
മഹാ�ാഗാ�ി േദശിയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

വാർഡ് 1

ക�ാട്

കായ�പ�ായ� ്

േകാഴിേ�ാട് ജി�



ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ംലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട
ജീവിതസുര�ിതത�ം ഉറ��വരു�ുകയും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരുബൃഹ�ായ

പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.കാർഷിക
േമഖലയിലും നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�െത �ഗാമീണജനതബു�ിമു�്

അനുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ�് 100 ദിവസെ�െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻഈ

പ�തി ല��മിടു�ുഎ�ു�താണ്ഈപ�തിയുെട �പേത�കത.ഈപ�തി െകാ�്

രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന് സഹായി�ുെമ�്

�പതീ�ി�ു� .ു

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ

ലഭി�ുവാനും, നിർണയി�െ�� ഇരി�ു� േവദനം നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ
ലഭി�ു�തിന് ഉറ��വരു�ു�തിനും െതാഴിലുറ�് നിയമം 2005ആഗ�് 23ആംതീയതി
ആണ് പാർലെമ� ്ഈനിയമം പാസാ�ു�ത.്വയനാട് പാല�ാട് ജി�കളിലാണ്
ആദ�മായി െതാഴിലുറ�് പ�തി തുട�മി�ത.് േശഷം മ�� ജി�കളിേല�്
വ�ാപി�ുകയായിരു� .ു

െതാഴിലും േവതനവും നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ ലഭി�ണംഎ�ു�ത്ഈ

നിയമ�ിെ�സവിേശഷതയാണ.് െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ
എ�ിലും െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണംഎ�ാണ് വ�വ�.അ�ാ�പ�ം
പതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽഅവർ�് െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന്

അർഹതയു�ായിരി�ും.ഇതുേപാെലതെ�എടു�െതാഴിലിെന േവതനം 14
ദിവസ�ിലതികംൈവകിയാൽൈവകു�ഓേരാ ദിവസ�ിനുംനഷ്ടപരിഹാരം

ലഭി�ു�തിനുംഅർഹതയു�.്ഇത് െതാഴിലുറ��പ�തി മെ�ാരുസവിേശഷതയാണ.്

2007 െമയ് 15ന് 130ജി�കളിേല�് കൂടി വ�ാപി��.ഇടു�ി, കാസർേകാട് ഇതിൽ
ഉൾെ�ടു�വയാണ.് 2008ഏ�പിൽ ഒ�ിന് ഇ��യിെലബാ�ി മുഴുവൻജി�കളിേല�ും
ഇത് വ�ാപി��.ഇ��യിെലഎ�ാ �ഗാമീണ �പേദശ�ളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�.്
കൂടാെതനഗര�പേദശ�ളിൽഈപ�തിഅ��ാളി നഗര െതാഴിലുറ�് പ�തിഎ�

േപരിലുംഅറിയെ�ടു�ുന .ുഇത് േകരള�ിെലഎ�ാ േകാർ�േറഷനുകളിലും
മുനിസി�ാലി�ികളിലും നഗര ദാരി�ദ ലഘൂകരണ�ിന് നട�ിൽ വരു�ു�പ�തിയാണ.്

ദാരി�ദ� നിർമാർജന�ിന് വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� ഒരു പ�തിഎ�നിലയിൽ 2009
ഒക്േടാബർ ര�ാം തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിഎ�് നാമകരണം െച��കയു�ായി.



മുഖ� ല���ൾ

.അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനുംഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാ�െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�അേതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തുംതാെഴആയി���തും

ഉൽപാദന�മതവുമായആസ്തികള�െടസൃഷ്ടിയാണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.

. ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.

.സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�എ�ാ കുടുംബങ്േളയും പ�തിയിൽ
ഉൾെ�ടു�ുക.

. പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

. നിയമന�ിെ�പിൻബല�ിൽ ഉ�അവകാശാധിഷ്ഠ പ�തി

. �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരുആൾ�ും
പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

. സ്�തീകൾ�ുംപുരുഷ�ാർ�ുംതുല�േവതനം

. പാരി�ിതി സംര�ണംകാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര�ം വികസനം

എ�ിവയ്�് മുൻഗണന

. െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ
പ�ാളികളാകാനുംഅവസരം

.ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

.കരാറുകാരുെട ഇടനില�ാേരാ ഇ�

. െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

.ബാ�്അഥവാ േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

. സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

.ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

. �ഗാമസഭ പ�തിഓഡി�് െച��� (ു േസാഷ�ൽഓഡി�് സംവിധാനം)

. പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം



കായ� �ഗാമപ�ായ�്

േപരാ�� േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�കായ� �ഗാമപ�ായ�് ന� രീതിയിലു�

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ൾഏെ�ടു�ുനട�ു� .ു പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ�്
തല�ിൽ േ�ാ�് െഡവലപ്െമ� ് ഓഫീസർ, േജായി� ് bdo,അെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയർ,
അ�ൗ��്,ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർഎ�ിവരുംപ�ായ�് തല�ിൽ െസ�ക�റി.
അസി��് െസ�ക�റി അെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയർഓഫീസർ,അ�ൗ��് ഡാ�ാ എൻ�ടി
ഓ�േറ�ർഎ�ിവരുംഅവരുെട േസവനംഈപ�തി�ുേവ�ി നൽകു� .ു 2008 19
വർഷ�ിൽ െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ുകയും കുടുംബ�ൾ�് 100
െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി�ുകയും െചയ്തി���.്

പ�ായ�ിെ� േപര് കായ�

വിസ്തീർ�ം 18.83ച.കി. മി.

ജി�ാപ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

താലൂ�് െകായിലാ�ി

വാർഡുകൾ 13

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ 3270

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 2975

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ 295

കുടുംബ�ൾ�് നൽകിയ െതാഴിൽദിന�ൾ 171983

ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബം 2160



െതാഴിലുറ�് സംബ�ി� വിവര�ൾ

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�് തലം പ�ായ�്തലം

സൃഷ്ടി�
െതാഴിൽദിന�ൾ

83.05( ല�ം) 1622067 496

കുടുംബ�ൾ�്
നൽകിയിരി�ു�
ശരാശരി
െതാഴിൽദിന�ൾ

57.58( ല�ം) 68.38( ല�ം) 7958

100 ദിന�ൾ
പൂർ�ീകരി�
കുടുംബ�ൾ 38300 6677 939

ആെക
െതാഴിെലടു�
കുടുംബ�ൾ 1.44( ല�ം) 23737 2161

ആെക
െതാഴിെലടു�
െതാഴിലാളികൾ 1.6( ല�ം) 28211 2975

ആെക

െതാഴിൽദിന�ൾ sc
െതാഴിലാളികൾ�്
ശതമാന�ിൽ

10.18 % 12.44% 96%



വാർഡ് 1 ക�ാട്

2018 -19സാ��ികവർഷ�ിൽ െതാഴിലാളികൾആയു� മി�േപരും 100 െതാഴിൽ
പൂർ�ീകരി�വരാണ.്

കായ�പ�ായ�്വാർഡ് 1 (ക�ാട് )െല 1 -10-2018 മുതൽ 31-3-2019വെരയു�
കാലയളവിൽ നട�ിയ �പവർ�ികൾആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിങ് വിേധയമാ�ിയത്.ഈ
സമയ�ളിൽ നട�ിയ 13 �പവർ�ി ഫയലുകളാണ്ഞ�ൾപരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയത്.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത്
എെ�ാെ�എ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായുംഈപ�തിഎ�െന നട�ിലാ�ണെമ�ും
�ഗാമ പ�ായ�ിെലയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭഅംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിന്

േവ�ിയാണ്ഈ േസാഷ�ൽഓഡി�.്

െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ുഅവഏെതാെ�
എ�് ചുവെട േചർ�ു�ു

1. െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

2.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.ആയതിെന
ൈക��് രസീത് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�
അവകാശം(ആദ�െ� 30 ദിവസം കൂലിയുെട 1/4 & പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ1/2 ഭാഗം)

4. െസൽഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

5.അ�ുകിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശംഅെ��ിൽ
േവതന�ിന് 10%അധികം

6.കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമ ശു�ശൂഷ സൗകര�ം ശിവ ലഭി�ു�തിനു�
അവകാശം

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

8. േവദന വിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാൻ ഉ�
അവകാശം



9.സമയബ�ിതമായി ഉ�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

10. േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ാനു�അവകാശം

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

* െതാഴിൽ കാർഡ്

സ�ീവ് െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയി���.്എ�ാൽഞ�ൾ
സ�ർശി�് �പേദശെ�മി� െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡിലും പ�ായ�ിെല

സീൻതുട�ിയവകാണുവാൻസാധി�ി�ി�.

െതാഴിൽ കാർഡിൽ നൽകിയിരി�ു� േഫാേ�ാ സ��ം െചലവിലാണ്അവർ

എടു�െത�്അഭി�പായെ���.

* െതാഴിൽഅേപ�

േപാ�് �പവർ�ികൾ�ായി െതാഴിലാളികൾഇതുവെരവ��ിപരമായിഅേപ�

നൽകിയി�ി�. െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാ�
സാഹചര�ം പലേ�ാഴായി ഉ�ാകാറുെ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുമു�

അഭിമുഖസംഭാഷണ�ിൽഅറിയുവാൻസാധി��.എ�ാൽഈസാഹചര��ിൽ

െതാഴിലി�ായ്മ േവദന ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�എ�ുംഇവരിൽ നി�ുംഅറിയുവാൻകഴി� .ു

* കൂലി നഷ്ട പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം �പവർ�ി കഴി� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭിേ��
അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�.് െതാഴിലാളികള�ംആയു�അഭിമുഖ�ിന് ഭാഗമായി
അറിയാൻകഴി�ത് കഴി�പണിയുെട പുലി ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�എ�താണ.്( േദവി-
KL040090041/92,കദീസ -KL040090041/64,സുൈബദ-KL040090041/34 etc)
എ�ിവർെ�ാ�ുംകൂലി ലഭി�ി�ി�.തുടർ�് കൂലി നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭി�ു�ി�.
െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ3(2), 6 െഷഡ��ൾ 2(29) a, b, c, d, e, f 30 �പകാരം
പണികഴി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലി ലഭിേ��താണ.്

* െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ



കുടി�ുവാനു� െവ�ം വി�ശമസൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം �കഷ്എ�ിവ

െതാഴിൽ�ല�് ലഭിേ��തു�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 23-28 േക��
വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ 8, 8.2അനുശാസി�ു�ു�.് െതാഴിലാളികള�മായി ഉ�
സംഭാഷണ�ിൽഅറിയാൻകഴി�ത.് �പവർ�ി�ല�് േവ�സൗകര��ൾ ഒ�ും

തെ�ലഭി�ിരു�ി�എ�ുംെതാഴിലാളികൾതെ�െവ�ം െകാ�ുവരുകയാണ്എ�ാണ്

അറിയാൻകഴി�ത.് �പഥമ ശു�ശൂഷകി��കൾതണൽഎ�ിവ പണി�ല�ളിൽ

ലഭ�മായി�ി�.

കനാൽ �പവർ�ിയിൽഅറിയാൻകഴി�ത്അവർ�്ആവശ�മായ �പഥമശു�ശൂഷ
കു�ികൾ�ുേവ�ി പ�ായ�ിൽബ�െ��േ�ാൾസാമ�ഗഹികൾ ലഭി�ി�ി�എ�ും

പി�ീട് െഹൽ�്ഡി�ാർ�്െമ� ് മുേഖനയാണ് ഇവെയാെ�ലഭി�െത�ും( മാ�് ഉഷKL-
04009004001/12)അഭി�പായെ���.

* െസൽഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

െഷൽഫ് േ�പാജക്ടിെലവിഭാഗംഫ�ി കളിലും െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാകാറി�.

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

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��2 para18 േക��വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ്�ർ 17
എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ�്അ�്കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ണെമ�്

അനുശാസി�ു� .ുവാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ുംഅ�ുകിേലാമീ�റിനു�ിൽ
തെ�െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെ��് െതാഴിലാളികൾഅറിയി��.

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

പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�പരാതി രജി�റിൽയാെതാരു പരാതിയും

കാണുവാൻസാധി�ി�ി�.

* േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ17(2) േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനായി �പേത�ക ക�ി�ി
നിലവിലു�് എ�്ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായി.ക��ി അംഗ�ൾഫീൽഡ്
പരിേശാധന നട�ാറി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത.്ഫയലുകളിൽ ഒ�ുംതെ�
േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ിയതിെ� േകാ�ി കാണുവാൻസാധി�ി�ി�.



7 രജി�ർ പരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ നിർബ�മായും
�ഗാമപ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��താണ്

െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ

�ഗാമസഭാ രജി�ർ

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

�പവർ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

പരാതി രജി�ർ

സാധന രജി�ർ

2018-19സാ��ികവർഷെ�രജി�റുകൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ, പരാതി രജി�റിൽ
യാെതാരു വിധ�ിലു�പരാതികള�ം രജി�റിൽകാണാൻകഴി�ി�ി�.കൂടാെത �ഗാമസഭ
രജി�റും െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർഎ�ിവയും

കാണാൻകഴി�ി�ി�.

േക��സർ�ാർ നിർേദശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽതാെഴ�റയു�
േരഖകൾനിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്

കവർേപജ്

െച�് ലി�്

ആ�ൻ�ാൻ/ െഷൽഫ്ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

സാേ�തികഎ�ിേമ��ം ഡീെ�യിൽസും അട�ിയസാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

ഭരണാനുമതി േകാ�ി

സാേ�തികാനുമതി േകാ�ി

സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി

പൂരി�ി� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി

െമഷർെമ� ്ബു�ിെ� േകാ�ി



സാധന�ൾവാ�ു�തിനു�ക�േ�ഷൻ�ണി�തിെ�യും കംപാര�ീവ് േ��്െമ��െ�യും
െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡറിെ�യും േകാ�ി

െവയ്ജ് ലി�് േകാ�ി

േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ�് പണമട��ിെ�യും FTOയുെടയും േകാ�ി

െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യും ബി��കള�െടയും േകാ�ി

െതാഴിലിെ� മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��് േകാ�ി

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

ആസ്തിയുെട ജിേയാൺ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി

ൈസ�്ഡയറി

കെ��ലുകൾ

ഫയൽപരിേശാധനയ്�ിടയിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺകെ��ുവാൻസാധി�

വസ്തുതകൾതാെഴ േചർ�ു�ു.

1.കവർേപജ്

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ്കവർേപജ്.

പരിേശാധി� 13 ഫയലുകളിലും AMC �പകാരമു�കവർ േപജ് കാണുവാൻസാധി�ി�.എ�ാൽ
12ഫയലുകളിലും �പാേദശിക കവർ േപജ് കാണുവാൻസാധി��.ജലേസചനകിണർ നിർ�ാണം
ബിജു എസി എ�ഫയൽ മാ�തം യാെതാരുവിധ കവർ േപജും കാണുവാൻസാധി�ി�.

2. െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഎവിെട,ഏത് േപജിൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�ു മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി�് 13
ഫയലുകളിലും ക�്അട�ിയ െച�് ലി�് കാണുവാൻകഴി�ി�ി�എ�ാൽഫീൽഡ് തല

െച�്ലി�് എ�ാഫയലുകള�ം ക�ു.എ�ാൽചില ഭാഗ�ൾഫിൽഅ�ായിരു�ു.

3.ആന�ൽആ�ൻ�ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�് സാ��ികവ�ിെല ആനുവൽആ�ൻ�ാനിൽ

ഉൾെ��താണ്എ�ു െതളിയി�ു� േരഖയാണിത്. 13ഫയലുകള�െട പരിേശാധനയിൽ, െചേ�ാളി
നീർ�ട�ിൽ മു�പുറം ഭാഗം കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ(ക�്
ക�ാല മ�്ക�ാല നിർ�ാണം)എ�ഫയലിൽ മാ�തേമആനുവൽആ�ൻ�ാൻകാണുവാൻ



സാധി�ി����.

4. ഭരണാനുമതി

�പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു� ഭരണാനുമതി യാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.
പരിേശാധി�് 2ഫയലുകളാണ് ഭരണാനുമതി formകാണുവാൻസാധി�ാതിരു�ത്.

പാറ�ൽതാെഴ കായ�ബസാർ കനാൽസംര�ണം

കായ�ബസാർ െകാ�ംക�ി താെഴ കനാൽസംര�ണം

എ�ീ ഫയലുകളിൽആണ്

5.സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവർ�ി�ുസാേ�തിക വിദഗ്ധരുെടഅനുമതി ലഭി�ി���് എ�ു�തിെ� ആധികാരിക

േരഖയാണ്സാേ�തികാനുമതി. 13ഫയലുകളിലുംസാേ�തികഅനുമതി േഫാം കാണുവാൻ
സാധി��.

6.സംേയാജിത പ�തി

വാർഡിൽ നട�ിയ െപാതു �പവർ�ികൾകൺവർജ�സ്് �പവർ�ി

7. െതാഴിലിനു�അേപ�

13ഫയലുകള�െട പരിേശാധനയിൽ, െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ മു���റം ഭാഗം 3
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ(ക�്ക�ാല മ�്ക�ാല നിർ�ാണം),
ജലേസചനകിണർ നിർ�ാണംബിജു എസി, െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽക�ാട് ഭാഗം 3
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (ക�്ക�ാല മ�്ക�ാല നിർ�ാണം),
േചായിക�ി താെഴ പാറ��ി മൺ േറാഡ് നിർ�ാണം, മരമി�് ല�ംവീട് േറാഡ് നിർ�ാണംഎ�ീ
ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു�അേപ�കൾകാണാൻകഴി�ി�ി�.

�പവൃ�ിയുെട േപര് െതാഴിലിന്
അേപ�നൽകിയ
തീയതി

െതാഴിൽ
അനുവദി��
നൽകിയ തീയതി

കാലതാമസം( ദിവ
സം)

െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ
പഠി�െപായിൽ ഭാഗം
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ( മ�്ക�ാല
ക�് ക�ാല)

(Wc:1604009004/wc/327866)

18-7-2018 29-9-2018 73



പഠി� െപായിൽ ഭാഗം 2
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ( മ�്ക�ാല
ക�് ക�ാല നിർ�ാണം)

Wc: 1604009004/wc/332851

1-10-2018 22-11-2018 52

െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ
മു�പുറംഭാഗം
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ( മ�്ക�ാല
ക�് ക�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/327863

18-8-2018 29-9-2018 42

െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ
മു�് പുറംഭാഗം ര�്
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

(മ�്ക�ാല ക�് ക�ാല
നിർ�ാണം)

Wc: 1604009004/wc/332844

1-10-2018 22-11-2018 52

െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ
ക�ാട് ഭാഗം കുടുംബ�ള�െട
ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ( മ�്ക�ാല
ക�് ക�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc:327865

18-8-2018 29-9-2018 42

െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ
ക�ാട് ഭാഗം ര�്
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

( മ�്ക�ാല ക�് ക�ാല
നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/332848

1-10-2018 22-11-2018 52

പാറ�ൽതാെഴ കനാൽ
സംര�ണം

11-12-2018 11-1-19 3@



Wc:1604009004/ic/320868

കായ�ബസാർ െകാ�ം
ക�ി താെഴ കനാൽ
സംര�ണം

Wc:1604009004/ic/320869

24-11-2018 11-1-2019 48

8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിെ� പകർ�്

െതാഴിൽഅനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെളഅറിയി�ണെമ�ാണ് വ�വ�.
�പവർ�ിഅനുവദി��െകാ�് നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�ർനൽകു�അനുമതിയാണ് വർ�്

അേലാേ�ഷൻ. �പവർ�ിഅനുവദി�തിെ� പകർ�് ഒരു ഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി�ി�ി�.

9. മ�ർ േറാൾ

�പവർ�ി�ല�് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ.
പണിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും( രാവിെല)അവസാനി�ി�ു�തിനു േശഷം(ൈവകീ�)്
ര�ു�പാവശ�ം മ�ർ േറാളിൽ ഒ�് േരഖെ�ടു�ണം.െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ മു���റം ഭാഗം 2
കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ 30118,ക�ാട് ഭാഗം2 31012,കനാൽ
സംര�ണംെകാ�ംക�ി താെഴ 39731, 39732, 39734, 39735എ�ീ മ�ർ േറാള�കളിൽ
െവ�ിതിരു�ലുകൾക�ു.കൂടാെതM book ന�ർ ഒരു മാ�ർ േറാളിലും കാണാൻസാധി�ി�ി�.

10. െമഷർെമ� ് ബു�്

�പവർ�ി െചയ്തഅളവ് േരഖെ�ടുേ��ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമ� ്ബു�.്
പരിേശാധി�് �പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടുേ��െമഷർെമ� ്ബു�്

സൂ�ി�ിരു�തായി കാണാൻസാധി��. മ�ർ േറാള�കൾ�് പാർ��കളായി േവതനം നൽകു�ു�്.
ഫയലുകള�െട എ�ിേമ�് െമഷർെമ� ്ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�ു�സമയ�്എ�ിേമ�്
അളവുകൾഅതുേപാെലതെ� െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

�ശ�യിൽെ���.

11.സാധനഘടകം

12.േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െളആധാരമാ�ിയാണ് േവതന

വിതരണ�ിനു� ലി�് ത�ാറാേ��ത്.ഇതഡാ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർ ചുമതലയാണ് ഒരു മ�ർ
േറാൾ േ�ാസ് െചയ്തു കഴി�ാൽനാലാമെ�േയാഅ�ാമെ�േയാ ദിവസംഈ
�പവർ�ികൾപൂർ�ീകരി�ിരി�ണം മാ�േറാളിൽആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം

അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് ഇത്.കൃത�സമയ�്ഹാജർ മ�ർ



േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ി േവജ് ലി�്ആകുകയും FTO മുഖാ�രം േവതനം െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്
അ�ൗ�ിൽഎ�ി�ു�തിനും േവ�കാര��ൾ കൃത�തേയാെട െച���തിനായു�

േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.

െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽക�ാട് ഭാഗം കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ 13/10/2018 to 25/10/2018വെരയു� േവജ് ലി�് ഇ�. െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ
പടി� േപായിൽ ഭാഗം കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ 20/9/2018 to
5/10/2018 േവജ് ലി�് കാണുവാൻകഴി�ി�. െച�േനാളി നീർ�ടം മു�പുറംഭാഗംഎ�ീ
ഫയലുകളിൽ േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.മ��� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും േവജ് ലി�് കാണുവാൻ

കഴി�ി�.

13എഫ് ടി ഓ

ഡിജി�ൽസംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലൻആയി�് �ഗാമപ�ായ�് െസ�ക�റിയുെടയും

�പസിഡ�ിെ�യും ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�ത്.

െച�േനാളി നീർ�ടം മു�പുറം ഭാഗം കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ

�പവൃ�ികൾ എ�ഫയലിൽ FTOകാണുവാൻകഴി� .ു മ��ഫയലുകളിൽ ഒ�ും FTO
കാണുവാൻകഴി�ി�.ഇവ ഫയലുകളിൽ െകാ�ുവരാൻ �ശ�ി�ണം.

14. െമ�ീരിയൽവൗ�ർ

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

വാ�ു�തിനു�നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽവൗ�ർ.

13വയലുകളിലും െമ�ീരിയൽവൗ�ർകാണുവാൻസാധി��.

15. േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ േരഖയാേണാഎ�്അറിയുവാൻസഹായി�ു� േരഖയാണിത്. പരിേശാധി�്
ഫയലുകളിൽ ഒ�ും കാണുവാൻസാധി�ി�.



16 േഫാേ�ാസ്

�പവർ�നവുമായി ബ�െ��് 3ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾഫയലുകൾസൂ�ിേ��താണ്
�പവർ�ിആരംഭം, �പവർ�നം നട�ു െകാ�ിരി�ു�സമയ�്, �പവർ�നം
കഴി�തിനുേശഷം ഇ�െനയു� േഫാേ�ാകൾ ഒ�ും ഫയലിൽകാണുവാൻസാധി�ി�.

17. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��് േകാ�ി

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�്സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരണം

സാ��പ�തം.

13ഫയലുകളിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��് േകാ�ി കാണുവാൻസാധി��.
എ�ാൽ െവ�േപ�റിൽൈക�ടയിൽഎഴുതിയ േകാ�ിയാണ്കാണുവാൻകഴി�ത്.

18. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിലും മ�ർ േറാൾഅനുവദി�� െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
നൽകു�ത് വെരയു�ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ�തി�തികളിൽ നട�ുഎ�് മന�ിലാ�ാൻ
ഉ�താണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്

13ഫയലുകളിലും ഇത് കാണുവാൻസാധി�� എ�ിലും വിവര�ൾഅപൂർണമായിരു�ു.

19.ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾജിേയാടാഗ ് െചയ്തി��േ�ാ എ�്അറിയുവാൻസഹായി�ു�ഘടകമാണ് ജിേയാ
ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് .ജിേയാ ടാഗ്സ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ കാണുവാൻകഴി�ി�.ഫയലിൽഇത്
ഉൾെ�ടുേ��ത്അത�ാവശ�മാണ.്

20. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികളായസാധാരണജന�ൾആപ�തിഅവേലാകനം



െച��കയും പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും െച���ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�.് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ
പണം െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാല��മി�്അവകാശ�ള�ംആനുകൂല��ള�ം
അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ നിർവഹണരീതിയിൽഅപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ
�പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു�

ജനകീയ �പ�കിയയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�.് േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീമിന് േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം
രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും �പവർ�ി�ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�്അളവുകൾ ഒ�ു

േനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിലാണ്
േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്അവതരി�ിേ��ത് �പവൃ�ി േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാേണാ

എ�് പരിേശാധി�ാൻസഹായി�ു� േരഖയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�.്ആറുമാസം
കൂടുേ�ാൾ നടേ��താണ.്

21ൈസ�്ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി�ല�് �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� നട�ു�എ�ാകാര��ള�ം എഴുതി

െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി. �പവർ�ി�ലംസ�ർശി�ു� െപാതു

�പവർ�കരും സാധാരണ�ാരും അവരുെട നിരീ�ണ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ംആേ�പ�ള�ം

എഴുേത�ത്ൈസ�് ഡയറിയിൽആണ.് െ�പാജക്�് മീ�ി�ിെ� മിനുട്സ് ഹാജർൈസ�്
ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടുേ��താണ.് െതാഴിലാളികൾക്

ക് െതാഴിൽ�ല�്അനുവദി��ആയിരി�ണംസൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതിൽ
നിർബ�മായും എഴുതണംഓേരാ െതാഴിലാളിയും പണി�ല�് െകാ�ുവ�ിരി�ു�

പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ണം.ജാ�ഗതാസമിതിയുെട റിേ�ാർ��ം ൈസ�്
ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടുേ��താണ.്േമ�ിെ� വിലാസവും േഫാൺന�റും കൃത�മായി
ൈസ�്ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ.്

13ഫയലുകളിലും െചക് ലി�് കാണുവാൻസാധി�� എ�ാൽപൂർണമായും ഫിൽഅ�ായിരു�ു.
േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട�ിയ വിശദാംശ�ൾഎ�ാംഫയലുകളിലും കാണുവാൻകഴി� .ു
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം പൂർ�ീകരി�ി���്. VMC റിേ�ാർ�്ൈസ�് ഡയറിയിൽ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

എ�ിേമ��ം �പവർ�ികള�െടഅളവുകള�ം

ഒരു �പവർ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു�സാേ�തിക

േരഖയാണ്എ�ിേമ�.് ഒരു �പവർ�ി എ�െന നട�ിലാ�ണെമ�് മാർഗനിർേദശം നൽകു� ഒരു
േരഖകൂടിയാണിത്.

ഇതിൽ പ�തിയുെട േപര്, പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു�വിവിധ ശീർഷ�ിൽെ�� �പവർ�ികൾ



അവയുെടഎ�ം, നീളം,വീതി,ആഴം, െപാ�ം,വ�ാപ്തം, ഒരു യൂണി�ിന് നൽേക�ു�തുക,
ആെകതുകഎ�ിവ നിർബ�മായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം.സാധനസാമ�ഗികൾവിദഗ്ധ
അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട എ�ംനൽകു�കൂലിസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ�

ചിലവ്എ�ിവ നിർബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�താണ.്അളവുകള�െട
അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബിൽ പാസാ�ു�ത് േവദന നൽകു�തും ഉൾെ�െടയു�കാര��ൾ

അ�ിമാ�ു�ത്.എ�തിനാൽഅളവുകള�ം എ�െ�യും വ�ത�ാസ�ിനുംബാധ�ത
ചുമതലെ�ടു�ുകയും ബ�െ��അധികാരികൾതീർ�ും ഉ�രവാദികളാേ��ി വരും

എ�തും �പേത�കം �ശ�യിൽ െപടു�ു�ു.

• െതാഴിലാളികൾകൂ�ംേചർ�്അവർ�ാവശ�മായ �പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുകയും എ�െന

േജാലി െച�ണംഎ�് ചർ� െചയ്തു വർ�് കല�ർത�ാറാ�ുകയും െച��കഓേരാ
മാസെ�യും സവിേശഷതകള�ം ഗുണ�ള�ം കണ�ിെലടു�് േവണം �പവർ�ികൾ

തീരുമാനി�ാൻ. •വർ�് കല�റനുസരി�് െതാഴിലാളികൾ�് പുതിയ തര�ിലു� െതാഴിലും
െതാഴിലിടവും കെ��ുവാനും നിർേദശി�ാനുംഅവകാശമു�്അധികമായി െതാഴിൽ

പൂർണമായും ലഭി�ാ�െതാഴിലാളികൾ�്അധികമായി െതാഴിൽ ലഭ�മാവുകയും 100 �പവർ�ി
ദിന�ൾപൂർ�ീകരി�ാൻസാധി��.

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

•കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ിവ നട�ുക.

•കൂടുതൽപ�തികളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ത് ക�ാലകൾആണ്�ിരആസ്തിയു�

�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

•വിദ�ാലയ�ൾ�് കളി�ലംചു��മതിൽഎ�ിവ നിർമി�� നൽകുക.

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

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

•�പവർ�ി ഫയലിൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക. േക�� സർ�ാരിെ�
ഇ�ാര��ിലു� മാർ�നിർേ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ.്

• മ�ർ േറാൾഅനുവദി� നൽകുേ�ാൾബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട തീയതിേയാട് കൂടിയ ഉ�,്
സീൽ എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

• േലബർബഡ്ജ�് വാർഷിക പ�തി, െസൽഫ് െ�പാജക്�,് വർ�് കല�ർഎ�ിവ
ത�ാറാ�ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട യും �പാേദശിക വിദഗ്ധരുെടയും



പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക.

•കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ�ല�ൾസ�ർശി�ുക.

•െതാഴിലാളികൾആവശ�െ�ടു�സമയ�ളിൽകാലാവ�യ്�നുസരി�് �പകൃതി നൽകുക.

• �പവർ�ി�ല�ളിൽകുടിെവ�ം തണൽ �പാഥമിക ചികി�ാസൗകര��ൾഎ�ിവ

ഉറ��വരു�ുക.

�പവർ�ി സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

1. െചേ�ാളിനീർ�ട�ിൽ മു�പുറംഭാഗം കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽജലസംര�ണ �പവൃ�ി
(ക�്ക�ാല മ�്ക�ാല)വർ�് േകാട് 160 400 900 4/WC/32 78 63 �പവർ�ിആരംഭി�ത് 29-9-
2018 �പവർ�ിഅവസാനതീയതി 25 10 2018 mustroll �പകാരം 832 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷ്ടി�ി���് േവദന ഇന�ിൽ 203792 പണിയായുധം വാടകയിന�ിൽ 1372
രൂപയുംനൽകിയിരു�ു

�പവർ�ി കഴി��ല�ളിെല ഭൂവുടമകൾ�്എ�ാംെതാഴിൽ കാർഡ്
ഉ�ായിരു�ു ക�ില് നിർ�ാണനട�ുെകാ�ിരു�ത് ഒേരഭൂവുടമകള�െട�ല�്തെ�യാണ്
എ�ാവർഷവും �പവർ�ി െച���ത് കൂടാെത ഒേര �പവർ�ി തെ�യാണ് െതാഴിലാളികള�ം
ആയു�സംഭാഷണ�ിൽഅവധിദിവസ�ളിൽ പണിഞായറാഴ്ചകൾഎടു�ു�ത്
ബു�ിമു�ാെണ�്അഭി�പായെ���അവധി ദിവസ�ളിെലമ�ർ േറാൾ അടി�ുേ�ാൾഅത്
അവധി ദിവസമായി തെ�അടി�ാനും െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���

(സുധ KL0 400 900 4 1/ 89)കൂടാെതഅവധി ദിവസ�ളിൽ പണിെയടു�ുേ�ാൾഏെത�ിലും
തര�ിലു�പരി�് പ�ിയാൽഅതിനു�ആനുകൂല��ൾപ�ായ�ിൽനി�ും കി�ി�എ�

പ�ായ�ിെലഅധികൃതർ തെ�ഇവെരഅറിയി�ി���് (ഉഷ KL04 400 900 400 1/12).
ഉടമയായ പ�ജ( KL0 400 900 4001/01)എ�ആള�െട വീ�ിൽ ഗവൺെമൻറ് ജീവന�ാരൻ ഉ�്
�ല�് �പവർ�നനട�തായി കാണാൻകഴി� .ു

2. െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ മു�് പുറംഭാഗം ര�് കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾ (ക�്ക�ാല മ�്ക�ാല)

Work code: 160 400 900 4/WC/33 28 44

�പവർ�ിആരംഭി�ത് 22-11-2018 �പവർ�ിഅവസാനി�ത് 22-12-18 മ�ർ േറാൾ �പകാരം 807
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ി���് േവദന 218697രൂപയും പണിആയുധ വാടക ഇന�ിൽ 1344



രൂപയും നൽകിയിരു�ു �പവർ�ി പരിേശാധി�േ�ാൾ ഫയലിൽ പറ�ിരി�ു�ത്
തെ�യാണ് െചയ്തിരി�ു�ത്അവിെടയും കാണാൻകഴി�ത്ആവർ�ി��വരു� �പവർ�ി

തെ�യാണ.്

3.െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽ മു�് പുറംഭാഗം മൂ�് കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ�പവൃ�ി(ക�്ക�ാല മ�്ക�ാല )

വർ�് േകാട് 160 400 900 4/WC/334419

�പവർ�ിആരംഭി� തീയതി 8-2-2019 �പവർ�ിഅവസാനി� തീയതി 15-3-2019 മ�ർ
േറാൾ�പകാരം 606 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ി���് േവദന ഇന�ിൽ 164 226 രൂപയും
പണിയായുധ വാടക ഇന�ിൽ1212 രൂപയും നൽകിയിരു�ു

ക�ാല �പവർ�ികൾതെ�യാണ്ഈഫീൽഡിലും കാണാൻകഴി�ത്ക��കള�ം

മ��കള�ം കാണുവാൻസാധി�� െതാഴിലാളികൾ�ായു�സംഭാഷണ�ിൽ 23 പണിയുെട കൂടി
ഇതുവെര കി�ിയി�ി�ഏകേദശം ര�് മാസമായി പണികഴി�ി�്എ�്അഭി�പായെ���

(കദീശKL04009004001 /64സുൈബദ KL04009004001/34 )എ�ിവർെ�ാ�ും പണംലഭി�ി�ി�.

4. െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽപടി�െപായിൽ ഭാഗംകുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ�പവൃ�ി (ക�്ക�ാല മ�്ക�ാല)

WORK CODE:1604009004/WC/327866

�പവർ�ിയുെട ന�ർ 239 �പവർ�ിആരംഭി�ത് 29-9-2018 �പവർ�ിഅവസാനി�ത് 25-10-
2018 മ�ർ േറാൾ�പകാരം 774 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ി���് േവതന�ിൽ 209754രൂപയും
വാടകയിന�ിൽ 1320 രൂപയും നൽകിയിരു�ു

ക�ാലകൾതെ�യാണ് ഇവിെടയും കാണാൻകാര��ിൽകഴി�വർഷ�ളിെല
ഇടി�ുേപായത്ആള�കൾഈവർഷ�ളിൽ വീ�ും പണിെയടു�ി���് കൂലി കി�ാ�ത് ഒരു

�പശ്നമായി ഞ�േളാട് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ��� .

5.െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽപടി�െപായിൽ ഭാഗം ര�് കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾക�്ക�ാല മ�്ക�ാല

WORK CODE: 1 6 0 4 0 0 9 0 0 4/WC/ 33 28 51

�പവർ�ിആരംഭി�ത് 22-11-2018 �പവർ�ിഅവസാനി�ത് 22-12-2018 മ�ർ േറാൾ �പകാരം
814 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ാൻകഴി�ുേവദനയും 2 2 0 5 9 4 രൂപയും വാടകയിന�ിൽ 1
3 0 4 രൂപയും നൽകിയിരു�ു



�പവർ�ി കഴി��ല�ൾസ�ർശി�േ�ാൾ പല വീടുകളിലും കഴി�
വർഷ�ളിെല പണികാണാൻകഴി�ി�അവിെട തെ�യാണ്ഈവർഷ�ളിലുംഅവർ വീ�ും
പണി െചയ്തിരി�ു�ത് കൂടാെത ഗവൺെമൻറ് ഉേദ�ാഗ�രുെട വീ�ിൽ പണിെയടു�ി�്ആയി

ക�ു (ആമിനാ KL04009001/86).കൂടാെത െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾഫ�്എയ്ഡ്
േബാക്സ് തണൽഎ�ിവഅവർ�്ആദ�ം കി�ിയിരു�ു എ�ാൽഇേ�ാൾ ലഭ�മ�എ�്
അഭി�പായെ��� കൂടാെത കൂലി കി�ാ�തും �പശ്നം തെ�യാെണ�് െതാഴിലാളികൾഅറിയി��

6.െചേ�ാളിനീർ�ട�ിൽക�ാട് ഭാഗം കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾ (മ�്ക�ാലകൾക�്ക�ാലകൾ)

WORK CODE: 1604009004/WC/327865

�പവൃ�ിആരംഭി�ത് 25-9-2018 �പവർ�ിഅവസാനി�ത് 25-10-2018 .848 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷ്ടി��.േവദന ഇന�ിൽ 229808രൂപയും വാടകയിന�ിൽ 1316 രൂപയും നൽകിയിരു�ു

�പവർ�ി നട��ല�ൾസ�ർശി�േ�ാൾ ച��ികKL0400 900 4001/4എ�
ആള�െട വീ�ിൽ ക�ാല �പളയ�ിൽനശി�� േപായതിനാൽഈവർഷം വീ�ും പണിഎടു�ി�്
തായി കാണാൻകഴി�ുകൂടാെത �പളയം ബാധി� പലആള�കള�െട ക�ാലകൾനശി�തായി
കാണാൻകഴി�ു

7.െചേ�ാളി നീർ�ട�ിൽക�ാട് ഭാഗം ര�് കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾ (ക�്ക�ാല മ�്ക�ാല)

വർ�് േകാഡ് 1604009004/WC/332848

�പവർ�ിആരംഭി�ത് 22-11-2018 �പവർ�ിഅവസാനി�ത് 16-12-2018. 796 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷ്ടി�ിരു�ുഅതിൽ േവദന ഇന�ിൽ 215716 രൂപയും വാടകയിന�ിൽ 1152 രൂപയും
നൽകിയിരു�ു

�പവർ�ി നട��ല�ൾസ�ർശി�േ�ാൾ ഇ�ബാഹിം (KL04009004001/60)എ�
െതാഴിലാളിയുെട വീ�ിൽ കഴി�വർഷം പണി െചയ്ത് മ��ക�ാലയിൽതെ�ഈവർഷവും
പണിെയടു�ു�ത് ക�ു കൂടാെത െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ ചില ക�ാലകൾ
നശി�ാൻകാരണം ഉടമ�രുെട �ശ�കുറവ് കാരണംആെണ�് പറയു�ു ക�ാലകൾ മൂടി
സൂ�ി�ണെമ�ാണ് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ�ടു�ത്എ�ാൽ മാ�തേമ നമു�് ക�ാല
കൂടുതൽവർഷ�ളിേല�് സംര�ി�ാൻകഴിയൂഎ�അഭി�പായവും അവിെട നി�്അറിയാൻ
കഴി�ി���്

8.െചേ�ാളിനീർ�ട�ിൽക�ാട് ഭാഗം 3കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾ (ക�്ക�ാല മ�്ക�ാല നിർ�ാണം )

WORK CODE:1604009004/WC/334424



�പവർ�ിആരംഭി�ത് 8-2-2019 �പവർ�ിഅവസാനി�ത് 15-3-2019 .മ�ർ േറാൾ �പകാരം852
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ി���് േവദന ഇന�ിൽ 230892 രൂപയും പണിആയുധ വാടക
ഇന�ിൽ 1704 രൂപയും നൽകിയിരു�ു.

�പവർ�ി കഴി��ല�ൾപരിേശാധി�േ�ാൾ മ�്ക�ാല കള�ം ക�് ക�ാല
കള�ംആണ്കാണാനിടയായത് ഫയലിൽ പറ� �പവർ�ികൾതെ�യാണ്കാണാനിടയായത്

വളെര ന� രീതിയിലു� �പവർ�ന�ള�ം ഇവിെട ഉ�ായിരു�ു.െതാഴിലാളികള�മായു�
സംഭാഷണ�ിൽനി�ും മന�ിലായത് ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് തണൽഎ�ിവെയാ�ും ഇേ�ാൾ
ലഭി�ു�ി�ആദ�കാല�ളിൽ ലഭി�ിരു�ു എ�്അഭി�പായെ�ടു�ു കൂടാെത കൂലി കി�ാ�തും
�പശ്നമായി പറയു�ു

9.േചായി ക�ി താെഴ-പാറ��ി മൺ േറാഡ് നിർ�ാണം

വർ�് േകാട് 1604009004/RC/288325

�പവർ�ിആരംഭി�ത് 24-3-2019 �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ത് 30-3-2019.മ�ർ േറാൾ
�പകാരംവിദഗ്� െതാഴിലാളികള�ം അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ��ിരു�ു അവിദഗ്ധ

െതാഴിലാളികൾ�7്3 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ിരു�ു

േവദന ഇന�ിൽ 1 9 7 8 3 രൂപയും വാടകയിന�ിൽ 146 രൂപയും നൽകിയിരു�ു �പവർ�ി
പരിേശാധി�േ�ാൾ 320.2 മീ�േറാളം േറാഡ് കാണാൻകഴി� .ുകൂടാെതസമീപവാസികൾ�ും
അവിെട താമസി�ു� മ�്ആള�കൾ�ും വളെരേയെറ �പേയാജനംആണ്ഈ േറാഡ്എ�്
െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���

10.കായ�ബസാർ െകാ�ംക�ി താെഴ കനാൽസംര�ണം

വർ�് േകാഡ് :1604009004/IC/320869

�പവർ�ിആരംഭി�ത് 11-1-2019 ന് �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ത് 1-2-2019.മ�ർ േറാൾ �പകാരം
638 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ിരു�ു .േവദന ഇന�ിൽ 172898 രൂപയും വാടകയിന�ിൽ
1887.50 രൂപയും നൽകിയിരു�ു

മാ�് പറ�തനുസരി�് �പവർ�ി നട� ഭാഗ�്അളെവടു�്അേ�ാൾ 558.5
മീ�ർ നീളവും വീതി ഏഴു മീ�റും കാണാൻകഴി�ുപണിെയടു�് ഭാഗം കാടുപിടി�� നിലയിലാണ്

കാണാൻകഴി�ത്കൂടാെത പണിയുെട േബാർഡും കാണാൻസാധി�ി�.

11.പാറ�ൽതാെഴ കായ�ബസാർ കനാൽസംര�ണം

WORK CODE:1604009004/IC/320868 �പവർ�ിആരംഭി�ത് 11-1-2019 �പവർ�ി



പൂർ�ീകരി�ത് 4-2-2019

566 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ാൻകഴിയൂ േവദനയിൽ 153356 രൂപയും വാടകയിന�ിൽ
1114 രൂപയും നൽകിയിരു�ു

�പവർ�ി കഴി�്�ല�ള്അളവ്എടു�േ�ാൾ 450 മീ�ർ നീളം വീതി 7 മീ�ർ ക�ു
പണികഴി��ലംകാടുപിടി�് നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത് െതാഴിലാളികള�ം മായു�
അഭിമുഖസംഭാഷണ�ിൽകനാൽഇൻെറ പണിവളെര �പയാസകരമാണ്എ�ും കാരണംവളെര
ഉയര�ിൽനി�ും ഇറേ��ത് സ്�തീകെളസംബ�ി�ിടേ�ാളംബു�ിമു�ാെണ�ും കൂടാെത

െവയിലും ഒരു �പശ്നമാെണ�ുംഅഭി�പായെ��� .ചളി എടു�ുേ�ാൾ ഉപേയാഗി�ു�ൈകയുറ
ആദ�ം പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭി�ി�ി� പി�ീട് െഹൽ�് മായി സംസാരി�േ�ാഴാണ് ലഭി�െത�്
െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���

12.ജലേസചനകിണർ നിർ�ാണംബിജു എസി

വർ�് േകാഡ് :1604009004/IF/34 91 37

�പവർ�ിആരംഭി�ത് 11-1-2019 �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് തീയതി 26-1-2019.മ�ർ േറാൾ
�പകാരം5വിദഗ്� െതാഴിലാളികള�ം 7വിദഗ്ധ െതാഴിലാളി ഉൾെ��ിരു�ു അവിദഗ്�
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം 18428 രൂപയും വാടകയിന�ിൽ 136 രൂപയും വിദഗ്െതാഴിലാളികൾ�്
50750 രൂപയും കൂലി നൽകിയിരു�ു

�പവർ�ി കഴി�കിണർ പരിേശാധി�േ�ാൾസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

�പവർ�ി�ല�്കാണുവാൻസാധി�ി�.

13. മരമി�് ല�ംവീട് േറാഡ് നിർ�ാണം

വർ�് േകാഡ് 1604009004/RC/279791

�പവർ�ിആരംഭി�ത് 13-3-2019 �പവർ�ിഅവസാനി�ത് 26-3-2019 ന്

മ�ർ േറാൾ�പകാരം 77 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷ്ടി�ി���്അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് 20867
രൂപയും വാടകയിന�ിൽ 154 രൂപയും വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് 33100 രൂപയും നൽകിയിരു�ു

�പവർ�ി കഴി��ല�ൾസ�ർശി�േ�ാൾ 83.3 മീ�ർ നീളവും വീതി 4.3 മീ�റും
കാണാൻസാധി��. മഴെപയ്താൽ േറാഡിൻെറ മദ� വശ�് െവ�ം െക�ി നിൽ�ു�തായി

പരിസരവാസികൾഅഭി�പായെ���.



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

കായ� �ഗാമപ�ായ�ിെല ഒ�ാം വാർഡിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 29-10-2019ന്
ഉ�ു�ൽ സത�ൻഎ�ആള�െട വീ�ിൽ വ�് നട�ു.കായ� �ഗാമപ�ായ�് �പസിഡ� ് �ശീമതി

പ�ജ,ൈവസ് �പസിഡ�് രാമച��ൻ, ഒ�ാം വാർഡ് െമ�ർഅൈസനാർ,ഓവർസിയർആസിഫ്
എ�ിവർ �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു.വാർഡ് െമ�ർസ�ാഗതം പറ�ുെകാ�് �ഗാമസഭ

ആരംഭി��.അധ���ാനേ��് ലീല എ� െതാഴിലാളിെയ തിരെ�ടു�ു. േപരാ�� വിആർ
പിആയ �ശീജി�് ഭരണഘടന �പതി�െചാ�ിെ�ാടു�ു.ആമുഖംഅവതരി�ി�ത് വി ആർ പി
ജിനിലാണ.് െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾകടമകൾഎ�ിവെയ�ുറി�് വി ആർ പിആര�
വിശദീകരി��. 13ഫയലുകള�െടയും കെ��ലുകൾഅവതരി�ി�ത് വി ആർ പിഅനു ച��യാണ.്
ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെട റിേ�ാർ�് വായി�ത് വി ആർ പി അ�ുഷ ആണ.് േശഷം
െതാഴിലാളികള�മായു�ചർ�യാണ് നട�ത്.

ചർ�യിൽ വിഷയമായത്.

*കനാൽ �പവർ�ിയിൽൈകയുറകൾ ലഭി�ിരു�ി�എ�ത് െതാഴിലാളികൾഅറിയി��.

=ഇതിനു�തുകഏത്ഫ�ിൽനി�ാണ്എടുേ��ത്എ�് വ��മാ�ി ത�ാൽഅടു�
പണി മുതൽ െകാടു�ാെമ�് പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ർഅറിയി��.

*കിണറിെ� േബാർഡ് െവ�തിെ�തുക ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�(കദീജ-/251)

=അതിനുേവ�ി പ�ായ�ുമായി ബ�െ�ടുവാൻ ഉേദ�ാഗ�ർഅറിയി��.

* �പവർ�ി കഴി�ുദിവസ�ൾപി�ി�ി��ം കൂലി കൂലി ലഭി�ാ�ത് �പധാന �പശ്നമായിരു�ു .

= പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ും എ�ാംകൃത�മായി െച���ുെ��ും എവിെടയാണ് േ�ാ�്
വരു�ത്എ�്അറിയുവാൻസാധി�ു�ി�എ�് പ�ായ�്അധികൃതർഅറിയി��.

*ആയുധ വാടകകൂ��ക,അെ��ിൽ പ�ായ�ിൽനി�് തെ�ആയുധ�ൾനൽകുകഎ�
രീതിയിേല�് െകാ�ുവരണെമ�് െതാഴിലാളികൾഅറിയി��.

=ഇത്ഫ�് േനാ�ിയി�് െച�ാം എ�് മറുപടി നൽകി.

*ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ്, �ാസ്, േ��് എ�ിവൈസ�ിൽഎ�ി�ുക

=തുടർ�ു� �പവർ�ിയിൽതീർ�യായും എ�ി�ാെമ�് മറുപടി നൽകി.

*അപകട�ൾസംഭവി�ി���് െചലവഴി� പണം ലഭി�ി�ി�.

= അപകടംസംഭവി�ആൾഅവർ�് ചിലവായതുകയുെട �ി��ംആയി പ�ായ�ിൽ



സമീപി�ാൻഅറിയി��.

* മാ�്ആയി�് ADS െന മാ�തമാണ് തിരെ�ടു�ു�ത് എ�ത് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

ഉയർ�ു വ� ഒരു സംശയമായിരു�ു.

=ഇതിന് vrpതെ� ഉ�രം നൽകുകയു�ായി. മാ�് ആയി �പവർ�ി�ുവാൻഎഡിഎസ്
ആകണെമ�് നിർബ�മി�. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംആണ് മാ�ിെന തിരെ�ടുേ��ത്

എ�് ഉ�രം നൽകി.

*വീ�ിൽ ര�്ആള�കൾ പണി െച��േ�ാൾഅത് 150/200 പണിയാആ�ി�ൂെടഎ�്
െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾഅഭി�പായെ���.

=ഇതിന് ത�തായ മറുപടി നൽകുവാൻ പ�ായ�്കാർ�് കഴി�ി�.

*വീട് റി�യറിങ് െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ണംഎ�് െതാഴിലാളിഅഭി�പായെ���.

=അത് �ശ�ി�ാംഎ�് പ�ായ�ുകാർ മറുപടി പറ� .ു

പി�ീട്ഒ�ാം വാർഡിൽഏെ�ടു�ു നട�ാവു� �പവർ�ികള�െട ലി�്ഞ�ൾവായി��

േകൾ�ി��.

* െതാഴിലാളികൾ പ�ായ�ിൽനൽകു�ആ�ൻ�ാൻതീരുമാനമായി വരുേ�ാൾ പി�ീട്അത്
എവിെടയും കാണുവാൻകഴിയു�ി�എ�് െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾഅഭി�പായെ���.

= NREGA ഉേദ�ാഗ�ര�തീരുമാനെമടു�ു�ത്എ�്ഓവർസിയർ മറുപടി പറ� .ു

െതാഴിലാളികൾഞ�േളാട് പറ�എ�ാ �പശ്നവും ഞ�ൾ റിേ�ാർ�ിൽ െകാ�ുവ�ു.
െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�ായിരു� പലസംശയ�ൾ�ും പ�ായ�്കാർ മറുപടി നൽകി വി ആർ

പിഎ�നിലയിൽഞ�ൾ�ു� േചാദ��ിന് മറുപടിഞ�ള�ം നൽകി.

െതാഴിലാളികൾ റിേ�ാർ�്ക�ടിേയാെടഅംഗീകരി��.െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ
ന�ിപറ�ുെകാ�് �ഗാമസഭഅവസാനി�ി��


