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ആമുഖം

1. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും സാമൂഹിക
ആസ്തിയുെട നിര ് �ാണ�ിനും സഹായകമായി��� ഒരു േക��വിഷ്കൃത പ�തിയാണ്. 2005െസപ്തംബര്
 അ�ിന് നിലവില് വ� െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെന അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ിവരു�ത്. സമൂഹ�ില ് പിേ�ാ�ം നില ് �ു�വരുെടയും ദാരി�ദം അനുഭവി�ു�വെരയും
ൈകപിടി��യര ് �ുവാനും അതുവഴി �ഗാമീണ സ�ത് വ�വ�യുെട മുഖഛായ മാ�ാനും ഈ പ�തി
ല��മിടു�ു. �ഗാമീണ േമഖലയിെലഓേരാ കുടുംബ�ിനും മ�് െതാഴിലുകള ് നഷ്ടമാകാെതഅധികമായി നൂറ്
ദിവസെ� അവിദ� കായിക െതാഴില ് ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട ജന�ള�െട ഉപജീവന മാര ് �ം
െമ�െ�ടു�ുകെയ�താണ് ഇതിെ� അടി�ാന ല��ം. െതാഴിലുറ�് പ�തി അവകാശാധിഷ്ടിതവും
അവശ�ാധിഷ്ഠിതവുമായ പ�തിയാണ്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട മ�് �പധാന ല���ള ് �പകൃതി വിഭവ
പരിപാലനവും അതിലൂെട ഓേരാ �പാേദശ�ിെ�യും വിഭവ അടി�ത ശ�മാ�ുക, വരള ് �, മെ�ാലി�്,
െവ�െ�ാ�ം, വന നശീകരണം, കാലാവ� വ�തിയാനം തുട�ിയവയ്�് പരിഹാരം കാണുക, ഉ�ാദന
പരമായആസ്തികള് സൃഷ്ടി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ ലഘൂകരണം സു�ിരാമാ�ുക, െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട
മുഖ�ധാരയിേല�് സ്�തീകെള സംഘമായി െകാ�ുവരു�തിനും അവരുെട സാ��ികവും സാമൂഹികവുമായ
ശാ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുകഎ�ിവയുമാണ്.

�പേത�കതകള് 

• നിയമ�ിെ�പിന് ബലമു�അവകാശധിഷ്ഠിത പ�തി.

• �ഗാമ�പേദശ�് താമസി�ു� പതിെന�് വയ�് പൂര ് �ിയായ ഏെതാരാളിനും പ�തിയില് 
പ�ാളിയാകം.

• കരാറുകേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�, ബാ�് അെ�ൗ�് വഴി േവതനം േനരി�� െതാഴിലാളികള�െട
അെ�ൗ�ിേല�്,ക����ര ് ശൃംഖലാ വഴി േമാണി�റിങ്സംവിധാനം.
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• പരി�ിതി സംര�ണ�ിനും �ഗാമീണ േമഖലയിെല അടി�ാന െസൗകര� വികസന�ിനും �പധാന�ം

നല്കു�ു.

• െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബര ് ബഡ്ജ�് ത�ാറാ�ു�ു.

• �ഗാമസഭ പ�തി േസാഷ�ല് ഓഡി�് െച���ു.

േസാഷ�ല് ഓഡി�് േ�ാ�് റിേ�ാര ് �് േപര ് �ന ് െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവര ് �ി ഫയല ് പരിേശാധി��ം,
�പവര ് �ി�ലംസ�ര ് ശി��ം, െതാഴിലാളികള�മായി അഭിമുഖം നട�ിയും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓണ് ൈലന ്
േപാര ് �ിെല (nrega.nic.in) എം.ഐ.എസില ് പരിേശാധന നട�ിയുമാണ് ഈ േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര ് �്
ത�ാറാ�ിയി���ത്. ഇതിന് േവ� സഹായ�ള് െചയ്തു ത� പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ര ് , പ�ായ�് ഭരണ

സമിതി അംഗ�ള് , െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�ര ് ,വാര ് ഡ് െമ�ര് , വാര ് ഡിെല െതാഴിലാളികള് ,
േമ��മാര് എ�ിവര ് �്ഹൃദയ�ിെ� ഭാഷയില ് ന�ി േരഖെ�ടു�ു�ു.

1. പ�ായ�്അടി�ാന വിവരം

ജി� ക��ർ

േ�ാ�് കല�ാേ�രി

വിസ്തീർണം 12.82ചകി മീ

വാർഡുകള�െടഎ�ം 17

പുരുഷ�ാർ 12464

സ്�തീകൾ 15342

പ�ായ�്തല�ിൽ െതാഴിലുറ�് പ�യിൽ രജിസ്�ടർ

െചയ്തവരുെട വിവരം

ആെക

െതാഴിൽ

കാർഡ്

ആക്ടീവ്

െതാഴിൽ

കാർഡ്

െതാഴിൽ

കാർഡ് Sc/ST

100 െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ലഭി�വർ

13 15 651 27
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വാർഡ് തല�ിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ രജിസ്ടർ

െചയ്തവരുെട വിവര�ൾ

െതാഴിൽ

കാർഡ്ആെക

ആക്ടീവ്

െതാഴിൽ

കാർഡ്

ആക്ടീവ്

െതാഴിൽ

കാർഡ് sc/ST

100 െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ലഭി�വർ

േ◌സാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�കമന�ർ �പവർ�ിയുെട

േപരും േകാഡും

മ�ർ േറാൾ

ന�ർ

�പവർ�ി

ആരംഭി�

തീ�തി

�പവർ�ി

അവസാനി

� തീ�തി

ആെക

െതാഴിൽ.

ദിന�ൾ

ചിലവായ

തുക

1

നീർ�ട

സംര�ണ

�പവർ�ി

wc/362932

3775

3776

3774

3778

3779

19/9/2019

19 /
9/2019

19/9/2019

19/9/2019

19/9/2019

25/9/2019

25/9/2019

25/9/2019

25/9/2019

25/9/2019

33

30

29

42

10

9108

8280

8004

II592

2760

2 നീർ�ട

സംര�ണ

�പവർ�ി'

WC/362296

3530

3531

3532

3533

37OI

3702

26/8/2019

26/8/2019

26/8/2019

26/8/2019

4/9/2019

,,

1/9/2019

1/9/2019

I /9/2019

1/9/2019

5/9/2019

,,

46

39

50

39

14

10

12696

10764

13800

10764

3864

2760
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3703

3704

,,

,,

,,

,,

15

5

4140

1380

3 പശു

െതാഴു�്

നിർ�ാണം

| F/382847

SKilled work

George,
Subair, 300

30I, George

subair

unskilled work

287

288

8/4/2019

15/4/2019

8/4/2019

15/4/2019

14/4/2019

18/4/2019

14/4/2019

18/4/2019

4x700

4 x850

3x900

1x750

12

6

2800

3400

2700

750

3312

1656

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ള ്

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

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

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

സംര�ി�െ�ടു�ുേ�ാെയ�ും വിലയിരു�ു�ു.

െതാഴിൽ കാർഡ്സംബ�ി�്

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

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

ലഭി�ു�തിന് പ�ായ�് ഓഫീസിൽ അേപ� സമർ�ി�ാം. െതാഴിൽ കാർഡിന്

അേപ�ി�� കഴി�ാൽ അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം സൗജന�മായി െതാഴിൽകാർഡ്

ലഭ�മാേ��തു�്.

മാ��ർ�ഗാമപ�ായ�ിെല 12) 0 വാർഡിൽ നിലവിൽ പണിെയടു�ു� മുഴുവൻ

െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി അനുവദി�ി���്. എ�ാൽ നിഷ എ�

വ��ി�് 3 മാസ�ിലധികമായി ലഭി�ി�ിെ��ും ലി�ി മാനുവൽ എ� വാ�ി�്

ര�ാഴ്�യായി��ം ലഭി�ി�ിെ��ും അറിയാൻ കഴി� .ു അനിത എ� വ��ി�് പഴയ കാർഡ്
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പുതു�ാൻ നൽകിയി�് ര�ാഴ്�യായി ലഭി�ി�ിെ��ും പറയുകയു�ായി. േ�തസ� വർ�ീസ്',

േജായസിഎ�ിവർ�് പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് േവണെമ�ും പറയുകയു�ായി.െതാഴിൽ

കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവിൽ എടു�ു

െകാടു�ുകയാണ് െചയ്തത് ഇത് െത�ായ �പവണതയാണ് .െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട

ആധികാരിക േരഖ സൂ�ിേ��ത് െതാഴിലാളികള�െട ഉ�രവാദിത�മാണ.്മുഴുവൻ

െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡ്അവരുെട ക�ിൽ സൂ�ി�ി���് അഭിന�നം അർഹി�ു�

കാര�മാണ്ആണ.്

െതാഴില് ആവശ�െ�ടു�ത് സംബ�ി�്

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

ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു വര് ഷം 100 െതാഴില ് ദിന�ള് ഉറ�് തരു�ു.

ആയതിനാല ് െതാഴില ് കാര് ഡ് ൈകവശമു� ആര് �ും െതാഴില ് ആവശ�െ�ടാനും

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

. 12 ) 0 വാർഡിൽ െതാഴിൽ 'േരഖാമൂലം ആവശ�െ�ടാറുെ��ാണ് അറിയാൻ

കഴി�ത് .െതാഴിലിനു� ഉ� അേപ� �ഫ�് ഓഫീസിൽ െകാടു�ു അത് തിരിെക രസീത്

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

ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംഅനുവദി�ു�തിന് ഇതിന്അേപ�സമർ�ി�ുവാൻ

സാധി�ുകയുളള�.12 - 0 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ അേപ� നൽകാറുെ��ിലും ൈക��്

രസീത് വാ�ിയി�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്

െതാഴിൽഅനുവദി�ു�ത് സംബ�ി�ത്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് കഴി�ാൽ 15ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ

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

ഉ� ഉ� അർഹത ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും ഉ�്. 12 ) o വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ�്

കൃത�മായി െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു�് എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത്. കഴി� സാ��ിക

വർഷംആർ�ും തെ� 100 പണിതി ക�ി�ിെ��ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട്
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െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പെ�ടു�ുവാനും

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

ഉൾെ�ടു�ുവാനും െതാഴിലുറ�് നിയമം വ�വ� െച���ു. 12-◌ാം വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ

�പവൃ�ികൾനിർേ�ശി�ാറു�്എ�്അറിയുവാൻകഴി�ത്.

5കിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ �പവർ�ി െച���ത് സംബ�ി�്

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

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും അവകാശമു�്. 5 കിേലാമീ�ർ പരിധി�് പുറ�് േപായി

�പവർ�ി�ുകയാെണ�ിൽ കൂലിയുെട 10% യാ�ത ലഭി�ു�തിന് മുഴുവൻ

െതാഴിലാളികൾ�ും അവകാശമു�്. 12-)0 വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ അ�ു കിേലാമീ�ർ

പരിധിയിൽ മാ�തമാണ് �പവർ�ി െചയ്തി���ത്എ�്അറിയുവാൻകഴി�ത്.

േവതനം ലഭി�ു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തി െസ�ൻ 3 (2) �പകാരം പണി െചയ്തു കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം

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

അർഹത ഉ�് . 12-◌ാംവാർഡിൽ പണിെയടു� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും ഇേ�ാൾ

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

മന�ിലാ�ുവാൻസാധി��.

�പവൃ�ി�ല�് ലഭ�മാേ��സൗകര��ൾ

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം �പവൃ�ി െ◌ച����ല�ളിൽ കുടിെവ��ിനു�

പാ�തം തണൽഎ�ീ സൗകര��ൾ 12-)o വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് പ�ായ�ിൽ നി�ും

ലഭി�ി�ി� എ�ാണ്അറിയാൻ കഴി�ത്. �പഥമശു�ശൂഷകി�് �പവൃ�ി�ല�് ഉ�ാകാറു�്

എ�ാണ്എ�ാവരും അഭി�പായെ��ത്.

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് �ഗാമസഭസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ള് 22 �പകാരം ഒരു �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് കുറി���

മുഴുവൻ വിവര�ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ�െ�ടു�ു�തിന് ബ�െ��

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

ആരംഭ വിളി�് േചർേ��തു�്. �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി മീ�ിംഗ് വിളി�്

േചർ�ാറു�് എ�ാണ് മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം അഭി�പായെ��ത് ഇത് വളെര
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�പശംസനീയമാണ.് െതാഴിലുറ�് പ�തി �ഗാമസഭ സാധാരണ �ഗാമസഭയുെട കൂെടയാണ്

െതാഴിലാളികൾഅറിയി��.

െ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

ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറ�് അ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ിയിരി�ു�

നടപടികൾ നിർവഹണഏജൻസി സ�ീകരിേ��താണ.്ഇത് കൂടാെത െതാഴിൽ ഇട�ളിൽ വ�്

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

ലഭിേ��തു�്. 12-)oവാർഡിൽ �പവർ�ി �ല�ുവ�് ൈശലജ എ� വ��ി�് ക�ിന്

അപകടം സംഭവി�ത് േമ�ിെന അറിയി�ുകയും, േമ�് അത് പ�ായ�ിൽ അറിയി�ുകയും

െചയ്തി���്. ര�് ആഴ്� പി�ി�ി��ം ഇതിെ� വിവര�ൾ ഒ�ും അറിയാൻ കഴി�ി�െ��്

ൈഷലജപറ� .ു

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

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

�ാപിേ��തു�്. 12-◌ാം വാർഡിൽ ഒരു �പവർ�ി �ല�് മാ�തേമ സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻ സാധി����.w c/362932,362296 നീർ�ട സംര�ണ

�പവർ�ികളിൽ 2�ല�ളിലും േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�.

മ�ർ േറാൾ

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

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

െതാഴിലാളികൾ �പവൃ�ി �ല�് തെ� ഉ�ായിരി�ണം അ�ാെത മ�് പരിപാടികളിൽ

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

പാടു�ത�. 12-)0 വ◌ാർഡിൽ w c/362296 നീർ�ട സംര�ണ �പവർ�ിയിൽ മ�ർ േറാൾ
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ന�ർ 3702 ൽ Job Card No: 12/അസു� v |, 12/3 ജുഡീ� v, 12/363 െജസി േതാമസ്

എ�ിവർ abട ent മാർ�് െചയ്ത�ല�് singn െചയ്തതായി കാണാൻസാധി��.

േമ�്

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ിയുെട േമൽേനാ�ം, െതാഴിൽ കാർഡ്,ൈസ�് ഡയറി, മ�ർ േറാൾ എ�ിവ

കൃത�മായി പൂരി�ി�ൽ െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ഉറ��വരു�ുക ലീവ് മാർ�് െച��ക ,

പണി�ല�് േവ� സൗകര��ൾ ഉേ�ാെയ�് ഉറ��വരു�ൽ എ�ിവയാണ് േമ�് മാരുെട

ചുമതലകൾ നിയമ�പകാരം 15 ദിവസം കഴിയുേ�ാൾ പുതിയ മീ�ിന്

െതരെ�ടു�ാവു�താണ് 12-)0 വാർഡിൽ പു��ിരിയൻ ല�മിയാണ് േമ�ായി

�പവർ�ി�ു�ത്.േമ�ിെ� �പവർ�ന�ൾ അവർ കൃത�മായി നിർവഹി�ു�ുെ��്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയാൻകഴി� .ു

ജാ�ഗതേമൽേനാ� സമിതി

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

വാർഡ് തല�ിൽ ജാ�ഗതാ സമിതികൾ രൂപീകരി�ി���് േമൽേനാ� സമിതിയിെല അംഗ�ൾ

�പവർ�ി �ലം സ�ർശി�ാറി� എ�്അറിയാൻ കഴി�ു .അതിൽ റീന എ� വ��ി ഒരു

�പാവശ�ം സ�ർശി�തായി അറിയാൻകഴി� .ുഅംഗ�ള�െട േപര് താെഴ േചർ�ു�ു.

രജിത വില�ംസ്

ബർണാഡ് Kട

ലീനസ് Pട

റീന േജാസ്

ധന� വിൽസൺ

സുര�ാ മാർ��ൾ

െതാഴിലാളികള�െട സുര� ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവർ�ി െച��േ�ാൾ സുര�യ്�്

ഷൂസും ക��റയുംെതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��ത് നിർവഹണ ഏജൻസികള�െട

ചുമതലയാണ് 12 )o വാർഡിൽ സുര�ാമാർഗ�ൾ ആയ ഷൂസും ക��റയും
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നൽകിയി�ിെ��ാണ് െതാഴിലാളികൾ പറ�ത്.

പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് പ�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�ാണ് െതാഴിലാളികൾ പറ�ത്.

േടാൾ �ഫീ ന�ർക��ർ - 1800 425 0143

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

േറാസ് ഗാർ ദിനം

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

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

പ�ായ�ിലും നടേ��താണ.് 12 )oവാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് േറാസ്ഗാർ

ദിനെ��ുറി�് കൃത�മായഅറിവു�ായിരു�ി�.

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

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

മണിവെര).

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

മനസിലാ�ുക.

 നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾകൃത�മായി െച��ക.

 െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകളിൽ പെ�ടു�ുക.

.ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനസംബ�ി�്

�പവർ�ിയുെടേപര് എ�ിേമ�്
�പകാരമു�
അളവ്

േമഷര ് െമന് 
റ് ബു�്
�പകാരമു�
അളവ്

ഫീല ് ഡ്
പരിേശാധി�േ�ാ
ള് ലഭി�അളവ്

റി മാർക്സ്
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നീർ�ട സംര�ണ

�പവർ�ിWC/362932

അനീഷ K V, െമ�ിൽഡ

Clearing Jungle
lungth:970.10m2

Earthwork: 969.5

Clearing Jungle:
970.10 M 2

Earthwork: 965

കൃഷി െചയ്തി��െ��ിലും

നിലവിൽ ആ �ല�്

കൃഷിയുെട ഭാഗ�ൾ

െചറിയ േതാതിൽ മാ�തേമ

കാണാൻ സാധി����.CIB

ഉ�ായിരു�ി�

നീർ�ട സംര�ണ

�പവർ�ി wc/362296

�ഫാൻസിസ്, ല�മി,

ജുഡീ�

CIearing
Jungle:800m2

Earthwork:
1610m2

clearing
Jugle:800m2

Earthwork:
1258m2

�ഫാൻസിസ്, ജുഡീ�

എ�ിവരുെട �ല�ളിൽ

കൃഷി െചയ്തത് കാണാൻ

സാധി��.ല�മിയുെട

വീ�ിൽ കൃഷിയുെട

ഭാഗ�ൾ കുറ�� മാ�തേമ

കാണാൻ സാധി����. CIB

മൂ�് �ല�ളിലും

കാണാൻസാധി�ി�.

പശുെതാഴു�്

നിർ�ാണം | F/382847

Earlhwork:
I932m2

Foundation,
Basment: 2.864

wall,
pillous:2.524

dedection for
door opening:
2.6120m3

cement plaster
outside, inside,
Top:24.624

Deduct door
opening:22.4640
m2

Earthwork
foundation:
I.9320m2

Earthwork:
1932m2

Foundation,
Basment: 2.864

wall,
pillous:2.524

dedection for
door opening:
2.6120m3

cement plaster
outside, inside,
Top:24.624

Deduct door
opening:22.4640
m2

Earthwork
foundation:
I.9320m2

�പവർ�ി ന� രീതിയിൽ

പൂർ�ികരി�തായി

കാണാൻ സാധി��.CIB

കാണാൻസാധി��.

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��രജി�റുകൾസംബ�ി� വിവര�ൾ

 േജാബ് കാർഡ് രജി�ർ

േജാബ് കാർഡ് രജി�ർകൃത�മായി സൂ�ി�ി���്

 �ഗാമസഭ രജി�ർ
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�ഗാമസഭ കൃത�മായി സൂ�ി�ി���്.

 �പവർ�ിആവശ�െ�ടു�ത് �പവർ�ിഅനുവദി�ു�ത്ബ�െ�� രജി�ർ

�പവൃ�ി ആവശ�െ�ടു�ത് �പവർ�ി അനുവദി�ു�ത് കൂലി അനുവദി�ു�ത് ബ�െ��

എംഐഎസിൽനി�ും ഉ�വിവര�ള�െട പകർ�് റജി�ർആ�ിസൂ�ി�ി���് ഉ�് .

 �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�ി�ി���്.

 ആസ്തി രജി�ർ

ആസ്തി രജി�ർകൃത�മായി സൂ�ി�ി���്.

�പവർ�ിഫയൽപരിേശാധനസംബ�ി� വിവര�ൾ

കവർേപജ്

വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഉ�കവർേപജ് പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിൽ

ഉ�ായിരു�ു. | F/382847ഫയലിൽകവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ി�

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ�സ്്

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമൻററി പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു. 1 F/ 382847

പശു െതാഴു�് നിർ�ാണ�ിെ�ഫയലിൽ െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�

എ�ിേമ�്

പരിേശാധി�് വർ�് ഫയലിൽഎ�ിേമ�് പകർ�് ഉ�ായിരു�ു.

സാേ�തികഅനുമതി പകർ�്

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലുംസാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു�ു. ഒരു ഫയലിൽ മാ�തം

കാണാൻസാധി�ി�.
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ഭരണാനുമതി പകർ�്

ഭരണാനുമതി പകർ�് പരിേശാധി� മുഴുവൻഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു.

കൺവർെജൻസ്ഫ�്

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

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാം

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� േഫാം പരിേശാധി� 2ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. | F/382847

ഫയലിൽകാണാൻസാധി�ി�.

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േരഖ

െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� േരഖകൾ പരിേശാധി� 2 ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. ഒരു

ഫയലൽകാണാൻസാധി�ി�.

മ�ർ േറാൾ

പരിേശാധി�് മുഴുവൻ വർ�് ഫയലിലും മാ�േറാൾ ഉ�ായിരു�ു അതിൽ ഫയൽcode

WC/362296 നീർ�ടസംര�ണ �പവർ�ിയിൽ മ� േറാൾ ന�ർ 37 O2ൽ 3 െതാഴിലാളികൾ

absent മാർ�് െചയ്ത�ല�് Singn െചയ്തതായി കാണാൻസാധി��.

െമഷർെമൻറ്ബു�്

പരിേശാധി�് മുഴുവൻവർ�് ഫയലുകളിലും െമഷർെമൻറ് ഉ�ായിരു�ു

സാധനസാമ�ഗികള�െട വിവര�ൾ

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

ഉ�ായിരു�ി�.

േവജ് ലി�്

പരിേശാധി�് ഫയലുകൾ േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.

FTO

ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് ഓർഡർ പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��..
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െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ആൻഡ് ബി��കൾ, െമ�ീരിയൽ ലി�് എ�ിവ | f/382847 ഫയലിൽ

ഉ�ായത്. മ�് ര�് ഫയലിനും ഇത്ബാധകമ�

േറായൽ�ി

േറായൽ�ി മായി ബ�െ���� േരഖയായ ഭൂനികുതിഅട� രസീത് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ്

പ�തിയുെട മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് പരിേശാധി� 1ഫയലിൽ മാ�തമാണ് ഉ�ായിരു�ത്.

ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം / മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്

ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു.

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��്

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��് പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു. ഒരു

ഫയലിൽകാണാൻസാധി�ി�

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ്

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ് പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

പരിേശാധി�് മുഴുവൻ വർ�് ഫയലുകളിലും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് പകർ�്

ഉ�ായിരു�ി�.

ൈസ�്ഡയറി

പരിേശാധി�് 2ഫയലുകളിൽ മാ�തേമൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു��

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

േരഖെ�ടു�ിയി���്.

െച�് ലി�് വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്
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കെ��ലുകൾ

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

അഭിന�നാർഹമായകാര�മാണ്

�പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് േചരാറു�് എ�ാണ് മുഴുവൻ

െതാഴിലാളികള�ം അഭി�പായെ��ത് ഇത് വളെര �പശംസനീയമാണ.്

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡ് അവരവരുെട ക�ിൽ സൂ�ി�ി���് ഇത്

അഭിന�നാർഹമായകാര�മാണ.്

െതാഴിലാളികൾ േരഖാമൂലം െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ു�്

ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതിയിൽ ഉ�വരിൽ ഒരാൾ മാ�തമാണ് ഫീൽഡ് സ�ർശി�ി���ത്

എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

അനിത എ� വ��ി�് കാർഡ് പുതു�ാൻ െകാടു�ി�് ലഭി�ി�ിെ��് അറിയാൻ കഴി� .ു

പിെ� നിഷ എ� വ��ി�് െതാഴി കാർഡിന് അേപ�ി�് കുറ�� മാസേ�ാളം കഴി�ാണ്

ലഭി�ത്.എ�ാൽ,െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം

ചിലവിൽഎടു�ു െകാടു�ുകയാണ് െചയ്തത്.

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

അറിയാൻകഴി�ത്.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് �ഗാമസഭകൾവാർഡുകളിൽ േവെറ നട�ു�ി�

നിർേ�ശ�ൾ

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

ഓഫീസ് സംവിധാനം വഴി സ�ീകരി�ുക ലഭി�ു�അേപ�കൾൈക��് രസീത് നൽകുകയും

െച��ക

പ�തിയുെടആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉറ��വരു�ുക
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െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് �ഗാമസഭകൾ വാർഡ് തല�ിൽ വിളി��

േചർ�ുകയുംജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി അംഗ�ൾ അവരുെട കടമകൾ കൃത�മായി

നിർവഹി�ുകആറുമാസം കഴിയുേ�ാൾഅംഗ�െള മാ�ിനി�യി�ുക

�പവർ�ി�ല�്കുടിെവ�ം ,തണൽ,സുര�ാ മാർഗ�ൾഎ�ിവ ഉറ��വരു�ുക.

* �ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ

*െതാഴിലിന് അേപ�ി�� കഴി�ാൽ െതാഴിലാളികൾ�് സമയബ�ിതമായി െതാഴിൽ

ലഭ�മാ�ുക.

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

* 5 kmപരിധി���റം േപായി പണി െച��കയാെണ�ിൽ 10 %യാ�തബ�അനുവദി�ുക

*�പവർ�ി �ല�് കുടിെവ��ിെ� പാ�തം,തണൽ സൗകര�ം എ�ിവ േരഖാമൂലം

ആവശ�െ��ാൽ നൽകാൻതീരുമാനമായി.

* ClB�ാപി�ു�തിന് തീരുമാനമായി.

*ജാ�ഗത േമൽ േനാ� സമിതിയിെല അംഗ�ള�െട �പവർ�ന�ൾ കൂടുതൽ

ഉർജസ�ലംആ�ുവാനും ,ആറുമാസം കൂടുേ�ാൾ അവെര മാ�ി നി�യി�ാനും

തീരുമാനമായി
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