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ആമുഖം

�ഗാമീണജനതയുെട ഉയർ�യ്�ായിആവിഷ്കരി�സു�പധാനവും ശ�വുമായനിയമമാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം.ഇ��യിൽസാധാരണ�ാരായജന�ള�െട
െതാഴിൽ െച��വാനു�അവകാശെ�സംര�ി�ാനായിൈമഇ��ൻപാർലെമൻറ്

അംഗീകരി� �പസിഡ�് ഒ��െവ� 2005 െസപ്�ംബർ 5 മുതൽഈനിയമം നിലവിൽവ�ു.
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൻെറ �പാഥമിക ല��ം ഒരു �ഗാമീണ

കുടുംബ�ിനും നിയമംവഴി ഒരുസാ��ികവർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾഉറ��നൽകുകയും
എ�താണ .് �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും െമ�െ�� ജീവിതസാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും
അതിലൂെട ദാരി�ദ ലഘൂകരണവും സു�ിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമ�ിെല �പധാന ല��ം.

പതിമൂ�ാം പ�വ�രപ�തിയുമായി െതാഴിലുറ�്ബ�െ�ടു�ി കാർഷികപ�തികൾ

ജന�ളിെല�ി�ൽ,കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽസ�യംപര�ാപ്തതൈകവരി�ൽ,
തരിശുഭൂമികളിലുംസ�കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു�ാപന�ളിലുംഫലവൃ��ൾെവ��പിടി�ി�ൽ,
എ�ിവനട�ിവരു�ു.പ�ായ�ിെലവിവിധ േതാടുകളിൽ കുള�ൾ, മഴ�ുഴി ,ക�ാല
നിർമാണം,കിണർ റീചാർ�ിങ്തുട�ിയവഴി ജലസംര�ണവും ഉറ��വരു�ു�ു. ഇ�െന
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായജന�ൾ�് 
െതാഴിൽദിന�ൾഉറ�ാ�ു�തിലൂെട ജന�ള�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി���പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട സു�ിരആസ്തി

വികസനംഎ�താണ്ല��ം െവ�ു�ത്. 2005-ൽ �പാബല��ിൽവ�നിയമമനുസരി�്
ഇ��യിെല 200ജി�കളിൽ �പഥമഘ��ിൽനട�ിലാ�ുകയും 2008-ൽമുഴുവൻജി�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�ിെന�ുറി�്

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

തീരേദശ �പേദശ�ാണ്�ിതി െച���ത്. േകാര��ഴയുെട കിഴ�ുഭാഗ�ായി 21.06ചതുര�ശ
കിേലാമീ�ർ വിസ്തൃതി ഉ�തും ജനസാ��ത

കൂടിയതുമായ ഒരു പ�ായ�ാണ്അേ�ാളി. െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവർ�ന�ൾ 2008മുതൽ
ആരംഭി� പ�ായ�് �പശംസനീയമായതര�ിൽനട�ാ�ി വരു�ു.അേ�ാളി
�ഗാമപ�ായ�്ആദ�ം ബാലുേ�രി േ�ാ�ിന് കീഴിലായിരു�ു 2010 മുതലാണ്പ�ലായനി



േ�ാ�്അധീനതയിലായത്.28213ജന�ളാണ്പ�ായ�ിൽ താമസി�ു�ത് 16.5ശതമാനം
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാരാണ .്13061പുരുഷ�ാരും 15152സ്�തീകള�മു�്.അേ�ാളി
പ�ായ�ിൻെറഅതിർ�ി �പേദശ�ളാണ്ബാലുേ�രി ,ന��, ഉ�ിേയരി പ�ായ�ുകൾ.
ആെക 17വാർഡാണ്പ�ായ�ിൻെറകീഴിലു�ത് െമാട���ർ,കൂമു�ി,ക�ിെ�ായിൽ,
േകാതകൽ, െകാടേ�രി ,പൂേ�ാട് ,അേ�ാളികാവ് ,അ�ാണി, െകാ��ൂർഈ�്,കുനിയിൽ
കടവ്, െകാ��ൂർഅേ�ാളി,േകാ��ൽ, േവള�ർ, േവള�ർ െവ�് .അേ�ാളി �ഗാമ
പ�ായ�ിെലഇേ�ാഴെ� �പസിഡ�് ചി��ർ രവീ��നും െസ�ക�റിഎൻ �പദീപനുംആണ .്
ജന�ള�െട ഉപജീവന മാർ�ംകൃഷിയും മ��ബ�നവുംആണ്തീര�പേദശമായതുെകാ�ുതെ�
ചകിരി വ�വസായം വളെര �പധാന െതാഴിൽ േമഖലയാണ്എ�ാൽഇേ�ാൾചകിരി വ�വസായം

�പതിസ�ിഘ��ിലാണ് .അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�് ഉൾെ�ടു� ഒരു �പധാനനദിയാണ്
േകാര��ഴ. മലബാർ െമഡി�ൽേകാേളജ്അേ�ാളിസഹകരണആശുപ�തി എ�ിവആേരാഗ�
രംഗെ� �പമുഖ�ാപന�ളാണ .്ഏകേദശം 40ശതമാനം കുടുംബ�ള�ം ദാരി�ദേരഖയ്�്താെഴ
കഴിയു�പ�ായ�ിൽ ദാരി�ദലഘൂകരണ �പവർ�ന�ള�െടയും സ്�തീ ശാ�ീകരണ�ിനും

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

േമഖലയിൽവൻ �പതീ�ഉയർ�ിയിരു�ു കു��് െടക്�്അട�ുകിട�ു�അവ�യിൽ

ആണ .്

ഭൂ�പകൃതിഅനുസരി�് വട�് െമാട���ർ ചാേലട�് പാറ േറാഡ് െത�് ഉ�ിേയരി
�ഗാമപ�ായ�് പടി�ാറ് ഉ�ിേയരി പുതിയ�ാടിസം�ാനപാതകിഴ�്ബാലുേ�രി ന��

പ�ായ�്എ�ിവയാണ്അതിർ�ി �പേദശ�ൾ.

16-ആംവാർഡിെന�ുറി�്

നാലുപുരയ്�ൽ,തേറാപടി�ൽ, േതാ��ിൽ,പുന�ിൽ, േവള�ർ,കു��്, മട�ിൽ,പറ�ിൽ,
തുട�ിയ �പേദശ�ൾഉൾെ��താണ്പതിനാറാംവാർഡ് .ഈവാർഡിൽ 409കുടുംബ�ൾ
താമസി�ു�ു�് .അതിൽ 63എസ്സി കുടുംബ�ളാണ .്ഈവാർഡിൽ െമാ�് 1400 േവാ�ർമാർ
ഉ�്, 21കുടുംബ�ശീകള�ം 2അംഗൻവാടികള�ം 1സ്�ൂള�ം ഉൾെ�ടു�ു�്.തേറാപടി�ൽ
അംഗൻവാടി െസ�ർന�ർ (32), േവള�ർ െവ�് ത�ിൽ മീ�ൽഅംഗൻവാടി െസെ�ർന�ർ ( 33).
ഒരു േകാളനിയും ഉൾെ�ടു�ു�് മ�ാൻക�ി എസ്സി േകാളനി. േകാളനിയിൽ 19കുടുംബ�ൾ
താമസി�ു�ു�്



പ�ായ�ിെ� േപര് അേ�ാളി �ഗാമപ�ായ�്

വിസ്തീർ�ം 2 I. O6ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ

ജി�ാപ�ായ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ�് പ�ായ�് പ�ലായനി

താലൂ�് െകായിലാ�ി

ഉൾെ�ടു�വാർഡുകൾ | 7

െതാഴിൽകാർഡ് ഉടമകൾ 2275

സജീവ െതാഴിലാളികൾ 2025

നിഷ്�കിയ െതാഴിലാളികൾ 250

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�് തലം പ�ായ�് തലം

സ�ഷ്ടി� െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

83.05 (ല�ം) 540456 118382

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

57.58 52.45 58 .46

I00 ദിന�ൾ
പൂർ�ികരി�

കുടുoബ�ൾ

38 300 25 78 853

ആെകെതാഴിൽ

എടു�കുടുoബ�ൾ
1. 44 (ല�ം) 9685 1975

െതാഴിൽഎടു�
െതാഴിലാളികൾ

1.6(ല�ം ) 10304 2025



സവിേശഷതകൾ

* �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18വയസ് പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും
പ�തിയിൽപ�ാളിയാവാം.

*സ്�തീയ്�ുംപുരുഷനും തു��േവതനം

*അസൂ�തണ�ിലും നിർ�ഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത

*ബാ�് ,േപാ�്ഓഫീസ്,വഴിമാ�തം േവതനവിതരണം

*പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം

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

1)െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം.

2)അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശവുംആയതിന്ൈക��്
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�അവകാശംഅെ��ി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.

െതാഴിലാളികള�െടകടമകൾ:

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



*െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക.

*സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ് �പവൃ�ി യുെടആരംഭഘ��ിൽതെ�നിർബ�മായും
െവേ��താണ .്

*ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�് െനയും പ�ായ�്അധികൃതെരയും
അറിയി�ുക.

* െതാഴിലാളികൾ�് േവ�ആനുകൂല��െളകുറി��ം അതുമായി ബ�െ��
ആവശ�കതെയ�ുറി���അറിവ്.

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

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

2. വിഭാഗംബി:സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം.

3. വിഭാഗംസി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യം
സഹായസംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

4. വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹംപ�തി നിർവഹണെ�പ�ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ം

പരസ�വും സ�ത��വുമായനട�ു�പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ�ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് നിയമം
അനുശാസി�ു�ത് വർഷ�ിൽഎ�ാവാർഡിലും ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

നിർബ�മായും നടേ��താണ .്സുതാര�ത ഉറ��വരു�ി,അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയും
അതുവഴി സദ്ഭരണംസാധ�മാ�തിനും േസാഷ�ൽഓഡി�്സമൂഹെ�പാകെ�ടു�ു�ു.
െപാതുപണംശരിയായ രീതിയിൽവിനിേയാഗി�് ല���പാപ്തിൈകവരി�ി��േ�ാഎ�

വിലയിരു�ലും േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ

1.പ�ാ�ലംഒരു�ൽ



േ�ാ�് തല�ിലും �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിലും പ�തി നിർവഹണഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ�്

ഓഫീസർ (BDO),പ�ായ�് െസ�ക�റി, മ�് നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർതുട�ിയവരുമായി േ�ാ�്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺനട�ിയകൂടിയാേലാചനയിൽ ഉരു�ിരി�തിനനുസരി�് തുടർ
�പ�കിയകൾആസൂ�തണംെച��കയും േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭാ

തീയതി നി�യി�ുകയും െച���ു.

2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തിയതിയ്�് മുൻപു�ആറ് മാസ�ാലയളവിൽ

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

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവൃ�ി യുംഎ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു�അളവിലും ഗുണ�ിലും നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ
എ�ുംആ �പവൃ�ിയുെട ഗുണഫല�ിെ� വ�ാപ്തിതി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുത
െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��അവകാശആനുകൂല��ൾലഭി�ി��േ�ാഎ�ും

�പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�് േനരിൽക�് പ�തിയുെട
നിർവഹണെ��ുറി��ം ഗുണഫലെ��ുറി��മു� അഭി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

സ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ് േശഖരണം

ഫയൽപരിേശാധന, �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന,വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണംതുട�ിയ
ഓഡി�് �പ�കിയകെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ് േശഖരണംനട�ു�ു.

6.സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ�ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരാവേബാധം ഉയർ�ുകയും
േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയവിജയി�ി�ുകയും െച���തിന്ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണം

�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു�ു.

7. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയയിെലകെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം,നിർേ�ശ�ള�ം േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽചർ� െചയ്ത്അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായകരട് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

പ�ാ�ലംഒരു�ൽചർ�യിൽനി�യി�െ�� ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ�ല�് �ഗാമസഭ



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

േസാഷ�ൽഓഡി�് ഭാഗമായി 5ഫയലുകളാണ് വാർഡ് 16ൽഞ�ൾ
പരിേശാധി�ത്,അതിൽനി�ും മനസിലായകാര��ൾതാെഴ െകാടു�ു�ു

1.�പവർ�ിയുെട േപര് :വിഭാഗം Aനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി
ഘ�ം -2

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ് :292287

�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം :21/6/18

*�പവർ�ിഅവസാനി� ദിവസം :

30/1/19

എ�ിേമ�് തുക : 500000

ബി�്തുക :443485

2..�പവർ�ിയുെട േപര് :വിഭാഗം Aനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി
ഘ�ം -3

�പവർ�ിയുെട േകാഡ് :292373

�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം :3/7/18

*�പവർ�ിഅവസാനി� ദിവസം :

19/11/18

എ�ിേമ�് തുക : 500000

ബി�്തുക :498345

3.�പവർ�ിയുെട േപര് :വിഭാഗം Aനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി
ഘ�ം -1

�പവർ�ിയുെട േകാഡ് :292244

�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം :14/6/18



*�പവർ�ിഅവസാനി� ദിവസം :

15/10/18

എ�ിേമ�് തുക : 500000

ബി�്തുക :496728

4.�പവർ�ിയുെട േപര് :വിഭാഗം Aനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി
ഘ�ം -4

�പവർ�ിയുെട േകാഡ് :291903

�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം :

13/12/18

*�പവർ�ിഅവസാനി� ദിവസം :

18/3/19

എ�ിേമ�് തുക : 499905

ബി�്തുക :297528

5.�പവർ�ിയുെട േപര്:വിഭാഗംബി ഭവനനിർ�ാണ�ിനു�അവിദഗ്തകായിക െതാഴിൽ

*�പവർ�ിയുെട േകാഡ്:369629

*�പവർ�ി തുട�ിയ ദിവസം :

*എ�ിേമ�് തുക : 10000

ബി�്തുക :7700

1)വിഭാഗം Aനീർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ� 2 (w c-292287)

1646 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 443485 രൂപഈ �പവർ�ി�ി ചില വഴി�ി���്.ഈ�പവർ�ിയുെട

ഫയലിൽ ര�്ൈസ�്ഡയറിക�ി���്.സ�ർശി� �പവർ�ി�ല�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും

ധനികരുെട�ല�ളിലാണ് �പവർ�ി നട�തായി കാണു�ത്.െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ



നൽകുവാൻ േവ�ി നൽകിയ �പവർ�ിയായി േതാ�ി. �പവർ�ി�ല�്സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാഡ് കാണുവാൻകഴി�ി��െ��ിലും .അതിൽ �പവർ�ിആരംഭി�
തി�തിയും �പവർ�ിഅവസാനി�തി�തിയും കാണുവാൻസാധി�ി�ി�.

2)വിഭാഗം Aനിർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസുര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 3 (W C -292373)

1807 െതാഴിൽ ദിന�ളിലാളി 4983 45 രൂപ ചിലവഴി�ി���് . �പവർ�ി�ല�്സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാഡ് കാണുവാൻകഴി�ി��െ��ിലും .അതിൽ �പവർ�ിആരംഭി�
തി�തിയും �പവർ�ിഅവസാനി�തി�തിയും കാണുവാൻസാധി�ി�ി�.എ�ിേമ�് �പകാരം
�പവർ�ിപൂർ�ീകരി�ി��െ��ിലും 6 മാസം മു�് നട� �പവർ�ിആയതിനാൽ മൺ
വര�് ,മ�്ക�ാല,ചില മഴ�ുഴികൾകാടുകയറിയനിലയിലുമാണ് .മഴ�ുഴികളിൽ മാലിന��ൾ
നിേ�പി�തായും വാഴ ന�തായും കാണാൻകഴി� ,ുചിലമാ�ുഴി പറ�അളവിൽ

അ�ായിരു�ു.

3)വിഭാഗം Aനിർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസുര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 1 (W C -292244)

1804 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 4967 28 രൂപ ചിലവഴി�ി���് .എ�ിേമ�് �പകാരം പണി
പൂർ�ീകരി�ി��െ��ിലുംബ�്, മഴ�ുഴി, മ�്ക�ാലകാടുപിടി� നിലയിലാണ .്കഴി�
�പളയ�ിൽമ�്ക�ാലപകുതി ഭാഗവും ഇടി�നിലയിലാണ .്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ
േബാഡ്�ാപി�ി��െ��ിലുംഅതിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�തി�തി െകാടു�ി�ി�.

4)വിഭാഗം Aനിർ�ട മാ�ർ�ാൻ �പകാരം മ�്ജലസുര�ണ �പവർ�ിഘ�ം 4 (W C - 291903)

1076 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 297528 രൂപ ചിലവഴി�ി���്. മ�്ക�ാല,ബ�്, മഴ�ുഴി എ�ീ
�പവർ�ികളാണ്അവിെട നട�ിയിരി�ു�ത് .അേപ�ി� ഭൂവുടമകള�െട�ല�്അവരുെട

നിർേ�ശ�പകാരം �പവർ�ി നട�ാതിരു�ി���് .സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാഡ്ഈ
�പവർ�ിയിൽ�ാപി�ി�ി� .എ�ാൽസി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ�ബി�് �പവർ�ി

ഫയലിൽകാണാൻസാധി��(1950).

5)വിഭാഗംബി ഭവനനിർ�ാണ�ിനു�അവിദഗ്തകായിക െതാഴിൽ (wc - 369629)

28 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 7700 രൂപ ചിലവഴി�ി���്.ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ഭവനനിർ�ാണം
പൂർ�ീകരി�തായി �ശ�യിൽെ���.എ�ാൽ �പവർ�ി തുട�ിയതി�തിയും ഫയലിൽകാണാൻ
സാധി�ി�.



�കമ
ന�ർ

�പവർ�ി
യുെട
േകാഡ്

�പവർ�യുെട
േപര്

അനുവദി��
െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

ആെക
െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

അട�ൽ
തുക

െചലവായത്

അവിദഗ് ദ
ർ

1 WC-292287 വിഭാഗം A
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം 2

1646 1646 500000 443485

2 WC-292373 വിഭാഗം A
നീർ�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം3

1807 1807 500000 498345

3 WC-292244 വിഭാഗം Aനീർ
�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം-1

1804 1804 500000 496728

4 WC -
291903

വിഭാഗം Aനീർ
�ട മാ�ർ
�ാൻ �പകാരം
മ�്
ജലസംര�ണ

�പവർ�ിഘ�ം3

1076 1076 499905 297528

5 WC-369629 വിഭാഗംബി ഭവന
നിർ�ാ�ിനു�
അവിദഗ്ത
കായിക
െതാഴിൽ

28 28 10000 7700

1.കവർേപജ്



5ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകവർേപജ് കാണാൻകഴി�ുഎ�ാൽഎ.എം.സി �പകാരമു�കവർ
േപജ് കാണാൻസാധി�ി�.

2.െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഎവിെടഏത് േപജ് മുതൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ുഎ�് മന�ിലാ�ുവാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിൽ (WC-292373 , WC 292244 െച�് ലി�് കാണാൻകഴി� .ുഓേരാ
േരഖയുെടയും േപജ് ന�ർഎഴുതിയി�ി� .(WC -292287, WC 369629,WC 291903) െച�് ലി�്
കാണാൻസാധി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

�പസ്തുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെലനട�� വർഷ�ിെലആനുവൽആ�ൻ�ാനിൽ

ഉൾെ��താണ്എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാൻെ� േകാ�ി. പരിേശാധി� 5
ഫയലുകളിലുംആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി കാണുവാൻസാധി�ി�.

4.എ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന,എ�തഅളവിൽ െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�
ആധികാരിക േരഖയാണ്എ�ിേമ�്.പരിേശാധന ഭാഗമായി കെ��ിയി���ത്എ�ാ �പവൃ�ി
ഫയലുകളിലുംഎ�ിേമ�്സൂ�ി�ി���്.സാധാരണജന�ൾ�് മന�ിലാകു� രീതിയിൽ
ജനകീയ ഭാഷയിൽ േവണംഎ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാൻ.എ�ാൽപരിേശാധി�്അ�്ഫയലിലും
ജനകീയഎ�ിേമ�് കാണുവാൻസാധി�ി�. �പവൃ�ിയുെട ഓേരാഘ��ിെ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�അ�്ഫയലുകളിലുംസാേ�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

േരഖഎ�ാഫയലുകളിലുംസൂ�ിേ��താണ .്

�പവൃ�ി ഫയലിൽ െസക��റിൽനി�ും ലഭി�ു� േകാ�ിആണ്ഉ�ാ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�ാൽഇ�രംഅടയാളെ�ടു�ലുകൾഫയലിൽ
കാണാൻസാധി�ി�.ഭരണാനുമതി ലഭി�ു�തിന് �ഗാമസഭഅംഗീകാര�ിെ�പകർ�്
ആവശ�മാണ .്ഫയലുകളിൽ �ഗാമസഭ അംഗീകരി�തിെ�പകർ�് േചർ�ി�ി�. WC -292287
�പവർ�ി ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി ഇ�. WC 291903എ�വർ�്ഫയലിൽ ഭരണാനുമതിേരഖയിൽ
വർ�് േകാഡ് െത�ായാണ് െകാടു�ിരി�ു�ത്.

7.ഡിമാൻഡ് േഫാം

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽആവശ�െ��് നൽകു�അേപ�യാണ്ഡിമാൻഡ് േഫാം. െതാഴിൽ
ആവശ�െപ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലിനൽകിേയാഎ�റിയുവാൻ ഉ�താണ്ആണ്
ഡിമാൻഡ് േഫാം.പരിേശാധി� നാല്ഫയലിൽഡിമാൻഡ് േഫാം കാണാൻസാധി��.

എ�ാൽ wc369629എ�വർ�്ഫയലിൽഡിമാ� ് േഫാമ് കാണാൻസാധി�ി�.

8.വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം

�പവൃ�ിഅനുവദി��െകാ�് നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർനൽകു�അനുമതിയാണ്വർ�്

അേലാേ�ഷൻ േഫാം.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവൃ�ി ലഭിേ�ാഎ�റിയാൻഈ
േഫാംസഹായി�ും പരിേശാധി�അ�്ഫയലിലും വർ�്അേലാേ�ഷൻേഫാം കാണാൻ

സാധി�ി�.



9.മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െടഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാൻ ഉ�േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. മ�ർ േറാള�കളിൽ
ബിഡി ഒ., െസ�ക�റിഎ�ിവർതീയതി വ�് ഒ�്,സീൽ എ�ിവപതി�ിേ��താണ .്എ�ാൽഒ��ം
സീലും മാ�തേമഫയലിൽകാണാൻസാധി�ി����.തീയതി ഉ�ായിരു�ി�.ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൽനി�ും മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾകാണെ���. WC 292287എ�
വർ�്ഫയലിൽ 6 മാ�േറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾക�ു.(2124,3493,6886, 6888, 19011,)

WC-292373എ�വർ�്ഫയലിൽ ഒരു െതാഴിലാളി ലീവ്ആയി��ം മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ി��് കാണാൻ
കഴി�ുപേ�മാ�്അേപ�യും െകാടു�ി���്.െമഷർെമ� ്ബു�് ന�ർ മ�ർ േറാള�കളിൽ
ഉ�ാകണംഎ�ാൽഅവ 5 മ�ർ േറാളിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

WC -292373ൽ 12 മ�േറാള�കൾകാൻസൽെചയ്തതായി ക�ു മ�േറാൾന�ർ
(4818,4819,4820,4821,4822,4823, 12275, 12276)

10.െമഷർെമ� ്ബു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�് �പകാരം കൃത�മായഅളവിൽആണ്െചേ��ത്എ�ും
െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം തെ�െയ�് മന�ിലാ�ാനു�ആധികാരികേരഖയണ്

െമഷർെമ� ്ബു�്.

പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയ 5ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു. െമഷർെമ� ്ബു�ുകൾ
പ�ായ�ിൽനി�ും ചുമതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയതാണ .് WC - 369629എ�
വർ�്ഫയലിൽ െമഷർെമ� ്ബു�ിെലഎ�ിേമ�് തുകകാണി�ി�ി�

11 ) െമ�ീര�ൽ േ�പാക��ർെമ� ്

ഒരു �പവർ�ി�ിസാേ�തികഎ�ിേമ�് �പകാരംആവശ�മു�സാധനസാമ�ഗികൾ
വാ�ു�തി�ു�നടപടി�കമ�ൾ �പധിവാതി�ു� േരഖയാണ് െമ�ീൽ േ�പാക��ർെമ� ്

പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിലുംഈേരഖആവശ�മായി വ�ി�ി�

12 )ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി�ലെ�മുഴുവൻവിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു�ആധികാരിക



േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.

പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിലുംൈസ�്ഡയറി ഉ�്. WC -292287എ�ഫയലിൽ ര�് മാ�്മാരുെട
ൈസ�്ഡയറികാണാൻസാധി�ി���്. WC 369629എ�വർ�്ഫയലിൽൈസ�്ഡയറി
പൂർണമായി പൂരി�ി�ി�ി�.

13 )െമ�ീര�ൽവൗ�ർബി�്

സാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ�്സാമ�ഗികൾവിതരണംെചയ്തതിെ�

ബി��കള�ം വൗ�റുകള�ം ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ .്എ�ാൽപരിേശാധി� 2ഫയലുകളിൽ
(WC - 369629,WC -291903) െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽകാണാൻസാധി�ി�. മ�്ഫയലുകളിൽഎ�ാം
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 േഫാേ�ാകണാൻസാധി�ി�
അേതാെടാ�ംജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ �ഗാഫ് ഒരു ഫയലിലും ഉ�ായിരു�ി�.

15 ) �പവർ�ിപൂർ�ീകരണസാ���തം

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

പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിലും

�പവർ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം ഉ�്.സാേ�തികവിദഗ്ധൻസാ�ിെ�ടു�ിയ
സാ��പ�തം ഉ�്.

16)മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്

ഒരു �പവൃ�ിയുെടഓേരാഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാൾഅനുവദി�് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
നൽകു�ത് വെരയു�ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ�തീയതികളിൽനട�ുഎ�്

മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ്.എ�ാൽ

പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിലും മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ിപ് കാണാൻസാധി��.



17 )എഫ് ടി ഒ

പരിേശാധി� ര�് ഫയലുകളിലുംഎഫ് ടി ഒ �പേത�കമായി കാണാൻസാധി�ി� പെ�എഫ് ടി ഒ

ന�ർകവർ േപജിെ� േബ�ിലായി കാണാൻസാധി��.

18)േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനംഅനുവദി�� എ�് െതളിയി�ാനു�

ആധികാരിക േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ േവജ് ലി�് കാണാൻസാധി�ി�.
എ�ാൽ

കവർ േവജിെ�പിറകിൽ േവജ് ലി�ിെ�ന�ർകാണാൻസാധി��

19 ) േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

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

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകൾ

െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

ര�് െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റുകളാണ് 16വാർഡിൽസൂ�ി�ിരി�ു�ത്.അതിൽഒ�ാമെ�
രജി�റിൽ 2013 മുതൽെതാഴിൽകാർഡിന്അേപ�ി�വരുെട വിവര�ളാണ്
ഉൾെ��ി���ത് .ഈരജി�റിൽ 141ആള�കൾെതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ െചയ്തി���്.

ര�ാമെ�രജി�റിൽ 2015, 2016, 2017,വർഷ�ിെല െതാഴിൽകാർഡിന്അേപ�ി�വരുെട
വിവര�ളാണ് ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. 37ആള�കൾെതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ െചയ്തി���്.
ഈരജി�റുകളിൽചിലതിൽ േഫാേ�ാ മാ�തം പതി�ി�ി���് മ��വിവര�െളാ�ും

േരഖെ�ടു�ി�ി�.കൂേറ േപജുകളിലായി െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ീ���് എ�ാൽ



ഇവരുെട േപരുവിവര�ള�ം േഫാേ�ായും െകാടു�ി�ി�.

2)ആസ്തി രജി�ർ

ആെക 77 �പവർ�ികള�െട െരജി�റുകളാണ  ്േരഖെപടു�ിയത്.

രജി�റുകളിൽപല േപജുകള�ം േരഖെപടു�ാെത ഒഴി�ി�ി���്.ചില �പവർ�ികളിൽ അ�കഡി�്
എ�ിനീയറുെട ഒ��ം സീലും ഉ�്.എ�ാൽചിലതിൽ ഒ�് മാ�തേമ േരഖെപടു�ിയി����.
�പവർ�ികളിൽകൂടിസൃഷ്ടി�െപ�ആസ്തികൾആർ�ുേവ�ിയാണ്എ�വിവരം ചില

�പവർ�ികളിൽ മാ�തേമഎഴുതിയി����.ഞ�ൾപരിേശാധി� അ�്ഫയലുകളിൽ ര�്
ഫയലുകൾഒഴിെക മെ��ാഫയലുകള�െടയും വിവര�ൾആ�ിരജി�റിൽകാണാൻസാധി��

(WC 369629, WC 292244) ,

3)സാധന രജി�ർ

ഞ�ൾപരിേശാധി�അ�്ഫയലുകളിലുംസാധനസാമ�ഗികൾആവശ�മായി വ�ി�ി�

4)പരാതി പരിഹാര രജി�ർ

2012 മുതൽ2019വെരയു�വർഷ�ിൽഉ�പരാതികളാണ് രജി�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി���ത്.അതിൽ2018-19കാലയളവിൽ 3പരാതികളാണ്നൽകിയി���ത്.
അതിൽഒരു െതാഴിലാളി2പരാതിയാണ്നൽകിയി���ത്.പരാതി നൽകിയതീയതി,
പരാതി�ാരെ� േപരും വിലാസവും പരാതിസംബ�ി�ലഘു വിവര�ൾഎ�ിവ

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

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

5)വർ�് രജി�ർ

വർ�് രജി�റിൽ ഉ�രവാദെപ� ഉേദ�ാഗ�ർആരും തെ�സാ��െ�ടു�ിയി���ത�.
രജി�റിൽ ഒരു �പവർ�ിയുെടയുംആരംഭി�തുംഅവസാനി�തുമായതി�തി

േരഖെ�ടു�ിയി���്.വാർഡ് തര�ിലു�വർ�് രജി�ർഅ�സൂ�ി�ി���ത്.
�ഗാമപ�ായ�ിെല 2018-19വർഷെ�മുഴുവൻ �പവർ�ികൾ�ും ഒരു വർ�് രജി�ർഎ�
നിലയ്കാണ്വർ�് രജി�ർസൂ�ി�ി���ത്. രജി�റിൽ 781�പവർ�ിയുെടഡീെ�യിൽസ്
എഴുതിയി���്. േവതനം നൽകിയ ദിവസം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ചിലതിൽ േപരും െതാഴിൽകാർഡ്
ന�റും മാ�തം എഴുതി ഫി�് െച�ാെത ഒഴി�ി�ി���്. േസാഷ�ൽഓഡി�് േകാ�ി വ�ി���്.



2018ഏ�പിൽ 1മുതൽ 2018െസപ്�ംബർ 30വെരനട� �പവർ�ികള�െട കണ്േസാളിേഡ�ഡ്
റിേ�ാർ�  ്ഇതിെ�കൂെട വ�ി���്.

6)ഡിമാൻഡ് രജി�ർ

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

ഡിമാ� ് രജി�ർ .ഡിമാ� ് രജി�റിൽ െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ, േമ�ിെ� േപര്, ഒ�്എ�ിവ ഉ�്.
ചിലത് വ��ിഗതഡിമാ� ്കളായിഅേപ�ി�ി���്. �ഗൂ�ായി���ഡിമാ� ് ഉ�്.ചിലഡിമാ� ്
കളിൽ േമ�ിെ� ഒ�് കാണാൻകഴി�ി�. 2018-2019വർഷ�ിെലഡിമാ� ് രജി�റുകളാണ്
ഞ�ൾപരിേശാധി�ത്അതിൽഎ�ാവാർഡുകളിെലയും ഡിമാ� ഒ�ി�ാണ് ഉൾെ�ടു�ിയത്.
ഒരുഡിമാ� ് േഫാമ് സാേ�തികനുമതി േഫാറ�ിെ�താെഴയാണ്എഴുതി നൽകിയത് . wc 291872
19/02 - 04/03. മെ�ാരുഡിമാ� ് റീ�ൂ�് ഫ�് െ�താെഴ 12-◌ാം വാർഡിെ�ഡിമാൻഡ് േഫാമ്
നൽകിയി��ണ്

7)�ഗാമസഭ രജി�ർ

�ഗാമസഭ രജി�ർസർ�ിൈഫ െചയ്തി���ത് 2015-2016 മുതൽ 2018-2019വെരയു� �ഗാസഭ

വിവര�ൾരജി�റിൽ േരഖെപടു�ി���് െരജി�റിൽ 320 േപജുകൾഇതിനുേവ�ി
ഉപേയാഗി�ി���താണ .് �ഗാമസഭയുെട വിശദമായവിവര�ൾഇതിൽ േരഖെ�ടു�ി���്
എ�ാൽെതാഴിലുറ�് കാര��ൾഒരുഅജ�എ�നിലയിലാണ്അവതരി�ി�ാറ്.

ൈസ�്സ�ർശി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ

ഞ�ൾസ�ർശി� 5 �പവർ�ികള�ം വ��ികതഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ായി നട�ിലാ�ിയ മ�്
ക�ാല ,ബ�്, മഴ�ുഴി നിർ�ാണം ,ൈലഫ് പ�തി �പകാരം ഭവനനിർ�ാണംഎ�ിവയും
ആയിരു�ു.

മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി

(WC 292287, WC -291903, WC 29 2244 ,WC 292373)എ�ീ �പവർ�ികൾഎ�ിേമ�് �പകാരം
പൂർ�ീകരി�ി���്.എ�ാൽബ�് കാട്കയറിയനിലയിലും മഴ�ുഴി മ��ം െവ�വും ഇറ�ി
കുഴി മൂടിയ നിലയിലുമാണ .്ബാ�ിയു�മഴ�ുഴിയിൽകൃഷിേയാഗ�മാ�ിയിരി�ു�ു .ചില
കുഴിയിൽ മാലിന��ൾനിേ�പി�ിരി�ു�ു ഇ�രം �പവണതകൾനിർബ�മായും

ഒഴിവാ�െ�േട�താണ് .

WC 369629വിഭാഗം B ഭവനനിർ�ാണ�ിനു�അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിൽഎ� �പവർ�ി
എ�ിേമ�് �പകാരം പൂർ�ീകരി�തായി കാണാൻസാധി��.



�പവർ�ിയുെടഅളവ് വിവര�ൾ

�കമന�ർ ഭൂവുടമയുെട
േപര്

െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ �പവൃ�ി അളവ്

1 പ�ിനി

തേറാൽ
പടി�ൽ

16/59 ക�്
ക�ാല

നീളം = 35 മീ�ർ
6 െസ�� മീ�ർ

വീതി = 36 െസ
മീ�ർ

ഉയരം =1 മീ�ർ
5 െസ�� മീ�ർ

2 �പീതി

ഉരാളി ക�ി

16/186 മഴ�ുഴി

ബ�്

മഴ�ു ഴി =4

ബ�് കാടു
കയറിയത്
െകാ�്
അള�ാൻ

കഴി�ി�.

3 സത�നാഥൻ

പുളി�ൂൽ

13/22 മഴ�ുഴി

ബ�്

മഴ�ു ഴി =4

ബ�് നീളം

=120 മീ�ർ 2
െസ��മീ�ർ

ഉയരം =1 മീ�ർ
65 െസ�� മീ�ർ

4 സുഗുണൻ
പുളിയാ�ൂൽ

13/125 മഴ�ുഴി

ബ�്

മഴ�ുഴി =5

ബ�് നീളം

=36 മീ�ർ 3
െസ�� മീ�ർ

വീതി =90 മീ�ർ



ഉയരം =2 മീ�ർ

5 സ�ാമി

ഒതേയാത് ക�ി

16/56 മഴ�ുഴി

ബ�്

മഴ�ുഴി =12

ബ�് കാടു
കയറിയത്
െകാ�്
അള�ാൻ

കഴി�ി�.

6 സി�ു

കേ�ാത് ക�ി 16/76

മഴ�ുഴി

ബ�്

മഴ�ുഴി =12

ബ�് നീളം

=128 മീ�ർ 7
െസ�� മീ�ർ

7 െജസിന

കു�ി

വായിലിൽ

16/234 മ�്
ക�ല

മ�് ക�ാല

നീളം =17 മീ�ർ
4 െസ�� മീ�ർ

ഉയരം = 7
െസ�� മീ�ർ

8 അനിത

കേ�ാത് ക�ി.

16/141 ക�്
ക�ാല

ബ�്

ക�് ക�ാല

നീളം =7 മീ�ർ 4
െസ��മീ�ർ

ഉയരം =1 മീ�ർ

9 മ�ദ്േകായ

മ�ാക�ി

16/134 മഴ�ുഴി

ബ�്

മഴ�ുഴി =5

ബ�് നീളം

=179 മീ�ർ 4
െസ�� മീ�ർ

10 സത�ച��ൻ

താെഴ
പുതിേയാ�ിൽ

16/289 മഴ�ുഴി

ബ�്

മഴ�ുഴി =10

ബ�്
കാടുകയറിയത്
െകാ�്
അള�ാൻ

കഴി�ി�.

11 ശാ�കുമാരി

നാലുപുരയ്�ൽ

16/207 ബ�്

മഴ�ുഴി

മഴ�ുഴി =5

ബ�് കാടു
കയറിയത്



െകാ�്
അള�ാൻ

കഴി�ി�.

12 ത�ിൽ �പവീൺ 16/121 മ�്

ക�ാല,
മഴ�ുഴി

നീളം -49 മീ�ർ

13 പുഴ�ലാ�്
ബാലൻ

16/141 മ�്
വര�്

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

14 �പദീപൻ മ�ാം
ക�ി

16/86 മ�്

വര�് ,മ
ഴ�ുഴി

നീളം=16 മീ�ർ

വീതി =5cm

ഉയരം =80cm

15 ഗീത മ�ാംക�ി 16/217 മ�്

വര�് ,മ
ഴ�ുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

16 നാടുവിലയിൽ
രാമദാദാൻ

16/230 മ�്

വര�് ,മ
ഴ�ുഴി

നീളം =50മീ�ർ,
വീതി =50cm

ഉയരം =40cm

17 സാവി�തി
പഴേ�ാട്

16/61 മ�്

ക�ാല,
മഴകുഴി

നീളം =23 മീ�ർ

18 അബ്ദുറ�ാൻ 16/158 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

19 മുഹ�ദ് അലി 16/300 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�



20 നാസർപാല
കറ�ത്

16/301 മ�്

ക�ാല,
മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

21 രാമദാസൻ
നാലുപുര�ൽ

16/74 മ�്

ക�ാല,
മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

22 ൈമമൂന
മൂ��ി

16/61 മ�്

ക�ാല,
മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

23 നസീമ 16/160 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

24 ഗിരിജ ഭരതൻ 16/281 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

25 കു�ിരായിൽ
ഫാ�ിമാൻസിൽ

16/144 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

26 രാേഘഷ് 16/228 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

27 കുമാരൻ
കെ�ാരു ക�ി

16/66 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�



28 ആയിഷ
കരി�ാ�ി�ൽ

16/62 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

29 അൈസൻ
മഠ�ിൽ

15/244 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

30 െമായ്ദീൻ േകായ 14/86 കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

31 തൻസീറ
മഠ�ിൽ

16/200 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

32 റീനതാനി�ൽ 16/193 മ�്

വര�്,
മഴകുഴി

കാടു പിടി�ത്
കാരണം
അള�ാൻ
കഴി�ി�

33 അബ്ദുൽ
റസാഖ്

15/133

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാഡ്

�പവർ�ിആരംഭി�ുേ�ാൾ�ാപിേ��തായസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാഡ് 16-ആം
വാർഡിെല പരിേശാധനനട�ിയ 1 (WC 291903 ) �പവർ�ി �പേദശ�ളിൽ ഒരിട�ും
ഉ�ായിരു�ി�.ഇവയുെടഅഭാവ�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�െള�ുറി�്



െപാതുജന�ൾ�്അറിവ് ലഭി�ാെത േപാകു�ു .ഇവയഥാസമയം�ാപി�ു�തിന്എഎംസി

അധ�ായം 10. 6അനുസരി�് വീഴ്ചസംഭവി�രുത്.

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

*െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽകാർഡ് മാ�തമാണ്സൗജന�മായി ലഭി�ത്അതിൽപതി�ി� േഫാേ�ാ
അവർസ��ം ചിലവിൽഎടു�താണ്

*െതാഴിലി�്അേപ�ി�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�്

*ഏെ�ടുേ�� �പവർ�ികളിൽആസൂ�തണംെച�ാറു�്

*െതാഴിലാളികൾ�് താമസ�ല�ിെ� 5 kmചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�്

*കുടിെവ�ം,തണൽ,സൗകാര��ൾഉ�്,എ�ാൽ �പാഥമികശു�ശൂഷകി�് പലഇടതും മാ�ിെ�
ക�ിൽനി�് പണംചിലവി�് വാ�ിയതാണ .്

* െതാഴിലാളികൾ�് പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ാറി�. േവതനം പതിന�ു
ദിവസ�ിനു�ിൽലഭി�ിെ��ിൽനഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ാറി�

*സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി���കൂലി ലഭി�ാറു�്

* െതാഴിലുറ�ിന് േവ�ി ഒരു �ഗാമസഭനട�ാറി� െപാതു�ഗാമസഭയിൽ ഒരുഅജ�എ�

നിലയിൽ െതാഴിലുറ�് കാര�ം പറയാറാണ്പതിവ്ആയതിനാൽ െതാഴിലാളികൾ�്അവരുെട

�പശ്ന�ൾപറയാൻ ഒരു േവദി ലഭി�ാറി�.

നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ

ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകൾ

മാ�്

* �പവർ�ിയുെട േമൽേനാ�ം



* ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െടഹാജർ മാ�ർേറാളിൽ ഉറ�� വരു�ുക.പൂർ�ിയായ
മാ�ർേറാള�കൾഡാ�എൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട പ�ൽഎ�ി�ുക.

*െതാഴിൽകാർഡിൽആവശ�മു�വിവര�ൾേരഖെപടു�ുകഅളവ് േരഖ െപടു�ാനു�
െമഷർെമ� ്ബു�് �പവർ�ി�ല�്സൂ�ി�ുക.

േഡ�എൻ�ടിഓ�േറ�ർ

*മാ�ർേറാൾവിതരണ�ിന്സഹായി�ുക.പൂർ�ിയായ മാ�ർേറാള�കൾ മാ�ിൽനി�ും
സ�ീകരി�് വർ�്ബി��കൾപൂർ�ീകരി�� േവതനംഫ് ടിഓ മുേഖനഎ�ിെയ�ു ഉറ�് വരു

�ുക.

ഓവർസിയർ /എ�ിനിയർ

�ഗാമസഭതീരുമാന�പകാരം �പവർ�ികൾകെ��ുക �പാഥമികഎ�ിേമ�് ത�ാറാകുക.
�പവർ�ിയുെടസാേ�തികമായകാര��ൾമാ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ുംവിശദമാ�ുക.
�പവർ�ിയുെടഅളവുകൾ േരഖെ� ടു�ുക െച�്, െമഷർ െച��കബി��കൾത�ാറാ�ാൻഡി.
ഇ. ഒ െയ കാണി�ുക

പ�ായ�് െസ�ക�റി /അസി��് െസ�ക�റി

െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട േമൽേനാ�ം �പവർ�ിയുെടബി��കൾയഥാസമയം

അംഗീകരി�ുക. െതാഴിലാളികള�െട േവതനംയഥാസമയം FTO മുഖ�രം െതാഴിലാളികള�െട
അ�ൗ�ിൽഎ�ിെയ�് ഉറ�് വരു�ുക

േ�ാ�് േ�പാ�ഗാംഓഫീസർ

*പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�  ്ത�ാറാ�ു�തിലും
വിേക��ീകൃതാസൂ�തണ�ിലുംസഹായി�ുകഇ മാ�ർേറാൾവിതരണംെച��ക.
പ�ായ�ുകള�െട െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നിർവഹണേമൽേനാ�ംവഹി�ുകയും നിർവഹണം
േമാനി�ർ െച��ക

*പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും വിതരണംെചയ്തതായും ഉപേയാഗി�വരുെടയും
കണ�ുകൾസൂ�ി�ുക ആവശ�മായ രജി�റുകൾസൂ�ി�ുക



അേ�ാളി പ�ായ�് വാർഡ് 16 �ഗാമസഭ മിനിട്സ്

അേ�ാളി പ�ായ�് 16ആംവാർഡിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 13/11/2019ബുധനാഴ്ച
ഉ�യ്�് 3.30നു േവള�ർഎൽപിസ്കൂളിൽ െവ�് നട�ു. �ഗാമസഭയിൽ 69െതാഴിലാളി കള�ം,
വാർഡ് െമ�ർബി�ു രാജൻ

ഡാ�എൻ�ടി ഓ�േറ�ർആയ ൈഷനി (എംജി എൻആർഇജിഎ ), തുട�ി 71േപർ പെ�ടു�ു.
�ഗാമസഭകൃത�ം 3 30ന് തുട�ി .�ശീമതിബി�ു രാജൻ സ�ാഗതം പറ� .ുവിആർപിഅഖില
�പതി�െചാ�ി.വി ആർപിഹരിതകൃഷ്ണ ആമുഖവതരണംനട�ി. െതാഴിലാളികളിൽനി�ും
ഷിനി എ�െതാഴിലാളിെയഅധ��യായി െതെരെ�ടു�ു.വിആർപി മാർസ�യം
പരിചയെ�ടു�ി. െതാഴിലാളികള�െട പ�ുഅവകാശ�ള�ംഅവരുെട കടമകള�ം വിആർപി
അ�യ

വിശദീകരി��.തുടർ�് റിേ�ാർ�്അവതരണ�ിൽഫയലുകെളകുറി�ഉം ഫീല്ഡിെനകുറി�� വി
ആർപി കാവ�കൃഷ്ണ

വ��മാ�ി. റിേ�ാർ�  ്അവതരണ�ിന് േശഷം െതാഴിലാളികൾഅവരുെടസംശയ�ൾ
േചാദി�ുകയും ചർ�നട�ുകയും െചയ്തു.ചർ�യുെട േകാർഡിേനഷൻ വി ആർപി
ഹരിതകൃഷ്ണ നിർവഹി�ുകയും േചാദ��ൾക് മറുപടി നൽകുകയും െചയ്തു. േചാദ��ൾ
േചാദി� െതാഴിലാളികള�െട േപരും െതാഴിൽകാർഡ് ന�റുംവിആർപിമാർ േരഖെ�ടു�ി െവ��.

*ചർ�യിൽ െമായ്തീൻ േകായഎ�ഉടമ�ൻതരിശുഭൂമിയിൽകൃഷി�്അനുേയാജ�മായ

രീതിയിൽ �പവർ�ി െച���ി�എ�് പറ�േ�ാൾഅതിന് പ�ായ�്അധികൃതർ മറുപടി
പറ�ത്കൃഷി ഓഫീസിൽനി�ും തരിശുഭൂമിആെണ�് സാ��പ�തം കി�ിയാൽ മാ�തേമ

അതിൽ �പവർ�ി െച�ാൻപ��കയു��എ�് പറ� .ുആസ്തികൾസൃഷ്ടി�ു�
�പവർ�ികൾ െച�ണെമ�് ഉടമ�നായകാദർ എ�വ��ി പറ�േ�ാൾപ�ായ�്

അധികൃതർ പറ�ത്ആസ്തികൾസൃഷ്ടി�ു� േറാഡ്,ക�ൂസുകൾനിർ�ാണംമുതലായ
�പവർ�ികൾഏെ�ടു�് െച�ാറുെ��് പറ� .ു�ീേരാൽപാദക �പവർ�ന�ൾ
െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവർ�ികളിൽ ഉൾെ�ടു�ണംഎ�് െതാഴിലാളിയായ േദവി ചർ�യിൽ
നിർേ�ശി�േ�ാൾപ�ായ�്അധികൃതർ പറ�ത് നിലവിൽഇതുവെരഇ�രം �പവർ�ികൾ

െച�ാൻതുട�ിയി�ി�എ�ാണ .്കാലാവ�യ്�്അനുേയാജ�മായ രീതിയിലു� �പവർ�ികൾ

െതാഴിലുറ�ിൽ െച�ണെമ�് െതാഴിലാളിയായ കരുൺആവശ�െ���.കാലാവ�യ്�്

അനുേയാജ�മായ �പവർ�ികൾെച�ാറുെ��് മറുപടി നൽകി. മി� െതാഴിലാളികള�ം
ആവശ�െ��ത്അവർ�്കൂലിൈവകിയാണ്ലഭി�ു�ത്എ�ാണ .് െതാഴിലാളികൾ�്അവരുെട
ൈസ�ിൽകുടിെവ�ം,ഷീ�്,തണൽസൗകര�ം എ�ിവയ്�ു� ഫ�്ഈ �പാവശ�െ�

�പവർ�ിയിൽ ലഭി�ി�ി�എ�്അജിതഎ�മാ� റ�േ�ാൾ പ�ായ�്അധികൃതർ

പറ�ത്എഡിഎ�ിൽ ഫ�് ഇ�ാ�തുെകാ�് എ�ാണ .്

ഉടമ�ർഅവർപറയു� �പവർ�ികൾെചയ്തു െകാടു�ണെമ�് ഷിനിഎ�െതാഴിലാളി
പറ�േ�ാൾപ�ായ�്അധികൃതർ പറ�ത് നി�ൾഎ�ിേമ�ിൽപറ��പകാരം ഉ�

�പവർ�ികൾമാ�തം െചയ്താൽ മതിഎ�ായിരു�ു.

മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾെച��േ�ാൾഅത് നശി�� േപാകാതിരി�ാൻകയർ
ഭൂവസ്�തം മുതലായസംര�ണ �പവർ�ികൾഅതിൽ ഉൾെ�ടു�ണംഎ�് ഒരു െതാഴിലാളി

നിർേദശി��.അ�ര�ിലു� �പവർ�ികൾെകാ�് വരാൻ �ശമി�ാംഎ�്



ഡാ�ാഎൻട്ഓ�േറ�ർൈഷനി മറുപടി പറ� .ു

ഇതിനുേശഷം റിേ�ാർ�്അംഗീകരി�് െതാഴിലാളികൾക�ടി�� പാ�ാ�ി. െതാഴിലാളിയായ
സേരാജിനി േച�ി ന�ി പറ��ഗാമസഭ 5.15ഓെടഅവസാനി�ി��.


