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ആമുഖം

�ഗാമീണ േമഖലയിെല ജന�ള�െട സാമൂഹ� സാ��ിക പുേരാഗതിയും സാമൂഹ�
സമത�വും ഉറ�ാ�ു�തിനും ദരി�ദരായ �ഗാമീണ ജന�ള�െട ദാരി�ദ�ം നിർ�ാർജനം
െച���തിനും രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹത് പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണെതാഴിലുറ�് പ�തി.

അവിദഗ്� കായിക േജാലികൾ െച���തിന് സ��തയു� �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിേനാെടാ�ം അതുവഴി നിഷ്കർഷി�െ��
ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തുമായ ഉത്പാദന �മമായ ആസ്തികള�െട
സൃഷ്ടിയുമാണ്ഈ പ�തിയുെട മുഖ�മായ ല��ം. 2005 ആഗസ്ത് 23ആം തി�തിയാണ്
പാർലെമ� ്ഈ നിയമം പാസാ�ു�ത്.

െതാഴിൽ ആവിശ�െ�ടു�വർ�ു 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കായികമായി ഏെത�ിലും

െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണെമ�ാണ് വ�വ�.അ�ാ�പ�ംപതിനാറാമെ� ദിവസം

മുതൽഅവർ�ു െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അർഹതയു�ായിരി�ും.അതുേപാെല
എടു� െതാഴിലിെ� േവതനം 15 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാൽ ൈവകു� ഓേരാ

ദിവസ�ിനുംനഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനുംഅർഹതയു�്.

െതാഴിലും േവതനവും നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�
അവകാശം നിയമപരമായി ഉറ��വരു�ു�ുഎ�താണ്ഈനിയമ�ിെ�സവിേശഷത

തുട��ിൽ ഇ��യിെല 200ജി�കളിൽ മാ�തമായിരു�ു �പാബല��ിൽ വ�െത�ിലും
2008 ഏ�പിൽ 1 മുതൽ രാജ�െ� മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഈ പ�തി
വ�ാപി�ി��.ഇ��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�്.
കാലാകാല�ളിൽ േക�� സർ�ാർ പുറെ�ടുവി�ു� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ�്
അനുസരി�ായിരി�ുംപ�തിയുെട നട�ി�.്

ഈ പ�തി �പകാരം �ഗാമീണ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
ഉറ�ാ�ു�തിനു� എ�ാ വ�വ�കള�െടയും, െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ�� മിനിമം
അവകാശ�ള�െടയും നിയമ�ിൻ കീഴിൽ വരു�എ�ാ െചലവുകള�െടയും നിർ�ഹണം
േക�� സർ�ാർ അനുശാസി�ു� രീതിയിൽ ഏ�വും കുറ�ത് 6 മാസ�ിൽ
ഒരി�െല�ിലും േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയിരിേ��താണ്.

അേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�് 

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�ലായനി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�അേ�ാളി പ�ായ�ിൽവളെര ന�



രീതിയിൽ തെ� െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ൾ നട�ു വരു�ു. 21.06 ച. കിേലാമീ�ർ ആണ്
വിസ്തീർ�ം. 17 വാർഡുകൾ ഉൾെ�ടു�ു. പ�ായ�് തല�ിൽ െസ�ക�റി, അസി. െസ�ക�റി,
അെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയർ,ഓവർസിയർ,അ�ൗ�� ,്ഡാ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർഎ�ിവർ പ�തി
നട�ി�ിനായി േസവനമനുഷ്ഠി�ു�ു.

മുഖ� ല���ൾ

 അവിദഗ്� -കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം
100ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിേനാെടാ�ം,
ഗുണേമ�യു�തും�ായിയായി���തും ഉത്പാദന�മവുമായ ആസ്തികള�െട
സൃഷ്ടിയായാണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം

 ദരി�ദരുെട ഉപജീവനുമായിബ�െ��വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ

 സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ
ഉൾെ�ടു�ുക

 പ�ായ�ിരാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായ

ഏെതാരാൾ�ുംപ�തിയിൽപ�ാളിയാകാം.

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനുംതു�� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
എ�ിവയ്�് മുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾതെ� �പവൃ�ികൾ കെ��ുക, ആസൂ�തണം �പ�കിയയിൽ
പ�ാളികളാകാനുംഅവസരം

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത



 കരാറുകാേരാഇടനില�ാേരാഇ�

 െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

 ബാ�,് േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ്�തീകൾ�്മുൻഗണന

 ക����ർശൃംഖലവഴിയു�േമാണി�റിങ്സംവിധാനം

 �ഗാമസഭപ�തിഓഡി�് െച���ു (േസാഷ�ൽഓഡി�്സംവിധാനം )

 പ�തി പരിഹാരസംവിധാനം

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകാഴിേ�ാട് ജി� വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ്

േപഴ്സൺമാരാണ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�ലായനി േ�ാ�ിെല െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമ

പ�ായ�് വാർഡ് 5 െല േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയനട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�് , വാർഡ് െമ�ർ, എൻ ആർ ഇ ജി എസ് �ാഫ് , പ�ലായനി
േ�ാ� ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�് വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

വാർഡ് 6ഇൽനടേ��േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െളകുറി���ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം

2018ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 31വെരഏെ�ടു�ു നട�ിയ �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ, 7
രജി�റുകൾ എ�ിവപരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാം ഘ�ം

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത
�പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി�ൽ.

നാലാംഘ�ം

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും സജീവ െതാഴിലാളികെള

ക�് െതാഴിൽ കാർഡ്, ബാ�് പാ�് ബു� ് എ�ിവ പരിേശാധി�� അഭിമുഖം നട�ലും

വിവരേശഖരണംനട�ലും.

അ�ാംഘ�ം

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽ പരിേശാധനയുെടയും അടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ� ്
ത�ാറാ�ൽ



മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത് എെ�ാെ�െയ�ും
കാര��മമായും ഫല�പദമായുംഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും
െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു േവ�ിയാണ് ഈ

േസാഷ�ൽഓഡി�.്

െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു. അവ ഏെതാെ� എ�് ചുവെട

േചർ�ു�ു.

1.െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശം :�ഗാമപ�ായ�ിൽ
�ിരതാമസമു� അവിദഗ്ദധ കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ ത�ാറായി��� ആള�കൾ

�ഗാമപ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച��ക. ഒരു കുടുംബ�ിൽ െതാഴിൽ ആവശ�മു�വരുെട
മുഴുവൻ േപരുവിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ിയാണ് ഇതിനായി അേപ� നൽേക�ത്. അേപ�യിൽ
പൂർ� വിലാസം, വയ�്, വാർഡ് ന�ർ, േറഷൻ കാർഡ് ന�ർ, ആധാർ കാർഡ് ന�ർ എ�ിവ
േചർ�ിരി�ണം.അേപ�കർ�് �പാഥമികാേന�ഷണ�ിനു േശഷം �ഗാമപ�ായ�ു െസ�ക�റി
കാർഡ് അനുവദി�� നൽകും. െതാഴിൽ ആവിശ�മു� മുഴുവൻ കുടുംബാംഗ�ള�െടയും

േഫാേ�ായും വിവര�ള�ം െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഉ�ായിരി�ും. അേപ� നൽകിയാൽ

15ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകണം. െതാഴിൽ കാർഡിന് േവ�ി േഫാേ�ാ

എടു�ു�തിെ� ചിലവ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി �ഗാമ��ായ�ു വഹി�ണം.
അ�ു വർഷേ��ാണ് ഒരു െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി��നൽകു�ത്. ഒരു കുടുംബം ഒരു
വർഷം ആവശ�െ�� െതാഴിൽ ദിന�ൾ,അവർ�് അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി� േവതനം,
ഏെ�ടു� �പവൃ�ികൾ, മസ് �ർ േറാൾ ന�ർ, ലഭി� െതാഴിലി�ാഴ്മ േവതനം, നഷ്ടപരിഹാരം
മുതലായവിവര�ള�ം െതാഴിൽകാർഡിൽഅതാത്സമയംഎഴുതി േചർ�ണം.

2.അേപ�ി�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�

അവകാശവുംആയതിന്ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം :

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽആവിശ�മു�േ�ാൾ �പേത�കംഅേപ�നൽകണം. നിർദിഷ്ട
േഫാറ�ിൽ �ഗാമപ�ായ�ിൽ ആണ് അേപ� നൽേക�ത്. െവ��ടലാസിലും അേപ�
നൽകാവു�താണ.് എഴു�ും വായനയും അറിയാ�വർ നിർ�ിഷ്ട ഉേദ�ാഗ�െ� മു�ിൽ

വാ�ാലും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാവു�താണ.് ചുരു�ിയത് ര�ാഴ്ചേ��ാണ് െതാഴിൽ

ആവിശ�െ�േട�ത്. െതാഴിലിനായി അേപ� നൽകുേ�ാൾ രസീത് ൈക��ിയിരി�ണം. എ�്
മുതൽ എ�് വെരയാണ് െതാഴിൽ ആവിശ�മു�െത�ു അേപ�യിൽ വ��മാ�ണം.
അേപ�ി� തി�തി മുതൽേ�ാ അേപ�ി�് പരമാവധി 15ദിവസ�ൾ�ു�ിേലാ െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�ിയിരി�ണം.പരമാവധി 100ദിവസെ�െതാഴിലിനാണ്അേപ�നൽേക�ത്.

3.െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ാഴ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�



അവകാശം :െതാഴിലാവശ�െ��വർ�ു 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണെമ�ാണ്

വ�വ�.അ�ാ�പ�ംെതാഴിലി�ാഴ്മ േവതനം ലഭി�ു�തിന് തി�തി േരഖെ�ടു�ിയൈക��്

രസീത് ആവിശ�മാണ.് െതാഴിലിന് അേപ�ി�ി�് 15ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ 16
മെ� ദിവസം മുതൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം നിർ�ിഷ്ട േവതന�ിെ� നാലിെലാ�് കുറയാ�
തുകയും പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ േവതന�ിെ� പകുതിയിൽ കുറയാ� തുകയുമാണ്

െതാഴിലി�ാഴ്മ േവതനമായി ലഭി�ുക. പി�ീട് ഈ തുക െതാഴിൽ നൽകു�തിൽ വീഴ്ച

വരു�ിയവരിൽനി�ുംഈടാ�ണെമ�ാണ്വ�വ�.

4.െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്� ് ത�ാറാ�ുവാനു� അവകാശം :ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിെ�
അംഗീകരി�െ�� േലബർ ബഡ്ജ�ിെ� ഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ു� �പവർ�ികളാണ് െഷൽഫ്

ഓഫ് േ�പാെജക്ടിൽ ഉ�ാവുക.

5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം :െതാഴിലിന് േവ�ി

അേപ�ി�ു�വരുെട െതാഴിലിട�ൾ അവരുെട താമസ�ല�ിെ� 5 കിേലാമീ�ർ

ദൂരപരിധി�ു�ിൽ ആയിരി�ണം. 5 കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധി�് പുറ�ാണ്

െതാഴിെലടു�ു�െത�ിൽ 10 ശതമാനം അധിക േവതന�ിന് െതാഴിലാളികൾ�്

അവകാശമു�ായിരി�ും.

6.കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം ഇവലഭി�ു�തിനു�അവകാശം :

െതാഴിലിട�ളിെലസൗകര��ൾ

i.െതാഴിലാളികൾ�് തിള�ി�ാറിയ െവ�ം നൽകുക.

ii.�പഥമശു�ശൂഷകി�് ഉെ��ു ഉറ�് വരു�ുക.

iii.ഭ�ണം കഴി�ു�തിനും ഉ�യ്�് 1മണി�ൂർ വി�ശമി�ു�തിനും ടാർേപാളിൻ ഷീ�് െകാ�്
തണൽഒരു�ുക.

iv.അ�് വയ�ിനു താെഴ �പായമു� കു�ികള�െട എ�ം അ�ിൽ കൂടുതലാെണ�ിൽ അവെര

പരിപാലി�ുക.

7.15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം :പ�തിയുെട േവതനം ബാ�്,
േപാ�് ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളിെല അ�ൗ�ിലൂെടയാണ് നൽകു�ത്. ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും
�പേത�കം അ�ൗ�് േവണം. ഓേരാ െതാഴിലാളി യുെടയും േവതനം അവർ�ു തെ� ലഭി�ു�ു
എ�് ഉറ�് വരു�ാനാണ് ഇ�െന നിഷ്കളർഷി�ി���ത്.സ്�തീ െതാഴിലാളികള�െട

േവതന�ിേ�ലു� നിയ��ണം അവർ�ു തെ� ആയിരി�ണെമ� ഒരു ല��വും ഈ

വ�വ�യ്�് പി�ിലു�്.

8.േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിനു നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം :മ�ർ
േറാൾ അവസാനി�� 15ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭി�ിരി�ണം. ഇ�െന ലഭി�ാെത വ�ാൽ
പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ ലഭി�ാനു� േവതന�ിെ� 0.05 ശതമാനം തുക ഓേരാ

ദിവസവും നഷ്�പരിഹാരമായി ലഭി�ുെമ�ാണ് 2014-െല പുതു�ിയ െഷഡ��ൾ 2ൽ വ�വ�

െചയ്തി���ത്. ഈ തുക തൽ�ാലം സർ�ാർ വഹി�ുെമ�ിലും പി�ീട് വിശദമായ

അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഉ�രവാദികളായവരിൽ നി�ും ഈടാ�ണെമ�ാണ്



വ�വ�. മനഃപൂർ�േമാ alambhavam മൂലേമാ പാവെ�� കൂലി െതാഴിലാളികള�െട േവതനം

മുട�ുകേയാൈവകുകേയാ െച���ത് ഒഴിവാ�ുതിനാണ്ഇ�െനവ�വ�െചയ്തി���ത്.

9.സമയബ�ിതമായു� പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം :െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 19,
െഷഡ��ൾ 2 para 35, േക��വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10.4എ�ിവ �പകാരം സമയബ�ിത
പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം അനുശാസി�ു�ു.െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ��

പരാതികൾ േരഖപരമാേയാ, വാ�ാേലാ, േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�െര

അറിയി�ാവു�താണ.് ഇ�െന ലഭി�ു� പരാതികൾ പരാതി രജി�റിൽ എഴുതി

സൂ�ി�ുകയും, പരാതി േമൽ എടു� നടപടികൾ പരാതി�ാരെന അറിയിേ��തും

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ.്

10.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം :ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികളായ
സാധാരണ ജന�ൾ ആ പ�തി അവേലാകനം െച��കയും, പരിേശാധി�ുകയും െച���
ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽ
ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�തു ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി�
അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ

അപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തിമൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ
േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�.്
േസാഷ�ൽ audit ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും, �പവർ�ി
�ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ ഒ�ു േനാ�ുകയും െച���ു.�പേത�കം വിളി��
േചർ�ു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ� ്
അവതരി�ിേ��ത്.

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ��� െതാഴിലാളികളിൽനി�ും േചാദി�റി�വിവര�ൾ

െതാഴിൽകാർഡ്

*െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികേളാട് േചാദി�േ�ാൾ അറിയാൻ കഴി�ത് ഈ

�പവിശ�െ� െതാഴിൽകാർഡിേല�ു� േഫാേ�ാ അവർ തെ� ൈപസ െകാടു�ു

എടു�താെണ�ാണ.് ആദ�െ� �പാവിശ�ം മാ�തമാണ് പ�ായ�ിൽ നി�ും എടു�ി���ത്.
േഫാേ�ാഎടു�ാൻ േവ�ി ഓേരാരു�ർ�ും 100രൂപ വീതം ചിലവായി���്.

*െതാഴിലിന് േവ�ിയു� അേപ� �ഗൂ�ായി െവ��ടലാസിൽ എഴുതിയതിനു േശഷം േമ�്

പ�ായ�ിൽ െകാടു�ുകയാണ് െച���ത്. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം പണി

കി�ാറുെ��ു പറ� .ു

കഴി� െകാ�ം പണി എടു� കൂലി േവഗം കി�ാറു�്. പെ�ഈ �പാവിശ�ം എടു� പണിയുെട

ൈപസ ഇതുവെര ആർ�ും കി�ിയി�ി�. ൈവകു�ത് മൂലമു� നഷ്ട പരിഹാരവും ആർ�ും

കി�ിയി�ി�.

െതാഴിലുറ�് �ല�് കുടി�ാനു� െവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം �പഥമ ശു�ശൂഷ സൗകര�ം എ�ിവ



കി�ാറുെ��ു പറ� .ു

�പവർ�ി വിശദാംശ�ൾ

അേ�ാളി പ�ായ�് വാർഡ് 6(ക�ിെ�ായിൽ ) െല 1/10/2018 മുതൽ 31.3.2019 വെരയു� 6
�പവർ�ി ഫയലുകളാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു േവ�ി തിരെ�ടു�ത്. ഈ കാലയളവിൽ

നട�ിയ 6 �പവർ�ികൾ�ായി 4194 അവിദഗ്� െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���്. അവിദഗ്�
േവതനഇന�ിൽ 1136574 രൂപ �പവർ�ികൾ�് േവ�ി ചിലവഴി�ി���്.

�പവർ�ിസംബ�ി�വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാടു�ു�ു.

�കമ ന�ർ വർ�് േകാഡ് �പവർ�ിയുെട

േപര്

ലഭി�
െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

അവിദ
ഗ്�ർ

ലഭി�
െതാഴി
ൽ
ദിന�
ൾ
വിദഗ്�
ർ

അട�ൽ
തുക

ആെക
േവതനം

സാധന
ഘടകം

1 WC 292297 വിഭാഗം എ
നീർ�ട
മാ�ർ �ാൻ
�പകാരം മ�്
ജല
സംര�ണ
�പവർ�ി

ഘ�ം -1

1260 0 500000 341460 1950

2 WC 291902 വിഭാഗം എ 813 0 500000 220323 1950



1.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 1

�പവർ�ി 9/5/2018 ൽ ആരംഭി�� 19/2/2019 ൽ പൂർ�ീകരി��. മാ�ർ േറാള�കളിലായി 1260
െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്�ി��. ഈ �പവർ�ി�ായി 341460 രൂപ േവതന ഇന�ിൽ

െചലവഴി�ി���്. �പവർ�ി നട� �ല�ൾ സ�ർശി�േ�ാൾ കുെറെയാെ� കാട് പിടി�

നിലയിൽ ആയിരു�ു. കുറ�� ക�ാലകള�ം ബ�ും ഇേ�ാഴും ന� രീതിയിൽ കാണാൻ

കഴി� .ുൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻകഴി� .ു

2.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 2

നീർ�ട
മാ�ർ �ാൻ
�പകാരം മ�്
ജല
സംര�ണ
�പവർ�ി

ഘ�ം- 2

3 WC 292251 വിഭാഗം എ
നീർ�ട
മാ�ർ �ാൻ
�പകാരം മ�്
ജല
സംര�ണ
�പവർ�ി

ഘ�ം -3

1142 0 500000 309482 1950

4 LD 230021 വിഭാഗം എ
തരിശ് ഭൂമി
കൃഷി�്
അനുേയാജ�
മാ�ൽ

122 0 37000 33062 1950

5 LD 229073 വിഭാഗം ബി
തരിശ് ഭൂമി
കൃഷി�്
അനുേയാജ�
മാ�ുകഘ�ം

- 1

732 0 237000 198372 1950

6 IC 212126 വിഭാഗം എ
കനാൽ
നവീകരണ
�പവർ�ി

125 0 72700 33875 1950



�പവർ�ി 28/6/2018 ൽ ആരംഭി�� 25/7/2018 ൽ പൂർ�ീകരി��. 54 മാ�ർ േറാള�കളിലായി 813
െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്�ി��. ഈ �പവർ�ി�ായി 220323 രൂപ േവതന ഇന�ിൽ

െചലവഴി�ി���്. �പവർ�ി നട� �ല�ളിൽ േപായേ�ാൾ മഴ കുഴി, വര�് എ�ിവ മഴമൂലം
നശി�� േപായിരു�ു. ക�ാല ഇടി� നിലയിൽ കാണാൻ കഴി� .ു ൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻ
കഴി� .ു

3.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 3

�പവർ�ി 24/7/2018 ൽആരംഭി�� 18/3/2019 ൽ പൂർ�ീകരി��. 43 മാ�ർ േറാള�കളിലായി 1142
െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ഈ �പവർ�ി�ായി 309482 രൂപ േവതന ഇന�ിൽ

െചലവഴി�ി���്. �പവർ�ി നട��ല�ൾസ�ർശി�േ�ാൾ മഴ�ുഴി,ക�്ക�ാല, മ�്ക�ാല,
എ�ിവ കാണാൻ കഴി� .ു ക�ാല കാട് പിടി�ത് മൂലം കൃത�മായ അളവുകൾ തി�െ�ടു�ാൻ
കഴി�ി�.ൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻകഴി� .ു

4.വിഭാഗംഎതരിശ് ഭൂമി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽ j

�പവർ�ി 28/11/2019 ൽ ആരംഭി�� 9/1/2019 ൽ പൂർ�ീകരി��. 6 മാ�ർ േറാള�കളിലായി
122െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്�ി��. ഈ �പവർ�ി�ായി 33062 രൂപ േവതന ഇന�ിൽ

െചലവഴി�ി���്.അേ�ാളി ഗവ.എൽ. പി സ്കൂൾ,സുഗതകുമാരി െചേ�ാളിക�ി, റസീന.എം.
പി അേ�ാളി. ഈ�ല�ളിലാണ് �പവർ�ി നട�ത്. അേ�ാളി എൽ. പി. സ്കൂളിൽ കൃഷി
െചയ്ത കുറ�� ഭാഗം മാ�തേമ കാണാൻ കഴി�ു��. ന� രീതിയിൽ വിളെവടു�ു എ�്

പരിസരവാസികൾ അഭി�പായെ���. മ��� �ല�ു കാട് പിടി� നിലയിൽ ആയിരു�ു. ഇവിെട
ഉ� ൈസ�് േബാർഡിൽ വർ� ് േകാഡിലും എ�ിേമ�് തുകയിലും വ�ത�ാസം വ�ത് �ശ�യിൽ
െപ��.

5.വിഭാഗംബി തരിശ് ഭൂമി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ുകഘ�ം 1

�പവർ�ി 19/6/2018 ൽആരംഭി�� 29/10/2018 ൽ പൂർ�ീകരി��. 29 മാ�ർ േറാള�കളിലായി 732
െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ഈ �പവർ�ി�ായി 198372 രൂപ േവതന ഇന�ിൽ

െചലവഴി�ി���്. എടവല�് ഉസ്മാൻ േകായ, സുമതി െചറുമു�േ�രി, എ�ീ �ല�ൾ

കൃഷി�നുേയാജ�മാ�ിയിരു�ു. ചിലത് �പകൃതി ദുര��ിൽ നശി�തായും കാണെ���.
കൃഷിയിട�ളിൽന�ായി വിളെവടു�് ലഭി�� എ�് ഉടമ�ർപറ� .ു

6.വിഭാഗംഎകനാൽനവീകരണ �പവർ�ി

�പവർ�ി 17/12/2018 ൽ ആരംഭി�� 21/1/2019 ൽ പൂർ�ീകരി��. 7മാ�ർ േറാള�കളിലായി 125
െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��.ഈ�പവർ�ി�ായി 33875 രൂപ േവതനഇന�ിൽ െചലവഴി�ി���്.
�പവർ�ി നട��ലം െപേ�ടാൾ പ�ു മുതൽ പാലകുളം വെര ആയിരു�ു. ഇേ�ാൾ കനാലിെ�
കുറ�� ഭാഗം കാട് പിടി� നിലയിലായിരു�ു.ൈസ�് േബാർഡ്അവിെട കാണാൻകഴി� .ു

രജി�ർപരിേശാധന



േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ പറയു� 7രജി�റുകൾ നിർബ�മായും �ഗാമ

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��വയാണ.്

1.െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2.�ഗാമസഭ രജി�ർ

3.െതാഴിൽആവിശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർ

4.�പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

5.�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ.

6.പരാതി രജി�ർ

7.സാധന രജി�ർ

2018-2019സാ��ികവർഷെ�ആസ്തി രജി�റിൽആസ്തികൾ േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു.
പരാതി രജി�റിൽപരാതികൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.

േക��സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ

പറയു� േരഖകൾനിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ.്

1.കവർ േപജ്

2.െച�് ലി�്

3.ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫ്ഓഫ്വർ� ്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

4.സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

5.ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6.സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

7.സംേയാജിതപ�തി വിശദാംശ�ൾ

8.െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��� െകാ�ു�അേപ�

9.െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി

10.പൂരി�ി�� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി

11.െമഷർെമൻറ്ബു�ിെ� േകാ�ി



12.സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� ക�െ�ഷൻ �ണി�തിെ�യും കംപാരി�ീവ് േ��്െമ��െ�യും

െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡറിെ�യും േകാ�ി

13.േവജ് ലി�്

14.േവതന�ിെ�യുംസാധന�ൾ�് പണംഅട�തിെ�യും േകാ�ി

15.െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െടയും േകാ�ി

16.േറായൽ�ിഅട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി

17.െതാഴിലിെ� മൂ�ുഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18.�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫിേ��ിെ� േകാ�ി

19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്

20.ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22.ൈസ�്ഡയറി

ഫയൽപരിേശാധന�ിടയിൽകെ��ുവാൻസാധി�വസ്തുതകൾതാെഴ െകാടു�ു� .ു

കവർ േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ് കവർ േപജ്.
പരിേശാധി� 6 ഫയലിലും കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. �പാേദശിക ഭാഷയിൽ ഉ�തായിരു�ു.
�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� �പാഥമിക കാര��ൾ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. LD 229073എ�
�പവർ�ി ഫയലിൽ െകാടു�ിരി�ു� �പവർ�ിയുെട േപരിൽവ�ത�ാസം കാണാൻസാധി��.

െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട /ഏതു േപജ് മുതൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. WC 292297, WC 292251എ�ീ
ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�ിെ� േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു. WC 291902, IC 212126, LD 229073 എ�ീ
�പവർ�ി ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�് ഉെ��ിലും പൂർ�മ�.

ആ�ൻ�ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ി ഫയലിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെല ആന�ൽ �ാനിൽ ഉൾെ��താണ്

എ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ് ആന�ൽ �ാനിെ� േകാ�ി.പരിേശാധി� 6 �പവർ�ി

ഫയലുകളിലുംആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി കാണാൻകഴി�ി�.



ഭരണാനുമതി

�പവർ�ി െചയ്തതിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി.
പരിേശാധി� IC 212126എ� �പവർ�ി ഫയലിൽ ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു. മ���
ഫയലുകളിൽ െസക��റിൽ നി�ു� േകാ�ി കാണാൻ സാധി��. െസ�ക�റിയുെട ഒ��ം സീലും
ഒ�ിലും ഇ�ായിരു�ു. . ഭരണാനുമതി തീരുമാനം, ഭരണാനുമതി ന�ർ, തി�തി എ�ിവ കാണാൻ
സാധി��.

സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്�രുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് സാേ�തികാനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� 6 ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി േരഖ
ഉ�ായിരു�ു . പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭ�മാ�ിയ േകാ�ിയിൽ ഓവർസിയർ, അെ�കഡിെ�ഡ്
എ�ിനീയർ, എൽ എസ് ജി ഡി എ�ിനീയർ എ�ിവരുെട ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. സീൽ
കാണാൻ കഴി�ി� സാേ�തികാനുമതി ന�ർ, തി�തി അട�ൽ തുക എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. െസക��റിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു. �പവർ�ികള�െടഎ�ിേമ�്
ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു. േ�ഡായിങ്&ഡിൈസൻഇ�ായിരു�ു.

സംേയാജിതപ�തി

പരിേശാധി� 6ഫയലുകളിെല �പവർ�ികൾഒ�ും തെ�സംേയാജിതപ�തിഅ�ായിരു�ു.

െതാഴിലിനു�അേപ�

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു� അേപ� കാണുവാൻ സാധി��. �ഗൂ�ായ

അേപ�കളാണ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത്. െതാഴിലാളികള�െട േപരും െതാഴിൽ കാർഡ് ന�റും
ഒ��ം ഉ�ായിരു�ു. െവ�േപ�റിൽഎഴുതി നൽകിയഅേപ�ആയിരു�ു.

െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി

െതാഴിൽ അനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�.
�പവർ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർക്

അേലാേ�ഷൻ. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ �പവർ�ി അനുവദി�� െകാ�ു� പകർ�് കാണാൻ
സാധി��.

മ�ർ േറാൾ

�പവർ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ.
പണി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് രാവിെലയും അവസാനി�തിന് േശഷം ൈവകുേ�രവും മ�ർ

േറാളിൽ ഒ��െവയ്�ണം. മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ പാടി�. പരിേശാധി�

6ഫയലുകളിെല മ�ർ േറാളിലും എം ബു� ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. നിർവഹണ
ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയി���്. െതാഴിൽ െചയ്ത തി�തി, ആെക ഹാജർ,
ദിവസ േവതനം, മാ�ർ േറാൾ േവതനം, ആെക േവതനം, അനുവദി� തുക എ�ിവ കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���്. WC 292297 എ� �പവർ�ി ഫയലിെല 1638, 3137, 9378 എ�ീ മാ�ർ
േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണെ���. WC 291902എ� �പവർ�ി ഫയലിെല 2763, 2765,
2767, 2770, 4540, 4541, 4542, 4546, 9778, 12693 എ�ീ മാ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ



കാണെ���. LD 229073 എ� �പവർ�ി ഫയലിെല 3869, 3873 എ�ീ മാ�ർ േറാള�കളിൽ
തിരു�ലുകൾകാണെ���.

െമഷർെമൻറ്ബു� ്

�പവർ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ് ബു� ്.
പരിേശാധി� 6 �പവർ�ി ഫയലിലും െമഷർെമൻറ് ബു� ് ഉ�് . അളവുകെള�ാം വിശദമായി
നൽകിയി���്. അെ�കഡി�് എ�ിനീയർ, ഓവർ സിയർ, പ�ായ�് െസെ�ക�റി എ�ിവരുെട
ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.ചിലവായതുകഇതിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

സാധനഘടകം

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക 6 ഫയലിലും െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ
െപടു�ിയാണ് െകാടു�ിരി�ു�ത്. എം ബു�ിൽ സാധന ഘടക�ള�െട തുക

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. CIBയുെടബി�്കാണാൻസാധി��.

േവജ് ലി�്

േവജ് ലി�് മാ�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.്
പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ ഒ�ും േവജ് ലി�ിെ� േകാ�ി കാണാൻകഴി�ി�.

എഫ് ടി ഒ

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

അ�ുതെ�േയാ പിേ� ദിവസേമാ െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബ�െ�� �ല�ളിേല�്

എ�ി�ാൻ കഴിയും . ഇതിനു േവ�ി ഡിജി�ൽ സിേ��റുകളാണ് െസ�ക�റിയും �പസിഡ��ം
ഉപേയാഗി�ു�ത്.പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ ഒ�ും എഫ് ടിഓയുെട േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു.

െമ�ീരിയൽവൗ�ർ

ഒരു �പവർ�ി സാേ�തികഎ�ിേമ�് �പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു�

നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� .് പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ ഒ�ും െമ�ീരിയൽവൗ�ർസൂ�ി�തായി ക�ി�.

േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ �പവർ�ിയാേണാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് േറായൽ�ി

േരഖ.പരിേശാധി� �പവർ�ികെളാ�ും തെ� േറായൽ�ി െകാടുേ�� �പവർ�ികള�.

േഫാേ�ാസ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�ടു�ി എടു�ു� മൂ�ു േഫാേ�ാ പതി��കൾ. അതായത്

�പവർ�ന�ിെ�ആരംഭം, �പവർ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�തിനു
േശഷം എ�ീ മൂ�ു ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ. LD 229073 എ� �പവർ�ി ഫയലിൽ �പവർ�ി
തുട�ു�തിനു മുൻപ് ഉ�തും �പവർ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ ഉ�തുംആയ േഫാേ�ാകൾ



കാണാൻ സാധി�� മ��� 5ഫയലിലും �പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� േഫാേ�ാകൾ ഒ�ും തെ�
ഇ�ായിരു�ു.

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫിേ��ിെ� േകാ�ി

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ

സാ��പ�തം. പരിേശാധി� 6 ഫയലുകളിലും �പസിഡ� ് സാ��െ�ടു�ിയ �പവർ�ി

പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം കാണാൻ കഴി� .ു �പവർ�ിെയ കുറി��� �പാഥമിക വിവര�ൾ

ഇതിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ു.ആെകചിലവായതുക േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്

ഓേരാ �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�ർ േറാൾഅനുവദി�� െതാഴിലാളികള�െട േവതനം
നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തി�തികളിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാൻ

ഉ�താണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ് െമ� ് �ിപ് അഥവാ ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാം. പരിേശാധി� 6 �പവർ�ി
ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾമൂവ് െമ� ് �ിപ് ഉ�ായിരു�ു. മാ�ർ േറാൾ ന�റും �പവർ�ി
ആരംഭി� തി�തിയും അവസാനി� തി�തിയും ചിലവായ തുകയും എ�ിേമ�് തുകയും കാണാൻ

സാധി��.

ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു� ഘടകമാണ് ജിേയാ

ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. പരിേശാധി� 6 ഫയലുകളിലും ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാകൾ കാണാൻ

കഴി�ി�.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികളായ സാധാരണ ജന�ൾ ആ പ�തി അവേലാകനം
െച��കയും പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച��� ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�ിെ� സവിേശഷതയാണ് െതാഴിലുറ�.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം

െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആേണാ, ല��മി� അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം
അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകതകൾ 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�ിന്

വിേധയമായതാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

റിേ�ാർ� ്.ആറു മാസം കൂടുേ�ാൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് നടേ��താണ.് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ
ഒ�ും േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി �ല�് ആ �പവർ�ിയുമായി ബ�െ��� നട�ു� എ�ാ കാര��ള�ം

എഴുതി വയ്�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. ൈസ�് ഡയറിയിൽ െ�പാജക്� ്മീ�ി�ിെ�
ഹാജർ �പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ വിജിലൻസ് &േമാണി�റിങ് ക�ി�ി
റിേ�ാർ� ്, െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, മാ�ിെ� േഫാൺ ന�റും വിലാസവും,
പണിയായുധ�ള�െട വാടക, ചികി�ാ െചലവ് സംബ�ി� കാര��ൾ െച�് ലി�്

എ�ിവെയാെ�കൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��താണ.് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം ൈസ�്



ഡയറി കാണാൻ കഴി� .ു �പവർ�ിയുെട �പാഥമിക വിവര�ൾ വിജിലൻസ് & േമാണി�റിങ്
ക�ി�ി റിേ�ാർ� ്, െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് നട�ിയവിവര�ൾഎ�ിവ
ഇതിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

എ�ിേമ��ം �പവർ�ിയുെടഅളവുകള�ം

�പവർ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു� സാേ�തിക േരഖയാണ്

എ�ിേമ�.് ഒരു �പവർ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണം എ�് മാർഗനിർേദശം നൽകു� ഒരു േരഖ
കൂടിയാണിത്. ഇതിൽ പ�തിയുെട േപര്, ഏെ�ടുേ�� �പവർ�ികൾ, അവയുെട നീളം, വീതി,
ഉയരം, ആഴം, തുക എ�ിവ നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ണം. സാധന സാമ�ഗികൾ വിദഗ്� -
അവിദഗ്� െതാഴിലാളികള�െട എ�ം, നൽകു� കൂലി, സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ�

െചലവ് എ�ിവ നിർബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ിേ��താണ.് വർ� ് ഫയലുകളിൽ
സൂ�ി�ി��� എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിലു�തും സാേ�തിക ഭാഷയിലു�തുമാണ.് സാധാരണ
െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും പരിേശാധി�ാൻകഴിയും വിധംഈഎ�ിേമ�് ജനകീയ

ഭാഷയിേല�ു ആ�ി �പവർ�ി സമയ�് േമ�ിെ� ൈകവശം െവേ��തുമാണ.് ഇം�ീഷിൽ
ഉ�ത്ആയത് െകാ�് വിവര�ൾകൃത�മായി .മന�ിലാ�ാൻസാധി�ു�ിെ��് േമ�് പറ� .ു

സ�കാര� ഭൂമികളിൽ െച��� �പവർ�ികൾ�ായി അേപ�സമർ�ി�ുേ�ാൾ

ഭൂമിയുെടഅളവ് േരഖെ�ടുേ��താണ് .സാ��പ�തം സമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ
െചയ്ത �പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടുേ��താണ് .അളവുകൾ
അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബി�് പാസാ�ു�തും േവതനം നൽകു�തും ഉൾെ�െടയു�

കാര��ൾഅ�ിമമാകു�ത്. .

പരിേശാധി� 6ഫയലുകളിെല �പവർ�ി�ല�ളിൽ േപായേ�ാൾഎടു�അളവുകള�ം

വിശദാംശ�ള�ംതാെഴ െകാടു�ു� .ു

മ�്ജലസംര�ണം WC 291902

�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ി നട��ലം �പവൃ�ിയുെട

േപര് 
അളവുകൾ

1. അരിയിൽ റംല�് മഴ�ുഴി മഴ�ുഴി 6,ബാ�ി
കാലവർഷ�ിൽ
നശി�തായി കെ��ി

2 എട�ിൽഅേശാകൻ വര�്
മഴ�ുഴി

�പവൃ�ി�ലംകാട്
പിടി� നിലയിൽ

3 കാള�കുള�ര മീ�ൽ
രാഘവൻ

വര�് വര�് 508മീ�ർ



1)

2) മ�് ജലസംര�ണംWC292297

4 ചാവറ�ാട് മലയിൽ
വിലാസിനി

വര�് വര�് 60മീ�ർ

5 കാരു�ാല��ി
രാധാകൃഷ്ണൻ

മഴ�ുഴി
വര�്

�പവൃ�ി�ലംകാടു
പിടി� നിലയിൽ

6 കരുമന�ൽദാ�ായണി മഴ�ുഴി
വര�്

മഴ�ുഴി 2

വര�് 150മീ�ർ

I�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ി നട��ലം �പവൃ�ിയുെട

േപര് 
അളവുകൾ

1. ബി�ു രേമശൻപു��ൾക�ി ക�്ക�ാല ക�്ക�ാലനീളം

17.60മീ�ർ

വീതി 1.5മീ�ർ

2 താെഴ പടി�ൽമാധവൻ ബ�്
നിർമാണം

കാട് പിടി� നിലയിൽ

3 പു��ൾക�ി തുള�വാ�ി മഴ�ുഴി ക�്
ക�ാലവര�്

മഴ�ുഴി 5

ക�്ക�ാലനീളം 6.10മീ�ർ
വീതി 1മീ�ർ

വര�് 356മീ�ർ

4 ശ�ാമള ച��േശഖരൻ മഴ�ുഴി മഴ�ുഴി 2,വര�് 76മീ�ർ



3) മ�് ജലസംര�ണ �പവൃ�ി 292251

കാരയാ�് വര�്

5 കമലചാമര�ാട് ക�്ക�ാല ക�്ക�ാലനീളം

15.70മീ�ർ,വീതി 1മീ�ർ

6 ആശാരി��ി നളിനി വര�് വര�് നീളം 45മീ�ർ

7 കരി�രുക�ി �പസീത വര�് വര�് നീളം 81.6മീ�ർ

8 െചേ�ാളി�റയിൽബി�ു മഴ�ുഴി മഴ�ുഴി 8,

9 �പിയ ര�ി�്കുള�ര�് വര�് വര�് 65മീ�ർ

I�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ി നട��ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ

1 നടുവള�ിൽജാനു
ബാലകൃഷ്ണൻ

വര�് വര�് 55മീ�ർ നീളം

2 പടി�ലക�ി ബിേജായ് രാജ് മഴ�ുഴി ക�്ക�ാല മഴ�ുഴി 3

ക�്ക�ാല 14.4മീ�ർ
നീളം

3 സജിനി കരു���ി മ�്ക�ാല മ�്ക�ാലനീളം

81.50മീ�ർ

4 അേശാകൻകുള�ര�് മഴ�ുഴി ക�്ക�ാല മഴ�ുഴി 20



4)

4)തരിശ് ഭൂമി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽ LD23001

5)
തരിശ് ഭൂമി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽ LD229073

6)കനാൽനവീകരണ�പവൃ�ി IC212126

ക�്ക�ാല 15മീ�ർ

5 ഗിരിജ െചേ�ാളി�റയിൽ മഴ�ുഴി വര�് മഴ�ുഴി 2,വര�്അളവ്
എടു�ാൻസാധി�ി�

6 കരി�ാ��ി �ശീധരൻ മഴ�ുഴി മ�് ക�ാല മഴ�ുഴി 30

മ�്ക�ാല 157മീ�ർ
ബാ�ി ഭാഗംകാടുമൂടിയ
നിലയിൽ

I�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ി നട��ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ

1 ജിഎൽപിഅേ�ാളി തരിശ് ഭൂമി കൃഷി�്
അനുേയാജ�മാ�ൽ

കേലാ�വം കാരണം
പ��റിവിളെവടു�്
കഴി��ല�ു
പ�ലി��

2 റസീനഅേ�ാളി തരിശ് ഭൂമി കൃഷി�്
അനുേയാജ�മാ�ൽ

�പവൃ�ി�ല�ു മഴ
കാരണംെവ�ംകയറി
ചളി നിറ�ു

I�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ി നട��ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ

1 എടവല�് ഉസ്മാൻ േകായ കരെന�് കൃഷി നീളം 540മീ�ർ

2 ലിജു കരെന� ്കൃഷി �പവൃ�ി�ലംകാടുമൂടി

3 സുഗതകുമാരി പ��റികൃഷി നീളം 60മീ�ർ വീതി
32.60മീ�ർ

I�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ി നട��ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�ിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ 5/11/2019 െചാ�ാഴ്ച 3.30ന്
അേ�ാളി ജിഎൽപി സ്കൂളിൽ വ�് േചർ�ു.ആെക 56 ആള�കൾ �ഗാമസഭയിൽ പ�ാളികളായി.
വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി കാർ��ായനി സ�ാഗതം പറ�തിനുേശഷം െതാഴിലാളികള�െട

കൂ��ിലു� െതാഴിലുറ�ിൽ 100 െതാഴിൽ തിക� �ശീമതി സുമതി അധ��ത വഹി��. പി
ഷി�ു ഭരണഘടന �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ു.എ�ാവരും അത് ഏ�� പറ� .ുഅതിനുേശഷം
െതാഴിലുറ�് എ�ാെണ�ും, അതിെ� ആവശ�കതെയ കുറി��ം ല��െ� കുറി��ം േസാഷ�ൽ

ഓഡി�ിെന കുറി��ം സംസാരി�� വി ആർ പി ഉമിഷ സംസാരി��. െതാഴിലാളികള�െട പ�്
അവകാശ�െള കുറി�് വി ആർ പി നിേവദിത സംസാരി��. അതിനുേശഷം ഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിലൂെട െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മന�ിലാ�ിയ കാര��െള�ുറി�് വി ആർ പി

വിനിഷ സംസാരി��.

�പവർ�ിയുെട റിേ�ാർ�് അവതരണം വി ആർ പി അശ�തി നിർവഹി��.ആറാം വാർഡിൽആെക
ആറ്ഫയലുകൾആയിരു�ു ഉ�ായിരു�ത്.

1. വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി ഘ�ം 2, വാർഡ്
6�പവൃ�ി േകാഡ്WC 291902.

2.വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി ഘ�ം 3, �പവർ�ി
േകാഡ്WC 292251

3.വിഭാഗംഎകനാൽനവീകരണ �പവർ�ി, വാർഡ് 6 �പവർ�ി േകാഡ് IC 212126

4.വിഭാഗം ബി തരിശു ഭൂമി കൃഷി�് അനുേയാജ�ം ആ�ുക.ഘ�ം ഒ�്, വാർഡ് 6 �പവർ�ി േകാഡ്
LD 229073.

5.വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി ഘ�ം ഒ�്. �പവർ�ി
േകാഡ് WC 292297.

6. വിഭാഗം എ തരിശുഭൂമി കൃഷി�് അനുേയാജ�ം ആ�ു� �പവർ�ികൾ, �പവർ�ി േകാഡ്
LD 230021.

റിേ�ാർ�ിൽ �പവൃ�ിെയ കുറി�് വിശദീകരി�തിനുേശഷം �പവർ�ി �ല�് ക�

വിശദാംശ�െള കുറി��ം വിശദീകരി��. മാ�േറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായതായി
റിേ�ാർ�് �പതിപാദി��. തിരു�ലുകൾ ഉ�ായ മ�േ�ടാള�കൾ കാണെ�� ഫയലുകൾ. �പവർ�ി
േകാഡ്WC 292297, WC 291902, LD 229073, എ�ിവയായിരു�ു.

വർ�് േകാഡ് LD 230021 െ� ൈസ�് േബാർഡിൽ വർ�് േകാഡിലും എ�ിേമ�് തുകയിലും
ഉ�ായവ�ത�ാസം റിേ�ാർ�ിൽഎടു�ു പറ�ിരു�ു.അതിനുേശഷം ചർ�യായിരു�ു.

1 േവള�ർ െപേ�ടാൾ പ�് മുതൽ
പാലകുളം വെര

കനാൽനവീകരണം നീളം 311.3മീ�ർ വീതി

87െസ.മി ആഴം

80െസ.മി



െതേ�മുേ�രി പുഷ്പ 6/41

വീ�ിെല പറ�ിൽ തെ�യു� ഒരു വലിയ കൽെ��ാണ് എ�ാൽ കഴി� മാസമാണ്

െതാഴിലുറ�ിലൂെട പണി തുട�ിയത്. എ�ാൽ വർ�് പൂർ�ീകരി�ി�.ബാ�ി പണി അടു�
െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി പൂർ�ീകരി�� കൂെടഎ�്അഭി�പായെ���.

പു��ള��ി ജാനകി 6/28

�പവർ�ി �ല�ുനി�് കട�ൽ കു�ിയത് ആയിരു�ു.ചികി�ാ സഹായം

കി�ിയി�.െമഡി�ൽ േകാേളജ് വെര േപാേക�ി വെ��ിലും കി�ാ�തിനു കാരണം അറിയി�
എ�് പറ� .ു ബി��ം മ�� േരഖകള�ം മാ�ിെ� ൈകവശം െകാടു�തായിരു�ു. 2016 -17 ലാണ്
അപകടം പ�ിയത്. എ�ാൽ േരഖ െകാടു�തിനു േശഷം അവർ അ�ൗ�് പരിേശാധി�ാ�ത്

െകാ�ാണ് ചികി�ാസഹായം കി�ിേയാ എ�് ഉറ�ി�� പറയാൻ കഴിയാ�ത്. അവരുെട കൂെട
ഉ�ായിരു� മ�് ര�ു േപർ�് ചികി�ാസഹായം കി�ിയതാെണ�് ചർ�യിൽ െതാഴിലാളികൾആ

എടു�ുപറ� .ുവൃ�ിഹീനമായ സാഹചര��ിൽ �പവർ�ി െച��േ�ാൾ ധരി�ാനു�

ൈകയുറകള�ം കാലുറകള�ം എ�ാവർ�ും ലഭി�ണെമ�് െതാഴിലാളി റീജ അഭി�പായെ���.
െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�് യൂണിേഫാം നട�ിലാ�ാൻ പ��േമാ എ�ും റീജ േചാദി��.
�ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു� മി� െതാഴിലാളികള�ം ചർ�യിൽ പ�ാളികളായിരു�ു.േശഷം
അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ �ശീമതി രജീഷ ചർ�യ്�ു� മറുപടി നൽകി.ആദ�മായി
െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ിൽ ഉൾെ�� കാര�െ��ുറി�ായിരു�ു.െതാഴിൽ കാർഡി

േല�ു� േഫാേ�ാ സൗജന�മായി ആണ് എ�തായിരു�ു അത്. എ�ാൽ അത് ആദ� െതാഴിൽ
കാർഡിന് മാ�തമാണ് സൗജന�ം എ�തായിരു�ു. പുതു�ിയ െതാഴിൽ കാർഡിനു� േഫാേ�ാ

സൗജന�ം ആേണാ എ�് ഓർഡർ കി�ിയി�ി� എ�് മറുപടി നൽകി. ഓർഡർ കി�ിയാൽ തീർ�ും
സൗജന�മായി നൽകാെമ�്അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ �ശീമതി രജിഷ ഉറ� ്നൽകി.അടു�തായി
െതാഴിലുറ�് സമയം െവ�ി�ുറയ്�ു�തിെന��ി ആയിരു�ു.അ�ാര�ം അതാത് ഉ�രവ്

േക���ിൽ നി�ും ലഭി�ു� മുറയ്�് സമയം മാ���താണ.് അടു� ചർ�ാവിഷയം മുേ�രി

ഇടവഴി വീതി കൂ���തിേന��ിയായിരു�ു. കൂടാെത വീതി കൂ��� �പവൃ�ി െതാഴിലുറപ്

�പവർ�ിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാൻ കഴിയുേമാ എ�ും െതാഴിലാളികൾ ആരാ� .ു�ല ഉടമകൾ�്

സ�തമാെണ�ിൽ നി�ിത േഫാമിലു� സ�തപ�തം ഉടമകൾ നൽകിയാൽ ഈ �പവർ�ി

അംഗീകരി�ാം എ�ു� മറുപടിയാണ് അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ രജിഷ പറ�ത്. േറാഡിന്
പകരം തടയണെക��� �പവർ�ി തുട�ാംഎ�് ഉറ��ം നൽകി. റിേ�ാർ�ിൽസൂചി�ി�എ�ിേമ�്
തുക വർ�് പൂർ�ീകരി�� അധികം വരു�തിനു� കാരണം ഓേരാ �ല ഉടമയും �പവൃ�ി

ആവശ�മി�ാെത മ�ർ േറാൾ തിരി�� നൽകു�ത് െകാ�ാണ.് ചികി�ാ സഹായ�ിന് ൈ�പവ�്
ആശുപ�തി ആയാലും ഗവൺെമൻറ് ആശുപ�തി ആയാലും െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ു�താണ.്
എ�ാൽ മുൻഗണന സർ�ാർ ആശുപ�തി�ാെണ�ു�ത് ഒരു വാസ്തവമാണ.് ബി�്
സഹിതമു� േരഖകൾ ഹാജരാ�ണം. ഒരു പറ�ിൽ പണി െച�ാൻ മൂ�ുവർഷം വെര കാ�ു
നിൽ�േണാഎ�തിന് േമ��ം മുഖ� പ�ായ�്അംഗ�ള�മായി സംസാരി�� മാ�തം പറയാം എ�്

മറുപടി നൽകി. ക��റയും കാലുറയും ആവശ�മു� െതാഴിലാളികൾ 5 േപരായി ഓേരാ

�പവർ�ിയിലുംഅേപ�ി�ാെമ�്അഭി�പായെ���.

വലിയ ഒരുതുക ഇതിനായി ഫ�ിൽനി�ും െചലവഴിേ��തായി വരു�ത് ആയിരു�ു ഇതിെ�

േകാ�ം. ഈ �പാവശ�ം േവതനം കി�ാ� കുെറ അധികം െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ



പെ�ടു�ിരു�ു. െതാഴിലാളികള�െട േവതന�ിനായു� എ�ാ േരഖകള�ം എഫ് ടി ഒ യും

പ�ായ�ിൽ നി�് അയ�താണ.്ബാ�ി േക��ം േനരി�് അ�ൗ�ിൽ എ�ി�ു�താണ് എ�
മറുപടിയാണ് പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ു�ായത്. അടു�തായി വി ആർ പി ഉമിഷ

ചർ�െയയും മറുപടികെളയും േ�കാഡീകരി�� െകാ�് സംസാരി��. െതാഴിലുറ�് പ�തി തീർ�ും
സുതാര�മായ �പവർ�ിയാണ്അതുെകാ�്ഏത് ജന�ൾ�ുംഎേ�ാൾ േവണെമ�ിലും �പവൃ�ി
വിലയിരു�ാൻ ആകുെമ�ും അതുെകാ�ുതെ� െച��� െതാഴിൽ വൃ�ിയിലും

സത�സ�മായും െച�ണെമ�് െതാഴിലാളികേളാട് അഭ�ർ�ി��. േശഷം െതാഴിലാളികൾ റിേ�ാർ�്
ൈക�ടി�� അംഗീകരി��. വി ആർ പി ജിഷിയുെട ന�ി �പകടനേ�ാെട �ഗാമസഭ 5 30 ന്
അവസാനി��.

തീരുമാന�ൾ

* 15ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലി ലഭി�ു�തിനു�നടപടികൾസ�ീകരി�ാൻതീരുമാനി��.

* 100 ദിവസം െതാഴിൽലഭി�ാനു�നടപടികൾസ�ീകരി�ാൻതീരുമാനി��.

*പ�തിആസൂ�തണ�ിൽപുതിയപ�തികൾഏെ�ടു�ാൻതീരുമാനി��.

* ഒരു റീസേ�യിൽ 3 വർഷ�ിെലാരി�ൽ മാ�തം ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ െച�ാൻ

തീരുമാനി��.

*പരി�ിതി�്അനുേയാജ�മായ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ുനട�ിലാ�ാൻതീരുമാനി��.


