
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി
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2. വീണ .എംവി

3. ശാ�ിനി .വി

4. സൗമ�.ഒ

വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ്

േപഴ്സൺകൂ�ുപറ�്

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം



േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള(MGNSASK)

തിരുവന�പുരം

ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും

സാമൂഹിക ആസ്തിയുെട നിർ�ാണ�ിനും സഹായകം ആയി��� ഒരു േക��ാവിഷ്കൃത

പ�തിയാണ.് 2005 െസപ്തംബർ അ�ിന് നിലവിൽ വ� െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന്

അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ി വരു�ത് �ഗാമീണേമഖലയിെല ഓേരാ

കുടുംബ�ിനും മ�� െതാഴിലുകൾ നഷ്ടമാകാെത അധികമായി 100 ദിവസെ� കായിക

െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട ജന�ള�െട ഉപജീവനമാർ�ം െമ�െ�ടു�ുക എ�താണ്

ഇതിന് അടി�ാന ല��ം. െതാഴിലുറ�് പ�തി അവകാശതിഷ്�വും ആവശ�ധിഷ്�വും ആയ

പ�തിയാണ.് െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട മ�� �പധാന ല���ൾ വരൾ� മെ�ാലി�്

െവ�െ�ാ�ം വനനശീകരണം കാലാവ�ാവ�തിയാനം തുട�ിയ പാരി�ിതിക

�പശ്ന�ൾ�് പരിഹാരം കാണുക ഉൽപാദന പരമായ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടി�ു�തിലൂെട

ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം സു�ിരം ആ�ുക െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട മൂല

ധാരയിേല�്സ്�തീകേള െകാ�ുവരു�തിനുംഅവരുെട സാ��ികവും സാമൂഹികവുമായ

ശാ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുക എ�ിവയാണ,്

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

എ�ാ �പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനുവിേധയമാ�ണെമ�് നിയമ�ിെല17(2) വകു�്

�പകാരം നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി �പവർ�നെ���ിയുംെപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിന്

പ�ിയും െപാതുസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�് തവണ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ

എ�ാ വാർഡിലും നടേ��താണ.് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹ�

കണെ�ടു�് എ�തിലൂെട ഉേ�ശി�ു�ത് �പകൃതി �ല�ൾ അഥവാ വർ�്

ൈസ��കൾേനരി�് സ�ർശി��െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ ഓടുംനിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ

മാേരാടും അഭിമുഖം നട�ിയതിലൂെടയും ലഭ�മായ േരഖകള�െട വിശദ പരിേശാധനയിലൂെടയും

ലഭി�ു� വിവര�െള േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭകള�െട െപാതുസമൂഹെ� അറിയി�ുക

എ�താണ.് ഇ�പകാരം ലഭി�ു � വിവര�ള�െടയും �ഗാമസഭകളിൽ ഉയരു� െതാഴിലുറ�്

െതാഴിലാളികള�െട അഭി�പായ�ള�െടയും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ��ാരുെട അഭി�പായ�ള�െടയും

അടി�ാന�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നട�ി�ിെല

സുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ിയുറ�ി�ുക എ�താണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അഥവാ

സാമൂഹിക കണെ�ടു�് ല��മിടു�ത്. വസ്തുതാപരമായ കെ��ലുകള�െട െതാഴിലുറ�്

പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും പ�തിയുെട െമ�െ��



�പവർ�ന�ിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ലൂെട സാധി�ു�ു.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് മുെ�ാരു� �പവർ�ന�ൾ

1. കൂ�ുപറ�് േ�ാ�് ഓഫീസ് സ�ർശി�ുകയുംബിഡിഓ യുമായിേസാഷ�ൽ ഓഡി�്

യൂണി�,് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ എ�ി�െനയു�

കാര��ൾ സംസാരി��.

2. ചി�ാരിപറ�് �ഗാമ പ�ായ�് �പസിഡ� ് െസ�ക�റി അസി�� ് െസ�ക�റി

െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ, വി .ഇ .ഓഎ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
നടേ�� അതിെന��ിയു� തീരുമാനം

3. ഫയൽ പരിേശാധനഒക്േടാബർ ഒ�ു മുതൽ മാർ�് 31 വെരയു� ഫയലുകള�െട

പരിേശാധന

4. �പവർ�ി �ലപരിേശാധനപരിേശാധി� ഫയൽ �പകാരം �പവൃ�ി കൃത�മായ

അളവിൽ നട�ി��േ�ാ എ�ു� പരിേശാധന

5. െപാതു�പവർ�കർ െപാതുജന�ൾ എ�ിവരുമായി െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ��

അഭി�പായ േശഖരണം

6. ഫീൽഡിൽ നി�ും േശഖരി� വിവര�ൾ ഫയലുമായി താരതമ�ം െച�ൽ

7. വീട് വീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം

8. െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന, പാസ് ബു�് പരിേശാധന

9. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

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

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് : 3829

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 7781

ആക്ടീവ് െതാഴിൽകാർഡ് : 2083

ആക്ടീവ െതാഴിലാളികൾ : 2255

എസ് സി : 226

എസ് ടി : 297

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയവർ : 687



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

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് :354

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 514

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയവർ : 27

ആക്ടീവ് െതാഴിൽകാർഡ് : 131

ആക്ടീവ െതാഴിലാളികൾ : 139

അവകാശാധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

1.െതാഴിൽകാർഡിനു�അവകാശം

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�ി നൽകു� സമയ�ും േഫാേ�ാ എടു�ു�തിന് േവ�ിയു� െചലവ്

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

െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക േരഖയാണ.് അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽ കാർഡുകൾ

സൂ�ിേ��തിെ�പൂർണ ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ.്

അ�ുവർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽേക�താണ.് ഈ വാർഡിെല ഈ

വർഷം െതാഴിലുറ�ിൽ ഏർെ��ി��� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�െടയും കാർഡ് പുതു�ി

നൽകിയി���് അത് ന� കാര�മാണ.്

2. െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാർഡു� ഏതു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��്

ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാനും ഉ� അവകാശം ഉ�്. െതാഴിൽ ആവശ�െ��� 15

ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

ഈ വാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽ അേപ� നൽകു�ത്.

അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ

അറിയി�ി���ത്. കൂടാെത െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിനു അേപ�ി�ു� സമയ�്

ആയതിെ� ൈക��് രസീത് ഫയലിൽ സൂേ�ി��തു�്. എ�ാൽ ഓഡി�്



വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽ ൈക��് രസീത് സൂ�ി�തായി കാണാൻ

കഴി�ി�.

3.െതാഴിൽ അനുവദി�ത് സംബ�ി�്

െ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�ാറുെ��ിലും,

ഓഡി�ിന് വിേധയമായ ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽ നിലവിൽ
െതാഴിൽ ലഭി�ാൻതാമസം േനരി�തായി െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻകഴി� .ു

4. െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ു�തിനു� അവകാശം

അടു� അ�് വർഷേ��് ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജക്ടുകള�െട സമാഹാരമാണ് െഷൽഫ്

ഓഫ് െ�പാജക്�.് അയൽ�ൂ� തല�ിൽ ചർ� െചയ്ത് നിർേ�ശ�ൾ സമാഹരി�് വാർഡ്

തല�ിൽ േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭയിൽ അവതരി�ി�� മുൻഗണനാ �കമം നി�യി�ാണ്

അംഗീകരി�ു�ത്. അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ു�തിനു�

അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്. െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും

േമ�ിെ�യും ഭാഗ�ുനി�് പ�ാളി�ം ഉ�ാവു�ു�്. എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിൽ

അനുവദനീയമായ ആസ്തി വികസന �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ

േമഖലയിലു�വരുെട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�താണ.്

ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാ�ു�തിൽ

പ�ാളികൾ ആകാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ നി�ും പ�ായ�ിൽ നി�ും

അറിയാൻ കഴി�ത്.

5. യാ�താ െചലവ് സംബ�ി�്

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

ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഉ�്. അ�െനയ�ാ� പ�ം യാ�താബ�യായി കൂലിയുെട

10% അധിക േവതനമായി ലഭി�ുവാൻ അവകാശമു�്.

ഒ�ാം വാർഡിൽ 5 കിേലാമീ�ർ ദൂരം യാ�ത െചയ്ത് െതാഴിലിൽ ഏർെ��ി�ി� എ�്
െതാഴിലാളികളിൽനി�്അറിയാൻകഴി� .ു

6. �പവർ�ി �ലെ� സൗകര��ൾ സംബ�ി�്

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

അവകാശമാണ.്



ഈ വാർഡിെല ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി��� �പവർ�ികള�മായി ബ�െ��

ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽ , അടി�ാനസൗകര��ളിൽ �പഥമശു�ശൂഷകി�,്തണൽനൽകു�
ഷീ�് ആദ�കാല�ളിൽ പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി�ിരു�ുെവ�ിലും ഇേ�ാൾ െതാഴിലാളികൾ
തെ�വാ�ി�ുകയാണ് െചയ്തി���ത്എ�്അറിയാൻകഴി� .ു

7. േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത് സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ3(2) �പകാരം ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും മ�ർ

േറാൾ പൂർ�ിയാ�ി പ�ായ�ിൽ സമർ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ�്

േവതനം ലഭിേ��താണ.്

എ�ാൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട കൂലി കി���തിന്

കാലതാമസം വ�ി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�െട അഭി�പായം.

8. െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു� അപകട�ൾ സംബ�ി�്

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�ിൽ ചികി�യ്�് ആവശ�മായി

വരു� മുഴുവൻ ചിലവുകള�െടയും ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറയ്�്

െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��താണ.് ഇതുകൂടാെത െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�് മരണം

സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ 25000/- രൂപ െതാഴിലാളികള�െട കുടുംബ�ിന് ലഭ�മാേ��താണ.്

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ിയുെട കാലയളവിൽ െതാഴിലാളികൾ�്അപകടം ഒ�ും
തെ�സംഭവി�ി�ി�.

9. പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം( െഷഡ��ൾ 19) സമയബ�ിതമായി പരാതി

പരിഹാര�ിനു� അവകാശം നിയമം നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. പ�തിയുമായി ബ�െ��

പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനയും േ�ടാൾ �ഫീ ന�ർ ഉപേയാഗി��ം, േരഖാമൂലം എഴുതി

നൽകുകയും ഈെമയിൽ വഴിയും സമർ�ി�ാവു�താണ.് േടാൾ�ഫീ ന�ർ പ�ായ�ിൽ

�പദർശി�ിേ��താണ.് എ�ാൽ ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽ േടാൾ�ഫീ ന�ർ

�പദർശി�ി�ി�ി�

ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിന് ഭാഗമായി െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ

ഇതുവെര പരാതികൾ നൽകിയി�ി� എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത്. പരാതി രജി�ർ

പരിേശാധി�േ�ാൾ ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പരാതിയും വ�ത് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� എെ��ിലും പരാതി ഉ�ാകു� അവസര�ിൽ

പ�ായ�ിൽ പരാതി പറയാവു�താണ.് പരാതി സ�ീകരി�ു� അവസര�ിൽ

ൈക��് രസീത് നൽകുകയും ഏഴ് ദിവസ�ിനു�ിൽ അേന�ഷി�� പരാതി�ാരന്

മറുപടി നൽേക�താണ.്



10. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 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 ഇടെപടലുകൾ നട�ു�തിൽ പ�ാളിയാവു�തിനു�

അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്.

 േറാസ്ഗാർ ദിനം

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ

അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാസ് ഗാർ ദിനം

സംഘടി�ിേ��തു�്. വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ അനുസരി�് എ�ാ പ�ായ�കളിലും വാർഡ്

തല�ിൽ േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ണം.

ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിെല ഒ�ാം വാർഡിെല ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽ

െതാഴിലാളികൾ�് േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ു�തിെന��ി വ�കതമായ ധാരണയി� എ�്
അറിയാൻകഴി� .ുഎ�ാൽപ�ായ�്അധികൃതർ പൂർണമായി നിേഷധി�ി���്

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ്

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്. ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാനവിവര�ൾ അതായത്

എ�ിേമ�് തുക, സാധന േവതന ഘടക�ൾ, െതാഴിൽദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ

സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ

�പദർശി�ിേ��തു�്. ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും ആരംഭഘ��ിൽ ഈ േബാർഡ്

�ാപിേ��തു�്.

കഴി� സാ��ിക വർഷ�ിൽ നട�ി���തും ഓഡി�ിനു

വിേധയമാ�ിയി���തുമായ �പവൃ�ി നട� �ല�ളിൽ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് �ാപി�തായി ക�ി�. 2019-20 സാ��ികവർഷ�ിെല �പവ��ികൾ�്

�പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് േബാർഡ് �ാപി�ാറു�് എ�്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ു.

 ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

ഓേരാ വാർഡിലും അ�് അംഗ�ൾ എ�ിലും ഉ� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

രൂപീകരിേ��താണ.് ഇതിൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം

നൽേക�തു�്. പകുതി േപർ സ്�തീകൾ ആയിരി�ണം. അധ�ാപകർ അംഗനവാടി വർ�ർ

സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല അംഗ�ൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ മാർ

ഉപേഭാ� സമിതികൾ യുവജന ���കൾ െപാതുസമൂഹ സംഘടനകൾ തുട�ിയവയിൽ

നി�ും വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�െള തിരെ�ടു�ാവു�താണ.്

ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല�ാണ് വിഎംസി അംഗ�െള നിയമിേ��ത്.
�ഗാമസഭയിലാണ് ഇത് അംഗീകരി�ു�ത് . �പവർ�ി �ല സ�ർശനം െതാഴിലാളികള�മായി

ആശയവിനിമയം നട�ി േരഖകള�െട പരിേശാധന , �പവർ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം



നിർണയി�ൽ �പവർ�ിയിലൂെട നീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ് �പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ�

സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ, തുക നിർണയം എ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല.
വിഎംസി അംഗ�ളാണ് എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ

നടേ��തും രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സമയ�് അവ

�ഗാമസഭയിൽ സമർ�ിേ��താണ.് റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി സൂ�ി�ുകയും
പ�ായ�് ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി

നൽേക�തുമാണ് .നിർബ�മായും ഫീൽഡ് സ�ർശി�തിനു േശഷം മാ�തേമ മൂല�നിർണയം
നട�ാൻപാടു��.

ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിെല വി.എം സി അംഗ�ൾ �ലം സ�ർശി�് ൈസ�് ഡയറിയിൽ
േരഖെപടു�ാറു�്.

 േമ�് 

�പവർ�ി�ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹി�ു� ലീഡറാണ് േമ�.് െ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�േ�ത് േമ�ിെ�

ഉ�രവാധി�മാണ.് ഈ വാർഡിൽ മാലതി.പി,അജിത, ഉഷ, പാ�ാലി, സുജന എ�ിവരാണ്
േമ�ായി �പവർ�ി�ു�ത്

 പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൽ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ്

ഏെത�ിലും ഒരു െപാതു �ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളിേലാ െവ�് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു� േയാഗമാണ് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ.് വാർഡ്
െമ�റുെട സാ�ിധ��ിൽ േചരു� ഈ േയാഗ�ിൽ നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െപ� വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദികരി��

െകാടുേ��താണ.്

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ പ�തി ആരംഭ മീ�ിഗിെ�

േരഖ സൂ�ി�ി���് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗിൽ ന നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ വാർഡ്

െമ�ർ എ�ിവർ പെ�ടു�ാറു�് എ�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ു

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

1. െതാഴിലിട�ളിൽ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വെരയു�സമയം കൃത�മായി പാലി�ുക .

2 െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയും ൈവകുേ�രവും കൃത�മായി ഒ�് േരഖെപടു�ുക.

3. െതാഴിൽ കാർഡ്സ��മായി സൂ�ിേ��തും, െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ ക�ത�മായി േമ�്
േരഖെ�ടു�ു�ുെ��് ഉറ�� വരു�ുക.

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



5. കൃത�തേയാെട േജാലി െച��ക.

6. െതാഴിലിട�ളിൽ �ാ�ിക് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ാേനാ ക�ി�ാേനാ പാടി�.

7 �പക�തി സംര�ണ�ിന് ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ എെ�ടു�് നട�ിലാ�ുക.

8 ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�ിെനയും പ�ായ�് അധികൃതെരയും

അറിയി�ുക

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവ��ികൾ

1.പുഴേയാരകൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ (Ld/320803)

2. മുട��ുർനിർ�ട�ിെലകു�ലാട് �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ (w c/332832)

3. മുട��ുർ �പേദശ�്കിണർനിർ�ാണം (if/ 338154)

4. മുട��ൂർനിർ�ട�ിെലകിഴെ�ഭാഗം �പേദശം മ�് ജലസംര�ണം (w c/332831)

5. മുട��ുർനീർ�ട�ിെലമുട��ുർ �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ
( w c/332830)

�കമ

ന�ർ

�പവൃ�ിയുെട

േപര്

േകാഡ് സ�ഷ്ടി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

എം

ബു�്

ന�ർ

മ�ർ

േറാള�കള�െട

എ�ം

െചലവായ തുക.

1. പുഴേയാര
�പേദശ�്കൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

Ld/320803 637 129/18
-19

30 1758 12

2. മു��ൂർകു�ലാട്
�പേദശ�്കൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

w c/332832 1349 150/18
-19

35 3723 24

3 മുട��ൂർ
�പേദശ�്കിണർ
നിർ�ാണം

if/338154 Skilled - 4

Semi
SKilled - 9

166/18-
19

SKilled - 4

Semiskilled - 4

Unskilled - 9

SKilled -15300

semi SKilled -51800

Unskilled-20424

4. മുട��ുർ
നീർ�ട�ിെല
മുട��ുർ
�പേദശ�് മ�്
ജലസംര�ണം

w c/332830 1300 151/18-
19'

26 358800

5 മുട��ുർ
നിർ�ട�ിെല

w c/332831 114 7 152/18-
19

23 316572



കിഴെ� ഭാഗം
�പേദശം മ�്
ജലസംര�ണം

�പവൃ�ികള�െട പരിേശാധന

1. പുഴേയാരകൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ �പവർ�ികള�െടഫയൽപരിേശാധി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽഫീൽഡ്സ�ർശന�ിെ� ഭാഗമായി പുഴേയാരകൃഷി�് നിലെമാരു�ിയ
�പവർ�ി�ലംസ�ർശി��.വിവിധതര�ിലു�പ��റികൃഷിയാണ് െചയ്തത്, െന�,്പയർ,
െവ�രി,ചീര,പ�മുളക്,ത�ാളി െവ�എ�ിവകൃഷി െചയ്തിരു�തായി െതാഴിലാളികൾ
പറ� .ുപുഴയുെടഅരികിലു�കൃഷിയായതിനാൽക�ഷി നട�ിയ ഭാഗം ഇേ�ാൾ െവ�ം
കയറിയനിലയിലാണ്കാണാൻകഴി�ത്

2. മുടപ�ുർനിർ�ട�ിൽകു�ലാട് �പേദശ�്കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ

മുട��ുർ നിർ�ട�ിൽ കു�ലാട് �പേദശ�് മ�് ജലസംരഷ്ണ �പവർ�ികൾ

സൗമ�ൻ, ഭാർഗവി, �പകാശൻ, രവി, എ�ി വ��ികള�െട �പേദശ�് മൺവര�് നിർ�ി�ി���്

എ�് െതാഴിലാളികൾപറ�ു .ഇവഅള�് േരഖെപടു�ുകയും െചയ്തു .സൗമ�ൻ എ�
വ��ിയുെട �ല�് 18 .25 നീള�ിൽ 4 വര�ുകൾ കാണാൻ കഴി� .ുഭാർഗവി എ�

വ��ിയുെട �ല�് 54.6 മീ�റിൽ 6 വര�ുകൾ നിർ�ി�ി���്.�പകാശൻ എ� വ��ിയുെട

�ല�് 17.10 മീ�ർ നീള�ിൽ ഒരു വര�ാണ് നിർ�ി�ിരി�ു�ത്.രവി എ� വ��ിയുെട

�ല�് 29.55 നീള�ിലും 4.20 വീതിയിലും 3 വര�ുകൾ നിർ�ി�ി���് .

3. മുട��ുർ �പേദശ�്കിണർനിർ�ാണം

മുട��ുർ �പേദശെ� കിണർനിർ�ി�ിരി�ു�ത് 12 േകാൽ ആഴ�ിലാണ.്എ�്
ഫീൽഡ്സ�ർശി�േ�ാൾ െതാഴിലാളികളികളിൽനി�ുംഅറിയൻകഴി� .ു.കിണറിെ�ആഴം
അള�േ�ാൾ 7.മീ�ർ 77 െസ��മീ�ർ ലഭി��.

4. മുട��ൂർനീർ�ട�ിൽമുട��ുർ �പേദശ�് മ�്ജലസംര�ണം

ഫയൽപരിേശാധനയിൽവ��ികള�െട േപരുംഅളവും കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ാ�തിനാൽ േമ��മാരുെടസഹായേ�ാെടയാണ്വിവര�ൾേശഖരി�ത്.
ആല��ി പ�ിനി, കൗസു, ലീല,കരി വാ�് രാധ, എ�ീ വ��ികള�െട പറ�ുകളിലാണ് മ�്

ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾനട�ിയി���ത്.തുടർ�് ലഭ�മായഅളവുകൾ ,ആല��ി



പ�ിനി എ� വ��ിയുെട പറ�ിൽ നിർ�ി� മൺവര�് 32.64,നീള�ിൽര�്വര�ും ,3.20
വീതിയിൽ ര�ു വര�ും നിർ�ി�ി���്. കൗസു എ� വ��ിയുെട വര�ിെ� നീളം 12.10,

വീതി 4.90 അളവിൽ 4 വര�ുകൾ നിർ�ി�ി���്. കരി വാ�് രാധ എ� വ��ിയുെട

�ലം കാട് മൂടെ�� അവ�യിൽ ആയിരു�ു.അതു െകാ�് അള�ാൻ സാധി�ി�.

5. മുട��ുർനിർ�ട�ിൽകിഴെ�ഭാഗം �പേദശ�് മ�്ജലസംര�ണം

ഫയൽപരിേശാധനയിൽവ��ികള�െട േപരുംഅളവും ക�ത�മായി േരഖെ�ടു�ാ�തിനാൽ

േമ��മാരുെടസഹായേ�ാെടയാണ്വിവരം േശഖരി�ത് . യേശാധഎ� വ��ിയുെട�ലം

സ�ർശി�േ�ാൾ,�ല�് 21. 20 മീ�ർ നിള�ിൽ 6 വര�ുകള�ം 12.65 വീതിയിൽ 8

വര�ുകള�ം നിർ�ി�ി���്.

െമഷർെമ� ് ബു�ിൽ വ�കതികള�െട േപരുവിവരം നികുതി രശീത്, എ�ിവ നിർബ�മായും
േരഖെപടുേ��തു�്. ഫയലിൽ മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ ഇവ
കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ാ�തിനാൽ വ��മാെയാരു നിഗമന�ിൽഎ�ാൻബു�ിമു�ായിരു�ു
േമ�ിെ� നിർേ�ശ�പകാരം മാ�തമായാണ് വിവരേശഖരണം നട�ിയത്. വര�ുകൾ മഴയ്�്
നശി�തും കാടുമൂടെപ�തിനാലുംകൃത�തകുറവായിരു�ു.

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

1. കവർ േപജ്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാനവിവര�ൾ �പവൃ�ി ഫയലിൽ കവർ േപജിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ാം എ�ും അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും മാ�ർ സർ�ുലറിൽ

നിർേദശി�ു�ു�്.

മുട��ുർ �പേദശെ� മ�് ജല സംര�ണ �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ if/338154,
wc/332832, എ�ീ ഫയലുകളിൽ മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഉ� കവർേപജ് കാണാൻ

സാധി�ി�. wc/332831, Ld/320803, wc/332830 എ�ീ വർ�് േകാഡിെ� �പവർ�ി ഫയലിൽ

പ�ായ�ിെ� �പകാരമു� കവർ േപജ് സൂ�ി�ി���്.എ�ാൽ വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ
�പകാരം ഉ� കവർേപജ് കാണാൻ സാധി�ി�.

2. െച�് ലി�്

ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��� േരഖകള�െട േപരും േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയ െച�് ലി�്

ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. അതിനായി �പേത�ക മാതൃകയും മാ�ർ സർ�ുലറിൽ

നിർേ�ശി�ു�ു�്.

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ 5 �പവർ�ി ഫയലിലും െച�് ലി�് കാണാൻകഴി�ി�

3.ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��തും േ�പാജക്ടിൽ



മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ�തായിരി�ണം എ�ു�്. �പസ്തുത �പവർ�ി െഷൽഫ്

േ�പാജക്ടിൽ ഉൾെ�ടു� േപജിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ി�ണം. പരിേശാധി�് 2

ഫയലുകളിലും ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി കാണാൻ സാധി�ി�.

പരിേശാധി� 5 �പവർ�ി ഫയലിലുംആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി കാണാൻകഴി�ി�.

4.ജനകീയ എ�ിേമ�്

സാധാരണ�ാരായ ഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിലു�

എ�ിേമ�് ഫയലിലും �പവർ�ി �ല�ും ലഭ�മാേ��തു�്.

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ 5 �പവർ�ി ഫയലുകളിലും ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണാൻ സാധി�ി�
എ�ാൽ wc/332830, Ld/320803 ,w c/332832 എ�ീ വർ�് േകാഡ് ഫയലിൽ എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�്
കാണാൻസാധി��.

5.സാേ�തികാനുമതിയുെട പകർ�്

ഒരു �പവർ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ദരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു ആധികാരിക

േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ .

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ 5 ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതിയുെട പകർ�് കാണാൻ
സാധി�ി�.എ�ാൽഈഫയലുകളിൽസാേ�തികാനുമതി േഫാറംസൂ�ി�ി���്

6. ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

ഓേരാ �പവർ�ി�ും �പേത�കം ത�ാറാ�ു� എ�ിേമ�് പരിേശാധി�് �പസ്തുത

�പവർ�ികൾ�് ഭരണ സമിതിയുെട അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി�് അനുമതി

നൽകാവൂ, ആയതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്.

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി േരഖ സൂ�ി�ി���.് ഭരണാനുമതി

ലഭി�ു�തിന് സമർ�ി�ു� േരഖകളിൽ �ഗാമസഭ അംഗീകാര�ിൻെറ പകർ�്

ഉൾ�ടുേ��തു�.് ആയതിനാൽ �പസ്തുത �ഗാമസഭ തീരുമാന�ിന് അതായത്

�പവൃ�ി �ഗാമസഭ അംഗീതരി�ു�തിെ� പകർ��ം ഭരണാനുമതിെ�ാ�ം �പവൃ�ി

ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.്

7.സംേയാജിത പ�തിയുെട പകർ�്

സർ�ാരിന് ഏെത�ിലുംവകു��കള�െട (വനം വകു�് കൃഷി വകു�് മൃഗസംര�ണ വകു�)്

പ�തികൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിേയാെടാ�ം സംേയാജി�് നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽ അതിെ�

േരഖകൾ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. പരിേശാധി� �പവർ�ികൾ സർ�ാരിെ�

മേ�െത�ിലും വകു��കള�മായി സംേയാജി�് നട�ു� �പവർ�ികൾ അ�ാ�തുെകാ�് ഈ

േരഖകൾ ഫയലിൽ ബാധകമ�.

8.െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ�



െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�് വ��ിഗതമാേയാ �ഗൂ�് ആേയാ അേപ� സമർ�ി�ു�തിന്

മാ�ർ സർ�ുലർ നിർേ�ശ�പകാരം �പേത�ക മാതൃകയിലു� അേപ� േഫാറം

വ��ിഗതമാേയാ �ഗൂ�ാേയാ 14 ദിവസം തുടർ�യായി േജാലി െച���തിന് അേപ�

നൽേക�തു�്. േജാലി ആവശ�മു� കാലയളവിെല തീയതികൾ ഉൾെ�െട േരഖെ�ടു�ി

നൽകുകയാണ് േവ�ത്.

പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ LD/320803, (പുഴേയാര കൃഷി�് നിലെ�ാരു�ൽ)
WC/332830 ( മുട��ുർ നിർ�ട�ിൽ മുട��ുർ �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം), WC/332832
(മുട��ുർ നീർ�ട�ിൽ കു�ലാട് �പേദശ�് മ�്ജലസംര�ണം, ) wc/332831 (മുട��ുർ
നീർ�ട�ിൽ കിഴെ� ഭാഗം �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം)എ�ീ വർ�് ഫയലിൽ െതാഴിൽ
ആവിശ�െപ�� െകാ�ു� �ഗൂ�് അേപ� കാണാൻ കഴി� .ുഎ�ാൽഈ വർ�് ഫയലുകളിൽ
അേപ�േയാെടാ�ം ൈക��് രസീത് സൂ�ി�തായി കാണാൻ കഴി�ി�.if/332831 (മുട��ുർ
�പേദശ�് കിണർ നിർ�ാണം) വ��ിഗത ഫയലിലും െതാഴിലിന് ആവിശ�െപ�� െകാ�ു�
അേപ�കാണാൻകഴി�ി�.

9.െതാഴിൽ അനുവദി� സംബ�ി��� വിവര�ൾ

അേപ� ലഭി�ു� മുറയ്�് ആവശ�െ�� തീയതികളിൽ തെ� െതാഴിലാളികെള

മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ� �പവൃ�ികളിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും ത�ാറാ�ു�തിനു�

നടപടികൾ�് ശുപാർശ െച��കയും േവണം ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ മുൻകൂ�ി വിവര�ൾ

നൽകുകയും േവണം.

െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� വർ�് അേലാേ�ഷൻ േരഖ LD/320803 ( പുഴേയാര
കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ ) ഫയലിൽ കാണാൻ കഴി� .ു എ�ാൽ wc/332831,
wc/,332830,wc/332832 വർ�് േകാഡ് ഫയലിൽ െതാഴിൽ അനുവധി� സംബ�ി� േരഖ കാണാൻ
കഴി�ി�.

if/338154 വർ�് േകാഡ് �പകാരം കിണർ നിർ�ാണ ഫയലിൽ െതാഴിൽ

അനുവദി��െകാ�ു� വർ�് അേലാേ�ഷൻ േരഖഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി�

10. മ�ർ േറാൾ

ഓേരാ �പവൃ�ിയിേല�ും പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർേ�ശി� അവരുെട േപര് വിവര�ൾ

ഉൾെ�ടു�ി േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ സാ��െ�ടു�ിയ മ�ർ േറാൾ േകാ�ിയാണ്

പ�ായ�ിൽ എ�ി�ു�ത്. പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ൻ

സാ��െ�ടു�ു� മുറയ്�് ഓേരാ �പവർ�ി�ും ചുമതലെ�ടു�ിയ േമ�് മാർ�് മ�ർ

േറാൾ ൈകമാറാവു�താണ.് മ�ർ േറാൾ �പകാരം അനുവദി� തീയതികളിൽ മാ�തേമ

�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ ഏർെ�ടുക. അതാത് ദിവസെ� ഒ��കൾ ഓേരാ

െതാഴിലാളിയുെടയും േപരിനു േനെരയു� കള�ളിൽ േരഖെ�ടു�ാവു. ഓേരാ ദിവസവും

പണി ആരംഭി�ു�തിന് മു�ും േശഷവും ഓേരാ ഒ��കൾ നിർബ�മായും െതാഴിലാളികൾ

േരഖെ�ടുേ��തു�്. േജാലിയിൽ ഹാജരായിെ��ിൽ അവരുെട േകാള�ൾ േജാലി



ആരംഭിേ�� സമയം കഴി�് ഉടെന ചുവ� മഷി ഉ� േപന െകാ�് അവധി

േരഖെ�ടു�ുകയും െച�ണം. ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും െതാഴിൽദിന�ൾ �പകാരമു� ഒ�്

അവെര േബാധ�െ�ടു�ി മ�ർ േറാളിെല അവസാനെ� േകാള�ളിൽ ഒ�് വാേ��താണ.്

തുടർ�് മ�ർ േറാൾ സാ��െ�ടു�ി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ര�ുദിവസ�ിനകം ൈക

മാേറ�താണ് �പവൃ�ി �ല�് മ�ർ േറാൾ സൂ�ി�ാൻ ചുമതലയു�ത് േമ�ിനാണ.്

പണ�ിനു തുല�മായേരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ അതുെകാ�ുതെ� അതിൽ ഏെത�ിലും

തര�ിലു� െവ�ി�ിരു�ലുകൾകൾ പാടി�ാ�താണ.്

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ LD/320803 ( പുഴേയാര കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ ) വർ�്
േകാഡ് ഫയലിൽ 30 മ�ർ േറാൾ കാണാൻ കഴി�ി���് 10292 മ�ർ േറാളിൽ
െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�ായി���്.wc/332832 (മുട��ുർ നീർ�ട�ിൽ കു�ലാട് �പേദശ�്
മ�് ജലസംര�ണം) ഫയലിൽ 35 മ�ർ േറാള�ം ഉ�്.wc/332830 ( മുട��ൂർ നീർ�ട�ിൽ
മുട��ൂർ �പേദശ�് മ�്ജലസംര�ണഫയലിൽ 26 മ�ർ േറാളാണു�ത്.14890 മ�ർ േറാളിൽ
തിരു�ലുകൾ കാണാൻ കഴി�ു . WC/332831 (മൂട��ുർ നീർ�ട�ിൽ കിഴെ� ഭാഗം
�പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണം) ഫയലിൽ 14024 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾ
ഉ�ായി���് .14026,14027, 14887 എ�ി മ�ർ േറാളിൽ തുക കൂ�ി എഴുതിയി�ി�.if/338154
( മുട��ുർ �പേദശ�് കിണർ നിർ�ാണം)ഫയലിൽ വിദഗ്� മ�ർ േറാൾ 4 ഉം അർധ വിദഗ്�ർ
9 ഉം മ�ർ േറാള�കൾകാണാൻകഴി� .ു

11.െമഷർെമ�ബ്ു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� ഓേരാ �പവർ�ിയും ആരംഭി�ു�തിനു മു�്

തെ� ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികള�െട �പാഥമിക അളവുകൾ സാേ�തിക

വിദഗ്ധർ െമഷർെമ� ് ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ണം. തുടർ�് �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ

മ�ർ േറാൾ കാലാവധിയും പൂർ�ിയാവു� മുറയ്�് െചയ്ത �പവൃ�ികള�െട

അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ി അത് �പകാരേമ കൂലി ലഭ�മാകൂ. ഓേരാ അളവുകള�ം

സാേ�തിക വിഭാഗ�ിെല തെ� ഉയർ� തസ്തികയിലു� ഉേദ�ാഗ�ർ

സാ��െ�ടു�ുകയും അത �ുപകാരം ത�ാറാ�ു� ബി��കൾ പ�ായ�് െസ�ക�റി

�പസിഡ�് എ�ിവരുെട ചുമതലയു�വർ സാ��െ�ടു�ുകയും െചേ��താണ.്

പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ െമഷർെമ� ് ബു�് സൂ�ി�ി���.് LD/320803 വർ�്
ഫയലിെല എംബു�് സർ�ിൈഫ െചയ്തി���്.എ�ാൽ MOP േരഖെപടു�ിയ ഭാഗ�് െസ�ക�റി
ഒ�് േരഖെപടു�ിയി�ി�.w c/332832 വർ�് േകാഡ് ഫയലിെല എംബു�ിൽ ( 150/18-19) Mop
ഭാഗ�് െസ�ക�റി ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ കഴി�ി�. if/332831 എ� വർ�്
േകാഡ് ഫയലിെല െമഷർെമ� ് ബു�് ( 152/18-19) സർ�ിൈഫ െചയ്തി��െ��ിലും

െമേ�ാഓഫ് െപയ്െമ� ് െസ�ക�റി ഒ�,് സീൽ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.if/338154
വർ�് േകാഡ് ഫയലിൽ എം ബു�് ( 166/18-19) സർ�ിൈഫ െചയ്തി���്. wc/332830 വർ�്
േകാഡ് ഫയലിെല െമഷർെമ� ്ബു�് സർ�ിൈഫ െചയ്തി���്.എ�ാൽ െമേ�ാഓഫ് േപയ്െമ� ്
െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയ്തതായി കാണാൻ കഴി�ി�.ഇ�ാര��ിൽ കൂടുതൽ �ശ�

പുലർേ��താണ.്



12.സാധന സാമ�ഗികെള കുറി��� വിവര�ൾ

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു െച��� �പവൃ�ികൾ�് ആവശ�മായ സാധനസാമ�ഗികൾ

വാ�ു�തുമായി ബ�െ�� തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനു പ�ായ�് തല�ിൽ

െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമ� ് ക�ി�ി രൂപീകരിേ��തു�്. സാധന�ൾ ആവശ�മായി വരു�

�പവൃ�ികൾ�് �പസ്തുത ക�ി�ി നൽകു� അനുമതിയുെട േകാ�ി അതാത് ഫയലുകളിൽ

സൂ�ിേ��താണ.് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് വാ�ു�തിനു� തീരുമാന�ള�െട

േകാ�ി ഉൾെ�െട ആവശ�മു�്

ഓഡി�ിനു വിേധയമായ 5 ഫയലുകളിലും സാധനസാമ�ഗികെള കുറി��� വിവര�ൾ

ബാധകമ�ാ�തിനാൽഈേരഖബാധകമ�.

13. േവജ് ലി�്

ഓേരാ മ�ർ േറാൾ �പകാരവും പണി പൂർ�ിയാകു� മുറയ്�് �പസ്തുത മ�ർേറാളിൽ

പണി െചയ്ത് ഓേരാ െതാഴിലാളികള�െടയും �പവൃ�ി ദിവസ�ൾ�് അനുസൃതമായ

േവതന�ിനു� ലി�് ത�ാറാേ��തു�്. അതുേപാെലതെ� സാധന സാമ�ഗികൾ

ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ അതിെ� ബിൽ �പകാരമു� തുകയ്�ും േവജ് ലി�് ത�ാറാ�ി

�പസ്തുത െവജ് ലി�് േകാ�ി അതാത് ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.്

പരിേശാധി�എ�ാ �പവൃ�ികള�െടയും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് 5
�പവർ�ിഫയലുകളിലുംകാണാൻ സാധി��.

14.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ

േവജ് ലി�് �പകാരം ഉ� ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ െതാഴിലാളികൾ�ും െമ�ീരിയൽ േവ�

വർ�ും അവരുെട അ�ൗ�ിേല�് പണം അനുവദി�ാൽ അതിനു� േരഖയായ ഫ�്

�ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ േകാ�ി അതാത് ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.്

ഓഡി�ിനുവിേധയമായ 5ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരംഫ�് �ടാൻസ്ഫർ
ഓർഡർ സൂ�ി�ി���്

15. രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയും സംബ�ി�്

പരിേശാധി�ഫയലുകളിൽ കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ,മ�് ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾഎ�ി �പവർ�ിഫയലുകളിൽ രസീതുംേറായലി�ിയുംഫയലിൽ
സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി�

എ�ാൽപുഴേയാരകൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ,വ��ിഗതകിണർനിർ�ാണം
�പവർ�ിയിൽനികുതി രശീത്ബാധകമ�.

16. മൂ�്ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

െതാഴിലുറ�ിൽ ഒരു �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിന് മു�ും �പവൃ�ി

നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയായ േശഷവും ഉ� ഓേരാ േഫാേ�ാകൾ നിർബ�മായും

എടു�ു സൂ�ി�ുകയും ഫയലിൽ േകാ�ികൾവയ്�ുകയും േവണം



പരിേശാധി� 5 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും 3 ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ സമർ�ി�തായി

കാണാൻ സാധി�ി�.

17.�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

ഓേരാ �പവർ�ിയും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർ�ീകരി�ു� മുറയ്�് മുഴുവൻ െചലവുകള�ം

േരഖെ�ടു�ി �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�് അംഗീകരി��െകാ�ു� സാ��പ�തം

�പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ w c/332831 വർ�് േകാഡ് ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ികരണ
സാ��പ�തം കാണാൻ സാധി��, if/ 338154, wc/332830, wc/332832, Ld/ 320803 എ�ീ വർ�്
േകാഡ്ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ികരണസാ��പ�തം കാണാൻകഴി�ി�

18.െമ�ീരിയൽ ബി��കൾ

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ികൾ�് ഏെത�ിലും സാധന ഘടക�ൾ വിലയ്�ുവാ�ി

ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ ആയതിെ� വൗ�റുകൾ ബി��കൾ എ�ിവ അംഗീകരി��

ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്

പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ സാധന ഘടക�ൾ

ഉപേയാഗി�ി�ി� .അതിനാൽഈ േരഖ ബാധകമ�.

19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

ഓേരാ മ�ർ േറാള�കള�ം ലഭ�മാകു� മുറയ്�് �പവൃ�ി ആരംഭി� തീയതി അവസാനി�

തീയതി �പവൃ�ി �ല�ുനി�് പ�ായ�ിൽ തിരിെക ലഭി� തീയതി ഡാ�ാ എൻ�ടി

െചയ്ത തീയതി െസ�ക�റി,�പസിഡ� ് എ�ിവർ അംഗീകരി� കൂലി�് അനുമതി നൽകിയ

തീയതി, എ�ിവ ഒ��കൾ സഹിതം േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു� �ി�് ആണിത്.

െതാഴിലാളികൾ�് യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാകു�തിൽ വീഴ്ചവ�ി��െ��ിൽ എവിെട

െവ�ാെണ�് മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ു� രീതിയിലാണ് ഈ േരഖയിെല വിവര�ൾ

�കമീകരി�ി���ത്.

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം നിർേ�ശി�ി��� �പസ്തുത േരഖ 5 ഫയലുകളിലും
സൂ�ി�ി�ി�.

20.ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ

ഭുവൻ ആ�ിേ�ഷനുപേയാഗി�് �പവൃ�ി�ല�ള�െട അ�ാംശം േരഖാംശം എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ി െകാ�ു� േഫാേ�ാകൾ ഓേരാ �പവൃ�ി�ും ആവശ�മാണ.് ഇവയുെട േകാ�ി

ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.്

പരിേശാധി� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകള�െടേകാ�ി

കാണാൻ സാധി�ി�.

21.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി



�പവർ�ികൾ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ുകയും ഉെ��ിൽ �പസ്തുത �പവൃ�ിയുെട

വിലയിരു�ൽ വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ��� ഭാഗം േകാ�ിെയടു�് ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ.്

പരിേശാധി�് 5 ഫയലുകളിലും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി കാണാൻ

സാധി�ി�.

22.ൈസ�് ഡയറി

മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു� 22 േരഖകളിൽ സം�ാന സർ�ാർ നിർേ�ശി�ു�

സു�പധാനേരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. പ�തിയുെട സുതാര�ത, െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശ�ൾ, സാമൂഹ� പ�ാളി�ം, പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ,് െതാഴിലിട�ളിെല

അപകട�ൾ സംബ�ി�വിവര�ൾ, െതാഴിലാളികള�െട വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ,

െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റി ക�ി�ി റിേ�ാർ�,് സ�ർശക

കുറി��കൾ, തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്ൈസ�് ഡയറി.

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ LD/320803 , WC/332831, WC/332832, WC/332831, WC/332832
എ�ീ വർ�് േകാഡ്ഫയലിൽൈസ�്ഡയറികാണാൻകഴി� .ുഇത് ന� കാര�മാണ.്

 ൈസ�് ഡയറിയിെല കവർ േപജിൽഎ�ാ കാര��ള�ം പൂരി�ി�ി���്

 െച�് ലി�് കൃത�മായി പൂരി�ി�ി���്

 വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ ് ക�ി�ിയിൽ ഉ� അംഗ�ള�െട േപരും ഒ��ം

േരഖെ�ടു�ിയി���്

 സ�ർശക കുറി�ിൽ�പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ി���്

കിണർ നിർ�ാണ ഫയലിൽ ( if/338154 )ൈസ�് ഡയറി കാണാൻ സാധി�ി�

മുട��ുർ �പേദശ�്കിണർനിർ�ാണം

അളവുകൾസംബ�ി�്

�കമന�ർ �പവർ�ിയുെട

േപര്

വർ�് േകാഡ് എംബു�്

�പകാരംഅളവ്

അള�േ�ാൾ

ലഭി�ത്

1 മുട��ുർ

�പേദശ�്

കിണർ

if/338154 8 മീ�ർ 7 മീ�ർ 77

െസ��മീ�ർ



നിർ�ാണം

രജി�ർ പരിേശാധന

ചി�ാരിപറ�് �ഗാമപ�ായ�ിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് 7 രജി�റുകൾ

സൂ�ി�ി���്.

1)െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് െതാഴിലാളികൾ�് നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽതീയതി
േപര് ഒ�്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി സാ��െ�ടുേത�താണ് .ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�ിൽെതാഴിൽ
കാർഡ് രജി�ർബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ി സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി���്.

2)െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ മിനുട്സ് രജി�ർ

ചി�ാരിപറ�് പ�ായ�് ഒ�ാം വാർഡ്ആയമുട��ുർ വാർഡിൽ 2019-20വർഷ�ിൽ
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�് കൂലിനൽകിയതിെ�യും
േരഖകൾഫയലിൽ ഉ�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�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�ികൾഒ�ി�ാ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�ർഈപ�ായ�ിൽസൂ�ി�ി���്. 2018-2019കാലയളവിൽപരാതികെളാ�ു
രജി�ർ െചയ്തി�ി�..

7)സാധനസാമ�ഗിക രജി�ർ

സാധനസാമ�ഗികള�െട വിവര�ൾ �പി� ്എടു�്ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്



കെ��ലുകൾ

1. മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്
അനുവദി�ി���്. എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ
സ��ം െചലവിലാണ്എടു�ി���ത്

2. േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ു�തിെന��ി െതാഴിലാളികൾ�് വ��മായ ധാരണയി�
3. െ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�ി�

4. എം ബു�ിൽ അളവുകൾ കാണി�ുേ�ാൾ അതിെ� നീളം വീതി എ�ിവ �പേത�കം
കാണി�ു�ുെ��ിലും വ��ികള�െട േപര് സഹിതം േരഖ െപടു�ിയി�ി�

5. മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾകാണാൻ സാധി�� .
6. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ AMC�പകാരം കവർ േപജ് കാണാൻസാധി�ി�
7. െതാഴിലാളികൾ�് കുടിെവ�ം, തണൽ, ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ നൽേക�ത് നിർ�ഹണ
ഏജൻസിയുെട ഉ�രവാദി�മാണ്.സ�ർശി� �പവർ�ി�ല�ളിൽഅടി�ാനസൗകര��ൾ
ലഭി�ാറുെ��് അറിയാൻ സാധി�� . എ�ാൽ നിലവിലു� �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് െതാഴിലാളികൾ
സ��ം ചിലവിൽ വാ�ിയതാെണ�്അറിയാൻകഴി�ു.

8. മുട��ുർ ഒ�ാം വാർഡിൽ േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽ ആവിശ�െ�ടാറു�ത്.െതാഴിലാളികൾ
സ��ം നിലയ്�് ആവിശ�െപടാറി�.

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

10.പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ാറുെ��് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���
11.വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ 22 േരഖകൾ സൂ�ിേ��തു�്.
ഫയലിൽ ഉ� േരഖകൾതെ� ക�ത�മായഓർഡർ �കമ�ില�സൂ�ി�ി���ത്

12.പരിേശാധി� വ��ിഗത ഫയലിൽ ൈസ�് ഡയറി കാണാൻ കഴി�ി�

�ഗാമസഭനിർേ�ശ�ൾ

െതാഴിലാളികള�െട നിർേദശ�ൾ

 െതാഴിൽ ദിന�ൾവർ�ി�ി�ുവാനുo േവതനം ലഭി�ു�ത്സമയാധിഷ്ഠിതമാ�ി

തരാനു�നിർേ�ശം.

പ�ായ�്അധികൃതരുെട നിർേ�ശ�ൾ

 േറാസ്ഗാർ ദിനംആചരി�ാറു�്. 'േറാസ്ഗാർ ദിനം'എ�പദ�പേയാഗ�ിെ�

അവ��തെതാഴിലാളികൾ�ു�്,എെ�ാരുഅഭി�പായം.

 ചികി�ാ സഹായം ലഭി�ു�ത്സംബ�ി�് ,ആശുപ�തിയിൽകൂ�ിരി�ാൻ

ബു�ിമു��കാരണംപലരും സാരമായപരി�് കണ�ിെലടു�ാെതവീ�ിേല�്

േപാേക�അവ�യു�് ,അത്കണ�ിെലടു�് ചികി�ാസഹായംഅനുവദി�ാൻ



നിർേ�ശം.

േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിൽ കാർഡ് തിക��ം സൗജന�മായി അനുവദിേ��ത് ഉ�്.

 െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽകു� അവസര�ിൽ പുതിയെതാഴിൽ കാർഡിൽ

പൂരി�ിേ�� കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ും കൃത�മായി പറ�ു

െകാടു�ുക.

 െതാഴിലാളികൾ�് നിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു� അവകാശ�ൾ

ലഭി�ു�ുെ��് നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറ�� വരുേ��തു�്.

 മ�ർേറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾ പാടി�.

 മ�ർേറാളിൽ �പവൃ�ി എടു�ു� ദിവസ�ളിൽ തീയതി േരഖെ�ടു�ു�ുെ��്

ഉറ�� വരു�ുക.

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവൃ�ി

ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി വിവര�ൾ അട�ിയ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് �പവൃ�ി �ല�് �ാപിേ��താണ.്

 ഓേരാ മ�ർേറാള�ം കഴിയു� മുറയ്�് എംബു�ിൽ അളവും �പവൃ�ി �ലവും

മ�ർേറാൾ ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ് .

 െതാഴിലാളികള�ം േമ��ംഅവരുെട കടമകൾ കൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��് നിർവഹണ

ഏജൻസി ഉറ�� വരുേ��തു�്.

 െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ു�ുെ��് നിർവഹണ ഏജൻസി

ഉറ�� വരുേ��താണ.്

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�െള കാലാനുസൃതമായി

മാ��കയും അവരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുകയും െചേ��താണ.്

 ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാൻ ഉ� സമയ�ളിൽ തെ�

നട�ിലാേ��താണ.്

 ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

 േരഖകൾ സൂ�ി�ുേ�ാൾ പൂരി�ിേ�� കാര��ൾ കൃത�തേയാെട െച��ക.

 വ��ിഗത ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ് അ�ിേ�ഷൻ ൈക��് രസീത് എ�ിവ

സൂ�ിേ��തായി���്.

 ൈസ�് ഡയറിയും അതിേനാെടാ�ം സൂ�ിേ��താണ്



മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തി�പകാരം

ഏെ�ടു�ാവു��പവർ�ികൾ

 വിഭാഗംഎ-�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു�പവർ�ികൾ.

 വിഭാഗംബി- ഗ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�്

ജീവേനാപാധിെമ�െ�ടു�ുവാനു� �പവൃ�ികൾ.( ജിപിഎൽ, പ�ികജാതി,

പ�ികവർഗം, വിധവകൾ, ഭി�േശഷി�ാർ, ഐഎൈവഗുണേഭാ�ാ�ൾ).

 വിഭാഗംസി- േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷെ�നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി�പവർ�ി�ു�സ�യംസഹായസംഘ�ൾ�്

െപാതുഅടി�ാനസൗകര�വികസനം.

 വിഭാഗംഡി-�ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര�വികസന�പവൃ�ികൾ.

വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ

�കമന�ർ അംഗ�ള�െട േപര്

1 ഓമന.ഒ

2 സ ത�ൻ.എം

3 ആർ.ബാബു

4 പി.മുകു�ൻ

5 ൈശലജെക.ഇ

േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിന് സഹായി�വർ

െതാഴിലാളികൾ



േമ��മാർ

വാർഡ് െമ�ർ

കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ

െപാതുജന�ൾ

െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ

പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ർ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം ക��ർ

തീരുമാന�ൾ

1. െതാഴിൽകാർഡിനു� േഫാേ�ാ പ�തിആരംഭഘ��ിൽഎ�ാവർ�്എടു�്
നൽകിയി���.്ഇനി മുതൽഎടു�് നൽകാൻപ�ായ�് ഭരണസമിതി കൂടി
ആേലാചി�ാെമ�തീരുമാനംഅറീ��

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

3. േടാൾ�ഫിന�ർനിലവിലു�ത് പ�ായ�്ഓഫീസിൽപരസ�മായി �പദർശി�ി�ാെമ�്
അറീ��.

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

5.മൂ�്ഘ��ളിെല േഫാേ�ാ ഇതുവെരസൂ�ി�ി�ി�.പ�ായ�ിൽഅവ
സൂ�ി�ാറു�.്ഇനി തുടർ�ു�ഫയലുകളിൽകൃത�മായി സൂ�ി�ാെമ�്
തീരുമാനമായി

6.േറാസ് ഗാർ ദിനംആദ�കാല�ളിൽബാനർവ�്ആചരി�ി���.് മാസം േതാറും
ആചരി�ു�തിൽവീഴ്� വ�ി��െ��ിലും പ�ായ�ിൽവ�് മുഴുവൻ
െതാഴിലാളികെളയും ഉൾെ�ടു�ി െകാ�് മാസ�ിൽഒരു ദിവസംആചരി�ുവാൻ
ആേലാചി�ു�ു�.്തുടർ�്അത് ഒരുതീരുമാനമായി എടു�ാെമ�് പറ�ു

മുട��ുർവാർഡ് - 1ജീേയാ ടാഗ്



2018-19വർഷ�ിൽ 100 െതാഴിൽപൂർ�ിയാ�ിയവർ
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