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ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും
സാമൂഹ� ആസ്തിയുെടനിർ�ാണ�ിനും
സഹായകമായി�ു�ഒരുേക��ാവിഷ്കൃതപ�തിയാണ്. 2005 െസപ്�ംബർ 5 ന്
നിലവിൽവ� െതാഴിലുറ�്നിയമ �ിെ� അടി�ാനെപടു�ിയാണ് പ�തി
നട�ിലാ�ിവരു�ത.്സമൂഹ�ി ൽ പിേ�ാ�ംനിൽ�ു�വരുെടയും ദാരി�ദം
അനുഭവി�ു�വരുെടയും ൈകപിടി�ുയർ�ുവാനുംഅതുവഴി �ഗാമീണ സ�ദ്
വ�വ�യുെട മുഖ�ായ മാ�ാനും ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. �ഗാമീണേമഖലയിെല ഓേരാ
കുടുംബ�ിനും മ�ു െതാഴിലുകൾ ന�മാകാെത അധികമായി 100 ദിവസെ�
അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട ജന�ളുെട ഉപജീവന മാർ�ം
െമ�െ�ടു�ുക എ�താണ് ഇതിൻെറ അടി�ാന ല��ംെതാഴിലുറ�് പ�തിഅവകാശ
അധിഷ്ഠിതവുംആവിശ�ാധിഷ്ഠിതവുംപ�തിയാണ്.െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടമ�്�പധാനല
�്�ൾ�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിൽ ഓേരാ �പേദശെ�യും വിഭവ അടി�റ
ശ�മാ�ുക,വരൾ�,മെ�ാലി �്,െവ�െ�ാ�ം,വനനശീകരണം,
കാലാവ�ാവ�തിയാനം തുട�ിയപാരി�ിതിക�പശ്ന �ൾ
പരിഹാരംകാണുക.ഉൽ�ാദന പരമായ ആസ്തികൾ സൃ�ി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ�
ലഘൂകരണം സു�ിരം ആ�ുക, െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട
മുഖ�ധാരയിെലസ്�തീകെളസംഘമായിെകാ�ുവരു�തിനുഅവരുെട സാ��ികവും
സാമൂഹികവുമായ ശാസ്�തീകരണം ഉറ�ാ�ുക എ�ിവയാണ്.

ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�ം ആയ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി ര�ാം
തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ വരികയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു േകരള�ിൽ
വയനാട്, പാല�ാട് ഈ 200 ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15ന് 130 ജി�കളിൽ
കൂടി ഇത് വ�ാപി�ു.ഇടു�ി, കാസർേകാട് ജി�കളിൽ ഇതിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ു.2008
ഏ�പിൽ ഒ�ിന് ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി�ു. ഇ��യിെല
മുഴുവൻ ജി�കളിൽ ഈ പ�തി നിലവിൽ ഉ�്.ആേഗാളതല�ിൽ സവിേശഷ
�ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശ അധിഷ്ഠിതം െതാഴിൽ നിയമം എ� നിലയിലും
�ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണെ� നിർണായക വഴി�ിരിവ് സൃ�ി� ബൃഹത്
പ�തി എ� കാര�ം പരിഗണി�ു 2009 ഒേ�ാബർ ര�ാം തീയതി േക�� സർ�ാർ ഈ
നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി എ�് പുനർനാമകരണം
െചയ്ത .ു



സവിേശഷതകൾ :-

*�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാവാം.

* സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.

*പരി�ിതിസംര�ണം,കാർഷി കേമഖലയിെലഅടി�ാനവികസനം എ�ിവയ്�്
മുൻഗണന.

*െതാഴിലാളികൾ തെ� െതാഴിൽ കെ��ുക, ആസ �ൂതണ �പ�കിയകളിൽ പ�ാളിയാവാൻ
അവസരം.

*കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

*െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബജ�്.

*ബാ�് അ�ൗ�്, േപാ�് ഓഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം.

*സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന. *ക��ൂ�ർ ശൃംഖലയിൽ ഉ� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം.
*�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച�ു�ു (േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സംവിധാനം)

* പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം.

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�്
നട�ിലാ�ു� എ�ാ �പവർ�ിയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�്
നിയമ�ിെല പതിേനഴാം വകു�് നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി
�പവർ�നെ���ിയുംെപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന പ�ിയും പൗരസമൂഹം
നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്.െതാഴിലുറ�്
നിയമം �പകാരം വർഷ�ിൽ ര�് തവണ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ എ�ാ വാർഡിലും
നടേ��താണ്.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹികകണെ�ടു�്
എ�തിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത് �പവർ�ി �ല�ൾ അഥവാ
വർ�്ൈസ�്േനരി�്സ�ർശി�ും , െതാഴിലാളികേളാട് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാടും ,
അഭിമുഖ നട�ിയതിലൂെടയും, ലഭ�മായ േരഖകളുെടവിശദപരിേശാധനയിലൂെടയും
ലഭി�ു� വിവര�ൾ േ�കാഡീകരി�്�ഗാമസഭകളിലുംെപാതുസമൂഹെ�അറിയി�ുക
എ�താണ്.ഇ�പകാരം ലഭി�ു�
വിവര�ളുെടയും�ഗാമസഭകളിൽഉയരു�െതാഴിലുറ�്െതാഴിലാളികളുെട
അഭി�പായ�ളുെടയും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട അഭി�പായ�ളുെടയും
അടി�ാന�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട



നട�ി�ിെന സുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ിയുറ�ി�ുക എ�താണ്
േസാഷ�ൽഓഡി�്ല��മിടു�ത.് വസ്തുതാപരമായ കെ��ലുകളിലൂെട െതാഴിലുറ�്
പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട
െമ�െ�� �പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെടസാധി�ു�ു.

േപരാ�� �ഗാമപ�ായ�്

േപരാ�� േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� േപരാ�� �ഗാമപ�ായ�് ന� രീതിയിൽ

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ൾ ഏെ�ടു�ു നട�ു�ു. പ�തി
നട�ി�ിനായ്േ�ാ�് തല�ിൽ േ�ാ�് െഡവല�െമ� ് ഓഫിസർ, JBDO,
അെ�കഡിക്ട് എ�ിനീയർ, അ�ൗ�� ് &ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ എ�ിവരും
പ�ായ�് തല�ിൽ െസ�ക�റി, അസി. െസ�ക�റി, അെ�കഡിക്ട് എ�ിനീയർ,
ഓവർസിയർ അ�ൗ�� ് &ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ എ�ിവരും അവരുെട
േസവനം ഇ പ�തിക് േവ�ി നൽകു�ു.



പ�ായ�ിെ� േപര് േപരാ�� �ഗാമപ�ായ�്

വിസ്തീർ�ം

ജി�ാ പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് േപരാ��

താലൂ�് െകായിലാ�ി



ഉൾെ�ടു� വാർഡുകൾ 19

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ 5624

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 3121

െതാഴിലാളികളുെട 10അവകാശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�് 10 അവകാശ�ൾ �പധാനം െച�ു�ു. അവ ഏെതാെ�യാെണ�്
ചുവെട േചർ�ു�ു.

1) െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം( െഷഡ�ൂൾഡ് 2,ഖ�ിക 1-5 AMC
അധ�ായം-3)

�ഗാമ പ�ായ�് �ിരതാമസം ഉ� അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ െച�ുവാൻ ത�ാർ
ആയി�ു� വ��ികൾ �ഗാമ പ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച�ുക. ഒരു കുടുംബ�ിൽ
െതാഴിൽ ആവശ�മു�വരുെട മുഴുവൻ േപര് വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ി ആയിരി�ണം
അേപ�ിേ��ത.് അേപ�യിൽ പൂർണമായ േമൽവിലാസം, വയ�,് വാർഡ് ന�ർ,
േറഷൻ കാർഡ് ന�ർ, ആധാർ ന�ർ എ�ിവ േചർ�ിരി�ണം. അേപ�കർ�്
�പാഥമിക അേന�ഷണ�ിന് േശഷം �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി െതാഴിൽ കാർഡ്
അനുവദി�് നൽകും. അേപ� നൽകിയാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽകാർഡ്
അനുവദി�ണം. ഒരു കുടുംബ�ിന് ഒരു െതാഴിൽകാർഡ് മാ�തേമ ലഭി�ൂ. െതാഴിൽ
ആവശ�മു� മുഴുവൻ കുടുംബാംഗ�ളുെടയും േഫാേ�ായും, വിവര�ളും െതാഴിൽ
കാർഡിൽ ഉ�ായിരി�ണം. ഒ�ിലധികം െതാഴിൽ കാർഡുകൾ ഒരാളുെട േപരിൽ
ഉ�ായിരി�ു�ത് �കിമിനൽ കു�കരമാണ്. എ�ാൽ മാതാപിതാ�െളേയാ,
സേഹാദര�െളേയാ ആ�ശയി�ുകഴിയു� വിധവകൾ, ഉേപ�ി�െ�� സ്�തീകൾ
അഗതികൾ എ�ിവർ�് �പേത�കം േവെറ െതാഴിൽ കാർഡ് െകാടു�ണെമ�്



നിർേ�ശി�ി�ു�്. െതാഴിൽ ആവശ�മു� മുഴുവൻ കുടുംബാംഗ�ളുെടയും പാസ്േപാർ�്
ൈസസ് േഫാേ�ാകൾ െതാഴിൽ കാർഡിൽ പഠി�ിരി�ണം. േഫാേ�ാ എടു�ു�തിെ�
ചിലവ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലുൾെ�ടു�ി �ഗാമപ�ായ�് വഹി�ും. അ�ു
വർഷേ��ാണ് ഒരു െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി�ു നൽകു�ത.് ഒരു കുടുംബം ഒരു
വർഷം ആവശ�െ�� െതാഴിൽദിന�ൾ അവർ�് അനുവദി� െതാഴിൽദിന�ൾ, ലഭി�
േവതനം, ഏെ�ടു� �പവർ�ികളും മ�ർ േറാൾ ന�റുകളും ലഭി� െതാഴിലി�ായ്മ
േവതനം ന�പരിഹാരം മുതലായ വിവര�ളും െതാഴിൽ കാർഡിൽ അതാത് സമയം എഴുതി
േചർ�ണം.

2)അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശം
ആയതിെ� ൈക��് രസീത് ലഭി�ുവാനും ഉ�അവകാശം ( െഷഡ�ൂൾഡ് 1,
ഖ�ിക 8, െഷഡ�ൂൾ 2,ഖ�ിക 6-13)

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽ ആവശ�മു�േ�ാൾ �പേത�ക അേപ� നൽകണം.
നിർ�ി� േഫാറ�ിൽ �ഗാമപ�ായ�ിലാണ് അേപ� നൽേക�ത.് െവ� കടലാസിലും
അേപ� നൽകാവു�താണ്. 2014 െല പുതു�ിയ നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം െമാൈബൽ
േഫാൺ, ലാൻഡ് േഫാൺ എ�ിവയിലൂെടയും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാവു�താണ്.
എഴു�ും വായനയും അറിയാ�വർ�് നിർ�ി� ഉേദ�ാഗ�രുെട മു�ിൽ വാ�ാലും
െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാവു�താണ്. െതാഴിലിനായി അേപ� നൽകുേ�ാൾ രസീത്
ൈക��ി ഇരി�ണം. ചുരു�ിയത് ര�ാഴ്ചേ��് ആണ് െതാഴിൽ ആവശ�െ�േട�ത്
കൂടുതൽ ദിവസ�ളിേല�് േവ� �പവർ�ികൾ മുൻകൂ�ി അേപ�ി�ു�തിന്
അനുവാദമു�്. എ�ു മുതൽ എ�ു വെര െതാഴിൽ ആവശ�ം ഉ�ത് എ�്
വ��മാ�ണം അേപ�ി�് തീയതിമുതൽ േകാ, അേപ� ലഭി�് പരമാവധി 15
ദിവസ�ളിേലാ െതാഴിൽ ലഭ�മായിരി�ണം. പരമാവധി 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ ആണ്
അേപ� നൽേക�ത.് എ�ാൽ വന�പേദശ�ു വനാതിർ�ികളിൽ ഉം താമസി�ു�
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ നൽകു�തിന് ഇേ�ാൾ
അനുവാദമു�്.

3) െതാഴിൽലഭി�ിെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാൻ ഉ�
അവകാശം(ആദ�െ� 30 ദിവസം കൂലിയുെട1/4പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ1/2 ഭാഗം)

െതാഴിൽ ആവശ�െ��് വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണം എ�ാണ്



വ�വ�. അ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു�തിന് തീയതി േരഖെ�ടു�ിയ
ൈക��് രസീത് ആവശ�മാണ്. െതാഴിലിന് അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ിെ��ിൽ പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം നിർ�ിഷ്ഠ േവദന
�ിെ�1/4 കുറയാെത തുകയും പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ േവദന �ിെ� പകുതിയിൽ
കുറയാെത തുകയും ആണ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുക. സം�ാന സർ�ാരാണ്
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നൽേക�ത.് പി�ീട് ഈ തുക െതാഴിൽ നൽകു�തിൽ വീഴ്ച
വരു�ിയ അവരിൽനി�ും ഈടാ�ണെമ�് വ�വ�. െതാഴിൽ അനുവദി�ു നൽകിയ
അ�ുമുതൽ േകാ 100 ദിവസെ� േവതന�ിന് തുല�മായ തുക െതാഴിലി�ായ്മ
േവതനമായി ലഭി�ു� ദിവസേമാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിനു� അർഹത ന�മാകും
േവദന മായും െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ആയും ഒരാൾ�് പരമാവധി 100 ദിവസെ�
േവതന�ിന് തുല�മായ തുകേയാ ലഭി�ുവാൻ അർഹതയു�ൂ.

4) െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ാനു�അവകാശം.

ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിെല െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് എ�് പറയു�ത് എ�ിേമ�്
അട�മു� �പവർ�ികളുെട വിശദ വിവര�ൾ ആണ് ഇത് നട�ു സാ��ിക
വർഷ�ിെല തേലദിവസം െഫ�ബുവരി മാസേ�ാെട പൂർ�ീകരി�ണം. ഒരു �ഗാമ
പ�ായ�ിെല അംഗീകരി�െ�� േലബർ ബഡ്ജ�് ഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ു�
�പവർ�ികളാണ് െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ഉ�ാവുക ഇതിൽ ഏതു �പവർ�ി
േവണെമ�ിലും വാർഷിക കല�ർ, െതാഴിൽ ആവശ�െ��വരുെട എ�ം, �പവർ�ി
നട�ിലാ�ു� കാലയളവിെല കാലാവ� എ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ
തിരെ�ടു�ാം.

5)അ�ുകിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശം,അെ��ിൽ
േവദന�ിെ� 10%അധികം

അേപ�കരുെട താമസ�ല�ിന് അ�് കിേലാമീ�ർ പരിധി�ു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ു�തിന് മുൻഗണന നൽകണം 5 കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധിക് പുറ�ാണ്
െതാഴിെലടു�ു�ത് എ�ിൽ10% അധിക േവതന�ിന് െതാഴിലാളികൾ�്
അവകാശമു�ായിരി�ും.



6)കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ംഎ�ിവലഭി�ുവാനു�
അവകാശം( െഷഡ�ൂൾഡ് 2:ഖ�ിക 23-28)

െതാഴിലിട�ളിെല സൗകര��ൾ:-

* െതാഴിലാളികൾ�് തിള�ി�ാറിയ െവ�ം നൽകുക

* �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് ഉെ��് ഉറ�ുവരു�ുക

* ഭ�ണം കഴി�ു�തിനു ഉ��് ഒരു മണി�ൂർ വി�ശമി�ു� അതിനും ടാർേപാളിൻ
ഷീ�് െകാ�് തണു�ി�ുക

* 5 വയ�ിൽ താെഴ �പായമു� കു�ികളുെട എ�ം അ�ിൽ കൂടുതൽ ആെണ�ിൽ
അവെര പരിപാലി�ുക

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

പ�തിയുെട േവതനം ബാ�,് േപാ�് ഓഫീസ് അ�ൗ�ിലൂെടയാണ് നൽകു�ത് ഓേരാ
െതാഴിലാളികൾ�ും �പേത�കം അ�ൗ�് േവണം. ഓേരാ െതാഴിലാളികളുേടയും േവദനം
അവരവർ�് തെ� ലഭി�ു�ുേ�ാെയ�് ഉറ�ുവരു�ാനാണ് ഇ�െന
നിഷ്കർഷി�ി�ു�ത.് സ്�തീ െതാഴിലാളികളുെട േവതന�ിന് േമലു� നിയ��ണം
അവർ�് തെ� ആയിരി�ണെമ� ഒരു ല��ം ഈ അവ�യ്�് പി�ിലു�്.
െതാഴിലാളികളുെട ആധാർ ന�ർ കൂടി െതാഴിൽ കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയാൽ
ആൾമാറാ�ം, ഇര�ി�് എ�ിവ മുേഖന ഉ� �പശ്ന�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ സാധി�ും.

8) േവദനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്ന�പരിഹാരം ലഭി�ു�അവകാശം.



മ�ർ േറാൾ അവസാനിച് 15 ദിവസ�ിനകം േവദനം ലഭി�ിരി�ണം ഇ�െന
ലഭ�മാകാെത വ�ാൽ പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ ലഭി�ുവാനു� േവദന�ിെ�
0.05% തുക ഓേരാ ദിവസവും ന�പരിഹാരമായി ലഭി�ണെമ�ാണ് 2014െല പുതു�ിയ
െഷഡ�ൂൾ 2 വ�വ� െചയ്തി�ു�ത.് ഈ തുക തൽ�ാലം സർ�ാർ വഹി�ും എ�ിലും
പി�ീട് വിശദമായ അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഉ�രവാദിയായ
അവരിൽനി�ും ഈടാ�ണം എ�ാണ് വ�വ� മന�ൂർ�ം അലംഭാവം െകാ�്
പാവെ��വരായ കൂലി െതാഴിലാളികളുെട േവതനം തുട�ുകേയാ ൈവകുകയും െച�ു�ത്
ഒഴിവാ�ു�താണ് ഇ�െന വ�വ� െചയ്തി�ു�ത.് അളവുകൾ േരഖെ�ടുേ��
ഓവർസിയർ, േമൽ അളവുകൾ എടുേ�� അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ, ഡാ�ാ എൻ�ടി
നട�ി േവജ് ലി�് ത�ാറാേ�� ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ, ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ
ഓർഡറുകൾ ഉ� അടയ്േ�� �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�് എ�ിവർ നിർദി�
ദിവസ�ിനു�ിൽ അതു നൽകു�ുെവ�ും പൂർ�ീകരി�ുെമ�ും ഉറ�ുവരു�ണം.

9 )സമയബ�ിതമായ�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 19 െഷഡ�ൂൾ 2 േപര�ഗാഫ് 35 േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ
ചാപ്�ർ 10.4 എ�ിവ �പകാരം സമയബ�ിത പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം
അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിലുറ�ു മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖ പരമായ വാ�ാേലാ
േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�െര അറിയി�ാവു�താണ് ഇ�െന
ലഭി�ു� പരാതികൾ പരാതി രജി�റിൽ എഴുതി സൂ�ി�ുകയും പരാതിയിേ�ൽ
എടു� നടപടികൾ പരാതി�ാരെന അറിയിേ�� തും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട
ചുമതലയാണ്.

10) േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികൾ ആയ സാധാരണജന�ൾ ആ പ�തി
അവേലാകനം െച�ുകയും പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച�ു� ജനകീയ
ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽ
ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാണ്, ല��മി�്
അവകാശ�ളും ആനുകൂല��ളും അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ു�ുേ�ാ , നിർവഹണ
രീതിയിൽ അപാകത ഉ�ായിരുേ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തിമൂലം ഉ�ായി�ുേ�ാ ,
എ�ാൽ ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തി



േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം ഫയലുകളും, േരഖകളും, രജി�റുകളും
പരിേശാധി�ുകയും �പവർ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധിച് അളവുകൾ എടു�ു
േനാ�ുകയും െച�ു�ു. �പേത�കം വിളി�ുേചർ�ു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ
ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാേ��ത

�പവർ�ിെയസംബ�ി���വിവര�ൾ

എള�ിേലത് മൂഴി നീർ�ടം മ�് ജലസംര�ണം നര�ൻകു�് ഭാഗം ക�ാല
നിർമാണം.

Wc:1604009007/WC/331736

          21/03/2019 തുട�ിയ ക�ാല നിർ�ാണ �പവർ�ി29/03/19
പൂർ�ീകരി�ത്. 8 ദിവസ�ളിലായി ആെക59 െതാഴിലാളികൾ നിർ�ാണ
�പവർ�ിയിൽ ഏർെ�ടുകയും ആെക 394 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ുകയും
െചയ്തു. 300000 രൂപ എ�ിേമ�് നി�യി�് എ�ിലും െതാഴിലാളികള�െട
േവതന�ിൽ 106774 രൂപയും പണിയായുധ�ള�െട വാടക ഇന�ിൽ 724
രൂപയും, ൈസ�് േബാർഡിനു േവ�ി െചലവായ 3000 രൂപയും കൂടി 110498
രൂപയാണ് ഈ �പവൃ�ി�് ആെക െചലവായത്. �പവർ�ി �ലം
സ�ർശി�േ�ാൾ ക�ാല നിർ�ാണം കാണാൻ സാധി��. എ�ാൽ �പവർ�ി
പലയിട�ളിൽ ആയി�ാണ് കാണാൻ സാധി�ത്. ക�ാലകൾ പലതും
കു�ിെ�ടികൾ മൂടെ��ിരു�ു. െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം
നട�ിയേ�ാൾ അവർ�് ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് ലഭി�ു�ിെ��ും െതാഴിൽ
േവതനം ൈവകു�ുെമ�ും  പരാതിെ���. ആവർ�നവിരസത ഉ� േജാലികൾ
ആണ് െച���ത് എ�് പറ�ു. കാലാവ�യ്�് അനുേയാജ�മായ പണികൾ
ആ സമയ�് തെ� അനുവദി�� തരണെമ�് അഭി�പായെ���.

�പവർ�ിയുെട േപര:്എള�ിേലത്  മൂഴി നീർ തട�ിെല മ�് ജലസംര�ണം
കുടി�ു�ു  ഭാഗം ക�ാല നിർ�ാണം

Work code:1604009007/WC/293291

      ര�ു ഘ��ളിലായി നട� �പവർ�ി 24/12/18 തുട�ി16/02/2019



അവസാനി��. 122 െതാഴിലാളികൾ 19 ദിവസ�ളിലായി 963 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
സൃഷ്ടി��. െതാഴിലാളികള�െട േവതനം 260973 രൂപയായിരു�ു.
പണിയായുധ�ള�െട വാടെക �് 1614 രൂപ െചലവായി ൈസ�് േറാഡിനായി
3000രൂപ അനുവദി��. 300000 അട�ൽ തുകയു� �പവർ�ിക് 265587 രൂപ
ആെക െചലവായി.

�പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� പല �ല�ളിൽ
ആണ് കാണാൻ കഴി�ത്. ചില വീടുകളിൽ ക�ാലകൾ എ�ാം  ന� രീതിയിൽ
തെ� സംര�ി�ത് ആയി ക� .ു തുണികൾ തുണികൾ, ഷീ�്  എ�ിവ
ഉപേയാഗി�് ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� മൂടിെവ�് ന� രീതിയിൽ കാണെ���
എ�ാൽ ചില �ല�ളിൽ മഴയുെട ശ�ി കാരണം അതുേപാെല െവ�ം
ഒഴു�ു മൂലവും ഇടി�ു തായി കാണെ���.

�പവർ�ിയുെട േപര് -

എള�ിേലത് മൂഴി നീർ�ടം മ�് ജല സംര�ണം എട�ുംകു�് ഭാഗം
(ക�ാലനിർമാണം )

1604009007/wc297769.

�പവർ�ി നട�ത് ര�് ഘ��ളിലായി�ാണ് അട�ൽ തുക3, 00, 000 രൂപയും
േവതന ഇന�ിൽ 282, 924 രൂപയും വാടക ഇന�ിൽ2050 രൂപയും.

13.2.19-16.2.19.130 െതാഴിലാളികൾ 19 ദിവസ�ളിലായി 1044 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷ്ടി�ി���.് 3000 രൂപ ൈസ�് േബാര്ഡിനായും നൽകിയിരി�ു�ു.

    �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ സാധി�ത് ക�ാലകൾ എ�ാംതെ�
പല �ല�ളിൽ ആണ് നിർ�ി�ിരി�ു�ത്. കാല�ിന് അനുേയാജ�മായ
രീതിയിലാണ് �പവർ�ി നട�ിരി�ു�ത്. മാസ�ൾ�ു മു�് നട� �പവർ�ി
ആയതിനാൽ ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� കാടുപിടി�് തായും മ��ചില ക�ാലകൾ
ഇടി� നിലയിലും ഞാൻ കഴി�ു. ഉടമകൾ�് എ�ാം തെ� െതാഴിൽ കാർഡ്
ഉ�ായിരു�ു.

�പവർ�ിയുെട േപര-്  എള�ിേലത് മൂഴി നീർ�ടം മ�്  ജല സംര�ണം
േകാവു�ുറം ര�ാംഘ�ം ( ബ�് നിർ�ാണം)

വർ�് േകാഡ് -1604009007/wc/328513. 12.10.18 ആരംഭിച്30.10.18 അവസാനി��.



61െതാഴിലാളികൾ 17ദിവസം െകാ�് 966െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്�ി��. ആെക
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം261786 ചിലവായി.  പണിയായുധ�ൾ �ായി
െതാഴിലാളികൾ�് 2227രൂപ അനുവദി��. ൈസ�് േബാര്ഡിനായി 3000 രൂപ
അനുവദി�� 3, 00, 000അട�ൽ തുകയു� �പവൃ�ി�് 2, 67, 013 രൂപ ചിലവായി.

  �പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ െകാ��മറി  �പവർ�ിയാണ് കാണാൻ
സാധി�ത്. പല �ല�ളിൽ ആയി�ാണ് �പവർ�ി നട�ത്. �പവർ�ികൾ
പലതും നിക� തായും കാണെ���. എ�ാൽ ചില�ല�ളിൽ ന� രീതിയിൽ
ബ�ുകൾ സംര�ി�ു�തായും ക� .ു മ�് ജല സംര�ണ�ിന് േവ�ിയാണ്
�പവർ�ി നട�െത�് കാണാൻ സാധി��. കൂടുതൽ ദിന�ൾ ലഭി�ണെമ�്
െതാഴിലാളികൾ അവകാശെ���.

�പവൃ�ിയുെട േപര-്  എള�ിേലത്  മൂഴിനീർ�ടം മ�് ജലസംര�ണം  
�പവർ�ി െപാേ�രി ഭാഗം ഘ�ം 2( ബ�് നിർ�ാണം).വർ�് േകാഡ്
1604009007/wc328515. �പവർ�ി നട�ത് ര�് ഘ��ളിലായി�ാണ് അട�ൽ
തുക 3, 00, 000 രൂപയും േവതന ഇന�ിൽ 252, 694രൂപയും (12.10.18-
30.10.18)വാടക ഇന�ിൽ 1703രൂപയും ൈസ�് േബാര്ഡിനായി 3000രൂപയും
നൽകിയിരി�ു�ു. 124െതാഴിലാളികൾ 18 ദിവസ�ളിലായി 928 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���.്

 

   �പവർ�ി നട�ത് പല �ല�ളിൽ ആയി�ാണ് ബ�് നിർമാണം ന� രീതിയിൽ
കാണാൻ സാധിചു. ഭൂവുടമകൾ�് എ�ാം െതാഴിൽകാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.
�പവർ�ിയുെട അളെവടു�ാൻ സാധി��. െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ��ത്
കൂലി ലഭി�ാൻ താമസം ഉ�് എ�ും. െതാഴിൽ ലഭി�ാൻ കാലതാമസം
എടു�ു�ു എ�ും അറിയാൻ സാധി��. െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ��ത് മ�ർ
േറാൾ ആവശ��ിനായി പ�ായ�ിൽ കുെറ തവണ േപാേക�ിവരു�ു അതിന്
യാ�ത ചിലവ് ലഭി�ാറി� എ�ും. ഫ�് എയിഡ് േബാക്സ് അവര്ക് ലഭ�ം
ആവാറി� എ�ും അഭി�പായെ���.

�പവർ�ിയുെട േപര് -എള�ിേലത് മൂഴി നീർ�ട�ിെല മ�് ജല സംര�ണം
(എടവത് ഭാഗം )ഘ�ം2 ബ�് നിർ�ാണം.

വർ�് േകാഡ് -1604009007/wc/328530. �പവർ�ി 12.10.18-01.11.2018.ര�്
ഘ��ളിലായി�ാണ് �പവർ�ി നട�ത്.



120െതാഴിലാളികൾ19ദിവസ�ളിലായ് 878െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. േവതന
ഇന�ിൽ 237938രൂപയും പണിയായുധ വാടകയായി 1924രൂപയും ൈസ�്
േബാർഡിനായ് 3000രൂപയും അനുവദി�തായി ക� .ു 300000രൂപഅട�ൽ
തുകയായി അനുവദി�തിൽ 242862രൂപയാണ് ആെക െചലവായത്.

   �പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ ബ�് നിർ�ാണം തെ�യാണ് ഇവർ
കാല�ളായി െച���െത�ും �പവർ�ിയിൽ നി�ും മന�ിലായി. എ�ാലും 
�പവർ�ികൾ നാം തെ� ന� രീതിയിലു� �പവർ�ിയാണ് നട�ിയത്. എ�ാ
െതാഴിലാളികള�ം 100 ദിവസെ� �പവർ�ി�ു േവ�ി ആവശ�െ���.

�പവർ�ിയുെട േപര-്എള�ിേലത് മൂഴി നീർ�ടം മ�� ജല സംര�ണം
മേ�രി�ുന്ഭാഗം (ക�ാല നിർമാണം )വർ�് േകാഡ് 1604009007/wc/331738.

  �പവർ�ി 22.12.18-5.02.193ഘ��ളിലായി�ാണ് �പവർ�ി നട�ിരു�ത്.
178െതാഴിലാളികൾ 20ദിവസ�ളിലായ് 996െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��.
പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 1742രൂപയും ൈസ�് േബാര്ഡിനായി 3000രൂപയും
അനുവദി��. 300000രൂപ അട�ൽ തുകയായി അനുവദി�തിൽ
274658രൂപയുമാണ് ആെക െചലവായത്.

  

   �പവർ�ി സ�ര്ശന സമയ�് കാണാൻ കഴി�ത്. ക�ാലകൾ ചിലത്
കാടുപിടി�് എ�ിലും പേ� �പവർ�ികൾ എ�ാം തെ� ഉപേയാഗ�പദമാണ്.
പേ� െതാഴിലാളികൾ നൂറു ദിവസെ� െതാഴിലിനുേവ�ി ആവശ�െ��� പിെ�
അവരുെട ൈപസ വരാൻ ൈവകു�തായി അഭി�പായെ���.

�പവർ�ിയുെട േപര് -എള�ിേലത് മൂഴി നീർ�ടം മ�് ജല സംര�ണം എടവന
ഭാഗം ഘ�ം 2( ബ�് നിർ�ാണം)വർ�് േകാഡ് 1604009007/wc/328520.�പവർ�ി
ആരംഭി�ത്12.10.18-29.10.18വെരയാണ് ഒരു ഘ�മായി നട� �പവർ�ിയിൽ
62െതാഴിലാളികൾ ആണ് �പവർ�ിയിൽ ഏർെ��ത്17ദിവസമായി നട�
�പവർ�ിയാണിത് 882െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. െതാഴിലാളികള�െട
വാടകയിന�ിൽ 1920രൂപയും െതാഴിലാളികള�െട േവതന�ിൽ2, 39,
022രൂപയുംൈസ�് േബാർഡ ്ഇന�ിൽ 3000രൂപയും ചിലവാ�ിയി���് അട�ൽ
തുക 300000രൂപയും നൽകിയിരി�ു�ു.

 �പവർ�ി പരിേശാധനയിൽ vrp മാർ�് മന�ിലായത് ബ�് നിർ�ാണം എ�ാം



തെ� ന� രീതിയിൽ െചയ്തി���.് ഒരു �പവൃ�ി മൂ�് വർഷം നിൽേ��
അവ�യിൽ അ� ബ�് നിർ�ാണം ഉ�ത് കാരണം എ�ാം തെ� കാടുപിടി��
ഒരു �ിതി വിേശഷം ഉ�് അതുെകാ�ുതെ� ബ�് നിർ�ാണം
സംര�ി�ാൻ െതാഴിലാളികള�ം �ലഉടമയും �ശ�ിേ��താണ്.

�പവർ�ിയുെട േപര് -എള�ിേലത് മൂഴി നീർ�ടംമ�് ജല സംര�ണം
പേ�ാളി�ു�് ഭാഗം (ക�ാല നിർമാണം)വർ�് േകാഡ് 1604009007/wc/293290.
ര�് ഘ��ളിലായി�ാണ് �പവർ�ി നട�ത്. ഒ�ാം ഘ�ം15.12.18-31.12.18 ര�ാം
ഘ�ം13.02.19-19 02.19വെരയാണ് നട�ത് 144െതാഴിലാളികൾ 2ഘ��ളിലും
െതാഴിൽ െചയ്തു. 22 ദിവസ�ളിലായി900െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ൈസ�്
േബാർഡിനായ്3000ചിലവഴി�തായി കാണെ��� പണിയായുധവാടകയായി
1794രൂപ ചിലവാ�ി േവതന ഇന�ിൽ 243900രൂപ ചിലവഴി�� അട�ൽ തുക
300000രൂപയാണ്.

     �പവർ�ി സ�ര്ശന േവളയിൽ കാണാൻ കഴി�ത് ക�ാലകൾ
എ�ാംതെ� ന� �പവർ�ി ആയി�ാണ് കാണാൻ കഴി�ത് പേ� ചിലെത�ാം
കാടു പിടി�ി���.് ക�ാലകൾ എ�ാം ന� രീതിയിൽ സംര�ി�ാൻ
�ശമിേ��തു�.്

എടവരാട് �ബാ�് കനാൽ സംര�ണം റീച് 8 വർ�് േകാഡ് 1604009007

IC 215342

30/1/19 ആരംഭി�് 7/2/19 ന് അവസാനി�� അട�ൽ തുക 50,000 രൂപയായിരു�ു
21 െതാഴിലാളികൾ 9 �പവർ�ി ദിവസ�ളിൽ ആെക 155 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷ്ടി�� െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ആയി 402005 രൂപ പണിയായുധം
വാടകയായി 195 രൂപയും അനുവദി�� ൈസ�് േബാർഡ് വയ്�ാനായി 5000
രൂപയും െചലവഴി�� ആെക 47 1200 രൂപ െചലവായി കനാൽ സംര�ണ
�പവർ�ി ഘ��ളായാണ് പൂർ�ീകരി�ത് �പവർ�ിയിൽ ഉൾെ�� പണി
ആയതിനാലും കുടിെവ� �പശ്ന�ൾ പരിഹാരം ഉ�ാ�ു� പണി
ആയതിനാലും കനാൽ സംര�ണ �പവർ�ി വീ�ും ഏെ�ടു�ു നട�ണം
എ�് സമീപവാസികൾ പറ�ു ഭാഗ�് കനാൽ െമാ��ിൽ
കാടുപിടി��കിട�ു� തായും കാണാൻ സാധി�� �പവർ�ി നട� എ�ാ
ഭാഗ�ും 50 മീ�ർ ദൂര�് അ� �പവർ�ിയുെട േപര:് എടവരാട് �ബാ�് കനാൽ
സംര�ണം റീ�് 9

(1604009007/ic/322635)



30/1/2019 ണ് തുട�ി 7/2/2019 നു പണി അവസാനി�ി�� 20 െതാഴിലാളികൾ
ഒ�ത് ദിവസം െകാ�് 142 െതാഴിൽദിനം സൃഷ്ടി��,

. ആെക െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ആയി 38482 രൂപ െചലവായി.
പണിയായുധ�ൾ വാടക െതാഴിലാളികൾ�് 258 രൂപ അനുവദി�� ൈസ�്
േബാർഡ ്നായി  5000 രൂപയും അനുവദി��. അ�തിനായിരം അട�ൽ
തുകയു� �പവർ�ി�ുക 43739 രൂപ െചലവായി.

                       �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ സാധി�ത് ക�ാല
കള�െട ചില ഭാഗ�ളിൽ കാടുപിടി��കിട�ു� തായും. മ��ചില ഭാഗ�ളിൽ
�ല�ൾ മ�ടി�ുേപായ കാണെ���. നീർ ക�ി താെഴ ഭാഗ�് കനാൽ
�ിരമായി േ�ാ�് ആവു�ു�് എ�ും �ിരമായ സംവിധാനം േവണെമ�ും
െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ��� ചില �പേദശ�ളിൽ കുടിെവ� �പശ്നം
േനരിടുകയും െച���ുെ��ും അവർ അഭി�പായെ��� എ�ാൽ സംര�ണ
�പവർ�ികൾ ഇനിയും ആ നാ�ിൽ െച�ണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ
ആവശ�െ���. െതാഴിൽദിന�ൾ കുറവാണ് ലഭ�മാ�ണെമ�ും മന�ിലാ�ാൻ
കഴി�ു.ചില െതാഴിലാളികൾ കിണറു പണി�് അേപ� നൽകിയി��െ��ിലും
നാളിതുവെര മറുപടിെയാ�ും പ�ായ�ിൽനി�് ലഭ�മായി�ി� എ�ും ചില
െതാഴിലാളികൾ പറ�ു

�പവർ�ിയുെട േപര:് ഇള�ൽ ഏതു മൂഴി നീർ�ടം മ�് ജലസംര�ണം
എടു�ു മുൻഭാഗം ഘ�ം 2

(1604009007/wc/328518)

ഈ �പവർ�ി ര�് ഘ��ളായാണ് നട�ത്.26/09/2018 തുട�ി 25/10/2018
അവസാനി�ി�� 116 െതാഴിലാളികൾ 19 ദിവസ�ളിലായി 962 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷ്ടി��, മൂ�ു ല�ം ആണ് അട�ൽ തുക.െതാഴിലാളികൾ�് േവതന
ഇന�ിൽ 260702 രൂപ നൽകിയതായി കാണാൻ സാധി�� ൈസ�് െപാടിയായി
3000 രൂപ ആയിരു�ു അനുവദി�ിരു�ത് പണിയായുധം വാടകയായി എഡിഎസ്
േജായിൻറ് അ�ൗ�ിൽ നി�ും 80 രൂപയും െതാഴിലാളികൾ�് 1928 രൂപ
നൽകിയതായി കാണാൻ സാധി��

             �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ കഴി�ത് മ�് ജല
സംര�ണ�ിനായി െകാ��ം മാറിയാണ് കാണാൻ സാധി�ത് �പവർ�ികൾ
പല �ല�ളിലായാണ് കാണെ��ത് െകാ��ം മാറി പലതും നിക�െ���
ആയി കാണെ��� 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ു�ിെ��ും പരാതിെ��� ഫ�്
എയ്ഡ് േബാക്സിൽ ലഭി�ു�ി� എ�ും അവർ അഭി�പായെ���,.



�പവർ�ിയുെട േപര:് എള�ിെല�ു മൂഴി നീർ തട�ിെല മ�് ജലസംര�ണം
പേ�ാളി കു�് ഭാഗം ഘ�ം 2 ബ�് നിർ�ാണം

(1604009007/wc/328516)

ര�ു ഘ��ളിലായി നട� നട� �പവർ�ി 12/10/2018 ണ് തുട�ി 30/10/2018
നീ അവസാനി�� മു� മൂ�ുല�ം അട�ൽ തുകയായി �പവർ�ിയിൽ 116
െതാഴിലാളികൾ 18 ദിവസം 901 ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ഇതിൽ െതാഴിലാളികൾ�്
244171 രൂപ േവതനവു 1549 രൂപ വാടക ഇന�ിലും നൽകി ൈസ�് കാർഡിനായി
3000 രൂപയും കണ�ാ�ി..

         �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ സാധി�ത് ബ�ുകൾ എ�ാം
തെ� പല �ല�ളിൽ ആണ് നിർ�ി�തിൽ ചില ബ�ുകൾ കാണെ��� ചില
ബ�ുകൾ ന�തായാലും കാണെ���. ഭൂവുടമകൾ�് എ�ാം െതാഴിൽ
കാർഡുകൾ ഉ�തായി അറിയാൻ കഴി�ു െതാഴിലിനു� അേപ�കൾ
െതാഴിലാളികൾ എഴുതി നൽകാറു� എ�് അറിയാൻ കഴി�ു.

എള�ിേലത് മൂഴി നീർ�ട�ിെല മ�് ജലസംര�ണം (െത��ാ ക�ി ഭാഗം
ഘ�ം 2 ബ�് നിർ�ാണം)

1604009007/wc/328519

ര�ു ഘ��ളിൽ നട� �പവർ�ിയിൽ 130 െതാഴിലാളികൾ 17 ദിവസ�ളിലായി
854 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി�� േവദന ഇന�ിൽ 230163 രൂപയും പണിയായത്
വാടകയായി 2202 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡിന് ആയി 3000 രൂപ അനുവദി�ി���്
മൂ�ുല�ം രൂപ അട�ൽ തുകയായി �പവർ�ി�ു െമാ�ം െചലവഴി�ി���.്

      �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ കഴി�താ ഭാ�ുകള�െട
നിർ�ാണം എ�ാം തെ� പല �ല�ളിൽ ആണ് നട�ിയിരി�ു�ത്.
എ�ാൽ ഫ�ുകൾ പലതും ഇടി�തും നശി�� േപായതായും ക� .ു
മാസ�ൾ�് മുൻപു� �പവർ�ി ആയതിനാൽ തെ� കാടുപിടി�്

നിലയിൽ കാണെ��� ചില �ല�ളിെല �പവർ�ികൾ ഇേ�ാൾ ന� രീതിയിൽ
തെ� കാണുവാൻ കഴി�ു െതാഴിലാളികൾ�് കൂടുതൽ ദിവസം െതാഴിൽ
ലഭി�ാനും കൂടാെത കിണർ ഭവന നിർ�ാണ �പവർ�ികൾ കൂടി
അനുവദി�ാനും അവർ അഭി�പായെ���

�പവർ�ിയുെട േപര് :എള�ിെല�ു മൂഴി നീർ�ടം മ�് ജല സംര�ണം 
െപാേ�രി ഭാഗം (ക�ാല നിർമാണം )

1604009007/wc/293289



�പവർ�ി 3/11/2018 തുട�ി 27/11/2018 അവസാനി�� ര�ു ഘ��ളായി
നട�ിരു� �പവർ�ി�ുക 150 െതാഴിലാളികൾ ഇരുപ�ി ര�്
ദിവസ�ളിലായി 916 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. േവദനയിൽ 248778 രൂപയും
പണിയായത് വാടകയായി 1733 രൂപയും െചലവഴി�� ൈസ�് േബാർഡുമായി മൂ�ു
ല�ം രൂപയും അനുവദി�� അട�ൽ തുക മൂ�ു ല�ം രൂപയാണ്.

               പല �ല�ളിലായി ക�ാല നിർ�ാണം നട�ിരി�ു�ത് ക�ു
ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� ന� രീതിയിൽ ആണ് കാണാൻ കഴി�ി���ത് ചില
ക�ാലകൾ ഇടി�തും കാണാൻ സാധി�� ചില �ല�ളിൽ കു�ി െചടികള�ം
മ��ം പടർ�ുപിടി� തായും ക�ു 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ാറി� കൂടാെത
േവദന വിതരണ�ിൽ കാലതാമസം േനരിടുകയും െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ���.

മ�് നിേ�പി� എ�ും �പേദശവാസികൾ പറ�ു

�പവർ�ിയുെട േപര:് എടവരാട് �ബാ�് കനാൽ സംര�ണം റീ�് 9

(1604009007/ic/322635)

30/1/2019 ണ് തുട�ി 7/2/2019 നു പണി അവസാനി�ി�� 20 െതാഴിലാളികൾ
ഒ�ത് ദിവസം െകാ�് 142 െതാഴിൽദിനം സൃഷ്ടി��,

. ആെക െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ആയി 38482 രൂപ െചലവായി.
പണിയായുധ�ൾ വാടക െതാഴിലാളികൾ�് 258 രൂപ അനുവദി�� ൈസ�്
േബാർഡ ്നായി  5000 രൂപയും അനുവദി��. അ�തിനായിരം അട�ൽ
തുകയു� �പവർ�ി�ുക 43739 രൂപ െചലവായി.

                       �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ സാധി�ത് ക�ാല
കള�െട ചില ഭാഗ�ളിൽ കാടുപിടി��കിട�ു� തായും. മ��ചില ഭാഗ�ളിൽ
�ല�ൾ മ�ടി�ുേപായ കാണെ���. നീർ ക�ി താെഴ ഭാഗ�് കനാൽ
�ിരമായി േ�ാ�് ആവു�ു�് എ�ും �ിരമായ സംവിധാനം േവണെമ�ും
െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ��� ചില �പേദശ�ളിൽ കുടിെവ� �പശ്നം
േനരിടുകയും െച���ുെ��ും അവർ അഭി�പായെ��� എ�ാൽ സംര�ണ
�പവർ�ികൾ ഇനിയും ആ നാ�ിൽ െച�ണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ
ആവശ�െ���. െതാഴിൽദിന�ൾ കുറവാണ് ലഭ�മാ�ണെമ�ും മന�ിലാ�ാൻ
കഴി�ു.ചില െതാഴിലാളികൾ കിണറു പണി�് അേപ� നൽകിയി��െ��ിലും
നാളിതുവെര മറുപടിെയാ�ും പ�ായ�ിൽനി�് ലഭ�മായി�ി� എ�ും ചില
െതാഴിലാളികൾ പറ�ു

�പവർ�ിയുെട േപര:് ഇള�ൽ ഏതു മൂഴി നീർ�ടം മ�് ജലസംര�ണം



എടു�ു മുൻഭാഗം ഘ�ം 2

(1604009007/wc/328518)

ഈ �പവർ�ി ര�് ഘ��ളായാണ് നട�ത്.26/09/2018 തുട�ി 25/10/2018
അവസാനി�ി�� 116 െതാഴിലാളികൾ 19 ദിവസ�ളിലായി 962 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷ്ടി��, മൂ�ു ല�ം ആണ് അട�ൽ തുക.െതാഴിലാളികൾ�് േവതന
ഇന�ിൽ 260702 രൂപ നൽകിയതായി കാണാൻ സാധി�� ൈസ�് െപാടിയായി
3000 രൂപ ആയിരു�ു അനുവദി�ിരു�ത് പണിയായുധം വാടകയായി എഡിഎസ്
േജായിൻറ് അ�ൗ�ിൽ നി�ും 80 രൂപയും െതാഴിലാളികൾ�് 1928 രൂപ
നൽകിയതായി കാണാൻ സാധി��

             �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ കഴി�ത് മ�് ജല
സംര�ണ�ിനായി െകാ��ം മാറിയാണ് കാണാൻ സാധി�ത് �പവർ�ികൾ
പല �ല�ളിലായാണ് കാണെ��ത് െകാ��ം മാറി പലതും നിക�െ���
ആയി കാണെ��� 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ു�ിെ��ും പരാതിെ��� ഫ�്
എയ്ഡ് േബാക്സിൽ ലഭി�ു�ി� എ�ും അവർ അഭി�പായെ���,.

�പവർ�ിയുെട േപര:് എള�ിെല�ു മൂഴി നീർ തട�ിെല മ�് ജലസംര�ണം
പേ�ാളി കു�് ഭാഗം ഘ�ം 2 ബ�് നിർ�ാണം

(1604009007/wc/328516)

ര�ു ഘ��ളിലായി നട� നട� �പവർ�ി 12/10/2018 ണ് തുട�ി 30/10/2018
നീ അവസാനി�� മു� മൂ�ുല�ം അട�ൽ തുകയായി �പവർ�ിയിൽ 116
െതാഴിലാളികൾ 18 ദിവസം 901 ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ഇതിൽ െതാഴിലാളികൾ�്
244171 രൂപ േവതനവു 1549 രൂപ വാടക ഇന�ിലും നൽകി ൈസ�് കാർഡിനായി
3000 രൂപയും കണ�ാ�ി..

         �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ സാധി�ത് ബ�ുകൾ എ�ാം
തെ� പല �ല�ളിൽ ആണ് നിർ�ി�തിൽ ചില ബ�ുകൾ കാണെ��� ചില
ബ�ുകൾ ന�തായാലും കാണെ���. ഭൂവുടമകൾ�് എ�ാം െതാഴിൽ
കാർഡുകൾ ഉ�തായി അറിയാൻ കഴി�ു െതാഴിലിനു� അേപ�കൾ
െതാഴിലാളികൾ എഴുതി നൽകാറു� എ�് അറിയാൻ കഴി�ു. എള�ിേലത്
മൂഴി നീർ�ട�ിെല മ�് ജലസംര�ണം (െത��ാ ക�ി ഭാഗം ഘ�ം 2 ബ�്
നിർ�ാണം)

1604009007/wc/328519

ര�ു ഘ��ളിൽ നട� �പവർ�ിയിൽ 130 െതാഴിലാളികൾ 17 ദിവസ�ളിലായി
854 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി�� േവദന ഇന�ിൽ 230163 രൂപയും പണിയായത്
വാടകയായി 2202 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡിന് ആയി 3000 രൂപ അനുവദി�ി���്
മൂ�ുല�ം രൂപ അട�ൽ തുകയായി �പവർ�ി�ു െമാ�ം െചലവഴി�ി���.്



      �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ കഴി�താ ഭാ�ുകള�െട
നിർ�ാണം എ�ാം തെ� പല �ല�ളിൽ ആണ് നട�ിയിരി�ു�ത്.
എ�ാൽ ഫ�ുകൾ പലതും ഇടി�തും നശി�� േപായതായും ക� .ു
മാസ�ൾ�് മുൻപു� �പവർ�ി ആയതിനാൽ തെ� കാടുപിടി�്

നിലയിൽ കാണെ��� ചില �ല�ളിെല �പവർ�ികൾ ഇേ�ാൾ ന� രീതിയിൽ
തെ� കാണുവാൻ കഴി�ു െതാഴിലാളികൾ�് കൂടുതൽ ദിവസം െതാഴിൽ
ലഭി�ാനും കൂടാെത കിണർ ഭവന നിർ�ാണ �പവർ�ികൾ കൂടി
അനുവദി�ാനും അവർ അഭി�പായെ���

�പവർ�ിയുെട േപര് :എള�ിെല�ു മൂഴി നീർ�ടം മ�് ജല സംര�ണം 
െപാേ�രി ഭാഗം (ക�ാല നിർമാണം )

1604009007/wc/293289

�പവർ�ി 3/11/2018 തുട�ി 27/11/2018 അവസാനി�� ര�ു ഘ��ളായി
നട�ിരു� �പവർ�ി�ുക 150 െതാഴിലാളികൾ ഇരുപ�ി ര�്
ദിവസ�ളിലായി 916 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. േവദനയിൽ 248778 രൂപയും
പണിയായത് വാടകയായി 1733 രൂപയും െചലവഴി�� ൈസ�് േബാർഡുമായി മൂ�ു
ല�ം രൂപയും അനുവദി�� അട�ൽ തുക മൂ�ു ല�ം രൂപയാണ്.

               പല �ല�ളിലായി ക�ാല നിർ�ാണം നട�ിരി�ു�ത് ക�ു
ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� ന� രീതിയിൽ ആണ് കാണാൻ കഴി�ി���ത് ചില
ക�ാലകൾ ഇടി�തും കാണാൻ സാധി�� ചില �ല�ളിൽ കു�ി െചടികള�ം
മ��ം പടർ�ുപിടി� തായും ക�ു 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ാറി� കൂടാെത
േവദന വിതരണ�ിൽ കാലതാമസം േനരിടുകയും െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ���.

�പവർ�ിയുെട േപര് അര�േ�ാട ് നീർ തട�ിെല മ�് ജല സംര�ണ
�പവർ�ികൾ െനടു�റ��് ഭാഗം ക�ാല നിർ�ാണം

1604009007/wc/297796

�പവർ�ി ആരംഭി�ത് 02/11/18 മുതൽ 12/11/2018 െന അവസാനി��. 77
െതാഴിലാളികൾ പ�് ദിവസ�ളിലായി 702 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���്
േവതന ഇന�ിൽ 190242 രൂപ െചലവായി���് പണിയായുധം വാടകയിന�ിൽ
1570 രൂപ നൽകിയിരു�ു അട�ൽ തുകയായി മൂ�ു ല��ി അ�തിനായിരം
രൂപ

      �പവർ�ി െചയ്ത �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ പല �ല�ളിൽ ആയി�ാണ്
�പവർ�ി കാണാൻ സാധി�ത് െതാഴിൽ �ല�ൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ ക�ാല



നിർ�ാണം �പവർ�ി നട� �ല�ിൽ ൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻ
സാധി�ിരു�ി� െതാഴിലാളികള�െട �പധാന �പശ്ന�ൾ അവർ ഉ�യി�ത് 100
െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭ�മായി�ി� എ�ാണ് ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� ന�
രീതിയിൽ നിർ�ി�ി���് ചില �പവർ�ികൾ പു�� നിറ� കിട�ുകയും ചില
ഇടി�ു വീഴുകയും െചയ്തി���് ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ 3000 രൂപ
അനുവദിെ�� ക�ു പേ� ഇത് േനാ�് െപയ്ഡ് എ�ാണ് കെ��ിയത്
സജീവ െതാഴിലാളികള�െട �ല�ാണ് �പവർ�ികൾ അധികവും നട�ത്
വാർഡിെല േമ�് മാർ�് ഉടമകളിൽ നി�് അേപ� പ�ായ�ിൽ എ�ി��
െകാടു�ുകയാണ് െചയ്തത്. ഉടമകൾ�് എ�ാം െതാഴിൽകാർഡ് ഉ�ായിരു�ു
പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് ആർ�ും തെ� ലഭ�മായി�ി� എ�ാണ്
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും കി�ിയ മറുപടി. െതാഴിലാളികള�ം ആയി���
അഭിമുഖസംഭാഷണ�ിൽ മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത് ഒേര �പവർ�ികൾ
ആണ് എേ�ാഴും െച�ാറു�ത് എ�ും െചയ്ത �പവർ�ികൾ കാണാൻ
സാധി�� ഒരു വീടുകളിൽ ര�ു െതാഴിലാളികൾ ഉ�വർ�് മാ�തേമ നൂറു
ദിവസെ� െതാഴിൽദിന�ൾ ലഭി�ി����.

�പവർ�ിയുെട േപര് അറ� േതാട് നീർ തട�ിെല മ�് ജല സംര�ണ
�പവർ�ികൾ െകാള�ൂകു�് ഭാഗം

1604009007/wc/297799

�പവർ�ി ആരംഭി�ത് 26 10 2018െല തുട�ി 1 10 2018 ന് അവസാനി�� പിെ�
2 11 2018 ന  ു തുട�ിയ �പവർ�ി 12 11 2018 ന് അവസാനി�� ഇത് �പകാരം
1010 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���് 131 െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ��ിരി�ു�
ആയിരു�ു ഈ �പവർ�ി 278957 രൂപയാണ് ചിലവഴി�ത് അട�ൽ തുക മൂ�ു
ല��ി അ�തിനായിരം

    �പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ മന�ിലായത് സജീവ െതാഴിലാളികള�െട
�ല�ളിലാണ് �പവർ�ി അധികവും നട�ിരി�ു�ത് ഭൂ ഉടമകൾ എ�ാം
തെ� െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ�ായിരു�ു. ഒേര ഭൂവുടമകള�െട �ല�ളിൽ
തെ�യാണ് എ�ാവർഷവും ക�ാല നിർ�ി�ിരി�ു�ത് കുടിെവ� �പശ്ന�ൾ
ഇതുവെര ഉ�ായി�ി� എ�ും ക�ാല നിർ�ാണവും മഴ കുഴിയും അവർ�്
ആവശ�ം �പവർ�ികൾ ആയി േതാ�ിയി�ി� ആവർ�ന ഉ�
�പവർ�ികളാണ് െതാഴിലാളികൾ�് എേ�ാഴും കി�ാറു�ത് എെ� ൈസ�്
സ�ർശി�േ�ാൾ മന�ിലായി ഭൂവുടമകളിൽ അേപ� വാ�ി പ�ായ�ിൽ
എ�ി�� െകാടു�ാൻ ആണ് പതിവ.്



�പവർ�ിയുെട േപര് അറ� േതാട് നീർ തട�ിെല മ��ജല സംരം�ണ
�പവൃ�ികൾ നരി�ട�ൽ ഭാഗം മഴ കുഴിയും ബ�് നിർ�ാണവും

1604009007/wc/320402

�പവർ�ി 22 9 2018െല തുട�ി 5 10 2018 നു പൂർ�ീകരി�� 102
െതാഴിലാളികൾ 13 ദിവസ�ളിലായി 1029 െതാഴിൽദിന�ൾ ആെക ചിലവഴി�ത്
284043 രൂപയാണ് ഇതിൽ ൈസ�് കൂടി നായു� 3000 രൂപയും
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

 �പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ സാധി�ത് �പവർ�ികൾ
കാടുപിടി�ത് ആയി കാണെ��� മി�യിട�ും എയും േപാെല അവിെടയു�
മഴ�ുഴികൾ അധികവും മൂടെ��ിരി�ു�ു ചിലതിൽ വൃ�ലതാദികൾ
ന�ിരി�ു�ു പിെ� ചില മഴ�ുഴികൾ േവ�് കേ�ാ�് ആയി
ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ു ഇതിെനാ�ും സ്െപസിഫിക് ആയി ഒരു അളവുകള�ം ഇ�.

�പവർ�ിയുെട േപര് മ�് ജലസംര�ണം �പവർ�ികൾ െനടു�റ��് ഭാഗം
ക�ാല നിർ�ാണം

1604009007/wc/331457

�പവർ�ി തുട�ിയ തീയതി 24 1 2019 അവസാന തീയതി 26/01/2019. 41
െതാഴിലാളികൾ 105 െതാഴിൽ ദിന�ളിൽ മൂ�ുദിവസംെകാ�് പൂർ�ീകരി��
�പവർ�ിയുെട ആെക അട�ൽ തുക മൂ�ു ല��ി അ�തിനായിരം ആെക
െചലവായത് 292248 രൂപ മൂ�് ഘ��ളിലായി നട� �പവർ�ിയാണിത്.. സജീവ
െതാഴിലാളികള�െട �ല�ളിലാണ് �പവർ�ി അധികവും നട�ിരി�ു�ത്
ഭൂവുടമകൾ�് എ�ാം െതാഴിൽകാർഡ് ആവർ�ന സ�ഭാവമു�
�പവൃ�ിയായിരു�ു െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ നൽകുവാൻ േവ�ി നൽകിയ
�പവർ�ിയായി േതാ�ി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ു�തിനും മുൻപ് സാേ�തിക 
ഉേദ�ാഗ�ർ �പവർ�ി �ലം സ�ർശി�ാൻ ഇ� എ�് െതാഴിലാളികൾ
പറ�ു ഭൂവുടമ നി�് അേപ� വാ�ി പ�ായ�ിൽ എ�ി��
െകാടു�ുകയാണ് െച���ത്. �പവർ�ി നട� �പേദശ�് ൈസ�് േബാർഡ്
ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി� പേ� അതിനു� ഫ�് അനുവദി�തായി ക� .ു

�പവർ�ിയുെട േപര് അറ� േതാട് നീർ തട�ിെല മ�് ജല സംര�ണ
�പവർ�ി കൾ നരി�ട�ൽ ഭാഗം ക�ാല നിർമാണം 

1604009007/wc/331440



�പവർ�ി തുട�ിയത് തി�തി 13 12 2018 മുതൽ 26 01 2019 വെര ആണ്  
1123 െതാഴിൽദിന�ൾ 23 ദിവസം െകാ�് പൂർ�ി കരി��  അട�ൽ തുക
യായി മൂ�ു ല��ി അ�തിനായിരം രൂപ.െചലവായത് 306121 ക�ാല
നിർമാണമാണ് �പധാനമായും നട�ത്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധി�േ�ാൾ മന�ിലായത് അളവുകൾ ഒ�ുമി�ാെതയാണ്
ക�ാലകൾ നിർ�ി�ത് �പവർ�ിയിൽ നട� ഭാഗെമ�ാം കു�ിെ�ടികള�ം കുറ�്
ഇ

ട�ളിൽ ക�ാലകൾ ഇടി�ത് ആയും കെ��ി.�പവർ�ന േയാഗ�മായ
ബാ�ിയു� ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� ക�ത് ൈസ�് േബാർഡ് ഒ�ും കാണാൻ
സാധി�ി� പേ� ഫയലിൽ ഫ�് അനുവദി�ി���.്

േക��സർ�ാർ നിർേദശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽതാെഴ�റയു�
േരഖകൾനിർബ�മായുംഉ�ായിരിേ��താണ.്

1. കവർേപജ്

2. െച�് ലി�്

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

4. സാേ�തിക എ�ിേമ��ം ഡിൈസനും അട�ു� സാേ�തിക അനുമതി േകാ�ി

5. ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി

6 സാേ�തിക അനുമതിയുെട െകാ�ി

7. സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

8. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ���� അേപ�

9. െതാഴിൽ അനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി

10. പൂരി�ി� മു�േറാളിെ� േകാ�ി

11. െമഷർെമൻറ് ബു�ിെന േകാ�ി

12. സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� െകാേ�ഷൻ �ണി�തിൽ എയും കംപാര�ീവ്
േ��്െമൻറ് യും െമ�ീരിയൽ സൈ� ഓർഡർ േകാ�ി

13. െവജ് ലി�്

14. േവതന�ിനും സാധന�ള�െടയും പണമട�് അതിൻെറ എഫ് ടി ഓ യുെടയും



േകാ�ി

15. െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ബി��കള�െട യും േകാ�ി

16. േറായൽ�ി അട�തിെന രസീത് േകാ�ി

17. െതാഴിലിെന മൂ�ു ഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാകൾ

18. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��് േകാ�ി

19.മു�േറാള ് മൂേവെമ� ് �ിപ്

20. ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

21. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി

22. ൈസ�് ഡയറി

െതാഴിലാളികൾ�ു� 10 അവകാശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�് പ�് അവകാശ�ൾ �പദാനം െച���ു അവ ഏെതാെ�
എ�് ചുവെട െകാടു�ു�ു.

1.െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശം (െഷഡ��ൾ 2 : ഖ�ിക 1--5 എ 
എം സി അ��ായം 3)

2. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും
ആയതിന് ൈകപ�് രസീത് ലഭി�ാനു� അവകാശം( െഷഡ��ൾ 1 ഖ�ിക 8
െഷഡ��ൾ 2 ഖ�ിക 6--13)

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം
( ആദ�െ� 30 ദിവസം കൂലിയുെട 1/4 & പി�ിടു� ദിവസ�ളിൽ1/2 ഭാഗം)

4. െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ാനു� അവകാശം

5. അ�ു കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം അെ��ിൽ
േവതന�ിന് 10 ശതമാന�ിലധികം

6. കുടിെവ�ം വി�ശമ സൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം ഇവ
ലഭ�മാ�ു�തിനു� അവകാശം(െഷഡ��ൾ 2 ഖ�ിക 23--28)

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

8. േവദന വിതരണ�ിെല കാലതാമസം സംഭവി�ാൽ നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭി�ാനു� അവകാശം



9. സമയബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം

10. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം

കെ��ലുകൾ

1-കവർേപജ്

എ എം സി  �പകാരമു� കവർേപജ് ഫയലുകളിൽ ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി�.

2 െച�് ലി�്

എ എം സി �പകാരമു� െച�്ലി�് ഫയലുകൾ ഒ�ും കാണുവാൻ സാധി�ി�.

3 ആനുവൽ ആ�ൻ �ാൻ

എഎംസി �പകാരമു� ആനുവൽ ആ�ൻ �ാൻ ഒരു ഫയലുകളിലും കാണാൻ
സാധി�ി�.

4 ഭരണാനുമതി

പരിേശാധി�ാൽ മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി കാണാൻ സാധി��.

5 സാേ�തിക അനുമതി

സാേ�തിക അനുമതി മുഴുവൻ ഫയലും കാണാൻ സാധി��. ഇതിൻെറ കവർ
േപജിൽ ന�ർ,തീയതി ഏതിനം �പവർ�ി, അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട എ�ം,



േവതനം,മാ�ി നിൻെറ േപര,് െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ, േഫാൺ ന�ർ എ�ിവയും
സാേ�തിക അനുമതി നൽകിയ സമിതിയുെട കൺവീനർ െചയർമാൻ
എ�ിവരുെട േപര് തീയതി എ�ിവയും സമിതിയിെല അംഗ�ള�െട േപര്
വിവര�ള�ം ഇ�ായിരു�ു.

ഈ കാര��ൾ കൂടി ഉൾെ�ടു�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്.

6 െതാഴിലിനു� അേപ�

െതാഴിലിനു� അേപ� എ�ാ ഫയലുകളിലും

കാണാൻ സാധി�ി���.് െതാഴിലാളികൾ െവ�േപ�റിൽ എഴുതിയ അേപ�
ആയിരു�ു ഇത് അതിൽ ഒ�ി�തായി കാണുവാൻ സാധി�� എ എംസി �പകാരമു�
െതാഴിലിനു� അേപ� േഫാറം ഉൾെ�ടു�ുവാൻ �ശ�ിേ��താണ്.

7 െതാഴിൽ അനുവദി�തിെന പകർ�്

െതാഴിൽ അനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ്
വ�വ�.

�പവർ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു�
അനുമതിയാണ് ഇത്. വർ�് അേലാേ�ഷൻ.�പവർ�ി അനുവദി�തിെ�
പകർപ് ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി�ി�. എ�ാൽ െതാഴിൽ സാ��പ�തം
കാണുവാൻ സാധി��.

8 മ�ർ േറാൾ

�പവർ�ി �ലെ�  െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�
േരഖയാണ് മ�് േറാൾ.

പണി ആരംഭി�ു�തിനുമു�് രാവിെല അവസാനി�ു�തിന് േശഷം
ൈവകുേ�രം ദിവസം ര�ു �പാവശ�ം വസ്തു�ളിൽ ഒ�് െവ�ണം.

െതാഴിലുറ�് നൽകു� പ�തി ആയതിനാൽ ഏ�വും സൂ�്മതേയാെട
കാര��മതേയാെട യും ൈകകാര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ��



അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ.

മുസ ്േ�ടാളിൽ  െവ�ി തിരു�ലുകൾ വരാതിരി�ാൻ �ശ�ി�ുക. കൂടാെത
െഡയിലി അ�ൻഡൻസ ് കൃത�മായ തീയതിയിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്.
െമഷർെമൻറ് ബു�് ന�ർ േപജ് ന�ർ, െച�ിങ് ടണ് ൈബ, അ�ൻഡൻസ്
േട�ൺ ൈബ എ�ിവയും കൂെട കൃത�മായി േചർേ��താണ്.

9 െമഷർെമൻറ് മു�്

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

പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ
െമഷർെമൻറ് ബു�് സൂ�ി��ഇരി�ു�തായി  കാണെ���. െമഷർെമൻറ്
ബു�ിെല അളവുകൾ കൃത�മായി കാണാൻ സാധി��.

10 െവജ് ലി�്

മുസ ്േ�ടാളിെല  െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള ആധാരമാ�ി േവതന 
വിതരണ�ിനു� െവജ്  ലി�് ത�ാറാേ��ത്.

ഇത് ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ ചുമതലയാണ്.

ഒരുമസ്േ�ടാൾ േ�ാസ് െചയ്ത് കഴി�ാൽ നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ
ദിവസം ഈ �പവർ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ണം.

മുസ ്േ�ടാളിൽ ആധികാരികമായി  െതാഴിലാളികൾ�് േവദനം അനുവദി��

എ�് െതളിയി�ു�തിനു�  ആധികാരികത േരഖയാണിത്. പരിേശാധി�് ഒരു
ഫയലുകളിലും െവജ് ലി�് കാണുവാൻ സാധി�ി�ി�.

11 എഫ് ടി  ഒ 

ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലനായി ആയി� ് �ഗാമ പ�ായ�്



െസ�ക�റിയും �പസിഡ�ും ഒ� ് േരഖെ�ടു�ി ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ
ത�ാറാ�ി  അ�ു തെ�േയാ പിേ�ദിവസവും പ�ായ�ിൽ നി�ും
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം  ബ�െ�� �ല�ളിേല�് എ�ി�ാൻ കഴിയു�
സംവിധാനമാണിത്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ  ഒ�ും എഫ ് ടി ഒ  കാണാൻ
സാധി�ി� അവ െകാ�ുവരാൻ �ശമി�ണം.

12 േഫാേ�ാസ്

�പവർ�നവുമായി ബ�െ��് ടു മൂ�് തരം േഫാേ�ാകൾ ഫയൽ
ഉൾെ�ടുേ��താണ്.  അതായത് �പവർ�ിയുെട ആരംഭം, �പവർ�ി
നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് അതിനു േശഷവും എ�ീ
മൂ�ു േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി�
അവയും ഉൾെ�ടു�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്.

13 �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��് േകാ�ി

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവർ�ി
പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ പ�ായ�ിെല
മാതൃകയിലു� �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി���കൾ ഉ�ായിരുെ��ിലും
അവ എ എംസി �പകാരമു� മാതൃകയിൽ അ� ഉ�ായിരു�ത്. അതിനാൽ തെ�
എ എം സി മാതൃകയിലു� �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��്
ഉൾെ�ടു�ുവാൻ �ശ�ിേ��താണ്.

14 മുസ ്േ�ടാൾ മൂേവെമ� ് �ിപ്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിലും മാ�ർ ഓൾ അനുവദി�
െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം നൽകു�ത് വെരയു�  ഓേരാ ഘ��ള�ം
ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാൻ ഉ�താണ് മാ�ർ ഓൾ
മൂേവെമ� ് �ിപ ് അഥവാ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാറം  പരിേശാധി�  ഫയലുകളിൽ 
ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാറം  കാണുവാൻ കഴിെ��ിലും  വിവര�ൾ
അപൂർണആയിരു�ു.

മുസ്േ�ടാള ് മൂേവെമ�  ് �ി�ിൽ  മുസ ◌ ്േ�ടാൾ ന�ർ മുസ ്േ�ടാളിനു� അേപ� 



േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർക് നൽകിയ തി�തി േ�ാ�ിൽ നി�ും മുസ ്േ�ടാൾ
ലഭി� തി�തി െച�് െമഷര്െമ�  ് നട�ി എം ബു�ും മ�� േരഖയും 
ബ�െ�� െസ�ക�റി യ്�് സമർ�ിേ�� തി�തി െസ�ക�റി യുെട ഒ� ് സീൽ 
എ�ിവ കാണുവാൻ സാധി�ി� മുസ ്േ�ടാൾ മൂേവെമ�  ് �ി�ിൽ പൂർണമായ 
വിവര�ൾ ഉൾെപടു�ാൻ �ശദിേക�ത് ആണ്.

15 ജിേയാ �ാഗ്സ ് േഫാേ�ാസ്

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു� 
ഘടകമാണ് ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധി� ഫയലുകളിെലാ�ും 
േഫാേ�ാകൾ കാണാൻ സാധി�ി� അവയും കൂടി ഉൾെപടു�ാൻ �ശദി�ണം

16 േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ� ്െ� േകാ�ി

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് ല��മി�്
അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ,
നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകതകൾ സംഭവി�ി��േ�ാ �പതീ�ി� േന�ം
പ�തിമൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എ�് എ�ാം ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു�
�പ�കിയയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം
രജി�റും പരിേശാധി�ുകയും �പവർ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�്
അളവുകൾ ഒ�ു േനാ�ുകയും െച���തിനു േശഷം �പേത�കം
വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് അവതരി�ിേ��ത്. ആറുമാസം കൂടുേ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് നട�ണം പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും തെ� േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് കാണുവാൻ സാധി�ി�.

17 ൈസ�് ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി �ല�് ആ �പവർ�നവുമായി ബ�െ��് നട�ു�
എ�ാ കാര��ള�ം എഴുതി െവ�ാനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. െ�പാജക്�്
മീ�ിംഗ് മിനുട്സ,് ഹാജർ, െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ �ല�് അനുവദി��
നൽകിയ സൗകര��ള�െട വിവര�ൾ, െതാഴിലാളികൾ െകാ�ുവരു�
പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ൾ, േമ�ിെന വിലാസവും േഫാൺ ന�റും,
വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് റിേ�ാർ�,് അവർ�് ഈ �ലം



സ�ർശി�ി��� െപാതു�പവർ�കരുെട അഭി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം
എ�ിവ ൈസ�് ഡയറിയിൽ നിർബ�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ്.
പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ ഒ�ും േമൽ�റ� കാര��ൾ മുഴുവനായി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി� ഫയലുകളിൽ ഈ കാര��ൾ കൃത�മായി
ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ത് അത��ാേപ�ിതമാണ്.

18 ൈസ�് േബാർഡ ്

ഒരു �പവർ�ി നട�ിയ �ലം കൃത�മായി മന�ിലാ�ു�തിനും, പ�തി
�പവർ�ന�ള�െട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ൈസ�് േബാർഡ് അത�ാവശ�മാണ്. ഓഡി�ിന് ഭാഗമായി
ഫീൽഡ് പരിേശാധന നട�ിയേ�ാൾ ഞ�ള�െട ഓഡി�ിംഗ് കാലഘ��ിെല
ൈസ�് േബാർഡ് ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി�ി�.

േപരാ�� �ഗാമപ�ായ�ിെല മൂ�ാം വാർഡിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
�ഗാമസഭ20.10

19.10.30ന് ലാ�് കേ�ാട് അംഗനവാടിയിൽ െവ�് നട�ു. േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
�ഗാമസഭയിൽ വാർഡ് മൂ�ിെല െമ�ർബിജു കൃഷ്ണൻ, േ�ാ�് റിേസാഴ്സ്
േപഴ്സൺ റിയ, അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ, ഓവർസിയർ, െതാഴിലുറ�്
െതാഴിലാളികൾ വി ആർ പിമാർ എ�ിവരാണ് പെ�ടു�ത്. 212 േപർ േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു. ഓഡി�് �ഗാമസഭ സ�ാഗതം െചയ്തിരു�ത്
വാർഡ് മൂ�ിെല െമ�ർ ബിജു കൃഷ്ണൻ ആയിരു�ു. അതിനുേശഷം വി ആർ
പി �ശീജി�് ഭരണഘടനാ �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ു േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
�ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു� എ�ാവരും അത് ഏ��െചാ�ി.

തുടർ�് ബി ആർ പി �പിയ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െന�ുറി�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
എ�ിന് നട�ു�ു എ�തിെന�ുറി��ം െതാഴിലുറ�ിെന കുറി��ം ആമുഖമായി
പറ�ു. 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ മാർ�് 31 വെരയു� 14 �പവർ�ികൾ
ആയിരു�ു േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത്.

ചർ�.

െതാഴിലുറ�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയ



ചർ�യിൽ െതാഴിലാളികൾ േചാദി� േചാദ��ള�ം അവരുെട സംശയ�ള�ം താെഴ
െകാടു�ു�ു..

െതാഴിലാളികൾ സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 പണി ലഭി�ു�ി� എ�്
അഭി�പായെ���.

െതാഴിലാളികൾ െപാതുവായി അഭി�പായെ��ത് ര�്

െതാഴിലാളികൾ ഉ� വീടുകളിൽ മാ�തേമ 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ി����
എ�് െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ���.

മഴ കുഴി േവ� എ�് െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ���.

േമ�ായ വനജ ൈസ�് േബാർഡ് ലഭി�ാറി� എ�് അഭി�പായെ���,

മറുപടി

അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ കഴി�വർഷം എ�ാവർകിലും ടിൻ ൈസ�്
േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു 85 ൈസ�് േബാർഡുകൾ 19 വാർഡുകളിലായി വ�ി���്
എ�ും എ�ാൽ ഈ വർഷം േകാൺ�ടാക്ട് എടു�് നട�ുകയാണ്
ആയതിനാൽബിൽ എഴുതി െവേ�ാള� എ�ാണ് അവേരാട് നിർേദശി�ത്
പ�ായ�ിൽ നി�ും വാ�ു�ി� എ�ാണ് മറുപടി നൽകിയത്.

െതാഴിലാളികൾ�് ഫ�് എയിഡ് േബാക്സ് ലഭി�ാറി� എ�് പറ�ു. േമ�്മാർ
അഭി�പായെ��ത് തെ� ൈപസ എടു�ു വാ�ാറാണ് െച�ാറ് എ�ാൽ
ൈപസ ലഭി�ാറി� എ�ുമാണ് അഭി�പായെ��ത്.

മറുപടി

അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ പറ�ത് െതാഴിലാളികൾ വാ�ിയാൽ അതിെ�
ബി�് സൂ�ി�� െവ�ാൽ ൈപസ ലഭി�ുെമ�ു മറുപടി െകാടു�ു. േതാട്
വയൽ എ�ീ �ല�ളിൽ �പവർ�ി െച��േ�ാൾ െകാടു�ാറു�് എ�ും
മറുപടി നൽകി.

കുടി െവ� പാ�തം ഷീ�് എ�ിവ േവണെമ�് െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ���.

അപകടം പ�ിയാൽ ചികി�ാസഹായം ലഭി�ുേമാ എ�് െതാഴിലാളികൾ



അഭി�പായെ���.

മറുപടി

അപകടം പ�ിയാൽ പ�ായ�ിൽ അറിയി�ണെമ�ും യാ�ത ചിലവ്
ആശുപ�തി െചലവുകൾ എ�ിവെയ�ാം ബി��കൾ നൽകിയാൽ അതിെ�
അലവൻസ് ലഭി�ും എ�ും അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ മറുപടി പറ�ു.

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ േവതന �പശ്നെ� കുറി��ം േവതനം ലഭി�ാൻ
കാലതാമസം എടു�ു�ു എ�ും അഭി�പായെ���.

േറാഡ് പണി�് മ�് േറാളിൽ േപരു� െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തി�


