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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദം
ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട ജീവിതസുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം
െകാടു�ി��� ഒരു �ബിഹത്പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴി ലുറ�്

പ�തി.കാർഷിക േമഖലയിലും നിർമാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനത

ബു�ിമു�്അനുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ�ു 100 ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ�് വരു�ാൻ ഈ

പ�തി ല��മിടു�ു.ഇ�െന െതാഴിൽനൽകു�തിന്ഏെ�ടു�ു�വിവി ധ പ�തികളിലൂെട
രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി സാധ�മാവുെമ�് �പതീ�ി�ു�ു. െതാഴിൽ ആ
വിശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ുംഅതിനു
നിര്ണയി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷ്ടസമയ�ിനു�ിൽലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ��
വരു�ു�തിന് ഇ��ൻപാർലെമ� ്പാസാ�ിയി���നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005ഓഗ�് 23നാണ്പാർലിെമ� ്ഈനിയമം പാസാ�ു�ത്.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് എ�ത് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണേമ�,
സാ��ിക �പവർ�ന�ൾഎ�ിവപരിേശാധനാ വിേധയമാ�ുകഎ�ല��െ�ാെട

ആരംഭി� പ�തിയാണ .് ഈപ�തി �പകാരം െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം െതാഴി ലാളികള്�ു�

അവകാശ�ള�െട നിലവിെല അവ� വിലയിരു�ുക , െതാഴിലാളികള�െട
അവകാശ�െള കുറി��� േബാധവൽ�രണംതുട�ിയവയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ�

ല���ളാണ .്സം�ാ�ളിൽകംേ�ടാളർആ� ്ഓഡി�ർ ജനറലിെ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

അനുസരി�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ിയുെട േനതൃത��ിലാണ്ജി�യിൽ േസാഷ� ൽ

ഓഡി�് നട�ു�ത്.പ�തിയുെട ഭാഗമായി നട�ി��� �പവൃ�ികള�െട ഗുണേമ� ,സാ��ിക
�പവർ�ന�ൾഎ�ിവയുെടഓഡി�ിേനാെടാ�ം തെ�െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം

െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�അവകാശ�ള�െട നിലവിെലഅവ�എ�ാണ ,് െതാഴിലാളികൾ�ു
േക�� –സം�ാനസർ�ാരുകൾഅനുവദി�ു�െതാഴിൽ ദിന�ൾ എ�ിെന േനടിെയടു�ാം

എ�ു� േബാധവൽ�രണ �പവർ�ന�ൾഎ�ിവ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ു.
ആദ�ഘ��ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ുമുതൽ 2019 മാർ�് 31വെര നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികൾ
ആണ് പരിേശാധി�ു�ത് .ഇതിനായി പരിശീലനം ലഭി� റിേസാഴ്സ്േപർസൺമാർ ജി�യിെല
�പവർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�ും.ഓേരാ പ�ായ�ുകളിെലയും മുഴുവൻ വാർഡുകളിെലയും
�പവർ�ന�ൾഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ും.വിവിധ ഘ��ൾആയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്ഓേരാ
വാർഡിലും നട�ു�ത്.ആദ�ഘ�ംഫയൽ പരിേശാധന , ര�ാം ഘ�ം �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന ,
മൂ�ാം ഘ�ം െതാഴിലാളികള�ം �പേദശവാസികള�മായു� അഭിമുഖം ,നാലാംഘ�ം േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭ. �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ഗവൺെമ� ് മാർ� നിർേ�ശ�ൾഅനുസരി��� 22
േരഖകള�ം (ആവശ�മായവ )സൂ�ി�ി��േ�ാഎ�ുംഅവ കൃത�മായി�െ�ആേണാ
സൂ�ി�ിരി�ു�ത്എ�ുമാണ്ആദ�ഘ� പരിേശാധന.അതിനുേശഷം �പവൃ�ി�ല�ൾ

സ�ർശി�് നട�ിയ �പവൃ�ിയിെലഅളവും ഗുണേമ�യും വിലയിരു�ുകയും നിയമ�പകാരം



�പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ു�തിന്ആവശ�മായ നിർേദശ�ൾനല്കുകയും െച��ം.തുടർ�്
െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ുകയും െതാഴിൽ

ലഭി�ു�തിനായി നല്കിയഅേപ�യുെട വിവര�ൾ, ലഭി� െതാഴിലുകെള സംബ�ി�
വിവര�ൾ,കൂലിലഭി�സമയ�കമം എ�ിവ െതാഴിൽകാർഡിൽ കൃത�മായി

േരഖെ�ടു�ിയി��േ�ാഎ�ും പരിേശാധന നട�ും.ഗുണേഭാ�ാ�െള സ�ർശി�് എ�ിേമ�്
�പകാരംഅവരവരുെട കൃഷിയിട�ളിൽ കൃത�മായി �പവൃ�ി നട�ി��േ�ാഎ�ും

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണംലഭി�ി��േ�ാഎ�ും പരിേശാധി�ും.
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ബ�െ�� റിേസാഴ്സ് േപർസൺമാർ ത�ാറാ�ിയകരട്

റിേ�ാർ�്അവതരി�ി�� ചർ�നട�ും. �ഗാമസഭയിൽ ഓേരാ വാർഡിെലയും മുഴുവൻ

കുടുംബ�ളിൽ നി�ു� �പതിനിധികെളയും പെ�ടു�ി�ുകയും വാർഡിെല മുഴുവൻ
ജന�െളയും െതാഴിലുറ�്സംബ�ി�കാര��ൾഅറിേയ�തിെ� ആവശ�കത

േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച��ം.കംപ്േ�ടാളർആൻഡ് ഓഡി�ർ ജനറലിെ� മാർ�നിർേദശ�ൾ
അനുസരി���ആദ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്ആണ്ഇേ�ാൾ ജി�യിൽനട�ാ�ു�ത്. േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിെലആദ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ േചള�ൂർ പ�ായ�ിെലവാർഡ് 15ൽ ആണ്
നട�ത്.

അേ�ാളി പ�ായ�് 

േകരള�ിെലപതിനാലു ജി�കളിൽ ഒ�ായ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�ലായനി

േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�� പ�ായ�്ആണ്അേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�്.ഈപ�ായ�ിെല ഒ�ാം

വാർഡിൽ ആണ് ഞ�ള�െട ആദ�െ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ത്.ആദ�ം ബാലുേ�രി
േ�ാ�ിൽ ഉൾെ��അേ�ാളി പ�ായ�് കഴി �കുറ�� വർഷ�ൾ�ു മുൻപ്ആണ്

പ�ലായനി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ിയത്. േകാര��ഴ യുെട തീര�ു�ിതി െച���ഒരു

െചറിയ ടൗൺ ആണ് അേ�ാളി എ��ലം.കു�ിയാടിയിേല�് ഉ� േ��്ൈഹേവ േറാഡ്
കട�ു േപാവു�ത് അേ�ാളി പ�ായ�ിെ� മുൻപിലൂെട ആണ .്അേ�ാളി പ�ായ�്
�പസിഡ�് �ശീ. രവീ��ൻ,ൈവസ് �പസിഡ�് �ശീമതി.വ�ല േവലായുധൻ ,പ�ായ�്
െസ�ക�റിഎൻ. �പദീപൻ &അസി�� ് െസ�ക�റി ജിഷിത്. െകഎ�ിവർ ആണ .് 2015 -െല
ഐ.സി .ഡി.എസ് കണ�് �പകാരംഅേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�ിൽആെകജനസംഖ� 31330
ആണ .്

പ�ായ�ിെ� േപര് അേ�ാളി

ജി� പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് പ�ലായനി

ആെക വാർഡ് 17



േഫാൺ ന�ർ 0496-2672235

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ�വിവിധഘ��ൾ

1)ആദ�ഘ�ം :ഫയൽ പരിേശാധന

2)ര�ാംഘ�ം : �പവർ�ി�ലപരിേശാധന

3)മൂ�ാംഘ�ം: െതാഴിലാളികള�ം �പേദശവാസികള�ം ത�ിലു�അഭിമുഖ�ൾ

4)നാലാംഘ�ം: േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�് ത�റാ�ൽ

5)അ�ാംഘ�ം:േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1).െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ�ി�ുവാനും 15 ദിവസ�ിനകം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

2).െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

3).15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�
അവകാശം.

4).ഏെ�ടുേ�� �പവർ�ികൾ ആസൂ�തണംെച��വാനു�അവകാശം.

5).താമസ�ല�ിന് 5കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും ലഭി�ിെ��ിൽ
10%അധികമായി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

6).കുടിെവ�ം, തണൽ, �പാഥമികശു�ശൂഷകി�്, െതാഴിലാളികള�െട ഒ�ംഅ�ിലധികം
കു�ികൾ �പവർ�ി�ല�് വ�ി��െ��ിൽഅവെര േനാ�ാൻ ആയ തുട�ിയ �പവൃ�ി

�ലസൗകര��ൾ�ു� അവകാശം.

7).സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി���കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

8). െതാഴിൽ െചയ്തു 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

9).15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽനഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

10).പരാതികൾ�് സമയബ�ിതമായി പരിഹാരം ലഭി�ുവാനും മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽചിലവ് വരു�തുകയുെട സാമൂഹിക പരിേശാധന

നട�ുവാനു�അവകാശം.



െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട മുഖ�ല���ൾ

1)അവിദഗ്� -കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻസ��തഉ� �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിേനാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും�ായിയായി���തും ഉ�ാദന

�മമായി���തുമായആസ്തികൾ ആണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.

2)സാമൂഹികാമായി പിേ�ാ�ംനിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ
ഉൾെപടു�ുക.

3)പ�ായ�ിരാജ് �ാപ�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

4) ദാരി�ദവും സാ��ികമായ ബു�ിമു��കാലും �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ നി�ും തുട�� നീ�ി
ദരി�ദെരശ�ിെ�ടു�ുക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സേവിശഷതകൾ

1) �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�ളിൽതാമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ അംഗ�ൾ ആവാം.

2)സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

3)സ്�തീ�ും പുരുഷനും ഒേര േവതനം

4)പരി�ിതിസംര�ണ�ിനും കാർഷിക േമഖലയ്�ുംസമൂഹ�ിനും വികസനം ഉറ�്

വരു�ിയു� �പവർ�നം

5) െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട ഉ�െതാഴിൽ സംരംഭം

6) െതാഴിലാളികൾ�് തെ�െതാഴിൽ കെ��ുകയും,ആസൂ�തണ പ�തിയിൽ അംഗ�ൾ

ആവാനും ഉ�അവസരം

7 ) �ഗാമസഭപ�തിഓഡി�് െച���ു (േസാഷ�ൽഓഡി�്സംവിധാനം )



േസാഷ�ൽഓഡി�്

രീതി ശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകാഴിേ�ാട് ജി�,പ�ലായനി േ�ാ�ിെലഅേ�ാളി
�ഗാമപ�ായ�് വാർഡ് 1 െല േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ിയത്

•ആദ�ഘ�ം :-പ�ായ�് െസ�ക�റി �പസിഡ� ,് എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ �ാഫ് എ�ിവരുമായി
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് േചള�ൂർ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺബി�ു.ബി.ആ ർ.പി വാർഡ് 1
ൽനടേ��േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പവർ�ന�െളകുറി���ചർ�നട�ി.

• ര�ാം ഘ�ം :- 2018 ഒക്േടാബർ മാസം തി�തി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെര
ഏെ�ടു�ു നട�ിയ �പവർ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 െരജി�റുകൾഎ�ിവപരിേശാധി��.

• മൂ�ാം ഘ�ം :- പരിേശാധി�ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവർ�ിയിട�ൾ

പരിേശാധി�ൽ , െചയ്ത �പവർ�ികള�െടഅളവുകൾ പരിേശാധി��.

•നാലാംഘ�ം :- ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവർ�ികള�െട ഗുണഫല� ൾ േചാദി�റിയുകയും

സജീവ െതാഴിലാളികെള ക�് െതാഴിൽ കാർഡ്,ബാ�് പാ�്ബു�്എ�ിവപരിേശാധി��
അഭിമുഖം നട�ി വിവര�ൾ േശഖരി��.

അ�ാം ഘ�ം :-ഫീൽഡ് പരി േശാധനയുെടയും ഫ യ ൽ പരിേശാധനയുെടയും

അടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി.

ഫയൽ പരിേശാധന

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�ിെ�ആദ�ഘ�ംആണ്ഫയൽ

പരിേശാധന.

�പവർ�ിവിശദീകരണം

വാർഡ് 1 െല മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��

�പവർ�ികൾ.



1.വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ മ�് -ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ ഘ�ം -2 വാർഡ്

-1വർ�് േകാഡ് : WC291927

ആരംഭി�തി�തി : 14/6/2018

അവസാനി� തി�തി :

അട�ൽ തുക : 499000

ബി�്തുക : 497780

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1804

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 2325

2.വിഭാഗം ഡി േറാഡുകള�െടയും നട�ാതകള�െടയും നിർമാണവും നവീകരണവും

വാർഡ് 1, വർ�് േകാഡ് : 16040080021 RC 72513

ആരംഭി� ദിവസം :

അവസാനി� ദിവസം :

അട�ൽതുക :471000

ബിൽതുക :

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ:

അനുവദി� െതാഴിൽദിന�ൾ :

3.വിഭാഗംഡി പടി�ൽതാെഴ േറാഡ് േകാൺ�കീ�് നിർ�ാണംവാർഡ് 1

വർ�് േകാഡ് : 16040080021 RC 275764

ആരംഭി�തി�തി : 15/3/2019

അവസാനി�തി�തി : 29/3/2019

അട�ൽതുക : 496000

ബി�്തുക : 455107

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 24(അവിഗ്�തെതാഴിലാളികൾ )

52(വിദഗ്ദ/അർ�വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ)

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 90



4)വിഭാഗംഎ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 4

വാർഡ് 1, വർ�് േകാഡ് : WC 292403

N�പവൃ�ിആരംഭി�തി�തി : 13/11/18

�പവൃ�ിഅവസാനി� തി�തി : 18/3/19

അട�ൽതുക : 499000/-

ബിൽതുക :194394/-

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 696 days

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1092 days

5)വിഭാഗം എ കനാൽ നവീകരണ �പവൃ�ിഘ�ം 1വാർഡ് 1

വർ�് േകാഡ് : IC 212116

�പവൃ�ിആരംഭി�തി�തി : 25/12/18

�പവൃ�ിഅവസാനി�തി�തി :16/2/19

അട�ൽ തുക : 102510/-

ബിൽ തുക : 88300/-

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 314 days

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 525 days

6)വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 1വാർഡ്
1, വർ�് േകാഡ് : WC 292991

�പവൃ�ിആരംഭി�തി�തി : 24/5/18

�പവൃ�ിഅവസാനി� തി�തി : 31/10/18

അട�ൽതുക : 500000/-

ബിൽതുക : 487747/-

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ :1769 days

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 3539 days



7)വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ,ഘ�ം 3

വാർഡ് 1, വർ�് േകാഡ് : W/C 292288

�പവർ�ിആരംഭി�തി�തി : 30/8/2018

�പവർ�ിഅവസാനി� തി�തി : 19/12/2018

അട�ൽതുക : 500000

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1781

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ :

8)വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ, വാർഡ് - 1,

ഘ�ം 3, വർ�്േകാഡ് : W/C 292030

�പവർ�ിആരംഭി�തി�തി : 2/8/2018

�പവർ�ിഅവസാനി�തി�തി :18/8/2018

അട�ൽതുക : 500000

ബി�്തുക : 280047

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1022

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1679

േക��സർ�ാർ നിർേദശ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ�റയു�

േരഖകൾ നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ് ;

1.കവർേപജ്

2. െച�് ലി�്

3.ആ�ൻ �ാൻ/ െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി.

4.സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനും അട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി.



5. ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി.

6.സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

7.സംേയാജിത പ�തിയുെട വിശദാംശ�ൾ.

8. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�.

9. െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി.

10.പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി.

11. െമഷർെമ� ് ബു�ിെ� േകാ�ി.

12.സാധന�ൾവാ�ു�തിനു�ക�േ�ഷൻ�ണി��ിെ�യും കംപാര്�ിവ് േ��്െമ���ിയും
െമ�ീരിയൽ േകാ�ി.

13. േവജ് ലി�്

14. േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ�് പണംഅട�തിെ�യും FTOയുെടയും േകാ�ി.

15. െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െട യും േകാ�ി.

16.േറായലി�ിഅട�തിെ� രസീത് േകാ�ി.

17. െതാഴിലിെ� 3ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ.

18. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��് േകാ�ി.

19.മാ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്.

20.ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ.

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി.

22.ൈസ�്ഡയറി.

മുകളിൽ പറ�ിരി�ു� േരഖകള�െട അടി�ാന�ിൽ പരിേശാധി�

ഫയലുകളിെല വിവര�ൾ താെഴ െകാടു�ു�ു ;

(�പവർ�ികള�െട വർ�് േകാഡ് WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991,
WC291927, RC275764, RC72513).

1)കവർ േപജ് :-പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െടഫയലുകളിൽ എ �ാംതെ�

�പാേദശികമായി�് ഉ�കവർ േപജ്ആണു�ത്. എ.എം.സി �പകാരമു�കവർ േപജ്

ഒനുലുമി�.



2) െച�് ലി�് :- IC212116 & RC275764ഈ ര�് ഫയലുകളിൽ മാ�തേമ െച�് ലി�് ഉ��.

ബാ�ിയു�ഫയലുകൾ (WC291927, RC72513, WC292403, WC292991, WC292288 & WC292030 )

3)ആ�ൻ �ാൻ / െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�്സ്എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി :-
പരിേശാധി� RC275764എ�ഫയലിൽ മാ�തേമഇത് ഉ�ായിരുനു��. മ���ഒരു
ഫയലുകളിലും ഇത് ഉ�ായിരു�ി�. ( WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991,
WC291927, RC72513).

4)സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനും അട�ു�സാേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി :-
പരിേശാധി�എ�ാഫയലിലും ഉ�്.

5)ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി :-പരിേശാധി�എ�ാഫയലിലും ഉ�്.

6)സാേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി :-പരിേശാധി�എ�ാഫയലിലും ഉ�്.

7)സംേയാജിത പ�തി വിശദംശ�ൾ :-പരിേശാധി�ഫയലുകൾ ഒ�ും തെ�സംേയാജി ത

പ�തിആയിരു�ി�.

8)െതാഴിലാളികൾ െതാഴി ൽ ആവിശ�െ��് െകാ�ു �അേപ� :-എഴുതി ത�ാറാ�ിയ
അേപ�യാണ് പരിേശാധി� എ�ാഫയലുകളിലും കാണാൻ കഴി�ത്.അേപ� േഫാമിൽ

െതാഴിലാളികള�െട േപരും ഒ��ം ഉെ��ിലുംഏതു ദിവസം മുതൽെതാഴിൽആവിശ�മാെണ�്

സൂചി�ി�ി�ി�.

9)െതാഴിൽ

അനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി :- RC 275764എ�ഫയലിൽ മാ�തേമഈേകാ�ി

ഉ�ായിരു�ു��. മ��ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ�ഇത് കാണാൻ സാധി�ിരു�ി�.

(WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927, RC72513).

10)പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി :-പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ിഎ�ാ�ിലും ഉെ��ിലും
WC292288എ�ഫയലിൽ പൂർണമ�ാ�തും െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�തുമായ മ�ർ േറാൾ
കാണാൻ കഴി� .ു

11) എം.ബു�ിെ� േകാ�ി :-പരിേശാധി�എ�ാം �പവർ�ി ഫയലിലും ഉ�്.

[WC 292288 എം.ബു�് ന�ർ 96/18-19

WC 292030എം.ബു�് ന�ർ 100/18-19

WC 292403എം. ബു�് ന�ർ 162/18-19

IC 212116എം. ബു�് ന�ർ 68/18-19

WC 292991എം. ബു�് ന�ർ 207/18-19

WC 291927എം. ബു�് ന�ർ 09/18-19

RC 275764എം. ബു�് ന�ർ 170/18-19



12)സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� േകാെ�ഷൻ �ണി�തിെ�യും കംപാര�ീവ് േ��്െമ� ്

െ�യും െമ�ീരിയൽഓർഡറിെ�യും േകാ�ി :- RC 275764എ�ഫയലിൽ മാ�തേമഈ േകാ�ി

ഉ�ായിരു�ു��. മ��ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ�ഇത് കാണാൻസാധി�ിരു�ി�.

(WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927, RC72513).

13)േവജ് ലി�് :- WC 292991എ�ഫയലിൽ മാ�തേമ േവജ് ലി�് േകാ�ി കാണാൻസാധി�ിരു�ു��.
(WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC291927, RC275764, RC72513).

14)േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ�് പണമട�തിെ���ം എഫ്. ടി. ഒയുെടയും േകാ�ി :
പരിേശാധി� ഒരു ഫയലിലും എഫ്. ടി. ഒ േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു.

( WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927, RC275764, RC72513)

15)െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െടയും േകാ�ി :- RC 275764എ�ഫയലിൽ മാ�തേമഈ
േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു��. മ��ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ�ഇത് കാണാൻ സാധി�ിരു�ി�.

(WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927, RC72513).

16)േറായലി�ിഅട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി :- േറാ യലി�ിആവിശ�മായി�് ഉ� �പവർ�നം
ആയിരു�ി�.

17)െതാഴിലിെ� മൂ�് ഘ��ളിൽ ഉ�േഫാേ�ാ :- RC 275764എ�ഫയലിൽ മാ�തേമ െതാഴിലിെ�
3ഘ��ളിലും ഉ� േഫാേ�ാകാണാൻസാധി�ിരു�ു��. മ��ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ�ഇത്

കാണാൻസാധി�ിരു�ി�. (WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927,
RC72513).

18) �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി :-പരിേശാധി� RC 72513 ഒഴിെക മെ��ാ
ഫയലിലും കാണാൻസാധി��. ( : WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991,
WC291927, RC275764 ).

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് :-പരിേശാധി� RC 72513 ഒഴിെക മെ��ാഫയലിലും കാണാൻ
സാധി��. ( WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927, RC275764 ).

20)ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാകൾ :-പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ ഒ�ും കാണാൻ

സാധി�ി� (WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927, RC275764,
RC72513).

21)social audit റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി :-പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ ഒ�ും കാണാൻ
സാധി�ി�(WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927, RC275764, RC72513).

22)ൈസ�്ഡയറി :-പരിേശാധി� RC 72513 ഒഴിെക മെ��ാഫയലിലുംകാണാൻ സാധി��.
( WC292288, WC292030, WC292403, IC212116, WC292991, WC291927, RC275764 ).



(Note :-വിഭാഗംഡി േറാഡുകള�െടയും നട�ാതകള�െടയും നിർമാണവും നവീകരണവും വാർഡ് 1

വർ�് േകാഡ് : 16040080021 RC 72513

ഈ�പവർ�ിയുെടഫയലിൽ അട�ിയിരി�ു� േരഖകൾ �പാേദശികമായി�് ഉ� രീതിയിൽ

ഉ�കവർ േപജ്,സാേ�തികാനുമതി,സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനും അട�ു�
സാേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി, ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ിഎ�ിവ മാ�തമാണ്
പരിേശാധി�േ�ാൾഈ �പവർ�ിയുെട േരഖകൾആയി�്ക�ത്.

രജി�ർപരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ�നിർേദശ �പകാരം താെഴ പറയു�രജി�റുകൾനിർബ�മായും �ഗാമ

പ�ായ�ിൽ സൂ�ിേ��താണ .്

1.െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

2.ആസ്തി രജി�ർ

3.െമ�ിരിയൽ /േ�ാ�് രജി�ർ

4.പരാതി പരിഹാര രജി�ർ

5.ഡിമാൻഡ് രജി�ർ

6.വർ�് രജി�ർ

7.�ഗാമസഭ രജി�ർ

2018-19സാ��ികവർഷെ�രജി�റുകൾ എം. ഐ.എസിൽ നി�ും േശഖരി��

സൂ�ി�ി���്.

1)ആസ്തി രജി�ർപരിേശാധനയിൽ വിവര�ൾ എ�ാംകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

2) െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ െതാഴിലാളികള�െട വ��ിഗതവിവര�െളാ�ും കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ,ബാ�്അ�ൗ�് ന�ർ,ബാ�ിെ� േപര്,
െതാഴിലാളികള�െട വയ�്,വിലാസംഎ�ിവെയാ�ും ക�ി�.ആെക 197െതാഴിൽകാർഡ്
വിവര�ൾഉൾെ�ാ�ിേ��രജി�റിൽ 74േപജുകൾ ശൂന�മായിരു�ു.

3) െമ�ിരിയൽരജി�റിലുംഫയലിലും എംബു�ിലും േരഖെപടു�ിയിരി�ു�െമ�ിരിയൽ



സംബ�ി�അളവുകൾ കൃത�മാണ .്

4)പരാതി പരിഹാര രജി�ർപരിേശാധി�േ�ാൾ മനസിലായത്അതിൽ ഒ�ാം വാർഡിൽനി�്
പരാതികൾ ഒ�ും ലഭി�ി�ി�.

5)വർ�് രജി�റിൽ �പവർ�ിയുെട മുഴുവൻവിവര�ള�ം പ�ിക െപടു�ിയു���്.

6)ഡിമാൻഡ് രജി�ർപരിേശാധി�േ�ാൾക�ത് ചിലഅേപ�കളിൽ െതാഴിലാളികള�െട
േപരും കാർഡ് ന�റും ഉ�് പെ� ഒ�് ഇ�.ഏത് തി�തി മുതൽ എ�ത ദിവസം െതാഴിൽ
അനുവദി�� തരണെമ�് പറയു�്അേപ�ി�തി�തി ഇ�.

7) �ഗാമസഭ െരജി�ർപരിേശാധി�ാൻസാധി�ി�.

ഫീൽഡ് വിസി�് കെ��ലുകൾ

ഞ�ൾ പരിേശാധി� ഫയലിെ� െലാേ�ഷൻ െമാട���ർ,കൂമു�ി,കൂനേ�രി &പാേലാറ
എ�ീ ഭാഗ�ളിൽ ആയിരു�ു.

പരിേശാധനയുെട ഭാഗമായിഞ�ൾഭൂവുടമകള�െട പുരയിട�ളിലുംഅതിേനാടനുബ�ി�
�ല�ളിലും വർ�് കഴി�േറാഡും കനാലും പരിേശാധന�ി വിേധയമാ�ുകയും

അതിെ�നിലവാരം വില ഇരു�ുകയും അളെവടു�ുകയും േരഖെ�ടു�ുകയും െചയ്തു. ഈ
വർ�്ഫയലിൽ ഉൾെപ�ിരി�ു� �പവർ�ികൾ �പധാനമായും

a) േറാഡ് നിർ�ാണം

b)കനാല്നവീകരണം

c) മഴ�ുഴി

d) മ�്ക�ാല

e)ക�്ക�ാല

f) മൺവര�്

e)കിണർ നിർ�ാണം

പരിേശാധനയിലൂെട മനസിലാ�ാൻകഴി�ത്

* ) ഒ�� മി� മഴ�ുഴികളിലും വാഴയും െത�ിൻ ൈതകള�ം ആണ് ന�� വളർ�ിയിരി�ു�ത്.



* )ചിലയിട�ളിൽ മഴ�ുഴികൾ േവ�് കുഴികൾആയി ഉപേയാഗി�അവ�യിൽ

ആയിരു�ു.

* )അതിെന കുറി�്അേന�ാഷി�േ�ാൾ അറിയാൻ കഴി�ത് ഭൂവുടമകളിൽ ചിലർ

മഴ�ുഴികൾകണ�ു അനുസരി��അളെവടു�ു െതാഴിൽ െച�ാൻ െതാഴിലാളികെള
അനുവദി�ാറി�എ�ും പകരംഅവരുെടആവിശ��ൾ�ുംനിബ�നകൾ�ുംഅനുസൃതമായി

െതാഴിൽ െച�ാൻ െതാഴിലാളികളിൽ സ�ർ�ം െചലു�ാറു�് എ�ുമാണ .്

* )അതുേപാെല തെ�മൺവര�ുകളിൽ പലതും കാട് പിടി� നിലയിലും, ചില ഇട�ളിൽ അവ

നശി�� േപായതും, �പവർ�ി നട�ചിലഇട�ളിൽവീ�ും മ�� �പവർ�ികൾനട�തിനാലും
കൃത�മായ അളവുകൾ തി�െ�ടു�ാൻസാധി�ി�.

*) െതാഴിലാളികള�ംആയി സംസാരി�േ�ാൾ മനസിലായത്അവർ�് പലർ�ും െതാഴിലാളികള�െട
10അവകാശ�െളകു റി�� േവ��തഅറിവ് ഇ�ായിരു�ുഎ�ും, പല
അവകാശ�ള�ം നിേഷധി�െപടു�ുഎ�ുംആണ .്

അളവുകൾ

1)വിഭാഗംഎ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ ഘ�ം -2വാർഡ് - 1
വർ�് േകാഡ് : WC 291927

�കമ
ന�ർ

വീ��േപര് �പവർ�ികൾ അളവുകൾ

1 താ�ാ�് മീ�ൽ ഇ�ിര മഴകുഴികൾ (3)

വാഴ െവ�ത് െകാ�്
അളെവടു�ാൻ സാധി�ി�

2 താ�ാ�് മീ�ൽ മിനി മൺവര�്

ആ�ാന�ുവീടിെ�തറ
ഇ�തിനാല് അളെവടു�ാൻ
സാധി�ി�



3 താ�ാ�� മീ�ൽ ബാബു മഴ�ുഴികൾ (2)

മൺവര�്

െവ��കൾഇ�ിരി�ു�തിനാൽ
അളെവടു�ാൻ സാധി�ി�

128മീ�ർ & 9െസ. മി

4 താ�ാ�� മീ�ൽസേരാജിനി മൺ വര�് പറ�് െമാ�ം കാട്ആയിരു�ു .
അത്െകാ�് അള�ാൻ
സാധി�ി�

5 െപാ�ൻചാലിൽ മീനാ�ി മൺ വ ര�് 120മീ�ർ

6 വട�യിൽ േഗാപി മഴ�ുഴികൾ 2മീ�ർ വീതി & 1.5 മീ�ർആഴം

7 താ�ാ�് മീ�ൽകരിയാ�ൻ മൺവര�് പറ�് െമാ�ം കാട്ആയിരു�ു.
അത്െകാ�് അള�ാൻ
സാധി�ി�

8 കു�ു�രകാർത�ായനി
നാരായണൻ

മഴ�ുഴികൾ

മൺവര�്

കാണാൻ ഇ�

26.2 മീ�ർ മാ�തമാണ്അള�ാൻ
സാധി�ത്.ബാ�ി ഉ��ലം

മുഴുവൻ കാട്ആയതിനാൽ
കാണാേനാ അള�ാേനാ

സാധി�ിരു�ി�.

9 െച��ാൻപാറ�ൽ ഖദീജ ക�്ക�ാല

മൺവര�്

നീളം :16.80മീ�ർ & വീതി : 85cm

91.5 മീ�ർ

10 താ�ാ�് മീ�ൽസുധാകരൻ മഴ�ുഴികൾ (2)

മൺ വര�്

അള�ാൻ സാധി�ി�

കാട് പിടി�� കിട�ു�ു.
അള�ാൻ സാധി�ി�

11 കു�ു�ര െപ��കു�ി മൺ വര�് 47.80 മീ�ർ

12 കു�ു�രരാധ മൺ വര�് 128.50 മീ�ർ

13 െകാ�ൻ ക�ി ഭാസ്കരൻ മൺ വര�് 180.20 മീ�ർ



14 പടി�ൽമീ�ൽ േശാഭന മൺ വര�് 90മീ�ർഅള�ു.ബാ�ി
അള�ാൻസാധി�ി�

15 പാറ�ൽ മാധവി മൺവര�് അള�ാൻ സാധി�ി� (പണി
കഴി� �ല�് കാട് )

16 അ�ിണി േകാേറാ�്
ഗിരീശൻ

മൺ വ ര�് &
മഴ�ുഴി

അള�ാൻ സാധി�ി�

17. അ�ിണി േകാേറാ�് രാജൻ മൺ വര�് &
മഴ�ുഴി

അള �ാൻ സാധി�ി�

18 പാകായി ജാനുഅ� മൺവര�് 210.15 മീ�ർ

19 കിഴേ� േമാറ�ാട് ചാ�ൻ
നായർ

മൺ വര�് 192 മീ�ർ

20 േമാറ�ാട് �ശീധരൻനായർ മൺ വര�്

മഴ�ുഴി (35)

210 മീ�ർ

െത�ിൻ ൈതകൾ ന��
പിടി�ി�ി���്

21 അ�ിണി േകാേറാ�് മാലതി മൺ വര�് &
മഴ�ുഴി

അള�ാൻ സാധി�ി�

22 നടുവിെല േമാറ�ാട് നാരായണി
അ�

മൺ വര�് കാട്ആയതിനാൽ അ
ള�ാൻസാധി�ി�

23 േമാറ�ാട് ഉ�ിനായർ മഴ�ുഴികൾ (4)

മൺ വര�്

ക�്ക�ാല

മൺ ക�ാല &

െത�ുതുറ�ൽ

മഴെപയ്തു മെ�ാലി�� നിക�ു
േപായി

84 മീ�ർഅള�ു,ബാ�ികാട്
പിടി�� കിട�ു�ു

15മീ�ർ നീളം & 1:20വീതി

12മീ�ർ നീളം & 1:10വീതി

24 െവ�ണിയിൽ മീ�ൽ േദവി മൺ വര�് 20 മീ�ർഅള�ു

25 െവ�ണിയിൽ ബബീഷ് &
ബബി�്

െത�ു

തുറ�ൽ & മൺ
വര�്

ഈ �പവർ�ി കാണാൻ
ഇ�ായിരു�ു

സി.ഐ.ബി (സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ) = ഇ�ായിരു�ു



2)വിഭാഗംഡി പടി�ൽതാെഴ േറാഡ് േകാൺ�കീ�് നിർ�ാണംവാർഡ് 1, വർ�് േകാഡ് :
16040080021 RC 275764

നീളം =127.60 മീ�ർ (30+30+30+30+7.60)

വീതി = 4:20 മീ�ർ (തുട��ിൽ) & 2:50 മീ�ർ (അവസാനം)

ആഴം =അള�ാൻസാധി�ി�

സി.ഐ.ബി (സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ) =സി.ഐ.ബി േബാർഡിൽ ഉ�പണി
പൂർ�ിയായതി�തിയും ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾ േരഖയിൽക�പണിപൂർ�ിയായ

തി�തിയും ത�ിൽവ�ത�ാസം ഉ�്.

ഫയൽേരഖയിൽപണിആരംഭി�തി�തി = 15/03/2019

ഫയൽേരഖയിൽപണിപൂർ�ിയായതി�തി = 29/03/2019

സി.ഐ.ബി േബാർഡിൽപണിആരംഭി� തി�തി = 15/03/2019

സി.ഐ.ബി േബാർഡിൽപണിപൂർ�ിയായതി�തി = 21/03/2019

3)വിഭാഗംഎ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 4വാർഡ്
1 വർ�് േകാഡ് : WC 292403

�കമ ന�ർ വീ��േപര് �പവൃ�ി അളവ്

1 േമാറ�ാ�് ജാനു

അ � (െമാട���ർ )
മ�്വര�് (7എ�ം )

മഴ�ുഴി (4എ�ം )

10.50mtr

കാടു പിടി�തിനാൽ
അളവ് എടു�ാൻ
സാധി�ി�

2. �പഭാകരൻ
കു�ു�ര

(െമാട���ർ)

മൺവര�് (7എ�ം ) 10.50mtr

3. േ�പമതായാ�് മൺ വര�് (10എ
�ം )

15 mtr



സി.ഐ.ബി (സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ) = ഉ�്

4)വിഭാഗംഎകനാൽ നവീകരണ �പവൃ�ിഘ�ം 1വാർഡ് 1, വർ�് േകാഡ് : IC 212116

നീളം :857.45m

വീതി : 1.26m

ആഴം : 0.50m

ഇതിൽ ര�ു േറാഡ് വരു�ു�്അത് ഉൾെ�ടു�ാെതയാണ് അള�ി���ത്.

സി.ഐ.ബി (സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ) = ഇ�ായിരു�ു.പകരംആ�ല�്

2017 െല സി.ഐ.ബി േബാർഡ് ആണ് ഉ�ത്.

5)വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 1വാർഡ് 1

4 പ�നാഭൻ നായർ
കിഴ�യിൽ

(െമാട���ർ )

പണി വ�ി�ി�

5 സരസ
ത�ികുള�ര

മൺ വര�് (7
എ�ം )

10.50 mtr

6 കു�ിമാള�

(നടു�ലാ�ൽ )
പണി വ�ി�ി�

7 സുേരഷ് കുമാർ
െപാെ�ൻചാലിൽ

മൺ വര�്

(7എ�ം )
10.50 mtr

8 രാജീവൻ കിഴേ�
േമാര്കാ�്

മൺ വര�്

(13എ�ം )
19.5 mtr

9 ശാരദ ത�ികുള�ര മൺ വര�്

(10എ�ം )
15 mtr

10 രാജ�ശീ കുനിയിൽ
േമാര്കാ�്

മൺ വര�്

(13എ�ം )
19.5 mtr

11 രാജല�്മി
െമാട���ർ

മൺ വര�് 15 mtr



വർ�് േകാഡ് : WC 292991

SI

No:

േപര് ,വീ��േപര് �പവൃ�ി അളവുകൾ

1 മാള� ബാബു

സ്േനഹതീരം , െമാട���ർ

മ�്വര�് നീളം -33m

2 കല�ാണി

െവ��ാറ മീ�ൽ ,
െമാട���ർ

ക�്ക�ാല നീളം -8.60m

വീതി -1m

3 േദവി

തുടിയാടി മലയിൽ,
െമാട���ർ

മ�്ക�ാല കാടു പിടി�തിനാൽഅള�ാൻ
സാധി�ു�ി�

4 സുനീഷ് കുമാർ ,പാേലാറ
മലയിൽ

മ�്വര�് നീളം -11m

5 സുധ പാേലാറ മലയിൽ മ�്ക�ാല നീളം -22m, വീതി -1.10m

6 മാധവി പാേലാറ മലയിൽ മ�്ക�ാല നീളം -5m

വീതി - 1.20m

7 സുമതി അ�ായെതാടി മ�്ക�ാല നീളം - 12m, വീതി -1.20m

8 �പഭാകരൻ അ�ായെതാടി മ�്ക�ാല നീളം -22 , വീതി -2m

9 െക സി ബാലകൃഷ്ണ ൻ
പാേലാറ മലയിൽ

മ�്ക�ാല നീളം -40.5m

വീതി -18m

10 ബി ജു പാേലാറ മലയിൽ മ�്ക�ാല നീളം -40.5m

വീതി -18m

11 ബിേജഷ് പാേലാറ
മലയിൽ

മ�്ക�ാല നീളം -40.5m

വീതി -18m

12 അരുണാലയം കമല
ഭാസ്കരൻ

ക�്ക�ാല നീളം 22m

വീതി -1.60m

13 ഇ�ിര പാ േലാ റ മലയിൽ ക�്ക�ാല നീളം -13.50m

വീതി -1m



14 സുമതി ച��ൻ േമ േലാ �് മ�്ക�ാല നീളം -22m

വീതി -2m

15 ദാ�ായണിവ ടേ�പാേലാറ
മലയിൽ

പണി വ�ി�ി�

16 രാജേഗാപാലൻവടേ�പാേലാറ

മലയിൽ
പണി വ�ി�ി�

17 ബാലൻ നായർ
വടേ�പാേലാ റ മലയി ൽ

പണി വ�ി�ി�

18 നീലിയാകൂൽ ദാസൻ മ�്ക�ാല

ക�്ക�ാല

നീളം -4.75m,വീതി -1m

നീളം -10.10m,

വീതി -2.10m

19 േദവു പാേലാ റ മലയിൽ മ�്ക�ാല നീളം -17.70m,

വീതി -1.20m

20 പാേലാറ മലയിൽ

മേനാജ് കുമാർ
മ�്ക�ാല

മഴകുഴി

നീളം -17.70m,വീതി -1.20m

5എ�ം

21 പാേലാറ മലയിൽ

സി എം മാധവൻ

മ�്വര�്

മ�്ക�ാല

നീളം -15m

നീളം -15m,വീതി -1.20m

22 സേരാജിനി പാേലാറ
മലയിൽ

മ�്വര�്

ക�്ക�ാല

മഴകുഴി

നീളം -15m

നീളം -2.20m, വീതി -1m

4എ�ം

23 സാവി�തി പാേലാറ മലയിൽ മ�്വര�്

ക�്ക�ാല

മഴകുഴി

നീളം -15m

നീളം -2.20m, വീതി -1m

4എ�ം

24 പാ റ മലയി ൽ രാജി മ�്ക�ാല

ക�്ക�ാല

മഴകുഴി

നീളം -11m, വീതി -2m

നീളം -20m, വീതി -1.20m

1എ�ം

25 െപ��കു�ിഅ�ായെതാടി ക�്ക�ാല

മ�്ക�ാല

നീളം -10 , ഉയരം -0.5m

നീളം -12m, ഉയരം -1m



26 തുടിയാടി മലയിൽ �പസീത മ�്ക�ാല കാടു പിടി�തിനാൽഅള�ാൻ
സാ ധി�ു�ി�

27 പുന�ും പടി�ൽ വസ� മ�്ക�ാല കാടു പിടി�തിനാൽഅള�ാൻ
സാധി�ു�ി�

28 സേരാജിനി ആേലാ��ി
മീ�ൽ

മ�്ക�ാല കാടു പിടി�തിനാൽഅള�ാൻ
സാധി�ു�ി�

29 നീലിയാകൂൽ ഭാസ്കരൻ മ�്ക�ാല നീളം- 16.85m

വീതി -5m

30 നീലിയാ കൂ ൽ സുമതി അ
�

മ�്ക�ാല നീളം- 16.85m

വീതി -5m

31 ശിവരാമൻ പടി�ാെറ
ആേലാ��ി

മ�്ക�ാല നീളം -20m

32 സരള പാേലാറ മലയിൽ മ�്ക�ാല നീളം -20m

വീതി -2m

33 ശിവദാസൻ
അ�ായെതാടി

മ�്ക�ാല നീളം -20m, വീതി -2m

34 േദവി തറവല��ി മഴകുഴി

മ�്ക�ാല

ക�്ക�ാല

15എ�ം

നീളം -7m, വീതി -2m

നീളം -7m

35 ശാ�അ�ായെതാടി മ�്ക�ാല

ക�്ക�ാല

നീളം -8.20m, വീതി - 1.40m

നീളം -8.30m, വീതി -1.40m

36 െതേ�ാ ൻ പാേലാ റ
മലയിൽ

മ�്ക�ാല നീളം -20m,

വീതി -1.20m

37 കൃഷ്ണൻ പാേലാറ
മലയിൽ

മ�്ക�ാല നീളം -50m

വീതി -2.6m

38 േദവി പാേലാറ മലയിൽ മ�്ക�ാല നീളം -22m, വീതി -1.20m

39 നീലിയാകൂൽ ല�്മികു�ി മ�്ക�ാല നീളം -30m, ഉയരം -1.20m

40 തറവല��ി േഗാപാലൻ മ�്ക�ാല നീളം -7m, ഉയരം -2m



സി.ഐ.ബി (സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ) = ഉ�്

6)വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ,ഘ�ം 3

വാർഡ് 1, വർ�് േകാഡ്: W/C 292288

�കമ ന�ർ േപ ര് �പവർ�ി അളവ്

1 ഇടീ�ൽ ബാലൻ മ�്ക�ാല

മഴ�ുഴി

വര�്
നിർമാണം

31.2 മീ നീളം (ഇടി�തിനാൽ

വീതിഅള�ാൻ കഴി�ി� )

അളെവടു�ാൻ

കഴി�ി�(െത�ുൈത, വാ
ഴ േവ�് തുട�ിയവയാണ്

മഴ�ുഴിയിൽ ഉ�ത് )

243.9 മീ

2 േവറ�ൽ ലീല മഴ�ുഴി (1)

വര�്
നിർമാണം

വാഴ ന�ിരി�ു�ു

101.4 മീ

3 കു�ു�ൽക�ി െച�ിണി വര�്
നിർമാണം

മഴ�ുഴി (2)

ക�്ക�ാല

24.6 മീ

1.30 മീ (ആഴം ), 1മീ വീതി, 2.5
നീളം, ഒരു മഴ�ുഴിയിൽവാഴ
ന�ിരി�ു�ു

കാടായതിനാൽ
അളെവടു�ാൻസാധി�ി�

4 മാണിേ�ാത് ഹരിദാസൻ മഴ�ുഴി (1)

വര�്
നിർമാണം

കാട്

225.9 മീ

5 കരി�ാലിബാലേഗാപാലൻ വര�്
നിർമാണം

231 മീ (ബാ�ി മുഴുവൻ
കാടായതിനാൽ

അളെവടു�ാൻകഴി�ി� )

6 െകാ�ം ക�ി ഭാസ്കരൻ മ�്ക�ാല (1)

ക��ക�ാല (1)

21.70മീ നീളം, 32െസ മീ വീതി

21.70 മീ നീളം, 32െസ മീ വീതി



വര�്
നിർമാണം

71.1മി

7 ഇടവലത് ശ�രൻനായർ വര�്
നിർമാണം

മ��ക�ാല

171.6 മീ

163.8 മീ നീളം

8 ഭാസ്കരൻ -അഭിനിവാസ് ക�്ക�ാല (2)

മ��ക�ാല (6)

65മീ നീളം 2മീ വീതി

183മീ നീളം 6 മീ വീതി

9 മ��റത് മീ�ൽസ�ാമി�ു�ി വര�്
നിർമാണം

150മീ

10 എട�ിൽ രാജൻ
നായർ

വര�്
നിർമാണം

58.2 മീ നീളം

11 എട�ിൽ സത�ൻ വര�്
നിർമാണം

മഴ�ുഴി (2)

ക�്ക�ാല (1)

87മീ

മ�് മൂടിയ
നിലയിലായതിനാൽ
അള�ാൻ കഴി�ി�

12.80മീ നീളം , 55െസ മീ

വീതി

12 പടി�ൽ �ദൗപതി വര�്
നിർമാണം

മഴ�ുഴി (1)

69മീ

േവ�് ഇടാൻ ഉപേയാഗി�ാൽ
അളെവടു�ാ ൻ സാധി�ി�

13 േകാമത് മീ�ൽ മാധവി ക�്ക�ാല 7.50 മീ നീളം, 1.15 മീ വീതി

14 എടവലത് മീ�ൽ
ശ�രൻ

വര�്
നിർമാണം

മഴ�ുഴി (2)

394മീ

കാട് പിടി�ിരി�ു�തിനാലും

െത�ു, വാഴതുട�ിയവ
ഉ�തിനാലുംഅളെവടു�ാൻ
കഴി�ി�

15 മാണിേ�ാത് രാമ വര�്
നിർമാണം

ക��ക�ാല (1)

155.65മീ

19.90 മീ നീളം, 1.25മീ വീതി

16 മാണിേ�ാത് ശ�ര�ുറു�് വര�്
നിർമാണം

444.7 മീ

17 മാണിേ�ാത് മീ�ൽ വര�് 526.3 മീ



കൃഷ്ണൻകിടാവ് നിർമാണം

18 വട�യിൽ മീ�ൽ
സുനിത

ക��ക�ാല (1)

വര�്
നിർമാണം

26.60മീ നീളം , 30 െസ മീ

വീതി

26.50 മീ

സി.ഐ.ബി (സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ) = ഉ�്

7)വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ,വാർഡ് - 1,
ഘ�ം 3, വർ�് േകാഡ് : W/C 292030

�കമ ന�ർ േപര് �പവർ�ി അളവ്

1 െചറിേയരി പറ��്
കല�ാണി

മ�്വര�ുകൾ

ക��ക�ാല (1)

മഴയിൽ
ഒലി��േപായതിനാൽ അളെവ
ടു�ാൻ കഴി�ി�

13 മി നീളം

1.1മീ വീതി

2 ച�ിൽ മീ�ൽഹംസ മ�്ക�ാല 311.45 മീ

3 ച�ിൽ മീ�ൽ േദവി ക�്ക�ാല (1)

വര�്
നിർമാണം

28മീ നീളം, 6മീ വീതി

140.75 മീ

4 ച�ിൽ മീ�ൽ ഉഷ കിണർ
നിർമാണം

8.80 മീആഴം

കിണർ ഇടി�ി���്

5 ച�ിൽ മീ�ൽ ക ��ി വര�്
നിർമാണം

മഴ�ുഴി (2)

ക��ക�ാല (2)

182.6മീ

1.70മീ നീളം, 2.40മീ വീതി

93മീ നീളം, 6.8മീ വീതി

6 ച�ിൽ മീ�ൽ മീനാ�ി വര�്
നിർമാണം

121.5 മീ

38.15 മീ നീളം, 6.6വീതി



ക�്ക�ാല

മ�്ക�ാല

16.8 മീ നീളം, 3 മീ വീതി

7 മ��റത് മീ�ൽ ഓമന ക�്ക�ാല

മ�്ക�ാല

10.20 മീ നീളം , 80 െസ മി വീതി

5.10മീ നീളം 1മീ വീതി (മ�ി�്
മൂടിയതിനാൽപൂർണമായു�

അളെവടു�ാൻസാധി�ി�.)

8 മ��റത് മാധവൻ ക��ക�ാല (6)

വര�്
നിർമാണം

മഴ�ുഴി (5)

80.6 മീ നീളം , 9.25 മീ വീതി

156.55 മീ

കാടായതിനാൽ
അളെവടു�ാൻസാധി�ി�

9 മ��റത് ലീല വര�്
നിർമാണം

മഴ�ുഴി (2)

214.7 മീ

കാടായതിനാൽ
അളെവടു�ാൻകഴി�ി�

10 ച�ിൽ മീ�ൽ
ചാ�ു�ു�ി

വര�്
നിർമാണം

ക��ക�ാല

104.5മീ

21.15 മീ നീളം

11 മ��റത് മീ�ൽകല�ാണി വര�്
നിർമാണം

94.8 മി

12 പറയരുക�ിബാ
ലകൃഷ്ണൻ

വര�്
നിർമാണം

132.9 മീ

13 മ��റത് മീ�ൽഹ�� മ�്ക�ാല

വര�്
നിർമാണം

81.9 മീ നീളം , 1.4മീ വീതി

65.7 മീ y

14 ച�ിൽ മീ�ൽ ഉഷ ക�്ക�ാല 2.90 മീ നീളം (ഇടി�ു

വീണതിനാൽ അളവ്

പൂർണമ� )

15 കരി�ാലി ഉ�ിനായർ വര�്
നിർമാണം

518.5 മീ

16 കരി�ാലിബാലൻ മഴ�ുഴി (1) 1മീ നീളം 1മി വീതി



വര�്
നിർമാണം

135.3 മീ

17 തൃേ�ാവിൽ സുേര��ൻ മഴ�ുഴി (2)

വര�്
നിർമാണം

കു�ികൾ
കളി�ാനുപേയാഗി�ിരി�ു�ു

65.7 മീ

18 േകേളാ ത് േദവകിയ� മഴ�ുഴി (1)

വര�്
നിർമാണം

കാടായതിനാൽ അള�ാൻ
കഴി�ി�

904.8 മീ

19 ചാേ�ാത് ശ�ാമള വര�്
നിർമാണം

197 മീ

20 ചാേ�ാത് �പകാശൻ വര�്
നിർമാണം

114 മീ

21 െതേ�ടത് �ശീധരൻനായർ വര�്
നിർമാണം

309 മീ

22 േതാേ�ാളി നബീസാ മഴ�ുഴി (2)

വര�്
നിർമാണം

കാട് പിടി�ിരി�ു�ു

382.85 മീ

സി.ഐ.ബി (സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ) = ഇ�ായിരു�ു

െതാഴിലാളികള�ം ആയി�് സംസാരി�േ�ാൾ മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാർസ് േപഴ്സൺസ്സ�ർശി� 50 െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻ
സാധി�ത് ;

•) െതാഴിൽകാർഡിനു അേപ�ി�ുേ�ാഴും പുതു�ുേ�ാഴും കാർഡിനു ആവശ�മായ
േഫാേ�ായ്�ും േഫാേ�ാേകാ�ിയ്�ുംസ��ം ക�ിൽനി�ു തെ�യാണ് ൈപസ ചിലവായത്

എ�ാണ .്

•) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു േവ�ിആവശ�െപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ അവർ�്

െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�.ഇ�െന 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ി�എ�ിൽ െതാഴിലി�ാ

േവതന�ിനു അേപ�ി�ാം എ�അവകാശെ� പ�ിഅവർ േബാധവാൻമാര�.

•)അനുവദി� െതാഴിൽ കഴി�ു 15 ദിവസ�ിന് േശഷവും കൂലി ലഭി�ാെത



വരു�വരു�്.ചിലർ�ുമാസ�ൾ കഴി�ി��ം കൂലികി�ാറി�.കൂടാെത ഇേ�ാഴു�തിൽനി�ും

കൂലികൂ�ണംഎ�അഭി�പായവും ഉ�്.നിലവിെല േവതന�ിൽ െതാഴിലാളികൾ ആരും തെ�
സംതൃപ്തര�.കൂടുതൽപരാതികള�ം കൂലിെയസംബ�ി���താണ .്

•) െതാഴിലിനു� അേപ� ആരും തെ�വ��ിഗതമായി നൽകാറി�എ�ും �ഗൂ�് ആയി�ാണ്
നൽകാറു�ത് എ�ും ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ അറിയാൻ കഴി� .ു

•) െതാഴിൽ �ലെ�സൗകര��ൾെതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയ സംഭാഷണ�ിലൂെട

അറിയാൻകഴി�ത് െതാഴിൽ�ല�ളിൽ അവർ�് ആവശ�മായ സൗകര��ൾ

ലഭി�ു�ു�്.എ�ിലുംകനാൽ വൃ�ിയാ�ൽ േപാെലയു� ചില െതാഴിലുകൾ�്

ആവശ�മായക��റ,ബൂ�്സ,്ൈകകൾ വൃ�ിയാ�ാനു� േസാ�്,അണുനാശിനിഎ�ിവ ഒ�ും
തെ�ലഭി�ി�ി�.ഇത് വളെര ഗൗരവേ�ാെടഎടുേ��ഒരു �പശ്നമാണ .്

•)ചികി�ാസഹായം :- െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ിൽ െവ�്അപകടം സംഭവി�ാൽ

ചികി�ാസൗകര�ം ഉറ�് വരു�ുക അത�ാവശ�മാണ .്ചില െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ിൽ
െവ�്അപകടം സംഭവി�ി�� ചികി�ാസഹായം ഒ�ും തെ�ലഭി�ി�ി�.IC 212116 �പകാരമു�
(വിഭാഗം എകനാൽ നവീകരണ �പവർ�ിഘ�ം-1)വാർഡ് ഒ�ിെലകനാൽ നവീകരണ
�പവർ�ിയിൽഏർെ��ിരു� മീനാ�ി െക .ടി,54വയ�് (KL04/008/002/001/262)എ�
െതാഴിലാളി�് ലഭിേ��െമഡി�ൽ സഹായം ലഭി�ി�.െമഡി�ൽ െ�യിം െകാടു�ി�്

ൈപ സ െകാടു�ി�ി�.എ�ാൽ േവ�സർ�ിഫി��്ഫയലിൽ സൂ�ി�തായും

കാണു�ു�്.ആെക 1149 രൂപയാണ് െമഡി�ൽെ�യിംആയി നൽേക�ത്.

സമയബ�ിതമായപരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

•)പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ു�പരാതി രജി�രിൽപരാതികൾലഭി�തായി േരഖകളി�.
നിർവഹണഉേദ�ാഗ�േരാടു േനരിേ�ാ േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട

പരാതികൾ ഉ�യി�ാവു�താണ .്

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�സമയ�് അവർപറ�ത് അവരുെട �പവർ�ിസമയം 9
മണി മുതൽ 4 മണിവെരആ�ി മാ�ണംഎ�ാണ .്

നിർേദശ�ൾ

a) ഉേദ�ാഗ�േരാട്

# �പവർ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക. േക�� സർ�ാരിെ�ഈ
കാര��ിലു�മാർഗനിർേദശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ്

#ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് െതാഴിൽ�ല�ളിൽ നൽകുക.



# മാ�ർേറാൾഅനുവദി�� നൽകുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാട് കൂടിയ ഒ�്,
സീൽ എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

# േലബർ ബഡ്ജ�്,വാർഷികകർമപ�തി , െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാെജക്ട് വർ�് ,കല�ർ
തുട�ിയവത�ാറാ�ു�തിൽ െതാഴിലാളികള�െടയും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടയും �പാേദശിക

വിദ�രുെടയും പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുക.

#കൃത�മായഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ �ല�ൾസ�ർശി�ുക.

# െതാഴിലാളികൾ ആവിശ�െ�ടു��ല�ളിൽ കാലാവ�യ്�്അനുസരി��� �പവർ�ികൾ

നൽകുക.

# �പവർ�ി�ല�ളിൽ കുടിെവ�ം,തണൽ , �പാഥമികചികി�ാസൗകര��ൾ എ�ിവ
ഒരു�ി െകാടു�ുക.

#എ�ിേമ�ിനുഅനുസൃതമായി െതാഴിൽനട�ാൻ �ശ�ിേ��താണ .്

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

#കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ിവനട�ുക.

#കൂടുതലായി മഴ�ുഴികള�ം മ��ക�ാലകള�മാണ് െചയ്തിരി�ു�ത്.�ിരആസ്തി

ഉ�ാ�ു� �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

#കൃഷി സംബ�മായ �പവർ�ികൾ തിരെ�ടു�ുേ�ാൾപ�ായ�ിന്ൈകമാറി�ി�ിയ

ഘടക�ാപനമായകൃഷിഭവനുമായി ആേലാചി�� സംേയാജിത പ�തികൾ ഏെ�ടു�ു

നട�ുക.

#വിദ�ാലയ�ൾ�്കളി�ലം,ചു��മതിൽഎ�ിവനിർമി�� നൽകുക.

# േദശീയ ഉപജീവന മിഷെ� (NRLM)സഹായേ�ാെട െമ�െ�� െതാഴിൽപരിശീലനം ൽകി
കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ്� /അർ�വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളാ�ി മാ��ക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെപടു�ാവു� �പവർ�ികൾ

1.വിഭാഗംഎ :- �പകൃതി വിഭവപരിപാലന �പവർ�ികൾ.

A.കുടിെവ� േ�സാത��കൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം ഉയർ�ാൻ ആവശ�മു
�തും നീർ�ടപരിപാലന�ിനും ജലസംര�ണ�ിനും ജല െകായ്�ിനുംസഹായകമാ

യ നിർമിതികൾ (ഉദാ :- മ��തടയണകൾ, െച�്ഡാം, െ�ട�ിങ് etc)

B. േതാടുകൾ, കനലുകൾ,കുള�ൾഎ�ിവയുെട നിർമാണവും െമയി�നൻസ്
�പവർ�ന�ള�ം.

C. പര�രാഗതജലേ�സാത�� കള�െട ആഴം കൂ�ൽവനവൽ�രണവും െപാതു ഭൂമിയിൽ

(കനാൽബ�ുകൾ ,കുള�ര )ഫലവൃ��ൾ ന�� പിടി�ി�ൽ. (ഇവയി ൽ നി�ും



ലഭി�ു�ആദായ�ിെ� അവകാശം ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാദി�ു�കുടുംബ�ൾ�്

നൽേക�താണ .് )

D. െപാതുഭൂമിയിെലവികസന �പവർ�ികൾ.

2.വിഭാഗം ബി :സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾ. (ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാതി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം. )

A. ഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�ും ( SC, ST, െനാമാഡിക് ൈ�ടബ് ,ഡി
േനാ�ിൈഫഡ്ൈ�ടബ്,

ദരി�ദ േരഖയ്�്താെഴയു� കുടുംബ�ൾ, സ്�തീകൾഗൃഹനാഥയായ കുടുംബ�ൾ,
ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബം, ഭൂപരിഷ്കരണ�ിെ� ഗുണേഭാ�ാൾ ,ഇ�ിരാ
ആവാസ് േയാജനഗുണേഭാ�ാ�ൾ,വനാവകാശനിയമ�പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ� ൾ )
2008-െല കാർഷികകടാശ�ാസനിയമ�പകാരമു� െചറുകിട-നാമമാ�ത കർഷകർ�ും ഭൂമിയുെട

ഉ�ാദന�മതവർധി�ി�ു�തിനായി ഭൂവികസനവും,

കിണറുകൾ (Dugg well),കുള�ൾ (Farm Ponds)തുട�ിയജലേസചന സൗകര��ൾ
ലഭ�മാ�ൽ.

B. പഴ�ൃഷി,പ��നൂൽകൃഷി , േതാ�വിളകൃഷി തുട�ിയ ഉപജീവന മാർഗം െമ�െ�ടു�ൽ.

C. ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാതി�ു�കുടുംബ�ൾ�്തരിശു ഭൂമി,പാഴ് ഭൂമി തുട�ിയവ
െമ�െ�ടു�ി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽ.

D. ഇ�ിരആവാസ് േയാജന േപാലു� ഭവനനിർമാണ പ�തികളിെലഅവിദഗ്ധകായിക

െതാഴിൽ ഘടകം

E. മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു��ിനു�അടി�ാന സൗകര��ളായ േകാഴി�ൂട്

ആ�ിൻകൂട ,്പുൽെ�ാ�ിതുട�ിയവയുെട നിർമാണം.

F. മ��ബ�നം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു�സൗകര��ൾഒരു�ുക.

3. വിഭാഗംസി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകൾ അനുസരി�ു�സ�യം
സഹായസംഘ�ൾ െപാതു അടി�ാന സൗകര��ൾ.

A. കാര്ഷിേകാ�ാദന �മതവര്ധി�ി�ു�തിനാവശ�മായ �പവർ�ികൾ. (ഉദാ :-േപാ�് 
ഹാർെവസ്റ് െഫ�് )

B.സ�യംസഹായ സംഘ�ള�െട �പവർ�ന�ൾ�്ആവിശ�മായ െപാതു വർ�് 
െഷ��കള�െട നിർമാണം.

4.വിഭാഗംഡി :- �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

A.ശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവർ�ികൾ (െപാതുക�ൂസുകൾ, മാലിന� സംസ്കരണം
തുട�ിയവ..... )

B. ഒ�െ�� �ഗാമീണ �പേദശ�ളിേല�ു� േറാഡ് നിർമാണം.



C.കളി�ല നിർമാണം

D. െവ�െ�ാ�നിയ��ണ �പവർ�ികൾ , െവ�െ��് ozഹിവാ�ു�തിനു�ജലനിർഗമന
�പവർ�ികൾ, മഴെവ�ം െക�ി നിൽ�ു�െപാതു �ല�െള െമ�െ�ടു�ൽ. ദുര�
നിവാരണം �പവർ�ികള�െട െമ�െ�ടു�ൽ.

E. �ഗാമപ�ായ�ുകൾ ,വനിതാസ�യംസഹായ സംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകൾ,
െകാടു�ാ��ബാധിതർ�ു�അഭയ േക���ൾ,അംഗൻവാടി േക���ൾ, �ഗാമീണച�കൾ ,
എ�ിവയ്�ാവിശ�മു� െക�ിട നിർമാണവും �ഗാമ /േ�ാ�് തല�ളിെല �കിമിേ�ാറിയ�ള�െട
നിർമാണം.

F. േദശീയസുര�നിയമ (2013)�ിെലവ�വ�കൾ നട�ിലാ�ു�തിന്ആവശ�മായി വരു�

ഭ��ധാന�സംഭരണികള�െട നിർമാണം.

G. NREGA �പകാരം ഏെ�ടു�ു�നിർമാണ �പവർ�ികള�െടഎ�ിേമ�ിെ� ഭാഗമായി വരു�
നിർമാണസാമ�ഗികള�െട ഉത്പാദനം.

H. NREGA �പകാരം സൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ െപാതു അ�ികള�െട അ�കു�പണികൾ.

I. ഇതുസംബ�ി�് സം�ാന സർ�ാരുമായി കൂടിയാേലാചി�� േക��സർ�ാർവി�ാപനം

െച���ഏെതാരു �പവർ�ിയും നട�ിലാ�ുക.

28-10-2019നു നട� �ഗാമസഭചർ�യുെട തീരുമാന�ൾ

അേ�ാളി പ�ായ�ിെലവാർഡ് ഒ�ിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 28-10-2019നു രാവിെല
10.30ന് കൂമു�ി വായനശാലയിൽവ�് നട�ി. �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ,
വി.എം.സിഅംഗ�ൾഉൾെ�െട 104 േപർ പെ�ടു�ു.പ�ായ�ിെല NREG െസ�നിൽ നി�ും
എഇആയ �ശീമതി.രജിഷആയിരു�ു പെ�ടു�ത്.വാർഡ് െമ�ർഗീത മ��റ�് സ�ാഗതം
പറ�ുെകാ�് �ഗാമസഭയ്�് തുട�മായി.

െതാഴിലാളികളിൽനി�് നീലിയാ�ൂൽ ല�്മികു�ിെയഅധ��യായി തിരെ�ടു�ു.തുടർ�്
വി.ആർ.പി ഉമിഷ ഭരണഘടന �പതി�െചാ�ിെ�ാടു�ു.ബി.ആർ.പിബി�ുആമുഖ
അവതരണംനട�ി. �ശീമതിബി�ു േസാഷ�ൽഓഡി�ിെന കുറി��ം െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട
ല���െള കുറി��ം മ��വിവര�ള�ം വിശദീകരി�ുകയു�ായി.വി.ആർ.പി.ഷിനി
െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�െള�ുറി�് മന�ിലാ�ിെ�ാടു�ു.േശഷം വി.ആർ.പി.മുബീന
േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ള�മായി ബ�െ��്

െതാഴിലാളികേളാട് േചാദി�റി�വിവര�െള കുറി�് വിശദീകരി�ുകയു�ായി.വി.ആർ പി
ഉമിഷ, േക�� സർ�ാർനിർേ�ശി�ു�ഒരു ഫയലിൽ ഉ�ായിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ
െതാഴിലാളികള�മായി ബ�െ�� മൂ�ു േരഖകെളകുറി�് എടു�ുപറ� .ുതുടർ�് വി.ആർ.പി
അ�ുസേ�ാഷ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്അവതരണംനട�ി.േശഷംഅധ��ല�്മികു�ി

ചർ�യ്�് േവ�ി എ�ാവെരയും�ണി��.

*സരള: േവതനംകൃത�മായി ലഭി�ാറി�.

*ബി.ആർ.പി.ബി�ു േവതനംകൃത�മായി ലഭി�ിെ��ിൽപരാതിെ�ടാനുംഅതിെനകുറി�്
വിശദമായി പറ�ുെകാടു�ു.



*െപാതു �പവർ�കനായ T. Eകൃഷ്ണൻ:പരാതി െപ�ിെ��ിലും നിയമ�പകാരം േവതനം
െകാടു�ാൻബ�െ��വർബാധ��രാണ്എ�്അഭി�പായെ���.

*ബി.ആർ.പി.ബി�ു :ബ�െ��വർനിയമ�പകാരം േവതനം നൽകാൻബാധ��രാണ്എ�ിലും

എെ��ിലും കാരണവശാൽ േവതനം ലഭി�ാൻൈവകിയാൽപരാതി നൽകാം.

*വി.ആർ.പി. ഉമിഷ: െതാഴിലാളികൾ�് ഇ�െന ഒരുഅവകാശമുെ��് േബാധവാ�ാരാ�ാൻ
േവ�ിയാണ് �ശീമതിബി�ുഅതിെന�ുറി�് വിശദീകരി�ത്എ�് മറുപടി പറ� .ു

*നാരായണി: െതാഴിൽസമയം 9 മുതൽ 4വെരആ�ാൻപ��േമാഎ�് േചാദി�ുകയു�ായി.

*ബി.ആർ.പി.ബി�ു:നിലവിെലസമയം പാലി�ാൻ െതാഴിലാളികൾബാധ��രാണ .്കൂടാെത
െതാഴിലാളികള�െടഈഅഭി�പായം റിേ�ാർ�് െച�ാംഎ�ു മറുപടി പറ� .ു

* േ�പമ:കാർഷികേമഖലയും പശുവളർ�ലും െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാേമാഎ�്
േചാദി��.

*ബി.ആർ.പി.ബി�ു:ഇ�രം കാര��ൾഅയൽ�ൂ��ളിലുംകുടുംബ�ശീ േയാഗ�ളിലും
ചർ�െചയ്തു െതാഴിലാളികൾതെ�ഇ�രം െതാഴിലവസര�ൾക�ുപിടി�ണം.കൂടാെത
കാലാവ�യ്�്അനുസരി��� െതാഴിലുകള�ം െച�ണെമ�്അഭി�പായെ���.

*പടി�ൽതാെഴ േകാൺ�കീ�് േറാഡ് നിർ�ാണ�ിൽചില െതാഴിലാളികൾസൗജന�മായി
െതാഴിൽ െചയ്തുഎ�പരാമർശം ഉ�യി�ുകയു�ായി.ഇതിനു മറുപടിയായി മാ�്സ്മിത
മറുപടി പറ�ത് മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ി� െതാഴിലാളികൾതെ�യാണ് െതാഴിൽ െചയ്തത്എ�ാണ .്
കൂടാെത േറാഡ് േകാൺ�കീ�ിന് മുൻപായിഅവിെടയു�പരിസരവാസികൾ േറാഡ് വൃ�ിയാ�ാൻ

സഹായി�ിരു�ുഎ�് പറയുകയു�ായി.

*പാറയിൽ മീ�ൽശ�ാമള: ഒരു വർഷമായി െതാഴിൽകാർഡിന്അേപ�ി�ി�് കാർഡ്
ലഭി�ി�ി�.2018ലും 2019ലുംഅേപ�ി�ിരു�ു.

�പസ�മാ�് :ഇതിനു മറുപടിആയി �പസ�മാ�് പറ�ത്, െതാഴിൽകാർഡ് പ�ായ�ിൽെറഡി
ആയി���്.എ�ാൽെതാഴിലാളികള�െടൈകയിൽകി�ിയി�ി�.ഈവിവരം െതാഴിലാളികെള

അറിയി�ി�ി�ായിരു�ു.

*ല�്മി : െതാഴിൽകാർഡിനായി�്അേപ�ി�ി�് ഒരു വർഷമായി��ം കാർഡ് കി�ിയി�ി�

അതിനു മറുപടിആയി�്അറിയാൻകഴി�ത്അവരുെട േപര് മാ�ർേറാളിൽഅടി�� വ�ി���്
എ�ാണ്

* മാള� : െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ 1/58

2011 െല െതാഴിലുറ�് പണി�ിെട വീണുസാരമായി പരിേ��ിരു�ു.തുടർ�്ൈകയ്�ി
ഓ�േറഷൻനട�ുകയും െചയ്തിരു�ു. എ�ാൽചികി�ാപരമായി�് ഉ�ചിലവുകൾ ഒ�ും
അവർ�് ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�എ�ാണ .്

ഇതിനു മറുപടിആയി BRP.ബി�ു.പി. ടി പറ�ത്,പരി�് പ�ിയസമയ�്അടു�ു�
േഹാസ്പി�ലിൽ േപായി�് (ഗവർെമ� ് /ൈ�പവ�് )ചികി�േനടിയതിനു േശഷംഅവിെട ചിലവായ

പണ�ിെ�ബി�്ൈസ�്ഡയറി പ�ായ�ിൽെകാടു�ു�സമയ�്അേപ�േയാെടാ�ം

െകാടുേ��താണ .്



* േദവി 1/24:പരി�് പ�ിയി�് നഷ്ടപരിഹാരം ര�് വർഷമായി��ം ലഭി�ി�ി�എ�ാണ്

ഇതിനു മറുപടിആയി BRP ബി�ു െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ 1/58 േനാട  ്പറ�അെതമറുപടിതെ�

പറ�ു

* േ�പമ െപായിലിൽ : ADS ഫ�ിൽനി�ാണ് മാ�് മാർ�് 1000 രൂപ െകാടു�ു െകാ�ിരു�ത്.ഈ
വർഷം മുതൽഅ�െന േവ�എ�് പറ� .ു അത്എ�് െകാ�ാണ്?

*കിണർ റീചാർജിംഗ്,കിണർകുഴി�ൽഎ�ി�െന ഉ� �പവർ�ികൾ�്

േവ�ിയു�വിദഗ്ധപരിശീലനം ഞ�ൾ�് നൽകി കൂെട? (േചാദ�ം േചാദി�ത് െതാഴിലാളികൾ
കൂ�മായി)

*നട�ാതകൾഉ�ാ�ൽഎ� �പവർ�ി െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി�ൂെട?

*െവ�യി : 150 െതാഴിൽ ദിന�ൾഒരു വർഷം നൽകി�ൂെട?

* മൺവര�്,ക�ാലനിർ�ാണംഎ�ിവവളെര �പയാസേമറിയകാര�മാണ .്അത് െകാ�്ഈ
�പവർ�ികൾെതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ു�ത് വളെരബു�ിമു�് ഉ� കാര�മാണ .്

*ചർ�യുെടസമയ�് വിവിധ െതാഴിലാളികൾ േചാദി� േചാദ��ിന് A.E.രജിഷപറ�മറുപടി ;

*പടി�ൽതാെഴ േറാഡിെ� നിർ�ാണ�ിൽഎം.ബു�് �പകാരമു�അളവ് വ�ത�ാസെ�ടാൻ
കാരണം അവർ�ാബ് നിർ�ി�ത്എം.ബു�ിൽ �പേത�കം പറയാ�ത് െകാ�ാണ്അളവ്
എടു�സമയ�്�ാബിെ�അളവ് കൂ�ാ�ത് െകാ�ാണ്അളവ് വ�ത�ാസെ��ത്.

*പിെ�പടി�ൽതാെഴ േറാഡിെ�നിർ�ാണസമയ�് പരിസരവാസികൾസഹായസഹകരണം
നൽകിയി���്.

*നഷ്ടപരിഹാര�ൾനൽകു�ു�്,എ�ാലുംഅവൈവകു�ത് െമ�ീരിയൽഫ�് ലഭി�ാ�ത്
െകാ�ാണ .്

* ADSഫ�ിേല�ാണ് െതാഴിലുറ�്ആരംഭി�സമയ�്ആയുധ�ിെ�വാടക േപായിരു�ത്.ആ
ഫ�ിൽനി�ാണ് െതാഴിലാളികൾ�്ആവിശ�മായി���അടി�ാനസൗകര��ൾ�് ഉ�പണം

ചിലവഴി�ിരു�ത്. ADSഫ�് തീരു�പ�ംമാ�തേമ പ�ായ�ിൽനി�ും പണം
അനുവദി�ുകയു��.

*ഈമറുപടി�ി BRP.ബി�ു പറ�ത് ADSഫ�് എ�ാവർഷവും പരിേശാധിേ��ത്ആണ്
എ�ാണ്

*പി�ീട് A.Eപറ�മറുപടി ചികി�ാസമയ�് ചിലവാ�ിയപണംനഷ്ട പരിഹാരമായി�്

ലഭി�ണംഎ�ിൽൈസ�്ഡയറിയുെട കൂെടബി�് പ�ായ�ിൽഹാജരാ�ണംഎ�ാണ .്
കൂടാെതഅപകടംപ�ിയസമയ�് തെ�മാ�്�ല�് ഇെ��ിലും െതാഴിലാളികൾആെര�ിലും

തെ�പരി�് പ�ിയവിവര�ൾൈസ�്ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ി െവേ��താണ .്

* െതാഴിൽകാർഡ് കാർഡ്അേപ�ി�ി�് ലഭി�ാ�വരുെട കാർഡ് പ�ായ�ിൽശരിയാ�ി
െവ�ി���്.അവരുെട േപര് മാ�ർ േറാളിൽവ�ി���്.ഇ�െന ഉ�വർ െതാഴിൽ െച�ാൻ
അർഹതെപ�വർആണ .്



*വിജിലൻസ് & േമാണി�റിങ്ക�ി�ിഅംഗ�ൾനിർബ�മായുംൈസ�ിൽതെ�വ�ി�്ൈസ�്
ഡയറിയിൽ ഒ�് െവ�ണം.കൂടാെത േപരും വിലാസവും േഫാൺന�റും �പവർ�ിെയകുറി���
അഭി�പായവും ൈസ�്ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ .്

ഇതിനായി ഒരു ക�ി�ിഅംഗ�െളനിേയാഗി�ി���്.

*തീരുമാന�ൾഎ�ാവരുംൈകഅടി��അംഗീകരി��.

*അതിനു േശഷം ഒ�ാം വാർഡിെല പാേലാറ മല ഭാഗെ�േമ�് �ശീമതിസരളന�ി പറ�ു

അവസാനി��. േശഷം 12:45 pmനു േശഷം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭപിരി�� വി��.


