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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ദാരി�ദ�ം  ലഘൂകരി�ു�തിനും അവരുെട ജീവിത സുര�ിതത�ം ഉറ��

വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��ളള ഒരു ബൃഹതപ്�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തി. കാര ് ഷിക േമഖലയിലും നിര ് �ാണ േമഖലയിലും െതാഴില ് ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനത

ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാള ് അവര ് �്100 ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ�� വരു�ുവാന ് ഈ പ�തി

ല��മിടു�ു.ഇ�െന െതാഴില ് നല ് കു�തിന ഏ്െ�ടു�ു�വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിന ് െറ മ��ം ജലവും

പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന  ്സാ��മാകും എ�ും �പതീ�ി�ു�ു.

ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ  ജി�കളില ് 2006 െഫ�ബുവരി 2ആം തീയതി ഈ നിയമം നിലവില ്

വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയത്ു. േകരള�ില ് വയനാടും, പാല�ാടും ഈ 200 ജി�കളില ്

ഉള ് െ��ിരു�ു. 2007 െമയ 1്5 ന 1്30 ജി�കളിേല� ക്ൂടി ഇത വ്�ാപി�ി��.  ഇടു�ി, കാസര ് േഗാഡ ജ്ി�കള ്

ഇതില ് ഉള ് െ��ിരു�ു. 2008 ഏ�പില ് 1 ന ഇ്��യിെല ബാ�ി മുഴുവന ് ജി�കളിേല�ും ഇത വ്�ാപി�ി��. ഇ�്

ഇ��യിെല മുഴുവന ് �ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�.് ആേഗാളതല�ില ് സവിേശഷ

�ശ�യാകര ് ഷി� ഒരു  അവകാശാധിഷഠ്ിത െതാഴില ് നിയമെമ� നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയില ് ദാര��ദ

ലഘൂകരണ�ില ് നിര ് �യാകമായ വഴി�ിരിവ്സൃഷട്ി� ബൃഹത്പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009

ഒകേ്ടാബര ് 2-◌ാം തീയതി േക�� സര ് �ാര ് ഈ നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തിെയ� പ്ുനര ് നാമകരണം െചയത്ു.

തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ�അ��ു�തുംസംസഥാന�ിെ�തല�ാന നഗരം ഉൾെ�ാ���തുമായ ജി�. ഭാരത�ിെ�

െതേ� അ�മായ കന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം ജി�യുെട അതിരായ പാറശാലയില ് നി�ും 56 കിേലാമീ�ര ്

അകെലയായി�ിതി െച���ു .

െപരു�ടവിള

തിരുവന�പുരം ജി�യില ് െന�ാ�ിന ് കരതാലൂ�ിലാണ െ്പരു�ടവിളബേ്ളാ� പ്�ായ��്ിതി

െച���ത.് െവ�റട,കു��ുകാല ് , െകാ�യില ് , െപരു�ടവിള,ആര�േ�ാട,് ഒ�േശഖരമംഗലം,

ക�ി�ാട,്അ�ൂരിഎ�ീ �ഗാമപ�ായ�ുകള ് െപരു�ടവിളബേ്ളാ�ില ് ഉള ് െ�ടു�ു.
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െപാതു വിവര�ൾ  ക�ി�ാട �്ഗാമ പ�ായ� ്

ക�ി�ാട �്ഗാമ പ�ായ� ്

തിരുവന�പുരം ജി�യുെട കിഴ�ു ഭാഗ�്�ിതി െച��� ഒരു മലേയാര പ�ായ�ാണ ക്�ി�ാട.് ഈ

�ഗാമ�ിെ� വട�-്പടി�ാറ്ഭാഗ�്കു�ി�ല ് , പൂവ�ല ് പ�ായ�ുകള�ം, െത�ുകിഴ�്ഭാഗ�ായി

ഒ�േശഖരമംഗലം, അ�ൂരി പ�ായ�ുകള�ം അപൂര ് � ഔഷധ സസ��ള�െട കലവറയായ അഗസത്�ാര ് പര ് �ത

നിരകള ് കിഴ�ു ഭാഗ�ും �ിതി െച���ു. അഗസത്�ാര ് മലനിരകളില ് നി� ഉ്�വി�ു� െന�ാര ് ,

വ�ിയാര ് , മു�യാര ് , േകാതയാര ് തുട�ിയ നദികളിെല ജലം സംഭരി� ന്ിറു�ു� ‘മലനിരകള�െട നടുവിെല

തടാകം’ എ�റിയെ�ടു� െന�ാര ്  ജലാശയവും, അണെ���ം സ�േദശിയരും, വിേദശീയരുമായ സ�ാരികെള

ആകര ് ഷി�ു� ടൂറി� േ്ക��മായി മാറിയിരി�ു�ു. 1959-ല ് ക�ീഷന ് െചയത് െന�ാര ് ഇറിേഗഷന ്

പ�തിയുെട ഫലമായി െന�ാ�ിന ് കര, െനടുമ�ാട ത്ാലൂ�ുകളിേലയും കന�ാകുമാരി ജി�യിെല വിളവന ് േകാട്

താലൂ�ിേലയും 36,000 ഏ�േറാളം �പേദശെ� കൃഷിേയാഗ�മാ�ിതീര ് �ിരി�ു�ു. വന�പേദശ�ള�ം
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കു�ിന ് െചരിവുകള�ം, പാറമട�ുകള�ം പാടേശഖര�ള�ം നിറ� ഈ പ�ായ�ില ് , ഏഷ�യിെല ര�ാമെ�

ലയണ ് സഫാരി പാര ് �,് മാന ് പാര ് �,് േദശീയ മ�� വി�ുല ് പാദന േക��ം, േകരള�ിെല ഏക ചീ��ി

വളര ് �ല ് േക��ം, േകരള�ിെല ര�ാമെ� തുറ� ജയില ് (െന��കാല ് േ�രി) എ�ിവ �ിതി െച���ു.

വന�പേദശം, കു�ുകള ് , കു�ിന ് പുറെ� സമതലം, ചരിവു �പേദശ�ള ് , സമതലം എ�ി�െന പ�ായ�ിെന

ഭൂ�പകൃതിയനുസരി� അ്� േ്മഖലകളായി തിരി�ാം. വട�ുകിഴ� െ്പാ�ം കൂടിയും, െത�ുപിടി�ാറ ത്ാഴ�്

നിലയിലുമാണ �്പേദശ�ിെ�കിട�്

വാർഡ -് മ�ാടിമൂട (്9)

ക�ി�ാട �്ഗാമ പ�ായ� 9്മത വ്ാർഡആ്യമ�ാടിമ ടൂ ക്ാർഷികപരമായി
പരിേപാഷി�ി�ു�തിനും മുൻനിരയിൽനിലെകാ���വാർഡആ്ണ.് . �പകൃതി അണിയിെ�ാരു�ിയ
േതാടുകള�ം കുള�ള�ം കൃഷിയ�് അ്നുേയാജ�മായ ഭ �ൂപകൃതിയും �പേദശ�ിന മ്ാ� ക്ൂ���ു മഹാ�ാഗാ�ി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിലൂെട േതാടുകൾകുള�ൾഇവയുെട പ ◌ുനരു�ാരണം കിണർ
നിർ�ാണംൈലഫ ഭ്വനപ�തി മ� ജ്ലസംര�ണ �പ �പവർ�ന�ൾതുട�ിയ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�്
നട�ിലാ�ിവരു�ു .

െപാതുവിവര�ള ് മ�ാടിമൂട വ്ാർഡ്

 അംഗൻവാടി-1

 �ഗാമേക��ം-1

 െപാതുകിണർ-1

 മൃഗാശുപ�തി-1

 െപാതുകുളം-1

മുഖ� ല���ൾ

 അവിദഗ�്-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� ഏെതാരു

കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം,

ഗുണേമ�യു�തും�ായിയായി���തും ഉ�ാദന�മവുമായആ�ികള�െട സൃഷട്ിയാണ ഈ് പ�തിയുെട മുഖ�

ല��ം.

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

 സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുക.

 പ�ായ�ിരാജ �്ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

രീതിശാസ�്തം

ര�ാംഘ�ം:

2018 ഒകേ്ടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതല ് 2019 മാർ� മ്ാസം വെര ഏെ�ടു� ന്ട�ിയ �പവൃ�ികള�െട

ഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംൈഎഎസഎ്�ിവ പരിേശാധി�ൽ.
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മൂ�ാം ഘ�ം:

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയത് �പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ

പരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട �്പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും,സജീവ െതാഴിലാളികെളക� െ്താഴിൽകാർഡ,്

ബാ� പ്ാ� ബ്ു� എ്�ിവ പരിേശാധി� അ്ഭിമുഖം നട�ലുംവിവരേശഖരണം നട�ലും.

അ�ാം ഘ�ം:

ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയുെടയുംഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ� ത്യാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി വിഭാവനം െച���ത എ്െ�ാെ�െയ�ും കാര��മമായും

ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ

അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു േവ�ിയാണഈ് േസാഷ�ൽഓഡി� .്

�പസത്ുത വാർഡിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി� വ്ിേധയമാ�ിയ പ�തികൾ

പ�തികൾ വർ� ്േകാഡ്

1 മ� ജ്ലസംര�ണം WC/327973

2 മ� ജ്ലസംര�ണം WC/331078

3 വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർമാണം (c.ചാർലീസ )് RC/340832

4 വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർമാണം (സേ�ാഷ ്m) RC/340834

5 വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർമാണം (ബാബു രാജൻ) RS/343585

6 വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർമാണം (ജയപാലൻ

നായർ)

RS/343590

7 വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർമാണം (കമലാസനൻ g ) RS/340830

8 വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർമാണം (ജനാർ�നൻ

പി� )

RC/340826

9 വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർമാണം (സജിത ) RC/340835

10  വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർമാണം (അംബിക ) RC/342962

11 ഫലവൃ�ൈതപരിപാലനം DP/276388

12 ഫലവൃ�ൈതപരിപാലനം DP/276387

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ�� െ്താഴിലാളികളില ് നി�ുംേചാദി�റി�വിവര�ള ്

െതാഴില ് കാര ് ഡ്
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സജീവ െതാഴിലാളികള ് െ��ാം തെ� പുതിയ െതാഴില ് കാർഡ്നല ് കിയി���.്െതാഴില ് കാർഡില ്

ആവശ�മായ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ി യി��� .്

െതാഴില ് അേപ�

െതാഴിലിനു�അേപഷ AMC �പകാരം ഉ� േഫാമില ് അേപ�നല ് േക�താണ .്

കൂലി/നഷട് പരിഹാരം

ഓഡി�ിന്വിേധയമാ�ിയ 11 �പവൃ�ികള�െട േവതനം െതാഴിലാളികള ് �്ലഭ�മായി���തായി ഫീല ് ഡ്

പരിേശാധനയില ് മനസിലാ�ുവാന ് സാധി��. . വ��ി ഗത ക�ൂസ ന്ിർമാണ�ിൽ( rs/340835 )ബാ�ി തുക

കി�ാൻ ഉ�.്

െതാഴില ് �ലെ�സൗകര��ൾ

കുടിയ�്ുവാനു� െവ�ം , വി�ശമ സൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം, �കഷ എ്�ിവ െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�്

നട�ിയ സംഭാഷണ�ിനിടയില ് നി�ും �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ു� �ല�ളില ് പരിേശാധന

നട�ിയതിെ�അടി�ാന�ിലും എ�ാ െസൗകര��ള�ം ഉ�ായിരു�ു . �പഥമ ശു�ശൂഷ കി��കള ് ,തണല ് എ�ിവ

പണി�ല�ളിൽ ലഭ�മാണ .്

�പഥമ ശു�ശൂഷകി��കള ്

പരിേശാധന നട�ിയ �പവര ് �ി�ല� �്പഥമശു�ശൂഷകി�� ഉ�ായിരു�ു .

തണല ്

േമല ് പറ� �പവര ് �ി �ല സ�രശ്ന സമയ� അ്വിെട െതാഴിലാളികള ് � വ്ി�ശമി�ു�തിന ത്ണല ്

സൗകര�ം ഉ�ായിരു�ു

െഷല ് ഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

െഷല ് ഫ ഓ്ഫ േ്�പാെജക�്ില ് ത�ാറാ�ളില ് െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�്

5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ�്ുവാനു�അവകാശം

വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽതെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെ�� െ്താഴിലാളികളിൽ

നി�അ്റിയുവാൻസാധി��.

സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�ിന1്0

അവകാശ�ളിൽഒ�ായിസമയബ�ിതമായിഉ�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശംനിലനിൽെ��െ�പരാതികൾ

പലവിധ�ിൽഉെ��ിലുംഈഅവകാശെ��ുറി�െ്താഴിലാളികൾ�അ്വേബാധംഇ�ാ�തുെകാ�ുംനാളിതുവെരഒ

രുപരാതിയുംപ�ായ�ിൽേരഖാപരമായി സമർ�ി�ി�ി�.. 1800 425 45 36 എ� ന�റില ് വിളി��ം പരാതികള ്

പറയാവു�താണ .്

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�ന്ിയമം െസ�ൻ 17(2) േസാഷ�ൽഓഡി� ്നട�ുവാനു�അവകാശം നൽകു�ു.

7 രജി�ര ് പരിേശാധന

േക��സര ് �ാരിന ് െറ നിര ് േ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ നിര ് ബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ിൽ

സൂ�ിേ��വയാണ.്
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1) െതാഴില ് കാര ് ഡിനുളള കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2) �ഗാമസഭ രജി�ര ്

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

4) �പവര ് �ിയുെട ലി��ം ചിലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി� രജി�ര ്

5)�ിരആസത്ികള�െട രജി�ര ്

6) പരാതി രജി�ര ്

7)സാധന രജി�ര ്

2018-19 സാ��ിക വർഷെ� രജി�റുകള ് വളെര വൃ�ിയായും ചി�േയാടും കൂടി രജി�ര ് കല ്

സൂ�ി�ിരി�ു�ു.എടു�ു പറേയ�കാര�ംആണ.്

1) െതാഴില ് കാര ് ഡിനുളള കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

കുടുംബ�ള�െട െതാഴില ് കാര ് ഡ ്വിവര�ള(്Job Card Number,Date of Card issued,Name,age,bank account

number) MIS ല ് നി�ും പകര ് � എ്ടു�ുസൂ�ി�ിരി�ു�ു.

2)�ഗാമസഭ രജി�ര ്

�ഗാമ സഭ രജിസെ്റരില ് െതാഴില ് �ഗാമ സഭ , 29/08/2019ല ് കൂടി �പവര ് �ികള ് വിശദമായ ച്ര ് � െചയത്ു

തീരുമാനി�ി��� .്അവരജി�ർൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്

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

െതാഴിലാളികള ് െതാഴില ് ആവശ�െപ��െകാ�ു�തിെ� വിവരം MIS ല ് നി�ും �പി�  ്എടു�ു രജി�രറ്ില ്

ഒ�ി�� േചര ് �ി���്

4) �പവര ് �ിയുെട ലി��ം ചിലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി� രജി�ര ്

�പവര ് �ിയുെട വിശദ വിവര�ള ് MIS ല ് നി�ും �പി�  ്എടു�ുസൂ�ി�ി���്

5)�ിരആസത്ികള�െട രജി�ര ്

�ിര ആസത്ികള�െട രജി�ര ് റില ് ല ് ആണ്അവസാനമായി ആസത്ി േരഖെ�ടു�ിയി���ത.് വിവര�ൾ

േരഖെ�ടു�ി സൂ�ി�ി���്

6) പരാതി രജി�ര ്

പ�തി കായലവില ് ഇതുമായി ബ�െ��� ഒരു പരാതിയും ലഭി�തായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

7)സാധന രജി�ര ്

ഓഡി� ്കാലയളവില ് സാധന�ിെ� വിശദവിവരം MIS ല ് നി�ും �പി�  ്എടു�ു രജി�രറ്ില ് ഒ�ി�� േചര ്
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�ി���്

േക�� സര ് �ാർ നിര ് േ�ശ�പകാരം ഒരു വര ് �്ഫയലിൽ താെഴ പറയു� േരഖകള ് നിര ് ബ�മായും

ഉ�ാേക�താണ്

1) കവര ് േപജ്

2) െച� ല്ി�്

3) ആ�ന ് �ാന ് /െഷല ് ഫ ഓ്ഫ വ്ര ് �എ്�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

4) സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെടേകാ�ി

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ള ്

8) െതാഴിലാളികള ് െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ുളളഅേപ�

9) െതാഴില ് അനുവദി��െകാ�ുളള േരഖയുെട േകാ�ി

10) പൂരി�ി� മ�ര ് േറാളിന ് െറ േകാ�ി

11) െമഷര ് െമന ് റ ബ്ു�ിന ് െറ േകാ�ി

12) സാധന�ൾ വാ�ു�തിനുളള ക�ാേ�ഷൻ �ണി�തിന ് െറയും കംപാരി�ീവ േ്��െ്മന ് റിന ് െറയും

െമ�ീരിയൽസേ�ഓര ് ഡറിന ് െറയും േകാ�ി

13) േവജ ല്ി�്

14) േവതന�ിന ് െറയുംസാധന�ൾ� പ്ണമട�തിന ് റയും FTOയുെടയും േകാ�ി

15) െമ�ീരിയല ് വൗ�റിന ് െറയുംബി��കള�െടയും േകാ�ി

16) േറായല ് �ി അട�തിന ് െറ രസീതിന ് െറ േകാ�ി

17) െതാഴിലിന ് െറ മൂ� ഘ്��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18) �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസര ് �ിഫി��ിന ് െറ േകാ�ി

19) മ�ര ് േറാൾ മൂവെ്മന ് റ �്ിപ്

20) ആസത്ിയുെട ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേ�ാര ് �ിൻെറ േകാ�ി
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22) ൈസ� ഡ്യറി

കെ��ലുകള ്

ഫയല ് പരിേശാധന�ിടയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്റിേസാഴസ്്േപഴസ്ണ ് കെ��ുവാൻ സാധി�

വസത്ുതകൾതാെഴ േചര ് �ു�ു.

1.കവര ് േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതുവിവര�ള ് ഉള ് െ�ാ��� േരഖയാണ്കവർേപജ.് പരിേശാധി� എ�ാ

ഫയലുകളിലും AMC �പകാരമു� കവർേപജ്സൂ�ി�ിരു�ു. GEO-TAGGING സംബ�ി� വിവര�ള ്

കവര ് േപജില ് ഉള ് െ��ിരു�ി�. വർ�ിെ� േപര,് ആരംഭി� തീയതി അവസാനി� തീയതി എ�ിേമ� എ്മൗ�്

ചിലവ എ്�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

2. െച� ല്ി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട/ ഏതു േപജ മ്ുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�്

മന�ിലാ�ുവാനു� േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.് 12 ഫയലും എഎംസി �പകാരമു� െചക ്ലിസറ് ഉ്�ായിരു�ു. 10െച�്

ലി� പ്ൂർണമായിരു�ു (wc/327973, rs/342962 െചക ല്ി�ിൽ േപജിൽ ന�ർ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി� )

3.ആ�ന ് �ാൻ പകർ�്

�പസത്ുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട� സ്ാ��ിക വർഷ�ിെലആനുവല ് ആ�ന ് �ാ+നില ് ഉൾെ��താണ്

എ� െ്തളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ ആ്�ൻ�ാനിൻെറ േകാ�ി.ആ�ന ് �ാൻ പകര ് � �്പവൃ�ി ഫയലുകളില ്

ഉ�ായിരു�ു

4. ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി െച���തിന ന്ിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ ഭ്രണാനുമതി. ഫയലുകളിൽ. Secure നി�്

ലഭി� ഭരണാധികാരിയുെട േകാ�ി സൂ�ി�ി���ായിരു�ു

5.സാേ�തികാനുമതി,സാേ�തികഎ�ിേമ�,് ഡിൈസൻ

ഒരു �പവൃ�ി� സ്ാേ�തികവിദഗധ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി��� എ്�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ സ്ാേ�തിക

അനുമതി േരഖ. .എ�ാഫയലിലും സാേ�തികഅനുമതി സൂ�ി�ി���.് െസക��ർ നി�ു� േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.

�പവർ�ികള�െട എ�ിേമ� എ്�ാ ഫയലുംസൂ�ി�ി���ായിരു�ു ജനകീയ ഭാഷയിലു� എ�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ു

പരിേശാധി� ഫയൽകൾ േ�ഡായിംഗ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻആവശ�ം ഉ�വആയിരു�ി� .

6.സംേയാജിത പ�തി

വാര ് ഡിൽനട�ിയ െപാതു �പവര ് �ികളിൽ convergence മായി ബ�െ�� േരഖകൾബാധക മി�

7. െതാഴിലിനു�അേപ�
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ഡിമാൻഡ f്orm ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു . േഫാമിൽ എ�ാവരും നിർബ�മായും തീയതി േരഖെ�ടു�ണം. തീയതി

േരഖെ�ടു�ിയ അേപ�യുെട ൈക�� ര്സീത ഉ്െ��ിൽ മാ�തേമ ഭാവിയിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം േപാലു�

അവകാശ�ൾ� അ്ർഹത ഉ�ാകുകയു��. ഭവന നിർ�ാണ പ�തികള�െട ഓേരാ ഘ ��ിലും െതാഴിൽ അേപ�

നൽകണം.

8. െതാഴിൽഅനുവദി�തിന ് െറ പകര ് �്

െതാഴിലനുവദി� കാര�ം േരഖാമൂലം െതാഴിലാളികെള അറിയി�ണെമ�ാണ വ്�വ�.�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�്

നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ വ്ർ� അ്േലാേ�ഷന ് . അതിൽ തെ� അ� ക്ിേലാമീ�ർ

കൂടുതൽ ദൂരം യാ�ത െചയത്ു വരു� െതാഴിലാളികൾ യാ�താബ� ദിവസ േവതന�ിെ� 10% അനുവദി�ു�

വിവരവും ഉ�ാകണം. പരിേശാധി� ഫ്യലുകളിൽ �പവർ�ിഅനുവദി�തിെ� േകാ�ി സൂ�ി�ി���ായിരു�ു .

9. മ�ർേറാൾ

�പവൃ�ി �ല�്െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് േരഖെ�ടു�ു�തിനു� േരഖയാണ്മ�ര ് േറാള ് . പണി

ആരംഭി�ു�തിന മ്ു� ര്ാവിെലയും  അവസാനി�ി�തിനു േശഷം ൈവകുേ�രവും ദിവസം ര�ു �പാവശ�ം മ�ര ്

േറാളില ് ഒ��െവ�ണം. െതാഴിലുറ� ് നല ് കു�  പ�തിയായതിനാല ് ഏ�വും സു�മ്തേയാെടയും

കാര��മതേയാെടയും ൈകകര�ം െച��കയും സൂ�ി�ുകയും െചേ�� അടി�ാന േരഖയാണ്മ�ര ്

േറാള ് .െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െചയത്ുെവ� െ്തളിയി�ു� ആധികാരികേരഖകൂടിയാണിത.് പരിേശാധി� വർ�്

ഫയലുകളിെല മ�ര ് േറാള�കളിൽ വിവര�ള ് കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���.് മ�ർ േറാള�കളിൽ

തിരു�ലുകേളാ ൈവ�ന്ർ ഉപേയാഗി� മ്ാ�ി എഴുതുകേയാ െച�ാൻ പാടി�. െതാഴിലാളികള ് ഏഴു ദിവസ�ില ്

കൂടുതല ് തുടര ് �യായി വരാതിരി�ു� �പവണത �ശ�യില ് െപ��. െതാഴിലിനു അേപ� നല ് കി െതാഴില ്

ലഭി�� കഴിയുേ�ാള ് മതിയായ കാരണ�ള ് ഇ�ാെത വരാതിരി�ു�തു ശരിയായ �പവണത അ�.െപാതുെവ മ�ർ

േറാള�കൾവൃ�ിയായി സൂ�ി�ിരി�ു�തായി കാണെ���

10. െമഷര ് െമന ് റ ബ്ു�്

�പവൃ�ി െചയത് അളവ്േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ്െമഷർെമൻറ്ബു�.് പരിേശാധി�

�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ിയുെട വിശദാംശ�ള ് േരഖെ�ടുേ�� െമഷര ് െമന ് റ്ബു�്

സൂ�ി�ിരി�ു�തായി കാണെ���. മ�ർേറാള�കള ് � പ്ാര ് ��കളായി േവതനം നല ് കു�ു�.് െമഷർെമ�്

ബു�ിൽഅളവുകൾവിശദമാ�ി േരഖെ�ടു�ി യി���്

11.സാധനഘടകം

പരിേശാധന നട�ിയ ഫയലിൽ െമ�ീരിയല ഉ്പേയാഗി� വർ� ്കൾ ഉ�ായിരു�ു. .അതില ് െമ�ീരിയല ് ബി��ം

െവൗ�രും ഉ�ായിരു�ു..

12. േവജ ല്ി�്

മ�ര ് േറാളിെല   െതാഴിലാളികള�െട  ഹാജര ് ദിന�െള ആധാരമാ�ിയാണ േ്വതന വിതരണ�ിനുളള േവജ ല്ി�്

ത�ാറാേ��താണ.് ഇത ഡ്ാ�ാ എന ് �ടി ഓ�േറ�റുെട ചുമതലയാണ.് ഒരു മ�ര ് േറാള ് േ�ാസ െ്ചയത്ു
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കഴി�ാല ്  നാലാമെ�േയാ അ�ാമെ�േയാ ദിവസംഈ �പവൃ�ികള ് പൂര ് �ീകരി�ിരി�ണം.മ�ർേറാളിൽ

ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി� േ്വതനം അനുവദി�� എ� െ്തളിയി�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണിത.്

കൃത�സമയ�്ഹാജര ് MIS ൽ േരഖെ�ടു�ി േവജ ല്ി� ആ്�ുകയും FTO മുഖാ�ിരം േവതനം, െതാഴിൽ

ഉപകരണ�ള�െട വാടക എ�ിവ െതാഴിലാളികള�െട ബാ� അ്�ൗ�ില ് എ�ി�ു�തിനും േവ� കാര��ള ്

കൃത�തേയാെട െച���തായി മനസിലായി. പരിേശാധന നട�ിയ ഫയലിലുകളി ല ് േവജ് ലി� േ്കാ�ി

സൂ�ി�ി���.്

13.എഫ ട്ി ഒ

ഡിജി�ല ് സംവിധാന�ിലൂെട  ഓണ ് ൈലനായി�  ്�ഗാമപ�ായ�്െസ�ക�റിയും �പസിഡന ് റും ഒ��കള ്

േരഖെ�ടു�ു�ത.് അതിനാല ് ഫ�് �ടാന ് സഫ്ര ്  ഓര ് ഡറുകള ് ത�ാറാ�ിയ  അ�ുതെ�േയാ

പിേ�ദിവസേമാ പ�ായ�ില ് നി�ും െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബ�െ�� �ല�ളിേല�എ്�ി�ുവാന ്

കഴിയും.  ഇതിനുേവ�ി ഡിജി�ല ് സിേ��റുകളാണ �്പസിഡന ് റും െസ�ക�റിയും ഉപേയാഗി�ു�ത.്എ�ാഫയലിലും

എഫ ട്ിഓ പകർ� സ്ൂ�ി�ി���.്

14. െമ�ീരിയൽവൗ�ർ

ഒരു �പവൃ�ി� സ്ാേ�തിക എ�ിേമ� �്പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ

�പതിപാദി�ു� േരഖയാണ െ്മ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ.് ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളില ് െമ�ീരിയല്

ഉപേയാഗി� വർ� ്കൾ ഉ�ായിരു�ു. .അതില ് െമ�ീരിയല ് െവൗ�രും ഉൾെ�ടു�ിയി���.്

15. േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ �പവൃ�ിയാേണാ എ� അ്റിയുവാൻ സഹായി�ു�േരഖയാണ േ്റായൽ�ിേരഖ. പരിേശാധി�

�പവൃ�ികെളാ�ുംതെ� േറായൽ�ി െകാടുേ�� �പവർ�ികള�.

16. േഫാേ�ാസ്

�പവര ് �നവുമായി ബ�െ�ടു�ിെയടുേ�� മൂ� േ്ഫാേ�ാ പതി��കള ് അതായത �്പവര ് �ന�ിന ് റ

ആരംഭം, �പവര ് �നം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള ് �പവര ് �നം പൂര ് �ികരി�തിനുേശഷം .വ��ിഗത ക�ൂസ്

നിർമാണംപ�തിയി ല ് േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയി���.്

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസര ് �ിഫി��ിന ് െറ േകാ�ി

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ് �പവൃ�ിപൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം.

�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസർ�ിഫി�� എ്�ാഫയൽലും ഉ�ായിരു�ു.

18. മ�ര ് േറാൾ മൂവെ്മന ് റ �്ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�ർ േറാൾ അനുവദി�� െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം നൽകു�ത വ്െരയു�

ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാൻ ഉ�താണ മ്�ർേറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി�്

അഥവഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം. �പവര ് �ികള�െടഫയലുകളിൽഫയല ് �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം കാണുവാൻകഴി�ു

19.ആസത്ിയുെട ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാകൾ



１２

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ െ്ചയത്ി��േ�ാ എ� അ്റിയുവാൻ സഹായി�ു� ഘടകമാണ ജ്ിേയാടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ.്

ജിേയാ ടാഗഡ്്േഫാേ�ാകള ് ഫയലിൽ കാണുവാൻ കഴി�ി�. ഫയലുകളില ് അത്ഉള ് െ�ടുേ��ത്

അത�ാവശ�മാണ.്

20. േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാര ് �ിൻെറ േകാ�ി

�ഗാമസഭ രജി�റിൽ േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ നട�ി�ി�എ� ക്ാണാൻസാധി��

21.ൈസ� ഡ്യറി

െതാഴിലുറ� ്�പവൃ�ി �ല� ആ് �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� ന്ട�ു� എ�ാ കാര��ള�ം എഴുതിെവ�ു�തിനു�

േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. �പവൃ�ി �ലം സ�ര ് ശി�ു� െപാതു�പവര ് �കരും സാധരണ�ാരും അവരുെട

 നീരി�ണ�ള�ം അഭി�പയാ�ള�ം ആേ�പ�ള�ം എഴുേത�ത ൈ്സ� ഡ്യറിയിലാണ.് െ�പാജകട് മ്ീ�ി�ിന ് െറ

മിനി�സ്ും ഹാജരും ൈസ� ഡ്യറിയുെട ഭാഗമായി ഉള ് െ�ടു�ാവു�താണ.്െതാഴിലാളികള ് � െ്താഴില ് �ല�്

അനുവദി�� നല ് കിയിരി�ു� സൗകര��ള�െട വിവര�ള�ം ഇതില ് നിര ് ബ�മായും എഴുതണം. ഒേരാ

െതാഴിലാളിയും പണി�ല� െ്കാ�ു വ�ിരി�ു� പണിയായുധ�ള�െട വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ണം. ജാ�ഗത

സമിതിയുെട റിേ�ാര ് ��ം ൈസ� ഡ്യറിയുെട ഭാഗമായി ഉള ് െ�ടു�ാവു�താണ.്േമ�ിന ് െറ വിലാസവും േഫാണ ്

ന�രുംകൃത�മാ യി ൈസ� ഡ്യറിയിൽ േരഖെ�ടുേ�താണ.്

കവർ േപജ :്:10ഫയൽ പൂർ�മായിരു�ു. (Dp/276388, Dp/276387 പൂർണമ� )

െച� ല്ി� ്: പൂർ�മായിരു�ു

�പവർ�ിആരംഭ േയാഗം ::വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം :: പൂർ�ീകരി�ി���.്

ചികി� െചലവ സ്ംബ�ി� :്:വിവര�ൾ ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

VMC റിേ�ാര ് �:്:അംഗ�ൾൈസ�ിൽ വ�തായി സ�ർശകകുറി�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്

സ�ർശക കുറി� :്: േരഖെ�ടു�ിയി���.് കെ��ലുകൾ നിർേദശ�ൾ എ�ിവ കൂടി ഉൾെ�ടു�ി യഥാർ�

ല���ിേല� പ്�തിെയഎ�ി�ാൻ �ശമി�ണം.

െപാതുെവൈസ� ഡ്യറി വൃ�ിയായി സൂ�ി�ി ���.്വിവര�ൾകൂടി പൂർണമായും േരഖെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം.

�പവർ�ി�ലപരിേശാധന റിേ�ാർ� ്

1. മ� ജ്ലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (wc/327973, 331078)

മ� ജ്ലസംര�ണ�പവൃ�ി കള�മായി ബ�െ�� ര� പ്�തികളാണ പ്രിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയത 5് ല�ം

രൂപയുെട എ�ിേമ� ത്ുകയായിരു�ു. ഓേരാ�ിനും 1772 �പവർ�ി ദിന�ൾ ഉ�ായിരു�ു 9 ൈസ� ക്ളിൽ ആണ്

പ�തികൾ നട�ത .്െപാ�യും കാടും നീ�ം െചയത് �്പതലം െച�ി നിര�ാ�ുക., മ� ക്ിള� ക്ൃഷിേയാഗ�മാ�ാൻ

എ�ിവയാണ �്പധാനമായും ഉ�ായിരു�ത.്WC/ 33 10 78, 20/10/2018 പ�തി ആരംഭി�� 22/ 3 /2019

അവസാനി��.31 54 68 രൂപ ചിലവായി WC/ 32 79 73., 14 /9/ 2019 പ�തി ആരംഭി�� 28 29 0 0 രൂപ െചലവായി.

െമഷർെമൻറബ്ു� ് �പകാരമു�അളവുകൾഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിലുംകാണാൻസാധി��
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2. വ��ിഗതക�ൂസ ന്ിർ�ാണം(Rs/340832, 34 0 8 34, 34 35 85, 34 35 90, 34 0 8 30, 34 0826, 34 0 8 35,34 29 62)

8 �പവർ�ന�ൾ സ�ർശി�� 12000 രൂപ എ�ിേമ� എ്�ിേമ� ത്ുകയാണ.്7 �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ി���.്

RS/34 0 8 35 (സജിത) ബാ�ി തുക കി�ാനു�.്സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ െ്വ�ി��� വ്ിവര�ൾ

പൂർണമാണ്

3.ഫലവൃ�ൈ�പരിപാലനം(Dp/27387, 276388)

ഫലവൃ�ൈ� പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� ര�ു �പവർ�ി �ല�ൾ സ�ർശി�� 31 7000രൂപയാണ എ്�ിേമ�്

തുക 1129�പവർ�ി ദിന�ൾ ഉ�ായിരു�ു. 41ൈസ��കളാണ �്പവർ�ി കാണാൻ സാധി�ത ഓ്േരാ �പവർ�ിയിലും

2400 ൈതകൾ വീതം െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം ഉ�ായിരു�ു DP/276387 7/01/19 നു ആരംഭി��. 1/03/19 നു

അവസാനി��. 244260 രൂപ െചലവ ആ്യി. Dp/276388 14/02/19 നു ആരംഭി��. 28/3/19 നു അവസാനി��. 151524

രൂപ ചിലവായി. �ാവ മ്ാവ സ്േ�ാർ� പ്ുളി െത�ിൻ ൈതകൾ മൂ�ു മീ�ർ അകല�ിൽ ന�ിട ഉ്�തായി കാണാൻ

സാധി��.പൂർണ വളർ� എ�ിയ 4000 ൈതകൾ കാണാൻ കഴി� .ു ചിലവ നശി�� േപായ അവ� യിലും ആട പ്ശു

എ�ിവ നശി�ി� അവ�യിലും കാണാൻ സാധി��. നശി� ൈതകൾ� പ്കരം പുതിയവ വാ�ി ന�� പിടി�ി�ാറു�്

എ�്അറിയാൻ സാധി��. ചില േ�ാ� ക്ളിൽ മാവ �്ാവ്ൈതകൾ ന� രീതിയിൽ വള �പേയാഗം നട�ി

സംര�ി�ു�തായി �ശ�യിൽ െപ��. വയലുകളിൽ െത�ിൻ ൈതകൾ ന�� തടം എടു�ു സംര�ി�ു�തായി

�ശ�യിൽ െപ��.െപാതുെവൈതകൾന� രീതിയിൽ പരിപാലി�ു�തിനായി കാണാൻസാധി��.

നിർേ�ശ�ൾ

1 െതാഴിലിനു�അേപ� AMC �പകാരമു� േഫാമിൽഅേപ�ിേ��താണ.്

2 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ പാടു�ത�. മ�ർ േറാളിൽഎ�ാ േകാള�ള�ം പൂരി�ിേ��ത്

ആണ്

3 ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ ഏെ�ടു�ുേ�ാൾ വ��ികള�െട േ�ാ�ിൽ ഏതുതരം �പവൃ�ി െച���ു

എ�ും അതിെ� ഉേ�ശം ഉടമ�െന േബാധ�െ�ടു�ി കണേ്സാളിേഡ�ഡ െ്ചയത്ു എ�ിേമ� ത്�ാറാ�ി

അതിൻ�പകാരം �പവർ�ി െചേ��തുമാണ്

4 പാ� കൃഷി െച���തിന ത്ാ�ര�മു�വർ�്അ�പകാരമു� �പവർ�ികൾ ഏെ�ടു� ന്ട�ിൽ

വരുേ��താണ്

5 കുള�ൾ േതാടുകൾ പുനരു�ാരണ �പവർ�ികളിൽ െമ�ീരിയൽ േവണെമ�ിൽഅതു കൂടി ഉൾെ�ടു�ി

ഉപേയാഗ�പദമായ െചേ��താണ്

6 െതാഴിൽകാർഡിൽ �പവൃ�ി കൃത�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ്

7 ചികി�ചിലവുകള�െടബി� ക്ൾ പ�ായ�ിൽ നൽകിയാൽഅത സ്മയബ�lധംആയി നൽേക�ത്

ആണ്
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