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ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും
സാമൂഹ�ആസ്തിയുെടനിർ�ാണ�ിനും
സഹായകമായി�ു�ഒരുേക��ാവിഷ്കൃതപ�തിയാണ്. 2005 െസപ്�ംബർ 5 ന്
നിലവിൽവ�െതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെ�അടി�ാനെപടു�ിയാണ് പ�തി
നട�ിലാ�ിവരു�ത.്സമൂഹ�ിൽപിേ�ാ�ംനിൽ�ു�വരുെടയും ദാരി�ദം
അനുഭവി�ു�വരുെടയും ൈകപിടി�ുയർ�ുവാനുംഅതുവഴി �ഗാമീണസ�ദ്
വ�വ�യുെട മുഖ�ായ മാ�ാനുംഈപ�തില��മിടു�ു. �ഗാമീണേമഖലയിെലഓേരാ
കുടുംബ�ിനും മ�ു െതാഴിലുകൾന�മാകാെത അധികമായി 100 ദിവസെ�
അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുകഎ�തിലൂെട ജന�ളുെട ഉപജീവന മാർ�ം
െമ�െ�ടു�ുകഎ�താണ്ഇതിൻെറഅടി�ാനല��ംെതാഴിലുറ�് പ�തിഅവകാശ
അധിഷ്ഠിതവുംആവിശ�ാധിഷ്ഠിതവുംപ�തിയാണ്.െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടമ�്�പധാനല
�്�ൾ�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിൽ ഓേരാ �പേദശെ�യും വിഭവഅടി�റ
ശ�മാ�ുക,വരൾ�,മെ�ാലി �്,െവ�െ�ാ�ം,വനനശീകരണം,
കാലാവ�ാവ�തിയാനം തുട�ിയപാരി�ിതിക�പശ്ന�ൾ
പരിഹാരംകാണുക.ഉൽ�ാദനപരമായആസ്തികൾസൃ�ി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ�
ലഘൂകരണംസു�ിരംആ�ുക, െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട
മുഖ�ധാരയിെലസ്�തീകെളസംഘമായിെകാ�ുവരു�തിനുഅവരുെടസാ��ികവും
സാമൂഹികവുമായശാസ്�തീകരണം ഉറ�ാ�ുകഎ�ിവയാണ്.

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�ംആയ 200 �ഗാമീണജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി ര�ാം
തീയതിഈനിയമം നിലവിൽവരികയും പ�തിനട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു േകരള�ിൽ
വയനാട്, പാല�ാട്ഈ 200ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15ന് 130ജി�കളിൽ
കൂടി ഇത് വ�ാപി�ു.ഇടു�ി,കാസർേകാട് ജി�കളിൽഇതിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ു.2008
ഏ�പിൽ ഒ�ിന് ഇ��യിെലബാ�ി മുഴുവൻജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി�ു.ഇ��യിെല
മുഴുവൻജി�കളിൽഈപ�തിനിലവിൽ ഉ�്.ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ
�ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശഅധിഷ്ഠിതം െതാഴിൽനിയമം എ�നിലയിലും
�ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണെ�നിർണായകവഴി�ിരിവ്സൃ�ി�ബൃഹത്
പ�തിഎ�കാര�ം പരിഗണി�ു 2009 ഒേ�ാബർ ര�ാം തീയതി േക��സർ�ാർഈ
നിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിഎ�്പുനർനാമകരണം
െചയ്ത .ു



സവിേശഷതകൾ :-

*�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് 18വയ�്പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാവാം.

*സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.

*പരി�ിതിസംര�ണം,കാർഷി കേമഖലയിെലഅടി�ാനവികസനംഎ�ിവയ്�്
മുൻഗണന.

*െതാഴിലാളികൾതെ�െതാഴിൽകെ��ുക,ആസ �ൂതണ �പ�കിയകളിൽപ�ാളിയാവാൻ
അവസരം.

*കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാഇ�.

*െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെട േലബർബജ�്.

*ബാ�്അ�ൗ�്, േപാ�്ഓഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം.

*സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന. *ക��ൂ�ർശൃംഖലയിൽ ഉ� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം.
*�ഗാമസഭപ�തിഓഡി�് െച�ു�ു (േസാഷ�ൽഓഡി�്സംവിധാനം)

*പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം.

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

നട�ിലാ�ു�എ�ാ �പവർ�ിയും േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�്

നിയമ�ിെലപതിേനഴാംവകു�് നിഷ്കർഷി�ു�ു.പ�തി

�പവർ�നെ���ിയുംെപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെനപ�ിയും പൗരസമൂഹം

നട�ു�പരസ�വും സ�ത��വുമായപരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്.െതാഴിലുറ�്

നിയമം �പകാരംവർഷ�ിൽ ര�്തവണേസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ാ വാർഡിലും

നടേ��താണ്.േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഅഥവാസാമൂഹികകണെ�ടു�്

എ�തിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത് �പവർ�ി�ല�ൾഅഥവാ

വർ�്ൈസ�്േനരി�്സ�ർശി�ും , െതാഴിലാളികേളാട് നിർവഹണഉേദ�ാഗ�േരാടും ,

അഭിമുഖനട�ിയതിലൂെടയും, ലഭ�മായ േരഖകളുെടവിശദപരിേശാധനയിലൂെടയും

ലഭി�ു�വിവര�ൾ േ�കാഡീകരി�്�ഗാമസഭകളിലുംെപാതുസമൂഹെ�അറിയി�ുക



എ�താണ്.ഇ�പകാരംലഭി�ു�

വിവര�ളുെടയും�ഗാമസഭകളിൽഉയരു�െതാഴിലുറ�്െതാഴിലാളികളുെട

അഭി�പായ�ളുെടയും നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെടഅഭി�പായ�ളുെടയും

അടി�ാന�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട

നട�ി�ിെനസുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ിയുറ�ി�ുകഎ�താണ്

േസാഷ�ൽഓഡി�്ല��മിടു�ത.്വസ്തുതാപരമായകെ��ലുകളിലൂെട െതാഴിലുറ�്

പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട

െമ�െ�� �പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെടസാധി�ു�ു.

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 , െജബിഡി
ഒ ,അ�കഡി�് എ�ിനിയർ ,ഓവർസിയർ ,അെ�ൗ�െന്റ ,ഡാ�എൻ�ടി ഓ�േറ�ർഎ�ിവരും
അവരുെട േസവനംഈപ�തി�് േവ�ി നൽകു�ു.തിേ�ാടി പ�ായ�ിൽ 17
വാർഡുകളിലായി 4017 െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ ഉ�്.ഇതിൽ 957സജീവ െതാഴിലാളികൾആണ്
ഉ�ത്. 2018-2019സാ��ികവർഷ�ിൽ 2334 മ�േറാള�കൾഅനുവദി�തിൽ 2259ഫിൽഡ്
മ�േറാള�കള�ം 75സീേറാഅ�ഡൻസ് മേ�ാള�കള�മായി അടയാളെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

പ�ായ�ിെ� േപര് തിേ�ാടി
�ഗാമപ�ായ�്

വിസ്തീർ�ം

14.15ചത �ുശ കിേലാമീ�ർ

ജി�ാ പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്



േ�ാ�് പ�ായ�് േമലടി

താലൂ�് െകായിലാ�ി

ഉൾെ�ടു�വാർഡുകൾ 17

െതാഴിൽകാർഡ് ഉടമകൾ 4017

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 957

വാർഡ് 5-പ�ി�രസൗ�്

വാർഡ് 5 പ�ി�രസൗ�ിൽ 667കുടുംബ�ളിലായി 328അംഗ�ൾെതാഴിൽ കാർഡിൽ േപര്
രജി�ർ െചയ്തിരി�ു�ു. 84 െതാഴിലാളികൾസജീവ െതാഴിലാളികളായി െതാഴിൽ െചയ്തു
വരു�ു. 2018 -19സാ��ികവർഷ�ിൽ മൂ�് െതാഴിലാളികൾ 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
പൂർ�ിയായി���്.

തിേ�ാടി പ�ായ�ിൽവാർഡ് 5 പ�ി�രസൗ�ിെല 1/10/2018 മുതൽ 313/2019
വെരയു�ഈകാലയളവിൽ നട�ിയ �പവർ�ികൾആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു

വിേധയമാ�ിയത്.ഈകാലയളവിൽ നട�ിയഅ�് �പവർ�ികളിൽ ഒരു �പവൃ�ി മൂ�്

ഘ��ളിലായി�ാണ് നട�ിയത്.ഈ�പവൃ�ികൾ�ായ്5479

അവിദഗ്� െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��.

അവിദഗ്� േവതനഇന�ിൽ 1246025 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 15428 രൂപയും
ഈ �പവൃ�ികൾ�ായി ചിലവഴി�ി���്.

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

എെ�ാെ�യാെണ�ും,കാര��മമായും ഫല�പദമായുംഈപ�തിഎ�െന നട�ിലാ�ുെമ�ും

�ഗാമ പ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭഅംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു

േവ�ിയാണ്ഈ േസാഷ�ൽഓഡി�.്

രീതിശാസ്�തം



േകരള േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി,േകാഴിേ�ാട് ജി� േമലടി േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ
േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േമലടി േ�ാ�് തിേ�ാടി �ഗാമപ�ായ�്വാർഡ് 5 (പ�ി�രസൗ�്)
ഇൽ േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡൻറ് ,വാർഡ് െമ�ർ, െതാഴിലുറ�് ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ിവരുമായി

േസാഷ�ൽഓഡി�,് േമലടി േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺവാർഡ് 5ൽ നടേ��േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ� .

ര�ാം ഘ�ം

2018 ഒക്േടാബർ മാസം ഒ�ാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെരഏെ�ടു�ു നട�ിയ
�പവർ�ികള�െട ഫയലുകൾ 7 രജി�റുകൾ,എംഐഎ�്എ�ിവ പരിേശാധി�ൽ. മൂ�ാംഘ�ം

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവർ�ി ഇട�ൾപരിേശാധി�ൽ.
�പവർ�ികള�െടഅളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ. നാലാംഘ�ം ഗുണേഭാ�ാ�േളാട്
�പവർ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും സജീവ െതാഴിലാളികെള ക�്

െതാഴിൽകാർഡ്ബാ�് പാസ്ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�്അഭിമുഖം നട�ലും വിവരേശഖരണം

നട�ലും.

അ�ാംഘ�ം

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ൽ.

െതാഴിലാളികളുെട 10അവകാശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾ �പധാനം െച�ു�ു.അവഏെതാെ�യാെണ�്
ചുവെട േചർ�ു�ു.

1) െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം( െഷഡ�ൂൾഡ് 2,ഖ�ിക 1-5 AMC
അധ�ായം-3)

�ഗാമ പ�ായ�്�ിരതാമസം ഉ�അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽ െച�ുവാൻത�ാർ
ആയി�ു�വ��ികൾ �ഗാമ പ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച�ുക. ഒരുകുടുംബ�ിൽ
െതാഴിൽആവശ�മു�വരുെട മുഴുവൻ േപര് വിവര�ൾഉൾെ�ടു�ിആയിരി�ണം



അേപ�ിേ��ത.്അേപ�യിൽപൂർണമായ േമൽവിലാസം,വയ�,്വാർഡ്ന�ർ,
േറഷൻകാർഡ്ന�ർ,ആധാർന�ർഎ�ിവ േചർ�ിരി�ണം.അേപ�കർ�്
�പാഥമികഅേന�ഷണ�ിന് േശഷം �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി െതാഴിൽകാർഡ്
അനുവദി�് നൽകും.അേപ�നൽകിയാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽകാർഡ്
അനുവദി�ണം. ഒരുകുടുംബ�ിന് ഒരു െതാഴിൽകാർഡ് മാ�തേമ ലഭി�ൂ. െതാഴിൽ
ആവശ�മു� മുഴുവൻകുടുംബാംഗ�ളുെടയും േഫാേ�ായും,വിവര�ളും െതാഴിൽ
കാർഡിൽ ഉ�ായിരി�ണം. ഒ�ിലധികം െതാഴിൽകാർഡുകൾഒരാളുെട േപരിൽ
ഉ�ായിരി�ു�ത് �കിമിനൽകു�കരമാണ്.എ�ാൽമാതാപിതാ�െളേയാ,
സേഹാദര�െളേയാആ�ശയി�ുകഴിയു�വിധവകൾ, ഉേപ�ി�െ��സ്�തീകൾ
അഗതികൾഎ�ിവർ�് �പേത�കം േവെറ െതാഴിൽകാർഡ് െകാടു�ണെമ�്
നിർേ�ശി�ി�ു�്. െതാഴിൽആവശ�മു� മുഴുവൻകുടുംബാംഗ�ളുെടയും പാസ്േപാർ�്
ൈസസ് േഫാേ�ാകൾ െതാഴിൽകാർഡിൽപഠി�ിരി�ണം. േഫാേ�ാ എടു�ു�തിെ�
ചിലവ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലുൾെ�ടു�ി �ഗാമപ�ായ�്വഹി�ും.അ�ു
വർഷേ��ാണ് ഒരു െതാഴിൽകാർഡ്അനുവദി�ു നൽകു�ത.് ഒരുകുടുംബം ഒരു
വർഷംആവശ�െ�� െതാഴിൽദിന�ൾഅവർ�്അനുവദി� െതാഴിൽദിന�ൾ, ലഭി�
േവതനം,ഏെ�ടു� �പവർ�ികളും മ�ർ േറാൾന�റുകളും ലഭി� െതാഴിലി�ായ്മ
േവതനം ന�പരിഹാരം മുതലായവിവര�ളും െതാഴിൽകാർഡിൽഅതാത്സമയംഎഴുതി
േചർ�ണം.

2)അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശം
ആയതിെ� ൈക��് രസീത് ലഭി�ുവാനും ഉ�അവകാശം ( െഷഡ�ൂൾഡ് 1,
ഖ�ിക 8, െഷഡ�ൂൾ 2,ഖ�ിക 6-13)

െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽആവശ�മു�േ�ാൾ �പേത�കഅേപ�നൽകണം.
നിർ�ി� േഫാറ�ിൽ �ഗാമപ�ായ�ിലാണ്അേപ�നൽേക�ത.് െവ�കടലാസിലും
അേപ�നൽകാവു�താണ്. 2014 െലപുതു�ിയനിർേ�ശ�ൾ �പകാരം െമാൈബൽ
േഫാൺ, ലാൻഡ് േഫാൺഎ�ിവയിലൂെടയും െതാഴിൽആവശ�െ�ടാവു�താണ്.
എഴു�ും വായനയുംഅറിയാ�വർ�്നിർ�ി� ഉേദ�ാഗ�രുെട മു�ിൽവാ�ാലും
െതാഴിൽആവശ�െ�ടാവു�താണ്. െതാഴിലിനായിഅേപ�നൽകുേ�ാൾ രസീത്
ൈക��ി ഇരി�ണം.ചുരു�ിയത് ര�ാഴ്ചേ��്ആണ്െതാഴിൽആവശ�െ�േട�ത്
കൂടുതൽ ദിവസ�ളിേല�് േവ� �പവർ�ികൾ മുൻകൂ�ി അേപ�ി�ു�തിന്
അനുവാദമു�്.എ�ു മുതൽഎ�ു വെര െതാഴിൽആവശ�ം ഉ�ത്എ�്
വ��മാ�ണംഅേപ�ി�് തീയതിമുതൽ േകാ,അേപ�ലഭി�് പരമാവധി 15
ദിവസ�ളിേലാ െതാഴിൽ ലഭ�മായിരി�ണം.പരമാവധി 100 ദിവസെ�െതാഴിൽആണ്
അേപ�നൽേക�ത.്എ�ാൽവന�പേദശ�ുവനാതിർ�ികളിൽ ഉം താമസി�ു�



പ�ികവർ�വിഭാഗ�ൾ�് 100 ദിവസെ�െതാഴിൽനൽകു�തിന് ഇേ�ാൾ
അനുവാദമു�്.

3) െതാഴിൽലഭി�ിെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാൻ ഉ�
അവകാശം(ആദ�െ� 30 ദിവസം കൂലിയുെട1/4പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ1/2 ഭാഗം)

െതാഴിൽആവശ�െ��് വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽനൽകണംഎ�ാണ്
വ�വ�.അ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു�തിന് തീയതി േരഖെ�ടു�ിയ
ൈക��് രസീത്ആവശ�മാണ്. െതാഴിലിന് അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ിെ��ിൽപതിനാറാമെ�ദിവസംമുതൽആദ�െ� 30 ദിവസംനിർ�ിഷ്ഠ േവദന
�ിെ�1/4കുറയാെതതുകയും പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ േവദന�ിെ�പകുതിയിൽ
കുറയാെതതുകയുംആണ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുക.സം�ാനസർ�ാരാണ്
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നൽേക�ത.്പി�ീട്ഈതുക െതാഴിൽനൽകു�തിൽവീഴ്ച
വരു�ിയഅവരിൽനി�ുംഈടാ�ണെമ�് വ�വ�. െതാഴിൽഅനുവദി�ു നൽകിയ
അ�ുമുതൽ േകാ 100 ദിവസെ�േവതന�ിന് തുല�മായതുക െതാഴിലി�ായ്മ
േവതനമായി ലഭി�ു� ദിവസേമാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിനു�അർഹതന�മാകും
േവദന മായും െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംആയും ഒരാൾ�്പരമാവധി 100 ദിവസെ�
േവതന�ിന് തുല�മായതുകേയാ ലഭി�ുവാൻഅർഹതയു�ൂ.

4) െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ാനു�അവകാശം.

ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിെല െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�്എ�് പറയു�ത്എ�ിേമ�്
അട�മു� �പവർ�ികളുെട വിശദ വിവര�ൾആണ്ഇത്നട�ുസാ��ിക
വർഷ�ിെലതേലദിവസംെഫ�ബുവരി മാസേ�ാെടപൂർ�ീകരി�ണം. ഒരു �ഗാമ
പ�ായ�ിെലഅംഗീകരി�െ�� േലബർബഡ്ജ�് ഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ു�
�പവർ�ികളാണ് െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�് ഉ�ാവുകഇതിൽഏതു �പവർ�ി
േവണെമ�ിലും വാർഷികകല�ർ, െതാഴിൽആവശ�െ��വരുെടഎ�ം, �പവർ�ി
നട�ിലാ�ു�കാലയളവിെലകാലാവ�എ�തിെ�അടി�ാന�ിൽ
തിരെ�ടു�ാം.



5)അ�ുകിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശം,അെ��ിൽ
േവദന�ിെ� 10%അധികം

അേപ�കരുെടതാമസ�ല�ിന്അ�്കിേലാമീ�ർ പരിധി�ു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ു�തിന് മുൻഗണനനൽകണം 5കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധിക് പുറ�ാണ്
െതാഴിെലടു�ു�ത്എ�ിൽ10%അധിക േവതന�ിന് െതാഴിലാളികൾ�്
അവകാശമു�ായിരി�ും.

6)കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ംഎ�ിവലഭി�ുവാനു�
അവകാശം( െഷഡ�ൂൾഡ് 2:ഖ�ിക 23-28)

െതാഴിലിട�ളിെലസൗകര��ൾ:-

* െതാഴിലാളികൾ�്തിള�ി�ാറിയ െവ�ംനൽകുക

* �പഥമശു�ശൂഷകി�് ഉെ��് ഉറ�ുവരു�ുക

* ഭ�ണം കഴി�ു�തിനു ഉ��് ഒരു മണി�ൂർ വി�ശമി�ു�അതിനും ടാർേപാളിൻ
ഷീ�് െകാ�് തണു�ി�ുക

* 5വയ�ിൽതാെഴ �പായമു�കു�ികളുെടഎ�ംഅ�ിൽകൂടുതൽആെണ�ിൽ
അവെരപരിപാലി�ുക

7) 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

പ�തിയുെട േവതനംബാ�,് േപാ�്ഓഫീസ്അ�ൗ�ിലൂെടയാണ് നൽകു�ത്ഓേരാ
െതാഴിലാളികൾ�ും �പേത�കംഅ�ൗ�് േവണം.ഓേരാ െതാഴിലാളികളുേടയും േവദനം
അവരവർ�്തെ�ലഭി�ു�ുേ�ാെയ�് ഉറ�ുവരു�ാനാണ്ഇ�െന
നിഷ്കർഷി�ി�ു�ത.്സ്�തീ െതാഴിലാളികളുെട േവതന�ിന് േമലു�നിയ��ണം



അവർ�്തെ�ആയിരി�ണെമ�ഒരുല��ംഈഅവ�യ്�് പി�ിലു�്.
െതാഴിലാളികളുെടആധാർന�ർകൂടി െതാഴിൽകാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയാൽ
ആൾമാറാ�ം,ഇര�ി�്എ�ിവ മുേഖന ഉ� �പശ്ന�ൾഒഴിവാ�ാൻസാധി�ും.

8) േവദനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്ന�പരിഹാരം ലഭി�ു�അവകാശം.

മ�ർ േറാൾഅവസാനിച് 15 ദിവസ�ിനകം േവദനം ലഭി�ിരി�ണം ഇ�െന
ലഭ�മാകാെതവ�ാൽപതിനാറാമെ�ദിവസംമുതൽ ലഭി�ുവാനു� േവദന�ിെ�
0.05%തുകഓേരാ ദിവസവും ന�പരിഹാരമായി ലഭി�ണെമ�ാണ് 2014െലപുതു�ിയ
െഷഡ�ൂൾ 2വ�വ�െചയ്തി�ു�ത.്ഈതുകതൽ�ാലംസർ�ാർവഹി�ും എ�ിലും
പി�ീട് വിശദമായഅേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഉ�രവാദിയായ
അവരിൽനി�ുംഈടാ�ണംഎ�ാണ്വ�വ�മന�ൂർ�ംഅലംഭാവം െകാ�്
പാവെ��വരായകൂലി െതാഴിലാളികളുെട േവതനം തുട�ുകേയാൈവകുകയും െച�ു�ത്
ഒഴിവാ�ു�താണ്ഇ�െനവ�വ�െചയ്തി�ു�ത.്അളവുകൾ േരഖെ�ടുേ��
ഓവർസിയർ, േമൽഅളവുകൾഎടുേ��അെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയർ,ഡാ�ാഎൻ�ടി
നട�ി േവജ് ലി�് ത�ാറാേ��ഡാ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർ,ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ
ഓർഡറുകൾ ഉ�അടയ്േ�� �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�്എ�ിവർനിർദി�
ദിവസ�ിനു�ിൽഅതുനൽകു�ുെവ�ും പൂർ�ീകരി�ുെമ�ും ഉറ�ുവരു�ണം.

9 )സമയബ�ിതമായ�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 19 െഷഡ�ൂൾ 2 േപര�ഗാഫ് 35 േക�� വാർഷികസർ�ുലർ
ചാപ്�ർ 10.4എ�ിവ �പകാരംസമയബ�ിതപരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം
അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിലുറ�ു മായിബ�െ��പരാതികൾ േരഖപരമായവാ�ാേലാ
േഫാൺമുഖാ�ിരേമാ നിർവഹണഉേദ�ാഗ�െരഅറിയി�ാവു�താണ്ഇ�െന
ലഭി�ു�പരാതികൾപരാതി രജി�റിൽഎഴുതിസൂ�ി�ുകയും പരാതിയിേ�ൽ
എടു�നടപടികൾപരാതി�ാരെനഅറിയിേ��തും നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെട
ചുമതലയാണ്.



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�തിയുെടസവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽ
ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽപണം െചലവഴി�ത്ശരിയായ രീതിയിലാണ്, ല��മി�്
അവകാശ�ളുംആനുകൂല��ളുംഅർഹതെ��വർ�് ലഭി�ു�ുേ�ാ ,നിർവഹണ
രീതിയിൽഅപാകത ഉ�ായിരുേ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തിമൂലം ഉ�ായി�ുേ�ാ ,
എ�ാൽജന�ൾേനരി�് പരിേശാധി�ു�ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തി
േസാഷ�ൽഓഡി�്. േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം ഫയലുകളും, േരഖകളും, രജി�റുകളും
പരിേശാധി�ുകയും �പവർ�ി�ല�ൾേനരി�് പരിേശാധിച്അളവുകൾഎടു�ു
േനാ�ുകയും െച�ു�ു. �പേത�കം വിളി�ുേചർ�ു� േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ
ആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാേ��ത

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

*െതാഴിൽകർഡ്

െതാഴിലാളികൾ�് കുറ�� േപർ�് മാ�തേമ പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയി����.കൂടുതൽ
െതാpഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡാണു�ത്.െതാഴിലാളികൾഎ�ാവരും െതാഴിൽ
കാർഡിേല�്ആവശ�മായ േഫാേ�ാസ��മായി ൈപസചിലവഴി�് എടു�ാറു�തായാണ്

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺസ�ർശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയുവാൻ

സാധി�ത്.

*െതാഴിൽഅേപ�

െപാതു �പവൃ�ികൾ�ായി െതാഴിലാ

ളികൾ വ��ിപരമായി അേപ�നൽകാറി�എ�് െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖ

സംഭാഷണ�ിൽനി�് മന�ിലായി. െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ാ�സാഹചര�ം ഉ�ാവാറുെ��ിലും െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഇതുവെര നൽകിയതായി

േരഖകളിൽക�ി�.മാ�തമ� െതാഴിലിനു�അേപ�യിൽ ഒ�ും തെ�അേപ�ി�ു�
ദിവസെ�േഡ�് ഇ�തായി ക�ി�ി�.അേപ�എഴുതു�സമയ�് േഡ�് ഇടാൻ െതാഴിലാളികൾ

�പേത�കം �ശ�ി�ണം.

*െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

കുടി�ുവാനു� െവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം , �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം , �കഷ്എ�ിവ െതാഴിൽ
�ല�്ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലുറപ നിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാര 23-28 േക�� വാർഷിക മാ�ർ
സർ�ുലർ 8, 8.2അനുശാസി�ു�ു�്.െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയ
സംഭാഷണ�ിനിടയിൽ �പവൃ�ി�ല�ളിൽസൗകര��ൾ ഒ�ും തെ� ലഭി�ിരു�ി�. �പഥമ
ശു�ശൂഷാ കി��കൾ േമ�് സ��മായി പണം മുട�ി വാ�ു�തായാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.



*ചികി�ാസഹായം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാര�ഗാഫ് 5, േക�� വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ്�ർ 9 �പകാരവും
െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ�ല�് െവ�്അപകടംസംദ വി�ൽചികി�ാസൗകര�ം ഉറ�്

വരുേ��താണ.്

* െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�ിiൽെതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാവാറു�്.

* 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാര�ഗാഫ് 18 േക�� വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ്�ർ 17
എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ�് 5കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ണംഎ�്
അനുശാസി�ു�ു.വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽതെ�
െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെ��്അറിയുവാൻസാധി��

*സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ി�ു�അവകാശം

പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു�പരാതി രജി�റിൽ പരാതികൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി

ക�ി�. നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�േരാട് േനരിേ�ാ േഫാൺ മുഖാ�രേമാആണ് െതാഴിലാളികൾ

അവരുെട പരാതികൾഅറിയി�ാറു�ത്.

* േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 17 (2) േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ുവാനു�അവകാശം
നൽകു�ു.�പസ്തുത വാർഡിൽഓഡി�് നട�ു�തിനായി �പേത�ക ക��ിഅംഗ�ൾഇെ��ാണ്
ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻസാധി�ത്.

�പവൃ�ികൾസംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

1.അരീ�ര നീർ�ട�ിെല ഭൂമിയിൽ മൺക�ാല,െകാ�ൂർബ�്,ക�്ക�ാല നിർ�ാണം
ഒ�ാം ഘ�ം .first Part bill

(160400700/WC/335918)

2.അരീ�ര നടകയം നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു�തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ മൂ�ാംഘ�ം
(1604007004/LD/327887)

3.അ�ാം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (എസ്സി,ബിപിഎൽ ,സ്�തീ കുടുംബനാഥരായി���കുടുംബ�ൾ,
മ��െ�ാഴിലാളി)മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി

(1604007004/WC/325343)1st, 2nd,3rd part bill

4.അരീ�ര നടകയം നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ

േതഡ് പാർ�്ബിൽ

5.േകാഴി��റം മുതൽകു�ം പാ�ി കനാൽ നവീകരണം.
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അരീ�ര നടയകം
നീർ�ട�ിൽ
ഉൾെ�� തരിശു ഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ
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1.അരീ�ര നീർ�ട�ിെല ഭൂമിയിൽ മൺക�ാല,െകാ�ൂർബ�്,ക�്ക�ാല നിർ�ാണം
ഒ�ാം ഘ�ം .first Part bill

(160400700/WC/335918)

�പവൃ�ി 18/12/2018ആരംഭി�് 31/12/2018 ന്അവസാനി��.

ഈ�പവൃ�ിയിൽ 87

േപർ െതാഴിലിന്അേപ�ി�തായി ക�ു.അതിൽ 28 േപർ�ിരംഅവധിയായിരു�ു.

കൂടാെത പ�ിനി (KL04/007-004-11/1),ലീല (KL/04/007-004-15/128), നാണു (KL04/007-004-
16/12) േസാഫിയ(KL04/007-004-

16/46)എ�ിവരുെട േപര്അേപ�യിൽഇ�ായിരു�ു.പേ�ഇവരുെട േപര് മ� േറാളിൽഅടി��

വ�ിരു�ു .

എ�ിേമ�് തുക 452800 രൂപഅനുവദി�ഈ �പവൃ�ിയിൽ േവതനഇന�ിൽ 396473 രൂപയും,
പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 5852 രൂപയും,ആെക 402325 രൂപയും ചിലവഴി�ഈ
�പവൃ�ിയിൽ 1463 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി��.

2.അരീ�ര നടകയം നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു�തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ മൂ�ാംഘ�ം
(1604007004/LD/327887)

�പവൃ�ി 26/2/2019 ന്ആരംഭി�് 8/3/2019 ന്അവസാനി��.ഈ�പവൃ�ിയിൽ 66
െതാഴിലാളികൾഅേപ�ി�ിരു�ുഅതിൽ 42 േപർ �പവൃ�ി െചയ്തതായി ക�ു.

24 േപർ�ിരംഅവധിയായിരു�ു.

471600 രൂപഎ�ിേമ�്അനുവദി�ഈ �പവൃ�ി 450 െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��.േവതന
ഇന�ിൽ 121950 രൂപയും, പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 1800 രൂപയും,ആെക 123750 രൂപയും
െചലവഴി�തായി ക�ു.ഈ�പവൃ�ി ഫയലിൽഎഫ് ടി ഒ ന�ർകവർ േപജിൽഎഴുതിയിരു�ി�.

3.അ�ാം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (എസ്സി,ബിപിഎൽ ,സ്�തീ കുടുംബനാഥരായി���കുടുംബ�ൾ,
മ��െ�ാഴിലാളി)മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി

(1604007004/WC/325343)1st, 2nd,3rd part bill.

1st പാർ� ്ബിൽ



�പവൃ�ി 6/9/2018 ന്ആരംഭി�് 19/9/2018 ന്അവസാനി��.73 െതാഴിലാളികൾഅേപ�ി�തിൽ
17 േപര്�ിരംഅവധിയായിരു�ു. 491100 രൂപഎ�ിേമ�്അനുവദി�ഈ �പവൃ�ി

മൂ�് പാർ�്ആയി�ാണ് െചയ്തെത�്ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾ മന�ിലായി .ആദ� പാർ�ിൽ 583
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി� �പവൃ�ിയുെട േവതനഇന�ിൽ 157993 രൂപയും,പണിയായുധ
വാടകയിന�ിൽ 2332 രൂപയും,ആെക 160325 രൂപയും ചിലവഴി��.

2nd പാർ�്ബി�്

�പവൃ�ി 20/9/2018 ന്ആരംഭി�് 3/10/2018 ന്അവസാനി��.ഈ�പവൃ�ിയിൽ 21 മ�
േറാള�കളിലായി 674 െതാഴിൽദിനം സൃഷ്ടി��. േവതനഇന�ിൽ 182654 രൂപയും,പണിയായുധ
വാടകയിന�ിൽ 2696 രൂപയും,ആെക 185350 രൂപയും െചലവഴി��.

18 േപർഈ �പവൃ�ിയിൽ�ിരംഅവധിയായിരു�ു. 3rd പാർ�്ബി�്

�പവൃ�ി 23/10/ 2018 ന്ആരംഭി�് 1/11/2018 ന്അവസാനി��.

ആെക 20 മ� േറാള�കളിൽആണ്ഈ �പവർ�ി െചയ്തിരി�ു�ത്.അതിൽഅവധിയായ
െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ാ�രീതിയിൽക�ു.ഈ�പവൃ�ിയിൽ 470
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ി���്. േവതനഇന�ിൽ 127370 രൂപയും പണിയായുധ
വാടകയിന�ിൽ 1880 രൂപയും,ആെക 129250 രൂപയും െചലവഴി��.85 െതാഴിലാളികളാണ്
െതാഴിലിന്അേപ�ി�ത്അതിൽ 19 േപർ�ിരംഅവധിയായിരു�ു.

4.അരീ�ര നടകയം നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ

േതഡ് പാർ�്ബിൽ

17/112019 ന്ആരംഭി�് 30/1/2019 ന്അവസാനി��.ഈ�പവൃ�ിയിൽ 64 േപർഅേപ�ി��.5
മ� േറാള�കളിൽആയി 575 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി��.ഈ�പവൃ�ിയിൽ 471600 രൂപ
ആണ്എ�ിേമ�് തുക. േവതനഇന�ിൽ 155825 രൂപയും, പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 2300
രൂപയും,ആെക 158125 രൂപയും െചലവഴി��.

5 .േകാഴി��റം മുതൽകു�ം പാ�ി കനാൽ നവീകരണം.

�പവൃ�ി 3/1/2019 ന്ആരംഭി�്10/1/2019 ന്അവസാനി��.ഈ�പവൃ�ിയിൽ 86 െതാഴിലാളികൾ
െതാഴിലിന്അേപ�ി�ിരു�ു.അതിൽ 82 േപർ�് െതാഴിൽഅേലാേ�ഷൻലഭി�തായി
ക�ു.102600 രൂപഎ�ിേമ�് തുക നൽകിയഈ �പവൃ�ിയിൽ േവതനഇന�ിൽ 85636 രൂപയും
പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 1264 രൂപയും,ആെക 86900 രൂപയും ചിലവഴി�തായി ക�ു .ഈ
�പവൃ�ി ഫയലിൽഎഫ് ടി ഒ ന�ർ

കവർ േപജിൽ േരഖെ�ടു�ിയതായി

ക�ു.



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

2018-2019സാ��ികവർഷ�ിൽ രജി�റുകൾഎംഐഎസിൽനി�ും േശഖരി��
സൂ�ി�ി���്. െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�് േവ�ി വാർഡിൽ �പേത�ക രജി�ർസൂ�ി�ി�ി�.
�പസ്തുത �പവൃ�ികെള കുറി�് പരാതികൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.

േക��സർ�ാർ നിർേദശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽതാെഴ�റയു�
േരഖകൾനിർബ�മായുംഉ�ായിരിേ��താണ.്

1. കവർേപജ്

2. െച�് ലി�്

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

4. സാേ�തിക എ�ിേമ��ം ഡിൈസനും അട�ു� സാേ�തിക അനുമതി േകാ�ി

5. ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി

6 സാേ�തിക അനുമതിയുെട െകാ�ി

7. സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

8. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ���� അേപ�

9. െതാഴിൽ അനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി

10. പൂരി�ി� മു�േറാളിെ� േകാ�ി



11. െമഷർെമൻറ് ബു�ിെന േകാ�ി

12. സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� െകാേ�ഷൻ �ണി�തിൽ എയും കംപാര�ീവ്
േ��്െമൻറ് യും െമ�ീരിയൽ സൈ� ഓർഡർ േകാ�ി

13. െവജ് ലി�്

14. േവതന�ിനും സാധന�ള�െടയും പണമട�് അതിൻെറ എഫ് ടി ഓ യുെടയും
േകാ�ി

15. െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ബി��കള�െട യും േകാ�ി

16. േറായൽ�ി അട�തിെന രസീത് േകാ�ി

17. െതാഴിലിെന മൂ�ു ഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാകൾ

18. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��് േകാ�ി

19.മു�േറാള ് മൂേവെമ� ് �ിപ്

20. ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

21. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി

22. ൈസ�് ഡയറി

കെ��ലുകൾ :- ഫയൽ പരിേശാധനയ്�ിടയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ കെ��ുവാൻ സാധി� വസ്തുതകൾ

1. കവർ േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ���
േരഖയാണ് കവർേപജ്. പരിേശാധി�് മൂ�് �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ മൂ�ിനും AMC
�പകാരമു� കവർേപജ് ഇ�ായിരു�ു, എ�ാൽ എ�ാ ഫയലിലും �പാേദശികമായ
കവർേപജ് കാണാൻ കഴി�ു GEO-TAGGING സംബ�ി�് വിവര�ൾ
കവർേപജ് ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�. �പവർ�ിയുെട െലാേ�ഷൻ കൃത�മായി
കവർ േപജിൽ �പതിപാദിേ��തു�.്

2. െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട
ഏതു േപജു മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ്
െച�് ലി�് പരിേശാധി� മൂ�് ഫയലിലും െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.

3. ആ�ൻ �ാൻ



�പസ്തുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെല
ആനുവൽ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു�
േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിെ� േകാ�ി. ആ�ൻ �ാൻ പകർ�്
�പവൃ�ിഫയലിെല�ാം കാണുവാൻ സാധി��.

4. ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു�
അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� എ�ാ �പവർ�ികൾ�ും
ഭരണാനുമതി ഉ�.്

5. സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���്
എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതിേരഖ.
സാേ�തികാനുമതി എ�ാ �പവൃ�ികൾ�ും ഉ�,് എ�ാൽ എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�്
ഉൾെ�ടു�ണം എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�ിനക�് �പവർ�ിയുെട ഗുണഫല�ൾ
ഉൾെ�ടു�ണം. േ�ഡായിങ് ആൻഡ് ഡിൈസൻ �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ
ഉ�ായിരു�ി�.

6. സംേയാജിത പ�തി

വാർഡിൽ നട� �പവർ�ികൾ കൺവർജൻസ് �പവർ�ികള�.

7. െതാഴിലിനു� അേപ�

പരിേശാധി� എ�ാ ഫയലുകളിലും െതാഴിലിനു� അേപ�കൾ
ക� .ു എ�ാൽ മൂ�് ഫയലുകളിലും അേപ�യിൽ അേപ�ി�് തീയതി
ഇ�ായിരു�ു.

�പവൃ�ിയുെട േപര് െതാഴിലിന്
അേപ�
നൽകിയ
തീ�തി

െതാഴിൽ
അനുവദി�
തീ�തി

കാലതാമസം



േകാഴിപുറം മുതൽകുണംപാതിവെര കനാൽ
നവീകരണം

1604007004/IC/321446

3/01/2019 3/01/2019

അരീ�ര നടയകം നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ��
തരിശു ഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ1604007004/LD/327885

10/01/2019 16/01/2019

5ആം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (SC,BPL സ്�തീ
കുടുംബനാഥരായി��ളള
കുടുംബ�ൾ,മ��െതാഴിലാളി)മ�്
ജലസംര�ണ�പവൃ�ി.1604007004/WC
/325343

1st

27/8/2018

2nd

15/9/2018

3rd
22/10/2018

6/9/2018

20/9/2018

23/10/2018

-------

---------

-----------

------------

------------

അരീ�ര നടയകം നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ��
തരിശു ഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ1604007004/
LD/327887

25/2/2019 26/2/2019 -----------

അരീ�ര നീർ�ട�ിെല ഭൂമിയിൽ
മൺക�ാല,െകാ�ൂർബ�്,ക�്
ക�ാലനിർമമാണം ഒ�ാം
ഘ�ം.1604007004/LD /335918

17/12/2018 17/12/2018 --------------

8. െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� പകർ�്

െതാഴിൽ അനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം അറിയി�ണം എ�ാണ്
വ�വ� �പവർ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു�



അനുമതിയാണ് വർ�് അേലാേ�ഷൻ. �പവർ�ി അനുവദി�തിെ� പകർ�്
എ�ാ ഫയലുകളിലും കാണാൻ സാധി��.

9.മ�ർേറാൾ

�പവർ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�
േരഖയാണ് മ�ർേറാൾ പണി ആരംഭി�ു�തിന് മുൻപ് രാവിെലയും
അവസാനി�ി�തിനു േശഷം ൈവകുേ�രവും ദിവസവും ര�ു �പാവശ�ം മ�ർ
േറാളിൽ ഒ��െവ�ണം. െതാഴിൽ ഉറ�� നൽകു� പ�തി ആയതിനാൽ ഏ�വും
സൂ�്മതേയാെടയും കാര��മതേയാെടയും ൈകകാര�ം െച��കയും
സൂ�ി�ുകയും െചേ�� അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർേറാൾ. െതാഴിലാളികൾ
െതാഴിൽ െചയ്തു എ�് െതളിയി�ു� ആധികാരിക േരഖകൂടിയാണിത്.
പരിേശാധി� വർ�ുഫയലുകളിെല മ�ർേറാളിൽ എം ബു�് ന�റും േപജ്
ന�റും ഒഴി�് ബാ�ിെയ�ാം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���.്

10. െമഷർെമ� ് ബു�്

�പവർ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ്
െമഷർെമൻറ് ബു�്. പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ
�പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടുേ�� െമഷർെമൻറ് ബു�്
സൂ�ി�ിരി�ു�തായി കാണെപ��. മ�ർേറാള�കൾ�് പാർ��കളായി േവതനം
നൽകു�ു�് ഫയലുകള�െട എ�ിേമ�്, െമഷർെമൻറ് ബു�് എ�ിവ
പരിേശാധി�ു� സമയ�് എ�ിേമ�ിെല അളവുകൾ അതുേപാെലതെ�
െമഷർെമൻറ് ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണെ���.

11. സാധനഘടകം

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക
അനുബ� െചലവുകൾ എ� ഇന�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി ആണ്
നൽകിയിരി�ു�ത്. ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുകയുെട
ബി��കൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി� ഫീൽഡ് പരിേശാധന സമയ�് േബാർഡ്
ഫീൽഡിലും കാണാൻ കഴി�ി�.

12. െവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള



ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന വിതരണ�ിനു� ലി�് ത�ാറാേ��ത്, ഇത്
ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�രുെട ചുമതലയാണ്. ഒരു മ�ർേറാൾ േ�ാസ് െചയ്തു
കഴി�ാൽ നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ �പവർ�ി
പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. മ�ർേറാളിൽ ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�്
േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണിത്.

13. എഫ് ടി ഒ

ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലൻ ആയി�ാണ്
�ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റിയും �പസിഡ��ം ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�ത്.
അതിനാൽ ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ത�ാറാ�ിയ അ�ുതെ�േയാ പിേ�
ദിവസേമാ പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബ�െ��
�ല�ളിേല�് എ�ി�ുവാൻ കഴിയും ഇതിനുേവ�ി ഡിജി�ൽ
സിേ��റുകളാണ് �പസിഡ��ം െസ�ക�റിയും ഉപേയാഗി�ു�ത്.

എഫ് ടി ഒ യുെട പകർ�് ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി�ി� അവ
ഫയലുകളിൽ െകാ�ുവരാൻ �ശ�ി�ണം.

14. െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു�
സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു�
േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� .് ഓഡി�ിന് ആവശ�മായ ഫയലുകളിൽ
െമ�ീരിയൽ ആവശ�മായി വ�ി�ി�

15. േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ �പവൃ�ിയാേണാ എ�് അറിയുവാൻ
സഹായി�ു� േരഖയാണ് േറായൽ�ി േരഖ. പരിേശാധി�് �പവൃ�ികെളാ�ും
തെ� േറായൽ�ി െകാടുേ�� �പവർ�ികള�.

16. േഫാേ�ാസ്

�പവർ�നവുമായി ബ�െ�ടു�ി എടുേ�� മൂ�് േഫാേ�ാ
പതി��കൾ അതായത് �പവർ�ന�ിെ� ആരംഭം �പവർ�നം
നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ �പവർ�നം പൂർ�ീകരി�തിനുേശഷം

എ�ീ മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാ ഫയലിൽ ഉ�ായിരി�ണം. പരിേശാധി� ഒരു



ഫയലിൽ മാ�തം �പവർ�ി കഴി�തിനു േശഷമു� േഫാേ�ാ കാണാൻ സാധി��.

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ്
�പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. പൂർ�ീകരി�് �പവർ�ികള�െട
പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി���കൾ ഫയലിൽ ലഭ�മായി� അവ ഉൾെ�ടു�ാൻ
�ശ�ി�ുക.

18. മ�ർേറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിലും മ�ർേറാൾ അനുവദി��

െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം
ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാൻ ഉ�താണ് മ�ർേറാൾ
മൂവ്െമ� ് �ി�.് മ�ർേറാൾ മൂവ്െമൻറ് അഥവാ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാറം
�പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴി�ു.

19. ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ
സഹായി�ു� ഘടകമാണ് ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ.് ജിേയാ ടാഗ്ഡ്

േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ കാണുവാൻ കഴി�ി�.

20. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

�പവർ�ിയുെട േനരവകാശികൾ

ആയ സാധാരണ ജന�ൾ ആ പ�തി അവേലാകനം െച��കയും
പരിേശാധി�ുകയും െച��� ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്.
െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�്
പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ ല��മി�
അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ
നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകത ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ േനരി�്
പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ
ഓഡി�്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം
പരിേശാധി�ുകയും �പവർ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ
ഒ�ുേനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്



�ഗാമസഭയിൽ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ിേ��ത്.
�പവർ�ി േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമായതാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ
സഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�.് ആറുമാസം കൂടുേ�ാൾ
ഓഡി�് നടേ��താണ്.

21.എ�ിേമ��ം �പവർ�ിയുെട അളവുകള�ം

ഒരു �പവർ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എ�ിനീയറിംഗ് 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 േപര,് പ�തി ഏെ�ടു�ു� വിവിധ ശീർഷക�ിൽെപ�
�പവർ�ികൾ അവയുെട എ�ം, നീളം, വീതി, ആഴം(െപാ�ം), വ�ാപ്തം, ഒരു
യൂണി�ിന് നൽേക�ു� തുക എ�ിവ നിർബ�മായും
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം. സാധനസാമ�ഗികൾ (ആവശ�മായ �പവർ�ികളിൽ
മാ�തം) വിദഗ്ധർ, അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട എ�ം, നൽകു� കൂലി,
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ െചലവ് എ�ിവ നിർബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ��താണ്. വർ�് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി��� എ�ിേമ�്
ഇം�ീഷിൽ ഉ�തും സാേ�തിക ഭാഷയിൽ ഉ�തുമാണ്. സാധാരണ
െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും പരിേശാധി�ുവാൻ കഴിയുംവിധം
ജനകീയ ഭാഷയിേല�് ആ�ി �പവർ�ി സമയ�് േമ�ിെ� ൈകവശം
വയ്�ു�തും െപാതു�ല�ളിൽ �പദർശന�ിനും ഉപേയാഗിേ��താണ്.

സ�കാര� ഭൂമിയിൽ െച��� �പവൃ�ികളിൽ ഭൂവുടമയുെട അേപ�
സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട അളവ് േരഖെ�ടുേ��താണ്. സാ��പ�തം
സമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െചയ്ത �പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ
(എ�ം, നീളം, വീതി, ആഴം) കൂടി േരഖെ�ടുേ��താണ്.

അളവുകൾ അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബി�് പാസാ�ു�തും േവതനം
നൽകു�തും ഉൾെ�െടയു� കാര��ൾ അ�ിമമാ�ു�ത് എ�തിനാൽ
അളവുകള�െടയും എ��ിെ�യും കാര��ിൽ

ഭാവിയിൽ അേ�യ�െ� കൃത�ത സാേ�തിക വിഭാഗം ഉറ�ാേ��താണ്
അ�ാ�പ�ം അളവുകള�െട/എ��ിൻെറ വ�ത�ാസ�ിന് ബാധ�ത
ചുമ�െ�ടുകയും ബ�െ�� അധികാരികൾ തീർ�ും ഉ�രവാദികളാേക�ി
വരും എ�തും �പേത�കം �ശ�യിൽ െപടു�ു�ു.

• െതാഴിലാളികൾ കൂ�ംേചർ�് അവർ�ാവശ�മായ �പവർ�ികൾ
തിരെ�ടു�ുകയും എ�െന േജാലി െച�ണെമ�ും ചർ� െചയ്ത് വർ�്
കല�ർ ത�ാറാ�ുകയും െച��ക. ഓേരാ മാസ�ിെ�യും സവിേശഷതകള�ം
ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�് േവണം �പവർ�ന�ൾ തീരുമാനി�ാൻ.

• വർ�് കല�ർ അനുസരി�് െതാഴിലാളി�് പുതിയ തര�ിലു� െതാഴിലും



െതാഴിലിടവും കെ��ുവാനും നിരർേദശി�ുവാനും അവകാശമു�.് ഇതുവഴി
100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർണമായും ലഭ�മാവാ� െതാഴിലാളി�് അധികമായി
െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും 100 �പവൃ�ി ദിന�ൾ പൂർ�ീകരി�ുവാൻ
സാധി�ുകയും െച���ു.

• നിയമ�പകാരം അനുവദനീയമായ അ�തയും �പവൃ�ി ദിന�ൾ േചാദി��
വാേ��ാതാണ്. ഇതിനായി െതാഴിലിന് ഡിമാ� ് െച��കയും അതിന് തി�ത�
ൈകപ� രസീത് വാേ��തുമാണ് .

വാർഡ് 5ഇൽഏെ�ടു�ു നട�ാവു� �പവർ�ികൾ

*സർ�ാർ െക�ിട�ൾ ഉ� ഭൂമിയിൽ വനവൃ��ൾകൂ�മായി വ��പിടി�ി�ൽ .

*മുൻഗണനവിഭാഗ�ള�െട കിണർ റീചാർജിങ.്

*കേ�ാ�് കുഴി, മ�ിര കേ�ാ�് നിർ�ാണം.

*കാർഷിക നഴ്സറി

ഇടവിളകൃഷി �് നിലെമാരു�ൽ

*എസ്സി ,ബി പി എൽ

കുടുംബ�ൾ�് െതാഴു�് നിർ�ാണം,ആ�ിൻകൂട് 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�തിയിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്അത�ാ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 േപാലുംൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�.

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 10അവകാശ�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

െതാഴിലാളികേളാട്

* െതാഴിലാളികൾ അവരുെട അവകാശ�െള കുറി�് േബാധവാ�ാരാകുകയും

അവകൃത�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�ൾ

പൂർ�ീ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.്

േ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.



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.

* േലബർ ബഡ്ജ�് , വാർഷിക കർ� പ�തി , െഷൽഫ് ഓഫ് േ�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.്

�ിരആസ്തിയു�ാ�ു� �പവൃ�ികൾതിരെ�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��മതിൽഎ�ി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�തിയിൽഏെ�ടു�് െച�ാവു� �പവൃ�ികൾചുവെട േ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 ജലസംര�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�െടഅരികിലും ,കനാൽബ�ുകളിലും , േറാഡുകള�െട ഓര�ിലും മ�്

െപാതു ഭൂമിയിലും ഫലവൃ��ൾഅട�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�ൾഅ�ാ� 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�ിര ആവാസ് േയാജന �പകാരേമാ , േക�� സർ�ാറുകൾ ആവിഷ്�രി�ു� മ�് ഭവന

നിർ�ാണ പ�തി �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭവന നിർ�ാണ�ിെലഅവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ

ഘടകം

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�ു�തിനുംഅടി�ാ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��ൾസൃഷ്ടി�ുക വഴി കാർഷിേകാത്പാദന�മത വർ�ി�ി�ു�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��കൾ തുട�ി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�ുകൾഎ�ി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.

�ഗാമസഭ ചർ�കള�ം തീരുമാനങള�ം

*െതാഴിൽസമയം 9മണി മുതൽ 4മണി വെരആ�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.സമയം

മാ�ാൻ പ�ി�എ�്ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി.

*കൂലികൂ�ി തരണംഎ�് െതാഴിലാളികൾആവശ�െ���.

*ആ�ിയു� പണികൾ നൽകാൻ െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ���. അ�ര�ിൽ ഉ� പല

�പവൃ�ികള�ം അവർതെ�നിർേദശി��.




