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ� മ�ാ�സാഹചര്മാണ.്ഇത്വളെര െ�ശ� േചലുെത�കാര�മാണ.്

 െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�സമയ�ും മ�്അേപ�കൾസമർ�ി�ുേ�ാൾതിരിെക

രസീത് നൽകു�ി�

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവർ�ി

ആരംഭി�ു�തിനുമു�് പ�തി വിവര�ളട�ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിലു�സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവർ�ി�ല�്�ാപി�ി���ത്കാണാൻസാധി��.

• േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽആവശ�െ�ടാറു�ത്. െതാഴിലാളികൾഅ�.

 മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി യിൽ ഉൾെ�ടു�വര�ു നിർമാണംപലയിട�ും കാട്

േകറി മൂടെപ� നിലയിലും,വര�ുകൾനിക�ി നിര�ാ�ിയ നിലയുംആണ്കാണാൻ
സാധി�തു.

 െതാഴിൽഅേപ�കൾ �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇൽഎഴുതി നൽകു�ി�.

 േവതനം ലഭ�മാകു�തിൽ െതാഴിലാളികൾ�് കാലതാമസംഅനുഭവെ�ടു�ു

 കൃത�മായി പ�തിആരംഭം മീ�ിംഗ് നട�ു�ു�്എ�് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

 െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െടആസ്തികൾ ദീർഘകാലനിലനിൽ�ിന്

(3വർഷം) േവ�ി ഉ�ത്ആണ.്പെ�വർഷാ വർഷം െചയ്ത �പവർ�ി�ല�്

തെ� വീ�ും മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി വര�ടൽ േജാലി െച���ു.ഇത്വളെര
െത�ായകാര�മാണ്



 വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�്ഫയൽ 22 േരഖകൾ
സൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽപല േരഖകള�ം കാണാൻസാധി�ി�.ഇത് േഖദകരമായ
�പവർ�ിയാണ.്

 െതാഴിലുറ�് പ�തിഓഫീസിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റിൽ മുഴുവൻ രജി�ർ ഉം
സൂ�ി�ി���്.

 അ�ാംശ േരഖാംശ�ൾേരഖെ�ടു�ിയജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലുകളിൽ

കാണാൻസാധി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

1െതാഴിലാളികൾ�് നിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ�ിലു�അവകാശ�ൾലഭി�ു�ുെ��്
നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

2) െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ി നൽകു�അവസര�ിൽപുതിയ െതാഴിൽകാർഡിൽ

പൂരി�ിേ��കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ുംകൃത�മായി പറ�ുെകാടു�ുക.

3) �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെടസാ�ിധ��ിൽ

േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ി �പവൃ�ിയുെട വിശദമായവിവരം െതാഴിലാളികൾ�്

നൽേക�തു�്.

4).െതാഴിൽകാർഡ്തിക��ം സൗജന�മായിഅനുവദിേ��തു�്

5)മ�ർ േറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾപാടി�

6) മ�ർ േറാളിൽ �പവൃ�ി എടു�ു� ദിവസ�ളിൽതീയതി
േരഖെ�ടു�ുക.രാവിെലയുംൈവകി��ം മാ�തം മ�ർ േറാളിൽ ഒ�് േരഖെ�ടു�ുക.

7) െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവൃ�ി
ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി വിവര�ളട�ിയസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് �പവൃ�ി�ല�്�ാപിേ��ത്ആണ.്

8) ഓേരാ മ�ർേറാള�ം കഴിയു� മുറയ്�് എംബു�ിൽഅളവും �പവൃ�ി�ലവും

മ�ർേറാൾ ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ്

9) .െതാഴിലാളികള�ം േമ��ംഅവരുെട കടമകൾകൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��്
നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

10) വിജിെലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ്ക�ി�ിഅംഗ�െളകാലാനുസൃതമായി
മാ��കയുംഅവരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുകയും െചേ��താണ.്

11) ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉ�സമയ�ളിൽതെ�
നട�ിലാേ��ത്ആണ്

12) ഫയൽസൂ�ിേ��േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക.



13) േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾപൂരി�ിേ��കാര��ൾകൃത�തേയാെട െച��ക.

14) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു േവ�ിഅേപ�നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി രസീത്

നൽകുക.�ഫ�്ഓഫീസിൽതെ�അേപ�നൽകുക

15) െതാഴിലുകൾതുട�ു�തിനു മുൻപും നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും
പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും ഉ� 3ഘ��ളിൽആയു�വ��മായ േഫാേ�ാകൾ
എടു�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ.്

16) െതാഴിലാളി ദിന�ിെ�ആവശ�കതെയ��ി െതാഴിലാളികെള േബാധവാ�ാരാ�ുക.
മാസ�ിൽഒരു തവണെതാഴിലാളി ദിനമായിആചരി�ുക.

17) െതാഴിലാളികൾ�ുേവ�ിയു�അടി�ാനസൗകര��ൾെതാഴിൽ�ല�ളിൽ

ലഭി�ു�ുേ�ാഎ�് ഉറ��വരു�ുക.

18) െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െടആസ്തികൾ ദീർഘകാല
നിലനിൽ�ിന് (3വർഷം)ആവശ�മായസാേ�തികനിർേ�ശ�ൾെതാഴിലാളികൾ�്
ഓവർസിയർമാർ നൽേക�താണ.്

19.)പ�തിയുമായി ബ�െ��് 22ഫയലുകള�ം 7 രജി�റുകള�ം നിർബ�മായും
േരഖെ�ടു�ി സൂ�ി�ുക

20). െതാഴിലാളികൾ�് 100ദിവസെ�െതാഴിലും,കൂലിയും പണിയായുധ�ള�െട
വാടകയും 5kmഇൽ കൂടുതൽ േപായാൽയാ�താബ�യും നൽകുക.

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

 വിഭാഗംഎ: �പകൃതി വിഭവപരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവർ�ികൾ

 വിഭാഗംബി:സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾഖ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം.

 വിഭാഗംസി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�
സ�യംസഹായസംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

 വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ.



�ഗാമസഭനിർേദശ�ൾ

 കൂലി വർധി�ി�ുക.

 വി എംസിഅംഗ�െളപുതു�ുക.

 100 ദിവസം െതാഴിൽഎ�ത് 200ആയി െതാഴിൽ ദിനം വർധി�ി�ുക.

 സുര�ാ ഉപകരണ�ൾ,അടി�ാനസൗകര��ൾഎ�ിവ േജാലി�ല�്

ലഭ�മാ�ുക.

 മ�ർ േറാൾ ഒ�ിടു� േകാളംവലുതാ�ുക.

 എ�ിേമ��ംഎംബു�ുംമലയാള�ിൽആ�ുക.

 കാടാ�ിറ േകാ��ർ േറാഡ്ൈസഡ് െചടികൾവ�� പിടി�ി�ൽ �പവർ�ി

െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�് െച��ക.



�പവർ�ി�ലഭൂപടം



ഫീൽഡ്വിസി�ിലൂെട..


