
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

01-10-2018 മുതൽ 31-03-2019

വാർഡ് 13 കീര�ി

തുറയൂർ �ഗാമപ�ായ�്

േമലടി േ�ാ�്

േകാ ഴിേ�ാട് ജി�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� നിയമം േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം അംഗ�ൾ

അ�ലി ടി എം VRP

അനു�ശീ എം െക VRP

അനു�ശീ എംജി VRP

അമൃത പി VRP

ആതിര രാജൻ എൻ വി VRP



പ�ായ�ിൻെറഅടി�ാനവിവര�ൾ

പ�ായ�ിൻെറ േപര് തുറയൂർ �ഗാമപ�ായ�്

വിസ്തീർ�ം 10.4 8 ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ

ജി�ാ പ�ായ�് േകാ ഴിേ�ാട് േ�ാ�് പ�ായ�് േമലടി

വാർഡുകള�െട എ�ം 13

താലു�് െകാ യിലാ�ി

പ�ായ�്അതിരുകൾ

കിഴ�്- േമ�യൂർ കീഴരിയുർ പ�ായ�ുകൾ

പടി�ാറ് - 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

സ്�തീ 6631

പുരുഷൻ 6199

വാർഡ് 13 കീര�ി

േകാ ഴിേ�ാട് ജി�യിെല േമലടി ബ്േളാ �ിൽ തുറയൂർ പ�ായ�ിെല വാർഡ് 13 കീര�ി ആണ്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് േവ�ി തിരെ�ടു�ത്.വാർഡ് പതിെനാ�ിൽ 6 െപാതു �പവർ�ികളാണ്



െതാഴിലുറ�് പ�തി യിലൂെട 2018 ഒക്േടാ ബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 31 വെരയു� കാലയളവിൽ
ഏെ�ടു�ു നട�ിയത് അ�് �പവർ�ികൾ �ഗൂ�് Aവിഭാഗ�ിൽെപടുഇതിൽ ആറ് �പവർ�ികള�ം
പൂർ�ീകരി�് താണ്.അ�് �പവർ�ികൾവിഭാഗം എയിൽ െപടു� മ�് ജലസംര�ണ
�പവൃ�ിയിൽ െപടു�തും ഒരു �പവർ�ി �ഗൂ�് ഡി യിൽ ഉൾെ�ടു� േറാഡ് നിർ�ാണവും ആണ്

�പേദശ�ിന് അനുേയാ ജ�മായ �പവൃ�ികളാണ് തിരെ�ടു�ി���ത് െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട
സാ��ിക �ിതി െമ�െ�ടു�ു�തിനും ദാരി�ദ� ലഘൂ കരണ�ിനും �പവൃ�ി ഉപകരി�ും.
െപാതുേവ കുടിെവ��ാമം അനുഭവെ�ടു� �പേദശമായതിനാൽ വാർഡിൽ നട�ിയിരി�ു�
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ ഭൂഗർഭ ജല�ിൻെറ അളവ് വർ�ി�ി�ുവാൻ സഹായി�ു�ു.

ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനും അവരുെട ജീവിത
സുര�ിതത�വും ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാ ടു�ി��� ഒരു ബൃഹത് പ�തിയാണ്
മഹാ�ാഗാ�ിv േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. കാർഷിക േമഖലയിലും നിർ�ാണ
േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനത ബു�ിമു�് അനുഭവി�ുേ�ാൾ അവർ�് 100
ദിവസെ� െതാഴിൽ എ�ിലും ഉറ��വരു�ാൻ ഈ പ�തി ല��മിട�ു. ഇ�െന െതാഴിൽ
നൽകു�തിന് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ പ�തികളിലൂെട ഭാരത�ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി
സംര�ി�ു�തിന് സാധ�മാകും എ�് �പതീ�ി�ു�ു. ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ �ം ആയ 200
തമിഴ് ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി ഇരുപതാം തീയതി നിയമം നിലവിൽ വരുകയും പ�തി
നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു േകരള�ിൽ വയനാടും പാല�ാടും 200 ജി�കളിൽ ഉള്െ� �ിരു�ു. 2007
െമയ് 15ന് 130 ജി�കളിേല�് കൂടി വ�ാപി�� ഇടു�ി കാസർേകാ ട് ജി�കൾ ഇതിൽ ഉൾെ��ിരു�ു.
2008 ഏ�പിൽ ഒ�ിന് ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി��. ഇ��യിെല മുഴുവൻ
�ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�് ആേഗാളതല�ിൽ സവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു
അവകാശ അധിഷ്ഠിത െതാഴിൽ നിയമം എ� നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ
�ിൽ നിർണായകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� പ�തി എ� കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 ഒക്േടാ ബർ
ഇരുപതാം തീയതി േക��സർ�ാർ ഈ നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്
പ�തി എ�് പുനർനാമകരണം െചയ്തു.

• െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു� വർ�് നി�ിത കാലയളവിനു�ിൽ കായികമായ െതാഴിൽ
ലഭി�ു�ുെവ�് അതിനു നിർണയി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ
ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ��വരു�ു�തിന് ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് പാസാ�ിയി��� നിയമമാണ്
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 2005 ആഗ�് 23 തീയതിയിലാണ് പാർലെമൻറ്
ഈ നിയമം പാസാ�ു�ത്.

• െതാഴിലും േവതനവും നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം
നിയമപരമായി ഉറ��വരു�ും എ�താണ് ഈ നിയമ�ിൻെറ സവിേശഷത. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും െതാഴിൽ എടു�േശഷം േവതനം ൈവകു കേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ
െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വ�വ� െച���ു

• െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു� വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കായികമായി ഏെത�ിലും െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണം എ�ാണ് വ�വ�. അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ അവർ�്
െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിനു അർഹതയു�ായിരി�ും. അതു േപാെല എടു� െതാഴിലിെ�
േവതനം 14 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാൽ ഇ�െന ൈവകു� ഓേരാ ദിവസ�ിനും നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭി�ു�തിനും അർഹതയു�്. െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ�് വരു�ു�ു
എ�താണ് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൻെറ �പേത�കത

ഈ പ�തി �പകാരം െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു� മാനദ��ൾ



• 18 വയ�് പൂർ�ീകരി�ുക.

• കായികാധ�ാന�ിനു ത�ാറാവുക

• �ഗാമപ�ായ�ിൽ �ിരതാമസ�ാരനായിരി�ുക എ�ിവയാണ്

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

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു� എ�ാ
�പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�് 17(2) വകു�് നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി
�പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിന് പ�ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും
സ�ത��വുമായ പരിേശാ ധനയും ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹിക കണ�് പരിേശാ ധന.
െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ു�പാവശ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ എ�ാ
വാർഡിലും കൃത�മായി നടേ��താണ്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ലൂെട അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനും
സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും കാര��മത വർധി�ി�ു�തിനും സദഭരണം ഉറ�ാ�ു�തിനും
കഴിയു�ു. പ�തി പണം ശരിയായ രീതിയിൽ ചിലവായി�ി��േ�ാ എ�ും ഈ പണം െചലവഴി�ത്
െകാ �് പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി�ി�� േ�ാ എ�ും അതിലൂെട പ�തിയുെട
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ ഗുണകരമായും അതുമൂലം കാര�മായും മാ�ം ഉ�ായി��േ�ാ
എ�ും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയയ്�് കെ��ാൻ കഴിയു�ു

രീതിശാസ്�തം

• �പവർ�ി ഫയലുകൾ, �പവർ�ി �ല�ൾ, എം ഐ എസ എ�ിവ പരിേശാ ധി��.

• റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ു� �പവർ�ന�ൾ

• െതാഴിലാളികള�മായി സംവദി�� െതാഴിൽ കാർഡ് പാസ്ബു�് എ�ിവ പരിേശാ ധി��

• റിേ�ാർ�്, എം ഐ എസ് േഫാർമാ�് എ�ിവ ത�ാറാ�ി

െതാഴിലുറ�് നിയമം െതാഴിലാളികൾ�് പ�്അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു അവ
എ�ാെണ�് ചുവെട േചർ�ു�ു

1 െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശം

2അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിെ� ൈക പ��
രസീത് ലഭി�ു�തിനും ഉ� അവകാശം

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



4 െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനു� അവകാശം

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

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

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

8 േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം

9 സമയബ�ിതമായ ഉ� പരാതി പരിഹാര�ിന് ഉ� അവകാശം

10 േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

1 അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ ക�ാല നിർ�ാണം ഒ�ാം ഘ�ം(1604007005
/WC/3051727)

2 അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണം
ഒ�ാംഘ�ം(1604007005/wc/333055)

3 അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിെല ക�ാല
നിർ�ാണം(1604007005/wc/38017)

4 അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം ര�ാംഘ�ം (160400
7005/wc/ 333057)

5 അകലമു� നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ ക�ാല നിർ�ാണം ര�ാം ഘ�ം(1604070 05/
wc/3333057)

6 െവള�േ�ട�് താെഴ േറാഡ് നിർ�ാണം (1604007005/Rc/254705)

പ�ായ�ിൽ നീർ�ട �ിൻെറ അടി�ാന�ിലാണ് �പവൃ�ി ഫയലുകൾ ത�ാറാ�ിയി���ത്.
അതുെകാ �ുതെ� െപാതു �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� 6
വാർഡുകൾ ഉൾെ�ടു�ു. (വാർഡ് 1 ചിറ�ര, വാർഡ് 2 പേ�ാ ളി അ�ാടി, വാർഡ് 10 ആ�ൂൽ,
വാർഡ് 11 കു�ം വയൽ, വാർഡ് 12 മേലാൽ താെഴ, വാർഡ് 13 കീ ര�ി )

�കമ

ന�ർ

വർ�് 

േകാഡ്

�പവൃ�ി യുെട േപര് �പവൃ�ി

യുെട

�ിതി

േവ തനം െതാഴിൽ

ദിനം

1 1604007005
/WC/301727

അകലാ�ുഴ
നീർ�ട�ിൽ
ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ

Completed അവിദഗ്ധ
-

429556

1625



ക�ാല നിർ�ാണം ഒ�ാം
ഘ�ം

2 1604007005/w
c/333055

അകലാ�ുഴനീർ�ട�ിൽ
ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ മ�്
ജലസംര�ണം
ഒ�ാംഘ�ം)

Completed അവിദഗ്ധ
-

462597

1707

3 (1604007005/wc/338017 അകലാ�ുഴ
നീർ�ട�ിൽ
ഉൾെ�ടു� െചറുകിട
നാമമാ�തകർഷകരുെട
ഭൂമിയിെല ക�ാല
നിർ�ാണം

Completed

അവിദഗ്ധ
-

205425

747

4 16 0 4 0 0 7 005/wc/
333057

അകലാ�ുഴ
നീർ�ട�ിൽ
ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ മ�്
ജലസംര�ണം
ര�ാംഘ�ം

Completed

അവിദഗ്ധ
-

428175

1707

5 16 0 4 0 7 0 0 5/
wc/3 331728

അകലമു�
നീർ�ട�ിൽ
ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ
ക�ാല നിർ�ാണം
ര�ാം ഘ�ം

Completed

അവിദഗ്ധ
-

403975

1469

6 1 6 0 4 0 0 7 0 0
5/Rc/254705

െവളുേ�ട�് താെഴ
േറാഡ് നിർ�ാണം

Completed അവിദഗ്ധ
-

6050

വിദഗ്ധ-

217940

54

വിശദാംശ�ൾ

1 അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ ക�ാല നിർ�ാണം ഒ�ാം
ഘ�ം(1604007005/wc/301727)



�പവൃ�ി 27/09/2018 ആരംഭി�് 9/10/ 2018 ന് അവസാനി��. �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�് തുക 500000
രൂപ. 27/9/ 2018 - 4 /10/2018, 5 /10 /2018- 9 /10/ 2018 എ�ി�െന ര�ു ഘ��ളായാണ് �പവർ�ി
നട�ത്. ഈ �പവർ�ിയിലൂെട 1625 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���്. േവതന ഇന�ിൽ 423302
രൂപയും പണിയായുധ വാടകഇന�ിൽ 6248 രൂപയും നൽകിയിരി�ു�ു.

2 അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം ഒ�ാംഘ�ം
(1604007005/wc/333055 )

ഈ �പവൃ�ി 13/ 11/ 2018 ന് ആരംഭി�് 28/11/ 2018 നു പൂർ�ീകരി��. എ�ിേമ�് തുക 500000 രൂപ.15
/11 /2018 മുതൽ 21/ 11/ 2018 വെരയും 22/11/2018 മുതൽ 28 /11/ 2018 വെര എ�ി�െന ര�്
ഘ��ളായാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ത്. ഈ �പവർ�ിയിലൂെട 1707 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി��.
േവതനമായി 462597 രൂപ െചലവഴി��

3 അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിെല ക�ാല
നിർ�ാണം 1604007005/wc/33807)

�പവൃ�ി 7/3/ 2019 ന് ആരംഭി�് 23/3/2019 നു പൂർ�ീകരി��.�പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�് തുക 500000
രൂപ. 7/ 3/ 2019 മുതൽ 11/ 3/2019 വെര 4/ 3/ 2019 മുതൽ 20/ 3/ 2019 വെര 21/ 3/ 2019 മുതൽ 23 /3
/2019 വെരയും എ�ി�െന മൂ�് ഘ��ളായാണ് �പവൃ�ി നട�ത്. ഈ �പവൃ�ി യിലൂെട 747
െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ാൻ സാധി��.െതാഴിലാളികൾ�് േവതന മായി 202437 രൂപയും
വാടകയിന�ിൽ 2988 രൂപയും നൽകി.ക

4 അലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം
ര�ാംഘ�ം(1604007005/wc/333057)

�പവൃ�ി 6/12/2018 ആരംഭി�� 4/ 3/2018 ന് പൂർ�ീകരി��. 6/12/ 2018 മുതൽ 12/12/2018
വെര,13/12/ 2018 മുതൽ 19/12/2018വെര,15/12/ 2019 മുതൽ 21/2/2019വെരയും26/2/ 2019 മുതൽ
4/3/2019വെര എ�ി�െന നാല് ഘ��ളായി�ാണ് �പവൃ�ി നട�ത്. ഈ �പവർ�ിയിലൂെട 1707
സൃഷ്ടി�ാനും േവതനമായി 462597 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 6228 രൂപയും
നൽകിയിരി�ു�ു.

5 അകലാ��ഴ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു� ഭൂമിയിൽ ക�ാല നിർ�ാണം ര�ാം
ഘ�ം(1604007005/wc/301728)

�പവൃ�ി 11/10/2018 നു ആരംഭി�ുകയും 29/10/2018 ന് അവസാനി�ുകയും െചയ്തു.11/10 /2018
മുതൽ 17/10/2018 വെരയും 23/ 10/ 2018 മുതൽ 29/10/ 2018 വെരയും ഇ�െന ര�് ഘ��ളായാണ്
�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത്. ഈ �പവർ�ിയിലൂെട 1469 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ാൻ
കഴി�ു. െതാഴിലാളികൾ�് േവ തനമായി 398099 രൂപയും പണിയായു ധ വാടകയായി 5876 രൂപയും
നൽകി.

6 െവള�േ�ട�് താെഴ േറാഡ് (1604007005/wc/254705)

�പവൃ�ി യുെട എ�ിേമ�് തുക മൂ�ു ല�ം രൂപയാണ്. �പവൃ�ി 8 /2 /2019 ന് ആരംഭി� 19/ 2 /2019
ന് പൂർ�ീകരി��. അ�് അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ 22 െതാഴിൽ ദിന�ള�ം 6 വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ
32െതാഴിൽ ദിന�ള�ം സൃഷ്ടി��. േവതന അടി�ാന�ിൽ ആെക 29962 രൂപ െചലവഴി��
െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ 194028 രൂപയും ആെക പ�തിെ�ലവ് 223990 രൂപയും ആണ്.



വാർഡ് പതിമൂ�ിൽ നട� ആറു �പവൃ�ികളിൽ അ�് �പവർ�ികള�ം മ��ജല സംര�ണ�ിൽ
ഉൾെ�ടു�വ യായ േകാ �ൂർ ബ�് മ�് ക�ാല എ�ിവയാണ്. മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി
ആയിരു�ി��ം വാർഡിൽ കുടിെവ��ാമം രൂ�മായി അനുഭവെ�ടു�തായി അറിയാൻ സാധി��.
െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ി െചയ്തഭൂവുടമകള�െട വിവര�ൾ വാർഡിെല േമ�� മാരാണ് പ�ായ�ിൽ
എ�ി�ു�ത്. മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ന�ിൽ ഉൾെ�ടു� ക�ാല നിർ�ാണം
ഭൂവുടമകൾ�് ഉപകാരെ�ടു�തായാണ് അറിയാൻ സാധി�ത്. വാർഡിൽ �പവർ�ി �ല
സ�ർശന�ിൽ നി�ും 805. 5 മീ�ർ ക�ാല അള�ു തി�െ�ടു�ാൻ സാധി�� െതാഴിലാളികൾ
അവരുെട �പവർ�ി ന� രീതിയിൽ പൂർ�ീകരി�ി���് എ�ിലും വാർഡ് 13 അകലാ��ഴ
നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു�താണ് അതുെകാ �ുതെ� െവ�ം കയറു� �പേദശമായതിനാൽ
ചിലയിട�ളിൽ ക�ാലകൾ തകർ�ുേപായ തായും കാട് പിടി�ിരി�ു� തായും കാണാൻ കഴി�ു.
ഇ�െനയു� സാഹചര��ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് മുൻപ് �പവർ�ി െചയ്ത �ല�് തെ�
വീ�ും െചേ��തായി വരു�ു�്. വാർഡ് 13 ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽ കാണാൻ കഴി�
ക�ാലയുെട അളവ് താെഴ നൽകു�ു

.

ഭൂ ഉടമയുെട േപര് ക�ാലയുെട

അളവ്

ന�ി തട�ിൽ സുേരഷ് 29m

െച�ിൽ നാരായണൻ 26m

ന�ിതട�ിൽ സുേരഷ് 29m

ൈകത വള�ിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ 34.50m

മണ�ുറ�് െമായ്തീൻ 30m

മണ�ുറ�് ൈസനബ 50m

പട�യിൽ േദവൻ 70m

പുഴകരാ�് ഹൈസനാർ 40m

പുഴകരാ�് അഷ്റഫ് 40m

ക�ിേലരി മൂസ 158mm

എട�ിൽ പീടിക സബിയ 35m

േകാവുേ�ൽ ബി�ാ�ു 45m

ൈത േതാ��ിൽ ബുഷ്റ 41m

ൈത േതാ��ിൽ റസിയ 35.5m



ൈകത വള�ിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ 34.50m

പുഴകറാ�് മുസീബ 42m

മണ�ുറ�് ഖദീജ 70m

മ�് ജലസംര�ണ �പവൃ�ികളിൽ �പധാനെ��താണ് േകാ �ൂർ ബ�് നിർ�ാണം. മഴെവ�ം
മ�ിേല�് ഇറ�ാനും മെ�ാ ലി�് തടയാനും േകാ �ൂർ ബ�ുകൾ സഹായി�ു�ു. വാർഡിൽ
�പവർ�ി �ല�ൾ സ�ർശി�േ�ാൾ മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത് പലയിട�ളിലും േകാ �ൂർ
ബ�ുകൾ തകർ� നിലയിലും കാടുപിടി�് നിലയിലുമാണ് കാണാൻ കഴി�ത് അകലാപുഴ
നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�ടു�ത് െകാ �ും കഴി� മഴയിൽ െവ�ം കയറിയ �പേദശമായതിനാലാണ്
േകാ �ൂർ ബ�ുകൾ നശി�� േപായത് എ�ാണ് �പവർ�ി സ�ർശന�ിലൂെട മന�ിലാ�ാൻ
സാധി�ത്.

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��രജി�റുകൾ

1 െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബ അേപ�യുെട രജി�ർ

2 ര�് �ഗാമസഭ രജി�ർ

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

4 വർ�് രജി�ർ

5 ആസ്തി രജി�ർ

6 െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

7 പരാതി രജി�ർ

2018 19 സാ��ികവർഷെ� രജി�റുകൾ എം ഐ എ�ിൽ നി�ും േശഖരി�ി���്. പരാതി
രജി�റുകളി ൽ പരാതികൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ സാധി�ി�ി�.

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

1കവർേപജ്

കവർേപജ് �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ് കവർേപജ്
പരിേശാ ധി�് 6 �പവർ�ി ഫയലുകളിലും എ എം സി �പകാരമു� കവർേപജ് കാണാൻ സാധി�ി�
പകരം �പാേദശികമായ കവർേപജ് ആണ് ഉ�ായിരു�ത്.

2 െച�് ലി�്



�പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജ് മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു
എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാ ധി�് എ�ാ ഫയലുകളിലും
െചക് ലിസ്റ് കാണുവാൻ സാധി�ി�. െച�് ലി�് വർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ു�തും കൃത�മായി േപജ്
ന�ർ േരഖെ�ടു�ു�തും ഫയൽ ൈകകാര�ം െച���ത് എള��മാ�ും.

3ആ�ൻ�ാൻ / െഷൽഫ്ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��താണ്
എ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിംഗ് േകാ �ി �ാൻ നിെ� േകാ �ി പരിേശാ ധി
പരിേശാ ധി�് എ�ാവർ�ും ഫയലുകളിലും ആ�ൻ ലാൻഡ് േകാ �ി കാണുവാൻ സാധി�ി� വർ�്
ഫല�ളിൽ ആ�ൻ ആ�ൻ �ാനിന് േകാ �ി ഉൾെ�ടുേ��താണ്.

4 ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.
പരിേശാ ധി�് എ�ാ ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി േരഖ കാണുവാൻ സാധി��.

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

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�
ആധികാരിക േരഖയാണ് എ�ിേമ�്. എ�ിേമ�് ഡിൈസൻ െപാതു �പവൃ�ിയുെട പ��കളിൽ എ�ാം
തെ� കാണാൻ സാധി�ി���്. എ�ിേമ�് മായി ബ�െ�� േരഖകളിൽ തീയതി േയാ ട് കൂടിയ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയാൽ ന�ായിരി�ും.

6സാേ�തികഅനുമതി േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക
േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. പരിേശാ ധി� െപാതു �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ
സാേ�തികാനുമതി യുെട പകർ�് കാണുവാൻ കഴി�ു.

7 സംേയാജിത പ�തി

പരിേശാ ധി�് �പവർ�ികൾ സംേയാ ജിത പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�വയ�.

8 െതാഴിലിനു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. െതാഴിൽ
ആവശ�െ��വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാ ലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു� േരഖ
കൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ് form. െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായി അ� െതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�ത്
�ഗൂ�ായാണ് അേപ� സമർ�ി�ു�ത്. �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു� അേപ�യായി
െതാഴിലാളികള�െട േപരും ഒ��ം മാ�തമാണ് കാണാൻ കഴി�ത്. െതാഴിലിന് അേപ�ി� ദിവസം,
എ�ു മുതൽ എ�ു വെര െതാഴിൽ േവണം ഇ�െനയു� കാര��െളാ �ും കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

9 െതാഴിൽഅനുവദി�തിെന പകർ�്

�പവർ�ി അനുവദി��െകാ �് നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�്
അേലാേ�ഷൻ േഫാം. പരിേശാ ധി� എ�ാ ഫയലുകളിലും �പവർ�ി അനുവദി�തിെ� പകർ�്
കാണുവാൻ സാധി�ി�.

10 മ�ർ േറാൾ



�പവർ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ
പണി ആരംഭി�ു�തിന് മുൻപ് രാവിെലയും അവസാനി�തിനുേശഷം ൈവകുേ�രവും ദിവസം ര�്
�പാവശ�ം ഒ�് വയ്�ണം െതാഴിലുറ�് നൽകു� പ�തി ആയതിനാൽ ഏ�വും സൂ�്മതേയാ െടയും
കാര��മതേയാ െട ൈകകാര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ�� അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർ
േറാൾ െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തു എ�് െതളിയി�ു� ആധികാരിക േരഖ കൂടിയാണിത്.
മസ്ജി ദ് േറാളിൽ േപജ് ന�ർ െമഷർെമ� ് ബു�് ന�ർ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െതാഴിൽ
െചയ്ത ദിവസെ� തീയതി േരഖെ�ടു�ാ� മ�ർ േറാൾ കാണാൻ കഴി�ി���്. �പവർ�ി�ു
േവ�ി അനുവദി� നൽകു� എ�ാ മ�ർ േറാൾകളിൽ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട തീയതിേയാ െട
കൂടിയ ഒ�് �ീൽ എ�ിവ ആവശ�മാണ്. പ�ായ�് തല�ിൽ മ�ർ േറാൾ നൽകുേ�ാൾ
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�ം തീയതിയും അവരുെട �ാനം എ�ിവയും േരഖെ�ടു�ാൻ
�ശ�ി�ണം.

11 െമഷർെമ� ് ബു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�് �പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ് െചേ��െത�ും െചയ്തി രി�ു�ത്
ഇ�പകാരം തെ�യാണ് എ�് മന�ിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമ� ് ബു�്
െമഷർെമ� ് ബു�് കൃത�മായി സൂ�ി�തായി കാണു�ു.

12 സാധന�ൾവാ�ു�തിനു�ക�േ�ഷൻ�ണി�തിന് യും കംപാര�ീവ് േ��്െമ� ് യും
െമ�ീരിയൽസൈ� ഓർഡർെ�യും േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു�
നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െമ� ്. െപാതു �പവർ�ികൾ�് േവ�ി
െമ�ീരിയൽ ഉപേയാ ഗിേ��ി വ�ി�.

13 േവജ് ലി�്

മാ�ർ േറാളിൽ ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ാനു�
ആധികാരിക േരഖയാണ് െവജ് ലി�്. കൃത�സമയ�് ഹാജർ എം ഐ എസ് എൽ െപടു�ി ലി�്
ആ�ുകയു േവതനം എഫ് ടി ഓ മുഖാ�രം േവതനം െതാഴിലാളികള�െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
എ�ി�ു�തിനും േവ� കാര��ൾ കൃത�തേയാ െട െച���തായി മന�ിലായി. േവജ് ലി�് പകർ�്
ഫയലുകളിൽ സൂ�ി�ി���്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ുക �പവൃ�ികളിൽ എ�ാം തെ� എം
ഐ എസ് ഇൽ നി�ു� േവജ് ലി�് പകർ��കൾ കാണാൻ സാധി��.

14 േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ�് പണമട�തിെ� യും എഫ് ടിഓയുെടയും േകാ�ി

മ�ർ േറാൾ ഉം േവജ് ലി�് അനുസരി�് െതാഴിലാളി�് േവതനം ൈകമാറിെയ�് ഉറ�ാ�ാനു�
േരഖയാണ് ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. എഫ് ടി ഓ പകർ�് ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി�ി�ി�.
അവ വയലുകളിൽ െകാ �ുവരാൻ �ശ�ി�ണം

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

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ
വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക�� െമ� ്.

16 േറായൽ�ിഅട�തിെന രസീതിെ� േകാ�ി

ബാധകമ�

17 മൂ�് ഘ��ളായി ഉ� െതാഴിലിെന േഫാേ�ാകൾ



�പവർ�നവുമായി ബ�െ��് എടുേ�� മൂ�ു േഫാേ�ാ പതി��കൾ അതായത് �പവർ�ന�ിന്
ആരംഭം �പവർ�നം നട�ുെകാ �ിരി�ുേ�ാൾ �പവർ�നം പൂർ�ീകരി� അേ�ാൾ എ�ീ
മൂ�ുതരം േഫാേ�ാകൾ സൂ�ിേ��താണ്. പരിേശാ ധി� ഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാകൾ കാണാൻ
സാധി�ി���്.

18 പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��ി െ� േകാ�ി

�പകൃതി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം.
പരിേശാ ധി�് ആറ് ഫയലുകളിൽ ര�ു ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��്
േകാ �ി കാണുവാൻ സാധി�ി����.

19 മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാഘ��ിലും മ�ർ േറാൾ അനുവദി� െതാഴിലാളികൾ�് േവത നo
നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� രീതിയിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാൻ
ഉ�താണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് അഥവാ �ടാ�ിംഗ് േഫാം. പരിേശാ ധി� �പവർ�ി
ഫയലുകളിൽ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം കാണുവാൻ സാധി�ി���് എ�ിലും വിവര�ള് അ
പൂർണമായിരു�ു . ഫയൽ �ടാ�ിംഗ്േഫാം പൂർ�മായി േരഖെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം.

20 ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി ��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു� ഘടകമാണ് ജിേയാ
ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ് ഫയലിൽ ലഭ�മായിരു�ി�.ഇത് ഫയലിൽ ഉൾ
െ�ടുേ��ത് അത�ാവശ�ം ആണ്.

21 േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� േകാ�ി

�പവൃ�ി േസാഷ�ൽ ഓഡി�്നു വിേധയമാ�ിയതാേണാ എ�് പരിേശാ ധി�ാൻ സഹായി �ു�
േരഖയാണു േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് .ആറു മാസം കൂടുേ�ാൾ ഓഡി�് െചേ��താണു.

22 ൈസ�്ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി �ല�് ആ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� നൽകു� എ�ാ കാര��ള�ം
എഴുതി െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. �പകൃതി �ലം �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ു�
െപാതു �പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും അവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം
ആേ�പ�ള�ം എഴുേത�ത് ൈസ�് ഡയറി യിലാണ് െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് മിനുട്സ് ഹാജരും ൈസ�്
ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ് െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ �ല�് അനുവദി�
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�് ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ്. മാ�ി നിെ�
േപരും വിലാസവും േഫാൺ ന�റും കൃത�മായി ൈസ�ിൽ ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്.
പരിേശാ ധി�് ഫയലുകളിൽ ൈസ�് ഡയറി ഉ�്. ൈസ�് ഡയറി പൂർ�മായി േരഖെ�ടു�ാൻ
�ശ�ി�ുക.

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

1 െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം

െതാഴിൽ കാർഡ് ആവശ�െ�� എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും സൗജന�മായി െതാഴിൽകാർഡ്
ലഭി�ണെമ�് െതാഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ് എ�ാൽ നിലവിൽ െതാഴിലാളികൾ�
സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ി�ി�. േഫാേ�ാ ഇന�ിൽഎ�ാ അേപ�കർ�ും ൈപസ
െചലവായി���് എ�റിയാൻ കഴി�ു.



2 അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശവും ആയതിെ� ൈകപ��
രസീത് ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം

െതാഴിൽ അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�്
ഉ�്. െതാഴിലിനു� അേപ� �ഗൂ�് ആയി�ാണ് നൽകാറു�ത് എ�റിയാൻ കഴി�ു

3 അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േ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 പരിേശാ ധനയിൽ കെ��ാൻ സാധി�ി� അതുെകാ �് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം
െകാ ടുേ��തായി വ�ി�.െതാഴിൽ ലഭി�ാൻ കാലതാമസം ഉ�ാകാറി� എ�ും െതാഴിലാളികളിൽ
നി�് മന�ിലാ�ാൻ സാധി��

4 െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ു�തിനു� അവകാശം

െഷൽഫ് െ�പാജക്ടിെന കുറി�് േവ��ത അറിവ് െതാഴിലാളികൾ�് ഇ�.

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

െതാഴിലാളികൾ�് അ�് കിേലാമീ�റിനു�ിൽ തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�തായാണ് ണ് അറിയാൻ
കഴി�ത്.

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

െതാഴിലാളികള�െട �പധാനെ�� അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായ േജാ ലി�ല�് കുടിെവ�ം വി�ശമ
സൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം എ�ിവ ലഭ�മാ�ണെമ�് ഉെ��ിലും �പവർ�ി ഇട�ളിൽ
േമൽ�റ� ഇെതാ�ും ലഭ�മായി�ി� എ�് കെ��ാൻ സാധി��.

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

15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവദനം ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം നിലനിൽ�ു�ുെ��ിലും
െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�സമയ�് േവതനം ഇേ�ാൾ ലഭി�ു�ി� െതാഴിലാളികളിൽ അധികം
േപർ�ും 50 ദിവസ�ിൽ കൂടുതൽ െതാഴിെ� േവതനം ലഭി�ുവാൻ ഉ�് എ�് അറിയാൻ സാധി��.

8 േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം

കൂലി ലഭി�ാൻ ൈവകു�ത് നഷ്ടപരിഹാര�ിന് അർഹത ഉെ��ിലും ഇതുവെര ഒരു
െതാഴിലാളികൾ�് നഷ്ടപരിഹാരം 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�േരാട് േനരിേ�ാ
േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ ആണ് െതാഴിലാളി കൾ പരാതികൾ പറയു�ത്.

10. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്



�പവർ�ി �ലം സ �ർശി�േ�ാൾ മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത് ഒരു �പവർ�ി�് ഉപേയാ ഗി�
ൈസൻേബാർഡ് തെ�യാണ് പി�ീടു� �പവൃ�ികൾ�് എ�ാം തെ�
ഉപേയാ ഗി�ു�ത്.െതാഴിലാളികൾ അവരുെട ൈകയിൽ നി�് ൈപസ എടു�് സി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �ാപി�ത് ആയി��ം അറിയാൻ കഴി�ി���്.അതിൻെറ െചലവായ തുക
യുെട ബി�് പ�ായ�ിൽ എ�ി�� രൂപ ൈക പ�ാൻ �ശമി�ി�ി�.

നിരീ�ണ �പശ്ന പരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന് 10 അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി ഉ� പരാതി പരിഹാര�ിന് ഉ�
അവകാശം നിലനിൽെ��െ� പരാതികൾ പലവിധ�ിൽ ഉെ��ിലും ഈ അവകാശെ� കുറി�്
െതാഴിലാളികൾ�് അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ �ും നാളിതുവെര ഒരു പരാതിയും പ�ായ�ിൽ
സമർ�ി�ി�ി�

വി എം സി

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ുകയും �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ വിഎംസി െമ�ർമാരുെട
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���് എ�ിലും നിലവിൽ അവർ ആക്ടീവായി �പവർ�ി�ു�ി�
എ�ാണ് മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത്.

െപാതു നിർേ�ശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

1 െതാഴിൽ കാർഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ നി�് തെ� എടു�ു െകാ ടു�ാ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�ു�തിന് േവ�ിയു� നടപടികൾ ഉേദ�ാഗ�ർ
സ�ീകരിേ��താണ്.

4 ഓേരാ �പവർ�ിയും ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് കൃത�മായി െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നടേ��താണ്
മീ�ിംഗിൽ െതാഴിലുറ�് ഉേദ�ാഗ�ർ നിർബ �മായും പെ�ടു�ുകയും െച�ണം. �പവൃ�ിെയ
കുറി��ം അളവിെന കുറി��ം െതാഴിലാളികേളാ ടും േമ�ിേനാടും വിശദമായി പറ�ു െകാ ടു�ുകയും
െചേ��താണ്. എ�ിേമ�്െ� മലയാളം പകർ�് ലഭ�മാേ��താണ്.

5 �പവൃ�ി നട�ുെകാ �ിരി�ുേ�ാൾ സാേ�തിക ജീവന�ാർ �പവർ�ി �ലം സ�ർശി��
�പവർ�ിയുെട പരിേശാ ധനയും അളെവടു�് നട�ി േപാരായ്മകൾ െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ു
മന�ിലാ�ി െകാ ടുേ��താണ്.

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

7സുര�ാ സാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവൃ�ികളിൽ അവ ലഭ�മാേ��താണ്.

8ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും വർ�് ഫയലുകൾ ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം



നിഷ്കർഷി�ു� 22 േരഖകളിൽ ഉൾെ��വ ഉെ��് ജീവന�ാർ ഉറ��വരുേ��താണ്.

9 നിലവിൽ െപാതു �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലുറ�് ഒരു അജ� മാ�തമായി േയാ ഗം കൂടുകയാണ് എ�ാണ്
അറിയാൻ കഴി�ത് പകരം െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ �പേത�കം േചേര�താണ്.

േമ��മാേരാട്

1 െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ �പവൃ�ിെയ കുറി��� വിവര�ൾ കൃത�മായി
േചർേ��തും ഹാജർ അടയാളെ�ടുേ��തും ആണ്. 2 െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് ഡിമാൻഡ്
അേപ�കൾ പ�ായ�ിൽ നൽകുേ�ാൾ ൈക��് രസീത് തിരിെക വാ�ി�ുവാൻ
�ശ�ിേ��താണ്

3 െതാഴിലാളികൾ�് യഥാസമയം �പവർ�ി �ല�് ഹാജരാകു� ഉേ�ാ െയ�ും ഹാജർ
കൃത�സമയ�് മ�ർ േറാള�കളിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െചേ��താണ് 4 �പവർ�ി �ല�് വ�്
െതാഴിലാളികൾ�് അപകടം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ അപകട�ിെ� വിശദാംശ�ൾ ൈസ�്
ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ാനും �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ്.

5 ൈസ�് ഡയറിയിൽ എ�ാ വിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക

െതാഴിലാളികേളാട്

1 പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിൽ അനുമതി ലഭി�ാൻ കാ�ി രി�ാെത െതാഴിൽ ആവശ�മു�
സമയ�് പ�ായ�ിൽ അേപ� നൽകുകയും രസീത് ൈക��ി സൂ�ി�ുകയും െച��ക

2 അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനുേശഷം െതാഴിൽ ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ
േവതന�ിനു അേപ�ി�ുക.

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

4 െതാഴിൽ കാർഡ് സ��ം ൈകവശം സൂ�ി�ുക.

5 അവകാശ�ൾ ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ളിൽ പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ൾ
ഉപേയാ ഗെ�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

• അവിദഗ്ധകായികാധ�ാനം െച�ാൻ സ��തയു� വരും പ�ായ�ിൽ
�ിരതാമസ�ാരായ ആയിരി�ണം

• 18 വയ�് പൂർ�ിയായിരി�ണം

• �ഗാമപ�ായ�ിൽ അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ും

• കുറ�ത് 14 ദിവസേ��് െതാഴിലിന് അേപ�ി�ണം

• േജാ ലി�് മുൻകൂറായി അേപ�ി�ണം



• അേപ�ി�് അേപ� ലഭി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ അെ��ിൽ നി�ിത നിര�ിൽ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം

• െതാഴിൽ നൽകിെ�ാ�ു� അറിയി�് േരഖാമൂലം നൽകണം

• മ�ർ േറാൾ പൂർ�ീകരി�് 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി

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

• ആെക െതാഴിലിെ� 1/ 3 സ്�തീകൾ�്, കുടുംബ�ിന് പരമാവധി 100 ദിവസം

• അ�ു കിേലാമീ�റിനു�ിൽ േജാ ലി അെ��ിൽ 10% അധികം കൂലി

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

• പരി�ു പ�ിയാൽ സൗജന�ചികി�

• അപകടമരണം/ അംഗൈവകല�ം�ിനു നഷ്ടപരിഹാരം

• അ�് വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികൾ�് �കഷ് സൗകര�ം

• കു�ിയ്�് െതാഴിൽ �ല�് അപകടം പ�ിയാൽ സൗജന�ചികി� മരണ�ിന്,
ഏക്സ്െ�ഗ ഷ�.

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

• കരട് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �ഗാമസഭയിൽ വ� നിർേ�ശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം
ഉൾെ�ടു�ി അ�ിമ റിേ�ാർ�ിന് രൂപം നൽകാൻ തീരുമാനി��.

• തണൽ സൗകര��ിനു ഉ� ഷീ�് കുടിെവ� പാ�തം �പഥമശു�ശൂഷ കി�് എ�ിവ
പ�ായ�ിൽ എ�ി�ാൽ െചലവായ തുക െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ുെമ�്ഉറ�് വരു�ി

• സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കൃത�മായി �ാപി�ാൻ തീരുമാനി��

• ഇതുവെര സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �ാപി�ാതിരു�ത് 2018 -2019 െല
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ ക�േ�ഷൻ ആരും സ�ീകരി�ാ�തിനാൽ ആണ് എ�ും
ഇനിമുതൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �ാപി�ുെമ�ും തീരുമാനി��

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



• വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി കാര��മമാ�ു�തിന് തീരുമാനി��

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

• �പായേമറിയ ആള�കൾ�് അനുേയാ ജ�മായ െതാഴിലുകൾ കെ��ാനു� പ�തികൾ
ആസൂ�തണം െച�ണെമ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ആവശ�െ���,.

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

• േമ��മാർ എടു�്പണിയുെട അളവുകൾ കൃത�മായി തെ� പ�ായ�ിൽ എ�ി�ും എ�്
തീരുമാനി��.

 െതാഴിലാളികൾ ഭൂവുടമകൾ ആവശ�െ��ത് െകാ�് കാട് െവ�ൽ �പവർ�ി
െചയ്തു എ�് അറിയാൻ കഴി�ിരു�ു �ഗാമസഭയിൽ കാട് െവ�ൽ �പവൃ�ി
ഇനി െച�ി� എ�് തീരുമാനി�ു.

 േദവി എ� െതാഴിലാളിയുെട െതാഴിൽ കാർഡ് േമ�ിെ� ക�ിൽ നി�ും
ന�െ��തായി അറിയാൻ കഴി�ു െതാഴിൽ കാർഡ് എ�െന ന�മായി എ�്
വ��ത ഇ�ാ�തിനാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് റീ ഇഷ�ൂ െചയ്ത് കി�ിയിരു�ി�.
�ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളിേയാട് േനരി�് പ�ായ�ിൽ എ�ി അേപ�
സമർ�ി�ുവാൻ തീരുമാനാമായി

 െതാഴിൽ െചയ്തുകഴി�ാൽ ഭൂവുടമകൾ നികുതി അട�്തിൻെറ റസീത ്
െതാഴിലാളികൾ�് നൽകാൻ മടി�ാറു�് എ�ു അറിയാൻ കഴി�ിരു�ു.
�ഗാമസഭയിൽ െതാഴിൽ തുട�ു�തിനു മുൻപ് തെ� നികുതി രസീത് വാ�ി
സൂ�ി�ാൻ തീരുമാനി�ു


