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ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും സാമൂഹിക

ആസത്ിയുെട നിർമാണ�ിനും സഹായകമായി��� ഒരു േക��ാവിഷക്ൃത പ�തിയാണ.് 2005

െസപത്ംബർ 5 ന ന്ിലവിൽ വ� െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെന അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ ഈ് പ�തി

നട�ിലാ�ി വരു�ത.് �ഗാമീണ േമഖലയിെല ഓേരാ കുടുംബ�ിനും മ� െ്താഴിലുകൾ നഷട്മാവാെത

അധികമായി 100 ദിവസെ� അവിദഗദ് കായിക െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട ജന�ള�െട

ഉപജീവനമാർ�ം െമ�െ�ടു�ുക എ�താണ ഇ്തിൻെറ അടി�ാന ല��ം. െതാഴിലുറ� പ്�തി

അവകാശാധിഷട്ിതവും ആവശ�ാധിഷട്ിതവുമായ പ�തിയാണ.് െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട മ� �്പധാന

ല���ൾ �പകൃതി വിഭവപരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ �പദശ�ിൻെറയും വിഭവഅടി�റ ശ�മാ�ുക

, വരൾ�, മെ�ാലി� ,് െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം, കാലാവ� വ�തിയാനം, തുട�ിയ

പാരി�ിതിക �പശന്�ൾ�് പരിഹാരം കാണുക, ഉതപ്ാദനപരമായ ആസത്ികൾ

സൃഷട്ി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം സു�ിരമാ�ുക, െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട

മുഖ�ധാരയിേല�്സ�്തീകെള െകാ�ുവരു�തിനും അവരുെട സാ��ികവും സാമൂഹികവുമായ

ശാ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുകഎ�ിവയാണ.്

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു� എ�ാ

�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ണെമ� ന്ിയമ�ിെല 17(2) വകു� �്പകാരം

നിഷക്ർഷി�ു�ു. പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും

െപൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി�.് െതാഴിലുറ�്

നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�്തവണ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭകൾ എ�ാ വാർഡിലും

നടേ��താണ .് േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹിക കണെ�ടു� എ്�തിലൂെട

ഉേ�ശി�ു�ത �്പവൃ�ി�ല�ൾ അഥവാ വർ� ൈ്സ��കൾ േനരി� സ്�ർശി��ം െതാഴിലുറ�്

െതാഴിലാളികേളാടും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാടും അഭിമുഖം നട�ിയതിലൂെടയും ലഭ�മായ

േരഖകള�െട വിശദപരിേശാധനയിലൂെടയും ലഭി�ു� വിവര�െള േ�കാഡീകരി� �്ഗാമസഭകളിലൂെട

െ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� പ്�തിയുെട

നട�ി�ിെല സുതാര�തയും ഉ�രവാദിത�വും ഊ�ി ഉറ�ി�ുക എ�താണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� അ്ഥവാ

സാമൂഹിക കണെ�ടു� ല്��മിടു�ത.് വസത്ുതാ പരമായ കെ��ലുകളിലൂെട െതാഴിലുറ�്

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

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

ഓഡി� മ്ുെ�ാരു� �പവർ�ന�ൾ

1. കൂ�ു പറ� േ്�ാ� ഓ്ഫീസ സ്�ർശി�ുകയും ബി ഡി ഒ യുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി� യ്ൂണി�,്

േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്പ�കിയ, േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ എ�ി�െനയു� കാര��ൾ
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സംസാരി��.

2. േകാ�യം �ഗാമപ�ായ� �്പസിഡ� ,് െസ�ക�റി ,അസി�ൻറ െ്സ�ക�റി ,െതാഴിലുറ�്

വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ ,വി ഇ ഒ എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ടേ��തിെന കുറി���

തീരുമാനം.

3. ഫയൽ പരിേശാധന– 2018 ഒകേ്ടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ� 3്1 വെരയു� ഫയലുകള�െട

പരിേശാധന

4. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന- പരിേശാധി� ഫയൽ �പകാരം �പവൃ�ി കൃത�മായഅളവിൽ

നട�ി��േ�ാ എ�ു� പരിേശാധന.

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

അഭി�പായേശഖരണം.

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

7. വീട വ്ീടാ�രമു� വിവരേശഖരണം.

8. െതാഴിൽ കാർഡ പ്രിേശാധന ,ബാ� പ്ാ�ബ്ു� പ്രിേശാധന.

9. റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ

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

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് : 1654

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 2132

ആകട്ീവ െ്താഴിൽ കാർഡ് : 850

ആകട്ീവ െ്താഴിലാളികൾ : 874

എസ സ്ി : 27

എസ ട്ി : 2

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയത് :300

വാർഡിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് : 125

ആെക െതാഴിലാളികൾ :169



4

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയത് : 14

അവകാശാധിഷഠ്ിത നിരീ�ണ�ൾ

1. െതാഴിൽകാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം അവിദഗദ് കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ

താൽപര�മു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും െതാഴിൽകാർഡിനുേവ�ി അേപ�ി�ാം. െതാഴിൽ

കാർഡിനായി അേപ� നൽകിയ എ�ാ കുടുംബ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം െസൗജന�മായി

െതാഴിൽകാർഡ ല്ഭിേ��തു�.് എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ പുതിയ െതാഴിൽ

കാർഡിനുേവ�ി അേപ�ി�ു� സമയ�ും െതാഴിൽകാർഡ പ്ുതു�ിനൽകു� സമയ�ും േഫാേ�ാ

എടു�ു�തിനു േവ�ിയു� ചിലവ് െതാഴിലാളി വഹി�ു� സാഹചര�മാണ ന്ിലവിലു�ത .് ഇത്

നിയമലംഘനമാണ.്

െതാഴിൽകാർഡ് ഒരു ആധികാരിക േരഖയാണ.് അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിൽകാർഡുകൾ

സൂ�ിേ��തിൻെറ പൂർ� ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ.് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ

െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽകാർഡ അ്വരുെട ൈകയിൽ തെ� സൂ�ി�ി���.് അത �്പശംസനീയമായ

ഒരു കാര�മാണ.്

അ�ു വർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽകാർഡ പ്ുതു�ി നൽേക�താണ.്ഈ വാർഡിെല ഈ വർഷം

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏർെ��ി��� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�െടയും കാർഡ പ്ുതു�ി നൽകിയി��� അ്ത്

ന� കാര�മാണ.്

2. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിൽകാർഡു� ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��

ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാനുമു� അവകാശമു�.് െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15

ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മായി� എ�ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം

നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�ു�.്ഈ വാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ� മ്ുേഖനയാണ െ്താഴിലിന അ്േപ�

നൽകു�ത.് അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറു� എ്�ാണ െ്താഴിലാളികൾ

അറിയി�ി���ത.് െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന അ്േപ�ി�ു� സമയ� ആ്യതിൻെറ ൈക��്

രസീത ന്ൽകാറു�.് പെ�ൈക�� ര്സീത േ്രഖകൾഫയലിൽകാണാൻസാധി�ി�ി�

3. െതാഴിൽഅനുവദി�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമ �പകാരം െതാഴിൽആവശ�െ�� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം .

അ�ാ� പ�ം െതാഴിൽ രഹിത േവതന�ിനു�അർഹതയു� .്ഈവാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�്

െതാഴിലിന അ്േപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ാറു� എ്�ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ

നി�ും മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ത.്

4. െഷൽഫ ഓ്ഫ െ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം.

അടു� 5 വർഷേ�യക്്ഏെ�ടു�ാവു� െ�പാജകട്ുകള�െട സമാഹാരമാണ െ്ഷൽഫ്ഓഫ്
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െ�പാജകട്.് അയൽ�ൂ� തല�ിൽ ചർ� െചയത് ന്ിർേ�ശ�ൾ സമാഹരി� വ്ാർഡ ത്ല�ിൽ

േ�കാഡീകരി� �്ഗാമസഭയിൽ അവതരി�ി� മ്ുൻഗണനാ �കമം നി�യി�ാണ അ്ംഗീകരി�ു�ത .്

അതുെകാ� ത്െ� െഷൽഫ ഓ്ഫ െ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ു�തിനു�അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�ു�.്

െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിൻെറയും ഭാഗ�ു നി�ും

പ�ാളി�മു�ാവു�ു�് . എ�ാൽ െതാഴിലുറ�ിൽ അനുവദനീയമായ ആസത്ി വികസന

�പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിന വ്ാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിലു�വരുെട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�താണ.്

ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ ഓ്ഫ െ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ു�തിൽ പ�ാളികളാവാറു�്

എ�ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും പ�ായ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത്

5. യാ�താ െചലവ സ്ംബ�ി�.്

െതാഴിലാളികൾ� ത്ാമസ�ല�ുനി�ും 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�

അവകാശമു�.് അ�െനയ�ാ�പ�ം യാ�താബ�യായി കൂലിയുെട 10 ശതമാനം

അധികേവതനമായി ലഭി�ാൻ അവകാശമു�.് ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 5 കിേലാമീ�ർ

പരിധി���റം െതാഴിലുറ� �്പവൃ�ിയിേലർെ��ി�ി� എ�ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ

കഴി�ത.്

6. �പവർ�ി�ലെ� െസൗകര��ൾസംബ�ി�്

നിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു� െസൗകര��ൾഎ�ാ �പവൃ�ി�ല�ളിലും ഉ�ായിരി�ണം.

െതാഴിലാളികൾ� ആ്വശ�മായ കുടിെവ�ം, വി�ശമി�ു�തിനു� തണൽ, �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�്

തുട�ിയ അടി�ാന െസൗകര��ൾ ലഭിേ��ത െ്താഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ.് എ�ാൽ ഈ

വാർഡിെല ഓഡി�ി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയിൽ പ�ായ�ിൽ നി�ും അടി�ാന

,െസൗകര��ൾ ലഭി�ി��� എ്�ാണ അ്റിയാൻ കഴി�ത.്

7. േവതനം ലഭ�മാകു�ത സ്ംബ�ി�.്

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2) �പകാരം ഓേരാ �പവർ�ിയുേടയും മ�ർ േറാൾ

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

ലഭിേ��താണ.് എ�ാൽ ഓഡി�ിന്വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ിയുെട കൂലി കി���തിന്

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

8. െതാഴിലിട�ളിലു�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിലിട�ളിൽ െവ�്

ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ 2(5) �പകാരവും അധ�ായം 9 െല

പരാമർശ�ള�െട അടി�ാന�ിലും ചികി��ാവശ�മായി വരു� മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം ബ�െ��

ബി��കൾ ഹാജരാ�ു� മുറയ�്് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��താണ.് ഇതു കൂടാെത

െതാഴിലിട�ളിൽ െവ�്മരണം സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ 25000 /- രൂപ െതാഴിലാളികള�െട

കുടുംബ�ിന്ലഭ�മാേക�താണ.് ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിയുെട കാലയളവിൽ

െതാഴിലാളികൾ� അ്പകടം ഒ�ും തെ�സംഭവി�ി�ി� എ�ാണ അ്റിയാൻ കഴി�ത.്

9. പരാതി പരിഹാരം.

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമ�പകാരം (െഷഡ��ൾ 19) സമയ ബ�ിതമായി പരാതി പരിഹരി�ു�തിനു�

അവകാശം നിയമം നിഷക്ർഷി�ു�ു�.്പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനയും ,
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േടാൾ�ഫീ ന�ർ ഉപേയാഗി��ം , േരഖാമൂലം എഴുതിനൽകിയും ഇെമയിൽ വഴിയും

സമർ�ി�ാവു�താണ .് േടാൾ�ഫീ ന�ർ പ�ാ�ിൽ �പദർശി�ിേ��താണ.് എ�ാൽ േകാ�യം

പ�ായ�ിൽ േടാൾ �ഫീ ന�ർ �പദർശി�ി�തായി ക�ി�. ഫീൽഡ സ്�ർശന�ിൻെറ ഭാഗമായി

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ ഇതുവെര പരാതികൾ നൽകിയി�ി� എ�ാണറിയാൻ കഴി�ത.്

പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാഴും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പരാതിയും വ�ത േ്രഖെ�ടു�ിയി�ി�.

10.േസാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം.

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ ഏെ�ടു� ന്ട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ൻ 17(2) നിഷക്ർഷി�ു�ു�.് െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�

�പവൃ�ികള�െട സാമൂഹിക കണെ�ടു�് നട�ു�തിൽ പ�ാളി ആവു�തിനു� അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�ു�.്

േറാസഗ്ാർ ദിനം

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

അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാസഗ്ാർ ദിനം

സംഘടി�േ��തു�.് വാർഷിക മാ�ർ �ാൻഅനുസരി� എ്�ാ പ�ായ�ുകളിലും േറാസഗ്ാർ ദിനം

ആചരി�ണം എ�്നിഷക്ർഷി�ി���.് േകാ�യം പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�്നിർ�ഹണ

ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ും േറാസഗ്ാർ ദിനം ആചരി�ു�തായി അറിയാൻ കഴി�ി���.് ഇത്

�പശംസനീയമാണ.് എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി ഇേത�ുറി�്സംസാരി�േ�ാൾ ഇ�െനെയാരു

ദിവസെ��ുറി�്അറിയി� എ�ും പ�ായ�ിൽ എ�ാ േമ��മാെരയും വിളി�്െതാഴിലു�്

സംബ�മായ കാര��ൾ മാസ�ിൽ ഒരു ദിവസം ചർ� െച�ാറു� എ്�ാണ അ്റിയി�ി���ത .്

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ സ്ി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ.് ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാനവിവര�ൾ അതായത �്പവൃ�ിയുെട േപര,്

എ�ിേമ� ത്ുക, സാധന േവതന ഘടക�ൾ, െതാഴിൽ ദിന�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 �പവർ�ി നട� �ല�ളിൽ

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ �്ാപി�ി�ി�.
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ജാ�ഗതാ

േമൽേനാ�സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലും 5 അംഗ�ൾ എ�ിലും ഉ� ജാ�ഗത േമൽേനാ�സമിതി രൂപീകരിേ��താണ.്

ഇതിൽ പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ� േ്വ��ത �പാധാന�ം നൽേക�തും പകുതി േപർ

സ�്തീകൾ ആയിരിേ��തുമാണ .് അ��ാപകർ,അംഗൻവാടി വർ�ർ, സ�യം സഹായസംഘ�ിെല

അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺമാർ ,ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന �ബുകൾ ,

െപാതു സമൂഹസംഘടനകൾ, തുട�ിയവയിൽ നി�ും വിജിലൻസ &് േമാണി�റി� ക്��ിഅംഗ�െള

െതര�ടു�ാവു�താണ .് ഏ�വു കുറ� കായളവിേല�്VMC അംഗ�െള നിയമിേ��ത്

�ഗാമസഭയാണ.് �പവൃ�ി �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 �പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ,്

�പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ �്പധാന

ചുമതല. VMC എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ

േരഖെ�ടുേ��തും േസാഷ�ൽ ഓഡി� സ്മയ� അ്വ �ഗാമസഭയിൽ സമർ�ിേ��തുമാണ V്MC

റിേ�ാർ� ഒ്രു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി� ഒ്രു െപാതു േരഖയായി

പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭിേ��തുമാണ.് 7 അംഗ�ളാണ ന്ിലവിൽ ഉ�ത.് എ�ാൽ േകാ�യം

പ�ായ�ിെലആറാം വാർഡിൽ VMC അംഗ�ൾ െതാഴിലിടം സ�ർശി�ാറി� എ�ാണ്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും, േമ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത ഇ്ത ശ്രിയായ �പവണതയ�.

േമ�്

�പവൃ�ി �ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത േ്മ�ാണ.് െതാഴിലാളികൾ ഓേരാ ദിവസവും

േകാഡ് �പവൃ�ി െതാഴിൽദിനം

1)RS/3433

45

എ�ിേമ�് 12000 േകാ�യംെപായിൽ�പേദശ

െ���ികതക�ൂസന്ിർ�ാ

ണം

6

2)IF/3727

06

എ�ിേമ�് 53032 േകാ�യംെപായിൽ�പേദശ

�െ്താഴു�ന്ിർ�ാണം

27.10

3)WC/313

084

എ�ിേമ�് 10894 േകാ�യംെപായിൽ�പേദശ

�ക്ിണർറീചാർജന്ിർ�ാണം

4.81
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കൃത�മായി േജാലി െച���ുെ�� ഉ്റ� വ്രു�ുകയും, െതാഴിൽ കാർഡ,് ൈസ� ഡ്യറി,മ�ർ േറാൾ

എ�ിവയിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയും, അടി�ാന െസൗകര��ൾ

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ�� ഉ്റ� വ്രു�ുകയും േവണം , ഈവാർഡിൽ വിജിന െക,സതി ഇ എ�ിവർ

േമ�ായി �പവർ�ി�ു�ു�.്

പ�തിആരംഭമീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ ഏ്െത�ിലും ഒരു

െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളിേലാ െവ�് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർ�ഹണ

ഉേദ�ാഗ�രുെടയും സംയു� േയാഗമാണ പ്�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ.് വാർഡ െ്മ�റുെട സാ�ിധ��ിൽ

േചരു� ഈ േയാഗ�ിൽ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� വിവര�െള�ാം

െതാഴിലാളികൾ�് വിശദീകരി�� െകാടുേ��താണ.് ഓഡി�ി�ിനു വിേധയമാ�ിയി���

�പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ പ�തി ആരംഭമീ�ിംഗിൻെറ േരഖകൾ കാണാൻ കഴി�ി���.് പ�തി ആരംഭ

മീ�ി�ിൽ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ, വാർഡ്െമ�ർ, എ�ിവർ പെ�ടു�ാറു�്എ�ാണ്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത .് ഇത ന്� കാര�മാണ.്

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

 െതാഴിലിട�ളിൽ സമയനിഷട് പാലി�ുക.

 െതാഴിൽ െച��� ദിവസ�ളിൽ രാവിെലയും ൈവകുേ�രവും കൃത�മായി ഒ�്

േരഖെ�ടു�ുക .

 െതാഴിൽകാർഡിൽ ഹാജർ കൃത�മായി േമ� േ്രഖെ�ടു�ു�ുെ�� ഉ്റ� വ്രു�ുക.

 െ�പാജകട് മ്ീ�ി� ,്�ഗാമസഭകൾ, െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭകൾഎ�ിവയിൽ പെ�ടു�ുക

 കൃത�തേയാെട േജാലി െച��ക.

 െതാഴിലിട�ളിൽ �ാ�ിക വ്സത്ു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാേനാ പാടി�

 �പകൃതി സംര�ണ�ിന ആ്വശ�മായ �പവൃ�ികൾഏെ�ടു� ന്ട�ിലാ�ുക.

 ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�ിെനയും പ�ായ�്

അധികൃതെരയും അറിയി�ുക

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

1)വ�ികതക�ൂസന്ിർ�ാണം, മേനാഹരൻ, വാർഡ V്I,Code:RS/343345

2)െതാഴു�ന്ിർ�ാണം, േരാഹിണിപിെക, വാർഡ്VI,Code:IF/372706

3)കിണർറീചാർജ,്സീതവിഎൻ, വാർഡV്I,Code:WC/313084
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�പവൃ�ികള�െട പരിേശാധന

1)വ�ികതക�ൂസന്ിർ�ാണം, മേനാഹരൻ, വാർഡ V്I,Code:RS/343345

2)െതാഴു�ന്ിർ�ാണം, േരാഹിണിപിെക, വാർഡ്VI,Code:IF/372706

3)കിണർറീചാർജ,്സീതവിഎൻ, വാർഡ V്I,Code:WC/313084

ഈ �പവൃ�ിയിൽ െവ�ികതക�ൂസ ന്ിർ�ാണം, െതാഴു� ന്ിർ�ാണം, കിണർ റീചാർജ എ്�ിവ

നിർമി�ുകയുമാണ് െചയത്ി���ത് . മൂ�് �പവൃ�ികള�ം വ��ിഗതാടി�ാന�ിൽ

നിർ�ി�െ��ി���ത.്

ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ വിവര�ൾ

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�്

ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� 22 േരഖകെള�ുറി� �്പതിപാദി�ു�ു�.് ഇത ന്ിർബ�മായും ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ.്

�ക

മ

ന

�

ർ

�പവൃ�ിയുെട േപര് േകാഡ് സൃഷട്ി�െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

എം

ബു

�്

ന

�

ർ

മ�ർ

േറാള�

കള�

െട

എ�ം

െചലവാ

യ തുക

അവിദ

ഗദ്

െതാഴിലാ

ളികള�െട

1 േകാ�യംെപായിൽ�പേദശ

െ���ികതക�ൂസന്ി

ർ�ാണം.

RS/343

345

1 44 3 276

2 േകാ�യംെപായിൽ�പേദശ

�്

െതാഴു�ന്ിർ�ാണം

IF/3727

06
24

45 2 6624

3

േകാ�യംെപായിൽ�പേദശ

�ക്ിണർറീചാർജന്ിർ

�ാണം

WC/313

084

1 23

2

2 276
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1. കവർ േപജ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു�

കവർ േപജ സ്ൂ�ി�ി���.് ഇത അ്ഭിന�നാർഹമാണ .്

2. െച� ല്ി�്

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ

,എവിെട, ഏത േ്പജ മ്ുതൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ� മ്ന�ിലാ�ുവാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്

െച� ല്ി�.് ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� ഫയലിൽ െച� ല്ി� ഉ്�.്പേ�െച� ല്ി�ി

ൽ�കമന�ർേരഖെ�ടു�ിയി�ി�

3. ആ�ൻ�ാനിൻെറ േകാ�ി

ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��തും െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട്ിൽ മുൻഗണനാ

�കമ�ിൽ ഉ�തുമായിരി�ണെമ�ു� .് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ആ�ൻ �ാനിൻെറ േകാ�ി

സൂ�ി�ി�ി�

4. ജനകീയ എ�ിേമ�്

സാധാരണ�ാരനായ ഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� വിധ�ിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിൽ ത�ാറാ�ിയ

എ�ിേമ� ഫ്യലിൽ സൂ�ിേ��തു�.് എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ജനകീയ എ�ിേമ�്

കാണാൻസാധി�ി�.

5. സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�്

ഒരു �പവൃ�ി� സ്ാേ�തിക വിദഗദ്രുെട അനുമതി ലഭി�ി��� എ്�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്

സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ി��� സാേ�തിക അനുമതിയുെട പകർ�്

ഫയലുകളിൽ സൂ�ി�ി�ി�. അതിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ കൂടുതൽ

�ശ�പുലർേ��തു�.്

6. ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്

�പവൃ�ി െച���തിന്നിർ�ഹണ �ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതി േരഖ.

ഭരണാനുമതിയുെട പകർ� പ്രിേശാധി� 3ഫയലുകളിലും സൂ�ി�ി���.്

7. സംേയാജിത പ�തിയുെട പകർ�്

സർ�ാരിൻെറ ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ�് പ�തിേയാെടാ�ം സംേയാജി�്

നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽ അതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�.് എ�ാൽ

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഫയൽ സർ�ാരിൻെറ മ� വ്കു��കള�മായി സംേയാജി�� നട�ു�

�പവൃ�ികൾഅ�ാ�തിനാൽഈ േരഖകൾബാധകമ�.

8. െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�



11

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു�അേപ�ഫയലിൽ സൂ�ി�ി�ി�

9. �പവൃ�ി അനുവദി�തു സംബ�ി��� വിവര�ൾ

നിർ�ഹണ ഏജൻസി �പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�ു� അറിയി� അ്േപ� കി�ി 15 ദിവസ�ിനകം

െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം അറിയിേ��താണ.് പരിേശാധി� 3 ഫയലുകളിലും െതാഴിൽ

നൽകിയതു സംബ�ി��� വിവര�ള�െട പകർ� ഉ്ൾെ�ടു�ിയി�ി�.

10.മ�ർേറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു� ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ മ്�ർ േറാൾ. ഒരു ദിവസം ര�്

തവണ ഹാജർ േരഖെ�ടുേ��താണ.് േ�ാ� േ്�പാ�ഗാം ഓഫീസർ, പ�ായ� െ്സ�ക�റി എ�ിവർ

സാ��െ�ടു�ി സീൽ പതി�ി� മ�ർ േറാൾ മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ാൻ പാടു��. മ�ർ േറാൾ

ലഭി�തിനു േശഷം മാ�തേമ നിയമപരമായി �പവൃ�ി ആരംഭി�ാൻ പാടു�� . മ�ർ േറാൾ A3

േപ�റിലും A4 േപ�റിലും ആണ �്പിൻറ എ്ടു�ി���ത .് പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഹാജർ

േരഖെ�ടു�ിയതിനു മുകളിലായി തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി� , എം ബു� ന്�ർ ,എം ബു� േ്പജ്

ന�ർ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���് ,േമ� സ്ാ��െ�ടു�ി ഒ� െ്വ�ി���,് െച� െ്ചയത്്

ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി��മു�.്

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണാൻ കഴി�ി���.്

11. െമഷർെമൻറ ബ്ു�്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� �പവൃ�ികള�െട അളവുകള�ം ,െചലവുകള�ം സംബ�ി�

വിവര�ൾ സമയബ�ിതമായി ബിൽ ത�ാറാ�ി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അംഗീകരി�ു�തിനും

യഥാസമയം കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു� ആധികാരിക േരഖയാണ െ്മഷർെമൻറ ബ്ു�.് പരിേശാധി�

�പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ െമഷർെമൻറ ബ്ു� സ്ൂ�ി�ി���.് െസ�ക�റി ഒ��ം സീലും െവ�്

സാ��െ�ടു�ിയ എം ബു�ാണ ര്� �്പവൃ�ി ഫയലിലും സൂ�ി�ി���ത ഇ്ത �്പശംസനീയമാണ.്

െമഷർെമൻറ് െച��കയും െച�് െമഷർ െച��കയും െച��േ�ാൾ ഒ��ം തീയതിയും

േരഖെ�ടു�ിയി��െ��ിലും സീൽ പതി�ി�ി�ി�. െമേ�ാ ഓഫ േ്പെമൻറിൽ െസ�ക�റി, �പസിഡ�്

ഒ� ,്സീൽ , എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി��െ��ിലും തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ഇ�ാര��ിൽ

കൂടുതൽ �ശ� പുലർേ��താണ.്

12.സാധന സാമ�ഗികെള�ുറി��� വിവര�ൾ

പരിേശാധി� ഫയലിൽ സാധന സമ�ഗഹികള�െടലി�ക്ാണാൻസാധി�ി���്

13.േവജ ല്ി�്

മ�ർ േറാളിന അ്നുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം ലഭി�ു�ുെ�� ഉ്റ� വ്രു�ു�

േരഖയാണ േ്വജ ല്ി�.് പരിേശാധി� ഫയലിൽ മ�ർേറാൾ �പകാരമു� േവജ ല്ി��കൾ
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സൂ�ി�ി���.്.

14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ

േവതനം െതാഴിലാളികള�െട അെ�ൗ�ിേല� ന്ൽകിയതിനു� േരഖയാണ ഫ്� �്ടാൻസഫ്ർ

ഓർഡർ. ഫയലിൽ സൂ�ി�ി��� മ�ർ േറാള�കള�െട ഫ� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ ഫയലിൽ

സൂ�ി�ി���.്

15.രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയും സംബ�ി�്

േകാ�യം പ�ായ�ിെല ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ നികുതി രസീതുകൾ സൂ�ി�ി�ി� .

വ��ിഗതഅേപ�കൾ� വ്ാ�ാറി� എ�ാണ െ്താഴിലാളികൾഅറിയി�ി���ത.്

16.മൂ� ഘ്��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

െതാഴിലുറ�ിൽ ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും, �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാഴും

പൂർ�ിയായതിനു േശഷവുമു� ഓേരാ േഫാേ�ാകൾ നിർബ�മായും ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു� .്

പരിേശാധി� മൂ�ു ഫയലുകളിലും േഫാേ�ാകൾ കാണാൻസാധി�ി�ി�

17. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിൻെറ േരഖയാണ �്പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. ഓഡി�ിനു

വിേധയമാ�ിയ 3 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം സൂ�ി�ി���.്

18.െമ�ീരിയൽബി��കൾ

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

ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ അതിൻെറ ബിൽ ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�.് പരിേശാധി� ഫയലിൽ

െമ�ീരിയൽ ബിൽ സൂ�ി�തതായി ക�ി���.് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൻെറ ബിൽ

ഫയലുകളിൽ സൂ�ി�ി�ി� .

19.മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിൻെറയും മ�ർ േറാൾ അനുവദി� െ്താഴിലാളികൾ� േ്വതനം

നൽകു�തുവെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാനാണ്

മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി� .് പരിേശാധി� ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി� സ്ൂ�ി�ി�.

20. ജിേയാടാ� േ്ഫാേ�ാകൾ:

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ ജിേയാടാ� േ്ഫാേ�ാ സൂ�ി�ി�ി�.

21.േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേ�ാർ� സ്ൂ�ി�ി�ി�.

22. ൈസ� ഡ്യറി

മാ�ർ സർ�ുലാർ �പകാരം ഉ� 22 േരഖകളിൽ �ഥ്ാന സർ�ാർ നിർേ�ശി�ു� സു�പധാന

േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി . പ�തിയുെട സുതാര�ത , െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ, സാമൂഹ�
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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, വിജിലൻസ്

ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി റിേ�ാർ�,് സ�ർശക കുറി��കൾ, തുട�ിയവ

േരഖെ�ടു�ു�തിനുേവ�ിയു� ആധികാരിക േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി . പരിേശാധി�

IF/372706 ഫയലിൽ ൈസ� ഡ്യറി സൂ�ി�ി��� ഇ്ത ന്� കാര�മാണ.് എ�ിലും RS/343345,

WC/313084, �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽൈസ� ഡ്യറി സൂ�ി�ി�ി�.

രജി�ർ പരിേശാധന

േകാ�യം �ഗാമപ�ായ�ിൽ െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ഏ്ഴു രജി�റുകള�ം

സൂ�ി�ി���.്

1. െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ് െതാഴിലാളികൾ�്നൽകുേ�ാൾ കൃത�മായി െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ

തീയതി,േപര ,് ഒ� എ്�ിവ േരഖെ�ടു�ി സാ��െ�ടുേ��താണ.് േകാ�യം പ�ായ�ിെല

െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ സൂ�ി�തായി കാണാൻ കഴി�ി���.് കൂടാെത MIS ൽ നി�ും �പിൻറ്

എടു� സ്ൂ�ി�ിരി�ു�തും കാണാൻ കഴി�ി���.്

2. െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭാ മിനുടസ് ര്ജി�ർ

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി ആ�ൻ�ാൻ, േലബർബജ� അ്ംഗീകരി�ൽ

എ�ിവയുമായി ബ�െ�� ന്ട� �ഗാമസഭയുെട വിവര�ളാണ �്ഗാമസഭ മിനുടസ്ിൽ ഉ�ത.്

സാ��െ�ടു�ിയ �ഗാമസഭാ രജി�ർആണ ക്ാണാൻ കഴി�ി���ത.്

3. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തും ,െതാഴിൽഅനുവദി�തും കൂലി നൽകിയതുമായ രജി�ർ

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�തും അനുവദി�തും,കൂലി നൽകിയതും �പിൻെറടു�ു

സൂ�ി�ി���്

4. �പവൃ�ി രജി�ർ

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�്നട�ു� �പവൃ�ികെള�ുറി��� വിവര�ൾ �പവൃ�ി

രജി�റിൽ കൃത�മായി സൂ�ിേ��താണ.് പ�ായ�് രജി�റിൽ �പവൃ�ിെയ�ുറി���

വിവര�ൾസൂ�ി�ി���.്സാ��െ�ടു�ിയി��� രജി�ർആണ ക്ാണാൻ കഴി�ി���ത.്

5. ആസത്ി രജി�ർ

ആസത്ി രജി�റിൽ �പവൃ�ിയുെട േപര,് േകാഡ,് പൂർ�ീകരി� തീയതി, െതാഴിൽ ദിന�ൾ,െചലവ്

എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി അ�കഡി�ഡി എൻജിനീയർ ഒ� െ്വ�ി���തും , െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ

െചയത്തുമയ രജി�ർ സൂ�ി�ി���.് ഇത ന്� കാര�മാണ.്

6. പരാതി രജി�ർ

2015-16ൽ ഒരു പരാതി വരികയും അത്പരിഹരി�തുമായ േരഖകൾ രജി�റിൽ കാണാൻ

കഴി�ി���.് 2018-19 സാ��ികവർഷം െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� ഒ്രു പരാതിയും ഇ�

എെ�ഴുതി െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയിതി���.്
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7. സാധന സാമ�ഗികൾ സംബ�ി� രജി�ർ

സാധന�ൾ വാ�ിയതിൻെറ വിവര�ൾ �പിൻെറടു� സ്ൂ�ി�ി���.്സാ��െ�ടു�ിയി���.്

കെ��ലുകൾ

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്

അനുവദി�ി��� എ്�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ു�സമയ� േ്ഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ

സ��ം ചിലവിൽ എടു�ു െകാടു�ുകയാണ െ്ചയത്ത.്

 ആറാം വാർഡിൽ േമ� മ്ുേഖനയാണ െ്താഴിലിന അ്േപ�ി�ു�ത്

 െതാഴിലിന അ്േപ�ി�ുേ�ാൾ ൈക�� ര്സീത ന്ൽകു�ു�.്

 വ��ിഗത �പവൃ�ികൾ� അ്േപ�ഫയലിൽ സൂ�ി�ു�ി�.

 വ��ിഗത �പവൃ�ികൾ� ൈ്സ� ഡ്യറി ഫയലിൽ സൂ�ി�ു�ി�.

 സ�ർശി� ഫീൽഡുകളിൽ ഒ�ും തെ�സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്�ാപി�തായി

കാണാൻ കഴി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിൽകാർഡ ത്ിക��ം െസൗജന�മായി അനുവദിേ��തു�.്

 െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ി നൽകു�അവസര�ിൽ പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിൽ

പൂരി�ിേ��കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ും കൃത�മായി പറ�ു െകാടു�ുക.

 െതാഴിലാളികൾ� ന്ിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു�അവകാശ�ൾ ലഭി�ു�ുെ��്

നിർ�ഹണഏജൻസി ഉറ� വ്രുേ��തു�.്

 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ പാടി�.

 മ�ർ േറാളിൽ �പവൃ�ി എടു�ു� ദിവസ�ളിൽ തീയതി േരഖെ�ടു�ു�ുെ�� ഉ്റ�്

വരു�ുക.

 െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ� വ്രു�ു�തിന �്പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ്

പ�തി വിവര�ൾഅട�ിയ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ �്പവൃ�ി�ല�്

�ാപിേ��താണ.്

 ഓേരാ മ�ർ േറാള�ം കഴിയു� മുറയക് എ്ം ബു�ിൽഅളവും �പവൃ�ി�ലവും , മ�ർ േറാൾ

ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 െതാഴിലാളികള�ം േമ��ം അവരുെട കടമകൾ കൃത�മായി പാലി�ു�ുെ�� ന്ിർ�ഹണ

ഏജൻസി ഉറ� വ്രുേ��തു�.്

 െതാഴിലാളികൾ� ക്ൃത�മായി േവതനം ലഭി�ു�ുെ�� ന്ിർ�ഹണഏജൻസി ഉറ�്

വരുേ��താണ.്

 വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്��ിഅംഗ�െള കാലാനുസൃതമായി മാ��കയും അവരുെട
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പ�ാളി�ം ഉറ� വ്രു�ുകയും െചേ��താണ്

 ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾആ�ൻ�ാനിലു�സമയ�ളിൽ തെ� നട�ിലാേ��താണ.്

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

 േരഖകൾസൂ�ി�ുേ�ാൾ പൂരി�ിേ��കാര��ൾ കൃത�തേയാെട െച��ക.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം ഏെ�ടു�ാവു� �പവൃ�ികള ് :

വിഭാഗം എ-�പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവൃ�ികള ് .

വിഭാഗം ബി-ഖ�ിക അ�ില ് പരാമര ് ശി�ു� കുടുംബ�ള ് �് ജീവേനാപാധി

െമ�െ�ടു�ുവാനു� �പവൃ�ികള ് . (ബി പി എല ് ,പ�ിക

ജാതി,പ�ികവര ് �ം,വിധവകള ് ,ഭി�േശഷി�ാര ് ,ഐഎൈവ ഗുണേഭാ�ാ�ള ് .)

വിഭാഗം സി- േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകള ് � വ്ിേധയമായി �പവര ് �ി�ു�
സ�യം സഹായ സംഘ�ള ് � െ്പാതുഅടി�ാന െസൗകര� വികസനം.

വിഭാഗം ഡി-�ഗാമീണഅടി�ാന െസൗകര� വികസന �പവൃ�ികള ് .

അനുബ�ം CARD DETAILS

No of Registered No of Jobcard

included in current

year

Cumulative No of

HH issued Job card

House

hold

Person House

hold

Persons SCs STs

Kannur DT 213731 319101 10056 16068 7602 9179

Kuthuparamba

Block

22621 36529 894 1452 217 830

Kottayam

Panchayat

1654 2132 120 146 27 2

Work details 2018-19

Employment provided No of

families

completed

No of HH

which are

beneficiary
House

hold
Person Person

days
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100 days
of land

reform/IAY

Kannur DT 81144 89534 4537690 20464 905

Kuthuparamba

Block
8398 8951 442746

1953
65

Kottayam

Panchayat
850 874 40059

300
1

പരിേശാധനയക് വ്ിേധയമാ�ിയ ഫയലിെല മ�ർ േറാള�കള�െട വിശദവിവര�ൾ

2018-19

സാ��ികവർഷം 100 പണി പൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികൾ

ന�ർ െതാഴിൽ കാർഡ് േപര്

1 KL-02-006-002- എസി സഹേദവന ്

�കമ

ന�ർ

വർ�േ്കാ

ഡ്

മ�ർ

േറാൾ

തീ�തി ഹാജർ േവതനം

1 RS/3433

45

12417 15/12/18 -

15/12/18

1

276

12418 15/12/18 -

15/12/18

3

2114

124l9 16/12/18 -

18/12/18

2

2620

2 IF/37270

6

12755 20/12/18-

23/12/18

24

6624

12756 20/12/18-

23/12/18

12

11776

3 WC/3130

84

14428 01/01/2019-

01/02/2019

1

276

14452 1/02/2019-

01/02/2019

2

1045
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006/20

2 KL-02-006-002-

006/24 നളിനി എം

3 KL-02-006-002-

006/25 ഷബിന െക

4 KL-02-006-002-

006/30 സതി െക വി

5 KL-02-006-002-

006/35 രാധ എം

6 KL-02-006-002-

006/36 യേശാദ പി

7 KL-02-006-002-

006/37 പി എം ന�ിനി

8 KL-02-006-002-

006/39 വിജിന െക

9 KL-02-006-002-

006/40 അജിത പി

10 KL-02-006-002-

006/41 ശാ�എം

11 KL-02-006-002-

006/67 രാധ െക

12 KL-02-006-002-

006/7 മായ വി

13 KL-02-006-002-

006/72 രസിത പി

14 KL-02-006-002-

006/86 വിനീത ടി െക

വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്��ിഅംഗ�ൾ

1 േഡാളിപി

2 െകേഗാപാലൻ
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3 േറാജ

4 ദീപടിെക

5 നിഷവിെക

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ട�ു�തിന സ്ഹായി�വർ

 െതാഴിലാളികൾ.

 േമ��മാർ

 വാർഡ െ്മ�ർ

 െപാതുജന�ൾ

 െതാഴിലുറ� വ്ിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ

 പ�ായ� ഉ്േദ�ാഗ�ർ

 േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീം ക��ർ

തീരുമാന�ൾ

1.െതാഴിൽ കാർഡിന അ്േപ�ി�ുേ�ാൾഅേപ�കെന േഫാേ�ാ െമാൈബൽക�ാമറ ഉപേയാഗി�്

എടു�ാൻ തീരുമാനമായി

2.സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ �്പവർ�ി ആരംഭി�ുേ�ാൾ തെ��ാപി�ുവാൻ

തീരുമാനമു�ായി

3. ജനകീയ എ�ിേമ� മ്ലയാള�ിൽഎഴുതി നൽകാെമ� ത്ീരുമാനമു�ായി

4. െച� ല്ി�ിൽ േപജ ന്�ർ ഉൾെ�ടു�ാെമ� ത്ീരുമാനമു�ായി
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