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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനും അവരുെട

ജീവിത സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��ളള ഒരു

ബൃഹത്പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. കാർഷിക

േമഖലയിലും നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനത

ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാൾ അവർ�് 100 ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും വും പരമാവധി

സംര�ി�ു�തിന് സാ��മാകും എ�് �പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിത കാലയളവിനുളളിൽ കായികമായ െതാഴിൽ

ലഭി�ു�ുെവ�ും അതിന് നിർ�യി�െ��ി��ളള േവതനം നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനുളളിൽ

ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ�� വരു�ു�തിന് ഇ��ൻ പാർലെമ� ് പാ�ാ�ിയി��ളള

നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005 23-ആഗ�് ◌ാം

തി�തിയാണ് പാർലെമ� ് ഈ നിയമം പാ�ാ�ു�ത്.

െതാഴിലും േവതനവും നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം നിയമപരമായി ഉറ�� വരു�ുെവ�താണ് ഈ നിയമ�ിെ� സവിേശഷത.

െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷം േവതനം

ൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വ�വ�

െച���ു.

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

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

അവർ�് െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അർഹതയു�ായിരി�ും. അതുേപാെല എടു�

െതാഴിലിെ� േവതനം 15 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാൽ ൈവകു� ഒേരാ ദിവസ�ിനും

നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും അർഹതയു�്. െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനേമാ

ഉറ�ായും ഉറ�് വരു�ു�ുെവ�താണ് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 2006 2-�ഗാമീണ ജി�കളിൽ െഫ�ബുവരി ◌ാം

തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽ

വയനാടും, 200 . 2007 15 130പാല�ാടും ഈ ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു െമയ് ന്

ജി�കളിേല�് കൂടി ഇത് വ�ാപി�ി��. ,ഇടു�ി കാസർേഗാഡ് ജി�കൾ ഇതിൽ



ഉൾെ��ിരു�ു. 2008 1ഏ�പിൽ 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 അവകാശാധിഷ്ഠിത െതാഴിൽ

നിയമെമ� നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയിൽ ദാര��ദ ലഘൂകരണ�ിൽ നിർ�യാകമായ

വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� ബൃഹത് പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 2-ഒക്േടാബർ ◌ാം

തീയതി േക�� സർ�ാർ ഈ നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തിെയ�് പുനർനാമകരണം െചയ്തു.

അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�ിെന കുറി�്

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ പ�ലായനി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� അേ�ാളി

�ഗാമപ�ായ�,് പഴയ മ�ദാസ് സംസ്കാര�ിെ� ഭാഗമായിരു� കുറു��നാട് താലൂ�ിെല

11 .േദശ�ൾ ഉൾെ�ാ��� �പേദശമായിരു�ു േദശീയ സ�ാത���സമര�ിൽ െചറുത�ാ�

പ�ു വഹി�ി��� ഈ പ�ായ�് േനരെ� െമാട���ർ െകാള�ാട് േവള�ർ എ�ി�െന

അറിയെ��ിരു�ു.
വിദ�ാഭ�ാസ-സാംസ്കാരിക ആേരാഗ�രംഗ�് അേ�ാളി പ�ായ�് മിക� നിലവാരം

പുലർ�ു�ു. 31330(ICDS2015) 15397ജനസംഖ�യു� പ�ായ�ിൽ

പുരുഷ�ാരും15933 . 4676 .സ്�തീകള�ം ഉൾെ�ടു�ു ഇതിൽ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാരാണ്

ആെക 17 ,വാർഡുകള�� പ�ായ�ിെല നിലവിെല �പസിഡ�് �ശീ ചി��ർ രവീ��നാണ്

ൈവസ് �പസിഡ� ് വ�ല േവലായുധൻ, . .പ�ായ�് െസ�ക�റി എൻ �പദീപൻ

വികസന രംഗ�് സ�� �പവർ�ന�ൾ�് ജനകീയ ഐക�ം എ�ാ കാല�ും

അേ�ാളിയിൽ ദൃശ�മായിരു�ു. പര�രഗതമായ കൃഷിയും മൽസ� ബ�നവുമായിരു�ു

ഇവിടെ� ജന�ള�െട �പധാന വരുമാന മാർഗം.കയർ നിർമാണ വ�വസായവും മിക�

രീതിയിൽ നട�ു േപാകു�ു. ,ചകിരി െകാ�ു നിർമി�ു� കയർ കാർ���കൾ എ�ിവ

മലബാർ �പേദശ�് �പസി�മാണ്.1970നു േശഷം കുെറ അധികം േപര് മിഡിൽ

ഈ�ിേലയ്�് േപാകു�ത് വർധി�ുകയും ഇേ�ാൾ അവിെടനി�ു ലഭി�ു� പണം

അേ�ാളിയിെല സാ��ിക ഉ�മന�ിനു �പധാന പ�് വഹി�ു�ു.17 വാർഡുകളിലായി

വ�ാപി��കിട�ു�താണ് അേ�ാളി പ�ായ�.് : , ,വാർഡുകൾ െമാടക��ർ കൂമു�ി

േകാ��ൽ, , , , , , ,ക�ിേപായിൽ േകാടേ�രി പൂേ�ാട് െകാള�ാട് അേ�ാളി�ാവ് അ�ാണി

െകാ��ൂർ, , , , , , ,െകാ��ൂർ ഈ�് കുനിയിൽകടവ് അേ�ാളി കുട�ക�് േവള�ർ േവള�ർ െവ�്

േതാരായി എ�ിവയാണ്.

പ�ായ�ിെ� േപര് െചേ�ാ��കാവ് പ�ായ�്

വിേ�ജ് െചേ�ാ��കാവ്

േ�ാ�് പ�ായ�് പ�ലായനി

ജി�ാ പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

താലൂ�് െകായിലാ�ി



അസം�ീമ�ലം

വിസ്തീർണം 21.06ചതുര�ശ കി മി

െതാഴുലുറ�് സംബ�ി� വിവര�ൾ

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�്തലം പ�ായ�്തലം

സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ

ദിന�ൾ 83.05( )ല�ം 540456 118382
കുടുംബ�ൾ�്

നൽകിയിരി�ു�

ശരാശരി െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

57.58 52.45 58.46

100 ദിന�ൾ

പൂർ�ീകരി�

കുടുംബ�ൾ

38300 2578 853

ആെക െതാഴിൽ

എടു� കുടുംബ�ൾ 1.44( )ല�ം 9685 1975
െതാഴിൽ എടു�

െതാഴിലാളികൾ 1.6( )ല�ം 10304 2025

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ 2275

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 2025

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ 250

മുഖ� ല���ൾ

അവിദഗ്�-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ

അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ

കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും

ഉ�ാദന�മവുമായ ആ�ികള�െട സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.

ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ൽ.

സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ

ഉൾെ�ടു�ുക.പ�ായ�ിരാജ് �ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ



നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു� അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി. �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�്

താമസി�ു� 18 വയ�്പൂർ�ിയായ എെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ പ�ാളിയാവാം .

സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം. പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക ,േമഖലയിെല

അടി�ാന െസൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�ു മുൻഗണന. െതാഴിലാളികൾ തെ�

�പവൃ�ികൾ കെ��ുക അവസരം പ�ാളികളാകാനും �പ�കിയയിൽ ആസ �ൂതണ

ആസ �ൂതണ�ിലുംസുതാര�ത തിക� നിർവഹണ�ിലും ,കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ

ഇ�. .െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർ ബഡ്ജ�് ബാ�/്േപാ�് വഴി മാ�തം േവതന

വിതരണം. . .സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു. (സംവിധാനം ഓഡി�് േസാഷ�ൽ)പരാതിപരിഹാര

സംവിധാനം.

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി, -േകാഴിേ�ാട് ജി� േചള�ൂർ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ്

േപഴ്സണാണ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ േചള�ൂർേ�ാ�് പ�ായ�ിെല േചള�ൂർ �ഗാമ

പ�ായ�് വാർഡ് 1 ( ) .ൽ ഇ��ൂർ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�് െസ�ക�റി, , ,�പസിഡ�് വാർഡ് െമ�ർ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് �ാഫ്

എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�് േചള�ൂർ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് 1ൽ

നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പവർ�ന�െള�ുറി��� ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം:

2018 2019ഒക്േടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതൽ മാർ�് മാസം വെര ഏെ�ടു�് നട�ിയ

�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ, 7 , .രജി�റുകൾ എം ൈഎ എസ് എ�ിവ പരിേശാധി�ൽ

മൂ�ാം ഘ�ം:

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

�പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ

നാലാം ഘ�ം:

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

െതാഴിലാളികെളക�് െതാഴിൽകാർഡ്, ബാ�് പാ�് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�് അഭിമുഖം

നട�ലും വിവരേശഖരണം നട�ലും.



അ�ാം ഘ�ം:

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

തയാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത്

എെ�ാെ�െയ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന

നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും

േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു േവ�ിയാണ് ഈ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് . പ�തിയുെട സുതാര�തയും

ഗുണേമ�യും ഉറ�് വരു�ാന് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അനിവാര�മാണ്.

െതാഴിലാളികൾ�് 10 അവകാശ�ൾ

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

േചർ�ു�ു.

1. .(െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ു വാനു�അവകാശം െഷഡ��ൾ 2; 1-5, . . .ഖ�ിക എ എം സി

അ��ായം-3 )

�ഗാമപ�ായ�ിൽ�ിരതാമസമു�അവിദഗ്�കായികെതാഴിലിന്െച��വാൻത�ാറായി���

ആള�കൾ�ഗാമപ�ായ�ിൽേപ�രജി�ർെച��ക.

ഒരുകുടുംബ�ിൽെതാഴിൽആവശ�മു�വരുെടമുഴുവൻേപരുവിവര�ൾഉൾെ�ടു�ിയാണ്ഇ

തിനായിഅേപ� നൽേക�ത്. , , ,അേപ�യിൽപൂർ�വിലാസം വയ�് വാർഡുന�ർ

േറഷൻകാർഡ്ന�ർ, .ആധാർകാർഡുന�ർഎ�ിവേചർ�ിരി�ണം

അേപ�കർ�്�പാഥമികാേന�ഷണ�ിനുേശഷം�ഗാമപ�ായ�്െസ�ക�റിെതാഴിൽകാർഡ്അ

നുവദി�്നൽകും. 15അേപ�നൽകിയാൽ ദിവസ�ിനകംെതാഴിൽകാർഡ്നൽകണം

. .ഒരുകുടുംബ�ിന് ഒരുെതാഴിൽകാർഡ്മാ�തമാണ്ലഭി�ുക

െതാഴിൽആവശ�മുളളമുഴുവൻകുടുംബാംഗ�ള�േടയും

വിവര�ള�ംേഫാേ�ായുംെതാഴിൽകാർഡിലു�ായിരി�ും.

ഒ�ിലധികംെതാഴിൽകാർഡുകൾഒേരയാള�െടേപരിലു�ായിരി�ു�ത്�കിമിനൽ കു�മാണ്.

എ�ാൽമാതാപിതാ�െളേയാസേഹാദരങ◌്ങെളേയാമ�െളേയാആ�ശയി��കഴിേയ�ിവരു�

വിധവകൾ, ,ഉേപ�ി�െ��സ്�തീകൾ

അഗതികൾഎ�ിവർ�്�പേത�കംേവെറെതാഴിൽകാർഡുകൾെകാടു�ണെമ�്നിർേ�ശി�ി���്.

െതാഴിലാവശ�മുളളമുഴുവൻ കുടുംബ�ള�േടയുംപാസ്േപാർ��ലി��ിലുളളേഫാേ�ാകൾ



െതാഴിൽൽകാർഡിൽപതി�ിരി�ണം.േഫാേ�ാഎടു�ു�തിെ� ചിലവ് െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽ

ഉൾെ�ടു�ി�ഗാമപ�ായ��ഹി�ും.

അ�ുവർഷേ��ാണ്ഒരുെതാഴിൽകാർഡ്അനുവദി��നലക്ു�ത്. ഒരു

കുടുംബംഒരുവർഷംആവശ�െ��െതാഴിൽദിന�ൾ, ,അവർ�്അനുവദി�െതാഴിൽദിന�ൾ

ലഭി�േവതനം, , ,ഏെ�ടു��പവൃ�ികള�ംമ�ർേറാൾന�റുകള�ം ലഭി�െതാഴിലി�ായ്മേവതനം

നഷ്ടപരിഹാരംമുതലായവിവര�ള�ംെതാഴിൽകാർഡിൽഅതാത് സമയംഎഴുതിേചർ�ണം.

2. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിെ�

ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനുമു� അവകാശം. (െഷഡ��ൾ 1; 8, 2;ഖ�ിക െഷഡ��ൾ

ഖ�ിക 6-13)

െതാഴിൽകാർഡ്ലഭി�വർെതാഴിൽആവശ�മു�േ�ാൾ�പേതക�ം അേപ� നൽകണം.

നിർ�ിഷ്ടേഫാറ�ിൽ�ഗാമപ�ായ�ിലാണ്അേപ�നൽേക�ത്.െവ��ടലാസിലും

അേപ� നൽകാവു�താണ്.2014 ,െലപുതിയനിർേ�ശ�ൾ�പകാരംെമാബൽേഫാൺ

ലാൻഡ്േഫാൺ, .ഇെമയിൽമാധ�മ�ളിലൂെടയുംെതാഴിൽആവശ�െ�ടാവു�താണ്

എഴു�ുംവായനയും അറിയാ�വർ�്നിർ�ിഷ്ടഉേദ�ാഗ�െ�മു�ിൽവാ�ാലും

െതാഴിൽആവശ�െ�ടാവു�താണ്.ചുരു�ിയത് ര�ാഴ്ചേ��ാണ്

െതാഴിൽആവശ�െ�േട�ത്. .െതാഴിലിനായിഅേപ�നൽകുേ�ാൾരശീത്ൈക��ിയിരി�ണം

ര�ാഴ്ചേ�യ്�ു�(14 ) .ദിവസം പണികളാണ്ഏ�വുംചുരു�ിയത്ആവശ�െ�േട�ത്

കൂടുതൽദിവസ�ളിേലയ്�ു��പവൃ�ികൾമുൻകൂടിഅേപ�ി�ു�തിനുംഅനുവാദമു�്.

എ�ുമുതൽ എ�ുവെരയാണ്െതാഴിൽആവശ�മു�െത�്അേപ�യിൽവ��മാ�ണം.

അേപ�ി�തീയതിമുതല്േ�ാഅേപക്ഷലഭി�്പരമാവധി15

ദിവസ�ൾ�ു�ിേലാെതാഴിൽലഭ�മാ�ിയിരി�ണം. 100പരമാവധി

ദിവസെ�െതാഴിലിനാണ്അേപ�നൽേക�ത്.

എ�ാൽവന�പേദശ�ുംവാനാതിർ�ികളിലുംതാമസി�ു�പ�ികവർ�വിഭാഗ�ൾ�1്50

ദിവസെ�െതാഴിൽനല്കു�തിന്ഇേ�ാൾഅനുവാദംലഭി�ി���്.

3. ,െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശം

( 30 1/4& 1/2 )ആദ�െ� ദിവസംകൂലിയുെട പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ ഭാഗം

െതാഴിലാവശ�െ��വർ�1്5 .ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽനൽകണെമ�ാണ��വ�

അ�ാ�പ�ംെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ു�തി�ി�തിേരഖെ�ടു�ിയൈക���രശീത്ആ

വശ�മാണ്. 15 16-െതാഴിലിന്അേപ�ി�ി�് ദിവസ�ിനകംെതാഴിൽലഭി�ിെ��ിൽ
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ദിവസംനിർ�ിഷ്ടേവതന�ിെ�നാലിെലാ�ിൽകുറയാ�തുകയുംപി�ി���ദിവസ�ളിൽേവത

ന�ിെ�പകുതിയിൽകുറയാ�തുകയുമാണ്െതാഴിലി�ാ�്മ േവതനമായിലഭി�ുക.

സം�ാനസർ�ാരാണ്െതാഴിലി�ാ�്മേവതനംനല്േക�ത്.

എ�ാൽപി�ീട്ഈതുകെതാഴ◌ിൽനൽകു�തിൽവീഴ്�വരു�ിയവരിൽനി�ുംഈടാ�ണെമ

�ാണ��വ�. ,െതാഴിൽഅനുവദി��നൽകിയഅ�ുമുതൽേ�ാ

നൂറുദിവസെ�േവതന�ി�ുല�മായതുകെതാഴിലി�ാ�്മേവതനമാേയാലഭി�ു�ദിവസേമാ

െതാഴിലി�ാ�്മേവതന�ിനു�അർഹതനഷ്ടമാകും.േവതനമായുംെതാഴിലി�ാ�്മേവതനമായും

ഒരാൾ�്പരമാവധി100 .ദിവസെ�േവതന�ി�ുല�മായതുകെയലഭി�ുവാൻഅർഹതയു��

4. ,െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു� അവകാശം

ഒരു�ഗാമപ�ായ�ിെ�െഷൽഫ്ഓഫ്െ�പാജക്ട്എ�ുപറയു�ത്

എ�ിേമ��കൾഅട�മുളള�പവൃ�ികള�െടവിശദവിവര�ളാണ്.

ഇതുനട��സാ��ികവർഷ�ിന തേലവർഷംെഫ�ബുവരിമാസേ�ാെട

പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം.

ഒരു�ഗാമപ�ായ�ിെ�അംഗീകരി�െ��േലബർബഡ്ജ�ിെ�ഇര�ിയിലധികം

തുകയ്�ുളള�പവൃ�ികളാണ്െഷൽഓഫ്െ�പാജക്ടിൽഉ�ാവുക.

ഇതിൽഏതു�പവൃ�ിേവണെമ�ിലും കാർഷികകല�ർ, ,െതാഴിലാവശ�െ��വരുെടഎ�ം

�പവൃ�ിനട�ിലാ�ു�കാലയളവിെലകാലാവ�

എ�തിെ�അടി�ാന�ിൽതിരെ�ടു�ാം.

5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശം, അെ��ിൽ

( 10 )േവതന�ിെ� ശതമാനം അധികം

അേപ�കരുെടതാമസ�ല�ിന്5

കിേലാമീ�ർദൂരപരിധിയ്�ു�ിൽെതാഴിൽനൽകു�തി�ുൻഗണനനല്കണം. 5

കിേലാമീ�ർദൂരപരിധിയ്�്പുറ�ാണ്െതാഴിെലടു�ു�െത�ിൽ 10

ശതമാനംഅധികംേവതന�ിെ�ാഴിലാളികൾ�്അവകാശമു�ായിരി�ും.

6. കുടിെവ�ം, ,വി�ശമസൗകര�ം �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ ലഭിയ്�ു�തിനു�

അവകാശം, (െഷഡ��ൾ 2; 23-28)ഖ�ിക

െതാഴിലിട�ളിെല സൗകര��ള്

a. .െതാഴിലാളികൾ�് തിള�ി�ാറിയ കുടിെവ�ം നൽകുക



b. .�പഥമ ശൂ�ശൂഷാകി�് ഉെ��് ഉറ�് വരു�ുക

c. 1ഭ�ണം കഴി�ു�തിനും ഉ�യ്�് മണി�ൂർ വി�ശമി�ു�തിനും ടാർേപാളിൻ ഷീ�്

െകാ�് തണൽ ഒരു�ുക.

d. അ�് വയ�ിൻ താെഴ �പായമു� കു�ികള�െടെയ�ം അ�ിൽ താെഴയാെണ�ി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�ക അ�ൗ�് േവണം ഒേരാ െതാഴിലാളികള�െടയും

േവതനം അവരവർ�് തെ� ലഭി�ു�ുെവ�് ഉറ��വരു��തിനാണ് ഇ�െന

നിഷ്�ർഷി�ി��ളളത്.സ്�തീ െതാഴിലാളികള�െട േവതന�ിന് േമലു� നിയ��ണം

അവർ�ു തെ�യായിരി�ണെമ� ഒരു ല��വും ഈ വ�വ�യ്�് പി�ിലു�്.

െതാഴിലാളികള�െട ആധാർ ന�ർകൂടി െതാഴിൽ കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയാൽ ആൾമാറാ�ം,

ഇര�ി�് എ�ിവ മുേഖനയു� �പശ്ന�ൾ കൂടി ഒഴിവാ�ുവാൻ സാധ�മാകും.

8. ,േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശം

മ�ർേറാൾ അവസാനി�് 15 .ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭി�ിരി�ണം ഇ�െന ലഭി�ാെത

വ�ാൽ പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ ലഭി�ാനുളള േവതന�ിെ� 0.05 ശതമാനം തുക

ഓേരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭി�ുെമ�ാണ് 2014 - 2െല പുതു�ിയ െഷഡ��ൾ

ൽ വ�വ� െചയ്തി��ളളത്. ഈ തുക തൽ�ാലം സർ�ാർ വഹി�ുെമ�ിലും പി�ീട്

വിശദമായ അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിെ� ഉ�രവാദികളായവരിൽ നി�ും

ഈടാ�ണെമ�ാണ് വ�വ�. മനപൂർ�േമാ അലംഭാവം മൂലേമാ പാവെ��വരായ

കൂലിെ�ാഴിലാളികള�െട േവതനം മുട�ുകേയാ ൈവകുകേയാ െച���ത്

ഒഴിവാ�ു�തിനാണ് ഇ�െന വ�വ� െചയ്തി���ത്.അളവുകൾ േരഖെ�ടുേ��

ഓവർസിയർ, ,േമലളവുകൾ എടുേ�� അ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ ഡാ� എൻ�ടി നട�ി

േവജ് ലി�് ത�ാറാേ�� ഡാ� എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ, ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ഒ�ി�്

അയേ�� �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�് എ�ിവർ നിർ�ിഷ്ട

ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ അവ നട�ു�ുെവ�ും പൂർ�ികരി�ു�ുെവ�ും ഉറ��വരു�ണം.

9. ,സമയബ�ിതമായു� പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം

െതാഴിലുറ�്നിയമം െസ�ൻ19, 2 para 35,െഷഡ��ൾ േക��വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ



10.4 എ�ിവ �പകാരം സമയബ�ിത പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം

അനുശാസി�ു�ു. , ,െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖപരമാേയാ വാ�ാേലാ

േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�െര അറി�ാവു�താണ്. ഇ�െന ലഭി�ു�

പരാതികൾ പരാതി രജി�റിൽ എഴുതി സൂ�ി�ുകയും പരാതിയിൻേമൽ എടു�

നടപടികൾ പരാതി�ാരെന അറിയിേ��തും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ്.

10. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം.

ഒരു �പവൃ�ിയുെട േനരവകാശികളായ സാധാരണ ജന�ൾ ആ പ�തി അവേലാകനം

െച��കയും, ,പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച��� ജനകീയ ഇടെപടലാണ്

േസാഷ�ൽ ആഡി�്. .െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽ ആഡി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ , ല��മി�

അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ

അപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം

ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ

ആഡി�്. േസാഷ�ൽ ആഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും

�പവൃ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ ഒ�ുേനാ�ുകയും െച���ു.

�പേത�കം വിളി��േ�ർ�ു� േസാഷ�ൽ ആഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ൽ ആഡി�്

റിേ�ാര്�് അവതരി�ിേ��ത്.

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

െതാഴിൽ കാർഡ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ സ�ർശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ

സാധി�ത് പ�തിയുെട �പാരംഭഘ��ില് െതാഴിൽകാർഡ് െസൗജന�മായി ലഭ�മായിരു�ു

എ�ാല് നിലവില് കാർഡ് പുതു�ു�തിനായി,എ�ാവരും ആവശ�മായ േഫാേ�ാ സ��മായി

ൈപസ ചിലവഴി�ാണ് എടു�ി���ത്.െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിേല�്

ആവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ നി�് തെ� എടു�് െകാടു�ു�തിന് േവ�

നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�ത് ന�തായിരി�ും. ഇത് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ ll െസ�ൻ

l .െ� ലംഘനമാണ് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ നൽകുേ�ാൾ േഫാേ�ാ�ു� െചലവ്

വഹി�ു�ത് െതാഴിലാളികളാണ്.

െതാഴിലിന് ഉ� അേപ�

െതാഴിലിനു� അേപ� വ��ികതമായി നൽകാറിെ��ും �ഗൂ�ായി�് േമ�് വഴിയാണ്

നല്കാറു�ത് എ�ും അറിയാൻ കഴി�ു.

15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി അെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ�മാവു�തിനു� അവകാശം

�പവർ�ി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ

പ�ായ�് പൂർ�ീകരി�ി��െ��ിലും െതാഴിലാളികൾ�് കൃതൃ സമയ�് കൂലി



ലഭ�മായി�ി�. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതായും കാണാൻ കഴി�ി�ി�.ഇത് െതാഴിലുറ�്

നിയമം െസ�ൻ 3(2),6,,schedule 2(29) ,a,b,c,d,e,f,30, .െ� ലംഘനമാണ്

െതാഴിൽ �ലെ� സൗകര��ൾ

കുടിയ്�ുവാനു� െവ�ം, , ,വി�ശമ സൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം �കഷ് എ�ിവ

െതാഴിൽ �ല�് ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 23-28, േക��

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ 8, 8.2 .അനുശാസി�ു�ു�് െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�്

നട�ിയ സംഭാഷണ�ിനിടയിൽ �പവൃ�ി�ല�ളില് എ�ാ സൗകര��ള�ം

ലഭ�മാകു�ുെ��് മനസിലാ�ാൻ സാധി��. ,�പഥമ ശു�ശൂഷ കി��കൾ തണൽഎ�ിവ

െതാഴിലിട�ളിൽ തെ� ഉ�ായിരു�ു. അതിനായു� ചിലവ് െതാഴിലാളികൾ ക�ിൽ നി�ും

എടു�് ബി�് പ�ായ�ിൽ െകാടു�് ഫ�് വാ�ി�ാറാണ് പതിവ.്

ചികി�ാസഹായം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 5, 9േക�� വാര്ഷിക സര്�ുലർ ചാപ്�ർ �പകാരവും

െതാഴിലാളി�് െതാഴിലിട�ിൽ െവ�് അപകടം സംഭവി�ാൽ ചികി�ാെസൗകര�ം ഉറ�്

വരുേ��താണ്. ചികിതിസാ സഹായം െതാഴിലാളികൾ�് നൽകാതിരി�ു�ത് നിയമ

ലംഘനമാണ്. .ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ പ�ായ�് കൂടുതൽ ജാ�ഗത പാലിേ��തു�്

െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയ സംഭാഷണ�ിനിടയിൽ �പവൃ�ി�ല�ളിൽ

ആർ�ും അപകട�െളാ�ും സംഭവി�തായി അറിയാൻ സാധി�ി�ി�.

െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു� അവകാശം

െഷല്ഫ് ഓഫ് േ�പാെജക്�ിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാകാറു�്എ�്

മനസിലാ�ാൻ സാധി��.

5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശം

െതാഴിലുറ�്നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 18, 17േക��വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ്�ർ എ�ിവയിൽ

െതാഴിലാളികൾ�് 5 .കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മാകണം എ�് അനുശാസി�ു�ു

വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽതെ� െതാഴിൽ

ലഭി�ു�ുെ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയുവാൻ സാധി��.

സമയബ�ിതമായു� പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം

പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു� പരാതിരജി�റിൽ വാർഡ് 15 െ� പരാതികെളാ�ും

ഉ�ായിരു�ി�. അതിനാൽ നിലവിൽ പരാതികൾ ഒ�ും തെ� ഇ� എ� നിഗമന�ിൽ

എ�ി.



േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം

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

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

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായി. ക�ി�ി അംഗ�ൾ ഫീൽഡ് പരിേശാധന

നട�ാറു�് എ�ാണ് അറിയുവാൻ സാധി�ത്.

�പവൃ�ി വിശദാംശ�ൾ വാർഡ് 3 േമലൂർ

െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമപ�ായ�് വാർഡ് (3 ) 01.10.2018 31.03.2019േമലൂർ െല മുതൽ

വെരയു� 5 .�പവൃ�ി ഫയലുകളാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ിയി���ത് ഈ

കാലയളവിൽ നട�ിയ 5 4452�പവൃ�ി�ായി അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ

സൃഷി�ി���്. 1206492അവിദഗ്ധ േവതന ഇന�ിൽ രൂപയും പണിയായുധ വാടക

ഇന�ിൽ 6732 .രൂപയും �പവൃ�ികൾ�് േവ�ി ചിലവഴി�ി���്

�പവൃ�ികൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ ടു�ു�ു.

1).1604008004/wc/294200 വിഭാഗം എ നീർ�ാടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല

സംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 1
2).1604008004/wc/294201 വിഭാഗം എ നീർ�ാടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല

സംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 2
3).1604008004/LD/230981വിഭാഗം ബി തരി��ഭൂമി പ��റി കൃഷി�്

അനുേയാജ�മാ�ൽ

4). 1604008004/LD /230982 തരിശുഭൂമി കൃഷി േയാഗ�മാ�ൽ വാർഡ്

5). 1604008004/IC/212506 കനാൽ- ൈകകനാൽ നവീകരണം

�കമ

ന

�ർ

വർ�്

േകാഡ്

�പവൃ�ിയുെട

േപര്

�പവൃ�ി

യുെട

�ിതി

അട�ൽ

തുക

അനുവദി� െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ലഭി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ആെക േവതനം

അവിദഗ്ധ അർ�

വിദഗ്ധ

1. 1604008004/
wc/294200

വിഭാഗം എ

നീർ�ാടാധി

ഷ്ഠിത

ഭൂമിയിെല മ�്

ജല സംര�ണ

പൂർ�ീ

കരി��

218000 632 0 629 170459/-



1.1604008004/wc/294200 വിഭാഗം എ നീർ�ാടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല

സംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 1

�പവൃ�ി 31.10.2018 20ന് ആരംഭി�� .11.2018 ന് അവസാനി��.സി�ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ 

േബാർഡ് �പവൃ�ി �ല�് കാണുവാൻ സാധി��. എ�ിേമ�് �പകാരം 1030 അവിദഗ്ധ

െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 218000 , 629രൂപ നി�യി�െ�� �പവൃ�ി�ായി െതാഴിൽ

ദിന�ളിലായി 170459/-രൂപ അവിദഗ്ധ േവതനതിലും 4685 രൂപ െമ�ിരിയൽ ഇന�ിലുമായി

ആെക 175144/- രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

2.1604008004/wc/294201 വിഭാഗം എ നീർ�ാടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല

സംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 2

�പവൃ�ി 31.10.2018 20ന് ആരംഭി�� .11.2018 ന് അവസാനി��.സി�ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ 

േബാർഡ് �പവൃ�ി �ല�് കാണുവാൻ സാധി��. എ�ിേമ�് �പകാരം 1052 അവിദഗ്ധ

െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 218500 , 630രൂപ നി�യി�െ�� �പവൃ�ി�ായി െതാഴിൽ

ദിന�ളിലായി 170730/-രൂപ അവിദഗ്ധ േവതനതിലും 4744 രൂപ െമ�ിരിയൽ ഇന�ിലുമായി

ആെക 175474/- രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

�പവൃ�ി ഘ�ം

1

2. 1604008004/
wc/294201

വിഭാഗം എ

നീർ�ാടാധി

ഷ്ഠിത

ഭൂമിയിെല മ�്

ജല സംര�ണ

�പവൃ�ി ഘ�ം

2

പൂർ�ീ

കരി��

218500 633 0 630 170730/-

3. 1604008004/
LD/230981

തരി��ഭൂമി

പ��റി

കൃഷി�്

അനുേയാജ�മാ

�ൽ

പൂർ�ീ

കരി��

276000 982 0 971 263141/-

4 1604008004/

LD /230982

തരിശുഭൂമി

കൃഷിയ്�്

േയാഗ�മാ�ൽ

പൂർ�ീ

കരി��

276000 987 0 947 256637

5 1604008004/

IC/212506

കനാൽ-
ൈകകനാൽ

നവീകരണം

പൂർ�ീ

കരി��

351000 1290 1275 345525



3.1604008004/LD/230981 വിഭാഗം ബി തരി��ഭൂമി പ��റി കൃഷി�്

അനുേയാജ�മാ�ൽ

�പവൃ�ി 05.02.2019 11ന് ആരംഭി�� .03.2019 ന് അവസാനി��.സി�ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ 

േബാർഡ് �പവൃ�ി �ല�് കാണുവാൻ സാധി��. എ�ിേമ�് �പകാരം 1902 അവിദഗ്ധ

െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 276000 , 971രൂപ നി�യി�െ�� �പവൃ�ി�ായി െതാഴിൽ

ദിന�ളിലായി 263141/-രൂപ അവിദഗ്ധ േവതനതിലും 5134 രൂപ െമ�ിരിയൽ ഇന�ിലുമായി

ആെക 268275/- രൂപ ചിലവഴി�ി���്.

4. 1604008004/LD /230982 തരിശുഭൂമി കൃഷി േയാഗ�മാ�ൽ

�പവൃ�ി 27.01.2019 07.02.2019 .ൽ ആരംഭി�് ൽ അവസാനി�� എ�ിേമ�് �പകാരം 987
അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 276000 ,രൂപ നി�യി�െ�� �പവൃ�ി�ായി 947
െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 256637 6216രൂപ അവിദഗ്ധ േവതന�ിലും രൂപ

െമ�ിരിയലിന�ിലുമായി ആെക 262853 .രൂപ ചിലവഴി�ി���്

5.1604008004/IC/212506 കനാൽ- ൈകകനാൽ നവീകരണം

�പവൃ�ി 25.12.2018 14.01.2019 . 3,4ൽ ആരംഭി�് ൽ അവസാനി�� വാർഡ് ൽ കൂടി കട�ു

േപാകു� തിരുവ�ൂർ �ബാ�് കനാൽ, ഫീൽഡ് േബാ�ി എ�ിവയുെട നവീകരണമാണ്

ഈ �പവൃ�ിയിലൂെട നട�ിയത് .. 345525 2700അവിദഗ്ധ േവതന�ിനും രൂപ

െമ�ിരിയലിന�ിലുമായി ആെക 348225 രൂപ ചിലവഴി�ി���്

7 രജി�ർ പരിേശാധന

േക��സര്�ാരിെ� നിര്േ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ നിര്ബ�മായും

�ഗാമപ�ായ�ിൽ സൂ�ിേ��വയാണ്.

1) െതാഴിൽ കാര്ഡിനുളള കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

വാർഡ് 15 2018-19 160ൽ കാലയളവിൽ േപർ െതാഴിലിനു� അേപ� നൽകിയതായി

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�റിൽ കാണാൻ സാധി��.

2) �ഗാമസഭ രജി�ര്

3) െതാഴിൽ ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ�ി� രജി�ർ

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

5) �ിര ആസ്തികള�െട രജി�ര്

6) പരാതി രജി�ർ

2018-19 സാ��ിക വർഷെ� രജി�റുകൾ എം ഐ സിൽ നി�ും േശഖരി�്

സൂ�ി�ി���്. പരാതി രജി�റിൽ �പസ്തുത �പവര്�ികെള കുറി��� പരാതികൾ ഒ�ും

തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി കെ��ിയി�. െപാതുവായ പരാതികൾ രജി�റുകളിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി���്.അതിൻേമൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ എടു� തീരുമാന�ള�െട



പകർ��ം ഉള്െ�ാ�ി�ി���്.

7) െമ�ീരിയൽ രജി�ർ.

സാധന ഘടകം ഉപേയാഗി��� വാർഡ് 15 Rc/275300െല �പവൃ�ിയായ അഴിയിൽ

പുതു�ുടി േകാണ്�കീ�് േറാഡിെ� വിവര�െളാ�ും െമ�ീരിയൽ രജി�റിൽ കാണാൻ

സാധി�ി�.

േക�� സർ�ാർ നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ പറയു� േരഖകൾ

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്

1) കവർ േപജ്

2) െച�് ലി�്

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

4) സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു� സാേ�തികഅനുമതിയുെടേകാ�ി

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

8) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ുളള അേപ�

9) െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ുളള േരഖയുെട േകാ�ി

10) പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി

11) െമഷർെമ� ് ബു�ിെ� േകാ�ി

12) സാധന�ൾ വാ�ു�തിനുളള ക�ാേ�ഷൻ �ണി�തിെ�യും കംപാരി�ീവ്

േ��്െമ��െ�യും െമ�ീരിയൽ സേ� ഓർഡറിെ�യും േകാ�ി

13) േവജ് ലി�്

14) േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ�് പണമട�തി�യും FTO യുെടയും േകാ�ി

15) െമ�ീരിയൽ വൗ�റിെ�യും ബി��കള�െടയും േകാ�ി

16) േറായൽ�ി അട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി

17) െതാഴിലിെ� മൂ�് ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18) �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൻെറ േകാ�ി



22) ൈസ�് ഡയറി

കെ��ലുകൾ

ഫയൽ പരിേശാധന�ിടയി0ൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

കെ��ുവാൻ സാധി� വസ്തുതകൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

1. കവർ േപജ് : �പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെകാ��� േരഖയാണ്

കവർ േപജ്. പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലുകളിലും �പാേദശികമായ കവർ േപജ്

കാണുവാൻ സാധി��. .എ എം സി �പകാരമു� കവർ േപജ് ആയിരു�ി�

2. െച�് ലി�് : ഒരു �പവർ�ിഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ /ഏത് േപജ്

മുതൽ സൂ�ി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ WC 294200 .എ� വർ�് ഫയലിൽ മാ�തമാണ് െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ത്

3. ആ�ൻ �ാൻ : �പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെല

ആനുവൽ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ

�ാനിെ� േകാ�ി. wc 294200പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ് അ�ൻ �ാൻ േകാ�ി

ഉ�ായിരു�ത്.

4. :ഭരണാനുമതി �പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ്

ഭരണാനുമതി. wc 294201പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി

ഉ�ായിരു�ി�.

5. :സാേ�തികാനുമതി ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിധ�രുെട അനുമതി ലഭി�ി���്

എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തികാനുമതി േരഖ. പരിേശാധി�

ഫയലുകളിെല�ാം സാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.
എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�ിനക�് �പവർ�ിയുെട ഗുണ ഫല�ൾ കൂടി ഉൾെ�ടു�ണം. േ�ഡായിങ്

ആൻഡ് ഡിൈസൻ, .സർേ� ഡാ�ാ എ�ിവ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി� കൂടാെത എ�ിേമ�്

ജനകീയ ഭാഷയിൽ അ�ായിരു�ു.

6. :സംേയാജിത പ�തി LD 230981, LD 230982 .എ�ിവ സംേയാജിത പ�തികളായിരു�ു

കൃഷി വകു��മായി സംേയാജി�ാണ് �പവൃ�ി നട�ിയത്.

7. െതാഴിലിനു� അേപ� : ,െതാഴിലിന് അേപ�ി�ുേ�ാൾ െതാഴിലാളികള�െട േപര്

െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ, , ,ഒ�് അേപ�ി�ു� തീയതി എ�ത ദിവസം െതാഴിൽ ആവശ�ം

ഉെ�െ��ാം കൃത�മായി േരഖെപടു�ണം. അേപ� പ�ായ�ിൽ നൽകുേ�ാൾ

പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർബ�മായും ൈക��് രസീത് വാ�ി സൂ�ി�ണം. പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു� അേപ�കൾ കാണാൻ സാദി�ി�യിരു�ു. അേപ�കൾ

േ�പത�കമായി മെ�ാരു ഫയലലിൽ സൂ�ി�തായാണ് ക�ത് .

8. െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� പകർ�് : െതാഴിൽ അനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം

െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�. പരിേശാധി� �പവർ�ി



ഫയലുകളിെലാ�ും െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� പകർ�് മസ്േ�ടാൾ അനുവധി�ു�തിനു�

അേപ� എ� രീതിയിലാണ് കാണാൻ കഴി�ത്.

9. മ�ർ േറാൾ : �പവർ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�

േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. പരിേശാധി� മ�ർ േറാള�കളിൽ െമഷർെമ� ് ബു�് ന�ർ

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. മ�ർ േറാൾ പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�െ� േപരും പദവിയും

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. Wc/294200 :എ� വർ�് ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ

11818,11819,11821 , wc/294201 :എ�ിവയിലും എ� വർ�് ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ

11799,11801,11811 , LD/230981 :എ�വയിലും എ� വർ�് ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ

19782,21485,21496,21497,21498,21499,21585 , LD/230982എ�ിവയിലും എ� വർ�്

ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ: 20266,20268,20261,20834,20835,20836, 20837,
20838,20839,20840,21500 .എ�ിവയിലും െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�തായി �ശ�യിൽെ���

10. :െമഷർെമൻറ് ബു�് �പവർ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക

േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ് ബു�.് പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ െമഷർെമൻറ്

ബു�് കാണാൻ കഴി�ു. , ,എ�ാൽ �പീ െമഷർെമ� ് െമഷർെമ� ് െച�് െമഷർെമ� ്

എ�ിവ േവർതിരി�റിയാൻ കഴിയാ� വിധ�ിലായിരു�ു.

11. സാധനഘടകം : സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക െമ�ീരിയൽ

ഇന�ിൽ ഉൾെ�ടു�ിയാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്.

12. േവജ് ലി�് : മ�ർ േറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ്

േവതന വിതരണ�ിനു� േവജ് ലി�് ത�ാറാേ��താണ്. ഇത് ഡാ�ാ എൻ�ടി

ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ്. ഒരു മ�ർ േറാൾ േ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാൽ

നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ �പവർ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം.
മ�ർ േറാളിൽ ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി��െവ�്

െതളിയി�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് ഇത്. wc 294200പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ

എ� ഫയലിൽ മാ�തമാണ് േവജ്ലി�് ഉ�ായിരു�ത്.

13. എഫ് ടി ഒ : ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലൻ ആയി�് �ഗാമപ�ായ�്

െസെ�ക�റിയും �പസിഡ��ം ഒ�് േരഖെ�ടു�ു�താണ് എഫ് ടി ഒ. പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ wc 294200 . . .എ� ഫയലിൽ മാ�തമാണ് എഫ് ടി ഒ ഉ�ായിരു�ത്

14. െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ : ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു�

സാധന സാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു� നടപടി �കമണ�ൾ �പതിബാധി�ു� േരഖ.
പരിേശാധി� ഫയലുകളിെല�ാം െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ഉ�ായിരു�ു.

15. േറായലി�ി : േറായലി�ി നൽകിയ �പവർ�ിയാേണാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു�

േരഖയാണ് േറായലി�ി േരഖ. �പവൃ�ികളിെലാ�ും േറായൽ�ി ഉ�വയായിരു�ി�.

16. േഫാേ�ാ : , ,�പവർ�ിയുെട ആരംഭം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ �പവർ�ി

പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷം എ�ീ മൂ�ു ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ്. പരിേശാധി� ഫയലിലുകളിൽ wc 294200 എ� �പവൃ�ി ഫയലിൽ

മാ�തമാണ് �പവൃ�ിയുെട േഫാേ�ാ കാണാൻ കഴി�ത്.



17. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം : പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും �പവർ�ി

പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ി�.

18. :മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�ർ േറാൾ

അനുവദി�� െതാഴിലാളികൾ�ു േവതനം നൽകു�തുവെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം

ഏെതാെ� രീതിയിൽ നട�ുെവ�് മനസിലാ�ാനു� േരഖ. പരിേശാധി� ഫയലുകളിെല�ാം

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് ഉ�ായിരു�ു.

19. ജിേയാ �ാ�്ഡ് േഫാേ�ാസ് : �പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�്

അറിയുവാൻ സഹായി�ു� ഘടകം. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും ജിേയാ ടാഗഡ്

േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ി�.

20. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 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�്

പ�തിയിൽ പണം ചിലവഴി�ത് െശരിയായ രീതിയിൽ ആേണാ , ല��മി� അവകാശ�ള�ം

ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർക് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകതകൾ

ഉേ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു�

ജനകീയ �പ�കിയയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ

സൂ�ി�ി���ായിരു�ിെല�ിലും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് രജി�റിൽ അവ ഉ�ായിരു�ു.

21. ൈസ�് ഡയറി : െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി �ല�് ആ �പവർ�ിയുമായി ബ�െ��്

നട�ു� എ�ാ കാര��ള�ം എഴുതി െവ�ു� േരഖയാണിത്. �പവൃ�ി �ലം

സ�ർശി�ു� െപാതു �പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും ഉേദ�ാഗ�രും അവരുെട

നിരീ�ണ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം എഴുേത�ത് ൈസ�് ഡയറിയിലാണ്. പണിയയുധ വാടക

വിവര�ള�ം ജാ�ഗത സമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം ൈസ�് ഡയറിയിൽ എഴുതണം. പരിേശാധി�

ഫയലുകളിെല�ാം ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ു.

എ�ിേമ��ം �പവൃ�ിയുെട അളവുകള�ം

�പവർ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എ�ിനീറിങ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു� സാേ�തിക

േരഖയാണ് എ�ിേമ�്. ഒരു �പവർ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണെമ�് മാർ�നിർേ�ശം

നൽകു� ഒരു േരഖ കൂടിയാണിത്. ,ഇതിൽ പ�തിയുെട േപര് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു�

�പവർ�ികൾ, , , , / ,അവയുെട എ�ം നീളം വീതി െപാ�ം ആഴം ഒരു യൂണി�ിന് നൽേക�

തുക, .ആെക തുക എ�ിവ നിര്ബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം സാധന സമ�ഗഹികൾ

വിദഗ്� അവിദഗ്ത െതാഴിലാളികള�െട എ�ം, ,നൽകു� കൂലി സി ഐ ബി യുെട ചിലവ്

എ�ിവ എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ��താണ്. വർ�് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���

എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിൽ ഉ�തും സാേ�തിക ഭാഷയിലു�തും ആണ്. സാധാരണ

െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും പരിേശാധി�ുവാൻ കഴിയും വിധം എ�ിേമ�്

ജനകീയ ഭാഷയിേല�ാ�ി �പവർ�ി സമയ�് മാ�ിെ� ൈകവശം െവയ്േ��താണ്.
സ�കാര� ഭൂമിയിൽ െച��� �പവർ�ികളിൽ �ലം ഉടമയുെട അേപ� സമർ�ി�ുേ�ാൾ

ഭൂമിയുെട അളവ് േരഖെപടുെത�താണ്. സാ�ിപ�തം സമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത



ഭൂമിയിൽ െചയ്ത �പവർ�ിയുെട വിശദമായ വിവര�ൾ േരഖെപടുേ��താണ്.
അളവുകൾ അടി�ാനെപടു�ിയാണ് ബി��കൾ പാസാ�ു�തും േവദനം നൽകു�തും.
ആയതിനാൽ അളവുകള�െടയും എ��ിെ�യും കാര��ിൽ ഭാവിയിൽ അേ�യ�െ�

കൃത�ത സാേ�തിക വിഭാഗം ഉറ�ാേക�താണ്. അ�ാ�പ�ം അളവുകളിൽ വരു�

വ�ത�ാസ�ിെ� ബാധ�ത ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഏെ�ടുേ��താണ്.

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 

ഒരു �പവർ�ി നട�ി �ലം കൃത�മായി മനസിലാ�ാനും പ�തി

�പവർ�ന�ള�െട സുതാര�ത ഉറ��വരു�ു�തിനും െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ അത�ാവശ�ം

ആണ്. 22(4)െതാഴിലുറ�� നിയമം െഷഡ��ൾ ലും വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ ചാപ്�ർ

10(6),11,7,13 .എ�ിവയിലും സി ഐ ബി െയ കുറി�് പരാമർശി�ു�ു ഓഡി�ിങിെ�

ഭാഗമായി ഞ�ൾ പരിേശാധി� ഫയലിെല ഫീൽഡുകളിൽ എ�ാം സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �ാപി�ിരു�ു.

നിരീ�ണ�പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന്10

അവകാശ�ളിൽഒ�ായിസമയബ�ിതമായിഉ�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശംനിലനി

ൽെ��െ�പരാതികൾപലവിധ�ിൽഉെ��ിലുംഈഅവകാശെ��ുറി�്െതാഴിലാളികൾ

�്അവേബാധംഇ�ാ�തുെകാ�ുംനാളിതുവെരഒരുപരാതിയുംപ�ായ�ിൽേരഖാപരമായി

സമർ�ി�ി�ി�. .ൈസ�് സ�ർശി�ു� ഉേദ�ാഗ�രുെട

അടു�്പരാതിവാ�ാൽപറയുകമാ�തമാണ്െചയ്തി��ള്ളത്പരാതിപരിഹാര�ിെ�ാഴിലാളിക

ൾ�്േടാൾ�ഫീന�റായ18004254536 .എ�ന�രിൽബ�െ�ടാവു�താണ്

നിര്േദശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

�പവ��ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക. .േക�� സർ�ാരിെ�

ഇ�ാര��ിലു� മാര്ഗനിര്േ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ്. ജനകീയ ഭാഷയിൽ ഉ�

എ�ിേമ�് െതാഴിൽ�ല�ളിൽ നല്കുക. മ�ർ േറാൾ അനുവദി�് നല്കുേ�ാൾ ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�്, . ,സീൽ എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക േലബർ ബഡ്ജ�്

വാർഷിക കർ�പ�തി, െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് വർ�് കല�ർ എ�ിവ

ത�ാറാ�ു�തിൽ െതാഴിലാളികള�െടയും ഗുണേഭാ��ള�െടയും �പാേദശിക

വിദഗ്�രുെടയും പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക. കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ �ല�ൾ



സ�ർശി�ുക. െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ�ടു� സമയ�ളിൽ കാലാവ��നുസരി���

�പവൃ�ികൾ നൽകുക. , ,�പവൃ�ി �ല�ളിൽ കുടിെവ�ം തണൽ �പഥമിക ചികി�ാ

െസൗകര��ൾ എ�ിവ ഒരു�ി െകാടു�ുക. െതാഴിൽ കാർഡിന് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ

പ�ായ�ിൽ നി�് എടു�ു െകാടു�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്. സുര�ാസാമ�ഗികള്

ആവശ�മായ �പവർ�ികളി. .ൽ അവ ലഭ�മാ�ാൻ �ശ�ിേ��താണ് ഓേരാ വർ�്

ഫയലുകളിലും ആന�ൽ മാ�ർ സർ�ുലർ നിഷ്കർഷി�ു� േരഖകള് ഉെ��്

ഉറ�ാേ��താണ്.

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ, .േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമ സഭ എ�ിവ നട�ുക

കൂടുതൽ പ�തികള�ം മഴ�ുഴികള�ം മൺക�ാലയും ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്. �ിര

ആ�ിയു�ാ�ു� �പവർ�ികൾ തിരെ�ടു�ുക. കൃഷി സംബ�മായ പ�തികൾ

തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ പ�ായ�ിനു ൈകമാറി�ി�ിയ ഘടക�ാപനമായ കൃഷിഭവനുമായി

ആേലാചി�് സംേയാജിത പ�തികൾ ഏെ�ടു�് നട�ുക. ,വിദ�ാലയ�ൾ�് കളി�ലം

ചു��മതിൽ എ�ിവ നിർ�ി�് നൽകുക േദശീയ ഉപജീവന മിഷെ� (NRLM) സഹായേ�ാെട

െമ�െ�� രീതിയിലു� െതാഴിൽ പരിശീലനം നൽകി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ്�/

അർ� വിദഗ� െതാഴിലാളികളാ�ി മാ��ക. 6കൃതൃമായി മാസെ� ഇടേവളകളിൽ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ വിളി��േചർ�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്. േമ��മാേരാട്

െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ �പവർ�ിെയ �ുറി��� വിവര�ള�ം ഹാജരും

കൃതൃമായി േരഖെ�ടുേ��താണ്. െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് അേപ� പ�ായ�ിൽ

നൽകുേ�ാള് പ�് ചീ�് ൈക��ി സൂ�ിേ��താണ്. ൈസ�് ഡയറിയിൽ വിവര�ള്

കൃതൃമായി േരഖെ�ടുേ��തും െതാഴിലിട�ളിൽ സൂ�ിേ��തും സ�ർസകർ�്

പരിേശാധി�ാൻ നൽേക�തുമാണ്. മ�ർേറാള�കളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകള്

വരു�ാതിരി�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്. െതാഴിലാളികേളാട് െതാഴിൽ ആവശ�മു�

സമയ�ളിൽ െതാഴിലിന് േരഖാ മൂലം ആവശ�െ�ടുകയും പ�് ചീ�് ൈകവശം

സൂ�ി�ുകയും െച��ക. .െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകവശം സൂ�ി�ുക

െതാഴിലിന് സമയ�കമം പാലി�ുക. .ആസ �ൂതണ �പവർ�ന�ളിൽ പ�ാളി�ം വഹി�ുക

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകളിൽ പെ�ടു�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ാനു� അവകാശം

�പേയാജനെ�ടു�ി പ�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�് വരു�ുക. പരാതി പരിഹാര

സംവിധാനം �പേയാജനെ�ടു�ുക. െതാഴിലിട�ളിെല അപകട�ള് കൃതൃമായി ൈസ�്



ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ുക. .മ�ർ േറാള�കളിൽ കൃതൃമായി ഒ�് േരഖെ�ടു�ുക

െവ�ിതിരു�ലുകള് വരു�ാതിരി�ാൻ �ശ�ി�ുക.

അനുബ�ം

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�് നട�ാവു� �പവൃ�ികൾ

വിഭാഗം എ : �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു�പവൃ�ികൾ

കുടിെവ� േ�സാത��കൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭജല വിതാനം ഉയർ�ു�തിന്

ആവശ�മായ അടിയണകൾ (Undergroud dykes), ,മൺതടയണകൾ അണകൾ

( ),േ�ാ�്ഡാം െച�്ഡാമുകൾ തുട�ിയ ജലസംര�ണ�ിനും ജലെകായ്�ിനും

സഹായകരമായ നിർ�ിതികൾ;

ഒരു നീർ�ട�ിെ� സമ�ഗ പരിപാലന�ിന് ഉതകു� ഇടെപടലുകളായ

േകാ�ൂർ�ട�ുകൾ, (Terracing), , ,ത�്തിരി�ൽ േകാ�ൂർബ�ുകൾ കൽ�ടയണകൾ

ഗ�ാബിേയാൺ നിർ�ിതികൾ, നീരുറവ �പേദശ�ിെ� പരിേപാഷണം തുട�ിയ നീർ�ട

പരിപാലന �പവൃ�ികൾ ;

സൂ�്മ- /െചറുകിട ജലേസചന �പവൃ�ികള�ം േതാടുകൾ കനാൽ എ�ിവയുെട

നിർ�ാണം, , ;പുനരു�ാരണം െമയി�നൻസ് എ�ീ �പവൃ�ികള�ം

ജലേസചന കുള�ള�േടയും മ�് ജലേ�സാത��കള�േടയും ആഴം കൂ�ൽ ഉൾെ�െടയു�

പര�രാഗത ജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണവും;

കടേലാര�ളിലും കുള�ള�െട അരികിലും കനാൽ ബ�ുകളിലും േറാഡുകള�െട

ഓര�ിലും, ,വനഭൂമിയിലും മ�് െപാതുഭൂമിയിലും ഫലവൃ��ൾ അട�മു� മരം വ�്

പിടി�ി�ലും വനവത്കരണവും, (ഇവയിൽ നി�ും ലഭി�ു� ആദായ�ിെ�

അവകാശം ഖ�ിക 5 );ൽ �പതിപാദി�ു� കുടുംബ�ൾ�് നൽേക�താണ്

െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവൃ�ികള�ം.

2.വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത

ആസ്തികൾ ( 5 )ഖ�ിക ൽ പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം

ഖ�ിക 5 Scheduled Caste, Scheduled Tribe,ൽ പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�്

Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, ,ദാരി�ദ�േരഖയ്�് താെഴയു� മ�് കുടുംബ�ൾ

സ്�തീകൾ ഗൃഹനാഥയായ കുടുംബ�ൾ, ,ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബം

ഭൂപരിഷ്കരണ�ിെ� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, ,ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന ഗുണേഭാ�ാ�ൾ

വനാവകാശ നിയമ�പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, മുകളിൽ പറ�ിരി�ു�



കുടുംബ�ള�ാ� പ�ം,2008- -െല കാർഷിക കടാശ�ാസ നിയമ �പകാരമു� െചറുകിട

നാമമാ�ത കർഷകർ, ,ഭൂമിയുെട ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി�ു�തിനായി ഭൂവികസനവും

കിണറുകൾ (Dugg well), (Farm Ponds),കുള�ൾ മ�് ജലെകായ്�് നിർ�ിതികൾ

എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� ജലേസചന�ിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ലഭ�മാ�ൽ

പഴകൃഷി, , ,പ�്നൂൽകൃഷി േതാ�വിളകൃഷി ഫാംേഫാറസ്�ടി എ�ിവയിലൂെട ഉപജീവനം

െമ�െ�ടു�ൽ;

ഖ�ിക 5 / (Fallow or Wasteൽ സൂചി�ി�ു� കുടുംബ�ള�െട തരിശ് ഭൂമി പാഴ്ഭൂമി

Land) ;വികസി�ി�് കൃഷി�് അനുേയാജ�മാ�ൽ

ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന �പകാരേമാ, /േക�� സം�ാന സർ�ാരുകൾ

ആവിഷ്�രി�ു� മ�് ഭവന നിർ�ാണ പ�തികൾ �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭവന

നിർ�ാണ�ിെല അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ ഘടകം;

മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു� അടി�ാന സൗകര��ളായ േകാഴി�ൂട്,

ആ�ിൻ കൂട്, , , ;പ�ി കൂട് െതാഴു�് പുൽെതാ�ി എ�ിവയുെട നിർ�ാണവും

മ��ബ�ന �പവർ�ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഉതകു� അടി�ാന

സൗകര��ളായ മ��ം ഉണ�ു� േക���ൾ, മ��ം സൂ�ി�ു� േക���ൾ

എ�ിവ നിർ�ി�ലും വർഷകാല�് മാ�തം െവ�മു� െപാതുകുള�ളിൽ(Seasonal

water bodies on public land) മ��ം വളർ�ു�തിന് അടി�ാന സൗകര��ൾ

ഒരു�ലും;

3. :വിഭാഗം സി േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നി്ബ�നകൾ അനുസരി�ു� സ�യം

സഹായസംഘ�ൾ�് െപാതു അടി�ാന സൗകര��ൾ

കാർഷിേകാത്പ��ള�െട ഈടു� സംഭരണ സൗകര�ം ഉൾെ�െടയു� വിളെവടു�ിന്

േശഷം ആവശ�മായി വരു� സൗകര��ൾ (Post-Harvest facilities), ൈജവവളം

എ�ിവയ്�് ആവശ�മായ �ായിയായ അടി�ാന സൗകര��ൾ സൃഷ്ടി�ുക വഴി

കാർഷിേകാത്പാദന�മത വർ�ി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;

സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ

െപാതുവർ�്െഷ��കള�െട നിർ�ാണവും.



4. :വിഭാഗം ഡി �ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര��ൾ

നിർേ�ശി�െ�� മാനദ��ൾ�് അനുസൃതമായി ഖര-�ദവ മാലിന�

സംസ്കരണ�ിനും തുറ�ായ മലമ �ൂത വിസർ�നം ഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി

സ�ത��മാേയാ സർ�ാർ വകു��കള�െട ഇതര പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി�്

െകാേ�ാ വ��ിഗത ക�ൂസുകൾ, ,സ്കൂൾ േടായ്ല��കൾ അ�ണവാടി േടായ്ല��കൾ

തുട�ിയ �ഗാമീണ ശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവൃ�ികൾ;

ഒ�െ��് കിട�ു� �ഗാമ�െളയും, നിർ�ിഷ്ട �ഗാമീണ ഉ�ാദന േക���െളയും

നിലവിലു� േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു�, എ�ാ കാലാവ�യിലും

ഉപേയാഗി�ാൻ പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള�െട നിർ�ാണവും, ,ഓടകൾ കലു�ുകൾ

എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� �ഗാമ�ിെല ഈടു� ഉൾേറാഡുകള�െടയും വീഥികള�െടയും

നിർ�ാണവും;

കളി�ല�ള�െട നിർ�ാണവും;

െവ�െ�ാ� നിയ��ണ സംര�ണ �പവൃ�ികൾ, െവ�െ��് ഒഴിവാ�ു�തിനു�

ജലനിർ�മന �പവൃ�ികൾ, മഴെവ�ം െക�ി നിൽ�ു� താഴ്� െപാതു�ല�ള�െട

െമ�െ�ടു�ൽ (Chaur renovation), തീര�പേദശ�ള�െട സംര�ണ�ിനു� േ�ാം

വാ�ർ െ�ഡയിനുകൾ, ,എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� െപാതു അടി�ാന സൗകര��ൾ

േറാഡുകള�െട പുന: ,രു�ാരണം ദുര��പതിേരാധ ത�ാെറടു��കൾ

െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;

�ഗാമപ�ായ�ുകൾ, ,വനിതാ സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകൾ

െകാടു�ാ�് ബാധിതർ�ു� അഭയേക���ൾ ( ),ൈസേ�ാൺ െഷൽ�ർ

അ�ണവാടിേക���ൾ, �ഗാമീണ ച�കൾ എ�ിവയ്�ാവശ�മു� െക�ിട�ള�െട

നിർ�ാണവും, / ;�ഗാമ േ�ാ�്തല �കിമിേ�ാറിയ�ള�െട നിർ�ാണവും

േദശീയ ഭ��സുര�ാനിയമം 2013 (20/2013) െല വ�വ�കൾ നട�ിലാ�ു�തിന്

ആവശ�മായി വരു� ഭ��- ;ധാന� സംഭരണികള�െട നിർ�ാണവും

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിർ�ാണ

�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�ിെ� ഭാഗമായി വരു� നിർ�ാണ സാമ�ഗികള�െട ഉ�ാദനവും;

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം സൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ

െപാതു ആസ്തികള�െട അ�കു�പണികള�ം;

ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സർ�ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സർ�ാർ



വി�ാപനം െച��� മ�് ഏെതാരു �പവൃ�ിയും.

1.11604008004/wc/294200 വിഭാഗം എ നീർ�ാടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല

സംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 1

2.1604008004/wc/294201 വിഭാഗം എ നീർ�ാടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല

സംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 2

�കമ ന�ർ �പവൃ�ി നട� �ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ

1. രാമകൃഷ്ണൻ കിടാവ്

ത�ാ�ിയിൽ 03/461
മ�് ക�ാല നീളം.69.65m

വീതി.1.50m
2. െകാ �ാേ�രി സരസ�തി

03/365
മ�് ക�ാല െവ�െ��്

കാരണം അള�ാൻ

കഴി�ി�

3. കമല കാേരാൽ മീ�ൽ

03/482
മ�് ക�ാല നീളം.27m

വീതി.2m
4. ബാലകൃഷ്ണൻ

കു�ിയാംക�ി 03/474
മ�് ക�ാല കാടുപിടി�

നിലയിൽ

5. കാേരാൽ വ�ല 03/342 മ�് ക�ാല നീളം.28m
വീതി.1.75m

6. യേശാദ കാേരാൽ മീ�ൽ

03/382
മ�് ക�ാല നീളം.28.20m

വീതി.1.60m
7. ഗീത കാേരാൽ 03/375 1.മ�് ക�ാല

2. ക�് ക�ാല

നീളം.55.16m
വീതി.90cm
നീളം.28.55m
വീതി.60m

�കമ ന�ർ �പവൃ�ി നട� �ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ

1. സേരാജിനി കുറുേ�ാ��ിൽ മ�് ക�ാല നീളം.76.60m
വീതി.2.50m

2. പാർ�തി അ� പൂ�ാ�് മ�് ക�ാല നീളം.61.80m
വീതി.1.50m

3. പിലാ�ാ�് പ�ിനി മ�് വര�ുകൾ കാടുപിടി�

നിലയിൽ

4. ആര�ാട�് ഇ�ിര മ�് ക�ാല

ക�് ക�ാല

നീളം.72.55m
വീതി.1.50m
നീളം5.55m
വീതി.90cm

5. ആര�ാട�് നാരായണൻ മ�് ക�ാല നീളം.37.50m



3.1604008004/LD/230981വിഭാഗം ബി തരി��ഭൂമി പ��റി കൃഷി�്

അനുേയാജ�മാ�ൽ

4). 1604008004/LD /230982 തരിശുഭൂമി കൃഷി േയാഗ�മാ�ൽ

വീതി.1.50m
6. ജാനകി കാവു�ാ�ിൽ മ�് ക�ാല നീളം.43.80m

വീതി.1.20m
7. ഗൗരി മീ�ൽ മ�് ക�ാല നീളം.146.40m

വീതി.2m
8. �ശീധരൻ വലിയ വീ�ിൽ മ�് ക�ാല നീളം.80.80m

വീതി.1.50m
9. ശാ� ക�യാ�് മ�് ക�ാല

ക�് ക�ാല

നീളം.22.68m
വീതി.1.10m
നീളം.4.95m
വീതി.56cm

�കമ ന�ർ �പവൃ�ി നട� �ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ

1. സുേര��ൻ െത�േ�രി താെഴ പ��റി കൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു�്

കഴി�് വാഴയും

ക�യും മ�ള�ം

കൃഷി

െചയ്തിരി�ു�ു

2. �പസ� കാേരാൽ 3/333 പ��റി കൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു�്

കഴി� നിലയിൽ

3. രാഗിണി മു��ിെപായിൽ പ��റി കൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു�്

കഴി� നിലയിൽ

4. ബാലകൃഷ്ണൻ േച�നാരി പ��റി കൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു�്

കഴി� നിലയിൽ

�കമ

ന�ർ

�പവൃ�ി നട� �ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ

1 പുഷ്പമു��ാട�് പ��റി കൃഷി�് 

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു��

കഴി�തിനാൽ

അളവുകൾ

എടു�ാൻ

കഴി�ി�

2 പ�നാഭൻ നായർ കുനിയിൽ

ക�ി

പ��റി കൃഷി�് 

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു��

കഴി�തിനാൽ

അളവുകൾ



5. 1604008004/IC/212506 കനാൽ- ൈകകനാൽ നവീകരണം

�ഗാമസഭ മിനു�്സ്

െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമപ�ായ�് വാർഡ് 3 െല േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

08.12.2019 3.30 . .ഞായറാഴ്ച ൈവകുേ�രം ന് േമലൂർ എൽ പി സ് കൂളിൽ േചർ�ു

വാർഡിെല മാ�് �ശീമതി ശിഖ സ�ാഗതം പറ�തിന് േശഷം െതാഴിലാളികള�െട

എടു�ാൻ

കഴി�ി�.
3 സുശീല അ� �ശീരാഗം പ��റി കൃഷി�് 

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു��

കഴി�തിനാൽ

അളവുകൾ

എടു�ാൻ

കഴി�ി�.
4 ആജിത് ക�മാർ െത�േ�രി

പറ�്

പ��റി കൃഷി�് 

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു��

കഴി�തിനാൽ

അളവുകൾ

എടു�ാൻ

കഴി�ി�.
5 അജിത ഇടവന െപായിൽ പ��റി കൃഷി�് 

നിലെമാരു�ൽ

വിളെവടു��

കഴി�തിനാൽ

അളവുകൾ

എടു�ാൻ

കഴി�ി�

�കമ

ന�ർ

�പവൃ�ി നട� �ലം �പവൃ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ

1 വാർഡ് 3,4 കനാൽ-ൈകകനാൽ

നവീകരണം

നീളം:4515.7m
വീതി:2m
ൈകകനാൽ വീതി:
0.8m



കൂ��ിലു� �ശീമതി ശാ� അ���ത വഹി��. . .വി ആർ പി അപർണ ഭരണഘടന

�പതി� െചാ �ിെ�ാടു�ു, .എ�ാവരും അത് ഏ��പറ�ു തുടർ�് െതാഴിലുറ�്

എ�ാെണ�ും അതിെ� ല��െ� കുറി��ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ിെയ

കുറി��ം െതാഴിലുറ�് നിയമം െതാഴിലാളികൾ�് നൽകു� 10 അവകാശ�െള കുറി��ം

ബി. . . 2018 1 2019 31ആർ പി ബി�ു സംസാരി�� േശഷം ഒക്േടാ ബർ മുതൽ മാര്�് വെര

വാർഡ് 3 5 . .ൽ നട�ിയ �പവൃ�ികെള കുറി��� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് വി ആർ

പി അപർണ അവതരി�ി��.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 4 :�പവൃ�ികൾ

1.wc 294200 വിഭാഗം എ നീർ�ാടതിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവൃ�ി

ഘ�ം 1
2.wc 294201 വിഭാഗം എ നീർ�ാടതിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവൃ�ി

ഘ�ം 2
3. LD 230981 വിഭാഗം ബി തരിശുഭൂമി പ��റി കൃഷി�് അനുേയാജ�മാ�ൽ

4.LD 230982 .വിഭാഗം ബി തരിശുഭൂമി കൃഷിക് േയാഗ�മാ�ൽ

5.IC 212506 - .കനാൽ ൈക കനാൽ നവീകരണം

റിേ�ാർ�ിൽ �പവൃ�ികെളകുറി�് വിശദീകരി�തിന് േശഷം ഫയലിൽ ഉ�ായിരിേ��

22 േരഖകെള കുറി��ം അതുമായി ബ�െ��് ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ

വിവര�ള�ം െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� െതാഴിലാളികള�െട 10 േശഷം

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുമായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറി� വിവര�ള�ം

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ വിവര�ള�ം റിേ�ാർ�ിൽ വായി��. റിേ�ാർ�്

അവതരണ�ിനു േശഷം ചർ� ആയിരു�ു.

* ,ചർ�യിൽ ആദ�ം വാർഡ് വികസന സമിതി കൺവീനർ പ�നാഭൻ �പവൃ�ി

�ല�് െതാഴിലാളികൾ�് �പാഥമിക ആവശ��ൾ�ു� സൗകര��ൾ

ഭൂഉടമകളാേണാ അേതാ പ�ായ�ാേണാ െചയ്തു െകാ ടുേ��ത് എ�് േചാദി��.
* 9 4െതാഴിൽ സമയം മണി മുതൽ മണി വെര ആ�ുവാൻ കഴിയുേമാ എ�് സി�ു

എ� െതാഴിലാളി േചാദി��. ,കൂടാെത പണിയായുധ വാടക ഇതുവെര ലേഭാചി�ി�

വാർഡിൽ ഇതുവെര ആർ�ും 100 .െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ി�ി� എ�ും പറ�ു

* ,െത�ുതുറ�ൽ കാ��െവ�ൽ �പവൃ�ികൾ അനുവദി�ുവാൻ കഴിയുേമാ എ�് ഉഷ

എ� െതാഴിലാളി േചാദി��.
*2018 മുതൽ എടു� പണിയുെട കൂലി ഇതുവെര കി�ിയി�ി� എ�ു �ശീകല എ�

െതാഴിലാളി പരാതിെ���. കൂടാെത െപാതുവഴി വൃ�ിയാ�ൽ െതാഴിലുറ�ിൽ

ഉൾെ�ടു�ാൻ കഴിയുേമാെയ�ും േചാദി��.
* 100 3ഈ വാർഡിൽ െതാഴിൽദിനം കി�ിയത് ഒരു െതാഴിൽ കാർഡിെല േപർ

പണിെയടു�േ�ാൾ മാ�തമാണ് അ�ാെത മ�ാർ�ും ഇതുവെര 100 െതാഴിൽദിനം

ലഭി�ി�ി� എ�ും പണിയായുധ വാടക ഇതുവെര കി�ിയി�ി� എ�ും ബി�ു എ�

െതാഴിലാളി പറ�ു .
* .കൂലി കൂ�ി തരണെമ�് റീ� എ� െതാഴിലാളി പറ�ു

* 3ചർ�യിൽ െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമപ�ായ�് �പസിഡ��ം വാർഡ് െല െമ�റുമായ

സർ കരുണൻ എൻ. . . .ആർ ഈ ജി എ �ാഫുകൾ�് ശ�ളം ലഭ�മാവു�ി�െയ�ും

പ�ായ�് ഫ�ിൽ നി�ാണ് ശ�ളം നൽകു�െത�ും പറ�ു .



ചർ�യ്�് േശഷം ബി. .ആർ പി ബി�ുവും ഓവർസീയർ ജീഷ് മയും ചർ�യ്�് മറുപടി

പറ�ു . . .ആദ�ം ബി ആർ പി ബി�ു െതാഴിലിട�ളിൽ �പാഥമിക സൗകര��ൾ�ു�

നടപടി സ�ീകരിേ��ത് പ�ായ�ാണ് എ�ും കാ��െവ�ൽ, െത�ുതുറ�ൽ

േപാലു� ആവർ�ന സ�ഭാവമു� �പവൃ�ികൾ െതാഴിലുറ�ിൽ അനുവദി�ു�ി�

പകരം ആസ്തികള�� �പവൃ�ികളാണ് േവ�െത�ും പറ�ു . െപാതുവഴിയിൽ

വൃ�ിയ�ൽ െതാഴിലുറ�ിൽ െച��വാൻ കഴിയുേമാ എ� േചാദ��ിന് മറുപടിയായി

െപാതുവഴി വൃ�ിയ�ു�തിനു പകരം െപാതുവഴിയിൽ െചടികള�ം മ��ം വ��െകാ ടു�്

പരിപാലി�ാൻ കഴിയുെമ�് പറ�ു . വിദഗ്ധ െതാഴിലുകൾ െച���തിലൂെട കൂലി

കൂടുതൽ കി��െമ�ും കിണർ റീചാർജിങ്, കാർഷിക നഴ്സറി േപാെലയു� ധാരാളം

വിദഗ്ധ െതാഴിലുകളാൾ ഏെ�ടു�ാനും പറ�ു . കൂലി വർധി�ി�ുേമാ എ�

േചാദ��ിന് മറുപടിയായി നിലവിൽ േകരള�ിലാണ് മ�� സം�ാന�െള അേപ�ി�്

കൂടുതൽ േവതനം നൽകു�െത�ും വർ�ി�ി�ുേമാെയ�ു അറിയി� പകരം കൂലി

കൃത� സമയ�് ലഭ�മാ�ാനു� �ശമ�ൾ നട�ാം എ�ും പറ�ു . േശഷം ഓവർസീർ

ജീഷ് മ ചർ�യ്�് മറുപടി പറ�ു . 100 െതാഴിൽ ദിനം ലഭി�ണെമ�ിൽ എ�ാതരം

പണിയും ഏെ�ടു�ാനും മ�� വാർഡുകളിൽ േപായി െതാഴിൽ എടു�ാനും

െതാഴിലാളികൾ ത�ാറാവണെമ�ു പറ�ു . െതാഴിലാളികള�െട കൂലിയുമായി ബ�െ��

നടപടികെള�ാം പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�് നി�ും കൃത� സമയ�്

പൂർ�ികരി�ാറുെ��ു പറ�ു . തുടർ�് െതാഴിലാളികൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 

റിേ�ാർ�് ൈകയടി�� പാസാ�ി. . 4.45േശഷം െതാഴിലാളിയായ �പസ� ന�ി പറ�ു നു

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ അവസാനി��.
തീരുമാന�ൾ:
* 100 .െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ാനു� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ തീരുമാനി��

* 15 .ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭ�മാ�ാനു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ തീരുമാനി��

* .പ�തി അസൂ�തണ�ിൽ പുതിയ പ�തികൾ ഏെ�ടു�ാൻ തീരുമാനി��

* .പരി�ിതി�് അനുേയാജ�മായ �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ാൻ തീരുമാനി��


