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ആമുഖം

2005സപ്തംബര ് 5നുനിലവിൽവ�േദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്
നിയമം അടി�ാനമാ�ിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തി ഭാരത�ിെല �ഗാമീണ േമഖലയില് 
നട�ിലാ�ി വരു�ത.്�ഗാമീണ േമഘലയിെല കുടുംബ�ള്�് 100
ദിവസം അവിദഗ്� കായിക െതാഴില് ഉറ�� നല് കുകയും,
അതിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മനം, ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം,
�ഗാമീണ അടി�ാന െസൗകര� വികസനം, പരി�ിതി സംര�ണം,
സ്�തീശാ�ീകരണംഎ�ിവ ലക ്ഷ�ം െവ�ു�ു.

െതാഴിലുറ� ്പ�തി�പകാരംനട�ിലാ�ു�മുഴുവന്�പവൃ�ികള�ം
6 മാസ കാലയളവിനു�ില് നിര്ബ�മായും േസാഷ�ല് ഓഡി� ്
അഥവാ സാമൂഹ� പരിേശാധന നട�ണെമ�് േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല 17(2)-വകു�ില് നിഷ്കര്ഷി�ു�ു.
പ�തി നട�ി�ില് സുതാര�തയും സാമൂഹ� ഉ�രവാദി�വും
ഉറ��വരു�ിപ�തിെമ�െ��രീതിയില് നട�ിലാ�ുകയാണ്
ല��ം..നട�ിലാ�ിയഓേരാ�പവൃ�ികള�ം,പ�തിനിർവഹണവും ,
െതാഴിലാളികള്�്ലഭിേ��അവകാശ�ള�ംസാമൂഹ�പ�ാളി�
േ�ാെട വിലയിരു�ുകയും ഇതിെ� അടി�ാന�ില് 
േസാഷ�ല് ഓഡി� ് റിേ�ാര്�് ത�ാറാ�ുകയും െച���ു, തുടര്�്
�പേത�ക �ഗാമസഭ വിളി�� േചര്�് ഓഡി� ് റിേ�ാര്�്
അവതരി�ി�ുകയുംറിേ�ാര്�ിേ�ല് ചര്�െചയ്തുപ�തി
െമ�െ�ടു�ു�തിന്ആവശ�മായതുടര്നടപടികള് നിര്േ�ശി�ുക
യുംനട�ിലാ�ു കയും െചേ��തു�്.

വാര്ഡിെല 2018-19 സാ��ീക വര്ഷ�ിെല ഒക്േടാബര ്
മുതല് മാര്�വെരയു�കാലയളവില് നട�ിലാ�ിയ�പവൃ�ിക
ള�ംപ�തി നിര�ഹണവുമായി ബ�െ�� ഇടെപടലുകള�മാണ്
േസാഷ�ല് ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി���ത.് ഇതിെ� ഭാഗമായി
പ�ായ�് ഓഫീസില് നി�ും �പവൃ�ി ഫയലുകള�െട



പരിേശാധന, രജി�ര ് പരിേശാധന, വാര്ഡിെല വിവിധ
�ല�ളിലായി നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ി �ല�ള് സ�ര്ശി�്
വിലയിരു�ല് , പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള് , വാര്ഡിെല വിവിധ
േമഖലയില് �പവര്�ി�ു�വര ് െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള് 
എ�ിവരുമായു�അഭിമുഖംഎ�ിവയുെടഅടി�ാന�ിലാണ്േസാ
ഷ�ല് ഓഡി� ്കരട് റിേ�ാര്�് ത�ാറാ�ിയി���ത.്

�പസ്തുതറിേ�ാര്�്�ഗാമസഭയുെടചര്�യ്�ുംഅംഗീകാര�ിനുമായി
സമര്�ി�ു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി�് മുെ�ാരു� �പവർ�ന�ൾ

പ�ാ�ലം ഒരു�ല് 
േ�ാ� ് തല�ിലും �ഗാമപ�ായ�് തല�ിലും പ�തി

നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ� ് ഓഫീസർ, പ�ായ�് 
െസ�ക�റി , മ�� നിർ�ഹണ ഉേധ�ാഗ�ർ  തുട�ിയവരുമായി
േ�ാ� ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ നട�ിയ കൂടിയാേലാചനയൽ
ഉരുതിരി�തനുസരി�് തുടർ �പ�കിയകള് ആസ �ൂതണം െച��കയും
േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ് �ഗാമസഭ തീയതി നി�യി�ുകയും െച���ു .

ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്ആരംഭി�ിരി�ു� തീയതി�് മുൻപു� ആറു

മാസ�ാലയളവില് വാർഡിെല �പവർ�ി ഫയലുകള് , രജി�റുകള് ,

അേതാെടാ�ം അനുബ�േരഖകള�ം സൂ�്മ 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�ാപ്തി തി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുത െതാഴിലിട�ളിൽ  

െതാഴിലാളികൾ�ു ലഭിേ��അവകാശ ആനുകൂല��ള് ലഭി�ി��േ�ാ

എ�ും �പവർ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.



വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം .

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടവീടുകളിൽെച�് േനരി�് പ�തിയുെട

സമാഹരി�ു�ു . െതളിവ ് േശഖരണം, ഫയല് പരിേശാധന , �പവർ�ി

�ല പരിേശാധന, വീട് വീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം തുട�ിയ

�പ�കിയയിലൂെട ഉ� കെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ടമായ െതളിവ ്

േശഖരണം നട�ു�ു.

സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി
െപൗരാവേബാധം ഉയർ�ുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ
വിജയി�ി�ു�തിന് ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണംനട�ു�ു .

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

സാമൂഹിക പരിേശാധനയിലൂെട കെ��ിയ നിഗമന�ള�ം ,
നിർേദശ�ള�ം േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ് �ഗാമസഭയില് ചർ� െചയ്തു
അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ു�ു .

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ.

പ�ാതലംഒരു�ൽ,ചർ�െച�ൽ, നി�യി�െ�� ദിന�ിൽ
 സൗകര��പദമായ �ല�് �ഗാമസഭ േചർ�് കരട് റിേ�ാർ�് 
അവതരണവും ചർ�യും നിർേ�ശ�ള�ം , തിരു�ൽ  �പ�കിയയും ,
അംഗീകാരംേനടിെയടു�ുകയുംതുടർനടപടികള�ംൈകെ�ാ���ു.



െപരളേ�രി പ�ായ�് അടി�ാനവിവര�ൾ

ജി� ക��ർ

േ�ാ� ് എട�ാട്

വാർഡുകൾ 18

വിസ്തൃതി 19.4ച.കി . മി

അതിരുകൾ

കിഴ�്

അ�ര��ി പുഴ

െത�് അ�ര��ി പുഴ

പടി�ാറ് കട�ൂർ �ഗാമ പ�ായ�് ,
അ�ര��ി പുഴ

വട�് അ�ര��ി �ഗാമ

പ�ായ�് , െച�ിേലാട്
പ�ായ�് 

ജനസംഖ� 29107

ജനസാ��ത 1500/ച.കി.മീ

ആേരാഗ�

േക���ൾ

െപരളേ�രി �പാഥമികആേരാഗ�

േക��ം,ആയുർേവദ
ഡിസ ്െപൻസറി, േഹാമിേയാ
ഡിസ ്െപൻസറി, മൃഗാശുപ�തി.

സ്കൂൾ െപരളേ�രി HSS, മു�ലൂർ
െവ�് U P, മു�േയാട് L P,
മാവിലായി U P,
മാവിലായിേനാർ�് UP ,
മാവിലായി െസൻ�ടൽ L P,



മാവിലായി L P, .മു�േ�ാർ
െവസ്റ്UP.

ആരാധനാലയ�ൾ െപരളേ�രിസ �ുബമന�ൻസ�ാമി

േ��തം ,െപരളേ�രി നേരാത ്
�ശീ മഹാ വിഷ്ണു േ��തം,
മാവില�ാവ,്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായിബ�െ��് വിവര�ൾ

പ�ായ�് 
തലം

വാർഡ്തലം

ആെക െതാഴിൽ
കാർഡ്

2854 202

ആെക
െതാഴിലാളികൾ

3753 208

ആക്�ീവ് െതാഴിൽ
കാർഡ്

1656 15

ആക്�ീവ്
െതാഴിലാളികൾ

1745 12

SC 161 1

ST 0

0

100ദിവസം െതാഴിൽ
പൂർ�ിയാ�ിയ�്

372 13



100 ദിവസംപൂർ�ിയാ�ിയവർവാർഡ്തലം

ഷീജപി െക KL-02-001-008-008/10

വിലാസിനി KL-02-001-008-008/14

�പസ�പി പി KL-02-001-008-
008/190

േശാഭന ടി KL-02-001-008-
008/191

വ�ലപി െക KL-02-001-008-008/20

ഷീല KL-02-001-008-008/22

നാരായണി KL-02-001-008-008/23

ൈശലജപി പി KL-02-001-008-008/24

റീ�െക KL-02-001-008-008/29

നിഷഎൻ KL-02-001-008-008/3

ത�മണി െകവി KL-02-001-008-008/32

ല�്മി എം KL-02-001-008-008/6

സേരാജിനി െക െക KL-02-001-008-008/99



അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

1.െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ��കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം
അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽ െച�ാൻതാ�ര�മു�ഏെതാരു
കുടുംബ�ിലും െതാഴിൽകാർഡിനു േവ�ിഅേപ�ി�ാം.
അേപ�നൽകിയഎ�ാ കുടുംബാംഗ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം
തിക��ം സൗജന�മായി ലഭിേ��തു�്. െതാഴിൽകാർഡ് ഒരു
ആധികാരിക േരഖയാണ.്അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽ
കാർഡുകൾസൂ�ിേ��തതിെ�പൂർ�ഉ�രവാദിത�ം

െതാഴിലാളികൾ�ാണ.്അ�ുവർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽ
കാർഡ് പുതു�ി നൽേക�താണ.്

>വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട െതാഴിൽ
കാർഡ്സൗജന�മായി ലഭി�ി�ി�. േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾആണ്
നൽകിയത്എ�് െതാഴിലാളികളിൽനി�്അറിയുവാൻസാധി��

>എ�ാ െതാഴിലാളികള�െടയും െതാഴിൽകാർഡ് െതാഴിലാളികൾ
അവരുെട ക�ിൽതെ�ആണ് സൂ�ി�ു�ത.്

2.െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിൽകാർഡ് ഉ�ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ
ആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായിബ�െ��്ആസ �ൂതണ �പ�കിയയിൽ
പ�ാ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�ത.് .എഎംസി �പകാരം ഉ�ഡിമാൻഡ് േഫാം ൽഅ�
െതാഴിലിനായിഅേപ�ി�ു�ത.്പ�ായ�് ൽനി�് ലഭി�ു�



വർ� ്അ�ിേ�ഷൻേഫാംൽആണ്അേപ�ി�ാറു�ത.്
അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് എ�ാണ്
െതാഴിലാളികൾഅറിയി�ി���ത.് �ഫ�്ഓഫീസ് വഴിആണ്
അേപ�നൽകു�ത്എ�് െതാഴിലാളികൾപറ�ു.
െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�സമയ�് ൈക��്

രസീത് നൽകാറു�് .

3.െതാഴിൽഅനുവദി�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽആവശ�െ��് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽനൽകിയിരി�ണം.അ�ാ�പ�ം
െതാഴിൽരഹിത േവതന�ിനു�അർഹതയു�്.ഈവാർഡിെല
െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം
തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് .

4.െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്� ്ത�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം.
അടു� 5വർഷേ��്ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജക്ടുകള�െട
സമാഹാരമാണ് െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്� ്.അയൽ�ൂ�തല�ിൽ
ചർ� െചയ്ത് നിർേ�ശ�ൾസമാഹരിച് വാർഡ് തല�ിൽ
േ�കാഡീകരി� �ഗാമസഭയിൽഅവതരി�ിച് മുൻഗണന �കമം

നി�യി�ാണ്അംഗീകരി�ു�ത.്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�ിൽഅനുവദിനീയമായ
ആസ്തിവികസന �പവർ�ികൾകെ��ു�തിന് വാർഡിെല
വിവിധ േമഖലയിലു�അവരുെട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�താണ.്
െപരളേ�രി പ�ായ�് വാർഡ് 8 െല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ്
ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിൽപ�ാളികളാകാർ ഉ�്എ�ാണ്
െതാഴിലാളികളിൽനി�ും പ�ായ�ിൽനി�ുംഅറിയാൻ
കഴി�ത.്



5.യാ�താ െചലവ്സംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ�്താമസ�ല�ു നി�ും 5കിേലാമീ�ർ
ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം ഉ�്.
അ�െനഅ�ാ�പ�ംയാ�താബ�ആയികൂലിയുെട 10
ശതമാനം (27.10)അധിക േവതനംആയിലഭി�ാൻഅവകാശമു�്.5
kmഅധികം ദൂരംയാ�തെചയ്ത് േജാലിെചേ��അവ�ഇതുവെര

ഉ�ായി�ി�എ�് െതാഴിലാളികളിൽനി�് അറിയുവാൻസാധി��.

6)അടി�ാനസൗകര��െളകുറി�്

െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായകുടിെവ�ം വി�ശമി�ു�തിനു�
തണൽ �പഥമശു�ശൂഷകി�് തുട�ിയഅടി�ാനസൗകര��ൾ

ലഭിേ��ത് െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശമാണ.്ഫ�്എയ്ഡ്
േബാക്സിൽexpേഡ�്കഴി�മരു�ുകൾഒ�ുംതെ�സൂ�ി�ു�ി

�.പ�ായ�ിൽനി�് ലഭി� പുതിയഫ�്എയിഡ് േബാക്സ ്
ആണ്കാണാൻസാധി�ത.്തണലിനു�സൗകര�േമാ കുടി
െവ��ിനു േവ�ിയു� പ�ത�േളാസൗകര�േമാഅവർ�്

ലഭി�ി�ി�. െതാഴിലാളികൾകുടിെവ�ം െകാ�ുവരികആണ്
പതിവ്എ�്അറി�ു.കൂടാെത പണിെയടു�ു�വീടുകളിെല
ആൾ�ാരുമായിസഹകരി��ം അവർകുടിെവ�ം കെ�താറു�്.
വൃ�ിഹീനമായ�ല�ളിൽേജാലിെച��േ�ാൾഉപേയാഗിേ��

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

േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ3(2) �പകാരം
ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും മ�ർേറാൾപൂർ�ിയാ�ിപ�ായ�ിൽ
സമർ�ി�15ദിവസ�ിനകംെതാഴിലാളികൾേ��തനംലഭിേ��താ
ണ.്കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ി�എ�വിവരമാണ്െതാഴിലാളികളിൽ
നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.്ജൂൺആദ� വാരം േവതനം വ�തിനു



േശഷംപി�ീട് 4 മാസ�ിൽഏെറയായി േ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�ിലും
തര�ിലു�അപകടംസംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ2(5) �പകാരവും
അധ�ായം9 േലപരാമർശ�ള�െടഅടി�ാന�ിലും ചികി�
ആവശ�മായിവരു� മുഴുവൻചിലവുകള�ംബ�െ��ബി��കൾ
ഹാജരാ�ു�മുറയ്�്െതാഴിലാളികൾ�്ലഭ�മാേ��താണ.്2500
0/- രൂപ മരണംസംഭവി�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന്
ലഭ�മാേ��താണ.്ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിയുെട
കാലയളവിൽ െതാഴിലാളികൾ�്ആർ�ുംതെ�അപകട�ൾ

ഒ�ും സംഭവിചി�ി�.

9.പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം( െഷഡ��ൾ19)
സമയബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശനിയമം.
പ�തിയുമായിബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ, േടാൾ�ഫീ ന�ർ
ഉപേയാഗി��ം േരഖാമൂലം എഴുതി നൽകിയുംഇെമയിൽവഴിയും
സമർ�ി�ാവു�താണ.് േടാൾ �ഫീ ന�ർപ�ായ�ിൽ
�പദർശി�ിേ��താണ.്ഫീൽഡ്സ�ർശന�ിന് ഭാഗമായി
െതാഴിലാളികള�മായിസംസാരി�േ�ാൾഇതുവെര പരാതികൾ

നൽകിയി�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത.്പരാതി പരിഹാര
േടാൾ �ഫീ ന�ർപ�ായ�ിൽ �പദര്ശി�ി�ി���് . േടാൾ �ഫീ
ന�ർ െനകുറി�് െതാഴിലാളികൾ�്അറിയാംഎ�ു പറ�ു.

10േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു�മുഴുവൻ
�പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�്
െസ�ൻ17(2)നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�



�പവർ�ികള�െടസാമൂഹികകണെ�ടു�് നട�ു�തിനാൽ
പ�ാളിആവു�തിനു�അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

േറാസ്ഗാർ ദിനം

െതാഴിൽആവശ�കതകൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും
െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾഅവെര

േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾപ രിഹരി�ു�തിനുംആയി

േറാസ്ഗർ ദിനംസംഘടി�ിേ��തു�്. െതാഴിലാളികളിൽനി�ും
േറാസ്ഗാർ ദിനംആചരികാറു�്എ�ും 2െതാഴിലാളികൾ േറാസ്ഗർ
ദിന�ിൽ പെ�ടു�ാറു�്എ�ും അറിയാൻകഴി�ി���്.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനും
േവ�ിയു�ഒരു ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ.്
ഒരു �പവർ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�ൾഅതായത്എ�ിേമ�്
തുകസാധന േവദനഘടക�ൾയഥാർ�െചലവ്
െതാഴിൽദിന�ൾതുട�ിയവിവര�ൾസാധാരണജന�ൾ�ും
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ
�പദർശി�ിേ��താണ.്ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും
ആരംഭഘ��ിൽഈേബാർഡ ്�ാപിേ��തു�്.സി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് െജഎൽജിയുെട (LD/251223)
ഉ�ികൃഷെ�വയലിൽ കാണാൻസാധി��.എ�ാൽമ�് ജലസം
ര�ണ �പവർ�ിയിൽ (WC/317812)സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ
േബാർഡ ്കാണാൻസാധി�ി�. േബാർഡ ്ഇതുവെര�ാപി�ി�ി�

എ�ു െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻേഫാർമാഷൻ േബാർഡ് �പവർ�ിയുെടഅവസാന
ഘ��ിൽആണ് െവ�ാറു�ത്എ�് െതാഴിലാളികളിൽനി�്
അറിയാൻസാധി��.



ജാ�ഗതാ േമൽേനാ�സമിതി.

ഓേരാപ�ായ�ിലും 5അംഗ�ൾഎ�ിലും ഉ�ജാ�ഗതാ
േമൽേനാ�സമിതി രൂപീകരിേ��ത്ആണ.്ഇതിൽപ�ികജാതി
പ�ികവർ�വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം നൽേക�താണ്
പകുതിേ�ർസ്�തീകളായിരിേ��താണ.്അ��ാപകർ,
അംഗനവാടി വർ�ർ,സ�യംസഹായസംഘ�ിെലഅംഗ�ൾ,
െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾ, ഉപേഭാ�ൃസമിതികൾ, േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ,യുവജന���കൾ, െപാതുസമൂഹ
സംഘടനകൾതുട�ിയവയിൽനി�ും വിജിലൻസ്ആൻഡ്
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.്
ഏ�വുംകുറ�കാലയളവിേല�് വിഎംസിഅംഗ�െള
നിയമിേ��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 �പധാന
ചുമതല.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.് 7
അംഗ�ൾആണ് VMCയിൽ നിലവിലു�ത.്വിഎംസിയുെട
സജീവഇടെപടലുകൾ ഉ�ാവാറി�എ�് െതാഴിലാളികൾപറ�ു.
വിഎംസിഅംഗ�ള�െട�പവർ�നംകാര��മാമകണംഎ�ും,
വിഎംസിഅംഗം�െള പുതു�ണംഎ�് െതാഴിലാളികൾപറ�ു.



.വിഎംസിഅംഗ�ൾ

�ശീജ പി പി

ൈബജു ടി പി

സുനിൽകുമാർ

എ െക േമാഹനൻ

സീമ െക

തിലകൻ

ടി പി പദ്മനാഭൻ

േമ�്

�പവൃ�ി�ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത് േമ�്ആണ.്
െതാഴിലാളികൾഓേരാദിവസവുംകൃത�മായിേജാലിെച���ുെ��്
ഉറ��വരുതുകയും, െതാഴിൽകാർഡ,്ൈസ�്ഡയറി, മ�ർ േറാൾ
എ�ിവയിൽആവശ�മു�വിവര�ൾേരഖെ�ടു�ുകയും
അടി�ാനസൗകര��ൾെതാഴിലിട�ളിൽഉെ��്ഉറ��വരു�ുക

യും േവണം. െപരളേ�രി പ�ായ�് എ�ാം വാർഡീൽ
ഷീജ,വ�ല, �പസ� എ�ിവ ,േമ� ്ആയിവർ� ്െച���ു. മാ�്
ന്െടചുമതലകൾമാറി മാറി നിർവഹി�ാറു�്എ�്അറിയാൻ

സാധി��.

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി
ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ്ഏെത�ിലും ഒരു െപാതു�ല�ു
െതാഴിലിട�ളിേലാ വ�് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയുംനിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�രുെടയുംസംയു�േയാഗമാണ് പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ.്



വാർഡ് െമ�റുെടസാ�ിധ��ിൽ േചരു�ഈേയാഗ�ിൽ
നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായിബ�െ��
വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദീകരി��
െകാടുേ��താണ.് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി���WC/317812-
എ�ാം വാർഡിൽ SC/ST/BPL/സ്�തീകുടുംബനാഥ/െചറുകിട
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ി, LD/251223 -
എ�ാം വാർഡിൽ െജഎൽജി,കുടുംബ�ശീയൂണി�് കൾ�്കൃഷി�്
നിലം ഒരു�ൽഎ�ി ര�ു വർ� ്ഫയലിൽ പ�തി ആരംഭ
മീ�ിംഗ് നട�തിെ� േരഖ ഉൾെപട�ിയി���്. ഓവർസിയർ,
െമ�ർ പെ�ടു�ാറു�്എ�ു െതാഴിലാളികളിൽനി�ും
മനസിലാ�ാൻസാധി��.പ�തിആരംഭ മീ�ി�ിൽഅധ��ൻ
വാർഡ് െമ�ർആണ.് �പവർ�ിഫയലിൽ പ�തിആരം മീ�ി�ിൽ
വാർഡ് െമ�ർസുനില പെ�ടു�തായി കാണാൻസാധി��.
െമ�റുെട ഒ��ം േപരും േരഖ െപടു�ിയി���് . �പവർ�ിയുെട
പ�തിആരംഭ മീ�ി�ിൽപെ�ടു�9 െതാഴിലാളികള�െട േപരും
െതാഴിൽകാർഡ് ന�റുംഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി���്.

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷ്ഠപാലി�ു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�് �ഗാമസഭകൾ
എ�ിവയിൽപെ�ടു�ുക.

* െതാഴിലിട�ളിൽ�ാ�ിക് വസ്തു�ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാ
ക�ി�ു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

�

ർ

�പവർ�ി

യുെട

േപരും

േകാഡും

എ�ി

േമ�്

അമൗ

�്

കാലയ

ളവ്

ആ

െക

െതാ

ഴിലാ

ളിക

ൾ

മ�ർ േറാൾ

ന�ർ

ചിലവാ

യ

തുക

േവത

നം

സാധ

നം

1 എ�ാം

വാർഡിൽ

SC/ ST/
BPL/സ്�തീ
കുടുംബ

നാഥ/
െചറുകിട

കർഷകറു

െട

ഭൂമിയിൽ

മ�,്ജല,
സംര�

ണ

�പവർ�ി

കൾ.

WC/31781
2

49983
9

6-8-18
to

5-10-18

880

2278, 2279,
2648, 2649,
3101, 3328,
3329, 3606,
3607, 3925,
3926, 4197,
4198, 4616,
4617, 4996,
4997, 5638,
5639, 6266,
6267, 6298,
6299, 6537,
7121, 7122,
7221, 7646,
7647, 7648,
7649, 8251,
8346, 8267,

238480

ടൂൾ

സ്

=4400

CIB

:3000



8413, 8414,
8346, 8267,
8413

2 എ�ാം

വാർഡിൽ

െജഎൽ

ജി

കുടുംബ

�ശീ

യൂണി�്

കൾ�്

കൃഷി�്

നിലം

ഒരു�ൽ

LD/
251223

19250
2

21-01-
19 to

18-03-
19

312

8692, 8693,
8694, 9119,
9120, 9363,
9364, 9501,
9622, 9623 84552

ടൂൾ

സ് :

1560

CIB=3
000



4. എ�ാം
വാർഡി

െല

ൈലഫ്

ഭവന

നിർ�ാ

ണം

(ത�മണി
പു�ൻ

വീട് )

IF/347632

24390 19/11/1
8 to
4/3/19

90 6312, 6313,
6310, 6311,
8837, 9513

24390 ----

അളവുകൾസംബ�ി�വിuവര�ൾ

�പവർ�ിയുെട

േപരും േകാഡും

എ�ിേമ�് െല

കണ�്

�പകാരം

എംബു�് െല
കണ�് �പകാരം

ഫീൽഡ്

പരിേശാധന

എ�ാം

വാർഡിൽSC/
ST/ BPL/സ്�തീ
കുടുംബനാഥ/
െചറുകിട

കർഷകറുെട

ഭൂമിയിൽ മ�,്
ജല,
സംര�ണ

കാട് െവ�ി

െതളി�ൽ

29400 m2
@2.35/m2

വര�ിടൽ

213.43 m3
@87.17

കാട് െവ�ി

െതളി�ൽ

15301 m2@

2.35/m2

വര�ിടൽ

62.00 m3 @87.17

കാട് െവ�ി

െതളി�ൽ

15301 m2

വര�ിടൽ

അളെവടു�ാൻ

സാധി�ത് 16m3.



�പവർ�ികൾ.

WC/ 317812

പറ�്കിള�ൽ

4408m3 @90.78 പറ�്കിള�ൽ

2238.85 m3@
90.78

( ബാ�ി
വര�ുകൾ

നശി�തി നാലും

കാട് േകറി

മൂടിയതിനാലും

അളവ്

എടു�ാൻ

സാധി�ി� )

പറ�്കിള�ൽ

420 m3

എ�ാം

വാർഡിൽ

െജഎൽജി

കുടുംബ�ശീ

യൂണി�്

കൾ�്

കൃഷി�്

നിലം

ഒരു�ൽ

LD/ 251223

കാട് െവ�ി

െതളി�ൽ

20240 m2@ 8.83

പറ�്കിള�ൽ

81.000m3
@90.78/m3

കാട് െവ�ി

െതളി�ൽ

9799.88 m2@8.83

16.20 m3
@90.78/m3

കാട് െവ�ി

െതളി�ൽ

9799. 88m2

16.2 m3

എ�ാം വാർഡിൽ

ൈലഫ് ഭവന

28 ദിവസം×271

24 ദിവസം ×271

28 ദിവസം×271

24 ദിവസം ×271

28 ദിവസം×271

24 ദിവസം ×271



പ�തി

(ത�മണി
പു�ൻവീട് )

10 ദിവസം ×271

28 ദിവസം ×271

10 ദിവസം ×271

28 ദിവസം ×271

10 ദിവസം ×271

28 ദിവസം ×271

1കവർേപജ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� മൂ�ു ഫയലിലും എ എം സി
�പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�്.

2.െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ിഫയലിൽ �കമ�പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾഎവിെടഏത്

േപജു മുതൽസൂ�ി�ിരി�ു�ുഎ�് മന�ിലാ�ാനു�ആധികാരിക

േരഖയാണ് െച�് ലി�്.എഎംസി �പകാരമു� െച�് ലി�് പരിേശാധി�
മൂ�ു ഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി��.പെ�െച�് ലി�ിൽ േപജ് ന�ർ

നൽകിയി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി

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

ഓഫ് െ�പാജക്�ിൽ മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ�തുംആയിരിയ്�ണം

എ�ു�്. �പസ്തുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെലനട�് വർഷ�ിെല
വാർഷികആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��താണ്എ�് െതളിയി�ാനു�

േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി.പരിേശാധി� മൂ�ു ഫയലിലും
ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

4ജനകീയഎ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�നഎ�തഅളവിൽെച�ണെമ�്സാേ�തികമായി

�പതിപാദി�ി�ു�ആധികാരിക േരഖയാണ്എ�ിേമ�.്പരിേശാധി�
മൂ�് ഫയലിലുംഎ�ിേമ�്സൂ�ി�ി���്. സാധാരണ�ാരനായ
ഏെതാരാൾ�ുംമന�ിലാകു�വിധ�ിൽ�പാേദശികഭാഷയിൽത�ാറാ

�ിയഎ�ിേമ�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽപരിേശാധി�ഫ
യലിൽജനകീയഎ�ിേമ�്ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

5സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�്



ഒരു �പവൃ�ി�്സാേ�തികവിദഗ്ധരുെടഅനുമതി ലഭി�ി���്

എ�തിനു�ആധികാരിക േരഖയാണ്സാേ�തികഅനുമതി േരഖ.
�പവൃ�ിയുമായിബ�െ��ി��� SECUREൽനി�ും ലഭി� സാേ�തിക
അനുമതിയുെട പകർ�് പരിേശാധി� മൂ�ുഫയലിലും കാണാൻ

സാധി��.

6 ഭരണാനുമതി യുെട പകർ�്

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�

അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.ഈേരഖഎ�ാഫയലുകളിലും

സൂ�ിേ��താണ്. പരിേശാധി�ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി േരഖ
ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

7സംേയാജിതപ�തിയുെട പകർ�്

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

േയാെടാ�ം സംേയാജി�് നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽഅതുമായി

ബ�െ�� േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽഓഡി�്
വിേധയമാ�ിയ മൂ�ു ഫയലിലും സർ�ാരിെ� മ��വകു��കള�മായി

സംേയാജി�് നട�ു� �പവൃ�ികൾ അ�ാ�തിനാൽഈേരഖകൾ

ബാധകമ�.

8- െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ��് നൽകു�അേപ�യാണ്

ഡിമാൻഡ് േഫാം.. േജാലിആവശ� െപ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ
േജാലി നൽകിേയാഎ�്അറിയാൻസഹായി�ു� േരഖകൂടിയാണ്

ഡിമാൻഡ് േഫാം.പരിേശാധി�ഫയലിൽഎഎംസി�പകാരമു�ഡിമാൻഡ്
േഫാംകാണാൻസാധി�ി�.പ�ായ�ിൽനി�ുംലഭി�ു�വർ�് അ�ി
േ�ഷൻേഫാംൽണ്െതാഴിലാളികൾഅേപ�ിചിരി�ു�ത്

9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ത്സംബ�ി���വിവര�ൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി �പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�ു� അറിയി�്

അേപ� കി�ി 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം

അറിയിേ��താണ് പരിേശാധി� WC/317812, LD/251223, IF/347632,
എ�ി ഫയലുകളിൽ �പവർ�ി അനുവദി�� െകാ�ു� വിവര�ൾ



േരഖെ�ടു�ിയ േരഖ ഉൾെ�ടു�ിയി���് .

10. മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െടഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ്

മ�ർ േറാൾ. ഒരു ദിവസം ര�്തവണഹാജർ േരഖെ�ടുേ��താണ്’
േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ,പ�ായ�് െസ�ക�റിഎ�ിവർ

സാ��െ�ടു�ിസീൽപതി�ി� മ�ർ േറാൾ മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ാൻ

പാടു��. മ�ർ േറാൾലഭി�തിനുേശഷം മാ�തേമനിയമപരമായി
�പവൃ�ി ആരംഭി�ാൻപാടു�� . WC/317812ഫയലിെല മ�ർേറാൾ
ന�ർ 3101, 4197ഷീജ (Kl-02-001-008-008/10)ഒ�ിടത് പി�ീട്  
അബ്െസ�് മാർ�് െചയ്തി���്. മ�ർ േറാൾന�ർ 8267, �പസ� -
(KL-02-001-008-008/190) ഒ�ിടത ്അബ്െസ�് മാർ�് െചയ്തി���്.

െമഷർെമ� ് ബു�്

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

െചലവുകള�ം സംബ�ി�വിവര�ൾസമയബ�ിതമായി ത�ാറാ�ി

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർഅംഗീകരി�ു�തിനും യഥാസമയംകൂലി

ലഭ�മാ�ു�തിനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമ� ് ബു�്.
പരിേശാധി�ഫയലിൽ െമഷർെമ� ് ബു�്സൂ�ി�ി���്. െസ�ക�റി
ഒ��ം സീലും െവ�്സാ��െ�ടു�ിയഎംബു�ാണ്ഫയലിൽ

സൂ�ി�ി���ത.്ഇത് �പശംസനീയമാണ്. മ�് ജലസംര�ണ
�പവർ�ി മൂ�ു വർ�് ഫയലും ,എം ബു�് വളെരകൃത�തേയാെട
ഘ�ംഘ�മായി വിവരി��എഴുതിയി���്.എംബു�് ൽ ഭൂവുടമയുെട
േപര് ഉൾെപടു�ാൻെ�സധിേ��താണ്.കൂടാെതഎംബു�ിെല
വിവര�ൾജനകീയ ഭാഷയിൽഎഴുതുവാൻ െ�സധിേ��താണ്.

12സാധനസാമ�ഗികെളകുറി���വിവര�ൾ

പരിേശാധി�WC/317812, LD/251223, IF/347632എ�ി �പവർ�ികൾ
സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�ം ഇ�ാ� �പവർ�ികൾആണ്.
13.േവജ് ലി�്

മസ്റ്ർേറാളിന്ആനുപാതികമായിെതാഴിലാളികൾേ��തനംലഭി�ു�ു

െ��് ഉറ��വരു�ു� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.പരിേശാധി�



ഫയലുകളിൽ മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി��കൾസൂ�ി�ി���്.

14) ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

േവതനം െതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിേല�് നൽകിയതിനു�

േരഖയാണ്ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ.പരിേശാധന�്
വിേധയമ�ിയWC/317812, LD/251223, IF/347632, എ�ി മൂ�ു
ഫയലിലും സൂ�ി�ി��� മ�ർ േറാള�കള�െടഫ�് �ടാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ ഉൾെപടു�ിയി���്.

15) രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയുംസംബ�ി�്

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

3 ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

ഒരു�പവൃ�ിതുട�ു�തിനുമുൻപും�പവൃ�ിനട�ുെകാ�ിരി�ു

േ�ാഴും �പവൃ�ി പൂർ�ിയായതിനു േശഷവുമു� മൂ�്

ഘ��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ്.
പരിേശാധി� മൂ�ു ഫയലിലും മൂ�്ഘ��ളിൽആയു�

േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�. WC/317812എ�ഫയലിൽ �പവർ�ി
ആരംഭഘ��ിൽ ഉ�േഫാേ�ാ, മധ�ഘ��ിൽ ഉ�േഫാേ�ാ ഉ�്.
�പവർ�ിയുെടഅവസാനഘ��ിൽ ഉ�േഫാേ�ാ

ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�. LD/ 251223എ�ഫയലിൽമധ�ഘ��ിലു�തും
അവസാനഘ��ിലു� ര�ു േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയി���് .
ത�മണിയുെട ൈലഫ് ഭവന�ിെ�ഫയലിൽ േഫാേ�ാ ഒ�ുംതെ�

ഫയലിൽ ഉൾെപടു�ിയി�ി�.

17 �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി��എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി

പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.പരിേശാധി�WC/317812, LD/251223,
IF/347632എ�ിഫയലുകളിൽ , �പവൃ�ി പൂർ�ികരണ
സാ��പ�തം ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

18) െമ�ീരിയൽബി��കൾ

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ികൾ�്ഏെത�ിലുംസാധനഘടക�ൾ



വിലയ്�ുവാ�ി ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽഅതിെ�ഫയൽ
സൂ�ിേ��തു�്സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായ �പവൃ�ി
കൾ�്സാമ�ഗികൾവിതരണം െചയ്തതിബി��കള�ം വൗ�റുകള�ം
സൂ�ിേ��താണ്.പരിേശാധി�ഫയലുകൾ െമ�ീരിയൽവർ�് 
അ�.

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെടഓേരാഘ�െ�യും മ�ർ േറാൾഅനുവദി�
െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം നൽകു�ത് വെരയു�ഓേരാഘ��ള�ം
ഏെതാെ�തീയതികളിൽനട�ുഎ�് മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർ േറാൾ
മൂവ്െമ� ് �ിപ്.പരിേശാധി� മൂ�ു �പവർ�ി ഫയലിലും മ�ർ േറാൾ
മൂവ്െമ� ് �ിപ് ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.എ�ാൽഫയൽടാ�ിങ് േഫാം ഉൾ
െപടു�ിയി���്.

20) ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ മൂ�്ഫയലിലും ജിേയാടാഗ്േഫാേ�ാസൂ�ി�ി�ി� .

21) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു� �പവർ�ികൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിൽ
പ�ാളികൾആവു�തിന് െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശമു�്.എ�ാൽ
അ�ര�ിൽഒരു േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയതായി പരിേശാധി�
ഫയലുകളിൽനി�ുംവ��മായി�ി�.

22)ൈസ�്ഡയറി

മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽസം�ാനസർ�ാർ
നിർേ�ശി�ു�സു�പധാന േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.പ�തിയുെടസുതാര�ത
െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾസാമൂഹ�പ�ാളി�ം പ�തിആരംഭ
മീ�ിംഗ് െതാഴിലിട�ളിെലഅപകട�ൾസംബ�ി�വിവര�ൾ
െതാഴിലാളികള�െട വാടകസംബ�ി�വിവര�ൾെതാഴിലാളികള�െട
സാ��പ�തംവിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�്, സ�ർശക
കുറി��കൾതുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു�ആധികാരിക
േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.പരിേശാധി� ഫയലിൽ ൈസ�്ഡയറി
ഉൾെ�ടു�ിയി���്. െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് മിനുട്സിൽപെ�ടു�
െതാഴിലാളികള�െട േപരും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി ���്. െതാഴിലാളികൾ
െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ, ഒ�്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���് . െമ�ർസുനിത
ഒ�് േരഖ െപടു�ിയി���്.വിഎംസിഅംഗ�ളായ �ശീജ പി പി, ൈബജു ടി



പി ,സുനിൽകുമാർ,എെക േമാഹനൻ,സീമ െക,തിലകൻ, ടി പി പദ്മനാഭൻ
എ�ിവർ ര�ു വർ�് ഫയലിൽ േപരും ഒ��ം േരഖെപടു�ിയി���്.പെ�
അഭി�പായ�ൾേരഖെപടു�ിയി�ി�.സ�ർശകകുറി�ിൽസ��
ഓവർസിയർ, ഒ�് േരഖെപടു�ിയി���്.പെ�അഭി�പായം
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

രജി�റുകള്:

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

1.െതാഴില്കാര്ഡ് രജി�ര് .

െതാഴില ് കാര്ഡിനു�അേപ� ,കാര്ഡ് അനുവദി� വിവര�ള് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ു�തിനു� രജി�ര് ആണിത,് �പസ്തുത വിവര�ള് 
യഥാസമയം േരഖെ�ടു�ി സൂ�ിേ��താണ്. െ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�ിേ��താണ്.�പസ്തുത രജി�ർകാണാൻസാധി�ി�. െപാതു �ഗാമസഭ
രജി�റിൽ തെ�യാണ് െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� േയാഗ�ള�ം
കാര��ള�ം ഒെ� ഉള്െപടു�ാറു�ത് എ�് പ�ായ�് അധികൃതർ
പറ� .ു

3.െതാഴില ് അേപ�ാ രജി�ര് 

െതാഴില ് ആവശ�െ��� ലഭി�ു� അേപ�കള�െട വിവര�ള�ം
അത �ുപകാരം അവര് �് െതാഴില ് അനുവദി�തിെ� വിവര�ള�ം
�പസ്തുത രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ി െവേ��താണ്.െ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�ാതാണ്.�പവർ�ി രജി�ർ കാണാൻ
സാധി��. ഇതിൽ എ�ാ �പവർ�ികള�െട േപരും വർ�് േകാഡും �പവർ�ി
ആരംഭി�തി�തിയും നല്കിയി���്.

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�ാതാണ്.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�്താണ്.ഓേരാ സാ��ിക
വര് ഷവും രജി�ര് േ�ാസ് െചയ്തു സ്�ക�രി സാ��െ�ടു�ുകയും
തുടര് കാലയളവിേല�് അംഗീകരി�ുകയും േവ�താണ്.പരാതി രജി�ർ
ഉ�്. പെ�അതിൽ27/4/15, 30/4/15 തി�തികളിൽ േവതനം കി���ി� എ�്
എഴുതിയ 2പരാതികൾ മാ�തേമകാണാൻസാധി����.

െമ�ീരിയല ് രജി�ര് .

െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഭാഗമായി വരു� സാധന
സാമ�ഗികള�െട വാ�ല ് തീരുമാനം,ഉപേയാഗം,നീ�ിയിരി�്,െചലവുകള് 
എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�ള് മുഴുവനും �പസ്തുത രജി�റില ്
േരഖെ�ടുേ��താണ്.െമ�ീരിയൽരജി�ർസൂ�ി�ി���്.



എഫ്ജിഡി യിൽ പെ�ടു�വർ

നിഷ KL-02-001-008-008/33

�പസ�പി പി KL-02-001-008-008/190

സുനിതഎം KL-02-001-008-008/194

ഷീജപി െക KL-02-001-008-008/10

വ�ലപി െക KL-02-001-008-008/20

േശാഭന െക ടി KL-02-001-008-008/191

സുധസി KL-02-001-008-008/93

സേരാജിനി െക െക KL-02-001-008-008/99

കമലാ�ി KL-02-001-008-008/119

കനകവ�ി ഇ െക KL-02-001-008-008/19

ഉഷ KL-02-001-008-008/192



കെ��ലുകൾ

 െതാഴിലാളികൾ�് കുടിെവ�ം, തണൽ, ൈകയുറ,കാലുറ,
എ�ിവ നൽേക�ത് നിർവഹണഏജൻസിയുെട

ഉ�രവാദിത�മാണ്.ഇെതാ�െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ� മ�ാ�
സാഹചര്മാണ്.ഇത് വളെര െ�ശ� േചലുെത�കാര�മാണ്.

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

�പവർ�ിആരംഭി�ു�തിനുമു�് പ�തി വിവര�ളട�ിയ

�പാേദശിക ഭാഷയിലു�സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

�പവർ�ി�ല�്�ാപിേ�ണ്താണ്. �പവർ�ിഅവസാനി��
കഴി�ാൽആണ് CIB�ാപി�ാറു�ത ്.ഇത് െ�ശ� െചലുേ��
കാര�മാണ്.

 ഫീൽഡ്സ�ർശി�േ�ാൾ,

കാ�ന , േരാഹിണി , എ�ി ഭൂവുടമകള�െട ഭൂമിയിൽകാട് േകറി
മൂടെപ� നിലയിൽആണ്കാണാൻസാധി�ത ്.ആയതിനാൽ അളവ്
എടു�ാൻസാധി�ി�

ഷീജ,അജി�്,ജലജ,ശാരദ, േകള�,എ�ി ഭൂഉടമകള�െട ഭൂമിയിൽ
വര�ുകൾനശി�തായി കാണാൻസാധി��.

അേശാകൻ , റീ� ,വിശാലൻ ,വിലാസിനി, െക രാമച��ൻ,എ�ി
ഭൂവുടമകൾഈവർഷം പുറെമ നി�് െതാഴിലാളികെള െകാ�് വ�ു

വീ�ും കഴി�വർഷം മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ി െചയ്ത

അെത ഭൂമിയിൽ �പവർ�ി െചയ്തി���് .ആയതിനാൽകഴി�
വർഷം െചയ്ത �പവർ�ിഅളവ്എടു�ാൻസാധി�ി�.

 െതാഴിൽഅേപ�കൾഎഎംസി �പകാരം ഉ�ഡിമാൻഡ് േഫാംൽ

ഒരു മാസ�ിൽഏെറയായിഎഴുതി നൽകു�ു�്എ�്

െതാഴിലാളികളിൽനി�് മന�ിലാ�ാൻസാധി��.

 േവതനം ലഭ�മാകു�തിൽ െതാഴിലാളികൾ�് കാലതാമസം

അനുഭവെ�ടു�ു

 കൃത�മായി പ�തിആരംഭം മീ�ിംഗ് നട�ു�ു�്എ�്



െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���..

 െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െടആസ്തികൾ

ദീർഘകാലനിലനിൽ�ിന് (3വർഷം) േവ�ി ഉ�ത്ആണ്. ഒരു
വർഷം�പവർ�ി െചയ്ത് കഴി�ാൽപി�ീട് 3വർഷം കഴി�ു

ആണ്െച�ാറു��എ�് മന�ിലാ�ാൻസാധി��. ഇത്
�പശംസനിയമാണ്.

 വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയൽ 22
േരഖകൾസൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ �ഗാഫ്
ഒഴിെകബാ�ിഎ�ാ േരഖകള�ം കാണാൻസാധി�ി�� .ഇത് �പശംസ
നിയമാണ്.

 െതാഴിലുറ�് പ�തിഓഫീസിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റിൽ
മുഴുവൻ രജി�ർ ഉംസൂ�ി�ി���്.

 അ�ാംശ േരഖാംശ�ൾേരഖെ�ടു�ിയജിേയാ ടാഗ്

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി�ി�.ഇത് െ�ശ�
െചലുേ��കാര�മാണ്.



നിർേ�ശ�ൾ

1െതാഴിലാളികൾ�് നിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ�ിലു�
അവകാശ�ൾലഭി�ു�ുെ��് നിർവഹണഏജൻസി

ഉറ��വരുേ��തു�്.

2) െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ി നൽകു�അവസര�ിൽപുതിയ
െതാഴിൽകാർഡിൽപൂരി�ിേ��കാര��ൾ േമ�ിനും

െതാഴിലാളികൾ�ുംകൃത�മായി പറ�ുെകാടു�ുക.

3) �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെട

സാ�ിധ��ിൽ േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ി �പവൃ�ിയുെട വിശദമായ

വിവരം െ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�ിയ
സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവൃ�ി�ല�്

�ാപിേ��ത്ആണ്.

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�്.15
ദിവസം കൂടുേ�ാൾ മാ�് മാേറ�താണ്.

10)വിജിെലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിഅംഗ�െള
കാലാനുസൃതമായി മാ��കയുംഅവരുെട പ�ാളി�ം ഉറ��

വരു�ുകയും െചേ��താണ്.



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

12)ഫയൽസൂ�ിേ��േരഖകൾകൃത�മായിസൂ�ി�ുക.

13)േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾപൂരി�ിേ��കാര��ൾ
കൃത�തേയാെട െച��ക.

14) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു േവ�ിഅേപ�നൽകുേ�ാൾ

കൃത�മായി രസീത് നൽകുക.�ഫ�്ഓഫീസിൽതെ�അേപ�
നൽകുക

15) െതാഴിലുകൾതുട�ു�തിനു മുൻപും
നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും ഉ� 3
ഘ��ളിൽആയു�വ��മായ േഫാേ�ാകൾഎടു�്ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ്.

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

17) െതാഴിലാളികൾ�ുേവ�ിയു�അടി�ാനസൗകര��ൾ

െതാഴിൽ�ല�ളിൽലഭി�ു�ുേ�ാഎ�് ഉറ��വരു�ുക.

18) െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െടആസ്തികൾ
ദീർഘകാലനിലനിൽ�ിന് (3വർഷം)ആവശ�മായസാേ�തിക
നിർേ�ശ�ൾെതാഴിലാളികൾ�്ഓവർസിയർമാർ നൽേക�താണ്.



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

 വിഭാഗം എ: �പകൃതി വിഭവപരിപാലനവുമായിബ�െ�� െപാതു
�പവർ�ികൾ

 വിഭാഗംബി:സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�
വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗതആസ്തികൾഖ�ികഅ�ിൽ

പരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം.

 വിഭാഗം സി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻനിബ�നകൾ
അനുസരി�ു�സ�യംസഹായസംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാന

സൗകര��ൾ.

 വിഭാഗം ഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ.



�ഗാമസഭനിർേദശ�ൾ

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ് കൃത�

സമയ�ളിൽ തെ� �ാപിേ��താണ് ഇതു �ശ�

െചലു�ുക.

മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ി കാലാവ��് അനു

േയാജമായഇടേവളകളിൽഅനുവദി�ുക.

വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട എ�
�ിൽ കാല �കേമണ ഉ�ാവു� കുറവിെ� കാരണം

ക��ിപരിഹരി�ുക.

മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിടു� േകാളംവർധി�ി�ുക.

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ� ഭാരം

കുറ�ുക.

വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റി ക�ി�ി

�പവർ�ന�ൾകാര��മമാ�ുക.

സുര�ാ ഉപകരണ�ളായ ൈകെ�ാറ, കാെലാറ,
എ�ിവനിർവഹണഏജൻസി ലഭ� മാ�ുക.



�പവർ�ി�ലഭൂപടം



ഫീൽഡ്വിസി�.്..






