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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 ബൃഹത് പ�തിയാണ്

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

േമഖലയിലും െതാഴില  ് ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനത ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാള് അവര് �് 100

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

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

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

െതാഴില  ് ആവശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിത കാലയളവിനുളളില  ്   െതാഴില  ് ലഭി�ു�ുെവ�ും

അതിന് നിർ�യി�െ��ി��ളള േവതനം നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനുളളില  ് ലഭി�ു�ുെവ�ുംഉറ��

വരു�ു�തിന് ഇ��ൻ പാർലെമ�  ്പാ�ാ�ിയി��ളള  നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണെതാഴിലുറ�് 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 െചയ്താൽനഷ്ടപരിഹാരവും ഈനിയമം വ�വ�െച���ു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ�് 15 ദിവസ�ിനുളിൽ  നല്കിയിരി�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�താണ  ്െതാഴിലുറ�്

നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

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

നിയമം നിലവിൽവരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്ത .ു േകരള�ിൽ വയനാടും,

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

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

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

ഈ പ�തി നിലവിലു�്. ആേഗാളതല�ിൽ  സവിേശഷ �ശ� ആകർഷി� ഒരു

 അവകാശാധിഷ്ഠിത െതാഴിൽ നിയമെമ� നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയിൽ

ദാരി�ദ�ലഘൂകരണ�ിൽ നിർണായകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� ബൃഹത് പ�തി എ�കാര�ം

പരിഗണി��ം 2009 ഒക്േടാബർ 2-◌ാം തീയതി േക��സർ�ാർ ഈ നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി
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േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�് പുനർ നാമകരണം െചയ്ത .ു

തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ� അ��ു�തും സംസഥാന�ിെ� തല�ാന നഗരം

ഉൾെ�ാ���തുമായ ജി�. ഭാരത�ിെ� െതേ� അ�മായ കന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം

ജി�യുെടഅതിരായ പാറശാലയിൽനി�ും 56കിേലാമീ�ർഅകെലയായി�ിതി െച���ു .

അതിയ�ൂർ േ�ാ�്

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല  െന�ാ�ിൻകര, തിരുവന�പുരം താലൂ�ുകളിലായി �ിതി െച���

ഒരു േ�ാ�് പ�ായ�ാണ  ്അതിയ�ൂർ േ�ാ�് പ�ായ�്.അതിയ�ൂർ വിേ�ജുപരിധിയിൽ

ഉൾെ�ടു� അതിയ�ൂർ േ�ാ�് പ�ായ�ിന് 60.13 ചതുര�ശകിേലാമീ�ർ വിസ്തീർ�വും 13

വാർഡുകള�മു�്. 1996 ഒക്േടാബർ 2-നു ഇ�െ� നിലവിലു� േ�ാ�് പ�ായ�്

രൂപീകൃതമായി.

കാ�ിരംകുളം �ഗാമ പ�ായ�് 

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല െന�ാ�ിൻകര താലൂ�ിൽ അതിയ�ൂർ േ�ാ�് പരിധിയിൽ വരു�

�ഗാമപ�ായ�ാണ് 10.36ച : കി.മീ വിസ്തൃതിയു� കാ�ിരംകുളം �ഗാമപ�ായ�്. 1962-ൽ

രൂപം െകാ� കാ�ിരംകുളം �ഗാമപ�ായ�് േകാവളം നിയമസഭാ മ�ല�ിലും

തിരുവന�പുരം േലാക്സഭാ മ�ല�ിലുമാണ് ഉൾെ�ടു�ത്.
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അതിയ�ൂർ േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�കാ�ിരംകുളം �ഗാമപ�ായ�് ന� രീതിയിൽ െതാഴിലുറ�്

�പവർ�ന�ൾ ഏെ�ടു�് നട�ു�ു. പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ�് തല�ിൽ േ�ാ�്

െഡവലപ്െമ�ഓ്ഫീസർ, JBDO, അ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ, അെ�ൗ�� ് & ഡാ�ാ എന്�ടി

ഓ�േറ�ർ എ�ിവരും പ�ായ�് തല�ിൽ െസ�ക�റി,അ�കഡി�ഡ് എൻജിനീയർ,2

ഓവർസിയർ,2 അെ�ൗ�� ് & ഡാ�ാ എന്�ടി ഓ�േറ�ർ എ�ിവരും േസവനം ഈ പ�തി�്

േവ�ി നല്കു�ു. 2018-19 ഒക്േടാബർ 1 നും മാർ�് 31 ഇടയിലായി 43 മ�ർ േറാള�കളിലായി 825

െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഈ പ�തിയിലൂെട പ�ായ�് സൃഷ്�ി�ുകയും 28 കുടുംബ�ിനു 100

െതാഴിൽ ദിന�ൾ നല്കുകയും െചയ്തി���്.

െതാഴിലുറ�് സംബ�ി� വിവര�ൾ

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ�്

തലം

ചീനി വിള ആറാം

വാർഡ് (1/10/2018

മുതൽ

31/01/2019)

സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ 99877

കുടുംബ�ൾ�് നൽകിയിരി�ു�

ശരാശരി െതാഴിൽ ദിന�ൾ (ല�ം)
60.28

100 ദിന�ൾ പൂർ�ീകരി�

കുടുംബ�ൾ
285 28

ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബ�ൾ 1657

ആെക െതാഴിെലടു�െതാഴിലകൾ 1937

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ എസ് സി.

െതാഴിലാളികൾ�്ശതമാന�ിൽ
12.8

MGNREGAയുെട േസാഷ�ൽഓഡി�് െവബ്ൈസ�ിൽനി�ും

മുഖ� ല���ൾ

 അവിദഗ്�-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ

അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ

കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും

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

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

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

 പ�ായ�ിരാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.
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സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.

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

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 ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ

പ�ാളികളാകാനുംഅവസരം

 ആസൂ�തണ�ിലും, നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ� .്

 ബാ�്/േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.

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

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

 പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി,തിരുവന�പുരം ജി�- അതിയ�ൂർ വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ്

േപഴ്സൺമാർ ആയ ആദിത� പി എസ്, ൈവശാഖ് േമാഹൻ തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ

അതിയ�ൂർ േ�ാ�് കാ�ിരംകുളം �ഗാമപ�ായ�് വാർഡ് 6- ൽ ( ചീനി വിള ) േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�്, വാർഡ് െമ�ർ, എൻആർ ഇ ജി എസ് �ാഫ് എ�ിവരുമായി

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അതിയ�ൂർ വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് ആറിൽ നടേ��

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െളകുറി���ചർ�.
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ര�ാം ഘ�ം:

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

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

മൂ�ാംഘ�ം:
പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത �പവൃ�ികള�െ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 ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�് തയാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

നട�ു�തിനുംഅംഗീകരി�ു�തിനു േവ�ിയാണ്.

െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾ
െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു.അവഏെതാെ�െയ�് ചുവെട േചർ�ു�ു.

1. െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിയ്�ുവാനു�അവകാശം.(െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 1-5,എ.എം.സി.അ��ായം-

3 )

�ഗാമപ�ായ�ിൽ �ിരതാമസമു� അവിദഗ്�കായികെതാഴിൽ െച��വാൻ ത�ാറായി���

ആള�കൾ �ഗാമപ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച��ക. ഒരു കുടുംബ�ിൽ െതാഴിൽ

ആവശ�മു�വരുെട മുഴുവൻ േപര് വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ിയാണ് ഇതിനായി അേപ�

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

ആധാർ കാർഡ് 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 െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകണം. ഒരു കുടുംബ�ിന് ഒരു െതാഴിൽ കാർഡ്

മാ�തമാണ് ലഭി�ുക. െതാഴിൽ ആവശ�മു� മുഴുവൻ കുടുംബാംഗ�ള�െടയും വിവര�ള�ം

േഫാേ�ായും െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഉ�ായിരി�ും. ഒ�ിലധികം െതാഴിൽ കാർഡുകൾ ഒരാള�െട

േപരിൽ ഉ�ായിരി�ു�തു �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�ണം

എ�് നിർേദശി�ി���്. െതാഴിൽ ആവശ�മു� മുഴുവൻ കുടുംബാംഗ�ള�െടയും പാസ്േപാർ�്

വലി��ിലു� േ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� െതാഴിൽദിന�ൾ, ലഭി� േവതനം,
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ഏെ�ടു� �പവർ�ികള�ം മ�ർ േറാൾ ന�റുകള�ം ലഭി� െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം,

നഷ്ടപരിഹാരം മുതലായ വിവര�ള�ം െതാഴിൽ കാർഡിൽഅതാത് സമയം എഴുതി േചർ�ണം.

2.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശവും അതിെ� ൈക��് രസീത്

ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും. (െഷഡ��ൾ 1;ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 6-13)

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽ ആവശ�മു�േ�ാൾ �പേത�കം അേപ� നൽകണം.

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

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

ലാൻഡ് േഫാൺ, ഇെമയിൽ, മാധ�മ�ളിലൂെടയും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാവു�താണ .് എഴു�ും

വായനയും അറിയാ�വർ�് നിർ�ിഷ്ട ഉേദ�ാഗ�െ� മുൻപിൽ വാ�ാലും െതാഴിൽ

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

െതാഴിലിനായി അേപ� നൽകുേ�ാൾ രസീത് ൈക��ിയിരി�ണം. ര�ാഴ്ചേ��് ഉ�(14

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

�പവർ�ികൾ മുൻകൂ�ി അേപ�ി�ു�തിനും അനുവാദമു�്.എ�ു മുതൽ എ�ു വെര ആണ്

െതാഴിൽ ആവശ�മു�ത് എ�് അേപ�യിൽ വ��മാ�ണം. അേപ�ി� തീയതി മുതേലാ

അേപ� ലഭി�് പരമാവധി 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ിയിരി�ണം. പരമാവധി 100

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

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

നൽകു�തിന് ഇേ�ാൾഅനുവാദം ലഭി�ി���്.

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

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

െതാഴിൽആവശ�െ��വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണെമ�ാണ്വ�വ�. .

അ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു� ലഭി�ു�തിന് തീയതി േരഖെ�ടു�ിയ

ൈക��് രസീത്ആവശ�മാണ .് െതാഴിലിന്അേപ�ി�ി�� 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ

ലഭി�ിെ��ിൽ 16- ദിവസം മുതൽആദ�െ� 30 ദിവസം നിർ�ിഷ്ട േവതന�ിെ� നാലിെലാ�ിൽ

കുറയാ�തുകയും. പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ േവതന�ിെ� പകുതിയിൽകുറയാ�തുകയും

ആണ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് ലഭി�ുക.സം�ാനസർ�ാരാണ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം

നൽേക�ത്. എ�ാൽപി�ീട്ഈതുക െതാഴിൽ നൽകു�തിൽ വീഴ്ച വരു�ിയവരിൽ നി�ും

ഈടാ�ണെമ�ാണ്വ�വ�. െതാഴിൽഅനുവദി�് നൽകിയഅ�ുമുതേലാ 100 ദിവസെ�

േവതന�ിന് തുല�മായ തുക െതാഴിലി�ായ്മ േവതനമാേയാ ലഭി�ു� ദിവസേമാ െതാഴിലി�ായ്മ

േവതന�ിന് ഉ�അർഹതനഷ്ടമാകും. േവത മായും െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംആയും ഒരാൾ�്

പരമാവധി 100 ദിവസെ�േവതന�ിന് തുല�മായ തുക ലഭി�ുവാൻഅർഹതയു��.

4. െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ട് തയാറാ�ാനു� അവകാശം,

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

അട�മു� �പവർ�ികള�െട വിശദവിവര�ൾആണ്.ഇത് നട�് സാ��ിക



8

വർഷ�ിന് തേല വർഷം െഫ�ബുവരി മാസേ�ാെട പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. ഒരു �ഗാമ

പ�ായ�ിെ�അംഗീകരി�െ�� േലബർബഡ്ജ�ിെ� ഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ു�

�പവർ�ികളാണ് െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ടിൽ ഉ�ാവുക.ഇതിൽഏത് �പവർ�ി

േവണെമ�ിലും കാർഷികകല�ർ, െതാഴിൽആവശ�െ��വരുെടഎ�ം, �പവർ�ി

നട�ിലാ�ു�കാലയളവിെലകാലാവ�എ�തിെ�അടി�ാന�ിൽ

തിരെ�ടു�ാം .

5. കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശം,അെ��ിൽ(േവതന�ിെ� 10 ശതമാനം

അധികം)

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

മുൻഗണന നൽകണം. 5 കിേലാമീ�ർ ദൂര പരിധി�് പുറ�ാണ് െതാഴിൽ എടു�ു�െത�ിൽ 10%

�ിന്അധികം േ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�ളിെലസൗകര��ൾ

a. െതാഴിലാളികൾ�്തിള�ി�ാറിയകുടിെവ�ം നൽകുക.

b. �പഥമശു�ശൂഷകി�് ഉെ��് ഉറ��വരു�ുക.

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

തണൽഒരു�ുക.

d. 5 വയ�ിനു താെഴ �പായമു� കു�ികള�െട എ�ം അ�ിൽ താെഴയാെണ�ിൽ അവെര

പരിപാലി�ുക.

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

പ�തിയുെട േവതനം ബാ�്, േപാ�് ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളിെല 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� ആയിരി�ണെമ� ഒരു ല��വും ഈ വ�വ�യ്�് പി�ിലു�്. െതാഴിലാളികള�െട

ആധാർ ന�ർ കൂടി െതാഴിൽ കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയാൽ ആൾമാറാ�ം, ഇര�ി�് എ�ിവ

മുേഖനയു� �പശ്ന�ൾകൂടി ഒഴിവാ�ാൻസാധി�ും.

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

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

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

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

െചയ്തി���ത്. ഈ തുക തൽ�ാലം സർ�ാർ വഹി�ുെമ�ിലും പി�ീട് വിശദമായ
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അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഉ�രവാദികളായവരിൽനി�ും ഈടാ�ണെമ�ാണ്

വ�വ�. മന��ർവേമാ അലംഭാവം മൂലേമാ പാവെ��വരായ കൂലി െതാഴിലാളികള�െട േവതനം

മുട�ുകേയാ ൈവകുകേയാ െച���ത് ഒഴിവാ�ു�തിനാണ് ഇ�െന വ�വ� െചയ്തി���ത്.

അളവുകൾ േരഖെ�ടുേ��ഓവർസിയർ, േമലളവുകൾഎടുേ��അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ,

ഡാ�ാ എൻ�ടി നട�ി േവജ് ലി�് ത�ാറാേ�� േഡ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ

ഓർഡറുകൾ ഒ�ി�് അയേ�� �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ� ് എ�ിവർ നിർ�ിഷ്ട

ദിവസ�ൾ�ു�ിൽഅവൻനട�ു�ുെവ�ും, പൂർ�ീകരി�ു�ു എ�ും 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 അറിയി�ാവു�താണ .് ഇ�െന ലഭി�ു� പരാതികൾ പരാതി

രജി�റിൽ എഴുതി സൂ�ി�ുകയും പരാതിയിൻ േമൽ എടു� നടപടികൾ പരാതി�ാരെന

അറിയിേ��തും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ .് പരാതികൾ ഒ�ും തെ� ഇവിെട

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

10. േസാഷ�ൽഓഡി�് 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 ആഡി� .് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി� അവകാശ�ള�ം

ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണരീതിയിൽ അപാകതകൾ

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

പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽആഡി� .് േസാഷ�ൽ

ആഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം  രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി �ല�ൾ

േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ ഒ�ുേനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േചർ�ു�

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ യിലാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്അവതരി�ിേ��ത്.

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േചാദി�റി�വിവരങൾ

െതാഴിൽ കാർഡ്

സജീവ െതാഴിലാളികൾെ��ാം തെ� പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയി���്. േസാഷ�ൽ

ആഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ സ�ർശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ സാധി�ത്,

എ�ാവരും െതാഴിൽ കാർഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ സ��മായി ൈപസ െചലവഴി�്

എടു�താണ .് െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ

നി�് തെ� എടു�് െകാടു�ു�തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�ത് ന�തായിരി�ും.

െതാഴിൽ കാർഡിൽ ആവശ�മായ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ാെത ഇരി�ു�ത് �ശ�യിൽെ���.
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വ��ിഗത �പവർ�ിയായ, ഭവന നിർ�ാണം �പവർ�ികളിൽ ഉൾെ�� ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട

െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിലുമായി സംബ�ി� വിവര�ൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െതാഴിൽ അേപ�

പ�ായ�ിെല െപാതു �പവർ�ികൾ�ായി െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായി അേപ�

നൽകുകയാണ് പതിവ്. പരിേശാധി� എ�ാ ഫയലിലും അേപ� ഉ�ായിരു�ു. ചീനി വിള

വാർഡിൽ മഴ�ുഴി നിർ�ാണ �പവൃ�ി ആണ് ഇേ�ാൾ നട�ു�ത്. �പസ്തുത വാർഡിൽ 40

സജീവെതാഴിലാളികൾ ഉ�ായിരിെ� അവർ�് വളെര കുറ� െതാഴിൽ ദിന�ൾ മാ�തേമ ഈ

സാ��ികവർഷം ലഭി�ി����. െതാഴിലാളികൾ പ�ായ�ിെല �ഫ�് ഓഫീസ്

സംവിധാന�ിലൂെട െതാഴിൽ അേപ� നൽകിയാൽ മാ�തേമ 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ

ലഭി�ു�തിേല�് എ�ാൻ കഴിയുകയു��. തീയതി േരഖെ�ടു�ിയ ൈക��് രസീത് വാ�ി

സൂ�ി�ാൻ െതാഴിലാളികൾ �ശ�ി�ണം. െതാഴിലിെ� അേപ� നൽകിയാൽ ഉടൻതെ�

ൈക��് രസീത് നൽകണെമ�ാണ് നിയമം. എ�ാൽ ഈ പ�ായ�ിൽ പരിേശാധി�് എ�ാ

ഫയലിലും െതാഴിൽഅേപ�യുെട പുറകിൽആയാണ്ഓഫീസ് ഉപേയാഗ�ിനു� ഭാഗം ക�ത്.

കൂലി / നഷ്ട പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം �പവൃ�ി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭിേ��

അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്. ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 5 �പവൃ�ികള�െട േവതനം

െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മായി���തായി ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ മനസിലാ�ുവാൻ സാധി��.

െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 3(2),6 െഷഡ��ൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30 �പകാരം പണി കഴി�് 15

ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലി ലഭ�മാേ��താണ .്

െതാഴിൽ �ലെ�സൗകര��ൾ

കുടിയ്�ുവാനു� െവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം , �പഥമശു�ശൂഷാ 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 േനരി�് നട�ിയ

സംഭാഷണ�ിനിടയിൽ നി�ും �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ു� �ല�ളിൽ പരിേശാധന

നട�ിയതിെ� അടി�ാന�ിലും എ�ാ െസൗകര��ള�ം ഉ�ായിരു�ി� . �പഥമ ശു�ശൂഷ

കി��കൾ,തണൽ , കുടിെവ�സൗകര�ം എ�ിവ പണി�ല�ളിൽ ലഭ�മായി�ി�.

�പഥമ ശു�ശൂഷകി��കൾ

പരിേശാധന നട�ിയ ചീനി വിള വാർഡിൽ �പഥമശു�ശൂഷ കി�്ഉ�ായിരുnnilla നിലവിൽ  

േമ�് /കൺവീനറിെ� ചിലവിൽആണ് �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�� വാ�ു�ത്. ഇത് സാ��ിക െചലവ്

ഒരാൾ�് ഉ�ാകുകയും ചില അവസര�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് െചലവ് ഉ�ാ�ാനും സാധ�ത

ഉ�്.അ�െന ഉ� അവസര�ൾ ഉ�ാകാതിരി�ാനായി പ�ായ�് ഭരണ സമിതി മുൻൈക

എടു�ണം. CHC ആയി േചർ �് �പഥമ ശു�ശൂഷ കി��കൾ  ലഭ�മാകു�തിനു� നടപടികള�ം

സ�ീകരി�ാവു�താണ .്

തണൽ

േമൽ�റ� �പവർ�ി �ല�് സ�ർശന സമയ�് െതാഴിലാളികൾ�് വി�ശമി�ു�തിന്



11

തണൽസൗകര�ം ഇ�ായിരു�ു. േവ�സൗകര�ം െച�ണംഎ�് അറിയി�ു�ു.

ചികി�ാസഹായം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 5, േക�� വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 9 �പകാരവും

െതാഴിലാളി�് േതാഴിലിട�ിൽ െവ�് അസുഖേമാ അപകടേമാ സംഭവി�ാൽ ചികി� സൗകര�ം

ഉറ�് വരുേ��താണ .് ചികി� സഹായം െതാഴിലാളികൾ�് നൽകാതിരി�ു�ത് നിയമ

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

കനാൽ /േതാട് /കുളം നവീകരണ �പവർ�ികൾ നട�ു� സമയ�് െതാഴിലാളികൾ�്

ൈക��റ,കാലുറ എ�ിവ ലഭ�മാ�ണം..ഇത് ലഭ�മാ�ാൻ േവ�കര��ളിലും �ശ� േവണം.

െഷല്ഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്�ിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉെ��ിലും അഭി�പായ�ൾ തുറ�ു

പറയാറി�എ�് മന�ിലായി. െതാഴിലാളികൾകൃത�മായി �ഗാമസഭകളിൽ പെ�ടു�ണം.

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

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

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

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

െതാഴിലാളികളിൽ നി�് അറിയുവാൻസാധി��.

സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാട് േനരിേ�ാ എഴുതി നല്കിേയാ േഫാൺ മുഖാ�രേമാ ആണ്

െതാഴിലാളികൾഅവരുെട പരാതികൾ ഉ�യി�ാറു�ത്.പരാതി പരിഹാര�ിനായി വിവരാവകാശ

നിയമവും െതാഴിലാളികൾ�് ഉപേയാഗി�ാം .

േസാഷ�ലൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

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

�പസ്തുത വാർഡിൽ ഓഡി�്  നട�ു�തിനായി �പേത�ക ക�ി�ി നിലവിലുെ��് ഫീൽഡ്

പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായി. ക�ി�ി അംഗ�ൾഫീൽഡ് പരിേശാധന നട�ാറി� എ�ും പകരം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ുെ��ും മനസിലായി.

�പവൃ�ി വിശദാം�ൾ

കാ�ിരംകുളം പ�ായ�് വാർഡ് 6 (ചീനി വിള)െല 01/10/2018 മുതൽ 31/03/2019 വെരയു� 5

�പവൃ�ി ഫയലുകളാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു േവ�ി തിരെ�ടു�ത്. ഈ കാലയളവിൽ

നട�ിയ 5 �പവർ�ികളിൽ 128 മ�ർ േറാള�കളിൽ ആയി 825 അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ള�ം

അവിദഗ്ധ േവതന�ിലും പണിയായുധം വാടകയിന�ിലും ആയി 230598 രൂപയും

ചിലവഴി�ി���്. �പവർ�ികെളസംബ�ി� വിശദാംശ�ൾതാെഴ െകാടു�ു�ു.
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1. IAY �പീതദാസ് (1614001002/IF/338219)

2. IAY വിൽ�ഫഡ് േഗാഡ് വിൻ (1614001002/IF/338217)

3. IAY റീന, രാേജ��ൻ(1614001002/IF/337097)

4. (വാർഡ് 6) ഹരിത േകരളം (ഫലവൃ�ം ന�� പിടി�ി�ൽ) (1614001002/DP/151662)

5. ( വാർഡ് 6) ഗൃഹൈചതന�ം (ഔഷധ െചടികള�െട വി�് പാകി മുള�ി�� ൈതകൾ ന��

പരിപാലനം ) (1614001002/IF/

�കമ

ന�ർ

വർ�്േകാഡ്

�പവൃ�ിയുെട

േപര്

�പവൃ

�ിയു

െട

�ിതി

അട

�ൽ

തുക

അനുവദി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ലഭി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ആെക

േവതനം

സാധന

ഘടകം

അ

വിദ

ഗ്ധ

വിദ

ഗ്ധ/

അർധ

വിദ

ഗ്ധ

1 1614001002/IF/3

38219

ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം

(�പീത ദാസ്)

COMPLET

ED

90 0 90 24390

2 1614001002/IF/3

38217

ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം

(വിൽ�ഫഡ്

േഗാഡ് വിൻ)

ON

GOING

90 0 62 16802

3 1614001002/IF/3

37097

ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം (റീന,

രാേജ��ൻ)

ON

GOING

90 0 40 10840

4 1614001002/DP/1

51662

ഹരിത േകരളം

(ഫലവൃ��ൾ

ന��പിടി�ി�ൽ)

COMPLET

ED

206 0 206 61529
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5 1614001002/DP/2

72384 ഗൃഹൈചതന�ം(

ഔഷധെ�ടികള�

െട വി�് പാകി

മുള�ി�

ൈതകൾന��

പരിപാലനം

COMPLET

ED

427 0 427 117037

7 രജി�ർപരിേശാധന

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

�ഗാമപ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��താണ .്

1) െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ.

2) �ഗാമസഭ രജി�ർ

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

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

5) �ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ.

6) പരാതി രജി�ർ.  

7) സാധന രജി�ർ.

2018-19 സാ��ിക വർഷെ� രജി�റുകൾ വളെര വൃ�ിയായും ചി�േയാടും കൂടി

സൂ�ി�ിരി�ു�ു.

1) െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2018-19 ഈ കാലയളവിൽ 39 െതാഴിൽ കാർഡിന് ആണ് അേപ� രജിസ്േ�ടഷൻ വിതരണം

നട�ിയത്. ആദ� അേപ� 30/6/2018 ൽ തീരുമാനി�ുകയും അവസാന േരഖെ�ടു�ൽ

14/09/2018ൽനട�ുകയും െചയ്ത .ു

2) �ഗാമസഭ രജി�ർ

ഓഡി�് നട�ു�സമയ�് �ഗാമസഭ രജി�ർ േമ�ിെ�ൈകവശംആയതിനാൽപരിേശാധനയ്�്

ലഭി�ി�.

3) െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർ
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40 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ ഉ� ഈ വാർഡിൽ 28 കുടുംബ�ൾ�് 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ

പൂർ�ിയാ�ാൻസാധി��.

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

�പവർ�ി ഫയലിൽആ�ൻ �ാനിെ� പകർ�് ഇ�ാ�ത് കാരണം �പസ്തുത രജി�റിൽ നി�ും

�പവർ�ികൾകെ��ാൻബു�ിമു�ായിരു�ു.  . 

5)�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

6) പരാതി രജി�ർ

പ�തി കാലയളവിൽ ഇതുമായി ബ�െ��� ഒരു പരാതിയും ലഭി�തായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

7)സാധന രജി�ർ

ഓഡി�് കാലയളവിൽ �പവര്�ിയുെട ഡിസ്േ� േബാർഡുകാണാൻകഴി�ി�.

േക�� സർ�ാർ നിർേ�ശ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ�റയു� േരഖകൾ

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്.

1) കവർ േപജ്

2) െച�് ലി�്

3) ആ�ൻ�ാൻ/ െഷൽഫ്ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

4) സാേ�തികഎ�ിേമ��ം ഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ  

8) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ുളളഅേപ�

9) െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ുളള േരഖയുെട േകാ�ി

10) പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി

11) െമഷർെമ� ്ബു�ിെ� േകാ�ി.

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

െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡറിെ�യും േകാ�ി.



15

13) േവജ് ലി�്

14) േവതന�ിെ�യുംസാധന�ൾ�് പണമട�തിെ�യും FTOയുെടയും േകാ�ി

15) െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യും ജി�കള�െടയും േകാ�ി.  

16) േറായൽ�ിഅട�തിെ�യും രസീതിെ�യും േകാ�ി.

17) െതാഴിലിെ� മൂ�് ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18) �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർടിെ� േകാ�ി

22) ൈസ�്ഡയറി

കെ��ലുകൾ  

ഫയൽ പരിേശാധന�ിടയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണ് കെ��ുവാൻ സാധി�

വസ്തുതകൾതാെഴ േചർ�ു�ു.

1.കവർ േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതുവിവരങൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ് കവർേപജ്.

പരിേശാധി� 5 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും AMC �പകാരമു� കവർേപജ് സൂ�ിചിരു�ി�.

കവർേപജ് ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തും, പൂർ�ിയാേ��തും �പവർ�ിയുെട െലാേ�ഷൻ

കൃത�മായി �പതിപാദിേ��താണ .്

2. െച�് ലി�്

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

സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി� 5 ഫയലിലും

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�.ഇത് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടുേ��ത്അത�ാവശ�മാണ .്

3.ആ�ൻ �ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ിക വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ  

�ാനിൽ ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിെ� േകാ�ി.

ആ�ൻ �ാൻപകർ�് �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും കാണുവാൻസാധി�ി�.

4. ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി.
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േരഖപരിേശാധി� എ�ാ �പവൃ�ികൾ�ും ഭരണാനുമതി ഉ�്. എ�ിരു�ാൽ കൂടി എ�ാ�ിനും

കൃത�മായ ഒ�്,സീൽ,തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

5.സാേ�തികാനുമതി

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

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

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

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

ഉേദ�ാഗ�ർ തിയതിേയാടുകൂടിയ ഒ�് േരഖെ�ടുേ��താണ .് എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�ിനക�്

�പവൃ�ിയുെട ഗുണഫല�ൾ കൂടി ഉൾെ�ടു�ണം. േ�ഡായിംഗ് ആ� ് ഡിൈസൻ �പവൃ�ി

ഫയലുകളിൽ  ഉ�ായിരു�ു.

6.സംേയാജിത പ�തി

വാർഡിൽ നട�ിയ െപാതു �പവർ�ികൾ കൺെവർജൻസ് �പവൃ�ികള�. ഭവന നിർ�ാണ

�പവൃ�ികളിൽ വി.ഇ,ഒ യുെട സ്��പ�തം സൂ�ി�ി���്.

7. െതാഴിലിനു�അേപ�

െപാതു �പവൃ�ികള�െട 2ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു�അേപ�കാണുവാൻസാധി��. വ��ിഗത

�പവൃ�ി ആയ ഭവന നിർ�ാണ�ിൽെതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ണെമ�് ആവശ�െ���െകാ�്

ഗുണേഭാ�ാവ് നൽകിയ അേപ�കാണാൻസാധി��.

8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിെ� പകർ�്

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

അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�് അേലാേ�ഷൻ.

�പവർ�ിഅനുവദി�തിെ� പകർ�് ഫയലുകളിൽകാണുവാൻസാധി�ി�.

9. മ�ർേറാൾ

�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 സു�്മതേയാെടയും കാര��മതേയാെടയും ൈകകാര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും

െചേ�� അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തുെവ�്

െതളിയി�ു� ആധികാരികേരഖകൂടിയാണിത്. പരിേശാധി� വർ�് ഫയലുകളിെല മ�ർ

േറാള�കളിൽ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്. �പവൃ�ി�് േവ�ി അനുവദി�് നൽകു�എ�ാ

മ�ർേറാളിലും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാടുകൂടിയ ഒ�്, സീൽ എ�ിവ

അത�ാവശ�മാണ .് പ�ായ�് െസ�ക�റി, ഓവർസിയർ, ബിപിഓ എ�ിവർ
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സാ��െ�ടു�ിയി���്. മ�ർ േറാൾ നൽകുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�ിന് ഒ�ം

തീയതിയും സീലും പരിേശാധി�ു� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപര് �ാനം എ�ിവയും

േരഖെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം.

10. െമഷർ െമ� ്ബു�്

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

പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ

െമഷർെമ� ്ബു�് സൂ�ി�ിരി�ു�തായി കാണെ���.

11.സാധനഘടകം

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്.

12. േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിൽ െതാഴിലാളികള�െട  ഹാജർ ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന

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

ചുമതലയാണ .് ഒരു മ�ർ േറാൾ േ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാൽ നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ

ദിവസം ഈ �പവൃ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. മ�ർേറാളിൽ ആനുപാതികമായി

െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണിത്.

കൃത�സമയ�് ഹാജർ MIS ൽ േരഖെ�ടു�ി േവജ് ലി�് ആ�ുകയും FTO മുഖാ�ിരം േവതനം

െതാഴിലാളികള�െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ എ�ി�ു�തിനും േവ� കാര��ൽ കൃത�തേയാെട

െച���തായി മനസിലായി.

13.എഫ് ടി ഒ

ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട  ഓൺൈലനായി�്  �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റിയും �പസിഡ��ം

ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�താണ .് 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. പകർ�് എ�ാഫയലുകളിലുംകാണുവാൻസാധി�ി�.

എ�ാഫയലുകളിലും പകർ�് െകാ�ു വരുവാൻ �ശ�ി�ണം.

14. െമ�ീരിയൽവൗ�ർ

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

വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ .്

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളിൽ 1 �പവർ�ി�് മാ�തമാണ് െമ�ീരിയൽ ആവശ�മായി

വ�ത്.
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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�ിനു ആരംഭം, �പവർ�നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവർ�നം

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

ഫയലുകളിൽ 3 ഭവന നിർ�ാണംപ�തിയിലും മൂ�് േ�ജ് േഫാേ�ായും കാണാൻകഴി�ി�. �പീത

ദാസിെ� ഭവന നിർ�ാണ�ിൽ 3 േഫാേ�ായും കാണാൻ കഴി� .ു എ�ാൽ വിൽ�ഫഡ്

േഗാഡ�ിെ� �പവർ�ിയിൽ 2 േ�ജ് േഫാേ�ായും റീന രാേജ��െന �പവർ�ിയിൽ ഒരു േ�ജ്

േഫാേ�ായും മാ�തേമകാണാൻകഴി�ു��.

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

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

സാ��പ�തം. പൂർ�ികരി� �പവൃ�ികള�െട പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി���കൾ ഫയലിൽ

ലഭ�മായി�.അവഉൾെ�ടു�ുവാൻ �ശ�ി�ുക.

18. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

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

നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാൻ

ഉ�താണ് മ�ർേറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്. .മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ് അഥവ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം.

�പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം കാണുവാൻ കഴി�ി�. അവ

ഉൾെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം.

19.ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു� ഘടകമാണ്

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

ഫയലുകളിൽ അവഉൾെ�ടുേ��ത്അത�ാവശ�മാണ .്

20. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

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 ആഡി� .് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി� അവകാശ�ള�ം

ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകതകൾ
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ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ േനരി�്

പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയാണ്  െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ ആഡി� .് േസാഷ�ൽ

ആഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം  രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും �പവൃ�ി �ല�ൾ

േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ ഒ�ുേനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േ�ർ�ു�

േസാഷ�ൽആഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ് േസാഷ�ൽആഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ിേ��ത്. �പവൃ�ി

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമായതാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ സഹായി�ു�േരഖയാണ്

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ� .് ആറ് മാസം കൂടുേ�ാൾഓഡി�് നടേ��താണ .്

21.ൈസ�് ഡയറി

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

എഴുതിെവ�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ു�

െപാതു�പവർ�കരും സാധരണ�ാരും അവരുെട നീരി�ണ�ള�ം അഭി�പയാ�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.

ഒേരാ െതാഴിലാളിയും പണി�ല�് െകാ�ു വ�ിരി�ു� പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം

േരഖെ�ടു�ണം. ജാ�ഗത സമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം ൈസ�് ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾ

െ�ടു�ാവു�താണ .് േമ�ിെ� വിലാസവും േഫാൺന�രും കൃത�മായി ൈസ�് ഡയറിയിൽ

െകാടുേ��താണ .് െച�് ലി�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�, െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട�ിയതിെ�

വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി� െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം പൂർ�ീകരി�ി�ി�. VMC

റിേ�ാർ� ,് ൈസ�്ഡയറി എ�ിവയിൽ അംഗ�ൾ/ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�് മാ�തമാണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.കുറി��കൾ േരഖെ�ടുേ��താണ .്

എ�ിേമ��ം �പവൃ�ിയുെട അളവുകള�ം

ഒരു �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എൻജിനിയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു�സാേ�തികേരഖയാണ്

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�ിൽെ��

�പവൃ�ികൾ (Activities),അവയുെട എ�ം, നീളം, വീതി,ആഴം, (െപാ�ം) വ�ാപതം, ഒരു യുണി�ി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 േബാര്ഡിെ� െ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�ും പരിേശാധി�ുവാൻ കഴിയും വിധം ഈ എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിേല�്

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

�പദർശന�ിനും ഉപേയാഗിേ��താണ .്
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സ�കാര�ഭൂമികളിൽ െച��� �പവൃ�ികളിൽ ഭൂവുടമയുെട അേപ�സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട

അളവ് േരഖെ�ടുേ��താണ .് സാ��പ�തം സമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െചയ്ത

�പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ (എ�ം, നീളം,വീതി,ആഴം)കൂടി േരഖെ�ടുേ��താണ .്

അളവുകൾ അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബി�് പാസാ�ു�തും േവതനം നൽകു�തും

ഉൾ�െടയു� കാര��ൾ അ�ിമമാ�ു�ത്. എ�തിനാൽ അളവുകള�െടയും എ��ിെ�യും

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

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

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

�ശ�യിൽെ�ടു�ു�ു

സി�ിൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

ഒരു �പവൃ�ി നട�ിയ�ലംകൃത�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 ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ 5 �പവർ�ികളിൽ

ഒരു ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ �പവർ�ന�ിൽ (�പീത ദാസിെ� വർ�്

േകാഡു :1614001002/IF/338219) മാ�തമാണ്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ത്.

െപാതു �പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�ിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിനു േവ�ി 3000 രൂപ

വകയിരു�ിയതായി കാണു�ു.

നിരീ�ണ �പശ്ന പരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിെ� 10 അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി ഉ� പരാതി

പരിഹാര�ിനു�അവകാശം നിലനിൽെ��െ� പരാതികൾ പല വിധ�ിൽ ഉെ��ിലുംഈ

അവകാശെ��ുറി�� െതാഴിലാളികൾ�് അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�ും നാളിതുവെര ഒരു

പരാതിയും പ�ായ�ിൽ േരഖാപരമായി സമർ�ി�ി�ി�..ൈസ�് സ�ർശി�ു� ഉേദ�ാഗ�രുെട

അടു�് പരാതി വാ�ാൽ പറയുക മാ�തമാണ് െചയ്തി���ത്. പരാതി പരിഹാര�ിന്

െ�ാഴിലാളികൾ�് േ�ടാൾ �ഫീ ന�റായ18004254536എ�ന�റിൽബ�െ�ടാവു�താണ .്

�പവർ�ി�ലപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

*ഹരിത േകരളം ( Dp/151662)

എ�ിേമ�് �പകാരം 2000ൈതകൾ അനുവദി�ി���്. െന�ി , മു�ിരി,ആ�ി, റംബൂ�ാൻ, മാതളം,

മാവ്, കശുമാവ്, േപര, പുളി തുട�ിയ ൈതകളാണ് അനുവദി�ി���ത്. ഫീൽഡ് തല

പരിേശാധനയിൽ 1243 കുഴികൾ ക�ു.എ�ാൽ 900 െചടികൾ മാ�തേമ നിലവിലു��. മഴ കാരണം

കുഴികൾ നിവരുകയും, പല ഫലവൃ��ള�ം നശി�� േപായതായി �ശ�യിൽെ���. ഇവിെട

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ഹരിത േകരളം പ�തി �പകാരം െവ��പിടി�ി� ഫലവൃ��ള�െട

പരിപാലനം െതാഴിൽ െചയ്ത് െതാഴിലാളികൾ�് തെ� കി�ണം എ� നിർേദശം ഉ�ായി -

ഇ�രം �പവർ�ികൾ തുടർ�് നട�ു� സമയ�് കൃത�മായി മ�് േറാള�കൾ കൃത�മായി
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അടി�� നൽകുകയും െചടികള�െട പരിപാലനം ഉറ�ാ�ുകയും േവണംഎ�ാൽ മാ�തേമ �പസ്തുത

�പവർ�ിയിൽ നി�് ആസ്തി വികസനം ഉ�ായി എ�് കണ�ാ�ുവാൻ കഴിയുകയു��.

*ഗൃഹൈചതന�ം (DP/272384)

ഔഷധെ�ടികള�െട വി�് പാകി മുള�ി� ൈതകൾ ന�� പരിപാലനം ആണ് ഈ പ�തിയിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. പ�ായ�ിൽ നി�് ലഭ�മായ വി�ുകൾ കറിേവ�ില, േവ�്

എ�ിവയാണ് ഇവ മുള�ി�ത് ഞ�ൾ�് കാണാൻ കഴി�ത് 86 ൈതകൾ മാ�തമാണ .്

മ���വെര�ാം മഴെ�ടുതി കാരണംനശി�� എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾഅറിയി�ത്.

* ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണം

ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയിൽ മൂ�ു കുടുംബ�ൾ ഉൾെ��ി��െ��ിലും ഒരു ഭവനനിർ�ാണം

മാ�തമാണ് പൂർ�ീകരി�ത്. 2കുടുംബ�ള�െട ഭവനം നിർ�ാണ �പ�കിയയിൽആെണ�് കെ��ി.

നിർേ�ശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

 �പവ��ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക. .േക�� സർ�ാരിെ�

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

 ജനകീയ ഭാഷയൽ ഉ�എ�ിേമ�് െതാഴിൽ�ല�ളിൽ നൽകുക. .

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

സീൽ എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

 േ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.

 കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ�ല�ൾസ�ർശി�ുക.

 െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ�ടു� സമയ�ളിൽ കാലാവ��നുസരി��� �പവൃ�ികൾ

നൽകുക.

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

െകാടു�ുക.

�ഗാമ പ�ായ�ിേനാട്

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

 കൂടുതൽ പ�തികള�ം മഴ�ുഴികള�ം മണ്ക�ാലയും ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്. �ിര

ആ�ിയു�ാ�ു� �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

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

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

 വിദ�ാലയ�ൾ�് കളി�ലം, ചു��മതിൽഎ�ിവ നിർ�ി�് നൽകുക.

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

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

 െതാഴിലാളികൾ കൂ�ംേചർ�് അവർ�ാവശ�മായ �പവർ�ികൾ െതരെ�ടു�ുകയും

എ�െന േജാലി െച�ണെമ�ും എ�് െച�ണെമ�ും ചർ�െചയ്തു വർ�് കല�ർ

ത�ാറാേ��താണ .്

 നിയമ�പകാരം അനുവദീനയമായ അ�തയും �പവർ�ി ദിന�ൾ േചാദി�് വാേ��താണ .്

ഇതിനായി െതാഴിൽ ഡിമാൻഡ് െച��കയും അതിന് ൈക��� തീയതി െവ�് ൈക��്

രസീത് വാേ��തുമാണ .്

 െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയിൽ കൃത�മായി പെ�ടു�് പ�തി നിർേ�ശ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം

അറിയി�ുക.



23

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭാ റിേ�ാർ�്

അതിയ�ൂർ േ�ാ�് കാ�ിരംകുളം �ഗാമപ�ായ�് ചീനിവിള വാർഡ് (6)

ൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

26/10/2019, 3.00 pm ന് ബഡ് സ് സ്കൂളിൽആരംഭി��.ഈശ�ര �പാർ�നേയാടുകൂടി േയാഗം

ആരംഭി�ുകയും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ു തെ� നൂറു ദിവസം പണിപൂർ�ിയാ�ിയ

ബി�ുവിെനഅധ��യായി െതരെ�ടു� .ു വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി സിസിൈല�് ബായി,

പ�ായ�ിൽനി�ുംഓവർസിയർആയഗിരി �പസാദ് സാർഎ�ിവർ പെ�ടു� .ു

VRPഅനില ഭരണഘടന �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�യും മ���വർഅത് ഏ��

പറയുകയും െചയ്ത .ു തുടർ�് VRP ശമുരാജ് ആമുഖവും, 10 അവകാശ�െള�ുറി��ം

വിശദീകരി��. �പസ്തുത വാർഡിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ 5

�പവർ�ികെള സംബ�ി�ു� റിേ�ാർ�് VRP ൈവശാഖ് അവതരി�ി��. വാർഡിൽ

ൈലഫ് ഭവന പ�തിയുെട മൂ�് �പവർ�ികള�ം, ഹരിത േകരളം, ഗൃഹൈചതന�ം എ�ീ 2

െപാതു �പവർ�ികള�ം ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത്. ഒരു ഫയലിൽ

ഉ�ാേക� പല േരഖകള�ം അതിൽ കാണുവാൻ കഴി�ി� എ�ും ഇനി മുതെല�ിലും

അവ ഫയലുകളിൽ സൂ�ി�ാൻ �ശ�ി�ണെമ�ും പ�ായ�ിേനാട് നിർേ�ശി��.

കവർേപജ്, െച�് ലി�്,ആനുവൽ ആ�ൻ �ാൻ, െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ� പകർ�്

എ�ീ േരഖകൾ ഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴി�ി�. മ�ർ േറാള�കൾ സൂ�്മമായും

ൈകകാര�ം െചേ��താെണ�ും ഒരു െവ�ി തിരു�ലുകൾ േപാലും അതിൽ ഉ�ാകാെത

സൂ�ി�ണെമ�ും േമ�� മാേരാടും നിർേ�ശി��. െതാഴിലാളികൾ കൃത�ം രാവിെല 9

മണി�് െതാഴിൽ �ല�് വരണെമ�ും ൈവകി�് 5 മണി വെര െതാഴിൽ �ല�്

ഉ�ായിരി�ണംഎ�ുംെതാഴിലാളികേളാട് നിർേ�ശി��.അതിനുേശഷം ചർ�ആരംഭി��.

ചർ�യും േ�കാഡീകരണവും

േചാദ�ം 1 : �പവർ�ി സമയം രാവിെല 9 മണി മുതൽൈവകുേ�രം 4 മണി വെരആ�ാൻ

സാധി�ുേമാ? ( ലാലി )

ഉ�രം : െസൻ�ടൽ ഗവൺെമ�് സമയം നിലവിൽ 9 മണി മുതൽ ൈവകുേ�രം 5 മണി

വെരആണ്. (VRPൈവശാഖ് )

േചാദ�ം 2 : 3 മാസമായി േവതനം ലഭി�ു�ി�? ( പുഷ്പ ലീല )
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ഉ�രം : േക�� ഗവൺെമ��െ� ഓഡി�ിംഗ് ടീം ചില പ�ായ�ുകളിൽ ഓഡി�ിംഗ്

നട�ിയേ�ാൾ ചില �പശ്ന�ൾ കെ��ി ഈ �പശ്ന�ൾ മ�� പ�ായ�ിലും

ഉേ�ാെയ�് കെ�േ��ിയിരി�ു�ു അതിനാലാണ് േവതനം ലഭി�ു�തിന്

കാലതാമസം ഉ�ായത്. ( VRP �പീത ).

േചാദ�ം 3 : മഴ സമയ�് ഒതു�ു� തിനു� സൗകര�മി�. അതിനായി ടാർേപാളിൻ

േവണെമ�്ആവശ�െ���? (സുദർശിനി )

ഉ�രം : െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ �പകാരം തണൽ സൗകര�ം നൽകു�തിെ�

ഉ�രവാദിത�ം പ�ായ�ിെ�താണ്. (VRPശമുരാജ് )

േചാദ�ം 4 : ര�ുനില െക�ിട�ിൽവികസനം െച�ാൻസാധി�ുേമാ? ( ഉഷ )

ഉ�രം : േക�� ഗവൺെമ�് ഉ�രവ് �പകാരം ഇേ�ാൾ അതിനു സാധി�ി�.

(ഓവർസിയർ ).

േചാദ�ം 5 : മെ�ാരു പ�ായ�ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ� വ��ി�് ഈ പ�ായ�ിൽ

�പവർ�ി െച�ാൻസാധി�ുേമാ? ( രാധ )

ഉ�രം : സാധി�ി�. (ഓവർസിയർ)

ചർ�യും േ�കാഡീകരണവും കഴി� േതാടുകൂടി െതാഴിലാളികൾ റിേ�ാർ�്

ൈക�ടി�് പാസാ�ി.അതിനുേശഷം െതാഴിലാളി സിമി എ�ാവർ�ുംന�ി േരഖെ�ടു�ി.

4.15 pm ന് േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി അധ�� േയാഗം പിരി��വി��.


