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ആമുഖം:

ഗ്പോമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനപോയി േ്വതഗന്തഭപോരതതിൽ ആവിഷ്കരിച്ച

ഏറ്റവും േുഗേധപോനവും ശക്തവുമപോയ നിയമമപോണ്ട് മഹപോത്മ ്പോനി പേശീയ ഗ്പോമീണ

ടതപോഴിലുറ്്ട് നിയമം. ഇന്ത്ത്യയിടല േപോധപോരണകപോരപോയ ജനങ്ങളുടെ ടതപോഴിൽ

ടെയുവപോനുള്ള അവകപോശടത േംരകിച്ചു നിലനിർതുന്നതിനപോയി ഇന്ത്ത്യൻ

േപോർലടമൻറ്ട് അം്ീകരിച്ച്ട്, ഗേേിഡൻറ്ട് ഒ്ുവച്ച 2005 ടേേ്ട്റ്റംബർ മപോേം അഞപോം

തീയതി മുതൽഈനിയമം നിലവിൽവന്നു. 

ഇന്ത്ത്യയിടല ഗ്പോമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനപോയി നിരവധി ഗ്പോമവികേന

േദ്ധതികൾ നെ്ിലപോകിയിരുന്നുടവങിലും ്ുണഫലം ശരിയപോയവിധതിൽ

ജനങ്ങളിൽ എതപോതിരുന്നതിടന തുെർന്ന്ട് േപോർലടമൻറ്ട് േപോേപോകിയ മഹപോത്മപോ്പോനി

പേശീയ ഗ്പോമീണ ടതപോഴിലുറ്്ട് നിയമതിന്ട്ടറ ഗേപോഥമിക ലക്ത്യം ഒരു ഗ്പോമീണ

കുെുംബതിന്ട് നിയമംവഴി ഒരു േപോമ്പതിക വർൈം 100 ടതപോഴിൽ േിനങ്ങൾ

ഉറ്ുനൽകുകടയന്നതപോണ്ട്. ഗ്പോമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനും ടമച്ചട്ട ജീവിത

േപോഹെര്ത്യം ഉറ്പോകുന്നതിനും അതിലൂടെ േപോരിഗേ്ത്യ നിർമപോർജ്ജനവും േുസിര

വികേനവും ആണ്ട് ഈ നിയമതിന്ട്ടറ ഗേപോധപോന ലക്ത്യം. െൂൈണങ്ങളിൽ നിന്നും

ടതപോഴിലപോളികടള പമപോെി്ികുകയും മപോന്ത്യമപോയ പവതനം നൽകി അവരുടെ

കുെുംബതിന്ട് ഗകയ പശൈി വർദ്ധി്ിച്ച്ട് േപോരിഗേ്ത്യതിൽ നിന്നും കരകയറപോൻ

ടതപോഴിലുറ്ുേദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. ഗേകൃതിവിഭവ േരിേപോലനതിലൂടെ ഓപരപോ

ഗേപേശതിന്ട്ടറയും വിഭവപോെിതറ ശക്തമപോകുകയും, അതിലൂടെ വരൾച്ച,

മട്പോലി്്ട്, ടവള്ളട്പോകം, വനനശീകരണം തുെങ്ങിയ േപോരിസിതിക ഗേശ്നങ്ങളിൽ

നിന്നും േംരകണം നൽകുകയും അതിലൂടെ ഉത്ട്േപോേനം, ഉത്ട്േപോേനകമത എന്നിവ

വർദ്ധി്ികുവപോനും േദ്ധതി ഗേവർതനങ്ങളിൽകൂെി കഴിയുന്നു. ഗേകൃതിവിഭവ

േരിേപോലനതിന്ട് ഏറ്റവും ഗേധപോനട്ട ഘെകമപോണ്ട് ജലേംരകണവും അതിൻടറ

േുരകിതത്വവും ഇവ ടതപോഴിലുറ്്ട് ഗേവർതനങ്ങളിൽ ഉറ്്ട് വരുതുവപോൻ

കഴിയുന്നു.

2018-ൽ പകരളം ഏറ്റവും വലിയ ഗേളയേുരന്തം ഏറ്റുവപോങ്ങിയ നപോെപോണ്ട്.

പകരളതിടല എലപോ ജിലകളിലും ഈ ഗേളയം വളടരയധികം േുരന്തങ്ങൾ

ഉണപോകിയിടുള്ളതപോണ്ട്. അപത പകരളം തടന്നയപോണ്ട് മപോർച്ച്ട് മപോേപതപോെുകൂെി

ശക്തമപോയ വരൾച്ചയും കുെിടവള്ളകപോമവും അനുഭവട്െുന്നത്ട്. ഈ

അവേരതിലപോണ്ട് എഗതപയപോ നൂറ്റപോണുകളപോയി നപോം നിർമിച്ച കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ

എന്നിവയുടെ ഗേപോധപോന്ത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്ട്. ജല േുരകടയ കുറിച്ച്ട് െിന്തികുപമ്പപോൾ

അതിനുപവണ വലിയ േപോപങതിക വിേ്ത്യടയ കുറിച്ചപോണ്ട് നപോം ആേ്ത്യം െിന്തികുക.
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ടതപോഴിലുറ്ുേദ്ധതി നമുക്ട് ഗേധപോനമപോയും കപോണപോൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്ുതയപോണ്ട്

മഴകുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമപോണ ഗേവൃതി കളിൽ ടതപോഴിലപോളികൾ കൂെുതലപോയും

ഗശദ്ധ ടെലുതിയപോൽ ഭൂ്ർഭജലടത അളവിടന നമുക്ട് നല രീതിയിൽ ഉയർതുവപോൻ

േപോധികുന്നു. ഗേധപോനമപോയും പമൽ്റഞ്ഞ ഗേശ്നങ്ങൾ ജലേംരകണതിനും

ജലേംഭരണതിന്ട് കപോര്ത്യമപോയ രീതിയിൽതടന്നബപോധികുന്നു.

േതിമൂന്നപോം േഞവത്സര േദ്ധതിയുമപോയി ടതപോഴിലുറ്്ട് ബനട്െുതി

കപോർൈിക േദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലതികൽ, കപോർൈിപകപോത്ട്േപോേനതിൽ

േ്വയംേര്ത്യപോപ്ത ഷകവരികൽ, തരിശുഭൂമികളിലും േ്വകപോര്ത്യ ഭൂമിയിലും

ടേപോതുസപോേനങ്ങളിലും ഫലവൃകങ്ങൾടവച്ചുേിെി്ികൽ,എന്നിവ നെതിവരുന്നു.

േഞപോയതിടല വിവിധ പതപോെുകളിൽ തെയണ നിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

േെുതപോകുളം, നീർകുഴി, കയപോല നിർമപോണം, കിണർ റീെപോർജ്ജിങ്ട് തുെങ്ങിയവഴി

ജലേംരകണവും ഉറ്ുവരുതുന്നു. ഇങ്ങടന മഹപോത്മപോ്പോനി പേശീയ ഗ്പോമീണ

ടതപോഴിലുറ്്ട് േദ്ധതി ്ുണപഭപോക്തപോകളപോയ ജനങ്ങൾക്ട് ടതപോഴിൽേിനങ്ങൾ

ഉറ്പോകുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവപോരം ടമച്ചട്െുതുന്നു.

നിയമമനുേരിച്ചുള്ള േദ്ധതി നിർവഹണതിലൂടെ ഗ്പോമീണപമഖലയുടെ േുസിര

ആസ്ി വികേനം എന്നതപോണ്ട് ലക്ത്യം ടവകുന്നത്ട്. 2005-ൽ ഗേപോബല്ത്യതിൽ വന്ന

നിയമമനുേരിച്ച്ട് ഇന്ത്ത്യയിടല 200 ജിലകളിൽ ഗേഥമഘടതിൽനെ്ിലപോകുകയും 2008-

ൽ മുഴുവൻ ജിലകളിപലകും വ്ത്യപോേി്ികുകയും ടെയ്ു. അതനുേരിച്ച്ട് ക്ൂർ

ജിലയിലും േദ്ധതി ഗേവർതനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയും ഇപ്പോഴും തുെർന്നു

ടകപോണിരികുകയും ടെയുന്നു.

മഹപോത്മപോ്പോനി പേശീയ ഗ്പോമീണ ടതപോഴിലുറ്്ട് േദ്ധതി ഗേകപോരം

ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് പവണ ആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറിച്ചും അതുമപോയി ബനട്ട

ആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചും നിയമതിട്റെ ആമുഖതിൽ ഗേസ്പോവിച്ചിടുണ്ട്.

ടതപോഴിലപോളികളുടെയും അവരുടെ ആനുകൂല്ത്യങ്ങളുപെയും കുറിച്ച്ട് ഒരു തനതപോയ

വിശേീകരണം ഈ റിപ്പോർട്ട് മുഖപോന്തരം ടതപോഴിലപോളികളപോയ നിങ്ങളിപലക്ട്

എതികുവപോൻ േപോധികും. ഈ റിപ്പോർട്ട് അെിസപോനതിൽ നിങ്ങൾക്ട്

ഗേപോപ്മപോകപോൻ കഴിയുന്ന ഒടനവധി വസ്ുതപോേരമപോയ കപോര്ത്യങ്ങൾ ഷകവരികപോൻ

നിങ്ങൾക്ട്ഏവർകും കഴിയടട.
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ശേലോഷ്യൽഓഡിറ്

ടേപോതുേമൂഹം േദ്ധതി നിർവഹണടത േറ്റിയും ടേപോതു ധനം

ടെലവഴികുന്നതിടനകുറിച്ചും േരേ്ത്യവും േ്വതഗന്തവുമപോയ നെതുന്ന

േരിപശപോധനയപോണ്ട് േപോമൂഹ്ത്യ ഓഡിറ്റ്ട്. ടതപോഴിലുറ്്ട് നിയമം അനുശപോേികുന്നത്ട്

വർൈതിൽ എലപോ വപോർഡിലും രണ്ട് ഗേപോവശ്ത്യം പേപോൈ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ട് ഗ്പോമേഭ

നിർബനമപോയും നെപതണതപോണ്ട്. േുതപോര്ത്യത ഉറ്ു വരുതി,

അഴിമതിരഹിതമപോകുകയും അതുവഴി േേ്ട്ഭരണം േപോധ്ത്യമപോകുന്നതിനും പേപോൈ്ത്യൽ

ഓഡിറ്റ്ട് േമൂഹടത േപോകട്െുതുന്നു. േദ്ധതി വിഭപോവനം ടെയുന്ന രീതിയിൽ

്ുണപഭപോക്തപോകളുടെ ജീവിതേപോഹെര്ത്യതിൽ ഫലഗേേമപോയ മപോറ്റം േൃഷികുന്നതിന്ട്

ടേപോതുേണം ശരിയപോയ രീതിയിൽ വിനിപയപോ്ിച്ച്ട് ലക്ത്യഗേപോപ്ി ഷകവരിച്ചിടുപണപോ

എന്ന വിലയിരുതലും പേപോൈ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ട് നെതുന്നു. കഴിഞ്ഞ േതുവർൈമപോയി

തുെർന്നുടകപോണിരികുന്ന േദ്ധതി ഗേവർതനങ്ങടള കുറിച്ചുള്ള  േപോമൂഹിക ഓഡിറ്റ്ട്,

ടതപോഴിലുറ്്ട് േദ്ധതി നിയമം ടേകൻ 17 (2) അനുേരിച്ച്ട് പവങ്ങപോെ്ട് േഞപോയതിൽ

ഒമ്പതപോം വപോർഡപോയ േപോതിരിയപോെ്ട് വപോർഡിൽനെന്നു.

ശേലോഷ്യൽഓഡിറ് ഗപഗകിയ

1 പശലോതലം ഒരുകൽ

പ്പോക്ട് തലതിലും ഗ്പോമ േഞപോയത്ട് തലതിലും േദ്ധതി നിർവഹണ

ഉപേ്ത്യപോ്സനപോയ പ്പോക്ട് ഓഫീേർ (BDO), േഞപോയത്ട് ടേഗകടറി, മറ്റ്ട് നിർവഹണ

ഉപേ്ത്യപോ്സർ തുെങ്ങിയവരുമപോയി പ്പോക്ട് റിപേപോഴ്്ട് പേഴ്ണ് നെതിയ

കൂെിയപോപലപോെനയിൽ ഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുേരിച്ച്ട് തുെർ ഗേഗകിയകൾ ആേൂഗതണം

ടെയുകയും പേപോൈ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ട് ഗ്പോമേഭപോ തീയതി നിശ്ചയികുകയും ടെയുന്നു.

2.േയൽപരിശശലോധന

പേപോൈ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ട് ഗേഗകിയ ആരംഭിച്ചിരികുന്ന തിയതിയ്ട്ക്ട് മുൻേുള്ള ആറ്ട്

മപോേകപോലയളവിൽ വപോർഡിടല ഗേവൃതി ഫയലുകൾ, ഏഴ്ട് രജിസ്റ്ററുകൾ,

അപതപോടെപോ്ംഅനുബനപരഖകളുംേൂക്ഷ്മേരിപശപോധന നെതുന്നു.

3. ഗപേൃതിസ്ഥലപരിശശലോധന

ഓപരപോ ഗേവൃതി യും എസ്റ്റിപമറ്റിൽ ഗേതിേപോേികുന്ന അളവിലും ്ുണതിലും

നെ്ിലപോകിയിടുപണപോ എന്നും ആ ഗേവൃതിയുടെ ്ുണ ഫലതിന്ട്ടറ വ്ത്യപോപ്ി

തിടട്െുതുകയും ഗേസ്ുത ടതപോഴിലിെങ്ങളിൽ ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് ലഭിപകണ
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അവകപോശ ആനുകൂല്ത്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിടുപണപോ എന്നും ഗേവൃതി സല

േരിപശപോധനയിലൂടെ ലക്ത്യം ടവകുന്നു.
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4. േീടുേീടലോന്തരം ഉള്ളേിേരശശഖരണം

േദ്ധതി ്ുണപഭപോക്തപോകളുടെ വീെുവീെപോന്തരം ടെന്ന്ട് പനരിൽ കണ്ട് േദ്ധതിയുടെ

നിർവഹണടതകുറിച്ചും ്ുണ ഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള അഭിഗേപോയങ്ങളും

നിർപ്ദേശങ്ങളുംേ്വരൂേികുന്നു.

5. സതളിേ് ശശഖരണം

ഫയൽ േരിപശപോധന, ഗേവൃതി സല േരിപശപോധന, വീെുവീെപോന്തരം ഉള്ള

വിവരപശഖരണം തുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ്ട് ഗേഗകിയ കടണതലുകളുടെ വസ്ുനിഷ്ഠമപോയ

ടതളിവ്ട് പശഖരണം നെതുന്നു.

6.േലോമ്ണൂഹ്യ ക്ശബലോധേൽകരണം

േപോമൂഹ്ത്യ ഇെടേെലുകളിലൂടെ േദ്ധതി വിജയം ഉറ്ു വരുതി േൗരപോവപബപോധം 

ഉയർതുകയും പേപോൈ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ട് ഗേഗകിയ വിജയി്ികുകയും ടെയുന്നതിന്ട്

ആവശ്ത്യമപോയ പബപോധവൽകരണം ഗേവർതനങ്ങൾനെ്ിലപോകുന്നു.

7. റിശ്ലോര്ട് തയലോറലോകൽ

പേപോൈ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ട് ഗേഗകിയയിടല കടണതലുകളും നി്മനങ്ങളും, നിർപ്ദേശങ്ങളും

പേപോൈ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ട് ഗ്പോമേഭയിൽ െർച്ച ടെയ്്ട് അം്ീകപോരം നെതുന്നതിനപോവശ്ത്യമപോയ

കരെ്ട് റിപ്പോർട്ട് തയപോറപോകുന്നു.

8. ശേലോഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ലോമേഭ

േശ്ചപോതലം ഒരുകൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയികട്ട േിനതിൽ േൗകര്ത്യഗേേമപോയ

സലത്ട് ഗ്പോമേഭ പെർന്ന്ട് കരെ്ട് റിപ്പോർട്ട് അവതരണവും, െർച്ചയും, നിർപ്ദേശങ്ങളും,

തിരുതൽ ഗേഗകിയകളും, അം്ീകപോരം പനെിടയെുകുകയും തുെർനെേെികളും

ഷകടകപോള്ളുന്നു
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ശേങലോട് ഗ്ലോമപഞലോയത്

1953ൽ നിലവിൽവന്ന േപോതിരിയപോെ്ട് വിപലജ്ട് േഞപോയതും 1953ൽ നിലവിൽ വന്ന

േെുവിലപോയി വിപലജ്ട് േഞപോയതും േംപയപോജി്ിച്ചു ടകപോണ്ട് 1961ലപോണ്ട് പവങ്ങപോെ്ട്

ഗ്പോമേഞപോയത്ട് നിലവിൽ വന്നത്ട്. ഗേകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്ഹിച്ച േമ്പന്നമപോയ

ഗേപേശങ്ങളിൽ ഒന്നപോണ്ട് പവങ്ങപോെ്ട് ഗ്പോമേഞപോയത്ട്. േമുഗേ നിര്ിൽ നിന്നും 20 മുതൽ

119 മീറ്റർ വടര ഉയരതിലപോണ്ട് ഈ ഗ്പോമേഞപോയത്ട് ഗേപേശങ്ങൾ സിതി ടെയുന്നത്ട്.

ഇെനപോെൻ ഭൂതലതിലപോണ്ട് പവങ്ങപോെ്ട് ഗ്പോമേഞപോയത്ട് ഉൾട്ടിരികുന്നത്ട്.

കപോർൈിക ഗേധപോനമപോയ ഒരു നപോെപോണ്ട് പവങ്ങപോെ്ട്. ഈ നപോെിൻടറ കപോർൈിക

േപോരമ്പര്ത്യതിന്ട് ഗബിടീൈ്ട് ഈസ്റ്റ്ട് ഇൻഡ്ത്യ കമ്പനിയുടെ േിറവിപയകപോൾ േഴകമുണ്ട്.

ഗബിടീൈ്ട് ഈസ്റ്റ്ട് ഇൻഡ്ത്യ കമ്പനിയുടെ കപോലതുതടന്ന ഇവിടെ ഒരു േു്നവിള

േരീകണ പതപോടം തുെങ്ങിയതപോയി േഴയ പരഖകളിൽ കപോണുന്നു. ഈ പതപോടമപോണ്ട്

േിൽകപോലത്ട് ഏൈ്ത്യയിൽതടന്ന ഗേേിദ്ധമപോയ അഞരകണി ടഗബൗണ് േപോയി്ിട്റെ

കറ്പതപോടം.

ഗ്പോമേഞപോയതിട്റെ ആടക ഭൂവിസ്ൃതി 2809 ടഹക്ടറപോണ്ട്.

ഗ്പോമേഞപോയതിൻടറ ടമപോതംഭൂവിസ്ൃതിയുടെ 74.81ശതമപോനം ഭൂഗേപേശത്ട് മിഗശിത

വിളകളപോണ്ട് കൃൈി ടെയ്ു വരുന്നത്ട്. ഗ്പോമേഞപോയതിടല 120.28 ടഹക്ടർ

ടനൽവയലുകൾ മറ്റു വിളകൾ കൃൈി ടെയുന്നതിനപോയി നികതിയിടുണ്ട്.

കൃൈികനുപയപോജ്ത്യമലപോടതതരിശപോയികിെകുന്ന 22.88 ടഹക്ടർ ഗേപേശമുണ്ട്.

ഗ്പോമേഞപോയതിൽ 11 ഗേധപോന പതപോെുകളപോണ്ട് ഉളളത്ട്. ഈ പതപോെുകടളലപോം

നീർമറി ഗേപേശത്ട് രൂേട്ട്ട് ടെരുവ്ട് ഗേപേശങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി േെിഞ്ഞപോറ്ട്

അഞരകണി േുഴയിൽ ടെന്ന്ട് പെരുന്നു. ശരപോശരി 2.5 മുതൽ 5.5 മീറ്റർ വടര

വീതിയുളള ഈ പതപോെുകൾ ആടക 11.5 കി.മീ നീളമുണ്ട്. ഗ്പോമേഞപോയതിട്റെ അരിക്ട്



8

പെർടന്നപോഴുകുന്ന അഞരകണി േുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ കരിയിെിച്ചൽ ഗേശ്നം

നിലനിൽകുന്നു. ഗ്പോമേഞപോയതിട്റെ േുഴപയപോരങ്ങളിലും മലപയപോര പമഖലകളിലും

ധപോരപോളം ഭൂമികൾ തരിശപോയി കിെകുകയപോണ്ട്. ജലലഭ്ത്യതയുളള മുഴുവൻ ഗേപേശങ്ങളും

കൃൈിപയപോ്്ത്യമപോപകണതുണ്ട്.

അെിസപോനവിവരങ്ങൾ

ര്ണൂപീകൃതമലോയേര്ഷം : 1961

പ്പോക്ട് : തലപ്ശേരി

ജില : ക്ൂർ

വിപലജ്ട് : േെുവിലപോയി-േപോതിരിയപോെ്ട്

നിയമേഭപോമണ്ഡലം : ധർമെം

േപോർലടമ്റെ്ട് മണ്ഡലം : ക്ൂർ

വപോർഡുകളുടെഎ്ം : 21

വിസ്ീർ്ം : 28.09െ.കി.മീ

ആടക ജനേംഖ്ത്യ : 38606

േ്ട്ഗതീകൾ : 20505

േുരുൈൻമപോർ : 18101

കുടികൾ : 4204

ആണ് : 2106

ടേണ് : 2098

േടികജപോതി : 573

ആണ് : 297

ടേണ് : 276

ഗ്പോമേഞപോയത്ട് ഗേേിഡണ്ട് : അനിതേി.േി

(അവലംബം: വികേനപരഖ 2017-2022)
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പഞലോയതിസല സതലോഴില്ണൂറ്ു പദ്ധതിയുമലോയിബനസ്ടേിേരങള്

ആടക ടതപോഴിൽകപോർഡ്ട് : 3465

ആടക ടതപോഴിലപോളികൾ : 4646

ആക്ടീവ്ട് ടതപോഴിൽകപോർഡ്ട് :1790

ആക്ടീവ്ട് ടതപോഴിലപോളികൾ : 1767

എേ്ട്.േി : 78

ടതപോഴിൽശതമപോനം : 38.03

100േിവേം ടതപോഴിൽ

േൂർതിയപോകിയകുെുംബങ്ങളുടെ: 43

എ്ം

(അവലംബം: nrega.nic.in, 12/07/19)

േലോര്ഡിസല സതലോഴില്ണൂറ്ു പദ്ധതിയുമലോയിബനസ്ടേിേരങള്

ആടക ടതപോഴിൽകപോർഡ്ട് : 224

ആടക ടതപോഴിലപോളികൾ : 281

ആക്ടീവ്ട് ടതപോഴിൽകപോർഡ്ട് : 91

ആക്ടീവ്ട് ടതപോഴിലപോളികൾ : 94

ടതപോഴിൽശതമപോനം : 33.45

100േിവേം ടതപോഴിൽ

േൂർതിയപോകിയകുെുംബങ്ങളുടെ: 3 (അനുബനം-2)

എ്ം

(അവലംബം: nrega.nic.in, 12/07/19)
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സതലോഴിലുറ്് നിയമം സതലോഴിലലോളികള്ക് ഉറ്് നൽകുന്നപത്അേകലോശങള്

1. ടതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് ലഭികുവപോൻ ഉള്ള അവകപോശം- ടൈഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5,

വപോർൈിക മപോസ്റ്റർേർകുലർഅദ്ധ്ത്യപോയം-3

2. അപേകിച്ച്ട് 15 േിവേതിനുള്ളിൽ ടതപോഴിൽ ലഭികുവപോനുള്ള അവകപോശവും

ആയതിന്ട് ഷക്റ്റ്ട് രേീത്ട് ലഭികുന്നതിനും ഉള്ള അവകപോശം- ടൈഡ്ത്യൂൾ 1;

ഖണ്ഡിക 8, ടൈഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13

3. അടലങിൽ ടതപോഴിലിലപോയ്ഷ്മ പവതനം ലഭികുവപോനുള്ള അവകപോശം ആേ്ത്യടത 30

േിവേം (1/4 & േിന്നീെുള്ള േിവേങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടൈൽഫ്ട്ഓഫ്ട് പഗേപോജക്ട്ട് തയപോറപോകുവപോനുള്ളഅവകപോശം

5. അഞ്ട് കിപലപോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതപോഴിൽ ലഭികപോനുള്ള അവകപോശം അടലങിൽ

പവതനതിന്ട്ടറ 10%അധികം ലഭികുവപോനുള്ളഅവകപോശം

6. കുെിടവള്ളം, വിഗശമ േൗകര്ത്യം, ഗേഥമശുഗശൂൈ േൗകര്ത്യം ഇവ

ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകപോശം ടൈഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28

7. 15 േിവേതിനുള്ളിൽ പവതനം ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകപോശം

8. പവതന വിതരണതിടല കപോലതപോമേതിന്ട് നഷേരിഹപോരം ലഭികുവപോനുഉള്ള

അവകപോശം

9. േമയബനിതമപോയുള്ളേരപോതി േരിഹപോരതിനുള്ളഅവകപോശം

10. പേപോൈ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ട് നെതുന്നതിനുള്ളഅവകപോശം

അേകലോശലോധിഷിതനിരീക്ഷണങള്:

1. സതലോഴിൽകലോര്ഡുമലോയിബനസ്ടേ:

തൊഴില് കാര്ഡ് ഒരു ആധികാരിക രരഖയാണ്. മഹപോത്മപോ ്പോനി പേശീയ ഗ്പോമീണ ടതപോഴിലുറ്്ട്

നിയമതിടല ടൈഡ്ത്യൂൾ 2 ഗേകപോരം ടതപോഴിൽ കപോർഡിന്ട് അപേക നൽകുന്ന

കുെുംബങ്ങൾക്ട് 15 േിവേതിനകം തികച്ചും ടേൗജന്ത്യമപോയി ടതപോഴിൽ കപോർഡ്ട്

ലഭ്ത്യമപോകണടമന്ന്ട് അനുശപോേികുന്നു. കൂെപോടത കൃത്ത്യമപോയ ഇെപവളകളിൽ കപോർഡ്ട്

േുതുകി നൽപകണതുമപോണ്ട്.

േപോതിരിയപോെ്ട് വപോർഡിടല ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് 2019-20 േപോമ്പതീക വര്ട്ൈം

ഉേപയപോ്ികുന്നതിനപോയി േുതിയ ടതപോഴിൽ കപോർഡ്ട്ലഭിച്ചിടുണ്ട് ഓഡിറ്റിട്റെ ഭപോ്മപോയി

പഡപോർ െു പഡപോർ ടവരിഫിപകൈൻ നെതിയപ്പോൾ ടതപോഴിലപോളികളുടെ ആധികപോരിക

പരഖയപോയി ഉേപയപോ്ികുന്ന ടതപോഴിൽകപോർഡ്ട് നപോലുപേർക്ട് (ശ്ത്യപോമള, മൂർപകപോത്ട്
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പരപോഹിണി, േങജപോകി, പശപോഭന എം.ടക) കിടിയിടലന്നും അവിടെയുളള പമറ്റിപനപോെ്ട്

അപന്വൈിച്ചപ്പോൾ മടറ്റപോരു പമറ്റിൻടറ ഷകയിലപോണുളളടതന്നും േറഞ്ഞു. ടതപോഴിൽ

കപോർഡ്ട് ടതപോഴിലപോളികളുടെ ഷകവശം തടന്നയപോണ്ട് േൂകിപകണത്ട്. അതുപേപോടല

ടതപോഴിൽകപോർഡിൽ ടതപോഴിൽ ആവശ്ത്യട്ട തീയതിയപോയി മസ്റ്റർപറപോൾ അനുവേികുന്ന

തീയതിപയപോ അതിന്ട് ടതപോട്ട് മുമ്പുളള തീയതിപയപോ ആണ്ട് പരഖട്െുതുന്നത്ട്.

യഥപോർത്ഥതിൽ ഡിമപോൻറ്ട് നൽകുന്ന തീയതിയപോണ്ട് പരഖട്െുപതണത്ട്. ടതപോഴിൽ

കപോർഡിൽ േതി്ിപകണ പഫപോപടപോയുടെ ടെലവ്ട് ടതപോഴിലപോളികൾ േ്വന്തം ഷകയിൽ

നിന്ന്ട് ടെലവപോകുകയപോണ്ട് ടെയ്ിടുളളത്ട്.

2. സതലോഴിൽലഭികുന്നത്േംബനിച്:

ടതപോഴിൽ കപോർഡുള്ള ഏടതപോരു കുെുംബതിനും 100 േിവേടത അവിേഗ്ദ കപോയിക

ടതപോഴിലിന്ട് അവകപോശമുണ്ട്. അപേക നൽകിയപോൽ ഷക്റ്റു രശീത്ട് നൽകുകയും 15

േിവേതിനകം ടതപോഴിൽ ലഭ്ത്യമപോകണടമന്നും നിയമതിൽ ഗേതിേപോേികുന്നു.

േപോതിരിയപോെ്ട് വപോർഡിടല ടതപോഴിലപോളികൾ പമറ്റ്ട്മുഖപോന്തിരം ഗ്ൂ്പോയപോണ്ട് ടതപോഴിൽ

ലഭികുന്നതിനുള്ള അപേക േമർ്ികുന്നത്ട്. അപേക േ്വീകരികുന്ന മുറയ്ട്ക്ട്

അപേകകന്ട് ഷക്റ്റു രശീത്ട് നിർബനമപോയും നൽകണടമന്ന്ട് നിയമതിൽ

അനുശപോേികുന്നുണ്ട് . ഫയലിൽ േൂകിച്ചിടുള്ള ടതപോഴിൽ അപേകകൾടകപോ്ം

രശീതിന്ട്ടറ ടകൗണർ സിേ്ട് കപോണപോൻ േപോധിച്ചിടില. അപേക നൽകിയവരിൽ നിന്നും

ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അെിസപോനതിൽ േഞപോയതിൽ നിന്നും ഷക്റ്റു രേീത്ട്

നൽകപോറിലഎന്നപോണു മനേിലപോകുന്നത്ട് .

സതലോഴിൽഅനുേേിചത്േംബനിച്:

ടതപോഴിലുറ്്ട് നിയമഗേകപോരം ടതപോഴിൽ ആവശ്ത്യട്ടു കഴിഞ്ഞപോൽ 15 േിവേതിനകം

ടതപോഴിൽ ലഭ്ത്യമപോകണടമന്നുണ്ട്. വപോർഡിടല ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് ടതപോഴിൽ

ആവശ്ത്യമുള്ള േമയങ്ങളിൽ അപേക േമർ്ികുന്ന മുറയ്ട്ക്ട് 15 േിവേതിനകം

ടതപോഴിൽ അനുവേിടകണതുണ്ട്. വപോർഡിടല ടതപോഴിലപോളികൾ തീയതി പരഖട്െുതി

പരഖപോമൂലം അപേക േമർ്ികപോറില അതുടകപോണുതടന്ന കൃത്ത്യമപോയി ടതപോഴിൽ

ലഭിച്ചിടുപണപോ എന്ന്ട് പരഖകളിൽ നിന്നും വ്ത്യക്തമല. ടതപോഴിലപോളികളുമപോയി

േംേപോരിച്ചപ്പോൾ മനസിലപോയത്ട് േതിനഞ്ട് േിവേതിനുളളിൽ ടതപോഴിൽ

ലഭിച്ചിടിടലന്നപോണ്ട്.

3. സതലോഴിലില്ലലോയ്മ ശേതനം:

ടതപോഴിൽ ആവശ്ത്യട്ടു കഴിഞ്ഞപോൽ 15 േിവേതിനകം ടതപോഴിൽ
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ലഭ്ത്യമപോകപോതേകം ടതപോഴിലിലപോയ്ഷ്മ പവതനം ലഭികപോൻ അവകപോശമുണ്ട്. വപോർഡിടല

ടതപോഴിലപോളികൾ തീയതി പരഖട്െുതി പരഖപോമൂലം അപേക േമർ്ികപോറില ,

അതുടകപോണ്ട് തടന്ന ടതപോഴിലിലപോയ്ഷ്മ പവതനം ലഭിപകണ േപോഹെര്ത്യം ഉണപോയിടില.

ടതപോഴിലപോളികളുമപോയി േംേപോരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ട് ഇതിപന്റ്റി അറിവിടലന്നപോണ്ട്

േറഞ്ഞത്ട്.

4. സഷൽേ്ക്ഓേ് ശഗപലോജക്റ്ക് േംബനിച്:

വപോർഡിൽ ആവശ്ത്യമപോയ വികേന ഗേവൃതികൾ കടണതുന്നതിന്ട്

ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് അവകപോശം ഉണ്ട്. ടതപോഴിൽ കടണതുന്നതിനു

ടതപോഴിലപോളികളുടെയും പമറ്റിട്റെയും ഭപോ്ത്ട് നിന്നും േങപോളിതമുണപോവുന്നുണ്ട്,

എന്നപോൽ ടതപോഴിലുറ്ിൽ അനുവേനീയമപോയ ആസ്ി വികേന ഗേവൃതികൾ

കടണതുന്നതിന്ട് വപോർഡിടല വിവിധ പമഖലയിൽ ഉള്ളവരുടെ േങപോളിതം

ഉണപോപവണതുണ്ട്.

5. യലോഗതലോ സെലേ്േംബനിച:്

ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് തപോമേ സലതുനിന്നും 5 കിപലപോമീറ്റർ െുറ്റളവിൽ ടതപോഴിൽ

ലഭികുവപോനുള്ള അവകപോശമുണ്ട്, ഗേസ്ുത േരിധികു േുറതു ടതപോഴിൽ ടെപയണ

േപോഹെര്ത്യം ഉണപോവുകയപോടണങിൽ യപോഗതപോ ബതയപോയി കൂലിയുടെ 10% തുക

നിലവിടല കൂലി ഗേകപോരം 27 രൂേ 10 ഷേേ ഗേവൃതി േിവേങ്ങളിൽ ലഭ്ത്യമപോകണം.

അഞ്ട് കിപലപോമീറ്റർ േരിധിക്ുറം ടതപോഴിലുറ്്ട് ഗേവൃതി ടെയ്ില എന്നപോണു

ടതപോഴിലപോളികളിൽ നിന്നും മനേിലപോകപോൻകഴിഞ്ഞത്ട്.

6. ഗപേൃതിസ്ഥലസതസേൗകര്യങള്േംബനിച്;

ടതപോഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിപകണ അെിസപോന ടേൗകര്ത്യങ്ങളപോയ ഗേഥമ ശുഗശൂൈപോ

േംവിധപോനങ്ങൾ, വിഗശമ േമയടത തണൽ േൗകര്ത്യം, കുെിടവളളം എന്നിവ

ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് ടേൗജന്ത്യ മപോയി ലഭ്ത്യമപോപകണതുണ്ട്, വപോർഡിടല

ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് ഇവ ലഭികുന്നില. ഇത്ട് നിർവഹണ ഏജൻേിയുടെ

ഭപോ്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയപോണ്ട്, തുെർന്നുള്ള ഗേവൃതികളിൽ അെിസപോന

ടേൗകര്ത്യങ്ങൾലഭ്ത്യമപോകുന്നതിന്ട് നിർവഹണഏജൻേി ഗശദ്ധിപകണതുണ്ട്.

7. ശേതനംലഭ്യമലോകുന്നത്േംബനിച്;

ടതപോഴിലുറ്്ട് നിയമതിൽ സേക്ഷൻ 3(2) ഗേകപോരം മസ്റ്റർ പറപോള്ട് കപോലപോവധി കഴിഞ്ഞു

15േിവേതിനകം ടതപോഴിലപോളികളുടെ അടകൗണിൽ കൂലി ലഭികുവപോൻ

അവകപോശമുണ്ട്, എന്നപോൽ ഈ േിവേ േരിധികുള്ളിൽ കൂലി ലഭികപോത േപോഹെര്ത്യം

ഓഡിറ്റ്ട്കപോലയളവിൽ ഉണപോയിടുണ്ട് (ഉേപോ. േപോതിരിയപോെ്ട് വപോർഡിൽനി മ്്ട് ജല

േംരകണം, മണവരമ്പ്ട് നിർമപോണം ഘടം 3 ഗേവൃതിക്ട് 18/02/19ന്ട് േണി
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േൂർതീകരിടച്ചങിലും 11/04/2019നപോണ്ട് കൂലി ടതപോഴിലപോളികളുടെ അടകൗണിൽ

വകയിരുതിയതപോയി കപോണുന്നത്ട്) നിർവഹണ ഏജൻേിയിൽ നിന്നുള്ള

വീഴ്ചയടലങിലും കൂലി ഷവകിയതിനുള്ള നഷ േരിഹപോരം ലഭികുകപയപോ

അതിനുപവണി ടതപോഴി ലപോളികൾ േരപോതിട്െുകപയപോ ടെയ്ിടില.

8. പരലോതി പരിഹലോരംേംബനിച്:

ടതപോഴിലുറ്ുമപോയി ബനട്ട ഏടതങിലും കപോര്ത്യതിൽ േരപോതിയുണപോകുന്ന േകം

ആയത്ട് പരഖപോമൂലം േഞപോയതിൽ േരപോതിട്െപോവുന്നതപോണ്ട്, ഗേസ്ുത േരപോതികൾ

േ്വീകരിച്ചു രേീറ്റ്ട് നൽകുകയും േരമപോവധി 7 േിവേ േരിധികുള്ളിൽ അപന്വൈിച്ചു

േരപോതികപോരന്ട് മറുേെി നൽപകണതപോണ്ട്. േരപോതികൾ അറിയികുന്നതിനുള്ള പെപോൾ

ഗഫീ നമ്പര്ട് (18004251004 ) ടേപോതുജനങ്ങൾക്ട് കപോണപോവുന്ന രീതിയിൽ േഞപോയത്ട്

ഓഫീേിൽ ഗേേർശി്ിപകണതുണ്ട് .

9. ശേലോഷ്യൽഓഡിറ്ക്നടതുന്നത്േംബനിച്:

തൊഴിലുറപില് ഏത്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികള് രോഷ്യല് ഓഡി്റെ് നടത്തുന്നെില് പങാളികളാവുന്നെിനു തൊഴിലാളികള്ക്

അവകാശമുണ്. രോഷ്യല്ഓഡി്റെില്പ്രവൃത്തി സ്ഥല േന്ദര്ശനത്തിനും അളവുകള്രരഖതപടുത്തുന്നെിനും രമ്റൊയ രരണുക,

തൊഴിലാളികളായ തേൗമിനി, ഗീെ എം.വി, ശശലജ, ശ്യാമള , നളിനി എന്നിവരുതട േഹകരണം ഉണായിരുന്നു.

10. അപകടങള്േംബനിച:്

ടതപോഴിലുറ്്ട് പജപോലികിടെ ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് ഏടതങിലും തരതിലുള്ള അേകെം

േംഭവിച്ചു പേപോവുകയപോടണങിൽ നിയമതിടല ടൈഡ്ത്യൂൾ 2(5)ഗേകപോരവും അദ്ധ്ത്യപോയം 9

ടല േരപോമർശങ്ങളുടെ അെിസപോനതിലും െികിൽേപോ ടെലവുകളുടെ പരഖകൾ

േമർ്ികുന്ന മുറയ്ട്ക്ട് ഗേസ്ുത തുക മുഴുവനും അനുവേിച്ചു ടകപോെുപകണതപോണ്ട്.

വപോർഡിടല ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് െികില്യുമപോയി ബനട്ട ഗേശ്നങ്ങൾ ഉണപോയിടില

എന്നപോണു ലഭിച്ച വിവരം.
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സതലോഴിലലോളികളുസടകടമകള്

1. കൃത്ത്യേമയത്ട് ടതപോഴിൽസലത്ട്ഹപോജരപോയി ഒ്്ട് വയ്ട്കുക.

2. ടതപോഴിലുറ്്ട് ഗ്പോമേഭയ്ട്ക്ട് പേപോൈ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ട് ഗ്പോമേഭയും കൃത്ത്യമപോയി

േടങെുകുക

3. േണിസലത്ട് പപോസ്റ്റിക്ട് വസ്ുകൾ ഉേപയപോ്ികുവപോപനപോ കതികുവപോനും

േപോെുള്ളതല

4. േിറ്റിേണ് ഇൻപഫപോർപമൈൻ പബപോർഡ്ട് ഗേവൃതി യുടെ ആരംഭഘടതിൽ

തടന്നനിർബനമപോയും വയ്ട്പകണതപോണ്ട്

5. ഗേകൃതി േംരകണതിന്ട് ആവശ്ത്യമപോയ ഗേവൃതികൾ ഏടറ്റെുത്ട്

നെ്ിലപോകുക.

6. ആസ്ി േൃഷികുന്ന ഗേവൃതികൾ കടണതി പമറ്റ്ട്ടനയും േഞപോയത്ട്

അധികൃതടരയും അറിയികുക.

സതലോഴിലുറ്് പദ്ധതിയിൽ ഏസറടുകുന്ന ഗപേൃതികളുസട േയലുകളിൽ

ഉണലോയിരിശകണ ഗപധലോനസ്ട 22 ശരഖകസള കുറിച് േലോര്ഷിക മലോസ്റ്റര്

േര്കുലറിൽകൃത്യമലോയനിര്ശദ്ദേശങള്നൽകുന്നുണ്.

1. കവർ പേജ്ട് . 12. ടമറ്റീരിയൽ വപോങ്ങുന്നതിനുള്ള

തീരുമപോനം

2. ടെക്ട് ലിസ്റ്റ്ട്. 13. പവജ്ട്ലിസ്റ്റ്ട്

3. ആകൻപപോൻ പകപോ്ി. 14. ഫണ്ട്ഗെപോന്ട്േർഓർഡർ.

4. ജനകീയഎേ്ട്റിപമറ്റ്ട് 15. േപോടകരപോർ

5. േപോപങതികപോനുമതി. 16. മൂന്ന്ട്ഘടങ്ങളിടല പഫപോപടപോകൾ

6. ഭരണപോനുമതി. 17. ഗേവൃതിേൂർതീകരണേപോക്ത്യേഗതം

7. കണ്വർജൻേ്ട്വിവരങ്ങൾ 18. ടമറ്റീരിയൽബിലുകൾ.

8. ടതപോഴിൽഅപേക്ട് 19. മസ്റ്റർ പറപോള്ട് മൂടമന്ട്റ്റ്ട്സി്്ട്.

9. വർക്ട്അപലപോടകൈൻ. 20. ജിപയപോെപോട്ഗെെ്ട് പഫപോപടപോ.

10. മസ്റ്റർ പറപോൾ 21. പേപോൈ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ട്റിപ്പോർട്ട്

11. ടമൈർടമന്ട്റ്ട് ബുക്ട്. 22.ഷേറ്റ്ട് ഡയറി.

എ.എം.േി. അദ്ധ്യലോയം- 7.11.5 ഗപകലോരമുള്ള ഗപേൃതി േയൽ -

പരിശശലോധനയുസടകസണതലുകള്
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 കേര്ശപജ്

വപോർൈിക മപോസ്റ്റർ േർകുലർ ഗേകപോരമുള്ള കവർപേജ്ട് ഫയലിൽ േൂകിച്ചിടുള്ളത്ട്

അഭിനന്ദനപോർഹമപോണ്ട്.

 സെക് ലിസ്റ്റ്

ഒരു ഗേവൃതി ഫയലിൽ ഗകമഗേകപോരം ഏടതപോടക പരഖകൾ എവിടെ ഏത്ട് പേജ്ട് മുതൽ

േൂകിച്ചിരികുന്നുഎന്ന്ട് മനസിലപോകുവപോനുള്ള ആധികപോരിക പരഖയപോണ്ട് ടെക്ട് ലിസ്റ്റ്ട്.

േരിപശപോധിച്ച 13 ഫയലുകളിൽ ടെക്ട് ലിസ്റ്റ്ട് ഉടണങിലും ഒന്നും േൂരി്ിച്ചതപോയി

കപോണപോൻേപോധിച്ചില. 

 ആക്ഷൻപലോൻ ശകലോ്ി 

ഗേസ്ുത ഗേവൃതി േഞപോയതിടല നെ്ു വർൈതിടല വപോർൈിക ആകൻ പപോനിൽ

ഉൾട്ടതപോണ്ട് എന്ന്ട് ടതളിയികുവപോനുള്ള പരഖയപോണ്ട് ആകൻ പപോൻന്ട്ടറ പകപോ്ി.

േരിപശപോധിച്ച മൂന്ന്ട് ഗേവൃതിഫയലുകടളപോഴിടക ബപോകി ഒന്നിലുംആകൻപപോനിട്റെ

പകപോ്ി കപോണുവപോൻേപോധിച്ചില. 

 എസ്റ്റിശമറ്

ഒരു ഗേവൃതി എങ്ങടന, എഗത അളവിൽ ടെയണടമന്ന്ട് േപോപങതികമപോയി

ഗേതിേപോേികുന്ന ആധികപോരിക പരഖയപോണ്ട് എസ്റ്റിപമറ്റ്ട്. േരിപശപോധന ഭപോ്മപോയി

കടണതിയിടുള്ളത്ട് എലപോ ഗേവൃതി ഫയലുകളിലും എസ്റ്റിപമറ്റ്ട് േൂകിച്ചിടുണ്ട്.

േപോധപോരണ ജനങ്ങൾക്ട് മനസിലപോകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ഭപോൈയിൽ പവണം

എസ്റ്റിപമറ്റ്ട് തയപോറപോകപോൻ. എന്നപോൽ േരിപശപോധിച്ച്ട് ഒരു ഫയലിലും ജനകീയ എസ്റ്റിപമറ്റ്ട്

കപോണുവപോൻേപോധിച്ചില.

 േലോശ്കേതികലോനുമതി പഗതം

ഒരു ഗേവൃതിക്ട് േപോപങതികവിേഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള

ആധികപോരിക പരഖയപോണ്ട് േപോപങതിക അനുമതി പരഖ. േരിപശപോധിച്ച മുഴുവൻ

ഫയലുകളിലും േപോപങതികപോനുമതി പരഖ ഉണപോയിരുന്നു. േപോപങതികപോനുമതി

പരഖയിൽ ഒ്ിെുന്ന േപോപങതികവിേഗ്ധർ അതിപനപോടെപോ്ം ഒ്ിട തീയതി കൂെി

പെർപകണതുണ്ട്അതിനപോൽ ഇകപോര്ത്യതിൽ ഗേപത്ത്യക ഗശദ്ധേുലർപതണതപോണ്ട്.

 ഭരണലോനുമതി ശരഖ

ഗേവൃതി ടെയുന്നതിന്ട് നിർവഹണ സപോേനം നൽകുന്ന അനുമതിയപോണ്ട്

ഭരണപോനുമതി പരഖ, ഈ പരഖ എലപോ ഫയലുകളിലും േൂകിപകണതപോണ്ട്. എന്നപോൽ

േരിപശപോധിച്ച ഫയലുകളിടലപോന്നും ഭരണപോനുമതി പരഖ കപോണുവപോൻ േപോധിച്ചില.
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ഭരണപോനുമതി ലഭികുന്നതിന്ട് േമർ്ികുന്ന പരഖകളിൽ ഗ്പോമേഭ

അം്ീകപോരതിന്ട്ടറ േകർ്്ട് ഉൾട്െുപതണതുണ്ട് ആയതിനപോൽ ഗേസ്ുത ഗ്പോമേഭ

തീരുമപോനതിന്ട്ടറ അതപോയത്ട് ഗേവൃതി ഗ്പോമ േഭ അം്ീകരിച്ചതിന്ട്ടറ േകർ്ും

ഭരണപോനുമതിയ്ട്ടകപോ്ം ഗേവൃതിഫയലിൽ പെർപകണതപോണ്ട്.



18

 ഡിമലോൻഡ് ശേലോം

ടതപോഴിലപോളികൾ ടതപോഴിൽ ആവശ്ത്യട്ട്ട് നൽകുന്ന അപേകയപോണ്ട് ഡിമപോൻഡ്ട് പഫപോം.

ടതപോഴിൽ ആവശ്ത്യടേടവർക്ട് 15 േിവേതിനുള്ളിൽ പജപോലി നൽകിപയപോ

എന്നറിയുവപോൻ േഹപോയികുന്ന പരഖകൂെിയപോണ്ട് ഡിമപോൻഡ്ട് പഫപോം. േരിപശപോധിച്ച 13

ഫയലിലും ഡിമപോൻഡ്ട് പഫപോo േൂകിച്ചിടുണ്ട്.

 േര്കക്്ക്അശലലോശകഷൻ ക്ശേലോം

ഗേവൃതി അനുവേിച്ചുടകപോണ്ട് നിർവഹണ ഉപേ്ത്യപോ്സർ നൽകുന്ന അനുമതിയപോണ്ട്

വർക്ട് അപലപോപകൈൻ പഫപോo. അപേകിച്ച്ട് 15 േിവേതിനുള്ളിൽ ഗേവൃതി ലഭിപച്ചപോ

എന്നറിയപോൻ ഈ പഫപോം േഹപോയികും എന്നപോൽ ഗേവൃതികളുടെ ഫയലിൽ ടേഗകടറി

ഒ്ിട പഫപോറതിൻടറ പഫപോപടപോപകപോ്ിയപോണ്ട് കപോണപോൻേപോധിച്ചത്ട്.

 മസ്റ്റര് ക്ശറലോള്

ടതപോഴിലപോളികളുടെ ഹപോജർനില പരഖട്െുതപോൻ ഉള്ള ആധികപോരിക പരഖയപോണ്ട് മസ്റ്റർ

പറപോൾ. മസ്റ്റർ പറപോളുകളിൽ ബി ഡി ഒ., ടേഗകടറി എന്നിവർ തീയതി വച്ച്ട് ഒ്്ട്,േീൽ

എന്നിവ േതി്ിപകണതപോണ്ട്. എന്നപോൽ ഒ്ും േീലും മപോഗതപമ ഫയലിൽ കപോണപോൻ

േപോധിച്ചിടുള്ളൂ. തീയതി ഉണപോയിരുന്നില. കൂെപോടത ഓവർേീയർ/എഇ ഒരു

മസ്റ്റർപറപോളിലും ഒ്്ട് പരഖട്െുതിയിടില. ഫയൽ േരിപശപോധിച്ചതിൽ നിന്നും മസ്റ്റർ

പറപോളുകളിൽ കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട് നിർമപോണതിനും ജലേംരകണവുമപോയി ബനട്ട

െില മസ്റ്റർ പറപോളുകള്ട്കും (നമ്പർ 4633 തീയതി 30/10/18 മുതൽ 05/11/18വടര)

േണിയപോയുധങ്ങളുടെ വപോെക നൽകിയപോതപോയി കണില. ടമൈർടമന്ട്റ്ട് ബുക്ട് നമ്പർ

മസ്റ്റർ പറപോളുകളിൽ ഉണപോകണം എന്നപോൽ അവ ഒരു മസ്റ്റർ പറപോളിലും

പരഖട്െുതിയിടില. കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട് നിർമപോണം ഘടം-4 (IF/273341) എന്ന

ഗേവൃതിയുടെ മസ്റ്റർപറപോളിൽ ടേഗകടറി ഒ്്ട്, േീൽ, തീയതി എന്നിവ

പരഖട്െുതിയില. മ്്ട്ജലേംരകണം WC/335105 മസ്റ്റർപറപോൾ നമ്പർ 4648

ടവടിതിരുതലുകൾ നെതിയടുണ്ട്.

 ശമറ്

ടതപോഴിലുറ്്ട് ഗേവർതിയുടെ പമൽപനപോടം,ടതപോഴിൽ കപോർഡ്ട്, ഷേറ്റ്ട് ഡയറി,

മസ്റ്റർ പറപോൾ എന്നിവകൃത്ത്യമപോയി േൂരി്ികൽ, ടതപോഴിലപോളികളുടെ ഹപോജർഹപോജർ ഉറ്്ട്

വരുതുക, ലീവ്ട് മപോർക്ട് ടെയുക, േണി സലത്ട് പവണ ടേൗകര്ത്യങ്ങൾ ഉപണപോടയന്ന്ട്

ഉറ്്ട് വരുതൽ എന്നിവയപോണ്ട് പമറ്റുമപോരുടെ നിയമ ഗേകപോരം േതിനഞ്ട് േിവേം

കഴിയുപമ്പപോൾ േുതിയ പമറ്റിടന തിരടഞ്ഞെുകപോവുന്നതപോണ്ട്. േപോതിരിയപോെ്ട് വപോർഡില്ട്
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പരണുക, ്ീത എന്നിവരപോണ്ട് പമറ്റ്ട് മപോരപോയി ഗേവർതിച്ചത്ട്. ഒമ്പതപോം വപോർഡിൽ

പമല്പറഞ്ഞ െുമതലകൾ പമറ്റുമപോർ കൃത്ത്യമപോയി നിർ്വ്വഹിച്ചതപോയി മനസിലപോകുവപോൻ

കഴിഞ്ഞു.

 സമഷര്സമന്റ്ബുക്

ഒരു ഗേവൃതി എസ്റ്റിപമറ്റ്ട് ഗേകപോരം കൃത്ത്യമപോയ അളവിൽ ആണ്ട് ടെപയണത്ട്

എന്നും ടെയ്ിരികുന്നത്ട് ഇഗേകപോരം തടന്നടയന്ന്ട് മനസിലപോകപോനുള്ള

ആധികപോരിക പരഖയപോണ്ട് ടമൈർടമന്ട്റ്ട് ബുക്ട്. പവങ്ങപോെ്ട് േഞപോയതിൽ ഒരു

ഗേവൃതിക്ട് ഒപര നമ്പറുളള രണ്ട് എംബുക്ട് അനുവേിച്ചതപോയി കപോണുന്നു.

ഗേവൃതി േൂർതീകരണതിന്ട്ടറ വിവിധ ഘടങ്ങളിടല തുക

േപോേപോകുപമ്പപോഴും ഒെുവിൽ ഗേവൃതിയ്ട്ക്ട് അനുവേിച്ച തുക ഗേകപോരമുള്ള

ആടക തുക അനുവേിയ്ട്കുപമ്പപോഴും ടമൈർടമന്ട്റ്ട് ബുകിൽ േഞപോയത്ട്

ടേഗകടറി േപോക്ത്യട്െുതൽ നെതി ഒ്്ട് േീല്ട്, തീയതി എന്നിവ

േതി്ിപകണതപോണ്ട്. എന്നപോൽ ഒരു എംബുകിലും ടേഗകടറി തീയതി

പരഖട്െുതിയതപോയി കപോണപോൻേപോധിച്ചില.

 സമറീരിയൽ സഗപലോക്യ്ണൂര്സമന്റ്

ഒരു ഗേവൃതിക്ട് േപോപങതിക എസ്റ്റിപമറ്റ്ട് ഗേകപോരം ആവശ്ത്യമുള്ള േപോധനേപോമഗ്ികൾ

വപോങ്ങുന്നതിനുള്ള നെേെിഗകമങ്ങൾ ഗേതിേപോേികുന്ന പരഖയപോണ്ട് ടമറ്റീരിയൽ

ടഗേപോക്ത്യൂർടമന്ട്റ്ട്. േരിപശപോധിച്ച സ്പിൽഓവർ ഗേവൃതികളിൽ ഫയലുകളിൽ ഒമ്പത്ട്

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് നിര്ട്മപോണതിന്ട് ടമറ്റീരിയൽ ആവശ്ത്യമപോയി വന്നിടുള്ളതപോണ്ട്.

അതിനുേപയപോ്ിച്ച േപോധനങ്ങളുടെ ബില്ട് വിവരങ്ങൾ , ടമറ്റീരിയൽ ടഗേപോക്ത്യൂർടമന്ട്റ്ട്

കമിറ്റി വിവരങ്ങൾ, ടകപോപടൈൻ വിളിച്ച വിവരങ്ങൾ, കംേപോരിറ്റീവ്ട് പസ്റ്ററ്റ്ട്ടമന്ട്റ്ട്,

അഗ്ൂവൽ ഓഫ്ട് പററ്റ്ട് വിവരങ്ങൾ, േർപച്ചേ്ട് ഓർഡർ മുതലപോയവ ഫയലിൽ

ഉണപോയിരുന്നില. ടമറ്റീരിയൽ ആവശ്ത്യമപോയ ഗേവൃതി ഫയലുകൾ തയപോറപോകുപമ്പപോൾ

പമൽ്റഞ്ഞ കപോര്ത്യങ്ങൾകൂടെ പെർപകണതപോണ്ട്.

 ശേജ് ക്ലിസ്റ്റ്

മസ്റ്റർ പറപോളിന്ട് ആനുേപോതികമപോയി ടതപോഴിലപോളിക്ട് പവതനം അനുവേിച്ചു എന്ന്ട്

ടതളിയികപോനുള്ള ആധികപോരിക പരഖയപോണ്ട് പവജ്ട് ലിസ്റ്റ്ട്. േരിപശപോധിച്ച ഫയലുകളിൽ

എലപോം പവജ്ട് ലിസ്റ്റ്ട് കപോണപോൻേപോധിച്ചു. ഇത്ട് ഗേശംേനീയമപോയകപോര്ത്യമപോണ്ട്.

 േണ് ഗടലോൻസ്ഫര്ഓര്ഡര്

മസ്റ്റർ പറപോളിനും, പവജ്ട് ലിസ്റ്റിനും ആനുേരിച്ച്ട് ടതപോഴിലപോളിക്ട് പവതനം ഷകമപോറിപയപോ

എന്ന്ട് ഉറ്പോകപോനുള്ള പരഖയപോണ്ട് ഫണ്ട് ഗെപോൻസ്ഫർ ഓർഡർ. േരിപശപോധിച്ച ഫയലുകളിൽ

ഫണ്ട് ഗെപോൻസ്ഫർ ഓർഡർ കപോണുവപോൻ േപോധിച്ചിടിടുണ്ട്. എന്നപോൽ കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്
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നിർമപോണം ഘടം-9 എന്ന ഗേവൃതിയുടെ ഫയലിട്റെ കൂടെ പവടറപോരപോൾക്ട് അയച്ച

തുകയുടെഫണ്ട് ഗെപോൻസ്ഫർഓർഡറപോണ്ട്േൂകിച്ചിരികുന്നത്ട്.
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 സമറീരിയൽ ക്േൗചര് ക്ആൻഡ് ക്ബിൽ

േപോധനേപോമഗ്ികൾ ആവശ്ത്യമപോയ ഗേവൃതികൾക്ട് േപോമഗ്ികൾ വിതരണം

ടെയ്തിന്ട്ടറ ബിലുകളും വൗച്ചറുകളും ഫയലിൽ േൂകിപകണതപോണ്ട്. എന്നപോൽ

േരിപശപോധിച്ചതിൽ കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് നിർമപോണം എന്ന ഗേവൃതിക്ട് മപോഗതമപോണ്ട്

േപോധനേപോമഗ്ികൾ ഉേപയപോ്ിച്ചതപോയി കടണതിയത്ട്. ആ ഗേവൃതിയുടെ ഫയലിൽ

ഗേവൃതിഅനുബനബിലുകൾ, വൗച്ചറുകൾ ഉണപോയിരുന്നില.

 ശേലോശടലോഗ്ലോേ്

ഒരു ഗേവൃതി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻേും, ഗേവൃതി നെന്നുടകപോണിരികുപമ്പപോഴും,

ഗേവൃതി േൂർതിയപോയതിനുപശൈവുമുള്ള മൂന്ന്ട് ഘടതിലുള്ള പഫപോപടപോ ഗേവൃതി

ഫയലിൽ േൂകിപകണതപോണ്ട്. എന്നപോൽ േരിപശപോധിച്ച ഫയലുകളിൽ എലപോ

ഘടതിടലയും പഫപോപടപോ ഫയലിൽ േൂകിച്ചിടുണ്ട്. എന്നപോൽ ജിപയപോ െപോ്ഗെ്ട്ഡ്ട് പഫപോപടപോ

ഗ്പോഫ്ട് ഒരു ഫയലിലും ഉണപോയിരുന്നില.

 ഗപേൃതിപ്ണൂര്തീകരണേലോക്ഷ്യപഗതം

ഗേവൃതി േൂർതീകരിച്ചു എന്നതിന്ട്ടറ പരഖയപോണ്ട് ഗേവൃതി േൂർതീകരണ

േപോക്ത്യേഗതം. േൂർതീകരിച്ച ഗേവൃതികളുടെ ഫയലിൽ ഗേവൃതി േൂർതീകരണ

േപോക്ത്യേഗതം ഉണപോയിരുന്നു. ഇത്ട് ഗേശംേനീയമപോയകപോര്ത്യമപോണ്ട്.

 മസ്റ്റര് ശറലോള് മ്ണൂേ്സമന് സി്്

ഒരു ഗേവൃതിയുടെ ഓപരപോ ഘടതിന്ട്ടറയും മസ്റ്റർ പറപോൾ അനുവേിച്ച്ട്

ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് പവതനം നൽകുന്നത്ട് വടരയുള്ള ഓപരപോ ഘടങ്ങളും ഏടതപോടക

തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന്ട് മനസിലപോകപോനപോണ്ട് മസ്റ്റർ പറപോൾ മൂവ്ട്ടമന്ട്റ്ട് സിേ്ട്. എന്നപോൽ

േരിപശപോധിച്ച ഫയലുകളിൽ മസ്റ്റർ പറപോൾ മൂവ്ട്ടമന്ട്റ്ട് സിേ്ട് ഉണപോയിരുടന്നങിലും

അേൂർ്മപോയിരുന്നു.

 സേറ്ഡയറി

മപോസ്റ്റർ േർകുലർ ഗേകപോരം േംസപോന േർകപോർ നിർപ്ദേശികുന്ന േുഗേധപോന

പരഖയപോണ്ട്ഷേറ്റ്ട് ഡയറി. േദ്ധതിയുടെ േുതപോര്ത്യത, ടതപോഴിലപോളികളുടെ അവകപോശങ്ങൾ

േപോമൂഹ്ത്യ േങപോളിതം േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിം്്ട് എന്നിവ ഗേവൃതി സലങ്ങളിൽ ഉറ്ു

വരുതുന്നുണ്ട് എന്നതിനുള്ള ആധികപോരിക പരഖകൂെിയപോണ്ട് ഷേറ്റ്ട് ഡയറി.

േരിപശപോധിച്ച ഷേറ്റ്ട് ഡയറികൾ േൂർ്മപോയും േൂരി്ിച്ചിരുന്നില. ടതപോഴിലപോളികളുടെ

േപോക്ത്യേഗതം, െികിത്സപോ േഹപോയം േംബനിച്ച വിവരങ്ങൾ, ടതപോഴിലുേകരണങ്ങളുടെ

വപോെക േംബനിച്ച വിവരങ്ങൾ, വിജിലൻേ്ട് ആന്ട്റ്ട് പമപോണിറ്ററിം്്ട് കമിറ്റി
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(വി.എം.േി.)വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഷേറ്റ്ട് ഡയറികളിൽ അേൂർ്മപോയിരുന്നു.

േരിപശപോധിച്ച 13 ഗേവർതി ഫയലുകളിൽ കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട് നിർമപോണം എന്ന

ഗേവൃതിക്ട് ഷേറ്റ്ട് ഡയറി ഉണപോയിരുന്നില. വിജിലൻേ്ട് ആന്ട്റ്ട് പമപോണിറ്ററിം്്ട്

കമിറ്റിഅം്ങ്ങൾകൃത്ത്യമപോയി ഒ്ിടിട്ചുണ്ട്.

 വി. എം. േി. രൂേീകരിപകണത്ട് എങ്ങടനടയന്നുള്ളത്ട് എ .എം. േി. യിടല

പേജ്ട് നമ്പർ 57 ഭപോ്ം 10.5.3.അനുേരിച്ച്ട്ആവണം.

 hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-anXn)
ഓപരപോ ഗ്പോമേഞപോയതിലും അഞ്ട് അം്ങ്ങളുള്ള ജപോഗ്ത പമൽപനപോട േമിതി

രൂേീകരിപകണതപോണ്ട്. ഇതിൽ േടികജപോതി-േടികവർ് വിഭപോ്ങ്ങൾക്ട് പവണഗത

ഗേപോധപോന്ത്യം നൽപകണതും േകുതി പേർ േ്ട്ഗതീകൾ ആയിരിപകണതുമപോണ്ട്.

അദ്ധ്ത്യപോേകർ അം്നവപോെി വർകർ, േ്വയം േഹപോയ േംഘതിടല അം്ങ്ങൾ,

ഉേപഭപോക്തൃ േമിതികൾ, യുവജന ക്ലബുകൾ, ടേപോതു േമൂഹ േംഘെനകൾ

തുെങ്ങിയവരിൽ നിന്നും VMC അം്ങ്ങടള ടതരടഞ്ഞെുകപോവുന്നതപോണ്ട്. ഗേവർതി

സല േന്ദർശനം ടതപോഴിലപോളികളുമപോയി ആശയവിനിമയം നെതൽ ,പരഖകളുടെ

േരിപശപോധന ,ഗേവർതി സല േൗകര്ത്യങ്ങളുടെ േരിപശപോധന ,ഗേവർതികളുടെ

്ുണനിലവപോരം നിർണയികൽ, തുക നിർണയം ഗേവർതിയിൽ ഉെനീളമുള്ള

റിപ്പോർടിം്്ട് ഗേവർതിയുടെ േ്വഭപോവടത േംബനിച്ചുള്ള ്ുണേരമപോയ

വിലയിരുതൽ എന്നിവയപോണ്ട് വിഎംേിയുടെ ഗേധപോന െുമതല. തുടകതിൽ

പഗന്തണ് അം്ങളുണലോയിരുന്ന േിജിലൻേ് & ശമലോണിററിം്് കമിറിയിൽ

നപോല്ട്അം്ങ്ങളപോണ്ട് നിലവിൽ ഉള്ളത്ട്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾതപോടഴ േറയുന്നു.

ഗകമ

നമ്പർ

പേര്ട് േേവി

1 മധുേൂേനൻ വപോർഡ്ട്ടമമ്പർ

2 നിപകൈ്ട് വപോർഡ്ട് വികേനേമിതിഅം്ം

3 എം.ടക.ബപോലപ്പോേപോലൻ േപോമൂഹ്ത്യ ഗേവർതകൻ

4 േുൈമ േപോമൂഹ്ത്യഗേവർതക
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 ശറലോേ്ക് ര് േിേേം

വപോർൈിക മപോസ്റ്റർ പപോൻ ഗേകപോരം എലപോ േഞപോയതുകളിലും പറപോേ്ട്് ർ േിവേം

ആെരികണം എന്ന്ട് നിഷ്കര്ട്ൈിച്ചിടുണ്ട്, എന്നപോൽ പവങ്ങപോെ്ട് േഞപോയതിൽ

നപോളിതുവടരയപോയി പറപോേ്ട്് ർ േിവേം ആെരിച്ചതപോയി പരഖകളിപലപോ

ടതപോഴിലപോളികൾപകപോഅറിവില.
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 േിറിേൺഇൻസേലോര്ശമഷൻ ശബലോര്ഡ്

വപോർൈിക മപോസ്റ്റർേർകുലർ ഗേകപോരം ഗേവർതി നെകുന്നഎലപോസലങ്ങളിലും

ഗേവർതിയുടെ വിശേമപോയ വിവരങ്ങൾഅെങ്ങിയ നിശ്ചിതവലു്തിലുളള ഒരു

ഡിേ്ട്പപ പബപോർഡ്ട്സപോേിപകണതുണ്ട്. േപോതിരിയപോെ്ട് വപോർഡിൽേരിപശപോധന

നെതിയ ഗേവൃതിസലങ്ങളിൽ ഒന്നും തടന്നേിറ്റിേണ്ഇൻടഫപോർപമൈൻ

പബപോർഡ്ട് ഉണപോയിരുന്നില. എന്നപോൽ പബപോർഡിന്ട് വകയിരുതിയ 4700/- രൂേയുടെബിൽ

ഫയലിൽകപോണപോൻേപോധിച്ചിടുണ്ട്

പഞലോയതിൽേ്ണൂക്ഷിചിരിശകണ7 രജിസ്റ്ററുകള്

1. ടതപോഴിൽകപോർഡിനുള്ളകുെുംബപോപേകയുടെ രജിസ്റ്റർ

2. ഗ്പോമേഭ രജിസ്റ്റർ

3. ടതപോഴിൽആവശ്ത്യട്ടതും ടതപോഴിൽഅനുവേിച്ചതുംേംബനിച്ച രജിസ്റ്റർ

4. ഗേവൃതിയുടെ ലിസ്റ്റും െിലവും വിശേപോംശങ്ങളുംേംബനിച്ച രജിസ്റ്റർ

5. സിരആസികളുടെ രജിസ്റ്റർ

6. േരപോതി രജിസ്റ്റർ

7. േപോധന രജിസ്റ്റർ

(a) സതലോഴിൽകലോര്ഡ് രജിസ്റ്റര്

ടതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് രജിസ്റ്റർ ബനട്ട ഉപേ്ത്യപോ്സൻ േപോക്ത്യട്െുതിയിടുള്ളതല.

രജിസ്റ്ററിൽ ടതപോഴിൽ കപോർഡിനുള്ള അപേക പഫപോം ഇലപോയിരുന്നു. എം.ഐ.എേിൽ

നിന്നും ഗേിൻറ്ട് എെുത്ട് കൃത്ത്യമപോയിേൂകിച്ചിടുണ്ട്.

(b) ഗ്ലോമേഭ രജിസ്റ്റര്

ഗ്പോമേഭ രജിസ്റ്റര് ഗപശത്യകംേ്ണൂക്ഷികുന്നില്ല.

േര്ക് രജിസ്റ്റര് - ഗപേൃതികളുസട ലിസ്റ്റ്, െിലേ,് മറ് േിശേലോംശങള്

ശരഖസ്ടുതിയിടുള്ള ക്രജിസ്റ്റര്

വർക്ട് രജിസ്റ്റർ ഉതരവപോേട്ട ഉപേ്ത്യപോ്സർ ആരും തടന്ന

േപോക്ത്യട്െുതിയിടുള്ളതല. രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ഗേവൃതിയുടെയും ആരംഭിച്ചതും

അവേപോനിച്ചതുമപോയ തീയതി പരഖട്െുതിയിടില.. വപോർഡ്ട് തലതിലുള്ള വർക്ട്

രജിസ്റ്റർഅല േൂകിച്ചിടുള്ളത്ട്. ഗ്പോമ േഞപോയതിടല മുഴുവൻ ഗേവൃതികൾകും ഒരു

വർക്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ട്കപോണ്ട് വർക്ട് രജിസ്റ്റർ േൂകിച്ചിടുള്ളത്ട്. വർക്ട് രജിസ്റ്റർ

എന്ന നിലയ്ട്ക്ട് എം ഐ എേിൽ നിന്നും ഡൗണ്പലപോഡ്ട് ടെയ്്ട് എെുത പകപോ്ി
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ഷബൻഡ്ട് ടെയ്്ട് േൂകിച്ചിടുള്ളതപോയി കപോണുന്നു. ഈ പകപോ്ിയിലും ഗേവൃതി

േൂർതീകരിച്ചതീയതി വിവരങ്ങൾ പരഖട്െുതിയിടില.

സ്ഥിരആസ്ഥികളുസട രജിസ്റ്റര്

എലപോ വപോർഡിടലയും ഗേവൃതികകൾ ഒരുമിച്ചപോണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ടകപോെുതിടുള്ളത്ട് ഈ

രജിസ്റ്ററും ഉതരവപോേട്ട ഉപേ്ത്യപോ്സൻ േർടിഷഫ ടെയ്ിടുള്ളതല. ഗേവൃതികളിൽ

കൂെി േൃഷികട്ട ആേ്ട്തികൾ ആർക്ട് പവണിയപോണ്ട് എന്നുളള വിവരവും

പരഖട്െുതിയിടില. മിക ഗേവൃതികളുടെയും വർക്ട് ഐഡി കൃത്ത്യമപോയി

പരഖട്െുതപോടതയുമപോണ്ട് േൂകിച്ചിടുളളത്ട്.

പരലോതിരജിസ്റ്റര്

േരപോതി രജിസ്റ്ററിൽ 2018-19 കപോലയളവിൽ യപോടതപോരുവിധ േരപോതിയും

പരഖട്െുതിയതപോയി കണില. രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്ത്യമപോയി േൂകികുന്നുടണങിലും

ഉതരവപോേട്ട ഉപേ്ത്യപോ്സൻേർടിഷഫടെയ്ിടില,
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ശേലോഷ്യൽഓഡിറിന് േിശധയമലോകിയ ഗപേൃതികള്

ഗക

മ

ന

മ്പർ

എം

ബുക്ട്

നമ്പർ

ഗേവൃതിയുടെ

പേരും പകപോഡും

മസ്റ്റർപറപോ

ൾ നമ്പർ

ഗേവൃ

തി

ആരംഭി

ച്ച

തീയതി

ഗേവൃതി

അവേപോനി

ച്ചതീയതി

ടതപോഴി

ൽ

േിനങ്ങ

ൾ

എസ്റ്റിപേ

മറ്റ്ട് തുക

െിലവപോ

യ തുക

1 82/18-19 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ മ്്ട്ജല

േംരകണ

ഗേവർതനം,

മണ്വരമ്പ്ട്,

മണ്കയപോല

നിർമപോണം ഘടം-2

WC/301421

4633 മുതൽ

4652

5302 മുതൽ

5310

30/10/18

15/11/18

05/11/18

21/11/18

819

134

278000

2,23,510

36,314

2

101/18-19

േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ മ്്ട്ജല

േംരകണ

ഗേവർതനം,

മണ്വരമ്പ്ട്,

മണ്കയപോല

നിർമപോണം ഘടം-3

WC/335105

6795 മുതൽ

6799

6835 മുതൽ

6839

7324 മുതൽ

7328

7329 മുതൽ

7333

7918

മുതൽ 7922

7923 മുതൽ

7927

28/12/18

04/01/19

18/01/19

25/01/19

05/02/19

12/02/19

03/01/19

10/01/19

24/01/19

31/01/19

11/02/19

18/02/19

157

149

219

203

152

66

268528

43038

40869

60090

55013

41751

18111

3 100/18-19 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

േപോടതിടനെുത

തരിശ്ട്ഭൂമി

കൃൈിപയപോ്്ത്യമപോകൽ

ഘടം-1 LD/237972

6800 മുതൽ

6804

6805 മുതൽ

6809

7303 മുതൽ

7308

7309 മുതൽ

28/12/18

04/01/19

18/01/19

03/01/19

10/01/19

24/01/19

171

157

230

269000

46986

43137

63186
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7713

7700

7928 മുതൽ

7932

7933 മുതൽ

7937

25/01/19

25/01/19

05/02/19

12/02/19

31/01/19

31/01/19

11/02/19

18/02/19

208

10

114

62

56368

2710

31332

17067

4 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

േപോടതിടനെുത

തരിശ്ട്ഭൂമി

കൃൈിപയപോ്്ത്യമപോകൽ

ഘടം-2 LD/341110

8924 മുതൽ

8926

(not

Completed)

18/03/19 19/03/19 52 242000 14274

സ്ിൽഓേര് ഗപേൃതികള്

ഗക

മ

ന

മ്പർ

എം

ബുക്ട്

നമ്പർ

ഗേവൃതിയു

ടെ പേരും

പകപോഡും

മസ്റ്റർപറപോ

ൾ നമ്പർ

ഗേവൃ

തി

ആരംഭി

ച്ച

തീയതി

ഗേവൃതി

അവേപോനി

ച്ചതീയതി

ടതപോഴി

ൽ

േിനങ്ങ

ൾ

എസ്റ്റിപേ

മറ്റ്ട് തുക

െിലവപോ

യ തുക

1 64/17-18 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്

നിർമപോണം-

്ീത ടക.വി

IF/273341

6041 05/12/18 07/12/18 3 9274 1329

2 63/17-18
േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്

നിർമപോണം-

പരണുക

IF/271469

4003
12/10/18 14/10/18 3 9274 1329

3 58/17-18
േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്
4025

21/10/18 23/10/18 3 9274 1329
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നിർമപോണം-

േത്മിനി.എം.ടക

IF/273342

4 116/17-18 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്

നിർമപോണം-

്ീത.ടക

IF/271467

4004 15/10/18 17/10/18 3 9274 1329

5

125/17-18

േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്

നിർമപോണം-

ശപോരേ.എം

IF/271468

8573 27/02/19 01/03/19 3 9274 1329

6 66/17-18 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്

നിർമപോണം-

േവിത എം.ടക

IF/271470

4005 18/10/18 20/10/18 3 9274 1329

7 62/17-18 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്

നിർമപോണം-

േതി ആർ.ടക

IF/273344

8575 02/03/19 04/03/19 3 9274 7287.35

8 65/17-18 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്

നിർമപോണം-

അനിത.വി

IF/273343

6045

08/12/18

10/12/18 3 9274 7978

9 59/17-18 േപോതിരിയപോെ്ട്

വപോർഡിൽ

കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട്

നിർമപോണം-

ടതകുമ്പപോെലൻ

െഗന്ദി IF/273345

6046 11/12/18 13/12/18 3 9274 7978

േന്ദര്ശിച ഗപേൃതികളുസടേിലയിരുതൽ.

1. WC/301421 േപോതിരിയപോെ്ട് വപോർഡിടല മ്്ട് ജലേംരകണം, മണ്വരമ്പ്ട്, മണ്കയപോല

നിർമപോണംഘടം-2. (അനുബനം-1)
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വപോരിപകപോളി േപോറുകുടി, എളപഞരി െീരൂടി, എളപഞരി പേവൂടി, നെുകണി

പരപോഹിണി, േി.ടക പഗേമജ, ടമൗ്വ്വപഞരി കളതിൽ േബിത, മൂർപകപോത്ട്

േത്മിനി, േപോപറകണി ജപോനു, കയ്പപച്ചരി പ്പോവിന്ദൻ മരണട്ടു ഭപോര്ത്യ നളിനി

മുതൽ പേർ, മൂർപകപോത്ട് വപോേു മരണട്ടു േുതമ്പുര ശപോന്ത മുതൽ പേർ,

കിളച്ച േറമ്പത്ട് ശപോന്ത മരണട്ടു മകൾ വിസ്ഷ്മയ മുതൽ പേർ, ശപോന്ത

ടമൗ്വ്വപഞരി, േുതൻേുരയിൽ ഗേേന്ന. പകപോളപോെത്ട് േത്മനപോഭൻ, േീേ

െപോപതപോത്ട്, അതിയെത്ട് ജപോനകി, എം.ടക.രപോമെഗന്ദൻ തുെങ്ങി9യവരുടെ

നികുതി രേീതിൻടറ പകപോ്ിയപോണ്ട് ഫയലിൽ ഉൾടകപോളളിച്ചിരികുന്നത്ട്.

പമൈർടമന്ട്റ്റ്ട് ബുകിൽ ആരുടെ േറമ്പതപോണ്ട് ഗേവൃതി ടെയ്ിരികുന്നത്ട് എന്ന്ട്

വ്ത്യക്തമപോകിയിടില, എന്നപോൽ ഫയലിൻടറ കൂടെ മുകളിൽ േറഞ്ഞവരുടെ നികുതി

രേീതിൻടറ പകപോ്ി ഉൾട്െുതിയിടുണ്ട്. ഗേിടമൈർടമൻറിൽ വരമ്പുകൾ

നിർമിച്ചതപോയി കപോണുന്നുടണങിലും ഓപരപോ േറമ്പതും എഗത അളവിലപോണ്ട്

ടെയ്ിടുളളടതന്ന്ട് മനസിലപോകപോൻ േപോധികുന്നില. കപോെു ടവടിടതളിച്ച്ട് വരമ്പിെൽ

മപോഗതമപോണ്ട് ടെയ്ിരികുന്നടതന്ന്ട് ഭൂവുെമകളിൽ നിന്നും മനസിലപോകപോൻേപോധിച്ചു.

2. WC/335105 േപോതിരിയപോെ്ട് വപോർഡിടല മ്്ട് ജലേംരകണം, മണ്വരമ്പ്ട്,

മണ്കയപോല നിർമപോണംഘടം-3.

മൂന്നപോം ഘടതിൽ മു്തിയപോറ്ട് ഭൂവുെമകളുടെ സലതപോണ്ട് ഗേവൃതി

ടെയ്ിരികുന്നത്ട്. മിക ഭൂവുെമകൾകും ടതപോഴിൽ കപോർഡില, കൂെപോടത ഈ

േഞപോയതിൽ സിരതപോമേമിലപോതവരുടെ ഭൂമിയിലും ഗേവൃതികൾ

ടെയ്തപോയി കപോണുന്നു. (ഉേപോ. അതിരുകുന്നത്ട് അജിത). ഗേസ്ുത ഗേവൃതി

സലങ്ങൾകപോെ്ട് മൂെി കിെകുന്നതിനപോൽഅളന്ന്ട് തിടട്െുതപോൻേപോധിച്ചിടില.

3. LD/237972 പലോതിരിയലോട് േലോര്ഡിൽ പലോടതിസനടുത തരിശ്ഭ്ണൂമി കൃഷി

ശയലോ്്യമലോകൽ

കൃൈി ഓഫീേർ തരിശ്ട് ഭൂമിയപോടണന്ന്ട് േപോക്ത്യട്െുതിയ സലതപോണ്ട്

േപോടതിടനെുതതരിശ്ട് ഭൂമി കൃൈി പയപോ്്ത്യമപോകൽഎന്ന ഗേവർതി നെ്ിലപോകുന്നത്ട്.

എന്നപോൽ കപോർൈിക കലണർ ഗേകപോരമല ഗേവൃതതി ഏടറ്റെുത്ട് നെതുന്നത്ട്. കൂെപോടത

േപോടതിടനെുത തരിശ്ട് ഭൂമി എന്ന േറയുന്നുടണങിലും േപോടകരപോർ ഫയലിൽ

കപോണപോൻ േപോധിച്ചില. മഞപോൻ ഗശീധരൻ നമ്പ്ത്യപോർ, ഷൈജ ഇ.ടക, ലത ടെപക്ത്യപോട്ട്,

ടക.ശപോന്തകുമപോരി, ഗശീധരൻ നമ്പ്ത്യപോർ എന്നിവരുടെ സലതപോണ്ട് ഗേവൃതി

ടെയ്ിരികുന്നത്ട്. എന്നപോൽ ഈസലങ്ങടളപോന്നും കൃൈിപയപോ്്ത്യമപോകിയതപോയി കപോണപോൻ

േപോധിച്ചില.

4. LD/341110 പലോതിരിയലോട് േലോര്ഡിൽ പലോടതിസനടുത തരിശ്ഭ്ണൂമി കൃഷി
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ശയലോ്്യമലോകൽ

ഉമർ മുതൽ പേർ എന്ന നികുതി രേീതിൽ 1.5ഏകർ സലത്ട് 18/03/2019 മുതൽ

19/03/19 വടര േുണ്ട് േിവേങ്ങളിൽ മപോഗതമപോണ്ട് ഈ േപോമ്പതിക വർൈം േണി

നൽകിയിടുത്ട്. േിന്നീെ്ട് സ്പിൽ ഓവർ ഗേവർതിആയി വയ്ട്കുകയുമപോണ്ട് ടെയ്ിടുളളത്ട്.

52 ടതപോഴിൽ േിനങ്ങൾ മപോഗതമപോണ്ട് േൃഷിച്ചിടുളളത്ട്. 14092 രൂേ കൂലിയിനതിലും 182/-

രൂേ േണിയപോയുധങ്ങളുടെ വപോെകയിനതിലും നൽകിയിടുണ്ട്. ഇവിടെ

കരടനൽകൃൈി, മരച്ചീനി, മഞ്ഞൾ എന്നിവ കൃൈി ടെയ്തപോയി കപോണപോൻ േപോധിച്ചു. ഈ

ഗേവൃതിയുടെഫയലിലും േപോടകരപോർ കപോണപോൻേപോധിച്ചില.

5. കശ്ലോസ്റ്റ് പിറ് നിര്മലോണം- ഒൻേത്ട് പേരുടെ സലത്ട് കഴിഞ്ഞ േപോമ്പതിക

വർൈം ആരംഭിച്ച ഗേവൃതി സ്പിൽ ഓവർ ഗേവൃതിയപോയി 2018-19 േപോമ്പതിക

വർൈം േൂർതിയപോകുകയപോണ്ട് ടെയ്ിടുളളത്ട്. അവിേഗ്ദ ടതപോഴിലപോളികളുടെ

കൂലി മപോഗതമപോണ്ട് ടെലവഴിച്ചിടുളളത്ട്. േണിയപോയുധങ്ങളുടെ വപോെക

നൽകിയതപോയി കപോണുന്നില, ടമറ്റീരിയൽ ഫണും ടെലവഴിച്ചതപോയി കപോണപോൻ

േപോധിച്ചില. കഴിഞ്ഞ േപോമ്പതിക വർൈം രണ്ട് അവിേഗ്ദ ടതപോഴിൽ േിനങ്ങളും

ഈ േപോമ്പതി വർൈം മൂന്ന്ട് ടതപോഴിൽ േിനങ്ങളുമപോണ്ട് നൽകിയിടുമുളളത്ട്. 1329/-

രൂേ മപോഗതപമ ഓപരപോ കപമ്പപോസ്റ്റിനും ടെലവഴിച്ചതപോയി കപോണുന്നുളളൂ. എന്നപോല്ട്

ടമറ്റീരിയൽ ഉേപയപോ്ിച്ച്ട് അർദ്ധവിേഗ്ദ ടതപോഴിലപോളികൾ പജപോലി

ടെയ്ിടുടണന്നപോണ്ട് ഉെമകളിൽ നിന്നും മനസിലപോകപോൻ േപോധിച്ചത്ട്.

ടമറ്റീരിയലിൻടറ തുക ഇതുവടരയപോയി ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് നൽകിയിടില.

േഞപോയതിൽ ആധപോർകപോർഡ്ട് പകപോ്ി, േപോസ്ട്ബുക്ട് പകപോ്ി എന്നിവ

നൽകിയിടുടണങുലം ടമറ്റീരിയലിൻടറ തുക ലഭിച്ചിടില. എസ്റ്റിപമറ്റ്ട് ഒമ്പത്ട്

ഗേവൃതികൾകും ഒപര അളവു വച്ചപോണ്ട് തയപോറപോകിയിടുളളത്ട്. എന്നപോൽ

ഓപരപോരുതരുപെയും േറമ്പിൽ വ്ത്യത്ത്യസ് അളവുകളിലപോണ്ട് കപമ്പപോസ്റ്റ

നിർമപോണം േൂർതിയപോകിയിടുളളത്ട്.

നിര്ഹണഉശേ്യലോ്സ്ഥര്കലോയുള്ളനിര്ശദ്ദേശങള്

ബി.ഡി. ഒ.

 മസ്റ്റർ പറപോളിൽ ബി ഡി ഒ ഒ്ും േീലും േതി്ികുന്നതിപനപോടെപോ്ം തീയതി

കൂെി പരഖട്െുതുവപോൻ ഗശദ്ധിപകണതപോണ്ട്

 അകൗണൻറ്ട്-കം- ഡി. ഇ. ഒ . അഗകിഡിറ്റഡ്ട് എൻജിനീയർ, ഓവർേിയർ

പമറ്റുമപോർ എന്നിവർക്ട് അവരുടെ െുമതലകടള കുറിച്ചും ഉതരവപോേിത്വങ്ങടള

കുറിച്ചും ഏടറ്റെുത്ട് നെ്ിലപോകപോൻ േപോധികുന്ന ഗേവൃതികടള കുറിച്ചും
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മതിയപോയ ടഗെയിനിങ്ട് ടകപോെുകുക

 ബി ഡി ഒ കഴിയുന്ന േമയങ്ങളിൽ ടതപോഴിലപോളികടളയും ടതപോഴിൽ സലങ്ങളും

േന്ദർശികുന്നത്ട് ്ുണകരമപോയിരികും

സേഗകടറി /അേിസ്റ്റൻറ് സേഗകടറി

 മസ്റ്റർ പറപോളിൽ ഒ്ിനും േീലിനും ഒ്ം തീയതി കൂെി പെർകുവപോൻ

ഗശദ്ധികുക

 ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ, എം. ബുക്ട് എന്നിവ േപോക്ത്യട്െുതി ആധികപോരികത

ഉറ്ു വരുതുക

 ടതപോഴിലപോളികളുടെ അവകപോശങ്ങൾ, അെിസപോന േൗകര്ത്യങ്ങൾ എന്നിവ

ഉറ്ുവരുതുക

 െികിത്സപോെിലവുകൾ കൃത്ത്യമപോയി അനുവേികുവപോൻ ഉള്ള നെേെികൾ

േ്വീകരികുക

 ഏടറ്റെുത്ട് നെ്ിലപോകുവപോൻ േപോധികുന്ന വർകുകൾക്ട് അനുേൃതമപോയി

ടൈൽഫ്ട് ടഗേപോജക്ട്റ്റ്ട് കടണതിവയ്ട്കുക

 വിജിലൻേ്ട് ആൻഡ്ട് പമപോണിറ്ററിങ്ട് കമിറ്റിടയ ശക്തിട്െുതുക.

ആറുമപോേതിടലപോരികൽേുന:േംഘെി്ികുകയും ടെയുക

 എ എം. േി അനുേരിച്ചുള്ള ബി.എഫ്ട്.റ്റി, പേവനങ്ങൾ ഗേപയപോജനട്െുതുക.

പേജ്ട് 78,16 .1 

നിര്േഹണഉശേ്യലോ്സ്ഥര് (അകൗണൻറ്ട്-കം- ഡി. ഇ. ഒ .അഗകിഡിറ്റഡ്ട് എൻജിനീയർ,

ഓവർേിയർ)

 വർക്ട് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽ മപോസ്റ്റർ േർകുലറിൽ േറയുന്ന ഗേകപോരമുള്ള 22

പഡപോക്ത്യൂടമന്ട്റേ്ട് ഉടണന്ന്ട് ഉറ്്ട് വരുതി ഗേവൃതി ഫയൽതയപോറപോകുക

 ഷേറ്റ്ട് ഡയറി കൃത്ത്യമപോയി എഴുതി േൂകികുന്നതിനും പമറ്റ്ട് മപോർക്ട് നിർപേശം

നൽകുക

 മസ്റ്റർ പറപോൾ ടതപോഴിലിെങ്ങളിൽ എതിച്ചു പഗേപോജക്ട്ട് ഇനീപൈ്ത്യറ്റീവ്ട് മീറ്റിം്്ട് കൂെി

േണിആരംഭികുന്നതിന്ട് േഹപോയികുക

 കൃത്ത്യമപോയ ഇെപവളകളിൽ ടതപോഴിലിെം േന്ദർശിച്ച ടെയ് ടതപോഴിൽ അളന്ന്ട് എം

ബുകിൽ പരഖട്െുതുകയും ഏടതപോടക ഭൂവുെമകളുടെ േറമ്പിലപോണ്ട്

ടെയ്ടതന്ന്ട് കൃത്ത്യമപോയിഎഴുതുകയും ടെയുക.

 ഡിമപോൻഡ്ട്അനുേരിച്ച്ട് ടതപോഴിൽ നൽകുക

 ടതപോഴിലപോളികൾക്ട്അെിസപോനേൗകര്ത്യങ്ങൾ ഒരുകുക
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ശമറ്

 മസ്റ്റർ പറപോൾകൃത്ത്യമപോയി ഒ്്ട് ടവ്ികുക

 ഹപോജരപോകപോതവരുടെ വിവരം െുവ്്ട് മൈിയിൽഅെയപോളട്െുതുക 

 മസ്റ്റർ പറപോളിൽ ടതപോഴിൽ േിനങ്ങളുടെ തീയതിഅെയപോളട്െുതുക

 ഷേറ്റ്ട് ഡയറി േൂർ്മപോയും േൂരി്ികുക

 ടതപോഴിൽ ഷേറ്റുകളിൽ ടവച്ച്ട് അേകെം നെന്നിടുടണങിൽ ഷേറ്റ്ട് ഡയറിയിൽ

എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉപേ്ത്യപോ്സടര അറിയികുകയും െികിത്സ

ഉറ്പോകുകയും ടെയുക

 നിശ്ചിത അളവിലും ്ുണനിലവപോരതിലും പജപോലി ടെയുന്നുണ്ട് എന്ന്ട് ഉറ്്ട്

വരുതുക
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കസണതലുകള്

 വപോർൈിക മപോസ്റ്റർ േർകുലർ ഗേകപോരമുളള കവർപേജ്ട് കൃത്ത്യമപോയി എഴുതി

ഫയലിൽേൂകികുന്നത്ട്അഭിനന്ദപോർഹമപോയകപോര്ത്യമപോണ്ട്.

 മുഴുവൻ ടതപോഴിലപോളികൾകും േഴയ ടതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് േുതുകി േുതിയ

ടതപോഴിൽകപോർഡ്ട് േഞപോയതിൽഅ നിന്നും അനുവേിച്ചിടുണ്ട് എന്നപോൽ ടതപോഴിൽ

കപോർഡ്ട് േുതുകുന്ന േമയത്ട് പഫപോപടപോ ടതപോഴിലപോളികൾ േ്വന്തം െിലവിൽ

എെുതുടകപോെുകുകയപോണ്ട് ടെയ്ത്ട്.

 ഒമ്പതപോം വപോർഡിൽ പമറ്റ്ട് മുപഖനയപോണ്ട് ടതപോഴിൽ ആവശ്ത്യട്െപോറുള്ളത്ട്.

ടതപോഴിലപോളികൾേ്വന്തം നിലയ്ട്ക്ട്ആവശ്ത്യട്െപോറില.

 ടതപോഴിൽ ആവശ്ത്യട്െുന്ന േമയതും മറ്റ്ട് അപേകകൾ േമർ്ികുപമ്പപോളും

തിരിടക രേീത്ട് നൽകുന്നില.

 ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് കൃത്ത്യമപോയി ടതപോഴിൽ ലഭികുന്നില. കഴിഞ്ഞ േപോമ്പതിക

വർൈം വപോർഡിൽ മൂന്ന്ട് കുെുംബങ്ങളകു മപോഗതമപോണു 100 ടതപോഴിൽ േിനങ്ങൾ

ലഭിച്ചത്ട്.

 ഗേവൃതി അനുവേിച്ച പഫപോറം, ടേഗകടറി ഒ്ിടതിൻടറ പഫപോപടപോപകപോ്ി

എെുത്ട്ഫയലിൽേൂകികുന്നത്ട് ടതറ്റപോയ ഗേവണതയപോണ്ട്.

 കപമ്പപോസ്റ്റ്ട് േിറ്റ്ട് നിർമപോണം എന്ന സ്പിൽഓവർ ഗേവൃതികൾക്ട് ഇതുവടരയപോയി

ടമറ്റീരിയൽവപോങ്ങിയതിൻടറ തുക നൽകിയിടില.

 ഗേവർതി തുെങ്ങുന്നതിന്ട് മുൻേ്ട് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ്ട് പെരപോറുടണന്നപോണ്ട്

മുഴുവൻ ടതപോഴിലപോളികളും അഭിഗേപോയട്ടത്ട്. എന്നപോൽ വപോർഡ്ട് ടമമ്പപറപോ,

ഓവർേീയർ/എഇഎന്നിവപരപോ േദ്ധതിആരംഭമീറ്റിം്ിൽ േടങെുകപോറില

 മസ്റ്റർ പറപോളുകളിൽ (നമ്പർ 4648) ടവടിതിരുതലുകൾ നെതിയിടുണ്ട്.

 മ്്ട്ജലേംരകണം, തരിശ്ട്ഭൂമി കൃൈിപയപോ്്ത്യമപോകൽ എന്നിവയുമപോയി

ബനട്ട വർക്ട് ഫയലുകളിൽ മുഴുവൻ ഭൂവുെമകളുടെ അപേകയും നികുതി

രേീതുംേൂകിച്ചിടുണ്ട്. ഇത്ട്അഭിനന്ദനപോർഹമപോണ്ട്.

 മ്്ട്ജലേംരകണം, തരിശ്ട്ഭൂമി കൃൈിപയപോ്്ത്യമപോകൽഎന്നീ ഗേവർതികളുടെ

എസ്റ്റിപമറ്റിലും പമൈർടമ്റെ്ട് ബുകിലും ഭൂവുെമയുടെ പേപരപോ േർട്വ്വ നമ്പപറപോ

പരഖട്െുതിയിടില.

 േപോടതിടനെുത തരിശ്ട്ഭൂമി കൃൈിപയപോ്്ത്യമപോകൽ ഗേവർതിയുമപോയി

ബനട്ടുള്ളേപോട കരപോർ േകർ്്ട് വർക്ട്ഫയലിൽ േൂകിച്ചിടില.

 കൃൈിഓഫീേടറ ടതപോഴിലപോളികൾ കൂടിടകപോണു പേപോയി തരിശ്ട് ഭൂമിയപോടണന്ന്ട്

േപോക്ത്യട്െുതുന്നത്ട് ടതറ്റപോയ കീഴ്ട്വഴകമപോണ്ട്. നിർ്വ്വഹണ ഉപേ്ത്യപോ്സരപോണ്ട്

കൃൈിഓഫീേറിൽനിന്നുംേപോക്ത്യേഗതം വപോപങ്ങണത്ട്.

 വപോർൈിക മസ്റ്റർ േർകുലർ ഗേകപോരം ഒരു വർക്ട് ഫയലിൽ 22 പരഖകൾ

േൂകിപകണതുണ്ട്. ഇവിടെ 15 പരഖകൾ ഫയലിൽ േൂകിച്ചിടുണ്ട്. ഇതും

അഭിനന്ദനംഅർഹികുന്നു.

 ടതപോഴിലുറ്്ട് േദ്ധതി ഓഫീേിൽ േൂകിപകണ ഏഴു ടറജിസ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ

ആറ്ട് ടരജിസ്റ്ററുകൾ േൂകികുന്നുടണങിലും നിർ്വ്വഹണ ഉപേ്ത്യപോ്സൻ

േപോക്ത്യട്െുതിയതപോയി കണില. ഗ്പോമേഭപോ രജിസ്റ്റർകപോണപോൻേപോധിച്ചിടില.

 ടേക്ത്യൂറിൽ നിന്നും ടഡൗണ്പലപോഡ്ട് ടെയ്്ട് േൂകിപകണ ഭരണ-
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േപോപങതികപോനുമതി പഫപോറംഫയലിൽ കപോണപോൻേപോധിച്ചില.

 ഒരു ഗേവൃതിക്ട് ഒപര നമ്പറിലുളള രണ്ട് എം.ബുക്ട് അനുവേികപോൻ

േപോെുളളതല. േരിപശപോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒപര നമ്പറിലുളള രണ്ട് എം.ബുക്ട്

അനുവേിച്ചതപോയി കപോണപോൻേപോധിച്ചു.

 അകപോംശ പരഖപോംശങ്ങൾ അെയപോളട്െുതിയ ജിപയപോെപോഗ്്ട് പഫപോപടപോഗ്പോഫ്ട്

ഫയലുകളിൽകപോണപോൻേപോധിച്ചില.

 എലപോ മസ്റ്റർപറപോളുകളിലും േണിയപോയുധങ്ങളുടെ വപോെക ടതപോഴിലപോളികൾക്ട്

അനുവേിച്ചതപോയി കപോണപോൻേപോധിച്ചില.

നിര്ശദ്ദേശങള്.

 ടതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് േൂർ്മപോയും ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് ടേൗജന്ത്യമപോയി (പഫപോപടപോ

ഉൾട്ടെ) നൽപകണതപോണ്ട്.

 ടതപോഴിലുറ്്ട് േദ്ധതിയുടെ േുതപോര്ത്യത ഉറ്ു വരുതുന്നതിന്ട് ഗേവൃതി

ആരംഭികുന്നതിനു മുമ്പ്ട് േദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഗേപോപേശിക ഭപോൈയിലുള്ള

േിറ്റിേണ്ഇൻഫർപമൈൻ പബപോർഡ്ട്ഗേവൃതിസലത്ട്സപോേിപകണതപോണ്ട്.

 തരിശ്ഭ്ണൂമി കൃഷിശയലോ്്യമലോകൽ എന്ന ഗപേൃതിക് ശമറുമലോര്

കൃഷിഓേീേസറ േ്വന്തം സെലേിൽ ക്ണൂടിസകലോണുശപലോയി അനുമതി

നൽകുന്നതിന് പകരം എഇ/ഓേര്േീയര് ഗപേൃതി സ്ഥലം കലോണിചു

സകലോടുത്േലോക്ഷ്യപഗതം ലഭ്യമലോകുന്നതിനുളളനടപടിസകസകലോളളണം.

 ഗേപോപേശിക ഭപോൈയിലുള്ളഎസ്റ്റിപമറ്റും ഗേവൃതിസലങ്ങളിൽലഭ്ത്യമപോകണം.

 േദ്ധതി നെ്ിലപോകുന്ന സലടത കുറിച്ചുള്ള േൂെന ഗേവൃതിയുടെ പേരിടനപോ്ം

ഉൾട്െുപതണതപോണ്ട്.

 മപോസ്റ്റർ േർകുലർ ഗേകപോരം നിർപ്ദേശികുന്ന പരഖകൾ ഫയലിൽ

േൂകിപകണതപോണ്ട്.

 ടതപോഴിലുറ്ിൽ അനുവേനീയമപോയതും മുൻ്ണന ഗകമതിലും ഗേവൃതികൾ

ഏടറ്റെുകപോൻ ഗശദ്ധിപകണതുണ്ട്.

 ടതപോഴിൽ അപേകകൾ ഗഫണ്ട്ഓഫീേിൽ േ്വീകരികുകയും ആയതിനു ഷക്റ്റ്ട്

രേീത്ട് നൽകുകയും ടെപയണതപോണ്ട് .

 ടതപോഴിലപോളികൾക്ട് വിതരണം ടെയ് േുതിയ ടതപോഴിൽ കപോർഡിൽ വിവരങ്ങൾ

കൃത്ത്യമപോയി പരഖട്െുതുന്നതിനുളള നിർപ്ദേശങ്ങൾനൽകുക.

 ഉപേ്ത്യപോ്സർ പരഖകളിൽ ഒ്ുടവകുപമ്പപോൾ തീയതി കൂെി

പരഖട്െുപതണപോതപോണ്ട്.

 വിജിലൻേ്ട് ആൻഡ്ട് പമപോണിറ്ററിം്്ട് കമറ്റി അം്ങ്ങടള ഓപരപോ വർൈവും

തിരടഞ്ഞെുപകണതപോണ്ട്.
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 േദ്ധതിയുടെ ശരിയപോയ രീതിയിലുള്ള നെതി്ിന്ട് ഇവരുടെ ഇെടേെലുകൾ

ഗേവൃതിസലങ്ങളിൽ ഉണപോപവണതുണ്ട്.

 ടതപോഴിലുറ്ിൽ ഏടറ്റെുകുന്ന ഗേവൃതികളുടെ ആസ്ികൾ േീർഘകപോല

നിലനിൽ്ിന്ട് ആവശ്ത്യമപോയ േപോപങതിക നിർപ്ദേശങ്ങൾ ടതപോഴിലപോളികൾക്ട്

ഓവർേീയർ മപോർ നൽപകണതും േപോലികുന്നുടണന്ന്ട് ഉറ്ു വരുപതണതുമപോണ്ട്.

 മസ്റ്റർ പറപോളിൽ ഗേസ്ുത ഗേവൃതിയുടെ അളവുകൾ പരഖട്െുതുന്ന

എം.ബുകിൻടറ നമ്പർ പരഖട്െുപതണതപോണ്ട്.

 മസ്റ്റർ പറപോളിൽ േപോക്ത്യട്െുതുന്ന ഉപേ്ത്യപോ്സർതീയതി കൂെി പരഖട്െുതുവപോൻ

ഗശദ്ധിപകണതുണ്ട്.

 ടതപോഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസപോന ടേൗകര്ത്യങ്ങൾ ഉറ്ു വരുതപോൻ

ഗശദ്ധിപകണതുണ്ട്.

സതലോഴിലുറ്ുപദ്ധതിയിൽഏസറടുത് സെയലോൻപറിയ ഗപേൃതികള്

1. േിഭലോ്ം എ : ഗേകൃതി വിഭവ േരിേപോലനവുമപോയി ബനട്ട ടേപോതു

ഗേവൃതികൾ

2. േിഭലോ്ം ബി: േമൂഹതിൽ അവശത അനുഭവികുന്ന വിഭപോ്ങ്ങൾകുള്ള

വ്ത്യക്തി്തആസ്ികൾഖണ്ഡിക 5ൽേരപോമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ട് മപോഗതം

3. േിഭലോ്ം േി: പേശീയ ഗ്പോമീണ ഉേജീവന മിൈൻ നിബനനകൾ

അനുേരികുന്ന േ്വയം േഹപോയേംഘങ്ങൾക്ട് ടേപോതു

അെിസപോനേൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. േിഭലോ്ംഡി: ഗ്പോമീണഅെിസപോനേൗകര്ത്യങ്ങൾ
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അനുബനം-1

2018-19 ഒക്ശടലോബര് മുതൽ മലോര്ച് േസര ഗപേൃതി ഏസറടുത്

നട്ിലലോകിയഭ്ണൂമിസയേംബനിചേിേരങള്

WC/301421

ഗകമ

ന്ര്

ഭ്ണൂേുടമയുസട

ശപര്

ആസക ഭ്ണൂമി ഗപേൃതി സെയ്ത

സ്ഥലം

1. േലോരിശകലോളി

പലോറുകുടിഅമ

27.54 27.54

2. കടലോശ്കേലോടൻ

ശഗപമരജൻ

25.02 25.02

3. സെറുേളത്

യശശലോേ

27.74 27.74

4. േി.പേിഗതൻ 14.99 14.99

5. എളശഞരി

െീര്ണൂടി

38.70 38.70

6. എളശഞരി ശേേു 17.98 17.98

7. േി.ജിഷ 12 12

8. നടുകണി

ശരലോഹിണി

35.17 35.17

9. േി.സക.ശഗപമജ 54.96 54.96

10. എം.സക.േേിത 36.75 36.75

11. മ്ണൂര്ശകലോത്

പതിനി

33.96 33.96

12. പലോശറകണി

ജലോനു

38.48 38.48

13. കയ്ശചരി

ശ്ലോേിന്ദൻ ഭലോര്യ

നളിനി

65.18 65.18

14. പുതൻപുര

ശലോന്ത

39.96 39.96

15. കിളച പറ്ത്

ശലോന്ത മരണസ്ടു

മകള്േിസ്മയ

23.98 23.98
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16. പുല്ല്ി

ഭലോേ്കരൻ

15.73 15.73

17. ശലോന്ത

സമൗവ്വശഞരി

20.50 20.50

18. എം.സക

രലോമെഗന്ദൻ

12.25 12.25

19. പുതൻ

പുരയിൽ ഗപേന്ന

1.5ഏകര് 1.5ഏകര്

20. ശകലോളലോടത്

പതനലോഭൻ

41.99 41.99

21. േീപെലോശതലോത് 68 68

22. ടി.സജഓമന 21.98 21.98

23 േുഷമ.എം

മുതൽ ശപര്

26.48 26.48

24. ശകലോമത്

രഞ്ജിത്

16.49 16.49

25 ശബബിഎം.സക 17.29 17.29

26. അജിതഎം.സക 11.49 11.49

27. െഗന്ദി

മശനലോളികണി

7.29 7.29

28 േുശമലോേ്

മശനലോളികണി

11.81 11.81

WC/335105

ഗകമ

ന്ര്

ഭ്ണൂേുടമയുസട

ശപര്

ആസക ഭ്ണൂമി ഗപേൃതി സെയ്ത

സ്ഥലം

1. എളശഞരി

സേൗമിനി

43 23

2. യശശലോേ പുതൻ

പുരയിൽ

16.55 16.55

3. രേീഗന്ദൻ

ഞലോറ്റ്യല

69.80 25

4. സെമലോയി ഉമയ 25 25

5. െീറലോ്കേണി

യശശലോേ

52.46 25
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6. ഗപീത

കുഞ്ഞശങലോടൻ

18.92 18.92

7. ലീല

സകലോല്ലകണി

21.71 21.71

8. േജീേൻ സക.സക 26.23 20

9. മലോണിയത്

കുഞ്ഞികണൻ

മുതൽ ശപര്

22.85 22.85

10. അതിരുകുന്നത്

അജിത

19.73 19.73

11. ശകലോരശ്ത്

രലോജൻ

21.98 21.98

12. സതകു്ലോടൻ

കമലലോക്ഷി

19.73 19.73

13. സകശതരി

ഇടതിൽ

ശ്ലോപലോലകൃഷ്ണൻ

30 30

14. േി.ആര്

അജിതകുമലോരി

60 60

15 കശകലോത്

മധുേ്ണൂേനൻ

80 80

16 മലോ്കേി

േേിതലോശേേി

30.23 30.23

17. േുഹറ

േലിയലോണി

8.99 8.99

18. റിയലോേ്

േലിയലോണി

16 16

19. േിശനലോേ്

േടകൻറേിട

32.99 32.99

20. േടേതി രലോധ 61.95 61.95

21. ശഗപമേല്ലി പി.സക 37.47 37.47

22. മുളശളലോറ

കല്ല്യലോണി

35 35

23. മുശള്ളലോറ

നിഷലോന്ത്

16 16

24. സെയനലോത് 23.51 23.51
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ഭലോര്ഗ്ഗേി

25. സമലഗപേൻ

േുശരഷ്ബലോബു

33.52 33.52

26. സമൗവ്വശഞരി

കളതിൽ

േേിത,

ശരലോഹിണി

36.97 36.97

27. ഈയ്ളളി

ശശിധരൻ

31.99 31.99

28. സശലജ

െശ്ലോളലോൻ

50.51 50.51

29. മറിയംബീ

േലോണിശയടത്

40 40

30. മലോതു

െലോത്ളളി

30 30

31. മുശള്ളലോറ

പേിഗതൻ

40 40

32. പ്ണൂചലോലി ഗപേന്ന 33.99 33.99

33. എളശഞരി

ബലോലൻ മുതൽ

ശപര്

50 50

34. േതി.സക 15.49 15.49

LD/237972

ഗകമ

ന്ര്

ഭ്ണൂേുടമയുസട

ശപര്

ആസക ഭ്ണൂമി ഗപേൃതി സെയ്ത

സ്ഥലം

1. മഞലോൻ ഗശീധരൻ

ന്്യലോര്

47.03 47.03

2. സഷജഇ.സക 39.99 39.99

3. ലത സെശക്യലോട് 34.99 34.99

4. സക.ശലോന്തകുമലോരി,

ഗശീധരൻന്്യലോര്

30.06 30.06
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LD/341110

ഗകമ

ന്ര്

ഭ്ണൂേുടമയുസട

ശപര്

ആസക ഭ്ണൂമി ഗപേൃതി സെയ്ത

സ്ഥലം

1. ഉമര് അലി,

സറൗേ്,

അബുള്ഖലോേര്,

ഉസ്മലോൻ മുതൽ

ശപര്

1.5ഏകര് 1.5ഏകര്

അനുബനം-2

2018-19 േലോ്തിക േര്ഷം 100 േിേേം സതലോഴിൽ പ്ണൂര്തിയലോകിയ

കുടുംബങളുസട േിേരങള്

ഗകമ

ന്ര്

സതലോഴിൽകലോര്ഡ് ന്ര് സതലോഴിലലോളിയുസട ശപര്

1. KL-02-010-007-009/16 എളശഞരി െീര്ണൂടി

2. KL-02-010-007-009/45 പതിനിഎം.സക

3. KL-02-010-007-009/77 ശരലോഹിണി
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അനുബനം-3

JOB CARD DETAILS 2018-19

S
No. Panchayats

No. of Registered
No. of Jobcard included in
current YR

Cumulative No. of HH issued
jobcards

Household Persons Household Persons SCs STs Others Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vengad 3467 4627 62 86 57 0 3408 3465

S No.
Panchaya
ts

Employment
demanded Employment offered Employment Provided

No.
of
Fam
ilies
Com
plet
ed
100
days

Househol
d Persons

Househol
d Persons Household Persons Persondays

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vengad 1350 1435 1350 1435 1275 1348 52497 43

EMPLOYMENT DETAILS 2018-19

പേപോൈ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ട് നെതുന്നതിന്ട് േഹപോയിച്ചവർ

 സതലോഴിലുറ്് േിഭലോ്ം ഉശേ്യലോ്സ്ഥര്

 േലോര്ഡിസല സതലോഴിലലോളികള്

 ശമറ്ക്മലോര്

 േലോര്ഡ്ക്സമ്ര്

 പഞലോയത്ക്ഉശേ്യലോ്സ്ഥര്

 ശേലോഷ്യൽഓഡിറ്ക്ടീം കണ്ണൂര്
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ജിയേരാട്രാക്ക്
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18/07/19ന് ശേങലോട് ഗ്ലോമപഞലോയതിസല പലോതിരിയലോട് േലോര്ഡിസല കുറി്ുറം

സലനിൻ സേൻററിൽ സേച് നടന്ന ശേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗ്ലോക്മേഭലോ

തീരുമലോനങള്.

1. ടതപോഴിൽകപോർഡ്ട് തികച്ചും ടേൗജന്ത്യമപോയി പഫപോപടപോ ഉൾട്ടെ ടതപോഴിലപോളികൾക്ട്

നൽകപോനുളള തീരുമപോനം.

2. ടതപോഴിലിനു പവണിയുളള അപേക ഗഫണ്ട്ഓഫീേ്ട് വഴി േ്വീകരികപോനുളള നെേെി

എെുകുക.

3. അപേകലഭിച്ച്ട് 15േിവേതിനുളളിൽ ടതപോഴിൽ നൽകപോടമന്നുളള തീരുമപോനം.

4. ഗേവൃതി സലം തരിശ്ട്ഭൂമിയപോടണന്ന്ട് േപോക്ത്യട്െുതുന്നതിന്ട് പവണി കൃൈി

ഓഫീേടറ പമറ്റുമപോർ േ്വന്തം ടെലവിൽ കൂടിടകപോണു പേപോകുന്നതു ഒഴിവപോകി്ട്

ഔപേ്ത്യപോ്ിക വപോഹനതിൽ പേപോയി ഫീൽഡ്ട് േന്ദർശനം നെതുടമന്നുളള

തീരുമപോനം.

5. ആരുടെ േറമ്പതപോപണപോ ഗേവൃതി ഏടറ്റെുത്ട് നെതുന്നത്ട് അതിൻടറ

വിശേപോംശങ്ങൾഎം-ബുകിൽകൃത്ത്യമപോയിഎഴുതുടമന്നുളള തീരുമപോനം

6. ആകൻപപോൻ രൂേീകരികുന്നതിൽ ടതപോഴിലപോളികളുടെ േങപോളിതം

ഉറ്പോകുടമന്നുളള തീരുമപോനം.

7. േണിയപോയുധങ്ങളുടെ വപോെക കൃത്ത്യമപോയി ടതപോഴിലപോളികളുടെ അടകൗണിപലക്ട്

നൽകപോടമന്നുളള തീരുമപോനം.

8. േിറ്റേണ് ഇൻഫർപമൈൻ പബപോർഡ്ട് ഗേവൃതി ആരംഭികുപമ്പപോൾ തടന്ന ഗേവൃതി

സലത്ട്സപോേികപോടമന്നുളള തീരുമപോനം

9. േിറ്റിേണ് ഇൻഫർപമൈൻ പബപോർഡ്ട് നിർമികുന്നതിന്ട് യൂണിറ്റ്ട് തുെങ്ങപോടമന്നുളള

തീരുമപോനം

10. ജീവനകപോരുടെ ലഭ്ത്യത ഉറ്ുവരുതപോടമന്നുളള തീരുമപോനം

------------------------------------------


