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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരിദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട ജീവിത
സുര�ിതത�ം ഉറ�് വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി���ബ�ഹത് പ�തിയാണ്
മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. �പായപൂർ�ിയായഅംഗ�ളൾ
അവിദഗ്�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�് 5
കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണം.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി
നൽകിയിെ��ിൽഅേപ�കന് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ും.ഇത്MGNREG യ്�് കീഴിലുളള
െതാഴിൽ നിയമപരമായഅവകാശമാണ.് േവതനംൈവകുകേയാ 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�ു�ു. 2008ഏ�പിൽ
1 ന് ഇ��യിൽ മുഴുവൻജി�കളിേല�് കൂടി വ�ാപി�ി��.ഇ��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണജി�കളിലും
ഈപ�തി നിലവിലു�്.അേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശധിഷ്ടിത
െതാഴിൽ നിയമം എ�നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയിൽ ദാരിദ� ലഘൂകരണ�ിൽനിർ�ായക
വഴി�ി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�ളിൽഅധിവസി�ു�
ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽകുറയാ�െ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��ിക
ഇടപാടുകള�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�െടയും
അടി�ാന�ിൽസാമൂഹികസ�ാധീനം േസാഷ�ൽഓഡി��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 െമലഡി േ�ാ�ിൽതിേ�ാടി റവന�� വി�ജ്
ഉൾെ�ടു� �ഗാമപ�ായ�ാണ്തിേ�ാടി �ഗാമപ�ായത്. 14.15ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ വിസ് 
തീർണമു�പ�ായ�ിെ�അതിരുകൾവട�് പേ�ാളി മുൻസി�ാലി�ി,കിഴ�് തുറയൂർ, മൂടാടി
പ�ായ�ുകൾ, പടി�ാറ്അറബി�ടൽ, െത�് മൂടാടി പ�ായ�് എ�ിവയാണ് െമലഡി
േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�തിേ�ാടി �ഗാമപ�ായത്.ന� രീതിയിൽ െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ൾ
ഏെ�ടുത് നട�ു�ു. പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ� ്തല�ിൽ െടേവേലാപ്െമ�റ്്ഓഫീസർ,
JBDO,അെ�കഡി�് എ�ിനീയർ,ഓവർസിയർ,അ�ൗ�� ് &ഡാ�എൻ�ടി ഓ�േറ�ർഎ�ിവറും
അവരുെട േസവനംഈപ�തി�ുേവ�ി നൽകി വരു�ു.തിേ�ാടി പ�ായ�ിൽ 17
വാർഡുകളിലായി 4017 െതാഴിൽ കാർഡുകൾ ഉ�്.ഇതിൽ 957സജീവ െതാഴിലാളികളാണ് ഉ�ത്.
2018-19സാ��ികവർഷ�ിൽ 2334 മാസ്േ�ടാള�കൾഅനുവദി�തിൽ 2259ഫിൽഡ്
മാസ്േ�ടാള�കള�ം 75സീേറാഅ��ൻസ് മാസ്േ�ടാള�കള�മായ്അടയാളെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

പ�ായ�ിെ� േപര് :തിേ�ാടി പ�ായ�് 

വിസ്തീർണം : 14.15

ജി� പ�ായ�് : േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ� ്പ�ായ�് : െമലഡി

താലൂക് : െകായിലാ�ി

ഉൾെ�ടു�വാർഡുകൾ : 17

െതാഴിൽ കാർഡുടമകൾ : 4017

സജീവ െതാഴിലാളികൾ : 957

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ : 3060

വാർഡ് 8-(പുറ�ാട് )

വാർഡ് 8( പുറ�ാട് )ൽ 541കുടുംബ�ളിലായി 265അംഗ�ൾ െതാഴിൽകാർഡിൽ േപര്
രജി�ർ െചയ്തിരി�ു�ു. 50കാലയളവിൽ െതാഴിലാളികൾസജീവ െതാഴിലാളികലായി െതാഴിൽ
െചയ്തു വരു�ു. 2018-19സാ��ികവർഷ�ിൽ 7 െതാഴിലാളികൾ 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
പൂർ�ികരി��.തിേ�ാടി പ�ായ�് വാർഡ് 8(പുറ�ാട് ) െല 1/10/2018 മുതൽ 31/3/2019
വെര ഉ�നട�ിയ �പവർ�ികൾആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്ന് വിേദയമാ�ിയത്.ഈ



കാലയളവിൽ നട�ിയ 2 �പവർ�ികൾഅതിൽ ഒരു �പവർ�ി 6ഘ��ളിലും, ര�ാമേ�ത്
2ഘ��ളിലുംആയി�ാണ് നട�ിയത്.ഈ�പവർ�ികൾ�ായ് അവിദഗധ േവതനഇന�ിൽ
891005 രൂപയും പണിആയുധ വാടക ഇന�ിൽ 12912രൂപയും �പവർ�ി�ായി ചിലവഴി�ി���്.

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി േകാഴിേ�ാട് ജി�, േമലടി േ�ാ� ്റിേസാഴ്സ്
േപർസണൽആണ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ േമലടി േ�ാ� ്പ�ായ�ിെല തിേ�ാടി �ഗാമ
പ�ായ�് വാർഡ് 8(പുറ�ാട് )േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

•ആദ�ഘ�ം

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ� ,്വാർഡ് െമ�ർ, െതാഴിലുറ�് ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ിവരുമായി
േസാഷ�ൽഓഡി�് േമലടി േ�ാ� ്റിേസാഴ്സ് േപർസണൽവാർഡ് 8ൽനടേ��േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �പവർ�ന�െളകുറി���ചർ�.

• ര�ാംഘ�ം

2018 ഒക്േടാബർ മാസം 1ആംതി�തി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെരഏെ�ടു�് നട�ിയ
�പവർ�ികളെട ഫലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംഐഎസ്എ�ിവ പരിേശാധി�ൽ.

• മൂ�ാംഘ�ം

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവർ�ി ഇട�ൾപരിേശാധി�ൽ,
�പവർ�ികളെടഅളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ.

• നാലാംഘ�ം

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവർ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും,
സജീവെ�ാഴിലാളികെള ക�് െതാഴിൽ കാർഡ്ബാ�് പാസ് ബു� ്എ�ിവ പരിേശാധിച്
അഭിമുഖം നട�ലും വിവരേശഖരണവും.

•അ�ാംഘ�ം

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ� ്
ത�ാറാ�ൽ.

െതാഴിലാളികള�െട പ�്അവകാശ�ൾ

1.െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം (െഷഡ��ൾ 2:ഖ�ിക 1-5, AMCഅധ�ായം 3)

�ഗാമപ�ായ�ിൽ�ിരതാമസമു�അവിദഗ്�കായിക െതാഴിൽ െചയുവാൻത�ാറായി���
വ��ികൾ �ഗാമപ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച��ക. ഒരു കുടുംബ�ിെല െതാഴിൽ
ആവശ�മു�വരുെട മുഴുവൻ േപരുവിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ിആയിരി�ണംഅേപ�



നൽേക�ത്.അേപ�യിൽ പൂർണ േമൽവിലാസം,വയ�്,വാർഡ് ന�ർ, േറഷൻകാർഡ് ന�ർ,
ആധാർ ന�ർഎ�ിവ േചർ�ിരി�ണം.അേപ�യ്�് �പാഥമികഅന�ഷണ�ിന് േശഷം
�ഗാമപ�ായത് െസ�ക�റി െതാഴിൽ കാർഡ്അനുവദി�� 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
െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഉ�ായിരി�ണം. ഒ�ിലധികം െതാഴിൽ കാർഡുകൾ ഒേരയാള�െട
േപരിലു�ായിരി�ു�ത് െത�ാണ.്എ�ാൽ മാതാപിതാ�െളേയാ,സേഹാദര�െളേയാ,
മ�െളേയാആ�ശയി�� കഴിയു�വിധവകൾ, ഉേപ�ി�െപ� സ്�തീകൾ,അഗതികൾ,
എ�ിവർ�് േ�പത�കം േവെറ െതാഴിൽ കാർഡുകൾ െകാടു�ണെമ�് നിർേ�ശി�ി���്. െതാഴിൽ
ആവശ�മു� മുഴുവൻകുടുംബാംഗ�ള�െടയും പാസ്േപാർ� ്വലി��ിലു� േഫാേ�ാകൾ
െതാഴിൽ കാർഡിൽ പതി�ി�ിരി�ണം. േഫാേ�ാഎടു�ാനു�ചിലവ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ
ഉൾെ�ടു�ി �ഗാമപ�ായത് വഹി�ും. 5വർഷേ��ാണ് ഒരു െതാഴിൽ കാർഡ്അനുവദി��
നൽകു�ത്. ഒരു കുടുംബം വർഷംആവശ�െ�� െതാഴിൽ ദിന�ൾ,അവർ�്അനുവദി�
െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ലഭി� േവതനം,ഏെ�ടു� �പവർ�ികള�ം മാസ്േ�ടാൾ ന�റും, ലഭി�
െതാഴിലി�ായ് മ േവതനം, നഷ്ടപരിഹാരം, മുതലായ വിവര�ള�ം െതാഴിൽ കാർഡിൽഅതാത്
സമയം എഴുതി േചർ�ണം.

2.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശവും ,ആയതിെ�
ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം. (െഷഡ��ൾ 1,ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2,ഖ�ിക 6-
13)

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽആവശ�മു�േ�ാൾ േ�പത�കംഅേപ�നൽകണം. നിർദിഷ്ട
േഫാറ�ിൽ �ഗാമപ�ായ�ിലാണ്അേപ�നൽേക�ത് . െവ��ടലാസിലുംഅേപ�
നൽകാവു�താണ.് 2014-െല പുതിയ നിർേ�ശ േ�പകാരം െമാൈബൽ, ലാൻഡ് േഫാൺ,ഇ -െമയിൽ
എ�ീ മാധ�മ�ളിലൂെടയുംഅ�നല്കാവു�താണ.്എഴുതും വായനയുംഅറിയാ�വർ�്
നിർദിഷ് ട ഉദയഗ�െ� മു�ിൽ വാ�ാലും െതാഴിൽആവശ�െ�ടാവു�താണ.്ചുരു�ിയത് 2
ആഴ്ചേ��ാണ് െതാഴിൽആവശ�െ�േട�ത്. െതാഴിൽഅേപ�നൽകുേ�ാൾ രസീത്
ക�ിപ�ിയിരി�ണം.കൂടുതൽ ദിവസേ��ു� �പവർ�ികൾ മുൻകൂ�ിഅേപ�ി�ു�തിനും
അനുവാദമു�്.എ�ു മുതൽഎ�് വെരആണ് െതാഴിൽആവശ�മു�െത�്അേപ�യിൽ
വ��മാ�ണം.അേപ�ി�തി�തി മുതൽേകാ,അേപ�ി�് പരമാവധി 15
ദിവസ�ൾ�ു�ിേലാ െതാഴിൽ ലഭ�മായിരി�ണം. പരമാവധി 100 ദിവസെ�െതാഴിലിനാണ്
അേപ�നൽേക�ത്.എ�ാൽവാന�പേതശ�ും വനാതിർ�ികളിലും താമസി�ു�പ�ിക
വിഭാഗ�ൾ�് 150 ദിവസെ�െതാഴിൽ നൽകു�ത് ഇേ�ാൾഅനുവാദം ലഭി�ി���്.

3.െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ് മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� (ആദ�െ� 30 ദിവസം
കൂലിയുെട ¼ഭാഗവും പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 1/2 ഭാഗം )

െതാഴിൽആവശ�െപ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ണെമ�ാണ് വ�വ�.
അ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു�തിന് തി�തി േരഖെ�ടു�ിയൈക��് രസീത്
ആവശ�മാണ ്. െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ 16ആമെ�
മുതൽആദ�െ� 30ദിവസം നിർദിഷ്ട േവതന�ിെ� നാലിൽകുറയാ�തുകയും പി�ീടു�
ദിവസ�ളിൽ പകുതിയിൽകുറയാ�തുകയുമാണ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനമായി ലഭി�ുക.
സം�ാനസർ�ാരാണ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നൽേക�ത്. പി�ീട്ഈതുക െതാഴിൽ
നല്കു�വരിൽ വീഴ്ച വരു�ിയവരിൽ നി�്ഈടാ�ണെമ�ാണ് വ�വസ് ഥ. െതാഴിൽ
അനുവദി�� നൽകിയഅ�് മുതൽേകാ, 100 ദിവസെ�േവതന�ിന് തു��മായ തുക
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനമാേയാ ലഭി�ു� ദിവസേമാ ഒരാൾ�് പരമാവധി 100 ദിവസെ�
േവതന�ിന് തുല�മായ തുകെയ ലഭി�ുവാൻഅർഹതയു��.



4.െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്� ്ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം.

ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിെ� െസൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്� ്എ�ു പറയു�ത്എ�ിമാ��കൾഅട�മു�
�പവർ�ികള�െട വിശദവിവര�ളാണ.്ഇത് നട�് സാ��ികവർഷ�ിന് തേല വർഷം
െഫ�ബുവരി മാസേ�ാെട പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിെ�അംഗീകരി�െ��
േലബർബഡ്ജ�ിെ� ഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ു� �പവർ�ികളാണ് െസൽഫ്ഓഫ്
േ�പാെജക്ടിൽ ഉ�ാവുക.ഇതിൽഏത് �പവർ�ി േവണെമ�ിലും കാർഷികകല�ർ, െതാഴിൽ
ആവശ�െപ�വരുെട എ�ം, �പവർ�ി നട�ിലാ�ു�കാലയളവിെല കാലാവ�എ�തിെ�
അടി�ാന�ിൽതിരെ�ടു�ാം.

5.5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.അെ��ിൽ േവതന�ിെ� 10%
അധികം.

അേപ�കരുെട താമസ�ല�ിന് 5 Km ദൂരപരിധി�ു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകു�തിന് മുൻഗണന.
5 km ദൂരപരിധി�് പുറ�ാണ് െതാഴിൽഎടു�ു�െത�ിൽ 10%അധികം േവതന�ിന്
െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശമു�ായിരി�ും.

6. െതാഴിലിട�ളിെലസൗകര��ൾ

a.െതാഴിലാളികൾ�് തിള�ി�ാറിയ കുടിെവ�ം നൽകുക.

b. �പഥമ ശു�ശൂഷകി�് ഉെ��് ഉറ��വരു�ുക.

c.ഭ�ണംകഴി�ു�തിനു ഉ�യ്�് ഒരു മണി�ൂർ വി�ശമി�ു�തിനും

ടാർേപാളിൻഷീ�് െകാ�് തണൽഒരു�ുക.

d.5വയ�ിൽതാെഴ �പായമു�കു�ികള�െട എ�ംഅ�ിൽതാെഴയാെണ�ിൽഅവെര
പരിപാലി�ുക.

7.15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

പ�തിയുെട േവതനം െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്, േപാേ�ാഫീസ്അ�ൗ�ിലൂെടയാണ് നൽകു�ത്.
ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും �പേത�കഅ�ൗ�് േവണം.ഓേരാ െതാഴിലാളികള�െടയും േവതനം
അവരവർ�് തെ� ലഭി�ു�ു എ�് ഉറ�� വരു�ു�തിനാണ് ഇ�െന നിഷ്കർഷി�ി���ത്.
സ്�തീ െതാഴിലാളികള�െട േവതന�ിന് േമലു�നിയ��ണംഅവർ�് തെ�യായിരി�ണംഎ�
ഒരു ല��വും ഈവ�വ�യ്�് പി�ിലു�്. െതാഴിലാളികള�െടആധാർ ന�ർകൂടി െതാഴിൽ
കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയാൽആൾമാറാ�ം,ഇര�ി�് എ�ിവ മുേഖനയു� �പശ്ന�ൾ
ഒഴിവാ�ാൻസാധ�മാകും.

8.േവതനവിതരണ�ിലു�കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

മ�ർ േറാൾഅവസാനി�� 15 ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭി�ിരി�ണം.എ�െന ലഭി�ാെത
വ�ാൽപതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽ ലഭി�ാനു� േവതന�ിെ� 0.05ശതമാനം തുകഓേരാ
ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭി�ുെമ�ാണ് 2014െല പുതു�ിയ െഷഡ��ൾ ര�ിൽവ�വ�
െചയ്തി���ത്.ഈതുകതൽ�ാലംസർ�ാർ വഹി�ുംഎ�ിലും പി�ീട് വിശദമായ
അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഉ�രവാദികൾആയവരിൽ നി�ുംഈടാ�ണം
എ�ാണ് വ�വ�. മനഃപൂർ�്േമാ അലംഭാവം മൂലേമാ പാവെ��വരായകൂലി െതാഴിലാളികള�െട
േവതനം മുട�ുകേയാൈവകുകേയാ െച���ത് ഒഴിവാ�ു�തിനാണ് ഇ�െന വ�വ�



െചയ്തി���ത്.അളവുകൾ േരഖെപടുേ��ഓവർസിയർ, േമലളവുകൾഎടുേ��
അെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയർ,ഡാ�ാഎൻ�ടി നട�ി േവജ് ലി�് ത�ാറാേക�ഡാ�ാഎൻ�ടി
ഓ�േറ�ർ,ഫ�് �ടാസ് െഫർഓർഡറുകൾ ഒ�ി��അയേ�� �ഗാമപ�ായത്
െസ�ക�റി ,�പസിഡ�  ്എ�ിവർ നിർദിഷ്ട ദിവസ�ൾ�ു�ിൽഅവനട�ു�ുെവ�ും
പൂർ�ീകരി�ു�ുെവ�ും ഉറ�� വരു�ണം.

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

െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 19, െഷഡ��ൾ 2 para 35, േക��വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10.4
എ�ിവ �പകാരം സമയബ�ിത പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശംഅനുശാസി�ു�ു.
െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖാപരമാേയാ,വാ�ാേലാ, േഫാൺ മുഖാ�രേമാ
നിർവഹണഉേദ�ാഗ�െരഅറിയി�ാ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�ൽ ഓഡി�് നട�ാനു�അവകാശം

ഒരു �പവൃ�ിയുെട േനരവകാശികളായസാധാരണജന�ൾആപ�തിഅവേലാകനം െച��കയും,
പരിേശാധി�ുകയും,വിലയിരു�ുകയും െച���ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�.്
െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം
െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിൽആേണാ, ലഷ�മി�അവകാശ�ള�ംആനുകൂല��ള�ം
അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണരീതിയിൽഅപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ,
�പതീ�ി� േന�ം പ�തിമൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാംജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു�
ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�.് േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം
േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി�ല�ൾ േനരി�്
പരിേശാധി�്അളവുകൾ ഒ�ു േനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്അവതരി�ിേ��ത്.

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

1.െതാഴിൽ കാർഡ്

സജീവ െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയി���്.എ�ാവരും െതാഴിൽ
കാർഡിേല�്ആവശ�മായ േഫാേ�ാസ��മായി ൈപസചിലവഴി�� എടു�ാറു�താണ് േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺസ�ർശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മനസിലാ�ാൻകഴി�ത്.
െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിേല�ാവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽനി�ും എടു�ു
െകാടു�ു�തിന് േവ�നടപടികൾസ�ീകരി�ു�ത് ന�തായിരി�ും.

2.െതാഴിൽഅേപ�

െപാതു �പവർ�ികയ് െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായി അേപ�നല്കാറിെ��്
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ു�അഭിമുഖസംഭാഷണ�ിൽനി�ും മനസിലായി. െതാഴിലിന്
അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�്എ�് മനസിലായി�.ഇ�െന
ലഭി�ാ�സാഹചര��ിൽ െതാഴിലി�ായ് മ േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം



െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

3.കൂലി /നഷ്ട പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം �പവർ�ി കഴി�് 15ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭിേ��
അവകാശം െതാഴിലാളികൾക് ഉ�്.ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 2�പവർ�ികള�െടഅവിദഗ്ധ
േവതനം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മായി���തായി ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ മനസിലാ�ുവാൻ
കഴി� .ു �പവർ�ി കഴി�് 15 ദിവസം പി�ി�തിനു േശഷമാണ് േവതനം െതാഴിലാളികൾ�്
ലഭി�ി���ത്. െതാഴിലാളികൾ�് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം ഉ�്. െതാഴിലുറ�്
നിയമം െസ�ൻ 3(2), 6 െഷഡ��ൾ 2(2a)a, b, c, d, e, f 30 �പകാരം പണികഴി�് 14
ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലി ലഭ�മാേക�താണ.്

4.െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

കുടി�ുവാനു� െവ�ം,വി�ശമസൗകാര�ം , �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം , �കഷ്എ�ിവ
െതാഴിൽ�ല�്ലഭ�മാ�ണംഎ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡൂൾ 2 പാരാ, 23-28 േക��
വാർഷിക മാ�ർസിർ�ുലാർ 8, 82അനുശാസി�ു�ു�്. െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയ
സംഭാഷണ�ിൽനി�ും �പവർ�ി �ല�ളിൽ സൗകര��ൾ ചിലത് മാ�തേമ
െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ു�ു��എ�് മനസിലായി.

5.ചികി�ാസഹായം.

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാരാ 5, േക�� വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ്�ർ �പകാരം
െതാഴിലാളി�് െതാഴിൽ�ല�്വ�്അപകടംസംഭവി�ാൽ ചികി�ാസൗകര�ം ഉറ�്
വരുേ��താണ.് റീന (KL/04/007-004-08/21)എ�െതാഴിലാളിയുെട െമഡി�ൽബി�്
�പവർ�ി ഫയലിൽകാണാൻകഴി� .ു

6.െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്� ്ത�ാറാ�ാനു�

അവകാശം.

െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�ിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാവാറു�്. െതാഴിലാളികൾ
�പവർ�ികൾആസൂ�തണം െചയുകയും നട�ാ�ുകയും െചയു�ു.

7.5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാ

നു�അവകാശം.

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാരാ 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�ു�ുെ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയുവാൻസാധി��.

8.സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

പരാതികൾ േരഖെപടു�ു�പരാതി െരജി�റിൽ ഒരു പരാതിയുെടയും വിവരം
ലഭ�മായിരു�ി�. നിർവഹണഉേദ�ാഗ�േരാട് േനരിേ�ാ േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാആണ്
െതാഴിലാളികൾഅവരുെട പരാതികൾഅറിയി�ാറു�ത്.

9.േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.



െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 17(2)േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ുവാനു�അവകാശം നൽകു�ു.
�പസ്തുത വാർഡിൽഓഡി�് നട�ു�തിനായി �പേത�ക ക�ി�ി നിലവിൽ ഉെ��്ഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിൽ മനസിലായി.ക�ി�ിഅംഗ�ൾഫീൽഡ് പരിേശാധന നട�ാറിെ��ാണ്
മനസിലാ�ാൻകഴി�ത്.

�പവർ�ികൾസംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

1.8ആം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (sc, bpl സ്�തീ കുടുംബനാഥരായി���

കുടുംബ�ൾ, മൽസ�െ�ാഴിലാളി )മ��ജലസംര�ണ �പവർ�ി.

1 to 6 part (160407004/WC/325346)

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

ക�്ക�ാല – ര�ാംഘ�ം (1604007004/WC/149056)
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1.8ആം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (sc, bpl സ്�തീ കുടുംബനാഥരായി���കുടുംബ�ൾ,
മൽസ�െ�ാഴിലാളി ) മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ി (1604007004/WC/325346) 1 to 6 part.

First part bill

6/9/18 ന്ആരംഭിച് 19/9/18 ന്അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ 37 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന്
അേപ�ി��.അതിൽ 4 േപർ�ിരംഅവധിയായിരു�ു . 4910000 രൂപഎ�ിേമ�്അനുവദി�
�പവർ�ിയിൽആദ� പാർ�ിൽ 304െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��.േവതനഇന�ിൽ 82384
രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 1216 രൂപയുംആെക 83600 രൂപയുംഈ
�പവർ�ി�ായി ചിലവഴി��.ഈ�പവർ�ിയുെട 6 മാസ്േ�ടാള�കളിൽ േമ�ിെ� ഒ�്
േരഖെപടു�ിയി�ി�.ൈസ�്ഡയറിയിെല െതാഴിലാളികള�െട സാ�്യ്പ�തം, പ�തി െചലവ്, vmc
റിേ�ാർ� ്,സ�ർശനകുറി�് എ�ിവ േരഖെപടു�ിയിരു�ു.

Second part bill.

20/9/18 ന്ആരംഭിച് 3/10/18 ന്അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ 39 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന്
അേപ�ി��. 491000 രൂപഎ�ിേമ�്അനുവദി� �പവർ�ിയിൽ 12 മെ�േറാള�കളിലായി 278
െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��. േവതനഇന�ിൽ 75338 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ



1112രൂപയുംഅനുബ�െചലവിൽ KL/04/007-004-08/21 െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ� ഒരു
െതാഴിലാളിയുെട െമഡി�ൽബി�ായി 150 രൂപയുംആെക 76600 രൂപയുംഈ �പവർ�ി�ായി
ചിലവഴി��.

3 rd part bill

8/10/18 ന്ആരംഭിച് 21/10/18 ന്അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ 43 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന്
അേപ�ി��. 491000 രൂപഎ�ിേമ�്അനുവദി� �പവർ�ിയിൽ 12 മെ�േറാള�കളിലായി 344
െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��. േവതനഇന�ിൽ 93244 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ
1376 രൂപയുംആെക 94600 രൂപയുംഈ �പവർ�ി�ായി ചിലവഴി��.ഈ�പവൃ�ിയിൽ 16 േപർ
�ിരംഅവധിയായിരു�ു.

4th part bill

26/10/18 ന്ആരംഭിച് 8/11/18 ന്അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ 45 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന്
അേപ�ി��.അതിൽ 5 േപർ�ിരംഅവധിയായിരു�ു. 14 മെ�േറാള�കളിലായി 352 െതാഴിൽ
ദിന�ൾസൃഷ്ടി��. േവതനഇന�ിൽ 95392 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 1408
രൂപയുംഅനുബ�െചലവുകളിൽഫസ്റ് എയ്ഡിേല�് 150 രൂപയുംആെക 96955 രൂപയുംഈ
�പവർ�ി�ായി ചിലവഴി��.

5th part bill

13/11/18 ന്ആരംഭിച് 26/11/18 ന്അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ46 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന്
അേപ�ി��.14 മെ�േറാള�കളിലായി 334 െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��. േവതനഇന�ിൽ
90514 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 1336 രൂപയുംആെക 91850 രൂപയുംഈ
�പവർ�ി�ായി ചിലവഴി��.

6th part bill

6/12/18 ന്ആരംഭിച് 12/12/18 ന്അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ 43 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന്
അേപ�ി��. 5 മെ�േറാള�കളിലായി 110 െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��. േവതനഇന�ിൽ
29810 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 440 രൂപയുംആെക 30250 രൂപയുംഈ
�പവർ�ി�ായി ചിലവഴി��.

2.അരീ�ര നീർ�ട�ിെല ഭൂമിയിൽ മ�്ക�ാല, െകാ�ൂർബ�്,ക�്ക�ാല ര�ാം ഘ�ം
(1604007004/WC/149056)

ഈ�പവർ�ി ര�്ഘ��ളായി�ാണ് നട�ത്.

ഘ�ം 1:

12/2/19 ന്ആരംഭിച് 25/2/19 ന്അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ 42 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന്
അേപ�ി��.452800 രൂപഎ�ിേമ�്അനുവദി� �പവർ�ിയിൽ േവതനഇന�ിൽ 168020
രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 2489 രൂപയുംആെക 170500 രൂപയുംഈ
�പവർ�ി�ായി ചിലവഴി��.5 മാസ്േ�ടാള�കളിലായ് 233 െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി�ി���്.

ഘ�ം 2:

9/3/19 ന്ആരംഭിച് 22/3/19 ന്അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ40 െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന്
അേപ�ി��. 452800 രൂപഎ�ിേമ�്അനുവദി� �പവർ�ിയിൽ 11 മെ�േറാള�കളിലായി 886
െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��. േവതനഇന�ിൽ 240106 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ



3544 രൂപയുംആെക 246650 രൂപയുംഈ �പവർ�ി�ായി ചിലവഴി��.

7 രജി�ർ പരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ� 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�തും,സംബ�ി� രജി�ർ.

4.�പവർ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ.

5.�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ.

6.പരാതി രജി�ർ.

7.സാധന രജി�ർ.

2018-19സാ��ികവർഷെ�രജി�റുകൾഎംഐഎസി നി�ും േശഖരിച്
സൂ�ി�ി���്. െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�് േവ�ി വാർഡിൽ രജി�ർസൂ�ി�ി�ി�. പരാതി
െരജി�റിൽ �പസ് തുത �പവർ�ികെള�ുറി��� പരാതികൾ ഒ�ും തെ� േരഘെപടു�ിയതായ്
കെ��ിയി�.

േക��സർ�ാർ നിർേദശ�പകാരം ഒരു വർക് ഫയലിൽതാെഴ പറയു� േരഖകൾ
നിർബ�മായും ഉ�ാേവ�താണ.്

1)കവർ േപജ്

2) െച�് ലി�്

3)ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫ്ഓഫ് വർക്

എ�ിവയും

4)സാേ�തികഎ�ിേമ��ം ഡിൈസനും

അട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട

േകാ�ി

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി



6)സാേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7)സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

8) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ

ആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

9) െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു�

േരഖയുെട േകാ�ി.

10) പൂരി�ി�� മ�േറാളിെ� േകാ�ി

11) െമഷർെമൻറ്ബു�ിെ� േകാ�ി

12)സാധന�ൾവാ�ു�തിനു� േകാെ�ഷൻ �ണി�തിെ�യുംകംപാരി�ീവ്
േ��്െമ��െ�യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡറിെ�യും

േകാ�ി.

13) േവജ് ലി�്.

14) േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ�്

പണമട�തിെ�യും, FTOയുെടയും

േകാ�ി.

15) െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യും

ബി��കള�െടയും േകാ�ി.

16) േറായൽ�ിഅട�തിെ� രസീതിെ�

േകാ�ി.

17) െതാഴിലി� 3ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാസ്.

18) �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ

സർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി.

19) മ�േറാൾ മൂേവെമ� ്�ിപ.്

20)ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ്

േഫാേ�ാകൾ.

21) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി.

22)ൈസ�്ഡയറി.

(Column )

ക��ലുകൾ



ഫയൽ പരിേശാധന�ിടയിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺകെ��ുവാൻസാധി�
വസ്തുതകൾതാെഴ േചർ�ു�ു.

1.കവർ േപജ്

�പവർ�ിയുമായ്ബ�െ�� െപാതുവിവര�ൾ ഉൾെകാ��� േരഘയാണ്കവർ േപജ്.
പരിേശാധി�എ�ാ �പവർ�ികൾ�ും AMC �പകാരമു�കവർ േപജ് ഇ�ായിരു�ു.കവർ േപജ്
ഫയലുകളിൽ നിർബ�മായും ഉൾെപടുേ��താണ.്

2.െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഎവിെട /ഏത് േപജ് മുതൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മനസിലാ�ാനു� േരഖആണ് െച�് ലി�്.എ�ാംഫയലുകളിലും
െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.

3.ആ�ൻ�ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ികവർഷ�ിെലഅനുവൽആ�ൻ
�ാനിൽ ഉൾെ��താെണ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി.ആ�ൻ
�ാൻപകർ�് �പവർ�ി ഫയലുകളിൽകാണുവാൻസാധി��.

4.ഭരണാനുമതി

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

5.സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്�രുെടഅനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു�
ആധികാരിക േരഖയാണ്സാേ�തികാനുമതി േരഖ. പരിേശാധി�എ�ാഫയലുകളിലും
സാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�്.

സാേ�തികാനുമതി േഫാറ�ിൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർതി�തിേയാട് കൂടിയ ഒ�് േരഖ
െപടുേ��ത്അത�ാവശ�മാണ.് േ�ഡായിങ് &ഡിൈസൻ �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

6.സംേയാജിത പ�തി

വാർഡിൽ നട�ിയ െപാതു �പവർ�ികൾ േകാൺെവർജി� ് �പവർ�ികൾഅ�.

7.െതാഴിലിനു�അേപ�

പരിേശാധി�എ�ാ �പവർ�ികളിലും െതാഴിലിനു�അേപ�കാണുവാൻകഴി�ി���്.
െതാഴിലിനു�അേപ�യിൽ,അേപ�ി�ു�തി�തി േരഖെപടുേ��ത്അത�ാവശ�മാണ.്
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�പവൃ�ിയുെട േപര് െതാഴിലിന്അേപ�ി�
തി�തി

െതാഴിൽഅനുവദി��
നൽകിയ തി�തി

കാലതാമ
സം( ദിവ
സം )

1 8ആം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (SC, BPL,
സ്�തീ കുടുംബനാഥരായി���
കുടുംബ�ൾ,മ��െ�ാഴിലാളി )മ�്
ജലസംര�ണ �പവൃ�ി first part bill.
(1604007004/WC/325346)

ഒ�ാം ഘ�ം-31/08/18

ര�ാം ഘ�ം-18/09/18

മൂ�ാം ഘ�ം- 04/10/18

നാലാംഘ�ം-24/10/18

അ�ാംഘ�ം-12/11/18

ആറാംഘ�ം-04/12/18

ഒ�ാം ഘ�ം-5/09/18

ര�ാം ഘ�ം-18/09/18

മൂ�ാം ഘ�ം-06/10/18

നാലാംഘ�ം-25/10/18

അ�ാംഘ�ം-12/11/18

ആറാംഘ�ം-05/12/18

-

-

-

-

-

-

2 അരീ�ര നീർ�ട�ിെല ഭൂമിയിൽ
മൺക�ാല,േകാ�ൂർബ�്,ക�്
ക�ാല നിർ�ാണം മൂ�ാം ഘ�ം
(1604007004/WC/149056)

ഒ�ാം ഘ�ം-12/02/19

ര�ാം ഘ�ം-06/03/19

ഒ�ാം ഘ�ം-12/02/19

ര�ാം ഘ�ം-08/03/19

-

-

8.െതാഴിൽഅനുവദി�തി� പകർ�്

െതാഴിൽഅനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെളഅറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വസ് ഥ.
�പവർ�ിഅനുവദി��െകാ�് നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർനൽകു�അനുമതി ഇത്. �പവർ�ി
അനുവദി�തിെ� പകർ�് എ�ാഫയലുകളിലും കാണാൻകഴി�ി���്.

9.മ�ർേറാൾ



�പവർ�ി�ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെപടു�ു�തിനു� േരഖയാണ്
മ�ർേറാൾ. പണിആരംഭി�ു�തിന് മുൻപ് രാവിെലയുംഅവസാനി�തിന് േശഷം െവകുേ�രവും
ദിവസം ര�് �പാവശ�ം മ�ർേറാളിൽ ഒ�് െവ�ണം. െതാഴിലുറ�് നൽകു�പ�തിയായതിനാൽ
ഏ�വും സൂ�്മതേയാെടയും കാര��മതേയാെടയുംൈകകാര�ം െചയുകയും സൂ�ി�ുകയും
െചേ��അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർേറാൾ. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തുെവ�്
െതളിയി�ു�ആധികാരിക േരഖകൂടിയാണിത്. മ�ർേറാളിൽ വിവര�ൾഎ�ാംകൃത�മായി
േരഖെപടു�ിയി�ി�.മ�ർേറാളിൽM.book ന�ർ, േപജ് ന�ർ, �പവർ�ി നട�തി�തി എ�ിവ
േരഘെപടു�ിയി�ി�. �പവർ�ി�ുേവ�ി അനുവദിച് നൽകു�എ�ാമ�ർേറാളിലും നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാട് കൂടിയ ഒ�.്സീൽഎ�ിവആവശ�മാണ.് മാസ്േ�ടാൾ നൽകുേ�ാൾ
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�ിെനാ�ംസീലും തി�തിയും, പരിേശാധി�ു� ഉേദ�ാഗ�ർഅവരുെട
േപര്,�ാനംഎ�ിവയും േരഖെപടു�ുവാൻ �ശ�ി�ണം.

10.െമഷർെമ� ്ബു� ്.

�പവർ�ി െചയ്ത്അളവ് േരഘെപടുേ��ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമ� ്
ബു� ്.പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പവർ�ിയുെട വിശാദാംശ�ൾ
േരഖെ�ടുേ��െമഷർെമ� ്ബു� ്സൂ�ി�ിരി�ു�തായി ക�ു.ഫയലുകള�െട എ�ിേമ�,്
െമഷർെമ� ്ബു� ്എ�ിവ പരിേശാധി�ു�സമയ�്എ�ിേമ�ിെലഅളവുകൾഅതുേപാെല
തെ� െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഘെപടു�ിയിരി�ു�തായി �ശ�യിൽെപ��.

11.സാധാനഘടകം.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക െമ�ീരിയൽഇന�ിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്.സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ��
തുകയുെടബി��കൾഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു.

12.േവജ് ലി�്.

മ�ർേറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െളആധാരമാ�ിയാണ് േവതന
വിതരണ�ിനു� െവജ് ലി�് ത�ാറാേക�താണ.്ഇത്ഡാ�എൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ.്
ഒരു മ�ർേറാൾേ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാൽനാലാമെ�േയാ,അ�ാമെ�േയാ ദിവസംഈ
�പവർ�ികൾപൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. മ�ർേറാളിൽആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം
അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ുവാനു�ആധികാരിക േരഖയാണിത്.കൃത�സമയത്ഹാജർMISൽ
േരഖെ�ടു�ി േവജ് ലി�്ആ�ുകയും FTO മുഖ�ിരം േവതനം െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്
അ�ൗ�ിൽഎ�ി�ുകയും േവ�കാര��ൾകൃത�തേയാെട േചരു�തായി മനസിലായി. േവജ്
ലി�് പകർ�് ഫയലുകളിൽസൂ�ി�ി���്.

13.എഫ് ടി ഒ

ഡിജി�ൽസംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലനായി�് �ഗാമപ�ായത് െസ�ക�റിയും �പസിഡ��ം
ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�ത്.അതിനാൽഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡറുകൾത�ാറാ�ിയഅ�്
തെ�േയാ പിേ�ദിവസേമാ പ�ായ�ിൽനി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനംബ�െ��
�ല�ളിേല�്എ�ി�ുവാൻകഴിയും.ഇതിനുേവ�ി ഡിജി�ൽസിേ��റുകൾആണ്
�പസിഡ��ം െസ�ക�റിയും ഉപേയാഗി�ു�ത്.എ�ാൽ FTOയുെട പകർ�് ഫയലുകളിൽ
കാണുവാൻസാധി�ി�.അവഫയലുകളിൽ െകാ�ുവരാൻ �ശ�ി�ണം.

14.െമ�ീരിയൽവൗ�ർ.

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തികഎ�ിേമ�് �പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾ
വാ�ു�തിനു�നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ.്



ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികളിൽ െമ�ീരിയൽആവശ�മായി വ�ി�ി�.

15.േറായൽ�ി.

േറായൽ�ി നൽകിയ �പവർ�യാേണാഎ�്അറിയുവാൻസഹായി�ു� േരഖയാണ്
േറായൽ�ി േരഖ. പരിേശാധി� �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ� േറായൽ�ി െകാടുേ��
�പവർ�ികള�.

16.േഫാേ�ാസ്.

�പവർ�നവുമായി ബ�െ�ടു�ിെയടുേ�� 3 േഫാേ�ാ പതി��കൾഅതായത്
�പവർ�ന�ിെ�ആരംഭം, �പവർ�നം നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവർ�നം
പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷം. പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ ഒരു േഫാേ�ാ മാ�തമാണ്
കാണാൻസാധിത്.

17.�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ�

േകാ�ി.

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി��െവ�്സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ
സാ��പ�തം. .�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി ഫയലുകളിൽ ഒ�ും കാണാൻ
കഴി�ി�.

18.മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ.്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�േറാൾഅനുവദി�� െതാഴിലാളികൾ�്
േവതനം നൽകു�ത് വെര ഉ�ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ�തി�തികളിൽ നട�ുഎ�്
മനസിലാ�ാൻ ഉ�താണ് മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ.് മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്അഥവാ ഫയൽ
�ടാ�ിങ് േഫാറം. �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാറം കാണുവാൻകഴി� .ു

19.ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ.

�പവർ�ികൾജിേയാ ടാഗ്ഡ് െചയ്തി��േ�ാ എ�്അറിയുവാൻസഹായി�ു�ഘടകമാണ്
ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾഫയലിൽകാണുവാൻകഴി�ി�.

20.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി.

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികളായസാധരണജന�ൾആപ�തിഅവേലാകനം
െചയുകയും, പരിേശാധി�ുകയും,വിലയിരു�ുകയും െചയു�ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ
ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ
പണംചിലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി�അവകാശ�ള�ംആനുകൂല��ള�ം
അർഹതെപ�വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണരീതിയിൽഅപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ,
�പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം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�്
പരിേശാദി�അളവുകൾ ഒ�ുേനാ�ുകയും െചയു�ു. �പത�കം വിളി�� േചർ�ു� േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ� ്അവതരി�ിേ��ത്. �പവർ�ി േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് വിേധയമായതാേണാഎ�് പരിേശാധി�ാൻസഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്
റിേ�ാർ� ്. 6 മാസം കൂടുേ�ാൾഓഡി�് നടേ��താണ.്



21.ൈസ�്ഡയറി.

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി�ല�്ആ �പവർ�ിയുമായി ബ�െപ�് നട�ു�എ�ാ
കാര��ള�ം എഴുതി െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി. �പവർ�ി�ലംസ�ർശി�ു�
െപാതു�പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും അവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം
ആേ�പ�ള�ം എഴുേത�ത്ൈസ�്ഡയറിയിലാണ.് െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗിെ� മിനിട്സുംഹാജരും
ൈസ�്ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ.് െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ�ല�്
അനുവദി�� നൽകിയിരി�ു�സൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതിൽ നിർബ�മായും എഴുതണം.
ഓേരാ െതാഴിലാളിയും പണി�ല�് െകാ�ുവ�ിരി�ു�പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം
േരഖെപടു�ണം.ജാ�ഗതാസമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം ൈസ�്ഡയറിയുെട ഭാഗമായി
ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ.് േമ�ിെ� വിലാസവും േഫാൺന�റും കൃത�മായി േരഖെപടു�ണം.
െച�് ലി�് പൂർണമായിരു�ു. െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് നട�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ
േരഖെപടു�ിയി���്. പണിയായുധ വാടകൈസ�്ഡയറിയിൽ േരഖെപടു�ിയി���്.
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, VMC റിേ�ാർ� ്,ൈസ�്ഡയറിഎ�ിവയിൽഅംഗ�ൾ
/ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�് മാ�തമാണ് േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ത്.കുറി��കൾകൂടി േരഖെപടു�ണം.

എ�ിേമ��ം �പവർ�ിയുെട അളവുകള�ം

ഒരു �പവർ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു� സാേ�തിക
േരഖയാണ് എ�ിേമ�.് ഒരു �പവർ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണം എ�് മാർഗനിർേദശം
നൽകു� ഒരു േരഖകൂടിആണ് ഇത്.ഇതിൽ പ�തിയുെട േപര് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു�
വിവിധ ശീർഷക�ിൽെ�� �പവർ�ികൾ (activity )അവയുെടഎ�ം, നീളം,വീതി,ആഴം
(െപാ�ം) വ�ാപ്തം. ഒരു യൂണി�ിന് നൽേക� തുക.,ആെകതുക എ�ിവ നിർബ�മായും
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം.സാധനസാമ�ഗികൾ (ആവശ�മായ �പവർ�ികളിൽ മാ�തം ) വിദഗ ്ധ,
അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട എ�ം, നൽകു�കൂലി,സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ�
െചലവ് എ�ിവ നിർബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ��താണ.്വർ�്ഫയലിൽ
സൂ�ി�ിരി�ു� എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിലു�തും സാേ�തിക ഭാഷയിൽ ഉ�തും ആണ.്
സാധാരണ െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും പരിേശാധി�ാൻ കഴിയും വിധം ഈ
എ�ിേമ�് ജനകീയഭാഷയിേല�ാ�ി �പവർ�ി സമയ�് മാ�ിെ�ൈകവശം െവയ് േ��തും
െപാതുസ് ഥല�ളിൽ �പദർശന�ിന് ഉപേയാഗിേ��തുംആണ.്സ�കാര� ഭൂമികളിൽ െച���
�പവർ�ികളിൽ ഭൂവുടമയുെട അേപ�സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെടഅളവ് േരഖെ�ടുേ��ത്.
സാ��പ�തംസമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െചയ്ത �പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ
(എ�ം, നീളം,വീതി, ആഴം)കൂടി േരഖെ�ടുേ��താണ.്എ�ാ �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിലും
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയസാ��പ�ത�ൾകാണാൻസാധി��.അതുെകാ�് പൂർ�ീകരി�
�പവർ�ികള�െടഅളവുകൾ പരിേശാധി�ു�തിനും െമഷർെമ� ് ബു� ്മായും എ�ിേമ��മായും
ഒ�ു േനാ��തിനുo കഴി� .ുഅളവുകൾഅടി�ാനെ�ടു�ിയാണ്ബി�് പാസാ�ു�ത്
േവതനം നൽകു�തും ഉൾെ�െടയു�കാര��ൾഅ�ി മാ�ു�ത്. എ�തിനാൽഅളവുകള�െട
എ��ിെ�യും കാര��ിൽ ഭാവിയിൽഅേ�യ�െ�കൃത�തസാേ�തിക വിഭാഗം
ഉറ�ാേ��താണ.്അ�ാ�പ�ംഅളവുകള�െട എ��ിന് വ�ത�ാസ�ിന്ബാധ�ത
ചുമതലെ�ടു�ുകയും

ബ�െ��അധികാരികൾതീർ�ും ഉ�രവാദികൾആേക�ി വരും എ�തും �പേത�കം
�ശ�യിൽ െപടു�ു�ു. 1)െതാഴിലാളികൾകൂ�ംേചർ�്അവർ�ാവശ�മായ �പവൃ�ികൾ
തിരെ�ടു�ുകയും എ�െന േജാലി െച�ണംഎ�് ചർ� െചയ്തവർ�് കല�ർ
ത�ാറാ�ുകയും െച��കഓേരാ മാസെ�യും സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം
കണ�ിെലടു�ുേവണം �പവർ�ന�ൾതീരുമാനി�ാൻ.



2)വർക് കല�റനുസരി�് െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ തര�ിലു� െതാഴിലും െതാഴിലിടവും
കെ��ുവാനും നിർേദശി�ാനുംഅവകാശമു�് ഇതുവഴി െതാഴിൽ പൂർണമായും ലഭ�മാവാ�
െതാഴിലാളികൾ�്അധികമായി െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും100 �പവർ�ി ദിന�ൾ
പൂർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ുകയും െച��ം. 3)നിയമ�പകാരംഅനുവദിനീയമായഅ�തയും
�പവർ�ി ദിന�ൾ േചാദി�് വാേ��താണ.്ഇതിനായി െതാഴിലിെനഡിമാൻഡ് െച��കയും
തീയതി െവ�്ൈക��് രസീത് വാേ��താണ.്

വാർഡ് 8ൽഏെ�ടു�ുനട�ാവു� �പവർ�ികൾ

% മ��കൃഷി

%കേ�ാസ്റ്, മ�ിര കേ�ാസ്റ് നിർമാണം

% മുൻഗണനാ വിഭാഗ�ള�െട കിണർ റീചാർജിങ്

% െതാഴുത,്ആ�ിൻകൂട്, േകാഴി�ൂട് നിർമാണം

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

ഒരു �പവർ�ി നട�ി നട�ിയ�ലംകൃത�മായി മന�ിലാ�ാനും പ�തി �പവർ�ന�ള�െട
സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽസി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്അത�ാവശ�മാണ.് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 (4)വാർഷിക മാ�ർ
സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10 (6 )11, 7, 13എ�ിവയിലുംസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെന കുറി�്
പരാമർശി�ു�ു.പരിേശാധി� 2 �പവർ�ികൾ�ുംസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 
ആവശ�മായി വ�ി�ി�.

•നിരീ�ണ �പശ്ന പരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന് 10അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി ഉ�പരാതിപരിഹാര
അതിനു�അവകാശം നിലനിൽെ��െ�പരാതികൾ പലവിധ�ിൽ ഉെ��ിലുംഈ
അവകാശം കുറി�് െതാഴിലാളികൾ�്അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�ും നാളിതുവെര ഒരു
പരാതിയും പ�ായ�ിൽ േരഖ പരമായസമർ�ി�െ��� സമർ�ി�ി�ി�.ൈസ�് സ�ർശി�ു�
ഉേദ�ാഗ�രുെടഅടു�പരാതി വാ�ാൽ പറയുമാ�തമാണ് െചയ്തി���ത്. പരാതി
പരിഹാര�ിന് േടാൾ �ഫീ ന�റായ 1 8 0 0 4 2 5 4 5 3 6എ�ന�റിൽബ�െ�ടാവു�താണ.്

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

•�പവർ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക േക�� സർ�ാരിൻെറ
ഇ�ാര��ിലു� മാർ�നിർേ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ.്

• മാ�ർഅനുവദി� നൽകുേ�ാൾബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തീയതി േയാട് കൂടിയ ഒ�് എ�ിവ
ഉറ�ാ�ുക. •േലബർബഡ്ജ�,് വാർഷികകർ�പ�തി, െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് വർ�്
കല�ർഎ�ിവത�ാറാ�ു�തിൽ െതാഴിലാളികള�െടയും ഗുണേബാകതാകള�െടയും �പാേദശിക
വിദഗ്ധരുെടയും പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക.



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

•െതാഴിലാളികൾആവശ�െ�ടു�സമയ�ളിൽകാലാവ�യ്�്അനുസരി��� �പവൃ�ികൾ
നൽകുക.

•�പവർ�ി�ല�ളിൽകുടിെവ�ം തണൽ �പാഥമിക ചികി�ാസൗകര��ൾഎ�ിവ ഉെ��്
ഉറ��വരു�ുകഅതിനു�സാഹചര�ം ഒരു�ി െകാടു�ുക

�ഗാമപ�ായ�് േനാട്

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

•കൂടുതൽപ�തികള�ം മഴ�ുഴികൾ മ�്ക�ാല യുംആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്

�ിര�ിതി ഉ�ാ�ു� �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

•കൃഷി സംബ�മായ �പവർ�ികൾതിരെ�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
ക�ീഷൻ മിഷൻെറ (എൻആർഎൽഎം )സഹായേ�ാെട െമ�െ�� രീതിയിലു� െതാഴിൽ
പരിശീലനം നൽകി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ്ധ വിദഗ്ധ െതാഴിൽആ�ി മാ��ക
െതാഴിലാളികളായി മാ��ക

േമ�് മാേരാട്

1)െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ �പവർ�ിെയ കുറി���വിവര�ൾകൃത�മായി
േചർേ��ത്ഹാജർ േരഖെ�ടുേ��താണ.്

2)െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് ഡിമാൻഡ്അേപ�കൾപ�ായ�ിൽ നൽകുേ�ാൾൈക��ി
രസീതി തിരിെക വാ�ാ�ുവാൻ �ശ�ിേ��താണ.്

3)െതാഴിലാളികൾയഥാസമയം �പവർ�ി�ല�് ഹാജരാ�ു�ുെ��ും ഹാജർ
കൃത�സമയ�് മ�ർ േറാള�കളിൽേരഖെ�ടു�ുകയുംെചേ��താണ.്

4)�പവർ�ി�ല�് െവ�് െതാഴിലാളികൾ�്അപകടസംഭവി�ുകയാണ്എ�ിൽ
അപകട�ിന് വിശദാംശ�ൾ െസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ാനും �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ.്

5)ൈസഡ്ഡയറിയിൽഎ�ാവിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക.

അനുബ�ം

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

1 )വിഭാഗം a:�പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവർ�ികൾ

എ )കുടിെവ� േ�സാത��കൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭജലവിതാനം ഉയർ�ു�തിലുംആവശ�മായ



അടിയണകൾ(under ground dykes), മൺതടയണകൾ,അണകൾ( േ�ാ�് ഡാം) െച�് ഡാമുകൾ
തുട�ിയ ജലസംര�ണ�ിനും ജല െകായ്�ിനും സഹായകരമായ നിർ�ിതികൾ.

B) ഒരു നീർ�ട�ിൻെറസമ�ഗ പരിപാലന�ിന് ഉതകു�ഇടെപടലുകളായ ആയെകാ�ൂർ
െ�ട�ുകൾ ത�് തിരി�ൽ, േകാ�ൂർബ�ുകൾകൽതടയണകൾ, �ഗാബിേയാൺ നിർ�ിതികൾ
നീരുറവ �പേദശ�ിെ� പരിേപാഷണംതുട�ിയ നീർ�ട പരിപാലന �പവർ�ികൾ

C)സൂ�്മ െചറുകിട ജലേസചന �പവർ�ികള�ം േതാടുകള�ം /കനാൽഎ�ിവയുെട
നിർ�ാണം,പുനരു�ാരണം െമയിൻറനൻസ്എ�ീ �പവർ�ികള�ം.

D)ജലേസചനകുള�ള�െടയും മ�� ജലേ�സാത��കെളയുംആഴം കൂ�ൽ ഉൾെ�െടയു�
പര�രാഗതജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണവും.

E)കടേലാര�ളിൽ ഉം കുള�ള�െടഅരികിലും കനാൽബ�ു�ളിലും േറാഡുകള�െട ഓര�ിലും,
വനഭൂമിയിലും, മ�� െപാതു ഭൂമിയിലും ഫല വൃ��ൾഅട�മു� മരം െവ�് പിടി�ി�ലും
വനവൽ�രണ

(ഇവയിൽ നി�് ലഭി�ു�ആദ�െ�അവകാശം ഖ�ിക 5 �പതിപാദി�ി�ു�കുടുംബ�ൾ�്
നൽേക�താണ് ).

F)െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവർ�ികള�ം.

2)വിഭാഗംബി:സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾ (ഗ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം)

A)ഗ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് െഷഡ��ൾ കാ�്, െഷഡ��ൾഡ് ൈ�ടബ,്
െനാമാഡിഎ tribe, ഡീേനാ�ിൈഫഡ് tribe, ദാരി�ദ�േരഖയ്�് താെഴയു�കുടുംബ�ൾ, സ്�തീകൾ
ഗൃഹനാഥനായകുടുംബ�ൾ, ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥനായകുടുംബം ഭൂപരിഷ്കരണ�ിൻെറ
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,ഇ�ിരആവാസ് േയാജന ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,വനാവകാശ നിയമ �പകാരമു�
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, മുകളിൽ പറ�ിരി�ു�കുടുംബ�ൾഅ�ാ�പ�ം, 2008െല കാർഷിക
കടാശ�ാസ നിയമ�പകാരമു� െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകർ�് ഭൂമിയുെട ഉത്പാദന�മതയും
വർ�ി�ി�ു�തിനുംഭൂവികസനവും , കിണറുകൾകുള�ൾ മ��ചിലേ�ാൾ നിർ�ിതികൾ മ�് ജല
െകായ്�് നിർ�ിതികൾഎ�ിവ ഉൾെ�െടയു�ജലേസചന�ിന്ആവശ�മായഅടി�ാന
സൗകര��ൾലഭ�മാ�ൽ,

B)പഴകൃഷി, പ��നൂൽകൃഷി, േതാ�ം കൃഷി ഫാo േഫാറസ്�ടി എ�ിവയുെട എ�ിവയിലൂെട
ഉപജീവനം െമ�െ�ടു�ൽ.

C)ഖ�ിക 5ൽ സൂചി�ി�ു�കുടുംബ�ള�െട തരിശുഭൂമി /പാഴ്ഭൂമി വികസി�ി�
കൃഷി�നുേയാജ�മാ�ൽ.

D)ഇ�ിരആവാസ് േയാജന �പകാരം ഓ േക�� /സം�ാനസർ�ാരുകൾആവിഷ്കരി�ു� മ�്
ഭവന നിർ�ാണപ�തി �പകാരം ഏെ�ടു�ു� ഭവനനിർ�ാണ�ിന്അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ
ഘടകം.

E)മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു�അടി�ാനസൗകര��ളായ േകാഴികൂ ട,്
ആ�ിന്കൂട,് പ�ി�ൂട് െതാഴു�്എ�ിവയുെട നിർമാണവും.

F)മ�� ബ�ന �പവർ�ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഉതകു�അടി�ാനസൗകര��ളായ
മ��ം ഉണ�ു� േക���ൾ മ�� സൂ�ി�ു� േക���ൾഎ�ിവ നിർ�ി�ലും



വർഷകാല�് മാ�തം െവ�മു� െചറുകുള�ൾ (സീസണൽവാ�ർേഫാർഡ് പ�ിക്
ലാൻഡ് )മ��ം വളർ�ു�തിന്അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരി�ലും.

3)വിഭാഗംസി :േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യംസഹായ
സംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ

A)കാർഷിേകാൽ���ള�െടഈടു� സംഭരണസൗകര�ം ഉൾെ�െടയു�വിളെവടു�ിന് േശഷം
ആവശ�മായി വരു�സൗകര��ൾ (േപാ�് ഹാർെവസ്റ് ഫാസിലി�ീസ് )ൈജവവളംഎ�ിവയ്�്
ആവശ�മായ�ായിയായഅടി�ാനസൗകര��ൾസൃഷ്ടി�ുക വഴി കാർഷിക ഉത്പാദന
�മതവർ�ി�ി�ു�തിനു� �പവർ�ികൾ �പവർ�ികള�ം.

B)സ�യംസഹായസംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവർ�ന�ൾ�്ആവശ�മായ െപാതു വർ�്
െഷ��കള�െട നിർ�ാണവും.

4വിഭാഗംഡി :�ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

A)നിർേ�ശി�െ�� മാനദ��ൾ�്അനുസൃതമായി ഖര �ദാവക മാലിന� സംസ്കരണ�ിനും
മലമൂ�തവിസർജനം ഇ�ാതാ�ു�തിന് േവ�ി സ�ത��മായസർ�ാർ വകു��കള�െട ഇ�രം
പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി�് െകാേ�ാ വ��ിഗത േടായ് െല��കൾ, സ്കൂൾ േടായ്ല��കൾ,
അ�ണവാടി േടായ് ല��കൾതുട�ിയ �ഗാമീണശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവർ�ികൾ.

B)ഒ�െ���കിട�ു� �ഗാമ�ളിലും നിർദിഷ്ട �ഗാമീണ ഉൽപാദന േക���െളയും നിലവിലു�
േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു�എ�ാകാലാവ�ഉപേയാഗി�ാൻ പ��� �ഗാമീണ
േറാഡുകള�െട നിർമാണവും ഓടകൾക���ുകൾഎ�ിവ

ഉൾെ�െടയു� �ഗാമ�ിെലഈടു� ഉൾേറാഡുകള�െടയും വീഥികള�െടയും നിർ�ാണം

C)കളി�ല�ള�െട നിർമാണവും.

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

E)�ഗാമ പ�ായ�ുകൾ, വനിതാസ�യംസഹായസംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകൾ െകാടു�ാ�്
ബാധിതർ�ു�അഭയേക���ൾ േക���ൾ (ൈസേ�ാൺ െഷൽ�ർ)അ�ണവാടി േക���ൾ
�ഗാമീണച�കൾഎ�ിവ�ാവശ�മു� െക�ിട�ള�െട നിർ�ാണവും , �ഗാമ /േ�ാ�് തല
�കിമിേ�ാറി യ.�ള�െട നിർമാണവും

F).േദശീയ ഭ��സുര�ാനിയമം 2013 (20 /2013) േല വ�വ�കൾനട�ിലാ�ു�തിന്
ആവശ�മായിവരു� ഭ��ധാന� സംഭരണിയുെട നിർ�ാണവും.

G)മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം ഏെ�ടു�ു�നിർമാണ
�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�ിന് ഭാഗമായി. വരു� നിർ�ാണസാമ�ഗികള�െട ഉത്പാദനം



ഉൽപാദനവും.

H) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം �പകാരംസൃഷ്ടി�െ�ടു� �ഗാമീണ
െപാതുആസ്തികള�െടഅ�കു��ണികള�ം.

I)ഇത്സംബ�ി�് സം�ാനസർ�ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സർ�ാർ
വി�ാപനം െച��� മ�് ഏെതാെ� �പവർ�ിയും.

�ഗാമസഭയിൽ വ�ി���വ�ി��� Vവിശദീകരണ�ൾ, നിർേ�ശ�ൾ,തീരുമാന�ൾ

1.ഒരു െതാഴിൽ കാർഡിൽ വിധവയുംഅഗതിയും ഉ�്.അവർ�്

േവെറ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുേമാ എ� േചാദ��ിന്

ഓവർസിയർ മറുപടി പറ�ത്ഇ�െനയാണ.്വിധവകൾ മാ�തം

ഉ�വീടാെണ�ിൽ േവെറ െതാഴിൽ കാർഡ് െകാടുകാം.അവർ�്

േ�പേത�ക നിറ�ിലു� െതാഴിൽ കാർഡായിരി�ും ലഭി�ുക.

2.ആസ്തിയു�പണികൾ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ണെമ�്

ആവശ�െ���.

3.100 െതാഴിൽ ദിനം കൂ�ി തരണെമ�് പറ� .ു

4.�പവർ�ി ഫയലിൽൈസ�് േബാർഡ് 3000ക�ു.എ�ാൽ

�പവർ�ിയിട�ളിൽഎവിെടയുംൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻ

കഴി�ി�.ഇതിന് ഓവർസിയർ മറുപടി പറ�ത്ൈസ�

േബാർഡ് എേ�ാഴും പ�ായ�ിൽ ഉെ��ാണ.്

5. േജാലിസമയം 9 മുതൽ 5വെരഎ�ു�ത് 9 മുതൽ 4വെരആ�ാേമാഎ�്

െതാഴിലാളികൾ േചാദി�േ�ാൾMGNREGS െ� നിയമ�പകാരം 9 മുതൽ 5

വെരയാണ്സമയം.അതിൽയാെതാരുതര�ിലു� മാ��ൾവരു�ാൻ

ഇവിെട കൂടിയിരി�ു�ു ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ, െതാഴിലാളികൾേ�ാകഴിയി�.


