
 
  

1 
 

alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXm-gn-ep-d¸v ]²Xn 

tkm-jyÂ HmUnäv dnt¸mÀ«v 

 

 

 

തൃ�ൂർ ജി�  

മു�േ�രി േ�ാ�്  

പാവറ�ി  പ�ായ�്  

വാർഡ് -5 മനപടി 

 

 

 

alm-ßm-KmÔn tZio-b-{Km-aoW sXm-gn-ep-d¸v \nbaw 

tkm-jyÂ HmUnäv skm-sskän tIcf (MGNSASK) 

2018-19 

 

 

 



 
  

2 
 

BapJw 

ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ളുെട െതാഴിൽ െച�ുവാനു� അവകാശെ� സംര�ി�് 

നിലനിർ�ു�തിനായി 2005 െസപ്�ംബർ അ�ാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം നിലവിൽ വ�ു. അവിദ�� 

കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു 

സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും 

�ായിയായി�ു�തും ഉൽപാദന�മവുമായ ആ��ികളുെട സൃ�ിയാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം. ദരി�ദരുെട 

ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ുകയും സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ 

കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ�് രാജ് �ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക  എ�തും ഇതിൻെറ 

ല��മാണ്. 

 

സവിേശഷതകൾ 
 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു� അവകാശാധി�� ിത പ�തി 

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ 
പ�ാളിയാകാം 

 സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം  

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�് മുൻഗണന 

 െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ� സഹായി�ുകയും െച�ു�ു 

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക� സുതാര�ത 

 കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ� 

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർ ബ���് 

 ബാ�്, േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം 

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന 

 ക��ൂ�ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം 

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച�ു�ു 

 

tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn {]Imcw {Kma]©mb¯v {]tZi¯v \S¸nem¡p¶ F�ാ {]hr¯nIfpw tkmjyÂ 

HmUnän\v hnt[bam¡Wsa¶v 17(2)þmw hIp v̧ \njvIÀjn¡p¶p. ]²Xn {]hÀ¯\s¯¸änbpw s]mXp[\w 

Nnehgn¡p¶Xns\¸änbpw ]uckaqlw \S¯p¶ ]ckyhpw kzX{´hpamb ]cntim[\bpamWv tkmjyÂ HmUnäv AYhm 

kmaqlnI  ]cntim[\. sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw hÀj¯nÂ c�് {]mhiyw tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`IÄ F�ാ hmÀUnepw 

IrXyambn \St¯�XmWv. tkmjyÂ HmUnäneqsS AgnaXn CÃmXm¡p¶Xn\pw kpXmcyX Dd¸phcp¯p¶Xn\pw Imcy£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw kZv`cWw Dd¸m¡p¶Xn\pw Ignbp¶p. ]²Xn ]Ww icnbmb coXnbnÂ Nnehgn¨n«pേ�ാ F¶pw Cu ]Ww 

Nnehgn¨XpsIm� ് ]²XnbpsS e£yw ssIhcn¨n«pേ�ാ F¶pw ]²XnbpsS KpWt`màm¡fpsS PohnX¯nÂ KpWIcambpw 

AXpaqew Imcyamb amäw D�mbn«pേ�ാ F¶pw tkmjyൽ HmUnäv {]Inbv¡v Iെ�¯m³ Ignbp¶p. 

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്രീതിശാസ്്രതം 
മു�േ�രി േ�ാ�ിെല പാവറ�ി പ�ായ�ിെല വാർഡ് 5 മനപടിയിൽ    ഒക്േടാബർ 1, 2018 മുതൽ  മാർ�് 31,  2019 വെരയു� 

കാലഘ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികളാണ ്ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത് േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേസാ��് സംഘം �പവർ�ി 
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ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ് സ�ർശനം, െതാഴിലാളികളും ആയു� അഭിമുഖം, എം ഐ എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ 

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�ു�ത്.  

 

1െതാഴിലാളികളുെട  AhImi§Ä 
 

   almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v]²Xn hn`mh\w sN¿p¶Xv Fs´ms¡sb¶pw Imcy£aambpw 

^e{]Zambpw Cu ]²Xn F§s\ \S¸nem¡msa¶pw {Kma]©mb¯nt\bpw sXmgnemfnIstfbpw {Kmak` 

AwK§tfbpw t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\p thnbmWv Cu  tkmjyÂ HmUnäv .sXmgnemfnIÄ¡v 10 AhImi§Ä {][m\w 

sN¿p¶p. Ah GsXms¡sb¶v NphsS tNÀ¡p¶p. 

1.െതാഴിൽ കാർഡ ്ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം (Schedule 2 Para 1) 

െതാഴിലുറ�ു നിയമം (െഷഡ�ൂൾ 2  പാര 1) അനുസരിച്  18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാളും െതാഴിൽ കാർഡിന് 

അേപ�ി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േഫാേ�ാ പതി� െതാഴിൽ കാർഡ് സർ�ാർ െചലവിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശമാണ് 

നിയമം നൽകു�ത്.  MIS �പകാരം  വാർഡിൽ  104 െതാഴിൽ  കാർഡുകൾ  ആണ് ഉ�ത്. അതിൽ  5 േപര് മാ�തമാണ് െതാഴിൽ  

െച�ുനതിനായി വരു�ത്.  

െതാഴിൽ കാർഡിന് പ�ായ�ിൽ അേപ� സമർ�ി�ാൽ ഉചിതമായ അേനഷണം നട�ി 15 ദിവസ�ിനകം കാർഡ് 

നല്േക�താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകവശം സൂകിഷിേ��ത് െതാഴിലാളിയാണ്. ഏെത�ിലും കാര��ൾ എഴുതി 

േചർ�ു�തിനായി പ�ായ�ിൽ ഏ��ി�ി�ാൽ എ�തയും േവഗം തിരി�ു നൽേക�താണ്. വ��മായ കാരണം കൂടാെത 

െതാഴിൽ കാർഡ് പ�ായ�ിൽ സൂ�ി��യാെണ�ിൽ െസ�ൻ 25 �പകാരം ശി� ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. demand, work 

allocation, െച�� �പവൃ�ി, ഹാജർ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ, േവതന സംബ�മായ വിവര�ൾ തുട�ിയവ െതാഴിൽ കാർഡിൽ 

ഉ�ാേവ�താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ് എടു�ു�തിനു� െചലവ് േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട 6 % അ��ിനിസ് േ�ട�ീവ് ഫ�ിൽ ണ് ഇ�ും 

എടുേ��താണ്. പ�ായ�ിൽ നി�ും �ിരമായി താമസം മാറി േപാവുകേയാ, മരണെ�ടുകേയാ, ഹാജരാകിയ േരഖകൾ 

കൃ�തിമമാെണ�ു െതളിയുകേയാ െച��ാൽ മാ�തേമ െതാഴിൽ കാർഡ ്ക�ാൻസൽ/ ഡിലീ�് െച�ാൻ പാടു�ു. 

.2. െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Schedule 1 Para 11)  

െതാഴിൽ ദിന�ൾ ആവശ�െ�ടുവാനും തീയതി വ� രസീത് ൈക��ുവാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും 

ഉ� അവകാശം നിയമം അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽ കാർഡിൽ േപരു� ഏെതാരു അംഗ�ിനും അവിദ�� കായിക 

െതാഴിലിയൂനായി ആവശ�െ�ടാവു�താണ്.. ഇ�രം അേപ� രജി�ർ െചേ��തും തീയതി വ� രസീതി 

നൽേക�തുമാണ്. തീയതി വ�ു� രസീതി െതാഴിലാളികൾ�ു നൽകു�തിനു� ഏർ�ാട് െച�ു�ി� എ�ിൽ 

െതാഴിലുറ�ു നിയമ�ിെല  െസ�ൻ 25 അനുസരി�ു�  ശി�  ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. 

3 െതാഴിലി�ാ��  േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Section 7(1) ) 

െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ ആദ�െ� മു�ത് ദിവസം േവതന�ിന് നാലിെലാ�ും 

തുടർ�് 100 ദിവസം വെര േവതന�ിന് പകുതി യും ലഭി�ൻ  അവകാശമു�്.  

4. ്രപവർ�ികൾ കെ��ി നൽകാനു� അവകാശം. (Schedule 1 Para 9) 

  ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം ത�ളുെട വാർഡിൽ ഏെ�ടു�ു നട�ിലാേ�� �പവർ�ികൾ 
(നാല് വിഭാഗ�ളിലായി 260 എ�ം - അനുബ�ം കാണുക) കെ��ി നൽകുവാനു� അവകാശം. െസ�ൻ 16 (1) �പകാരം 
�ഗാമസഭ / വാർഡ് സഭ യിൽ വരു� നിർേ�ശ�ളും ഉൾെ�ടു�ി െകാ�ു�  െസ��് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാേ�� 
ഉ�രവാദി�ം �ഗമ പ�ായ�ിനാണ്. 
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നിലവിൽ �ഗാമസഭയുെട ഇടെപടൽ  �പവൃ�ി തിരെ�ടു�ു�തിൽ ഉ�തായി മനസിലാകുവാൻ സാധി�ു� േരഖകൾ 
�ഗാമ സഭ മിനി��ിൽ നിേ�ാ െതാഴിലാളികളിൽ നിേ�ാ കെ��ുവാൻ സാധി�ി�ി�. എ�ാൽ ആ�ൻ �ാൻ �ഗാമസഭയിൽ 
വ�് അംഗീകരി�ു�തായി േരഖകളിൽ നി�ും മനസിലാകുവാൻ കഴി�ു. 

5.അ�ു കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം(Schedule 2 Para 18 ) 

െതാഴിലാളിയുെട താമസ�ല�ു നി�് അ�് കിേലാമീ�ർ ചു�ളവില� െതാഴിൽ ലഭി�ു�െത�ിൽ േവതന�ിന്െറ 10 

ശതമാനം കൂടി അധികേവതനം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം. (Schedule 2 Para 20 ) 

6.പണി �ലെ�  ASn-Øm\ സൗകര��Ä¡pÅ അവകാശം(Schedule 2 Para 23  ) 

പ�ിക  2 ഭാഗം43 23 �പകാരം �പവർ�ി സഥല�ു കുടിെവ�ം, തണൽ , അടിയ�ിര ചികി��ുതകു� �പഥമശു�ശൂഷ 

കി�ുകൾ ,  5 വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികൾ�് ആയയുെട സൗകര�ം എ�ി�െന നിയമം അനുശാസി�ു�ു. 

െതാഴിൽ�ല v̄  ശു�മായ കുടിെവ�ം, ഫ�് എ��് േബാ��്, , F¶nh¡pÅ   അവകാശം. IqSmsX sXmgnÂ Øe v̄ Dm-

Ip¶ A]-I-S-̄ nsâ NnInÂk sNehpw e`n-¡p-¶-Xn\pff Ah-Im-i-ap-v. 

7.കൂലി ലഭി�ാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ തെ� അത് ലഭി�ാനു� അവകാശം(Schedule 2  Para  29 ) 

സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി�ു� കൂലി 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം. േവതനം 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ 
ലഭി�ു�ി� എ�് പരിേശാധനയിൽ വ��മായി. നിയമം അനുസരി�ു 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭി�ി� എ�ിൽ 
േവതന�ിന്െറ 0.05% ന�പരിഹാര�ിനു അർഹതയു�്. 

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 

Ah-km\ {]hr¯n Znh-k-̄ nsâ 15-þmw Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-̈ nsÃ¦nÂ thX-\-̄ nsâ 0.05% A[nI 

thX\w e`n-¡m-\pÅ Ah-Imiw.  

പ�ിക 2  പാര 29 അനുസൃതമായി പതിന�ു ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ േവതനം  ലഭ�മായിെ��ിൽ േവതന താമസ�ിനു  
0.05 ശതമാനം നിര�ിൽ അധിക േവതനം ലഭ�മാേക�താണ്.  

9. സമയബ�ിതമായ ്രപ��പരിഹാര�ിനു� അവകാശം 

sk£³ 19 അനുസരി�് അ�ുദിവസ�ിനകം പരാതി പരിഹരി�ുകയും  ഏഴുദിവസ�ിനു�ിൽ പരാതി�ാരന് അത് 

അറിയി�ുവാനും ഉ� അവകാശം. 

പരാതി രജി�ർ, േടാൾ �ഫീ ന�ർ എ�ിവ വഴിയായി പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ാൻ അവസരം ഉ�്. 

10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw. (Section 17) 

XpSÀ -̈bmbn kmaqly ]cn-tim-[\ \S-̄ p-hm\pw AXnൽÂ ]¦m-fn-bm-Ip-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw. 

 
ഫയൽ പരിേശാധന 
 
tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ \nÀ_Ôambpw {Kma]©mb¯nÂ 

kq£nt¡hbmWv. 

1. േജാബ ്കാർഡ് രജി�ർ  
2. ്രഗാമസഭ  രജി�ർ  
3. ഡിമാൻഡ് / അേലാേ�ഷൻ & േവതന രജി�ർ  
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4. വർ�് രജി�ർ  
5. ഫി��ഡ് അസ� ്രജി�ർ 
6.  പരാതിരജി�ർ  
7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ  

 
 

 
്രപവർ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ 

 

tI{µkÀ¡mÀ \nÀt±i{]Imcw Hcp �പവർ�ി ^benÂ Xmsg ]dbp¶ 22 tcJIÄ \nÀ_Ôambpw 

Dmt¡XmWv. 

1) IhÀ t]Pv  

2) sN¡v enÌv   

3) B£³ ¹m³/sjÂ^v Hm^v hÀ¡v F¶nhbpsS AwKoIcn¨ tIm¸n 

4) kmt¦nXnI FÌntaäpw Unssk\pw  

5) `cWm\paXnbpsSbpw km¼¯nIm\paXnbpsSbpw tIm¸n 

6) kmt¦XnI A\paXnbpsS tIm¸n 

7) I¬shÀP³kv hniZmwi§Ä 

8) sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ Bhiys¸«psImpff At]£ 

9) sXmgnÂ A\phZn¨psImpff t\m«oknsâ tIm¸n 

10) ]qcn¸n¨ aÌÀ tdmfnsâ tIm¸n 

11) sajÀsaâv _p¡nsâ tIm¸n 

12) km[\§Ä hm§p¶Xn\pff Izmt«j³ £Wn¨Xnsâbpw Iw]mcnäohv tÌävsIânsâbpw  saäocnbÂ kt¹ 
HmÀUdnsâbpw tIm¸n 

13) thPvenÌv  

14) thX\¯nsâbpw km[\§Ä¡v ]WaS¨Xnâbpw F^v.än.H bpsSbpw tIm¸n  

15) saäocnbÂ hu¨dnsâbpw _nÃpIfpsSbpw tIm¸n 

16) tdmbÂän AS¨Xnsâ ckoXnsâ tIm¸n 

17) aq¶v L«§Ä Bbpff sXmgnensâ t^mt«IÄ 

18) ]qÀ¯nIcn¨ kÀ«n^n¡änsâ tIm¸n 

19) aÌv tdmÄ aqhvsaâv Én]v 

20) BkvXnbpsS Pntbm SmKv t^mt«mIÄ 

21) tkmjyÂ HmUnänsâ dnt¸mÀ«v tIm¸n 

22) sskäv Ubdn 
 
 

 

 

CIB- സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 

Para 25(a), schedule 1 അനുസരി�് ഒരു �പവർ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ അതായത് എ�ിേമ�് തുക സാധന േവതന 

ഘടക�ൾ യഥാർ� െചലവ് െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും 

മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത് അനിവാര�മാണ്.ഈ േബാർഡ് �ാപിേ��ത് ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയും 

ആരംഭഘ��ിൽ ആണ്ഓേരാ �പവർ�ി�ും അനുസൃതമായി നി��ർഷി�ി�ു� അളവുകളിൽ ഉ� േബാർഡുകൾ  .

പേയാഗി�്സിമൻറ്ഉം േകാൺ�കീ�ും ഉ നിർ�ി�് �ാപി�ണെമ�് നിയമം അനുശാസി�ു�ു�് ഇരു�് .,ടിൻ 

,ഫ്ള��്ഷീ�ുകൾ തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി�ു� േബാർഡുകൾ �ാപി�ു�ത് നിയമവിരു�മാണ് . 
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വ��ിഗത �പവർ�ികൾ�് 3000 രൂപയും െപാതു �പവർ�ികൾ�് 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി നിർ�ാണ ചിലവ് 

എ�ാണ് ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ നി��ർഷി�ു�ത്. CIB  അട�ു� ഒരു േഫാേ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ണം 

എ�ത് നിര്ബ�മാണ്. 

 

േറാ��ാർദിനം 

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച�ു�തിനും െതാഴിലാളികളുെട അർഹതകളും അവകാശ�ളും അവെര 

േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ിേ��താണ്. േറാ��ാർ ദിനം 

ആചരി�ു�തിനു മുൻപായി വിവര വിദ�ാഭ�ാസ വ�ാപന�പവർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�ു�ു�് എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം 

േകാഡിേന�ർ ഉറ�ുവരുേ��താണ്. േറാ��ാർ കല�ർ സംബ�ി�് �ഗാമപ�ായ�ുകെള �പേത�കമായി 

േബാധവൽ�രിേ��താണ്.  

േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�തിൻെറ ചുമതലകളും ഉ�രവാദിത��ളും 

സം�ാന സർ�ാർ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ രൂപീകരി�ി�ു� �പതിമാസ പ�ിക അനുസരി�് തെ� േറാ��ാർ ദിനം 

സംഘടി�ി�ു�ു എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ ഉറ�ുവരുേ��താണ്. ഈ പ�ിക �ഗാമവികസന മ��ാലയവുമായും 

െപാതുജന�ളുമായും പ�ുെവേ��തും ഒരു മാസ�ിെലാരി�ൽ �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിൽ സംഘടി�ിേ��താണ്. 

�ഗാമപ�ായ�് �പസിഡൻറ് നിേയാഗി�െ�� �ഗാമപ�ായ�ിെല ഭാരവാഹി ദിനാചരണ�ിൽ അധ��ത 

വഹിേ��താണ്. ഇത് നട�ു�തിനും നടപടി�കമ�ൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� സ�യംസഹായ സംഘ�ളുെട 

െഫഡേറഷൻ അംഗ�ൾ എ�ിവർ�ാണ്. േറാ��ാർദിനം ആചരി�ു�ത്നി�യി�െ��ി�ു� ദിവസം നട�ു�തിനായി 

ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗിേ�� താണ്. ഈ േയാഗ�ിൽ മിനി�്സ് െപാതുജന�ൾ�് പരിേശാധി�ു�തിനും േസാഷ�ൽ 

ഓഡി�ിനും ലഭ�മാേ��തു�്. സം�ാന സർ�ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�ത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�ുകൾ 

േശഖരി�ു�താണ്. സം�ാന സർ�ാർ െതാഴിൽ ആവശ�കത സംബ�ി�് ജി�ാതല റിേ�ാർ�ുകൾ പതിവായി 

അവേലാകനം െചേ��താണ്. 

 
 
 

്രപവർ�ികളുെട പരിേശാധന വിവരണം 
 
 
1), വാർഡ് 05 െല െപാതുഭൂമിയിെല വനവൽ�രണ ്രപവൃ�ി (കൃഷിഭവൻ )  1607010003/DP/268998  

 ഈ �പവർ�ിയുെട എ�ിേമ�ിൽ 57747  രൂപയും  120  െതാഴിൽദിന�ളും ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. 
 എം.ബു�് �പകാരം ചിലവഴി�ിരി�ു�ത് 3588 രൂപയും സൃ�ി�ിരി�ു�ത് 13 െതാഴിൽ ദിന�ളും ആണ്. 
 CIB �പവൃ�ി �ല�ു ഉ�ായിരു�ി�.  
 5000 രൂപ CIB കായി എ�ിേമ�ിൽ കാണി��ു�് എ�ിലും തുക ചിലവഴി�തായി കാണു�ി�. 
 എം.ബു�് �പകാരം 50 വൃ� ൈതകൾ ആണ് ന�തായി പറയു�ത് എ�ിലും 2 വൃ� ൈതകൾ ആണ ്എ�ുവാൻ 

സാധി�ത്.  
 �പവൃ�ി �ലം മുഴുവനായി കാട് പിടി�ു കിട�ു�തിനാൽ ന�തായി പറയു� വൃ� ൈതകൾ ക�ു 

പിടി�ുവാൻ സാധി�ു�ി�.  
 വൃ� ൈതകളുെട പരിപാലന�ിനായി കാണി�ിരി�ു� തുക ചിലവഴി�തായി കാണു�ി�. 
 1423 മ�ർ േറാൾ പൂർ�ീകരി��ി�, െതാഴിലാളികൾ വ�ിരു� ദിവസ�ളിെല ഹാജർ േരഖെ�ടു�ി എ�ിലും 

വരാ� ദിവസ�ളിൽ ആബ്െസന്റ എഴുതി േചർ�ി�ി�. 
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ഭവന നിർ�ാണം 

2), കാ�േ�രി നീർ�ട�ിെല മന�ടി ഗവർെമന്റ് അന്ഗീകൃത ഭവന നിർ�ാണ പ�തി ഭാഗം 3 (മാർ�) 
1607010003/IF/365837 
 
3), കാ�േ�രി നീർ�ട�ിെല മന�ടി ഗവർെമന്റ് അന്ഗീകൃത ഭവന നിർ�ാണ പ�തി ഭാഗം 1 (പ��ിനി) 
1607010003/if/347924 
 
4), കാ�േ�രി നീർ�ട�ിെല മന�ടി ഗവർെമന്റ് അന്ഗീകൃത ഭവന നിർ�ാണ പ�തി ഭാഗം 2 (സജിനി 
ആന്േറാ 
1607010003/if/356708 
 
 

 മൂ�് ഭവന നിർ�ാണ �പവൃ�ികൾ�ുമായി രൂപ ചിലവഴി�ുകയും 270 െതാഴിൽദിന�ൾ സൃ�ി�ുകയും 
െച���ു�്.  

 പ��ിനി എ� വ��ി�് െതാഴിൽ കാർഡ് ഉെ��ിലും മാർ�, സജിനി ആന്േറാ എ�ി വ��ികൾ�് െതാഴിൽ 
കാർഡ് ലഭ�മായി�ി�. 

 മൂ�് വീടുകളും താമസേയാഗ�മാ�ിയതായി കാണു�ു. 
 
 
 
ക�ൂസ് നിർ�ാണം 
 
5), മന�ടി -ദുർബലജനവിഭാഗ�ളിെല ഭൂമിയിെല വ��ിഗത ക�ൂസ് നിർ�ാണം ഭാഗം 1 (പ��ിനി) 
1607010003/RS/293544  
 
6), മന�ടി -ദുർബലജനവിഭാഗ�ളിെല ഭൂമിയിെല വ��ിഗത ക�ൂസ് നിർ�ാണം ഭാഗം 2 (സജിനി ആന്േറാ) 
1607010003/RS/293545  
 

 എസ്റിേമറ് �പകാരം 56 െതാഴിൽ ദിന�ളും 24000 രൂപയുമാണ് ഈ �പവൃ�ികൾ�ായി ത�ാർ െച��ിരി�ു�ത് 
 ഇതിൽ പൂർ�ീകരി� 56 െതാഴിൽ ദിന�ളിെല േവതനമായ 15316 രൂപ ന��ിയി�ു�തായി വ��മാണ്.  
 8684  രൂപ സാധന ഘടകമായി അനുവദി�ിരി�ു�തിൽ െതാഴിലാളികൾ�് എ�ത ലഭി�ു എ�് മനസിലാ�ുവാൻ 

സാധി�ു� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�. ബിൽ, വൗ�ർ എ�ിവ സൂ�ി�ിരു�ി�. െതാഴിലാളികൾ ബാ�് 
പാസ് ബു�് അപ്േഡ�് െച���ി�. 

 

7), കാ�േ�രി നീർ�ട�ിെല മന�ടി ദുർബലജനവിഭാഗ�ളിെല ഭൂമിയിെല കേബാ�് പി�് നിർ�ാണം ഭാഗം 1 
1607010003/IF/367585  
 

 എ��ിേമ�ിൽ  6726 രൂപ കാണി�ിരി�ു� ഈ �പവർ�ിയിൽ എം .ബു�് �പകാരം െചലവ് വ�ിരി�ു�ത് 2112 
രൂപയാണ്.  

 ര�ു മി�ർ േറാളുകൾ ഉ� �പവർ�ിയിൽ ആെക 4 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ആണ് ഉ�ത്. 
 2 �പവൃ�ി ദിന�ളിെല  അവിദ�� േവതനമായി നൽകിയിരി�ു�ത് 552 രൂപയാണ്.  
 2 അർ� വിദ�� െതാഴിൽ ദിന�ൾ�ു നൽകിയിരി�ു�ത് 1560  രൂപയാണ്.   
 1569 ആം ന�ർ  skilled  മസ്െറർ  േറാളിൽ  ര�ു അർ� വി�കത  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  ഉ�തായി കാണു�ു.  ഇതിൽ  

െതാഴിലാളിയുെട ഒ�് േരഖെപടുതിയി�ി�. 1560  രൂപ േവതനമായി നൽകിയതായി 463170 ന�ർ   FTO �പകാരം 
വ��മാണ് . 
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കെ��ലുകൾ  
 

 െതാഴിലാളികൾ�ു ആവശ�മായ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�ുകൾ, തണൽ ലഭി�ു�തിനു� സൗകര��ൾ എ�ിവ 
ലഭ�മാ�ിയി�ി� എ�ും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മനസിലാ�ു�ു. 

 ഓഡി�് പീരിഡിൽ വാർഡിൽ ഒേരെയാരു െപാതു �പവൃ�ി മാ�തേമ നട�ി�ു�ു. 
 െപാതു �പവർ�ിയിലൂെട സൃ�ി�െ��ിരി�ു�  5 െതാഴിലാളികൾ�ായി 13 െതാഴിൽ ദിന�ൾ മാ�തമാണ്. 
 5 െതാഴിലാളികൾ മാ�തമാണ് നിലവിൽ വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ ആയി�ു�ത്. 
 േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസം െതാഴിലുറ�ിൽ  നി�ും െതാഴിലാളികെള അക�ിയതായി േഡാർ  േ�ാ േഡാർ  

േവരിഫികഷനിൽ   െതാഴിലാളികൾ  അറിയി�ു. 

 
 
നിർേദശ�ൾ  

 ബാ�് പാസ് ബു�ുകൾ കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ ഇടപാട് വിവര�ൾ േരഖെപടു�ിയി�ി� എ�ിൽ േവതനം 
ൈവകു�ത് സംബ�ി� കാര��ൾ പരിേശാദി�ുവാൻ സാധി�ി�. 

 മ�ർ േറാളുകൾ , എം. ബു�് എ�ിവ െത�ുകൾ വരാെത പൂർ�ീകരിേ��തു�്.    
 േമ�ുമാർ�് െതാഴിൽ കാർഡ്, ൈസ�് ഡയറി എ�ിവ പൂരി�ി�ു�ത് സംബ�ി�് സംശയ�ൾ ഉ�തായി 

കാണു�ു.   
 േമ�ുമാർ�് ഏകദിന െസമിനാറുകൾ െ�ടയിനി�ുകൾ എ�ിവ സംഘടി�ി�ു�ത് െതാഴിൽ നിലവാരം ഉയർ�ാൻ 

സഹായകമായിരി�ും. 
 �പഥമ ശു�ശൂഷ  കി�ുകളിൽ ഉ�ായിരിേ�� മരു�ുകെള കുറി�ും അതിനു തുക ചിലവഴിേ�� രീതിെയ 

കുറി�ും വ��ത വരുേ��തു�്. 

 

്രഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ   

 െതാഴിൽ കാർഡും െതാഴിലും �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി അേപ�ി�ുവാനും ആയതിനു െതാഴിലാളി�് രസീത് 

നൽകുവാനും തീരുമാനി�ു.  

 േറാസ് കാർ ദിവസം എ�ാ മാസവും നട�ി െതാഴിലാളികളുെട വിവിധ വിഷയ�ൾ ചർ� െച��ു പരിഹാര 

നടപടികൾ നട�ാെമ�ു തീരുമാനി�ു. 

 വൃ� ൈതകൾ പല വിധ�ിൽ നശി�ു േപാകു�ത് ഒഴിവാ�ു�തിന് സംര�ണം ഉറ�ു വരു�ുവാൻ 

തീരുമാനി�ു.  

 CIB  എ�ാ �പവൃ�ി �ല�ളിലും മാനദ� �പകാരം വയ്�ാെമ�ു തീരുമാനി�ു.  

 െതാഴിലിട�ളിെല അടി�ാന സൗകര��ളായ ത�ാൽ ലഭ�മാകു�തിനു ടാർേപാളിൻ, �പഥമ ശു�സൂ�കി�ുകൾ 

എ�ിവ ഏർെ�ടു�ാൻ തീരുമാനി�ു.  

 ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ ആ��ി വികസനം ല��മാ�ി കൃഷി�് അനുേയാജ�മായ രീതിയിൽ നട�ിലാ�ാൻ 

തീരുമാനി�ു.  
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 D
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1

160701000
3/DP/26899
8 

വാ ര ഡ 05 ലെ പ ൊതു ഭൂ മി യി ലെ 
വനവല് ക്കരണ 
പ്രവൃ ത്തി (കൃ ഷി ഭവന്) Yes Yes Yes Yes No Yes No No Yes No Yes (1) Yes No Yes Yes No NA No Yes Yes No No NO No

2
160701000
3/IF/365837

കാ കകശശേരി  നീ ര തതടതതി ലെ 
മനപ്പടി  ഗവര് മെന്റ് അന് ഗീ കൃ ത 
ഭവന നി ര് മ്മാണ പദ്ധതി  ഭാഗം  3 
(മാ ര്  ത്ത) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes(8) Yes No Yes (8) Yes(6) No NA No Yes Yes (4) No No No No

3

160701000
3/RS/29354
5 

മനപ്പടി  -
ദു ര്  ബലജനവി ഭാഗങ്ങളി ലെ 
ഭൂ മി യി ലെ വ്യക്തി ഗത കക്കൂസ് 
നി ര് മ്മാണം  ഭാഗം  2 (സജി നി  
ആന് റോ) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes (2) Yes No Yes (2) Yes (2) No NA No No Yes (2) No No No No

4
160701000
3/IF/367585 

കാ കകശശേരി  നീ ര തതടതതി ലെ 
മനപ്പടി  
ദു ര്  ബലജനവി ഭാഗങ്ങളി ലെ 
ഭൂ മി യി ലെ കബോസ്റ്റ് പി റ്റ് 
നി ര് മ്മാണം  ഭാഗം  1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes (2) Yes No Yes (1) Yes (2) No NA No Yes Yes (1) No No NO No

5

160701000
3/RS/29354
4 

മനപപടി  -
ദു ര്  ബലജനവി ഭാഗങ്ങളി ലെ 
ഭൂ മി യി ലെ വ്യക്തി ഗത കക്കൂസ് 
നി ര് മ്മാണം  ഭാഗം  1 (പദ്മിനി ) Yes Yes No Yes No Yes Yes No No No Yes (2) Yes No Yes (2) No No NA No No Yes (2) No No NO No

6
160701000
3/if/347924

കാ ക്കശ്ശേരി  നീ ര്  ത്തടത്തി ലെ 
മനപ്പടി  ഗവര് മെന്റ് അന് ഗീ കൃ ത 
ഭവന നി ര് മ്മാണ പദ്ധതി  ഭാഗം  1 
(പദ്മിനി ) Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No No Yes (4) Yes No Yes (4) No No NA No Yes Yes (4) No No NO No

7
160701000
3/if/356708

കാ ക്കശ്ശേരി  നീ ര്  ത്തടത്തി ലെ 
മനപ്പടി  ഗവര് മെന്റ് അന് ഗീ കൃ ത 
ഭവന നി ര് മ്മാണ പദ്ധതി  ഭാഗം  2 
(സജി നി  ആന് റോ Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No No Yes (4) Yes No Yes (3) Yes (3) No NA No Yes Yes (4) No No NO No
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 മിനി�്സ് 

പാവറ�ി പ�ായ� ്  

വാർഡ ് 5 മനപടി  

 

പാവറ�ി �ഗാമ പ�ായ� ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�ു പ�തി വാർഡ ് 5  െല 

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് �ഗാമ സഭ 26/09/19 െചാ�ാഴ്� ൈവകി� ് 3.45 ന ് മൗന�പാ�നേയാെട ആരംഭം 

കുറി�ു .DRP നിർ�ല �ഗാമസഭയിേല� ് എ�ാവേരയും സ�ാഗതം െച��ു .അതിനുേശഷം 

അധ��യായി െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ഗിരിജ ശശിെയ െതരെ�ടു�ു .DRP നിർ�ല 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെന പ�ിയും അതിൻ◌െ്റ അനുബ�ിത വിവര�െള�ുറി�ും 

വിഷയാവതരണം നട�ി .അതിനുേശഷം അധ�� BRP മരിയെയ റിേ�ാർ� ് അവതരണ�ിനായി 

�ണി�ു .4 മണി� ് റിേ�ാർ� ് അവതരണം തുട�ി പാവറ�ി പ�ായ� ് 5 -)o വാർഡ ് മന�ടി 

�പേദശെ� 2018 ഒകേ്ടാബർ - 2019 മാർ�് വെരയു� കാലയളവിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്

റിേ�ാർ�ാണ് അവതരി�ി�ത് . ആെക െമാ�ം 7 �പവർ�ികളാണ് ഈ വാർഡിൽ 

നട�ി�ു�ായിരു�ത് .3 ഭവന നിർ�ാണം ,2 ക�ൂസ് നിർ�ാണം ,ഒരു കേബാ� ്പി� ് ,കൃഷി ഭവൻ 

Si 
No ward Work Name Work Code

Starting 
Date End Date Est.Amt

actual 
Amt

Est. 
Manday

s

Actual 
Manday

s

1 5

വാ ര് ഡ് 05 ലെ പ ൊതു ഭൂ മി യി ലെ 
വനവല് ക്കരണ 
പ്രവൃ ത്തി (കൃ ഷി ഭവന്)

1607010003/
DP/268998 01-11-2018 04-11-2018 57747 3588 120 13

2 5

കാ കകശശേരി  നീ ര തതടതതി ലെ 
മനപ്പടി  ഗവര് മെന്റ് അന് ഗീ കൃ ത 
ഭവന നി ര് മ്മാണ പദ്ധതി  ഭാഗം  3 
(മാ ര്  ത്ത)

1607010003/I
F/365837 15-11-2018 16-03-2019 24390 24390 90 90

6 5

കാ ക്കശ്ശേരി  നീ ര്  ത്തടത്തി ലെ 
മനപ്പടി  ഗവര് മെന്റ് അന് ഗീ കൃ ത 
ഭവന നി ര് മ്മാണ പദ്ധതി  ഭാഗം  1 
(പദ്മിനി )

1607010003/i
f/347924 03-08-2018 24-10-2018 24390 24390 90 90

7 5

കാ ക്കശ്ശേരി  നീ ര്  ത്തടത്തി ലെ 
മനപ്പടി  ഗവര് മെന്റ് അന് ഗീ കൃ ത 
ഭവന നി ര് മ്മാണ പദ്ധതി  ഭാഗം  2 
(സജി നി  ആന് റോ

1607010003/i
f/356708 17-09-2018 20-11-2018 24390 24390 90 90

3 5

മനപപടി  -
ദു ര്  ബലജനവി ഭാഗങ്ങളി ലെ 
ഭൂ മി യി ലെ വ്യക്തി ഗത കക്കൂസ് 
നി ര് മ്മാണം  ഭാഗം  2 (സജി നി  
ആന് റോ)

1607010003/
RS/293545 26-11-2018 27-01-2019 12000 7728 28 28

5 5

മനപ്പടി  -
ദു ര്  ബലജനവി ഭാഗങ്ങളി ലെ 
ഭൂ മി യി ലെ വ്യക്തി ഗത കക്കൂസ് 
നി ര് മ്മാണം  ഭാഗം  1 (പദ്മിനി )

1607010003/
RS/293544 17-08-2018 27-01-2019 12000 7588 28 28

4 5

കാ ക്കശ്ശേരി  നീ ര്  ത്തടത്തി ലെ 
മനപ്പടി  ദു ര്  ബലജനവി ഭാഗങ്ങളി ലെ 
ഭൂ മി യി ലെ കബോസ്റ്റ് പി റ്റ് 
നി ര് മ്മാണം  ഭാഗം  1

1607010003/I
F/367585 15-11-2018 16-11-2018 6725 2112 2 2

161642 94186 448 341Total
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േ�പേദശ� ് 50 വൃ�ൈത  നടൽ എ�ിവയായിരു�ു �പവർ�ികൾ . വാർഡ ് 5 ൽ 104 

െതാഴിൽകാർഡ ് ഉെ��ിലും നിലവിൽ 5 െതാഴിലാളികൾ മാ�തമാണ് ഉ�ത് .വൃ� ൈത 

നടലിനെ്റ എ�ിേമ� ് തുക 5747 ഉം എം ബു� ് �പകാരം 3588 രൂപയും മാണ് കാണു�ത് ആെക 13 

െതാഴിൽ ദിന�ളാണ് ഉ�ായിരു�ത് .മൂ�് ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി 73170 രൂപചിലവഴി�ി�ു�് . 

ര�് ക�ൂസ് നിർമാണ�ിനും കൂടി 15316 രൂപയാണ് ചിലവഴി�ിരി�ു�ത് .കേ�ാസ്റ ് പി� ്

നിർ�ാണ�ിൽ അവിദഗ്� െതാഴിലാളി� ് 522 രൂപയും അർഥവിദഗ്� െതാഴിലാളി� ് 1560 

രൂപയുമാണ് േവതനം ലഭി�ത് .ആെക കേബാ� ്പി� ്നിർ�ാണ�ിന ്ചിലവഴി�ത് 2112 രൂപയാണ് 

.അർഥ വിദഗ്� െതാഴിലാളി മ�േറാളിൽഒ�് വ�ി�ി� .പി�ീട ്െതാഴിലുറ� ്െതാഴിലാളികളുമായി 

ചർ� നട�ി .െതാഴിലാളികളുെട അപര�ാ��തയ�് ്കാരണം കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ാ�താണ് 

എ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മനസിലാ�ാൻ സാധി�ു. േവതനം ശരിയായ രീതിയിൽ 

ലഭി�ുകയാെ��ിൽ െതാഴിൽ െച�ാൻ സ��രാെ��് ഓമന ബാലൻ അറിയി�ു .APL ലിനെ്റ 

െതാഴിൽ െച�ാൻ െതാഴിലാളികൾ താ��ര�ം പറ�ു . എ�ാൽ നിലവിലു� SC / BPL െതാഴിലുകൾ 

പൂർ�ീകരി�ാൽ മാ�തെമ APL ലിന്െറ െതാഴിലുകൾ തുട�ാൻ സാധി�ുകയു�ൂ എ�് AE 

അറിയി�ു .�പഥമ ശു�ശുഷ സാമ�ഗികൾ ഇെ��് െതാഴിലാളികളായ ശാ� ,ഉഷ എ�ിവർ അറിയി�ു 

. ഈ അഭി�പായെ� മാനി�് AE അവർ�ാവശ�മായ �പഥമ ശു�ശുഷ സാമ�ഗികൾ �പാഥമിക 

ആേരാഗ�േക���ിൽ നി�ും ലഭി�ും എ�ു പറ�ു .െതാഴിൽ �ല�ുവ�് അപകടം 

നട�ാലു� തുടർനടപടികെള��ി െതാഴിലാളികെള േബാധവാ�ാരാ�ി . പ�വകാശ�ൾ 

അവർ�ു ശരിയായ രീതിയിൽ ലഭി�ു�ുേ�ാ എ�ു േചാദി�ുകയും അതിെനപ�ി മനസിലാ�ി 

െകാടു�ുകയും BRP െച��ു .െതാഴിലാളികൾ� ് പരാതിയുെ��ിലും പ�ായ�ിെല പരാതി 

െരജി�റിൽ പരാതികൾ ഒ�ും കാണാൻ കഴി�ി� .ലീെവടു�ു കഴി�ാൽ പിെ� തുടർ�ും 

േജാലിെച�ാനാവുേമാ എ�് െതാഴിലാളി ഗിരിജ േചാദി�ു. െതാഴിലുറ�ു പ�തി �പകാരം 

ലീെവടു�ു കഴി�ാലും വീ�ും െതാഴിലിൽ തുടരു�തിൽ തട��ളിെ��് BRP മരിയ പറ�ു 

െകാടു�ു . �ഗാമസഭയിൽ പ�ായ�ിെല പുതിയ നിർ�ാണ െതാഴിലാളി പരിശീലന പരിപാടിെയ 

�ുറി�് അസി�ൻറ ് െസ�ക�റി രാധാകൃഷ്ണൻ പരിചയെ�ടു�ി .താ��ര�മു� 

െതാഴിലാളികൾ� ് ഈ പരിശീലന�ിൽ പെ�ടു�ാവു�താണ് .ഇ�െന പരിശീലനം ലഭി� 

െതാഴിലാളികൾ� ് 271 ൽ നി�ും 750 രൂപ േവതനമായി ലഭി�ു�താണ് എ�ും ,ഈ െതാഴിൽ 

െചയു� െതാഴിലാളികൾ� ് 100 ദിവസെ� അവിദഗ്� െതാഴിൽ െച�ു�തിന ്തട�മി� എ�ും 

അസി�ൻറ ് െസ�ക�റി അറിയി�ു. �ഗാമസഭ അധ��യായ ഗിരിജ റിേ�ാർ� ് എ�ാവരും 

അംഗീകരി�ു�ുേ�ാ എ�് േചാദി�ു. തുടർ�്�ഗമസഭയിൽ പെ�ടു� എ�ാവരും റിേ�ാർ� ്

അംഗീകരി�തായി ൈകകൾ അടി�ു പാ�ാ�ി. േശഷം 4.45 ന ്അധ�� േയാഗം പിരി�ുവി�ു. 
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 െതാഴിൽ കാർഡും െതാഴിലും �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി അേപ�ി�ുവാനും ആയതിനു 
െതാഴിലാളി� ്രസീത് നൽകുവാനും തീരുമാനി�ു.  

 േറാസ് കാർ ദിവസം എ�ാ മാസവും നട�ി െതാഴിലാളികളുെട വിവിധ വിഷയ�ൾ ചർ� 
െച��ു പരിഹാര നടപടികൾ നട�ാെമ�ു തീരുമാനി�ു. 

 വൃ� ൈതകൾ പല വിധ�ിൽ നശി�ു േപാകു�ത് ഒഴിവാ�ു�തിന ് സംര�ണം ഉറ�ു 
വരു�ുവാൻ തീരുമാനി�ു.  

 CIB  എ�ാ �പവൃ�ി �ല�ളിലും മാനദ� �പകാരം വയ�്ാെമ�ു തീരുമാനി�ു.  

 െതാഴിലിട�ളിെല അടി�ാന സൗകര��ളായ ത�ാൽ ലഭ�മാകു�തിനു ടാർേപാളിൻ, 
�പഥമ ശു�സൂ�കി�ുകൾ എ�ിവ ഏർെ�ടു�ാൻ തീരുമാനി�ു.  

 ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ ആ��ി വികസനം ല��മാ�ി കൃഷി� ് അനുേയാജ�മായ 
രീതിയിൽ നട�ിലാ�ാൻ തീരുമാനി�ു.  

 

 

 


