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

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 
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വാർഡ് : 5-എളാേ�രി േനാർ�്

�ലം : േകാ�കു�ു�ൽ
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ആമുഖം

�ഗാമീണ േമഖലയിെല ജന�ള�െട സാമൂഹ� സാ��ിക
പുേരാഗതിയും സാമൂഹ� സമത�വും ഉറ�ാ�ു�തിനും ദരി�ദരായ
�ഗാമീണ ജന�ള�െട ദാരി�ദ�ം നിർ�ാർജനം െച���തിനും രൂപം
െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹത് പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി
േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് പ�തി.

അവിദഗ്� കായിക േജാലികൾ െച���തിന് സ��തയു�
�ഗാമ �പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും
ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ
ഉറ�ാ�ു�തിേനാെടാ�ം അതുവഴി നിഷ്കർഷി�െ��
ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തുമായ ഉത്പാദന
�മമായ ആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയുമാണ് ഈ പ�തിയുെട
മുഖ�മായ ല��ം. 2005 ആഗസ്ത് 23ആം തി�തിയാണ്
പാർലെമ� ്ഈ നിയമം പാസാ�ു�ത്.

െതാഴിൽ ആവിശ�െ�ടു�വർ�ു 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ
കായികമായി ഏെത�ിലും െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണെമ�ാണ്
വ�വ�. അ�ാ� പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ
അവർ�ു െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന്
അർഹതയു�ായിരി�ും. അതുേപാെല എടു� െതാഴിലിെ�
േവതനം 15 ദിവസ�ിലധികം ൈവകിയാൽ ൈവകു� ഓേരാ
ദിവസ�ിനുംനഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനുംഅർഹതയു�.്

െതാഴിലും േവതനവും നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി
ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം നിയമപരമായി ഉറ��വരു�ു�ു
എ�താണ്ഈനിയമ�ിെ�സവിേശഷത

തുട��ിൽ ഇ��യിെല 200ജി�കളിൽ മാ�തമായിരു�ു
�പാബല��ിൽ വ�െത�ിലും 2008 ഏ�പിൽ 1 മുതൽ രാജ�െ�
മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഈ പ�തി വ�ാപി�ി��.ഇ��യിെല
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മുഴുവൻ �ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�.്
കാലാകാല�ളിൽ േക�� സർ�ാർ പുറെ�ടുവി�ു� മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ�്അനുസരി�ായിരി�ും പ�തിയുെട നട�ി�്.

ഈ പ�തി �പകാരം �ഗാമീണ
േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�തിനു� എ�ാ
വ�വ�കള�െടയും, െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ�� മിനിമം
അവകാശ�ള�െടയും നിയമ�ിൻ കീഴിൽ വരു� എ�ാ
െചലവുകള�െടയും നിർ�ഹണം േക�� സർ�ാർ
അനുശാസി�ു� രീതിയിൽ ഏ�വും കുറ�ത് 6 മാസ�ിൽ
ഒരി�െല�ിലും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയ
മാ�ിയിരിേ��താണ.്

െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമപ�ായ�്

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല തീരേദശ പ�ായ�ുകളിൽ ഒ�ാണ്
െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമ പ�ായ�് . പ�ായ�ിെല 14, 15, 17
വാർഡുകൾ തീരേദശ വാർഡുകളാണ് .കാർഷിക േമഖലയാണ്
�പധാന െതാഴിൽ േമഖല. ചകിരി വ�വസായവുമായി ബ�െ��
െതാഴിൽ േക���ൾ ഇവിെടയാണ ് േക��ീകരി�ി���ത്.
കിഴ�ൻ അതിർ�ിയിൽ ഉ��ർ പുഴേയാര�് വ�ാപി��
കിട�ു� അമൂല� ൈജവ സ��ു� ക�ൽ വന�പേദശം
പടി�ാറ് െപായിൽകാവിൽ കാടേലാടടു�ു �ിതി െച���
പതിന�്ഏ�േറാളം വിസ്തൃതിയു�കാവ്എ�ിവ ഇവിടുെ�
ൈജവ ൈവവിധ�െ� സംര�ി�� േപാരു�ു. കടേലാരവും
െചറിയ കു�ുകള�ം ചരിവ് �പേദശ�ള�ം പാട�ള�ം സമതല
�പേദശ�ള�ം അട�ു�താണ് ഈ �ഗാമം. ജന�ള�െട ജീവിത
നിലവാരവും സാംസ് കാരിക നിലവാരവും ഉയർ�ുക എ�
ല��േ�ാടു കൂടിയ �പവർ�ന�ളാണ് പ�ായ�് 
നട�ിലാ�ു�ത്.

വിസ്തീർ�ം - 13.60ചതുര�ശകിേലാമീ�ർ

ജി�പ�ായ�് - േകാഴിേ�ാട്

േ�ാ� ്പ�ായ�് -പ�ലായനി
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താലൂക് - െകായിലാ�ി

ഉൾെ�ടു�വാർഡുകൾ - 17

മുഖ� ല���ൾ

 അവിദഗ്� -കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ
സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു�
ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം
100ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ
ഉറ�ാ�ു�തിേനാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും
�ായിയായി���തും ഉത്പാദന�മവുമായ
ആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയായാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ�
ല��ം

 ദരി�ദരുെട ഉപജീവനുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ
ശ�ിെ�ടു�ൽ

 സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ
കുടുംബ�െളയുംപ�തിയിൽഉൾെ�ടു�ുക

 പ�ായ�ിരാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18വയ�്
പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ുംപ�തിയിൽപ�ാളിയാകാം.

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനുംതു�� േവതനം
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 പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന
സൗകര� വികസനംഎ�ിവയ്�്മുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾതെ� �പവൃ�ികൾ കെ��ുക,
ആസൂ�തണം �പ�കിയയിൽപ�ാളികളാകാനുംഅവസരം

 ആസൂ�തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാേരാഇടനില�ാേരാഇ�

 െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

 ബാ�,് േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

 ക����ർശൃംഖലവഴിയു�േമാണി�റിങ്സംവിധാനം

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു (േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
സംവിധാനം )

 പ�തി പരിഹാരസംവിധാനം

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകാഴിേ�ാട് ജി� വിേ�ജ്
റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാരാണ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�ലായനി

േ�ാ�ിെല െചേ�ാ��കാവ് �ഗാമ പ�ായ�് വാർഡ് 5 െല േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �പ�കിയനട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�് , വാർഡ് െമ�ർ, എൻ ആർ ഇ ജി
എസ്�ാഫ് , പ�ലായനി േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺഎ�ിവരുമായി
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് 6ഇൽ
നടേ��േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െളകുറി���ചർ�.

ര�ാംഘ�ം
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2018ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 31 വെര ഏെ�ടു�ു നട�ിയ
�പവൃ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ എ�ിവപരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ

പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത �പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി�ൽ.

നാലാംഘ�ം

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ

േചാദി�റിയുകയും സജീവ െതാഴിലാളികെള ക�് െതാഴിൽ കാർഡ്,
ബാ�് പാ�് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�� അഭിമുഖം നട�ലും

വിവരേശഖരണം നട�ലും.

അ�ാംഘ�ം

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽ പരിേശാധനയുെടയും

അടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

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

െച���ത് എെ�ാെ�െയ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ

പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും

െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു

േവ�ിയാണ്ഈേസാഷ�ൽഓഡി�്.

െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾ
െതാഴിലാളികൾ�് 10അവകാശ�ൾ �പധാനം െച���ു. അവ

ഏെതാെ�എ�് ചുവെട േചർ�ു�ു.

1.െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശം :�ഗാമപ�ായ�ിൽ
�ിരതാമസമു� അവിദഗ്ദധ കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ

ത�ാറായി��� ആള�കൾ �ഗാമപ�ായ�ിൽ േപര് രജി�ർ െച��ക.
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ഒരു കുടുംബ�ിൽ െതാഴിൽ ആവശ�മു�വരുെട മുഴുവൻ

േപരുവിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ിയാണ് ഇതിനായി അേപ� നൽേക�ത്.
അേപ�യിൽ പൂർ� വിലാസം, വയ�്, വാർഡ് ന�ർ, േറഷൻ കാർഡ്
ന�ർ, ആധാർ കാർഡ് ന�ർ എ�ിവ േചർ�ിരി�ണം.
അേപ�കർ�് �പാഥമികാേന�ഷണ�ിനു േശഷം �ഗാമപ�ായ�ു

െസ�ക�റി കാർഡ്അനുവദി�� നൽകും. െതാഴിൽആവിശ�മു� മുഴുവൻ
കുടുംബാംഗ�ള�െടയും േഫാേ�ായും വിവര�ള�ം െതാഴിൽ കാർഡിൽ

ഉ�ായിരി�ും. അേപ� നൽകിയാൽ 15ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ
കാർഡ് നൽകണം. െതാഴിൽ കാർഡിന് േവ�ി േഫാേ�ാ

എടു�ു�തിെ� ചിലവ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി

�ഗാമ��ായ�ു വഹി�ണം. അ�ു വർഷേ��ാണ് ഒരു െതാഴിൽ
കാർഡ്അനുവദി��നൽകു�ത്. ഒരുകുടുംബം ഒരു വർഷംആവശ�െ��
െതാഴിൽ ദിന�ൾ, അവർ�് അനുവദി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�

േവതനം, ഏെ�ടു� �പവൃ�ികൾ, മസ  ്�ർ േറാൾ ന�ർ, ലഭി�
െതാഴിലി�ാഴ്മ േവതനം,നഷ്ടപരിഹാരം മുതലായവിവര�ള�ം െതാഴിൽ
കാർഡിൽഅതാത്സമയംഎഴുതി േചർ�ണം.

2.അേപ�ി�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�

അവകാശവുംആയതിന് ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം :

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�വർ െതാഴിൽ ആവിശ�മു�േ�ാൾ �പേത�കം

അേപ�നൽകണം. നിർദിഷ്ട േഫാറ�ിൽ �ഗാമപ�ായ�ിൽആണ്
അേപ� നൽേക�ത്. െവ��ടലാസിലും അേപ�

നൽകാവു�താണ്. എഴു�ും വായനയും അറിയാ�വർ നിർ�ിഷ്ട
ഉേദ�ാഗ�െ� മു�ിൽ വാ�ാലും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാവു�താണ്.
ചുരു�ിയത് ര�ാഴ്ചേ��ാണ് െതാഴിൽ ആവിശ�െ�േട�ത്.
െതാഴിലിനായി അേപ� നൽകുേ�ാൾ രസീത് ൈക��ിയിരി�ണം.
എ�് മുതൽ എ�് വെരയാണ് െതാഴിൽ ആവിശ�മു�െത�ു

അേപ�യിൽ വ��മാ�ണം. അേപ�ി� തി�തി മുതൽേ�ാ

അേപ�ി�് പരമാവധി 15ദിവസ�ൾ�ു�ിേലാ െതാഴിൽ

ലഭ�മാ�ിയിരി�ണം. പരമാവധി 100ദിവസെ� െതാഴിലിനാണ്

അേപ�നൽേക�ത്.
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3.െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ാഴ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�

അവകാശം :െതാഴിലാവശ�െ��വർ�ു 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
നൽകണെമ�ാണ് വ�വ�. അ�ാ� പ�ം െതാഴിലി�ാഴ്മ േവതനം

ലഭി�ു�തിന് തി�തി േരഖെ�ടു�ിയ ൈക��് രസീത് ആവിശ�മാണ്.
െതാഴിലിന് അേപ�ി�ി�് 15ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ 16
മെ� ദിവസം മുതൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം നിർ�ിഷ്ട േവതന�ിെ�
നാലിെലാ�് കുറയാ� തുകയും പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ

േവതന�ിെ� പകുതിയിൽ കുറയാ� തുകയുമാണ് െതാഴിലി�ാഴ്മ

േവതനമായി ലഭി�ുക. പി�ീട്ഈ തുക െതാഴിൽ നൽകു�തിൽ വീഴ്ച

വരു�ിയവരിൽനി�ുംഈടാ�ണെമ�ാണ് വ�വ�.

4.െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ുവാനു� അവകാശം :ഒരു
�ഗാമപ�ായ�ിെ� അംഗീകരി�െ�� േലബർ ബഡ്ജ�ിെ�

ഇര�ിയിലധികം തുകയ്�ു� �പവർ�ികളാണ് െഷൽഫ് ഓഫ്

േ�പാെജക്ടിൽ ഉ�ാവുക.

5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശം :െതാഴിലിന്
േവ�ി അേപ�ി�ു�വരുെട െതാഴിലിട�ൾ അവരുെട

താമസ�ല�ിെ� 5 കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധി�ു�ിൽ ആയിരി�ണം.
5 കിേലാമീ�ർ ദൂരപരിധി�് പുറ�ാണ് െതാഴിെലടു�ു�െത�ിൽ 10
ശതമാനം അധിക േവതന�ിന് െതാഴിലാളികൾ�്

അവകാശമു�ായിരി�ും.

6.കുടിെവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം, �പഥമ ശു�ശൂഷ സൗകര�ം ഇവ

ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം :

െതാഴിലിട�ളിെലസൗകര��ൾ

i.െതാഴിലാളികൾ�് തിള�ി�ാറിയ െവ�ം നൽകുക.

ii.�പഥമശു�ശൂഷകി�് ഉെ��ു ഉറ�് വരു�ുക.

iii.ഭ�ണം കഴി�ു�തിനും ഉ�യ്�് 1മണി�ൂർ വി�ശമി�ു�തിനും
ടാർേപാളിൻഷീ�് െകാ�്തണൽഒരു�ുക.

iv.അ�് വയ�ിനു താെഴ �പായമു� കു�ികള�െട എ�ം അ�ിൽ

കൂടുതലാെണ�ിൽഅവെരപരിപാലി�ുക.
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7.15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം :പ�തിയുെട േവതനം ബാ�്, േപാ�  ് ഓഫീസ്

എ�ിവിട�ളിെല അ�ൗ�ിലൂെടയാണ് നൽകു�ത്. ഓേരാ

െതാഴിലാളി�ും �പേത�കം അ�ൗ�് േവണം. ഓേരാ െതാഴിലാളി
യുെടയും േവതനം അവർ�ു തെ� ലഭി�ു�ു എ�് ഉറ�്

വരു�ാനാണ് ഇ�െനനിഷ്കളർഷി�ി���ത്.സ്�തീ െതാഴിലാളികള�െട
േവതന�ിേ�ലു� നിയ��ണം അവർ�ു തെ� ആയിരി�ണെമ�

ഒരു ല��വുംഈവ�വ�യ്�് പി�ിലു�്.

8.േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിനു നഷ്ടപരിഹാരം

ലഭി�ുവാനു� അവകാശം :മ�ർ േറാൾ അവസാനി��

15ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭി�ിരി�ണം. ഇ�െന ലഭി�ാെത

വ�ാൽ പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ ലഭി�ാനു� േവതന�ിെ�

0.05 ശതമാനം തുക ഓേരാ ദിവസവും നഷ്�പരിഹാരമായി

ലഭി�ുെമ�ാണ് 2014-െല പുതു�ിയ െഷഡ��ൾ 2ൽ വ�വ�

െചയ്തി���ത്. ഈ തുക തൽ�ാലം സർ�ാർ വഹി�ുെമ�ിലും

പി�ീട് വിശദമായ അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഉ�രവാദികളായവരിൽ നി�ും ഈടാ�ണെമ�ാണ് വ�വ�.
മനഃപൂർ�േമാ alambhavam മൂലേമാ പാവെ�� കൂലി െതാഴിലാളികള�െട
േവതനം മുട�ുകേയാ ൈവകുകേയാ െച���ത് ഒഴിവാ�ുതിനാണ്

ഇ�െനവ�വ�െചയ്തി���ത്.

9.സമയബ�ിതമായു� പരാതി പരിഹാര�ിനു�

അവകാശം :െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ൻ 19, െഷഡ��ൾ 2 para 35,
േക��വാർഷികസർ�ുലർ ചാപ്�ർ 10.4എ�ിവ �പകാരം സമയബ�ിത
പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശം

അനുശാസി�ു�ു.െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� പരാതികൾ

േരഖപരമാേയാ, വാ�ാേലാ, േഫാൺ മുഖാ�ിരേമാ നിർവഹണ

ഉേദ�ാഗ�െര അറിയി�ാവു�താണ്. ഇ�െന ലഭി�ു� പരാതികൾ
പരാതി രജി�റിൽ എഴുതി സൂ�ി�ുകയും, പരാതി േമൽ എടു�

നടപടികൾ പരാതി�ാരെന അറിയിേ��തും നിർവഹണ

ഉേദ�ാഗ�രുെടചുമതലയാണ്.
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10.േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം :ഒരു �പവർ�ിയുെട
േനരവകാശികളായ സാധാരണ ജന�ൾ ആ പ�തി അവേലാകനം

െച��കയും, പരിേശാധി�ുകയും െച��� ജനകീയ ഇടെപടലാണ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷതയാണ്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം െചലവഴി�തു

ശരിയായ രീതിയിലാേണാ, ല��മി� അവകാശ�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം
അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ,നിർവഹണരീതിയിൽഅപാകതകൾ
ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തിമൂലം ഉ�ായി��േ�ാ

എെ��ാം ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ �പ�കിയയാണ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. േസാഷ�ൽ audit ടീം
േരഖകള�ം ഫയലുകള�ം രജി�റുകള�ം പരിേശാധി�ുകയും, �പവർ�ി
�ല�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�് അളവുകൾ ഒ�ു േനാ�ുകയും

െച���ു.�പേത�കം വിളി�� േചർ�ു� േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ
ആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ിേ��ത്.

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ��� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

േചാദി�റി�വിവര�ൾ

െതാഴിൽകാർഡ്

*െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികേളാട് േചാദി�േ�ാൾ

അറിയാൻ കഴി�ത് 87 െതാഴിലാളികള�ം പറ�ത് ഈ �പവിശ�െ�

െതാഴിൽകാർഡിേല�ു� േഫാേ�ാ അവർ തെ� ൈപസ െകാടു�ു

എടു�താെണ�ാണ്. ആദ�െ� �പാവിശ�ം മാ�തമാണ് പ�ായ�ിൽ

നി�ും എടു�ി���ത്. േഫാേ�ാ എടു�ാൻ േവ�ി ഓേരാരു�ർ�ും
100രൂപ വീതം ചിലവായി���്. പിെ� ഈ െതാഴിൽ കാർഡുമായി

ബ�െ�� കാര��ൾ�് േമ�് പ�ായ�ിൽ േപാകു�തിനു േവ�ി

ഓേരാരു�രിൽ നി�ും 20രൂപ വീതം വാ�ിയി���്. പെ� ഈ

ൈപസവാ�ു�തിൽ ഒരു പരാതിയും ഇെ��് െതാഴിലാളികൾപറ� .ു

*െതാഴിലിന് േവ�ിയു� അേപ� ഓേരാരു�രും എഴുതിയതിനു

േശഷം േമ�് പ�ായ�ിൽ െകാടു�ുകയാണ് െച���ത്.അേപ�ി�്
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15 ദിവസ�ിനകം പണി കി�ാറിെ��ും പറ� .ുപെ� ആരും തെ�

െതാഴിലി�ാഴ്മ േവതന�ിന് ഇത് വെര അേപ�ി�ി�ിെ��ു

മന�ിലായി. പണി കി�ാൻൈവകു�ത് െകാ�് 100 പണി തിക�വർ

ആരും തെ� ഇെ��ു പറ� .ു ഓേരാ െതാഴിലാളികൾ�ും ഒരു
പണിയിൽ 14ദിവസം പണിയുെ��ു പറ�ാലും 7, 9 ദിവസം മാ�തേമ
പണി കി�ാറു��. ഇനിയു� പണിയിെല�ിലും 14ദിവസം പണി

കി�ണെമ�ു�ആ�ഗഹം ഉ��് െതാഴിലാളികൾപറ� .ു

കഴി� െകാ�ം പണി എടു� കൂലി േവഗം കി�ാറു�്. പെ� ഈ

�പാവിശ�ം എടു� പണിയുെട ൈപസ ഇതുവെര ആർ�ും കി�ിയി�ി�.
ൈവകു�ത് മൂലമു�നഷ്ടപരിഹാരവുംആർ�ും കി�ിയി�ി�.

െതാഴിലുറ�് �ല�് കുടി�ാനു� െവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം �പഥമ
ശു�ശൂഷ സൗകര�ം എ�ിവ കി�ാറുെ��ു പറ� .ു ആർെ��ിലും
പരി�് പ�ിയാൽ ഗവെ��് ആശുപ�തിയിൽ ആണ് െകാ�്

േപാകാറു�ത്. അതിനാൽ അവിെട ൈപസ ഒ�ും ചിലവാകാറി�.
പെ� ഓേ�ാ വിളി�ാണ് ആശുപ�തിയിൽ െകാ�് േപാകാറു�ത്.
അതിെ� ൈപസ േമ�് ആണ് െകാടു�ാറു�ത്. അതിനു ബിെ�ാ�ും
കി�ാ�ത് െകാ�് പ�ായ�ിൽ നി�ും ൈപസ കി�ാറുമി�. ഫ�്
എയ്ഡ് േബാക്സ  ് ഇേ�ാൾ േമ�് ൈപസ എടു�് വാ�ുകയാണ്

െച���ത്. ആദ�ം പ�ായ�ിൽ നി�ും കി�ാറുെ��് പറ� .ു
പെ�ഇേ�ാൾഅതിെ�ൈപസകി�ാറി�.

�പവർ�ി വിശദാംശ�ൾവാർഡ് 5എളാേ�രി േനാർ�്

െചേ�ാ��കാവ് പ�ായ�് വാർഡ് 5 (എളാേ�രി േനാർ�് ) െല
1/10/2018 മുതൽ 31.3.2019 വെരയു� 8 �പവർ�ി ഫയലുകളാണ്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു േവ�ി തിരെ�ടു�ത്. ഈ കാലയളവിൽ

നട�ിയ 8 �പവർ�ികൾ�ായി 3774 അവിദഗ്� െതാഴിൽ ദിന�ള�ം
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194 വിദഗ്� െതാഴിൽ ദിന�ള�ം സൃഷ്ടി�ി���്. അവിദഗ്� േവതന
ഇന�ിൽ 1025899 രൂപയും വിദഗ്� േവതന ഇന�ിൽ 135800 രൂപയും
�പവർ�ികൾ�് േവ�ി ചിലവഴി�ി���്.

�പവർ�ിസംബ�ി�വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാടു�ു�ു.

�കമ

ന

�ർ

വർ�് േകാഡ് �പവർ�ിയുെട

േപര്

ലഭി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

അവിദഗ്�

ർ

ലഭി�

െതാ

ഴിൽ

ദിന

�ൾ

വിദ

ഗ്�ർ

അട�ൽ

തുക

ആെക

േവതനം

സാധന

ഘടകം

1 IF 353817 കിണർ

നിർ�ാണം

സാവി�തി

എരിയാരി

മീ�ൽ

58 113 101000 94818 2700

2 IF 353819 കിണർ

നിർ�ാണം-
ബി�ു

തിരുമംഗല�്

42 81 74000 68082 2700

3 LD 229116 തരിശ് ഭൂമി

ഇടവിള കൃഷി�്

അനുേയാജ�മാ

�ൽ -ഘ�ം 1

665 0 189000 180215 4694

4 WC 291479 നീർ�ടാധിഷ്ഠി

ത ഭൂമിയിെല

മ�് ജല

സംര�ണ

�പവർ�ി- മ�്
ക�ാല

നിർ�ാണം -
ഘ�ം 2

397 0 139500 107587 3434
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1.കിണർനിർ�ാണംസാവി�തിഎരിയാരി മീ�ൽ

�പവർ�ി 24/12/2018ൽആരംഭി�� 6/1/2019ൽപൂർ�ീകരി��. 8 മ�ർ
േറാള�കളിലായി 171 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്�ി�ി���്. ഈ

�പവർ�ി�ായി 15718 രൂപ അവിദഗ്� േവതന ഇന�ിലും 79100 രൂപ
വിദഗ്� േവതന ഇന�ിലും െചലവഴി�ി���്. ഇതിെല െവ�ം

തെ�യാണ് വീ�ാവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി�ാറു�ത .ു കിണറിെ�
അടിയിലു� 8പടവുകൾ ഇടി� നിലയിൽ ക�ു. ഇതിെ� ൈസ�്
േബാർഡ  ്അവിെടകാണാൻകഴി� .ു

2.കിണർനിർമാണം -ബി�ു തിരുമംഗല�്

�പവർ�ി 27/9/2018 ൽആരംഭി�� 3/1/2019 ൽ പൂർ�ീകരി��. 5മ�ർ
േറാള�കളിലായി 123 െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്ടി��.ഈ �പവർ�ി�ായി

56700 രൂപ വിദഗ്� േവതന ഇന�ിലും 11382 രൂപ അവിദഗ്� േവതന

5 WC 291478 നീർ�ടാധിഷ്ഠി

ത ഭൂമിയിെല

മ�് ജല

സംര�ണ

�പവർ�ി- മ�്
ക�ാല

നിർ�ാണംഘ�ം

-1

383 0 138000 103793 3376

6 LD 229112 തരിശ് ഭൂമി

പ��റി

കൃഷി�്

അനുേയാജ�മാ

�ൽ

669 0 187500 181318 2700

7 WC 328782 നീർ�ടാധിഷ്ഠി

ത ഭൂമിയിെല

മ�് ജല

സംര�ണ

�പവർ�ി ഘ�ം -
3

457 0 158500 123847 2700

8 WC 291477 നീർ�ടാധിഷ്ഠി

ത ഭൂമിയിെല

മ�് ജല

സംര�ണ

�പവർ�ി ഘ�ം -
4

1103 0 318500 298913 2700
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ഇന�ിലും െചലവഴി�ി���്. വീ�ിെല ആവിശ��ൾ�് ഈ െവ�ം

തെ�യാണ് ഉപേയാഗി�ു�ത്. െവ�ം വ�ിയേ�ാൾ വീ�ും കുഴി

േ�� തായി വ�ി��െ��ു വീ��കാർ പറ� .ു ൈസ�് േബാർഡ  ്
അവിെടകാണാൻകഴി� .ു

3.തരിശ് ഭൂമി ഇടവിളകൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽഘ�ം 1

�പവർ�ി 5/1/2019ൽആരംഭി�� 25/1/2019ൽപൂർ�ീകരി��. 21 മ�ർ
േറാള�കളിലായി 665 െതാഴിൽ െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്�ി��. ഈ
�പവർ�ി�ായി 182075 രൂപ േവതന ഇന�ിൽ െചലവഴി�ി���്.
�പവർ�ി നട� �ല�ളിൽ േപായേ�ാൾ എ�ാ �ല�ള�ം കാട്

പിടി�തായി കാണെ���. വീ��കാേരാട് േചാദി�േ�ാൾ നിലം ഒരു�ിയ
സമയ�് ഇ�ി, മ�ൾ, ക� എ�ിവ പറ�ിൽ കൃഷി െചയ്തതായി
അറിയാൻകഴി� .ുഇവിെടൈസ�് േബാർഡ  ്ഉ�ായിരു�ു.പെ�ഈ

�പവർ�ിയുെട ൈസ�് േബാർഡ  ് അ� അവിെട ഉ�ായിരു�ത്. WC
229112 എ� �പവർ�ിയുെട ൈസ�് േബാർഡ  ് ആണ് അവിെട
ഉ�ായിരു�ത്. ഈ �പവർ�ിയുെട ൈസ�് േബാർഡ  ് എരിയാരി
ബാലകൃഷ്ണൻനായരുെട�ല�ാണ് ഉ�ത്.

4.തരിശ് ഭൂമി പ��റി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽ

�പവർ�ി 12/1/2019ൽആരംഭി�� 18/1/2019ൽപൂർ�ീകരി��. 9 മ�ർ
േറാള�കളിലായി 669 െതാഴിൽ ദിന�ൾസൃഷ്�ി��.ഈ �പവർ�ി�ായി

181318 രൂപ അവിദഗ്� േവതന ഇന�ിൽ െചലവഴി�ി���്. �പവർ�ി
നട� �ല�ളിൽ േപായേ�ാൾ കാട് മൂടിയ അവ�യിലും

ചിലയിട�ു ഈ �പാവിശ�ം വീ��കാർ പറ�ിൽ പണി എടു�ി�തായും

കാണാൻ കഴി� .ു പണി എടു� സമയ�ു കൃഷി െചയ്തതായി

അറിയാൻകഴി� .ുഇതിെ�ൈസ�് േബാർഡ  ്മാറിയാണ് െവ�ത്.

5.നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ി -മ�്
ക�ാലനിർ�ാണം -ഘ�ം 1

�പവർ�ി 27/11/2018 ൽ ആരംഭി�� 10/12/2018 ൽ പൂർ�ീകരി��. 8
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മ�ർ േറാള�കളിലായി 383 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. 104469 രൂപ
േവതന ഇന�ിൽ ചിലവഴി�ി���്. �പവർ�ി നട� �ല�ളിൽ

േപായേ�ാൾ �പസ�േകാ�കു�ു�ൽഎ�ആള�െട�ല�ുകഴി�

�പാവിശ�ം െചയ്ത ക�ാല േറാഡിനു വീതി കൂ�ിയേ�ാൾ േപായതായി

പറ� .ു ഈ �പാവിശ�വും ഇവിെട പണി എടു�തായി കാണാൻ

കഴി� .ുഇേ�ാഴും ന� രീതിയിൽതെ�മ�് ക�ാല ചില�ല�ളിൽ

കാണാൻകഴി� .ു

6.നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ി-മ�്
ക�ാലനിർ�ാണം -ഘ�ം -2

�പവർ�ി 27/11/2018 ൽ ആരംഭി�� 10/12/2018 ൽ പൂർ�ീകരി��.
11മ�ർ േറാള�കളിലായി 397െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ഈ
�പവർ�ി�ായി 108277 രൂപ േവതന ഇന�ിൽ െചലവഴി�ി���്.
�പവർ�ി നട��ല�ളിൽ േപായേ�ാൾ ചിലയിട�ു ന� രീതിയിൽ

തെ� ഇേ�ാഴും ക�ാല കാണെ���.ചില ക�ാലകൾ കാല വർഷ

െകടുതിയിൽ നശി�തായും കാണാൻ കഴി�ു .കാട് പിടി� നിലയിലും
കാണെ���. ന� രീതിയിൽ തെ�യാണ് ഇവിെട പണി നട�ത് എ�്
മന�ിലായി.

7.നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം -3

�പവർ�ി 26/9/2018 ൽ ആരംഭി�� 10/10/2018 ൽ പൂർ�ീകരി��. 14
മ�ർ േറാള�കളിലായി 457 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ഈ
�പവർ�ി�ായി 123847 രൂപ അവിദഗ്� േവതന ഇന�ിൽ

െചലവഴി�ി���്. �പവർ�ി നട� �ല�ളിൽ േപായേ�ാൾ

വര�ുകള�ം മഴകുഴിയും പൂർ�മായി കാണാൻ കഴി�ി�. വര�ുകൾ
ചിലത് നിക�തായി കാണാൻ കഴി� .ു മഴകുഴി േവ�് കുഴി
ആ�ിയതുംചിലതിൽവാഴയും െത�ിൻൈതകള�ംെവ�തായി ക�ു.

8.നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിെല മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ിഘ�ം -4

�പവർ�ി 27/9/2018 ൽ ആരംഭി�� 25/10/2018 ൽ പൂർ�ീകരി��. 30
മ�ർ േറാള�കളിലായി 1103 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃഷ്ടി��. ഈ
�പവർ�ി�ായി 298813 രൂപ അവിദഗ്� േവതന ഇന�ിൽ

െചലവഴി�ി���്. �പവർ�ി നട� �ല�ളിൽ േപായേ�ാൾ
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വര�ുകള�ം മഴകുഴിയും പൂർ�മായി കാണാൻ കഴി�ി�. വര�ുകൾ
ചിലത് നിക�തായി കാണാൻ കഴി� .ു മഴകുഴി േവ�് കുഴി
ആ�ിയതും ചിലതിൽ വാഴയും െത�ിൻ ൈതകള�ം െവ�തായി ക�ു.
കാട് പിടി� നിലയിലുംആയിരു�ുചിലത്.

രജി�ർപരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ പറയു� 7രജി�റുകൾ
നിർബ�മായും �ഗാമ പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��വയാണ്.

1.െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2.�ഗാമസഭ രജി�ർ

3.െതാഴിൽ ആവിശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ�ി�

രജി�ർ

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

5.�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ.

6.പരാതി രജി�ർ

7.സാധന രജി�ർ

2018-2019 സാ��ിക വർഷെ� ആസ്തി രജി�റിൽ ആസ്തികൾ

േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ു. പരാതി രജി�റിൽ പരാതികൾ ഒ�ും

തെ�േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�.

േക��സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ താെഴ

പറയു� േരഖകൾനിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്.

1.കവർ േപജ്

2.െച�് ലി�്

3.ആ�ൻ �ാൻ /െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് എ�ിവയുെട അംഗീകരി�
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േകാ�ി

4.സാേ�തിക എ�ിേമ��ം ഡിൈസനും അട�ു� സാേ�തിക

അനുമതിയുെട േകാ�ി

5.ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6.സാേ�തികഅനുമതിയുെട േകാ�ി

7.സംേയാജിതപ�തിവിശദാംശ�ൾ

8.െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��� െകാ�ു�അേപ�

9.െതാഴിൽഅനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി

10.പൂരി�ി�� മ�ർ േറാളിെ� േകാ�ി

11.െമഷർെമൻറ്ബു�ിെ�േകാ�ി

12.സാധന�ൾ വാ�ു�തിനു� ക�െ�ഷൻ �ണി�തിെ�യും

കംപാരി�ീവ് േ��്െമ��െ�യും െമ�ീരിയൽ സൈ� ഓർഡറിെ�യും

േകാ�ി

13.േവജ് ലി�്

14.േവതന�ിെ�യുംസാധന�ൾ�് പണംഅട�തിെ�യും േകാ�ി

15.െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െടയും േകാ�ി

16.േറായൽ�ിഅട�തിെ�രസീതിെ� േകാ�ി

17.െതാഴിലിെ�മൂ�ുഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18.�പവർ�ിപൂർ�ീകരണസർ�ിഫിേ��ിെ� േകാ�ി

19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്

20.ആസ്തിയുെടജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22.ൈസ�്ഡയറി

ഫയൽ പരിേശാധന�ിടയിൽ കെ��ുവാൻ സാധി� വസ്തുതകൾ



18

താെഴ െകാടു�ു�ു.

കവർ േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ���

േരഖയാണ് കവർ േപജ്. പരിേശാധി� 8ഫയലിലും കവർ േപജ്

ഉ�ായിരു�ി�.

െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട

/ഏതു േപജ് മുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ാനു�

േരഖയാണ് െച�് ലി�്. WC 291478, WC 328782 എ�ീ ഫയലുകളിൽ
െച�് ലി�ിെ� േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു. ബാ�ി ആറു ഫയലുകളിലും
െച�് ലി�ിെ� േകാ�ി കാണാൻ കഴി� .ു േപജ് ന�ർ കൃത�മായി
അടയാളെ�ടു�ിയിരു�ു.

ആ�ൻ�ാൻ

�പസ്തുത �പവർ�ിഫയലിെലനട�് സാ��ികവർഷ�ിെലആന�ൽ

�ാനിൽ ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ് ആന�ൽ

�ാനിെ� േകാ�ി. IF 353817, LD229116, WC 291479എ�ീ ഫയലുകളിൽ
ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി കാണാൻ കഴി� .ു LD 229112, IF 353819, WC
291477, WC291478, WC 328782 എ�ീ ഫയലുകളിൽ ആ�ൻ �ാനിെ�
േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു.

ഭരണാനുമതി

�പവർ�ി െചയ്തതിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ്

ഭരണാനുമതി. പരിേശാധി� WC 328782, WC 291478എ�ീ ഫയലുകളിൽ
ഭരണാനുമതി േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു. ബാ�ി ആറു ഫയലുകളിലും
ഭരണാനുമതി േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു. െസക��റിൽ നി�ും ലഭി�
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േകാ�ിയാണ് ഉ�ായിരു�ത്. പ�ായ�് െസ�ക�റിയുെട ഒ��ം സീലും
ഇ�ായിരു�ു. ഭരണാനുമതി ന�ർ, തി�തി, അട�ൽ തുക,
ഭരണാനുമതി തീരുമാനം എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.െസക��റിൽ
നി�ും ലഭി� േകാ�ിആണ് ഉ�ത്.

സാേ�തികാനുമതി

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്�രുെട അനുമതി ലഭി�ി���്

എ�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് സാേ�തികാനുമതി േരഖ.
പരിേശാധി� 8 ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ു .
പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭ�മാ�ിയ േകാ�ിയിൽ ഓവർസിയർ,
അെ�കഡിെ�ഡ് എ�ിനീയർ, എൽ എസ് ജി ഡി എ�ിനീയർ

എ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും േപരും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.
സാേ�തികാനുമതി ന�ർ, തി�തി അട�ൽ തുക എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. െസക��റിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.
�പവർ�ികള�െട എ�ിേമ�് ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ു. േ�ഡായിങ്
&ഡിൈസൻഇ�ായിരു�ു.

സംേയാജിതപ�തി

പരിേശാധി� 8 ഫയലുകളിെല �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ�സംേയാജിത
പ�തിഅ�ായിരു�ു.

െതാഴിലിനു�അേപ�

െതാഴിലിനു� അേപ� ഓേരാ �പവർ�ി ഫയലിലും േവെറ േവെറ

െകാടു�ി�ി�. എ�ാ അേപ�കള�ം ഒ�ി�ാണ് െവ�ിരി�ു�ത്.
വ��ഗതമായഅേപ�കളാണ് ഉ�ത്.

െതാഴിൽഅനുവദി��തരു�തിെ�പകർ�്

െതാഴിൽ അനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയ്�് പകരം മ�ർ േറാൾ

അനുവദി�� െകാ�ു� േരഖയുെട േകാ�ി ആണ് എ�ാ ഫയലിലും

കാണാൻസാധി�ത്.

മ�ർ േറാൾ
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�പവർ�ി�ല�് െതാഴിലാളികള�െടഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�

േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. പണി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് രാവിെലയും
അവസാനി�തിന് േശഷം ൈവകുേ�രവും മ�ർ േറാളിൽ

ഒ��െവയ്�ണം. മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ പാടി�.
പരിേശാധി� 8 ഫയലുകളിൽ മ�ർ േറാളിലും എം ബു�് ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ം സീലും

േരഖെ�ടു�ിയി���്. IF 353817എ� �പവർ�ിഫയലിൽ 3അവിദഗ്�
മ�ർ േറാള�കള�ം 5വിദഗ്� മ�ർ േറാള�കള�ം ഉ�് . LD229116 എ�
�പവർ�ി ഫയലിൽ 17731, 17732,18125, 17733, 17734, 17737, 17738
എ�ീ മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായി���്. WC 291479
എ� �പവർ�ി ഫയലിെല 14392, 14393, 14394, 14395, 14396 എ�ീ
മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണെ���. WC 291478 എ�
�പവർ�ി ഫയലിെല 14370, 14371, 14372 എ�ിവയിൽ മാ�ിെ� ഒ�്
കാണാൻ സാധി�ി�. െതാഴിലാളികള�െട ദിവസേവതനവും ആെക
േവതനവും േരഖെ�ടു�ിയി���്.

െമഷർെമൻറ്ബു�് 

�പവർ�ി െചയ്ത അളവ് േരഖെ�ടുേ�� ആധികാരിക േരഖയാണ്

െമഷർെമൻറ് ബു�് . പരിേശാധി� 8 �പവർ�ിഫയലിലും െമഷർെമൻറ്
ബു�് ഉ�് . ഈ എം ബു�ിൽ ഒ�ും തെ� �പവർ�ി േകാഡ്

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അളവുകെള�ാം വിശദമായി നൽകിയി���്.
�പസിഡ��െ�യുംഓവർസിയറുെടയും ഒ��ംസീലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
മ��ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ംസീലും ഉ�് .

സാധനഘടകം

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുമായി ബ�െ�� തുക 8ഫയലിലും
െമ�ീരിയൽ ഇന�ിൽ െപടു�ിയാണ് െകാടു�ിരി�ു�ത്. എം
ബു�ിൽസാധനഘടക�ള�െടതുക േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

േവജ് ലി�് മാ�ർ േറാളിെല െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ ദിന�െള

ആധാരമാ�ിയാണ് േവതന വിതരണ�ിനു� േവജ് ലി�്

ത�ാറാേ��ത്. IF 353817 എ� �പവർ�ി ഫയലിൽ േവജ് ലി�ിെ�
േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു. മ�� 7 �പവർ�ി ഫയലിലും േവജ് ലി�ിെ� േകാ�ി
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കാണാൻ കഴി� .ു എം ഐ എസിൽ നി�ും െഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത

േകാ�ി ആണ് ഉ�ായിരു�ത്. FTO മുഖാ�ിരം േവതനം

െതാഴിലാളികള�െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ എ�ി�ു�തിന് േവ�

കാര��ൾെചയ്തതായി മന�ിലായി.

എഫ് ടി ഒ

ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിലൂെട ഓൺൈലൻ ആയി�് പ�ായ�് 
െസ�ക�റിയും �പസിഡ��ം ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ു�ത്. അതിനാൽ
ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ത�ാറാ�ിയ അ�ുതെ�േയാ പിേ�
ദിവസേമാ െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബ�െ�� �ല�ളിേല�്

എ�ി�ാൻ കഴിയും . ഇതിനു േവ�ി ഡിജി�ൽ സിേ��റുകളാണ്

െസ�ക�റിയും �പസിഡ��ം ഉപേയാഗി�ു�ത്. IF 353817എ� �പവർ�ി
ഫയലിൽ ഒഴി�് ബാ�ി 7 ഫയലിലും എഫ് �ി ഒ യുെട േകാ�ി
ഉ�ായിരു�ു.

െമ�ീരിയൽവൗ�ർ

ഒരു �പവർ�ി സാേ�തിക എ�ിേമ�് �പകാരം ആവശ�മു� സാധന

സാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിനു� നടപടി�കമ�ൾ �പതിപാദി�ു�

േരഖയാണ് െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� ്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ
ഒ�ും െമ�ീരിയൽവൗ�ർസൂ�ി�തായി ക�ി�.

േറായൽ�ി

േറായൽ�ി നൽകിയ �പവർ�ിയാേണാ എ�് അറിയുവാൻ

സഹായി�ു� േരഖയാണ് േറായൽ�ി േരഖ. പരിേശാധി�

�പവർ�ികെളാ�ും തെ�േറായൽ�ി െകാടുേ�� �പവർ�ികള�.

േഫാേ�ാസ്

�പവർ�ിയുമായിബ�െ�ടു�ിഎടു�ു�മൂ�ു േഫാേ�ാ പതി��കൾ.
അതായത് �പവർ�ന�ിെ� ആരംഭം, �പവർ�ി നട�ു

െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷംഎ�ീ മൂ�ു
ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ. IF 353817, LD 229116, IF 353817, LD 229112
എ�ീ �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ �പവർ�ി നട�ു�തിന് മുൻപും

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�തിനു േശഷവുമു� േഫാേ�ാകൾ കാണാൻ
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സാധി��. WC 291479 എ� �പവർ�ി ഫയലിൽ പണി തുട�ു�തിനു
മുൻപും പണി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും ഉ� േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ു .
WC 291478, WC 328782, WC 291477എ�ീ �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ
േഫാേ�ാസ് ഒ�ും തെ�ഇ�ായിരു�ു

�പവർ�ിപൂർ�ീകരണസർ�ിഫിേ��ിെ� േകാ�ി

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് സാ��െ�ടു�ു� േരഖയാണ്

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. പരിേശാധി� 8ഫയലുകളിലും
�പവർ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തംഇ�ായിരു�ു.

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്

ഓേരാ �പവർ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�ർ േറാൾ അനുവദി��

െതാഴിലാളികള�െട േവതനം നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം

ഏെതാെ� തി�തികളിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാൻ ഉ�താണ്

മ�ർ േറാൾ മൂവ് െമ� ് �ിപ് അഥവാ ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാം.
പരിേശാധി� 8 �പവർ�ി ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾമൂവ് െമ� ് �ിപ്
ഉ�ായിരു�ു.പെ�വിവര�ൾപൂർ�മ�ായിരു�ു.

ആസ്തിയുെടജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ികൾ ജിേയാ ടാഗ് െചയ്തി��േ�ാ എ�് അറിയുവാൻ

സഹായി�ു� ഘടകമാണ് ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. പരിേശാധി�
8ഫയലുകളിലും ജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാകൾകാണാൻകഴി�ി�.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

ഒരു �പവർ�ിയുെട േനരവകാശികളായസാധാരണജന�ൾആപ�തി

അവേലാകനം െച��കയും പരിേശാധി�ുകയും വിലയിരു�ുകയും

െച��� ജനകീയ ഇടെപടലാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�ിെ�
സവിേശഷതയാണ് െതാഴിലുറ�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണം

െചലവഴി�ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആേണാ, ല��മി� അവകാശ�ള�ം
ആനുകൂല��ള�ം അർഹതെ��വർ�് ലഭി�ി��േ�ാ, നിർവഹണ

രീതിയിൽ അപാകതകൾ ഉ�ായി��േ�ാ, �പതീ�ി� േന�ം പ�തിമൂലം
ഉ�ായി��േ�ാ എെ��ാം ജന�ൾ േനരി�് പരിേശാധി�ു� ജനകീയ

�പ�കിയയാണ് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്. േസാഷ�ൽ
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ഓഡി�ിന് വിേധയമായതാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ സഹായി�ു�

േരഖയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് . ആറു മാസം കൂടുേ�ാൾ
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നടേ��താണ്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും
േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറി

െതാഴിലുറ�് �പവർ�ി �ല�് ആ �പവർ�ിയുമായി ബ�െ���

നട�ു� എ�ാ കാര��ള�ം എഴുതി വയ്�ു�തിനു� േരഖയാണ്

ൈസ�് ഡയറി. ൈസ�് ഡയറിയിൽ െ�പാജക്�് മീ�ി�ിെ� ഹാജർ

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതു വിവര�ൾ വിജിലൻസ്

&േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് , െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം,
മാ�ിെ� േഫാൺ ന�റും വിലാസവും, പണിയായുധ�ള�െട വാടക,
ചികി�ാ െചലവ്സംബ�ി�കാര��ൾെച�് ലി�്എ�ിവെയാെ�

കൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��താണ്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും
തെ� വർ�് േകാഡ് െകാടു�ി�ി�ായിരു�ു. െച�് ലി��ം

െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ിയത്,
വിജിലൻസ് &േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് എ�ിവെയ�ാം

ഉ�ായിരു�ു.

എ�ിേമ��ം �പവർ�ിയുെടഅളവുകള�ം

�പവർ�ി നട�ാ�ു�തിനായി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു�

സാേ�തിക േരഖയാണ് എ�ിേമ�്. ഒരു �പവർ�ി എ�െന

നട�ിലാ�ണം എ�് മാർഗനിർേദശം നൽകു� ഒരു േരഖ കൂടിയാണിത്.
ഇതിൽ പ�തിയുെട േപര്, ഏെ�ടുേ�� �പവർ�ികൾ, അവയുെട
നീളം, വീതി, ഉയരം, ആഴം, തുക എ�ിവ നിർബ�മായും

േരഖെ�ടു�ണം. സാധന സാമ�ഗികൾ വിദഗ്� -അവിദഗ്�
െതാഴിലാളികള�െട എ�ം, നൽകു� കൂലി, സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡിെ� െചലവ് എ�ിവ നിർബ�മായും എ�ിേമ�ിൽ

ഉൾെ�ാ�ിേ��താണ്. വർ�് ഫയലുകളിൽ സൂ�ി�ി���

എ�ിേമ�് ഇം�ീഷിലു�തും സാേ�തിക ഭാഷയിലു�തുമാണ്.
സാധാരണ െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും പരിേശാധി�ാൻ

കഴിയും വിധം ഈഎ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിേല�ു ആ�ി �പവർ�ി
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സമയ�് േമ�ിെ� ൈകവശം െവേ��തുമാണ്. ഇം�ീഷിൽ ഉ�
എ�ിേമ�ിെല വിവര�ള�ം അളവുകള�ം േവ� രീതിയിൽ

മന�ിലാകു�ിെ��ും ഭൂവുടമകൾ പറയു�ിടെ��ാം പണി

െചേ��അവ�ആെണ�ും മാ�് പറ� .ു

സ�കാര� ഭൂമികളിൽ െച��� �പവർ�ികൾ�ായി അേപ�

സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട അളവ് േരഖെ�ടുേ��താണ് .
സാ��പ�തം സമർ�ി�ുേ�ാൾ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െചയ്ത

�പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടുേ��താണ് .അളവുകൾ
അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ബി�് പാസാ�ു�തും േവതനം

നൽകു�തും ഉൾെ�െടയു�കാര��ൾഅ�ിമമാകു�ത്. .

പരിേശാധി� 8�പവർ�ി ഫയലുകളിെല �പവർ�ി നട��ല�ളിൽ

േപായേ�ാൾഎടു�അളവുകള�ംവിശദാംശ�ള�ംതാെഴ െകാടു�ു�ു.

�കമ

ന�

ർ

�പവർ�ിയുെട

േകാഡ്

�പവർ�ി നട�

�ലം

�പവർ�ിയുെട േപര് അളവ്

1 WC 291478 കല�ാണി അ�

ഇ��് മീ�ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -25.55m

ഉയരം -2m

2 WC 291478 ശ�ാമള ഇ��്

മീ�ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -33.70m

ഉയരം -2.30m

3 WC 291478 സേരാജിനികു�

�ക�ൂ�്

മ�് ക�ാല നീളം -19.50m

ഉയരം -1.50m

4 WC 291478 ഷീബ

കു��ക�ൂ

�്

ക�്ക�ാല നീളം -23.45

ഉയരം -1.06m

നീളം -7m
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മ�് ക�ാല ഉയരം -1m

5 WC 291478 �പസ�

േകാ��ു�ു�

ൽ

മ�് ക�ാല േറാഡിനു

വീതി

കൂടിയേ�ാൾ

ക�ാല േപായി

6 WC 291478 േ�പമലത

േകാ��ു�ു�

ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -19.50m

ഉയരം -2.20m

7 WC 291478 �ശീലത

േകാ��ു�ു�

ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -30.05m

ഉയരം -2m

നീളം -10.40m

ഉയരം -1.05m

8 WC 291478 ലീല

മൂേ��ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -51.80m

ഉയരം -1.70m

നീളം -10m

ഉയരം -1.50m

9 WC 291478 കമല

േകാേ��ൽ

മ�് ക�ാല അതിെല

േറാഡ്

വ�േ�ാൾ

കിളേപായി

10 WC 291479 ഗീത മ�് ക�ാല നീളം -82m
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കുള�രക�ൂ

�്

ഉയരം -1.5m

11 WC 291479 ഷീബ

ചാേ�ാ�്

മ�് ക�ാല നീളം -14m

ഉയരം -1m

12 WC 291479 ശാരദ

വളേ�രി

മീ�ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -17.50m

ഉയരം -1m

13 WC 291479 റനീജ

കാവുേതരി

മീ�ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -104.05m

ഉയരം -1.20m

14 WC 291479 ലീല

കുള�രക�ൂ

�് മീ�ൽ

മ�് ക�ാല കാട്

പിടി�തിനാൽ

അള�ാൻ

കഴി�ി�.

15 WC 291479 കമല

കാവുേതരി

മീ�ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -63.50m

ഉയരം -1m

16 WC 291479 അഖില

െപായിലും

കു�ു�ൽ

മ�് ക�ാല നീളം -42.80m

ഉയരം -1m

17 WC 291479 ശാരദ െക. ടി
കുടുംബിയിൽ

താെഴ

മ�് ക�ാല നീളം -6m

ഉയരം -1m

കുറ�� ഭാഗം

ഇടി�ി���്

18 WC 291479 ശാ�. െക.
കു��്

മ�് ക�ാല നീളം -38m

ഉയരം -1m

19 WC 291479 മാധവി. വി. െക മ�് ക�ാല നീളം -19.60m
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വടേ�

ക��ാറ��്

ഉയരം -1m

20 WC 291479 ഭവാനി

�ശീൈശലം

മ�് ക�ാല നീളം -37.50m

ഉയരം 50cm

21 WC 291479 ജാനു അ�

ഒതേയാ�്

മ�് ക�ാല നീളം -27.10m

ഉയരം-1m

ക�ാല

ഇടി�ി���്

22 WC 291479 ശാരദ വി. െക.
വടേ�

ക��ാറ��്

മ�് ക�ാല നീളം -26m

ഉയരം -1m

23 IF 353817 സാവി�തി

എരിയാരി

മീ�ൽ

കിണർനിർ�ാണം വ�ാസം -2.6m

24 LD 229116 ഷീബ

മു��ു�ു

ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാടുപിടി��

25 LD 229116 ലീല

പുതിേയട�ു

ക�ി

ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

26 LD 229116 നാരായണി

പുതിേയാ�ിൽ

ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

27 LD 229116 �ശീലത

േകേളാ�്

ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

28 LD 229116 രാമൻ

പുതിേയാ�ിൽ

മീ�ൽ

ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��
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29 LD 229116 േചായി�ി

െതേ�

പുതിേയട�്

ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

30 LD 229116 കമല�

േകള�ൻവീ�ിൽ

ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

31 LD 229116 സുധതരി�ിൽ ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

32 LD 229116 സുനിൽകുമാർ

എം സി ഭവൻ

മൂല�്

ഇടവിള�ൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

33 IF 353819 ബി�ു

തിരുമംഗല�്

കിണർനിർ�ാണം വ�ാസo-2.30m

34 WC 328782 രാധ പുന�ും

കു�ിയിൽ

മ�് ക�ാല

വര�ുകൾ

നീളം - 7m

ഉയരം -1.50m

കാട് പിടി�

നിലയിൽ

35 WC 328782 ദീപ വടേ�ടം

ക�ി മ�് ക�ാല നീളം -24.3m

ഉയരം -1m

36 WC 328782 ഉഷ

അനിശ�o
ക�ി

മ�് ക�ാല നീളം -16.40m

ഉയരം -1m

37 WC 328782 ഉഷ കാരടി

പറ��്

മ�് ക�ാല

മഴ�ുഴി

നീളം -28.40m

ഉയരം -1m

5
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38 WC 328782 ഷീബ ച�ം

പുന�ിൽ

മ�് ക�ാല നീളം -14.70m

ഉയരം -1m

39 WC 328782 ലീല

പുതിെയട�ു

ക�ി

മ�് ക�ാല നീളം -19.50m

ഉയരം -1m

40 WC 328782 ശ�ാമള

�ശീനിവാസൻ

കണിയാoക�ി

മ�് ക�ാല നീളം -24.20m

ഉയരം -1.30m

41 WC 328782 േബബി ഗിരിജ

മു��ു�്

പറ�്

മ�് ക�ാല മെ�ടു�

േ�ാൾ േപായി

42 WC 328782 മാധവി കാരടി

പറ��്

മ�് ക�ാല നീളം -18m

ഉയരം -1m

43 WC 328782 വ�ല വടേ�

െമറേ�ാ�്

വര�ു

മഴ�ുഴി

നീളം 29.40m

5

44 WC 291477 വിലാസിനി

അ� കു�ിയിൽ

മീ�ൽ

വര�ുകൾ കാട് പിടി��

45 WC 291477 സുജല കാരടി

പറ��്

വര�ുകൾ കാട് പിടി��

46 WC 291477 മറിയം പു�ൻ

പുരയിൽ

വര�ുകൾ കാട് പിടി��

47 WC 291477 നബീസ പു�ൻ

ക�ിൽ

വര�ുകൾ കാട് പിടി��

48 WC 291477 േദവി ച�ം

പുന�ിൽ

വര�ുകൾ കാട് പിടി��

49 WC 291477 ഗിരിജ വര�ുകൾ പുതിയ വീട്
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മൂേ��ൽ

മീ�ൽ

വ�ു

50 WC 291477 ലീല 5/26 മഴകുഴി 5എ�ം

51 WC 291477 പ�ാവതി

അ� 5/268
വര�ുകൾ നീളം 32.40m

52 WC 291477 ഷീബ

ചാേ�ാ�്

വര�ുകൾ

മഴകുഴി

നീളം -23.50m

2എ�ം

54 WC 291477 രാധ പുന�ും

കു�ിയിൽ

മഴകുഴി

വര�ുകൾ

2

നിക�ു

55 WC 291477 ജിഷ ശശി

താെഴ�ിട�ു

മീ�ൽ

വര�ുകൾ

മഴകുഴി

നിക�ു

3

56 WC 291477 സ്മിത

എരിയാരി

മീ�ൽ

വര�ുകൾ

മഴകുഴി

നിക�ു

4

57 WC 291477 േഗാമതി ചില� വര�ുകൾ

മഴകുഴി

കാട് പിടി��

5എ�ം

58 WC 291477 ശ�ാമള ഇ��്

മീ�ൽ

വര�ുകൾ

മഴകുഴി

നീളം -32.10m

59 WC 291477 േബബി ഗിരിജ

മു��ു�്

വര�ുകൾ

മഴകുഴി

കാട് പിടി��

60 WC 291477 അംബിക

ക��ാറ��്

വര�ുകൾ നീളം -18m

61 WC 291477 �പിയ ദാസൻ

�പിയാസ്

വര�ു

മഴകുഴി

കാട് പിടി��

കിട�ു�ു

62 WC 291477 േദവി മഴ കുഴി 5



31

ഒതേയാ�് വര�ുകൾ നീളം -12m

63 WC 291477 കു�ിമാള� 5/135 വര�ുകൾ നിക�ു

64 LD 229112 രാധ പുന�ും

കു�ിയിൽ

പ��റി കൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

65 LD 229112 ദാേമാദരൻ

നായർ ര�ിവ്

നിവാസ്

പ��റി കൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

66 LD 229112 രാധാകൃഷ്ണൻ

നായർ

എരിയാരി

പ��റി കൃഷി�്

നിലം ഒരു�ൽ

കാട് പിടി��

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 
െചേ�ാ��കാവ് പ�ായ�ിെല വാർഡ് 5 െല േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭ 2019 ഡിസംബർ 9 ന് തി�ളാഴ്ച 4 മണി�് എളാേ�രി
േകാ��ു�ു�ൽ സ്കൂളിൽ േചർ�ു. വാർഡ് െമ�ർ ശശിധരൻ,
ഓവർസിയർ ജീഷ്മ, േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ ബി�ു, വിേ�ജ്
റിേസാഴ്സ് േപർസണൽ വിനിഷ, െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ
തുട�ിയവർ പെ�ടു�ു.ആെക 95ആള�കൾഈേസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭയിൽ പ�ാളികളായി. േമ�് ഗീത കുള�രക�ൂ�് സ�ാഗതം
പറ�ു. േശഷം കൂ��ിലു�ഷീബ മു��ു�്അധ��തവഹി��.
വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപർസണൽ വിനിഷ ഭരണഘടനാ �പതി�
െചാ�ിെ�ാടു�ു. എ�ാവരും അത് ഏ�� പറ�ു. അതിനു േശഷം
െതാഴിലുറ�ിെന കുറി��ം അതിെ� ല��െ� കുറി��ം േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിെ� ആവിശ�കതെയ കുറി��ം െതാഴിലാളികള�െട 10
അവകാശ�െള പ�ിയും േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ ബി�ു
വിശദമായി സംസാരി��.അതിനു േശഷം ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിലൂെട
െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�െള കുറി�് മന�ിലാ�ിയ
വിവര�ള�ം �പവർ�ികള�െട റിേ�ാർ��ം വി ആർ പി വിനിഷ
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അവതരി�ി��. വാർഡ് 5 ൽ ആെക 8 �പവർ�ി ഫയലുകളാണ്
ഉ�ായിരു�ത്. റിേ�ാർ�ിൽ �പവർ�ികെള കുറി�് വിശദീകരി�
േശഷം ഫയലിൽ ഉ�ായിരിേ�� േരഖകെള കുറി�് പറ�ു. മാ�ർ
േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ക�തിെന കുറി�് പറ�ു. പിെ�
െമഷർെമൻറ് ബു�് , എ�ിേമ�്, സി ഐ ബി എ�ിവെയ കുറി�്
വിശദീകരി��.അതിനു േശഷംഫീൽഡ്പരിേശാധനയുമായിബ�െ��
മുഴുവൻ വിവര�ള�ം റിേ�ാർ�ിൽ വായി��. റിേ�ാർ� ്
അവതരണ�ിന് േശഷംചർ�ആയിരു�ു.

*ത�മണി (5/154) - കുടിെവ�ം െതാഴിൽ �ല�ു ലഭി�ാറിെ��ു
പറ�ു. കുടിെവ�ം വീ�ിൽ നി�ും െകാ�് വരാറാണ് പതിവ്. ഷീ�്
കി�ിയി�ിെ��്പറ�ു.100പണിഇതുവെരലഭി�ിെ��്പറ�ു.

*റീജ (5/329)-െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ� െകാടു�ി�് 8മാസമായി
ഇതുവെരലഭി�ിെ��്പറ�ു

*ചാ�ു�ു�ി (5/117)-െതാഴിലിനു� അേപ�യ്�് േവ�ി േമ�ിനു
5രൂപ െകാടു�ാറു�്.

*കാട് െവ�ൽെതാഴിലുറ�ിൽഉൾെ�ടു�ണെമ�്പറ�ു.

*േജാലിസമയം 9മുതൽ 4മണി വെരആ�ണം.

*െതാഴിൽ കാർഡിെ� ആവിശ��ിന് േമ�ിനു പ�ായ�ിൽ േപായി
വരു�തിന് േവ�ി 20രൂപഓേരാ െതാഴിലാളിയുംെകാടു�ാറു�്.

*15 ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലി ലഭി�ാറി�.

*െതാഴിൽ കാർഡിേല�ു� േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ ൈക�ിൽ
നി�ുംൈപസെകാടു�ുഎടു�താെണ�ുപറ�ു.

*െതാഴിൽ �ല�ളിൽ െവ�് അപകടം പ�ിയേ�ാൾ ചികി�ാ
സഹായംലഭി�ി��െ��്പറ�ു.

െതാഴിലാളികൾ സംസാരി�തിന് േശഷം ഓവർസിയർ
ജീഷ്മ സംസാരി��. െതാഴിൽ എടു�് 15ദിവസ�ിനകം
കൂലികി�ാ�തിന്കാരണംപറ�ത്പ�ായ�ിൽനി�ും െതാഴിൽ
എടു�് 7ദിവസ�ിനകംഎഫ് ടി ഓ ത�ാറാ�ി അയ�ാറുെ��ും
േക���ിൽ നി�ും ഫ�് ശരിയായാൽ എ�ാവർ�ും കൂലി
ലഭി�ുെമ�ും പറ�ു. 5 വർഷം വെര േഫാേ�ാ ന�ത് േപാെല
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നി�ാൻ േവ�ിയാണ് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും
വാ�ിയെത�് പറ�ു. േഫാേ�ാ എടു�ാൻ ൈവകിയതിനാൽ
കഴി� �പാവിശ�ം LD വർ�് െച�ാൻ കഴി�ി�. അതിനാൽ 100
പണി തികയ്�ാൻ കഴി�ി�. ഈ വാർഡിൽ കൂടുതൽ
െതാഴിലാളികൾ ഉ�ത് െകാ�ാണ് െതാഴിൽ ദിന�ൾ
കുറയു�െത�ു പറ�ു. എ�ാവർ�ും കൂടുതൽ പണി കി�ാൻ
േവ�ിയു� കാര��ൾ െച�ാറുെ��ും പറ�ു. പ�ായ�ിൽ
എവിെട ആയാലും പണി െച�ാൻ െതാഴിലാളികൾ
ത�ാറാകണെമ�ും െതാഴിലിനു� അേപ�യ്�് പ�ായ�ിൽ
നി�ും ഒരു ൈപസയും വാ�ാറിെ��ും പറ�ു. പുറ�ു�
കട�ാരാണ് അേപ�യ്�് ൈപസ വാ�ു�ത്. െവ�േ��റിൽ
എഴുതി ത�ാലും പ�ായ�ിൽ വ�് വാ�ാെല പറ�ാലും
അേപ� സ�ീകരി�ുെമ�് പറ�ു. മാ�ർ േറാളിൽ
െവ�ി�ിരു�ലുകൾ വരു�ത് �പായമു� െതാഴിലാളികൾ കളം മാറി
ഒ�ിടു�ത് െകാ�ാണ്. �പവർ�ി സമയം 9 മുതൽ 5മണി വെര
ആെണ�ും സമയം ഇതുവെര മാ�ിയി�ിെ��ും പറ�ു. പിെ�
ആ�ിൻ കൂട,് േകാഴി�ൂട,് പശുവിെ� ആല എ�ിവ പണിയിൽ
ഉൾെ�ടു�ാം പെ� െതാഴിൽ ദിന�ൾ കുറവായിരി�ുെമ�ു
പറ�ു. ആസ്തി നിർ�ിത �പവർ�ികളാണ് െതാഴിലുറ�ിൽ
െചേ��െത�ും ഒരു �പവർ�ി 3വർഷം നിലനിൽ�ണെമ�ും
െതാഴിലാളികേളാട്ആവശ�െ���.

അതിനു േശഷം െതാഴിലാളികൾ റിേ�ാർ� ് ക�ടി��
പാസാ�ുകയുംേമ�് ലളിതകു��ക�ൂ�് ന�ി പറ�തിന് േശഷം
5.15ന് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഅവസാനി��.

തീരുമാന�ൾ

* 15ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭി�ു�തിനു� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻതീരുമാനി��.

* 100 ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
തീരുമാനി��.

* പ�തി ആസൂ�തണ�ിൽ പുതിയ പ�തികൾ ഏെ�ടു�ാൻ
തീരുമാനി��.
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* െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും യാെതാരു
ൈപസയുംവാ�ാൻപാടിെ��്തീരുമാനി��.

* തരിശ് ഭൂമിയിൽ കൃഷി�് േവ�ി നിലം ഒരു�ിയ �ല�ു
പാ��ിെനടു�ുകൃഷി െച�ാെമെ�ാരുതീരുമാനംവ�ു.

* ബിപിൽ, എസ് സി, വിധവ, അംഗപരിമിതർ തുട�ിയവരുെട
ഭൂമിയിെല പണി െചയ്തു െകാടു�തിനു േശഷം മാ�തം ഭൂവുടമകള�െട
�ല�്പണിഎടു�ാൻപാടു��എ�്തീരുമാനി��.

* ഒരു റീസേ�യിൽ 3 വർഷ�ിെലാരി�ൽ മാ�തം ഭൂവികസന
�പവർ�ികൾെച�ാൻതീരുമാനി��.

* പരി�ിതി�് അനുേയാജ�മായ �പവർ�ികൾ ഏെ�ടു�ു
നട�ിലാ�ാൻതീരുമാനി��.


