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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദം
ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട ജീവിതസുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം
െകാടു�ി��� ഒരു �ബിഹത്പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴി ലുറ�്

പ�തി.കാർഷിക േമഖലയിലും നിർമാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനത

ബു�ിമു�്അനുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ�ു 100 ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ�് വരു�ാൻ ഈ

പ�തി ല��മിടു�ു.ഇ�െന െതാഴിൽനൽകു�തിന്ഏെ�ടു�ു�വിവി ധ പ�തികളിലൂെട
രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി സാധ�മാവുെമ�് �പതീ�ി�ു�ു. െതാഴിൽ ആ
വിശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ുംഅതിനു
നിര്ണയി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷ്ടസമയ�ിനു�ിൽലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ��
വരു�ു�തിന് ഇ��ൻപാർലെമ� ്പാസാ�ിയി���നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005ഓഗ�് 23നാണ്പാർലിെമ� ്ഈനിയമം പാസാ�ു�ത്.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് എ�ത് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണേമ�,
സാ��ിക �പവർ�ന�ൾഎ�ിവപരിേശാധനാ വിേധയമാ�ുകഎ�ല��െ�ാെട

ആരംഭി� പ�തിയാണ .് ഈപ�തി �പകാരം െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം െതാഴി ലാളികള്�ു�

അവകാശ�ള�െട നിലവിെല അവ� വിലയിരു�ുക , െതാഴിലാളികള�െട
അവകാശ�െള കുറി��� േബാധവൽ�രണംതുട�ിയവയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ�

ല���ളാണ .്സം�ാ�ളിൽകംേ�ടാളർആ� ്ഓഡി�ർ ജനറലിെ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

അനുസരി�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ിയുെട േനതൃത��ിലാണ്ജി�യിൽ േസാഷ� ൽ

ഓഡി�് നട�ു�ത്.പ�തിയുെട ഭാഗമായി നട�ി��� �പവൃ�ികള�െട ഗുണേമ� ,സാ��ിക
�പവർ�ന�ൾഎ�ിവയുെടഓഡി�ിേനാെടാ�ം തെ�െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം

െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�അവകാശ�ള�െട നിലവിെലഅവ�എ�ാണ ,് െതാഴിലാളികൾ�ു
േക�� –സം�ാനസർ�ാരുകൾഅനുവദി�ു�െതാഴിൽ ദിന�ൾ എ�ിെന േനടിെയടു�ാം

എ�ു� േബാധവൽ�രണ �പവർ�ന�ൾഎ�ിവ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ു.
ആദ�ഘ��ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ുമുതൽ 2019 മാർ�് 31വെര നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികൾ
ആണ് പരിേശാധി�ു�ത് .ഇതിനായി പരിശീലനം ലഭി� റിേസാഴ്സ്േപർസൺമാർ ജി�യിെല
�പവർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�ും.ഓേരാ പ�ായ�ുകളിെലയും മുഴുവൻ വാർഡുകളിെലയും
�പവർ�ന�ൾഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ും.വിവിധ ഘ��ൾആയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്ഓേരാ
വാർഡിലും നട�ു�ത്.ആദ�ഘ�ംഫയൽ പരിേശാധന , ര�ാം ഘ�ം �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന ,
മൂ�ാം ഘ�ം െതാഴിലാളികള�ം �പേദശവാസികള�മായു� അഭിമുഖം ,നാലാംഘ�ം േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭ. �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ഗവൺെമ� ് മാർ� നിർേ�ശ�ൾഅനുസരി��� 22
േരഖകള�ം (ആവശ�മായവ )സൂ�ി�ി��േ�ാഎ�ുംഅവ കൃത�മായി�െ�ആേണാ
സൂ�ി�ിരി�ു�ത്എ�ുമാണ്ആദ�ഘ� പരിേശാധന.അതിനുേശഷം �പവൃ�ി�ല�ൾ

സ�ർശി�് നട�ിയ �പവൃ�ിയിെലഅളവും ഗുണേമ�യും വിലയിരു�ുകയും നിയമ�പകാരം

�പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ു�തിന്ആവശ�മായ നിർേദശ�ൾനല്കുകയും െച��ം.തുടർ�്
െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ുകയും െതാഴിൽ

ലഭി�ു�തിനായി നല്കിയഅേപ�യുെട വിവര�ൾ, ലഭി� െതാഴിലുകെള സംബ�ി�
വിവര�ൾ,കൂലിലഭി�സമയ�കമം എ�ിവ െതാഴിൽകാർഡിൽ കൃത�മായി

േരഖെ�ടു�ിയി��േ�ാഎ�ും പരിേശാധന നട�ും.ഗുണേഭാ�ാ�െള സ�ർശി�് എ�ിേമ�്



�പകാരംഅവരവരുെട കൃഷിയിട�ളിൽ കൃത�മായി �പവൃ�ി നട�ി��േ�ാഎ�ും

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണംലഭി�ി��േ�ാഎ�ും പരിേശാധി�ും.
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ബ�െ�� റിേസാഴ്സ് േപർസൺമാർ ത�ാറാ�ിയകരട്

റിേ�ാർ�്അവതരി�ി�� ചർ�നട�ും. �ഗാമസഭയിൽ ഓേരാ വാർഡിെലയും മുഴുവൻ

കുടുംബ�ളിൽ നി�ു� �പതിനിധികെളയും പെ�ടു�ി�ുകയും വാർഡിെല മുഴുവൻ
ജന�െളയും െതാഴിലുറ�്സംബ�ി�കാര��ൾഅറിേയ�തിെ� ആവശ�കത

േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച��ം.കംപ്േ�ടാളർആൻഡ് ഓഡി�ർ ജനറലിെ� മാർ�നിർേദശ�ൾ
അനുസരി���ആദ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്ആണ്ഇേ�ാൾ ജി�യിൽനട�ാ�ു�ത്. േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിെലആദ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ േചള�ൂർ പ�ായ�ിെലവാർഡ് 15ൽ ആണ്
നട�ത്.

അേ�ാളി പ�ായ�് 

േകരള�ിെലപതിനാലു ജി�കളിൽ ഒ�ായ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�ലായനി

േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�� പ�ായ�്ആണ്അേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�്.ഈപ�ായ�ിെല ഒ�ാം

വാർഡിൽ ആണ് ഞ�ള�െട ആദ�െ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ത്.ആദ�ം ബാലുേ�രി
േ�ാ�ിൽ ഉൾെ��അേ�ാളി പ�ായ�് കഴി �കുറ�� വർഷ�ൾ�ു മുൻപ്ആണ്

പ�ലായനി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ിയത്. േകാര��ഴ യുെട തീര�ു�ിതി െച���ഒരു

െചറിയ ടൗൺ ആണ് അേ�ാളി എ��ലം.കു�ിയാടിയിേല�് ഉ� േ��്ൈഹേവ േറാഡ്
കട�ു േപാവു�ത് അേ�ാളി പ�ായ�ിെ� മുൻപിലൂെട ആണ .്അേ�ാളി പ�ായ�്
�പസിഡ�് �ശീ. രവീ��ൻ,ൈവസ് �പസിഡ�് �ശീമതി.വ�ല േവലായുധൻ ,പ�ായ�്
െസ�ക�റിഎൻ. �പദീപൻ &അസി�� ് െസ�ക�റി ജിഷിത്. െകഎ�ിവർ ആണ .് 2015 -െല
ഐ.സി .ഡി.എസ് കണ�് �പകാരംഅേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�ിൽആെകജനസംഖ� 31330
ആണ .്

പ�ായ�ിെ� േപര് അേ�ാളി

ജി� പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് പ�ലായനി

ആെക വാർഡ് 17



േഫാൺ ന�ർ 0496-2672235

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ�വിവിധ ഘ��ൾ

1)ആദ�ഘ�ം :ഫയൽപരിേശാധന

2)ര�ാംഘ�ം : �പവർ�ി�ല പരിേശാധന

3)മൂ�ാംഘ�ം: െതാഴിലാളികള�ം �പേദശവാസികള�ം ത�ിലു�അഭിമുഖം

4)നാലാംഘ�ം: േസാഷ�ൽഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�് ത�റാ�ൽ

5)അ�ാംഘ�ം:േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1).െതാഴിൽകാർഡിനായിഅേപ�ി�ുവാൻ ഉം 15 ദിവസ�ിനകം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

2).െതാഴിൽആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

3).15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

4).ഏെ�ടുേ�� �പവർ�ികൾആസൂ�തണംെച��വാനു�അവകാശം.

5).താമസ�ല�ിന് 5കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും ലഭി�ിെ��ിൽ 10%
അധികമായി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

6).കുടിെവ�ം, തണൽ, �പാഥമികശു�ശൂഷകി�്, െതാഴിലാളികള�െട ഒ�ംഅ�ിലധികം കു�ികൾ
�പവർ�ി�ല�് വ�ി��െ��ിൽഅവെര േനാ�ാൻആയതുട�ിയ �പവൃ�ി�ല

സൗകര��ൾ�ു� അവകാശം.

7).സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി���കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

8). െതാഴിൽ െചയ്തു 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

9).15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽനഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

10).പരാതികൾ�്സമയബ�ിതമായി പരിഹാരം ലഭി�ുവാനും മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽചിലവ് വരു�തുകയുെടസാമൂഹികപരിേശാധനനട�ുവാനു�

അവകാശം.



െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട മുഖ�ല���ൾ

1)അവിദഗ്� -കായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തഉ� �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽകുറയാ�
െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിേനാെടാ�ം ഗുണ േമ�യു�തും�ായിയായി���തും ഉ�ാദന

�മമായി���തുമായആസ്തികൾആണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.

2)സാമൂഹികാമായി പിേ�ാ�ംനിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെപടു�ുക.

3)പ�ായ�ിരാജ് �ാപ�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

4) ദാരി�ദവും സാ��ികമായബു�ിമു��കാലും �ഗാമ �പേദശ�ളിൽനി�ും തുട�� നീ�ി ദരി�ദെര
ശ�ിെ�ടു�ുക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസേവിശഷതകൾ

1) �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�ളിൽതാമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഅംഗ�ൾആവാം.

2)സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

3)സ്�തീ�ും പുരുഷനും ഒേര േവതനം

4)പരി�ിതിസംര�ണ�ിനും കാർഷിക േമഖലയ്�ുംസമൂഹ�ിനും വികസനം ഉറ�്

വരു�ിയു� �പവർ�നം

5) െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെട ഉ�െതാഴിൽസംരംഭം

6) െതാഴിലാളികൾ�് തെ�െതാഴിൽകെ��ുകയും,ആസൂ�തണപ�തിയിൽഅംഗ�ൾ
ആവാനും ഉ�അവസരം

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



ഫയൽപരിേശാധന

രീതി ശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകാഴിേ�ാട് ജി�,പ�ലായനി േ�ാ�ിെലഅേ�ാളി
�ഗാമ പ�ായ�് വാർഡ് 1 െല േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയത്

•ആദ�ഘ�ം :-പ�ായ�് െസ�ക�റി �പസിഡ�  ്, എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ�ാഫ് എ�ിവരുമായി
േസാഷ�ൽഓഡി�് േചള�ൂർ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺബി�ു.ബി.ആർ.പി വാർഡ് 1ൽ
നടേ��േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െളകുറി���ചർ�നട�ി.

• ര�ാം ഘ�ം :- 2018 ഒക്േടാബർ മാസം തി�തി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെരഏെ�ടു�ു
നട�ിയ �പവർ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 െരജി�റുകൾഎ�ിവപരിേശാധി��.

• മൂ�ാം ഘ�ം :- പരിേശാധി�ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവർ�ിയിട�ൾ

പരിേശാധി�ൽ , െചയ്ത �പവർ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി��.

•നാലാംഘ�ം :- ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവർ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും
സജീവ െതാഴിലാളികെളക�് െതാഴിൽകാർഡ്,ബാ�് പാ�്ബു�്എ�ിവപരിേശാധി��
അഭിമുഖം നട�ി വിവര�ൾേശഖരി��.

അ�ാംഘ�ം :-ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി.

പതിനാലാംവാർഡ് �പവർ�ിയുെട വിശദീകരണം

�കമ

ന�

ർ

വർ�് 

േകാഡ്

�പവൃ�ി

യുെട

േപര്

�പവൃ�ിയു

െട

�ിതി

അട�ൽ

തുക

അനുവദി�

െതാഴിൽ ദിന�ൾ

ആെക

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ആെക

േവതനം

സാധന

ഘടന

അവിദ

ഗ്ധ

വിദഗ്ധ

/അർ�

വിദഗ്ധ

1 IC

211538

കനാൽ

നവീകര

ണം

COMPLETED 77000 390 159 43089

2 WC

292029

മ� -്ജല

സംര�

COMPLETED 500000 2447 1562 423302



ണം

3 WC

292474

മ� -്ജല

സംര�

ണം

COMPLETED 499000 1786

4 WC

291997

മ� -്ജല

സംര�

ണം

COMPLETED 500000 1801 1773

1.�പവർ�ിയുെട േപര് :വിഭാഗം എകനാൽ നവീകരണ �പവർ�ികൾ,വാർഡ് 14,

വർ�് േകാഡ് : IC211538

�പവർ�ിആരംഭി�തി�തി : 13/12/2018

�പവർ�ിഅവസാനി�തി�തി : 22/2/19

എ�ിേമ�് തുക : 77000/-

ബി�്തുക : 45675 /-

എം.ബു�് ന�ർ : 180/18-19

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 159 (അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ )

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ :390

ആെകേവതനം : 43089

െമ�ീരിയൽതുക : 2586

2.�പവൃ�ിയുെട േപര് :വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ
�പവൃ�ികൾവാർഡ് 14

വർ�് േകാഡ് : WC292029



�പവൃ�ിആരംഭി�തി�തി : 3/7/18

�പവൃ�ിഅവസാനി�തി�തി : 30/3/19

അട�ൽതുക :500000/-

ബിൽതുക :431424/-

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1562

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ :2477

3.�പവൃ�ിയുെട േപര് :വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ
�പവൃ�ികൾഘ�ം 1

വാർഡ് 14

വർ�് േകാഡ് : WC 292474

അട�ൽതുക : 499000

ബി�്തുക : 493076

�പവൃ�ിആരംഭി�തി�തി : 25/5/18

�പവൃ�ിഅവസാനി�തി�തി :27/11/18

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1786

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ:

4.�പവൃ�ിയുെട േപര് :വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ മ�് -ജലസംര�ണ �പവൃ�ിയുെട

ഘ�ം 2വാർഡ് 14

വർ�് code: WC 291997

ആരംഭി�തി�തി :3/7/2018

അവസാനി�തി�തി: 10/12/2018

അട�ൽ തുക :500000

ബി�്തുക :488579

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ :1773



അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ :1801

രജി�ർപരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ�നിർേദശ �പകാരം താെഴ പറയു�രജി�റുകൾനിർബ�മായും �ഗാമ

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��താണ .്

1.െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

2.ആസ്തി രജി�ർ

3.െമ�ിരിയൽ /േ�ാ�് രജി�ർ

4.പരാതി പരിഹാര രജി�ർ

5.ഡിമാൻഡ് രജി�ർ

6.വർ�് രജി�ർ

7.�ഗാമസഭ രജി�ർ.

2018-19സാ��ികവർഷെ�രജി�റുകൾ എംഐഎസിൽനി�ും േശഖരി�� സൂ�ി�ി���്.

1)ആസ്തി രജി�ർപരിേശാധനയിൽവിവര�ൾഎ�ാംകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

2) െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ െതാഴിലാളികള�െട വ��ിഗതവിവര�െളാ�ും കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ,ബാ�്അ�ൗ�് ന�ർ,ബാ�ിെ� േപര്,
െതാഴിലാളികള�െട വയ�്,വിലാസംഎ�ിവെയാ�ും ക�ി�.ആെക 197െതാഴിൽകാർഡ്
വിവര�ൾഉൾെ�ാ�ിേ��രജി�റിൽ 74േപജുകൾശൂന�മായിരു�ു.

3) െമ�ിരിയൽരജി�റിലുംഫയലിലുംഎംബു�ിലും േരഖെപടു�ിയിരി�ു�െമ�ിരിയൽ
സംബ�ി�അളവുകൾകൃത�മാണ .്

4)പരാതി പരിഹാര രജി�ർപരിേശാധി�േ�ാൾ മനസിലായത്അതിൽപ�ാം വാർഡിൽ നി�്
പരാതികൾ ഒ�ും ലഭി�ി�ി�.

5)വർ�് രജി�റിൽ �പവർ�ിയുെട മുഴുവൻവിവര�ള�ം പ�ിക െപടു�ിയു���്.

6)ഡിമാൻഡ് രജി�ർപരിേശാധി�േ�ാൾക�ത് ചിലഅേപ�കളിൽ െതാഴിലാളികള�െട േപരും
കാർഡ് ന�റും ഉ�് പെ�ഒ�് ഇ�.ഏത് തി�തി മുതൽഎ�ത ദിവസം െതാഴിൽഅനുവദി��
തരണെമ�് പറയു�്അേപ�ി�തി�തി ഇ�.

7) �ഗാമസഭ െരജി�ർപരിേശാധി�ാൻസാധി�ി�.



േക��സർ�ാർ നിർേദശ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ�റയു�

േരഖകൾ നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ് ;

1.കവർേപജ്

2. െച�് ലി�്

3.ആ�ൻ �ാൻ/ െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി.

4.സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനും അട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി.

5. ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി.

6.സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

7.സംേയാജിത പ�തിയുെട വിശദാംശ�ൾ.

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

9. െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി.

10.പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി.

11. െമഷർെമ� ് ബു�ിെ� േകാ�ി.

12.സാധന�ൾവാ�ു�തിനു�ക�േ�ഷൻ�ണി��ിെ�യും കംപാര്�ിവ് േ��്െമ���ിയും
െമ�ീരിയൽ േകാ�ി.

13. േവജ് ലി�്

14. േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ�് പണംഅട�തിെ�യും FTOയുെടയും േകാ�ി.

15. െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െട യും േകാ�ി.

16.േറായലി�ിഅട�തിെ� രസീത് േകാ�ി.

17. െതാഴിലിെ� 3ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ.

18. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��് േകാ�ി.

19.മാ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്.



20.ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ.

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി.

22.ൈസ�്ഡയറി.

ക�െ�ലുകൾ

ഫയൽ പരിേശാധന�ിടയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണ  ് കെ��ുവാൻ

സാധി� വസ്തുതകൾതാെഴ േചര് �ു�ു;

1.കവർ േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതുവിവര�ള് ഉള് െ�ാ��� േരഖയാണ് കവർേപജ്.

പരിേശാധി� 5 �പവൃ�ി ഫയലിലുകളില് AMC �പകാരമു� കവർേപജ്

ഉ�ായിരു�ി�.�പാേദശികമായ കവർ േപജ് ആയിരു�ു ഉ�ായിരു�ത്.AMC �പകാരം ഉ� കവർ േപജ്

ഉൾെ�ടു�ണം. �പവര  ് �ിയുെട െലാേ�ഷൻ കൃത�മായി �പതിപാദിേ��തുമാണ്.വാർഡിെ�

ന�രാണ് െലാേ�ഷനായി ഫയലിൽ േചർ�ത്.

2.െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട/ ഏതു േപജ് മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�്

മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി� 2 ഫയലിൽ െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�.ഇത് ഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ണം.

3 .ആ�ൻ�ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെലആനുവല് ആ�ന് �ാനില് ഉൾെ��താണ്

എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിൻെറ േകാ�ി. ആ�ന് �ാൻ പകര് �് �പവൃ�ി

ഫയലുകളില് കാണുവാൻസാധി�ി�.

4. ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖപരിേശാധി�എ�ാ �പവൃ�ികള  ് �ും ഭരണാനുമതി ഉ�്.

5.സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തികവിദഗധ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. സാേ�തികാനുമതി

എ�ാ �പവൃ�ികള  ് �ും ഉ�് എ�ിരു�ാൽ കൂടി സാേ�തികാനുമതി ന�ർ അട�ു� പകര  ് �് ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ(WC 291872) കാണുവാൻ

സാധി�ി�. സാേ�തികാനുമതി േഫാറ�ില് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�് േരഖെ�ടുേ��ത് അത�ാവശ�മാണ .്

�പവര  ് �ികള�െട എ�ിേമ�് ഫയലിെനാ�ം സൂ�ി�ി���്. ഉേദ�ാഗ�ര  ് തിയതിേയാടുകൂടിയ ഒ�് േരഖെ�ടുേ��താണ് .എ�ിേമ�്

റിേ�ാര  ് �ിനക�് �പവൃ�ിയ െുട ഗുണഫല�ൾ കൂടി ഉള  ് െ�ടു�ണം. േ�ഡായിംഗ് ആന  ് റ് ഡിൈസൻ �പവൃ�ി ഫയലുകളില് ഉ�ായിരു� .ു

സർെ�ഡാ� ഫയലില് ഉ�ായിരു�ി�.

6.സംേയാജിത പ�തി

വാര  ് ഡിൽ നട�ിയ െപാതു �പവര  ് �ികൾ കണ  ് െവര  ് ജന  ് സ് �പവൃ�ികള�. ഭവന നിര  ് �ാണ �പവൃ�ികളിൽ വി.ഇ,ഒ യ െുട സ�്�പ�തം

സൂ�ി�ി���്.



7. െതാഴിലിനു�അേപ�

�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളില് െതാഴിലിനു� അേപ� കാണുവാന  ് സാധി�ി���്. വ��ിഗതമായ അേപ�കളാണ് ഫയലിലു�ായിരു�ത്.

അേപ�ാ േഫാറ�ിൽകൃതൃമായിതി�തി േരഖെ�ടു�ാൻ െതാഴിലാളികള് �ശ�ിേ��താണ .്

8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിെ� പകർ�്

െതാഴിലനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�.�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു�

അനുമതിയാണ്വർ�് അേലാേ�ഷന  ് .�പവര  ് �ിഅനുവദി�തിന  ് െറപകര  ് �്ഫയലുകളിൽകാണുവാൻസാധി�ി���്

9. മ�ർേറാൾ

�പവൃ�ി�ല�് െതാഴിലാളികള�െടഹാജര  ് േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് മ�ര  ് േറാള  ് . പണിആരംഭി�ു�തിന് മു�് രാവിെലയും

അവസാനി�ി�തിനു േശഷംൈവകുേ�രവും ദിവസം ര�ു �പാവശ�ംമ�ര  ് േറാളില് ഒ��െവ�ണം. െതാഴിലുറ�് നല് കു� പ�തിയായതിനാല് 

ഏ�വും സു�മ്തേയാെടയുംകാര��മതേയാെടയുംൈകകര�ംെച��കയുംസൂ�ി�ുകയുംെചേ��അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ര  ്

േറാള  ് .െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയത്ുെവ�് െതളിയി�ു�ആധികാരികേരഖകൂടിയാണിത്. പരിേശാധി� വർ�് ഫയലുകളിെലമ�ര  ് േറാള�കളിൽ

വിവര�ള  ് കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. മ�ര  ് േറാളിൽ െമഷര  ് െമന  ് റ് ബു�് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.�പവൃ�ി�് േവ�ിഅനുവദി�്

നല് കു�എ�ാ മ�ർ േറാളിലും നിർവഹണഉേദ�ാഗ�രുെടതി�തിേയാടുകൂടിയ ഒ� ,്സീല് എ�ിവഅത�ാവശ�മാണ .്പ�ായ�് തല�ില് മ�ർ

േറാളിന  ് െറആദ� േപജില് മാ�തമാണ് ഒ�് വ�ിരി�ു�ത്..മ�ർ േറാള  ് നല് കുേ�ാൾബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ര  ് ഒ�ിെനാ�ംതി�തി��ം,സീലും

പരിേശാധി�ു� ഉേദ�ാഗ�ർഅവരുെട േപര ,്�ാനംഎ�ിവയും േരഖെ�ടു�ുവാൻ �ശ�ി�ണം.

10. െമഷർെമ� ് ബു�്

�പവൃ�ി െചയത് അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ് ബു�്. പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ിയ െുട

വിശദാംശ�ള  ് േരഖെ�ടുേ�� െമഷര  ് െമന  ് റ് ബു�് സൂ�ി�ിരി�ു�തായി കാണെ���. മ�ർേറാള�കള  ് �് പാര  ് ��കളായി േവതനം

നല് കു�ു�്. ഫയലുകള�െട എ�ിേമ�്,െമഷർെമന  ് റ് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�ു� സമയ�് മ�ർ േറാള് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ

സാധി�ി�. ഭൂവുടമകള�െടവിശദാംശ�ള് േരഖെ�ടു�ിയതായിക�ി�.ഇത് �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ .്

11.സാധനഘടകം

സി�ിസൺ ഇന് ഫര് േമഷൻ േബാര് ഡുമായി ബ��� തുക െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ ഉള് െ�ടു�ിയാണ് നല  ് കിയിരി�ു�ത്.നട�ാതകള�െട വർ�ിൽ െമ�ീരിയൽ

ഉപേയാഗി�തിെ�ബി��കള�ം െവൗ�റുകള�ംഫയലിൽകാണാൻസാധി�ി���്.

12. േവജ് ലി�്

മ�ര  ് േറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര  ് ദിന�െളആധാരമാ�ിയാണ് േവതന വിതരണ�ിനുളള േവജ് ലി�് ത�ാറാേ��താണ .് ഇത് ഡാ�ാ

എന  ് �ടി ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ .് ഒരു മ�ര  ് േറാള  ് േ�ാസ് െചയത്ു കഴി�ാല് നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ

�പവൃ�ികള  ് പൂര  ് �ീകരി�ിരി�ണം.മ�ർേറാളിൽ ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ുവാനു�ആധികാരിക

േരഖയാണിത്. െവയിജു ലി�് ഒരുഫയലിൽ(RC 275761) മാ�തേമകാണാൻസാധി�ി�� .ബാ�ി ഉ�എ�ാ ഫയലിലും ഇത് ഉൾെ�ടു�ണം.

13.എഫ് ടി ഒ

ഡിജി�ല് സംവിധാന�ിലൂെട ഓണ  ് ൈലനായി�് �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റിയും �പസിഡന  ് റും ഒ��കള  ് േരഖെ�ടു�ു�ത്. അതിനാല് ഫ�്

�ടാന  ് സഫ്ര  ് ഓര  ് ഡറുകള  ് ത�ാറാ�ിയ അ�ുതെ�േയാ പിേ�ദിവസേമാ പ�ായ�ില് നി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബ�െ��

�ല�ളിേല�്എ�ി�ുവാന  ് കഴിയും. ഇതിനുേവ�ി ഡിജി�ല് സിേ��റുകളാണ് �പസിഡന  ് റും െസ�ക�റിയും ഉപേയാഗി�ു�ത്.പകര  ് �്

ഫയലുകളിൽകാണുവാൻസാധി�ി�.അവഫയലുകളില് െകാ�് വരുവാൻ �ശ�ി�ണം.

14. െമ�ീരിയൽവൗ�ർ

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ്



െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ്. ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ ഒരു �പവൃ�ിയിൽ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�തിെ� ബി��കള�ം െവൗ�റുകള�ം കാണാൻ

സാധി�ി���്.

15. േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ �പവൃ�ിയാേണാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു�േരഖയാണ് േറായൽ�ിേരഖ. പരിേശാധി� �പവൃ�ികെളാ�ും തെ� േറായൽ�ി

െകാടുേ�� �പവർ�ികള�.

16. േഫാേ�ാസ്

�പവർ�നവുമായി ബ�െ�ടു�ി എടുേ�� മൂ�് േഫാേ�ാ പതി��കൾ അതായത്  �പവർ�ന�ിെ� ആരംഭം, �പവർ�നം

നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള  ് �പവര  ് �നം പൂര  ് �ികരി�തിനുേശഷം എ�ീ മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട

ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി�ി�.അവഉള  ് െ�ടു�ുവാൻ �ശ�ി�ുക.

17. �പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസര് �ിഫി��ിന  ് െറ േകാ�ി

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവൃ�ിപൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം.പൂർ�ികരി� �പവൃ�ികള�െട പൂര  ് �ീകരണ

സര  ് �ിഫി���കൾഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .

18. മ�ര് േറാൾ മൂവ്െമന  ് റ് �ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയ െുട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�ർ േറാൾ അനുവദി�� െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ�

തീയതികളിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാൻ ഉ�താണ് മ�ർേറാൾ മൂവെ്മൻറ് �ി� .്മ�േറാള  ് മൂവെ്മന  ് റ് അഥവ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം.

�പവര  ് �ികള�െടഫയലുകളിൽഫയല് �ടാ�ിംഗ് േഫാം കാണുവാൻകഴി�ുഎ�ിലും താെഴെസ�ക�റിയ െുട ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയതായിക�ി�.

19.ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയത്ി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു� ഘടകമാണ് ജിേയാടാഗഡ്് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. ജിേയാ ടാഗഡ്് േഫാേ�ാകള  ്

ഫയലിൽകാണുവാൻകഴി�ി�.ഫയലുകളില് അത് ഉള  ് െ�ടുേ��ത് അത�ാവശ�മാണ്

.20. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാര് �ിൻെറ േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ിയ െുട േനരവകാശികളായ സാധാരണ ജന�ള  ് ആപ�തി അവേലാകനം െച��കയും, പരിേശാധി�ുകയും, വിലയിരു�ുകയും െച���

ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ല് ആഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയ െുട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ല് ആഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് പണം

െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി� അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അര  ് ഹതെ��വര  ് �് ലഭി�ി��േ�ാ, നിര  ് വഹണ രീതിയില് 

അപാകതകള  ് ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ള  ് േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയാണ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് േസാഷ�ല് ആഡി�്. േസാഷ�ല് ആഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി

�ല�ള  ് േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകള  ് ഒ�ുേനാ�ുകയും െച��� .ു �പേത�കം വിളി��േ�ര  ് �ു� േസാഷ�ല് ആഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ്

േസാഷ�ല് ആഡി�് റിേ�ാര  ് �് അവതരി�ിേ��ത്.�പവൃ�ി േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമായതാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ

സഹായി�ു�േരഖയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ� .്ആറ് മാസംകൂടുേ�ാൾഓഡി�് നടേ��താണ .്

21.ൈസ�്ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി �ല�് ആ �പവൃ�ിയ മുായി ബ�െ��് നട�ു� എ�ാ കാര��ള�ം എഴുതിെവ�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി.

�പവൃ�ി�ലം സ�ര  ് ശി�ു� െപാതു�പവര  ് �കരുംസാധരണ�ാരുംഅവരുെട നീരി�ണ�ള�ംഅഭി�പയാ�ള�ംആേ�പ�ള�ംഎഴുേത�ത്

ൈസ�് ഡയറിയിലാണ .് െ�പാജകട്് മീ�ി�ിന  ് െറ മിനി�സ്ും ഹാജരും ൈസ�് ഡയറിയ െുട ഭാഗമായി ഉള  ് െ�ടു�ാവു�താണ .്െതാഴിലാളികള  ് �്

െതാഴില് �ല�് അനുവദി�� നല് കിയിരി�ു� സൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതില് നിര  ് ബ�മായും എഴുതണം. ഒേരാ െതാഴിലാളിയും

പണി�ല�് െകാ�ു വ�ിരി�ു� പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ണം. ജാ�ഗത സമിതിയ െുട റിേ�ാര  ് ��ം ൈസ�് ഡയറിയ െുട

ഭാഗമായി ഉള  ് െ�ടു�ാവു�താണ .്േമ�ിന  ് െറ വിലാസവും േഫാണ  ് ന�രും കൃത�മായി ൈസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ�താണ .്

േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ കഴി�ി���്. െച�് ലി�് പൂര  ് �മായിരു�ി�. െ�പാജകട്് മീ�ിംഗ് നട�ിയതിന  ് െറ വിശദാംശ�ൾ

േരഖെ�ടു�ിയിരു� .ു പണിയായുധ വാടക ൈസ�് ഡയറിയിൽ ഉള  ് െ�ടു�ിയി���്. െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം പൂര  ് �ീകരി�ി���്.

VMCറിേ�ാര  ് � ,്ൈസ�് ഡയറി എ�ിവയില് അംഗ�ള  ് /ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�് മാ�തമാണു�ത്. കുറി��കള  ് േരഖെ�ടുേ��താ ണ .്

എ�ിേമ��ം �പവൃ�ിയുെടഅളവുകള�ം



ഒരു �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എന  ് ജിനിയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു� സാേ�തികേരഖയാണ് എ�ിേമ�്. ഒരു �പവൃ�ി എ�െന

നട�ിലാ�ണെമ�് മാര  ് �നിര  ് േ�ശം നല് കു� ഒരു േരഖ കൂടിയാണിത്. ഇതില് പ�തിയ െുട േപര ,് പ�തിയില് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ

ശീര  ് ഷക�ില് െ�� �പവൃ�ികള  ് (Activities),അവയ െുടഎ�ം, നീളം, വീതി,ആഴം, (െപാ�ം) വ�ാപതം, ഒരുയുണി�ിന് നല് േക�ു� തുക,ആെക

തുക എ�ിവ നിര  ് ബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം. സാധനസാമ�ഗികള  ് (ആവശ�മായ �പവൃ�ികളിൽ മാ�തം) വിദഗ�്-അവിദഗ�്

െതാഴിലാളികള�െട എ�ം, നല് കു� കൂലി , സി�ിസണ  ് ഇന  ് ഫര  ് േമഷൻ േബാര  ് ഡിന  ് െറ െചലവ് എ�ിവ നിര  ് ബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ

ഉള  ് െ�ാ�ി�ിരിേ��താണ .് വര  ് �് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി��� എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിലു�തും സാേ�തിക ഭാഷയിലു�തുമാണ .് സാധാരണ

െതാഴിലാളികള  ് �ും, െപാതുജന�ള  ് �ും പരിേശാധി�ുവാൻ കഴിയും വിധം ഈ എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിേല�് ആ�ി �പവൃ�ി സമയ�്

േമ�ിന  ് െറൈകവശംവയേ്��തും െപാതു�ല�ളിൽ �പദര  ് ശന�ിനും ഉപേയാഗിേ��താണ .്

സ�കാര�ഭൂമികളിൽ െച��� �പവൃ�ികളിൽ ഭൂവുടമയ െുട അേപ� സമര  ് �ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയ െുട അളവ് േരഖെ�ടുേ��താണ .് സാ��പ�തം

സമര  ് �ി�ുേ�ാൾ �പസത്ുത ഭൂമിയിൽ െചയത് �പവൃ�ിയ െുട വിശദാംശ�ള  ് (എ�ം, നീളം, വീതി,ആഴം)കൂടി േരഖെ�ടുേ��താണ .് മ�് ക�ാല-

ക�് ക�ാല എ� �പവൃ�ിെ�ാഴിെക മ��� െപാതു �പവൃ�ികളിള�െട ഫയലുകളില് വിവര�ള  ് േരഖെ�ടു�ിയ സാ��പ�ത�ള  ് കാണാൻ

കഴി�ി�. അതുെകാ�് പൂര  ് �ീകരി� �പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ പരിേശാധി�ു�തിനും, െമഷര  ് െമന  ് റ് ബു�ുമായും, എ�ിേമ��മായും

ഒ�ുേനാ�ു�തിനുംകഴി�ി�.

അളവുകള  ് അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബി�് പാസാ�ു�തും േവതനം നല് കു�തും ഉള  ് �െടയു� കാര��ൾ അ�ിമമാ�ു�ത്. എ�തിനാല് 

അളവുകള�െടയും എ��ിന  ് െറയും കാര��ിൽ ഭാവിയിൽ അേ�യ�െ� കൃത�ത സാേ�തിക വിഭാഗം ഉറ�ാേ��താണ .് അ�ാ�പ�ം

അളവുകള�െട/എ��ിന  ് െറ വ�ത�ാസ�ിന് ബാധ�ത ചുമ�െ�ടുകയുംബ�െ�� അധികാരികൾ തീര  ് �ും ഉ�രവാദികളാേക�ിവരും എ�തും

�പേത�കം �ശ�യില് െ�ടു�ു� .ു

െതാഴിലാളികള  ് കൂ�ം േചര  ് �് അവര  ് �ാവശ�മായ �പവൃ�ികൾ തിരെ�ടു�ുകയും എ�െന േജാലി െച�ണെമ�ും ചര  ് � െചയത്്

വര  ് �് കല�ർ ത�ാറാ�ുകയും െച��ക. ഓേരാ മാസ�ിന  ് െറയും സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�് േവണം

�പവര  ് �ന�ള  ് തീരുമാനി�ാന  ് .

വര  ് �് കല�ർ അനുസരി�് െതാഴിലാളികള  ് �് പുതിയ തര�ിലു� െതാഴിലും െതാഴിലിടവും കെ��ുവാനും നിര  ് േ�ശി�ുവാനും

അവകാശമു�്. ഇതുവഴി 100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂര  ് �മായും ലഭ�മാവാ� െതാഴിലാളികള  ് �് അധികമായി െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും 100

�പവൃ�ിദിന�ൾപൂര  ് �ീകരി�ുവാൻസാധി�ുകയുംെച��ം.

നിയമ�പകാരം അനുവദനീയമായ അ�തയും �പവൃ�ി ദിന�ൾ േചാദി�� വാേ��താണ .് ഇതിനായി െതാഴിലിന് ഡിമാന  ് റ് െച��കയും അതിനു

തീയതി വ�ൈക��� രസീത് വാേ��തുമാണ .്

സി�ിൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

ഒരു �പവൃ�ി നട�ിയ�ലം കൃത�മായി മന�ിലാ�ാനും, പ�തി �പവർ�ന�ള�െടസുതാര�ത ഉറ��വരു�ു�തിനും േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്അത�ാവശ�മാണ .് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22(4)ലും വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ
ചാപ�്ർ 10(6), 11, 7, 13എ�ിവയിലും സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെന�ുറി�് പരാമർശി�ു� .ുഓഡി�ിൻെറഭാഗമായിനട�ിയ 4വർ�ുകള�െട
ഫീൽഡ് പരിേശാധനയില് 2 ഫയലിൽ (WC 292029,WC 291997)സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്കാണാൻകഴി�ി�.

അളവുകൾ

1.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾവാർഡ് 14

വർ�് േകാഡ് : WC292029

SI

No:

േപര്,വീ��േപര് �പവൃ�ി അളവുകൾ

1 ഗീത �ശീരാഗം മ�്വര�്

മഴകുഴി

നീളം-162m

കാടു പിടി�തിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�



2 േഗാപാലൻകു�ി
േസാപാനം

മ�്വര�് നീളം-162m

3 ശാരദ മലയിൽ
കുടക�്

ക�്ക�ാല നീളം-11m,

ഉയരം-1.6m

4 ഹരീഷ് മലയിൽ ക�്ക�ാല നീളം-11m,

ഉയരം-1.6m

5 കു�ിമായൻ

െപാ�ാ�്

(ജിസ്നിയാസ് )

മ�്വര�് നീളം-70m

6 ലതീഷ് മണലിയിൽ മ�്വര�്

െത�ുെകാ�ൽ

നീളം-504m

75എ�ം

7 ഗിരിജഇ��് മ�്ക�ാല

െത�ുക�ൽ

നീളം-13m,

ഉയരം-1.45m

16എ�ം

8 ജിഷപൂർണിമ മ�്ക�ാല നീളം-334.5m

9 മീനാ�ിയ�

ഇ��് മീ�ൽ

മ�്ക�ാല നീളം-12m,

ഉയരം-2m

10 ൈഫസൽ
േകാ�ാംപുറ��്

മ�്ക�ാല നീളം -12m,

ഉയരം-1.6m

11 ആസ�
േകാ�ാംപുറ��്

മ�്ക�ാല നീളം-12m,

ഉയരം-1.6m

12 ബാലകൃഷ്ണൻനായർ

മീ�െല
േകാ�പറ��്

മ�്വര�് നീളം-49.8m

13 അന�ൻനായർ

ഇ��് മീ�ൽ

മ�്ക�ാല നീളം-12m,



ഉയരം-2m

14 രാജൻ �ശീരാഗം മ�്വര�്

മഴകുഴി

നീളം-162m

കാടു പിടി�തിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

2.വിഭാഗം എകനാൽ നവീകരണ �പവൃ�ികൾ,വാർഡ് 14

വർ�് േകാഡ് : IC 211538

3.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 1

വാർഡ് 14

വർ�് േകാഡ് : WC 292474

Sl.no േപര് �പവർ�ി അളവ്

1 െതേ�യിൽആയിഷ മഴ�ുഴി

വര�്

ൈതവ��,കാട് മൂടി

123.7മീ

2 െത�ുംപുറത് േദവി വര�് 136മീ

3 െത�ുംപുറത് ത�ം വര�്, െത�് തുറ�ു വര�് മഴയിൽ ഒലി��
േപായി

4 കവല�ുടിയിൽആലി വര�്, െത�് തുറ�ു വീട് വ�ാൽ
അള�ാൻകഴി�ി�

5 െകാ��പ� ശാരദ വര�് 99.50മീ

�കമ
ന�ർ

�പവർ�ികൾ അളവുകൾ

1 കനാൽനവീകരണം നീളം=508 മീ�ർ 80 െസ��മീ�ർ

വീതി=1 മീ�ർ 67 െസ��മീ�ർ

ആഴം=70 െസ��മീ�ർ



6 കുനിയിൽ േമാഹൻ മ��ക�ാല

െത�് തുറ�ു

വര�്

20.70മീ നീളം, 5മീ
വീതി(വിത�സ്ത
വീതിയാണ് )

118 മീ

7 കു��ാടി�ാലിൽ
േശഖരൻ

മഴ�ുഴി (38)

വര�്

കാട് പിടി�ിരി�ു�ു

1110.6 മീ

8 േമേല�ാ�ിൽ
മ�ദ്േകായ

വര�്

മഴ�ുഴി

മുഴുവനായും കാട്
പിടി�ിരി�ു�ു

9 വട�ുംപുറത് രാജി
അേശാകൻ

മഴ�ുഴി�് പകരം

െത�് തുറ�ു.

വര�്
112.4മീ

10 െവ�ി�ാൽജാനു വര�് 355.8മീ

11 നാെടാത് പറ�്
അബൂ�

ക��ക�ാല (2)

വര�്

26.60മീ നീളം, 75.cm
വീതി

497മീ

12 ഈ�ാം ക�ി
അബ്ദു�

മഴ�ുഴി (18)

വര�്

െത�ുൈത

വ�ിരി�ു�ു,കാട്
പുടി�ിരി�ു�ു

352 മീ

4.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ മ�് -ജലസംര�ണ �പവൃ�ിയുെടഘ�ം 2വാർഡ് 14

വർ�് code: WC 291997

SI No: വീ��േപര് �പവർ�ി അളവ്



1 വടെ�െപാേ�ാ�് ദാ�ായണി

(52െസൻറ് )
മ�്വര�്

ക�്ക�ാല

മഴ�ുഴി (5)

169.5 മീ�ർ

127.10 മീ�ർ (നീളം) &
86 cm (വീതി)

അളവ് എടു�ാൻ
സാധി�ിരു�ി�

2 എട��ി ഷീബ (48െസൻറ് ) മ�്വര�് കാട്ആയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

3 പുന�ിൽതാെഴേലാഹിദാ�ൻ

(25െസൻറ് )
മഴ�ുഴി (1)

ചാലുകീറൽ

മഴ�ുഴി ചാണക
കുഴിആയി
ഉപേയാഗി��

4 കിഴേ�ടത് ജാനകി (80െസൻറ് ) മ�്വര�് 188.4 മീ�ർ

5 വടേ�ച�േരാത് മിനി സജീവൻ

(20െസൻറ് )
മ�്വര�്

െത�ുതുറ�ൽ

ഭ�ണ�ിെ�
േവ�് നിേ�പി�ത്
െകാ�്അള�ാൻ
സാധി�ിരു�ി�

6 െപരുവാണിഭം വീ�ിൽസുനിത

േ�പമൻ (1ഏ�ർ )
മ�്വര�്

മഴ�ുഴി (3)

308 മീ�ർ

അളവ് എടു�ാൻ
സാധി�ിരു�ി�

7 കുയിലാ�ൂ�് േമാഹനൻ (78) മ�്വര�്

മഴ�ുഴി (4)

217 മീ�ർബാ�ി
�ലംകാട്ആണ്

അള�ാൻ
സാധി�ിരു�ി�

8 പുളിയു�തിൽസൗമിനി

(50െസൻറ് )
മ�്വര�് കാട്ആയിരു�ു

അള�ാൻസാധി�ി�

9 ക�ടസ്മിത (59െസൻറ് ) മ�്വര�് 145.5 മീ�ർ

10 ചാലിൽ �ശീജ േഗാപാലൻ

(105െസൻറ് )
മ�്വര�് 184 മീ�ർ

11 കിഴേ�ട�് സുേര��ൻ

(21െസൻറ് )
മ�്വര�് 29 മീ�ർ



12 ൈവെലരിമീ�ൽരാജൻ

(98െസൻറ് )
മ�്വര�്

മഴ�ുഴി (5)

151.5 മീ�ർ

അള�ാൻസാധി�ി�

13 പാറയിൽ മീ�ൽേദവി (28െസൻറ് ) മ�്വര�് 151.5 മീ�ർ

14 കിഴെ�മീ�ൽല�്മി

(23െസൻറ് )
മ�്വര�് 121.2 മീ�ർ

15 കുയില�ു�്കൃഷ്ണൻ (60െസൻറ് ) മ�്വര�്

മഴ�ുഴി (3)

217 മീ�ർ

അള�ാൻസാധി�ി�

16 കുയില�ു�് േശാഭനവാസുേദവൻ

(36െസൻറ് )
മ�്വര�് 57 മീ�ർ

െതാഴിലാളികള�ംആയി�്സംസാരി�േ�ാൾ മന�ിലാ�ാൻസാധി�ത്

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാർസ് േപഴ്സൺസ്സ�ർശി� 30 െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻ
സാധി�ത് ;

•) െതാഴിൽകാർഡിനുഅേപ�ി�ുേ�ാഴും പുതു�ുേ�ാഴും കാർഡിനുആവശ�മായ
േഫാേ�ായ്�ും േഫാേ�ാേകാ�ിയ്�ുംസ��ം ക�ിൽനി�ു തെ�യാണ്ൈപസചിലവായത്

എ�ാണ .്

•) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു േവ�ിആവശ�െപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽഅവർ�് െതാഴിൽ
ലഭി�ു�ു�് . 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ി�എ�ിൽ െതാഴിലി�ാ േവതന�ിനു
അേപ�ി�ാംഎ�അവകാശെ�പ�ിഅവർ േബാധവാൻമാര�.

•)അനുവദി� െതാഴിൽകഴി�ു 15 ദിവസ�ിന് േശഷവും കൂലി ലഭി�ാെത
വരു�വരു�്.ചിലർ�ുമാസ�ൾകഴി�ി��ം കൂലികി�ാറി�.കൂടാെതഇേ�ാഴു�തിൽനി�ും
കൂലികൂ�ണംഎ�അഭി�പായവും ഉ�്.നിലവിെല േവതന�ിൽെതാഴിലാളികൾആരും തെ�
സംതൃപ്തര�.കൂടുതൽപരാതികള�ം കൂലിെയസംബ�ി���താണ .്

•) െതാഴിലിനു�അേപ�ആരും തെ�വ��ിഗതമായി നൽകാറി�എ�ും �ഗൂ�് ആയി�ാണ്
നൽകാറു�ത്എ�ും ഫയൽപരിേശാധനയിൽഅറിയാൻകഴി� .ു

•) െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾെതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയസംഭാഷണ�ിലൂെട



അറിയാൻകഴി�ത് െതാഴിൽ�ല�ളിൽഅവർ�്ആവശ�മായസൗകര��ൾലഭി�ു�ു�്.

•)ചികി�ാസഹായം :- െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ിൽ െവ�്അപകടംസംഭവി�ാൽ
ചികി�ാസൗകര�ം ഉറ�് െവരു�ുകഅത�ാവശ�മാണ .്ഇതുമായി ബ�െ��� പരാതികൾ ഒ�ും
ആരും പറ�ി�ി�.

സമയബ�ിതമായപരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

•)പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു�പരാതി രജി�രിൽപരാതികൾലഭി�തായി
േരഖകളി�.നിർവഹണഉേദ�ാഗ�േരാടു േനരിേ�ാ േഫാൺമുഖാ�ിരേമാ െതാഴിലാളികൾ�്

അവരുെട പരാതികൾ ഉ�യി�ാവു�താണ .്

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�സമയ�്അവർപറ�ത്അവരുെട �പവർ�ിസമയം 9 മണി
മുതൽ 4 മണിവെരആ�ി മാ�ണംഎ�ാണ .്

നിർേദശ�ൾ

• ഉേദ�ാഗ�േരാട്

# �പവർ�ിൈഫലിൽസൂ�ിേ��േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക. േക�� സർ�ാരിെ�ഈ
കാര��ിലു�മാർഗനിർേദശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ്

#ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് െതാഴിൽ�ല�ളിൽനൽകുക.

# മാ�ർേറാൾഅനുവദി�� നൽകുേ�ാൾബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാട് കൂടിയ ഒ�്,
സീൽഎ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

# േലബർബഡ്ജ�്,വാർഷികകർമപ�തി, െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�  ്വർ�് ,കല�ർതുട�ിയവ
ത�ാറാ�ു�തിൽ െതാഴിലാളികള�െടയും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടയും �പാേദശികവിദ�രുെടയും

പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുക.

#കൃത�മായഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ�ല�ൾസ�ർശി�ുക.

# െതാഴിലാളികൾആവിശ�െ�ടു��ല�ളിൽകാലാവ�യ്�്അനുസരി��� �പവർ�ികൾ

നൽകുക.

# �പവർ�ി�ല�ളിൽകുടിെവ�ം,തണൽ, �പാഥമികചികി�സൗകര��ൾഎ�ിവ ഒരു�ി

െകാടു�ുക.

#എ�ിേമ�ിനുഅനുസൃതമായി െതാഴിൽനട�ാൻ �ശ�ിേ��താണ .്



�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

#കൃത�മായഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ, േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ിവനട�ുക.

#കൂടുതലായി മഴ�ുഴികള�ം മ��ക�ാലകള�മാണ് െചയ്തിരി�ു�ത്.�ിരആസ്തി

ഉ�ാ�ു� �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

#കൃഷി സംബ�മായ �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾപ�ായ�ിന്ൈകമാറി�ി�ിയ

ഘടക�ാപനമായകൃഷിഭവനുമായിആേലാചി�� സംേയാജിതപ�തികൾഏെ�ടു�ു നട�ുക.

#വിദ�ാലയ�ൾ�്കളി�ലം,ചു��മതിൽഎ�ിവനിർമി�� നൽകുക.

# േദശീയ ഉപജീവന മിഷെ� (NRLM)സഹായേ�ാെട െമ�െ�� െതാഴിൽപരിശീലനം നൽകി
കുറ�� െതാഴിലാളികെളവിദ�/അർ�വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളാ�ി മാ��ക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെപടു�ാവു� �പവർ�ികൾ

1.വിഭാഗംഎ :- �പകൃതി വിഭവപരിപാലന �പവർ�ികൾ.

A.കുടിെവ� േ�സാത��കൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം ഉയർ�ാൻആവശ�മു�തും
നീർ�ടപരിപാലന�ിനും ജലസംര�ണ�ിനും ജല െകായ്�ിനുംസഹായകമായ

നിർമിതികൾ (ഉദാ :- മ��തടയണകൾ, െച�്ഡാം, െ�ട�ിങ് etc)

B. േതാടുകൾ,കനലുകൾ,കുള�ൾഎ�ിവയുെട നിർമാണവും െമയി�നൻസ് �പവർ�ന�ള�ം.

C. പര�രാഗതജലേ�സാത�� കള�െടആഴം കൂ�ൽവനവൽ�രണവും െപാതു ഭൂമിയിൽ(കനാൽ
ബ�ുകൾ,കുള�ര )ഫലവൃ��ൾന�� പിടി�ി�ൽ. (ഇവയിൽനി�ും ലഭി�ു�
ആദായ�ിെ�അവകാശം ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാദി�ു�കുടുംബ�ൾ�് നൽേക�താണ .് )

D. െപാതുഭൂമിയിെലബു�് വികസന �പവർ�ികൾ.

2.വിഭാഗംബി :സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾ. (ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാതി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം. )

A. ഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�ും ( SC, ST, െനാമാഡിക്ൈ�ടബ്,ഡി
േനാ�ിൈഫഡ്ൈ�ടബ്,

ദരി�ദ േരഖയ്�്താെഴയു�കുടുംബ�ൾ, സ്�തീകൾഗൃഹനാഥയായകുടുംബ�ൾ,
ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥരായ

കുടുംബം, ഭൂപരിഷ്കരണ�ിെ�ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന



ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,വനാവകാശ

നിയമ�പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ) 2008-െല കാർഷികകടാശ�ാസനിയമ�പകാരമു�
െചറുകിട-നാമമാ�ത കർഷകർ�ും ഭൂമിയുെട ഉ�ാദന�മതവർധി�ി�ു�തിനായി
ഭൂവികസനവും,

കിണറുകൾ (Dugg well),കുള�ൾ(Farm Ponds)തുട�ിയജലേസചനസൗകര��ൾലഭ�മാ�ൽ.

B. പഴ�ൃഷി,പ��നൂൽകൃഷി, േതാ�വിളകൃഷി തുട�ിയ ഉപജീവന മാർഗം െമ�െ�ടു�ൽ.

C. ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാതി�ു�കുടുംബ�ൾ�്തരിശു ഭൂമി,പാഴ് ഭൂമി തുട�ിയവ
െമ�െ�ടു�ി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽ.

D. ഇ�ിരആവാസ് േയാജന േപാലു� ഭവനനിർമാണപ�തികളിെല അവിദഗ്ധ കായിക

െതാഴിൽഘടകം

E. മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു��ിനു�അടി�ാനസൗകര��ളായ േകാഴി�ൂട്

ആ�ിൻകൂട ,്പുൽെ�ാ�ിതുട�ിയവയുെട നിർമാണം.

F. മ��ബ�നം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു�സൗകര��ൾഒരു�ുക.

3. വിഭാഗംസി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകൾ അനുസരി�ു�സ�യം
സഹായസംഘ�ൾെപാതു അടി�ാനസൗകര��ൾ.

A. കാര്ഷിേകാ�ാദന�മതവര്ധി�ി�ു�തിനാവശ�മായ �പവർ�ികൾ. (ഉദാ :-േപാ�് 
ഹാർെവസ്റ് െഫ�് )

B.സ�യംസഹായസംഘ�ള�െട �പവർ�ന�ൾ�്ആവിശ�മായ െപാതുവർ�് െഷ��കള�െട
നിർമാണം.

4.വിഭാഗംഡി :- �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

A.ശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവർ�ികൾ(െപാതുക�ൂസുകൾ, മാലിന� സംസ്കരണം etc)

B. ഒ�െ�� �ഗാമീണ �പേദശ�ളിേല�ു� േറാഡ് നിർമാണം.

C.കളി�ലനിർമാണം

D. െവ�െ�ാ�നിയ��ണ �പവർ�ികൾ, െവ�െ��് ozഹിവാ�ു�തിനു�ജലനിർഗമന
�പവർ�ികൾ, മഴെവ�ം െക�ി നിൽ�ു�െപാതു�ല�െള െമ�െ�ടു�ൽ. ദുര�
നിവാരണം �പവർ�ികള�െട െമ�െ�ടു�ൽ.

E. �ഗാമപ�ായ�ുകൾ,വനിതാസ�യംസഹായസംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകൾ, െകാടു�ാ��
ബാധിതർ�ു�അഭയ േക���ൾ,അംഗൻവാടി േക���ൾ, �ഗാമീണച�കൾ,



എ�ിവയ്�ാവിശ�മു� െക�ിട നിർമാണവും �ഗാമ /േ�ാ�് തല�ളിെല �കിമിേ�ാറിയ�ള�െട
നിർമാണം.

F. േദശീയസുര�നിയമ(2013)�ിെലവ�വ�കൾനട�ിലാ�ു�തിന്ആവശ�മായി വരു�

ഭ��ധാന�സംഭരണികള�െട നിർമാണം.

G. NREGA �പകാരം ഏെ�ടു�ു�നിർമാണ �പവർ�ികള�െടഎ�ിേമ�ിെ� ഭാഗമായി വരു�
നിർമാണസാമ�ഗികള�െട ഉത്പാദനം.

H. NREGA �പകാരം സൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ െപാതുഅ�ികള�െടഅ�കു�പണികൾ.

I. ഇതുസംബ�ി�് സം�ാനസർ�ാരുമായി കൂടിയാേലാചി�� േക�� സർ�ാർവി�ാപനം

െച���ഏെതാരു �പവർ�ിയും നട�ിലാ�ുക.

11-11-2019നു നട� �ഗാമസഭയുെട തീരുമാ�ൾ

അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�ിെലവാർഡ് പ�ിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 12-11-2019ന്
അേ�ാളിഎ�് എസ്എസ്സ്കൂളിൽ വ�്ൈവകുേ�രം 3.30ന് നട�ി.�ഗാമസഭയിൽ
െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ, മ�� �ഗാമസഭ അംഗ�ൾഎ�ിവർ ഉൾെ�െട 45 േപർ
പെ�ടു�ു.പ�ായ�ിെല NREG െസ�നിൽ നി�ും ഓവർസീർആയ �ശീമതി െപാ�ി ജി എസ്
ആയിരു�ു പെ�ടു�ത്.�ഗാമസഭയിൽ പതിനാലാം വാർഡ് െമ�ർആയ �ശീമതി ഷീബ സ�ാഗതം
പറ� .ു�ഗാമസഭയിൽപെ�ടു�ാൻഎ�ിയ െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികളിൽനി�ും ഒരു
അധ��െയതിരെ�ടു�ു. �ശീമതി രജനിഎആയിരു�ു െതാഴിലാളികൾതിരെ�ടു�

അധ��. േശഷം വി.ആർ.പിഅ�ലി ഭരണഘടനാ �പതി�െചാ�ി െകാടു�ുെകാ�് �ഗാമ

സഭയ്�് തുട�മായി.വി.ആർ.പിഅ�ുസേ�ാഷ് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെടആമുഖ
അവതരണംനട�ി.േശഷം വി.ആർ.പിസ�� െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട 10
അവകാശ�െള�ുറി��ം െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േചാദി�റി�േ�ാൾ മന�ിലായകാര��ള�ം

വിശദീകരി�് െകാടു�ു.പി�ീട് വി.ആർ.പിഅ�ുസേ�ാഷ് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട
റിേ�ാർ�്അവതരണംനട�ി.ഫയൽപരിേശാധനയുെടയും ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും
അടി�ാന�ിൽത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്ആയിരു�ുഅവതരി�ി�ത്.റിേ�ാർ�്അവതരണ�ിനു
േശഷം ചർ�യ്�ു�സമയമായിരു�ു.ചർ�യിൽ െതാഴിലാളികൾസജീവമായി�െ�
പെ�ടു�ു.

അബൂബ�ർ :പണംവാ�ി കഴി�ി�്ഓഡി�് െച���തിേന�ാൾന�ത് പണം

െകാടു�ു�തിനു മുൻപ്ഓഡി�് നട�ി�ൂെടഎ�് ഒരു േചാദ�ം ഉ�യി��.

കല�ാണി : െതാഴിൽഎടു�ി�് േവതനം കി���ി�.

കല�ാണി :ബൂ� ,് �ൗസ്എ�ിവകി�ാറി�.



അബൂബ�ർ :വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ്ക�ി�ിൈസ�ിൽവ�ുഅേനഷി�ു�ി�.

രജനി : െതാഴിൽസമയം 5 മണിഎ�ത് 4 മണിആ�ാൻപ��േമാ.

കല�ാണി : െതാഴിൽ ദിന�ൾകൂടുതൽകി��േമാ.

മറുപടി

എംജി എൻആർഇജിഎവിഭാഗ�ിെലഓവർസറായ �ശീമതി െപാ�ി ജി എസ് പറ�മറുപടി

നിലവിൽ ഒരു കുടുംബ�ിന് 100 െതാഴിൽദിന�ൾആണ്അനുവദി�ി���ത്.േവതനം ലഭി�ാൻ
കാലതാമസം േനരിടു�ത് പ�ായ�ിെല ഭാഗ�ുനി�ു�കുഴ�മ�.നിലവിൽകിൻ�ഫ
സർ�ാരിെ� ഉ�രവ് �പകാരം െതാഴിൽസമയം 9 മണി മുതൽ 5 മണിവെരയാണ്അതിൽ
മാ�െമാ�ും ഇ�.വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ്ക�ി�ിൈസ�ിൽവരാ�ത്അടു�പണി

മുതൽഅേന�ഷി�ുംഎ�് പ�ായ�് അധികൃതർ പറ� .ു�ൗസ്,ബൂ�്എ�ിവ�ു േവ�
ഫ�് എഡിഎസ്ഫ�ിൽലഭ�മാണ .്പി�ീട്അബൂബ�ർസർ േചാദി� േചാദ��ിന് മറുപടി
നൽകിയത് വിആർപിഅ�ുസേ�ാഷ് ആണ .്ഇേ�ാൾനട�ു� േസാഷ�ൽകഴി� 6
മാസേ��ാണ് �കേമണഅത് കൃത�മായ രീതിയിൽവരുെമ�ും ഇെതാെ� �പാരംഭഘ��ിൽ

ഉ�ചില �പശ്ന�ൾെകാ�ാെണ�ും പറ� .ു �ഗാമസഭയുെട തീരുമാന�ൾെതാഴിലാളികൾ
എ�ാവരുംൈകയടി��അംഗീകരി��. �ശീമതി കല�ാണിന�ി പറ�ുെകാ�് �ഗാമസഭ

അവസാനി�ി��.


