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BRP രാഘവൻ

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 14 (ചാലി�ാൽ )

കാസര ് േഗാഡ് ജി�യിെല കാ��ാട് േ�ാ�ിെല പു��ർ -െപരിയ  �ഗാമപ�ായ�ിെല 14ആം

വാര ് ഡ് ((ചാലി�ാൽ ) ആണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിങ് നട�ിയത്. വാര ് ഡ് 14ല ് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയില ് കഴി� സാ��ിക വര ് ഷ�ിെല ഒക്േടാബര ് 1മുതല ് 2019 മാര ് �് 31വെരയു�

കാലയളവില ് 7 �പവര ് �ികളാണ് നട�ി���ത്. ഇതിെല 6 �പവൃ�ികൾ െപാതു വിഭാഗ�ില ് െപ�തും

1 �പവര ് �ി േക��സം�ാന ഭവനനിര ് മാണ പ�തിയില ് ഉള് െ�ടു�ി ,ഏെ�ടു�ു� ഭവന

നിര ് മാണ �ിന് െറ അവിദഗ്� കായിക െതാഴില ് ഘടകം എ�്നീ �പവര ് �ികളാണ് േസാഷ�ല ്
ഓഡി�് നു വിേധയമാ�ിയത് .

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 ് �ു�ു.

VILLAGE TOTAL(registered) SCs SCs STs OTHERS TOTAL

HOUSEHOLDS PERSONS HOUSEHOLDS PERSONS HOUSEHOLDS PERSONS MALE FEMALE

Chalingal 435 0

Active
workers

180 0

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�ാടുംഈ 200ജി�കളില ് ഉള് െ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15 ന് 130
ജി�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. 2005ആഗ�് 23- തി�തിയാണ് പാര ് ലെമന് റ്

ഈനിയമംപാ�ാ�ു�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�ി��ാറാവുക.

 �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 ് െ�� 14ആംവാര ് ഡ് ചാലി�ൽആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ു�ത്.

രീതിശാസ്�തം

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

• റിേ�ാര ് �് ത�ാറാ�ു� �പവര ് �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�ു .
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�ി�.
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�ുഅറിയി�ായിരു�ു. െ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 �്അറിവു�ായിരു�ു.

അയൽ� �ൂ�ളിലാണ്അവർപ�തി ത�ാറാ�ു�ത്.എ�ാൽ �ഗാമസഭഅതിനു�അനുമതി നൽകാറി�.

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 7�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�ശമസൗകര�ം,
�പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ംഎ�ിവ ലഭ�മാ�ണെമ�ുന്െടന്കിലും �പവൃതിയിട�ളില ് േമല ് �റ�
െതാ�ും ഇേ�ാള് ലഭ�മ�എ�്കെ��ുവാന് സാധി�� . േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള് �്ക��റ
േയാ ,കാലുറേയാ ലഭ�മായി�ി�എ�് മനസിലാ�ാന് സാധി��.

ആദ�െമാെ�ഇവഅവർ�്ലഭി�ിരു�ു.പി�ീട്അവർസ��ംെ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�ിനുഅര ് ഹതഉെ��് െ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 ് സമര ് �ി�ി�ി� .



േസാഷ�ല് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള ്

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

Total
mand
ays

Total
Amoun
t Status

1601001004

IF/342348

കുളം നിർമാണം

- ജാനകി

പ�ർ��ം Category 27/12/2018 07/02/2019 179

49404

Completed

1601001004
WC/266549

തട�ിൽ -
പ�ി�ൂർ േറാഡ്

േകാൺ�കീറ.്
Category 14/03/2019 26/03/2019 182

50232

Completed

1601001004/
WC/314165

േകേളാ�ു

കരിെകാ�ി

എ�ിവിട�ളി

ൽ ക�് ക�ാല

നിർമാണം
Category 16/10/2018 16/11/2018 435 120060 Completed

1601001004/
WC/314152

പ�ർ��ം

പ�ി�ൂർ

എ�ിവിട�ളില്

MJS മ�് വര�്
നിർ�ാണം

Category 09/10/2018 7/11/2018 497 137172 Completed

1601001004/
WC/314098

എ�പറ,
മാള�ുംപാറ

ആ��ാ�്

എ�ിവിടകളിൽ

മ�്

ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ

Category 15/11/2018 28/11/2018 241 66516 Completed

1601001004/
WC/334080

േകേളാ�ു

കരിെകാ�ി മ�്

ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ

േകാ�ൂർബ�ു

Category 22/01/2019 04/03/2019 1680 463680 Completed



ത��തിരി�ൽ

1601001004/
IF/3921470

ൈലഫ് ഭവന

പ�തി വിജയ

കുമാരി

Category 08/03/2019 24/03/2019 90 24390 Completed

1.കുളം നിർമാണം -ജാനകി പ�ർ��ം
�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ് 4 മ്സ്േ�ടാള�കളിലായി 179 െതാഴില ് ദിന�ള് സൃഷ്ടി�ി���്.അട�ല ്

തുകയായി 54434 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയില ് 50723.49 രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

2.തട�ിൽ -പ�ി�ൂർ േറാഡ് േകാൺ�കീറ.്

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ് 7 മ്സ്െറര ് േരാള�കളിലായി 182 െതാഴില ് ദിന�ള് സൃഷ്�ി�ി���്.അട�ൽ

തുകയായി 464164.00 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയിൽ 460243.76 രൂപ ചിലവഴി�ി���്

3. േകേളാ�ുകരിെകാ�ി എ�ിവിട�ളിൽക�്ക�ാലനിർമാണം

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ് 16 മ്സ്െറര ് േരാള�കളിലായി 435
െതാഴില ് ദിന�ള് സൃഷ്�ി�ി���്. 124303 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയില ്

118027.2 രൂപചിലവഴി�ി���് .

4. പ�ർ��ം പ�ി�ൂർഎ�ിവിട�ളില്MJS മ�്വര�് നിർ�ാണം

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ് 17 മ്സ്െറര ് േരാള�കളിലായി 435 െതാഴില ് ദിന�ള് സൃഷ്�ി�ി���്.

140661 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയില ് 134728.86 രൂപ ചിലവഴി�ി���് .

5.എ�പറ, മാള�ുംപാറആ��ാ�് എ�ിവിടകളിൽ മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ് 7 മ്സ്െറര ് േരാള�കളിലായി 241 െതാഴില ് ദിന�ള് സൃഷ്�ി�ി���്. 71785

രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയില ് 65360.82 രൂപ ചിലവഴി�ി���് .

6. േകേളാ�് ,കരിെകാ�ി മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ േകാ�ൂർബ�ു ത��തിരി�ൽ

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ് 27 മ്സ്െറര ് േരാള�കളിലായി 1680 െതാഴില ് ദിന�ള് സൃഷ്�ി�ി���്. 496291
രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയില ് 455346.07 രൂപ ചിലവഴി�ി���്



�പധാനകെ��ലുകൾ:

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

കരി�ു�തായുംമന�ിലാ�ാൻപ�ി.

 കാടു കയറിയതിനാലും മ�് ഇടി�തിനാലും �പവര ് �ികള് അള�ു തി�െ�ടു�ാന് 

പ�ിയി�ി�.

 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.

എ��ാറ മാള�ുംപാറ അ��ാട് എ�ിവട�ളിൽ മ�് ജല സംര�ണം മഴ�ുഴിയുെട നിർ�ാണ�ിന്

720 m3 ഏരിയയിൽ 65360.82 രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായി പറയെ�ടു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധന

�പകാരംകെ��ാൻകഴി�ത് 662 m3ഏരിയയിൽ 6009 6.36 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്.

േകേളാ�് കാരിെ�ാ�ി എ�ിവട�ളിൽ മ�് ജല സംര�ണം മ�് ക�ാല നിർ�ാണ�ിന് 930.4m3

ഏരിയയിൽ 118026.31 രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായി പറയു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡു പരിേശാധനയിൽ

കാണാൻകഴി�ത് 842m3ഏരിയയിൽ 106807.7 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്.

പ�ർ ക�ം, പ�ി�ു�് എ�ിവട�ളിെല മ�് ജലസംര�ണം മൺ വര�് നിർ�ാണ�ിന് 1484.12m3

ഏരിയയിൽ 134728.87 രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായ് പറയെ�ടു�ു.എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ

കാണാൻസാധി�ത് 1284m3ഏരിയയിൽ 116561.52 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്.

കുളം നിർ�ാണം ജാനകി പ�ർ���ിൽ 910.74m3 ഏരിയയിൽ 50723.49 രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായി

പറയെ�ടു�ു.എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ കാണാൻ സാധി�ത് എർ�് വർ�് അട�ം 789m3

ഏരിയയിൽ 52509.55 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്

േകേളാ�് കാരിെ�ാ�ി മ�് ജല സംര�ണ �പപവൃ�ി േകാ�ൂർ ബ�് ത�് തിരി�ലിന് 6150.919m3

ഏരിയയിൽ 496291 രൂപയുെട �പവൃ�ി നട�തായി പറയെ�ടു�ു.എ�ാൽ ഫീൽഡു പരിേശാധന �പകാരം

കാണാൻസാധി�ത് എർ�്വർ�്അട�ം 4821m3ഏരിയയിൽ 356850.42 രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്.

അ�ല�റ പ�ിയൂർ േറാഡ് നിർ�ാണ�ിന് എം ബു�് �പകാരം 526.5 m3ഏരിയയിൽ 460243.76 രൂപയുെട

�പവൃ�ി നട�തായി പറയെ�ടു�ു.എ�ാൽ ഫീൽഡു പരിേശാധനയിൽ 458m3 ഏരിയയിൽ 400360.7



രൂപയുെട �പവൃ�ിയാണ്.

6 �പവൃ�ികള�ം പരിേശാധി�ുയാെണ�ിൽ 1354 16.32 രൂപയുെട �പവൃ�ി കാണാൻസാധി�ി�

7.Unskilled labour days required for construction of houses under state LIFE

housing scheme. Ward 14 Vijayakumari.

�പസ്തുത �പവര ് �ിയില ് യില ് 7 മ്സ്െറര ് േറാള്കളികളിലായി 90 െതാഴില ് ദിന�ള് 
സൃഷ്ടി�ി���് . അട�ള് തുകയായ 27390 രൂപചിലവഴി�ി���് .ഈ �പവൃ�ിയിലൂെട 90 ദിവസെ�

െതാഴില ് സൃഷ്ടി�ുകയും ഇതുവഴി ലഭി�ു� കൂലി ഭവനനിര ് മാണ പൂര ് �ീകരണ�ിന്
ഗുണേഭാ�ാവിനുഉപകാര �പതമാവുകയും െചയ്തു. ഫീൽഡ് പരിേശാധി�േ�ാൾ ഇ�തയും തുകയുെട

�പവൃ�ികാണാൻസാധി�� .

സി�ിസണ് ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ഡ്
പരിേശാധി� ഏഴ് �പവൃ�ികളിൽ ര�് �പവൃ�ികളിൽ മാ�തമാണ് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

കാണാൻ സാധി�ത് .ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ �പവൃ�ിയിലും േറാഡ് േകാൺ�കീ�് �പവൃ�ിയിലുമാണ്

കാണാൻസാധി�ത്.
വി.എം.സി.
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് 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 ് .
െതാഴിൽ കാർഡ് െരജി�റിൽ ആെക 435 േപര് രജി�ർ െചയ്തി���് . ര�് േപര് ഒ�ി�്

അേപ�ി�തായും കാണെ��� .എ�ാവരുെടയും േഫാേ�ാ ഒ�ി�ി���് .
2.�ഗാമസഭ രജി�ര ് .
െതാഴിലുര���ഗമാസഭ രജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ി�ു�ു�് . 9/12/2010 മുതല ് 2/10/2018
കാലയളവു വെരയു� േലബര ് ബജ�് , വ��ിഗത അ�ികള�െട നിർ�ാണ പ�തികള�െട

വിവര�ൾ ,എ�ിവ കൃത�മായി േരഖ��ടുതിയി���്. കൂടാെത ചില േപജിൽ �ഗാമ സഭ േനാ�ീസും

പതി�ി�ി���്.
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�ി�ി���് .



5.ആസ്തിരജിസ് ററര ്
ആസ്തി രജി�ര ് പ�ായ�ില ് സൂ�ി�ി���്.

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

1.കവര ് േപജ്.

പരിേശാധി�എ�ാഫയലിലുംകവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു.

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

എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാ�ു െച� ്ലിസ�� .പരിേശാധി�7�പവൃ�ിഫയലുകളിലു

െച� ്ലി�ില ് ഉ�ായിരു�ു .ഇതിൽഓേരാ േരഖയുെട േപജ് ന�ർഎഴുതിയി�ി� .

3.ആ�ന് �ാന് /െഷല ് ഫ് ഓഫ്െ�പാജക്�് എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി.
�പസ്തുത �പവര ് �ി പ�ായ�ിെല നട��ര ് ഷ�ിെല ആനുവല ് ആ�ന് �ാനില ്
ഉള് െ��താണ് എ�ു െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ന് �ാന്േകാ�ി െപാതു �പവര ് �ികലുെട

ഫയലുകളില ് ആ�ന് �ാന് പകര ് �്കാണുവാന് കഴി�ു

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�ത അളവില ് െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് എ�ിേമ�് എ�ിേമ�്ഡിൈസന്.ഈേരഖഎ�ാ �പവൃ�ിഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു.



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

സാേ�തികാനുമതി േരഖ. െപാതു�പവര്�ികള്െട ഫയലുകളില് സാേ�തികാനുമതി പകർ�്

കസൂ�ി�ി���്

7.സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ള് .

ഭവനനിര്�ാണപ�തികളില ് സംേയാജിതപ�തി വിശദാംശ�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

8. െതാഴിലിനു�അേപ�.
െതാഴിലാളികള് െതാഴില ് ആവശ���്നല ് കു� അേപ�യാണ് ഡിമാന് ഡ്േഫാറം. െതാഴില ്
ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ില് േജാലി നല ് കിേയാ എ�റിയുവാന് സഹായി�ു� േരഖകൂടിആണു

ഡിമാന് ഡ്േഫാം. ഇവഇ�ായിരു�ു .
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�ും. �പവൃ�ിഫയലുകളിൽഈേരഖകൾകാണാൻസാധി��.

10. പൂരി�ി� മ�ര ് േറാളിെ� േകാ�ി.

പ�ായ�ു െസ�ക�റി BDO പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�ൻ എ�ിവരുെട ഒ�ിെനാ�ം തിയതി ഇ�. കൂടാെത

െതാഴിൽ െചയ്ത ദിവസെ�തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

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

തുക േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

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

െമ�ീരിയല ് സൈ�ഓര്ഡറിെ�യും േകാ�ി.
ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധന സാമ�ഗികള് 

വാ�ു�തിനു� നടപടി �കമ�ള് �പതിപാദി�ു� േരഖയാ�ു െമ�ീരിയല ് െ�പാക��ര ് െമ� .്

േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയഈ �പവൃ�ിയിൽ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�ി���്.

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.�ി.ഒ യുെടയും േകാ�ി മാ�ര ് േരാള്,
േവജ് ലി�് എ�ിവ അനുസരി�് െതാഴിലാളികള് �് േവദനം ൈകമാറിെയ�് ഉറ�ാ�ാനു�േരഖയാണ്

ഫ�് �ടാന്സ്ഫര ് ഓര്ഡര ് . .എഫ.ടി .ഒഅവഫയലുകളില് കാണാൻസാധി��.

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� .്

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�ി ഫയലിൽ, തട�ിൽ പ�ി�ൂർ

േറാഡ് േകാൺ�കീ�് നിർ�ാണ�ിെ� േഫാേ�ാകൾസൂ�ി�ി���്.

18. പൂര്�ികരി� സര്�ിഫി��ിെ� േകാ�ി.

�പവൃ�ിഫയലുകളിൽഈേരഖകൾകാണാൻസാധി��.

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

ൈസ�്ഡയറി എ�ാഫയലുകളിലുംകൃത�മായി കാണാൻസാധി��.

െപാതുനിര ് േ�ശ�ൾ :

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�ിയുേടയും ൈസ�ില ് കുടിെവ�ം ,�പഥമ ശു�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 ് ആനുവല ് മാ�ര ് സര ് �ുലര ് �പകാരം

നിഷ് കര ് ഷി�ു� 22 േരഖകളില ് ഉള് െ��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�ില് അപകട�ിന് െറ
വിശദാംശ�ള് ൈസ�്ഡയറിയില ് േരഖെ�ടു�ാന് �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ്.



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

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

അനുബ�േരഖകള് 
േശഖരി�െതളിവുകള് 

പതിനാലാംവാർഡിെല േമ�് സാവി�തി, െതാഴിലാളികൾഎ�ിവരുെട സാ�ിധ��ില ് ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട

�പവൃ�ി�ലം അള�ു 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 .

നിർേ�ശ�ൾ,തീരുമാന�ൾ

1. െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ടിൽ ആവശ�െ�ടു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം ,െതാഴിലുറ�്

പ�തിയായി ലഭി�ു�ി� എ�് അഭി�പായെ��േ�ാൾ,പ�ായ�് ഭരണസമിതിേയാട് ഈ കാര�ം

സൂചി�ി�ാംഎ�് AS മറുപടി പറ�ു

2. െതാഴിൽസമയം കുറയ്�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.

3.ഗീത

മഴസമയ�് െതാഴിൽ െച�ാൻപാടി�എ�് പ�ായ�ിൽനി�ും നിർേ�ശം വ�ി���്.

അതിനു മറുപടിയായി AS പറ� ,ു ഓറ�് അേലർ�് ആയത്െകാ�ാണ് ആ ദിവസ�ളിൽ െതാഴിലിൽ

ഏർെ�ടരുത്എ�് നിർേ�ശി�ത്.

4. DE0 - ഇനിയു� അവധി ദിവസ�ളിൽ െതാഴിൽ െച�ാൻ സാധി�ി� എ�് പറ� ,ു അതിനു കാരണം

പണി�ല�് ഉ�ാകു� അപകട�ൾ പ�ായ�ിൽ അറിയി�ാൻ സാധി�ാ�ത്



െകാ�ാണ്.ഇ�െനെയാരുനിർേ�ശം േ�ാ�് റിവ�� മീ�ിംഗിൽ ഉ�ായതാണ്.

േകാഡീകരണം

െനൽകൃഷി, കാടുെവ�ൽഎ�ിവ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൽ ഇ�ാ�താണ്.അതു െകാണ്അവ െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാൻസാധ�മ�.എ�ാൽെനൽ�ൃഷി�് േവ�ി നിലെമാരു�ാം.

എ�്അ���

ഗീത


