
വാർഡ 4്കുലു�

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി

േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

01-10-2018 മുതൽ 31-03-2019

വാർഡ ക്ുലു�

തുറയൂർ �ഗാമപ�ായ�്

േമലടി േ�ാ�്

േകാഴിേ�ാട ജ്ി�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� നിയമം േസാഷ�ൽഓഡി�്
െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീം അംഗ�ൾ

അനു�ശീ എം െക VRP

അനു�ശീ എംജി VRP

ആതിര രാജൻഎൻ വി VRP

പ�ായ�ിൻെറഅടി�ാനവിവര�ൾ

പ�ായ�ിൻെറ േപര് തുറയൂർ �ഗാമപ�ായ�്



വിസത്ീർ�ം 10.4 8 ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ

ജി�ാ പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട േ്�ാ� പ്�ായ� േ്മലടി

വാർഡുകള�െട എ�ം 13

താലു�് െകായിലാ�ി

പ�ായ�അ്തിരുകൾ

കിഴ�-് േമ�യൂർ കീഴരിയുർ പ�ായ�ുകൾ

പടി�ാറ -് മണിയൂർ പേ�ാളി മുനിസി�ാലി�ി തിേ�ാടി പ�ായ�്

െത�-് തിേ�ാടി മൂടാടി കീഴരിയൂർ പ�ായ�ുകൾ

വട� -് മണിയൂർ െചറുവ��ർ േമ�യൂർ പ�ായ�ുകൾ

ജനസംഖ�

പ�ായ�ിൻെറ േപര് തുറയുർ

ആെക ജനസംഖ� 12730

സ�്തീ 6631

പുരുഷൻ 6199

വാർഡ 4്കുലു�

േകാഴിേ�ാട ജ്ി�യിെല േമലടി ബേ്ളാ�ൽതുറയൂർ പ�ായ�ിെല വാർഡ 4്കുലു� ആണ്
േസാഷ�ൽഓഡി� േ്വ�ി തിരെ�ടു�ത.്വാർഡ 4്ഇൽ 3 െപാതു �പവർ�ികളാണ െ്താഴിലുറ�്
പ�തി യിലൂെട 2018 ഒകേ്ടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ� 3്1 വെരയു� കാലയളവിൽഏെ�ടു�ു
നട�ിയത.്അ��്പവർ�ികൾ �ഗൂ� A്വിഭാഗ�ിൽെപടുഇതിൽ 5റ�്പവർ�ികള�ം പൂർ�ീകരി�്
താണ.് 3 �പവർ�ികൾവിഭാഗം എയിൽ െപടു� മ� ജ്ലസംര�ണ �പവൃ�ിയിൽ െപടു�താണ.്

�പേദശ�ിന അ്നുേയാജ�മായ �പവൃ�ികളാണ ത്ിരെ�ടു�ി���ത ്െതാഴിലാളികൾ� അ്വരുെട
സാ��ിക�ിതി െമ�െ�ടു�ു�തിനും ദാരി�ദ� ലഘൂ കരണ�ിനും �പവൃ�ി ഉപകരി�ും.
െപാതുേവ കുടിെവ��ാമംഅനുഭവെ�ടു� �പേദശമായതിനാൽ വാർഡിൽ നട�ിയിരി�ു�
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ ഭൂഗർഭ ജല�ിൻെറ അളവ വ്ർ�ി�ി�ുവാൻസഹായി�ു�ു.

ആമുഖം



ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനും അവരുെട ജീവിത
സുര�ിതത�വും ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹത പ്�തിയാണ്
മഹാ�ാഗാ�ിv േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. കാർഷിക േമഖലയിലും നിർ�ാണ
േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനതബു�ിമു� അ്നുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ� 1്00
ദിവസെ� െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ാൻഈപ�തി ല��മിട�ു. ഇ�െന െതാഴിൽ
നൽകു�തിന ഏ്െ�ടു�ു� വിവിധ പ�തികളിലൂെട ഭാരത�ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി
സംര�ി�ു�തിന സ്ാധ�മാകും എ� �്പതീ�ി�ു�ു. ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�ംആയ 200
തമിഴ ജ്ി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി ഇരുപതാം തീയതി നിയമം നിലവിൽ വരുകയും പ�തി
നട�ിലാ�ുകയും െചയത്ു േകരള�ിൽ വയനാടും പാല�ാടും 200 ജി�കളിൽ ഉളെ്��ിരു�ു. 2007
െമയ 1്5ന 1്30 ജി�കളിേല� ക്ൂടി വ�ാപി�� ഇടു�ി കാസർേകാട ജ്ി�കൾ ഇതിൽ ഉൾെ��ിരു�ു.
2008 ഏ�പിൽ ഒ�ിന ഇ്��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഇത വ്�ാപി��. ഇ��യിെല മുഴുവൻ
�ഗാമീണ ജി�കളിലുംഈ പ�തി നിലവിലു� ആ്േഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു
അവകാശഅധിഷഠ്ിത െതാഴിൽ നിയമം എ� നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ
�ിൽ നിർണായകമായ വഴി�ിരിവ സ്ൃഷട്ി� പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 ഒകേ്ടാബർ
ഇരുപതാം തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്
പ�തി എ� പ്ുനർനാമകരണം െചയത്ു .

• െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ� ന്ി�ിത കാലയളവിനു�ിൽ കായികമായ െതാഴിൽ
ലഭി�ു�ുെവ� അ്തിനു നിർണയി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷട് സമയ�ിനു�ിൽ
ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ��വരു�ു�തിന ഇ്��ൻ പാർലെമൻറ പ്ാസാ�ിയി��� നിയമമാണ്
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം 2005ആഗ� 2്3 തീയതിയിലാണ പ്ാർലെമൻറ്
ഈനിയമം പാസാ�ു�ത.്

• െതാഴിലും േവതനവും നിർദിഷട് സമയ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം
നിയമപരമായി ഉറ��വരു�ും എ�താണ ഈ് നിയമ�ിൻെറ സവിേശഷത. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ
െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും െതാഴിൽഎടു�േശഷം േവതനം ൈവകു കേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ
െചയത്ാൽ നഷട്പരിഹാരവുംഈ നിയമം വ�വ� െച���ു

• െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ കായികമായി ഏെത�ിലും െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണം എ�ാണ വ്�വ�.അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽഅവർ�്
െതാഴിലി�ായമ് േവതന�ിനു അർഹതയു�ായിരി�ും. അതു േപാെല എടു� െതാഴിലിെ�
േവതനം 14 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാൽ ഇ�െന ൈവകു�ഓേരാ ദിവസ�ിനും നഷട്പരിഹാരം
ലഭി�ു�തിനും അർഹതയു�.് െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായമ് േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ� വ്രു�ു�ു
എ�താണ െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിൻെറ �പേത�കത

ഈപ�തി �പകാരം െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു� മാനദ��ൾ

• 18 വയ� പ്ൂർ�ീകരി�ുക.

• കായികാധ�ാന�ിനു ത�ാറാവുക

• �ഗാമപ�ായ�ിൽ�ിരതാമസ�ാരനായിരി�ുകഎ�ിവയാണ്

• എ�ാൽ 2014 െല പുതു�ിയ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം നാേടാടികളായ
െതാഴിലേന�ഷകർ� െ്താഴിൽ നൽകണെമ� വ്�വ� െചയത്ി���.്

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു�എ�ാ



�പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ണെമ�്17(2) വകു� ന്ിഷക്ർഷി�ു�ു. പ�തി
�പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിന പ്�ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും
സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയും ആണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� അ്ഥവാ സാമൂഹിക കണ� പ്രിേശാധന.
െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ു�പാവശ�ം േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭകൾഎ�ാ
വാർഡിലും കൃത�മായി നടേ��താണ.് േസാഷ�ൽഓഡി� ല്ൂെട അഴിമതി ഇ�ാതാ�. െചലവഴി�ത്
െകാ� പ്�തിയുെട ല��ം ൈകവരി�ി�� േ�ാ എ�ും അതിലൂെട പ�തിയുെട
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ ഗുണകരമായും അതുമൂലം കാര�മായും മാ�ം ഉ�ായി��േ�ാ
എ�ും േസാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയയ�് ക്െ��ാൻ കഴിയു�ു

രീതിശാസ�്തം

• �പവർ�ി ഫയലുകൾ, �പവർ�ി�ല�ൾ, എം ഐഎസഎ�ിവ പരിേശാധി��.

• റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ു� �പവർ�ന�ൾ

• െതാഴിലാളികള�മായി സംവദി�� െതാഴിൽ കാർഡ പ്ാസബ്ു� എ്�ിവ പരിേശാധി��

• റിേ�ാർ�,് എം ഐഎസ േ്ഫാർമാ� എ്�ിവ ത�ാറാ�ി

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െതാഴിലാളികൾ� പ്�അ്വകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു അവ
എ�ാെണ� ച്ുവെട േചർ�ു�ു

1 െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ുവാനു�അവകാശം

2അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശവുംആയതിെ� ൈക പ��
രസീത ് ലഭി�ു�തിനും ഉ�അവകാശം

3 അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം(ആദ�െ� 30 ദിവസം 1/4
പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ ½)

4 െഷൽഫ ഓ്ഫ െ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം

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

6 കുടിെവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

7 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം nലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

8 േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

9 സമയബ�ിതമായ ഉ� പരാതി പരിഹാര�ിന ഉ്�അവകാശം



10 േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

1വി�ംചിറ നീർ�ട�ിൽഉൾെ�ടു�ഭൂമിയിൽമ�ജ്ലസംര�ണം ഒ�ാം ഘ�ം
(1604007005/WC/333062)

2 വി�ംചിറ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ ക�ാല നിർമാണം (1604007005/WC/301757)

3വി�ം ചിറ തരിശുഭൂമി കൃഷി േയാ ഗ�മാ�ൽഒ�ാം ഘ�ം (1604007005/WC/237874)

പ�ായ�ിൽ നീർ�ട�ിൻെറ അടി�ാന�ിലാണ �്പവൃ�ി ഫയലുകൾ ത�ാറാ�ിയി���ത.്

�കമ

ന�ർ

വർ� ്

േകാഡ്

�പവൃ�ി യുെട േപര് �പവൃ�ി

യുെട

�ിതി

േവ തനം െതാഴിൽ

ദിനം

1 1604007005/WC/333062 വി�ംചിറ നീർതട�ിൽ

ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ മ�്

ജലസംരകണ്ം ഒ�ാം ഘ�ം

Completed അവിദഗധ്-

45375

165

2 1604007005/WC/301757 വി�ംചിറ നീർ�ട�ിൽ

ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ

ക�ാല നിർമാണം

Completed അവിദഗധ്-

440104

1624

3 1604007005/wc/237874 വി�ംചിറ തരിശു ഭൂമി കൃഷി
േയാഗ�മാ�ൽ ഒ�ാം ഘ�ം

Completed

അവിദഗധ്-

24932

92

വിശദാംശ�ൾ

1 വി�ംചിറ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ മ� ജ്ലസംര�ണം ഒ�ാം ഘ�ം
(1604007005/WC/333062

�പവൃ�ി 07/03/2019ആരംഭി� 2്7/03/ 2019 ന അ്വസാനി ��. �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ� ത്ുക 500000
രൂപ. 07/03/ 2019 - 13/03/2019, 14/03/2019- 20/03/2019, 21/03/2019എ�ി�െന മൂ�ു
ഘ��ളായാണ �്പവർ�ി നട�ത.്ഈ �പവർ�ിയിലൂെട 165 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി�ി���.്
േവതന ഇന�ിൽ 45375 രൂപയും പണിയായുധ വാടകഇന�ിൽ 660 രൂപയും നൽകിയിരി�ു�ു.



2വി�ംചിറ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽക�ാലനിർമാണം (1604007005/WC/301757)

ഈ �പവൃ�ി 23/10/ 2018 ന ആ്രംഭി� 1്4/03/ 2019 നു പൂർ�ീകരി��. എ�ിേമ� ത്ുക 500000
രൂപ..23/102018 - 29/10/2018 , 30/10/2018 - 05/11/2018 , 06/11/2018 - 12/11/2018 , 13/11/18 - 19/11/2018 ,
22/11/2018 -28/11/2018, 29/11/2018 - 05 /12/2018 , 06/12/2018-12/12/2018, 13/12/2018-19/12/2018,
20/12/2018 -26/12/2018, 22/02/2019 -25/02/2019, 26/02/2019- 14/03/2019എ�ി�െന പതിെനാ�്
ഘ��ളായാണ ഈ് �പവൃ�ി പൂർ�ികരി�ത.്ഈ �പവർ�ിയിലൂെട 1624 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷട്ി��. േവതനമായി 440104 രൂപ െചലവഴി��

3 വി�ം ചിറ തരിശുഭൂമി കൃഷി േയാ ഗ�മാ�ൽഒ�ാം ഘ�ം (1604007005/WC/237874)

തരിശുഭൂമി കൃഷി േയാഗ�മാ�ൽഒ�ാം ഘ�ംഎ� �പവൃ�ിഒ�ിലധികം വാർഡ ക്ൾ� ഒ്രുമി�്
എ�ിേമ� ഇ്� ന്ട�ിയ �പവൃ�ിആണ.്ആവർ� ്െല 10-11-12എ�പാർ� ്ബി��ളിൽആണ 4്ആം
വാർഡ ഉ്ൾെ�ടു�ത.് �പവൃ�ി 03/01/ 2019 ന ആ്രംഭി� 2്1/02/2019 നു
പൂർ�ീകരി��.�പവർ�ിയുെട എ�ിേമ� ത്ുക 500000 രൂപ.ഈ �പവൃ�ി യിലൂെട 92
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി�ാൻസാധി��.െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനമായി 24932 രൂപയും വാടക
ഇന�ിൽ 362 രൂപയും ചിലവായി .

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��രജി�റുകൾ

1 െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ

2 ര� �്ഗാമസഭ രജി�ർ

3ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ നൽകിയതും ആയി��� രജി�ർ

4 വർ� ര്ജി�ർ

5ആസത്ി രജി�ർ

6 െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

7 പരാതി രജി�ർ

2018 19 സാ��ികവർഷെ� രജി�റുകൾഎം ഐഎ�ിൽ നി�ും േശഖരി�ി���.് പരാതി
രജി�റുകളി ൽ പരാതികൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ി�ി�.

േക�� സർ�ാർ നിർേദശ�പകാരം ഒരു വർ� ഫ്യലിൽ താെഴ�റയു� 22 േരഖകൾ നിർബ�മായും
ഉ�ാേക�താണ.് ഫയലുകള�െട വിവര�ള�ം കെ��ലുകള�ം.

1കവർേപജ്

കവർേപജ �്പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ ക്വർേപജ്
പരിേശാധി� 6് �പവർ�ി ഫയലുകളിലും എഎം സി �പകാരമു� കവർേപജ ക്ാണാൻസാധി�ി�
പകരം �പാേദശികമായ കവർേപജ ആ്ണ ഉ്�ായിരു�ത.്



2 െച� ല്ി�്

�പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഎവിെട ഏത േ്പജ മ്ുതൽസൂ�ി�ിരി�ു�ു
എ� മ്ന�ിലാ�ുവാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.് പരിേശാധി� എ്�ാ ഫയലുകളിലും
െചക ്ലിസറ് ക്ാണുവാൻസാധി�ി�. െച� ല്ി� വ്ർ� ഫ്യലിൽ ഉൾെ�ടു�ു�തും കൃത�മായി േപജ്
ന�ർ േരഖെ�ടു�ു�തും ഫയൽൈകകാര�ം െച���ത എ്ള��മാ�ും.

3ആ�ൻ�ാൻ / െഷൽഫ ഓ്ഫ വ്ർ� എ്�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി

�പസത്ുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട� വ്ർഷ�ിെല ആനുവൽആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��താണ്
എ� െ്തളിയി�ാനു� േരഖയാണ ആ്�ൻ�ാനിംഗ േ്കാ�ി �ാൻ നിെ� േകാ�ി പരിേശാധി
പരിേശാധി� എ്�ാവർ�ും ഫയലുകളിലും ആ�ൻലാൻഡ േ്കാ�ി കാണുവാൻസാധി�ി� വർ�്
ഫല�ളിൽആ�ൻആ�ൻ�ാനിന േ്കാ�ി ഉൾെ�ടുേ��താണ.്

4 ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന ന്ിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ ഭ്രണാനുമതി േരഖ.
പരിേശാധി� എ്�ാ ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി േരഖ കാണുവാൻസാധി��.

5 സാേ�തികഎ�ിേമ��ം ഡിൈസനും അട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന എ�തഅളവിൽ െച�ണെമ� സ്ാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�
ആധികാരിക േരഖയാണ എ്�ിേമ�.് എ�ിേമ� ഡ്ിൈസൻ െപാതു �പവൃ�ിയുെട പ��കളിൽഎ�ാം
തെ� കാണാൻസാധി�ി���.് എ�ിേമ� മ്ായി ബ�െ�� േരഖകളിൽ തീയതി േയാട ക്ൂടിയ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയാൽ ന�ായിരി�ും.

6സാേ�തികഅനുമതി േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ി� സ്ാേ�തിക വിദഗധ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി��� എ്�തിനു�ആധികാരിക
േരഖയാണ സ്ാേ�തികഅനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� െപാതു �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ
സാേ�തികാനുമതി യുെട പകർ� ക്ാണുവാൻ കഴി�ു.

7 സംേയാജിത പ�തി

പരിേശാധി� �്പവർ�ികൾസംേയാജിത പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�വയ�.

8 െതാഴിലിനു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ�� ന്ൽകു�അേപ�യാണ ഡ്ിമാൻഡ േ്ഫാം. െതാഴിൽ
ആവശ�െ��വർ� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻസഹായി�ു� േരഖ
കൂടിയാണ ഡ്ിമാൻഡ f്orm. െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായി അ� െതാഴിലിന അ്േപ�ി�ു�ത്
�ഗൂ�ായാണ അ്േപ�സമർ�ി�ു�ത.് �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു�അേപ�യായി
െതാഴിലാളികള�െട േപരും ഒ��ം മാ�തമാണ ക്ാണാൻ കഴി�ത.് െതാഴിലിന അ്േപ�ി� ദിവസം,
എ�ു മുതൽഎ�ു വെര െതാഴിൽ േവണം ഇ�െനയു�കാര��െളാ�ും കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

9 െതാഴിൽഅനുവദി�തിെന പകർ�്

�പവർ�ി അനുവദി��െകാ� ന്ിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു�അനുമതിയാണ വ്ർ�്
അേലാേ�ഷൻ േഫാം. പരിേശാധി� എ�ാ ഫയലുകളിലും �പവർ�ി അനുവദി�തിെ� പകർ�്
കാണുവാൻസാധി�ി�.



10 മ�ർ േറാൾ

�പവർ�ി�ല� െ്താഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ മ്�ർ േറാൾ
പണി ആരംഭി�ു�തിന മ്ുൻപ ര്ാവിെലയും അവസാനി�തിനുേശഷം ൈവകുേ�രവും ദിവസം ര�്
�പാവശ�ം ഒ� വ്യ�്ണം െതാഴിലുറ� ന്ൽകു� പ�തി ആയതിനാൽഏ�വും സൂ�മ്തേയാെടയും
കാര��മതേയാെട ൈകകാര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ��അടി�ാന േരഖയാണ മ്�ർ
േറാൾ െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയത്ു എ� െ്തളിയി�ു�ആധികാരിക േരഖ കൂടിയാണിത.്
മസജ്ിദ േ്റാളിൽ േപജ ന്�ർ െമഷർെമ� ബ്ു� ന്�ർഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െതാഴിൽ
െചയത് ദിവസെ� തീയതി േരഖെ�ടു�ാ� മ�ർ േറാൾ കാണാൻ കഴി�ി���.് �പവർ�ി�ു
േവ�ി അനുവദി� നൽകു�എ�ാ മ�ർ േറാൾകളിൽ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട തീയതിേയാെട
കൂടിയ ഒ� �്ീൽഎ�ിവആവശ�മാണ.് പ�ായ� ത്ല�ിൽ മ�ർ േറാൾ നൽകുേ�ാൾ
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�ം തീയതിയും അവരുെട �ാനം എ�ിവയും േരഖെ�ടു�ാൻ
�ശ�ി�ണം.

11 െമഷർെമ� ബ്ു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ� �്പകാരം കൃത�മായഅളവിൽആണ െ്ചേ��െത�ും െചയത്ിരി�ു�ത്
ഇ�പകാരം തെ�യാണ എ്� മ്ന�ിലാ�ാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ െ്മഷർെമ� ബ്ു�്
െമഷർെമ� ബ്ു� ക്ൃത�മായി സൂ�ി�തായി കാണു�ു.

12 സാധന�ൾവാ�ു�തിനു�ക�േ�ഷൻ�ണി�തിന യ്ും കംപാര�ീവ േ്��െ്മ� യ്ും
െമ�ീരിയൽസൈ� ഓർഡർെ�യും േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ി� സ്ാേ�തികഎ�ിേമ� �്പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു�
നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ െ്മ�ീരിയൽ െമ� .് െപാതു �പവർ�ികൾ� േ്വ�ി
െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗിേ��ി വ�ി�.

13 േവജ ല്ി�്

മാ�ർ േറാളിൽആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി� േ്വതനം അനുവദി�� എ� െ്തളിയി�ാനു�
ആധികാരിക േരഖയാണ െ്വജ ല്ി�.് കൃത�സമയ� ഹ്ാജർ എം ഐഎസ എ്ൽ െപടു�ി ലി�്
ആ�ുകയു േവതനം എഫ ട്ി ഓ മുഖാ�രം േവതനം െതാഴിലാളികള�െട ബാ� അ്�ൗ�ിൽ
എ�ി�ു�തിനും േവ�കാര��ൾകൃത�തേയാെട െച���തായി മന�ിലായി. േവജ ല്ി� പ്കർ�്
ഫയലുകളിൽസൂ�ി�ി���.് േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ുക �പവൃ�ികളിൽഎ�ാം തെ� എം
ഐഎസ ഇ്ൽ നി�ു� േവജ ല്ി� പ്കർ��കൾ കാണാൻസാധി��.

14 േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ� പ്ണമട�തിെ� യും എഫ ട്ിഓയുെടയും േകാ�ി

മ�ർ േറാൾ ഉം േവജ ല്ി� അ്നുസരി� െ്താഴിലാളി� േ്വതനം ൈകമാറിെയ� ഉ്റ�ാ�ാനു�
േരഖയാണ ഫ്� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ. എഫ ട്ി ഓ പകർ� ഫ്യലുകളിൽ കാണുവാൻസാധി�ി�ി�.
അവ വയലുകളിൽ െകാ�ുവരാൻ �ശ�ി�ണം

15 െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യും ബി�� കള�െടയും േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ി� സ്ാേ�തികഎ�ിേമ� �്പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾ
വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ െ്മ�ീരിയൽ െ�പാക��െമ� .്

16 േറായൽ�ിഅട�തിെന രസീതിെ� േകാ�ി

ബാധകമ�



17 മൂ� ഘ്��ളായി ഉ� െതാഴിലിെന േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�നവുമായി ബ�െ�� എ്ടുേ�� മൂ�ു േഫാേ�ാ പതി��കൾഅതായത �്പവർ�ന�ിന്
ആരംഭം �പവർ�നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ �പവർ�നം പൂർ�ീകരി�അേ�ാൾഎ�ീ
മൂ�ുതരം േഫാേ�ാകൾസൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാകൾ കാണാൻ
സാധി�ി���.്

18 പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��ി െ� േകാ�ി

�പകൃതി പൂർ�ീകരി�� എ� സ്ാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ �്പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.
പരിേശാധി� ആ്റ ഫ്യലുകളിൽ ര�ു ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��്
േകാ�ി കാണുവാൻസാധി�ി����.

19 മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാഘ��ിലും മ�ർ േറാൾഅനുവദി� െതാഴിലാളികൾ� േ്വത നo
നൽകു�ത വ്െരയു�ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� രീതിയിൽ നട�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാൻ
ഉ�താണ മ്�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി� അ്ഥവാ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം. പരിേശാധി� �പവർ�ി
ഫയലുകളിൽ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം കാണുവാൻസാധി�ി��� എ്�ിലും വിവര�ള അ്
പൂർണമായിരു�ു . ഫയൽ �ടാ�ിംഗേ്ഫാം പൂർ�മായി േരഖെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം.

20 ആസത്ിയുെട ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ െ്ചയത്ി ��േ�ാ എ� അ്റിയുവാൻസഹായി�ു�ഘടകമാണ ജ്ിേയാ
ടാഗ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ.് ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാസ ഫ്യലിൽ ലഭ�മായിരു�ി�.ഇത ഫ്യലിൽ ഉൾ
െ�ടുേ��ത ്അത�ാവശ�ം ആണ.്

21 േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� േകാ�ി

�പവൃ�ി േസാഷ�ൽഓഡി�ന്ു വിേധയമാ�ിയതാേണാ എ� പ്രിേശാധി�ാൻസഹായി �ു�
േരഖയാണു േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� ്.ആറു മാസം കൂടുേ�ാൾഓഡി� െ്ചേ��താണു.

22 ൈസ� ഡ്യറി

െതാഴിലുറ� �്പവർ�ി�ല�ആ് �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� നൽകു�എ�ാ കാര��ള�ം
എഴുതി െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. �പകൃതി �ലം �പവൃ�ി�ലം സ�ർശി�ു�
െപാതു �പവർ�കരും സാധാരണ�ാരുംഅവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം
ആേ�പ�ള�ം എഴുേത�ത ൈ്സ� ഡ്യറി യിലാണ െ്�പാജകട് മ്ീ�ിംഗ മ്ിനുടസ് ഹ്ാജരും ൈസ�്
ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ െ്താഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽ�ല�അ്നുവദി�
നൽകിയിരി�ു�സൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതിൽ നിർബ�മായും എഴുതണം ഓേരാ
െതാഴിലാളികള�ം പണി�ല� െ്കാ�ുവരു� പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ണം.
ജാ�ഗതാ സമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം ൈസ� ഡ്യറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ.് മാ�ി നിെ�
േപരും വിലാസവും േഫാൺ ന�റും കൃത�മായി ൈസ�ിൽഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ.്
പരിേശാധി� ഫ്യലുകളിൽൈസ� ഡ്യറി ഉ�.് ൈസ� ഡ്യറി പൂർ�മായി േരഖെ�ടു�ാൻ
�ശ�ി�ുക.

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

1 െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിൽ കാർഡ ആ്വശ�െ�� എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും സൗജന�മായി െതാഴിൽകാർഡ്



ലഭി�ണെമ� െ്താഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ എ്�ാൽ നിലവിൽ െതാഴിലാളികൾ�
സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ി�ി�. േഫാേ�ാ ഇന�ിൽഎ�ാഅേപ�കർ�ുംൈപസ
െചലവായി��� എ്�റിയാൻ കഴി�ു.

2 അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശവുംആയതിെ� ൈകപ��
രസീത ് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിൽഅേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�്
ഉ�.് െതാഴിലിനു�അേപ� �ഗൂ� ആ്യി�ാണ ന്ൽകാറു�ത എ്�റിയാൻ കഴി�ു

3അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം (ആദ�െ� 30 ദിവസം 1/4
പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 1/2 )

െതാഴിലിനു�അേപ�നൽകിയതിനുേശഷം െതാഴിൽ നൽകാതിരു� ഒരു സാഹചര�ം നിലവിൽ
ഉ�ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ാൻസാധി�ി�അതുെകാ� െ്താഴിലി�ായമ് േവതനം
െകാടുേ��തായി വ�ി�.െതാഴിൽ ലഭി�ാൻ കാലതാമസം ഉ�ാകാറി� എ�ും െതാഴിലാളികളിൽ
നി� മ്ന�ിലാ�ാൻസാധി��

4 െഷൽഫ ഓ്ഫ െ്�പാജക�് ത്�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം

െഷൽഫ െ്�പാജകട്ിെന കുറി� േ്വ��തഅറിവ െ്താഴിലാളികൾ� ഇ്�.

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

െതാഴിലാളികൾ� അ്� ക്ിേലാമീ�റിനു�ിൽ തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�തായാണ ണ് അ്റിയാൻ
കഴി�ത.്

6 കുടിെവ�ം വി�ശമ സൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികള�െട �പധാനെ��അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായ േജാലി�ല� ക്ുടിെവ�ം വി�ശമ
സൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം എ�ിവ ലഭ�മാ�ണെമ� ഉ്െ��ിലും �പവർ�ി ഇട�ളിൽ
േമൽ�റ�ഇെതാ�ും ലഭ�മായി�ി� എ� ക്െ��ാൻസാധി��.

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

15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവദനം ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം നിലനിൽ�ു�ുെ��ിലും
െതാഴിലാളികൾ� ക്ൃത�സമയ� േ്വതനം ഇേ�ാൾ ലഭി�ു�ി� െതാഴിലാളികളിൽഅധികം
േപർ�ും 50 ദിവസ�ിൽ കൂടുതൽ െതാഴിെ� േവതനം ലഭി�ുവാൻ ഉ� എ്� അ്റിയാൻസാധി��.

8 േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

കൂലി ലഭി�ാൻൈവകു�ത ന്ഷട്പരിഹാര�ിന അ്ർഹത ഉെ��ിലും ഇതുവെര ഒരു
െതാഴിലാളികൾ� ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭ�മായി�ി�

9 സമയബ�ിതമായി ഉ� പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

സമയബ�ിതമായി ഉ� പരിഹാര�ിനു�അവകാശം നിലനിൽ�ു�ുെവ�ിലും നാളിതുവെര ഒരു
െതാഴിലാളിയും പരാതി നൽകിയതായി േരഖകളിൽ കാണു�ി�.നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാട േ്നരിേ�ാ
േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ ആണ െ്താഴിലാളി കൾ പരാതികൾ പറയു�ത.്



10. േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

�പവർ�ി�ലം സ �ർശി�േ�ാൾ മന�ിലാ�ാൻസാധി�ത ഒ്രു �പവർ�ി� ഉ്പേയാഗി�
ൈസൻേബാർഡ ത്െ�യാണ പ്ി�ീടു� �പവൃ�ികൾ� എ്�ാം തെ�
ഉപേയാഗി�ു�ത.്െതാഴിലാളികൾഅവരുെട ൈകയിൽ നി� ൈ്പസഎടു� സ്ി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ �്ാപി�ത ആ്യി��ം അറിയാൻ കഴി�ി���.്അതിൻെറ െചലവായ തുക
യുെട ബി� പ്�ായ�ിൽഎ�ി�� രൂപൈക പ�ാൻ �ശമി�ി�ി�.

നിരീ�ണ �പശന് പരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന 1്0 അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി ഉ� പരാതി പരിഹാര�ിന ഉ്�
അവകാശം നിലനിൽെ��െ� പരാതികൾ പലവിധ�ിൽ ഉെ��ിലുംഈഅവകാശെ� കുറി�്
െതാഴിലാളികൾ� അ്വേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�ും നാളിതുവെര ഒരു പരാതിയും പ�ായ�ിൽ
സമർ�ി�ി�ി�

വി എം സി

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ുകയും �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ വിഎംസി െമ�ർമാരുെട
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി��� എ്�ിലും നിലവിൽഅവർആകട്ീവായി �പവർ�ി�ു�ി�
എ�ാണ മ്ന�ിലാ�ാൻസാധി�ത.്

െപാതു നിർേ�ശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

1 െതാഴിൽ കാർഡിേല� ആ്വശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ നി� ത്െ� എടു�ു െകാടു�ാൻ
�ശ�ിേ��താണ്

2. അേപ�ി�ു�എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും െതാഴിൽ നൽകു�ു എ�കാര�ം ഉറ��വരു�ുക

3 കാലാനുസൃതമായി തെ� ഓേരാ �പവൃ�ിയും ഏെ�ടു�ു നട�ു�തിനായി യഥാസമയം
അവയുെട അനുമതി േനടി നട�ിലാ�ു�തിന േ്വ�ിയു� നടപടികൾ ഉേദ�ാഗ�ർ
സ�ീകരിേ��താണ.്

4 ഓേരാ �പവർ�ിയും ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ ക്ൃത�മായി െ�പാജക�് മ്ീ�ിംഗ ന്ടേ��താണ്
മീ�ിംഗിൽ െതാഴിലുറ� ഉ്േദ�ാഗ�ർ നിർബ�മായും പെ�ടു�ുകയും െച�ണം. �പവൃ�ിെയ
കുറി��ം അളവിെന കുറി��ം െതാഴിലാളികേളാടും േമ�ിേനാടും വിശദമായി പറ�ു െകാടു�ുകയും
െചേ��താണ.് എ�ിേമ�െ്� മലയാളം പകർ� ല്ഭ�മാേ��താണ.്

5 �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾസാേ�തിക ജീവന�ാർ �പവർ�ി�ലം സ�ർശി��
�പവർ�ിയുെട പരിേശാധനയും അളെവടു� ന്ട�ി േപാരായമ്കൾ െതാഴിലാളികൾ� പ്റ�ു
മന�ിലാ�ി െകാടുേ��താണ.്

6 ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും ൈസ�ിൽ കുടിെവ�ം �പഥമശു�ശൂഷാ കി� ത്ണൽഎ�ീ സൗകര��ൾ
ഏർെ�ടു�ു�തിൽ ജീവന�ാർ �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ്



7സുര�ാ സാമ�ഗികൾആവശ�മായ �പവൃ�ികളിൽഅവ ലഭ�മാേ��താണ.്

8ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും വർ� ഫ്യലുകൾആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം
നിഷക്ർഷി�ു� 22 േരഖകളിൽ ഉൾെ��വ ഉെ�� ജ്ീവന�ാർ ഉറ��വരുേ��താണ.്

9 നിലവിൽ െപാതു �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലുറ� ഒ്രുഅജ� മാ�തമായി േയാഗം കൂടുകയാണ എ്�ാണ്
അറിയാൻ കഴി�ത പ്കരം െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭ �പേത�കം േചേര�താണ.്

േമ��മാേരാട്

1 െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ �പവൃ�ിെയ കുറി��� വിവര�ൾകൃത�മായി
േചർേ��തും ഹാജർഅടയാളെ�ടുേ��തും ആണ.് 2 െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ� ഡ്ിമാൻഡ്
അേപ�കൾ പ�ായ�ിൽ നൽകുേ�ാൾൈക�� ര്സീത ത്ിരിെക വാ�ി�ുവാൻ
�ശ�ിേ��താണ്

3 െതാഴിലാളികൾ� യ്ഥാസമയം �പവർ�ി�ല� ഹ്ാജരാകു� ഉേ�ാെയ�ും ഹാജർ
കൃത�സമയ� മ്�ർ േറാള�കളിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െചേ��താണ 4് �പവർ�ി�ല� വ്�്
െതാഴിലാളികൾ� അ്പകടം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽഅപകട�ിെ� വിശദാംശ�ൾൈസ�്
ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ാനും �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ.്

5 ൈസ� ഡ്യറിയിൽഎ�ാ വിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക

െതാഴിലാളികേളാട്

1 പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിൽഅനുമതി ലഭി�ാൻ കാ�ി രി�ാെത െതാഴിൽആവശ�മു�
സമയ� പ്�ായ�ിൽഅേപ�നൽകുകയും രസീത ൈ്ക��ി സൂ�ി�ുകയും െച��ക

2അേപ�ി� 1്4 ദിവസ�ിനുേശഷം െതാഴിൽ ലഭ�മാകാ�സാഹചര��ിൽ െതാഴിലി�ായമ്
േവതന�ിനു അേപ�ി�ുക.

3 െതാഴിലുറ� േ്വതനം കൃത�മായി പാസബ്ു�ിൽ േരഖെ�ടു�ുക

4 െതാഴിൽ കാർഡ സ്��ം ൈകവശം സൂ�ി�ുക.

5അവകാശ�ൾ ലഭ�മാകാ�സാഹചര��ളിൽ പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ൾ
ഉപേയാഗെ�ടു�ുക

6 �ഗാമസഭകളിൽ കൃത�മായി പെ�ടു�ുകയും അഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയും െച��ക

പ�തിയിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു�വ�വ�കൾ

• അവിദഗധ്കായികാധ�ാനം െച�ാൻസ��തയു� വരും പ�ായ�ിൽ
�ിരതാമസ�ാരായആയിരി�ണം

• 18 വയ� പ്ൂർ�ിയായിരി�ണം

• �ഗാമപ�ായ�ിൽഅേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ും



• കുറ�ത 1്4 ദിവസേ�� െ്താഴിലിന അ്േപ�ി�ണം

• േജാലി� മ്ുൻകൂറായി അേപ�ി�ണം

• അേപ�ി� അ്േപ�ലഭി� 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽഅെ��ിൽ നി�ിത നിര�ിൽ
െതാഴിലി�ായമ് േവതനം

• െതാഴിൽ നൽകിെ�ാ�ു�അറിയി� േ്രഖാമൂലം നൽകണം

• മ�ർ േറാൾ പൂർ�ീകരി� 1്5 ദിവസ�ിനകം കൂലി

• കാലതാമസം ആകു�ഓേരാ ദിവസ�ിനും0.05% നിര�ിൽ നഷട്പരിഹാരം

• ആെക െതാഴിലിെ� 1/ 3 സ�്തീകൾ�,് കുടുംബ�ിന പ്രമാവധി 100 ദിവസം

• അ�ു കിേലാമീ�റിനു�ിൽ േജാലി അെ��ിൽ 10%അധികം കൂലി

• കുടി�ുവാനു� െവ�ം വി�ശമ സൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം എ�പണി ഇട�ളിൽ
ഉ�ായിരി�ണം

• പരി�ു പ�ിയാൽസൗജന�ചികി�

• അപകടമരണം/അംഗൈവകല�ം�ിനു നഷട്പരിഹാരം

• അ� വ്യ�ിൽ താെഴയു� കു�ികൾ� �്കഷ സ്ൗകര�ം

• കു�ിയ�് െ്താഴിൽ�ല�അ്പകടം പ�ിയാൽസൗജന�ചികി� മരണ�ിന,്
ഏകസ്െ്�ഗ ഷ�.

�ഗാമസഭയിൽവ�ി��� നിർേ�ശ�ൾ, വിശദീകരണ�ൾ, തീരുമാന�ൾ

• കരട േ്സാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� �്ഗാമസഭയിൽ വ� നിർേ�ശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം
ഉൾെ�ടു�ി അ�ിമ റിേ�ാർ�ിന ര്ൂപം നൽകാൻ തീരുമാനി��.

• തണൽസൗകര��ിനു ഉ� ഷീ� ക്ുടിെവ� പാ�തം �പഥമശു�ശൂഷ കി� എ്�ിവ
പ�ായ�ിൽഎ�ി�ാൽ െചലവായ തുക െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭി�ുെമ�ഉ്റ� വ്രു�ി

• സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ക്ൃത�മായി �ാപി�ാൻ തീരുമാനി��

• ഇതുവെര സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ �്ാപി�ാതിരു�ത 2്018 -2019 െല
സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ ക�േ�ഷൻആരും സ�ീകരി�ാ�തിനാൽആണ എ്�ും
ഇനിമുതൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ �്ാപി�ുെമ�ും തീരുമാനി��



• മഴ�ുഴികളിൽ വാഴ െത�ിൻൈത എ�ിവ നടു�തും േവ� ഇ്ടു�തും �പവർ�ി�ലം
സ�ർശി�േ�ാൾ കാണാൻ കഴി�ിരു�ു �ഗാമസഭയിൽ മഴ�ുഴിയുെട ആവശ�കതെയ�ുറി��ം
ഭൂവുടമകെള പറ�ു േബാധ�െ�ടു�ും എ� ത്ീരുമാനി��

• വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി കാര��മമാ�ു�തിന ത്ീരുമാനി��

• െതാഴിൽ കാർഡിനു� േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ നി� എ്ടു�ാൻ നിർേ�ശി��

• �പായേമറിയആള�കൾ� അ്നുേയാജ�മായ െതാഴിലുകൾ കെ��ാനു� പ�തികൾ
ആസൂ�തണം െച�ണെമ� െ്താഴിലാളികളിൽ നി� ആ്വശ�െ���,.

5kmചു�ളവിൽ അ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�എ�ിൽ യാ�തബ�ലഭി�ും എ�കാര�മ േ്സാഷ�ൽ
ഓഡി� ട്ീം വ�േ�ാഴാണ അ്റി�ത എ്� െ്താഴിലാളികൾ അഭി�പയെപ��.

.കൂലി നഷട്പരിഹാരം എ�െന േനടാൻ ആവുെമന േ്ചാദ��ിന ഡ്ാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ വിജില
വ��മാകi്െകാടു�ു.

• െതാഴിലാളികൾഅവരുെട അവകാശ�െള കുറി� േ്ബാധവാ�ാരാ�ുകയും അവകാശ�ൾ
േനടിെയടു�ുകയും െച�ാൻ തീരുമാനി��.

• േമ��മാർ എടു�പ്ണിയുെട അളവുകൾ കൃത�മായി തെ� പ�ായ�ിൽഎ�ി�ും എ�്
തീരുമാനി��.

.


