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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 പാർലിെമൻറ് അംഗീകരി�� �പസിഡ� ് ഒ��െവ�

2005 െസപ് �ംബർ മാസം 5 തീ�തി മുതൽഈനിയമം നിലവിൽ വ�ു.

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

നട�ിലാ�ിവരു�ുെവ�ിലും ഗുണഫലം ശരിയായവിധ�ിൽ ജന�ളിൽ എ�ി�ാതിരു�തിെന

തുടർ�് പാർലെമൻറ് പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയന�ിെ�

�പാഥമിക ലക് ഷ�ം ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന് നിയമം വഴി ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ഉറ�ാ�ുക എ�താണ .് �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും െമ�െ�� ജീവിത

സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട ദരി�ദ നിർ�ാർ�നവും സു�ിര വികസനവും ആണ്

ഈ നിയമ�ിെ� �പധാന ല��ം. ചൂഷണ�ളിൽനി�ും െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി�ുകയും
മാന�മായ േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിന് �കയ േശഷി വർധി�ി�� ദാരി�ദ��ിൽ നി�ും

കരകയറാൻ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട ഓേരാ �പേദശ�ിെ�യും വിഭവാടി�റ

ശ�മാ�ുകയും,അതിലൂെട വരൾ�,മെ�ാലി�്,െവ�െപാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ
പാരി�ിതിക �പശ്ന�ളിൽ നി�ും സംര�ണം നൽകുകയും അതിലൂെട ഉത്പാദനം,
ഉത്പാദന�മത എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി �പവർ�ന�ളിൽ കൂടി കഴിയു�ു.�പകൃതി
വിഭവ പരിപാലന�ിന് ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ് ജലസംര�ണവും അതിെ�

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

2018 -ൽ േകരളം ഏ�വും വലിയ �പളയദുര�ം ഏ��വാ�ിയ നാടാണ .്േകരള�ിെല എ�ാ
ജി�കളിലും ഈ �പളയം വളെരയധികം ദുര��ൾ ഉ�ാ�ിയി���താണ .് അേത േകരള�ിൽ
തെ�യാണ് മാർ�് മാസേ�ാടുകൂടി ശ�മായ വരൾ�യും കുടിെവ��ാമവും

അനുഭവെ�ടു�ത്. ഈ അവസര�ിലാണ് എ�തേയാ നൂ�ാ�ുകളായി നാം നിർ�ി�

കിണറുകൾ,കുള�ൾ എ�ിവയുെട �പാധാന�ം തിരി�റിയു�ത്. ജല സുര�െയകുറി��

ചി�ി�ുേ�ാൾ അതിനുേവ� വലിയ സാേ�തിക വിദ�െയ കുറി�ാണ് നാം ആദ�ം

ചി�ി�ുക.െതാഴിലുറ��പ�തി നമു�് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� ഒരു വസ്തുതയാണ  ്
മഴ�ുഴികൾ.ഇവയുെട നിർ�ാണ �പവർ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ�

െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജല�ിൻെറ അളവിെന നമു�് ന� രീതിയിൽ ഉയർ�ുവാൻ

സാധി�ു�ു.�പധാനമായും േമൽ�റ� �പശ്ന�ൾ ജലസംര�ണ�ിനും ജലസംഭരണ�ിന്

കാര�മായ രീതിയിൽ തെ�ബാധി�ു�ു.

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 ഫലവൃ�ൈതകൾ

െവ��പിടി�ി�ൽ എ�ിവ നട�ിവരു�ു.പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ തടയണ

നിർ�ി�ുകയും,കുള�ൾ ,പടുതാ�ുളം,നീർ�ുഴി,ക�ാല നിർ�ാണം,കിണർ റീചാർ�ിങ്

തുട�ിയവ വഴി 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�ിലാ�ുകയും 2008 -ൽ മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും
വ�ാപി�ി�ുകയും െചയ്തു.അതനുസരി�� ക��ർ 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�

ആനുകുല��െള�ുറി�് അതുമായി ബ�െ�� ആവശ�കതെയ�ുറി��ം നിയമ�ിെ�

ആമുഖ�ിൽ �പസ്താവി�ി���്.െതാഴിലാളികള�െടയും അവരുെട ആനുകൂല��ള�െടയും കുറി�്
ഒരു തനതായ വിശദീകരണം ഈ റിേ�ാർ�് മുകാ�രം െതാഴിലാളികളായ നി�ളിേല�്

എ�ി�ുവാൻസാധി�ും.ഈറിേ�ാർ�്അടി�ാന�ിൽ നി�ൾ�് �പാപ്തമാ�ാൻ കഴിയു�

ഒ�നുവധി വസ്തുതാപരമായകാര��ൾൈകവരി�ാൻനി�ൾ�്ഏവർ�ും കഴിയെ�.

സവിേശഷതകൾ

1.നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

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

പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം.

3.സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.

4.പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�്

മുൻഗണന.

5.െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ� സഹായി�ുകയും

െച���ു.

6.ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹ�ിലും തിക�സുതാര�ത.

7.കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

8.െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്.

9.ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.

10.സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.

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

12.�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.



പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് : 3710

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 5560

ആെകഎസ് .സി െതാഴിൽ കാർഡ് : 36

ആെക എസ് .ടി െതാഴിൽ കാർഡ് : 86

ആെകഎസ് .സി െതാഴിലാളികൾ : 49

ആെക എസ് .ടി െതാഴിലാളികൾ : 155

ആക്�ീവ് െതാഴിൽകാർഡ് : 1631

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ : 492

വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് : 284

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 403

ആെകഎസ് .സി െതാഴിൽ കാർഡ് : 1

ആെകഎസ് .സി െതാഴിലാളികൾ : 2

ആെക എസ് .ടി െതാഴിൽ കാർഡ് : 3

ആെക എസ് .ടി െതാഴിലാളികൾ : 5

ആക്�ീവ് െതാഴിൽകാർഡ് : 124

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ : 135



േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതു സമൂഹം പ�തി നിർവഹണെ���ിയും െപാതുധനം ചിലവഴി�ും എ�തിെന�ുറി��ം

പരസ�വും സ�ത��വുമായി നട�ു� പരിേശാധനയാണ് സാമൂഹ� ഓഡി�് .െതാഴിലുറ�് നിയമം
അനുശ�സി�ു�ത് വർഷ�ിൽ എ�ാ വാർഡിലും ര�ു �പാവശ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

നിർബ�മായും നടേ��താണ .്സുതാര�ത ഉറ��വരു�ി അഴിമതി രഹിതമാ�ുകയും

അതുവഴി സദ്ഭരണംആദ�ം ആ�ു�തിനും േസാഷ�ൽഓഡി�് സമൂഹെ�പാകെ�ടു�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് മുെ�ാരു� �പവർ�ന�ൾ

1.പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ

േ�ാ�് പ�ായ�് തല�ിലും �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിലും പ�തി നിർവഹണ

ഉേദാഗ�നായ േ�ാ�് ഓഫീസർ, പ�ായ�് െസ�ക�റിയും മ�� നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ

തുട�ിയവരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു േവ�ിയു� പ�ാ�ലം

ഒരു�ി.

2.ഫയൽപരിേശാധന

ഏഴാം വാർഡിെല 2018 -2019 വെരയു� ഫയലുകള�െടയും രജി�റുകള�െടയും അേതാട�ം

അനുബ� േരഖകള�െടയും പരിേശാധന.

3.�പവർ�ി�ലപരിേശാധന

�പവർ�ി �ല പരിേശാധന പരിേശാധി�� ഫയൽ �പകാരം �പവർ�ി കൃത�മായ അളവിൽ

നട�ി��േ�ാ എ�ു� കെ��ൽ.െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളി�് ലഭിേ��അവകാശ�ൾ
ആനുകൂല��ൾലഭി�ി��േ�ാ എ�ും �പവർ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട നിർവഹണെ�കുറി��ം ഗുണഫലെ� കുറി��മു�

അഭി�പായ�ള�ം നിർേദശ�ള�ം സ�രൂപി�ു�ു.

5.െതളിവ് േശഖരണം

ഫീൽഡിൽ നി�ും േശഖരി� വിവര�ൾഫയലുമായി താരതമ�ം െച�ൽ.

6.സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ� ഇടെപടലിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�് വരു�ി പൗരേബാധം ഉയർ�ുക.

7.െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന ,ബാ�് പാസ് ബു�് പരിേശാധന

8.റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയയിെല കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം നിർേദശ�ള�ം േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ്ത് അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ കരട് റിേ�ാർ�്



ത�ാറാ�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽസൗകര��പദമായസമയ�് �ഗാമസഭ

േചർ�ു കരട് റിേ�ാർ�് അവതരണവും ചർ�യും നിർേദശ�ള�ം തിരു�ൽ �പ�കിയകള�ം

അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർ�് നടപടികള�ം ൈകെ�ാ���ു.

അവകാശ അധിഷ്ടിത നിരീ�ണ�ൾ

1.െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ൾ 2 �പകാരം െതാഴിൽ
കാർഡിന് അേപ� നൽകു� കുടുംബ�ൾ�് 15 ദിവസ�ിനകം തിക�� സൗജന�മായി
െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ണെമ�് അനുശാസി�ു�ു.കൂടാെത കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ കാർഡ്

പുതു�ി നൽേക�തു�്.

മാലൂർ പ�ായ�ിെല ഏഴാം വാർഡായ പുഴാരിയിൽ സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ്

ലഭി�ി���്.എ�ാ െതാഴിലാളികള�െടയും െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽകിയി�ി�.െതാഴിൽ
കാർഡിൽ പതി�ി�ാൻആവശ�മായ േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികളാണ് നൽകു�ത്.

2.െതാഴിൽ ലഭി�ു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാർഡു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും 100 ദിവസെ� അവിദഗ് ധ കായിക െതാഴിലിന്
അവകാശമു�്.അേപ� നൽകിയാൽ ൈക��് രസീത് നൽകുകയും 15 ദിവസ�ിനകം

െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ണെമ�ും നിയമ�ിൽ �പതിപാദി�ു�ു.

മാലൂർ പ�ായ�ിെല ഏഴാം വാർഡായ പുഴാരിയിൽ എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും 100
െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ി�ി�.െതാഴിലിന് അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ
ലഭി�ാറി�എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു

3. െതാഴിൽഅനുവദി�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ
ലഭി�ണെമ�ു�്. വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ആവശ�മു� സമയ�ളിൽ

അേപ�സമർ�ി�ു� മുറ�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽഅനുവദിേ��തു�്.

മാലൂർ പ�ായ�ിെല പുഴാരി വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന് ഡിമാൻഡ് െച�ാറി�.േമ�്
മുേഖനയാണ് െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാറു�ത് .അേപ� �ഫ�് ഓഫീസിൽ നൽകാറു�് രസീത്

വാ�ാറു�്.എ�ാൽ അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ാറി�.െതാഴിൽ
ആവശ�െ��� 15 ദിവത�ിനകം െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാൻ
അവകാശമു�്.എ�ാൽ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�ു െതാഴിലി�ായിമ േവതനം ലഭി�ു�തിെന
കുറി�റിവി�.



4.െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ട്സംബ�ി�്

വാർഡിൽആവശ�മായ വികസന �പവർ�ികൾകെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശം

ഉ�്.െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ�യും ഭാഗ�ുനി�്

പ�ാളി�മു�ാവു�ു�് ,എ�ാൽ െതാഴിൽ ഉറ�ിൽ അനുവദനീയമായ ആസ്തി വികസന

�പവൃ�ികൾ കെ��ു�ത് വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിൽ ഉ�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉ�ാേവ�തു�്. െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ മനസിലായത് ആ�ൻ �ാൻ

രൂപീകരണവുമായി ബ�െ��് നട�ു� �ഗാമസഭയിൽ നിർേദശ�ളായി വ� �പവർ�ികൾ

ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ�ടു�ി �പവർ�ി നട�ിയി���് എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു

5.യാ�താെ�ലവ് സംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ�് താമസ �ല�ുനി�് 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�
അവകാശമു�്.�പസ്തുത പരിധി�് പുറ�ു െതാഴിൽ െചേ�� സാഹചര�ം

ഉ�ാകുകയാെണ�ിൽ യാ�ത ബ�യായി കൂലിയുെട 10 % തുക നിലവിെല കൂലി �പകാരം 27 രൂപ
10 ൈപസ �പവർ�ി ദിന�ളിൽ ലഭ�മാ�ണം.നിലവിൽ 5 കിേലാമീ�ർ പരിധി�് പുറ�ു
െതാഴിൽ െചയ് തി�ി�.

6.�പവർ�ി�ലെ�സൗകര��ൾസംബ�ി�്

െതാഴിലിട�ളിൽ ലഭിേ�� അടി�ാന സൗകര��ൾ ആയ �പഥമ ശു�ശൂഷ സംവിധാന�ൾ

,വി�ശമ സമയെ� തണൽ സൗകര�ം ,കുടിെവ�ം എ�ിവ െതാഴിലാളികൾ�് സൗജന�മായി
ലഭിേ��തു�്.വാർഡിെല െതാഴിലാളികള�െട സ��ം െചലവിലാണ് ഷീ�്,�പഥമ ശു�ശുഷ കി�് എ�ിവ
വാ�ിയി���ത്.കുടി െവ�ംസ��മായി വീ�ിൽ നി�് െകാ�ുവരികയാണ് െചയു�ത് .

7.േവതനം ലഭി�ു�ത് സംബ�ി

െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൽ െസ�ൻ 3(2 )�പകാരം മി�ർ േറാളിന് കാലാവധി കഴി�ു 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ിൽ കൂലി ലഭി�ുവാൻ

ആവകാശമു�്.പ�ായ�ിൽ നി�ും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ എഫ് ടി ഒ ജനേറ�്

െചയ്തി���്.െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�മായി കൂലി ലഭി�ു�ി�എ�പരാതി ഉ�്.

8.പരാതി പരിഹാരം സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� ഏെത�ിലും കാര��ിൽ പരാതി ഉ�ാകു� പ�ം ആയത്

േരഖമൂലം പ�ായ�ിൽ പരാതിെ�ടാവു�താണ .്�പസ്തുത പരാതികൾ സ�ീകരി�� രസീത്

നൽകുകയും പരമാവധി 7 ദിവസ പരിധി�ു�ിൽ അേന�ഷി�� പരാതി�ാരന് മറുപടി

നൽേക�താണ .് പരാതികൾ അറിയി�ു�തിനു� േടാൾ �ഫീ ന�ർ (18004251004)
െപാതുജന�ൾ�് കാണാവു� രീതിയിൽ പ�ായ�് ഓഫീസിൽ

�പദർശി�ിേ��തു�്.പ�ായ�ിെല പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ ഇതുവെരയായി

പരാതികെളാ�ും തെ� രജി�റിൽ ക�ി�ി�.

9.േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു� �പവർ�ികൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിൽ

പ�ാളികളാവു�തിനു െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശമു�് . േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിൽ �പവർ�ി�ല



സ�ർശ�ിനും അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനും േമ��മാരായ ഷീജ, �പീത എ�ിവരുെട

സഹകരണം ഉ�ായിരു�ു.

10.അപകട�ൾസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് േജാലി�ിെട െതാഴിലാളി�് ഏെത�ിലും താരത�ിലു� അപകടം സംഭവി��

േപാകുകയാെണ�ിൽ നിയമ�ിെല െഷഡ��ൾ 2(5 )അധ�ായം 9 തിെല പരാമർശ�ള�െട
അടി�ാന�ിൽ ചികി� െചലവുകള�െട േരഖകൾ സമർ�ി�ു� മുറ�് �പസ്തുത തുക

മുഴുവനും അനുവദി�� െകാടുേ��താണ .്വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് 2018 -2019
കാലഘ��ിൽ േജാലി�ല�ു െവ��അപകട�ൾ ഉ�ായി�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

1.കൃത� സമയ�ുഹാജരായി ഒ�് െവ�ുക.

2.െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�ും േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയ്�ും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക.

3.പണി�ല�ു �ാ�ി�് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാേനാ പാടി�.

4.�പകൃതി സംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ുക.

5.ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾകെ��ി േമ�ിെനയും പ�ായ�്അധികൃതെരയും
അറിയി�ുക.

�പവർ�ി ഫയൽപരിേശാധനയുെട കെ��ൽ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരിേ��

�പധാനെ�� 22 േരഖകെള കുറി�� വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലറിൽ കൃത�മായി നിർേദശ�ൾ

നൽകു�ു�്.

1.കവർ േപജ്

2.െച�് ലി�്

3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

4ജനകീയഎ�ിേമ�്

5.സാേ�തികഅനുമതി

6.ഭരണാനുമതി

7.കൺവർജൻസ് വിവര�ൾ

8.െതാഴിൽഅേപ�

9.വർ�്അേലാേ�ഷൻ

10.മ�ർ േറാൾ



11.െമഷർെമൻറ്ബു�്

12.െമ�ീരിയൽവാ�ു�തിനു�തീരുമാനം

13.െവജ് ലി�്

14.ഫ�് �ടാൻസ്െഫർഓർഡർ

15.പാ��രാർ

16.മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

17�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

18.െമ�ീരിയൽബി��കൾ

19. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻ�്�ി�്

20.ജിേയാടാ�്ട് േഫാേ�ാ

21.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

22.ൈസ�്ഡയറി

1.കവർ േപജ്

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� കവർ േപജ് പരിേശാധി� നാല് ഫയലികളിൽ

സൂ�ി�ി�ി�.

2.െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ �പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജ് മുതൽ

സൂ�ി�ു�ു എ�് മനസിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്.എ�ാൽ
പരിേശാധി� നാല് �പവർ�ി ഫയലുകളിലും വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു� െച�് ലി�്

േകാ�ി സൂ�ി�തായി ക�ി�.

3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�� വർഷ�ിെല വാർഷിക ആ�ൻ �ാനിൽ

ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാൻ. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ
ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി സൂ�ി�ി�ി�.

4.എ�ിേമ�്

ഒരു �പവർ�ി എ�െന ,എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�

ആധികാരിക േരഖയാണ്എ�ിേമ�്.പരിേശാധി� നാല്ഫയലുകളിലുംഡീൈ�ൽഡ്,അബ് സ്�ടാക്ട്
എ�ിേമ�് സൂ�ി�ി���്.എ�ാൽ സാധാരണ�ാർ�് മനസിലാകു� രീതിയിലു� ജനകീയ

എ�ിേമ�് ഒരു ഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി�ി�.



5.സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�്

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ.�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ി��� സാേ�തിക

അനുമതിയുെട പകർ�് നാല്ഫയലിലുംസൂ�ി�ി�ി�.

6.ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

�പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.ഈ
േരഖ എ�ാ ഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ .്എ�ാൽ പരിേശാധി� നാല് ഫയലുകളിലും

ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�് സൂ�ി�ി�ി�.

7.സംേയാജിത പ�തിയുെട പകർ�്

സർ�ാറിെ� ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിേയാെടാ�ം സംേയാജി��

നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽഅതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�് .എ�ാൽ
ഓഡി�ിന് വിധയമാ�ിയ നാല് ഫയലുകളിലും സർ�ാരിെ� മ�് വകു��കള�മായി സംേയാജി��

നട�ു� �പവർ�ികൾഅ�ാ�തിനാൽഈേരഖകൾബാധകമ�.

8.െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��� നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം.െതാഴിൽ
ആവശ�െ��വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലിനല്കിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു� േരഖ
കൂടിയാണ്ഡിമാൻഡ് േഫാം.പരിേശാധി� നാല്ഫയലുകളിലുംഡിമാൻഡ് േഫാം സൂ�ി�ി�ി�.

9.�പവർ�ിഅനുവദി�ത് സംബ�ി���വിവര�ൾ

�പവർ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�്

അേലാേ�ഷൻ േഫാം.അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവർ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാൻ ഈ
േഫാം സഹായി�ും.പരിേശാധി� നാല് ഫയലുകളിലും വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം

സൂ�ി�ി���്.

10.മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ നില േരഖെ�ടു�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ.മ�ർ
േറാളിൽ ബി ഡി ഒ ,െസ�ക�റി എ�ിവർ തീ�തി െവ�� സീൽ,ഒ�് എ�ിവ
പതി�ിേ��താണ .്എ�ാൽ ഒ��ം സീലും മാ�തേമ മ�ർ േറാളിൽ കാണാൻ സാധി����.മ�ർ
േറാൾ ലഭി�തിനുേശഷേമ നിയമപരമായി �പവർ�ി ആരംഭി�ാൻ പാടു��.പരിേശാധി� നാല്

ഫയലുകളിെല മ�ർ േറാളിൽ എം ബു�് ന�ർ, േപജ് ന�ർ,ദിവസ േവതനം ആയുധ

വാടക,േടാ�ൽക�ാഷ് െപയ് െമ� ്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

11.െമഷർെമൻറ് ബു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� �പവർ�ികള�െട അളവുകള�ം െചലവുകള�ം സംബ�ി�

വിവര�ൾ സമയ ബ�ിതമായി ത�ാറാ�ി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അംഗീകരി�ു�തിനും

യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ്

ബു�്.പരിേശാധി� ഫയലുകളിെല എം ബു�ിൽ വർ�് േകാഡ്



േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.പരിേശാധി� എ�ാ ഫയലുകളിെല എം ബു�ും മലയാള�ിലാണ്

േരഖെ�ടു�ിയി���ത്.ഇത് ഒരു ന� കാര�മാണ .്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിന് ചിലവായ
തുകഎംബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്.എംബു�ിൽ �പീ െമഷർെമൻറ് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

12.സാധനസാമ�ഗികൾകുറി���വിവര�ൾ

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

വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ ലി�്.പരിേശാധി�
നാല്ഫയലുകളിലും െമ�ീരിയൽ ലി�ിെ� ആവശ�ം ഇ�.

13.െവയ്ജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം അനുവദി��െവ�്

െതളിയി�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െവയ്ജ് ലി�്.പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം

െവയ്ജ് ലി�് കാണാൻസാധി��.ഇത് ഒരു ന� കാര�മാണ .്

14.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും െവയ്ജ് ലി�ിനും അനുസരി�� െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി��െവ�്

െതളിയി�ാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ്ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.പരിേശാധി� ഫയലികളിൽ
ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർസൂ�ി�ി���്.

15.രസീതുകള�ം േറായലി�ിയുംസംബ�ി�്

സ�കാര� വ��ികള�െടേയാ െപാതു ഭൂമിയിേലാ പ�തി നട�ാ�ുേ�ാൾ ആസ്തികള�െട

ദീർഘകാല സംര�ണം ഉറ��വരു�ു�തിനായി ബ�െ��വരുെട സ�തപ�തം,നികുതി
രസീതുകൾ എ�ിവ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ .്പരിേശാധി� െജ എൽ ജി വർ�ുകളിൽ

എ�ാംഈ േരഖസൂ�ി�ി���്.

16.മൂ�്ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

ഒരു �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപും, �പവർ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ,�പവൃ�ി
പൂർ�ിയാ�ിയതിനുേശഷമു� മൂ�് ഘ��ളിലായു� േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ .്പരിേശാധി� നാല് ഫയലുകളിലും മൂ�് ഘ�മായു� േഫാേ�ാകൾ

സൂ�ി�ി�ി�.

17.�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ

സാ��പ�തം.പരിേശാധി� നാല് ഫയലുകളിലും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം കാണാൻ

സൂ�ി�ി�ി�.

18.െമ�ീരിയൽവൗ�ർ &ബി�്

സാധനസാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവർ�ികൾ�് സാമ�ഗികൾ വിതരണം െചയ് തതിെ�
ബി��കള�ം വൗ�റുകള�ം ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ .് പരിേശാധി� നാല് ഫയലുകളിലും

െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവർ�ിഅ�ാ�തിനാൽഇത് ബാധകമ�.



19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാൾ അനുവദി� െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം

നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീ�തികളിൽ നട�ു എ�്

മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്.പരിേശാധി� നാല് ഫയലുകളിലും ഫയൽ
ടാ�ിങ് േഫാം കാണാൻസാധി��.

20.ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

ഓഡി�ിന് വിധയമാ�ിയ നാല്ഫയലുകളിലും ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാകൾസൂ�ി�ി�ി�.

21.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു� �പവർ�ികൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിൽ പ�ാളികൾ

ആവു�തിന് െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശമു�്.എ�ാൽ അ�ര�ിൽ ഒരു േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

നട�ിയതായി പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ നി�ും വ��മായി�.

22.ൈസ�് ഡയറി

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം സം�ാന സർ�ാർ നിർേ�ശി�ു� സു�പധാനേരഖയാണ് ൈസ�്

ഡയറി.പ�തിയുെട സുതാര�ത,െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ ,സാമൂഹ�പ�ാളി�ം,പ�തി
ആരംഭമീ�ിംഗ് എ�ിവ �പവർ�ി �ല�ളിൽ ഉറ��വരു�ു�് എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖകൂടിയാണ്ൈസ�്ഡയറി. പരിേശാധി� നാല്ഫയലുകളിലുംൈസ�്ഡയറിസൂ�ി�ി���്



േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�കമ

ന�ർ

�പവർ�ിയുെട

േപര് ,േകാഡ്
എ�ിേമ�്

തുക

�പവൃ�ി

കാലയളവ്
സൃഷ് ടി�
െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

േവതന

ഘടകം

സാധന

ഘടകം

1

പുഴാരി വാർഡിൽ

മ�ാടി െജഎൽജി

�ഗൂ�ിന് നിലം

ഒരു�ൽ

LD/330394

497309 12.12.2018

2.1.2019 1498 408397 150

2

7ൽെകാ�ം
കു�് ,അരീ�ൽ
,മു�യാട് ,കാ�ിയി
ൽഈരായി

മാതുവി�െ്റവീട്

കടബം പുഴ വെര

േതാട്സംര�ണവും

പാർശ�ഭി�ി

നിർ�ാണവും

WH/301939 480919

29/5/2018

12/7/2019

1724

467204 8620

3 പുഴാരി കൺമണി െജ

എൽജി �ഗൂ�ിന്

നിലെമാരു�ൽ

LD/319336 374496

14.11.2018

27.12.2018 367476 1356

4 പുഴാരി വാർഡിൽബി

പി എൽപറ�ിൽ

മ�്ജല

സംര�ണം

WC/331177 283731

6.06.2018

24.6.2018

271542 1002



അളവുകൾസംബ�ി�ത് 

�പവർ�ിയുെടേപര് എ�ിേമ�ിെലഅളവുക

ൾ

എംബു�ിൽേരഖെ�ടു�ിയഅളവു

കൾ

ഫീൽഡ്തലപരിേശാധനയി

ൽകെ��ിയത്

പുഴാരി വാർഡിൽ

മ�ാടി െജ എൽജി

�ഗൂ�ിന് നിലം ഒരു�ൽ

LD/330394

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

15235.75ച .മീ

വാഴ�ുഴി നിർ�ാണം

12.96ഘമീ

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

6696.19 ച .മീ

ൈജവ േവലി നിർ�ാണം

240.00

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

14563.68ച .മീ

വാഴ�ുഴി നിർ�ാണം

43.20 ഘമീ

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

45263.81 ച .മീ

ൈജവ േവലി നിർ�ാണം

240.00

എംബു�ിൽ പറ�

�പകാരമു�

�പവർ�ികൾ

െചയ്തതായി കാണാൻ

സാധി��.പ��റി
വിളവ്

എടു�ി���്.നിലവിൽ
വാഴ കൃഷി െചയു�ു�്.



7ൽെകാ�ം
കു�് ,അരീ�ൽ
,മു�യാട് ,കാ�ിയിൽ
ഈരായി മാതുവിെ�

വീട് കടബം പുഴ വെര

േതാട് സംര�ണവും

പാർശ�ഭി�ി

നിർ�ാണവും

WH/301939

മ�് നീ�ം െച�ൽ

2772.551(59m)

േതാട് പാർശ�ഭി�ി

നിർ�ാണം

537.50(59m)

മ�് നീ�ം െച�ൽ

1796.77ച .മീ

േതാടിന് പാർശ�ഭി�ി

നിർ�ാണം

820.89ച .മീ

മ�് നീ�ം െച�ൽ

461.00(59m)

േതാടിന്

പാർശ�ഭി�ി

53.00(59m)

േതാടിന് പാർശ�ഭി�ി

മ�് നീ�ം െച�ൽ

െകാ�ം കു�് അരീ�ൽ േതാട്

മു�യാട്അരീ�ൽകാ�ിയിൽ

വിഷൈവദ�ശാല കടബം പുഴ വെര

2772.551(59m)

േതാട് പാർശ�ഭി�ി നിർ�ാണം

െകാ�ം കു�്

537.50(59m)

മ�് നീ�ം െച�ൽ

മു�യാട്അരി�ൽ -കാ�ിയിൽ
േതാട്

1796.77ച .മീ

േതാടിന് പാർശ�ഭി�ി നിർ�ാണം

െകാ�ം കു�്

820.89 ച .മീ

മ�് നീ�ം െച�ൽ

മ�്നീ�ം

െച�ൽ,േതാട്
പാർശ�ഭി�ി

നിർ�ാണംഎ�ീ

�പവർ�ികളാണ്

െചയ്തി���ത്.േതാടി
െ� പാർശ�ഭി�ി

മഴയ്�് ഇടി�തായി

കാണാൻസാധി��.



നിർ�ാണം

974.54ച .മീ

ൈവദ�ശാല കടബം പുഴ

461.00(59m)

േതാടിന് പാർശ�ഭി�ി

െകാ�ം കു�്

53.00(59m)

േതാടിന് പാർശ�ഭി�ി

നിർ�ാണം

അരി�ൽ േതാട് -ഈരായി
മാതുവി�െ്റവീട്

974.54 ച .മീ

പുഴാരി കൺമണി െജ

എൽജി �ഗൂ�ിന്

നിലെമാരു�ൽ

LD/319336

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

വാഴ�ുഴി നിർ�ാണം

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

വാഴ�ുഴി നിർ�ാണം കൃഷി�് നിലം

ഒരു�ൽ,വാഴ�ുഴി
നിർ�ാണംഎ�ീ

�പവർ�ികളാണ്

െചയ്തി���ത്.വിളവ്
എടു�്

കഴി�തുെകാ�്

കൃഷി ഒ�ും കാണാൻ



സാധി�ി�.

പുഴാരി വാർഡിൽബി

പി എൽപറ�ിൽ മ�്

ജലസംര�ണം

WC/331177

െത�ിന് തടം

നിർ�ാണം

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

18380.753 ച മീ

െത�ിന് തടം

നിർ�ാണം

467.82 ച മീ

വാഴ�ുഴി നിർ�ാണം

22.248ഘമീ

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

6710.44 ച മീ

ക�് ക�ാല നിർ�ാണം

57.00 ച മീ

െത�ിന് തടം നിർ�ാണം

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

18380.753 ച മീ

െത�ിന് തടം നിർ�ാണം

467.82 ച മീ

വാഴ�ുഴി നിർ�ാണം

22.248ഘമീ

കൃഷി�് നിലം ഒരു�ൽ

6710.44 ച മീ

ക�് ക�ാല നിർ�ാണം

57.00 ച മീ

െത�ിന് തടം

നിർ�ാണം ,നിലെമാരു
�ൽവാഴ�ുഴി

നിർ�ാണംഎ�ീ

�പവർ�ികൾ

െചയ്തി���്.



 7ൽെകാ�ം കു�് ,അരീ�ൽ ,മു�യാട് ,കാ�ിയിൽഈരായി മാതുവെ� വീട് കടബം
പുഴ വെര േതാട്സംര�ണവും പാർശ�ഭി�ി നിർ�ാണവുംwH/ 301939

മ�് നീ�ം െച�ൽ,േതാട് പാർശ�ഭി�ി നിർ�ാണം എ�ീ �പവർ�ികളാണ്

െചയ്തി���ത്.േതാടിെ� പാർശ�ഭി�ി മഴയ്�് ഇടി�തായി കാണാൻ സാധി��.സി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ി���്

 പുഴാരി വാർഡിൽ മ�ാടി െജഎൽജി �ഗൂ�ിന് നിലം ഒരു�ൽ LD/330394

എം ബു�ിൽ പറ� �പകാരമു� �പവർ�ികൾ െചയ്തതായി കാണാൻ സാധി��.പ��റി
വിളവ് എടു�ി���്.നിലവിൽ വാഴ കൃഷി െചയു�ു�്.സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

�ാപി�ി���്.

 പുഴാരി കൺമണി െജഎൽജി �ഗൂ�ിന് നിലെമാരു�ൽ LD/319336

കൃഷി�് ഒരു�ൽ,വാഴ�ുഴി നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികളാണ് െചയ്തി���ത്.വിളവ് എടു�്
കഴി�തുെകാ�് കൃഷി ഒ�ും കാണാൻസാധി�ി�.സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്
�ാപി�ി���്.

 പുഴാരി വാർഡിൽബി പി എൽപറ�ിൽ മ�്ജലസംര�ണംWC/331177

െത�ിന് തടം നിർ�ാണം ,നിലെമാരു�ൽവാഴ�ുഴി നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾ
െചയ്തി���്.സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ി���്.

ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലും 5 അംഗ�ൾ ഉ� ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി

രൂപീകരിേ��താണ .്�പവർ�ി �ല സ�ർശനം,െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം

നട�ൽ,േരഖകള�െട പരിേശാധന,�പവർ�ി�ലസൗകര��ള�െട പരിേശാധന,�പവർ�ികള�െട
ഗുണനിലവാരം നിർ�യി�ൽ,തുക നിർണയം,�പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു�

റിേ�ാർ�ിങ ,്�പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണ പരമായ വിലയിരു�ൽ

എ�ിവയാണ് വി എംസി യുെട �പധാന ചുമതല. വി എംസി അംഗ�ൾ �പവർ�ി െചയു��ലം

സ�ർശി�ാറി�.സ�ർശക�ുറി�ിൽ വി എം സി അംഗ�െള ക�ു ഒ�് േരഖെ�ടു�ുകയാണ്

െചയു�ത്.നിലവിൽ 5 അംഗ�ള�� വിജിലൻസ് & േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിയാണു�ത്.ഇവരുെട
വിവര�ൾതാെഴ പറയു�ു.



1. ദിേനശൻ

2.ഷാജി

3.പ�ിനി

4.ആർെക മുകു�ൻ

5.േവലായുധൻ

േറാസ് ഗർ ദിനം

വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ �പകാരം എ�ാ പ�ായ�ുകളിലും േറാസ് ഗർ ദിവസം ആചരി�ണംഎ�്
നിഷ്കർഷി�ി���്,എ�ാൽ മാലൂർ പ�ായ�ിൽ നാളിതുവെരയായി േറാസ് ഗർ ദിവസം

ആചരി�തായി േരഖകളിേലാ െതാഴിലാളികൾേ�ാഅറിയി�.

േമ�്

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ിയുെട േമൽേനാ�ം,െതാഴിൽ കാർഡ്,ൈസ�് ഡയറി,മ�ർ േറാൾ എ�ിവ
കൃത�മായി പൂരി�ി�ൽ,െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ഉറ��വരു�ുക,ലീവ് മാർ�് െച��ക,പണി
�ല�ു േവ� സൗകര��ൾ ഉേ�ാ എ�് ഉറ��വരു�ൽ എ�ിവയാണ് േമ��മാരുെട

ചുമതല.നിയമ �പകാരം 15 ദിവസം കഴിയുേ�ാൾ പുതിയ േമ�ിെന തിരെ�ടു�ാവു�താണ .്

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം �പവൃ�ി നട�ു� എ�ാ �ല�ളിലും �പവർ�ിയുെട

വിശദമായ വിവര�ൾ അട�ിയ നി�ിത വലു��ിലു� ഒരു ഡിസ്േ� േബാർഡ്

�ാപിേക�തു�്.എ�ാ �പവർ�ിയുെടയും സിഐബി�ാപി�ി���്.ഇത് ഒരു ന� കാര�മാണ .്

�പവർ�ിയുെടേപര് എ�ിേമ�് എം ബു�  ് ഫീൽഡ്

പുഴാരി വാർഡിൽ മ�ാടി

െജ എൽജി �ഗൂ�ിന് നിലം

ഒരു�ൽ LD/330394 ഉ�് ഉ�് ഉ�്

7ൽെകാ�ം
കു�് ,അരീ�ൽ
,മു�യാട് ,കാ�ിയിൽ
ഈരായി മാതുവി�െ്റവീട്

കടബം പുഴ വെര േതാട്



സംര�ണവും

പാർശ�ഭി�ി നിർ�ാണവും

301939
ഉ�് ഉ�് ഉ�്

പുഴാരി കൺമണി െജ എൽ

ജി �ഗൂ�ിന് നിലെമാരു�ൽ

LD/319336
ഉ�് ഉ�് ഉ�്

പുഴാരി വാർഡിൽബി പി

എൽപറ�ിൽ മ�്ജല

സംര�ണം

WC/331177 ഉ�് ഉ�് ഉ�്

പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� ഏഴ് രജി�ർ

1.െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2.�ഗാമസഭ രജി�ർ

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

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

5.�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

6.പരാതി രജി�ർ

7.സാധന രജി�ർ

1.െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ് െതാഴിലാളികൾ�് നൽകുേ�ാൾ കൃത�മായി െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�റിൽ

തീ�തി,േപര് ,ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിസാ��െ�ടുേ��താണ .്െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

�പി� ്എടു�് സൂ�ി�ു�ുെ��ിലുംബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർസാ��െപടു�ിയി���ത�.



2.�ഗാമസഭ രജി�ർ

മാലൂർ പ�ായ�് ഏഴാം വാർഡായ പുഴാരിയിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തി ആ�ൻ �ാൻ,േലബർ ബജ�് എ�ിവയുമായി ബ�െ���നട� �ഗാമസഭയുെട വിവര�ൾ
�ഗാമസഭ മിനു�്സിൽ സൂ�ി�ി�ി�.�ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�വരുെട േപരും,ഒ��ം
േരഖെ�ടു�ിയി���്.ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർസാ��െ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി��.

3.ഡിമാൻഡ് രജി�ർ

ഡിമാൻഡ് രജി�ർ പ�ായ�ിൽ കാണാൻ സാധി�ി�.ഡിമാൻഡ് രജി�ർ �പി� ് എടു�് 
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ി സൂ�ിേ��താണ .്

4.വർ�് രജി�ർ

വർ�് രജി�ർ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആരും തെ� സാ��െ�ടു�ിയി���ത�.�ഗാമ
പ�ായ�ിെല മുഴുവൻ �പവർ�ികൾ�ും ഒരു വർ�് രജി�ർഎ�നില�ാണ്വർ�് രജി�ർ

സൂ�ി�ി���ത്.വർ�് രജി�റായി പ�ായ�ിൽ സൂ�ി�ു�ി� പകരം �പിൻറ് ഔ�് േകാ�ി
ആണ്സൂ�ി�ി���ത്.

5.�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

എ�ാ വാർഡിെലയും �പവൃ�ികൾ ഒരുമി�ാണ് രജി�റിൽ െകാടു�ി���ത് .ഈ രജി�ർ

ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർസർ�ിൈഫ െചയ്തി���് .പെ�രജി�ർകം�ീ�്അ� .

6.പരാതി രജി�ർ

പരാതി രജി�റിൽ 2108 -2019 കാലയളവിൽ യാെതാരു വിധ പരാതിയും േരഖെ�ടു�ിയതായി
ക�ി� .പരാതി രജി�ർ ആയി പ�ായ�ിൽ സൂ�ി�ി�ി� പകരം �പിൻറ് ഔ�് േകാ�ി ആണ്
സൂ�ി�ി���ത് .

7.സാധന രജി�ർ

2018 -2019 സാ��ിക വർഷ�ിെല െമ�ീരിയൽ രജി�ർ പ�ായ�ിൽ �പിൻറ് ഔ�് എടു�ു
സൂ�ി�ി���്.



കെ��ലുകൾ

1.ഡിമാൻഡ് െച��� െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�മായി െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�എ�ു�പരാതി ഉ�് .

2.െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�് വരു�ു�തിന് �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിന് മുൻപ്
പ�തി വിവര�ൾ അട�ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിലു� സി ഐ ബി �പവർ�ി �ാപി�ി���ത്

ഒരു ന� കാര�മാണ് എ�ാൽ ഇത് �പവർ�ി തുട�ുേ�ാൾ തെ� �ാപി�ാനു� നടപടികൾ

എടു�ണം.

3.മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്

പ�ായ�ിൽ നി�ും അനുവദി�ി�ി�.എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�ു േഫാേ�ാ
െതാഴിലാളികൾസ��ം ചിലവിൽഎടു�ുെകാടു�ുകയാണ് െചയ് തത് .

4. പുഴാരി വാർഡിൽ േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാറു�ത് .െതാഴിലാളികൾ സ��ം
നിലയ്�്ആവശ�െ�ടാറി�.

5.കൃത�മായി പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ു�ു�് എ�് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

6.വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ 22 േരഖകൾ

സൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽ 22 േരഖകൾ മുഴുവൻകാണാൻസാധി�ി�.

7.െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസിൽ സൂ�ിേ�� 7 രജി�റിൽ 6 രജി�ർ സൂ�ി�ി���്.എ�ാൽ
ഇവെയാ�ും രജി�ർ ആയ� സൂ�ി�ി���ത്.�പിൻറ് ഔ�് േകാ�ി ആയാണ് കാണാൻ
സാധി�ത്.ഡിമാൻഡ് രജി�ർ ഇ�ായിരു�ു.

8.അടി�ാന സൗകര��ളായ കുടിെവ�ം,തണൽ ,എഫ് എ ബി എ�ിവ െതാഴിലിട�ളിൽ

ഉ�്.പെ�അത്സ��ം ചിലവിൽ വാ�ിയതാണ .്

9.മ�ർ േറാൾകൃത�മായി പൂരി�ി�ി�ി�

10. ബി പി എൽ ഭൂഉടമകൾ�ും വിധവകൾ�ും ആണ് നിലവിൽ െതാഴിൽ െചയു�ത്.െചറുകിട
നാമമാ�ത കർഷകെര പരിഗണി�ു�ി�എ�് െതാഴിലാ�ികൾഅഭി�പായെ���.

11.കാലാവ�യ്�്അനുേയാജ�മായ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�.



നിർേദശ�ൾ

1.െതാഴിൽ കാർഡ് പൂർണമായും െതാഴിലാളികൾ�് സൗജന�മായി (േഫാേ�ാ )ഉൾെ�െട
നൽേക�താണ് .

2.�പാേദശിക ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് �പവർ�ി�ല�ളിൽ ലഭ�മാ�ണം

3.�പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിന് മുൻപ് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട സാ�ിധ��ിൽ െ�പാജക്ട്

മീ�ിംഗ് നട�ി �പവർ�ിയുെട വിശദവിവരം െതാഴിലാളികൾ�് നൽേക�തു�്.

4.മ�ർ േറാൾകൃത�മായി പൂരി�ി�ുക

5.ഓേരാ മ�ർ േറാള�ം കഴിയു� മുറ�് എം ബു�ിൽ അളവും �പവർ�ി �ലവും മ�ർ േറാൾ

ന�റും േരഖെ�ടുേ��തു�് .

6.വിജിലൻസ് & േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�െള കാലാനുസൃതമായി മാ��കയും അവരുെട
പ�ാളി�ം ഉറ�് വരു�ുകയും െചേയ�താണ .്

7.ഫയൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

8.േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾ പൂരി�ിേ��കാര��ൾകൃത�തേയാെട െചയുക.

9.െതാഴിലുകൾ തുട�ു�തിനു മുൻപും നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയാ�ിയതിന്

േശഷവും ഉ� േഫാേ�ാകൾഎടു�് ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ .്

10.െതാഴിലാളി ദിന�ിെ� ആവശ�കതെയ��ി െതാഴിലാളികെള േബാധവാനാ�ുക.

11.മാസ�ിൽ ഒരു തവണ െതാഴിലാളി ദിനമായിആചരി�ുക.

12.പ�തിയുമായി ബ�െ�� 22 ഫയലുകള�ം 7 രജി�റുകള�ം നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ി
സൂ�ി�ുക.

13.െതാഴിലാളികൾ�ു 100 ദിവസെ� െതാഴിലും കൂലിയും പണിയായുധ�ള�െട വാടകയും 5 KM
കൂടുതൽ േപായാൽയാ�തബ�യും നൽകുക.



െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�് െച�ാൻ പ�ിയ �പവർ�ികൾ

വിഭാഗംഎ : �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവർ�ികൾ.

വിഭാഗംബി :സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗതആസ്തികൾ

ഖ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം

വിഭാഗം സി :േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യം സഹായ

സംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ

വിഭാഗംഡി :�ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ എടു�തീരുമാന�ൾ

1) െതാഴിൽ കാർഡിൽ പതി�ി�ാനു� േഫാേ�ായുെട കാര�ം ഭരണസമിതിയുമായി
ആേലാചി�ുകയും ക�ാമറയും കളർ �പി�റും ലഭ�മാ�ു�പ�ം േഫാേ�ാസൗജന�മായി

എടു�ുെകാടു�ാെമ�തീരുമാനമു�ായി.

2) �പവർ�ി ഫയലിൽസൂ�ിേ�� 22 േരഖകൾഇനി മുതൽസൂ�ി�ാെമ�
തീരുമാനമു�ായി.

3) േറാസ്ഗാർ ദിനം ഇനി മുതൽആചരി�ാെമ�തീരുമാനമായി.

4)അടി�ാനസൗകര��ൾ�് െചലവായതുകയുെടബി�് പ�ായ�ിൽഏൽ�ി�ാൽ

െചലവായതുകതിരിെക നൽകാെമ�തീരുമാനമായി.

5) മ�ർ േറാൾകൃത�മായി പൂരി�ി�ാെമ�തീരുമാനമു�ായി.






