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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 അ�ാം തീ�തി        
ഈ  നിയമം  നിലവിൽ  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�ിൻെറ �പാഥമിക ല��ം ഒരു        
�ഗാമീണ കുടുംബ�ിന് നിയമം വഴി ഒരു സാ��ി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�ിൻെറ �പധാന 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�ിൻെറയും 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�ളിൽ കൂടി      
കഴിയു�ു . �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിന് ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകമാണ്      
ജലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും ഇവ െതാഴിലുറ�്     
�പവർ�ന�ളിലൂെട  ഉറ�്  വരു�ുവാൻ  കഴിയു�ു . 

2018/19 ൽ േകരളം ഏ�വും വലിയ �പളയ ദുര�ം ഏ��വാ�ിയ നാടാണ് .         
േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും �പളയം വളെരയധികം ദുര��ൾ      
ഉ�ാ�ിയി���താണ് . അേത േകരളം തെ�യാണ് മാർ�് മാസേ�ാടുകൂടി      
ശ�മായ വരൾ�യും കുടിെവ��ാമവും േനരിടു�ത് . ഈ അവസര�ി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�തിയിൽ നമു�് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� ഒരു        
വസ്തുതയാണ് മഴ�ുഴികൾ . ഇവയുെട നിർ�ാണ �പവൃ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ      
കൂടുതലായും �ശ� െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജലെ� 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�ൈതകൾ െവ��പിടി�ി�ൽ , എ�ിവ     
നട�ിവരു�ു . പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ തടയണ നിർ�ി�ുകയും ,      
കുള�ൾ , നീർ�ുഴി , ക�ാല നിർമാണം , കിണർ റീചാർ�ിങ് തുട�ിയവ വഴി        
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 നിർ�ഹണ�ി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�് പ�തി �പവർ�ന�ൾ തുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ു      
െകാ�ിരി�ുകയും  െച���ു . 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം മാ�ാ�ിടം       
�ഗാമപ�ായ�ിെല വാർഡ് III -െമരുവ�ായി 2018–19 സാ��ിക വർഷം        
ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ മാർ�് 31 വെര നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ         
പരിേശാധി�തിൻെറ അടി�ാന�ിൽ പ�തിയുമായി ബ�െ��് നിർ�ഹണ     
ഏജൻസിയുെടയും സമൂഹ�ിൻെറയും ഭാഗ�് നി�ു� ഇടെപടലുകൾ കൂ�ി      
േചർ�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ് സൺമാർ ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്       
വാർഡിൻെറ വികസന�ിനും സമൂഹ�ിനും ഗുണകരമാവു� രീതിയിൽ     
േപാരായ്മകൾ ഒെ� പരിഹരി��ം പ�തി െമ�െ�ടു�ാനു� നിർേ�ശ�ൾ      
ഉൾെപടു�ിെകാ�ും മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി      
വിജയം ൈകവരി�ാൻ ഉതകെ� എ� �പത�ാശേയാെട സമർ�ി�ു�ു . 

 

സവിേശഷതകൾ 

● നിയമ�ിൻെറ  പിൻബലമു�  അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി. 
● �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ      

ഏെതാരാൾ�ും  പ�തിയിൽ  പ�ാളിയാകാം. 
● സ്�തീ�ും  പുരുഷനും  തുല�  േവതനം . 
● പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�      

വികസനം  എ�ിവയ്�്  മുൻഗണന. 
● െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ�     

സഹായി�ുകയും  െച���ു. 
● ആസൂ�തണ�ിലും  നിർ � ഹണ�ിലും  തിക�  സുതാര�ത. 
● കരാറുകാേരാ  ഇടനില�ാേരാ  ഇ�. 
● െപാതുജന  പ�ാളി�േ�ാെട  േലബർ  ബഡ്ജ�്. 
● ബാ�്  അ�ൗ�്  വഴി   േവതന  വിതരണം. 
● സ്�തീകൾ�്  മുൻഗണന. 

 



 

● ക����ർ  ശൃംഖല  വഴിയു�  േമാണി�റിംഗ്  സംവിധാനം. 
● �ഗാമസഭ  പ�തി  ഓഡി�്  െച���ു . 

 
ല���ൾ  
 
 

100 ദിവസെ� അവിദഗ്� കായിക െതാഴിലിലൂെട �ഗാമീണ      
ജനതയുെട  ഉ�മനം  
ദാരി�ദ�  ലഘൂകരണം  
�ഗാമീണ  അടി�ാന  സൗകര�  വികസനം  
പരി�ിതി  സംര�ണം  
സ്�തീ  ശാ�ീകരണം  

 
 
േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്   

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം 6 മാസ        
കാലയളവിനു�ിൽ നിർബ�മായും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹ�      
പരിേശാധന നട�ണെമ�് േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െസ�ൻ       
17 (2) വകു�ിൽ നിഷ്കർഷി�ു�ു . പ�തി നട�ി�ിെ� സുതാര�തയും സാമൂഹ�        
ഉ�രവാദി�വും ഉറ�് വരു�ി പ�തി െമ�െ�� രീതിയിൽ നട�ിലാ�ുകയും,       
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�ൽ  ഓഡി�്  നട�ു�ു .  

നട�ിലാ�ിയ ഓേരാ �പവൃ�ികള�ം , പ�തി നിർ�ഹണവും , െതാഴിലാളികൾ�്      
ലഭിേ�� അവകാശ�ള�ം സമൂഹ പ�ാളി�േ�ാെട വിലയിരു�ുക എ�      
ല��േ�ാെട േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി �പേത�ക �ഗാമസഭ വിളി��        
േചർ�് അവതരി�ി�ുകയും റിേ�ാർ�ിേ�ൽ ചർ� െചയ്ത് , അഭി�പായ�ള�ം      
നിർേ�ശ�ള�ം േ�കാഡീകരി�� �പസ്തുത റിേ�ാർ�് �ഗാമസഭയുെട     
അംഗീകാര�ിനും   തുടർ  നടപടികൾ�ുമായി   സമർ�ി�ു�ു .  

 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  �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 , വാർഡ് െമ�ർ        
മ�് നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ തുട�ിയവരുമായി വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ        
നട�ിയ ആസൂ�തണ�ിെ� ഫലമായി  തുടർ �പ�കിയകൾ ആസൂ�തണം      
െച��കയും  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  �ഗാമസഭാ  തീ�തി  നി�യി�ുകയും  െച���ു . 

 
 

 



 

2. ഫയൽ  പരിേശാധന 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ ആരംഭി�ിരി�ു� തീ�തിയ്�്  മുൻപു� ആറ്       
മാസ�ാലയളവിൽ വാർഡിെല �പവൃ�ി ഫയലുകൾ , ഏഴ് രജി�റുകൾ ,      
അേതാെടാ�ം  അനുബ�േരഖകള�ം  സൂ�്മപരിേശാധന  നട�ു�ു . 

 
3. �പവൃ�ി  �ല പരിേശാധന 

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

 
4. വീടുവീടാ�രമു�   വിവരേശഖരണം 

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�് േനരിൽ ക�് പ�തിയുെട       
നിർ�ഹണെ��ുറി��ം ഗുണ ഫലെ��ുറി��മു�  അഭി�പായ�ള�ം    
നിർേ�ശ�ള�ം  സ�രൂപി�ു�ു . 

 
5. െതളിവ്  േശഖരണം 

ഫയൽ പരിേശാധന , �പവൃ�ി �ല പരിേശാധന , വീടുവീടാ�രമു�      
വിവരേശഖരണം തുട�ിയ ഓഡി�് �പ�കിയകളിലൂെട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ്      
േശഖരണം  നട�ു�ു . 

 
 6. സാമൂഹ�   േബാധവൽ�രണം 

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരാവേബാധം         
ഉയർ�ുകയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന്      
ആവശ�മായ  േബാധവൽ�രണ  �പവർ�ന�ൾ  നട�ിലാ�ു�ു . 

 
7. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 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�ൽ  ഓഡി�്  �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���ു. 

 
 

 



 

 
 

മാ�ാ�ിടം  �ഗാമപ�ായ�് 
 

അടി�ാന  വിവര�ൾ 
 

ജി� : ക��ർ 
േ�ാ�് : കൂ�ുപറ� 
താലൂക ് : തലേ�രി 
വാർഡുകൾ             : 19 
 
 
 
പ�ായ�ിെല  െതാഴിലുറ�്   പ�തിയുമായി  ബ�െ��  വിവര�ൾ  

 

ആെക  െതാഴിൽ  കാർഡ് : 4877 
ആെക  െതാഴിലാളികൾ : 6205 
ആക്ടീവ്  െതാഴിൽ   കാർഡ് : 1711 
ആക്ടീവ്  െതാഴിലാളികൾ : 1776 
എസ് .സി : 68 
എസ് .ടി : 06 
100 ദിവസം  െതാഴിൽ 
 പൂർ�ിയാ�ിയ  കുടുംബ�ള�െട 
 എ�ം : 145  
 
( അവലംബം : nrega.nic.in   ) 
 
 
വാർഡിെല  െതാഴിലുറ�്   പ�തിയുമായി  ബ�െ��  വിവര�ൾ 
 
ആെക  െതാഴിൽ  കാർഡ് : 241 
ആെക  െതാഴിലാളികൾ :330 

 
100 ദിവസം  െതാഴിൽ 
 പൂർ�ിയാ�ിയ  കുടുംബ �ള�െട :      05  
 എ�ം 
 
( അവലംബം : nrega.nic.in) 

 

 

 

 

 



 

അവകാശാധിഷ്ഠിത  നിരീ�ണ�ൾ :- 

 
1. െതാഴിൽ  കാർഡുമായി  ബ�െ��  കാര��ൾ 

 
 മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� പ�തി �പകാരം അവിദഗ്ധ കായിക        
െതാഴിൽ െച�ാൻ താ�ര�മു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും െതാഴിൽ കാർഡിന്       
േവ�ി അേപ�ി�ാം . െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ� നൽകിയ എ�ാ       
കുടുംബ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ്       
ലഭിേ��തു�് . കൂടാെത കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി       
നൽേക�തുമാണ്. െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകവശം       
െവ�ാനു� അധികാരം ഉടമകൾ�് മാ�തമാണ്. നിർ�ഹണ ഏജൻസിേയാ      
െമയ്�്മാേരാ ൈകവശം െവ�ാൻ പാടു�ത�. 
 
ഈ വാർഡിെല നിലവിലു� എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ്        
ലഭി�ി���്. എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ പുതിയ െതാഴിൽ      
കാർഡിനുേവ�ി അേപ�ി�ു� സമയ�ും െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി       
നൽകു� സമയ�ും േഫാേ�ാ എടു�ു�തിന് േവ�ിയു� ചിലവ് െതാഴിലാളി       
വഹി�ു�  സാഹചര�മാണ്  നിലവിലു�ത്. 
 

2. െതാഴിൽ  ആവശ�െ�ടു�ത്  സംബ�ി�് 
 
െതാഴിൽ കാർഡു� അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ ത�ാറു� ഏെതാരു        

കുടുംബ�ിനും ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ിലും 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ       

െച�ാനു� അവകാശം ഉ�് . ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ       

ആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��് ആസൂ�തണ �പ�കിയകളിൽ     
പ�ാളികളാവാനുമു� അവകാശം  ഉ�് . െതാഴിൽ ആവശ�െ��� 15      

ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ 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 .  െതാഴിലിന് അേപ�ി�ു� സമയ�് അതിെ� ൈക��്       
രസീത് വാ�ി സൂ�ി�ാറി� എ�ും, അേപ�കൾ �ഫ�് ഓഫീസിൽ       
െകാടു�ാറി�, െതാഴിലുറ�് െസ�നിലാണ് െകാടു�ാറു�െത�ുമാണ് െമയ്�ിൽ     
നി�ും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത്. പരിേശാധി�      
ഫയലുകളിലും  ൈക��് രസീത് സൂ�ി�തായി കാണാൻ സാധി�ി�. 
 
 

3. െതാഴിൽ  അനുവദി�ത്  സംബ�ി�് 
 
െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ       
നൽകിയിരി�ണം . വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ആവശ�മു�     
സമയ�ളിൽ അേപ� സമർ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ       
അനുവദിേ��തു�് . െതാഴിൽ ആവശ�െ��� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭ�മായി�      
എ�ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം നിയമപരമായി      
െതാഴിലാളികൾ�്  ഉ�് . 

 



 

  
 
ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിന് അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം       
തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ാറി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ       
കഴി�ത്. എ�ാൽ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ തീ�തി േരഖെപടു�ി      
അേപ� സമർ�ി�തിെ� മതിയായ േരഖകൾ ഫയലിൽ നിേ�ാ െതാഴിലാളികള�െട       
പ�ൽ നിേ�ാ ലഭ�മ�. ആയതിനാൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭിേ��       
സാഹചര�ം വ��മ� . 
 

4. െഷൽഫ്  ഓഫ്  െ�പാെജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനു�  അവകാശം 
 
 അടു� 5 വർഷേ��് ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജക്ടുകള�െട സമാഹാരമാണ്       
െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാെജക്ട് . അയൽ�ൂ� തല�ിൽ ചർ� െചയ്ത് നിർേദശ�ൾ        
സമാഹരി�് വാർഡ് തല�ിൽ േ�കാഡീകരി�് �ഗാമസഭയിൽ അവതരി�ി�്      
മുൻഗണനാ �കമം നി�യി�ാണ് അംഗീകരി�ു�ത് . അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫ്      
ഓഫ് െ�പാെജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിനു� അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�് .      
െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും െമയ്�ിെ�യും ഭാഗ�ുനി�ും     
പ�ാളി�മു�ാേവ�തു�് . മാ�തമ� െതാഴിലുറ�ിൽ അനുവദനീയമായ ആസ്തി     
വികസന �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിലു�വരുെട      
പ�ാളി�ം  ഉ�ാേവ�താണ് .  
 
ഈ വാർഡിൽ െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ിയിൽ ഏർെ��ി��� െതാഴിലാളിക ൾ െഷൽഫ്        
ഓഫ് െ�പാജക്�് തയാറാ�ു�തിൽ പ�ാളികൾ ആവാറു� ് 

5. യാ�താ  ചിലവ് സംബ�ി�് 
 
 െതാഴിലാളികൾ�് താമസ �ല�ു നി�ും 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ       
െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഉ�് . 5 കി . മി പരിധി�് പുറ�് െതാഴിൽ          
െചേ�� സാഹചര�ം ഉ�ാവുകയാെണ�ിൽ യാ�താബ�യായി കൂലിയുെട 10 %       
തുക നിലവിെല കൂലി അനുസരി�� 271 രൂപയുെട 10% ആയ 271 രൂപ 10 ൈപസ            
അധിക  േവതനമായി  ലഭി�ുവാനു�  അവകാശം  െതാഴിലാളികൾ�്  ഉ�് .  
 
ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 5 കി .മി പരിധി കഴി�ും െതാഴിലുറ�്        
�പവൃ�ിയിൽ ഏർെ��ി�ി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും െമയ്�ിൽ നി�ും       
അറിയാൻ  കഴി�ത്. 
 
 
 

6. �പവർ�ി  �ലെ�  സൗകര��ൾ  സംബ�ി�് 
 
 നിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു� അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�ാ      
�പവർ�ി �ല�ളിലും ഉ�ായിരി�ണം . െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ     
കുടിെവ�ം , വി�ശമ സമയ�് ആവശ�മായി വരു� തണൽ , �പഥമശു�ശൂഷ കി�് ,        
അപകട സാധ�തയു� �പവൃ�ികളിൽ ഏർെ�ടുേ�ാൾ ആവശ�മായി വരു�      
സുര�ാ സാമ�ഗികൾ തുട�ിയവ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം നിർ�ഹണ       
ഏജൻസി വഴി സൗജന�മായി ലഭി�ുവാനു� അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ� ്
 
ആദ� കാല�ളിൽ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് സൗജന�മായി ലഭി�ാറുെ��ും       
നിലവിൽ ഒ�ും തെ� ലഭികാർ ഇെ��ുമാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ു അറിയാൻ        
സാധി�ത്. മാ�തമ� വി�ശമ സൗകര��ിനായി ഷീ�് ലഭി�ാനു� അവകാശം       

 



 

െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�് എ�തിെന കുറി��ം അവർ�് അറിവ് ഉ�ായിരു�ി �.        
�പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് , തണൽ സൗകര��ിന് ഉ� ഷീ�് �പവൃ�ി �ല�ു          
കാണാൻ സാധി�ി� 
 

1. േവതനം  ലഭ�മാകു�ത് സംബ�ി�് 
 
െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൽ െസ�ൻ 3(2) �പകാരം ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും        
മ�ർേറാൾ പൂർ�ിയാ�ി  പ�ായ�ിൽ സമർ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം      
െതാഴിലാളികൾ�്  േവതനം  ലഭിേ��താണ് .  
 
15 ദിവസ പരിധി�ു�ിൽ കൂലി ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഓഡി�് കാലയളവിൽ        
ഉ�ായി���് . നിർവഹണ ഏജൻസിയുെട ഭാഗ�് നി�് വ� വീഴ്ച അെ��ിൽ        
േപാലും കൂലി ൈവകിയതിനു� നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുകേയാ അതിനു േവ�ി       
െതാഴിലാളികൾ  പരാതിെ�ടുകേയാ  െചയ്തി�ി� . 
 

 
2. െ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�ി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 .   
 
ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളി ആയ ദാേമാദരൻ എ� വ��ിക് 2018-19 സാ��ിക         
വർഷം �പവൃ�ി �ല�ു വ�് പാ�ിെ� മു��െകാ�് അപകടം സംഭവി�ി���്        
.ഇതിെന തുടർ�് കാലിെ� ര�ു വിരലുകൾ പഴു�് കയറി നിര�രം        
ആശുപ�തിയിൽ േപാേക� സാഹചര�ം ഉെ��് ആണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്       
അറിയാൻ സാധി�ത് .ആയതിെ� ബി��കൾ കൃത�മായി ഹാജാരാകി��െ��ിലും      
തുടർനടപടികൾ   ഒ�ും  സ�ീകരി�ി�ിെ��ുമാണ്  അറിയാൻ  സാധി�ത്.  

3. പരാതി  പരിഹാരം 
 
 െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം (െഷഡ��ൾ 19) സമയബ�ിതമായി പരാതി       
പരിഹാര�ിനു� അവകാശ നിയമം നിഷ്കർഷി�ു�ു�് . പ�തിയുമായി     
ബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനയും േ�ടാൾ �ഫീ ന�ർ ഉപേയാഗി��ം ,        
േരഖാമൂലം എഴുതി നൽകുകയും ഈെമയിൽ വഴിയും സമർ�ി�ാവു�താണ് .      
േടാൾ�ഫീ  ന�ർ  പ�ായ�ിൽ  �പദർശി�ിേ��താണ് .  
 
മാ�ാ�ിടം പ�ായ�ിൽ േടാൾ�ഫീ ന�ർ �പദർശി�ി�തായി ക�ി� . ഫീൽഡ്       
സ�ർശന�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ ഇതുവെര     
പരാതികൾ നൽകിയി�ി� എ�ാണ് അറിയാൻ കഴി�ത് . പരാതി രജി�ർ       
പരിേശാധി�േ�ാഴും ഇതുവെര ഒരു  പരാതിയും  വ�തായി  േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .  
 

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 കണെ�ടു�്     
നട�ു�തിൽ പ�ാളിയാവു�തിനു� അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�ും    
വാർഡിെല ഏെതാരാൾ�ും  ഉ�് . 
 
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളികൾ , േമ�് മാർ , വാർഡ്        
െമ�ർ , ഗുണേഭാ�ാ�ൾ തുട�ിയവർ �പവൃ�ി �ല�ൾ     
പരിേശാധി�ു�തിലും  വിവര�ൾ  ലഭ�മാ�ു�തിലും  പ�ാളികളായി���് . 
 

േറാസ്ഗാർ  ദിനം 
 

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െട      
അവകാശ�ൾ അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾ പരിഹരി�ു�തിനു     
മായി വർഷ�ിൽ ഒരു ദിവസം േറാസ്ഗാർ ദിനം സംഘടി�ിേ��തു�് .       
െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ , കടമകൾ തുട�ിയ കാര��ളിൽ     
െതാഴിലാളികൾ�് അവേബാധം ഉ�ാ�ു�തിനും െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ��     
�പശ്ന�ൾ ചർ� െച���തിനും ഇത് സഹായി�ു�ു . വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ        
അനുസരി�് പ�ായ�ുകളിലും േറാസ്ഗാർ ദിനം ആചരി�ണം എ�്      
നിഷ്കർഷി�ി���് .  
 
മാ�ാ�ിടം പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�് േറാസ്ഗാർ ദിന�ിെന      
കുറിച് യാെതാരു അറിവും ഇ� എ�ാണ് ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിനിടയിൽ       
അറിയാൻ കഴി�ത് . മാ�തമ� െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ     
ലഭ�മാ�ു�തിൽ നിർ�ഹണ ഏജൻസിയുെട ഭാഗ�് നി�ും യാെതാരു      
ഇടെപടലുകള�ം  ഉ�ായി�ി�  എ�ും  അറിയാൻ  സാധി�� . 
 
 
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 ,       
െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ ജന�ൾ�ും      
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിൽ     
�പദർശി�ിേ��തു�് . ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും ആരംഭഘ��ിൽ ഈ േബാർഡ്      
�ാപിേ��തു�് .  
 
�പവൃ�ി ആരംഭി�ു� സമയ�ളിൽ �ാപിേ��ിയിരു� േബാർഡുകൾ     
�പവൃ�ി �ല പരിേശാധനയ്�ായി സ�ർശി� സമയ�്കാണാൻ സാധി�ി� .       
മാ�തമ� മി� േബാർഡുകൾ ഒെ� െതാഴിലാളികൾ ഒ�ിരി �പയാസെ��� ചുമ�ു        
െകാ�് േപായാണ് �പസ്തുത �ല�ു �ാപി�ി���ത് എ�ും അറിയാൻ       
സാധി�� . െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിൽ അവിദഗ്� കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻ ഉ�         
െതാഴിലാളികള�െട അവകാശെ� കുറി�് �പേത�കം �പതിപാദി�ു�ുെ��ിലും     
വിദഗ്ധ െതാഴിലാണ് ഇതിലൂെട സാധ�മായത് എ�ുമാണ് അറിയാൻ കഴി�ത്.       
ആയത് നിർ�ഹണ ഏജൻസിയുെട ഭാഗ�് നി�ു� വീഴ്ചയായി      
കണ�ാ�ു�ു. 
 
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�ിെല അംഗ�ൾ,        
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 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�ിങ് , �പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി���     
ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല . വിഎംസി അംഗ�ൾ       
എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ      
േരഖെ�ടുേ��തും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സമയ�് അവ �ഗാമസഭയിൽ      
സമർ�ിേ��തുമാണ്. വിഎംസി റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും        
ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ�ിൽ നി�ും       
ലഭിേ��തുമാണ്.   5  അംഗ�ളാണ്  നിലവിലു�ത് . 
 
മാ�ാ�ിടം പ�ായ�ിൽ വാർഡ് III െ� ഫീൽഡ് സ�ർശി�േ�ാൾ വിഎംസി         

അംഗ�ൾ ആരും തെ� �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ാറി� എ�ാണ്       
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത് . വിഎംസി അംഗ�ളിൽ ഒേ�ാ       
രേ�ാ േപർ �പവൃ�ി �ല�ളിൽ സ�ർശി�ാറു�് എ�ു ഒ��കൾ വീടുകളിൽ        
േപായി�ാണ് േശഖരി�ു�ത് എ�ുമാണ് അറിയാൻ സാധി�ത്. 
 
േ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�ളിൽ ആർെ��ിലും      
എെ��ിലും അപകടം സംഭവി�ാൽ അത് ൈസ�് ഡയറിയിൽ കൃത�മായി       
േരഖെ�ടു�ി  െവ�ണം  . 
 
ഈ  വാർഡിൽ   ഷീബ   േമ�ായി  �പവർ�ി�ു�ു.  
 
പ�തി  ആരംഭ  മീ�ിംഗ് 
 
 
െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 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�ിംഗ്. വാർഡ് െമ�റുെട സാ�ിധ��ിൽ േചരു� ഈ േയാഗ�ിൽ         
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� വിവര�െള�ാം     
െതാഴിലാളികൾ�്  വിശദീകരി��  െകാടുേക�താണ്.  
 
ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ പ�തി ആരംഭ      
മീ�ിഗിെ� േരഖകൾ കാണാൻ കഴി�ി���്. പ�തി ആരംഭ മീ�ിഗിൽ നി ർ � ഹണ        
ഉേദ�ാഗ�ർ വാർഡ് െമ�ർ എ�ിവർ പെ�ടു�ാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ       
നി�ും  അറിയാൻ  കഴി�ത്. 

 



 

         
 
െതാഴിലാളികള�െട  കടമകൾ 
 

❖ െതാഴിലിട�ളിൽ  സമയനിഷ്ഠ  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�ൾ ഉപേയാഗി�ാേനാ ക�ി�ാേനാ     

പാടി� . 
❖ �പക�തി സംര�ണ�ിന് ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ എെ�ടു�്     

നട�ിലാ�ുക . 
❖ ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�ിെനയും പ�ായ�്      

അധികൃതെരയും   അറി യി�ുക . 
 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിന്  വിേധയമാ�ിയ  �പവൃ�ികൾ 
 
2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019 മാർ�് 31 വെര ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ിയ താെഴ           
പറയു� 3 �പവൃ�ികളാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത്. 

 

1.െമരുവ�ായി  �പേദശ�്  േസാ�്  പി�്  നിർ�ാണം  റീ� (378531) 
 

2.െമരുവ�ായി  �പേദശ�്   േസാ�്  പി�്  നിർ�ാണം  നിർ�ല (IF/378532) 
 

3.ൈകേതരി  പതിെനാ�ാം  ൈമൽ  �പേദശ�്  കൃഷി�്  നിലെമാരു�ൽ 
മൂ�ാംഘ�ം (IF/320290) 
 

 

�കമന�
ർ 

�പവൃ�ിയുെട േപര ് വർ�് 
േകാഡ് 

 

�പവൃ�ി 
ആരംഭി� 
തീയതി   

 

സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ  
ദിന  �ൾ 

 

ചിലവായ  തുക  

േവതന 
ഘടകം   

സാ
  

1.  െമരുവ�ായി 
�പേദശ�്  േസാ� ്
പി�്  നിർ�ാണം 
റീ� (378531) 

(IF/378531) 28/03/2019 4- അവിദഗ്ധ 
െതാഴിലാളികള�
െട എ�ം 
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2 െമരുവ�ായി 
�പേദശ�്   േസാ� ്
പി�്  നിർ�ാണം 
നിർ�ല (IF/378532) 

 

(IF/378532) 22/03/2019 1 276  
- 
 
 
 

3  

ൈകേതരി 
പതിെനാ�ാം  ൈമൽ 
�പേദശ�്  കൃഷി� ്
നിലെമാരു�ൽ 
മൂ�ാംഘ�ം (IF/320290
) 

 

 (IF/320290) 05/02/2019 192 52992 300
(േബ

       

 
ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ വിവര�ൾ 
 

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

1. AMC കവർ  േപജ്. 
2. െച�്  ലി�് .                            
3. ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി. 
4. ജനകീയ  എ�ിേമ�്. 
5. സാേ�തികാനുമതിയുെട പകർ�്.  
6. ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്. 
7. സംേയാജിത  പ�തിയുെട   പകർ�്. 
8. െതാഴിൽ  ആവശ�െ���െ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�്  �ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ (FTO) 
15. രസീതുകള�ം  േറായലി�ിയും  സംബ�ി�  വിവര�ൾ 

 



 

16. 3 ഘ��ളിലു�   േഫാേ�ാകൾ 
17. �പവൃ�ി  പൂർ�ീകരണ  സാ��പ�തം ( Completion Certificate) 
18. െമ�ീരിയൽ  ബി��കൾ 
19. മ�ർേറാൾ  മൂവ്െമ� ്  �ിപ ്
20. ജിേയാ  ടാഗ്  േഫാേ�ാസ ്
21. േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  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  േപജ ് 

സൂ�ി�ി���് .  ഇത്  അഭിന�ാർഹമാണ് . 

 
2.െച�്  ലി�്   

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

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�് കൃത�മായി സൂ�ി�ി���്. എ�ാൽ േപജ്        
ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.  

 

 

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�ി െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാെജക്ടിൽ ഉൾെ�ടു� േപജിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ        
സൂ�ി�ണം. 

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം തെ� ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി കാണാൻ        
സാധി��. ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��ി��� �പവൃ�ികൾ തെ�യാണ് വാർഡിൽ       
െചയ്തി���ത്. ഇത് അഭിന�ാർഹമാണ്.  

 

4.  ജനകീയ എ�ിേമ� ്

സാധാരണ�ാരായ ഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പാേദശിക     
ഭാഷയിൽ ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് ഫയലിലും �പവൃ�ി �ല�ളിലും      
ലഭ�മാേ��തു�്. 

 

എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഒ�ും തെ� ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണാൻ         
സാധി�ി�. 

 



 

 
5.സാേ�തികാനുമതി  പ�തം   

ഓേരാ �പവൃ�ി�ും �പേത�കം ത�ാറാ�ു� എ�ിേമ�് സാേ�തിക വിദഗ്ധർ        
അട�ു� ക�ി�ി പരിേശാധിച് അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി�്       
അനുമതി നൽകാൻ  പാടു��. ആയതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്.  

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം തെ� സാേ�തിക അനുമതിയുെട പകർ�്        
സൂ�ി�ി���്. ഇത് ന� കാര�മാണ്. എ�ാൽ നിർ � ഹണ ഏജൻസിയുെട ഒ�് ,         
സീൽ എ�ിവ കാണാൻ സാധി�ി�. 

 

6.ഭരണാനുമതി  േരഖ 
 

ഓേരാ �പവൃ�ി�ും �പേത�കം ത�ാറാ�ു� എ�ിേമ�് പരിേശാധിച് �പസ്തുത        
�പവൃ�ികൾ�് ഭരണ സമിതിയുെട അംഗീകാരം ലഭി�ാൽ മാ�തേമ �പവൃ�ി�്       
അനുമതി നൽകുവാൻ പാടു��. ആയതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ      
സൂ�ിേ��തു�്  . 

 
പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം തെ� ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�്       

സൂ�ി�ി���് . ഇത് ന� കാര�മാണ് . എ�ാൽ നിർ�ഹണ ഏജൻസിയുെട ഒ�് ,        
സീൽ  എ�ിവ  കാണാൻ  സാധി�ി� . 
 

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�ിൽ ആയതിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ     
സൂ�ിേ��തു�്. 

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ സർ�ാരിെ� മ�് വകു��കള�മായി       
സംേയാജി�� നട�ു� �പവൃ�ികൾ അ�ാ�തിനാൽ ഈ േരഖകൾ ബാധകമ�. 

 
8.െതാഴിൽ  അേപ� 

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

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലറിൽ നിർേ�ശി�ു�       
േഫാറ�ിൽ ത�ാറാ�ിയ അേപ�കൾ ഉ�ായിരുെ��ിലും ൈക��്     
രസീതുകള�െട േകാ�ി സൂ�ി�ാ�തിനാൽ െതാഴിലാളികൾ ആവശ�െ��     
�പകാരമു� കാലയളവിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ി��േ�ാ എ�് കൃത�മായി      
പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി� . പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ എ�ാം തെ� �ഗൂ�് ആയി        
നൽകിയ  അേപ�കൾ,  വ��ിഗത അേപ�കൾ കാണാൻ  സാധി�� .  

 

 



 

9.വർ�്   അേലാേ�ഷൻ    
അേപ� ലഭി�ു� മുറ�് ആവശ�െ�� തീ�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 ഫയലുകളിൽ െതാഴിൽ അനുവദി�� െകാ�ു� വർ�്        
അേലാേ�ഷൻ േരഖ കാണാൻ സാധി�ി��� ് 

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 മ�ർേറാൾ പ�ായ�ിൽ എ�ി�ു�ത്.     
പ�ായ�ിൽ നി�ും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ു� മുറയ്�്      
ഓേരാ �പവൃ�ി�ും ചുമതലെ�ടു�ിയ േമ�്മാർ�് മ�ർേറാൾ     
ൈകമാറാവു�താണ്. മ�ർേറാൾ �പകാരം അനുവധി� തീ�തികളിൽ മാ�തേമ      
�പസ്തുത �പവൃ�ിയിൽ ഏർെ��് അതാത് ദിവസെ� ഒ��കൾ ഓേരാ       
െതാഴിലാളിയുെടയും േപരിനു േനെരയു� കള�ളിൽ േരഖെപടു�ാവു. ഓേരാ      
ദിവസവും പണി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും പണി പൂർ�ിയായ േശഷവും       
െതാഴിലാളികൾ നിർബ�മായും ഒ�് േരഖെ�ടുേ��തു�്. ഏെത�ിലും     
െതാഴിലാളികൾ അവധി ആെണ�ിൽ നിർബ�മായും ചുവ� മഷി െകാ�്       
അബ്െസ� ് മാർ�് െചേ��തു�്. മ�ർേറാൾ സൂ�ിേ�� ഉ�രവാദി�ം      
മാ�ിനാണ്. മ�ർേറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ നട�ാൻ പാടി�. മ�ർ       
േറാള�കൾ A3 ഷീ�് േപ�റിലാണ് �പി� ് െചേ��ത്. െഡയിലി അ��ൻസ് എ�         
കള�ളിൽ തീ�തി േരഖെ�ടുേ��തു�്. 

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളിൽ എ�ാം തെ� മ�ർ േറാള�കൾ        
സൂ�ി�ി���് . A3, A4 ഷീ��കളിൽ ആയി മ�ർേറാള�കൾ �പി� ് െചയ്തതായി         
കാണാൻ കഴി�ു. പരിേശാധി� ഫയലുകളിെല മ�ർേറാള�കളിൽ ഒ�ും തെ�       
പ�ായ�് െസ�ക�റി ഒ�� െവ�തിൽ തീ�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.      
മ�ർേറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ കാണാൻ സാധി��. മ�ർേറാള�കളിൽ      
െഡയിലി അ��ൻസിസിൽ തീയതി േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ കഴി�ി�      
മ�ർേറാള�കളിൽ എം.ബു�് ന�ർ േപജ് ന�ർ എ�ിവ േരഖെപടു�ിയി���്. 

 

 
11.െമഷർെമ� ്  ബു� ്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ി െച��� ഓേരാ �പവൃ�ിയും ആരംഭി�ു�തിനു       
മുൻപ് തെ� ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികള�െട �പാഥമിക അളവുകൾ       
സാേ�തിക വിദഗ്�ർ െമഷർെമ� ് ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ണം. തുടർ�്      
�പവൃ�ിയുെട ഓേരാ മ�ർേറാൾ കാലാവധിയും പൂർ�ിയാകു� മുറയ്�്      
െചയ്ത �പവൃ�ികള�െട അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ി അത് �പകാരമു� കൂലി       
ലഭ�മാ�ു�തിനു� തുടർ നടപടികൾ�് സമർ�ിേ��താണ്.    
േരഖെ�ടു�ു� ഓേരാ അളവുകള�ം സാേ�തിക വിഭാഗ�ിെല തെ� ഉയർ�       
തസ്തികയിലു� ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ�ടു�ുകയും അത് �പകാരം     
ത�ാറാ�ു� ബി��കൾ പ�ായ�് െസ�ക�റി �പസിഡ� ് തുട�ിയ      
ചുമതലയു�വർ സാ��െ�ടു�ുകയും െചേ��താണ്. 

 

 



 

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ എവിെട       
ഒെ�യാണ് െചയ്തത് എ�ും വ��മായ അളവുകള�ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.      
ആയതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിലു� പരിേശാധന    
�പേയാഗികമ�ായിരു�ു.നികുതി രസീതുകളിെല വിവര�ൾ േശഖരി�� കൃഷി�്     
നിലെമാരു�ൽ �പവൃ�ിയിൽ ആരുെട �ല�ളിൽ എ�ത ഒെ�      
അളവുകളിൽ എ�തും പരിേശാധി�ി���്. 

 

12.െമ�ീരിയൽ  ലി� ്

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു െച��� �പവൃ�ികൾ�് ആവശ�മായ സാധന       
സാമ�ഗികൾ വാ�ു�തുമായി ബ�െ�� തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിനു     
പ�ായ�് തല�ിൽ െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ് ക�ി�ി     
രൂപീകരിേ��തു�് . സാധന�ൾ ആവശ�മായി വരു� �പവൃ�ികൾ�്     
�പസ്തുത ക�ി�ി നൽകു� അനുമതിയുെട േകാ�ി അതാത് ഫയലുകളിൽ       
സൂ�ിേ��താണ് . 

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�� െച�ാ� �പവൃ�ി        
ആയതിനാൽ ഇത് ബാധകമ� 

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�ി      
ഫയലുകളിൽ സൂ�ിേ��തു�്. 

 
      ഓഡി�ിന്  വിേധയമാ�ിയ  എ�ാ  ഫയലുകളിലും  മ�ർ  േറാള�കൾ  �പകാരമു� 

േവജ്  ലി��കൾ  സൂ�ി�തായി  കാണാൻ  കഴി�ു  .  
 

14.ഫ�്  �ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ   
 

ത�ാറാ�ിയ േവജ് ലി�് �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് അവരുെട േവതനം ബാ�്         
അ�ൗ�ിേല�് അയ�ു�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ അട�ിയ േരഖയാണ്      
ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. ആയത് ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. 

 
പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ എ�ാ ഫയലുകളിലും ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ        

േകാ�ി  കാണാൻ  സാധി�ി���്  . ഇത്  ന� കാര�മാണ്. 
 

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��. 
 

കൃഷി�് നിലെമാരു�ൽ �പവൃ�ികളി ൽ നികുതി രസീതുകൾ സൂ�ി�തായി       
കാണാൻ  സാധി�ി���് .  ഇത്  ന�  കാര�മാണ്. 

 

 



 

 

16.3 ഘ��ളിലു�  േഫാേ�ാകൾ 

െതാഴിലുറ�ിൽ ഓേരാ �പവൃ�ികള�ം ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും, �പവൃ�ി       
നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാഴും, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി� േശഷവും ഓേരാ േഫാേ�ാ       
നിർബ�മായും ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്.  

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ േസാ�്പി�് നിർമാണ ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ി       
പൂർ�ീകരണ േഫാേ�ാ കാണാൻ സാധി�ി� 

 

 

17.�പവൃ�ി  പൂർ�ീകരണ  സാ��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 എ�ാം തെ� �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ        
സാ��പ�തം സൂ�ി�ി���്. ഇത് അഭിന�ാർഹമാണ്. എ�ാൽ ആയതിൽ      
ഒ�ും തെ� അ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ സാ��െപടു�ിയതായി കാണാൻ      
സാധി�ി�. 

 

18.െമ�ീരിയൽ ബി��കൾ 
 

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

 

�പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ േബാർഡിെ� ബി�് കാണാൻ സാധി��.�പസ്തുത      
�ല പരിേശാധന നട�ിയേ�ാൾ േബാർഡ് �ാപി�തായി കാണാൻ      
കഴി�ി� 

19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ ്
 

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

 

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം നിർേ�ശി�ി���       
�പസ്തുത േരഖ സൂ�ി�തായി കാണാൻ സാധി�ി� , ഇതിേനാട് സമാനമായ       
ഫയൽ  നീ�ം  - ടാ�ിങ്   േഫാറം  ഫയലിൽ  സൂ�ി�ി���് . 

 



 

20.ജിേയാ  ടാഗ്  േഫാേ�ാസ് 

BHUVAN അ�ിേ�ഷൻ ഉപേയാഗി� �പവൃ�ി �ല�ള�െട അ�ാംശം , േരഖശം        
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിെകാ�ു� േഫാേ�ാകൾ ഓേരാ �പവൃ�ി�ും     
ആവശ�മാണ് . ഇതിെ�  േകാ�ി  ഫയലിൽ  സൂ�ിേ��താണ് . 

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

 
21.േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�് 

 

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

 
പരിേശാധി� ഫയലുകൾ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ ആയത്       

ബാധകമ�. 

 

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�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ, വിജിലൻസ്      
ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�്, സ�ർശക കുറി��കൾ തുട�ിയവ       
േരഖെപടു�ു�തിനു േവ�ിയു� ആധികാരിക േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. 

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ  ൈസ�് ഡയറി കാണാൻ സാധി�ി�. 

രജി�റുകള�െട പരിേശാധന 

 
െതാഴിലുറ�് അനുബ� വിവര�ൾ സൂ�ി�ു�തിന് 7 രജി�റുകൾ      
പ�യ�ുകളിൽ  ഉ�ാവണെമ�്  നിർേ�ശി�ു�ു�് . 

1. െതാഴിൽ  കാർഡ്  രജി�ർ  

െതാഴിൽ കാർഡിനു� അേപ� , കാർഡ് അനുവദി�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ       
എ�ിവ േരഖെപടു�തിനു� രജി�ർ ആണിത് . �പസ്തുത വിവര�ൾ      
യഥാസമയം  േരഖെ�ടുേ��താണ് .  

2.െതാഴിൽ  ആവശ�െ�ടു�തും , അനുവദി�തും , കൂലി  നൽകിയതുമായ  രജി�ർ  

 



 

െതാഴിൽ ആവശ���� െകാ�് ലഭി�ു� അേപ�കള�െട വിവര�ള�ം , അത്       
�പകാരം െതാഴിൽ അനുവദി�തിെ�യും , കൂലി നല്കിയതിെ�യും വിവര�ൾ      
�പസ്തുത  രജി�റിൽ  േരഖെ�ടു�ി  െവേ��താണ് .  

 

 

3.�പവൃ�ി  രജി�ർ  

െതാഴിലുറ�ിൽ നട�ിലാ�ു� �പവൃ�ികള�െട വിവര�ൾ യഥാസമയം �പസ്തുത      
രജി�റിൽ  േരഖെ�ടുേ��താണ് . 

4. �ഗാമസഭ  മിനുട്സ്  രജി�ർ  

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� �ഗാമസഭകൾ , േയാഗ�ൾ തുട�ിയവ     
േരഖെ�ടു�ു�തിന് വാർഡ് തല�ിൽ �പേത�ക �ഗാമസഭ രജി�ർ      
സൂ�ിേ��താണ് .  

5.െമ�ീരിയൽ  രജി�ർ  

െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഭാഗമായി വരു� സാധന      
സാമ�ഗികള�െട വാ�ൽ തീരുമാനം ഉപേയാഗം , നീ�ിയിരു�്, ചിലവുകൾ      
സംബ�ി�  വിവര�ൾ  മുഴുവനും  �പസ്തുത  രജി�റിൽ  േരഖെ�ടുേ��താണ് . 

6.ആസ്തി  രജി�ർ  

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട സൃഷിടി�ി��� ആസ്തികൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ ,      
�ലം , ആസ്തിയുെട സ�ഭാവം , നിലനിർ�ു� കാലയളവ് തുട�ിയവ �പസ്തുത       
രജി�റിൽ  േരഖെ�ടുേ��താണ് .  

7.പരാതി  രജി�ർ  

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ��� ഏെതാരു പരാതിയും , വാ�ാേലാ      
േരഖമൂലേമാ ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി പരാതി രജി�റിൽ      
േരഖെ�ടു�ുകയും ആയതിെ� ൈകപ�� രസീത് പരാതി�ാരന് നൽകുകയും      
േവണം . പരാതികള�െട തുടർ നടപടികള�ം കൃത�മായി രജി�റിൽ       
േരഖെ�ടുേ��താണ് . ഓേരാ സാ��ിക വർഷവും രജി�ർ േ�ാസ് െചയ്ത്       
െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ുകയും തുടർ കാലയളവിേല�് അംഗീകരി�ുകയും     
േവ�താണ് .  

മാ�ാ�ിടം   പ�ായ�ിൽ   േമൽ  പറ�  എ�ാ  രജി�റുകള�ം  സൂ�ി�ി���്. 

 

�പവൃ�ികള�െട പരിേശാധന  
 
 
ൈകേതരി  പതിെനാ�ാം  ൈമൽ  �പേദശ�്  കൃഷി�്  നിലെമാരു�ൽ 
മൂ�ാംഘ�ം (IF/320290) 
കൃഷി�്  നിലെമാരു�ൽ  �പവൃ�ി  നട�ിരി�ു��ത�്  �ല�ളിലായാണ് . 
അജിതസിയുെട 15 െസ��്ല�ും  പുഴേയാരെ� 25 െസ� ്  �ല�ും 

 



 

ആണ്കൃഷി�്  നിലെമാരു�ൽ  �പവൃ�ിനട�ിരി�ു�ത് . അജിത  സി 
എ�വ��ിയുെട  �ല�്ത�ാളി , പയർ , പ�മുളക് , ചീര , കിഴ�്എ�ിവയാണ ്
കൃഷി  െചയ്തത്  . ഷീബ  എം , ശാ�എം ,  അജിത  സി , മാധവി , സേരാജിനിഎ�ീ 
െതാഴിലുറ�ിൽ  5 െതാഴിലാളികൾ  േചർ�ാണ്കൃഷി  െചയ്തത് . ഇതിൽ  നി�ും 
സ��ംആവശ��ിേന��ിയു�  പ��റികൾ  മാ�തേമ  ലഭി����  എ�് 
െതാഴിലാളികളിൽ  നി�്  അറിയാൻ  സാധി�ത് . പയർ  കൃഷിയാണ്  കൂടുതൽ  ലാഭം 
ത�ത്  എ�്  അറിയാൻ  സാധി�� . െവ�ം  കയറിയതിനാലാണ്  ന�  ലാഭം 
ലഭി�ാ�ത്  എ�ും  അറിയാൻ  സാധി��  .കൃഷി  െചയ്ത  �ല�്  ന� 
രീതിയിലു�  ൈജവേവലി  കാണാൻ  സാധി�� . ശീമെ�ാ� , കവു�ിെന  തടി 
എ�ിവ  ഉപേയാഗി�ാണ്  ൈജവേവലി  നിർ�ി�ിരി�ു�ത് . ഇേ�ാൾ  അവിെട  െന� ്
മൂർ�  അവ�യിലാണ്  കൃഷി�ലം  കാണാൻ  സാധി�ത് . സി�ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �പവൃ�ി  �ല�്  കാണാൻ  സാധി�ി� .  
 പുഴേയാര�്െപാ�ി�  കയ്പ�  പയർ  െവ�രി�  ചീര  എ�ിവയാണ്  കൃഷി 
െചയ്തത് . െവ�രി  ആണ്ന�  ലാഭം  ത�േത  �ും  മഴയിൽപുഴയിൽ  നി�്  െവ�ം 
കയറി�പതീ�ി�  ലാഭം  ലഭി�ി�  എ�ും  ആവശ��ിനുമാ�ത o വിളവ്  ലഭി����  എ� ്
അറിയാൻ  സാധി�� . ൈജവേവലി  നിർമി�ാണ്  ഇവിെടയും  കൃഷി  െചയ്തത് . ഇേ�ാൾ 
ഇവിെടകാടു  മൂടെ��  അവ�യിലാണ്  കാണാൻ  സാധി�ത് . സി�ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  കാണാൻ  സാധി�ി� .  
 
െമരുവ�ായി  �പേദശ�്  േസാ�്  പി�്  നിർ�ാണം  റീ� (378531) 
 
 
ൈലഫ്  ഭവന  പ�തി  �പകാരം�പകാരം  വീട്  ലഭി�  റീ�ാ  കുമാരി�്  തെ�യാണ ്
േസാ�്  പി�്  നിർമി�ിരി�ു�ത് .  കുളിമുറിയുെട  പണി  പൂർ�ിയാകാ�തിനാൽ 
േസാ�്പി�്  നിർ�ാണവും  പൂർ�ീകരി�ി�ി� . ഒരു  മീ�ർ  ആഴവും  1.5 മീ�ർ  നീളവും 1.5 
വീതിയുമു�  േസാ�്  പി�്  ആണ്  കാണാൻ  സാധി�ത് . മാ�തമ� �ാബ്  വാർ�ു  
ഇ�ിരി�ു�തായി  കാണാൻ  സാധി�� . 1.5 മീ�ർ  നീളവും 1.5 വീതിയുമു�സ്ളാബ് 
ആണ് നിർമി�ിരി�ു�ത്.  സി�ിസൺ  ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ്  �പവൃ�ി  �ല� ്
കാണാൻ  സാധി�ി� .  
 
 
െമരുവ�ായി  �പേദശ�്   േസാ�്  പി�്  നിർ�ാണം  നിർ�ല (IF/378532) 
 
ൈലഫ് ഭവന പ�തി �പകാരം വീട് നിർമാണം പൂർ�ീകരി� നിർ�ല എ�         
െതാഴിലാളി�ാണ് േസാ�് പി�് നിർമി�ി���ത് . �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�തായി      
കാണാൻ കഴിെ��ിലും ആയതിെ� തുക അനുവദി�ി�ി� എ�ാണ്      
അറിയാൻ കഴി�ത് . ഫയൽ പരിേശാധന നട�ു� സമയ�് �പസ്തുത       
�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ാൻ ആവശ�മായി വ� ചിലവുകള�െട ബി��കൾ      
ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ തുക അനുവദി�ാൻ സാധി�ി� എ�ാണ് അറിയാൻ      
കഴി�ത് . മാ�തമ� എ�ിേമ�് �പകാരം 12000/- രൂപ അനുവദി�ി��െ��ിലും       
അവിദഗ്ദ െതാഴിലാളികള�െട കൂലി ഇന�ിൽ 276/- രൂപ മാ�തേമ       
അനുവദി�ി���� 

 

  അളവുകൾ സംബ�ി�് 

 

 



 

�കമ 
ന�
ർ 

വർ�്  െനയിം 
&േകാഡ ് 

എം  ബു�ിൽ 
േരഖെപടു�ിയ
ത ് 

 ഫീൽഡ്  തല  പരിേശാധനയിൽ 
കെ��ിയത ്

െപാതു 
വിലയിരു�ൽ  

1.  െമരുവ�ായി 
�പേദശ�്  േസാ� ്
പി�്  നിർ�ാണം 
റീ� (378531) 

  
           3.816m3 

 
 േസാ�്  പി�്െ�            നീളം  - 
1.70മീ�ർ  
വീതി  -1.50മീ�ർ  
ആഴം  -1മീ�ർ  
�ാബിെ�  നീളം -1.50 മീ�ർ  
                 വീതി  -1.50 മീ�ർ  

കുളിമുറിയുെട  പണി 
പൂർ�ിയാകാ�തി
നാൽ  േസാ�്പി� ്
നിർ�ാണവും 
പൂർ�ീകരി�ി�ി� . 
ഒരു  മീ�ർ  ആഴവും  1.5 
മീ�ർ  നീളവും 1.5 
വീതിയുമു�  േസാ� ്
പി�്  ആണ്  കാണാൻ 
സാധി�ത് . മാ�തമ� 
�ാബ്  വാർ�ു  
ഇ�ിരി�ു�തായി 
കാണാൻ  സാധി�� . 1.5 
മീ�ർ  നീളവും 1.5 
വീതിയുമു�സ്ളാബ ്
ആണ ്
നിർമി�ിരി�ു�ത ്

2.  െമരുവ�ായി 
�പേദശ�്   േസാ� ്
പി�്  നിർ�ാണം 
നിർ�ല (IF/378532) 
 

  
           3.05m3 

 േസാ�്  പി�്  �ാബി�്  മൂടിയാൽ 
അള�ാൻ  സാധി�ി� .  

ൈലഫ്  ഭവന  പ�തി 
�പകാരം  വീട ്
നിർമാണം 
പൂർ�ീകരി� 
നിർ�ല  എ� 
െതാഴിലാളി�ാണ ്
േസാ�്  പി� ്
നിർമി�ി���ത് . 
�പവൃ�ി 
പൂർ�ീകരി�തായി 
കാണാൻ 
കഴിെ��ിലും 
ആയതിെ�  തുക 
അനുവദി�ി�ി� 
എ�ാണ്  അറിയാൻ 
കഴി�ത് . 

3.  ൈകേതരി 
പതിെനാ�ാം 
ൈമൽ  �പേദശ� ്
കൃഷി�് 
നിലെമാരു�ൽ 
മൂ�ാംഘ�ം (IF/32029
0) 
 
 

  
  
     1391.02m2 

 
  
           1400m2 

  
കൃഷി�് 
നിലെമാരു�ൽ 
�പവൃ�ി 
നട�ിരി�ു�ത് 2 
�ല�ളിലായാണ് . 
അജിതസിയുെട 15 
െസ��്ല�ും 
പുഴേയാരെ� 25 
െസ� ്  �ല�ും 
ആണ്കൃഷി� ്
നിലെമാരു�ൽ 
�പവൃ�ിനട�ിരി�ു
�ത്. �പതീ�ി� 

 



 

ലാഭം  ലഭി�ി�  എ�ും 
ആവശ��ിനുമാ�ത o 
വിളവ്  ലഭി����  എ� ്
അറിയാൻ  സാധി�� . 

  

 

കെ��ലുകൾ 
 
● മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി പുതിയ       

െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി�ി���്. എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ു�       
സമയ�് േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം െചലവിലാണ് എടു�ി���ത്. 

 
● അടി�ാന സൗകര��ളായ �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി��കൾ, വി�ശമ      

സൗകര��ിനും തണൽ സൗകര��ിനും േവ�ിയു� ഷീ��കൾ തുട�ിയവ      
ഒ�ും തെ� ലഭി�ു�ി�. 

 
● േറാസ്ഗാർ ദിന�ിെന കുറി�് േമ�്േനാ െതാഴിലാളികൾേ�ാ യാെതാരു      

അറിവും ഇ�. അ�െനാരു ദിനം ആചരി�ാറി� എ�ാണ്      
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ സാധി�ത്. 

 
● വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ ചിലർ മാ�തേമ       

�പവൃ�ി �ല�ൾ സ�ർശി�ാറു�� എ�ും ൈസ�് ഡയറിയിൽ      
അവരുെട വീടുകളിൽ േപായിെ�ാെ� ആണ് ഒ��കൾ േശഖരി�ു�ത്      
എ�ാണ് മാ�ിൽ നി�ും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ഫീൽഡ്      
സ�ർശന�ിനിടയിൽ അറിയാൻ കഴി�ത്.  

 
● മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ കാണാൻ സാധി��. 

 
● െതാഴിലിനു അേപ�ി�ു� സമയ�് ഡിമാൻഡ് േഫാം െതാഴിലുറ�്      

െസ�നിലാണ് െകാടു�ാറു�ത് എ�ും �ഫ�് ഓഫീസിൽ അ�      
െകാടു�ാറു�െത�ും ആയതിെ� ൈക��് രസീതുകൾ ലഭി�ാറി�     
എ�ും അറിയാൻ കഴി�ു. 

● സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ് കാണാൻ സാധി�ി�.  

 
 

 

 

 

നിർേ�ശ�ൾ 
● െതാഴിൽ കാർഡ്  തിക��ം  സൗജന�മായി  അനുവദിേ��തു�്. 

 



 

● െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽകു� അവസര�ിൽ പുതിയ െതാഴിൽ       
കാർഡിൽ പൂരി�ിേ�� കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ും     
കൃത�മായി  പറ�ു  െകാടു�ുക . 

● െതാഴിലാളികൾ�് നിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു� അവകാശ�ൾ     
ലഭി�ു�ുെ��്  നിർ�ഹണ  ഏജൻസി  ഉറ��വരുേ��തു�് . 

● േറാള�കളിൽ  െവ�ി  തിരു�ലുകൾ  പാടി�. 
● മ�ർ േറാളിൽ �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��തു�്. 

● ഓേരാ മ�ർ േറാള�ം കഴിയു� മുറയ്�് എം .ബു�ിൽ അളവും �പവൃ�ി          
�ലവും  മ�ർേറാൾ   ന�റും  േരഖെ�ടുേ��താണ്  .  

● െതാഴിലാളികള�ം േമ��ം അവരുെട കടമകൾ കൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��്       
നിർ�ഹണ  ഏജൻസി  ഉറ��വരുേ��തു�് . 

● െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�മായി േവതനം ലഭി�ു�ുെ��് നിർ�ഹണ     
ഏജൻസി  ഉറ��വരുേ��താണ് . 

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

● ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെപ� സമയ�ളിൽ തെ�      
നട�ിലാേ��താണ്. 

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

● വ��ിഗത ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ് അ�ിേ�ഷൻ ൈക��് രസീത് എ�ിവ       
സൂ�ിേ���താണ്. 

● ൈസ�്  ഡയറി  സൂ�ിേ��താണ്. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

വിഭാഗം  എ  -  �പകൃതി  വിഭവ  പരിപാലനവുമായി  ബ�െ��  െപാതു�പവൃ�ികൾ  

വിഭാഗം ബി - ഖ�ിക അ�ിൽ പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�് ജീവേനാപാധി        
െമ�െ�ടു�ുവാനു� �പവൃ�ികൾ ( ബി . പി .എൽ , പ�ികജാതി , പ�ിക വർഗം ,        
വിധവകൾ ,  ഭി�േശഷി�ാർ ,  ഐ .എ .ൈവ  ഗുണേഭാ�ാ�ൾ ). 

 



 

വിഭാഗം സി - േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ�  നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി          
�പവർ�ി�ു� സ�യംസഹായ സംഘ�ൾ�് െപാതു അടി�ാന സൗകര�      
വികസനം . 

 വിഭാഗം  ഡി  - �ഗാമീണ  അടി�ാന  സൗകര�  വികസന  �പവൃ�ികൾ . 

 
2018 - 19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 െതാഴിൽ ദിനം         
പൂർ�ിയായ െതാഴിലാളികൾ 
 
 
�കമ 
ന�

ർ 

  
    േപര് 
 

െതാഴിൽ  കാർഡ്  ന�ർ 

 
1 

 
ഷീബ.െക 
 KL-02-006-004-003/164 

 
2 

ശാ�.എം KL-02-006-004-003/107 
3 
 

റീ�കുമാരി .െക KL-02-006-004-003/19 
 

4 
െകാര��ി നിർ�ല  KL-02-006-004-003/14 

5 
 

ഷംലാ�് .എം.െക KL-02-006-004-003/196 

  
 ക�ാൻസൽ െചയ്ത മ�ർ േറാള�കൾ  
 

�കമന�ർ �പവൃ�ിയുെട  േപര് മ�ർ  േറാൾ 

1 െമരുവ�ായി  �പേദശ�്   േസാ�്  പി�്  നിർ�ാണം 
നിർ�ല (IF/378532) 

 15966,15978,15979 

2 

 

 െമരുവ�ായി  �പേദശ�്  േസാ�്  പി�്  നിർ�ാണം 
റീ� (378531) 

15976 

 
 
 
 
 
 
വിജിലൻസ്  ആൻഡ്  േമാണി�റിംഗ്  ക�ി�ി  അംഗ�ൾ 
 

❖ സ��  ല�്മി ,  വാർഡ്  െമ�ർ  
❖ നൗഫൽ ,  റി� . അ��ാപകൻ  
❖ ഷമിദ ,  ADS െസ�ക�റി  
❖ രമിജ ,  ADS �പസിഡ�്   

 



 

❖ മഹിജ ,   െമയ്� ്
❖ ലളിത ,  െമയ്� ്
❖ അനീഷ് ,  വാർഡ്  കൺവീനർ 

 
 
 
 േസാഷ�ൽ   ഓഡി�്  നട�ു�തിന്  സഹായി�വർ   
 

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

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �ഗാമസഭയിൽ ഉയർ�ിയ നിർേദശ�ൾ 

● െതാഴിലാളികള�െട േവതനം കൂ�ണം. 
● ഇേ�ാഴു�  െതാഴിൽ സമയം മാ�ി 9:00 മുതൽ 4:00 വെര ആ�ണം  എ� ്

െതാഴിലാളികൾ നിർേദശി��.  
● സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ആദ�െ�േ�ാെല ഭാരം കുറ� ്

നിർ�ി�ാൻ അനുമതി തരണം എ�് നിർേദശി�െ���. 
●  പ�ിശല�ം കാരണം കൃഷിെച�ാൻ കഴിയാറി� എ�് െതാഴിലാളികൾ 

പറ�ു.അതിന് ഒരു പരാതി എഴുതി െകാടു�ാൻ VEO  നിർേദശി��.  
● അപകടം സംഭവി�ാൽ ബി��കൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ണം എ� ്

നിർേദശി��. 
● െമരുവ�ായി പുഴ മുതൽ കേ�രി വെരയു� �പേദശം കൃഷി� ്

അനുേയാജ�ം ആെണ�്  ചിലർ അഭി�പായെ���.അേപ� ത�ാൽ കൃഷി� ്
നിലെമാരു�ു�ത് െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ികളിൽ ഉൾെ�ടു�ാം എ� ്
നിർേദശി��. 

● 2018-19 സാ��ിക വർഷം പാ�ിൻെറ മുേളള�്  അപകടം സംഭവി� 
വ��ി�് ചികി�ാെചലവ് അനുവദി�ാൻ സാധി�ി� (ചികി�യ്� ്
ചിലവായ ബി��കൾ ലഭി�ുേ�ാേഴ�ും മസ് േ�ടാൾ പിരീഡ ്
കഴി�തിനാൽ) ആയതിനാൽ ഭരണസമിതിയിൽ ആേലാചി� ്
പണംനൽകു�ത് തീരുമാനി�ും എ�് നിർേദശി��. 

�ഗാമസഭയി ൽ   എടു�   തീരുമാന�ൾ 
 
         12-11-19  ന് ഉ�യ്�്2:00 �് നട� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ 

അവതരി�ി� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കരട് റിേ�ാർ�ിൻേമലു� ചർ�യുെട 
അടി�ാന�ിൽ �ഗാമസഭ താെഴ പറയു�  തീരുമാന�ൾ എടു�ു . 

 

 



 

● േ�ടാൾ�ഫീ ന�ർ പ�ായ�ിൽ �ാപിേ��ത്  േബാർഡ ്
മീ�ി�ിലൂെടതീരുമാനി�ും.  

● േറാസ് ഗാർ ദിനം ഇനിമുതൽ ആചരി�ും എ�് തീരുമാനമായി  
● അേപ�കൾ �ഫ�് ഓഫീസിൽ  സ�ീകരി�ും എ�ും ,ൈക��് രസീത് 

നൽകും എ�ും അതിൻെറ േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ി�ുംഎ�ും 
തീരുമാനമായി.  

● െതാഴിലിന് േവ�ിയു� അേപ� േഫാം കൃത�മായി പൂരി�ി�് കൃത� 
സമയ�് െകാടു�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ െകാടു�ുെമ� ്
തീരുമാനമായി. 

● അടി�ാന സൗകര�മായ  ഫ�് എയിഡ് േബാക്സ് വാ�ി�് അതിൻെറ 
ബിൽ പ�ായ�ിൽ െകാടു�ാൽ മതി,എ�ാൽ തണൽ 
സൗകര��ിനായു� ഷീ�ിൻെറ ബിൽ വാ�ി�ാേമാ എ�് AE 
ഇ�ാ�തിനാൽ അറിയി� അത് േ�ാ�ിൽ ഓഫീസിൽ ആേലാചി� ്
തീരുമാനം എടു�ാം എ�് അറിയി��  

● �ഗാമസഭയിൽ ര�് വ��ികൾ�്   േസാ�് പി�് ,കിണർ നിർ�ാണം 
തുട�ിയവ െതാഴിൽ ഉറ�് �പവൃ�ികളിൽ ഉൾെ�ടു�ണം എ� ്
അഭി�പായെ���  അേപ� െകാടു�ാൽ അനുവദി�ാം എ� ്
തീരുമാനമായി . 

● 2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ എ�ിേമ�ിൽ 492 െതാഴിൽ ദിന�ൾ 
തിരു�ി 250ആ�ിയത് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ് ത് 492െതാഴിൽ ദിന�ൾ 
തെ� െകാടു�ാെമ�് തീരുമാനമായി. 

●  VMC അംഗ�െള   പുതു�ി രൂപീകരി��. 

 
 

അ��� : 

 

വി�ജ്  റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ  

 


