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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരിദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട
ജീവിതസുര�ിതത�ം ഉറ�് വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി���ബ�ഹത്
പ�തിയാണ് മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. �പായപൂർ�ിയായ
അംഗ�ളൾഅവിദഗ്�രായസ�േമധയാലു� േജാലികൾ െച�ാൻസ��ത �പകടി�ി�ു�
ഓേരാ വീടിനും ഒരു സാ��ികവർഷ�ിൽകുറ�ത് 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ േവതനം
നൽകിെ�ാ�് �ഗാമീണ േമഖലയിെല ഉപജീവനസുര�വർ�ി�ി�ുകയാണ് ഇത്
ല��മിടു�ത്. MGNRGAയുെട മെ�ാരു ല��ം േമാടിയു�സ��ു�ൾ ( േറാഡുകൾ ,
കനാലുകൾ ,കുള�ൾ ,കിണറുകൾ )എ�ിവസ�ഷ്ടി�ുകഎ�താണ.് ഒരുഅേപ�കന്
താമസ�ല�്നി�് 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണം.അേപ�ി�് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിയിെ��ിൽഅേപ�കന് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ും.
ഇത്MGNREG യ്�് കീഴിലുളള െതാഴിൽ നിയമപരമായഅവകാശമാണ.് േവതനം
ൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈനിയമം വ�വ�
െച���ു.

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി 2ആം
തി�തിഈനിയമം നിലവിൽ വരികയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽ
വയനാടും പാല�ാടുംഈ 200ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു. 2007 െമയ് 15 നു 130ജി�കളിേല�്
കൂടി പ�തി വ�ാപി�ി��. ഇടു�ി ,കാസർേ�ാട് ജി�കൾഇതിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ു. 2008
ഏ�പിൽ 1 ന് ഇ��യിൽ മുഴുവൻജി�കളിേല�് കൂടി വ�ാപി�ി��.ഇ��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണ
ജി�കളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�്.അേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു
അവകാശധിഷ്ടിത െതാഴിൽ നിയമം എ�നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയിൽ ദാരിദ�
ലഘൂകരണ�ിൽനിർ�ായകവഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി�ബൃഹത് പ�തി എ�കാര�ം
പരിഗണി��ം 2009 ഒക്േടാബർ 2ആംതി�തി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ഗാ�ി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി എ�് പുനർനാമകരണം െചയ്തു.

മുഖ� ല���ൾ

അവിദഗ്�കായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാ�െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനും ഗുണേമ�യു�തും�ായിയായി���തും
ഉൽപാദന�മവുമായആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയാണ് പ�തിയുെട മുഖ�ല��ം.

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

ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

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

സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.

പരി�ിതി സംര�ണം ,കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന െസൗകര� വികസനം ,
എ�ിവയ്�് മുൻഗണന.

െതാഴിലാളികൾതെ� �പവൃ�ികൾകെ��ുക ,ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളികൾ
ആകാനു�അവസരം.

ആസൂ�തണ�ിലും നിർ�ഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത.



നിയമ�ിെന്റ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.

ബാ�്/േപാ�്ഓഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.

സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.

�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.( േസാഷ�ൽഓഡി�് സംവിധാനം)

േസാഷ�ൽഓഡി�്

ആള�കള�െട സജീവ പ�ാളി�േ�ാെട െഒൗേദ�ാഗിക േരഖകെള യഥാർ�
യാഥാർ���ള�മായി താരതമ�െ�ടു�ി െകാ�് നട�ിയ ഒരു പ�തി / സ്കീമിെന്റ
പരിേശാധനയും വിലയിരു�ലും േസാഷ�ൽഓഡി�്ആണ.്സാമൂഹിക പരിവർ�നം ,
സർ�ാർ ഉ�രവാദി�ം ,എ�ിവയ്�ു�ശ�മായ ഉപകരണമാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�.്
MGNREGAയുെട 17ആം വകു�് �പകാരം MGNREGAയുെട കീഴിൽ നട�ാ�ു�എ�ാ
�പവൃ�ികള�െടയും േസാഷ�ൽഓഡി�് സാ��ികഓഡി�ിൽ നി�ും വ�ത�സ്തമാണ.് ഒരു
സംഘടനയുെട ലാഭം , നഷ്ടം ,സാ��ിക�ിരത ,എ�ിവയുെട യഥാർ�ചി�തം
നൽകു�തിന് സാ��ികഇടപാടുകള�മായി ബ�െ�� േരഖകൾപരിേശാധി�ുകയും
വിലയിരു�ുകയും െച���ത് േസാഷ�ൽഓഡി�ിൽ ഉൾെ�ടു�ു.സാമൂഹികകാര�പരിപാടി
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ ,ക���ണി�ിഅംഗ�ൾ ,സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ ഉൾെ�െട നിരവധി
പ�ാളികള�മായി കൂടിയാേലാചി�് േരഖകള�െടയും െതളിവുകള�െടയും വിവര�ൾപരിേശാധി�്
ഉറ�ി�ു�തിലൂെടയും ഒരു കർ�പരിപാടിയുെട ഉേ�ശി�സാമൂഹിക ല���ള�ം ധാർമിക
വീ�ണ�ള�ം നിറേവ���തിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ശ� േക��ീകരി�ു�ു. നിർ�ിഷ്ട കർ�
പരിപാടികള�െടയും നയ�ള�െടയുംഅടി�ാന�ിൽസാമൂഹികസ�ാധീനം േസാഷ�ൽ
ഓഡി��കൾ പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച���ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയആള�കള�െട പ�ാളി�വും നിരീ�ണവും ഓഡി�്
അ�ട��ിെന്റആവശ�കതകള�മായി സംേയാജി�ി�ു�ു.�പ�കിയസുഗമമാ�ു� ഒരു
സ�ത�� േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�ാനം നൽകു�പി�ുണേയാെടാ�ംഓഡി�ിൽആള�കള�െട
പ�ാളി�ം ഉറ��വരുേ��തും േ�പാ�ാഹി�ിേ��തുംഅത�ാവശ�മാണ.്

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ ഒരു വസ്തുതകെ��ൽ �പ�കിയയാണ.് െതാഴിലാളികളിൽ
നി�ു� േരഖകളിെല വസ്തുതകള�ം വിശദാംശ�ള�ം പരിേശാധി�ു�തിലൂെടയും ,
�പവൃ�ിയുെട നിർ�ിഷ്ട�ലംപരിേശാധി�ുകഎ�തുമാണ്ഓഡി�റുെട �പവർ�നം. െത�്
ചൂ�ി കാണി�ൽഅ� മറി�് നിജ�ിതി പരിേശാധി�ലാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ർമാരുെട
ധർ�ം.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെന്റ �പേയാജന�ൾ

േസാഷ�ൽഓഡി�്ആള�കെളഅവരുെടഅവകാശ�െളകുറി�്അറിയി�ുകയും
േബാധവാ�ാരാ�ുകയും െച���ു.

ആള�കൾ�് േചാദ��ൾ േചാദി�ു�തിനുംഅവരുെടആവശ��െള കുറി�്അറിയി�ുകയും
േബാധവൽ�രി�ുകയും െച���ു.

�പവൃ�ി നട�ാ�ു�എ�ാഘ��ളിലുംആള�കള�െട പ�ാളി�ം േസാഷ�ൽഓഡി�്
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് സർ�ാർ പ�തികളിൽസുതാര�തയും ഉ�രവാദി�വും നൽകു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് വിേക��ീകൃത ഭരണെ�ശ�ിെ�ടു�ു�ു.



തിേ�ാടി

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െകായിലാ�ി താലൂ�ിൽ േമലടി േ�ാ�ിൽ തിേ�ാടി റവന��

വിേ�ജ് ഉൾെ�ടു� �ഗാമപ�ായ�ാണ് തിേ�ാടി �ഗാമപ�ായ�്. 14.15 ചതുര�ശ

കിേലാമീ�ർ വിസ്തീർണമു� പ�ായ�ിെന്റ അതിരുകൾ വട�് പേ�ാളി പ�ായ�് ,

കിഴ�് തുറയൂർ , മൂടാടി പ�ായ�ുകൾ. പടി�ാറ് അറബി�ടൽ ,െത�് മൂടാടി

പ�ായ�് എ�ിവയാണ.് േമലടി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� തിേ�ാടി �ഗാമപ�ായ�് ന�

രീതിയിൽ െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ൾഏെ�ടു�് നട�ു�ു.

പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ�് തല�ിൽ േ�ാ�് ഡവല�്െമെന്റ ഓഫീസർ , െജ ബി

ഡി ഒ ,അ�കഡി�് എ�ിനിയർ , ഓവർസിയർ , അെ�ൗ�െന്റ , ഡാ� എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ

എ�ിവരും അവരുെട േസവനംഈ പ�തി�് േവ�ി നൽകു�ു. തിേ�ാടി പ�ായ�ിൽ 17

വാർഡുകളിലായി 4017 െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ ഉ�്. ഇതിൽ 957 സജീവ െതാഴിലാളികൾ

ആണ് ഉ�ത്. 2018-2019 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 2334 മ�േറാള�കൾ അനുവദി�തിൽ

2259 ഫിൽഡ് മ�േറാള�കള�ം 75 സീേറാ അ�ഡൻസ് മേ�ാള�കള�മായി

അടയാളെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

പ�ായ�ിെന്റ േപര് തിേ�ാടി �ഗാമപ�ായ�്

വിസ്തീർണം 14.15ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ

ജി�ാപ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് േമലടി

താലൂ�് െകായിലാ�ി

ഉൾെ�ടു�വാർഡുകൾ 17

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ 4017

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 957

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ 3060



വാർഡ് 3 (പ�ി�ര േനാർ�് )

വാർഡ് 3 (പ�ി�ര േനാർ�് )-ൽ 398കുടുംബ�ളിലായി 238അംഗ�ൾ െതാഴിൽ

കാർഡിൽ േപര് രജി�ർ െചയ്തിരി�ു�ു. 49 െതാഴിലാളികൾസജീവ െതാഴിലാളികളായി

െതാഴിൽ െച�്തു വരു�ു. 2018-2019സാ��ികവർഷ�ിൽ 7 േപർ 100 െതാഴിൽ ദിനം

പൂർ�ിയാ�ിയവരാണ.്തിേ�ാടി പ�ായ�്വാർഡ് 3 ( പ�ി�ര േനാർ�് )-െല

01/10/2018 മുതൽ 31/03/2019വെരയു�കാലയളവിൽ നട�ിയ �പവർ�ികളാണ്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത്.

ഈ കാലയളവിൽ നട�ിയ 4 �പവൃ�ികളിൽ ര�് �പവൃ�ികൾ നാലും അ�ും

ഘ��ളിലായി�ാണ് െച�തി���ത്. ഈ �പവൃ�ികൾ�് ആെക 3648 അവിദഗ്� െതാഴിൽ

ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���്. അവിദഗ്� െതാഴിൽ േവതന ഇന�ിൽ 1,013,187/- രൂപയും

േബാർഡിന് േവ�ി മാ�തം 6000/- രൂപയും െചലവഴി�ി���്

മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത്

എെ�ാെ�യാെണ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന

നട�ിലാ�ാെമ�് �ഗാമപ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും

േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു േവ�ിയാണ്ഈ േസാഷ�ൽഓഡി�്

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േചാദി�റി�വിവര�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡ്

സജീവ െതാഴിലാളികളിൽ ചിലർ�് മാ�തേമ പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ി����.

പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിേല�്ആവശ�മായ േഫാേ�ാകാർഡുടമകൾസ��മായി തെ�

ൈപസ െചലവഴി��ം പഴയ െതാഴിൽ കാർഡു�വർ�് പ�ായ�ിൽ നി�ും എടു�്

െകാടു�തായും േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺസ�ർശി�

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മന�ിലാ�ുവാൻ സാധി��. െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ

കാർഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ നി�ും എടു�് െകാടു�ു�തിനു

േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�ത് ന�തായിരി�ും. െതാഴിൽ കാർഡിനു� അേപ�

ആഴ്ചകളിൽ ഒരു ദിവസം മാ�തമാണ് പ�ായ�ിൽ സ�ീകരി�ു�ത് എ�്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയാൻകഴി� .ു

2. െതാഴിൽഅേപ�

ഫയലിൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വ��ിപരമായ അേപ�കൾ കാണാൻ

സാധി��.െതാഴിലാളികള�മായു� സംഭാഷണ�ിൽ നി�ും വ��ിപരമായഅേപ�

നൽകാറുെ��് മന�ിലായി. എ�ാൽ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� അേപ�യിൽ

അേപ�ി� തി�തി േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�. തി�തി േരഖെ�ടു� പ�ം 14



ദിവസ�ിനു�ിൽആേണാെതാഴിൽ ലഭ�മായത്എ�് മന�ിലാ�ാൻസാധി�ി�.

3. കൂലി നഷ്ടപരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം �പവൃ�ി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം

ലഭിേ� അവകാശം ഉ�്. വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺസ് സ�ർശി�

െതാഴിലാളികൾ�് ആർ�ും തെ� കൂലി നഷ്ട പരിഹാരെ� കുറി�്

അറിവി�ായിരു�ു.

4. െതാഴിൽ�ലെ�െസൗകര��ൾ

കുടി�ുവാനു� െവ�ം , വി�ശമ െസൗകര�ം , �പഥമ ശു�ശൂഷ െസൗകര�ം , �കഷ് ,

എ�ിവ െതാഴിൽ �ല�് ലഭ�മാകണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2

പാര�ഗാഫ് 23-28 േക�� വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ 8 , 8.2 , അനുശാസി�ു�ു�്.

െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണ�ിൽ �പവർ�ി

�ല�ളിൽ കുടിെവ�ം , �പഥമശു�ശൂഷ െസൗകര�ം ഉെ��ും വി�ശമ�ിനു

ആവശ�മായു�ഷീ�് ഇേ�ാൾകീറിയ നിലയിൽആണ് ഉ�ത്എ�ും മന�ിലായി.

5. ചികി�സഹായം

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െഷഡ��ൾ 2 പാര�ഗാഫ് 5 , േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ

ചാപ്�ർ 9 �പകാരവും െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ �ല�് െവ�് അപകടം സംഭവി�ാൽ

ചികി� െസൗകര�ം ഉറ�് വരുേ��താണ.് വാർഡിൽഈസാ��ിക വർഷം ആർ�ും

തെ�ചികി� െസൗകര�ം േവ�ി വ�ി�.

6. െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ാനു�അവകാശം

െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ടിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാകാറു�്

7. 5.കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാര�ഗാഫ് 18 േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ

ചാപ്�ർ 17 എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ�് 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ

ലഭ�മാകണം എ�് അനുശാസി�ു�ു. വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും 5

കിേലാമീ�റിനു�ിൽ തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

അറിയുവാൻസാധി��.

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

പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു� പരാതി രജി�റിൽ ഒരു പരാതിയും കാണാൻ

കഴി�ി�. നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�േനാട് േനരിേ�ാ േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ ആണ്

െതാഴിലാളികൾഅവരുെട പരാതികൾഅറിയി�ാറു�ത്.

9. േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം



െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 17 (2) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ുവാനു�

അവകാശം നൽകു�ു. �പസ്തുത വാർഡിൽഓഡി�് നട�ു�തിനായി �പേത�ക ക�ി�ി

നിലവിലി�എ�്ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായി.

�പവൃ�ികൾസംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

1. മൂ�ാം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (എസ്സി ,ബി പി എൽ , സ്�തീ

കുടുംബനാഥരായി���കുടുംബ�ൾ , മ��െതാഴിലാളി ) മ��ജലസംര�ണ

�പവൃ�ി .( 1604007004/ WC /325343 )

2. അരീ�ര നീർ�ട�ിെല ഭൂമിയിൽ മൺക�ാല ,ക�്ക�ാല , െകാ�ൂർബ�്

മൂ�ാം ഘ�ം . ( 1604007004/ LD /335920 )

3. എടവന ഭാഗം മുതൽഅക�േഡ�് വെര കനാൽകയർ ഭൂവസ്�തം നിർ�ാണം .

( 1604007004/ IC /321444 )

4. അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺക�ാല നിർ�ാണം.

(1604007004/ IC/333919 )
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1 1604007004

/WC/325343

മൂ�ാം വാർഡിെല

ഭൂമിയിൽ (SC/BPL

സ്�തീ

കുടുംബനാഥരായ

കം

�ീ�

ഡ്

491

100

/-
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0 12
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44/
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കുടുംബ�ൾ,മ��

െതാഴിലാളി)മ��ജ

ല സംര�ണ

�പവൃ�ി

2 1604007004

/LD/335920

അരീ�ര

നീർ�ട�ിെല

ഭൂമിയിൽ

മൺക�ാല,ക�്ക

�ാല,െകാ�ൂർ

ബ�് മൂ�ാം ഘ�ം

കം

�ീ�

ഡ്
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/-

12
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0 12
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49
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3 1604007004

/LD

/321444

എടവന ഭാഗം

മുതൽ അക�േഡ�്

വെര കനാൽകയർ

ഭൂവസ്�തം

നിർ�ാണം

കം

�ീ�

ഡ്

100

000

22

8

0 22

8

617

88/-

91

2

1. മൂ�ാം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (എസ്.സി ,ബിപിൽ സ്�തീകുടുംബനാഥയായി���

കുടുംബ�ൾ , മ��െതാഴിലാളി )

മ��ജലസംര�ണ �പവൃ�ി. (1604007004/WC/325343 )

11/09/2018 ന് �പവൃ�ി ആരംഭി�് 6/12/2019 ന് അവസാനി��. 491100/-

രൂപ എ�ിേമ�് അനുവദി� ഈ �പവൃ�ി അ�് ഘ��ളിലായി�ാണ്

െച�്തിരി�ു�ത്. 1286 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി� �പവൃ�ിയുെട േവതന

4

1604007004

/IC/333919
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�ിൽ

മൺക�ാല

നിർ�ാണം

കം

�ീ

�

ഡ്

452800/ 900 0 900 243900/

-

3600/

-



ഇന�ിൽ 348506/- രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 5144/- രൂപയും

െചലവഴി��.

സജീവെതാഴിലാളികള�െട �ല�ളിൽ ആണ് അധികം �പവൃ�ികള�ം

െച�തിരി�ു�ത്. ഭൂവുടമകൾെ��ാം െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ�ായിരു�ു. ഓേര

ഭൂവുടമകള�െട �ല�ളിൽ തെ�യാണ് എ�ാ വർഷവും മ��ജലസംര�ണ

�പവൃ�ി െചയ്തു വരു�ത്. െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ നൽകുവാൻ േവ�ി

നൽകിയ �പവൃ�ിയായി േതാ�ി.എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ു�തിനു മുൻപ് സാേ�തിക

ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ി�ലംസ�ർശി�ാറി�.

ഷംസു�ീൻ കു�ിയിൽ ( KL-04-007-004-03/68 ) എ�യാള�െട വീ�ിെല

മഴ�ുഴിയിൽ േവ�് ഇ�തായും മ�് മൂടിയതായും കാണെ���. ൈഫസൽ ( KL-04-

007-00403/69 ) മഴ�ുഴിയിൽ വാഴ െവ� നിലയിലും കാണാൻകഴി� .ു

2. അരീ�ര നീർതട�ിെല ഭൂമിയിൽ മൺക�ാല , െകാ�ൂർബ�് , ക�്ക�ാല മൂ�ാം

ഘ�ം ( 1604007004/LD/335920 )

�പവൃ�ി നാല് ഘ��ളിൽ ആയി�ാണ് നട�ത്. ആദ�ഘ�ം 04/02/2019

ന് ആരംഭി�് 17/02/2019 ന് അവസാനി��. 30 െതാഴിലാളികൾ ആണ്

�പവൃ�ിയിൽ ഉൾെ��ി���ത്. 1234 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ഈ �പവൃ�ി�്

േവതന ഇന�ിൽ 33414/- രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 4936/- രൂപയും

െചലവഴി��.സ�ർശി� ഫീൽഡുകളിൽ �പവൃ�ികൾ കാണാൻ കഴി� .ുഫയലിൽ

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരുെ��ിലും ഫീൽഡിൽ അത്

കാണാൻകഴി�ി�.

3. എടവന ഭാഗം മുതൽ അക�േഡ�് വെര കനാൽ കയർ ഭൂവസ്�തം നിർ�ാണം.

(1604007004/IC/321444 )

26/02/2019 ന് ആരംഭി�് 07/03/2019 ന് അവസാനി� �പവൃ�ിയിൽ 36

െതാഴിലാളികൾ ആണ് െതാഴിൽ െച�തത്. 228 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�

�പവൃ�ിയിൽ േവതന ഇന�ിൽ 61788/- രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 912/

- രൂപയും സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിനായി 3000/- രൂപയും െചലവഴി��.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ �പവൃ�ിയുെട േപരിൽ ഉ�തു േപാെല കയർ ഭൂവസ്�ത

നിർ�ാണമ� മറി�് കനാൽ വൃ�ിയാ�ു� �പവൃ�ിയാണ് െചയ്തെത�്

മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ുഈ �പവൃ�ി�ല�്സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

കാണാൻകഴി�ി�.

4. അരീ�ര നീർതട�ിൽ മൺക�ാല നിർ�ാണം. (1604007004/IC/333919)

452800/- രൂപ എ�ിേമ�് അനുവദി�് 03/01/2019 ന് ആരംഭി�് 16/01/2019 ന്

അവസാനി� ഈ �പവൃ�ിയിൽ 900 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. െതാഴിലാളികള�െട



േവതന ഇന�ിൽ 243900/- രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 3600/- രൂപയും

െചലഴി�തായി ക�ു. �പവൃ�ി �ല സ�ർശന സമയ�് െച�ത �പവൃ�ികൾ

എ�ാം തെ� കാണാൻ കഴി� .ു എ�ാം എ പി എൽ ലി�ിൽ ഉൾെ�� �പവൃ�ികൾ

ആയിരു�ു.

7 രജി�ർ പരിേശാധന

േക��സർ�ാറിെന്റ നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ പറയു� 7 രജി�റുകൾ

നിർബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��വയാണ.്

1) െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2) �ഗാമസഭ രജി�ർ

3) െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർ

4) �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

5) �ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

6) പരാതി രജി�ർ

7) സാധന രജി�ർ

2018-2019 സാ��ിക വർഷ�ിൽ രജി�റുകൾ എം ഐ എസിൽ നി�ും

േശഖരി�� സൂ�ി�ി���്. െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�് േവ�ി വാർഡിൽ �പേത�ക

രജി�ർ സൂ�ി�ി�ി�. �പസ്തുത �പവൃ�ികെള കുറി�് പരാതികൾ ഒ�ും തെ�

േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.

േക� സർ�ാർ നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ പറയു� േരഖകൾ

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ.്

1. കവർ േപജ്

2. െച�് ലി�്

3. ആ�ൻ�ാൻ/െഷൽഫ്ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

4. സാേ�തിക എ�ിേമ��ം ഡിൈസനും അട�ു� സാേ�തിക അനുമതിയുെട

േകാ�ി

5. ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി



6. സാേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7. സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

8. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ��� െകാ�ു� േരഖയുെടഅേപ�

9. െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി

10. പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെന്റ േകാ�ി

11. െമഷർെമെന്റബു�ിെന്റ േകാ�ി

12.സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� ക�േ�ഷൻ �ണി�തിെന്റയും കംപാരി�ീവ്

േ��്െമെന്റിെന്റയും െമ�ീരിയൽസേ�ഓഡറിെന്റയും േകാ�ി

13. േവജ് ലി�്

14. േവതന�ിെന്റയും സാധന�ൾ�് പണമട�തിെന്റയും എഫ് ടി ഒ യുെട

േകാ�ി

15. െമ�ീരിയൽ െവൗ�റിെന്റയും ബി��കള�െടയും േകാ�ി

16. േറായൽ�ിഅട�തിെന്റ രസീതിെന്റ േകാ�ി

17. െതാഴിലിെന്റ മൂ�്ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെന്റ േകാ�ി

19. മ�ർേറാൾ മൂവ്െമെന്റ �ി�്

20.ആസ്തിയുെട ജിേയാടാഗ് ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെന്റ േകാ�ി

22.ൈസ�്ഡയറി

കെ��ലുകൾ

ഫയൽ പരിേശാധനയ്�ിടയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ്

േപഴ്സൺസ്കെ��ിയവസ്തുതകൾ

1. കവർേപജ്



�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതുവിവര�ൾ ഉൾെ�ാ���

േരഖയാണ കവർേപജ്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ എം സി �പകാരമു�

കവർേപജ് കാണാൻ സാധി�ി�. എ�ാൽ �പാേദശികമായ കവർ േപജ്

കാണാൻസാധി��.

2. െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഎവിെട ഏത്

േപജ് മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ്

െച�് ലി�്. പരിേശാധി� 4 ഫയലുകളിലും െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു

എ�ാൽ െച�് ലി�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയ ചില േരഖകൾ ഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�ാ�തായി കാണാൻസാധി��.

3. ആ�ൻ�ാൻ

�പസ്തുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെല

ആന�ൽ ആ�ൻ �ാനിൻ ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു�

േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിെന്റ േകാ�ി. ആ�ൻ �ാൻ പകർ�് �പവൃ�ി

ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി��.

4. ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിനു നിർ�ഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതി

േരഖയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� എ�ാ �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും

ഭരണാനുമതി ഉ�്.

5. സാേ�തികനുമതി

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്�രുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�്

അറിയാൻ സാധി�ു� ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തികാനുമതി േരഖ.

പരിേശാധി� എ�ാ �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി ഉ�്.

സാേ�തികാനുമതി േഫാറ�ിൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

തീയതിേയാടുകൂടിയ ഒ�് േരഖെ�ടുേ��താണ.് എ�ിേമ�്

റിേ�ാർ�ിനക�് �പവൃ�ിയുെട ഗുണഫല�ൾ കൂടി ഉൾെ�ടു�ണം.

േ�ഡായിംഗ്ആെന്റ ഡിൈസൻഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി�ി�.

6. സംേയാജിത പ�തി

വാർഡിൽ നട�ിയ െപാതു�പവൃ�ികെളാ�ും സംേയാജിത

�പവൃ�ികൾഅ�.



7. െതാഴിലിനു�അേപ�

�പവൃ�ികള�െട 4 ഫയലുകളിലും െതാഴിലിനു� അേപ�

ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ അത് �പേത�ക അേപ� േഫാമിൽ ആയിരു�ി�

െവ�കടലാസിൽകൂ�മായാണ് െതാഴിലാളികൾഅേപ�ി�ിരു�ത്.

�പവൃ�ിയുെട

േപര്

െതാഴിലിന്

അേപ�

നൽകിയ

തി�തി

െതാഴിൽ

അനുവദി

��

നൽകിയ

തി�തി

കാലതാമ

സം

(ദിവസം)

മൂ�ാം വാർഡിെല

ഭൂമിയിൽ(എസ്.സി/ബി പി എൽ

സ്�തീ കുടുംബനാഥരായി���

കുടുംബ�ൾ

മ��െതാഴിലാളി)മ��ജലസംര

�ണ

�പവൃ�ി(1604007004/WC/325

343 )

(1st part)

28/9/2018(2
nd part)

20/10/2018

(3rdpart)

12/11/2018

(4thpart)

29/11/2018

(5thpart)

11/9/201

8

29/9/201

8

23/10/20

18

15/11/20

18

6/12/201

8

------

------

------

------

------

അരീ�ര നീർ�ട�ിെല

ഭൂമിയിൽ മൺക�ാല,ക�്

ക�ാല,െകാ�ൂർ ബ�്

നിർ�ാണം(1604007004/LD

/335920

15/01/2019(

3rd part )

02/02/2019(

4th part)

16/02/2019(

4th part)

16/01/20

19

02/02/20

19

16/02/20

19



08/03/2019(

3rd part)

13/03/20

19

എടവന ഭാഗം മുതൽ അക�േഡ�്

വെര കനാൽ ഭൂവസ്�തം

നിർ�ാണം(1604007004/LD

/335920)

25/2/2019 28/2/201

9

------

അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ

മൺക�ാല

നിർ�ാണം(1604007004/IC

/333919

23/12/2018 01/01/20

19

------

8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിെന്റ പകർ�്

െതാഴിൽ അനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള

അറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�. �പവൃ�ി അനുവദി�് െകാ�് നിർ�ഹണ

ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�് അേലാേ�ഷൻ. �പവൃ�ി

അനുവദി�തിെന്റ പകർ�് ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി��.

9. മ�ർ േറാൾ

�പവൃ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�

േരഖയാണ് മ�ർേറാൾ. പണി ആരംഭി�ു�തിനു മു�് രാവിെലയും

അവസാനി�ി�തിനു േശഷം ൈവകുേ�രവും ദിവസം ര�ു �പാവശ�ം

മ�ർേറാളിൽ ഒ�് െവ�ണം. െതാഴിലുറ�് നൽകു� പ�തിയായതിനാൽ

ഏ�വും സൂ�മതേയാെടയും കാര��മതേയാെടയും ൈകകാര�ം

െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ��അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർേറാൾ.

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തുെവ�് െതളിയി�ു� ആധികാരിക േരഖ

കൂടിയാണിത്. എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലുകളിെല മ�ർേറാള�കളിൽ

ഒ�ും തെ� െമഷർെമെന്റ ബു�് ന�ർ , �പവൃ�ി നട� തി�തി എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�. �പവൃ�ി�് േവ�ി അനുവദി�് നൽകു�

എ�ാ മ�ർേറാളിലും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�്

സീൽ എ�ിവ അത�ാവശ�മാണ.് പ�ായ�് സീൽ ഉ�ായിരു�ു.

മ�ർേറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�. മ�ർേറാൾ



നൽകുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപര് , �ാനം ,

എ�ിവയും േരഖെ�ടു�ുവാൻ �ശ�ി�ണം.

10. െമഷർെമെന്റബു�്

�പവൃ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികരിക േരഖയാണ്

െമഷർെമെന്റ ബു�.് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ിയുെട

വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടുേ�� െമഷർെമെന്റ ബു�്

സൂ�ി�ിരി�ു�തായി ക�ു.എ�ാൽ ഒരു െമഷർെമെന്റ ബു�ിൽ ര�്

�പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു. കൂടെത

�പവൃ�ിയുെട േപര് മാ�തമാണ് ക�ത് , മ�ർേറാൾ ന�ർ , �പവൃ�ി ന�ർ ,

ഇവെയാ�ും കാണാൻകഴി�ി�.

11.സാധനഘടകം

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക

അനുബ�ചിലവുകളിൽ ഉൾെ�ടു�ിയാണ് ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ത്.

കൂടാെത െമഷർെമെന്റബു�ിൽഈതുകവകയിരു�ിയതായും ക�ു.

12. േവജ് ലി�്

മ�ർേറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള

ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന വിതരണ�ിലു� േവജ് ലി�് ത�ാറാ��ത്.

ഇത് ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ.് ഒരു മ�ർേറാൾ േ�ാസ്

െച�തു കഴി�ാൽ നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ

�പവൃ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. മ�ർേറാളിൽ ആനുപാതികമായി

െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ുവാനു�

ആധികാരിക േരഖയാണിത്. കൃത� സമയ�് ഹാജർ എം ൈഎ എസിൽ

േരഖെ�ടു�ി േവജ് ലി�് ആ�ുകയും എഫ് ടി ഒ മുഖാ�ിരം േവതനം

െതാഴിലാളികള�െട ബാ�് അെകൗ�ിൽ എ�ി�ു�തിനും േവ�

കാര��ൾ കൃത�തേയാെട െച���തായി മന�ിലായി. േവജ് ലി�ിെന്റ

പകർ�് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി��.

13.എഫ് ടി ഒ

ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലനായി�ാണ് �ഗാമപ�ായ�്

െസ�ക�റിയും �പസിഡൻറും ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�ത്. അതിനാൽ ഫ�്

�ടാൻസ്ഫർ ഓഡറുകൾ ത�ാറാ�ിയ അ�ു തെ�േയാ പിേ� ദിവസേമാ

പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിലാളികളിേല�് എ�ി�ുവാൻ കഴിയും.എ�ാൽ



പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� എഫ് ടി ഒ കാണാൻ സാധി�ി�. അവ

ഫയലുകളിൽ െകാ�ുവരാൻ �ശ�ി�ണം.

14. െമ�ീരിയൽ െവൗ�ർ

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു�

സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ

െ�പാക��ർെമെന്റ.ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾെ�ാ�ും തെ�

െമ�ീരിയൽ ആവശ�മായി വ�ി�ി�.

15. േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ �പവൃ�ിയാേണാ എ�് അറിയുവാൻ

സഹായി�ു� േരഖയാണ് േറായൽ�ി േരഖ. പരിേശാധി�

ഫയലുകളിെലാ�ും തെ� േറായൽ�ി െകാടുേ�� �പവൃ�ികള�.

16. േഫാേ�ാസ്

�പവർ�നവുമായി ബ�െ�ടു�ി എടുേ�� മൂ�് േഫാേ�ാ

പതി��കൾ അതായത് �പവൃ�ിയുെട ആരംഭം , �പവൃ�ി നട�ു

െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ , �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷം എ�ീ മൂ�്

ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധി� �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ കാണാൻ

സാധി�ി�.അവകൂടി ഉൾെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ുക.

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെന്റ േകാ�ി

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി��െവ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ്

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. പരിേശാധി� �പവൃ�ി

പൂർ�ീകരണ ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� ഈ സർ�ിഫി���കൾ

ലഭ�മായി�.അവകൂടി ഉൾെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ുക

18. മ�ർേറാൾ മൂവ്െമെന്റ �ി�് (ഫയൽ ടാ�ിംഗ് േഫാം)

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�ർേറാൾ അനുവദി��

െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം

ഏെതാെ� തി�തികളിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാൻ ഉ� േരഖയാണ്

മ�ർേറാൾ മൂവ്െമെന്റ �ി�.് മ�ർേറാൾ മൂവ്െമെന്റ �ി�് അഥവാ

ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി��.

19.ആസ്തിയുെട ജിേയാടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ



�പവൃ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െച�തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ

സഹായി�ു� ഘടകമാണ് ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ. എ�ാൽ ഈ

േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ കഴി�ി�. അവ

ഉൾെ�ടുേ��ത്അത�ാവശ�മാണ.്

20. േസാഷ�ൽഓഡി�ിെന്റ േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ിയുെട േനരവകാശികളായ സാധാരണ ജന�ൾ ആ

പ�തി അവേലാകനം െച��കയും , പരിേശാധി�ുകയും ,

വിലയിരു�ുകയും , െച��കയു� ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�.്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിൽആേണാ ,

ല��മി� അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�്

ലഭി�ി��േ�ാ , നിർ�ഹണരീതിയിൽ എെ��ിലും അപാകതകൾ

ഉ�ായി��േ�ാ , �പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം

ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�.്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം

പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ

ഒ�ുേനാ�ുകയും �പേത�കം വിളി�� േചർ�ു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ിേ��ത്.

�പവൃ�ി േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയതാേണാ എ�് അറിയാൻ

സഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെന്റ േകാ�ി. ആറ്

മാസം കൂടുേ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നടേ��താണ.് പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ ഒ�ുംഈ േരഖ ഉ�ായിരു�ി�.

21. ൈസ�്ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി�ല�്ആ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��് നട�ു�

എ�ാ കാര��ള�ം എഴുതി െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി.

�പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ു� െപാതു�പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും

അവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം ആേ�പ�ള�ം എഴുതി

െവേ��ത് ൈസ�് ഡയറിയിലാണ.് െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗിെന്റ മിനു�്സും

ഹാജരും ൈസ�് ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ.്

െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ �ല�് അനുവദി�് നൽകു�

െസൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതിൽ നിർബ�മായും എഴുതി േചർ�ണം.

ഓേരാ െതാഴിലാളിയും പണി�ല�് െകാ�് വരു�ിരി�ു�

പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം , ജാ�ഗത സമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം



േരഖെ�ടു�ണം. കൂടാെത േമ�ിെന്റ വിലാസവും േഫാൺ ന�റും

കൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��താണ.് പരിേശാധി� �പവൃ�ി ഫയലുകളിെല

ൈസ�് ഡയറിയിൽ െച�് ലി�് പൂർ�മായിരു�ു. പണിയായുധ വാടക

േരഖെ�ടു�ിയി���്. െതാഴിലാളി സാ��പ�തം , വിജിലൻസ് ആെന്റ

േമാണി�റിംഗ് റിേ�ാർ�് എ�ിവ കാണാൻ സാധി��. ൈസ�് ഡയറിയിെല

സ�ർശക കുറി�ിൽ ഉേദ�ാഗ�രുെട �ാനം , ഒ�് , ഇവ കൂടാെത

�പവൃ�ിെയ സംബ�ി� അഭി�പായ�ള�ം കൂടി ഉൾെ�ടു�ു�ത്

ന�ായിരി�ും.

22.എ�ിേമ��കള�ം �പവൃ�ിയുെടഅളവുകള�ം

ഒരു �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗം

ത�ാറാ�ു� സാേ�തിക േരഖയാണ് എ�ിേമ�.് ഒരു �പവൃ�ി എ�െന

നട�ിലാ�ണെമ� മാർ� നിർേ�ശം നൽകു� ഒരു േരഖ കൂടിയാണിത്.

ഇതിൽ പ�തിയുെട േപര് , പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� വിവിധ

ശീർഷക�ിൽെ�� �പവൃ�ികൾ ,അവയുെട എ�ം , നീളം , വീതി ,ആഴം ,

വ�ാപ്തം , ഒരു യൂണി�ിന് നൽേക� തുക, ആെക തുക എ�ിവ

നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം. സാധനസാമ�ഗികൾ

(ആവശ�മായ �പവൃ�ികളിൽ മാ�തം) വിദഗ്� / അവിദഗ്�

െതാഴിലാളികള�െട എ�ം , നൽകു� കൂലി , സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡിെന്റ െചലവ് എ�ിവ നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം.

വർ�് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി��� എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിൽ ഉ�തും സാേ�തിക

ഭാഷയിലു�തുമാണ.്സാധാരണ െതാഴിലാളികൾ�ും

െപാതുജന�ൾ�ും

പരിേശാധി�ുവാൻ കഴിയും വിധം ജനകീയ ഭാഷയിേല�് ആ�ി �പവൃ�ി

സമയ�് േമ�ിെന്റ ൈകവശം വയ്േ��തും െപാതു�ല�ളിൽ

�പദർശന�ിനും ഉപേയാഗിേ��താണ.്

സ�കാര� ഭൂമികളിൽ െച��� �പവൃ�ികളിൽ ഭൂവുടമകള�െട

അേപ� സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട അളവ് േരഖെ�ടുേ��താണ.്

സാ��പ�തം സമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െച�്ത �പവൃ�ിയുെട

വിശദാംശ�ൾ(എ�ം, നീളം, ആഴം ) കൂടി േരഖെ�ടുേ��താണ.്

അളവുകൾ അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബി�് പാസാ�ു�തും േവതനം

നൽകു�തും ഉൾെ�െടയു� കാര��ൾ അ�ിമമാ�ു�ത്. എ�തിനാൽ

അളവുകള�െടയും എ��ിെന്റയും കാര��ിൽ ഭാവിയിൽ

അേ�യ�െ�കൃത�ത സാേ�തിക വിഭാഗം ഉറ�ാേ��താണ.്അ�ാ�

പ�ം അളവുകള�െട / എ��ിെന്റ വ�ത�ാസ�ിന് ബാധ�ത



ചുമ�െ�ടുകയും ബ�െ�� അധികാരികൾ തീർ�ും ഉ�വാദികൾ

ആേക�ി വരും എ�തും �പേത�കം �ശ�ി�ണം.

* െതാഴിലാളികൾ കൂ�ം േചർ�് ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ

തിരെ�ടു�ുകയും എ�െന േജാലി െച�ണെമ�ും ചർ� െചയ്ത്

വർ�് കല�ർ ത�ാറാ�ുകയും െച��ക. ഓേരാ മാസ�ിെന്റയും

സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�് േവണം �പവൃ�ികൾ

തീരുമാനി�ാൻ.

* വർ�് കല�ർ അനുസരി�് െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ തര�ിലു�

െതാഴിലും െതാഴിലിടവും കെ��ുവാനും നിർേ�ശി�ുവാനും

അവകാശമു�്. ഇതുവഴി 100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�മായും ലഭ�മാകാ�

െതാഴിലാളികൾ�് അധികമായി െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും 100 �പവൃ�ി

ദിന�ൾപൂർ�ീകരി�ുവാൻസാധി�ും

* നിയമ �പകാരം അനുവദനീയമായ അ�തയും �പവൃ�ി ദിന�ൾ േചാദി��

വാേ��താണ.് ഇതിനായി െതാഴിലിന് ഡിമാെന്റ െച��കയും അതിനു

ൈക��് രസീത് വാേ��തുമാണ്

വാർഡ് -3-ൽഏെ�ടു�് നട�ാവു� �പവൃ�ികൾ

* മുൻഗണനവിഭാഗ�ള�െട കിണർ റീ�ാർജിംഗ്

*എസ്.സി /ബി പി ൽകുടുംബ�ൾ�് െതാഴു�് നിർ�ാണം ,ആ�ിൻകൂട്

നിർ�ാണം

* കാർഷിക നഴ്സറി /ഇടവിള കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

* നഴ്സറികൾത�ാറ�ൽ

* കംേ�ാ�് കുഴികൾ , മ�ിര കംേ�ാ�് നിർ�ാണം

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ( CIB )

ഒരു �പവൃ�ി നട�ിയതിയ �ലം കൃത�മായി മന�ിലാ�ാനും ,

പ�തി �പവർ�ന�ള�െട സുതാര�ത ഉറ�് വരു�ു�തിനും േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

അത�ാവശ�മാണ.് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ നിയമം 22(4) ലും



വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10(6),7,11,13, എ�ിവയിലും സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെന കുറി�് പരാമർശി�ു�ു. ഓഡി�ിംഗിെന്റ

ഭാഗമായി നട�ിയ 4 വർ�ുകള�െടയും ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ഒ�ിൽ

േപാലും ൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻ സാധി�ി�. അരീ�ര നീർ�ട�ിെല

ഭൂമിയിൽ മൺക�ാല , െകാ�ൂർ ബ�് മൂ�ാം ഘ�ം ,എടവന ഭാഗം മുതൽ

അക�േഡ�് വെര കനാൽ കയർ ഭൂവസ്�തം നിർ�ാണം , എ�ീ

�പവൃ�ികൾ�് എ�ിേമ�ിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിനു

േവ�ി 3000 രൂപ വീതം വകയിരു�ിയതായി കാണാൻസാധി��.

നിരീ�ണ �പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന് 10 അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി

പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം നിലനിൽെ� തെ� പരാതികൾ

പലവിധ�ിൽ ഉെ��ിലും ഈ അവകാശെ� കുറി�് െതാഴിലാളികൾ�്

അവേബാധം അ�ാ�ത് െകാ�ും നാളിതുവെര ഒരു പരാതിയും

പ�ായ�ിൽ േരഖാപരമായി സമർ�ി�ി�ി�. ൈസ�് സ�ർശി�ു�

ഉേദ�ാഗ�രുെട അടു�് പരാതി വ�ാൽ പറയുക മാ�തമാണ്

െച�്തി���ത്. പരാതി പരിഹാര�ിന് േടാൾ�ഫീ ന�റായ 1800425436

എ�ന�റിൽ െതാഴിലാളികൾ�്ബ�െ�ടാവു�താണ.്

നിർേ�ശ�ൾ

1. െതാഴിലാളികേളാട്

* െതാഴിലാളികൾ അവരുെട അവകാശ�െള കുറി�്

േബാധവാ�ാരാകുകയും അവ കൃത�മായി േനടിെയടു�ാൻ �ശമി�ുകയും

േവണം

* െതാഴിലാളികൾ പ�ായ�ിേല�് േരഖകൾ നൽകുേ�ാൾ സ�യം

സാ��െ�ടു�ിയ േകാ�ികൾ േവണംനൽകാൻ.

* െതാഴിലാളികൾ കൂ�ം േചർ�് അവർ�ാവശ�മായ �പവൃ�ികൾ

തിരെ�ടു�ുകയും എ�െന േജാലി െച�ണെമ�ും ചർ� െച�ത്

വർ�് കല�ർ ത�ാറാേ��താണ.് �പവൃ�ികൾ തീരുമാനി�ുേ�ാൾ

ഓേരാ മാസെ�യും സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�ാണ്

�പവൃ�ികൾതീരുമാനിേ��ത്.



* വർ�് കല�ർ അനുസരി�് െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ തര�ിലു�

െതാഴിലും െതാഴിലിടവും കെ��ുവാനും നിർേ�ശി�ുവാനും

അവകാശമു�്. ഇതുവഴി 100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�മായും ലഭ�മാവാ�

െതാഴിലാളികൾ�് അധികമായി െതാഴിൽ ലഭി�ുകയും 100 െതാഴിൽ

ദിന�ൾപൂർ�ീകരി�ുവാൻകഴിയുകയും െച��ം.

* നിയമ�പകാരം അനുവദനീയമായ അ�തയും �പവൃ�ി ദിന�ൾ േചാദി��

വാേ��താണ,് ഇതിനായി തി�തി െവ�് ൈക��് രസീത്

വാേ��തുമാണ.്

* െതാഴിലാളികൾ അവരുെട അവകാശ�െള കുറി�്

േബാധവാ�ാരാവു�േതാെടാ�ം അവരുെട ഉ�രവാദി��െള കുറി��ം

അതായത് കൃത� സമയ�്ഹാജരായി േജാലി െച��ക ,കൃതൃമ�ൾ�് കൂ�്

നിൽ�ാതിരി�ുക , എ�ീ കാര��െള കുറി��ം അറി�ിരിേ��ത്

അത�ാവശ�മാണ.്

2. േമ��കൾ�്

* ൈസ�് ഡയറി , മ�ർേറാൾ എ�ിവ കൃത�മായി പൂരി�ി�ണം.

മ�ർേറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ പാടി�. ഭൂമി

പാ��ിെനടു�ുേ�ാൾ സർ�ാർ മാർ� നിർേ�ശ�ിൽ

പറ�ിരി�ു�ത് േപാെല മൂ�് വർഷെ� കരാർ �പകാരം

പാ��ിെനടു�ാൻ �ശമി�ണം.

* േമ��കൾ ത�ൾ�് ലഭി�ി��� പരിശീലനം അനുസരി�്

െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിെന കുറി�് വ��തനൽകണം

* െതാഴിൽ കാർഡ് കൃത�മായി പൂരി�ി�് െതാഴിലാളികൾ�് നൽകുക.

യാെതാരു കാരണവശാലും േമ��കൾ െതാഴിൽ കാർഡ് ൈക�ിൽ

സൂ�ി�ാതിരി�ുക.

* െതാഴിലിട�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ െസൗകര��ൾ

ഉേ�ാ എ�് േമ�് ഉറ�് വരു�ുക.

* ൈസ�് ഡയറിയിൽ േമാണി�റിംഗിന് എ�ു� ഉേദ�ാഗ�െര െകാ�്

ഒ�് െവ�ി�ണം.

* െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട പ�് അവകാശ�െള പ�ി

േബാധവാ�ാരാ�ുകയും െച��ക.



* പുതിയ െതാഴിൽ കെ��ുവാനും , പുതിയ െതാഴിൽ ആസൂ�തണം

െച��വാനും െതാഴിലാളികെളസഹായി�ുക.

* കൃത�മായി േസാഷ�. ഓഡി�ിംഗിലും �ഗാമസഭയിലും േ�പാജക്ട്
മീ�ിംഗിലും പരിശീലന ക�ാ�ിലും പെ�ടു�ുക.

* മ�് െതാഴിലാളികൾ�് കൂടി േമ�ിെന്റ ചുമതലകളിേല�് കട�ു

വരാനു�സാഹചര�വും സ�ർഭവും ഒരു�ുക.

* െതാഴിലാളികള�മായി നിര�രം സം�ർ�ം പുലർ�ുകയും കൂടുതൽ
ബ�ം�ാപി�ുകയും െച��ക.

3. ഉേദ�ാഗ�േരാട്

* �പവൃ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

േക��സർ�ാറിെന്റ ഇ�ാര��ിലു� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ കൃത�മായി

പാലിേ��താണ.്

* മ�ർേറാൾ അനുവദി�് നൽകുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട

തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�് ,സീൽ ,എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

* േലബർബഡ്ജ�് ,വാർഷിക കർ�പ�തി , െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട് ,

വർ�് കല�ർ , എ�ിവ ത�ാറാ�ു�തിൽ െതാഴിലാളികള�െടയും

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടയും �പാേദശിക വിദഗ്�രുെടയും പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ�ുക

* കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ�ല�ൾസ�ർശി�ുക.

* െതാഴിലാളികളികൾ ആവശ�െ�ടു� സമയ�ളിൽ

കാലാവ�യ്�നുസരി��� �പവൃ�ികൾനൽകുക.

* �പവൃ�ി �ല�ളിൽ കുടിെവ�ം , തണൽ , �പാഥമിക ചികി�

െസൗകര��ൾ , എ�ിവ ഉെ��് ഉറ�് വരു�ുക. അതിനു�

സാഹചര�ം ഒരു�ി െകാടു�ുക.

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

* കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ , േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

എ�ിവ നട�ുക

* െചയ്ത �പവൃ�ികളിൽ കൂടുതലും മഴ�ുഴി , മൺക�ാല

എ�ിവയാണ.് �ിര ആസ്തിയു�ാ�ു� �പവൃ�ികൾ



തിരെ�ടു�ുക.

* കൃഷി സംബ�മായ പ�തികൾ തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ

പ�ായ�ിന് ൈകമാറി കി�ിയ ഘടക�ാപനമായ കൃഷിഭവനുമായി

ആേലാചി�് സംേയാജിത പ�തികൾഏെ�ടു�് നട�ുക.

* വിദ�ാലയ�ൾ�് കളി�ലം , ചു��മതിൽ എ�ിവ നിർ�ി�്

നൽകുക.

* േദശീയ ഉപജീവന മിഷെന്റ ( NRLM ) സഹാേ�ാെട െമ�െ��

രീതിയിലു� െതാഴിൽ പരിശീലനം നൽകി , കുറ�് െതാഴിലാളികെള

വിദഗ്� /അർ�വിദഗ്� െതാഴിലാളികളാ�ി മാ��ക.

അനുബ�ം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ നി�ും

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�് െച�ാവു� �പവൃ�ികൾ ചുവെട

േചർ�ു�ു.

വിഭാഗംഎ

�പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു�പവൃ�ികൾ

 കുടിെവ� േ�സാതസുകൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭ ജല വിതാനം ഉയർ�ു�തിന്

ആവശ�മായ അടിയണകൾ , മൺതടയണകൾ ,അണകൾ , തുട�ിയ ജല സംര�ണ

�പവൃ�ികൾ

 ഒരു നീർ�ട�ിെന്റ സമ�ഗ പരിപാലന�ിന് ഉതകു� ഇടെപടലുകളായ െകാ�ൂർ

ബ�് , ത�് തിരി�ൽ , കൽതടയണകൾ , നീരുറവ �പേദശ�ിെന്റ പരിേപാഷണം

തുട�ിയ നീട�ട പരിപാലന �പവൃ�ികൾ

 േതാടുകൾ / കനാൽ എ�ിവയുെട നിർ�ാണം , പുനരു�ാരണം , െമയിെന്റെനൻസ്

എ�ീ �പവൃ�ികൾ

 ജലേസചനകുള�ുെടയും മ�് ജലേ�സാതസുകള�െടയുംആഴം കൂ�ൽ.

 കടേലാര�ളിലും , കുള�ള�െട അരികിലും , കനാൽ ബ�ുകളിലും , േറാഡുകള�െട

ഓര�ിലും മ�് െപാതു ഭൂമിയിലും ഫലവൃ��ൾ അട�മു� മര�ൾ െവ�്

പിടി�ി�ൽ



 ൈജവ േവലി നിർ�ാണം

വിഭാഗംബി

സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത

ആസ്തികൾ. (ഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം )

 എസ് സി /എസ് ടി , ദാരിദ�േരഖയ്�് താെഴയു� മ�് കുടുംബ�ൾ ,

ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥരായി��� കുടുംബം , ഭൂപരിഷ്കരണ�ിെന്റ

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ , ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന ഗുണേഭാ�ാ�ൾ , മുകളിൽ

പറ�ിരി�ു� കുടുംബ�ൾ അ�ാ� പ�ം 2008 െല കാർഷിക കടാശ�ാസ

നിയമ�പകാരമു� െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകർ , ഭൂമിയുെട ഉൽപാദന�മത

വർ�ി�ി�ു�തിനു� ഭൂവികസനവും , കിണറുകൾ , കുള�ൾ , മ�്

ജലെകായ്ത് നിർ�ിതികൾ എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� ജലേസചന�ിനാവശ�മായ

അടി�ാന െസൗകര��ൾലഭ�മാ�ൽ.

 ഖ�ിക 5 ൽ സൂചി�ി�ു� കുടുംബ�ള�െട തരിശ് ഭൂമി / പാഴ്ഭൂമി വികസി�ി�്

കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ

 ഇ�ിരആവാസ് േയാജന �പകാരേമാ , േക�� സർ�ാറുകൾആവിഷ്�രി�ു� മ�്

ഭവന നിർ�ാണ പ�തി �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭവന നിർ�ാണ�ിെല

അവിദഗ്�കായിക െതാഴിൽഘടകം

 മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു� അടി�ാന െസൗകര��ളായ

േകാഴി�ൂട് ,ആ�ിൻകൂട് , െതാഴു�് ,പുൽെതാ�ിഎ�ിവയുെട നിർ�ാണം

 മ��ബ�ന �പവർ�ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഉതകു� അടി�ാന

െസൗകര��ളായ മ��ം ഉണ�ു� േക���ൾ , വർഷകാല�് മാ�തം

െവ�മു�ാകു� െപാതുകുള�ളിൽ മ��ം വളർ�ു�തിനും അടി�ാന

െസൗകര��ൾ ഒരു�ലും

വിഭാഗം സി

േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെന്റ നിബ�നകൾ അനുസരി�ു� സ�യം സഹായ

സംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാന െസൗകര��ൾനൽകുക

 കാർഷിേകാത്പ��ള�െട ഈടു� സംഭരണ െസൗകര�ം ഉൾെ�െടയു�

വിളെവടു�ിന് േശഷം ആവശ�മായി വരു� െസൗകര��ൾ , ൈജവവളം ,

എ�ിവയ്�് ആവശ�മായ �ായിയായ അടി�ാന െസൗകര��ൾ സൃഷ്ടി�ുക

വഴി കാർഷിേകാത്പാദന�മതവർ�ി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം,

 സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ െപാതു



വർ�് െഷ��കള�െട നിർ�ാണം.

വിഭാഗംഡി

�ഗാമീണഅടി�ാന െസൗകര��ൾ

 നിർേ�ശി�െ�� മാനദ��ൾ�് അനുസൃതമായി ഖര – �ദവ മാലിന�

സംസ്�രണ�ിനും തുറസായ മല – മൂ�ത വിസർജനം ഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി

സ�ത��മാേയാ സർ�ാർ വകു��കള�െട ഇതര പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി��

െകാേ�ാ വ��ിഗത ക�ൂസുകൾ , സ്കൂൾ േടായില��കൾ , അ�ണവാടി

േടായില��കൾതുട�ിയ �ഗാമീണശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവൃ�ികൾ.

 ഒ�െ��� കിട�ു� �ഗാമ�ള�െടയും നിർ�ിഷ്ട �ഗാമീണ ഉത്പാദന േക���െളയും

നിലവിലു� േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ��ി�ു�തിനു� എ�ാ കാലാവ�യിലും

ഉപേയാഗി�ാൻ പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള�െട നിർ�ാണവും , ഓടകൾ ,

കലു�ുകൾ എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� �ഗാമ�ിെല ഈടു� ഉൾ േറാഡുകള�െട

വീഥികള�െടയും നിർ�ാണം.

 കളി�ലനിർ�ാണം

 െവ�െ�ാ� നിയ��ണ സംര�ണ �പവൃ�ികൾ , മഴെവ�ം െക�ി നിൽ�ു�

താഴ്� െപാതു�ല�ള�െട െമ�െ�ടു�ൽ , തീര�പേദശ�ള�െട

സംര�ണ�ിനു� േ�ാം വാ�ർ ൈ�ഡേനജുകൾ എ�ിവ ഉൾെ�ടു� െപാതു

അടി�ാന െസൗകര��ൾ , േറാഡുകള�െട പുനരു�ാരണവും ദുര� �പതിേരാധ

ത�ാെറടു��കൾ െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം

 �ഗാമപ�ായ�ുകൾ , വനിത സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകൾ ,

അഭയേക���ൾ , അംഗണവാടി േക���ൾ , �ഗാമീണ ച�കൾ ,

എ�ിവയ്�ാവശ�മായു� െക�ിട�ള�െട നിർ�ാണം

 മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം സൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ െപാതു

ആസ്തികള�െടഅ�കു� പണികള�ം

 ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സർ�ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി

േക��സർ�ാർ വി�ാപനം െച��� മ�് ഏെതാരു �പവൃ�ിയും



1. ആസ്തിയു� �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ� വാർഡിൽ നട�ു�ി� എ�്

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ഉറ�് ഉേദ�ാഗ�െന അറിയി��. ഇനിയു�

സാ��ികവർഷം ആസ്തിയു� �പവർ�ികൾ ഏെ�ടു�് നട�ാെമ�്

െതാഴിലുറ�് ഉേദ�ാഗ�ൻമറുപടി നൽകി.

2. േവതനംൈവകു�ു എ�് െതാഴിലാളികൾ പരാതിെ���.

േവതന ൈവകു�ു എ�ിൽ കൂലി നഷ്ടപരിഹാര�ിന് അേപ�

െകാടു�ാംഎ�്അവേരാട് െതാഴിലുറ�് ഉേദ�ാഗ�ൻ മറുപടി പറ� .ു

3. െതാഴിലുറ�് സമയം 5 മണി എ�തിൽനി�ും 4 മണി ആ�ി

കുറയ്�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ���. 9 മണി മുതൽ 5 മണി

വെരയാണ് െതാഴിലുറ�് സമയം എ�ും അത് മാ�ാൻ കഴിയി� എ�ും

ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി




