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ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും
സാമൂഹികആസ്തിയുെട നിർമാണ�ിന് സഹായംആയി��� ഒരു േക��ാവിഷ്കൃത പ�തിയാണ.്
2005 െസപ്തംബർഅ�ിന് നിലവിൽവ� െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന്അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ്

ഈപ�തി നട�ിലാ�ി വരു�ത്. �ഗാമീണേമഖലയിെലഓേരാ കുടുംബ�ിനും മ�� െതാഴിലുകൾ
നഷ്ടമാവാെതഅധികമായി 100 ദിവസെ�അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുക
എ�തിലൂെട ജന�ള�െട ഉപജീവന മാർ�ം െമ�െ�ടു�ുകഎ�താണ് ഇതിന്അടി�ാന
ല��ം. െതാഴിലുറ�് പ�തിഅവകാശധിഷ്ഠിതവും ആവശ�ാധിഷ്ഠിതവുമായ പ�തിയാണ് .
െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട മ�് �പധാന ല���ൾ �പകൃതി വിഭവപരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ
�പേദശെ�യും വിഭവഅടി�റശ�മാ�ുക, െവ�െ�ാ�ം,വനനശീകരണം,കാലാവ�ാ
വ�തിയാനം തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശ്ന�ൾ�് പരിഹാരം കാണുക, ഉൽപാദന പരമായ
ആസ്തികൾസൃഷ്ടി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ� ലഘൂകരണംസു�ിരമാ�ുക, െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ
മുഖ�ധാരയിേല�് െകാ�ുവരു�തിനുംഅവരുെട സാ��ികവും സാമൂഹികവുമായ
ശാ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുകഎ�ിവയാണ.്

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു�എ�ാ

�പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�നിയമ�ിൽ17(2) വകു�് �പകാരം
നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതു പണം െചലവഴി�ു�തിെനപ�ിയും
പൗരസമൂഹം നട�ു�പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് .െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ
എ�ാവാർഡിലും നടേ��താണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഅഥവാ സാമൂഹ� കണെ�ടു�്

എ�തിേനാട് ഉേ�ശി�ു�ത് �പവർ�ി�ല�ൾവർ�്ൈസ��കൾഎ�ിവ േനരി�് സ�ർശി�്

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികേളാടും നിർവഹണഉേദ�ാഗ�േരാടുംഅഭിമുഖം നട�ിയതിലൂെട
ലഭ�മായ േരഖകള�െട വിശദ പരിേശാധനയിലൂെടയും ലഭി�ു�വിവര�ൾ േ�കാഡീകരി�് �ഗാമ

സഭകളിലൂെട െപാതുസമൂഹെ�അറിയി�ുകഎ�താണ് .ഇ�പകാരം ലഭി�ു�വിവര�ള�ം
�ഗാമസഭകളിൽ ഉയരു� െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികള�െടഅഭി�പായ�ള�െടയും നിർ�ഹണ

ഉേദ�ാഗ�രുെടയുംഅഭി�പായ�ള�െടഅടി�ാന�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നട�ി�ിെലസുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ിയുറ�ി�ുക
എ�താണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്അഥവാ സാമൂഹ� കണെ�ടു�് ല��മിടു�ത്.വസ്തുതാപരമായ
കെ��ലുകളിലൂെട െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണജനതയുെട

ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട െമ�െ�� �പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട സാധി�ു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് മുെ�ാരു� �പവർ�ന�ൾ

1.കൂ�ുപറ�് േ�ാ�് ഓഫീസ് സ�ർശി�ുകയുംബി ഇഓയുമായിേസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�,്
േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ, േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ി�െനയു�കാര��ൾസംസാരി��.

2.ചി�ാരിപറ��്ഗാമ പ�ായ�് �പസിഡ� ,് െസ�ക�റി, അസി�� ് െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�്
വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിഅതിെന കുറി���തീരുമാനം.



3.ഫയൽപരിേശാധന- ഒൻപതാം വാർഡിെല2018-2019വെരയു�ഫയലുകള�െട പരിേശാധന.

4. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന പരിേശാധി� ഫയൽ �പകാരം �പവൃ�ി കൃത�മായഅളവിൽ
നട�ി��േ�ാ എ�ു�പരിേശാധന.

5. െപാതു�പവർ�കർ െപാതുജന�ൾഎ�ിവരുമായി െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ��അഭി�പായ
േശഖരണം.

6.ഫീൽഡിൽ നി�ും േശഖരി� വിവര�ൾഫയലുമായി താരതമ�ം െച�ൽ.

7.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം.

8. െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന, ബാ�് പാസ്ബു�് പരിേശാധന

9. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

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

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് : 3829

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 7287

ആക്ടീവ െതാഴിഡ് : 1647

ആക്ടീവ െതാഴിലാളികൾ : 1864

SC : 32

ST : 349

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയത് : 687

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

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് : 262

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 423

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

1.െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരംഅവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ

െച�ാൻതാ�ര�മു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും െതാഴിൽ കാർഡിനു േവ�ി അേപ�ി�ാം.
അേപ�നൽകിയഎ�ാകുടുംബാംഗ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം സൗജന�മായി
െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിേ��തു�്.എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ പുതിയ
കാർഡിന്അേപ�ി�ു�സമയ�ും േഫാേ�ാഎടു�ു�തിനു േവ�ിയു� െചലവ് െതാഴിലാളി

വഹി�ു�സാഹചര�മാണ് നിലവിലു�ത് ഇത് നിയമലംഘനമാണ.്

െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരുആധികാരിക േരഖയാണ.്അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽ



കാർഡുകൾസൂ�ിേ��തതിെ� പൂർ� ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ.്
അ�ുവർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽകാർഡ് പുതു�ി നൽേക�താണ.്

2.െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത്സംബ�ി�്

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

ഈവാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിലിന്അേപ�നൽകു�ത്.അേപ�ി�്
15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�്എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾഅറിയി�ി���ത്. �ഫ�്
ഓഫീസിൽ നി�ും രസീത് ലഭി�ാറു�്എ�് െതാഴിലാളികൾഅറിയി��. രസീത് ക�ിൽതെ�
സൂ�ിേ��തിെ�ആവശ�കതെയ��ി െതാഴിലാളികേളാട് പറ�ുെകാടു�ു

3.െതാഴിൽഅനുവദി�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണം.അ�ാ�പ�ം െതാഴിൽരഹിത േവതന�ിനു�അർഹതയു�്.ഈ
വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം തെ� െതാഴിൽ
ലഭി�ാറു�്എ�്അറിയാൻകഴി� .ു

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

അടു� 5വർഷേ��്ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജക്ടുകള�െട സമാഹാരമാണ് െഷൽഫ്ഓഫ്
െ�പാജക്� ്.അയൽ�ൂ� തല�ിൽചർ� െചയ്ത് നിർേ�ശ�ൾസമാഹരി�് വാർഡ് തല�ിൽ
േ�കാഡീകരി� �ഗാമസഭയിൽഅവതരി�ി�് മുൻഗണന �കമം നി�യി�ാണ്അംഗീകരി�ു�ത്.
അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനും ഉ�അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�ു�്. െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ും
പ�ാളി�ം ഉ�ാവു�ു�്.എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിൽഅനുവദിനീയമായആസ്തി വികസന
�പവർ�ികൾകെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിലു�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉ�ാേവ�താണ.്ചി�ാരിപറ�് ഒൻപതാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്ട്
ത�ാറാ�ു�തിൽ പ�ാളികളാകാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും പ�ായ�ിൽ

നി�ും അറിയാൻകഴി�ത്.

5.യാ�താ െചലവ്സംബ�ി�്

െതാഴിലാളികൾ�് താമസ�ല�ു നി�ും 5കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം ഉ�്.അ�െനഅ�ാ�പ�ംയാ�താബ�ആയി കൂലിയുെട 10
ശതമാനംഅധിക േവതനമായി ലഭി�ാൻഅവകാശമു�്.എ�ാൽഇവിെട െതാഴിലാളികൾ
അ�ു കിേലാമീ�റിനു�ിൽതെ�യാണ് െതാഴിൽ െചയു�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. ഈ വാർഡിെല ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ികളിൽ പ�ായ�ിൽ നി�ും അടി�ാന സൗകര��ൾ ആദ� ഘ��ിൽ
ലഭി�ി���് എ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയാൻസാധി�� .



7.േവതനം ലഭ�മാകു�ത് സംബ�ി�്
െ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
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത്.

8.െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െതാഴിലാളികൾ�്
െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�്ഏെത�ിലും തര�ിലു�അപകടംസംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ2(5)
�പകാരവും അധ�ായം9 േല പരാമർശ�ള�െടഅടി�ാന�ിലും ചികി�ആവശ�മായിവരു�
മുഴുവൻചിലവുകള�ം ബ�െ��ബി��കൾഹാജരാ�ു� മുറയ്�് െതാഴിലാളികൾ�്

ലഭ�മാേ��താണ.്25000/- രൂപ മരണംസംഭവി�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന്
ലഭ�മാേ��താണ.്ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിയുെട കാലയളവിൽ െതാഴിലാളി�്
അപകടം ഒ�ും സംഭവി�ി�ി�.

9.പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം( െഷഡ��ൾ19)സമയബ�ിതമായി പരാതി
പരിഹാര�ിനു�അവകാശം, പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ, േടാൾ�ഫീ ന�ർ
ഉപേയാഗി��ം േരഖാമൂലംഎഴുതി നൽകിയും ഇെമയിൽ വഴിയും സമർ�ി�ാവു�താണ.് േടാൾ �ഫീ
ന�ർ പ�ായ�ിൽ �പദർശി�ിേ��തുമാണ.്ഫീൽഡ്സ�ർശന�ിന് ഭാഗമായി
െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ ഇതുവെര പരാതികൾ നൽകിയി�ി�എ�ാണ്അറിയാൻ
കഴി�ത്.

10.േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ൻ17(2) നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�
�പവർ�ികള�െട സാമൂഹികകണെ�ടു�് നട�ു�തിനാൽഅതിൽ പ�ാളിആവു�തിനു�
അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

10. േറാസ്ഗാർ ദിനം

െതാഴിൽആവശ�കതകൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ
അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുംആയി േറാസ്ഗർ ദിനം
സംഘടി�ിേ��തു�്.വാർഷിക മാ�ർ �ാൻഅനുസരി�് എ�ാപ�ായ�ിലും േറാസ്ഗാർ
ദിനംആചരി�ണം. ഒൻപതാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േറാസ്ഗാർ ദിനം
ആചരി�ാറുെ��ിലുംഎ�ാ െതാഴിലാളികർ�ും േറാസ്ഗാർദിനെ���ി വ��മായ

അറിവി�ായിരു�ു.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്



െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനും േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ്
സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്. ഒരു �പവർ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�ൾഅതായത്

എ�ിേമ�് തുകസാധന േവതനഘടക�ൾയഥാർ�െചലവ് ,െതാഴിൽദിന�ൾതുട�ിയ
വിവര�ൾസാധാരണജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ
�പദർശി�ിേ��താണ.്ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയുംആരംഭഘ��ിൽഈേബാർഡ് 
�ാപിേ��താണ.്എ�ാൽസ�ർശി� �പവർ�ി�ല�ളിൽസി�ി സൺഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് കാണാൻകഴി�ി�.

ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലും 5അംഗ�ൾഎ�ിലും ഉ�ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി
രൂപീകരിേ��താണ.്ഇതിൽ പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം
നൽേക�താണ് പകുതിേ�ർ സ്�തീകളായിരിേ��താണ.്അ��ാപകർ, അംഗനവാടി വർ�ർ,
സ�യം സഹായസംഘ�ിെലഅംഗ�ൾ, െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾ, ഉപേഭാ�ൃസമിതികൾ,
േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ,യുവജന���കൾ, െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾ
തുട�ിയവയിൽ നി�ും വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�െള
െതരെ�ടു�ാവു�താണ.്ഏ�വും കുറ�കാലയളവിേല�് വിഎംസിഅംഗ�െള
നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ.് �പകൃതി�ലസ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�മായിആശയവിനിമയം
നട�ൽ, േരഖകള�െട പരിേശാധന,�പവൃ�ി�ലംസൗകര��ള�െട പരിേശാധന, �പവൃ�ികള�െട
ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം, �പവൃ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ,്
�പവൃ�ിയുെട സ�ഭാവെ�സംബ�ി���ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽഎ�ിവയാണ് �പധാന

ചുമതല.വിഎംസിഅംഗ�ളാണ് എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ
രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും. േസാഷ�ൽഓഡി�് സമയ�്അവ �ഗാമസഭയിൽ
സമർ�ിേ��താണ.്വിഎംസി റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും
ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭിേ��തുംആണ.്
അ�്അംഗ�ൾആണ്നിലവിലു�ത്.

േമ�്

�പവൃ�ി�ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത് േമ�്ആണ.് െതാഴിലാളികൾഓേരാ ദിവസവും
കൃത�മായി േജാലി െച���ുെ��് ഉറ��വരു�ുകയും, െതാഴിൽ കാർഡ്,ൈസ�്ഡയറി, മ�ർ
േറാൾഎ�ിവയിൽആവശ�മു�വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയുംഅടി�ാനസൗകര��ൾ

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ��് ഉറ��വരു�ുകയും േവണം. ഒൻപതാം വാർഡിൽ �പീത,സുജാത,
രജനി,സജിതഎ�ിവർ േമ�്മാറായി �പവർ�ി�ു�ു.

പ�തിആരംഭം മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് ഏെത�ിലും
ഒരു െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളിേലാവ�് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർവഹണ

ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു� േയാഗമാണ് പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ.്വാർഡ് െമ�റുെട



സാ�ിധ��ിൽ േചരു�ഈേയാഗ�ിൽനിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��
വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദീകരി�� െകാടുേ��താണ.് ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് േരഖകൾകാണാൻ
കഴി�ി���്.എ�ാൽവ��ിഗത �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽഈേരഖകൾകാണാൻസാധി�ി�.
പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗിൽ വാർഡ് െമ�റുംഓവർസിയർ ഉം പെ�ടു�ാറു�്എ�ാണ.്

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

* െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷ്ഠ പാലി�ുക.

* െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയുംൈവകുേ�രവും കൃത�മായി ഒ�് േരഖെ�ടു�ുക.

* െതാഴിൽ കാർഡിൽഹാജർ കൃത�മായി േമ�് േരഖെ�ടു�ു�ു�്എ�് ഉറ��വരു�ുക.

* െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ,് �ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകൾഎ�ിവയിൽ പെ�ടു�ുക.

*കൃത�തേയാെട േജാലി െച��ക.

* െതാഴിലിട�ളിൽ �ാ�ിക് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാൻ പാടി�.

* �പകൃതി സംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ുക.

*ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾകെ��ി പ�ായ�്അധികൃതെരഅറിയി�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ി യ �പവർ�ികൾ

ഫയൽപരിേശാധന വാർഡ് 9
1.കുനിയിൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ (if/343591)

2.കാേ�ാ�ിൽഅയൽകൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ (if/343590)

3. അനേ�ശ�ര�്അയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ (if/343593)

4. ഒതേയാ�്അയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ (if343592)

�കമന�ർ �പവർ�ിയുെട

േപര്

വർ�് േകാഡ് െതാഴിൽ ദിനം േവതനം

1 കുനിയിൽ

അയൽകൂ�

�പേദശ�്കൃഷി�്

if/343591 69 2 190992



നിലെമാരു�ൽ

2. കേ�ാ�ിൽ

അയൽകൂ�

�പേദശ�്കൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

if/343590 488 134688

3 . അനേ�ശ�രം

�പേദശ�്കൃഷി�്

നിലെമാരു�ൽ

if/343593 583 160908

4 ഒതേയാ�്

അയൽ�ൂ�

�പേദശ�്:കൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

if / 343592 397 109572

�പവൃ�ികള�െട പരിേശാധന

1. ഒതേയാ�്അയൽ�ൂ� �പേദശ�് കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

മൂ�് �ല�ളിലായാണ് െതാഴിലാളികൾകൃഷി�് നിലെമാരു�ിയത് .ആദ�െ� 50 െസ� ്
�ല�് രാജൻഎ�വ��ിയുെട ഭൂമിയിൽ വാഴക�ഷി�് നിലെമാരു�ുകയാണ്

െചയ്തത് .മെ�ാരു�ല�് െന�് ക�ഷി നട�ിയി���് എ�ാൽ െവ��ിെ� ലഭ�ത

കുറവായതിനാൽ െന�് കൃഷി മുഴുവൻ നശി�� എ�്അറിയാൻകഴി� .ു മെ�ാരു�ല�്

വാഴകൃഷി�് നിലെമാരു�ിയത് കാണാൻകഴി� .ു

2 .കുനിയിൽഅയൽകൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

ഇവിെട പ��റി�് നിലം ഒരു�ിയ �പവർ�ിയാണ് നട�ത്.െവ�രി ,െവ�, ചീര,
എ�ിവയാണ്കൃഷി െചയ്തത്.കുടാെത വാഴകൃഷി�് നിലെമാരു�ിയതും കാണാൻസാധി��.
ഉടമ�ൻവാഴ കൃഷി െചയ്തതും കാണാൻകഴി� .ുഇവിെട മ�ാരു �പേദശ�്ക�ക�ഷി

നട�ിയി���് എ�ാൽപ�ിയുെട ശല�ം കാരണംവിളവ് മുഴുവൽ നശി�അവ�യിലാണ്

കാണാൻകഴി�ത് .

3.കാേ�ാ�ിൽഅയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

കാേ�ാ�ിൽ �പേദശ�് �പധാനമായും വാഴ,ക�എ�ിവയാണ്കൃഷി െചയ്തായി കാണാൻ
കഴി�ത്.വിവിധ�ല�ളിലായിയാണ് വാഴകൃഷി�് നിലെമാരു�ിയിരി�ു�ത്

4 .അനേ�ശ�ര�്അയൽ�ൂ� �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ



ഈഭാഗ�ളിൽക� ,െവ�രി, പയർ, ചിര, മുളക് പാവ�എ�ി�െനയു�
പ��റികൾകൃഷി െചയ്തതായിഅറിയാൻകഴി� .ുഇവിെട ക�കൃഷി കാണാനും സാധി��.
ഇേ�ാൾ പ��റി കൃഷി നട�ിയ�ലംകാടുമൂടെപ�അവ�യിലാണ്കാണാൻകഴി�ത്.

1. കവർേപജ്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� if/343591, if/343590, if/343593,എ�ീ മൂ�്
ഫയലുകളിലുംഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ്സൂ�ി�ി���്.എ�ാൽ if/343591എ�വർ�്
േകാഡ് �പകാരമു� �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽകവർേപജ് കാണാൻസാധി�ി�.

2.െച�് ലി�്

പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ if/343593, if/343590വർ�് ഫയലിൽ െച�്
ലി�് സൂ�ി�ി���്.if/343591, if/343592എ�ി വർ�് േകാഡ് ഫയലിൽ െച�് ലി�്
സൂ�ി�ി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ��തും െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്�ിൽ

മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ�തുംആയിരിയ്�ണംഎ�ു�്.ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ
ഫയലുകളിൽആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി കാണാൻസാധി�ി�.

4ജനകീയഎ�ിേമ�്

സാധാരണ�ാരനായഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു�വിധ�ിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിൽ

ത�ാറാ�ിയഎ�ിേമ�് ഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽപരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ
ജനകിയഎ�ിേമ�് കാണാൻകഴി�ി�.എ�ാൽഎ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് കാണാൻസാധി�ി���്

5സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�്

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെടഅനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു�ആധികാരിക

േരഖയാണ്സാേ�തികഅനുമതി േരഖ.ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ുകയഫയലുകളിൽ
�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ി���സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�് സൂ�ി�ി�ി�.എ�ാൽ
സാേ�തികാനുമതി േഫാറംസൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി� .ു

6 ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

�പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ .
പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�് കാണാൻസാധി��.

7.സംേയാജിത പ�തി.

സർ�ാരിെ�ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ��പ�തി േയാെടാ�ംസംേയാജി�്
നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽഅതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽ



ഓഡി�് വിേധയമാ�ിയഫയലുകൾസർ�ാരിെ� മ��വകു��കള�മായി സംേയാജി�് നട�ു�
�പവർ�ികൾഅ�ാ�തിനാൽഈേരഖകൾബാധകമ�.

8- െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

പരിേശാധി� ഫയലുകൽ െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അനുേ�ദം ബി �പകാരമു�

െതാഴിൽആവിശ�െപ�� െകാ�ു�അേപ�കാണാൻസാധി��. ഈ�പവർ�ി ഫയലിൽ

ൈകപ� രസീതും സൂ�ി�ി���്.if /343592 �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽഡിമാൻഡ് േഫാം
സൂ�ി�ി�ി�.

9) �പവൃ�ിഅനുവദി�ത് സംബ�ി���വിവര�ൾ

നിർവഹണഏജൻസി �പവൃ�ിഅനുവദി��െകാ�ു�അറിയി�്അേപ�കി�ി 15
ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലംഅറിയിേ��താണ് .if/343591വർ�് ഫയലിൽ
�പവൃ�ിഅനുവധി�് സംബ�ി� വിവര�ൾകാണാൻകഴി�ി�. if/343590, if/343592,
if/343593എ�ീ �പവർ�ി ഫയലിൽ െതാഴിൽഅനുവധി�് സംബബി� വിവര�ൾസൂ�ി�ി���്

10 മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. ഒരു ദിവസം
ര�് തവണഹാജർ േരഖെ�ടുേ��താണ’് േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ, പ�ായ�് െസ�ക�റി
എ�ിവർസാ��െ�ടു�ി സീൽ പതി�ി� മ�ർ േറാൾ മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ാൻ പാടു��. മ�ർ
േറാൾ ലഭി�തിനുേശഷം മാ�തേമ നിയമപരമായി �പവർ�ിആരംഭി�ാൻ പാടു��. പരിേശാധി�
ഫയലുകളിൽ A3, A4 േപ�റിലാണ് മ�ർ േറാൾസൂ�ി�ിരി�ു�ത്.if /343591വർ�് ഫയലിൽ
14789 ,14790എ�ീ മ�ർ േറാളിൽഎംബു�് ന�ർ ഉെ��ിലും േപജ് ന�ർ േരഖെപടു�ിയി�ി�.
14791 മ�ർ േറാൾ ഒഴിവാ�ിയതായും കാണാൻകഴി� .ുif/343590 if/343591, if/343592,
if/343593എ�ീ വർ�് േകാഡിെലഫയലുകളിെല മ�ർ േറാള�കളിൽഎംബു�് ന�റും
കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.കൂടാെത മ�ർ േറാളിൽ പ�ായ�് െസ�ക�റി ഒ�് സീൽഎ�ിവ

നൽകിയി��െ��ിലും തി�തി േചർ�തായി കാണാൻകഴി�ി�.

11.െമഷർെമ� ് ബു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� �പവൃ�ികള�െടഅളവുകള�ം െചലവുകള�ം സംബ�ി�
വിവര�ൾസമയബ�ിതമായി ത�ാറാ�ിബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർഅംഗീകരി�ു�തിനും
യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമ� ്ബു�.്

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ െമഷർെമ� ്ബു�് സൂ�ി�ി���്.if/343591വർ�് ഫയലിൽഎം
ബു�് സർ�ിൈഫ െചയ്തി���് എ�ാൽ േപജ് ന�ർ 4, 9എ�ീ േപജുകളിെലMOPയിൽ
െസ�ക�റി ഒ�് േരഖെപടു�ിയി�ി�.if/343590വർ�് ഫയലിൽ 32/18-19എംബു�ിൽ
െസ�ക�റിയുെട സീൽ ഉെ��ിലുംഎംബു�് ന�ർ,തി�തി ,േപജ് ന�ർഎ�ിവ
േരഖെപടു�ിയി�ി�. if/343593വർ�് ഫയലിെലഎംബു�് െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയ്തി���്.
എ�ാൽ േപജ് ന�ർ 4, 9 MOPയിൽ െസ�ക�റി ഒ�,്സീൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.if/343592വർ�്



ഫയലിൽഎംബു�് സർ�ിൈഫ െചയ്തതായി കാണാൻകഴി�ി���്

12 െമ�ീരിയൽ

പരിേശാധി�് 4ഫയലുകളിലുംസാധനസാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി�ാ�തിനാൽഇത്ബാധകമ�.

13) േവജ് ലിസ്�്

മ�്േറാളിന്ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ു�
േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി��കൾ
സൂ�ി�ി���്.ഇത്�പശംസനീയമാണ്

14)ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

േവതനം െതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിേല�് നൽകിയതിനു� േരഖയാണ്ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ. 4ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാള� �പകാരം ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർഫയലിൽ
സൂ�ി�ി���്.

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 േരഖാമൂലം ഉറ�് ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പസ്തുത ഭൂമിയിൽ െതാഴിലുറ�ിലൂെടയു�
�പവൃ�ികൾ അനുവദി�ാൻ പാടു��. പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ നികുതി രസീതുകൾ
ഒ�ും തെ� സൂ�ി�ി�ി�.

16) േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഒരു �പവർ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും �പവർ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും
പൂർ�ിയായതിനു േശഷം ഉ�ഓേരാ േഫാേ�ാകൾ നിർബ�മായും ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��തു�് പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� മൂ�്ഘ��ളിലായിയു� േഫാേ�ാ

സൂ�ി�ി�ി�.

17) �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ if/343593, if/343590,എ�ീ വർ�് ഫയലിൽ �പവർ�ി
പൂർ�ികരണസാ��പ�തം സൂ�ി�ി���് എ�ാൽസർ�ിൈഫ െചയ്തതായി കാണാൻ

സാധി�ി�.if/343591, if/343592എ�ീ വർ�് ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ികരണസാ��പ�തം
കാണാൻകഴി�ി�.

18 )െമ�ീരിയൽബി��കൾ

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



േബാർഡിെ� ബി��കള�ം ഫയലുകളിൽ സൂ�ിേ��തു�് എ�ാൽ ഈ �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ
െമ�ിരിയൽബി�്ബാധകമ�.

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും മ�ർ േറാൾഅനുവദി� �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�്
േവതനം നൽകു�ത് വെരയു�ഓേരാഘ��ള�ം ഏെതാെ�തീയതികളിൽ നട�ുഎ�്

മന�ിലാ�ാനാണ് മാ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�.് പരിേശാധി� നാല്ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ
മൂവ്െമ� ്�ിപ് കാണാൻസാധി�ി�.

20)ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 4ഫയലുകളിലും ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാസൂ�ി�ി�ി�

21)േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് സൂ�ി�ി�ി�.

22)ൈസ�്ഡയറി

മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽസം�ാനസർ�ാർ നിർേ�ശി�ു�സു�പധാന
േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി. പ�തിയുെട സുതാര�ത െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ
സാമൂഹ�പ�ാളി�ം പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് െതാഴിലിട�ളിെലഅപകട�ൾസംബ�ി�
വിവര�ൾ െതാഴിലാളികള�െട വാടകസംബ�ി� വിവര�ൾ െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം
വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�,് സ�ർശകകുറി��കൾതുട�ിയവ
േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു�ആധികാരിക േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി. പരിേശാധി� നാല്
ഫയലുകളിലുംൈസ�്ഡയറിസൂ�ി�ി���്.

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�ൻസാ��െ�ടു�ി സൂ�ി�തായി കാണാൻ

കഴി�ി���്.

2)െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ മിനുട്സ് രജി�ർ



ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�് 9ആം വാർഡ്ആയചി�ാരിപറ�് വാർഡിൽ 6/7/19 ൽ
ഇര��ുള�രജനകിയ മ�ിര�ിൽവ�� നട�ചി�ാരിപറ�് �ഗാമപ�ായ�് ഒൻപതാം വാർഡ്

�ഗാമസഭ പരിപാടിയുമായി ബ�െ��് നട� �ഗാമസഭയുെട വിവര�ൾ �ഗാമസഭാ മിനു�്സിൽ

സൂ�ി�ി���്. �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�ൻസാ��െ�ടു�ിയി���്.

4)�പവൃ�ി രജി�ർ

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു നട�ു� �പവൃ�ികെള കുറി���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���ത്.ഈരജി�ർ
ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി���് . �പവർ�ികളിൽകൂടിസൃഷ്ടി�െ��
ആസ്തികൾആർ�ുേ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�ർ പ�ാ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 കാർഡ്
അനുവദി�ി���്. എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ
സ��ംെചലവിലാണ്എടു�ി���ത്.

 േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ാറുെ��് േമ�ിൽ നി�ും അറിയാൻകഴിെ��ിലും
െതാഴിലാളികൾ�് വ��മായ ധാരണയി�



 വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�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�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻകഴി�ി�

 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�ാനസൗകര��ൾലഭി�ാറുെ��്അറിയാൻസാധി�� .ഇത് �പശംസനീയമാണ്

 ചി�ാരിപറ�് ഒൻപതാം 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�മായഓർഡർ �കമ�ില�സൂ�ി�ി���ത്

 െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസിൽ സൂ�ിേ�� 7രജി�റുകള�ം സൂ�ി�ി���.്
ഇത്അഭിന�നാർഹമാണ.്

 അ�ാംശ േരഖാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി�ി�.

 മാ�ർ േറാള�കളിൽഅ�ൻഡൻസ്തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 മ�േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ിപ,് മൂ�്ഘ��ളിെല േഫാേ�ാ, േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്
എ�ിവഫയലുകളിൽസൂ�ി�ി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

1) െതാഴിൽകാർഡ് തിക��ം സൗജന�മായി അനുവദിേ��തു�്.



2) െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽകു�അവസര�ിൽപുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിൽ
പൂരി�ിേ��കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ും കൃത�മായി പറ�ു

െകാടു�ുക.

3) �പവൃ�ിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെട സാ�ിധ��ിൽ

േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ി �പവൃ�ിയുെട വിശദമായ വിവരം െതാഴിലാളികൾ�്

നൽേക�തു�്.

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

5) മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ പാടി�

6) മ�ർ േറാളിൽ �പവൃ�ി എടു�ു� ദിവസ�ളിൽതീയതി േരഖെ�ടു�ുക.

7) െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവൃ�ി
ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി വിവര�ളട�ിയസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് �പവൃ�ി�ല�്�ാപിേ��ത്ആണ.്

8) ഓേരാ മ�ർേറാള�ം കഴിയു� മുറയ്�് എംബു�ിൽഅളവും �പവൃ�ി�ലവും

മ�ർേറാൾ ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ്

9) .െതാഴിലാളികള�ം േമ��ംഅവരുെട കടമകൾകൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��്
നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

10) വിജിെലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിഅംഗ�െളകാലാനുസൃതമായി
മാ��കയുംഅവരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുകയും െചേ��താണ.്

11) ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിൽ ഉ�സമയ�ളിൽതെ�
നട�ിലാേ��ത്ആണ്

12) ഫയൽസൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

13) േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾ പൂരി�ിേ��കാര��ൾകൃത�തേയാെട െച��ക.

14) െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു േവ�ി അേപ�നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി രസീത്

നൽകുക.

15) െതാഴിലുകൾതുട�ു�തിനു മുൻപും നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും
പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും ഉ� േഫാേ�ാകൾഎടു�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ.്

16) െതാഴിലാളി ദിന�ിെ�ആവശ�കതെയ��ി െതാഴിലാളികെള
േബാധവാ�ാരാ�ുക. മാസ�ിൽ ഒരു തവണ െതാഴിലാളി ദിനമായിആചരി�ുക.

17) െതാഴിലാളികൾ�ുേവ�ിയു�അടി�ാനസൗകര��ൾ െതാഴിൽ�ല�ളിൽ

ലഭി�ു�ുേ�ാ എ�് ഉറ��വരു�ുക.



18) െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െടആസ്തികൾ ദീർഘകാല
നിലനിൽ�ിന് (3വർഷം)ആവശ�മായസാേ�തിക നിർേ�ശ�ൾ െതാഴിലാളികൾ�്
ഓവർസിയർമാർ നൽേക�താണ.്

19.)പ�തിയുമായി ബ�െ��് 22ഫയലുകള�ം 7 രജി�റുകള�ം നിർബ�മായും
േരഖെ�ടു�ി സൂ�ി�ുക

20). െതാഴിലാളികൾ�് 100ദിവസെ�െതാഴിലും,കൂലിയും പണിയായുധ�ള�െട
വാടകയും 5kmകൂടുതൽ േപായാൽയാ�താബ�യും നൽകുക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�് െച�ാൻകഴിയു�
�പവൃ�ികൾ

വിഭാഗംഎ: �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവർ�ികൾ

വിഭാഗംബി:സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത

ആസ്തികൾഖ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം.

വിഭാഗംസി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യംസഹായ
സംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

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

െവ�ി തിരു�ലുകൾവരു�ിയ മ�ർ േറാള�കൾ

�കമന�ർ �പവൃ�ിയുെട േപര് മ�ർ േറാൾ

1 കുനിയിൽഅയൽ�ൂ�
�പേദശ�് കൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ (if/343591)

14788

2 കാേ�ാ�ിൽഅയൽ�ൂ�
�പേദശ�് കൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

22 51,2253,2254

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�ൾ

1. പി.ച��ൻ
2. െക.നാണു
3. ഒ നാണു



4. െകസുജാത

േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിന് സഹായി�വർ

1) െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ

2) വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ

3) േമ�്മാർ

4) പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ർ

5) േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം ക��ർ

അനുബ�ം :nrega.nic.in

2018-19വർഷ�ിൽ 100 െതാഴിൽ



തീരുമാന�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു� േഫാേ�ാ പ�തിആരംഭഘ��ിൽഎ�ാവർ�ുംഎടു�്
നൽകിയി���.്ഇനി മുതൽഎടു�് നൽകാൻ പ�ായ�് ഭരണസമിതി കൂടി
ആേലാചി�് െച�ാെമ�് തീരുമാനംഅറീ��

2.സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവർ�ികള�െടആരംഭഘ��ിൽ�ാപി�ാൻ

തീരുമാനമായി

3. േടാൾ�ഫി ന�ർ നിലവിലു�ത് പ�ായ�്ഓഫീസിൽ പരസ�മായി �പദർശി�ി�ാെമ�്
അറീ��.

4.AM C �പകാരമു� 22 േരഖകകളിൽ ചില േരഖകൾ�്സാമാനമായ േരഖ
സൂ�ി�ു�ു�.്ഇനി വരു�ഫയലുകളിൽ AM C�പകാരമു� േരഖ
ഉൾെകാ�ി�ാെമ�് തീരുമാനമായി

5.േറാസ് ഗാർ ദിനംആദ�കാല�ളിൽബാനർ വ�്ആചരി�ി���.് മാസം േതാറും
ആചരി�ു�തിൽ വീഴ്� വ�ി��െ��ിലും പ�ായ�ിൽവ�് മുഴുവൻ

െതാഴിലാളികെളയും ഉൾെ�ടു�ി െകാ�് മാസ�ിൽ ഒരു ദിവസംആചരി�ുവാൻ

ആേലാചി�ു�ു�.്തുടർ�്അത് ഒരു തീരുമാനമായി എടു�ാെമ�് പറ�ു

6.തണലിനും മഴ െകാ�ാതിരി�ാനു�ഷി�് മുൻപ് എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും െകാടു�ി���്.
ഇേ�ാൾ പഴയതും ഉപേയാഗ ശൂന�മ�ാ�തുമാണ.്ആയതിനാൽ പുതിയഷീ�് വാ�ിബി�്
പ�ായ�ിൽഎ�ി�ുകേയാ െചയ്താൽഇതിനു പരിഹാരമു�ാ�ാെമ�് തീരുമാനമായി


