
    

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ്പ�തി

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് റിേ�ാർ� ്

01-10-2018 മുതല ്31-03-2019 വെര

വാർഡ ്(1) ഓരി

പട� �ഗാമപ�ായ� ്

നിേലശ�രം േ�ാ� ്

കാസറേഗാഡ ്ജി�.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ്  നിയമം

േസാഷ�ല ്ഓഡി� ്െസാൈസ�ി(MGNSASK)

ര�ാം നില സി ഡ െ�ഉവ ്ബില ്ഡിംഗ ്എല ്എം ,എസ,് േകാെ�ൗ� ്പാളയം,

വികാസ ്ഭവന ്,(പി.ഒ)തിരുവന�പുരം 695033

േഫാണ ്: 0471-22724696

ഇെമയില ്- keralasocialaudit@gmail

 ത�ാറാ�ിയത ്:  രാഘവന ്.െക  (േ�ാ� ് റിേസാര ്സ ്െപര്സണ്  നീേലശ�രം.)



പ�ായ�ിന ്െറ െപാതു വിവര�ള ്

വിസ്തീര് ണം 12ച .കി.മി.

ജി�ാപ�ായ�് കാസര ്േഗാഡ ്

േ�ാ� ് പ�ായ� ് നീേലശ�രം

താലൂ�് േഹാസ്ദുര് ഗ്

വിേ�ജുകള ് പട�ഉദിനൂര ്,

പ�യാ� ്അതിരുകള ് 

കിഴ� ് തൃ�രി��ര ് പിലിേ�ാട ്,
�ഗാമപ�ായ�ുകള ് 

പടി�ാറ് വലിയപറ� ്�ഗാമപ�ായ� ്,
അറഭി�ടല ്

െത� ് തൃ�രി��ര ് �ഗാമപ�ായ� ്

വട� ് െചറുവ�ൂര ്നീേലശ�രം മുനിസിപാലി�ി,

ജനസംഖ�

വിേ�ജ് ആെക ജനസംഖ� Scs- STs-0

പുരുഷന ്   സ്�തീ പുരുഷന ് സ്�തീ പുരുഷന ് സ്�തീ

പട�--1432 641 791

വാര ്ഡ ് 1 ഓരി

കാസര ്േഗാഡ ്  ജി�യിെല  നീേലശ�രം  േ�ാ�ിെല  പട�  �ഗാമപ�ായ�ിെല  1അമ  വാര ്ഡ ് 

(ഓരി )ആണ  ്േസാഷ�ല ്  ഓഡി�ിങ  ്നട�ു�ത  ് .വാര ്ഡ ്  1െല െതാഴിലുറ�  ്പ�തിയില ്  കഴി� 

സാ��ിക  വര ്ഷ�ിെല  ഒക്േടാബര്  ഒ�  ്മുതല ്  2019  മാര ്�  ് 31  വെരയു�  കാലയളവില ് 

8�പവര ്�ികളാണ  ് നട�ി���ത  ് .ഇതില ്  3�പവര ്�ികള ്  െപാതുവിഭാഗ�ില ്  െപ�തും 

5�പവര ്�ികള ്  വിഭാഗ�ില ്  ഉള ്െ�ടു�  �പധാന  മ��ി  ആവാസ  ്േയാജന  �പകാരേമാ  ,േക�� 

/സം�ാന  സര ്�ാരുകള ്  ആവിഷ്കരി�ു� മ��  ഭവനനിര ്മാണ   പ�തികള ്   �പകാരേമാ 

ഏെ�ടു�ു�   ഭവന  നിര ്മാണ  അവിദഗ�്  കായിക  െതാഴില ്ഘടകം  എ�ീ  �പവര ്�ികളാണ ്

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ് വിേധയമാ�ിയത ്   



     

.

ആമുഖം

   ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ദാരി�ദ�ം  ലഘൂകരി�ു�തിനും 

അവരുെട  ജീവിത  സുര�ിതത�ം  ഉറ��  വരു�ു�തിനും  േവ�ി  രൂപം  െകാടു�ി��ളള  ഒരു 

ബൃഹത്പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി  േദശീയ  �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ്പ�തി.  കാര ്ഷിക 

േമഖലയിലും  നിര ്�ാണ  േമഖലയിലും  െതാഴില ്  ലഭി�ാെത  �ഗാമീണ  ജനത 

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

പ�തി  ല��മിടു�ു.  ഇ�െന  െതാഴില ്  നല ്കു�തിന  ്ഏെ�ടു�ു�  വിവിധ  പ�തികളിലൂെട 

രാജ��ിന ്െറ  മ��ം  ജലവും  പരമാവധി  സംര�ി�ു�തിന  ്  സാ��മാകും  എ� ്

�പതീ�ി�ു�ു.ഇ��യിെല  ഏ�വും  പിേ�ാ�മായ  200  �ഗാമീണ   ജി�കളില ്2006െഫ�ബുവരി 

2-◌ാം  തീയതി  ഈ  നിയമം  നിലവില ്  വരുകയും  പ�തി  നട�ിലാ�ുകയും  െചയ്തു.  േകരള�ില ് 

വയനാടും,  പാല�ാടും  ഈ 200ജി�കളില ്  ഉള ്െ��ിരു�ു. 2007 െമയ  ്15 ന  ്130 ജി�കളിേല� ്

കൂടി  ഇത  ്വ�ാപി�ി��.  ഇടു�ി,  കാസര ്േഗാഡ  ്ജി�കള ്  ഇതില ്  ഉള ്െ��ിരു�ു.2008  ഏ�പില ്  1ന ്

ഇ��യിെല  ബാ�ി  മുഴുവന ്  ജി�കളിേല�ും  ഇത  ്വ�ാപി�ി��.  ഇ��യിെല  മുഴുവന ്  �ഗാമീണ 

ജി�കളിലും  ഈ  പ�തി  നിലവിലു�.്ആേഗാളതല�ില ്  സവിേശഷ  �ശ�യാകര ്ഷി�  ഒരു 

 അവകാശാധിഷ്ഠിത െതാഴില ്  നിയമെമ�  നിലയിലും  �ഗാമീണ  േമഖലയില ്  ദാര��ദ 

ലഘൂകരണ�ില ്  നിര ്�യാകമായ  വഴി�ിരിവ  ് സൃഷ്ടി� ബൃഹത  ് പ�തി  എ�കാര�ം 

പരിഗണി��ം  2009ഒക്േടാബര്  2-◌ാം  തീയതി  േക��  സര ്�ാര ്  ഈ  നിയമെ�  മഹാ�ാഗാ�ി 

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ്പ�തിെയ� ്പുനര ്നാമകരണം െചയ്തു.

• െതാഴില ്  ആവശ�െ�ടു�വര ്�  ് നി�ിത  കാലയളവിനുളളില ്   കായികമായ  െതാഴില ് 

ലഭി�ു�ുെവ�ും  അതിന  ്നിര ്�യി�െ��ി��ളള േവതനം നിര ്�ിഷ്ട സമയ�ിനുളളില ് 

ലഭി�ു�ുെവ�ും  ഉറ��  വരു�ു�തിന  ് ഇ��ന ്പാര ്ലെമന ്റ  ്  പാ�ാ�ിയി��ളള 

 നിയമമാണ  ്മഹാ�ാഗാ�ി  േദശീയ  �ഗാമീണ  െതാഴിലുറ�  ്  നിയമം.  2005  ആഗ�  ് 23- 

തി�തിയാണ ്പാര ്ലെമന ്റ ് ഈ നിയമം  പാ�ാ�ു�ത.്

• െതാഴിലും  േവതനവും  നിര ്�ിഷ്ട സമയ�ിനു�ില ്  കൃത�മായി  ലഭി�ു�തിനു�  

 അവകാശം   നിയമപരമായി  ഉറ��   വരു�ുെവ�താണ  ്  ഈ  നിയമ�ിന ്െറ 



സവിേശഷത. െതാഴില ്   ലഭി�ിെ��ില ്   െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷം 

േവതനം  ൈവകുകേയാ  ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയ്താല്  നഷ്ടപരിഹാരവും  ഈ നിയമം  

വ�വ� െച���ു.

• െതാഴില ്  ആവശ�െ�ടു�വര ്�  ് 15  ദിവസ�ിനു�ില ്  കായികമായി  ഏെത�ിലും  

െതാഴില ്  നല ്കിയിരി�ണെമ�ാണ  ്വ�വ�.  അ�ാ�പ�ം  പതിനാറാമെ�  ദിവസം 

മുതല ്  അവര ്�  ്െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന  ്അര ്ഹതയു�ായിരി�ും. അേതേപാെല 

എടു� െതാഴിലിന ്െറ േവതനം 14 ദിവസ�ിലധികം  ൈവകിയാല ്   ഇ�െന ൈവകു� 

ഒേരാ  ദിവസ�ിനും    നഷ്ട പരിഹാരം  ലഭി�ു�തിനും  അര ്ഹതയു�.്  െതാഴിേലാ 

െതാഴിലി�ായ്മ േവതനേമാ  ഉറ�ായും  ഉറ�  ് വരു�ു�ുെവ�താണ ്െതാഴിലുറ� ്

 നിയമ�ിന ്െറ   �പേത�കത.

ഈ പ�തി�പകാരം െതാഴില ് ലഭി�ു�തിനു� മാനദ��ള ്:

• പതിെന� ്വയ� ്പൂര ്�ീകരി�ിരി�ുക

• കായികാ��ാന�ിന ്ത�ാറാവുക

• �ഗാമപ�ായ�ില ് �ിരതാമസ�ാരനായിരി�ുക എ�ിവയാണ.◌ ്  

• എ�ാല ്  2014  െല   പുതു�ിയ  മാര ്�നിര ്േ�ശ�ള ്  �പകാരം  നാേടാടികളായ 

െതാഴിലേന�ഷകര ്�ും  െതാഴില ് നല്കണെമ�് വ�വ� െച�ി���്

  േദശീയ  �ഗാമീണ   െതാഴിലുറ� ്   പ�തി  �പകാരം  �ഗാമ  പ�ായ�  ് �പേദശ� ്  നട�ിലാ�ു� 

എ�ാ  �പവൃ�ികള�ം  േസാഷ�ല ്  ഓഡി�ിനു  വിേധയമാ�ണെമ�  ് 17(2)-◌ാം  നിഷ്കര് ഷി�ു�ു. 

പ�തി �പവര ്�നെ���ിയും െപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� 

പരസ�വും സ�ത��വുമായ  പരിേശാധനയുമാണ.്  േസാഷ�ല ്   ഓഡി�  ്അഥവാ സാമൂഹിക കണ� ്

പരിേശാധന  െതാഴിലുറ�  ് നിയമ�പകാരം  വര ്ഷ�ില ്  ര�ു  തവണ  േസാഷ�ല ്  ഓഡി� ്

�ഗാമസഭകള ്  എ�ാവാര ്ഡിലും  കൃത�മായി  നടേ�താണ.്േസാഷ�ല ്  ഓഡി�ിലൂെട  അഴിമതി 

ഇ�ാതാ�ു�തിനും  സുതാര�ത  ഉറ��വരു�ു�തിനും  കാര��മത  വര ്�ി�ി�ു�തിനും 

സദ്ഭരണം ഉറ�ാ�ു�തിനും  കഴിയു�ു.  പ�തി  പണം  ശരീയായരീതിയില ്  ചിലവഴി�ി��േ�ാ 

എ�ും  ഈപണം  ചിലവഴി�തുെകാ�  ്പ�തിയുെട  ല��ം  ൈകവരി�ി��േ�ാ  എ�ും  അതിലൂെട 

പ�തിയുെട  ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട  ജീവിത�ില ്  ഗുണകരമായും  അതുമൂലം  കാര�മായും  മാ�ം 

ഉ�ായി��േ�ാ  എ�ും  േസാഷ�ല ് ഓഡി�്�പകിയ�്  കെ��ാന ്  കഴിയു�ു. 

കാസര ്േഗാട  ് ജി�യിെല  േഹാസ്ദുര് ഗ്താലൂ�ില്  നീേലശ�രം  േ�ാ�ിെല  പട� 

�ഗാമപ�ായ�ില ്െ��  ഓരി  (വാര ്ഡ  ് 1)എ�  വാര ്ഡാണ്േസാഷ�ല്  ഓഡി�ിന ്

വിേധയമാ�ു�ത.്  പട�  വിേ�ജില ്  ഉള ്െ�ടു�  ഈ  �ഗാമ  പ�ായ�ിന  ് 13.36ചതുര�ശ 

കിേലാമീ�ര ്  വിസ്തീര് �മു�.്



രീതിശാസ്�തം

•�പവൃ�ി ഫയലുകള ് ,രജി�റുകള ്, �പവൃ�ി�ല�ള ് , എം ഐ എസ ്എ�ിവ പരിേശാധി��.

• റിേ�ാര ്� ് ത�ാറാ�ു�  �പവര ്�ന�ള ് .

•െതാഴിലാളികള�മായി  സംവദി��.  െതാഴില്കാര് ഡ ്, പാസ്ബു�് എ�ിവ  പരിേശാധി��.

•റിേ�ാര ്� ്, എം  ഐ എസ ് േഫാര ്മാ� ്  എ�ിവ ത�ാറാ�ി.

അവകാശ�ള ്/ അവകാശനിേഷധ�ള ്.

1െതാഴില ് കാര ്ഡ ് ലഭി�ാനു� അവകാശം 

െതാഴില ്കാര ്ഡ ്  ആവശ�െപ�  എ�ാ  േതാഴിലാളികള ്�ും  സൗജന�മായി  െതാഴില ്കാര ്ഡ ് 

ലഭ�മാ�ണെമ�ത  ്െതാഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ  ്.എ�ാല ് ഇതുവെര ഒരു െതാഴിലാളി�ും 

െസൗജന�മായി െതാഴില ് കാര ്ഡ ് ലഭി�ി�ി�. േഫാേ�ാ ഇന�ില ്  എ�ാ െതാഴിലാളികള ്�ും പണം 

ചിലവായി���തായി കാണെ�ടു�ു .

2,അേപ�ി��  15ദിവസ�ിനു�ില ്  െതാഴില ്  ലഭി�ുവാനു�   അവകാശവും 

ആയതിെ�  ൈകപ� ്  രസീത ്ലഭി�ു�തിനു�  അവകാശം.

         േതാഴിളിനെപ�ി��  15ദിവസ�ിനു�ില ്  െതാഴില ്  ലഭി�ുവാനു�  അവകാശം 

െതാഴിലാളികള ്�  ്പറയെ�ടു�ുെ��ിലും വ��മായി അേപ�ി�തിനു� െതളിവ  ്േരഖകളില ് 

കാണുവാന ്  സാധി�ി�  .അതുേപാെല�െ�  ഫയലുകളില ്  െതാഴില ്  നല ്കിയതായും 

കാണെ�ടു�ു.

3,അെ��ില ് േതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം.(ആദ�െ�30  ദിവസം ¼ 

,പി�ീടു� ദിവസ�ളില ് ½ ഭാഗം .)

െതാഴിലിനു�  അേപ�  നല ്കിയതിനു  േശഷം  െതാഴില ്  നല ്കാതിരു�  ഒരു  സാഹചര�ം 

നിലവിലു�  ഫയല ്  പരിേശാധനയില ്  കെ��ാന ്  സാധി�ി�ി�  ,അതുെകാ�  ്   െതാഴിലി�ായ്മ  

േവതനം  േവതനം   നല ്േക�തായി വ�ി�ി� .

4,പ�തി(െഷല ്ഫ ് ഓഫ ്െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ാനു� അവകാശം

െഷല ്ഫ ്  ഓഫ  ് െ�പാെജക്ടിെന �ുറി�  ് െതാഴിലാളികള ്�  ് യാെതാരു  വിധ  അറിവും 

ഉ�ായിരു�ി�.

5,5കിേലാമീ�റിനു�ില ്  െതാഴില ്  ലഭി�ുവാനു�  അവകാശം 

(,അെ��ില ്േവതന�ിന ്െറ10%അധികം.)പരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ിയ  9 

�പവര ്�ികളിലും  െതാഴിലാളികള ്� ് കിേലാമീ�റിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭ�മായി���.്



6, കുടിെവ�ം,  വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷാസൗകര�ം,   ഇവ         ലഭി�ു�തിനു�  

അവകാശം.

െതാഴിലാളികള�െട  �പധാനെ��  അവകാശ�ളില ്  ഒ�ായ  േജാലി�ലത  ് കുടിെവ�ം 

വി�ശമെസൗകര�ം,�പഥമ  ശു�ശൂഷാ  സൗകര�ം  എ�ിവ  ലഭ�മാ�ണെമ�ുെ��ിലും 

�പവൃതിയിട�ളില ് േമല ്�റ� െതാ�ും ലഭ�മായി�ി� എ�  ്കെ��ുവാന ് സാധി�� . ഫീല ്ഡ ് 

പരിേശാധന�ിടയില ്  വളെര  വൃ�ിഹീനമായ  അ�രീ��ില ്  േജാലിെച��� 

െതാഴിലാളികള ്� ്ക��റേയാ ,കാലുറേയാ ലഭ�മായി�ി� എ� ്മനസിലാ�ാന ് സാധി��. 

7,15ദിവസതിനു�ില ് േവദനം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം.

15  ദിവസ�ിനു�ില ്  േവതനം  ലഭി�ാനു�  അവകാശം  നിലനില ്�ു�ുെവ�ിലും 

പരിേശാധനയ്�്  വിേധയമാ�ിയ  എ�ാ  പാസ ്ബു� ്  കളിലും  ഡിസംബര ്  മാസ�ിനു  േശഷം 

എ�പില ്    മാസ�ിനു  േശഷമാണ ് േവദനം  ലഭ�മായി���ത ്.

8,േവതനവിതരണ�ിെല  കാലതാമസ�ിനു  നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�  

അവകാശം.

കൂലി  ലഭി�ാന ്  ൈവകു�തിനു  നഷ്ട പരിഹാര�ിനു  അര ്ഹത  ഉെ��ിലും  ഇതുവെര  ഒരു 

െതാഴിലാളി�ും നഷ്ടപരിഹാരം  ലഭ�മായി�ി� .

9,സമയബ�ിതമായു�  പരാതി  പരിഹാര�ിനു�  അവകാശം.

സമയബ�ിതമായി  ഉ�  പരിഹാര�ിനു�  അവകാശം  നിലനില ്�ു�ുെവ�ിലും  നാളിതുവെര 

ഒരു െതാഴിലായും പരാതി നല ്കിയതായി േരഖകളില ് കാണു�ി�.

10,േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്നട�ു�തിനു� അവകാശം .

നിരീ�ണ �പശ്നപരിഹാര സംവിധാനം 

െതാഴിലുറ�  ് നിയമ�ിെല  10  അവകാശ�ളില ്  ഒ�ായ  സമയഭ�ിതമായു�  പരാതി 

പരിഹാര�ിനു�  അവകാശം  നിലനില ്�ു�ുെവ�ിലും,  പലവിധ�ിലു�  പരാതികള്�ായി��ം 

െതാഴിലാളികള ്�  ്അവകാശ�െള�ുറിച  ്അവേബാധം  ഇ�ാ�തുെകാ�  ്  നാളിതുവെര   ഒരു 

പരാതിയും പ�ായ�ില ് സമര ്�ി�ി�ി� .

വി.എം.സി

  ഓഡി�ിന  ് വിേധയമാ�ിയ  �പവൃ�ി  ഫയലുകളിെല  ൈസ� ്  ഡയറികളില ് 

വി,എം.സി.െമ�ര ്മാരുെട  വിവര�ള ്  േരഖെ�ടു�ിയി��െ��ിലും  അവരുെട  കാര��മമായ  

�പവ�നം  ഉ�ാേക�തു� ്.



േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന ്വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള ്

Work Code Work  Name(As 

per Muster Roll)

Category Start Date Last Date Total 

mand

ays

Total 

Amoun

t

Status

1601005003

LD/245387

കുടുംബ�ശീ 

െജ,എല ്,ജി ,

,�ഗൂ��കള ്�ും

സ�യം  സഹാ 

സന്ഗ്ങ്ള് �ും 

പ�്ച്�രി�് 

നിലെമാരു�ല ്

Category A 12/02/2019 25/2/2019 1305 360180 Completed

1601005003/L

D/325360

ഓരി 

�പേദശെ� 

പാര5െല 

ഗുണേഭാ�ാ

�ള ്�  ്തരിശു 

നിലം 

കൃഷിേയാഗ�മാ

�ള ് ഘ�ം1

C Category A 

ategory A

24-11-2018 30-12-2018 1689 466164 Completed

1601005003/L

D/325361

ഓരി �പേദശ � ്

പാര  5െല 

ഗുണേഭാ�ാ

�ള ്�  ് തരിശ ്

നിലം  കൃഷി 

േയാഗ�മാ�ള ് 

Category A 24-11-18 30-12-2018 1282 35383

2

Complete

d

1601005003/I

F/358406.

Unskilled  labour 

days Required for 

construction  of 

Houses  Under 

State  Scheme 

ward1.Preetha.v.v

Category .B 28-09-2018 21-03.2019 90 19512 Completed



.

1601005003/I

F/348373

Unskilled  labour 

days Required for 

construction  of 

Houses  Under 

State  Scheme 

ward1.Puthiyapur

ayil Ambunnhi.

Category B 3-10-2018 21-3-2019 90 7000 Completed

1601005003/I

F/127204

-  Unskilled labour 

days Required for 

construction  of 

Houses  Under 

State  Scheme 

ward1.Janu.k.k

Category B 11-10-2018 30-10-2018 90 23714 Completed

1601005003/I

F/341595

-  Unskilled labour 

days Required for 

construction  of 

Houses  Under 

State  Scheme 

ward1.M.V.Shant

ha.

Category B 28-1-2019 Ongoing 26 , 16802 .3d,stage.

(ongoing)

1601005003/I

F/358414

Unskilled  labour 

days Required for 

construction  of 

Houses  Under 

State  Scheme 

ward1.Salini.K.V.

Category B 03-10-2018 27-02-2019 62 7588 4th stage



1601005002/I

F/

358412

Unskilled  labour 

days Required for 

construction  of 

Houses  Under 

State  Scheme 

war1.Santha.K.V.

Category B 03-10-2018 21-03-2019 90 20054 complited

വിശദാംശ�ള ്

കുടുംബ�ശീ  ,െജ  .എല ്.ജി  �ഗൂ��കള ്�ും  സ�യംസഹായ  സംഘ�ള ്�ും  പ��റി� ്

നിലെമാരു�ല ്.

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ്  44 മെ�ര ്  േറാള�കളിലായി 165 െതാഴിലാളികള ്  1305 െതാഴില ്  ദിന�ള ് 

സൃഷ്�ി�ി���്. 363936 രൂപ അനുവദി� ഈ �പവൃ�ിയില ് 360180 രൂപ ചിലവഴി�ി���.് വിഭാഗം A 

യില ്  െപ�  �പവൃ�ി  െതാഴിലാളികള ്�  ് 14ദിവസെ�  െതാഴില ്  നല ്കു�തിന  ്സഹായി��. 

െമഷര ്െമന ്റബ്ു�  ് �പകാരം  വ�ത��  ഭുവുടമകലുെട  പറ�ില ്  26432m2  കൃഷി� ്

നിലെമാരുേ�� �ലത  ്11340.15m2 മാ�തേമ ഫീല ്ഡ ്   െവരിഫിേകഷന ്   സമയ�  ്  കാണാന ്  

സാധി���� .

കുടുംബ�ശീ ,െജ .എല ്.ജി �ഗൂ��കള ്�ും സ�യംസഹായ 
സ��ള ്�ും പ��റി� ്നിലെമാരു�ല ്.Mbook no.291

Seria
l  
No

Name of beneficiary Survey No. Job 
card 
No

Meaurement 
as per 
Mbook

Measurement 
as per filed 
verification

Remarks

1 K.T.Rekha(KABANI
)

116/6
114/3
114/6a
114/1

02/22
5

3643 703

2 K.P.Raveendran

(HARITHA)

122/1Bpt

114/2Bpt

02/18
0

10237  2117.7



114/1pt4

114/1pt3

116/7pt15

116/7pt15

117/12pt5

112/1pt6

3 Thekke keloth 
Muhammed Rafi

(Oruma)

245/6
123/2
123/1c

1448 3276 No jobcard.

4 Prakasan.K.P
(Jyothi GLG)

114/2Bpt7
117/10bpt3
117/11bpt2
117/12pt6

02/21
2

1308 330

5
P.K.C.Fayisa
(JANANI)

124/7pt
166/1bpt3
166/1bpt4
169/1pt4
196/2pt10
203/1b1bpt4
203/1b/b2pt5
203/1b/b2pt6
203/1b/b3bpt1
203/1b/bpt2
206/1pt1
213/1bpt21

4612 1003.25 No jobcard.

6
Madambillath 
Nasreena
(KERASREE)

108/pt18 1278 1145 No jobcard



7 V.K.Safiyath(Harit
ham)

174/IF
109/4
109/16
109/5

02/23
3

1856 2216

8 Sakkariya.V.K.
(Oruma)

123/2pt2 02/23
5

2050 549.2

Difference

Total 26432m2 11340.15m2 15091.85m2

�പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട  െമഷര ്െമ�  ്ബു�,്  ഫീല ്ഡ്തല പരിേശാധന  എ�ിവ  നട�ിയതിെ� 

അടി�ാന�ില ്  െമഷര ്െമ�  ്  ബു�ില ്  േരഖെ�ടു�ിയ  അളവിെന�ാള�ം  കുറ� 

അളവിലാനു ഫീല ്ഡില ് �പവൃ�ി നട�ി���തായി �ശ�യില ്െ��ത.്  െതാഴില ് കാര ്ഡ ്ഇ�ാ� 3 

േപരുെട പറ�ിലും �പവൃ�ി നട�തായി കാണുവാന ്  സാധി��. .വി.െക. സ�റിയ  എ�യാള�െട 

പറ�ില ്   തീ���ല ്  കൃഷി,  മാടംബി��ു   ന�സീനയുെട  പറ�ില ്  ക�  പി.െക.സി.ഫാസിയയുെട 

പറ�ില ്  പ��റി  കൃഷി,  എ�ിവ  െചയ്തതായി സ�ര ്സന�ില ്  മനസിലാ�ാന ്  കഴി�ു. 

െതേ�േകേളാ�  ്  മുഹ�ദ്റാഫി ,  വി.െക.സഫിയ�  ്എ�ിവരുെട  പറ�ില ്  എം  ബൂ�ിെല  

അളവിെന�ാള�ം  കൂടുതല ്  െചയ്തതായി മനസിലാ�ാന ്  കഴി�ു.  മ��  ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട 

പറ�ില ്  കൃഷി  െചയ്തിരു�ുെവ�ിലും വിളെവടു��ിനു  േശഷം   നശി�്േപായതാെണ�ു  

ഗുണേഭാ�ാ�ള ്  അറിയി�ത ് .

2.  ഓരി  �പേദശെ�  പാര  5െലഗുണേഭാ�ാകള ്�  ് തരിശു  നിലം 

കൃഷിേയാഗ�മാ�ല ്,ഘ�ം1.

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ് 48 മ്സ്േ�ടാള�കളിലായി 1689 െതാഴില ്  ദിന�ള ് സൃഷ്ടി�ി���്.  അട�ല ്  

തുകയായി   472101  രൂപ  അനുവദി�  ഈ  �പവൃ�ിയില ്  466164  രൂപ  ചിലവഴി�ി���.്  വിഭാഗം 

എ.യില ്െപ�  ഈ  �പവൃ�ിയുെട  െമഷര ്െമ�്ബു�്  �പകാരം   32410m2  ല ്   കൃഷി� ് 

നിലേമാരുേ�� �ല�  ്17989.45m2 തരിശുനിലമാണ  ്കൃഷി�  ്േയാഗ�മാ�ിയതായി ഫീല ്ഡ ് 

െവരിഫിേ�ഷന ്  സമയ� ് കാണുവാന ്  സാധി�ി���� .

. 



ഓരി �പേദശെ� പാര 5െലഗുണേഭാ�ാകള ്� ്തരിശു 
നിലം കൃഷിേയാഗ�മാ�ല ്Mbook.No.183.

SERI
AL 
 NO

Name of 
beneficiary

Survey No. JOB CARD NO Meaure
ment as 
per 
Mbook

Measur
ement 
as per 
filed 
verifica
tion

REMARKS

1
Kodakkadante 
Rathish

120/4A
108/pt
115/7A
3/2

2700 704.4  No Jobcard

2 V,K.Safiyath. 174/IF
109/4
109/16
109/5

2712 3760     No Jobcard

3 Vadakkekeloth 
Aisha.

161/1A
161/1A1
185/pt
114/60
114/6B
101/2

03/205 1644 195  

4 Thayale 
malikayil 
Cheriyasaara

107/3pt/2
107/4pt1

1917 1145  No Jobcard

5 K.P.Janaki. 120/2
120/4a
120/4a
120/2

3756 2520  No Jobcard

6 Vanaja.K.P. 120/4a
115/8
120/2
115/10

01/190 870 262.55

7 Narayanan.P. 114/14
112/1a

02/174 1352 402.6

8 M.K.Baburaj. 113/3
113/8

02/26 552 573 Remaning part 
constructed 
house.

9 Parakkadavath 
Ajayan.

113/3pt
115/12pt2
115/12pt3

01/187 432 103.2



10 Thambaayi.K 110/1 02/94 726 787.2

11 P.P.Muhamme
d Kunhi

165/9
213/1a
120/4b
121/1

04/162 5280 1218 

12 ThekkePeedika
yil Abdulla.

121/6a2d
125/3pt

1384 1804.2*  No Jobcard.

13 Sajeevan 
Vadakkedath

114/10pt
114/9pt

02/214 1143 1038.

14 Vimala.K.P 2/pt21 783 166.6    

15 A.V.Gopalan 122/1a 02/67 484 594*

16 Nasreena.M 3/2pt5 1110 95 No Jobcard

17 Anchillath 
Abdulla Haji.

121/6a2bpt4
121/6a 2bpt5
121/6b2pt1
187/3cpt28
193/1pt2

03/129 2535  2020

18 M.C.Sulaiman. 226/2
110/1
111/11
110/4
110/3
110/4

 04/232 3120 903

Total 32410m2 17989.45
m2

14420.55m2



�പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട െമഷര ്െമ� ്ബു� ്,ഫീല ്ഡ ് തല പരിേശാധന എ�ിവ നട�ിയ�ിെ� 

അടി�ാന�ില ്   െമഷര ്െമ�  ് ബു�ില ്  േരഖെ�ടു�ിയ  അളവി  െന�ാള�ം  കുറ� 

അളവിലാണ ്ഫീല ്ഡില ് �പവൃ�ി നട�ി���തായി �ശ�യില ്െ���. െതാഴില ്  കാര ്ഡ ് ഇ�ാ� 7 

േപരുെട  പറ�ിലും  �പവൃ�ി  നട�തായി  കാണുവാന ്സാധി��.  വടേ�േകേളാ�  ്  ആയിഷ, 

താെയെലമാളികയില ്  െചറിയ  സാറ,  ടി.വിനാരായണി,  സജീവന ്   വടേ�ട� ്,  എ.വി. േഗാപാലന ് 

അ�ി�ത  ് അബ്ദു� ഹാജി  എ�ിവരുെട  പറമ്ബുകളില ്  കൃഷി  െചയ്തത്ഫീല ്ഡ ് 

േവരിഫിെ�ഷന ്സമയ�  ്  കാണാനു�ായിരു�ു. മ���വരുെട ഫീല ്ഡ  ്പരിേശാധന സമയ� ് 

പറ�ുകളില ്  ഒ�ും  കാണാന ്  സാധി�ി�  .  മ��  ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട  പറ�ില ് 

കൃഷിെചയ്തിരു�ുെവ�ിലും വിളെവടു��ിനുേശഷം    നശി�്േപായതാെണ�ു  

ഗുണേഭാ�ാ�ള ്  അറിയി�ത ് .

3.  ഓരി  �പേദശെ�  പാര  5െലഗുണേഭാ�ാകള ്�  ് തരിശു  നിലം 

കൃഷിേയാഗ�മാ�ല ്.ഘ�ം 2.

�പസ്തുത �പവൃ�ിയില ്  42 മെ�ര ്  േറാള�കളിലായി 255 െതാഴിലാളികള ്  1282 െതാഴില ്  ദിന�ള ് 

സൃഷ്�ി�ി���്. 360068രൂപ അനുവദി� ഈ �പവൃ�ിയില ് 353832 രൂപ ചിലവഴി�ി���.് വിഭാഗം A 

യില ് െപ� �പവൃ�ി െതാഴിലാളികള ്�  ്36 ദിവസെ� െതാഴില ്  നല ്കു�തിന  ്  സഹായി�� .എം 

ബു� ്  �പകാരം   24793m2  തരിശുനിലം  കൃഷി  േയാഗ�മാേ��  �ല�  ് 21346.95m2  മാ�തേമ 

കൃഷിേയാഗ�മാകിയതായി കാണാന ് സാധി���� 

ഓരി�പേദശെ�പാര5െലഗുണേഭാ�ാകള ്�്തരിശു നിലം 

കൃഷിേയാഗ�മാ�ല ്.ഘ�ം 2.Mbook.No187

SERIA
L 
 NO

Name of 
 beneficiary

Survey No. JOB 
CARD 
NO

Meaureme
nt as per 
Mbook

Measureme
nt as per 
filed 
verification

REMARK
S

1 K.P.Balakrishnan 116/10pt
116/9pt1
3117/11pt
120/4apt16
120/4apt17
121/6a2apt
2
121/6a2pt1

02/21
5

5040 3156



2 Neethinte veetil 
Jameela

203/1b1b1
a
111/2
196/2
195/1a

03/18
2

1806 767.2

3 P.K.Thahira
109/3

114/7
114/9
116/7

1470 2808 No 
Jobcard

4 T.V.Narayani. 100/1pt
116/1pt
116/1bpt
116/7pt

3765 2520 No 
Jobcard

5 P.K.Balakrishna
n.

124/2pt13
124/2pt14

02/36 870 262.55

6 Madambillath 
Nasrath.

3/
2pt5

  1352 402.6 No 
Jobcard

7 A.V.Karthyayani
.

122/1a 02/16
1

552 573  

8 Anandan.P.P 110/1 02/10
1

432 103.2

9 Thayyil 
Mariyumbi

124/2 762 787.2 No 
Jobcard

10 M.V.Raghavan. 126/1bpt5 02/24
9

529  621.6

11 Shylaja.T.V 100/2pt5
125/3pt4
125/4pt2

5276 7755.6 

12 P.T.Madhavi. 120/4apt4
3

2939 1590

Total                                        24793m2 21346.95m2 3446.05m2

�പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട െമഷര ്െമ�  ്ബു� ്,ഫീല ്ഡ ്  തല പരിേശാധന എ�ിവ നട�ിയതിെ� 

അടി�ാന�ില ് െമഷര ്െമ� ്ബു�ില ് േരഖെ�ടു�ിയ അളവി െന�ാള�ം  കുറ�  അളവില ്  

ഫീല ്ഡില ്   �പവൃ�ി  നട�ി���തായി   �ശ�യില ്  െ���  െതാഴില ്  കാര ്ഡ  ്ഇ�ാ�വരുെട 

പറ�ിലും �പവൃ�ി നട�തായി കാണുവാന ്സാധി��. പി.നാരായണന ്െറ പറ�ില ് ക��കിഷിയും, 



െക.പി.ബാലകൃഷ്ണെ�  പറ�ില ്  തീ���ല ്,  വാഴ  കൃഷി   കാണുവാന ്   സാധി��.   എം.െക 

.ബാബുരാജ  ് എ�യാള�െട  പറ�ില ്  തീ���ല ്,പ��റികൃഷി,  എ�ിവ  കൃഷി  െചയ്തതായി 

സ�ര ്സന�ില ് മനസിലാ�ാന ്  കഴി�ു. ഒരു ഭാഗം  പുതിയ വീട  ്  െവ�ത  ്  െകാ�  ്അ�തയും 

�ലെ�  െമഷര ്െമ�്റ്  എടു�ാന ്  സാധി�ി�ി�.   മ��  ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട  പറ�ില ്  കൃഷി 

െചയ്തിരു�ുെവ�ിലും വിളെവടു��ിനുേശഷം   നശി�്േപായതാെണ�ു  ഗുണേഭാ�ാ�ള ്  

അറിയി�ത ്.

മുകളില ്  �പതിപാദി� 3 �പവര ്�ികള�െട എം ബു� ് അളവ ്�പകാരം 

83635  m2  അളവിലു�  �പവർ�ികൾ�  ്  തുക  അനുവദി�� 

എ�താണ.്  എ�ാൽ  ഫീല്ഡ് പരിേശാധനയിൽ  മനസിലാ�ാന ് 

കഴി�ത  ് 50676.55  m2  �പവൃ�ി  മാ�തമാണ  ് നട�ി���ത ്

എ�താണ.് വ�ത�ാസം 32958.45.m2 (440984.061 രൂപ.)

4,Unskilled  labour  days required for  construction of  houses under  state 

scheme ward 1.Preetha.v.v.

�പസ്തുത �പവരുതിയില ്  12  മുസ്െറര്  േരാ��കളിലായി  90  െതാഴില ്  ദിന�ള ്  സൃഷ്ടി�ി���് 

.അട�ള ്  തുകയായ  24390 രൂപചിലവഴി�ി���  ് .ഈ  �പവൃ�ിയിലൂെട  90  ദിവസെ�  െതാഴില ് 

സൃഷ്ടി�ുകയും ഇതുവഴി  ലഭി�ു�  കൂലി  ഭവനനിര ്മാണ  പൂര ്�ീകരണ�ിന ്

ഗുനേഭാ�ാവിനുഉപകാര �പദമാവുകയും െചയ്തു .

5,Unskilled  labour  days required for  construction of  houses under  state 

scheme ward 1.Puthiyapurayil Ambunhi.

�പസ്തുത �പവരുതിയില ്  12  മുസ്െറര്  േരാ��കളിലായി  90  െതാഴില ്  ദിന�ള ്  സൃഷ്ടി�ി���് 

.അട�ള ്  തുകയായ  24390 രൂപചിലവഴി�ി���  ് .ഈ  �പവൃ�ിയിലൂെട  90  ദിവസെ�  െതാഴില ് 

സൃഷ്ടി�ുകയും ഇതുവഴി  ലഭി�ു�  കൂലി  ഭവനനിര ്മാണ  പൂര ്�ീകരണ�ിന ്

ഗുനേഭാ�ാവിനുഉപകാര �പദമാവുകയും  െചയ്തു .െവരിഫിേ�ഷന ്  സമയ�  ്പാസ ്  ബു�ില ് 

പുതിയ വിവര�ള ് േചര ്� െപ�ി�ി� . 

6,Unskilled  labour  days required for  construction of  houses under  state 

scheme ward 1.Janu.k.k.



കഴി�  സാ��ിക  വര ്ഷെ�  സപിേ�ാെവര ്  �പവര്തിയെന�ാണ് അറിയാന ്  കഴി�തു 

.അവസാന  ഘ�  �പവൃ�ി  മാ�തേമ  ഓഡി� ്  കാലയളവില ്  ഉള്െ�ടു�ു�� (11-10-2019  മുതല ്  

30-10-2018  വെര  )  4പാര ്� ്  ബി��കളിലായി  അട�ല ്തുകയായ  24390  രൂപയും  ലഭി�ി��െ�� ്

ഫീല ്ഡ  ്സ�ര്സന സമയ� ്  ഗുണേഭാ�ാവ  ്അറിയി��.  പാ�്ബു�ിെല പുതിയ   വിവര�ള ്  

ലഭ�മായിരു�ി�.  . 

7,Unskilled  labour  days required for  construction of  houses under  state 

scheme ward 1.M.V.Santha.

�പസ്തുത �പവൃതിയ്െട 3പാര ്� ്  ബി��കള�െട  വിവര�ള ്  മാ�തേമ  ലഭ�മായി����  4  ആമെ� 

പര ്ത്ബില്  വിവര�ള ്  ലഭ�മ� നടനുെകാ�ിരി�ു� �പവൃ�ിയാണ  ് .ഓഡി� ്   കാലയളവില ്  10  

മുസ്െറര്  േരാ��കളിലായി  എം  ബു� ്  �പകാരം  16802രൂപ  നല ്കിയി���.്  (23344,23345  എ�ീ 

മ്സ്െറര്  േറാള്കള്  ലഭ�മായിരു�ി�).  ഫീല ്ഡ ്  പരിേശാധനയില ്  വാടകവീ�ില ്  താമസി�ു� 

ഇവരുെട  വീട ്പൂര്തീകരി�ി���്. പുതിയ  െതാഴില ്  കാര ്ഡില ്  വിവര�ള ്  േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .

8,Unskilled  labour  days required for  construction of  houses under  state 

scheme ward 1.Salini.K.V.

�പസ്തുത �പവൃതിയ്െട അവസാന  ഘ�  �പവൃ�ിയുെട  േരഖകള ്  മാ�തേമ  ലഭ�മായി����. 

3-10-2018നു  ആരംഭി�  പണി  27-02-2019നു  അവസാനി�തായി  ഫയല ്  പരിേശാധനയില ് 

വ��മായി, 10 മസ്െറര്  േരാ��കളിലായി 62 പണിെയടു�ി���  ്.ഫീല ്ഡ ് പരിേശാധന സമയ� ്

പണി  പൂര ്�ിയായതായി  മനസിലായി.  62  ദിവസെ�കൂലി  ലഭി��െവ�ും  ബാ�ി  തുക 

കി�ാനുെ��ും ഗുണേഭാ�ാവ ് അറിയി�� . (െതാഴില ് കാര ്ഡ ് NO.002/40)

9,Unskilled  labour  days required for  construction of  houses under  state 

scheme ward 1.Santha.K.V.

ഫീല ്ഡ ്  പരിേശാധന  MIS  എ�ീ  വിവര�ള�െട  അടി�ാന�ില ്  �പസ്തുത �പവരുതിയില ്  13 

മുസ്െറര്  േരാ��കളിലായി 90 െതാഴില ് ദിന�ള ് സൃഷ്ടി�ി���്. അട�ല ്  തുകയായ  24390 രൂപ 

ചിലവഴി�ി���  ് .ഈ  �പവൃ�ിയിലൂെട  90   ദിവസെ�  െതാഴില ്  സൃഷ്ടി�ുകയും ഇതുവഴി 

ലഭി�ു� കൂലി ഭവനനിര ്മാണ പൂര ്�ീകരണ�ിന  ്ഗുനേഭാ�ാവിനു ഉപകാര  �പദമാവുകയും 

െചയ്തു .



പ�ായ�ില ് സൂ�ിേ��  രജിസ�റ്ുകള�ം അവയിെല കെ��ലുകള�ം .

1,െതാഴില ് കാര ്ഡ ്െരജിസ്െറര് 

പ�ായ�ില ്  സൂ�ി�ു�  മാന�ലായി   സൂ�ി�ു�   െരജിസ്െറരില ്   േഫാേടാ   ഉ�  ്േപജ ്

ന�ര ്  1  മുതല ്  7േഫാേ�ാ  പതി�ി�ി�.  േപജ  ്ന�ര ്  8ല ്  േഫാേ�ാ  പതി�ി���.്  9  മുതല ്  13 വെര 

േഫാേ�ാ ,തീയതി, അെ�ഡ� ്ഒ�ും േരഖെ�ടു�ാ�തായി യി കാണെ���. കാര ്ഡുടമകള ് സ��ം 

ചിലവില ്   എടു�  േഫാേ�ാ  പതി�തായി  ക�ു.  211  മുതല ്     225  വെരയും  273,274 

,275,276,278,285,േപജുകള�ം  േപജ  ്ന�ര ്  287  മുതല ്  300വെരയും   ഒ�ും  േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 

(ആെക  രജി�ര ് െചയ്തത് 303 േപര ്)

2 �ഗാമസഭ രജി�ര ്.

െതാഴിലുര���ഗമാസഭ  രജി�ര ്  പ�ായ�ില ്  സൂ�ി�ു�ു�  ് .2018/19  േലബര ്  ബട്െജ�്  

അന്ഗീകരി�ു�തിനു� �ഗാമസഭയില ് േസാഷ�ല ് ഓഡി� ് റിേ�ാര ്� ് അവതരി�ി�  ്അ�ീകാരം 

േനടി െയ�ും 2019/20 േലബര ് ബട്െജ�്  ,അക്െറന്  �ാന ് എ�ിവ അവതരി�ി� ്അംഗീകാരം േനടി 

എ�ുമാ�തം  േരഖെ�ടു�ി  എ�ിലും  അതിന ്െറ  വിവര�ള ്  േരജിസ്െറരില്  കാണുവാന ് 

സാധി�ി�  .  ഇതു�പകാരം  �പേദശെ�  98%ആള�കള�ം  െതാഴില ്  കാര ്ഡ ്  എടു�ി��� ്

.േരജിസ്െറരില്  അജ� ,ചര ്�, തീരുമാനം ,എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

3. െതാഴില ്ആവശ�െ��തുംെതാഴില ്നല ്കിയതുമായി���രജി�ര ്

ഡിമാ�  ്ആ�  ്അേലാേ�ഷന ്  രജി�ര ്  പ�ായ�ില ്  സൂ�ി�ു�ു�  ് 2017/18  വര്ഷം 

വെരയു�  വിവരം  മാന�ല ്  ആയും  2018/19  വര ്ഷേ�ത  ് എം.ഐ.എസ  േകാപിയുമാണ ്    

രജിസ ്െറരില ്  കാണാന ്  കഴി�ത ്.

4.വര ്��ജി�ര ്

വര ്� ്  രജി�ര ്  പ�ായ�ില ്  സൂ�ിചിരു�ി� .

5.ആസ്തിരജിസ് ററര ്

ഈ രജി�ര ്ആസ്തി പൂര ്�ിയായ തീയതി അെ��്ഐഡി .വ��ിഗത ഗുനേഭാ�ാവിെ� േപര,് 

െതാഴില ്കാര ്ട  ്  ന�ര ്   പ�തിയുെട േപര  ്  എ�ിവ എഴുതിയി�ി�.      ആെക 30 ആസ്തികള് േര   

േരഖെ�ടു�ിയി���.്  അ� ്േഡ� ് അ�

6.െമ�ീരിയല ്രജി�ര ്

െമ�ീരിയല ്രജി�ര ്പ�ായ�ില ്സൂ�ിചി�്ടി�.

7. പരാതിരജി�ര ്

പരാതി   രജി�ര ്  പ�ായ�ില ്   സൂ�ി�ു�ു�  ്എ�ാലും  പരാതികള ്  ഒ�ും  തെ� 

േരഖെ�ടു�ിയതായി  കാണു�ി�.



േക�� സര ്�ാര ്  നിര ്േ�ശ �പകാരം ഒരു വര ്� ഫയലില ് താെഴ പറയു� 22 േരഖകള ് 

നിര ്ബ�മായും ഉ�ാേക�താണ.് ഫയലുകള�െട വിവര�ള�ം കെ��ലുകള�ം :

1.കവര്േപജ്

�പവൃ�ി  ഫയലില ്  െച�  ് ലി�  ്എ�  തലെ��ില ്   കവര ്േപജിലു�  കാര��ളായിരു�ു  

ഉ�ായിരു�ത  ് .  എ�ാല ്  എം,ഐ  എസ   �പകാരമു�   മുഴുവന ്   കാര��ള�ം  

േരഖെപടു�ിയിരു�ി�. എം.ഐ .എസ �പകാരം  കവര ് േപജ ് പൂര്തിയാേക�തും,�പവൃ�ിയുെട 

േലാെകഷന ്  കൃത�മായി   �പദിപാധിെക�ാതുമാണ  ് .കവര ്  േപജ  ്  എ�ാ  �പവൃ�ി  ഫയലുകളിലും 

സൂ�ിെക�ത  ്  അത�ാവശ�മാണ.്  പരിേശാധിച  ഒരു   കവര ്  േപജില ്   േകാഡ ്  ന�ര ്  െത�ായി  

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു .

2. െച�്ലി�്

�പവൃ�ിഫയലില   �കമ�പകാരം  ഏെതാെ�  േരഖകള ്  എവിെട  ഏതു  േപജു  മുതല ് 

സൂ�ി�ിരി�ു�ു  എ�  ്  മന�ിലാ�ുവാനു�  ആധികാരിക  േരഖയാണ  ് െച� ്   ലി� ്

പരിേശാധി� 9 �പവൃ�ി  ഫയലുകളിലും  െച� ്ലി� ്   കാണുവാന ്      സാധി�ി�.  

3. ആ�ന ്�ാന ്/െഷല ്ഫ ് ഓഫ�ര ്� ്എ�ിവയുെട അംഗീകരി�  േകാ�ി

�പസ്തുത �പവര ്�ി  പ�ായ�ിെല  നട�  ് വഷ�ിെല  ആനുവല ്  ആ�ന ്�ാനില ് 

ഉള ്െ��താണ  ്  എ�ു  െതളിയി�ുവാനു�  േരഖയാണ  ് ആ�ന ്  �ാന ്  േകാ�ി  െപാതു 

�പവര ്�ികലുെട  ഫയലുകളില ്  ആ�ന ്�ാന ് പകര�് ് കാണുവാന ് കഴി�ു. ഭവന നിര ്�ാണ 

�പവര ്�ികള�െട  ഫയലില ്    ആ�ന ് �ാന ്   പകര ്� ് ഉ�ായിരു�ി�.

4. ഭരണാനുമതി

�പവൃ�ി  െച���തി�ു  നിര ്വഹണ  �ാപനം  നല ്കു�  അനുമതിയാണ  ്ഭരണാനുമതി  േരഖ. 

ഭരണാനുമതി എ�ാ �പവൃ�ികള ്�ും ഉ�. എ�ിരു�ാല ്കൂടി  ഭരണാനുമതി ന�ര  ്  അട�ു�   

മിനുടസിന ്െറ  പകര ്� ്ഫയലുകളില ്  ഉ�ായിരു�ി�. 

5. സാേ�ിതിക എ�ിേമ��ം ഡിൈസനും അട�ു� സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ�ി.

ഒരു  �പവൃ�ി  എ�ിെന  എ�ത  അളവില ്െച�ണെമ�  ് സാേ�തികമായി  �പതിപാദി�ു� 

ആധികാരിക  േരഖയാണ  ്എ�ിേമ�  ്  ഡിൈസന ്.  െപാതു    �പവൃ�ിയുെട  ഫയലുകളില ് 

കാണാന ്സാധി��  .സാേ�തികാനുമതി  േഫാറം  കാണാന ്സാധി�ി�.  എ�ിേമ��മായി  ബ�െ�� 

േരഖകളിെലാ�ും തെ� തി�തിേയാടക്ൂടിയടിയ ഒ�്കാണാന ് കഴി�ി�.

6.സേ�തികാനുമതിേകാ�ി

ഒരു�പവൃ�ി�് സാേ�തിക  വിദഗ്ധരുെട അനുമതി  ലഭി�ി���് എ�തിനു� 

ആധികാരികേരഖയാ�ു  സാേ�തിക  അനുമതി  േരഖ  െപാതു  �പവര ്�ികലുെട  ഫയലുകളില ് 

സാേ�തികാനുമതി പകര�് ് കാണുവാന ്  കഴി�ു. ഭവന നിര ്�ാണ �പവര ്�ികള�െട ഫയലില ് 

സാേ�തികാനുമതി പകര ്� ്ഉ�ായിരു�ി�.



7. സംേയാജിത  പ�തി  വിശദാംശ�ള ്

ഭവന നിര ്�ാണ പ�തികളില ് സംേയാജിതപ�തി വിശദാംശ�ള ് കാണുവാന ് കഴി�ി�.

8. െതാഴിലിനു� അേപ�.

െതാഴിലാളികള ്   െതാഴില ്   ആവശ�െ��  ്  നല ്കു�  അേപ�യാണ ഡിമാന ്ഡ  ്  േഫാം. െതാഴില ് 

ആവശ�െ��  ് 15  ദിവസ�ിനു�ില ്  േജാലി  നല ്കിേയാ  എ�റിയുവാന ്     സഹായി�ു�  േരഖ 

കൂടിയാനു  ഡിമാനഡ്  േഫാം വ��ിപരമായും കൂ�ായും ഉ� ഒരു അേപ�യും വര ്�  ്ഫയലില ് 

കാണാന ്  കഴി�ി� .

9. െതാഴില ് അനുവദി�തിെ� പകര ്�്

�പവൃ�ി   അനുവദി��െകാ�  ്   നിര ്വഹണ  ഉേദ�ാഗ�ര ്   നല ്കു�  അനുമതിയാണ  വര ്� ്

അെലാേ�ഷന ് േഫാം. അേപ�ി�  ്15 ദിവസ�ിനു�ില ്  �പവര ്�ി ലഭിേ�ാ  എ�  ്അറിയാന ് 

ഈ േഫാം  സഹായി�ും. ഓഡി��   നട�ിയ  ഫയലുകളില ്   �പവൃ�ി  അനുവദി�തിെ�  പകര ്� ്   

കാണാന ് സാധി�ി�.

10. പൂരി�ി�  മ�ര ്േറാളിെ� േകാ�ി

െതാഴിലാളികള�െട   ഹാജര ്നില  േരഖെ�ടു�ാനു�   േരഖയാണ  ്   മ�ര ്േറാള ്. 

നട�്െകാ�ിരി�ു� ഫയലുകലില ്  ഒഴിെകയു�  ഫയലുകളില ്  പൂരി�ി�  മ�ര ്  േറാളിെ� 

പകര ്�  ് ഉ�ായിരു�ു  .�പവൃ�ി  ആരംഭി�  ദിവസം,  �പവൃ�ി  െചയ്ത ദിവസം  എ�ിവ 

അടയാളെ�ടു�ിടി���ായിരു�ി�  .ആയുധവാടകയായി  5 

രൂപമ�ര ്േറാളിെനാ�ംെതാഴിലാളികള ്�്നല്   നകിവരു�തായി    പരിേശാധനയില ് 

നി�ുംവ��മായി.  ൈലഫ  ്  ഭവന  നിര ്�ാണ  �പവര ്�ികള�െട  മ�ര ്േറാള�കള ്  8  ദിവസെ� 

െതാഴില ്ദിന�ള ്  ഉള ്െ�ാ�ി�യായി  ക�ു  .ഇതില ്  7ദിവസം  തുടര ്�യായി  ഒ� ് 

േരഖെ�ടു�ിയതായും  കാണെ���.  ആെക  ഹാജരും  അതിെ�  കൂലിയും  െമാ��ില ് 

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. മസ ്െറര ് േറാള�കളില ്  േമ��രുെട ഒ��െ��ിലും  െച�  ്   െമഷര ്  െചയ്ത 

ഉേദ�ാ�രുെട ഒ� ്ഒ�ിലും  േരഖെ�ടു�ി കാണു�ി� .

11. െമഷര ്െമന ്റ ് ബു�ിെ�  േകാ�ി.

ഒരു  �പവൃ�ി  എ�ിേമ��    �പകാരം  കൃത�മായ  അളവില ്  ആണ  ് െചേ��ത  ് എ�ും 

െചയ്തിരി�ു�ത  ്ഇ�പകാരം   തെ�യാണ  ്എ�  ്  മന�ിലാ�ാനു�  ആധികാരിക  േരഖയാണ ് 

െമഷര ്െമ�്ബു�്.  െമഷര ്െമ�്  കൃത�മായി  സൂ�ി�തായി  കാണു�ു 

.ഭൂഉടമകള�െടേപരുംസര ്െ�ന�റുകേളാടുകൂടിയഗുണേഭാ�ാ�ള�െടലി�്കാണെ�ടു�ി�. 

12. സാധന�ള ് വാ�ു�തിനുളള ക�ാേ�ഷന ്  �ണി�തിെ�യും കംപാരി�ീവ ്    സ്െറ�്   

െമ��െ�യും  െമ�ീരിയല ്  സേ�   ഓര ്ഡറിെ�യും  േകാ�ി

ഒരു  �പവൃ�ി�  ്  സാേ�തിക  എ�ിേമ�്�പകാരം ആവശ�മു�  സാധന  സാമ�ഗികള ് 

വാ�ു�തിനു�  നടപടി�കമ�ള ്  �പതിപാദി�ു�  േരഖയാണ്  െമ�ീരിയല ്പ ്



െ�പാക��ര ്െമ�.്േസാഷ�ല ്  ഓഡി�ിന  ് വിേധയമാ�ിയ  9  �പവൃ�ികളിലും  െമ�ീരിയല ്   ഉ 

പേയാഗിേ��ി വ�ി�ി� എ�ിരു�ാലും സി�ിസണ ് ഇന ്ഫര ്േമഷന ് േബാര ്ഡ.് (C.I.B) ക�െ�ഷന ് 

�ണി�തിെ� വിശദാംശ�ള ്  കാണാന ്   കഴി�ി� .   സ�ര ്ശി� ൈസ��കളില ്  ഒ�ും തെ� 

സി�ിസണ ് ഇന ്ഫര ്േമഷന ് േബാര ്ഡ ്ഉ�ായിരു�ി�.

13. േവജ ്ലി�്

മാെ�ര ്േറാളില ്  ആനുപാതികമായി  െതാഴിലാളി�  ്  േവതനം  അനുവദി��  െതളിയി�ുവാനു� 

ആധികാരിക  േരഖയാണ.്  േവജ ്ലി�  ്പകര ്�  ്ഫയലുകളില ്  സൂ�ി�ി���.്േസാഷ�ല ്  ഓഡി�ിന ് 

വിേധയമാ�ിയ   �പവൃ�ികളില ്   എ�ാം  തെ�  എം  ഐ  എസില ്  നി�ുമു�   േവജ ്ലി�ിെ�  

പകര ്��കള ് കാണാന ്   സാധി�� .

14. േവതന�ിെ�യും സാധന�ള ്� ് പണമട�തി�യും  എഫ.്�ി.ഒയുെടയും േകാ�ി.

മാ�ര ്േരാ��ം  േവജ്ലി��ം അനുസരി�  ്  െതാഴിലാളികള ്�  ് േവദനം  ൈകമാറിെയ� ്

ഉറ�ാ�ാനു�   േരഖയാണ  ്  ഫ�  ്  �ടാന ്സ ്െഫര ്   ഓര ്ഡര ്  .എഫ.ടി.ഓ  വിെ�,  എം.ഐ  .എസ 

പകര ്��കള ് ഫയലില ് കാണാന ് സാധി�ി�ി� .അവ ഫയലുകളില ് െകാ�ുവരാന ്  �ശ�ി�ണം . 

15. െമ�ീരിയല ്     വവ്�ര് റിെ�യും  ബി��കള�െടയും  േകാ�ി.

ഒരു  �പവൃ�ി�  ്  സാേ�തിക  എ�ിേമററ  ്  �പകാരം  ആവശ�മു�  സാധന  സാമ�ഗികള ് 

വാ�ു�തിനു�  നടപടി�കമ�ള ്   �പതിപാദി�ു�  േരഖയാണ  ്  െമ�ീരിയല ്  െ�പാക��ര ്െമ�.് 

സി�ിസണ ്   ഇന ്െഫാര ്േമഷന ്   േബാര ്ഡുമായി  ബ�െ��  േരഖകള�െട  വിശദാംശ�ള ്  

ഫയലുകളില ്  ഉ�ായിരു�ി�.

16. േറായല ്�ി അട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി

ബാധകമ�

17. മൂ�്ഘ��ള്   ആയുളള  െതാഴിലിെ�  േഫാേ�ാകള ്

�പവര ്�നവുമായി   ബ�െ�ടു�ിെയടുേ��     മൂ�്േഫാേ�ാ പതി��കള ്  അതായ   

ത്�പവര് �ന�ി�  ആരംഭം,  �പവര ്�നം   നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള ്  �പവര ്�നം 

പൂര ്�ികരി�േ�ാള ്  എ�ീ  മൂ�്തരം േഫാേ�ാ.  ഫയലുകളി��വൃ�ികള�െട  മൂ�്ഘ��ള്   

ആയുളള  േഫാേ�കള ്  സൂ�ി�ിരി�ണം  .പരിേശാധന�  ്വിേധയമാ�ിയ  �പവൃ�ികളില  ്ഒ�ും 

തെ� േഫാേ�ാകള ് സൂ�ി�ി���ായിരു�ി� .

18. പൂര ്�ികരി�  സര ്�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

�പവൃ�ി  പൂര ്�ീകരി��  എ�തിെ�  േരഖയാണ  ് �പവൃ�ി  പൂര ്�ീകരണ  സാ��പ�തം. 

നിലവിലു�  ഫയലുകളില ്   �പവൃ�ി  പൂര ്�ീകരണ  സാ��പ�തമി�.  പാര ്�  ് �്ബി�ിെ� മൂല� 

നിര ്ണയ  സാ��പ�തം  ഉ�ായിരു�ു. 

19. മ�ര ്◌്േറാള്  മൂവ ്െമ�്�ി�്/ ഫയല ്  �ടാ�ിംഗ ്േഫാം. 

�പവൃ�ിഫയലുകളില ്  എ�ാംതെ�  ഫയല ്�ടാ�ിംഗ്േഫാം ഉ�ായിരു�ു.  മുഴുവന ്കാര��ള�ം 



േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി� .

20. ആസ്തിയുെട  ജിേയാടാഗ ്  േഫാേ�ാകള ്.

�പവര ്�ികള ്  ജിേയാേയാടാഗ ് െചയ്തി��േ�ാ എ�  ്  അറിയുവാന ്  സഹായി�ു� ഘടകമാണ ്

ജിേയാടാഗ ്  േഫാേ�ാ�ഗാഫ.് ജിേയാടാഗ ്  േഫാേ�ാകള ്   ഫയലുകളില ്   ലഭ�മായിരു�ി�.

21. േസാഷ�ല ് ഓഡി��  റിേ�ാര ്� ് േകാ�ി.

�പവൃ�ി  േസാഷ�ല ്  ഓഡി�ിന  ് വിേധയമായതാേണാ  എ�  ് പരിേശാധി�ാന ്  സഹായി�ു� 

േരഖയാണ ്  േസാഷ�ല ്  ഓഡി� ്  റിേ�ാര ്�.്  ആറ്മാസം കൂടുേ�ാള ്  ഓഡി� ്  െചേ��താണ.് 

�ഗാമസഭാ  രജിസ ്െറരില ്  േസാഷ�ല ്  ഓഡി��  നട�ു  എ�ും  േരഖെ�ടു�ിയി��െ��ിലും 

േസാഷ�ല ് ഓഡി റിേ�ാര ്�ിെ�  േകാ�ി ഫയലുകളില ്  കാണാന ്  സാധി�ി�ി�.

22. ൈസ�്ഡയറി

�പവര ്�ി  �ലെ�  മുഴുവന ്  വിവര�ള ്  േരഖെ�ടു�ു�തിന  ് േവ�ിയു� 

ആധികാരികേരഖയാനു     ൈസ� ്   ഡയറി  പരിേശാധി�  മൂ�ു  െപാതു  �പവര ്�ികളില ്  2 

എ��ില ്  മാ�തേമ  ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു��.േമ�ിെ�  വിലാസവും  േഫാണ ്ന�രും 

കൃത�മായി ൈസ�� ഡയറിയില ് േരഖെ�ടുേ�താണ.് െച� ്ലി� ്പൂര ്�മായിരു�ി�. െ�പാജക്ട് 

മീ�ിംഗ  ് നട�ിയതിെ�  വിശദാംശ�ള ്  േരഖെ�ടു�ിയി���.്  പണിയായുധ  വാടക  ൈസ��  

ഡയറിയില ്  ഉള ്െ�ടു�ിയി���.് സ�ര ്ശക കുറി�ില ് സ�ര ്ശകര  ്  അവരുെട േപര  ്വിവര�ള ് 

മാ�തമാണ ്േരഖെ�ടു�ു�ത,് കുറി��കള ്  േരഖെ�ടുേ��താണ.് 

സി�ിസണ ്  ഇന ്ഫര ്േമഷന ്   േബാര ്ഡ.്

പരിേശാധി�   ഒരു  വര ്� ്  ൈസ�ിലും  സി�ിസണ ്  ഇന ്ഫര ്േമഷന ്   േബാര ്ഡ ്   കാണുവാന ് 

സാധിചി�.  എസ്റിേമ�ില്  ഡിസേ�  േബാര ്ഡിനു  തുക  വിലയിരുതിയി��െ��ിലും  ,എം  ബു�ില ്  

േബാര ്ഡിെ� തുക ചിലവഴി�തായി കാണു�ി�.

െപാതുനിര ്േ�ശ�ള ്

ഉേദ�ാഗ�േരാട്

1.െതാഴില ്കാര ്ഡിേല�ാവശ�മായേഫാേ�ാപ�ായ�ില ്നി�്തെ�എടു�്െകാടു�ാന് �ശ 

�ിേ��താണ.്

2.െതാഴിലിനേപ�ി�ു�എ�ാെതാഴിലാളികള ്�ുംെതാഴില ്നല ്കു�ു�്എ�കാര�ംഉറ��രു�ു

ക

3.കാലാനുസൃതമായിതെ�ഒേരാ�വവൃ�ിയുംഏെ�ടു�്നട�ു�തിനായിയഥാസമയംഅവയുെട

അനുമതിേനടിനട�ിലാ�ു�തിേന��ിയു�നടപടികള ്ഉേദ�ാഗ�ര ്സ�ീകരിേ��താണ ്.

4.ഓേരാ�പവര ്�ിയുംആരംഭി�ു�തി�ുന ്പ്കൃത�മായിെ�പാജക്ട്മീ�ിം�ടേ��താണ് 



.മീ�ിംഗില ്െതാഴിലുറ�്ഉേദ�ാഗ�ര് നിര ്ബ�മായുംപെ�ടു�ുകയുംെചേ���പവൃ�ിെയകുറി

��ംഅളവിെനകുറി��ംെതാഴിലാളികേളാടും,േമ�ിേനാടുംവിശദമായിപറ�്െകാടു�ുകയുംെചേ�

�താണ.് എ�ിേമ�ിെ�മലയാളംപകര ്�്ലഭ�മാേ��താണ് .

5.�പവൃ�ിനട�്െകാ�ിരി�ുേ�ാള് സാേ�തികജീവന�ാര ്�പവൃ�ി�ലംസ�ര ്ശി�്�പവൃ

�ിയുെടപരിേശാധനയുംഅളെവടു��ംനട�ിേപാരായ്മകള് െതാഴിലാളികള ്�്പറ�്മനസിലാ

�ിെകാടുേ��താണ ്.

6.ഓേരാ�പവൃ�ിയുേടയുംൈസ�ില ്കുടിെവ�ം  ,�പഥമശു�ശൂഷകി�്  , 

തണല ്എ�ീസൗകര��ള ്ഏര ്െ�ടു�ു�തില ്ജീവന�ാര ്�പേത�കം�ശ�ിേ��താണ ്. 

7. സുര�ാസാമ�ഗികള ്ആവശ�മായ�പവൃ�ികളില ്അവലഭ�മാേ��താണ ്.

8.ഓേരാ�പവൃ�ിയുേടയുംവര ്�്ഫയലുകളില് ആനുവല ്മാ�ര ്സര ്�ുലര ്�പകാരംനിഷ ്കര ്ഷി

�ു� 22 േരഖകളില ്ഉള ്െ��വഉെ��്ജീവന�ാര് ഉറ��രുേ��താണ ്.

9.നിലവില ്െപാതു�ഗാമസഭയില ്െതാഴിലുറ�്ഒരുഅജ�യായിമാ�തമായികേ��ാഗംകൂടു�തായാ

ണ്അറിയാന് കഴി�ത്പകരംെതാഴിലുറ�്�ഗാമസഭ�പേത�കംേചേര�താണ്.

േമ��മാേരാട്

1.െതാഴിലാളികള�െട  െതാഴില ്  കാര ്ഡില ്  �പവൃ�ിെയ�ുറി���  വിവര�ള ്  കൃത�മായി  

േചര ്േ��തും ഹാജര ്  അടയാളെ�ടുേ��തുമാണ.്

2.  െതാഴിലാളികള�െട�ഗൂ�്ഡിമാ�്അേപ�കള് പ�ായ�ില ്നല ്കുേ�ാള ്ൈക  ���ശീത  

തിരിെക വാ�ി�ുവാന ്  �ശ�ിേ��താണ.്

3.  െതാഴിലാളികള ്   യഥാ  സമയം  �പവൃ�ി�ല  ഹാജരാകു�ുെ�ാ  എ�ും  ,ഹാജര ്  കൃത� 

സമയ� ്  മ�ര ്േറാള�കളില ്  േരഖെ�ടു�ുകയും  െചേ��താണ്

4. �പവര ്�ി�ല� ്െതാഴിലാളികള ്� ്അപകടം സംഭവി�ുകയാണ ്െക�ില ് അപകട�ിെ� 

വിശദാംശ�ള ് ൈസ�്ഡയറിയില്  േരഖെ�ടു�ാന ് �പേത�കം �ശ�ിേ��താണ.് 

5.ൈസ� ്  ഡയറിയില ്  എ�ാ  വിവര�ള�ം  കൃത�മായി  േരഖെ�ടു�ുക .

െതാഴിലാളികേളാട്

1.  പ�ായ�ില ്  നി�ും  െതാഴിലിനനുമതി  ലഭി�ാന ്  കാ�ിരി�ാെത  െതാഴില ്  ആവശ�മു� 

സമയ� ് പ�ായ�ില ് അേപ�നല ്കുകയും  ൈകപ� ് െരശീതി സൂ�ി�ുകയും െച��ക .

2.  െതാഴിലിനേപ�ി�  ് 14  ദിവസ�ിനുേശഷം  െതാഴില ്   ലഭ�മാകാ�  സാഹചര��ില ് 

െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന ് അേപ�ി�ുക .

3. െതാഴിലുറ� ്  േവതനം  കൃത�മായി  പാസ്ബു�ില്   േരഖെ�ടു�ുക .



4. െതാഴില ്  കാര ്ട ് സ��ം  ൈകവശം  സൂ�ി�ുക .

5.  അവകാശ�ള ്  ലഭ�മാവാ�  സാഹചര��ളില ്   പരാതിപരിഹാര        സംവിധാന�ള ്   

ഉപേയാഗെ�ടു�ുക .

6. �ഗാമസഭകളില ്  കൃത�മായി പെ�ടു�ുകയും അഭി�പായ�ള ് േരഖ�ടു�ുകയും െച��ക .

അനുബ�േരഖകള ്

േശഖരി�െതളിവുകള ്

•േമ�്മാരായ  ബി�ു,  ,സുജാത,  സുഷമ,  എ�ിവരുെട  സാ�ിധ��ില ്

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടകൃഷി�ലം അള�ു തി�െ�ടു�ിയ വിവര�ള ്.

 *ഫീല ്ഡ  െവരിഫിേ�ഷന ്  സമയ�  ് െതാഴിലാളികള�മായി  നട�ിയ  സംവാദ�ി 

�പവര ്�ിനട�ു  എ�   സാ��പ�തം  �ലം  ഉടമകളില ്  നി�ും  ഫീല ്ഡ  ്പേശാധനകിടയില ് 

േശഖരി��.

�ഗാമസഭയില ് വ� നിര ്േദശ�ള ്,തീരുമാന�ള ് .

• െതാഴില ്  കാര ്ഡില ്  നി�ു�  േഫാേ�ാ  പ�ായ�ില ്  നി�ുതെ� 

എടു�ാനു�  സൗകര�ം  ഉ�ാ�ണം. 

• െതാഴിലാളികള ്� ്   േജാലി   �ല�ു  തണല ്സൗകര�ം , കുടിെവ�ം , �പഥമ 

ശു�ശൂഷാ ൪ കി� ്    എ�ിവ   ഉറ�ാ�ണം .

• സി�ിസന ്ന ്   ഇന ്ഫര ്േമഷന ്   േബാര ്ഡ ്  �ാപി�ു�തിന ് നടപടി  എടു�ും .

• സി�ിസന ്    ഇന ്ഫര ്േമഷന ്  േബാര ്ഡ ്  �ാപി�ാന ്  കഴിയാ�ത ് 3 

വര ്ഷെ�  തുക  െകാടു�ാന ്  ബാകിയു�ത്െകാ�്  ആരും  ഏെ�ടു�ാന ് 

ത�ാറാവാ�ത ് െകാ�ാണ.്  ഇനിയു�  ൈസ��കളില ്  േബാര ്ഡ ്  െവ�ാനു�  

നടപടി   സ�ീകരി�ും .

• ഓഡി�ിന് ്വിേധയമാ�ിയ 3െപാതു �പവൃ�ികളായ( കുടുംബ�ശീ ,െജ,എല ്,ജി 

�ഗൂ��കള ്�ും സ�യം സഹായ സ��ള ്�ും പ��റി� ്നിലെമാരു�ല ് 

(,LD/245387),ഓരി �പേദശെ� പാര5െല  ഗുണേഭാ�ാ�ള ്� ്   തരിശുനിലം 

കൃഷിേയാഗ�മാ�ല ്ഘ�ം1(LD/325360), ഓരി  �പേദശെ�പാര5െല 



ഗുണേഭാ�ാ�ള ്� ്  തരിശുനിലം  കൃഷിേയാഗ�മാ�ല ് ഘ�ം2(LD/325361),എ�ീ  

�പവര ്�ികള ്  െചേ�� അളവുകെള�ാള�ം കുറ� അളവ ്വ�ത ്

െതാഴിലാളികള ്� ്കൂലി കുറ�� നല ്കു�ത ്ഒഴിവാ�ാനാണ ്.നികുതി രസീത ്

,കൃഷിഭവനില ് നി�ു�  സാ��പ�തം ,എ�ിവ ഇ�ാ�വരുെട പറ�ിെല  

പണികള ്  ഒഴിവാ�ിയി��� ്. ഫയലില ്  നികുതി രസീത ്, സാ��പ�തം  എ�ിവ 

െവ�ാന ് കഴിയാ�ത ് വീഴ്ചയാെണ�് സ�തി�ു�ു .ഇനിമുതല ്  വീഴ്ച  

വരാെത  �ശ�ി�ും (N.R.E.G.S -AE യുെട മറുപടി )

• േക�� സം�ാന  ഭാവന  നിര ്മാണ  �പവൃ�ിയില ്  ഉള ്െപടു�ി െചയ്ത 

90പണികള�െട  മുഴുവന ്  തുകയും  എ�ാ  ഗുനേഭാ�ാ�ള ്�ും  ഇേ�ാള ് 

ലഭ�മായി���.്

• നിലവിലു�  െതാഴില ്  സമയം  ചുരു�ണെമ� ്                                                                                                                                                                                 

െതാഴിലാളികള ്  നിര ്േദശി�� .

• കാര ്ഷിക  കല�ര ്  ഉ�ാ�ു�തിെന �ുറി� ് ചര ്�െച�ണം.

• പാര5െല  ആള�കള ് വളെര�ുറ�� ഭൂമിയു�വരാണ ്.  അ�ര�ിലു� 

ആള�കള�െട  പറ�ില ്  അവരുെട   ആവശ��ല ്�നുസരിചു�  പണികള ് 

െചയ്തു  െകാടു�ാന ്  പാക�ിലു� �പവ�ികള ് പ�തി  ആസൂ�തണ�ില ് 

ഉള ്െ�ടു�ണെമ�ും (ഒരു െതാഴിലാളി ) നിര ്േദശി�� .

• െതാഴിലുറ� ് പ�തിയില ്   ഉള ്െപടു�ി  ഒ�ാം  വാര ്ഡിെല മുഴുവന ് േതാടുകള�ം  

വൃ�ിയാ�ി െവ��ിെ� ഒഴു� ്സുഗമമാ�ാന ് ആവശ�മായ  തീരുമാനം  

പ�ധി  ആ സൂ�തണ�ില ്  ഉള ്െ�ടു�ണെമ� േരഖാമൂലമു�  അേപ�  പി.പി 

.രവി  എ�വര ്  �ഗാമസഭ  മുന ്പാെക സമര ്പി�� .ഇത ്ചര ്� െചയ്തു േവ�  

തീരുമാനം  ൈകെ�ാ�ണെമ� ് നിര ്േദശി�� .


