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ആമുഖം

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽ ആവിഷ്കരി� ഏ�വും
സു�പധാനവും ശ�വുമായ നിയമമാണ് മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം.
ഇ��യിെല സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ�
സംര�ി�� നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് അംഗീകരി�് , �പസിഡൻറ് ഒ��വ�
2005 െസപ്�ംബർ മാസംഅ�ാംതീയതി മുതൽഈനിയമംനിലവിൽ വ�ു.  

ഇ��യിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി നിരവധി �ഗാമവികസന പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലും ഗുണഫലം ശരിയായ വിധ�ിൽ ജന�ളിൽ എ�ാതിരു�തിെന
തുടർ�് പാർലെമൻറ് പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ�
�പാഥമിക ല��ം ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന് നിയമം വഴി ഒരുസാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ഉറ��നൽകുകെയ�താണ്. �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും  െമ�െ�� ജീവിത
സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട ദാരി�ദ� നിർമാർ�നവും സു�ിര വികസനവും
ആണ് ഈ നിയമ�ിെ�  �പാധാന ല��ം. ചൂഷണ�ളിൽ നി�ും െതാഴിലാളികെള
േമാചി�ി�ുകയും മാന�മായ േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിന് �കയ േശഷി വർ�ി�ി�്
ദാരി�ദ��ിൽ നി�ും കരകയറാൻ െതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെട കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ
പരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ  �പേദശ�ിെ�യും വിഭവാടി�റ ശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെട
വരൾ�, മെ�ാലി�്, െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശ്ന�ളിൽ
നി�ും സംര�ണം നൽകുകയും അതിലൂെട ഉത്പാദനം, ഉത്പാദന�മത എ�ിവ
വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി �പവർ�ന�ളിൽകൂടി കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിന്
ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ് ജലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും ഇവ
െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ളിൽ ഉറ�് വരു�ുവാൻകഴിയു�ു.

2018-19 ൽ േകരളം ഏ�വും വലിയ �പളയദുര�ം ഏ��വാ�ിയ നാടാണ്.
േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലുംഈ �പളയം വളെരയധികം ദുര��ൾ ഉ�ാ�ിയി���താണ്.
അേത േകരളം തെ�യാണ് മാർ�് മാസേ�ാടുകൂടി ശ�മായ വരൾ�യും
കുടിെവ��ാമവുംഅനുഭവെ�ടു�ത്.ഈഅവസര�ിലാണ് എ�തേയാ നൂ�ാ�ുകളായി നാം
നിർ�ി� കിണറുകൾ, കുള�ൾ എ�ിവയുെട �പാധാന�ം തിരി�റിയു�ത്. ജല സുര�െയ
കുറി�് ചി�ി�ുേ�ാൾ അതിനുേവ� വലിയ സാേ�തിക വിദ�െയ കുറി�ാണ് നാം ആദ�ം
ചി�ി�ുക. െതാഴിലുറ��പ�തി നമു�് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� ഒര  ു വസ്തുതയാണ്
മഴ�ുഴികൾ. ഇവയുെട നിർ�ാണ �പവൃ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ�
െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജലെ�അളവിെന നമു�് ന� രീതിയിൽ ഉയർ�ുവാൻ സാധി�ു�ു.
�പധാനമായും േമൽ�റ� �പശ്ന�ൾ ജലസംര�ണ�ിനും ജലസംഭരണ�ിന് കാര�മായ
രീതിയിൽ തെ�ബാധി�ു�ു.

പതിമൂ�ാം പ�വ�ര പ�തിയുമായി െതാഴിലുറ�് ബ�െ�ടു�ി കാർഷിക
പ�തികൾ ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപ്തത ൈകവരി�ൽ,
തരിശുഭൂമികളിലും സ�കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു�ാപന�ളിലും ഫലവൃ��ൾ
െവ��പിടി�ി�ൽ, എ�ിവ നട�ിവരു�ു. പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ തടയണ
നിർ�ി�ുകയും, കുള�ൾ, പടുതാ�ുളം, നീർ�ുഴി, ക�ാല നിർമാണം, കിണർ റീചാർ�ിങ്
തുട�ിയവഴി ജലസംര�ണവും ഉറ��വരു�ു�ു.  ഇ�െന മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ളായ ജന�ൾ� ്െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിലൂെട
ജന�ള�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി��� പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട  സു�ിര
ആസ്തി വികസനം എ�താണ് ല��ം െവ�ു�ത്. 2005-ൽ �പാബല��ിൽ വ�
നിയമമനുസരി�് ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ �പഥമഘ��ിൽ നട�ിലാ�ുകയും 2008-ൽ
മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും വ�ാപി�ി�ുകയും െചയ്തു. അതനുസരി�് ക��ര ് ജി�യിലും



പ�തി �പവർ�ന�ൾതുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ു െകാ�ിരി�ുകയും െച���ു.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് േവ�
ആനുകൂല��െളകുറി��ം അതുമായി ബ�െ�� ആവശ�കതെയ�ുറി��ം നിയമ�ിെ�
ആമുഖ�ിൽ �പസ്താവി�ി���്. െതാഴിലാളികള�െടയും അവരുെട ആനുകൂല��ള�േടയും
കുറി�് ഒരു തനതായ വിശദീകരണം ഈ റിേ�ാർ�് മുഖാ�രം െതാഴിലാളികളായ നി�ളിേല�്
എ�ി�ുവാൻ സാധി�ും. ഈ റിേ�ാർ�് അടി�ാന�ിൽ നി�ൾ�് �പാപ്തമാ�ാൻ
കഴിയു� ഒ�നവധി വസ്തുതാപരമായ കാര��ൾ ൈകവരി�ാൻ നി�ൾ�് ഏവർ�ും
കഴിയെ�.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

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

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനും തു��േവതനം 
 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം
എ�ിവയ്�് മുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസൂ�തണെ�
സഹായി�ുകയും െച���ു

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

 ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

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

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.
 

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹം പ�തി നിർവഹണെ� പ�ിയും െപാതു ധനം െചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ം
പരസ�വും സ�ത��വുമായ നട�ു� പരിേശാധനയാണ് സാമൂഹ� ഓഡി�്. െതാഴിലുറ�് നിയമം
അനുശാസി�ു�ത് വർഷ�ിൽ എ�ാ വാർഡിലും ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ
നിർബ�മായും നടേ��താണ്. സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ി, അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയും
അതുവഴി സദ്ഭരണം സാധ�മാ�ു�തിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സമൂഹെ� പാകെ�ടു�ു�ു.
പ�തി വിഭാവനം െച��� രീതിയിൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിതസാഹചര��ിൽ
ഫല�പദമായ മാ�ം സൃഷ്ടി�ു�തിന് െപാതുപണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിേയാഗി�്
ല���പാപ്തി ൈകവരി�ി��േ�ാ എ�വിലയിരു�ലും  േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�ു. 

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ

1. പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ
േ�ാ�് തല�ിലും �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിലും പ�തി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ�്
ഓഫീസർ (BDO), പ�ായ�് െസ�ക�റി, മ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ തുട�ിയവരുമായി
േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ നട�ിയ കൂടിയാേലാചനയിൽ ഉരു�ിരി�തിനനുസരി�്  
തുടർ �പ�കിയകൾ ആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭാ തീയതി
നി�യി�ുകയും െച���ു.



2.ഫയൽപരിേശാധന
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു� തിയതിയ്� ് മുൻപു�ആറ് മാസ�ാലയളവിൽ
വാർഡിെല �പവൃ�ി ഫയലുകൾ, ഏഴ് രജി�റുകൾ, അേതാെടാ�ം അനുബ�േരഖകള�ം
സൂ�്മപരിേശാധന നട�ു�ു.

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവൃ�ിയും എ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു� അളവിലും ഗുണ�ിലും
നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ എ�ുംആ �പവൃ�ിയുെട ഗുണ ഫല�ിെ�  വ�ാപ്തി തി�െ�ടു�ുകയും
�പസ്തുത െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ�� അവകാശ ആനുകൂല��ൾ
ലഭി�ി��േ�ാ എ�ും  �പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രമു�  വിവരേശഖരണം
പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�് േനരിൽ ക�് പ�തിയുെട
നിർവഹണെ��ുറി��ം ഗുണ ഫലെ��ുറി��മു�  അഭി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം
സ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ് േശഖരണം
ഫയൽ പരിേശാധന, �പവൃ�ി �ല പരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം
തുട�ിയഓഡി�് �പ�കിയ കെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ് േശഖരണം നട�ു�ു.

 6.സാമൂഹ�  േബാധവൽ�രണം
സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരേബാധം   ഉയർ�ുകയും
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന് ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണ
�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു�ു.

7. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയയിെല കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം  േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ്ത് അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ കരട് റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ
പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ ചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽ സൗകര��പദമായ �ല�്
�ഗാമസഭ േചർ�് കരട് റിേ�ാർ�് അവതരണവും, ചർ�യും, നിർേ�ശ�ള�ം, തിരു�ൽ
�പ�കിയകള�ം,അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികള�ം ൈകെകാ���ു

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�്  പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് : 3829
ആെക െതാഴിലാളികൾ : 7287
ആക്ടീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് :  1647
ആക്ടീവ് െതാഴിലാളികൾ :  1864
എസ്.സി :32
എസ്.ടി  : 349
100 ദിവസം െതാഴിൽ
 പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ള�െട
 എ�ം        : 687
(അവലംബം: nrega.nic.in,               )

വാർഡിെല െതാഴിലുറ� ് പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് : 274
ആെക െതാഴിലാളികൾ : 489



100 ദിവസം െതാഴിൽ
 പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ള�െട:      29  
 എ�ം
(അവലംബം: nrega.nic.in, 12/10/19)

അവകാശാധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

1. െതാഴിൽകാർഡുമായിബ�െ��കാര��ൾ

 മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� പ�തി �പകാരം അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻ
താ�ര�മു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിലും െതാഴിൽ കാർഡിന് േവ�ി അേപ�ി�ാം. െതാഴിൽ
കാർഡിനായി അേപ� നൽകിയ എ�ാ കുടുംബ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം
സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിേ��തു�്. എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി
സംസാരി�േ�ാൾ പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിനുേവ�ി അേപ�ി�ു� സമയ�ും െതാഴിൽ
കാർഡ് പുതു�ൽ നൽകു� സമയ�ും േഫാേ�ാ എടു�ു�തിന് േവ�ിയു� െചലവ്
െതാഴിലാളി വഹി�ു�സാഹചര�മാണ് നിലവിലു�ത്.ഇത് നിയമലംഘനമാണ്.െതാഴിൽ കാർഡ്
ഒരു ആധികാരിക േരഖയാണ്. അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽ കാർഡുകൾ സൂ�ിേ��തിെ�
പൂർണ ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ്. ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം
െതാഴിൽ കാർഡ് അവരുെട ക�ിൽ തെ� സൂ�ി�ി���്. അത് �പശംസനീയമായ ഒരു
കാര�മാണ്.

അ�ുവർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽേക�താണ്. ഈ വാർഡിെല ഈ
വർഷം െതാഴിലുറ�ിൽ ഏർെ��ി��� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�െടയും കാർഡ് പുതു�ി
നൽകിയി���്.അത്ന�കാര�മാണ്.

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത്സംബ�ി�്

 െതാഴിൽകാർഡു�ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ുംെതാഴിൽആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��്
ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാനുമു�  അവകാശം ഉ�്. െതാഴിൽ ആവശ�െ��� 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മായി� എ�ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�
അവകാശം നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്.

ഈ വാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽ അേപ� നൽകു�ത്. അേപ�ി�് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ അറിയി�ി���ത്.
െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു അേപ�ി�ു� സമയ� ് അതിെ� ൈക��് രസീത് വാ�ി
സൂ�ി�ാറു�്എ�ുംഅറിയാൻകഴി�.

3. െതാഴിൽഅനുവദി�ത്സംബ�ി�്

 െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണം. അ�ാ�പ�ം െതാഴിൽരഹിത േവതന�ിനു� അർഹതയു�്. ഈ
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിന് അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം തെ� െതാഴിൽ
ലഭി�ാറു�്എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത്.

4. െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാെജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം

 അടു� 5  വർഷേ��് ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജക്ടുകള�െട സമാഹാരമാണ് െഷൽഫ് ഓഫ്
െ�പാെജക്ട്.അയൽ� �ൂതല�ിൽചർ� െചയ്ത് നിർേദശ�ൾസമാഹരി�് വാർഡ് തല�ിൽ
േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭയിൽഅവതരി�ി�് മുൻഗണനാ �കമം നി�യി�ാണ്അംഗീകരി�ു�ത്.
അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാെജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനു� അവകാശം



െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്. െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും െമയ്�ിെ�യും 
ഭാഗ�ുനി�ും പ�ാളി�മു�ാവു�ു�്.എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിൽഅനുവദനീയമായആസ്തി
വികസന �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിലു�വരുെട പ�ാളി�ം
ഉ�ാേവ�താണ്.

5. യാ�താ െചലവ്സംബ�ി�്

 െതാഴിലാളികൾ�് താമസ �ല�ു നി�ും 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ

ലഭി�ുവാ� അവകാശം ഉ�്. അ�െനയ�ാെത പ�ം യാ�താബ�യായി കൂലിയുെട 10% 
അധിക േവതനമായി ലഭി�ുവാൻഅവകാശമു�്.ഈവാർഡിെല െതാഴിലാളികൾആരുംതെ�
5 കി.മി പരിധി���റം െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ിയിൽ ഏർെ��ി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ
നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത്.

6. �പവർ�ി�ലെ�സൗകര��ൾസംബ�ി�്

 നിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു� സൗകര��ൾ എ�ാ �പവർ�ി �ല�ളിലും
ഉ�ായിരി�ണം. െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ കുടിെവ�ം, വി�ശമി�ാനു� തണൽ,
�പഥമശു�ശൂഷ കി�് തുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭിേ��ത് െതാഴിലാളികള�െട
അവകാശമാണ്.ഈവാർഡിെല ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ികളിൽ പ�ായ�ിൽ
നി�ും അടി�ാന സൗകര��ൾആദ� ഘ��ിൽ ലഭി�ാറു�് എ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്
അറിയാൻസാധി�� .

7. േവതനംലഭ�മാകു�ത്സംബ�ി�്

 െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2)  �പകാരം ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും മ�ർ
േറാൾ പൂർ�ിയാ�ി പ�ായ�ിൽസമർ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം
ലഭിേ��താണ്. ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട കൂലി കി���തിന്
കാലതാമസം വ�ി�ി�എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത്.

8. െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

 മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ
െവ�് ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ 2(5) �പകാരവും അ��ായം 9
െല പരാമർശ�ള�െട അടി�ാന�ിലും ചികി�യ്�് ആവശ�മായി വരു� മുഴുവൻ
ചിലവുകള�ം ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറയ്�് െതാഴിലാളികൾ�്
ലഭ�മാേ��താണ്. ഇതുകൂടാെത െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�് മരണം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ
25000/- രൂപ െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്. 2018-19 സാ��ിക
വർഷം അപകട�ൾ ഒ�ും സംഭവി�ി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ
സാധി�ത്.

9. പരാതി പരിഹാരം

 െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം( െഷഡ��ൾ 19) സമയബ�ിതമായി പരാതി
പരിഹാര�ിനു� അവകാശ നിയമം നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. പ�തിയുമായി ബ�െ��
പരാതികൾ േഫാൺമുേഖനയും േ�ടാൾ �ഫീ ന�ർ ഉപേയാഗി��ം, േരഖാമൂലംഎഴുതി നൽകുകയും
ഈെമയിൽ വഴിയും സമർ�ി�ാവു�താണ്. േടാൾ�ഫീ ന�ർ പ�ായ�ിൽ
�പദർശി�ിേ��താണ്. എ�ാൽ ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽ േടാൾ�ഫീ ന�ർ
�പദർശി�ി�തായി ക�ി�. ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളികള�മായി
സംസാരി�േ�ാൾഇതുവെര പരാതികൾനൽകിയി�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.



10.േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവർ�ികള�ംേസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ൻ 17(2) നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. െതാഴിലുറ�ിൽ
ഏെ�ടു� �പവർ�ികള�െട സാമൂഹിക കണെ�ടു�് നട�ു�തിൽ പ�ാളിയാവു�തിനു�
അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്.

11. േറാസ്ഗാർ ദിനം

 െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ
അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾ പരിഹരി�ു�തിനു മായി േറാസ്ഗാർ ദിനം
സംഘടി�ിേ��തു�്. വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ അനുസരി�്പ�ായ�ുകളിലും േറാസ്ഗാർ
ദിനം ആചരി�ണം എ�് നിഷ്കർഷി�ി���്. ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�്
െതാഴിലാളികൾ േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ാറുെ��് ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിനിടയിൽ

അറിയാൻകഴി�ത്.

12.സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു�ഒരുഉപാധിയാണ്
സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്. ഒരു �പവൃ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�ൾഅതായത്
എ�ിേമ�് തുക, സാധന േവതനഘടക�ൾ, െതാഴിൽദിന�ൾതുട�ിയവിവര�ൾ
സാധാരണജന�ൾ�ുംഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ുംമന�ിലാകു� രീതിയിൽ
�പദർശി�ിേ��തു�്.ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയുംആരംഭഘ��ിൽഈേബാർഡ്
�ാപിേ��തു�്.കഴി�സാ��ികവർഷ�ിൽനട�ി���തുംഓഡി�ിനു
വിേധയമാ�ിയി���തുമായ �പവൃ�ിനട��ല�ളിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്
�ാപി�ിതായി ക�ി�

13.ജാ�ഗത േമൽേനാ�സമിതി 
      ഓേരാ പ�ായ�ിലും അ�് അംഗ�ൾ എ�ിലും ഉ� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി
രൂപീകരിേ��ത് ആണ്. ഇതിൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം
നൽേക�തും പകുതി േപർ സ്�തീകൾ ആയിരിേ��തുമാണ്. അധ�ാപകർ, അംഗൻവാടി
വർ�ർ,  സ�യം സഹായസംഘ�ിെലഅംഗ�ൾ,  േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ,
 ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ,  യുവജന ���കൾ, െപാതുസമൂഹ സംഘടനകൾ തുട�ിയവയിൽ
നി�ും വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�െള തിരെ�ടു�ാവു�താണ്.
ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല�് വിഎംസി അംഗ�െള നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ്.
 �പവർ�ി �ല സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ൽ, േരഖകള�െട
പരിേശാധന,  �പവർ�ി �ല സൗകര��ള�െട പരിേശാധന,  �പവർ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം
നിർണയി�ൽ , തുക നിർണയം, �പവൃ�ിയിലുടനീളമു� റിേ�ാർ�ിങ,് �പവർ�ിയുെട
സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല.
വിഎംസി എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ
േരഖെ�ടുേ��തും േസാഷ�ൽഓഡി�് സമയ�്അവ �ഗാമസഭയിൽസമർ�ിേ��തുമാണ്.
 വിഎംസി റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു
െപാതു േരഖയായി പ�ായ�ിൽ  നി�ും ലഭിേ��താണ്. 5 അംഗ�ളാണ് നിലവിലു�ത്.
ഇവർ �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ാറുെ��ും 'നിർേ�ശ�ൾ നൽകാർ ഉെ��ും െമ�ിൽ
നി�ും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ു .

14. േമ� ് 

�പവർ�ി�ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത് േമ�് ആണ്. െതാഴിലാളികൾ ഓേരാ 
ദിവസവും കൃത�മായി േജാലി െച���ുെ��് ഉറ��വരു�ുകയും െതാഴിൽകാർഡ്, ൈസ�്
ഡയറി, മ�ർ േറാൾ എ�ിവയിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയും
അടി�ാനസൗകര��ൾ െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ��് ഉറ�� വരു�ുകയും െച�ണം.



െതാഴിലിട�ളിൽആർെ��ിലും എെ��ിലുംഅപകടം സംഭവി�ാൽഅത്ൈസ�് കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ി െവ�ണം .
ഈ വാർഡിൽ അജിത, സീമ ,ര�വ�ി ,സി�ു ,ൈശലജ എ�ിവർ േമ�്മാരായി
�പവർ�ി�ു�ു�് .

15. പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൽ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻ�്ഏെത�ിലും
ഒരു െപാതു �ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളിേലാ െവ�് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർ�ഹണ
ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു� േയാഗമാണ് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്. വാർഡ് െമ�റുെട
സാ�ിധ��ിൽ േചരു� ഈ േയാഗ�ിൽ നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ  �പവൃ�ിയുമായി
ബ�െപ� വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദികരി�� െകാടു��താണ്. ഓഡി�ിനു
വിേധയമാ�ി യി��� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ പ�തി ആരംഭ മീ�ിഗിെ� േരഖകൾ
കാണാൻ കഴി�ി ���്. പ�തി ആരംഭ മീ�ിഗിൽ നീർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ വാർഡ് െമ�ർ
എ�ിവർപെ�ടു�ാറു�്എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത്.
        

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

 െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷ്ഠ പാലി�ുക.
 െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയും ൈവകുേ�രവും കൃത�മായി ഒ�്
േരഖെപടു�ുക.

 െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ ക�ത�മായി േമ�് േരഖെപടു�ു�ുെ��് ഉറ��
വരു�ുക.

 െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ്, �ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾ എ�ിവയിൽ
പെ�ടു�ുക.

 കൃത�തേയാെട േജാലി െച��ക.
  െതാഴിലിട�ളിൽ�ാ�ിക് വസ്തു�ൾഉപേയാഗി�ാേനാ ക�ി�ാേനാ പാടി�.
 �പക�തി സംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾഎെ�ടു�് നട�ിലാ�ുക.
 ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�ിെനയും പ�ായ�്
അധികൃതെരയും അറിയി�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ  2019 മാർ�് 31വെരഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ിയതാെഴ
പറയു� 6 �പവൃ�ികളാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത്.

1. േകാ�യിൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ - lf/3427 15

2 . കുടു��ിൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ (Id/329102 )

3 . IHHL -ശാ�വാഴയിൽ (If/38001 2)



4 . IHHL - ഗംഗാധരൻ (if/380013)

5 . അതിയാര�് നീർ�ട�ിൽകുടു��ിൽഅയകൂ� �പേദശ�് മ�്
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ (W C/326990)

6. പന�ാറ�്അയൽകൂ� �പേദശ�് ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ (lf/3427 14 J

�കമന�ർ �പവൃ�ിയുെട
േപര്

േകാഡ് സ�ഷ്ടി�
െതാഴിൽ
ദിന�ൾ

എം
ബു�്
ന�ർ

മാ�ർ
േറാള�കള�
െട എ�ം

െചലവായതുക.
അവിദ�
െതാഴിലാളികള�െട
എ�ം

1. േകാ�യിൽ
അയൽ�ൂ�
�പേദശ�്
ക�ഷി�്
നിലെമാരു�ൽ
(

If/342 715 502 26/18-
19

14 709 32

2. കുടു��ിൽ
അയൽകൂ �
�പേദശ�്
ക�ഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

Ld/32910
2

586 208/18-
19

8 171 20

3 l HHL -ശാ�
വാഴയിൽ

।f/3800
12 5

172/18-
19

1 - Un
SKilled
1- SKilled

1380
2800 (SKilled)

4. l HHL -ഗംഗാധരൻ lf/ 380013 4 171 /
18-19

1-SKilled
1-un
SKilled

2800

1380
5. അതിയാര�്

നിർ�ട�ിൽ
കുടു��ിൽ
അയൽ�ൂ�
�പേദശ�് മ�്
ജലസംര�ണം

w
c/326990

| 10/18-19 150405

പന�ാറ�്
അയൽ�ൂ�
�പേദശ�്
കൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

lf/342714 606 04/18-19 32 167256

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ മുതൽ ഉ�ായിരിേ��
�പധാനെ�� 22 േരഖകെള കുറി�് വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലറിൽ കൃത�മായ നിർേ�ശ�ൾ
നൽകു�ു�്. 



1. AMCകവർ േപജ്
2. െച�് ലി�്                            
3. ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി  
4. ജനകീയഎ�ിേമ�്
5. സാേ�തികാനുമതിയുെട പകർ�്        
6. ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്
7. സംേയാജിത പ�തിയുെട പകർ�്
8. െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�
9. �പവൃ�ി അനുവദി�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ
10. മ�ർേറാൾ
11. െമഷർെമ� ് ബു�് (എം .ബു�് )
12. െമ�ീരിയൽ ലി�്
13. േവജ് ലി�്
14. ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ (FTO)
15. രസീതുകള�ം േറായലി�ിയും സംബ�ി� വിവര�ൾ
16. 3ഘ��ളിലു�  േഫാേ�ാകൾ
17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം (Completion Certificate)
18. െമ�ീരിയൽബി��കൾ
19. മ�ർേറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്
20. ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ്
21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്
22.ൈസ�്ഡയറി

1. കവർ േപജ്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാന  വിവര�ൾ �പവൃ�ി ഫയലിെ� കവർ േപജിൽ
സൂ�ി�ണെമ�ും അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും മാ�ർ സർ�ുലറിൽ
നിർേ�ശി�ു�ു�്.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി��� ഫയലുകളിൽ കവർ േപജ്
സൂ�ി�ി�ി�. .

2. െച�് ലി�് 

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾഏെതാെ� േപജിൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്. 

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�് W C /326990, If / 380012 എ�ീ
വർ�് േകാഡ് �പകാരം ഉ�ഫയലിൽ കാണാൻസാധി�� . മ���ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�്
സൂ�ി�തായി ക�ി�.

3. ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി  

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെപ�തും െഷൽഫ് ഓഫ്
േ�പാെജക്ടിൽ മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ�തായിരി�ണെമ�ു�് . �പസ്തുത �പവൃ�ി
െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാെജക്ടിൽ ഉൾെ�ടു� േപജിെ� േകാ�ി ഫയലിൽസൂ�ി�ണം .

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം തെ� ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി കാണാൻ
സാധി�ി�.

4.  ജനകീയഎ�ിേമ�്

സാധാരണ�ാരായ ഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പാേദശിക
ഭാഷയിൽത�ാറാ�ിയഎ�ിേമ�് ഫയലിലും �പവൃ�ി�ല�ളിലും ലഭ�മാേ��തു�്.



പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ജനകിയ എ�ിേമ�് കാണാൻ
സാധി�ി�.എ�ാൽlf / 3427 14, If/3427 15, If / 380013,എ�ിവർ�് േകാഡ് �പകാരം ഉ�
ഫയലിൽഎ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് കാണാൻകഴി�ു

5. സാേ�തികാനുമതി പ�തം  

ഓേരാ �പവൃ�ി�ും �പേത�കം ത�ാറാ�ു� എ�ിേമ�് സാേ�തിക
വിദഗ്ധർഅട�ു�ക�ി�ി പരിേശാധിച്അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി�്അനുമതി
നൽകാൻ  പാടു��.ആയതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്. 

പരിേശാധി� 6ഫയലുകളിലുംസാേ�തികാനുമതിേരഖകാണാൻകഴി�ി�.

6. ഭരണാനുമതി േരഖ

ഓേരാ �പവൃ�ി�ും �പേത�കം ത�ാറാ�ു�എ�ിേമ�് പാടു�� പരിേശാധിച്
�പസ്തുത �പവൃ�ികൾ�് ഭരണാനുമതിയുെട അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി�്
അനുമതി നൽകുവാൻആയതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�് .

പരിേശാധി� 6ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�് സൂ�ി�ി���്.
എ�ാൽ നിർവഹണഏജൻസിയുെട ൈസൻ,സീൽഎ�ിവകാണാൻസാധി�ി�.

7. സംേയാജിത പ�തിയുെട പകർ�് (കൺവർജൻസ് )

സർ�ാരുകള�െട ഏെത�ിലും വകു��കള�െട (വനം വകു�്, കൃഷി വകു�്,
മൃഗ സംര�ണ വകു�് തുട�ിയവ) പ�തികൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിേയാെടാ�ം
സംേയാജി�� നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽആയതിെ� േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ സർ�ാരിെ� വകു��കള�മായി
സംേയാജി�� നട�ു� �പവൃ�ികൾഅ�ാ�തിനാൽഈേരഖകൾബാധകമ�.

8. െതാഴിൽഅേപ�

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�് വ��ിഗതമാേയാ �ഗൂ�ാേയാ അേപ�
സമർ�ി�ു�തിന് മാ�ർ സർ�ുലറിൽ �പെതയ്ക മാതൃകയിലു� അേപ�ാ േഫാറം
െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ാൻ നിർേ�ശി�ു�ു�് . ഇത് �പകാരം കുറ�ത് 14  ദിവസം
തുടർ�യായി േജാലി െച���തിന് അ�ീ� നൽേക�തു�്. േജാലി ആവശ�മു�
കാലയളവിെല തി�തികൾ ഉൾെ�െട ഇതിൽ േരഖെ�ടു�ി നൽകുകയാണ് േവ�ത്.

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം തെ� �ഗൂ�് ആയി നൽകിയ
അേപ�കൾകാണാൻസാധി�� .

9. വർ�്  അേലാേ�ഷൻ  

അേപ� ലഭി�ു� മുറ�് ആവശ�െ�� തി�തികളിൽ തെ�
െതാഴിലാളികെള മുൻഗണനാ �കമ�ിലു� �പവൃ�ികളിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും മ�ർേറാൾ
ത�ാറാ�ു�തിനു� നടപടികൾ�് ശുപാർശ െച��കയും േവണം . �പസ്തുത
�പവൃ�ിയിൽ ഉൾെ��വർ�് ഈ ലി�ിെ� അടി�ാന�ിൽ മുൻകൂ�ി വിവര�ൾ
നൽകുകയും േവണം .

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 6 ഫയലുകളിൽ If/342715, ld/329102 എ�ി
ഫയലുകളിൽ വർ�് അേലാ�്െമ� ് െ� േകാ�ി കാണാൻ സാധി�ി���്. മ���
ഫയലുകളിൽഈേരഖകാണാൻസാധി�ി�.

10. മ�ർ  േറാൾ



ഓേരാ �പവൃ�ിയിേല�ും  പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർേ�ശി�വരുെട േപര്
വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ി േ�ാ�് ഓഫീസിൽ  നി�ുമാണ് േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ
സാ��െ�ടു�ിയ മി�ർ േറാൾ േകാ��് പ�ായ�ിൽഎ�ി�ു�ത്. പ�ായ�ിൽ നി�ും
നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ു� മുറയ്�് ഓേരാ �പവൃ�ി�ും
ചുമതലെ�ടു�ിയ േമ�്മാർ�് മി�ർ േറാൾ ൈകമാറാവു�താണ്. മി�ർ േറാൾ �പകാരം
അനുവധി� തി�തികളിൽ മാ�തേമ �പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ ഏർെ�� അതാത് ദിവസെ�
ഒ��കൾ ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും േപറിന�� േനെരയു� കാല�ളിൽ േരഖെപടു�ാവൂ.
ഓേരാ ദിവസവും പണി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും പണി പൂർ�ിയയായ േശഷവും
െതാഴിലാളികൾ നിർബ�മായും ഒ�് േരഖെ�ടുേ��തു�്. ഏെത�ിലും െതാഴിലാളികൾ
അവധി ആെണ�ിൽ നിര്ബ�മായും ചുവ� മഷി െകാ�് ആബ്െസ� ് മാർ�്
െചേ��തു�്. മ�ർ േറാൾ സൂ�ിേ�� ഉ�രവാദി�ം മാ�ിനാണ്. മ�ർ േറാള�കളിൽ
െവ�ി തിരു�ലുകൾ നട�ാൻ പാടി�. മ�ർ േറാള�കൾ A3 ഷീ�് േപ�റിലാണ് �പി� ്
െചേ��ത്. െഡയിലിഅ��ൻസ്എ� കള�ളിൽതി�തി േരഖെ�ടുേ��തു�്.

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളിൽ എ�ാം തെ� മ�ർ േറാള�കൾ
സൂ�ി�ി���് . A3, A4 ഷീ��കളിൽ ആയി   മ�ർ േറാള�കൾ �പി� ് െചയ്തതായി കാണാൻ
കഴി�ു.

 മ�ർേറാള�കളിൽഎം .ബു�് ന�ർ േപജ് ന�ർഎ�ിവ േരഖെപടു�ിയി�ി�
മ�ർ േറാള�കളിൽസർ�ിൈഫ െച��� ഭാഗ�് േ�ാ�ിെ�സീൽ, ഒ�്

തി�തി എ�ിവക�ു. പ�ായ�് െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയ്ത ഭാഗ�്
സീൽ, ഒ�് ക�ുഎ�ാൽതിയതി കാണാൻസാധി�ി�. മി�ഫയലുകളിലുംഎം
ബു�് ന�ർ േപജ് ന�ർഎ�ിവകാണാൻസാധി�ി�.എ�ാ മ�ർ
േറാള�കളിലും �പി��ംഗ് തി�തി കഴി�തിനു േശഷമാണ് െതാഴിലാളികൾ പണി
ആരംഭി�ിരി��ത് .മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾകാണാൻ
സാധി�ി�്. മ�ർ േറാൾ ന�ർ 15640ൽര�ാം േപജിൽകേണ�ന് നാരായണി
(KLO02/33)എ�വ��ി 5 ദിവസെ�െതാഴിൽ െചയ്തുഎ�ാൽനാല്
ദിവസെ�ഒ�് മാ�തമാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

11. െമഷർെമ� ് ബു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െചയു� ഓേരാ �പവൃ�ിയും
ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് തെ� ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികള�െട �പാഥമിക
അളവുകൾ സാേ�തിക വിദഗ്�ർ െമഷര്െമ� ് ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ണം . തുടർ�്
�പവൃ�ിയുെട ഓേരാ മ�ർ േറാൾ കാലാവധിയും പൂർ�ിയാകു� മുറയ്�് െചയ്ത
�പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ി അത് �പകാരമു� കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു�
തുടർ നടപടി�് സമർ�ിേ��താണ്. 

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ ഓേരാ �പവൃ�ികള�ം
(മ�് ജല സംര�ണം ) എവിെട ഒെ�യാണ് െചയ്തത് എ�ും വ�ക�തമായ അളവുകള�ം
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിലു� പരിേശാധന
�പേയാഗികമ�ായിരു�ു.

12. െമ�ീരിയൽ ലി�്

െതാഴിലുറ�് ഏെ�ടു�ു െച��� �പവൃ�ികൾ�് ആവശ�മായ സാധന
സാമ�ഗികൾ വാ�ു�തിെ� ലി�് ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. സാധന�ൾ
ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികൾ�് �പസ്തുത ക�ി�ി നൽകു� അനുമതിയുെട േകാ�ി
അതാത് ഫയലുകളിൽസൂ�ിേ��താണ്.

െമ�ിരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ If/ 380012 എ�
വർ�് േകാഡ് ഫയലിൽ െമ�ിരിയൽ ലി�് കാണാൻ സാധി�� . lf/ 380013 എ� ഫയലിൽ
െവ�ിരിയൽ ലി�്ബാധകമായി��ം അത്ഫയലിൽസൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി�

13. േവജ്  ലി�്
ഓേരാ മ�ർ േറാൾ �പകാരവും പണി പൂർ�ിയാകു� മുറയ്�്

�പസ്തുത മ�ർ േറാള�കളിൽ പണി െചയ്ത ഓേരാ െതാഴിലാളികള�െടയും �പവൃ�ി



ദിന�ൾ�്  അനുസൃതമായ േവതന�ിനു� ലി�് ത�ാറാേ��തു�്. ആയതിെ�
േകാ�ി ഫയലുകളിൽസൂ�ിേ��തു�്.

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയഎ�ാ ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാള�കൾ
�പകാരമു� േവജ് ലി��കൾസൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ു .

14. ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ 

ത�ാറാ�ിയ േവജ് ലി�് �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�്അവരുെട േവതനം 
  ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് അയ�ു�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ അട�ിയ േരഖയാണ്
ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ.ആയത്ഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.

പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ If / 380012 എ�
ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 14605 െ� F TOകാണാൻസാധി�ി�.

15. രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയും സംബ�ി� വിവര�ൾ 

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം സ�കാര� വ��ികള�െട ഭൂമി പാ��ിനു
ഏെ�ടു� �പവൃ�ികൾ െച��കയാെണ�ിൽ �ല ഉടമകൾ�് പാ�   തുക നൽകിേയാ ,
െജ.ൽ.ജി �ഗൂ��കൾ�് ലഭി�ു� ലാഭവിഹിതം നൽകിേയാ , സൗജന�മാേയാ കൃത�മായ
കാലയളവിേല�് അവർ �ലം വി�� നൽകും എ�തിന് റീഗമൂലം ഉറ�് ലഭി�ാൽ മാ�തേമ
�പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െതാഴിലുറ�ിലൂെടയു� �പവൃ�ികൾഅനുവദി�ാൻ പാടു��.

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ നികുതി രസീതുകൾ 
സൂ�ി�തായി കാണാൻസാധി�ി�ി�ി�.

16. 3ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ
െതാഴിലുറ�ിൽ ഓേരാ �പവൃ�ികള�ം ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും

�പവൃ�ി  നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാഴും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി� േശഷവും ഓേരാ േഫാേ�ാ
നിര്ബ�മായും ഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്. 

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 6ഫയലുകളിലും 3 ഘ��ളിലു�
േഫാേ�ാകൾസൂ�ി�തായി കാണാൻസാധി�ി�ി�

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം  

ഓേരാ �പവൃ�ിയും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർ�ീകരി�ു�
മുറയ്�് മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം േരഖെപടു�ി �പവൃ�ി  പൂർ�ീകരി�� എ�്
അംഗീകരി��െകാ�ു� സാ��പ�തം �പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ
സൂ�ിേ��തു�്. 

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ w c/326990, If /
380012 എ�ീ വർ�് േകാഡ് ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ികരണ സാ��പ�തം
കാണാ�്കഴി�ു. മ���ഫയലുകളിൽഈേരഖകാണാൻകഴി�ി�.

18. െമ�ീരിയൽബി��കൾ

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ികൾ�് എെ��ിലും സാധന സാമ�ഗികൾ
ഉപേയാഗി�ി��െ��ിൽ ആയതിെ� ബി��കൾ കൃത�മായി ഫയലുകളിൽ
സൂ�ിേ��തു�്. കൂടാെത സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് െ� ബി��കള�ം
ഫയലുകളിൽസൂ�ിേ��തു�്.

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ If/ 380013 ൽ



െമ�ിരിയൽ ബിൽ കാണാൻ സാധി�ി���്. വർ�് േകാഡ് If/ 380012 വ��ിഗതക�ൂസ്
നിർ�ാണ ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽ ബി�് കാണാൻ സാധി�ി�ി�. If/342714, w c/326990,
Ld/329102, If/342715എ�ിവർ�് േകാഡ് ഫയലിൽ െമ�ീരിയൽബി�്ബാധകമ�.

19. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ്

ഓേരാ മ�ർ േറാള�കള�ം   ലഭ�മാകു�  മുറയ്�് �പവൃ�ി 
ആരംഭി�  തി�തി,  അവസാനി� തി�തി, �പവൃ�ി �ല�ു നി�ും പ�ായ�ിൽ
തിരിെക ലഭി� തി�തി, ഡാ� എൻ�ടി െചയ്ത തി�തി, െസ�ക�റി �പസിഡ� ് ഇനിഇവർ
അംഗീകരി�� കൂലി�് അനുമതി നൽകിയ തി�തി എ�ിവ ഒ��കൾ സഹിതം
േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു� േരഖയാണിത്. ഇത് കൃത�മായി ഫയലിൽ
സൂ�ിേ��തു�് .

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ മാ�ർ സർ�ുലർ
�പകാരം നിർേ�ശി�ി��� �പസ്തുത േരഖ സൂ�ി�തായി കാണാൻ സാധി�ി�,
എ�ാൽ േകാ�യിൽ അയൽകൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ, IHHL -
ക�ുസ് നിർ�ാണം,എ�ിഫയലുകളിൽ ഇതിേനാട് സമാനമായ ഫയൽ നീ�ം
- ടാ�ിങ്  േഫാറം ഫയലിൽസൂ�ി�ി���.്

20. ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസ്

BHUVAN അ�ിേ�ഷൻ ഉപേയാഗിച് �പവൃ�ി �ല�ള�െട അ�ാംശം ,
േരഖാംശം എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിെകാ�ു� േഫാേ�ാകൾ ഓേരാ �പവൃ�ി�ും
ആവശ�മാണ്.ഇതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ്.

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി��� ഫയലുകളിൽ ജിേയാ ടാഗ്
േഫാേ�ാസ് സൂ�ി�തായി കാണാൻസാധി�ി�.

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

�പവൃ�ികൾ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി��െ��ിൽ �പസ്തുത
�പവൃ�ികള�െട വിലയിരു�ൽ  വിവര�ൾ ഉൾെകാ���  ഭാഗം േകാ�ി  എടു�് 
ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ് .

പരിേശാധി�  ഫയലുകളിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
ആയതിെ� േകാ�ി കാണാൻ സാധി�ി�ി� 

22. ൈസ�് ഡയറി

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� 22 േരഖകളിൽ സം�ാന 
സർ�ാർ നിർേ�ശി�ു� സു�പധാന േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പ�തിയുെട സുതാര�ത,
െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ, സാമൂഹ� പ�ാളി�ം, പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്,
െതാഴിലിട�ളിെല അപകട�ൾസംബ�ി� വിവര�ൾ, വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ്
ക�ി�ി റിേ�ാർ�്, സ�ർശക കുറി��കൾ തുട�ിയവ േരഖെപടു�ു�തിനു േവ�ിയു�
ആധികാരിക േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.

.
 ൈസ�്ഡയറിയിെല കവർ േപജിൽ എ�ാ കാര��ള�ം പൂരി�ി�ി���്.

 െച�് ലി�് കൃത�മായി പൂരി�ി�ി���്.

 വിജിലൻസ്ആൻഡ്  േമാണി�റിങ് ക�ി�ിയിൽ ഉ�അംഗ�ള�െട േപരും ഒ��ം  
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് പെ�ടു�വരുെട വിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.



പരിേശാധി� IHHLക�ൂസ് നിർമാണ�ിെ� ര�്ഫയലുകളിലും ൈസ�്ഡയറി
കാണാൻസാധി�ി�.

�പവൃ�ികള�െട പരിേശാധന

1. േകാ�യിൽഅയൽകൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

പരിേശാധി� ഫയലിെ�അടി�ാന�ിൽ �പവർ�ി നട��ലം
സ�ർശി�േ�ാൾ .െന�് കൃഷി െചയ്തതായി കാണാൻകഴി� .ു സഎ�ാൽ
സി�ി സൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻകഴി�ി�.

2. പന�ാറ�്അയൽ�ൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

ഇവിെട െന�് ,പ��റികൾഎ�ിവക�ഷി െചയ്തിരു� .ുഎ�ാൽ മഴ
കാരണം െവ�ം കയറി ക�ഷി മുഴുവവൻനശി�അവ�യിലായിരു� .ു

3. IHHL -ശാ�

പരിേശാധി� ഫയലിെ�അടി�ാന�ിൽഫിൽ ഡ്സ�ർശി�േ�ാൾ
ശാ�എ�വ��ിയുെട ക�ുസ് നിർ�ാണം പൂർ�ികരി�തായി കാണാൻ
കഴി� .ു പേ�ഞ�ൾ�്വീ��ടമ�െയകാണാൻസാധി�ിരു�ി�.ക�ൂസ്
നിർ�ാണ�ിെ�പണം മുഴുവൻകി�ിയി���് എ�ാണ് വിവരം ലഭി�ത.്

4. l HHL -ഗംഗാധരൻ

ഗംഗാധരൻഎ�വ��ിയുെട ഭവനംസ�ർശി�േ�ാൾക�ൂസ്
നിർമാണം പൂർ�ികരി�തായി കാണാൻകഴി� .ുഅേ�ഹ�ിനു ലഭിേ��
മുഴുവൻതുകയും ലഭി�തായുംഅറിയാൻകഴി� .ു

5.കുടു��ിൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�് ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ

കുടു��ിൽ �പേദശ�് പാവ�ക�ഷി നട�ിയതായി കാണാൻ
കഴി� .ുഎ�ാൽഇവിെടയുംസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് വ�തായി
കാണാൻകഴി�ി�.

6.അതിയാര�് നീർ�ട�ിൽകുടു��ിൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�് മ�്
ജലസംരംഷണപ�തി

േമ�ി�സഹായേ�ാെട �ശീധരൻ ,േദവി,സലിൽവിേനാദ് ,മമദ് ഹാജി,
എ�ിവരുെട�ല�ാണ് മൺവര�് നിർ�ി�ിരി�ു�ത് എ�്അറിയാൻ
കഴി� .ു 21, 19, 12, 25,എ�ി�െനഅളവുകളിലാണ് വര�്
നിർ�ി�ിരി�ു�ത.്ഫീൽഡ്സ�ർശന�ിൽഈ�ല�ളിലുംസി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�



IHHL -ശാ�

�കമ ന�ർ വർക്
േകാഡ്

മാ�ർ
േറാൾ

തീയതി േജാബ്
കാർഡ്

േവതനം

1 If/3800 14605 8/2/19-
14/2/19

5 1380

2 14633
(SKilled)

8/2/19 -
14/02/19

4 2800

അളവുകൾസംബ�ി�്
വർ�്
േകാഡ്

േപര് എംബു�്
�പകാരം
അളവ്

അളവ്
�പകാരം

If /
380012

ശാ� നീളം - 1
വീതി - 1
ഉയരം -1.80

നീളം - 1.67
വീതി - 1.67
ഉയരം - 2.84

IHHL - ഗംഗാധരൻ

�കമന�ർ വർ�്
േകാഡ്

മാ�ർ
േറാൾ

തി�തി േജാബ്
കാർഡ്

േവതനം

1 lf/380013 14604 8/2/19
14/2/19

4 1380

19632
(SKilled)

8/2/ 19
14/2/19

4 2800

അളവുകൾസംബ�ി�്

വർ�്
േകാഡ്

േപര് എംബു�്
�പകാരം
അളവ്
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രജി�ർ പരിേശാധന



ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� 7
രജി�റുകള�ംസൂ�ി�ി���.് .

1)െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് െതാഴിലാളികൾ�് നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി െതാഴിൽകാർഡ്
രജി�റിൽ തീയതി േപര് ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിസാ��െ�ടുേത�താണ് .
ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ
സാ��െ�ടു�ിസൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി���.്

2)െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ മിനുട്സ് രജി�ർ

ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�് 2ആം വാർഡ്ആയവേ�ാളി വാർഡിൽ
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി, േറാസ്ഗാർ ദിന
പരിപാടിയുമായി ബ�െ��് നട� �ഗാമസഭയുെട വിവര�ൾ �ഗാമസഭാ
മിനി�്സിൽസൂ�ി�ി���.് �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�വരുെട േപരും ഒ��ം
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

3)െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തും െതാഴിൽഅനുവദി�തും കൂലി നൽകിയതുമായ
രജി�ർ

2019 മാർ�് വെരയു� െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തിെ�യുംഅവർ�് കൂലി
നൽകിയതിെ�യും േരഖകൾഫയലിൽ ഉ�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ
സാ��െ�ടു�ിയി���.്

4)�പവൃ�ി രജി�ർ

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽഏെ�ടു�ുനട�ു� �പവൃ�ികെളകുറി���
വിവര�ൾ �പവൃ�ി രജി�റിൽകൃത�മായി സൂ�ിേ��താണ.്പ�ായ�്
രജി�റിൽ �പവൃ�ിെയകുറി���വിവര�ൾസൂ�ി�ി���.്

5)ആസ്തി രജി�ർ

എ�ാ വാർഡിെലയും �പവർ�ികൾ ഒ�ി�ാണ് രജി�റിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി���ത.്ഈരജി�ർ ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ
സാ��െ�ടു�ിയി���് . �പവർ�ികളിൽകൂടി സൃഷ്ടി�െ��ആസ്തികൾ
ആർ�ുേവ�ിയാണ്എ�ു�വിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���് .
ആസ്തി രജി�റിൽ അസ�്ഐഡി, െതാഴിൽ ദിനം, പൂർ�ികരണതീ�തി,
െചലവ്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�
.
6)പരാതി രജി�ർ

പരാതി രജി�ർഈപ�ായ�ിൽസൂ�ി�ി���.് 2018-2019കാലയളവിൽ
പരാതികെളാ�ു രജി�ർ െചയ്തി�ി�..

7)സാധനസാമ�ഗിക രജി�ർ
സാധനസാമ�ഗികള�െട വിവര�ൾ �പി� ് എടു�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്



കെ��ലുകൾ

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ 
കാർഡ്അനുവദി�ി���്.എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ു�സമയ�് േഫാേ�ാ
െതാഴിലാളികൾസ��ം െചലവിലാണ്എടു�ി���ത്.

 േറാസ്ഗാർ  ദിന�ിനം ആചരി�ാറുെ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േമ�ിൽ
നി�ും അറിയാൻകഴി�ു.

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ �പവൃ�ി �ലം
സദർശി�ാറുെ��്അറിയാൻസാധി��

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവർ�ി
ആരംഭി�ു�തിനു മു�് പ�തി വിവര�ൾ അട�ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിലു�
സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവർ�ി �ല�് �ാപിേ��തു�് .
എ�ാൽ സ�ർശി� �പവർ�ി �ല�ളിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്
കാണാൻകഴി�ി�

 എം ബു�ിൽഅളവുകൾ കാണി�ുേ�ാൾഅതിെ� നീളം വീതി എ�ിവ �പേത�കം
കാണി�ു�ുെ��ിലുംആൾ�ാരുെട േപര് സഹിതം േരഖ െപടു�ിയി�ി�

 മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾകാണാൻ സാധി�� ..

 പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ AM C�പകാരം കവർ േപജ് കാണാൻസാധി�ി�

 െതാഴിലാളികൾ�് കുടിെവ�ം, തണൽ, ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ
നൽേക�ത് നിർ�ഹണ ഏജൻസിയുെട ഉ�രവാദി�മാണ്. സ�ർശി�
�പവർ�ി �ല�ളിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭി�ാറുെ��് അറിയാൻ
സാധി�� .ഇത് �പശംസനീയമാണ്

 വേ�ാളി ര�ാം വാർഡിൽ േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽ
ആവിശ�െ�ടാറു�ത്.െതാഴിലാളികൾസ��ം നിലയ്�് ആവിശ�െപടാറി�.

 െതാഴിൽ ആവിശ�െപടു� സമയ�ു� ൈക�� രസീത് പരിേശാധി� എ�ാ
ഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി�ി�

 പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ാറുെ��് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���

 വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ 22 േരഖകൾ
സൂ�ിേ��തു�്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ 22 േരഖകൾ കാണാൻ
സാധി�ി�.ഫയലിൽ ഉ� േരഖകൾ തെ� ക�ത�മായ ഓർഡർ �കമ�ില�
സൂ�ി�ി���ത്

 നിർേ�ശ�ൾ



 ഒരുകാർഡ് തിക��ം സൗജന�മായി അനുവദിേ��ത് ഉ�്.
 െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽകു�അവസര�ിൽപുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിൽ
പൂരി�ിേ��കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ുംകൃത�മായി പറ�ു
െകാടു�ുക.

 െതാഴിലാളികൾ�് നിയമംഅനുശാസി�ു�വിധ�ിലു�അവകാശ�ൾ
ലഭി�ു�ുെ��് നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ പാടി�.
 മ�ർ േറാളിൽ �പവൃ�ി എടു�ു� ദിവസ�ളിൽതീയതി േരഖെ�ടു�ു�ു ഉെ��്
ഉറ��വരു�ുക.

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു
മുൻപ് പ�തി വിവര�ൾഅട�ിയസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവൃ�ി
�ല�്�ാപിേ��താണ്.

 ഓേരാ മ�ർ േറാള�ം കഴിയു� മുറയ്�്എം ബു�ിൽഅളവും �പവൃ�ി �ലവും
മ�ർ േറാൾ  ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ് . 

 െതാഴിലാളികള�ം േമ��ംഅവരുെട കടമകൾകൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��് നിർവഹണ
ഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

 െതാഴിലാളികൾ�്കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ു�ുെ��് നിർവഹണഏജൻസി
ഉറ��വരുേ��താണ്.

 വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�െള കാലാനുസൃതമായി മാ��കയും
അവരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുകയും െചേ��താണ്.

 ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാൻ ഉ�സമയ�ളിൽതെ� നട�ിലാേ��ത്
ആണ്.

 ൈഫനലിൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക.
 േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾ പൂരി�ിേ��കാര��ൾകൃത�തേയാെട െച��ക.
 വ��ിഗതഫയലിൽഡിമാൻഡ്അ�ിേ�ഷൻൈക��് രസീത് എ�ിവ
സൂ�ിേ��ത്ആയി���്. 

 ൈസ�്ഡയറിയുംഅതിേനാെടാ�ം സൂ�ിേ��താണ്

.മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം
ഏെ�ടു�ാവു� �പവർ�ികൾ

 വിഭാഗം എ- �പകൃതി വിഭവപരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവർ�ികൾ.

 വിഭാഗം ബി-ഖ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�്ജീവേനാപാധി
െമ�െ�ടു�ുവാനു� �പവൃ�ികൾ.(ബി.പി.എൽ, പ�ികജാതി,പ�ികവർഗം,വിധവകൾ,
ഭി�േശഷി�ാർ,ഐഎൈവഗുണേഭാ�ാ�ൾ).

 വിഭാഗം സി- േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ�  നിബ�നകൾ�്വിേധയമായി
�പവർ�ി�ു�സ�യംസഹായസംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര� വികസനം.

 വിഭാഗം ഡി- �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര� വികസന �പവൃ�ികൾ.

െവ�ി തിരു�ലുകൾവരു�ിയ മ�ർ േറാള�കൾ

�കമന�ർ �പവൃ�ിയുെട േപര് മ�ർ േറാൾ

1 േകാ�യിൽഅയൽ� �ൂ �പേദശ�്
കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ ( If/3427
15)

2093,2095, 2096 ,2097, 2098,
2099



2 പന�ാറ�്അയൽകൂ� �പേദശ�്
ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ (lf/3427 14)

986 ,995, 1001,1004, 1709,
1710, 17 11, 1712,1713, 1714,
1715, 1716.

3. IHHL -ശാ�വാഴയിൽ (If/3800 12 ) 14605,

4 'കുടു��ിൽഅയൽകൂ�
�പേദശ�് ക�ഷി�് നിലെമാരു�ൽ
( Ld/329102)

906,15639, 15641,

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�ൾ

1. ഷി വിജ
2. സി. നിഷ
3. ഉേമഷ്.എം
4. സി.�പദീപൻ
5. എൻ .ഉ�മൻ
6. െക.െഷജു

 േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിന്സഹായി�വർ 

 വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 
 േമ��മാർ 
  വാർഡ് െമ�ർ
  െപാതുജന�ൾ 
 െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ
 പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ർ
 േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം ക��ർ

തീരുമാന�ൾ

 പ�തി തുട��ിൽ േഫാേ�ാ പതി�് െതാഴിൽ കാർഡ്എ�ാ
വാർഡിലും വിതരണം െചയ്തിരു� .ുഎ�ാൽകാമറ
േകടായതു െകാ�ും േജാലിഭാരം െകാ�ും ഇേ�ാൾ െച�ാൻ
സാധി�ു�ി�. നിയമ�പകാരം േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികളിൽ നി�്
വാ�ാൻപാടി�. നിലവിൽഎ�ാവർ�ുംകാർഡ് പുതു�ി
നൽകിയി���്.ഇനി മുതൽ ഭരണസമിതിയും പ�ായ�്
െസ�ക�റിേയാടുംആേലാചി�് തീരുമാനെമടു�ാം എ�്
പറ� .ു

 ഇനി മുതൽവർ�് ഫയലിൽസൂ�ിേ�� AM C �പകാരം
ഉ�കവർ േപജ,്ആ�ൻ�ാൻേകാ�ി, െച�് ലി�് േപജ്
ന�ർ ഉൾെപടു�ാെമ�് തീരുമാന�ിെല�ി.



 ഫയലുകളിലു� 22 േരഖകള�ം ഓർഡർ �കമ�ിൽ
സൂ�ി�ാെമ�് തീരുമാനമായി.

 ഇനി വരു�ഫയലുകളിൽ �പവർ�ിയുെട മൂ�്ഘ��ളി�
േഫാേ�ാഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ാെമ�് തീരുമാനമായി

 ജീേയാടാഗ് േഫാേ�ാഫയലിൽസൂ�ി�ാെമ�് തീരുമാനമായി

 എംബു�ിൽഅളവുകൾ ഉൾെപടു��തിെ�കൂെട
ഉപേഭാ�ാവിെ� േപര് സഹിതം േരഖെപടു�ാെമ�്
തീരുമാനി��.

 മ�ർ േറാളിൽ െസ�ക�റിസാ��െ�ടു�ു� ഭാഗ�് ഒ��ം
സീലും േരഖെപടു�ു�തിെ�കൂെട തി�തിയും
േരഖെ�ടു�ാെമ�് തിരുമാനമായി.

 ജനകീയഎ�ിേമ�് മലയാള�ിൽവയ്�ാനു�നിർേ�ശം
കി�ിയാൽഫയലിൽസൂ�ി�ാെമ�് പറ� .ു

 മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ�റ്് �ിപ് ഫയലിൽസൂ�ി�ാെമ�്
തീരുമാനമായി




