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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, i
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�ം

21.61sk

ജി�ാ പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് േപരാ��

താലൂ�് െകായിലാ�ി



ഉൾെ�ടു� വാർഡുകൾ 19

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ 15566

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 7080

െ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

മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ തളി�ാൽകുളം ഭാഗം. ര�ാംഘ�ം (ക�ാല നിർ�ാണം)

വർ�് േകാഡ:് 331510.

6-3-2019 തുട�ി 15-3-19 അവസാനി�ു. 49 െതാഴിലാളികൾ 9 ദിവസ�ളിലായി 353
െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു.

െതാഴിലാളികളുെട േവതനം ആയി 95663 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയായി
െതാഴിലാളികൾ�് 656 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡ്നായി 3000 രൂപയും െചലവഴി�ു. 350000

അട�ൽ തുകയായി വരു� ഈ �പവർ�ി�് ആെക െചലവായത് 99319 രൂപ.

�പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� ന� രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി�ു.
എ�ാലും ക�ാലകൾ സംര�ിേ��ത് അത��ാേപ�ിതം ആണ്, ഇതിൽ പലതും കാട്
പിടി�തായി ഇടി�ുെപാളി� ആയി കാണാൻ സാധി�ു. �പവർ�ികൾ മൂ�ു
വർഷെമ�ിലും കാണാൻ കഴി�ിരി�ണം

എ�ാണ് നിയമവ�വ�. എ�ാൽ ചില �പവർ�ികൾ മഴെ�ടുതി മൂലം
നശി�ുേപായവയായിരു�ു

�പവർ�ിയുെട േപര:് േകാരൻക�ിതാെഴ കുഴി�റ�ിൽ േറാഡ് നിർ�ാണം.

വർ�് േകാഡ:് 284868

23-3-2019 ആരംഭി� േറാഡ് നിർ�ാണo 28-3-2019 ന് 6 ദിവസ�ളിലായി 13 അവിദഗ്ധ
െതാഴിലാളികൾ 72 െതാഴിൽ ദിന�ളും 7 വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ 42 െതാഴിൽ ദിന�ളും
സൃ�ി�ു. 300000 അട�ൽ തുക അനുവദി�

ഈ �പവർ�ി�ു

അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളുെട േവദന ഇന�ിൽ 19512 രൂപയും വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളുെട
േവതന�ിൽ



35700 രൂപ, പണിയായുധ വാടകയായി 99 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡ് ഇന�ില് 5000
രൂപയും െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ 227475 രൂപയും കൂടി ആെക 287786 രൂപ െചലവായി�ു�്.

�പവർ�ി �ല സ�ർശി�േ�ാൾ േറാഡ് നിർ�ാണം ന� രീതിയിൽ പൂർ�ീകരി�തായി
കാണാൻ കഴി�ു െമഷർെമൻറ് ബു�ിൽ നിർദി� േറാഡിൻെറ നീളം 55 മീ�റും വീതി 2
മീ�ർ മാെണ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്

വി�കം ക�ി നീർതട�ിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ അ��ൻ ചാലിൽ ഭാഗം
(ക�ാല നിർ�ാണം)

വർ�് േകാഡ:് 330380.

�പവർ�ി ആരംഭി�ത് 6-3-2019. അവസാനി�ത് 15-3-2019. 68 െതാഴിലാളികൾ 9
ദിവസ�ളിലായി 457 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ി�ു�്. അട�ൽ തുകയായി മൂ�ു
ല��ി അ�തിനായിരം രൂപയും േവദനയിൽ 123847 രൂപയും വാടകയിന�ിൽ 860
രൂപയും ൈസൻേബാർഡ്നായി 3000 രൂപ ആെക േവദനയിൽ 127707 രൂപയും
നൽകിയതായി ഫയർ പരിേശാധനയിൽ കാണാൻ സാധി�ു. �പവർ�ി �ലം
സ�ർശി�േ�ാൾ ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� ന� രീതിയിൽ കാണാൻ സാധി�ു.

ഭൂവുടമകൾ�് എ�ാം െതാഴില് കാർഡ് ഉ�ായിരു�ു. സജീവ െതാഴിലാളികളുെട
�ല�ളിലാണ് �പവർ�ി അധികവും നട�ിരി�ു�ത.് െതാഴിലാളികളുമായു�
അഭിമുഖ സംഭാഷണ�ിൽ നി�ും 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ു�ി� എ�്
െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ��ു. ചില ക�ാലകൾ എ�ാം ന� രീതിയിൽ സംര�ി�ു�്.

െചയ്ത �പവർ�ികൾ മൂ�് വർഷെമ�ിലും നിലനിർേ��ത് അത�ാവശ�മാണ്

�പവർ�ിയുെട േപര:് വി�കംക�ി നീർതട�ിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ,
െവ�ിേയാടൻ ക�ി ഭാഗം. (ക�ാല നിർ�ാണം).

വർ�് േകാഡ് : 303222.

18-12-2018 ന് തുട�ിയ �പവർ�ി 21-1-2019 പൂർ�ീകരി�ു. 133 െതാഴിലാളികൾ 19
ദിവസ�ളിലായി 1012 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു. െതാഴിലാളികളുെട േവദന�ിനായി
274252 രൂപ െചലവഴി�ു. പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�ു 1880 രൂപയും
ൈസ�് േബാർഡ്നആയി 3000 രൂപയും മൂ�് ല��ി അ�തിനായിരം രൂപ അട�ൽ
തുക അനുവദി�ിരു� ഈ �പവർ�ി............. രൂപയാണ് ആെക െചലവായത.് �പവർ�ി
സ�ർശനേവളയിൽ കാണാൻ കഴി�ത് വളെര ന� �പവർ�ിയാണ്. ക�ാലകൾ എ�ാം
തെ� ന� രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി�ു. വിദഗ്ധമായി ഫൗേ�ഷൻ ഇ�ാണ് ക�് ക�ാല
നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�ത.്

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ അത് വ��മായി കാണാൻ സാധി�ു.



[19/12/2019, 8:53 pm] Panjami Vrp: �പവർ�ി: ക�ൂർ �ബാ�് കനാൽ സംര�ണം റീച് 6.
വർ�് േകാഡ് 215323.

31-1-2019 തുട�ി 11-2-2019 ന് അവസാനി� ഈ �പവർ�ിയിൽ 38 െതാഴിലാളികൾ 10
ദിന�ളിലായി 327 െതാഴിൽദിനം സൃ�ി�ു. െതാഴിലാളികളുെട േവദന ഇന�ിൽ 88617
രൂപയും ൈസ�് േബാർഡ്ന് ആയി 3000 രൂപയും വകയിരു�ി. �പവർ�ിയിൽ
വാടകയിന�ിൽ 564 രൂപയും െചലവഴി�ു.

ക�ൂർ �ബാ�് കനാൽ ന� രീതിയിൽ തെ� �പവർ�ി നട�ിയതായി ഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിൽ നി�ും കാണാൻ കഴി�ു. കനാൽ കു�ു കൂടി ഇരി�ു� ചളിയും
ച�ുചവറുകളും മ�ും നീ�ം െചയ്ത .ു വൃ�ിയാ�ി എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ പറ�ത്
കൂടാെത ചു�ുമു� കു�ി െചടികളും മ�ും െവ�ിമാ�ുകയും െചയ്ത .ു 1/2മീ�റിലധികം ചളി
കനാലിൽ നി�ും എടു�ുമാ�ിയത് കാണാൻ കഴി�ത.് െതാഴിലാളികൾ ന� രീതിയിൽ
തെ� �പവർ�ിയിൽ ഏർെ��ി�ു�്

[19/12/2019, 8:53 pm] Panjami Vrp: �പവർ�ി: കു�ടി താെഴ പ�ിതാെഴ േറാഡ് സംര�ണം.

വർ�് േകാഡ് : 22-3-19 ആരംഭി�ുകയും 27-3-19ന് അവസാനി�ുകയും െചയ്

ത ഈ �പവൃ�ിയുെട അട�ൽ തുക 124500.

73 െതാഴിലാളികൾ 5 ദിവസ�ളിലായി 284 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു. െതാഴിലാളികളുെട
േവതന�ിൽ 76964 രൂപയും വാടകയായി 503 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡ് തുകയായി 5000
രൂപയും ആെക 82467 രൂപയും ചിലവാ�െ��ു.

കുടിെവ� �പശ്ന�ൾ ഏെറയു� ആറാം വാർഡിൽ േതാട് നവീകരണം േപാലു�
�പവർ�ികൾ ഒരു പരിധിവെര കുടിെവ� �പശ്ന�ൾ�് പരിഹാരം ഉ�ാവും.

െപാതു �പവർ�ിയിൽ ഉൾെ�� പണി ആയതിനാൽ േതാട് സംര�ണ �പവർ�ി വീ�ും
ഏെ�ടു�് െച�ാെമ�് െതാഴിലാളികൾ പറ�ു. ചിലഭാഗ�ളിൽ േതാട് ഇടി�ു
േപായി�ു�്. േതാട് െക�ി സംര�ി�ാൽ െവ�ം ഒഴുകു�ത് സുഖമാവും എ�് �പവർ�ി
സ�ർശനേവളയിൽ മന�ിലായി. ൈസ�് േബാർഡ് ഒ�ും തെ� �പവൃ�ി �ല�്
ഉ�ായിരു�ി�

�പവർ�ിയുെട േപര:് ഭവനനിർ�ാണം ഗീത െവ�ിേയാടൻ

ക�ി.

വർ�് േകാഡ് : 120717

�പവർ�ി 30/5/2017 തുട�ി 19/3/2019 വെര 4 ഘ��ളിലായാണ് �പവർ�ി



നട�ിരി�ു�ത.് 8 െതാഴിലാളികൾ 45 ദിവസ�ളിലായി 90 െതാഴിൽദിന�ൾ ആണ്
സൃ�ി�ി�ു�ത.് േവതന�ിൽ 24026 രൂപയും പണിയായുധ വാടക 35 രൂപയും
അനുവദി�ി�ു�്. 26600 രൂപ അട�ൽ തുകയു� �പവർ�ികൾ 24061 രൂപയാണ് െമാ�ം
െചലവായത.്

ഭവനം സ�ർശി�േ�ാൾ വീട് പണി പൂർ�ിയായി ക�ി�. പിഎംഎൈവ ഭവന നിർ�ാണ

പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ിയ �പവർ�ിയാണ്.

ആൾതാമസം ഉ�ായിരു�ി�. വീ�ുടമ�െയ കാണാൻ കഴി�ി�ി�. ഈ െതാഴിലിനു മാ�്
വീ�ുടമ�ൻ തെ�യാണ് എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത.് ഫയലിൽ നൽകിയ േഫാൺ
ന�റിൽ ബ�െ�ടാൻ കഴി�ി�ി�. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി പണി
പൂർ�ീകരി�ു െകാ�ിരി�ു� മ�് ഭവന�ളും ആ �പേദശ�് കാണുവാൻ സാധി�ു

�പവർ�ിയുെട േപര:് േറാഡ് നിർ�ാണം (പ�ിയറക�ി കു�ില ക�ി

അരി�ന് ചാലിൽ

േറാഡ)്

വർ�് േകാഡ:്278206

�പവർ�ി 18.2.2019 തുട�ി 22.2.2019 അവസാനി�ു. 4 അവിദ�്ധ െതാഴിലാളികളും 2
വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളും േചർ�് 30 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു. �പവർ�ിയുെട അട�ൽ
തുക 84000 രൂപ അനുവദി�തായി ക�ു.

ഇതിൽ അവിദ�്ധ െതാഴിലാളികളുെട േവതനം 5420 രൂപയും വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളുെട
േവദന 8500 രൂപയും പണിയായുധ വാടക 10 രൂപയും, ൈസ�് േബാർഡിനായി 5000 രൂപയും
െമ�ീരിയൽനു ആയി 6615 രൂപയും െചലവിൽ കാണാൻ സാധി�ു. �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ
െമഷർെമൻറ് �പകാരം േറാഡ് 28 മീ�ർ നീളവും 3 മീ�ർ വീതിയും കാണാൻ സാധി�ു.
�പവൃ�ി

ന� രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി�ു. �പവർ�ി �ല�് ൈല�് േബാർഡ് കാണാൻ
സാധി�ി�

[19/12/2019, 8:53 pm] Panjami Vrp: �പവർ�ിയുെട േപര:് േറാഡ് നിർ�ാണം കാ�ു�ൽ
നീർ�ാൽ േറാഡ.്

വർ�് േകാഡ് : 276872.

�പവർ�ി തുട�ിയ േഡ�് 18. 2. 2019.

24. 2.2019 ന് അവസാനി�ു.



12 അവിദ� െതാഴിലാളികളും 4 വിദ� െതാഴിലാളികളും േചർ�് 46 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃ�ി�ു. 19512 രൂപ േവതന ഇന�ിൽ

അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് നൽകി. വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് 20400 രൂപയും
വാടകയ്�് 36 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡിന് 5000 രൂപയും അനുവദി�തായി ക�ു.

ഈ �പവർ�ിയുെട ആെക അട�ൽ തുക 216000 രൂപയാണ്.

കാ�ു�ൽ നീർ�ാൽ േറാഡുമായി ബ�െ�� �പവർ�നo സ�ർശി�േ�ാൾ ന� രീതിയിൽ
േറാഡ് നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�ത് കാണാൻ സാധി�ു. േറാഡ് സൗകര�ം ര�് വീടുകൾ�്
മാ�തേമ ലഭ�മായതായി കാണുവാൻ സാധി�ു�ൂ. ഇനിയും മീ�ർ അനുവദി�ു
കി�ുകയാെണ�ിൽ കുേറ�ൂടി വീടുകൾ കൂടി ഉപകാര�പദമാവും. േകാൺ�കീ�്
അവസാനി�ു കഴി�ു� േറാഡ് വളെര േമാശമായ രീതിയിൽ ആണ് കാണുവാൻ
കഴി�ത്

[ �പവൃ�ിയുെട േപര് ക�ൂർ �ബാ�് കനാൽ സംര�ണം റീ�് 8.

വർ�് േകാഡ:് 322136.

26. 1. 2019 തുട�ിയ �പവർ�ി 6. 2. 2019 പൂർ�ീകരി�ു. 39 െതാഴിലാളികൾ 11
ദിവസ�ളിലായി 371 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു. പണിയായുധ�ളുെട വാടക ഇന�ിൽ
െതാഴിലാളികൾ�് 583 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡ് 5000 രൂപയും നൽകി. 112000 രൂപ
അട�ൽ തുക അനുവദി� �പവർ�ി�് 106124 രൂപയാണ് ആെക െചലവായത.്
െതാഴിലാളികളുെട േവദനയുമായി 100541 രൂപ നൽകി.

�പവർ�ി സ�ർശനേവളയിൽ കനാലിെ� �പവർ�നം വളെര ന� രീതിയിൽ തെ�
കാണാൻ കഴി�ു. ഏതു �പതികൂല സാഹചര��ിൽ െതാഴിൽ െച�ാൻ സ��തയു�
െതാഴിലാളികളാണ് ഈ �പവർ�ിയിൽ ഏർെ��ത് എ�് മാ�് അഭി�പായെ��ു. കനാലി
നി�ുെമടു� മ�് 50 മീ�ർ ദൂരം കളയാൻ ഉ� സാഹചര�ം ലഭി�ി� എ�് പറ�ു.
അതുെകാ�് തെ� കനാലിെ� അരികിൽ തെ�യാണ് മ�് നിേ�പി�ത.്
�പേദശവാസികൾ ഈ മ�് ഉപേയാഗെ�ടു�ാറു�് എ�ും അറി�ു. മഴ�ാലം
കഴി�ാൽ കനാൽ 1/2 മീ�ര ്അധികം െചളിയാണ് അടി�ുകൂടു�ത് എ�ും
െതാഴിലാളികൾ പറ�ു. സ�ർശന�ിൽ ചളിെയടു�ു കനാൽ സംര�ി�െ��
രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി�ു.

�കംക�ി നീർതട�ിെല മ�് ജലസംര�ണം കാ�ു�ൽ ഭാഗം (ക�ാല നിർ�ാണം).

വർ�് േകാഡ് :330376.



18-12-2018 ന് ആരംഭി� ക�ാല നിർ�ാണം 31-1-2019 ആണ് പൂര ്�ിയായത.് 122
െതാഴിലാളികൾ 20 ദിവസ�ളിലായി 956 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു. മൂ�ു ല��ി
അ�തിനായിരം രൂപ അട�ൽ തുക നി�യി� �പവർ�ിയില് െതാഴിലാളികളുെട
േവതന�ിൽ 259076 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയായി 1950 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡിന്
3000 രൂപയും കൂടി ആെക 264026 രൂപ െചലവായി�ു�്.

�പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ ക�ാലകൾ ചിലെത�ാം ന� രീതിയിൽ
സംര�ി�െ�ടു�ത്ആയി കാണുകയും മ�ു ചിലത് മഴമൂലം ഇടി�ു േപായ
നിലയിലുമാണ് കാണാൻ സാധി�ത.് െതാഴിലാളികളുമായി ചർ�യിൽ നി�ും 100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ലഭി�ാറി� എ�ും , കൂലി ലഭി�ാൻ കാലതാമസം ഉ�ാകു�ു എ�ും അറിയാൻ
കഴി�ു

�പവർ�ിയുെട േപര് -വി�കം ക�ി

നീർ തട�ിെല മ�് ജലസംര�

ണ �പവർ�ികൾ. േകാരൻ ക�ി ഭാഗം. ക�ാല നിർ�ാണം

Workcode-330379

06/03/19 നു തുട�ി 15/03/19 ന് അവസാനി� �പവർ�ിയുെട അട�ൽ തുക
കണ�ാ�ിയത് 350000. �പവർ�ിയിൽ 48 െതാഴിലാളികൾ ഒ�ത് ദിവസ�ളിലായി 407
െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു. 110297 രൂപ േവതനം ആയും 802 രൂപ വാടകയായും നൽകി.
ൈസ�് േബാർഡിനായി 3000 രൂപയും കണ�ാ�ി. ആെക ചിലവ് 114099 രൂപ.

�പവർ�ി �ല സ�ർശനേവളയിൽ ക�ാല നിർ�ാണം എ�ാം തെ� ന� രീതിയിൽ
പൂർ�ീകരി�തായി കാണാൻ സാധി�ു. െതാഴിലാളികളുെട വീടുകളിലായാണ് ക�ാല
നിർ�ാണം നട�ിരി�ു�ത.് ക�ുെകാ�് നിർ�ി� ക�ാലകളും കാണാൻ സാധി�ു.
െതാഴിലാളികൾ തെ� ക�ിറ�ിയാണ് ക�ാലകൾ നിർ�ി�ിരി�ു�ത.് െതാഴിലാളികളിൽ
തെ� െക�ിെ� പണി�് േപാകു�വർ ഉ�തുെകാ�് കൃത�മായ അളവുകളിൽ ന�
വൃ�ിേയാെട കൂടിയാണ് ക�ാലകൾ നിർ�ി�ിരി�ു�ത.് േറാഡ് നിർ�ാണം േവണെമ�
ആവശ�ം െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ��ു. മലമുകളിലു� വീടുകളിൽ ഒ�ും തെ�
നട�ാതകൾ ഇ�.

�പവർ�ിയുെട േപര് -മ�ുജല സംരം�ണ �പവൃ�ികൾ, കാ�ു�ൽ ഭാഗം, ര�ാംഘ�ം
ക�ാല നിർ�ാണം. (wc-331509)



അട�ൽ തുക 350000 കണ�ാ�ിയ �പവർ�ി 06/03/2019 തുട�ി 15/03/2019 ന്
അവസാനി�ു. 53 െതാഴിലാളികൾ ഒ�ത് ദിവസം 375 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു. 101625
രൂപ േവതനം ആയും 685 രൂപ വാടകയായും ൈസ�് േബാർഡിന് 3000 രൂപയും ചിലവായി.
ആെക തുക 105310.

�പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ ക�ാല നിർ�ാണം കാണാൻ കഴി�ു.
െതാഴിലാളികൾ അവരുെട കഴിവിെ� പരമാവധി ഉപേയാഗെ�ടു�ിയ നിലയിൽ വളെര
മിക� ക�ാല നിർ�ാണം തെ�യായിരു�ു.ഏകേദശം 5 മീ�ർ കൂടുതൽ ഉയരം ഉ�
ക�ാലകൾ കാണാൻ സാധി�ു. ചില ക�ാലകൾ മഴെ�ടുതിയിൽ നശി�തായും ക�ു.
െതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നട�ിയേ�ാൾ 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
ലഭി�ു�ിെ��് പരാതിെ��ു. കാ�ു�ൽ ഭാഗ�് 30േലെറ കുടുംബ�ൾ താമസി�ു�
ഭാഗേ��് േറാഡ് േവണെമ� അേപ� പ�ായ�ിൽ നൽകിയി�ുെ��ിലും അതിനു
േമൽ നടപടികെളാ�ും ഇതുവെര സ�ീകരി�ി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ പരാതിെ��ത.്
ആയതിനാൽ പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലുൾെ�ടു�ി
ഇതിനുേവ� സഹായ�ൾ െചയ്തു തരണെമ�് ആവശ�െ��ു. കൂടാെത റീ -മാസ്േ�ടാൾ
ലഭ�മാ�ണെമ�ും അഭി�പായെ��ു.

�പവർ�ി - വി�കം ക�ി നീർ തട�ിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ. ഉേ��ാ�്
മീ�ൽ ഭാഗം ര�ാംഘ�ം( ബ�് നിർ�ാണം)

Work code-1604009007/wc/328640

അട�ൽ തുക 350000 രൂപയായിരു�ു.ഈ �പവർ�ി 26/10/18 നു ആരംഭി�ുകയും
09/11/18 നു അവസാനി�ുകയും െചയ്ത .ു 97 െതാഴിലാളികൾ 13 ദിവസ�ളിലായി 1180
െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ു. 319780

രൂപ െതാഴിലാളികളുെട േവതനം ആയും 2,250 രൂപ പണിയായുധ വാടകയിന�ിലും 3000
രൂപ ൈസ�് േബാർഡ് തുകയായും ആെക 325030

രൂപയും െചലവഴി�ു.

�പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ െകാ�ുമറി �പവർ�ിയാണ് കാണാൻ
സാധി�ത.്മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി ആയി�ാണ് കാണാൻ സാധി�ത.്
െതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നട�ിയേ�ാൾ,െതാഴിലാളികൾ ആ�ിന്കൂട്,
പശുെ�ാഴു�് തുട�ിയ �പവർ�ി�ുക അേപ� െകാടു�ി�ു�് എ�് പറ�ു.



കാലാവ�യ്�് അനുേയാജ�മായ പണികൾ അ� കി�ാറ് എ�ു പരാതിെ��ു. First aid
box ലഭി�ാറിെ��് പറ�ു. �പവർ�ിയുെട ൈസ�് േബാർഡ ് കാണാൻ സാധി�ി�.

�പവർ�ി -മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ി ഉേ��ാ�് മീ�ൽ ഭാഗം ക�ാല നിർമാണം.

Work code:1604009007/wc/331511

�പവർ�ി 18-12-2018 തുട�ി 29-01-2019 അവസാനി�ു. �പവർ�ി 3
ഘ��ളിലായി�ാണ്നട�ത.് 140െതാഴിലാളികൾ 29ദിവസ�ളിലായി 1207െതാഴിൽ
ദിന�ൾ സൃ�ി�ു. െതാഴിലാളികളുെട േവദന ഇന�ിൽ 327097രൂപയും പണിയായുധ
വാടകയിന�ിൽ 2280രൂപയും ൈസ�് േബാർഡിനായ് 3000രൂപയും ചിലവഴി�ു. 350000രൂപ
അട�ൽ തുകയായി അനുവദി� �പവർ�ി�് 332377രൂപയാണ് ആെക ചിലവഴി�ത.്

�പവർ�ി സ�ർശന േവളയിൽ കാണാൻ കഴി�ത് വിവിധ �ല�ളിലായി�ാണ്
ക�ാല നിർമാണം നട�ി�ു�ത.് മി� ക�ാലകളും ന� രീതിയിൽ തെ� കാണാൻ
സാധി�ു. വ�ത�സ്ത ഉയര�ിലും വ�ത�സ്ത അളവിലും �ല�ിന് അനുേയാജ�മായ
രീതിയിൽ ക�ാല നിർമാണം നട�ിയി�ു�്. ഭൂ ഉടമകൾ കൂടി ക�ാലകൾ സംര�ി�ാൻ
മുൻൈക എടു�ണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ അഭി�പായെ��ു

Ward-6

Ward-6

�പവർ�ി - വി�കം ക�ി നീർ തട�ിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ. തളി�ംകുളം
ഭാഗം ( ക�ാല നിർ�ാണം)

Work code-1604009007/wc/330377

മൂ�ു ഘ��ളിലായി നട� �പവർ�ി 18/12/18 നു തുട�ി 30/01/19 നു
അവസാനി�ുകയും െചയ്ത .ു ഓേരാ ഘ��ിനും 300000 അട�ൽ തുകയു�
�പവർ�ിയിൽ 141 െതാഴിലാളികൾ 26 ദിവസ�ളിലായി 1019 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃ�ി�ു.ഇതിൽ െതാഴിലാളികൾ�ു 276149

രൂപ േവതനവും 1885 രൂപ പണിയായുധ വാടകയിന�ിലും നൽകി. 3000 രൂപ ൈസ�്
േബാർഡ് രൂപയും കണ�ാ�ി.

പല �ല�ളിലായി�ാണ് ക�ാല നിർമാണം പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത.്
ക�ാലകളിൽ ചിലതു കാട് പിടി� നിലയിലും ഇടി�തായും കാണാൻ സാധി�ു.
എ�ാലും ബാ�ിയു� ക�ാലകൾ എ�ാം തെ� ന� രീതിയിൽ കാണാൻ സാധി�ു.
ക�ാലകെള�ാം ന� രീതിയിൽ സംര�ി�ാനായി ഭൂവുടമകളും �ശ�ിേ��താണ്.



ആസ്തി സൃ�ി�ു� ഒരു �പവർ�ിയായി മാേ��താണ്. അതുെകാ�് തെ�
�പവർ�ികൾ എ�ാം തെ� 3 വർഷെമ�ിലും നില നിർേ��താണ്.

�പവർ�ി :വി�കംക�ിനീർ�ട�ിെല മ�് ജല സംര�ണം േകാരൻ ക�ിവിഭാഗം.

Work code:1604009007/wc/320695

�പവർ�ി 22-10-2018 തുട�ി 02-11-2018അവസാനി�ു. 110െതാഴിലാളികൾ
11ദിവസ�ളിലായി 989െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃ�ി�ു. െതാഴിലാളികളുെട േവദന ഇന�ിൽ
268019രൂപയും പണിയായുധ വാടകയായി 2076 രൂപയും ൈസ�് േബാർഡിനായ്
3000രൂപയും ചിലവഴി�തായി ക�ു. �പവർ�ിയുെട അട�ൽ തുകയായി 300000രൂപയാണ്
അനുവദി�ത.്

�പവർ�ി സ�ർശന േവളയിൽ ബ�് നിർമാണമാണ് കാണാൻ സാധി�ത.്

േ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�ി�ി�.

.

ചർ�.

െതാഴിലുറ�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളുമായി നട�ിയ ചർ�യിൽ
െതാഴിലാളികൾ േചാദി� േചാദ��ളും അവരുെട സംശയ�ളും 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��ു.

ൈ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�ടാ�് എടു�് നട�ുകയാണ് ആയതിനാൽബിൽ എഴുതി െവേ�ാളൂ
എ�ാണ് അവേരാട് നിർേദശി�ത് പ�ായ�ിൽ നി�ും വാ�ു�ി� എ�ാണ് മറുപടി
നൽകിയത.്

െ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��ത.്


