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ച�േരാ� �്ഗാമപ�ായ� ്

േപരാ�� േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� ച�േരാ� �്ഗാമപ�ായ� ന്� രീതിയിൽ െതാഴിലുറ�്

�പവർ�ന�ൾഏെ�ടു� ന്ട�ു�ു. പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ� ത്ല�ിൽ േ�ാ�്
െഡവലപെ്മ� ഓ്ഫീസർ, JBDO,അ�കഡി�ഡ എ്ൻജിനീയർ,അ�ൗ�� ഡ്ാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ,
ഓവർസിയർഎ�ിവരുംഅവരുെട േസവനംഈപ�തി�ു േവ�ി നൽകു�ു . 2018-2019സാ��ിക
വർഷ�ിൽ 291328 െതാഴിൽ ദിന�ൾഈപ�തിയലൂെട പ�ായ� ്സൃഷ ്ടി�ുകയും 690
കുടുംബ�ൾ� 1്00 െതാഴിൽ ദിന�ൾനൽകുകയും െചയത്ി���.്കൂലി നഷട് പരിഹാര�ിന്
ആരുംതെ�അേപ�ി�ി�ി�.



വാർഡ 1്0വിളയാറ

േകാഴിേ�ാട ജ്ി�യി േപരാ�� േ�ാ� ്െലച�േരാ�പ്�ായ�ിൽെ�� വാർഡ 1്0
(വിളയാറ )ആണ േ്സാഷ�ൽഓഡി�ിനുേവ�ി തിര�ടു�തു.ച�േരാ� പ്�ായ�ിൽ

പ�ാം വാർഡിൽ െതാഴിലുറ�പ്�തിയിൽസാ��ികവർഷ�ിൽ 2018 ഒകേ്ടാബർ
ഒ�ുമുതൽ2019മാർ�3്1വെരയു�ഈകാലയളവിൽ10�പവർ�ികൾനട�ി���.്പ�ു�പവർ�ി
കള�ം പൂർ�ീകരി� ത്ാണ.് െപാതു �പവർ�ികൾആയവിഭാഗം A
യിൽഉൾെ�ടു�മ�ജ്ലസംര�ണ�പവൃ�ി യുെട ഭാഗമായക�ാല നിർ�ാണം, േറാഡ്
നിർ�ാണംഎ�ീ�പവർ�ികൾആണേ്സാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയത.് �പേദശ�ിന്
അനുേയാജ�മായ �പവർ�ികളാണത്ിരെ�ടു�ി���ത.് െതാഴിലാളികൾഅവരുെട
സാ��ിക�ിതിെമ�െ�ടു�ു�തിനും.ദാരി�ദ�ലഘൂകരണ�നും,
�പവർ�ിഉപകരി�ു�ു�പവർ�ിയുെടഭാഗമായിനിർ�ി�േറാഡ�്പേദശവാസികൾ�സ്ൗകര�ംസു

ഗമമാ�ാൻസഹായി�ു�ു�.്



ആമുഖം

ഇ��യിെല ദാരി�ദ �ഗാമീണ ജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനും.അവരുെട ജീവിത
നിലവാരവും സുര�ിതത�ം ഉറ��വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹതപ്�തി

യാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശിയ �ഗാമണ െതാഴിലുറ� പ്�തി.കാർഷിക േമഖലയിലും നിർ�ാണ
േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�െത �ഗാമീണജനതബു�ിമു� അ്നുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ� 1്00
ദിവസെ�െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ു വാൻഈപ�തി ല��മിടു�ു.ഇ�െന െതാഴിൽ
നൽകു�തിന ഏ്െ�ടു�ു�വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി

സംര�ി�ു�തിന സ്ാധ�മാകും എ� �്പതീ�ി�ു�ു.ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�ംആയ 200
�ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവര 20താം തീയതിഈനിയമം നിലവിൽ വരികയും പ�തി

നട�ിലാ�ുകയും െചയത്ു. േകരള�ിൽവയനാടും പാല�ാട ഈ് 200ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു.
2007 െമയ ്15ന 1്30ജി�കളിേല� ക്ൂടിവ�ാപി�ി��.ഇടു�ി,കാസറേഗാഡ ജ്ി�കൾഇതിൽ
ഉൾെ��ിരു�ു. 2008ഏ�പിൽ 1ന ഇ്��യിെലബാ�ി മുഴുവൻജി�കളിേല�ും ഇത വ്�ാപി�ി��.
ഇ��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണജി�കളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�.്ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ
�ശ�ആകർഷി� ഒരുഅവകാശഅധിഷഠ്ിത െതാഴിൽ നിയമം എ�നിലയിലും �ഗാമീണ
േമഖലകളിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ�ിൽനിർ�ായകമായ വഴി�ിരിവ ബ്ൃഹ� പ്�തി

എ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 ഒകേ്ടാബർ 20താം തി�തി േക�� സർ�ാർഈനിയമെ�

മഹാ�ാഗാ�ി േദശിയ �ഗമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിെയ� പ്ുനർ നാമകരണം െചയത്ു.

* െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ� ന്ി�ിതകാലയളവിനു�ിൽകായികമായ െതാഴിൽ
ലഭി�ു�ുെമ�ും അതിന ന്ിർണയി�െ�� ഉ� േവതനം നിർദിഷട് സമയ�ിനു�ിൽ
ലഭി�ു�ുെമ�ും ഉറ��വരു�ു�തിന ഇ്��ൻ പാർലെമ� പ്ാസാ�ിയി��� നിയമമാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം. 2005ആഗ� 2്3തീയതിയാണ പ്ാർലെമ�്
ഈനിയമം പാസാ�ു�ത.്

* െതാഴിലുറ� േ്വതനവും നിർദിഷട് സമയ�ിനു�ിൽകൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�
അവകാശം നിയമപരമായി ഉറ��വരു�ു�ുഎ�താണഈ്നിയമ�ിെ�സവിേശഷത.
െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും െതാഴിെലടു� േ്ശഷം േവതനം
വായി�ുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയത്ാൽ നഷട്പരിഹാരവും ഈനിയമം വ�വ�

െച���ു.

* െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽകായികമായി ഏെത�ിലും
െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണംഎ�ാണ വ്�വ�.അ�ാ�പ�ംപതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽ

അവർ� െ്താഴിലി�ായമ് േവതന�ിന അ്ർഹതയു�ായിരി�ും.അതുേപാെലഎടു�
െതാഴിലിെ� േവതനം 14 ദിവസ�ിലധികംൈവകിയാൽഇ�െനൈവകു�ഓേരാ ദിവസ�ിനും
നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനുംഅർഹതയു�.് െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായമ് േവതനേമാ ഉറ�ായും
ഉറ��വരു�ു�താണ െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഈപ�തി �പകാരം െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� മാനദ��ൾ,

*18വയ� പ്ൂർ�ീകരി�ിരി�ുക.

*കായികഅധ�ാന�ിന ത്�ാറാ�ുക.



*�ഗാമ പ�ായ�ിൽ�ിരതാമസ�ാരനായിരി�ുക.

എ�ിവയാണ.്എ�ാൽ 2014 ല പുതു�ിയ മാർഗ നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം നാേടാടി കളായ
െതാഴിലേന�ഷകർ�ും െതാഴിൽ നൽകെമ� വ്�വസ ്ഥ െചയത്ിടു�.്

േദശിയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� ്�പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു�

എ�ാ�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ണെമ�.് 17(2) വകു� ന്ിഷക്ർഷി�ു�ു.
പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു�
പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� അ്ഥവാ സാമൂഹികകണ�്

പരിേശാധന.



മുഖ� ല���ൾ

* അവിദഗധ -കായിക െതാഴിൽഏർെ�ടാൻ സ��യു� �ഗാമ�പേദശഗളിൽ അധിവസി�ു�.
ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം നൂറു ദിവസ�ിൽകുറയാ�െതാഴിൽ

ഉറ�ാ�ു� േതാെടാ�ം, ഉൽ�ാദന�മതവുമായആസത്ികള�െട സൃഷട്ിയാണഈ് പ�തിയുെട

ല��ം.

* ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െപ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ൽ.

*സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയുംഈപ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ും.

* പ�ായ�ീരാജ �്ാപന�ൾശ�ിെപടു�ു�ു.

സവിേശഷതകൾ

* നിയമ�ിെ� പിൻബലമു� അവകാശഅധിഷഠ്ിത പ�തി.

* �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ത്ാമസി�ു� 18വയ� പ്ൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും
പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം.

*സ�്തീ�ും പുരുഷനും തുല�േവതനം

* പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം മുൻഗണന.

* െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ിയആസൂ�തണം �പ�കിയയിൽ പ�ാളികൾ
ആവാനു�അവസരം.

* ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത.

*കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

* െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�.്

*ബാ� േ്പാ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.

* സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന

*ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ സ്ംവിധാനം.

* �ഗാമസഭ പ�തി ഓൾഡ െ്ച���ു.( േസാഷ�ൽഓഡി� സ്ംവിധാനം)

* പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം



െതാഴിലുറ�� നിയമം െതാഴിലാളികൾ� 1്0അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു ഏെതാെ�എ�്
ചുവെട േചർ�ു�ു.

1- െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

2.അേപ��ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശവും ആയതിെന
ൈക�� ര്സീത ല്ഭി�ു�തിനും ഉ�അവകാശം.

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം(ആദ�െ� 30
ദിവസം1/4& പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 1/2).

4 - െഷൽഫ െ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ാനു�അവകാശം.

5 - 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശം േമൽ�റ� �പകാരം ലഭി�ിെ��ിൽ

ദിന�ിെ� 10% െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭി�ാൻഅർഹതയു�.്

6- �പവർ�ി�ല�ക്ുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം. �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിന്
അവകാശം.

7- െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയതിനുേശഷം പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ിൽ േവദന ലഭി�ു�തിന്
അവകാശം.

8- േവദന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

9-സമയബ�ിതമായ പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

10. േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം.



അവകാശ�ള�മായി ബ�െ�� െതാഴിലാളികേളാട േ്ചാദി�റി� വ്ിവര�ൾ.

* െതാഴിൽ കാർഡ്

സജീവ െതാഴിലാളികളിൽകുറ�� െതാഴിലാളികൾ� മ്ാ�തമാണ പ്ുതിയ േതാൽ�ാ�
നൽകിയി���ത്

എ�ാവരും തെ� െതാഴിൽകാർഡിേല�ആ്വശ�മായ േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾസ��മായി പണം

െചലവഴി�� എടു�ാറാണ പ്തിവ.് െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിേല�ു� േഫാേ�ാ

പ�ായ�ിൽനി�ും എടു�ു െകാടു�ു�തിന േ്വ�നടപടികൾസ�ീകരി�ു�ത്

ന�തായിരി�ും.

* െതാഴിൽഅേപ�

െകാതുക ത്ീർ�ാനായി െതാഴിലാളികൾ വ��ിപരമായി അേപ�നൽകാറി�എ� മ്ന�ിലായി.
െതാഴില അ്േപ� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറിെ��ത െ്താഴിലാളികൾ നി�ും
മന�ിലായി.

*കൂലി നഷട്പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�� നിയമം �പകാരം �പവർ�ി കഴി� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭിേ��
അവകാശം െതാഴിലാളികൾക ഉ്�.്ഈ�പവർ�ിയുെട േവദനം െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭി�ി���.്

* െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

കുടി�ാനു� െവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം , �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം , �കഷ എ്�ിവ െതാഴിൽ
�ല�ല്ഭി�ണെമ� െ്താഴിലുറ�� നിയമം െഷഡ��ൾഡ 2്, 23-28 േക�� വാർഷികസർ�ുലർ 8,
8.2,അനുശാസി�ു�ു�.് െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�� നട�ിയസംഭാഷണ�ിനിടയിൽ
�പവർ�ി�ല�സ്ൗകര��ൾ ഒ�ും തെ� ലഭി�ിരു�ി�. െതാഴിലാളികൾതെ�കുടിെവ�ം
െകാ�ുവരു�താണ അ്റിയാൻകഴി�ത.് �പഥമ ശു�ശൂഷകി��കൾആദ�കാലഘ��ളിൽ
ലഭി�ിരു�ുെവ�ും ലഭി�ാറി�എ�ുംഅറിയാൻകഴി� .ു

*ചികി�ാസഹായം

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 2ഇൽ 5 േക�� വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ�്ർ 9

�പകാരവും െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽ�ല� െ്വ� അ്പകടം സംഭവി�ാൽ

ചികി�ാസൗകര�ം ഉറ��വരുേ��താണ.്



* െഷൽഫ േ്പാ� േ്�പാജക�് ത്�ാറാ�ാനു�അവകാശം.

െഷൽഫ ഓ്ഫ വ്ർ�ിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാകാറു�.്

* 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശം

* സമയബ�ിതമായി ��� പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

പരാതി രജി�ർകാണാൻസാധി��. േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.

* േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിന ഉ്�അവകാശം.

െതാഴിലുറ�� നിയമം െസ�ൻ17(2) േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം ഉറ��
നൽകു�ു.



പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകള�ം അവയിെല കെ��ലുകള�ം.

1 - െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ

പ�ായ�ിൽ ര�ുതര�ിലു� െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�റുകൾസൂ�ി�ു�ു.എംഐ എസ്

എസിൽനി�ും ലഭി�ു�ഇതിൽ െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ ലഭ�മായിരു�ി�. മാനുവലിൽ
സൂ�ി�ു� രജി�റിൽ േഫാേ�ാ ഉ�.്ജ� സ്ൂ�ി�ിരു� േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽനി�ും
എടു�ത�.സിൽഅേപ�കരുെട േഫാേ�ാ രജി�റിൽകാണാൻസാധി�ി�. രജിസേ്�ടഷൻ
തീയതി,അേപ�കൻെറ േപര,് രജി�ർ െചയത് ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�,്എ�ിവകൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

2- �ഗാമസഭാ രജി�ർ

െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭ മിനുടസ്,് െപാതു �ഗാമസഭ മിനുടസ് െ്വേ�െറ രജി�റുകൾആണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

3- െതാഴിൽആവശ�െ��തും നൽകിയതുംആയി��� രജി�ർ.

ഡിമാൻഡ അ്േലാേ�ഷൻരജി�ർ പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരു�ു.

4-വർ� ര്ജി�ർ

വർ� ര്ജി�ർ പ�ായ�ിൽസൂ�ി�തായി കാണാൻസാധി��.

5-ആസത്ി രജി�ർ

ആസി�ർ പ�ായ�ിൽ സൂ�ി�തായി കാണാൻസാധി��.

6- െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

െമ�ീരിയൽസ പ്�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരു�ു.

12/6/2019 നു ആണഅ്വസാനമായി



വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയത.്

7- പരാതി രജി�ർ

പരാതി രജി�ർ പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരു�ു

എ�ിലും പരാതികെളാ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ി�.



േക��സർ�ാർ നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽതാെഴ�റയു� 22 േരഖകൾകൾ
നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ .്ഫയലുകള�െട വിവര�ള�ം കെ��ലുകള�ം

................................................................................................................................................... r

1-കവർേപജ്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ി ഫയലിൽ ഒ�ുംതെ�കവർ േപജ്

കാണുവാൻസാധി�ി�.കവർ േപജ് എ�ാ �പവൃ�ിഫയലിലുംസൂ�ിേ��ത്
അത�ാവശ�മാണ്.

2-െച�്ലി�്

�പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾഎവിെട,ഏതു േപജ് മുതൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ുഎ�് മനസിലാ�ാൻ ഉ�ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�്ലി�്.
േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ി ഫയലിൽ ഒ�ുംതെ�െച�്ലി�്

കാണാൻസാധി�ി�.

3-ആ�ൻ�ാൻ / െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെലനട�് വവർഷ�ിെല Annual Action Planil
ഉൾെ��താണ്എ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാനിംഗ് േകാ�ി. േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിങ വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ിഫയലിൽ ഒ�ുംതെ� ആ�ൻ�ാൻ / െഷൽഫ്
ഓഫ് വർ�് എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി കാണാൻസാധി�ി� .

4-ഭരണാനുമതി

�പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി

േരഖ .ഭരണാനുമതി എ�ാ �പവൃ�ികൾ�ും ഉ�്

5--സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ിഎ�െനഎ�തഅളവിൽ െച�ണെമ�്സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�

ആധികാരിക േരഖയാണ്എ�ിേമ�് .എ�ിേമ�് ഡിൈസൻ െപാത �ുപവർ�ികള�െട
ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി�ി�.സാേ�തികഅനുമതി േഫാറം കാണാൻസാധി�ി�.

6-സാേ�തികഅനുമതി േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെടഅനുമതി ലഭി�ി���്എ�തിനു�

ആധികാരിക േരഖയാണ്സാേ�തികഅനുമതി േഫാറം.ഫയലുകളിൽസാേ�തിക
അനുമതി പകർ�് കാണാൻകഴി� .ു

7- െതാഴിലിനു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ��് നൽകു�അേപ�യാണ്ഡിമാൻഡ് േഫാറം



െതാഴിൽആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�്അറിയാൻ
സഹായി�ു� േരഖകൂടിയാണ്ഡിമാൻഡ് േഫാറം വ��ിപരമായി െതാഴിലാളികള�െട

അേപ�ഫയലുകളിൽകാണുവാൻസാധി�ി�.വ��ിപരമായിഅേപ�കൾ

ആരുംതെ�നൽകാറി�എ�ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽനി�ുംമന�ിലാ�ാൻസാധി��

8 - െതാഴിൽഅനുവദി�തിെനപകർ�്

�പവർ�ിഅനുവദി��െകാ�് നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�ർനൽകു�അനുമതിയാണ് വർ�്

അേലാേ�ഷൻ േഫാം . േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ ഒ�ുംതെ�
െതാഴിൽഅനുവദി�തിെ�പകർ�് കാണുവാൻസാധി�ി� ..

9- പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി

െതാഴിലാളികള�െടഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാനു� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ

10- െമഷർെമൻറ് ബു�ിെ� േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ിഎ�ിേമ�് �പകാരം കൃത�മായഅളവിൽആണ് െചേ��ത്എ�ും
െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം തെ�യാണ്എ�ുംമന�ിലാ�ാനു�ആധികാരിക

േരഖയാണ് െമഷർെമൻറ് ബു�്. െമഷർെമ�് ബു�് കൃത�മായി സൂ�ി�തായി
കാണു� .ു

11-സാധന�ൾവാ�ു�തിനു�ക�േ�ഷൻ�ണി�തിെ�യും കംപാരി�ീവ്
േ��്െമൻറിെ�യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡറിെ�യും േകാ�ി.

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തികഎ�ിേമ�് െന�് �പകാരംആവശ�മു�
സാധനസാമ�ഗികൾവാ�ു�തിനു�നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു�

േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ �പക�യർെമ� ്. േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു
വിേധയമാ�ുകയും 10 �പവർ�ികളിൽ 2 �പവൃ�ികൾ മാ�തമാണ്
െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗിേ��ി വ�ി���ത് 2 �പവർ�ികളിലും െമ�ീരിയൽ
െകാേ�ഷൻ�ണി�തിൽ േ��്െമൻറ് േകാ�ി കാണാൻസാധി��

12- േവജ്ലി�്

മ�ർ േറാളിൽആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനംഅനുവദി��

എ�് െതളിയി�ുവാൻ ഉ�ആധികാരിക േരഖയാണ് െവയ്ജ്ലി�്.
േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ AMC �പകാരമു�തും
�പാേദശികപരമായി���തുമായു� േവജ്ലി�് കാണാൻസാധി�ി� .

13- േവതന�ിെ�യുംസാധന�ൾ�് പണമട�തിെ�യും F T Oയുെട
േകാ�ി.



മ�്േറാള�ം േവജ്ലി��ം അനുസരി�് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ൈകമാറി

എ�് ഉറ�ാ�ാനു� േരഖയാണ് F TO. പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ F
TOകാണുവാൻസാധി�ി� .ഇനിയു�ഫയലുകളിൽ ഇത് െകാ�ുവരാൻ
�ശ�ിേ��താണ്.

14- െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െടയും േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ി�ുസാേ�തികഎ�ിേമ�് �പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾ

വാ�ു�തിനു�നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ്Meterial Procurment
.സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� േരഖകള�െട വിശദാംശ�ൾ
ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ി� .

15 - Royalityഅട�തിെ� റസീ�ിെ� േകാ�ി

ബാധകമ�

16- മൂ�്ഘ��ൾആയി��� െതാഴിലിെ� േഫാേ�ാകൾ

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഒ�ുംകാണാൻ

കഴി�ി� .ഇനിയു�ഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാ കൂ�ിേ�ർ�ാൻബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

�ശ�ി�ണം.

17 - പൂർ�ികരി�സർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിൻെറ േരഖയാണ് �പവർ�ി

പൂർ�ീകരണസാ�ിപ�തം .നിലവിലു�ഫയലുകളിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ
സാ��പ�തം േരഖകളിൽകാണാൻകഴി�ി� ഇത് ഫയലിൽസൂ�ി�ാൻ ഉേദ�ാഗ�ർ

�ശ�ി�ണം.

18 - മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ിപ് /ഫയൽ ടാ�ിങ് േഫാറം

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽഎ�ാം തെ�ഫയൽ ടാ�ിങ് േഫാറം

കാണാൻകഴി� .ു

19 -ആസ്തിയുെട ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ി ജിേയാടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�്അറിയാൻസഹായി�ു�ഘടകമാണ്

ജിേയാടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് .േഫാേ�ാകൾഫയലുകൾ ലഭ�മായിരു�ി� .

20 - േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി.

�പവർ�ി േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമായതാേണാഎ�് പരിേശാധി�ാൻ

സഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് .ആറുമാസം കൂടുേ�ാൾ



േസാഷ�ൽഓഡി�് െചേ��താണ്.

21-ൈസ�് ഡയറി

�പവർ�ി�ലെ�മുഴുവൻവിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനുേവ�ിയു�

ആധികാരിക േരഖയാണ്ൈസ�് ഡയറി .ൈസ�് ഡയറി �പവർ�ിഫയലുകളിൽ
കാണുവാൻസാധി��. മാ�ിെ� േപരും േഫാൺന�റുംകൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���് .െച�് ലി�് എ�ാ എ�ാ �പവർ�ിഫയലിലും പൂർണമായി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി� േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട�ിയതിെ�വിശദാംശ�ൾ

േരഖെ�ടു�ിയി���്. പണിയായുധ വാടകൈസ�് ഡയറിയിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .സ�ർശകർഅവരുെട േപരു വിവര�ൾ മാ�തമാണ്
േരഖെ�ടു�ു�ത് .കുറി��കൾ േരഖെ�ടു�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്.



നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ു�നിർേ�ശം

......................................................................

B D O

മ�ർേറാളിൽ BDO ഒ��ം സീലും പതി�ി�ു�തിെനാ�ം തീയതി കൂടി േചർ�ാൻ
�ശ�ിേ��താണ്

.അ�ൗ�� ,് DEO,അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ,ഓവർസിയർ ,േമ��മാർഎ�ിവർ�് അവരുെട
ചുമതലകെളകുറി��ം ഉ�രവാദി��െളകുറി��ം ഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ാൻസാധി�ു�

�പവർ�ികെള കുറി��ം മതിയായ െ�ടയിനിങ് െകാടു�ുക.

.BDOകഴിയു�സമയ�ളിൽ െതാഴിലാളികെളയും െതാഴിൽ�ല�ള�ം സ�ർശി�ു�ത്

ഗുണകരമായിരി�ും

* െസ�ക�റി /അസി�ൻറ് െസ�ക�റി
മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിനും സീലിനുംഒ�ം തീയതി കൂടി േചർ�ാൻ �ശ�ി�ുക

7 രജി�റുകൾ ,എംബു�് ,എ�ിവസാ��െ�ടു�ി ആധികാരികത ഉറ�� വരു�ുക
െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ,അടി�ാനസൗകര��ൾ ,എ�ിവ ഉറ��വരു�ുക

ചികി�ാെചലവുകൾകൃത�മായിഅനുവദി�ുവാൻ നടപടികൾസ�ീകരി�ുക

ഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ുവാൻസാധി�ു� �പവർ�ികൾ�്അനുസൃതമായി െഷൽഫ്
ഓഫ്െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ുക

വിജിലൻസ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി ശ�ിെ�ടു�ുക,ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ
പുനഃസംഘടി�ി�ുകയും െച��ക

*അ�ൗ�� ് /DEO /ഓവർസിയർ

വർ�് ഫയലുകളിൽആനുവൽ മാ�ർസർ�ുലറിൽ പറയു� �പകാരമു� 22 േഡാക��െമ� ്
ഉെ��് ഉറ��വരു�ി ത�ാറാ�ുക.

േമ�്മാേരാട്

.......................

െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡിൽ �പവർ�ിെയകുറി���വിവര�ൾകൃത�മായി

േചർേ��തുംഹാജർഅടയാളെ�ടുേ��തുമാണ .്

െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ�് ഡിമാൻഡ്അേപ�കൾപ�ായ�ിൽനൽകുേ�ാൾൈക��് രസീത്
തിരിെക വാ�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്

െതാഴിലാളികൾയഥാസമയം �പവർ�ി�ല�് ഹാജരാകു�ുേ�ാ എ�ു �ശ�ിേ��തും,



ഹാജർകൃത�സമയ�് മാ�ർ േറാള�കളിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െചേ��താണ .്

�പവർ�ി�ല�് െവ�് െതാഴിലാളികൾ�്അപകടംസംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ
അപകട�ിെ�വിശദാംശ�ൾൈസ�്ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ാനും �പേത�കം

�ശ�ിേ��താണ .്

ൈസ�്ഡയറിയിൽഎ�ാവിവര�ള�ം കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക .

െതാഴിലാളികേളാട്

പ�ായ�ിൽനി�ും െതാഴിലിനനുമതി ലഭി�ാൻകാ�ിരി�ാെത
െതാഴിൽആവശ�മു�സമയ�് പ�ായ�ിൽഅേപ�നൽകുകയും
രസീദ് ൈക��ിസൂ�ി�ുകയും െച��ക

െതാഴിലിന് അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനുേശഷം െതാഴിൽ ലഭി�ാ�
സാഹചര��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അേപ�ി�ുക

െതാഴിലുറ�് േവതനം കൃത�മായി പാസ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ുക

െതാഴിൽകാർഡ് സ��ംൈകവശം സൂ�ി�ുക

അവകാശ�ൾലഭ�മാകാ�സാഹചര��ളിൽ പരാതി പരിഹാരസംവിധാന�ള�െട
ഉപേയാഗെ�ടു�ുക

�ഗാമസഭകളിൽകൃത�മായി പെ�ടു�ുകയുംഅഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയും െച��ക

* പ�തിയിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു�വ�വ�കൾ

അവിദഗ്ധ കായികഅധ�ാനം െച�ാൻസ��തയു�വരും പ�ായ�ിെല
�ിരതാമസ�ാരായവരുംആയിരി�ണം

18വയ�് പൂർ�ിയായിരി�ണം

�ഗാമപ�ായ�ിൽഅേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ കാർഡ്
ലഭി�ും

കുറ�ത് 14 ദിവസേ��് െതാഴിലിന് അേപ�ി�ണം

േജാലി�് മുൻകൂറായുംഅേപ�ി�ണം

അേപ�ലഭി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽഅെ��ിൽ നി�ിത നിര�ിൽ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം

മ�ർ േറാൾ പൂർ�ീകരി�് 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി



കാലതാമസംആകു�ഓേരാ ദിവസ�ിനു 0.5% നിര�ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം

ആെക െതാഴിലിെ� മൂ�ിെലാ�് സ്�തീകൾ�്

കുടുംബ�ിന് പരമാവധി 100 ദിവസം

5 km ചു�ളവിനു�ിൽ േജാലി

പരി�് പ�ിയാൽസൗജന� ചികി�



�പവർ�ിസംബ�ി� വിവര�ൾ

1.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0 ഭാഗം 1 wc/331006

2.ക�ാല നിർമാണം വാർഡ 1്0 ഭാഗം 2 wc/331007

3.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0ഭാഗം 3wc/331008

4.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0ഭാഗം 4wc/331009

5.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0ഭാഗം 5wc/338342

6.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0ഭാഗം 6wc/338343

7.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0ഭാഗം 7wc/338344

8.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0ഭാഗം 8 wc/388345

9.പു�ൻപുരയിൽതാെഴകിഴെ�കു�ു�ൽ േറാഡ വ്ാർഡ 1്0Rc/279093

10.ഇര��ുള�ര പാറ�ാലിൽ േറാഡ വ്ാർഡ 1്0 Rc/279000



1.ക�ാല നിർ�ാണംവാർഡ 1്0ഭാഗം 1wc/331006

�പവൃ�ി തുട�ിയത 8്/11/18ന അ്വസാനി�ത1്2/12/2018 ന 4്50000 െ� എ�ിേമ� ആ്യിരു�ു.
ആെക 362 െതാഴിലാളികൾഅട�ു� 52 ദിവസെ� െതാഴിൽ ദിനമാണ ല്ഭി�ത.്അനുബ�
െചലവിനായി 7379 രൂപയും െതാഴിൽ േവതനമായി 431703 രൂപയുമാണ െ്ചലവഴി�ത.്എം ബു�്
�പകാരം ഉ�അളവ 2235അള�ാൻകഴി�ത 2194.2

2.ക�ാല നിർ�ാണംവാർഡ 1്0 ഭാഗം 2 wc/331007

�പവൃ�ി തുട�ിയത 1്8/11/2018 ന അ്വസാനി�ത1്1/01/2019 ന 4്50000 െ�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ു.ആെക 372 െതാഴിലാളികൾഅട�ു� 53 ദിവസെ�െതാഴിൽ ദിനമാണ ല്ഭി�ത.്
അനുബ�െചലവിനായി 7079 രൂപയും െതാഴിൽ േവതനമായി 441358 രൂപയുംആണ്
െചലവഴി�ത.്എംബു� �്പകാരം 2235 ഉംഞ�ൾ�അ്ള�ാൻകഴി�ത 2്188.7

3.ക�ാല നിർ�ാണംവാർഡ 1്0ഭാഗം 3wc/331008

�പവൃ�ി തുട�ിയത 8്/11/2018 ന അ്വസാനി�ത 1്1/01/2019 ന.് 450000 െ�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ു. 360 െതാഴിലാളികൾഅട�ു� 49 ദിവസെ�െതാഴിൽ ദിനമാണ ല്ഭി�ത.്
അനുബ�െചലവിനായി 7478 രൂപയും െതാഴിൽ േവതനമായി 440646 രൂപയുമാണ െ്ചലവഴി�ത.്
എംബു� �്പകാരം ഉ�അളവ 2്637.ഞ�ൾ�അ്ള�ാൻകഴി�ത 2്327.9

4.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0 ഭാഗം 4 wc/331009

�പവൃ�ി തുട�ിയത 8്/11/2018അവസാനി�ത 8്/01/2019ന 4്50000 െ�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ു.ആെക 417 െതാഴിലാളികൾഅട�ു� 39 ദിവസെ�െതാഴിൽ ദിനംആണ ല്ഭി�ത.്
അനുബ�െചലവിനായി 4737 രൂപയും െതാഴിൽ േവതനമായി 428993 രൂപയുംആണ്
െചലവഴി�ത.്എംബു� �്പകാരം ഉ�അളവ 2്729ഞ�ൾ�അ്ള�ാൻകഴി�ത 2്279.6

5.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0 ഭാഗം 5wc/338342

�പവൃ�ി തുട�ിയത 7്/2/2019 ന അ്വസാനി�ത 1്5/03/2019 ന.് 300000 െ�
എ�ിേമ� ആ്യിരു� .ു ആെക 241 െതാഴിലാളികൾഅട�ു� 29 ദിവസെ�
െതാഴിൽ ദിനമാണ ല്ഭി�ത.്അനുബ�െചലവിനായി 5207 രൂപയും െതാഴിൽ േവതനമായി
235499 രൂപയുംആണ െ്ചലവഴി�ത.്എംബു� ്�പകാരം ക�ാല യുെടആെകനീളം
1505.4 ഞ�ൾ�അ്ള�ാൻകഴി�ത 1്097.9

6.ക�ാല നിർ�ാണം വാർഡ 1്0ഭാഗം 6wc/338343

�പവൃ�ി തുട�ിയത 7്/2/2019 ന അ്വസാനി�ത 3്0/03/2019 ന 3്00000െ�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ു.ആെക 250 െതാഴിലാളികൾ അട�ു� 46 ദിവസെ�െതാഴിൽ ദിനമാണ ല്ഭി�ത്

അനുബ�െചലവിനായി 5252 രൂപയും െതാഴിൽ േവതനമായി 239293 രൂപയുംആണ്
െചലവഴി�ത.്എംബു� ്�പകാരം ഉ�അളവ 1്494.ഞ�ൾ�അ്ള�ാൻകഴി�ത 1്120.6
ഫയലിൽ േരഖെ�ടു�ാ�ഉടമ കള�െട വീടു കളിൽക�ാല നിർ�ി�ിടു� അ്വയുെടആെക

നീളം 699.



7. ക�ാല നിർ�ാണംവാർഡ 1്0 ഭാഗം 7 WC/338344

-------------------------

�പവൃ�ി തുട�ിയത 7് /12/2019നു.അവസാനി�ത 1്5/3/2019 ന.് 300000 െ� എ�ിേമ�്
ആയിരു�ു.ആെക 620 െതാഴിൽ ദിനമാണ ല്ഭി�ത.്അനുബ�ചിലവിനായി 1482 രൂപയും
െതാഴിൽ േവതനമായി 181318 രൂപയുമാണ െ്ചലവഴി�ത.്

8 -ക�ാല നിർ�ാണംവാർഡ 1്0 ഭാഗം 8.WC /388345.

-------------------------

�പവൃ�ി തുട�ിയത 1്4. 12. 19 ന.്അവസാനി�ത 1്5. 3. 2019. 450000 െ�എ�ിേമ�്
ആയിരു�ു. ആെക 718 െതാഴിലാളി ദിനംആണ ല്ഭി�ത.്എ� ച്ിലവിനായി 2130 രൂപയും
െതാഴിൽ േവതനംആയി ഒരു 158978 രൂപയും ആണ െ്ചലവഴി�തഎ്ം .ബു� ്�പകാരമു�
അളവ .് 1201.ഞ�ൾ�അ്ള�ാൻകഴി�ത 1്097.5

9- പു�ൻപുരയിൽതാെഴ കിഴേ�കു�ു�ൽ േറാഡ വ്ാർഡ 1്0 RC /279093 -

-------------------------

�പവൃ�ി തുട�ിയത 1്6. 3. 2019 ന.് �പവർ�ിഅവസാനി�ത 2്5. 3. 2019ന.് 300000ൻെറ
എ�ിേമ� ആ്യിരു�ു. 91 െതാഴിൽദിനംആണ ല്ഭി�ത.് േവത നയായി 38 300 രൂപയും െമ�ീരിയൽ
ഇന�ിൽ 239069 രൂപയുമാണ െ്ചലവഴി�ത.്

10. ഇര�കുള�ര പാറ ചാലിൽ േറാഡ വ്ാർഡ 1്0

--------------------------

�പവൃ�ി തുട�ിയത 2്0 3. 2019 ന.് അവസാനി�ത 2്9. 3. 2019.ന.് 300000ൻെറ എ�ിേമ�്
ആയിരു�ു. ആെക 90 െതാഴിൽദിനംആണ ല്ഭി�ത.്അനുബ�െചലവിന 4് 300 രൂപയും
െതാഴിൽ േവതനമായി 54990/. രൂപയാണ െ്ചലവഴി�ത.് െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ 238574
രൂപയുമാണ െ്ചലവഴി�ത.്എം ബു� ് �പകാരമു�അളവ ന്ീളം. 120 m.ഞ�ൾ�അ്ള�ാൻ
കഴി�ത 1്20m.
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Work code Work name (As
per muster Roll )

Status Start
Date

Last
Date

Total
mand
ays

Total
Amo
unt

Estim
ate
Amou
nt

1604009002/wc/

331008

ക�ാല
നിർ�ാണം

വാർഡ 1്0 ഭാഗം -3

Compet
ed

08/11/2
019

11/11/2
019

49 4406
46

45000
0

1604009002/wc/
331009

മ� ജ്ല
സംര�ണ�പവൃ
�ിയുെട
ഭാഗമായി ക�ാല
നിർ�ാണം

വാർഡ 1്0ഭാഗം -4

Comple
ted

08/11/2
018

08/01/2
019

39 4289
93

45000
0

1604009002/wc/
331006

മ� ജ്ല
സംര�ണ�പവൃ
�ിയുെട
ഭാഗമായി ക�ാല

നിർ�ാണം ഭാഗം -
1

Comple
ted

08/11/2
018

12/12/2
018

52 4390
82

45000
0

1604009002/wc/
331007

മ�്
ജലസംര�ണ
�പവൃ�ിയുെട
ഭാഗമായി ക�ാല
നിർ�ാണം

വാർഡ 1്0ഭാഗം -2

Comple
ted

18/11/2
018

11/1/20
19

53 4435
8

45000
0

1604009002/Rc/
279093

പു�ൻപുരയിൽ
താെഴ കിഴെ�
കു�ു�ൽ േറാഡ്

വാർഡ 1്0

Comple
ted

16/03/2
019

25/03/2
019

91 2304
1

30000
0

1604009002/Rc/
279000

ഇര�കുള�ര
പാറചാലിൽ

േറാഡ വ്ാർഡ -്10

Comple
ted

20/03/2
019

29/03/2
019

90 2978
64

30000
0

1604009002/wc/
338342

ക�ാല
നിർ�ാണം

വാർഡ 1്0 ഭാഗം -5

Comple
ted

7/02/20
19

15/03/2
019

29 2354
99

30000
0

1604009002/wc/ ക�ാല Comple 7/2/201 30/3/20 46 2392 30000



338343 നിർ�ാണം

വാർഡ 1്0ഭാഗം -6
ted 9 19 93 0

1604009002/wc/
338344

ക�ാല
നിർ�ാണം

വാർഡ 1്0ഭാഗം 7

Comple
ted

7/12/20
19

15/03/2
019

620 1813
18

30000
0

1604009002/wc/
388345

ക�ാല
നിർ�ാണം

വാർഡ 1്0ഭാഗം -8

Comple
ted

7/02/20
19

15/03/2
019

718 1589
78

30000
0



�ഗാമസഭാ റിേ�ാർ�്

ച�േരാ�് പ�ായ�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 26/11/2019 ന്
ച�േരാ�് പ�ായ�് ക���ണി�ി ഹാളിൽ വ�് നട� .ു പ�ായ�് മുൻ
�പസിഡ�് ൈഷലജപുതുേ�ാ�്, NREG ഉേദ�ാഗ�ർ,വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ്
േപർസണർമാർ,എ�ിവരും 153 െതാഴിലുറ�്െതാഴിലാളികള�ം പെ�ടു�ു.
�ഗാമ പ�ായ�് മുൻ �പസിഡൻറ്ൈഷലജപുതുേ�ാ�് സ�ാഗതം പറ�ു
െകാ�് അ����ാനേ��് െതാഴിലാളികള�െട �പതിനിധിയായി പുഷ്പ

എ� െതാഴിലാളിെയ െതരെ�ടു�ു.അതിനു േശഷം VRPജാൻസി
�പതി�െചാ�ിെ�ാടു�ു. �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�വർഅത്
ഏ��െചാ�ി.േശഷം VRPആതിരആമുഖംഅവതരി�ി��.പി�ീട്
െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�െള പ�ി VRP രജീഷ് വിശദീകരി�തിനു
േശഷം VRPവിസ്മയ റിേ�ാർ�് അവതരി�ി��.അതിനു േശഷം
െതാഴിലാളികള�െട ചർ�ആയിരു� .ുകൃത�സമയ�് േവതനം
ലഭി�ു�ിെ��ും �പവൃ�ി പൂർ�ിയായി മാസ�ൾകഴി�ാണ് േവതനം

ലഭി�ു�െത�ും ഒരു െതാഴിലാളിഅഭി�പായെ���.. ഭൂരിപ�
െതാഴിലാളികൾ�ും ഇേതഅഭി�പായം ഉ�ായിരു� .ുപ�ായ�ിെ�
ഭാഗ�് നി�്എ�ാം കൃത�മായി െച���ുെ��ുംഫ�ിെ�അപര�ാപ്തത

മൂലമാണ് േവതനം ൈവകു�ത്എ�ും AE മറുപടി പറ� .ുപുതിയ െതാഴിൽ
കാർഡ് ലഭി�ിെ��് കുെറയധികം െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.ജി�യിെല
ഓഫീസിെല പുതിയ കാർഡ് ലഭ�മ�ാ�തിനാലാണ് െതാഴിലാളികൾ�്

പുതിയ കാർഡ് ലഭ�മാ�ാൻസാധി�ാ�ത്എ�് NREG ഉേദ�ാഗ�ർ

മറുപടി പറ� .ു െതാഴിലാളികള�െടഏത് തര�ിലു� �പശ്ന�ൾ�ും
പരിഹാരം കാണാെമ�് ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ�് നൽകി.കുെറയധികം
വീടുകളിേല�് ഒരു വഴി സ�ാരേയാഗ�മ�ാ�തിനാൽആവഴിനട�ാത
നിർമാണ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ണംഎ�ഒരു െതാഴിലാളിയുെടആവശ��ിന്

ബ�െ��ഓഫീസിൽഅേപ�നൽകാൻ NREG ഉേദ�ാഗ�ർനിർേ�ശി��.
റിേ�ാർ�് െതാഴിലാളികൾൈക�ടിേയാെടഅംഗീകരി��.�ശീജഎ�
െതാഴിലാളി ന�ി പറ�തിനു േശഷം 5 മണിേയാടു കൂടി�ഗാമസഭ
അവസാനി�ി��.


