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ആമുഖം:

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽ ആവിഷ്കരി�

ഏ�വും സു�പധാനവും ശ�വുമായ നിയമമാണ് മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് നിയമം. ഇ��യിെല സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ

െച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി�� നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ

പാർലെമൻറ് അംഗീകരി�് , �പസിഡൻറ് ഒ��വ� 2005 െസപ്�ംബർ മാസം അ�ാം

തീയതി മുതൽഈനിയമം നിലവിൽ വ�ു.

ഇ��യിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി നിരവധി �ഗാമവികസന

പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലും ഗുണഫലം ശരിയായവിധ�ിൽ ജന�ളിൽ

എ�ാതിരു�തിെന തുടർ�് പാർലെമൻറ് പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ� �പാഥമിക ല��ം ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന്

നിയമംവഴി ഒരു സാ��ികവർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഉറ��നൽകുകെയ�താണ.്

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും െമ�െ�� ജീവിത സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും

അതിലൂെട ദാരി�ദ� നിർമാർ�നവും സു�ിര വികസനവും ആണ് ഈ നിയമ�ിെ�

�പാധാന ല��ം. ചൂഷണ�ളിൽ നി�ും െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി�ുകയും മാന�മായ

േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിന് �കയ േശഷി വർ�ി�ി�് ദാരി�ദ��ിൽ നി�ും

കരകയറാൻ െതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെട കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിലൂെട

ഓേരാ �പേദശ�ിെ�യും വിഭവാടി�റ ശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെട വരൾ�,

മെ�ാലി�,് െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശ്ന�ളിൽ

നി�ും സംര�ണം നൽകുകയും അതിലൂെട ഉത്പാദനം, ഉത്പാദന�മത എ�ിവ

വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി �പവർ�ന�ളിൽകൂടി കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ

പരിപാലന�ിന് ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ് ജലസംര�ണവും അതിൻെറ

സുര�ിതത�വും ഇവ െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ളിൽ ഉറ�് വരു�ുവാൻകഴിയു�ു.

െതാഴിലുറ��പ�തി നമു�് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� ഒരു

വസ്തുതയാണ് മഴ�ുഴികൾ. ഇവയുെട നിർ�ാണ �പവൃ�ി കളിൽ െതാഴിലാളികൾ

കൂടുതലായും �ശ� െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജലെ� അളവിെന നമു�് ന� രീതിയിൽ

ഉയർ�ുവാൻ സാധി�ു�ു. �പധാനമായും േമൽ�റ� �പശ്ന�ൾ

ജലസംര�ണ�ിനും ജലസംഭരണ�ിന് കാര�മായ രീതിയിൽ തെ�ബാധoi◌ി�ു�ു.

പതിമൂ�ാം പ�വ�ര പ�തിയുമായി െതാഴിലുറ�് ബ�െ�ടു�ി കാർഷിക

പ�തികൾ ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപ്തത

ൈകവരി�ൽ, തരിശുഭൂമികളിലും സ�കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു�ാപന�ളിലും
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ഫലവൃ��ൾ െവ��പിടി�ി�ൽ, എ�ിവ നട�ിവരു�ു. പ�ായ�ിെല വിവിധ

േതാടുകളിൽ തടയണ നിർ�ി�ുകയും, കുള�ൾ, നീർ�ുഴി, ക�ാല നിർമാണം,

കിണർ റീചാർ�ിങ് തുട�ിയവഴി ജലസംര�ണവും ഉറ��വരു�ു�ു. ഇ�െന

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായ

ജന�ൾ� ് െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിലൂെട ജന�ള�െട ജീവിതനിലവാരം

െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി��� പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട

സു�ിര ആസ്തി വികസനം എ�താണ് ല��ം െവ�ു�ത്. 2005-ൽ �പാബല��ിൽ

വ� നിയമമനുസരി�് ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ �പഥമഘ��ിൽ നട�ിIലാ�ുകയും

2008-ൽ മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും വ�ാപി�ി�ുകയും െചയ്തു.അതനുസരി�് ക��ര് 

ജി�യിലും പ�തി �പവർ�ന�ൾ തുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ു

െകാ�ിരി�ുകയും െച���ു.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം

െതാഴിലാളികൾ�് േവ� ആനുകൂല��െളകുറി��ം അതുമായി ബ�െ��

ആവശ�കതെയ�ുറി��ം നിയമ�ിെ� ആമുഖ �ിൽ �പസ്താവി�ി���്.

െതാഴിലാളികള�െടയും അവരുെട ആനുകൂല��ള�േടയും കുറി�് ഒരു തനതായ

വിശദീകരണം ഈ റിേ�ാർ�് മുഖാ�രം െതാഴിലാളികളായ നി�ളിേല�്

എ�ി�ുവാൻസാധി�ും.

സവിേശഷതകൾ

o നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

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

ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം
o സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

o പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

എ�ിവയ്�് മുൻഗണന

o െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ�

സഹായി�ുകയും െച���ു

o ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

o കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�

o െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

o ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

o സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

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

o �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു
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പ�ായ�് ഭൂപടം

വാർഡ് ഭൂപടം
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ഏേഴാം പ�ായ�് െപാതുവിവര�ൾ

ക��ർ ജി�യിെല പ��ൂർ താലൂ�ിൽ ഉൾെ�� കല്േ�ാരി േ�ാ�ിലാണ്

ഏേഴാം പ�ായ�്�ിതി െച���ത്.

ജി� ക��ർ

വിസ്തീർണം 12.86ച. മി

റവന�� വിേ�ജ് എേഴാം

േ�ാ�് പ�ായ�് കല�ാേ�രി

താലൂ�് പ��ൂർ

നിയമസഭാ മ�ലം കല�ാേ�രി

പാർലെമ� ് മ�ലം ക��ർ

ആെകവാർഡുകൾ 14

ജനസംഖ� 14232

സ്�തീകൾ 6269

പുരുഷ�ാർ 7963
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പ�ായ�ിെല െതാഴിലൂറ�� പ�തിയുമായി
ബ�െ�� വിവര�ള ്

ആെക െതാഴില ് കാർഡ് :1517

ആെക െതാഴിലാളികള് : 1743

ആക്ടീവ് െതാഴില ് കാർഡ് : 286

ആക്ടീവ് െതാഴിലാളികള് : 286

എസ്.സി : 344

100ദിവസം െതാഴില ്

പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ള�െട: 10

എ�ം

(അവലംബം: nrega.nic.in, )

വാർഡിെല െതാഴിലൂറ�� പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ള് 

ആെക െതാഴില ് കാർഡ് : 174

ആെക െതാഴിലാളികള് : 150

ആക്ടീവ് െതാഴില ് കാർഡ് : 61

ആക്ടീവ് െതാഴിലാളികള് : 61

100ദിവസം െതാഴില ്

പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ള�െട എ�ം: 1
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േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധiയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

�കമ
ന
�ർ

�പവൃ�ിയുെട
േപരുംന�റും

മ�ർ
േറാൾ
ന�ർ

�പവൃ�ി
ആരംഭി� തീ�തി

�പവൃ�ി
അവസാനി�
തീ�തി

െതാഴി
ൽ
ദിന�
ൾ

െചലവാ
�ിയ
തുക

1 ഗവെ�� ്
ധനസഹായ
ഭവന
നിർമാണം

(IF/337941)

സരസ�തി.ഇ

3499,
3500,
3501,
3901,
3902,
4921,
4923

20/08/2018 പൂർ�ീകരി�ി� 62 17112

2 ഗവെ�� ്
ധനസഹായ
ഭവന

നിർമാണം -
ശാ�.ബി

(IF/321055)

1127,
1128,
2022,
2457,
2458,
2459

21/07/2018 14/1/2019 62 17112

3 ക�ൂസ്

നിർമാണം -
ശാ�.ബി

(RS/

11492,
11493,
11494

13/02/2019 03/03/2019 34 9384

4 കേ�ാ�് പി�്

നിർമാണം -

ശാ�.ബി

(IF/388059

12489,
12702

06/03/2019 11/03/2919 4 1104

5 കൂവൽ
നിർമാണം

(WC/31594)

10221, 19/01/2019 22/1/2019. 24 6624

6 �ഗൂ��കള�െട
പാ� ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസന
�പവർ�ികൾ

8322,

8323,

8324,

14/12/2018 29/12/2018 425 117300
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(LD/328097) 8325,

8326

8327

8328

8329

8330

8331

8332

8333

7 �ഗൂകള�െട പാ�
ഭൂമിയിൽ മ�്

-ജല
സംര�ണ
�പവൃ�ികൾ

(WC/330865)

4911

4912

4913

4914

4915

4916

4917

4918

4919

4920

4993

4994

17/10/2018 27/10/2018 342 94392
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അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയ്�്

െതാഴിൽ നൽകു�േതാെടാ�ം അവരുെട 10 അവകാശ�ള�ം സംര�ി�െ�ടു�ു.
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട 10 അവകാശ�ള�ം സംര�ി�െ�ടു�ുേ�ാെയ�ും

വിലയിരു�ു�ു.

െതാഴിൽ കാർഡ്സംബ�ി�്.

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േജാലി െച��വാൻ

ആ�ഗഹി�ു� 18 വയസ് പൂർ�ിയായ �ഗാമീണ േമഖലയിൽ താമസി�ു�

ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ു�തിന് പ�ായ�് ഓഫീസിൽ അേപ�

സമർ�ി�ാം. െതാഴിൽ കാർഡിനു അേപ�ി�� കഴി�ാൽ അേപ�ി�് 15
ദിവസ�ിനകം സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭ�മാേ��താണ.് ഏേഴാം

പ�ായ�ിെല നാലാം വാർഡിൽ നിലവിൽ പണിെയടു�ു� എ�ാവർ�ും െതാഴിൽ

കാർഡ് പുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്അനുവദി�ി���.എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ്
പുതി�ിയ സമയ�് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവിൽ നൽകുകയയാണ്

െചയ്തത്. െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട അധികാരിക േരഖയായ െതാഴിൽ കാർഡ്
സൂ�ിേ��ത് ഓേരാ െതാഴിതലാളി്കള�േടയും കടമയാണ.് നാലാം വാർഡിെല
മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡ് അവരവരുെട ൈകയിൽ സൂ�ി�ി���്.
ഇത്അഭിന��ൾഅർഹി�ു�കാര�മാണ്

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത് സംബ�ി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �ഗാമീണ േമഖലയിൽ

താമസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഉറ�� തരു�ു.
ആയതിനാൽ െതാഴിൽ കാർഡു� ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും
ഇതുമായി ബ�െ���� ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാണു�

അവകാശമു�്. െതാഴിലിനു�അേപ�പ�ായ�ിെല �ഫ�്ഓഫീസിൽ െകാടു�്

തിരിെക ൈക��് രസീത് വാ�ി സൂ�ി�ണം. രസീത് ഉെ��ിൽ മാ�തേമ 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം അനുവദി�ു�തിന്

അേപ� സമർ�ി�ാൻ സാധി�ുകയു��. നാലാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികളിൽ
ആരും തെ� േരഖ മൂലം െതാഴിലിന് േവ�ി അേപ�ി�ാറി� എ�ാണ് അറിയാൻ

കഴി�ത്.നാലാം വാർഡിൽ 100 ദിന�ൾ പണി ലഭി�ത് ഒരാൾ�് മാ�തമാണ,്ശാ�.
ബി

െതാഴിൽഅനുവദി�ു�ത് സംബ�ി�്.
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െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െതാഴിൽ ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം
െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം എ�ാണ് വ�വ�. ഇെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം
ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും ഉ�്.നാലാം വാർഡിെല

െതാഴിലാളികൾകൃത�മായി അേപ�ി�ാറി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട്

'െതാഴിലാളികൾ�ു െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ

പെ�ടു�ാനുവനും �പവർ�ികൾ നിർേ�ശി�ുവാനും അവ െഷൽഫ് ഓഫ്

േ�പാെജക്ടിൽ ഉൾെപടു�ുവാനും െതാഴിലുറ�് നിയമം വ�വ� െച���ു.നാലാം
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ികൾ നിർേദശി�ാറു�് എ�ാണ് അറിയുവാൻ

കഴി�ത്.

അ�്കിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ �പവർ�ി െചയു�ത് സംബ�ി�്.

അവരവരുെട താമസ �ല�് നി�ും 5 കിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ േജാലി

ലഭി�ു�തിന് മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും അവകാശമു�്.5കിേലാമീ�ർ
പരിധി���റം േപായി �പവർ�ി െച��കയാെണ�ിൽ കൂലിയുെട 10% (27.10)യാ�ത
ബ� ലഭി�ു�തിനും മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും അവകാശമു�്. നാലാം
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 5കിേലാമീ�ർ പരിധി�ു�ിലാണ് �പവർ�ി െചയ്തി���ത്
എ�് അറിയുവാൻകഴി� .ു

േവതനം ലഭി�ു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല െസ�ൻ 3(2)�പകാരം പണി െചയ്തു കഴി�ാൽ 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾക് േവതനം ലഭിേ��താണ.് ഇെ��ിൽ

നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിന് അർഹതയു�്. നാലാം വാർഡിൽ പണിെയടു�

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും സമയബ�ിതമായി കൂലി ലഭി�ു�ു�്. 2019 ഏ�പിൽ,
ജൂലായ് മാസ�ിൽആണ്അവസാനമായി കൂലി ലഭി�ിരി�ു�ത്.

�പവർ�ി�ല�് ലഭ�മാേ��സൗകര��ൾ.

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ �പകാരം �പവർ�ി െച����ല�ളിൽ �പഥമ ശു�ശുഷ

കി�,്കുടിെവ�ം, തണൽ, കാലുറ, ൈകയറ എ�ി സൗകര��ൾ

ലഭ�മാേ��താണ.്നാലാം വാർഡ് െതാഴിലാളികേളാട് അേന�ഷി�േ�ാൾ കുടി

െവ��ിനയു� പാ�തം മാ�തേമ ഇതുവെരയായി ലഭി�ിരു�ു��.�പഥമ ശു�ശുഷാകി�്
PHC യിൽ നി�ും വാ�ുകയാണ് െച�ാറ,് എ�ാൽ ൈകയുറ, കാലുറ, ഷീ�് (തണൽ
)തുട�ിയവഇതുവെര ലഭി�ിരു�ി�.

പ�തിആരംഭംമീ�ിങ്,�ഗാമസഭസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിന് മുൻപ്
�പവർ�ിെയ കുറി��� മുഴുവൻ വിവര�ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള

േബാധ�െ�ടു�ു�തിന് ബ�െ�� നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ,വാർഡ്
െമ�ർ,സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവരുെട സാ�ിധ��ിൽ പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്

വിളി�് േചർേ��തു�്. െതാഴിൽ തുട�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്

നട�ാറു�് എ�ാണ് നാലാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ

കഴി�ത്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട �ഗാമസഭ സാധാരണ �ഗാമ സഭയുെട കൂെടയാണ്
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നട�ു�ത്എ�ു െതാഴിലാളികൾസൂചി�ി��.

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്.

െതാഴിലാളികൾക് പണി �ല�ുവ�് ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം
സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ ചികി�യ്�് ആവശ�മായി വരു� മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം
ഇതുമായി ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറയ്�് െതാഴിലാളി�് ലഭിേ��ു�

നടപടികൾ നിർവഹണ എജൻസി സ�ീകരിേ��താണ.് ഇതുകൂടാെത

െതാഴിലിട�ളിൽ വ�് മരണം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ 25000 രൂപയും

െതാഴിയാളിയുെട കുടുംബ�ിന് ലഭിേ��താണ.് നാലാം വാർഡിെല ആർ�ും തെ�
ഇതുവെരഅപകടെമാ�ും സംഭവി�ി�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ്.

�പവർ�ി നട�ു� എ�ാ �ല�ളിലും �പവർ�ിയുെട വിശദമായ വിവര�ൾ

അട�ിയ ഒരു ഡിസ് േ� േബാർഡ്�ാപിേ��തു�്. ര�ാം വാർഡിൽ പരിേശാധി�
�പവൃ�ികളിൽ ഒ�ിന് മാ�തേമ്(�ഗൂ��കള�െട പാ� ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണ

�പവർ�ികൾ- WC/330865)CI േബാർഡ് ക�ിരു�ു��.

മ�ർ േറാൾ .

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു� ഔേദ�ാഗിക

േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ.പണി െചയു� ദിവസം ര�ുതവണ ഇതിൽ ഒ��

വായ്േ��താണ.്മ�ർ േറാളിൽ ഒ�� വ�തിനു േശഷം െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ി

�ല�ു തെ� ഉ�ായിരി�ണം.അ�ാെത മ�� പരിപാടികളിൽ പെ�ടു�ുവാൻ

പാടി� കൂടാെത മ�ർേറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലും പാടി�. നാലാം വാർഡിെല
പരിേശാധി� മ�ർേറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾഇ�ായിരു�ു.

േമ�്

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ിയുെട േമൽേനാ�ം,െതാഴിൽകാർഡ്, ൈസ�് ഡയറി, മ�ർേറാൾ
എ�ിവ കൃത�മായി പൂരി�ി�ൽ,െതാഴിലാലുകള�െട ഹാജർ ഉറ�് വരു�ുക,ലീവ്
മാർ�് െച��ക, പണി�ല�ു േവ� സൗകര��ൾ ഉേ�ാ എ�് ഉറ�് വരു�ുക

എ�ിവയാണ് േമ��മാരുെട ചുമതലകൾ. നിയമ�പകാരം 15 ദിവസം കഴിയുേ�ാൾ
പുതിയ േമ�ിെന തിരെ�ടു�ാവു�താണ.്

ജാ�ഗത േമൽേനാ� ക�ി�ി.

െതാഴുറ�് �പവർ�ി കൃത�മായി നിരീ�ി�ു�തിനും പ�തി കാര��മ
മാ�ു�തിനും വാർഡ് തല�ിൽ ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

രൂപീകരി�ി��ണ.്െതാഴിലുറ�് പ�തി തുട�ിയ മുതേലയു�വർ തെ�യാണ് ഇേ�ാഴും
ക�ി�ിയിൽ തുടരു�ത്. അവരാരും തെ� �ല�ൾ സ�ർശി�ാറി� എ�ാണ്

അറിയാൻസാധി�ത്.

സുര�മാർഗ�ൾ
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െതാഴിലാളികള�െട സുര� ഉറ�് വരു�ു�തിന് �പവർ�ി െച��േ�ാൾസുര�

ഷൂസും,ൈക��റയും െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��ത് നിർ�ഹണ ഏജൻസിയുെട

ചുമതലയാണ.്നാലാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് ൈകയുറ, കാലുറ,
തണൽ(ഷീ�)്എ�ിവഇതുവെര ലഭി�ി�ി�.

പരാതി പരിഹാരം.

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമം െഷഡ��ൾ 19 �പകാരം ലഭി�ു� പരാതികൾ സമയ
ബ�ിതമായി പരിഹരിേ��താണ.് പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനേയാ, േടാൾ �ഫീ

ന�റിൽ വിളിേ�ാ േരഖാമൂലംഎഴുതിേയാ,ഇെമയിൽ വഴിേയാ നൽകാവു�താണ.്

*േടാൾ �ഫീ ന�ർക��ർ 18004250143.

*സം�ാന മിഷൻ18004251004

േറാസ്ഗാർ ദിനം

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി െരജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട
അർഹതകള�ം അവകാശ�ള�ം അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾ
പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാസ്ഗാർ ദിനം ഓേരാ പ�ായ�ിലും

നടേ��താണ.്എേഴാം പ�ായ�ിൽ േറാസ്ഗാർ ദിനം നട�ിയി�ി�. എ�ാണ്
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻകഴി�ത്.

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ.
*കൃത� സമയ�് െതാഴിൽ�ല�് ഹാജരായി സമയ �കമം പാലി�ുക.(9മണി
മുതൽ 5 മണിവെര)

*�പവർ�ി ആരംഭമീ�ി�ിൽ പെ�ടു�് െച�� �പവർ�ികെള കുറി�്

കൃത�മായി മനസിലാ�ുക.

*നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾകൃത�മായി െച��ക.

*െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ുക.
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ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനസംബ�ി�്

�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ിയുെട
േപരും േകാഡ്

എ�ിേമ�്
�പകാരമു�
അളവ്

M. ബു� ്
�പകാരമു�
അളവ്

ഫീൽഡ്
പരിേശാധി�
േ�ാൾ ലഭി�
അളവ്

റിമർക്സ്

1 ഗവൺെമ� ്
ധന സഹായം
ഭവന
നിർമാണം

സരസ�തി. E

IF/337942

Ist stage:28

(െതാഴിൽ
ദിന�ൾ)

IInd
stage:24

IIIrd
stage:28

Ist stage:28

(െതാഴിൽ
ദിന�ൾ)

IInd
stage:24

IIIrd
stage:10

പൂർ�ീകരി�ി� M. ബു�ിൽ
േരഖെ�ടു
�ിയ വെര
പണി
െചയ്തി���്

2 ഗവൺെമ� ്
ധന സഹായം
ഭവന
നിർമാണം

ശാ�.ബി

IF/321055

Ist stage:28

(െതാഴിൽ
ദിന�ൾ)

IInd
stage:24

IIIrd
stage:10

Ist stage:28

(െതാഴിൽ
ദിന�ൾ)

IInd
stage:24

IIIrd
stage:10

പൂർ�ീകരിചൂ പൂർ�ീകരി
ചൂ

3 ക�ൂസ്
നിർ�ാണം

ശാ�.ബി

RS/345883

Earth work:

16.986cum

Laterite
masonry:

9.55cum

Laterite
masonry:

2.856cum

Earth work:

16.986cum

Laterite
masonry:

9.55cum

Laterite
masonry:

2.856cum

പൂർ�ീകരിചൂ പൂർ�ീകരി
ചൂ

4 കംേബാ�്
പി�്
നിർമാണം

Earth work:

1.36cum

Earth work:

1.36cum

പൂർ�ീകരിചൂ പൂർ�ീകരി
ചൂ
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ശാ�.ബി

IF/388059

5 കൂവൽ
നിർമാണം

WC/31594

Surface
dressing:

24sqm

Earth work
excavation:

36cum

Extra for
every
additional
lift:36cum

Surface
dressing:

10sqm

Earth work
excavation:

15.75cum

Extra for
every
additional
lift:31.50

കൂവലിന് ചു��ം
കാടും ചളിയും
ഉ�ായതിനാൽ
അലെവടു�ൻ
സാധി�ി�

കൂവലിന്
ചു��ംകാടും
ചളിയുംഉ�ാ
യതിനാൽഅ
ളെവടു�ൻ
സാധി�ി�

6 �ഗൂ��കള�െട
പാ� ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസന
�പവൃ�ികൾ

LD/328097

Clearing
grass:

3480.4sqm

Earth work
in surface:

3480.4sqm

Clearing
grass:

2943sqm

Earth work I
surface:

3039.8 sqm

പണിെചയ്ത
�ല�്
കാടുമൂടിയി
രു�ു

Earth
work:3000sqm

പണിെചയ്ത
�ല�്
കാടുമൂടിയി
രു�്

7 �ഗൂ��കള�െട
പാ� ഭൂമിയിൽ

മ�-് ജല

സംര�ണ
�പവൃ�ികൾ

WC/330865

Surface
dressing:

2302.2sqm

Earth work
excavation:

793.19cum

Earhern
bund:

793.19sqm

Surface
dressing:

1846sqm

Earth work
excavation:

613.75cum

Earhern
bund:

613.16cum

Earthen bund:

500 cum

വര�് െ�
കുേറ
ഭാഗ�ൾ

മഴയിലും,
പ�ിയുെട
ആ�കമണം
കാരണവും

നശി�ിരു�ു.
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പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ
1. െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽഅനുവദി�തും സംബ�ി� രജി�ർ

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

5. �ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

6. പരാതി രജി�ർ

7. സാധന രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർഅട�ു�വിവര�ൾകൃത�മായി സൂ�ി�ി���്.

�ഗാമസഭ രജി�ർ

മുൻപ് നട�ിയ �ഗാമസഭയുെട വ��മായ മിനു�്സ് കൃത�മായി സൂ�ി�ി���്.

ഡിമാൻറ് രജി�ർ

ഡിമാ� ് െരജി�റിൽ അേപ�ി�വരുെട വർഡും എ�വും തി�തിയും
�പവൃ�ിആരംഭി� തി�തിയും �പവൃ�ിയുെട േപരും േരഖെ�ടു�ിയി���്.

വർ�് രജി�ർ -

�പവൃ�ികള�െട ലി�്, ചിലവ്, മ�് വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

�ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

പ�ായ�ിെല�ിരആസ്തികള�െട വിവര�ൾസൂ�ി�ി�ി�.

പരാതിരജി�ർ

പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ി���്, 2010ലാണ് അവസാനമായി പരാതി േരഖ
െ�ടു�ിയതായി ക�ത്.

സാധന രജി�ർ

സാധന രജി�ർസൂ�ി�ി���്.
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�പവൃ�ി ഫയൽ പരിേശാധന സംബ�ി�
വിവര�ൾ

കവർേപജ്

മാ�ർസര്�ുലര ് �പകാരമു�കവർ േപജ് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���.്

െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില് �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകള ് എവിെട
ഏെതാെ� േപജ് മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ാനു�
ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി� ഫയലിൽ െച�്
ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�ായിരു�ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

�പസ്തുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�� വര്ഷ�ിെല വാർഷിക ആ�ൻ
�ാനിൽ 'ഉള്െപ�താണ് എ�് െതളിയി�ു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാൻ.
ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ വ�ി�ി�ായിരു� .ു

എ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന, എ�ത അളവില് െച�ണം എ�് സാേ�തികമായി
�പതിപാദി�ു� ആധികാരിക േരഖയാണ് എ�ിേമ�്. പരിേശാധി�
ഫയലില് എ�ിേമ�് സൂ�ി�ി���.് സാധാരണ ജന�ൾ�് മനസിലാകു�
രീതിയില് േവണം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാന ് എ�ാൽ പരിേശാധി�
ഫയലില് ജനകീയഎ�ിേമ�് കാണാന ് സാധി�ി�.

സാേ�തികാനുമതി പ�തം

ഒരു �പവൃ�ി സാേ�തിക വിദഗ്ദരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു�
ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി പ�തം. പരിേശാധി� ഫയലില് 
ഘ�ം - 1 ല് സബ് ക�ി�ി അംഗ�ള�െട േപരുകൾ േരഖ െപടു�ിയി�ി�
എ�ാൽ അവരുെട ഒ�,് സീല് എ�ിവ കാണാന ് സാധി��. സാേ�തിക
അനുമതിയുെട െസക��ര് േസാഫ്�് െവയര ് േകാ�ിയും ഒറിജിനൽ അനുമതി
പ�തവും കാണാന ് സാധി��.

ഭരണാനുമതി േരഖi

�പവൃ�ി െച���തിന ് നിര്�ഹണ �ാപനം നല്കു� അനുമതി ആണ്
ഭരണാനുമതി േരഖ. ഈ േരഖ പരിേശാധി� ഫയലില് കാണുവാന ്
സാധി�ി���.് െസക��ര ് േസാഫ്�് െവയര ് ഉപേയാഗി�് െചയ്ത അനുമതി
േരഖസൂ�ി�ു�ത് ന� കാര�മാണ.്

ഡിമാൻഡ് േഫാം

െതാഴിലാളികള ് െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നല്കു� അേപ�യാണ് ഡിമാ� ്
േഫാം . െതാഴില് ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ില് െതാഴിൽ ലഭി�ി��േ�ാ
എ�് അറിയാന ് സഹായി�ു� േരഖ കൂടിയാണിത.് പരിേശാധി� ഫയലില് 
െതാഴിലാളിഅേപ�ി�തിെ� േരഖകാണാനകഴി� .ു
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വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം

�പവൃ�ി അനുവദി�് െകാ� ് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ര ് നല്കു�
അനുമതിയാണ് വർ�് അേലാേകഷന ് േഫാം . അേപ�ി�് 15
ദിവസ�ിനു�ില് �പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാന ് ഈ േഫാം സഹായി�ും.
പരിേശാധി� ഫയലില് �പവൃ�ി അനുവദി�� െകാ�ു� േഫാം കാണാന ്
സാധി��.

മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് നില േരഖെ�ടു�ാന ് ഉ� േരഖയാണ് മ�ർ
േറാള.് മ�ർ േറാള് ന�ര ് , തി�തി, �പി��ങ് തി�തി, ബ�െ��വരുെട ഒ�്
എ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���.്  

െമഷർെമ� ് ബു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�് �പകാരം കൃത�മായ അളവില് ആണ് െച���ത്
എ�ും െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം തെ�യാണ് എ�് മനസിലാ�ാന് ഉ�
ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷര്െമ� ് ബു�്. െമഷർെമൻറ് ബു�ിൽ
കൃത�മായി േരഖെപടു�ിയി���്

െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� ് ലി�്

സാധന സമ�ഗഹികൾ ഉപേയാഗി�ി��� �പവൃ�ി അ�ാ�തിനാൽ
െഡീ�യിൽസിെ�ആവശ�മി�.

േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം അനുവദി��
എ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ് െവജ് ലി�്. പരിേശാധി� ഫയലില് െവജ്
ലി�് കൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും െവജ് ലി�ിനും അനുസരി�് െതാഴിലാളികള ് �് േവതനം
ൈകമാറിയത് ഉറ�ാ�ാന ് ഉളള േരഖയായി ഫ�്�ടാന്സ് േഫര് ഓര്ഡര.്
പരിേശാധി� ഫയലില് ഫ�് �ടാന്സ്ഫര ് ഓര്ഡര ് േകാ�ി കാണാന്
സാധി�ി�.

െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ആൻഡ് ബിൽ

സാധന സാമ�ഗികള ് ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ�് സാമ�ഗികള ് വിതരണം
െചയത് അതിെ� ബി�് ഫയലില് സൂ�ിേ��തു�.്ഇ�രം േരഖകൾ
ഒ�ുംഫയലിൽക�ി�.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിന് മുന്പും �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ു�
സമയ�ും അതിന ് േശഷവും ഉ� 3 ഘ��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാ ആണ്
ഫയലില് ഉ�ാേക�ത.് പരിേശാധിച് ഫയലിൽ ഒ�ും േഫാേ�ാ �ഗാഫ്
ക�ിരു�ി�.
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�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂര്�ികരണ
സാ��പ�തം ഗവെ��് ധന സഹായ പ�തി എ� മൂ�ു ഫയലിലും വർ�് 
കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് കാണാൻസാധി�ി�.

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ�റ്് �ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാള ് അനുവദി�്
െതാഴിലാളികള ് �് േവതനം നല് കു�ത ് വെരയു� ഓേരാ ഘടക�ള�ം
മ�ർ േറാള ് മൂവ്െമ� ് �ി�.് പരിേശാധി� ഫയലില് മ�ർ േറാള ് മൂവ് െമ� ്
�ി�് കാണാന ് സാധി��

ൈസ�്ഡയറി

മാ�ര ് സര ് �ുലര ് �പകാരം സം�ാന സര ് �ാര ് നിര ് േ�ശി�ു�
സു�പധാന േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പ�തിയുെട സുതാര�ത,
െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ള ് സാമൂഹ� പ�ാളി�ം പ�തി ആരംഭ
മീ�ിംഗ് എ�ിവ �പവൃ�ി �ല�ളില് ഉറ�� വരു�ു�ു�് എ�തിനു�
ആധികാരിക േരഖകൂടിയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പരിേശാധിച ഫയലിൽ ൈസ�്
ഡയറി കാണാൻസാധി��.

വിജിലന്സ്ആന്ഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലും അ�് അംഗ�ള�� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി
രൂപീകരിേ��താണ.് �പവർ�ി �ല സ�ർശനം െതാഴിലാളികള�മായി
ആശയവിനിമയം നട�ൽ ,േരഖകള�െട പരിേശാധന ,�പവർ�ി �ല
സൗകര��ള�െട പരിേശാധന ,�പവർ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ,
തുക നിർണയം �പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ് �പവർ�ിയുെട
സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് വി
എം സി യുെട ചുമതലകൾ. വാർഡ് 4ൽ വി എം സി െയആറ് മാസം കൂടുേ�ാൾ
മാ�ാറി� എ�ും ആരും ൈസ�് സ�ർശി�ാറി� എ�ുമാണ് അറിയാൻ
കഴി�ത.്

വാർഡ് 4 െലവി.എംസിഅംഗ�ൾ

1. ഒ.വി �ശീേദവി

2.െക.ൻ. ഗീത

3.എൻ.കാർത�ായനി

4.എൻ �ശീജി� ്

5സി.വിമല
6.എൻ. േഗാവി�ൻ
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കെ��ലുകൾ

 �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി ആരംഭമീ�ിംഗ് േചരാറു�് എ�ാണ്

മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം അഭി�പായെ��ത് ഇത് വളെര �പശംസനീയമാണ.്

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽകാർഡ് അവരവരുെട ൈകയിൽ

സൂ�ി�ി���.

 െതാഴിലാളികൾ േരഖാമൂലം െതാഴിൽആവശ�െ�ടാറി�

 മ�് േറാൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ി���്

 ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതിയിൽ ഉ�വർ മുന്േപ ഉ�വർതെ�യാണ.്അവരുെട

വീടുകളിൽ െച�ി�ാണ് േമ� ്ഒ�് േശഖരി�ാറ .ു

 �പവർ�ി �ല�ളിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �ാപി�തായി

കാണാൻകഴി�ി�ി�.

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ി പുതിയ കാർഡ്

അനുവദി�ി���്.എ�ാൽ െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ

െതാഴിലാളികൾസ��ം െചലവിൽഎടു�ുകയാണ് െചയ്തത്.

 സുര�ാമാർഗ�ളായ ക��റയും ഷൂസും നൽകിയി�ിെ��ാണ്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻകഴി�ത്.

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� �ഗാമസഭകൾ വാർഡുകളിൽ േവെറ

നടതാറി�.

 േറാസ്ഗാർ ദിനം പ�ായ�ിെ�ആഭിമുഖ��ിൽ നടതിയി���്
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നിർേ�ശ�ൾ

 �പാേദശിക ഭാഷയിലു�എ�ിേമ��ം �പവൃ�ി�ല�ളില ് ലഭ�മാ�ണം

 െതാഴിലുറ�ില ് അനുവദനീയമായതും മുന് ഗണന �കമ�ിലും �പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ാന് 

�ശ�ിേ��തു�.്

 െതാഴിലിനു� അേപ�കൾ പ�ായ�ിെ� �ഫ�് ഓഫീസിൽ സ�ീകരി�ുകയും

ആയതിനുൈക��് രസീത് നൽകുകയും െചേ��താണ.്

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റി�് ക�ി�ി അംഗ�െള ഓേരാ വർഷവും

തിരെ�ടുേ��തും അവർ കൃത�മായി ൈസ�് സ�ർശിേ��തും

അഭി�പായ�ൾൈസ�്ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുെത�തുമാണ.്

 െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െട ആസ്തികൾ

ദീർഘകാലനിലനിൽപിന് ആവിശ�മായ സാേ�തിക നിർേദശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�് ഓവർസിയർ നൽേക�തും പാലി�ു�ുേ�ാ എ�് ഉറ�്

വരുേ��തുആണ.്

 എ�ാം �പവൃ�ികളിലുംസിഐബി�ാപി�ണം.

 െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��സുര�ാ ഉപകരണ�ൾഉറ�ാ�ുക
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�ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ

 ജനകീയഎ�ിേമ�് ത�ാറാ�ും.

 െതാഴിലിനു�അേപ�കൾപ�ായ�ിെ� �ഫ�്ഓഫീസിൽസ�ീകരി�ും.

 ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി യുെട �പവർ�ന�ൾകൂടുതൽകാര��മമാ�ും.

 C I B �പവൃ�ി െചയ്ത�ല�ളിൽ�ാപി�ും.

 െതാഴിലാളി�് ലഭിേ��സുര�ാ ഉപകരണ�ൾഉറ�ാ�ും.


