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ആമുഖം : 
 
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും 
സാമൂഹ� ആസ്തിയുെടനിർ�ാണ�ിനും 
സഹായകമായി���ഒരുേക��ാവിഷ്കൃതപ�തിയാണ്. 2005 െസപ്�ംബർ 5 ന് 
നിലവിൽവ� െതാഴിലുറ�്നിയമ �ിെ� അടി�ാനെപടു�ിയാണ് പ�തി 
നട�ിലാ�ിവരു�ത്.സമൂഹ�ി ൽ പിേ�ാ�ംനിൽ�ു�വരുെടയും ദാരി�ദം 
അനുഭവി�ു�വരുെടയും 
ൈകപിടി��യർ�ുവാനും 
അതുവഴി �ഗാമീണ സ�ദ് വ�വ�യുെട മുഖ�ായ മാ�ാനും ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. 
�ഗാമീണേമഖലയിെല ഓേരാ കുടുംബ�ിനും മ�� െതാഴിലുകൾ നഷ്ടമാകാെത  
അധികമായി 100 ദിവസെ� അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട 
ജന�ള�െട ഉപജീവന മാർ�ം െമ�െ�ടു�ുക എ�താണ് ഇതിൻെറ അടി�ാന 
ല��ം. 
െതാഴിലുറ�് പ�തിഅവകാശ 
അധിഷ്ഠിതവുംആവിശ�ാധിഷ്ഠിതവുംപ�തിയാണ്.െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടമ�്�പധാനല
�്�ൾ�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിൽ  ഓേരാ �പേദശെ�യും വിഭവ അടി�റ 
ശ�മാ�ുക,വരൾ�,മെ�ാലി �്,െവ�െ�ാ�ം,വനനശീകരണം,  
കാലാവ�ാവ�തിയാനം തുട�ിയപാരി�ിതിക�പശ്ന �ൾ 
പരിഹാരംകാണുക.ഉൽ�ാദന പരമായ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ� 
ലഘൂകരണം സു�ിരം ആ�ുക, െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട 
മുഖ�ധാരയിെലസ്�തീകെളസംഘമായിെകാ�ുവരു�തിനുഅവരുെട സാ��ികവും  
സാമൂഹികവുമായ ശാസ്�തീകരണം ഉറ�ാ�ുക എ�ിവയാണ്. 
 
ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�ം ആയ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി ര�ാം 
തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ വരികയും  പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു േകരള�ിൽ 
വയനാട്,  പാല�ാട് ഈ 200 ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15ന് 130 ജി�കളിൽ 
കൂടി ഇത് വ�ാപി��.ഇടു�ി, കാസർേകാട് ജി�കളിൽ ഇതിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ു.2008 
ഏ�പിൽ ഒ�ിന് ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി��. ഇ��യിെല 
മുഴുവൻ ജി�കളിൽ ഈ പ�തി നിലവിൽ ഉ�്.ആേഗാളതല�ിൽ സവിേശഷ 
�ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശ അധിഷ്ഠിതം െതാഴിൽ നിയമം എ� നിലയിലും 
�ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണെ� നിർണായക വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� ബൃഹത് 
പ�തി എ� കാര�ം പരിഗണി�� 2009 ഒക്േടാബർ ര�ാം തീയതി േക�� സർ�ാർ ഈ 
നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി എ�് 
പുനർനാമകരണം െചയ്തു. 
 
സവിേശഷതകൾ :- 
 
*�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ  
പ�ാളിയാവാം. 
* സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം. 
*പരി�ിതിസംര�ണം,കാർഷി കേമഖലയിെലഅടി�ാനവികസനം എ�ിവയ്�് 
മുൻഗണന. 
*െതാഴിലാളികൾ തെ� െതാഴിൽ കെ��ുക, ആസൂ�തണ �പ�കിയകളിൽ 
പ�ാളിയാവാൻ അവസരം. 
*കരാറുകാേരാ  ഇടനില�ാേരാ ഇ�. 
*െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബജ�്. 



*ബാ�് അ�ൗ�്,  േപാ�് ഓഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന  വിതരണം. 
*സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന. *ക����ർ ശൃംഖലയിൽ ഉ� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം. 
*�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു (േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സംവിധാനം) 
* പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം. 
 
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് 
നട�ിലാ�ു� എ�ാ �പവർ�ിയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�്  
നിയമ�ിെല പതിേനഴാം വകു�് നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി 
�പവർ�നെ���ിയുംെപാതുധനം   െചലവഴി�ു�തിെന പ�ിയും  പൗരസമൂഹം 
നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്.െതാഴിലുറ�് 
നിയമം �പകാരം വർഷ�ിൽ ര�് തവണ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ എ�ാ വാർഡിലും 
നടേ��താണ്.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹികകണെ�ടു�് 
എ�തിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത് �പവർ�ി �ല�ൾ അഥവാ  
വർ�്ൈസ�്േനരി�്സ�ർശി��ം,  െതാഴിലാളികേളാട് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാടും, 
അഭിമുഖ നട�ിയതിലൂെടയും, ലഭ�മായ േരഖകള�െടവിശദപരിേശാധനയിലൂെടയും 
ലഭി�ു� വിവര�ൾ േ�കാഡീകരി�്�ഗാമസഭകളിലുംെപാതുസമൂഹെ�അറിയി�ുക 
എ�താണ്.ഇ�പകാരം ലഭി�ു� 
വിവര�ള�െടയും�ഗാമസഭകളിൽഉയരു�െതാഴിലുറ�്െതാഴിലാളികള�െട 
അഭി�പായ�ള�െടയും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട അഭി�പായ�ള�െടയും 
അടി�ാന�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട 
നട�ി�ിെന സുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ിയുറ�ി�ുക എ�താണ് 
േസാഷ�ൽഓഡി�്ല��മിടു�ത്. വസ്തുതാപരമായ കെ��ലുകളിലൂെട െതാഴിലുറ�് 
പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട 
െമ�െ�� �പവർ�ന�ിനും  േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെടസാധി�ു�ു. 
 
കീഴരിയൂർ �ഗാമപ�ായ�്:- 
 
േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േമലടി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� കീഴരിയൂർ �ഗാമപ�ായ�് 
വളെര ന� രീതിയിൽ തെ� െതാഴിലുറ�് �പവർ��ികൾ 
നട�ുെകാ�ിരി�ു�പ�ായ�് ആണ് ഇത് പ�തി നട�ി�ിൽ േ�ാ�് തല�ിൽ 
േ�ാ�്  െഡവെലാപ്െമ� ് ഓഫീസർ,േജായി�െ്ഡവെലാപ്െമ� ് ഓഫീസർ, 
അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ, എ�ൗ�്ആൻ�ാ�ാഎൻ�ടിഓ�േറ�ർ എ�ിവരും 
പ�ായ�് തല�ിൽ െസ�ക�റി അസി�ൻറ് െസ�ക�റി,  
അെ�കഡി�് എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ, അ�ൗ�ൻറ് ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ 
എ�ിവരുെട േസവനം ഈ പ�തി�് േവ�ി നൽകു�ു.2018-19 സാ��ിക 
വർഷ�ിൽആെക93285െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഈ പ�തിയിലൂെട പ�ായ�് 
സൃഷ്ടി�ുകയും 126 കുടുംബ�ൾ�് 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ നൽകുകയും 
െചയ്തി���്. 2018 -19 വർഷ�ിൽ 2081സജീവ െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തു 
വരു�ു. 
 



 
െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�ൾ 
   
െതാഴിലാളികൾ�് 10 അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു. അവ ഏെതാെ�യാെണ�് 
ചുവെട േചർ�ു�ു. 
 
1) െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം( െഷഡ��ൾഡ് 2, ഖ�ിക 1-5 AMC 
അധ�ായം-3) 
 
      �ഗാമ പ�ായ�് �ിരതാമസം ഉ� അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ െച��വാൻ 
ത�ാർ ആയി��� വ��ികൾ �ഗാമ പ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച��ക. ഒരു 
കുടുംബ�ിൽ െതാഴിൽ ആവശ�മു�വരുെട മുഴുവൻ േപര് വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ി 
ആയിരി�ണം അേപ�ിേ��ത്. അേപ�യിൽ പൂർണമായ േമൽവിലാസം, വയ�്, 
വാർഡ് ന�ർ, േറഷൻ കാർഡ് ന�ർ, ആധാർ 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 
െതാഴിൽകാർഡ് അനുവദി�ണം. ഒരു കുടുംബ�ിന് ഒരു െതാഴിൽകാർഡ് മാ�തേമ 
ലഭി�ൂ. െതാഴിൽ ആവശ�മു� മുഴുവൻ കുടുംബാംഗ�ള�െടയും േഫാേ�ായും, 
വിവര�ള�ം െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഉ�ായിരി�ണം. ഒ�ിലധികം െതാഴിൽ കാർഡുകൾ 
ഒരാള�െട േപരിൽ ഉ�ായിരി�ു�ത് �കിമിനൽ കു�കരമാണ്. എ�ാൽ 
മാതാപിതാ�െളേയാ, സേഹാദര�െളേയാ ആ�ശയി��കഴിയു� വിധവകൾ, 
ഉേപ�ി�െ�� സ്�തീകൾ അഗതികൾ എ�ിവർ�് �പേത�കം േവെറ െതാഴിൽ കാർഡ് 
െകാടു�ണെമ�് നിർേ�ശി�ി���്. െതാഴിൽ ആവശ�മു� മുഴുവൻ 
കുടുംബാംഗ�ള�െടയും പാസ്േപാർ�് ൈസസ് േഫാേ�ാകൾ െതാഴിൽ കാർഡിൽ 
പഠി�ിരി�ണം. േഫാേ�ാ എടു�ു�തിെ�  ചിലവ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലുൾെ�ടു�ി 
�ഗാമപ�ായ�് വഹി�ും. അ�ു വർഷേ��ാണ് ഒരു െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി�� 
നൽകു�ത്. ഒരു കുടുംബം ഒരു വർഷം ആവശ�െ�� െതാഴിൽദിന�ൾ അവർ�് 
അനുവദി� െതാഴിൽദിന�ൾ, ലഭി� േവതനം, ഏെ�ടു� �പവർ�ികള�ം മ�ർ േറാൾ 
ന�റുകള�ം ലഭി� െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നഷ്ടപരിഹാരം മുതലായ വിവര�ള�ം 
െതാഴിൽ കാർഡിൽ അതാത് സമയം എഴുതി േചർ�ണം. 
 
2) അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം ആയതിെ�  
ൈക��് രസീത് ലഭി�ുവാനും ഉ� അവകാശം ( െഷഡ��ൾഡ് 1, ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2, 
ഖ�ിക 6-13) 
 
  െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽ ആവശ�മു�േ�ാൾ �പേത�ക അേപ� നൽകണം. 
നിർ�ിഷ്ട േഫാറ�ിൽ �ഗാമപ�ായ�ിലാണ് അേപ� നൽേക�ത്. െവ� 
കടലാസിലും അേപ� നൽകാവു�താണ്. 2014 െല പുതു�ിയ നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം 
െമാൈബൽ േഫാൺ, ലാൻഡ് േഫാൺ എ�ിവയിലൂെടയും െതാഴിൽ 
ആവശ�െ�ടാവു�താണ്. എഴു�ും വായനയും അറിയാ�വർ�് നിർ�ിഷ്ട 
ഉേദ�ാഗ�രുെട മു�ിൽ വാ�ാലും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാവു�താണ്. െതാഴിലിനായി 
അേപ� നൽകുേ�ാൾ രസീത് ൈക��ി ഇരി�ണം. ചുരു�ിയത് ര�ാഴ്ചേ��് 
ആണ് െതാഴിൽ ആവശ�െ�േട�ത് കൂടുതൽ ദിവസ�ളിേല�് േവ� �പവർ�ികൾ 
മുൻകൂ�ി അേപ�ി�ു�തിന് അനുവാദമു�്. എ�ു മുതൽ എ�ു വെര െതാഴിൽ 
ആവശ�ം ഉ�ത് എ�് വ��മാ�ണം അേപ�ി�് തീയതിമുതൽ േകാ, അേപ� ലഭി�് 
പരമാവധി 15 ദിവസ�ളിേലാ െതാഴിൽ ലഭ�മായിരി�ണം. പരമാവധി 100 ദിവസെ� 
െതാഴിൽ ആണ് അേപ� നൽേക�ത്. എ�ാൽ വന�പേദശ�ു വനാതിർ�ികളിൽ 
ഉം താമസി�ു� പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ നൽകു�തിന് 



ഇേ�ാൾ അനുവാദമു�്. 
 
3) െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം( 
ആദ�െ� 30 ദിവസം കൂലിയുെട1/4 പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ1/2 ഭാഗം) 
 
   െതാഴിൽ ആവശ�െ��് വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണം എ�ാണ് 
വ�വ�. അ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു�തിന് തീയതി 
േരഖെ�ടു�ിയ ൈക��് രസീത് ആവശ�മാണ്. െതാഴിലിന്  അേപ�ി�് 15 
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ ആദ�െ� 
30 ദിവസം നിർ�ിഷ്ഠ േവദന �ിെ�1/4 കുറയാെത തുകയും പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 
േവദന �ിെ� പകുതിയിൽ കുറയാെത തുകയും ആണ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം 
ലഭി�ുക. സം�ാന സർ�ാരാണ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നൽേക�ത്. പി�ീട് ഈ 
തുക െതാഴിൽ നൽകു�തിൽ വീഴ്ച വരു�ിയ അവരിൽനി�ും ഈടാ�ണെമ�് 
വ�വ�. െതാഴിൽ അനുവദി�� നൽകിയ അ�ുമുതൽ േകാ 100 ദിവസെ� 
േവതന�ിന് തുല�മായ തുക െതാഴിലി�ായ്മ േവതനമായി ലഭി�ു� ദിവസേമാ 
െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിനു� അർഹത നഷ്ടമാകും േവദന മായും െതാഴിലി�ായ്മ 
േവതനം ആയും ഒരാൾ�് പരമാവധി 100 ദിവസെ� േവതന�ിന് തുല�മായ തുകേയാ 
ലഭി�ുവാൻ അർഹതയു��. 
 
4) െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ാനു� അവകാശം. 
 
   ഒരു �ഗാമപ�ായ�ിെല െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് എ�് പറയു�ത് എ�ിേമ�് 
അട�മു� �പവർ�ികള�െട വിശദ വിവര�ൾ ആണ് ഇത് നട�� സാ��ിക 
വർഷ�ിെല തേലദിവസം െഫ�ബുവരി മാസേ�ാെട പൂർ�ീകരി�ണം. ഒരു �ഗാമ 
പ�ായ�ിെല അംഗീകരി�െ�� േലബർ ബഡ്ജ�് ഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ു� 
�പവർ�ികളാണ് െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ഉ�ാവുക ഇതിൽ ഏതു �പവർ�ി 
േവണെമ�ിലും വാർഷിക കല�ർ, െതാഴിൽ ആവശ�െ��വരുെട എ�ം, �പവർ�ി 
നട�ിലാ�ു� കാലയളവിെല കാലാവസ് 
 
ഥ എ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ തിരെ�ടു�ാം. 
 
5) അ�ു കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം, അെ��ിൽ േവദന 
�ിെ� 10% അധികം 
 
   അേപ�കരുെട താമസ�ല�ിന് അ�് കിേലാമീ�ർ പരിധി�ു�ിൽ െതാഴിൽ 
ലഭി�ു�തിന് മുൻഗണന നൽകണം 5 കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധിക് പുറ�ാണ് 
െതാഴിെലടു�ു�ത് എ�ിൽ10% അധിക േവതന�ിന് െതാഴിലാളികൾ�് 
അവകാശമു�ായിരി�ും. 
 
6) കുടിെവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം എ�ിവ ലഭി�ുവാനു� 
അവകാശം( െഷഡ��ൾഡ് 2: ഖ�ിക 23-28) 
 
        െതാഴിലിട�ളിെല സൗകര��ൾ 
        --------------------------------------------------- 
 
    * െതാഴിലാളികൾ�് തിള�ി�ാറിയ െവ�ം നൽകുക 
    * �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് ഉെ��് ഉറ��വരു�ുക 
    * ഭ�ണം കഴി�ു�തിനു ഉ��് ഒരു മണി�ൂർ വി�ശമി�ു� അതിനും ടാർേപാളിൻ 



ഷീ�് െകാ�് തണു�ി�ുക 
    * 5 വയ�ിൽ താെഴ �പായമു� കു�ികള�െട എ�ം അ�ിൽ കൂടുതൽ ആെണ�ിൽ 
അവെര പരിപാലി�ുക 
 
7) 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം 
 
    പ�തിയുെട േവതനം ബാ�്,  േപാ�് ഓഫീസ് അ�ൗ�ിലൂെടയാണ് നൽകു�ത് 
ഓേരാ െതാഴിലാളികൾ�ും �പേത�കം അ�ൗ�് േവണം. ഓേരാ െതാഴിലാളികള�േടയും 
േവദനം അവരവർ�് തെ� ലഭി�ു�ുേ�ാെയ�് ഉറ��വരു�ാനാണ് ഇ�െന 
നിഷ്കർഷി�ി���ത്. സ്�തീ െതാഴിലാളികള�െട േവതന�ിന് േമലു� നിയ��ണം 
അവർ�് തെ� ആയിരി�ണെമ� ഒരു ല��ം ഈ അവ�യ്�് പി�ിലു�്. 
െതാഴിലാളികള�െട ആധാർ ന�ർ കൂടി െതാഴിൽ കാർഡിൽ േരഖെ�ടു�ിയാൽ 
ആൾമാറാ�ം, ഇര�ി�് എ�ിവ മുേഖന ഉ� �പശ്ന�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ സാധി�ും. 
 
8) േവദന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു� അവകാശം. 
 
     മ�ർ േറാൾ അവസാനിച് 15 ദിവസ�ിനകം േവദനം ലഭി�ിരി�ണം ഇ�െന 
ലഭ�മാകാെത വ�ാൽ പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ  ലഭി�ുവാനു� േവദന�ിെ� 
0.05% തുക ഓേരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭി�ണെമ�ാണ് 2014െല 
പുതു�ിയ െഷഡ��ൾ 2 വ�വ� െചയ്തി���ത്. ഈ തുക തൽ�ാലം സർ�ാർ 
വഹി�ും എ�ിലും പി�ീട് വിശദമായ അേന�ഷണ�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ 
ഉ�രവാദിയായ അവരിൽനി�ും ഈടാ�ണം എ�ാണ് വ�വ� മന��ർ�ം അലംഭാവം 
െകാ�് പാവെ��വരായ കൂലി െതാഴിലാളികള�െട േവതനം തുട�ുകേയാ ൈവകുകയും 
െച���ത് ഒഴിവാ�ു�താണ് ഇ�െന വ�വ� െചയ്തി���ത്. അളവുകൾ 
േരഖെ�ടുേ�� ഓവർസിയർ, േമൽ അളവുകൾ എടുേ�� അെ�കഡി�ഡ് 
എ�ിനീയർ, ഡാ�ാ എൻ�ടി നട�ി േവജ് ലി�് ത�ാറാേ�� ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ, 
ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ഉ� അടയ്േ�� �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റി, 
�പസിഡ� ് എ�ിവർ നിർദിഷ്ട ദിവസ�ിനു�ിൽ അതു നൽകു�ുെവ�ും 
പൂർ�ീകരി�ുെമ�ും ഉറ��വരു�ണം. 
 
9 ) സമയബ�ിതമായ� പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം. 
  
   െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 19 െഷഡ��ൾ 2 േപര�ഗാഫ് 35 േക�� വാർഷിക 
സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10.4 എ�ിവ �പകാരം സമയബ�ിത പരാതി പരിഹാര�ിനു� 
അവകാശം അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ�� പരാതികൾ േരഖ പരമായ 
വാ�ാേലാ േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�െര അറിയി�ാവു�താണ് 
ഇ�െന ലഭി�ു� പരാതികൾ പരാതി രജി�റിൽ എഴുതി സൂ�ി�ുകയും 
പരാതിയിേ�ൽ എടു� നടപടികൾ പരാതി�ാരെന അറിയിേ�� തും നിർ�ഹണ 
ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലയാണ്. 
 
10) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം 
 
    ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികൾ ആയ സാധാരണജന�ൾ ആ പ�തി 
അവേലാകനം െച��കയും പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച��� ജനകീയ 
ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽ 
ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാണ്, ല��മി�് 
അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ു�ുേ�ാ, നിർവഹണ 
രീതിയിൽ അപാകത ഉ�ായിരുേ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തിമൂലം ഉ�ായി��േ�ാ, 



എ�ാൽ ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തി 
േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം ഫയലുകള�ം,  േരഖകള�ം,  രജി�റുകള�ം 
പരിേശാധി�ുകയും �പവർ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധിച് അളവുകൾ എടു�ു 
േനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ 
ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാേ��ത്. 
 



 
വാർഡ് 7 ( ന���് കര) 
 
വാർഡ്  7(ന���് കര ) 
247 കുടുംബ�ളിലായി 439 അംഗ�ൾ െതാഴിൽ കാർഡിൽ േപര് രജി�ർ 
െചയ്തിരി�ു�ു. 2018- 19സാ��ികവർഷ�ിൽ 11 െതാഴിലാളികൾ 100 െതാഴിൽ 
ദിന�ൾ പൂർ�ീകരി��. കീഴരിയൂർ പ�ായ�ിെല വാർഡ് 7 േല 1/ 10 /2018 മുതൽ 31/ 
3/ 2019  വെരയു� കാലയളവിൽ നട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു  
വിേധയമാ�ിയത്. ഈ കാലയളവിൽ നട�ിയ 14 �പവർ�ികൾ�ായി 3753 വിദഗ്ധ 
െതാഴിൽ ദിന�ള�ം 22 വിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി�ി���്. വിദഗ്ധ അവിദഗ്ധ 
േവദനം ഉൾെ�െട ആെക 1125973രൂപ ചിലവഴി�ി���്. ന���്കര വാർഡിൽ  
117 സജീവ െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തുവരു�ു. 
 
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത് എെ�ാെ� 
എ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാം എ�ും 
�ഗാമപ�ായ�് െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും  േബാധ�െ�ടു�ാൻ 
േവ�ിയാണ് ഈ േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്. 
 
അവകാശ�ള�മായി ബ�െ��െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േചാദി�റി�് വിവര�ൾ 
 
*െതാഴിൽ കാർഡ്  :സജീവ െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് 
നൽകിയി���്.െതാഴിൽ കാർഡിേലക്  ആവശ�മായ േഫാേ�ാ ആദ� ഘ��ിൽ  
പ�ായ�ിൽ  നി�്  എടു�ു  െകാടു�തായും, പി�ീടു�  സാഹചര��ിൽ 
െതാഴിലാളികൾ  സ��മായി ൈപസ ചിലവഴി�് എടു�ാറു�തായാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 
റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ സ�ർശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത്. 
കാർഡിന് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽ നി�് എടു�ു െകാടു�ു�തിന് േവ� 
നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�ത് ന�തായിരി�ും. 
 
*െതാഴിൽ അേപ�: െപാതു�പവർ�ികൾ�ായി െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായി 
അേപ�കൾ നൽകാറി� എ�് െതാഴിലാളികള�ം ആയു� വ��ിഗത സംഭാഷണ�ിൽ 
നി�ും മന�ിലായി. ഭവന നിർ�ാണം മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി എ�ിവയുമായി 
ബ�െ�� പ�ായ�ിെല ഫയലുകൾ ഫയലിൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വ��ിപരമായ 
അേപ�കൾ കാണുവാൻ സാധി��. െതാഴിലിന് അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ 
തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാകാറുെ��ിലും െതാഴിലി�ായ്മ േവതന 
�ിന്  ആരുംതെ� അേപ�ി�തായി േരഖകളിൽ കാണാൻ കഴി�ി�. 
 
*കൂലി /നഷ്ടപരിഹാരം: െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം �പവർ�ി കഴി� 15 
ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനo  ലഭിേ�� അവകാശം െതാഴിലാളി�ു�് . 
 
ഓഡി�ിന്   വിേധയമാ�ിയ 10 �പവർ�ികള�െട  അവിദഗ്ധ േവദനം 
െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മായി���തായി ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ മന�ിലാ�ാൻ 
സാധി��.�പവർ�ി  കഴി�് 15 ദിവസ�ിന് േശഷമാണ് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം 
ലഭി�ത്. നിയമം െസ�ൻ 3( 2 )6 െഷഡ��ൾ 2 (29 ) a, b, c, d, e, f, 30 �പകാരം പണി 
കഴി� 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭ�മാേ��താണ്. 
 
* െതാഴിൽ �ലെ� സൗകര��ൾ : 
 
കുടി�ാനു� െവ�ം, 



വി�ശമ സൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം 
�കഷ് എ�ിവ െതാഴിൽ �ല�് ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2  
para23 -28 
േക�� വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലറുകൾ 8, 8.2 അനുശാസി�ു�ു�്. െതാഴിൽ 
�ല�ളിൽ തണലും കുടിെവ�വും �പഥമശു�ശൂഷ കി��ം  
ആവശ�മായി വരു� സാഹചര��ിൽ മാ�് എ�ി��െകാടു�ു�ത് അറിയാൻ സാധി��. 
�പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് വാ�ാൻ ആയി ചിലവഴി� തുക മാ�ിനു  ഇതുവെര ലഭ�മായി�ി� 
എ�ാണ് അറിയാൻ സാധി�ത്. 
 
*ചികി�ാസഹായം: ഈ  കാലയളവിൽ �പവർ�ികളിൽ ഒ�ുംതെ� ചികി�ാ സഹായം 
ആവശ�മായി വ�ി�. 
 
*െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് ത�ാറാ�ു�തിനു� അവകാശം :െഷൽഫ് െ�പാജക്ടിൽ 
െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാവാറു�്. 
 
* അ�ു കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം :അ�ു 
കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു�്  െതാഴിലാളികള�ം നി�ും  സാധി��. 
 
*സമയബ�ിതമായു�  പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം : 
പരാതി േരഖെ�ടു�ു� പരാതി രജി�റിൽ പരാതികൾ ഒ�ും തെ� 
േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ സാധി�ി�. 
 
*േസാഷ�ൽ ഓഡി�്  നട�ു�തിനു�   അവകാശം : െതാഴിലുറ�്  നിയമം  െസ�ൻ 7(2) 
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  നട�ുവാനു�  അവകാശം  നൽകു�ു.        
�പവർ�ികൾ 
 
1)റീന ബാലകൃഷ്ണൻ േചരി�റ  മീ�ൽ എ�ിവർ�് ൈലഫ് ഭവനപ�തി (IF/3 6 2 2 3 
6) 
 
2) നാരായണി ഞാറെതാടിയിൽ എ�വരുെട എസ് സി ഭവനപ�തി (IF/3 6 1 7 5 8) 
 
3 )ഏഴാം വാർഡിെല െചറു മണൽ ച�രംകയിൽ നട�ാത  നിർ�ാണം 
(RC/70 45 7 ) 
 
4)ഏഴാം വാർഡിെല നായാടൻ പുഴ നവീകരണം ( FP/3 4 6 7 5 8 3 ) 
 
5 )ഏഴാം വാർഡിെല കിഴേ� കുനി  പൂേ�ാ�് താെഴ  േതാട്  ആഴം കൂ�ൽ(FP/ 3 6 5 8 1 ) 
 
6 )ശശി പൂേ�ാ�് എ�ിവർ�് ൈലഫ് ഭവനപ�തി (IF/ 3 6 2 5 65) 
 
7 )നാരായണൻ  േചരി�റമീ�ൽ എ�ിവർ�് ൈലഫ് ഭവനപ�തി (IF/ 3 6 2 5 6 4 ) 
 
8 ) വാസുേദവൻ  പൂേ�ാ�്  എ�ിവർ�് ൈലഫ് ഭവന പ�തി (IF/ 3 5 7 3 4 8) 
 
9 )ഏഴാം വാർഡിെല ഐകേരാ� േതാട് ആഴം കൂ�ൽ �പവർ�ി (FP/346582) 
 
10 )ഏഴാം വാർഡിെല  ന���് കര 
 



പൂേ�ാ�് താെഴ 
 
കനാൽ നവീകരണം (IC 
 
/ 2 1 1015) 
 
11 )ഏഴാം വാർഡിെല നേടരി ഡിസ്�ടിബ���റി  കനാൽ നവീകരണം (IC/ 2 1 1 0 1 6 ) 
 
12 )ഏഴാം വാർഡിെല എസ്  സി  �ാരുെട  ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം(WC/ 3 319 88) 
 
13) ഏഴാം  വാർഡിെല  െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം 
(WC/ 3 2 9 226 ) 
 
14)ഏഴാം  വാർഡിെല െഷരീഫ  കുേ�ാ�് എ�ിവർ�് ൈലഫ് ഭവനപ�തി (IF/377455) 
 
1) റീന ബാലകൃഷ്ണൻ േചരി�റമീ�ൽ 
എ�വർ�് ൈലഫ് ഭവനപ�തി (IF/362236) 
�പവർ�ി 2 /11/ 18 ആരംഭി�് 6 /11 /18 ന് പൂർ�ിയായി. 
അ�ു ദിവസ�ളിൽ 10 െതാഴിൽദിന�ൾ ലഭി�� െതാഴിലാളികള�െട േവതനം 2710 
രൂപയും വാടക 40 രൂപയും ഉൾെ�െട 2750 രൂപ െചലവായി. എ�ിേമ�് തുക 11000 
രൂപയായിരു�ു. �പവർ�ി സമയ�് മാ�േറാൾ െതാഴിലാളികള�െട ൈകയിൽ 
െകാടു�ു വി� ഒ�ി�തായി അറിയാൻ സാധി��. സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ കാണാൻ 
സാധി�ി�. 
 
2 )നാരായണി െതാടിയിൽ എ�ിവരുെട എസ് ഭവനപ�തി( 
IF/ 3 6 1 7 5 8 ) 
�പവർ�ി 2 /11 /2018 ആരംഭി��  1 /12 /2018 ര�് ഘ��ളിലായി പൂർ�ിയായി. ഒ�ാം 
ഘ��ിൽ 12 �പവർ�ന�ളായി അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് 12 ദിന�ൾ ലഭി��. 
3252 രൂപ വാടക 48 രൂപയും ഉൾെ�െട 3300 രൂപ െചലവായി���് ര�ാംഘ��ിൽ 14 
�പവർ�ി ദിന�ളായി 16 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  ലഭി��.  കൂലിയിന�ിൽ 4336രൂപയും 
വാടക64 രൂപയും ഉൾെ�െട 4,400 രൂപ െചലവഴി��. സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 
കാണാൻ സാധി�ി�. 
 
3 )ഏഴാം വാർഡിെല െചറുമണൽ ച�രം ക�ിൽ നട�ാത നിർമാണം (RC/ 70 457) 
�പവർ�ി  16 /1/ 2019 മുതൽ 22 /1/ 2019 വെര നട�ു. 7 �പവർ�ി  ദിന�ളിൽ  ആയി  49 
അവിദഗ്ധ െതാഴിൽദിന�ള�ം, 22 വിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ള�ം  സൃഷ്ടി��. വിദഗ്ധ 
അവിദഗ്ധ  േവതനഇന�ിൽ  30779 രൂപയും വാടക 196 �ഗൂ�ിൽ െമ�ീരിയൽ തുക 61355 
രൂപയും അനുബ� ചിലവുകൾ 1941 (മിക്സ്ചർ െമഷീൻ 1386,  ൈവേ�ബ�ർ 555) 
ഉൾെ�െട 94271 രൂപ െചലവഴി��. ഡിസ്േ� േബാർഡിന്  2100 രൂപ ചിലവഴി��. 
�പവർ�ിയുെട േഫാേ�ാസ് സൂ�ി�ി���്. �പവർ�ി  സ് ഥലം  സ�ർശി�േ�ാൾ ഡിസ്േ� 
േബാർഡ് പൂർണവിവര�േളാട്  കൂടി കാണാൻ സാധി��. 
അളവ് �പകാരം നട�ാതയും കാണാൻ സാധി��.   
 
4) ഏഴാം വാർഡിെല നായാടാൻ പുഴ നവീകരണം (FP/ 34 65 83 ) 
�പവൃ�ി  1 4/ 3 /2019 ന് ആരംഭി� 24 /3/ 2019 ന് പൂർ�ിയായി. 10 �പവർ�ി 
ദിന�ളിലായി 603 സൃഷ്ടി��. 38 ലീവുകൾ ഉ�ായിരു�ു. 163413 രൂപയും വാടക 2412 
രൂപയും ഉൾെ�െട 165825െചലവഴി��. ഡിസ്േ�  േബാർഡ്    കാണാൻ സാധി�ി�. 
�പവർ�ി   �ലം ഇേ�ാൾ കാടു  നിറ�ുo  െചളി െവ�ം  നിറ� രീതിയിലും 



കാണാൻ സാധി��. 
 
5 )ഏഴാം വാർഡിെല കിഴേ�കുനി പൂേ�ാ�്  താെഴകുനി ആഴം കൂ�ൽ  (FP/34 65 81 
(�പവർ�ി 2 /3 /2019 ന് ആരംഭി� 10/3/ 2019 പൂർ�ിയായി. 19 �പവർ�ി ദിന�ളായി 
129 അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. േവതന 34 959 വാടക 516 രൂപയും 
ഉൾെ�െട 35475 രൂപ െചലവഴി��. �പവർ�ി  സ് ഥലം  സ�ർശി�േ�ാൾ േതാട്  കാട്  
നിറ�ു  കിട�ു�തായ് കാണാൻ  സാധി��.  ഡിസ്േ�  േബാർഡ്   ക�ി�.  
 
6 )ശശി പൂേ�ാ�് എ�ിവർ�് ൈലഫ് ഭവനപ�തി (IF/ 36 25 65) 
2/11 /18 ന് ആരംഭി� 25/ 11 /18 ന് പണി പൂർ�ീകരി��. 28 �പവർ�ി ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. 
ആദ�ഘ��ിൽ േവതനവും  കൂലിയുമായി 3025 രൂപയുെട ര�ാംഘ��ിൽ 4675 
ഉൾെ�െട 7,700 രൂപ െചലവഴി��. ഡിസ്േ� േബാർഡ് കാണാൻ സാധി�ി�. 
 
7 )നാരായണൻ േചരി�റ മീ�ൽ  എ�ിവർ�് ൈലഫ് ഭവന പ�തി (IF/362564) 
�പവൃ�ി 15 /1/ 2019 മുതൽ 24 /1 /2019 വെര നട�ു.10 �പവൃ�ിദിന�ളായി 10 െതാഴിൽ 
ദിന�ൾ  സൃഷ്ടി��. കൂലിയിന�ിൽ 2750 രൂപയും വാടക 40 ഉൾെ�െട 2750 രൂപ 
െചലവഴി��.  ഡിസ്േ�  േബാർഡ്  കാണാൻ സാധി�ി�. 
 
8) വാസുേദവൻ  പൂേ�ാ �്  എ�വർ�്   ൈലഫ്  ഭവന പ�തി  (IF/ 357348) 2/ 11 /18 ന് 
ആരംഭി� 14 /11/ 18 പൂർ�ീകരി��. 12 �പവർ�ി ദിന �ളിൽ ആയി  24  െതാഴിൽ  
ദിന�ൾ  സൃഷ്ടി��. േവതനം 6504 രൂപയും വാടക  96 രൂപയും  ഉൾെ�െട , 6600 രൂപ  
ചിലവഴി��.  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ് കാണാൻ സാധി�ി�. 
 
9) ഏഴാം വാർഡിെല ഐക�േരാ�്  േതാട് ആഴം കൂ�ൽ �പവർ�ി.(FP/ 346582) 
 
�പവർ�ി 2/3/19  തുട�ി 8 /3/19പൂർ�ീകരി��.6 �പവൃ�ിദിന�ളായി 169 െതാഴിൽ  
ദിന�ൾ  സൃഷ്ടി��. േവതനം 45 799രൂപയും  വാടക 676 രൂപയും ഉൾെ�െട 46475 രൂപ  
ചിലവഴി��. സി�ിസൻസ് മിഷൻ േപാെല കാണാൻ സാധി�ി� . 
 
10 )ഏഴാം വാർഡിെല ന�ർ�ു കര  പൂേ�ാ�് താെഴ കനാൽ  നവികരണം (IC/211015) 
�പവർ�ി 18 /12 /18 ആരംഭി� 24 /12/ 18  പൂർ�ിയായി . 5 �പവർ�ി  ദിന�ളിൽ ആയി 
െതാഴിലാളികൾ�് 195 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃഷ്ടി��. േവതനമായി  52845രൂപയും 
വാടക 780 രൂപയും ഉൾെ�െട 53625 രൂപ  െചലവഴി��. നിലവിൽ  കനാൽ  കാലപഴ�ം 
കാരണം  കാട്  നിറ�ു  കിട�ു�തായ്  കാണാൻ  സാധി��. 
 
11 )ഏഴ 
 
◌ാം വാർഡിെല നേടരി ഡ 
 
◌ി കനാൽ  നവീകരണം(IC 
 
/ 21 10 16 ) 
 
18 /12 /18 ന് തുട�ി 19/ 1 /19 ന് മൂ�ു ഘ��ളിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി��. 6 
�പവൃ�ിദിന�ളായി 239 െതാഴിൽദിന�ൾ ആദ�ഘ��ിൽ   സൃഷ്ടി��. കൂലി  
ഇന�ിൽ  64769 രൂപയും വാടക 956 ഉൾെ�െട 65725 രൂപ  െചലവഴി��. ര�ാം  
ഘ��ിൽ 6 �പവർ�ി  ദിന�ളിൽ ആയി 106 െതാഴിൽ  ദിന�ള�ം,  മൂ�ാം  ഘ��ിൽ  
2 �പവർ�ി  ദിന�ളിൽ  ആയി 16  െതാഴിൽ  ദിന�ള�ം  സൃഷ്ടി��.  ദ�� ര�് മൂ�് 



ഘ��ളിലായി  28726 രൂപയും 4336 രൂപയും ഉൾെ�െട 33 062 രൂപയും വാടക 424രൂപയും 
64 രൂപയും ഉൾെ�െട 488 രൂപയുമായി െമാ�ം 33 550 രൂപ െചലവഴി��. നിലവിൽ  
കനാൽ  കാല�ഴ�ം കാരണം  കാടു  നിറ�ത് ആയി    കാണാൻ സാധി��. 
 
12 )ഏഴാം വാർഡിെല എസി  സി കാരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം (WC/ 33 1988) 
22 /1/ 2019 ആരംഭി� 7/1/19 പൂർ�ിയായി.  5 �പവർ�ി ദിന�ളിലായി  അവിദഗ്ധ 
െതാഴിലാളികൾ�് 342 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃഷ്ടി��.  േവതനമായി 92682രൂപയും 
വാടകയായി  1368 രൂപയും  ഉൾെ�െട 94050 രൂപ െചലവഴി��.നിലവിൽ കാലപഴ�ം   
മഴയും  എ�ിവ   കാരണം  �പവർ�ികൾ    െശരിയായ  അളവിൽ  കാണാൻ  സാധി�ി�.  
 
13 ഏഴാം വാർഡിെല െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണo( 
WC /329 226) �പവൃ�ി മൂ�് ഘ��ളായാണ്  പൂർ�ി കരി�ത്. 12 /10/ 2018 മുതൽ 15 
/12/18 വെരയാണ്  �പവർ�ി  നട�ത്.  25 �പവർ�ി  ദിന�ൾ ആയി 1793 െതാഴിൽ 
ദിന�ൾ  സൃഷ്ടി��. േവതനമായി  485903 രൂപ വാടകയായി 7172രൂപയും ഉൾെ�െട 
493075രൂപ െചലവഴി��.  കാലപഴ�വും   മഴയും  കാരണം  �പവർ�ികൾ െശരിയായ  
അളവിൽ  കാണാൻ  സാധി�ി�.   
 
14 ഏഴാം വാർഡിെല െഷരിഫ കുേ�ാ�്  എ�വർ�്  ൈലഫ് ഭവനപ�തി (IF/ 377 455) 
�പവർ�ി 11 /8 /19ന്ആരംഭി� 22/ 3 /19 ന് അവസാനി��. 12 ദിവസ�ളിലായി  12 
െതാഴിൽ ദിന�ൾ  സൃഷ്ടി��.  േവതനo 3252 രൂപയും  വാടക  48 രൂപയും  ഉൾെ�െട 3300 
രൂപ െചലവഴി��. ഡിസ്േ�   േബാർഡ്   കാണാൻ സാധി�ി�. 
 
7 രജി�ർ പരിേശാധന 
േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു� രജി�റുകൾ നിർബ�മായും 
�ഗാമപ�ായ�് സൂ�ിേ��താണ്. 
1. െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബഅേപ� യുെട രജി�ർ. 
2.�ഗാമസഭാ രജി�ർ. 
3. െതാഴിൽ ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ�ി�് രജി�ർ. 
4. �പവർ�ിയുെട ലി��ം  ചിലവും  വിശദാംശ�ള�ം  സംബ�ി�് രജി�ർ. 
5. �ിര ആസ്തികള�െട രജി�ർ. 
6. പരാതി രജി�ർ 
7. സാധന രജി�ർ 
2018 19 സാ��ികവർഷെ� രജി�റുകൾ എം ഐ എസിൽ നി�ും േശഖരി� 
സൂ�ി�ി���്. പരാതി രജി�റിൽ  �പസ്തുത �പവർ�ി കെള കുറി��� യാെതാരു 
പരാതിയും കാണാൻ സാധി�ി�. െതാഴിലുറ�് �ഗാമ സഭയ്�ുേവ�ി വാർഡിൽ റജി�ർ 
സൂ�ി�ി�ി�. 
േക�� സർ�ാർ നിർേദശ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ�റയു� േരഖകൾ 
നിർബ�മായും ഉ�ായിരിേ��താണ്. 
1. കവർ േപജ്. 
2. െച�് ലി�്. 
3. ആ�ൻ �ാൻ / െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി. 
4. സാേ�തിക എ�ിേമ��ം ഡിൈസനും അട�ു� സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ�ി. 
5. ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി. 
6.സാേ�തിക അനുമതി യുെട േകാ�ി 
7. സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശം 
8. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ� 
9. െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി. 
10. പൂരി�ി�് മാ�േറാള് െ�  േകാ�ി. 



11. െമഷർെമ� ് ബു�ിെ�  േകാ�ി. 
12. സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� െകാേ�ഷൻ �ണി�തിെ�യും കംപാര�ീവ്  
േ��്െമ� ് െ�യും  െമ�ീരിയൽ സൈ� ഓർഡർ  െ�യും േകാ�ി. 
13. െവജ്  ലി�്. 
14. േവതന�ിെ�യും  സാധന�ൾ�് പണമട��ിെ�യും  FTO യുെടയും  േകാ�ി. 
15. െമ�ീരിയൽ വൗ�ർെ�യും  ബി��കള�െട യും േകാ�ി. 
16. േറായൽ�ി അട�തിെ�  രസീത് േകാ�ി. 
17. െതാഴിലിെ�  മൂ�ു ഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാകൾ. 
18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് സർ�ിഫി��ിെ�  േകാ�ി. 
19. മാ�േറാൾ മൂേവെമ� ് �ിപ്. 
20. ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ്. 
21. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി. 
22. ൈസ�്  ഡയറി. 
കെ��ലുകൾ 
ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ കെ��ുവാൻ 
സാധി� വസ്തുതകൾ താെഴ േചർ�ു�ു. 
1. കവർേപജ് 
�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ് കവർേപജ്. 
പരിേശാധി�് 14�പവർ�ി ഫ യലുകളിലും AMC�പകാരമു� കവർ േപജുകൾ കാണുവാൻ 
സാധി�ി�. 
2. െച�് ലി�് 
ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട /ഏത് േപജ് മുതൽ  
സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി�് 14 
ഫയലുകളിലും െചക് ലിസ്റ് കാണുവാൻ സാധി�ി�. ഇത് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടുേ��ത് 
അത�ാവശ�മാണ്. 
3. ആ�ൻ �ാൻ 
�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�� സാ��ിക വർഷ�ിെല ആ 
 
നിമൽ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉ 
 
ൾെ��താണ് എ�് ത 
 
െ◌ളിയി�ാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിന് േകാ�ി. ആനിമൽ ആ�ൻ �ാനിന് 
േകാ�ി ഫയലുകള�െട കൂെട കാണുവാൻ സാധി�ി�. എ�ാൽ അത് േവെറതെ� 
ഫയലാ�ി പ�ായ�് സൂ�ി�തായി കാണാൻ സാധി��. 
4. ഭരണാനുമതി 
�പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി 
േരഖ. പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഒ�ും തെ� ഇത് കാണാൻ സാധി�ി�. 
5. സാേ�തിക അനുമതി 
ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� 
ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം 
തെ� സാേ�തിക അനുമതി കാണാൻ സാധി��. 
6. സംേയാജിത പ�തി 
വാർഡിൽ  നട�ിയ െപാതു�പവർ�ികൾ   convergence �പവർ�ികൾ അ�. ഭവന 
നിർ�ാണ �പവർ�ികളിൽ VEO യുെട 
  സാ��പ�തം സൂ�ി�ി���്. 
7. െതാഴിലിനു� അേപ� 
െപാതു �പവർ�ികളായ   മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി കള�െട ഫയലുകളിൽ 



െതാഴിലിനു� അേപ�കൾ കാണാൻ സാധി��. വ��ിഗത �പവർ�ിയായ  ഭവന 
നിർ�ാണ �പവർ�ികള�െട  ഫയലിെ�  കൂെട അേപ� കാണാൻ സാധി�ി�. 
8. െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ�  പകർ�് 
െതാഴിൽ അനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണം എ�താണ് 
വ�വ�. �പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ��ാർ നൽകു� 
അനുമതിയാണ് work alocation. �പവർ�ി അനുവദി�തിെ�  പകർ�് ഫയലുകളിൽ 
കാണാൻ സാധി�ി�. 
9. മ�ർ േറാൾ 
�പവർ�ി �ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് 
മാ�േറാൾ.  പണി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് രാവിെലയും അവസാനി�തിനുേശഷം 
ൈവകുേ�രവും ദിവസവും ര�ു �പാവശ�ം മാ�േറാളിൽ ഒ�് വയ്�ണം. െതാഴിലുറ�്  
നൽകു� പ�തി ആയതിനാൽ ഏ�വും സൂ�്മതേയാെടയും കാര��മതേയാെട യും 
ൈകകാര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ�� അടി�ാന േരഖയാണ് മ�ർ 
േറാൾ. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയ്തു എ�് െതളിയി�ു� ആധികാരിക േരഖ 
കൂടിയാണ് ഇത്. പരിേശാധി� വർ�് ഫയലുകളിൽ ചില മ� േറാള�കൾ ഒഴിെക ബാ�ി 
എ�ാ 
മാ�േറാള�കളിലും measurement book ന�ർ േപജ് ന�ർ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി� 
ബാ�ിവരു� വിവര�െളാെ� പൂർ�മായും േരഖെ�ടു�ിയി���്. പണിയായുധ 
വാടകയിന�ിൽ മാ�േറാളിെനാ�ം നൽേക� വാടക േവതന�ിേനാെടാ�ം നൽകു�ു 
എ� കാര�ം �ശ�യിൽ െപ��.മാ�േറാൾ  നൽകുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ 
ഒ�ിെനാ�ം തീയതിയും സീലും  പരിേശാധി�ു� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപര് �ാനം 
എ�ിവയും േരഖെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം. 
10. െമഷർെമ� ് ബു�് 
�പവർ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടു�ു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ്  
ബു�്. പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ 
േരഖെ�ടുെ�� െമഷർെമൻറ്  ബു�് സൂ�ി�ിരു�തായി കാണെ���. 
11. സാധന ഘടകം 
സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ 
ഉൾെ�ടു�ിയാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്. സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി 
ബ�െ�� തുകയുെട ബി��കൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. 
12. േവജ്  ലി�് 
മാ�േറാളിെല  െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന 
വിതരണ�ിനു� േവജ് ലി�് ത�ാറാേ��ത്. ഇത്  ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട 
ചുമതലയാണ്. ഒരു മാ�േറാൾ േ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാൽ നാലാമെ�േയാ 
അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ �പവർ�ികൾ പൂർ�ീകരി�ി�ണം.മാ�േറാളിൽ  
ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം അനുവദി��  എ�് െതളിയി�ാനു� 
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��ൾ െച���തായി മന�ിലായി. േവജ്  ലി�ിെ�  
പകർ�് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� കാണാൻ സാധി�ി� േപ�റുകളിൽ  
�പി� ് എടു�ു വയ്�ാൻ ഉ� സാ��ിക ബു�ിമു�് കാരണം ആണ് ഇതു  
ഫയലുകളിൽ  സൂ�ി�ാ�ത് എ�ാണ് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ും അറിയാൻ 
കഴി�ത്.  
13.FTO(ഫ�്  �ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ ) 
ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലൻ ആയി�ാണ് �ഗാമപ�ായ�് 
െസ�ക�റിയുെടയും �പസിഡ�ിെനയും ഒ�് േരഖെ�ടു�ു�ത്. അതിനാൽ ഫ�് 
�ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ത�ാറാ�ിയ അ�് തെ�േയാ പിേ� ദിവസേമാ 
പ�ായ�ിൽ നി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബ�െ�� �ല�ളിേല�് 



എ�ി�ാൻ കഴിയും. ഇതിനുേവ�ി ഡിജി�ൽ സിേ��ർ ആണ് �പസിഡ� ് െസ�ക�റി 
ഉപേയാഗി�ു�ത്.FTO യുെട  പകർ��കൾ ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധി�ി�.അവ  
ഫയലുകളിൽ െകാ�ുവരാൻ �ശ�ി�ണം. 
14. െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ 
ഒരു �പവർ�ി�ു സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ 
വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ 
െ�പാക��ർെമ� ്. ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ േറാഡിെ� �പവർ�ിയിൽ െമ�ീരിയൽ 
ആവശ�മായി വ�ി���്. 
15. േറായൽ�ി 
 
േറായൽ�ി നൽകിയ �പവർ 
 
�ി ആേണാ എ�് അറിയുവാ 
 
ൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് േറായൽ�ി േരഖ. പരിേശാധി� �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ� 
േറായൽ�ി െകാടുേ�� �പവർ�ികൾ അ�. 
16. േഫാേ�ാസ് 
�പവർ�നവുമായി ബ�െ�ടു�ി എടുേ�� മൂ�് േഫാേ�ാ പതി��കൾ അതായത് 
�പവർ�ന�ിെ�  ആരംഭം �പവർ�നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ �പവർ�നം 
പൂർ�ീകരി�േശഷം എ�ീ  3 ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട 
ഫയലുകളിൽ  കാണാൻ സാധി�ി�. അവ ഉൾെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം. 
17. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ  സർ�ിഫി��ിെ�  േകാ�ി . 
�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവർ�ി 
പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. പൂർ�ീകരി� �പവർ�ികള�െട പൂർ�ീകരണ 
സർ�ിഫി���കൾ ലഭ�മായി�.അവ  ഉൾെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ുക. 
18. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് 
ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാഘ��ിലും മാ�േറാൾ  അനുവദിച്  െതാഴിലാളികൾ�് 
േവതനം നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു 
എ�് മന�ിലാ�ാൻ ഉ�താണ് മാ�േറാൾ  മൂവ്െമ� ് �ിപ്.മാ�േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് 
/ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം  കാണുവാൻ കഴി�ു. 
19. ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ 
�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ സഹായി�ു� 
ഘടകമാണ് ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ  കാണുവാൻ 
കഴി�ി�.അവ  ഉൾെ�ടുേ��ത് അത�ാവശ�മാണ്. 
20. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ�  േകാ�ി 
�പവർ�ിയുെട േനരവകാശികൾ ആയ സാധാരണ ജന�ൾ ആ പ�തി അവേലാകനം 
െച��കയും പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച��� ജനകീയ ഇടെപടലാണ്  
േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. 
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം ചിലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ,  ല��മി� 
അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭ 
 
◌ി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം 
പ�തിമൂലം ഉ�ായി��േ�ാ  എെ��ാം  ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ 
�പ�കിയയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം 
രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും. �പവർ�ി �ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�് 
േനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 
�ഗാമസഭയിലാണ്   േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ിേ��ത്. �പവൃ�ി േസാഷ�ൽ 
ഓഡി�ിനു വിേധയമായതാേണാ  എ�് പരിേശാധി�ാൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് 



േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�്. ആറുമാസം കൂടുേ�ാൾ ഓഡി�് നടേ��താണ്. 
21. ൈസ�് ഡയറി 
െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി �ല�് ആ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� നട�ു� എ�ാ 
കാര��ള�ം എഴുതി വയ്�ു�തിനു� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. �പവൃ�ി �ലം 
സ�ർശി�ു� െപാതു �പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും അവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം 
അഭി�പായ�ള�ം ആേ�പ�ള�ം എഴുേത�ത് ൈസ�്  ഡയറിയിൽ ആണ്. െ�പാജക്�് 
മീ�ി�ിെനമീ�ി�ിെ�  മിനുട്സും ഹാജരും ൈസ�് ഡയറി യുെട ഭാഗമായി 
ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ്. െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ �ല�് അനുവദി� 
നൽകിയിരി�ു� സൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതിൽ നിർബ�മായും എഴുതണം. 
ഓേരാ െതാഴിലാളിയും പണി�ല�് െകാ�ുവരു� പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം 
ഇതിൽ  േരഖെ�ടു�ണം. ജാ�ഗതാ സമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം ൈസ�് ഡയറിയുെട 
ഭാഗമായി ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ്. മാ�ിെ� േമൽ വിലാസവും േഫാൺ ന�റും 
കൃത�മായി ൈസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ്. പരിേശാധി�് 14 ഫയലുകളിലും 
ൈസ�്  ഡയറി ഉ�്. െച�് ലി�് പൂർണമായിരു�ു. െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയതിെ�  
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്. പണിയായുധ വാടക ഉൾെ�ടു�ിയി���്. 
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം പൂർ�ീകരി�ി���്. ബി എം സി റിേ�ാർ�് ൈസഡ് 
ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്. 
 



എ�ിേമ��ം   �പവർ�ിയുെട  അളവുകള�ം 
 
ഒരു �പവർ�ി  നട�ാ�ു�തിനായി  എൻജിനീയറിങ്  വിഭാഗം  ത�ാറാ�ു�  
സാേ�തിക  േരഖയാണ്  എ�ിേമ�്.  ഒരു  �പവർ�ി എ�െന  നട�ിലാ�ണം  എ�്  
മാർഗനിർേദശം  നൽകു�  ഒരു  േരഖകൂടി ആണ്  ഇത്. ഇതിൽ  പ�തിയുെട േപര്  
പ�തിയിൽ  ഏെ�ടു�ു�  വിവിധ  ശീർഷക�ിൽെ��  �പവർ�ികൾ (activity ) 
അവയുെട എ�ം,  നീളം, വീതി, ആഴം (െപാ�ം)  വ�ാപ്തം.  ഒരു  യൂണി�ിന്  നൽേക�  
തുക., ആെക തുക  എ�ിവ  നിർബ�മായും  േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം. സാധന 
സാമ�ഗികൾ (ആവശ�മായ  �പവർ�ികളിൽ  മാ�തം )  വിദഗ് ധ, അവിദഗ്ധ  
െതാഴിലാളികള�െട  എ�ം,  നൽകു� കൂലി, സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡിെ�  
െചലവ്  എ�ിവ  നിർബ�മായും  എ�ിേമ�ിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ��താണ്. 
വർ�്ഫയലിൽ  സൂ�ി�ിരി�ു�  എ�ിേമ�്  ഇം�ീഷിലു�തും  സാേ�തിക ഭാഷയിൽ  
ഉ�തും  ആണ്. സാധാരണ  െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും  
പരിേശാധി�ാൻ  കഴിയും വിധം  ഈ  എ�ിേമ�്  ജനകീയഭാഷയിേല�ാ�ി  �പവർ�ി  
സമയ�്  മാ�ിെ� ൈക വശം െവയ് േ��തും  െപാതുസ് ഥല�ളിൽ  �പദർശന�ിന്  
ഉപേയാഗിേ��തും ആണ്.സ�കാര� ഭൂമികളിൽ െച��� �പവർ�ികളിൽ 
ഭൂവുടമയുെട  അേപ� സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട അളവ് േരഖെ�ടുേ��ത്.  
സാ��പ�തംസമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത  ഭൂമിയിൽ െചയ്ത �പവൃ�ിയുെട 
വിശദാംശ�ൾ (എ�ം,  നീളം, വീതി,  ആഴം) കൂടി േരഖെ�ടുേ��താണ്. എ�ാ 
�പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിലും വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ സാ��പ�ത�ൾ 
കാണാൻ സാധി��. അതുെകാ�് പൂർ�ീകരി� �പവർ�ികള�െട അളവുകൾ 
പരിേശാധി�ു�തിനും െമഷർെമ� ്  ബു�്  മായും  എ�ിേമ��മായും  ഒ�ു 
േനാ��തിനുo  കഴി�ു. അളവുകൾ അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബി�് പാസാ�ു�ത് 
േവതനം നൽകു�തും ഉൾെ�െടയു� കാര��ൾ അ�ി മാ�ു�ത്.  എ�തിനാൽ 
അളവുകള�െട എ��ിെ�യും  കാര��ിൽ ഭാവിയിൽ അേ�യ�െ� കൃത�ത 
സാേ�തിക വിഭാഗം ഉറ�ാേ��താണ്. അ�ാ�പ�ം അളവുകള�െട എ��ിന് 
വ�ത�ാസ�ിന് ബാധ�ത ചുമതലെ�ടു�ുകയും 
ബ�െ�� അധികാരികൾ തീർ�ും ഉ�രവാദികൾ ആേക�ി വരും എ�തും �പേത�കം 
�ശ�യിൽ െപടു�ു�ു. 
 
1)െതാഴിലാളികൾ കൂ�ംേചർ�് അവർ�ാവശ�മായ �പവൃ�ികൾ തിരെ�ടു�ുകയും 
എ�െന േജാലി െച�ണം എ�് ചർ� െചയ്തവർ�് കല�ർ ത�ാറാ�ുകയും 
െച��ക ഓേരാ മാസെ�യും സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�ുേവണം 
�പവർ�ന�ൾ തീരുമാനി�ാൻ. 
 
2) വർക് കല�റനുസരി�് െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ തര�ിലു� െതാഴിലും 
െതാഴിലിടവും കെ��ുവാനും നിർേദശി�ാനും അവകാശമു�് ഇതുവഴി െതാഴിൽ 
പൂർണമായും ലഭ�മാവാ�  െതാഴിലാളികൾ�് അധികമായി െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും100 
�പവർ�ി ദിന�ൾ  പൂർ�ീകരി�ാൻ  സാധി�ുകയും െച��ം. 
 
3)നിയമ�പകാരം അനുവദിനീയമായ അ�തയും �പവർ�ി ദിന�ൾ േചാദി�് 
വാേ��താണ്. ഇതിനായി െതാഴിലിെന ഡിമാൻഡ് െച��കയും തീയതി െവ�് ൈക��് 
രസീത് വാേ��താണ്.വാർഡ് 3 
ഏെ�ടു�ു നട�ാവു� �പവർ�ികൾ 
 
•സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 
 
ഒരു �പവർ�ി നട�ി നട�ിയ �ലം കൃത�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�മാണ്. െതാഴിലുറ�് നിയമം 
െഷഡ��ൾ 22 (4) വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10 (6 )11,  7, 13 എ�ിവയിലും 
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെന കുറി�് പരാമർശി�ു�ു.ഓഡി�ി െ�  ഭാഗമായി 
നട�ിയ 14വർ�ുകള�െട ഫീൽഡ്  പരിേശാധനയിൽ ഭവന പ�തികൾ�് എവിെടയും 
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് െവ�ാറി� അതിനാൽ 
എം ബു�ിൽ ൈപസ മാ�ി െവ�ാറി�. മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ�ും േറാഡ് 
നിർ�ാണ �പവർ�ികളിലും േബാർഡ് കാണാൻ കഴി�ു. എ�ാൽ മ�് ജല 
സംര�ണ �പവർ�ിയുെട സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 
േബാർഡിൽ �പസ്തുത �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് തീയതി േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ 
സാധി�ി�. 
 
•നിരീ�ണ �പശ്ന പരിഹാര സംവിധാനം 
 
െതാഴിലുറ�ിന് 10 അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി ഉ� പരാതിപരിഹാര 
അതിനു� അവകാശം നിലനിൽെ��െ� പരാതികൾ പലവിധ�ിൽ ഉെ��ിലും 
ഈ അവകാശം കുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�ും 
നാളിതുവെര ഒരു പരാതിയും പ�ായ�ിൽ േരഖ പരമായ സമർ�ി�െ��� 
സമർ�ി�ി�ി�. ൈസ�്  സ�ർശി�ു� ഉേദ�ാഗ�രുെട അടു� പരാതി വാ�ാൽ  
പറയുക മാ�തമാണ് െചയ്തി���ത്. പരാതി  പരിഹാര�ിന് േടാൾ �ഫീ ന�റായ 1 8 0 0 4 
2 5 4 5 3 6 എ� ന�റിൽ ബ�െ�ടാവു�താണ്. 
 
•ഉേദ�ാഗ�േരാട് 
 
•�പവർ�ി ഫയലിൽ  സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക േക�� 
സർ�ാരിൻെറ ഇ�ാര��ിലു� മാർ�നിർേ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ്. 
 
• മാ�ർ അനുവദി� നൽകുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട 
തീയതി േയാട് കൂടിയ ഒ�്  എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക. •േലബർ ബഡ്ജ�്,  വാർഷിക കർ� 
പ�തി, െഷൽഫ്  ഓഫ് െ�പാജക്�് വർ�് കല�ർ എ�ിവ ത�ാറാ�ു�തിൽ 
െതാഴിലാളികള�െടയും  ഗുണേബാകതാകള�െടയും 
�പാേദശിക വിദഗ്ധരുെടയും പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക. 
 
•കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ 
െതാഴിൽ �ല�ൾ സ�ർശി�ുക. 
 
•െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ�ടു� സമയ�ളിൽ കാലാവ�യ്�് അനുസരി��� 
�പവൃ�ികൾ നൽകുക. 
 
•�പവർ�ി �ല�ളിൽ കുടിെവ�ം തണൽ �പാഥമിക ചികി�ാ സൗകര��ൾ എ�ിവ 
ഉെ��് ഉറ��വരു�ുക അതിനു� സാഹചര�ം ഒരു�ി െകാടു�ുക.�ഗാമപ�ായ�് 
േനാട് 
 
•കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ എ�ിവ നട�ുക. 
 
•കൂടുതൽ പ�തികള�ം മഴ�ുഴികൾ   മ�് ക�ാല യും ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് 
�ിര�ിതി ഉ�ാ�ു� �പവർ�ികൾ തിരെ�ടു�ുക. 
 



•കൃഷി സംബ�മായ �പവർ�ികൾ തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ പ�ായ�ിന് 
ൈകമാറി�ി�ിയ ഘടക �ാപനമായ കൃഷിഭവനുമായി ആേലാചി�് സംേയാജിത 
പ�തികൾ ഏെ�ടു�ു നട�ുക. 
 
•വിദ�ാലയ�ൾ�് കളി�ലം ചു��മതിൽ എ�ിവ നിർ�ി�് നൽകുക േദശീയ ഉപജീവന 
ക�ീഷൻ മിഷൻെറ (എൻ ആർ എൽ എം )സഹായേ�ാെട െമ�െ�� രീതിയിലു� 
െതാഴിൽ പരിശീലനം നൽകി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ്ധ വിദഗ്ധ െതാഴിൽ ആ�ി 
മാ��ക െതാഴിലാളികളായി മാ��ക.േമ�് മാേരാട് 
 
1)െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ �പവർ�ിെയ  കുറി��� വിവര�ൾ 
കൃത�മായി േചർേ��ത് ഹാജർ േരഖെ�ടുേ��താണ് 
 
2)െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് ഡിമാൻഡ് അേപ�കൾ പ�ായ�ിൽ  നൽകുേ�ാൾ 
ൈക��ി രസീതി  തിരിെക  വാ�ാ�ുവാൻ  �ശ�ിേ��താണ്. 
 
3)െതാഴിലാളികൾ യഥാസമയം �പവർ�ി �ല�്  ഹാജരാ�ു�ുെ��ും ഹാജർ 
കൃത�സമയ�്  മ�ർ േറാള�കളിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െചേ��താണ്. 
 
4)�പവർ�ി �ല�് െവ�് െതാഴിലാളികൾ�് അപകട സംഭവി�ുകയാണ് എ�ിൽ 
അപകട�ിന് വിശദാംശ�ൾ െസ�്  ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ാനും �പേത�കം 
�ശ�ിേ��താണ്. 
 
5) ൈസഡ് ഡയറിയിൽ എ�ാ വിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക. 
 
അനുബ�ം 
 
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�് നട�ാവു� �പവർ�ികൾ 
 
1 )വിഭാഗം a:�പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവർ�ികൾ 
 
എ )കുടിെവ� േ�സാത��കൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭജലവിതാനം ഉയർ�ു�തിലും 
ആവശ�മായ അടിയണകൾ(under ground dykes), മൺ തടയണകൾ, അണകൾ( േ�ാ�് 
ഡാം) െച�് ഡാമുകൾ തുട�ിയ ജലസംര�ണ�ിനും ജല െകായ്�ിനും 
സഹായകരമായ നിർ�ിതികൾ. 
 
B) ഒരു നീർ�ട �ിൻെറ സമ�ഗ പരിപാലന�ിന് ഉതകു� ഇടെപടലുകളായ  
ആയെകാ�ൂർ  െ�ട�ുകൾ   ത�് തിരി�ൽ, േകാ�ൂർ ബ�ുകൾ കൽതടയണകൾ,  
�ഗാബിേയാൺ  നിർ�ിതികൾ നീരുറവ �പേദശ�ിെ�  പരിേപാഷണം തുട�ിയ നീർ�ട 
പരിപാലന �പവർ�ികൾ  
C)സൂ�്മ െചറുകിട ജലേസചന �പവർ�ികള�ം േതാടുകള�ം /കനാൽ എ�ിവയുെട 
നിർ�ാണം,പുനരു�ാരണം െമയിൻറനൻസ് എ�ീ �പവർ�ികള�ം. 
 
D)ജലേസചന കുള�ള�െടയും മ�� ജലേ�സാത��കെളയും ആഴം കൂ�ൽ ഉൾെ�െടയു� 
പര�രാഗത ജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണവും. 
 
E)കടേലാര�ളിൽ ഉം കുള�ള�െട അരികിലും കനാൽ ബ�ു�ളിലും േറാഡുകള�െട 
ഓര�ിലും,   വനഭൂമിയിലും, മ�� െപാതു ഭൂമിയിലും  ഫല വൃ��ൾ അട�മു� മരം 
െവ�് പിടി�ി�ലും  വനവൽ�രണവും (ഇവയിൽ നി�് ലഭി�ു� ആദ�െ� 



അവകാശം ഖ�ിക 5 �പതിപാദി�ി�ു� കുടുംബ�ൾ�് നൽേക�താണ് ). 
 
F)െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവർ�ികള�ം. 
 
2)വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത 
ആസ്തികൾ (ഗ�ിക അ�ിൽ പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം) 
 
A)ഗ�ിക അ�ിൽ പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�് െഷഡ��ൾ കാ�്,  െഷഡ��ൾഡ്  
ൈ�ടബ്, െനാമാഡിഎ tribe,  ഡീേനാ�ിൈഫഡ് tribe, 
ദാരി�ദ�േരഖയ്�് താെഴയു� കുടുംബ�ൾ,  സ്�തീകൾ ഗൃഹനാഥനായ കുടുംബ�ൾ,  
ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥനായ കുടുംബം  ഭൂപരിഷ്കരണ �ിൻെറ 
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, വനാവകാശ നിയമ 
�പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,  മുകളിൽ പറ�ിരി�ു� കുടുംബ�ൾ 
അ�ാ�പ�ം, 2008െല കാർഷിക കടാശ�ാസ നിയമ�പകാരമു� െചറുകിട നാമമാ�ത 
കർഷകർ�് ഭൂമിയുെട ഉത്പാദന�മതയും വർ�ി�ി�ു�തിനുംഭൂവികസനവും,  
കിണറുകൾ കുള�ൾ മ��ചിലേ�ാൾ നിർ�ിതികൾ മ�്  ജല െകായ്�് നിർ�ിതികൾ 
എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� ജലേസചന�ിന് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ 
ലഭ�മാ�ൽ,  
 
B)പഴകൃഷി,  പ��നൂൽ കൃഷി, േതാ�ം കൃഷി ഫാo േഫാറസ്�ടി എ�ിവയുെട എ�ിവയിലൂെട 
ഉപജീവനം െമ�െ�ടു�ൽ. 
 
C) ഖ�ിക 5ൽ  സൂചി�ി�ു� കുടുംബ�ള�െട തരിശുഭൂമി /പാഴ്ഭൂമി വികസി�ി� 
കൃഷി�നുേയാജ�മാ�ൽ. 
 
D)ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന �പകാരം ഓ േക�� /സം�ാന സർ�ാരുകൾ 
ആവിഷ്കരി�ു� മ�് ഭവന നിർ�ാണ പ�തി �പകാരം ഏെ�ടു�ു� 
ഭവനനിർ�ാണ�ിന് അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ ഘടകം. 
 
E)മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു� അടി�ാന സൗകര��ളായ േകാഴികൂ 
ട്,   ആ�ിന്കൂട്, പ�ി�ൂട് െതാഴു�് എ�ിവയുെട നിർമാണവും. 
 
F)മ�� ബ�ന �പവർ�ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഉതകു� അടി�ാന 
സൗകര��ളായ മ��ം ഉണ�ു� േക���ൾ 
മ�� സൂ�ി�ു� േക���ൾ എ�ിവ നിർ�ി�ലും  വർഷകാല�് മാ�തം െവ�മു� 
െചറു കുള�ൾ (സീസണൽ വാ�ർേഫാർഡ് പ�ിക് ലാൻഡ് )മ��ം വളർ�ു�തിന് 
അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരി�ലും. 
 
3)വിഭാഗം സി :േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബ�നകൾ അനുസരി�ു� 
സ�യംസഹായ സംഘ�ൾ�് െപാതു അടി�ാനസൗകര��ൾ 
 
A)കാർഷിേകാൽ���ള�െട ഈടു�  സംഭരണ സൗകര�ം ഉൾെ�െടയു� വിളെവടു�ിന് 
േശഷം ആവശ�മായി വരു� സൗകര��ൾ (േപാ�്   ഹാർെവസ്റ്  ഫാസിലി�ീസ് 
)ൈജവവളം എ�ിവയ്�് ആവശ�മായ �ായിയായ അടി�ാനസൗകര��ൾ 
സൃഷ്ടി�ുക വഴി കാർഷിക ഉത്പാദന �മതവർ�ി�ി�ു�തിനു�  �പവർ�ികൾ 
�പവർ�ികള�ം. 
 
B)സ�യംസഹായ സംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ  െപാതു 



വർ�് െഷ��കള�െട നിർ�ാണവും. 
 
4 വിഭാഗം ഡി :�ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര��ൾ 
 
A)നിർേ�ശി�െ�� മാനദ��ൾ�് അനുസൃതമായി ഖര �ദാവക മാലിന� 
സംസ്കരണ�ിനും മലമൂ�തവിസർജനം ഇ�ാതാ�ു�തിന് േവ�ി സ�ത��മായ 
സർ�ാർ വകു��കള�െട ഇ�രം പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി�് െകാേ�ാ വ��ിഗത 
േടായ് െല��കൾ, സ്കൂൾ േടായ്ല��കൾ, അ�ണവാടി േടായ് ല��കൾ തുട�ിയ �ഗാമീണ 
ശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവർ�ികൾ. 
 
B)ഒ�െ���കിട�ു� �ഗാമ�ളിലും നിർദിഷ്ട �ഗാമീണ ഉൽപാദന േക���െളയും 
നിലവിലു� േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു� എ�ാ കാലാവ� 
ഉപേയാഗി�ാൻ പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള�െട നിർമാണവും ഓടകൾ ക���ുകൾ 
എ�ിവ 
ഉൾെ�െടയു� �ഗാമ�ിെല ഈടു�  ഉൾേറാഡുകള�െടയും  വീഥികള�െടയും നിർ�ാണം 
C) കളി �ല�ള�െട നിർമാണവും. 
   
  4) െവ�െ�ാ� നിയ��ണ സംര�ണ �പവർ�ികൾ െവ�െ��് 
ഒഴിവാ�ു�തിനു�  ജല നിഗർമന �പവർ�ികൾ മഴ െവ�ം െക�ി നിൽ�ു� താഴ്� 
െപാതു �ല�ള�െട െമ�െ�ടു�ൽ, തീര�പേദശ�ള�െട സംര�ണ�ിനു� േ�ാം 
വാ�ർ �ഡയിനുകൾ എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ, 
േറാഡുകള�െട പുനരു�ാരണം, ദുര� �പതിേരാധ ത�ാെറടു��കൾ 
െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവർ�ികള�ം. 
 
E)�ഗാമ പ�ായ�ുകൾ,  വനിതാ സ�യംസഹായ സംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകൾ 
െകാടു�ാ�് ബാധിതർ�ു� അഭയേക���ൾ േക���ൾ (ൈസേ�ാൺ െഷൽ�ർ) 
അ�ണവാടി േക���ൾ �ഗാമീണ ച�കൾ എ�ിവ�ാവശ�മു� െക�ിട�ള�െട 
നിർ�ാണവും,  �ഗാമ /േ�ാ�് തല �കിമിേ�ാറി യ.�ള�െട നിർമാണവും 
 
F).േദശീയ ഭ��സുര�ാ നിയമം 2013 (20 /2013) േല വ�വ�കൾ നട�ിലാ�ു�തിന് 
ആവശ�മായിവരു� ഭ��ധാന� സംഭരണിയുെട നിർ�ാണവും. 
 
G)മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിർമാണ 
�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�ിന് ഭാഗമായി.  വരു� നിർ�ാണസാമ�ഗികള�െട ഉത്പാദനം 
ഉൽപാദനവും. 
 
H) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം �പകാരംസൃഷ്ടി�െ�ടു�   
�ഗാമീണ െപാതു ആസ്തികള�െട അ�കു��ണികള�ം. 
 
I) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സർ�ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സർ�ാർ 
വി�ാപനം െച��� മ�് ഏെതാെ� �പവർ�ിയും. 
 



വാർഡ് 7 
 
 
 
ചർ� 
 
1)അളവ് നി�യി�ു�ത് എ�െന 
 
2)േവതനo കി�ാൻ കാലതാമസം ഉ�ാകു�ു എ� പരാതി പറ�ു. 
 
3)അഗതികൾ ഉ� േറഷൻകാർഡ് ര�് െതാഴിൽ  കാർഡ്  അനുവദി�ുേമാ 
 
4)പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്ലഭി�ിെ��് പരാതി പറ�ു. 
 
5)കുളം വൃ�ിയാ�ാേമാ  എ�് േചാദി�� 
 
6) കനാൽ കാടുെവ�ി വൃ�ിയാ�ു�ു എ�് േചാദി��. 
 
മറുപടി 
 
1)െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�്  േ�പാജക്ട് മീ�ി�ിൽ  പറ�ു െകാടു�ാറു�്. 
 
2)േവദന കൃത�മായ ലഭി�ാൻ ആവശ�മായ കാര��ൾ പ�ായ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ 
കൃത�സമയ�് െച���ുെ��് േക�� ഗവൺെമൻറ് നി�് ഫ�് ലഭി�ാ�തിനാലാണ് 
കാലതാമസം. 
 
3)ഒരു  േറഷൻ കാർഡിൽ  ഒരു െതാഴിൽ കാർഡ്   മാ�തേമ  അനുവദി�ുകയു��. 
 
4 )പുതിയ  െതാഴിൽ കാർഡ്  േ�ാ�ിൽ നി�ും എ�ിയാൽ ഉടെന തെ� 
െതാഴിലാളികൾ നൽകു�തായിരി�ും. 
 
5) കുളം വൃ�ിയാ�ാനു� അനുമതിയി� പകരം കുളം ഉ�ാ�ാനു� അനുമതിയു�്. 
 
6)കനാൽ വൃ�ിയാ�ുേ�ാൾ അതിനു�ിെല  കാടുകൾ െവ�ാം എ�ു പറ�ു,  
പുറെ� കാടുകൾ െവ�ാൻ പ�ി�. 
 


