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

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

േകാഴിേ�ാട് ജി�

പ�ലായനി േ�ാ�്

അേ�ാളി പ�ായ�്

വാർഡ് 2കൂമു�ി, െമാട���ർ,ആലിൻചുവട്

തീയതി:28/10/2019

�ലം:കൂമു�ി വായനശാല

സമയം:3.30pm
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ആമുഖം

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉയർ�യ്�ായി ആവിഷ്കരി� സു�പധാനവും ശ�വുമായ നിയമമാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട
െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി�ാനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് അംഗീകരി�

�പസിഡ�് ഒ��െവ� 2005 െസപ്�ംബർ 5 മുതൽ ഈ നിയമം നിലവിൽ വ�ു. മഹാ�ാഗാ�ി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൻെറ �പാഥമിക ല��ം ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ�ിനും

നിയമംവഴി ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഉറ��നൽകുകയും എ�താണ .്
�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും െമ�െ�� ജീവിത സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട

ദാരി�ദ ലഘൂകരണവും സു�ിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമ�ിെല �പധാന ല��ം.

പതിമൂ�ാം പ�വ�ര പ�തിയുമായി െതാഴിലുറ�് ബ�െ�ടു�ി കാർഷിക പ�തികൾ

ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപ്തത ൈകവരി�ൽ,
തരിശുഭൂമികളിലുംസ�കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു�ാപന�ളിലും ഫലവൃ��ൾെവ��പിടി�ി�ൽ,
എ�ിവ നട�ിവരു�ു. പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ കുള�ൾ, മഴ�ുഴി , ക�ാല
നിർമാണം, കിണർ റീചാർ�ിങ് തുട�ിയവഴി ജലസംര�ണവും ഉറ��വരു�ു�ു.  ഇ�െന
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായ ജന�ൾ�് 
െതാഴിൽദിന�ൾഉറ�ാ�ു�തിലൂെട ജന�ള�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി��� പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട  സു�ിര ആസ്തി

വികസനം 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�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിലും പ�തി �പവർ�ന�ൾ
തുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ു െകാ�ിരി�ുകയും െച���ു.

അേ�ാളി പ�ായ�്

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ പ�ലായിനി േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�്

തീരേദശ �പേദശ�ാണ് �ിതി െച���ത്. േകാര��ഴയുെട കിഴ�ുഭാഗ�ായി 21.06 ചതുര�ശ
കിേലാമീ�ർ വിസ്തൃതി ഉ�തും ജനസാ��ത കൂടിയതുമായ ഒരു പ�ായ�ാണ് അേ�ാളി.
െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവർ�ന�ൾ 2008മുതൽ ആരംഭി� പ�ായ�് �പശംസനീയമായ

തര�ിൽ നട�ാ�ി വരു�ു. അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�് ആദ�ം ബാലുേ�രി േ�ാ�ിന്
കീഴിലായിരു�ു 2010 മുതലാണ് പ�ലായനി േ�ാ�് അധീനതയിലായത്.28213 ജന�ളാണ്
പ�ായ�ിൽ താമസി�ു�ത് 16.5 ശതമാനം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാരാണ .്13061 പുരുഷ�ാരും
15152 സ്�തീകള�മു�്. അേ�ാളി പ�ായ�ിൻെറ അതിർ�ി �പേദശ�ളാണ്

ബാലുേ�രി ,ന��, ഉ�ിേയരി പ�ായ�ുകൾ. ആെക 17 വാർഡാണ് പ�ായ�ിൻെറ
കീഴിലു�ത് െമാട���ർ, കൂമു�ി, ക�ിെ�ായിൽ, േകാതകൽ, െകാടേ�രി , പൂേ�ാട് ,
അേ�ാളികാവ് ,അ�ാണി, െകാ��ൂർ ഈ�്, കുനിയിൽ കടവ്, െകാ��ൂർ

അേ�ാളി,േകാ��ൽ, േവള�ർ, േവള�ർ െവ�് . അേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�ിെല ഇേ�ാഴെ�
�പസിഡ�് ചി��ർ രവീ��നും െസ�ക�റിഎൻ �പദീപിനുംആണ .്ജന�ള�െട ഉപജീവന മാർ�ം

കൃഷിയും മ��ബ�നവും ആണ് തീര�പേദശമായതുെകാ�ുതെ� ചകിരി വ�വസായം വളെര
�പധാന െതാഴിൽ േമഖലയാണ് എ�ാൽ ഇേ�ാൾ ചകിരി വ�വസായം �പതിസ�ി

ഘ��ിലാണ് .അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�് ഉൾെ�ടു� ഒരു �പധാനനദിയാണ് േകാര��ഴ. മലബാർ
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െമഡി�ൽ േകാേളജ് അേ�ാളി സഹകരണ ആശുപ�തി എ�ിവ ആേരാഗ� രംഗെ� �പമുഖ

�ാപന�ളാണ .് ഏകേദശം 40 ശതമാനം കുടുംബ�ള�ം ദാരി�ദേരഖയ്�് താെഴ കഴിയു�
പ�ായ�ിൽ ദാരി�ദലഘൂകരണ �പവർ�ന�ള�െടയും സ്�തീ ശാ�ീകരണ�ിനും ഭാഗമായി

333 െലെറ കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ �പവർ�ി�ു�ു�്. കൂടാെതഅ�് വനിതാ സംഘ�ള�ം 25
െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ�� വനിതഖാദി നൂൽനൂൽ�് േക��വും പ�ായ�ിലു�് .വ�ാവസായിക

േമഖലയിൽ വൻ �പതീ� ഉയർ�ിയിരു�ു കു��് െടക്�് അട�ുകിട�ു� അവ�യിൽ

ആണ .്ഭൂ�പകൃതി അനുസരി�് വട�് െമാട���ർ ചാേലട�് പാറ േറാഡ് െത�് ഉ�ിേയരി
�ഗാമപ�ായ�് പടി�ാറ് ഉ�ിേയരി പുതിയ�ാടി സം�ാന പാത കിഴ�് ബാലുേ�രി ന��

പ�ായ�്എ�ിവയാണ്അതിർ�ി �പേദശ�ൾ.

ര�ാം വാർഡ്

ര�ാം വാർഡ് ഉൾെ�ടു� �പേദശ�ൾ െമാട���ർ, കൂമു�ി,കുറുവാള�ർ, ആലിൻചുവട .്
പ�ായ�് �പസിഡ�് ചി��ർ രവീ��ൻആണ് ര�ാം വാർഡ് െമ�ർ.ആെക ജനസംഖ� 2453,577
കുടുംബ�ൾ അതിൽ 122 ഹരിജൻ കുടുംബ�ൾ ഉ�് 24 കുടുംബ�ശീയും മൂ�്

അംഗൻവാടികള�മാണു�ത് െമാട���ർ, കൂമു�ി , കുറുവാ��ർ. െവളിയിലാടും മല ഹരിജൻ
േകാളനി േകാ�യിൽ മീ�ൽേകാളനിഎ�ീ ര�് േകാളനികളാണ് ര�ാം വാർഡിൽ ഉ�ത്.

പ�ായ�ിെ� േപര് അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�്

വിസ്തീർണം 21.06

ജി�ാപ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് പ�ലായനി

താലൂ�് െകായിലാ�ി

ഉൾെ�ടു�വാർഡുകൾ 17

െതാഴിൽകാർഡ് ഉടമകൾ 2275

സജിവ െതാഴിലാളികൾ 2025

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ 250
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സവിേശഷതകൾ

 �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും
പ�തിയിൽപ�ാളിആവാം.

 സ്�തി�ും പുരുഷനും തുല�േവതനം.

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർ�ഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത.

 ബാ�്, േപാ�്ഓഫിസ് വഴിമാ�തം േവതനവിതരണം.

 പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം.

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�്തലം പ�ായ�്തലം

സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

83.05(ല�ം ) 540456 118382

കുടുംബ�ൾ�്
നൽകിയിരി�ു�
ശരാശരി െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

57.58 52.45 58.46

100 ദിന�ൾ
പൂർ�ീകരി�
കുടുംബ�ൾ 38300 2578 853

ആെകെതാഴിൽ
എടു�
കുടുംബ�ൾ 1.44(ല�ം ) 9685 1975

െതാഴിൽഎടു�
െതാഴിലാളികൾ

1.6(ല�ം ) 10304 2025
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െതാഴിലുറ�് നിയമം െതാഴിലാളികൾ�് ഉറ�് നൽകു�പ�്അവകാശ�ൾ

1)െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

2)അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശവും ആയതിന് ൈക��്
രസീത് ലഭി�ു�തിനും ഉ�അവകാശം.

3)അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

4)െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാ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�ം ഇവലഭി�ു�തിനു�അവകാശം .

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

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

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

10)േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�് െച�ാൻപ�ിയ �പവൃ�ികൾ

 വിഭാഗംഎ : �പകൃതി വിഭവപരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവൃ�ികൾ.

 വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത

ആസ്തികൾഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം.

 വിഭാഗം സി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബ�നകൾ അനുസരി�ു� സ�യം

സഹായസംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

 വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹം പ�തി നിർവഹണെ� പ�ിയും െപാതു ധനം െചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ം

പരസ�വും സ�ത��വുമായ നട�ു� പരിേശാധനയാണ് സാമൂഹ� ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് നിയമം
അനുശാസി�ു�ത് വർഷ�ിൽ എ�ാ വാർഡിലും ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ

നിർബ�മായും നടേ��താണ .് സുതാര�ത ഉറ��വരു�ി, അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയും

അതുവഴി സദ്ഭരണം സാധ�മാ�ു�തിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സമൂഹെ� പാകെ�ടു�ു�ു.
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െപാതുപണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിേയാഗി�് ല���പാപ്തി ൈകവരി�ി��േ�ാ എ�

വിലയിരു�ലും  േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ

1.പ�ാ�ലംഒരു�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 േ�ാ�്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ നട�ിയ കൂടിയാേലാചനയിൽ ഉരു�ിരി�തിനനുസരി�്  തുടർ
�പ�കിയകൾ ആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭാ തീയതി നി�യി�ുകയും

െച���ു.

2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ ആരംഭി�ിരി�ു� തിയതിയ്�്  മുൻപു� ആറ് മാസ�ാ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 ഗുണ ഫല�ിെ�  വ�ാപ്തി തി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുത
െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��അവകാശആനുകൂല��ൾ ലഭി�ി��േ�ാ എ�ും

 �പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�് േനരിൽ ക�് പ�തിയുെട
നിർവഹണെ��ുറി��ം ഗുണ ഫലെ��ുറി��മു� അഭി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

സ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ് േശഖരണം

ഫയൽ പരിേശാധന, �പവൃ�ി �ല പരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം തുട�ിയ
ഓഡി�് �പ�കിയകെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ് േശഖരണംനട�ു�ു.

6.സാമൂഹ�  േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരാവേബാധം  ഉയർ�ുകയും
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന് ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണം

�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു�ു.

7. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയയിെല കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം  േസാഷ�ൽ
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ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ്ത് അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ കരട് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

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

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

േസാഷ�ൽഓഡി�ിംഗ് ഭാഗമായി 12ഫയലുകളാണ് ര�ാം വാർഡിൽഞ�ൾ
പരിേശാധി�ത്,അതിൽനി�ും മന�ിലായകാര��ൾതാെഴ െകാടു�ു�ു.

1.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎകനാൽനവീകരണ �പവർ�നംഘ�ം മൂ�്.

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:1604008002/IC/21567

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:18/12/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 4/2/2019

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക:109360

*ബി�ിെലതുക:105557

* െതാഴിൽ ദിനം: 377

*എ.സ് ന�ർ &തി�തി :12/2&21/11/2018

*ടി.സ് ന�ർ &തി�തി :219/1, &22/11/2018

2.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി.
ഘ�ം മൂ�്.

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:IC 293003

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:14/6/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 3/10/2018

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-500000

*ബി�ിെലതുക:409485

*െതാഴിൽ ദിനം:1483

*എ.സ് ന�ർ &തി�തി :01&1/1/2018
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*ടി.സ് ന�ർ &തി�തി :67, &30/5/2018

3.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി.
ഘ�ം 8

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:WC 291943

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:8/11/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 27/3/2019

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-500000

*ബി�ിെലതുക:254614

*െതാഴിൽ ദിനം:920

*എ.സ് ന�ർ &തി�തി :08/1&17/8/2018

*ടി.സ് ന�ർ &തി�തി :199, &24/10/2018

4.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി.
ഘ�ം 5

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:WC 292316

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:4/8/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 13/3/2019

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-500000

*ബി�ിെലതുക:386883

*െതാഴിൽ ദിനം:1389

*എ.സ് ന�ർ &തി�തി :01,&1/1/2018

*ടി.സ് ന�ർ &തി�തി :149, &23/3/2018

5.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ�പവൃ�ി
ഘ�ം 6

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:292032



9

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:30/10/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 4/3/2019

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക:500000

*ബി�ിെലതുക:247011

*എ.സ് നീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�് :18 & 17/8/2018

*ടി.സ് തി�തി :177&25/09/2018

6.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎ കനാൽനവീകരണ �പവൃ�ിഘ�ം 1വാർഡ് 2

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:IC 211825

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:18/12/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 16/02/2019

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-244410

*ബി�ിെലതുക:169975

*എ.സ് ന�ർ &തി�തി :12/02dt-21/11/2018

*ടി.സ് ന�ർ &തി�തി :NREGA AP 207/2018-19�് 22/11/18

7.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി.
ഘ�ം 4വാർഡ് 2

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:WC 292023

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:28/06/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം:19/11/2018

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-500000

*ബി�ിെലതുക:373280

*എ.സ് ന�ർ &തി�തി :01 dtd 01/01/2018

*ടി.സ് ന�ർ &തി�തി NREGA AP 81/2018-19 dtd 20/06/2018
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8.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎഇര�േറാൽതാെഴപേനാളി േതാട്ൈസഡ് െക�ിസംര�ണ
�പവർ�ി വാർഡ് 2

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:WH/320082

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:08/03/2019

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 30/3/2019

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-500000

*ബി�ിെലതുക:461106

*എ.സ് ന�ർ &തി�തി :12/2018-19dtd 24/11/18

*ടി.സ് തി�തി :NREGA AP 256/2018-19 dtd 24/11/18

9.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎകനാൽനവീകരണ �പവർ�നംഘ�ം ര�്.

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:1604008002/IC/212114

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:18/12/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 28/3/2019

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക:245000

*ബി�ിെലതുക:152843

* െതാഴിൽ ദിനം: 549

എ.എസ്.ന�ർ &തി�തി: 12/2 dt 21-11-2018

ടി.എസ്.ന�ർ &തി�തി :NREGA AP 208/2018-2019 dt 22-11-2018

10.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി.
ഘ�ംഒ�് .

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:WC292417

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:24/5/2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 14/11/2018

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-500000

*ബി�ിെലതുക:456905
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*വിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ :24

അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ: 1587

എ.എസ്.ന�ർ &തി�തി: 1 dt 1-1-2018

ടി.എസ്.ന�ർ &തി�തി :NREGA AP 50 dt 14-5-2018

11.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി.
ഘ�ം 5

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:WC292299

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:14-8-2018

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 20-10-2018

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-500000

*ബി�ിെലതുക:348462

*വിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ :20

*അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ: 1200

*എ.എസ്.ന�ർ &തി�തി: 01 dt 01-01-2018

*ടി.എസ്.ന�ർ &തി�തി :NREGA AP 83/2018-2019 dt 27-6-2018

12.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംഡി കരി�ാറ��് മീ�ൽേകാൺ�കീ�് േറാഡ് നിർമാണം.

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:RC275291

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം:24/1/2019

*പണിഅവസാനി� ദിവസം: 15/3/2019

*�പവർ�ി�്കണ�ാ�ിയതുക-500000

*ബി�ിെലതുക:462108

*വിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ :50

*അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ൾ: 64

*എ.എസ്.ന�ർ &തി�തി: 12 dt 21-11-18
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*ടി.എസ്.ന�ർ &തി�തി :NREGA AP 235 2018-2019 dt 24-11-2018

�ക
മന
�
ർ

�പവർ�ിയു
െട േകാഡ്

�പവർ�ിയുെട
േപര്

അനുവദി�
െതാഴിൽ ദിന�ൾ

ആെക
െതാഴി
ൽ ദിനം

അട�ൽ
തുക

ചിലവായത്

വിദഗ്ത
ർ

അവിദ
ഗ്തർ

1 IC-21567 വിഭാഗംഎ
കനാൽ
നവീകരണ
�പവർ�നംഘ�ം

3

0 377 377 109360 105557

2 IC-293003 വിഭാഗംഎ
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 3

0 1483 1483 500000 409485

3 WC-291943 വിഭാഗംഎ
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 8

0 920 920 500000 254614

4 WC-292316 വിഭാഗംഎ
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 5

5 1384 1389 500000 386883

5 WC-292032 വിഭാഗംഎ
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 6

52 719 771 500000 247011

6 WC-211825 വിഭാഗംഎ
കനാൽ
നവീകരണ

�പവർ�ിഘ�ം 1

0 611 611 244410 169975
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7 WC-292023 വിഭാഗംഎ
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 4

0 1352 1352 500000 373280

8 WH-320082 വിഭാഗംഎഇര�
േതാൽ
താെഴപേനാളി
േതാട്ൈസഡ്
െക�ിസംര�ണ
�പവർ�ി

125 80 205 500000 461106

9 IC -212114 വിഭാഗംഎ
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 2

0 549 549 245000 152843

10 WC - 292417 വിഭാഗംഎ
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 1

24 1587 1611 500000 456905

11 WC-292299 വിഭാഗംഎ
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 5

20 1200 1220 500000 348462

12 RC - 275291 വിഭാഗംഡി
കരി�ാറ��്
മീ�ൽ
േകാൺ�കി�്
േറാഡ് നിർ�ാണം

50 64 114 500000 462108

ഫയലിൽസൂ�ി� േരഖകൾതാെഴ െകാടു�ു�ു
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1.കവർേപജ്

12 ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ കവർേപജ് കാണാൻ കഴി�ു എ�ാൽ എ.എം.സി �പകാരമു�
കവർ േപജ് കാണാൻസാധി�ി�.

2.െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജ് മുതൽ

സൂ�ി�ിരി�ു�ുഎ�് മന�ിലാ�ുവാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്.പരിേശാധി�
12 ഫയലുകളിൽ 5 (WC-211567,IC211825,WH/320082,IC212114,RC275291)െച�് ലി�് കാണാൻ
കഴി�ുമ�്ഫയലിലുംകാണാൻസാധി�ി�.             

3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി      

 �പസ്തുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�� വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ �ാനിൽ

ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാൻെ� േകാ�ി.  പരിേശാധി� 12
ഫയലുകളിലുംആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി കാണുവാൻസാധി�ി�.  

4.എ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന, എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�

ആധികാരിക േരഖയാണ് എ�ിേമ�്. പരിേശാധന ഭാഗമായി കെ��ിയി���ത് 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�ിയുെട  ഓേരാ ഘ��ിെലയും

വിശദവിവര�ൾഎ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ി���് എ�ത് �പശംസനീയമാണ .്

5.സാേ�തികാനുമതി പ�തം

ഒരു �പവൃ�ി�്സാേ�തികവിദഗ്ധരുെടഅനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു�ആധികാരിക

േരഖയാണ്സാേ�തികഅനുമതി േരഖ.പരിേശാധി� മുഴുവൻഫയലുകളിലുംസാേ�തികാനുമതി
േരഖ ഉ�ായിരു�ു.സാേ�തികാനുമതി േരഖയിൽ സാേ�തികവിദഗ്ധർഅതിേനാെടാ�ം ഒ�ി�
തീയതി കൂടി  േചർേ��തു�് പേ�പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ ഒ�ിെ�യും തി�തിയുെടയും

അഭാവം കാണാൻസാധി��.

6.ഭരണാനുമതി േരഖ

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ  ഈ
േരഖ എ�ാ ഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ .്12 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും െസക��റിൽ നി�ും
ലഭി�ു� േകാ�ി ആണ് ഉ�ായിരു�ത്, െസക��റിൽ  നി�ും ലഭി�ു� േകാ�ി ആയാൽ േപാലും
 പ�ായ�് െസ�ക�റിയുെട ഒ�്, സീൽ, തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടുേ��ത് നിർബ�മാണ .്
എ�ാൽ ഇ�രം അടയാളെ�ടു�ലുകൾ ഒരു ഫയലിലും കാണാൻ സാധി�ി�. ഭരണാനുമതി
ലഭി�ു�തിന്  �ഗാമസഭ അംഗീകാര�ിെ� പകർ�് ആവശ�മാണ .് ഫയലുകളിൽ �ഗാമ സഭ

 അംഗീകരി�തിെ�പകർ�് േചർ�ി�ി�.
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7.ഡിമാൻഡ് േഫാം

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. െതാഴിൽ
ആവശ�െപ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ ഉ�താണ് ആണ്
ഡിമാൻഡ് േഫാം. പരിേശാധി� 11 ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ് േഫാം കാണാൻ സാധി��. എ�ാൽ ഒരു
ഫയലിൽഡിമാൻഡ് േഫാം(WC-292032)കാണാൻസാധി�ി�.

8.വർ�്  അേലാേ�ഷൻ  േഫാം

�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�്

അേലാേ�ഷൻ േഫാം. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാൻ ഈ
േഫാംസഹായി�ും പരിേശാധി� 12ഫയലിലും ഡിമാ� ് േഫാം കാണാൻസാധി�ി�.

9.മ�ർ  േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാൻ ഉ� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. മ�ർ  േറാള�കളിൽ
ബിഡി ഒ., െസ�ക�റിഎ�ിവർ തീയതി വ�് ഒ�്,സീൽ  എ�ിവ പതി�ിേ��താണ .്എ�ാൽ ഒ��ം
സീലും മാ�തേമ ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി����. തീയതി ഉ�ായിരു�ി�. ഫയൽ

പരിേശാധി�തിൽനി�ും മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾകാണെ���.

WC-291943എ�വർ�്ഫയലിൽ ഒരു െതാഴിലാളി ലീവ്ആയി��ം മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ി��് കാണാൻ
കഴി�ു പേ� മാ�് അേപ�യും െകാടു�ി���്.WC -292316,WC-211825,WC-292299 ഫയലിൽ
മ�ർ േറാൾ ന�ർ 1930,16187,6250,6252,6253,6266,6255,6267,6260,6263 എ�ിവയിൽ െവ�ി

തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.െമഷർെമ� ് ബു�് ന�ർ മ�ർ  േറാള�കളിൽ ഉ�ാകണംഎ�ാൽ
അവഒരു മ�ർ േറാളിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

WC-292299 െല മ�ർ േറാൾ ന�ർ 6265 ഫിൽ ആകാ� മ�ർ േറാൾ ആണ .്6/10/18മുതൽ
22/10/18ൽഅവസാനി� മാ�ർ േറാള� കളിൽ േഫാർ സ് കിൽഡ് /െസമി സ് കിൽഡ് മാ�ർ േറാള�ം
07/06/18മുതൽ 14 06/18ൽഅവസാനി� മാ�ർ േറാള�കളിൽ േഫാർസ് കിൽഡ് /െസമി സ് കിൽഡ്
മാ�ർ േറാള�ം കാണു�ി�. എ�ാൽ വീ�ിലി വാലുേവഷൻ സിർ�ിഫി��ിൽ േഫാർസ് കിൽഡ്
/െസമിസ്കില്ഡ് േവജ് ഡീെ�യിൽസ് േരഖപടു�ിയി���്.

10.െമഷർെമ� ്ബു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�് �പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ് െചേ��ത് എ�ും
െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം തെ�െയ�് മന�ിലാ�ാനു� ആധികാരികേരഖയണ്

െമഷർെമ� ്ബു�്.

പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയ 12 ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു. െമഷർെമ� ് ബു�ുകൾ
പ�ായ�ിൽ നി�ും ചുമതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ�ടു�ിയതാണ .്ബു�ുകളിൽ െച�്
െമഷർ െചയ്ത് വിവര�ൾേരഖെ�ടുേ��തു�്.

11.െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� ്

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ

വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� .്
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പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിൽ ഈ േരഖ ആവശ�മു��(WH/320082,WC275291) ര�ും െകാേ�ഷൻ
�ണി�് െമ�ീരിയൽസ്ആണ്ഉ�ത്.WH/320082-ഉട�ടി ന�ർ-24/18-19dtd19/1/19

Wc-275291ൽ െകാേ�ഷൻസ�ീകരി�തിന് േഫാംഉ�്. (ഭരണസമിതിയുെട െട യുെട 0 7/12/18 െല 16
(2) ന�ർ തീരുമാനം) ക�േ�ഷനുകൾകള�ം, െകാേ�ഷൻ നൽകിയതിെ�യും വിവര�ൾ ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ി�. 25000�ിെ� മുകളിലു� ഉ� വർ�ാണ .് എ�ാൽ ഇതിൽ 2500�ിനു
മുകളിലു� വർ�ിെ� െടൻഡർ വിളി� േകാ�ി ഈ ഫയലിൽ ഇ�. േകാറി മ�് , െമ�ൽ ,
എം.സാൻഡ്, സിമൻറ്, െച�� ,് മ�് എ�ിവയാണ് ര�് �പവർ�ികളിലും ഉപേയാഗി�
സാധന�ൾ. ര�് �പവർ�ികളിലും സാേ�തിക വിദഗ്തെ� സീൽ, ഒ�്, എ�ിവ കാണാൻ
സാധി��.

12.േവജ്  ലി�്

മ�ർ  േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ാനു�
ആധികാരിക േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ േവജ്  ലി�് കാണാൻ സാധി��.
എ�ാൽ െസക��റിൽ നി�് ലഭി� �പേത�ക േരഖയായി Wc-211567,WH-320082,RC-275291 എ�
ഫയലിൽ മ�തെമകാണാൻകഴി�ി����. മ��ഫയലിൽകവർേപജിെ�പി�ിലായി�ാണ്കാണാൻ
സാധി�ത് .

13.െമ�ീരിയൽ  വൗ�ർ  ആൻഡ്  ബിൽ

സാധനസാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ�് സാമ�ഗികൾ വിതരണം െചയ്തതിെ�

ബി��കള�ം വൗ�റുകള�ം  ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ .് എ�ാൽ പരിേശാധി� ഒരു ഫയലിൽ
മാ�തം(WC-292032) െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ബിൽ കാണാൻ കഴി�ി�. മ�് ഫയലുകളിൽ എ�ാംബിൽ
കാണാൻകഴി� .ു

14.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപും, �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരികുേ�ാഴും, �പവൃ�ി
പൂർ�ിയായതിനു േശഷവുമു� മൂ�് ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ .് എ�ാൽ പരിേശാധി� 6 ഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാ ക�ു പേ� ചിലത്

വ��മായിരു�ു ചിലത് വ��മായിരു�ി�.  അേതാെടാ�ംജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ �ഗാഫ് ഒരു
ഫയലിലും ഉ�ായിരു�ി�. 

15.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാൾ അനുവദി�് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�്

മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്.എ�ാൽപരിേശാധി�ഫയലുകളിൽഎ�ാം മ�ർ
േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ് ഉ�ായിരു�ി�.

16.ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി �ലെ� മുഴുവൻ വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പരിേശാധി� 12 ൈസ�് ഡയറികൾ പൂർ�മായും പൂരി�ി��.
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, ചികി�ാ സഹായം സംബ�ി� വിവര�ൾ,
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െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ, വിജിലൻസ്ആ� ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
(വി.എം.സി.)വിവര�ൾ എ�ിവ ൈസ�് ഡയറികളിൽ ഉ�ായിരു�ു. Wc-292316 പ�ായ�ിൽ
േരഖകൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ േമാണി�റിംഗ് ആൻഡ് വിജിലൻസ് ക�ി�ി �ലം സ�ർശി�
ഒ��െവ� തായി കാണാൻ കഴി�ത് എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ
െതാഴിലാളികൾ േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ള�െട വി�ിൽ െകാ�ുേപായി ഒ�് ഇടി�ാറാണ്

പതിവ് അവർൈസ�്സ�ർശി�ാറി�എ�് പറ� .ു

17.�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. എ�ാൽ
പരിേശാധി� 2 (WC-291943,WC-292316)ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

ഉ�ായിരു�ി�.മ��ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി��.

18. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ഞ�ൾപരിേശാധി� ഒരു ഫയലിലും േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് കാണാൻസാധി�ി�.

പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ�ടു�ിയതാണ .് �കമ  ന�ർ 1
മുതൽ 388 വെര 2-◌ാം വർഡിൽ 388 െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയിരി�ു�തായി കാണു�ു.
രജി�റിൽ െതാഴിൽകാർ

ഡിനു� അേപ� േഫാം ഇ�ായിരു�ു. രജി�റിൽ പല േപജുകള�ം േപജ് ന�ർ ഇ�്

ഒഴി�ിരി�ു�തായി ക�ു. രജി�റിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി� കുടുംബം AAY/ADHOC/APL/
BPL/ Women Headed HH/FRA/SECCതുട�ിയവിവര�ൾേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

2.സാധന രജി�ർ

വാർഡ് ര�ിെല ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ ര�് �പവർ�ി ഫയലിലാണ്

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായി വ�ത്. േകാൺ�കീ�് േറാഡ് നവീകരണവും േതാട് ൈസഡ് െക�ി
സംര�ണവും. സാധന രജി�റിൽ സാധനസാമ�ഗികള�െട പൂർണമായ വിവര�ൾ എം ബു�ിൽ
ഉ�ത് േപാെലതെ�യാണ്കാണാൻസാധി�ത്.

3.�ിര ആ�ികള�െട രജി�ർ

എ�ാ വാർഡിെലയും �പവൃ�ികൾ ഒരുമി�ാണ് രജി�റിൽ െകാടു�ി���ത്. ആെക 77
�പവർ�ികള�െട വിവര�ളാണ് രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്. ഇടയ്�് ചില േപജുകളിൽ
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ാെത ഒഴിവാ�ിയി���്. ചില �പവർ�ികള�െട േപജിൽ അെ�കഡി�്

എൻജിനീയറുെട സീലും ഒ��ം ഉ�്. ഞ�ൾ പരിേശാധി� 12 ഫയലുകളിൽ ചില �പവർ�ിയുെട

േരഖകൾമാ�തമാണ് രജി�റിൽകാണാൻകഴി�ത്.
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4.�ഗാമസഭ രജി�ർ

�ഗാമസഭ രജി�ർ സർ�ിൈഫ െചയ്തി���താണ .് 2015-2016 മുതൽ 2018- 2019 വെരയു�
�ഗാമസഭ വിവര�ൾ രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്. രജി�റിെല 320 േപജുകൾ ഇതിനുേവ�ി
ഉപേയാഗി�ി���താണ് .�ഗാമസഭയുെട വിശദമായ വിവര�ൾ ഇതിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്

എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിന് കാര��ൾ ഒരു അജ� എ� നിലയിൽ മാ�തമാണ് ഇതിൽ

അവതരി�ി�ി���ത്.

5.പരാതി രജി�ർ

2012 മുതൽ 2019 വെരയുളള പരാതികളാണ് രജി�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്. അതിൽ 2018
_19കാലയളവിൽ 3 പരാതികളാണ് രജി�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്അതിൽ ഒരു െതാഴിലാളി ര�്
പരാതികൾ നൽകിയി���് പരാതി നൽകിയ തീയതി പരാതി�ാരൻെറ േപരും വിലാസവും പരാതി
സംബ�ി� വിവര�ൾഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���് പരാതി തീർ�ാ�ിയ തീയതി തീർ�ാ�ിയ

ഉേദ�ാഗ�ൻെറകുറി�്എ�ീ കാര��ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

5.പരാതി പരിഹാര രജി�ർ

2012 മുതൽ2019 വെരയു� വർഷ�ിൽ ഉ� പരാതികളാണ് രജി�ർ

േരഖെ�ടു�ിയി���ത്. അതിൽ2018-19 കാലയളവിൽ 3 പരാതികളാണ് നൽകിയി���ത്.
അതിൽ ഒരു െതാഴിലാളി2 പരാതിയാണ് നൽകിയി���ത്. പരാതി നൽകിയ തീയതി,
പരാതി�ാരെ� േപരും വിലാസവും പരാതി സംബ�ി� ലഘു വിവര�ൾ എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���്. പരാതി തീർ�ാ�ിയ തീയതി, തീർ�ാ�ിയ ഉേദ�ാഗ�െനതീർ�ാ�ിയ

ഉേദ�ാഗ�െ� കുറി�്എ�ീ കാര��ള�ം േരഖെ�ടു�ിയി���്.

6.വർ�് രജി�ർ

വർ�് രജി�റിൽ ഉ�രവാദിത�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർആരും തെ�സാ��െ�ടു�ിയി���ത�.
രജി�റിൽ ഒരു �പവർ�ിയുെടയും ആരംഭി�തും അവസാനി�തുമായ തി�തി

േരഖെ�ടു�ിയി���്. വാർഡ് തര�ിലു� വർ�് രജി�ർ അ� സൂ�ി�ി���ത്.
�ഗാമപ�ായ�ിെല 2018-19വർഷെ� മുഴുവൻ �പവർ�ികൾ�ും ഒരു വർ�് രജി�ർ എ�
നിലയ്കാണ് വർ�് രജി�ർ സൂ�ി�ി���ത്. രജി�റിൽ 781�പവർ�ിയുെട ഡീെ�യിൽസ്
എഴുതിയി���്. േവതനം നൽകിയ ദിവസം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ചിലതിൽ േപരും െതാഴിൽകാർഡ്
ന�റും മാ�തം എഴുതി മുഴുവൻ പൂരി�ി�ാെത ഒഴി�ി�ി���്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് േകാ�ി വ�ി���്.
2018ഏ�പിൽ 1മുതൽ 2018െസപ്�ംബർ 30വെര നട� �പവർ�ികള�െട കണ്േസാളിേഡ�ഡ്

റിേ�ാർ�  ്ഇതിെ�കൂെട വ�ി���്.

7.ഡിമാൻഡ് രജി�ർ

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ ഒ�യ്�ും �ഗൂ�ായും െതാഴിലിന് േവ�ി ആവശ�െ�ടു�

രജി�റാണ് ഡിമാ� ് രജി�ർ .ഡിമാ� ് രജി�റിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ, േമ�ിെ� േപര്, ഒ�്
എ�ിവ ഉ�്. ചിലത് വ��ിഗത ഡിമാ� ് കളായി അേപ�ി�ി���്. �ഗൂ�ായി��� ഡിമാ� ് ഉ�്.
ചില ഡിമാ� ് കളിൽ േമ�ിെ� ഒ�് കാണാൻ കഴി�ി�. 2018-2019 വർഷ�ിെല ഡിമാ� ്
രജി�റുകളാണ് ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത് അതിൽ എ�ാ വാർഡുകളിെലയും ഡിമാ� ഒ�ി�ാണ്

ഉൾെ�ടു�ിയത്. ഒരു ഡിമാ� ് േഫാമ് സാേ�തികനുമതി േഫാറ�ിെ� താെഴയാണ് എഴുതി
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നൽകിയത് wc 291872 19/02 - 04/03.

ൈസ�്സ�ർശി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ

ഞ�ൾസ�ർശി�തിൽ 3 �പവർ�ികൾവ��ിഗതഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ായി നട�ിലാ�ിയ മ� ,്
ക�് ക�ാല, ബ�്, മഴ�ുഴി നിർ�ാണം എ�ിവയും െപാതു പണിയായ കനാൽ നവീകരണവുo,
േതാട്ൈസഡ് െക�ിസംര�ണവും, േകാൺ�കീ�് േറാഡ് നിർ�ാണവുമാണ .്

കനാൽ നവീകരണ �പവ�ി (Wc-211567,WC-IC-211825,WC-IC-212114) എ�ിേമ�്�പകാരം

�പവൃ�ികൾ പൂർ�ികരി�ിരു�ു.എ�ാൽ ഇേ�ാൾ കനാൽ വി�ും കാടും ചളിയും കയറിയ

നിലയിലാണ .്ൈസ�് േബാർഡ് െവ�ി��െ��ിലുംഅതും കാട് കയറിയിരി�ുകയാണ .്അതിനാൽ
ഉയരംഅള�ാൻകഴി�ി�. WH/32008

2,WC-RC275291 എ�ി �പവർ�ികൾ േകാൺ�ടാക്�് അടി�ാന�ിൽ ഉ� പണി ആയിരു�ു.
വിദഗ്ത െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ�� �പവർ�ിയായിരു�ു.ഈര�് �പവർ�ികള�െടയുംആ�ിന�

രീതിയിൽതെ�കാണാൻസാധി��.

നാ��കാെര ക�് െതാഴിലാളികള�െട പണിെയ�ുറി�് സംസാരി�േ�ാൾ പണി ന� രീതിയിലാണ്

അവർ പൂർ�ികരി�െത�് പറ� ,ു ഭാവിയിേല�് ഇ�രം പണികൾ മുതൽകൂ�ാെണ�ും

പറ� .ു

വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ായി നട�ിലാ�ിയ �പവർ�ികൾ സ�ർശി�േ�ാൾ WC-
292032,WC-292417, WC-292316 എ�ി �പവർ�ികൾ എ�ിേമ�് �പകാരം പൂർ�ികരി�ുകയും
ആസ്തി ന� രീതിയിൽ നിലനിൽ�ു�തായും ക�ു. ബ�് കാട് കയറിയ നിലയിലും മഴ�ുഴി
മ��ം െവ�വും ഇറ�ി കുഴി മൂടിയ നിലയിലുമാണ് ബാ�ിയു� മഴ�ുഴിയിൽ കൃഷി

േയാഗ�മാ�ിയിരി�ു�ു. ചില കുഴിയിൽ െവ�് കുഴി ആ�ി.ഇ�രം �പവണതകൾ

നിർബ�മായും ഒഴിവാ�െ�േട�താണ .്

�പവർ�ിയുെടഅളവ് വിവര�ൾ

�കമ
ന�
ർ

ഭൂവുടമയു
െട േപര്

െതാ
ഴിൽ
കാർ
ഡ്
ന�
ർ

�പവ
ർ�ി

അളവ്

1 െകളള�ർ
ലീന

02/2
45

ക�്
ക�ാ
ല

5 മീ�ർ50 െസൻറീമീ�ർ നീളം

70 െസൻറീമീ�ർ വീതി

90 െസൻറീമീ�ർ ഉയരം

2 �ശീവ�ം
സരസ

02/4
18

മ�്
ക�ാ

16 മീ�ർ 70െസൻറീമീ�ർ നീളം
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ല 50 െസൻറീമീ�ർ വീതി

ഒരു മീ�ർ ഉയരം

3 വടേ�ട
�്
കരുണൻ

02/2
71

മഴ
�ുഴി

ഒരു മീ�ർ നീളം

ഒരു മീ�ർ വീതി തി

90 െസൻറീമീ�ർ ഉയരം

4 േവണുേഗാ
പാലൻ

02/1
89

മ�്
ക�ാ
ല

പു�്പിടി��ലംഅതുെകാ�്

അള�ാൻപ�ിയി�.

5 ഉ�ിമാധ
വൻ
പുതിയത്

അ
േപ
�
നൽ
കി
യി��
�്

ബ
�്

പു��പിടി�്�ലമായതിനാൽ
അള�ാൻകഴി�ി�

6 ജാനു
കിഴ�യി
ൽ

02/2
14

ചു��
മതി
ൽ

16 മീ�ർ 58 58 െസൻറീമീ�ർ നീളം
85 െസൻറീമീ�ർ വീതി.

7 േകാേളാ
�്
ച�ു�ു�ി

02/2
32

ചു��
മതി
ൽ

22 മീ�ർ 60 െസൻറീമീ�ർ നീളം 35
െസൻറീമീ�ർ വീതി.

8 കുറിേയട
�്
രാജീവൻ

2/47 ബ
�്

10 മീ�ർ 95 െസൻറീമീ�ർ

9 ചി��ർ ര�
മണി

02/4
7

ബ
�്

13 മീ�ർ 40 െസൻറീമീ�ർ നീളം

10 സുമി�ത
നടുവ�്

02/2 ക�്
ക�ാ
ല

14 മീ�ർ 90 െസൻറീമീ�ർ നീളം
ഒരു മീ�ർ 40 െസൻറ് മീ�ർ വീതി.

11 കനാൽനവീകരണ
�പവർ�നം

1128 മീ�ർ നീളം 30 െസൻറീമീ�ർ
വീതി

12 കരുമാടി
മാധവൻ

02/1
19

മഴ
�ുഴി

ഒരു മീ�ർ 50 െസൻറീമീ�ർ നീളം
ഒരു മീ�ർ 5 െസൻറീമീ�ർ വീതി
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നായർ മ�ിടി�്കാരണംആഴം

അള�ാൻപ�ി�.

13 കരുമാടി
ശാ�
അത്

02/3
49

മഴ
�ുഴി

,
ബ
�് ട

മഴകുഴിയിൽ െത�ിൻൈത
െവ��ബ�് കാട് കയറിയ

നിലയിൽ.

14 നടു
വിലയിൽ
കമലാേദ
വി

02/2
39

ബ
�്

കാടുമൂടിയ�ലംഅള�ാൻ

കഴി�ി�.

15 േകാഴി
േ�ാ�ൽ
സിനി

02/2
35

ബ
�്

156 മീ�ർ 6 െസൻറീമീ�ർ

16 മ�കേ�
േഗാവി�ൻ
കു�ി
നായർ

02/1
86

ബ

�്,
മഴ
�ുഴി

ബ�് കാട് കയറിയനിലയിൽ മഴ

കുഴിയിൽവാഴ വ�ിരി�ു�ു.

17 ൈകത
ശാരദ

02/4
6

ബ
�്

വഴി ഇ�ാ�തുകാരണം

അള�ാൻപ�ിയി�.

18 അരീ�ൽ
�ശീജി�്

02/3
98

മഴ
�ുഴി

,
ബ
�്
ഉ�്

കാടുമൂടിയ�ലംഅള�ാൻ
കഴി�ി�

19 െതരുവ
�് ക�ി
ശാരദ

02/4
6

മഴ
�ുഴി

,ബ
�്

മഴ�ുഴിൽ െത�ിൻൈതവാഴ

തുട�ിയവവ�ിരി�ു�ു .ബ�്
261 മീ�ർ 5 െസൻറീമീ�ർ നീളം

20 േദവി
െചറുവകാ
ട്

02/5
9

ബ
�്

207 മീ�ർ 6 െസൻറീമീ�ർ നീളം.

21 ശ�രൻ
നായർ
എട�ു ടി

02/1
53

ബ

�് ,
മഴ

മഴയിൽചിലതിൽവാഴ

െവ�ിരി�ു�ു .പ�് ബ�്
നിർ�ി��ലംഇേ�ാൾ
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�ുഴി ക��െവ�ാംകുഴിആണ്

22 സൗദാമിനി 02/3
6

ബ
�്

വഴിയി�ാ�തിനാൽ േപാകാൻ

കഴി�ി�.

23 �പസ� ടി 02/3
90

മഴ
�ുഴി

,
ബ
�്

1.5 മീ�ർ നീളം 1.5 മീ�ർ വീതി മ�്
ഇടി�ത് കാരണംആഴം

അള�ാൻസാധി�ി�.

24 രുക്മിണി 02/6
1

ബ
�്

93 മീ�ർ 40 െസൻറീമീ�ർ നീളം

25 സുമതി
ചിറ��റ
�്

02/2
00

മഴ
�ുഴി

,
ബ
�്
ആട്

മഴ�ുഴി െത�് വാഴഎ�ിവ

വ�ിരി�ു�ുബ�് 138 മീ�ർ 3
െസൻറീമീ�ർ നീളം

26 വ�ല 02/2
91

മഴ

കുഴി,
മ�
ക�ാ
ല

മഴ�ുഴി െവയ്�് െവ��ിൻെറ
ടാ�്ആയിആയി
ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ു മ�്

ക�ാല 37 മീ�ർ 10 െസൻറീമീ�ർ
നീളം 2 മീ�ർ 10 െസൻറീമീ�ർ
വീതി.

27 ബീന
പ�ിയര
�്

02/3
5

മഴ
�ുഴി

,ബ
�്

ചില മഴകുഴികളിൽകളി

െത�ിൻൈതന��. മഴ�ുഴി
യുെട നീളം 1മീ�ർ 90 മീ�ർ .വീതി 1
മീ�ർ50 െസൻറീമീ�ർആഴം 90
െസൻറീമീ�ർ.ബ�് കാടും
നിറ�നിലയിൽ.

28 �ശീേദവി
മ�ര

02/1
75

ബ
�്

72 മീ�ർ 60 െസൻറീമീ�ർ നീളം

29 ബാലാമ
ണിയ�

അ
േപ
�ി
�ി��
�്

ബ
�്

30 മീ�ർ 3 െസൻറീമീ�ർ നീളം

30 ല�്മി
�ു�ി

02/6
7

ബ

�് ,
കാടുപിടി�്�ലംഅതിനാൽ
അള�ാൻസാധി�ി� മഴയിൽ
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ചിറ��റ
�്

മഴ
�ുഴി

വാഴ െവ�ിരി�ു�ു.

31 ഉ�ികൃ
ഷ്ണൻ
കാര��

02/2
9

ബ
�്
മഴ
�ുഴി

കാടുകാരനുംഅട�ാൻ

കഴി�ി�. മഴകാരണംമഴ�ുഴി
നശി�ിരി�ു�ു.

32 ശാ� 02/6
2

ബ
�്
മഴ
�ുഴി

14 മീ�ർ 10 െസൻറീമീ�ർ 1.5 മീ�ർ
നീളവും വീതിയും.

33 ചാേലടയ�ു പാറ
കനാൽനവീകരണ
�പവർ�ി

490 മീ�ർ 71 െസൻറീമീ�ർ നീളം
കാട് കൂടിയതിനാൽ ഉയരം
അള�ാൻസാധി�ി�

34 കരി�ാറ��് മീ�ർ
േകാൺ�കീ�് േറാഡ്

140 മീ�ർ76 െസൻറീമീ�ർ നീളം
മൂ�ു മീ�ർ 30െസൻറീമീ�ർ വീതി

35 െവ�േതാ��ി
ൽ മീ�ർ

ക�്
ക�ാ

ല 4

38 മീ�ർ 55 െസൻറീമീ�ർ നീളം 44
െസൻറീമീ�ർ ഉയരം

36 ഇര�ഒറയി
ൽ
മീ�ൽ
�പസ�

022/
155

മ�്
ക�ാ
ല

77 മീ�ർ 46 െസൻറീമീ�ർ നീളം.
ര�ുമീ�ർ 40 െസൻറീമീ�ർ ഉയരം

37 െച�ക
േ�രി രാധ

002/
14

ക��
ക�ാ
ല

22 മീ�ർ 45 െസൻറീമീ�ർ നീളം
ഒരു മീ�ർ 25 െസൻറീമീ�ർ ഉയരം
23 െസൻറീമീ�ർ വീതി.

38 മു��
�്
മീ�ൽ
ജാനു
അ�

22/9 ബ
�്
മഴ
�ുഴി

കാടുകാരണംഅട�ാൻ

കഴി�ി�.

49 പു�ിേയാ
ട്
പറ��്
കാർ�ി
യാനി
അ�

002/
1

ബ

�്,
മഴ
�ുഴി

കാടുപിടി�ത് കാരണം
അള�ാൻകഴി�ി�
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43 േപായിൽ മീ�ൽ
േവലായുധൻ

002/72 ക�്
ക�ാല

നീളം 32m, ഉയരം -3.5 m
വീതി -50 cm

44 താഴെ�വീ�ിൽ
ഗംഗാധരൻ

003/170 ക�്
ക�ാല

നീളം -24mവീതി -40 cm
ഉയരം -2.5 m

45 �ശീജ േകാത�ൽ 003/02 ക�്
ക�ാല

നീളം -8.3mവീതി -45cm
ഉയരം -80 cm

46 വിേനാദ്
കു�ാലയിൽ

002/417 ക�്
ക�ാല

നീളം -32.8 mവീതി -
57cm ഉയരം -75 cm

47 ഉ�ർ
മുതിരപറ��്

002/178 ക�്
ക�ാല

നീളം -22m,വീതി -45cm
ഉയരം -90 cm

48 ചിരുെതയ്അ�
ഇ��് മീ�ൽ

002/345 ക�്
ക�ാല

നീളം -19.85m,വീതി -
45cm ഉയരം -1.22m

49 അ���ി
േമേനാ�ി
തിരുമംഗല�്

മ�്
ക�ാല

കാടു പിടി�� കിട�ു�ു

50 ഗീത േകാ�യിൽ 002/96 മ�്

വര�്  
നീളം - 8.6mവീതി -70
cm

ഉയരം -60cm

51 ഭാമിനി
കുറുവാള�ർ

002/224 ക�്
ക�ാല

നീളം -6.60m വീതി -
30cm ഉയരം -80cm

40 നാഗ�്മീ
�ർ
മാധവൻ

നായർ,
രാധ

03/3 ക��
ക�ാ
ല

9 മീ�ർ 38 െസൻറീമീ�ർ നീളം 54
െസൻറീമീ�ർ ഉയരം 42
െസൻറീമീ�ർ വീതി

41 പുതിേയാ
ടു
പറ��്
വിേനാദ്

2/41
7

ക��
ക�ാ
ല

58 മീ�ർ 35 െസൻറീമീ�ർ നീളം 50
െസൻറീമീ�ർ ഉയരം

38െസൻറീമീ�ർ വീതി.

42 പുതിയ
പറ�്
സേരാജി
നിയ�

02/2
3

ബ
�്
മഴ
�ുഴി

കാടുകയറിയതിനാൽഅള�ാൻ

കഴി�ി�.
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52 ല�്മി
കുേ��ടതേറാൽ

602/317 മ�്
വര�്

കാടുകയറികിട�ു�ു.

53 ക��്ഗംഗാധരൻ 002/285 മഴ�ുഴി കാടുകയറികിട�ു�ു

54 ക��്ശശി ധരൻ 002/229 മ�്

ക�ാല,
മഴകുഴി

മ�്ക�ാല

നശി��േപായിരി�ു�ു.
മഴ�ുഴി
നിക�െപ�ിരി�ു�ു

55 െതേ�
മാര���്കദീശു�

002/169 മഴകുഴി മഴകുഴി കാടു പിടി��
കിട�ു�ു

56 കനാൽനവീകരണ �പവൃ�ി wc:Ic
211825

നീളം -37mവീതി -6m

57 ഇര�േറാൽ താെഴ പേനാളി േതാട്
ൈസഡ് െക�ിസംര�ണ�പവൃ�ി

wc:WH 32082

നീളം -94mവീതി -50 cm
ഉയരം -1.40 m

*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 

�പവർ�ി ആരംഭി�ുേ�ാൾ �ാപിേ��തായ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ര�ാം
വാർഡിെല പരിേശാധന നട�ിയ 3 (WC-292316,WC-292032,WC-292299) �പവർ�ി �പേദശ�ളിൽ
ഒരിട�ും ഉ�ായിരു�ി�. ഇവയുെട അഭാവ�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദാശാം�െള�ുറി�്

െപാതുജ�ൾ�് അറിവ് ലഭി�ാെത േപാകു�ു. WC 293003,WC-291943 എ�ി ര�് �പവർ�ി
കൾ�ും കൂടി ഒരു ൈസ�് േബാർഡ് ആണ് െവ�ിരി�ു�ത് .അതിെന �ുറി�് േമ�് പറ�ത്

ര�ും ഒേര �പവർ�ിയാെണ�ും ഘ�ം േവെറ ആയതാെണ�ുമാണ .്ഇവ യഥാസമയം

�ാപി�ു�തിന് എ.എം.സി.അ��ായം-10.6അനുസരി�് വീഴ് ചസംഭവി�ുരുത്.

ൈസ�്സ�ർശി�േ�ാൾ െതാഴിലാളികളിൽനി�ും ലഭി� വിവര�ൾ

 െതാഴിലിന് അേപ�ി�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു��ിലും 15
ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലി ലഭി�ു�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ കാർഡ് മാ�തമാണ് സൗജന�മായി ലഭി�ത് അതിൽ പതി�ി�

േഫാേ�ാഅവർസ��ം ചിലവിൽഎടു�താണ .്

 െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ �പാഥമിക �ശുശൂഷ കി�്, ഷീ�്, കുടം െവ��ിനു�
പാ�തം, ൈകെ�ാറ, മാസ്�് എ�ിവ സ��ം ൈകയിൽ നി�് എടു�് വാ�ാറാണ്

െതാഴിലാളികൾ.

 യാ�താ ചിലവ്,ചികി�ാ ചിലവ് എ�ിവലഭി�ു�തിന്അേപ�നൽകിയി��ം ലഭി�ി�ി�.



26

 െതാഴിലുറ�ിന് േവ�ി ഒരു �ഗാമസഭ നട�ാറി� െപാതു �ഗാമസഭയിൽ ഒരു അജ� എ�

നിലയിൽ െതാഴിലുറ�് കാര�ം പറയാറാണ ,് ആയതിനാൽ െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട

�പശ്ന�ൾപറയാൻ ഒരു േവദി ലഭി�ാറി�.

ചികി�ാ ചിലവ് സംബ�ി�്

 വാർഡ് 2 െല റസാഖ് (2/218) ക�ിൽ ക�് വീണ് ആശുപ�തിയിലാവുകയും ചികി�

നൽകുകയും െചയ്തു. ചികി�ാ ചിലവിനു� അേപ� നൽകിെയ�ിലും ഇതുവെര

നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ�മായി�ി�.(wc 29 2023)

 വാർഡ് 2 െല ല�്മി�ു�ി (2/67)കനാലിൽ പണിെയടു�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ കു�ി�ി�്
ന�് എം.എം.സി ആശുപ�തിയിൽ ചികി�ി�ി���്. ചികി�ാ ചിലവ് ലഭ�മാകു�തിന്
അേപ�നൽകിെയ�ിലുംഇതുവെര ലഭി�ി�ി�.

 ഗവൺെമ� ്ആശുപ�തികളിൽചികി�ാ ചിലവ് ലഭ�മാകുകയു��എ�ാണ് മി�

 െതാഴിലാളികള�െടയും ധാരണ

28/10/2019ന് നട� �ഗാമസഭയുെട തീരുമാന�ൾ

അേ�ാളി പ�ായ�് 2ആം വാർഡിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമ സഭ 28/10/2019 തി�ളാഴ്ച
ഉ�യ്�് 3.30നു കൂമു�ി വായനശാലയിൽ െവ�് നട�ു. �ഗാമസഭയിൽ 125െതാഴിലാളി കള�ം,
വാർഡ് െമ�റും പ�ായ�് െ�പസിഡ��മായ �ശീ ചി��ർ രവീ��ൻ,അെ�കഡി�ഡ്എൻജിനിയറായ
�ശീമതി രജിഷ. െക (എംജി എൻആർ ഇ ജി എ ), വടകരബിആർ �ശീ പി അംജദ്, വി ആർ പി മാർ
തുട�ി 137േപർ പെ�ടു�ു. �ഗാമസഭ കൃത�ം 3 30ന് തുട�ി �ശീ ചി��ർ രവീ��ൻ സർ സ�ാഗതം
പറ� .ു വി ആർ പി അനു�ശീ �പതി� െചാ�ി. ബി ആർ പി �ശീ അംജദ് ആമുഖവതരണം
നട�ി.െതാഴിലാളിയായ �ശീമതി കാർ�ി െക.എംഅ����ാനം നിർവഹി��. വിആർപി മാർ
സ�യം പരിചയെ�ടു�ി. െതാഴിലാളികള�െട പ�ു അവകാശ�ള�ം അവരുെട കടമകള�ം വി ആർ
പി അഖില വിശദീകരി��. തുടർ�് റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിൽ ഫയലുകെള കുറി�് വി ആർ പി
അ�ന യും ഫീല്ഡിെനകുറി�� വി ആർ പി കാവ�കൃഷ്ണയും വ�� മാ�ി. റിേ�ാർ�  ്
അവതരണ�ിന് േശഷം െതാഴിലാളികൾ അവരുെട സംശയ�ൾ േചാദി�ുകയും ചർ�

നട�ുകയും െചയ്തു.. േചാദ��ൾ േചാദി� െതാഴിലാളികള�െട േപരും െതാഴിൽകാർഡ് ന�റും വി
ആർപിമാർ േരഖെ�ടു�ി െവ��.

*ചികി�ാെചലവ് ലഭ� മാകാ�തിെന സംബ�ി�ാണ് ആദ� ചർ� നട�ത് ഫീൽഡ്

െവരിഫിേ�ഷ�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയ റസാഖ്(2/218), ല�്മികു�ി(2/67), എ�ിവെര കൂടാെത
സുശീല(2/29)( കഴി�വർഷെ� പണിയിൽ),കമല(2/52)( ഈ വർഷം ൈസ�് ഡയറിയിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി���്),സുമ( ൈസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്.) എ�ിവരും

ചികി�ാെ�ലവിന് സംബ�ി�് പരാതിെ���.

*അതിനുേശഷം െതാഴിലാളികൾ എ�ാംതെ� കൂലി ൈവകു�തിെന സംബ�ി�് പരാതി

പറ� .ു

*െതാഴിലാളികൾ�്എ�ത േമ�് േവണെമ�്അനിതഎ�െതാഴിലാളി േചാദി�� .
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*V.M.Cമാർൈസ�്സ�ർശി� േശഷം മാ�തം ഒ�ി�� നൽകണംഎ�് ടി െകകരുണാകരൻഎ�
വ��ിഅഭി�പായെ���.

*ഒരു പ�ായ�ിൽനി�ും മെ�ാരു പ�ായ�ിൽ േപായി പണി െച�ാൻസാധി�ുേമാഎ�്
ഒരു െതാഴിലാളി േചാദി�� .ഇതിനു മറുപടിയായി ബിആർപി അംജദ് അ�െന േജാലി െച�ാൻ
സാധി�ിെ��് വിശദമാ�ി.

*ഉ�യ്�് വീ�ിൽ േപായി വരാൻ പ��േമാ എ�് െതാഴിലാളികൾ മി�വരും

േചാദി�ുകയു�ായി .

*അനിത എ� െതാഴിലാളി േമ�് മാർ�് യാ�താബ� ഉേ�ാ എ�് േചാദി�� അതിൻെറ

മറുപടിയായി അംജദ് പറ�ത് അ�െന ഒരു തീരുമാനം വ�ി���് അടു�ുതെ�

സാങ്ഷനാകുെമ�ാണ .്

*വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് കൂലി ലഭി�ു� സമയ�് കൂലി
ലഭ�മാകു�ി�എ�ും ഒരുപാട്ൈവകു�തായും പറ� .ു

ഇ�രം പരാതികൾ ഒെ� ഉ�ായി��ം എ�തേപർ പ�ായ�ിൽ ത�ള�െട പരാതികൾ

േനരി�് എഴുതി നൽകിയി���് എ� േചാദ�ം ബി.ആർ.പി അംജദ് േചാദി�േ�ാൾ ആരുംതെ�
ഇതുവെരയായി േനരി�് അേപ�ി�ി�ിെ��് പറ� .ു അതിനാൽ എ�ാവേരാടും നിർബ�മായും
ഇനി ത�ള�െട പരാതികൾ എഴുതി നൽകണം എ�ും അതിൻെറ നടപടികൾ അധികൃതരുമായി

േചാദി�റിയണെമ�ും ബി.ആർ.പി അംജദ് അവേരാട് വിശദീകരി��.ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സിെല
സാധന�ൾ െതാഴിലാളികൾ പിരിവി�� വാ�ു�തും ,േമ�് സ��ം ൈപസ എടു�ു വാ�ു�തും
െത�ായ �പവണതയാെണ�ും ഇവ ഏർ�ാടാ�ി നൽേക�ത് പ�ായ�് ആെണ�ും അംജദ്

െതാഴിലാളികൾ�് പറ�ുെകാടു�ു .

ചർ�യ്�് േശഷം A.E രജിഷ േചാദ��ൾ�് മറുപടി നൽകി

*വൃ�ിഹീനമായ സാഹചര��ിൽ െതാഴിലാളികൾ േജാലി െചേ��ിവ�ു എ�് ഫീൽഡ്

െവരിഫിേ�ഷനിൽ കെ��ിയ കാര��ിനാണ് A.E ആദ�ം മറുപടി നൽകിയത്. അ�ര�ിൽ
ഒരു പണി ര�ാം വാർഡിൽ നട�ി���തായി അറിയാൻ കഴി�ി�ി� എ�ും. ഒ�ാം വാർഡിൽ
അ�ര�ിൽ വയലിൽ ഒരു പണി ഉ�ായിരു�ു എ�ിലും ഞ�ള�െട �ശ�യില് എ�ിയേ�ാൾ
ഒഴിവാ�ിയി���് എ�ും അറിയി�� ആെരയും അ�ര�ിൽ പണിെയടു�ാൻ

നിർബ�ി�ാറി�എ�ും കൂ�ിേ�ർ�ു.

*െമഡി�ൽ കി�ിെല സാധന�ൾ�് എഡിഎസ് അ�ൗ�ിെല ൈപസ നൽകുെമ�് മാ�്
മാരുെട മീ�ിംഗിൽ പറ�ി���്. ഇ�രം കാര��ൾ െതാഴിലാളികളിേല�് േമ��മാർ

എ�ി�ാ�താണ്ഇ�െനയു�പരാതികൾവരു�തിനുകാരണംഎ�് A.Eപറ� .ു

*മൂ�ു വർ�ിെ� ൈസ�് േബാർഡ് ഇ�ാ�ത് ചില സാേ�തിക ബു�ിമു��കൾ

േനരി�തിനാൽ ആെണ�ും .െപെ��ുതെ� ൈസ�് േബാർഡ് െവ�ാൻ ഉ� നടപടി

ഉ�ാകുെമ�ും A.Eവിശദമാ�ി.

*ഉ�യ്�് വീ�ിൽ ഭ�ണം കഴി�ാൻ േപാവാേമാ എ� െതാഴിലാളികള�െട േചാദ��ിന് A.E
പറ�ത് പലേ�ാഴും സമയം കഴി�ി��ം െതാഴിലാളികെള പുറ�ുനി�ും കാണുവാനു�
സാഹചര�ം ഉ�ായി��െ��ും കൃത�സമയ�ിന് െതാഴിലാളികൾ തിരി�� ൈസ�ിൽ
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എ�ാറിെ��ുംആണ .്

*ചികി�ാെചലവ് സംബ�ി� പരാതികളിൽ പണികഴി�് െപെ��് തെ� പൂരി�ി� ൈസ�്

ഡയറിയും അേപ�യും ബി��ം സഹിതം െകാ�ുവ�ാൽ ചികി�ാെചലവ് ലഭ�മാ�ാെമ�ാണ്

A.Eനൽകിയ മറുപടി.

തുടർ�് റിേ�ാർ�് ക�ടി�� പാസാ�ി.5.15ന്�ശീമതി ലീനയുെട ന�ിേയാടുകൂടി സഭ അ���
പിരി��വി��.

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ

 മ�ർ േറാളിൽ ബി ഡി ഓ ഉ��ം സീലും പതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ം തീയതി കൂടി ഇടുവാൻ

�ശ�ിേ��താണ്

 അ�ൗ�ൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി�ഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ,േമ��മാർ
െസ�ക�റി,അസി�ൻറ് െസ�ക�റിമ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിനും സീലിനും ഒ�ം തീയതി കൂടി

േചർ�ുവാൻ �ശ�ി�ുക.

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

 െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ,അടി�ാനസൗകര��ൾഎ�ിവ ഉറ��വരു�ുക.

 ചികി�ാചിലവുകൾകൃത�മായിഅനുവദി�ുവാൻ ഉ�നടപടികൾസ�ീകരി�ുക.

 ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുവാൻ സാധി�ു� വർ�ുകൾ�് അനുസൃതമായി െഷൽഫ്

െ�പാജക്�് കെ��ി വയ്�ുക.

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിെയ ശ�ിെ�ടു�ുക.
ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽപുന:സംഘടി�ി�ുകയും െച��ക.

 നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ (അ�ൗ�ൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി�ഡ് എൻജിനീയർ,
ഓവർസിയർ)വർ�് ഫയലുകളിൽആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലറിൽ പറയു� �പകാരമു�

22 േഡാക��െമ�സ് ഉെ��് ഉറ�് വരു�ി �പവൃ�ി ഫയൽത�ാറാ�ുക.

 ൈസ�്ഡയറികൃത�മായി എഴുതിസൂ�ി�ു�തിനും േമ�് മാർ�് നിർേദശം നൽകുക.

 മ�ർ േറാൾ െതാഴിലിട�ളിൽ എ�ി�� േ�പാജക്ട് ഇനീേഷ��ീവ് മീ�ിംഗ് കൂടി പണി

ആരംഭി�ു�തിന് സഹായി�ുക

 കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിലിടം സ�ർശി� െചയ്ത െതാഴിൽ അള�് എം ബു�ിൽ

േരഖെ�ടു�ുക.

 ഡിമാൻഡ്അനുസരി�് െതാഴിൽനൽകുക.

 െതാഴിലാളികൾ�്അടി�ാനസൗകര��ൾഒരു�ുക.
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േമ��നു�നിർേ�ശ�ൾ

 മ�ർ േറാൾകൃത�മായി ഒ�് െവ�ി�ുകഹാജരാകാ�വരുെട വിവരംഅടയാളെ�ടു�ുക.

 മ�ർ േറാളിൽ െതാഴിൽ ദിന�ള�െട തീയതിഅടയാളെ�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�ിതഅളവിലും ഗുണനിലവാര�ിലും േജാലി െച���ു�് എ�് ഉറ�് വരു�ുക.

വിവര�ൾലഭ�മാ�ിയ ഉദ�ാഗ�ർ

അേ�ാളി പ�ായ�് �പസിഡ� ,് ര�ാം വാർഡ് െമ�ർ, െസ�ക�റി, ഓവർസിയർ, എ.ഇ.ഒ,
അസി�� ് െസ�കടറി,ഡാ�എൻ�ടി ഓ�േറേ�ഴ്സ്,കുടുംബ�ശീ െസഷനിൽ ഉ�വർ, ര�ാം വാർഡ്
എ.ഡി.എസ്

വിവര�ൾലഭ�മാ�ിയ െതാഴിലാളികൾ

*കാർ�ി -2/12

* മീനാ�ി- 2/42

*ജയ�ശീ -2/74

*ബി�ു -2/93

*സവിജ- 2/04

* രജില -2/21

* െച�ിണി-2/10

*കല�ാണിഅ� -2/66

*കമല - 2/52

* �പസ� - 2/64

*സുശീല - 2/29
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*സബിത -2/339

വിവര�ൾലഭ�മാ�ിയ െമ���ാർ

*സുമ ,ശാലിനി,ഷ�ീന,ലീന,ജിജ, രമ, രജില.

അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�് വാർഡ് 2 േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭകരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത്

ആതിര,അനു�ശീ,അലീന,അ�യ,അഖില,കൃഷ്ണ�പിയ,കാവ�,ഹരിത,അ�ന(ബാലുേ�രി
േ�ാ�് ര�ാം �ഗൂ�്)


