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മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് 
പ�തി 

േസാഷ�ൽ ഓഡി ് റിേ�ാർ"്  

                 ക$ൂർ ജി' 

എട*ാട് േ+ാ*് 

കട,ൂർ �ഗാമപ-ായ.് 

  വാർഡ് 10 എട*ാട് EAST.  

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ നിയമം 

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK) 

ര�ാം നില സി. എസ.് ബിൽഡിംഗ്  

എൽ. എം. എസ.് േകാ#ൗ� ്

വികാസ ്ഭവൻ. പി. ഒ 

തിരുവന,പുരം 

Pin :695033 

PH:0471-2724696 

Email:keralasocialaudit@gmail.com 

 

                                                                                                         റിേ.ാർ0്  ത1ാറാ2ിയത്  

VRP:സന്യന 
,VRP:തീർ\  

VRP:അതുല� ,VRP:വർഷ  

എട*ാട് േ+ാ* ്
േസാഷ�ൽ ഓഡി ് ടീം  
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ആമുഖം  
�ഗാമീണജനതയുെട ഉ6മന7ിനായിസ8ത�,ഭാരത7ിൽ ആവി:;രി<ഏ�വും സു�പധാനവും 

ശ?വുമായനിയമമാ@ഹാ�ഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്നിയമം.ഇ,�യിെലസാധാര

ണ2ാരായജനDളുെട െതാഴിൽെച1ുവാനുF അവകാശെ7 സംരHി<ു നിലനിർ7ു 

6തിനായി ഇ,�ൻപാർലെമൻറ് അംഗീകരി<്,�പസിഡൻറ് ഒ.ുവ< 2005 െസപ്�ംബർമാസം 

അMാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ6ു.   

ഇ,�യിെല�ഗാമീണജനതയുെടഉ6മന7ിനായിനിരവധി�ഗാമവികസനപOതികൾനട

.ിലാ2ിയിരു6ുെവQിലുംഗുണഫലംശരിയായവിധ7ിൽജനDളിൽഎ7ാതിരു6തിെനതു

ടർ6്പാർലെമൻറ്പാസാ2ിയമഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്നിയമ7ിന്െറ�പാ

ഥമികലH�ംഒരു�ഗാമീണകുടുംബ7ി6ിയമംവഴിഒരുസാ#7ികവർഷം100െതാഴിൽദിനD

ൾഉറ.ുനൽകുകെയ6താണ്.        

�ഗാമീണജനതയുെടഉ6മന7ിനും െമ<െ.0ജീവിതസാഹചര�ംഉറ.ാ2ു6തിനുംഅതിലൂെട

ദാരി�ദ�നിർമാർVനവുംസുWിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമ7ിന്െറ  �പാധാനലH�ം. 

ചൂഷണDളിൽനി6ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി.ി2ുകയുംമാന�മായേവതനംനൽകിഅവരുെട

കുടുംബ7ിന്�കയേശഷിവർOി.ി<്ദാരി�ദ�7ിൽനി6ുംകരകയറാൻെതാഴിലുറ.ുപOതിയി

ലൂെടകഴിയു6ു.  

   സവിേശഷതകൾ 

 നിയമ7ിൻെറ പിൻബലമുF അവകാശാധി:Xിത പOതി 

 �ഗാമപMായ7് �പേദശ7 ്താമസി2ു6 18 വയZ ്പൂർ7ിയായ 
ഏെതാരാൾ2ും പOതിയിൽ പQാളിയാകാം 

 സ്�തീ2ും പുരുഷനും തുല� േവതനം  

 പരിWിതി സംരHണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടിWാന 
സൗകര�   വികസനം എ6ിവയ്2 ്മുൻഗണന 

 െതാഴിലാളികൾ തെ6 �പവർ7ികൾ കെ�7ുകയും 
ആസൂ�തണെ7 സഹായി2ുകയും െച1ു6ു 

 ആസൂ�തണ7ിലും നിർവഹണ7ിലും തിക\ സുതാര�ത 

 കരാറുകാെര ഇടനില2ാേരാ ഇ] 

 െപാതുജന പQാളി7േ7ാെട േലബർ ബ^_� ്

 ബാQ ്േപാേ`ാഫീസ ്വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം 

 സ്�തീകൾ2 ്മുൻഗണന 
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 ക#�ൂ0ർ ശൃംഖല വഴിയുF േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം 

 �ഗാമസഭ പOതി ഓഡി�് െച1ു6ു. 

േസാഷ�ൽഓഡി  ്

  
െപാതുസമൂഹംപOതിനിർവഹണെ7പ�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി2ു6തി
െന2ുറി<ുംപരസ�വുംസ8ത�,വുമായനട7ു6പരിേശാധനയാണസ്ാമൂഹ�
ഓഡി�.്െതാഴിലുറ.ന്ിയമംഅനുശാസി2ു6ത8ർഷ7ിൽഎ]ാവാർഡിലുംര
��്പാവശ�ംേസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭനിർബ�മായുംനടേ7�താണ.്സു
താര�തഉറ.ു2ുവരു7ി,അഴിമതിരഹിതമാ2ുകയുംഅതുവഴിസദഭ്രണം
സാധ�മാ6തിനുംേസാഷ�ൽഓഡി�്സമൂഹെ7പാകെ.ടു7ു6ു.പOതിവി
ഭാവനംെച1ു6രീതിയിൽഗുണേഭാ?ാ2ളുെടജീവിതസാഹചര�7ിൽഫല
�പദമായമാ�ംസൃbി2ു6തിന്െപാതുപണംശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗി
<ല്H��പാcdിൈകവരി<ി0ുേ�ാഎ6വിലയിരു7ലുംേസാഷ�ൽഓഡി�ന്ട
7ു6ു 

േസാഷ�ൽഓഡി മ്ുെbാരു*�പവർ.നdൾ  
 

രീതിശാസ്�തം  

 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാef് സംഘം �പവർ7ി ഫയൽ പരിേശാധന,�പവർ7ി Wല  

സhർശനം, െതാഴിലാളികള് ,ഗുണേഭാ?ാ2ൾ  എ6ിവരുമായുF  അഭിമുഖം , എം ഐ എസ് 

പരിേശാധന എ6ിവെയ അടിWാനമാ2ിയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് റിേ.ാർ0 ്

ത1ാറാ2ിയി0ുFത്. താെഴ പറയു6 രീതി അവലംബി<ാണ് ഈ റിേ.ാർ0് 

ത1ാറാ2ിയി0ുFത്. 

പeാ.ലം  ഒരു*ൽ  . 

േjാ2 ് തല7ിലും     �ഗാമപMായ7് തല7ിലും   പOതി  നിർവഹണ  ഉേദ�ാഗWനായ    

േjാ2 ്  ഓഫീസര ്   ,പMായ7്   െസ�ക0റി   ,മ�ു   നിർkഹണ  ഉേധ�ാഗWര്     

തുടDിയവരുമായി   േjാ2്   റിേസാർസ്  െപര്സണ്    നട7ിയ കൂടിയാേലാച നയിൽ   

ഉരുതിരിഞ തനുസരിച്  തുടർ  �പ�കിയകള്   ആസൂ�തണം  െച1ുകയും  േസാഷ�ല്  ഓഡി� ്   

�ഗാമസഭ തീയതി നിmയി2ുകയും  െച1ു6ു . 

ഫയൽ പരിേശാധന 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്   ആരംഭി<ിരി2ു6  തീയതി2്   മുൻപുF   ആറു  മാസ 2ലയളവില ്   

വാർഡിെല  �പവർ7ി ഫയലുകള്   ,രജി`റുകൾ  ,   അേതാെടാ.ം  അനുബ� േരഖകളും   സൂno 

പരിേശാധന  നട7ു6ു . 
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 �പവർ.ി  iല സjർശനം, നിരീkണം 

ഓേരാ  �പവർ7ിയും   എpqിമാ�ില്   �പതി പാതി2ു6   അളവിലും  ഗുണ7ിലും  

നട.ിലാ2ിയി0ുേ�ാ  എ6ും  ആ �പവർ7ി യുെട  ഗുണ ഫല7ിന്െറ  വ�ാcdി   

തി0െ.ടു7ുകയും �പpdു ത   െതാഴിലിടDളിൽ   െതാഴിലാളികൽ2ു  ലഭിേ2�  അവകാശ  

ആനുകൂല�Dള്    ലഭി<ി0ുേ�ാ  എ6ും  �പവർ7ി Wല പരിേശാധനയിലൂെട  ലക് ഷ�ം  

െവ2ു6ു  

വീടുവീടാlരം  ഉn വിവരേശഖരണം  .  

പOതി ഗുണേഭാ?ാ2ളുെട വീടുകളിൽ   െച6 ്േനരി0് പOതി യുെട നിർkഹണെ7.�ിയും 

ഗുണ ഫലെ7.�ിയും   വിവരDൾ   സമാഹരി2ു6ു . 

െതളിവ്  േശഖരണം  

.ഫയൽ   പരിേശാധന ,�പവർ7ി Wല  പരിേശാധന  ,വീട ് വീടാ,രം  ഉF വിവരേശഖരണം   

തുടDിയ  �പ�കിയയിലൂെട ഉF കെ�7ലുകളുെട  വpdു നിbമായ െതളിവ്  േശഖരണം  

നട7ു6ു .  

 

സാമൂഹ� േബാധവൽ*രണം  

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പOതി വിജയം ഉറ.ു വരു7ി െപൗരാവേബാധം  
ഉയർ7ുകയും  േസാഷ�ല ് ഓഡി�്   �പ�കിയ വിജയി.ി2ു6തിന്  ആവശ�മായ  
േബാധവൽ2രണം നട7ു6ു . 

റിേ�ാർ"് തqാറാ*ല്   

സാമൂഹിക പരിേശാധനയിലൂെട കെ�7ിയ നിഗമനDളും  ,നിർേദശDളും േസാഷ�ല്  ഓഡി�്  
�ഗാമസഭയിൽ  ചർ< െചrd ◌  ു അംഗീകാരം നട7ു6തിനാവശ�മായ  റിേ.ാർ0്  

ത1ാറാ2ു6ു . 

േസാഷ�ൽ   ഓഡി ്   �ഗാമസഭ  .  

പmാതലം  ഒരു2ൽ   ചർ<യില്   നിmയി2െ.0   ദിന7ില ്  സൗകര��പദമായ   
Wല7്�ഗാമസഭ      േചർ6്  കരട്  റിേ.ാർ0 ് അവതരണവും  ചർ<യും  ,ന ◌ിർേദശDളും   ,

തിരു7ൽ  �പ�കിയയും ,അംഗീകാരം     ,േനടിെയടു2ുകയും തുടർനടപടികളും  
ൈകെ2ാFു6ു 

കട,ൂർപ-ായ.്അടിiാനവിവരdൾ 
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ജി]  കtൂർ  

േjാ2്  എട2ാട ് 

വാർഡുകൾ  13 

വിpdൃ തി  7.95 ച.കി . മി  

അതിരുകൾ  കിഴ2 ് െപരളേxരി 

െത2്  മുഴ.ിലDാട് 

പടി\ാറ്  കtൂർ േകാർപേറഷൻ 

വട2് െച#ിേലാട ്പMായ7് 

ജനസംഖ�  16441. 

ജന സാ�hത  2068/ച. കി.മീ  

ആേരാഗ� േക�hDൾ  കാടാ<ിറ �പാഥമിക ആേരാഗ� േക�hം, 
ആയുർേവദ ഡിസെ്പൻസറി, േഹാമിേയാ 
ഡിസെ്പൻസറി.  

p;ൂ ൾ  കാടാ<ിറ HSS, കട#ൂർ HSS, കട#ൂർ NAUP, 
കട#ൂർ S U P, കട#ൂർ E U P, േദവീവിലാസം 
L P, കാടാ<ിറ L  P, േകാ0ൂർ മാ.ിള L P, ആടൂർ 
W L P, ഒരി2ര L P, കട#ൂർ ഇം�ീഷ് p;ൂ ൾ.  
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ആരാധനാലയDൾ  ആടൂർ �ശീ പനി<ി2ാവ,് കൂേലാതക്ാവ്, 
കട#ൂർ �ശീ മു<ിേലാ0് ഭഗവതി േH�തം.  

  

 

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ�"sിവരdൾ 

 പMായ7് 
തലം  

വാർഡ് 
തലം  

ആെക  െതാഴിൽ  
കാർഡ ് 

1935  95 

 

ആെക  
െതാഴിലാളികൾ  

3232 140 

ആക്�ീവ ്െതാഴിൽ  
കാർഡ ് 

976 17 

ആക്�ീവ ്
െതാഴിലാളികൾ  

1089 12 

SC 66 2 

ST 1  

0 

100ദിവസം െതാഴിൽ 
പൂർ7ിയാ2ിയ7്  

223 7 

100 ദിവസം പൂർ.ിയാ*ിയവർ വാർഡ ്തലം  

സുേലാചനപി െക  KL-02-001-005-011/45 

നളിനി സി  KL-02-001-005-011/40 

ചി�ത സി  KL-02-001-005-011/41 

ലീല  KL-02-001-005-010/17 

ശ�ാമള എം  KL-02-001-005-010/20 

ശാl െക  KL-02-001-005-011/42 

�പസീത  KL-02-001-005-011/6 
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അവകാശഅധിwx ിതനിരീkണdൾ 
1. െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ�"കാര�dൾ 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്പOതി�പകാരംഅവിദ��കായിക
െതാഴിൽെച1ാൻതാ��ര�മുFഏെതാരുകുടുംബ7ിലുംെതാഴിൽകാർഡിനു
േവ�ിഅേപHി2ാം.അേപHനൽകിയഎ]ാകുടുംബാംഗDൾ2ും 15 
ദിവസ7ിനകംതിക<ുംസൗജന�മായിലഭിേ2�തു�.്െതാഴിൽകാർഡഒ്രു
ആധികാരികേരഖയാണ്.അതുെകാ�ുതെ6െതാഴിൽകാർഡുകൾസൂHിേ2
�തതിന്െറപൂർtഉ7രവാദിത8ംെതാഴിലാളികൾ2ാണ.് 
അMുവർഷ7ിെലാരി2ൽെതാഴിൽകാർ^�ു തു2ിനൽേക�താണ.് 

>വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ* ്േഫാേ"ാ ഉൾെ�െട െതാഴിൽകാർഡ് 
സൗജന�മായി ലഭിzി"ി'. േഫാേ"ാ െതാഴിലാളികൾ ആണ ്നൽകിയത ്
എb ്െതാഴിലാളികളിൽ നിb ്അറിയുവാൻ സാധിzു  

>എ]ാ െതാഴിലാളികളുെടയും െതാഴിൽ കാർഡെ്താഴിലാളികൾ അവരുെട 
ക1ിൽ തെ6 ആണ് സൂHി2ു6ത.് 

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടുb|ംബ�ിz ്

െതാഴിൽകാർഡഉ്Fഏെതാരുെതാഴിലാളി2ുംെതാഴിൽആവശ�െ.ടാനുംഇ
തുമായിബ�െ.0ആ്സൂ�തണ�പ�കിയയിൽപQാളിയാകാൻഉFഅവകാശംഉ
�.് െതാഴിൽആവശ�െ.0 ്15 
ദിവസ7ിനുFിൽെതാഴിൽലഭ�മായി]എQിൽെതാഴിലി]ാroേവതനംലഭി
2ാനുFഅവകാശംനിയമപരമായിെതാഴിലാളികൾ2ു�.്  

ഈവാർഡിൽ�ഗൂ.ായിേമ�്മുേഖനയാണ്െതാഴിലിന്അേപHനൽകു6ത.് 
.എഎംസി�പകാരംഉFഡിമാൻഡേ്ഫാംൽഅ]െതാഴിലിനായിഅേപHി2ു6
ത.്പMായ7 ്ൽ നി6 ്ലഭി2ു6 വർ2 ്അ�ിേ2ഷൻ േഫാം ൽആണ് 
അേപHി2ാറുFത.് അേപHി< ്15 
ദിവസ7ിനുFിൽെതാഴിൽലഭി2ാറു�എ്6ാണ ് 
െതാഴിലാളികൾഅറിയി<ി0ുFത.് �ഫ} ്ഓഫീസ ്വഴി അ' അേപk 
നൽകുbത.് േനരി"് ഓവർസിയർരുെട ൈകവശം ആണ ്െതാഴിൽ 
അേപk നൽകാറുnത് എb ്െതാഴിലാളികൾ പറ�ു. 
െതാഴിലാളികൾെതാഴിലിനഅ്േപkി*ുbസമയ.ൈ്ക�റ�്റസീ
തന്ൽകാറി'  

3. െതാഴിൽഅനുവദിz|ംബ�ിz ്

െതാഴിലുറ.്നിയമ�പകാരംെതാഴിൽആവശ�െ.0് 15 
ദിവസ7ിനുFിൽെതാഴിൽനൽകിയിരി2ണം. 
അ]ാ7പHംെതാഴിൽരഹിതേവതന7ിനുFഅർഹതയു�.് 
ഈവാർഡിെലെതാഴിലാളികൾെ�dാഴിലിന്അേപHി<് 15 
ദിവസ7ിനകംതെ6െതാഴിൽലഭി2ാറു�.്  
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4. െഷൽഫ്ഓഫെ്�പാജക ്ത്qാറാ*ുbതിനുnഅവകാശം.  

അടു7 5 
വർഷേ72്ഏെ�ടു2ാവു6േ�പാജ�qു കളുെടസമാഹാരമാണ്െഷൽഫ്ഓ
ഫെ്�പാജക�്്. അയൽ2ൂ0തല7ിൽചർ<െചയ്തന്ിർേ�ശDൾസമാഹരിച ്
വാ ർ^dല7ിൽേ�കാഡീകരി< �ഗാമസഭയിൽഅവതരി.ി �oു ൻഗണന�കമം 
നിmയി<ാണ്അംഗീകരി2ു6ത്. 
അതുെകാ�ുതെ6െഷൽഫ്ഓഫെ്�പാജ�qത് 
1ാറാ2ു6തിനുംഉFഅവകാശംെതാഴിലാളികൾെകാ�.് 
െതാഴിൽകെ�7ു6 
തിെ,ാഴിലാളികളുെടയുംേമ�ിന്െറഭാഗ7ുനി6ുംപQാളി7ംഉ�ാവു6ു
�.് 
എ6ാൽെതാഴിലുറ.ിൽഅനുവദിനീയമായആpdിവികസന�പവർ7ികൾക
െ�7ു6തിന8ാർഡിെലവിവിധേമഖലയിലുFഅവരുെടപQാളി7ംഉ�ാ
േവ�താണ.്കട#ൂർ പMായ7 ്വാർഡ ്  10െല 
െതാഴിലാളികൾെഷൽഫഓ്ഫ്െ�പാജ��്തqാറാ*ുbതിൽപ�ാളികളാ
കാർഉ}എ്bാണെ്താഴിലാളികളിൽനിbുംപ-ായ.ിൽനിbുംഅ
റിയാൻകഴി�ത.് 

5. യാ�താെചലവസ്ംബ�ിz് 

െതാഴിലാളികൾ�dാമസWല7ുനി6ും 5 
കിേലാമീ�ർചു�ളവിനുFിൽെതാഴിൽലഭി2ുവാൻഉFഅവകാശംഉ�.് 
അDെനഅ]ാ7പHംയാ�താബ7ആയികൂലിയുെട 10 
ശതമാനം(27.10)അധികേവതനംആയിലഭി2ാൻഅവകാശമു�.്5 km അധികം 
ദൂരം യാ�ത െചrd ്േജാലി െചേ1� അവW ഇതുവെര ഉ�ായി0ി] 
എ6െ്താഴിലാളികളിൽ നി6് അറിയുവാൻ സാധി<ു.  

6)അടിiാന സൗകര�dെള കുറിz്  

െതാഴിലാളികൾ2ആ്വശ�മായകുടിെവFംവി�ശമി2ു6തിനുFതണൽ�പ
ഥമശു�ശൂഷകി�ത്ുടDിയഅടിWാനസൗകര�Dൾലഭിേ2�ത് 
െതാഴിലാളികളുെടഅവകാശമാണ.് ഫ` ്എr� ്േബാ�fിൽ exp േഡ� ്കഴി\ 
മരു6ുകൾ ഒ6ും തെ6 സൂHി2ു6ി].തണലിനുFസൗകര�േമാകുടി 
െവF7ിനുേവ�ിയുFപ�തDേളാ സൗകര�േമാഅവർ��ഭി<ി0ി]. 
െതാഴിലാളികൾ കുടിെവFം െകാ�ുവരിക ആണ ്പതിവ ്എ6 ്അറി\ു. 
കൂടാെത പണിെയടു2ു6വീടുകളിെലആൾ2ാരുമായിസഹകരി<ും 
അവർകുടിെവFംകെ�താറു�.് വൃ.ി ഹീനമായ iലdളിൽ 
േജാലി െചqുേ,ാൾ ഉപേയാഗിേ*} ൈകയുറകളും കാലുറകളും ഇത ്
വെര ലഭ�മാ*ിയി"ി'.  

േവതനംലഭ�മാ*ുb|ംബ�ിz് 
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െതാഴിലുറ.്പOതിനിയമ7ിെലെസHൻ3(2) 
�പകാരംഓേരാ�പവൃ7ിയുെടയുംമ`ർേറാൾപൂർ7ിയാ2ിപMായ7ിൽസ
മർ.ി< 15 ദിവസ7ിനകംെതാഴിലാളികൾേ28തനംലഭിേ2�താണ.് 
കൃത�മായിേവതനം ലഭി<ി] എ6വിവരമാണെ്താഴിലാളികളിൽനി6ും 
അറിയാൻകഴി\ത്. ജൂൺ ആദ� വാരം േവതനം വ6തിനു േശഷം പി6ീട ്
4മാസ7ിൽ ഏെറ യായി േവതനം ലഭി<ി0ി] എ6 ്േമ�ും െതാഴിലാളികളും 
പറ\ു.ഓവർസിയറും ഇ കാര�ം ശരിവ<ു.  

 

8. െതാഴിലിടdളിൽഉ}ാകുbഅപകടdൾസംബ�ിz ്

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ.്പOതിയിൽെതാഴിലാളികൾ
െ�dാഴിലിടDളിൽെവ<ഏ്െതQിലുംതര7ിലുFഅപകടംസംഭവി<ാൽെഷ
ഡ�ൂൾ2(5) �പകാരവുംഅധ�ായം9 േലപരാമർശDളുെടഅടിWാന7ിലും 
ചികി�ആവശ�മായിവരു6മുഴുവൻചിലവുകളുംബ�െ.0ബി]ുകൾഹാജ
രാ2ു6മുറയ്2െ്താഴിലാളികൾ��ഭ�മാേ2�താണ.്25000/- രൂപമരണം 
സംഭവി<ാൽെതാഴിലാളികളുെടകുടുംബ7ിന്ലഭ�മാേ2�താണ.് 
ഓഡി�ിന8ിേധയമാ2ിയ�പവൃ7ിയുെടകാലയളവിൽ െതാഴിലാളികൾ2 ്
ആർ2ും തെ6 അപകടDൾ ഒ6ും സംഭവിചി0ി]. 

9. പരാതിപരിഹാരം 

െതാഴിലുറ.്പOതിനിയമ�പകാരം( െഷഡ�ൂൾ19) സമയബ�ിതമായി 
പരാതിപരിഹാര7ിനുFഅവകാശനിയമം. പOതിയുമായിബ�െ.0 
പരാതികൾേഫാൺ, േടാൾ�ഫീന#ർഉപേയാഗി<ുംേരഖാമൂലം 
എഴുതിനൽകിയുംഇെമയിൽവഴിയുംസമർ.ി2ാവു6താണ.് േടാൾ�ഫീന#ർ 
പMായ7ിൽ �പദർശി.ിേ2�താണ.് 
ഫീൽ^fhർശന7ിന്ഭാഗമായിെതാഴിലാളികളുമായിസംസാരി<േ.ാൾഇതുവ
െരപരാതികൾനൽകിയി0ി]എ6ാണ്അറിയാൻകഴി\ത്.പരാതി പരിഹാര 
േടാൾ �ഫീ ന#ർ പMായ7ിൽ �പദരശ്ി.ി<ി0ു� ്. പെH അത ്വ�?മായി 
കാണാൻ സാധി2ു6 രീതിയിൽ അ] നിലവിൽ ഉFത.് േടാൾ �ഫീ ന#ർ െന 
കുറി< ്െതാഴിലാളികൾ2 ്അറിവി] എ6ും പറ\ു. പMായ7ിൽ പരാതി 
രജി`ർ സൂHി2ു6ു� ്.15/07/2015, 13/07/2018 ഇൽ റിേ.ാർ0് െചrdേവതനം 
ലഭി2ു6ി] എ6 ര� ്പരാതി മാ�തേമ അതിൽ നിലവിൽ രജിസ�്റിൽ 
കാണാൻ സാധി<ുFൂ   

േസാഷ�ൽഓഡി ന്ട.ുbതിനുnഅവകാശം 

െതാഴിലുറ.്പOതിയിൽഏെ�ടു7്നട.ിലാ2ു6മുഴുവൻ�പവർ7ികളും
േസാഷ�ൽഓഡി�ിന8ിേധയമാ2ണെമെ�fHൻ17(2)നി:;ർഷി2ു6ു�്.െതാ
ഴിലുറ.ിൽഏെ�ടു7�പവർ7ികളുെടസാമൂഹികകണെ2ടു.്നട7ു6തി
നാൽപQാളിആവു6തതിന് അവകാശം. 
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10 േസാഷ�ൽഓഡി ന്ട.ുbതിനുnഅവകാശം 

െതാഴിലുറ.്പOതിയിൽഏെ�ടു7്നട.ിലാ2ു6മുഴുവൻ�പവർ7ികളും
േസാഷ�ൽഓഡി�ിന8ിേധയമാ2ണെമെ�fHൻ17(2) നി:;ർഷി2ു6ു�്. 
െതാഴിലുറ.ിൽഏെ�ടു7�പവർ7ികളുെടസാമൂഹികകണെ2ടു.്നട7ു
6തിനാൽപQാളിആവു6തിനുFഅവകാശംെതാഴിലാളികൾ2ു�.്  

േറാ��ാർദിനം 

െതാഴിൽആവശ�കതകൃത�മായിരജി`ർെച1ു6തിനുംെതാഴിലാളികളുെട
അവകാശDൾഅവെരേബാധ�െ.ടു7ു6തിനുംപOതികൾപരിഹരി2ു6
തിനുംആയിേറാp�ർദിനംസംഘടി.ിേ2�തു�.് 
െതാഴിലാളികളിൽനി6ുംേറാp�ാർദിനംആചരികാറു� ്എ6ും 
2െതാഴിലാളികൾ പെQടു2ാറു� ്എ6ും അറിയാൻകഴി\ി0ു�.് 

സി ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ ്

െതാഴിലുറ.്പOതിയുെടസുതാര�തഉറ.ാ2ു6തിനുംേവ�ിയുFഒരുഉപാ
ധിയാണ്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ.് 
ഒരു�പവർ7ിയുെടഅടിWാനവിവരDൾഅതായത്എ`ിേമ�്തുകസാധന
േവദനഘടകDൾയഥാർ െചലവ്െതാഴിൽദിനDൾതുടDിയവിവരDൾ
സാധാരണജനDൾ2ുംഗുണേഭാ?ാ2ൾ2ുംമനZിലാകു6രീതിയിൽ�പദർ
ശി.ിേ2�താണ.് ഓേരാ�പവൃ7ിയുെടയുംആരംഭഘ07ിൽഈ േബാർഡ ് 
Wാപിേ2�തു�.്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർ^fhർശി<ഗൗ രി 
എ6യാളുെട ഫീൽഡിൽകാണാൻ സാധി<ു.  

ജാ�ഗതാേമൽേനാ"സമിതി 

ഓേരാപMായ7ിലും 5 
അംഗDൾഎQിലുംഉFജാ�ഗതാേമൽേനാ0സമിതിരൂപീകരിേ2�തആ്ണ്.ഇ
തിൽപ0ികജാതിപ0ികവർ¡വിഭാഗDൾേ28��ത�പാധാന�ംനൽേക�താ
ണപ്കുതിേ.ർസ�്തീകളായിരിേ2�താണ.് അO�ാപകർ,  അംഗനവാടി 
വർ2ർ, സ8യംസഹായസംഘ7ിെലഅംഗDൾ,  െപാതുസമൂഹ 
സംഘടനകൾ, ഉപേഭാ?ൃസമിതികൾ, േസാഷ�ൽഓഡി�റ്ിേസാഴ്സ്േപefൺ, 
യുവജന¢£ുകൾ, െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾ തുടDിയവയിൽനി6ും 
വിജിലൻസആ്ൻഡ്േമാണി�റിം�;¤ി�ിഅംഗDെളെതരെ\ടു2ാവു6താ
ണ.് ഏ�വുംകുറ\കാലയളവിേല28ിഎംസി അംഗDെള 
നിയമിേ2�ത�്ഗാമസഭയാണ്. �പകൃതിWലസhർശനം, 
െതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയംനട7ാൻേരഖകളുെട പരിേശാധ 
�പവൃ7ിWലംസൗ കര�Dളുെടപരിേശാധന, �പവൃ7ികളുെട 
ഗുണനിലവാരം നിർണയി2ൽ, തുകനിർണയം, �പവൃ7ിയിൽ 
ഉടനീളമുFറിേ.ാർ0ിംഗ്, �പവൃ7ിയുെടസ8ഭാവെ7 സംബ�ി<ുF 
ഗുണപരമായവിലയിരു7ൽഎ6ിവയാണ്�പധാനചുമതല. വിഎംസിയാണ ്
എ]ാ�പവർ7ികളും പരിേശാധിേ2�തും മൂല�നിർണയരജി`റിൽ 
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േരഖെ.ടുേ7�തും. േസാഷ�ൽഓഡി�സ്മയ7അ്വ�ഗാമസഭയിൽ 
സമർ.ിേ2�താണ്. വിഎംസിറിേ.ാർ0 ്ഒ രുെപാതുേരഖയായികരുേത�തും 
ആവശ�െ.ടു6തിനനുസരി<ഒ് രുെപാതുേരഖയായിപMായ7ിൽനി6ുംല
ഭിേ2�തുംആണ.് ര�അ്ംഗDൾആണന്ിലവിലുFത ്

. വിഎംസി  അംഗdൾ  

സതീശൻ ഒ തേയാ7്,  

ഉഷ സി,  

വസ, പി വി,  

റിജിനവി,  

നാരായണൻ.  

േമ ് 

�പവൃ7ിWലDളിൽേമൽേനാ0ംവഹിേ2�േ��ആ്ണ.് 
െതാഴിലാളികൾഓേരാദിവസവുംകൃത�മായിേജാലിെച1ു6ുെ�6്ഉറ.ുവരു
തുകയും, െതാഴിൽകാർഡ,് ൈസ�്ഡയറി, മ`ർേറാൾഎ6ിവയിൽ 
ആവശ�മുFവിവരDൾേരഖെ.ടു7ുകയുംഅടിWാനസൗകര�Dൾെതാഴി
ലിടDളിൽഉെ�6ഉ്റ.ുവരു7ുകയുംേവണം. കട#ൂർപMായ7 ് പ7ാം 
വാർഡിൽസുേലാചന, േമ�് ആയി വർ2െ്ച1ു6ു 

പ�തിആരംഭമീ ിംഗ് 

െതാഴിലുറ.്നിയമംെഷഡ�ൂൾ 22 �പകാരംഒ രു�പവൃ7ി 
ആരംഭി2ു6തിനുമുൻപ ് ഏെതQിലുംഒ രുെപാതുWല7ുെതാഴിലിടDലി 
േലാവ<േ്ചരു6െതാഴിലാളികളുെടയുംനിർവഹണഉേദ�ാഗWരുെടയുംസംയു
?േയാഗമാണപ്Oതിആരംഭമീ�ിംഗ.് വാർഡെ്മ#റുെട സാ6ിധ�7ിൽ 
േചരു6 ഈേയാഗ7ിൽനിർവഹണഉേദ�ാഗWർ �പവൃ7ിയു 
മായിബ�െ.0വിവരDെള]ാംെതാഴിലാളികൾ28ിശദീകരി<ുെകാടുേ2
�താണ.്  ഓഡി�ിന8ിേധയമാ2ിയി0ുFWC/310149, പ7ാം വാർഡിൽ മt ്
ജല സംരHണ �പവർ7ി,പOതിആരംഭമീ�ിംഗ ് നട6തിന്െറ േരഖ 
ഉൾെപട7ിയി0ു�.് ഓവർസിയർപെQടു2ാറു�എ്6ും െതാഴിലാളികളിൽ 
നി6ും മനസിലാ2ാൻ സാധി<ു. പOതി ആരംഭമീ�ിDിൽ അധ�Hൻ 
െമ#ർ ആണ്. �പവർ7ി ഫയലിൽ പOതി ആരംമീ�ിDിൽ െമ#ർ 
പെQടു7തായി കാണാൻ സാധി<ു. െമ#റുെട ഒ .ും സീലും ഉ� ് . 
�പവർ7ിയുെട പOതി ആരംഭമീ�ിDിൽ പെQടു7 െതാഴിലാളികളുെട 
േപരും െതാഴിൽ കാർഡ ്ന#റും ഒ .ും േരഖെ.ടു7ിയി0ു�.്  

 

െതാഴിലാളികളുെടകടമകൾ 
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o െതാഴിലിടDളിൽസമയനി:X പാലി2ുക. 
o െതാഴിൽെച1ു6ദിവസDളിൽരാവിെലയുംൈവകുേ6രവുംകൃ

ത�മായിഒ. ്േരഖെ.ടു7ുക. 
o െതാഴിൽകാർഡിൽ    െതാഴിലാളികള ്     കൃത�മായി         ഹാജര ് 

േരഖെ.ടു7ു6ു�്എ6ഉ്റ.ുവരു7ുക. 
o െ�പാജക്�്മീ�ിംഗ,്�ഗാമസഭകൾ,െതാഴിലുറ.്�ഗാമസഭകൾഎ6ിവ

യിൽപെQടു2ുക. 
o െതാഴിലിടDളിൽ�ാ`ിക8pdു 2ൾഉപേയാഗി2ുവാേനാക7ി

2ുവാൻപാടി]. 
o �പകൃതിസംരHണ7ിന്ആവശ�മായ�പവർ7ികൾഏെ�ടു7ു

നട.ിലാ2ുക. 
o ആpdിസൃbി2ു6�പവൃ7ികൾകെ�7ിപMായ7്അധികൃ

തെരഅറിയി2ുക 

േസാഷ�ൽഓഡി ിനുവിേധയമാ*ിയ �പവർ.ികൾ 

 

�ക
മ 

ന
#
ർ 

വർ2്
െനയിംആൻ
ഡ്േകാഡ ്

എ`ിേമ
�്അമൗ
�് 

കാലയള
വ് 

ആ
െക 
െതാ
ഴിലാ
ളികൾ  

മ`ർ േറാൾ ന#ർ  ചില
വായ 
തുക  

േവത
നം  

 

 

സാധ
നം  

1 പ7ാം 
വാർഡിൽ 
മt് ജല 
സംരHണ 
�പവർ7ിക
ൾ 

WC/310149 

 

 ₹477706 

 

 

 

28-08-2018 
to 

30-03-2019 

 

 

1578 

US 

 

3013, 3014, 3015, 3790, 
3791, 3792, 3793, 3497, 
3498, 3499, 3500, 4409, 
4410, 4411, 4412, 4123, 
4124, 4125, 4126, 4843, 
4844, 4845, 4846, 5266, 
5267, 5268, 5269, 6064, 
6065, 6066, 6067, 5526, 
5527, 5528, 5529, 6684, 
6685, 6686, 6653, 6366, 
6367, 6368, 6369, 7445, 
7426, 7427, 7428, 7009, 
7010, 7011, 7663, 7607, 
7608, 9078, 9098, 9109, 
9215, 9301, 9302, 9337, 
9591, 9580, 9679, 9781, 
9840, 9935, 9947, 9943, 

1578×
271= 

42763
8 

 

 

ടൂൾ
സ് 
=7970 

CIB=3
000 
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9967 

 

അളവുകൾ സംബ�ിz വിuവരdൾ  

വർ* ്
െനയിം 
&േകാഡ ് 

എ�ിേമ ് 
െല കണ* ്
�പകാരം  

എം ബു* ്
െല കണ* ്
�പകാരം  

ഫീൽഡ ്
പരിേശാധന  

പ.ാം 
വാർഡിൽ 
മ$ ്ജല 
സംരkണം  

WC/310149 

കാട ്െവ"ി 
െതളി*ൽ  

22600m2@ 

8.83/m2 

വര,ിടൽ  

2936.25m3@ 

90.78/m3 

 

22600m2 @ 

8.83/m2 

 

2648.07m3@ 

90.78/m3 

 

 

17350 m2(കാട ്
േകറി 
മൂടിയതിനാൽ 
) 

1145m3(കാട് 
േകറി 
മൂടിയതിനാൽ 
) 

ഫയൽ  പരിേശാധനയുമായി ബ�െ�" വിലയിരു.ലുകള്   
െതാഴിലുറ.് പOതിയിൽ  ഏെ�ടു2ു6 �പവർ7ികളുെട ഫയലുകളില ് ഉ�ായിരിേ2� 
�പധാനെ.0    േരഖകെള2ുറി<ു വാർഷിക മാെ`ര്  സർ2ുലറില ് കൃത�മായ നിർേദശDള്  
നൽകു6ു�് . 

1കവർേപജ് 

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനുവിേധയമാ2ിയി0ുFwc/310149ഫയലിൽ എ 
എംസി�പകാരമുFകവർേപജ്ഉ�.്  

2. െച��ി�് 
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ഒരു�പവർ7ിഫയലിൽ�കമ�പകാരംഏെതാെ2േരഖകൾഎവിെടഏത്േപജുമുതൽ
സൂHി<ിരി2ു6ുഎ6മ്നZിലാ2ാനുFആധികാരികേരഖയാണ്െച��ി`.്എ
എംസി�പകാരമുFെച��ി`്പരിേശാധി<ര�ു ഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി<ു. 
പെH െച2 ്ലി`ിൽ േപജ് ന#ർ നൽകിയി0ി].  

3.ആkൻ�ാനിനെ്റേകാ�ി 
ഏെ�ടു2ു6�പവൃ7ികൾആHൻ�ാനിൽഉൾെ.0തുംെഷൽഫ്ഓഫെ്�പാജക്�ി
ൽമുൻഗണനാ�കമ7ിൽഉFതുംആയിരിയ2്ണംഎ6ു�.്�പpdു ത�പവൃ7ി 
പMായ7ിെലനട.8ർഷ7ിെലവാർഷികആHൻ�ാനിൽഉൾെ.0താണ്എ
6്െതളിയി2ാനുFേരഖയാണആ്Hൻ�ാനിന്െറേകാ.ി.പരിേശാധി< WC/310149 
ഫയലിൽ  ആHൻ �ാൻ േകാ.ി ഉൾെ.ടു7ിയി0ു�.്  

 
 
4ജനകീയഎ�ിേമ ് 
ഒരു�പവൃ7ി എDെനഎ�തഅളവിൽ 
െച1ണെമ�fാേQതികമായി�പതിപാദി.ി2ു6ആധികാരികേരഖയാണഎ്`ിേമ�.്
പരിേശാധി<ഫയ ലിൽഎ`ിേമ�സ്ൂHി<ി0ു�.് 
സാധാരണ2ാരനായഏെതാരാൾ2ുംമനZിലാകു6വിധ7ിൽ�പാേദശികഭാഷ
യിൽത1ാറാ2ിയഎ`ിേമ�ഫ്യലിൽസൂHിേ2�തു�.്എ6ാൽപരിേശാധി< 
ഫയലിൽ ജനകീയ എ`ിേമ� ്ഉൾെ.ടു7ിയി0ി].  

5സാേ�തിക അനുമതിയുെട പകർ�് 
ഒരു �പവൃ7ി2 ്സാേQതിക വിദ��രുെട അനുമതി ലഭി<ി0ു� ്എ6തിനുF 
ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേQതിക അനുമതി േരഖ. �പവൃ7ിയുമായി 
ബ�െ.0ി0ുF സാേQതിക അനുമതിയുെട പകർ.പ്രിേശാധി<ഫയലിൽ 
കാണാൻ സാധി<ു. ബ�െ.0 അധികാരികളുെട ഒ.ുംസീലും 
േരഖെ.ടു7ിയി0ു� ്എ6ാൽ തീ1തി േരഖെ.ടു7ിയി0ി].  
6 ഭരണാനുമതി യുെട പകർ�് 
�പവൃ7ി  െച1ു6തിന് നിർവഹണ Wാപനം നൽകു6 അനുമതിയാണ് 
ഭരണാനുമതി േരഖ. ഈേരഖഎ]ാഫയലുകളിലുംസൂHിേ2�താണ.് 
പരിേശാധി<ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി േരഖഉൾെ.ടു7ിയി0ു�.്  
7 സംേയാജിത പ�തിയുെട പകർ�് 
 സർ2ാരിന്െറ ഏെതQിലും വകു.ുകൾ െതാഴിലുറ.ുപOതി േയാെടാ.ം 
സംേയാജി< ്നട.ാ2ുകയാെണQിൽ അതുമായി ബ�െ.0 േരഖകൾ ഫയലിൽ 
സൂHിേ2�തു�.് എ6ാൽ ഓഡി� ്വിേധയമാ2ിയWC/310149 ഫയലിൽ  
സർ2ാരിന്െറ മ�ു വകു.ുകളുമായി സംേയാജി< ്നട7ു6 �പവൃ7ികൾ  
അ]ാ7തിനാൽ ഈ േരഖകൾ ബാധകമ]. 
8- െതാഴിൽ ആവശ�െ�"ുെകാ}ുn അേപk 
െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ.0 ്നൽകു6 അേപH യാണ ്ഡിമാൻഡ ്
േഫാം.. േജാലി ആവശ� െപ0വർ2 ്15 ദിവസ7ിനുFിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ6 ്
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അറിയാൻ സഹായി2ു6 േരഖ കൂടിയാണ ്ഡിമാൻഡ് േഫാം. 
പരിേശാധി<wc/310149 ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ ്േഫാം കാണാൻ സാധി<ി].  
 

9.�പവൃ.ി അനുവദിzത ്സംബ�ിzുn വിവരdൾ 

നിർവഹണ ഏജൻസി �പവൃ7ി അനുവദി<ുെകാ�ുF അറിയി. ്അേപH കി0ി 
15 ദിവസ7ിനകം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം അറിയിേ2�താണ ്
പരിേശാധി<WC/310149 ഫയലിൽ�പവർ7ി അനുവദി<ു െകാ�ുF വിവരDൾ 
േരഖെ.ടു7ിയ േരഖ കാണാൻ സാധി<ു. . ഇത ്സംബ�ി< േരഖയിൽ പMായ7 ്
അധികൃതർ ഒ.ും സീലും േരഖെ.ടു7ിയി0ി] . 
10. മ�ർേറാൾ 
െതാഴിലാളികളുെട ഹാജർ േരഖെ.ടു7ു6 ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ ്മ`ർ േറാൾ. 
ഒരു ദിവസം ര� ്തവണ ഹാജർ േരഖെ.ടുേ7�താണ്ʼ േjാ2 ്േ�പാ�ഗാം 
ഓഫീസർ, പMായ7് െസ�ക0റി എ6ിവർ സാH�െ.ടു7ി സീൽ പതി.ി< 
മ`ർ േറാൾ മാ�തേമ ഉപേയാഗി2ാൻ പാടുFൂ. മ`ർ േറാൾ ലഭി<തിനുേശഷം 
മാ�തേമ നിയമപരമായി �പവൃ7ി  ആരംഭി2ാൻ പാടുFൂ.wc/310149ഫയലിൽ 
മ`ർേറാൾ ന#ർ 9935ൽസിജിനഎം െക (KL-02-001-005-006/155)ഒരു ദിവസെ7 
ഹാജർ റൗ� ്െചrd ്വ<ി0ു�.് എം ബു2 ്ന#ർ, േപജ് ന#ർ എ6ിവ 
േരഖെപടു7ിയി0ി] .3569, 3500, 3014, 3791, 3792, 3793.എ6ീ മ`ർ േറാളുകളിൽ േമ�് 
ഒ. ്വ<ി0ി].  
െമഷർെമന്റബ്ു*് 
 െതാഴിലുറ.ിൽ ഉൾെ.ടു7ി െച1ു6 �പവൃ7ികളുെട അളവുകളും 
െചലവുകളും സംബ�ി< വിവരDൾ സമയബ�ിതമായി ത1ാറാ2ി ബ�െ.0 
ഉേദ�ാഗWർ അംഗീകരി2ു6തിനും യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ2ു6തിനുF 
ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമന്റ ്ബു2.് പരിേശാധി<ഫയലിൽ 
െമഷർെമന്റ ്ബു2 ്സൂHി<ി0ു�.് െസ�ക0റി ഒ.ും സീലും െവ< ്
സാH�െ.ടു7ിയ എം ബു2ാണ് ഫയലിൽ സൂHി<ി0ുFത്.ഇത ് 
�പശംസനീയമാണ്.മt് ജല സംരHണ �പവർ7ി, ബു2 ്വളെര കൃത�തേയാെട 
ഘ0ം ഘ0മായി വിവരി<ു എഴുതിയി0ു�.് എം ബു2ിെല വിവരDൾ ജനകീയ 
ഭാഷയിൽ എഴുതുവാൻ െ�സധിേ2�താണ.്  

12 സാധനസാമ�ഗികെള കുറിzുn വിവരdൾ 
പരിേശാധി< WC/310149 ഫയലിൽ എ6ി  �പവർ7ികൾ സാധന 
സാമ�ഗികൾ ആവശ�ം ഇ]ാ7 �പവർ7ികൾ ആണ്.  
13.േവജ്  ലി�് 
മസ്റ്ർേറാളിന്ആനുപാതികമായിെതാഴിലാളികൾേ28തനം 
ലഭി2ു6ുെ�6ഉ്റ.ുവരു7ു6േരഖയാേണ8±ി`്. പരിേശാധി<ഫ്യലുകളിൽ 
മ`ർ േറാൾ �പകാരമുFേവ±ി`ുകൾ സൂHി<ി0ു�്.  
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14) ഫ}�്ടാൻ��ർ ഓർഡർ 
േവതനംെതാഴിലാളികളുെടഅ2ൗ�ിേല�²ൽകിയതിനുFേരഖയാണഫ്��്ടാൻ
p³ർ ഓർഡർ.പരിേശാധന2 ്വിേധയമ2ിയ WC/310149ഫയലിൽ 
സൂHി<ി0ുFമ`ർ േറാളുകളുെടഫ��്ടാൻp³ർ ഓർഡർ ഉ�.്  

15) രസീതുകളുംേറായൽ ിയുംസംബ�ിz് 
പരിേശാധി< ഫയലിൽ രസീതുകളും േറായൽ�ിയും ഇ]ായിരു6ു.  
3 ഘ"dളിെലേഫാേ"ാകൾ 
ഒരു�പവൃ7ിതുടDു6തിനുമുൻപും�പവൃ7ിനട6ുെകാ�ിരി2ുേ#ാഴും�പവൃ
7ിപൂർ7ിയായതിനുേശഷവുമുFമൂ6്ഘ0DളിലായിഉFേഫാേ0ാകൾ  
ഫയലിൽ സൂHിേ2�താണ.്പരിേശാധി<ഫയലിൽ മൂ6് ഘ0Dളിൽ ആയുF 
േഫാേ0ാ ഉൾെ.ടു7ിയി0ു�.്  

17 �പവൃ.ിപൂർ.ീകരണസാk�പ�തം 
�പവൃ7ിപൂർ7ീകരി<ുഎ6തിന്െറേരഖയാണ�്പവൃ7ിപൂർ7ീകരണസാH�
പ�തം. പരിേശാധി<ഫയലിൽ, �പവൃ7ി പൂർ7ികരണ 
സാH�പ�തംഉൾെ.ടു7ിയി0ു�.്ബ�െ.0 അധികൃതർ ഒ.ും സീലും 
േരഖെ.ടു7ിയി0ു�.്  
18)  െമ ീരിയൽ ബി'ുകൾ 

െതാഴിലുറ.്�പവൃ7ികൾ2ഏ്െതQിലുംസാധനഘടകDൾ 
വിലയ2്ുവാDിഉപേയാഗി2ുകയാെണQിൽ അതിന്െറഫയൽ 
സൂHിേ2�തു�സ്ാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായ�പവൃ7ികൾ�fാമ�ഗികൾ
വിതരണംെചrdതിബി]ുകളുംവൗ<റുകളുംസൂHിേ2�താണ്. പരിേശാധി< 
WC/310149 ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽ വർ2 ്അ].  

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമനറ്�്ി�് 
ഒരു�പവൃ7ിയുെടഓേരാഘ0െ7യുംമ`ർ േറാൾ 
അനുവദി<െതാഴിലാളികൾേ28തനംനൽകു6ത8െരയുFഓേരാഘ0Dളുംഏ
െതാെ2തീയതികളിൽ നട6ുഎ6മ്നZിലാ2ാനാണ ്മ`ർ േറാൾ  
മൂവെ്മന്റ്́ ിപ.്പരിേശാധി<ഫയലിൽ മ`ർ േറാൾ മൂവെ്മന്റ് ´ിപ ്
ഉൾെ.ടു7ിയി0ി]. 

20) ജിേയാടാഗ്േഫാേ"ാകൾ  

ഓഡി�ിന8ിേധയമാ2ിയഫയലിൽ ജിേയാടാഗ ്േഫാേ0ാ സൂHി<ി0ു�് .  

21)േസാഷ�ൽ ഓഡി റ്ിേ�ാർ" ്
െതാഴിലുറ.ിൽ ഏെ�ടു7�പവർ7ികൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ന്ട7ു6തിൽ 
പQാളികൾ ആവു6തിെ,ാഴിലാളികൾ2അ്വകാശമു�.് എ6ാൽ 
അ7ര7ിൽ ഒരുേസാഷ�ൽ ഓഡി�ന്ട7ിയതായിപരിേശാധി<ഫയലുകളിൽ 
നി6ുംവ�?മായി0ി]. 

22)ൈസ ് ഡയറി 
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  മാ`ർ സർ2ുലർ �പകാരം ഉF 22 േരഖകളിൽ സംWാന സർ2ാർ 
നിർേ�ശി2ു6 സു�പധാന േരഖയാണ ്ൈസ� ്ഡയറി. പOതിയുെട സുതാര�ത 
െതാഴിലാളികളുെട അവകാശDൾ സാമൂഹ�പQാളി7ം പOതി ആരംഭ മീ�ിംഗ് 
െതാഴിലിടDളിെല അപകടDൾ സംബ�ി< വിവരDൾ െതാഴിലാളികളുെട 
വാടക സംബ�ി< വിവരDൾ െതാഴിലാളികളുെട സാH�പ�തം വിജിലൻസ് 
ആൻഡ് േമാണി�റിങ ്ക¤ി�ി റിേ.ാർ0,്  സhർശക കുറി.ുകൾ തുടDിയവ 
േരഖെ.ടു7ു6തിന് േവ�ിയുF ആധികാരിക േരഖയാണ് ൈസ�് 
ഡയറി.പരിേശാധി<ഫയലിൽ ൈസ� ്ഡയറി ഉൾെ.ടു7ിയി0ു�.് െ�പാജക�്് 
മീ�ിംഗ ്മിനു¶fിൽ പെQടു7 െതാഴിലാളികളുെട േപരും ഒ.ും േരഖെ.ടു7ിയി 
0ു�.്വി എം സി അംഗDളായ സതീശൻ ഒതേയാത് , ഉഷ സി, വസ, പി വി, 
റിജിനവി, നാരായണൻ, എ6ിവർ ര�ു വർ2 ്ഫയലിൽ േപരും ഒ.ും 
േരഖെപടു7ിയി0ു�.് പെH അഭി�പായDൾ േരഖെപടു7ിയി0ി]. സhർശക 
കുറി.ിൽ veo ബിപിൻ ച�h, ശ�ാമള (വാർഡ ്െമ#ർ), ൈഷമ െക (എം ജി എൻ ആർ 
ഇജി എ ), ആയിഷ (ബി ഡി ഒ ), എ പി ഹംസകു0ി എ6ിവർ അഭി�പായം 
േരഖെ.ടു7ിയി0ു�.്  

രജി�റുകള്: 

െതാഴിലുറ.്അനുബ�വിവരDളസ്ൂHി2ു6തിന്ഏ�ഴജി`റുകളപ്Mായ7ു
കളിലഉ്�ാവണെമ6ുനിരേ്�ശി2ു6ു�.് 

1.െതാഴി��ാരഡ്്രജി�ര.് 

െതാഴിലക്ാരഡ്ിനുFഅേപH,കാരഡ്്
അനുവദി<വിവരDളഎ്6ിവേരഖെ.ടു7ു6തിനുFരജി`രആ്ണിത,്�പpdു ത
വിവരDളയ്ഥാസമയംേരഖെ.ടു7ിസൂHിേ2�താണ്.െതാഴിൽ കാർഡ ്
രജി`ർ സൂHി<ി0ു�്.അതിൽ എ]ാ കാര�Dളുംകൃത�തേയാെടേരഖ െപടു7ി 
സൂHി<ി0ു�് .  

2.�ഗാമസഭരജി�ര.് 

െതാഴിലുറ.ുമായിബ�െ.0�ഗാമസഭകള,്േയാഗDളത്ുടDിയവേരഖെ.ടു7ു6
തിന8ാരഡ്ത്ല7ില�്പേത�ക�ഗാമസഭാരജി`രസ്ൂHിേ2�താണ.്�പpdു ത 
രജി`ർ കാണാൻ സാധി<ി]. െപാതു �ഗാമസഭ രജി`റിൽതെ6യാണ ്
െതാഴിലുറ.ുമായി ബ�െ.0 േയാഗDളും കാര�Dളും ഒെ2 ഉളെ്പടു7ാറുFത് 
എ6 ്പMായ7 ്അധികൃതർ പറ\ു.  

3.െതാഴിലഅ്േപkാരജി�ര് 

െതാഴിലആ്വശ�െ.0ുലഭി2ു6അേപHകളുെടവിവരDളുംഅതു�പകാരംഅവര്
െ�dാഴിലഅ്നുവദി<തിന്െറവിവരDളും�പpdു തരജി`റില്േരഖെ.ടു7ിെവേ2
�താണ.്െതാഴിൽ അേപH രജി`ർ സൂHി<ി0ു�്. ഇതിൽ െതാഴിലാളിയുെട 
േപര,് രജി`ർ ഐഡി, ഡിമാൻഡ് െചrd തി1തി, എ6ി കാര�Dൾ എ]ാം 
കൃത�മായി േരഖെ.ടു7ിയി0ു�.്  
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4.�പവൃ.ിരജി�ര.് 

െതാഴിലുറ.ിലന്ട.ിലാ2ു6�പവൃ7ികളുെടവിവരDളയ്ഥാസമയം�പpdു തരജി
`റിലേ്രഖെ.ടുെത�ാതാണ.്�പവർ7ി രജി`ർ കാണാൻ സാധി<ു. ഇതിൽ എ]ാ 
�പവർ7ികളുെട േപരും വർ2 ് േകാഡും�പവർ7ി ആരംഭി< തി1തിയും 
ന�;ിയി0ു�.് പെH ആകച്8ൽ േഡ� ്ഓഫ് കം�ീഷൻ എ6 േകാളം പൂരി.ി<തായി 
കാണാൻ സാധി<ി].  

5.ആ��ിരജി�ർ 

െതാഴിലുറ.്പOതിയിലൂെടസൃഷ0്ി<ി0ുFആpdികളസ്ംബ�ി<വിവരDള,്W
ലം,ആpdിയുെടസ8ഭാവം,നിലനിര7്ു6കാലയളവ്തുടDിയവ�പpdു തരജി`റില്
േരഖെ.ടുെത�ാതാണ.്ആpdി രജി`ർസൂHി<ി0ു�.് ഇതിൽ എ]ാവിവരDളും 
കൃത�തേയാെട േരഖ െപടു7ി സൂHി<ി0ു�്.  

പരാതിരജി�ര.് 

െതാഴിലുറ.്പOതിയുമായിബ�െ.0ഏതുപരാതിയുംവാ2ാേലാ,േരഖാമൂലേമാല
ഭി2ുകയാെണQിലന്ിരവ്ഹണഏജന്സിപരാതിരജി`റില്േരഖെ.ടു7ുകയുംനി
ര്ബ�മായുംൈക.�ുരസീത്പരാതി2ാര6ലക്ുകയുംേവണം.പരാതിയുെടതുടര്
നടപടികളുംകൃത�മായിരജി`റിലേ്രഖെ.ടുെത�്താണ്.ഓേരാസാ#7ികവരഷ്
വുംരജി`രേ്¢ാസെ്ചrdുസ�്ക0രിസാH�െ.ടു7ുകയുംതുടരക്ാലയളവിേല2്
അംഗീകരി2ുകയുംേവ�താണ.്പരാതി രജി`ർ ഉ�.് പെH അതിൽ 15/7/2015, 
13/7/2018തി1തികളിൽ േവതനം കി0ു6ി] എ6 ് എഴുതിയ  2 പരാതികൾ മാ�തേമ 
കാണാൻ സാധി<ുFൂ.  

െമ ീരിയലര്ജി�ര.് 

െതാഴിലുറ.ിലഏ്െ�ടു2ു6�പവൃ7ികളുെടഭാഗമായിവരു6സാധനസാമ�ഗികളു
െടവാDലത്ീരുമാനം,ഉപേയാഗം,നീ2ിയിരി.്,െചലവുകളഎ്6ിവസംബ�ി<വി
വരDളമ്ുഴുവനും�പpdു തരജി`റിലേ്രഖെ.ടുേ7�താണ.്െമ�ീരിയൽ രജി`ർ 
സൂHി<ി0ു�്. പെH ഇതിൽ ഡിസംബർ 2018 വെരയുF �പവർ7ികളുെട 
മാ�തേമ െമ�ീരിയൽ സംബ�ി< കാര�Dൾ േരഖെപടു7ിയി0ുFു.  

 

എഫ് ജി ഡി യിൽ  പെ�ടു.വർ 

 

െയേശാദ  KL-02-001-005-010/41 

സൗമിനി സി KL-02-001-005-11/44 

അനിത പി  KL-02-001-005-010/11 
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ദീപ പി  KL-02-001-005-010/60 

സുേലാചന KL-02-001-005-11/45 

ചി�ത സി  KL-02-001-005-011/41 

ശ�ാമള എം  KL-02-001-005-010/20 

ലസിതവി വി  KL-02-001-005-010/2 

വിലാസിനി െക KL-02-001-005-010/133 

ശാ, െക  KL-02-001-005-011/42 

�പസ6 വി െക  KL-02-001-005-011/27 

�പസീത സി  KL-02-001-005-011/6 

ജലജ എൻ  KL-02-001-005-01/06 

ഷാജഎം  KL-02-001-005-010/54 

കൗസു പി  KL-02-001-005-011/43 

 

കെ}.ലുകൾ 

• െതാഴിലാളികൾ2ക്ുടിെവFം,തണൽ,ഫ`്എയഡ്്േബാ�f്,സുരHഉപകരണD
ൾഎ6ിവനൽേക�ത്നിർവഹണഏജൻസിയുെടഉ7രവാദിത8മാണ.്ഇെതാ2
െതാഴിലാളികൾ��ഭ�മ]ാ7സാഹചര്മാണ.്ഇത8ളെരെ�ശOേചലുെത�കാര�മാ
ണ.് 

• െതാഴിൽആവശ�െ.ടു6സമയ7ുംമ�്അേപHകൾസമർ.ി2ുേ#ാൾതിരിെക
രസീത്നൽകു6ി] 

• െതാഴിലുറ.്പOതിയുെടസുതാര�തഉറ.ുവരു7ു6തിന്�പവർ7ിആരംഭി2ു
6തിനുമു#്പOതിവിവരDളടDിയ�പാേദശികഭാഷയിലുFസി�ിസൺഇൻഫർ
േമഷൻേബാർഡ�്പവർ7ിWല7W്ാപി<ി0ുFത്കാണാൻ സാധി<ു.  

• മt്ജലസംരHണ�പവർ7ിയിൽഉൾെ.ടു6വര#ുനിർമാണംപലയിട7ുംകാ
ട്േകറിമൂടെപ0നിലയിലും,വര#ുകൾനിക7ിനിര.ാ2ിയനിലയുംആണക്ാണാ
ൻസാധി<തു. 

• െതാഴിൽ അേപHകൾ �ഫ� ്ഓഫീസ ്വഴി ഡിമാൻഡ ്േഫാം ഇൽ എഴുതി 
നൽകു6ി]. 

• േവതനം ലഭ�മാകു6തിൽെതാഴിലാളികൾ2 ്കാല താമസം അനുഭവെ.ടു6ു  
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• കൃത�മായിപOതിആരംഭംമീ�ിം¸ട2ു6ു�്എ6െ്താഴിലാളികൾഅഭി�പായ
െ.0ു. പെH െമ#ർ പQാളി ആവു6ി].  

• െതാഴിലുറ.ിൽഏെ�ടു2ു6�പവർ7ികളുെടആpdികൾദീർഘകാലനിലനിൽ
.ിന്(3വർഷം)േവ�ി ഉFത ്ആണ.് പെH വർഷാവർഷം െചrd �പവർ7ി 
Wല7് തെ6  വീ�ും മt് ജല സംരHണ �പവർ7ിെച1ു6ു.  

• വാർഷികമാ`ർസർ2ുലർ�പകാരംഒരുവർ2ഫ്യൽ 22 
േരഖകൾസൂHിേ2�തു�്.എ6ാൽ പല േരഖകളും കാണാൻ സാധി<ി]. ഇത ്
േഖദകരമായ�പവർ7ിയാണ.് 

• െതാഴിലുറ.്പOതിഓഫീസിൽസൂHിേ2� 7 രജി`റിൽമുഴുവൻ രജി`ർ ഉം 
സൂHി<ി0ു�്.  

• അHാംശേരഖാംശDൾേരഖെ.ടു7ിയജിേയാടാഗേ്ഫാേ0ാ�ഗാ¹³യലുകളിൽകാ
ണാൻസാധി<ി]. 

നിർേ�ശdൾ 

 
1െതാഴിലാളികൾ�²ിയമംഅനുശാസി2ു6വിധ7ിലുFഅവകാശDൾലഭി2ു
6ുെ�6ന്ിർവഹണഏജൻസിഉറ.ുവരുേ7�തു�.് 
2) െതാഴിൽ കാർ^�ു തു2ിനൽകു6അവസര7ിൽ പുതിയെതാഴിൽ കാർഡിൽ 
പൂരി.ിേ2�കാര�Dൾ 
േമ�ിനുംെതാഴിലാളികൾ2ുംകൃത�മായിപറ\ുെകാടു2ുക. 
3)�പവൃ7ിആരംഭി2ു6തിനുമുൻc²ിർkഹണഉേദ�ാഗWരുെടസാ6ിധ�7ിൽ 
േ�പാജക�്മ്ീ�ിം¸ട7ി�പവൃ7ിയുെടവിശദമായവിവരംെതാഴിലാളികൾ�²ൽ
േക�തു�.് 
4).െതാഴിൽകാർ^dിക<ുംസൗജന�മായിഅനുവദിേ2�തു� ്
5)മ`ർ േറാളിൽ െവ0ിതിരു7ലുകൾ പാടി] 
6) മ`ർ േറാളിൽ �പവൃ7ിഎടു2ു6ദിവസDളിൽ 
തീയതിേരഖെ.ടു7ുക.രാവിെലയും ൈവകി0ും മാ�തം മ`ർ േറാളിൽ ഒ. ്
േരഖെ.ടു7ുക.  
7)െതാഴിലുറ.്പOതിയുെടസുതാര�തഉറ.ുവരു7ു6തിന്�പവൃ7ിആരംഭി2ു
6തിനുമുൻ.OതിവിവരDളടDിയസി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ 
േബാർഡ്�പവൃ7ിWല7്Wാപിേ2�തആ്ണ.് 
8) ഓേരാമ`ർേറാളുംകഴിയു6മുറയ2്എ്ംബു2ിൽ 
അളവും�പവൃ7ിWലവുംമ`ർേറാൾ  ന#റുംേരഖെ.ടുേ7�താണ് 
9) .െതാഴിലാളികളുംേമ�ുംഅവരുെടകടമകൾ 
കൃത�മായിപാലി2ു6ുെ�6ന്ിർവഹണഏജൻസിഉറ.ുവരുേ7�തു�.് 
10)വിജിെലൻസആ്ൻഡ്േമാണി�റിQ¤ി�ിഅംഗDെളകാലാനുസൃതമായിമാ�ുക
യുംഅവരുെടപQാളി7ംഉറ.ുവരു7ുകയുംെചേ1�താണ്. 
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11) ഏെ�ടു2ു6�പവൃ7ികൾ ആHൻ �ാനിൽ ഉFസമയDളിൽ 
തെ6നട.ിലാേ2�ത്ആണ് 
12) ഫയൽ സൂHിേ2�േരഖകൾ കൃത�മായിസൂHി2ുക. 
13) േരഖകൾ സൂHി2ുേ#ാൾ പൂരി.ിേ2�കാര�Dൾ കൃത�തേയാെടെച1ുക. 
14) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനുേവ�ിഅേപHനൽകുേ#ാൾ 
കൃത�മായിരസീതന്ൽകുക.�ഫ� ്ഓഫീസിൽ തെ6 അേപH നൽകുക  
15) െതാഴിലുകൾ 
തുടDു6തിനുമുൻപുംനട6ുെകാ�ിരി2ുേ#ാഴുംപൂർ7ിയായതിനുേശഷവും
ഉF3 ഘ0Dളിൽ ആയുF വ�?മായ േഫാേ0ാകൾ എടു7ഫ്യലിൽ 
സൂHിേ2�താണ.് 
16)െതാഴിലാളിദിന7ിന്െറആവശ�കതെയ.�ിെതാഴിലാളികെളേബാധവാºാരാ
2ുക. മാസ7ിൽ ഒ രുതവണെതാഴിലാളിദിനമായിആചരി2ുക. 
17) െതാഴിലാളികൾ2ുേവ�ിയുFഅടിWാനസൗകര�Dൾ െതാഴിൽ 
WലDളിൽ ലഭി2ു6ുേ�ാഎ6ഉ്റ.ുവരു7ുക. 
18) െതാഴിലുറ.ിൽ ഏെ�ടു2ു6�പവർ7ികളുെടആpdികൾ 
ദീർഘകാലനിലനിൽ.ിന് (3വർഷം) ആവശ�മായസാേQതികനിർേ�ശDൾ 
െതാഴിലാളികൾ2ഓ്വർസിയർമാർ നൽേക�താണ.് 
19.)പOതിയുമായിബ�െ.0 ്22 ഫയലുകളും 7 
രജി`റുകളുംനിർബ�മായുംേരഖെ.ടു7ിസൂHി2ുക 
20). െതാഴിലാളികൾ2 ്100ദിവസെ7െതാഴിലും, 
കൂലിയുംപണിയായുധDളുെടവാടകയും 5kmഇൽ 
കൂടുതൽേപായാൽയാ�താബ7യുംനൽകുക.  

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽഏെ ടു.്െചqാൻപ ിയ�പവർ
.ികൾ 

• വിഭാഗംഎ: �പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ�െ.0െപാതു�പവർ7ികൾ 
• വിഭാഗംബി: 

സമൂഹ7ിൽഅവശതഅനുഭവി2ു6വിഭാഗDൾ2ുFവ�?ിഗതആpdികൾ
ഖ¼ികഅMിൽപരാമർശി2ു6കുടുംബDൾ�oാ�തം. 

• വിഭാഗംസി: 
േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി2ു6സ8യംസഹായ
സംഘDൾ2െ്പാതുഅടിWാനസൗകര�Dൾ. 

• വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടിWാനസൗകര�Dൾ. 
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�ഗാമസഭ നിർേദശdൾ  

 സുരkാ ഉപകരണdൾ, അടിiാന സൗകര�dൾ 
എbിവ േജാലി iല.് ലഭ�മാ*ുക.  

 കൂലി വർധി�ി*ുക.  
 വി എം സി അംഗdെള പുതു*ുക.  
 100 ദിവസം െതാഴിൽ എbത് 150 ആയി െതാഴിൽ ദിനം 

വർധി�ി*ുക.  
 മി�ർ േറാൾ ഒ�ിടുb േകാളം വലുതാ*ുക.  
 െതാഴിൽ സമയം 9AM to 4 PM  മണി വെര ആ*ുക.  
 എ�ിേമ ും എം ബു*ും മലയാള.ിൽ ആ*ുക.  
 ൈകേ*ാ"്, കൂ", ക.ി ഇവമുbും ഉപേയാഗിz് ഒരു 

െതാഴിലാളി േജാലി െചqുേ,ാൾ 5 രൂപ സാധനഘടകം 
എbത് വർധി�ി*ുക.  

 

�പവർ.ിiലഭൂപടം 
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ഫീൽഡ ്വിസി�.്..  

 

 

 

 

 

 

നhി . 
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