
1

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്
പ�തി േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

ജി� :ക��ർ

േ�ാ�:്കല�ാേ�രി

പ�ായ� :് െചറുകു�് വാർഡ :്കവിണിേ�രി 6

റിേ�ാർ�ത്�ാറാ�ിയത :്അതുല�.പി,സി�ു .ഇ

െഫസിലിെ��ർ ‐അതുല�.പി

ഓഡി�ർ ‐സി�ു.ഇ
(േസാഷ�ൽഓഡി�)്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം
േസാഷ�ൽഓഡി� െ്സാൈസ�ി േകരള (MGNSAK)

ഉ�ട�ം

�കമ
ന�ര്
 

ഉ�ട�ം േപജ്ന�ര്
 

1 കവർ േപജ് 1

2 ഉ�ട�ം 2
3 ആമുഖം 4



2

4 പ�ായ� ഭ്ൂപടം 5
5 വാർഡ ഭ്ൂപടം 6

6 �ഗാമപ�ായ�,് വാർഡ െ്പാതു വിവര�ൾ 7

7 �ഗാമപ�ായ�,്വാർഡ െ്താഴിലുറ� പ്�തി വിവര�ൾ 7

8 േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ 8

9 അവകാശഅധിഷഠ്ിത നിരീ�ണ�ൾ 8

10
കടമകൾ,ഫീൽഡ പ്രിേശാധനവിശദാംശ�ൾ 13

11 രജി�റുകൾ , �പവൃ�ിഫയൽപരിേശാധന വിശദാംശ�ൾ 14

12 കെ��ലുകൾ , നിർേദശ�ൾ 18

ജിേയാ�ടാക േ്ഫാേ�ാ



3

ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും സാമൂഹിക

ആസത്ിയുെട നിർ�ാണ�ിനും സഹായകമായി��� ഒരു േക ��ാവിഷക്ൃത പ�തിയാണ.് 2015 െസപത്ംബർ 

അ�ിന ന്ിലവിൽ വ� െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെന അടി�ാനമാ�ിയാണ ഈ് പ�തി നട�ിലാ�ിവരു�ത.്

സമൂഹ�ില ് പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�വരുെടയും ദാരി�ദം അനുഭവി�ു�വെരയും ൈകപിടി��യർ�ുവാനും

അതുവഴി �ഗാമീണസ�ത വ്�വ�യുെട മുഖഛായ മാ�ാനുംഈപ�തി ല��മിടു�ു. �ഗാമീണ േമഖലയിെലഓേരാ

കുടുംബ�ിനും മ� െ്താഴിലുകൾ നഷട്മാകാെത അധികമായി നൂറ ദ്ിവസെ� അവിദ� കായിക െതാഴിൽ

ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട ജന�ള�െട ഉപജീവന മാർ�ം െമ�െ�ടു�ുകെയ�താണ ഇ്തിെ� അടി�ാന ല��ം.
െതാഴിലുറ� പ്�തി അവകാശാധിഷട്ിതവും അവശ�ാധിഷഠ്ിതവുമായ പ�തിയാണ.് െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട മ�്

�പധാന ല���ൾ �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവും അതിലൂെട ഓേരാ �പേദശ�ിെ�യും വിഭവാഅടി�ിത

ശ�മാ�ുക, വരൾ�, മെ�ാലി�,് െവ�െ�ാ�ം, വന നശീകരണം, കാലാവ� വ�തിയാനം തുട�ിയവയ�്്

പരിഹാരം കാണുക, ഉ�ാദന പരമായ ആസത്ികള ് സൃഷട്ി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ ലഘൂകരണം സു�ിരാമാ�ുക,
െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട മുഖ�ധാരയിേല�് സ�്തീകെള സംഘമായി െകാ�ുവരു�തിനും അവരുെട
സാ��ികവുംസാമൂഹികവുമായശാ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുകഎ�ിവയുമാണ.്
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�പേത�കതകള ്

• നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശധിഷഠ്ിത പ�തി.

• �ഗാമ�പേദശ� ത്ാമസി�ു�പതിെന� വ്യ� പ്ൂർ�ിയായഏെതാരാളിനും പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

• കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�, ബാ�്അെ�ൗ�്വഴി േവതനം േനരി�� െതാഴിലാളികള�െട

അെ�ൗ�ിേല�,്ക����ർ ശൃംഖലാ വഴി േമാണി�റിങ സ്ംവിധാനം.

• പരി�ിതി സംര�ണ�ിനും �ഗാമീണ േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനും നൽകണ

�പാധാന�ം നൽകു�ു.

• െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്� ത്�ാറാ�ു�ു.

• �ഗാമസഭ പ�തി േസാഷ�ൽഓഡി� െ്ച���ു.

േസാഷ�ൽ ഓഡി� േ്�ാ� റ്ിേ�ാർ� േ്പർ�ൺ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ി ഫയല ് പരിേശാധി��ം, �പവൃ 

�ി�ലം സ�ർശി��ം, െതാഴിലാളികള�മായി അഭിമുഖം നട�ിയും െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓൺൈലൻ റിേപാർ�ിെല

(nrega.nic.in)എം.ഐ.എസിൽ പരിേശാധന നട�ിയുമാണ ഈ് േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ിയി���ത.്

ഇതിന േ്വ� സഹായ�ൾെചയത്ു ത� പ�ായ� ഉ്േദ�ാഗ�ർ , പ�ായ� ഭ്രണ സമിതി അംഗ�ൾ,

െതാഴിലുറ�്പ�തി ഉേദ�ാഗ�ർ ,വാർഡ െ്മ�ർ , വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ , േമ��മാർ എ�ിവർ�്

ഹൃദയ�ിെ� ഭാഷയിൽ ന�ി േരഖെ�ടു�ു�ു.

പ�ായ� ഭ്ൂപടം
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െചറുകു�പ്�ായ� െ്പാതു വിവര�ൾ

ക��ർ ജി�യിെല ക��ർ താലൂ�ില ് ഉള ്െ�� കല�ാേ�രി േ�ാ�ിലാണ െ്ചറുകു��്ഗാമ

പ�ായ� �്ിതി െച���ത.്

ജി� ക��ര ്

വിസത്ീർ�ം 15.37

റവന�� വിേ�ജ്
െചറുകു�്

േ�ാ� പ്�ായ�് കല�ാേ�രി

താലൂ�്
ക��ർ

നിയമസഭാ മ�ലം ക��ാേ�രി

പാർലെമ� മ്�ലം കാസര ് േഗാഡ്

ആെക വാർഡുകള ് 14

ജനസംഖ� 16548

പുരുഷ�ാർ 7095

സ�്തീകൾ 9453
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പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി ബ�െ����വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ:് 1611

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 1913

ആക�്ീവ െ്താഴിൽകാർഡ :്804

ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ :900

കഴി�വർഷം പ�ായ�ിൽ 100 െതാഴില ് ദിന�ൾ പൂർ�ിയാ�ിയവരുെട എ�ം: 183

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ :34093

ആെക ചിലവായതുക: 101.6ല�ം

വാര ് ഡിെലെതാഴിലുറ� പ്�തിബ�െ����വിവര�ൾ
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ആെക െതാഴില ് കാർഡ:് 162

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 175

ആെകആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ :26

ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ :26

കഴി�വർഷം വാർഡിൽ 100 െതാഴിൽ ദിനം പൂർ�ിയാ�ിയവർ ‐17

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�കമ
ന�ര്
 

�പവൃ�ിയു

െട േപരും

�പവൃ�ി

േകാഡും

മ�േ്റാ

ൾ

ന�ർ

�പവര ് �ി
ആരംഭി�
തീ�തി

�പവര ് �ി
അവസാനി�
തീ�തി

ത
െ◌ാഴില്
 
ദിന
�

ൾ

ചിലവായ
തുക

1 കവിണിേ�
രി
ഖൺഡിക
5ൽ
പരാമർശി
�ു�
കുടുംബ�
ൾക് െജ
എൽ ജി
എ�ിവരുെട
തരിശൂ ഭൂമി
കൃഷി
േയാഗ�മാ�
ൽഭാഗം 1

1659

1660

1661

1662

1663

1664

2002

2003

2004

2005

03/06/2019

03/06/2019

03/06/2019

10/06/2019

10/06/2019

10/06/2019

17/06/2019

17/06/2019

17/06/2019

24/06/2019

09/06/2019

09/06/2019

09/06/2019

16/06/2019

16/06/2019

16/06/2019

23/06/2019

23/06/2019

23/06/2019

30/06/2019

43

35

13

38

44

11

44

40

12

42

25116

25668

26496
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2006

2007

2257

2258

24/06/2019

24/06/2019

01/07/2019

01/07/2019

30/06/2019

30/06/2016

02/07/2019

02/07/2019

45

13

5

6

27600

3036
Total
107916

അവകാശഅധിഷഠ്ിത നിരീ�ണ�ള ്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിലൂെട �ഗാമീണ ജനത� െ്താഴില ് നല ്

കു�േതാെടാ�ംഅവരുെട പ�അ്വകാശ�ള�ം സംര�ി�െ�ടു�ു. േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട �പവര്

 �ികള�െട പരിേശാധനയും അേതാെടാ�ം െതാഴിലാളികള�െട പ�് അവകാശ�ള�ം

സംര�ി�െ�ടു�ുേ�ാെയ�ും വിലയിരു�ു�ു.

െതാഴിൽ കാർഡ സ്ംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി േജാലി െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� 18

വയ�്പൂർ�ിയായ �ഗാമീണ േമഖലയിൽ താമസി�ു� ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽ

ലഭി�ു�തിന്പ�ായ�്ഓഫീസിൽ അേപ� സമർ�ി�ാം. െതാഴിൽ കാർഡിന്

അേപ�ി�� കഴി�ാൽ അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം സൗജന�മായി െതാഴിൽകാർഡ്

ലഭ�മാേ��തു�.് ഏേഴാം �ഗാമപ�ായ�ില മൂ�ാം വാർഡിൽ നിലവിൽ പണിെയടു�ു�

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ്പുതു�ി അനുവദി�ി���.് എ�ാൽ

െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ു� സമയ� േ്ഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവിൽ എടു�ു

െകാടു�ുകയാണ െ്ചയത്ത ഇ്ത െ്ത�ായ �പവണതയാണ െ്താഴിലുറ� െ്താഴിലാളികള�െട

ആധികാരിക േരഖയായ സൂ�ിേ��ത െ്താഴിലാളികള�െട ഉ�രവാദിത�മാണ മ്ുഴുവൻ

െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡ അ്വരുെട ക�ിൽ സൂ�ി�ി��� അ്ഭിന�നം അർഹി�ു�

കാര�മാണ ആ്ണ.്
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െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു�ത സ്ംബ�ി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �ഗാമീണ േമഖലയില ് താമസി�ു�

ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു വര ് ഷം 100 െതാഴില ് ദിന�ള ് ഉറ�്തരു�ു.

ആയതിനാല ് െതാഴില ് കാര ് ഡ ൈ്കവശമു� ആര ് �ും െതാഴില ് ആവശ�െ�ടാനും

ഇതുമായി ബ�െ���� ആസൂ�തണ �പ�കിയയില ് പ�ാളിയാകനുമു� അവകാശമു�.്

മൂ�ാം വാർഡിൽ േരഖാമൂലം മൂലം െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാറി� എ�താണ അ്റിയുവാൻ

കഴി�ത െ്താഴിലിനു� ഉ� അേപ� �ഫ� ഓ്ഫീസിൽ െകാടു�ു അത ത്ിരിെക രസീത്

വാ�ി സൂ�ി�ണo. ൈക��്ഉെ��ിൽ മാ�തേമ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ

ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനംഅനുവദി�ു�തിന ഇ്തിന അ്േപ�സമർ�ി�ുവാൻ

സാധി�ുകയു��. അതുെകാ� േ്രഖാമൂലം െതാഴിൽ ബിൽ ആവശ�െ�ടുകയും ൈക��്

രസീത സ്ൂ�ി�� െവ�ുകയും െച�ണം.

െതാഴിൽഅനുവദി�ു�ത സ്ംബ�ി�ത്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െതാഴിൽ ആവശ�െ�� ക്ഴി�ാൽ 15ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ

നൽകിയിരി�ണം എ� വ�വ� ഉ�.് ഇെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു�

ഉ� ഉ� അർഹത ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും ഉ�.് മൂ�ാം വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ�്

കൃത�മായ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു�്എ�ാണ അ്റിയാൻ കഴി�ത.് കഴി� സാ��ിക

വർഷം 100 െതാഴിൽ ദിനo െതാഴിലാളി� േ്പാലും ലഭ�മായി��� .്.

െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട്്

െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിലുറ� പ്�തിയുെട ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പെ�ടു�ുവാനും

�പവർ�ികൾ നിർേ�ശി�ുവാനുംഈ �പവർ�ികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജകട്ിൽ

ഉൾെ�ടു�ുവാനും െതാഴിലുറ� ന്ിയമം വ�വ� െച���ു. 6)0വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ

�പവൃ�ികൾനിർേ�ശി�ാറു� എ്� അ്റിയുവാൻകഴി�ത.്

5കിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ �പവർ�ി െച���ത സ്ംബ�ി�്

അവരവരുെട താമസ �ല�ു നി�ും 5 കിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ േജാലി ലഭി�ു�തിന്

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും അവകാശമു�.് 5 കിേലാമീ�ർ പരിധി� പ്ുറ� േ്പായി
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�പവർ�ി�ുകയാെണ�ിൽ കൂലിയുെട 10% യാ�ത ലഭി�ു�തിന് മുഴുവൻ

െതാഴിലാളികൾ�ും അവകാശമു�.് 6‐)0വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ അ�ു കിേലാമീ�ർ

പരിധിയിൽ മാ�തമാണ �്പവർ�ി െചയത്ി���ത എ്� അ്റിയുവാൻകഴി�ത.്

േവതനം ലഭി�ു�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� പ്�തി െസ�ൻ 3 (2) �പകാശം പണി െചയത്ു കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം

െതാഴിലാളികൾ�്േവദനം ലഭിേ��താണ.് ഇെ��ിൽ നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന്

അർഹത ഉ� .് 6‐)0 വാർഡിൽ പണിെയടു� മ്ുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും ഇേ�ാൾ

സമയബ�ിതമായി കൂലി ലഭി�ു�ുെ��് എം ഐ എസ് പരിേശാധി�േ�ാൾ

മന�ിലാ�ുവാൻസാധി��.

�പവൃ�ി�ല�ല്ഭ�മാേ��സൗകര��ൾ

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമ�പകാരം �പവൃ�ി െച��� �ല�ളിൽ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�,്

കുടിെവ�ം, തണൽ എ�ീ സൗകര��ൾ ലഭ�മാേക�താണ .് മൂ�ാം വാർഡിൽ കുടിെവ�ം,

�പഥമ �ശുശൂഷ കി� പ്�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി�ി��� ത്ണൽസൗകര�ം ലഭ�മായി�ി� എ�ാണ്

അറിയാൻ കഴി�ത്�പഥമശു�ശൂഷകി�്�പവൃ�ി �ല�്ഉ�ാകാറു�്എ�ാണ്

എ�ാവരും അഭി�പായെ��ത.്

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ �്ഗാമസഭസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ള 2്2 �പകാരം ഒരു �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ ക്ുറി���

മുഴുവൻ വിവര�ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ�െ�ടു�ു�തിന്ബ�െ��

നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ വാർഡ െ്മ�ർ ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവരുെട സാ�ിധ��ിൽ പ�തി

ആരംഭ വിളി� േ്ചർേ��തു�.് �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ പ്�തി മീ�ിംഗ വ്ിളി�്

േചർ�ാറു�് എ�ാണ് മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം അഭി�പായെ��ത് ഇത് വളെര

�പശംസനീയമാണ.് െതാഴിലുറ� പ്�തി �ഗാമസഭ വിളി�� േചർ�ാറുെ��്െതാഴിലാളികൾ

അറിയി��.

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ�് പണി �ല�ു െവ�് ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം

സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ ചികി� ആവശ�മായി വരു� മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം ഇതുമായി
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ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറ� അ് െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാ�ിയിരി�ു�

നടപടികൾ നിർവഹണഏജൻസി സ�ീകരിേ��താണ.്ഇത ക്ൂടാെത െതാഴിൽ ഇട�ളിൽ വ�്

മരണം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ 25,000 രൂപയും െതാഴിലാളിയുെട കുടുംബ�ിന്

ലഭിേ��തു�.് 6‐)0വാർഡിൽ �പവർ�ി �ല�ുവ�്കഴി� സാ��ിക വർഷം

മീനാ�ി ക�ൻ എ�വർക് അപകടം സംഭവി�� എ� അ്റിയാൻ കഴി�ു എ�ാൽ

അവർ�ആ്നുകുല�ം ലഭി�� എ� അ്റിയാൻകഴി� .ു

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

എ�ാ�ല�ളിലും �പവൃ�ിയുെട വിശദമായ വിവര�ൾ അട�ിയ ഒരു ഡിസേ്� േബാർഡ്

�ാപിേ��തു�.് 6‐)0 വാർഡിൽ �പവർ�ി�ല�ുസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

കാണാൻസാധി�ി�ി�.

മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു� ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ്

മ�ർേറാൾ പണി െച��� ദിവസം ഇതിൽ ഒ�്വയ�്�താണ.് അതിനുേശഷം

െതാഴിലാളികൾ �പവൃ�ി �ല� ത്െ� ഉ�ായിരി�ണം അ�ാെത മ� പ്രിപാടികളിൽ

പെ�ടു�ാൻ പാടി�. അതുേപാെല ഇതിൽ യാെതാരു െവ�ി തിരു�ലുകള�ം ഉ�ാവാൻ

പാടു�ത�. പരിേശാധി� മ്�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകെളാ�ും ഉ�ായിരു�ി�. ഇത്

�പശംസനീയമാണ.്

.

േമ�്

െതാഴിലുറ� �്പവൃ�ിയുെട േമൽേനാ�ം, െതാഴിൽ കാർഡ,്ൈസ� ഡ്യറി, മ�ർ േറാൾ എ�ിവ

കൃത�മായി പൂരി�ി�ൽ െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ഉറ��വരു�ുക ലീവ മ്ാർ� െ്ച��ക ,

പണി�ല� േ്വ� സൗകര��ൾ ഉേ�ാെയ� ഉ്റ��വരു�ൽ എ�ിവയാണ േ്മ� മ്ാരുെട

ചുമതലകൾ നിയമ�പകാരം15 ദിവസം കഴിയുേ�ാൾ പുതിയ മീ�ിന്

െതരെ�ടു�ാവു�താണ.് 6‐)0 വാർഡിൽ േമ��മാർ മാറി മാറി ചുമതലകൾ ഏൽ�ാറു�.്

േമ��മാർ കൃത�മായി നിർവഹി�തായി മന�ിലാ�ുവാൻ കഴി�ു .ഇേ�ാൾ േമ�െ്� , ചുമതല

സുധഎ�വരാണ വ്ഹി�ു�ത.്

ജാ�ഗതേമൽേനാ� സമിതി

െതാഴിലുറ� �്പവർ�ി കൃത�മായി നിരീ�ി�ു�തിനും പ�തി കാര��മമാ�ു�തിനും

വാർഡ ത്ല�ിൽ ജാ�ഗതാ സമിതികൾ രൂപീകരി�ി��� േ്മൽേനാ� സമിതിയിെല അംഗ�ൾ

�പവർ�ി �ലം സ�ർശി�ാറു� എ്� അ്റിയാൻ കഴി�ു െതാഴിലുറ� പ്�തി തുട�ിയ
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കാലം മുതൽ ഒേര ആൾ�ാർ തെ�യാണ �്പവർ�ി�ു�ത അ്ംഗ�ള�െട േപര ത്ാെഴ

െകാടു�ു�ു

ച��ൻ. ടി

പവി�തൻ. ഒ

ഷീജ

തുളസിദാസ്

വസ�.പി

സുധ. െക.വി

സുര�ാ മാർ��ൾ

െതാഴിലാളികള�െട സുര� ഉറ�� വരു�ു�തിന �്പവർ�ി െച��േ�ാൾ സുര�യ�്്

ഷൂസും ക��റയും െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��ത് നിർവഹണ ഏജൻസികള�െട

ചുമതലയാണ് . 6‐)0 വാർഡിൽ സുര�ാമാർഗ�ൾ ആയ ഷൂസും ക��റയും

നൽകിയി�ിെ��ാണ െ്താഴിലാളികൾ പറ�ത.്

പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമം െഷഡ��ൾ 19 �പകാരം ലഭി�ു� പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി

പരിഹരിേ��താണ.് പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനേയാ േ�ടാൾ �ഫീ ന�റിൽ വിളി�� േരഖാമൂലം

എഴുതിേയാ ഇെമയിൽ വഴിേയാ നൽകാവു�താണ.് എ�ാൽ േരഖാമൂലം ഇതുവെര പരാതി

നൽകിയി�ി�എ�ാണ െ്താഴിലാളികൾ പറ�ത.്

േടാൾ �ഫീ ന�ർക��ർ - 1800 425 0143

േടാൾ �ഫീ ന�ർസം�ാന മിഷൻ - 1800 425 1004

േറാസ ഗ്ാർ ദിനം

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട അർഹത കള�ം



14

അവകാശ�ള�ം അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾ േറാസഗ്ാർ ദിനം ഓേരാ

പ�ായ�ിലും നടേ��താണ.്പ�ായ�ിൽ േറാസ് ഗാർ ദിനംപ�ായ�ിൽ

ആചരി�തായി െതാഴിലാളികൾപറ�ുഅതിൽ ര�ു േപർ പെ�ടു�ു��എ� .്

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

 കൃത�സമയ� െ്താഴിൽ�ല� ഹ്ാജരായി സമയ�കമം പാലി�ുക (9 മണി മുതൽ 5

മണിവെര).

 �പവർ�ി ആരംഭ മീ�ിംഗിൽ പെ�ടു�ു െചേ�� �പവർ�ികെള കുറി� ക്ൃത�മായി

മനസിലാ�ുക.

 നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾകൃത�മായി െച��ക.

 െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭകളിൽ പെ�ടു�ുക.

ഫീല ് ഡ ത്ല പരിേശാധനസംബ�ി�്

�പവര ് �ിയുെട
േപര്

എ�ിേമ�്
�പകാരമു�
അളവ,്തുക

േമഷര ്
െമന ് റ്
ബു�്
�പകാരമു�
അളവ്

ഫീല ് ഡ്
പരിേശാധി�േ�ാള ്
ലഭി�അളവ്

റിമാര ് കസ്്

1 കവിണിേ�രി
ഖൺഡിക 5ൽ
പരാമർശി�ു�
കുടുംബ�ൾക്
െജ എൽ ജി
എ�ിവരുെട
തരിശൂ ഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ�
ൽഭാഗം 1

Clearing jungle -
8100.00
sqm@4.55/sqm

Sharpening
charge‐2000

DisplayBoard‐
3000

അവിദഗധ്
െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ‐
264.06

Rounded total ‐
1, 13, 438.00

Jungle
clearence ‐
2415.00m2

Surface
dresing ‐
990.00m2

8100.00m2
4.5528/m2

2410.00m2

989.00m2

896.00m2

ഡിസേ്� േബാർഡ്
കാണാൻ
സാധി�ി�ി�

നിലം
കൃഷിേയാഗ�തമാ�ിയി
���.് െവ�ം കയറി
���്
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പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��രജി�റുകൾസംബ�ി� വിവര�ൾ

 േജാബ ക്ാർഡ ര്ജി�ർ

േജാബ ക്ാർഡ ര്ജി�ർകൃത�മായി സൂ�ി�ി���്

 �ഗാമസഭ രജി�ർ

�ഗാമസഭ കൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

 �പവർ�ിആവശ�െ�ടു�ത �്പവർ�ിഅനുവദി�ു�ത ബ്�െ�� രജി�ർ

�പവൃ�ി ആവശ�െ�ടു�ത �്പവർ�ി അനുവദി�ു�ത ക്ൂലി അനുവദി�ു�ത ബ്�െ��

എംഐഎസിൽനി�ും ഉ�വിവര�ള�െട പകർ� റ്ജി�ർആ�ിസൂ�ി�ി��� ഉ്� .്

 �പവർ�ി രജി�ർ

�പവർ�ി രജി�ർകൃത�മായി സൂ�ി�ി��

�്

 പരാതി രജി�ർ

പരാതി രജി�ർഅവർകൃത�മായിആയി സൂ�ി�ി���.്

 െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

െമ�ീരിയൽ രജി�ർകൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

 ആസത്ി രജി�ർ

ആസത്ി രജി�ർകാണാൻസാധി�ി�ി�
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�പവർ�ിഫയൽപരിേശാധനസംബ�ി� വിവര�ൾ

കവർേപജ്

വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഉ�കവർേപജ പ്രിേശാധി� ഫ്യലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.

െച� ല്ി� ഓ്ഫ േ്ഡാക��െമ�സ്്

െച� ല്ി� ഓ്ഫ േ്ഡാക��െമൻററി ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു.

എ�ിേമ�്

പരിേശാധി� വ്ർ� ഫ്യലിൽഎ�ിേമ� പ്കർ� ഉ്�ായിരു�ു.

സാേ�തികഅനുമതി പകർ�്

െടകന്ി�ൽ ക�ി�ി അംഗ�ള�െട േപരിലു� സാേ�തിക അനുമതി പകർ� പ്രിേശാധി�്

ഫയലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.ഇതിൽ അസി�ൻറ്എൻജിനീയറും ഓവർസിയർ ഒ��വ��

സാ��െ�ടു�ിയി��� ച്ില ഫയലിൽ ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു.

ഭരണാനുമതി പകർ�്

ഭരണാനുമതി പകർ� പ്രിേശാധി� ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു.

കൺവർെജൻസ ഫ്�്

പരിേശാധനയ�്ു� �പവർ�ികൾ ഈ ഗണ�ിൽ െപ� അ�ാ�തിനാൽ ഈ വിവര�ൾ

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാം

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാം പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േരഖ

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േരഖകൾപരിേശാധി� ഫ്യലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

മ�ർ േറാൾ

പരിേശാധി� വ്ർ� ഫ്യലിലും മാ�േറാൾ ഉ�ായിരു�ു

െമഷർെമൻറ ബ്ു�്

പരിേശാധി� വ്ർ� ഫ്യലുകളിലും െമഷർെമൻറ ഉ്�ായിരു�ു
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സാധനസാമ�ഗികള�െട വിവര�ൾ

സാധനസാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി��� �പവർ�ി അ�ാ�തിനാൽ ഇ�രം വിവര�ൾ

ഉ�ായിരു�ി�.

േവജ ല്ി�്

പരിേശാധി�എ�ാഫയലിനും േവജ ല്ി� ഉ്�ായിരു�ു..

FTO

ഫയൽ �ടാ�ിംഗ ഓ്ർഡർ പരിേശാധി� ഫ്യലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു .

െമ�ീരിയൽവൗ�ർആൻഡ ബ്ി��കൾ

പരിേശാധി� ഫ്യലുകളിൽ െമ�ീരിയൽവൗ�ർബി��കൾ ഉ�ായിരു�ി�.

േറായൽ�ി

േറായൽ�ി മായി ബ�െ���� േരഖയായ ഭൂനികുതിഅട� രസീത ഫ്യലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

േഫാേ�ാ�ഗാഫസ്്

പ�തിയുെട ര�ഘ് � ◌�്ിലു� േഫാേ�ാസ പ്രിേശാധി� ഫ്യലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം / മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി�്

ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം പരിേശാധി� ഫ്യലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു.

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��്

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി�� പ്രിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു.

ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാസ്

ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാസ പ്രിേശാധി� ഫ്യലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

പരിേശാധി� വ്ർ� ഫ്യലുകളിലും േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� പ്കർ� ഉ്�ായിരു�ി�.

ൈസ� ഡ്യറി

പരിേശാധി� എ്�ാവർ�ുഫയലുകളിലുംൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു�ു.

ഉ�ായിരു� ൈസ�്ഡയറിയിൽ പ�തി ആരംഭ മീ�ി�ിെന കുറി��� വിവര�ൾ

േരഖെ�ടു�ിയി���.്
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െച� ല്ി� വ്ിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

കെ��ലുകൾ

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും ഇേ�ാൾ സമയബ�ിതമായി കൂലി ലഭി�ു�ു�്ഇത്

അഭിന�നാർഹമായകാര�മാണ്

�പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ പ്�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ േ്ചരാറു� എ്�ാണ മ്ുഴുവൻ

െതാഴിലാളികള�ം അഭി�പായെ��ത ഇ്ത വ്ളെര �പശംസനീയമാണ.്

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡ്അവരവരുെട ക�ിൽ സൂ�ി�ി���്ഇത്

അഭിന�നാർഹമായകാര�മാണ.്

െതാഴിലാളികൾ േരഖാമൂലം െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ി�.

മ� േ്റാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതിയിൽ ഉ�വർ മുൻേപ ഉ�വർതെ�യാണ്

�പവർ�ി�ല�ളിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ി���.്

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്

അനുവദി�ി��� എ്�ാൽ,െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ു� സമയ� േ്ഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ

സ��ം ചിലവിൽഎടു�ു െകാടു�ുകയാണ െ്ചയത്ത.്

സുര�ാമാർഗ�ൾ ആയ ക��റയും ഷൂസും നൽകിയി�ിെ��ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�്

അറിയാൻകഴി�ത.്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� �്ഗാമസഭകൾവാർഡുകളിൽ േവെറ നട�ാറു�.്

നിർേ�ശ�ൾ

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��� ലഭി�ു� മുഴുവൻഅേപ�കള�ം പ�ായ� �്ഫ�്

ഓഫീസ സ്ംവിധാനം വഴി സ�ീകരി�ുക ലഭി�ു�അേപ�കൾൈക�� ര്സീത ന്ൽകുകയും

െച��ക

പ�തിയുെടആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുക.

ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതിഅംഗ�െളആറുമാസം കഴിയുേ�ാൾ മാ�ി നി�യി�ുക
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െചറുകു� പ്�ായ�ിൽ വാർഡ 6്ൽ 03/03/2020 തീയതിയിൽ 10.30 നു കവിണിേ�രി

െചേ�ൻ സമ്ാരക വായന ശാലയിൽ നട� േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ നട�ി അതിൻ

�പകാരമു� റിേ�ാർ� േ്മലു� ചർ�യുെട അടി�ാന�ിൽ �ഗാമസഭ താെഴ പറയു�

തീരുമാന�ൾഎടു�ത.്

തീരുമാന�ൾ

* CIB �ാപി�ു�തിനായി തീരുമാനമായി.

* േരഖമൂലംപരാതി ലഭി�ാൽസമയബ�ിതമായി പരാതികൾതീർപ�ാൻ തീരുമാനമായി.

* േരഖകളിൽഎൻജിനിയർ ഒ�,്സീൽ,തീയതി,സാ��െ�ടു�ുനാതിനുതീരുമാനമായി.

* സുര� മാർഗ�ളായ ബൂ�,് ൈകഉറ എ�ിവ നൽകുവാൻ പ�ായ�ിൽ ൈപസ

ഇ�ാ�തിനാൽബദൽമാർഗ�ൾഉൾെ�ാ���തി�ു തീരുമാനമായി.

* ജാ�ഗത േമൽേനാ�സമിതിഅംഗ�െള മാ�ി നിർ�ുവാനും തീരുമാനമായി.


