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ആമുഖം:

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽ ആവിഷക്രി� ഏ�വും സു�പധാനവും

ശ�വുമായ നിയമമാണ്മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. ഇ��യിെല

സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു�അവകാശെ�സംര�ി�� നിലനിർ�ു�തിനായി

ഇ��ൻ പാർലെമൻറ അ്ംഗീകരി� ്, �പസിഡൻറ ഒ്��വ� 2005 െസപ�്ംബർ മാസം അ�ാം തീയതി മുതൽഈ

നിയമം 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�്

പാർലെമൻറ പ്ാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെ� �പാഥമിക ല��ം ഒരു

�ഗാമീണ കുടുംബ�ിന് നിയമംവഴി ഒരു സാ��ിക വർഷം 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 ആണ ഈ് 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 �പശന്�ളിൽ നി�ും സംര�ണം നൽകുകയും അതിലൂെട ഉതപ്ാദനം, ഉതപ്ാദന�മത

എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി �പവർ�ന�ളിൽകൂടി കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിന ഏ്�വും

�പധാനെ�� ഘടകമാണ ജ്ലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും ഇവ െതാഴിലുറ� �്പവർ�ന�ളിൽ

ഉറ� വ്രു�ുവാൻകഴിയു�ു.

െതാഴിലുറ��പ�തി നമു� �്പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� ഒരു വസത്ുതയാണ മ്ഴ�ുഴികൾ.

ഇവയുെട നിർ�ാണ �പവൃ�ി കളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ� െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജലെ�

അളവിെന നമു� ന്� രീതിയിൽ ഉയർ�ുവാൻ സാധി�ു�ു. �പധാനമായും േമൽ�റ� �പശന്�ൾ

ജലസംര�ണ�ിനും ജലസംഭരണ�ിന ക്ാര�മായ രീതിയിൽ തെ�ബാധoi◌ി�ു�ു.

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

ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിേകാതപ്ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപത്ത ൈകവരി�ൽ, തരിശുഭൂമികളിലും

സ�കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു�ാപന�ളിലും 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�ിങ ത്ുട�ിയവഴി ജലസംര�ണവും ഉറ��വരു�ു�ു. ഇ�െന മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായ ജന�ൾ� ് െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിലൂെട

ജന�ള�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി��� പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട സു�ിര ആസത്ി വികസനം
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എ�താണ ല്��ം െവ�ു�ത.് 2005ൽ �പാബല��ിൽ വ� നിയമമനുസരി� ഇ്��യിെല 200 ജി�കളിൽ

�പഥമഘ��ിൽ നട�ിIലാ�ുകയും 2008ൽ മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും വ�ാപി�ി�ുകയും െചയത്ു.

അതനുസരി�് ക��ര ് 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

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

വിശദീകരണംഈറിേ�ാർ� മ്ുഖാ�രം െതാഴിലാളികളായ നി�ളിേല� എ്�ി�ുവാൻസാധി�ും.

സവിേശഷതകൾ

o നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിതപ�തി

o �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ത്ാമസി�ു� 18 വയ� പ്ൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ

പ�ാളിയാകാം
o സ�്തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

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

മുൻഗണന

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

o ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

o കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�

o െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�്

o ബാ� േ്പാേ�ാഫീസ വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

o സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന

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

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

വാർഡ ഭ്ൂപടം
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കട���ി‐പാണ��ഴപ�ായ�െ്പാതുവിവര�ൾ

ക��ർ ജി�യിെല പ��ൂർ താലൂ�ിൽ ഉൾെ�� തളി�റ� േ്�ാ�ിലാണ്കട���ി‐പാണ��ഴ
�ഗാമപ�ായ��്ിതി െച���ത.്

ജി� ക��ർ

വിസത്ീർണം 53.75ച.കി. മീ.

റവന�� വിേ�ജ് കട���ി

േ�ാ� പ്�ായ�് തളി�റ�്

താലൂ�് ക��ർ

നിയമസഭാ മ�ലം കല�ാേ�രി

പാർലെമ� മ്�ലം കാസർേഗാഡ്

ആെകവാർഡുകൾ 15

ജനസംഖ� 19,535

സ�്തീകൾ 10053

പുരുഷ�ാർ 9482
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പ�ായ�ിെല െതാഴിലൂറ�� പ�തിയുമായി ബ�െ��വിവര�ള ്
ആെക െതാഴില ്കാർഡ് : 3207

ആെക െതാഴിലാളികള ് : 4932

ആകട്ീവ െ്താഴില ്കാർഡ :് 1172

ആകട്ീവ െ്താഴിലാളികള ് : 1260

എസ.്സി : 1.75%

100ദിവസം െതാഴില ്

പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ള�െട: 77(2018‐2019) ‐ 3(2019‐2020)

എ�ം

(അവലംബം: nrega.nic.in)

വാർഡിെല െതാഴിലൂറ�� പ�തിയുമായി ബ�െ��വിവര�ള ്

ആെക െതാഴില ്കാർഡ് : 300

ആെക െതാഴിലാളികള ് : 300

ആകട്ീവ െ്താഴില ്കാർഡ :് 84

ആകട്ീവ െ്താഴിലാളികള ് : 84

100ദിവസം െതാഴില ്

പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ള�െട എ�ം:3

(അവലംബം: nrega.nic.in)
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േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

�കമ
ന
�ർ

�പവൃ�ിയുെട
േപരുംന�റും

മ�ർ േറാൾന�ർ �പവൃ�ി
ആരംഭി�
തീ�തി

�പവൃ�ി
അവസാനി
�തീ�തി

െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

െചലവാ�ിയ
തുക

1 വര�്
നിർ�ാണം

WC/297790

15114,15115,15116,15117,
15118,15119,17197,17198,
17199,17200,17201,17202,
20540,20541,20542

12‐10‐2018 16‐12‐2018 690 1,90,440

2 പാ� കൃഷി�്
�ലം
ഒരു�ൽ

WC/326269

25522,25523,25524,25525,
25526,25527,25528,25529,
25530,25531,25532,25533,
25534,25535,25536,25537,
27283,27284,27285,27286,
27287,27288,27289,27290

18‐12‐2018 07‐01‐2019 554 1,52,904

3 വര�്
നിർ�ാണം

WC/329316

16015,16016,16017,16018,
16019,16020,16021,16022,
16023,16024,18583,18584,
18585,18586,18587,18588,
18589,18690,18591,18592,
21006,21007,21008,21009,
21010

20‐10‐2018 23‐11‐2018 735 2,02,860

4 തരിശുഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�
മാ�ൽ

LD/239397

35213,35214,35215,35216,
35217,35218,35219,35220,
35221,35222,35223,35224,
35225,35226,35227,35228,
36306,37583,37584,37585,
37586,37587,37588,37589,
37590

23‐2‐2019 14‐3‐2019 735 2,02,860

5 കിണർ
നിർ�ാണം

IF/321158

Skilled muster rolls: 32561,
32562.

32559,32560

5‐2‐2019 18‐2‐2019 46 (22
unskilled,
24 skilled)

22,872

6 ക�്ക�ാല
നിർ�ാണം

WC/335591

29150,29151,29152,33946,
33947,33948,35267,35268,
35269

17‐1‐2019 21‐2‐2019 40 11,040
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സ�ർശി� �പവൃ�ികള�െട വിലയിരു�ൽ 

അവകാശഅധിഷഠ്ിതനിരീ�ണ�ൾ

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയ�്്െതാഴിൽ

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

െതാഴിൽകാർഡസ്ംബ�ി�.്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ േജാലി െച��വാൻആ�ഗഹി�ു� 18 വയസ്
പൂർ�ിയായ �ഗാമീണ േമഖലയിൽ താമസി�ു� ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽ കാർഡ്ലഭി�ു�തിന്

പ�ായ� ഓ്ഫീസിൽ അേപ� സമർ�ി�ാം. െതാഴിൽ കാർഡിനു അേപ�ി�� കഴി�ാൽ അേപ�ി�്

15 ദിവസ�ിനകം സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ്ലഭ�മാേ��താണ.് കട���ി‐പാണ��ഴ
പ�ായ�ിെല ഒ�ാം വാർഡിൽ നിലവിൽ പണിെയടു�ു� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ

കാർഡ പ്ുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ അ്നുവദി�ി���.്എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതി�ിയ സമയ�്
േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവിൽ എടു�് െകാടു�ുകയാണ്െചയത്ത.് െതാഴിലുറ�്

െതാഴിലാളികള�െട അധികാരിക േരഖയായ െതാഴിൽ കാർഡ്സൂ�ിേ��ത്െതാഴിലാളികള�െട

ഉ�രവാദിത�മാണ.് ഒ�ാം വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡ അ്വരവരുെട ൈകയിൽ
സൂ�ി�ി���.്ഇതഅ്ഭിന��ൾഅർഹി�ു�കാര�മാണ.്

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തസ്ംബ�ി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�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�.്ഒ�ാം വാർഡിൽ േരഖാമൂലം െതാഴിൽ ആവിശ�െ�ടാറുെ��ിലും മതിയായ െതാഴിൽ

ലഭി�ു�ി� എ�ാണ അ്റിയാൻ കഴി�ത.്െതാഴിലിനു� അേപ� പ�ായ�ിെല �ഫ� ഓ്ഫീസിൽ

െകാടു� ത്ിരിെക ൈക�� ര്സീത വ്ാ�ി സൂ�ി�ണം. രസീത ഉ്െ��ിൽ മാ�തേമ 15 ദിവസ�ിനകം
െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം അനുവദി�ു�തിന് അേപ� സമർ�ി�ാൻ

സാധി�ുകയു��.

െതാഴിൽഅനുവദി�ു�തസ്ംബ�ി�.്

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽ െതാഴിൽ ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ

നൽകിയിരി�ണംഎ�ാണ വ്�വ�. ഇെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം ഓേരാ
െതാഴിലാളി�ും ഉ�.്ഒ�ാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ� ക്ൃത�മായി െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി� എ�ാണ്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറി�ത.് കഴി� സാ��ിക വർഷം 79 െതാഴിലാളികളിൽ 3 േപർ�്
മാ�തേമ100 ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�ിരു�ു�� .

െഷൽഫഓ്ഫ േ്�പാജകട് ത്യാറാ�ു�തസ്ംബ�ി�.്

െതാഴിലാളികൾ�ു െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പെ�ടു�ാനുവനും �പവർ�ികൾ
നിർേ�ശി�ുവാനും അവ െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാെജകട്ിൽ ഉൾെപടു�ുവാനും െതാഴിലുറ� ന്ിയമം വ�വ�

െച���ു. ഒ�ാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ികൾ നിർേദശി�ാറു� എ്�ാണ അ്റിയുവാൻ

കഴി�ത.്
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അ�ക്ിേലാമീ�ർപരിധിയിൽ �പവർ�ി െചയു�തസ്ംബ�ി�.്

അവരവരുെട താമസ �ല� ന്ി�ും 5 കിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ േജാലി ലഭി�ു�തിന മ്ുഴുവൻ

െതാഴിലാളികൾ�ും അവകാശമു�.്5കിേലാമീ�ർ പരിധി���റം േപായി �പവർ�ി െച��കയാെണ�ിൽ
കൂലിയുെട 10% (27.10)യാ�ത ബ� ലഭി�ു�തിനും മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും അവകാശമു�.് ഒ�ാം
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 5 കിേലാമീ�ർ പരിധി�ു�ിലാണ �്പവർ�ി െചയത്ി���ത എ്� ്അറിയുവാൻ
കഴി� .ു

േവതനംലഭി�ു�തസ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല െസ�ൻ 3(2)�പകാരം പണി െചയത്ു കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം
െതാഴിലാളികൾക േ്വതനം ലഭിേ��താണ.്ഇെ��ിൽ നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന അ്ർഹതയു�.് ഒ�ാം
വാർഡിെലഎ�ാെതാഴിലാളികൾ�ും 2019ഏ�പിൽ മാസ�ിൽആണഅ്വസാനമായി കൂലി ലഭി�ിരി�ു�ത.്

�പവർ�ി�ല�ല്ഭ�മാേ��സൗകര��ൾ.

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമ �പകാരം �പവർ�ി െച��� �ല�ളിൽ �പഥമ ശു�ശുഷ കി�,്കുടിെവ�ം,
തണൽ എ�ി സൗകര��ൾ ലഭ�മാേ��താണ.്ഒ�ാം വാർഡ് െതാഴിലാളികള�െട �പവർ�ി�ലം

സ�ർശി�േ�ാൾ കുടിെവ��ിനു� പാ�തവും ടാർേപാളിൻഷീ��ം പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി�ി�ി�എ�ാണ്

പറ�ത.് �പഥമ ശു�ശുഷ കി� ഒ്രു തവണ മാ�തേമ ലഭി�ി���� എ�ാണ അ്വരിൽ നി�ും അറിയാൻ

കഴി�ത.്

പ�തിആരംഭംമീ�ിങ,്�ഗാമസഭസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിന മ്ുൻപ �്പവർ�ിെയ
കുറി��� മുഴുവൻ വിവര�ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ�െ�ടു�ു�തിന ബ്�െ�� നിർവഹണ

ഉേദ�ാഗ�ർ,വാർഡ െ്മ�ർ,സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവരുെട സാ�ിധ��ിൽ പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്

വിളി� േ്ചർേ��തു�.്ഒ�ാം വാർഡിൽ �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ പ്�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്

നട�ാറു�്എ�ത അ്ഭിന�നാർഹമാണ.്െതാഴിലുറ� പ്�തി �ഗാമ സഭ സാധാരണ �ഗാമ സഭയുെട

കൂെടയാണ ന്ട�ു�ത എ്�ു െതാഴിലാളികൾസൂചി�ി��.

െതാഴിലിട�ളിൽഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�.്

െതാഴിലാളികൾക പ്ണി �ല�ുവ� ഏ്െത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ
ചികി�യ�് ആ്വശ�മായി വരു� മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം ഇതുമായി ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു�

മുറയ�് െ്താഴിലാളി� ല്ഭിേ��ു� നടപടികൾ നിർവഹണഎജൻസി സ�ീകരിേ��താണ.് ഇതുകൂടാെത
െതാഴിലിട�ളിൽ വ� മ്രണം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ 25000 രൂപയും െതാഴിയാളിയുെട കുടുംബ�ിന്
ലഭിേ��താണ.് ഒ�ാം വാർഡിൽ �പവർ�ി�ല�ു വ� അ്പകടം സംഭവി� െതാഴിലാളി� (്സുേലാചന )
പ�ായ�ിൽഅറിയി�ാ�തിനാൽ െചലവ ല്ഭി�ി�ി�.

സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻേബാർഡ.്

�പവർ�ി നട�ു� എ�ാ�ല�ളിലും �പവർ�ിയുെട വിശദമായ വിവര�ൾഅട�ിയ ഒരു ഡിസ ്േ�
േബാർഡ �്ാപിേ��തു�.് ഒ�ാം വാർഡിൽ പരിേശാധി� ആറ  ു �പവർ�ി നട�തിൽ ഒ�ിനും ഡിസ ്േ�
േബാർഡ ക്ാണാനി�ായിരു�ു.
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മ�ർ േറാൾ .

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു� ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ മ്�ർ

േറാൾ.പണി െചയു� ദിവസം ര�ുതവണഇതിൽ ഒ�� വായേ്��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�.

ഒ�ാം വാർഡിെല പരിേശാധി� മ�ർേറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾഇ�ായിരു�ു.

േമ�്

െതാഴിലുറ� �്പവർ�ിയുെട േമൽേനാ�ം,െതാഴിൽകാർഡ,് ൈസ� ഡ്യറി, മ�ർേറാൾ എ�ിവ കൃത�മായി
പൂരി�ി�ൽ,െതാഴിലാലുകള�െട ഹാജർ ഉറ� വ്രു�ുക,ലീവ മ്ാർ� െ്ച��ക, പണി�ല�ു േവ�

സൗകര��ൾ ഉേ�ാ എ� ഉ്റ� വ്രു�ുകഎ�ിവയാണ േ്മ��മാരുെട ചുമതലകൾ. നിയമ�പകാരം 15 ദിവസം
കഴിയുേ�ാൾ പുതിയ േമ�ിെന തിരെ�ടു�ാവു�താണ.് ഒ�ാം വാർഡിൽ ജയ തെ�യാണ േ്മ�ായി

എേ�ാഴും തുടരു�ത.്ആരുംആ�ാന�വ്രാൻആ�ഗഹി�ു�ി�എ� മ്ന�ിലാ�ാനുംസാധി��.

ജാ�ഗത േമൽേനാ�ക�ി�ി.

െതാഴുറ� �്പവർ�ി കൃത�മായി നിരീ�ി�ു�തിനും പ�തി കാര��മ മാ�ു�തിനും വാർഡ ത്ല�ിൽ

ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരി�ി���.്അംഗ�ൾ T.P.ച��ൻ, P.V ഭാസ ്കരൻ, K രാമച��ൻ,�പീതM.V.,P.V
നാരായണൻ, ലളിത T.V,സജിതN.D എ�ിവരാണ.്ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതിയിെല ചില അംഗ�ള�െട വീ�ിൽ
േപായി ഒ� വ്ാ�ിേ��ി വരു�തായിഅറിയാൻകഴി� .ു

സുര�മാർഗ�ൾ

െതാഴിലാളികള�െട സുര� ഉറ� വ്രു�ു�തിന �്പവർ�ി െച��േ�ാൾ സുര� ഷൂസും,ൈക��റയും
െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാേ��ത ന്ിർ�ഹണ ഏജൻസിയുെട ചുമതലയാണ.്ഒ�ാം വാർഡിൽ അവർ

ആവശ�െ�ടാ�തിനാൽസുര�ാഉപകരണ�ൾഒ�ും നൽകിയി�ി�എ�ാണ െ്താഴിലാളികൾപറ�ത.്

പരാതി പരിഹാരം.

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമം െഷഡ��ൾ 19 �പകാരം ലഭി�ു� പരാതികൾ സമയ ബ�ിതമായി

പരിഹരിേ��താണ.് പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനേയാ, േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ വിളിേ�ാ േരഖാമൂലം

എഴുതിേയാ,ഇെമയിൽ വഴിേയാ നൽകാവു�താണ.് കൂലി കി�ാ�ത സ്ംബ�ി� 2 പരാതികൾ ആയിരു�ു
ഉ�ായിരു�ത.്അതപ്രിഹരി�തായും രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

*േടാൾ �ഫീ ന�ർക��ർ 18004250143.

*സം�ാന മിഷൻ18004251004
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േറാസഗ്ാർ ദിനം

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി െരജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട അർഹതകള�ം
അവകാശ�ള�ം അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാസഗ്ാർ ദിനം

ഓേരാ പ�ായ�ിലും നടേ��താണ.് കട���ി‐പാണ��ഴ പ�ായ�ിൽ നട�ിയതിെന കുറി�്

െതാഴിലാളികൾ� വ്��മായധാരണഇ�എ�ാണഅ്റിയാൻകഴി�ത.്

െതാഴിലാളികള�െടകടമകൾ.

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

*�പവർ�ിആരംഭമീ�ി�ിൽപെ�ടു� െ്ച�� �പവർ�ികെളകുറി� ക്ൃത�മായി മനസിലാ�ുക.

*നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾകൃത�മായി െച��ക.

*െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭയിൽപെ�ടു�ുക.
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ഫീൽഡത്ലപരിേശാധനസംബ�ി�്

�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ിയു
െട േപര്

എ�ിേമ�്
�പകാരമു
�അളവ്

െമഷർെമ
�്ബു�്
�പകാരമു
�അളവ്

ഫീൽഡ്
പരിേശാധി�േ�ാ
ൾലഭി�അളവ്

റീമാർ� ്
സ്

1 വര�്
നിർ�ാണം

WC/297790

2071.8000cum 1843.29 cum 1843.29 cum വര�ുകൾ
നിർ�ി�ി��
െ��ിലും
�ടാകട്ർ
കയറി കുറി�്
ഭാഗം
തകർ�ി��
�്

2 പാ� കൃഷി�്
നിലെമാരു�

ൽ LD/326269

3380.00sqm 3369.6 sqm 3370 sqm െവ�രി
േപാലു�
കൃഷി
നട�ിയിരു

�ു. േശഷം
െനൽകൃഷി
നട�ു�ു

3 വര�്
നിർ�ാണം

WC/329316

2196.00 cum 2001.6 cum 2000 cum വര�ുകളിൽ
ചിലതിെ�
ഭാഗ�ൾ
�ടാകട്ർ
കയറി
തകർ�ി��
�്

4 തരിശുഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ
�ൽ

LD/239397

4487.500 sqm 4475.00 sqm 4475 cum ഇേ�ാൾ
െനൽ കൃഷി
െച���ു�്

5 കിണർ
നിർ�ാണം

IF/321158

വ�ാപ ്തം=
12.058cum*5=
60.29cum
CF=3.14 m

CF‐3.14m
വ�ാപ ്തം=
12.058cum*5=
60.29cum

Diameter ‐ 2.80m

CF ‐ 3.14

Depth: 7.5m

കുടി�ാനും
മ�്
ആവശ��ൾ
�ും ഈ
കിണറിെല
െവ�ം
ഉപേയാഗി
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�ു�ു�.്

6 ക�ക്�ാല
നിർ�ാണം

WC/335591

Earth
work:7.70cum

Stone
work:15.57cu
m

Stone work : 16cum ക�ാല
യുെട കുറ�്
ഭാഗം
മഴയിൽ
തകർ�താ

യി ക�ു.

�പവൃ�ിഫയൽ പരിേശാധനയുെടകെ��ലുകൾ

കവർേപജ്

മാ�ർസര ്�ുലര ്�പകാരമു�കവർ േപജ ഫ്യലില സ്ൂ�ി�ി��� എ്�ാൽകൃത�മായി പൂരി�ി�ി�ി�.

േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�തായി കവർ േപജില ്േരഖെപടു�ിയതായി ക�ു.

െച� ല്ി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില ് �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകള ് എവിെട ഏെതാെ� േപജ മ്ുതൽ

സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.് പരിേശാധി�

ഫയലില ്െച� ല്ി� സ്ൂ�ി�ി��� അ്വകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

�പസത്ുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�� വരഷ്�ിെല വാര ്ഷിക ആ�ൻ �ാനില ഉ്ളെ്പ�താണ്

എ� െ്തളിയി�ു� േരഖയാണ വ്ാരഡ് 3്ആ�ന�്ാൻ േകാ�ി കാണാന ്സാധി�ി���.്

എ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന,എ�തഅളവില ്െച�ണംഎ�സ്ാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�ആധികാരിക

േരഖയാണ എ്�ിേമ�.് പരിേശാധി� ഫയലില ്എ�ിേമ� സ്ൂ�ി�ി���.് സാധാരണ ജന�ൾ�്

മനസിലാകു� രീതിയില ് േവണം എ�ിേമ� ത്�ാറാ�ാന ്എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലില ് ജനകീയ

എ�ിേമ� ക്ാണാന ്സാധി�ി�.

സാേ�തികാനുമതി പ�തം

ഒരു �പവൃ�ി സാേ�തിക വിദഗദ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി��� എ്�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്

സാേ�തിക അനുമതി പ�തം. പരിേശാധി� ഫയലില ്ഘ�ം ‐ 1 ല ്സബ ക്�ി�ി അംഗ�ള�െട േപരുകൾ

േരഖ െപടു�ിയി�ി� എ�ാൽ അവരുെട ഒ�,് സീല എ്�ിവ കാണാന ് സാധി��.  സാേ�തിക

അനുമതിയുെട െസക��ര േ്സാഫ�് ്െവയര ്േകാ�ിയും ഒറിജിനൽഅനുമതി പ�തവും കാണാന ്സാധി��.

ഭരണാനുമതി േരഖ

�പവൃ�ി െച���തിന ്നിര�്ഹണ�ാപനം നലക്ു�അനുമതിആണ ഭ്രണാനുമതി േരഖ.ഈേരഖ
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പരിേശാധി� ഫയലില ്കാണുവാന ് സാധി�ി���.് െസക��ര ് േസാഫ�് ്െവയര ് ഉപേയാഗി� െ്ചയത്

അനുമതി േരഖസൂ�ി�ു�ത ന്�കാര�മാണ.്

ഡിമാൻഡ േ്ഫാം

െതാഴിലാളികള ്െതാഴിൽആവശ�െ�� ന്ലക്ു�അേപ�യാണഡ്ിമാ� േ്ഫാം. െതാഴില ്ആവശ�െ��്
15 ദിവസ�ിനു�ില ്െതാഴിൽ ലഭി�ി��േ�ാഎ�അ്റിയാന ്സഹായി�ു� േരഖകൂടിയാണിത.്
പരിേശാധി�ഫയലില ്െതാഴിലാളിഅേപ�ി�തിെ� േരഖകാണാനകഴി� .ു

വർ� ്അേലാേ�ഷൻ േഫാം

�പവൃ�ി അനുവദി�്െകാ� ് നിര�്ഹണ ഉേദ�ാഗ�ര ് നലക്ു� അനുമതിയാണ്വർ�്

അേലാേകഷന ്േഫാം. അേപ�ി� ് 15 ദിവസ�ിനു�ില ്�പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാന ്ഈ േഫാം

സഹായി�ും. പരിേശാധി� ഫയലില ് �പവൃ�ി അനുവദി�� െകാ�ു� േഫാം കാണാന ്സാധി��. ഇത്

നെ�ാരു കാര�മാണ.്

മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് നില േരഖെ�ടു�ാന ് ഉ� േരഖയാണ മ്�ർ േറാള.് മ�ർ േറാള ന്�ര ്,

തി�തി, �പി��ങ ത്ി�തി,ബ�െ��വരുെട ഒ� എ്�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���.്  

െമഷർെമ� ബ്ു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ� �്പകാരം കൃത�മായ അളവില ്ആണ െ്ച���ത എ്�ും െചയത്ിരി�ു�ത്

ഇ�പകാരം തെ�യാണ എ്� മ്നസിലാ�ാന ഉ്� ആധികാരിക േരഖയാണ െ്മഷരെ്മ� ബ്ു�.്

െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിൽകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���.്.

േവജ ല്ി�്

മ�ർ േറാളിന ആ്നുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം അനുവദി�� എ� െ്തളിയി�ാനു�

േരഖയാണ െ്വജ ല്ി�.്പരിേശാധി�ഫയലില ്െവജ ല്ി� ക്ൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും െവജ ല്ി�ിനുംഅനുസരി� െ്താഴിലാളികള ്�േ്വതനംൈകമാറിയത ഉ്റ�ാ�ാന ്ഉളള

േരഖയായി ഫ��്ടാനസ്ഫ്ർഓർഡർ. പരിേശാധി� ഫയലിൽ  ഫ� �്ടാനസ്ഫ്ർ  ഓർഡർ  േകാ�ി

കാണാൻസാധി��.

െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ആൻഡ ബ്ിൽ

സാധന സാമ�ഗികള ്ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ� സ്ാമ�ഗികള ് വിതരണം െചയത അ്തിെ� ബി�്

ഫയലില ്സൂ�ിേ��തു�.്ഈപണികൾ�ഇ്തഅ്വശ�ം ഇ�.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിന മ്ുനപ്ും �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ു� സമയ�ും അതിന ്േശഷവും

ഉ� 3ഘ��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാആണ ഫ്യലില ്ഉ�ാേക�ത.്ഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാേയാ ജിേയാ

ടാഗ േ്ഫാേ�ാേയാ ഇ�ായിരു�ു..
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�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ �്പവൃ�ി പൂര�്ികരണ സാ��പ�തം. ഫയലിൽ

കാണാൻസാധി��.

മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മന ്റ �്ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാള ് അനുവദി� െ്താഴിലാളികള ്� േ്വതനം

നല ്കു�ത ്വെരയു� ഓേരാ ഘടക�ള�ം മ�ർ േറാള ്മൂവെ്മ� �്ി�.് പരിേശാധി� ഫയലില ്മ�ർ

േറാള ്മൂവ െ്മ� �്ി� ക്ാണാന ്സാധി��

ൈസ� ഡ്യറി

മാ�ര ്സര ്�ുലര ്�പകാരം സം�ാനസര ്�ാര ്നിര ്േ�ശി�ു�സു�പധാന േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി.

പ�തിയുെട സുതാര�ത, െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ള ് സാമൂഹ� പ�ാളി�ം പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്

എ�ിവ �പവൃ�ി�ല�ളില ്ഉറ�� വരു�ു�ു� എ്�തിനു�ആധികാരിക േരഖകൂടിയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി.

വിജിലന ്സആ്ന ്ഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലും അ� അ്ംഗ�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�ിംഗ �്പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ�സംബ�ി���

ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ വ്ിഎംസിയുെട �പധാന ചുമതല. വാർഡ്1 െല വിജിലൻസ്

ആൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ിഅംഗ�ള�െട 7പ േ◌രുകൾ മാ�തമാണ ക്ാണാന ്സാധി�ി���ത.്അംഗ�ള�െട

പദവി േരഖ െപടു�ിയതായി ക�ി�.



17

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

(a) െതാഴിൽകാർഡ ര്ജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ 4 ഭാഗ�ളായി സൂ�ി�ി���.് ഒ�ാം ഭാഗ�ിൽ െരജി�ർ െചയത്വരുെട
വിവര�ൾ ൈസ�ിൽ നി�ും �പി� എ്ടു�തും, ര�ാം ഭാഗ�ിൽ കെ�ഴു�ു�പതിയും മൂ�ാം ഭാഗ�ിൽ
പുതുതായിഅേപ�ി�വരുെട വിവര�ള�ം നാലാം ഭാഗ� െ്താഴിൽനൽകിയവിവര�ള�ംആണ ഉ്�ത.്

(b) �ഗാമസഭ രജി�ർ

മുൻപ ന്ട�ിയ �ഗാമസഭയുെട വ��മായ മിനു�സ് ്കൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

(c)ഡിമാൻറ ര്ജി�ർ

ഡിമാ� െ്രജി�റിൽ അേപ�ി�വരുെട വർഡും എ�വും തി�തിയും �പവൃ�ി ആരംഭി� തി�തിയും

�പവൃ�ിയുെട േപരും േരഖെ�ടു�ിയി���.്

(d)വർ� ര്ജി�ർ 

�പവൃ�ികള�െട ലി�,്ചിലവ,് മ� വ്ിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

(e)�ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

പ�ായ�ിെല�ിരആസത്ികള�െട വിവര�ൾസൂ�ി�ി���്

(f)പരാതിരജി�ർ

20182019 കാലയളവിൽ 2 പരാതികൾ ആണ ര്ജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്16/6/18 ന ബ്ി�ു,

13/8/2018ന പ്ുഷപ്വ�ി എ�ിവരുെട അ�ൗ�ിൽ ൈപസ എ�ിയി�ി� എ�തായിരു�ു പരാതി. അത്

പരിഹരി� ക്ൂലി ലഭി�തായും േരഖെ�ടു�ിയി���.്

(g)സാധന രജി�ർ

20182019 വർഷം നഴ ്സറി നിർ�ാണവുമായി ബ�െ��്വാ�ിയ സാധന�ള�െട വിവര�ൾ

സൂ�ി�ി���.്
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കെ��ലുകൾ

 �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ പ്�തി ആരംഭമീ�ിംഗ േ്ചരാറു� എ്�ാണ മ്ുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം

അഭി�പായെ��ത ഇ്ത വ്ളെര �പശംസനീയമാണ.്

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽകാർഡ അ്വരവരുെട ൈകയിൽ സൂ�ി�ി��� അത അ്ഭിന�ാർഹമായ

കാര�മാണ.്

 മ� േ്റാൾകൃത�മായി സൂ�ി�ി���്

 ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതിയിൽ ഉ�വർ മുനേ്പ ഉ�വർ തെ�യാണ.്അവരുെട വീടുകളിൽ െച�ി�ാണ േ്മ� ്ഒ�്

േശഖരി�ാറു�ത.്

 �പവർ�ി�ല�ളിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്�ാപി�തായി കാണാൻകഴി�ി�ി�.

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽകാർഡ പ്ുതു�ി പുതിയ കാർഡ അ്നുവദി�ി���.്എ�ാൽ

െതാഴിൽകാർഡ പ്ുതു�ു�സമയ�േ്ഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾസ��ം െചലവിൽഎടു�ുകയാണ െ്ചയത്ത.്

 സുര�ാമാർഗ�ളായക��റയുംഷൂസുംനൽകിയി�ിെ��ാണ െ്താഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത.്

 െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� �ഗാമസഭ വാർഡിൽ �പേത�കം നട�ാെത സാധാരണ �ഗാമസഭയിൽ ഒരു

അജ�ആയാണ ന്ട�ു�ത.്
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നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽകാർഡ ത്ിക��ം സൗജന�മാ�ുക.

 �പവൃ�ി�ല�ളിൽസി�ിസിൻഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ുക

 സുര�ാ. മാർഗ�ളായഷൂസുംൈക��റയും െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാ�ുക.

�ഗാമസഭതീരുമാന�ൾ

 �പവൃ�ി�ല� ്CIB�ാപി�ാം

 െതാഴിലാളി�ആ്വിശ�മായസുര�ാമാർഗ�ൾഉറ�ാ�ും.

 െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭ (േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ )കൃത�മായി നിയമാവലി �പകാരം നടതാo


