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ആമുഖം

�ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽആവിഷ്കരി� ഏ�വും സ �ുപധാനവും ശ�വുമായ നിയമമാണ്

മഹാത് മാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. ഇ��യിെല സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ

െച��വാനു� അവകാശെ�സംര�ി�� നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻപാർലെമൻറ് അംഗീകരി� ്, �പസിഡൻറ് ഒ��വ�
2005 െസപ്�ംബർ മാസംഅ�ാം തീയതി മുതൽഈനിയമം നിലവിൽ വ�ു.  

ഇ��യിെല �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി നിരവധി �ഗാമവികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലും

ഗുണഫലം ശരിയായ വിധ�ിൽ ജന�ളിൽഎ�ാതിരു�തിെനതുടർ�് പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെ� �പാഥമികല��ം ഒരു �ഗാമീണകുടുംബ�ിന് നിയമം വഴി ഒരു സാ��ികവർഷം 100
െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�� നൽകുകെയ�താണ്. �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും െമ�െ�� ജീവിതസാഹചര�ം
ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട ദാരി�ദ�നിർമാർ�നവും സു�ിരവികസനവും ആണ് ഈ നിയമ�ിെ�  �പാധാനല��ം.
ചൂഷണ�ളിൽ നി�ും െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി�ുകയും മാന�മായ േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിെ�

�കയേശഷി വർ�ി�ി�് ദാരി�ദ��ിൽ നി�ും കരകയറാൻ െതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെട കഴിയു�ു.
�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ  �പേദശ�ിെ�യും വിഭവാടി�റ ശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെട വരൾ�,
മെ�ാലി�്, െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ പാരി�ിതിക�പശ്ന�ളിൽ നി�ും സംര�ണം നൽകുകയും

അതിലൂെട ഉത്പാദനം, ഉത്പാദന�മത എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി�പവർ�ന�ളിൽ കൂടി കഴിയു�ു.
�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിന് ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ് ജലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും ഇവ

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ളിൽ ഉറ�് വരു�ുവാൻകഴിയു�ു.

2018-ൽ േകരളം ഏ�വും വലിയ �പളയദുര�ം ഏ��വാ�ിയ നാടാണ്.േകരള�ിെലഎ�ാ ജി�കളിലുംഈ �പളയം

വളെരയധികം ദുര��ൾ ഉ�ാ�ിയി���താണ്.അേത േകരള�ിൽ തെ�യാണ് മാർ�്മാസേ�ാടുകൂടി ശ�മായ

വരൾ�യും കുടിെവ��ാമവും അനുഭവെ�ടു�ത്.ഈ അവസര�ിലാണ് എ�തേയാ നൂ�ാ�ുകളായി നാം നിർ�ി�

കിണറുകൾ ,കുള�ൾ എ�ിവയുെട �പാധാന�ം തിരി�റിയു�ത്. ജലസുര�െയകുറി�് ചി�ി�ുേ�ാൾ അതിനുേവ�
വലിയ സാേ�തികവിദ�െയകുറി�ാണ് നാം ആദ�ംചി�ി�ുക. െതാഴിലുറ��പ�തിനമു�് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു�

വസ്തുതയാണ് മഴ�ുഴികള ് . ഇവയുെട നിർ�ാണ�പവൃ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ� െചലു�ിയാൽ
ഭൂഗർഭജല�ിെ� അളവിെനനമു�് ന� രീതിയിൽ ഉയർ�ുവാൻ സാധി�ു�ു.�പധാനമായും േമൽ�റ� �പശ്ന�ൾ

ജലസംര�ണ�ിനും ജലസംഭരണ�ിന് കാര�മായ രീതിയിൽ തെ�ബാധി�ു�ു.

പതിമൂ�ാം പ�വ�രപ�തിയുമായി െതാഴിലുറ�് ബ�െ�ടു�ി കാർഷികപ�തികൾ ജന�ളിെല�ി�ൽ,
കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽ lസ�യംപര�ാപ്തത ൈകവരി�ൽ, തരിശുഭൂമികളിലും സ�കാര�ഭൂമിയിലും

െപാതു�ാപന�ളിലും ഫലവൃ��ൾ െവ��പിടി�ി�ൽ, എ�ിവ നട�ി വരു�ു. പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ
തടയണ നിർ�ി�ുകയും, കുള�ൾ, പടുതാ�ുളം, നീർ�ുഴി, ക�ാലനിർമാണം, കിണർ റീചാർ�ിങ്തുട�ിയ വഴി

ജലസംര�ണവും ഉറ��വരു�ു�ു.  ഇ�െന മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായ

ജന�ൾ�് െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിലൂെട ജന�ള�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി��� പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട  സു�ിര ആസ്തിവികസനം എ�താണ്

ല��ംെവ�ു�ത്. 2005-ൽ �പാബല��ിൽ വ� നിയമമനുസരി�് ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ �പഥമഘ��ിൽ

നട�ിലാ�ുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും വ�ാപി�ി�ുകയും െചയ്തു.അതനുസരി�് േകാ�യം ജി�യിലും
പ�തി�പവർ�ന�ൾതുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ുെകാ�ിരി�ുകയുംെച���ു.

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

1. െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ�ി�ാനും 15 ദിവസ�ിനകം ലഭി�ുവാനുമു�അവകാശം

2. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിന് ൈകപ��രസീത്

ലഭി�ു�തിനും ഉ�അവകാശം .

3. അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മേവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം (ആദ�െ� 30 ദിവസം1/4 & പി�ീടു�

ദിവസ�ളിൽ 1/2)

4. െഷൽഫ്ഓഫ്േ�പാജക്ട്ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം.

5. അ�്കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം അെ��ിൽ േവതന�ിെ�  10% അധികം

ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

6. കുടിെവ�ം , വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം, െതാഴിലാളികൾെ�ാ�ം അ�ിൽ അധികം കു�ികൾ

�പവർ�ി�ല�്വ�ി��െ��ിൽഅവെര േനാ�ാനായി ആയതുട�ിയവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്  നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം.

9. സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം
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10. േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികള�െടകടമകൾ

1. കൃത� സമയ�്െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായി ഒ�് വയ്�ുക.

2. െതാഴിലുറ�്�ഗാമസഭ�ും േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക.

3. പണി�ല�്�ാ�ി�് വസ്തു�ള ് ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാനും പാടു�ത�.

4. സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ്�പവൃ�ിയുെടആരംഭഘ��ിൽതെ�നിർബ�മായും വയ്േ��താണ്.

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

6. ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ   കെ��ി േമ�് െനയും പ�ായ�്അധികൃതെരയും    അറിയി�ുക.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ�� ആനുകൂല��െളകുറി��ം

അതുമായി ബ�െ�� ആവശ�കതെയ�ുറി��ം നിയമ�ിെ� ആമുഖ�ിൽ �പസ്താവി�ി���.് െതാഴിലാളികള�െടയും
അവരുെട ആനുകൂല��ള�േടയും കുറി�് ഒരു തനതായ വിശദീകരണം ഈ റിേ�ാർ�്മുഖാ�രം െതാഴിലാളികളായ

നി�ളിേല�്എ�ി�ുവാൻ സാധി�ും.ഈ റിേ�ാർ�് അടി�ാന�ിൽ നി�ൾ�് �പാപ്തമാ�ാൻ കഴിയു� ഒ�നവധി

വസ്തുതാപരമായകാര��ൾൈകവരി�ാൻനി�ൾ�്ഏവർ�ുംകഴിയെ�.

െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽഏെ�ടു�്െച�ാൻ പ�ിയ �പവൃ�ികൾ

1. വിഭാഗംഎ :�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു�പവൃ�ികൾ.

2. വിഭാഗംബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത ആസ്തികൾ ഖ�ിക 5ൽ
പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം

3. വിഭാഗംസി: േദശീയ�ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബ�നകൾ അനുസരി�ു� സ�യംസഹായ സംഘ�ൾ�്

െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

4. വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണ അടി�ാനസൗകര��ൾ

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹം പ�തി നിർവഹണെ� പ�ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ം പരസ�വും സ�ത��വുമായ

നട�ു� പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ� ഓഡി�്.െതാഴിലുറ�്നിയമം അനുശാസി�ു�ത് വർഷ�ിൽ എ�ാ വാർഡിലും

ര�്�പാവശ�ം േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ നിർബ�മായും നടേ��താണ്.സുതാര�ത ഉറ��വരു�ി,
അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയും അതുവഴി സദ്ഭരണം സാധ�മാ�ു�തിനും േസാഷ�ൽഓഡി�് സമൂഹെ�

പാകെ�ടു�ു�ു.പ�തി വിഭാവനം െച���രീതിയിൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിതസാഹചര��ിൽ ഫല�പദമായ മാ�ം

സൃഷ്ടി�ു�തിന്െപാതുപണം ശരിയായരീതിയിൽ വിനിേയാഗി�്ല���പാപ്തി ൈകവരി�ി��േ�ാ എ� വിലയിരു�ലും

 േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�ു. കഴി� പ�ു വർഷമായി തുടർ�ുെകാ�ിരി�ു� പ�തി �പവർ�ന�െള�ുറി���

 സാമൂഹികഓഡി�്, െതാഴിലുറ�്പ�തി നിയമംെസ�ൻ 17 (2)അനുസരി�് തല�ലം പ�ായ�ിെല വാർഡ ്9 �ാശനാൽ
2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ  2019 മാർ� ്31 വെര നട�ിയ �പവൃ�ികള�െട സാമൂഹിക പരിേശാധന 2019 ഒക്േടാബർ  
മാസം 28 മുതൽ  നവംബർ 1 വെരനട�െ��� .

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ( 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ മാർ� ്31വെര )

1 പ�ാ�ലംഒരു�ൽ

േ�ാ�് തല�ിലും �ഗാമപ�ായ�് തല�ിലും പ�തിനിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ�്ഓഫീസർ (BDO),
പ�ായ�് െസ�ക�റി , മ�്നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർതുട�ിയവരുമായി േ�ാ�്

റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ നട�ിയ കൂടിയാേലാചനയിൽ ഉരു�ിരി�തിനനുസരി� ്  തുടർ�പ�കിയകൾ ആസ �ൂതണം

െച��കയും േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭാ തീയതി നി�യി�ുകയും െച���ു.

2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ ആരംഭി�ിരി�ു� തിയതിയ്�്  മുൻപു� ആറ്മാസ�ാലയളവിൽ വാർഡിെല

�പവൃ�ിഫയലുകൾ,ഏഴ് രജി�റുകൾ,അേതാെടാ�ം അനുബ�േരഖകള�ംസൂ�്മപരിേശാധനനട�ു�ു.

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവൃ�ിയും എ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു�അളവിലും ഗുണ�ിലും നട�ിലാ�ിയി��േ�ാഎ�ുംആ �പവൃ�ിയുെട

ഗുണഫല�ിെ�  വ�ാപ്തി തി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുതെതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��

അവകാശആനുകൂല��ൾലഭി�ി��േ�ാ എ�ും  �പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ംെവ�ു�ു.
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4.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�്േനരിൽ ക�്പ�തിയുെട നിർവഹണെ��ുറി��ം

ഗുണഫലെ��ുറി��മു�  അഭി�പായ�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ംസ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ്േശഖരണം

ഫയൽപരിേശാധന, �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം തുട�ിയ ഓഡി�്�പ�കിയ

കെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ്േശഖരണം നട�ു�ു.

6.സാമൂഹ�  േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ�ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തിവിജയം ഉറ��വരു�ി പൗരാവേബാധം  ഉയർ�ുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�പ�കിയ

വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന്ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണ�പവർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ു�ു.

7. റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയയിെല കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം  േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയിൽ
ചർ�െചയ്ത് അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായകരട്റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ ചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽ സൗകര��പദമായ�ല�്�ഗാമസഭ േചർ�്കരട്റിേ�ാർ�്

അവതരണവും, ചർ�യും, നിർേ�ശ�ള�ം, തിരു�ൽ�പ�കിയകള�ം, അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികള�ം
ൈകെകാ���ു.

തല�ലം  �ഗാമ പ�ായ�്

 തല�ലം �ഗാമപ�ായ�് േകാ�യം ജി�യുെട കിഴ�ൻ േമഖലയിൽ പ�ിമഘ��ിൽ ഉൾെ�ടു� ഒരു

കാർഷിക�ഗാമമാണ്. പ�ായ�ിെ� െത�ും കിഴ�ുമായി മീന�ിലാറ് ഒഴുകു�ു. സമു�ദനിര�ിൽ നി�ും 40 മീ�റിനും 75
മീ�റിനും ഇട�് ഉയര�ിൽ �ിതി െച��� ഈ മല��േദശ�ിെ� വിസ്തീർ�ം 2992 െഹക്ടർ ആണ്.േകാ�യം
ജി�യിൽ മീന�ിൽ താലൂ�ിൽ ഈരാ��േപ� േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� തല�ലം �ഗാമപ�ായ�ിൽ 13 വാർഡുകളാണ്
ഉ�ത്. പാറെ���കള�ം കിഴ�ാംതൂ�ായ മലനിരകള�ം ഭുപൃകൃതിയുെട �പേത�കതയാണ്. കിഴേ�മല പ�ായ�ിെ�
ഏ�വും ഉയർ�തും 40% ഇൽ അധികം െചരിവു�തുമായ �പേദശമാണ്. ജനസംഖ�യുെട നെ�ാരു ഭാഗവും
കാർഷികവൃ�ിയിൽഏർെ��ിരി�ു�വരാണ്.

2011 െലകാേനഷുമാരി കണ�ുകൾ �പകാരം പ�ായ�ിെലജനസംഖ� 13361ആണ്.

സ്�തീകൾ  : 6723

പുരുഷ�ാർ  : 6638

സാ�രത : 88.83%

വിസ്തീർ�ം :29.92ച.കി. മി



5

താെഴപറയു� 2വർ�ുകൾആണ്ഈഘ��ിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത്.

ക
�◌മ
ന
◌ം

�പവൃ�ി
േകാഡ്

�പവൃ�ിയുെടേപര്

ആെകഅനുവദി�ത്

അവിദ
ഗ്ദെതാ
ഴിൽേവ
തനം

വിദഗ്ദെതാ
ഴിൽേവത
നം

സാധനഘട
കം

ആെക

1 1610001008
/WC/339220

നാരയ�ാനം കെല��ം ഭാഗ�ു
മഴ�ുഴി

160356 0 3000 163356

2 1610001008
/IF/379056

ഒ�ാം വാർഡിൽകംേബാ�് പി�് 
നിർ�ാണം

27324 0 3000 30324
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�പവർ�ി
യുെട
േകാഡ് �പവർ�ിയുെട േപര്

സൃഷ്ടി�അവിദഗ്� െതാഴിലുകൾ അവിദഗ്� േവതനം

16100010
08/WC/33

9220

നാരിയ�ാനം കെല��ം
ഭാഗ�ു മഴ�ുഴി നിർ�ാണം

581 160356

16100010
08/IF/379

056

ഒ�ാം വാർഡിൽകംേബാ�്
പി�് നിർ�ാണം 99 27324

2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ� ്31വെരയു�കാലഘ��ിൽ ഒ�ാം വാർഡിൽ 2 �പവൃ�ികളാണ് ഉ�ായിരു�ത്.

1.നരിയ�ാനം കേലക�ം ഭാഗ�് മഴ�ുഴി നിർ�ാണം (WC/339220)

ഈ പ�തിയുെട എ�ിേമ�് തുക 168846 ഉം mbook �പകാരം പാ�് ഓർഡർ ആയ തുക 163356 ഉം ആണ്.
എ�ിേമ�്�പകാരം 1370 മഴ�ുഴികള�ം mbook �പകാരം 1323 മഴ�ുഴികള�മാണ് 10 േപരുെട �ല�ളിലായി

ഉ�ാേക�ിയിരു�ത്. ഫയലിൽ 2 േപരുെട മാ�തം വ��ിഗത അേപ�കള�ം മ�� േരഖകള�ം ആണ് ഉ�ായിരു�ത്.

താെഴപറയു�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിലാണ് മഴ�ുഴികൾ നിർ�ി�ത്.
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�കമ

ന�ർ

വ��ിയുെട േപര് െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ മഴ�ുഴികള�െട

എ�ം

1 െക. െജ േജാർജ് കു�ിയാനി�ൽ KL-10-001-008-001/71 35

2 �ിഎ മാത�� തുരു�ി�ൽ KL-10-001-008-001/70 0

3 േസാമനാഥൻനായർ KL-10-001-008-012/144 .........

4 മാത�� എൻ െജ KL-10-001-008-001/157 87

5 േതാമസ് െസബാ��ൻഏറ�യിൽ KL10-001-008-001/09 8

6 സിബി പൂവാ�ൽ 5

7 സിറിയക് മണിയൻചിറ�ുേ�ൽ KL-10-001-008-001/137 106

8 േസവ�ർ വടേ�ൽ 179

9 ശാ�� െസബാ��ൻ െകാ�ിയിൽ 146

10 അഗ�ിൻതാളനാനി ...........

�ി എ മാത�� തുരു�ി�ലിെ� പുരയിടം സ�ർശി�േ�ാൾ അവിെട കുഴികൾ ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി�. ആ�ലം ക�
കൃഷി െചയ്ത നിലയിൽ ആയിരു�ു. ഉടമ�െ� നിർേ�ശ�പകാരം മഴ�ുഴി�് പകരം പു�് െവ��കയും ക��ൃഷി�്
�ലെമാരു�ുകയും ആണ് െചയ്തത് എ�് േമ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി� .ു എ�ിേമ�് �പകാരം കുഴിയുെട അളവ്
(1.8×0.6×0.6) ആണ്. പരിേശാധി� കുഴികൾ എ�ാംതെ� ഇതിലും നീളവും വീതിയും ഉ�തായിരു�ു.സിറിയക്
മണിയൻചിറ�ുേ�ലിെ��ല�് 6, 8 മീ�റുകൾ നീളമു� 10 കുഴികൾ ഉ�ായിരു�ു. േസവ�ർ വടേ�ലിെ��ല�്
20 മീ�േറാളം നീളമു� 12 കുഴികള�ം 6 മീ�ർ നീളമു� 58 കുഴികള�ം ഉ�ായിരു�ു.ക�മായതു െകാ�ാണ് മഴ�ുഴികൾ
ഇ�തയും നീള�ിൽ എടു�ാൻ കാരണെമ�് േമ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ സാധി��. അഗ�ിൻ താളനാനിയുെട പറ�്
പൂർ�മായും േസവ�ർ വടേ�ലിെ� പറ�് ഭാഗികമായും മഴ�ുഴികൾ എ�ി�ി�െ�ടു�ാൻ സാധി�ാ� വിധം പു�്
മൂടിയ നിലയിൽ ആയിരു�ു. ഇതിൽ േസാമനാഥൻ നായരുെട കൃഷി�ലം പ���ാം വാർഡിൽ ആണ്. എം ബു�ിൽ
പാ�് ഓർഡർ ആയ തുകയിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിനായി 3000 രൂപ കാണി�ി���.് അഗ�ിൻ തളനാനിയുെട പറ�ിൽ
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ഡിസ്േ� േബാർഡ ് ഉ�ായിരുെ��ിലും പ�തിയുെട േപര് ഒഴിെക ബാ�ി എ�ാ വിവര�ള�ം െത�ായി ആണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

2. ഒ�ാം വാർഡിൽകംേബാ�് പി�് നിർ�ാണം. ( IF/379056)

15 വ��ികള�െട പുരയിട�ളിലായി 19 കേ�ാ�് പി��കൾ ആണ് നിർ�ി�ത്. എ�ിേമ�് �പകാരം കേ�ാ�് പി��കള�െട
അളവ് 1.2×1.2×1.5ആണ്.എ�ാൽ പരിേശാധനയിൽ ഒ�ുംതെ�ഈഅളവുകളിൽആയിരു�ി�.എ�ിേമ�് �പകാരം 73
കേ�ാ�് പി��കൾ ആയിരു�ു ഉ�ാേക�ിയിരു�ത് . പരിേശാധനയിൽ കേ�ാ�് പി��കൾ എ�ാം തെ� �ാ�ിക്
േവ��കൾ നിേ�പി�ാനും അവ ക�ി�ുവാനും ആണ് ഉപേയാഗി�ു�െത�് ക�ു. പ�തിയുെട ഫയലിൽ, േറഷൻ
കാർഡിെ� േകാ�ി സൂ�ി�ി���വരുെട വീടുകളിൽഅ�ായിരു�ു കേ�ാ�് കുഴികൾ ഉ�ായിരു�ത്. കേ�ാ�് പി��കൾ
നിർമി� പല വീ��കാർ�ും െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ�ായിരു�ി�. ര�് വ��ികള�െട മഴ�ുഴികൾ പൂർ�മായും മൂടിയ നിലയിൽ
ആയിരു�ു.

പരിേശാധി� കേ�ാ�് പി��കള�ംഅളവുകള�ം ലഭ�മായ െതാഴിൽ കാർഡ് ന�റുകള�ം :

1.െകാ��റാണി പൂവ�ി�ൽ (2.9×2.6×0.8)

2.ജിജി വരി��ാ�ൽ (1.5×1.2×0.8)

3.േമഴ് സികു�ിഅരിമ��ിൽ (1.85×1.5×0.9)

4.േടാമി കുട��ിറ (1.3×1.3×0.8) KL-10-001-008-001/003

5.ചാേ�ാ വർഗീസ് ഇ�ി�മുറിയിൽ (1.6×1.25×0.9) KL-10-001-008-001/006

6.�ഫാൻസിസ് വർഗീസ് വാഴാം�ാ�ൽ (1.6×1.4×0.5) KL-10-001-008-001/041

7.േജാസഫ്ൈപകാ�് (2×1.8×1)

8.ഷാജിആല�ാ� ്കുേ�ൽ (2×2.6) KL-10-001-008-001/101

9.സിറിയക് മണിയംചിറകുേ�ൽ (1.3×0.8×0.6) (1.2×0.8×0.6) KL-10-001-008-001/137

10.പാ��ൻവടേ�ൽ (1.9×1.8×1.1) (1.5×1.5×0.7)

11.േജായ് േജാസഫ് വിളകുേ�ൽ (2×1.9×1) (1.65×1.4×0.9)

12.േജാസഫ്ഏറ�യിൽ (1.1*1.30.7)

13.െസബാ��ൻഏറ�യിൽ KL-10-001-008-001/10

14.േതാമസ് െസബാ��ൻഏറ�യിൽ KL-10-001-008-001/09

15.സിബിപൂവാ�ൽ (1.4*1*0.2) (3*3.3*1.2)
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എം ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിനായി 3000 രൂപ പാ�് ഓർഡർ ആയി���.് േജായി േജാസഫിെ� വീ�ിൽ േബാർഡ ്
കാണാൻ സാധിെ��ിലും അത് ൈഫബർ െകാ�് നിർ�ി�തായിരു�ു. കേ�ാ�് പി�് നിർ�ി� ഓേരാ �ല�ളിലും
െച�് ടാഗ് െച���തിനു� സൗകര��ിനായാണ് ഇ�പകാരം േബാർഡ ്നിർ�ി�െത�ും അതിനുേശഷം സിമ�  ് െകാ�്
നിർ�ി� േബാർഡിൽഇത് ഉറ�ി�� വയ്�ുകയാണ് െച���െത�ുംഓവർസീർ വിശദീകരണം നൽകി.

കവർേപജ്

എ.എം.സി.�പകാരമു� കവർ േപജ് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���ത് അഭിന�നാർഹമാണ്.എ�ാൽ പരിേശാധി� 2
ഫയലുകളിലും കവർ േപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.

െച�് ലി�്
ഒരു �പവൃ�ിഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജിലാണ്സൂ�ി�ിരി�ു�ത് എ�്

മന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്െച�് ലി�.്പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും െച�് ലി�്

ഉ�ായിരു�ു .എ�ാൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി           
�പസ്തുത�പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട��വർഷ�ിെല ആനുവൽആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��താണ് എ�്

െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാനിെ� േകാ�ി. എ�ാൽ ഒരു ഫയലിലും ആ�ൻ �ാനിെ� േകാ�ി

സൂ�ി�ിരു�ി�.

എ�ിേമ�്
ഒരു �പവൃ�ി എ�െന,എ�തഅളവിൽ െച�ണെമ�് സേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�ആധികാരികേരഖയാണ് എ�ിേമ�്.
പരിേശാധനയിൽ എ�ാ �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും എ�ിേമ�് സൂ�ി�ി���് എ�ു ക�ു .സാധാരണജന�ൾ�്
മന�ിലാകു� രീതിയിൽ ജനകീയഭാഷയിൽേവണം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാൻ. എ�ാൽ പരിേശാധി� ഒരുഫയലിലും

ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണുവാൻ സാധി�ി�. �പവൃ�ിയുെട  ഓേരാ ഘ��ിെലയും വിശദവിവര�ൾ എ�ിേമ�ിൽ
�പതിപാദി�ി���് എ�ത് �പശംസനീയമാണ്.

സാേ�തികാനുമതിപ�തം
ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു�

ആധികാരികേരഖയാണ്സാേ�തികഅനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി േരഖ

ഉ�ായിരു�ു. സാേ�തികാനുമതി േരഖയിൽ ഒ�ിടു� സാേ�തികവിദഗ്ധർ അതിേനാെടാ�ം ഒ�ി� തീയതികൂടി

 േചർേ��തു�.്അതിനാൽ  ഇ�ാര��ിൽ  �പേത�ക �ശ�പുലർേ��താണ്.

ഭരണാനുമതിേരഖ
�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.  ഈ േരഖഎ�ാ

ഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ്. 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും െസക��റിൽ നി�ും ലഭ�മാകു� േകാ�ി ആണ്

ഉ�ായിരു�ത്, െസക��റിൽ  നി�ും ലഭി�ു� േകാ�ി ആയാൽ േപാലും  പ�ായ�് െസെ�ക�രിയുെട ഒ�്, സീൽ  തീയതി
എ�ിവ േരഖെ�ടുേ��തു�് .എ�ാൽ ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� ഇത് ഉ�ായിരു�ി�. ഭരണാനുമതി ലഭി�ു�തിന്
സമർ�ി�ു� േരഖകളിൽ  �ഗാമസഭ അംഗീകാര�ിെ� പകർ�് ഉൾെ�ടുേ��തു�.് ആയതിനാൽ �പസ്തുത

�ഗാമസഭതീരുമാന�ിെ� അതായത്  �പവൃ�ി�ഗാമസഭ  അംഗീകരി�തിെ� പകർ��ം ഭരണാനുമതിയ് െ�ാ�ം
�പവൃ�ിഫയലിൽ േചർേ��താണ്.

ഡിമാൻഡ്േഫാം
െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ്േഫാം. െതാഴിൽ ആവശ�െപ�വർ�്

15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു� േരഖ കൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ്േഫാം.പരിേശാധി�
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നരിയ�ാനം കേലക�ം ഭാഗ�ു മഴകുഴി നിർമാണം എ� ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ്േഫാം ഉ�ായിരു�ു .ഡിമാൻഡ് േഫാം
�ഫ�് ഓഫീസ് വഴി െകാടു�് ൈകപ�് രസീത് വാ�ു�തും ശീലമാ�ണം . എ�ത ദിവസം െതാഴിൽ  ആവശ�െ�ടു�ു
എ�ു�തും ,അേപ�ി�ു�തീയതിയുംആവശ�ം ആണ് .

വർ�്  അേലാേ�ഷൻ  േഫാം
�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�് അെലാേ�ഷൻ േഫാo.

അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാൻ ഈ േഫാം സഹായി�ും. എ�ാ �പവൃ�ികള�െട
ഫയലിലും ഈ േഫാം കാണാൻ സാധി�� . എ�ാൽ എ�ാ ഫയലുകളിലും വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം അപൂർണം
ആയിരു�ു.

മ�ർ  േറാൾ
െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാൻ ഉ� േരഖയാണ് മ�ർേറാൾ. മ�ർ  േറാള�കളിൽ ബിഡിഒ.,

െസ�ക�റി എ�ിവർ തീയതിവ�് ഒ�്,സീൽ  എ�ിവ പതി�ിേ��താണ്. എ�ാൽ മ�ർ േറാള�കളിൽ BPO യും

െസ�ക�റിയും ഒ��ം സീലും േരഖെപടു�ിെയ�ിലും േഡ�് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും

മ�ർേറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു . െവ�ി�ിരു�ലുകൾ െച��േ�ാൾ വിശദീകരണം നൽകി ഒ�്
വയ്േ��താണ്.എ�ാൽ േമ�ിെ� വിശദീകരണ�ൾ ഒ�ും തിരു�ലുകൾെ�ാ�ം ക�ി�. െമഷർെമ� ് ബു�്
ന�ർമ�ർ  േറാള�കളിൽ ഉ�ാകണം.എ�ാൽ  പരിേശാധനയിൽ ഒരു മാസ്േ�ടാള�കളിലും Mbook ന�േറാ േപജ് ന�േറാ
കാണാൻ സാധി�ി� .
മ�ർ േറാള�കളിൽ ഷാർെപനിംഗ് ചാർജായി 5 രൂപ വീതം കാണി�ു�ു�.് എ�ാൽ ഈ തുക ADS ഉം

െതാഴിലാളികളിൽ ഒരാള�ം േചർ�ു� േജായി� ്അ�ൗ�ിേല�ു മാ���ു എ�ുഅറിയാൻ കഴി� .ു

െമഷർെമ�ബ്ു�്
ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�്�പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ് െചേ��ത് എ�ും െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം

തെ�െയ�് മന�ിലാ�ു�തിനുമു�ആധികാരികേരഖയാണ് െമഷർെമ�ബ്ു�്.

പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ 2 ഫയലുകളിലും െമഷർെമ�ബ്ു�് ഉ�ായിരു�ു. െമഷർെമ� ് ബു�ുകൾ
പ�ായ�ിൽ നി�ും ചുമതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ�ടു�ി നൽേക�താണ്. 2 െമഷർെമ�ബ്ു�ും

സ��െ�ടുതിയതും �കമന�ർ  ഇ�തുംആയിരു�ു.  

�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണ�ിെ� വിവിധഘ��ളിെല തുക പാസാ�ുേ�ാഴും ഒടുവിൽ �പവൃ�ിയ്�് അനുവദി�

തുക �പകാരമു� ആെക തുക അനുവദിയ്�ുേ�ാഴും െമഷർെമ�ബ്ു�ിൽ പ�ായ�് െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ൽ

നട�ി ഒ�്,സീല് എ�ിവ ഉ�ായിരിെ��താണ്.

സർ�ഡാ�

�പവൃ�ി എവിെട നട�ു�ുഎ�് മനസിലാ�ാനു� േരഖയാണ്സർേ� ഡാ�.

െമ�ീരിയൽെ�പാക��ർെമ� ്
ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�്�പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു�

നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽെ�പാക��ർെമ� .്

േവജ്  ലി�്
മ�ർ  േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ാനു�

ആധികാരികേരഖയാണ് േവജ ് ലി�് .  പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം േവജ്ലി�് കാണാൻസാധി��. ഇത്
�പശംസനീയമായകാര�മാണ്.

ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

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

േരഖയാണ് ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ. പരിേശാധി� ഒരു ഫയലുകളിലുംഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർകാണുവാൻ  സാധി�ി�.

െമ�ീരിയൽ  വൗ�ർ  ആൻഡ്  ബിൽ
സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ�് സാമ�ഗികൾ വിതരണം െചയ്തതിെ�ബി��കള�ം വൗ�റുകള�ം

 ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ്. െമ�ീരിയൽആവശ�മായി വ� �പവർ�ികൾ ഒ�ുംഈഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു  മുൻപും, �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും,  �പവൃ�ി പൂർ�ിയായതിനു

േശഷവുമു� മൂ�ു ഘ��ളിലും ഉ� േഫാേ�ാ �പവൃ�ിഫയലിൽ  സൂ�ിേ��താണ്. എ�ാൽ പരിേശാധി�

ഫയലുകളിൽ  മൂ�്  ഘ��ിെലയും േഫാേ�ാ സൂ�ി�ി���ായിരു�ി�. ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉം ഒരു
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ഫയലിലും ഉ�ായിരു�ി�. 

�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം
�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ�� പ�തം. പരിേശാധി�എ�ാ

ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ുഎ�ത്അഭിന�നീയമാണ്.

മ�ർേറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർേറാൾ അനുവദി�് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം നൽകു�ത്

വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ുഎ�് മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർേറാൾ മൂവ്െമ��്ിപ്.
പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽഎ�ാം മ�ർേറാൾമൂവ്െമ��്ിപ് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണംആയിരു�ി�.

ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി�ലെ� മുഴുവൻ വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു� ആധികാരികേരഖയാണ് 
ൈസ�്ഡയറി.എ�ാഫയലിലും ൈസ�് ഡയറി കൃത�മായി സൂ�ി�ി���.് എ�ാൽ എ�ാ വിവര�ള�ം പൂർണമായി

േരഖെപടു�ിയിരു�ി�.

േറാസ ്ഗർദിവസം
വാർഷിക മാ�ർ�ാൻ �പകാരം എ�ാ പ�ായ�ുകളിലും േറാസ ്ഗർ ദിവസം ആചരി�ണം എ�്

നിഷ്കർഷി�ി���,് എ�ാൽ തല�ലം  പ�ായ�ിൽ നാളിതുവെരയായി േറാസ ്ഗർദിവസം ആചരി�തായി േരഖകളിേലാ
െതാഴിലാളികള�െടേയാ ഉേദ�ാഗ�രുെടേയാ അറിവിലുേമാ ഇ�.

പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2. െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽഅനുവദി�തുംസംബ�ി� രജി�ർ

3. �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി� രജി�ർ

4. �ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

5. പരാതി രജി�ർ

6. സാധന രജി�ർ

7. �ഗാമസഭ രജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

ഓേരാ വാർഡിനും �പേത�കം െതാഴിൽ കാർഡ് െരജി�റുകൾ സൂ�ി�ിരി�ു�ു. പരിേശാധന കാലയളവായ 1-10-2018

മുതൽ 31-3-2019 വെര 13 വാർഡുകളിൽ നി�ായി 21 അേപ�കൾ ലഭി�ുകയും അതിൽ 20 േപർ�് 15

ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുകയും െചയ്തി���.് േജായികു�ി എ� വ��ിയുെട വിവര�ള�ം േഫാേ�ായും

നൽകാ�തിനാൽകാർഡ് നൽകിയി�ി�.

െതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജി�ർഅംഗ�ള�െട േഫാേ�ാപതി�� പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരി�ു�ു.

വർ�് രജി�ർ

പുതിയ വർ�് രജി�ർ ലഭ�മാകാ�തിനാൽ �പി� ് ഔ� ്ആയാണ് സൂ�ി�ിരി�ു�ത്. രജി�ർ േമലധികാരി
സാ��െ�ടു�ിയി��െ��ിലും ഒ�്,സീൽ, തിയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ഈവാർഡിെല നരിയ�ാനം കേലക�ം

ഭാഗ�് മഴ�ുഴി നിർമാണം എ� �പവർ�ി മാ�തമാണ് വർ�് െരജി�റിൽ ഉ�ത്.

െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

സാധന രജി�ർ �കമന�ർ ഉ�തും പ�ായ�് െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ിയതും ആവണം.എ�ാ �പവർ�ിയുെടയും
വർ�് േകാഡ് കൂടി േരഖെ�ടു�ണം. ഈ കാലയളവിൽ െമ�ീരിയൽ ഒ�ും ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ െരജി�റിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െടൻഡർ രജി�ർ

െതാഴിൽ ഉറ�� പ�തി�ായി �പേത�കം െടൻ�ർ രജി�ർസൂ�ി�ി�ി�.
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�ഗാമസഭ രജി�ർ

ഓേരാ വാർഡുകൾ�ും �പേത�കം �ഗാമസഭ രജി�ർ സൂ�ി�ിരി�ു�ു. എ�ാൽ രജി�ർ വാർഡ് െമ�ർമാരുെട

ൈകവശംആയതിനാൽ പരിേശാധി�ാൻസാധി�ി�.

�ിരആസ ്തികള�െട രജി�ർ
ഈ രജി�ർ െസ�ക�റി സാ��െപടു�ിയതും �കമന�ർ ഇ�ി���തും ആയിരി�ണം. എ�ാൽ രജി�ർ തീർ�ു

േപായതിനാൽഈകാലഘ��ിൽ ഒ�ും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

പരാതി രജി�ർ

ഈ രജി�റിൽ ആെക 3 പരാതികൾ മാ�തമാണ് നാളിതുവെര േരഖെ�ടു�ിയി���ത്. 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019
മാർ� ്31വെര ഒരു പരാതി േപാലും രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ക�ാഷ്ബു�് 
2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ� ് 31 വെര ഉ� ക�ാഷ് ബു�് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും വരവുകള�ം ചിലവുകള�ം

എ�ാം എഴുതി സൂ�ി�തായി കാണാൻ കഴി� .ു 100 ദിവസം പൂർ�ിയാ�ിയ 61 െതാഴിലാളികൾ�് 1000 രൂപ വീതം
നൽകിയതായി ക�ു.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

�പവർ�ി ആരംഭി�ുേ�ാൾ �ാപിേ��തായ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്വാർഡിെല പരിേശാധന
നട�ിയ �പവർ�ി�പേദശ�ളിൽ ഒരിട�ു മാ�തമാണ് കാണാൻ കഴി�ത്. ഇവയുെട അഭാവ�ിൽ �പവർ�ിയുെട
വിശദാശാം�െള�ുറി�് െപാതുജ�ൾ�് അറിവ് ലഭി�ാെത േപാകു�ു. െതാഴിലാളികളിൽ പലർ�ും ഇതിെ�

�പാധാന�െ��ുറിച് അറിവി�ായിരു�ു. ഇവ യഥാസമയം �ാപി�ു�തിന് എ.എം.സി.അ��ായം-10.6 അനുസരി�്

വീഴ് ചസംഭവി�രുത്.

ചികി�ലഭ�മാ�ു�ത്-

െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക25,എ.എം.സി.അ��ായം-9

പരിേശാധി� ഒരു ഫയലുകളിലും ചികി� സംബ�ി� വിവര�ൾ  ഉ�ായിരു�ി�.

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ

ബി.ഡി.ഒ.
 മ�ർേറാളിൽബിഡിഓ ഒ��ം സീലും പതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ം തീയതികൂടി ഇടുവാൻ �ശ�ിേ��താണ്.

 അ�ൗ�ൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ  േമ���ാർ എ�ിവർ�് അവരുെട

ചുമതലകെളകുറി��ം ഉ�രവാദിത��െളകുറി��ം ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ു� �പവൃ�ികെള

 കുറി��ം മതിയായ െ�ടയിനി�് െകാടു�ുക.

 ബിഡിഓ കഴിയു� സമയ�ളിൽ െതാഴിലാളികെളയും െതാഴിൽ�ല�ള�ം സ�ർശി�ു�ത്

ഗുണകരമായിരി�ും

െസ�ക�റി /അസി�ൻറ്െസ�ക�റി

 മ�ർേറാളിൽഒ�ിനും  സീലിനും  ഒ�ം തീയതികൂടി േചർ�ുവാൻ�ശ�ി�ുക.

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

 െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ,അടി�ാനസൗകര��ൾഎ�ിവ ഉറ��വരു�ുക.
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 ചികി�ാചിലവുകൾകൃത�മായി അനുവദി�ുവാൻ ഉ�നടപടികൾസ�ീകരി�ുക.

 ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുവാൻ സാധി�ു�വർ�ുകൾ�് അനുസൃതമായി െഷൽഫ്െ�പാജക്�്

കെ��ിവയ്�ുക.

 വിജിലൻസ് ആൻഡ്േമാണി�റിംഗ് ക��ിെയ ശ�ിെ�ടു�ുക. ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ

പുന:സംഘടി�ി�ുകയും െച��ക.

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

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

 വർ�് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽമാ�ർസർ�ുലറിൽ പറയു�  �പകാരമു� 22 േഡാക��െമ�സ്  ഉെ��് ഉറ�്
വരു�ി �പവൃ�ി  ഫയൽത�ാറാ�ുക.

 ൈസ�്ഡയറി കൃത�മായി എഴുതി സൂ�ി�ു�തിനുംേമ�്  മാർ�് നിർേദശംനൽകുക.

 മ�ർേറാൾ െതാഴിലിട�ളിൽ എ�ി�� േ�പാജക്ട് ഇനീേഷ��ീവ്മീ�ിംഗ് കൂടിപണി ആരംഭി�ു�തിന്
സഹായി�ുക

 കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിലിടംസ�ർശി� െചയ്ത െതാഴിൽഅള�്എംബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ുക.

 ഡിമാൻഡ് അനുസരി�് െതാഴിൽ നൽകുക

 െതാഴിലാളികൾ�് അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരു�ുക

േമ�്

 മ�ർേറാൾകൃത�മായി ഒ�് വയ് പി�ുക
 ഹാജരാകാ�വരുെട വിവരംഅടയാളെ�ടു�ുക  
 മ�ർേറാളിൽ െതാഴിൽദിന�ള�െട തീയതി അടയാളെ�ടു�ുക

 ൈസ�്ഡയറി പൂർ�മായും പൂരി�ി�ുക

 െതാഴിൽൈസ��കളിൽ െവ�് അപകടം നട�ി��െ��ിൽ ൈസ�്ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�െരഅറിയി�ുകയുംചികി�ഉറ�ാ�ുകയും െച��ക

 നി�ിതഅളവിലും ഗുണനിലവാര�ിലും േജാലിെച���ു�്  എ�്ഉറ�് വരു�ുക.

ഏെ�ടു�ാവു��പവർ�ികൾ

വിഭാഗം -എ

 പാതേയാര�് മുള, രാമ�ം,തുട�ിയവവ�് പിടി�ി�ുക.

 ൈജവേവലിനിർ�ാണം

വിഭാഗം-ബി
 വാർഡിൽ ഉൾെ�ടു� െപാതുകിണറുകള�െട നവീകരണം, റീചാർ�്
 പുരയിട�ളിൽ ഉപകാര�പദമാകു�തര�ിലു� ൈജവേവലി നിർ�ാണം

 നീരുറവ സംര�ണം സാധ�മാകു� �പവർ�ന�ൾ

 ഫലവൃ�ൈതന�് പരിപാലനം

 െപാതു-സ�കാര� കുള�ള�െട നവീകരണം

വിഭാഗം-സി

 ആ�ിൻകൂട,് േകാഴികൂട,് പശുെതാഴു�്നിർ�ാണം
 ഐഎ�്എ�്എൽ�പവർ�ികൾ

 മ���ുളനിർ�ാണം
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വിഭാഗം-ഡി

 സ�യംസഹായസംഘ�ൾ�്കൂ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽഅംഗൻവാടി,സ ്കൂൾ ചു��മതിൽ നിർ�ാണം

ഉേദ�ാഗ�രുെടചുമതലകൾ 

േ�ാ�്േ�പാ�ഗാംഓഫീസർ

 പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട െഷൽഫ്െഷൽഫ്ഓഫ്  െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ു�തിലും

വിേക��ീകൃതാസ �ൂതണം നട�ിലാ�ു�തിലും പാകെ�ടു�ണം. ഈ മ�ർേറാൾ വിതരണം െച��ക,  പ�ായ�ുകള�െട
െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട നിർവഹണേമൽേനാ�ം വഹി�ുക. പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും, വിതരണം

െചയ്തവയുെടയും,  ഉപേയാഗി�വയുെടയും കണ�ുകൾസൂ�ി�ുക.ആവശ�മായ രജി�റുകൾസൂ�ി�ുക.

പ�ായ�്െസ�ക�റി/അസി��െ്സ�ക�റി

െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട േമൽേനാ�ം, �പവൃ�ികള�െട ബി��കൾ യഥാസമയം അംഗീകരി�ുക,
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം അംഗീകരി�ുക, െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം ഡി.ബി.ടി  മുഖാ�ിരം
െതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിെല�ിെയ�് ഉറ�ാ�ുക.

ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ
�ഗാമസഭ തീരുമാന�പകാരം �പവൃ�ികൾകെ��ുക, �പാഥമിക എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ുക, �പവൃ�ിയുെട

സാേ�തികമായ കാര��ൾ െതാഴിലാളികൾ�് വിശദമാ�ുക. �പവൃ�ിയുെടഅളവുകൾ േരഖെ�ടു�ുക.  െച�്
െമഷർ   െച��ക,  ബി��കൾ ത�ാറാ�ുവാൻഡി.ഇ. ഒെയ.  സഹായി�ുക.

ഡാ�ാഎൻ�ടിഓ�േറ�ർ

മസ ്�ർ  േറാൾ വിതരണ�ിന് സഹായി�ുക. പൂർ�ിയായ മ�ർേറാള�കൾ  േമ�ിൽ നി�ും േശഖരി�്

വർ�്ബി��കൾ പൂർ�ീകരി�് േവതന  വിതരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ുക. രജി�റുകൾ സൂ�ി�ുക.
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി. ടി) മുേഖനഎ�് ഉറ�ാ�ുക.

േമ�്

�പവൃ�ിയുെട േമൽേനാ�ം .െതാഴിൽകാർഡിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ  കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക. അളവ്
േരഖെ�ടു�ാനു� െമഷർെമൻറ്ബു�് �പവൃ�ി  �ല�് സൂ�ി�ുക. ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ
മ�ർേറാളിൽ ഉറ��വരു�ുക. പൂർ�ിയായ  മ�ർ  േറാൾ  േഡ�ാഎൻ�ടിഓ�േറ�റുെട പ�ൽ എ�ി�ുക.
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േസാഷ�ൽഓഡി�്ടീംഅംഗ�ൾ

�കമ.
നം.

േപര് പദവി

1. ജയ�പകാശ്. പി.എൻ.
കാ�ിര��ിേ�ാ�് റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ,ഈരാ��േപ�

ഇൻചാർജ് േകാ�യംജി�

3 ജീവ േജാർജ് വി�ജ് റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ

4 �പിയ� ചാർലി വി�ജ് റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ

5 ദിവ� േമരി േജാസ് വി�ജ് റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ

�ഗാമസഭയിൽഎടു�തീരുമാന�ൾ.

1. െതാഴിലാളികൾത�ള�െട തെ� പുരയിട�ിൽ െച�ാൻസാധി�ു� െതാഴിലുകൾകെ��ിെച��ക.

2.ആസ്തി വർധി�ി�ു� േജാലികൾ െച��ക.

3.എ�ിേമ�ിൽ പറയു�അളവിൽതെ� പണികൾ െചയ്ത് പൂർ�ിയാ�ുക.

4.ആവർ�നസ�ഭാവമു� േജാലികൾ ഒഴിവാ�ുക.

5േജാലി സമയം കൃത�മായി പാലി�ുക.

6.�പവൃ�ിആരംഭി�ുേ�ാൾതെ� CIB�ാപി�ുക.

7.കൃത�മായി േവതനംലഭ�മാ�ാൻ പ�ായ�ിൽപരാതി െകാടു�ുക.

8.േജാലി�ലേ��്ആവശ�മായ �പാഥമിക ചികി�ാകി�ിനായ് PHC െയസമീപി�ുക.

9.ആയുധ വാടക ADS െ�അ�ൗ�ിേല�് മാേ��തി�.

10.15 ദിവസ�ിനകം േവതനംലഭ�മാ�ാൻ പരാതി നൽകുക.

11.പടുത,കുടിെവ�പാ�തം തുട�ിയവ�ായി ചിലവായതുകതിരിെക ലഭി�ാൻ �ഫ�്ഓഫീസിൽഅേപ�നൽകുക.
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വിവര�ൾലഭ�മാ�ിയ െതാഴിലാളികൾ  

�കമ ന�ർ  െതാഴിലാളിയുെട േപര് െതാഴിൽ കാർഡ ്ന�ർ  

1 മാത�� ഇ�ിയവിര KL-10-001-008-001/70

2 െക. െജ േജാർജ് KL-10-001-008-001/71

3 സാലി േതാമസ് KL-10-001-008-001/9

4 കമലാ�ി േകശവൻ KL-10-001-008-001/91

5 ശാ�സുേര��ൻ KL-10-001-008-001/136

6 ഏലി�ു�ി േജാർജ് KL-10-001-008-001/139

7 അ��ു�ി വർഗീസ് KL-10-001-008-001/15

8 ഓമനത�ൻ KL-10-001-008-001/24

9 രാധ ദാേമാദരൻ KL-10-001-008-001/31

10 ലിസി മാത�� KL-10-001-008-001/33

11 സി�ുത��ൻ KL-10-001-008-001/37

12 പാർവതി KL-10-001-008-001/51

13 ബി�ുസിജു KL-10-001-008-001/58

14 ആൻസി േജാസ് KL-10-001-008-001/7

15 േതാമസ് എൻ െജ KL-10-001-008-001/34

16 േടാമി കുട��ിറ KL-10-001-008-001/3

17 ചാേ�ാ വർഗീസ് KL-10-001-008-001/6

18 �ഫാൻസിസ് മാത�� KL-10-001-008-001/41

19 ഷാജി KL-10-001-008-001/101

20 സിറിയക് KL-10-001-008-001/137
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