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ബിആർപി ഇൻചാർജ:് �പവീണ ടിഎം



പ�ായ�ിെ�  െപാതുവിവര�ൾ  

വിസ്തീർണം 51.8ച.കി. മീ.

ജി�ാപ�ായ�് കാസർേഗാഡ്

േ�ാ� ്പ�ായ� ് കാ��ാട്

താലൂ�് േഹാസ്ദുർ�്

വിേ�ജുകള് മടിൈ�,അ�ല�ുകാര

പ�യാ�്അതിരുകൾ  

കിഴ�് േകാേടാം, േബള�ർ �ഗാമ പ�ായ�്

പടി�ാറ് കാ��ാട് നഗരസഭ

െത�് നീേലശ�രം നഗരസഭ

വട�് അജാനൂർ പ�ായ�്

ജനസംഖ� (2011 ,െസൻെസസ് )

വാർഡ് 05(കാ�ിരെ�ായിൽ )

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല കാ��ാട് േ�ാ�ിെല മടിൈ� �ഗാമപ�ായ�ിെല 05 അം വാർഡ്

(കാ�ിരെ�ായിൽ ) ആണ് േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിങ് നട�ിയത്. വാർഡ്  05ൽ  െതാഴിലുറ�്

പ�തിയൽ  കഴി� സാ��ിക വർഷ�ിെല ഒക്േടാബർ 1മുതൽ  2019 മാർ�് 31വെരയു�

കാലയളവിൽ  6 �പവർ�ികളാണ് നട�ി���ത്. ഇതിൽ 5 �പവൃ�ികൾ െപാതു

വിഭാഗ�ിൽെപ�വയാണ്. 1 �പവർ�ി േക��സം�ാന ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി

ഏെ�ടു�ു� ഭവന നിർ�ാണ�ിെ� അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ ഘടകം എ�ീ �പവർ�ികളാണ്

മടിൈ� ആെകജനസംഖ� Scs
STs

പുരുഷന ് സ്�തീ
പുരുഷന ് സ്�തീ പുരുഷന ് സ്�തീ

24121 12001 12120 152 155 650 653



േസാഷ�ൽഓഡി�ിംഗിന് വിേദയമാ�ിയത്.

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െപ� വാർഡിെ�അടി�ാന വിവര�ൾ  താെഴ േചർ�ു�ു.
VILLAGE TOTAL(

register
ed)

SCs SCs STs STs OTHERS TOTAL

HOUSE
HOLDS

PERSO
NS

HOUS
EHOL
DS

PERSO
NS

HOUSEH
OLDS

PERSO
NS

HOUSEHO
LDS

PERSO
NS

MALE FEMALE

കാ�ിരെ�ാ

യിൽ
396 467 4 7 76 94 316 366 45 351

Active
workers

164 179 2 3 41 45 121 131 13 338

ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ദാരി�ദ�ം  ലഘൂകരി�ു�തിനും

അവരുെട ജീവിത സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��ളള ഒരു

ബൃഹത്പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. കാർഷിക േമഖലയിലും

നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ  ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനത ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാൾ  അവർ�്

100ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ�� വരു�ുവാൻ  ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന െതാഴിൽ  

നൽകു�തിന് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി

സംര�ി�ു�തിന്  സാ��മാകും എ�് �പതീ�ി�ു�ു.ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ

 ജി�കളിൽ  2006 െഫ�ബുവരി 2-◌ാം തീയതി ഈ നിയമം നിലവില ് വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും

െചയ്തു. േകരള�ില ് വയനാടും, പാല�ാടും ഈ 200ജി�കളിൽ  ഉൾെ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15 ന്

130 ജി�കളിേല�് കൂടി ഇത് വ�ാപി�ി��.  ഇടു�ി, കാസർേഗാഡ് ജി�കളിൽ  ഇതിൽ

ഉൾെ��ിരു�ു.2008 ഏ�പിൽ  1ന് ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി�ി��.

ഇ��യിെല മുഴുവന് �ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�്.ആേഗാളതല�ില ് സവിേശഷ

�ശ�യാകര ് ഷി� ഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠിത െതാഴില ് നിയമെമ� നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയില ്

ദാര��ദ ലഘൂകരണ�ില ് നിര ് �യാകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� ബൃഹത് പ�തി എ�കാര�ം

പരിഗണി��ം 2009ഒക്േടാബര ് 2-◌ാം തീയതി േക�� സര ് �ാര ് ഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ



�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�് പുനർ നാമകരണം െചയ്തു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിത കാലയളവിനുളളിൽ  കായികമായ െതാഴിൽ

ലഭി�ു�ുെവ�ും അതിനു നിർ�യി�െ��ി��ളള േവതനം നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനുളളിൽ  

ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ�� വരു�ു�തിന് ഇ��ൻ  പാർലെമൻറ്  പാ�ാ�ിയി��ളള  നിയമമാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005ആഗ�് 23-തി�തിയാണ് പാർലെമ� ് ഈ
നിയമംപാ�ാ�ു�ത്.

െതാഴിലും  േവതനവും നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�  അവകാശം

നിയമപരമായി ഉറ�� വരു�ുെവ�താണ് ഈ നിയമ�ിെ� സവിേശഷത. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ

 െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷം േവതനം ൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ

െചയ്താൽ  നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവ�വ�െച���ു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  കായികമായി ഏെത�ിലും െതാഴിൽ

നൽകിയിരി�ണെമ�ാണ് വ�വ�. അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ  അവർ�്

െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അർഹതയു�ായിരി�ും. അേതേപാെല എടു� െതാഴിലിെ� േവതനം

14 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാൽ  ഇ�െന ൈവകു� ഒേരാ ദിവസ�ിനും നഷ്ട പരിഹാരം

ലഭി�ു�തിനും അർഹതയു�്. െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ�്

വരു�ു�ുെവ�താണ്  െതാഴിലുറ�്  നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഈപ�തി�പകാരം െതാഴിൽ  ലഭി�ു�തിനു� മാനദ��ൾ .

 പതിെന�് വയ�് പൂർ�ീകരി�ുക .

 കായികാ��ാന�ിനു ത�ാറാവുക.

 �ഗാമപ�ായ�ിൽ  �ിരതാമസ�ാരനായിരി�ുക.എ�ിവയാണ്.  

 എ�ാല ് 2014 െല  പുതു�ിയ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ  �പകാരം നാേടാടികളായ െതാഴിൽ

അേന�ഷകർ�ും  െതാഴിൽ  നല്കണെമ�് വ�വ�െച�ി���്.

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ� ് നട�ിലാ�ു�

എ�ാ�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന് വിേധയമാകണെമ�ു 17(2) ആം വകു�്

നിഷ്കർഷി�ു�ു.പ�തി �പവർ�നെ� കുറി��ം െപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന കുറി��ം

പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയുമാണ് േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്

അഥവാ സാമൂഹികകണ�് പരിേശാധന െതാഴിലുറ�്നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ  ര�്�പാവശ�ം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭകൾ എ�ാ വാർഡിലും കൃത�മായി നടേ��താണ്. േസാഷ�ൽ

ഓഡി�ിലൂെട അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ��വരു�ു�തിനും കാര��മത

വർധി�ി�ു�തിനും സദ്ഭരണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു�ു.പ�തി പണം ശരീയായ രീതിയിൽ

ചിലവഴി�ി��േ�ാ എ�ും ഈപണം ചിലവഴി�തുെകാ�് പ�തിയുെട ല��ംൈകവരി�ി��േ�ാ

എ�ും അതിലൂെട പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ ഗുണകരമായും അതുമൂലം

കാര�മായും മാ�ം ഉ�ായി��േ�ാ എ�ും േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്�പകിയ�് കെ��ാൻ



 കഴിയു�ു.

കാസറേഗാഡ് ജി�യിെല േഹാസ്ദുർ�് താലൂ�ിെല  കാ��ാട് േ�ാ�ിെല മടിൈ�  �ഗാമ

പ�ായ�ിൽെ�� 5ആംവാർഡ്  (കാ�ിരെ�ായിൽ)എ�വാർഡാണ്ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ു�ത്.

രീതിശാസ്�തം

•�പവൃ�ിഫയലുകൾ , രജി�റുകൾ ,എംഐഎസ്എ�ിവ പരിേശാധി��.

• റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ു� �പവർ�ന�ൾ

•െതാഴിലാളികള�മായി സംവദി��. െതാഴിൽകാർഡ് ,പാസ്ബു�്എ�ിവ പരിേശാധി��.

.

അവകാശ�ൾ /അവകാശനിേഷധ�ൾ .

1) െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാനു�അവകാശം

െതാഴിൽ  കാർഡ് ആവശ�െപ�എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും സൗജന�മായി െതഴിൽകാർഡ്

ലഭ�മാ�ണെമ�ത് െതാഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ് മുൻ  കാല�ളിൽ  പ�ായ�ിൽ  

നി�ുതെ� േഫാേ�ാ എടു�ിരുെ��ിലും ഇേ�ാൾ േഫാേ�ാ ഇന�ിൽ  എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും പണം

ചിലവായി���തായി കാണെ�ടു�ു .

2).അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ  ലഭി�ുവാനു�അവകാശവും ആയതിെ�

ൈകപ�് രസീത് ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം.

െതാഴിലിനെപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ  ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�് പറയെ�ടു�ുെ��ിലും കൂ�യി�ാണ്അേപ�നൽകിയതായി കാണെ�ടു�ത്.

ഒ�യ്�ുംഅേപ�ി�ാെമ�് അവർ�് അറിയി�ായിരു�ു.

3) െതാഴിൽഅെ��ിൽ  േതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം.(ആദ�െ�30

ദിവസം ¼ ,പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ  ½ ഭാഗം .)

െതാഴിലി�ായിമ േവതന�ിനുഅർഹത ഉെ��ും െതാഴിലാളികൾ�് അറിയി�ായിരു�ു.

െതാഴിലിനു�അേപ�നൽകിയതിനു േശഷം െതാഴിൽ  നൽകാതിരു� ഒരുസാഹചര�ം നിലവിലു�

ഫയൽ  പരിേശാധനയിൽ  കെ��ാൻ  സാധി�ി�ി� ,അതുെകാ�് െതാഴിളലി�ായമ േവതനം

നൽേക�തായി വ�ി�ി� .



4) പ�തി(െഷൽഫ്  ഓഫ് െ�പാജക്� ്ത�ാറാ�ാനു�അവകാശം)

െഷൽഫ്  ഓഫ് െ�പാെജക്ടിെന�ുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് അറിവു�ായിരു�ു.അയൽ� �ൂ�ളിലാണ്

അവർ പ�തി ത�ാറാ�ു�ത്.എ�ാൽ �ഗാമസഭഅതിനു�അനുമതി നൽകാറി�. പല �പവൃ�ികള�ം

ഭൂ�പകൃതിഅനുസരി��ം കാലാവ��ുംേയാജി� രീതിയിലുംസമയ�ും അ� െചയ്തിരി�ു�ത്.

5) 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശം (,അെ��ിൽ േവതന�ിെ�

10%അധികം.)

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ 5 �പവർ�ികളിലും െതാഴിലാളികൾ�് 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ

ലഭ�മായി���്.

6) കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം ,�പദമശു�ശൂഷാസൗകര�ം ,ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

െതാഴിലാളികള�െട �പധാനെ��അവകാശ�ളിൽ  ഒ�ായ േജാലി�ലത് കുടിെവ�ംവി�ശമസൗകര�ം,

എ�ിവ ലഭ�മാ�ണെമ�ുെ��ിലും �പവൃതിയിട�ളിൽ േമൽ  പറ�െതാ�ും ഇേ�ാൾ  ലഭ�മ�

എ�്കെ��ുവാൻ സാധി�� . േജാലിെച��� െതാഴിലാളികൾ�്ക��റേയാ ,കാലുറേയാ ലഭ�മായി�ി�

എ�് മനസിലാ�ാൻ  സാധി��.അവർസ��ംെചലവിൽവാ�ുകയാണ് െച���ത്

7) 15 ദിവസതിനു�ിൽ  േവതനം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം.

15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം ഓേരാ െതാഴിലാളികൾ�ുംഉ�്.എ�ാൽ

െതാഴിൽകഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽഇതുവെര േവതനം ലഭിചി�ി�.

8) േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിനു നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം.

കൂലി ലഭി�ാൻ  ൈവകു�തിനു നഷ്ട പരിഹാര�ിനുഅർഹത ഉെ��് െതാഴിലാളികൾ�്

അറിയിലായിരു�ു.അതിനാൽതെ� ഇതുവെര ഒരു െതാഴിലാളിയും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനായി

അേപ�നൽകിയതായി അറിയാൻ സാധി�ി� .

9)സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

സമയബ�ിതമായി ഉ� പരിഹാര�ിനു� അവകാശം നിലനിൽ�ു�ുെവ�ിലുംഈഓഡി�് 

കാലയളവിൽ  ഒരു െതാഴിലാളിയും പരാതി നല്കിയതായി േരഖകളിൽ  കാണു�ി�.

10) േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം .

വാർഡ് തല�ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ാറു�്.



നിരീ�ണ �പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം.

െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല 10അവകാശ�ളിൽ  ഒ�ായസമയബ�ിതമായു�പരാതി

പരിഹാര�ിനു� അവകാശം നിലനിൽ�ു�ുെവ�ിലും, പലവിധ�ിലു� പരാതികൾ ഉ�ായി��ം

െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശ�െള�ുറിച്അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�്ഓഡി�് കാലയളവിൽ  ഒരു

പരാതിയും പ�ായ�ിൽ  സമർ�ി�ി�ി�

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ  

Work Code

Work Name(As

per Muster Roll) Category

Start

Date Last Date

Total

mand

ays

Total

Amoun

t Status

1601001002

WC/337909

തരിശുഭൂമിയിൽ

കൃഷി�ു

നിലെമാരു�ൾ

Category

A

18/1/2

019 19/03/2019 1524

35631

6

Complete

d

1601001002

WC/302439

ത�് തിരി�ൽ

കാ�ിരെ�ായി

ൽ
Category

A

9/10/2

018 17/1/2019 1194

266621

Complete

d

1601001002/W

C/333881

െത�ിനും

കവു�ിനും

കുഴിെയടു�ൽ

ചു�

അരയ�ാനം
Category

.A

05/01/

2019 01/02/2019 143 47472

Complete

d

1601001002/W

C/302437

മൾ�ിങ് പി�്

/ചകിരി പി�്

/അേസാള പി�്

േതാ�ിനാട ്,

കാരാേ�ാട,്

Category

A

13/07/

2018 22/10/2018 429 118404

Complete

d



അരയ�ാനം

1601001002

WC/333882

െത�ിനും

കവു�ിനും

കുഴിെയടു�ൽ

കാരാേ�ാട്

പ��ുമൂല
Category

A

23/11/

2018 03/01/2019 440 121440

Complete

d

1601001002

WC/364996

ഭവന നിർ�ാണം

കാരാേ�ാട്
Category

A

31/10/

2018 14/04/2019 84

22764.

00

Complete

d

വിശദാംശ�ൾ

1).തരിശുഭൂമിയിൽകൃഷി�ുനിലെമാരു�ൾ

�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ  13 മാ�േറാള�കളിലായി 1524 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  

സൃഷ്ടി�ി���്.അട�ൽ  തുകയായി 489947 രൂപ അനുവദി� ഈ �പവൃ�ിയിൽ  356316 രൂപ

ചിലവഴി�ി���്.

ഈ �പവൃ�ിയുെട M book �പകാരം 2429.80cum ഏരിയയിൽ ൈസ�് �ിയറൻസ് ഉൾെ�െട

തരിശുഭൂമിയിൽ കൃഷി�ു നിലെമാരു�ു�തിനായി 356316 രൂപ െചലവായതായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ 1393 cum ഏരിയയിൽ 296484

രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്കാണാൻസാധി�ത്.ആെകവ�ത�ാസം = 95806

2).ത�് തിരി�ൽകാ�ിരെ�ായിൽ

�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ  36 മാ�േറാള�കളിലായി 1194 െതാഴിൽ  ദിന�ളൾ  സൃഷ്�ി�ി���്.

299920 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയിൽ  266621 രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

ഈ �പവൃ�ിയുെട M book �പകാരം 1056.14cum ഏരിയയിൽ ൈസ�് �ിയറൻസ് ഉൾെ�െട ത�്

തിരി�ു�തിനായി 266621 രൂപ െചലവായതായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡ്

പരിേശാധനയിൽ ഈ �പവൃ�ി�ായി 837 ഏരിയയിൽ 190210 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ് കാണാൻ

സാധി�ത്.

ആെകവ�ത�ാസം = 76411



3). െത�ിനും കവു�ിനും കുഴിെയടു�ൽചു�അരയ�ാനം

�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ  4 മാ�േറാള�കളിലായി 143 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃഷ്�ി�ി���്.

197335 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയിൽ 47472 രൂപ ചിലവഴി�ി���് .

ഈ �പവൃ�ിയുെട M book �പകാരം 456.91cum ഏരിയയിൽൈസ�് �ിയറൻസ് ഉൾെ�െട

െത�ിനും കവു�ിനും കുഴിെയടു�ൽ �പവൃ�ി�ായി 47472 രൂപ െചലവായതായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ഈ �പവൃ�ി�ായി 346.2cum

ഏരിയയിൽ 32224 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്കാണാൻസാധി�ത്. .ആെകവ�ത�ാസം =15248

4). മൾ�ിങ് പി�് /ചകിരി പി�് /അേസാള പി�് േതാ�ിനാട ്,കാരാേ�ാട,്അരയ�ാനം

.�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ  12 മാ�േറാള�കളിലായി 429 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃഷ്�ി�ി���്.

399164 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയിൽ  118404 രൂപ ചിലവഴി�ി���് .

ഈ �പവൃ�ിയുെട M book �പകാരം 581.12sqmഏരിയയിൽൈസ�് �ിയറൻസ് ഉൾെ�െട

മൾ�ിങ് പി�് /ചകിരി പി�് /അേസാള പി�് നിർ�ി�ാൻ 118404 രൂപ െചലവായതായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ഈ �പവൃ�ി�ായി 420.28sqm

ഏരിയയിൽ 78234.72 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ് കാണാൻ സാധി�ത്. അേസാള പീ�് ഫീൽഡിൽ

കാണുവാൻസാധി�ി�.ആെകവ�ത�ാസം = 40169.28

5). െത�ിനും കവു�ിനും കുഴിെയടു�ൽകാരാേ�ാട് പ��ുമൂല

�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ  12 മാ�േറാള�കളിലായി 440 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃഷ്�ി�ി���്.

197335 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയിൽ  121440 രൂപ ചിലവഴി�ി���് .

ഈ �പവൃ�ിയുെട M book �പകാരം 456.91cum ഏരിയയിൽൈസ�് �ിയറൻസ് ഉൾെ�െട

െത�ിനും കവു�ിനും കുഴിെയടു�ു�തിനായി 121440 രൂപ െചലവായതായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ഈ �പവൃ�ി�ായി 348.54cum

ഏരിയയിൽ 81243.54 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ് കാണാൻ സാധി�ത്. ആെക വ�ത�ാസം

=40196.46

�പവൃ�ിയുെട െമഷർ െമ�ബ്ു� ് �പകാരം 5 �പവൃ�ികൾ�് േവ�ി 4659.75cum ഏരിയയിൽ ൈസ�്

�ിയറൻസ് ഉൾെ�െട 910253 രൂപ െചലവഴി�തായി കെ��ി.എ�ാല ് ഫീല ് ഡ് പരിേശാധന �പകാരം

കെ��ാന് കഴി�ത് 3345.02cum ഏരിയയിൽ 655396.26 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്. ആെക

വ�ത�ാസം = 254856.74 രൂപ



6). ഭവന നിർ�ാണംകാരാേ�ാട് (ഓമന )

90 െതഴിൽ ദിന�ൾ അനുവദി�ു� �പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ  14 മ്സ്േ�ടാള�കളിലായി 84 െതാഴിൽ  

ദിന�ൾ  സൃഷ്ടി�ി���്.ഈ�പവൃ�ിയിൽ  22764 രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

�പധാനകെ��ലുകൾ:

 തരിശുഭൂമിയിൽ കൃഷി�ു നിലെമാരു�ൾ എ� �പവൃ�ി ഗുണേഭാ�ാ�ൾ

പരിപാലി�ു�ുെ��് പൂർണമായും നമു�് പറയാൻ കഴിയി�. കാരണം �പവർ�ി െചയ്ത

ഇട�ളിൽ പകുതിയിലുംഅധികം കാടു േകറി നശി� നിലയലാണ് കാണാൻസാധി�ത്.

 കാടു കയറിയതിനാലും മ�് ഇടി�തിനാലും �പവർ�ികൾ  അള�ു തി�െ�ടു�ാൻ പ�ിയി�ി�.

 മി� �പവർ�ികള�ം െതാഴിലുടമയുെട ആവശ��പകാരമ� നട�ു�െത�് മന�ിലായി. . ഓേരാ

ഗുണേഭാ�ാവിെ� പറ�ിലും എ�് �പവർ�ി എ�ത അളവിൽ െചയ്തു എ�് മനസിലാ�ാൻ

സാധി�ി�. �പവർ�ി �ല�് എ�ു�തിനു മുേ� �പവർ�ിെയ പ�ി ഒരു ആസൂ�തണവും ഇ�

എ�ാണു മന�ിലായത് .

 േവതനം കി�ാൻ താമസി�ു�തുെകാ�് െതാഴിലാളികൾ മ�� േജാലികളിേല�് േപാകു�തായി

മനസിലാ�ുവാൻസാധി��.

 െതാഴിലാളികൾ�് ക��റ, കാലുറ, കുടിെവ�സൗകര�ം, തണൽസൗകര�ം തുട�ിയവ ലഭി�ു�ി�

എ�് മനസിലാ�ാൻസാധി��.

 െതാഴിലാളി കാർഡ് ലഭി�ു�തിന് േവ�ി േഫാേ�ാ ഇന�ിൽൈപസെചലവായി.

 അേപ�ി�� 15ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�. െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഇതുവെര ഒരു

െതാഴിലാളി�ു േപാലും ലഭി�ി�ി�.

 െതാഴിൽ െചയ്ത�ല�ളിൽഎ�ായിട�ുംCIB െവ�ാറി�

 ചില ഭൂവുടമകൾ അവരുെട പറ�ിൽ പണി എടു�ാൻ ത�ാറാകു�ി�. മ��� വാർഡിൽ പണി

എടു�ാൻ പാടി�എ� െത�ായ ധാരണഅവർ�ിടയിൽ ഉ�്.

 100 െതാഴിൽ ദിനം പൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികൾ�് േബാണസ് ലഭി�ി�. ..



 െതാഴിലാളികൾ�് ഒ�ിൽ കൂടുതൽ ബാ�്അ�ൗ�് ഉെ��ിൽ�ിരമായി ഒരു ബാ�ിൽ നി�ും

തെ� േവതനം ലഭി�ു�ി�. പലഅ�ൗ�ുകളിലായി�ാണ് േവതനം ലഭി�ു�ത് .

സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ് 

പരിേശാധി� 5 �പവർ�ികളിലും സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി� .

വി.എം.സി.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ി ഫയലുകളിെല ൈസ�് ഡയറികളിൽ  

വി,എം.സി.െമ�ർമാരുെട വിവര�ൾ  േരഖെ�ടു�ിയി���്.

പ�ായ�ില് സൂ�ിേ�� രാജിസ�്റുകള�ംഅവയിെലകെ��ലുകള�ം .

1.െതാഴിൽ  കാർഡ് രജി�ർ

ഓേരാ വാർഡിനും െതാഴിലാളി കാർഡ് രജി�ർ പ�ായ�ിൽ സൂ�ി�ാറു�് .കാർഡിന് അേപ�ി�

അേപ�യുെട േകാ�ി െറജി�റിൽ സൂ�ി�ി���്. 411 ആള�കൾ െതാഴിൽ കാർഡിൽ രജി�ർ

െചയ്തി���്. ഉേദ�ാഗ�െ� തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�് കാണാൻ കഴി�ി�. െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ 188,

189ൽ ഒറിജിനൽ േഫാേ�ായ്�് പകരം േഫാേ�ാ�ാ�് െവ�തായി കാണാൻസാധി��. െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ

165ൽ സത�ഭാമ എ�യാള�െട േപരും അ�ഡ��ം പൂർണമായി െവ�ിയിരി�ു�ത് കാണാൻ സാധി��.

െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ 170ഉം 341ഉം ക�ാൻസൽ െചയ്തതായി കാണാൻ സാധി��. 243, 244 െതാഴിൽ

കാർഡ് ന�ർ ഉ�ായിരു�ി�.

േഫാേ�ാ പഠി�ി�ാ�െതാഴികാർഡ് ന�ർ : 106, 125, 132, 169, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,

232, 233, 234, 249, 250, 235, 277, 278, 291, 292, 295, 301, 305, 307, 308, 313, 328, 332, 357, 363, 364, 394,

395, 396, 398, 399

രജി�ർ െചയ്ത തി�തി ഇ�ാ�െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ : 151, 248, 252, 256, 258, 262, 398, 403

2.�ഗാമസഭ രജി�ർ  .

െതാഴിലുര���ഗമാസഭ രജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ി�ു�ു�് . എ�ാൽ �ഗാമസഭ രജി�ർ അതാതു

വാർഡ് െമ�റിെ� ൈകവശമാണ് സൂ�ി�ു�ത്. ഈ കാലയളവുകളിൽ േലബര ് ബജ�് , വ��ിഗത

ആ�ികള�െട നിർ�ാണപ�തികള�െട വിവര�ൾ ,എ�ിവകൃത�മായി േരഖ��ടുതിയി���്.

3. െതാഴിൽ  ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ  നല്കിയതുമായി��� രജി�ർ .

ഡിമാന് ഡ് ആന് ഡ് ആേലാേകഷ് ന് െരജിസ്െറര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ി�ു�ു�്. ര�ിെ�യും

എം ഐ എസ് േകാ�ിയാണ് രജിസ്െറരിലു�ത്.െതാഴിലാളികള് െതാഴിലാവശ�െ���െകാ�് നല ് കിയ

അേപ�കള് വർ�് ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധി�ി�.ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് അേലാേ�ഷൻ രജി�റിൽ



ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ� തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�് കാണാൻസാധി�ി� .

4.വർ�് രജി�ർ

ഓേരാ വാർഡിനും �പേത�കം വർ� ് രജി�ർ സൂ�ി�ി�ി�. 320 �പവൃ�ികളാണ് ഈ കാലയളവിൽ

നട�ി���ത്. ഇതിെ� എംഐ എസ േകാ�ി സൂ�ി�ി���് .വർ�് രജി�റിൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�

തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�് കാണാൻസാധി�ി�.

5.ആസ്തി രജി�ർ  

ആസ്തി രജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ി�ി���്. ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ� തി�തിേയാട് കൂടിയ ഒ�്

കാണാൻസാധി��.

6.െമ�ീരിയൽ  രജി�ർ

െമ�ീരിയല ് രജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ിചി�്���് . ഓേരാ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി���

�പവൃ�ികളിലും എെതാെ� െമ�ീരിയൽ എ�ത അളവിൽ ,അതിനു െചലവായ തുക തുട�ിയ

കാര��െളാെ� േരഖെ�ടു�ിയി���് .ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ� തി�തിേയാട് കൂടിയ ഒ�് കാണാൻ

സാധി��.

7. പരാതി രജി�ർ  

പരാതിരജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ി�ു�ു�്.െതാഴിലാളികൾ�് പരാതികൾ ഉെ�കിലും 2018-19

കാലയളവിൽ പരാതി േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണു�ി�. 2011ൽ 4ഉം 2011-12 കാലയളവിൽ 1ഉം 2016-17

കാലയളവിൽ 2ഉം പരാതികൾ മാ�തമാണ് പരാതി രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയത്. പരാതികെളാെ� നടപടി

സ�ികരി�� തീർ�ാ�ിയതായി മനസിലാ�ാൻസാധി��.

േക�� സർ�ാർ  നിർേ�ശ �പകാരം ഒരു വർ�ു ഫയലിൽ  താെഴപറയു� 22

േരഖകൾ നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ് . ഫയലുകള�െട വിവര�ള�ം

കെ��ലുകള�ം :

1.കവര് േപജ്.

എ എം സി �പകാരം കവർ േപജ് എ�ാ ഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ്. പരിേശാധി� എ�ാ

ഫയലുകളിലും കവർ േപജ് കാണുവാൻ സാധി��.. കവർ േപജിൽ ഒ�ും തെ� വ�ക് തമായ വിവര�ൾ

േരഖെ�ടു�ിയി�. അസ�്ഐഡി ഇ�, ജിേയാ ടാഗ് അസ�്ഐഡി ഇ�, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട� തി�തി,

േമ�ിെ� േപര് േരഖെ�ടു�ിയി�.

2.െച�്ലി�്.

. �പവൃ�ിഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏതുേപജുകളിൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു



എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാ�ു െച� ്ലിസ�� .പരിേശാധി� എ�ാ

�പവൃ�ിഫയലുകളിലും െച� ്ലി�്  ഉ�ായിരു�ു .ഇതിൽഓേരാ േരഖയുെട േപജ് ന�ർഎഴുതിയി�ി�

3.ആ�ൻ�ാൻ  /െഷൽഫ്  ഓഫ് െ�പാജക്� ് എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി.

ആ�ൻ�ാനിെ� പകർ�് കാണാൻസാധി��.

4. ഭരണാനുമതി

ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി��.

5.സാേ�ിതികഎ�ിേമ��ം ഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി.

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിെന എ�ത അളവില ് െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് എ�ിേമ�് എ�ിേമ�്ഡിൈസന് .സാേ�തികാനുമതി േഫാറം കാണാന് സാധി�ി�.

6.സേ�തികാനുമതിേകാ�ി.

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരികേരഖയാ�്

സാേ�തികാനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� ചില �പവർ�ികളിൽ സാേ�തികാനുമതി േരഖ കാണുവാൻ

സാധി�ി�

7.സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

ഭവന നിർ�ാണപ�തികളിൽ  സംേയാജിതപ�തി വിശദാംശ�ൾ  കാണുവാൻ  കഴി�ി�.

8. െതാഴിലിനു�അേപ�.

െതാഴിലാളികള് െതാഴില ് ആവശ���്നല ് കു� അേപ�യാണ് ഡിമാന് ഡ്േഫാറം. െതാഴില ്

ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ില് േജാലി നല ് കിേയാ എ�റിയുവാന് സഹായി�ു� േരഖ കൂടി

ആണു ഡിമാന് ഡ്േഫാം. ഇവഇ�ായിരു�ു .

9. െതാഴിൽ  അനുവദി�തിെ� പകർ�്

�പവൃ�ി അനുവദി�� െകാ�് നിര ് വഹണ ഉേദ�ാഗ�ര ് നല ് കു� അനുമതിയാണ

അെലാേ�ഷന് േഫാം. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ില ് �പവര ് �ിലഭിേ�ാ എ�് അറിയാന് ഈ

േഫാം സഹായി�ും.ഇവഇ�ായിരു�ു

10. പൂരി�ി� മാ�േറാളിെ� േകാ�ി.

പ�ായ�ുെസ�ക�റി BDO പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�ൻഎ�ിവരുെട ഒ�ിെനാ�ം തിയതി ഇ�. മാസ്േ�ടാളിൽ

Mബു�് ന�ർ േരഖെപടു�ി�ി�



11. െമഷര് െമ� ് ബു�ിെ� േകാ�ി.

എം ബു�ിൽ വർ�് േകാഡ് േരഖെപടു�ി�ി� സാേ�തിക വിദഗ്ധൻ ഒ�ിെനാ�ം തിയതി ഇ� .എ�ിേമ�്

തുക ഇ� ,

12. സാധന�ള് വാ�ു�തിനുളള ക�ാേ�ഷന് �ണി�തിെ�യും കംപാരി�ീവ് േ��്

െമ��െ�യും െമ�ീരിയല ് സൈ� ഓര് ഡറിെ�യും േകാ�ി.

െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവർ�ി അ�ാ�തിനാൽ സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� ക�ാേ�ഷൻ

�ണി�തിെ�യും കംപാരി�ിവ് േ��്െമ��െ�യും െമ�ീരിയൽ സൈ� ഓർഡറിെ�യും േകാ�ി കാണാൻ

സാധി�ി�

13. േവജ് ലി�്

േവജ് ലി�് കാണുവാൻ സാധി�ി�.േവജ് ലി�് എ�ാ വാർഡെ�യും ഒരു ഫയലിൽആണ് സൂ�ി�ു�െത�്

ബ�െ��അധികൃതർഅറിയി��.

14.എഫ ടി ഒ.

എഫ് ടി ഒ യുെട േകാ�ി കാണാൻ കഴി�ി�. എ�ാൽ എഫ് ടി ഒ യുെട ന�ർ മാസ്േ�ടാളിന് താെഴ േപന

ഉപേയാഗി�് എഴുതിയിരി�ു�തായി കാണാൻസാധി��

15. െമ�ീരിയല ് വവ്�റിെ�യും ബി��കള�െടയും േകാ�ി.

െമ�ീരിയൽ വൗ�റിെ�യും ബി��കള�െടയും പകർ�് ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി� . (െമ�ീരിയൽ

ഉപയിഗിേ�� �പവർ�ികൾ ഉ�ായിരു�ി� )

16. േറായല്�ി അട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി.

േറായൽ�ിഅട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി ഇ�

17. മൂ�ു ഘ��ള് ആയുളള െതാഴിലിെ� േഫാേ�ാകള് 

�പവർ�നവുമായി ബ�െ�ടു�ിെയടുേ�� മൂ�് േഫാേ�ാ പതി��കൾ  ( �പവർ�ന�ിെ�

ആരംഭം, �പവർ�നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ  ,�പവർ�നം പൂർ�ീകരി�േ�ാൾ ഉ� േഫാേ�ാകൾ ) 

വർ�് ഫയലികളിൽ സൂ�ി�ണം.എ�ാൽ .പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികളിൽ ഒ�ിലും

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് കാണുവാൻ സാധി�ി�. എ�ാൽ േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് േസാഫ്�് െവയറുകളിൽ

സൂ�ി�ു�തായി അധികൃതർഅറിയി��.



18. പൂർ�ികരി�സർ�ിഫിേ��്െ� േകാ�ി.

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം ചില ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി�ി�.

19. മാ�േറാൾ  മൂവ് െമ��്ി�/്ഫയല ് �ടാ�ിംഗ്േഫാം.

�പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ  എ�ാംതെ� ഫയൽ �ടാ�ിംഗ്േഫാം ഉ�ായിരു�ു.

20.ആസ്തിയുെട ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് .

�പവർ�ികൾ  ജിേയാടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ  സഹായി�ു�ഘടകമാണ് ജിേയാടാഗ് 

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. എ�ാൽ േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് േസാഫ്�് െവയറിൽ സൂ�ി�ു�തായി ബ�െ�� അധികൃതർ

അഭി�പായെ���.

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

�പവൃ�ി േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന് വിേധയമായതാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് . ആറ്മാസം കൂടുേ�ാൾ  ഓഡി�് െചേ��താണ് . വാർഡ് തല�ിൽ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�ുെ��ിലും അതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഒ�ും തെ� ഫയലിൽ കാണാൻ

സാധി�ി�.

െപാതുനിർേ�ശ�ൾ  .

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

1.െതാഴിൽ കാർഡിേല�ാവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ നി�ു തെ� എടു�് െകാടു�ാൻ

�ശ�ിേ��താണ്.

2.െതാഴിലന് അേപ�ി�ു� എ�ാെതാഴിലാളികൾ�ും െതാഴിൽ  നൽകു�ു�് എ� കാര�ം ഉറ�്

വരൂ�ുക.

3.കാലാനുസൃതമായി തെ� ഒേരാ �പവൃ�ിയും ഏെ�ടു�് നട�ു�തിനായി യഥാസമയം അവയുെട

അനുമതി േനടി നട�ിലാ�ു�തിനു േവ�ിയു� നടപടികൾ  ഉേദ�ാഗ�ർ  സ�ീകരിേ��താണ് .

4.ഓേരാ �പവർ�ിയും ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് കൃത�മായി െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നടേ��താണ്.

മീ�ിംഗിൽ െതാഴിലുറ�് ഉേദ�ാഗ�ർ  നിർബ�മായും പെ�ടു�ുകയും െചേ�� �പവൃ�ിെയകുറി��ം

അളവിെനകുറി��ം െതാഴിലാളികേളാടും ,േമ�ിേനാടും വിശദമായി പറ�ു െകാടു�ുകയും െചേ��താണ്.

5.എ�ിേമ�ിെ� മലയാളം പകർ�് ലഭ�മാേ��താണ് .

6. �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ  സാേ�തിക ജീവന�ാർ  �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി��

�പവൃ�ിയുെട പരിേശാധനയും അളെവടു��ം നട�ി േപാരായ്മകൾ െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ു



മനസിലാ�ി െകാടുേ��താണ് .

7. ഓേരാ �പവൃ�ിയുേടയും ൈസ�ിൽ കുടിെവ�ം ,�പഥമ ശു�ശൂഷകി�് , തണൽ ,എ�ീ സൗകര��ൾ

ഏർെ�ടു�ു�തിൽ  ജീവന�ാർ �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ് .

8.സുര�ാ സാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവൃ�ികളിൽ അവലഭ�മാേ��താണ് .

9. ഓേരാ �പവൃ�ിയുേടയും വർ�് ഫയലുകളിൽ  ആനുവൽ  മാ�ർ  സർ�ുലർ  �പകാരം

നിഷ്കർഷി�ു� 22 േരഖകളിൽ ഉൾെ��വ ഉെ��് ജീവന�ാർ  ഉറ�് വരുേ��താണ് .

േമ��മാേരാട.്

1. െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ  കാർഡിൽ �പവൃ�ിെയകുറി��� വിവര�ൾ കൃത�മായി

േചർേ��തും ഹാജർ അടയാളെ�ടുേ��തുമാണ്.

2. െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് അേപ�കൾ പ�ായ�ിൽ നൽകുേ�ാൾ ൈക��് രസീത് തിരിെക

വാ�ി�ുവാൻ  �ശ�ിേ��താണ്.

3. െതാഴിലാളികൾ യഥാസമയം �പവൃ�ി�ല�ു ഹാജരാകു�ുെ�ാ എ�ും ,ഹാജർ കൃത� സമയ�്

മാ�േറാള�കളിൽ  േരഖെ�ടു�ുകയും െചേ��താണ്.

4. �പവർ�ി �ല�് െതാഴിലാളികൾ�് അപകടം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ അപകട�ിെ�

വിശദാംശ�ൾ  ൈസ�്ഡയറിയിൽ  േരഖെ�ടു�ാൻ  �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ്.

5.ൈസ�് ഡയറിയിൽ  എ�ാവിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക .

െതാഴിലാളികേളാട്

1. പ�ായ�ിൽ  നി�ും െതാഴില ലഭി�ാൻ  കാ�ിരി�ാെത െതാഴിൽ  ആവശ�മു� സമയ�്

പ�ായ�ിൽ  അേപ�നല്കുകയും രശീത് ൈക��ി സൂ�ി�ുകയും െച��ക .

2. െതാഴിലിനേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനുേശഷം െതാഴിൽ  ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ

േവതന�ിന് അേപ�ി�ുക .

3. െതാഴിലുറ�് േവതനം കൃത�മായി പാസ്ബു�ിൽ  േരഖെ�ടു�ുക .

4. െതാഴിൽ  കാർഡ് സ��ം ൈകവശം സൂ�ി�ുക .

5. അവകാശ�ൾ  ലഭ�മാവാ� സാഹചര��ളിൽ  പരാതി പരിഹാര സംവിദാന�ൾ  

ഉപേയാഗെ�ടു�ുക .

6. �ഗാമസഭകളിൽ  കൃത�മായി പെ�ടു�ുകയുംഅഭി�പായ�ൾ  േരഖ�ടു�ുകയും െച��ക .

അനുബ�േരഖകള് 

േശഖരി� െതളിവുകൾ  

*ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷനിലൂെട കെ��ിയകാര��ൾ

*േമ�് �പീതി, ൈശലജ എ�വരുെട സാ�ിധ��ിൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട �പവൃ�ി�ലം അള�ു

തി�െ�ടു�ിയ വിവര�ൾ  .

*ഫീൽഡ്  േവരിഫിേകഷൻ  സമയ�് െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയ സംവാദ�ളിൽ നി�ു�



വിവര�ൾ  ,

*�പവൃ�ി നട�ുെവ�ു �ലമുടമകളിൽ  നി�ും പരിേശാധന സമയ�് േചാദി�റി� വിവര�ൾ

�ഗാമസഭയിൽ വ�ി��� നിർേ�ശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം

1. ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് കി���ി� പറ�തിന്ആവശ�െ��ാൽഫ�്

എയ്ഡ് േബാക്സ് െകാടു�ുെമ�്എ ഇ പറ� .ു

2. േഫാേ�ാ ഇന�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�്ൈപസചിലവാകു�തിന് ഇനി
മുതൽപ�ായ�ിൽനി�് തെ� േഫാേ�ാഎടു�ുെമ�്എ ഇ

അറിയി��.

3. െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന്അേപ�ി�ാെമ�്അറിയി� പറ�
െതാഴിലാളികേളാട്അത്ഞ�ൾഅയല്സഭകളിലും �ഗാമ

സഭകളിലുെമാെ�പറയാറുെ��്എഇഅഭി�പായെ���.

4. ക��റ കാലുറ ലഭി�ാ�തിെന വൃ�ിഹീനമായസഹജര��ിേലാഅത്
ആവശ�മായി വരു�സഹജര��ിേലാഅവർആവശ�െ��ാൽ

നൽകുെമ�് പറ� .ുഅെ��ിൽഅവർഅത് വാ�ി��ബിൽ
െകാടു�ാൽൈപസെകാടു�ുെമ�ുംഎഇഅഭി�പായെ���.

5. േവതനം ലഭി�ാ�തിന് പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�് ഒരു തടസവും
ഉ�ായി�ി�. പ�ായ�ിൽനി�് എ�ാം പൂർ�ിയാ�ി 8 ദിവസം െകാ�്
അയ�ു�ുെ��് എഇഅഭി�പായെ���.

6. െത�ിനു തടെമടു�ൽ,കൃഷി�ണി,കാടു െവ�ൽതുട�ിയ പണികൾ
േവണെമ�്ആവശ�െ�� െതാഴിലാളികേളാട്ആവർ�നവിരസത ഉ�

പണികൾ െതാഴിലുറ�ിൽ െച���ി�എ�ുംഅത് െതാഴിലുറ�്

നിയമ�ിനു എതിരാെണ�ുംഎഇഅഭി�പായെ���.

7. വർ�് ഫയലിൽ 3ഘ� േഫാേ�ാ ഇ�ാ�തിനാൽഇനി മുതൽ
െവ�ാെമ�് തീരുമാനമായി

8. മാ�േറാളിൽ േപരു വരാ�െതാഴിലാളികേളാട്അതിെ�കാരണം

കെ��ി പരിഹാരം കാണാെമ�ുഎഇ മറുപടി നൽകി.



സ�ാഗതം : �ശീ �പഭാകരൻ (വാർഡ് െമ�ർ )

അധ��ൻ : �ശീമതി ഇ�ിര ( െതാഴിലാളി )

�പതി� :വിആർ പി േരഷ്മ

ആമുഖം :വിആർ പി േജാസ്ന

റിേ�ാർ�്അവതരണം :വിആർ പിആതിര


