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�ഞായത്തന്റ ത�ാതപ വ്വരത്ത  ൾചാ  

വ്സ്പതീർണം 60.83   ച കി മീ

ജ്ലാ�ഞായത്പ കാസർഗഗാഡ്

ദബ്ലാക്ക്പ  �ഞായത്പ പരപ

താലുറൂക്ക്പ വവളരികുണ്

വ്ദലജപകൾചാ കള്ളാർ

�ഞായത്പ അത്രപകൾചാ
ക്ഴക്ക്പ പനതടി  ഗഗാമ  പഞായത്

�ട്ഞ്ഞാ ്്പ ഗകാഗടാം-   ഗബളൂർ ഗഗാമ പഞായത്

തതക്ക്പ ബളാൽ  ഗഗാമ പഞായത്

വടക്ക്പ കുറിഗകാൽ  ഗഗാമ പഞായത്

ജയമസംഖ്യ (2011 ,തസയമ്പതസസ്പ)

കളാർ ആതക ജയമസംഖ്യ SCs
                  STs

പുരുഷൻ സ്തത്രീ പുരുഷൻ സത്ത്രീ പുരുഷൻ സ്തത്രീ
49153 22952 26201 449 471 273 274



വാ  ർഡ്പ     2     ആടകം  

കാസർഗഗാഡ്ജില്ലയിലലെപരപഗബാകിലലെകളളാർതഗാമപഞായാിലലെ2-ആംവാർഡ്(ആടകം

)ആണ്  ഗസാഷ്ൽ ഓഡിറിങ്  നടാുതുനത്്ര .വാർഡ് 2 ൽ  ലത്രാഴിലെുറപ്  പദത്രിയിൽ കഴിഞ

സാമ്പാികവർഷാിലലെ 2018  ഒക്ഗടാബർ1  മുത്രൽ2019  മാർച്്ച31  വലരയുളകാലെയളവിൽ

10 തപവർാികളാണ്  നടതുനിനിളത്്ര.  ലപാത്രു  വിഭാഗാിൽലപന 3 തപവർാിയും വ്യകിഗത്ര

വിഭാഗാിൽ7 തപവൃാിയുമാണ്ഗസാഷ്ൽഓഡിറിനുവിഗധയമാകിയത്്ര.

ലത്രാഴിലെുറപിമായിബന്ധലപനവാർഡിലന്റെഅടിസ്ഥാനവിവരങൾത്രാലഴഗചേർകുതുനു.

VILLAG
E

     TOTAL
  (registered)

          SCs           STs      OTHERS          TOTAL

HOUS
E
HOLD
S

PERSON
S

HOUS
EHOL
DS

PERSON
S

HOUSE
HOLDS

PERSONS HOUS
E
HOLD
S

PERSO
NS

MALE FEMALE

Adakam 336 500 O O 118 188 218 312 202 298
Active
worker
s

176 34 142

ആമപഖം

ഇന്ത്യിലലെദരിതദരായതഗാമീണജനത്രയുലടദാരിതദ്ം ലെഘൂകരികുതുനത്രിനും

അവരുലട ജീവിത്ര സുരകിത്രത്രതം  ഉറപി  വരുാുതുനത്രിനും  ഗവണി  രൂപം  ലകാടുാിനിളള  ഒരു

ബൃഹത്്രപദത്രിയാണ്  മഹാതാഗാന്ധി  ഗദശീയ  തഗാമീണ ലത്രാഴിലെുറപ് പദത്രി.  കാർഷിക

ഗമഖലെയിലെും  നിർമ്മാണ  ഗമഖലെയിലെും  ലത്രാഴിൽ  ലെഭികാലത്ര തഗാമീണ  ജനത്ര



ബുദിമുനനുഭവികുഗമ്പാൾഅവർക് 100  ദിവസലാലത്രാഴിലലെകിലെുംഉറപിവരുാുവാൻഈ

പദത്രി ലെക്മിടുതുനു.  ഇങലനലത്രാഴിൽനലെ്കുതുനത്രിന് ഏലറടുകുതുനവിവിധപദത്രികളിലെൂലട

രാജ്ാിലന്റെ മണിം  ജലെവും  പരമാവധി  സംരകികുതുനത്രിന്  സാദ്മാകും  എതുന്

തപത്രീകികുതുനു.ഇന്ത്യിലലെ ഏറവും  പിഗതുനാകമായ  200 തഗാമീണ ജില്ലകളിൽ 2006

ലഫെതബുവരി 2-ാാംത്രീയത്രിഈനിയമംനിലെവിൽവരുകയുംപദത്രിനടപിലൊകുകയുംലചേയ്ത്രു.

ഗകരളാിൽവയനാടും ,  പാലെകാടും ഈ 200 ജില്ലകളിൽഉൾലപനിരുതുനു.  2007 ലമയ് 15 ന്

130 ജില്ലകളിഗലെക്  കൂടി  ഇത്്ര  വ്ാപിപിച്ചി.   ഇടുകി,  കാസർഗഗാഡ്  ജില്ലകൾ ഇത്രി ൽ

ഉൾലപനിരുതുനു.2008 ഏതപിൽ 1 ന്  ഇന്ത്യിലലെ ബാകി  മുഴുവൻ  ജില്ലകളിഗലെകും  ഇത്്ര

വ്ാപിപിച്ചി.  ഇന്ത്യിലലെ മുഴുവ ൻ  തഗാമീണ  ജില്ലകളിലെും  ഈ  പദത്രി

നിലെവിലെുണ്.ആഗഗാളത്രലൊിൽസവിഗശഷതശദയാകർഷിച്ചഒരുഅവകാശാധിഷ്ഠിത്രലത്രാഴിൽ

നിയമലമതുന നിലെയിലെും  തഗാമീണ  ഗമഖലെയിൽ ദാ രിതദ ലെഘൂകരണാി ൽ നിർണയാകമായ

വഴിാിരിവ്സൃഷ്ടിച്ചബൃഹത്്രപദത്രിഎതുനകാര്ംപരിഗണിച്ചിം2009 ഒക്ഗടാബർ2-ാാംത്രീയത്രി

ഗകതന്ദ്രസർകാർഈനിയമലാമഹാതാഗാന്ധി  ഗദശീയ  തഗാമീണ  ലത്രാഴിലെുറപ് പദത്രിലയതുന്

പുനർനാമകരണംലചേയ്ത്രു.

ലത്രാഴിൽആവശ്ലപടുതുനവർക്  നിശിത്ര  കാലെയളവിനുളളിൽ കായികമായ  ലത്രാഴിൽ

ലെഭികുതുനുലവതുനും  അത്രിന്   നിർണയികലപനിനിളള   ഗവത്രനം നിർദ്ദിഷ്ട  സമയാിനുളളിൽ

ലെഭികുതുനുലവതുനും  ഉറപി  വരുാുതുനത്രിന്  ഇന്ത്ൻപാർലെലമന്റെ ്പാസ്സാകിയിനിളള നിയമമാണ്

മഹാതാഗാന്ധി  ഗദശീയ  തഗാമീണലത്രാഴിലെുറപ് നിയമം.  2005 ആഗസ്്റ്റ 23- ത്രിയ്യത്രിയാണ്

പാർലെലമന്റെ ്ഈനിയമംപാസ്സാകുതുനത്്ര.

ലത്രാഴിലെും ഗവത്രനവും നിര്ദ്ദിഷ്ട സമയാിനുളിൽകൃത്ര്മായി ലെഭികുതുനത്രിനുള അവകാശം

നിയമപരമായി  ഉറപി  വരുാുലവതുനത്രാണ്  ഈ  നിയമാിലന്റെ സവിഗശഷത്ര.  ലത്രാഴിൽ

ലെഭിച്ചിലല്ലകിൽ  ലത്രാഴിലെില്ലായമ്  ഗവത്രനവും  ലത്രാഴിലലെടുാഗശഷം  ഗവത്രനം  വവകുകഗയാ

ലെഭികാത്രിരികുകഗയാലചേയ്ത്രാൽനഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവ്വസ്ഥലചേയ്യിതുനു.

ലത്രാഴിൽആവശ്ലപടുതുനവർക് 15 ദിവസാിനുളിൽകായികമായി ഏലത്രകിലെും   ലത്രാഴിൽ

നൽകിയിരികണലമതുനാണ്വ്വസ്ഥ. അല്ലാാപകംപത്രിനാറാമലാദിവസംമുത്രൽഅവർക്

ലത്രാഴിലെില്ലായ്മ  ഗവത്രനാിന്  അർഹത്രയുണായിരികും.  അഗത്രഗപാലലെ എടുാ ലത്രാഴിലെിലന്റെ

ഗവത്രനം 15 ദിവസാിലെധികം വവകിയാൽ ഇങലന വവകുതുനഒഗരാദിവസാിനുംനഷ്ട

പരിഹാരംലെഭികുതുനത്രിനുംഅർഹത്രയുണ്.ലത്രാഴിഗലൊലത്രാഴിലെില്ലായമ്ഗവത്രനഗമാഉറപായുംഉറപ്

വരുാുതുനുലവതുനത്രാണ് ലത്രാഴിലെുറപ് നിയമാിലന്റെതപഗത്ര്കത്ര.



ഈ �ദത്ഗ�കാരം തതാഴ്ൽ ലുറഭ്ക്കപനത്യമപള്ള മായമദനദണത്തൾചാ. 

 പത്രിലനന്വയസ്്സപൂർാീകരിച്ചിരികുക.

 കായികാദതാനാിന്ത്രയ്യാറാവുക.

 തഗാമപഞായാിൽസ്ഥിരത്രാമസകാരനായിരികുകഎതുനിവയാണ്.  

  എതുനാൽ2014 ലലെ പുത്രുകിയ  മാർഗ നിർഗദ്ദശങൾ തപകാരം  നാഗടാടികളായ

ലത്രാഴിലെഗനതഷകർകുംലത്രാഴിൽനലെ്കണലമതുന്വ്വസ്ഥലചേയ്യിനിണ്.

ഗദശീയതഗാമീണലത്രാഴിലെുറപ്പദത്രിതപകാരംതഗാമപഞായാ്തപഗദശാ്നടപിലൊകുതുനഎല്ലാ

തപവൃാികളിംഗസാഷ്ൽഓഡിറിന്  വിഗധയമാകണലമതുനു 17(2)  ആംവകുപ്നിഷ്കർഷികുതുനു.

പദത്രിതപവർാനലാപറിയുംലപാത്രുധനംചേിലെവഴികുതുനത്രിലനപറിയുംപൗരസമൂഹംനടാുതുന

പരസ്വുംസതത്രതന്തവുമായപരിഗശാധനയുമാണ്ഗസാഷ്ൽഓഡിറ്അഥവാസാമൂഹികകണക്

പരിഗശാധന. ലത്രാഴിലെുറപ്  നിയമതപകാരം  വർഷാിൽരണ്തപാവശ്ം  ഗസാഷ്ൽ   ഓഡിറ്

തഗാമസഭകൾഎല്ലാവാർഡിലെുംകൃത്ര്മായിനടഗാണത്രാണ്.  ഗസാഷ്ൽഓഡിറിലെൂലടഅഴിമത്രി

ഇല്ലാത്രാകുതുനത്രിനും  സുത്രാര്ത്ര  ഉറപിവരുാുതുനത്രിനും  കാര്കമത്ര  വർദിപികുതുനത്രിനും

സദ്ഭരണം ഉറപാകുതുനത്രിനുംകഴിയുതുനു.പദത്രിപണംശരീയായരീത്രിയിൽ ചേിലെവഴിച്ചിനിഗണാ

എതുനുംഈപണംചേിലെവഴിച്ചത്രുലകാണ്പദത്രിയുലടലെക്ംവകവരിച്ചിനിഗനാഎതുനുംഅത്രിലെൂലട

പദത്രിയുലടഗുണഗഭായകാകളിലടജീവിത്രാിൽഗുണകരമായും അത്രുമൂലെംകാര്മായും മാറം

ഉണായിനിഗണാഎതുനുംഗസാഷ്ൽഓഡിറ്തപതകിയക്കലണാാൻകഴിയുതുനു. 

കാസർഗഗാഡ്  ജില്ലയിലലെ ലവളരികുണ്  ത്രാലെൂകിലലെ പരപ ഗബാകിലലെ കളാർ തഗാമ

പഞായാിൽലപന2 ആംവാർഡ്( ആടകം) ആണ്ഓഡിറിന്വിഗധയമാകുതുനത്്ര. 

രീത്ശാസ്പഗതം

  റിഗപാന്ത്രയ്യാറാകുതുനതപവർാനങൾ.

  പപവർതി ഫയലുകൾ,  രജിസറുകൾ,   പപവൃതി സലങൾ,  എം.ഐ.  എസ് എനിവ
പരിശശോധിചു.

  ശമറ് ലീല,  ജജയസ്ി,  സുമതി,     എനിവരുജട സോനിധ്തിൽ പപവർതി സലം
 അളന് തിടജപടുതി.

   ജതോഴിലോളികളുമോയി സംവദിചു .  ജതോഴിൽ കോർഡ്,   പോസ്ബുക് എനിവ
പരിശശോധിചു.

        പപവർതി ഫയലിജല എം ബുകിജല അളവും പപവർതി സലജത അളവും
  തമിലുള വിത്ോസം പരിശശോധിചു.

 റിശപോർട്, എം.ഐ.    എസ് ശഫോർമോറ് എനിവ തയോറോകി.



അവകാശത്ത  ൾചാ     /   അവകാശയമ്ദഷധത്ത  ൾചാ  

1.തതാഴ്ൽ  കാർഡ്പ  ലുറഭ്ക്കായമപള്ള അവകാശം 

ലത്രാഴിൽകാർഡ്  ആവശ്ലപന എല്ലാ  ഗത്രാഴിലൊളിക ൾകും സൗജന്മായി  ലത്രാഴിൽകാർഡ്

ലെഭ്മാകണലമതുനത്്ര  ലത്രാഴിലൊളികളിലട അവകാശമാണ് .മുൻ കാലെങളിൽ പഞായാിൽ

നിതുനുത്രലതുന ഗഫൊഗനാ  എടുാിരുലതുനകിലെും  ഇഗപാൾ ഗഫൊഗനാ  ഇനാിൽ എല്ലാ

ലത്രാഴിലൊളികൾകുംപണംചേിലെവായിനിളത്രായികാണലപടുതുനു.

2.അദ�ക്ഷ്ച്ചു  15   ദ്വസത്യമപള്ള്ൽ  തതാഴ്ൽ  ലുറഭ്ക്കപവായമപള്ള അവകാശവപം

ആയത്തന്റ സക�റ്റ്പ  രസീത്പ ലുറഭ്ക്കപനത്യമപള്ള  അവകാശം.

  ഫെയൽപരിഗശാധിച്ചത്രിൽനിതുന് ലത്രാഴിലെിനഗപകിച്ചി 15  ദിവസാിനുളിൽ ത്രലതുന ലത്രാഴിൽ

ലെഭികുതുനു  എതുന്  മനസിലൊകാൻ  സാധിച്ചി. കൂനമായിനാണ്  അഗപക നലെ്കിയത്രായി

കാണലപടുതുനത്്ര.  ഒറയ്കും അഗപകികാലമകിലെും ആരും ഒറയ്ക്  ഗത്രാഴിലെിനഗപകിച്ചത്രായി

കാണാൻസാധിച്ചില്ല..  

3.തതാഴ്ൽ  ,  അതലങ്ക്ൽ  ദതാഴ്ലുറ്ലായ്പമ  ദവതയമം  ലുറഭ്ക്കായമപള്ള അവകാശം .

(ആദ്യതത30  ദ്വസം ¼ �്നീടപള്ള  ദ്വസത്തള്ൽ ½ ഭാമാഗം .)

ലത്രാഴിലെിനുള അഗപക ന ൽകിയത്രിനു  ഗശഷം  ലത്രാഴിൽ നലെ്കാത്രിരുതുന ഒരു  സാഹചേര് വും

നിലെവിലെുളഫെയൽപരിഗശാധനയിൽകലണാാൻസാധിച്ചിനില്ലഅത്രുലകാണ് ലത്രാഴിലെില്ലായ്മ

ഗവത്രനംനൽഗകണത്രായിവതുനിനില്ല.

4.�ദത്(തഷൽഫ്പ ഓഫ്പ തഗ�ാജക്പറ്റ്പ  തയ്യാ്ാക്കായമപള്ള അവകാശം)

ലഷൽഫെ്  ഓഫെ്  ലതപാലജക്ടിലനകുറിച്്ച  ലത്രാഴിലൊളികൾക് യാലത്രാരുവിധ  അറിവും

ഉണായിരുതുനില്ല.  പലെ തപവൃാികളിം കാലൊവസ്ഥക്  ഗയാജിച്ച രീത്രിയിലെും സമയാും  അല്ല

ലചേയ്ത്രിരികുതുനത്്ര.

5.5  ക്ദലുറാമീറ്റ്്യമപള്ള്ൽ  തതാഴ്ൽ  ലുറഭ്ക്കപവായമപള്ള അവകാശം  അതലങ്ക്ൽ 

ദവതയമത്തന്റ 10% അധ്കം.

പരിഗശാധനക്വിഗധയമാകിയ10  തപവർാികളിലെുംലത്രാഴിലൊളികൾക്5  കിഗലൊമീററിനുളിൽ

ലത്രാഴിൽലെഭ്മായിനിണ്.

6.കപട്തവള്ളം,  വ്ഗശമസൗകര്യം,  ഗ�ദമശപഗശൂഷാസൗകര്യം  ,ഇവ  ലുറഭ്ക്കപനത്യമപള്ള

അവകാശം.



ലത്രാഴിലൊളികളിലട  തപധാനലപനഅവകാശങളിൽഒതുനായഗജാലെിസ്ഥലെത്്രകുടിലവളംവിതശമ

സൗകര്ം,  തപഥമശുതശൂഷാസൗകര്ംഎതുനിവലെഭ്മാകണലമതുനുലണകിലെും തപവൃാിയിടങളിൽ

ഗമൽപറഞലത്രാലകഇഗപാൾലെഭ്മാണ്എതുന്കലണാുവാൻസാധിച്ചി.

7.15 ദ്വസത്യമപള്ള്ൽ  ദവതയമം  ലുറഭ്ക്കപനത്യമപള്ള  അവകാശം.

15  ദിവസാിനുളിൽ ഗവത്രനം  ലെഭികാനുള അവകാശം  നിലെനി ൽകുതുനുലവകിലെും

പരിഗശാധനയ്ക്വിഗധയമാകിയമികപാസ്ബുക്കളിലെുംഅവസാനമായിഗവത്രനംലെഭ്മായത്്ര

ജൂവലെമാസാിൽആണ്.

അത്രിനുഗശഷംലചേയ്യ്ത്രഗജാലെിയുലടകൂലെിആർകുംലെഭിച്ചിനില്ല.

8.ദവതയമവ്തരണത്തലുറ കാലുറതാമസത്യമപ  യമഷ്പട�ര്ഹാരം  ലുറഭ്ക്കപവായമപള്ള

അവകാശം.

കൂലെി  ലെഭികാൻ വവകുതുനത്രിനു  നഷ്ടപരിഹാരാിനു  അർഹത്ര  ഉലണകിലെും 2019  ജൂവലെ

മുത്രൽകൂലെിലെഭികാാസാഹചേര്മുണായിനിം,

ഇത്രുവലര ഒരു  ലത്രാഴിലൊളിയും  നഷ്ടപരിഹാരം  ലെഭികുതുനത്രിനായി  അഗപക ന ൽകിയത്രായി

കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

9.സമയബന്തമായപള്ള �രാത് �ര്ഹാരത്യമപള്ള അവകാശം.

സമയബന്ധിത്രമായിഉളപരിഹാരാിനുളഅവകാശംനിലെനിൽകുതുനുലവകിലെുംഈഓഡിറ്

കാലെയളവിൽഒരുലത്രാഴിലൊളിയുംപരാത്രിനൽകിയത്രായിഗരഖകളിൽകാണുതുനില്ല.

10.ദസാഷ്യൽ ഓഡ്റ്റ്പ യമടതപനത്യമപള്ള അവകാശം .

വാർഡ്ത്രലൊിൽഗസാഷ്ൽഓഡിറ്നടകാറുണ്.

യമ്രീക്ഷണ ഗ�ശ്പയമ�ര്ഹാര സംവ്ധായമം  .  

ലത്രാഴിലെുറപ്  നിയമാിലലെ 10  അവകാശങളിൽഒതുനായ  സമയലബന്ധിത്രമായുള പരാത്രി

പരിഹാരാിനുള  അവകാശം  നിലെനിലെ്കുതുനുലവകിലെും ,  പലെവിധാിലെുള

പരാത്രികളിണായിനിം   ലത്രാഴിലൊളികൾക്   അവകാശങലളകുറിച്്ച അവഗബാധം

ഇല്ലാാത്രുലകാണ്ഓഡിറ്കാലെയളവിൽഒരുപരാത്രിയുംപഞായാിൽസമർപിച്ചിനില്ല.

ദസാഷ്യൽ ഓഡ്റ്റ്യമ്പ വ്ദധയമാക്ക്യ ഗ�വൃത്ക  ൾചാ  



Work Code

Work Name

(As  per  Muster

Roll)

Categ

ory 

Start Date Last Date

Total

manday

s

Total

Amoun

t Status

1601006003

/wc/299887

മുഗണാന്

നീർാടാിൽ

കല്്ലകയ്യാലെ

നിർമ്മാണം. 

catego

ry A

26/9/2018

4/10/201

8 170 46920

Complete

d

1601006003

/wc/299794

ഗകാണൂർ തടഞ്

ആടകം

Cate

gory

A

13/10/201

8 9/3/2018 1039

28676

4

Complete

d

1601006003

/wc/330068

ലപർകുഗലെഷൻ

പീറ്പൂകയം

Catag

ory A 31/1/2019 6/2/2019 1364 218095 Completed

1601006003

/IF/346771

കിണർറീചോർജിംങ്

ചേിതുനമ്മമാായി

Catag

ory A 25/02/19 26/01/19 2 7017 Completed

1601006003

/IF/346797

കിണർ

റീചോർജിംങ്

ഗമരിലെൂഗകാസ്

Catag

ory A 24/01/19 26/01/19 2 7256 Completed



1601006003

/IF/346831

കിണർറീചോർജിംങ്

ഗമരിഗജാസഫെ്

Catag

ory A 25/02/19 27/2/2019 2 7496 Completed

1601006003

/IF/346799

 കിണർ

റീചോർജിംങ്

ഗജാൺഗജാസഫെ്

Catag

ory A 24/1/19 26/01/19 2 6347 Completed

1601006003

/IF/346765

 കിണർ

റീചോർജിംങ്

ലക.എം.ചോഗകാ

Catag

ory A 24/01/19 26/01/19 2 6679 Completed

1601006003

/IF/346763

കിണർറീചോർജിംങ്

മിൻസിസണി

Catag

ory A 24/01/2019 20/01/2019 2 5442 Completed

1601006003

/IF/363882

കിണർറീചോർജിങ്

ചേിതുനമ്മഗജകബ്

 Catag

ory A 7/2/2019 9/02/2019 2 7996 Completed

വ്ശദാംശത്തൾചാ

1. മപദണ്ടാട്ട്പ യമീർതടത്ൽ കല്പ കയ്യാലുറ ( 1601006003/WC/299887)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവർാിയിൽ 38  മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 1080  ലത്രാഴിൽദിനങൾ

സൃഷ്നിച്ചിനിണ്.അടകൽ ത്രുകയായി 303477 രൂപ  അനുവദിച്ച ഈ   തപവൃാിയി ൽ 289306 രൂപ

ചേിലെവഴിച്ചിനിണ്. 

2. ആടകം ദകാണ്ടൂർ ഗടന്ഞ്പ(1601006003/WC/299794)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവൃാിയിൽ 26  മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 1039 ലത്രാഴിൽ ദിനങ ൾ  സൃഷ്നിച്ചിനിണ്.

അടകൽത്രുകയായി345472 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ315475 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്

3. �ൂക്കയം ത�ർക്കപദലുറഷന് �ീറ്റ്പ(1601006003/WC/330068)



തപസ്ത്രുത്രതപവൃാിയിൽ38 മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി1364 ലത്രാഴിൽദിനങൾസൃഷ്നിച്ചിനിണ്. അടകൽ

ത്രുകയായി382077 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ218095 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്.

4.      ഗജാൺ ഗജാസഫ് കിണർ റീചാർജിംങ് (1601006003/IF/346799)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവൃാിയിൽ2  മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 2 ലത്രാഴിൽദിനങൾ സൃഷ്നിച്ചിനിണ്. അടകൽ

ത്രുകയായി9916 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ6347 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്

5. വക.എം.   ചാഗകാകിണർ റീചാർജിംങ് (1601006003/IF/346765)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവൃാിയിൽ2 മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 2 ലത്രാഴിൽദിനങൾ സൃഷ്നിച്ചിനിണ്. അടകൽ

ത്രുകയായി10290 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ6679 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്.

6.     മിൻസി സണി കിണർ റീചാർജിംങ് (1601006003/IF/346763)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവൃാിയിൽ2 മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 2 ലത്രാഴിൽദിനങൾ സൃഷ്നിച്ചിനിണ്. അടകൽ

ത്രുകയായി11213 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ5442 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്

  7.     ചിനമ ഗജകബ് കിണർ റീചാർജിംങ് (1601006003/IF/363882)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവൃാിയിൽ2 മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 2 ലത്രാഴിൽദിനങൾ സൃഷ്നിച്ചിനിണ്. അടകൽ

ത്രുകയായി15854 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ7996 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്.

8.     ഗമരി ഗജാസഫ് കിണർ റീചാർജിംങ് (1601006003/IF/346831)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവൃാിയിൽ2 മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 2 ലത്രാഴിൽദിനങൾ സൃഷ്നിച്ചിനിണ്. അടകൽ

ത്രുകയായി11794 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ7496 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്

 9.     ഗമരി ലൂഗകാസ് കിണർ റീചാർജിംങ് (1601006003/IF/346797)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവൃാിയിൽ2 മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 2 ലത്രാഴിൽദിനങൾ സൃഷ്നിച്ചിനിണ്. അടകൽ

ത്രുകയായി114 18 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ7256 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്.

 10.    ചിനമ മതായികിണർ റീചാർജിംങ് (1601006003/IF/346771)

തപസ്ത്രുത്ര  തപവൃാിയിൽ 2 മസ്റ്റഗറാളികളിലൊയി 2 ലത്രാഴിൽദിനങൾ സൃഷ്നിച്ചിനിണ്. അടകൽ

ത്രുകയായി11194 രൂപഅനുവദിച്ചതപവൃാിയിൽ7017 രൂപചേിലെവഴിച്ചിനിണ്.

ഗ�ധായമ കതണ്ടതലുറപകൾചാ

ലചേയ്ത്ര തപവൃാികൾ ഗുണഗഭായകാകൾ പരിപാലെികുതുനത്രായും അവയിൽ നിതുനുള ഗനനങൾ

സതാംശീകരികുതുനത്രായും മനസ്സിലൊകാൻ പറി.

       ചില ജപർകുശലഷൻ പീറുകളിൽ മഞൾ കൃഷി ജചയ്തതോയും കോട് മൂടജപടതോയി

 കോണോൻ കഴിഞു.



1.മുഗണാന്നീർാടാിൽകല്ല്കയ്യാലെതപവൃാിയുലടലമഷർലമന്റെ ്ബുക് തപകാരം തപവര്ാിക്

1964.93 ഏരിയയിൽ 332819 രൂപയുലട തപവരാ്ി നടതുനത്രായി പറയലപടുതുനു .  എതുനാൽ ഫെീൽഡ്

പരിഗശാധന  തപകാരം  കലണാാൻ  കഴിഞത്്ര 1840m3  ഏരിയയിൽ 311659.2 രൂപയുലട

തപവർാിയാണ്. 21160.8 രൂപയുലടതപവൃാികൾകാണാൻപറിയിനില്ല.

2.  ജപർകുശലഷൻ പി   റ് പൂകയം  പപവർതിക് MBook   പപകോരം 2117.19M3  ഏരിയയിൽ

368772  രൂപ       യുജട പപവൃതി നടനതോയി പറയുനു എനോൽ ഫീൽഡ് പരിശശോധനയിൽ

1990  M3   ഏരിയയിൽ 337066.2     രൂപയുജട പപവൃതി കോണോൻ സോധിചു.  വ്ത്ോസം 31200.8

രൂപ.     ചില പിറുകൾ കോട് മൂടജപടതോയി കോണജപടു.

3.   ശകോണൂർ പടഞ്ആടകം

തപവൃാിയുലടലമഷർലമന്റെബ്ുക് തപകാരം തപവർാിക് 2231.26M3 ഏരിയയിലെ് 289305 രൂപയുലട

തപവർാി നടതുനത്രായി പറയലപടുതുനു.  എതുനാൽ ഫെീൽഡ് പരിഗശാധന  തപകാരം കലണാാൻ

കഴിഞത്്ര268397 രൂപയുലടതപവൃാിയാണ്. 20428 രൂപയുലടതപവൃാികൾകാണാൻപറിയിനില്ല.

4.    ശജോൺ ശജോസഫ് കിണർ റീചോർജിംങ്

  പപസ്തുത പപവൃതിയിൽ 5157  ജമറിരിയലിനും 1190    രൂപ ശലബർ കൂലി ചിലവോയി. Mബുക്

 പപകോരം 5844   രൂപ വ്ത്ോസം 503രൂപ.

5..    ശമരി ലൂശകോസ് കിണർ റീചോർജിംങ്

  പപസ്തുത പപവൃതിയിൽ 5717  ജമറിരിയലിനും 1542    രൂപ ശലബർ കൂലി ചിലവോയി. Mബുക്

 പപകോരം 8184   രൂപ വ്ത്ോസം 925രൂപ.

6.ജക.എം.   ചോശകോ കിണർ റിചോർജിംങ്

  പപസ്തുത പപവൃതിയിൽ 5336  ജമറിരിയലിനും 1342    രൂപ ശലബർ കൂലി ചിലവോയി. Mബുക്

 പപകോരം 7415   രൂപ വ്ത്ോസം 737രൂപ.

7.    മിൻസി സണി കിണർ റിചോർജിംങ്

  പപസ്തുത പപവൃതിയിൽ 4645  ജമറിരിയലിനും 797     രൂപ ശലബർ കൂലി ചിലവോയി. Mബുക്

 പപകോരം 5936   രൂപ വ്ത്ോസം 494രൂപ.

 8.  ചിനമ ശജകബ്.   കിണർ റിചോർജിംങ്

  പപസ്തുത പപവൃതിയിൽ 7147  ജമറിരിയലിനും 848    രൂപ ശലബർ കൂലി ചിലവോയി.  Mബുക്

 പപകോരം 11877   രൂപ വ്ത്ോസം 3882രൂപ.

9.    ചിനമ മതോയി കിണർ റിചോർജിംങ്

  പപസ്തുത പപവൃതിയിൽ 6746  ജമറിരിയലിനും 851     രൂപ ശലബർ കൂലി ചിലവോയി. Mബുക്

 പപകോരം 8403   രൂപ വ്ത്ോസം 806രൂപ.



9      പപവർതികും കൂടി ജമഷർജമൻ ് ബുകിൽ 1038555   രൂപ ചിലവോയതോയി

പറയുനു.    എനോൽ ഫീൽഡ് പരിശശോധനയിൽ 958440    രൂപയുജട പപവർതിശയ കോണോൻ

സോധിചുളു.  വിത്ോസം 80115 രൂപ.

  സിറിസണ്ഇൻഫര്ഗമഷ  ൻ  ഗബാ  ർഡ്  

  പരിശശോധിച ഒരു വർ  ക്സസറിലും സിറി  സൺ   ഇന്ഫർശമഷൻ  ശബോർഡ്   കോണുവോൻ

സോധിചില. 

വ്  .  എം  .  സ്  

ഓഡിറിനു  വിഗധയമാകിയ  തപവൃാി  ഫെയലെുകളിലലെ വസറ്  ഡയറികളിൽ

വി.എം.സി.ലമമ്പർമാരുലടവിവരങൾഗരഖലപടുാിയിനിണ്.

�ഞായത്ൽ സൂക്ഷ്ദക്കണ്ട  രജ്സ്പകളും അവയ്തലുറ കതണ്ടതലുറപകളും.

1.തതാഴ്ൽ കാർഡ്പ രജ്സർ

2.ഗമാഗാമസഭ രജ്സർ

3. തതാഴ്ൽ ആവശ്യതപട്ടതപം തതാഴ്ൽ യമൽക്യതപമായ്ട്ടുള്ള രജ്സർ

4.വർക്ക്പ രജ്സർ

5.  ആസ്തി രജിസർ 

6.വമറീരിയൽ രജിസർ

7.  പരാതി രജിസർ 

     എലോ രജിസറുകളും കൃത്മോയി കോണോൻ സോധിചു. 

ദകഗന്ദ്രസ  ർ  ക്കാ  ർ     യമ്  ർ  ദദ്ദേശഗ�കാരം  ഒരപ    വർ  ക്കപഫയലുറ്  ൽ     താതഴ�്യപന   22    ദരഖക  ൾചാ  

യമ്  ർ  ബനമായപം  ഉണ്ടാദകണ്ടതാണ്പ   .   ഫയലുറപകളുതട  വ്വരത്തളും  കതണ്ടതലുറപകളും   :  

1.കവർഗപജ്.

 ഗസാഷ്ൽഓഡിറ്നടതുനത്രീയ്യത്രി, ഗമറിലന്റെഗപര്എതുനിവഗരഖലപടുാുവാൻതപഗത്ര്കസ്ഥലെമില്ല

അത്രിനാൽഅവകാണാൻസാധിച്ചില്ല.ഒരുഫെയലെിൽകവർഗപജ്നിർബന്ധമായുംസൂകികണം.

അസറ്ഐഡിയുംജിപിഎസ്ലലൊഗകഷനുംഗരഖലപടുാിയിനില്ല. 

2.ലചേക്ലെിസ്്റ്റ

    തപവൃാി  ഫെയലെിൽ  തകമതപകാരം  ഏലത്രാലക ഗരഖക ൾ എവിലട ഏത്രുഗപജുകളി ൽ

സൂകിച്ചിരികുതുനുഎതുന്മനസ്സിലൊകുവാനുളഗരഖയാണ്ലചേക്ലെിസ്്റ്റ .പരിഗശാധിച്ച തപവൃാി

ഫെയലെുകളിൽലചേക്ലെിസ്്റ്റകാണാൻസാധിച്ചി.



3. ആകൻപ്ലാൻ/ലഷൽഫെ്ഓഫെ്ലതപാജക്റ്എതുനിവയുലടഅംഗീകരിച്ചഗകാപി.

    ഫെയലെുകളിൽആകൻപ്ലാൻപകർപ്കാണുവാൻകഴിഞു. 

4. ഭരണാനുമത്രി

  തപവൃാിലചേയ്യിതുനത്രിന്  പഞായാ്  നലെക്ുതുന അനുമത്രിയാണ്   ഭരണാനുമത്രി .പഞയാാ്

ലസതകനറിയുലടഒപിം, സീലെുംകാണാൻസാധിച്ചില്ല. 

5.എസ്റ്റിഗമറ്

    ഒരു  തപവൃാിഎങലനഎതത്രഅളവി ൽലചേയ്യണലമതുന് സാഗകത്രികമായി  തപത്രിപാദികുതുന

ആധികാരികഗരഖയാണ്എസ്റ്റിഗമറ്എതുനത്്രലകാണ്ഉഗദ്ദശികുതുനത്്ര. എസ്റ്റിഗമറിമായിബന്ധലപന

ഗരഖകളിലലൊതുനുംത്രലതുനത്രിയ്യത്രിഗയാട്കൂടിയഒപ്കാണാൻകഴിഞില്ല.

6. സഗകത്രികാനുമത്രി.

    ഒരു തപവൃാിക് സാഗകത്രികവിദഗ്ധരുലടഅനുമത്രിലെഭിച്ചിനിണ്എതുനത്രിലന്റെലത്രളിവാണ്

സാഗകത്രികാനുമത്രിഗരഖ. ലപാത്രുതപവർാികളിലടഫെയലെുകളിൽസാഗകത്രികാനുമത്രിപകർപിൽ

ത്രീയ്യത്രിഗയാട്കൂടിയഒപ്കാണാൻകഴിഞില്ല.

7. സംഗയാജിത്രപദത്രി.

     സംഗയാജിത്രപദത്രിവിശദാംശങൾകാണുവാൻകഴിഞില്ല.

8. ലത്രാഴിലെിനുളഅഗപക.

  ലത്രാഴിലൊളികൾലത്രാഴിൽആവശ്പന് ന ൽകുതുനഅഗപകയാണ്ഡിമാന്റെ ് ഗഫൊറം.  അഗപക

നൽകി 15  ദിവസാിനുളിലെ് ഗജാലെിനൽകിഗയാ എതുനറിയുവാൻഈ ഗരഖസഹായകമാണ്.

കൂനായുളഅഗപകവർക്ഫെയലെിൽകാണാൻകഴിഞു.

9. ലത്രാഴിൽഅനുവദിച്ചത്രിലന്റെപകർപ്.

 തപവൃാി  അനുവദിച്ചി  ലകാണ്  ബന്ധലപന ഉഗദ്ാഗസ്ഥ ർ നൽകുതുന അനുമത്രിയാ ണ് വർക്

അഗലൊഗകഷൻഗഫൊം.  15  ദിവസാിനുളിൽഗജാലെി കിനിയത്രായികാണുതുനുണ്.  5  കിഗലൊമീറർ

പരിധികുളിൽപണികിനിയത്രായികാണാൻസാധിച്ചി. 



10. മസ്റ്റഗറാൾ.

ലത്രാഴിലൊളികളിലട  ഹാജ ർനിലെ  ഗരഖലപടുാാനുള  ഗരഖയാണ്   മസ്റ്റഗറാൾ .  M ബുകിന്

അനുസൃത്രമായുളമസ്റ്റഗറാൾകാണാൻസാധിച്ചി .ആയുധവാടകയായി 5  രൂപമസ്റ്റഗറാളിലനാപം

ലത്രാഴിലൊളികൾക് നലെ്കിവരുതുനത്രായി  പരിഗശാധനയിൽനിതുനും  വ്യകമായി.

ലവനിാിരുാലെുകൾഉളത്രും

ഗരഖലപടുാലെുകൾഉളത്രുമായമാസ്ഗതടാളികൾകാണാൻസാധിച്ചി. 

11. ലമഷർലമന്റെ ്ബുക്

ഒരു  തപവൃാി  എസ്റ്റിഗമറി  തപകാരം   കൃത്ര്മായ  അളവിൽ ആണ്ലചേഗയ്യണത്്ര  എതുനും

ലചേയ്ത്രിരികുതുനത്്രഇതപകാരംത്രലതുനയാണ് എതുന് മനസ്സിലൊകാനുളആധികാരികഗരഖയാണ്

ലമഷർലമന്റെബ്ുക്.  ഓഗരാ  ഭൂഉടമയ്കും  ഇതത്രസ്ഥലൊ തപവൃാി  ലചേയ്ത്രു  എതുന്  തപഗത്ര്കം

എഴുത്രാലത്ര ഒതുനിച്ചിള വിസ്തത്രിത്രിയാണ്  ലമഷര്ലമന്റെ ്  ബുകിൽ ഗരഖലപടുാിയിരികുതുനത്്ര .

ബന്ധലപനഗരഖകളിലലൊതുനുംത്രലതുനത്രിയ്യത്രിഗയാട്കൂടിയഒപ്കാണാൻകഴിഞില്ല.

12. ലമറീരിയൽസ്

  ഒരു  തപവൃാിക് ആവശ്മുള സാധനസാമതഗികൾ വാങുതുനത്രിനുളനടപടി  തകമങ ൾ

തപത്രിപാദികുതുനഗരഖയാണ്ലമറീരിയൽലതപാക്യർലമന്റെ .്  എല്ലാഗരഖകളിംകൃത്ര്മായികാണാൻ

സാധിച്ചി.

13. ഗവജ്ലെിസ്്റ്റ

  ലത്രാഴിലൊളിക്  ഗവത്രനം അനുവദിച്ചി എതുന്  ലത്രളിയികുവാനുള ഗരഖയാണ്   ഗവജ് ലെിസ്്റ്റ .

ഗസാഷ്ൽ ഓഡിറിനു   വിഗധയമാകിയ  തപവൃാികളിൽഎല്ലാംത്രലതുന ഗവജ് ലെിസ്്റ്റകൃത്ര്മായി

കാണാൻസാധിച്ചി.

14. എഫെ്.ടി.ഒ

 ഗവത്രനാിലന്റെയുംസാധനങൾക്പണമടച്ചത്രിലന്റെയുംഎഫെ്.ടി.ഒയുലടയുംഗകാപി,

മാസ്റ്റർഗരാൾ ഗവജ്ലെിസ്്റ്റ എതുനിവ  അനുസരിച്്ച  ലത്രാഴിലൊളികൾക്  ഗവത്രനം  വകമാറിലയതുന്

ഉറപാകാനുളഗരഖയാണ്   ഫെണ് തടാൻസ്ഫെർ ഓർഡർ ഇവ  കൃത്ര്മായി  ഫെയലെിൽ  കാണാൻ

സാധിച്ചി.

15. ലമറീരിയൽവൗച്ചർബിൽ.



ഒരു  തപവൃാിക്   ആവശ്മുള  സാധന   സാമതഗികൾ വാങുതുനത്രിനുള നടപടിതകമങൾ

തപത്രിപാദികുതുനഗരഖയാണ്ലമറീരിയൽവൗച്ചർബിൽത്രിയ്യത്രിഗയാട്കൂടിയബില്ലികൾകാണാൻ

സാധിച്ചില്ല. 

16. ഗറായൽറി

ഗറായൽറിഅടച്ചത്രിലന്റെരസീത്രിലന്റെഗകാപിബാധകമല്ല.

17. ഗഫൊഗനാതഗാഫെ്.

  പരിഗശാധനക്  വിഗധയമാകിയ  ഫെയലെുകളിൽ  തപവൃാി ആരംഭിച്ചത്്ര  മുത്രൽ

പൂർാിയാകുതുനത്്രവലരയുള3  ഘനഗഫൊഗനാകൾസൂകിച്ചിനിണായിരുതുനില്ല

18. തപവർാിപൂർാീകരണസാക്പതത്രം.

തപവൃാിപൂർാീകരിച്ചിഎതുനത്രിലന്റെഗരഖകൃത്ര്മായികാണാൻസാധിച്ചി.

19. മസ്റ്റർഗറാൾമൂവ്ലമന്റെസ്ിപ്/ ഫെയൽതടാകിംഗഗ്ഫൊം.

   തപവൃാിഫെയലെുകളിൽഎല്ലാംത്രലതുനവിശദമായഫെയൽതടാകിംഗ്ഗഫൊംഉണായിരുതുനു. 

20.  ജിഗയാടാഗ്ഗഫൊഗനാതഗാഫെ്.

  ജിഗയാടാഗ്ഗഫൊഗനാകൾഫെയലെുകളിൽലെഭ്മായിരുതുനു

21. ഗസാഷ്ൽഓഡിറിലന്റെറിഗപാർന്ഗകാപി.

 ഗസാഷ്ൽ ഓഡിറ് നടതുനത്രായിപറയുതുനുലണകിലെും  അത്രിലന്റെ ഗകാപി  ഫെയലെിൽ കാണാൻ

സാധിച്ചിനില്ല.

22. വസറ്ഡയറി

      എല്ലാവിവരങളിംവിശദമായിപറഞിനിളവസറ്ഡയറികാണാൻസാധിച്ചി

ത�ാതപയമ്ർദദ്ദേശത്തൾചാ

ഉദദ്യാമാഗസ്ഥദരാട്പ

1.ലത്രാഴിൽകാർഡിഗലെകാവശ്മായഗഫൊഗനാപഞായാിൽനിതുന്ത്രലതുനഎടുാ് ലകാടുകാൻ

തശദിഗകണത്രാണ്.

2.ലത്രാഴിലെിനഗപകികുതുനഎല്ലാലത്രാഴിലൊളികൾകുംലത്രാഴിൽനൽകുതുനുണ്എതുനകാര്ം ഉറപ്

വരൂാുക.



3.കാലൊനുസൃത്രമായി  ത്രലതുന ഒഗരാ  തപവൃാിയും  ഏലറടുാ്  നടാുതുനത്രിനായി

യഥാസമയംഅവയുലട അനുമത്രി  ഗനടി  നടപിലൊകുതുനത്രിനു  ഗവണിയുള  നടപടികൾ

ഉഗദ്ാഗസ്ഥർസതീകരിഗകണത്രാണ്.

4.ഓഗരാ  തപവർാിയും  ആരംഭികുതുനത്രിനു  മുൻപ്    കൃത്ര്മായി  ലതപാജക്ട്  മീറിംഗ്

നടഗാണത്രാണ്.  മീറിംഗിൽ ലത്രാഴിലെുറപ്  ഉഗദ്ാഗസ്ഥർ നി ർബന്ധമായും  പലകടുകുകയും

ലചേഗയ്യണതപവൃാിലയകുറിച്ചിംഅളവിലനകുറിച്ചിംലത്രാഴിലൊളികഗളാടും ,ഗമറിഗനാടുംവിശദമായി

പറഞ്ലകാടുകുകയുംലചേഗയ്യണത്രാണ്.  എസ്റ്റിഗമറിലന്റെമലെയാളംപകർപ്ലെഭ്മാഗകണത്രാണ്

.

5.  തപവൃാിനടതുന്ലകാണിരികുഗമ്പാൾ സാഗകത്രികജീവനകാർ തപവൃാിസ്ഥലെംസന്ദ്രർശിച്്ച

തപവൃാിയുലടപരിഗശാധനയുംഅളലവടുപിംനടാിഗപാരായമ്കൾലത്രാഴിലൊളികൾക്പറഞ്

മനസിലൊകിലകാടുഗകണത്രാണ്.

6.  ഓഗരാ  തപവൃാിയുഗടയും   വസറിൽ  കുടിലവളം  ,തപഥമ  ശുതശൂഷകിറ് ,  ത്രണൽ,എതുനീ

സൗകര്ങൾഏറർലപടുാുതുനത്രിൽജീവനകാർതപഗത്ര്കംതശദിഗകണത്രാണ്. 

7.  സുരകാസാമതഗികൾആവശ്മായതപവൃാികളിൽഅവലെഭ്മാഗകണത്രാണ്.

8.  ഓഗരാതപവൃാിയുഗടയുംവർക് ഫെയലെുകളിൽ ആനുവൽ  മാസ്റ്റർ സ ർകുലെർ തപകാരം

നിഷ്കർഷികുതുന22 ഗരഖകളിൽഉൾലപനിനിലണതുന്ജീവനകാർഉറപ്വരുഗാണത്രാണ്.

ദമറ്റുമാദരാട്പ.

1. ലത്രാഴിലൊളികളിലടലത്രാഴിൽകാർഡിൽതപവൃാിലയകുറിച്ചിളവിവരങൾകൃത്ര്മായിഗചേർ

ഗകണത്രുംഹാജർഅടയാളലപടുഗാണത്രുമാണ്.

2.  ലത്രാഴിലൊളികളിലട  തഗൂപ്   അഗപകകൾപഞായാിൽ ന ൽകുഗമ്പാൾവകപറ് രസീത്്ര

ത്രിരിലകവാങികുവാൻതശദിഗകണത്രാണ്.

3. ലത്രാഴിലൊളികൾയഥാസമയംതപവൃാിസ്ഥലൊുഹാജരാകുതുനുലണാഎതുനും,ഹാജർകൃത്ര്

സമയാ്മസ്റ്റർഗറാളികളിൽഗരഖലപടുാുകയുംലചേഗയ്യണത്രാണ്.

4.  തപവർാി  സ്ഥലൊ്   ലത്രാഴിലൊളികൾക്  അപകടം   സംഭവികുകയാലണകിലെ്

അപകടാിലന്റെലറ  വിശദാംശങൾ  വസറ്ഡയറിയിൽ ഗരഖലപടുാാൻ തപഗത്ര്കം

തശദിഗകണത്രാണ്. 



5 .വസറ്ഡയറിയിൽഎല്ലാവിവരങളിംകൃത്ര്മായിഗരഖലപടുാുക.

തതാഴ്ലുറാള്കദളാട്പ

1. പഞായാിൽനിതുനുംലത്രാഴിലെലെഭികാൻകാാിരികാലത്രലത്രാഴിൽആവശ്മുളസമയാ്

പഞായാിൽഅഗപകനൽകുകയുംരശീത്രിവകപറിസൂകികുകയുംലചേയ്യിക.

2.  ലത്രാഴിലെിനഗപകിച്്ച 14  ദിവസാിനുഗശഷം  ലത്രാഴിൽ   ലെഭ്മാകാാ  സാഹചേര്ാിൽ

ലത്രാഴിലെില്ലായ്മഗവത്രനാിന്അഗപകികുക.

3. ലത്രാഴിലെുറപ്ഗവത്രനംകൃത്ര്മായിപാസ്ബുകിൽഗരഖലപടുാുക.

4. ലത്രാഴിൽകാര്ഡ്സതന്തംവകവശംസൂകികുക.

5.   അവകാശങൾ   ലെഭ്മാവാാ സാഹചേര്ങളിൽ  പരാത്രി  പരിഹാര  സംവിധാനങൾ

ഉപഗയാഗലപടുാുക.

6.  തഗാമസഭകളിൽകൃത്ര്മായിപലകടുകുകയുംഅഭിതപായങൾഗരഖപടുാുകയുംലചേയ്യിക.

അയമപബനദരഖകൾചാ

ഗശഖരിച്ചലത്രളിവുകൾ

ഗമറ് ലെിലെ,  ലജയ്സി,  സുമത്രി എതുനിവരുലടസാതുനിധ്ാിൽ  ഗുണഗഭായകാകളിലടകൃഷിസ്ഥലെം

അളതുനുത്രിനലപടുാിയവിവരങൾ

 ഫെീൽഡ്ഗവരിഫെിഗകഷൻ സമയാ് ലത്രാഴിലൊളികളിമായിനടാിയസംവാദങളിൽ നിതുനുള

വിവരങൾ

തപവൃാി നടതുനുലവതുനു  സ്ഥലെമുടമകളിൽ നിതുനും  പരിഗശാധന  സമയാ്   ഗചോദിച്ചറിഞ

വിവരങൾ

ഗമാഗാമസഭയ്ൽ  ഉയർന അഭ് ഗ�ായത്തൾചാ  യമ്ർദദ്ദേശത്തൾചാ

തീരപമായമത്തൾചാ

 ലത്രാഴിൽ  കാർഡിനുള ഗഫൊഗനാ  പഞായാിൽ  നിതുന്

എടുകുതുനത്രിനുളസൗകര്ംഒരുകാം.

 ലത്രാഴിലൊളികളിലടകൂലെിവവകാൻകാരണംപഞായാിലന്റെഭാഗാ്

നിതുന്  ഉണായ വീഴ്ച്ചയല്ല.  എല്ലാ വിവരങളിം 15  ദിവസാിനുളിൽ

ത്രലതുനഅപ്ഗലൊഡ്ലചേയ്്യത്രിരുതുനു.



 ലത്രാഴിലെുറപിൽ  റബറിന്  പ്ലാറ്ഗഫൊം  വലെികലെും  റബർ  ടാപിങും

ഉൾലപടുാണംഎതുന്ലത്രാഴിലൊളിമാായിഅഭിതപായലപനി. 

റബറിന്പ്ലാറ്ഗഫൊംവലെികുകഎതുനത്രിലെുലടപുല്ല്ലചോുകഎതുനത്രാണ്

പലെരുംഉഗദ്ദശികുതുനത്ര്.അത്രുലകാണ്അാരംതപവർാികൾലചേയ്യാൻ

സാധികില്ലഎതുന്AE മറുപടിനൽകി.

 ഗറാഡ്വസഡിലലെകാട്ലകാാാൻഅനുവദികുക, സതകാര്പറമ്പിൽ

പണിക്അനുമത്രിനൽകുകഎതുനീആഭിതപായങൾലത്രാഴിലൊളികൾക്

ഇടയിൽനിതുനുയർതുനു.

നിയമാിൽഇല്ലാാ തപവർാികൾലചേയ്യാൻസാധികില്ലഎതുന്  AE

മറുപടിനൽകി

 കൂലെി350 രൂപആകണലമതുന്ലത്രാഴിലൊളിരാധആഭിതപായലപനി.

 100  ദിനം ലത്രാഴിൽലകാടുകുകഎതുനത്രിലെൂലട തഗാമീണഗമഖലെയിലലെ

ദാരിതദ് നിർമ്മാർജനം  ആണ്  മുഖ്മായി  ഉഗദ്ദശികുതുനത്ര്  എതുന്

ബി.ആർ.പിപറഞു.

 രണ്വാർഡിന് ഒരു ഓവർസിയർഎതുനനിലെയിൽഓവർസിയർമാലര

നിയമികണലമതുന്AE നിർഗദ്ദശിച്ചി..

 പഞായാിൽ AE  മാരുലട എണം  കൂനണലമതുനും  AE

നിർഗദ്ദശിച്ചി..പഞായാിലന്റെ വിസത്്രൃത്രി  വലെുത്രായത്രിനാൽ

സമയലബദിത്രമായികാര്ങൾപൂർാികരികാൻത്രാമസംഗനരിടുതുനു

 കിണർ  റീച്ചാർജിങിന്  പരമാവധി 8000  രൂപ  മാതത്രഗമഅനുവധികു

എതുന് AE  ചേതന്ദ്രമൗലെി  പറഞു.  ലമഷർലമന്റെ ്  ബുകിൽ  എസ്റ്റിഗമറ്

ത്രുകയാണ്എഴുത്രിയിരികുതുനത്ര്ആത്രുകയല്ലഅനുവദികുതുനത്ര്.

ഫെീൽഡ്  പരിഗശാധനയിൽ  ലചേയ്്യത്ര തപവർാികൾ  നല്ല രീത്രിയിൽ

പരിപാലെികുതുനത്രായികാണാൻസാധിച്ചി



തഗാമസഭാഅദ്കൻ: 

കുര്ൻലക.എസ്

ബി.ആർ.പി:                 

കൃഷ്ണാഞ്ജലെിപി(പരപഗബാക്റിഗസാഴ്സ്ഗപഴ്സൺ)

രാഘവൻലക(നീഗലെശതരംഗബാക്റിഗസാഴ്സ്ഗപഴ്സൺ)

വി.ആർ.പി:

ഹരിത്രസി

അഞ്ജനപി.വി

അരുൺപിനായർ



       


