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മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണനിയമം
േസാഷ�ൽഓഡി�്െസാൈസ�ിേകരള (MGNSASK)

ആമുഖം

�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനായിസ�ത��ഭാരത�ിൽ ആവിഷ്കരി�ഏ�വും

സ �ുപധാനവുംശ�വുമായനിയമമാ�ഹാ�ഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമം.ഇ��യിെലസാധാരണ�ാരായ
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ജന�ള�െട െതാഴിൽെച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി��നിലനിർ�ു�തിനായിഇ��ൻപാർലെമൻറ്

അംഗീകരി�  ്,�പസിഡൻറ് ഒ��വ� 2005 െസപ്�ംബർമാസംഅ�ാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ�ു.  

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

ലുംഗുണഫലംശരിയായവിധ�ിൽജന�ളിൽഎ�ാതിരു�തിെനതുടർ�്പാർലെമൻറ്പാസാ�ിയമഹാ�ാഗാ�ിേദ

ശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെ��പാഥമികല��ംഒരു�ഗാമീണകുടുംബ�ി�ിയമംവഴിഒരുസാ��ികവർഷം100

െതാഴിൽദിന�ൾഉറ��നൽകുകെയ�താണ്.

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും െമ�െ��ജീവിതസാഹചര�ംഉറ�ാ�ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ�നിർമാർ�നവുംസു

�ിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമ�ിെ�  �പാധാനല��ം.

ചൂഷണ�ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി�ി�ുകയുംമാന�മായേവതനംനൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിന്�കയേശഷിവ

ർ�ി�ി�്ദാരി�ദ��ിൽനി�ുംകരകയറാൻെതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെടകഴിയു�ു.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും
പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

എ�ിവയ്�് മുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസൂ�തണെ�സഹായി�ുകയും

െച���ു

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

 ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

 ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹംപ�തിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ംപരസ�വും

സ�ത��വുമായനട�ു�പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ�ഓഡി�്.െതാഴിലുറ�്നിയമംഅനുശാസി�ു�
ത�ർഷ�ിൽഎ�ാവാർഡിലുംര�്�പാവശ�ംേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭനിർബ�മായുംനടേ��താ

ണ്.സുതാര�തഉറ���ുവരു�ി,അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയുംഅതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ�മാ�തിനും
േസാഷ�ൽഓഡി�്സമൂഹെ�പാകെ�ടു�ു�ു.പ�തിവിഭാവനംെച���രീതിയിൽഗുണേഭാ�ാ
�ള�െടജീവിതസാഹചര��ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃഷ്ടി�ു�തിന്െപാതുപണംശരിയായരീതിയിൽ

വിനിേയാഗി�്ല���പാപ്തിൈകവരി�ി��േ�ാഎ�വിലയിരു�ലുംേസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ

രീതിശാസ്�തം
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േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം �പവർ�ി ഫയൽ പരിേശാധന,�പവര് �ി�ല സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള്

 ,ഗുണേഭാ�ാ�ള് എ�ിവരുമായു� അഭിമുഖം, എം ഐഎസ് പരിേശാധന എ�ിവെയഅടി�ാനമാ�ിയാണ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്. താെഴ പറയു� രീതി അവലംബി�ാണ് ഈ റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ിയി���ത്.

ഓഡി�് �ാൻ

1.1 ഓഡി�് �ാന് ത�ാറാ�ല് 

1.2 ഓഫീസ് സ�ർശന പരിപാടികൾ

അഭിമുഖം

1.3 , പ�ായ�് �പസിഡൻറ്,ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്

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

ഫയൽപരിേശാധന

1.5 െപാതു �പവർ�ികൾ,വ��ിഗത �പവർ�ികൾ

1.6 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

1.7 ഭരണസമിതിയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും കാര��പാപ്തി

ഫീൽഡ്സ�ർശനം, നിരീ�ണം

1.8 പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം, നട�ുെകാ�ിരി�ു� െതാഴിലിടം

റഫറൻസ്

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

വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം

1.9 േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

പാ�ിനിേ�രി �ഗാമപ�ായ�്

അടി�ാനവിവര�ള് 

രൂപീകൃതമായ വര  ് ഷം 1937

ജി� ക��ര  ്

േ�ാ�  ് ക��ര  ്

താലൂ�  ് ക��ര  ്

വി�ജ് പാ�ിനിേ�രി



44

നിയമസഭാമ�ലം അഴിേ�ാട്

പാര  ് ലിെമന് റ് മ�ലം ക��ര  ്

വാര  ് ഡുകള�െട എ�ം 20

വിസ്തീര  ് ണം 14.89ച .കി .മി

ആെക ജനസംഖ� 35134

സ്�തീകള് 19146

പുരുഷ�ാര  ് 15988

എസ്സി കുടുംബ�ള് 3025

എസ് ടി കുടുംബ�ള് 68

വാര  ് ഡിെന സംബ�ി� വിവര�ള് 

വാര  ് ഡിന് െറ േപര് കാട�ം

ആെക ജനസംഖ� 2010

സ്�തീകള് 1012

പുരുഷ�ാര  ് 998

എ�ി 86, 46(f), 40(m)

െപാതു�ാപനം അംഗനവാടി(1)

ആരാധനാലയ�ള് 2 പ�ികള് ,അ�ലം ,കാവുകള് 

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

ആെക െതാഴില് കാര  ് ഡ് 108

ആെക െതാഴിലാളികള് 135

ആക്ടീവ് െതാഴില് കാര  ് ഡ് 30

100 ദിനം െതാഴില് പൂര  ് �ിയാ�ിയവര  ് 20



55

ആെക ചിലവായതുക 332750

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�്.

െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ�ി�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ എടു�ു�തിേന��ിയു� ചിലവ് െതാഴിലാളി വഹിേ��ി
വരു�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�ിൽസൂ�ി�ി���് ഇത് �പശംസനീയമായകാര�മാണ്.

അ�ുവർഷ�ിതലാരി�ൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതുേ��തു�് പുതിയെതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയി�ി� . െതാ
ഴിലാളികള�െട കാർഡുകളിൽഹാജർ കൃത�മായിേരഖെ�ടു�ു�ു ഇത് ന� കാര�മാണ്.

ഭുവുടമകള് സ��ം ഭുമിയില് െതാഴിലുറ�് പ�തി യിലൂെട േജാലി െച��വാന് െതാഴില് കാര് ഡ് 
എടു�ുകയും െതാഴിലാളികള�െട കൂെട േജാലി െച��കയും േവണം , ഇവിെട ഭുവുടമകള് േജാലിെച�ാനു�
അേപ�േയാെടാ�ം െതാഴില്കാര്ടിനും അേപ� നല് കു�ുെ��ിലും കാര് ഡ് പ�ായ�ില് നി�ും
ൈക����ി� .

ചില ഭൂവുടമകള് കാര് ഡ് ഉെ��ിലും െതാഴിലാളികള�െട കൂെട േജാലി െച��വാന് ത�ാറാവു�ി� .

േ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�് . കാട�ം
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ �ഗൂ�ായി െതാഴിൽ ആവശ�െ���� അേപ�നൽകാറു�്. അേപ� നൽകു�ത് േമ�്
മുഖാ�ിരമാണ്. അേപ� െകാടു�ു ൈക��� രസീത് വാ�ാറി� . അേപ� �ഫ�് ഓഫീസിലാണ് െകാടുേ��ത്
എ�് ഇവര് �് അറിയി� .

െ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)
�പകാരംഅർഹതയു�്.

.�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�് .
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.കുടിെവ��ിനു� ബ��് പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭ�മാ�ിയി���് എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ�ു .അതുേപാെല

തണൽ െസൗകര�തിനു�ടാര് േപാളിന് ഷീ��ം ലഭി�ി���് .�പഥമശു�ശുഷ കി�് കൃത�മായി ലഭി�ി�്�് .സുര�ാ

മാർ��ൾ ആയ ബൂട്സ,് �ൗസ് എ�ിവ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ി��െ��ിലും അവ ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയാ�വ

ആയിരു�ു . െതാഴിലാളികള�മായി നട�ിയസംഭാഷണ�ില് ഇവ സൂചി�ി�� . (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�ു .

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

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

തര�ിലു� അപകടം സംഭവിചാൽ schedule 5�പകാരവും അധ�ായം-9 പറ�ി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 .ഒന് പതാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾക് േസാഷ�ല് ഓഡി�് കാലയളവിൽനട�

�പവൃ�ികളിൽഅപകട�ൾ ഒ�ുംതെ�സംഭവി�ി�ി� .

െ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.പാ�ിനിേ�രി പ�ായ�ില് ന�ര് 

�പദര് ശി�ി�ി���് .െതാഴ്ലളികേളാട് സംസാരി�േ�ാള് ഇതുവെര പരാതികള് നല് കിയി�ി� എ�ാണ്

അറിയാന് 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�ു�ു േസാഷ�ല് ഓഡി�് നട�ിയതായു� േരഖകള് ഫയലില് 
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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.

താെഴപറയു� 3വർ�ുകൾആണ്ഈഘ��ിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വിേധയ

മാ�ിയത്

�കമന�ര് �പവര  ് �ിയുെട
േപരും

�പവര്തിെകാഡും

മ�ര  ് േറാള് 
ന�ര  ്

�പവര  ് �ി
കാലയളവ  ്

െതാഴില്

 ദിന �
ള് 

ചിലവായ

തുക

1 SC,IAY,BPL

കുടുംബ�ള�െട

ഭുമിയില് ഭുവികസനം

IF/329967

1739,1740,1741,1854,1855,

1856,1990,1991,1992,2083,

2084,2085,2174,2175,2176

2236,2237,2238,2334,2335,

2336,2398,2399,2400,2582

2583,2584,2623,2624,2625

5/11/2018—

241/2/2019

884 243100

2 WC/311080

നീര് �ട

വികസനവുമായി

ബ�െ�� മ�് ജല

സംര�ണ �പവര് 

�ികള് 

1080,1081,1133,1134

1210,1211,1312,1313,1456

1457,1572,1573,1672,1673

,1777.1778

19/9/2018—1

3/11/2018

531 146025

�പവര  ് �ി�ലപരിേശാധനയില് മന�ിലായത്

Wc/311080 –നീര് �ട വികസനവുമായി ബ�െ�� മ�് ജല സംര�ണ �പവര് �ികള് 

എ��പവര് �ി ഫയല് �പകാരം 11 അേപ�കളാണ് ഉ�ായിരു�ത് .ഇതില് അേപ� �പകാരമു�

മുഴുവന് �ല�ളിലും �പവര് �ി െചയ്തി���് .െത�ിന് തടം ഉ�ാ�ുകയാണ് െചയ്തി���ത് എ�്

െതാഴിലാളികള�ം ഭൂവുടമകള�ം പറ�ു .എം ബു�് �പകാരം 103 െത�ുകള് �് തടം എടു�ി���് .എസ്ടിമാ�്

�പകാരം 300 െത�ുകള് �് തടംഎടു�ു� �പവര്തിയാണ് സൂചി�ി�ി���ത് .ഭുവുടമകള�െടഅേപ� �പകാരം 149
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െത�ുകള് �് തടംഎടു�ു. (ഇേ�ാള് കാടു കയറി ഒ�ും കാണാനി�ാ��ിതിയാണ് ) ). ര�ു �ല�് നിലം

ഒരു�ല് െചയ്തി���് . അളെവടു�ാന് സാധി�ി� .

IF/329967-SC,IAY,BPL –കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയില് ഭൂവികസനം എ� �പവര് �ിയില് 21

അേപ�കളാണ് ഉ�ായിരു�ത് .ഇതില് മൂ�് �ല�് പണി എടു�ി�ി� . എസ്ടിമാ�് �പകാരം 400

െത�ുകള് �് തടം എടു�ു� �പവര്തിയാണ് സൂചി�ി�ി���ത് .ഭുവുടമകള�െട അേപ� �പകാരവും ,എം ബു�് 

�പകാരവും 195 െത�ുകള് �് തടം എടു�് വളം ഇ�� മൂടിയി���് (ഇേ�ാള് കാടു കയറി ഒ�ും കാണാനി�ാ�

�ിതിയാണ് ). ര�ു �ല�് നിലം ഒരു�ല് െചയ്തി���് . അളെവടു�ാന് സാധി�ി� .

അളവുകള് സംബ�ി�്

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

ഫീല് ഡ് തല
പരിേശാധനയില് ക�ത് 

SC,IAY ,BPL
തുട�ിയ

വിഭാഗ�ള�െട ഭുമിയില്

 ഭൂവികസനം

IF/329967

െത�ിന്തടം -480

226.08 CUM

പറ�്കിള�ു�തിനു -2

1061.40CUM

195 -െത�ുകള് 

91.84 CUM

പറ�്കിള�ു�തിന -ു2

1194.15 CUM

195 -െത�ുകള് 

മഴ െപയ്ത് തടം

നിക�തിനാല് അളവ്

സാധ�മ� .

പറ�്

കിള�ു�തിനു—അളവ്
സാധ�മ� .

നീര  ് �ട
വികസനവുമായി

ബ�െ�� മ�് ജല

സംര�ണ �പവര  ്
തികള് 

WC/311080

െത�ിന്തടം-300

329.70 CUM

പറ�്കിള�ു�തിന -ു2

602.20 CUM

െത�ിന്തടം-103

113.19 CUM

പറ�്കിള�ു�തിന -ു2

816.50 CUM

149 -െത�ുകള് 

മഴ െപയ്ത് തടം

നിക�തിനാല് അളവ്

സാധ�മ� .

പറ�് കിള�ു�തിനു–
അളവ്സാധ�മ� .

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ് 

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

�പവര്തിയുമായി ബ�െ�� എസ്ടിമാ�് തുക ,ആെക െതാഴില് ദിന�ള്  ,സാധന േവതന ഘടകം ,�പവര് �ി

കാലാവധി തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ിയ നി�ിത അളവിലു� േബാര് ഡ് െപാതുജന�ള് �് മന�ിലാവു�

രീതിയില് �ാപിേ��തു�് .ഓഡി�് ന�ിേധയമാ�ിയ WC/311080 ,IF/329967 എ�ീ �പവര് �ിയുെട

സി�ിസണ് ഇന്േഫാര് മഷന് േബാര് ഡ് �പവര് �ി �ല�് കാണാന് സാധിചി� . പണി എടു�ുേ�ാള് 

മാ�തം ടിന് േബാര് ഡ് വയ്�ുകയാണ് െചയ്തത് എ�് െതാഴിലാളികള് പറ�ു .
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േമ�ി െനസംബ�ി� വിവര�ള് 

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം േമ�് ,പതിനാല് ദിവസം കൂടുേ�ാള് മാറി െ�ാ�ിരി�ണം .കാട�ം വാര് ഡില് േമ�്

മാറാറി�.

നിരീ�ണസംവിധാന�ള് 

ജാ�ഗതാ േമല് േനാ� സമിതി

പ�തിയുെട നട�ി�് കാര��മമാ�ു�തിനു േവ�ി നിരീ�ണ സംവിധാന�ള് 

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

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

എ.എംസിയിെല േപജ്ന�ർ 57 ഭാഗം10.5.3.അനുസരി�്ആവണം)േമ�് അംഗമാവാന് പാടി� .ഈ വാര് ഡില് 

സമിതി അം ഗ �ള് �പവര് �ി �ലം സ�ര് ശി�രുന്െട�ും അവെട വ�് ഒ�് േരഖെ�ടുതരുന്െട�ും

െതാഴിലാളികള് പറ�ു .

അംഗ�ള�െട വിവര�ള് (അനുബ�ം )

എ.എം.സി.അ��ായം-7.11.5�പകാരമു��പവൃ�ിഫയൽപരിേശാധനയുെട കെ��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

പരിേശാധി� �പവര് �ി യുെട ഫയലില് വാര് ഷിക മാ�ര് സര് കുലര് �പകാരമു�കവര് േപജ്

ഉള് െ�ടു�ിയി���് .

െച�്ലി�്

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

നു�ആധികാരികേരഖയാണ്െച�്ലി�്.പരിേശാധി� �പവര് �ി യുെടഫയലില് െച�് ലി�് സൂ�ി�ി���് .

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� ഫയലില് �പസ്തുത േരഖസൂ�ി�ി���് .

എ�ിേമ�്(ജനകീയഎ�ി േമ�് )

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

പരിേശാധി� ഫയലില് എസ്ടിേമ�് സൂ�ി�ി���് .എ�ാല് സാധാരണ�ാര് �് േപാലും മന�ിലാകു�

ഭാഷയിലു�ജനകീയഎസ്ടിേമ�് ഫയലില് ഉള് െ�ടു�ു�ി� .

സാേ�തികാനുമതിപ�തം
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ഒരു�പവൃ�ി�്സാേ�തികവിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്സാേ�തിക

അനുമതിേരഖ. പരിേശാധി�മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി േരഖഉ�ായിരു�ു .സാേ�തികാനുമതി

േരഖയിൽഒ�ിടു� സാേ�തിക വിദഗ്ധർഅതിേനാെടാ�ം ഒ�ി� തീയതി കൂടി  േചർേ��തു�് അതിനാൽ

 ഇ�ാര��ിൽ  �പേത�ക �ശ�പുലർേ��താണ്.

ഭരണാനുമതിേരഖ

�പവൃ�ിെച���തി�ിർവഹണ�ാപനംനൽകു�അനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിേരഖ  ഇത്ഫയലില് കാണാന് 

സാധി�� .

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�ാ

േയാഅനുെഛദം3(എ)�പകാരം വ��ിഗതമേയാഅേപ�ിേ��താണ് .ഫയലില് �ഗൂ�ായി െതാഴിലിനു

ആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�കാണാന് സാധി�� .

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

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

15ദിവസ�ിനു�ിൽ�പവൃ�ിലഭിേ�ാഎ�റിയാൻഈേഫാംസഹായി�ും. പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ �പവര് �ി

ഫയലിലുംഈ േരഖ ഉള് െ�ടു�ിയി���് .

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�� ,മാ�ര് േറാള�കള് ഫയലില് കാണാന് സാധി�� . മാ�ര് േറാളില് ഹാജര് 

േരഖെ�ടുതിയ�ു മുക ളിലായി തി�തിേരഖെ�ടു�ിയി���് .ഫയൽപരിേശാധി�തിൽ നി�ും മ�ർേറാള�കളിൽ

െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണെ���.(അനുബ�ം )മ�ര് േറാള�കള് പണ�ിനു സമാനമാണ് ആയതിനാല് 

െവ�ിതിരു�ലുകള് പാടി� .ഇത് ശി�ാര് ഹമായകാര�മാണ് .

െവ�ി�ിരു�ലുകൾ െച��േ�ാൾ വിശദീകരണം നൽകി ഒ�് വയ്േ��താണ് എ�ാൽ അവേയാ�ും കാണാൻ

സാധി�ി�ി�.െമഷർ െമ�ബ്ു�് ന�ർ മ� േറാള�കളിൽഉ�ാകണം അവ ഒരുമ�ർേറാളില് േരഖെ�ടു�ിയി���് .

ഇതു �പശംസനീയമാണ് .

െമഷർെമ�ബ്ു�്

ഒരു�പവൃ�ി എ�ിേമ�്�പ കാരംകൃത�മായ അളവിൽ ആണ്െചേ��ത് എ�ും െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം

തെ�െയ�്മന�ിലാ�ാനു�ആധികാരിക േരഖയാെ�ഷർെമ�ബ്ു�്.
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പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയ ഫയലില് െമഷർെമ�ബ്ു�്ഉ�ായിരു�ു .. െമഷർെമ�ബ്ു�ു പ�ായ�ിൽനി�ും

ചുമതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

സാ��െ�ടു�ിയി���് .�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണ�ിെ�വിവിധഘ��ളിെലതുകപാസാ�ുേ�ാഴുംഒടുവിൽ�പവൃ�ി

യ്�്അനുവദി�തുക�പകാരമു�ആെകതുകഅനുവദിയ്�ുേ�ാഴുംെമഷർെമ�ബ്ു�ിൽപ�ായ�് െസ �ക

�റിസാ��െ�ടു�ൽനട�ിഒ�്സീല്എ�ിവപതി�ിേ��താണ്.ഇ�െനെചയ്തതായി കാണാൻസാധി��.

െമ�ീരിയൽെ�പാക��ർെമ� ്(സാധനസാമ�ഗികെള�ുറി���വിവര�ള് )

ഒരു�പവൃ�ി�് സാേ�തികഎ�ിേമ�്�പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾവാ�ു�തിനു�നടപടി�കമ�ൾ

�പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ �ീരിയൽ െ�പാക��ർെമന് റ്.

േവജ്  ലി�്

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

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

ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മ�ർേറാളിനും,േവജ് ലി�ിനും  ആനുസരി �്െതാഴിലാളി�് േവതനം ൈകമാറിേയാ എ�് ഉറ�ാ�ാനു�

േരഖയാണ്ഫ�് �ടാന് സ്ഫര് ഓർഡര് ..പരിേശാധി�എ�ാഫയലുകളിലുംഫ�് �ടാന് സ്ഫര് 

ഓര് ഡര് ഉള് െ�ടു�ിയി���് .

െമ�ീരിയൽ  വൗ�ർ  ആൻഡ്  ബിൽ

സാധനസാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ െച��േ�ാള് ഇവയുെട ബി��കള�ംവൗ�റുകള�ം

 ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ്. പരിേശാധി� �പവര് �ി ഇതുമായി ബ�മി�ാ�ത് െകാ�് ഇവ ഫയലില് ഉള് 

െ�ടു�ിയി�ി� .

രസീതുകള�ം േരായല് �ിയുംസംബധി� .്

�ലമുടമകള�െട നികുതി രസീത് ഫയലില് സൂ�ി�ി���് .

േ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�ി�ി���്

�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��ിെ�യും മ�ർേറാൾഅനുവദി �്െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം നൽകു�വരയു�

ഓേരാഘ��ള�ംഏെതാെ�തീയതികളിൽ നട�ുഎ�്മ ന�ിലാ�ാ ന് മ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ിപ് ഫയലില് 
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സൂ�ിേ��തു�് . പരിേശാധി�എ�ാഫയലുകളിലുംമ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ിപ്ഉ�ായിരു�ു .

ജിേയാ ടാ�് േഫാേ�ാകള് 

ജിേയാടാ�്ഡ്േഫാേ�ാ�ഗാഫ് പ രിേശാധി� �പവര് �ിയുെടഫയലില് ഉ�ായിരു�ു .

േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര് �  ്

ഓേരാആറുമാസതിലും അത് വെര െചയ്ത �പവര് �ികള�െട േസാഷ�ല് ഓഡി�് നട�ി റിേ�ാര് �  ്ഫയലില് 

സൂ�ിേ��താണ് . േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര് �  ്ഫയലില് ഉള് െ�ടു�ിയി���് .

ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി�ലെ�മുഴുവൻവിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ു�തി നു േവ�ിയു�ആധികാരിക

േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി. പരിേശാധി� �പവര് �ി ഫയലിലുംൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ു .

േ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

െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

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

ര് .ഇത് പ�ായ�ില് 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� വിവിധ �പവര് �ികെള കുറി��� വിവര�ള് േ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.

പരാതിരജി�ർ

2018-19 വര്ഷം പരാതി കി�ിയി���് പരാതിതീര് �� കല് �ി�ുകയും െചയ്തി���് . .

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

�പവര് �ിെയസംബ�ി� െപാതുവായകെ��ലുകള് 

 ഏെ�ടു� �പവര  ് �ികള് െചേ��കാലാവ�യില് െച���തില് പിഴവ്
വ�ി���് .

 അേപ�കള് �്ൈക��� രസീത് നല് കു�ി� .

 �പവര  ് �ി ആരംഭി�ു�തിനു മുന് പ് സി�ിസണ് ഇന് ഫാര  ് െമഷന് േബാര  ് ഡ് 
�ാപി�ു�തിന് വീഴ്ചയു�ായി .

 വിജിലന് സ് ആന് ഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ിഅംഗ�ള് േവ��ത ഇടെപടലുകള് 
നട�ു�ി� .

 ഭൂഉടമകള് െതാഴിലാളികള�െട കൂെട പണിയില് ഏര  ് െ�ടു�ി� .

 േമ�ിെ� ചുമതല ഒരു െതാഴിലാളി മാ�തമാണ് കുേറ കാല�ളായി നിര  ് �ഹി�ു�ത് .

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 .

 െതാഴില് അേപ�കള് �ഫന് റ് ഓഫീസില് സ�ീകരി�ുകയും ആയതിനു ൈക��� രസീത് നല് 

കുകയും േവണം .

 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 .

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

 െതാഴിലുറ�് അനുബ� േരഖകള് സാ��െ�ടു�ു� ഉേദ�ാഗ�ന് തീ�തി കൂടി േരഖെ�ടു�ാന് 

�ശ�ി�ണം .

അനുബ�ം

�പവര  ് �ിആവശ�െ�� ഭുവുടമകള�െട വിവര�ള് (WC/311080)

�കമ

ന�ര്
 

ഭുവുടമയുെടേപര് അേപ�

�പകാരംഉ�

�ലം(െസന്
 റ്)

അേപ�

�പകാരം

ഉ�െത�്

കെ��ിയ

െത�്

റിമാര  ് ക്സ്

1 േദവി െക 25 15 15 െത�ിന് തടം

2 രാധ പി 50 16 15 െത�ിന് തടം

3 ജാനകി എവി 22.5 10 10 െത�ിന് തടം

4 ല�്മി 18 12 12 െത�ിന് തടം

5 യേശാദാ .6708 5 5 െത�ിന് തടം

6 കൃഷ്ണന് പേ�രി 42 16 16 െത�ിന് തടം

7 രാധഎം വി 15 12 12 െത�ിന് തടം

8 പി വി കമലാ�ി 37 17 17 െത�ിന് തടം

9 അഹ�ദ് സിഎ�് 32 17 17 െത�ിന് തടം

10 ത�ീമസി എ�് 10 12 12 െത�ിന് തടം

11 െഫൗസിയ വി

IF/329967

35 18 18 െത�ിന് തടം
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(ഭുവുടമകള് )

12 ശാ�കുമാരിഎം 70 70 65 െത�ിന് തടം

13 സുമി�ത പി പി 25 8 8 െത�ിന് തടം

14 �പവീണ പി പി 28 2 2 െത�ിന് തടം

15 ജാനകി 24 3 3 െത�ിന് തടം

16 നബീസ േക പി 32 4 4 െത�ിന് തടം

17 ആയിഷവി 12.5 6 6 െത�ിന് തടം

18 േക പിആയിസു� 90 50 െത�ിന് തടം

19 പദ്മിനി ടി വി 20 25 െത�ിന് തടം

20 സഫിയ പി വി 56 നിലം ഒരു�ി

21 സജില േക പി 15 9 9 െത�ിന് തടം

22 ആസിയ 13 5 5 െത�ിന് തടം

23 ബുഷറ 4.5 8 8 െത�ിന് തടം

24 ജസീല േക പി 11 10 10 െത�ിന് തടം

25 ഹംസ 25 7 7 െത�ിന് തടം

26 ഖദീജ േക പി 10.5 7 No െത�ിന് തടം
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27 േക പി മറിയം 20 9 9 െത�ിന് തടം

28 െഫൗസിയ 63 50 18 െത�ിന് തടം

29 വിമല 26.75 11 11 െത�ിന് തടം

30 േക പിഅബൂബ�ര  ് 20 10 10 െത�ിന് തടം

31 ഖദീജഎ 20 20 20 െത�ിന് തടം

32 േകശവന് ന�ൂതിരി 98 നിലം ഒരു�ി

33 േകശവന് ന�ൂതിരി 57 നിലം ഒരു�ി

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  ്

1210 (WC/311080) 3/10//18 9/10/18 RADHA.P 10/10/1,10/10

1312(WC/311080) 10/10/18 16/10/18 RADHA.P 10/16,

1313( WC/311080) 10/10/18 16/10/18 RADHA.P 9/2

1456 (WC/311080 ) 17/10/18 23/10/18 RADHA.P 10/2

വിജിലന് സ് &േമാണി�റിംഗ് ക��ിഅംഗ�ള് 
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ന�ര്
 

േപര് പദവി

1 റീന .പി പി വാര  ് ഡ് െമ�ര  ്

2 തുളസിമണിക�ന് 

3 േരഖ .ടി എ .ഡി.എസ്കണ�ീനര്

4 �ശീകല . എ�ി �പതിനിധി

5 കല�ാണി .െക െക

6 �പഭാകരന് കര  ് ഷക �പതിനിധി

7 സുനിത കുംടുംബ�ശീഅംഗം

എഫ് ജി ഡി ല  ് പെ�ടു�വര  ്

1 KL-02-005-004-009/2 ജാനകി .പി െക

2 KL-02-005-004-009/4 േദവി .െക

3 KL-02-005-004-009/18 സുേലാചന

4 KL-02-005-004-009/3 ൈശലജ .എ

5 KL-02-005-004-010/3 പാര  ് �തി .എ

6 KL-02-005-004-010/10 മീനാ�ി .ഇ
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7 KL-02-005-004-010/56 ച��ിക .െക വി

8 KL-02-005-004-010/5 ഓമന .െക വി

9 KL-02-005-004-010/14 രാധ

10 KL-02-005-004-010/2 ജാനകി

11 KL-02-005-004-010/7 നാരായണി

12 KL-02-005-004-009/7 അനിത

13 KL-02-005-004-010/4 ലീല

ജിേയാ �ടാ�് (�പവര് �ി�ല ഭൂപടം )
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�ഗാമസഭാ നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിൽ കാർഡ് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട തിക��ം സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ു�തിന് തീരുമാനി��.

 ആ�ൻആ�ൻ�ാനിൽഉ�അേത �പവർ�ി തെ� െച��കയുംഅേത േപരു തെ�

െപേ�ടാളിൽ ഉ�ാവുകയും െച�ണം.

 സുര�ാ ഉപകരണ�ളായ കാലുറ ൈകയുറ തുട�ിയവ �പവർ�ി�ല�്അനുവദി�ും.

 ര�ാഴ്ചകൂടുേ�ാൾ മാ�ം മാറി മാറി നി�് ചുമതലകൾ നിർവഹി�ും.

 വിഎം സിഅംഗ�െള പുതു�ി നി�യി�ും.

 �പവൃ�ി�ല�് േകാൺ�കീ�് സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ും.

 േറാസ് ഗാർ ദിനം എ�ാ െതാഴിലാളികെളയും പെ�ടു�ി��െകാ�് നട�ും.

 െതാഴിലിനു�അേപ� �ഫ�് ഓഫീസ് മുഖാ�രം െകാടു�ു�തിനു േവ�ി തീരുമാനി��.

 ആസ്തി വികസന �പവൃ�ികൾഏെ�ടു�ും.

 വിഎംസിഅംഗ�ള�െട ചുമതലകൾഎെ�ാെ�യാെണ�് അംഗ�േളാട് വ��മാ�ും.


