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ആമുഖം

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

സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��ളള ഒരു ബൃഹത്പ�തിയാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. കാർഷിക േമഖലയിലും നിർ�ാണ

േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനത ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാൾ അവർ�് 100

ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ�� വരു�ുവാൻ ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന െതാഴിൽ

നൽകു�തിന് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി

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

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

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

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

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005 ആഗ�് 23-◌ാം തി�തിയാണ്

പാർലെമ� ് ഈ നിയമം പാ�ാ�ു�ത്.

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

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

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

ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വ�വ� െച���ു.

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

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

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

േവതനം 14 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാൽ ൈവകു� ഒേരാ ദിവസ�ിനും നഷ്ട പരിഹാരം

ലഭി�ു�തിനും അർഹതയു�്. െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ�്

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

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

നിയമം നിലവിൽ വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽ വയനാടും,

പാല�ാടും ഈ 200 ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15 ന് 130 ജി�കളിേല�് കൂടി ഇത്

വ�ാപി�ി��. ഇടു�ി, കാസർേഗാഡ് ജി�കൾ ഇതിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2008 ഏ�പിൽ 1 ന് ഇ��യിെല

ബാ�ി മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി�ി��. ഇ��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ

പ�തി നിലവിലു�്. ആേഗാളതല�ിൽ സവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠിത

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

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

േക�� സർ�ാർ ഈ നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�്



പുനർനാമകരണം െചയ്തു.

മുഖ� ല���ൾ

i.അവിദഗ്�-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു�

�ഗാമ�പേദശ�ളിൽഅധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100

ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും

�ായിയായി���തും ഉ�ാദന�മവുമായ ആ�ികള�െട സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ�

ല��ം.

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

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

ഉൾെ�ടു�ുക.

iv.പ�ായ�ിരാജ് �ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

.നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു� അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

.�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�്പൂ ർ�ിയായ എെതാരാൾ�ും

പ�തിയിൽ പ�ാളിയാവാം.

.സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.



.പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക ,േമഖലയിെല അടി�ാന െസൗകര� വികസനം

എ�ിവയ്�ു മുൻഗണന.

.െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവൃ�ികൾ കെ��ുക �പ�കിയയിൽ ആസൂ�തണ

അവസരം പ�ാളികളാകാനും

.ആസൂ�തണ�ിലുംസുതാര�ത തിക� നിർവഹണ�ിലും ,

.കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

.െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർ ബഡ്ജ�.്

.ബാ�്/േപാ�് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം.

.സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.

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

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

.പരാതിപരിഹാര സംവിധ



വാർഡ(്3) - വി��ാ��ി ടൗൺ

വില�ാ��ി പ�ായ�ിെല വാർഡ് - 3( വി��ാ��ി ടൗൺ) ൽ 01.10.2018 മുതൽ 31.03.2019
വെരയു� കാലയളവിൽ നട�ിയ �പവൃ�ികളാണ് േസാഷ�ൽ ഓസി�ിന് വിേധയമാ�ിയത്. ഈ
കാലയളവിൽ നട�ിയ �പവൃ�ികൾ�ായി 1317അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ള�ം 43 വിദഗ്ധ/
അർധവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ള�ം സൃഷ്ടി�ി���്. അവിദഗ്ധ േവതന ഇന�ിൽ 3,56,810 /-
രൂപയും വിദഗ്ധ/ അർധവിദഗ്ധ േവതന ഇന�ിൽ 36,526രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ
6,585/- രൂപയും �പവൃ�ികൾ�് േവ�ി ചിലവഴി�ി���്.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത് എെ�ാെ�െയ�ും
കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമ
പ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു
േവ�ിയാണ് ഈ േസാഷ�ൽ ഓഡി�.്



രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകാഴിേ�ാട് ജി�- േതാട�ൂർ േ�ാ�ിെല വിേ�ജ്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണാണ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േതാട�ൂർ േ�ാ�് പ�ായ�ിെല വി��ാ��ി

�ഗാമ പ�ായ�് വാർഡ് 3ൽ (വി��ാ��ി ടൗൺ) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം :-

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�്, വാർഡ് െമ�ർ, െതാഴിലുറ�് ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവരുമായി

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് േതാട�ൂർ േ�ാ�് വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് 3ൽ നടേ��

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പവർ�ന�െള�ുറി��� ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം:-

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

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

മൂ�ാം ഘ�ം:-

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ി ഇട�ൾ പരിേശാധി�ൽ,

�പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ

നാലാം ഘ�ം:-

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

ക�് െതാഴിൽകാർഡ്, ബാ�് പാ�് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�് അഭിമുഖം നട�ലും

വിവരേശഖരണം നട�ലും.

അ�ാം ഘ�ം:-

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

തയാറാ�ൽ.



െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�ൾ

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

േചർ�ു�ു.

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

അ��ായം-3 )

�ഗാമപ�ായ�ിൽ �ിരതാമസമു� അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ െച��വാൻ

ത�ാറായി��� വ��ികൾ �ഗാമപ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച��ക. ഒരു കുടുംബ�ിൽ

െതാഴിൽ ആവശ�മു�വരുെട മുഴുവൻ േപരു വിവര�ൾഉൾെ�ടു�ി ആയിരി�ണം അേപ�

നൽേക�ത്. അേപ�യിൽ പൂർ� േമൽവിലാസം, വയ�്, വാർഡ് ന�ർ, േറഷൻ കാർഡ് ന�ർ,

ആധാർകാർഡ് ന�ർ എ�ിവ േചർ�ിരി�ണം. അേപ�കർ�് �പാഥമിക

അേന�ഷണ�ിനുേശഷം �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി�് നൽകും.

അേപ� നൽകിയാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകണം. ഒരു കുടുംബ�ിന് ഒരു

െതാഴിൽ കാർഡ് മാ�തമാണ് ലഭി�ുക. െതാഴിൽ ആവശ�മുളള മുഴുവൻ കുടുംബാംഗ�ള�േടയും

വിവര�ള�ം േഫാേ�ായും െതാഴിൽ കാർഡിലു�ായിരി�ും. ഒ�ിലധികം െതാഴിൽ കാർഡുകൾ

ഒേരയാള�െട േപരിലു�ായിരി�ു�ത് �കിമിനൽ കു�മാണ.് എ�ാൽ മാതാപിതാ�െളേയാ

സേഹാദര�െളേയാ മ�െളേയാ ആ�ശയി�� കഴിേയ�ിവരു� വിധവകൾ, ഉേപ�ി�െ��

സ്�തീകൾ, അഗതികൾ എ�ിവർ�് �പേത�കം േവെറ െതാഴിൽ കാർഡുകൾ െകാടു�ണെമ�്

നിർേ�ശി�ി���്. െതാഴിലാവശ�മുളള മുഴുവൻ കുടുംബ�ള�േടയും പാസ്േപാർ�് വലി��ിലുളള

േഫാേ�ാകൾ െതാഴിൽ കാർഡിൽ പതി�ിരി�ണം. േഫാേ�ാ എടു�ു�തിെ� ചിലവ് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി �ഗാമപ�ായ�് വഹി�ും. അ�ു വർഷേ��ാണ് ഒരു െതാഴിൽ

കാർഡ് അനുവദി�� നൽകു�ത്. ഒരു കുടുംബം ഒരു വർഷം ആവശ�െ�� െതാഴിൽ ദിന�ൾ,

അവർ�് അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ലഭി� േവതനം, ഏെ�ടു� �പവൃ�ികള�ം മ�ർേറാൾ

ന�റുകള�ം, ലഭി� െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം, നഷ്ടപരിഹാരം മുതലായ വിവര�ള�ം െതാഴിൽ

കാർഡിൽ അതാത് സമയം എഴുതിേചർ�ണം.

2. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്�ുവാൻ ഉ� അവകാശവും

ആയതിെ� ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനും ഉ� അവകാശം. (െഷഡ��ൾ 1; ഖ�ിക 8,

െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 6-13)

െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽആവശ�ം ഉ�േ�ാൾ �പേതക�ം അേപ� നൽകണം.

നിർ�ിഷ്ട േഫാറ�ിൽ �ഗാമപ�ായ�ിലാണ് അേപ� നൽേക�ത്. െവ��ടലാ�ിലും

അേപ� നൽകാവു�താണ.് 2014-െല പുതിയ നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം െമാൈബൽ േഫാൺ,

ലാൻഡ് േഫാൺ, ഇ-െമയിൽ മാധ�മ�ളിലൂെടയും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാവു�താണ.് എഴു�ും



വായനയും അറിയാ�വർ�് നിർ�ിഷ്ട ഉേദ�ാഗ�െ� മു�ിൽ വാ�ാലും െതാഴിൽ

ആവശ�െ�ടാവു�താണ.് ചുരു�ിയത് ര�ാഴ്ചേ��ാണ് െതാഴിൽ ആവശ�െ�േട�ത്.

െതാഴിലിനായി അേപ� നൽകുേ�ാൾ രശീത് ൈക��ിയിരി�ണം. ര�ാഴ്ചേ�യ്�ു� (14

ദിവസം) പണികളാണ് ഏ�വും ചുരു�ിയത് ആവശ�െ�േട�ത്. കൂടുതൽ ദിവസ�ളിേലയ്�ു�

�പവൃ�ികൾ മുൻകൂ�ി അേപ�ി�ു�തിനും അനുവാദമു�്. എ�ു മുതൽ എ�ു വെരയാണ്

െതാഴിൽ ആവശ�മു�െത�് അേപ�യിൽ വ��മാ�ണം. അേപ�ി� തീയതി മുതല്േ�ാ

അേപ� ലഭി�് പരമാവധി 15 ദിവസ�ൾ�ു�ിേലാ െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ിയിരി�ണം. പരമാവധി

100 ദിവസെ� െതാഴിലിനാണ് അേപ� നൽേക�ത്. എ�ാൽ വന�പേദശ�ും

വാനാതിർ�ികളിലും താമസി�ു� പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് 150 ദിവസെ� െതാഴിൽ

നല്കു�തിന് ഇേ�ാൾ അനുവാദം ലഭി�ി���്.

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

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

െതാഴിൽ ആവശ�െ��വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണെമ�ാണ് വ�വ�.

അ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു�തിന് തി�തി േരഖെ�ടു�ിയ ൈക��� രശീത്

ആവശ�മാണ.് െതാഴിലിന് അേപ�ി�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ 16-◌ാം

മെ� ദിവസം മുതൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം നിർ�ിഷ്ട േവതന�ിെ� നാലിെലാ�ിൽ കുറയാ�

തുകയും പി�ി��� ദിവസ�ളിൽ േവതന�ിെ� പകുതിയിൽ കുറയാ� തുകയുമാണ്

െതാഴിലി�ാ�്മ േവതനമായി ലഭി�ുക. സം�ാന സർ�ാരാണ് െതാഴിലി�ാ�്മ േവതനം

നല്േക�ത്. പി�ീട് ഈ തുക െതാഴിൽ നൽകു�തിൽ വീഴ്� വരു�ിയവരിൽ നി�ും

ഈടാ�ണെമ�ാണ് വ�വ�. െതാഴിൽ അനുവദി�� നൽകിയ അ�ു മുതൽേ�ാ, നൂറു

ദിവസെ� േവതന�ിന് തുല�മായ തുക െതാഴിലി�ാ�്മ േവതനമാേയാ ലഭി�ു� ദിവസേമാ

െതാഴിലി�ാ�്മ േവതന�ിനു� അർഹത നഷ്ടമാകും. േവതനമായും െതാഴിലി�ാ�്മ

േവതനമായും ഒരാൾ�് പരമാവധി 100 ദിവസെ� േവതന�ിന് തുല�മായ തുകെയ ലഭി�ുവാൻ

അർഹതയു��.

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

ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിെ� െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് എ�ു പറയു�ത് എ�ിേമ��കൾ അട�മുളള

�പവൃ�ികള�െട വിശദ വിവര�ളാണ.് ഇതു നട�� സാ��ിക വർഷ�ിന് തേല വർഷം

െഫ�ബുവരി മാസേ�ാെട പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിെ� അംഗീകരി�െ��

േലബർ ബഡ്ജ�ിെ� ഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ുളള �പവൃ�ികളാണ് െഷൽ ഓഫ് െ�പാജക്ടിൽ

ഉ�ാവുക. ഇതിൽ ഏതു �പവൃ�ി േവണെമ�ിലും കാർഷിക കല�ർ, െതാഴിലാവശ�െ��വരുെട

എ�ം, �പവൃ�ി നട�ിലാ�ു� കാലയളവിെല കാലാവ� എ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ



തിരെ�ടു�ാം.

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

(േവതന�ിെ� 10 ശതമാനം അധികം)

അേപ�കരുെട താമസ �ല�ിന് 5 കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധിയ്�ു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകു�തിന്

മുൻഗണന നല്കണം. 5 കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധിയ്�് പുറ�ാണ് െതാഴിെലടു�ു�െത�ിൽ 10

ശതമാനം അധികം േവതന�ിന് െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശമു�ായിരി�ും.

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

അവകാശം, (െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 23-28)

െതാഴിലിട�ളിെല സൗകര��ൾ

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

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

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

തണൽ ഒരു�ുക.

d. അ�് വയ�ിൻ താെഴ �പായമു� കു�ികള�െടെയ�ം അ�ിൽ താെഴയാെണ�ിൽ അവെര

പരിപാലി�ുക.

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

പ�തിയുെട േവതനം െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്, േപാ�് ഓഫീസ് അ�ൗ�ിലൂെടയാണ്

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

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

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

തെ�യായിരി�ണെമ� ഒരു ല��വും ഈ വ�വ�യ്�് പി�ിലു�്. െതാഴിലാളികള�െട ആധാർ

ന�ർകൂടി െതാഴിൽ കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയാൽ ആൾമാറാ�ം, ഇര�ി�് എ�ിവ മുേഖനയു�

�പശ്ന�ൾ ഒഴിവാ�ുവാൻ സാധ�മാകും.

8. േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിയ്�ുവാൻ ഉ�

അവകാശം,

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

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



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

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

അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിെ� ഉ�രവാദികൾ ആയവരിൽ നി�ും ഈടാ�ണം

എ�ാണ് വ�വ�. മനപൂർ�േമാ അലംഭാവം മൂലേമാ പാവെ��വരായ കൂലിെ�ാഴിലാളികള�െട

േവതനം മുട�ുകേയാ ൈവകുകേയാ െച���ത് ഒഴിവാ�ു�തിനാണ് ഇ�െന വ�വ�

െചയ്തി���ത്. അളവുകൾ േരഖെ�ടുേ�� ഓവർസിയർ, േമലളവുകൾ എടുേ��

അ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ, ഡാ� എൻ�ടി നട�ി േവജ് ലി�് ത�ാറാേ�� ഡാ� എൻ�ടി

ഓ�േറ�ർ, ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ഒ�ി�് അയേ�� �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി,

�പസിഡ�് എ�ിവർ നിർ�ിഷ്ട ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ അവ നട�ു�ുെവ�ും

പൂർ�ികരി�ു�ുെവ�ും ഉറ��വരു�ണം.

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

െതാഴിലുറ�്നിയമം െസ�ൻ19, െ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�െ�� പരാതികൾ േരഖപരമാേയാ, വാ�ാേലാ, േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ

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

രജി�റിൽ എഴുതി സൂ�ി�ുകയും പരാതിയിൻേമൽ എടു� നടപടികൾ പരാതി�ാരെന

അറിയിേ��തും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ.്

10. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം.

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

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

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

പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി� അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം

അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ,

�പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു�

ജനകീയ �പ�കിയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�.് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം േരഖകള�ം

ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�്

അളവുകൾ ഒ�ുേനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േ�ർ�ു� േസാഷ�ൽ ഓ'ഡി�്

�ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ിേ��ത്.



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

1.െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ാനു� അവകാശം

െതാഴിൽകാർഡ് ആവശ�െ�� എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ്
ലഭി�ണെമ�് െതാഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ് .സജീവ െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ െതാഴിൽ
കാർഡ് ലഭി�ി���്.പുതുതായി ലഭി� െതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ�ാ പതി�തായി കാണാൻ
സാധി�ി�. െതാഴിൽകാർഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി
പ�ായ�ിൽ നി�ും എടു�ു െകാടു�ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�ത് ന�തായിരി�ും.

2.15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു� അവകാശവും അതിൻെറ ൈക��് രസീത്
ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം

െപാതു �പവർ�ികൾ�ായി െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായി അേപ� നൽകാറി� എ�ും േമ�്
വഴിയാണ് അേപ� നൽകാനു� എ�ും െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖ സംഭാഷണ�ിൽ
നി�ും മന�ിലാ�ാൻ സാധി��. അേപ� നൽകി 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറി�
െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗിൽ പെ�ടു�തിെ� അടി�ാന�ിലാണ് െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�െത�ും
െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.

3. െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം( ആദ�െ� 30 ദിവസം 1/4പി�ീടു�
ദിവസ�ളിൽ 1/2)

െതാഴിലിനു േവ�ി അേപ� നൽകി 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറി� എ�ാൽ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അേപ� നൽകാറി� . െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിനു അേപ�
നൽകണം എ� കാര�ം െതാഴിലാളികൾ�് അറിയി�ായിരു�ു എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�മായു�
അഭിമുഖസംഭാ�ണ�ിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത്

4.െതാഴിൽ �ലെ� സൗകര��ൾ

കുടിെവ�ം, വി�ശമ സൗകര��ൾ, �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം , �കഷ് എ�ിവ െതാഴിൽ �ല�്
ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 Para 23-28 േക�� വാർഷിക മാ�ർ
സർ�ുലർ 8, 8.2 അനുശാസി�ു�ു�്.െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയ അഭിമുഖ
സംഭാഷണ�ിൽ നി�ും �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ഇ�ര�ിലു� സൗകര��ൾ ഒ�ും തെ�
ലഭി�ിരു�ി� എ�ും കുടിെവ�ം െതാഴിലാളികൾ തെ� െകാ�ുവരാറാണ് പതിെവ�ും
�പഥമശു�ശൂഷ കി�് , തണലിനു� സൗകര��ൾ എ�ിവ െതാഴിൽ �ല�ളിൽ ലഭി�ാറി�
എ�ും മന�ിലാ�ാൻ സാധി��.

5.െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് ത�ാറാ�ാനു� അവകാശം

െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് ത�ാറാ�ു�തിൽ െതാഴിലാളികൾ േനരി�് പെ�ടു�ാറുെ��ും
െതാഴിലാളികൾ നിർേ�ശി�ു� എ�ാെതാഴിലുകള�ം െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ാറി�
എ�ുമാണ് െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖ സംഭാഷണ�ിലൂെട മനസിലാ�ാൻ സാധി�ത്.



6. അ�ു കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 Para 18 േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 17 എ�ിവയിൽ
െതാഴിലാളികൾ�് അ�ു കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ണെമ�്
അനുശാസി�ു�ു .വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് അ�് കിേലാമീ�ർ ഉ�ിൽ തെ� െതാഴിൽ
ലഭി�ാറുെ��ാണ് െതാഴിലാളികൾ നി�ും മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത്.

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

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം �പവൃ�ി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭിേ�� അവകാശം
െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�് . ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ 2�പവൃ�ികള�െട േവതനം െതാഴിലാളികൾ�്
ലഭി�താെണ�് മന�ിലാ�ാൻ സാധി��. എ�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ വാർഡിെല
െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭി�ാറി�. ലഭി�ാ� േവതന�ിന് കൂലി നഷ്ടപരിഹാര�ിന്
അേപ�ി�ാറി� എ�ും അതിെന��ി അറിവി�ായിരു�ുെവ�ും െതാഴിലാളികള� മായു�
അഭിമുഖ സംഭാഷണ�ിലൂെട മനസിലായി.

8.ചികി� സഹായം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 Para 5 േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 9 �പകാരം
െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ�ല�് അപകടം സംഭവി�ാൽ ചികി�ാ സഹായം
ഉറ��വരുേ��താണ.്ഓഡി�ി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികളിൽ ഒരാൾ�ും തെ�
അപകട�ൾ ഒ�ും സംഭവി�ി�ി� എ�് െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖസംഭാഷണ�ിൽ
മന�ിലാ�ാൻ സാധി��.

9. സമയബ�ിത പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം

െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖപരമാേയാ േനരിേ�ാ േ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
അറിേയ�തും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ.് െതാഴിലാളികൾ പരാതികൾ ഒ�ും
തെ� നൽകിയി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത് .

10.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ുവാനു� അവകാശം

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



�പവൃ�ികൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

1. ക�ാല നിർ�ാണം (1604010004/WC/297095)

2. േറാഡ് നിർ�ാണം (1604010004/RC/260150)

1.ക�ാല നിർ�ാണം(1604010004/WC/297095)

04.12.2018 ന് ആരംഭി�് 31.12.2018 വെര നട� �പവൃ�ിയാണ് ക�ാല നിർ�ാണം.
മ�ർ േറാൾ �പകാരം 1220 അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ളാണ് �പസ്തുത �പവർ�ി സൃഷ്ടി�ത്.
3,41,000 രൂപയാണ് �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�് തുക. അവിദഗ്ധ േവതന ഇന�ിൽ 3,30,620
രൂപയും പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 6,100 രൂപയും ൈസ�്േബാർഡ് �ാപി�ാനായി 3000
രൂപയും െചലവാ�ി. ആെക െചലവായത്3,39,720രൂപയാണ.്

2. േറാഡ് നിർ�ാണം (1604010004/RC/260150)

15.03.2019 ന് ആരംഭി�് 21.03.2019 വെര നട� �പവൃ�ിയാണ് േറാഡ്
നിർ�ാണം. മ�ർേറാൾ �പകാരം 97അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ള�ം 43 വിദഗ്ധ/ അർധവിദഗ്ധ
െതാഴിൽ ദിന�ള�ം �പസ്തുത �പവർ�ി സൃഷ്ടി�ി���്. എ�ിേമ�് തുക 3, 21,000 രൂപയാണ.്
അവിദഗ്ധ േവതന ഇന�ിൽ 26,190 വിദഗ്ധ/അർധവിദഗ്ധ േവതന ഇന�ിൽ 36,526 രൂപയും
െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ 2,36,818 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയിന�ിൽ 485 രൂപയും ൈസ�്
േബാർഡ് �ാപി�ാൻ 3000 രൂപയും െചലവാ�ിയി���്. ആെക െചലവായത്
3,03,019രൂപയാണ.്

ഫീൽഡ് പരിേശാധന

പരിേശാധി� 2 �പവർ�ികള�െട ഫീൽഡ് പരിേശാധന വിവര�ൾ :-

1.ക�ാല നിർ�ാണം (1604010004/WC/297095)

�പവൃ�ി നട� ഭൂ ഉടമയുെട വിവര�ൾ ഫയൽ സൂ�ി�ാ�തു കാരണം
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറി� വിവര�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഫീൽഡ് പരിേശാധന
നട�ിയത്. ഭൂഉടമകള�മായും േമ�� മായും സംസാരി�തിൽ നി�ും െതാഴിലിനു േവ�ിയു�



അേപ�േയാെടാ�ം ഭൂ നികുതി രസീതും പ�ായ�ിൽ നൽകാറു�് എ�ാണ് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി�ത്. എ�ാൽ ഫയലുകളിൽ ഇെതാ�ും ഉൾെ�ടു�ാ�ത് കാരണം െതാഴിലാളികൾ നി�ും
ലഭി� വിവര�ള�െട അടി�ാന�ിലാണ് ഫീൽഡ് പരിേശാനി��. ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ
ക�ാല �പവർ�ി ന� രീതിയിൽ െചയ്തതായി കാണാൻ സാധി��. സജീവ െതാഴിലാളികള�െട
�ല�ളിലാണ് �പവർ�ി അധികവും നട�ിരി�ു�ത്. ക�ാലകൾ കാടുപിടി� നിലയിലും
മഴയ�് ഇടി� നിലയിലും കാണാൻ സാധി�ി���്. �പവൃ�ി സ�ർശി� ഉേദ�ാഗ�ർ�്
�പവർ�ിെയ പ�ി ന� അഭി�പായം ആയിരു�ുെവ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ
കഴി�ു.ക�ാല നിർമാണ�പവൃ�ിയുെട ൈസ�് േബാർഡ് �പവൃ�ി �ല�് �ാപി�ി���്.

3. േറാഡ് നിർ�ാണം (1604010004/RC/260150)

േറാഡ് നിർ�ാണം �പവൃ�ി 15.03.2019 ന് ആരംഭി�് 21.03.2019 അവസാനി��. ഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിൽ േറാഡ് നിർ�ാണ�പവർ�ി കാണാൻ കഴി�ി���്. േറാഡ് നിർമാണ �പവൃ�ി
പരിസരവാസികൾ�് ന� രീതിയിൽ ഗുണം െച���ുെ��് ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിലൂെട
മന�ിലാ�ാൻ സാധി��. പരിസരവാസികള�ം േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ി�് േവ�ി പണം
നൽകിയി��െ��് അറിയാൻ കഴി�ു.േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ിെയകുറി�് െതാഴിലാകളിൽ
പലർ�ും അറിയി�ായിരു�ു. േറാഡ് പണിയിൽ െതാഴിൽദിന�ൾ കുറവായതിനാൽ കുറ�� േപെര
മാ�തമാണ് ആവശ�ം വ�െത�ും െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.

രജി�ർ പരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിൻെറ നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ നിർബ�മായും
�ഗാമപ�ായ�ിൽ സൂ�ിേ��വയാണ.്

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

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

4. �പവർ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

5. �ിര ആസ്തി രജി�ർ

6.പരാതി രജി�ർ

7. സാധന രജി�ർ

2018 -19 സാ��ിക വർഷെ� രജി�റുകൾ എം ഐ എസിൽ നി�ും േശഖരി�്
സൂ�ി�ി���് .െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ േവ�ി വാർഡിൽ രജി�ർ സൂ�ി�ി�ി�. പരാതി രജി�റിൽ
ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികെള കുറി��� പരാതികൾ ഒ�ും തെ�
േരഖെ�ടു�ിയതായി കെ��ിയി�. 2009, 2013 വർഷ�ളിൽ േരഖെ�ടു�ിയ ര�്
പരാതികളാണ് കാണുവാൻ സാധി�ത്. അതിൽ ഒരു പരാതി�ു േമൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ
എടു� തീരുമാനവും നടപടിയും ഉൾ�െ◌ാ�ി�ി���്. സാധന രജി�ർ പരിേശാധയ്�ായി
ലഭി�ി�.



േക�� സർ�ാർ നിർേദശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ�റയു� േരഖകൾ നിർബ�മായും
ഉ�ാേക�താണ്

1) കവർ േപജ്

2) െച�് ലി�്

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

4)സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു� സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ�ി

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

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

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

10) പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി

11) െമഷർെമ� ് ബു�ിെ� േകാ�ി

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

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

13) േവജ് ലി�്

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

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

16) േറായൽ�ി അട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി

17) െതാഴിലിെ� മൂ�് ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18) �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ



21) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൻെറ േകാ�ി

22) ൈസ�് ഡയറി

കെ��ലുകൾ

ഫയൽ പരിേശാധന�ിടയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ കെ��ുവാൻ
സാധി� വസ്തുതകൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

1. കവർേപജ്

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ് കവർ േപജ്.
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും എ എം സി �പകാരമു�
കവർേപജ് കാണുവാൻ സാധി�ി� . പകരം �പാേദശികമായ കവർേപജ് 2 ഫയലുകളിലും
കാണുവാൻ സാധി�� .GEO-TAGGING സംബ�ി� വിവര�ൾ േപജിൽ ഉൾെ��ിരു�ി�.
കവർേപജ് പൂർ�ിയാേ��തും �പവൃ�ിയുെട െലാേ�ഷൻ �പതിപാദിേ��തുമാണ.്

2. െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട/ ഏതു േപജു മുതൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി� 2 ഫയലിലും
െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�. ഇത് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടുേ��ത് അത�ാവശ�മാണ.്

3. ആ�ൻ �ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ
�ാനിൽ ഉൾെ��താെണ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിെ� േകാ�ി. ആ�ൻ
�ാൻ പകർ�് �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി�ി�.

4. ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.
പരിേശാധി� എ�ാ �പവൃ�ികൾ�ും ഭരണാനുമതി ഉ�് .ഭരണാനുമതി ന�ർ അട�ു� പകർ�്
�പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി�� പകർ�ിൽ െസ�ക�റിയുെട ഒ��ം സീലും കാണുവാൻ
സാധി�ി�.



5 . സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക
േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. സാേ�തിക അനുമതി എ�ാ �പവൃ�ികൾ�ും ഉ�്.
സാേ�തിക അനുമതി ന�ർ അട�ു� പകർ�് ര�് �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിലും കാണുവാൻ
സാധി��. സാേ�തികാനുമതി േഫാറ�ിൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ തീയതിേയാടു കൂടിയ ഒ�്
േരഖെ�ടുേ��ത് അത�ാവശ�മാണ് . ഉേദ�ാഗ�ർ തീ�തിേയാടു കൂടി ഒ�് േരഖെപടു�ിയത് 2
ഫയലുകളിലും കാണുവാൻ സാധി��.

6. സംേയാജിത പ�തി

വാർഡിൽ നട� �പവൃ�ികൾ സംേയാജിത �പവൃ�ികൾ അ�.

7. െതാഴിലിനു� അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. െതാഴിൽ
ആവശ�െ��വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകിേയാ എ�് അറിയുവാൻ
സഹായി�ു� േരഖ കൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം.പരിേശാധി�് 2�പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ക�ാല
നിർ�ാണം (WC/297095) �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ െതാഴിലിനു� അേപ� കാണുവാൻ
സാധി��.േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ി ഫയലിൽ അവിദഗ്ധ െതാഴിലിനു� അേപ� കാണുവാൻ
സാധി�ി� േറാഡ് നിർ�ാണം െമ�ീരിയൽ വർ�് ആയതിനാൽ പ�ായ�് െടൻഡർ
പരസ�െ�ടു�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ കരാറുകാരൻ (OLCCOS, TLCCS) അേപ�
നൽകിയതിെ�യും അത് പ�ായ�് സ�ീകരി�തിെ�യും കരാർ പ�ായ�്
അനുവദി��െകാ�ു� മു�ദേപ�റിെ�യും ഒറിജിനൽ േരഖകൾ ഫയലിൽ കാണുവാൻ സാധി��

8. െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� പകർ�്

െതാഴിലനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�. �പവൃ�ി
അനുവദി�� െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�് െലാേ�ഷൻ.
പരിേശാധി� 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� പകർ�് കാണുവാൻ
സാധി�ി�.

9. മ�ർ േറാൾ

�പവൃ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ.
പണി ആരംഭി�ു�തിന് മു�് രാവിെലയും അവസാനി�ി�തിനു േശഷം ൈവകുേ�രവും ദിവസം
ര�ു �പാവശ�ം മ�ർ േറാളിൽ ഒ��െവ�ണം. െതാഴിലുറ�് നൽകു� പ�തിയായതിനാൽ ഏ�വും
സൂക്ഷ്മതേയാെടയും കാര��മതേയാെടയും ൈകകാര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ��
അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തുെവ�് െതളിയി�ു�
ആധികാരിക േരഖ ക◌ൂടിയാണിത്. പരിേശാധി� വർ�് ഫയലുകളിെല മ�ർ േറാള�കളിൽ
െമഷർെമൻറ് ബു�് ന�ർ, േപജ് ന�ർ, വർ�് �ാർ�് േഡ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
െതാഴിലാളികൾ മ�ർ േറാളിൽ ഒരു �പാവശ�ം മാ�തമാണ് ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
�പവൃ�ി�് േവ�ി അനുവദി�് നൽകു� എ�ാ മ�ർ േറാളിലും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട
തീയതിേയാടു കൂടിയ ഒ�,് സീൽ എ�ിവ അത�ാവശ�മാണ.് വർ�് ഫയലുകളിെല മ�ർ



േറാള�കളിൽ പ�ായ�് തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�് മാ�തമാണ് കാണാൻ സാധി�ത്.
പ�ായ�് സീൽ മ�ർ േറാള�കളിൽ ഉ�ായിരു�ി�. മ�ർ േറാൾ നൽകുേ�ാൾ ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�ിെനാ�ം തീയതിയും പരിേശാധി�ു� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപര് �ാനം
എ�ിവയും േരഖെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം.

10. െമഷർെമൻറ് ബു�്

�പവൃ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ് ബു�.്
പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടുേ��
െമഷർെമൻറ് സൂ�ി�ിരു�തായി കാണുവാൻ സാധി��.

11. സാധനം ഘടകം

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിന് െചലവാ�ിയ തുകയുെട ബി��കൾ ഫയലുകളിൽ
ഉ�ായിരു�ു. േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ി�് ആവശ�മായ െമ�ീരിയൽ വാ�ിയതിെ� ബി��കൾ
ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ സാധി��.

12. േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന
വിതരണ�ിനു� േവജ് ലി�് ത�ാറാേ��ത് .ഇത് ഡാ� എൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ.്
ഒരു മ�ർ േറാൾ േ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാൽ നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ
�പവർ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. മ�ർ േറാളിൽ ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ
േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖ കൂടിയാണിത്. പരിേശാധി� 2
ഫയലുകളിലും േവജ് ലി�് കാണുവാൻ സാധി�ി� . അവ ഫയലുകളിൽ സൂ�ിേ��താെണ�്
നിർേ�ശി�ു�ു.

13.എഫ് ടി ഒ (ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ)

ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലനായി�ാണ് �ഗാമ പ�ായ�് െസ�ക�റിയും �പസിഡ�ും
ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�ത് . അതിനാൽ ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ത�ാറാ�ിയ അ�്
തെ�േയാ പിേ�ദിവസേമാ പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബ�െ��
�ല�ളിേല�് എ�ി�ുവാൻ കഴിയും. ഇതിനുേവ�ി ഡിജി�ൽ സിേ��റുകളാണ്
�പസിഡ��ം െസ�ക�റിയും ഉപേയാഗി�ു�ത് . എഫ് ടി ഒ പകർ�് ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ
സാധി�ി�.അവ ഫയലുകളിൽ െകാ�് വരുവാൻ �ശ�ി�ണം

14. െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ
വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� .്
ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളിൽ ക�ാല നിർ�ാണ �പവൃ�ി�് െമ�ീരിയൽ



ആവശ�മായി വ�ി�ി� . േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ിയിൽ മാ�തമാണ് െമ�ീരിയൽ ആവശ�മായി
വ�ത്. േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ി ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ കാണുവാൻ സാധി�ി�..

15. േറായൽ�ി

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

16. േഫാേ�ാസ്

�പവർ�നവുമായി ബ�െ�ടു�ിെയടുേ�� മൂ�് േഫാേ�ാ പതി��കൾ അതായത്
�പവർ�ന�ിെ� ആരംഭം, �പവർ�നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവർ�നം
പൂർ�ികരി�തിനു േശഷം. പരിേശാധി�് 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ക�ാല നിർ�ാണ �പവൃ�ി
ഫയലിൽ �പവൃ�ിയുെട ആരംഭ�ിെ�യും �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള�� േഫാേ�ാ
മാ�തമാണ് കാണാൻ സാധി�ത്. േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ി ഫയലിൽ �പവൃ�ി നട�ു
െകാ�ിരി�ുേ�ാള�� േഫാേ�ാ കാണുവാൻ സാധി�� എ�ാൽ അത് വി��ാ��ി പ�ായ�ിെല
തെ� വാർഡ് 15 ൽ നട� േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ിയുെട േഫാേ�ാ ആണ.് ര�്
�പവൃ�ിയുെടയും ൈസ�് േബാർഡിെ� േഫാേ�ാ കാണാൻ സാധി��.

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ
സാ��പ�തം. പരിേശാധി� ര�് ഫയലിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണം സാ��പ�തം കാണുവാൻ
സാധി�ി�. അവ ഉൾെ�ടു�ുവാൻ �ശ�ി�ുക.

18. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്

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�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�് അഥവാ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം. പരിേശാധി� ര�്
�പവൃ�ി ഫയലുകളിലും ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം കാണുവാൻ സാധി��. ഫയൽ �ടാ�ിംഗ്
േഫാറ�ിൽ േവജ് ലി�് �കിേയ�് െച���തിനായി ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ ലഭി� തീയതി, ഒ�്
കൂടാെത േവതനം ലഭി�ു�തിനായി െസ�ക�റി�് ലഭി� തീയതി, ഒ�് എ�ിവ കാണുവാൻ
സാധി�ി�.

19. ആസ്തിയുെട ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു� ഘടകമാണ് ജിേയാ
ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് . ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ ഫയലുകളിൽ ലഭ�മായിരു�ി�.



20. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ിയുെട അവകാശികളായ സാധാരണ ജന�ൾ ആ പ�തി അവേലാകനം െച��കയും
പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച��� ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�.്
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി�
അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ
അപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം
ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ
ഓഡി�.് േസാഷ്യൽ ഓഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും
�പവർ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ ഒ�ുേനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം
വിളി�� േചർക◌്കു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
അവതരി�ി�ു�ത്. �പവൃ�ി േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമായതാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ
സഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�.് ആറുമാസം കൂടുേ�ാൾ ഓഡി�്
നടേ��താണ്

21. ൈസ�് ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി �ലെ� ആ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��് നട�ു� എ�ാ കാര��ള�ം
എഴുതി െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ു�
െപാതു�പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും അവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം
ആേ�പ�ള�ം എഴുേത�ത് ൈസ�് ഡയറിയിലാണ.് െ�പാജക്ട് മീ�ി�ിെ� മിനി�്സും ഹാജരും
ൈസ�് ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ.് െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ �ല�്
അനുവദി�� നൽകിയിരി�ു� സൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതിൽ നിർബ�മായും എഴുതണം.
ഓേരാ െതാഴിലാളിയും പണി �ല�് െകാ�ുവ�ിരി�ു� പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം
ഇതിൽ േരഖെ�ടു�ണം. ജാ�ഗത സമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം ൈസ�് ഡയറിയുെട ഭാഗമായി
ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ.്േമ�ിെ� വിലാസവും േഫാൺ ന�റും കൃത�മായി ൈസ�് ഡയറിയിൽ
േരഖെ�ടുേ��താണ.്

പരിേശാധി� 2 �പവൃ�ികളിൽ ക�ാലനിർ�ാണം �പവൃ�ിയുെട ൈസ�് ഡയറിയിൽ സാ��ിക
വർഷം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െച�് ലി�് പൂരി�ി�ി�ി�. േമ�ിെ� േപര്,വിലാസം, േഫാൺന�ർ
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്. െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട�ിയ വിശദാംശ�ൾ,
െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ, െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം,
വിജിലൻസ്&േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ,സ�ർശക കുറി�് എ�ിവ പൂർണമായിരു�ു. േറാഡ്
നിർ�ാണ �പവൃ�ിയുെട ൈസ�് ഡയറിയിൽ സാ��ിക വർഷം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�..െ�പാജക്�്
മീ�ിംഗ് വിശദാംശ�ൾ കാണുവാൻ സാധി��. �പവൃ�ി�ുേവ�ി ഉപേയാഗി� സാധന
സാമ�ഗികള�െട വിവര�ൾ , െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംങ്
ക�ി�ി റിേ�ാർ�,്സ�ർശക കുറി�് എ�ിവ പൂർ�മ�.

22. എ�ിേമ��ം �പവൃ�ിയുെട അളവുകള�ം

ഒരു �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എൻജിനിയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു� സാേ�തിക
േരഖയാണ് എ�ിേമ�.് ഒരു �പവൃ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണെമ�് മാർ�നിർേ�ശം നൽകു� ഒരു
േരഖ കൂടിയാണിത്. ഇതിൽ പ�തിയുെട േപര്, പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� വിവിധ
ശീർഷക�ിൽെപടട് �പവൃ�ികൾ, അവയുെട എ�ം, നീളം,വീതി, ആഴം, (െപാ�ം) വ�ാപ്തം, ഒരു



യൂണി�ിന് നൽേക� തുക, ആെക തുക എ�ിവ നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം.
സാധനസാമ�ഗികൾ (ആവശ�മായ �പവൃ�ികളിൽ മാ�തം) വിദഗ്� - അവിദഗ്� െതാഴിലാളികള�െട
എ�ം, നൽകു� കൂലി, സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ െചലവ് എ�ിവ
നിർബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ�ാ�◌ി�ിരിേ��താണ.് വർ�് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���
എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിലു�തും സാേ�തിക ഭാഷയിലു�തുമാണ.് സാധാരണ െതാഴിലാളികൾ�ും
െപാതുജന�ൾ�ും പരിേശാധ◌ി�ുവാൻ കഴിയും വിധം ഈ എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിേല�്
ആ�ി �പവൃ�ി സമയ�് േമ�ിെ� ൈകവശം വയ്േ��തും െപാതു�ല�ളിൽ
�പദർശന�ിനും ഉപേയാഗി�േ◌�താണ.്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

വില�ാ��ി പ�ായ�ിെല മൂ�ാം വാർഡ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ 28.10.2019 ന് കൃത�ം 4
മണി�് വി��ാ��ി േഷാ�ിംഗ് േകാംെ�ക്സ് െവ�് ആരംഭി��. �ഗാമസഭയിൽ വാർഡ് െമ�ർ
�ശീമതി ബി�ു െച��ാം വീ�ിൽ സ�ാഗതം പറ�ു. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും തിരെ�ടു�
�ശീമതി ൈശലജ അധ���ാനം വഹി��. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് വി.ആർ.പി നിത� �പതി�
െചാ�ിയതിനുേശഷം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ജി�ാ റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ �ശീമതി ചിമ്ന. െക ആമുഖ
�പസംഗം നട�ി. അതിനുേശഷം വി.ആർ.പി അഞ് ജന റിേ�ാർ�് അവതരി�ി��. േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ഉയർ�ുവ� നിർേ�ശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം : -

1.�പവൃ�ി സമയം 9 മണി മുതൽ 4 മണി വെര കുറ�� തരിക.

2. േവതനം 271 രൂപയിൽ നി�ും വർ�ി�ി�ണം

3. 100 െതാഴിൽദിന�ൾ കി�ാറി�

4. െതാഴിലുറ�് പ�തി താളം മറി�ിെകാ�ിരി�ുകയാെണ�ും പ�തിയുെട
ഉേ�ശശു�ിയിേല�് ഇതുവെര ഈ പ�തി വ�ി�ി�. അധികാരികള�ം െതാഴിലാളികള�ം അതിന്
�ശമി�ു�ി� എ�് െപാതു�പവർ�കർ അഭി�പായെ���

5. െതാഴിലിനു അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറി�, �പവൃ�ി പൂർ�ികരി�്
15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ാറി� തുട�ിയ േചാദ��ൾ�് പ�ായ�ിെല Mgnrega
ഉേദ�ാഗ�രുെട അഭാവം മൂലം �ഗാമസഭയിൽ മറുപടി ഉ�ായി�.

6. െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി ആരംഭി�ുേ�ാൾ സാേ�തിക കാര��െള��ി ഉേദ�ാഗ�ർ
െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ുെകാടു�ാറി�, ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ി �ല�ൾ സ�ർശി�ാറി�,
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ അഭി�പായെ���.പ�ായ�് ഉേദ�ാ�ർ �ഗാമസഭയിൽ
പെ�ടു�ാ�തിനാൽ മറുപടി ഉ�ായി�.

7. െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി ആരംഭി�ുേ�ാൾ അതിൻെറ സാേ�തിക വശ�െള��ി ഉേദ�ാഗ�ർ
െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ുെകാടു�ുകയും �പവൃ�ി �ല�ൾ ഉേദ�ാഗ�ർ സ�ർശി�ുകയും
േവണെമ�് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ള�ം െപാതു�പവർ�കരും അഭി�പായെ���.

8. ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് , തണലിനു� ഷീ�് എ�ിവ ലഭി�ാറി�

9. ആസ്തി നിർ�ിത �പവർ�ികൾ െതാഴിലുറ�ിലൂെട െച�ണെമ�് െപാതു�പവർ�കർ
അഭി�പായെ���

10. േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ിയിൽ കുറ�് െതാഴിലാളികെള മാ�തം ഉൾെ�ടു�ിയതിെന��ിയും



േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ി നട�തിെന��ി െതാഴിലാളികളിൽ പലരും അറിയാ�തിെന��ിയും
ചർ� വ�േ�ാൾ േറാഡ് പണിയിൽ െതാഴിൽദിന�ൾ കുറവായതിനാൽ കുറ�� േപെര മാ�തമാണ്
ആവശ�ം വ�െത�ും േറാഡ് പണിയിൽ സിമ� ് െകാ�് െപാ��� �പശ്ന�െളാെ�
ഉ�ായതിനാൽ െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ പണി െചയ്തത് കുറവാെണ�ും വിദഗ്ധ
െതാഴിലാളികളായ ആണു�ൾ തെ�യാണ് പണി എടു�െത�ും െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ
മ�് െകാ�ിടുകയും ഭ�ണം െവ�് സഹായി�ുകയും െചയ്തതാെണ�ും െപാതു�പവർ�കർ
പറ�ു.

11. മൂ�ാം വാർഡിെ� േറാഡ് നിർ�ാണ �പവൃ�ി ഫയലിൽ പതിന�ാം വാർഡിെല േറാഡ്
നിർ�ാണ �പവൃ�ിയുെട േഫാേ�ാ ഉൾെ�ാ�ി�തിെനപ�ി ചർ� വ�ു എ�ാൽ പ�ായ�്
ഉേദ�ാഗ�ർ �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ാ�തിനാൽ അതിന് മറുപടി ഉ�ായി�.

12. ചർ�യ്�് േശഷം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ജി�ാ റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ �ശീമതി.ചിമ്ന. െക
െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�െള��ിയു� സംശയ�ൾ മറുപടി പറ�ു െകാടു�ു.

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േ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 നട�ിയ 2 വർ�ുകള�െട ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ 2

�പവൃ�ിയുെടയും സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �ാപി�ത് കാണാൻ കഴി�ു.

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിനു േവ�ി 3000 രൂപയാണ് ചിലവഴി�ിരി�ു�ത്.

നിരീ�ണ �പശ്നപരിഹാര സംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന് 10 അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി ഉ� പരാതി പരിഹാര�ിനു�
അവകാശം നിലനിൽെ��െ� പരാതികൾ പലവിധ�ിൽ ഉെ��ിലും ഈ
അവകാശെ��ുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�ും ര�് പരാതിയാണ്
പ�ായ�ിൽ േരഖാപരമായി സമർ�ി�ി���ത് .ൈസ�് സ�ർശി�ു� ഉേദ�ാഗ�രുെട
അടു�് പരാതി വാ�ാൽ പറയുകയാണ് െച�ാറു�ത് .  പരാതി പരിഹാര�ിന് േടാൾ�ഫീ
ന�റായ 18004 254536 എ� ന�റിൽ ബ�െ�ടാവു�താണ.്

നിർേദശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

1. �പവൃ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക. .േക�� സർ�ാരിെ�

ഇ�ാര��ിലു� മാർഗ നിർേ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ.്



2. മ�ർ േറാൾ അനുവദി�് നൽകുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�,്

സീൽ എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

3. േലബർ ബഡ്ജ�,് വാർഷിക കർ�പ�തി, െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് വർ�് കല�ർ എ�ിവ

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

പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക.

4. കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ �ല�ൾ സ�ർശി�ുക.

5. െതാഴിലാളികൾആവശ�െ�ചു� സമയ�ളിൽ കാലാവ��നുസരി��� �പവൃ�ികൾ

നൽകുക.

6. �പവൃ�ി �ല�ളിൽ കുടിെവ�ം, തണൽ, �പഥമിക ചികി�ാ െസൗകര��ൾ എ�ിവ

ഉെ��് ഉറ�് വരു�ുക/ അതിനു� സാഹചര�ം ഒരു�ി െകാടു�ുക.

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

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

2. ആസ്തി നിർ�ിത �പവർ�ികള�െട എ�ം കൂ��ക

3. വിദ�ാലയ�ൾ�് കളി�ലം, ചു��മതിൽ എ�ിവ നിർ�ി�് നൽകുക

േദശീയ ഉപജീവന മിഷെ� (NRLM) സഹായേ�ാെട െമ�െ�� രീതിയിലു� െതാഴിൽ പരിശീലനം

നൽകി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ്�/ അർ� വിദഗ� െതാഴിലാളികളാ�ി മാ��ക.

േമ�് മാേരാട് :-

1. െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ �പവർ�ിെയ കുറി��� വിവര�ൾ കൃത�മായി

േചർേ��തും ഹാജർ േരഖെ�ടുേ��തുമാണ്

2. െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് ഡിമാൻഡ് അേപ�കൾ പ�ായ�ിൽ നൽകുേ�ാൾ ൈക��ി

രശീതി തിരിെക വാ�ി�ുവാൻ �ശ�ിേ��താണ.്

3. െതാഴിലാളികൾ യഥാസമയം �പവർ�ി �ല�് ഹാജരാ�ു�ുെ��് ഉറ�് വരു�ുകയും,

ഹാജർ കൃത�സമയ�് മ�ർ േറാള�കളിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െചേ��താണ്

4. �പവർ�ി �ല�് െവ�് െതാഴിലാളികൾ�് അപകട സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ

അപകട�ിെ� വിശദാംശ�ൾ െസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ാനും �പേത�കം

�ശ�ിേ��താണ.്

5. ൈസ�് ഡയറിയിൽ എ�ാ വിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക.



െതാഴിലാളികേളാട് :-

1. പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിലനുമതി ലഭി�ാൻ കാ�ിരി�ാെത െതാഴിൽ ആവശ�മു�

സമയ�് പ�ായ�ിൽ അേപ� നൽകുകയും രശീതി ൈക��ി സൂ�ി�ുകയും െച��ക

2. െതാഴിലിനേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനുേശഷം െതാഴിൽ ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ിൽ

െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അേപ�ി�ുക

3. െതാഴിലുറ�് േവതനം കൃത�മായി പാസ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ുക

4. െതാഴിൽകാർഡ് സ��ം ൈകവശം സൂ�ി�ുക

5. �ഗാമസഭകളിൽ കൃത�മായി പെ�ടു�ുകയും അഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയും െച��ക

6. അവകാശ�ൾ ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ളിൽ പരാതിപരിഹാര സംവിധാന�ൾ

ഉപേയാഗെ�ടു�ുക

അനുബ�ം

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

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

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

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

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

നിർ�ിതികൾ;

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

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

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

പരിപാലന �പവൃ�ികൾ ;

iii.സൂ�്മ-െചറുകിട ജലേസചന �പവൃ�ികള�ം േതാടുകൾ/കനാൽ എ�ിവയുെട നിർ�ാണം,

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

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

പര�രാഗത ജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണവും;

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

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

വനവത്കരണവും , (ഇവയിൽ നി�ും ലഭി�ു� ആദായ�ിെ� അവകാശം ഖ�ിക 5 ൽ

�പതിപാദി�ു� കുടുംബ�ൾ�് നൽേക�താണ)്;

vi.െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവൃ�ികള�ം.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ഉൾെ�െടയു� ജലേസചന�ിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ൽ

ii.പഴകൃഷി, പ�്നൂൽകൃഷി, േ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�ൽ;

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

മ�് ഭവന നിർ�ാണ പ�തികൾ �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭവന നിർ�ാണ�ിെല അവിദഗ്�

കായിക െതാഴിൽ ഘടകം;

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

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

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

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

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

on public land) മ��ം വളർ�ു�തിന് അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒരു�ലും;

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

സഹായസംഘ�ൾ�് െപാതു അടി�ാന സൗകര��ൾ

i.കാർഷിേകാത്പ��ള�െട ഈടു� സംഭരണ സൗകര�ം ഉൾെ�െടയു� വിളെവടു�ിന് േശഷം

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

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



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

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

വർ�്െഷ��കള�െട നിർ�ാണവും.

IV.വിഭാഗം ഡി: �ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര��ൾ

i.നിർേ�ശി�െ�� മാനദ��ൾ�് അനുസൃതമായി ഖര-�ദവ മാലിന� സംസ്കരണ�ിനും

തുറ�ായ മലമൂ�ത വിസർ�നം ഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി സ�ത��മാേയാ സർ�ാർ

വകു��കള�െട ഇതര പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി�് െകാേ�ാ വ��ിഗത ക�ൂസുകൾ,

സ്കൂൾ േടായ്ല��കൾ, അ�ണവാടി േടായ്ല��കൾ തുട�ിയ �ഗാമീണ ശുചിത�വുമായി

ബ�െ�� �പവൃ�ികൾ;

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

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

പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള�െട നിർ�ാണവും , ഓടകൾ, കലു�ുകൾ എ�ിവ ഉൾെ�െടയു�

�ഗാമ�ിെല ഈടു� ഉൾേറാഡുകള�െടയും വീഥികള�െടയും നിർ�ാണവും;

iii.കളി�ല�ള�െട നിർ�ാണവും;

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

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

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

െ�ഡയിനുകൾ, എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� െപാതു അടി�ാന സൗകര��ൾ, േറാഡുകള�െട പുന:

രു�ാരണം, ദുര��പതിേരാധ ത�ാെറടു��കൾ െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;

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

ബാധിതർ�ു� അഭയേക���ൾ (ൈസേ�ാൺ െഷൽ�ർ), അ�ണവാടിേക���ൾ,

�ഗാമീണ ച�കൾ എ�ിവയ്�ാവശ�മു� െക�ിട�ള�െട നിർ�ാണവും , �ഗാമ/േ�ാ�്തല

�കിമിേ�ാറിയ�ള�െട നിർ�ാണവും;

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

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

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

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

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

െപാതു ആസ്തികള�െട അ�കു�പണികള�ം;

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

വി�ാപനം െച��� മ�് ഏെതാരു �പവൃ�ിയും.




