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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 ബൃഹതപ്�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. കാര ് ഷിക േമഖലയിലും നിര ് �ാണ േമഖലയിലും െതാഴില ് ലഭി�ാെത

�ഗാമീണ ജനത ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാള ് അവര ് �്100 ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ��

വരു�ുവാന ് ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന െതാഴില ് നല ് കു�തിന ഏ്െ�ടു�ു� വിവിധ

പ�തികളിലൂെട രാജ��ിന ് െറ മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന  ്സാ��മാകും എ�്

�പതീ�ി�ു�ു.

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

ലഭി�ു�ുെവ�ും അതിന് നിര ് �യി�െ��ി��ളള േവതനം നിര ് �ിഷട് സമയ�ിനുളളില ്

ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ�� വരു�ു�തിന ഇ്��ന ് പാര ് ലെമന ് റ  ്പാ�ാ�ിയി��ളള  നിയമം ആണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം. 2005ആഗ� 2്3-)൦ തി�തിയാണ പ്ാര ് ലെമന ് റ ഈ്

നിയമം പാ�ാ�ു�ത.്

െതാഴില  ുേവതനവും നിര ് �ിഷട് സമയ�ിനു�ില ് കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം

നിയമപരമായി ഉറ�� വരു�ുെവ�താണ ഈ് നിയമ�ിന ് െറ സവിേശഷത. െതാഴില ് ലഭി�ിെ��ില ്

 െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷ൦ േവതനം ൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ

െചയത്ാല ് നഷട്പരിഹാരവും ഈനിയമം വ�വ�െച���ു.

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

നല ് കിയിരി�ണെമ�ാണ വ്�വ�. അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതല ് അവര ് �്

െതാഴിലി�ായമ് േവതന�ിന അ്ര ് ഹതയു�ായിരി�ും.അതുേപാെല എടു� െതാഴിലിന ് െറ േവതനം 14

ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാല ് ൈവകു� ഒേരാ ദിവസ�ിനും നഷട് പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും

അര ് ഹതയു�.്

െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായമ് േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ� വ്രു�ു�ുെവ�താണ ്െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിന ് െറ

�പേത�കത.

ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ ജി�കളില ് 2006 െഫ�ബുവരി 2-)o തീയതി ഈ നിയമം

നിലവില ് വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയത്ു. േകരള�ില ് വയനാടും, പാല�ാടും ഈ 200

ജി�കളില ് ഉള ് െ��ിരു�ു. 2007 െമയ 1്5ന 1്30 ജി�കളിേല� ക്ൂടി ഇത വ്�ാപി�ി��.  ഇടു�ി,

കാസര ് േഗാഡ ജ്ി�കള ് ഇതില ് ഉള ് െ��ിരു�ു. 2008 ഏ�പില ് 1ന ഇ്��യിെല ബാ�ി മുഴുവന ്

ജി�കളിേല�ും ഇത വ്�ാപി�ി��. ഇ��യിെല മുഴുവന ് �ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�.്

ആേഗാളതല�ില ് സവിേശഷ �ശ�യാകര ് ഷി� ഒരു  അവകാശാധിഷഠ്ിത െതാഴില ് നിയമെമ�

നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയില  ് ദാര��ദ ലഘൂകരണ�ില ് നിര ് �യാകമായ വഴി�ിരിവ സ്ൃഷട്ി�

ബൃഹത പ്�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 ഒകേ്ടാബര ് 2-◌ാം തീയതി േക�� സര ് �ാര ് ഈ



നിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിെയ� പ്ുനര ് നാമകരണം െചയത്ു.

മുഖ� ല���ൾ

 അവിദഗ�്-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു�

ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ

ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും ഉ�ാദന�മവുമായ ആ�ികള�െട

സൃഷട്ിയാണഈ് പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം

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

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

 പ�ായ�ിരാജ �്ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.



സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തി.

 �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ത്ാമസി�ു� 18 വയ�പ്ൂർ�ിയായ എെതാരാള ് �ും പ�തിയില ്

പ�ാളിയാവാം.

 സ�്തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.

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

മുൻഗണന.

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

അവസരം

 ആസൂ�തണ�ിലും, നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�.്

 ബാ�/്േപാ� വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.

 സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന.

 ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ സ്ംവിധാനം.

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

 പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം



തിരുവ��ർ �ഗാമപ�ായ�്

േതാട�ൂർ േ�ാ�ില ് ഉള ് െ�ടു� തിരുവ��ർ �ഗാമപ�ായ�്ന� രീതിയില ് െതാഴിലുറ�്

�പവർ�ന�ള ് ഏെ�ടു�്നട�ു�ു. പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ�്തല�ില ് േ�ാ�്

െഡവലപെ്മന ് റ ഓ്ഫീസർ, JBDO, അ�കഡി�ഡ എ്ന ് ജിനിയർ, അെ�ൗ�ന ് റ &് ഡാ�ാ എന ് �ടി

ഓ�േറ�ർ എ�ിവരും പ�ായ� ത്ല�ില ് െസ�ക�റി, അസി.െസ�ക�റി, അ�കഡി�ഡ എ്ന ് ജിനിയർ,

ഓവർസിയർ, അെ�ൗ�ന ് റ &് ഡാ�ാ എന ് �ടി ഓ�േറ�ർ എ�ിവരും അവരുെട േസവനം ഈ പ�തി�്

േവ�ി നല ് കു�ു .2018-19 സാ��ിക വർഷ�ില ് 82420 െതാഴില ് ദിന�ള ് ഈ പ�തിയിലൂെട

പ�ായ� സ്ൃഷ�്ി�ുകയും 35 കുടുംബ�ള ് � 1്00 െതാഴില ് ദിന�ള ് നല ് കുകയും െചയത്ി���.്

കൂലി നഷ�് പരിഹാര ഇന�ില ് 22891/- രൂപ െതാഴിലാളികള ് � ന്ല ് കിയി��� .്3488 മ�ർ േറാള�കള ്

അനുവദി�തില ് 218 മ�ർ േറാള�കള്  'ZERO ATTENDENCE MUSTER ROLL' കളായി

അടയാളെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

പ�ായ�ിന ് െറ േപര് തിരുവ��ർ �ഗാമപ�ായ�്

വിസത്ീര ് �ം 27.58ചതുര�ശകിേലാമീ�ർ

ജി� പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്



േ�ാ� പ്�ായ�് േതാട�ൂർ

താലൂ�് വടകര

ഉള ് െ�ടു� വാർഡുകള ് 20

െതാഴില ് കാര ് ഡുടമകൾ 5460

സജീവ െതാഴിലാളികള ് 3505

നിഷ�്കിയ െതാഴിലാളികള ് 1955

െതാഴിലുറ� സ്ംബ�ി� വിവര�ള ്

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ� ത്ലം പ�ായ�ത്ലം

സൃഷട്ി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ 83.05(ല�ം) 327386 82420

കുടുംബ�ൾ�ന്ൽകി ഇരി�ു� ശരാശരി

െതാഴിൽ ദിന�ൾ (ല�ം)
57.58 39.3 33.61

100 ദിന�ൾപൂർ�ീകരി� കുടുംബ�ൾ 38300 353 35

ആെകെതാഴില ് എടു�കുടുംബ�ൾ 1.44(ല�ം) 8330 2452

ആെക െതാഴില ് എടു�െതാഴിലകൾ 1.6(ല�ം) 8973 2620

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ എസ് സി.

െതാഴിലാളികൾ� ശ്തമാന�ിൽ
10.18% 6.23% 4.73%



വാർഡ -്13 (ക�ിനട)

വാർഡ 1്3 (ക�ി നട ) ൽ 245 കുടുംബ�ളിൽ ആയി 416 അംഗ�ൾ െതാഴിൽ കാർഡിൽ േപര ര്ജി�ർ

െചയത്ിരി�ു�ു. അതിൽ 45 സജീവ െതാഴിലാളികൾ ഈ സാ��ിക വർഷം േജാലി

െചയത്ി���.്തിരുവ��ർ പ�ായ�ിൽ വാർഡ 1്3 െല (ക�ി നട) 2018 ഒകേ്ടാബർ 1 മുതൽ മാർ� ് 31

വെരയു� കാലയളവിൽ നട�ിയ �പവൃ�ികളാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേദയമാ�ിയത.് ഈ

കാലയളവിൽ നട�ിയ 4 �പവൃ�ി�ായി 1668 അവിദഗ� േവതന ഇന�ിൽ 4, 52, 028/-രൂപയും

പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ 6580/- രൂപയും �പവൃ�ി� േ്വ�ി ചിലവഴി�ിടു�.്

മഹാ�ാ ഗാ�ി മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി വിഭാവനം െചയു�ത്

എെ�ാെ� എ�ും, കാര��മമായും ഫല�പഥമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ണം എ�ും, �ഗാമ

പ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭഅ��െളയും േബാധ�െപടു�ു��ിനു േവ�ിയാണ ഈ്

േസാഷ�ൽഓഡി�.്

രീതിശാസ�്തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി� െ്സാൈസ�ി, േകാഴിേ�ാട ജ്ി�- േതാട�ൂർ വിേ�ജ റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ണാണ്

േകാഴിേ�ാട ജ്ി�യിൽ േതാട�ൂർ േ�ാ� പ്�ായ�ിെല തിരുവ��ർ �ഗാമപ�ായ� വ്ാർഡ-്13 (ക�ി

നട) േസാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയ നട�ിയത.്

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ� െ്സ�ക�റി, �പസിഡ�,് വാർഡ െ്മ�ർ, െതാഴിലുറ� ഉ്േദ�ാഗ�ർ എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ



ഓഡി�് േതാട�ൂർ വിേ�ജ്റിേസാഴസ്്േപഴസ്ൺ വാർഡ്13 ൽ നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം:

2018 ഒകേ്ടാബർ മാസം ഒ�ാം തിയതി മുതല ് 2019 മാർ� മ്ാസം 31 വെര ഏെ�ടു� ന്ട�ിയ

�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംഐഎസഎ്�ി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�ാ�േളാട �്പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും, സജീവ െതാഴിലാളികെള ക�്

െതാഴിൽകാർഡ,്ബാ� പ്ാ� ബ്ു� എ്�ിവ പരിേശാധി� അ്ഭിമുഖം നട�ലും വിവരേശഖരണംനട�ലും.

അ�ാംഘ�ം:

ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ� ത്യാറാ�ൽ.



െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയില ് െതാഴിലാളികള ് �് 10 അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു. അവ

ഏെതാെ�െയ� ച്ുവെട േചര ് �ു�ു.

1. െതാഴില ് കാര ് ഡ ല്ഭിയ�്ുവാനു�അവകാശം. (െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 1-5,എ.എം.സി.അ��ായം-3)

2.അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ�്ുവാന ് ഉ�അവകാശവും ആയതിന ് െറ ൈക��്

രസീത ല്ഭി�ു�തിനും ഉ�അവകാശം. (െഷഡ��ൾ 1;ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 6-13)

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭിയ�്ുവാനു� അവകാശം, (ആദ�െ� 30 ദിവസം

കൂലിയുെട 1/4 & പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 1/2 ഭാഗം)

4. െഷല ് ഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ�്ുവാനു� അവകാശം, അെ��ില ് (േവതന�ിന ് െറ 10

ശതമാനംഅധികം)

6.കുടിെവ�ം, വി�ശമസൗകര�ം , �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ ലഭിയ�്ു�തിനു�അവകാശം, (െഷഡ��ൾ 2;

ഖ�ിക 23-28)

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

8. േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭിയ�്ുവാന ് ഉ�അവകാശം,

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

10. േസാഷ�ല ് ഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം.



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

1. െതാഴിൽ കാർഡ :്-

സജീവ െതാഴിലാളികൾ� പ്ുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ ന്ൽകിയി���.് എ�ാവരും െതാഴിൽ കാർഡിേല�്

ആവിശ�മായ േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��മായി ൈപസ ചിലവഴി�� എടു�ാറുളളതായാണ േ്സാഷ�ൽ

ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺസ�ർശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻസാധി�ത.്

2.െതാഴിൽഅേപ� :-

െപാതു �പാർ�ി�ായി െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായി അേപ�നൽകാറി�,എ� െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും

ഉ� ആഭിമുഖ സംഭാഷണ്�ിൽ നി�ും മനസിലായി. െതാഴിലിനു അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ

െതാഴിൽ ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാവാറുെ��ിലും െതാഴിലി�ായമ േവതനം ഇതുവെര നൽകിയതായി

േരഖകളിൽക�ി�.

3.കൂലി നഷട് പരിഹാരം :-

െതാഴിലുറ� ന്ിയമ �പകാരം �പവർ�ി കഴി�ു 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭിേ�� അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ� ഉ്�.് ഓഡി�ിനുവിേദയമാ�ിയ 4 �പവൃ�ിയുെട അവിദഗ� േവതനം െതാഴിലാളികൾ�്

ലഭി�ി���തായി ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ മനസിലാ�ാൻ സാധി��.

ജൂൈല മാസം നട� മഴ�ുഴി നിർ�ാണ �പവൃ�ിയുെട 6 ദിവസെ� േവദനവും െസപ�്ംബർ മാസം നട�

മാറി െകാ�ൽ �പവൃ�ിയുെട േവതനവും ലഭി�ി�ിെ�� െ്താഴിലാളികൾ അഭി�പായെപ��. കൂലി നഷട്

പരിഹാര�ിനായി ഇതുവെരആരുംഅേപ�ി�ി�ിെ�� െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻകഴി� .ു

4.െതാഴിൽ�ലെ�സൗകാര�ം :-

കുടി െ◌�ം, വി�ശമസൗകാര�ം , �പഥമ സു�ശുഷ സൗകര�ം , �കഷ എ�ിവ െതാഴിൽ�ല� ല്ഭ�മാ�ണെമ�്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാരാ23, 28 േക�� വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ 8, 82അനുശാസി�ു�ു�.്

െതാഴിലാളികള�മായി േനരി� ന്ട�ിയ സംഭാഷണ�ിൽ നി�ും �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ഇ�ര�ിലു�

സൗകര��ൾ ഒ�ും തെ� ലഭി�ിരു�ി� എ�ു മനസിലാ�ാൻ സാധി�� . െതാഴിലാളികൾ തെ� കുടിെവ�ം

െകാ� വ്രു�തായാണ അ്റിയാൻകഴി�ത.്

5.ചികി�സഹായം :-

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 േപര 5 േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ�്ർ 9 �പകാരവും

െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽ�ല�വ്� അ്പകടംസംഭവി�ാൽ ചികി�സൗകര�ം ഉറ� വ്രുേ��താണ.്

ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ െതാഴിലാളികൾആരും തെ� ചികി�സഹായ�ിന അ്േപ�ി�തായി അറിയാൻ

കഴി�ി�.

6.െഷൽഫ ഓ്ഫ വ്ർക ത്�ാറാ�ാനു�അവകാശം :-

വാർഡിൽ െതാഴിലുറ� �്ഗാമ സഭകൾ നട�ാറിെ�� െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി� .ു

െഷൽഫ ഓ്ഫ വ്ർക ത്യാർആ�ാൻ േ�പേത�കസംവിധാനം ഇ�.



7. 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം .

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 2 വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ ചാപ�്ർ 17എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ� 5്

കി.മി. ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ണെമ� അ്നുശാസി�ു�ു. െതാഴിലാളികൾ� എ്�ാവർ�ും 5 കി.

മീ�റിനു�ിൽതെ� േജാലി ലഭി�ു�ുെ�� അ്റിയാൻകഴി� .ു

8.േസാഷ�ൽഓഡി� ്നട�ാനു�അവകാശo:-

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െസ�ൻ 17 േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് നട�ുവാൻ ഉ� അവകാശം നൽകു�ു. �പസത്ുത

വാർഡിൽഓഡി� ് നട�ു�തിനായി േ�പേത�ക ക�ി�ി നിലവിലുെ�� ഫ്ീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ അറിയാൻ

കഴി� .ുക�ി�ിഅംഗ�ൾഫീൽഡ പ്രിേശാധന നട�ാറി�എ�ാണ അ്റിയാൻകഴി�ത.്

9.സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം :-

പരാതികൾ േരഖ െപടു�ു� പരാതി രജി�റിൽ വാർഡിെല പരാതിയുെട വിവരം ലഭ�മായിരു�ു.

പരാതിയിൻേമൽഎടു� നടപടിയുെട വിശദാoശ�ൾസൂ�ി�ി���.് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാട േ്നരിേ�ാ

േഫാൺ മുഖാ�രേമാആണ െ്താഴിലാളികൾഅവരുെട പരാതികൾഅറിയി�ാറു�ത.്

േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള ്

* തരിശു ഭൂമി പാഴഭ്ൂമി കൃഷി� അ്നുേയാജ�മാ�ൽക�ി നട ഭാഗം

(1604010003/wc/299813)

തരിശു ഭൂമി പാഴഭ്ൂമി കൃഷി� അ്നുേയാജ�മാ�ൽ �പവൃ�ി 08.02.2019 ആരംഭി�് 21.02.2019 നു

അവസാനി�ി��. തരിശു ഭൂമി പഴ ഭൂമി കൃഷി� അ്നുേയാജ�മാ�ൽ �പവൃ�ി 2 ഘ��ൾ ആയാണ്

നട�ത.് 60 െതാഴിൽ ദിന�ൾ�ായി 16260/-രൂപയും പണിയായുധവാടക ഇന�ിൽ 240/- രൂപയും

ചിലവഴി��. പു�കൃഷി െചയത്ാണ് തരിശു ഭൂമിഅനുേയാജ�മാ�ിയത.് ഇേ�ാൾ വിളെവടു�്

കഴി�തുെകാ� ക്ൃഷി അവിെട കാണാൻകഴി�ി�.

*.മ� ജ്ലസംര�ണം (ത� ത്ിരി�ൽ,ൈജവ േവലി )ക�ി നട ഭാഗം

(1604010003/WC/290879)

മ� ജ്ല സംര�ണ �പവൃ�ി 26.09.2018 ന ആ്രംഭി�ുകയും 23.11.2018 ന അ്വസാനി�ുകയും െചയത്ു.

�പവർ�ി� മ്ാ�ർ േറാൾ �പകാരം 894 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ിരി�ു�ു. 894 െതാഴിൽ ദിന�ൾ� 2്71/-

രൂപ നിര�ിൽ 2, 42, 274/- രൂപയും പണി ആയുധ വാടക ഇന�ിൽ 3, 576/- രൂപയും നൽകിയിരു�ു.

�പവർ�ി �ലെ� ൈസ� േ്ബാർഡ െ്പാ�ിയ നിലയിലാണ ക്ാണാൻ കഴി�ത.് ഒേര ഭൂവുടമയുെട

�ല�ളിൽ തെ�യാണ എ്�ാ വർഷവും ത� ത്ിരി�ാൽ �പവർ�ികൾ നട�ു�ത.് െതാഴിലാളികൾ�്

െതാഴിൽ നൽകുവാൻ േവ�ി നട�ിയ �പവർ�ിയായി േതാ�ി. �പവർ�ി �ലം സ�ർശന�ിൽ നി�ും

കാടു മൂടിയ നിലയിൽആണ ക്ാണാൻകഴി�ത.്



* ജലെസചന േതാടുകള�െട നവീകരണം (ക�ി നട ഭാഗം ) (1604010003/WH/212119)

ജല െസചന േതാടുകള�െട നവീകാരണ �പവർ�ി 06.03.2019 ന്ആരംഭി�ുകയും 10.03.2019 ന്

അവസാനി�കയും െചയത്ു. �പവൃ�ി� മ്ാ�ർ േറാൾ �പകാരം 135 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ിരി�ു�ു.

ആയതിനാൽ 135 െതാഴിൽ ദിന�ൾ� 2്71/- രൂപ നിര�ിൽ 36, 045 /- രൂപയും പണി ആയുധ വാടക

ഇന�ിൽ 540/-രൂപയും നൽകിയിരു�ു. നവീകാരണ �പവൃ�ി നട� േതാട ഇ്േ�ാഴും കാടു മൂടിയ

നിലയിലാണ ക്ാണാൻകഴി�ത.് �പവൃ�ി�ല� ൈ്സ� േ്ബാർഡ�്ാപി�ി���.്

*മ� ജ്ലസംര�ണം -ക�ിനട ഭാഗം (ക�ാല ).(1604010003/WC/290880)

�പവൃ�ി 18.12.2018 ന ആ്രംഭി� 2്7.01.2019 ന അ്വസാനി��. 4ഘ��ളിലായി നൽകിയ മാ�ർ േറാളിൽ

ആദ� ഘ��ിൽ 77 െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ��ിരു�ു. അതിൽ 48 െതാഴിലാളികൾ അവധി ആയിരു�ു. മാ�ർ

േറാൾ �പകാരം 579 െതാഴിൽദിന�ൾ ലഭി�ിരി�ു�ു. േവതന ഇന�ിൽ 1, 56, 909/- രൂപയും പണിആയുധ

വാടക ഇന�ിൽ 2, 316/-രൂപയും നൽകിയിരു�ു.

സജീവ െതാഴിലാളികള�െട �ല�ളിൽ ആയിരു�ു �പവൃ�ി അധികവും നട�ിരി�ു�ത.് ഭു

ഉടമകൾെ��ാം െതാഴിൽ കാർഡ ഉ്�ായിരു�ു. ഒേര ഭു ഉടമകള�െട �ല�ളിൽ തെ�യാണ എ്�ാ

വർഷവും ക�ാല �പവൃ�ി നട�ു�ത.് ചില �പവൃ�ി �ല�ളിൽ ക�ാല ഭാഗികമായി തകർ� നിലയിലും

കാടു മൂടിയഅവ�യിലുംആണ ക്ാണാൻ കഴി�ത.്

7. രജി�ർ പരിേശാധനയിൽക��ിയവിവര�ൾ.

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേദശ �പകാരം താെഴ പറയു� 7 രജി�ർ നിർബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ിൽ

സു�ിേ��വയാണ.്

1) െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ.

2) �ഗമസഭ രജി�ർ.

3) െതാഴിൽഅവിശ�െപ�തും െതാഴിൽ െകാടു�ു�തും സംബ�ി� ര്ജി�ർ.

4) �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംമശ�ള�ം സംബ�ി� ര്ജി�ർ.

5)�ിരആ�ികള�െട രജി�ർ.

6) പരാതി രജി�ർ.

7 )സാധന രജി�ർ.

2018-19 സാ��ിക വർഷെ� രജി�റുകൾ എം ഐ എസിൻ നി�ും േശഖരി�� സു�ി�ി���.് പരാതി

രജി�റിൽ �പസത്ുത �പവൃ�ികെള കുറി��� പരാതികൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ

കഴി��. 13◌ാം വാർഡിെ� െപാതുവായ പരാതികൾ രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���.്പരാതി സംബ�ി�്



ഉേദ�ാഗാ�ൻ നൽകിയ മറുപടിയുെട പകർ��ം ഉൾെകാ�ി�ി���.് സാധന രജി�റിൽ വാർഡ 1്3െല

�പവൃ�ി�ായി നിർമി� ഡിസേ്�േബാർഡിെ� വിവര�ൾ േചർ�ി���.്ഡിമാൻറ ര്ജി�റിൽ വാർഡ ്13െല

വിവര�ൾകാണാൻസാധി�ി�. െതാഴിലുറ�� �ഗാമസഭയ�്ുേവ�ി വാർഡിൽ �പേത�കരജി�ർസു�ി�ി�ി�.

ഫയൽപരിേശാധന

1.കവർ േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതുവിവര�ള ് ഉള ് െ�ാ��� േരഖയാണ ക്വർേപജ.് പരിേശാധി� 4

�പവൃ�ി ഫയലിലുകളില ് �പാേദശികമായകവർേപജ ക്ാണുവാന ് സാധി��.

2.െച� ബ്ു� ്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട/ ഏതു േപജ മ്ുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു

എ� മ്ന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.് പരിേശാധി� 4 ഫയലിലും െച� ല്ി� ഉ്�ായിരു�ി�.

ഇത ഫ്യലിൽ ഉള ് െ�ടുേ��തഅ്ത�ാവശ�മാണ.്

3.ആ�ൻ�ാൻ

�പസത്ുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട� സ്ാ��ിക വർഷ�ിെല ആനുവല ് ആ�ന ് �ാനില ്

ഉൾെ��താണ എ്� െ്തളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ ആ്�ൻ �ാനിൻെറ േകാ�ി.ആ�ന ് �ാൻ പകര ് �്

�പവൃ�ി ഫയലുകളില ് കാണുവാൻസാധി�ി�.

4.ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന ന്ിർവഹണ�ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ ഭ്രണാനുമതി േരഖ. . പരിേശാധി� 4

�പവൃ�ി ഫയലിലുകളില ് ഭരണാനുമതി േരഖ കാണുവാന ് സാധി��. ഭരണാനുമതി േരഖയില ്

െസെ�ക�രിയുെറ ഒ� ക്ാണുവാന ് സാധി�ി�.

5.സാേ�തികഅനുമതി

ഒരു �പവൃ�ി�്സാേ�തിക വിദഗദ്െ� അനുമതി ലഭി�ി���്എ�തിനു� േരഖയാണ സ്േ�തിക

അനുമതിേരഖ. പരിേശാധി� 4 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതി കാണുവാൻസാധി��.

6.സംേയാജിത പ�തി

വാർഡിൽ നട�ിയ െപാതു �പവൃ�ികൾസംേയാജിത �പവൃ�ികള�

7.െതാഴിലിനു�അേപ�

െപാതു �പവൃ�ികളായ േതാടു നാവികരണം തരിശഭ്ുമി കൃഷി� അ്നുേയാജ�മാ�ൽ എ�ി �പവൃ�ി

ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു� അേപ� കാണുവാൻ സാധി�ി�. മ�� ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു� അേപ�

കാണുവാൻസാധി��.

8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിെ� പകർ�്

െതാഴിൽ അനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ്വ�വ�. �പഖ��ി

അനുവദി�� െകാ� ന്ിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ വ്ർ� അ്േലാേ�ഷൻ. �പവൃ�ി



അനുവദി�തിെ� പകർ� ഫ്യലുകളിൽകാണുവാൻസാധി�ി�.

9. മ�ർേറാൾ

�പവൃ�ി �ല� െ്താഴിലാളികള�െട ഹാജര ് േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ മ്�ര ് േറാള ് . പണി

ആരംഭി�ു�തിന മ്ു� ര്ാവിെലയും  അവസാനി�ി�തിനു േശഷം ൈവകുേ�രവും ദിവസം ര�ു �പാവശ�ം

മ�ര ് േറാളില ് ഒ��െവ�ണം. െതാഴിലുറ� ് നല ് കു�  പ�തിയായതിനാല ് ഏ�വും

സു�മ്തേയാെടയും കാര��മതേയാെടയും ൈകകര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ�� അടി�ാന

േരഖയാണ്മ�ര ് േറാള ് . െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയത്ുെവ�്െതളിയി�ു� ആധികാരിക

േരഖകൂടിയാണിത.് പരിേശാധി� വർ� ഫ്യലുകളിെല മ�ര ് േറാള�കളിൽ വിവര�ള ് കൃത�മായി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. മ�ര ് േറാളിൽ െമഷര ് െമന ് റ ബ്ു� ന്�ർ, �പവൃ�ി നട� തി�തി എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െതാഴിലാളികള ് മ�ർ േറാളില ് ഒരു �പാവിശ�ം മാ�തമാണ് ഒ�്

േരഖെ�ട�ിയിരി�ു�ത.് �പവൃ�ി� േ്വ�ി അനുവദി� ന്ല ് കു� എ�ാ മ�ർ േറാളിലും നിർവഹണ

ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�,് സീല ് എ�ിവ അത�ാവശ�മാണ.് പ�ായ� ത്ല�ില ് മ�ർ

േറാളിന ് െറആദ� േപജില ് മാ�തമാണ്

ഒ� വ്�ിരി�ു�ത.് പ�ായ� സ്ീല ് മ�ർ േറാള�കളില ് ഉ�ായിരു�ി�. പണിയായുധ വാടക

ഇന�ില ് മ�ർേറാളിെനാ�ം നല ് േക� വാടക േവതന�ിേനാെടാ�ം നല ് കു�ു എ�കാര�ം

�ശ�യില ് െ���.

10. െമഷര ് െമന ് റ ബ്ു�്

�പവൃ�ി െചയത് അളവ േ്രഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ െ്മഷർെമൻറ ബ്ു�.് പരിേശാധി�

�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ള ് േരഖെ�ടുേ�� െമഷര ് െമന ് റ ബ്ു�്

സൂ�ി�ിരി�ു�തായി കാണെ���.

11.സാധനഘടകം

സി�ിസൺ ഇന ് ഫര ് േമഷൻ േബാര ് ഡുമായി ബ��� തുക െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ ഉള ് െ�ടു�ിയാണ്

നല ് കിയിരി�ു�ത.് സി�ിസണ ് ഇന ് ഫർേമഷന ് േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുകയുെട ബി��കള ്

ഫയലുകളില ് കാണാന ് സാധി�ി�.

12. േവജ ല്ി�്

മ�ര ് േറാളിെല   െതാഴിലാളികള�െട  ഹാജര ് ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ േ്വതന വിതരണ�ിനുളള

േവജ ല്ി�്ത�ാറാേ��താണ.് ഇത ഡ്ാ�ാ എന ് �ടി ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ.് ഒരു മ�ര ് േറാള ്

േ�ാസ്െചയത്ു കഴി�ാല ്  നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ �പവൃ�ികള ്

പൂര ് �ീകരി�ിരി�ണം. മ�ർേറാളിൽ ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി� േ്വതനം അനുവദി�� എ�്

െതളിയി�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണിത.് കൃത�സമയ� ഹ്ാജര ് MISൽ േരഖെ�ടു�ി േവജ ല്ി�്

ആ�ുകയും FTO മുഖാ�ിരം േവതനം െതാഴിലാളികള�െട ബാ� അ്�ൗ�ില ് എ�ി�ു�തിനും േവ�

കാര��ള ് കൃത�തേയാെട െച���തായി മനസിലായി. േവജ ല്ി� പ്കര ് � ഭ്ാവന നിര ് �ാണ ഫയലിൽ

സൂ�ി�ി���.്

13.എഫ ട്ി ഒ



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

�പസിഡന ് റുംഒ��കള ് േരഖെ�ടു�ു�ത.്അതിനാല ് ഫ�  ്�ടാന ് സഫ്ര ്  ഓര ് ഡറുകള ്

ത�ാറാ�ിയ  അ�ുതെ�േയാ പിേ�ദിവസേമാ പ�ായ�ില ് നി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനം

ബ�െ���ല�ളിേല� എ്�ി�ുവാന ് കഴിയും.

ഇതിനുേവ�ി ഡിജി�ല ് സിേ��റുകളാണ �്പസിഡന ് റും െസ�ക�റിയും ഉപേയാഗി�ു�ത.് പകര ് �ഭ്വന

നിര ് �ാണ ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ്കാണുവാൻ സാധി�ത.് അവ ഫയലുകളില ് െകാ� വ്രുവാൻ

�ശ�ി�ണം.

14. െമ�ീരിയൽവൗ�ർ

ഒരു �പവൃ�ി�്സാേ�തിക എ�ിേമ� �്പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു�

നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ െ്മ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ.് ഓഡി�ിന്വിേധയമാ�ിയ

�പവൃ�ികളില ് െമ�ീരിയൽആവശ�മായി വ�ി�ി�.

15. േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ �പവൃ�ിയാേണാ എ�്അറിയുവാൻ സഹായി�ു�േരഖയാണ്േറായൽ�ിേരഖ.

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

16. േഫാേ�ാസ്

�പവര ് �നവുമായി ബ�െ�ടു�ിെയടുേ�� മൂ�് േഫാേ�ാ പതി��കള ് അതായത്

�പവര ് �ന�ിന ് റ ആരംഭം, �പവര ് �നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള ് �പവര ് �നം

പൂര ് �ികരി�തിനുേശഷം എ�ീ മൂ�്ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട

ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി�ി�.അവഉള ് െ�ടു�ുവാൻ �ശ�ി�ുക.

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസര ് �ിഫി��ിന ് െറ േകാ�ി

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ� സ്ാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ �്പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം.

പൂർ�ികരി� �പവൃ�ികള�െട പൂര ് �ീകരണസര ് �ിഫി���കൾഫയലിൽകാണുവാന ് സാധി��.

18. മ�ര ് േറാൾ മൂവെ്മന ് റ �്ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�ർ േറാൾ അനുവദി�� െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം നൽകു�ത്

വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാൻ ഉ�താണ മ്�ർേറാൾ

മൂവെ്മൻറ �്ി�.്



മ�േറാള ് മൂവെ്മന ് റ അ്ഥവഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം. �പവര ് �ികള�െട ഫയലുകളിൽ ഫയല ് �ടാ�ിംഗ്

േഫാം കാണുവാൻകഴി�ുഎ�ിലും വിവര�ള ് അപൂർ�മായിരു�ു.

19.ആസത്ിയുെട ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ െ്ചയത്ി��േ�ാ എ� അ്റിയുവാൻ സഹായി�ു� ഘടകമാണ ജ്ിേയാടാഗഡ്്

േഫാേ�ാ�ഗാഫ.് ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാകള ് ഫയലിൽ കാണുവാൻ കഴി�ി�. ഫയലുകളില ് അത്

ഉള ് െ�ടുേ��തഅ്ത�ാവശ�മാണ.്

20. േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാര ് �ിൻെറ േകാ�ി

ഒരു �പവൃ�ിയുെട േനരവകാശികളായ സാധാരണ ജന�ള ്  ആ പ�തി അവേലാകനം െച��കയും,

പരിേശാധി�ുകയും, വിലയിരു�ുകയും െച��� ജനകീയ ഇടെപടലാണ േ്സാഷ�ല ് ആഡി�.് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ േ്സാഷ�ല ് ആഡി�.് െതാഴിലുറ�്പ�തിയില ് പണം െചലവഴി�ത്

ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി� അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അര ് ഹതെ��വര ് �്

ലഭി�ി��േ�ാ, നിര ് വഹണ രീതിയില ് അപാകതകള ് ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം

ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ള ് േനരി�്പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയാണ ്െതാഴിലുറ�്

പ�തിയില ് േസാഷ�ല ് ആഡി�.് േസാഷ�ല ് ആഡി� ട്ീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം  രജി�റുകള�ം

പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി �ല�ള ് േനരി� പ്രിേശാധി� അ്ളവുകള ് ഒ�ുേനാ�ുകയും െച���ു.

�പേത�കം വിളി��േ�ര ് �ു� േസാഷ�ല ് ആഡി� �്ഗാമസഭയിലാണ േ്സാഷ�ല ് ആഡി� റ്ിേ�ാര ് �്

അവതരി�ിേ��ത.് �പവൃ�ി േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമായതാേണാ

എ� പ്രിേശാധി�ാൻസഹായി�ു�േരഖയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�.്ആറ മ്ാസം കൂടുേ�ാൾഓഡി�്

നടേ��താണ.്

21.ൈസ� ഡ്യറി

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

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

െപാതു�പവര ് �കരും സാധരണ�ാരും അവരുെട  നീരി�ണ�ള�ം അഭി�പയാ�ള�ം ആേ�പ�ള�ം

എഴുേത�ത ൈ്സ� ഡ്യറിയിലാണ.് െ�പാജകട്്

മീ�ി�ിന ് െറ മിനി�സ്ും ഹാജരും ൈസ�് ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉള ് െ�ടു�ാവു�താണ.്

െതാഴിലാളികള ് � െ്താഴില ് �ല� അ്നുവദി�� നല ് കിയിരി�ു� സൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം

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

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

ഭാഗമായി ഉള ് െ�ടു�ാവു�താണ.് േമ�ിന ് െറ വിലാസവും േഫാണ ് ന�രും കൃത�മായി ൈസ�്

ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ�താണ.് . െച� ല്ി� പ്ൂര ് �മായിരു�ു. െ�പാജകട് മ്ീ�ിംഗ ന്ട�ിയതിന ് െറ

വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���.് പണിയായുധ വാടക ൈസ� ഡ്യറിയിൽ ഉള ് െ�ടു�ിയി���.്

െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം പൂര ് �ീകരി�ി���.് VMC റിേ�ാര ് �,് ൈസ� ഡ്യറി എ�ിവയില ്

അംഗ�ള ് /ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ� മ്ാ�തമാണ േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് കുറി��കള ് േരഖെ�ടുേ��താണ.്

എ�ിേമ��ം �പവൃ�ിയുെടഅളവുകള�ം



ഒരു �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എന ് ജിനിയറിംഗ്വിഭാഗം ത�ാറാ�ു� സാേ�തികേരഖയാണ്

എ�ിേമ�.് ഒരു �പവൃ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണെമ�്മാര ് �നിര ് േ�ശം നല ് കു� ഒരു േരഖ

കൂടിയാണിത.് ഇതില ് പ�തിയുെട േപര,് പ�തിയില ് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ ശീര ് ഷക�ില ് െ��

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

നല ് േക�ു� തുക, ആെക തുക എ�ിവ നിര ് ബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം.

സാധനസാമ�ഗികള ് (ആവശ�മായ �പവൃ�ികളിൽ മാ�തം) വിദഗ�്-അവിദഗ�് െതാഴിലാളികള�െട എ�ം,

നല ് കു� കൂലി, സി�ിസണ ് ഇന ് ഫര ് േമഷൻ േബാര ് ഡിന ് െറ െചലവ എ്�ിവ നിര ് ബ�മായും

എ�ിേമ�ിൽ ഉള ് െ�ാ�ി�ിരിേ��താണ.് വര ് � ഫ്യലിൽ സൂ�ി�ി��� എ�ിേമ� ഇ്ം�ീഷിലു�തും

സാേ�തിക ഭാഷയിലു�തുമാണ.് സാധാരണ െതാഴിലാളികള ് �ും, െപാതുജന�ള ് �ും

പരിേശാധി�ുവാൻ കഴിയും വിധം ഈ എ�ിേമ� ജ്നകീയ ഭാഷയിേല� ആ്�ി �പവൃ�ി സമയ�്

േമ�ിന ് െറൈകവശം വയേ്��തും െപാതു�ല�ളിൽ �പദര ് ശന�ിനും ഉപേയാഗിേ��താണ.്

സ�കാര�ഭൂമികളിൽ െച��� �പവൃ�ികളിൽ ഭൂവുടമയുെട അേപ� സമര ് �ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട അളവ്

േരഖെ�ടുേ��താണ.് സാ��പ�തം സമര ് �ി�ുേ�ാൾ �പസത്ുത ഭൂമിയിൽ െചയത് �പവൃ�ിയുെട

വിശദാംശ�ള ്

(എ�ം, നീളം, വീതി, ആഴം)കൂടി േരഖെ�ടുേ��താണ.് �പവൃ�ികളിള�െട ഫയലുകളില ് വിവര�ള ്

േരഖെ�ടു�ിയ സാ��പ�ത�ള ് കാണാൻ കഴി�ി�. അതുെകാ� പ്ൂര ് �ീകരി� �പവൃ�ികള�െട

അളവുകൾ പരിേശാധി�ു�തിനും, െമഷര ് െമന ് റ ബ്ു�ുമായും,എ�ിേമ��മായും ഒ�ുേനാ�ു�തിനും

കഴി�ി�.

അളവുകള ് അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ ബ്ി� പ്ാസാ�ു�തും േവതനം നല ് കു�തും ഉള ് �െടയു�

കാര��ൾ അ�ിമമാ�ു�ത.് എ�തിനാല ് അളവുകള�െടയും എ��ിന ് െറയും കാര��ിൽ ഭാവിയിൽ

അേ�യ�െ� കൃത�ത സാേ�തിക വിഭാഗം ഉറ�ാേ��താണ.് അ�ാ�പ�ം

അളവുകള�െട/എ��ിന ് െറ വ�ത�ാസ�ിന്ബാധ�ത ചുമ�െ�ടുകയും ബ�െ�� അധികാരികൾ

തീര ് �ും ഉ�രവാദികളാേക�ിവരും എ�തും �പേത�കം �ശ�യില ് െ�ടു�ു�ു.

 െതാഴിലാളികള ് കൂ�ം േചര ് � അ്വര ് �ാവശ�മായ �പവൃ�ികൾ തിരെ�ടു�ുകയും എ�െന

േജാലി െച�ണെമ�ും ചര ് � െചയത് വ്ര ് � ക്ല�ർ ത�ാറാ�ുകയും െച��ക. ഓേരാ

മാസ�ിന ് െറയും സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�്േവണം �പവര ് �ന�ള ്

തീരുമാനി�ാന ് .

 വര ് � ക്ല�ർ അനുസരി� െ്താഴിലാളികള ് � പ്ുതിയ തര�ിലു� െതാഴിലും െതാഴിലിടവും

കെ��ുവാനും നിര ് േ�ശി�ുവാനും അവകാശമു�.് ഇതുവഴി 100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂര ് �മായും

ലഭ�മാവാ� െതാഴിലാളികള ് �്അധികമായി െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും 100 �പവൃ�ിദിന�ൾ

പൂര ് �ീകരി�ുവാൻസാധി�ുകയും െച��ം.

 നിയമ�പകാരം അനുവദനീയമായ അ�തയും �പവൃ�ി ദിന�ൾ േചാദി�� വാേ��താണ.് ഇതിനായി

െതാഴിലിന ഡ്ിമാന ് റ െ്ച��കയുംഅതിനു തീയതി വ�ൈക��� രസീത വ്ാേ��തുമാണ.്

നിരീ�ണ �പശന്പരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന 1്0അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി ഉ� പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം



നിലനിൽെ��െ� പരാതികൾ പലവിധ�ിൽ ഉെ��ിലും ഈ അവകാശെ��ുറി� െ്താഴിലാളികൾ�്

അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�ും നാളിതുവെര ഒരു പരാതിയും പ�ായ�ിൽ േരഖാപരമായി സമർ�ി�ി�ി�. .

ൈസ�് സ�ർശി�ു� ഉേദ�ാഗ�രുെട അടു�് പരാതി വാ�ാല ് പറയുക മാ�തമാണ്

െചയത്ി���ത.്പരാതി പരിഹാര�ിന െ്താഴിലാളികള ് � േ്ടാള ് �ഫീ ന�റായ 18004254536എ�ന�രില്

 ബ�െ�ടാവു�താണ.്

നിര ് േദശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

 �പവൃ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക. .േക�� സര ് �ാരിന ് െറ

ഇ�ാര��ിലു� മാര ് ഗ നിര ് േ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ.്

 മ�ർ േറാള ് അനുവദി� ന്ല ് കുേ�ാള ് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാടു കൂടിയ ഒ�,് സീല്

 എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

 േലബര ് ബഡജ്�,് വാര ് ഷിക കര ് �പ�തി, െഷല ് ഫ ഓ്ഫ െ്�പാജകട് വ്ര ് � ക്ല�ർ എ�ിവ

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

പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക.

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

 െതാഴിലാളികള ് ആവശ�െ�ചു� സമയ�ളില ് കാലാവ��നുസരി��� �പവൃ�ികള ് നല ്

കുക.

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

ഉറ� വ്രു�ുക/അതിനു�സാഹചര�ം ഒരു�ി െകാടു�ുക.

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

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

 കൂടുതല ് പ�തികള�ം മഴ�ുഴികള�ം മണ ് ക�ാലയും ആണ് െചയത്ിരി�ു�ത.് �ിര

ആ�ിയു�ാ�ു� �പവര ് �ികൾതിരെ�ടു�ുക.

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

ഘടക�ാപനമായകൃഷിഭവനുമായിആേലാചി� സ്ംേയാജിത പ�തികള ് ഏെ�ടു� ന്ട�ുക.

 വിദ�ാലയ�ള ് �ക്ളി�ലം, ചു��മതില ് എ�ിവ നിര ് �ി� ന്ല ് കുക

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

നല ് കി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ�്/അര ് �വിദഗ� െതാഴിലാളികളാ�ി മാ��ക.

േമ�മ്ാേരാട്

 െതാഴിലാളികള�െട െതാഴില ് കാര ് ഡില ് �പവൃ�ിെയ കുറി��� വിവരണ�ള ് കൃത�മായി േചര ്

േ��തും ഹാജര ് േരഖെ�ടുേ��തുമാണ.്

 െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�ഡ്ിമാന ് ഡ അ്േപ�കള ് പ�ായ�ില ് നല ് കുേ�ാള ് ൈക�� ്രസീത്

തിരിെക വാ�ി�ുവാന ് �ശ�ിേ��താണ.്

 െതാഴിലാളികള ് യഥാസമയം �പവൃ�ി�ല� ഹ്ജരകു�ുേ�ാ എ�ും, ഹാജര ് കൃത�സമയ�്

മാ�ര ് േറാളില ് േരഖെ�ടുെത�ാതുമാണ.്

 �പവൃ�ി�ല� വ്� െ്താഴിലാളികള ് �അ്പകടം സംഭവി�ുകയാെണ�ില ് അപായ�ിന ് െറ



വിശദാംശ�ള ് ൈസ�ഡ്യറിയില ് േരഖെ�ടു�ാന ് �പേത�കം

�ശ�ിേ��താണ.്

 ൈസ�ഡ്യറിയില ് എ�ാവിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��തുമാണ.്

�ഗാമസഭയില ് വ�ി��� നിര ് േ�ശ�ള ് , വിശദീകരണ�ള ് ,തീരുമാന�ള ്

 കരട േ്സാഷ�ല ് ഓഡി� ് റിേ�ാര ് � ് , വ� �ഗാമസഭയില  ് തീരുമാന�ള�ം ഉള ് െ�ടു�ി അ�ിമ

റിേ�ാര ് �ിനു രൂപംനല ് കാന ് തീരുമാനി��.

 െതാഴിലാളികളില ് നി� അ്േപ�ലഭി�ാലുടന ് തണല ് െസൗകര�തിനു�ഷീ�,്

കുടിെവ�പാ�തം എ�ിവ നല ് കുെമ� ഉ്റ�ാ�ി.

 ഫ�എ്യഡ്,് ആദ� ഘ�െമ� നിലയില ് െഡേ�ാള ് , �വസ്്എ�ിവ സി ഡി എസ െ്മ�െറ

ഏ�ി�ി��െ��ുഎഇപറ�ു

 െതാഴില ് കാര ് ഡിേല� ആ്വശ�മായ േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികള ് സ��ം ക�ില ് നി�ും പണം

മുട�ിഎടു�താണ.്അത പ്�ായ�ില ് നി�ും െചയത് െ്കാടു�ാനു�

* േശാഭ -ഭുരിപ�ംആള�കൾ� ക്ൃഷി കാരണംനഷട്ം സംഭവി�ിടു�.്കൃഷി �പവൃ�ിയിൽ േവതനം ലഭി�ി�.

*അടു�പണി� ് 1 മാസം കഴി�ി��ം പണികി�ിയി�. ഒരു പണിയുെടബാ�ി പണിയാണ ല്ഭി�ാ�ത.്

* 9 മണി  മുതൽ 4 മണിവെരയാ�ണംെതാഴിൽ സമയ �കമം എ�ും വാർഡ 1്3ൽ  മാ�തമാേണാ 5 മണിവെര
െതാഴിൽ െച���ു�� .

* 36 ദിവസെ�പണിെയഈവർഷം ലഭി�ിചി����.

* െമഡി�ൽ കി  െവ�ം.,തണൽഎ�ിവ  ലഭി�ണംഎ� േ്മാളിഅഭി�പായെപ��.

*.െതാഴിൽ െപാതുെവ കുറവാണ എ്� െ്താഴിലാളി വനജഅഭി�പായെ���.

മറുപടി

*.ൈസ� േ്ബാർഡ ്നശി�ി�ാൻ പാടി�.അ�െനകാണുകയാെണ�ിൽ പ�ായ�ിൽ അറിയി�ുക.

*.ഫ� ് aid, dettol & glous cds െ�ക�ിൽ െകാടു�ിടു�.്

*.കുടി െവ�പ�തംആദ� ഘ�ം നൽകിയി���.്ആപ�തം ഇതുവെര പ�ായ�ിൽ തിരി�� ഏൽ�ി�ി�ി�.

*.9-5 മണിവെരയാണ െ്താഴിലുറ� സ്മയം.ആസമയം മാ�ാൻകഴിയി�. പൂർ� ഉ�രവാദം മാ�്
മാർ�ായിരി�ും.ഇനി മുതൽ 4 മണി� േ്ശഷം  െച�ിങ ഉ്�ാവും.

*.ആ�ൻ�ാനിൽആരുെടയും സഹകരണം ഉ�ാവു�ി�.അടു�  മീ�ിംഗിൽ  പൂർണസഹകരണം
ഉ�ാവണംഎ�ും പറ� .ു

*.പണിനിർ�ിയതിെ�കാരണംആസത്ി നിർ�ിത �പവൃ�ി തുട�ിയാൽ മാ�തേമ ഇനി മ�� �പവർ�ികൾ



തുട�ുകയു��.

.


