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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദം ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട ജീവിത
സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു �ബിഹത്പ�തിയാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.കാർഷിക േമഖലയിലും നിർമാണ
േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനതബു�ിമു�്അനുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ�ു 100
ദിവസെ�െതാഴിെല�ിലും ഉറ�് വരു�ാൻഈപ�തി ല��മിടു�ു.ഇ�െന െതാഴിൽ
നൽകു�തിന്ഏെ�ടു�ു�വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി

സുര�ിതമാവുെമ�് �പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽആവിശ�െ�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�ൽഓഡി�് എ�ത് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണേമ�, സാ��ിക �പവർ�ന�ള് 
എ�ിവപരിേശാധനാ വിേധയമാ�ുകഎ�ല��െ�ാെടആരംഭി� പ�തിയാണ .് ഈപ�തി

�പകാരം െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം െതാഴിലാളികള്�ു�അവകാശ�ള�െട നിലവിെലഅവ�

വിലയിരു�ുക, െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�െളകുറി��� േബാധവല  ് �രണം
തുട�ിയവയും േസാഷ�ല  ് ഓഡി�ിെ�ല���ളാണ .്സം�ാ�ളിൽകംേ�ടാളർആ� ്ഓഡി�ർ

ജനറലിെ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾഅനുസരി�് േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ിയുെട

േനതൃത��ിലാണ്ജി�യിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�് 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�ൾഎ�ിെന േനടിെയടു�ാംഎ�ു� േബാധവൽ�രണ �പവർ�ന�ൾഎ�ിവ

േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ു.ആദ�ഘ��ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ുമുതൽ 2019 മാർ�്
31വെരനട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികൾആണ് പരിേശാധി�ു�ത് .ഇതിനായി പരിശീ-ലനം ലഭി�
റിേസാഴ്സ്േപർസൺമാർജി�യിെല�പവർ�ന�ൾഏേകാപി�ി�ും.ഓേരാ
പ�ായ�ുകളിെലയും മുഴുവൻവാർഡുകളിെലയും �പവർ�ന�ൾഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ും.
വിവിധഘ��ൾആയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്ഓേരാ വാർഡിലും നട�ു�ത്.ആദ�ഘ�ംഫയൽ
പരിേശാധന, ര�ാം ഘ�ം �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന, മൂ�ാം ഘ�ം െതാഴിലാളികള�ം
�പേദശവാസികള�മായു�അഭിമുഖം,നാലാംഘ�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ. �പവൃ�ി
ഫയലുകളിൽഗവൺെമ� ് മാർ� നിർേ�ശ�ൾഅനുസരി��� 22 േരഖകള�ം(ആവശ�മായവ)
സൂ�ി�ി��േ�ാഎ�ുംഅവകൃത�മായി�െ�ആേണാസൂ�ി�ിരി�ു�ത്എ�ുമാണ്

ആദ�ഘ� പരിേശാധന.അതിനുേശഷം �പവൃ�ി�ല�ൾസ�ർശി�് നട�ിയ �പവൃ�ിയിെല

അളവും ഗുണേമ�യും വിലയിരു�ുകയും നിയമ�പകാരം �പവൃ�ികൾഏെ�ടു�ു�തിന്

ആവശ�മായനിർേദശ�ൾനല്കുകയും െച��ം.തുടർ�് െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽകാർഡുകൾ
പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ുകയും െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനായി നല്കിയഅേപ�യുെട

വിവര�ൾ,ലഭി� െതാഴിലുകെളസംബ�ി�വിവര�ൾ,കൂലിലഭി�സമയ�കമംഎ�ിവ
െതാഴിൽകാർഡിൽകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി��േ�ാഎ�ും പരിേശാധനനട�ും.
ഗുണേഭാ�ാ�െളസ�ർശി�് എ�ിേമ�് �പകാരംഅവരവരുെട കൃഷിയിട�ളിൽകൃത�മായി
�പവൃ�ി നട�ി��േ�ാഎ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണം



ലഭി�ി��േ�ാഎ�ും പരിേശാധി�ും. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽബ�െ�� റിേസാഴ്സ്
േപർസൺമാർത�ാറാ�ിയകരട് റിേ�ാർ�്അവതരി�ി�� ചർ�നട�ും. �ഗാമസഭയിൽഓേരാ
വാർഡിെലയും മുഴുവൻകുടുംബ�ളിൽനി�ു� �പതിനിധികെളയും പെ�ടു�ി�ുകയും
വാർഡിെല മുഴുവൻജന�െളയും െതാഴിലുറ�്സംബ�ി�കാര��ൾഅറിേയ�തിെ�

ആവശ�കത േബാധ�െ�ടു�ുകയും െച��ം.കംപ്േ�ടാളർആൻഡ്ഓഡി�ർ ജനറലിെ� മാർ�
നിർേദശ�ൾഅനുസരി���ആദ� േസാഷ�ൽഓഡി�്ആണ്ഇേ�ാൾ ജി�യിൽനട�ാ�ു�ത്.
േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെലആദ� േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േചള�ൂർ പ�ായ�ിെലവാർഡ് 15ൽ
ആണ്നട�ത്.

അേ�ാളി പ�ായ�് 

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

േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�� പ�ായ�്ആണ  ്അേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�്.ഈപ�ായ�ിെല ഒ�ാം

വാർഡിൽആണ്ഞ�ള�െടആദ�െ�േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ത്.ആദ�ം ബാലുേ�രി േ�ാ�ിൽ
ഉൾെ��അേ�ാളി പ�ായ�് കഴി�കുറ�� വർഷ�ൾ�ുമുൻപ്ആണ്പ�ലായനി

േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ിയത്. േകാര��ഴ യുെട തീര�ു�ിതി െച���ഒരു െചറിയ ടൗൺആണ്

അേ�ാളിഎ��ലം.കു�ിയാടിയിേല�് ഉ� േ��്ൈഹേവ േറാഡ് കട�ു േപാവു�ത്
അേ�ാളി പ�ായ�ിെ� മുൻപിലൂെടആണ .്അേ�ാളി പ�ായ�് �പസിഡ�് �ശീ. രവീ��ൻ,
ൈവസ് �പസിഡ�് �ശീമതി.വ�ലേവലായുധൻ, പ�ായ�് െസ�ക�റിഎൻ. �പദീപൻ &
അസി�� ് െസ�ക�റി ജിഷിത്. െക എ�ിവർആണ .് 2015 -െലഐ.സി.ഡി.എസ് കണ�് �പകാരം
അേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�ിൽആെകജനസംഖ� 31330ആണ .്

പ�ായ�ിെ� േപര് അേ�ാളി

ജി� പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് പ�ലായനി



ആെകവാർഡ് 17

േഫാൺന�ർ 0496-2672235

െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട മുഖ�ല���ൾ

1)അവിദഗ്� -കായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തഉ� �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽകുറയാ�
െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിേനാെടാ�ം ഗുണ േമ�യു�തും�ായിയായി���തും ഉ�ാദന

�മമായി���തുമായആസ്തികൾആണ്ഈപ�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��ികമായബു�ിമു��കാലും �ഗാമ �പേദശ�ളിൽനി�ും തുട�� നീ�ി ദരി�ദെര
ശ�ിെ�ടു�ുക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസേവിശഷതകൾ

1) �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�ളിൽതാമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഅംഗ�ൾആവാം.

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) െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെട ഉ�െതാഴിൽസംരംഭം

6) െതാഴിലാളികൾ�് തെ�െതാഴിൽകെ��ുകയും,ആസൂ�തണപ�തിയിൽഅംഗ�ൾ
ആവാനും ഉ�അവസരം

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

രീതി ശാസ്�തം



േകരള േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകാഴിേ�ാട് ജി�,പ�ലായനി േ�ാ�ിെലഅേ�ാളി
�ഗാമ പ�ായ�് വാർഡ് 3െല േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയത്

•ആദ�ഘ�ം :-പ�ായ�് െസ�ക�റി �പസിഡ�  ്, എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ�ാഫ് എ�ിവരുമായി
േസാഷ�ൽഓഡി�് േചള�ൂർ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺബി�ു.ബി.ആർ.പി വാർഡ് 3ൽ
നടേ��േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െളകുറി���ചർ�നട�ി.

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

• മൂ�ാം ഘ�ം :- പരിേശാധി�ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവർ�ിയും െചയ്ത

�പവർ�ികള�െടഅളവുകള�ം പരിേശാധി��.

•നാലാംഘ�ം :- ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവർ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും
സജീവ െതാഴിലാളികെളക�് െതാഴിൽകാർഡ്,ബാ�് പാ�്ബു�്എ�ിവപരിേശാധി��
അഭിമുഖം നട�ി വിവര�ൾേശഖരി��.

അ�ാംഘ�ം :-ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ�വിവിധ ഘ��ൾ

1)ആദ�ഘ�ം :ഫയൽപരിേശാധന

2)ര�ാംഘ�ം : �പവർ�ി�ല പരിേശാധന

3)മൂ�ാംഘ�ം: െതാഴിലാളികള�ം �പേദശവാസികള�ം ത�ിലു�അഭിമുഖം

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

5)അ�ാംഘ�ം:േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1).െതാഴിൽകാർഡിനായിഅേപ�ി�ുവാൻ ഉം 15 ദിവസ�ിനകം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

2).െതാഴിൽആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

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

4).ഏെ�ടുേ�� �പവർ�ികൾആസൂ�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�ാൻആയതുട�ിയ �പവൃ�ി�ല

സൗകര��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�തുകയുെടസാമൂഹികപരിേശാധനനട�ുവാനു�

അവകാശം.

െതാഴിലാളികള�ംആയി�്സംസാരി�േ�ാൾ മന�ിലാ�ാൻസാധി�ത്

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാർസ് േപഴ്സൺസ് െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ അറിയാൻ

സാധി�ത് ;

•) െതാഴിൽകാർഡിനുഅേപ�ി�ുേ�ാഴും പുതു�ുേ�ാഴും കാർഡിനുആവശ�മായ
േഫാേ�ായ്�ും േഫാേ�ാേകാ�ിയ്�ുംസ��ം ക�ിൽനി�ു തെ�യാണ്ൈപസചിലവായത്.

•) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു േവ�ിആവശ�െപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽഅവർ�് െതാഴിൽ
ലഭി�ു�ി�.ഇ�െന 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ി�എ�ിൽ െതാഴിലി�ാ േവതന�ിനു
അേപ�ി�ാംഎ�അവകാശെ�പ�ിഅവർ േബാധവാൻമാര�.

•)അനുവദി� െതാഴിൽകഴി�ു 15 ദിവസ�ിന് േശഷവും കൂലി ലഭി�ാെത
വരു�വരു�്.ചിലർ�ുമാസ�ൾകഴി�ി��ം കൂലികി�ാറി�.കൂടാെതഇേ�ാഴു�തിൽനി�ും
കൂലികൂ�ണംഎ�അഭി�പായവും ഉ�്.നിലവിെല േവതന�ിൽെതാഴിലാളികൾആരും തെ�
സംതൃപ്തര�.കൂടുതൽപരാതികള�ം കൂലിെയസംബ�ി���താണ .്

•) െതാഴിലിനു�അേപ�ആരും തെ�വ��ിഗതമായി നൽകാറി�എ�ും �ഗൂ�് ആയി�ാണ്
നൽകാറു�ത്എ�ും ഫയൽപരിേശാധനയിൽഅറിയാൻകഴി� .ു

•) െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾെതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയസംഭാഷണ�ിലൂെട

അറിയാൻകഴി�ത് െതാഴിൽ�ല�ളിൽഅവർ�്ആവശ�മായസൗകര��ൾലഭി�ു�ു�്.

കുടിെവ��ിനായു�പ�തവും െഷൽ�ർസൗകര�വും പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭി�ാറു�്.

സമയബ�ിതമായപരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

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

അവരുെട പരാതികൾ ഉ�യി�ാവു�താണ .്



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

�പവൃ�ി വിശദീകരണം

വാർഡ് 3 െല മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��
�പവർ�ികൾ.

1.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾഘ�ം -2വാർഡ് -3

വർ�് േകാഡ് : 292400

ആരംഭി�തി�തി : 04/09/2018

അവസാനി�തി�തി :10/12/2018

അട�ൽ തുക : 500000

ബി�്തുക : 490000

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1491

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ :2130

2.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾഘ�ം -4വാർഡ് -3

വർ�് േകാഡ് : WC29296

ആരംഭി� ദിവസം :13/12/2018

അവസാനി� ദിവസം :18/03/2019

അട�ൽതുക 499000

ബിൽതുക :377396

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ:1366

അനുവദി� െതാഴിൽദിന�ൾ:2376

3.വിഭാഗംഎ നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 1വാർഡ് 3

വർ�് േകാഡ് :WC291996

ആരംഭി�തി�തി : 24/05/2018

അവസാനി�തി�തി: 24/10/2018

അട�ൽതുക : 500000



ബി�്തുക : 495010

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1793

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 2269

4)വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾവാർഡ് 3

വർ�് േകാഡ് : WC292402,ഘ�ം 3

�പവൃ�ിആരംഭി�തി�തി : 04/10/2018

�പവൃ�ിഅവസാനി�തി�തി :21/01/2019

അട�ൽതുക : 500000

ബിൽതുക :470774

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1712

അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ : 1803

�കമ

ന�

ർ

വർ�്  

േകാഡ്

�പവർ�ിയു

െട േപര്

�പവർ

�ിയുെട

�ിതി

അട�

ൽതുക

അനുവദി�

െതാഴിൽ ദിനം

ലഭി�

െതാഴി

ൽ

ദിന�

ൾ

ആെക

േവദനം

അവി

ദ�

വിദ

�

1

WC291996 മ�് ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

ഘ�ം 1

പൂർ�ീ

കരി��

500000 2269 1793 485903

2

WC292400 മ�് ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

ഘ�ം 2

പൂർ�ീ

കരി��

500000 2130 1491 488861.80

3
WC292402 മ�് ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

ഘ�ം 3

പൂർ�ീ

കരി��

500000 1803 1712 463952



4

WC292968 മ�് ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

ഘ�ം 4

പൂർ�ീ

കരി��

499000 2376 1366 370186

രജി�ർപരിേശാധന

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

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��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 എംഐഎസിൽനി�ും േശഖരി�� സൂ�ി�ി���്.

1)ആസ്തി രജി�ർപരിേശാധനയിൽവിവര�ൾഎ�ാംകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

2) െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ െതാഴിലാളികള�െട വ��ിഗതവിവര�െളാ�ും കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ,ബാ�്അ�ൗ�് ന�ർ,ബാ�ിെ� േപര്,
െതാഴിലാളികള�െട വയ�്,വിലാസംഎ�ിവെയാ�ും എ�ാേപജിലുംക�ി�.ആെക 197െതാഴിൽ
കാർഡ് വിവര�ൾഉൾെ�ാ�ിേ��രജി�റിൽ 30േപജുകളിൽ േരഖകൾപൂർണമായിരു�ി�.

3) െമ�ിരിയൽരജി�റിലുംഫയലിലുംഎംബു�ിലും േരഖെപടു�ിയിരി�ു�െമ�ിരിയൽ
സംബ�ി�അളവുകൾകൃത�മാണ .്

4)പരാതി പരിഹാര രജി�ർപരിേശാധി�േ�ാൾ മനസിലായത്അതിൽ മൂ�ാം വാർഡിൽനി�്
2018-19സാ��ികവർഷ�ിൽപരാതികൾ ഒ�ും ലഭി�ി�ി�എ�ാണ .്

5)വർ�് രജി�റിൽ �പവർ�ിയുെട മുഴുവൻവിവര�ള�ം പ�ിക െപടു�ിയു���്.എ�ാൽഇത്
ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർആരും തെ�സാ��െ�ടു�ിയി��� ഒ��.



6)ഡിമാൻഡ് രജി�ർപരിേശാധി�േ�ാൾക�ത് തി�തി,�ലം,എ�ത ദിവസെ�െതാഴിൽ,
െതാഴിലാളികള�െട േപര്, െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർഎ�ിവയു�്.കൂടാെതഅഡിഷണൽമാ�ർ
േറാളിനു�അേപ�യും ഉ�്.

7) �ഗാമസഭ െരജി�ർസർ�ിൈഫ െചയ്തി���ത്ആണ .് 2015-16 മുതൽ 2018-19വെരയു�
�ഗാമസഭവിവര�ൾരജി�രിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്. രജി�റിെല 320 േപജുകൾഇതിനുേവ�ി
ഉപേയാഗി�ി���താണ .് �ഗാമസഭയുെട വിശദമായവിവര�ൾഇതിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്.
എ�ാൽെതാഴിലുറ�ിെ�കാര��ൾഒരുഅജ�എ�നിലയിൽ മാ�തമാണ്ഇതിൽ

അവതരി��ി���ത്.

േക�� സർ�ാർനിർേദശ �പകാരം ഒരു വർ�്ഫയലിൽതാെഴ�റയു� േരഖകൾനിർബ�മായും

ഉ�ാേക�താണ .്

1.കവർേപജ്

2. െച�് ലി�്

3.ആ�ൻ�ാൻ/ െസൽഫ്ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി.

4.സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി.

5. ഭരണാനുമതി യുെട േകാ�ി.

6.സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

7.സംേയാജിതപ�തിയുെട വിശദാംശ�ൾ.

8. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ���െ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�ിെ�യുംസാധന�ൾ�് പണഅട�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.

മുകളിൽപറ�ിരി�ു� േരഖകള�െടഅടി�ാന�ിൽപരിേശാധി�ഫയലുകളിെലവിവര�ൾ

താെഴ െകാടു�ു�ു.

(�പവർ�ികള�െട വർ�് േകാഡ് :WC291996ഘ�ം 1, WC292400ഘ�ം 2, WC292402ഘ�ം 3,
WC292968ഘ�ം 4)

1)കവർ േപജ് :-പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െടഫയലുകളിൽഎ�ാംതെ� �പാേദശികമായി�് ഉ�
കവർ േപജ്ആണു�ത്.എ.എം.സി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഒനുലുമി�.

2) െച�് ലി�് :- ഒരു ഫയലിലും പൂർ�ീകരി� െച�്ലി�് കാണാൻകഴി�ി�.

3)ആ�ൻ�ാൻ / െഷൽഫ്ഓഫ് വർ�്സ്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി :-പരിേശാധി� ഒരു
ഫയലിലുംഇവകാണാൻസാധി�ിരു�ി�.

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

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

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

7)സംേയാജിതപ�തി വിശദംശ�ൾ : -പരിേശാധി�ഫയലുകൾഒ�ും തെ�സംേയാജിതപ�തി
ആയിരു�ി�.

8)െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവിശ�െ��് െകാ�ു�അേപ� :-എഴുതി ത�ാറാ�ിയ
അേപ�യാണ്പരിേശാധി�എ�ാഫയലുകളിലുംകാണാൻകഴി�ത്.അേപ�േഫാമിൽ

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

സൂചി�ി�ി�ി�.

9)െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി :-പരിേശാദി�ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ�
ഇത് കാണാൻസാധി�ിരു�ി�.

10)പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി :-പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ിഎ�ാ�ിലും ഉ�്.
WC292968ലുംWC292402ലും െവ�ി�ിരു�ലുകൾഒ�ും തെ�ഉ�ായിരു�ി�.

WC292400 െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�മ�ർ േറാള് :- 9328, 9329, 9330

WC291996 െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�മ�ർ േറാള് :- 4117, 2509

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



(WC292400എം.ബു�് ന�ർ 222/18-19

WC 291996എം.ബു�് ന�ർ 13/18-19

WC 292402എം.ബു�് ന�ർ 143/18-19

WC292968എം.ബു�് ന�ർ177 /18-19

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

െമ�ീരിയൽഓർഡറിെ�യും േകാ�ി :-ഇത് ഒരു ഫയലിലുംകാണാൻസാധി�ിരു�ി�.

13)േവജ് ലി�് :- ഒരു ഫയലിലും േവജ് ലി�് കാണാൻസാധി�ി�.

14)േവതന�ിെ�യുംസാധ�ൾ�് പണമട�തിെ���ം എഫ്. ടി. ഒയുെടയും േകാ�ി :
പരിേശാധി� ഒരു ഫയലിലുംഎഫ്. ടി. ഒ േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു.

15)െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െടയും േകാ�ി :-ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ�ഇത് കാണാൻ
സാധി�ിരു�ി�.

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

17)െതാഴിലിെ� മൂ�് ഘ��ളിൽ ഉ�േഫാേ�ാ :-പരിേശാധി� ഒരു ഫയലിലുംതെ� േഫാേ�ാസ്
കാണാൻകഴി�ി�.

18) �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി :-പരിേശാധി�എ�ാഫയലിലുംഇത്
ഉ�ായിരു�ു.

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് :-പരിേശാദി� എ�ാഫയലിലുംകാണാൻകഴി� .ു

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

21)േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി :-പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ ഒ�ുംഈേകാ�ി

കാണാൻസാധി�ി�.

22)ൈസ�്ഡയറി :-പരിേശാദി�എ�ാഫയലിലുംൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു.

ഫീൽഡ് വിസി�് കെ��ലുകൾ

ഞ�ൾപരിേശാധി�ഫയലിെ� െലാേ�ഷൻെകാ��ൽ ഭാഗ�ാണ .്

പരിേശാധനയുെട ഭാഗമായിഞ�ൾഭൂവുടമകള�െട പുരയിട�ളിലുംഅതിേനാടനുബ�ി�
�ല�ൾപരിേശാധന�ി വിേധയമാ�ുകയുംഅതിെ�നിലവാരം വിലഇരു�ുകയും

അളെവടു�ുകയും േരഖെ�ടു�ുകയും െചയ്തു. ഈവർ�് ഫയലിൽ ഉൾെപ�ിരി�ു�
�പവർ�ികൾ �പധാനമായും

A) മഴ�ുഴി



B)മ�്ക�ാല

C)ക�്ക�ാല

D)മൺവര�്

പരിേശാധനയിലൂെട മനസിലാ�ാൻകഴി�ത്

* ) മഴ�ുഴികളിൽവാഴയും െത�ിൻൈതകള�ംആണ്ന�� വളർ�ിയിരി�ു�ത്.

* ) മഴ�ുഴികൾ േവ�് കുഴികൾആയി ഉപേയാഗി�അവ�യിലുംആയിരു�ു.

* )അതിെനകുറി�്അേന�ാഷി�േ�ാൾഅറിയാൻകഴി�ത് ഭൂവുടമകളിൽചിലർ മഴ�ുഴികൾ

കണ�ുഅനുസരി��അളെവടു�ു െതാഴിൽ െച�ാൻ െതാഴിലാളികെളഅനുവദി�ാറി�എ�ും
പകരംഅവരുെടആവിശ��ൾ�ുംനിബ�നകൾ�ുംഅനുസൃതമായി െതാഴിൽ െച�ാൻ

െതാഴിലാളികളിൽസ�ർ�ം െചലു�ാറു�് എ�ുമാണ .്

* )അതുേപാെലതെ�മൺവര�ുകളിൽപലതും കാട് പിടി� നിലയിലും, ചിലഇട�ളിൽഅവ
നശി�� േപായതും, �പവർ�ി നട�ചിലഇട�ളിൽവീ�ും മ�� �പവർ�ികൾനട�തിനാലും
കൃത�മായ അളവുകൾതി�െ�ടു�ാൻസാധി�ി�.

*)കഴി�വർഷം �പവർ�ി െചയ്ത�ല�ളിൽ ഈവർഷവും അെത �പവർ�ികൾതെ�

ആവർ�ി�ു�തായി ക�ു.

*)കഴി�വർഷെ�മഴയിൽവയൽ �പേദശെ�വര�ുകൾഎ�ാംപൂർണമായും നശി�

നിലയിൽ ആയിരു�ു.

*)വർ�്ഡ്ൈസ�് വൃ�ിഹീനമായനിലയിൽആയിരു�ു.

*)സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് :-wc292968, wc292402എ�ീ ഫയലുകള�െട ഫീൽഡിൽ
ഒഴിെക ബാ�ിഫീൽഡിൽൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻ സാധി��.

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

അളവുകൾ

1)വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾWC292968,ഘ�ം -4,
വാർഡ് -3

SI
NO:

േപര്, വീ�േപര് �പവൃ�ി അളവുകൾ

1 തിരുമംഗല�് മ�്വര�് നീളം -422m



അ���ി േമേനാൻ

2 േമേ�രി കൃഷ്ണനു�ി മ�്വര�്

ക�്ക�ാല

മഴ�ുഴി

നീളം - 32.5m

നീളം -13m, ഉയരം -1m

8എ�ം

3 അ�ലകുള�രസൗമിനി മ�്വര�് നീളം -49.2m

4 വാഴവള�ിൽ റീന മ�്വര�് നീളം -30m

5 ത�ിൽസത�ൻ മ�്വര�്

മഴകുഴി

നീളം -168m

6 എറെ�ാേറാൽ േലഖ മ�്വര�്

മഴ�ുഴി

നീളം -171m

10എ�ം

7 ത�ിൽ മീ�ൽ

മാധവൻനായർ

പണിവ�ി�ി�

8 ഉടു��് വീ�ിൽസുനിത മ�്വര�്

മ�്ക�ാല

നീളം -12.50m

നീളം -570m, ഉയരം-1.20m

9 െത�യിൽകുടി മീ�ൽ

മേനാജ് 
മ�്ക�ാല നീളം -39.19m, ഉയരം -1m

10 െത�യിൽതാെഴ വിലാസിനി മ�്വര�്

മഴ�ുഴി

നീളം -105m

10എ�ം

11 രാേരാ�് മീ�ൽ

വിപിൻ േമേനാൻ

മ�്വര�്

മഴ�ുഴി

നീളം -44m

2എ�ം

12 കേ�ാട�് മീ�ൽ

മാധവിഅ���ി

മ�്വര�്

ക�്ക�ാല

നീളം -115m

നീളം -10m, ഉയരം-0.70m

13 െപരളികുഴിയിൽകുമാരൻ മ�്വര�് നീളം -12m

14 കിഴേ�മഠ�ിൽ

മീനാ�ി

പണിവ�ി�ി�

15 പാലയ്�ൽഹ�ൻേകായ മ�്വര�് നീളം -626m



16 െച�ിയാൻവീ�ിൽയേശാദാ� മ�്വര�് നീളം -735m

17 െച�ിയാൻവീ�ിൽഅനിത മ�്വര�് നീളം -735m

18 െച�ിയാൻവീ�ിൽബി�ു മ�്വര�് നീളം -735m

19 െച�ിയാൻവീ�ിൽ ലീല മ�്വര�് നീളം -735m

20 െച�ിയാൻവീ�ിൽ േമാഹനൻ മ�്വര�് നീളം -735m

21 െച�ിയാൻവീ�ിൽ േശാഭന മ�്വര�് നീളം -735m

22 കരിപാറ��് ച��മതി മ�്വര�് കാടു പിടി�തിനാൽഅള�ാൻ
സാധി�ി�

23 ഈഴപ്� �ുി മീ�ൽച��മതി മ�്വര�് നീളം -194m

24 കേ�ാ�് മീ�ൽേഗാപാലൻ മ�്വര�് നീളം -140.5m

25 കേ�ാ�് മീ�ൽബാബു മ�്വര�് നീളം 156m

26 കേ�ാ�് മീ�ൽ

മാധവൻനായർ

പണിവ�ി�ി�

27 മൂടാ�ുഴിയിൽപുഷ്പ മ�്വര�് നീളം -56m

28 മീ�െലകുഴിയിൽഅബൂബകർ മ�്വര�് നീളം -110m

29 മൂടാ�ുഴിയിൽവിലാസിനി പണിവ�ി�ി�

30 മീ�െല മൂടാ�ുഴിയിൽആമിന

െമായ് തീൻ
മ�്വര�് നീളം -135m

2)വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�് ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 2,

WC 292400,വാർഡ് 3

�കമ
ന�
ർ

േപര് �പവൃ�ി ന�
ർ

നീളം വീതി



1 ഉടു��്
ജാനകി

മഴ�ുഴി

വര�ു നിർ�ാണം

5 ക)കിട�ു�ു.വാഴ
ന�ിരി��ു.

188cm

2 വ���ി
മീനാ�ി

മഴ�ുഴി

വര�ു നിർ�ാണം

8 വയൽ
േ�പേദശമായതിനാൽ
മഴ�ുഴികെള�ാംനിക�ു

േപായിരി�ു�ു.ഉ�തി
ൽവാഴ,�ാ�ിക് എ�ിവ
ക�ു.

294.3 cm

3 പു�ാ��
പറ�ൽ
േവണു�ുറു�്

മഴ�ുഴി,വര�ു
നിർ�ാണം

വീടു െവ�ു�തിനാൽ അള�ാൻ

സാധി�ി�.

4 കരയാ�്
മീ�ൽ
സുമതി

മഴ�ുഴി

വര�ു നിർ�ാണം

മഴ�ുഴി മഴ കാരണം
നിക�ു

186 m

5 േമേ�രി
പാർവതിഅ�

മരി�
വീടായതിനാൽ
അള�ാൻ

സാധി�ി�.

6 പണി�ർ
വീ�ിൽ
സുമതിയ�

ക��ക�ാല

മ��ക�ാലവര�ു
നിർ�ാണം

മഴ�ുഴി

51.7 m

വര�ു മഴ കാരണം

കാണാതായി.

മഴ�ുഴിയിൽ വാഴ െവ��

50cm, 55cm,
20cm

7 കുഴി�ാ�്
പറ��്

രാജൻ kp

വര�്

ക��ക�ാല

മഴ�ുഴി 6

688mവര�ു
കാണാ�തിനാൽ
പൂർ�മായും

അള�ാനായി�.
71.9m

മഴ�ുഴിയിൽ െത�ു
ൈത ന�ിരി�ു�ു

വ�ത�സ്ത
അളവ്



8 വടേ�
െകാത�പറ�
�്

സാവി�തി

വര�്

മഴ�ുഴി

481m (കഴി� വർഷം

പണിെയടു� �ല�്
ഈ വർഷവും പണി
െചയ്തു

മഴ�ുഴിയിൽ വാഴ
െവ��

9 മാ�ൂ��ിൽ
അേശാകൻ

വര�്

മഴ�ുഴി 10

350m (�ലം മ�ൾ

ന��
കൃഷിേയാഗ�മാ�ിയിരി

�ു�ു)

കാടു കൂടിയി���്

10 േകാേ�ാൽ
സബിത
സുേരഷ്

മഴ�ുഴി

വര�്

5 കാടുപിടി�� കിട�ു�ു

82 m

11 െകാള�ര
വള�ിൽ
കാർത�ായനി
അ�

മഴ�ുഴി

വര�്

5 മഴ�ുഴിയിൽ േവ�് ഇ�
നിലയിൽ

488 m

12 ഈഴ�ാ�ുടി
മീ�ൽ
മൂേ�ാറൻ

കാടുപിടി��ം
മര�ൾ
വീണുകിട�ു�തി
നാലുംഅള�ാൻ

കഴി�ി�.

13 െപരളി�ുഴിയി
ൽകുമാരൻ

ക��ക�ാല

മ��ക�ാല

മഴ�ുഴി

വര�്

8

16.20 m

മഴ�ുഴി മഴ കാരണം

നിക�ുേപായി.

162 m

മ�ി��
മൂടിയതുെകാ
�്
അള�ാനാ
യി�

14 െപരളി�ുഴി
മീ�ൽഹരീഷ്
ബാബു

വൃ�ിഹീനമായ
പറ�ായതിനാൽ

അള�ാനായി�.

3)വിഭാഗംഎ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജല സംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 3,



wc392402

�കമ ന�ർ വീ�� േപര് �പവർ�ികൾ അളവുകൾ

1 മയ�ി ചാലിൽ
െകാ��ൽ

ബാല�ുറു�് &ശാരദ
(90െസ� ് )

മ�്വര�് 2019-2020 െലപുതിയ
�പവർ�ിഅവിെട
നട�ത് െകാ�്
അള�ാൻസാധി�ി�

2 കൂടക�ി മാധവൻ
കിടാവ് ജാനുഅ�

(40െസ� ് )

മഴ�ുഴി

മ�്വര�്

കാട്ആയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

3 മയ�ി ചാലിൽ
മീ�ൽ

ശാന്(50െസ� ് )

മ�്വര�്

മഴ�ുഴി (5)

20മീ�ർ

വാഴ െവ�ത് െകാ�ു
അള�ാൻസാധി�ി�

4 െപായിലിൽജമുന

(65െസ� ് )

മഴ�ുഴി (2)

മ�്വര�്

അളവ് എടു�ാൻ
സാധി�ി�

89 മീ�ർ 90െസ��മീ�ർ

5 മയ�ി ചാലിൽ
കൃഷ്ണൻമാധവി

(1ഏ�ർ 10 െസ� ് )

മഴ�ുഴി (5)

മ�്വര�്

അള�ാൻസാധി�ി�

120 മീ�ർ

6 മയ�ി ചാലിൽഇ�ിര
�പകാശൻ

മ�്വര�് 40 മീ�ർ

7 പടി�ാെറ��ി

പ�ാവതി (80െസ� ് )
മ�്വര�്

മഴ�ുഴി

2019-2020 െലപുതിയ
�പവർ�ിഅവിെട
നട�ത് െകാ�്
അള�ാൻസാധി�ി�

8 െകാര�േമൽ
േവലായുധൻ

നാരായണി (15െസ� ് )

മ�്വര�്

മഴ�ുഴി(1)

30 മീ�ർ

അളവ് എടു�ാൻ
സാധി�ി�

9 മയ�ിചാലിൽ
മീ�ൽഗംഗാധരൻ

(87െസ� ് )

മഴ�ുഴി (15)

മ�്വര�്

വാഴ െവ�ത് െകാ�്
അള�ാൻസാധി�ി�

കാട്ആയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

10 വരയ��ി മ�്വര�് 14 മീ�ർ



ൈഫസൽ &
അബ്ദുൽനാസർ

(90െസ� ് )

അള�ു ,ബാ�ികാട്

11 അ�ലകുള�രകു�ി
െച�ിണി

മ�്വര�് 130 മീ�ർ

12 മയ�ി ചാലിൽ
െചറിയകണാര�ു�ി

(1ഏ�ർ 15 െസ� ് )

മഴ�ുഴി (11)

മ�്വര�്

വാഴ െവ�ത് െകാ�്
അള�ാൻസാധി�ി�

കാട്ആയതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി�

13 പുതിേയാ�ിൽഅജിത

(1ഏ�ർ )

മ�്വര�് 369 മീ�ർ

14 മയ�ി ചാലിൽനിഷ

(32 െസ� ് )

മ�്വര�് 62 മീ�ർ

15 സ്മിത നിവാസ് ഹൗസ്
മാലതി ശ�രൻ

(2ഏ�ർ)

മ�്വര�് (260മീ�ർ )

വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജല സംര�ണ �പവൃ�ികൾഘ�ം 1,
wc291996

Sl no: േപര് �പവർ�ി അളവ്

1 കാരയാ�� ശ�രൻ
നായർ

വര�് നിർമാണം

മഴ�ുഴി (7)

405.04 മീ

മ�്നിറ�
നിലയിൽ

2 കരി�റ�ത് വര�് നിർമാണം 122.50 മീ



ഉ�ിമാധവിയ� മഴ�ുഴി (2)

3 ദാേമാദരൻ
ഇ���ുടി
മീ�ൽ

വര�് നിർമാണം

മഴ�ുഴി (8)

154.20മീ

വാഴ, െത�ു,
ന�ിരി�ു�ു.

4 കരി�റ�ത്
�ശീമതി

വര�് നിർമാണം

മഴ�ുഴി (1)

66 മീ

5 െകാ���റ�ത്
ഹരിദാസൻ

വര�് നിർമാണം

മഴ�ുഴി (5)

148 മീ

കാട് പിടി��

കിട�ു�ു.ൈത
നാ�നിലയിൽ

6 �ശീജ േമേ�രി വര�് നിർമാണം

മഴ�ുഴി (13)

194.85 മീ

മ�്വീണുനിക�ു
േപായി

7 സുമതി
വിദ�ാനിവാസ്

വര�് നിർമാണം

ക��ക�ാല

65.80 മീ ബാ�ി
കാടുമൂടിയ

അവ�യിൽ.

3മീ നീളം, 40cmവീതി

8 െകാ���റ�ത്
സരള

വര�് നിർമാണം

മഴ�ുഴി

51 മീ ബാ�ി ഭാഗവും
മഴ�ുഴിയും

കാടാണ .്

9 വടുവ�ുടി
മീ�ൽ
ദാേമാദരൻനായർ

പണിെയടു�ി�ി�

10 രാഘവ�ുറി�്
കരി�ാറ�ത്

വര�് നിർമാണം 61 മീ ബാ�ി ഭാഗം
കാടാണ .്

11 െതേ��ുടി ലീല വര�് നിർമാണം

മഴ�ുഴി (2)

ക��ക�ാല

127.55മീ

കാട് പിടി�ിരി�ു�ു

9.20നീളം,

20cmവീതി

12 ത�ിൽ മീ�ൽ വര�് നിർമാണം മരി� വീടായതിനാൽ



കല�ാണി മഴ�ുഴി അളെവടു�ാനായി�

നിർേദശ�ൾ

• ഉേദ�ാഗ�േരാട്

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

#ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് െതാഴിൽ�ല�ളിൽനൽകുക.

# മാ�ർേറാൾഅനുവദി�� നൽകുേ�ാൾബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തി�തിേയാട് കൂടിയ ഒ�്,
സീൽഎ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

# േലബർബഡ്ജ�്,വാർഷികകർമപ�തി, െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�  ്വർ�് ,കല�ർതുട�ിയവ
ത�ാറാ�ു�തിൽ െതാഴിലാളികള�െടയും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടയും �പാേദശികവിദ�രുെടയും

പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുക.

#കൃത�മായഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ�ല�ൾസ�ർശി�ുക.

# െതാഴിലാളികൾആവിശ�െ�ടു��ല�ളിൽകാലാവ�യ്�്അനുസരി��� �പവർ�ികൾ

നൽകുക.

# �പവർ�ി�ല�ളിൽകുടിെവ�ം,തണൽ, �പാഥമികചികി�സൗകര��ൾഎ�ിവ ഒരു�ി

െകാടു�ുക.

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

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

#കൃത�മായഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ, േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ിവനട�ുക.

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

ഉ�ാ�ു� �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

#കൃഷി സംബ�മായ �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾപ�ായ�ിന്ൈകമാറി�ി�ിയ

ഘടക�ാപനമായകൃഷിഭവനുമായിആേലാചി�� സംേയാജിതപ�തികൾഏെ�ടു�ു നട�ുക.



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

# േദശീയ ഉപജീവന മിഷെ� (NRLM)സഹായേ�ാെട െമ�െ�� െതാഴിൽപരിശീലനം നൽകി
കുറ�� െതാഴിലാളികെളവിദ�/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�ാൻആവശ�മു�തും
നീർ�ടപരിപാലന�ിനും ജലസംര�ണ�ിനും ജല െകായ്�ിനുംസഹായകമായ

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�െടആഴം കൂ�ൽവനവൽ�രണവും െപാതു ഭൂമിയിൽ(കനാൽ
ബ�ുകൾ,കുള�ര )ഫലവൃ��ൾന�� പിടി�ി�ൽ. (ഇവയിൽനി�ും ലഭി�ു�
ആദായ�ിെ�അവകാശം ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാദി�ു�കുടുംബ�ൾ�് നൽേക�താണ .് )j

D. െപാതുഭൂമിയിെലബു�് വികസന �പവർ�ികൾ.

2.വിഭാഗംബി :സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾ. (ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാതി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം. )

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

ദരി�ദ േരഖയ്�്താെഴയു�കുടുംബ�ൾ, സ്�തീകൾഗൃഹനാഥയായകുടുംബ�ൾ,
ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥരായ

കുടുംബം, ഭൂപരിഷ്കരണ�ിെ�ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,വനാവകാശ

നിയമ�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�ിയജലേസചനസൗകര��ൾലഭ�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� ഭവനനിർമാണപ�തികളിെല അവിദഗ്ധ കായിക

െതാഴിൽഘടകം

E. മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു��ിനു�അടി�ാനസൗകര��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�ൾെപാതു അടി�ാനസൗകര��ൾ.

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

B.സ�യംസഹായസംഘ�ള�െട �പവർ�ന�ൾ�്ആവിശ�മായ െപാതുവർ�് െഷ��കള�െട
നിർമാണം.

4.വിഭാഗംഡി :- �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

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

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

C.കളി�ലനിർമാണം

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�യംസഹായസംഘ�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�കൾനട�ി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 െപാതുഅ�ികള�െടഅ�കു�പണികൾ.



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

െച���ഏെതാരു �പവർ�ിയും നട�ിലാ�ുക.

6-11-2019നുനട� �ഗാമസഭയുെട തീരുമാന�ൾ

അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�ിെലവാർഡ് മൂ�ിെലMGNREGA േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 6-
11- 2019നു േകാത�ൽെകവി എൽപിസ്കൂളിൽ െവ�് 3.30നുനട�ു. �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലുറ�്
െതാഴിലാളികൾ, മ�് �ഗാമസഭഅംഗ�ൾഎ�ിവർ ഉൾെ�െട 87 േപർ പെ�ടു�ു.
പ�ായ�ിെല NREGA െസ�നിൽനി�ും �ശീമതിസിജി പി െക (അ�ൗ�� ് കംഡാ�എൻ�ടി
ഓ�േറ�ർ )ആണ് പെ�ടു�ത്. വാർഡ് െമ�ർവ�ലേവലായുധൻസ�ാഗതം പറ� .ു
െതാഴിലാളികളിൽനി�ും കാർ��ായനിഎ�വെരഅധ��യായി െതരെ�ടു�ു.തുടർ�് വി
ആർപിഅ�ലി ഭരണഘടന �പതി�െചാ�ിെ�ാടു�ു.തുടർ�് വിആർപി ഉമിഷ േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിെന�ുറി��ം െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട ല���െളകുറി��ം െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശ�െള�ുറി��ം സം�ഗഹി�� െകാ�്ആമുഖം പറ� .ു

െതാഴിലാളികള�െട പ�്അവകാശ�ൾഏെതാെ�യാെണ�് വി ആർപി േ�ശയ

വിശദീകരി��.തുടർ�്അവകാശ�െള�ുറി�് െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ
മന�ിലായകാര��ൾവിആർപിഅനുഷഅവതരി�ി��.അതിനുേശഷം വിആർപിസ��
റിേ�ാർ�്അവതരി�ി��.തുടർ�്അധ��കാർ��ായനി ചർ�യ്�് േവ�ി എ�ാവെരയും

�ണി��.

ചർ�:

ശാ�: െതാഴിൽകാർഡിന്അേപ�ി�ി��ം ഇതുവെര ലഭ�മായി�ി�.

കാർ��ായനി: േവതനംകൃത�മായി ലഭി�ാ�തിനാൽ പരാതിയുമായി പ�ലായനി േ�ാ�ിൽ
െച�േ�ാൾകാ�ിരി�ാനായിരു�ു മറുപടി.

പ�ായ�ിെ� �പതിനിധിയായി വ�സിജി പി െക (അ�ൗ�� ്കംഡാ�എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ
)ആണ്ഇതിന് മറുപടി നൽകിയത്.ശാ�യുെട െതാഴിൽകാർഡ് പ�ായ�ിൽശരിയാ�ി
െവ�ി���്. േവതനംൈവകു�ത് �ശ�ി�� പരിഹരി�ാം.

ഗിരീഷ്:നഷ്ടപരിഹാരം കി�ാൻഎവിെട പരാതി െകാടു�ണം?

ഇതിനു മറുപടി പറ�ത് വിആർപി ഉമിഷആയിരു�ു.പ�ായ�ിലാണ്ആദ�ം പരാതി
നൽേക�ത്എ�ുംഅവർനൽകു�മറുപടിയിൽസംതൃപ്തന�എ�ിൽ മാ�തം േ�ാ�്

തല�ിേല�് പരാതിയുമായി േപാവുക എ�ായിരു�ു മറുപടി.

കല�ാണി(3/104) : െതാഴിലുറ�ിൽ മെ�ടു�ാൻ(െതാഴിലായി )പ��േമാഎ�േചാദ��ിന്



അേന�ഷി�� പറയാംഎ�ായിരു�ുഅധികൃതരുെട മറുപടി.ഇതുവെര െതാഴിലുറ�ിൽഅത് പ�ി�
എ�ു പറ� .ു

െതാഴിൽ�ല�് വ�തിനുേശഷംആർെ��ിലുംഅത�ാഹിതംസംഭവി�ാേലാആെര�ിലും

മരണെ��ാേലാ എ�ാണ് െച��കഎ�േചാദ��ിന് 12 മണി�് മുേ� േപാവുകയാെണ�ിൽ
അബ്െസ� ് മാർ�് െച�ണംഎ�തായിരു�ു മറുപടി.ഇ�െന േപാവാൻഅനുവദി�ു�ത്
ദുരുപേയാഗം െച�െ��തിനാലാണ്ഈകാര��ിൽഇ�ത കർശനമാ�ിയത്എ�തായിരു�ു

പ�ായ�് �പതിനിധി സിജി യുെട മറുപടി.

െസബിയ :പശു വളർ�ൽ, ആടുവളർ�ൽഎ�ിവ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാേമാ?

ഇതിെന�ുറി�് കഴി� �ഗാമസഭയിൽഅജ� െവ�ി���് എ�ുംഅതിൽ േപര് വരു�വർ�്

െച�ാംഎ�ുമായിരു�ു പ�ായ�് �പതിനിധി പറ�ത്.

ജമീല : െതാഴിലുറ�ിന്ബ�ിലാണ്വരു�ത്.യാ�താ കൂലിഅനുവദി�� കി��േമാ?

പ�ായ�് �പതിനിധി ഇതിനു മറുപടി പറ�ത് 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽതെ�യാണ്അവരുെട
വീടും േജാലി�ലവും ഉൾെ�ടു�ത്എ�ാണ .് ഒ�ംഅടു�ു� േമ�ിെ� കീഴിൽ േജാലി െച�ാൻ
�ശ�ി�ണംഎ�ും കൂ�ിേ�ർ�ു.ബസ് ചാർജ് േവ�വർ െതാഴിലിനു അേപ�ി�ുേ�ാൾ
അതുംകൂെട േചർ�ുേവണംഅേപ�ി�ാൻഎ�് മറുപടി പറ� .ു

ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് ഇ�ാ�വർഎഡിഎസ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ണെമ�ും,ജനകീയ
ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് ഇെ��ിലുംൈസ�്ഡയറി�് പുറകിലായി മലയാള�ിൽഏെതാെ�

െതാഴിലാണ് െചേ��െത�് എഴുതിെകാടു�ാറു�് എ�ുംMGNREGA െസ�ൻഅ�ൗ�� ്
സിജി കൂ�ിേ�ർ�ു. ഒ�ം പണിെയടു��ല�ളിൽ മൂ�് വർഷം കഴി�ിേ� പണിെയടു�ാവു

എ�ും പണിെയടു�ാ��ല�ളിൽ മുൻഗണനനൽകണം എ�ും പറ� .ു

തീരുമാന�ൾഎ�ാവരുംൈകയടി�� പാസാ�ി.തുടർ�് മൂ�ാം വാർഡിെല േമ�ായ േബബി
എ�വർന�ി പറ�ുെകാ�് �ഗാമസഭഅവസാനി��.5.30നു �ഗാമസഭപിരി�� വി��.

കരട് റിേ�ാർ�  ്ത�ാറാ�ിയത് :

അനുഷസി വി

സ�� സി െക

േ�ശയ െക െക


