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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�റി എൻ �പദീപിനും ആണ .് ജന�ള�െട ഉപജീവന മാർ�ം
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കൃഷിയും മ��ബ�നവും ആണ് തീര�പേദശമായതുെകാ�ുതെ� ചകിരി വ�വസായം വളെര
�പധാന െതാഴിൽ േമഖലയാണ് എ�ാൽ ഇേ�ാൾ ചകിരി വ�വസായം �പതിസ�ി

ഘ��ിലാണ .്അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�് ഉൾെ�ടു� ഒരു �പധാന നദിയാണ് േകാര��ഴ. മലബാർ
െ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.

അ�ാം വാർഡ്

അടൂവാ� ,് െകാടേ�രി, ക�ിെ�ായിൽ, േവള�ർ െവ�് തുട�ിയ �പേദശ�ൾ ഉൾെ��താണ്

അ�ാം വാർഡ് .ബി�ു മം�ിൽ ആണ് അ�ാം വാർഡ് െമ�ർ.ആെക 516 കുടുംബ�ളാണ്
അ�ാം വാർഡിൽ ഉ�ത് . 23കുടുംബ�ശീയും േവള�ർ അംഗനവാടി, നടുചാലിൽ അംഗനവാടി
എ�ി ര�് അംഗൻവാടികള�മാണു�ത്.ന��ചാലിൽ േകാളനി, െകാടേ�രി ല�ം വീട് േകാളനി
എ�ി ര�് േകാളനികളാണ്അ�ാം 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



4

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

െതാഴിലുറ�ിെ�സവിേശഷതകൾ

* �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും

പ�തിയിൽപ�ാളിആവാം.

*സ്�തി�ും പുരുഷനും തുല�േവതനം.

*ആസൂ�തണ�ിലും നിർ�ഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത.

*ബാ�്, േപാ�്ഓഫിസ് വഴിമാ�തം േവതനവിതരണം.

*പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം.
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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��പ�തിയിൽഏെ�ടു�് െച�ാൻപ�ിയ �പവൃ�ികൾ

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

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

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

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

സഹായസംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

4. 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�ു�ു.



6

െ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
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ്ത് അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ കരട് റിേ�ാർ�്
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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�ൽ ഓഡി�ിംഗ് ഭാഗമായി 2018 ഒക്േടാബർ മുതൽ 2019 മാർ�് വെരയു� 5 ഫയലുകളാണ്
അ�ാം വാർഡിൽ ഞ�ൾ പരിേശാധി�ത്,അതിൽ നി�ും മന�ിലായ കാര��ൾ താെഴ

െകാടു�ു�ു.

�കമ
ന
�ർ

�പവർ�ിയു
െട േകാഡ്

�പവർ�ിയുെട േപര് അനുവദി�
െതാഴിൽ ദിന�ൾ

ആെക
െതാഴി
ൽ ദിനം

അട�
ൽതുക

ചിലവായ
ത്

വിദ
ഗ്ധർ

അവിദഗ്ധ
ർ

1 RC 275769 വിഭാഗം ഡി കിഴേ�
ചാലിൽ േകാൺ�കീ�്
ഫുട്പാ�്
നിർ�ാണം

25 26 51 237000 217334

2 WC275770 വിഭാഗം ഡി
പുതിനാർകുഴി
േകാൺ�കീ�്

ഫുട്പാ�്.

25 54 79 263000 249366

3 WC 292031 വിഭാഗം എ നീർ�ട
മാ�ർ �ാൻ �പകാരം
മ�്ജലസംര�ണം

ഘ�ം 2

0 1777 1777 500000 489153

4 WC 292967 വിഭാഗം എ നീർ�ട
മാ�ർ �ാൻ �പകാരം
മ�്ജലസംര�ണം

ഘ�ം 1

0 998 998 500000 275658

5 WC 292993 വിഭാഗം എ നീർ�ട
മാ�ർ �ാൻ �പകാരം
മ�്ജലസംര�ണം
ഘ�ം മൂ�്

0 1153 1153 500000 317923

1. വിഭാഗം ഡി കിഴേ� ചാലിൽ േകാൺ�കീ�് ഫുട്പാ�് നിർ�ാണം (RC 275769) 51 െതാഴിൽ
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ദിന�ളിൽ ആയി 217334 രൂപ ഈ �പവർ�ിയ്�് ചിലവഴി�ി���്. എ�ാൽ 2 �ല�ളിൽ

ആയാണ് പണി പൂർ�ികരി�ത്. �പവർ�ി ആരംഭി� തി�തി 12/2/2019 �പവർ�ി

പൂർ�ികരി�ത് 1/3/2019. ര�് �പാവശ�ം ക�േ�ഷൻ വിളി�തിനു േശഷമാണ് പണി

ആരംഭി�ത്.�പവർ�ി �ല�് ൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻ കഴി� .ു എ�ാൽ �പവർ�ി

പൂർ�ികരി�തി�തി കാണാൻകഴി�ി�.ആ�ിന� രീതിയിൽകാണാൻകഴി� .ു

2.വിഭാഗം ഡി പുതിനാർ�ുഴി േകാൺ�കീ�് ഫുട്പാ�് നിർ�ാണം (N 275770) 79 െതാഴിൽ
ദിന�ളിൽ ആയി 249366 രൂപ ഈ �പവർ�ിയ്�് ചിലവഴി�ി���് .�പവർ�ി ആരംഭി� തി�തി
12/2/2019 �പവർ�ി പൂർ�ികരി�ത് 22/3/2019 . ര�് �പാവശ�ം ക�േ�ഷൻവിളി�തിനു േശഷമാണ്
പണി ആരംഭി�ത്.�പവർ�ി �ല�് ൈസ�് േബാർഡ് കാണാൻ കഴി� .ു എ�ാൽ �പവർ�ി
പൂർ�ികരി�തി�തി കാണാൻകഴി�ി�.ആ�ിന� രീതിയിൽകാണാൻകഴി� .ു

3.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 1(WC292967)

998 െതാഴിൽദിന�ളിൽആയി 275658 രൂപഈ �പവർ�ിയ്�് ചിലവഴി�ി���്. 16 ഭൂവുടമകള�െട
�ല�ായാണ് �പവർ�ി പൂർ�ികരി�ത്. �പവർ�ി ആരംഭി� തി�തി 4/9/2018 �പവർ�ി
പൂർ�ികരി�ത് 21/1/2019.എ�ിേമ�് �പകാരം പണി പൂർ�ികരി�ി��െ��ിലും ബ�്, മഴ�ുഴി,
മ�് ക�ാല തുട�ിയവ കഴി� �പളയ�ിൽ നശി�തായും കാടുകയറിയ നിലയിലും, ചില
�ല�ളിൽ ഈ വർഷവും പണി എടു�തായും കാണെ���. അതിനാൽ ന� രീതിയിൽ

അള�ാൻ സാധി�ി�. ക�് ക�ാല ന� രീതിയിൽ കാണാൻ കഴി� .ു ൈസ�ിൽ േബാർഡ്

കാണാൻകഴി�ി�.

4 . വിഭാഗം എ നീർ�ട മാ�ർ �ാൻ �പകാരം മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ി ഘ�ം 2
(WC292031)1777 െതാഴിൽദിന�ളിൽ ആയി 489153 രൂപ ഈ �പവർ�ിയ്�്

ചിലവഴി�ി���്.�പവർ�ി ആരംഭി� തി�തി 11/10/2018 �പവർ�ി പൂർ�ികരി�ത് 19/3/2019. 7
ഭൂവുടമകള�െട �ല�ായാണ് �പവർ�ി പൂർ�ികരി�ത്. എ�ിേമ�് �പകാരം പണി

പൂർ�ികരി�ി��െ��ിലും ബ�്, മഴ�ുഴി, മ�് ക�ാല തുട�ിയവ കഴി� �പളയ�ിൽ

നശി�തായും കാടുകയറിയ നിലയിലും കാണെ���. അതിനാൽ ന� രീതിയിൽ അള�ാൻ

സാധി�ി� . ൈസ�ിൽ േബാർഡ് കാണാൻ കഴി�ു എ�ാൽ പണി പൂർ�ികരി� തി�തി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

5.വിഭാഗംഎനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 3 (WC292993)

1153െതാഴിൽദിന�ളിൽ ആയി 317923 രൂപ ഈ �പവർ�ിയ്�് ചിലവഴി�ി���്.�പവർ�ി
ആരംഭി� തി�തി 11/10/2018 �പവർ�ി പൂർ�ികരി�ത് 19/3/2019. 9 ഭൂവുടമകള�െട

�ല�ായാണ് �പവർ�ി പൂർ�ികരി�ത്.എ�ിേമ�് �പകാരം പണി പൂർ�ികരി�ി��െ��ിലും
ബ�്, മഴ�ുഴി, മ�് ക�ാല തുട�ിയവ കഴി� �പളയ�ിൽ നശി�തായും കാടുകയറിയ

നിലയിലും കാണെ���. അതിനാൽ ന� രീതിയിൽ അള�ാൻ സാധി�ി�. ക�് ക�ാല അള�ാൻ
സാധി��.ൈസ�ിൽ േബാർഡ് കാണാൻകഴി�ി�.

ഫയലിൽസൂ�ി� േരഖകൾതാെഴ െകാടു�ു�ു
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1.കവർേപജ്

5ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകവർേപജ് കാണാൻകഴി�ുഎ�ാൽഎ.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�
5ഫയലുകളിൽ RC - 275769 ,WC-275770എ�ി ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�് കാണാൻ കഴി� .ു മ�്
മൂ�് ഫയലിലും െച�് ലി�് ക�ി�.

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� 5
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�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി
േരഖ ഉ�ായിരു�ു. സാേ�തികാനുമതി േരഖയിൽ സാേ�തികവിദഗ്ധർ അതിേനാെടാ�ം 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 .്5 �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�ി�ി�.

7.ഡിമാൻഡ് േഫാം
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െ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� 5ഫയലിൽഡിമാൻഡ് േഫാം 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� 5ഫയലിലും 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�തിൽ നി�ും മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണെ���.WC-275770 എ�ി
വർ�് ഫയലിൽ ഒരു െതാഴിലാളി ലീവ് ആയി��ം മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ി��് കാണാൻകഴി�ുപേ�

മാ�് അേപ�യും െകാടു�ി���്.WC-275770, WC-292993 ,WC-292031, ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ
ന�ർ 15161,10406,12580,13734 എ�ിവയിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.െമഷർെമ� ്
ബു�് ന�ർ മ�ർ  േറാള�കളിൽ ഉ�ാകണം എ�ാൽ അവ ഒരു മ�ർ േറാളിലും

േരഖെ�ടു�ി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 5 ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു. െമഷർെമ� ്
ബു�ുകൾ പ�ായ�ിൽ നി�ും ചുമതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

സാ��െ�ടു�ിയതാണ .്ബു�ുകളിൽ െച�് െമഷർ െചയ്ത് വിവര�ൾ

േരഖെ�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� .്
പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിൽ ഈ േരഖആവശ�മു�� (WC/275750,RC-275769) ര�ും െകാേ�ഷൻ
�ണി�് െമ�ീരിയൽസ് ആണ് ഉ�ത്.RC-275769 ഫയലിൽ ഉട�ടി ന�ർ-27/18-19dtd19/1/19
െകാേ�ഷൻസ�ീകരി�തിന് േഫാംഉ�്. േകാറി മ�് , െമ�ൽ ,എം.സാൻഡ്,സിമൻറ്, െച�� ,് മ�്
എ�ിവയാണ് ര�് �പവർ�ികളിലും ഉപേയാഗി� സാധന�ൾ. ര�് �പവർ�ികളിലും
സാേ�തികവിദഗ്തെ�സീൽ, ഒ�്,എ�ിവകാണാൻസാധി��.

12.േവജ്  ലി�്
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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 2(WC - 275750,RC-275769)ഫയലിൽ ക�ു
പേ� വിദഗ്ത െതാഴിലാളികള�െട േവതന�ിെ� ലി�് മാ�തേമ കാണാൻ സാധി��ളള�. മ��
ഫയലിൽകവർ േപജിെ�പി�ിലായി�ാണ്കാണാൻസാധി�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� ഫയലുകളിൽ

എ�ാംബിൽകാണാൻകഴി� .ു

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�ാൽപരിേശാധി� 5ഫയലുകളിൽ 3ഫയലുകളിൽ േ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 കാണാൻസാധി��.

16.ൈസ�്ഡയറി

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

േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പരിേശാധി� 5 ൈസ�് ഡയറികൾ പൂർ�മായും പൂരി�ി��.
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, ചികി�ാ സഹായം സംബ�ി� വിവര�ൾ,
െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ, വിജിലൻസ്ആ� ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
(വി.എം.സി.)വിവര�ൾഎ�ിവൈസ�്ഡയറികളിൽ ഉ�ായിരു�ു.

17.�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം.
പരിേശാധി� 5 ഫയലുകളിലുംകാണാൻസാധി��.

18. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ഞ�ൾപരിേശാധി� ഒരു ഫയലിലും േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് കാണാൻസാധി�ി�.
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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 280 വെര 5-◌ാം വർഡിൽ 280 െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയിരി�ു�തായി കാണു�ു.
രജി�റിൽ െതാഴിൽ കാർഡിനു�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 അ�ിെല ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ ര�് �പവർ�ി ഫയലിലാണ്

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായി വ�ത്. പുതിനാർ കുഴി േകാൺ�കീ�് ഫു�് പാ�് നിർ�ാണവും,
കിഴേ�ചാലിൽേകാൺ�കീ�് ഫു�് പാ�് നിർ�ാണവും.സാധന രജി�റിൽസാധനസാമ�ഗികള�െട
പൂർണമായവിവര�ൾഎംബു�ി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�ൾപരിേശാധി� 5ഫയലുകളിൽ WC- 275770, WC-292967,
RC-275769എ�ി �പവർ�ിയുെട േരഖകൾമാ�തമാണ് രജി�റിൽകാണാൻകഴി�ത്.

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 318 േ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

2018 മുതൽ 2019വെരയു�കാലയളവിൽ 2 പരാതികളാണ് രജി�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്.

2012 മുതൽ 2019 വെരയുളള പരാതികളാണ് രജി�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്. അതിൽ 2018 _19
കാലയളവിൽ 3 പരാതികളാണ് രജി�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���ത് അതിൽ 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���്.

6.വർ�് രജി�ർ
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വർ�് രജി�റിൽ ഉ�രവാദിത�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആരും 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�ി�ി���്. ഞ�ൾ പരിേശാധി� 5
ഫയലുകള�െടയും വിവര�ൾവർ�് രജി�റിൽകാണാൻകഴി� .ു

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�ൾപരിേശാധി�ത്അതിൽഎ�ാവാർഡുകളിെലയും ഡിമാ� ഒ�ി�ാണ് ഉൾെ�ടു�ിയത്.

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 കിഴേ� ചാലിൽ

േകാൺ�കീ�് ഫുട് പാ�് നിർ�ാണവും പുതിനാർേകാൺ�കീ�്ഫുട് പാ�് നിർ�ാണവുമാണ് .

WC-275770 എ� �പവർ�ി എ�ിേമ�്�പകാരം �പവൃ�ികൾ പൂർ�ികരി�ിരു�ു.എ�ാൽ RC-
275769 എ� �പവർ�ി എ�ിേമ�് �പകാരം അ� പൂർ�ികരി�ി�. എ�ിേമ�ിലും,
എം.ബു�ിലും135 മീ�ർ നീളമാണ് ഫുട്പ�ിെ�ത് എ�ാൽ ഫീൽഡ് സ�ർശി�് ഫുട്പാ�്

അള�േ�ാൾ

83 മീ�ർ നീളമാണ് കാണാൻ സാധി�ത്. പ�ായ�് അധിക�തരുമായി സംസാരി�േ�ാൾ
അറിയാൻ കഴി�ത് കിഴേ� ചാലിൽ േകാൺ�കീ�് ഫുട് പാ�് നിർ�ാണം ര�്

�ല�ായാണ്പൂർ�ികരി�ത്. WC-275770,

RC-275769എ�ി �പവർ�ികൾ േകാൺ�ടാക്�് അടി�ാന�ിൽ ഉ� പണിആയിരു�ു. വിദഗ്ത
െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ�� �പവർ�ിയായിരു�ു. ഈ ര�് �പവർ�ികള�െടയും ആ�ി 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 - 292031,
WC-292967,WC-292993 എ�ി �പവർ�ികൾ ബ�്, മഴ�ുഴി, ക�് മ�് ക�ാല നിർ�ാണം
എ�ിവയാണ .്അധികവും ആൾതാമസമി�ാ�വീടായതു െകാ�് കാട് നിറ�നിലയിലും �പളയ

�ിൽമഴ�ുഴി ,ബ�് നശി�തായി ക�ത്.
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*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 

�പവർ�ി ആരംഭി�ുേ�ാൾ�ാപിേ��തായ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് അ�ാം
വാർഡിെല പരിേശാധന നട�ിയ 3 (WC-292031,WC-275770,RC-275769) �പവർ�ി �പേദശ�ളിൽ
േബാർഡ് ക�ു. മ�് 2 �ല�ും േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ി�. ഇവയുെട അഭാവ�ിൽ
�പവർ�ിയുെട വിശദാശാം�െള�ുറി�് െപാതുജ�ൾ�് അറിവ് ലഭി�ാെത േപാകു�ു.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�് െതാഴിൽകാർഡ് മാ�തമാണ്സൗജന�മായി ലഭി�ത്അതിൽപതി�ി� േഫാേ�ാ
അവർസ��ം ചിലവിൽഎടു�താണ .്

*െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ �പാഥമിക �ശുശൂഷ കി�്, ഷീ�്, കുടം െവ��ിനു� പാ�തം,
ൈകെ�ാറ, മാസ്�് എ�ിവസ��ംൈകയിൽനി�് എടു�് വാ�ാറാണ് െതാഴിലാളികൾ.

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

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

നിലയിൽ െതാഴിലുറ�് കാര�ം പറയാറാണ ,്ആയതിനാൽ െതാഴിലാളികൾ�്അവരുെട �പശ്ന�ൾ
പറയാൻ ഒരു േവദി ലഭി�ാറി�.

ചികി�ാ ചിലവ് സംബ�ി�്

* വാർഡ് 5 െല േശാഭ കിഴേ� ചാലിൽ (5/26) അപകടം പ�ിയി��ം ചികി�ാ ചിലവ്
കി�ിയി�.ചികി�ാ ചിലവിനു�അേപ�നൽകിെയ�ിലുംഇതുവെര നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ�മായി�ി�.

* വാർഡ് 5െല മീനാ�ി(5/148) പണിെയടു�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ 2 വർഷം മു�് അപകടം
പ�ി.ആശുപ�തിയിൽ ചികി�ി�ി���്. ചികി�ാ ചിലവ് ലഭ�മാകു�തിന് അേപ�

നൽകിെയ�ിലും ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�. ഈ അപകടം പ�ിയതിനു േശഷം പണി�് േപാവാൻ

സാധി�ി�.

* ഗവൺെമ� ് ആശുപ�തികളിൽ ചികി�ാ ചിലവ് ലഭ�മാകുകയു�� എ�ാണ് മി�

െതാഴിലാളികള�െടയും ധാരണ.

�പവർ�ിയുെടഅളവ് വിവര�ൾ

�കമ
ന�
ർ

ഭൂവുടമയു
െട േപര്

െതാഴിൽ
കാർഡ്
ന�ർ

�പവർ
�ി

അളവ്
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1 വരയാലും
ക�ി
മീ�ൽ
ആ�ി
�ു�ി

05/37 ക�്
ക�ാല

18 മീ�ർ 40 െസൻറീമീ�ർ നീളം

1 മീ�ർ വീതി

90 െസൻറീമീ�ർ ഉയരം

2 കിഴേ�
ചാലിൽ
രവി��ൻ

09/26 ക�്
ക�ാല

10 മീ�ർ നീളം

1 മീ�ർ 50 െസൻറീമീ�ർ വീതി

1മീ�ർ ഉയരം

3 പീടിക
ക�ി റംല

മഴ�ു

ഴി,
ബ�്

കാട് പിടി� �ലം അതുെകാ�്

അള�ാൻപ�ിയി�.

4 നാഗ�ാ
ൻ ക�ി
മീ�ൽ
ഹരി
ദാസൻ

05/91 ക�്ക

�ാല,
മഴ�ു
ഴി

13 മീ�ർ നിളം

1മീ�ർ 90 െസ��മീ�ർ ഉയരം

മഴ�ുഴിയിൽ മ�് ഇടി�

നിലയിൽ.

5 പുന�ി
ൽ
േദവിയ�

05/194 ബ�്,
മഴ�ു
ഴി

കഴി� വർഷം എടു��ല�്
ഈ വർഷം പണി നട�ു�തിനാൽ

അള�ാൻകഴി�ി�.

6 ച�േരാ
�്
ച��ൻ

ബ�്,
മഴ�ു
ഴി

ബ�ും മഴ�ുഴിയും നശി�

നിലയിൽ.

7 േവലായു
ധൻ
വടേ�
ച�േരാ
�്

മഴ�ു
ഴി

മഴ�ുഴി നശി� നിലയിൽ

കാണെ���.

8 േദവിയ�
പുളിയു�
തിൽ

5/127 മഴ�ു
ഴി

നശി� നിലയിൽ.

9 നടുവില
�്
റംഷിത്

05/ മഴ�ു

ഴി,
ബ�്

കാട് പിടി� �ലം അതുെകാ�്

അള�ാൻപ�ിയി�.

10 െകാ�ടി
പ�ിനി

05/187 മഴ�ു

ഴി,
മഴ�ുഴി നശി��, ബ�് ഈ വർഷം

വീ�ും എടു�പണി
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ബ�്

11 വിഭാഗം ഡി പുതിനാർ കുഴി
േകാൺ�കീ�്ഫുട് പാ�്

നീളം - 129 മീ�ർ 5 െസ��മീ�ർ

വീതി -2 മീ�ർ50 െസ��മീ�ർ

12 വിഭാഗം ഡി കിഴേ� ചാലിൽ
കുഴി േകാൺ�കീ�്ഫുട് പാ�്

83 മീ�ർ നീളം

2 മീ�ർ വീതി

13 കള�ി
ലാ�ൂ�്
പാറു�ു�ി
യ�

05/197 മഴ�ു

ഴി,
ബ�്

കഴി� വർഷം പണിെയടു�

�ല�് ഈ വർഷ o പണി

എടു�ിരി�ു�ു

14 എട�ിൽ
കള�ിൽ
േദവിയ�

05/185 മ�്
ക�ാല

11 മീ�ർ 80 െസൻറീമീ�ർ നീളം

1 മീ�ർ 20 െസ��മീ�ർ ഉയരം.

15 നടുവില
യിൽ
ബീന

05/23 ബ�് കഴി� വർഷം പണിെയടു�

�ല�് ഈ വർഷo പണി

എടു�ത് െകാ�് അള�ാൻ
പ�ിയി�

16 േവണു
േഗാപാൽ
�ശീ സായ്

05/41 ബ�്,
മഴ�ു
ഴി

ബ�് കാട് കയറിയ നിലയിൽ മഴ

കുഴിയിൽവാഴ വ�ിരി�ു�ു.

17 നടിയാ
റ��്
മുഹ�ദ്

05/171 ബ�് കഴി� വർഷം പണിെയടു�

�ല�് ഈ വർഷo പണി

എടു�ത് െകാ�് അള�ാൻ
പ�ിയി�

18 നാറ�ക
�ി
ജമാൽ

05/ മഴ�ു

ഴി ,
ബ�്

കഴി� വർഷം പണിെയടു�

�ല�് ഈ വർഷo പണി

എടു�ത് െകാ�് അള�ാൻ
പ�ിയി�

19 േകേളാ
�് ക�ി
ഭാസ്കര
ൻ

05/26 കാട്

െവ�ൽ,
െത�ി
ൻൈത
തുറ�

ത്.
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20 കിഴേ�
ചാലിൽ
േദവി

05/25 മഴ�ു

ഴി, ക�്
ക�ാല

മഴ�ുഴിമ�് വീണു

നശി�ിരി�ു�ു.

18 മീ�ർ 75 െസ��മീ�ർ നീളം

19 മീ�ർ 6 െസ��മീ�ർ ഉയരം

21 �ശീപുരം
േരാഹിണി

05/174 ബ�് ,
െത�്
തുറ�്
മൂടി

െത�് തുറ�് മൂടി. ബ�് കാട്
മൂടിയ നിലയിൽ

22 വരാലും
ക�ി
അനിത

05/222 ബ�് കഴി� വർഷം പണിെയടു�

�ല�് ഈ വർഷo പണി

എടു�ത് െകാ�് അള�ാൻ
പ�ിയി�

23 വ�ി�ാ
റ��്
ബീന

05/23 മഴ�ു

ഴി,
ബ�്

1.5 മീ�ർ നീളം 1.5 മീ�ർ വീതി മ�്
ഇടി�ത് കാരണം ആഴം

അള�ാൻ സാധി�ി�. ബ�്

കാട്കയറിയതാണ്

24 വടെ�
വ�ി�ാ
റ��്
സംഗീത

05/8 ബ�് കാട്കയറിയനിലയിൽ

25 വടെ�
വ�ി�ാ
��്
ചിരുേത
യി

05/17 മഴ�ു

ഴി,
ബ�്

കാട് കയറിയ നിലയിലാണ .് ആൾ
താമസമി�ാ�വീട്

26 വ�ി�ാ
റ��്
പാറു�ു�ി
അ�

05/219 ബ�് കാട് കയറിയ നിലയിലാണ .് ആൾ
താമസമി�ാ�വീട .്

27 ശിവ
തീർ�ം
വ�ല

05/152 ബ�്,
മഴ�ു
ഴി

കാട് കയറിയ നിലയിലാണ .്
അള�ാൻകഴി�ി�.



18

നിർഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ു�നിർേ�ശ�ൾ

*ബി.ഡി. ഒ.

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

*അ�ൗ�ൻറ്,ഡി.ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ,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�ൽ
പുന:സംഘടി�ി�ുകയും െച��ക.

*നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ (അ�ൗ�ൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി�ഡ് എൻജിനീയർ,
ഓവർസിയർ)വർ�് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽ 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.

േ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.
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*െതാഴിൽ ൈസ��കളിൽ െവ�് അപകടം നട�ി��െ��ിൽ ൈസ�് ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�െരഅറിയി�ു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�ാം വാർഡ്എ.ഡി.എസ്

വിവര�ൾലഭ�മാ�ിയ െതാഴിലാളികൾ

*ൈഷലജ-5/271

* േരാഹിണി- 5/174

*പ�ിനി -5/187.

*ബി�ു - 5 / 27

*ബീന - 5/23

* േദവി - 5 / 25

വിവര�ൾലഭ�മാ�ിയ െമ���ാർ

ത�ം,േശാഭ പി.

11-12-2019ന് നട� �ഗാമസഭയുെടതീരുമാന�ൾ

അേ�ാളി �ഗാമ പ�ായ�ിെലവാർഡ്അ�ിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭനട�ി.

േയാഗ�ിൽ െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ,കുടുംബ�ശി �പവർ�കർ,വി എം സി

അംഗ�ൾ,അെ�കഡി�ഡ് എൻജിനിയറായ രജിഷ. െക (എംജി എൻആർ ഇ ജി എ ) മ�� �ഗാമസഭ
അംഗ�ൾഉൾെ�െട 54 േപർ പെ�ടു�ു.

വാർഡ് െമ�ർ �ശീമതി ബി�ു മo�ിൽ സ�ാഗതം പറ�ുെകാ�് ൈവകി�് 3.30ന് ആരംഭി�
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�ഗാമസഭ�് െതാഴിലാളി �ശീമതി സുജല അ���യായി.ആമുഖാവതരണം േചള�ൂർ ബിആർപി
�ശീമതി ബി�ു നട�ി.വി ആർ പി കൃഷ്ണ�പിയ �പതി� െചാ�ി.െതാഴിലാളികള�െട പ�ു
അവകാശ�ൾ വി ആർ പി അലീന വിശദീകരി��. റിേ�ാർ�് വിആർപി അജന അവതരി�ി��.
തുടർ�് റിേ�ാർ�ിൻേമൽകാര�മായചർ�നട�ു.

*ജാനകി എ� െതാഴിലാളി െതാഴിലിന് അേപ�ി�ി��ം മ�് േറാളിൽ േപര് വരാ�തായി

പരാതിെ���.

* േദവി വി.സി ( െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ5/169 ) എ� െതാഴിലാളി കൂലി വരു�തിെന സംബ�ി�്
പരാതി പറ� .ുബി.ആർ .പിഅവർ�് മറുപടി നൽകി.

*െതാഴിലാളികൾ ഒരു േമ�ിെ� കാലാവധി എ�തമാെണ�് േചാദി�േ�ാൾ ബി.ആർ.പി അവർ�്
മറുപടി നൽകി ആറ് മാസം കുടുേ�ാൾ മാ��മാർ മാറണെമ�ും 40 െതാഴിലാളികളിൽ കുടുതൽ
ആെണ�ിൽ മാ��മാർ പണിഎടുേ��ത് ഇ�എ�ും പറ� .ു

*ഒരു വാർഡിൽ നി�ും മെ�ാരു വാർഡിൽ േപായി പണി െച�ാൻ സാധി�ുേമാ എ�്

െതാഴിലാളിയായ ഷീബ േചാദി�� .ഇതിനു മറുപടിയായി ബിആർപി അ�െന േജാലി െച�ാൻ
സാധി�ുെമ�ും 5കിേലാമീ�റിൽകുടുതൽ ദൂരമുെ��ിൽയാ�ത ചിലവിന്അേപ�ി�ാംഎ�ും
വിശദമാ�ി.

* ഉ�യ്�് വീ�ിൽ േപായി വരാൻപ��േമാഎ�് െതാഴിലാളികൾ മി�വരും േചാദി�ുകയു�ായി .

ഒരു മണി�ൂറിനു�ിൽ വീ�ിൽ േപായി വരാൻ സാധി�ുേമാ എ�് ബി.ആർ.പി േചാദി�േ�ാൾ
എ�ാവരും വരുെമ�് പറ� .ു എ�ാൽ േപാലും ആരും കൃത�ത പാലി�ി� എ�് ബി.ആർ.പി
പറ� .ു

* േവധന വർ�നവ്, സമയം മാ��ക, തുട�ിയ കാര��െള�ുറി�ാണ് െതാഴിലാളി�് കൂടുതലും
അറിേയ�ത്.

* എെ�ാെ� പരാതികൾ ഒെ� ഉ�ായി��ം എ�തേപർ പ�ായ�ിൽ ത�ള�െട പരാതികൾ

േനരി�് എഴുതി നൽകിയി���് എ� േചാദ�ം ബി.ആർ.പി േ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.പിഅവേരാട് വിശദീകരി��.

* െത�് തുറ�ൽ േപാലു� േജാലികൾ െതാഴിലുറ�ിൽ നട�ാൻ കഴിയുേമാ എ�് ഉസ്മാൻ

എ� കർഷകൻ േചാദി�� ,ബി.ആർ.പി അതിന് മറുപടി നൽകി ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ
ആസൂ�തണം െച���ും കൃഷി ഓഫിസറുമായി ബ�െ��് �പവർ�ികൾ നട�ിലാ�ുകയും,
കിണർ റി�ാർജി�് േപാലു� �പവർ�ികൾെചയ്ത്

ജലസംര�ണംനട�ിലാ�ാംഎ�ും പറ� .ു

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

* എ�ിേമ�ിെ� കാര�മാണ് ആദ�ം പറ�ത് െതാഴിലാളികൾ�് മനസിലാവു� വിധ�ിൽ

മലയാള�ിൽനിൽകാറു�് പറ� .ു
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*ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷനിൽ

കെ��ിയ കിഴേ� ചാലിൽ ഫുട്പാ�് അള�േ�ാൾ വ� വ�ത�ാസവും,അത് ര�് പണിയായി
പൂർ�ികരി�തുംഎെ�ാെകാ�ാെണ�് പറ� .ു

* റിേ�ാർഡിൽ പ�ായ�് അധികൃതർ മ�് േറാളിൽ ഒ�് െച�േ�ാൾ തി�തി കൂെട േവണെമ�്
പറ�ിരു�ു.ആകാര�ം പ�ായ�്അധികൃതർ �ശ�യിൽ െപടു�ിയി��െ��് പറ� .ു

* െതാഴിലാളികൾ�് പണി�ല�് അപകടം പ�ിയാൽ അത് ൈസ�് ഡയറിയിൽ കൃത�മായി

േരഖെ�ടു�ുകയും ചികി�ാ ചിലവിനാവശ�മായബി�് പ�ായ�ിൽ നൽ�ുകയും േവണെമ�്

പറ� .ു

* ആണു�ൾ െച��� േജാലികൾ സ്�തികൾ െച���ു�് അയതിനാൽ 271 എ� കൂലി കൂ�ി
ലഭി�ണെമ�് ൈഷല് ജ എ� െതാഴിലാളി േചാദി�� മറുപടി A.E രജിഷ പറ�ുഅ�െന കൂലി

കൂ�ി ലഭി�ണെമ�ിൽ അവിദഗ്ത െതാഴിലാളി എ�ത് മാ�ി വിദഗ്ത െതാഴിലാളിയായി േജാലി

െച�ണെമ�് പറ� .ു

തുടർ�് റിേ�ാർ�് ക�ടി�് പാ�ാ�ി.6ന് �ശീമതി േശാഭയുെട ന�ിേയാടുകൂടി സഭ അ���
പിരി��വി��.


