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ആമുഖം
ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ�

സംര�ി�് നിലനിർ�ു�തിനായി 2005 െസപ്�ംബർ അ�ാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് നിയമം നിലവിൽ വ�ു. അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു�
�ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100
ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും
�ായിയായി���തും ഉൽപാദന�മവുമായആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ�
ല��ം.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ുകയും
സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും
പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക എ�തും ഇതിൻെറ ല��മാണ.്

സവിേശഷതകൾ



നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാകാം
സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

പരി�ിതി സംര�ണംകാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനംഎ�ിവയ്�്
മുൻഗണന

െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസൂ�തണെ�സഹായി�ുകയും
െച���ു

ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�

െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

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

�ഗാമസഭ പ�തിഓഡി�് െച���ു

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു�
മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�ി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�17(2)വകു�്
നിഷ്കർഷി�ു�ു പ�തി �പവർ�ന െ���ിയും െപാതു ധനംചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗര
സമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ്ആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്
അഥവാസാമൂഹിക പരിേശാധന .െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾഎ�ാ വാർഡിലും കൃത�മായി നടേ��താണ്േസാഷ�ൽഓഡി�് ലൂെട
അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും കാര��മതവർധി�ി�ു�തിന്
സ�രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു�ു.പ�തി പണം ശരിയായ രീതിയിൽ ചിലവഴി�ി���് എ�ും
പണം െചലവഴി�്അതുെകാ�് പ�തിയുെട ല��ംൈകവരി�ി���് എ�ും
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽഗുണകരമായും കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി���് എ�്
േസാഷ�ൽകെ��ാൻകഴിയു�ു

പ�തിആസൂ�ത�ം.നിര ് വഹണം, േമാണി�റിംഗ് തുട�ിഎ�ാ വ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായും പെ�ടു�ണം.മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ
�തിയിൽ സുഗമവും സുതാര�വുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിന് േകരള�ിൽ സ�ത��
ചുമതലയു� േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�് നിലവിൽവ�ു

1.രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് െപര്സണ് �പവർ�ി ഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡ്സ�ർശനം,

െതാഴിലാളികള�ംആയു�അഭിമുഖം,എംഐഎസ്പരിേശാധനഎ�ിവെയ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത.്താെഴ പറയു� രീതി



അവലംബി�ാണ്ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത.്

ഓഡി�് �ാൻ

ഓഡി�് �ാന് ത�ാറാ�ല് 

ഓഫീസ്സ�ർശന പരിപാടികൾ

അഭിമുഖം

ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡൻറ്,ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്

േമ�്, െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ,

ഫയൽപരിേശാധന

െപാതു �പവർ�ികൾ,

േരഖകള�െട ഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

ഫീൽഡ്സ�ർശനം, നിരീ�ണം

റഫറൻസ്

വികസനേരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,എംഐഎസ്, രജി�റുകൾ

വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം

േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

1.കവർ േപജ്

2.െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ്

3.ആ�ൻ�ാനിങ് െ� േകാ�ി

4.administrative saction

5.െടക്നി�ൽ saction

6.detailedഎ�ിേമ�്

7.drawingആൻഡ്ഡിൈസൻ

8.ഡിമാൻഡ് േഫാം

9.allocation

10.ഈmastrol

11.മാേ�ാൾ മൂേവെമ� ്

12.wage ലി�്



13.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

14.measurementബു�്

15.meterial procurementചാർജ്

16.meterialബി�് procuerment

17.royalty േപയ ്െമ� ്

18.�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫർ

19.geo traker photographs

20.വർ�് complitionസർ�ിഫി��്

21.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

22.ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ

എ .എംസി �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില് താെഴപറയു�ഇരുപ�ിര�ു േരഖകള ്

നിര ് ��മായും ഉ�ായിരിേ��ാതാണ്.

ഓഡി�ിന് വിേദയംആ�ിയ �പവർ�ികൾ

വർ�് ഐഡി 1 : LD/314249

: േഗാകുലം �പേദശെ� മ�് ജലസംര�ണം �പവർ�ികൾ.

വർ�് ഐഡി 2 : LD/314246

എറി പാറ �പേദശ�ു മ�് ജലസംര�ണം �പവർ�ികൾ

ഫയൽതലം

.കവർ േപജ്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിദയമാ�ിയ ര�ു �പവർ�ിഫയൽകളിലും മാ�ർസർ�ുലർ

�പകാരം ഉ�കവർ േപജ് കാണാൻസാധി��.എ�ൽ �പവർ�ിആരംഭി� തീയതി,അവസാനി�
തീയതി, െചലവഴിച തുക തുട�ിയവ ര�ുഫയൽകളിലും േരഖ െപടു�ുതിയി�ി�.

. െച�് ലി�്

ര�ു �പവർ�ി ഫയൽകളിലും െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ േരഖ
െപടു�ിയിരു �ി�. േപജ് ന�ർകൃത�ംആയിഅടയാളെപടുതു �തലൂെട
ഫയൽവിശകലനതിനു�ബു�ി മു�് കുറയ്�ൻകഴിയും.

. ഭരണസാേ�തികഅനുമതികൾ



ഭരസാേ�തികഅനുമതി കൾ ലഭ� മായ �പവർ�ികൾആയിരു�ുഎ�ാം.വർ�് ഐഡി

LD/314246ൽെടക്നി�ൽക��ിയിൽ െചയർ മാൻ,കൺവീനർൈസൻെചയ്തരു�ി�.

. ഡിമാൻഡ് േഫാം

െതാഴിൽആവശ� െപ�� െകാ�് നീ �ിതാഅേപ� േഫാറ�ിേലാ െവളള േപ�റിേലാ നൽകു�

അേപ�ര�ുഫയൽകളിലും കാണാൻസാധി��. LD/314249ഫയൽ രാജൻ, േമാളി,സുകുമാരൻ,
ഭവാനി,സുശീല, േശാഭന,ത��, രാധ മണി,അ�ഉ�ൽ,ബീമാ, രാജ�,അബു േബ�ർകു�ു,
നസീമബീവി തുട�ി പതിമുേ�ാളംഅേപ�കൾകാണാൻസാധി��.അതുേപാെലതെ�വർ�് 
ഐഡി LD/314246 �പവർ�ി ഫയൽവിമല, മിനി,ബാല�ൻ ,ശരദ, subhadra,വസ�തുട�ി 11
ഓളംഅേപ�കള�ം ഉ�ായിരു�ു.

െതാഴിൽആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് വിളി�� കൂ��കയുംഅതിൽയഥ �കമം ര�ു
ഫയൽകളിലുംആയി 43, 46എ�ി�െന െതാഴിലാളികൾ ഒ�് വയ്�ുകയും െചയ്തി���്.

. ഡീൈ�ൽടു എ�ിേമ�്

ഒരു �പവർ�ി നട�ിൽആ�ു�തിന് മുൻപ്എ�ിനീയർ വിഭാഗം ത�ാർആ�ു�

സാേ�തിക േരഖആയഎ�ിേമ�് �പാേദശിക ഭാഷയിലും കാണാൻസാധി��.

. േവജ് ലി�്

മാ�ർ േറാൾ പൂർ�ി കരി�ു�കൃത�ംആയഇടേവളകളിൽതെ� േവജ് ലി�് ത�ാർ

ആ�ിയ thaiകാണാൻകഴി�ു.

. വിവിധ khattam േഫാേ�ാസ്

ò പരിേശാധന നട�ിയ �പവർ�ി കളിൽ ഒ�ിൽ േപാലും േഫാേ�ാകൾകാണാൻസാധി�ി �.
െതാഴിൽ ഇടവും �പവർ�ിയും കൃത�ംആയി മനസിലാകു� രീതിയിൽ �പവർ�ിആരംഭി�ു
�തിനു മുൻപും ഇടയ്�ുഅവസാനവും ഉ� േഫാേ�ാ കൾകൃത�താ േയാെട ത�ാർ

ആേക�ത്ഉ�്. Geo ടാഗ് േഫാേ�ാസ് ഒരു �പവർ�ിയിലും കാണാൻസാധി�ി�.

ò AMC �പകാരം ഉ�സു�പദാന േരഖകൾആയ AS, TS, മാ�ർ േറാള�കൾ,ൈസ�്ഡയറി, m
ബു�് എ�ിവ ര�ു ഫയൽകളിലും കാണാൻസാധി��.

വർ�് ഐഡി LD/314249 മ�് ജലസംര�ണംഎ�വർ�് ഫയൽനിരീ�ണം͓
നട�ിയേ�ാൾ 29-01-2019 മുതൽ 20/03/2019വെരയു�കാലഅളവിൽ 915 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ െകാ�് വർ�് പൂർതികരി�തായിഅറിയാൻസാധി��.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
273802 രൂപയുംmബു�് �പകാരം 270038 രൂപയും െചലവ്�ി.ഡിസ്േ� േബാർഡ് നായി 3000 രൂപ
അനുവദി��.͓

വർ�് ഐഡി LD/ 314246 മ�് ജലസംര�ണംഫയൽ 14-11-2018 മുതൽ 11 മാ�ർ േറാള�കൾ
ആയി 961 െതാഴിൽ ദിന�ൾ െകാ�് വർ�് purthi karichathaiകെ��ി.

എ�ിേമ�് തുക 285318/- mബു�് �പകാരം 270038 രൂപയും െചലവാ�ി. 3000 രൂപഡിസ്േ�
േബാർഡ് ന്അനുവദി��.



ഫീൽഡ് തലം

വർ�് ഐഡി 314246

*വാർഡിെല 11 േപരുെട �പേദശ�ുmബു�ിൽക� 19 മഴ കുഴികള�ം കാണാൻസാധി��.
എ�ാൽഅവയിൽ 6കുഴികേളാളം ഭാഗികംആയി മൂടിയ നിലയിൽആയിരു�ു. 4കുഴികൾm
ബു�ിൽ പറ�ിരു�അളവിൽ നി�ും വ�ത�ാസവുംആയിരു�ു.

* mബു�ിൽ േരഖ െപടു�ിയ �പകാരം 3 മീ�ർ നീളവും 3 മീ�ർ വീതിയും 1.5 മീ�ർആഴവും ഉ� 11
കേ�ാ�് കുഴികള�െട�ാന�ു 6കേ�ാ�് കുഴി കൾകാണാൻസാധി��.ഇവിെട െപാതു നഷ്ടം
9841.5ആയി കണ�ാ�ാം.

*ക�്അടു�ുകൾ 485 മീ�ർ നീള�ിൽവളെര ഭംഗിആയി ഫീൽഡിൽ ദൃശ�ംആയി

* mബു�ിൽ േരഖ െപടു�ിയ �പകാരം 30 മീ�ർ നീളവും 1.5 മീ�ർ വീതിയും ഉ�ൈജവ േവലി
ഫീൽഡിൽഎ�ും തെ�കാണാൻകഴി�ി�.

ഇവിെട െപാതു നഷ്ടം 365.85 രൂപആയി കണ�ാ�ാം.

* 37വാഴ കുഴികൾഅധികംആയി കാണാൻസാധി��.

വർ�് ഐഡി LD/314249

* 1.5 മീ�ർ നീളം 1.00 മീ�ർ വീതി.800ആഴ�ിൽ ഉ� 15 മഴ കുഴികൾകാണാൻസാധി��.

* 11കേ�ാ�് കുഴികള�െട�ാന�ുഫീൽഡിൽ 8 മഴ കുഴികൾകാണാൻസാധി��.ഇവിെട
െപാതു നഷ്ടം 5904.9 രൂപആയി കണ�ാ�ാം.

*ക�്അടു�ുകൾ 480 മീ�ർ നീള�ിൽകാണാൻസാധി��.ബാ�ി ഉ�വതകർ�നിലയിൽ
ആയിരു�ു.

* 47 മീ�ർ നീള�ിൽ ഉ�ൈജവ േവലി േശാഭനഎ�െതാഴിലാളിയുെട പുരയിട�ിൽ മാ�തേമ
െചയ്തു��എ�്matഅറിയി��.

* 50 മീ�ർ നീള�ിലും 1.5 മീ�ർ വീതിയിലും ഉ� 4ൈജവ േവലികൾഫീൽഡിൽകാണാൻ
സാധി�ി�.

ഇവിെട െപാതു നഷ്ടം 2439 രൂപയാണ.്

* 82ഓളം വാഴ കുഴികൾഅധികംആയി ഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി��.

െരജിെ�ഴ്സ്

േക��സർ�ാർെ�നിർേദശം �പകാരം ഒരു പ�ായ�ിൽനിർബ�ംആയും 7 രജി�ർകൾ
സൂ�ിേ��ത്ആണ.്



1. െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

3. െതാഴിൽഅേപ�രജി�ർ

4.വർ�് രജി�ർ

5.ആസ്തി രജി�ർ

6. പരാതി രജി�ർ

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

AMC �പകാരം ഉ�ഈ 7 രജി�ർകള�ം കം�ീ�്ആയിരു�ു.

കെ��ലുകൾ

1, െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിന് േവ�ി ഉ�സു�പദാന ഉപാധിആയ
സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് mബു�ിൽ 3000 രൂപ വീതം പറയു�ുഎ�ിലുംൈസ�ിൽ
എ�ും തെ� ദൃശ�ംആയി�. മാ�തവുമ� ഇതിനായി െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും 100 രൂപ വീതം
പിരി�തായുംഅറിയാൻകഴി�ു.

2, െതാഴിലുറ�് നിയമംഅനുശാസി�ും �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് �പവർ�ി ഇട�ളിൽ
അടി�ാനസൗകര��ൾലഭ� മാകു�ി�. �പഥമസു�ശുഷാസംവിധാന�ൾ ടാർേ�ാളിൻഎ�ിവ
െതാഴിലാളികൾസ��ം നില�് വാ�ിയതായിഅറിയാൻകഴി�ു.

3, ഒരു വർ�് കഴി�ുഫ�് ലഭി�ാൻകാല താമസംഎടു�ു�ു.

4, സ�ർശനം നട�ിയ ൈസ�് കളിൽ എ�ാം വളെര െക��റ�് ഉ� ക�് അടു�ുകൾ കാണാൻ

കഴി�ത്അഭിന�ന�ൾഅർഹി�ു�ത്ആണ്.

ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെലഏ�വും �പധാനെ��സംഘടനാപരമായ
ഒരു വിഭാഗമാണ് ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി.2018-19 മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ജാ�ഗത
േമൽേനാ� സമിതിയിൽ സമൂഹ�ിെല വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ു� പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ�ടുകയും ജനസ�തനായ ഒരു വ��ിയും ഒരു ജന�പതിനിധിയും വനിതകള�ം
ഉൾെ�ടു� അ�ുമുതൽ 7 വെര അംഗ�ൾഅട�ു� ക�ി�ി രൂപീകരി�ു�ത് �ഗാമസഭയിൽ
െവ�ാണ്. വാർഡ് തല�ിൽ സ�ീകരിേ�� ഈ ക�ി�ിയിൽ അധ�ാപകർ, ആശാവർേ�ഴ്സ്,
സഹായ സംഘ�ളിൽ നി�ും േജായിൻ ൈലബിലി�ി അംഗ�ൾ, യൂ�് �ബ് അംഗ�ൾ,
െസാൈസ�ി അംഗ�ൾ േമൽ�റ� വിഭാഗ�ളിൽ നി�ു� അംഗ�ൾ ആയിരി�ണം
വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി ഉൾെ�ടുേ��ത് �പാതിനിധ� സ�ഭാവേ�ാെട കൂടി
ജന�ളിൽനി�് െതരെ�ടു�ു� ക�ി�ിയുെട കാലാവധി ചുരു�ിയത് ആറു മാസം കാലവും
പരമാവധി ഒരു വർഷവുമാണ് �പവർ�ി�പവൃ�ി നട�ുേ�ാഴും വൃ�ിയാ�ുേ�ാഴും ഈ



സമിതി�് �പവർ�ി പരിേശാധി�ുവാനും തിരു�ൽ നിർേ�ശ�ൾ സമയാസമയ�ളിൽ
പ�ായ�ിെല േരഖാമൂലം അറിയി�ാവു�താണ്ഈ റിേ�ാർ��കൾ വർ�് ഫയലിെന ഭാഗമായി
ഇരി�ു�തും ഒരു കൺകറ� ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് എ� നിലയിൽ പി�ീട് �ഗാമസഭ
നട�ു� േസാഷ�ൽഓഡി�് ഇത് സഹായകമാവുകയും െച��ം.

* നിലവിൽ വർ�് ഐഡി LD/314249ഫയൽനി�ും

1.ബിനു

2.അനി

3.ന�ിത

4.ശാലിനി

5.�പിയ -എ�ിവരാണ് .V.M.Cഅംഗ�ൾഎ�് മനസിലായി.

എ�ാൽവർ�് ID LD/314246 -ൽ 4 V.M.Cഅംഗ�ൾആണ് ഉ�ായിരു�ത.്

1.ന�ിത േമാഹൻ

2. �പിയ.എ. സ് 

3.ത� രാജൻ

4.ബി�ു.എ. സ് 

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക േരഖ യാണ്. പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡുകൾ എ�ാം
പുതിയത് ആയിരു�ു. അവെയ�ാം തെ� െതാഴിലാളികൾ ആണ് സൂ�ി�ു�ത് എ�്
അറിയാൻകഴി�ു.

നിര്േദശ�ള ്

1.�പാേദശിക ഭാഷയിലു�എ�ിേമ��ം �പവൃ�ി�ല�ളില് ലഭ�മാ�ണം.

2.െതാഴിലുറ�ില് അനുവദനീയമായതും മുന് ഗണന �കമ�ിലും �പവൃ�ികള ്

ഏെ�ടു�ാന് �ശ�ിേ��തു�്.

3.ഉേദ�ാഗ�ര ് േരഖകളില് ഒ��െവ�ുേ�ാള ് തീ�തി കൂടി േരഖെ�ടുേ��ാതാണ്.

4.വിജിലന് സ് ആന് ഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി അംഗ�െള ഓേരാ ആറുമാസം കൂടുേ�ാള ്

തിരെ�ടുേ��താണ്. വിഎംസിയുെട അഭി�പായ�ള ് ൈസ�് ഡയറിയില് കൃത�മായി

േരഖെ�ടുേ��താണ്.

4.െതാഴിലുറ�ില് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െടആസ്തികള ് ദീര ് ഘകാല നിലനില് �ിന്

ആവശ�മായ സാേ�തിക നിര ് േ�ശ�ള ് െതാഴിലാളികള ് �് ഓവര ് സീയര ് മാര ്

നല് േക�തും പാലി�ു�ുെ��് ഉറ�� വരുേ��തുമാണ്.



5.െതാഴിലിട�ളില് അടി�ാന െസൗകര��ള ് നിര ് ബ�മായും ഒരു�ണം.

6.മ�്ജലസംര�ണ �പവര ് �ികളില് ഏെ�ടു�ുേ�ാള ് �പവര് �ി

കാലാനുസൃതമാെണ�് ഉറ��വരു�ണം.

േസാഷ�ല് ഓഡി�് �പവര ് �ന�ളില് പ�ാളികള ് ആയവര ്

െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ര ്
വാര ് ഡിെല െതാഴിലാളികള ്
േമ�് മാര ്
പ�ായ�് ഭരണസമിതി അംഗ�ള ്
പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ര ്
കുടുംബ�ശീ �പവര് �കര ്

അനുബ�ം- 1-

െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽഏെ�ടു�്െച�ാൻപ�ിയ�പവൃ�ികൾ

1. വിഭാഗംഎ :�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ�െ��െപാതു�പവൃ�ികൾ

2. വിഭാഗംബി:

സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗതആസ്തികൾഖ�ിക

5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�്മാ�തം

3. വിഭാഗംസി:

േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യംസഹായസംഘ�ൾ

�്െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ

4. വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

അനുബ�ം:വിവിധ തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകള ് .

േമ�് മാരുെട ചുമതലകള ് .

�പവൃ�ി�ല�ളില് �പവൃ�ിയുെട േമല് േനാ�ം.



െതാഴില് കാര ് ഡില് ആവശ�മു�വിവര�ള ് േരഖെ�ടു�ുക.

മ�ര ് േറാളില് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് ഉറ�� വരു�ുക.

േമ�്മാരുെട പരിശീലന�ളില് പെ�ടു�ുക.അറിവുകള ് െതാഴിലാളികള�മായി പ�ുെവ�ുക

�പവൃ�ി ഇട�ളില് ആവശ� മായ െസൗകര��ള ് ഉേ�ാഎ�് ഉറ�� വരു�ുക

ൈസ�്ഡയറിയില് േമാണി�റിംഗിന് വരു� ഉേദ�ാഗ�െര െകാ�് ഒ�് വയ്�ി�ണം

െതാഴിലാളികള ് �് അവരുെട പ�ു അവകാശ�െള കുറി�് പറ�ു െകാടു�ുകയും അവെര
േബാധാവത്കരി�ുകയും െച��ക

പുതിയ െതാഴില് ഇട�ള ് കെ��ുവാനും പുതിയ െതാഴില് ആസൂ�തണം െച��വാനും
െതാഴിലാളികെളസഹായി�ുക .

കൃത�മായി േസാഷ�ല് ഓഡി�് �ഗാമസഭയിലും,െ�പാജക്�് മീ�ി�ിലും പരിശീലന ക�ാ�ിലും
പെ�ടു�ുക.

മ�� െതാഴിലാളികള ് �് കൂടി േമ�് െ� ചുമതലകളിേല�് കട�ു വരാനു� സാഹചര�ം
ഉ�ാ�ുക

െതാഴിലാളികള�മായി നിര�ര സ�ര് �ം പുലര ് �ുകയും കൂടുതല് ബ�ം
�ാപി�ുകയും െച��ക.

ഓവര ് സീയര ് /എ�ിനീയര ്



�പവൃ�ികള�െടഎ�ിേമ�് ത�ാറാ�ല് .

�പവൃ�ിയുെട സാേ�തികകാര��ള�ംഅളവുകള�ം െതാഴിലാളികള ് �് പറ�ു െകാടു�ുക.

�പവൃ�ിയുെടഅളവുകള ് േരഖെ�ടു�ി കൂലിനല് കു�തി നാവശ�മായ നടപടികള ് െച��ക.

പ�ായ�് െസ�ക�റി /അസി�ന് റ് െസ�ക�റി

പ�തിയുെട േമല് േനാ�ം.

ബി��കള ് അംഗീകരി�ല് .

െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം അവരുെട എെ�ൗ�ില് എ�ിെയ�ത് ഉറ��
വരു�ല് .

മ�ര ് േറാള് സാ��െ�ടു�ി െതാഴില് അനുമതി നല് കുക,

ചർ�യിൽ ഉയർ�ു വ� േചാദ��ൾ

1.സുേര��ൻഎ�െതാഴിലാളി, തനി�ു േജാലി െചയ്തു ഇതുവെരആയി��ം 15 ദിവസ�ിന്
ഉ�ിൽ േവദനം ലഭ�മായ�ി�എ�്അഭി�പായെ���.

AEഇതിനു മറുപടിആയി പറ�ത് പ�ായ�് ൽനി�ുംമസ്�ടൾ കാലാധി കഴി�ു

മൂ�ുനാല് ദിവസ�ിന് ഉ�ിൽതെ�ഓൺൈലൻവർ�് എ�ാം െചയ്തു മുകളിേല�ു
അയ�ു�ു�്.എ�ാൽ േക��സർ�ാറിൽ നി�ും ഫ�് ലഭി�ാൻൈവകു�തിനാൽ
െതാഴിലാളി കൾ�് കൂലി ലഭി�ു�തിനും താമസം വരു�ു.

2.അ�� നാടാർ - പുതിയബു�് കി�ിയി�

1200ഓളം കാർഡുകൾ മാ�തേമആദ�ഘ��ിൽ പ�ായ�ിൽ ലഭ�മായു��.അത്
പ�ായ�ിൽ ഉ� മുഴുവൻവാർഡ് കളിലുംആയി വിതരണം െചയ്തേ�ാൾ തീർ�ു േപായി.
േ�ാ�് വരു� മുറ�്എ�ാവർ�ും ലഭ�മാ�ും.

3. െചറു െപ�് - േജാലി കി���ി�

െതാഴിൽ കെ��ി വരാനും വ�ാൽഅവർ�് 100 ദിവസെതപണി നൽകാം
എ�ുംഅറിയി��.

4.ശാ�,വിമല -ൈലഫ് പ�തിയിൽ െതാഴിലുറ�് േവദനം കി�ിയി�

മാ�ർ േറാളിൽ ഇതു വെരഅവർൈസൻെചയ്തി�ി�, പ�ായ�ിൽവ�്
അേ�ാഷി�ണംഎ�് മറുപടി നൽകി.

5.ആരിഫ - പുരയിടം പണി േവണം.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പുരയിടം പണി,കാട് പറി�ൽ,എ�ിവ നിർ�ലാ�ി.



6.ശാരദ - APL േറഷൻകാർഡ് ഉ�വർ�് പണി െച�ാേമാ?

Apl ലി�ിൽ ഉ�തും കടാശ�ാസ ലി�ിൽ ഉ�വരുെടയും പുരയിട�ിൽ െതാഴിൽ
െച�ാം.

7.സുൈബദ - മാ�ർ േറാൾ ഇ�ാെത േറാഡ്അരുകിൽൈതനടൽ �പവർ�ി ലഭി��. പണി
െചയ്തു.കൂലി ലഭി�ി�

പരിഗണ�ാൻ െ�ശമി�ാംഎ�് മറുപടി AE നൽകി.

8. ലീല - േറാഡ് സംര�ണം െച��ക

A, പ�ിയൂർ േറാഡ്

B, െവള��പാറ േറാഡ്

C, മുള െവ�് പറ�് -കരി�തി േറാഡ്

D, �ാപ�ി - മുള െവ�് പറ�്

9.ഷീബ - ഉദിമൂട് േറാഡ്ൈസഡ് വാൾ

ഈ �പവർ�ി െതാഴിലുറ�ിൽ ഇ�.

10. �പിയ - േറാഡിനു ഇരു വശവും ഉ�കാട് െച�ൽ േവണം.

കാട് െവ�ൽ �പവർ�ി െതാഴിലുറ�ിൽ നി�ും ഒഴിവാ�ി ഇരി�ു�ു.

മഴ കുഴി, ക�്അടു�ും,കേ�ാ�് കുഴി തുട�ിയവ, �പവർ�ികൾ െച��വാനു��ലം

കെ��ി വ�ാൽ ഉടെന പണി നൽകാംഎ�് AEകൂ�ി േചർ�ു.

എ�ാവരുെടയും സംശയ�ൾ�ും മറുപടി�ും േശഷം AEകൃത�തേരഖ െപടു�ി.

േശഷം േദശീയ ഗാനേ�ാെട 5 മണി�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ നടപടികൾ
അവസാനി�ി��.

ഉപസം�ഗഹം

�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾ അതീവ ജാ�ഗത പുലർേ��തു�്. ഭൂമിെയ പുനരു�ീ വി
�ി�ു�തിനു൦ അതുവഴി സു�ിര വികസനംസാധ�മാകു�തിനും ലക് ഷ�ം െവ�ി�� �
െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട �ാനിംഗ് , നട�ി�് എ�ിവസാമൂഹിക പാരി�ിക മാനദ��ൾ



പാലിച് െകാ�് ശാസ്�തീയ മായി�െ�നട�ിലാേ��തു�്.എ�െനെയ�ിലും �പവർ�ി കൾ
നട�ിലാ�ി െചലവ് കൂ��കഎ�ും െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ദിന�ൾകൂ��കഎ�ും
മാ�തമാവരുത് നിലപാടുകൾ. വ��മായകാഴ്ച�ാടി�ാെതഅശാസ്�തീയമായ രീതിയിൽ �പവർ
�ികൾ െതെരെ�ടു�ു�തും െച���തും ,കാലാനുസൃതമ�ാ� �പവർ�ികൾ െച���തും
ഇതിെ�യഥാർ�ല��െ�കള�െ�ടു�ു�തായി വിഷമേ�ാെട േനാ�ി നിൽേ��ി
വരു�ത്ആശ�ാജനകമാണ്.ഈസാമൂഹിക പരിേശാധന ഒരു ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ിനു
സാധ�മാകു� �പത�ാശേയാെടഈ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ു�ു.


