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വാർഡ് -11തിേ�ാടി െടൗൺ
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വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ േമലടി േ�ാ�് 



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 നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമം വ�വ�െച��� .ു

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി 2
ആംതി�തിഈനിയമം നിലവിൽ വരികയുംപ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു.
േകരള�ിൽവയനാടും 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�കളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�.്അേഗാളതല�ിൽ
സവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശധിഷ്ടിത െതാഴിൽ നിയമംഎ�നിലയിലും
�ഗാമീണ േമഖലയിൽ ദാരിദ� ലഘൂകരണ�ിൽനിർ�ായകവഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി�ബൃഹത്
പ�തിഎ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 ഒക്േടാബർ 2ആംതി�തി േക��സർ�ാർഈ
നിയമെ�മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിഎ�് പുനർനാമകരണം
െചയ്തു.

മുഖ� ല���ൾ

അവിദഗ്�കായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനുംഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാ�െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനുംഗുണേമ�യു�തും�ായിയായി���തും
ഉൽപാദന�മവുമായആസ്തികള�െടസൃഷ്ടിയാണ് പ�തിയുെട മുഖ�ല��ം.

സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�എ�ാ കുടുംബ�െളയുംപ�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�ുംപുരുഷനുംതുല� േ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�തിഓഡി�് െച��� .ു( േസാഷ�ൽഓഡി�് സംവിധാനം)

േസാഷ�ൽഓഡി�്

ആള�കള�െടസജീവ പ�ാളി�േ�ാെട െഒൗേദ�ാഗിക േരഖകെളയഥാർ�
യാഥാർ���ള�മായി താരതമ�െ�ടു�ി െകാ�് നട�ിയ ഒരു പ�തി / സ്കീമിെന്റ
പരിേശാധനയുംവിലയിരു�ലും േസാഷ�ൽഓഡി�്ആണ.്സാമൂഹിക പരിവർ�നം ,
സർ�ാർ ഉ�രവാദി�ം ,എ�ിവയ്�ു�ശ�മായ ഉപകരണമാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്.
MGNREGAയുെട 17ആംവകു�് �പകാരംMGNREGAയുെട 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� .ുസാമൂഹിക
കാര�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�ിൽ
സാമൂഹികസ�ാധീനം േസാഷ�ൽഓഡി��കൾ പരിേശാധി�ുകയുംവിലയിരു�ുകയും
െച��� .ു

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

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ ഒരു വസ്തുതകെ��ൽ �പ�കിയയാണ.്
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ു� േരഖകളിെലവസ്തുതകള�ംവിശദാംശ�ള�ം
പരിേശാധി�ു�തിലൂെടയും , �പവൃ�ിയുെട നിർ�ിഷ്ട�ലം പരിേശാധി�ുക
എ�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��െളകുറി�്
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�ൾഏെ�ടുത് നട�ു�ു. പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ� ്തല�ിൽ
െടേവേലാപ്െമ�റ്്ഓഫീസർ, JBDO,അെ�കഡി�് എ�ിനീയർ,ഓവർസിയർ,അ�ൗ�� ് &ഡാ�
എൻ�ടി ഓ�േറ�ർഎ�ിവറുംഅവരുെട േസവനംഈപ�തി�ുേവ�ി നൽകി വരു�ു.തിേ�ാടി
പ�ായ�ിൽ 17വാർഡുകളിലായി 4017 െതാഴിൽ കാർഡുകൾ ഉ�്.ഇതിൽ 957സജീവ
െതാഴിലാളികളാണ് ഉ�ത്. 2018-19സാ��ികവർഷ�ിൽ 2334 മാസ്േ�ടാള�കൾ
അനുവദി�തിൽ 2259ഫിൽഡ് മാസ്േ�ടാള�കള�ം 75സീേറാഅ��ൻസ് മാസ്േ�ടാള�കള�മായ്
അടയാളെ�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 11 (തിേ�ാടി െടൗൺ)

വാർഡ് 11 തിേ�ാടി ടൗണിൽ 461 കുടുംബ�ളിലായി 215 അംഗ�ൾ െതാഴിൽ

കാർഡിൽ േപര് രജി�ർ െചയ്തിരി�ു� .ു 60 െതാഴിലാളികൾ സജീവ െതാഴിലാളികളായി

െതാഴിൽ െചയ്തു വരു� .ു 2018 19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ആറ് െതാഴിലാളികൾ 100
െതാഴിൽ ദിന�ൾ പൂർ�ിയാ�ിയി���.് തിേ�ാടി പ�ായ�് പതിെനാ�ാം വാർഡ്

(തിേ�ാടി ടൗൺ) 1 /10 /2018 മുതൽ 31 /3 /2019 വെരയു� കാലയളവിൽ നട�ിയ

�പവർ�ികൾ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ി�ിന് വിേധയമാ�ിയത് ഈ കാലയളവിൽ
നട�ിയ 7 �പവർ�ികൾ�ായി 4598 അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���.്
അവിദഗ്ധ േവദന ഇന�ിൽ 1246954 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 18192
രൂപയും ഈ �പവർ�ികൾ�് േവ�ി ചിലവഴി�ി���.് അനുബ� െചലവുകൾ എ�

ഇന�ിൽ 2 �പവർ�ികൾ�ായി ആറായിരം രൂപയും െചലവായി.
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���തു
എെ�ാെ�യാെണ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന
നട�ിലാ�ണെമ�ും പ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭാ അംഗ�െളയും
േബാധ�െ�ടു�ാനും േവ�ിയാണ് ഈ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

െ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 െചയുവാൻ
ത�ാറായി���വ��ികൾ �ഗാമപ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച��ക. ഒരു കുടുംബ�ിെല
െതാഴിൽആവശ�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��ടലാസിലും
അേപ�നൽകാവു�താണ.് 2014-െല പുതിയ നിർേ�ശ േ�പകാരം െമാൈബൽ, ലാൻഡ് േഫാൺ,
ഇ -െമയിൽഎ�ീ മാധ�മ�ളിലൂെടയുംഅ�നല്കാവു�താണ.്എഴുതും വായനയും
അറിയാ�വർ�് നിർദിഷ് ട ഉദയഗ�െ� മു�ിൽ വാ�ാലും െതാഴിൽആവശ�െ�ടാവു�താണ.്
ചുരു�ിയത് 2ആഴ്ചേ��ാണ് െതാഴിൽആവശ�െ�േട�ത്. െതാഴിൽഅേപ�നൽകുേ�ാൾ
രസീത് ക�ിപ�ിയിരി�ണം.കൂടുതൽ ദിവസേ��ു� �പവർ�ികൾ മുൻകൂ�ി
അേപ�ി�ു�തിനുംഅനുവാദമു�്.എ�ു മുതൽഎ�് വെരആണ് െതാഴിൽ
ആവശ�മു�െത�്അേപ�യിൽവ��മാ�ണം.അേപ�ി�തി�തി മുതൽേകാ,അേപ�ി�്
പരമാവധി 15 ദിവസ�ൾ�ു�ിേലാ െതാഴിൽ ലഭ�മായിരി�ണം. പരമാവധി 100 ദിവസെ�
െതാഴിലിനാണ്അേപ�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 ¼

ഭാഗവും 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��കൾ
അട�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 െസൽഫ്
ഓഫ് േ�പാെജക്ടിൽ ഉ�ാവുക.ഇതിൽഏത് �പവർ�ി േവണെമ�ിലും കാർഷികകല�ർ,
െതാഴിൽആവശ�െ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�ിൽ

താെഴയാെണ�ിൽഅവെര പരിപാലി�ുക.

7.15 ദിവസ�ിനു�ിൽേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

പ�തിയുെട േവതനം െതാഴിലാളികള�െടബാ�,് േപാേ�ാഫീസ്അ�ൗ�ിലൂെടയാണ്
നൽകു�ത്.ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും �പേത�കഅ�ൗ�് േവണം.ഓേരാ
െതാഴിലാളികള�െടയും േവതനം അവരവർ�്തെ�ലഭി�ു�ു എ�് ഉറ��
വരു�ു�തിനാണ് ഇ�െനനിഷ്കർഷി�ി���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�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

െതാഴിലുറ�്നിയമം െസ�ൻ 19, െഷഡ��ൾ 2 para 35, േക��വാർഷികസർ�ുലർ
ചാപ്�ർ 10.4എ�ിവ �പകാരംസമയബ�ിതപരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം
അനുശാസി�ു� .ു െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖാപരമാേയാ,
വാ�ാേലാ, േഫാൺമുഖാ�രേമാനിർവഹണഉേദ�ാഗ�െരഅറിയി�ാവു�താണ്.
ഇ�െനലഭി�ു�പരാതികൾപരാതി രജി�റിൽഎഴുതി സൂ�ി�ുകയും
പരാതിയിേ�ൽഎടു�നടപടികൾപരാതി�ാരെനഅറിയിേ��ത്നിർ�ഹണ
ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ്.

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

െതാഴിൽകാർഡ് സജീവ െതാഴിലാളികളിൽ ചിലർ�ു മാ�തേമ പുതിയ െതാഴിൽകാർഡ്
ലഭി�ി���� മ���വർ ഇേ�ാഴും പഴയ െതാഴിൽകാർഡ് ഉപേയാഗി�ി�ാണ് േജാലി
െച���ത.് െതാഴിൽ കാർഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��മായി

ൈപസ െചലവഴി�് എടു�ാറു�തായാണ് മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത.്

െതാഴിൽ അേപ�

െപാതു �പവർ�ികൾ�ായി െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായ അേപ� നൽകാറി� എ�്



െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ഉ� അഭിമുഖ സംഭാഷണ�ിൽ നി�ും മന�ിലായി. െതാഴിലിന്

അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

ഉ�ാകാറുെ��ിലും െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഇതുവെര നൽകിയതായി േരഖകളിൽ
ക�ി�.

കൂലി നഷ്ടപരിഹാരം

െതാഴിലുറ�� നിയമം �പകാരം �പവർ�ി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം

ലഭിേ�� അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�് െതാഴിലാളികൾ�് 15 ദിവസം പി�ീടാണ്

േവതനം ലഭി�ാറു�ത.്ആയതിനാൽ അവർ�് കൂലി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ാൻ ഉ�

അവകാശം ഉ�.്ഈ വിവരം അവർ�് ഇതുവെര അറിയി� എ�് െതാഴിലാളികെള

സ�ർശി� റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ�ാർ�് മന�ിലായി. 100 പണി തിക� ആറുേപർ

പതിെനാ�ാം വാർഡിൽ ഉ�.് ഇവർ�് 100 പണി പൂർ�ീകരി�തിനു� േബാണസ്

തുകയായ 1000 രൂപ ലഭി�ി��െ��ും അറിയാൻ കഴി� .ു

െതാഴിൽ �ലെ� സൗകര��ൾ

കുടി�ുവാനു� െവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം എ�ിവ െതാഴിൽ

�ല�് ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാര 23-28 േക�� വാർഷിക

മാ�ർ സർ�ുലർ 8, 8.2 അനുശാസി�ു�ു�.് െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയ അഭിമുഖ

സംഭാഷണ�ിൽ നി�ും മന�ിലായത് കുടി�ുവാനു� െവ�ം െതാഴിൽ �ല�്
ലഭി�ു�ുെ��ാണ് പേ� അവർ�് �പാഥമിക ആവശ��ൾ�ു� സൗകര�ം
ലഭി�ു�ി�. അതിനാൽ തെ� അവർ അത് ഒരു പരാതി രൂേപണ ഞ�േളാട് പറ� .ു
�പഥമശു�ശൂഷ കി��കൾകളിൽ ആവശ�മായ മരു�ുകൾ േമ�് തൻെറ ക�ിൽ നി�് പണം
മുട�ി വാ�ുകയാണ് എ�ും പി�ീട് ചിലവായ തുക ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
വരികയാെണ�ും അറിയാൻ കഴി� .ു

ചികി�ാസഹായം

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏർെ�ടു� െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ �ല�് വ�് അപകടം
സംഭവി�ാൽ ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ�ാൻ നിയമം അനുശാസി�ു�ു�.്െതാഴിലുറ�്

നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para-5 േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ �പകാരം ആണ് ഇത്

ഉറ��വരു�ു�ത.് ചികി�ാസഹായം െതാഴിലാളികൾ�് നൽകാതിരി�ു�ത്

നിയമലംഘനമാണ്

െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ുവാനു� അവകാശം

െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ടിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാവാറു�.്
െതാഴിലാളികൾ തെ� െതാഴിൽ നിർേ�ശി�ാറാണ.്



5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 5 േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 7
എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ�് അ�് കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�ണെമ�് അനുശാസി�ു� .ു വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും അ�്

കിേലാമീ�റിനു�ിൽ തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്
അറിയുവാൻ സാധി��.

സമയബ�ിതമായു� പരാതി പരിഹാര�ി�ിനു� അവകാശം

പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു� പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ി���് എ�ിലും പരാതികൾ ഒ�ും
തെ� അതിൽ േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ കഴി�ി� പരാതികൾ എഴുതി
ൈക��ാറുെ��ും ഇേ�ാൾ ഓൺൈലൻ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഉെ��ും
മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ു പരാതിയിൽ എടു� നടപടിയുെട വിശദംശ�ൾ

സൂ�ി�ി���.്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം

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

നൽകു� .ു �പസ്തുത വാർഡിൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനായി �പേത�ക ക�ി�ി

നിലവിലുെ��് മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ു ക��ി അംഗ�ൾ ഫീൽഡ് കൃത�മായി

പരിേശാധന നട�ാറു�് എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത.്

�പവർ�ി സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

*1-11 ആം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (എസ് സി, ബി പി എൽ, സ്�തീ കുടുംബനാഥരായി���

കുടുംബ�ൾ, മ��െ�ാഴിലാളി) മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി

1, 2, 3, 4 പാർ��കൾ

1604007004/WC/32564

*2- അംഗനവാടി കനാൽ നവീകരണം

1604007004/IC/321448

*3-അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺക�ാല നിർ�ാണം ര�ാംഘ�ം

1604007004/IC/333919

*4-അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺക�ാല നിർ�ാണം നാലാംഘ�ം



1604007004/IC/33921

*5-അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺക�ാല, േകാ�ൂർബ�,് ക�്ക�ാല നിർ�ാണം

ഒ�ാംഘ�ം

1604007004/WC/335918

*6-അരീ�ര നടയകം നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ കേ�ാ�് നിർ�ാണം

മൂ�ാംഘ�ം

1604007004/RS/343490

*7-അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺക�ാല നിർ�ാണം നാലാം ഘ�ം

1604007004/IC/33321

*1-പതിെനാ�ാം വാർഡിെല ഭൂമിയിൽ (എസ് സി, ബി പി എൽ, സ്�തീ കുടുംബനാഥരായി���

കുടുംബ�ൾ, മ��െ�ാഴിലാളി) മ�് ജലസംര�ണ �പവൃ�ി-1, 2, 3, 4 പാർ� ്

1604007004/WC/325641

4/09/2018 ന് ആരംഭി�് 17/9/ 2018 ന് �പവർ�ി അവസാനി��.4 ഘ��ളിൽ ആയി�ാണ് ഈ

�പവർ�ി െചയ്തി���ത്. ആദ�ഘ��ിൽ 53 െതാഴിലാളികൾ 367 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി

�പവർ�ി പൂർ�ിയാ�ി. ഇതിനായി േവതന ഇന�ിൽ 99457 രൂപയും പണിയായുധ

വാടകയിന�ിൽ 1468 രൂപയും ആെക 100925 രൂപയും ഈ �പവർ�ി�ു േവ�ി െചലവഴി��.
ഈ �പവർ�ിയിൽ 53 േപർ െതാഴിലിന് അേപ�ി�് അതിൽ 21 േപർ �ിരം അവധിയായിരു�ു.

�പവർ�ിയുെട ര�ാംഘ�ം 18/9 /2018 ന് ആരംഭി�് 1/10/2018 ന് അവസാനി��. ഈ

�പവർ�ി�ു േവ�ി 55 െതാഴിലാളികൾ 460 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. േവതന ഇന�ിൽ

124660 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 1640 രൂപയും ആെക 126500 രൂപയും

െചലവഴി�തായി കാണാൻ കഴി� .ു

�പവർ�ിയുെട മൂ�ാം ഘ�ം 4/10/2018 ന് ആരംഭി�് 17/10 /2018 ന് അവസാനി��. ഈ

�പവർ�ി�് േവ�ി 55 െതാഴിലാളികൾ 459 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ഇതിൽ 13 േപർ �ിരം

അവധിയായിരു�ു. �പവർ�ി�ായി േവതന ഇന�ിൽ 124389 രൂപയും പണിയായുധ

വാടകയിന�ിൽ 1836 രൂപയും െചലവാഴി��.

ഈ �പവർ�ിയുെട നാലാംഘ�ം 23/10/2018 ന് ആരംഭി�് 5/11/2018 ന് അവസാനി��. ഈ

�പവർ�ി�ു േവ�ി 58 െതാഴിലാളികൾ 427 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���്. േവതന

ഇന�ിൽ 115717 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 1708 രൂപയും ആെക 117425 രൂപയും

െചലവഴി��.

ഈ നാല് ഘ��ളിൽ ആദ�ഘ��ിെല മസ്േ�ടാളിൽ തിരു�ലുകൾ കാണാൻ കഴി� .ുമാ�തമ�

േമ�ിെ� ഒ�് പല മാസ്േ�ടാള�കളിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.



*2-അംഗനവാടി കനാൽ നവീകരണം

1604007004/IC/321448

ഈ �പവർ�ി 25/01/2019 ന് ആരംഭി�് 29/01/ 2019 ന് അവസാനി��. നാലുദിവസെ�

�പവർ�ിയാണ് െചയ്തിരി�ു�ത്. ഈ �പവർ�ിയിൽ 57 െതാഴിലാളികൾ 170 �പവർ�ി

ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. േവതന ഇന�ിൽ 46070 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 680
രൂപയും ആെക 46750 രൂപയും �പവർ�ി�ായി െചലവഴി��.ഈ �പവർ�ിയിൽ 9 െതാഴിലാളികൾ

�ിരം അവധിയായിരു�ു. ഈ �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ിയാ�ിയതിനു േശഷം

ഉ� ഒരു േഫാേ�ാ കാണാൻ കഴി� .ു ൈസ�് ഡയറിയിെല െ�പാജക്�് മീ�ിംഗിൽ 35
െതാഴിലാളികളാണ് പെ�ടു�ി���ത്.

*3-അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺ ക�ാല നിർ�ാണം

1604007004/IC/333919

�പവർ�ി 6/02/ 2019 ന് ആരംഭി�് 19/02/2019 ന് അവസാനി��.ഈ �പവർ�ിയിൽ 27 േപർ

അേപ�ി��. 586 �പവൃ�ി ദിന�ൾ സൃഷ്ടി� ഈ �പവർ�ി�ായി േവതന ഇന�ിൽ 158806
രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 2344 രൂപയും ആെക 164150 രൂപയും ഈ �പവൃ�ി�്

േവ�ി െചലവഴി��.ഈ �പവർ�ിയുെട ഭരണാനുമതി േരഖയിൽ �പവർ�ി നട�ു� �ലം,
െതാഴിലാളികള�െട എ�ം, സാധനഘടകം, ചിലവ്, തുക എ�ിവ കാണാൻ കഴി�ി�.

*4-അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺ ക�ാല നിർ�ാണം നാലാംഘ�ം

1604007004/IC/33921

ഈ �പവർ�ി 26/01/2019 ന് ആരംഭി�് 8/02/2019 ന് അവസാനി��.�പവർ�ിയിൽ 309
െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. േവതന ഇന�ിൽ 83739 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ

1236 രൂപയും ആെക 84925 രൂപയും ഈ �പവർ�ി�ു േവ�ി ചിലവഴി��. ഏഴ് േപർ �പവർ�ി

സമയ�് �ിരം അവധിയായിരു�ു.

*5- അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺ ക�ാല, െകാ�ൂർ ബ�്, ക�്ക�ാല നിർ�ാണം മൂ�ാംഘ�ം

1604007004/WC/335918

�പവർ�ി 8/12/2018 ന് ആരംഭി�് 31/12/2018 ന് അവസാനി��. ഈ �പവർ�ിയിൽ 224
െതാഴിൽദിന�ൾ ആണ് സൃഷ്ടി�ത്.േവതന ഇന�ിൽ 61600 രൂപയും പണിയായുധ



വാടകയിന�ിൽ 896 രൂപയും ആെക 62496 രൂപയും �പവർ�ി�ു േവ�ി ചിലവഴി��. ഈ

�പവർ�ി സമയ�് 14 േപർ �ിരം അവധിയായിരു�ു. സാേ�തിക അനുമതി, ഭരണാനുമതി

എ�ിവയും ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.ഈ ഫയലിൽ

25/12/2018 മുതൽ 31/12/ 2018 വെരയു� (മസ്േ�ടാൾ ന�ർ 8361 മുതൽ 8367 വെര) 7
മസ്േ�ടാള�കൾ സിേറാ മസ്േ�ടാള�കളായി അടയാളെ�ടു�ിയിരി�ു�തായി കാണെ���.

*6- അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ കേ�ാ�് നിർ�ാണം മൂ�ാംഘ�ം

1604007004/RS/343490

25/02/2019 ന് ആരംഭി�് 7/3/2019 ന് അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ 56 േപർ അേപ�

നൽകിയിരു�ു. 13 മസ്േ�ടാള�കളിലായി 579 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�ിൽ

�പവർ�ി േരഖെ�ടു�ിയി���്. എ�ാൽ സാേ�തിക അനുമതി, ഭരണാനുമതി എ�ിവ ഫയലിൽ

കാണാൻ കഴി�ി�. മ�ർ േറാളിൽ എം ബു� ്ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി� എ�ാൽ �പവർ�ി

ദിവസെ� തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി���്. ഈ �പവർ�ിയിൽ േവതന ഇന�ിൽ 156909 രൂപയും

പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 2316 രൂപയും ആെക 162225 രൂപയും െചലവഴി�തായി ക�ു.
അനുബ� െചലവിൽ 3000 രൂപ േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു എ�ാൽ �പവർ�ിയുെട

ൈസ�്േബാർഡ് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ സാധി�ി�.

*7- അരീ�ര നീർ�ട�ിൽ മൺക�ാല നിർ�ാണം നാലാംഘ�ം

1604007004/IC/33321

11/01/2019 ന് ആരംഭി�് 24/01/2019 ന് അവസാനി� �പവർ�ിയിൽ 58 േപർ അേപ�

നൽകിയിരു�ു. അതിൽ 14 മസ്േ�ടാള�കളിൽ 12 ദിവസം 476 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. 45
േപർ െ�പാജക്�് മീ�ിംഗിൽ പെ�ടു�ു.മ�ർ േറാളിൽ �പവർ�ി ദിവസെ� തീയതി

േരഖെ�ടു�ിയി���്. േവതന ഇന�ിൽ 275607 രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 4068
രൂപയും ആെക 279675 രൂപയും െചലവഴി�തായി ക�ു. ഭരണാനുമതി, സാേ�തിക അനുമതി

എ�ിവയുെട േകാ�ി ഫയലിൽ ലഭ�മായിരു�ി�.എഫ് ടി ഒ യുെട േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

എ�ാൽ എഫ് ടി ഒ ന�ർ കവർ േപജിൽ േപന െകാ�് എഴുതി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

കവർ േപജിൽ േരഖെ�ടു�ിയ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 9565 മുതൽ 9568 വെരയാണ് എ�ാൽ

ഫയലിെല മ�ർ േറാളിെല ന�ർ 9565 മുതൽ 9578 വെരയാണ.്

കെ��ലുകൾ

ഫയൽ പരിേശാധനയ്�ിടയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ കെ��ുവാൻ സാധി�
വസ്തുതകൾ താെഴ േചർ�ു�ു



1കവർേപജ്

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ് കവർേപജ്.
പരിേശാധി� 7 �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ എംസി �പകാരമു� കവർേപജ് ഒരു �പവർ�ി�ും

കാണാൻ കഴി�ി�. ജിേയാ ടാഗിംഗ് സംബ�ി� വിവര�ൾ കവർ േപജിൽ ഉൾെ��ിരു�ി�

കവർേപജ് പൂർ�ിേ��തും �പവർ�ിയുെട െലാേ�ഷൻ കൃത�മായി �പതിപാദിേ��തുമാണ്

2-െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു
എ�് മന�ിലാ�ാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം െചക് ലിസ്റ്

ഉ�ായിരു�ു.

3-ആ�ൻ �ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ �ാനിൽ
ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിെ� േകാ�ി. ആ�ൻ �ാനിെ�

േകാ�ി �പവർ�ി ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി��.

4-ഭരണാനുമതി

�പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.
പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ചിലതിൽ ഭരണാനുമതി കാണാൻ സാധി�ി�.

5-സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക
േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. സാേ�തിക അനുമതി പരിേശാധി� �പവർ�ികളിൽ ഒരു

�പവർ�ിയിൽ കാണാൻ സാധി�ി�. എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�ിനക�് �പവർ�ിയുെട ഗുണഫല�ൾ

കൂടി ഉൾെ�ടു�ണം. േ�ഡായിങ് ആൻഡ് ഡിൈസൻ �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

6-സംേയാജിത പ�തി

വാർഡിൽ നട�ിയ െപാതു �പവർ�ികൾ cഓൺെവർെജൻസ് �പവർ�ികൾ അ�

7 -െതാഴിലിനു� അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. െതാഴിൽ

ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു� േരഖ

കൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം.പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു� അേപ�

കാണുവാൻ സാധി��.



8-െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� പകർ�്

െതാഴിൽ അനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�.
�പവർ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�്
അേലാേ�ഷൻ േനാ�ീസ്. �പവർ�ി അനുവദി�തിെ� പകർ�് ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി��.

9-മ�ർ േറാൾ

�പവർ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ.
പണി ആരംഭി�ു�തിനു മു�് രാവിെലയും അവസാനി�ി�തിനു േശഷം ൈവകുേ�രവും ദിവസം
ര�ു �പാവശ�ം മ�ർ േറാളിൽ ഒ�� വയ്�ണം. െതാഴിലുറ�് നൽകു� പ�തി ആയതിനാൽ

ഏ�വും സൂ�്മതേയാെടയും കാര��മതേയാെടയും ൈകകാര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും
െചേ�� അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തു എ�്

െതളിയി�ു�ു ആധികാരിക േരഖ കൂടിയാണിത്. പരിേശാധി� വർ�് ഫയലുകളിെല മ�ർ

േറാള�കളിൽ ഒ�ും തെ� എം ന�ർ ഉ�ായിരു�ി�. കൂടാെത െസ�ക�റി, േ�ാ�്

െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ എ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ ഒ�ിെനാ�ം തീയതി
ഉ�ായിരു�ി�. ചില മ�ർ േറാളിൽ �പവർ�ി നട� എ�ാ ദിവസെ�യും തീയതി

േരഖെ�ടു�ിയി���്. മ��ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ �പവർ�ി ദിവസെ� തീയതികൾ

ഉ�ായിരു�ി�.

10-െമഷർെമൻറ് ബു�്

�പവർ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ്
ബു�.്പരിേശാധി� �പവർ�ികളിൽ ചിലതിൽ ആ ഫയലിെല കവർ േപജിൽ േരഖെ�ടു�ിയ

എം ബു� ്ന�റു� െമഷർെമൻറ് ബു� ്ആയിരു�ി� കാണാൻ സാധി�ത്. കവർ േപജിെല എം

ബു� ്ന�റും ഫയലിൽ സൂ�ി� െമഷർെമൻറ് ബു�ും വ�ത�സ്ത ന�ർ ഉ�തായിരു�ു.
ഒ�ിലധികം, വ�സ്ത�സ്ത �പവർ�ികൾ. ഒരു എം ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു.

11 സാധന ഘടകം

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക അനുബ�ം എ� ഇന�ിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്.സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ��

തുകയുെട ബി��കൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ൈസ�്

േബാർഡ് കാണാൻ സാധി�ി�.

12-േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന
വിതരണ�ിനു� േവജ് ലി�് ത�ാറാേ��ത്.ഇത് ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ.്
ഒരു മ�ർ േറാൾ േ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാൽ നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ
�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. മ�ർ േറാളിൽ ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം

അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് ഇത്. കൃത�സമയ�് ഹാജർ എം



ഐ എസിൽ േരഖെ�ടു�ി േവജ് ലി�് ആ�ുകയും, എഫ് ടി ഓ മുഖാ�രം േവതനം

െതാഴിലാളികള�െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ എ�ി�ു�തിനും േവ� കാര��ൾ കൃത�തേയാെട
െച���തായി മന�ിലായി. േവജ് ലി�ിെ� പകർ�് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം തെ�

കാണാൻ സാധി��.

13-എഫ് ടി ഓ

ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലൻ ആയി�് �ഗാമ പ�ായ�് െസ�ക�റിയും �പസിഡ�ും
ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�ു. അതിനാൽ ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ത�ാറാ�ിയ

അ�ുതെ�േയാ പിേ� ദിവസേമാ പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനം സംബ�ി�
േരഖകൾ ബ�െ�� �ല�ളിേല�് എ�ി�ാൻ കഴിയും. ഇതിനുേവ�ി ഡിജി�ൽ

സിേ��റുകളാണ് �പസിഡ�ും െസ�ക�റിയും ഉപേയാഗി�ു�ത് എ�് മനസിലാ�ാൻ സാധി��.
പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട ഫയലിൽ ഒ�ും തെ� എഫ് ടി ഒ യുെട േകാ�ി കാണാൻ കഴി�ി�
എ�ാൽ ചില ഫയലുകളിൽ എഫ് ടി ഒ ന�ർ കവർ േപജിൽ േപന െകാ�് എഴുതി
േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു. ഫയലുകളിൽ എഫ് ടി ഒ പകർ�് െകാ�ുവരാൻ �ശ�ി�ണം.
എെ��ാൽ �പവർ�ി ഫയലിൽ നിർബ�മായും ഉ�ായിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ �പധാനെ��

േരഖയാണ് എഫ് ടി ഒ. െതാഴിലാളികള�െട േവതനെ� കുറി�് അറിയുവാൻ കഴിയു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് ഇത്.

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��ർെമൻറ.്
ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ ഒ�ുംതെ� െമ�ീരിയൽ ആവശ�മായി
വ�ി�ി�.

15-േറായൽ�ി

െചയ്തിരി�ു� �പവർ�ികൾ േറായൽ�ി നൽകിയ �പവൃ�ിയാേണാ എ�് അറിയുവാൻ
സഹായി�ു� േരഖയാണ് േറായൽ�ി േരഖ. പരിേശാധി� �പവർ�ികളിൽ ഒ�ും തെ� േറായൽ�ി

െകാടുേ�� �പവർ�ികൾ ഇ�.

16-േഫാേ�ാസ്

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�ടു�ിെയടുേ�� മൂ�ു േഫാേ�ാ പതി��കൾ അതായത്
�പവർ�ന�ിെ� ആരംഭം, �പവർ�നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവർ�നം

പൂർ�ീകരി�തിനുേശഷം എ�ീ 3 ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ. എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ

ഒരു ഫയലിൽ മാ�തം �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷമു� േഫാേ�ാ കാണാൻ സാധി��.

17-�പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി



�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരണം
സാ��പ�തം. പൂർ�ീകരി� �പവർ�ികള�െട പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി���കൾ ഫയലിൽ

ലഭ�മായി�. എ�ാൽ മൂല�നിർണയ സാ��പ�തം ഫയലിൽ കാണാൻ കഴി� .ു

18-മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

�പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിേലയും മസ്േ�ടാൾ അനുവദി�് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�്
മന�ിലാ�ുവാൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�.് മ�ർ േറാൾ

മൂവ്െമൻറ് അഥവാ ഫയൽ ടാ�ിങ് േഫാം. പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട ഫയലിൽ എ�ാം തെ�

മസ് േ�ടാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് കാണാൻ സാധി��.

19-ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയാൻ സഹായി�ു� ഘടകമാണ് ജിേയാ
ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ. ഫയലിൽ ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ കാണാൻ കഴി�ി�. ഫയലുകളിൽ

അത് ഉൾെ�ടുേ��ത് അത�ാവശ�മാണ.്

20--േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികൾ ആയ സാധാരണ ജന�ൾ ആ പ�തി അവേലാകനം
െച��കയും പരിേശാധി�ുകയും െച��� ജനകീയ ഇടെപടൽ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�.്
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആേണാ ല��മി�
അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ നിർവഹണ രീതിയിൽ
അപാകത ഉ�ായി��േ�ാ �പതീ�ി� േന�ം പ�തിമൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ
േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ
ഓഡി�.്േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം 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�ിന് വിേധയമായാതാേണാ എ�്

പരിേശാധി�ാൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�.് ആറുമാസം കൂടുേ�ാൾ

ഓഡി�് നടേ��താണ.്

21-ൈസ�് ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി �ല�് ആ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��് നട�ു� എ�ാ കാര��ള�ം
എഴുതി െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. �പവർ�ി �ലം സ�ർശി�ു� െപാതു

�പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും അവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം ആേ�പ�ള�ം
എഴുേത�ത് ൈസ�് ഡയറിയിലാണ.് െ�പാജക്�് മീ�ി�ിെ� മിനി�്സും, ഹാജരും ൈ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�ം േരഖെ�ടു�ണം. ജാ�ഗതാ സമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം



ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ.്േമ�ിെ� വിലാസവും േഫാൺ ന�റും കൃത�മായി ൈസ�് ഡയറിയിൽ

േരഖെ�ടുേ��താണ.് പരിേശാധി� ൈസ�് ഡയറിയിൽ െചക് ലിസ്റ് പൂർണമായിരു�ു,
െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയതിെ� വിശദംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്. പണിയായുധ വാടക

ഉൾെ�ടു�ിയി���്. Vmc റിേ�ാർ�,് സ�ർശന കുറി�് എ�ിവയിൽ ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�് മാ�തമാണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് കുറി��കൾ േരഖെ�ടു�ു�താണ് ന�ത്.

22-എ�ിേമ��ം �പവർ�ിയുെടഅളവുകള�ം

ഒരു �പവർ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു�സാേ�തിക
േരഖയാണ്എ�ിേമ�.് ഒരു �പവർ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണെമ�് മാർഗനിർേദശം നൽകു� ഒരു
േരഖകൂടിയാണിത്.പ�തിയുെട േപര് പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു�വിവിധ ശീർഷക�ിൽ െപ�
�പവർ�ികൾഅവയുെട വീതി, നീളം,ആഴം, (െപാ�ം),വ�ാപ്തം ഒരു യൂണി�ിന് നൽേക�തുക,
ആെകതുകഎ�ിവ നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം.സാധനസാമ�ഗികൾ
(ആവശ�മായ �പവർ�ികളിൽ മാ�തം)വിദഗ്ധ-അവിദഗ്ത െതാഴിലാളികള�െട എ�ം, നൽകു�
കൂലിസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ� െചലവ്,എ�ിവ നിർബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ��താണ.്വർ�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിൽ ഉ�തും
സാേ�തിക ഭാഷയിൽ ഉ�തുമാണ.്സാധാരണ െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും
പരിേശാധി�ുവാൻകഴിയും വിധം എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിേല�് മാ�ി �പവർ�ി സമയ�്
േമ�ിെ� ൈകവശം വയ് േ��തും െപാതു�ല�ളിൽ �പദർശന�ിന്
ഉപേയാഗിേ��തുമാണ.്സ�കാര� ഭൂമികളിൽ െച��� �പവർ�ികളിൽ ഉടമയുെടഅേപ�
സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെടഅളവ് േരഖെ�ടുേ��താണ.്സാ��പ�തം സമർ�ി�ുേ�ാൾ
�പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െചയ്ത �പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ (എ�ം, നീളം,വീതി,ആഴം)കൂടി
േരഖെ�ടുേ��താണഅളവുകൾഅടി�ാനെ�ടു�ിയാണ്ബി�് പാസാ�ു�തും േവതനം
നൽകു�തും ഉൾെ�െടയു�കാര��ൾഅ�ിമംആ�ു�ത്എ�തിനാൽഅളവുകള�െടയും
എ��ിെ�യും കാര��ിൽ ഭാവിയിൽഅേ�യ�െ�കൃത�തസാേ�തിക വിഭാഗം
ഉറ�ാേ��താണ്അ�ാ�പ�ംഅളവുകള�െട/എ��ിെ� വ�ത�ാസ�ിന്ബാധ�ത
ചുമതലെ�ടുകയും ബ�െ��അധികാരികൾതീർ�ും ഉ�രവാദികൾആേക�ി വരും എ�തും
�പേത�കം �ശ�യിൽ െപടു�ു�ു

*െതാഴിലാളികൾകൂ�ംേചർ�്അവർ�്ആവശ�മായ �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുകയും
എ�െന േജാലി െച�ണെമ�് ചർ�െചയ്തു വർ�് കല�ർത�ാറാ�ുകയും െച��കഓേരാ
മാസെ�യും സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�ുേവണം �പവർ�ന�ൾ
തീരുമാനി�ാൻ

*വർ�് കല�റനുസരി�് െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ തര�ിലു� െതാഴിലും െതാഴിലിടവും
കെ��ുവാനും നിർേദശി�ാനുംഅവകാശമു�് ഇതുവഴി 100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർണമായും
ലഭ�മാകാ�െതാഴിലാളികൾ�്അധികമായി െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും 100 �പവർ�ി ദിന�ൾ
പൂർ�ീകരി�ുവാൻസാധി�ുകയും െച��ം.

* നിയമ �പകാരംഅനുവദനീയമായഅ�തയും �പവർ�ന�ൾ േചാദി�� വാേ��താണ.്
ഇതിനായി െതാഴിലിന് ഡിമാൻഡ് െച��കയുംഅതിനു തീയതി വ�്ൈക��് രസീത്
വാേ��തുമാണ.്



വാർഡ് 11ൽഏെ�ടു�ു നട�ാവു� �പവർ�ികൾ

*മുൻഗണനവിഭാഗ�ള�െട കിണർ റീചാർജിങ്

*എസ്സി /ബി പി എൽകുടുംബ�ൾ�് െതാഴു�ു നിർ�ാണം,ആ�ിന്കൂട,് േകാഴി�ൂട്
നിർ�ാണം

*കാർഷിക നഴ് സറി /ഇടവിളകൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

*കേ�ാ�് കുഴി, മ�ിര കേ�ാ�് നിർമാണം

*മ��കൃഷി

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

ഒരു �പവർ�ി നട�ിയ�ലംകൃത�മായി മന�ിലാ�ാനും പ�തി �പവർ�ന�ള�െട
സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽസി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്അത�ാവശ�മാണ.് െതാഴിലുറ�� നിയമം െഷഡ��ൾ 22(4)ലും വാർഷിക
മാ�ർസർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10(6),11, 7, 13എ�ിവയിലുംസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ
േബാർഡിെനകുറി�് പരാമർശി�ു�ു.ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിയഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ
എവിെടയും 2018-19സാ��ികവർഷ�ിൽ െചയ്ത �പവർ�ികളിൽൈസ�് േബാർഡ്
കാണാൻസാധി�ി��.എ�ാൽഫയൽപരിേശാധനയിൽഅരീ�ര നടയകാം നീർ�ട�ിൽ
ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽകേ�ാ�� നിർ�ാണം മൂ�ാം ഘ�ംഎ� �പവർ�ിയിൽഅനുബ�
െചലവുകളിൽ 6000 രൂപൈസ�് േബാർഡിന് േവ�ി െചലവഴി�തായി ക�ു.എ�ാൽഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിൽൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻകഴി�ി��.

•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 പറയുക മാ�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 ഇടേവളകളിൽെതാഴിൽ�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 ഉപജീവനക�ീ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��താണ്

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�കളിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െചേ��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�രണവും (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�ിര
ആവാസ് േയാജന ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,വനാവകാശ നിയമ �പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,
മുകളിൽ പറ�ിരി�ു�കുടുംബ�ൾഅ�ാ�പ�ം, 2008െല കാർഷികകടാശ�ാ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� െചറു
കുള�ൾ (സീസണൽവാ�ർേഫാർഡ് പ�ിക് ലാൻഡ് )മ��ം വളർ�ു�തിന്
അടി�ാ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.

ചർ�കള�ം മറുപടിയും

* നിലവിലു�സമയ�ിന് മാ�ം വരു�ാൻകഴിയുേമാ എ�് െതാഴിലാളികൾ േചാദി��.സമയം 9
മണി മുതൽനാല് മണി വെരആ�ാൻകഴിയുേമാ എ�് േചാദി�േ�ാൾMGNREGAയുെട നിയമ
�പകാരംഅ�് മണിവെരയാണ്സമയം എ�ും ഇത് േക�� ഗവൺെമൻറ് മാ�തേമ മാ�ം
വരു�ാനാകും എ�ും ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി.

*േവതനം ലഭി�ുവാൻൈവകു�ു എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ�ുേക���ിൽനി�ും ഫ�്
വരാ�തു െകാ�ാണ് േവതനം ലഭി�ാൻൈവകു�ത്എ�ു ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി

*കൂലികൂ�ി തരണംഎ�് െതാഴിലാളികൾആവശ�െ��േ�ാൾ ഇത് േക�� ഗവൺെമൻറ്ആണ്
െചേ��ത്എ�ുഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി

*ഒരു മാസ്േ�ടാളിൽ 6േപജുകൾ സീേറാ ആയി ക�ു . അതിെ� കാരണം ഓവർസിയേറാഡ്

േചാദി�േ�ാൾ ആ വർ� ്അവസാനി�ത് െകാ�ാണ് അ�െന െചയ്തത് എ�ാണ് മറുപടി
പറ�ത്.

*ഷീ�,് ക��റ, ബൂ�,് എ�ിവ േവണെമ�് െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ���. െതാഴിലാളികൾ�ു

ആവശ�മായ സാധന�െള�ാം തെ� ക�ിൽ നി�ും പണം ചിലവഴി�� വാ�ുക ഏ�ി�് അവയുെട
ബി��കെള�ാം പ�ായ�ിൽ െകാ�് വ�ാൽ ചിലവായ തുക നൽകാെമ�് ഓവർസിയർ
പറ� .ു

*െതാഴിലുറ�് പണി െച��േ�ാൾ അതിനിടയ്ക് ഒരു െതാഴിലാളി�് എലി�നി ബാധി�ുകയും

മരണെ�ടുകയും െചയ്തു. എ�ാൽ അവരുെട കുടുംബ�ിന് പ�ായ�ിൽ നി�ും ഒരു

തര�ിലുമു� ധനസഹായവും അവർ�് ലഭി�ി�ിെ��ാണ് െതാഴിലാളികൾ പറ�ത്. ഇതിനു

മറുപടിയായി ഓവർസിയർ പറ�ത് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നി�ും റിേ�ാർട് ലഭി�ാ�തു
െകാ�ാണ് പ�ായ�ിന് ഒരു നടപടിയും എടു�ാൻ കഴിയാ�ത് എ�ും, െതാഴിലാളികൾ ആരും

തെ� എലി�നി�ു� ഗുളിക കഴി�ാറിെ��ും ഓവർസിയർ പറ� .ു


