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ആമുഖം

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽ ആവിഷക്രി� ഏ�വും സു�പധാനവും ശ�വുമായ നിയമമാണ ്
മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ് നിയമം. ഇ��യിെല സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� 
അവകാശെ� സംര�ി�� നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ ് അംഗീകരി� ്, �പസിഡൻറ ് ഒ��വ� 2005 െസപ�്ംബർ 

മാസം അ�ാം തീയതി മുതൽ ഈ നിയമം നിലവിൽ വ�ു.  

ഇ��യിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി നിരവധി �ഗാമവികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലും ഗുണഫലം 
ശരിയായവിധ�ിൽ ജന�ളിൽ എ�ാതിരു�തിെന തുടർ� ് പാർലെമൻറ ് പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ� ് നിയമ�ിെ� �പാഥമിക ല��ം ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന ് നിയമംവഴി ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ 
ദിന�ൾ ഉറ��നൽകുകെയ�താണ.് �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനു◌ം  മെ◌�െ�� ജീവിത സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും 
അതിലൂെട ദാരി�ദ� നിർമാർ�നവും സു�ിര വികസനവും ആണ ് ഈ നിയമ�ിെ�  �പാധാന ല��ം. ചൂഷണ�ളിൽ നി�ും 
െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി�ുകയും മാന�മായ േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിന ് �കയ േശഷി വർ�ി�ി� ് ദാരി�ദ��ിൽ 
നി�ും കരകയറാൻ െതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെട കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിലൂെട ഓരേ◌ാ  പ�◌േദശ�ിെ�യും 
വിഭവാടി�റ ശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെട വരൾ�, മെ�ാലി�,് െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ പാരി�ിതിക 
�പശന്�ളിൽ നി�ും സംര�ണം നൽകുകയും അതിലൂെട ഉതപ്ാദനം, ഉതപ്ാദന�മത എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി 
�പവർ�ന�ളിൽകൂടി കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിന ്ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ ്ജലസംര�ണവും അതിൻെറ 

സുര�ിതത�വും ഇവ െതാഴിലുറ� ്�പവർ�ന�ളിൽ ഉറ� ്വരു�ുവാൻ കഴിയു�ു.

2018-ൽ േകരളം ഏ�വും വലിയ �പളയദുര�ം ഏ��വാ�ിയ നാടാണ.് േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും ഈ �പളയം വളെരയധികം 
ദുര��ൾ ഉ�ാ�ിയി���താണ.് അേത േകരളം തെ�യാണ ് മാർ� ് മാസേ�ാടുകൂടി ശ�മായ വരൾ�യും 
കുടിെവ��ാമവും അനുഭവെ�ടു�ത.് ഈ അവസര�ിലാണ ്എ�തേയാ നൂ�ാ�ുകളായി നാം നിർ�ി� കിണറുകൾ, കുള�ൾ 
എ�ിവയുെട �പാധാന�ം തിരി�റിയു�ത.് ജല സുര�െയ കുറി� ് ചി�ി�ുേ�ാൾ അതിനുേവ� വലിയ സാേ�തിക വിദ�െയ 
കുറി�ാണ ് നാം ആദ�ം ചി�ി�ുക. െതാഴിലുറ��പ�തി നമു� ് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� ഒര◌ു  വസ◌ത്ുതയാണ ്
മഴ�ുഴികൾ. ഇവയുെട നിർ�ാണ �പവൃ�ി കളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ� െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജലെ� അളവിെന 
നമു� ് ന� രീതിയിൽ ഉയർ�ുവാൻ സാധി�ു�ു. �പധാനമായും േമൽ�റ� �പശന്�ൾ ജലസംര�ണ�ിനും 

ജലസംഭരണ�ിന ്കാര�മായ രീതിയിൽ തെ� ബാധി�ു�ു.

പതിമൂ�ാം പ�വ�ര പ�തിയുമായി െതാഴിലുറ� ് ബ�െ�ടു�ി കാർഷിക പ�തികൾ ജന�ളിെല�ി�ൽ, 
കാർഷിേകാതപ്ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപത്ത ൈ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�ാല നിർമാണം, കിണർ റീചാർ�ിങ ്തുട�ിയവഴി 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 �ഗാമീണേമഖലയുടെ◌  സ◌ു�ിര ആസത്ി വികസനം എ�താണ ് ല��ം 
െവ�ു�ത.് 2005-ൽ �പാബല��ിൽ വ� നിയമമനുസരി� ് ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ �പഥമഘ��ിൽ നട�ിലാ�ുകയും 
2008-ൽ മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും വ�ാപി�ി�ുകയും െചയത്ു. അതനുസരി� ് േകാ�യം ജി�യിലും പ�തി �പവർ�ന�ൾ 

തുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ു െകാ�ിരി�ുകയും െച���ു.

െതാഴിലുറ� ്നിയമം െതാഴിലാളികൾ� ്ഉറ� ്നൽകു� പ� ്അവകാശ�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡ ്ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം- െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 1-5, എ.എം. സി. അ��ായം-3
2. അേപ�ി� ്15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിന ്ൈക�� ്രസീത ്ലഭി�ു�തിനും 

ഉ� അവകാശം- െഷഡ��ൾ 1; ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 6-13
3. അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ആദ�െ� 30 ദിവസം (1/4 & പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 

1/2)

4. െഷൽഫ ്ഓഫ ്േ�പാജകട് ്ത�ാറാ�ുവാനു� അവകാശം

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

ലഭി�ുവാനു� അവകാശം

6. കുടിെവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 23-28

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

8. േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന ് നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ുവാനുഉ� അവകാശം

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

10. േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്നട�ു�തിനു� അവകാശം

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

1. കൃത�സമയ� ്െതാഴിൽ �ല� ്ഹാജരായി ഒ� ്വയ�്ുക.
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2. െതാഴിലുറ� ്�ഗാമസഭയ�് ്േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്�ഗാമസഭയും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക

3. പണി�ല� ്�ാ�ിക ്വസത്ു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാനും പാടു�ത�

4. സി�ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ ്�പവൃ�ി യുെട ആരംഭഘ��ിൽ തെ� നിർബ�മായും വയേ്��താണ്

5. �പകൃതി സംര�ണ�ിന ്ആവശ�മായ �പവൃ�ി കൾ ഏെ�ടു� ്നട�ിലാ�ുക.

6. ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികൾ   കെ��ി േമ� ്െനയും പ�ായ� ്അധികൃതെരയും    അറിയി�ുക.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ് പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ� ് േവ� ആനുകൂല��െള കുറി��ം അതുമായി 
ബ�െ�� ആവശ�കതെയ�ുറി��ം നിയമ�ിെ� ആമുഖ�ിൽ �പസത്ാവി�ി���.് െ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� ് �പാപത്മാ�ാൻ കഴിയു� ഒ�നവധി വസത്ുതാപരമായ 

കാര��ൾ ൈകവരി�ാൻ നി�ൾ� ്ഏവർ�ും കഴിയെ�.

െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഏെ�ടു� ്െച�ാൻ പ�ിയ �പവൃ�ി കൾ

1. വിഭാഗം എ : �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവൃ�ികൾ

2. വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത ആസത്ികൾ ഖ�ിക 5ൽ 

പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ� ്മാ�തം

3. വിഭാഗം സി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബ�നകൾ അനുസരി�ു� സ�യം സഹായസംഘ�ൾ� ്െപാതു 

അടി�ാനസൗകര��ൾ

4. വിഭാഗം ഡി: �ഗാമീണ അടി�ാന സൗകര��ൾ

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്

െപാതുസമൂഹം പ�തി നിർവഹണെ� പ�ിയും െപാതു ധനം െചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ം പരസ�വും സ�ത��വുമായ നട�ു� 
പരിേശാധനയാണ ് സാമൂഹ� ഓഡി�.് െതാഴിലുറ� ് നിയമം അനുശാസി�ു�ത ് വർഷ�ിൽ എ�ാ വാർഡിലും ര� ് �പാവശ�ം 
േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് �ഗാമസഭ നിർബ�മായും നടേ��താണ.് സുതാര�ത ഉറ���ു വരു�ി, അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയും 
അതുവഴി സദഭ്രണം സാധ�മാ�തിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് സമൂഹെ� പാകെ�ടു�ു�ു. പ�തി വിഭാവനം െച��� രീതിയിൽ 
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിതസാഹചര��ിൽ ഫല�പദമായ മാ�ം സൃഷട്ി�ു�തിന ് െപാതുപണം ശരിയായ രീതിയിൽ 
വിനിേയാഗി� ്ല���പാപത്ി ൈകവരി�ി��േ�ാ എ� വിലയിരു�ലു◌ം  സേ◌ാഷ�ൽ ഓഡി� ്നട�ു�ു. കഴി� പ�ുവർഷമായി 
തുടർ�ുെകാ�ിരി�ു� പ�തി �പവർ�ന�െള�ുറി��ളള്  സ◌ാമൂഹിക ഓഡി�,് െതാഴിലുറ� ്പ�തി നിയമം െസ�ൻ 17 (2) 

അനുസരി� ്എരുേമലി പ�ായ�ിൽ പ�ാം വാർഡ ്തുമരംപാറയിൽ 2019 മാർ� ്18 മുതൽ 23 വെര നട�െ���.

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്�പ�കിയ

1 പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ

േ�ാ� ് തല�ിലും �ഗാമ പ�ായ� ് തല�ിലും പ�തി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ� ് ഓഫീസർ (BDO), പ�ായ� ്
െസ�ക�റി, മ� ് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ തുട�ിയവരുമായി േ�ാ� ് റിേസാഴസ് ് േപഴസ്ൺ നട�ിയ കൂടിയാേലാചനയിൽ 
ഉരു�ിരി�തിനനുസരി� ്  ത◌ുടർ �പ�കിയകൾ ആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്�ഗാമസഭാ തീയതി നി�യി�ുകയും 

െച���ു.

2. ഫയൽ പരിേശാധന

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് �പ�കിയ ആരംഭി�ിരി�ു� തിയതിയ�്◌ ്  മ◌ുൻപു� ആറ ് മാസ�ാലയളവിൽ വാർഡിെല �പവൃ�ി 

ഫയലുകൾ, ഏഴ ്രജി�റുകൾ, അേതാെടാ�ം അനുബ�േരഖകള�ം സൂ�മ്പരിേശാധന നട�ു�ു.

3. �പവൃ�ി �ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവൃ�ി യും എ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു� അളവിലും ഗുണ�ിലും നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ എ�ും ആ �പവൃ�ിയുെട ഗുണ 
ഫല�ി�െ◌  വ◌�ാപത്ി തി�െ�ടു�ുകയും �പസത്ുത െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ� ്ലഭിേ�� അവകാശ ആനുകൂല��ൾ 

ലഭി�ി��േ�ാ എ�ും  �പവൃ�ി �ല പരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

4. വീടുവീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം

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

ഫലെ��ുറി��മുളള്  അഭ◌ി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം സ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ ്േശഖരണം

ഫയൽ പരിേശാധന, �പവൃ�ി �ല പരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം തുട�ിയ ഓഡി� ് �പ�കിയ 

കെ��ലുകള�െട വസത്ുനിഷഠ്മായ െതളിവ ്േശഖരണം നട�ു�ു.

 6. സാമൂഹയ്  ബേ◌ാധവൽ�രണം
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സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരാവേബാധ◌ം  ഉയർ�ുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് �പ�കിയ 

വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന ്ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണം �പവർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ു�ു.

7. റിേ�ാർ� ്ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് �പ�കിയയിെല കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�◌ം  സേ◌ാഷ�ൽ ഓഡി� ് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� 

െചയത് ്അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ കരട ്റിേ�ാർ� ്ത�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്�ഗാമസഭ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ ചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽ സൗകര��പദമായ �ല� ് �ഗാമസഭ േചർ� ് കരട ് റിേ�ാർ� ്
അവതരണവും, ചർ�യും, നിർേ�ശ�ള�ം, തിരു�ൽ �പ�കിയകള�ം, അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികള�ം 

ൈകെകാ���ു

എരുേമലി �ഗാമപ�ായ�ിെന�ുറി� ്

േകാ�യം ജി�യിൽ കാ�ിര��ി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� എരുേമലി �ഗാമപ�ായ� ്ഇ��യിെല �പസി� തീർ�ാടന േക��മായ 
ശബരിമലയുെട �പേവശനം കവാടമായി �ിതി െച���ു. െതാഴിലുറ� ് പ�തി �പവർ�ന�ൾ 2008 മുതൽ ആരംഭി� 
പ�ായ� ് �പശംസനീയമായ തര�ിൽ നട�ിലാ�ി വരു�ു. ശബരി വാന�പേദശേ�ാട ് േചർ�ു കിട�ു� വാർഡ ് 10 
തുമരംപാറയാണ ്െതാഴിലുറ� ്പ�തിയുെട േകാ�യം ജി�യിെല ആദ�െ� േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്നട�ുവാൻ തിെരെ�ടു�ത.്

എരുേമലി, വാർഡ ് 10  ത◌ുമരംപാറയിൽ 537 വീടുകളിലായി  ജനസംഖ� 1032 ഉം, സ�്തീകൾ 528 ഉം 504 സ�്തീകള�മാണ.് വാർഡ ്
അതിർ�ി  പങ◌ക്ിടു�ത ് 9&18 വാർഡുകള�മായും ശബരിമല വനവുമായി�ാണ.് 1.5 കി. മി. ചു�ളവിലായി വ�ാപി��കിട�ു� 
വാർഡിൽ ഉൾെ�ടു� ഏക നീർ�ടം ഇരു�ൂ�ി�ര നീർ�ടം ആണ ് കൂടാെത �പധാന നീർ�ാലായി  കെ◌ാ�ം േതാട ് ആണ ്
ഉ�ത.്

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ� ്തലം പ�ായ� ്തലം 

സൃഷട്ി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ 39.43(ല�ം) 5,82,763 87,182

കുടുംബ�ൾ� ്നൽകിയിരി�ു� ശരാശരി െതാഴിൽ ദിന�ൾ 
(ല�ം)

65.3 67.88 75.68

100 ദിന�ൾ പൂർ�ീകരി� കുടുംബ�ൾ 12,662 1,903 303

ആെക െതാഴിെലടു� കുടുംബ�ൾ 0.6(ല�ം) 8,585 1,152

ആെക െതാഴിെലടു� െതാഴിലകൾ 0.68(ല�ം) 10,129 1,327

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ എസ ്സി. െതാഴിലാളികൾ� ്
ശതമാന�ിൽ

12.19% 14.39% 11.01%

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ എസ ്ടി െതാഴിലാളികൾ� ്
ശതമാന�ിൽ

3.29% 10.69% 15.12%

26-03-2019- ൽ 

താെഴ പറയു� 14 വർ�ുകൾ ആണ ്ഈ ഘ��ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന ്വിേധയമാ�ിയത്

ക
◌്
ര
മ
.
 

ന
.

�പവൃ�ി 
േകാഡ്

�പവൃ�ിയുെട േപര് ആെക അനുവദി�ത് ഓഡി� ്കാലയളവിൽ  ചിലവായത്

അവിദ
ഗദ് 

െതാഴ
◌ിൽ 

േവതനം

വ
◌ിദ
ഗദ് 
ത

െ◌ാ
ഴി
ൽ 
വ
േ◌
ത
നം

സാധന 
ഘടകം

ആെക അവിദ
ഗദ് 

െതാഴ
◌ിൽ 

േവതനം

സാ
ധന 
ഘട
കം

ആെക

1 1610004001/IF/3
48984

ആ�ിൻ കൂട ്നിർ�ാണം 3258 2807 28221 34286 3324 23018 26342
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2 1610004001/IF/3
61487

ഭവനനിർ�ാണ 
പ�തി�ാവശ�മായ അവിദഗ�് 
െതാഴിൽ ഘടകം (ST) ഉഷ ഷാജി 

24390 0 0 24390 3794 0 3794

3 1610004001/IF/3
61907

ക�ാല നിർ�ാണം ഭാഗം -2 386062 0 11544 397606 386969 0 386969

4 1610004001/WC/
335484

സംേയാജിത �പവർ�ി  റ�ർ 
േബാർഡ ് റ�ർ കർഷകരുെട 
ഭൂമിയില ് ഇടെപടീല ്

473808 0 13488 487296 479216 0 479216

5 1610004001/WC/
339613

ഫാംേപാ� ് നിർ�ാണം വാർഡ ് – 
10

110323 0 5448 115771 54292 0 54292

6 1610004001/WH/
322533

െകാ�ം േതാട ് ആഴം കൂ�ി ബ� ്
നിർ�ാണം (െവ�െ�ാ� 
ബാധിതം) 

457996 0 13146 471142 252901 0 252901

7 1610004001/IF/3
62864

ക�ാല നിർ�ാണം 468572 0 13374 481946 447355 0 447355

8 1610004001/IF/3
62866

ക�ാല നിർ�ാണം 440111 0 12744 452855 405528 0 405528

9 1610004001/IF/3
82085

ക�ാല നിർ�ാണം 478717 0 13596 492313 282540 0 282540

10 1610004001/IF/3
55645

ൈലഫ ്ഭവനനിർ�ാണ 
പ�തി�ാവശ�മായ അവിദഗ�് 
െതാഴിൽഘടകം കു��

24390 0 0 24390 18157 0 18157

11 1610004001/IF/3
10780

പുതു�ിയ െഷഡ��ള ് 1െല 
ഖ�ിക 5-ൽ ഉൾെ��വർ� ്
ക�ാല നിർ�ാണം

332213 0 10638 342851 314949 0 314949

12 1610004001/IF/3
10783

പുതു�ിയ െഷഡ��ള ്1െല 
ഖ�ിക 5- ൽ ഉൾെ��വർ� ്
ക�ാല നിർ�ാണം

353418 0 0 353418 315220 0 315220

13 1610004001/IF/3
46378

ഭവനനിർ�ാണ 
പ�തി�ാവശ�മായ അവിദഗ�് 
െതാഴിൽ ഘടകം െപ�� 
 (ൈലഫ)്

24390 0 0 24390 14092 0 14092

14 1610004001/IF/3
50261

ൈലഫ ് ഭവനനിർ�ാണ 
പ�തി�ാവശ�മായ അവിദഗ�് 
െതാഴിൽഘടകം േതാമസ ്
മ��ിൽ 

24390 0 0 24390 24390 0 24390

ആെക (ഓഡി� ്കാലയളവിൽ) 3602038 2807 122199 3727044 3002727 23018 3025745

മുകളിൽ െകാടു�ിരി�ു� 1 മുതൽ 10 വെരയു� �പവൃ�ികൾ ഓഡി� ്കാലയളവിൽ തുട�ിയി���തും തുടർ� ്11 മുതൽ 14 
ഓഡി� ്കാലയളവ ്ആരംഭി�ു�തിന ്മുൻപ ്തുട�ിയി���വയും എ�ാൽ തുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�വയും ആണ.്

ക
�◌മ
. 
ന.

�പവൃ�ി 

േകാഡ്
�പവൃ�ിയുെട േപര് സൃഷട്ി� 

അവിദഗ�് 
െതാഴിലുകൾ

അവിദഗ�് േവതനം 

1
1610004001/IF

/348984
ആ�ിൻ കൂട ്നിർ�ാണം 12 3324

2
1610004001/IF

/361487
ഭവനനിർ�ാണ പ�തി�ാവശ�മായ അവിദഗ�് െതാഴിൽ ഘടകം (ST) 
ഉഷ ഷാജി 

14 3794

3
1610004001/IF

/361907
ക�ാല നിർ�ാണം ഭാഗം -2 1397 386969

4
1610004001/WC

/335484
സംേയാജിത �പവർ�ി  റ�ർ േബാർഡ ് റ�ർ കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ 
ഇടെപടീൽ

1730 479216

5
1610004001/WC

/339613
ഫാംേപാ� ്നിർ�ാണം വാർഡ ്– 10 168 46536

6
1610004001/WH

/322533
െകാ�ം േതാട ്ആഴം കൂ�ി ബ� ്നിർ�ാണം (െവ�െ�ാ� ബാധിതം) 691 191407

7
1610004001/IF

/362864
ക�ാല നിർ�ാണം 1615 447355

8
1610004001/IF

/362866
ക�ാല നിർ�ാണം 1464 405528

9
1610004001/IF

/382085
ക�ാല നിർ�ാണം 764 211628
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10 1610004001/IF
/355645

ൈലഫ ്ഭവനനിർ�ാണ പ�തി�ാവശ�മായ അവിദഗ�് െതാഴിൽഘടകം 
കു��

67 18157

11
1610004001/IF

/310780
പുതു�ിയ െഷഡ��ള ് 1െല ഖ�ിക 5-ൽ ഉൾെ��വർ� ് ക�ാല 
നിർ�ാണം

1137 314949

12
1610004001/IF

/310783
പുതു�ിയ െഷഡ��ൾ1െല ഖ�ിക 5- ൽ ഉൾെ��വർ� ് ക�ാല 
നിർ�ാണം

1138 315220

13
1610004001/IF

/346378
ഭവനനിർ�ാണ പ�തി�ാവശ�മായ അവിദഗ�് െതാഴിൽ ഘടകം 
െപ��  (ൈലഫ)്

52 14092

14 1610004001/IF
/350261

ൈലഫ ്ഭവനനിർ�ാണ പ�തി�ാവശ�മായ അവിദഗ�് െതാഴിൽഘടകം 
േതാമസ ്മ��ിൽ 

90 24390

ആെക (ഓഡി� ്കാലയള വിന ് മുൻപ ് ആരംഭി� ്തുടർ� ്േപാരു�തിൻ  �പകാരം) 10339 2862565

കു��, േതാമസഏ്�ബഹാം, ഉഷ ഷാജി, െപ�� എ�ിവർ�ായി അനുവദി� ഭവന നിർ�ാണ�ിന ്(IF/361487, IF/346378, 
IF/350261, IF/355645) ആവശ�മായ അവിദഗ ്� െതാഴിൽദിന�ൾ വിവിധ ഘ��ളിലായി 223 ദിന�ൾ �പകാരം 60433 
രൂപയാണച്ിലവഴി�ിരി�ു�ത.് ഇതിൽ പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത ് േതാമസ ് ഏ�ബഹാംമിെ� വീട ് മാ�തമാണ ്
പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത◌ ് . �പവർ�ി �ല പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായത ്എ�ിേമ� ് �പകാരം വിവിധ ഘ��ളിൽ മ�ർ േറാൾ 
നൽകു�ി� എ�താണ.്

ആ�ിൻകൂട ്നിർ�ാണം (IF/348984) എനന്  പ�◌വൃ�ിയിൽ സാധനസാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി�ി��െ��ിലും ആയതിെന കൃത�മായി 
കാണി�ു� ബി��കൾഉ�ായിരു�ി�. ഇത ്െതാഴിലുറ� ്നിയമം െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 32 ന ്എതിരാണ.്  എ�ാൽ ആ�ിൻ കൂട ്
നിർ�ാണം ഭംഗിയായി നട�ിയി���താണ.് എ�ിേമ� ്�പകാരമു� അളവക്ാര��ൾ നിർ�ാണ�ിൽ ഉ�ായിരു�ു.

െകാ�ം േതാട ് ആഴം കൂ�ി പുനരു�രി�ലിൽ (WH/322533) എ�ിേമ��്പകാരം �പവൃ�ികൾ നട�ു െകാ�ിരി�ു�ു.എ�ാൽ 
അതുവെര െചയത് �പവർ�ന�ൾ എ�ിേമ� ് �പകാരമു� അളവുകൾ പാലി�ിരു�ി� ചുരു�ം �ല�ളിൽ മാ�തമായിരു�ു. 
അതിനു കാരണമായി െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറി�ത ് േതാടിെ� ഇരു കരകളിലും താമസ�ാരായവർ അളവുകൾ 
പാലി�ു�തിൽ എതിർ� ് �പകടി�ി�ു�തിനാൽ ആണ.് അവരുെട ഭൂമിയ�് ് മഴ�ാല� ് നാശം സംഭവി�ു�ു എ� 
കാരണമാണ ്െവളിവാ�ു�ത.്

സംേയാജിത �പവർ�ികൾ (WC/335484) എ� രീതിയിൽ റ�ർ േബാർഡ ് അംഗീകൃത പുരയിട�ളിൽ ഇടെപടൽ  എന◌ന് �പവർ�ി 
സംേയാജിത �പവർ�ി എ� വിവ�യിൽ വരു� തര�ിലു� യാെതാരു േരഖകള�ം കാണുവാൻ സാധി�ിരു�ി�.  എ�ാൽ 
നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട നിർേ�ശം ലഭി�ാെത െതാഴിലാളികൾ മ� ്പറ�ുകളിൽ േജാലി െച���തായി കാണു�ു. െപാതുവായി 
ഈ �പവൃ�ിയിൽ െച���ത ്ൈക�ാല നിർ�ാണം, മഴ�ുഴി, റ�ർ മര�ള�െട ചുവ�ിൽ �ാ�േഫാം നിർ�ാണം എ�ിവയാണ.് 
ഇ�രം �പവർ�ികള�െട ആവർ��ൾ െതഴിലുറ� ് പ�തി സ��രുെട �ല�ുമാ�തം െപാതുപണം ചിലവഴി�ു�ു എ� 
വാദം െപാതുസമൂഹ�ിന ്ഉ�തായി ഓഡി� ്�പവർ�ന�ൾ�ിടയിൽ അറിയാൻ കഴി�ു.

ഫാം േപാ� ് നിർ�ാണം (WC/339613) നട�ി���ത ് മൂ�ിട�ളിൽ ആയിരു�ു. എ�ാൽ ഇവ എ�ിേമ� ് അളവുകൾ 
�പകാരമായിരു�ി�. തെ�യുമ� ഒരു  ഫ◌ാം േപാ� ് നിർ�ാണം നട�ി���ത ് ലി�ിൽ േപരു�ായിരു� ആള�െട വസത്ുവിൽ 
ആയിരു�ി� എ� ്�ല പരിേശാധനയിൽ അറിയാൻ കഴി�ു.

വ��ിഗത ഗുണേഭാകതാ�ൾ�ായി നട�ിലാ�ിയ ക�ാല നിർ�ാണ◌ം  പ�◌വൃ�ിയിൽ ഉൾെ�ടു� ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട 
പുരയിട�ളിൽ അ�ാെതയും �പവൃ�ി നട�ിയതായും മ�ർ േറാൾ എടു� �പവർ�ി െച�ാൻ ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു� 
�ല� ് അ�ാെത െതാഴിലാളികൾ പണിെയടു�ുെകാ�ിരി�ു�ത ് എ� ് ഓഡി� ് ടീമിന ് േബാധ�െ��ി���താണ.് ഇ�രം 

�പവണതകൾ നിർബ�മായും ഒഴിവാ�െ�േട�താണ.്  Wc/335484 എ�  �പവർ�ിയിൽ  കാ�നാ� ്വീ�ിൽ  വിജയൻ പി� വീട ്
ന�ർ  498 എ� ആള�െട  പറ�ിൽ  15-3-19 മുതൽ  18-3-19 വെര  െതാഴിലാളികൾ  ക� ്  ക�ാല  നിർമാണ�ിൽ  
ഏർെപ�തായി  ഫീൽഡ ്പരിേശാധനയിൽ  കെ��ി. �പസത്ുത  പ�◌വർ�ി എ�ിേമ�ിൽ  ഉൾെപ�ത�. ആയതിനാൽ  ഇ�രം  
നിയമ വിരു� �പവണത  ഒഴിവാകു�തിനായ ് ഉേദ�ാഗ�ർ അതീവ�ശ�  െചലുേ��താണ.് 

എ.എം.സി. അ��ായം- 7.11.5 �പകാരമു� �പവൃ�ി ഫയൽ - പരിേശാധനയുെട കെ��ലുകൾ

കവർേപജ്

എ.എം.സി. �പകാരമു� കവർേപജ ്ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���ത ്അഭിന�നാർഹമാണ.് പെ�  

1. IF/348984 ആ�ിൻകൂട ്നിർ�ാണം,

2. IF/382085 ക�ാല നിർ�ാണം,

3. WC/339623 ഫാം േപാ� ്നിർ�ാണം,

4. WC/335484 സംേയാജിത �പവൃ�ി റ�ർ േബാർഡ ്മ� ്- ജലസംര�ണം,

5. WH/322533 െകാ�ം േതാട ്ആഴം കൂ�ൽ

6. IF/361487 ഭവന നിർ�ാണം - അവിദഗ�് െതാഴിൽഘടകം (ST ) ഉഷ ഷാജി

7. IF/350261 ൈലഫ ്ഭവന നിർ�ാണം അവിദഗ�് െതാഴിൽ ഘടകം േതാമസ ്മ��ിൽ  

8. IF/346378 ഭവന നിർ�ാണം അവിദഗ�് െതാഴിൽ ഘടകം െപ�� (ൈലഫ)്
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എ�ീ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ കവർേപജ ്വിവര�ൾ  ഒന◌ന്ും തെ�യു�ായിരു�ി�.

െച� ്ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത ് േപജ ് മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ� ്
മന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ ് െച� ് ലി�.് പരിേശാധി� 14 ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലു◌ം  ചെ◌� ് ലി� ് കാണാൻ 

സാധി�ി�.             

ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി           

�പസത്ുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�� വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��താണ ് എ� ് െതളിയി�ുവാനു� 
േരഖയാണ ് ആ�ൻ �ാൻെ� േകാ�ി.  പരിേശാധി� ഒരു �പവൃ�ി 14 ഫയലുകളിലും ആ�ൻ �ാനിെ� േകാ�ി കാണുവാൻ 

സാധി�ി�.  

എ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന, എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ� ് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു� ആധികാരിക േരഖയാണ ് എ�ിേമ�.് 
പരിേശാധന ഭാഗമായി കെ��ിയി���ത ് എ�ാ �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും എ�ിേമ� ് സൂ�ി�ി���.് സാധാരണ ജന�ൾ� ്
മന�ിലാകു� രീതിയിൽ ജനകീയ ഭാഷയിൽ േവണം എ�ിേമ� ് ത�ാറാ�ാൻ. എ�ാൽ പരിേശാധി� ് ഒരു ഫയലിലും ജനകീയ 
എ�ിേമ� ് കാണുവാൻ സാധി�ി�. �പവൃ�ിയുടെ◌  ഓരേ◌ാ ഘ��ിെലയും വിശദവിവര�ൾ എ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ി��� ്

എ�ത ്�പശംസനീയമാണ.് 

സാേ�തികാനുമതി പ�തം

ഒരു �പവൃ�ി� ് സാേ�തികവിദഗധ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി��� ് എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ ് സാേ�തിക അനുമതി 
േരഖ. പരിേശാധി� മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ു. സാേ�തികാനുമതി േരഖയിൽ ഒ�ിടു� 
സാേ�തികവിദഗധ്ർ അതിേനാെടാ�ം ഒ�ി� തീയതി കൂട◌ി  ചേ◌ർേ��തു� ് അതിനാൽ  ഇ�ാര��ിൽ  �പേത�ക 

�ശ�പുലർേ��താണ.്

ഭരണാനുമതി േരഖ

�പവൃ�ി െച���തിന ് നിർവഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ ് ഭരണാനുമതി േരഖ  ഈ േരഖ എ�ാ ഫയലുകളിലും 
സൂ�ിേ��താണ.് 14 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും െസക��റിൽ നി�ും ലഭി�ു� േകാ�ി ആണ ് ഉ�ായിരു�ത,് െസക��റിൽ 
 ന◌ി�ും ലഭി�ു� േകാ�ി ആയാൽ േപാലും  പ�ായ� ് െസ�ക�റിയുെട ഒ�,് സീൽ  തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടുേ��ത ്
നിർബ�മാണ.് എ�ാൽ ഇ�രം അടയാളെ�ടു�ലുകൾ ഒ�ും തെ� ഭരണാനുമതി േരഖയിൽ കാണാൻ സാധി�ി�. 
ഭരണാനുമതി ലഭി�ു�തിന ് സമർ�ി�ു� േരഖകളിൽ  ഗ�◌ാമസഭ അംഗീകാര�ിെ� പകർ� ് ഉൾെ�ടുേ��തു� ്
ആയതിനാൽ �പസത്ുത �ഗാമ സഭ തീരുമാന�ിെ� അതായത ്  �പവൃ�ി �ഗാമ സഭ  അംഗീകരി�തിെ� പകർ��ം 

ഭരണാനുമതിയ ്െ�ാ�ം �പവൃ�ി ഫയലിൽ േചർേ��താണ.് 

ഡിമാൻഡ ്േഫാം

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ�� ് നൽകു� അേപ�യാണ ് ഡിമാൻഡ ് േഫാം. െതാഴിൽ ആവശ�െപ�വർ� ് 15 
ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു� േരഖകൂടിയാണ ്ഡിമാൻഡ ്േഫാം. പരിേശാധി� 14 ഫയലിൽ 

ഒരു ഫയലിൽ േപാലും ഡിമാൻഡ ്േഫാo കാണാൻ സാധി�ി�.

വർ� ്  അലേ◌ാേ�ഷൻ  േഫാം

�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ� ്നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ ്വർ� ്അെലാേ�ഷൻ േഫാo. അേപ�ി� ്15 
ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാൻ ഈ േഫാം സഹായി�ും എ�ാൽ 14-ൽ ഒരു �പവൃ�ികള�െട ഫയലിൽ േപാലും 

ഈ േഫാം കാണാൻ സാധി�ി�.

മ�ർ  റേ◌ാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാൻ ഉ� േരഖയാണ ്മ�ർ േറാൾ. മ�ർ  റേ◌ാള�കളിൽ ബി ഡി ഒ., െസ�ക�റി എ�ിവർ 
തീയതി വ� ് ഒ�,്സീൽ  എ�ിവ പതി�ിേ��താണ.് എ�ാൽ ഒ��ം സീലും മാ�തേമ ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി����. തീയതി 

ഉ�ായിരു�ി�. ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ും മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണെ���.

 WC/335484 എ� വർ� ് ഫയലിൽ മ�ർ േറാളിൽ 2 െതാഴിലാളികള�െട ഒ� ് ഉ�ായിരു�ി�.(10922, 15161) ഇതിൽ 
തെ� മ�ർ േറാൾ ന�ർ 15168 മുഴുവൻ േകാള�ള�ം പൂരി�ി�ി�ി� ( ഷാർ�നി� ് ചാർ�ുകൾ).

 ഇേത ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 16741-ൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു ( ആബ◌െ്സ� നു പുറ� ് ഒ� ്
വായി�ിരു�).

 WC/339613 എ� വർ� ്ഫയലിെല മ�ർ േറാൾ ന�ർ 1517-ൽ െവ�ി തിരു�ൽ ഉ�ായിരു�ു (െതാഴിൽ കാർഡ ്ഉടമ 
10/336 ശാലിനി സജി, ഒ�ി�ിരു�തിനു പുറ� ്ആബെ്സ� േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു)

െവ�ി�ിരു�ലുകൾ െച��േ�ാൾ വിശദീകരണം നൽകി ഒ� ് വയേ്��താണ ് എ�ാൽ അവേയാ�ും കാണാൻ സാധി�ി�ി�. 

െമഷർെമ�  ്ബു� ്ന�ർ മ�ർ  റേ◌ാള�കളിൽ ഉ�ാകണം എ�ാൽ അവ ഒരു മ�ർ േറാളിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െമഷർെമ�  ്ബു�്
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ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ� ് �പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ ് െചേ��ത ് എ�ും െചയത്ിരി�ു�ത ് ഇ�പകാരം തെ�െയ� ്

മന�ിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ ്െമഷർെമ�  ്ബു�.്

പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയ 14 ഫയലുകളിൽ 8 ഫയൽ ഒഴിെക മെ�ാ�ിനും െമഷർെമ�  ് ബു� ് ഉ�ായിരു�ി�. െമഷർെമ�  ്
ബു�ുകൾ പ�ായ�ിൽ നി�ും ചുമതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ�ടു�ി നൽേക�താണ.് എ�ാൽ ഒരു െമഷർെമ�  ്
ബു�◌ ്  പേ◌ാലും ഇ�ര�ിൽ സാ��െ�ടു�ിയി���ത�. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിെല തുക 
പാസാ�ുേ�ാഴും ഒടുവിൽ �പവൃ�ി യ�് ് അനുവദി� തുക �പകാരമു� ആെക തുക അനുവദിയ�്ുേ�ാഴും െമഷർെമ�  ്
ബു�ിൽ പ�ായ� ്െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ൽ നട�ി ഒ� ്സീല ്എ�ിവ പതി�ിേ��താണ.് എ�ാൽ ഇ�െന കാണാൻ 
സാധി�ി�. എം - ബു�ുകളിൽ െച� ് െമഷർ െചയത് ് വിവര�ൾ േരഖെ�ടുേ��തു�.് എ�ാൽ ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ 
െച� ് െമഷർ െചയത് വിവര�ൾ  ലഭ◌�മായിരു�ി�. ഭവന പ�തിയുെട �പവൃ�ികളിൽ ഒ�ിലും െമഷർെമ�  ് ബു� ്

ഉ�ായിരു�ി�. െമഷരെ്മ�  ് ബു� ്  �പവൃ�ി  ആരംഭി�ുേ�ാൾ എഴുതി  തുടേ��താണ.്

െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� ്

ഒരു �പവൃ�ി � ് സാേ�തിക എ�ിേമ� ് �പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ 
�പതിപാദി�ു� േരഖയാണ ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� .് പരിേശാധിചച്  ഫയല◌ുകളിൽ ആ�ിൻകൂട ് നിര ്�ാണം വാർഡ ് 10 
(1610004001/IF/348984) ന ് മാ�തമാണ ്  െമ�ീരിയൽ ആവശ�മായി വ�ി���ത.് അതിനുപേയാഗി� സാധന�ള�െട ബി� ്
വിവര�ൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���.് എ�ാൽ, െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ�  ്ക�ി�ി വിവര�ൾ, െകാേ�ഷൻ വിളി� വിവര�ൾ, 
കംപാരി�ീവ ് േ��െ്മ� ,് അ���വൽ ഓഫ ് േറ� ് വിവര�ൾ, പർേ�സ ് ഓർഡർ മുതലായവ ഉ�ായിരു�ി�. െമ�ീരിയൽ 

ആവശ�മായ �പവൃ�ി ഫയലുകൾ ത�ാറാ�ുേ�ാൾ േമൽ�റ� കാര��ൾ കൂെട േചർേ��താണ.്

േവജ◌ ് ല◌ി�്

മ�ർ  റേ◌ാളിന ് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി� ് േവതനം അനുവദി�� എ� ് െതളിയി�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ ് േവജ ്
ലി�.്  പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം േവജ◌ ്  ല◌ി� ് കാണാൻ സാധി��. ഇത ് �പശംസനീയമായ കാര�മാണ.് എ�ാൽ 
സംേയാജിത �പവൃ�◌ി  റബ◌ബ്ര ് േബാർഡ ്  റ�ർ കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ ഇടെപടീൽ (1610004001/WC/335484) എ� വർ� ്

ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 15164 മുതൽ 15169, തിയതി 31/01/2019 മുതൽ    06/02/2019 േവജ ്ലി� ്ഉ�ായിരു�ി�.

ഫ� ്�ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും,   േവജ ്ലി�ിനു◌ം  ആന◌ുസരി� ്െതാഴിലാളി� ്േവതനം ൈക മാറിേയാ എ� ്ഉറ�ാ�ാനു� േരഖയാണ ്ഫ� ്

�ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ. പരിേശാധി� ഒ� ഫയലുകളിൽ േപാലും ഫ� ്�ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ കാണുവാൻ  സ◌ാധി�ി�.

െമ�ീരിയൽ  വ◌ൗ�ർ  ആൻഡ ് ബിൽ

സാധനസാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ� ് സാമ�ഗികൾ വിതരണം െചയത്തിെ� ബി��കള�ം വൗ�റുകള�◌ം  ഫയല◌ിൽ 
സൂ�ിേ��താണ.് എ�ാൽ പരിേശാധി�തിൽ ഒരു �പവൃ�ി� ്മാ�തേമ സാധനസാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി�തായി കെ��ിയത.് 

ആ �പവൃ�ിയുടെ◌  ഫയല◌ിൽ �പവൃ�ി അനുബ� ബി��കൾ, വൗ�റുകൾ ഉ�ായിരു�ു. ഇത ്�പശംസനീയമായ കാര�മാണ.്

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിന◌ു  മ◌ുൻപും, �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരികുേ�ാഴും,  �പവൃ�ി പൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമു� മൂ� ്
ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിൽ  സൂ�ിേ��താണ.് എ�ാൽ പരിേശാധി� ഒ� ഫയലുകളിലു◌ം  ഒര◌ു ഘ��ിെലയും 

േഫാേ�ാ ഫയലിൽ സൂ�ി�ി�ി�. അേതാെടാ�ംജിേയാ  ടാ�ഡ് ്േഫാേ�ാ �ഗാഫ ് ഒരു ഫയലിലും  ഉ�ായിരു�ി�. 

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ ് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. എ�ാൽ പൂർ�ീകരി� ഒരു 

�പവൃ�ിയുെടയും ഫയലിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ി�.

മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ�  ്�ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാൾ അനുവദി� ് െതാഴിലാളികൾ� ് േവതനം നൽകു�ത ് വെരയു� ഓേരാ 
ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ� ് മന�ിലാ�ാനാണ ് മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ�  ് �ിപ.് എ�ാൽ പരിേശാധി� 

ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ�  ്�ിപ ്ഉ�ായിരു�ി�.

ൈസ� ്ഡയറി

�പവൃ�ി �ലെ� മുഴുവൻ വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ു�തിന ് േവ�ിയു� ആധികാരിക േരഖയാണ ് ൈസ� ് ഡയറി. 
പരിേശാധി� 10 ൈസ� ് ഡയറികൾ പൂർ�മായും പൂരി�ി�ിരു�ി�. െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, ചികി�ാ സഹായം 
സംബ�ി� വിവര�ൾ, െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ, വിജിലൻസ ് ആ�  ് േമാണി�റിംഗ ് ക�ി�ി 

(വി.എം.സി.)വിവര�ൾ എ�ിവ ൈസ� ്ഡയറികളിൽ ഉ�ായിരു�ി�. പരിേശാധി�  14 �പവർ�ി  ഫയലുകളിൽ  4  ഫയലുകളിൽ 
(IF/348984 ആ�ിൻ കൂട ് നിർമാണം, IF/346378,IF/350361,IF/361487  ൈലഫ ് ഭവന   പ�തി)  ൈസ� ് ഡയറി  ഉ�ായിരു�ി�. 
വിജിലൻസ ് ആ�  ് േമാണി�റിംഗ ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ ഒ�ിേട� �ാന� ് െതാഴിെലടു� െതാഴിലാളികൾ തെ� ഒ�ി�തായാണ ്

ക�ത.് �പവൃ�ി െചയത് ആള�കൾ വി. എം.സി.അംഗ�ളായി ഉ�ാകുവാൻ പാടു�ത�.

 വി. എം. സി. രൂപീകരിേ��ത ്എ�െനെയ�ു�ത ്എ.എം. സി. യിെല േപജ ്ന�ർ 57 ഭാഗം 10.5.3. അനുസരി� ്

ആവണം.
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േറാസ ്ഗർ  ദ◌ിവസം 

വാർഷിക മാ�ർ  �ാൻ  �പകാരം എ�ാ  പ�ായ�ുകളിലും  േറാസ ്ഗർ  ദിവസം ആചരി�ണം എ� ് നിഷക്രഷ്ി�ി���,് എ�ാൽ  
എരുേമലി  പ�ായ�ിൽ  നാളിതുവെരയായി  േറാസ ്ഗർ  ദിവസം  ആചരി�തായി േരഖകളിേലാ െതാഴിലാളികൾേ�ാ 
ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ അറിവി�.

പ�ായ�ിൽ സൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

3. െതാഴിൽ ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ അനുവദി�തും സംബ�ി� രജി�ർ

4. �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ 

5. �ിര ആ�ികള�െട രജി�ർ

6. പരാതി രജി�ർ

7. സാധന രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ ്രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ ്രജി�ർ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ�ടു�ിയി���ത�. കര്മ  നമ◌പ്ർ 2191 മുതൽ 2676 വെര 10-◌ാം 
വർഡിൽ 485 െതാഴിൽ കാർഡ ് നൽകിയിരി�ു�തായി കാണു�ു. രജി�റിൽ െതാഴിൽ കാർഡിനു� അേപ� േഫാം 
ഇ�ായിരു�ു. രജി�റിൽ െതാഴിൽ കാർഡ ് അനുവദി� കുടുംബം AAY/ADHOC/APL/ BPL/ Women Headed HH/FRA/SECC 
തുട�ിയ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ഖ�ിക 5-ൽ ഉൾെ�� കുടുംബ�ിെ� ഭൂമിയുെട അളവു സംബ�ി� വിവര�ള�ം 
േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ി�.

�ഗാമസഭ രജി�ർ

�ഗാമസഭ രജി�റും മെ��ാ രജി�റുകൾ േപാെല തെ� സർ�ിൈഫ െചയത്ി���ത�. 2011-2012 മുതലും 2018- 2019 വെരയു� 
�ഗാമസഭ വിവര�ൾ രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���.് രജി�റിെല 64 േപജുകൾ ഇതിനുേവ�ി ഉപേയാഗി�ി���താണ ്

�ഗാമസഭയുെട വിശദമായ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ു�തിൽ �ശ�പുലർ�ിയത ്�പശംസനീയമാണ.്

വർ� ്രജി�ർ - �പവൃ�ികള�െട ലി�,് ചിലവ,് മ� ്വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി��ളള്  രജ◌ി�ർ 

വർ� ് രജി�ർ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആരും തെ� സാ��െ�ടു�ിയി���ത�. രജി�റിൽ ഒരു �പവൃ�ിയുെടയും 
ആരംഭി�തും അവസാനി�തുമായ തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.. വാർഡ ് തല�ിലു� വർ� ് രജി�ർ അ� സൂ�ി�ി���ത.് 
�ഗാമ പ�ായ�ിെല മുഴുവൻ �പവൃ�ികൾ�ും ഒരു വർ� ് രജി�ർ എ� നിലയ�്ാണ ് വർ� ് രജി�ർ സൂ�ി�ി���ത.് 
കാലാനുസൃതമായി രജി�റുകൾ പുതു�ി കാണു�ി�. രജി�ർ പരിേശാധി� ് കഴി�ാൽ ഏത ് കാലയളവിൽ െചയത് ് �പവൃ�ി 
യാെണ� ്മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ുകയി�. രജി�റിെല േപജ ്ന�ർ 1 മുതൽ 6 വെര 48 �പവൃ�ികൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. 
ഡിസ�്കിപഷ്ൻ ഓഫ ് വർക◌ ്  എന◌ന് േകാള�ിൽ വർ� ് േകാഡ ് മാ�തമാണ ് എഴുതിയിരി�ു�ത.് 25, 26, 44, 45, 46, 47, 48 
തുട�ിയ �കമന�ർ വരു� �പവൃ�ികളിൽ വർ� ് േകാഡും േരഖെ�ടു�ി കാണു�ി�. �കമന�ർ 6 എ� �പവൃ�ിയുെട 
വിശദാംശ�ൾ ഭാഗികമായാണ ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് വർ� ് രജി�ർ എ� നിലയ�് ് എം ഐ എസിൽ നി�ും 
ഡൗൺേലാഡ ് െചയത് ് എടു� േകാ�ി ൈബൻഡ ് െചയത് ് സൂ�ി�ി���തായി കാണു�ു. ഈ േകാ�ിയിലും �പവൃ�ി 

പൂർ�ീകരി� തീയതി വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

�ിര ആ�ികള�െട രജി�ർ

2016 മുതലു� �പവൃ�ികള�െട ആസ ്തി വിവര�ളാണ ് േരഖെ�ടു�ിയി���ത.് പെ� ഏതു വർഷം വെരയു�താണ ് എ� 
വിവരം വ��മ�. എ�ാ വാർഡിെലയും �പവൃ�ികകൾ ഒരുമി�ാണ ് രജി�റിൽ െകാടു�ി���ത ് ആെക 67 �പവൃ�ികള�െട 
വിവര�ളാണ ് രജി�റിൽ  രേ◌ഖെ�ടു�ിയി���ത.് േപജ ് 1 മുതൽ 21 വെരയും പി�ീട ് േപജ ് 69 മുതൽ 115 വെരയുമാണ ്
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���ത.് ഇടയ�് ്ചില േപജുകളിൽ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ാെത ഒഴി� ്ഇ�ി���.് ഇ�െന േപജുകൾ 
ഒഴിവാ�ിയിടു�ത ് അഭിലഷണീയമ�. പതിവുേപാെല ഈ രജി�റും ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സർ�ിൈഫ െചയത്ി���ത�. 
�പവൃ�ികളിൽ കൂടി സൃഷട്ി�െ�� ആസ ്തികൾ ആർ� ് േവ�ിയാണ ് എ� വിവരം േപജ◌ ്  ഒന◌ന്ിൽ മാ�തേമ 
േരഖെ�ടു�ിയി���� പി�ീടു� േപജുകളിൽ ഈ വിവരം  എഴുതിയി���ത�. എ�ാ �പവൃ�ികള�െടയും വർ� ് ഐഡി 
േരഖെ�ടു�ാെതയും  േപജ ് 1 മുതൽ 9 വെരയും, 69 മുതൽ 29 വെരയും, 81 മുതൽ 85  വെരയും 107 മുതൽ 114 വെരയും 
മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ി���ത.് അപൂർ�മായി രജി�റുകൾ ൈകകാര�ം െച���ത ് നിർ�ലാ�ു�തിന ് േമലധികാരികൾ 

�ശ�ിേ��താണ.്

പരാതിരജി�ർ

പരാതി രജി�ർ മ� ്രജി�റുകൾ േപാെല തെ� ഉ�രവാദെ�ടട്  ഉദേ◌�ാഗ�ർ സർ�ിൈഫ െചയത്ി�ി�ാ�താണ.് 2012 മുതൽ 
2016 വരയു� കാലയളവിൽ 4 പരാതികളാണ ്രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���ത ്രജി�റിലെ◌  മ◌ൂ�ാംേപജ ്വെര ഇ�ര�ിൽ 
 േരഖെ�ടു�ിയി���ത.്  എ�ാൽ രജി�റിൽ പരാതി സംബ�ി� വിശദശാംശ�ൾ മുഴുവൻ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�ാ�താണ.് 
പരാതി നൽകിയ തീയതി, പരാതി�ാരൻ േപരും വിലാസവും പരാതി സംബ�ി� ലഘു വിവര�ൾ എ�ിവ മാ�തേമ 
േരഖെ�ടു�ിയി����. �പസത്ുത രജി�റിെല സു�പധാന വിവര�ളായ പരാതിയിൽ  സ◌�ീകരി� നടപടി, പരാതി തീർ�ാ�ിയ 
തീയതി, തീർ�ാ�ിയ ഉേദ�ാഗ�െ� കുറി� ് എ�ീ കാര��ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. േരഖെ�ടു�ിയ നാല ് പരാതികളിൽ 2 
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പരാതികള�െട പകർ� ്മാ�തമാണ ്രജി�റിേനാെടാ�ം െവ�ി���ത.്

ക�ാഷ◌ ് ബ◌ു� ്

ക�ാഷ ്  ബു� ്  പരിേശാധനയിൽ  നി�ും 100 ദിവസം  തിക�  4 േപർക ്  1000 രൂപ  വീതം  ഉ�വ  ബ�  നൽകിയതായി  
കാണാൻ  സാധി��. അേതാെടാ�ം ഈ ഓഡി� ്കാലയളവിൽ 48 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുകൾ� ്3000 രൂപ നിര�ിൽ 
െവ�ു�തിനായി 144000 രൂപ ഷാജി എ� േകാൺ�ടാക�്ർ� ് പ�ായ�ിൽ നി�◌ ്  നൽകിയി���.് പ�ായ�ിെല മുഴുവൻ 
വാർഡുകളിേല�ുമായാണ ് തുക അനുവദി�ത.് പ�ാം വാർഡിൽ 2017-18െല 3 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുകൾ 
കാണുവാൻ സാധി�ി���.്

�പവൃ�ി �ലപരിേശാധന വിവര�ൾ

�കമ 
ന�ർ

ഭൂവുടമയുെട േപര് ഏതിനം �പവൃ�ി എ�ിേമ� ് / 
സർേ� ഡാ� 
�പകാരമു� 
അളവ്

ഓഡി� ്ടീം കെ��ിയ 
അളവ്

റിമാർകസ്്

1. അജികുമാർ േതാ��ിൽ മഴ�ുഴി 215 157 മീ�ർ

2. അജികുമാർ േതാ��ിൽ �ാ� ്േഫാം 448 451 മീ�ർ

3. അബദ്ുൽ അസീസ് �ാ� ്േഫാം 260 164 മീ�ർ

4. ദാേമാദരൻ ക� ്ക�ാല 484 മീ�ർ 410 മീ�ർ

5. ശാ�ാമണി ക� ്ക�ാല 60 മീ�ർ 39 മീ�ർ

6. േജാർജക്ു�ി ക� ്ക�ാല 170 മീ�ർ 150 മീ�ർ

7. ഓമന�ു�ൻ ക� ്ക�ാല 194 മീ�ർ 140 മീ�ർ

8. �പഭാകരൻ ക� ്ക�ാല 282 മീ�ർ 268 മീ�ർ

9. രമണി െക െക ക� ്ക�ാല 80 മീ�ർ 80 മീ�ർ

10. രാധാമണി എ എസ് ക� ്ക�ാല 1312 മീ�ർ 45 മീ�ർ

11. ഓമന രവി ക� ്ക�ാല 495 മീ�ർ 413 മീ�ർ

12. േഗാപാലകൃഷണ്ൻ ക� ്ക�ാല 40 മീ�ർ 371 മീ�ർ

13. രാമൻകുഞ് ക� ്ക�ാല 430 മീ�ർ 364 മീ�ർ

14. റ��ു� - - �ാ� ്േഫാം - 91
മഴ�ുഴി –21 മീ�ർ

സർേ� ഡാ�യിൽ ഉ� 
�പവർ�ിയ�

15. ത��ൻ നായർ - - ക� ്ക�ാല - 115 മീ�ർ സർേ� ഡാ�യിൽ ഉ� 
�പവർ�ിയ�

16. േതാമാ�ി - - ക� ്ക�ാല - 125 മീ�ർ സർേ� ഡാ�യിൽ ഉ� 
�പവർ�ിയ�

17. �പവീൺ - - ക� ്ക�ാല -34 മീ�ർ സർേ� ഡാ�യിൽ ഉ� 
�പവർ�ിയ�

18. അ�� ആ�ണി - - ക� ്ക�ാല -31 മീ�ർ സർേ� ഡാ�യിൽ ഉ� 
�പവർ�ിയ�

ൈക�ാലകള�െട അളവുകൾ പരിേശാധി�തിൽ ആെക ഉ�ാേവ�ിയിരു�ത ് 4470 മീ�ർ ആണ ് അള�ുതീർ�ത ് 3448 മീ�ർ 
ആയിരു�ു. ഉയരം ആനുപാതികമായി േനാ�ുേ�ാൾ എ�ിേമ� ്അനുസരി� ്ഉ�താകും. അളവുകളിൽ വ�ത��തത ഉെ��ിലും 
െചയത്ിരി�ു�ു എ�ാ �പവർ�ികള�ം കൃത�തേയാടുകൂടി െചയത്ിരി�ു�ു. വിദഗ�് െതാഴിലാളികൾ െച���ത◌ ്  പേ◌ാെല 
ഗുണേമ�യു� �പവർ�ികൾ ആയിരു�ു. ക� ് ൈക�ാല നിർ�ാണം. ഫാം േപാ�,് റബർ കൃഷിയിട�ളിെല േ�� ് േഫാം, 

മഴ�ുഴികൾ തുട�ിയവ എ�ാവയും.

ഇ�ര�ിൽ ൈവദഗധ്�ം ഉ� െതാഴിലാളികള�െട കാര�േശഷി ഉപേയാഗി� ് െപാതു ആസത്ി നിർ�ാണ�ിൽ 
�ശ�ിേ��ിയിരി�ു�ു. അതിനായി െതാഴിലുറ� ് നിയമം അനുശാസി�ു� മ� ് അനുവദനീയ �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ു�തിൽ 
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�െരയും െപാത◌ു  സമ◌ൂഹെ�യും �പാപത്രാ�ു�തിനു� േബാധവത�്രണ �പവർ�ന�ൾ 
അടിയ�ിരമായി നട�ിലാ�ണം. ജന�പതിനിധികള�െട പ�ാളി�ം കാര��മം അയ�ു�തിന ് േവ�ു� നടപടി�കമ�ള�ം 
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പ�ായ� ് ൈകെ�ാ�ണം.

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ് 

�പവർ�ി ആരംഭി�ുേ�ാൾ �ാപിേ��തായ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ് വാർഡിെല പരിേശാധന നട�ിയ 14 
�പവർ�ി �പേദശ�ളിൽ ഒരിട�ും ഉ�ായിരു�ി�. ഇവയുെട അഭാവ�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദാശാം�െള�ുറി� ്
െപാതുജ�ൾ� ്അറിവ ്ലഭി�ാെത േപാകു�ു. വാർഡിൽ ആെക കാണാൻ കഴി�ത ്2017-18 െല 3 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ 

േബാർഡുകൾ മാ�തമാണ.് ഇവ യഥാസമയം �ാപി�ു�തിന ്  എ.എം. സി. അ��ായം-10.6 അനുസരി� ്വീഴ ്ച സംഭവി�ുരുത.്

ചികി� ലഭ�മാ�ു�ത ്- െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 25, എ.എം. സി. അ��ായം-9

െതാഴിൽ സമയ�ളിൽ ഉ�ാകു� അപകട�ൾ� ്ചികി� എടു� േശഷം അതിെ� ചിലവ ്തിരിെക ലഭി�ു�തിന ്അേപ� 
നൽകിയാൽ തുക ലഭി�ു�തിന ് കാലതാമസം േനരിടു�ു. ഒ��മി� അപകട�ൾ�ും മ�ർ േറാളിൽ ബാ�ി നിൽ�ു� 

ദിവസെ� േവതനം ലഭ�മാ�ി �കമെ�ടു�ുകയാണ ്െച���ത.്

 വാർഡ ് 10 െല ത�� (േജാബ ് കാർഡ ് No. 10/309). തൂ� ക�ിലിടി�� താലൂ� ് ആസപ്�തിയിലാ�ുകയും ചികി� 
നൽകുകയും െചയത്ു. ഇേ�ാഴും തുടർ ചികി� നട�ുവരു�ു.ഇ�രം സ�ർഭ�ളിൽ കാലതാമസമി�ാെത സഹായം 

ലഭ�മാ�ുവാൻ �ശ�ി�ണം.

നിർഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�ായു� നിർേ�ശ�ൾ

ബി. ഡി. ഒ.

 മ�ർ േറാളിൽ ബി ഡി ഓ ഉ��ം സീലും പതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ം തീയതി കൂടി ഇടുവാൻ �ശ�ിേ��താണ്
 അ�ൗ�ൻറ,് ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി�ഡ ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ  േമ���ാർ എ�ിവർ� ് അവരുെട ചുമതലകെള 

കുറി��ം ഉ�രവാദിത��െള കുറി��ം ഏെ�ടു� ് നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ു� �പവൃ�ി കെള  കുറി��ം മതിയായ 
െ�ടയിനിങ ്െകാടു�ുക

 ബി ഡി ഓ കഴിയു� സമയ�ളിൽ െതാഴിലാളികെളയും െതാഴിൽ �ല�ള�ം സ�ർശി�ു�ത ്ഗുണകരമായിരി�ും

 െസ�ക�റി / അസി�ൻറ ്െസ�ക�റി

 മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിനും  സീലിനും  ഒ�ം തീയതി കൂടി േചർ�ുവാൻ �ശ�ി�ുക
 ഏഴു രജി�റുകൾ, എം. ബു� ്എ�ിവ സാ��െ�ടു�ി  ആധികാരികത ഉറ�� വരു�ുക
 െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ, അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�ിവ ഉറ��വരു�ുക
 ചികി�ാചിലവുകൾ കൃത�മായി അനുവദി�ുവാൻ ഉ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ുക
 ഏെ�ടു� ്നട�ിലാ�ുവാൻ സാധി�ു� വർ�ുകൾ� ്അനുസൃതമായി െഷൽഫ ്െ�പാജക�് ്കെ��ി വയ�്ുക
 വിജിലൻസ ് ആൻഡ ് േമാണി�റിങ ് ക�ി�ിെയ ശ�ിെ�ടു�ുക. ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ പുന:സംഘടി�ി�ുകയും 

െച��ക

 എ എം. സി അനുസരി���  ബി.എഫ.്�ി, േസവന�ൾ �പേയാജനെ�ടു�ുക. േപജ ്78,16 .1  

നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ(അ�ൗ�ൻറ/് ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി�ഡ ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ)

 വർ� ്ഫയലുകളിൽ ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലറിൽ പറയു�  �പകാരമു� 22 േഡാക��െമ�സ ് ഉെ�� ്ഉറ� ്വരു�ി 
�പവൃ�ി  ഫയൽ ത�ാറാ�ുക

 ൈസ� ്ഡയറി കൃത�മായി എഴുതി സൂ�ി�ു�തിനും േമ� ് മാർ� ്നിർേദശം നൽകുക
 മ�ർ േറാൾ െതാഴിലിട�ളിൽ എ�ി�� േ�പാജകട് ്ഇനീേഷ��ീവ ്മീ�ിംഗ ്കൂടി പണി ആരംഭി�ു�തിന ്സഹായി�ുക
 കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിലിടം സ�ർശി� െചയത് െതാഴിൽ അള� ്എം ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ുക
 ഡിമാൻഡ ്അനുസരി� ്െതാഴിൽ നൽകുക
 െതാഴിലാളികൾ� ്അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒരു�ുക

േമ�്

 മ�ർ േറാൾ കൃത�മായി ഒ� ്െവ�ി�ുക
 ഹാജരാകാ�വരുെട വിവരം അടയാളെ�ടു�ുക  
 മ�ർ േറാളിൽ െതാഴിൽ ദിന�ള�െട തീയതി അടയാളെ�ടു�ുക
 ൈസ� ്ഡയറി പൂർ�മായും പൂരി�ി�ുക
 െതാഴിൽ ൈസ��കളിൽ െവ� ്അപകടം നട�ി��െ��ിൽ ൈസ� ്ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�െര 

അറിയി�ുകയും ചികി� ഉറ�ാ�ുകയും െച��ക
 നി�ിത അളവിലും ഗുണനിലവാര�ിലും േജാലി െച���ു� ് എ� ്ഉറ� ്വരു�ുക

ഏെ�ടു�ാവു� �പവർ�ികൾ

വിഭാഗം -എ

 വന അതിർ�ി മുതൽ വാർഡ ്അതിർ�ി വെരെകാ�ം േതാട ്നവീകരണ ഭാഗമായി അരുകിൽ മുള, രാമ�ം, 
തുട�ിയവ വ� ്പിടി�ി�ുക

 വാർഡിെ� അതിർ�ിയുെട മൂ�ിൽ ഒരുഭാഗം വരു� വനാതിർ�ിയിൽ ഇട�ളിൽ മൃഗശല�ം തടയു� തര�ിൽ 
ൈജവ േവലിനിർ�ാണം
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വിഭാഗം- ബി

 വാർഡിൽ ഉൾെ�ടു� 4 െപാതുകിണറുകള�െട െപാതുകിണർ നവീകരണം, റീചാർ�്

 വനാതിർ�ിേയാട ്േചർ�ു� പുരയിട�ളിൽ ഉപകാര�പദമാകു� തര�ിലുൈജവേവലി നിർ�ാണം

 െകാ�ം േതാടിേനാട ്േചർ� ്താമസി�ു�വർ� ്നീരുറവ സംര�ണം സാധ�മാകു� �പവർ�ന�ൾ

 ഫലവൃ�ൈത ന� ്പരിപാലനം

 െപാതു സ�കാര�കുള�ള�െട നവീകരണം

വിഭാഗം-സി

 ആ�ിൻകൂട,് േകാഴികൂട,് പശുെതാഴു� ്നിർ�ാണം

 ഐഎ�എ്�എ്ൽ �പവർ�ികൾ

 െകാ�ം േതാടിേനാട ്േചർ� ്താമസി�ു�വർ� ്മ���ുളനിർ�ാണം

വിഭാഗം-ഡി

 സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ� ്കൂ� ്കൃഷി� ്നിലെമാരു�ൽഅംഗൻവാടി, സ ്കൂൾ ചു��മതിൽ നിർ�ാണം

ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകൾ  

േ�ാ� ്േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ

േ�ാ� ് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ  പഞ◌ച്ായ�ുകെള െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട െഷൽഫ ് െഷൽഫ ് ഓഫ ്  െ�പാജക�് ്
ത�ാറാ�ു�തിലും വിേക��ീകൃതാസൂ�തണം നട�ിലാ�ു�തിലും പാകെ�ടു�ണം. ഈ മ�ർ േറാൾ വിതരണം െച��ക, 
 പഞ◌ച്ായ�ുകള�െട െതാഴിലുറ� ് പ�തിയുെട നിർവഹണേമൽേനാ�ം വഹി�ുക. പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും, 

വിതരണം െചയത്വയുെടയും,  ഉപേയാഗി�വയുെടയും കണ�ുകൾ സൂ�ി�ുക. ആവശ�മായ രജി�റുകൾ സൂ�ി�ു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. ട◌ി  മ◌ുഖാ�ിരം െതാഴിലാളികള�െട 

അ�ൗ�ിെല�ിെയ� ്ഉറ�ാ�ുക

ഓവർസിയർ/ എൻജിനീയർ

�ഗാമസഭ തീരുമാന�പകാരം �പവൃ�ി കൾ കെ��ുക �പാഥമിക എ�ിേമ� ് ത�ാറാ�ുക �പവൃ�ി യുെട സാേ�തികമായ 
കാര��ൾ െതാഴിലാളികൾ� ്വിശദമാ�ുക. �പവൃ�ി യുെട അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ുക.  െച� ്െമഷർ   െച��ക,  ബ◌ി��കൾ 

ത�ാറാ�ുവാൻ ഡി. ഇ. ഒ െയ.  സഹായി�ുക

ഡാ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�ർ

മസ ്�ർ  റേ◌ാൾ വിതരണ�ിന ് സഹായി�ുക. പൂർ�ിയായ മ�ർ േറാള�കൾ  േമ�ിൽനി�ും േശഖരി� ് വർ� ് ബി��കൾ 
പൂർ�ീകരി� ്േവതന  വിതരണ�ിന ്നടപടി സ�ീകരി�ുക. രജി�റുകൾ സൂ�ി�ുക. െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി. ടി) 

മുേഖന എ� ്ഉറ�ാ�ുക

േമ�്

�പവൃ�ിയുെട േമൽ േനാ�ം. െതാഴിൽ കാർഡിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ  ക◌ൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക. അളവ ്
േരഖെ�ടു�ാനു� െമഷർെമൻറ ്ബു� ് �പവൃ�ി  �ല� ്സൂ�ി�ുക. ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ മ�ർ േറാളിൽ 

ഉറ��വരു�ുക. പൂർ�ിയായ  മ�ർ  േറാൾ  േഡ�ാ എൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട പ�ൽ എ�ി�ുക.
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േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്ടീമംഗ�ൾ

 �കമ. ന. േപര് പദവി

1.         ജയ�പകാശ ്പി.എൻ. കാ�ിര��ി േ�ാ� ്റിേസാഴസ് ്േപഴസ്ൺ, േകാ�യം ജി�ാ

2.         രാേകഷ ്ആർ. ചി��ർ േ�ാ� ്റിേസാഴസ് ്േപഴസ്ൺ, പാല�ാട ്ജി�

3.         മരിയ േമാൾ �ീഫൻ കൂവ�ടി േ�ാ� ്റിേസാഴസ് ്േപഴസ്ൺ, എറണാകുളം ജി�

4.         അനീഷ എം. ഇ�ി�ര േ�ാ� ്റിേസാഴസ് ്േപഴസ്ൺ, െകാ�ം ജി�

5.         അംജദ ്അ�ാസ ്സി. സി. വടകര േ�ാ� ്റിേസാഴസ് ്േപഴസ്ൺ, േകാഴിേ�ാട ്ജി�

6.         രാേജഷ ്പി. ടി. േകാ�യം ജി�ാ റിേസാഴസ് ്േപഴസ്ൺ

�ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ 

1. ജനകീയ എ�ിേമ� ്ത�ാറാ�ി ഫയലിൽ ഉൾെപടു�ുക, �പവർ�ി �ല�ു നൽകുക 

2. ഡിമാൻഡ ്േഫാം എഴുതി കൃത�മായി ത�ാറാ�ി നൽകുക 

3. �പവർ�ി ആരംഭം മുതൽ C I B വ� ് തുട�ുക 

4. േറാസഗ്ാർ ദിനം കൃത�മായി മാസ�ളിൽ നട�ുക 

5. പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം കാര��മമാ�ുക 

6. 100 ദിവസം എ�ാ കാർഡ ്ഉടമകൾ�ും 100 ദിവസം െതഴിൽ ലഭ�മാ�ണം 

7. തുമരംപാറ ൈ�ടബൽ എൽ പി സക്ൂളിൽ ചു��മതിൽ നിർ�ാണം,  പാചക��ര നിർ�ാണം,  
ൈഡനിങ ്ഹാൾ നിർ�ാണം എ�ിവ ഏെ�ടു�ുക.

8. �ിര ആസത്ി നിർ�ണം �പവർ�ികൾ കൂടുതലായി ഏെ�ടു�ുക.

അനുബ��ൾ

1. െതാഴിലുറ��പ�തി നട�ിലാ�ിയ വസത്ു ഉടമകള�െട ലി� ്

1 WC/339613 ഫാം േപാ� ്

സുനിൽ താഴ�്�ൽ 1

2 WC/335484 സംേയാജിത �പവർ�ി റ�ർ േബാർഡ്

മഴ�ുഴി ക�� ക�ാല �ാറ്

റേ്ഫാം 

1. ൈഷന േജാസഫ് 144 - 310

2. േജാസഫ് 147 288

3. അജികുമാർ േതാ��ിൽ 215 448

4. മുഹ�ദ ്നവാസ് 56 176 182

5. അബദ്ുൽസലാം പുതു�റ�ിൽ 250 260

6. സുേരഷ ്കുമാർ െകാ��പറ�ിൽ 130 -



14

7. അബദ്ുൽ അസീസ ് - 260

8. കു��ൻ ത�ിടിേയൽ 120 - 280

9. േജാസഫ ്േതാമസ ്പാറയിൽ 339 - -

10. േജാർ�ുകു�ി 240 - -

11. േതാമസ ്കു��ൻ 129 88 -

12. സ�ി േജ�ബ ്ത�ാര�് 552 40 301

13. േജാൺ േജാസ ്മാസ�യിൽ 515 220 798

14. സേ�ാഷ ്കുമാർ 240 -

15. ആശാ പി നായർ - - 187

3 IF/382085 ക�ാല നിർ�ാണം

1. ചി�ു ആ�ിലിമൂ�ിൽ - 200 -

2. ദാേമാദരൻ - 484 -

3. പി വി മാധവി - 190 -

4. ബി�ു ആ�ിലിമൂ�ിൽ - 110 -

5. വിജയൻ ആ�ിലിമൂ�ിൽ - 320 -

6. ശാ� മണി തകിടിയിൽ - 60 -

7. േമരി�ു�ി പ�ിരിവരിൽ - 120 -

8. രാജ� - 55 -

4 IF/361907 ക�ാല നിർ�ാണം

9. അജികുമാർ - 186 -

10. േജാസഫ് - 188 -

11. രാമനാഥ പി� - 188 -

12. േതാമസ ്കു��ാൻ - 292 -

13. സുമ അ��ർ താെഴ - 278 -

14. േജാർ�ുകു�ി - 170 -

15. ഓമന�ു�ൻ - 194 -

16. ത�� ഏലിയാ� - 184 -

17. എൻ വി സ�ി - 188 -

18. േജാേമാൻ െവ�ാ�ര - 370 -

19. േജാൺ കു�ാ�ി - 278 -

20. �പഭാകരൻ പൗ�േശരിൽ - 282 -

5 IF/310780 ക�ാല നിർ�ാണം

21. ഷാജഹാൻ pulipara ചാലിൽ - 436 -

22. െക െക സദാന�ൻ - 394 -

23. ബിജു ആ�ിലിമൂ�ിൽ - 508 -

24. സുമതി ത��ൻ - 40 -

25. നൗഷാദ ് - 852 -

26. രമണി k k - 80 -

6 IF/310783 ക�ാല നിർ�ാണം

27. രാധാമണി എ എസ ് - 1312 -
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28. കു�� മ�ായി - 482 -

29. േദവകിയ� - 325 -

30. വാസു - 162 -

7 IF62866 ക�ാല നിർ�ാണം

31. ബിബിൻ - 816 -

32. വാസു - 160 -

33. വ�� - 404 -

34. സേരാജിനി - 264 -

35. േകശവൻ - 154 -

36. സുമതി സേ�ാഷ ് - 66 -

37. രമ� വിേനാദ ് - 720 -

38. സേരാജിനി - 512 -

8 IF/362864 ക�ാല നിർ�ാണം

39. അംബിക െക - 428 -

40. ലീലാ� ദിവാകരൻ - 30 -

41. േകശവൻ പാറയ�്ൽ - 390 -

42. ഓമന രവി - 495 -

43. അംബുജാ�ി - 96 -

44. സാജു - 150 -

45. േഗാപാലകൃഷണ്ൻ - 40 -

46. രാമൻ കു� ്പാറയ�്ൽ - 430 -

47. ശാ� മണി - 30 -

48. ഐഷാബീവി - 290 -

49. ബിജു ആ�ിലിമൂ�ിൽ - 450 -

50. ശാ� െച��ൻ - 40 -

3077 എ�ം 15705 മീ�ർ 3026 
മീ�ർ

2. വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയെതാഴിലാളികൾ

1. 10/95 അ�ു�ു�ി

2. 10/91 സി�ു

3. 10/9 ര�� 

4. 10/89 ശാ��

5. 10/87 ലീലാ� ത��ൻ

6. 10/85 അ�ു�ു�ി േജാൺ

7. 10/84 ആലീസ ്

8. 10/82 കുമാരി

9. 10/79 െപാ��

10. 10/71 രാജ�രാജൻ

11. 10/69 മറിയാ�, എൽസി

12. 10/66 അംബിക 

13. 10/63 ബി�ുേദവരാജൻ

14. 10/62 രാജ� േഗാപാലൻ

15. 10/56 സുമ 

16. 10/50 രാജ�ൻ

17. 10/49 സുേലാചന സാബു

18. 10/48 രമണി ത��ൻ
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19. 10/47 ഇ�ിര ഓമന�ു�ൻ

20. 10/44 ജയ�ശീ അനിൽ

21. 10/43 വലസ്� വിജയൻ

22. 10/42 രാജ�ൻ പി െക

23. 10/38 കമലാ�ി േഗാപാലൻ

24. 10/368 േമരി�ു�ി ബിജു

25. 10/362 ബി�ു സാബു

26. 10/359  മണി എം െക 

27. 10/357 ഗിരിജാമണി

28. 10/356 ശാ� െച��ൻ

29. 10/355 രമ�

30. 10/350 േഗാപി രാജ� മ��ിൽ

31. 10/35 ത�� 

32. 10/346 ബി�ു രാജു

33. 10/345 രജനി മേനാഹരൻ

34. 10/344 െപാ�� 

35. 10/343 വ��

36. 10/341 സുജാത 

37. 10/340 സേരാജിനി ഷാജി 

38. 10/339 രാധാമണി സുേര��ൻ

39. 10/337 വാസു 

40. 10/336 ശാലിനി സജി

41. 10/333 ഓമന

42. 10/332 രു�ണി ദിവാകരൻ

43. 10/331 അ�ു. T

44. 10/330 രാജിേമാൾ

45. 10/33 ലീലാ� 

46. 10/324 സുമ. C. T

47. 10/322 �ശീജ ബിജു

48. 10/314 ച��

49. 10/312 ലളിത

50. 10/311 ശാരദ രാജൻ

51. 10/309 ത�� 

52. 10/303 േരണുക മേനാജ്

53. 10/296 വ�ല വിജയൻ

54. 10/28 ലിസി േജാർജ്

55. 10/274 ശാലിനി വിജയൻ

56. 10/26 വ�� 

57. 10/259 ഗീത� 

58. 10/256 സരസ�

59. 10/24 േമരി�ു�ി 

60. 10/232 പുഷപ്വ�ി 

61. 10/22 േമരി�ു�ി

62. 10/218 െസബാ��ൻ േജാസഫ്

63. 10/212 സുജ േസാമൻ

64. 10/210 മിനി സാബു

65. 10/184 രാജ� കു��ൻ 

66. 10/176 ബി�ുേമാഹനൻ

67. 10/17 കു��

68. 10/162 െഡയസ്ി േഗാപാലകൃഷണ്ൻ

69. 10/16 ത�� േഗാപി

70. 10/146 സൂസ� 

71. 10/145 ഓമന 

72. 10/144 ജഗദ� സുേര��ൻ

73. 10/143 രാധാ �പസാദ്

74. 10/14 സുനി കരുണാകരൻ

75. 10/134 േദവകിയ� 

76. 10/133 േറാസ� േജായി 

77. 10/131 സുൈബദ

78. 10/129 ര��

79. 10/123 അ�� ചാേ�ാ

80. 10/118 അ�ു�ു�ി ദാേമാദരൻ

81. 10/116 മിനി വർഗീസ്

82. 10/105 ലളിത 

83. 10/102 കു��് പാ��ൻ
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3. Geo Tracker- അടയാളെ�ടു�ൽ


