
മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� നിയമം

േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

01.10.2018 മുതൽ 31.03.2019വെര

വാർഡ് 15കിരാലൂർ

കേ�ാടി �ഗാമപ�ായ�്

േചള�ൂർ േ�ാ�് 

േകാഴിേ�ാട് ജി�

�ഗാമസഭ തി�തി : 13.11.2019

രാവിെല 11.30 മണി�്

കിരാലൂർ മൂേ�ട�് അംഗൻവാടി



ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ� ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട ജീവിത
സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപംെകാ�ി��� ഒരു ബൃഹത് പ�തിയാണ്
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.കാർഷിക േമഖലയിലും മുതൽനിർ�ാണ
േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനതബു�ിമു�്അനുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ�് 100
ദിവസെ�െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ�� വരു�ാനാണ്ഈപ�തി ല��മിടു�ത്.ഇ�െന െതാഴിൽ
നൽകു�തിന് ഏെ�ടു�ു�വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം െചലവും പരമാവധി
സംര�ി�ുംഎ�് �പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ�് നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽകായികമായ െതാഴിൽ
ലഭി�ു�ുെവ�ും നിർേദശി�െ��ി��� േവദന നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ ലഭി�ു�ു എ�്
ഉറ��വരു�ു�തിന് ഇ��ൻ പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005ഓഗ�് 23ആംതീയതിആണ്പാർലെമ� ്ഈനിയമം
പാസാ�ിയത്.

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽകായികമായി ഏെത�ിലും
െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണംഎ�ാണ്വ�വ�അ�ാ�പ�ംപതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽ
അവർ�് െതാഴിലി�ായ്മ േവദന ഇതിന്അർഹതയു�ായിരി�ും.അതുേപാെലഎടു�്
െതാഴിലിന് േവതനം 15 ദിവസ�ിലധികംൈവകിയാൽൈവകു�ഓേരാ ദിവസ�ിനും
നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിന്അർഹതയു�്. െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഉറ�ായും
ഉറ��വരു�ു�ുഎ�ാണ് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�മായി 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി ര�ാം
തീയതിഈനിയമം നിലവിൽ വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽവയനാട്
പാല�ാട് ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു 2007 െമയ് 15ന് 130 ജി�കളിേല�് കൂടി ഇത് വ�ാപി��
ഇടു�ി കാസർേകാട് ജി�കൾഇതിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2008ഏ�പിൽ ഒ�ിന് ഇ��യിെലബാ�ി
മുഴുവൻജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി�ി��.ഇ��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണജി�കളിലുംഈപ�തി
നിലവിലു�് ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശഅധിഷ്ഠിത
െതാഴിൽ നിയമം എ�നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ� ലഘൂകരണംഇതിൽ നിർണായക
വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��ം , 2009 ഒക്േടാബർ ര�ാം തീയതി
േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി എ�്
പുനർനാമകരണം െചയ്തു.

കേ�ാടി �ഗാമപ�ായ�്

േചള�ൂർ േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�കേ�ാടി �ഗാമപ�ായത് ന� രീതിയിൽ െതാഴിലുറ��
�പവര്�ന�ൾഏെ�ടു�ു നട�ു�ു.പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ�് തല�ിൽ േ�ാ�് 
െഡവെലാപ്െമ� ്ഓഫീസർ, െജബിഡി ഒ,അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ,അ�ൗ�� ്ആൻറ്
ഡാ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർ,എ�ിവരും അവരുെട േസവനംഈപ�തി�ുേവ�ി നൽകു�ു.
2018.2019സാ��ികവർഷ�ിൽ 76578 െതാഴിൽദിന�ൾഈപ�തിയിലൂെട പ�ായ�് 
സൃഷ്ടി�ുകയും, 450കുടുംബ�ൾ�് 100 െതാഴിൽദിന�ൾനൽകുകയും െചയ്തി���്.

പ�ായ�ിെ� േപര് കേ�ാടി പ�ായ�്

വിസ്തീർണം 20.1 ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ



ജി� പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് േചള�ൂർ

താലൂ�് േകാഴിേ�ാട്

ഉൾെ�ടു�വാർഡുകൾ 21

െതാഴിൽ കാർഡുടമകൾ 3910

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 836

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ 3074

മുഖ� ല���ൾ

 അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100
ദിവസ�ിൽകുറയാ�െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും
�ായിആയി���തും ഉൽപാദന�മവുമായആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയാണ്ഈ
പ�തികള�െട മുഖ�ല��ം.

 ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ൽ

 സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ
ഉൾെ�ടു�ുക.

 പ�ായ�ീരാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശഅധിഷ്ഠിത പ�തി.

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായ
ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം.

 സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണംകാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം
എ�ിവയ്�് മുൻഗണന.

 ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളികളാകാൻ ഉ�അവസരവും െതാഴിലാളികൾ
തെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയും െച��ക.

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത.

 കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി േകാഴിേ�ാട് ജി�ാജനറൽ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ്
േപഴ്സൺആണ ,് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ േചള�ൂർ േ�ാ�് പ�ായ�ിെല കേ�ാടി
�ഗാമപ�ായ�് വാർഡ് 15കിരാലൂർ േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

1. ആദ�ഘ�ം



പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ� ,് വാർഡ് െമ�ർ,എൻആർഇഇജി എസ് �ാഫ്,
എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് േചള�ൂർ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺവാർഡ്
15ൽ നടേ��േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

2. ര�ാം ഘ�ം

2018 ഒക്േടാബർ മാസം ഒ�ാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം 31ആം
തീയതിവെരഏെ�ടു�ു നട�ിയ �പവർ�ികള�െട ഫയലുകൾ, 7 രജി�ർഎംഐ
എസ്എ�ിവ പരിേശാധി�ൽ.

3. മൂ�ാംഘ�ം

പരിേശാധി�് ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവർ�ി ഇട�ൾപരിേശാധി�ൽ
െചയ്ത �പവർ�ികള�െടഅളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ.

4. നാലാം ഘ�ം

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട �പവർ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും സജീവ്
െതാഴിലാളികെള ക�ു െതാഴിൽ കാർഡ്,ബാ�് പാസ് ബു�്എ�ിവ പരിേശാധി�്
അഭിമുഖം നട�ലും വിവരേശഖരണംനട�ലും.

5. അ�ാംഘ�ം

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയിലൂെടയുംഅടി�ാന�ിൽ
റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത്
എെ�ാെ�എ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായുംഈപ�തിഎ�െന നട�ിലാ�ാംഎ�ും
�ഗാമപ�ായ�് െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭഅംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിന്
േവ�ിയാണ്ഈ േസാഷ�ൽഓഡി�്. പ�തിയുെട സുതാര�തയും ഗുണേമ�യും ഉറ��വരു�ാൻ
േസാഷ�ൽഓഡി�്അനിവാര�മാണ .്

െതാഴിലാളികള�െട പ�്അവകാശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾക് 10അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു.അവഏെതാെ�െയ�്
ചുവെട േചർ�ു�ു.

1. െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ാനു�അവകാശം (െഷഡ��ൾ 2, ഗണിക 1-5,എഎം
സിഅ��ായം. 3)

�ഗാമപ�ായ�്�ിരതാമസം ഉ�അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽ െച��വാൻ
ത�ാറായി���് ആള�കൾ �ഗാമപ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച��ക. ഒരു കുടുംബ�ിൽ
െതാഴിൽആവശ�മു�വരുെട മുഴുവൻ േപരുവിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ിയാണ്ഇതിനായി അേപ�
നൽേക�ത്അേപ�യുെട പൂർണവിലാസം, വയ�് വാർഡ് ന�ർ േറഷൻകാർഡ് ന�ർ
ആധാർ കാർഡ് ന�ർഎ�ിവ േചർ�ിരി�ണംഅേപ�കർ�് �പാഥമികഅേന�ഷണ�ിന്
േശഷം �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി െതാഴിൽകാർഡ് അനുവദി�� നൽകും.അേപ�നൽകിയാൽ
15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകണം. ഒരു കുടുംബ�ിന് ഒരു െതാഴിൽ കാർഡ്
മാ�തമാണ് ലഭി�ുക. െതാഴിൽആവശ�മു� മുഴുവൻകുടുംബാംഗ�ള�െടയും വിവര�ള�ം
േഫാേ�ായും കാർഡിൽ ഉ�ായിരി�ണംഒ�ിലധികം െതാഴിൽ കാർഡുകൾ ഒരാൾ�്
ഉ�ാവു�ത് �കിമിനൽകു�മാണ്എ�ാൽ മാതാപിതാ�െളയും സേഹാദര�െളയും മ�െളേയാ
ആ�ശയി�� കഴിേയ�ിവരു�വിധവകൾ, ഉേപ�ി�െ��സ്�തീകൾ,അഗതികൾഎ�ിവർ�്
�പേത�കം െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകണെമ�് നിർേദശി�ി���്. െതാഴിൽആവശ�മു� മുഴുവൻ



കടുംബാംഗ�ള�െടയും പാസ്േപാർ�് വലി��ിലു� േഫാേ�ാകൾ പതി�ിരി�ണം േഫാേ�ാ
എടു�ു�തിെ� ചിലവ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലുൾെ�ടു�ി പ�ായ�് വഹി�ും.അ�ു
വർഷേ��ാണ് ഒരു െതാഴിൽ കാർഡ്അനുവദി�� നൽകു�ത്. ഒരു കുടുംബം ഒരുവർഷം
ആവശ�െ�� െതാഴിൽദിന�ൾഅനുവദി� െതാഴിൽദിന�ൾലഭി� േവതനംഏെ�ടു�
�പവർ�ികള�ം മ�ർ േറാൾ ന�റുകള�ം ലഭി� െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നഷ്ടപരിഹാരം മുതലായ
വിവര�ള�ം െതാഴിൽ കാർഡിൽഅതത് സമയം എഴുതി േചർ�ണം

2. അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�
അവകാശവുമായി ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും(െഷഡ��ൾ 1, ഗ�ിക് 8
െഷഡ��ൾ 6, ഗ�ിക-6-13)

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽആവശ�മു�േ�ാൾ �പേത�കം
അേപ�നൽകണംനിർ�ിഷ്ട േഫാറ�ുൽ �ഗാമപ�ായ�ിലാണ്അേപ�
നൽേക�ത്. െവ��ടലാസിൽഅേപ�നൽകാവു�താണ് 2014െല പുതിയ
നിയമ നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം െമാൈബൽേഫാൺലാൻഡ് േഫാൺഇെമയിൽഇനി
മാധ�മ മുേഖനയുംഅേപ�നൽകാവു�താണ് ചുരു�ിയത് ര�്
ആഴ്ചേ��ാണ് െതാഴിൽ ആവശ�െ�േട�ത്. െതാഴിലിനായി അേപ�
നൽകുേ�ാൾ രസീത്ൈക��ി ഇരി�ണംഎ�ു മുതൽഎ�ു വെരആണ്
െതാഴിൽആവശ�മു�ത് എ�് അേപ�യിൽവ��മാ�ണംഅേപ�� തീയതി
മുതൽേ�ാഅേപ�ലഭി�� പരമാവധി 14 ദിവസ�ൾ�ു�ിേലാ െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�ി ഇരി�ണം. പരമാവധി 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ഇ�ാണ്അേപ�
നൽേക�ത്എ�ാൽവന�പേദശ�ും, വനാതിർ�ിയിലും താമസി�ു�
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് 150 ദിവസെ�െതാഴിൽ നൽകു�തിന് ഇേ�ാൾ
അനുവാദം ലഭി�ി���്.

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം.

(ആദ�െ� 30 ദിവസം കൂലിയുെട ¼ ഭാഗവും പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 1/2
ഭാഗം) െതാഴിൽആവശ�െ��് വർ�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
നൽകണെമ�ാണ്വ�വ�അ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു�തിന്
തീയതി േരഖെ�ടു�ിയൈക��് രസീത്ആവശ�മാണ .് െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 14
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ പതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽ
ആദ�െ� 30 ദിവസം നിർദിഷ്ട േവതന�ിെ� നാലിെലാ�് കുറയാ�തുകയും
പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ േവദന�ിെ� പകുതിയിൽതുകയുംആണ്
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംആയി ലഭി�ുക.സം�ാനസർ�ാറാണ് െതാഴിലി�ായ്മ
േവതനം നൽേക�ത്എ�ാൽപി�ീട്ഈതുക െതാഴിൽ അനുവദി�ു�തിൽ
വീഴ്ചവരു�ിയഅവരിൽനി�്ഈടാ�ണംഎ�ാണ്വ�വ�. െതാഴിൽ
അനുവദി�� നൽകിയഅ�ുമുതൽ ko 100 ദിവസെ�േവതന�ിന് തുല�മായ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു� ദിവസേമാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിനു�
അർഹതനഷ്ടമാകും. േവദന മായും െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംആദ�ം ഒരാൾ�്
പരമാവധി 100 ദിവസെ�േവതന�ിനു തുല�മായ തുകെയ ലഭി�ുകയു��.

4. െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ടട് �ാറാ�ു�തിനുഉളഅവകാശം.

ഒരു �ഗാമ�ിന് െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�  ്എ�ുപറയു�ത് എ�ിേമ�്
അട�മു� േ�പാജക്ടിെ� വിശദ വിവര�ൾആണ .്ഇത് നട�് സാ��ിക
വർഷ�ിെല വർഷം െഫ�ബുവരി മാസേ�ാെട പൂർ�ീകരി�ണംഒരു �ഗാമ
പ�ായ�ിെലഅംഗീകരി�െ�� േലബർബഡ്ജ�ിെ� ഇര�ിയിലധികം
തുകയ്�ു� �പവർ�ികളാണ് െസൽഫ് െ�പാജക്ട്ൽ ഉ�ാവുക.ഇതിൽഏതു
�പവർ�ി േവണെമ�ിലും കാർഷികകല�ർ െതാഴിൽആവശ�െ��്അവരുെട
എ�ം �പവർ�ി നട�ിലാ�ാനു�കാലയളവ്,കാലാവ�എ�തിെ�
അടി�ാന�ിൽതിരെ�ടു�ാം.



5. അ�ുകിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശം
(അെ��ിൽ േവതന�ിന് 10%അധികം).

അേപ�കരുെട താമസ�ല�ു നി�് 5കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധി�ു�ിൽ
െതാഴിൽ നൽകു�തിന് മുൻഗണനനൽകണം. 5കിേലാമീ�ർ ദൂര�ിലാണ്
െതാഴിൽ നൽകു�െത�ിൽ 10ശതമാനംഅധിക േവദന െതാഴിലാളികൾ�്
അവകാശമു�ായിരി�ും.

6. കുടിെവ�ം വി�ശമസൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ
ലഭി�ു�തിനു�ആകാശം (െഷഡ��ൾ 2, ഗ�ിക 23-28)

െതാഴിലിട�ളിെലസൗകര��ൾ

 െതാഴിലാളികൾ�് തിള�ി�ാറിയ കുടിെവ�ം നൽകുക.

 �പഥമ ശു�ശൂഷകി���ുെ��് ഉറ�� വരു�ുക.

 ഭ�ണംകഴി�ു�തിനും ഉ��് ഒരു മണി�ൂർ വി�ശമി�ു�അതിനും
ടാർേപാളിൻഷീ�് െകാ�് തണൽഒരു�ുക.

 അ�് വയ�ിനു താെഴ �പായമു�കു�ികള�െട എ�ംഅ�ിൽകൂടുതൽ
ആെണ�ിൽഅവെര പരിപാലി�ുക.

7. 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

പ�തിയുെട േവതനംബാ�്, േപാ�് ഓഫീസ്,എ�ിവിട�ളിെല
അ�ൗ�ിലൂെടയാണ് നൽകു�ത് ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും �പേത�കഅ�ൗ�്
േവണംഓേരാ െതാഴിലാളികള�െട േവതനംഅവരവർ�ുതെ�ലഭി�ു�ു എ�്
ഉറ��വരു�ുംഅതിനാലാണ്ഇ�െന നിഷ്കർഷി�ി���ത്.സ്�തീ
െതാഴിലാളികള�െട േവതന�ിന് േമലു�അവകാശംഅവർ�് തെ�
ആയിരി�ണെമ�് ഒരു ല��വും ഈവ�വ�യ്�് പി�ിലു�് െതാഴിലാളികള�െട
ആധാർ ന�ർകൂടി െതാഴിൽ കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയാൽആൾമാറാ�ം,ഇര�ി�്,
എ�ിവ മുേഗനയു� �പശ്ന�ൾകൂടി ഒഴിവാ�ുവാൻസാധ�മാകും.

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ാനു�
അവകാശം.

മ�ർ േറാൾഅവസാനി� 14 ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭി�ിരി�ണം
ഇ�െന ലഭി�ാെത വ�ാൽപതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽ, ലഭി�ാനു� േവതന
�ിെ� 0.05ശതമാനം തുകഓേരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭി�ുെമ�്
2016െല പുതു�ിയ െഷഡ��ൾ 2ൽവ�വ�െചയ്തി���്ഈതുകതൽ�ാലം
സർ�ാർ വഹി�ുെമ�ും പി�ീട് വിശദമായഅേന�ഷണ�ിന്അടി�ാന�ിൽ
ഉ�രവാദികളായവെര നി�ുംഈടാ�ണംഎ�ാണ്വ�വ�. മന��ർ�ം
അലംഭാവം മൂലം പാവെ�� െതാഴിലാളികള�െട േവതനം തുട�ുകേയാ െച���ത്
ഒഴിവാ�ു�തിനാലാണ്ഇ�െന വ�വ�െചയ്തി���ത്.അളവുകൾ
േരഖെ�ടുേ��ഓവർസിയർ േമൽഅളവുകൾഎടുേ��അെ�കഡിെ�ഡ്
എൻജിനീയർഡാ�ാഎൻ�ടി നട�ിയഡാ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർഫ�് �ടാൻസ്ഫർ
ഓർഡറുകൾ ഒ�ി��അയേ�� �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റിഎ�ിവർ
ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ നട�ു�ുെവ�ും പൂർ�ീകരി�ു�ുെവ�ും
ഉറ��വരു�ണം.

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



െതാഴിലുറ��നിയമം െസ�ൻ 19 െഷഡ��ൾ 2, പാര 35 േക�� വാർഷിക
സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 104എ�ിവ �പകാരം സമയബ�ിത പരാതി പരിഹാര�ിന്
ഉ�അവകാശംഅനുശാസി�ു�ു. െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖ
പരമാേയാ, വാ�ാേലാ േഫാൺ മുഖാ�രം നിർവഹണഉേദ�ാഗ�െര
അറിയി�ാവു�താണ .്ഇ�െന ലഭി�ു�പരാതികൾ പരാതി രജി�റിൽഎഴുതി
സൂ�ി�ുകയും പരാതിയിേ�ൽഎടു�നടപടികൾ പരാതി�ാരെന
അറിയിേ��ത് നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ .്

10. േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികൾആയസാധാരണജന�ൾആപ�തി
അവേലാകനം െച��കയും പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച���
ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം
െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി�്അവകാശ�ള�ം
ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ നിർവഹണരീതിയിൽ
അപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ �പതീ�ി�് േന�ം ഈപ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ
എ�് എ�ാംജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു�ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�്
പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�്. േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം
രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും, �പവർ�ി�ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�്
അളവുകൾ ഒ�ു േനാ�ുകയും െച���ു �പേത�കം വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർട്അവതരി�ിേ��ത്.

�പവൃ�ി�ല�ൾ സ�ർശി�േ�ാൾ അവരുെടഅവകാശ�െള�ുറി�്
േചാദി�റി�്കാര��ൾ

1) െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാനു�അവകാശം

െതാഴിൽകാർഡിേല�ു� േഫാേ�ാആദ�ം പ�ായ�ിൽനി�ും എടു�താണ്
എ�ാൽ പി�ീട് കാർഡ് പുതു�ാൻഅേത േഫാേ�ാതെ� ഉപേയാഗി�െത�ും
െതാഴിലാളികൾ വ��മാ�ി.ചില െതാഴിലാളികൾ പണം മുട�ി
േഫാേ�ാെയടു�ി���്.െതാഴിൽ കാർഡ് തിക��ം സൗജന�മാെണ�കാര�ം
െതാഴിലാളികൾ�്അറിവു�ായിരു�ി� .

2) െതാഴിലിനു�അേപ�

െതാഴിലിനു�അേപ�െതാഴിലാളികൾ േനരി�് നൽകാറി�, മറി�് �ഗൂ�്ആയി�്
മാ�ാണ് പ�ായ�ിൽഅേപ�നൽകാെറ�ു െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും
മനസിലാ�ാൻസാധി�� .അേപ�ഒരു നി�ിത േഫാമില� െവ� േപ�റിൽഎഴുതി
ത�ാറാ�ിയാണ് നൽകു�ത്.ക�് പ�് രസീത് ലഭി�ാറി�എ�ും െതാഴിലാളികൾ
വ��മാ�ി.

3) 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു�
അവകാശം.

െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽ
ലഭി�ാറുെ��് െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംമനസിലാ�ാൻസാധി��.
െതാഴിൽ ലഭി� കാര�ം േരഖമൂലംഅറിയി�ാറി�, എ�ാൽ േഫാൺലൂെട
അറിയി�ാറു�.്



4) െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് ത�ാറാ�ാൻ ഉ�അവകാശം.

െതാഴിലാളി �ഗാമസഭ വിളി��േചർ�ാർ ഉെ��ുംഅതിൽഎ�ാ
െതാഴിലാളികള�ം പെ�ടു�ാറു�് എ�ും െതാഴിലാളികള�െട �പാതിനിധ�ം വർ�ിൽ
ഉ�ാകാറുെ��് വ��മാ�ി. ഭൂ�പകൃതിയു കാലാവ�യുംഅനുസരി��� െതാഴിെല
കെ��ാറു��. ഭൂവുടമകള�െട�ലെ� �പവൃ�ികളാണ്കഴിവതും െതാഴിലാളികൾ
കെ��ാറ .ു

5) അ�ുകിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശം.

5 k.mനു�ിൽതെ�യാണ് േജാലി െച�ാറ്.എ�ാൽ 100പണി
തികയാൻ േവ�ി മ�് വാർഡുകളിൽ േപാേക�ിവ�ത്അ�ാെത 5
കിേലാമീ�ർഅ��റേ��്െതാഴിെലടു�ാൻആയിേപാേക�ിവ�ി�ി�.

6) കുടിെവ�ം, വി�ശമസൗകര�ം , �പഥമശു�ശുഷസൗകര�ം ,ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��െല�ുറി�് െതാഴിലാളികളമായി സംസാരി�േ�ാൾ,
തണലിനായി അവർ�് ഷീ�ിെ��ും അടു�വീടുകളിൽകയറിയിരി�ാർആെണ�ും
അറിയാൻസാധി��.

കുടിെവ�ം െതാഴിലാളികൾസ��മായി െകാ�ുവരാെറ�ും വ��മാ�ി.ഫ�്
എെയഡ േബാക്സിേല�്ആവശ�മായ മരു�ുകൾ െഹൽ�് െസ�റിൽ നി�ും
ലഭി�ാറു�്, ചിലസമയ�് പണം മുട�ി വാ�ാറു�്, ചിലവായതുകബിൽസഹിതം
പ�ായ�് െതാഴിൽ ഉറ�് വിഭാഗ�ിൽനൽകിയാൽഅ�ൗ�് വഴി പണം
ലഭി�ാറുെ��് മാ�് വ��മാ�ി.

ഈസൗകര��െള�ാം പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭിേ��താെണ�ു െതാഴിലാളികെള
പറ�ുമനസിലാ�ി.

7) 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

�പവൃ�ി കഴി�ു 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ാറു�്.എ�ാൽ
നിലവിളിൽ െതാഴിൽ െചയ്തതിെ� േവതനം ഇതുവെരയും ലഭി�ി�ി�, പ�ായ�ിൽ
നി�ും േവ� േരഖകൾഅയ�ി���്,എ�കാര�ം െതാഴിലാളികൾ വ��മാ�ി. േവതനം
കൃത�സമയ�ു ലഭി�ാനു�അവസരം ഉ�ാ�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾഅറിയി��.

8) കൂലി നഷ്ടപരിഹാരം

കൃത�സമയ�ു േവതനം ലഭി�ാ�സാഹചര��ിൽകൂലി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�
കാര�ം , െതാഴിലാളികൾ�്അറിയി�ായിരു�ു,എ�കാര�ം വ��മാ�ി. േവതനം
ൈവകുേ�കാര�ം പ�ായ�ിൽഅേനഷി�ാറു�് എ� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും
മനസിലാ�ാൻസാധി��.

9) പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

െതാഴിൽ�ലെ� �പശ്ന�ള�ം, പരാതികള�ം േരഖാമൂലംഅറിയി�ാറിെ��ും,
പ�ായ�് െതാഴിൽ ഉറ�� വിഭാഗ�ിൽഅറിയി�ാറാണ് പതിെവ�ും െതാഴിലാളികൾ
വ��മാ�ി.



�പവർ�ിസംബ�ി�വിവര�ൾ

കേ�ാടി പ�ായ�് 15ആം വാർഡ് കിരാലൂർ 01/10/2019 മുതൽ 31.03.2019വെരയു� 4
�പവൃ�ികളാണ ,് േസാഷ�ൽഓഡി�്ന് േവ�ി തിരെ�ടു�ത്.വാർഡിൽആെക 14
െതാഴിലാളികളാണ് ഉ�ത്. �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� വിശദാംശ�ൾതാെഴ െകാടു�ു�ു.

1.കിരാലൂർ പു�േ�ാട് നവീകരണംകയർ ഭൂവസ്�തം ഉപേയാഗി��് ൈസഡ് സംര�ണം.വർ�് 
േകാഡ് : 1604002002/WH/286420

2.വട�യിൽ െകാളേ�രി താഴം തമരടി��ി വഴിേപാ�ിൽതാഴം േറാഡ് േകാൺ�കീ�് .വർ�് 
േകാഡ് :1604002002/RC/255003

3.വട�യിൽ പുതിയട�ു താഴം പാ�ുേവ േകാൺ�കീ�്. code:1604002002/RC/68608

4.ക�്ക�ാല മ�്വര�് നിർ�ാണം.വർ�് േകാഡ് :1604002002/WC/294655
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നിർ�ാണം

1. കിരാലൂർ പു� േതാട് നവീകരണംകയർഭൂവസ്�തം ഉപേയാഗി�് ൈസഡ്
സംര�ണം.വർ�് േകാഡ് :1604002002/WH/286420.

04.10.2018 മുതൽ 20.06.2019വെര

86 ദിവസ�ളിലായി 494 �പവൃ�ിദിന�ൾ ഉ�ായി���്. 14അവിദഗ്ധ
െതാഴിലാളിയും 1അർ�വിദഗ്ധ െതാഴിലാളിയും േജാലി െചയ്തി���്.
അവിദഗ്ധെതാഴിലാളി േവതനയിന�ിൽ 1,33,874/-രൂപയുംഅർ�വിദഗ്� െതാഴിലാളി
േവതനയിന�ിൽ 10,500/-രൂപയുംൈസ�് േബാർഡിനായി 3720/- രൂപയും െമ�ീരിയൽ
ഇന�ിൽ (കയർ &ബാംബൂ )1,24600/-രൂപയും െതാഴിലാളികള�െട ഉപകരണവാടകയ്�്
2470/- ചിലവായി���്. അട�ൽതുക. 3,02000/-െമാ�ം െചലവ് 2,75164/-രൂപയുമാണ .്

മഴ�ാല�് േതാടിനു വശ�ളിെല മ�്സംര�ി�െ�ടാൻ േവ�ിയാണ്
കയർഭൂവസ്�തം െചയ്തിരി�ു�ത്. ന� രീതിയിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി�ാണ്കാണാൻ
കഴി�ി���ത്.

2. വട�യിൽ െകാളേ�രി താഴം തമരടി��ി വഴിേപാ�ിൽതാഴം േറാഡ് േകാൺ�കീ�്.
വർ�് േകാഡ് :1604002002/RC/255003

19.02.2019 മുതൽ 04.03.2019വെര

132 �പവൃ�ി ദിന�ളിലായി 7വിദഗ്� െതാഴിലാളികള�ം 5അർ� വിദഗ്�
െതാഴിലാളികള�ം 2 വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ േജാലി െചയ്തി���്.jഅവിദഗ് ദ്
െതാഴിലാളികൾ�് 10027/-അർ�വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് 60200/- വിദഗ് 
ധെതാഴിലാളികൾ�് 7650/- െതാഴിലാളികള�െട ഉപകരണവാടകയ്�് 185/-ചിലവായി.
സി.ഐ.ബി, േബാർഡിനായി 3720/-െമ�ീരിയൽഇന�ിൽ (സിമ�  ്, പൂഴി, െമ�ൽ &വാടക
െകാ�, ച�ി, പട�, മിക്സ് െറർ െമഷീൻ ) 3,58,789/-ചിലവായി.അട�ൽതുക 4,97176/-,,
െമാ�ം െചലവ് 4,40571/-രൂപയുമാണ .് �ഗാമീണ ജനതയുെടഅടി�ാനസ�ാര
സൗകര�ം ഒരു�ുകഎ�ത്ഈപ�തിയിലൂെട �പവർ�ികമായി.

3. വട�യിൽ പുതിയട�ു താഴം പ�ുേവ േകാൺ�കീ�് .വർ�് േകാഡ് :
1604002002/RC/68608

30.10.2018 മുതൽ 05.11.2018വെര

10 ദിവസ�ളിലായി 98 �പവൃ�ിദിന�ൾ ഉ�ായി���്. 14അവിദഗ് ദ്
െതാഴിലാളികള�ം, 5അർ�വിദഗ് ദ് െതാഴിലാളികള�ം, 1വിദഗ്� െതാഴിലാളിയും േജാലി
െചയ്തി���്.അവിദഗ് ദ് െതാഴിലാളികൾ�് , 20054/- ഉപകരണവാടക. 370/-
അർധവിദഗ്ദർ�് 10800/- വിദഗ്ധ െതാഴിലാളി�്, 4500/- േവതനടി�ാന�ിൽ
നൽകിയി���്.ൈസ�് േബാർഡിന് 3720/-െമ�ീരിയൽഇന�ിൽ 3,01,636/- ചിലവായി.
അട�ൽതുക, 362000/-, െമാ�ം െചലവ് 3,41,080/- രൂപയുമാണ .് െവ�െപാ�
ബാധിത�പേദശമായതിനാൽ , വയലിെ� ര��വും ത�ിൽബ�ി�ി�ു�പാ�ുേവ
ആണ്നിർ�ി�ിരി�ു�ത്.ക�േ�ാൾ സൗകര� �പദമായി േതാ�ി.



4. ക�്ക�ാല മ�്വര�് നിർ�ാണം.വർ�് േകാഡ് :1604002002/WC/294655.

23.10.2018 മുതൽ 26.12.2018വെര

83 ദിവസ�ളിലായി 392 െതാഴിൽദിന�ൾ ഉ�ായി���്. 15അവിദഗ് ദ
െതാഴിലാളികൾ േചർ�ാണ  ് േജാലി െചയ്തി���ത്.അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളി
േവതനടി�ാന�ിൽ100812/-രൂപയും, ഉപകരണവാടക. 1860/-ൈസ�് േബാർഡിനായി
3720/-െചലവായി���്. അട�ൽതുക 4,95,500/-ഉം െമാ�ം ചിലവ് 4,95,500/-ഉംആണ .്
മെ�ാലി�് തടയാനും ഭൂമി�ടിയിേല�് െവ�ം ഇറ�ാനുംഈ �പവൃ�ിയിലൂെട
സാധി�ു�ു.ഈ�പവൃ�ിയിൽ ഭൂവുടമകൾതൃപ്തരാണ .്

7 രജി�േറാർ പരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം 7 രജി�റുകൾ നിർബ�മായും പ�ായ�ിൽ
സൂ�ിേ��തു�്.

 െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ

 �ഗാമസഭാ രജി�ർ

 െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി�് രജി�ർ.

 �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി�് രജി�ർ.

 �ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

 പരാതി രജി�ർ.

 സാധന രജി�ർ.

2018 19സാ��ികവർഷെ�രജി�റുകൾഎംഐഎസിൽനി�ും
േശഖരി�സൂ�ി�ി���് െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�് േവ�ി �പേത�കം റജി�ർ
സൂ�ി�ി�ി�. പരാതി രജി�റിൽ �പസ്തുത �പവർ�ികെള കുറി��� പരാതികൾ
ഒ�ും തെ�കാണാൻസാധി�ി�.

ഫയലിൽ ഉ�ായിരിേ�� 22 േരഖകൾ

1) കവർേപജ്

2) െചക് ലിസ്റ്

3) ആ�ൻ�ാൻ/ െസൽഫ് ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

4) സാേ�തികഎ�ിേമ��ം ഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട
േകാ�ി.

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

8) െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

9) െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി

10) പൂരി�ി� മ�ർ േറാൾ െ� േകാ�ി



11) െമഷർെമ� ്ബു�ിംഗ് േകാ�ി

12) സാധന�ൾവാ�ു�തിനു� െകാേ�ഷൻ�ണി�തിെ�യും കംപാരി�ിവ്
േ��്െമ� ് െ�യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡറിെ�യും േകാ�ി

13)േവജ് ലി�്

14) േവതന�ിനും സാധന�ൾ�് പണമട�് അതിെനയും എഫ്. ടി. ഒ യുെടയും
േകാ�ി

15) െമ�ീരിയൽവൗ�ർെ�യും ബി��കള�െടയും േകാ�ി

16) േറായൽഅട� രസീത് േകാ�ി

17) െതാഴിലിന് മൂ�ു ഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ

18) �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസർ�ിഫി��് േകാ�ി

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ്

21) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി

22) ൈസ�്ഡയറി

 കവർ േപജ്

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ്
കവർേപജ് പരിേശാധി� 4ഫയലിലുംഎ,എം.സി �പകാരമു� �പാേദശിക ഭാഷയിൽ
അ�ാ�കവർ േപജാണ് കാണാൻസാധി�ത്.

 െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഎവിെട ഏത േപജ്
മുതൽസൂ�ി�ിരി�ു� േരഖയാണ് െച�്ലി�്. പരിേശാധി�് 4ഫയലിലും െചക് ലിസ്റ്
കാണാൻസാധി�ി�.

 ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ികവർഷെ�ആ��ൽ
ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��താണ്എ�് െതളിയി�ു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി.
പരിേശാധി�് 4ഫയലിലും �ാനിംഗ് േകാ�ി കാണാൻസാധി�ി�അത് ഫയലിൽ
ഉ�ായിരിേ��ത്അത�ാവശ�മാണ .്

 ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി

�ഡ�് െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി
പരിേശാധി�് 4ഫയലിലും ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി കാണാൻസാധി�ി�.



 സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

�പവർ�ി�സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെടഅനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിെ�
ആധികാരിക േരഖയാണ്സാേ�തികാനുമതി പരിേശാധി�് എ�ാഫയലുകള�ം
സാേ�തികാനുമതി ലഭി�വയാണ .്

 െതാഴിലിനു�അേപ�

പരിേശാധി�് 4ഫയലിലും െതാഴിലിനു�അേപ�കൾകാണാൻസാധി�ി�
അേപ�ഫയലിൽ ഉ�ായിരിേ��ത്അത�ാവശ�മാണ .്

 െതാഴിൽഅനുവദി�തിെന േകാ�ി

െതാഴിൽഅനുവദി� കാര�ം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലംഅറിയി�ണംഎ�ാണ്
വ�വ� �പവർ�ിഅനുവദി��െകാ�് നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�ർനൽകു�
അനുമതിയാണ് വർ�് െലാേ�ഷൻഎ�ാഫയലുകള�ം െതാഴിൽഅനുവദി�തിെന
േകാ�ി കാണാൻസാധി�ി�.

 മ�ർ േറാൾ

�പവർ�ി�ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ്
മ�ർ േറാൾ പണിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് രാവിെലയുംഅവസാനി�േശഷം
ൈവകുേ�രവും മ� േറാളിൽ ഒ�് െവ�ണംപരിേശാധി�് എ�ാഫയലുകള�ം മാ�ർ
കാണാൻസാധി�� �പവൃ�ിയുെട േപര് തീയതി മാ�ിെ� േപര്, ഒ�്,എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

 െമഷർെമ� ്ബു�്

�പവർ�ി െചയ്തവെര േരഖെ�ടുേ��ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർ െമെ�
ബു�് പരിേശാധി�് എ�ാഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി�� ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽ
നി�ും ലഭി� വിവര�ള�ംഎംബു�ിെല വിവര�ള�ം ഏകേദശം തുല�മാണ .്ക�ാല മൺ
വര�്എ�ിവ മഴ കാരണംനശി�അതിനാൽകാടുമൂടിയഈഅവ�യിൽ
ആയതിനാലുംഅളവുകൾകൃത�മായി അള�ാൻസാധി�ി�.

 െമ�ീരിയൽബിൽ

ഒരു �പവർ�ി�്സാേ�തികഎ�ിേമ�് �പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾ
വാ�ു�തിനു�നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽവൗ�ർ.
പരിേശാധി�WH/286420, RC/68608, RC/255003, എ�ീ ഫയലിലും െമ�ീരിയൽബി�്
കാണാൻസാധി��.

 എഫ് ടിഓ



പരിേശാധി�് എ�ാഫയലുകളിലുംഎഫ്. ടി. ഒ യുെട േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.

സാധനഘടകം

സാധനഘടകംആവശ�മു� �പവൃ�ിയായിരു�ു. 3ഫയലിലുംസാധനഘടകം
കാണു�ു�്.

 േറായൽ�ി

േറായൽനൽകിയ �പവർ�ിആേണാഎ�് അറിയാൻസഹായി�ു� േരഖയാണ്
േറായൽ�ി. െചയ്ത �പവർ�ികൾ ഒ�ു േറായൽ�ിആവശ�മി�ാ�വയാണ .്

 േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാൾ ഇൻആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനഅനുവദി�� എ�്
െതളിയി�ു�ആധികാരിക േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. േവജ് ലി�ിെ� േകാ�ി ഫയലുകളിൽ
സൂ�ി�ി���്.

 േഫാേ�ാസ്

�പവർ�നവുമായി ബ�െ��്എടുേ��മൂ�് പതി��കൾഅതായത്ആരംഭം
�പവർ�നം നട�ുേ�ാൾ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി� േശഷം ഫയലിൽ ഉ�ായിരി�ണം
പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽWH/286420, RC/68608, RC/255003, കാണാൻസാധി�ി����.
േഫാേ�ാഫയൽസൂ�ിേ��ത്അത�ാവശ�മാണ .്

 �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ .് പരിേശാധി�് 4
ഫയലിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��് കാണാൻസാധി��.

 മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാഘ��ിലും മ�ർ േറാൾഅനുവദി� െതാഴിലാളികൾ�്
േവതനം നൽകു�ത് വെരയു�ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ�തീയതികളിൽ നട�ത്
എ�് മന�ിലാ�ാൻ ഉ�താണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് എ�ാഫയലുകളിലും മ�ർ
േറാൾ മൂവിെമൻറ്�ിപ് ഉ�ായിരു�ു.

 സംേയാജിത പ�തി

പരിേശാധി�് 4ഫയലിലും കൺവര്ജന്സ്ആവശ�മി�ാ� �പവൃ�ിയായിരു�ു.

 ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ്

�പവർ�ികൾജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയാൻസഹായി�ു�
ഘടകമാണ് ജിേയാ െടക് േഫാേ�ാസ് ജിേയാ െടക് േഫാേ�ാസ് കാണാൻസാധി�ി�ഫയലിൽ
അത് ഉൾെ�ടുേ��താണ .്



 എ�ിേമ�് &എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�്

വിശദമായഎ�ിേമ��ംഎ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് ഫയലുകളിലും
ഉ�ായിരു�ു.�പവൃ�ിെയസംബ�ി�എ�ാവിവര�ള�ം കാണാൻസാധി��.

 ൈസ�്ഡയറി

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവർ�ി�ല�് �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� നട�ു�
എ�ാകാര��ള�ം എഴുതി െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ്ൈസ�ഡയറി. �പവർ�ി�ലം
സ�ർശി�ു� െപാതു �പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും അവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം
അഭി�പായ�ള�ംആേ�പ�ള�ം എഴുേത�ത്ൈസ�്ഡയറിയിൽആണ .് േ�പാജക്ട്
മീ�ിംഗ് മിനി�്സ്ഹാജർ ഉംൈസ�്ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ .്
െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ�ല�്അനുവദി�� നൽകിയിരി�ു�സൗകര��ള�െട
വിവര�ള�ം ഇതിൽ നിർബ�മായും എഴുതിയിരി�ണംവിലാസവും േഫാൺന�റും
ൈസ�്ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ .്

പരിേശാധി�് 4ഫയലുകളിലും െച�് ലി�് പൂർണമായിരു�ു േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ്
നട�ിയ വിവര�ൾഎ�ാഫയലുകള�ം േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട
സാ��പ�തംവി എംസി റിേ�ാർ�്സ�ർശകസാ��പ�തംഅംഗ�ള�െടയും
ഉേദ�ാഗ�രുെടയും ഒ�് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

 േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് െ� േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികൾആയസാധാരണജന�ൾപ�തി
അവേലാകനം െച��കയും പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച���ജനകീയ
ഇടെപടൽആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്. െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത്
ശരിയായ രീതിയിലാണ് ല��മി�്അവകാശ�ള�ംആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�്
ലഭി�ി��േ�ാ നിർവഹണരീതിയിൽഅപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ �പതീ�ി� േന�ം
പ�തിമൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എ�് എ�ാംജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു�ജനകീയ
�പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് േസാഷ�ൽഓഡി�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ .്

േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും
�ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ ഒ�ു േനാ�ുകയും െച���ു.േ�പത�കം
വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽആണ് േസാഷ�ലിസൽഓഡി�്
റിേ�ാർ�്അവതരി�ിേ��ത് �പവർ�ി േസാഷ�ൽഓഡി�ിനും വിേധയമായി എ�്
പരിേശാധി�ാൻസഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്ആറുമാസം
കൂടുേ�ാൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് നടേ��താണ .്

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

ഒരു �പവർ�ി നട�ിയ�ലംകൃത�മായി മന�ിലാ�ാനും പ�തി
�പവർ�ന�ള�െട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്
പ�തിയിൽസിഐബിഅത�ാവശ�മാണ .് െതാഴിൽ നിയമം െഷഡ��ൾ 22(4)ലും, വാർഷിക
മാ�ർസർ�ുലർ ചാപ്�ർ 16(6), 11, 7, 13എ�ിവയിലുംസിഐബി െയകുറി��
പരാമർശി�ു�ു. പരിേശാധി� 4ഫയലിൽ ര�ു േറാഡ് നിർമാണ �പവർ�ി�ും,
േബാർഡ് ക�ു കയർ ഭൂവസ്ത് a േബാർഡ് ചളിയിൽ വീണുെപാ�ികിട�ു�
അവ�യിലായിരു�തിനാൽകൃത�മായി കാണാൻസാധിചി�.ക�്ക�ാല
നിർമാണ�ിെ� േബാർഡ് െവ�ി�ി�.



നിരീ�ണ �പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന്അവകാശ�െള ഒ�ായി സമയബ�ിതമായ പരാതി
പരിഹാര�ിനു�അവകാശം നിലനിൽെ��െ�പ�തികൾ പലവിധ�ിൽ
ഉെ��ിലുംഈഅവകാശെ�കുറി�് െതാഴിലാളികൾ�്അവേബാധം ഇ�ാ�തു
െകാ�് നാളിതുവെര ഒരു പരാതിയുംപ�ായ�ിൽ േരഖാപരമായി സമർ�ി�ി�ി�.ൈസ�്
സ�ർശി�ു� ഉേദ�ാഗ�രുെടഅടു�് പരാതി വാ�ാൽപറയുക മാ�തമാണ്
െചയ്തി���ത്. പരാതി പരിഹാര�ിന് 1800425436എ�ന�റിൽ
ബ�െ�ടാവു�താണ .്

നിർേ�ശ�ൾ ഉേദ�ാഗ�േരാട്

 �പവർ�ി ഫയലിൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക. േക��
സർ�ാരിെ� ഇ�ാര��ിലു� മാർ�നിർേ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ .്

 ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് െതാഴിൽ�ല�ളിൽ നൽകുക.

 മ�ർ േറാൾഅനുവദി� നൽകുേ�ാൾബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തീയതി േയാടു കൂടി
ഒ�് സീൽ എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

 േലബർബഡ്ജ�് വാർഷികകർ�പ�തി, െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് കല�ർഎ�ിവ
ത�ാറാ�ുേ�ാൾ െതാഴിലാളികള�െടയും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട യും �പാേദശിക
വിദഗ്ധരുെടയും പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക.

 കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ�ല�ളിൽസ�ർശി�ുക

 െതാഴിലാളികൾആവശ�െ�ടു�സമയ�ളിൽകാലാവ�യ്�നുസരി�് െതാഴിൽ
നൽകുക.

 �പവർ�ി�ല�ളിൽകുടിെവ�ം തണൽ �പാഥമിക ചികി�ാസൗകര��ൾഎ�ിവ
ഒരു�ി െകാടു�ുക.

 എ�ിേമ�്അനുസൃതമായി �പവൃ�ി നട�ാൻ �ശ�ിേ��താണ .്

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

 കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ിവ നട�ുക.

 കൂടുതൽപ�തികള�ം മഴ�ുഴികൾ മ�്കഴിയാെതയുംആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്
ആസ്തി ഉ�ാകു� �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

 കൃഷി സംബ�മായ പ�തികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾ പ�ായ�ിന്ൈകമാറി�ി�ിയ
ഘടക�ാപനമായകൃഷിഭവനുമായിആേലാചി�് സംേയാജിത പ�തികൾഏെ�ടു�ു
നട�ുക.

 വിദ�ാലയ�ൾ�് കളി�ലംചു��മതിൽഎ�ിവ നിർ�ി�് നൽകുക.



 േദശീയ ഉപജീവന മിഷൻസഹായേ�ാെട െമ�െ�� രീതിയിലു� െതാഴിൽ പരിശീലനം
നൽകി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ്ധ /അർ�വിദഗ്� െതാഴിലാളികൾആ�ി മാ��ക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�ുനട�ാവു� �പവർ�ികൾ

i. �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവർ�ികൾ

2) കുടിെവ� േ�സാത��കൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം ഉയർ�ു�തിന്
ആവശ�മായഅടിഅണകൾതടയണകൾ െച�്ഡാമുകൾതുട�ിയ
ജലസംര�ണ�ിനും ചിലേ�ാൾഅതിനുസഹായകമായ നിർ�ിതികൾ.

3) ഒരു നീർ�ടസമ�ഗ പരിപാലന�ിന് ഉതകു�ഇടെപടലുകൾആയ േകാ�ൂർ
െ�ടൻഡുകൾ,ത�് തിരി�ൽ, േകാ�ൂർബ�ുകൾ,കൽതടയണകൾ, ഗ�ാബിേയാൺ
നിർമിതികൾ, നീരുറവ. �പേദശ�ിെ� പരിേപാഷണംതുട�ിയ നീർ�ട പരിപാലന
�പവർ�ികൾ.

4) സൂ�്മ െചറുകിട ജലേസചന �പവർ�ികള�ം േതാടുകൾകനാലുകൾഎ�ിവയുെട
നിർ�ാണംപുനരു�ാരണം െമയി�നൻസ് എ�ീ �പവർ�ികള�ം.

5) കുള�ള�െടയും മ�� ജലേ�സാത��കെളയുംആഴം കൂ�ൽ ഉൾെ�െടയു�പര�രാഗത
ജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണം.

6) കടേലാര�ളിൽകുള�ള�െടഅരികിലും കനാൽബ�ുകളിലും േറാഡുകള�െട
ഓര�ിലും വനഭൂമിയിൽ മ�് െപാതു ഭൂമിയിലും ഉംഫലവൃ��ൾഅട�മു� മരം െവ�്
പിടി�ി�ൽവനവൽ�രണവും (ഇവയിൽ നി�ും ലഭി�ു�ആദായ�ിെ�അവകാശം
ഗ�ിക് ൽ �പതിപാദി�ു�കുടുംബ�ൾ�് നൽേക�താണ്)

7) െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസനം �പവർ�ികൾ

വിഭാഗംസമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾ (ഖ�ിക. 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം)

 1.1.ഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് െഷഡ��ൾ കാസ്റ് െഷഡ��ൾഡ്
ൈ�ടബ്, െനാമാഡിക് ൈ�ടബ്,ഡി േനാ�ിൈഫഡ്ൈ�ടബ്, ദാരി�ദ�േരഖയ്�് താെഴയു� മ��
കുടുംബ�ൾസ്�തീകൾ ഗൃഹനാഥനായകുടുംബ�ൾ ഭി�േശഷി�ാർ, ഗൃഹനാഥനായ
കുടുംബം ഭൂപരിഷ്കരണ�ിെ� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,ഇ�ിരആവാസ്
േയാജനഗുണേഭാ�ാ�ൾ.വനാവകാശ നിയമ�പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ മുകളിൽ
പറ�ിരി�ു� �പകാരം ഉ� െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകർ, ഭൂമിയുെട ഉൽ�ാദന�മത
വർ�ി�ി�ു�തിനായി വികസനവും ,കിണറുകൾ,കുള�ൾ, മ�് ജല െകായ്� ്ു
നിർ�ിതികൾഎ�ിവ ഉൾെ�െടയു�ജലേസചന�ിന്ആവശ�മായഅടി�ാന
സൗകര��ൾലഭ�മാ�ൽ.

 1.2. പഴകൃഷി, േതാ�വിളകൃഷി, പ��നൂൽകൃഷി ഫാം േഫാറസ്�ടി എ�ിവയിലൂെട ഉപജീവനം
െമ�െ�ടു�ൽ.

 1.3ഖ�ിക 5ൽസൂചി�ി�ു�കുടുംബ�ള�െട തരിശുഭൂമി ഭൂമി വികസി�ി� കൃഷി�്
അനുേയാജ�ം ആ�ൽ.

 1.4ഇ�ിരആവാസ് േയാജന �പകാരം ഓ േക�� സം�ാനസർ�ാരുകൾ
ആവിഷ്കരി�ു� മ�� ഭവന നിർ�ാണപ�തികൾ �പകാരം ഏെ�ടു�ു�
ഭവനനിർ�ാണ�ിന്അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽഘടകം.



 1.5 മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു�അടി�ാനസൗകര��ളായ േകാഴികൂട ,്
ആ�ിന്കൂട ,് പ�ികൂട ,് പു�� െതാ�ിഎ�ിവയുെട നിർ�ാണം.

 1.6 മ�� ബ�ന �പവർ�ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഉതകു� മതഅടി�ാന
സൗകര��ളായ മ�� ഉണ�ു� േക���ൾ മ��ം സൂ�ി�ു� േക���ൾഎ�ിവ
വർഷകാല�് മാ�തം െവ�മു� െപാതു കുള�ൾവളർ�ു�തിന്അടി�ാനസൗകര�
ഒരു�ലും .

വിഭാഗംസി-േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ�നിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യം
സഹായസംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരു�ൽ

1.1 കാർഷിേകാൽ���ള�െട യൂണി�് സംഭരണസൗകര�ം ഉൾെ�െടയു�വിളെവടു�ിന്
േശഷംആവശ�മായി വരു�സൗകര��ൾൈജവവളംഎ�ിവയ്�്�ായിയായ
അടി�ാനസൗകര��ൾസൃഷ്ടി�ുക വഴി കാർഷിക ഉൽ�ാതന�മത
വർധി�ി�ു�തിനു� �പവർ�ികള�ം.

1.2 സ�യം സഹായസംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ െപാതു വർ�്
േഷഡുകള�െട നിർമാണവും.

വിഭാഗംഡി - �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

1.1 നിർേ�ശി�െ�� മാനദ��ൾ�്അനുസൃതമായി മാലിന� സംസ്കരണ�ിനും തുറ�ായ
മലമൂ�തവിസർജനം ഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി,സ�ത��മായസർ�ാർ വകു��കള�െട
ഇതര പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി�് െകാേ�ാ വ��ിഗതക�ൂസുകൾ,സ്കൂൾ േടായ് 
ല��കൾ,അംഗനവാടി േടായ് ല��കൾ,തുട�ിയ �ഗാമീണശുചിത�വുമായി ബ�െ��
�പവർ�ികൾ.

1.2 ഒ�െ���കിട�ു� �ഗാമ�െളയും നിർദിഷ്ട �ഗാമീണ ഉൽ�ാദന േക���െളയും നിലവിലു�
േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു�എ�ാകാലാവ�യിലും ഉപേയാഗി�ാൻ
പ��� േറാഡുകള�െട നിർമാണവും ,ഓടകൾ,കലു�് �ൾഎ�ിവ ഉൾെ�െടയു�
�ഗാമ�ിെലഈടു� ഉൾ േറാഡുകള�െടയും, വീതി കള�െടയും നിർ�ാണവും.

1.3 കളി�ല�ള�െട നിർ�ാണവും

1.4 െവ�െ�ാ�നിയ��ണസംര�ണ �പവർ�ികൾ, െവ�െ��് ഒഴിവാ�ു�തിനു�
ജലനിർഗമന �പവർ�ികൾ, മഴ െവ�ം െക�ിനിൽ�ു�താഴ്� െപാതു�ല�ള�ം
െമ�െ�ടു�ൽ,തീര �പേദശ�ള�െട സംര�ണ�ിനു� േ�ാം വാ�ർ െ�ടയിനുകൾ,
എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ േറാഡുകള�െട പുനരു�ാരണം,
ദുര� �പതിേരാധ ത�ാെറടു��കൾ െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവർ�ികള�ം.

1.5 �ഗാമ പ�ായ�ുകൾ, വനിതാസ�യംസഹായസംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകൾ, െകാടു�ാ�്
ബാധിതർ�ു�അഭയേക���ൾ,അ�ണവാടി േക���ൾ, �ഗാമീണ ച�കൾ,
എ�ിവയ്�്ആവശ�മു� െക�ിട�ള�െട നിർ�ാണവും , �ഗാമ േ�ാ�ിെല �കിമേ�ാറിയം
�ള�െട നിർ�ാണവും.

1.6 േദശീയ ഭ��സുര�ാനിയമം 2013 (20/2013വ�വ�കൾനട�ിലാ�ു�തിന്
ആവശ�മായിവരു� ഭ��ധാന� സംഭരണികള�ം നിർ�ാണവു )

1.7 മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം ഏെ�ടു�ു�നിർ�ാണ
�പവർ�ികള�െട എ�ിേമ�് ഭാഗമായി വരു� നിർ�ാണസാമ�ഗികള�െട ഉത്പാദനവും.

1.8 മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം സൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ െപാതു
ആസ്തികള�െടഅ�കു��ണികള�ം



1.9 ഇത് സംബ�ി�് സം�ാനസർ�ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സർ�ാർ
വി�ാപനം െച��� മ�്ഏെതാരു �പവർ�ിയും

�പസ്തുത വാർഡിൽസാധ�മായ �പവർ�ികൾ

1. ൈജവ േവലി നിർ�ാണം

2. തീ� പുൽകൃഷി

3. െതാഴു�് നിർ�ാണം

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭാ മിനി�്സ്

14.11.2019ബുധനാഴ്ച േചള�ൂർ േ�ാ�ിെല കേ�ാടി �ഗാമപ�ായ�് 15ആം
വാർഡിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ കിരാലൂർ മൂേ�ട�ു അംഗനവാടിയിൽ െവ�് മൂ�്
11.30 ന് രാവിെല നട�ുകയു�ായി വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി.േ�പമവ�ി വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ്
േപഴ്സൺമാർ െതാഴിലുറ�് വിഭാഗംഓവർസിയർ ജിതിൻ േടാം, വിഎംസിഅംഗ�ൾ െതാഴിലുറ�്
െതാഴിലാളികൾ,എഡിഎസ്,സി ഡി എസ്അംഗ�ൾ ഉൾെ�െട 51അംഗ�ൾപെ�ടു�ിരു�ു.
വാർഡ് െമ�ർസ�ാഗതം പറ�ുെകാ�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയ്�്ആരംഭം കുറി��
െതാഴിലാളികള�െട ഇടയിൽ നി�ും �ശീമതി.ശ�ാമള. െക 15/9 െയ �ണി��അ����ാനം
വഹി��.വി. ർ. പിഅ�ന ഭരണഘടന �പതി�െചാ�ിെ�ാടു�ു െകാ�് േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭയുെട ഉേ�ശ�ിേല�് കട�ു.

വി .ആർ. പി. മസ്ന , േസാഷ�ൽഓഡി�ി�ിന് കുറി��ം ഉംെതാഴിലുറ�് നിയമവും ,അതിെ�
10അവകാശവും. െതാഴിലുറ�ിെ� ഉേ�ശ ല���ള�ം �പാധാന�െ��ുറി��ം ആമുഖ വതരണം
നട�ി. പി�ീട് വി ആർ പി നിതുന, േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.

 കിരാലൂർ പു�േ�ാട് നവീകരണംകയർഭൂവസ്�തം ഉപേയാഗി�് ൈസഡ്
സംര�ണം. WH/286420

 വട�യിൽ െകാളേ�രി താഴം തമരടി��ി വഴിേപാ�ിൽതാഴം േറാഡ് േകാൺ�കീ� ,്
Rc/255003



 വട�യിൽ പുതിയട�ു താഴം പ�ുേവ േകാൺ�കീ�്. RC/68608P

 ക�് ക�ാല മ�്വര�് നിർ�ാണം.വർ�് േകാഡ്. 1604002002/WC/294655എ�ീ
ര�ു �പവൃ�ികളാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയത്.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ ചർ�യുംഅഭി�പായ�ള�ം

െതാഴിലാളികൾ 2016 17വർഷ�ാലയളവിൽ നൂറുദിനം േവ�ി 5കിേലാമീ�ർ
അ��റേ��് (െചറുകുളം ) െതാഴിലിനുേവ�ി േപായതായി വ�ി��െ��ും നിലവിൽഅ�രം
സംഭവ�ൾഒ�ും ഉ�ായി�ിെ��ും െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി��.ഇേ�ാൾ േജാലി െചയ്തതിന് കൂലി
കി�ിയിെ��ും അതിനു�നീ�ുേപാ�് സർ�ാരിെ� ഭാഗ�ുനി�ും ഉ�ാകണെമ�ും
െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.കനാലിെ� �പവർ�ി കഴിയു�തും േവഗം തെ� െച�ി�ണം
െമ�ും േവനൽസമയ�് കുടിെവ�വും പു�കൃഷി �ു� െവ�വും കനാലിലൂെട വരു�താണ്
ഉപേയാഗി�ാറ ,്ആയതിനാൽത�ാൽ െവ�ം തുറ�ു വിടു�തിനു മുൻപ് �പവൃ�ി നട�ാൻ
പ�ായ�്അധികൃതർ �ശ�ി�ണംഎ�ും െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.സമയ�ിെന
കാര�വും 150 െതാഴിൽ പണിയും മ��കാര��ള�ം നിയമവ�വ�യാെണ�ിലുംഅതും കൂടി
പരിേശാധി�ാൻ െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.തുടർ�് മറുപടി ചർ�യ്�ായി െതാഴിലുറ�്
വിഭാഗംഓവർസിയർ ജിതിൻ േടാം മറുപടി പറയുകയു�ായി.

5കിേലാമീ�ർഅ��റേ��് നിലവിൽ പറ�യാ�ാറിെ��ും അതിനു�
സാഹചര�ം ഉ�ായി�ിെ��ും ഓവർസിയർ വ��മാ�ി. േവദനൈവകു�തിന് കാരണം േക��
സർ�ാർഫ�് ഇടാ�ത് െകാ�ാെണ�ും പ�ായ�് െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം േവ�കാര��ൾ
െചയ്തി���് എ�ുംഅറിയി��.കനാലിെ� �പവർ�ി െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���പകാരം
േനരെ�തെ� െച�ാൻ �ശമി�ാംഎ�ും ഓവർസിയർഅറിയി��. െതാഴിലുറ�് പ�തി ഒരു
നിയമ�ിന് പിൻബലമു�പ�തിആയതിനാൽ, െതാഴിൽ നിനവും സമയ�ിന് കാര�വും മ��ം
മാ��ള�ം പ�ത�ിലൂെട െതാഴിലാളികൾഅറിയു�താെണ�ും ഓവർസിയർ വ��മാ�ി.
ഉ�യി�െ�� �പശ്ന�ൾ േവ�രീതിയിൽ നടപടിസ�ീകരി�ാെമ�ും െമ�റുെട സമ�ം
ഓവർസിയർ വ��മാ�ി തുടർ�് റിേ�ാർ�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിെലഅംഗ�ൾ
ക�ടി�് പാസാ�ി. മുൻ െതാഴിലുറ�് േമ�്ആയ �ശീമതി സനിഷ ന�ി അറിയി�തിനു േശഷം 12.
30 മണി�്അധ�� േയാഗം പിരി��വി��.



േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ ക�്



േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ



െതാഴിലുറ�് കാർഡ്



വട�യിൽ െകാളേ�രി താഴം തമരടിക�ി താഴം വഴിേപാ�ിൽതാഴം േറാഡ് േകാൺ�കീ�്





വട�യിൽ െകാളേ�രി താഴം താമരടി��ിതാഴം േറാഡ് 

വട�യിൽ പുതിയട�ു താഴം പ�ുേവ േകാൺ�കീ�്







കിരാലൂർ പു�േ�ാട് കയർ ഭൂവസ്�തം ഉപേയാഗി�് ൈസഡ് സംര�ണം.ൈസ�്
േബാർഡ് ചളിയിൽ വീണു െപാ�ികിട�ു� .ു



മ�് വര�് നിർ�ാണം.

പാറ��റ�ു മാധവൻന��ാർ. 15/77

രവീ��ൻകാ�ിരാലി.ക�് ക�ാല. 15/65



15 മീ�ർ



�ശീമതി െപാ�ിണ�ു. 15/7.ക�് ക�ാല മ�് വര�്. 20 മീ�ർ

ച�നേ�രി �പമീള. 15/14.ക�് ക�ാല. 25 മീ�ർ



സുേലാചന പറ��്. 15/74.ക�് ക�ാല, മ�് വര�്. 25 മീ�ർ


