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ആമുഖം 

 

  ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ  ജന�ളുെട  െതാഴിൽ  െച�ുവാനു� അവകാശെ� 
സംര�ി�ു നിലനിർ�ു�തിനായ് 2005 െസപ്�ംബർ  അ�ാം   തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ� ് നിയമം നിലവിൽ വ� .ു അവിദ�� കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ 
സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ� ളിൽ അധിവസി�ു �  ഏെതാരു  കുടുംബ�ിനും ഒരു 
സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാെത െതാഴിൽ  ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം 
ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി�ു�തും ഉൽപാദന�മവുമായ ആ��ികളുെട സൃ�ിയാണ് 
ഈ പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം. ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ 
ശ�ിെ�ടു�ുകയും സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നില്�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും 
പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ�് രാ ജ ്�ാപന�െള  ശ�ിെ�ടു�ുക എ�തും  
ഇതിൻെ�  ല��മാണ്. 

 

 സവിേശഷതകൾ: 

 

 നിയമ�ിൻെ� പിൻബലമു�  അവകാശാധി�ിത പ�തി. 

 �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�ു താമസി�ു� 18 വയസസ ് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും 
പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം. 

 സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം. 

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം 
എ�ിവയ്�്മുന്ഗണന. 

 െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവൃ�ികൾ കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ� സഹായി�ുകയും 
െച�ു�ു. 

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

 കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�. 

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർ ബജ�.് 

*ബാ� ് േപാേ�ാഫീസ ്വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം  

*സ്�തീകൾക ്മുൻഗണന  

*ക��ൂ�ർ �ശിംഖല  വഴിയു� േമാണി�റിംഗ്  സംവിധാനം  

*�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി� ്െച�ു�ു 

 



േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ് പ�തി �പകാരം �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�ു നട�ിലാ�ു� 
എ�ാ �പവൃ�ികളും േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന ്  വിേധയമാ�ണെമ�ു 17(2) വകു� ് 
നി��ർഷി�ു� .ു പ�തി �പവർനെ� പ�ിയും െപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന പ�ിയും 
പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വും ആയ പരിേശാധനയുമാണ്േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്
അഥവാ സാമൂ ഹിക പരിേശാധന. െതാഴിലുറ� ്നിയമ �പകാരം വർഷ�ിൽ  ര� ് �പാവിശ�ം 
േസാഷ�ല്ഓഡി� ്�ഗാമസഭകൾ എ�ാ വാർഡിലും      കൃത�മായി  നടേ��ാതാണ്. േസാഷ�ൽ 
ഓഡി�ിലുെട അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ�ു വരു�ു�തിനും കാര��മത 
വർ�ി�ി�ു�തിനും  സ�രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു� .ു പ�തി പണം ശരിയായ 
രീതിയിൽ ചിലവഴി�ി�ുേ�ാ എ�ും ഈ പണം ചിലവഴി�തുെകാ� ് പ�തിയുെട ല��ം 
ൈകവരിചി�ുേ�ാ എ�ും പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട ജീവിത�ില്ഗുണകരമായും 
അതുമൂലം കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി�ുേ�ാ എ�ും േസാഷ�ൽ  ഓഡി��്പ�കിയ�് കെ��ാൻ 
കഴിയു� .ു 

േസാഷ�ലഓ്ഡി�്രീതിശാസ്്രതം 

മു�േ�രി േ�ാ�ിെല പാവറ�ി  പ�ായ�ിെല വാർഡ് 1 മരുതയൂർ   ഒകേ്ടാബർ 1, 2018 മുതൽ 
മാർ�് 31, 2019 വെരയു� കാലഘ��ി ൽ  നട�ിലാ�ിയ പ�തികളാണു ഓഡി�ന്ു 
വിേധയമാ�ിയത.് േസാഷ�ൽ ഓഡി�റ്ിേസാ�� ് സംഘം �പവൃ�ി ഫയൽ   
പരിേശാധന,ഫീൽ���ർശനം, െതാഴിലാളികളുമായു�   അഭിമുഖം , എം ഐ എസ ്പരിേശാധന 
എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ്റിേ�ാർട്  ത�ാറാ�ിയി�ു�ത.് 

 

 െതാഴിലാളികളുെട അവകാശ�ൾ 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ് പ�തി വിഭാവനം െച�ു�ത ് എെ�ാെ� 
എ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും 
�ഗാമപ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികേളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും 
േബാധ�െ�ടുതു�തിനു േവ�ിയാണു ഈ േസാഷ�ൽ ഓഡി�.് െതാഴിലാളികള്�് 10 
അവകാശ�ൾ  �പധാനം െച�ു�ു . അത ്ഏെതാെ� എ� ്ചുവെട േചര്�ു�ു . 

1.െതാഴിൽ കാർഡ ്ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം (Schedule 2 Para 1 ) 

െതാഴിലുറ�ു നിയമം (Schedule 2 Para 1) അനുസരി�് 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാളും 
െതാഴിൽ കാർഡിന ്അേപ�ി�ാൽ  15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  േഫാേ�ാ പതി� െതാഴിൽ കാർഡ് 
സർ�ാർ െചലവിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശമാണ് നിയമം നൽകു�ത.് 

െതാഴിൽ കാർഡിന ്പ�ായ�ിൽ അേപ� സമർ�ി�ാൽ  ഉചിതമായ അേന�ഷണം നട�ി 15 
ദിവസ�ി നകം കാർഡ്  നൽേക�താണ്.. െതാഴിൽ കാർഡ് ക�ിൽ  സൂ�ിേ��ത ് 
െതാഴിലാളിയാണ്. ഏെത�ിലും കാര��ൾ    എഴുതി േചര്�ു�തിനായി  പ�ായ�ിൽ 
ഏല്�ി�ാൽ  എ�തയും േവഗം തിരി�ു നല്േക�താണ്. വ��മായ കാരണം കൂടാെത 
െതാഴിെതാഴിൽ കാർഡ്  പ�ായ�ിൽ   സൂ�ി�ുക ആെണ�ിൽ   െസ�ൻ  25�പകാരം 
ശി� ലഭി�ാവു� കു�മാണ് . demand, work allocation, െച�� �പവൃ�ി, ഹാജർ   മ�ർ  േറാൾ 
ന�ർ , േവതന സംബ�മായ വിവര�ൾ  തുട�ിയവ  ഉ�ാേവ�താണ് .െതാഴിൽ കാർഡ്  
എടു�ു�തിനു� െചലവ ് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട  6 % അ��ിനിസ്െ�ടടീവ ് ഫ�ിൽ നി�ും 
എടുേ��താണ്. പ�ായ�ിൽ  നി�ും �ിരമായി താമസം മാറി േപാവുകേയാ 
,മരണെ�ടുകേയാ ഹാജരാ�ിയ േരഖകൾ  കൃത�മാെണ� ് െതളിയി�ുകേയാ െച��ാൽ  
മാ�തേമ  െതാഴിൽ  കാർഡ് ക�ാൻസൽ / ഡിലീ� ്െച�ാൻ പാടു� .ൂ . 



വാർഡിൽ  െമാ�ം 75 ആളുകളാണ് െതാഴി ൽ െച�ുനത ്എ� ്അറിയാൻ കഴി�ത.്. വാർഡ് 
ഒ�ിൽ   232 െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ� ്

 

2 െതാഴിൽ ആവിശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ുവാനു � 
അവകാശം(schedule 1para 11) 

െതാഴിൽ ദിന�ൾ  ആവശ�െ�ടുവാനും തിയതി െവ� രസീത ് ൈക പ�ുവാനും 15 
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും ഉ� അവകാശം നിയമം അനുശാസി�ു�ു 

   

 െതാഴിൽ കാർഡിൽ േപരു� ഏെതാരു അംഗ�ിനും അവിദ�� കായിക െതാഴിലിനായി 
ആവിശ�െ�ടവു�താണ്. ഇ�രം അേപ� രജി�ർ െചേ��തും തീയതി വ� രസീതി 
നല്േക�തും ആണ്. തീയതി വ�ു� രസീതി െതാഴിലാളികള്�് ന��ു�തിനു� ഏര്�ാട് 
െച�ു�ി� എ�ില്െതാഴിലുറ� ് നിയമ�ിെല െസ�ൻ 25അനുസരിചു� ശി� 
ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. 

ഈ വാർഡിൽ   3 മാസമായി പണി െതാഴിലാളികൾ ക് പണി നൽ കിയി�ി�  

3. െതാഴിലി�ാ��ാ േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം (section7(1)) 

െതാഴിൽ ആവിശ�െപ� ് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെല�ിൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം 
േവതന�ിനെ്റ നാലിെലാ�ും തുടര്� ് 100 ദിവസം വെര േവതന�ിനെ്റ പകുതിയും 
ലഭി�ാൻ അവകാശമു� ്. 

വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ ആരും െതാഴിലി�ാ�� േവതന�ിനു അേപ�ി�തായി അറിയാൻ 
കഴി�ി� 

4. ്രപവൃ�ികള്കെ��ിനലക്ാനു�അവകാശം . (Schedule 1 Para 9 ) 

ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും െതാഴിലുറ� ് പ�തി �പകാരം ത�ളുെട വാർഡിൽ 
ഏെ�ടു�ുനട�ിലാേ�� �പവൃ�ികൾ (നാല് വിഭാഗ�ളിലായി 260 എ�ം - അനുബ�ം 
കാണുക) കെ��ി നൽകുവാനു� അവകാശം. െസ�ന(്1) �പകാരം �ഗാമസഭ/വാർഡ് 
സഭയിൽ വരു� നിർേദശളും ഉൾെ�ടുതിെകാ�ു� െഷ�� ് ഓഫ ് െ�പാജക�്ത്�ാറാേക� 
ഉ�രവാദി�ം �ഗാമപ�ായ�ിനാണ്. .�ഗാമസഭയില്അംഗീകരി�ു� �പവൃ�ിക ൾ  
ആണ്െഷ�� ്ഓഫ ്െ�പാജക്�ആ്�ു�ത.്  

 

5. അ�ു കിേലാമീ�ര്ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം (Schedule 2 Para 
18 ) 

െതാഴിലാളിയുെട താമസ �ല�് നി� ് 5 കിേലാമീ� ർ ചു�ളവിൽ അ� െതാഴില്ലഭി�ു�ത ്
എ�ി ൽ േവതന�ിനെ്റ 10 ശതമാനം കൂടി അധിക േവതനം ലഭി�ുനതിനു� അവകാശം. 
(Schedule 2 Para 20). 

അ�ു കിേലാമീ�ര്ഉ�ില്തെ� െതാഴില്ലഭി�ു�തായാണ് െതാഴിലാളികളില്നി�ും 
മനസിലാ�ിയത.് 



 

6. പണി �ലെ� അടി�ാന സൗകര��ള്�ു� അവകാശം. (Schedule 2 Para 23 ) 

പ�ിക 2 ഭാഗം 23 �പകാരം �പവര്�ി സഥല�ു കുടിെവ�ം, തണൽ , അടിയ�ിര 
ചികി��ുതകു� �പഥമശു�ശുഷ കി�ുകള്, 5 വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികള്�് ആയയുെട 
സൗകര�ം എ�ി�െന നിയമം അനുശാസി�ു� .ു കൂടാെത െതാഴില്�ല�് ഉ�ാകു� 
അപകട�ിനെ്റ ചികി� ചിലവും ലഭികു�തിനു� അവകാശം ഉ�.് 

 

ആവിശ��ിന ്ൈക�ുറകളും കാലുറകളും ലഭി�ു�ി�. േതാടുകളും പാട�ളും േപാെലയു� 
െതാഴിലിട�ളില്ഗുണേമ�യു� ൈക�ുറകളും കാലുറകളും അത��ാേപ�ിതമാണ്. 

�പാധമിക ശു�ശൂഷ കി�ുകൾ ലഭി�ു�ി�  

കുടിെവ�ം െതാഴിലാളികൾ വീ�ിൽ നി�ും െകാ�ുവരു�ു 

7. കൂലി ലഭി�ാനും 15 ദിവസതിനു�ി ൽ തെ� അത് ലഭി�ാനും ഉ� 
അവകാശം.(Schedule 2 para 29) 

സര്�ാർ  �പഖ�ാപി�ി�ു� കൂലി 15 ദിവസതിനു�ിൽ ലഭി�ുവാനഉ്� അവകാശം. നിയമം 
അനുസരി�ു 15 ദിവസതിനു�ിൽ കൂലി ലഭി�ി� എ�ില്േവതന�ിനെ്റ 0.05% 
ന�പരിഹാര�ിന ്അര്ഹത ഉ�.് 

കൂലി കി�ു�തിനു മാസ�േളാളം കാലതാമസം േനരിടു�തായി െതാഴിലാളികൾ 
പരാതിെ�ടു�ു..  

8. േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് ന�പരിഹാരം ലഭി�ാനു� 
അവകാശം. 

അവസാന �പവൃ�ി ദിവസ�ിനെ്റ 15 ആം ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ിെ��ിൽ 
േവതന�ിനെ്റ 0.05% അധിക േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം . 

ന�പരിഹാരം ആര്�ും ലഭി�തായി അറിയുവാൻ സാധി�ി�. . 

9. സമയബ�ിതമായ ്രപ��പരിഹാര�ിനു� അവകാശം. 

െസ�നഅ്നുസരി�് 5 ദിവ�ിനകം പരാതി പരിഹരി�ുകയും ഏഴു 

ദിവസ�ിനു�ില്പരാതി�ാരനു അത ് അറിയി�ുവാനും ഉ� അവകാശം. പരാതിരജി�ർ , 
േടാള് �ഫീ ന�ർ എ�ിവ വഴിയായി പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ാനഅ്വസരം ഉ�.് 

പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ പരാതികൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.  

10. േസാഷ�ലഓ്ഡി�്നട�ു�തിനു� അവകാശം. (Section 17) 

തുടര്�യായി സാമൂഹ� പരിേശാധന നട�ുവാനും അതിൽ പ�ാളി ആകു�തിനും ഉ� 
അവകാശം. 

ഫയല്പരിേശാധന നട�ിയതിൽ ഒ�ും തെ� േസാഷ�ൽ ഓഡി�ന്ട�ിയ േരഖകൾ 
ഉള്െ�ടു�ിയി�ി�. 



ഫയൽ പരിേശാധന 

േക�� സര്�ാരിനെ്റ നിര്േ�ശ �പകാരം താെഴ പറയു� 7 രജി�രുകള്നിര്ബ�മായും �ഗാമ 
പ�ായ�ിൽ സൂ�ിേ��വയാണ്. 

1. േജാബക്ാർഡ് രജി�ർ 

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ 

3. ഡിമാൻഡ് /അേലാേ�ഷൻ &amp; േവതന രജി�ർ 

4. വർ�് രജി�ർ 

5. ഫി��ഡ്് അെസ� ്രജി�ർ 

6. പരാതി രജി�ർ 

7. െമ�ിരിയല് രജി�ർ 

 

്രപവൃ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ 

േക�� സര്�ാറിനെ്റ നിര്േ�ശ �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില്താെഴ പറയു� 22 േരഖകൾ 

നിര്ബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്. 

1. കവര്േപജ ്

2. െച�് ലി�് 

3. `ആ�ന ്�ാന/് െഷല് ഫ ്ഓഫ ്വര്�്എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി. 

4. സാേ�തിക എ��ിേമ�ും ഡിൈസനും.. 

5. ഭരണനുമാതിയുെടയും സാ��ിക അനുമതിയുെടയും േകാ�ി. 

6. സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ�ി. 

7. കണ് േവര്െജനസ് ്വിശദാംശ�ള്. 

8. െതാഴിലാളികള്െതാഴില്ആവിശ�െ��ുെകാ�ു� അേപ�. 

9. െതാഴില്അനുവദി�ുെകാ�ു� േനാ�ീസിനെ്റ േകാ�ി. 

10. പൂരി�ി� മ�ര്േറാളിനെ്റ േകാ�ി. 

11. െമഷര്െമനറ് ്ബു�ിനെ്റ േകാ�ി. 

12. സാധന�ള് വാ�ു�തിനു� െകാേ�ഷന�്ണി�തിന്െറയും കംപാരി�ിവ ്

േ��്െമനറ് ്നെ്റയും െമ�ിരിയല്സൈ� ഓര്ഡര്ന്െറയും േകാ�ി. 

13. േവജ ്ലി�്. 



14. േവതന�ിനെ്റയും സാധന�ള്�് പണം അട�തിനെ്റയും F T O യുെടയും േകാ�ി. 

15. െമ�ിരിയല്െവൗ�ര്നെ്റയും ബി�ുകളുെടയും േകാ�ി. 

16. േറായല് ടി അട�തിനെ്റ രസീതിനെ്റ േകാ�ി. 

17. 3 ഘ��ളായു� െതാഴിലിനെ്റ േഫാേ�ാകള്. 

18. പൂര് �ികരി� സര്�ിഫി�� ്നെ്റ േകാ�ി. 

19. മ�ര്േറാള്മൂവ്െമനറ് ്�ിപ.് 

20. ആ��ിയുെട ജിഒ ടാഗ് േഫാേ�ാകള്. 

21. േസാഷ�ല്ഓഡി�റ്ിേ�ാര്�േ്കാ�ി. 

22. ൈസ� ്ഡയറി. 

കവര്േപജ,് എ��ിേമ�,് മ�ര്േറാള്, എംബു�്ഇവ എ�ാ വര്�്ഫയലിലുംകാണുവാൻ സാധി�ു. 

 എ�ാല്TS, AS, ആ� ൻ �ാൻ, ൈസ� ്ഡയറി,വര്�്കം�ീഷന,് 

 േസാഷ�ൽ ഓഡി�റ്ിേ�ാർ� ്, േഫാേ�ാസ,് എ�ിവ കാണുവാൻ  സാധി�ി�. 

 

CIB- സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

െതാഴിലുറ� ് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു 
ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്. para 25(a), schedule1 അനുസരി�് ഒരു 
�പവൃ�ിയുെട അടി�ാന വിവര� ൾ അതായത ് എ��ിേമ� ് തുക , സാധന േവതന 
ഘടക�ൾ,യഥാർ� െചലവ ് , െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ 
ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ��ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദര്ശി�ിേ��ത ്
അനിവാര�മാണ്. ഈ േബാർഡ് �ാപിേ��ത ്ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും ആരംഭ ഘ��ിൽ 
ആണ്. ഓേരാ�പവൃ�ി�ും അനുസൃതമായി നി��ർഷി�ി�ു� അളവുകളിൽ ഉ� 
േബാർഡുകളൾ ഉപേയാഗി�് സിെമ�ിലും, േകാൺ�ഗീ�ിലും നിർ�ി�ു �ാപി�ണെമ� ്
നിയമം അനുശാസി�ു�ു�.് . ഇരു�,്ടിന,്���,്ഷീ�ുക ൾ,തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി�ു� 
േബാര്ഡുകൾ�ാപി�ു�ത ്നിയമ വിരു�മാണ്. . വ��ിഗത �പവർ�ിക ൾ�് 3000രൂപയും 
െപാതു �പവർ�ികൾ�് 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി 

 നിർമാണ  െചലവ ്എ�ാണ് ആനുവ ൽ മാ�ർ സർ�ുലർ നി��ർഷി�ു�ത ്  . C I B അട�ു� 
ഒരുേഫാേ�ാ �പവര്�ി ഫയലിൽ ഉള്െ�ടു�ണം എ�ത ്നി ർബ�മാണ്. 

 

 

 

 

 



പരിേശാദന വിവരണം 

2018-2019 കാലയളവിലായി ആെക18 �പവർ�ികളാണ്   വാർഡ്   1നട�ി�ു�ത ്. 

1-െപാതുഭൂമിയിെല വനവൽ�രണ ്രപവർ�ി Gups  മരുതയൂർ 

W0rk  code(1607010003/Dp/169068) 

6/8/2018-12/8/2018 

* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ ഒരു ല�ം രൂപയും 261 െതാഴിൽ 

ദിന�ളും ആണ് ഉൾെ�ാ�ി�ി�ു�ത ്

* എം ബു�് �പകാരം ഒരു മ�് േറാളിൽ  33 െതാഴിൽ ദിന�ളും 

9108രൂപ േവതന�ിന ്െചലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

* cib യ്�ായി 5000 രൂപ എ�ിേമ� ്കാണി�ിരി�ു�ുെവ�ിലും എം ബു�ിലും ൈസ�ിലും cib 
കാണാൻ കഴി�ി�   

* ഒരുമ സേ്�ടാൾ ആണ് ഈ �പവൃ�ി�് ഉ�ത ് 

 *വിദ�ാലയ�ിൽ   6 ൈതകൾ  കാണാൻ സാധി�ു 

*െവ�െ�ാ��ിൽ വിദ�ാലയ�ിൽ ക�ാ� ്ഉ�തിനാൽ ൈതകൾ നശി�തായി 

അറിയുവാൻ സാധി�ു 

 

      2 മരുതയൂർ  കാളാനി  ഗവൺെമൻറ ് അംഗീകൃത    ഭവനനിർ�ാണം ഭാഗം-18 

    1607010003/IF/  385038  

       യേശാദ 001/238    

18/2/2019-3/3/2019 

* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 24,390 രൂപയും 90 െതാഴിൽ ദിന�ളും 

ആണ് ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ത ്

*എം ബു�്�പകാരം ഒരു മ�ർ േറാളിൽ 28 െതാഴിൽ ദിന�ളും 7,728 രൂപ 

േവതന�ിന ്ചിലവഴി�തായി കാണു�ു 

 വീടുപണി പൂർ�ീകരി�ി�ു� ്

* താമസം ആരംഭി�ു  

 



3. വാർഡ ് ഒ�ിെല കാളാനി   ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിെല ഭൂവികസനം 
്രപവർ�ികൾ ഭാഗം 2 1607010003/IF/371768 

 1/11/2018-28/11/2018 

ഈ  �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�3്,02,422 രൂപയും1.081 െതാഴിൽ ദിന�ൾ 

ഉൾ�ി�ിരി�ു�ു 

*എം ബു�്�പകാരം 3 മ�ർ േറാൾ(1420,1476,1603 ) 675 െതാഴിൽ ദിന�ളും 1,86,300േവതന�ിന് 
ചിലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

*cib ഫീൽഡിൽ കാണുവാൻ കഴി�ു 

*പു�് െച�ൽ, വര�,് െപാലി കൂ�ൽ എ�ി�െനയാണ് േവർതിരി�് 

േരഖെ�ടു�ിെയ�ിലും �പളയ ബാധിത �പേദശം ആയതിനാൽ ഒ�ും തെ� 

കാണുവാൻ സാധി�ി� ഇവിടുെ� വീടുകളിലും ര�ുതവണ �പളയം 

ബാധി�ി�ു� ്

           

.4 ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ കിണർ നിർ�ാണം 

1607010003/IF/386242    

 25/2/2019-11/5/2019 

  നീതു അജീഷ ് 

NO ;KL -07-010-003-00 /192     

* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 70870 രൂപയും22 െതാഴിൽദിന�ൾ 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

* എം ബു�് �പകാരം 3  മാ�ർ േറാൾ �പകാരം(3000 ,3002 ,3389 )20 െതാഴിൽ ദിന�ളും45,960 

േവതന�ിന ്ചിലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

*.CIB കാണുവാൻ സാധി�ി�   

*Cib െ��� ്ആയതുെകാ� ്െപെ��ുതെ� ഉപേയാഗശൂന�ം ആകു�ു എ� ്

അറിയുവാൻ സാധി�ു 

* കിണറു പണി പൂർ�ീകരി�ത ്ആയും ഉപേയാഗ�പദമായ ആയും 

അറിയുവാൻ സാധി�ു 

 



5. മരുതയൂർ കാളാനി ഗവൺെമൻറ ് അംഗീകൃത ഭവനനിർ�ാണംപ�തി  ഭാഗം16 

1607010003/IF/381589 സി�ു 01/170 

4/3/2019-15/3/2019 

 

* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ24390 രൂപയും90 െതാഴിൽദിന�ൾ 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

*എം ബു�്�പകാരം1 മെ�ർ roll�പകാരം 24 െതാഴിൽ ദിന�ളും7588 രൂപ 

േവതന�ിന ്ചിലവഴി�തായി കാണു�ു 

*cib െയ കുറി�് എ�ിേമ�ും എം ബു�ിലും വീ�ിലും േരഖ ഇ� 

* വീടു പണി പൂർ�ീകരി�ു 

* താമസമാരംഭി�ു 

6.വാർഡ ് 1 െല മരുതയൂർ  ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിെല സമ്രഗ ഭൂവികസന 
്രപവർ�ിഭാഗം – 2 (1607010003/IF/375561) 

5/12/2018-8/1/2019 

 

* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 3,15,121 

രൂപയും 1,129 െതാഴിൽദിന�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

*4 മ�ർ േറാൾ മുകളിലായി(1897, 1774, 2112, 2023)1,093 െതാഴിൽ ദിന�ളും 

3,01,668 രൂപ േവദന �ിനായി ചിലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

* എം ബു�്(446/18-19) �പകാരം3,01,668 രൂപ ചിലവഴി�തായി 

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു  

 

7   വാർഡെ്ല പാവറ�ി നീർ�ട�ിെല ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെടഭൂമിയിെല  േതാട് 
പുനരു�ാരണം 1607010003/WH/325046 

23/2/19-1/3/19 

* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ62439 രൂപയും 214 െതാഴിൽദിന�ൾ 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

 



*2 മ�ർ േറാൾ �പകാരം(2991, 3005) 713 െതാഴിൽ ദിന�ളും58,788 രൂപ 

േവതന�ിന ്ചിലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

* എം ബു�്(451/18-19) �പകാരം58,788 രൂപ ചിലവഴി�തായി 

േരഖെ�ടു�ിയി�ു� ്

* ഡിസേ്� േബാർഡ്കാണാൻ സാധി�ു 

 

8 bpl  കുടുംബ�ളിെല വനവൽ�രണ ്രപവർ�ി ഭാഗം 1 (1607010003/IF/350550) 

 

�പവർ �ിയുെട  എ�ിേമ� ്കാണുവാൻ  സാധി�ി� 

*2 മ�ർ േറാൾ �പകാരം(988, 1071) 20 െതാഴിൽ ദിന�ളും 5,520 രൂപ 

േവതന�ിന ്ചിലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

* എം ബു�്353/18-19 �പകാരം  5520 രൂപ െചലവഴി�തായി കാണുവാൻ 

സാധി�ു 

* ഓേരാ വീ�ിലും ഓേരാ വൃ�ൈ� എ� കണ�ിലാണ് ൈത െവ�് 

പിടി�ി�ി�ു�ത ്

 െവ�െ�ാ�ം മൂലം ൈതനശി�തായി അറിയുവാൻ സാധി�ു 

 

 

 9    ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിെല കിണർ നിർ�ാണം ഭാഗം 9 

1607010003/IF/395454 

10/3/19-25/3/19 

േമാഹിനി  ബാലകൃ��ൻ  001 /111 

ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 22 െതാഴിൽ ദിന�ളും70,870 രൂപയും 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

*3 മ�ർ േറാൾ �പകാരം(3167, 3169, 3460) 15 െതാഴിൽ ദിന�ളും5,148 രൂപ 

േവതന�ിന ്െചലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

 



* എം ബു�്(462/18-19) �പകാരം25,937 രൂപ െചലവഴി�തായി കാണു�ു 

* ഡിസേ്� േബാർഡ് കാണുവാൻ സാധി�ു 

10.   ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിെല കിണർ നിർ�ാണം ഭാഗം 10 

     1607010003/IF/402674 

    14/3/19-30/3/19 

    ഗിരിജ േഗാപി  -001/28  

 

* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 70,870 രൂപയും 22 െതാഴിൽദിന�ൾ 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

*3 മ�ർ േറാൾ �പകാരം(3463, 3236, 3238)20 െതാഴിൽ ദിന�ളും7,501 രൂപ 

േവദന �ിനായി ചിലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

* എം ബു�് �പകാരം(475/18-19) 39,391 രൂപ െചലവഴി�തായി കാണുവാൻ 

സാധി�ു 

*  ഡിസ്േ� േബാർഡ്  കാണുവാൻ സാധി�ി� 

 

11.   മരുതയൂർ സംഘ കൃഷി�ുേവ�ി തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ാൻ 

1607010003/IF/380703 

18/1/18-12/2/18 

* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ2,25,084 രൂപയും െതാഴിൽ ദിന�ളും 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

* മ�ർ േറാൾ �പകാരം3 (2499, 2373, 2705)699 െതാഴിൽ ദിന�ളും1,92,924 രൂപ 

േവദന �ിനായി െചലവഴി�തായി കാണാൻ സാധി�ു 

* എം ബു�് �പകാരം(471/18-19)1,92,924 രൂപ ചിലവഴി�തായി കാണാൻ 

സാധി�ു 

* ഡിസേ്� േബാർഡ് കാണാൻ കഴി�ു 

* പു�ു പിടി�ു കിട�ു�തായി കാണുവാൻ സാധി�ു 

    



 .  12 നീർതട�ിെല മരുതയൂർ ദുർബല ജന വിഭാഗ�ളിെല ഭൂമിയിെല 

ഭൂവികസനം ്രപവൃ�ി ഭാഗം 1 (1607010003/IF/306602) 

 

7/8/18-23/10/2018 

ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�4്,61,325 തുകയും  1,652    െതാഴിൽ ദിന�ളും 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

* ഈ മാ�ർ േറാൾ �പകാരം 7(770, 722, 910, 834, 1024, 1127, 1206)1,366 

െതാഴിൽ ദിന�ളും3,77,022രൂപ േവദന �ിനായി െചലവഴി�തായി 

കാണി�ിരി�ു�ു 

എം ബു�് �പകാരം(323/18-19)3,75,908 രൂപ െചലവഴി�തായി കാണുവാൻ 

സാധി�ു 

FTO കാണുവാൻ സാധി�ി� 

 

13  ദുർബല ജന വിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിെല കിണർ നിർ�ാണം ഭാഗം-4 

1607010003/IF/347952 

4/3/19-11/5/19 

ച��ിക 001/133  

-* ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ70,870 തുകയും 22 െതാഴിൽ ദിന�ളും 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

*ഇ മാ�ർ �പകാര 3(252, 3111, 3112) 20 െതാഴിൽ ദിന�ളും7,456 രൂപ 

േവതന�ിന ്ചിലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

*എം ബു�് �പകാരം 463/18-19)50,664 രൂപ െചലവഴി�തായി കാണാൻ 

സാധി�ു 

ഡിസേ്� േബാർഡ് കാണുവാൻ സാധി�ു 

14 ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിെല കിണർ നിർ�ാണം ഭാഗം 3 

1607010003/IF/347950 

10/3/19-16/3/19 



സരള മ�ത് 01/27  

-ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�7്0,870 രൂപയും 22 െതാഴിൽ ദിന�ളും 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

* 2 മ�ർ േറാൾ �പകാരം(3181, 3182)9 െതാഴിൽ ദിന�ളും 3,457 േവതന�ിന ്

ചിലവഴി�തായി കാണു�ു 

*എം ബു�് 346/18-19 �പകാരം15,687 രൂപ െചലവഴി�തായി കാണുവാൻ 

സാധി�ു 

* ഡിസേ്� േബാർഡ്  കാണുവാൻ സാധി�ി� 

* കിണറു പണി പൂർ�ീകരി�ി�ു� ്

 

15 ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിെല കിണർ നിർ�ാണം 

1607010003/IF/386244 

10/3/19-30/3/19 

േശാഭ 01/179  

ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 70,870 രൂപയും 22 െതാഴിൽദിന�ൾ 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

* 3മാ�ർ േറാൾ �പകാരം(3459, 3166, 3168) 20 െതാഴിൽ ദിന�ളും 

7,456േവതന�ിന ്ചിലവഴി�തായി കാണുവാൻ സാധി�ു  

ഡിസേ്� േബാർഡ് കാണുവാൻ സാധി�ു  

 

16  മരുതയൂർ കാളാനി ഗവർെമൻറ ്അംഗീകൃത ഭവനനിർ�ാണപ�തി  ഭാഗം-5 

1607010003/IF/381582 

16/2/19-27/3/19 

ഷീബ 001/224  

ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 24,390 രൂപയും90 െതാഴിൽ ദിന�ളും 

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു 

* മ�ർ േറാൾ �പകാരം 28 െതാഴിൽ ദിന�ളും 3(2876, 3076, 3281)7,588 രൂപ 



േവതന�ിന ്ചിലവഴി�ിരു�ു 

* എം ബു�് ന�ർ366/18-19 �പകാരം 7588 രൂപ കാണുവാൻ സാധി�ു 

* ഭവന നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�ു താമസ േയാഗ�മാണ് 

 

17വാർഡ ് ഒ�ിെല മരുതയൂർ  ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളിെല ഭൂമിയിെല കിണർ 
നിർമാണം ഭാഗം-8 (1607010003/IF/ 386248)  

22/ 3/2019 -30 /3/ 2019  

എ�ിേമ� ്െ�പകാരം 22 െതാഴിൽ ദിന�ളും 70,870രൂപയും ഉൾെ�ാ�ി�ുരി�ു�ു  

മ�ർ േറാൾ 3 (3462,3235,3237)െ�പകാരം 20 െതാഴിൽദിന�ളും 47,123രൂപ േവദന�ിനായി 
ചിലവഴി�ു 

എം ബു�് 465 / 18 -19 െ�പകാരം 45908 രൂപ ചിലവഴി�ി�ു� ് 

പണി പൂർ�ീകരി�ു  

ഡിസൈ്�േബാർഡ് കാണുവാൻ സാദി�ു       

 

18.ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന ്രപവർ�ികൾ ഭാഗം 3 

1607010003/IF/398717 

7/3/2019-30/3/2019 

 എ�ിേമ� ്�പകാരം1,89511  രൂപയും 749 െതാഴിൽ ദിന�ളും ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു  

3 മ�ർ േറാൾ �പകാരം(3164,3428,3310)    186016 തുകയും 674 െതാഴിൽ ദിന�ളുമാണ് 
ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ത ് 

എം ബു�് 470/18-19  �പകാരം36114   രൂപ     ചിലവഴി�തായി കാണുവാൻ സാദി�ു  

CIB  കാണുവാൻ സാദി�ു 

    

കെ��ലുകൾ: 

 * സംഘ കൃഷി�് കൃഷി  െച�ു�തിനായി വി�് പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി�ു 

* ഈ �പേദശ�് ര�ു�പാവശ�ം െവ�െ�ാ�ം ഉ�ായതിനാൽ 

സംഘകൃഷി, ഭൂവികസനം, വനവൽ�രണം എ�ീ �പവർ�ികൾ 

 നശി�തായി കാണുവാൻ സാധി�ു 



 

* ൈക�ുറ കാലുറ എ�ിവ ഇ�ാ എ� ്അറിയുവാൻ സാധി�ു 

* �പഥമ ശു�ശൂഷ സാമ�ഗികൾ ഇ� എ� ്അറിയുവാൻ സാധി�ു 

 

നിർേ�ശ�ൾ 

 

* ഫയലുകളിൽ പൂർ�മായും വ��മായും എ�ാ േരഖകളും  

ഉൾെ�ാ�ി�ുക 

* എം ബു�് മ�ർ േറാൾ എ�ിവയിൽ തിരു�ലുകൾ പാടി� 

* കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ ബാ� ്പാസബ്ു�് ഇടപാട് വിവര�ൾ 

േരഖെ�ടു�ുക. അതുവഴി േവദനം ലഭിേ�ാ ഇ�േയാ എ�റിയാൻ സാധി�ും 

* �പഥമ ശു�ശൂഷ സാമ�ഗികൾ നിർബ�മായും ൈകവശം സൂ�ി�ുക 

* സ�യം ര�ാ സാമ�ഗികൾ ആയ ൈകയുറ കാലുറ എ�ിവ തീർ�യായും 

നൽകുക 

* െതാഴിലാളികളുെട ൈകവശമാണ് െതാഴിൽകാർഡ് സൂ�ിേ��ത ്

* െതാഴിലാളികളുെട അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ണം 

* സംഘ കൃഷിെച��ിരു� �ല�ളിൽ കൃഷിെച��  ്

വിളെവടു�തിനുേശഷം കാടുപിടി�ാൻ അനുവദി�ാെത വീ�ും 

കൃഷിേയാഗ�മാ�നം 

 

്രഗാമസഭ  തീരുമാന�ൾ: 

 

 1 ൈകയുറ കാലുറ ക�ി�ി മീ�ി�ിൽ െവ�ാം എ�ാണ് തീരുമാനം 

 2 ൈസ�ുകളിൽ നട�ു� അപകട�ൾ അേപ� പ�ായ�ിൽ എ�ി�ണം 

 3 ഫ�് എ��  ്േബാ�� ് കി�ു�തിനായി െതാഴിലിനു ഇറ�ു�തിനു മുൻപ ്െമ�ർ�് വിളി�ുക 


