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BapJw 
 
�ഗാമീണ േമഖലയുെട ഉ�മനം ല��ം െവ� ് ദാരി�ദ�ലഘൂകരണം, �ഗാമീണ ജനതയുെട 

ജീവേനാപാദികൾ െമ�െ"ടു#ുക അതു വഴി സു'ിര ആ'ി വികസനം 
സാധ�മാ*ുക എ� ല��േ#ാെട ആരംഭി� മഹാ.ാഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ 
െതാഴിലുറ"് നിയമം  2005 െസപ്2ംബർ അ5ാo തീയതി നിലവിൽ വരുകയും 2008 ഏ�പിൽ 
ഒ�ുമുതൽ  പ9തി രാജ�#ിെല എ:ാ �ഗാമ പ5ായ#ുകളിലും �പാബല�#ിൽ 
വരുകയും െച=>ു. �ഗാമീണ േമഖലയിൽ താമസി*ു� ഒരു കുടുംബ#ിെല പതിെന?ു 
വയസു പൂർ#ിയായ ഏെതാരു വ�@ി*ും ഒരു വർഷ#ിൽ 100 ദിവസെ# അവിദBC 
െതാഴിൽ നൽകി ജീവിത നിലവാരം ഉയർ#ുക,ചൂഷണ#ിൽ നി�ും അക2ി 
മാന�മായ ജീവിതം നൽകുകയുമാണ് ഈ പ9തി ആവിEFരണം െച=>തിന്െറ �പധാന 
ല��ം .18 വയG് പൂർ#ിയായ സ്�തീ - പുരുഷ വ�ത�ാസമി:ാെത പൗരന് െതാഴിൽ ഉറ"് 
നൽകു� പ9തിയാണിത്. �ഗാമീണ സ്�തീകെള മുഖ�ധാരയിേല*് െകാIുവരിക വഴി 
സ്�തീ ശാ@ീകരണം ഉറ"ാ*ുകയും സാJ#ിക നിലവാരം 
െമ�െ"ടു#ു�തിേനാെടാ"ം സാമൂഹിക ഇടെപടലുകൾ*് സാധ�തേയറു� 
േവദിയായി െതാഴിലുറ"് പ9തി മാറിയിരി*ു�ു. 

 

      മഹാ.ാഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് പ9തിയിൻ �പകാരം പ9തി*ു 
കീഴിൽ നട"ിലാ*ു� എ:ാ �പവൃ#ികളും േസാഷ�ൽ ഓഡി2ിന് 
വിേധയമാ*ണെമ�് െതാഴിലുറ"് നിയമം Sec.17.(2) �പകാരം �പതിപാദി�ി?ുI് 
.െതാഴിലുറ"് പ9തി �പകാരം നട"ിലാ*ിയ �പവർ#ികളുെട വിശദാംശPൾ ( 

സാJ#ികവും ആQ>ി സൃRിയും ) െപാതു സമൂഹ#ിന് േബാധ�മാ*ി െകാടു*ുക 
എ�താണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി2ിന്െറ �പധാന ഉേദ�ശം .ഓഡി2് ഓഫ് QFീം റൂൾസ് 2011 
�പകാരം ഒരു വാർഡിൽ നട#ിയി?ുT �പവർ#ികൾ വർഷ#ിൽ രIു തവണ 
േസാഷ�ൽ ഓഡി2ിന് വിേധയമാ*ുകയും റിേ"ാർ?് െപാതു േസാഷ�ൽ ഓഡി2 ്
 �ഗാമസഭയിൽ അവതരി"ി*ണെമ� ് നിEFർഷി�ി?ുI്. സുതാര�ത ,കാര��മത, 

അഴിമതി രഹിതം, പൗരാവേബാധം എ�ിവയിേല*് എ#ുക എ�താണ്. .പ9തിയുെട 
തുക വിനിേയാഗം, ഗുണഫലം ,ആQ>ി സൃRി*ൽ, എ�ിവ യഥാർഥ�േബാധ�േ#ാടു 
കൂടി പരിേശാധി*ുക എ�ുTതാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി2 ്ല��ം െവ*ു�ത്.  
 

രീതിശാസ്	തം 
 
 

• മൂ�ാം വാർഡിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി2് കാലയളവിൽ  പൂർ#ിയായ �പവർ#ി 
ഫയലുകളും ,  7 രജിVർ എ�ിവ പരിേശാധന നട#ുകയും , പരിേശാധി� 
വിവരPൾ MIS യിൽ ഉT വിവരPളുമായി ഒ#ുേനാ*ുകയും െച=>ു.  

• ഫയൽ പരിേശാധനയുെട അടി'ാന#ിൽ t»m¡v dntkmgvkv t]mgvk¬ 

പരിേശാധി� ഫയൽ �പകാരം �പവർ#ി പൂർ#ികരി� 'ലPൾ  
സXർശി*ുകയും  �പവർ#ിയുെട അളവുകൾ എടു*ുകയും െച=>ു. 

 
• സജീവരും നിഷ്�കിയരുമായ െതാഴിലാളികളുെട വീടുകൾ സXർശനം 

നട#ുകയും െതാഴിൽ കാർഡ് ബാY് പാസ് ബു*് എ�ിവ 
പരിേശാധി*ുകയും  ഗുണേഭാ@ാ*ളുെട പറJുകളിൽ നട#ിയ 
�പവർ#ികളുെട ഗുണേമZെയ കുറി�് ഗുണേഭാ@ാ*േളാട് േചാദി�ു 
മനസിലാ*ി.  

• CXnsâ  അടി'ാന#ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി2് റിേ"ാർ?് ത[ാറാ*ി. 
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വാർഡിെന�ുറി�് 
 
      

 ജി:     :  പ#നംതി?. 

 േ\ാ*്     :  പുളി*ീഴ് 

 പ5ായ#്     :   െനടുJുറം  

 വാർഡ്     :   3 പുതിയകാവ് 
 ജനസംഖ�     :  965 

 സ്�തീകൾ     :   503 

 പുരുഷZാർ     :   462 

 ആെക വീടുകൾ    :   325 

 എസ ്സി  കുടുംബPൾ  :  10 

 എപിഎൽ  കുടുംബPൾ   :  110 

 ബിപിഎൽ കുടുംബPൾ   :   215 

 അയൽ*ൂ?Pൾ                      :  17  

എസ ്സി േകാളനി                      :  1 

 അംഗനവാടി                                :  1 

 െപാതുകിണർ                            :  4 
 

 അതിരുകൾ 
 

 കിഴ* ്    :   വാേളാതി പാലം  

 പടി]ാറു     :    ൈവക#ി:ം പാലം  

 െത*്                     :   ഒ2െ#ങ്  

 വട*്                                             :  േകാ�രി"ാലം 
 

 െതാഴിലുറ"് 
 

 വാർഡിെല   ആെകയുT െതാഴിൽ കാർഡുകൾ  : 210 

 സജീവ െതാഴിലാളികൾ       : 76 

നൂറുദിനം പൂർ#ീകരി�വർ    : 40 
 
 

ഈ സാJ#ിക വർഷ#ിൽ 2018 ഒക്േടാബർ ഒ�ുമുതൽ 2019 മാർ�് 10 വെര വാർഡിൽ 

നട#ിയ അ5് �പവർ#ികേളാട് ഒ"ം MIS-ൽ on-going കാണി*ു� 4 �പവർ#ികൾ കൂടി 

േസാഷ�ൽ ഓഡി2ിPിന് വിേധയമാ*ി .ഈ 4 �പവർ#ികൾ  �പളയ#ിൽ നശി�ുേപായ 

വിവരം െസ�ക?റി സർ?ിൈഫ  െച=>ി?ുI.് 
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ഓഡി2ിന് തിരെ]ടു# �പവർ#ികൾ 
 

 

�കമ  
നJ
ർ 

  �പവർ#ിയുെട േപര് �പവർ#ി
യുെട 

േകാഡ് 

െതാഴി
ൽ 
ദിനP
ൾ 

എVിേമ
2് തുക 

ചിലവഴി
� തുക 

േവതന 
ഘടകം 

  സാധന 
ഘടകം 

1 ഗൃഹൈചതന�ം 

പ9തിയുമായി ബ/െ"? ്

ന`aറി നിർbാണം  ഭാഗം ഒ�്      

DP/ 271361 
 

 
1518 

471770 423468 
  

 

 
418968 

 
5000 

2 ജനകീയാസൂ�തണ 

പ9തിയുമായി സംേയാജി�് 200 

െതPിൻ ൈതകൾ ന?ു 
വളർ#ൽ 

IF/ 367287 146 50451 
 

45296 
 

40296 5000 

3 തരിശു  ഭൂമി 
കൃഷിേയാഗ�മാ*ൽ ഭാഗം-2 

LD/ 236840 1000 272674 
 

271000 
 

271000 
 

---- 

4 പാര(5)ഉൾെ"? 

കുടുംബPളുെട ഭൂവികസനം 

IF/370700 
 

1509 
 

4,21,011 
 

420984 
 

416484 4500 

5 തരിശു ഭൂമി 
കൃഷിേയാഗ�മാ*ൽ ഭാഗം-3  
 

LD/332588  4,97,551 
 

ongoing 
 

  

-  

2018 ഓഗV് മാസം നട� �പളയ#ിൽ മൂ�ാം വാർഡിെല താെഴ"റയു� �പവർ#ികൾ വഴി 
സൃRി*െ"? ആQ>ികൾ പൂർcമായും നRെ"?ിരു�ു. �പവർ#ികൾ MIS-ൽ on-going  

കാണി*ു�തിനാൽ ഓഡി2ിന് തിരെ]ടു#ു. 
 

1. ന`aറി നിർbാണം ഭാഗം 1   DP/  147825 

   എVിേമ2 ്തുക           -     346962 

   െതാഴിൽ ദിനPൾ         - 1209 

  ചിലവഴി� തുക         -       321158 

 

2 ന`aറി നിർമാണം ഭാഗം -2   DP/ 171360 

   എVിേമ2 ്തുക          -     372216 

   െതാഴിൽ ദിനPൾ     -    1260 

ചിലവഴി� തുക           -     340578 

 

3. വൃ� ൈത ന?ുപിടി"ി*ൽ ഭാഗം 2 DP/169940 

    എVിേമ2 ്തുക        -        459242 

     െതാഴിൽ ദിനPൾ  -        1620 

    ചിലവഴി� തുക      -         136068 

 

4. ന`aറി നിർമാണം  DP/ 169927 

   എVിേമ2 ്തുക          -       184101 

   െതാഴിൽ ദിനPൾ           - 525 

ചിലവഴി� തുക                  148415 

 
 

പ�ായ�ിൽ സൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ 
 

േക�X സർ*ാരിന്െറ നിർേdശ�പകാരം താെഴ"റയു� 7 രജിVറുകൾ നിർബ/മായും 

�ഗാമപ5ായ#ിൽ സൂ�ിേ*Iവയാണ ്. 
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1 .െതാഴിൽ കാർഡിനു# കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ 
 

െതാഴിൽ കാർഡിനുT കുടുംബാ േപ� രജിVറിൽ അേപ�കരുെട േപരും വിവരPളും 

േരഖെ"ടു#ിയിരു�ു . 
 

2  	പവർ�ിയുെട ലി�ും ചിലവും വിശദാംശ)ളും സംബ+ി� രജിസ,ർ  
 
 ഒരു �പവർ#ിയുെട എ:ാ വിശദാംശPളും എഴുതി േചർ#ിരു�ു. യഥാർe#ിൽ �പവർ#ി 
പൂർ#ികരി� തീ[തി കാണി�ി?ി:. 
 

3. -ിര ആ/0ി രജി�ർ 
 

 ഒക്േടാബർ മുതൽ - മാർ�് േസാഷ�ൽ ഓഡി2് നട#ിയ  കാലയളവിൽ ഇവിെട  'ിര ആQ>ി 
സൃRി*ു� �പവർ#ികൾ ഒ�ും ഈ വാർഡിൽ െച=>തായി െരജിVറിൽ േരഖെ"ടു#ിയി?ി:  
 

4 	ഗാമസഭാ രജി�ർ 
 

ഈ വാർഡിൽ 3 �പാവശ�ം െതാഴിലുറ"ിലുെട ഏെ2ടു*ാവു� �പവർ#ിെയ"2ി നട� �ഗാമസഭയുെട 

വിശദാംശPൾ േരഖെ"ടു#ി?ുIായിരു�ു. ഓേരാ �ഗാമസഭ കഴി]തിന് േശഷം �ഗാമസഭ അധ��ൻ 
റിേ"ാർ?ിൽ ഒ"ി?തായി കാണാൻ കഴി]ി:.  
 

5. െതാഴിൽ ആവശ4െ56തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ+ി�് രജി�ർ 
 

2018 ജൂൈല 2 മുതൽ 2019 െഫ�ബുവരി 28 വെര 20 ആളുകളുെട ഡിമാൻഡ് മാ�തേമ േരഖെ"ടു#ിയി?ുTു.  
 

6. പരാതി രജി�ർ 
 

പരാതി രജിVറിൽ നാളിതുവെര ഒരു പരാതിയും  േരഖെ"ടു#ിയി?ി:  
 

7.സാധന  രജി�ർ 
 

സാധന  രജിVറിൽ സി2ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ,് േന`aറി*ായി േപാളി#ീൻ കവർ, വി#ുകൾ 

എ�ിവ വാPിയ തുക കാണി�ിരി*ു�ു. 
 
 

േസാഷ4ൽ   ഓഡി,ിംഗ് ഭാഗമായിഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ വിവര)ൾ 
 

ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി2് അംഗPൾ കെI#ിയ വQ>ു തകൾ താെഴ േചർ*ു�ു. 
 

കവർേപജ് 
 

• A M C യുെട അനുബ/ം 2.23  (1) �പകാരം ഉT കവർ േപജ് ആണ ് വർ*് ഫയലിൽ 

ഉൾെ"ടു#ിയിരു�ത് .വർ*് ഫയലുകളിൽ മി* എ:ാ വിവരPളും പൂരി"ി�ി?ുI്. 
 
 

െച� ്ലി�് 
 

• െച*് ലിV് ഓഫ് േഡാക�ുെമന്റ്സ് െവ�ി?ുI്.  AMC അനുച്േഛദം 2 A �പകാരമുTത: ഫയലിൽ 

സൂ�ി�ി?ുTത്. 

 
 എ�ിേമ, ്
 

• പ5ായ#ിൽ സൂ�ി�ി?ുT േരഖയിൽ പ9തിയുമായി ബ/െ"? എVിേമ2ിൽ  െതാഴിൽ 

'ലെ#  അടി'ാന  സൗകര�Pെള  കുറി�ും  ബ/െ"?  കാര�Pളുെട  വിശദാംശവും 

 കാണുവാൻ സാധി�ി: . ജനകീയ എVിേമ2് ഉIായിരു�ി: .അനാലിസിസ ്ഓഫ ്േറ2്, സർേh േഡ2 

ഇവ ഉൾെ"ടു#ിയി?ി:. 
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ഡിമാൻഡ് 
 

•  AMC നിEFർഷി�ി?ുT അനുച്േഛദം 3 (A ) 3( B) �പകാരം ഉT േഫാമിൽ അ: െതാഴിൽ 

അേപ�ി�ി?ുTത് . െവTേപ"റിൽ െതാഴിലാളിയുെട േപരും െതാഴിൽ കാർഡ് നJറും മാ�തമാണ ്

േരഖെ"ടു#ിയി?ുTത് .െതാഴിൽ എ�ത ദിവസം േവണെമ�ും േരഖെ"ടു#ിയി?ുIായിരു�ി:. 

ആനുവൽ ആ�ൻ =ാൻ 
 

എ:ാ ഫയൽകളിലും  �പQ>ു ത �പവർ#ിയുെട േപരടPിയ ഭാഗം ഉൾെ"ടു� ആനുവൽ ആ�ൻ iാൻ ന്െറ 
േകാ"ി സൂ�ി�ി?ുI് . 

 

സാേ>തിക അനുമതി  
 

സാേYതികാനുമതി ഫയലിൽ ഉൾെ"ടു#ിയി?ുI് എ�ാൽ ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ ഓവർസിയർ 
,െതാഴിലുറ"് അ�കഡി2ഡ് എ5ിനീയർ ,LSGD അ�കഡി2ഡ് എ5ിനീയർ എ�ിവരുെട ഒേ"ാ സീേലാ 
േരഖെ"ടു#ിയി?ി: .ഓഫീസ് മു�ദയി: . 

  

ഭരണാനുമതി 
 

• ഭരണാനുമതി ഫയൽകളിലും സൂ�ി�ി?ുI്  . �പസിഡൻറ് െസ�ക?റി എ�ിവരുെട ഒ"് , സീൽ 
,തീയതി േരഖെ"ടു#ിയി?ി:. 

• �ഗാമസഭ തീരുമാന#ിന്െറ േകാ"ി ഒരു ഫയലിൽ മാ�തേമ കാണാൻ സാധി�ുTൂ . 
 

വർ�്  അേലാേ�ഷൻ 
 

• വർ*് അനുവദി�ത് സംബ/ി� േരഖ എ:ാ ഫയൽ കളിലും സൂ�ി�ി?ുI്. അതിൽ �പവർ#ി 
'ലം ,േപര്, ഇവ ഉI്. ഡിമാൻഡ് െച=> തീയതി േരഖെ"ടു#ിയി?ി:   . ആയതിനാൽ ഡിമാൻഡ ്
നൽകി പതിന5ു ദിവസ#ിനകം ആേണാ വർ*് അേലാേ*ഷൻ നട�ി?ുTത് എ�് അറിയാൻ 
സാധി*ു�ി:. മൂ�ാം വാർഡിെല തരിശ ് ഭൂമി കൃഷി േയാഗ�മാ*ൽ ഭാഗം- 3 എ� �പവൃ#ിയിൽ 

ഡിമാന്റ് നൽകിയതിന് �പകാരം വർ* ് അേലാേ*ഷൻ ലിVിൽ െതാഴിലാളികളുെട െതാഴിൽ 

കാർഡ് നJർ േരഖടു#ിയി?ി:. 

മ�ർ േറാൾ 

െച*്  ബു*ിനു സമാനമാണ് മസ് 2ർ േറാൾ ആയതിനാൽ തെ� മസ് 2ർ േറാളിൽ യാെതാരു 
െവ?ി#ിരു#ലുകളും പാടുTത: . െവ?ി#ിരു#ലുകൾ ഉIായാൽ തെ�  ഉേദ�ാഗ'ർ അതിന് േമൽ 
ഉT വിശദികരണം േചർേ*Iത് ആണ് 

മ�ർ േറാളിൽ ക� 	പധാന ന4ൂനതകൾ 
 

 മVർ േറാളുകളിലും െവ?ി തിരു#ലുകൾ കാണാൻ സാധി�ു.  
ഉദാഹരണം  
1. മVർ േറാൾ 5021-/55 പYജാ�ിയുെട ആെക ഹാജർ 3 എ�ത് െവ?ി 7 ആ*ിയിരി*ു�ു.  
 

2. മVർ േറാൾ 5615-/46 എ� െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമയുെട ആെക ഹാജർ എ� േകാള#ിൽ 6 എ�ു 
എഴുതുകയും പി�ീട് 5 എ�ു െവ?ി എഴുതുകയും െച=>ു, ഈ ,െതാഴിലാളി 5 ദിവസമാണ ് േജാലി 
െച=>ത്. എ�ാൽ 6 ദിവസെ# കൂലി അനുവദി�ു. ആെക ഈ മVർ േറാൾ  �പകാരം 276 രൂപ 

അധികമായി നൽകി. 
 

3. മVർ േറാൾ നJർ.5616, 5617 - 3/951, 3/643 രത്നb, മിനി സജി എ� വ�@ിയുെട  ഹാജർ േകാള#ിൽ 

ചുവ� മഷി െകാI: അബ്െസന്റ േരഖെ"ടു#ിയി?ുTത്. 
 

4. മVർ േറാൾ നJർ 5617 --- 3/643  രത്നb എ� വ�@ിയുെട  ഹാജർ േകാള#ിൽ ചുവ� മഷി െകാI: 

ആബ്െസന്റ േരഖെ"ടു#ിയി?ുTത്. 
 

5. മVർ േറാൾ നJർ 6507 - 3/1137- 3 ദിവസം പണിെച=>ു.27lx 3 = 813 പണിയായുധPളുെട വാടക 3X 5 = 15 

,ആെക 828 രൂപ.എ�ാൽ 818 രൂപ എ�ാണ ്െതാഴിലാളിയുെട ആെക േവതനം എ� േകാള#ിൽ ആെക 

തുകയായി എഴുതിയി?ുTത് .എ�ാൽ ആെക തുകയിൽ പ#് രൂപ േചർ#ാണ ്

േരഖ#ിയിരി*ു�ത്. 
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6. മVർ േറാൾ  നJർ 6509-- --3/60 രത്നകുമാരി വി.2ി എ� െതാഴിലാളി 5 ദിവസം പണി െച=>ു. ഒരു 
ദിവസെ# പണിയായുധPളുെട വാട-ക മാ�തമാണ ് െകാടു#ി?ു Tത്. 

 

7. മVർ േറാൾ നJർ.6831 --3/165 െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമ 7 ദിവസം േജാലി െച=>ു. എ�ാൽ ആെക പണി െച=> 
ദിവസ#ിന്െറ േകാള#ിൽ 7 എ�ത് െവ?ി 6 എ�് ആ*ിയിരി*ു�ു. േവതനം 7 ദിവസെ# 

നൽകിയി?ുI്. 
 

8. 3/1137- സ/� സുേരഷ്.ആെക െതാഴിൽ െച=> ദിവസPൾ 6 എ�ത് െവ?ി 4 എ� ് തിരു#ി 
എഴുതിയിരി*ു�ു.  

 

9. മVർ േറാൾ നJർ .6833 3/48 - െഡയ്സി 7 ദിവസം പണി െച=>ു. ആെക െതാഴിൽ െച=> ദിവസPളിൽ 7 

െവ?ി 6 എ� ്എഴുതിയിരി�ു. േവതനം 7 ദിവസെ# നൽകിയി?ുI്. 

10. 3/54 -- 7 ദിവസം പണി െച=>ു. എ�ാൽ 7 െവ?ി 6 എ� ് എഴുതിയിരി*ു�ു. േവതനം 7 ദിവസെ# 

നൽകിയി?ുI് 
 

11. മVർ േറാൾ നJർ :6834 3/77- വിനത േമാഹൻ 19/1/2019 മുതൽ 25/1/2019 വെര 7 ദിവസ#ിൽ 6 ദിവസം പണി 
െച=>ു. എ�ാൽ ആെക ഹാജർ എ� േകാള#ിൽ 7 എ� ്എഴുതി െവ?ി 6 ആ*ിയിരി*ു�ു. േവതനം 

7 ദിവസെ# നൽകിയി?ുI് 
 
 

• ബി ഡി ഒ യുെട ഒ"് സീൽ ഇവ ഉI് .തീയതി േരഖെ"ടു#ിയി?ി:. 

• െസ�ക?റി സീൽ െച=>ി?ുI്. തീയതി േരഖെ"ടു#ിയി?ി:. എ�ാൽ എ:ാ മVർ േറാൾകളിലും  

െസ�ക?റി യുെട േപര്,ഒ"് ,സീൽ ഇവ േരഖെപടു#ിയി?ി: .  

• മVർ േറാൾ പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ'ൻ എ:ാ േപജിലും ഒ"് േരഖെ"ടു#ിയി?ി: . 

• െവ?ി#ിരു#ലുകൾ മVർ േറാളിൽ ഉI്. തിരു#ലുകൾ ഉTിട# ്കൗIർ ൈസൻ െച=>ി?ി: . 

• M ബു*് നJർ േരഖെ"ടു#ിയി?ി:.  

• LD/ 236840 മVർ േറാളിൽ 4/10/2018 മുതൽ 10/10 /2018 വെരയുTതിൽ െതാഴിലാളികളുെട രI് േനരെ# 

ഒ"ിനു പകരം ഒരു ഒ"ു മാ�തേമ ഇ?ി?ുTൂ അതിൽ ശാരദാb ,രമണി എ�ിവർ*് ഷാർ"നിംഗ് ചാർജ് 

േരഖെ"ടു#ിയി?ി:. 
 

• LD /23684O മVർ േറാളിൽ   13/11/ 2018 മുതൽ 19/11/2018 വെരയുT മV് േറാൾ ബിXു ശശി ,സീതാേദവി 
എ�ിവരുെട അബ്െസന്റ ഇ?തിന് പുറ#ു കൂടി ഒ"ി?ിരി*ു�ു. 

 

• LD /23684O മVർ േറാളിൽ  20/11/2018 മുതൽ 26/ 11/ 2018 വെരയുT മVേറാളിൽ നാലുദിവസം മാ�തമാണ ്

�പവൃ#ി നട�ി?ുTത് അതിൽ ബിXു ശശി*് കൂലി എഴുതിയിരി*ു�ത് 828 (813+ 20 ) രൂപയാണ ് - 

യഥാർe#ിൽ (1084 +20 = 11O4 രൂപയാണ ്കൂലി വേരIത്. 
 

• മVേറാളിൽ െതാഴിലാളികൾ* ് നൽകു� തുക കൃത�മായി എഴുേതIതാണ ് എ�ാൽ ചില 

മVേറാളിൽ തുക േരഖെ"ടു#ു�തിന് പകരം ഡിക്േ2ാ ഇടു�താണ ് കാണാൻ സാധി�ത് എ�ാൽ 

നിയമ�പകാരം മVേറാളിൽ  സംഖ�കൾ*ും അ�രPൾ*ും പകരം മ2ു സൂചകPൾ കൂ?ി 
േചർ*ാൻ പാടി:.  

 

• 24 േപർ ഡിമാന്റ് നൽകി എ�ാൽ 22 േപരുെട േപര് മാ�തേമ മVർ േറാളിൽ ഉIായിരു�ുTു, 3/69 രജനി 
മേനാജ്, 3/70 ജഗദb എ�ിവരുെട േപരി:. 

• പാരാ (5) ഉൾെ"? കുടുംബ#ിന്െറ ഭൂവികസനം എ� �പവൃ#ിയിൽ 5891-5895 (26/12/20l 8 - 1/1/20l 9 ) 

6249-6253 (5/1/19- 11/11/19) എ�ീ 2 െസ2് മVർ േറാൾ കാൺമാനി:. 

•  മVർ േറാളുകളിലും െതാഴിലാളികൾ 7 ദിവസം പണി  െച[ു�തായി കെI#ി. 
• DP 271361 എ� �പവർ#ിയുെട 8885 മുതൽ 8888 വെരയുT മVർ േറാൾ എടു# ്ദിവസം തെ� �പവർ#ി 

നട�തായി കാണു�ു. 
 

െമഷർെമൻറ് ബു� ്േകാ5ി 
 

െമഷർെമൻറ് ബു* ്േകാ"ി �പവർ#ി ഫയലിൽ   ഉIായിരു�ി:. ഒ�ിൽ കൂടുതൽ �പവർ#ികൾ*ും 

കൂടി ഒരു െമഷർെമൻറ് ബു*് ആണ ്ഉപേയാഗി�ിരി*ു�ത്. �പീെമഷർെമൻറ് എഴുതിയി?ി:.  LD 23684O 

എ��പവർ#ി െമഷർെമന്റ് ബു*ിൽ  സർ?ിൈഫ െച=>ി?ി:. അ�കഡി2് എ5ിനീയർ ,അVന്റ് 

എ5ിനീയർ എ�ിവരുെട ഒ"്, സീൽ എ�ിവ ഉI് എ�ാൽ തീയതി േരഖെ"ടു#ിയി?ി:. 
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ഓവർസീയറുെട സീൽ, ഒ "്, തീയതി ഇവ ഇ:. എVിേമ2് തുക യഥാർe ചിലവ്  എ�ിവയുെട വ�ത�ാസം 

േരഖെ"ടു#ിയി?ുI്. ഒ �ിൽ കൂടുതൽ �പവർ#ികൾ ഒ രു M ബു*ിൽ ഉൾെ"ടു�ത് മൂലം സർ?ിൈഫ 

െച[ു�തിൽ വീ`j വരു�തായി കാണു�ു. പാർ? ്  െപയ്െമൻറ് െച[ു�ത് േരഖെ"ടു#ു�തിൽ 

�ശ9ി*ു�ി: . 
 

 െമ,ീരിയൽ വൗ�ർ / ബിB് 
 

ജനകീയാസൂ�തണ പ9തിയുമായി സംേയാജി�് 200 െതPിൻ ൈത  നടു�തി�ാവശ�മായ  ചാണകം 

വാPിയതിൻെറ  ബി: ്  വർ*് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി?ി:. 
 

േവജ് ലി�് 
 

MIS േകാ"ി േവജ ് അവിദBC െതാഴിലാളികളുെട േവജ് ലിVാണ ് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി?ുTത് .Para (5) ൽ 

ഉൾെ"? കുടുംബPളുെട ഭൂവികസനം എ� ് വർ*ിൽ 2 മVർ േറാളിന്െറ േവജ് ലിV് മാ�തേമ 

ഉൾെ"ടു#ിയിരു�ുTു. 
 
F T O  
 

MIS- ൽ നി�ും എടു# F T O ഫയലിൽ സൂ�ി�ി?ുI്.  േവജ ് ലിV് അനുസരി�ുT F T O ആണുTത് 

.സി2ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിന്െറ   വിവരPൾ െവ�ി?ി:. 
 

േഫാേ6ാ	ഗാഫ് 
 

�പവർ#ി  തുടPു�തിനു മുൻപ് ,�പവർ#ി നട*ുേJാൾ , �പവർ#ി പൂർ#ീകരി�തിനു േശഷം 
എ�ിPെന മൂ�് ഘ?Pളിൽ ആയുT �പവൃ#ികളുെട േഫാേ?ാ ആണ് ഓേരാ ഫയലിലും 
സൂ�ിേ*Iത് .. എ�ാൽ  എ:ാ �പവർ#ി ഫയലിലും ആദy  ഘ?#ിൽ ഉT ഒ രു േഫാേ?ാ മാ�തമാണ ്
ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ത്. മൂ�് ഘ?Pളിെലയും േഫാേ?ാ എടു*ുേJാൾ  ഒ േര ലാൻklാർ*ിൽ 
നി�ും േരഖെ"ടു#ിയാൽ �പവർ#ിനട� 'ലം കൃത�മായി മനസിലാ*ാൻ സാധി*ും  . 
 

പൂർ�ീകരണ സാ�4പ	തം 
   

പൂർ#ീകരണ സാ��പ�തം ഫയലിൽ േചർ#ി?ുI്. എ�ാൽ േ\ാ*് അെ�കഡി2് എൻജിനീയർ 

,പ5ായ#് അ�കഡി2് എൻജീനയർ എ�ിവർ ഒ "്,സീൽ ഇവ െച=>ി?ി:. വർ*് േകാഡ ്

േരഖെ"ടു#ിയി?ി: .�പവർ#ി ആരംഭ അവസാന തീയതികൾ േരഖെ"ടു#ിയി?ുI്.  
 

മ�ർ േറാൾ മൂവ് െമൻറ് േഫാം 
   

ആദ� സിേm2റി (െസ�ക?റി) രIാം സിേm2റി (�പസിഡന്റ്) ഇവ ഉI്.IF/370700. എ� �പവർ#ിയിൽ MIS 

ൽ ഹാജർ അളവ് ഇവ േരഖെ"ടു#ിയ തീയതി ഉൾെപടു#ിയി?ി: . FTO യിൽ �പസിഡന്റ് ,െസ�ക?റി 
എ�ിവർ ഒ "ുെവ� തീയതി  േരഖെപടു#ിയി?ി: . 
 

ജിേയാടാCD് േഫാേ6ാ 	ഗാഫ്  
 

ജിേയാടാBn് േഫാേ?ാ�ഗാഫ ് പരിേശാധനയ്*് വിേധയമാ*ിയ  �പവർ#ി ഫയലുകളിൽ കാണാൻ 
കഴി]ി:. 
 

ൈസ,് ഡയറി 
 

ൈസ2് ഡയറി ഫയലിൽ സൂ�ി�ി?ുI്. ഒ രു ഫയലിെല ൈസ2് ഡയറിയിൽ (  LD/ 236840) വർ*് േകാഡ ്
േരഖെ"ടു#ിയി?ി: .  െച*് ലിV് പൂർണമാണ്. െതാഴിലാളികളുെട സാ��പ�തം, ചികിpാെ�ലവ് , 

വാടക ഇവ േരഖെ"ടു#ിയി?ി:. വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി2റിങ് കbി2ിയിൽ 5 അംഗPൾ 
ഒ "ി?ിരി*ു�തിൽ ഒ രാൾ േമ2് ആണ് . സXർശന കുറി"ിൽ ,സXർശകർ കുറി"ുകൾ 
േരഖെ"ടു#ിയി?ുI്. വാർഡ ് െമJർ  അസിെ�കഡിqrഡ് എ5ിനീയർ എ�ിവർ മാ�തമാണ് സXർശനം 
നട#ിയി?ുTത് . േവറാരും �പവർ#ി'ലം സXർശനം നട#ിയതായി സXർശന കുറി"ിൽ നി�ും 
അറിയാൻ കഴി]ി:.  
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	പധാന കെ��ലുകൾ  
 

1. �പേദശെ# വീടുകൾ സXർശി�േ"ാൾ എ:ാവർ*ും െതാഴിൽ ഉറ"ിെന കുറി�് അറിവുെIYിലും 

അവരുെട വീടുകളിൽ െതാഴിൽ ഉറ"ു വഴി െച[ാൻ സാധി*ു� �പവർ#ികൾ ഉI് എ� അറിവ് 

ഇ:ായിരു�ു. 

2. െമ2ീരിയൽ വർ*ുകൾ ഒ�ും തെ� െച=>തായി കIി: . 

3. െതാഴിലാളികൾ* ്ആർ*ും തെ� അവരുെട അവകാശെ#*ുറി�് അറിവി:ായിരു�ു.  

4. െതാഴിലുറ"് �ഗാമസഭയിൽ �പേദശവാസികൾ*്  എ:ാവര*്ും പെYടു*ാൻ കഴിയുെമ�ും 

െതാഴിലാളികൾ*ു തPളുെട �പേദശ#ിന് ഉതകു� �പവർ#നPൾ കെI#ി �ഗാമസഭയിൽ 

അവതരി"ി*ാം എ�തിെന*ുറി�് ഭൂരിഭാഗം െതാഴിലാളികൾ*ും അറിവി:ായിരു�ു . 

5. 260 തരം �പവർ#ികൾ െതാഴിലുറ"് പ9തി �പകാരം െച[ാെമYിലും പ#ിൽ താെഴ 

�പവർ#ികെള*ുറി�് മാ�തേമ െതാഴിലാളികൾ*്  അറിവുIായിരു�ുTൂ . 

6. ഭൂരിഭാഗം  െതാഴിലാളികളും െതാഴിലുറ"ു പ9തി അവരുെട അവകാശം ആയ: േമ2ും  െമJറും 

േചർ�് കെI#ി ത�താെണ�ും ഇത ് പ5ായ#ിൻെറ ആനുകൂല�ം ആെണ�ുമാണ ്

ധരി�ിരി*ു�ത്. 

7. െതാഴിലുറ"് AE ,പ5ായ#് െമJർ എ�ിവർ എ:ാ െ�പാജക്2 ്മീ2ിPിലും പെYടു*ു�തായി 

കെI#ി .  

8. ഈ പ9തിയിൽ നിയമ�പകാരം ആറുദിവസം െതാഴിലും ഒരു ദിവസം വി�ശമം നൽേകIതുമാണ ്

എ�ാൽ ഫയൽ    പരിേശാധി�േ"ാൾ ഭൂരിഭാഗം െതാഴിലാളികളും 7 ദിവസം േജാലി െച=>തായി 

കെI#ി . 

9. ഈ വാർഡിൽ രI് വർ*് ൈസ2ുകളാണ ് ഉTത്. ഓേരാ  ൈസ2ിലും 'ിരമായി രIു േമ2ുമാർ 

മാ�തമാണുTത്. ഓേരാ �പവർ#ി*ും പരQsരം ചുമതലകൾ ൈകമാറുകയാണ് പതിവ്. മ2ാരും 

നിൽ*ാൻ ത[ാറാകു�ി: . 

10. Para(5) ൽഉൾെ"? കുടുംബPളുെട ഭൂവികസനം തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ*ൽ എ�ീ 

�പവർ#നPൾ നട#ിയി?ുTത്, ധാരാളം ഭൂമിയുT സJ�രായ കുടുംബPളിലാണ്  . 

11. വാർഡ് മാറി നാലാം വാർഡ് പ�tIാം വാർഡ ് എ�ിവിടPളിൽ െതാഴിലാളികൾ പണി െച=>തായി 

കെI#ി . 

12. തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ*ൽ എ� �പവർ#ി നട#ു� ഒരു ഭൂമിയും തരിശ് ഭൂമി അ: 

.എ:ായിട#ും വാഴ, േചന, െതP് മുതലായവ ന?ി?ുTതാണ് . 

13. ഗൃഹൈചതന�ം പ9തി�പകാരമുT േവ"് ,കറിേവ"് എ�ിവ നടു� പ9തിയിൽ 5000 ൈതകളിൽ 4,597 

ൈതകൾ മാ�തമാണ ് എcി തി?െ"ടു#ിയി?ുTത്. ഇതിൽ  837 എcം  കരി]ു േപായി?ുTതും,140 

േവ"ിൻ ൈത വ�തിൽ 104 എcം ആേരാഗ�േ#ാെട നിൽ *ു�തായും കെI#ി .െവTം 

ഒഴി*ു�തിനായി എVിേമ2് തുക വകയിരു#ിയി?ുI് എYിലും ഇത് കൃത�മായി നട*ു�ി:. 

14. സി2ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുകൾ കൃത�മായ അളവിൽ അ: നിർമി�ി?ുTത് . 

�പവർ#ിയുെട ആരംഭ#ിൽതെ� ഈ േബാർഡുകൾ 'ാപി*ുക എ�ത് പാലി*ു�ി: 

.അവയിൽ വിവരPൾ ഒ�ും തെ� േരഖെ"ടു#ിയി?ി: .�പവർ#ി നട*ു� 'ല# ് അ: 
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േബാർഡുകൾ 'ാപി�ിരി*ു�ത്. ഉടമയുെട സbതേമാ മുൻകൂർ അനുവാദേമാ  വാPി�ി?്  അ: 

ഈ േബാർഡുകൾ 'ാപി�ി?ുTത്. 

15. എVിേമ2ിൽ ഉൾെ"ടു#ിയി?ുT എ:ാ ഭൂമികളിലും പണി നട#ിയി?ി: എ� ്കെI#ി . 

16. നിയമ�പകാരം ഉടമ'രുെട ഭൂമിയിൽ െതാഴിൽ െച[ുകയാെണYിൽ െതാഴിലാളികേളാെടാ"ം 

ഉടമയും െതാഴിൽ െച[ണം. എ�ാൽ അPെന ഒ�് ഇ വിെട കാണാൻ സാധി�ി: . 

17. െതാഴിൽ അവസാനി�ു 15 ദിവസ#ിനകം  േവതനംലഭിേ*Iി യിരിെ* മൂ�ുമാസേ#ാളമായി 

േവതനം ലഭി�ി?ി: . 

18. പരിേശാധി� മVർ േറാളിൽ െവ?ി#ിരു#ലുകൾ കെI#ി.  

19. കാലാവ'യ്*് അനുസരി�ുT ആQ>ി വികസന �പവർ#നPൾ െതരെ]ടു*െ"ടു�ി:. 

20. പര"ാ#ി പു5യിൽ കൃഷി നട#ിയാൽ  ജല�ാമ#ിന് ഒരളവുവെര  പരിഹാരം കെI#ാെമ� ്

�പേദശവാസികൾ അഭി�പായെ"ടുകയുIായി. എ�ാൽ ഇ ത് കൃഷിേയാഗ�മാ*ൽ എ� 

�പവർ#നPളിൽ ഉൾെ"ടു#ി െച[ു�ി:.  

21. മി*  മVർ േറാളുകളിലും പ5ായ# ് െസ�ക?റിയുെട േപര് ,ഒ"് ,സീല ് തീയതി എ�ിവ 

േരഖെ"ടു#ിയി?ി: . 

 
 

ഫീൽഡ് സFർശന�ിൽ കെ��ിയത ്
 

എVിേമ2് �പകാരം അ5 ്�പവർ#ികളുെട ഫയലും �പവർ#ി 'ലവും പരിേശാധി*ുകയുIായി . 
 

1. ജനകീയ ആസൂ�തണ പ9തിയുമായി സംേയാജി�ു 200 െതPിൻ ൈതകൾ ന?ുവളർ#ുക 
 

• എVിേമ2് �പകാരം 200 െതPിൻൈതകൾ നടുക എ�തായിരു�ു  �പവർ#ി, എ�ാൽ  കൃഷിഭവൻ 
ലിV് പരിേശാധി�തിൽ  180 െതPിൻൈതകൾ മാ�തമാണ് വിതരണം െച[െ"?ി?ുTത്. 

 

• 200 െതPിൻ  ൈതകളിൽ 146  െതPിൻൈതകൾ മാ�തമാണ്  ന?ി?ുTത്. അPെനെയYിൽ എVിേമ2 ്
�പകാരം അൻപtിനാല് െതPിൻ ൈതകൾ നടാനുT ചിലവായ 12230 /- രൂപ അധികമായി 
നൽകിയിരി*ു�ു . ഇ തിനായി ചാണകം , ജലേസചനം  എ�ിവയ്*്  തുക എVിേമ2ിൽ 

ഉൾെ"ടു#ിയി?ുെIYിലും അത് എ:ാ ൈതകൾ*ും ഉപേയാഗി�ി?ി:., 
 

•  2’ x 2’എ� ്അളവാണ ്ഓേരാ െതPിൻ കുഴി*ും  നിർേദശി*െ"?ി?ുTത് .എ�ാൽ ഒരടിയിൽ താെഴ 

നീളവും വീതിയും മാ�തമാണ ്അള*ാൻ സാധി�ി?ുTൂ. 
 

 Para (5) ൽ ഉൾെ"? കുടുംബPളുെട ഭൂവികസന �പവർ#നPൾ 
 

എVിേമ2ിൽ ഉൾെ"? താെഴ പറയു� വ�@ികളുെട ഭൂമിയിൽ െതാഴിൽ െച=>ി?ി: 
 

• രതീഷ ് കുമാർ, േതവിേലഴ#് , സർേh നJർ -209/5-1 

• ച�Xേശഖരൻനായർ, കൂേവലിൽ,സർേh നJർ -209/5 
 

3.തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ*ൽ - ഭാഗം 2 
 

                 എVിേമ2ിൽ ഉൾെ"? താെഴ പറയു� വ�@ികളുെട ഭൂമിയിൽ െതാഴിൽ െച=>ി?ി: 
 

• അഞ്ജന ,െതേ* െച*ാ?് ,സർേh നJർ -224/15, 134/16, 134/16-1 

• േജ�ാതി NS , െതേ* െച*ാ?് ,സർേh നJർ - 134/4-3-1 

• അഞ്ജലി NJ, സൂരൃ, സർേh നJർ- 141/9 
 

ഭൂവികസനം എ� �പവർ#ന#ിൽ ഉൾെ"ടു#ി ഏെ2ടു# നട#ിയി?ുT �പവർ#ികളിൽ 

പലയിട#ും  പു: ് െച#ൽ മാ�തമാണ ് നട�ി?ുTത് .എ�ാൽ െച=> �പവർ#ികളുെട 
അളവുകളുെട അടി'ാന#ില: േവതനം നൽകിയി?ുTത്. ഇ ത് ഇ നിയുT നാളുകളിൽ 
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�ശ9ിേ*Iതിേനാെടാ"ം േവതന#ിൽ വരു� വ�ത�ാസെ#*ുറി�് െതാഴിലാളികെള 

േബാധ�െ"ടുേ#I#ാണ്.   
 

വാർഡിൽ നട�ാവുG 	പവർ�ികൾ 

 പറ"ാ#ി പു5 നവീകരണം 

 പറ"ാ#ി പു5bpsS      ബI് നിർbാണം, വാൽ�ാൽ, േതാട് ഇവെയ:ാം വൃ#ിയാ*ുക. 

 ൈത"റJിൽ േറാഡിsâ ൈസഡ ്െക?ി ബലെ"ടു#ൽ. 

സി,ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുകൾ 

 

സി2ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡുകൾ കൃത�മായ അളവിൽ അ: നിർമി�ി?ുTത് . �പവർ#ിയുെട 

ആരംഭ#ിൽതെ� ഈ േബാർഡുകൾ 'ാപി*ുക എ�ത് പാലി*ു�ി: .അവയിൽ വിവരPൾ ഒ�ും 

തെ� േരഖെ"ടു#ിയി?ി: .�പവർ#ി നട*ു� 'ല# ് അ: േബാർഡുകൾ 'ാപി�ിരി*ു�ത്. 

ഉടമയുെട സbതേമാ മുൻകൂർ അനുവാദേമാ  വാPി�ി?്  അ: ഈ േബാർഡുകൾ 'ാപി�ി?ുTത്. 

 

 

നിർേJശ)ൾ   
 

െതാഴിലാളികൾ*്  
 

• െതാഴിലാളികൾ കൃത�മായി അവകാശPൾ മനGിലാ*ുകയും അതുവഴി അവകാശPൾ 

േനടിെയടു*ുകയും േവണം  

•  െതാഴിൽ സംബ/മായ ഏത് േരഖകൾ നൽകുേJാഴും ബ/െ"? അധികാരികളിൽ നി�് ൈക"2് 

രസീതി വാേPIതാണ ്. 

•  െതാഴിൽ �ഗൂ"ായി കെI#ി അത് െച[ുവാൻ പ5ായ#ിൽ െതാഴിൽ അേപ� നൽകു�ത് വഴി 
100 ദിവസെ# െതാഴിൽ ഉറ"ാ*ാൻ �ശമി*ുക . 

• േജാലി സമയ#ിൽ കൃത�ത പാലി*ുകയും മVർ േറാളിൽ ഒ"ിടുകയും െതാഴിൽ കാർഡ്  േമ2ിന് 

നൽകി കൃത�മായി പൂരി"ി�േശഷം തിരിെക വാേPIതും ആണ.് 

• �ഗാമസഭകളിൽ പെYടു #് നിർേdശPളും അഭി�പായPളും അറിയിേ*Iതാണ്.  
 

േമ2് മാർ*്  

• ൈസ2 ് ഡയറി, മVർ േറാൾ ,െതാഴിൽ കാർഡ് എ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ"ടു#ുക, 

െവ?ി#ിരു#ലുകൾ ഉIാകാൻ പാടി:. 

• പരിശീലന#ിൽ ലഭി� വിവരPൾ െതാഴിലാളികൾ*് മനGിലാ*ി െകാടു*ുക. 

• െതാഴിൽ കാർഡുകൾ പൂരി"ി�േശഷം െതാഴിലാളികൾ*് നിർബ/മായും കാർഡുകൾ തിരിെക 

നൽകുക . 

• ദാഹജലം, തണൽ ,മരു�ുകൾ ഇവ പണി'ല# ്ഉെI�് ഉറ"ുവരു#ുക. 

• ൈസ2 ്ഡയറി കൃത�മായി പൂരി"ി*ു�േതാെടാ"ം േമാണി2റിPിന് എ#ു�വരുെട നിർേdശPളും 

ഒ"ും  കൃത�മായ േരഖെ"ടു#ുക. 

• മ2ു െതാഴിലാളികൾ േമ2് 'ാനം ഏെ2ടു*ു�തിന് സഹായി*ുക. 
 

ഉേദ4ാഗ-ർ� ് 

• െതാഴിൽ കാർഡ് ആവശ�െ"?ി?ുT എ:ാവർ*ും 15 ദിവസ#ിനുTിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് 

സൗ ജന�മായി നൽകു�ു എ� ്ഉറ"ാ*ുക. 

• �പവർ#ി 'ലം പരിേശാധി�ു �പവർ#ി ആവശ�െമYിലും അർഹരായവർ*് േവIിയും എVിേമ2് 

ത[ാറാ*ുക . 

• പ9തിയുെട പുേരാഗതി കൃത�മായി േമാണി2റിങ് െച=>ു നിർേdശPൾ നൽേകIതാണ.് 

• ഫയലിൽ ഉൾെ"ടു� എ:ാ േരഖകളിലുംചുമതല  ഉT ഉേദ�ാഗ'ൻ േപര് , ഒ"് ,സീല ് ,തീയതി ഇവ 

കൃത�മായി േരഖെ"ടു#ണം. 



12 

 

 

 

 

 

• ജനകീയ എVിേമ2് നിർബ/മായും ഉIാകണം. 

•   ആനുവൽ മാVർ സർ*ുലറിൽ പരാമർശി� രീതിയിൽ �പവർ#ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ*I 22 

േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി*ണം. 

• �പവർ#ി  ആരംഭ  മീ2ിPിൽ  �പവൃ#ിെയ*ുറി�് കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള 

മനGിലാേ*Iതാണ.്  

• േലബർ ബk|2് ,വാർഷിക കർb പ9തി, െഷൽഫ ് ഓഫ ് േ�പാജqr,് വർ*് കലIർ എ�ിവ  

ത[ാറാ*ു�തിൽ െതാഴിലാളികളുെടയും  ഗുണേഭാ@ാ*ളുെടയും പY് ഉറ"ിേ*Iത് ആണ്. 

• െതാഴിലാളികൾ* ് േവതനവും െതാഴിൽ ദിനPളും ഉറ"ുവരു#ു� േനാെടാ"ം ആQ>ികൾ 

സൃRി*ാൻ കഴിയു� വിധ#ിൽ െതാഴിലുറ"് �പവർ#നPെളയും െതാഴിലാളികെളയും 

�പാ}>രാ*ുക. 
 

	ഗാമപ�ായ�ിേനാട് 
 

• കൃത�മായി �ഗാമസഭാ ,േസാഷ�ൽ ഓഡി2് �ഗാമസഭ നട#ുക. 

• ഇേ"ാഴുT വിജിലൻസ് േമാണി2റിങ് കbി2ി  അംഗPൾ അ5് വർഷമായി തുടരു�തുെകാI്  

സാമൂഹ� വിശ~ാസം ,േസവന മന'ിതിയും ഉT  അംഗPെള ഉൾെ"ടു#ി പുതിയ കb2ി 

രൂപീകരി*ുക  . 

• 'ിര ആQ>ിയുT �പവർ#നPൾ തിരെ]ടു*ണം . 

• ജലസംര�ണ �പവർ#നPൾ ഉൾെ"ടു#ുക . 

• െതാഴിലുപകരണPൾ ഗുണേമZയുTതും സ്�തീ സൗഹൃദവും ആെണ� ്ഉറ"ാ*ുക . 

• തുക വിനിേയാഗി*ു�തിന്ആേപ�ികമായ ആQ>ികൾഉIാകു�ു എ� ്ഉറ"ുവരു#ുക. 
 

നിരീ�ണ/ 	പLM പരിഹാര സംവിധാന)ൾ 

പരാതി പരിഹാരം 
 

    സമയബ/ിതമായ �പ��പരിഹാരം എ�ത് മഹാ.ാഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് പ9തിയുെട 

െസ�ൻ പെ#ാൻപതു �പകാരം െതാഴിലാളികൾ*ു ലഭി*ു� �പധാന അവകാശPളിൽ ഒ �ാണ.് 

�പവർ#നവുമായി ബ/െ"? ഏത് പരാതിയും പരിഹരി*ു�തിനായി ബ/െ"? ഉേദ�ാഗ'െര 

സമീപി�ാൽ പരിഹാരം നൽകണെമ�ാണ ് െതാഴിലുറ"് നിയമം െസ�ൻ 19  നിയമം 

അനുശാസി*ു�ത്. പരാതി എഴുതിേയാ ഓൺൈലനിൽ ആേയാ െകാടു*ാവു�താണ.് ലഭി� 
പരാതികൾ എഴുതി സൂ�ി*ു�തിനായി ഒ രു പരാതി രജിVർ ഉം പ5ായ#ിൽ സൂ�ിേ*Iതും 
ആകു�ു.  േസാഷ�ൽ ഓഡി2് ടീം അംഗPൾ പരാതി രജിVർ പരിേശാധി�തിൽ ഇതുവെരയും ഒ രു 
പരാതിയും േരഖെ"ടു#ിയതായി കIി: . പ5ായ#ിൽ ഒ രു പരാതി ലഭി�ു കഴി]ാൽ ഉടെന 
പരാതി െരജിVറിൽ എഴുേതIതും അ5ു ദിവസ#ിനുTിൽ പരാതിയിേZൽ ഉT നടപടി 
സ~ീകരി*ുകയും ഏഴു ദിവസ#ിനുളിൽ,പരാതി*ാരന് മറുപടി ലഭിേ*Iതുമാണ്. ഓേരാ 
പതിനാലു ദിവസം കൂടുേJാഴും ബിപിഒ  പ5ായ#ുകളിൽ എ#ി പരാതി സംബ/ി� േരഖകൾ 
പരിേശാധിേ*Iതാണ്. 

     േടാൾ�ഫീ നJർ നിലവിൽ ഉെIYിലും, െതാഴിലാളികൾ അതിെന*ുറി�് അറിവുTവര: 

.പ5ായ#ിൽ �പ��പരിഹാര#ിനായി വിളിേ*I നJറുകൾ േരഖെ"ടു#ിയി?ി: .ആയതിനാൽ 

െതാഴിലാളികൾ* ് �പ��പരിഹാര#ിനായി വിളി*ാവു� നJർ െപാതുജനം �ശ9ി*ു� 

'ലേ#*് 'ാപി� അതിൻെറ ലഭ�തയും കാര��മതയും ഉറ"ുവരു#ണെമ�് അധികാരികെള 

ഓർbെ"ടു#ു�ു. 
 
 

വിജിലൻസ് ആന്റ് േമാണി,റിംഗ ്കOി,ി  
 

     മഹാ. ഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് പ9തിെല �പധാനെ"? വിഭാഗമാണ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് 
േമാണി2റിങ് കbി2ി 20l 8 - 2019 െല മാVർ സർ*ുലർ �പകാരം ഈ കbി2ിയിൽ ഒ രു വാർഡിെല 
വിവിധ വിഭാഗPളിൽ നി�ുT �പതിനിധികെളയാണ് ഉൾെ"ടു#ു�ത്. വിജിലൻസ് ആന്റ് 
േമാണി2റിംഗ്  കbി2ിയിെല അംഗPളുെട കാലാവധി 6 മാസമാണ.്  ഇവർ െതാഴിൽ നട*ു� 
�പവർ#ി 'ലPൾ സXർശി*ുകയും േവIു� നിർേdശPൾ നല്േകIതുമാണ,് പൂർ#ീകരണ 
 സമയ#് െച=> �പവർ#ിയുെട വിലയിരു#ലുകൾ നട#ാവു�തും അത് ൈസ2് ഡയറിയിൽ 
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േരഖെ"ടു#ുകയും,അേതാെടാ"ം പ5ായ#ിൽ േരഖാമൂലം അറിയി*ാവു�തുമാണ.് ഇത് 
�പവർ#ിയുെട വർ*് ഫയലിന്െറ ഭാഗമാേകIതുമാണ.് െനടു�Jം പ5ായ#ിെല വാർഡ് 3 

പുതിയ*ാവിെല ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ വിജിലൻസ് ആൻറ് േമാണി2റിംഗ് കbി2ിയിൽ 5 

അംഗPൾ ഉെI�ും ഇവർ 20l2-13 വർഷം മുതൽ   തുടരു�വരാെണ�ും മനGിലാ*ാൻ 
കഴി]ു.െതാഴിലാളികളുമായി സംവാദി�തിൽ നി�ും വിജിലൻസ് ആന്റ് േമാണീ2റിംഗ് അംഗPെള 

കുറ�് െതാഴിലാളികൾ*്  അറിവുIായിരു�ി:. ഇതിൽനി�ും  ഇവർ ഫീൽഡ ് സXർശി*ാറി: 
എ�് മനGിലാ*ാൻ കഴി]ു. 

    വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി2റിംഗ് കbി2ി അംഗPൾ �പവർ#ി 'ലം സXർശി*ുകേയാ 

നിർേdശPൾ നൽകുകേയാ െച=>ി?ി: .5 അംഗPൾ ഉTതിൽ  പലരുംൈസ2് ഡയറിയിൽ  ഒ"് 

ഇടാറി:. ൈസ2 ് ഡയറിയിൽ േമ2് ആണ ്  വിഎംസി  അംഗPൾ ഒ"ിേടI 'ാന# ്

ഒ"ി?ിരി*ു�ത് . 
 

അവകാശാധിPQ ിത നിേഷധ)ൾ 
 

െതാഴിൽ കാർഡ് 

• എ എം സി 2018 -19 Para 1െഷഡ�ൂൾ 2 �പകാരം �ഗാമ�പേദശ#് താമസ*ാരായ കുടുംബ#ിെല 18 വയസ് 

തിക]  അവിദ്ഗധ കായികാധ~ാന#ിൽ  ഏർെ"ടുവാൻ താ�sര�മുT ഏെതാരാൾ*ും െതാഴിൽ 

കാർഡ് ലഭി*ാനുT അവകാശം ഉI്. 

• ഈ കാർഡിനുT അേപ� പ5ായ#ിൽ െകാടു*ുകയും  

അേപ�ാ േഫാറേ#ാെടാ"ം അടി'ാന േരഖകൾ  ൈകവശമി:ാ#വർ വാർഡ ് െമJറിൽ നി�ും 

സാ��പ�തം വാേPIതുമാണ.് 

• എ എം സി 2018 -19  Para  2 െഷഡ�ൂൾ 2 �പകാരം അേപ� സമർ"ി�് 15 ദിവസ#ിനുTിൽ െതാഴിൽ 

കാർഡ് ലഭി*ു�തിനുT അവകാശവും �പQ>ു ത െതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ?ാ പ5ായ#് തെ� 

സൗ ജന�മായി നൽേകIതുമാണ:്  

• ലഭ�മായ െതാഴിൽ കാർഡിൽ ക�ത�മായി വിവരPൾ േരഖെ"ടു#ിയി?ുേIാെയ�ും അേപഷകൻ 

കൃത�മായി ഉറ"് വരുേ#Iതുമാണ് 
 

• ഈ കാർഡിന്െറ പൂർc അവകാശം െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമയ്*് മാ�തമുTതും ഇത് മ2ാരുെടയും 

ൈകവശം വയ്*ാൻ പാടി:ാ#തുമാണ് . എ�ാൽ െതാഴിൽ വിവരPൾ േരഖെ"ടു#ാൻ േമ2ിന് 

മാ�തം െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകമാറാവു�താണ ് 
 
. 

പരിേശാധന നട#ിയ പുതിയകാവ് വാർഡിെല വിവിധ �പവർ#ികളുെട െതാഴിൽ സംബ/ി�് 

െതാഴിലാളികളുെട െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും താെഴ പറയു� വQ>ു തകൾ 

േബാ9�െ"?ി?ുI ്. 
 

• പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ  എ:ാം േഫാേ?ാ െതാഴിലാളികൾ സ~tം പണം െകാടു#ു 
Vുഡിേയായിൽ നി�ും എടു#താണ ് . െതാഴിൽ കാർഡ് സൗ ജന�മായി നല്േകIേ"ാൾ 80 രൂപ ഓേരാ 

െതാഴിലാളിയും െതാഴിൽ കാർഡിനായി ചിലവഴി*ു�ു (76*80 =6080 ). ഇത് അവകാശ ലംഖനമാണ ്. 

• അേപ�ി�് 15 ദിവസ#ിന് അകം െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി*ു�ുെമ� ് െതാഴിലാളികൾ 

സാ��െ"ടു#ിയി?ുTത് . എ�ാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി 3 െതാഴിലാളികൾ  അഭി�പായെ"?ു. 
 

1. �പളയം മൂലം െതാഴിൽ കാർഡ് നRെ"?ാൽ ഇതു നൽകു�തിനായി വ�@മായ നിർേdശPൾ 
ഉIായിരിെ* �പളയം മൂലം െതാഴിൽ കാർഡ് നRെ"? രIു െതാഴിലാളികൾ*ു (�പസ�, അ�b ) 

ഇതുവെരയും െതാഴിൽ കാർഡ ്ലഭി�ി?ി: . 
2. രത്നb േഗാപി ( 3/43), മകൻ സുേരഷ് മരുമകൾ ലളിത സുേരഷ് എ�ിവർ ഒരു െതാഴിൽ കാർഡിൽ 

െതാഴിൽ െച[ു�ു. മകനും മരുമകൾ*ും േറഷൻ കാർഡ്  േവെറയാെണYിലും െതാഴിൽ കാർഡ് 

ഇതുവെര  പ5ായ#ിൽ നി�ും ലഭി�ി?ി:. മൂ� ്േപർ േചർ�് െതാഴിലിനിറPു�തിനാൽ െതാഴിൽ 

ദിനPൾ കുറയു�േതാെടാ"ം വരുമാനവും കുറയു�ു. 
 

വാർഡിെല 2 സജീവ െതാഴിലാളികൾ ഒഴിെക 74 േപർ*ും പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡുകൾ വിതരണം 

െച=>ു.ടി െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഉT േഫാേ?ാ പഴയ െതാഴിൽ കാർഡിൽ നി�് ഇള*ി ഒ?ി�ി?ുTതാണ.് 

എ�ാൽ എ:ാ െതാഴിലാളികൾ*ും െതാഴിൽ കാർഡ് സൗ ജന�മായി ലഭി*ുെമ�ത് െതാഴിലാളികൾ*് 

അറിവുIായിരു�ി:. 
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െതാഴിൽ കാർഡിൽ കെI#ിയ ന�ൂനതകൾ 
 

1. 3 /377 11-2-2019  വെരയുT ഹാജർമാ�തേമ േരഖെ"ടു#ിയി?ുTൂ 
2. 3/72 29-12-2018  വെരയുT ഹാജർമാ�തേമ േരഖെ"ടു#ിയി?ുTൂ 
3. 3/40 17-3-2019 വെരയുT ഹാജർ േരഖെ"ടു#ിയിരി*ു�ു 
4. 3/28 18-3-2019  വെരയുT ഹാജർ േരഖെ"ടു#ിയിരി*ു�ു 
5. 3/643 കവർ  േപജിൽ  ഒ�ും തെ� േരഖെ"ടു#ിയി?ി: 

6. െവ?ി#ിരു#ലുകൾ കാണാൻ സാധി�ു.(3/48,3 /38,3 /46, 3 /206, 3 /1032) 
 

െതാഴിൽ കാർഡുകൾ േരഖെ"ടു#ുവാൻ േമ2് പഠി�ു വരു�േതയുTൂ എ�ും ആയതിനാലാണ ്െത2് 
സംഭവി*ു�െത�ും  േമ2്  �ശീമതി വിനത പറ]ു. 
 
 

െതാഴിൽ അനുവദി*ു�തും ആവശ�െ"ടു�തും സംബ/ി�്  
 

• എ എം സി 2018 -19 പാരാ  6 െഷഡ�ൂൾ 2 �പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ"ടാനുT അവകാശവും ആവശ�െ"? ്

15 ദിവസ#ിനുTിൽ  െതാഴിൽ ലഭി*ുവാനുT അവകാശം െതാഴിലാളികൾ*് ഉTതാണ്. 
•  എ�ാൽ ഡിമാന്റ ് എ എം സി അനുബ/ം 3 (v എ) ,3 (ബി) �പകാരമുT  ഡിമാന്റ ് േഫാമുകളിൽ 

അേപ�ി*ു�താേയാ  അേപ�കൾ പ5ായ#ിൽ നൽകി രസീതി നൽകുകേയാ നാളിതു വെര 

െച[്തി?ി:ാ#താണ ്. 

• പരിേശാധി� എ:ാ ഫയലുകളിലും ഉൾെ"ടു#ിയിരി*ു� ഡിമാന്റ് േഫാം ൽ െവT േപ"റിൽ 

െതാഴിലാളികളുെട വിവരPൾ േമ2ിന്െറ േനതൃത~#ിൽ എഴുതി നൽകു�ുെയ�:ാെത എ�ത 

ദിവസേ#*് െതാഴിൽ ആവശ�മാെണ�് േരഖെ"ടു#ു�ി: .എ�ാൽ ഈ അേപ� പരിഗണി�് 

കൃത�മായി വർ*് അേലാേ*ഷൻ പ?ിക ത[ാറാ*ി ബ/െ"? അധികാരി ഒ"ി?ിരി*ു�ത് 

�പശംസാർഹമാണ.്  
 

�പവൃ#ികൾ തിരെ]ടു*ു�തും ഡിമാâv  അനുവദി*ു�തിെനയും സംബ/ി�് . 
 

െതാഴിൽ ആവശ�െ"ടാനുT അവകാശം ഏെതാരു c കാർഡുടമകൾ*ും ഉTതാണ ് .െതാഴിലിന് 

 അേപ�ി�ു കഴി]ാൽ അേപ�ി� ദിവസം മുതൽ അടു# 15 ദിവസ#ിനുTിൽ െതാഴിൽ 

നിർവഹണ ഏജൻസി െതാഴിലിന് അേപ�ി�  വ�@ി*് െതാഴിൽ െകാടുേ*I താണ ്.  

 15 ദിവസം കഴി]ാണ ് െതാഴിൽ ലഭി*ു�െതYിൽ മഹാ.ാഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് 

നിയമം sec 7(1)�പകാരം അതു വെരയുT െതാഴിലി:ാ=l േവതനം െതാഴിലാളി*് ലഭിേ*Iതാണ്. ' 

ആദ� 30 ദിവസ#ിനുTിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ിെ:Yിൽ േവതന#ിന്െറ  പകുതിയും അതിനു േശഷം 

മുഴുവൻ േവതനമായി നൽേകIതാണ.് 
  

• ഈ വാർഡിൽ േമ2് / AE  െതാഴിൽ കIു പിടി�ു െകാടു*ുേJാഴാണ് ഡിമാന്റ് െച[ു�ത് .  

• ഡിമാന്റ് െച=> ് 15 ദിവസ#ിനുTിൽ െതാഴിൽ ലഭി*വാനുT അവകാശം  െതാഴിലാളികൾ*് 

അറിയാെമYിലും െതാഴിലി:ായമ േവതനെ#*ുറി�് െതാഴിലാളികൾ*് അറിവി:.  

• എ�ത െതാഴിൽ ദിനം ഉെI�ും െതാഴിലാളികൾ*് അറിയി:.  

• മൂ�ാം വാർഡിലുTവർ നാലാം വർഡിലും പ�tIാം വാർഡിലും െതാഴിൽ െച[ാൻ േപാകു�ുI്.  
 

െതാഴിൽ ആവശ�െ"ടാനുT അവകാശം 
 

 െതാഴിൽ ആവശ�െ"ടാനുT അവകാശമാണ ് മഹാ. ഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് 

പ9തിെയ മ2് െതാഴിൽ നൽകു� പ9തികളിൽ നി�് വ�ത�Q>മാ*ു�ത്. 
 

• ഏെതാരു െതാഴിലാളി*ും എേ"ാൾ േവണെമYിലും െതാഴിൽ േനടാൻ കഴിയും.എ�ാൽ തുടർ� യായി 
കുറ]ത് 14 ദിവസേ#*് െതാഴിൽ ആവശ�െ"ടണം എ� ്മാ�തം.( ഒരു കുടുംബ#ിന് 100 ദിവസം) 

• 18 വയGിന് േശഷമുT കുടുംബ#ിെല ഏെതാരു അംഗ#ിനും െതാഴിൽ െച[ാവു�താണ.് 

• െതാഴിലാളികൾ*് ഒ2യ്േ*ാ കൂ?മാേയാ െതാഴിലിന് അേപ�ി*ാവു�െതാണ്. 
• ആ`jയിൽ ആറ് ദിവസം െതാഴിൽ െച[ുകയും ഒരു ദിവസം വി�ശമവുമാണ് അനുവദിേ*Iത്. 

• �പളയേ#ാെടനുബ/ി�് 50 െതാഴിൽ ദിനPൾ അധികമായി നൽകിയതു വഴി 100ൽ അധികം െതാഴിൽ 

ലഭി� 40 െതാഴിലാളി  കുടുംബPൾ ഉI്.  
 

െതാഴിലാളികളുമായി സംവദി�തിൽ നിGും മനRിലായത ് 
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• ഇവിെടയുT പണികൾ കെI#ു�ത ്േമ2ുമാരും എ ഇ യും േചർ�ാണ ്. 
 

• െതാഴിലുറ"് �ഗാമസഭയിൽ അവതരി"ി*ു� എ:ാ �പവർ#ികളും െച[ു�ി:.  

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധി�േ"ാൾ 11/10/18 ൽ ഡിമാൻഡ് നൽകിെയ�ും 5/12/18 ൽ െതാഴിൽ 

നൽകിയതായി കെI#ി. എ�ാൽ ഡിമാൻഡ് ന�Fിയതായി?ുT േരഖകൾ ഒ�ും തെ� പ5ായ#ിൽ 

നൽകിയതായി കIി: .െതാഴിലാളികൾ ഡിമാൻഡ് നൽകി �ഫI് ഓഫീസിൽ നി�ും രസീതി 
വാPു� രീതി ഇവിെടയി:. 
 

േവതനം 15 ദിവസ#ിനുTിൽ 
 

 സ്�തീ-പുരുഷ വ�ത�ാസമി:ാെത തുല�േജാലി*് തുല�േവതനം എ�താണ് മഹാ.ാഗാ/ി 
േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് പ9തിയുെട �പേത�കത. 15 ദിവസ#ിനുTിൽ  െച=> ് േജാലിയുെട കൂലി 
കി?ുക എ�ത് െതാഴിലാളികളുെട അവകാശമാണ(്മഹാ.ാഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് 
നിയമം sec  6 (1) ,മിനിമം േവജസ് ആക്2് 1948 �പകാരം). മഹാ.ാഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് 
നിയമം െസ�ൻ 3(3) �പകാരം ഒരു �പവർ#ി തുടPി 15 ദിവസ#ിനുTിൽ േവതനം ലഭി*ണെമ�ത് 
ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും അവകാശമാണ.്എ�ാൽ ഇതിൽ വീ`j 
സംഭവി*ുകയാെണYിൽമഹാ.ാഗാ/ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ"് നിയമം Schedule 2 െല പാര 29 

�പകാരം െതാഴിൽ ദിന#ിൽ ഒരു ദിവസ#ിന് അ5് ൈപസ നിര*ിൽ നRപരിഹാരം നിർബ/മായി 
നൽേകIതാണ് . 
 

FTO , േവജ് ലിV്  പരിേശാധി�ത് �പകാരം കൃത�സമയ#ുതെ� പ5ായ#ിsâതായ കർ#വ�Pൾ 

നട#ിെയYിലും മൂ� ് മാസേ#ാളമായി െതാഴിലാളികൾ*് േവതനം ലഭി*ു�ി:. എ�ാൽ 

െതാഴിലാളികൾെ�>ാഴിലി:ാ=l േവതനെ#യ*ുറിേ�ാ നRപരിഹാരെ#*ുറി�് 

അറിവുIായിരു�ി:. 
 

െതാഴിലുറ5് പSതിയിൽ ഏെ,ടു�ാൻ പ,ുG 	പധാന 	പവർ�ികൾ. 
 

 
 

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ  

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ  `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v 

Bhiyamb ASnbWIÄ (under ground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ 

(tÌm¸vUmw), sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw 

klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ; 

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb 

tIm−qÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (terracing), tIm−qÀ_−pIÄ, IÂ¯SbWIÄ, 

Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ ]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S 

]cn]me\ {]hr¯nIÄ ; 

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS 

\nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ; 

iv. PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â DÄs¸sSbpÅ 

]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS  ]p\cp²mcWhpw; 
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v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _−pIfnepw tdmUpIfpsS 

Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ acw h¨v 

]nSn¸n¡epw  h\hXvIcWhpw,  ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶ BZmb¯nsâ AhImiw 

JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v \ÂtI−XmWv; 

vi. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw. 

II. hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX 
BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw) 

ii) JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v `qanbpsS Dev]mZ\£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm 

ponds), aäv PesImbv v̄ \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ 

PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â; 

iii)  ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS BPoh\w 

sa¨s¸Sp¯Â; 

iv) JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or waste 

land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â; 

v) Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ Bhnjv¡cn¡p¶ 

aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶ `h\ \nÀ½mW¯nse 

AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;  

vi) arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb tImgn¡qSv, 

B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp v̄, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS \nÀ½mWhpw; 

vii) aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ ASnØm\ 

kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw kq£n¡p¶ tI{µ§Ä Fónh 

\nÀ½n¡epw hÀjIme v̄ am{Xw shffw DXIp¶ s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal  

water bodies on public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä 

Hcp¡epw;  

  

III.   hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶ 
kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä 

i. ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ hnfshSp¸n\v 

tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), 



17 

 

 

 

 

 

ssPhhfw F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä 

krjvSn¡pI hgn ImÀjntImXv]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw; 

ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb s]mXphÀ¡v 

sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw. 

 IV.  hn`mKw Un :  {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä   

i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y kwkvIcW¯n\pw 

XpdÊmb aeaq{X hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw th−n kzX{´amtbm kÀ¡mÀ 

hIp¸pIfpsS CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n¨v sImt−m hyànKX I¡qkpIÄ, 

kvIqÄ tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn 

_Ôs¸« {]hr¯nIÄ; 

ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw 

\nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw 

D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ 

F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw 

\nÀ½mWhpw; 

iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw; 

iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v Hgnhm¡p¶Xn\pÅ 

Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS 

sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw 

hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, 

tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ 

sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw; 

v. {Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, 

sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjðäÀ), 

A¦WhmSntI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ F¶nhbv¡mhiyapÅ sI«nS§fpsS 

\nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe {Inantämdnb§fpsS \nÀ½mWhpw;  

vi. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ \S¸nem¡p¶Xn\v 

Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS \nÀ½mWhpw; 

vii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ \nÀ½mW 

{]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶  \nÀ½mW kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw; 
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viii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« {KmaoW 

s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw; 

ix. CXv kw_Ôn¨v kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n        

tI{µkÀ¡mÀ  hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.  

 
പ9തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ* ്നിEFർഷി�ി?ുT 10 അവകാശPൾ . 
 
1. sXm-gnÂImÀUv e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw, 

2. At]-£n¨v 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imihpw Bb-Xnsâ 

ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-apÅ Ah-Imiw 

3. AsÃ-¦nÂ sXm-gn-en-Ãmbva thX\w e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw,  (BZys¯ 30 

Znhkw 1/4 & ]n¶n-SpÅ Znh-k-§-fnÂ 1/2)  

4. sjÂ^v Hm v̂ t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw, 

5. 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw, AsÃ-¦nÂ (thX-    \-̄ nsâ 10 

iX-am\w A[n-I-w - - -- എ എം സി 2018 -19 Para 18,Sch II) 

6. IpSn-shÅw, hn{i-a-ku-Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw Ch e`n-bv¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw 

(എ എം സി 2018 -19 Para 23,Sch II) 

7. 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw 

8. thX-\-hn-X-c-W-¯nse Ime-Xm-a-k-¯n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw,  

9. ka-b-_-ÔnXambpÅ ]cmXn ]cn-lm-c-¯n-\pÅ Ah-Im-iw,  

10. tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw.  

 

]²XnbnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-¶-Xn-\pÅ hyh-Ø-IÄ  

• Ahn-Z-Kv² Imbn-Im-²zm\w sN¿m³ k¶-²-X-bp-Å-hcpw ]©m-b-¯nÂ Ønc-----  

Xm-a-k-¡m-cp-am-bn-cn-¡-Ww.   

• 18 hbÊv ]qÀ¯n-bm-bn-cn-¡-Ww.   

• {Kma-]-©m-b-¯nÂ At]-£n¨v 15 Znh-k-¯n-\Iw sXm-gnÂImÀUv  e`nbv¡pw  

• Ipd-ªXv 14 Znh-k-t¯bv¡v  sXm-gn-en\v At]-£n-¡-Ww.   

• tPm-enbv¡p ap³Iq-dmbpw At]-£n-¡Ww .  

• At]£ e`n¨v 15 Znh-k-¯n-\Iw sXm-gnÂ AsÃ-¦nÂ \nÝnX \nc-¡nÂ sXm-gn-en-

Ãmbva thX-\w. 

• sXm-gnÂ \ÂIn sIm-−pÅ Adn-bn v̧ tcJm-aqew \ÂI-Ww.  
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• aÌÀtdmÄ ]qÀ¯o-I-cn¨v 15 Znh-k-¯n-\Iw Iqen.   

• Ime-Xm-a-k-ap-−m-Ip¶ Hmtcm Znh-k-¯n\pw .05% \nc-¡nÂ \jvS-]-cn-lmcw  

• BsI- sXm-gn-ensâ 1/3 kv{XoIÄ¡v IpSpw-_-¯n\v ]c-am-h[n 100 Znhkw  

• 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ tPmen AsÃ-¦nÂ 10% A[nIw Iqen  

• IpSn-bv¡p-hm-\pÅ shÅw, hn{ia kuI-cyw, {]Y-a-ip-{iqjm kuIcyw F¶nh  

]Wn-bn-S-§-fnÂ D−m-bn-cn-¡-Ww.   

• ]cn-¡p-]-än-bmÂ kuP-\y-Nn-InÕ 

• A]-I-S-a-cWw/ Ønc AwK-ssh-I-Ãy-¯n\v \jvS-]-cn-lmcw 

• 5 hb-ÊnÂ Xmsg-bpÅ Ip«n-IÄ¡v {Ijv kuIcyw 

• Ip«nbv¡v sXm-gnÂ Øe v̄  A]-I-Sw -]-än-bmÂ kuP\y NnIn-Õm, ac-W-¯n\v 

FIvkvt{Kjy. 

      hnhn[ Xe-¯n-epÅ DtZym-K-Ø-cpsS Npa-X-e-IÄ 

 taävþ   

o {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w 

o sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-apÅ hnh-c-§Ä tcJ-s -̧Sp-¯p-I.  Afhv tcJ-s¸-Sp-¯p-hm-

\pÅ sajÀsaâv _p¡v {]hr¯n Øe v̄ kq£n-¡p-I. 

o Znh-khpw sXm-gn-em-fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-¸p-h-cp-¯p-I. ]qÀ¯n-bmb 

aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm F³{Sn Hm -̧td-ä-dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.  

 tUäm F³{Sn Hm -̧td-äÀþ 

o aÌÀtdmÄ hnX-c-W-¯n\v klm-bn-¡p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌ-Àtdm-fp-IÄ taänÂ \n¶pw 

kzoI-cn¨v hÀ¡v _nÃp-IÄ ]qÀ¯o-I-cn¨v thX-\-hn-X-c-W-¯n\v \S-]Sn kzoI-cn-bv¡p-I. 

cPn-Ì-dp-IÄ kq£n-¡p-I. sXm-gn-em-fn-I-fpsS thX\w (Un.-_n.-än) aptJ\ F¯n-sb¶v 

Dd-¸m-¡p-I.  

 HmhÀkn-bÀ/F©n-\o-bÀþ 

o {Kma-k`m Xocp-am-\-{]-Imcw {]hr-¯n-IÄ Is−-¯p-I, {]mY-anI FÌn-taäv X¿m-dm-¡p-

I.  {]hr-¯n-bpsS kmt¦-Xn-I-amb Imcy-§Ä taän\pw sXm-gn-em-fn-IÄ¡pw hni-Z-am-¡p-

I.  {]hr-¯n-bpsS Af-hp-IÄ tcJ-s -̧Sp-¯pI, sN¡v sajÀ sN¿p-I. _nÃp-IÄ X¿m-

dm-¡p-hm³ Un.-C.-Hsb klm-bn-¡p-I.  

 ]©m-b v̄ sk{I-«dn/ Akn-Ìâvþ  
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o sk{I-«dn sXm-gn-ep-d v̧ ]²-Xn-bpsS taÂt\m«w {]hr-¯n-bpsS _nÃp-IÄ bYm-k-abw 

AwKo-I-cn-bv¡p-I, sXm-gn-em-fn-I-fpsS thX\w bYm-k-abw Un.-_n.än apJm-´ncw sXm-gn-

em-fn-I-fpsS A¡u-−nÂ F¯nsb¶v Dd-¸m-¡p-I.  

 t»m¡v t{]m{Kmw Hm^o-kÀþ 

o ]©m-b-¯p-Isf sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS sjÂ v̂v Hm v̂ t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-

¶-Xnepw hntI-{µo-Ir-Xm-kq-{X-W-¯n-epw klm-bn-¡p-I.  CþaÌÀtdmÄ hnX-cWw 

sN¿p-I. ]©m-b-¯p-I-fpsS sXm-gn-ep-d v̧ ]²-Xn-bpsS \nÀÆ-lW taÂt\m«w 

hln-¡p-Ibpw \nÀÆ-lWw tam-Wn-ä-À sN¿p-I.  

o ]²-Xn-bpsS e`n¨ hn`-h-§-fp-sSbpw  hnX-cWw sNbvX-Xmbpw D]-tbm-Kn-¨-h-bp-

sSbpw IW-¡p-IÄ kq£n-¡pI. Bh-iy-amb cPn-Ì-dp-IÄ kq£n-¡p-I.  

sXmgnemfnIÄ¡v Nne ISaIÄ IqSn \nÀhlnt¡− _m[yXbp−v.  

1. IrXykab v̄ sXmgnÂ  Øe v̄ lmPcmbn H v̧ hbv¡pI.  
2. sXmgnepd v̧ {Kmak`bv¡pw  tkmjyÂ HmUnäv  {Kma§bv¡pw IrXyambn ]s¦Sp¡pI.  
3. ]WnØe v̄ ¹mÌn¡v hkvXp¡Ä D]tbmKn¡phmt\m I¯nbv¡phmt\m 

]mSpÅXÃ.  
4. knänk¬ C³t^mÀtaj³ t_mÀUv Bcw` L«¯nÂ Xs¶ \nÀ_Ôambpw 

shbvt¡−XmWv. 
5. {]IyXn kwc£W¯n\v Ahiyamb {]hy¯nIÄ GsäSp v̄ \S¸nem¡pI.  
6. BkvXn krjvSn¡p¶ {]hr¯nIÄ Is−¯n taänt\bpw ]©mb v̄ A[nIrXtcbpw 

Adnbn¡pI.  

 

 

കൃഷിഭവനിൽ നിGും വിതരണം െചV0  െത)ിൻ ൈത യുെട നടീലിേനയും 
പരിപാലനെ�യും സംബ+ി�് 

 
 

 

 

Sl 

No 

കൃഷിഭവ
ന് ലിV്  

നJർ  

 
 

േപര് 

 

ലഭി
� 

എ
cം  

െതP് ൈത 1 െതP് ൈത 2 

നീളം  വീതി 
വിQ>ീർ
cം  നീളം  

വീ
തി  

വിQ>ീർ
cം  

1 

56 

രമ�സുനിൽ  
 

2 2.2 2.2 4.84 2.2 2.2 4.84 
2 

72 
െജGി  
 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.8 0.56 

3 25 പ.കുമാരി 2 1.4 1.4 1.96 1.3 1.3 1.69 
4 77 േഷർലി  1 0.7 0.9 0.63   0 
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5 70 വിജയb 4 1.1 0.9 0.99 0.9 0.9 
6 248  4 . 9 0.8 .72 0.7 0.7 
7 

47 
നിഷ  
 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 

8 

40 
െടസി  
 2 1 1 1 1 1 

9 

33 
രത്നb  
 2 0.7 0.7 0.49 0.7 0.7 

10 

51 

 

ഹരിദാസ്  
 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 

11 16 രജനി 2 0.6 . 6 .36 0.6 0.6 
12 12 കമലb 2 0.6 0.6 0.36 0.6 0.6 
13 17 തYb 2 0.8 0.9 0.72 0.6 0.9 
14 

13 

 

ഗീതാകുമാരി 
 2 1 1.2 1.2 1 1 

15 

42 
സുധ  
 2 0.8 0.8 0.64 0.8 0.8 

16 

44 
സ/�  
 2 0.8 0.8 0.64 0.8 0.8 

17 

43 
മറിയാb  
 2 0.6 0.6 0.36 0.6 0.6 

18 30 ബീന 2 0.8 0.9 0.72 0.8 0.9 
19 20 രമ� 2 0.8 0.7 0.56 0.8 0.7 
20 19 വിനീത 2 0.6 0.6 0.36 0.6 0.6 
21 

69 

സേരാജിനി
   
 2 0.6 0.6 0.36 0.6 0.6 

22 39 രാജb 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 
23 37  2 0.7 0.7 0.49   
24 Binu  2 1.1 1.1 1.21 0.9 0.9 
25 66 ഗീതb 2 0.7 0.7 0.49 0.7 0.7 
26 

57 
സരിതb  
 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 

27 

57 
സരിതb  
 2 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 

28 55 ശാtി 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 
29 

73 
�പസ�  
 2 0.8 0.8 0.64 0.9 0.9 

30 

63 
ച�Xമതി  
 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 

31 

38 
അജി# ് 
 2 0.7 0.8 0.56 0.7 0.8 

32 

26 
ജഗദb 
 2 0.9 0.9 0.81 0.8 0.8 

33 

75 
എൽസb  
 2 0.9 0.8 0.72 0.8 0.8 

34 

71 
അശ~തി  
 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 

35 

79 
ബിXു  
 2 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 

36   2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 
37 28 രമണി 2 0.8 0.8 0.64 0.9 0.9 
38 

61 
ശാരദാb  
 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 

39 

76 
വിജയb രാജൻ  
 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 

40 64 െപാ�b 2 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 
41 68 സീതാേദവി  1 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 
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42 2 അ�b 2 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 
43 

21 
െഡ=aി  
 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 

44 

65 
ആനXവ:ി  
 1 0.7 0.8 0.56 0.7 0.8 

45 

60 
സുര  
 2 0.9 0.9 0.81 0.8 0.8 

  46 

59 
േരഖ  
 2 0.9 0.8 0.72 0.8 0.8 

47 49 വpല 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 
48 

48 
വിലാസിനി  
 1 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 

49 50 ബിജു 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 
50   2 0.7 0.8 0.56 0.7 0.8 
51 23 അ�b വി സി 1 0.9 0.9 0.81 0.8 0.8 
52 

89 
തYമണി അb  
 2 0.9 0.8 0.72 0.8 0.8 

53 90 ഹരികുമാർ 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 
54 2 അ�b 2 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 
55 

3 
െജGി  
 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 

56 29 ഷാജി    2 0.8 0.8 0.64 0.9 0.9 
57 

31 
�പേമാദ്  
 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 

58 

1 
ഉഷാ ശശി  
 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 

59 11 ഓമന 2 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 
60 32  2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 
61 

18 
കൃE�കുമാർ  
 2 0.8 0.8 0.64 0.9 0.9 

62 67 കുശല കുമാരി 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 
63 69 സേരാജിനി 2 0.7 0.8 0.56 0.7 0.8 
4 

4 
ഉഷ  
 2 0.9 0.9 0.81 0.8 0.8 

65 15 െച:b 2 0.9 0.8 0.72 0.8 0.8 
66 8 ൈഷലജ 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 
67 7 ൈഹമവതി 2 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 
68 36  2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 
69 

6 
വനജ  
 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 

70 5 രമ 2 0.8 0.8 0.64 0.9 0.9 
71 

10 
രത്നb 
 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 

72 52 അJിളി 2 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 
73 

9 
ജയ�ശീ  
 1 0.9 0.8 0.72   

74 

22 
ഇXിരാമണി 

 2 0.9 0.8 0.72 0.9 0.8 
75 24 പYജാ�ി 2 0.8 0.7 0.56 0.7 0.7 
   146 62 60.7 54.54 59.4 59.4 
     3763.4    
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ന?ത്     : 146  

നടാനുTത്    : 23  

നRെ"?ത്    : 2  

കളവുേപായത്   : 1  

കെI#ാനുTത്   : 8  

ആെക െതPിൻൈതകൾ : 180  

ആെക കുഴികൾ എcം  : 146  

കുഴികളുെട ആെക അളവുകൾ 6877.742  

മ2് വാർഡുകളിൽ ന?ി?ുTത് 17  

പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡുകളുെട ലിV് 
 

 
 

Sl 

no 

െതാഴിൽ 
കാർഡ് 
നJർ 

 േപര ്

  
 
3/377 

വിനത 

1 3 / 60 രത്നകുമാരി 
2 3/ 69 രജനി 

3 3/61 തYb 

4 3/ 72 പ.കുമാരി 
5 3/ 64 കമലb 

6 3/ 48 െഡ=aി േസാമൻ 

7 3/ 38  നാരായണപിT 

8  3/ 46 ലളിത 

9 3/206 �ശീേദവി 
10 3/ 62 �പഭാവതി ഓമന*ു?ൻ 

11 3/ 67 ഉഷാ ബാബു 
12 3/ 54 രമ 

13 3/ 1032 സുനിത സുേരഷ് 

14 3/ 1137 സ/�ാ സുേരഷ് 

15 3/ 30 ൈഷലജ 
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16 3/ 50 രത്നb 

17 3/ 53 അJിളി 

18 3/ 898 ഇXിരാ മണിയb 

19 3/ 70 ജഗദb മണിയൻ 

20 3/ 337   

21 3/ 34 ലീലാ സുകുമാരൻ 

22 3/ 55 പYജാ�ി തY"ൻ 

23 3/ 47 രാജb പുരുേഷാ#മൻ 

24 3/ 643 രത്നb 

25 3/ 210 മണി 
26 3/ 28 വനജ 

27 3/ 59 കാർത�ായനി 
28 3/ 185 നിർbല രാധാകൃE�ൻ 

29 3/ 63 ഗീതാകുമാരി 
30 3/ 209  ഉഷ 

31 3/ 40  െച:b 

32 3/200 കുശലാകുമാരി 
33 3/30 ആംബി കൃE�ൻ 
34 3/37 രമണി ശാരPധരൻ 
35 3/43 രത്നb 
36 3/853 അ�b േതാമസ് 
37 3/54 രമ വിജയൻ 
38 3/57 അ�b വി സി 
 

സജീവമ:ാ#  െതാഴിലാളികളുെട  ലിV് 

 

െതാഴിൽ 
കാർഡ് 
നJർ േപര് െതാഴിൽ എടു*ാ#തിന് കാരണം 

3/ 1 മായാ സനൽ മ2ു െതാഴിൽ െച[ു�ു 

3/ 5 �ശീകലാ സുനിൽ  മ2ു േജാലി െച[ു�ു 

 3/ 33 ഇXിരാb ഇതുവെര െതാഴിൽ െച=>ി?ി: 

3/ 35 ൈഷലാ േകാശി മ2 ്േജാലി*് േപാകു�ു 

3/ 49 േശാഭ പശു വളർ#ൽ 

3/ 52 �പസ� ഭർ#ാവിന് സുഖമി: 

3/ 58 മിനിേമാൾ രIാം വാർഡിൽ താമസം 

3/ 66 സ~ാമിനി രIാം വാർഡിൽ താമസം 

3/ 69 രമ�  സുഖം ഇ:ാ#ത് മൂലം 
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3/ 7 1 ശാtb നാലു വർഷമായി േജാലി െച[ു�ി: 

3/ 180 വpല ബാബു നാലാം വാർഡിൽ േജാലി െച[ു�ു 

3/ 181 ഭവാനി മരണെ"?ു 

3/ 181 കമലാ�ി   

3/ 183 ഏലിയാb താമസം മാറി േപായി 

3/ 186 ഉഷാ ബാബു താമസം മാറി േപായി 

3/ 187 സുഷമ  താമസം മാറിേ"ായി 

3/ 192 അbിണി കൃE�ൻകു?ി മരണെ"?ു 

3/ 196 േബബി ചാേ*ാ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 199 അ�b ജിജി 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 216 ലിGി വർ�ീസ ്  ചികിpയിലാണ് 

3/ 217 സൂസb വർഗീസ് 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 221 നളിനാ�ി നാലാം വാർഡിൽ പണി െച[ു�ു 

3/ 464 അ�b ചാേ*ാ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 465 ഓമന പണി*ർ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 467 വിജയb ശിവദാസൻ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 468 സുഭ�ദാb സുഖം ഇ:ാ#ത് മൂലം 

3/ 514 വpb ദാേമാദരൻ നാലാം വാർഡിൽ േജാലി െച[ു�ു 

3/ 536 ച�Xേശഖരൻനായർ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 536 ജയകുമാരി 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 618 മുകുXൻ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 618 രാധാ എം നായർ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 485 സനൽകുമാർ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 485 ബിXു 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 645 എൻ ഈ േജാൺ രIാം വാർഡിൽ താമസി*ു�ു 
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3/ 645 എബിൻ 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 768 രാഘവൻപിT 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

3/ 775 േയാഹ�ാൻ വർഗീസ് 

പറJിൽ പണി 
െച[ി"ി*ു�തിനുേവIി കാർഡ് 
എടു#ു 

  കു]ുേമാൻ   

3/ 639 ഷീജ േതാമസ് മ2 ്േജാലി*് േപാകു�ു 

3/ 11 67 രമ� സുനിൽ മ2 ്േജാലി*് േപാകു�ു 

3/ 1222 ഗീതb മ2 ്േജാലി*് േപാകു�ു 

3/198 മിനി േമാഹൻ വീടുപണി നട*ു�ു 

3/32 വpല േവണുേഗാപാൽ സുഖം ഇ:ാ#ത് മൂലം 

3/ 214 അ�ാb വീ?ിെല അസൗകര�ം മൂലം 

3/213 രമണി േജായ് കിട"ിലായ അbയുTതുമൂലം 

3/189 കമലb ശാരീരിക ബു9ിമു?ുTത് മൂലം 

3/ 179 െപാ�b ശാരീരിക ബു9ിമു?ുTത് മൂലം 

3/ 33 ഇXിരാb േറഷൻകട ഉTത് മൂലം 
 

  

നൂറു ദിവസം  പൂർ�ീകരി� െതാഴിലാളികളുെട വിവര)ൾ 

 

Sl 

no െതാഴിൽ കാർഡ് നJർ േപര് 
1 3/1032 സുനിത അനീഷ് 

2 003/1166 േരഖ വിേനാദ് (sc) 

3 3/1170 A\nX kp-\nÂ 

 

4 3/1172 നാരായണി കേശവൻ 
5 3/1233 രാജb തുളസി 
6 3/1297 അശ~തി 
7 3/185 നിർമല രാധാകൃE�ൻ 
8 3/190 വിജയb െപാ�"ൻ 
9 3/193 ഭാസുര സുേരഷ് 
10 3/194 പാർവതി 
11 3/195 സേരാജിനി രാഘവൻ 
12 3/200 കുശല കുമാരി 
13 3/210 രമണി  
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14 3/28 വനജ െക സി  
 

15 3/34 ലീല സുകുമാരൻ  
 

16 3/37 രമണി 
 

17 3/38 നാരായണപിT 
18 3/40 െച:b  

 
19 3/43 രത്നb േഗാപി 

 
20 3/46 ലളിത സദാശിവൻ  

 
21 3/48 െഡ=aി 

22 3/50 രത്നb 

23 3/53 അJിളി 

24 3/54 രമ 

25 3/59 കാർത�ായനി 

26 3/61 തYb 

27 3/62 �പഭാവതി 

28 3/63  

ഗീതാകുമാരി 
29 3/64 കമലb 

30 3/67 ലീലാb േസാമൻ 

31 3/69 രജനി മേനാജ് 

32 3/70 ജഗദb 

33 3/72 പ.കുമാരി 

34 3/77 hn\X taml³ 
 

35 3/853  
A¶½ tXmakv 
 

36 3/898 Cµn-cm-a-Wn-b½ 

37 3/206 IyjvW-Ip-amÀ 

38 3/205 at\mPv 

39 3/34 ene kpIp-am-c³ 

40 3/41 Kucn cmL-h³ 
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tkmjyÂ HmUnäv Sow AwK-§Ä 

1.s^_n\ Fkv IpamÀ þ_n BÀ ]n s\Sp-a-§mSv 

2.ic v̄ sP  Fkv  þ_n BÀ ]n hma-\-]pcw 

3. Pnjm sska¬  þ _n BÀ ]n ]pfn-¡ogv 

4.-k-hnX hn   þUn BÀ ]n Be-¸pg 

5. ]ÀÆXn hnaÂ   þ Un BÀ ]n ] -̄\w-Xn« 

6.-cm-tPmjv    þUn BÀ ]n tIm«bw 

\µn  

tkmjyÂ HmUnäv dnt¸mÀ«v X¿m-dm-¡p-¶-Xn\v klm-bn-¨ ]pfn-¡ogv t»m¡v tkmjyÂ HmUnäv 
Sow,-s\-Sp{¼w {Kma-]-©m-b v̄ ,hmÀUv sa¼À,-F³ BÀ C Pn Fkv DtZym-K-ØÀ ,sXm-gn-ep-d v̧ 
sXmgn-em-fn-IÄ,-ta-äp-amÀ F¶n-hÀ¡p lyZbw \ndª \µn tcJ-s -̧¯p-¶p. 

tkmjyÂ HmUnäv {Kma-k`m Xocp-am-\-§Ä 

tkmjyÂ HmUnäv dntkmgvkv kwLw ^oÂUv Xe ]cntim-[\, sXmgn-em-fn-I-fp-am-bpÅ A`n-ap-Jw, Fw.-sF.-Fkv 
]cn-tim-[-\ F¶n-h-bn-eqsS \S-¯nb tkmjyÂ HmUnäv dnt¸mÀ«v P\-§Ä¡v -ap-¶nÂ hbv¡p-¶Xn\v X¿-dm-¡nb 
dnt¸mÀ«v  6þ7þ2019 \v ]pXnb¡mhv  kZym-ebw HmUn-täm-dnb¯nÂ Gähpw IqSp-XÂ sXmgnÂZn-\-§Ä e`n¨ {ioa-
Xn.-c-Xv\½ tKm]n-bpsS A²y-£-X-bnÂ {Kma-k- -̀bnÂ Ah-X-cn-¸n-¨p.-\nÀÆ-lW DtZym-K-ØÀ,-P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ,-sXm-
gn-em-fn-IÄ,-]m-S-ti-Jc kan-Xn-¡mÀ,-¢_v AwK-§Ä {Kma-hm-kn-IÄ   DÄs¸sS 82 t]À ]s¦-Sp¯p.A²y-£-bpsS 
A\p-a-Xn-tbmsS tkmjyÂ HmUnäv Sow dot¸mÀ«v Ah-X-cn-¸n-¨p. 

dot¸mÀ«n³ta-ep-ff NÀ -̈bpsS ASn-Øm-\-¯nÂ FSp¯ Xocp-am-\-§Ä NphsS tNÀ¡p-¶p. 

Xocp-am-\-§Ä  

1. {]f-b-¯nÂ ImÀUv \jv«-s¸« c−p sXmgn-em-fn-I-fmb s]m¶-½,-A-¶½ F¶n-hÀ¡v ImÀUv e`y-am-
¡pw 

2. Ia-em£n F¶ kv{Xn¡v  ASp¯ {]hÀ¯n Znhkw Xs¶ sXmgnÂ ImÀUv sImSp-¡pw 
3. sXmgnÂ ImÀUv FSp-¡p-¶-Xnt\m ]pXp-¡p-¶-Xnt\m t^mt«m FSp-¡-¶-XpÄs¸sS apgp-h³ sNe-hp-

Ifpw ]©m-b¯v hln-¡p¶-Xm-Wv. 
4. sXmgn-enÂ Øe¯v A]-ISw kw`n-¨mÂ saUn-¡Â ^−v A\p-h-Zn¡mw F¶p tPmbnâv _n.-Un.H 

And-bn¨p. 
 

5. {]hÀ¯n ^b-epIÄ  F.Fw kn {]Imcw kq£n-¡pw,. 
 
6. {]hÀ¯n Bcw-`n-¡p-¶-Xn\v ap¼v P-\-Iob FÌn-taäv X¿m-dm¡n \evIpw. 
7. {]hÀ¯n Bcw-`n-¡p-t¼mÄ Xs¶ knän-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUv Øm]n-¡pIbpw AXnse hnh-

c-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯pw. 
8. ]pXnb hn .Fw kn AwK-§sf Xnc-sª-Sp¡mw F¶p {]kn-Uâv Dd¸v \evIn. 

tkmjyÂ Hm-Unäv dnt¸mÀ«n-epÅ Is−-¯epIfpw \nÀtZ-i-§epw hni-Z-amb NÀ -̈¡p-tijw {Kma-k` sFIyI-
t−s\ AwKo-I-cn-¨p. 
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Cu {Kma-k-̀ -bpsS Xocp-am-\-§Ä ASp¯ tkmjyÂ HmUnäv {Kma-k-`bv¡p ap³]v ka-b-_-Ôn-X-ambn \S-¸m-¡p-¶-
Xn-\mbn tae-[n-Im-cn-IÄ¡v \ÂIm³ Xocp-am-\n-¨p.PnÃ dntkmgvkv t]gvk¬ ]mÀhXn hnaÂ \µn tcJ-s¸-Sp-¯n. 
1.45 HmsS {Kma-k` Ah-km-\n- -̈Xmbn A[y£ And-bn-̈ p. 

         (H v̧)                                          (H-¸v)                                               (H-¸v) 

                               

{ioa-Xn.-c-Xv\½ tKm]n              ]mÀhXn hnaÂ                             Pnjm sska¬ 

A²y£                           PnÃm dntkmÀkv t]gvk¬                         t»m¡v dntkmgvkv t]gvk¬ 

 

Hä-sX§v  ----- 

6/7/2019     

 


