
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി

േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

വാർഡ 7്

െമാ��ര

കായ�പ�ായ�്

േകാഴിേ�ാട ജ്ി�



ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ംലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട

ജീവിതസുര�ിതത�ം ഉറ��വരു�ുകയും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരുബൃഹ�ായ

പ�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി.കാർഷിക
േമഖലയിലും നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�െത �ഗാമീണജനതബു�ിമു�്

അനുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ� 1്00 ദിവസെ�െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻഈ

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

രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന സ്ഹായി�ുെമ�്

�പതീ�ി�ു� .ു

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ

ലഭി�ുവാനും, നിർണയി�െ�� ഇരി�ു� േവദനം നിർദിഷട് സമയ�ിനു�ിൽ
ലഭി�ു�തിന ഉ്റ��വരു�ു�തിനും െതാഴിലുറ� ന്ിയമം 2005ആഗ� 2്3ആംതീയതി
ആണ പ്ാർലെമ� ഈ് നിയമം പാസാ�ു�ത.്വയനാട പ്ാല�ാട ജ്ി�കളിലാണ്
ആദ�മായി െതാഴിലുറ� പ്�തി തുട�മി�ത.് േശഷം മ�� ജി�കളിേല�്
വ�ാപി�ുകയായിരു� .ു

െതാഴിലും േവതനവും നിർദിഷട് സമയ�ിനു�ിൽ ലഭി�ണംഎ�ു�തഈ്

നിയമ�ിെ�സവിേശഷതയാണ.് െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ
എ�ിലും െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണംഎ�ാണ വ്�വ�.അ�ാ�പ�ം
പതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽഅവർ� െ്താഴിലി�ായമ് േവതന�ിന്

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

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

2007 െമയ 1്5ന 1്30ജി�കളിേല� ക്ൂടി വ�ാപി��.ഇടു�ി, കാസർേകാട ഇ്തിൽ
ഉൾെ�ടു�വയാണ.് 2008ഏ�പിൽ ഒ�ിന ഇ്��യിെലബാ�ി മുഴുവൻജി�കളിേല�ും
ഇത വ്�ാപി��.ഇ��യിെലഎ�ാ �ഗാമീണ �പേദശ�ളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�.്
കൂടാെതനഗര�പേദശ�ളിൽഈപ�തിഅ��ാളി നഗര െതാഴിലുറ� പ്�തിഎ�

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

ദാരി�ദ� നിർമാർജന�ിന വ്ഴി�ിരിവ സ്ൃഷട്ി� ഒരു പ�തിഎ�നിലയിൽ 2009
ഒകേ്ടാബർ ര�ാം തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിഎ� ന്ാമകരണം െച��കയു�ായി.



മുഖ� ല���ൾ

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

ഉൽപാദന�മതവുമായആസത്ികള�െടസൃഷട്ിയാണഈ് പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.

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

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

. പ�ായ� ര്ാജ �്ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.



സവിേശഷതകൾ

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

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

.സ�്തീകൾ�ുംപുരുഷ�ാർ�ുംതുല�േവതനം

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

എ�ിവയ�് മ്ുൻഗണന

. െ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 േലബർബഡജ്�്

.ബാ� അ്ഥവാ േപാ� വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

.സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന

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

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

. പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം



കായ� �ഗാമപ�ായ�്

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

െതാഴിലുറ� �്പവർ�ന�ൾഏെ�ടു�ുനട�ു� .ു പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ�്
തല�ിൽ േ�ാ� െ്ഡവലപെ്മ� ഓ്ഫീസർ, േജായി� b്do,അെ�കഡി�ഡ എ്�ിനീയർ,
അ�ൗ�� ,്ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർഎ�ിവരുംപ�ായ�ത്ല�ിൽ െസ�ക�റി.
അസി�� െ്സ�ക�റി അെ�കഡി�ഡ എ്�ിനീയർഓഫീസർ,അ�ൗ�� ഡ്ാ�ാ എൻ�ടി
ഓ�േറ�ർഎ�ിവരുംഅവരുെട േസവനംഈപ�തി�ുേവ�ി നൽകു� .ു 2008 19
വർഷ�ിൽ െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി�ുകയും കുടുംബ�ൾ� 1്00
െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷട്ി�ുകയും െചയത്ി���.്

പ�ായ�ിെ� േപര് കായ�

വിസത്ീർ�ം 18.83ച.കി. മി.

ജി�ാപ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

താലൂ�് െകായിലി

വാർഡുകൾ 13

െതാഴിൽ കാർഡ ഉ്ടമകൾ 3270

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 2975

നിഷ�്കിയ െതാഴിലാളികൾ 295

കുടുംബ�ൾ� ന്ൽകിയ െതാഴിൽദിന�ൾ 171983

ആെക െതാഴിെലടു� കുടുംബം 2160



വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ� ത്ലം പ�ായ�ത്ലം

സൃഷട്ി�

െതാഴിൽദിന�ൾ
83.05( ല�ം) 1622067 496

കുടുംബ�ൾ�്

നൽകിയിരി�ു�

ശരാശരി

െതാഴിൽദിന�ൾ

57.58( ല�ം) 63.38( ല�ം) 7958

100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

പൂർ�ീകരി�

െതാഴിൽദിന�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 %



െതാഴിലാളികൾ� 1്0അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ുഅവഏെതാെ�എ� ച്ുവെട
േചർ�ു�ു

1. െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

2.അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.ആയതിെന
ൈക�� ര്സീത ല്ഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

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

4. െസൽഫ െ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

5.അ�ുകിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശംഅെ��ിൽ
േവതന�ിന 1്0%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�ിന ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭി�ുവാൻ ഉ�
അവകാശം

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

10. േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ാനു�അവകാശം



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

* െതാഴിൽ കാർഡ്

സ�ീവ െ്താഴിലാളികൾ� പ്ുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ ന്ൽകിയി���.്എ�ാൽഞ�ൾ
സ�ർശി� �്പേദശെ�മി� െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽ കാർഡിലും പ�ായ�ിെല

സീൻതുട�ിയവകാണുവാൻസാധി�ി�ി�.

െതാഴിൽ കാർഡിൽ നൽകിയിരി�ു� േഫാേ�ാ സ��ം െചലവിലാണ അ്വർ

എടു�െത�അ്ഭി�പായെ���.

* െതാഴിൽഅേപ�

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

നൽകിയി�ി�. െതാഴിലിന അ്േപ�ി� 1്4 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാ�
സാഹചര�ം പലേ�ാഴായി ഉ�ാകാറുെ�� െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ുമു�

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

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

* കൂലി നഷട് പരിഹാരം

െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം �പവർ�ി കഴി� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭിേ��
അവകാശം െതാഴിലാളികൾ� ഉ്�.് െതാഴിലാളികള�ംആയു�അഭിമുഖ�ിന ഭ്ാഗമായി
അറിയാൻകഴി�ത ക്ഴി�പണിയുെട പുലി ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�എ�താണ.്

* െതാഴിൽ�ലെ�സൗകര��ൾ

കുടി�ുവാനു� െവ�ം വി�ശമസൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം �കഷ എ്�ിവ

െതാഴിൽ�ല�ല്ഭിേ��തു� െ്താഴിലുറ� ന്ിയമം െ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�ുവരുകയാണ എ്�ാണ്

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

ലഭ�മായി�ില

* െസൽഫ െ്�പാജക�് ത്�ാറാ�ുവാൻ ഉ�അവകാശം

െഷൽഫ േ്�പാജകട്ിെലവിഭാഗംഫ�ി കളിലും െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാകാറി�.



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

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��2 para18 േക��വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ�്ർ 17
എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ�അ്� ക്ിേലാമീ�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� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െസ�ൻ17(2) േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിനായി �പേത�ക ക�ി�ി
നിലവിലു� എ്� ഫ്ീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ മന�ിലായി.ക��ി അംഗ�ൾഫീൽഡ്
പരിേശാധന നട�ാറി�എ�ാണ അ്റിയാൻകഴി�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

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭാ രജി�ർ

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

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

5. �ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ

6. പരാതി രജി�ർ

7. 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� ഫ്യലിൽതാെഴ�റയു� േരഖകൾനിർബ�മായും

ഉ�ാേക�താണ്

 കവർേപജ്

 െച� ല്ി�്

 ആ�ൻ�ാൻ/ െഷൽഫ ഓ്ഫ വ്ർ� എ്�ി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� ബ്ു�ിെ� േകാ�ി

 സാധന�ൾവാ�ു�തിനു�ക�േ�ഷൻ�ണി�തിെ�യും കംപാര�ീവ്

േ��െ്മ��െ�യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡറിെ�യും േകാ�ി

 െവയജ് ല്ി� േ്കാ�ി

 േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ� പ്ണമട��ിെ�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 മൂവെ്മ� �്ി�്

 ആസത്ിയുെട ജിേയാൺ ടാഗ േ്ഫാേ�ാകൾ

 േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� േ്കാ�ി

 ൈസ� ഡ്യറി



കെ��ലുകൾ

ഫയൽപരിേശാധനയ�്ിടയിൽ േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺകെ��ുവാൻസാധി�

വസത്ുതകൾതാെഴ േചർ�ു�ു.

1.കവർേപജ്

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� േരഖയാണ ക്വർേപജ.്

പരിേശാധി� 13 ഫയലുകളിലും AMC �പകാരമു�കവർ േപജ ക്ാണുവാൻസാധി�ി�.

2. െച� ല്ി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഎവിെട,ഏത േ്പജിൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�ു മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.്

പരിേശാധി� 13ഫയലുകളിലും ക�� അ്ട�ിയ െച� ല്ി� ക്ാണുവാൻകഴി�ി�ി�.
എ�ാൽഫീൽഡ ത്ല െച�ല്ി� എ്�ാഫയലുകളിലും ക�ു.എ�ാൽചില ഭാഗ�ൾഫിൽ
അ�ായിരു�ു.

3.ആന�ൽആ�ൻ�ാൻ

�പസത്ുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട� സ്ാ��ികവർഷ�ിെല ആനുവൽആ�ൻ

�ാനിൽ ഉൾെ��താണ എ്�ു െതളിയി�ു� േരഖയാണിത.് 13 ഫയലുകള�െട പരിേശാധനയിൽ
ആനുവൽആ�ൻ�ാൻകാണാൻസാധി�ി�.

4. ഭരണാനുമതി

�പവർ�ി െച���തിന ന്ിർവഹണ�ാപനം നൽകു� ഭരണാനുമതി യാണ ഭ്രണാനുമതി േരഖ.
ന�� പരിേശാധി�13ഫയലുകളിലുംഈഒരു േരഖകാണുവാൻകഴി�ി���.്

5.സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവർ�ി�ുസാേ�തിക വിദഗധ്രുെടഅനുമതി ലഭി�ി��� എ്�ു�തിെ� ആധികാരിക

േരഖയാണ സ്ാേ�തികാനുമതി. 12ഫയലുകളിൽ സാേ�തികഅനുമതി േഫാം കാണുവാൻ
സാധി��.കാരകുള�ര േചാല�ൽ േറാഡ ന്ിർ�ാണം(wc: 1604009004/RC/279853)എ�
ഫയലിൽകാണുവാൻസാധി�ി�.

6.സംേയാജിത പ�തി

പരിേശാധി� 13ഫയലുകളിൽ 1ഫയൽ സംേയാജിത പ�തിയിൽ െപടു�വയാണ.്

*കാരകുള�ര േചാല�ൽ േറാഡ ന്ിർ�ാണം



7. െതാഴിലിനു�അേപ�

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ െതാഴിലിനു�അേപ�കൾകാണുവാൻസാധി�ി��� .്എ�ാ
ഫയലുകളിലും( െതാഴിലിനു�അേപ�കൾകാണുവാൻസാധി�ഫയലുകൾ) ഒരു നിർ�ിഷട്
േഫാറ�ിൽ �ഗൂ�ായാണ അ്േപ�നൽകിയിരി�ു�ത.്

8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിെ� പകർ�്

െതാഴിൽഅനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെളഅറിയി�ണെമ�ാണ വ്�വ�.
�പവർ�ിഅനുവദി��െകാ� ന്ിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�ർനൽകു�അനുമതിയാണ വ്ർ�്

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

9. മ�ർ േറാൾ

�പവർ�ി�ല� െ്താഴിലാളികൾഹാജർ േരഖെ�ടു�ു� േരഖയാണ മ്�ർ േറാൾ. 13
ഫയലുകളിലും ഇത ക്ാണുവാൻസാധി�� . 13ഫയലുകളിെല മ�ർ േറാള�കളിലുംഎംബു� ന്�ർ,
േപജ ന്�ർഎ�ിവകാണുവാൻസാധി�ി�ി�.ചില മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾ
കാണുവാൻഇടയായി���.്

10. െമഷർെമ� ബ്ു�്

�പവർ�ി െചയത്അളവ േ്രഖെ�ടുേ��ആധികാരിക േരഖയാണ െ്മഷർെമ� ബ്ു�.്
പരിേശാധി� �്പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടുേ��െമഷർെമ� ബ്ു�്

സൂ�ി�ിരു�തായി കാണാൻസാധി��. മ�ർ േറാള�കൾ� പ്ാർ��കളായി േവതനം നൽകു�ു�.്
ഫയലുകള�െട എ�ിേമ� െ്മഷർെമ� ബ്ു� എ്�ിവ പരിേശാധി�ു�സമയ�എ്�ിേമ�്

അളവുകൾഅതുേപാെലതെ� െമഷർെമ� ബ്ു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

�ശ�യിൽെ���.

11.സാധനഘടകം

12ഫയലുകളിൽ 1ഫയലുകലിെലസിഐബി കാണുവാൻസാധി�ി�ി�.

12.േവജ ല്ി�്

പരിേശാധി� 3ഫയലുകളിൽ െവയജ് ല്ി� ക്ാണുവാൻസാധി�� എ�ാൽ മുഴുവൻ മ�ർ
േറാള�കള�െടയും െവയജ് ല്ി� ഫ്യലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.ബാ�ി 10ഫയലുകളിൽ െവയിജ്
ലി� പ്ൂർ�മായും ഇ�ായിരു�ു

13എഫ ട്ി ഓ

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

�പസിഡ�ിെ�യും ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�ത.്



പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� F T Oകാണാൻകഴി�ി�.

14. െമ�ീരിയൽവൗ�ർ

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

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

13വയലുകളിലും െമ�ീരിയൽവൗ�ർകാണുവാൻസാധി��.

15. േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ േരഖയാേണാഎ�അ്റിയുവാൻസഹായി�ു� േരഖയാണിത.് പരിേശാധി�
ഫയലുകളിൽ ഒ�ും കാണുവാൻസാധി�ി�.

16 േഫാേ�ാസ്

�പവർ�നവുമായി ബ�െ�� 3്ഘ��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� സ്ാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ �്പവർ�ി പൂർ�ീകരണം

സാ��പ�തം.

13ഫയലുകളിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി�� േ്കാ�ി കാണുവാൻസാധി��.
എ�ാൽ െവ�േപ�റിൽൈക�ടയിൽഎഴുതിയ േകാ�ിയാണ ക്ാണുവാൻകഴി�ത.്

18. മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ്

ഒരു �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിലും മ�ർ േറാൾഅനുവദി�� െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം

നൽകു�ത വ്െരയു�ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ�തി�തികളിൽ നട�ുഎ� മ്ന�ിലാ�ാൻ

ഉ�താണ മ്�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി�്

13ഫയലുകളിലും ഇത ക്ാണുവാൻസാധി�� എ�ിലും വിവര�ൾഅപൂർണമായിരു�ു.



19.ആസത്ിയുെട ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾജിേയാടാഗ ് െചയത്ി��േ�ാ എ�അ്റിയുവാൻസഹായി�ു�ഘടകമാണ ജ്ിേയാ
ടാഗ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ ്.ജിേയാ ടാഗസ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ ഫ്യലിൽ കാണുവാൻകഴി�ി�.ഫയലിൽഇത്
ഉൾെ�ടുേ��തഅ്ത�ാവശ�മാണ.്

20. േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികളായസാധാരണജന�ൾആപ�തിഅവേലാകനം

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

ഓഡി� െ്താഴിലുറ� പ്�തിയുെട സവിേശഷതയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി�.് െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ
പണം െചലവഴി�ത ശ്രിയായ രീതിയിലാേണാല��മി� അ്വകാശ�ള�ംആനുകൂല��ള�ം

അർഹതെ��വർ� ല്ഭി�ി��േ�ാ നിർവഹണരീതിയിൽഅപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ

�പതീ�ി� േന�ം പ�തി മൂലം ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ േനരി� പ്രിേശാധി�ു�

ജനകീയ �പ�കിയയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി�.് േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീമിന േ്രഖകള�ം ഫയലുകള�ം
രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും �പവർ�ി�ല�ൾ േനരി� പ്രിേശാധി� അ്ളവുകൾ ഒ�ു

േനാ�ുകയും െച���ു. �പേത�കം വിളി��േചർ�ു� േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിലാണ്
േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� അ്വതരി�ിേ��ത �്പവൃ�ി േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാേണാ

എ� പ്രിേശാധി�ാൻസഹായി�ു� േരഖയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�.്ആറുമാസം
കൂടുേ�ാൾ നടേ��താണ.്

21ൈസ� ഡ്യറി

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

െവ�ു�തിനു� േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. �പവർ�ി�ലംസ�ർശി�ു� െപാതു

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

എഴുേത�ത ൈ്സ� ഡ്യറിയിൽആണ.് െ�പാജക�് മ്ീ�ി�ിെ� മിനുടസ് ഹ്ാജർൈസ�്
ഡയറിയുെട ഭാഗമായി ഉൾെ�ടുേ��താണ.് െതാഴിലാളികൾക്

ക െ്താഴിൽ�ല�അ്നുവദി��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� ഡ്യറിയിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ.്



�ഗാമപ�ായ�ിേനാട്

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

•കൂടുതൽപ�തികളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ത ക്�ാലകൾആണ�്ിരആസത്ിയു�

�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുക.

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

• േദശീയ ഉപജീവന മിഷെ� (NRLM)സഹായേ�ാെട െമ�െ�� രീതിയിലു� െതാഴിൽ പരിശീലനം
നൽകി കുറ�� െതാഴിലാളികെള വിദഗധ് /അർ�വിദഗധ് െ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 തീയതിേയാട ക്ൂടിയ ഉ�,്
സീൽ എ�ിവ ഉറ�ാ�ുക.

• േലബർബഡജ്� വ്ാർഷിക പ�തി, െസൽഫ െ്�പാജക�്,് വർ� ക്ല�ർഎ�ിവ
ത�ാറാ�ു�തിന െ്താഴിലാളികള�െടയും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട യും �പാേദശിക വിദഗധ്രുെടയും

പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ുക.

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

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

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

ഉറ��വരു�ുക.



�പവർ�ിസംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

1.െചറുകാട ന്ീർ�ട�ിൽ േകാരമംഗലം ഭാഗം 1കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജല
സംര�ണ �പവർ�ികൾ( മ� ക്�ാല ക� ക്�ാല നിർ�ാണം)

wc:1604009004/wc/327887

10/10/18 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി 21/10/18 ന അ്വസാനി��.ഈ�പവർ�ിയിൽ

789 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി��. 256000 രൂപ അട�ൽതുകയു� �പവർ�ി� 7്02
രൂപ പണിയായുധ വാടക ഇന�ിലും 213819 രൂപ േവതനഇന�ിലും3000 രൂപൈസ�്
േബാർഡ.്ഇന�ിലും െചലവായി.

പണികഴി�ഫീൽഡുകൾസ�ർശി�േ�ാൾക�ാലകൾന�രീതിയിൽകാണുവാൻ

കഴി� .ു െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖ�ിൽവി എംസി�ാർൈസ�്
സ�ർശി�ാറിെ��ും ൈസ� സ്�ർശി�ുവാൻകഴിയു�വെരവി എംസിയിൽ

ആ�ണെമ�ുംെതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���. െതാഴിലിനു�അേപ�
പ�ായ�ിൽനൽകുേ�ാൾൈക�� റ്സീത ന്ൽകാറി�എ� േ്മ� സ്േരാജിനി

പറ�ു .ക�ാലഅളെവടു�േ�ാൾ 572 m നീളംഅളെവടു�ാൻസാധി��. M book
അളവ പ്രിേശാധി�േ�ാൾ 1121m2ക�ാലകാണുവാൻകഴി� .ു

2.െചറുകാട ന്ീർ�ട�ിൽ േകാരമംഗലം ഭാഗം 2കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (ക� ക്�ാല മ� ക്�ാല നിർ�ാണം.)

Wc:1604009004/wc/333180

19/11/18 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി11/12/18 ന അ്വസാനി��.ഈ�പവർ�ിയിൽ

761 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി��.256000 രൂപഅട�ൽതുകയു� �പവർ�ി� 7്62 രൂപ
പണിയായുധ വാടക ഇന�ിലും 3000 രൂപൈസ� േ്ബാർഡ ഇ്ന�ിലും, 206231 രൂപ
േവതനഇന�ിലും െചലവായി .

�പവർ�ി കഴി�ഫീൽഡുകൾസ�ർശി�േ�ാൾ ചില ക�ാല ന� രീതിയിലും ചില

ക�ാലകൾഇടി�രീതിയിലും കാണുവാൻകഴി� .ു െതാഴിലാളികള�മായു�
അഭിമുഖ�ിൽൈസ� േ്ബാർഡ സ്മയാസമയ�ളിൽകൃത�മായി െവ�ു�ി�എ�്

െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.ക�ാലകള�െട �പവർ�ി െച��േ�ാൾഅതഅ്ള�്



കി�ണെമ�ും െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.അള� ക്ി�ാ�തുെകാ� പ്ലരുംപല
രീതിയിലാണ പ്ണിെയടു�ു�ത എ്�ുംഅഭി�പായെ���.ക�ാലകള�െടഅളവ്
എടു�േ�ാൾ 508 m നീളം അളെവടു�ാൻസാധി��. M book
പരിേശാധി�േ�ാൾ1355m2ക�ാലകാണുവാൻസാധി��.

3.െചറുകാട ന്ീർ�ട�ിൽ േകാരമംഗലം ഭാഗം 3കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾ (ക� ക്�ാല മ� ക്�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/334459

17/1/19 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി6/3/19ന അ്വസാനി��.ഈ�പവർ�ിയിൽ 1375
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി��. 384000 രൂപഅട�ൽതുകയു� �പവർ�ി� 2്750 രൂപ
പണിയായുധ വാടക ഇന�ിലും 372625 രൂപ േവതനഇന�ിലും 3000 രൂപ ൈസ�്
േബാർഡ ഇ്ന�ിലും െചലവായി.

�പവർ�ി കഴി�ഫീൽഡുകൾസ�ർശി�േ�ാൾ ക�ാലകൾന� രീതിയിൽ

കാണുവാൻകഴി� .ു െതാഴിലാളികള�ംആയു�അഭിമുഖ�ിൽ േവതനം ലഭി�ാ�ത്
ഒരു �പധാന �പശന്മായി െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി��.എ�ിേമ� അ്ളവ �്പകാരമ�
ക�ാലകൾനിർ�ി�ു�ത എ്�ുംചിലസമയ�ളിൽഎ�ിേമ� അ്ളവിേന�ാൾ

കൂടുതലാേയാ കുറവാേയാ ക�ാലകൾനിർ�ി�ാറു� എ്�ുംേമ� സ്േരാജിനി പറ� .ു
ക�ാലകൾഅളവ എ്ടു�േ�ാൾ 479 മീ�ർ നീളംഅളവ എ്ടു�ുവാൻസാധി��. M book
െലഅളവ പ്രിേശാധി�േ�ാൾ 1182m2ക�ാലകാണാൻസാധി��.

4.െചറുകാട ന്ീർ�ട�ിൽആറ�ാ� െ്കാ�ി ഭാഗം 1കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (ക� ക്�ാല മ� ക്�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/327884

1/10/18 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി 24/10/18 ന അ്വസാനി��.ഈ�പവർ�ിയിൽ 895
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി��. 253000 രൂപഅട�ൽതുകയു� �പവർ�ി� 8്14 രൂപ
പണിയായുധ വാടക ഇന�ിലും 242545രൂപ േവതനഇന�ിലും െചലവായി.

ന� രീതിയിലു� �പവർ�ികളാണ �്പവർ�ി കഴി��ലം സ�ർശി�േ�ാൾ

കാണുവാൻകഴി�ത.് െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖ�ിൽ 5കിേലാമീ�റിൽ
കൂടുതൽ െതാഴിലാളികൾസ�രി�ാറു� എ്�ാൽഇതുവെരയാ�ത�ൂലി ഒ�ും

കി�ിയി�ി�എ� െ്താഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.ഫ�എ്യഡ് േ്ബാകസ് ഓ്േരാ



ൈസ�ിലും ലഭ�മാ�ണെമ� െ്താഴിലാളി(അജിത )അഭി�പായെ���. 368.2m നീള�ിൽ
ക�ാലഅളവ എ്ടു�ുവാൻസാധി��. M bookൽ 2195m2ക�ാലകാണുവാൻകഴി� .ു

5. െചറുകാട ന്ീർ�ട�ിൽആറ�ാ� െ്കാ�ി ഭാഗം 2കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (ക� ക്�ാല മ� ക്�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/333175

19/11/18 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി 20/12/18 ന അ്വസാനി��.ഈ�പവർ�ിയിൽ 865
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി��. 253000 രൂപഅട�ൽതുകയു� �പവർ�ി� 1്408 രൂപ
പണിയായുധം വാടക ഇന�ിലും 234415 രൂപ േവതനഇന�ിലും 3000 രൂപ ൈസ�്
േബാർഡ ഇ്ന�ിലും െചലവായി.

ന� രീതിയിലു� �പവർ�ികളാണ സ്�ർശി� �പവർ�ി�ല�ളിൽകാണാൻ

കഴി�ത.് െതാഴിലാളികള�ംആയു�അഭിമുഖ�ിൽഎ�ിേമ�ിെന കുറി� ഓ്വർസിയർ
പറ�ുെകാടു�ാറി�എ� െ്താഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.വിഎംസി�ാർൈസ�്
പരിേശാധി�ാൻഎ�ാറി�എ�ുപറ� .ുകൃത�സമയ� േ്വതനം ലഭി�ാ�ത്

വലിെയാരു �പശന്മായി െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി��. 481.7 m നീള�ിൽക�ാലഅളവ്
എടു�ുവാൻസാധി��. M bookൽ 1258m2ക�ാല കാണുവാൻസാധി��.

6.െചറുകാട ന്ീർ�ട�ിൽആറ�ാ� െ്കാ�ി ഭാഗം3കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (ക� ക്�ാല മ� ക്�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/33444

�പവർ�ിആരംഭി� തീയതി 17/1/19 നും �പവർ�ിഅവസാനി� തീയതി 14/3/19
നും1267 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി�ിരി�ു� .ു േവതനഇന�ിൽ 343357 രൂപയും
വാടകയിന�ിൽ 2534 രൂപയുംനൽകിയിരി�ു�ത ക്�ു.

�പവർ�ി കഴി��ല�ൾപരിേശാധി�േ�ാൾ ന� രീതിയിലു� �പവർ�ികൾ

ആണക്ാണുവാൻകഴി�ത.്അളെവടു�േ�ാൾ 407.4 മീ�ർ നീള�ിൽക�ാലകൾ
കാണുവാൻകഴി� .ുഎ�ിേമ�ിെനകുറി� ഓ്വർസിയർ വിശദീകരി�� െകാടു�ാറി�
എ�ുംപ�ായ�ിൽനി�ുംഅധികൃതർൈസ� പ്രിേശാധി�ുവാൻവരാറി�എ�ും

െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.



7.െചറുകാട ന്ീർ�ട�ിൽക�ം ക�ി�ാറ ഭാഗം 1കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജല
സംര�ണ �പവർ�ികൾ ( മ� ക്�ാല ക� ക്�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/327886

10/10/18 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി 21/10/18 ന അ്വസാനി��.ഈ�പവർ�ിയിൽ

850 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി��.േവതനഇന�ിൽ 230350 രൂപയുംവാടകയിന�ിൽ
1761 രൂപയുംനൽകിയിരു� .ു

�പവർ�ി കഴി�ഫീൽഡുകൾസ�ർശി�േ�ാൾ ന� രീതിയിലു�വർ�ുകൾ

കാണുവാൻസാധി��.സിഐബി കാണുവാൻസാധി�ി���.്എംബു�്
പരിേശാധി�േ�ാൾ1815m2കാണുവാൻസാധി��.ക�ാലകള�െടഅളവ എ്ടു�േ�ാൾ
650 മീ�ർ നീളം കാണാൻസാധി��.കൂടാെതതണൽസൗകര��െളാ�ും
െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാകു�ി�എ� െ്താഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

8.െചറു�ാട ന്ീർ�ട�ിൽ ക�ംെകാ�ിപാറ ഭാഗം 2ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ
(ക� ക്�ാല, മ� ക്�ാല )

WC:1604009004/WC/333177

�പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി 19-11-18ന.് �പവർ�ിഅവസാനി�ത 1്8-12-18ന .ു
ഈ�പവർ�ിയിൽ 880 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷട്ി�ിരു� .ു

േവതനഇന�ിൽ 238480 രൂപയുംവാടക ഇന�ിൽ 1809 രൂപയുംനൽകിയിരി�ു� .ു

�പവർ�ി നട��ല�ൾസ�ർശി�േ�ാൾ ന� രീതിയിലു� �പവർ�ികൾ

കാണാൻകഴി� .ു ഫയലിൽ ഉൾെപ�ിരി�ു�ഷിജില, നാരായണി k.cഎ�ിവരുെട
�പവർ�ിസ�ർശി�േ�ാൾഅവിെട കഴി�വർഷം �പവർ�ി െചയ ്തതായി കാണാൻ
സാധി�ി�.കൂടാെത ഭൂഉടമ�ൻഉറ�ി�� പറ�ുകഴി�വർഷം പണിഎടു�ി�ി�

എ�ും,ആഭാഗ� ്പണിെയടു�ു� മാ�ിെന േഫാണിൽവിളി�� ബ�െ�ടാൻ
�ശമിെച�ിലും ലഭി�ിരു�ി�. M book പരിേശാധി�േ�ാൾ 1046m2അളവ ക്ാണാൻ
സാധി��.അളെവടു�േ�ാൾ 328m നീള�ിൽക�ാലകൾനിർ�ി�തായി സാധി��.

9. െചറു�ാട ന്ീർ�ട�ിൽക�ം െകാ�ി�ാറ ഭാഗം3കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (ക� ക്�ാല മ� ക്�ാല നിർ�ാണം)



Wc:1604009004/wc/334451

�പവർ�ിആരംഭി� തീയതി 17/1/19, �പവർ�ിഅവസാനി� തീയതി 7/3/19 ന .ുഈ
�പവർ�ിയിൽ1389 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി�ിരി� .ു േവതനഇന�ിൽ 376419
രൂപയുംനൽകിയിരു� .ു

�പവർ�ി നട��ല�ൾസ�ർശി�േ�ാൾ ന� രീതിയിലു� �പവർ�ികൾആണ്

കാണുവാൻകഴി�ത.് െതാഴിലാളികള�ംആയു�അഭിമുഖ�ിൽഅറിയാൻകഴി�ത്

കാലതാമസം എടു�ാണ ക്ൂലി ലഭി�ു�െത�ുംഅത വ്ളെരേയെറ

ബു�ിമു���ാ�ു�ുഎ� െ്താഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���. പ�ിശല�ം കാരണം
ക�ാലകൾനശി��േപാകു�ുഎ�ുംഅവർ പറയു� .ുM book പരിേശാധി�േ�ാൾ 1129
മീ�ർസക്�യർ കാണുവാൻകഴി� .ുഅളവ എ്ടു�േ�ാൾ 408 മീ�ർ നീള�ിൽ
ക�ാലകൾഅളെവടു�ാൻകഴി� .ു

10.െചറു�ാട ന്ീർ�ട�ിൽ േചാല�ൽ ഭാഗം കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (ക� ക്�ാല മ� ക്�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/327885

ഈ�പവർ�ിആരംഭി� തീയതി 10/1/18 ന അ്വസാനി�ത2്1/10/18 ന.് 254000
രൂപ അട�ൽതുകയു� �പവർ�ി� 7്88 െതാഴിൽ ദിന�ളാണ സ്ൃഷട്ി�ത.്ഈ
�പവർ�ിയിൽ േവതനഇന�ിൽ 213548 രൂപയുംവാടക ഇന�ിൽ 1425 രൂപയും
െചലവായതായി ക�ു.

�പവർ�ി കഴി�ഫീൽഡ സ്�ർശി�േ�ാൾ വർ�ുകൾന� രീതിയിൽകാണാൻ

സാധി��.ഈവർ�ിന േ്ബാർഡ ക്ാണാൻസാധി�ി�ി�. െതാഴിലാളികള�മായു�
അഭിമുഖസംഭാഷണ�ിൽഅറിയുവാൻകഴി�ത ക്ാലാവ�യ�് അ്നുേയാജ�മായ

സമയ� �്പവർ�ികൾ ലഭി�ു�ി�.ഫയലിൽ പറ�ിരി�ു�ചില ഭൂ ഉടമകള�െട

�ല� �്പവർ�ികൾ ഒ�ുംെചയത്തായി കാണാൻസാധി�ി�ി�, പകരം മ�്
ഭൂവുടമകള�െട പറ�ിൽ പണിെയടു�തായി െതാഴിലാളികൾ പറയു� .ുഎംബു�്
പരിേശാധി�േ�ാൾ 1363m2

കാണുവാൻസാധി��.ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ 420 മീ�ർ നീള�ിൽക�ാലകൾ
അളെവടു�ാൻസാധി��.



11.െചറു�ാട ന്ീർ�ട�ിൽ േചാല�ൽ ഭാഗം 2കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

Wc:1604009004/wc/333176

19-11-18 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ത1്1-12-18ന.് 254000 രൂപഅട�ൽ
തുകയു� �പവർ�ി�ി 905 െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി�ി���.് േവതന
ഇന�ിൽ245255 രൂപയുംവാടകയിന�ിൽ 1646 രൂപയും െചലവാ�ിയതായി ക�ു.

�പവർ�ികൾന� രീതിയിൽകാണാൻസാധി��െവ�ിലും െചയത് �പവർ�ിയുെട

മുകളിൽ വീ�ും �പവർ�ി െചയത്തായി കാണാൻകഴി� .ുഈവർ�ിെ� േബാർഡ്

കാണാൻസാധി�ി���.്ഫയൽഇ�ാ�ഭൂവുടമയുെട പറ�ിൽ പണിെയടു�തായി

ക�ു.ഫ� എ്യഡ് േ്ബാകസ് ത്ണൽഎ�ിവ �പവർ�ി�ല�ല്ഭ�മാകു�ി�.
കുടിെവ�ംൈസ�ിൽ ലഭ�മാകു�ു� എ്�ുെതാഴിലാളി പറ� .ുകാലാവ�യ�്്

അനുസരി� ഇ്ടവിള കൃഷി െച��വാൻഅനുമതി ലഭി�ു�ിെ�� െ്താഴിലാളി

അഭി�പായെ���.എ��ം പരിേശാധി�േ�ാൾ ര�ായിര�ി 2248 m2അളവ ക്ാണാൻ
സാധി��.ഫീൽഡിൽക�ാലകള�െടഅളെവടു�േ�ാൾ 325 നീള�ിൽഅളെവടു�ാൻ
സാധി��.

12. െചറുകാട ന്ീർ�ട�ിൽ േചാല�ൽ ഭാഗം 3കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ ജല
സംര�ണ �പവർ�ികൾ(ക� ക്�ാല മ� ക്�ാല നിർ�ാണം)

Wc:1604009004/wc/334456

12-01-2019 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി 27-2-19 ന അ്വസാനി��.ഈ�പവർ�ിയിൽ 1388
െതാഴിൽദിന�ൾസൃഷട്ി�ി���.് 385000 രൂപഅട�ൽതുകയു� �പവർ�ി�ി 376148
രൂപ േവതനഇന�ിലും 2968 രൂപ വാടക ഇന�ിലും െചലവഴി�ി���.്

�പവർ�ി കഴി�ഫീൽഡ സ്�ർശി�േ�ാൾ ന� രീതിയിലു�വർ�ുകൾആണ്

കാണാൻസാധി�ത.് �പവർ�ി കഴി�തിെ� േബാർഡ ക്ാണാൻസാധി��.

െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖസംഭാഷണ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ� 1്00 പണി
ലഭി�ു�ുെ�� മ്ന�ിലാ�ാൻകഴി� .ുഎംബു� പ്രിേശാധി�േ�ാൾ 3503 m2



അളവ ക്ാണാൻകഴി� .ുഫീൽഡിൽ 432 നീള�ിൽക�ാല നിർ�ി�തായി
അളെവടു�ാൻസാധി��.

13.കാരകുള�ര േചാല�ൽ േറാഡ ന്ിർ�ാണം 2018-19

Wc:1604009004/RC/279853

13/3/19 ന ആ്രംഭി� �പവർ�ി 20/3/19 ന അ്വസാനി��.ഈ�പവർ�ിയിൽ വിദഗധ്

െതാഴിലാളികൾ 47 െതാഴിൽ ദിന�ള�ംഅവിദഗധ് െതാഴിലാളികൾ 96 െതാഴിൽദിന�ൾ
സൃഷട്ി�ി���.് േവതനഇന�ിൽവിദഗധ് െതാഴിലാളികൾ� 2്6016 രൂപയുംഅവിദഗധ്
െതാഴിലാളികൾ�4്0680 രൂപയും െചലവഴി�ി���.്എംബു� പ്രിേശാധി�േ�ാൾ 27m3
കാണാൻസാധി��. േറാഡിെ�അളെവടു�േ�ാൾ119 മീ�ർ നീളവും 3.5 മീ�ർ വീതിയും
കാണാൻസാധി��. �പവർ�ി കഴി�തിെ� േബാർഡ ക്ാണാൻസാധി�ി���്



.�ഗാമസഭ റിേ�ാർ� ്

കൃത�ം 2.30 ന �്ഗാമസഭആരംഭി��. െമ�ർബീന�പഭസ�ാഗതം പറ� .ു
അധ���ാനേ�� െ്താഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ നാരായണൻഎ�െതാഴിലാളിെയ

െതരെ�ടു�ു.ഓവർസിയർ,അസി�� എ്�ിനീയർ, �പസിഡ� �്ശീമതി പ�ജ, 145
െതാഴിലാളികൾഎ�ിവർ പെ�ടു�ു. �പതി�വിആർപിഅന �ുശീ രാജ്

െചാ�ിെ�ാടു�ു േശഷം വിആർ പിഅ�ുഷആമുഖവുംഅവകാശ�ള�ം

പറ�ുെകാടു�ു.ഫയൽപരിേശാധനയുെട റിേ�ാർ� വ്ി ആർ പിഅന �ുശീ രാജ്
അവതരി�ി��.ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയുെട റിേ�ാർ� വ്ി ആർ പിഅ�ുഷഅവതരി�ി��.

ചർ�യിൽ വിഷയമായത്

*കൂലി കി�ാ�ത വ്ലിെയാരു �പശന്മായി െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���-
പ�ായ�ിൽനി�ുംഎ�ാ നടപടികള�ംഎടു�ു�ു� എ്�ാൽഫ�ൈ്വകു�ത്

െകാ�ാണ േ്വതനം ലഭി�ാ�െത� �്പസിഡ� മ്റുപടി പറ� .ു

* �പവർ�ി െച��േ�ാൾഓേരാ െതാഴിലാളി�ുംഅള�ി�� െകാടു�ണം-ഓേരാ
െതാഴിലാളി�ും അള�ി�� െകാടു�ുേ�ാൾ െതാഴിലുറ�ിന ക്ാലൈദർഘ�ം ഉ�ാകും.
അതുെകാ�ുതെ�പ�ായ�ത്ല�ിൽഇത ആ്േലാചി�ാം എ� �്പസിഡ� മ്റുപടി

പറ� .ു

*ഫ� എ്യഡ് േ്ബാകസ് ല്ഭി�ു�ി�-അടു�പണി േയാടു കൂടി എ�ാൈസ��കളിലും

ഫ� എ്യഡ് േ്ബാകസ്ിൽ ലഭി�ുെമ� �്പസിഡ�അ്റിയി��.

*തണൽലഭി�ു�ി�- തണലിനായി ഉ�ഷീ� എ്�ാൈസ��കളിലുംഎ�ി�ാൻ
ബു�ിമു�ാകുംഎ� മ്റുപടി പറ� .ു

* ഒരു പറ�ിൽഎ�ത ദിവസം പണിെയടു�ാം- പരമാവധി

പരാതി ഇ�ാ�രീതിയിൽ നിൽ�ുകഎ� മ്റുപടി പറ� .ു

* െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ി�ി�- േ�ാ� ത്ല�ിൽനി� െ്താഴിൽകാർഡ അ്നുവദി��
കി�ിയി�ി�എ�ാണ.് �പസിെഡൻറ മ്റുപടി നൽകിയത.്



*അംഗനവാടിയിൽകു�ികെളഎ�ി�ാൻ �പേത�കസമയം േവണം-അത്
അനുവദി�ാൻകഴിയി�എ� മ്റുപടി നൽകി.

* െതാഴിലുറ�� �പവർ�ി� ഇ്റ�ുേ�ാൾസമയം 9.5ആകാേമാ-അതുപ�ി� കൃത�ം 9
മണി� �്പവർ�ിആരംഭി�ണംഎ�ാണ �്പസിഡ� മ്റുപടി നൽകിയത.്

*അടു�മരണംസംഭവി�ാൽ ലീവ ന്ൽകി�ൂെട-അത പ്�ി�, �പവർ�ി െച���
വീ�ിേലാ െതാ� അ്ടു�വീ�ിേലാ ആണ മ്രണംസംഭവി�ു�െത�ിൽ വീ�ിൽ നി�ുംമാറി

െകാടു�ണംഎ� �്പസിഡ� മ്റുപടി നൽകി.

ഗീതഎ�െതാഴിലാളി ന�ിപറ�ുെകാ� 4് മണിേയാെട �ഗാമസഭഅവസാനി�ി��.


