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ആമുഖം
ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനും അവരുെട

ജീവിതസുര�ിതത�ം ഉറ��വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹത്പ�തിയാണ്
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ െതാഴിലുറ�് പ�തി. കാർഷിക േമഖലയിലും നിർമാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ
ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനതബു�ിമു�് അനുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ�് 100 ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ��
വരു�ുവാൻ ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന െതാഴിൽ നൽകു�തിന് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ
പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന് സാധ�മാകുെമ�്
�പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിത കാലയളവിനു�ിൽ കായികമായ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ും
അതിന് നിര്ണയി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ും
ഉറ��വരു�ു�തിന് ഇ��ൻ പാർലിെമ� ് പാസാ�ിയി��� നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് നിയമം . 2005ആഗ�് 23ആംതി�തിയാണ് പാർലിെമ� ്ഈനിയമംപാ�ാ�ു�ത്.

െതാഴിലും േവതനവും നിർധിഷ്ഠ സമായ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം
നിയമപരമായി ഉറ��വരു�ുെമ�താണ് ഈ നിയമ�ിെ� സവിേശഷത. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും റ്േജാഴിൽ എടു� േശഷം േവതനം വയ്�ുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ
െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവ�വ�െച���ു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കായികമായി ഏെത�ിലും െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണെമ�ാണ് വ�വ�. അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ അവർ�്
െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അർഹതയു�ായിരി�ും. അതുേപാെല എടു� െതാഴിലിെ� േവതനം 15
ദിവസ�ിലതികം ൈവകിയാൽ ൈവകു� ഓേരാ ദിവസ�ിനും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും
അർഹതയു�്. െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ�� വരു�ു�ു എ�താണ് െതാഴിലുറ�്
നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി ര�ാം തി�തി ഈ നിയമം
നിലവിൽ വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽ വയനാടും, പാല�ാടും ഈ 200
ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15ന് 130 ജി�കളിേല�്കൂടി ഇത് വ�ാപി�ി��.ഇടു�ി,കാസർേഗാഡ്
ജി�കൾ ഇതിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2008 ഏ�പിൽ 1ന് ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഇത്
വ�ാപി�ി��. ഇ��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�്. ആേഗാളതല�ിൽ
സവിേശഷ �ശ�ആകർഷി� ഒരുഅവകാശാധിഷ്ഠത െതാഴിൽ നിയമെമ� നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയിൽ
ദാരി�ദ� ലഘുകരണ�ിൽ നിർ�ായകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� ബൃഹത് പ�തിെയ�കാര�ം പരിഗണി��ം
2009 ഒക്േടാബർ ര�ാം തി�തി േക�� സർ�ാർ ഈ നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�് പുനർനാമകരണം െചയ്തു.

േകരള�ിൽ 2008ൽ ഈ നിയമം �പാബല��ിൽ വ�ു. െതാഴിലുറ�് പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായ
ജന�ൾ�് െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിലൂെട ജന�ള�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ാനും ഇത്
സഹായി�ു�ു.

െതാഴിലുറ�് നിയമം െതാഴിലാളികൾ�് ഉറ�് നൽകു�പ�് അവകാശ�ൾ

1) െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

2) അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം,ആയതിന് ൈക��് രസീത്
ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

3) അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

4) െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്� ത�ാറാ�ാനു�അവകാശം.

5) അ�ു കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം. അെ��ിൽ േവതന�ിന് 10%
അധികം ലഭി�ാനു�അവകാശം.

6) കുടിെവ�ംവി�ശമസൗകര�ം �പഥമ ശു�ശൂഷസൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.



7) 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

8) േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

9) സമയബ�ിതമായ പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

10) േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

1)കൃത�സമയ�് െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായി ഒ��െവയ്�ുക.

2) െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾ�ുംേസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ�ും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക.

3) പണി�ല�് �ാ�ിക് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാേനാ പാടു�ത�.

4) സി�ിസൺ �പവർ�ി േബാർഡ് �പവർ�ിയുെട ആരംഭഘ��ിൽ തെ� നിർബ�മായും
വയ്േ��താണ്.

5) �പകൃതി സംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ുനട�ിലാ�ുക.

6)ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു�പ�തികൾകെ��ി േമ�ിെനയും പ�ായ�്അധികൃതെരയുംഅറിയി�ുക.

െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െസ�ൻ 17 �പകാരം,െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഭാഗമായി നട�ു� എ�ാ
വർ�ുകള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െച�െ�േട�താണ്.ഇ�െന നട�ു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിൽ ഫയലിൽ
സൂ�ി�ിരി�ു� േരഖകള�ം െതാഴിലാളികൾ െചയ്തിരി�ു� �പവർ�ികള�ം താരതമ�ം
െച���ു.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിലൂെട െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ അവരുെട
അവകാശ�െള�ുറി�് േബാധവ�ാരാകു�താണ്.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ വ��
െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട ആവശ��ള�ം അവരുെട സംശയ�ള�ം െവളിെ�ടു�ാവു�താണ്.ഇതിലൂെട
െതാഴിലുറ�് പ�തി സുതാര�വും ഉ�രവാദിത� പൂർണവുമാകു�താണ്.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ

 പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ
 ഫയൽപരിേശാധന
 �പവർ�ി�ലം പരിേശാധി�ൽ
 വീട് വീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം
 െതളിവ് േശഖരണം
 സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം
 റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ീ
 േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ.

അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�ിെന കുറി�്

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ പ�ലായനി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�്, പഴയ
മ�ദാസ് സംസ്കാര�ിെ� ഭാഗമായിരു� കുറു��നാട് താലൂ�ിെല 11 േദശ�ൾ ഉൾെ�ാ���
�പേദശമായിരു�ു. േദശീയ സ�ാത���സമര�ിൽ െചറുത�ാ� പ�ു വഹി�ി��� ഈ പ�ായ�്
േനരെ� െമാട���ർ െകാള�ാട് േവള�ർഎ�ി�െനഅറിയെ��ിരു�ു.
വിദ�ാഭ�ാസ-സാംസ്കാരിക ആേരാഗ�രംഗ�് അേ�ാളി പ�ായ�് മിക� നിലവാരം പുലർ�ു�ു.

31330(ICDS2015) ജനസംഖ�യു� പ�ായ�ിൽ 15397 പുരുഷ�ാരും15933സ്�തീകള�ം ഉൾെ�ടു�ു.
ഇതിൽ 4676 പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാരാണ്.ആെക 17 വാർഡുകള�� പ�ായ�ിെല നിലവിെല �പസിഡ�്
�ശീ ചി��ർ രവീ��നാണ്,ൈവസ് �പസിഡ�  ്വ�ല േവലായുധൻ, പ�ായ�് െസ�ക�റി എൻ. �പദീപൻ.
വികസന രംഗ�് സ�� �പവർ�ന�ൾ�് ജനകീയ ഐക�ം എ�ാ കാല�ും അേ�ാളിയിൽ



ദൃശ�മായിരു�ു. പര�രഗതമായ കൃഷിയും മൽസ� ബ�നവുമായിരു�ു ഇവിടെ� ജന�ള�െട �പധാന
വരുമാന മാർഗം.കയർ നിർമാണ വ�വസായവും മിക� രീതിയിൽ നട�ു േപാകു�ു.ചകിരി െകാ�ു
നിർമി�ു� കയർ ,കാർ���കൾ എ�ിവ മലബാർ �പേദശ�് �പസി�മാണ്.1970നു േശഷം കുെറ അധികം
േപര് മിഡിൽ ഈ�ിേലയ്�് േപാകു�ത് വർധി�ുകയും ഇേ�ാൾ അവിെടനി�ു ലഭി�ു� പണം
അേ�ാളിയിെല സാ��ിക ഉ�മന�ിനു �പധാന പ�് വഹി�ു�ു.17 വാർഡുകളിലായി
വ�ാപി��കിട�ു�താണ് അേ�ാളി പ�ായ�്.
വാർഡുകൾ:െമാടക��ർ,കൂമു�ി,േകാ��ൽ,ക�ിേപായിൽ,േകാടേ�രി,പൂേ�ാട്,െകാള�ാട്,അേ�ാളി
�ാവ ,്അ�ാണി,െകാ��ൂർ,െകാ��ൂർ ഈ�്,കുനിയിൽകടവ ,്അേ�ാളി,കുട�ക� ,്േവള�ർ,േവള�ർ
െവ�്, േതാരായി എ�ിവയാണ്.

പ�ായ�ിെ� േപര് അേ�ാളി പ�ായ�് 
വിേ�ജ് അേ�ാളി
േ�ാ�  ്പ�ായ�് പ�ലായനി
ജി�ാ പ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്
താലൂ�് െകായിലാ�ി
അസം�ീമ�ലം ബാലുേ�രി
വിസ്തീർണം 21.06ചതുര�ശ കി മി

െതാഴുലുറ�് സംബ�ി� വിവര�ൾ

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�്തലം പ�ായ�്തലം
സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ
ദിന�ൾ 83.05(ല�ം ) 540456 118382
കുടുംബ�ൾ�്
നൽകിയിരി�ു�
ശരാശരി െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

57.58 52.45 58.46

100 ദിന�ൾ
പൂർ�ീകരി�
കുടുംബ�ൾ

38300 2578 853

ആെക െതാഴിൽ
എടു�കുടുംബ�ൾ 1.44(ല�ം ) 9685 1975
െതാഴിൽഎടു�
െതാഴിലാളികൾ 1.6(ല�ം ) 10304 2025

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ 2275

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 2025

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ 250

മുഖ�ല���ൾ

 അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു�
ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ
ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും ഉത്പാദന�മവുമായ
ആ�ികള�െട സൃഷ്ടിയാണ് മുഖ�ല��ം.

 ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ��വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.
 സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ംനിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെപടു�ുക.
 പ�ായ�ീരാജ്�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ൽ.



സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.
 �ഗാമപ�ായത് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയസ് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാവാം.

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനും തുല�േവതനം.
 പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷികേമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�്
മുൻഗണന.

 െതാഴിലാളികൾത�ിൽ �പവർ�ികൾകെ��ുക,ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽപ�ാളിയാവുക.
 ആസൂ�തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത.
 കരാർ�ാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.
 െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്.
 ബാ�് / േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.
 സ്�തീകൾ�്മുൻഗണന.
 ക����ർശൃ�ലവഴിയു� േമാണി�റിങ്സംവിധാനം.
 �ഗാമസഭപ�തിഓഡി�് െച���ു.
 പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം.

രീതിശാസ്�തം
േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകാഴിേ�ാട് ജി�, പ�ലായനി േ�ാ�ിെല വി�ജ്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ ആണ് അേ�ാളി �ഗാമപ�ായത് വാർഡ് 12 ൽ (കുനിയിൽ കടവ് ) േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം

2018 ഒക്േടാബർ മാസം മുതൽ 2019 മാർ�് വെര ഏെ�ടു�് നട�ിയ �പവർ�ിയുെട ഫയലുകൾ, 7
രജി�റുകൾഎ�ിവ പരിേശാധി�ൽ.

ര�ാംഘ�ം

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവർ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത �പവർ�ിയുെട
അളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവർ�ിയുെട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും, സജീവ െതാഴിലാളികെള ക�്
െതാഴിൽ കാർഡ്, ബാ�് പാ�് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�് അഭിമുഖം നട�ലും വിവര േശഖരണം
നട�ലും.

നാലാംഘ�ം

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ.

MGNREGA പ�തി വിഭാവനം െച���ത് എെ�ാെ�െയ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി
എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിന്
േവ�ിയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്.

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�് േചാദി�റി�വിവര�ൾ

 െതാഴിൽ കാർഡ് : VRPമാർ സ�ർശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�് അറിയാൻ സാധി�ത് പ�തിയുെട
�പാരംഭഘ��ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് സൗജന�മായി ലഭ�മായിരു�ുെവ�ിലും നിലവിൽ കാർഡ്
പുതു�ു�തിനായിആവശ�മായ േഫാേ�ാ സ��മായി പണം ചിലവഴി�ാണ് എടു�ത്.



 െതാഴിലിനു�അേപ� : െതാഴിലിനു�അേപ�വ��ികതമായി നൽകാറിെ��ും �ഗൂ�ായി�ാണ്
നൽകാറു�െത�ുംഅറിയാൻകഴി� .ു

 �പവർ�ികഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലി ലഭി�ാറിെ��് െതാഴിലാളികൾപറ� .ു
 ഉ�ഭ�ണ സമയ�് ഓേരാരു�ർ�ും അവരവരുെട വീ�ിൽ േപായി ഭ�ണം കഴി�ാനു�
അനുവാദം നൽകണെമ�് പറയുകയു�ായി കാരണം എ�ാവർ�ുമു� ബാത്റൂം സൗകര�ം
െതാഴിലിട�ളിൽലഭ�മ�.

 ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ്, െഷൽ�ർ എ�ിവ പ�ായ�് അനുവദി�ത് നശി�� േപായതിനു േശഷം
െതാഴിലാളികൾഎ�ാവരുംപണം പിരി�ാണ് ഫ�്എയ്ഡ് വാ�ിയി���ത്.

ഫയൽപരിേശാധനയുെട റിേ�ാർ�് 

അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�് വാർഡ് 11(കുനിയിൽകടവ്) െല 01.10.2018 മുതൽ 31.03.2019വെരയു� 4
�പവൃ�ിഫയലുകളാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിനുേവ�ി തിരെ�ടു�ത്.

�പവർ�ികൾസംബ�ി� വിശദ വിവര�ൾതാെഴ െകാടു�ു�ു.

�ക
മ
ന
�ർ

വർ�് േകാഡ് �പവൃ�ിയു
െട േപര്

�പവൃ�ി
യുെട
�ിതി

അട�
ൽ
തുക

അനുവദി�
െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

ലഭി�
െതാ
ഴിൽ
ദിന
�ൾ

ആ
െക
േവത
നം

സാധന
ഘടകം

അവിദ
ഗ്ധ

അർ
�
വിദ
ഗ്ധ

1. 1604008002/wc
/292499

നീർ�ട
മാ�ർ �ാൻ
�പകാരം മ�്
ജലസംര�
ണ �പവൃ�ി
വിഭാഗം എ
ഘ�ം 1

Complet
ed

50000
0/-

2593 0 1644 4447
71/-

1950

2 1604008002/wc
/292964

നീർ�ട
മാ�ർ �ാൻ
�പകാരം മ�്
ജലസംര�
ണ �പവൃ�ി
വിഭാഗം എ
ഘ�ം 1

Complet
ed

49900
0/-

2614 0 1799 4875
29/-

9130

3 1604008002/RC
/275774

വിഭാഗം ഡി
േപാളികാ�ി
�ാഴം
േകാൺ�കീ�്
േറാഡ്
നിർ�ാണം

Complet
ed

5,00,0
00/-

93 55 126 4757
66/-

401062
.78/-

4 1604008002/wc
/292425

മാ�ർ �ാൻ
�പകാരം മ�്
ജലസംര�
ണ �പവൃ�ി
വിഭാഗം എ
ഘ�ം 3

Complet
ed

5,00,0
00/-

1769 0 1470 4061
60/-

7890/-

രജി�ർ പരിേശാധന



പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ
േക��സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരംതാെഴപറയു� 7 െരജി�റുകൾ നിർബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ിൽ
സൂ�ിേ��വയാണ്

1. െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർ

4. �പവൃ�ിയിെട ലി��ം െചലവുംവിശദാംശ�ൾസംബ�ി� രജി�ർ

5. �ിരആസ്തിയുെട രജി�ർ

6. പരാതി രജി�ർ

7. സാധനസാമ�ഗികള�െട രജി�ർ

2018-19 സാ��ിക വർഷെ� റജി�റുകളാണ് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയത്. അതിൽ പരാതി
റജി�റിെല 17 പരാതികളിൽ 9 എ�ം തീർ�ാ�ിയതായി ക�ു.2012 മാർ�് 30 മുതൽ 2018 െസപ്�ംബർ
27 വെരയു� പരാതികളാണ് രജി�റിൽ ഉ�ായിരു�ത്. െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�റിൽ രജി�ർ ന�ർ,
അേപ�കരുെട േപര ,് േമൽവിലാസം, രജി�ർ െചയ്ത ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ��ം േപരും, എ�ിവെയ�ാം
കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്. ഞ�ള�െട ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� ചില �ല ഉടമകള�െട
െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം ഓേരാ പ�ായ�ും സൂ�ി�ു� ഫയലിൽ 22 േരഖകൾ
ഉ�ായിരിേ��താണ്.

1.കവർ േപജ്:കവർ േപജിൽ �പധാനമായും േരഖെ�ടുേ��ത് വർ�ിെ� േപര ,്ജി�,േ�ാ� ,്പ�ായ�്,
ഭരണാനുമതി ന�ർ ,സേ�തികാനുമതി ന�ർ,എ�ിേമ�് ന�ർതുകഎ�ിവയാണ്.

2. െച�് ലി�്:ഇതിൽഫയലിലു� േരഖകള�െട േപരുംഅവഏതു േപജ് ന�റിൽആെണ�ാണ്
േരഖെ�ടുേ��ത്.

3.അംഗീകരി�ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി.
4.സാേ�തികഅനുമതി േകാ�ി:എന്ജിനീറിങ് വിഭാഗം നൽകു�അനുമതിയാണിതിലു�ാകുക.ഇതിൽ
വർക് േകാഡ്,വർക് േപര ,്സാേ�തി�ാനുമതി ന�ർ,എ�ിേമ�് വിവര�ൾഎ�ിവ ഉ�ായിരി�ും.

5. ഭരണാനുമതി േകാ�ി: െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി�ുേവ�ിയു� ഭരണസമിതിയുെട അംഗീകാരമാണിത്.

6. െതാഴിലിനു�അേപ�േഫാം: െതാഴിലാളികൾഅവർക് െതാഴിൽ ലഭി�ാനായി പ�ായ�ിൽ
െകാടു�ു�അേപ�യാണിത്.

7.വർക് അെലാേ�ഷൻ േഫാം.

8.കൺവർജൻസ് േകാ�ി.

9. പൂരി�ി� മാ�േറാളിെ� േകാ�ി: െതാഴിലാളികൾഓേരാ ദിവസവുംഅവരുെട ഹാജർ
േരഖെ�ടു�ു�താണിത്.അതിൽ െതാഴിലാളികള�െട േപര ,്ഒ�്,േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ് എ�ിവ
ഉ�ായിരി�ു�താണ്.

10. േകാ�ി ഓഫ് എം ബു� :്ഇത് ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയുംഅളവുംതുകയും േരഖെ�ടു�ാനാണ്.



11.ക�േ�ഷൻനടപടി �കമ�ൾ.

12.വർക് ബിൽ.

13. േവജ് ലി�്.

14.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ േകാ�ി:ഇതിൽ െതാഴിലാളികള�െട കൂലി,െമ�ീരിയൽചാർജ് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ും.

15.ൈസ�് ഡയറി.

16. േകാ�ി ഓഫ് േറായൽ�ി െപയ്ഡ്.

17.ജിേയാ ടാഗഡ് േഫാേ�ാസ്.

18. �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സാ�� പ�തം.

19. മാ�േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്.

20. േസാഷ�ൽഓഡി�് േകാ�ി.

21.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�്.

22. �ഗാമസഭ മിനു�്സ് േകാ�ി.

1.കവർ േപജ് : �പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെകാ��� േരഖയാണ് കവർ േപജ്.
പരിേശാധി� 7 �പവർ�ിഫയലുകളിലും �പാേദശികമായകവർ േപജ് കാണുവാൻസാധി��.എ എം സി
�പകാരമു� കവർ േപജ് ആയിരു�ി�.

2. െച�് ലി�് : ഒരു �പവർ�ിഫയലിൽ �കമ�പകാരംഏെതാെ� േരഖകൾ /ഏത് േപജ് മുതൽ
സൂ�ി�ു�ുഎ�് മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി� ചില ഫയലുകളിൽ െച�്
ലി�് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ ഉ�തിൽ േപജ് ന�ർ മുഴുവനായും ഉ�ായിരു�ി�.

3.ആ�ൻ�ാൻ : �പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ികവർഷ�ിെലആനുവൽ
ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി.
പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലും ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�.

4.ഭരണാനുമതി : �പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി.
പരിേശാധി�എ�ാ �പവർ�ികൾ�ുംഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു. െസക��റിൽ നി�ു� േകാ�ിയാണ്
ഉ�ായിരു�ത്. േകാ�ിയിൽ െസെ�ക�റി ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.

5.സാേ�തികാനുമതി : ഒരു �പവർ�ി�്സാേ�തിക വിധ�രുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു�
ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തികാനുമതി േരഖ. പരിേശാധി�എ�ാഫയലുകളിലുംസാേ�തികാനുമതി
േരഖ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�് ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും തി�തിയും സീലും
ഉ�ായിരു�ി�.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�ിനക�് �പവർ�ിയുെട ഗുണഫല�ൾകൂടി ഉൾെ�ടു�ണം.
േ�ഡായിങ്ആൻഡ് ഡിൈസൻ,സർേ� ഡാ�ാ എ�ിവഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.കൂടാെത എ�ിേമ�്
ജനകീയ ഭാഷയിൽഅ�ായിരു�ു.

6. സംേയാജിത പ�തി : വാർഡിൽ നട�ിയത് െപാതു �പവർ�ികളാണ്. സംേയാജിത
�പവർ�ികള�ായിരു�ു.

7. െതാഴിലിനു� അേപ� : പരിേശാധി� എ�ാ ഫയലിലും െതാഴിലിനു� അേപ� ഉ�ായിരു�ു.
അവെയ�ാം �ഗൂ�ായി���അേപ�ആയിരു�ു.



8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിെ� പകർ�് : െതാഴിൽഅനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള
അറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�. പരിേശാധി� ഒരു �പവർ�ിഫയലിൽ (RC-275774) െതാഴിൽ
അനുവദി�തിെ� പകർ�് ഉ�ായിരു�ു.

9. മ�ർ േറാൾ : �പവർ�ി�ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് മ�ർ
േറാൾ. പരിേശാധി� മ�ർ േറാള�കളിൽ െമഷർെമ� ്ബു�് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. മ�ർ േറാൾ
പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�െ� േപരുംപദവിയും േരഘെ�ടു�ിയിരു�ി�.ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി
തിരു�ലുകൾ �ശ�യിൽെപ��.

10. െമഷർെമൻറ് ബു�് : �പവർ�ി െചയ്തഅളവ് േരഖെ�ടുേ��ആധികാരിക േരഖയാണ്
െമഷർെമൻറ് ബു� .് പരിേശാധി� �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ െമഷർെമൻറ് ബു�് കാണാൻകഴി� .ു

11.സാധനഘടകം :സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക െമ�ീരിയൽഇന�ിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്. േറാഡ് നിർ�ാണ �പവർ�ിയിലും െമ�ീരിയൽഇന�ിൽതുക
ചിലവഴി�ി���്.

12. േവജ് ലി�് : മ�ർ േറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന
വിതരണ�ിനു� േവജ് ലി�് ത�ാറാേ��താണ്. ഇത് ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ്. ഒരു
മ�ർ േറാൾ േ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാൽ നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസം ഈ �പവർ�ികൾ
പൂർ�ീകരി�ിരി�ണം. മ�ർ േറാളിൽ ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി��െവ�്
െതളിയി�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് ഇത്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും േവജ് ലി�്
ഉ�ായിരു�ി�.

13.എഫ് ടി ഒ :ഡിജി�ൽസംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലൻആയി�് �ഗാമപ�ായ�് െസെ�ക�റിയും
�പസിഡ��ം ഒ�് േരഖെ�ടു�ു�താണ് എഫ് ടി ഒ. പരിേശാധി� ഒരുഫയലിൽ (RC-275774)എഫ് ടി ഒ
േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.

14. െമ�ീരിയൽവൗ�ർ : ഒരു �പവർ�ി�്സാേ�തികഎ�ിേമ�് �പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾ
വാ�ു�തിനു�നടപടി �കമണ�ൾ �പതിബാധി�ു� േരഖ. പരിേശാധി� ഒരുഫയലിൽ (RC-275774).
െമ�ീരിയൽവൗ�ർ ഉ�ായിരു�ു.

15. േറായലി�ി : േറായലി�ി നൽകിയ �പവർ�ിയാേണാ എ�റിയുവാൻസഹായി�ു� േരഖയാണ് േറായലി�ി
േരഖ.

16. േഫാേ�ാ : �പവർ�ിയുെട ആരംഭം, നടേ�ാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷം എ�ീ
മൂ�ു ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്. പരിേശാധി� ഫയലിൽ (RC- 275774) എ�
ഫയലിൽ േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ു.

17. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം : പരിേശാധി�എ�ാഫയലുകളിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ
സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.

18. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ് : ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാഘ��ിെലയും മ�ർ േറാൾഅനുവദി��
െതാഴിലാളികൾ�ുേവതനം നൽകു�തുവെരയു�ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ� രീതിയിൽ നട�ുെവ�്
മനസിലാ�ാനു� േരഖ. പരിേശാധി�എ�ാഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു.

19.ജിേയാ �ാ�്ഡ് േഫാേ�ാസ് : �പവർ�ികൾജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�്അറിയുവാൻ
സഹായി�ു�ഘടകം. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും ഉ�ായിരു�ി�.

20. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി : ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികളായസാധാരണജന�ൾ
ആപ�തിഅവേലാകനം െച��കയും, പരിേശാധി�ുകയും,വിലയിരു�ുകയും െച���ജനകീയ
ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം ചിലവഴി�ത് െശരിയായ രീതിയിൽ
ആേണാ , ല��മി�അവകാശ�ള�ംആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർക് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ



രീതിയിൽഅപാകതകൾ ഉേ�ാ, �പധീ�ി� േന�ം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാംജന�ൾ േനരി�്
പരിേശാധി�ു�ജനകീയ �പ�കിയയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ
സൂ�ി�ി���ായിരു�ിെല�ിലും േസാഷ�ൽഓഡി�് രജി�റിൽഅവ ഉ�ായിരു�ു.

21.ൈസ�് ഡയറി : െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി�ല�്ആ �പവർ�ിയുമായി ബ�െ��് നട�ു�എ�ാ
കാര��ള�ം എഴുതി െവ�ു� േരഖയാണിത്. പരിേശാധി� ഒരുഫയലിൽ(WC-292499) ഒഴിെക മെ��ാ
ഫയലിലുംൈസ�് ഡയറി കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

22. ക�േ�ഷൻ േകാ�ി : ക�േ�ഷൻ നടപടി �കമ�ള�െട േകാ�ി RC-275774 എ� ഫയലിൽ കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

എ�ിേമ��ം �പവൃ�ിയുെട അളവുകള�ം

�പവർ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എ�ിനീറിങ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു� സാേ�തിക
േരഖയാണ് എ�ിേമ�്. ഒരു �പവർ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണെമ�് മാർ�നിർേ�ശം നൽകു� ഒരു േരഖ
കൂടിയാണിത്. ഇതിൽ പ�തിയുെട േപര ,് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികൾ, അവയുെട എ�ം,നീളം,
വീതി, െപാ�ം /ആഴം, ഒരു യൂണി�ിന് നൽേക� തുക, ആെക തുക എ�ിവ നിര്ബ�മായും
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം. സാധന സമ�ഗഹികൾ വിദഗ്� അവിദഗ്ത െതാഴിലാളികള�െട എ�ം,നൽകു�
കൂലി, സി ഐ ബി യുെട ചിലവ് എ�ിവ എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ��താണ്. വർ�  ്ഫയലിൽ
സൂ�ി�ി��� എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിൽ ഉ�തും സാേ�തിക ഭാഷയിലു�തും ആണ്. സാധാരണ
െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും പരിേശാധി�ുവാൻ കഴിയും വിധം എ�ിേമ�് ജനകീയ
ഭാഷയിേല�ാ�ി �പവർ�ി സമയ�് മാ�ിെ� ൈകവശം െവയ്േ��താണ്.സ�കാര� ഭൂമിയിൽ െച���
�പവർ�ികളിൽ �ലം ഉടമയുെട അേപ� സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട അളവ് േരഖെപടുെത�താണ്.
സാ�ിപ�തം സമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െചയ്ത �പവർ�ിയുെട വിശദമായ വിവര�ൾ
േരഖെപടുേ��താണ്. അളവുകൾ അടി�ാനെപടു�ിയാണ് ബി��കൾ പാസാ�ു�തും േവദനം
നൽകു�തും. ആയതിനാൽ അളവുകള�െടയും എ��ിെ�യും കാര��ിൽ ഭാവിയിൽ അേ�യ�െ�
കൃത�ത സാേ�തിക വിഭാഗം ഉറ�ാേക�താണ്. അ�ാ�പ�ം അളവുകളിൽ വരു� വ�ത�ാസ�ിെ�
ബാധ�തബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർഏെ�ടുേ��താണ്.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 

ഒരു �പവർ�ി നട�ിയ �ലം കൃത�മായി മനസിലാ�ാനും പ�തി �പവർ�ന�ള�െട
സുതാര�ത ഉറ��വരു�ു�തിനും െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ അത�ാവശ�ം ആണ്. െതാഴിലുറ�� നിയമം
െഷഡ��ൾ 22(4) ലും വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10(6),11,7,13 എ�ിവയിലും സി ഐ ബി െയ
കുറി�് പരാമർശി�ു�ു. ഓഡി�ിങിെ� ഭാഗമായി ഞ�ൾ പരിേശാധി� ഫയലിെല ഫീൽഡിൽ എ�ാം സി
ഐബി�ാപി�ി��െ��ിലും (wc 292370 )എ�ഫയലിെ� സിഐ ബി�ാപി�ി���ത് (wC 292388)
എ� ഫയലിെ� ഫീൽഡിൽആയിരു�ു. WC 292388എ�ഫയലിെ� സിഐബികാണാൻസാധി�ി�.
നിർേ�ശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

 �പവർ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക േക�� സർ�ാരിെ�
മാർഗനിർേ�ശം കൃത�മായി പാലി�ുക

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

 മാസ്േ�ടാൾഅനുവദി�� നൽകുേ�ാൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തീയതിേയാട് കൂടിയ ഒ�്,സീൽ,
എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.



 കൃത�മായഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ�ല�ൾസ�ർശി�ുക

 െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െപടു� സമയ�ളിൽ കാലാവ�യ്�് അനുസരി��� �പവർ�ികൾ
നൽകുക.

 �പവർ�ി �ല�ളിൽ കുടിെവ�ം തണൽ �പാഥമിക ചികി� സൗകര��ൾ എ�ിവ ഒരു�ി
നൽകുക

 എ�ിേമ�ിന്അനുസൃതമായി �പവർ�ിനട�ാൻ �ശ�ി�ുക

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

 കൃത�മായഇടേവളകളിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭനട�ുക

 കൂടുതൽ പ�തികള�ം മഴ�ുഴികള�ം മ�് ക�ാലയും ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്. �ിര
ആസ്തിയു�ാകു� �പവർ�ികൾ ഉ�ാകുക.

 േദശീയ ഉപജീവന മിഷെ� (NRLM) സഹായേ�ാെട െമ�െ�� രീതിയിലു� െതാഴിൽ പരിശീലനം
നൽകി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗ്ധ /അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളാ�ി മാ��ക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�് നട�ാവു� �പവർ�ികൾ

1.വിഭാഗം എ : �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവർ�ികൾ



 കുടിെവ� േ�ശാതസുകൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭജലവിധാനം ഉയർ�ു�തിന് ആവശ�മായ മ�്
തടയണകൾ, അണകൾ, െച�് ഡാം, തുട�ിയ ജലസംര�ണ�ിനും ജലെകായ്�ിനും
സഹായകരമായനിർ�ിതികൾ.

 ഒരു നീർ�ട�ിെ� സമ�ഗ പരിപാലന�ിന് ഇടെപടലുകളായ േകാ�ൂർ െ�ട�ുകൾ, ത�്
തിരി�ൽ, േകാ�ൂർ ബ�ുകൾ, ക�് തടയണകൾ, നീരുറവ േ�പദശ�ിെ� പരിേപാഷണം
തുട�ിയനീർ�ടപരിപാലന �പവർ�ികൾ.

 സൂ�്മ െചറുകിട ജലേസചന �പവർ�ികള�ം േതാട് / കനാൽ എ�ിവയുെട നിർ�ാണം,
പുനരു�ാരണംഎ�ീ �പവർ�ികൾ.

 ജലേസചനകുള�ള�െടയും മ�� ജലേ�സാതസുകള�െടയുംആഴംകൂ�ൽ ഉൾെ�െടയു�പര�രാഗത
ജലേ�സാതസുകള�െട പുനരു�ാരണം.

 കടേലാര�ളിലും കുള�ള�െട അരികിലും കനാൽ ബ�ുകളിലും േറാഡുകള�െട ഓര�ിലും
വനഭൂമിയിലും ഫലവൃ��ൾ അട�മു� മരം വ��പിടി�ികലും വനവത്കരണവും (ഇവയിൽ
നി�ു ലഭി�ു� ആദായ�ിെ� അവകാശം ഖ�ിക 5 ൽ �പതിബാധി�ു� കുടുംബ�ൾക്
നൽേക�താണ് ).

2.വിഭാഗം ബി :സമൂഹ�ിൽഅവശ�തഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ികതആസ്തികൾ



 ഖ�ിക 5 ൽ പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�് (SC,ST, Nomadic Tribe, Denotified Tribe, BPL
കുടുംബ�ൾ, സ്�തീകൾ ഗൃഹനാഥയായ കുടുംബം, ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബം,
ഭൂപരിഷ്കരണ�ിെ� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,
വനാവകാശ നിയമ�പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ)മുകളിൽ പറ�ിരി�ു� കുടുംബ�ള�ാ�
പ�ം, 2008 െല കാർഷികകടാശ�ാസ നിയമ�പകാരമു� െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകർ, ഭൂമിയുെട
ഉ�ാദന �മത വർധി�ി�ു�തിനായി ഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ, കുള�ൾ, മ�് ജലെകായ്ത്
നിർ�ിതികൾലഭ�മാ�ൽ.

 പഴ�ൃഷി, പ��നൂൽ കൃഷി, േതാ�വിള കൃഷി, ഫാം േഫാറസ്�ടി എ�ിവയിലൂെട ഉപജീവനം
െമ�െ�ടു�ൽ.

 ഖ�ിക 5 ൽ സൂചി�ി�ു� കുടുംബ�ള�െട തരിശു ഭൂമി വികസി�ി�് കൃഷി�്
അനുേയാജ�മാ�ൽ.

 ഇ�ിരആവാസ് േയാജന �പകാരേമാ, േക�� /സം�ാനസർ�ാറുകൾആവിഷ്കരി�ു� മ�് ഭവന
നിർ�ാണ �പവർ�ികൾ �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭാവനനിർ�ാണ�ിെല അവിദഗ്ധ കായിക
െതഴിൽഘടകം.

 മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു� അടി�ാന സൗകര��ളായ േകാഴി� ടൂ്,ആ�ിന്കൂട്,
പ�ി� ടൂ്, െതാഴു�്എ�ിവയുെട നിർ�ാണം.

 മ��ബ�ന �പവർ�ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഉതകു� അടി�ാന സൗകര��ളായ
മ��ം ഉണ�ു�,സൂ�ി�ു� േക���ൾനിർ�ി�ലും വർഷകാല�് മാ�തം െവ�മു� െപാതു
കുള�ളിൽ മ��ം വളർ�ു�തിന്അടി�ാനസൗകര��ൾഒരു�ൽ.

3. വിഭാഗം സി : േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകൾ അനുസരി�ു� സ�യം സഹായ
സംഗ�ൾക് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

 കാർഷിേകാത്പ��ള�െട ഈടു� സംഭരണ സൗകര�ം ഉൾെ�െടയു� വിളെവടു�ിനു േശഷം
ആവശ�മു� സൗകര��ൾ, ൈജവവളം എ�ിവയ്�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ
സൃഷ്ടി�ുകവഴി കാര്ഷിേകാ�ാദന�മതവർധി�ി�ു�തിനു� �പവർ�ികൾ.

 സ�യം സഹായ �പവർ�ന�ിന്ആവശ�മായ െപാതുവർ�് െഷ��കള�െട നിർ�ാണം.

4.വിഭാഗം ഡി : �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ.



 നിർേ�ശി�െ�� മാനദ��ൾ�് a അനുസൃതമായി ഖര�ദവ മാലിന� സംസ്കരണ�ിനും
തുറസായ മലമ �ൂത വിസർജനം ഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി സ�ത��മാേയാ സർ�ാർവകു��കള�െട
ഇതര പ�തികള�മായി സംേയാജി�ിേ�ാ വ�ികത ക�ൂസുകൾ സ്കൂൾ,അംഗൻവാടി
േടായില��കൾ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ. ഒ�െ��� കിട�ു� �ഗാമ�െളയും, നിർദിഷ്ട �ഗാമീണ
ഉ�ാദന േക���െളയും നിലവിലു� േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു� എ�ാ
കാലാവ�യിലും ഉപേയാഗി�ാൻ പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള�െട നിർമാണവും,ഓടകൾ,
കലു�ുകൾ,തുട�ിയവയുെട നിർമാണം

 കളി�ലനിർമാണം

 െവ�െ�ാ� നിയ��ണ സംര�ണ �പവർ�ികൾ, െവ�െ��് ഒഴിവാ�ു�തിനു�
�പവർ�ികൾ, മഴെവ�ം െക�ിനിൽ�ു� താഴ്� െപാതു�ല�ള�െട െമ�െ�ടു�ൽ,
തീര�പേദശ�ള�െട സംര�ണ�ിനു�,വാ�ർ �ടയിനുകൾ, എ�ിവ ഉൾെപെടയു� െപാതു
അടി�ാന സൗകര��ൾ, േറാഡുകള�െട പുനരു�ാരണം, ദുര� �പതിേരാധ ത�ാെറടു��കൾ
െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവർ�ികൾ.

 �ഗാമപ�ായ�ുകൾ, വനിതാസ�യം സഹായ സംഘ�ൾ,െകാടു�ാ�് ബാധിതർ�ു� അഭയ
േക���ൾ, അ�ണവാടികൾ, �ഗാമീണ ച�കൾ, എ�ിവയ്ക് ആവശ�മായ െക�ിട നിർമാണവും,
�ഗാമ / േ�ാ�്തല �കിമിേ�ാറിയലുകള�െട നിർമാണം.

 േദശീയ ഭ�� സുര� നിയമം 2013െല വ�വ�കൾ നട�ിലാ�ു�തിന് ആവശ�മായി വരു� ഭ��
ധാന� സംഭരണികള�െട നിർമാണം.

 MGNREGA �പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിർമാണ �പവർ�ികള�െട എ�ിേമ�ിെ� ഭാഗമായി വരു�
നിർമാണസമ�ഗഹികള�െട ഉത്പാദനം.

 MGNREGA �പകാരംസൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ െപാതുആസ്തികള�െടഅ�കു�പണികൾ

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെട റിേ�ാർ�് 

1. WC/292499 വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജലസംര�ണ �പവൃ�ി

�കമ ന�ർ �പവൃ�ി നട��ലം �പവൃ�ിയുെട േപര  ് അളവുകൾ
1. കാ�ിര�ിൽ �പകാശൻ

ഉഷാറാണി
KL-04-008-002-011/57

ക�് ക�ാല നീളം: 19.5m
വീതി: 1.90m

2. പുതിേയാ�് നബീസ മ�് വര�ുകൾ
െത�് തുറ�ൽ

അള�ാൻസാധി�ി�.

3. കാ�ിര�ിൽ േശാഭന ച��ൻ െത�് തുറ�ൽ
4. െനടിയാറ�യ�് രതീഷ് െത�് തുറ�ൽ

മ�് വര�ുകൾ
മഴ�ുഴി

-
-
2എ�ം

5. കാ�ിര�ിൽകാണാരാകു�ി മഴ�ുഴി 5എ�ം



മ�് വര�ുകൾ
െത�് തുറ�ൽ

പറ�്
െകാ�ികിള�നിലയിൽ

6. െനടിയാറ�യ�് വിജയല�്മി െത�് തുറ�ൽ
മ�് വര�ുകൾ

7. ൈഹമാവതി െത�് തുറ�ൽ
മ�് വര�ുകൾ
മഴ�ുഴി 50എ�ം

8. േതവർക�ി സുഭ�ദ െത�് തുറ�ൽ
മ�് വര�ുകൾ
മഴ�ുഴി

16×5=80m
3എ�ം

9. പു�ിേ�രി ക�ി മീനാ�ി
KL-04-008-002-011/19

മ�് വര�ുകൾ
മഴ�ുഴി 10എ�ം

10. ത�ംവ�ി മീ�ൽധന� െത�് തുറ�ൽ
മ�് വര�ുകൾ

11. സഫ മഹൽജുൈമല െത�് തുറ�ൽ
12. െതേ�ട�് ജമീല െത�് തുറ�ൽ

മ�് വര�ുകൾ
മഴ�ുഴി 2എ�ം

13. പയി�ാ�് ഷീബ െത�് തുറ�ൽ
മ�് വര�ുകൾ
മഴ�ുഴി 4എ�ം

14. നാറാണ�ുരജിത
KL-04-008-002-011/256

െത�് തുറ�ൽ

15. കു�ു�ൽ മുഹ�ദ് െത�് തുറ�ൽ
മ�് വര�ുകൾ

16. േവ�ാരംക�ി ഖദീജ മ�് വര�ുകൾ
മഴ�ുഴി 2എ�ം

17. േകാഴി�ു�ു�ൽ �പസ�
KL-04-008-002-011/55

ക�് ക�ാല നീളം10.90 m

18 ബി�ു
KL-04-008-002-011/38

െത�് തുറ�ൽ

19. ശാ�
KL-04-008-002-011/97

െത�് തുറ�ൽ

20. ൈഷജ
KL-04-008-002-011/137

െത�് തുറ�ൽ
മ�് വര�ുകൾ
മഴ�ുഴി 2എ�ം

21 നാരായണി
KL-04-008-002-011/61

െത�് തുറ�ൽ

മഴ�ുഴികള�ം മ�് വര�ുകള�ം നശി� നിലയിലായിരു�ത് െകാ�് കൃത�മായി അള�ാൻ സാധി�ി�.
മഴ�ുഴികളിൽ മി�വയിലും െത�ിൻൈതകള�ം വാഴയും െവ� നിലയിലായിരു�ു.

2. WC/292964വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് -ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 1

�കമ ന�ർ
ഭൂവുടമയുെട േപര് ഏതിനം �പവൃ�ി അളവ്

1 മീ�െലവി�യിൽ
ഉസ്മാൻ

13മഴ�ുഴി,വര�് �ലംനിര�ി വീട് പണി
ആരംഭി��.ആയതിനാൽ



ഒ�ും കാണാൻകഴി�ി�

2 അബ്ദുറഹിമാൻതസ്നീം 2മഴ�ുഴി,വര�് പഴയതിേ�ൽ പുതിയപണി
െചയ്തു. ആയതിനാൽ ഒ�ും
കാണാൻകഴി�ി�

3 താെഴ തട�ിൽ ഉ�ർ 14മഴ�ുഴി �പളയബാധിത �പേദശം

4 ആ�ികു�ി പഴി�ാ�് വര�്, 4മഴ�ുഴി മഴകുഴിൽ െത�ിൻൈത,
വര�് മഴയ�ുഒലി��
േപായി

5 ശ�രൻഎടവല�ു
മീ�ൽ

8മഴ�ുഴി,വര�് കാട്പിടി� നിലയിൽ

6 ആലിേകായ പര�ിൽ
പുറായിൽ

3മഴ�ുഴി കാട്പിടി� നിലയിൽ

3. WC/275774വിഭാഗം ഡി േപാളി��ി�ാഴം േകാൺ�കീ�് േറാഡ് നിർ�ാണം വാർഡ് -11

�കമ ന�ർ �പവൃ�ി അളവ്
1. േറാഡ് നിർ�ാണം 215.70മീ�ർ നീളം

3മീ�ർ വീതി

4. WC 292425 വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജലസംര�ണംഘ�ം 3

�കമ ന�ർ �പവർ�ി നട��ലം �പവർ�ിയുെട േപര് അളവുകൾ
1 കു�ിയാ��ി െമായിതീൻ േകായ മഴ�ുഴി

വര�്
മഴ�ുഴി 11
വര�ിെ� നീളം 146.9
മീ�ർ

2 െവ�ിലാ�� ശിവാന�ൻ വര�് കാടുപിടി�തിനാൽ
അള�ാൻകഴി�ി�

3 അസായിനാർ േ�ഗസ് വി� മഴ�ുഴി 4
വര�്

വീതി 1.50 മീ�ർ...
കുഴികളിൽ െത�ിൻ
ൈതകൾന�ിരി�ു�ു
336 മീ�ർ വര�്

4 കു�ിയിൽ റു�ിയ വര�് കാടുപിടി�തിനാൽ
അള�ാൻകഴി�ി�

5 വേ�ാളി �പഭാകരൻ വര�് 65 മീ�ർ നീളം
6 സീനത് ഇ� വര�് 60.70
7 സാദിരി േകാ�ാ�ൂർ മഴ�ുഴി 5.. എ�ാ കുഴികളിലും

െത�ിൻ ൈതകൾ വ�്
പിടി�ി�ിരി�ു�ു

8 മ�ദ് േകായ നൂർമഹലിൽ വര�് മഴ കാരണം വര�ുകൾ
നശി�ിരി�ു�ു

9 ആ�ിേയരിആലിേ�ായ മഴ�ുഴി1
, വര�്

കാടുപിടി�തിനാൽ
വര�ിെ� നീളം
അള�ാൻകഴി�ി�



10 ആ�ിേയരിഅബ് ദു� േകായ മഴ�ുഴി
വര�്

മഴ കാരണം മഴ�ുഴി
വര�്
നശി��േപായിരി�ു�ു

11 വലിയപറ�ത് മുഹ�ദ് മഴ�ുഴി 2 1.50 മീ�ർ വീതി 1 മീ�ർ
ആഴം

12 നടു��ി സാവി�തി മഴ�ുഴി, വര�് െവ�ം കയറി വര�ും
മഴ�ുഴിയും
നിക�ുേപായിരു�ു

13 നടു��ി ഉ�ർ മഴ�ുഴി, വര�് െവ�ം കയറി വര�ും
മഴ�ുഴിയും
നിക�ുേപായിരു�ു

14 അഷ് റഫ് അസ്മ മൻസിൽ മഴ�ുഴി, വര�് െവ�ം കയറി വര�ും
മഴ�ുഴിയും
നിക�ുേപായിരു�ു

അേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�് വാർഡ് 11െല േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമ സഭ 3.30ന് വാർഡ് െമ�ർ െജയിസൽ
സ�ാഗതം പറ�ു ആരംഭി��. തുടർ�് െതാഴിലാളികള�െട കൂ��ിൽ നി�ും 100െതാഴിൽ ദിനം ലഭി�
െതാഴിലാളിയായ �ശീമതി ഗീത കാ�ിര�ിൽ െന അധ��യായി തിരെ�ടു� .ു തുടർ�് വി.ആർ. പി
ആർഷആർ.എൽഈ �ഗാമ സഭ�് ഒരുആമുഖ അവതരണം നട�ി. െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�ുളള
10അവകാശ�െള��ി വി.ആർ. പി ഷബ്ന െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ു െകാടു� .ു േശഷം ഫീൽഡ്
സ�ർശി�േ�ാൾ കി�ിയ െതാഴിലാളികള�െട �പശ്നെതപ�ി വി.ആർ. പി ര�ിനി െതാഴിലാളികേളാട്
സംസാരി��. 4�പവർ�ി ഫയലുകള�െട റിേ�ാർ�് ആണ് അവതരി�ി�തു. WC292499നീർതട മാ�ർ �ാൻ
�പകാരം മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ി വിഭാഗം എ ഘ�ം 1,WC 292964നീർതട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�്
ജല സംര�ണ �പവർ�ി വിഭാഗം എ ഘ�ം 1,RC 275774വിഭാഗം ഡി േപാളിക�ിതാെഴ േകാൺ�കീ�് േറാഡ്
നിർമാണം, WC 292425വിഭാഗം എ നീർതട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾഘ�ം 3.
ഈ റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിനു േശഷം െതാഴിലാളികള�െട ചർ��ും അതിനു� മറുപടി�ുമു�
അവസരമായിരു�ു. 3വർഷം കൂടുേ�ായാണ് ഒരു പറ�ിൽ പണി എടു�ു�തു.അതിൽ മാ�ം വരു�ു�തു
ന�ായിരി�ും എ�് പര�ിൽ താെഴ േചായി� �ുി അഭി�പായെ���. ഈ �പവർ�ി വർഷം 3�പവർ�ിയുെട
േവതനം മാ�തേമ കി�ിയി���� എ�് കിഴേ� പാറെമൽ ജാനകി പറ� .ു പ�ായ�ിൽ അേപ�
െകാടു�ി��ം�ല�്ഈവർഷം പണി ഒ�ും തെ� െചയ്തി�എ�് പുതിയട�ുക�ി റാഹില പറ� .ു
100 പണി തിക�ാൽകി��� 1000രൂപ മി� െതാഴിലാളികൾ�ുംകി�ിയി�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

േപായിലിൽ മീനാ�ിയുെട അ�ൗ�ിന് പകരം ഭർ�ാവിെ� അ�ൗ�് വിവര�ൾ പ�ായ�് 
മാറി നൽകിയതിനാൽ േവതനം ലഭി�ാൻ �പയാസെ��തായി പറ� .ു
കാട് െവ�ൽ, െത�് തുറ�ൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ നിർ�ിയത് െകാ�് െതാഴിലുറ�് പണി
കുറയു�തായി േമ�് ഗിരിജ പറ� .ു െഷഡ��ൾ 1,2 അെമ�െമ� ് വ�ത് െകാ�ാണ് പല �പവർ�ിയും
നിർ�ിയെത�ു പ�ായ�ിെ� �പതിനിധി ൈഷനി പറ�ത്.
പ�ായ�ിൽ നി�ു� െമ�ിരിയൽ ഫ�് ൈവകു�തിനാൽ കൂടു നിർമാണം േപാലു� �പവർ�ികൾ
�പേയാഗികമ� എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�െട അഭി�പായം. വാർഡിെല േതാട് വൃ�ിയാ�ിയാൽ �പേദശെ�
െവ�െ��് ഒഴിവാ�ാൻ കഴിയും. എ�ാൽ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ വൃ�ിയാ�ൽ �പവർ�ി
ഇ�ാ�തുെകാ�് െവ�െ��് നിർമാർജനം എ�് പറ�ു അേപ�ി�ി��ം പ�ായ�ിൽ നി�്
ഇതുവെരഅതിനു പരിഹാരം ലഭി�ി�എ�് െമ�ർ പറ� .ു
െ�പാജക്�് മീ�ിംഗിൽ പ�ായ�ിൽ നി�ും ആരും പെ�ടു�ാറി� എ�ും െമ�ർ പറ� .ു എ�ായിട�ും
എ�ിേചരാനു� �പയാസം െകാ�ാണ് അ�െന സംഭവി�ു�ത് എ�ാണ് പ�ായ�ിെ� �പതിനിധി
ൈഷനി പറ�ത്. െതാഴിൽ േവതനം കൂ�ാനും െതാഴിൽസമയം 9 മുതൽ 4വെരആ�ാനും െതാഴിലാളികൾ
അഭി�പായെ���. ഈ വാർഡിൽ െമ�ിരിയൽ വർ�  ്നട�ത് േപാളി��ി േറാഡ് മാ�തം ആയതു െകാ�്
അേ�ാളിയിൽ നി�ും ഉ� േറാഡിെ� നവീകരണം െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ിയാൽ ന�ാവും
എ�് േമ�് ഗിരിജ പറ� .ുഒരു �പവർ�ി�ു 8 ഏ�ർ �ലം ആവശ�മാെണ�് പറയു�തിനാൽ
സാധാരണ�ാെര മാ�ി നിർ�ി കൂടുതൽ �ലം ഉ�വർ�ു പണി െചയ്തു െകാടുേ��ി വരു�ു.
എ�ാൽ മാ�തേമ ആവശ��ിന് െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ാറു�� എ�് േരഷ്മലയ�ിൽ കമല
അഭി�പായെ���.



ചർ��് ഇടയിൽ ബി. ആർ. പി ബി�ു െതാഴിലാളികള�െട �പശ്ന�ൾ�് ആവശ�മായ പരിഹാരം
നിർേ�ശ�ൾനൽകുകയും െച���ു�ായിരു�ു.
ഇ�തയും കാര��ൾആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െച�ാെ��തു. േശഷം േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് എ�ാവരും അംഗീകരി�ുകയും അത് ക�ടി�� പാസാ�ുകയും െചയ്തു. 74 േപർ പെ�ടു�
�ഗാമസഭയിൽ േമ�് ഗിരിജ ന�ി പറ� .ു 5.15ഓെട �ഗാമസഭഅവസാനി��.


