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ആമുഖം 

�ഗാമീണ ജനതയുെട  ഉ<മന5ിനായി സ=ത�>ഭാരത5ിൽ ആവി@AരിB ഏ വും 
സു�പധാനവും ശEവുമായ നിയമമാണ് മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ�് നിയമം. ഇ>�യിെല സാധാരണ/ാരായ ജനGളുെട െതാഴിൽ 
െചJുവാനുK അവകാശെ5 സംരMിBു നിലനിർ5ു<തിനായി ഇ>�ൻ 
പാർലെമൻറ് അംഗീകരിB്, �പസിഡൻറ് ഒ�ുവB 2005 െസപ് ംബർ മാസം അ4ാം 
തീയതി മുതൽ ഈ നിയമം നിലവിൽ വ<ു. 

ഇ>�യിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ<മന5ിനായി നിരവധി �ഗാമവികസന 
പ�തികൾ നട�ിലാ/ിയിരു<ുെവTിലും ഗുണഫലം ശരിയായവിധ5ിൽ 
ജനGളിൽ എ5ാതിരു<തിെന തുടർ<് പാർലെമൻറ് പാസാ/ിയ 
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ5ിെWX �പാഥമിക ലM�ം 
ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ5ിന് നിയമംവഴി ഒരു സാZ5ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ 
ദിനGൾ ഉറ�ുനൽകുകെയ<താണ്. �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ<മന5ിനും  
െമBെ�" ജീവിത സാഹചര�ം ഉറ�ാ/ു<തിനും അതിലൂെട ദാരി�ദ� 
നിർമാർ\നവും സു]ിര വികസനവും ആണ് ഈ നിയമ5ിെWX�പാധാന ലM�ം. 
ചൂഷണGളിൽ നി<ും െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി/ുകയും മാന�മായ േവതനം 
നൽകി അവരുെട കുടുംബ5ിന് �കയ േശഷി വർ�ി�ിB് ദാരി�ദ�5ിൽ നി<ും 
കരകയറാൻ െതാഴിലുറ�ുപ�തിയിലൂെട കഴിയു<ു. �പകൃതിവിഭവ 
പരിപാലന5ിലൂെട ഓേരാ�പേദശ5ിെWXയും വിഭവാടി5റ ശEമാ/ുകയും, 
അതിലൂെട വരൾB, മെ_ാലി�,് െവKെ�ാ/ം, വനനശീകരണം തുടGിയ 
പാരി]ിതിക �പ`aGളിൽ നി<ും സംരMണം നൽകുകയും അതിലൂെട 
ഉതbാദനം, ഉതbാദനMമത എ<ിവ വർ�ി�ി/ുവാനും പ�തി 
�പവർ5നGളിൽകൂടി കഴിയു<ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന5ിന ് ഏ വും 
�പധാനെ�" ഘടകമാണ് ജലസംരMണവും അതിൻെറ സുരMിതത=വും ഇവ 
െതാഴിലുറ�് �പവർ5നGളിൽ ഉറ�് വരു5ുവാൻ കഴിയു<ു. 

2018-ൽ േകരളം ഏ വും വലിയ �പളയദുര>ം ഏ ുവാGിയ നാടാണ്. േകരള5ിെല 
എ-ാ ജി-കളിലും ഈ �പളയം വളെരയധികം ദുര>Gൾ ഉeാ/ിയി"ുKതാണ.് 
അേത േകരളം തെ<യാണ ് മാർB് മാസേ5ാടുകൂടി ശEമായ വരൾBയും 
കുടിെവKMാമവും അനുഭവെ�ടു<ത്. ഈ അവസര5ിലാണ ് എ�തേയാ 
നൂ ാeുകളായി നാം നിർfിB കിണറുകൾ, കുളGൾ എ<ിവയുെട �പാധാന�ം 
തിരിBറിയു<ത്. ജല സുരMെയ കുറിB് ചി>ി/ുേZാൾ അതിനുേവe വലിയ 
സാേTതിക വിദ�െയ കുറിBാണ ് നാം ആദ�ം ചി>ി/ുക. െതാഴിലുറ�ുപ�തി 
നമു/ ്�പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു< ഒരു  വghു തയാണ് മഴ/ുഴികൾ. ഇവയുെട 
നിർfാണ �പവൃ5ി കളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ� െചലു5ിയാൽ 
ഭൂഗർഭജലെ5 അളവിെന നമു/് ന- രീതിയിൽ ഉയർ5ുവാൻ സാധി/ു<ു. 
�പധാനമായും േമൽ�റi �പ`aGൾ ജലസംരMണ5ിനും ജലസംഭരണ5ിന ്
കാര�മായ രീതിയിൽ തെ< ബാധി/ു<ു. 

പതിമൂ<ാം പ4വjര പ�തിയുമായി െതാഴിലുറ�് ബ�െ�ടു5ി കാർഷിക 
പ�തികൾ ജനGളിെല5ി/ൽ, കാർഷിേകാതbാദന5ിൽ സ=യംപര�ാkhത 
ൈകവരി/ൽ, തരിശുഭൂമികളിലും സ=കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു]ാപനGളിലും 
ഫലവൃMGൾ െവBുപിടി�ി/ൽ, എ<ിവ നട5ിവരു<ു. പ4ായ5ിെല 
വിവിധ േതാടുകളിൽ തടയണ നിർfി/ുകയും, കുളGൾ, പടുതാ/ുളം, 
നീർ/ുഴി, കJാല നിർമാണം, കിണർ റീചാർ\ിങ് തുടGിയവഴി 
ജലസംരMണവും ഉറ�ുവരു5ു<ു.  ഇGെന മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ�് പ�തി ഗുണേഭാEാ/ളായ ജനGൾ/ ് െതാഴിൽദിനGൾ 
ഉറ�ാ/ു<തിലൂെട ജനGളുെട ജീവിതനിലവാരം െമBെ�ടു5ു<ു. 
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നിയമമനുസരിBുK പ�തി നിർവഹണ5ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട  സു]ിര 
ആghി വികസനം എ<താണ ് ലM�ം െവ/ു<ത്. 2005-ൽ �പാബല�5ിൽ വ< 
നിയമമനുസരിB് ഇ>�യിെല 200 ജി-കളിൽ �പഥമഘ"5ിൽ നട�ിലാ/ുകയും 
2008-ൽ മുഴുവൻ ജി-കളിേല/ും വ�ാപി�ി/ുകയും െചയhു . അതനുസരിB ്
േകാഴിേ/ാട് ജി-യിലും പ�തി �പവർ5നGൾ തുടGുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ<ു 
െകാeിരി/ുകയും െചJു<ു. 

 

ഒ4ിയം �ഗാമപ4ായ5് 

േകാഴിേ/ാട് ജി-യിൽ വടകര േ1ാ/ിൽ ഉൾെ�ടു< ഒ4ിയം  �ഗാമപ4ായ5് 
ന- രീതിയിൽ  െതാഴിലുറ�് �പവർ5നGള ് ഏെ ടു5് നട5ു<ു. പ�തി 
നട5ി�ിനായി േ1ാ/് തല5ിൽ  േ1ാ/് െഡവലെknWX് ഓഫീസർ, JBDO, 
അ�കഡി ഡ് എWsിനിയർ, അെ/ൗeWX&്ഡാ ാ എൻ�ടി ഓ�േറ ർ എ<ിവരും 
പ4ായ5് തല5ിൽ  െസ�ക"റി, അസി.െസ�ക"റി, അ�കഡി ഡ് എWsിനിയർ, 
ഓവർസിയർ, അെ/ൗeWX&്ഡാ ാ എ�Wvി ഓ�േറ ർ എ<ിവരും അവരുെട 
േസവനം ഈ പ�തി/് േവeി നwAു <ു. 2018-19 സാZ5ിക 
വർഷ5ിൽ 30130െതാഴിൽ  ദിനGള ് ഈ പ�തിയിലൂെട പ4ായ5് 
സൃx്ടി/ുകയുംഒരു കുടുംബ5ിനു 100 െതാഴിൽ  ദിനGള ് നwAു കയും 
െചയhി"ുe്.3916 െതാഴിൽ കാർഡ ് ഉടമകൾ ഉെeTിലും 1313െതാഴിലാളികെള 

െതാഴിൽ െചJാറുKു. . കഴിi സാZ5ിക വർഷം പുതുതായി 120 കുടുംബGൾ 
പ�തിയിൽ അംഗGളായി. 16 ആghികൾ സൃxിB �പവർ5ികൾ കഴ്i 

സാബ5ികവർഷം െതാഴിലുറ�ിlude 

ജി- 
േകാഴിേ/ാ
ട് 

േyzാ/്      വടകര 

വിghീര്_ം 8.33ച.കി.മീ  

വാര {ു കളുെട എ_ം 17 

ജനസംഖ� 28650 

പുരുഷ|ാർ  13224 

�ghീകൾ  15246 

�ghീ : പുരുഷ അനുപാതം 116.6:100 

പ"ികജാതി/ാർ  393 
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െതാഴിലുറ� ്സംബ�ിB വിവരGൾ  

വിവരGൾ ജി-ാതലം േ1ാ/ ്
തലം 

പ4ായ5് 
തലം 

സൃxിB െതാഴിൽ ദിനGൾ 83.05(ല
Mം) 

186891 30130 

കുടുംബGൾ/ ് നൽകിയിരി/ു< 
ശരാശരി െതാഴിൽ ദിനGൾ (ലMം) 

57.58 34.3 22.95 

100 ദിനGൾ പൂർ5ീകരിB 
കുടുംബGൾ 

38300 246 1 

ആെക െതാഴിെലടു5 കുടുംബGൾ 1.44(ലMം) 6071 1313 

ആെക െതാഴിെലടു5 
െതാഴിലാളികൾ 

1.6(ലMം) 6419 1364 

ആെക െതാഴിൽ ദിനGൾ എസ് സി. 
െതാഴിലാളികൾ/് 

9980 4054 507 

 
  
മുഖ� ലM�Gൾ 
• അവിദഗ്�-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ<�തയുK 

�ഗാമ�പേദശGളിൽ അധിവസി/ു< ഏെതാരു കുടുംബ5ിനും ഒരു 
സാZ5ികവർഷം 100 ദിവസ5ിൽ കുറയാ5 െതാഴിൽ 
ഉറ�ാ/ു<േതാെടാ�ം, ഗുണേമ|യുKതും ]ായിയായി"ുKതും 
ഉwbാദനMമവുമായ ആ]ികളുെട സൃxിയാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ� 
ലM�ം. 

• ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�" വിഭവാടി5റ ശEിെ�ടു5ൽ. 
• സാമൂഹികമായി പിേ<ാ/ം നിൽ/ു< എ-ാ കുടുംബGെളയും 

പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു5ുക. 
• പ4ായ5ിരാജ് ]ാപനGെള ശEിെ�ടു5ുക. 

  
സവിേശഷതകൾ 

• നിയമ5ിൻെറ പിൻബലമുK അവകാശാധി@�ിത പ�തി. 
• �ഗാമപ4ായ5് �പേദശ5് താമസി/ു< 18  വയ�്പൂർ5ിയായ 

എെതാരാൾ/ും പ�തിയില്  പTാളിയാവാം. 
• �ghീ/ും പുരുഷനും തുല� േവതനം. 
• പരി]ിതി സംരMണം, കാർഷിക േമഖലയിെല അടി]ാന െസൗകര� 

വികസനം എ<ിവയ്/ു മുൻഗണന. 
• െതാഴിലാളികൾ തെ< �പവൃ5ികൾ കെe5ുകആസൂ�തണ 

�പ�കിയയിൽ പTാളികളാകാനും അവസരം 
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• ആസൂ�തണ5ിലും, നിർവഹണ5ിലും തികi സുതാര�ത 
• കരാറുകാേരാ ഇടനില/ാേരാ ഇ-. 
• െപാതുജന പTാളി5േ5ാെട േലബർ ബ�s ്. 
• ബാT/്േപാ�് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം. 
• �ghീകൾ/ ്മുൻഗണന. 
• കZ�ൂ"ർ ശൃംഖല വഴിയുK േമാണി റിംഗ ്സംവിധാനം. 
• �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി ് െചJു<ു.(േസാഷ�ൽ ഓഡി ് സംവിധാനം) 
• പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം 

െതാഴിലാളികളുെട കടമകൾ 

1. കൃത�സമയ5് െതാഴിൽ ]ല5് ഹാജരായി ഒ�് വയ്/ുക. 
2. െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്/് േസാഷ�ൽ ഓഡി ് �ഗാമസഭയും കൃത�മായി 

പെTടു/ുക 
3. പണി]ല5് �ാ�ിക് വghു /ൾ ഉപേയാഗി/ുവാേനാ ക5ി/ുവാനും 

പാടുKത- 
4. സി ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ ് �പവൃ5ി യുെട ആരംഭഘ"5ിൽ 

തെ< നിർബ�മായും വേയ്/eതാണ ്
5. �പകൃതി സംരMണ5ിന ് ആവശ�മായ �പവൃ5ി കൾ ഏെ ടു5് 

നട�ിലാ/ുക. 
6. ആghി സൃxി/ു< �പവൃ5ികൾ   കെe5ി േമ ്െനയും പ4ായ5് 

അധികൃതെരയും    അറിയി/ുക. 

 

േസാഷ�ൽ ഓഡി ് �പ�കിയ  

1 പ�ാ5ലം ഒരു/ൽ 

േ1ാ/് തല5ിലും �ഗാമ പ4ായ5് തല5ിലും പ�തി നിർവഹണ 
ഉേദ�ാഗ]നായ േ1ാ/് ഓഫീസർ (BDO), പ4ായ5് െസ�ക"റി, മ ് നിർവഹണ 
ഉേദ�ാഗ]ർ തുടGിയവരുമായി േ1ാ/് റിേസാ� � ് േപ� �ൺ നട5ിയ 
കൂടിയാേലാചനയിൽ ഉരു5ിരിiതിനനുസരിB്  തുടർ �പ�കിയകൾ 
ആസൂ�തണം െചJുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി ് �ഗാമസഭാ തീയതി നി�യി/ുകയും 
െചJു<ു. 

2. ഫയൽ പരിേശാധന 

േസാഷ�ൽ ഓഡി ് �പ�കിയ ആരംഭിBിരി/ു< തിയതിയ്/്  മുൻപുK ആറ് 
മാസ/ാലയളവിൽ വാർഡിെല �പവൃ5ി ഫയലുകൾ, ഏഴ് രജി�റുകൾ, 
അേതാെടാ�ം അനുബ�േരഖകളും സൂ�nപരിേശാധന നട5ു<ു. 

3. �പവൃ5ി ]ലപരിേശാധന 

ഓേരാ �പവൃ5ി യും എ�ിേമ ിൽ �പതിപാദി/ു< അളവിലും ഗുണ5ിലും 
നട�ിലാ/ിയി"ുേeാ എ<ും ആ �പവൃ5ിയുെട ഗുണ ഫല5ിെWX  വ�ാkhി 
തി"െ�ടു5ുകയും �പghു ത െതാഴിലിടGളിൽ െതാഴിലാളികൾ/് ലഭിേ/e 
അവകാശ ആനുകൂല�Gൾ ലഭിBി"ുേeാ എ<ും�പവൃ5ി ]ല 
പരിേശാധനയിലൂെട ലM�ം െവ/ു<ു. 

4. വീടുവീടാ>രം ഉK വിവരേശഖരണം 

പ�തി ഗുണേഭാEാ/ളുെട വീടുവീടാ>രം െച<് േനരിൽ കe് പ�തിയുെട 
നിർവഹണെ5/ുറിBും ഗുണ ഫലെ5/ുറിBുമുK  അഭി�പായGളും 
നിർേ�ശGളും സ=രൂപി/ു<ു. 
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5. െതളിവ് േശഖരണം 

ഫയൽ പരിേശാധന, �പവൃ5ി ]ല പരിേശാധന, വീടുവീടാ>രം ഉK 
വിവരേശഖരണം തുടGിയ ഓഡി ് �പ�കിയ കെe5ലുകളുെട വghു നി@�മായ 
െതളിവ് േശഖരണം നട5ു<ു. 

 6. സാമൂഹ�  േബാധവൽ/രണം 

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�ു വരു5ി പൗരാവേബാധം  
ഉയർ5ുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി ് �പ�കിയ വിജയി�ി/ുകയും െചJു<തിന ്
ആവശ�മായ േബാധവൽ/രണം �പവർ5നGൾ നട�ിലാ/ു<ു. 

7. റിേ�ാർ"് തJാറാ/ൽ 

േസാഷ�ൽ ഓഡി ് �പ�കിയയിെല കെe5ലുകളും നിഗമനGളും, 
നിർേ�ശGളും  േസാഷ�ൽ ഓഡി ് �ഗാമസഭയിൽ ചർB െചയh് അംഗീകാരം 
നട5ു<തിനാവശ�മായ കരട് റിേ�ാർ"് തJാറാ/ു<ു. 

8. േസാഷ�ൽ ഓഡി ് �ഗാമസഭ 

പ�ാ5ലം ഒരു/ൽ ചർBയിൽ നി�യി/െ�" ദിന5ിൽ സൗകര��പദമായ 
]ല5് �ഗാമസഭ േചർ<് കരട് റിേ�ാർ"് അവതരണവും, ചർBയും, 
നിർേ�ശGളും, തിരു5ൽ �പ�കിയകളും, അംഗീകാരം േനടിെയടു/ുകയും 
തുടർനടപടികളും ൈകെകാKു<ു. 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ/് 
േവe ആനുകൂല�Gെള കുറിBും അതുമായി ബ�െ�" ആവശ�കതെയ/ുറിBും 
നിയമ5ിെWX ആമുഖ5ിൽ �പghാവിBി"ുe്. െതാഴിലാളികളുെടയും അവരുെട 
ആനുകൂല�Gളുേടയും കുറിB് ഒരു തനതായ വിശദീകരണം ഈ റിേ�ാർ"് 
മുഖാ>രം െതാഴിലാളികളായ നിGളിേല/് എ5ി/ുവാൻ സാധി/ും. ഈ 
റിേ�ാർ"് അടി]ാന5ിൽ നിGൾ/് �പാkhമാ/ാൻ കഴിയു< ഒ"നവധി 
വghു താപരമായ കാര�Gൾ ൈകവരി/ാൻ നിGൾ/് ഏവർ/ും കഴിയെ".  

                 

                                          

െതാഴിലുറ� ്നിയമം െതാഴിലാളികൾ/് ഉറ�് നൽകു< പ5് അവകാശGൾ 

1. െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി/ുവാൻ ഉK അവകാശം- െഷഡ�ൂൾ 2; ഖ�ിക 1-
5, എ.എം. സി. അ��ായം-3 

2. അേപMിB് 15 ദിവസ5ിനുKിൽ െതാഴിൽ ലഭി/ുവാനുK 
അവകാശവും ആയതിന് ൈക� ് രസീത് ലഭി/ു<തിനും ഉK 
അവകാശം- െഷഡ�ൂൾ 1; ഖ�ിക 8, െഷഡ�ൂൾ 2; ഖ�ിക 6-13 

3. അെ-Tിൽ െതാഴിലി-ായn േവതനം ലഭി/ുവാനുK അവകാശം 
ആദ�െ5 30 ദിവസം (1/4 &പി<ീടുK ദിവസGളിൽ 1/2) 

4. െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജ�v് തJാറാ/ുവാനുK അവകാശം 
5. അ4് കിേലാമീ റിനുKിൽ െതാഴിൽ ലഭി/ാനുK അവകാശം 

അെ-Tിൽ േവതന5ിെWX  10% അധികം ലഭി/ുവാനുK അവകാശം 
6. കുടിെവKം, വി�ശമ സൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം ഇവ 

ലഭി/ു<തിനുK അവകാശം െഷഡ�ൂൾ 2; ഖ�ിക 23-28 
7. 15 ദിവസ5ിനുKിൽ േവതനം ലഭി/ു<തിനുK അവകാശം 
8. േവതന വിതരണ5ിെല കാലതാമസ5ിന്  നxപരിഹാരം 

ലഭി/ുവാനുഉK അവകാശം 
9. സമയബ�ിതമായുK പരാതി പരിഹാര5ിനുK അവകാശം 
10. േസാഷ�ൽ ഓഡി ് നട5ു<തിനുK അവകാശം. 
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അവകാശGളുമായി ബ�െ�"് െതാഴിലാളികളിൽ നി<ും േചാദിBറിi 
വിവരGൾ. 

െതാഴിൽ കാർഡ് 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി ് റിേസാ� � ് േപ� �ണ ് സ�ര �ിB  െതാഴിലാളികളിൽ നി<ും 
അറിയാൻ  സാധിBത,് എ-ാവരും െതാഴിൽ  കാര {ിേല/് ആവശ�മായ 
േഫാേ"ാ സ=>മായി ൈപസ െചലവഴിB് എടു/ാറുKതായാണ.് െതാഴിൽ 
കാർഡിനാവശ�മായ േഫാേ"ാ പ4ായ5്  തെ< എടു5് നൽേകeതാണ.് 
sXmgnÂ ImÀUv sXmgnemfnIÄ¡v kuP\yambn e`nt¡−XmWv. 
 

െതാഴിൽ  അേപM 
sXmgnemfnIÄ hyàn]cambn At]£ \ÂImdp−v. F¶mÂ ssI]äv 
ckoXv e`n¡mdnÃ. sXmgnen\v At]£n¨v 15 Znhk¯nëÅnÂ sXmgnÂ 
e`n¡m¯ kmlNcyw D−mhpìs−¦nÂ sXmgnenÃmbva thX\w 
CXphsc e`n¨n«nÃ. CXnëth−n At]£ \ÂImdpanÃ. At]£ {^−v 
Hm^okv hgn sImSpç¶Xv DNnXambncnçw. 

 

, കൂലി/നx പരിഹാരം 

െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം �പവൃ5ി കഴിi ് 15 ദിവസ5ിനുKിൽ 
േവതനം ലഭിേ/e അവകാശം െതാഴിലാളികൾ/് ഉe.് ഓഡി ിന് 
വിേധയമാ/ിയ �പവൃ5ിയുെട േവതനം െതാഴിലാളികൾ/ ്
ലഭ�മായി"ുKതായി ഫീw{് പരിേശാധനയിൽ  മനസിലാ/ുവാന ് സാധിBു 
എTിലും�പവൃ5ി കഴിi ്  15 ദിവസം പി<ി"തിനു േശഷമാണ ് േവതനം 
െതാഴിലാളികള്/് ലഭിBി"ുKത.് െതാഴിലാളികള്/് നx്ടപരിഹാരം 
ലഭി/ുവാനുK അവകാശം ഉe.് െതാഴിലുറ�് നിയമം െസMൻ  3(2),6 
െഷഡ�ൂൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30 �പകാരം പണി കഴിi ് 15ദിവസ5ിനുKിൽ 
കൂലി ലഭ�മാേ/eതാണ.് കൂലി ൈവകിയതിനുK ആനുകൂല�Gൾ 
ലഭ�മാ/ിയതായി കാണു<ി-. െതാഴിലാളികൾ/് 15 ദിവസ5ിനുKിൽ 
േവതനം ലഭി/ു<തിനുK നടപടികൾ പ4ായ5് െചയhി"ുe ് ഇത ്
�പശംസനീയമാണ്. 

െതാഴിൽ  ]ലെ5 സൗകര�Gൾ 

���������	�
 ��
�, ���� ������, ��������� ������, �� 

���� ������ �� ! �"����#���! �������$%! 	�യ�� ��'��(  2 
para 23-28, )�* ��+ ��� ��,+ �+ ���+ 8, 8.2  -	���������.!. 
�������/��/0��യ� )	��1! 	� �യ ��"��# �	��യ��  

��2 ���3/��  æSnshÅ kuIcyw, hn{ia¯n\v Bhiyamb joäv 
F¶nh e`n¡mdnsÃ¶v a\Ênembn. {]Ya ip{iqj Inäv taäv hgn 
hm§mdps−ìw AXnsâ ss]k F.Un.Fkv ^−nÂ \nìw 
e`n¡mdnsÃìw a\Ênembn. {Ijv kuIcyw BhiyanÃ. 
 

െഷw� ്ഓഫ് േ�പാജ�v ്തJാറാ/ുവാനുK അവകാശം 

െഷw�് ഓഫ് േ�പാെജക് ിൽ  െതാഴിലാളികളുെട പTാളി5ം ഉeാകാറുe് 

െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക് ്, ആക് ഷൻ �ാൻ തJാറാ/ൽ എ<ിവ/ുK 
�ഗാമസഭകൾ വാർ�hല5ിൽ േചരാറുe് . ഇ5രം മീ ിംഗുകൾ, �ഗാമസഭകൾ 
എ<ിവ വാർഡ് തല5ിൽ തെ< േചേരeതാണ്. 
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5 കിേലാമീ റിനുKിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്/ുവാനുK അവകാശം 

െതാഴിലുറ�്നിയമം െഷഡ�ൂൾ 2 para 18, േക��വാർഷികസർ/ുലർ 
ചാപ് ർ 17 എ<ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ/് 5 കിേലാമീ ർ ചു ളവിൽ 
െതാഴിൽ ലഭ�മാകണം എ<് അനുശാസി/ു<ു. വാർഡിെല മുഴുവൻ 
െതാഴിലാളികൾ/ും 5 കിേലാമീ റിനുKിൽതെ< െതാഴിൽ 
ലഭി/ു<ുെe<് െതാഴിലാളികളിൽ നി<്അറിയുവാൻ സാധിBു. 

സമയബ�ിതമായുK പരാതി പരിഹാര5ിനുK അവകാശം 

െതാഴിലാളികൾ/് പലവിധ പരാതികൾ ഉെeTിലും ഇത് വെര യെതാരു 
പരാതിയും േരഖാമൂലം പ4ായ5ിന് നൽകിയി"ി-. ]cmXnIÄ taäns\ 
AdnbnçI am{XamWv sXmgnemfnIÄ sNbvXXv. 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി ് നട5ു<തിനുK അവകാശം 

െതാഴിലുറ�്നിയമം െസMൻ 17(2) േസാഷ�ൽ ഓഡി ് നട5ുവാനുK 
അവകാശം നൽകു<ു. tkmjyÂ HmUnänwKns\ ]än sXmgnemfnIÄ¡v 
hyàambn Adnhp−mbnê¶nÃ. 

 

�പവൃ5ി വിശദാംശGൾവാർഡ്-10 \mZm]pcw tdmUv 

ഒ4ിയം പ4ായ5് വാർഡ്-10 (\mZm]pcw tdmUv) െല 01.10.2018 മുതൽ  
31.03.2019 വെരയുKഒരു �പവൃ5ി ഫയലാണ ് േസാഷ�ൽ   ഓഡി ിനു േവeി 
തിരെiടു5ത.്  ഈ കാലയളവിൽ  നട5ിയ�പവൃ5ി/ായി1400 അവിദഗ്� 
െതാഴിൽ  ദിനGൾ സൃx്ടിBി"ുe.് അവിദഗ്� േവതന ഇന5ിൽ 379400/- 
രൂപയും �പവൃ5ി/ ്  േവeി ചിലവഴിBി"ുe.് �പവൃ5ി സംബ�ിB 
വിശദാംശGൾ  താെഴ െകാടു/ു<ു 

 

*1604012004/IF/344269- kÀ¡mÀ [\klmbw e`nç¶ æSpw_§fpsS `h\ 
\nÀ½mW¯n\v Bhiyamb {]hr¯nIÄ (Abn¡I¯v tZhn)  
2018þ2019 km¼¯nI hÀj¯nÂ Agn¡I¯v tZhn (10/127) F¶ 
sXmgnefn¡mWv `h\ \nÀ½mW¯n\v Bhviyamb 90 Znhks¯ sXmgnÂ 
e`n¨Xv. ^oÂUv ]cntim[\bnÂ 90 Znhks¯ Iqenbmb 24300 cq]bmWv 
e`n¨sX¶v a\knem¡m³ Ignªp. Cu {]hr¯n¡v hn.C.H BWv ^−v 
AëaXn \Â æ¶Xv. \mev L«ambn«mWv Cu {]hr¯n ]qÀ¯oIcn¨Xv. 
sXmgnepd¸v ]²Xn {]ImcapÅ hoSnsâ {]hr¯nIÄ ]qÀ¯oIcn¨Xmbn 
]cntim[\bnÂ hyàamWv. 
 
*1604012004/IF/344270-- kÀ¡mÀ [\klmbw e`nç¶ æSpw_§fpsS 
`h\\nÀ½mW¯n\v Bhiyamb {]hr¯nIÄ (imcZ Imc¡mSv ]d¼v) 
H©nbw ]©mb¯nse 2018þ19 hÀjs¯ sse^v `h\ \nÀ½mW ]²Xn 
KpWt`màmhmb imcZ Imc¡mSv ]d¼nÂ F¶hÀ¡v almßm KmÔn tZiob 
{KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n (sXmgnÂ ImÀUv \¼À 10/70) 
hoSnsâ Xd, `n¯n, taÂ¡qc F¶nhbpsS ]Wn ]qÀ¯oIcn¨Xmbn 
hyàambn. \mev L«ambmWv {]hr¯n ]qÀ¯oIcn¨Xv. Xd \nÀ½mW¯n\v 28 
Znhkw enâÂ hscbpÅ {]hr¯n¡v 24 Znhkw dq^n\v th−n 10 sXmgnÂ 
Zn\w ^n\njn§n\v th−n 28 sXmgnÂ Zn\§Ä F¶n§s\ sam¯w 90 
sXmgnÂ Zn\§Ä¡mbn 24300 cq] KpWt`màmhn\v e`n¨n«ps−¶v 
a\knembn. Cu {]hr¯n¡v hn.C.H BWv ^−v AëaXn \ÂInbXv. 
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*1604012004/RS/293578-- It¼mÌv ægn & tkmt¡Pv ]näv \nÀ½mWw 
H©nbw ]©mb¯nse MGNRAGP ]±Xn 2018þ19 hmÀjnI ]±XnbnÂ 
DÄs¸Sp¯nbmWv It¼mÌv ægn & tkmt¡Pv ]näv \nÀ½mW {]hr¯n 
sN¿p¶Xv. {]hr¯n¡v 164 AhnZKvX sXmgnemfnIfpw 8 AÀ± hnZKvX 
sXmgnemfnIfpw Bhiyambn hì. Cu {]hr¯n sNbvX ]pcbnS§fnÂ 3 
\tS¸v It¼mÌpw 187 km[mcW It¼mÌpamWv \nÀ½n¨Xv. 3 hÀjw \ne\nÂ 
t¡−XmWv Cu {]hr¯n. kv{Xo ]pêj t`Zat\y AhnZKvX sXmgnemfnIÄ¡v 
271 cq] \nc¡nemWv thX\w \ÂInbXv. AÀ± hnZKvX sXmgnemfnIÄ¡v 850 
cq] \nc¡nepw thX\w \ÂIn.  
65 hoSpIfnembn 187 km[mcW It¼mÌpIfmWv \nÀ½n¨Xv. AXnÂ 40 F®w 
hmgssX F¶nh sh¨Xmbpw 12 F®w a®n«v aqSnbXmbpw 87 F®¯nÂ 
shbvÌv sIm−v \ndªXmbpw 12 F®¯nÂ shÅw \ndªXmbpw 27 F®w 
`mKnIambn \ne\nÂ ç¶Xmbpw 9 F®w Ém_n«v tkmt¡Pv ]nämbn 
D]tbmKnçIbpw sNbvXXmbn ImWm³ km[n¨p. 1 aoäÀ \of¯nepw 1 
aof¯nÂ hoXnbnepw 1 aoäÀ Bg¯nepamWv Cu {]hr¯n sNbvXsX¦nepw 
Ct¸mÄ \nehnepÅ It¼mÌv agbnÂ a®nSnªXv ImcWw Af¡m³ 
km[n¨nÃ. IqSmsX Cu hmÀUv ]qgn a®mbXpsIm−v ægnIÄ s]s«¶v 
CSnªp t]mhp¶Xmbn ]cntim[\bnÂ hyàambn. IqSmsX Cu hmÀUnÂ 
2.40 aoäÀ \of¯nepw 1.20 aoäÀ hoXnbnepambn 3 \tS¸v It¼mÌpIfpw 
\nÀ½n¨n«p−v. CXnsâ Afhv IrXyambn Af¶v tcJs¸Sp¯m³ km[n¨p. 
\tS¸v It¼mÌv hfsc D]Imc {]ZamsWìw IqSmsX hfw \nÀ½mW¯n\v 
km[mcW It¼mÌnt\¡mÄ KpWIcw \tS¸v BsW¶v `qhpSaIÄ Adnbn¨p.  
Cu {]hr¯nbpsS C³^Àtaj³ t_mÀUv kn.]n.cRvPn¯v F¶ hyànbpsS 
]d¼nÂ ImWm³ km[n¨p. t_mÀUnÂ {]hr¯n Bcw`n¨ Znhkw (11.02.2019) 
{]hr¯nbpsS t]cv, hÀ¡nwKv tImUv, AS¦Â XpI (75000), BsI sXmgnÂ 
Zn\§Ä, F.Fkv \¼À, Sn.Fkv \¼À, Nnehmb XpI F¶nh 
tcJs¸Sp¯nbn«p−v. Cu {]hr¯n¡v th−n 51788 cq] Nnehmbn. 164 
AhnZKvX sXmgnÂ Zn\§fpw 8 AÀ± hnZKvX sXmgnÂ Zn\§fpw th−n hì. 
 AÀ± AhnZKvX {]hr¯nbmb \tS¸v It¼mÌv cRvPn¯v Imc¡mSv, 
KwKm[c³ Xpjmcw, ap\od ]me v̄ lukv F¶nhêsS hoSpIfnÂ ImWm³ 
km[n¨p. ssPh amen\y {]iv\w Cu It¼mÌpIfneqsS ]cnlcn¡m³ 
Ignbpì F¶v ]cntim[\bneqsS a\Ênembn. 
 
*1604012004/WC/294754-- JÞnI 5Â DÄs¸« æSpw_§fpsSbpw sNdpInS 
\maam{X IÀjIêsS `qanIfnÂ a®v Pekwc£Ww.  
Cu {]hr¯n 44 ]d¼pIfnemWv \S¯nbXv. Cu {]hr¯nbnÂ `qhpSaIÄ 
]eêw Xs¶ sXmgnÂ FSp¯n«nÃ. ]d¼pIfnÂ sXmgnÂ e`nçhm\mWv 
]eêw sXmgnÂ ImÀUv FSp¯n«pÅXv. Øncw sXmgnemfnIfmb `qhpSaIÄ 
am{Xta sXmgnÂ sNbvXn«pÅpsh¶v ]cntim[\bneqsS a\knembn. 
`qhpSaIfpsS A`n{]mb¯nÂ Cu {]hr¯n sXmgnemfnIÄ \Ã coXnbnÂ 
sNbvXn«p−v. \mZm]pcw tdmUv hmÀUv 10 Xoc{]tZiambXpsIm−v ]qgn 
a®mbXpsIm−pw Cu {]hr¯n Gsd¡mew \ne\nÂ ç¶nÃ F¶v 
]cntim[\bneqsS hyàambn. \nehnÂ Cu {]hr¯n ImSp]nSn¨p 
InSçIbmWv. AXpsIm−v Afì Xn«s¸Sp¯m³ km[n¨nÃ. sNbvX 
{]hr¯nIÄ ædªXv 3 hÀjsa¦nepw \ne\nÂ t¡−XmWv. Cu {]hr¯n 
sNbvX Øe§fnÂ Cu hÀjhpw CsX {]hr¯n sNbvXXmbn ImWm³ 
km[n¨p. _n.]n.FÂ æSpw_§fmb æªnamX, _me³ ]pfntbcâhnS, 
lcn{]kmZv F¶nhêsS ]d¼pIfnemWv Cu hÀjhpw {]hr¯n sNbvXXv.  
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 Cu {]hr¯nbpsS C³^Àtaj³ t_mÀUv A¨pX³ sXs¡ ]d¼¯v 
F¶ hyànbpsS ]d¼nÂ ImWm³ km[n¨p. t_mÀUnÂ {]hr¯n Bcw`n¨ 
Znhkw (28.07.2018) {]hr¯n Ahkm\n¸n¨ Znhkw (11.11.2018) {]hr¯nbpsS 
t]cv, hÀ¡v tImUv, AS¦Â XpI (400000), BsI sXmgnÂ Zn\§Ä, F.Fkv 
\¼À, Sn.Fkv \¼À, Nnehmb XpI F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«p−v. Cu 
{]hr¯n¡v BsI 1403 sXmgnÂ Zn\§Ä D−mbnêì. 390715 cq]bmWv Cu 
{]hr¯n¡v BsI sNehmbXv. Cu {]hr¯n sN¿pt¼mÄ sXmgnemfnIÄ¡v 
A[nI tPmenbmbn ]d¼nse ImSv sam¯w sht«−n hêì CXneqsS kab 
\jSap−mhpìsh¶v sXmgnemfnIÄ A`n{]mbs¸«p. a®v 
Pekwc£W¯n\mbpÅ Cu {]hr¯n {]tZihmknIÄ¡v 
D]Imcs¸s«¦nepw \nehnÂ Cu {]hr¯n ImWm³ km[nç¶nÃ. 
]qÀ®ambn«sÃ¦nepw Cu {]hr¯nbneqsS \ãw D−mbn«p−v. 60 hbÊnë 
apIfnÂ {]mbapÅ 8 t]À Cu {]hr¯nbnÂ ]s¦Sps¯¶v a\Ênembn. Cu 
{]hr¯n sN¿p¶Xn\nSbnÂ sXmgnÂ ImÀUv \¼À 10/33 \fn\n F¶ 
sXmgnemfn¡v A]ISw kw`hnçI D−mbn. NnInÕív Nnehmb FÃm 
tcJIfpw ]©mb¯nÂ lmPcm¡nbn«p−v. CXnëth−nbpÅ \S]SnIÄ 
]©mb¯nÂ \S¶Xmbn a\Ênem¡nbn«p−v. 
 

ഫയൽ പരിേശാധന വിവരGൾ 
F.Fw.kn A²ymbw 7.11.5 {]ImcapÅ {]hr¯n ^bÂ ]cntim[\bpsS 
Is−¯epIÄ. 

 10mw hmÀUnse 1604012004/RS/293578 It¼mÌv & tkmt¡Pv ]oäv 
\nÀ½mWw, WC/294754 JÞnI 5/sNdpInSw/a® Pekwc£Ww, IF/344270 
kÀ¡mÀ [\klmbw e`nç¶ æSpw_§fpsS `h\\nÀ½mW¯n\mhiyamb 
{]hr¯nIÄ, IF/344269 kÀ¡mÀ [\klmbw e`nç¶ æSpw_§fpsS `h\ 
\nÀ½mWw F¶ {]hr¯nbpsS ^bÂ ]cntim[\bpsS Is−¯epIÄ. 

1. കവർേപജ് 

]cntim[n¨ ^bepIfnÂ F.Fw.kn {]ImcapÅ IhÀt]Pv ImWm³ 
km[n¨nÃ. ]s£ {]mtZinI IhÀ t]Pv D−mbnê¶Xmbn ImWm³ km[n¨p.  

െച/ ്ലി�് 

ഒരു �പവൃ5ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ/ േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജ ്
മുതൽ സൂMിBിരി/ു<ു എ<് മന�ിലാ/ുവാനുK ആധികാരിക േരഖയാണ് 
െച/് ലി�്. പരിേശാധിB ഫയലിൽ െച/് ലി�് കാണാൻ സാധിBി-.              
 

ആMൻ �ാൻ േകാ�ി            

�പghു ത �പവൃ5ി പ4ായ5ിെല നട�ു വർഷ5ിെല ആനുവൽ ആMൻ 
�ാനിൽ ഉൾെ�"താണ് എ<് െതളിയി/ുവാനുK േരഖയാണ് ആMൻ �ാൻെWX 
േകാ�ി.  പരിേശാധിB �പവൃ5ി ഫയലിൽ  ആMൻ �ാനിെWX േകാ�ി കാണുവാൻ 
സാധിBി-.   

എ�ിേമ ് 

ഒരു �പവൃ5ി എGെന, എ�ത അളവിൽ െചJണെമ<് സാേTതികമായി 
�പതിപാദി/ു< ആധികാരിക േരഖയാണ ് എ�ിേമ ്. പരിേശാധന ഭാഗമായി 
കെe5ിയി"ുKത ് ഈ  �പവൃ5ി ഫയലിൽ എ�ിേമ ് സൂMിBി"ുe്. 
സാധാരണ ജനGൾ/ ് മന�ിലാകു< രീതിയിൽ ജനകീയ ഭാഷയിൽ േവണം 
എ�ിേമ ് തJാറാ/ാൻ. എ<ാൽ പരിേശാധിB ഫയലിൽ  ജനകീയ എ�ിേമ ് 



11 

 

കാണുവാൻ സാധിBി-. �പവൃ5ിയുെട  ഓേരാ ഘ"5ിെലയും വിശദവിവരGൾ 
എ�ിേമ ിൽ �പതിപാദിBി"ുe് എ<ത് �പശംസനീയമാണ്. 

സാേTതികാനുമതി പ�തം 

ഒരു �പവൃ5ി/് സാേTതികവിദ� �രുെട അനുമതി ലഭിBി"ുe് എ<തിനുK 
ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേTതിക അനുമതി േരഖ. പരിേശാധിചഫയലിൽ. 

സാേTതിl 

�പവൃ5ി െചJു<തിന് നിർവഹണ ]ാപനം നൽകു< അനുമതിയാണ് 
ഭരണാനുമതി േരഖ  ഈ േരഖ എ-ാ ഫയലുകളിലും സൂMിേ/eതാണ.് 
ഈ�പവൃ5ി ഫയലിൽ  ഭരണാനുമതി േരഖ ഉeായിരു<ു kmt¦XnI tcJbnÂ 
H¸nSp¶ kmt¦XnI hnZKv[À AXnt\msSm¸w H¸n« Xo¿Xn IqSn 
tNÀt¡−Xp−v. AXn\mÂ Cu Imcy¯nÂ {]tXyI {i² ]peÀt¯−XmWv. 

ഡിമാൻഡ് േഫാം 

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ�"് നൽകു< അേപMയാണ് ഡിമാൻഡ് 
േഫാം. െതാഴിൽ ആവശ�െപ"വർ/് 15 ദിവസ5ിനുKിൽ േജാലി നൽകിേയാ 
എ<റിയുവാൻ സഹായി/ു< േരഖകൂടിയാണ ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. പരിേശാധിB 
ഫയലിൽ ഒരു ഫയലിൽ േപാലും ഡിമാൻഡ് േഫാo കാണാൻ സാധിBി-. 

വർ/ ് അേലാേ/ഷൻ  േഫാം 

�പവൃ5ി അനുവദിBുെകാe ്നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ]ർ നൽകു< അനുമതിയാണ് 
വർ/് അെലാേ/ഷൻ േഫാo. അേപMിB് 15 ദിവസ5ിനുKിൽ �പവൃ5ി 
ലഭിേBാ എ<റിയാൻ ഈ േഫാം സഹായി/ും എ<ാൽ  ഈ  �പവൃ5ി  ഫയലിൽ 
ഈ േഫാം കാണാൻ സാധിBി-. 

���ർ  േറാൾ 

െതാഴിലാളികളുെട ഹാജർനില േരഖെ�ടു5ാൻ ഉK േരഖയാണ ് മ�ർ േറാൾ. 
മ�ർ  േറാളുകളിൽ ബി ഡി ഒ., െസ�ക"റി എ<ിവർ തീയതി വB് ഒ�്,സീൽഎ<ിവ 
പതി�ിേ/eതാണ്. JÞnIbpsS ^bÂ ]cntim[\bnÂ 49 amÌÀ tdmfpIÄ 
D−mbnêì. AXnÂ sh«nXnê¯Â Hìw Xs¶ D−mbnê¶nÃ. 19 amÌÀ 
tdmfpIfnÂ amäv H¸v sh¨n«nÃ F¶v ]cntim[\bnÂ \nìw hyàambn. 

 2 `h\¯nsâ ^bÂ ]cntim[\bnÂ 4 amÌÀ tdmfpIÄ D−mbnêì. 
AXnÂ sh«nXnê¯Â Hìw Xs¶ D−mbnê¶nÃ. F¶mÂ MGNREG DeptDw 
KpWt`màmhpw t\cn«pÅ CSs]SepIfmWv. taäv Cu {]hr¯nbnÂ 
`mKamhp¶nÃ. AXpsIm−pXs¶ H¸v tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.  

It¼mÌv & tkmt¡Pv ]oäv \nÀ½mWw F¶ {]hr¯nbpsS ^bÂ 
]cntim[\bnÂ 6 amÌÀ tdmfpIÄ ImWm³ km[n¨p. Hê amÌÀ tdmfnÂ amäv 
H¸n«nÃ F¶v ]cntim[\bnÂ \nìw hyàambn. 

]cntim[n¨ FÃm amÌÀ tdmfpIfnepw sajÀsaâv _p¡v \¼À, t]Pv \t¼À 
F¶nh tcJs¸Sp¯nbn«nÃ. 

 

െമഷർെമWX ്ബു/് 

ഒരു �പവൃ5ി എ�ിേമ ് �പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ് െചേJeത് എ<ും 
െചയhിരി/ു<ത ് ഇ�പകാരം തെ<െയ<് മന�ിലാ/ാനുK ആധികാരിക 
േരഖയാണ ്െമഷർെമWX ്ബു/്.  

പരിേശാധനവിേധയമാ/ിയ �പവൃ5ിഫയലിെല  എം-ബു/ിൽ എ�ിേമ ിൽ 

പരാമർശിചഅളവAൾ തെ< ആണ ് േരഖെപടു5ിയത.് �പവൃ5ി പൂർ5ീകരണ 
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5ിെWX വിവിധ ഘ"Gളിെല തുക പാസാ/ുേZാഴും ഒടുവിൽ �പവൃ5ി യ്/ ്
അനുവദിB തുക �പകാരമുK ആെക തുക അനുവദിയ്/ുേZാഴും െമഷർെമWX ്
ബു/ിൽ പ4ായ5് െസ�ക"റി സാM�െ�ടു5ൽ നട5ി ഒ�് സീല് എ<ിവ 
പതി�ിേ/eതാണ്. 

േവജ്  ലി�് 

മ�ർ  േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി/് േവതനം അനുവദിBു എ<് 
െതളിയി/ാനുK ആധികാരിക േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.  പരിേശാധിB 4 ഫയലിൽ 
േവജ് ലി�് ഉeായിരു<ി-  

ഫe ്�ടാൻg�ർ ഓർഡർ 

മ�ർ േറാളിനും,   േവജ് ലി�ിനുംആനുസരിB് െതാഴിലാളി/് േവതനം ൈക 
മാറിേയാ എ<് ഉറ�ാ/ാനുK േരഖയാണ് ഫe ് �ടാൻg�ർ ഓർഡർ. ]cntim[n¨ 
^bepIfnÂ JÞnI, It¼mÌv & tkmt¡Pv ]oäv \nÀ½mWw F¶ 
{]hr¯n ^benÂ F^v.Sn.H ImWm¬ km[n¨p. CXv {]iwk\obamWv. 
F¶mÂ `h\ ]²XnbpsS c−p ^bepIfnepw F^v.Sn.H Iméhm³ 
km[n¨nÃ. 

േഫാേ"ാ�ഗാഫ് 

ഒരു �പവൃ5ി തുടGു<തിനു  മുൻപും, �പവൃ5ി നട<ുെകാeിരികുേZാഴും,  
�പവൃ5ി പൂർ5ിയായതിനുേശഷവുമുK മൂ<് ഘ"5ിലുK േഫാേ"ാ �പവൃ5ി 
ഫയലിൽ  സൂMിേ/eതാണ്. എ<ാൽ പരിേശാധിB ഒ  ഫയലുകളിലുംഒരു 
ഘ"5ിെലയും േഫാേ"ാ ഫയലിൽ സൂMിBി"ി-. അേതാെടാ�ംജിേയാ  ടാ ്ഡ് 
േഫാേ"ാ �ഗാഫ്ഒരു ഫയലിലുംഉeായിരു<ി-.  

�പവൃ5ി പൂർ5ീകരണ സാM�പ�തം 

�പവൃ5ി പൂർ5ീകരിBു എ<തിെWX േരഖയാണ് �പവൃ5ി പൂർ5ീകരണ 
സാM�പ�തം. F¶mÂ JÞnI, It¼mÌv & tkmt¡Pv ]oäv \nÀ½mWw F¶ 
{]hr¯n ^benÂ {]hr¯n ]qÀ¯oIcW km£y]{Xw ImWm¬ km[n¨nÃ. 
F¶mÂ 2 `h\ ]²XnbpsS ^bepIfnÂ km£y]{Xw D−mbnêì. 

മ�ർ േറാൾ മൂെവnWX ്¡ി�് 

ഒരു �പവൃ5ിയുെട ഓേരാ ഘ"5ിെWXയും മ�ർ േറാൾ അനുവദിB് 
െതാഴിലാളികൾ/് േവതനം നൽകു<ത് വെരയുK ഓേരാ ഘ"Gളും ഏെതാെ/ 
തീയതികളിൽ നട<ു എ<് മന�ിലാ/ാനാണ ് മ�ർ േറാൾ മൂെവnWX് ¡ിപ്. 
പരിേശാധിB ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ മൂെവnWX ്¡ിപ് ഉeായിരു<ു.  

ൈസ ് ഡയറി 

�പവൃ5ി ]ലെ5 മുഴുവൻ വിവരGളും േരഖെ�ടു5ു<തിന് േവeിയുK 
ആധികാരിക േരഖയാണ് ൈസ ് ഡയറി. It¼mÌv & tkmt¡Pv ]oäv \nÀ½mWw 
F¶ {]hr¯n ^bÂ ]cntim[\bnÂ sN¡venÌv ]qÀWambn ]qcn¸n¨p. 
F¶mÂ _Ôs¸«hÀ H¸v tcJs¸Sp¯nbn«nÃ. {]hr¯nç th−n D]tbmKn¨ 
km[\ kma{KnIIfpsS hnhcw tcJs¸Sp¯nbnÃ. kµÀi\ ædn¸v 
]qcn¸n¨n«p−v.  

JÞnIbpsS ^benÂ sN¡venÌv ]qÀWamWv. F¶mÂ _Ôs¸«hÀ H¸v 
tcJs¸Sp¯nbn«nÃ. {]hr¯n sN¿p¶ kab¯v sXmgnÂ ImÀUv \¼À 10/33 
F¶ sXmgnemfn¡v A]ISw ]änbXnsâ hnhc§Ä tcJs¸Sp¯nbn«p−v. CXv 
hfsc \Ã Imcyambnêì. 2 `h\ ]²XnbpsS ^bÂ ]cntim[\bnÂ sskäv 
Ubdn ImWm³ km[n¨nÃ. 
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പ4ായ5ിൽ സൂMിBിരിേ/e 7 രജി�റുകൾ 

1. െതാഴിൽ കാർഡിനുK കുടുംബാേപMയുെട രജി�ർ 
2. �ഗാമസഭ രജി�ർ 
3. െതാഴിൽ ആവശ�െ�"തും െതാഴിൽ അനുവദിBതും സംബ�ിB 

രജി�ർ 
4. �പവൃ5ിയുെട ലി�ും ചിലവും വിശദാംശGളും സംബ�ിB രജി�ർ 
5. ]ിര ആ]ികളുെട രജി�ർ 
6. പരാതി രജി�ർ 
7. സാധന രജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ 

{Ia\¼À 2261 apXÂ 2412 hsc 10mw hmÀUnÂ 151 sXmgnÂ ImÀUv \evInbncn 
ç¶Xmbn Iméì. sXmgnÂ ImÀUv cPnÌÀ _Ôs¸« DtZymKØÀ 
km£ys¸Sp¯nbn«nÃ. 

�ഗാമസഭ രജി�ർ 

{Kmak` cPnÌÀ kÀ«nss^ sNbvXn«nÃ. 2015þ16 apXÂ 2018þ19 hscbpÅ 
{Kmak`bpsS hnhc§Ä cPnÌdnÂ tcJs¸Sp¯nbn«p−v. 

 

വർ/ ് രജി�ർ - �പവൃ5ികളുെട ലി�്, ചിലവ്, മ ് വിശദാംശGൾ 
േരഖെ�ടു5ിയി"ുK  രജി�ർ 

വർ/ ് രജി�ർ ഉ5രവാദെ�" ഉേദ�ാഗ]ർ ആരും തെ< 
സാM�െ�ടു5ിയി"ുKത-. രജി�റിൽ ഒരു �പവൃ5ിആരംഭിച്5ിെWX  തീJതി 

ഉe ് എ<ാൽ �പവർ5ി അവസാനിച5ിെWX  തീയതി േരഖെ�ടു5ിയി"ി-. 
വാർഡ് തല5ിലുK വർ/് രജി�ർ അ- സൂMിBി"ുKത്. �ഗാമ പ4ായ5ിെല 
മുഴുവൻ �പവൃ5ികൾ/ും ഒരു വർ/് രജി�ർ എ< നിലയ്/ാണ് വർ/് രജി�ർ 
സൂMിBി"ുKത്. കാലാനുസൃതമായി രജി�റുകൾ പുതു/ിയി"ുe്. ഇത ്
�പശംസനീയമാണ്.   

 

]ിര ആ]ികളുെട രജി�ർ 

എ-ാ വാർഡിെലയും �പവൃ5ികകൾ ഒരുമിBാണ് രജി�റിൽ െകാടു5ി"ുKത ്
ആെക 84 �പവൃ5ികളുെട വിവരGളാണ് രജി�റിൽേരഖെ�ടു5ിയി"ുKത്. 
പതിവുേപാെല ഈ രജി�റും ഉ5രവാദെ�" ഉേദ�ാഗ]ൻ സർ"ിൈഫ 
െചയhി"ുKത-. വാർഡ് തല5ിലുK രജി�ർ സൂMി/ു<തAൂ ടുതൽ 

ന-തായിരി/ും.  

 

പരാതി രജി�ർ 

പരാതി രജി�ർ മ ് രജി�റുകൾ േപാല തെ< ഉ5രവാദെ�"  ഉേദ�ാഗ]ർ 
സർ"ിൈഫെചയhി"ി-ാ5താണ്. 2013മുതൽ 2019വരയുK കാലയളവിൽ 3  
പരാതികൾ േരഖെ�ടു5ിയി"ുe.് പരാതി  നൽകിയ തീJതി, പരാതികാരെWX 
േപരും വിലാസവും പരാതിയിൽ സ=ീകരിB നടപടി എ<ിവ േരഖ 

െപടു5ിയി"ുe.് പരാതി തീർ�ാ/ിയ ദിവസം  രജി�റിൽ േരഖെ�ടു5ിയി"ി-. 

 

സാധനരജി�ർ  

െമ ീരിയൽ �പവർ5ികൾ െചJാ5ത് െകാe ്ഈ രജി�ർ സൂMിചി"ി-.  
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]cmXnIÄ 

1. 100 sXmgnÂ Zn\§Ä e`yam¡Ww. 

2. tPmen kabw æd¡Ww. 

3. Sn.Sn t]mepÅ {]Xntcm[ æ¯nsh¸pIÄ ]©mb¯v GÀs¸Sp¯Ww. 

4. {]hr¯n sN¿m³ I¿pd, ImepdIÄ \evIWw. 

5. amäpIÄ¡v D−mhp¶ NnehpIÄ (t^m¬ tImÄ, bm{Xm Nnehv) F¶nh¡v 

^−v AëhZn¡Ww. 

6. Iqen hÀ±n¸n¡mëÅ \S]SnIÄ D−mIWw. 

7. ImSv hr¯nbmç¶Xv A[nI tPmenbmWv. AXpsIm−v AXëkcn¨pÅ 

sXmgnÂ Zn\§Ä \evIWw. 

8. tPmen sN¿msX sXmgnepSa aÌv tdmfnÂ H¸nSp¶Xv Ahkm\n¸n¡Ww. 

 

സി ിൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

ഒരു �പവൃ5ി നട5ിയ ]ലം കൃത�മായി മന�ിലാ/ാനും, പ�തി 

�പവർ5നGളുെട സുതാര�ത  ഉറ�ുവരു5ു<തിനും േദശീയ �ഗാമീണ 

െതാഴിലുറ�ു പ�തിയിൽ സി ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് അത�ാവശ�മാണ്. 

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ�ൂൾ 22(4)ലും വാർഷിക മാ�ർ സർ/ുലർ ചാപ് ർ 10(6), 

11, 7, 13 എ<ിവയിലും സി ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെന/ുറിB് 

പരാമർശി/ു<ു. ഓഡി ിൻെറ ഭാഗമായി നട5ിയ വർ/ുകളുെട ഫീൽഡ് 

]cntim[m\bnÂ RS/293578 Imt¼mÌv ægn & tkmt¡Pv ]näv \nÀ½mWw F¶ 

{]hr¯nbpsS t_mÀUv kn.]n.cRvPn¯v F¶ hyànbpsS ]d¼nÂ 

Øm]n¨n«p−v. WC/294754 JÞnI 5Â DÄs¸« æSpw_§fpsSbpw IÀjIêsS 

`qanIfnÂ a®v Pekwc£Ww F¶ {]hr¯nbpsS t_mÀUv A¨pX³ sXs¡ 

]d¼¯v F¶ hyànbpsS ]d¼nÂ Øm]n¨n«p−v. 

 

നിരീMണ �പ`aപരിഹാര സംവിധാനം 

െതാഴിലുറ�ിന് 10 അവകാശGളിൽ ഒ<ായി സമയബ�ിതമായി ഉK പരാതി 

പരിഹാര5ിനുK അവകാശം നിലനിൽെ/5െ< പരാതികൾ പലവിധ5ിൽ 

ഉെeTിലും ഈ അവകാശെ5/ുറിB് െതാഴിലാളികൾ/് അവേബാധം 

ഇ-ാ5തുെകാeും നാളിതുവെര ഒരു പരാതിയും പ4ായ5ിൽ േരഖാപരമായി 

സമർ�ിBി"ി-.   .ൈസ ് സ�ർശി/ു< ഉേദ�ാഗ]രുെട അടു5് പരാതി 

വാ/ാൽ  പറയുക മാ�തമാണ് െചയhി"ുKത്. പരാതി പരിഹാര5ിേWvാൾ�ഫീ 

18004254536 എ< നZരിൽ  െതാഴിലാളികൾ/് ബ�െ�ടാവു<താണ്. 
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{Kmak` NÀ¨IÄ Xoêam\§Ä 

tkmjyÂ HmUnäv {Kmak` hmÀUv 10 \mZm]pcw tdmUv 

BßhnZym kwLw FÂ.]n kvIqÄ Imc¡mSv    29/10/2019 þ 4pm 

01/10/2018 apXÂ 31/03/2019 hscbpÅ Imebfhnse HmUnänwKv 

NÀ¨ : sXmgnÂ kabw ædímëw thX\w hÀ²n¸n¡Â 

 sXmgnepd¸v \nba{]Imcw sXmgnÂ kabw amäw hê¯m³ km[n¡nÃ. 
bqWnbsâ CSs]SepIfpw Xoêam\§fpw sXmgnepd¸v sXmgnemfnIÄ 
]ment¡−XnÃ. sXmgnepd¸v ]²Xnbnse sXmgnÂ kabw 9þ5 aWn hscbmWv. 
Cu kabw ]men¨nsÃ¦nÂ CXns\Xnsc iàamb \S]SnIÄ kzoIcnçw 
F¶v VRPIÄ ap¶dnbn¸v \ÂIn. 

� thX\ e`yXbnse ImeXmakw 

thX\ e`yXbnse ImeXmakw ]©mb¯nsâ `mK¯v \nìÅ hogvN 
AsÃìw 8 Znhkw sIm−v \S]SnIÄ ]qÀ¯nbm¡mdps−ìw NÀ¨ív adp]Sn 
\ÂIn.  

� sXmgnÂ Øes¯ A]IS NnInÕ Nnehnsâ ^−v 

sXmgnÂ Øe¯v \nìw sXmgnemfnIÄ¡v GXpXc¯nepÅ A]IS§Ä 
kw`hn¨mepw NnInÕbpambn _Ôs¸« _nÃpIÄ, hml\¯nsâ hu¨À 
F¶nh ]©mb¯nÂ \ÂInbmÂ NnInÕbpsS ^−v ]©mb¯nÂ \nìw 
e`yamç¶XmWv.  

� sXmgnepd¸v ]²Xnbnse BkvXn hnIk\ {]hr¯nIÄ 

sXmgnepd¸nÂ Øncw sN¿mdpÅ sXmgnepIfnÂ \n¶v amdn ]pXnb BkvXn 
hnIk\ {]hr¯nIsf ]än sXmgnemfnIÄ¡v hyàam¡n. 280 Hmfw 
sXmgnepIÄ sXmgnepd¸v ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n sN¿mhp¶XmWv. 
sXmgnepd¸nÂ BkvXn krãnç¶ {]hr¯nIÄ IqSn C\n apXÂ \nehnepÅ 
{]hr¯nbpsS IqsS sNt¿−Xp−v. FÃmhÀçw saäocnbÂ {]hr¯n 
sN¿m³ ]änÃ. kvInÂUv emt_Àkv B¡m³ s{Sbn\nwKv D−mhp¶XmWv. 
hêw \mfpIfnÂ saäncnbÂ hÀçIÄ 40 iXam\sa¦nepw sN¿Ww.  

� sXmgnemfnIÄ apt¶m«nd§n {]hÀ¯\§Ä Bkq{XWw sN¿p¶XneqsS 
100 sXmgnÂ Zn\§Ä e`yam¡mw. sXmgnepd¸v ]²Xnsb 
sa¨s¸Sp¯nsbSp¡mw.  

� ]¦mfn¯w: sXmgnemfnIÄ¡v ]¦mfn¯çdhp−v. B£³ ¹m³ 
X¿mdm¡Â, sjev^v Hm^v s{]mPÎvkv X¿mdm¡Â F¶nhbnÂ 
sXmgnemfnIfpsS 100% ]¦mfn¯w D−mhWw. AXneqsS 100 sXmgnÂ 
Zn\§fpw XpSÀ¨bmb sXmgnepw e`nçw.  
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Xoêam\§Ä 

� sjÂ^v Hm^v s{]mPÎv, B£³ ¹m³ X¿mdm¡Â F¶nhbnÂ 
sXmgnemfnIfpsS ]¦mfn¯w Iq«m³ Xoêam\n¨p.  

� sXmgnÂ Bhiys¸Sp¶Xnëw 15 Znhk¯nëÅnÂ sXmgnÂ e`nçhmëw 
th−n At]£ \ÂIm³ Xoêam\n¨p.  

� sXmgnepd¸nÂ Øncw sN¿mdpÅ {]hr¯nIfnÂ \n¶v amdn BkvXn 
hnIk\ {]hr¯nIÄ GsäSp¯p sN¿m³ Xoêam\n¨p.  

� sXmgnÂ thX\¯nse ImeXmak¯n\v \ã]cnlmcw e`n¡m³ 
At]£ \ÂIm³ Xoêam\n¨p.  

� A]IS¯nëÅ NnInÕ Nnehnsâ ^−v AëhZn¨n«ps−¶v MGNREG 
sk£³ ]dªp.  

� {]Xntcm[ æ¯nsh¸v slÂ¯v skâÀ hgn \S¯pw. 

നിർഹണ ഉേദ�ാഗ]ർ/ായുK നിർേ�ശGൾ 

ബി. ഡി. ഒ. 

• മ�ർ േറാളിൽ ബി ഡി ഓ ഒ�ും സീലും പതി�ി/ു<തിേനാെടാ�ം തീയതി 
കൂടി ഇടുവാൻ �ശ�ിേ/eതാണ ്

• അ/ൗeൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി ഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ  
േമ ുfാർ എ<ിവർ/് അവരുെട ചുമതലകെള കുറിBും 
ഉ5രവാദിത=Gെള കുറിBും ഏെ ടു5് നട�ിലാ/ാൻ സാധി/ു< 
�പവൃ5ികെള  കുറിBും മതിയായ െ�ടയിനിങ ്െകാടു/ുക 

• ബി ഡി ഓ കഴിയു< സമയGളിൽ െതാഴിലാളികെളയും െതാഴിൽ 
]ലGളും സ�ർശി/ു<ത ്ഗുണകരമായിരി/ും 

 െസ�ക"റി / അസി�ൻറ് െസ�ക"റി 

• മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിനും  സീലിനുംഒ�ം തീയതി കൂടി േചർ/ുവാൻ 
�ശ�ി/ുക 

• ഏഴു രജി�റുകൾ, എം. ബു/ ്എ<ിവ സാM�െ�ടു5ി  ആധികാരികത 
ഉറ�ു വരു5ുക 

• െതാഴിലാളികളുെട അവകാശGൾ, അടി]ാന സൗകര�Gൾ എ<ിവ 
ഉറ�ുവരു5ുക 

• സി ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് െവ/ു<തിനായുK നടപടികൾ 
െചJുക 

• ചികിjാചിലവുകൾ കൃത�മായി അനുവദി/ുവാൻ ഉK നടപടികൾ 
സ=ീകരി/ുക 

• ഏെ ടു5് നട�ിലാ/ുവാൻ സാധി/ു< വർ/ുകൾ/ ്അനുസൃതമായി 
െഷൽഫ് െ�പാജക് ് കെe5ി വയ്/ുക 

• വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി റിങ് കfി ിെയ ശEിെ�ടു5ുക. 
ആറുമാസ5ിെലാരി/ൽ പുന:സംഘടി�ി/ുകയും െചJുക 

• െതാഴിലിട സൗകര�Gൾ ഉറ�് വരു5ുക 

• എ എം. സി അനുസരിBുK  ബി.എഫ്. ി, േസവനGൾ 
�പേയാജനെ�ടു5ുക. േപജ് 78,16 .1   
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നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ]ർ(അ/ൗeൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി ഡ് എൻജിനീയർ, 
ഓവർസിയർ) 

• വർ/് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽ മാ�ർ സർ/ുലറിൽ പറയു<  �പകാരമുK 
22 േഡാക�ൂെമWXസ്ഉെe<് ഉറ�് വരു5ി �പവൃ5ി  ഫയൽ തJാറാ/ുക 

• ൈസ ് ഡയറി കൃത�മായി എഴുതി സൂMി/ു<തിനും േമ ്  മാർ/് 
നിർേദശം നൽകുക 

• മ�ർ േറാൾ െതാഴിലിടGളിൽ എ5ിBു േ�പാജ�v് ഇനീേഷ� ീവ് മീ ിംഗ് 
കൂടി പണി ആരംഭി/ു<തിന ്സഹായി/ുക 

• കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിലിടം സ�ർശിB െചയh െതാഴിൽ അള<് 
എം ബു/ിൽ േരഖെ�ടു5ുക 

• ഡിമാൻഡ് അനുസരിB് െതാഴിൽ നൽകുക 
• െതാഴിലാളികൾ/് അടി]ാന സൗകര�Gൾ ഒരു/ുക 

േമ ് 

• മ�ർ േറാൾ കൃത�മായി ഒ�് െവ�ി/ുക 
• ഹാജരാകാ5വരുെട വിവരം അടയാളെ�ടു5ുക   
• മ�ർ േറാളിൽ െതാഴിൽ ദിനGളുെട തീയതി അടയാളെ�ടു5ുക 
• ൈസ ് ഡയറി പൂർ_മായും പൂരി�ി/ുക 
• െതാഴിൽ ൈസ ുകളിൽ െവB് അപകടം നട<ി"ുെeTിൽ ൈസ ് 

ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ]െര അറിയി/ുകയും 
ചികിj ഉറ�ാ/ുകയും െചJുക 

• നി�ിത അളവിലും ഗുണനിലവാര5ിലും േജാലി െചJു<ുe ് എ<് ഉറ�് 
വരു5ുക 

വാർഡിൽ നട�ിലാ/ാൻ പ ു< �പവർ5ികൾ  

• മj� കൃഷി  
• േതാടുകളുെട ആഴം കൂ"ൽ  
• മൃഗപരിപാലനം േ�പാjാഹി�ി/ു<തിനുK അടി]ാന സൗകര�Gളായ 

േകാഴി/ൂട്, ആ"ിൻ  കൂട്, പ"ി കൂട്, െതാഴു5,് പുൽെതാ"ി എ<ിവയുെട 
നിർfാണം  

• തീ �ുൽ കൃഷി  
• മj�ബ�ന �പവർ5നGൾ േ�പാjാഹി�ി/ു<തിന് ഉതകു< 

അടി]ാന സൗകര�Gളായ മj�ം ഉണ/ു< േക��Gൾ, മj�ം 
സൂMി/ു< േക��Gൾ  എ<ിവയുെട നിർfാണം   

• മഴെവKം െക"ി നിൽ/ു< താഴ്< െപാതു]ലGളുെട െമBെ�ടു5ൽ 
(Chaur renovation) 

• തീര�പേദശGളുെട സംരMണ5ിനുK േ�ാം വാ"ർ  െ�ഡയിനുകള ് 
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െതാഴിലുറ�പ്�തിയിൽ  ഏെ ടു5് നട5ാവു< �പവൃ5ികൾ 

I. വിഭാഗം എ : �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�" 
െപാതു�പവൃ5ികൾ   

i. കുടിെവK േ�സാത�ുകൾ  ഉൾെ�െടയുK ഭൂഗർഭജല വിതാനം 
ഉയർ5ു<തിന് ആവശ�മായ അടിയണകൾ (Undergroud dykes), മൺതടയണകൾ, 
അണകൾ (േ�ാ�്ഡാം), െച/{ാമുകൾ  തുടGിയ ജലസംരMണ5ിനും 
ജലെകായ്5ിനും സഹായകരമായ നിർfിതികൾ;  

ii. ഒരു നീർ5ട5ിെ¯ സമ�ഗ പരിപാലന5ിന് ഉതകു< ഇടെപടലുകളായ 
േകാeൂർ�ട4ുകൾ, ത"്തിരി/ൽ (Terracing), േകാeൂർബeുകൾ, 
കൽ5ടയണകൾ, ഗ�ാബിേയാൺ നിർfിതികൾ, നീരുറവ �പേദശ5ിെ¯ 
പരിേപാഷണം തുടGിയ നീർ5ട പരിപാലന �പവൃ5ികള ് ;  

iii. സൂ� n-െചറുകിട ജലേസചന �പവൃ5ികളും േതാടുകൾ/കനാൽ  
എ<ിവയുെട നിർfാണം, പുനരു�ാരണം, െമയി¯നൻസ് എ<ീ �പവൃ5ികളും ; 

iv. ജലേസചന കുളGളുേടയും മ ് ജലേ�സാത�ുകളുേടയും ആഴം കൂ"ല്  
ഉൾെ�െടയുK പരZരാഗത ജലേ�സാത�ുകളുെട പുനരു�ാരണവും; 

v. കടേലാരGളിലും കുളGളുെട അരികിലും കനാൽ ബeുകളിലും 
േറാഡുകളുെട ഓര5ിലും, വനഭൂമിയിലും, മ ് െപാതുഭൂമിയിലും ഫലവൃMGൾ  
അട/മുK മരം വB ്പിടി�ി/ലും വനവതAരണവും, (ഇവയിൽ  നി<ും ലഭി/ു< 
ആദായ5ിെ  ̄ അവകാശം ഖ�ിക 5 ൽ �പതിപാദി/ു< കുട ംുബGൾ/് 
നൽേകeതാണ്);  

vi. െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവൃ5ികളും.  

II. വിഭാഗം ബി: സമൂഹ5ിൽ  അവശത അനുഭവി/ു< വിഭാഗGൾ/ുK 
വ�Eിഗത ആghികൾ (ഖ�ിക 5 ൽ പരാമർശി/ു< കുടുംബGൾ/ ്മാ�തം)  

i. ഖ�ിക 5 ൽ പരാമർശി/ു< കുടുംബGൾ/് Scheduled Caste, Scheduled Tribe, 
Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, ദാരി�ദ�േരഖയ്/് താെഴയുK മ ് കുടുംബGൾ , 
�ghീകൾ ഗൃഹനാഥയായ കുടുംബGൾ , ഭി<േശഷി/ാർ ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബം, 
ഭൂപരി@Aരണ5ിെ¯ ഗുണേഭാEാ/ൾ, ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന 
ഗുണേഭാEാ/ൾ , വനാവകാശ നിയമ�പകാരമുK ഗുണേഭാEാ/ൾ, മുകളിൽ  
പറiിരി/ു< കുടുംബGള-ാ5 പMം, 2008-െല കാർഷിക കടാശ=ാസ നിയമ 
�പകാരമുK െചറുകിട-നാമമാ�ത കർഷകർ, ഭൂമിയുെട ഉwbാദനMമത 
വർ�ി�ി/ു<തിനായി ഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ  (Dugg well), കുളGൾ  (Farm 
Ponds), മ ് ജലെകായ്5് നിർfിതികൾ എ<ിവ ഉൾെ�െടയുK 
ജലേസചന5ിനാവശ�മായ അടി]ാന സൗകര�Gൾ ലഭ�മാ/ൽ 

ii. പഴകൃഷി, പ"്നൂൽകൃഷി, േതാ"വിളകൃഷി, ഫാംേഫാറ�gvി എ<ിവയിലൂെട 
ഉപജീവനം െമBെ�ടു5ൽ;  

iii. ഖ�ിക 5 ൽ സൂചി�ി/ു< കുടുംബGളുെട തരിശ് ഭൂമി/ പാഴ്ഭൂമി (Fallow or 
Waste Land) വികസി�ിB് കൃഷി/് അനുേയാജ�മാ/ൽ ; 
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iv. ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന �പകാരേമാ, േക��/സം]ാന സർ/ാരുകൾ 
ആവിഷ്/രി/ു< മ ് ഭവന നിർfാണ പ�തികൾ �പകാരേമാ ഏെ ടു/ു< 
ഭവന നിർfാണ5ിെല അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ ഘടകം;  

v. മൃഗപരിപാലനം േ�പാjാഹി�ി/ു<തിനുK അടി]ാന സൗകര�Gളായ 
േകാഴി/ൂട്, ആ"ിൻ  കൂട്, പ"ി കൂട്, െതാഴു5്, പുൽെതാ"ി എ<ിവയുെട 
നിർfാണവും;  

vi. മj�ബ�ന �പവർ5നGൾ േ�പാjാഹി�ി/ു<തിന് ഉതകു< 
അടി]ാന സൗകര�Gളായ മj�ം ഉണ/ു< േക��Gൾ, മj�ം സൂMി/ു< 
േക��Gൾ  എ<ിവ നിർfി/ലും വർഷകാല5് മാ�തം െവKമുK 
െപാതുകുളGളിൽ (Seasonal water bodies on public land) മj�ം വളർ5ു<തിന് 
അടി]ാന സൗകര�Gൾ ഒരു/ലും;  

III. വിഭാഗം സി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ¯ നിബ്�നകൾ 
അനുസരി/ു< സ=യം സഹായസംഘGൾ/ ്െപാതു അടി]ാന സൗകര�Gള്  

i. കാർഷിേകാതb<Gളുെട ഈടു  സംഭരണ സൗകര�ം ഉൾെ�െടയുK 
വിളെവടു�ിന് േശഷം ആവശ�മായി വരു< സൗകര�Gൾ  (Post-Harvest facilities), 
ൈജവവളം എ<ിവയ്/ ് ആവശ�മായ ]ായിയായ അടി]ാന സൗകര�Gൾ  
സൃxി/ുക വഴി കാർഷിേകാതbാദനMമത വർ�ി�ി/ു<തിനുK 
�പവൃ5ികളും; 

ii. സ=യം സഹായ സംഘGളുെട ഉപജീവന �പവർ5നGൾ/് ആവശ�മായ 
െപാതു വർ/്െഷºുകളുെട നിർfാണവും.  

IV. വിഭാഗം ഡി: �ഗാമീണ അടി]ാന സൗകര�Gൾ 

i. നിർേ�ശി/െ�" മാനദ�Gൾ/ ് അനുസൃതമായി ഖര-�ദവ മാലിന� 
സംgAരണ5ിനും തുറ�ായ മലമൂ�ത വിസർ\നം ഇ-ാതാ/ു<തിനും േവeി 
സ=ത�>മാേയാ സർ/ാർ വകു�ുകളുെട ഇതര പ�തികളുമായി സംേയാജി�ിB് 
െകാേeാ വ�Eിഗത ക/ൂസുകൾ, gAൂ ൾ േടായ¼ ുകൾ, അTണവാടി േടായ¼ ുകൾ 
തുടGിയ �ഗാമീണ ശുചിത=വുമായി ബ�െ�" �പവൃ5ികൾ ; 

ii. ഒ െ�"് കിട/ു< �ഗാമGെളയും, നിർ�ിx �ഗാമീണ ഉwbാദന 
േക��Gെളയും നിലവിലുK േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി/ു<തിനുK, 
എ-ാ കാലാവ]യിലും ഉപേയാഗി/ാൻ പ ു< �ഗാമീണ േറാഡുകളുെട 
നിർfാണവും, ഓടകൾ , കലുTുകൾ എ<ിവ ഉൾെ�െടയുK �ഗാമ5ിെല ഈടു  
ഉൾേറാഡുകളുെടയും വീഥികളുെടയും നിർfാണവും; 

iii. കളി]ലGളുെട നിർfാണവും;  

iv. െവKെ�ാ/ നിയ�>ണ സംരMണ �പവൃ5ികൾ, െവKെ/"് 
ഒഴിവാ/ു<തിനുK ജലനിർ മന �പവൃ5ികൾ, മഴെവKം െക"ി നിൽ/ു< 
താഴ്< െപാതു]ലGളുെട െമBെ�ടു5ൽ (Chaur renovation), തീര�പേദശGളുെട 
സംരMണ5ിനുK േ�ാം വാ"ർ  െ�ഡയിനുകള ്, എ<ിവ ഉൾെ�െടയുK െപാതു 
അടി]ാന സൗകര�Gൾ , േറാഡുകളുെട പുന:രു�ാരണം, ദുര>�പതിേരാധ 
തJാെറടു�ുകൾ  െമBെ�ടു5ു<തിനുK �പവൃ5ികളും;  
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v. �ഗാമപ4ായ5ുകൾ , വനിതാ സ=യം സഹായ സംഘGളുെട 
െഫഡേറഷനുകൾ , െകാടുTാ ് ബാധിതർ/ുK അഭയേക��Gൾ (ൈസേ½ാൺ  
െഷൽ ർ), അTണവാടിേക��Gൾ , �ഗാമീണ ച>കൾ എ<ിവയ്/ാവശ�മുK 
െക"ിടGളുെട നിർfാണവും, �ഗാമ/േ1ാ/hല �കിമിേ ാറിയGളുെട 
നിർfാണവും;  

vi. േദശീയ ഭM�സുരMാനിയമം 2013 (20/2013) െല വ�വ]കൾ  
നട�ിലാ/ു<തിന ് ആവശ�മായി വരു< ഭM�-ധാന� സംഭരണികളുെട 
നിർfാണവും; 

vii. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം ഏെ ടു/ു< 
നിർfാണ �പവൃ5ികളുെട എ�ിേമ ിെ¯ ഭാഗമായി വരു< നിർfാണ 
സാമ�ഗികളുെട ഉwbാദനവും;  

viii. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം 
സൃxി/െ�" �ഗാമീണ െപാതു ആghികളുെട അ കു പണികളും; 

ix. ഇത ് സംബ�ിB് സം]ാന സർ/ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട5ി 
േക��സർ/ാർ വി¿ാപനം െചJു< മ ് ഏെതാരു �പവൃ5ിയും. 


