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ആമുഖം

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിസ�ത��ഭാരത�ിൽആവിഷ്കരി�ഏ�വുംസ �ുപധാനവുംശ�വുമായനിയമമാ

�ഹാ�ഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമം.

ഇ��യിെലസാധാരണ�ാരായജന�ള�െടെതാഴിൽെച��വാനു�അവകാശെ�സംര�ി��നിലനിർ�ു�തിനായിഇ��ൻ

പാർലെമൻറ്അംഗീകരി�  ്, �പസിഡൻറ്ഒ��വ� 2005 െസപ്�ംബർമാസംഅ�ാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ�ു.  

ഇ��യിെല�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി�ഗാമവികസനപ�തികൾനട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലുംഗു

ണഫലംശരിയായവിധ�ിൽജന�ളിൽഎ�ാതിരു�തിെനതുടർ�്പാർലെമൻറ്പാസാ�ിയമഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീ

ണെതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെ��പാഥമികല��ംഒരു�ഗാമീണകുടുംബ�ി�ിയമംവഴിഒരുസാ��ികവർഷം 100

െതാഴിൽദിന�ൾഉറ��നൽകുകെയ�താണ്. �ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും

 െമ�െ��ജീവിതസാഹചര�ംഉറ�ാ�ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ�നിർമാർ�നവുംസു�ിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമ�ി

െ�  �പാധാനല��ം.

ചൂഷണ�ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി�ി�ുകയുംമാന�മായേവതനംനൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിന്�കയേശഷിവർ�ി

�ി�്ദാരി�ദ��ിൽനി�ുംകരകയറാൻെതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെടകഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിലൂെടഓേരാ

 �പേദശ�ിെ�യുംവിഭവാടി�റശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെടവരൾ�, മെ�ാലി�്, െവ�െ�ാ�ം,

വനനശീകരണംതുട�ിയപാരി�ിതിക�പശ്ന�ളിൽനി�ുംസംര�ണംനൽകുകയുംഅതിലൂെടഉത്പാദനം,

ഉത്പാദന�മതഎ�ിവവർ�ി�ി�ുവാനുംപ�തി�പവർ�ന�ളിൽകൂടികഴിയു�ു.

�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിന്ഏ�വും�പധാനെ��ഘടകമാണ്ജലസംര�ണവുംഅതിൻെറസുര�ിതത�വുംഇവെതാഴിലുറ

�്�പവർ�ന�ളിൽഉറ��രു�ുവാൻകഴിയു�ു.

2018-ൽേകരളംഏ�വുംവലിയ�പളയദുര�ംഏ��വാ�ിയനാടാണ്.

േകരള�ിെലഎ�ാജി�കളിലുംഈ�പളയംവളെരയധികംദുര��ൾഉ�ാ�ിയി���താണ്.

അേതേകരളംതെ�യാ�ാർ�്മാസേ�ാടുകൂടിശ�മായവരൾ�യുംകുടിെവ��ാമവുംഅനുഭവെ�ടു�ത്.

ഈഅവസര�ിലാണ്എ�തേയാനൂ�ാ�ുകളായിനാംനിർ�ി�കിണറുകൾ, കുള�ൾഎ�ിവയുെട�പാധാന�ംതിരി�റിയു�ത്.

ജലസുര�െയകുറി�്ചി�ി�ുേ�ാൾഅതിനുേവ�വലിയസാേ�തികവിദ�െയകുറി�ാണ്നാംആദ�ംചി�ി�ുക.

െതാഴിലുറ��പ�തിനമു�്�പധാനമായുംകാണാൻകഴിയു�ഒരു  വസ്തുതയാ�ഴ�ുഴികൾ.

ഇവയുെടനിർ�ാണ�പവൃ�ികളിൽെതാഴിലാളികൾകൂടുതലായും�ശ�െചലു�ിയാൽഭൂഗർഭജലെ�അളവിെനനമു�്ന�രീ

തിയിൽഉയർ�ുവാൻസാധി�ു�ു.

നിയമമനുസരി���പ�തിനിർവഹണ�ിലൂെട�ഗാമീണേമഖലയുെട

 സു�ിരആസ്തിവികസനംഎ�താണ്ല��ംെവ�ു�ത്. 2005-ൽ�പാബല��ിൽവ�നിയമമനുസരി�്ഇ��യിെല 200

ജി�കളിൽ�പഥമഘ��ിൽനട�ിലാ�ുകയും 2008-ൽമുഴുവൻജി�കളിേല�ുംവ�ാപി�ി�ുകയുംെചയ്തു.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹംപ�തിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ംപരസ�വുംസ�ത��വുമായ

നട�ു�പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ�ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�്നിയമംഅനുശാസി�ു�ത�ർഷ�ിൽഎ�ാവാർഡിലും

ര�്�പാവശ�ം േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ നിർബ�മായും നടേ��താണ്.സുതാര�തഉറ��വരു�ി,അഴിമതി

രഹിതമാ�ുകയുംഅതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ�മാ�ു�തിനുംേസാഷ�ൽഓഡി�്സമൂഹെ�പാകെ�ടു�ു�ു.

പ�തിവിഭാവനംെച���രീതിയിൽഗുണേഭാ�ാ�ള�െടജീവിതസാഹചര��ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃഷ്ടി�ു�തിന്െപാതുപ

ണംശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗി�്ല���പാപ്തിൈകവരി�ി��േ�ാഎ�വിലയിരു�ലും  േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�ു.

കഴി�പ�ുവർഷമായിതുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�പ�തി�പവർ�ന�െള�ുറി���  സാമൂഹികഓഡി�്,

െതാഴിലുറ�്പ�തിനിയമംെസ�ൻ 17 (2)അഴീേ�ാട് �ഗാമപ�ായ�ില് നട�ുകയാണ് .
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േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ

രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ്സംഘം �പവർ�ി ഫയൽപരിേശാധന,�പവര് �ി�ല സ�ർശനം,

െതാഴിലാളികള് ,ഗുണേഭാ�ാ�ള് എ�ിവരുമായു� അഭിമുഖം,എംഐഎസ് പരിേശാധനഎ�ിവെയ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്.താെഴ പറയു� രീതി അവലംബി�ാണ്ഈ

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1. ഓഡി�് �ാൻ
1.1 ഓഡി�് �ാന് ത�ാറാ�ല് 

1.2 ഓഫീസ് സ�ർശന പരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം
2.1 , പ�ായ�് �പസിഡൻറ്,ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്

2.2 േമ�്, െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ, െതാഴിലിന് േപാകാ�െതാഴിൽകാർഡ് ഉടമകൾ

3. ഫയൽപരിേശാധന
3.1 െപാതു �പവർ�ികൾ,വ��ിഗത �പവർ�ികൾ

3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

3.3 ഭരണസമിതിയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും കാര��പാപ്തി

4. ഫീൽഡ്സ�ർശനം, നിരീ�ണം
4.1 പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം, നട�ുെകാ�ിരി�ു� െതാഴിലിടം

5. റഫറൻസ്

5.1 വികസനേരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,എംഐഎസ്, രജി�റുകൾ

6. വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം
6.1 േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

7. കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

അഴീേ�ാട് �ഗാമപ�ായ�്

ഏകേദശം 9 ഒന് പതു കി .മിൈദര് ഘ�മു�െത�ു വട�ായു� കടല്തീരമു� ഒരു കാര് ഷിക �ഗാമമാണ്

അഴീേ�ാട് . 1937 ലാണ് പ�ായ�് രൂപീകൃതമായത് .അഴീേ�ാട് േനാര് �് ,അഴീേ�ാട്സൗ�് എ�ീ ര�ു റവന��

വി�ജ്കള് ഉ�്.സുഖകരമായ മിത ശീേതാഷ്ണ േമഘലയായ ഇവിെട ,വളപ�ണം പുഴയ്�് ഓരമായ മൂ�ു3കി .മി

നീള�ില് ഉ��ജലം കയറു� �പേദശ�ളില് രൂ�മായ െവ��ാമം അനുഭവെ�ടു�ു .എ�ാല് 30 മുതല് 32

മീ�ര് വെര ഉയര�ില് �ിതിെച��� �പേദശ�ള�ംഇവെട ഉ�്. ഒരു കാല�് ൈക�റി ,കയര് ,ബീഡി ,മരം

തുട�ിയ വ�വസായ�ള് �് േപര് േക�ഈ പ�ായ�ില് ഇ�ുമര വ�വസായം ഒഴി�്ബാ�ി േമഖലകള് ഏതാ�്

നാേശാ�ുഖമാണ്. പുേരാഗമി�� െകാ�ിരി�ു�അഴി�ല് തുറമുഖ നിര് �ാണംഏെറ �പതീ�കള് 

നല് കു�ു .പുരാതനകാലം മുതേലവ�ാപാരബ��ിന് േപര് േക�താണ്അഴി�ല് തുറമുഖം ,ആധുനിക രീതിയില് 

ഇതിെ�നിര് �ാണം പൂര് �ിയാകു�േതാെട ന�ുെട വികസനസ�പ് ന�ള് സാ�ാല് �രി�െ�ടുെമ�ു

കരുതാം .
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ടുറിസം േമഖ ലയിലും വളെരേയെറവികസനസാധ�തയു� �പേദശമാണ്അഴീെ�ാട .്അഴിേ�ാടിെ�ആെകഭൂ വിസ്തൃതി

1457 െഹക്ടരന് .ഇതില് കൃഷി�്അനുേയാജ�മായ ത്,ആെക1200 െഹക്െറര് ഭുമി മാ�തമാണ് .

അഴീേ�ാ�് �ഗാമപ�ായ�ിെ�വരുമാന േമഖലയില് മുഖ� പ�ുവഹി�ു�വിഭാഗമാണ് മ�� േമഖല .721അന്ഗീകൃത

മ�� െതാഴിലാളികള�ം 600 മ�� െതാഴിലാളി കുടുംബവുംഇവെട ഉ�് .കാലാവ�വ�തിയാനം മൂലം മ�� ബ�ന�ില് 

ഉ�ായകുറവും മ��ബ�ന�ിന് ഉ�ാവു� െചലവ് വര് ധി�തുംഈ േമഖലെയആ�ശയി��കഴിയു�വെര

�പതികൂലമായി ബാധി�ു�ു�് .
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അഴീേ�ാട് �ഗാമപ�ായ�്അടി�ാനവിവര�ള് 

ജി� ക��ര് 

േ�ാ�് ക��ര് 

അതിരുകള് 

കിഴ�് വളപ�ണം ,ചിറ�ല് പ�ായ�് 

പടി�ാറു അറബി�ടല് 

െത�് ചിറ�ല് ,ക��ര് േകാര് �േരഷന് 

വട�് വളപ�ണം പുഴ

വിസ്തീര് ണം 16.04 ച .കി .മി

വാര് ഡുകള�െടഎ�ം 23

ജനസംഖ� 47323

പുരുഷ�ാര് 21526

സ്�തീകള് 25797

SC ജനസംഖ� 2623

വാര് ഡി െന�ുരി���അടി�ാന വിവര�ള് 

അതിരുകള് 

കിഴ�് അപര  ് ണ��നി

പടി�ാറ് പടി�ാേറ കാ�്-നരി�ു�് വയല് െതാട്

വട�  ് വന്കുളത് വയല് 

െത�  ് നീര  ് �ടവ് –കട��റം േറാഡ് 

ജനസംഖ�് 2950

കുടുംബ�ശീ 14

ആേരാഗ�േക��ം CHC

അംഗനവാടി 1

വായനശാല 1

സ്കൂള് 2

ആരാധനാലയ�ള് 
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അ�ിയ�്അ�ലം

�ശീ കുര  ് �കാവ്

കായത് കാവ്

പരയ�ാ��േ��തം

പ�ിപിരിയന് ഭഗവതി േ��തം

ഒതേയാ�് േ��തം

ധനകാര��ാപന�ള് വന്കുളതുവയല് സര  ് വീസ് േകാ .ബാ�്

സിന് ഡി െ��് ബാ�്

കാര  ് ഷിക വികസനബാ�്

SBI

െതാഴിലുറ�് പ�തിഅടി�ാന വിവര�ള് 

വിവര�ൾ 2018-19 േ�ാ�്തലം പ�ായ�്തലം

സൃഷ്ടി�െതാഴിൽദിന�ൾ 79271
17165

100
ദിന�ൾപൂർ�ീകരി�കുടുംബ�ൾ

592 132

ആെകറജിസ്െറര് െചയ്തത് 4773 1462

ആെകെതാഴിലാളികള�െടഎ�ം 6380 2117

ആെകെതാഴിൽദിന�ൾഎ�ി.
െതാഴിലാളികൾ�്.

1910

വാര് ഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ള് 

2018-19
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ആെകെതാഴില് കാര് ഡ് 101

ആെകെതാഴിലാളികള് 140

ആെകആക്�ീവ് െതാഴില് കാര് ഡ് 44

ദിനം പൂര് �ിയാ�ിയ െതാഴില് കാര് ഡ് 20

െതാഴിലുറ�്നിയമംെതാഴിലാളികൾ�്ഉറ�്നൽകു�പ�്അവകാശ�ൾ

1. െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ുവാൻഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 1-5,എ.എം.സി.അ��ായം-3

2. അേപ�ി�്15ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശവുംആയതിന്ൈക���സീ�ഭി�ു

�തിനുംഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 1;ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 6-13

3. അെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ുവാനു�അവകാശംആദ�െ� 30 ദിവസം (1/4

&പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ 1/2)

4. െഷൽഫ്ഓഫ്േ�പാജക്ട്ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

5. അ�്കിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശംഅെ��ിൽേവതന�ിെ�  10%

അധികംലഭി�ുവാനു�അവകാശം

6. കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ംഇവലഭി�ു�തിനു�അവകാശംെഷഡ��ൾ 2;

ഖ�ിക 23-28

7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്  നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം

9. സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം

10. േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�തിനു�അവകാശം

അവകാശാധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരംഅവിദഗ്ദ കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ താ�ര�മു�

ഏെതാരുകുടുംബ�ിനും െതാഴിൽ കാർഡിനു േവ�ി അേപ�ി�ാം. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഭാഗമാകാൻ െതാഴിൽ
കാർഡിനായി അേപ� നൽകിയ എ�ാ കുടുംബ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക�ം സൗജന�മായിെതാഴിൽകാർഡ്
ലഭ�മാേ��തു�്.

എ�ാൽ ഭൂവുടമകള്മായി സംസാരി�േ�ാൾഅേപ� നൽകിയതായി ഓർ�ു�ി� എ�ും സ��ംഭൂമിയിൽ െതാഴിലാളികൾ

പണിെയടു�ു കഴി�േശഷം കാർഡ്കി�ിയെത�ു മൃദുലഎ�് ഭുവുടമഅഭി�പായെ���. െതാഴിൽ കാർഡ്ന�ർ(12/97).

ലതിക(10/85) എ� ഭൂവുടമ�ും പണിെയടു� േശഷമാണ് കാർഡ്കി�ിയി���ത്.എ�ാല് മ�ര് േറാളില് ഒ�് 
േരഖെ�ടു�ിയി���് ..

സുനത എ� ഭൂവുടമ അേപ� െകാടു�ി��ം കാർഡ് കി�ിയി�ി� എ�്അറിയി��. ഇവർ മ�്േറാളിൽ ഒ�ിടുകയും

െചയ്തി���് .

െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ�ി�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ എടു�ു�തിേന��ിയു� ചിലവ് െതാഴിലാളി വഹിേ��ി വരു�
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സാഹചര�മാണ്നിലവിലു�ത് ഇത് നിയമലംഘനമാണ്.

െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക േരഖയാണ് അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽ കാർഡുകൾ സൂ�ിേ��തിന് െറ പൂർ�
ഉ�രവാദി�ംെതാ ഴിലാളികൾ�ാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽകാർഡ് അവരുെട ക�ിൽ

സൂ�ി�ി���് ഇത് �പശംസനീയമായകാര�മാണ്.

അ�ുവർഷ�ിതലാരി�ൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതുേ��തു�് പുതിയെതാഴിൽ കാർഡ് തതാഴിലാളികൾ�് പുതു�ി

നൽകിയി���്. െതാ ഴിലാളികള�െട കാർഡുകളിൽഹാജർ കൃത�മായിേരഖെ�ടു�ു�ു ഇത് ന� കാര�മാണ്.

േതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാര് ഡു� ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ�� ആസ �ൂതണ

�പ�കിയയിൽപ�ാളിയാകാനു� അവകാശമു�്. ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭ�മായിെ��ിൽ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംലഭി�ാനു�അവകാശം നിയമപരമായി െതാഴിലാളി�് ഉ�് .പ���ാംവാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ
�ഗൂ�ായി െതാഴിൽആവശ�െ����അേപ�നൽകാറു�്.അേപ�നൽകു�ത് നല് കു�ത് േമ�് മുഖാ�ിരമാണ്.

െതാഴിൽഅനുവദി�ത് സംബ�ി�് .

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം .
ലഭിചിേ��ിൽെതാഴിൽരഹിതേവതന�ിനു� അർഹതയു�് .പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ നി�ും അേപ� നൽകി 15
ദിവസ�ിനു�ിൽതെ�െതാഴിൽ ലഭിചി��്എ�്മന�ിലാ�ാൻസാധി��ഇത് അഭിന�നാർഹമാണ്.

േവതനം ലഭ�മാകു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2) �പകാരംഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും മ�ർേറാള് പൂർ�ിയാ�ി

പ�ായ�ിൽസമർ�ി�്15 ദിവസ�ിനകം േതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭിേ��താണ്അ�ാ�പ�ം ഓേരാ

ദിവസ�ിനും കുടി�ികതുകയുെട 0.05%എ�നിര�ിൽെതാഴിലാളികൾക്നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ാൻ െസ�ൻ 3(3) �പകാരം
അർഹതയു�്.

.�പവർ�ി�ലെ�സൗകര��ൾസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം �പവൃ�ി നട�ു� �ല�് കുടിെവ�ം ,തണൽ ,�പഥമശു�ശുഷ കി�് എ�ീവ �പവൃ�ി
നട�ിലാ�ു� �ാപനം വഴിസൗജന�മായി െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��തു�് .

.കുടിെവ��ിനു� പാ�ത�ൾ ഇതുവെരയും പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭ�മാ�ിയി�ി� എ�് െതാഴിലാളികൾ

പറ�ു .അതുേപാെല തണൽ െസൗകര�തിനു�ടാര് േപാളിന് ഷീ��ം ഇതുവെര ലഭി�ി�ി� .�പഥമശു�ശുഷ കി�് കൃത�മായി

ലഭി�ി�്�.്സുര�ാ മാർ��ൾആയ ബൂട്സ,് �ൗസ് എ�ിവ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ി��െ��ിലും അവ ഉപേയാഗി�ാൻ

കഴിയാ�വ ആയിരു�്നു ഓഡി�് കാലയളവില് �പവര് �ി ഒ�ും നട�ാ�തിനാല് ഈ കാര��ള് 

െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയ ചര് �യില് നി�ും മന�ിലാ�ാന് കഴി�വയാണ് (അനുബ�ം)

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് �ഗാമസഭസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമം SHE 22�പകാരം ഒരു പ�തിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് പ�തിെയ സംബ�ിച് മുഴുവൻ

കാരയ�ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ�െ�ടു�ു�തിന് ബ�െ�� നിർവഹണഉേദയാഗ�ന് െറയും വാർഡ്

െമ�ർ, സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ൻ എ�ിവരുതടസാ�ിധ��ിൽ ഏെത�ിലും െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിൽ ഇട�ളിൽ വേ�ാ

പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നടെ��തു�്.ഈ വാര് ഡിെല െതാഴിലാളികള് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗില് പെ�ടു�ു എ�്

പറ�ു എ�ാല് േസാഷ�ല് ഓഡി�ിനുവിെധയമാ�ിയ മൂ�് �പവർ�ികളിലും െതാഴിലാളികൾ പ�തിആരംഭ

മീ�ി�ില് പ�ടു�തായി��� േരഖകൾസൂ�ി�ി�ി� .

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽെതാ ഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ വ�് ഏെത�ിലും

തര�ിലു�അപകടം സംഭവിചാൽ SHE5�പകാരവും അധ�ായം-9പറ�ിരി�ു� �പകാരവും ചികി��് ആവശ�മായി

വരു� മുഴുവൻചിലവുകള�ം ബ�െ�� ബി�്കൾ ഹാജരാ�ു� മുറയ്െ�ാഴിലാളികൾക് ലഭ�മാേ��താണ്.
ഇതുകൂടാതത തതാഴിലിട�ളിൽവ�് മരണം സംഭവി�യാെണ�ിൽ 25000 രൂപ െതാഴിലാളിയുെട കുടുംബ�ിന്

ലഭ�മാേ��താണ്.പ���ാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾക് േസാഷ�ല് ഓഡി�് കാലയളവിൽനട� �പവൃ�ികളിൽ
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അപകട�ൾഒ�ുംതെ�സംഭവി�ി�ി� .എ�ാൽമുൻപ് അപകടമു�ായേ�ാൾ നഷ്ടപരിഹാര�ിന് അേപ�ി�ി�ി�.

െഷല് ഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് സംബ�ി�്

വാര് ഡില് ആവശ�മായ വികസന �പവര് �ികള് കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള് �്

അവകാശമു�് .െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ�യുംഭാഗ�ുനി�ു പ�ാളി�ം ഉ�ാവു�ു�് .എ�ാല് െതാഴിലുറ�ില് 

അനുവദനീയമായ ആസ്തി വികസന �പവര് �ികള് കെ��ു�തിന് വാര് ഡിെല വിവിധ േമഖലയില് നി�ുമു�

ജന�ള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�തു�് .

പരാതി പരിഹാരം

മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം(SHE19) സമയബ�ിതമായിപരാതി പരിഹാര�ിനു�

അവകാശം നിയമം നിഷ്കര് ഷി�ു�ു .പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികള് േഫാണ് മുേഖന ,േടാള് �ഫീ ന�ര് 

ഉപേയാഗി�് ,േരഖാ മൂലം എഴുതി നല് കിയും ഇ െമയില് വഴിയും സമര് �ി�ാവു�താണ് േടാള് �ഫീ ന�ര് 

പ�ായ�ില് �പദര്ശി �ിെ��ാതാണ്.അഴിേ�ാട  ്പ�ായ�ില് ന�ര് �പദര് ശി�ി�� ക�ി� .െതാഴ്ലളികേളാട്

സംസാരി�േ�ാള് ഇതുവെരപരാതികള് നല് കിയി�ി�എ�ാണ്അറിയാന് സാധി�ത് .

േസാഷ�ല് ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവന് �പവര് �ികള�ം േസാഷ�ല് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണം

എ�് SEC 17(2)നിഷ്കര് ഷി�ു�ു .പ�ായ�ിെല �ഗാമസഭ േരജിസ്െറരില് േസാഷ�ല് ഓഡി�് നട�ിയതായു�

േരഖകള് കാണാന് സാധി�ി� .

െതാഴിലാളികള�െട കടമകള് 

1. കൃത�സമയ�്െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായിഒ��യ്�ുക.

2. െതാഴിലുറ�്�ഗാമസഭയ്�്േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ�്കൃത�മായിപെ�ടു�ുക

3. പണി�ല�്�ാ�ിക�സ്തു�ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാക�ി�ുവാനുംപാടു�ത�

4. �പകൃതിസംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ുക.

5. ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു��പവൃ�ികൾ   കെ��ിേമ�് െനയുംപ�ായ�്അധികൃതെരയും    അറിയി�ുക.

�പവര  ് �ിനട�ിലാ�ിയ�ല�െള സംബ�ി�്

സ�കാര� വ��ികള�െട പറ�ുകളില് �പവര് �ി നട�ണെമ�ില് �ലമുടമാകള് �് െതാഴില് കാര് ഡ് 

ഉ�ായിരി�ുകയും െതാഴിലാളികള�െട കൂെട �പവര് �ി െച��കയും േവണംഎ�ാല് ഇവിെടമൃദുല ,സുനത ,ഭാഗ�ലാത

എ�ിവര് �് �പവര് �ി കഴി�തിനു േശഷമാണ് െതാഴില് കാര് ഡ് കി�ിയത് .ചില ഭുഉവുടമകള് 

െതാഴിലാളികള�െട കൂെട �പവര് �ിയില് ഏര് െ��ിടി� .(ഭാഗ� ലത ,ജയരാമന് ,സീന േവണുേഗാപാലന് ).ഇത്

െത�ായ �പവണതയാണ് .

താെഴപറയു�3വർ�ുകൾആണ്ഈഘ��ിൽേസാഷ�ൽഓഡി�ിനവിേധയമാ�ിയത്

�കമന�

ര് 
�പവര് �ിയുെട േപരും
�പവര്തിെകാഡും

മ�ര് േറാ
ള് 
ന�ര് 

�പവര് �ി
കാലയളവ് 

െതാഴില്

 ദിന
� ള് 

ചിലവായതുക

േവതന

ഘടകം

സാധ

ന

ഘട

കം
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1 SC,General ,BPL
തുട�ിയ

വിഭാഗ�ള�െട

ഭുമിയിെല

�പവര് �ികള് 

WC/331669

1687-1688,

1801-1802

1911-1912

2005-2007

2123-2125

2222-2224

2286-2288

2370-2371

2480-2481

2439-2440

2543-2544

2649-2651

2722-2723

2820-2822

2972-2975

2896-2898

3046-3047

3142-3143

31-10-18
TO28-02-19

880 249228 no

2 വാര് ഡിെല
ഫുട്പാതുകള�െട

നിര് �ാണംമടതാ�് 
േറാഡ് മുതല് 
ആയിസു� വീട് വെര

RC/268047

1273 6-10-18
TO 12-10-
18

43 11739 54275

3 ഫുട്പാ�്

നിര് �ാണം
ക�ി�ു�് മുതല് 
ചീറു��ാവ്

വെര .RC/278808

134,142,1
92,219,42
5,423

8-4-19 TO
7-6-19

159 71285 17902
9

അളവുകള് സംബ�ി�്
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�പവര് �ിയുെട േപര് എസ്ടിമാ�ിെലഅളവുകള് എംബു�ില് 
േരഖെ�ടു�ിയത്

ഫീല് ഡ് തല
പരിേശാധനയില് ക�ത് 

SC,General ,BPL
തുട�ിയ

വിഭാഗ�ള�െട

ഭുമിയിെല

�പവര് �ികള് 

WC/331669

െത�ിന്തടം -875

വാഴനടു�തിനുംൈതതടം

എടു�ു�തിനും -980

പറ�്കിള�ു�തിനു -13

മ�ള് നടു�തിന് -48

1150-െത�ുകള് 538-െത�ുകള് 

വാര് ഡിെല
ഫുട്പാതുകള�െട

നിര് �ാണംമടതാ�് 
േറാഡ് മുതല് 
ആയിസു� വീട് വെര

RC/268047

21.6cum 21.6 cum 21.6cum

ഫുട്പാ�്

നിര് �ാണം
ക�ി�ു�് മുതല് 
ചീറു� �ാവ്

വെര .RC/278808

56.7cum

55.8cum 55.8cum

�പവര് �ി�ലപരിേശാധനയില് മന�ിലായത് 

Wc/331669 -എസ് സി,ബി പി എല് ,െജനറല് വിഭാഗ�ള�െട ഭുമിയിെല �പവര് �ികള് എ��പവര് �ി

ഫയല് �പകാരം മു��ിയാറ് അേപ�കളാണ് ഉ�ായിരു�ത് .ഇതില് അേപ� �പകാരമു�ആറു(6) �ല�ള് 

പണിഎടുതി�ി�.നാലു �ല�ള് െതാഴിലാളികള് �് ഏതാണ്എ�് അറിയി�.െതാഴിലുറ�് ഉേധ�ാഗസ്തേരാദ് 

േചാദി�േ�ാള് �പസ്തുത�ലം ഓഡി�് െച��� വാര് ഡില് അ� േവെറ വാര് ഡിെല അേപ� ഇവേയാെടാ�ം െപ�്

േപായതാണ് എ�് വിശദീകരണം ലഭി�� .െത�ിന് തടം എടു�ു വളം ഇ�� മൂടുകയാണ് െചയ്തി���ത് എ�്

െതാഴിലാളികള�ം ഭൂവുടമകള�ം പറ�ു . എം ബു�ില് �പീ േമശര് െമ�റ് ് �പകാരം 1150 െത�ുകള�െട എ�ം

പറയു�ുെ��ിലും എസ്ടിമാ�് �പകാരം 875 െത�ുകള് �് തടം എടു�ു� �പവര്തിയാണ്

സൂചി�ി�ി���ത് .ഭുവുടമകള�െട അേപ� �പകാരം 538െത�ുകള് �് തടം എടു�് വളം ഇ�� മൂടിയി���് (ഇേ�ാള് 

കാടുകയറി ഒ�ുംകാണാനി�ാ��ിതിയാണ് )

.േതാഴിലാളികള് പണിഎടു�ു എ�് പറയു� ഭുവുടമകള�െട അേപ�കളി�ാ� പതിെനാ�് �ല�ള് 

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി .ഏതു�പവര്തിയിലാണ് ഇത് െചയ്തത് എ�് വ��മ� .അേപ�കള് മുകളില് പറ�

�പവര് �ിയുെടഫയലില് െവ�ി�ി� .
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Wc/331669 എ� �പവര് �ിയില് ഭുവുടമകള�െട അേപ� �പകാരമു� �ല�ള് പരിേശാധി�േ�ാള് 

WC/308762എ��പവര് �ിയുെടസി�ിസണ് ഇന്േഫാര് മഷന് േബാര് ഡാണ് കാണാന് കഴി�ത്.

െതാഴിലാളികള് േജാലി െചയ്തു എ�് പറയു� �ലം പരിേശാധി�േ�ാള് WC/331680 എ� �പവര് �ിയുെട

സി�ിസണ് ഇന്േഫാര് മഷന് േബാര് ഡാണ് കാണാന് കഴി�ത്.

RC/ 268047 വാര് ഡിെല ഫുട്പതുകള�െട നിര് �ാണം ,മടതാ�� േറാഡ് മുതല് ആയിസു� വീട് വെര .എ�

�പവര് �ിയില് എസ്ടിമാ�് �പകാരവും എം ബു�് �പകാരവും ഉ� അളവില് തെ� �പവര് �ി നട�തായി

�പവര് �ി�ലപരിേശാധനയില് മന�ിലായി .

ഈ �പവര് �ിയില് വാര് ഡില് നി�ു� അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള് ആരും പെ�ടു�ി�ി� .മ�� അവിദഗ്ധ

െതാഴിലാളികളാണ് (മ�ര് േറാള് �പകാരം) േജാലി െചയ്തു കാണു�ത് .പരിസര വീടുകളില് അേന�ഷി�േ�ാള് 

പരിചയമി�ാ� െതാഴിലാളികളാണ് പണിഎടു�ു�ത് ക�ത് എ�് പറ�ു .െതാഴിലാളികള�െട േപരുകള് മ�ര് 

േറാളില് ഉ�് ,ഇവര് �് കൃത�മായ കൂലിയും ലഭി�ി���് .

RC/278808,ഫുട്പാ�് നിര് �ാണം,ക�ി�ു�് മുതല് ചീറും��ാവ് വെര ,എ� �പവര് �ിയിലും എം ബു�ില് 

േരഖെ�ടു�ിയി���അെതഅളവില് �പവര് �ി നട�തായി പരിേശാധനയില് മന�ിലായി .

ഈ �പവര് �ി യില് അവിദഗ്ധ െതാഴിലുകള് വാര് ഡിെല െതാഴിലാളികള് െചയ്തി���് .മ���വ (വിദഗ്ധ

െതാഴില് ) മ�� െതാഴിലാളികളാണ് (അന�സം�ാന )െചയ്തെത�് സമീപ വാസികള് പറയുക

ഉ�ായി .64വിദഗ്ധ ,അര് �വിദഗ്ധ( ര�ും കൂടി ) െതാഴില് ദിന�ള് േജാലി െചയ്തി���് . 95

അവിദഗ്ധെതാഴിലാളികള�ംഈ �പവര് �ിയില് ഏര് െ��ി���് .

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ് 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് ഓേരാ �പവര് �ിആരംഭി�ു�തിനു മുന് പുംആ

�പവര്തിയുമായി ബ�െ��എസ്ടിമാ�് തുക ,ആെകെതാഴില് ദിന�ള് ,സാധന േവതനഘടകം ,�പവര് �ി കാലാവധി

തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ിയ നി�ിതഅളവിലു� േബാര് ഡ് െപാതുജന�ള് �് മന�ിലാവു� രീതിയില് 

�ാപിേ��തു�് .ഓഡി�് ന�ിേധയമാ�ിയWC/331669,.RC/278808എ�ീ �പവര് �ിയുെടസി�ിസണ് 

ഇന്േഫാര് മഷന് േബാര് ഡ് �പവര് �ി�ല�് കാണാന് സാധിചി� . RC/268047എ� �പവ ര് �ിയുെട

േബാര് ഡ് �പവര്തിസ്തലത്�ാപി�ി���്.

േമ�ി െനസംബ�ി� വിവര�ള് 

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം േമ�് ,പതിനാല് ദിവസം കൂടുേ�ാള് മാറി െ�ാ�ിരി�ണം .രാജിക ,അനിത ,രമ .സി,ഗീത എം

പി,ര�കുമാരി ,ശാ� ,ന�ിനി എ�ിവര് േമ�്ന് െറചുമതലകള് നിര് വഹി�ി���് .േമ�് െതാഴിലാളികള�െട െതാഴില് 

കാര് ഡില് കൃത�മായി ഹാജര് േരഖെ�ടു�ുകയും മ�ര് േറാള് പൂരി�ി�രുന്െട�ും െതാഴിലാളികള് 

പറ�ു .ഇത് �പശംസനീയമാണ്.

നിരീ�ണസംവിധാന�ള് 

ജാ�ഗതാ േമല് േനാ� സമിതി: പ�തിയുെട നട�ി�് കാര��മമാ�ു�തിനു േവ�ി നിരീ�ണസംവിധാന�ള് 

ഏര് െ�ടു�ിയി���് .ഉേദ�ാഗ�സംവിധാനവും ,�പാേദശിക തലക��ിയും രൂപീകരി��െകാ�ാണ് പ�തി

�പവര് �ന�ള് കര��്മമായ് നടേ��ത് നിയമ �പകാരം(വിഎം.സി.

രൂപീകരിേ��ത്എ�െനെയ�ു�ത്എ.എംസിയിെലേപജ്ന�ർ57 ഭാഗം10.5.3.അനുസരി�്ആവണം)േമ�്

അംഗമാവാന് പാടി� .ഈവാര് ഡില് സമിതി അം ഗ�ള് �പവര് �ി�ലംസ�ര് ശി�രുന്െട�ുംഅവെട വ�്
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ഒ�് േരഖെ�ടുതരുന്െട�ും െതാഴിലാളികള് പറ�ു .

എ.എം.സി.അ��ായം-7.11.5�പകാരമു��പവൃ�ിഫയൽ -പരിേശാധനയുെടകെ��ലുകൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുര�� പ�തി വാര് ഷിക മാ�ര് സര്കുലര് �പകാരം ഒരു വര് �് 

ഫയലില് സൂ�ിേ�� 22 േരഖകെള�ുറി�� �പതി പാ തികു�ു.ഇത് നിര് ബ�മായുംസൂ�ിെ��താണ് .

(അനുബ�ം )

കവർേപജ്

കവർേപജ്ഫയലിൽസൂ�ി�ി���് .. പെ�  വാര് ഷിക മാസ്െടര് സര് �ുലര് �പകാരമു� കവര് 

േപജ്പരിേശാധി� മൂ�ു �പവര് �ിയുെട വര് �് ഫയലിലും കാണാന് കഴി�ു . .ഫയലില് സൂ�ി�ി��� കവര് 

േപജില് �പവര് �ി െഷല് ഫ് ഓഫ് വരകില് ഉള്െപ�ി��� ന�ര് ,ജിേയാ ടാഗ് െചയ്ത തീ�തി എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .WC/331669എ� �പവര് �ിയില് ,�പവര് �ി തുട�ിയതീ�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .

.

െച�്ലി�്

ഒരു�പവൃ�ിഫയലിൽ�കമ�പകാരംഏെതാെ�േരഖകൾഎവിെടഏത്േപജ്മുതൽസൂ�ി�ിരി�ു�ുഎ�്മന�ിലാ�ുവാനു�

ആധികാരികേരഖയാണ്െച�്ലി�്.പരിേശാധി� 3ഫയലുകളിൽഒ�ില് RC/268047 െച�്ലി�്കാണാൻസാധി��.

എ�ാല് ഇതില് േപജ  ് ന�ര് ഇ�ി�ി� പരിേശാധി� മ�� ര�ു �പവര് �ികള�െട ഫയലിലും െച�് ലി�് ഓഫ്

േഡാകുെമ�സ്്ഉ�ായിരു�ി� .

വാര് ഷികകര് �പ�തിയുെട പകര് �് 

�ഗാമസഭ അംഗീകാരം ലഭി� �പവര് �ികള് മാ�തേമ വാര് ഷിക കര് � പ�തിയില് 

ഉള്െ�ടു�ാവു.�പസ്തുത�പവൃ�ിപ�ായ�ിെലനട��വർഷ�ിെലആനുവൽആ�ൻ�ാനിൽഉൾെ��താണ്എ�്െതളിയി

�ുവാനു�േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാൻെ�േകാ�ി.  പരിേശാധി�മൂ�ു �പവര് �ി ഫയലുകളില് രെ��തിലും

ആ�ൻ�ാനിെ�േകാ�ികാണുവാൻസാധി�ി�. RC/278808 എ� �പവര് �ിയില് ആ�ന് �ാന് േകാപി

ഉള് െ�ടു�ിയി���് .

എ�ിേമ�്(ജനകീയഎ�ി േമ�് )

ഒരു�പവൃ�ിഎ�െന,എ�തഅളവിൽെച�ണെമ�്സാേ�തികമായി�പതിപാദി�ു�ആധികാരികേരഖയാണ്എ�ിേമ�്.പരി

േശാധനഭാഗമായികെ��ിയി���ത്എ�ാ�പവൃ�ിഫയലുകളിലുംഎ�ിേമ�്സൂ�ി�ി���്.സാധാരണജന�ൾ�്മന�ിലാ

കു�രീതിയിൽജനകീയഭാഷയിൽേവണംഎ�ിേമ�്ത�ാറാ�ാൻ.ഈഎ�ിമാ�് േമ�ി െ� ക�ില് സൂ�ി�ുകയും െപാതു

�ല�ളില് �പദര്ഷി�ിെ��തുമാണ്. എ�ാൽപരിേശാധി�്ഒരുഫയലിലുംജനകീയഎ�ിേമ�്കാണുവാൻസാധി�ി�.

�പവൃ�ിയുെട  ഓേരാഘ��ിെലയുംവിശദവിവര�ൾഎ�ിേമ�ിൽ�പതിപാദി�ി���്എ�ത്�പശംസനീയമാണ്.

സാേ�തികാനുമതിപ�തം

ഒരു�പവൃ�ി�്സാേ�തികവിദഗ്ധരുെടഅനുമതിലഭി�ി���്എ�തിനു�ആധികാരികേരഖയാണ്സാേ�തികഅനുമതിേരഖ.

പരിേശാധി�മുഴുവൻഫയലുകളിലുംസാേ�തികാനുമതിേരഖഉ�ായിരു�ു.

സാേ�തികാനുമതിേരഖയിൽഒ�ിടു�സാേ�തികവിദഗ്ധർഅതിേനാെടാ�ംഒ�ി�തീയതികൂടി  േചർേ��തു�്അതിനാൽ

 ഇ�ാര��ിൽ  �പേത�ക�ശ�പുലർേ��താണ്.

ഭരണാനുമതിേരഖ

�പവൃ�ിെച���തി�ിർവഹണ�ാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിേരഖ

 ഈേരഖഎ�ാഫയലുകളിലുംസൂ�ിേ��താണ്.

�പവൃ�ിഫയലുകളിലുംെസക��റിൽനി�ുംലഭി�ു�േകാ�ിആണ്ഉ�ായിരു�ത്, െസക��റിൽ

 നി�ുംലഭി�ു�േകാ�ിആയാൽേപാലും  പ�ായ�്െസ�ക�റിയുെടഒ�്, സീൽ

 തീയതിഎ�ിവേരഖെ�ടുേ���ിർബ�മാണ്.
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എ�ാൽഇ�രംഅടയാളെ�ടു�ലുകൾഒ�ുംതെ�ഭരണാനുമതിേരഖയിൽകാണാൻസാധി�ി�.

ഭരണാനുമതിലഭി�ു�തിന്സമർ�ി�ു�േരഖകളിൽ

 �ഗാമസഭഅംഗീകാര�ിെ�പകർ�്ഉൾെ�ടുേ��തു�്ആയതിനാൽ�പസ്തുത�ഗാമസഭതീരുമാന�ിെ�അതായത്, �പവൃ

�ി�ഗാമസഭ അംഗീകരി�തിെ�പകർ��ംഭരണാനുമതിയ്െ�ാ�ം�പവൃ�ിഫയലിൽേചർേ��താണ്.

സംേയാജിത പ�തിയുെട പകര് �് 

പരിേശാധി� മൂ�ു �പവര് �ികള�ംസംേയാജിത പ�തി വിഭാഗ�ില് െപടതതുെകാ�് ഇതുമായി ബ�െ��

േരഖകെളാ�ും ഉള് െ�ാ�ി�ി�ി� .

ഡിമാൻഡ്േഫാം(െതാഴില് ആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ� )

വാര് ഷിക മാ�ര് സര് �ുലര് �പകാരം ഒരു �പവര് �ിക്അനുെഛദം3(ബി )�പകാരം �ഗൂ�ാ േയാ

അനുെഛദം3(എ)�പകാരം വ��ിഗതമേയാ അേപ�ിേ��താണ് ..െതാഴിൽ ആവശ�െപ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ

േജാലിനൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു� േരഖകൂടിയാ�ി മാൻഡ്േഫാം.. പരിേശാധി� RC/278808 എ�

�പവര് �ിയുെട ഫയലിൽഡിമാൻഡ്േഫാo കാണാൻസാധി��.എ�ാല് ഇതിെ� COUNTER SLIPഫയലില് വ�ി�ി� .മ��

ര�ു �പവര് �ിയുെടഫയലിലുംഡിമാ� ് േഫാം ഉള് െ�ടു�ിയി�ി� .

വർ�്  അേലാേ�ഷൻ  േഫാം(െതാഴില് നല് കിയത് സംബ�ി� വിവര�ള് )

�പവൃ�ിഅനുവദി��െകാ�്നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർനൽകു�അനുമതിയാണ�ർ�്അെലാേ�ഷൻേഫാo.അേപ�ി�്15ദി

വസ�ിനു�ിൽ�പവൃ�ിലഭിേ�ാഎ�റിയാൻഈേഫാംസഹായി�ും. പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ മൂ�ു �പവര്തികള�െട

ഫയലിലുംഈ േരഖ ഉള് െ�ടു�ിയി���് .എ�ാല് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ന് തീ�തി വ�്സ��െ�ടുതിയി�്� .

മ�ർ  േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട അതത് ദിവസ�ളിെല �പവര് �ി �ലെ� ഹാജർനിലേരഖെ�ടു�ു�ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ്

മ�ര് േറാള് േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസര് ,പ�ായ�് െസ�കടറിഎ�ിവര് സാ��െ�ടു�ി സീല് പതി�ി�

മാ�ര് േറാള് മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ാവൂ .മാ�ര് േറാള് ലഭി�തിനു േശഷം മാ�തേമ നിയമപരമായി �പവര് �ി

ആരംഭി�ാന് പാടു�� .മൂ�ു �പവര്തിയുമായി ബ�െ�� മാ�ര് േറാള�കള് ഫയലില് കാണാന് 

സാധി�� .എ�ാല് മാ�ര് േറാളില് ഹാജര് േരഖെ�ടുതിയ�ു മുക ളിലായി തി�തി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .ഫയൽപരിേശാധി�തിൽനി�ുംമ�ർേറാള�കളിൽെവ�ി�ിരു�ലുകൾകാണെ���.(അനുബ�ം )മ�ര്

 േറാള�കള് പണ�ിനു സമാനമാണ്ആയതിനാല് െവ�ിതിരു�ലുകള് പാടി� .ഇത് ശി�ാര് ഹമായകാര�മാണ്

െവ�ി�ിരു�ലുകൾെച��േ�ാൾവിശദീകരണംനൽകിഒ��യ്േ��താണ്എ�ാൽഅവേയാ�ുംകാണാൻസാധി�ി�ി�.െമ

ഷർെമ�ബ്ു�്ന�ർമ�ർ േറാള�കളിൽഉ�ാകണംഎ�ാൽഅവഒരുമ�ർേറാളിലുംേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െമഷർെമ�ബ്ു�്

ഒരു�പവൃ�ിഎ�ിേമ�്�പകാരംകൃത�മായഅളവിൽആണ്െചേ��ത്എ�ുംെചയ്തിരി�ു�ത്ഇ�പകാരംതെ�െയ�്മന�ി

ലാ�ാനു�ആധികാരികേരഖയാെ�ഷർെമ�ബ്ു�്.

പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയമൂ�ു ഫയലുകളിലും െമഷർെമ�ബ്ു�്ഉ�ായിരു�ു

െമഷർെമ�ബ്ു�ുകൾപ�ായ�ിൽനി�ുംചുമതലെ��ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി���് .�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണ�ി

െ�വിവിധഘ��ളിെലതുകപാസാ�ുേ�ാഴുംഒടുവിൽ�പവൃ�ിയ്�്അനുവദി�തുക�പകാരമു�ആെകതുകഅനുവദിയ്�ു

േ�ാഴുംെമഷർെമ�ബ്ു�ിൽപ�ായ�്െസ �റിസാ��െ�ടു�ൽനട�ിഒ�്സീല്എ�ിവപതി�ിേ��താണ്. ഇ�െന

െചയ്തതായി കാണാൻസാധി��.എ�ാല് െമഷര് െമ� ് ബു�ി ല് എം ഓ പിെവ�ി തിരു�ിയതായി കാണാന് 

സാധി�� .

െമ�ീരിയൽെ�പാക��ർെമ� ്(സാധനസാമ�ഗികെള�ുറി���വിവര�ള് )
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ഒരു�പവൃ�ി�്സാേ�തികഎ�ിേമ�്�പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾവാ�ു�തിനു�നടപടി�കമ�ൾ�പതിപാദി

�ു�േരഖയാെ��ീരിയൽെ�പാക��ർെമന് റ്.അതിനുപേയാഗി�സാധന�ള�െടബി��ിവര�ൾഫയലിൽസൂ�ി�ി���്.എ

�ാൽ, െമ�ീരിയൽെ�പാക��ർെമ�ക്�ി�ിവിവര�ൾ,െകാേ�ഷൻവിളി�വിവര�ൾ,കംപാരി�ീവ്േ��്െമ� ,്

അ���വൽഓഫ്േറ��ിവര�ൾ, പർേ�സ്ഓർഡർമുതലായവഉ�ായിരു�ി�.

െമ�ീരിയൽആവശ�മായ�പവൃ�ിഫയലുകൾത�ാറാ�ുേ�ാൾേമൽ�റ�കാര��ൾകൂെടേചർേ��താണ്.

േവജ്  ലി�്

മ�ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായിെതാഴിലാളിേ��തനംഅനുവദി��എ�്െതളിയി�ാനു�ആധികാരികേരഖയാണ് േവജ  ്

ലി�്. പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽഎ�ാംേവജ്  ലി�്കാണാൻസാധി��.ഇത്�പശംസനീയമായകാര�മാണ്.

ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മ�ർേറാളിനും,േവജ്ലി�ിനും

 ആനുസരി�്െതാഴിലാളിേ��തനംൈകമാറിേയാഎ�്ഉറ�ാ�ാനു�േരഖയാണ്ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡര് .പരിേശാധി�

എ�ാഫയലുകളിലുംഫ�് �ടാന് സ്ഫര് ഓര് ഡര് ഉള് െ�ടു�ിയി���് .

െമ�ീരിയൽ  വൗ�ർ  ആൻഡ്  ബിൽ

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായ�പവൃ�ികൾ�്സാമ�ഗികൾവിതരണംെചയ്തതിെ�ബി��കള�ംവൗ�റുകള�ം

 ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ്.എ�ാൽപരിേശാധി�തിൽര�ു

�പവൃ�ി�്മാ�തേമസാധനസാമ�ഗികൾഉപേയാഗി�തായികെ��ിയത്.ആ�പവൃ�ിയുെട

 ഫയലിൽ�പവൃ�ിഅനുബ�ബി��കൾ,ഉ�ായിരു�ു.ഇത്�പശംസനീയമായകാര�മാണ്.എ�ാല് െവൗ�ര് 

ഉള് െ�ടു�ിയി�ി� .

രസീതുകള�ം േരായല് �ിയുംസംബധി��

�ല മുടമകള�െട നികുതി രസീ�് ഫയലില് സൂ�ി�ി���് .(w/c331669)

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു�പവൃ�ിതുട�ു�തിനു  മുൻപും, �പവൃ�ിനട�ുെകാ�ിരികുേ�ാഴും,

 �പവൃ�ിപൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമു�മൂ�്ഘ��ിലു�േഫാേ�ാ�പവൃ�ിഫയലിൽ

 സൂ�ിേ��താണ്.പരിേശാധി�എ�ാഫയലുകളിലും  മൂ�ു

ഘ��ിെലയുംേഫാേ�ാഫയലിൽസൂ�ി�ി���് .അേതാെടാ�ംജിേയാടാ�്ഡ്േഫാേ�ാ�ഗാഫ്ഒരു ഫയലിലുംഉ�ായിരു�ി�.

�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ിപൂർ�ീകരി��എ�തിെ�േരഖയാണ്�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.ഇത് സാേ�തിക വിദഗ്ധന് സീല് 

വ�്സാ��െ�ടു�ണം . പൂർ�ീകരി�എ�ാ

�പവൃ�ിയുെടയുംഫയലിൽ�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തംഉ�ായിരു�ു .

മ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ി�്

ഒരു�പവൃ�ിയുെടഓേരാഘ��ിെ�യുംമ�ർേറാൾഅനുവദി�്െതാഴിലാളികൾേ��തനംനൽകു�ത�െരയു�ഓേരാഘ��

ള�ംഏെതാെ�തീയതികളിൽനട�ുഎ�്മന�ിലാ�ാനാ��ർേറാൾമൂവ്െമ��്ിപ്.എ�ാൽപരിേശാധി�എ�ാ

ഫയലുകളിലുംമ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ിപ്ഉ�ായിരു�ു .

ജിേയാ ടാ�് േഫാേ�ാകള് 

ജിേയാടാ�്ഡ്േഫാേ�ാ�ഗാഫ്പരിേശാധി� മൂ�ു �പവര് �ിയുെടഫയലിലുംഉ�ായിരു�ി�.

േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര് �  ്

ഓേരാആറുമാസതിലുംഅത�െര െചയ്ത �പവര് �ികള�െട േസാഷ�ല് ഓഡി�് നട�ി റിേ�ാര് �  ്ഫയലില് 
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സൂ�ിേ��താണ് .

ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി�ലെ�മുഴുവൻവിവര�ള�ംേരഖെ�ടു�ു�തിേന��ിയു�ആധികാരികേരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.പരിേശാധി�

മൂ�ു �പവര് �ികള�െടഫയലിലുംൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ി�

 വി.എം.സി. രൂപീകരിേ��ത്എ�െനെയ�ു�ത്എ.എം.സി.യിെലേപജ്ന�ർ 57

ഭാഗം10.5.3.അനുസരി�്ആവണം.

േറാസ് ഗർദിവസം

വാർഷികമാ�ർ�ാൻ�പകാരംഎ�ാപ�ായ�ുകളിലുംേറാസ് ഗർദിവസംആചരി�ണംഎ�്നിഷ്കര്ഷി�ി���് .ഇത്

ആ�രി�തായി േരഖകെളാ�ുംസൂ�ി�ി�ി� .േറാസ്ഗാര് ദിവസംആചരി�ാറു�്എ�് എം ജിഎന് 

ആര് ഇജി ,ഉേദ�ാഗ�ര് പറ�ി���് .

പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെടരജി�ർ

2. �ഗാമസഭരജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തുംെതാഴിൽഅനുവദി�തുംസംബ�ി�രജി�ർ

4. �പവൃ�ിയുെടലി��ംചിലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�രജി�ർ

5. �ിരആ�ികള�െടരജി�ർ

6. പരാതിരജി�ർ

7. സാധനരജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

െതാഴില് കാര് ഡിനു� അേപ� ,കാര് ഡ് അനുവദി� വിവര�ള് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� രാജി�് ര് 

.ഇത് നാളതീകരി��സൂ�ി�ി���് ..

�ഗാമസഭരജി�ർ

വാര് ഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി യുമായി ബ�െ�� �ഗാമസഭ മിനു�്സ്പരിേശാധി�േ�ാള് 2/10/18 നുആ�ന് 

�ാന് ,േലബര് ബഡ്ജ�് രൂപീകരണവുമായി ബ�െ�� �ഗാമസഭ യുെട വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���് ..

വർ�് റജി�ർ -

�പവൃ�ികള�െടലി�്, ചിലവ ,് മ��ിശദാംശ�ൾേരഖെ�ടു�ിയി���  രജി�ർ

2018-19വെരയു� 73 �പവര് �ികള് േരഖെ�ടു�ിയി���് .

�ിരആ�ികള�െടരജി�ർ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലുെടസൃഷ്ടി�ി���ആസ്തികള് സംബ�ി� വിവര�ള് ,�ലം ,ആസ്തിയുെട

സ�ഭാവം ,നിലനില് �ു�കാലയളവ് തുട�ിയവ �പസ്തുത േരജിസ്െറരില് േചര് േ��താണ് .ഇത് നാളതീകരി��

സൂ�ി�ി���് .

പരാതിരജി�ർ

2018 െമയ് മുതല് l6/4/19.വെര 5പരാതികള് കി�ിയി���് പരാതിതീര് �� കല് �ി�ുകയും െചയ്തി���് . .
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സാധന രജി�ര് 

െതാഴിലുറ�ില് ഏെ�ടു�ു� �പവര് �ികള�െട ഭാഗമായി വരു�സാധനസാമ�ഗികള�െട വാ�ല് തീരുമാനം ഉപേയാഗം

നീ�ിയിരു�് ,ചിലവുകള് എ�ിവസംബ�ി� വിവര�ള് മുഴുവനും �പസ്തുതരജിസ്െറരില് 

േരഖെ�ടുേ��താണ് .ഇവനാളതീകരി��സൂ�ി�ി���് .

നിർഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ

ബി.ഡി.ഒ.

 അ�ൗ�ൻറ്,ഡി.ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ

 േമ���ാർഎ�ിവർ�്അവരുെടചുമതലകെളകുറി��ംഉ�രവാദിത��െളകുറി��ംഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ാൻസാധി

�ു��പവൃ�ികെള  കുറി��ംമതിയായെ�ടയിനിങ് െകാടു�ുക

െസ�ക�റി /അസി�ൻറ്െസ�ക�റി

 മ�ർേറാളിൽഒ�ിനും  സീലിനും  ഒ�ംതീയതികൂടിേചർ�ുവാൻ�ശ�ി�ുക

 ഏഴുരജി�റുകൾ,എം.ബു�്എ�ിവസാ��െ�ടു�ി  ആധികാരികതഉറ��വരു�ുക

 െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ,അടി�ാനസൗകര��ൾഎ�ിവഉറ��വരു�ുക

 ചികി�ാചിലവുകൾകൃത�മായിഅനുവദി�ുവാൻഉ�നടപടികൾസ�ീകരി�ുക

 ഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ുവാൻസാധി�ു�വർ�ുകൾ�്അനുസൃതമായിെഷൽഫ്െ�പാജക്�്കെ��ിവയ്�ുക

 വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റി��ി�ിെയശ�ിെ�ടു�ുക.

ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽപുന:സംഘടി�ി�ുകയുംെച��ക

 എഎം.സിഅനുസരി���  ബി.എഫ്.�ി , േസവന�ൾ�പേയാജനെ�ടു�ുക. േപജ് 78,16 .1

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ(അ�ൗ�ൻറ്/ഡി.ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

 വർ�്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാ�ർസർ�ുലറിൽപറയു�  �പകാരമു� 22 േഡാക��െമ�സ്

 ഉെ��്ഉറ��രു�ി�പവൃ�ി  ഫയൽത�ാറാ�ുക

 ൈസ�്ഡയറികൃത�മായിഎഴുതിസൂ�ി�ു�തിനുംേമ�്  മാർ�്നിർേദശംനൽകുക

 മ�ർേറാൾെതാഴിലിട�ളിൽഎ�ി��േ�പാജക്ട്ഇനീേഷ��ീവ്മീ�ിംഗ്കൂടിപണിആരംഭി�ു�തിന്സഹായി�ുക

 കൃത�മായഇടേവളകളിൽെതാഴിലിടംസ�ർശി�െചയ്തെതാഴിൽഅള�്എംബു�ിൽേരഖെ�ടു�ുക

 ഡിമാൻഡ്അനുസരി�്െതാഴിൽനൽകുക

 െതാഴിലാളികൾ�്അടി�ാനസൗകര��ൾഒരു�ുക

േമ�്

 മ�ർേറാൾകൃത�മായിഒെ���ി�ുക

 ഹാജരാകാ�വരുെടവിവരംഅടയാളെ�ടു�ുക

 മ�ർേറാളിൽെതാഴിൽദിന�ള�െടതീയതിഅടയാളെ�ടു�ുക

 ൈസ�്ഡയറിപൂർ�മായുംപൂരി�ി�ുക

 െതാഴിൽൈസ��കളിൽെവ�്അപകടംനട�ി��െ��ിൽൈസ�്ഡയറിയിൽഎഴുതുകയുംനിർവഹണഉേദ�ാഗ�െര

അറിയി�ുകയുംചികി�ഉറ�ാ�ുകയുംെച��ക

 നി�ിതഅളവിലുംഗുണനിലവാര�ിലുംേജാലിെച���ു�്  എ�്ഉറ��രു�ുക
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നിര് േദശ�ള് 

 െതാഴില് കാര് ഡുകള് അനുവദി��കഴി�ാല് പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ില് തെ�കാര് ഡ് 

ഉടമകള് �് ലഭ�മാ�ണം .

 േഫാേ�ാ ഉള് െ�െട തിക��ംസൗജന�മായിതെ�െതാഴില് കാര് ഡ് അനുവദിേ��താണ് .

 ഓേരാ �പവര് �ിആരംഭി�ു�തിനു മുന് പും ഓവര് സിയരുെടസാ�ിധ��ില് �പവര് �ിആരംഭ മീ�ിംഗ്

നട�ി െതാഴിലാളികള് �് െചേ�� �പവര്തി കെള�ുറി�് വിശദീകരണം നല് േക�താണ് .

 െതാഴിലാളികള് �് നിയമ �പകാരം ലഭിേ��അവകാശ�ള് (ചികി�ാ സഹായം ഉള് െ�െട )അവര് �്

ലഭി�ു�ുെ��് നിര് �ഹണഏജന് സി ഉറ��വരുേ��താണ് .

 മ�ര് േറാളില് െവ�ി�ിരു�ലുകള് ഉ�ാകാന് പാടി� .

 മ�ര് േറാളില് േപര് വ� െതാഴിലാളി തെ�യാണ് �പവര് �ി െച���െത�് േമ�് ,ഓവര് സിയര് ഉറ��

വരു�ണം .

 മ�ര് േറാളില് �പവര് �ിഎടു�ു� ദിവസ�ളില് തീയതി േരഖെ�ടു�ു�ു�്എ�്

ഉറ��വരുേ��താണ് .

 െതാഴിലാളികള് അവരുെട കടമകള് കൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��് നി�ഹണഉേധ�ാഗസ്തര് ഉറ��

വരു�ണം .

 വിജിലന് സ് & േമാണി�റിംഗ് ക��ി അംഗ�െളകാലാനുസൃതമായി മാ��കയുംഅവരുെട പ�ാളി�ം

ഉറ��വരു�ുകയും െചേ��താണ് .

 സി�ിസണ് ഇന്േഫാര് മഷന് േബാര് ഡ് നിയമാനുസൃതമായി �പവര് �ി�ല�ളില് 

�ാപിെ��ാതാണ് .

 െമേ�ാഓഫ് െപയ്െമ�റ് ്െവ�ിതിരു�ാന് പാടി� .

അനുബ�ം

വാര  ് ഡിെലആക്ടിവ് െതാഴിലാളികള�െട വിവര�ള് 

1 KL-02-005-001-01-12/10 അനിത .സി െക 100

2 KL-02-005-001-01-12/11 ഇ�ിര െക െക 62

3 KL-02-005-001-01-12/12 ന�ിനി ടി 100

4 KL-02-005-001-01-12/19 ശ�ാമളവിപി 100

5 KL-02-005-001-01-12/21 ലീല .സി 36

6 KL-02-005-001-01-12/22 യമുന .ടി വി 100

7 KL-02-005-001-01-12/24 കാര  ് ത�ായനിബാലന് 100
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8 KL-02-005-001-01-12/25 െവ��വ പടി�െരയില് 
നാരായണി

100

9 KL-02-005-001-01-12/29 െവ��വ പടി�െരയില് 
കാര് ത�ായനി

100

10 KL-02-005-001-01-12/3 സീമ ,കമലാ�ി 100

11 KL-02-005-001-01-12/31 ശാ�െവ��വഓല�ില് 100

12 KL-02-005-001-01-12/32 സരസ .െക 100

13 KL-02-005-001-01-12/33 േകാമളം .താെഴ വള�ില് 57

14 KL-02-005-001-01-12/34 ഭാര  ് �വി .സി 100

15 KL-02-005-001-01-12/35 ര�കുമാരി .സി 100

16 KL-02-005-001-01-12/43 ല�്മി .എവി 100

17 KL-02-005-001-01-12/44 രാജിക .െക െക 100

18 KL-02-005-001-01-12/47 വിമല .വിപി 66

19 KL-02-005-001-01-12/48 പദ്മിനി .വിഎം 100

20 KL-02-005-001-01-12/49 വി .എം ലളിത 100

21 KL-02-005-001-01-12/50 ഗീത .എം പി 52

22 KL-02-005-001-01-12/55 െസൗമിനി .പി വി 100

23 KL-02-005-001-01-12/56 വി .പി .രജനി 100

24 KL-02-005-001-01-12/58 പി വി .മ�ിക 48
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25 KL-02-005-001-01-12/61 കാ�ന .വിഎം 67

26 KL-02-005-001-01-12/77 എന് .േരഖ 29

27 KL-02-005-001-01-12/8 രമ .സി 100

28 KL-02-005-001-01-12/83 ജയ�ി .പി .െക 19

29 KL-02-005-001-01-12/87 ഇ�ി�ല  ്

െചമ്ബിേലാത്

അബ്ദുല  ് സ�ാര  ്

100

തിരു�ലുകള് ക�മ�ര  ് േറാള്കെളകുറി���വിവര�ള് 

മസ്ടര  ് േറാള  ്

ന�ര് 

ആരംഭി�തീ�തി അവസാനി�

തീ�തി

േമ�ിെ� േപര് തിരു�ല  ് ക�

െതാഴില  ്

കാര  ് ഡ് ന�ര  ്

1801(WC/331669 7/11/18 13/11/18 RATHNAKUMARY 9/54

1911(WC/331669) 14/11/18 20/11/18 RATHNAKUMARY 12/35,(ഒ�് 

വ�ത�ാസം )

192(RC/278808) 16-4-19 24-4-19 ANITHA C.K 7/2,12/24

2370(WC/331669) 20/12/18 26/12/18 RAJIKA. KK 12/12,12/24

എഫ് ജി ഡി ല  ് പെ�ടു�വര  ്

1 KL-02-005-001-01-12/10 അനിത .സി െക (7356496081)

2 KL-02-005-001-01-12/11 ഇ�ിര െക െക

3 KL-02-005-001-01-12/19 ശ�ാമളവിപി
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4 KL-02-005-001-01-12/21 ലീല .സി

5 KL-02-005-001-01-12/22 യമുന .ടി വി

6 KL-02-005-001-01-12/24 കാര  ് ത�ായനിബാലന് (9497297817)

7 KL-02-005-001-01-12/25 െവ��വ പടി�െരയില് നാരായണി (8606592737)

8 KL-02-005-001-01-12/29 െവ��വ പടി�െരയില് കാര് ത�ായനി

9 KL-02-005-001-01-12/3 സീമ ,കമലാ�ി (9746385384)

10 KL-02-005-001-01-12/31 ശാ�െവ��വഓല�ില് (9895755097)

11 KL-02-005-001-01-12/35 ര�കുമാരി .സി

12 KL-02-005-001-01-12/43 ല�്മി .എവി(9656651279)

13 KL-02-005-001-01-12/44 രാജിക .െക െക(9995261018)

14 KL-02-005-001-01-12/34 ഭാര  ് �വി .സി (7034397333)

15 KL-02-005-001-01-12/48 പദ്മിനി .വിഎം

16 KL-02-005-001-01-12/49 വി .എം ലളിത (8943092497)

17 KL-02-005-001-01-12/8 രമ .സി

18 KL-02-005-001-01-12/55 െസൗമിനി .പി വി

19 KL-02-005-001-01-12/56 വി .പി .രജനി

20 KL-02-005-001-01-12/58 പി വി .മ�ിക

21 KL-02-005-001-01-12/61 കാ�ന .വിഎം
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വിജിലന് സ് &േമാണി�റിംഗ് ക��ിഅംഗ�ള് 

ന�ര  ് േപര് പദവി

1 മിനി .െക .െക വാര  ് ഡ് െമ�ര  ്

2 ഉഷാേദവി.പി .വി എ .ഡി.എസ്കണ�ീനര്

3 ഗീത .പി കുംബ�ശീഅംഗം

4 രാജി കേ�ന് എ�ി �പതിനിധി

5 വല  ് സന് .െക െക വാര  ് ഡ് വികസനസമിതിഅംഗം

6 േകാമളവ�ി കര  ് ഷക �പതിനിധി

�പവര  ് �ിആവശ�െ�� ഭുവുടമകള�െട വിവര�ള് (WC/331669)

�കമ

ന�ര  ്

ഭുവുടമയുെടേപര് അേപ�

�പകാരം

ഉ�

�ലം

അേപ�

�പകാരം

ഉ�

െത�്

കെ��ിയ

െത�്

റിമാര  ് ക്സ്

1 �പഭാകരന  ് വലിയ വീ�ില് 20 -15 - പണിഎടു�ി�

2 മാലതി 41 40 35

3 മൃദുലസുേരഷ് 24.5 11 11

4 സലന 50 20 20

5 മിനി .ടി ,പി 19.5 15 - വാര  ് ഡില  ് അ�

6 ജഗദ .സി 19 24 24
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7 ഗിരിജ .സിവി 44 44 - പണിഎടു�ി�

8 ക�ിരിെ�ന് ശ�ാമള 19 5 - പണിഎടു�ി�

9 ഗിരീശന് .സി 28 12 12

10 സുേലാചന 65.75 100 - പണിഎടു�ി�

11 സുകന� .ഇ - - വാര  ് ഡില  ് അ�

12 േശാഭ .െക 20 - വാര  ് ഡില  ് അ�

13 �പേമാടന് .െകപി - കേ�ാ�് കുഴി

14 ഷാജി .വി 20 10 10

15 പ�ി�ിരിയത്ഓമന - പണിഎടു�ി�

16 പ�ന് രവീ��ന് - വാര  ് ഡില  ് അ�

17 തൂേനാലികു�ിരാമന് 21.5 16 16

18 ലതിക.പി വി 10 20 24

19 െകപി .�പതാപന് 60 60 90

20 െചെ�ന് മജീദ് 16,75 10 10

21 ഭാര  ് �വി 7 4 6

22 പി .ഷീബ 19.5 15 15

23 രഹിനാബി 19 13 13

24 രതി .പി 13.75 6 6

25 നാരായണി 9.5 - വാര  ് ഡില  ് അ�
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26 ഭാഗ�ലത .എവി 19 20 10

27 സുമ .െക 26 - 19

28 ആന�ന് 12 20 20

29 ജയരമന് 14.5 15

30 ലത 17 25 20

31 ടി പി .േകാമളവ�ി 8 - പണിഎടു�ി�

32 പിഎ .പദ്മനാഭന് 82 100 100

33 ത� .പി 28 50 50

34 സുനത .എവി 20 10 12

35 ലീലാവതി .ടിആര  ് 30 10 - വാര  ് ഡില  ് അ�

36 �പേമാദ് .സി 14S 10 - പ��റി�്നിലം

ഒരു�ി

ഓേരാ �പവര  ് �ിഫയലിലും ഉ�ായിരിേ�� േരഖകള് 

1 കവര  ് േപജ് 12 െമ�ീരിയല് വാ�ു�തിനു�തീരുമാനം

2 െച�  ്ലി�് 13 േവജ് ലി�്

3 ആ�ന് �ാന് േകാ�ി 14 ഫ�് �ടാന് സ്ഫര  ് ഓര  ് ഡര  ്

4 ജനകീയഎസ്ടിമാ�് 15 പാ��രാര  ്

5 ഭരണാനുമതി 16 മൂ�ുഘ��ിലു� േഫാേ�ാ
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6 സാേ�തികാനുമതി 17 �പവര  ് �ിപൂര  ് �ീകരണ
സാ��പ�തം

7 കന് േവര  ് െജന് സ് വിവര�ള് 18 െമ�ീരി യല് ബി��കള് 

8 െതാഴില് അേപ� 19 മ�ര  ് േറാള് മുവ്െമ�റ് ്�ിപ്

9 വര  ് �  ്അേ�ാെകഷന് 20 ജിേയാ ടാ�്ഡ്േഫാേ�ാ

10 മസ്റര  ് േറാള് 21 േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര  ് �് 

11 േമഷര  ് െമ�റ് ്ബു�  ് 22 ൈസ�് ഡയറി
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�ഗാമസഭ തീരുമാന�ള് 

 െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ള് േനടിെ�ാടു�ാന് നിര  ് �ഹണഎെജന് സി
യുെട ഭാഗ�്നി�് ഉ�ാേവ�ഇടെപടലുകള�ം നിര  ് േദശ�ള�ം ഉ�ാ�ും .

 അടു�ആറുമാസം കഴിയുേ�ാേഴ�ുംെമ�െ�� �പവര  ് �നം ഉ�ാ�ും .

 െതാഴിലിട�ളിെലഅടി�ാനസൗകര��ള് ആവശ�മു� മുറയ്�് ലഭ�മാ�ും .

 വിഎം സി �പവര  ് �ന�ള് കാര��മമാ�ും .

 ൈസ�് ഡയറി വര  ് �  ്ഫയലില് ഉള് െ�ടു�ും .

 ഓേരാ �പവര  ് �ിയുംഅനുേയാജ�മായസമയ�ളില് അനുവദി�ും .

 �പവര  ് �ിആരംഭി�ു�തിനു മുന് പ് പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ും
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 പതിന�് ദിവസ�ിനു�ില് കൂലി ലഭി�ണം .

 െമ�ീരി യല് ഫ�് സമയബ�ിതമായി അനുവദി�ണം .

 െമ�ീരി യല് ഫ�് സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാ�ത് സിഐബിവയ്കു�തിനും, െമ�ീരി
യല് �പവര  ് �ിഏെ�ടു�ു�തിനും തട�മാവു�ു ഇത്അടിയ�ിരമായി
പരിഹരി�ണം .

 ഭുവുടമകള�െട അേപ�തരംതിരി�� വയ്�ുകയും ഫയലിെ� കൂെട ഉള് െ�ടു�ുകയും
െച��ം .

 േമ�ിെന നി�യി�ും ,നിലവില് േമ�് ഇ� .

 വിദഗ്ദ െതാഴിലാളികെള വാര  ് ഡില് നി�് തെ� കെ��ും .


