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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. കാര് ഷിക േമഖലയിലും നിര് �ാണ

േമഖലയിലും െതാഴില  ് ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനതബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാള് അവര് �് 100

ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ�� വരു�ുവാന് ഈപ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന െതാഴില  ്

നല  ് കു�തിന് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിന് െറ മ��ം ജലവും പരമാവധി

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

െതാഴില  ് ആവശ�െ�ടു�വര് �് നി�ിത കാലയളവിനുളളില  ്  കായികമായ െതാഴില  ്

ലഭി�ു�ുെവ�ും അതിന് നിര് �യി�െ��ി��ളള േവതനം നിര് �ിഷ്ട സമയ�ിനുളളില  ്

ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ�� വരു�ു�തിന് ഇ��ന് പാര് ലെമന് റ്  പാ�ാ�ിയി��ളള

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

തി�തിയാണ് പാര് ലെമന് റ്ഈനിയമം പാ�ാ�ു�ത്.

െതാഴിലും  േവതനവും നിര് �ിഷ്ട സമയ�ിനു�ില  ് കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�  അവകാശം

നിയമപരമായി ഉറ�� വരു�ുെവ�താണ് ഈ നിയമ�ിന് െറ സവിേശഷത. െതാഴില  ്

ലഭി�ിെ��ില  ്  െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷം േവതനം ൈവകുകേയാ

ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയ്താല  ് നഷ്ടപരിഹാരവും ഈനിയമം വ�വ�െച���ു.

െതാഴില  ് ആവശ�െ�ടു�വര് �് 15 ദിവസ�ിനു�ില  ് കായികമായി ഏെത�ിലും

െതാഴില  ് നല  ് കിയിരി�ണെമ�ാണ് വ�വ�. അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം

മുതല  ് അവര് �് െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അര് ഹതയു�ായിരി�ും. അതുേപാെല

എടു� െതാഴിലിന് െറ േവതനം 15 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാല  ് ൈവകു� ഒേരാ

ദിവസ�ിനും നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും അര് ഹതയു�്. െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ

േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ�് വരു�ു�ുെവ�താണ  ്െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന് െറ �പേത�കത.

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ  ജി�കളില  ് 2006 െഫ�ബുവരി 2-◌ാം തീയതിഈ

നിയമം നിലവില  ് വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ില  ് വയനാടും,

പാല�ാടുംഈ 200 ജി�കളില  ് ഉള് െ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15 ന് 130 ജി�കളിേല�് കൂടി ഇത്

വ�ാപി�ി��.  ഇടു�ി, കാസര് േഗാഡ് ജി�കള് ഇതില  ് ഉള് െ��ിരു�ു. 2008 ഏ�പില  ് 1 ന്

ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവന് ജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി�ി��. ഇ��യിെല മുഴുവന് �ഗാമീണ

ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�്. ആേഗാളതല�ില  ് സവിേശഷ �ശ�യാകര് ഷി� ഒരു



 അവകാശാധിഷ്ഠിത െതാഴില  ് നിയമെമ� നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയില  ് ദാര��ദ

ലഘൂകരണ�ില  ് നിര് �യാകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� ബൃഹത് പ�തി എ�കാര�ം

പരിഗണി��ം 2009 ഒക്േടാബര് 2-◌ാം തീയതി േക�� സര് �ാര് ഈ നിയമെ�

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�് പുനര് നാമകരണം െചയ്തു.

െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമപ�ായ�ിെനകുറി�്

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ പ�ലായനി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമപ�ായ�്,
13.60 ച.കി.മീ�റിൽ വ�ാപി�� കിട�ു�ു. വട�് െകായിലാ�ി മുൻസിപാലി�ിയും െത�്
േചമേ�രി പ�ായ�ും കിഴ�് ഉ��ർ പുഴയും പടി�ാറുഅറബികടലുമായി�ാണ് പ�ായ�്
�ിതി െച���തു .
വിദ�ാഭ�ാസ-സാംസ്കാരിക ആേരാഗ�രംഗ�് െചേ�ാ��കാവ് പ�ായ�് മിക� നിലവാരം
പുലർ�ു�ു. 20894(ICDS2015) േവാ�ർമാരു� പ�ായ�ിൽ 9745 പുരുഷ�ാരും11139
സ്�തീകള�ം ഉൾെ�ടു�ു. ആെക 17 വാർഡുകള�� പ�ായ�ിെല നിലവിെല �പസിഡ�് �ശീ
കരുണാകരൻകൂമു�ിആണ .്
വികസന രംഗ�് സ�� �പവർ�ന�ൾ�് ജനകീയ ഐക�ം എ�ാ കാല�ും
െചേ�ാ��കവിൽ ദൃശ�മായിരു�ു. പര�രഗതമായ കൃഷിയും മൽസ� ബ�നവുമായിരു�ു
ഇവിടെ� ജന�ള�െട �പധാന വരുമാന മാർഗം. കൃഷി�് വളെര �പാധന�േമറിയ �പേദശ�ളിൽ
ഒ�ാണ് െചേ�ാ��കാവ്. 17 വാർഡുകളിലായി വ�ാപി��കിട�ു�താണ് െചേ�ാ��കാവ്
പ�ായ�്.വാർഡുകൾ:അര�ാട�്,ആ��, േമലൂർ െവ�്, േമലൂർഈ�്,എളാേ�രി േനാർ�്,
എളാേ�രി സൗ�്, േചലിയ ടൗൺ , േചലിയ ഈ�്,േചലിയ സൗ�്, കേലാെ�ായിൽ,
ഞാണംെ�ായിൽ, എട�ുളം െസ�ർ, െപായിൽകാവ്, മ�ാട ,് കവലാട ,്എട�ുളം െവ�്,
മാടാ�രഎ�ിവയാണ .്

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 െകായിലാ�ി
വിസ്തീർണം 13.60ചതുര�ശ കി മി

െതാഴിലുറ�് സംബ�ി� വിവര�ൾ

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�്തലം പ�ായ�്തലം
സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ
ദിന�ൾ 83.05(ല�ം ) 540456 93014
കുടുംബ�ൾ�്
നൽകിയിരി�ു�
ശരാശരി െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

57.58 52.45 42.30

100 ദിന�ൾ
പൂർ�ീകരി�
കുടുംബ�ൾ

38300 2578 289

ആെക െതാഴിൽ
എടു�കുടുംബ�ൾ 1.44(ല�ം ) 9685 2199



െതാഴിൽഎടു�
െതാഴിലാളികൾ 1.6(ല�ം ) 10304 2325

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ 4510

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 3055

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ 5835

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�മവുമായആ�ികള�െട സൃഷ്ടിയാണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.

 ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.

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

 പ�ായ�ിരാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.

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

പ�തിയില  ് 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��ുകആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ

പ�ാളികളാകാനുംഅവസരം

 ആസൂ�തണ�ിലും, നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത



 കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്.

 ബാ�്/േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.

 ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം.

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.(േസാഷ�ൽഓഡി�് സംവിധാനം)

 പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം

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 1ൽ (ഇ��ൂർ) േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�്, വാർഡ് െമ�ർ, എൻആർ 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 ഒക്േടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതല  ് 2019 മാർ�് മാസം വെര ഏെ�ടു�് നട�ിയ

�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംൈഎഎസ്എ�ിവ പരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാം ഘ�ം:

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

�പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:

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

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

നട�ലും വിവരേശഖരണംനട�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�പദമായുംഈ 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�മാണ .്

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

േചര് �ു�ു.

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

സി.അ��ായം-3 )

�ഗാമപ�ായ�ില  ് �ിരതാമസമു�അവിദഗ്�കായികെതാഴിലിന്െച��വാന് ത�ാറായി��

�ആള�കള് �ഗാമപ�ായ�ില  ് േപ�രജി�ര് െച��ക.ഒരുകുടുംബ�ില  ് െതാഴില  ് ആവ

ശ�മു�വരുെടമുഴുവന് േപരുവിവര�ള് ഉള് െ�ടു�ിയാണ്ഇതിനായിഅേപ� നല  ് േക�

ത്. അേപ�യില  ് പൂര് �വിലാസം,വയ�്,വാർഡുന�ർ,േറഷന് കാർഡ്ന�ർ,ആധാര് കാർ

ഡുന�ർഎ�ിവേചര് �ിരി�ണം.അേപ�കര് �്�പാഥമികാേന�ഷണ�ിനുേശഷം�ഗാമപ

�ായ�്െസ�ക�റിെതാഴില  ് കാര് ഡ്അനുവദി�്നല  ് കും.അേപ�നല  ് കിയാല  ് 15ദിവസ

�ിനകംെതാഴില  ് കാര് ഡ്നല  ് കണം

.ഒരുകുടുംബ�ിന് ഒരുെതാഴില  ് കാര് ഡ്മാ�തമാണ്ലഭി�ുക. െതാഴില  ് ആവശ�മുളളമുഴുവന്

 കുടുംബാംഗ�ള�േടയും വിവര�ള�ംേഫാേ�ായുംെതാഴില  ് കാര് ഡിലു�ായിരി�ും.ഒ�ിലധി

കംെതാഴില  ് കാര് ഡുകള് ഒേരയാള�െടേപരിലു�ായിരി�ു�ത്�കിമിനല  ്  കു�മാണ .്എ�ാല്

 മാതാപിതാ�െളേയാസേഹാദര�െളേയാമ�െളേയാആ�ശയി��കഴിേയ�ിവരു�വിധവകള്

 ,ഉേപ�ി�െ��സ്�തീകള് ,അഗതികള് എ�ിവര് �്�പേത�കംേവെറെതാഴില  ് കാര് ഡു

കള് െകാടു�ണെമ�്നിര് േ�ശി�ി���്.െതാഴിലാവശ�മുളളമുഴുവന്  കുടുംബ�ള�േടയുംപാ

സ്േപാര് ��ലി��ിലുളളേഫാേ�ാകള്  െതാഴിൽല  ് കാര് ഡില  ് പതി�ിരി�ണം.േഫാേ�ാഎടു

�ു�തിന് െറ ചിലവ് െതാഴിലുറ�്പ�തിയില  ്  ഉള് െ�ടു�ി�ഗാമപ�ായ��ഹി�ും.അ�ു

വര് ഷേ��ാണ്ഒരുെതാഴില  ് കാര് ഡ്അനുവദി��നല  ് കു�ത്.

ഒരുകുടുംബംഒരുവര് ഷംആവശ�െ��െതാഴില  ് ദിന�ള് ,

അവര് �്അനുവദി�െതാഴില  ് ദിന�ള് ,ലഭി�േവതനം,ഏെ�ടു��പവൃ�ികള�ംമ�ര് േറാ

ള് ന�റുകള�ം,ലഭി�െതാഴിലി�ായ്മേവതനം,നഷ്ടപരിഹാരംമുതലായവിവര�ള�ംെതാഴില  ് കാര്

 ഡില  ് അതാത് സമയംഎഴുതിേചര് �ണം.

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

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

6-13)



െതാഴില  ് കാര് ഡ്ലഭി�വര് െതാഴില  ് ആവശ�മു�േ�ാള് �പേതക�ം അേപ� നല  ് കണം.

നിര് �ിഷ്ടേഫാറ�ില  ് �ഗാമപ�ായ�ിലാണ്അേപ�നല  ് േക�ത്.െവ��ടലാ�ിലും 

അേപ�നല  ് കാവു�താണ .്2014െലപുതിയനിര് േ�ശ�ള് �പകാരംെമാബല  ് േഫാണ  ് ,ലാ

ന് ഡ്േഫാണ  ് ,ഇെമയില  ് മാധ�മ�ളിലൂെടയുംെതാഴില  ് ആവശ�െ�ടാവു�താണ .്എഴു�ും

വായനയും അറിയാ�വര് �്നിര് �ിഷ്ടഉേദ�ാഗ�ന് െറമു�ില  ് വാ�ാലും

 െതാഴില  ് ആവശ�െ�ടാവു�താണ .്ചുരു�ിയ�ത�ാഴ്ചേ��ാണ  ്െതാഴില  ് ആവശ�െ�േട�

ത്. െതാഴിലിനായിഅേപ�നല  ് കുേ�ാള് രശീത്ൈക��ിയിരി�ണം.ര�ാഴ്ചേ�യ്�ു�(1

4ദിവസം)പണികളാണ്ഏ�വുംചുരു�ിയത്ആവശ�െ�േട�ത്.കൂടുതല  ് ദിവസ�ളിേലയ്�ു�

�പവൃ�ികള് മുന് കൂടിഅേപ�ി�ു�തിനുംഅനുവാദമു�്.എ�ുമുതല  ്  എ�ുവെരയാ

ണ്െതാഴില  ് ആവശ�മു�െത�്അേപ�യില  ് വ��മാ�ണം.അേപ�ി�തീയതിമുതല്േ�ാ

അേപ�ലഭി�്പരമാവധി15ദിവസ�ള് �ു�ിേലാെതാഴില  ് ലഭ�മാ�ിയിരി�ണം.പരമാവധി1

00 ദിവസെ�െതാഴിലിനാണ്അേപ�നല  ് േക�ത്. എ�ാല  ് വന�പേദശ�ുംവാനാതിര് 

�ികളിലുംതാമസി�ു�പ�ികവര് �വിഭാഗ�ള് �്150ദിവസെ�െതാഴില  ് നല്കു�തി

ന്ഇേ�ാള് അനുവാദംലഭി�ി���്.

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭിയ്�ുവാനു�അവകാശം, (ആദ�െ� 30

ദിവസംകൂലിയുെട1/4&പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ1/2ഭാഗം)െതാഴിലാവശ�െ��വര് �്15ദിവസ�ി

നു�ില  ്  െതാഴില  ് നല  ് കണെമ�ാണ��വ�.അ�ാ�പ�ംെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ു

�തി�ി�തിേരഖെ�ടു�ിയൈക���രശീത്ആവശ�മാണ .്െതാഴിലിന്അേപ�ി�ി�്15 ദിവസ�ി

നകംെതാഴില  ് ലഭി�ിെ��ില  ് 16-

◌ാംമെ�ദിവസംമുതല  ് ആദ�െ�30ദിവസംനിര് �ിഷ്ടേവതന�ിന് െറനാലിെലാ�ില  ് കുറ

യാ�തുകയുംപി�ി���ദിവസ�ളില  ് േവതന�ിന് െറപകുതിയില  ് കുറയാ�തുകയുമാ

ണ്െതാഴിലി�ാ�്മ േവതനമായിലഭി�ുക.സം�ാനസര് �ാരാണ്െതാഴിലി�ാ�്മേവതനംന

ല്േക�ത്.എ�ാല  ് പി�ീട്ഈതുകെതാഴില  ് നല  ് കു�തില  ് വീഴ്�വരു�ിയവരില  ് നി�ും

ഈടാ�ണെമ�ാണ��വ�.െതാഴില  ് അനുവദി��നല  ് കിയഅ�ുമുതല  ് േ�ാ,നൂറുദിവസ

െ�േവതന�ി�ുല�മായതുകെതാഴിലി�ാ�്മേവതനമാേയാലഭി�ു�ദിവസേമാെതാഴിലി�ാ�്മ

േവതന�ിനു�അര് ഹതനഷ്ടമാകും.േവതനമായുംെതാഴിലി�ാ�്മേവതനമായും ഒരാള് �്പ

രമാവധി100ദിവസെ�േവതന�ി�ുല�മായതുകെയലഭി�ുവാന് അര് ഹതയു��.

4. െഷല  ് ഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം,

ഒരു�ഗാമപ�ായ�ിന് െറെഷല  ് ഫ്ഓഫ്െ�പാജക്ട്എ�ുപറയു�ത് എ�ിേമ��കള് അട�മു

ളള�പവൃ�ികള�െടവിശദവിവര�ളാണ .്ഇതുനട��സാ��ികവര് ഷ�ിന് തേലവര് ഷംെഫ

�ബുവരിമാസേ�ാെട പൂര് �ീകരി�ിരി�ണം.ഒരു�ഗാമപ�ായ�ിന് െറഅംഗീകരി�െ��

േലബര് ബഡ്ജ�ിന് െറഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ുളള�പവൃ�ികളാണ്െഷല  ് ഓഫ്െ�പാജക്ടില്

 ഉ�ാവുക.ഇതില  ് ഏതു�പവൃ�ിേവണെമ�ിലും കാര് ഷികകല�ര് ,െതാഴിലാവശ�െ��വ



രുെടഎ�ം,�പവൃ�ിനട�ിലാ�ു�കാലയളവിെലകാലാവ� എ�തിന് െറഅടി�ാന�ില  ്

തിരെ�ടു�ാം.

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

(േവതന�ിന് െറ 10ശതമാനംഅധികം)

അേപ�കരുെടതാമസ�ല�ിന്5കിേലാമീ�ര് ദൂരപരിധിയ്�ു�ില  ് െതാഴില  ് നല  ് കു�

തി�ുന് ഗണനനല്കണം. 5കിേലാമീ�ര് ദൂരപരിധിയ്�്പുറ�ാണ്െതാഴിെലടു�ു�െത�ില  ്

 10ശതമാനംഅധികംേവതന�ിെ�ാഴിലാളികള് �്അവകാശമു�ായിരി�ും.

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

(െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 23-28)

െതാഴിലിട�ളിെലസൗകര��ള്

a.െതാഴിലാളികള് �്തിള�ി�ാറിയ കുടിെവ�ം നല  ് കുക.

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

c. ഭ�ണം കഴി�ു�തിനും ഉ�യ്�് 1 മണി�ൂര് വി�ശമി�ു�തിനും ടാര് േപാളിന് ഷീ�്

െകാ�് തണല  ് ഒരു�ുക.

d. അ�് വയ�ിന് താെഴ �പായമു� കു�ികള�െടെയ�ം അ�ില  ് താെഴയാെണ�ില  ്      

അവെര  പരിപാലി�ുക.

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

പ�തിയുെട േവതനം ബാ�്, േപാ�് ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളിെല അ�ൗ�ിലൂെടയാണ്

നല  ് കു�ത്.ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും �പേത�ക അ�ൗ�് േവണം. ഒേരാ െതാഴിലാളികള�െടയും

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

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

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

െതാഴിലാളികള�െട ആധാര് ന�ര് കൂടി െതാഴില  ് കാര് ഡില  ് േരഖെ�ടു�ിയാല  ്

ആള് മാറാ�ം,ഇര�ി�് എ�ിവ മുേഖനയു� �പശ്ന�ള് കൂടി ഒഴിവാ�ുവാന് സാധ�മാകും.

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

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

വ�ാല  ് പതിനാറാമെ�  ദിവസം മുതല  ് ലഭി�ാനുളള േവതന�ിന് െറ 0.05ശതമാനം തുക

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

വ�വ� െചയ്തി��ളളത്. ഈ തുക തല  ് �ാലം സര് �ാര് വഹി�ുെമ�ിലും പി�ീട്

വിശദമായ അേന�ഷണ�ിന് െറ അടി�ാന�ിന് െറ  ഉ�രവാദികളായവരില  ്  നി�ും

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

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



ഇ�െന വ�വ� െചയ്തി���ത്.അളവുകള് േരഖെ�ടുേ�� ഓവര് സിയര് ,

േമലളവുകള് എടുേ�� അ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയര് , ഡാ� എന് �ടി നട�ി േവജ് ലി�്

ത�ാറാേ�� ഡാ� എന് �ടി ഓ�േറ�ര് , ഫ�് �ടാന് സ്ഫര് ഓര് ഡറുകള് ഒ�ി�്

അയേ�� �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�് എ�ിവര് നിര് �ിഷ്ട

ദിവസ�ള് �ു�ില  ് അവനട�ു�ുെവ�ും പൂര് �ികരി�ു�ുെവ�ും ഉറ��വരു�ണം.

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

െതാഴിലുറ�്നിയമം െസ�ൻ19, െഷഡ��ൾ 2 para 35, േക��വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10.4

എ�ിവ �പകാരം സമയബ�ിത പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം അനുശാസി�ു�ു.

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� പരാതികള് േരഖപരമാേയാ, വാ�ാേലാ, േഫാണ  ് മുഖാ�ിരേമാ

നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�െര അറി�ാവു�താണ .് ഇ�െന ലഭി�ു� പരാതികള് പരാതി

രജി�റില  ് എഴുതി സൂ�ി�ുകയും പരാതിയിന് േമല  ് എടു�നടപടികള് പരാതി�ാരെന

അറിയിേ��തും നിർവഹണഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ .്

10. േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

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

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

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

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

അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അര് ഹതെ��വര് �് ലഭി�ി��േ�ാ, നിര് വഹണ

രീതിയില  ് അപാകതകള് ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ

എെ��ാം ജന�ള് േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയില  ്

േസാഷ�ല  ് ആഡി�്. േസാഷ�ല  ് ആഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം  രജി�റുകള�ം

പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി�ല�ള് േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകള് ഒ�ുേനാ�ുകയും

െച���ു. �പേത�കം വിളി��േ�ര് �ു� േസാഷ�ല  ് ആഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ല  ്

ആഡി�് റിേ�ാര് �്അവതരി�ിേ��ത്.

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികളില  ് നി�ും േചാദി�റി�വിവര�ള് 

െതാഴില്കാര്ഡ്

േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണ  ് സ�ര് ശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാന് 
സാധി�ത് പ�തിയുെട �പാരംഭഘ��ില് െതാഴില  ് ർ കാർഡ് െസൗജന�മായി
ലഭ�മായിരു�ുഎ�ാല് നിലവില് കാർഡ് പുതു�ു�തിനായി,എ�ാവരും ആവശ�മായ േഫാേ�ാ
സ��മായി ൈപസ െചലവഴി�ണ്എടു�ി���ത്. െതാഴിലാളികള�െട െതാഴില  ്
കാര് ഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ില  ് നി�് തെ� എടു�് െകാടു�ു�തിന്
േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�ത് ന�തായിരി�ും. ഇത് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ ll
െസ�ൻ l െ� ലംഘനമാണ .്േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ നൽകുേ�ാൾ േഫാേ�ാ�ു� െചലവ്
വഹി�ു�ത് െതാഴിലാളികളാണ .്ആയതിനാൽ െതാഴിൽ കാർഡിനായ് െതാഴിലാളികള�െട ക�ിൽ
നി�ും ചിലവായ രൂപ പ�ായ�ിൽനി�ും തിരി�� നൽേക�താണ .്



െതാഴിലിന് ഉ�അേപ�

െതാഴിലിനു� അേപ� വ��ിഗതമായും അ�ാെത േമ�് വഴി �ഗൂ�് ആയും അേപ�ി�ാറു�്.
െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം എ�ായ്േപാഴും െതാഴിൽ ലഭി�ാറി�.

െതാഴിൽ ഇ�ായ്മ േവതനം

െതാഴിൽ ഇ�ായ്മ േവതന�ിനു ആരും ഇതുവെര അേപ�ിചി�ി�. െതാഴിലിനു അേപ�ി��
കഴി�ാൽൈകപ�� രസീത് വാ�ി�ാറു�്.
15 ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലിഅെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ�മാവു�തിനു�അവകാശം

�പവർ�ി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭ�മാവറി�. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതായും
കാണാൻ കഴി�ി�ി�. ഇത് െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 3(2),6,,schedule 2(29)
,a,b,c,d,e,f,30,െ� ലംഘനമാണ .്
െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

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

�ല�് ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ള് 2 para 23-28, േക�� വാര് ഷിക

മാ�ർ സര് �ുലർ 8, 8.2അനുശാസി�ു�ു�്. ഫീൽഡ് പരിേശാധി�േ�ാൾ െതാഴിലിട�ളിെല

എ�ാം സൗകര��ള�ം ഉെ��ിലും അതിനു ചിലവായ തുക ലഭി�ി�ി� എ�് മനസിലാ�ാൻ

കഴി�ു . കനാൽ നവീകരണ സമയ�് ൈകയുറയും കാലുറയും ലഭി�ാറി� എ�ും അറിയാൻ

കഴി� .ു

ചികി�ാസഹായം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 5, േക�� വാര് ഷിക സര് �ുലർ ചാപ്�ര് 9 �പകാരവും

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

വരുേ��താണ .് ചികിതിസാ സഹായം െതാഴിലാളികള്�് നല്കാതിരി�ു�ത് നിയമ

ലംഘനമാണ .്ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ പ�ായ�് കൂടുതൽജാ�ഗത പാലിേ��തു�്.

െഷല്ഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

െഷല്ഫ് ഓഫ് േ�പാെജക്�ില  ് െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ി ആസൂ�തണം െച�ാറുെ��ും

അ�ാെത ലഭി�ാറുെ��ുംആണ് മന�ിലാ�ാൻകഴി�ത്.

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

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

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

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

െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയുവാൻസാധി��.



സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു� പരാതിരജി�റിൽ കുറ�� പരാതിയുെട വിവരം ലഭ�മായിരു�ു.

പരാതിയിേ�ൽഎടു�നടപടിയുെട വിശദാംശ�ള് സൂ�ി�ി���്.എ�ാൽവാർഡ് 4 െല ഒരു

പരാതിയും കാണാൻസാധി�ി�ി�.

േസാഷ�ല  ് 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

അറിയുവാൻസാധി�ത്.

�പവൃ�ി വിശദാം�ള് വാർഡ്- 4 േമലൂർ

െചേ�ാ��കാവ് പ�ായ�് വാർഡ് 4(േമലൂർ )െല 01.10.2018 മുതല  ് 31.03.2019 വെരയു� 6

�പവൃ�ി ഫയലുകളാണ് േസാഷ�ല  ് ഓഡി�ിനു േവ�ി തിരെ�ടു�ത്.ഈകാലയളവില് 3 മ�്

ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ, ഒരു മ�� കുളം നിർമാണം, ഒരു തരിശുഭൂമി പ��റി കൃഷി�്

അനുേയാജ�മാ�ൽ, കനാൽ നവീകരണംഎ�ി�െന 6 �പവർ�ികളാണ് ഉ�ായിരു�ത്.  ഈ

6 �പവൃ�ികൾ�ായ് 1212000 രൂപയും 3901 െതാഴിൽ ദിന�ള�ം അനുവദി�ിരു�ു. അതിൽ

1071395 രൂപയാണ് ചിലവഴി�ത്. 3876 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ി���് . േവതന ഇന�ില  ്

1051396- രൂപ ചിലവഴി��. പരിേശാധി� �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ചിലെതാെ� മഴ കാരണം നശി�

നിലയിലും ചിലത് കാട് പിടി� നിലയിലും ആയിരു�ു എ�ിലും ബാ�ി ഉ�വ �പശംസനീയ

മായിരു�ു. �പവൃ�ികള് സംബ�ി� വിശദാംശ�ള് താെഴ െകാടു�ു�ു.

1.പ��റികൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ 1604008004/ LD/231478

2.മ�� കുളം നിർ�ാണം 1604008004/ FR/246965

3.നീർ�ടാധഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 1, 1604008004/ WC/294710

4.നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ി മ�്ക�ാലഘ�ം 2, 1604008004/
WC/294712.
5. നീർ�ടാധഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 4 1604008004/ W C/294298.

6.കനാൽൈകകനാൽനവീകരണം, 1604008004/IC/212506.
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കരി��
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00
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1.പ��റികൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ LD/231478

�പവൃ�ി 26/1/2019 ന് ആരംഭി�� 14/2/2019 ന് തൃപ്തികാരമായി അവസാനി��. എ�ിേമ�്

�പകാരം 718 െതാഴിൽ ദിന�ളിൽആയി 201500 രൂപആയിരു�ുഅട�ൽതുക.എ�ാൽ േവതന

ഇന�ിൽ 193765 രൂപ അട�ം ആെക 197323 രൂപയാണ് ഈ �പവൃ�ി�ായി ചിലവഴി�ത്.



കൃഷി�് മുൻഗണന നല്കു� �പേദശമായതിനാൽ പ��റി കൃഷി വിളെവടു� േശഷം

െനൽകൃഷി ആരംഭി�ിരു�ു.�പളയ �പേദശം കൂടി ആയതിനാൽ പരിേശാധന സമയ�്

�പവൃ�ികൾ ഒ�ും തെ�കാണാൻസാധി�ിരു�ി� .

2..മ�� കുളം നിർ�ാണം FR/246965

�പവൃ�ി 17/1/2019 ന് ആരംഭി�� 30/2/2019 ന് അവസാനി��. 110 െതാഴിൽ ദിന�ളിൽ ആയി

30000 രൂപ ആയിരു�ു എ�ിേമ�് �പകാരം അനുവദി�ിരു�ത്. എ�ാൽ 82 െതാഴിൽ ദിന�ളിൽ

ആയി 22222രൂപ േവതന ഇന�ിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി��. CIB അതിേനാട് േചർ�് കാണാൻ

സാധി��. മ�� ഭവനുമായി സംേയാജി�� െചയ്ത �പവൃ�ി ആയതിനാൽ പിലാ�ി, കട്ള, േരാഹ ,ു

മൃഗാൾതുട�ിയ മീനുകൾ മ�� ഭവനിൽനി�് ലഭി�ി���് എ�്അറിയാൻകഴി� .ു

3.നീർ�ടാധഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 1, 1604008004/ WC/294710

�പവർ�ി 14/12/2018 ന് തുട�ി 21/12/2018 ന്അവസാനി��.എ�ിേമ�് �പകാരം 131500 രൂപയും

377 െതാഴിൽ ദിന�ള�ം ആയിരു�ു അനുവദി�ത്. അതിൽ 373 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായ് 103783

രൂപയാണ് ചിലവഴി�ത്. ഈ�പവർ�ി �പകാരം വളെര �പശംസനീയമായ �പവർ�ിയാണ്

െചയ്തി���ത്.അളവിലധികം കാണാൻസാധി��.

4.നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ി മ�്ക�ാലഘ�ം 2, 1604008004/
WC/294712.

�പവർ�ി 27/02/2019ന് തുട�ി 12/03/2019ന്അവസാനി��.എ�ിേമ�് �പകാരം 262000 രൂപയും
724 െതാഴിൽ ദിന�ള�ംആയിരു�ുഅനുവദി�ത്.അതിൽ 722: െതാഴിൽ ദിന�ളിലായ് 199956
രൂപയാണ്ചിലവഴി�ത്.ഈഫയൽ �പകാരം മി��ല�ള�ം മഴയിൽ നശി� നിലയിലും കാട്
പിടി� നിലയിലുംആയിരു�ു. വളെര �പശംസനീയമായ �പവർ�ിയാണ് െചയ്തി���ത്.

5. നീർ�ടാധഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 4 1604008004/ W C/294298.

�പവർ�ി 24/10/2018 ന് തുട�ി 08/11/2018 ന്അവസാനി��.എ�ിേമ�് �പകാരം 236000 രൂപയും

709 െതാഴിൽ ദിന�ള�ം ആയിരു�ു അനുവദി�ത്. അതിൽ 709 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായ് 196865

രൂപയാണ് ചിലവഴി�ത്. ഈ �പവർ�ി �പകാരം മി� �ല�ളിലും കാട് പിടി� നിലയിൽ

കാണാൻ സാധി�ി���ത്. കാട് നിറ� നിലയിൽ ആയത് െകാ�് തെ� ഈ �പവർ�ിയുെട

േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�ി�.

6.കനാൽൈകകനാൽനവീകരണം, 1604008004/IC/212506.

�പവർ�ി 25/12/2018 ന് തുട�ി 14/01/2019 ന് അവസാനി��.വാർഡ് 3,4 ൽ കൂടി കട�ു േപാകു�



തിരുവ�ൂർ �ബാ�് കനാൽ, ഫീൽഡ് േബാ�ി എ�ിവയുെട നവീകരണമാണ് ഈ �പവൃ�ിയിലൂെട

നട�ിയത്. എ�ിേമ�് �പകാരം 351000 രൂപയും 1263 െതാഴിൽ ദിന�ള�ം ആയിരു�ു

അനുവദി�ത്. അതിൽ 1275 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായ് 348225 രൂപയാണ് ചിലവഴി�ത്.കനാൽ

ഇേ�ാൾകാട് നിറ�അവ�യിലാണ് ഉ�ായിരു�ത്.

7 രജി�ര് പരിേശാധന

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

�ഗാമപ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��വയാണ .്

1) െതാഴില  ് കാര് ഡിനുളള കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി��.

2) �ഗാമസഭ രജി�ര് 

�ഗാമസഭാരജി�റിൽ െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് ത�ാറാ�ൽ,ആ�ൻ പ്ളാൻ ത�ാറാ�ൽ,കഴി�

വർഷെ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് വിവര�ള്,അംഗ�െള െതെരെ�ടു�്,ജാ�ഗതാസമിതി

െതെരെ�ടു�് എ�ീ വിവര�ള് വ��മായി േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ സാധി�ി���്.

ഇത്അഭിന�നാർഹമാണ .്

3) െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർ

4) �പവര് �ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ര് 

വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ി സൂ�ി�തായി കാണാൻസാധി��.

5)�ിരആസ്തികള�െട രജി�ര് 

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ 2 �പവൃ�ി ഫയലുകള�െട ആസ്തികള�െട രജി�ർകാണാൻസാധി��.

6) പരാതി രജി�ര് 

2018-19സാ��ികവർഷെ�രജി�റുകള് എംഐസില  ് നി�ും േശഖരി�് സൂ�ി�ി���്.

പരാതി രജി�റില  ് �പസ്തുത �പവര് �ികെള കുറി��� പരാതികൾ ഒ�ും തെ�

േരഖെ�ടു�ിയതായി കെ��ിയി�. െപാതുവായ പരാതികള് രജി�റുകളിൽ

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

പകർ��ം ഉള് െ�ാ�ി�ി���്.

7) െമ�ീരിയൽ രജി�ർസാധനഘടകം ഉപേയാഗി� വർ�ുകള�െട വിവര�ൾകാണാൻകഴി� .ു

േക��സര് �ാർ നിര് േ�ശ�പകാരം ഒരു വര് �് ഫയലിൽ താെഴ പറയു� േരഖകള് 

നിര് ബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്

1) കവര് േപജ്

2) െച�് ലി�്

3) ആ�ന് �ാന് /െഷല  ് ഫ് ഓഫ് വര് �്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി



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

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ള് 

8) െതാഴിലാളികള് െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ുളളഅേപ�

9) െതാഴില  ് അനുവദി��െകാ�ുളള േരഖയുെട േകാ�ി

10) പൂരി�ി� മ�ര് േറാളിന് െറ േകാ�ി

11) െമഷര് െമന് റ്ബു�ിന് െറ േകാ�ി

12) സാധന�ൾ വാ�ു�തിനുളള ക�ാേ�ഷൻ �ണി�തിന് െറയും കംപാരി�ീവ്

േ��്െമന് റിന് െറയും െമ�ീരിയൽസേ�ഓര് ഡറിന് െറയും േകാ�ി

13) േവജ് ലി�്

14) േവതന�ിന് െറയും സാധന�ൾ�് പണമട�തിന് റയും FTOയുെടയും േകാ�ി

15) െമ�ീരിയല  ് വൗ�റിന് െറയും ബി��കള�െടയും േകാ�ി

16) േറായല  ് �ിഅട�തിന് െറ രസീതിന് െറ േകാ�ി

17) െതാഴിലിന് െറ മൂ�് ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18) �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസര് �ിഫി��ിന് െറ േകാ�ി

19) മ�ര് േറാൾ മൂവ്െമന് റ് �ിപ്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് റിേ�ാര് �ിൻെറ േകാ�ി

22) ൈസ�്ഡയറി

കെ��ലുകള് 

ഫയല  ് പരിേശാധന�ിടയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണ  ്

കെ��ുവാൻസാധി� വസ്തുതകൾതാെഴ േചര് �ു�ു;

1. കവര് േപജ്

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

പരിേശാധി� 6 �പവൃ�ി ഫയലിലുകളില  ് AMC �പകാരമു� കവർേപജ് കാണുവാന് 

സാധിചി�. കവർ േപജ് �പാേദശിക മായിരു�ു. WC/294297, WC/284710 എ�ീ ഫയലുകളിൽ

�പാേദശികമായ കവർ േപജും കാണാൻ സാധി�ി�. GEO-TAGGING സംബ�ി� വിവര�ള് 

കവര് േപജില  ് ഉള് െ��ിരു�ി�. കവര് േപജ് പൂര് �ിയാേ��തും

�പവര് �ിയുെട െലാേ�ഷൻകൃത�മായി �പതിപാദിേ��തുമാണ .്

2. െച�് ലി�്



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

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

ഫയലുകളിൽ WC/294712, FR/246965, LD/231478എ� ഫയലിൽ മാ�തേമ െച�് ലി�്

ഉ�ായിരു�ു�� മ��ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�് കാണാൻസാധി�ി� .

3 . ആ�ന് �ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെലആനുവല  ് ആ�ന് 

�ാനില  ് ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിൻെറ േകാ�ി.

പരിേശാധി� ഫയലിൽ WC/294712, FR/246965, LD/231478 മാ�തേമ ആ�ൻ �ാൻേകാ�ി

ഉ�ായിരു�ു�� ആ�ന് �ാൻ പകര്�് �പവൃ�ി മ�� ഫയലുകളില  ് കാണുവാൻ

സാധി�ി�.

4. ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.

പരിേശാധി� എ�ാ �പവൃ�ികള് �ും ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ി�. WC/294712, FR/246965,

LD/231478 ൽമാ�തം ഭരണനുമതി കാണാൻസാധി��.

5.സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തികവിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. സാേ�തികാനുമതി എ�ാ �പവൃ�ികള് �ും ഉ�്

സാേ�തികാനുമതി ന�ർ അട�ു� പകര് �് �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി��.

സാേ�തികാനുമതി േഫാറ�ില  ് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�്

േരഖെ�ടുേ��ത് അത�ാവശ�മാണ .് �പവര് �ികള�െട എ�ിേമ�് ഫയലിെനാ�ം

സൂ�ി�ി���്. ഉേദ�ാഗ�ര് തിയതിേയാടുകൂടിയ ഒ�് േരഖെ�ടുേ��താണ് .എ�ിേമ�്

റിേ�ാര് �ിനക�് �പവൃ�ിയുെട ഗുണഫല�ൾ കൂടി ഉള് െ�ടു�ണം. േ�ഡായിംഗ് ആ� ്

ഡിൈസൻ സർെ�ഡാ�എ�ിവ ഫയലില  ് ഉ�ായിരു�ു.

6.സംേയാജിത പ�തി

പരിേശാധി� ഫയലിൽ LD / 231478, IC/ 212506 എ�ീ �പവൃ�ികൾ സംേയാജിത പ�തി

ആയിരു�ു. LD/231478 എ� ഫയൽ കൃഷി ഓഫീസർ തരിശുഭൂമി ആെണ�്

സാ��pെപടു�ിയ�ിെ� പകർ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. IC/212506 എ� �പവർ�ി

ജലേസചനവകു��മായ് സംേയാജി�ാണ് െചയ്തി���ത്.

7. െതാഴിലിനു�അേപ�

�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളില  ് ഒ�ും തെ� െതാഴിലിനു�അേപ�കാണുവാന് സാധി�ി�ി� .

െതാഴിലിനു� എ�ാ അേപ�കള�ം മെ�ാരു ഫയലിൽ സൂ�ി�ാറു�് എ�് മനസിലാ�ാൻ

കഴി� .ു

8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിെ�  പകര്�്



െതാഴിലനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�.�പവൃ�ി

അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�്

അേലാേ�ഷന്.�പവര്�ി അനുവദി�തിന് പകര്�് ഫയലുകളിൽ മ�ർേറാൾ ലഭി�ു��ിനു�

അേപ�എ�രീതിയിൽആണ് കാണുവാൻസാധി�ി���ത്.

9. മ�ർേറാൾ

�പവൃ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര് േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് മ�ര് 

േറാള് . പണിആരംഭി�ു�തിന് മു�് രാവിെലയും  അവസാനി�ി�തിനു േശഷം ൈവകുേ�രവും

ദിവസം ര�ു �പാവശ�ം മ�ര് േറാളില  ് ഒ��െവ�ണം. െതാഴിലുറ�്  നല  ് കു�

 പ�തിയായതിനാല  ് ഏ�വും സു�്മതേയാെടയും കാര��മതേയാെടയും ൈകകര�ം

െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ�� അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ര് േറാള് .െതാഴിലാളികൾ

െതാഴിൽ െചയ്തുെവ�് െതളിയി�ു� ആധികാരികേരഖകൂടിയാണിത്. പരിേശാധി� വർ�്

ഫയലുകളിെല LD/231478 എ� ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 19926, 19617, 19618, 19619,

19621, 19620, 19622, 19623, 19611, 19616 ലും WC/294712 എ� ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ

22048, 22052, 22873, 22874 ലും WC/294297എ�ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 11319, 11322,

11315, 11324, 11326, 11329, 11331, 12690, 12558 ലും WC/294710എ�ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ

ന�ർ 15681, 15682, 15677, 15678, 15679, 16320 ലും IC/212506 എ� ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ

ന�ർ 16995, 16997, 16998, 17000, 16979, 16937, 16938, 16939, 17417, 18203, 18205, 18207,

18208, 17477, 14495, 17411 എ�ിവയിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ കാണാൻ സാധി��.  .

മ�ര് േറാളിൽ െമഷര് െമന് റ് ബു�് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.�പവൃ�ി�് േവ�ി

അനുവദി�് നല  ് കു� എ�ാ മ�ർ േറാളിലും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാടുകൂടിയ

ഒ�്,സീല  ് എ�ിവ അത�ാവശ�മാണ .്മ�ർ േറാള് നല  ് കുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ര് 

ഒ�ിെനാ�ം തി�തി��ം,സീലും പരിേശാധി�ു� ഉേദ�ാഗ�ർഅവരുെട േപര്,�ാനംഎ�ിവയും

േരഖെ�ടു�ുവാൻ �ശ�ി�ണം.

10. െമഷര് െമന് റ്ബു�്

�പവൃ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ് ബു�്.

പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ള് േരഖെ�ടുേ��

െമഷര്െമ� ് ബു�് സൂ�ി�ിരി�ു�തായി കാണെ���. ഫയലുകള�െട

എ�ിേമ� ,്െമഷർെമന് റ് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�ു� സമയ�് മ�ർ േറാള് ന�ർ, വർ�് 

േകാഡ്, എ�ിേമ�് തുക എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ സാധി�ി�. ഭൂവുടമകള�െട

വിശദാംശ�ള് േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.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.ഓഡി�ിൻെറ ഭാഗമായി വി ആർ പി മാർ നട�ിയ

പരിേശാധനയിൽ 6 ഫയലിൽ 5 എ��ിെ� സി ഐ ബി കാണാൻ കഴി� .ു ഒരു സി ഐ ബി

കാട് പിടി��ല�്ആയതിനാൽ കാണാൻസാധി�ി�. ഒരു സിഐബി വി ആർ പി മാർ ഫീൽഡ്

പരിേശാധി�തിെ� ര�ാഴ്ച മുൻപാണ് �ാപി�ത് എ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ു കൂടാെത

അത് ഫയൽ �പകാരം �പവർ�ി നട�വീ�ിൽആയിരു�ി�സിഐബി�ാപി�ത്.

12. േവജ് ലി�്

മ�ര് േറാളിെല   െതാഴിലാളികള�െട  ഹാജര് ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന

വിതരണ�ിനുളള േവജ് ലി�് ത�ാറാേ��താണ .് ഇത് ഡാ�ാ എന് �ടി ഓ�േറ�റുെട

ചുമതലയാണ .് ഒരു മ�ര് േറാള് േ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാല  ്  നാലാമെ�േയാ

അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ �പവൃ�ികള് പൂര് �ീകരി�ിരി�ണം.മ�ർേറാളിൽ

ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ുവാനു� ആധികാരിക

േരഖയാണിത്. കൃത�സമയ�് ഹാജര് MISൽ േരഖെ�ടു�ി േവജ് ലി�് ആ�ുകയും FTO

മുഖാ�ിരം േവതനം െതാഴിലാളികള�െട ബാ�് അ�ൗ�ില  ് എ�ി�ു�തിനും േവ�

കാര��ള് കൃത�തേയാെട െച���തായി മനസിലായി.പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ WC/294712,

FR/246965, LD/231478 എ� ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ േവജ് ലി�് കാണാൻ കഴി�ു�� ബാ�ി

ഫയലുകളിൽ ഇത് കാണാൻസാധി�ി�ി�.

13.എഫ് ടി ഒ

ഡിജി�ല  ് സംവിധാന�ിലൂെട  ഓണ  ് ൈലനായി�്  �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റിയും

�പസിഡന് റും ഒ��കള് േരഖെ�ടു�ു�ത്. അതിനാല  ് ഫ�്  �ടാന് സ്ഫര് 

 ഓര് ഡറുകള് ത�ാറാ�ിയ  അ�ുതെ�േയാ പിേ�ദിവസേമാ പ�ായ�ില  ് നി�ും

െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബ�െ���ല�ളിേല�്എ�ി�ുവാന് കഴിയും.  ഇതിനുേവ�ി

ഡിജി�ല  ് സിേ��റുകളാണ് �പസിഡന് റും െസ�ക�റിയും ഉപേയാഗി�ു�ത്. പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ WC/294712, FR/246965, LD/231478എ� ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ എഫ് ടി ഒ െ�

േകാ�ി കാണാൻ കഴി�ു��. ബാ�ി പകര്�് ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി�ി�. അവ

ഫയലുകളില  ് െ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 �പവൃ�ികളില്ഒ�ും തെ�  െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�� െചേ��വ

ആയിരു�ി�.

15. േറായൽ�ി

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

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



16. േഫാേ�ാസ് :�പവര് �നവുമായി ബ�െ�ടു�ിെയടുേ�� മൂ�് േഫാേ�ാ പതി��കള് 

അതായത് �പവര് �ന�ിന് റ ആരംഭം, �പവര് �നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള് 

�പവര് �നം പൂര് �ികരി�തിനുേശഷം എ�ീ മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധി�

�പവൃ�ികള�െട എ�ാ ഫയലുകളിലും കാണാൻ സാധി�ി�. WC/294712, FR/246965, LD/231478

എ�ീ ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ േഫാേ�ാസ് കാണാൻ കഴി�ു��. അവ ഉള് െ�ടു�ുവാൻ

�ശ�ി�ുക.

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

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

സാ��പ�തം.പൂർ�ികരി� �പവൃ�ികള�െട പൂര് �ീകരണ സര്�ിഫി���കൾ ഞ�ൾ

പരിേശാധി� ഫയലിൽകാണാൻകഴി�ി�.

18. മ�ര് േറാൾ മൂവ്െമന് റ് �ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട 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 മൂവ്െമൻറ് �ി�്.മ�േറാള് മൂവ്െമന് റ് അഥവ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം.

�പവര് �ികള�െട ഫയലുകളിൽഫയല  ് �ടാ�ിംഗ് േഫാം കാണുവാൻകഴി�ു

19.ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

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

ജിേയാടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകള് ഫയലിൽ കാണുവാൻ കഴി�ി�.

ഫയലുകളില  ് അത് ഉള് െ�ടുേ��ത്അത�ാവശ�മാണ .്

20. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാര് �ിൻെറ േകാ�ി

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

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

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

ആഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയില  ് പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി�

അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അര് ഹതെ��വര് �് ലഭി�ി��േ�ാ, നിര് വഹണ

രീതിയില  ് അപാകതകള് ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ

എെ��ാം ജന�ള് േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയാണ  ്െതാഴിലുറ�് പ�തിയില  ്

േസാഷ�ല  ് ആഡി�്. േസാഷ�ല  ് ആഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം  രജി�റുകള�ം

പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി�ല�ള് േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകള് ഒ�ുേനാ�ുകയും

െച���ു. �പേത�കം വിളി��േ�ര് �ു� േസാഷ�ല  ് ആഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ല  ്

ആഡി�് റിേ�ാര് �് അവതരി�ിേ��ത്.�പവൃ�ി േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമായതാേണാ

എ�് പരിേശാധി�ാൻ സഹായി�ു�േരഖയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�്. ആറ് മാസം

കൂടുേ�ാൾഓഡി�് നടേ��താണ .്



21.ൈസ�്ഡയറി

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

എഴുതിെവ�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. �പവൃ�ി �ലം സ�ര് ശി�ു�

െപാതു�പവര് �കരും സാധരണ�ാരും അവരുെട  നീരി�ണ�ള�ം അഭി�പയാ�ള�ം

ആേ�പ�ള�ം എഴുേത�ത് ൈസ�് ഡയറിയിലാണ .് െ�പാജക്ട് മീ�ി�ിന് െറ മിനി�്സും

ഹാജരും ൈസ�് ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉള് െ�ടു�ാവു�താണ .്െതാഴിലാളികള് �്

െതാഴില  ് �ല�് അനുവദി�� നല  ് കിയിരി�ു� സൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതില  ്

നിര് ബ�മായും എഴുതണം. ഒേരാ െതാഴിലാളിയും പണി�ല�് െകാ�ു വ�ിരി�ു�

പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ണം. ജാ�ഗത സമിതിയുെട റിേ�ാര് ��ം ൈസ�്

ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉള് െ�ടു�ാവു�താണ .്േമ�ിന് െറ വിലാസവും േഫാണ  ് ന�രും

കൃത�മായി ൈസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ�താണ .് േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ

കഴി�ി���്. െച�് ലി�് പൂര് �മായിരു�ു.പണിയായുധ വാടക ൈസ�് ഡയറിയിൽ

ഉള് െ�ടു�ിയി���്. െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം പൂര് �ീകരി�ി���്.

VMCറിേ�ാര് � ,്ൈസ�് ഡയറി എ�ിവയില  ് അംഗ�ള് /ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�് മാ�തമാണു�ത്.

കുറി��കള് േരഖെ�ടുേ��താണ .്

എ�ിേമ��ം �പവൃ�ിയുെടഅളവുകള�ം

ഒരു �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എന് ജിനിയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു� സാേ�തികേരഖയാണ്

എ�ിേമ�്. ഒരു �പവൃ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണെമ�് മാര് �നിര് േ�ശം നല് കു� ഒരു േരഖ

കൂടിയാണിത്.ഇതില് പ�തിയുെട േപര്, പ�തിയില് ഏെ�ടു�ു�വിവിധ ശീര് ഷക�ില് െ��

�പവൃ�ികള് (Activities), അവയുെട എ�ം , നീളം , വീതി, ആഴം, (െപാ�ം) വ�ാപതം, ഒരു യുണി�ിന്

നല് േക�ു� തുക, ആെക തുക എ�ിവ നിര് ബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം .

സാധനസാമ�ഗികള് (ആവശ�മായ �പവൃ�ികളിൽ മാ�തം) വിദഗ്�-അവിദഗ്� െതാഴിലാളികള�െട

എ�ം , നല് കു� കൂലി, സി�ിസണ് ഇന് ഫര് േമഷൻ േബാര് ഡിന് െറ െചലവ് എ�ിവ

നിര് ബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ ഉള് െ�ാ�ി�ിരിേ��താണ്. വര് �് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���

എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിലു�തും സാേ�തിക ഭാഷയിലു�തുമാണ്. സാധാരണ െതാഴിലാളികള് �ും,

െപാതുജന�ള് �ും പരിേശാധി�ുവാൻ കഴിയും വിധം ഈ എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിേല�്

ആ�ി �പവൃ�ി സമയ�് േമ�ിന് െറ ൈകവശം വയ്േ��തും െപാതു �ല�ളിൽ

�പദര് ശന�ിനും ഉപേയാഗിേ��താണ്.

സ�കാര�ഭൂമികളിൽ െച��� �പവൃ�ികളിൽ ഭൂവുടമയുെട അേപ� സമര് �ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട

അളവ് േരഖെ�ടുേ��താണ്. സാ��പ�തം സമര് �ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െചയ്ത

�പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ള് (എ�ം , നീളം ,വീതി,ആഴം)കൂടി േരഖെ�ടുേ��താണ്.

അളവുകള് അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബി�് പാസാ�ു�തും േവതനം നല് കു�തും

ഉള് �െടയു� കാര��ൾഅ�ിമമാ�ു�ത്.എ�തിനാല് അളവുകള�െടയും എ��ിന് െറയും



കാര��ിൽ ഭാവിയിൽ അേ�യ�െ� കൃത�ത സാേ�തിക വിഭാഗം ഉറ�ാേ��താണ്.

അ�ാ�പ�ം അളവുകള�െട/എ��ിന് െറ വ�ത�ാസ�ിന് ബാധ�ത ചുമ�െ�ടുകയും

ബ�െ�� അധികാരികൾ തീര് �ും ഉ�രവാദികളാേക�ിവരും എ�തും �പേത�കം

�ശ�യില് െ�ടു�ു�ു.

 െതാഴിലാളികള് കൂ�ം േചര് �് അവര് �ാവശ�മായ �പവൃ�ികൾ തിരെ�ടു�ുകയും

എ�െന േജാലി െച�ണെമ�ും ചര് � െചയ്ത് വര് �് കല�ർ ത�ാറാ�ുകയും െച��ക.

ഓേരാ മാസ�ിന് െറയും സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�് േവണം

�പവര് �ന�ള് തീരുമാനി�ാന് .

 വര് �് കല�ർ അനുസരി�് െതാഴിലാളികള് �് പുതിയ തര�ിലു� െതാഴിലും െതാഴിലിടവും

കെ��ുവാനും നിര് േ�ശി�ുവാനും അവകാശമു�്. ഇതുവഴി 100 ദിവസം െതാഴിൽ

പൂര് �മായും ലഭ�മാവാ� െതാഴിലാളികള് �് അധികമായി െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും 100

�പവൃ�ിദിന�ൾപൂര് �ീകരി�ുവാൻസാധി�ുകയും െച��ം.

 നിയമ�പകാരംഅനുവദനീയമായഅ�തയും �പവൃ�ി ദിന�ൾ േചാദി�� വാേ��താണ്.ഇതിനായി

െതാഴിലിന് ഡിമാന് റ് െച��കയും അതിനു തീയതി വ�ൈക��� രസീത് വാേ��തുമാണ്.

സി�ിൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

ഒരു �പവൃ�ി നട�ിയ �ലം കൃത�മായി മന�ിലാ�ാനും, പ�തി �പവർ�ന�ള�െട സുതാര�ത

ഉറ��വരു�ു�തിനും േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് അത�ാവശ�മാണ .് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22(4)ലും വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ

ചാപ്�ർ 10(6), 11, 7, 13 എ�ിവയിലും സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെന�ുറി�്

പരാമർശി�ു�ു.ഓഡി�ിൻെറ ഭാഗമായി വി ആർ പി മാർ നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ 6ഫയലിൽ

5 എ��ിെ� സി ഐ ബി കാണാൻ കഴി� .ു ഒരു സി ഐ ബി കാട് പിടി� �ല�്

ആയതിനാൽ കാണാൻ സാധി�ി�. മെ�ാരു സി ഐ ബി വി ആർ പി മാർ ഫീൽഡ്

പരിേശാധി�തിെ� ര�ാഴ്ച മുൻപാണ് �ാപി�ത് എ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ു കൂടാെത

അത് ഫയൽ �പകാരം �പവർ�ി നട�വീ�ിൽആയിരു�ി�സിഐബി�ാപി�ത്.

നിരീ�ണ�പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന്10അവകാശ�ളിൽഒ�ായിസമയബ�ിതമായിഉ�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവ

കാശംനിലനിൽെ��െ�പരാതികൾപലവിധ�ിൽഉെ��ിലുംഈഅവകാശെ��ുറി�്െതാ

ഴിലാളികൾ�്അവേബാധംഇ�ാ�തുെകാ�ുംനാളിതുവെരഒരുപരാതിയുംപ�ായ�ിൽേരഖാപ

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

അടു�്പരാതിവാ�ാല  ് പറയുകമാ�തമാണ്െചയ്തി���ത്പരാതിപരിഹാര�ിെ�ാഴിലാളികള്

 �്േടാള് �ഫീന�റായ18004254536എ�ന�രില  ് ബ�െ�ടാവു�താണ .്



നിര് േദശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

 �പവ��ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക. .േക�� സര് �ാരിന് െറ

ഇ�ാര��ിലു� മാര്ഗ നിര്േ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ .്

 ജനകീയ ഭാഷയില  ് ഉ�എ�ിേമ�് െതാഴില  ് �ല�ളില  ് നല്കുക.

 മ�ർേറാള് അനുവദി�് നല  ് കുേ�ാള് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�്,

സീല  ് എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

 േലബര് ബഡ്ജ� ,് വാര്ഷിക കര്�പ�തി, െഷല്ഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് വര്�് കല�ർ എ�ിവ

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

പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക.

 കൃത�മായ ഇടേവളകളില  ് െതാഴില  ് �ല�ള് സ�ർശി�ുക.

 െതാഴിലാളികള് ആവശ�െ�ടു� സമയ�ളില  ് കാലാവ��നുസരി��� �പവൃ�ികള് 

നല  ് കുക.

 �പവൃ�ി �ല�ളില  ് കുടിെവ�ം, തണല  ് , �പഥമിക ചികി�ാ െസൗകര��ള് എ�ിവ

ഒരു�ി െകാടു�ുക.

 െതാഴിൽ കാർഡിന് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ നി�് എടു�ു െകാടു�ാൻ

�ശ�ിേ��താണ .്

 സുര�ാസാമ�ഗികള്ആവശ�മായ �പവർ�ികളി.ൽഅവലഭ�മാ�ാൻ �ശ�ിേ��താണ .്

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

ഉറ�ാേ��താണ .്

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

 കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ, േസാഷ�ല  ് ഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ിവ നട�ുക.

 കൂടുതല  ് പ�തികള�ം മഴ�ുഴികള�ം മണ  ് ക�ാലയും ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്. �ിര

ആ�ിയു�ാ�ു� �പവര് �ികൾതിരെ�ടു�ുക.

 കൃഷി സംബ�മായ പ�തികള് തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ പ�ായ�ിനു ൈകമാറി�ി�ിയ

ഘടക�ാപനമായകൃഷിഭവനുമായിആേലാചി�് സംേയാജിത പ�തികള് ഏെ�ടു�് നട�ുക.

 വിദ�ാലയ�ള് �്കളി�ലം, ചു��മതില  ് എ�ിവ നിര് �ി�് നല  ് കുക

 േദശീയ ഉപജീവന മിഷന് െറ (NRLM) സഹായേ�ാെട െമ�െ�� രീതിയിലു� െതാഴിൽ

പരിശീലനം നല  ് കി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ്�/അര് � വിദഗ� െതാഴിലാളികളാ�ി

മാ��ക.



 കൃതൃമായി 6 മാസെ� ഇടേവളകളിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ വിളി��േചർ�ാൻ

�ശ�ിേ��താണ .്

േമ��മാേരാട്

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

േരഖെ�ടുേ��താണ .്

 െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് അേപ� പ�ായ�ിൽ നൽകുേ�ാള് പ�് ചീ�് ൈക��ി

സൂ�ിേ��താണ .്

 ൈസ�് ഡയറിയിൽ വിവര�ള് കൃതൃമായി േരഖെ�ടുേ��തും െതാഴിലിട�ളിൽ

സൂ�ിേ��തുംസ�ർസകർ�് പരിേശാധി�ാൻനൽേക�തുമാണ .്

 മ�ർേറാള�കളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകള് വരു�ാതിരി�ാൻ �ശ�ിേ��താണ .്

െതാഴിലാളികേളാട്

 െതാഴിൽ ആവശ�മു� സമയ�ളിൽ െതാഴിലിന് േരഖാ മൂലം ആവശ�െ�ടുകയും പ�് ചീ�്

ൈകവശം സൂ�ി�ുകയും െച��ക.

 െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിൽ കാർഡ്ൈകവശം സൂ�ി�ുക.

 െതാഴിലിന് സമയ�കമം പാലി�ുക.

 ആസൂ�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 പരിഹാരസംവിധാനം �പേയാജനെ�ടു�ുക.

 െതാഴിലിട�ളിെലഅപകട�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�തിയില് ഏെ�ടു�് നട�ാവു� �പവൃ�ികൾ

I. വിഭാഗം എ : �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു�പവൃ�ികള് 

i. കുടിെവ� േ�സാത��കള് ഉള് െ�െടയു� ഭൂഗര് ഭജല വിതാനം ഉയര് �ു�തിന്

ആവശ�മായഅടിയണകൾ (Undergroud dykes), മണ  ് തടയണകൾ,അണകൾ (േ�ാ�്ഡാം),

െച�്ഡാമുകള് തുട�ിയ ജലസംര�ണ�ിനും ജലെകായ്�ിനും സഹായകരമായ

നിര് �ിതികൾ;

ii. ഒരു നീര് �ട�ിന് െറ സമ�ഗ പരിപാലന�ിന് ഉതകു� ഇടെപടലുകളായ

േകാ�ൂര് �ട�ുകൾ, ത�്തിരി�ല  ് (Terracing), േകാ�ൂര് ബ�ുകൾ,

കല  ് �ടയണകൾ, ഗ�ാബിേയാൺ നിര് �ിതികൾ, നീരുറവ �പേദശ�ിന് െറ



പരിേപാഷണംതുട�ിയ നീര് �ടപരിപാലന �പവൃ�ികള് ;

iii. സൂ�്മ-െചറുകിട ജലേസചന �പവൃ�ികള�ം േതാടുകൾ/കനാല  ് എ�ിവയുെട

നിര് �ാണം, പുനരു�ാരണം, െമയിന് റനന് സ്എ�ീ �പവൃ�ികള�ം ;

iv. ജലേസചന കുള�ള�േടയും മ�് ജലേ�സാത��കള�േടയും ആഴം കൂ�ല  ് ഉള് െ�െടയു�

പര�രാഗതജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണവും;

v. കടേലാര�ളിലും കുള�ള�െട അരികിലും കനാൽ ബ�ുകളിലും േറാഡുകള�െട ഓര�ിലും,

വനഭൂമിയിലും, മ�് െപാതുഭൂമിയിലും ഫലവൃ��ള് അട�മു� മരം വ�് പിടി�ി�ലും

വനവത്കരണവും , (ഇവയില  ് നി�ും ലഭി�ു� ആദായ�ിന് െറ അവകാശം ഖ�ിക 5

ൽ �പതിപാദി�ു�കുടുംബ�ള് �് നല  ് േക�താണ്);

vi. െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവൃ�ികള�ം.

2.വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ില് അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ള് �ു� വ��ിഗത ആസ്തികൾ

(ഖ�ിക 5ൽപരാമര  ് ശി�ു�കുടുംബ�ള് �് മാ�തം)

i. ഖ�ിക 5 ൽ പരാമര് ശി�ു� കുടുംബ�ള് �്Scheduled Caste, Scheduled Tribe,

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

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

ഭൂപരിഷ്കരണ�ിന് െറ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, ഇ�ിരആവാസ് േയാജന ഗുണേഭാ�ാ�ള് ,

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

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

നാമമാ�ത കര് ഷകർ, ഭൂമിയുെട ഉ�ാദന�മത വര് �ി�ി�ു�തിനായി ഭൂവികസനവും ,

കിണറുകള് (Dugg well), കുള�ള് (Farm Ponds), മ�് ജലെകായ്�് നിര് �ിതികൾ

എ�ിവ ഉള് െ�െടയു�ജലേസചന�ിനാവശ�മായഅടി�ാനസൗകര��ൾലഭ�മാ�ൽ

ii. പഴകൃഷി, പ�്നൂല  ് കൃഷി, േതാ�വിളകൃഷി, ഫാംേഫാറസ്�ടി എ�ിവയിലൂെട ഉപജീവനം

െമ�െ�ടു�ൽ;

iii. ഖ�ിക 5 ൽ സൂചി�ി�ു� കുടുംബ�ള�െട തരിശ് ഭൂമി/ പാഴ്ഭൂമി (Fallow or Waste Land)

വികസി�ി�് കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ല  ് ;

iv. ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന �പകാരേമാ, േക��/സം�ാന സര് �ാരുകൾ ആവിഷ്�രി�ു�

മ�് ഭവന നിര് �ാണ പ�തികൾ �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭവന നിര് �ാണ�ിെല

അവിദഗ്�കായിക െതാഴിൽഘടകം;

v. മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു� അടി�ാന സൗകര��ളായ േകാഴി�ൂട ,്

ആ�ിന് കൂട ,് പ�ി കൂട ,് െതാഴു�്, പുല  ് െതാ�ിഎ�ിവയുെട നിര് �ാണവും;

vi. മ��ബ�ന �പവര് �ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഉതകു� അടി�ാന

സൗകര��ളായ മ��ം ഉണ�ു� േക���ൾ, മ��ം സൂ�ി�ു� േക���ള് എ�ിവ

നിര് �ി�ലും വര് ഷകാല�് മാ�തം െവ�മു� െപാതുകുള�ളിൽ(Seasonal water

bodies on public land) മ��ം വളര് �ു�തിന്അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരു�ലും;



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

സഹായസംഘ�ള് �് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ള് 

i. കാര് ഷിേകാത്പ��ള�െട ഈടു� സംഭരണ സൗകര�ം ഉള് െ�െടയു� വിളെവടു�ിന്

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

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

കാര് ഷിേകാത്പാദന�മതവര് �ി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;

ii. സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവര് �ന�ള് �് ആവശ�മായ

െപാതുവര് �്െഷ��കള�െട നിര് �ാണവും.

4.വിഭാഗം ഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

i. നിര് േ�ശി�െ�� മാനദ��ള് �് അനുസൃതമായി ഖര-�ദവ മാലിന�

സംസ്കരണ�ിനും തുറ�ായ മലമൂ�ത വിസര് �നം ഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി

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

വ��ിഗത ക�ൂസുകൾ, സ്കൂൾ േടായ്ല��കൾ, അ�ണവാടി േടായ്ല��കൾ തുട�ിയ

�ഗാമീണശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവൃ�ികള് ;

ii. ഒ�െ��് കിട�ു� �ഗാമ�െളയും, നിര് �ിഷ്ട �ഗാമീണ ഉ�ാദന േക���െളയും നിലവിലു�

േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു�, എ�ാ കാലാവ�യിലും ഉപേയാഗി�ാൻ

പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള�െട നിര് �ാണവും , ഓടകള് , കലു�ുകൾ എ�ിവ

ഉള് െ�െടയു� �ഗാമ�ിെല ഈടു� ഉള് േറാഡുകള�െടയും വീഥികള�െടയും

നിര് �ാണവും;

iii. കളി�ല�ള�െട നിര് �ാണവും;

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

ജലനിര് �മന �പവൃ�ികൾ, മഴെവ�ം െക�ി നില  ് �ു� താഴ്� െപാതു�ല�ള�െട

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

െ�ഡയിനുകള് ,എ�ിവ ഉള് െ�െടയു� െപാതു അടി�ാന സൗകര��ള് , േറാഡുകള�െട

പുന:രു�ാരണം, ദുര��പതിേരാധ ത�ാെറടു��കള് െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;

v. �ഗാമപ�ായ�ുകള് , വനിതാ സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകള് ,

െകാടു�ാ�് ബാധിതര് �ു� അഭയേക���ൾ (ൈസേ�ാണ  ് െഷല  ് �ർ),

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

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

vi. േദശീയ ഭ��സുര�ാനിയമം 2013 (20/2013) െല വ�വ�കള് നട�ിലാ�ു�തിന്

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

vii. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിര് �ാണ



�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�ിന് െറ ഭാഗമായി വരു� നിര് �ാണസാമ�ഗികള�െട ഉ�ാദനവും;

viii. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം സൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ െപാതു

ആസ്തികള�െടഅ�കു�പണികള�ം;

ix. ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സര് �ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സര് �ാർ

വി�ാപനം െച��� മ�്ഏെതാരു �പവൃ�ിയും..

1.പ��റികൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ LD/231478

�കമ
ന�ർ

ഭൂഉടമയുെട േപര് �പവൃ�ി അളവ്

1 ക�ണിമാധവി പയർ, ഉഴു�്, മ�ൻ,
െവ�രി, കാേബജ്,
േകാളി�വർ
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽ കൃഷി പാകിയ
നിലയിൽ

2 മാ��ാരി രാജൻ െവ�രി, പടവല�,
മ�ൻ, പയർ
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽ കൃഷി പാകിയ
നിലയിൽ

3 െചറുവളത്ബാലകൃഷ്ണൻ മ�ൻ, െവ�രി,
പയർ, കാേബജ്
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽകൃഷി െചയ്തു

4 ഇ�ുകുമാർ െവ�രി, പടവല�,
മ�ൻ, പയർ
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽകൃഷി െചയ്തു

5 പുളിേയാ�് ഉ�ിനായർ പയർ, ഉഴു�്, മ�ൻ,
െവ�രി, കാേബജ്,
േകാളി�വർ
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽകൃഷി െചയ്തു

6 കു�ിരാമൻകൃഷ്ണ മ�ൻ, ഉഴു�്, െനൽകൃഷി െചയ്തു



പടവല�, െവ�,
പയർ എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

7 ച��ൻ െകാര��ു െവ�രി, കാേബജ്,
േകാളി�വർ, പയർ
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽകൃഷി െചയ്തു

8 േകാഴികുള�ര രാധ െവ�, വഴുതന,
മ�ൻ, കാേബജ്
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽ കൃഷി
ആരംഭി��

9 വടേ�പാേലാെ�രി രാഘവൻ െവ�രി, മ�ൻ,
പടവല�, ഉഴു�ു
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽകൃഷി െചയ്തു

10 േവണുപാേലാെ�രി വാഴ, െവ�,
വഴുതന�, പയർ,
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

�പളയ േമഖല, പുതിയ
പണി െചയ്തു

11 േമാഹനൻപറ�ിൽ വഴുതന�, മ�ൻ,
കാേബജ്,
േകാളി�വർ,
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽകൃഷി െചയ്തു

12 സൗമിനി പുതു�ുടി താെഴ െവ�, വഴുതന,
മ�ൻ, കാേബജ്
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

െനൽകൃഷി െചയ്തു

13 പുഷ്� പുഷ്�ാലയം പയർ, ഉഴു�്, മ�ൻ,
െവ�രി, കാേബജ്,
േകാളി�വർ
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

കാട് പിടി� നിലയിൽ,
ചളി െവ�ം

14 ച��ികഎടാ�് പറ��് െവ�രി, മ�ൻ,
പടവല�, ഉഴു�ു
എ�ിവയ്�ു
നിലെമാരു�ൽ

കാട് പിടി� നിലയിൽ

15 രമണി േകള�ാം താെഴ കുനി പടവല�, മ�ൻ,
കാേബജ്,
േകാളി�വർ, പയർ,
െവ�രി എ�ിവയ്�്
നിലെമാരു�ൽ

െനൽ കൃഷി
ആരംഭി��

2.മ�� കുളം നിർ�ാണം FR/246965

�കമ ന�ർ ഭൂഉടമയുെട േപര് �പവൃ�ി അളവ്
1 പാേലാെ�രി ഗിരിജ 10 മീ�ർ നീളം 7 മീ�ർ 9 മീ�ർ നീളം 7 മീ�ർ



വീതി വീതി (പാ�്
ഉ�തിനാൽ അളവ്
കൃത�മായി
േരഖെപടു�ാൻ
സാധി�ി� )

3.നീർ�ടാധഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 1, 1604008004/ WC/294710

�കമ ന�ർ േപര് �പവർ�ി അളവ്

1 ശാരദ പുതു�ുടി മ�് ക�ാല 15 മീ�ർ 22.20 മീ�ർ നീളം &
0.90 മീ�ർ ഉയരം.

2 കു�ിമാണിക�ം ഉരുേന�രി മ�്ക�ാല 10 മീ�ർ . 14.50 മീ�ർ നീളം &
ഉയരം 1 മീ�ർ.

3 ശാ�െവള��ട�ു മ�്ക�ാല 13.60 മീ�ർ നീളം &
ഉയരം 2 മീ�ർ.

4 ബാലൻപൂ�ാ�� മ�്ക�ാല 16 മീ�ർ 31.50 മീ�ർ നീളം &
ഉയരം 2 മീ�ർ.

5. ലീലാ� �പീതി നിവാസ് മ�്ക�ാല 15 മീ�ർ 22 മീ�ർ നീളം & ഉയരം
2.20 മീ�ർ.

6. ശാ�ക��ാ�് മ�്ക�ാല 14 മീ�ർ 27.40 മീ�ർ നീളം &
ഉയരം 1.10 മീ�ർ.

7. ജയല�്മി െകാ�ം വ�ി മ�്ക�ാല 15 മീ�ർ 22.20 മീ�ർ നീളം
&ഉയരം 2.30 മീ�ർ.

4.നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ി മ�്ക�ാലഘ�ം 2, 1604008004/
WC/294712.
�കമ ന�ർ േപര് �പവർ�ി അളവ്

1 വ�ലആശാരി മീ�ൽ മ�് ബ�് 70 മീ�ർ ,
മഴ�ുഴി 3, ൈജവ
േവലി 50 മീ�ർ.

15.40 മീ�ർ നീളമു�
മൺ വര�് 2
മഴ�ുഴി .

2 കാർ�ി േതാ�ം��ി ൈജവ േവലി 25 മീ�ർ ,
മ�്ബ�് 37 മീ�ർ.

�പവർ�ിയുെട േമൽ
വീ�ും െചയ്ത
നിലയിൽ.

3 ഓമനകാരൻ�ാം െപായിൽ മ�് ബ�് 27 മീ�ർ ,
ൈജവ േവലി 27 മീ�ർ

മഴയിൽ നശി�
നിലയിൽ.

4 വസ�േതാ�ംക�ി മഴ�ുഴി 1, ൈജവ
േവലി 10 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 15 മീ�ർ.

22.50 മീ�ർ നീളമു�
വര�്. മ���വനശി�
നിലയിൽ.

5. വ�ല േകാതാമൂളി ക��ാ�് മ�് വര�് 85 മീ�ർ , പറ�് കാട് പിടി�



മഴ�ുഴി 4, ൈജവ
േവലി 50 മീ�ർ.

നിലയിൽ

6. വാസുേദവൻഅടി�ിേലാ�് മഴ�ുഴി 18, മ�്
ബ�് 205 മീ�ർ ,
ൈജവ േവലി 100 മീ�ർ
.

മ�് ക�ാല 6.40 മീ�ർ
മ���വ കാട് പിടി�
നിലയിൽ .

7. ല�്മിഎട�ാട് പറ��് മഴ�ുഴി 4, ൈജവ
േവലി 30 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 38 മീ�ർ.

കാട് നിറ�
നിലയിൽ

8. ക��ാ�് ശാ� മഴ�ുഴി 4, ൈജവ
േവലി 100 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 130 മീ�ർ.

മഴ�ുഴി 3.വര�ിന്
േമൽ വീ�ും പണി
െചയ്ത നിലയിൽ.

5. നീർ�ടാധഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ി ഘ�ം 4 1604008004/ W C/294298.

�കമ ന�ർ േപര് �പവർ�ി അളവ്

1 കല�ാണിപിലാേ�രി മ�് ബ�് 165 മീ�ർ
ൈജവ േവലി 160
മീ�ർ.

കാട് പിടി� നിലയിൽ.

2 സരസകൂട�ാൻവീ�ിൽ ൈജവ േവലി 62 മീ�ർ ,
മ�് ബ�് 96 മീ�ർ,
മഴ�ുഴി 6.

കാട് പിടി� നിലയിൽ

3 ശാ�കൂേ�രി മ�് ബ�് 52 മീ�ർ,
ൈജവ േവലി 45 മീ�ർ ,
മഴ�ുഴി 3.

മഴ�ുഴി 3എ�ം

4 ബാലകൃഷ്ണൻ കിടാവ്
സൗപർണിക

മഴ�ുഴി 12, ൈജവ
േവലി 143 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 162 മീ�ർ.

12 മഴ�ുഴികളിൽ 2
എ��ിൽ െത�ിൻ
ൈത െവ�ിരി�ു�ു.
വര�ിന് േമൽ പുതിയ
പണി െചയ്ത
നിലയിൽ.

5. ഉ�ികൃഷ്ണൻപുളിേയാ�് മ�് വര�് 285 മീ�ർ,
മഴ�ുഴി 4, ൈജവ
േവലി 205 മീ�ർ.

പറ�് കാട് നിറ�
നിലയിൽ

6. ബാലകൃഷ്ണൻ േചതനാരി മഴ�ുഴി 3, മ�് ബ�്
178 മീ�ർ, ൈജവ
േവലി 125 മീ�ർ.

കാട് പിടി� നിലയിൽ .

7. ദാേമാദരൻ െചറു േതാ��ിൽ മഴ�ുഴി 10, ൈജവ
േവലി 235 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 250 മീ�ർ.

കാട് നിറ�
നിലയിൽ

8. വിജയല�്മി കു��് മഴ�ുഴി 3, ൈജവ
േവലി 88 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 96 മീ�ർ.

കാട് നിറ�
നിലയിൽ

9. ബാലൻനായർ �പസാദം ൈജവ േവലി 35 മീ�ർ ,
മ�്ബ�് 86 മീ�ർ.

കാട് നിറ�
നിലയിൽ

10. ച��ൻ േകാര�ത് മഴ�ുഴി,ൈജവ േവലി, കാട് നിറ�



മ�്ബ�് നിലയിൽ
11. ബാലകൃഷ്ണൻ െചറുവലത് മഴ�ുഴി 4, ൈജവ

േവലി 205 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 215 മീ�ർ.

കാട് പിടി� നിലയിൽ

12. കമലാ�ിഅ�െതാ�ിപുറത് മഴ�ുഴി 5, ൈജവ
േവലി 135 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 185 മീ�ർ.

കാട് പിടി� നിലയിൽ

13. ശ�രൻനായർ െകായിലിൽ മഴ�ുഴി 3, ൈജവ
േവലി 163 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 192 മീ�ർ.

14.50 മീ�ർ നീളമു�
മ�്ബ�്.

14. ബാലകൃഷ്ണൻവള�ിൽ ൈജവ േവലി 20 മീ�ർ ,
മ�്ബ�് 35 മീ�ർ.

പുതിയ പണി െചയ്ത
നിലയിൽ.

15. ലീല ചീരാത് ൈജവ േവലി 37 മീ�ർ ,
മ�്ബ�് 54 മീ�ർ.

മഴയിൽ നശി�
നിലയിൽ

16. സുൈബദഅൻസിൽ മാടാ�ര മഴ�ുഴി 3, ൈജവ
േവലി 185 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 205 മീ�ർ.

മഴ�ുഴി 3
എ��ിലും
െത�ിൻ ൈത
െവ�ിരി�ു�ു.
ൈജവ േവലി 30.50
മീ�ർ.

17. കു�ിരാമൻ മ��ല മഴ�ുഴി 1, ൈജവ
േവലി 85 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 110 മീ�ർ.

കാട് നിറ�
നിലയിൽ

18. റ��് ജ�ാർ മഴ�ുഴി 6, ൈജവ
േവലി 168 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 175 മീ�ർ.

കാട് നിറ�
നിലയിൽ

19. മാധവി കാര�െപായിൽ മഴ�ുഴി 1, ൈജവ
േവലി 15 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 27 മീ�ർ.

മഴയിൽ നശി�
നിലയിൽ

20. രാമൻകു�ി െകാള��റത് മഴ�ുഴി 2, ൈജവ
േവലി 32 മീ�ർ , മ�്
ബ�് 53 മീ�ർ.

2 മഴ�ുഴി

21. േദവി മ��റി മ�്ക�ാല 6 മീ�ർ നീളം 9.30 മീ�ർ &
ഉയരം 3.50മീ�ർ.

6.കനാൽൈകകനാൽനവീകരണം, 1604008004/IC/212506.

�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



െചേ�ാ��കാവ് പ�ായ�് �ഗാമസഭ മിനു�്സ്

െചേ�ാ��കാവ് പ�ായ�ിെല നാലാം വാർഡിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ 8/12/2019 ന്
കൃത�ം 3.30 മണി�് േമലൂർ സ്കൂളിൽ േചർ�ു. 76 ആള�കൾ പെ�ടു�ു. വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി
പുഷ്പ സ�ാഗതം പറ�തിന് േശഷം െതാഴിലാളികള�െട കൂ��ിലു� ൈഷനജ എ�
െതാഴിലാളിെയ അധ���ാനേ��് തിരെ�ടു�ു.വി ആർ പി ഷിദ� ഭരണഘടന �പതി�
െചാ�ിെ�ാടു�ു എ�ാവരും അത് ഏ�� പറ� .ു അതിനു േശഷം െതാഴിലുറ�് എ�ാെണ�ും
അതിെ� ല��െ� കുറി��ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗിെ� ആവശ�കതെയ കുറി��ം െതാഴിലാളി
കള�െട 10അവകാശ�െളയും കുറി��ം വി ആർ പി ജിജിന സംസാരി��.അതിനു േശഷം ഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിലൂെട അവകാശെ� കുറി�് മനസിലാ�ിയ വിവര�ള�ം �പവർ�ികള�െട
റിേ�ാർ��ം വി ആർ പി ഷിദ� അവതരി�ി��. നാലാം വാർഡിൽആെക 6 �പവർ�ി ഫയലുകളാണ്
ഉ�ായിരു�ത്.
1)തരിശു ഭൂമി പ��റി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽ, LD/231478
2)മ�� കുളം നിർമാണം, FR/246965.
3)നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 1, WC/294710.
4)നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി, മ�്ക�ാലഘ�ം 2, WC/294712.
5)നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 4, WC/294298.
6)കനാൽൈകകനാൽനവീകരണം, IC/212506.

റിേ�ാർ�  ്അവതരണ�ിന് േശഷം ചർ�ആയിരു�ു.ചർ�യിൽ ഉ�യി�കാര��ൾ.
* ആദ�ം കല�ാണി -േജാലിസമയം 9 മുതൽ 4വെരആ�ണെമ�് പറ� .ു
*ശാ� - െത�ു തുറ�ൽെതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ണം.
*മാ�് ഗിരിജ - ഒരു വീ�ിൽ 3 വർഷ�ിൽ ഒരി�േല �പവർ�ികൾ െച�ാവൂ അവിെട ഉ� എ�ാ
�പവർ�ികള�ം ഒരുമി�് െച�ണം എ�് പറയു�ത് ബു�ിമു�ാണ .് കാരണം കിളയ്�ൽ മഴ
കാല�് െച�ാൻപ�ി�.
*ശാ� -കൂലി 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ാറി�.ഈവർഷെ� 23പണിയുെടൈപസകി�ിയി� .
* മാ�് ഗിരിജ -ആ�ിൻകൂട ,് േകാഴി�ൂട് എ�ിവയിൽ 3 േപർ�് മാ�തേമ െതാഴിൽ ലഭി�ു��.ഫ�്
എയ്ഡ് േബാക്സ് െ�ൈപസയു ഇനിയും കി�ാനു�്.
*െതാഴിൽ ദിന�ൾവർധി�ി�ണം.
*പറ�് െകാ�ൽ, കാട് െവ�ൽഎ�ിവ ഉൾെ�ടു�ണം.
*പണിആയുധ�ി�വാടക ലഭി�ാറി�.
*കനാൽനവീകരണ �പവർ�ിയിൽൈകയുറയും കാലുറയും േവണെമ�്ആവശ�െ���.
*ഗിരിജ -മാസ് �ർ േറാൾകൃത�മായി പൂരി�ി�ാറു�്.
*ചാ�ിനി -ബി�� െകാടു�ാ�തിനാൽചികി�സഹായം ലഭി�ി�ി�.
* േദവകി -വയലിൽ പണി െച���സമയ�് െവയിൽആയതിനാൽ12 മുതൽ 2 മണിവെര വി�ശമം
അനുവദി�ണം ആവശ�െ��� .

െതാഴിലാളികൾസംസാരി�തിന് േശഷം ഓവർസിയർ ജീഷ്മ മറുപടി പറ�ു .
* െതാഴിൽ എടു�് 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ാ�തിന് കാരണമായ് പറ�ത്,
പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിൽ എടു�് 7 ദിവസ�ിനകം എഫ് ടി ഓ ത�ാറാ�ി
അയ�ാറുെ��ും ഫ�് ശരിയായാൽഎ�ാവർ�ുംകൂലി ലഭി�ുെമ�ാണ്പറ�ത്.
*ആയുധ�ിെ�വാടകഎ�ാവർ�ും ലഭി�ാറു�് എ�ും പറ� .ു
* സി ഐ ബി െവയ്�ാൻ ൈവകു�ത കരാറുകാരെ� ഫ�ിെ� �പശ്നം െകാ�ാണ് എ�ാണ്
പറ�ത്.
* മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലിന് കാരണം ആയുധ വാടക കൃത�മായി പൂരി�ി�ാ�ത്



െകാ�ാണ് െവ��ിരു�ൽഉ�ാവു�ത്.
*ൈകയുറയും കാലുറയും വാ�ിബി�് പ�ായ�ിൽ െകാടു�ാൽൈപസതരാെമ�് പറ� .ു

അതിനുേശഷം െതാഴിലാളികൾ റിേ�ാർ�  ് ക�ടി�� പാസാ�ുകയും മാ�് ഗിരിജ ന�ി
പറ�തിന് േശഷം 5 മണി�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഅവസാനി��.


