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

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാര്�് 

(01-10-2018 മുതല ് 31-03-2019വെര)

വാർഡ് 04

പു��ർ -െപരിയ �ഗാമപ�ായ� ്(ത�ിേ�ാട് )

കാ��ാട് േ�ാ�് 

കാസറേഗാഡ് ജി�.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് െസാൈസ�ി(MGNSASK)

CSI BUILDINGS, 2nd FLOOR ,LMS COMPOUND ,പാളയം

വികാസ് ഭവന് (പി.ഒ)തിരുവന�പുരം 695033

േഫാണ് : 0471-22724696

ഇ-െമയില ് keralasocialaudit@gmail

ത�ാറാ�ിയത് :സുനിഷ,അനില, േരവതി(വിേ�ജ് റിേസാര ് സ് െപര്സണ് കാ��ാട് .)

�പവീണ (BRP incharge Kanhangad block )



പ�ായ�ിന് െറ െപാതുവിവര�ള് 

വിസ്തീര ് ണം 63.25ച.കി. മീ.

ജി�ാപ�ായ�് കാസര ് േഗാഡ് 

േ�ാ� ്പ�ായ� ് കാ��ാട്

താലൂ�് േഹാസ്ദുര്ഗ്

വിേ�ജുകള് മാേലാ�,്പര�, െപരിയ, മടിൈ�

പ�യാ�്അതിരുകള ്

കിഴ�് േകാേടാം, േബള�ർ പ�ായ�്

പടി�ാറ് പ�ി�ര,അജാനൂർ പ�ായ� ്

െത�് മടിൈ�അജാനൂർ പ�ായ�് .

വട�് േബഡഡു� �ഗാമ പ�ായ� ്

ജനസംഖ� (2011 ,െസന് െസസ്)

വാർഡ് 04 (ത�ിേ�ാട് )

കാസര ് േഗാഡ് ജി�യിെല കാ��ാട് േ�ാ�ിെല പു��ർ -െപരിയ  �ഗാമപ�ായ�ിെല 04 ആം

വാര ് ഡ് ( ത�ിേ�ാട് ) ആണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിങ് നട�ിയത്. വാര ് ഡ് 04ല ് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയില ് കഴി� സാ��ി� വര ് ഷ�ിെല ഒക്േടാബര ് 1മുതല ് 2019 മാര ് �്

31വെരയു�കാലയളവില ് 4�പവര ് �ികളാണ് നട�ി���ത്..

പു��ർ -
െപരിയ  

ആെകജനസംഖ� Scs
STs

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

26814 13044 13770 233 266 0 0



െതാഴിലുറ��മായി ബ�െപ� വാര ് ഡിെ�അടി�ാനവിവര�ള് താെഴ േചര ് �ു�ു.

VILLAG
E
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ed)

SCs SCs STs OTHERS TOTAL

HOUSEHOLDS PERSONS HOUSEHOLDS PERSONS HOUSEHOL
DS

PERSONS MALE FEMALE

Thanni
hodei

0

Active
worker
s

81 17

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. കാര ് ഷിക േമഖലയിലും
നിര ് �ാണ േമഖലയിലും െതാഴില ് ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനത ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാള് 
അവര ് �് 100ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ�� വരു�ുവാന് ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന
െതാഴില ് നല ് കു�തിന് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിന് െറ മ��ം ജലവും
പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന്  സാ��മാകും എ�് �പതീ�ി�ു�ു.ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ

200 �ഗാമീണ  ജി�കളില ് 2006 െഫ�ബുവരി 2-◌ാം തീയതി ഈ നിയമം നിലവില ് വരുകയും പ�തി

നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ില ് വയനാടും, പാല�ാടും ഈ 200ജി�കളില ് ഉള് െ��ിരു�ു.

2007 െമയ് 15 ന് 130ജി�കളിേല�്കൂടി ഇത് വ�ാപി�ി��.  ഇടു�ി,കാസര ് േഗാഡ് ജി�കള് ഇതില ്

ഉള് െ��ിരു�ു.2008 ഏ�പില ് 1ന് ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവന് 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 ് ഈ നിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�് പുനര ് നാമകരണം െചയ്തു.
െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു�വര ് �് നി�ിത കാലയളവിനുളളില ്  കായികമായ െതാഴില ്
ലഭി�ു�ുെവ�ും അതിന് നിര ് �യി�െ��ി��ളള േവതനം നിര ് �ിഷ്ട സമയ�ിനുളളില ്



ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ�� വരു�ു�തിന് ഇ��ന് പാര ് ലെമന് റ്  പാ�ാ�ിയി��ളള  നിയമമാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005 ആഗ�് 23- തി�തിയാണ്

പാര ് ലെമന് റ്ഈനിയമംപാ�ാ�ു�ത്.
െതാഴിലും  േവതനവും നിര ് �ിഷ്ട സമയ�ിനു�ില ് കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�  അവകാശം
നിയമപരമായി ഉറ�� വരു�ുെവ�താണ് ഈ നിയമ�ിന് െറ സവിേശഷത. െതാഴില ്
ലഭി�ിെ��ില ്  െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷംേവതനം ൈവകുകേയാ

ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയ്താല ് നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവ�വ�െച���ു.

െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു�വര ് �് 15 ദിവസ�ിനു�ില ് കായികമായി ഏെത�ിലും െതാഴില ്

നല ് കിയിരി�ണെമ�ാണ് വ�വ�. അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതല ്
അവര ് �് െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അര ് ഹതയു�ായിരി�ും. അേതേപാെല എടു�

െതാഴിലിന് െറ േവതനം 14 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാല ് ഇ�െന ൈവകു� ഒേരാ

ദിവസ�ിനും നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും അര ് ഹതയു�്. െതാഴിേലാ

െതാഴിലി�ായ്മേവതനേമാ ഉറ�ായുംഉറ�് വരു�ു�ുെവ�താണ്  െതാഴിലുറ�്  നിയമ�ിന് െറ
�പേത�കത.

ഈപ�തി�പകാരം െതാഴില ് ലഭി�ു�തിനു� മാനദ��ള് .

 പതിെന��യ�് പൂര ് �ീകരി�ിരി�ുക.

 കായികാ��ാന�ിനു ത�ാവുക.

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

 എ�ാല ് 2014 െല  പുതു�ിയ മാര ് �നിര ് േ�ശ�ള് �പകാരം നാേടാടികളായ

െതാഴിലേന�ഷകര ് �ും  െതാഴില ് നല്കണെമ�് വ�വ�െച�ി���്.

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ� ്
നട�ിലാ�ു�എ�ാ�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് വിേധയമാകണെമ�ു 17(2) ആം
വകു�്നിഷ്കര ് ഷി�ു�ു. പ�തി �പവര ് �നെ���ിയും
െപാതുധനംചിലവഴി�ു�തിെന��ിയുംപൗരസമൂഹം

നട�ു�പരസ�വുംസ�ത��വുമായപരിേശാധനയുമാണ്. േസാഷ�ല ് ഓഡി�് അഥവാ

സാമൂഹികകണ�് പരിേശാധനെതാഴിലുറ�്നിയമ�പകാരം വര ് ഷ�ില ് ര�്�പാവശ�ം

േസാഷ�ല ് ഓഡി�്�ഗാമസഭകള് എ�ാ വാര ് ഡിലും കൃത�മായി നടേ�താണ്. േസാഷ�ല ്
ഓഡി�ിലൂെട അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ��വരു�ു�തിനും കാര��മത

വര ് �ി�ി�ു�തിനും സദ്ഭരണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു�ു.പ�തി പണംശരീയായ
രീതിയില ് ചിലവഴി�ി��േ�ാ എ�ും ഈപണം ചിലവഴി�തുെകാ�് പ�തിയുെട

ല��ംൈകവരി�ി��േ�ാ എ�ും അതിലൂെട പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ില ്
ഗുണകരമായും അതുമൂലം കാര�മായും മാ�ം ഉ�ായി��േ�ാ എ�ും

േസാഷ�ല ് ഓഡി�്�പകിയ�് ക െ��ാന് കഴിയു�ു.

കാസര ് േഗാട് ജി�യിെല േഹാസ്ദുര ് ഗ് താലൂ�ില ് കാ��ാട് േ�ാ�ിെല പു��ർ െപരിയ 



�ഗാമ പ�ായ�ില ് െ�� 04ആംവാര ് ഡ് ത�ിേ�ാട്ആണ്ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ു�ത്.

രീതിശാസ്�തം

•�പവൃ�ിഫയലുകള് , രജി�റുകള് ,�പവൃ�ി�ല�ള് ,എംഐഎസ്എ�ിവപരിേശാധി��.

• റിേ�ാര്�് ത�ാറാ�ു� �പവര്�ന�ള് .

•െതാഴിലാളികള�മായി സംവദി��. െതാഴില്കാര ് ഡ് ,പാസ്ബു�്എ�ിവപരിേശാധി��.

•റിേ�ാര ് �് ,എംഐഎസ് േഫാര ് മാ�് എ�ിവത�ാറാ�ി.

അവകാശ�ള് /അവകാശനിേഷധ�ള് .
1െതാഴില ് കാര ് ഡ് ലഭി�ാനു�അവകാശം
െതാഴില ് കാര ് ഡ് ആവശ�െപ�എ�ാ െതാഴിലാളികള് �ുംസൗജന�മായി െതാഴില ് കാര ് ഡ് 
ലഭ�മാ�ണെമ�ത് െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശമാണ് മുന് കാല�ളില ് പ�ായ�ില ്
നി�ുതെ� േഫാേ�ാ എടു�ിരുെ��ിലുംഇേ�ാള് േഫാേ�ാ ഇന�ില ് എ�ാെതാഴിലാളികള് �ും
പണം ചിലവായി���തായി കാണെ�ടു�ു .ചില വ��ികൾ�്െതാഴിൽകാർഡ് നഷ്ടെ��
സാഹചര��ിൽവീ�ും െതാഴിൽകാർഡിന്അേപ�ി�ുകയും ഇതുവെര ലഭി�ാ�

അവ�യുമാണ് നിലവിലു�ത് ..

2,അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശവും ആയതിെ�ൈകപ�്
രസീത് ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം.
െതാഴിലിനെപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം െതാഴിലാളികള്

 �്പറയെ�ടു�ുെ��ി.ലുംകൂ�യി�ാണ്അേപ�നല ് കിയതായി കാണെ�ടു�ത്. ഒ�യ്�ും

അേപ�ി�ാെമ�റിയാെമന്കിലും ഒ�യ്�് േതാഴിലിനേപ�ി�തായി കാണു�ി�. അേപ�ി�് 15

ദിവസംകഴി�ി��ം െതാഴിൽ ലഭി�ാ� 'അവ�ഉ�ായി���്.

3, െതാഴില ് ,അെ��ില ് േതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം.(ആദ�െ�30 ദിവസം ¼
,പി�ീടു� ദിവസ�ളില ് ½ ഭാഗം .)
െതാഴിലി�ായിമ േവതന�ിനുഅർഹത ഉ��ു െതാഴില�ായ്കൾ�ുഅറിയാമായിരു�ു..

െതാഴിലിനു�അേപ�നല ് കിയതിനു േശഷം െതാഴില ് നല ് കാതിരു� ഒരുസാഹചര�ം
നിലവിലു�ഫയല ് പരിേശാധനയില ് കെ��ാന് സാധി�ി�ി� ,അതുെകാ�് െതാഴിളലി�ായമ

േവതനം നല ് േക�തായി വ�ി�ി� .

4,പ�തി(െഷല ് ഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ാനു�അവകാശം

െഷല ് ഫ് ഓഫ് െ�പാെജക്ടിെന�ുറി�് െതാഴിലാളികള് �്അറിവി�ായിരു�ു.പല �പവൃ�ികള�ം
ഭൂ�പകൃതിഅനുസരി��ം കാലാവ��ുംേയാജി� രീതിയിലുംസമയ�ും അ� െചയ്തിരി�ു�ത്.

5,5കിേലാമീ�റിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം (,അെ��ില ് േവതന�ിന് 

െറ10%അധികം.)

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ 4-�പവര ് �ികളിലും െതാഴിലാളികള് �് 5 കിേലാമീ�റിനു�ില ്

െതാഴില ് ലഭ�മായി���്.

6,കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം,�പദമശു�ശൂഷാസൗകര�ം,ഇവലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

െതാഴിലാളികള�െട �പധാനെ��അവകാശ�ളില ് ഒ�ായ േജാലി�ലത്കുടിെവ�ംവി�ശമ



സൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ംഎ�ിവ ലഭ�മാ�ണെമ�ുന്െടന്കിലും �പവൃതിയിട�ളില ് േമല്

 �റ�െതാ�ും ഇേ�ാള് ലഭ�മ�എ�്കെ��ുവാന് സാധി�� . േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള്
 �്ക��റ േയാ ,കാലുറേയാ ലഭ�മായി�ി�എ�് മനസിലാ�ാന് സാധി��.അവർ

സ��ംെചലവിൽവാ�ുകയുംഅതിനുഫ�ുംഅനുവദി�� നൽകാറി�എ�് മനസിലായി.

7,15 ദിവസതിനു�ില ് േവതനം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം.

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

െതാഴിൽകഴി�് മൂേ�ാ നാേലാ മാസ�ൾ�ുേശഷമാണ് േവതനം ലഭി�ു�ത് .

8,േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിനു നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനു� അവകാശം.

കൂലി ലഭി�ാന് ൈവകു�തിനു നഷ്ട പരിഹാര�ിനുഅര്ഹത ഉെ��് െതാഴിലാളികൾ�്

അറിയിലായിരു�ു.അതിനാൽതെ�ഇതുവെര ഒരു െതാഴിലാളിയും നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ു�തിനായി

അേപ�നല ് കിയതായി അറിയാന് സാധി�ി� .
9,സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.
സമയബ�ിതമായി ഉ� പരിഹാര�ിനു� അവകാശം നിലനില ് �ു�ുെവ�ിലുംഈഓഡി�് 
കാലയളവില ് ഒരു െതാഴിലാളിയും പരാതി നല ് കിയതായി േരഖകളില ് കാണു�ി�.
10,േസാഷ�ല ് ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം .
വാർഡ് തല�ിൽ േസാഷ�ല ് ഓഡി�് നട�ാറു�്.

നിരീ�ണ �പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം.
െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല 10അവകാശ�ളില ് ഒ�ായസമയബ�ിതമായു�പരാതി

പരിഹാര�ിനു� അവകാശം നിലനില ് �ു�ുെവ�ിലും,പലവിധ�ിലു� പരാതികള്�ായി��ം

െതാഴിലാളികള് �് അവകാശ�െള�ുറിച്അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�്ഓഡി�് കാലയളവില ്
ഒരുപരാതിയും പ�ായ�ില ് സമര്�ി�ി�ി� .

േസാഷ�ല് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള ്

Work Code
Work Name(As
per Muster Roll) Category Start Date Last Date

Total
manday
s

Total
Amount

Status

1601001004

WC/302262

കൂരാ�ര,ചാ�മു

�,്േമ�ാ�ാറ

എ�ിവട�ളിൽ

മൺ വര�്

നിർ�ാണം

Category
A 15/11/2018 15/12/2018 480

130,000
Complete
d

1601001004

WC/313936

ത�ിേ�ാട്

നീർ�ടം മ�്

ജലസംര�ണം
Category
A 12/07/2018 18/07/2018 718

Complete
d



194578

1601001004

WC/301825

ത�ിേ�ാട,്

കു��ാനം ,

ഏ�ിലടു�ം

എ�ിവിട�ളിൽ

മഴ�ുഴി
CategoryA 4/09/2018 17/09/2018 287

77777

Complete

d

160100004

WC/302267

കനിയംകു�്,

മു� നടു�ം

എ�ിവട�ളിൽ

മ�്

ജലസംര�ണം

-മൺ വര�്

നിർ�ാണം
CategoryA 20/09/2018 10/10/20l8 490

132790

complete

d

1.കൂരാ�ര,ചാ�മു�,് േമ�ാ�ാറഎ�ിവട�ളിൽ മൺവര�് നിർ�ാണം

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില് 16 മ്സ്േ�ടാള�കളിലായി 480 െതാഴില ് ദിന�ള് സൃഷ്ടി�ി���്.അട�ല ്

തുകയായി 140203.00 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയില് 130109.79 രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

2.ത�ിേ�ാട് നീർ�ടം മ�്ജലസംര�ണം .

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ് 20 മസ്േ�ടാള�കളിലായി 718 െതാഴില ് ദിന�ള് സൃഷ്�ി�ി���്. അട�ൽ

തുകയായി 369846 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയില് 199095.82 രൂപ ചിലവഴി�ി���് .

3.കനിയംകു�്, മു�നടു�ംഎ�ിവിട�ളിൽ മ�് ജലസംര�ണം- മൺവര�് നിർ�ാണം

�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ 16 മസ്േ�ടാള�കളിലായി 490 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���്. അട�ൽ

തുകയായി 140661.00 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയിൽ 132833.83 രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

4.ത�ിേ�ാട്,കു��ാനം,ഏ�ിലടു�ംഎ�ിവട�ളിൽ മഴ�ുഴി

�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ 12 മസ്േ�ടാള�കളിലായി 287 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���്. അട�ൽ

തുകയായി 71412.00 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയിൽ 66269. 4 രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

�പധാനകെ��ലുകൾ:



 െചയ്ത�പവൃ�ികൾഗുണേഭാ�ാ�ൾപരിപാലി�ു�തായുംഅവയിൽനി�ു�േന��ൾസ�ാംശീ

കരി�ു�തായുംമന�ിലാ�ാൻപ�ി.

 മൺ വര�ുകളിൽ അധികവും കാട് കയറിയതിനാലും ഇടി�ു വീണതിനാലും കൃത�മായി

അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ാൻ സാധി�ി�. അതുേപാെല തെ� മഴ�ുഴികളിൽ മ�ിടി�തിനാലും

കാട് കയറിയതിനാലും അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ാൻ സാധി�ി�. ചിലതിൽ വാഴയും കവു�ിൻ

ൈതകള�ം ന�� പിടി�ി�ി���ായിരു�ു.

 മി� �പവര ് �ികള�ം െതാഴിലുടമയുെട ആവശ��പകാരമാണ് നട�ു�െത�് മന�ിലായി. അത്

െകാ�് തെ� കൃത�മായ കണ�ുകള് ഒരു �പവര ് �ിയിലും ഉ�ായിരു�ി�. ഓേരാ
ഗുണേഭാ�ാവിെ� പറ�ിലും എ�് �പവർ�ി എ�ത അളവിൽ െചയ്തു എ�് മനസിലാ�ാൻ

സാധി�ി�. �പവര ് �ി �ല�് എ�ു�തിനു മുേ� �പവര ് �ിെയ പ�ി ഒരു ആസൂ�തണവും
ഇ� എ�ാണു മന�ിലായത് .

 കാലാവസഥയ്�് അനുേയാജ�മാേയാ ഭൂ�പകൃതി അനുസരിേ�ാ െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ�ടു�

സമയേ�ാഅ� �പവൃ�ികൾനട�െ�ടു�ത്.

 ചില �പവർ�ികൾ കാട് േകറിയ െതാഴി�് ബാ�ിയു� �പവർ�ികൾ ന� രീതിയിൽ

പരിപാലി�ു�തായി കാണാൻസാധി��.

 മഴ�ുഴികൾകൃത�മായഅളവിൽകാണാൻസാധി��.

 �പവൃ�ിഫയലുകളിെല�ാംതെ� �ാനും െസ�നുംകാണാൻസാധി��.

 പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട ഒെ� െമഷർെമ� ് ബു�് മാതൃഭാഷയിൽ ന� രീതിയിൽ

േരഖെ�ടു�ിയത് �പശംസനീയമാണ്

 എ�ാപാർ�് ഫയലിലുംൈസ�്ഡയറി ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.



 �പവർ�ിയുെട എം ബു�് പരിേശാധി�ുകയാെണ�ിൽ, കൂരാ�ര ചാ�ൽമു�് േമ��ാറ

എ�ിവിട�ളിൽ മ�് ജലസംര�ണം, മൺ വര�് നിർമാണ�ിന് 1433. 25 M3 ഏരിയയിൽ

130109.98 രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായി പറയെ�ടു�ു എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധന �പകാരം

കാണാൻസാധി�ത് 792.25 M3ഏരിയയിൽ 80998.455 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്.അതായത് 58189.525

രൂപയുെട �പവൃ�ികാണാൻസാധി�ി�.

 �പവൃ�ിയുെട എം ബു�് പരിേശാധി�ുകയാെണ�ിൽത�ിേ�ാട് നീർ�ടം മ�് ജലസംര�ണം

േകാ�ൂർ ബ�് ത�് തിരി�ൽ �പവർ�ന�ൾ�് 1508 M3 ഏരിയയിൽ 170599.92 രൂപയുേടയും

ജംഗിൾ �ീനി�ിനായി 12230 m2 ഏരിയയിൽ 28495.9 രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായി കാണു�ു

എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധന �പകാരം കണാൻ സാധി�ത് 1065.5 m3 ഏരിയയിൽ 12008l.72

രൂപയുെടയും, ജംഗിൾ �ീനി�ിനായി 7260m 2 ഏരിയയിൽ 16915.8 രൂപയുെട �പവർ�ിയാണ്.

അതായത് 62099.1 രൂപയുെട �പവൃ�ികാണാൻസാധി�ി�



�പവൃ�ിയുെട എം ബു�് പരിേശാധി�ുകയാെണ�ിൽ കനിയംകു�് , മു�നടു�ം

എ�ിവട�ളിൽ മ�് ജലസംര�ണം-മൺ വര�് നിർ�ാണ �പവർ�ന�ൾ�് 1463.25

m3ഏരിയയിൽ 132833.38 രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായ് പറയെ�ടു�ു.എ�ാൽ ഫീൽഡു

പരിേശാധനയിൽ കാണാൻ സാധി�ത് 1024. m3 ഏരിയയിൽ 92958.7 രൂപയുെട

�പവൃ�ിയാണ.്അതായത് 39875.13 രൂപയുെട �പവൃ�ി കാണാൻകഴി�ി�

�പവൃ�ിയുെട എം.ബു�് പരിേശാധി�ുകയാെണ�ിൽ ത�ിേ�ാട,് കു��ാനം,

ഏ�ിലടു�ം എ�ിവിട�ളിൽ മഴ�ുഴി നിർ�ാണ�ിനായ് 730 m3 ഏരിയയിൽ 66269. 4

രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായി പറയെ�ടു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധന �പകാരം

കാണാൻ സാധി�ത് 554.5m3 ഏരിയയിൽ 50337.5 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ.് അതായത്

15931.9 രൂപയുെട �പവൃ�ി കാണാൻകഴി�ി�.

സി�ിസണ് ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ഡ്
പരിേശാധി�ഒരുവര ് ക് ൈസ�ിലും സി�ിെസന് ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ഡ് കാണുവാന് 
സാധി�ി�. എ�ാല ് എം ബു� ് �പകാരം 2 േപാതു�പവര്�ി�് 3000 രൂപ വീതം ചിലവഴി�തായി

േരഖെ�ടു�ിയി���് .അഥവാ ഒരു െതാഴിൽ�ല�് െവ�ാൽ തെ�അതിെ� േഫാേ�ാ എടു�തിനു

േശഷംഅത് േവെറൈസ�ിൽപിെ�യും ഉപേയാഗി�ുകയാണ് െച���ത്.

വി.എം.സി
ഓടി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ി ഫയലുകളിെല ൈസ�് ഡയറികളില ് വി,എം.സി.െമ�ര ് മാരുെട
വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി��െ��ിലും അവരുെട കാര��മമായ �പവ�നം ഇനിയും

ഉ�ാേക�തു�് .

പ�ായ�ില ് സൂ�ിേ�� രാജിസ�്റുകള�ം അവയിെല കെ��ലുകള�ം .
1,െതാഴില ് കാര ് ഡ് െരജിസ്െറര ് .

െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർകൃത�മായി പ�ായ� ്െരജി�റിൽസൂ�ി�ി���്.

2�ഗാമസഭ രജി�ര ് .
െതാഴിലുര���ഗമാസഭ രജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ി�ു�ു�് .2015/16 കാലയളവു മുതല ്
13/07/ 2019 വെരയു� േലബര ് ബജ�് ,േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര ് �് ,എ�ിവ കൃത�മായി
േരഖ��ടുതിയി���് .
3. െതാഴില ് ആവശ�െ��തും െതാഴില ് നല ് കിയതുമായി���രജി�ര ് .
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 വര ് � ്ഫയലുകളില ് ഉ�്.

4.വര ് �്രജി�ര ് .
എംഐ എസേകാ�ി സൂ�ി�ി���് .

െമ�ീരിയല ് രജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ിചി�്���് .ഓഡി�് കാലയളവില ് നാലാം വാർഡിൽ

െമ�ീരിയല ് ഉപേയാഗി��� പണികള് ഒ�ും തെ� നട�ി�ി�.

7. പരാതി രജി�ര ്
പരാതിരജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ി�ു�ു�് .െതാഴിലാളികള് �് പല വിധ�ിലു�

പരാതികലുന്െടന്കിലും ഓഡി�് കാലയളവില ് യാെതാരുവിധ പരാധികള�ം േരഖെ�ടു�ിയതായി

കാണു�ി�.

േക��സര ് �ാര ് നിര്േ�ശ�പകാരം ഒരു �വ ് �ുഫയലില ് താെഴപറയു� 22 േരഖകള് 
നിര ് ബ�മായും ഉ�ാേക�താണ് .ഫയലുകള�െട വിവര�ള�ം കെ��ലുകള�ം :

1.കവര ് േപജ്.

ഒപരിേശാധി� നാലു ഫയലുകളിലും കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. GPട െലാേ�ഷൻ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

നട�ിയ തിയതി, �പവൃ�ിയുെട േകാഡ്, ജിേയാടാഗ് നട�ിയ തിയതി, േമ�ിെ� േപര് എഴുതാനു�

േകാളം,സാേ�തിക വിദഗ് തെ� േപര് തുട�ിയവ ഉ�ായിരു�ി� . എംഐഎസ് �പകാരം കവര ് േപജ്

പൂർ�ിയാേക�തും,�പവൃ�ിയുെട േലാേകഷന് കൃത�മായി

�പതിപാദിെ��തുമാണ് .കവര ് േപജ്എ�ാ�പവൃ�ിഫയലുകളിലുംകൃത�മായിസൂ�ിേ��താണ് .

2.െച�്ലി�്.
�പവൃ�ിഫയലില ് �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകള് എവിെട ഏതുേപജുകളില ് സൂ

�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാ�ു െച� ്ലിസ�� .പരിേശാധി� 4

�പവൃ�ിഫയലുകളിൽ െച� ്ലി�് ഉ�ായിരു�ു . ഒേരാ േരഖയുെടയും േപജ് ന�ർഎഴുതിയി�ി�.

3.ആ�ന് �ാന് /െഷല ് ഫ് ഓഫ്െ�പാജക്�് എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി.

�പസ്തുത �പവര ് �ി പ�ായ�ിെല നട�� വർഷ�ിെല ആനുവല ് ആ�ന് �ാനില ്

ഉള് െ��താണ് എ�ു െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ഇത്.ഫയലുകളിൽ ഈ േരഖ കാണുവാൻ

സാധി��.

4. ഭരണാനുമതി
�പവൃ�ിെച���തി�ു നിര ് വഹണ �ാപനം നല ് കു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതിേരഖ.



ഭരണാനുമതി എ�ാ �പവൃ�ിഫയലുകളിലുംകാണാൻസാധി��.

5.സാേ�ിതികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി.
ഒരു �പവൃ�ിഎ�ിെന എ�തഅളവില ് െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് എ�ിേമ�് എ�ിേമ�്ഡിൈസന്.സേ�തിക വിദ്ഗ�� ഒ�ിെനാ�ം തി�തി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

6.സേ�തികാനുമതിേകാ�ി.
ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു�ആധികാരികേരഖയാ�്

സാേ�തികാനുമതി േരഖ.ഇതിൽ സാേ�തികവിദഗ്ധെ� ഒ�ിെനാ�ം തീ�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�..

7.സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ള് .

സംേയാജിത പ�തിഅ�.

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 കൂ�ായു� അേപ�വര ് �് ഫയലില ് കാണാന് കഴി�ു .

9. െതാഴില ് അനുവദി�തിെ�പകര ് �്.
�പവൃ�ി അനുവദി�� െകാ�് നിര ് വഹണ ഉേദ�ാഗ�ര ് നല ് കു� അനുമതിയാണ

അെലാേ�ഷന് േഫാം.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ില ് �പവര ് �ിലഭിേ�ാ എ�് അറിയാന് ഈ
േഫാംസഹായി�ും.വര ് � ്അേലാകേറന് എം,ഐ ,എസ േകാ�ി ഫയലില ് സൂ�ി�ി���് .

10. പൂരി�ി� മ�ര ് േറാളിെ� േകാ�ി.
െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് നില േരഖെ�ടു�ാനു� േരഖയാണ് മ�ര ് േറാള് 
നട�്െകാ�ിരി�ു� ഫയലുകലില ് ഒഴിെകയു� ഫയലുകളില ് പൂരി�ി� മ�ര ് േറാളിെ�
പകര ് �് ഉ�ായിരു�ു. �പവൃ�ിെചയ്ത ദിവസം

അടയാളെ�ടു�ിടി���ായിരു�ി� .ആയുധവാടകയായി 5 രൂപ മ�ര ് േറാളിെനാ�ം
െതാഴിലാളികള് ക് നല ് കിവരു�തായി പരിേശാധനയില ് നി�ും വ��മായി.

11. െമഷര ് െമ� ് ബു�ിെ� േകാ�ി.
ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�� �പകാരം കൃത�മായ അളവില ് ആണ്െചേ��ത് എ�ും െചയ്തിരി�ു�ത്
ഇ�പകാരം തെ�യാണ് എ�് മന�ിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാ�ു െമെമഷര ് െമ�ബ്ു� ്.
േമശര ് െമ�റ്് ബു� ് സൂ�ി�തായി കാണു�ു . ഓേരാ ഭൂ ഉടമയ്�ും ഇ�ത �ല� �പവൃ�ി

െചയ്തു എ�് �പേത�കം എഴുതാെത ഒ�ി��� വിസ്�തിതിയാണ് െമഷര ് െമ� ് ബു�ില ്
േരഖെ�ടു�ിയി���ത്. ഭൂ ഉടമകള�െട േപരും സര ് െ� ന�റുകേളാടുകൂടിയ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട
ലി� കാണെ�ടു�ി�. എം ബു�ില ് ഓേരാ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട �ല�ു കൃത�മായി ഇ�ത

വിസ്തീര ് ണ�ില ് െചയ്തു െവ�ത് േരഖെ�ടുെത�താണ് .



12. സാധന�ള് വാ�ു�തിനുളള ക�ാേ�ഷന് �ണി�തിെ�യും കംപാരി�ീവ് േ��് െമ��െ�യും
െമ�ീരിയല ് സൈ� ഓര ് ഡറിെ�യും േകാ�ി.
ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധന സാമ�ഗികള് 

വാ�ു�തിനു� നടപടി �കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാ�ു െമ�ീരിയല ്

െ�പാക��ര ് െമ� .്േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിനുവിേധയമാ�ിയ4�പവൃ�ികളിലും െമ�ീരിയല ്
ഉപേയാഗിേ��ിവ�ി�ി� എ�ിരു�ാലും സി�ിസണ് ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ഡ് (C.I.B)
ക�െ�ഷന് �ണി�തിന് െറ വിശദാംശ�ള് കാണാന് കഴി�ി� . സ�ര ് ശി�
ൈസ��കളില്�ും തെ�സി�ിസണ് ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ഡ് ഉ�ായിരു�ി�.

13. േവജ് ലി�്
മാെ�ര ് േറാളി�ു ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ുവാനു�
ആധികാരികേരഖയാണ് േവജ് ലി�്. േവജ്ലി�് പകര ് �് ഫയലുകളില ് സൂ�ി�ി���് . േസാഷ�ല ്
ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളില ് എ�ാംതെ� എം ഐ എസ നി�ുമു� േവജ് ലി�ിെ�
പകര ് ��കള് കാണാന് സാധി�� .
14.എഫടി ഒ.
േവതന�ിെ�യും സാധന�ള് �് പണമട�തി�യും എഫ്.�ി.ഒയുെടയും േകാ�ി
മാ�ര ് േരാള്, േവജ് ലി�് എ�ിവ അനുസരി�് െതാഴിലാളികള് �് േവദനം ൈകമാറിെയ�്

ഉറ�ാ�ാനു�േരഖയാണ് ഫ�് �ടാന് സ്ഫര ് ഓര ് ഡര ് . .എഫ.ടി .ഒ . അവ എ�ാ ഫയലുകളിലും

കാണാൻസാധി��.എഫ് .ടി .ഒ .യിൽഎ�ാകാര��ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

15. െമ�ീരിയല ് വവ്�റിെ�യും ബി��കള�െടയും േകാ�ി.
ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധന സാമ�ഗികള് 
വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ള് �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയല ് െ�പാക��ര ് െമ� .്
സി�ിസണ് ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ടുമായി ബ�െ�� േരഖകള�െട വിശദാംശ�ള് 
ഫയലുകളില ് ഉ�ായിരു�ി�.

16. േറായല ് �ി അട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി.
ബാധകമ�.

17. മൂ�ു ഘ��ള് ആയുളള െതാഴിലിെ� േഫാേ�ാകള് 
�പവര ് �നവുമായി ബ�െ�ടു�ിെയടുേ�� മൂ�്േഫാേ�ാ പതി��കള് അതായത് 
�പവര ് �ന�ി� ആരംഭം, �പവര ് �നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള് , �പവര ് �നം
പൂര ് �ികരി�േ�ാള് എ�ീ മൂ�്തരം േഫാേ�ാ. ഫയലുക� �പവൃ�ികള�െട മൂ�ു ഘ��ള് 
ആയുളള േഫാേ�കള് സൂ�ി�ിരി�ണം.പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളില് ഒ�ുംതെ�
3ഘ� േഫാേ�ാകള് സൂ�ി�ി���ായിരു�ി�.

18. പൂര ് �ികരി� സര ് �ിഫി��ിെ� േകാ�ി.
�പവൃ�ി പൂര ് �ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂര ് �ീകരണസാ��പ�തം. നിലവിലു�

ഫയലുകളില ് പ �പവൃ�ിപൂര ് �ീകരണ സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു . പാര ് �്ബി�ിെ�



മൂല�നിര ് ണയ സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.

19. മ�ര ് േറാള് മൂവ ്െമ��്ി�്/ഫയല ് �ടാ�ിംഗ്േഫാം.
�പവൃ�ി ഫയലുകളില ് എ�ാംതെ� ഫയല ് �ടാ�ിംഗ്േഫാം ഉ�ായിരു�ു. മുഴുവന് കാര��ള�ം

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി� .

20.ആസ്തിയുെട ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് .
�പവര ് �ികള് ജിേയാടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാന് സഹായി�ു� ഘടകമാണ്

ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്.ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാകള് ഫയലുകളില ് ലഭ�മായിരു�ി�.

21. േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് െറ റിേ�ാര ് �് േകാ�ി .
�പവൃ�ി േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് വിേധയമായതാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാന് സഹായി�ു� േരഖയാണ് 
േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര ് �്. ആറ്മാസം കൂടുേ�ാള് ഓ ഡി�് െചേ��താണ്. �ഗാമസഭാ
െരജിസ്െറരില ് േസാഷ�ല ് ഓടിടിെ� വിവര�ള് ഉെ��ിലും അതിെ� േകാ�ി ഫയലില ്
െവ�ി�ി�.
22.ൈസ�്ഡയറി
�പവര ് �ി �ലെ� മുഴുവന് വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ു�തിനു േവ�ിയു�

ആധികാരികേരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി പരിേശാധി� 4 െപാതു �പവൃ�ികളിലും ൈസ�് ഡയറി കാണാൻ

സാധി��.. േമ�ിെ� വിലാസവും േഫാണ് ന�രും കൃത�മായി ൈസ�്ഡയറിയില ്

േരഖെ�ടുേ��താണ്. െച�്ളി�് പൂര ് �മായിരു�ി� . െ�പാജക്ട്മീ�ിംഗ് നട�ിയതിന് െറ

വിശദാംശ�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���്. പണിയായുധവാടക ൈസ�്�്ഡയറിയിതല ്
ഉള് െ�ടു�ിയി���് . പണി �ല�ു അപകടം നട�ി��െ��ില ് അവ കൃത� മായി ൈസ�്

ഡയറിയില ് േരഖ െ�ടുെത�ാതാണ് .

െപാതുനിര ് േ�ശ�ള് .

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

1.െതാഴില ് ര ് ഡിേല�ാവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ില ് നി�്തെ� എടു�് െകാടു�ാന് 
�ശ�ിേ��താണ്.
2.െതാഴിലനുഅേപ�ി�ു�എ�ാെതാഴിലാളികള് �ുംെതാഴില ് നല ് കു�ു�്എ� കാര�ം ഉറ�്

വരൂ�ുക.
3.കാലാനുസൃതമായി തെ� ഒേരാ �പവൃ�ിയും ഏെ�ടു�് ന ട�ു�തിനായി യഥാസമയംഅവയുെട
അനുമതി േനടി നട�ിലാ�ു�തിനു േവ�ിയു� നടപടികള് ഉേദ�ാഗ�ര ് സ�ീകരിേ��താണ് .
4.ഓേരാ �പവര ് �ിയും ആരംഭി�ു�തിനു മുന് പ് കൃത�മായി െ�പാജക്ട്മീ�ിംഗ്ട നടേ��താണ്.
മീ�ിംഗില ് െതാഴിലുറ�് ഉേദ�ാഗ�ര ് നിര ് ബ�മായും പെ�ടു�ുകയും െചേ��

�പവൃ�ിെയകുറി��ം അളവിെനകുറി��ം െതാഴിലാളികേളാടും ,േമ�ിേനാടും വിശദമായി

പറ�്െകാടു�ുകയും െചേ��താണ്. എ�ിേമ�ിെ� മലയാളം പകര ് �് ലഭ�മാേ��താണ് .
5. �പവൃ�ി നട�്െകാ�ിരി�ുേ�ാള് സാേ�തിക ജീവന�ാര ് �പവൃ�ി �ലം സ�ര ് ശി�്



�പവൃ�ിയുെട പരിേശാധനയും അളെവടു��ം നട�ി േപാരായ്മകള് െതാഴിലാളികള് �് പ റ�്

മനസിലാ�ി െകാടുേ��താണ് .
6.ഓേരാ �പവൃ�ിയുേടയുംൈസ�ില ് കുടിെവ�ം ,�പഥമശു�ശൂഷകി�് ,തണല ് ,എ�ീ സൗകര��ള് 
ഏറര ് െ�ടു�ു�തില ് ജീവന�ാര ് �പ േത�കം �ശ�ിേ��താണ് .
7.സുര�ാ സാമ�ഗികള് ആവശ�മായ �പവൃ�ികളില ് അവലഭ�മാേ��താണ് .

8. ഓേരാ �പവൃ�ിയുേടയും വര ് �് ഫയലുകളില ് ആനുവൽ മാ�ര ് സര്� ലുര ് �പകാരം

നിഷ് കര്ഷി�ു� 22 േരഖകളില ് ഉള്െ��വ ഉെ��്ജീവന�ാര ് ഉറ�് വരുേ��താണ് .

േമ��മാേരാട്.
1. െതാഴിലാളികള�െട െതാഴില ് കാര ് ഡില ് �പവൃ�ിെയകുറി��� വിവര�ള് കൃത�മായി

േചര ് േ��തും ഹാജര ് അടയാളെ�ടുേ��തുമാണ്.
2. െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് അേപ�കള് പ�ായ�ില ് നല ് കുേ�ാള് ൈക��് രസീത്

തിരിെക വാ�ി�ുവാന് �ശ�ിേ��താണ്.
3. െതാഴിലാളികള് യഥാസമയം �പവൃ�ി�ല�ു ഹാജരാകു�ുെ�ാ എ�ും ,ഹാജര ് കൃത�

സമയ�് മ�ര ് േറാള�കളില ് േരഖെ�ടു�ുകയും െചേ��താണ്.
4. �പവര ് �ി�ല�് െതാഴിലാളികള് �്അപകടം സംഭവി�ുകയാണ് െക�ില്അപകട�ിന് െറ
വിശദാംശ�ള് ൈസ�്ഡയറിയില ് േരഖെ�ടു�ാന് �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ്.
5.ൈസ�് ഡയറിയില ് എ�ാവിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക .

6. െതാഴിലിനു� അേപ�യിൽ ഗുണേഭാ�ാവിെ� െതാഴിലാളി കാർഡ് ന�ർ, ഏത് �പവൃ�ി, എ�ത

അളവിൽതുട�ിയവകൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��തു�്.

െതാഴിലാളികേളാട്

1. പ�ായ�ില ് നി�ും െതാഴില ലഭി�ാന് കാ�ിരി�ാെത െതാഴില ് ആവശ�മു� സമയ�്

പ�ായ�ില ് അേപ�നല ് കുകയും രശീതിൈക��ി സൂ�ി�ുകയും െച��ക .
2. െതാഴിലിനേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനുേശഷം െതാഴില ് ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ില ്
െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അേപ�ി�ുക .
3. െതാഴിലുറ�് േവതനം കൃത�മായി പാസ്ബു�ില ് േരഖെ�ടു�ുക .
4. െതാഴില ് കാര ് ഡ് സ��ം ൈകവശം സൂ�ി�ുക .
5. അവകാശ�ള് ലഭ�മാവാ� സാഹചര��ളില ് പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ള് 
ഉപേയാഗെ�ടു�ുക .

6.നി�ള�െട നാ�ിെല കൂടുതൽകുടുംബ�െള െതാഴിലുറ�് പ�തിയിേല�് െകാ�ു വരാൻ �ശമി�ുക.

7. �ഗാമസഭകളില ് കൃത�മായി പെ�ടു�ുകയുംഅഭി�പായ�ള് േരഖ�ടു�ുകയും െച��ക .

അനുബ�േരഖകള് 
േശഖരി�െതളിവുകള് 

േമ�് ലത, ശാരദ, �പസ� എ�ിവരുെട സാ�ിധ��ില ് ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട പറ�ിൽ നട�ിയ

�പവൃ�ി�ലംഅള�ു തി�െ�ടു�ിയ വിവര�ള് .
*ഫീല ് ഡ് േവരിഫിേകഷന് സമയ�് െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയ സംവാദ�ളില ് നി�ു�



വിവര�ള് ,
�പവൃ�ി നട�ുെവ�ു �ലമുടമകളില ് നി�ും പരിേശാധന സമയ�് േചാദി�റി� വിവര�ള് .

നിർേദശ�ൾതീരുമാന�ൾ

1.ൈകയുറയും കാലുറയും പ�ായ�ിൽനി�് ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ െതാഴിലാളികൾതെ�
ൈപസെകാടു�് വാ�ി�്അേപ�േയാെടാ�ം പ�ായ�ിൽസമർ�ി�ാൽൈപസതിരി�്

ലഭ�മാ�ാനു�സൗകര�ം ഉ�ാ�ാംഎ�് AEനിർേദശി��.

2. െതാഴിൽസമയം 5ൽനി�് 4 മണിആ�ികുറയ്�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾനിർേദശി��.

3.കാട് െവ�ൽ െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ണംഎ�് െതാഴിലാളികൾനിർേദശി��.

4. െമ�ീരിയൽവർ�് െച�ാൻതാ�ര�മു� െതാഴിലാളികൾ�് െ�ടയിനിംഗ് പ�ായ�ിൽനി�്
നൽകണെമ�് BRpനിർേദശി��.

5. മാസ്േ�ടാളിൽ ഒ�ിടു� േകാളം കുറ�് കൂടി വലുതാ�ാൻ െതാഴിലാളികൾനിർേദശി��.

6. 12 െതാഴിലാളികള�െട േപര് മാസ്േ�ടാളിൽവ�ി�എ�പരാതി െതാഴിലാളികൾ
പറയുകയു�ായി അതിന് മറുപടി ഇനി മുതൽഅ�െന ഉ�ാകാതിരി�ാൻ �ശമി�ാംഎ�്

AEപറ� .ു

േ�കാഡീകരണം

1. െനൽകൃഷി,കാട് െവ�ൽഎ�ിവ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൽഇ�ാ�ത് ആണ്അതുെകാ�്
അവെതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാൻസാധ�മ�

2.തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ാം

എ�്അ���

കാർ��ായനി


