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ആമുഖം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �ഗാമീണജനതയുെട ഉ�മന�ിനും സാമൂഹിക

ആസ്തിയുെട നിർമാണ�ിന് സഹായം ആയി��� ഒരു േക��ാവിഷ്കൃത പ�തിയാണ.് 2005 െസപ്തംബർ
അ�ിന് നിലവിൽവ� െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന് അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ി വരു�ത്.

�ഗാമീണേമഖലയിെല ഓേരാ കുടുംബ�ിനും മ�� െതാഴിലുകൾ നഷ്ടമാവാെത അധികമായി 100 ദിവസെ�

അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ുക എ�തിലൂെട ജന�ള�െട ഉപജീവന മാർ�ം െമ�െ�ടു�ുക

എ�താണ് ഇതിന് അടി�ാന ല��ം. െതാഴിലുറ�് പ�തി അവകാശധിഷ്ഠിതവും ആവശ�ാധിഷ്ഠിതവുമായ

പ�തിയാണ് . െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട മ�് �പധാന ല���ൾ �പകൃതി വിഭവ പരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ

�പേദശെ�യും വിഭവ അടി�റ ശ�മാ�ുക, െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശ്ന�ൾ�് പരിഹാരം കാണുക, ഉൽപാദന പരമായ ആസ്തികൾ

സൃഷ്ടി�ു�തിലൂെട ദാരി�ദ� ലഘൂകരണം സു�ിരമാ�ുക, െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട മുഖ�ധാരയിേല�്

െകാ�ുവരു�തിനുംഅവരുെട സാ��ികവും സാമൂഹികവുമായശാ�ീകരണം ഉറ�ാ�ുകഎ�ിവയാണ.്

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

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് വിേധയമാ�ണെമ� നിയമ�ിെല17(2) വകു�് �പകാരം നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി
�പവർ�നെ���ിയും െപാതു ധനം െചലവഴി�ു�തിന് പ�ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും

സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾഎ�ാ വാർഡിലും നടേ��താണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭഅഥവാ സാമൂഹ�

കണെ�ടു�് എ�തിേനാട് ഉേ�ശി�ു�ത്. �പവർ�ി �ല�ള് വർ�് ൈസ��കൾ േനരി�് സ�ർശി�്

െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികേളാടും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�േരാടും അഭിമുഖം നട�ിയതിലൂെട ലഭ�മായ േരഖകള�െട

വിശദ പരിേശാധനയിലൂെടയും ലഭി�ു� വിവര�ൾ േ�കാഡീകരി�് �ഗാമ സഭകളിൽ െപാതു സമൂഹെ�

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

െതാഴിലാളികള�െട അഭി�പായ�ള�െടയും നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട അഭി�പായ�ള�െട 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 സാമൂഹ� കണെ�ടു�് ല��മിടു�ത്.

വസ്തുതാപരമായ കെ��ലുകളിലൂെട െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ളായ �ഗാമീണ ജനതയുെട

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

േസാഷ�ൽഓഡി�് മുെ�ാരു� �പവർ�ന�ൾ

1. േപരാവൂർ േ�ാ�് ഓഫീസ് സ�ർശി�ുകയും േജായി� ്ബി ഡി ഓ യുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�,് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �പ�കിയ, േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭഎ�ി�െനയു�കാര��ൾസംസാരി��.

2. മുഴ�ു�് �ഗാമ പ�ായ�് �പസിഡ� ് െസ�ക�റി അസി�� ് െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ

എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിഅതിെന കുറി���തീരുമാനം.

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

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

പരിേശാധന.

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

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

7.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം.

8. െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന, ബാ�് പാസ്ബു�് പരിേശാധന

9. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

പ�ായ�ിെലെതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് : 3147

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 4019

ആക്ടീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് : 1602

ആക്ടീവ് െതാഴിലാളികൾ : 1727



എസ്സി െതാഴിലാളികൾ : 23

എസ് ടി െതാഴിലാളികൾ : 117

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂർ�ിയാ�ിയത് : 58

വാർഡിെലെതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് : 226

ആെക െതാഴിലാളികൾ : 63

ആക്ടീവ് െതാഴിൽ കാർഡ്. : 58

ആക്ടീവ് െതാഴിലാളികൾ : 64

എസ്സി െതാഴിലാളികൾ : 2

എസ് ടി െതാഴിലാളികൾ : 16

100 ദിവസം െതാഴിൽപൂർ�ിയാ�ിയത് : 5

1)സിൽവി േതാമസ്. : KL-02-009-006-006/154

2)സതി. C : KL-02-009-006-006/20

3)രമണി : KL-02-009-006-006/25

4)�ശീജ മധു : KL-02-009-006-006/80

5)ഏലിയാ� : KL-02-009-006-006/9

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ൾ

1.െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ�� കാര��ൾ

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരംഅവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിൽ െച�ാൻതാ�ര�മു�

ഏെതാരു കുടുംബ�ിലും െതാഴിൽ കാർഡിനു േവ�ി അേപ�ി�ാം. അേപ� നൽകിയ എ�ാ

കുടുംബാംഗ�ൾ�ും 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം സൗജന�മായി ലഭിേ��തു�്.എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�മായി

സംസാരി�േ�ാൾ പുതിയ കാർഡിന് അേപ�ി�ു� സമയ�ും കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�ും േഫാേ�ാ



എടു�ു�തിനു േവ�ിയു� െചലവ് െതാഴിലാളി വഹി�ു� സാഹചര�മാണ് നിലവിലു�ത്. ഇത്

നിയമലംഘനമാണ.്

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

സൂ�ിേ��തതിെ� പൂർ� ഉ�രവാദിത�ം െതാഴിലാളികൾ�ാണ.് അ�ുവർഷ�ിെലാരി�ൽ െതാഴിൽ

കാർഡ് പുതു�ി നൽേക�താണ.് െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ാൻ നൽകിയി��ം പലർ�ും ഇതുവെര തിരി�്

ലഭി�ി�ി�.കൂടാെത പലർ�ും െതാഴിൽ കാർഡിന്അേപ�ി�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ാ�സാഹചര�വും

ഉ�ായി���്.

കാർഡ് പുതു�ാൻനൽകിയി��ം തിരി�� കി�ാ�വർ

1. രാധാമണി : KL-02-009-006-006/12

2. പ�ിനി : KL-02-009-006-006/38

3.സിൽവി േതാമസ് : KL-02-009-006-006/154

4.സാവി�തി : KL-02-009-006-006/88

2.െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉ� ഏെതാരു െതാഴിലാളി�ും െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ��് ആസൂ�തണ

�പ�കിയയിൽ പ�ാളിയാകാൻ ഉ� അവകാശം ഉ�്. െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ

ലഭ�മായി�എ�ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം നിയമപരമായി െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

ഈവാർഡിൽ �ഗൂ�ായി േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിലിന് അേപ�നൽകു�ത്.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ

െതാഴിൽ ലഭി�ാറി� എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ അറിയി�ി���ത്. കൂടാെത ഫയലിലു� ൈക��് രസീതിെന

കുറി��ം പലർ�ും അറിയി� എ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ി���്. െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�

സമയ�്ആൈക��് രസീത് നൽകാറി�.

3.െതാഴിൽഅനുവദി�ത്സംബ�ി�്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം.

അ�ാ�പ�ം െതാഴിൽരഹിത േവതന�ിനു� അർഹതയു�്. ഈവാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിന്

അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ാറി�.വളെരൈവകിയാണ് െതാഴിൽ ലഭി�ു�ത്.

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



അടു� 5 വർഷേ��് ഏെ�ടു�ാവു� േ�പാജക്ടുകള�െട സമാഹാരമാണ് െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്� ്.

അയൽ�ൂ� തല�ിൽ ചർ� െചയ്ത് നിർേ�ശ�ൾസമാഹരിച് വാർഡ് തല�ിൽ േ�കാഡീകരി� �ഗാമസഭയിൽ

അവതരി�ിച് മുൻഗണന �കമം നി�യി�ാണ്അംഗീകരി�ു�ത്.അതുെകാ�ുതെ� െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട്

ത�ാറാ�ു�തിനും ഉ�അവകാശം െതാഴിലാളികൾ െകാ�്. െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള�െടയും

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

വികസന �പവർ�ികൾ കെ��ു�തിന് വാർഡിെല വിവിധ േമഖലയിലു� അവരുെട പ�ാളി�ം

ഉ�ാേവ�താണ.് െപരു�ു� വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിൽ

പ�ാളികളാവാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും പ�ായ�ിൽനി�ും അറിയാൻകഴി�ത്.

5.യാ�താ െചലവ്സംബ�ി�്

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

അവകാശം ഉ�്.അ�െനഅ�ാ�പ�ംയാ�താബ�ആയി കൂലിയുെട 10ശതമാനംഅധിക േവതനംആയി

ലഭി�ാൻ അവകാശമു�്. െപരു�ു�യിെല െതാഴിലാളികൾ 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിനു�ിൽ തെ� ആണ്

െതാഴിൽ െചയ്തി���ത്.

6.അടി�ാനസൗകര��ൾഉ�അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ കുടിെവ�ം, വി�ശമി�ു�തിനു� തണൽ, �പഥമശു�ശൂഷ കി�് തുട�ിയ

അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭിേ�� െതാഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ.് െപരു�ു�യിെല െതാഴിലാളികൾ

സ��ം ക�ിൽ നി�ും പണം മുട�ിയാണ് ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് വാ�ി സൂ�ി�ിരി�ു�ത്. തണലിനു�

സൗകര�േമാ കുടി െവ��ിനു േവ�ിയു� സൗകര�േമാ അവർ�് ലഭി�ി�ി�. പണിെയടു�ു� വീടുകളിെല

ആൾ�ാരുമായി സഹകരി�ാണ്അവർകുടിെവ�ം കെ��ു�ത്.

7.േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത്സംബ�ി�്

െ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.് കൃത�മായി േവതനം

ലഭി�ാറു�ായിരു�ു എ�ാൽ കുറ�� നാള�കളായി കൃത�സമയ�് േവതനം ലഭി�ു�ി� എ�്

െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയാൻ സാധി��.

8.െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�്

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

ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി�ാൽ െഷഡ��ൾ2(5) �പകാരവും അധ�ായം9 േല പരാമർശ�ള�െട

അടി�ാന�ിലും ചികി� ആവശ�മായിവരു� മുഴുവൻ ചിലവുകള�ം ബ�െ�� ബി��കൾ ഹാജരാ�ു�



മുറയ്�് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാേ��താണ.്25000/- രൂപ മരണം സംഭവി�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട

കുടുംബ�ിന് ലഭ�മാേ��താണ.് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിയുെട കാലയളവിൽ െതാഴിലാളി�്

അപകടം ഒ�ും സംഭവി�ി�ി�. എ�ാൽ െതാഴിലാളികൾ ആയ വി ജാനു(KL-02-009-006-006/75), നിർമല

പിെക(KL-02-009-006-006/55) എ�ിവർ�് മുേ� അപകടം സംഭവി�ി��ം ചികി� സഹായം ലഭി�ി�ി� എ�്

െതാഴിലാളികൾ പറ� .ുഎ�ാൽആയുർേവദ േഡാക്ടെറയാണ്കാണി�െത�് പറ� .ു

9.പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് പ�തി നിയമ�പകാരം( െഷഡ��ൾ19) സമയബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാര�ിനു� അവകാശ

നിയമം. പ�തിയുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ േഫാൺ, േടാൾ�ഫീ ന�ർ ഉപേയാഗി��ം േരഖാമൂലം എഴുതി

നൽകിയും ഇെമയിൽ വഴിയും സമർ�ി�ാവു�താണ.് േടാൾ �ഫീ ന�ർ പ�ായ�ിൽ �പദർശി�ിേ��താണ.്

ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിന് ഭാഗമായി െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ ഇതുവെര പരാതികൾ നൽകിയി�ി�

എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

10േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവർ�ികള�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ൻ17(2) നിഷ്കർഷി�ു�ു�്. െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു� �പവർ�ികള�െട

സാമൂഹികകണെ�ടു�് നട�ു�തിനാൽ പ�ാളിആവു�തിനു�അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�ു�്.

േറാസ്ഗാർ ദിനം

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

േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനും ആയി േറാസ്ഗർ ദിനം സംഘടി�ിേ��തു�്.

െപരു�ു� വാർഡിെല െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േറാസ്ഗാർ ദിനംആചരി�ു�ി�എ�്അറിയാൻകഴി�ി���്.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനും േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ്. ഒരു �പവർ�ിയുെട അടി�ാനവിവര�ൾ അതായത് എ�ിേമ�് തുക സാധന േവദന ഘടക�ൾ

യഥാർ� െചലവ് െതാഴിൽദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും

മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��താണ.് ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും ആരംഭഘ��ിൽ കീേബാർഡ്

�ാപിേ��തു�്.സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് സ�ർശി� എ�ാ ഫീൽഡിലും കാണാൻ സാധി��. ഇത്

�പശംസനീയമായകാര�മാണ.്



�പവൃ�ി എ�ിേമ�് എംബു� ് ഫീൽഡ്

�പദീ� െജഎൽ

ജി �ഗൂ�ിൽ

നിലെമാരു�ൽ

code:LD/319171

Yes No Yes

അ�ലി െജഎൽ

ജി �ഗൂ�ിൽ

നിലെമാരു�ൽ

code:LD/252941

Yes No Yes

ബിപി എൽ വിധവ

മ�്

ജലസംര�ണം

code:WC/338834

Yes No Yes

�പതീ� െജഎൽ

ജി �ഗൂ�ിന്

നിലെമാരു�ൽ

code:LD/252507

Yes No Yes

ജാ�ഗതാ േമൽേനാ�സമിതി

ഓേരാ പ�ായ�ിലും 5അംഗ�ൾഎ�ിലും ഉ�ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരിേ��ത്ആണ.്ഇതിൽ

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം നൽേക�താണ് പകുതിേ�ർ

സ്�തീകളായിരിേ��താണ.് അ��ാപകർ, അംഗനവാടി വർ�ർ, സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല അംഗ�ൾ,

െപാതു സമൂഹ സംഘടനകൾ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ, യുവജന

���കൾ, െപാതു സമൂഹ സംഘടനകൾ തുട�ിയവയിൽ നി�ും വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി

അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.് ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല�് വിഎംസി അംഗ�െള

നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭ യാണ.് �പകൃതി �ല സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ാൻ

േരഖകള�െട പരിേശാധന �പവൃ�ി�ല സൗകര��ള�െട പരിേശാധന, �പവൃ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം

നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം, �പവൃ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ,് �പവൃ�ിയുെട സ�ഭാവെ�

സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല. വിഎംസിയാണ് എ�ാ

�പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും. േസാഷ�ൽ ഓഡി�്



സമയ�് അവ �ഗാമസഭയിൽ സമർ�ിേ��താണ.് വിഎംസി റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും

ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭിേ��തും ആണ.് അ�്

അംഗ�ൾആണ്നിലവിലു�ത്.

വിഎംസി െമംേബർസ് ward 06

1.സാലി

2. രമണി രാജു

3. േസാളി

4. ലിേമാൾ

5. �ശീജ മധു

േമ�്

�പവൃ�ി �ല�ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹിേ��ത് േമ�് ആണ.് െതാഴിലാളികൾ ഓേരാ ദിവസവും കൃത�മായി

േജാലി െച���ുെ��് ഉറ��വരു�ുകയും, െതാഴിൽ കാർഡ്, ൈസ�് ഡയറി, മ�ർ േറാൾ എ�ിവയിൽ

ആവശ�മു� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുകയും അടി�ാന സൗകര��ൾ െതാഴിലിട�ളിൽ ഉെ��്

ഉറ��വരു�ുകയും േവണം. െപരു�ു� വാർഡിൽ �ശീജ മധു,ഷാ�� , നിർമല എ�ിവർ േമ� ് മാരായി വർ� ്

െച���ു .

പ�തിആരംഭം മീ�ിംഗ്

െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് ഏെത�ിലും ഒരു

െപാതു�ല�ു െതാഴിലിട� ലിേലാ വ �് േചരു� െതാഴിലാളികള�െടയും നിർവഹണ 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�െ�� വിവര�െള�ാം െതാഴിലാളികൾ�് വിശദീകരി��

െകാടുേ��താണ.് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ുക ഇ��� �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് േരഖകൾ

കാണാൻ കഴി�ി���്. എ�ാൽ വ��ിഗത �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ ഈ േരഖകൾ കാണാൻ സാധി�ി�.

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ കഴി�ത് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗിൽ വാർഡ് െമ�റും ഓവർസിയർ ഉം

പെ�ടു�ാറു�്എ�ാണ.്

െതാഴിലാളികള�െടകടമകൾ

*െതാഴിലിട�ളിൽസമയനിഷ്ഠ പാലി�ുക.

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



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

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

*കൃത�തേയാെട േജാലി െച��ക.

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

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

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

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനുവിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�കമ

ന�ർ

വർ� ്െനയിം

ആൻഡ് േകാഡ്

എ�ിേമ�്

അമൗ�്

കാലയളവ് െതാഴിൽ

ദിനം

ചിലവായ

തുക

േവതനം

സാധനം

1 �പദീ� െജഎൽജി

�ഗൂ�ിൽ

നിലെമാരു�ൽ

code:LD/319171

65682 26/12/2018-
7/1/2019

227 61517 1135

2 അ�ലി െജഎൽജി

�ഗൂ�ിൽ

നിലെമാരു�ൽ

code:LD/252941

100248 24/9/2018-
27/11/2018

328 88888 1640(rent)

3 ബിപി എൽ വിധവ

മ�് ജലസംര�ണം

code:WC/338834

81156 12/3/2019-
25/3/2019

144 39024 720(rent)

4 �പതീ� െജഎൽ

ജി �ഗൂ�ിന്

നിലെമാരു�ൽ

code:LD/252507

59536 30/11/2018-
13/11/2018

197 53387 985



5 ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം െഷർലി

ഷാജു

code:IF/366259

27840 16/11/2018 (on
േ�പാസസിങ് )

28 7588 140

6 ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം െജജീ.

സി code:IF/365674

27840 16/11/2018
ഓൺ

േ�പാസസിങ്

28 7588 140

7 ൈലഫ് ഭവന

നിർമാണം �പവീണ

സുേരഷ്

code:IF/367369

27840 16/11/2018-on
processing

28 7588 140

8 ൈലഫ് ഭവന

നിർമാണംൈഷലജ

code:IF/366268

27840 16/11/2018-
(ഓൺ processing

62 16802 310

9 ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം

സജിേമാൾIF/366255

25686 16/11/2018-
(ഓൺ

processing)

28 7588 140

അളവുകൾസംബ�ി�വിവര�ൾ

വർ�് െനയിം

&േകാഡ്

എസ്റിേമ�ിെല

അളവ്

എംബു�ിൽ

േരഖെപടു�ിയ

ത്

ഫീൽഡ് തല

പരിേശാധനയിൽ

കെ��ിയത്



�പതീ�െജ

എൽജി�്

നിലെമാരു�ൽ

code:LD/319171

കാട് െവ�ി

െതളി�ൽ

4185.40sqm

നിലെമാരു�ൽ

4015.62sqm

വാഴകുഴി

നിർ�ാണം

250എ�ം

Jungle cleaning

4185.44sqm

നിലെമാരു�ൽ

4015.62sqm

വാഴ�ുഴി

നിർ�ാണം 250

എ�ം

3125sqmഅള�ു.

വിളെവടു�്

കഴി�തിനാൽ

ബാ�ി

അള�ാൻ

സാധി�ി�.

വാഴകുഴി 151

എ�േമകാണാൻ

സാധി����

അ�ലി െജ

എൽജി �ഗൂ�ിെ�

നിലെമാരു�ൽ

code:LD/252941

ജംഗിള് �ീനിങ്

7035.97sqm

നിലെമാരു�ൽ

7188.48sqm

1228.48m^2

955.382m^2

കാട്

ആയതിനാൽ

അള�ാൻ

സാധി�ി�

ബിപിൽവിധവ

മ�്

ജലസംര�ണം

code:WC/338834

നിലംകിള�ൽ

4419.94m^2

നിലംകിള�ൽ

4419.94m^2

2713.5m^2
മാ�തേമ കാണാൻ

സാധി����

ബാ�ി

കാടായിരു�ു.

�പതീ�െജ

എൽജി �ഗൂ�ിെ�

നിലെമാരു�ൽ

നിലംകിള�ൽ

4010.82m^2 3241.09m^2 1080m^2 മാ�തേമ

കാണാൻ

സാധി����



മഴെ�ടുതി മൂലം

കുറ��

നശി��േപായി.

ൈലഫ് ഭവന

നിർമാണം െഷർലി

ഷാജുIF/366259

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം
പണിപൂർ�ിയാ

യആണ്

കാണാൻ

സാധി�ത്

ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം

�പവീണ

സുേരഷ്IF/367369

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

മൂ�ാംഘ�ംവെര

കഴി�തായി

കാണാൻ

സാധി�ു�ു.

ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം െജജീ

സി

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

മൂ�ാംഘ�ംവെര

പൂർ�ിയായതാ

യി കാണാൻ

സാധി��.

ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം

ൈഷലജ

IF/366268

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

ര�ാംഘ�ം 24

ദിവസം

മൂ�ാംഘ�ം 10

ദിവസം

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

ര�ാംഘ�ം 24

ദിവസം

മൂ�ാംഘ�ം 10

ദിവസം

മൂ�ാംഘ�വെര

പണി

പൂർ�ിയായതാ

യി കാണാൻ

സാധി��.



ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണം

സജിേമാൾ

IF/366255

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

ഒ�ാംഘ�ം 28

ദിവസം

പണി

പൂർ�ിയായതാ

യിആണ്

കാണാൻ

സാധി�ത്.

പ�തിയുെട െപാതുവിലയിരു�ലുകൾ

ഓഡി�് െചയ്ത �പവൃ�ികൾ കാർഷിക േമഖലയ്�ും മ�് ജലസംര�ണ�ിനും

ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഉപേയാഗെ�ടു�ാൻ സാധി��.െജ എൽ ജി �ഗൂ�്

നിലെമാരു�ൽ �പവർ�ിയിൽ കഴി�വർഷം കൃഷി െചയ്തു ന� രീതിയിൽ

വിളെവടു�ുെവ�ിലും ഈ വർഷം പരിേശാധനയിൽ ചിലത് കാടുപിടി�് നിലയിലാണ്

ക�ി���ത.്

ഫയൽപരിേശാധന

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരിേ�� �പധാനെ�� 22

േരഖകെള കുറി�് വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലറിൽ �പേത�ക നിർേദശ�ൾനൽകു�ു�്

1കവർേപജ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയി��� ഫയലിൽ എ എം സി �പകാരമു� കവർേപജ് 9

ഫയലിലുംസൂ�ി�ി�ി� . കവർേപജ്സൂ�ി�ാൻപ�ായ�്കാർ �ശ� െചലുേ��ത്ആണ.്

2.െച�് ലി�്

ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജു മുതൽ

സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്. എ എം സി

�പകാരമു� െച�് ലി�് പരിേശാധി�് 9ഫയലിലും കാണാൻസാധി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി



ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികൾ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��തും െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്�ിൽ

മുൻഗണനാ�കമ�ിൽ ഉ�തും ആയിരിയ്�ണം എ�ു�്. �പസ്തുത �പവർ�ി പ�ായ�ിെല നട�്

വർഷ�ിെല വാർഷിക ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ാനു� േരഖയാണ്

ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി. പരിേശാധി�് 9ഫയലിലുംആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി സൂ�ി�ി�ി�.

4.ജനകീയഎ�ിേമ�്

ഒരു �പവർ�ി എ�െന എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ി�ു�

ആധികാരിക േരഖയാണ് എ�ിേമ�.് പരിേശാധി� 9 ഫയലും എ�ിേമ�് സൂ�ി�ി���ത് ആയി കാണാൻ

സാധി��. സാധാരണ�ാരനായ ഏെതാരാൾ�ും മന�ിലാകു� വിധ�ിൽ �പാേദശിക ഭാഷയിൽ

ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തു�്. എ�ാൽ പരിേശാധി�് 9 ഫയലുകളിൽ 4

ഫയലുകളിൽ(LD/252941,LD/319171, LD/252507, WC/338834) ജനകീയഎ�ിേമ�് കാണാൻസാധി�ി�.

5.സാേ�തികഅനുമതിയുെടപകർ�്

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു�ആധികാരിക േരഖയാണ്

സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ി��� സാേ�തിക അനുമതിയുെട പകർ�് 9

ഫ യലിലും സൂ�ി�ി���്. എ�ാൽ .LD/319171എ� ഫയലിൽ സാേ�തിക അനുമതി നൽകിയ

ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�ം തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ�ിെ� നാല് ഫയലിെലയും

സാേ�തികഅനുമതി േഫാറം മുഴുവനായും പൂർ�ീകരി�ി�ി�.

6.ഭരണാനുമതി യുെടപകർ�്

�പവർ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ.ഈേരഖ

എ�ാഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ.്എ�ാൽൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയായIF/366268എ�

ഫയൽഒഴിെക മെ�ാരു ഫയലിലും ഭരണാനുമതി േരഖകാണാൻസാധി�ി�ി�.

7സംേയാജിത പ�തിയുെടപകർ�്

സർ�ാരിെ� ഏെത�ിലും വകു��കൾ െതാഴിലുറ��പ�തി േയാെടാ�ം സംേയാജി�്

നട�ാ�ുകയാെണ�ിൽഅതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾഫയലിൽസൂ�ിേ��തു�്.എ�ാൽഓഡി�്



വിേധയമാ�ിയ 9 ഫയലുകളിലും സർ�ാരിെ� മ�� വകു��കള�മായി സംേയാജി�് നട�ു�

�പവർ�ികൾഅ�ാ�തിനാൽഈേരഖകൾബാധകമ�

.

8- െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം . െതാഴിൽ

ആവശ�െ��് വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�് അറിയാൻ സഹായി�ു�

േരഖകൂടിയാണ്ഡിമാൻഡ് േഫാറം. പരിേശാധി� ഫയലിൽഡിമാൻഡ് േഫാറം സൂ�ി�ി�ി�.

9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ത്സംബ�ി���വിവര�ൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി �പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�ു� അറിയി�് അേപ� കി�ി 15 ദിവസ�ിനകം

െതാഴിലാളികെള േരഖാമൂലം അറിയിേ��താണ് പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ െതാഴിൽ അനുവദി�ത്

സംബ�ി� േരഖകൾകാണാൻസാധി�ി�.

9. മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു� ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ് മ�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�തിനുേശഷം മാ�തേമ നിയമപരമായി �പവർ�ി ആരംഭി�ാൻ പാടു��. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ

A3 േപ�റിലാണ് �പി� ് എടു�ി���ത്. ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയുെട സൂ�ി�ിരി�ു� 4

ഫയലുകളിെല 22 മ�ർ േറാള�കള�ം വ��മായും കൃത�മായും പൂരി�ി�് ഉ�ായിരു�ി�.(ഫയൽ codes

:1.IF/366259, IF/365674, IF/367369, IF366268). പരിേശാധി�് 9ഫയലുകളിലും എം ബു�് ന�േറാ േപജ്

ന�േറാ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

11 െമഷർെമ� ്ബു�്

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

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

കൂലി ലഭ�മാ�ു�തിനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െമഷർെമ� ്ബു�.്

പരിേശാധി�് 9 ഫയലുകളിൽ െമഷർെമ� ് ബു�് സൂ�ി�ി���്. െസ�ക�റി ഒ��ം സീലും െവ�്



സാ��െ�ടു�ിയ എം ബു�ാണ് ഫയലിൽ സൂ�ി�ി���ത്.ഇത് �പശംസനീയമാണ.് െമഷര്െമ� ്

െച��കയും െച�് െമഷർ െച��കയും െച��േ�ാൾ ഒ��ം തീയതിയും െവ�ി��െ��ിലും സീൽ

പതി�ി�ി�� �് . ബിപിഎൽ വിധവ മ�് ജലസംര�ണം(WC/338834) �പവർ�ിയിൽ മ�് ക�ാലയുെട

പണി എ�ിേമ�ിൽ കാണി�ിരു�ു എ�ിലും എം ബു�ിൽ അത് കാണാൻ സാധി�ി�. ൈലഫ് ഭവന

നിർ�ാണ�ിൽ മൂ�് പ�തികള�െട ഫ�് െലവൽ കാണി�ിരി�ു�ു ൈശലജയുെട

ഭവനനിർ�ാണ�ിന് മൂ�്ഘ��ള�ം കാണി�ി���്.

12)സാധനസാമ�ഗികെളകുറി���വിവര�ൾ

പരിേശാധി�് 9ഫയലുകളിലുംസാധനസാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി�ാ�തിനാൽബാധകമ�.

13.േവജ് ലി�്

മസ്റ്ർേറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ു�

േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. പരിേശാധി� 9 ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി��കൾ

സൂ�ി�ി���്.

14)ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

േവതനം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ിേല�് നൽകിയതിനു� േരഖയാണ് ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ.

9ഫയലുകളിലുംസൂ�ി�ി��� മ�ർ േറാള�കള�െട ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർഫയലിൽസൂ�ി�ി�ി�.

15)രസീതുകള�ം േറായൽ�ിയുംസംബ�ി�്

സാധനസാമ�ഗികൾ ആവശ�മായ �പവർ�ികൾ�് സാമ�ഗികൾ വിതരണം െചയ്തതി ബി��കള�ം

വൗ�റുകള�ം സൂ�ിേ��താണ.് പരിേശാധി� 9 ഫയലുകളിലും നികുതി രസീത് േകാ�ി

സൂ�ി�ി���്.. .

16) 3ഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾ

ഒരു �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപും �പവർ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും �പവർ�ി



പൂർ�ിയായതിനു േശഷവുമു� മൂ�് ഘ��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാകൾ �പവർ�ി ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ.് എ�ാൽ പരിേശാധി�് 9 ഫയലുകളിലും മൂ�് ഘ��ളിലായി ഉ�

േഫാേ�ാ�ഗാഫുകൾകാണാൻസാധി�ി�.

17�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം എ�ാൽ

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 9 ഫയലുകളിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം കാണാൻ

സാധി�ി�.

18) െമ�ീരിയൽബി��കൾ

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ികൾ�് ഏെത�ിലും സാധനഘടക�ൾ വിലയ്�ുവാ�ി

ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ അതിെ� ഫയൽ സൂ�ിേ��തു�്. പരിേശാധി� 9 ഫയലുകളിലും

െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവൃ�ി അ�ാ�തിനാൽ ബാധകമ�.. സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡിെ� വിവര�ൾ വിശദമായ എ�ിേമ�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്. എ�ാൽ അത് എം

ബു�ിൽഇത് േചർ�ി�ി�. �പവർ�ി�ല�ളിൽ C.I.B കാണുവാൻസാധി��.

19)മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

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

നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�് മന�ിലാ�ാനാണ ്

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�.് പരിേശാധി� 9 ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

സൂ�ി�ി�ി�.എ�ാൽഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാറം ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

20)ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 9ഫയലുകളിലും ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാസൂ�ി�ി�ി�.

21)േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു� �പവർ�ികൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിൽ പ�ാളികൾആവു�തിന്

െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശമു�്. എ�ാൽ അ�ര�ിൽ ഒരു േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ിയതായി

പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ നി�ും വ��മായി�ി�.

22)ൈസ�്ഡയറി

മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഉ� 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

െതാഴിലാളികള�െട വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം വിജിലൻസ് ആൻഡ്

േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�,് സ�ർശക കുറി��കൾ തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു�

ആധികാരിക േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി പരിേശാധി�് 9 ഫയലുകളിൽ ര�ു ഫയലിൽ (LD/319171,

WC/338834)ൈസ�് ഡയറി കാണാൻ സാധി��.ഈര�്ൈസ�് ഡയറി കള�ം വ��മായ പൂരി�ി�് ഉ�്.

ഇത് �പശംസനീയമാണ.്

രജി�ർപരിേശാധന

മുഴ�ു�്പ�ായ�ിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� 7 െരജി�റുകളിൽ പരാതി രജി�ർ

ഒഴിെകബാ�ി 6 രജി�റുകള�ം സൂ�ി�ി���്.

1)െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് െതാഴിലാളികൾ�് നൽകുേ�ാൾകൃത�മായി െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ തീയതി േപര്

ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി സാ��െ�ടുേത�താണ് . മുഴ�ു�് പ�ായ�ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ി സൂ�ി�തായി കാണാൻകഴി�ി���്.

2)െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭ മിനുട്സ് രജി�ർ

മുഴ�ു�് പ�ായ�്ആറാം വാർഡ്ആയ െപരു�ു�വാർഡിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് പ�തി, ആ�ൻ�ാൻ, േലബർബജ�്അംഗീകരി�ൽഎ�ിവയുമായി ബ�െ��് നട�

�ഗാമസഭയുെട വിവര�ൾ �ഗാമസഭാ മിനി�്സിൽസൂ�ി�ി���്. �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�വരുെട േപരും

ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി���്.

3)െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തും െതാഴിൽഅനുവദി�തുംകൂലി നൽകിയതുമായ

രജി�ർ

2019 മാർ�് വെരയു� െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�തിെ�യുംഅവർ�് കൂലി നൽകിയതിെ�യും

േരഖകൾഫയലിൽ ഉ�്എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി�ി�.

4)�പവൃ�ി രജി�ർ

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു നട�ു� �പവൃ�ികെള കുറി���വിവര�ൾ �പവൃ�ി



രജി�റിൽകൃത�മായി സൂ�ിേ��താണ.്പ�ായ�് രജി�റിൽ �പവൃ�ിെയകുറി���വിവര�ൾ

സൂ�ി�ി���്.

5)ആസ്തി രജി�ർ

എ�ാവാർഡിെലയും �പവർ�ികൾ ഒ�ി�ാണ് രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���ത്.ഈരജി�ർ

ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി�ി�. �പവർ�ികളിൽകൂടിസൃഷ്ടി�െ��

ആസ്തികൾആർ�ുേവ�ിയാണ്എ�ു�വിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ആസ്തി

രജി�റിൽ �പവൃ�ിയുെട േപര്, േകാഡ്എ�ിവഎഴുതിയതായി ക�ി�.

6)പരാതി രജി�ർ

പരാതി രജി�ർഈപ�ായ�ിൽസൂ�ി�ി�ി�.

7)സാധനസാമ�ഗികൾസംബ�ി� രജി�ർ

സാധന�ൾവാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ �പി� ്എടു�ു വ�ി���്.എ�ാൽഇവസാ��െ�ടു�ിയി�ി�.

കെ��ലുകൾ

 എ എംസി �പകാരമു� േരഖകൾസൂ�ി�ു�ി�.

 ഡിമാൻഡ് െച��� െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�മായി െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�.

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിനുമു�് പ�തി

വിവര�ളട�ിയ �പാേദശിക ഭാഷയിലു� സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവർ�ി �ല�്

�ാപി�ി���ത്അഭിന�നാർഹമായകാര�മാണ.്

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ കാർഡ് പുതു�ി നൽകിയതായി ക�ി�ി�. മാ�തമ� െതാഴിൽ

കാർഡ് പുതു�ു� സമയ�് െതാഴിലാളികൾ േഫാേ�ാ സ��ം ക�ിൽ നി�് എടു�ു

െകാടു�ുകയാണ് ഉ�ായത്. െതാഴിൽ കാർഡ്അേപ�ി�ി��ം െതാഴിൽ ലഭി�ാ�ആൾ�ാർ ഉ�്

എ�് മന�ിലായി.

 െതാഴിലാളികൾ�് കുടിെവ�ം, തണൽ, ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ നൽേക�ത് നിർവഹണ

ഏജൻസിയുെട ഉ�രവാദിത�മാണ.്



 െപരു�ു� വാർഡിൽ േമ�് മുേഖനയാണ് െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാറു�ത്. െതാഴിലാളികൾ സ��ം

നിലയ്�്ആവശ�െ�ടാറി�.

 െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു� സമയ�ും മ�് അേപ�കൾ സമർ�ി�ുേ�ാഴും തിരിെക രസീത്

നൽകു�ി�

 ൈലഫ് ഭവന പ�തികളിൽ വീട് നിർ�ാണ�ിന് വിവിധ ഘ��ളിൽ തുക അനുവദിേ��തും

ഓേരാ ഘ��ിലും േഫാേ�ായും ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.്ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽ മൂ�ാം ഘ�ം

വെര പൂർ�ിയായ വീടുകൾ ഉ�ായി��ം േരഖകളിൽ ഒ�ാംഘ� പൂർ�ീകരണെ� കുറി�് മാ�തേമ

േരഖെ�ടു�ിയി����. (IF/366259േഷർലിഷാജു, IF/365674െജജി സി, IF/367369�പവീണസുേരഷ് ).

 കൃത�മായി പ�തിആരംഭം മീ�ിംഗ് നട�ു�ു�്എ�് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

 െപരു�ു� വാർഡിൽ 58ആക്ടീവ് െതാഴിലാളികൾ ഉ�ായി��ം 9 ശതമാനം(5persons )ആൾ�ാെര

100 പണിപൂർ�ിയാ�ിയി����എ�ാണ്ഔേദ�ാഗിക േരഖ പറയു�ത്.

 വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ 22 േരഖകൾ സൂ�ിേ��തു�്.

എ�ാൽഏഴ് േരഖകൾ മാ�തേമസൂ�ി�ി����. .

 െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസിൽ സൂ�ിേ�� 7 രജി�റിൽ 6 രജി�റുകള�ം സൂ�ി�ി���് എ�ാൽ

ഇവെയാ�ും കൃത�മായി പൂരി�ി�ി�ി�. പരാതി െരജി�ർ കാണാൻസാധി�ി�.

 അ�ാംശ േരഖാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലുകളിൽ കാണാൻ

സാധി�ി�.

 ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ�ിന് മാ�ർ േറാള�കളിൽഅ�ൻഡൻസ്തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയായIF/366255െ� ഫയലിലും എം ബു�ിലും എ�ിേമ�് തുക

വ�ത�ാസമാണ.് സാേ�തിക അനുമതി േഫാറ�ിൽ RS25686എ�ും എം ബു�ിൽ 27840 എ�ുമാണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

നിർേ�ശ�ൾ



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

2) െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ി നൽകു�അവസര�ിൽ പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിൽ പൂരി�ിേ��

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

3) �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രുെട സാ�ിധ��ിൽ േ�പാജക്�്

മീ�ിംഗ് നട�ി �പവൃ�ിയുെട വിശദമായ വിവരം െതാഴിലാളികൾ�് നൽേക�തു�്.

4) െതാഴിലാളികൾ�് നിയമം അനുശാസി�ു� വിധ�ിലു� അവകാശ�ൾ ലഭി�ു�ുെ��്

നിർവഹണഏജൻസി ഉറ��വരുേ��തു�്.

5) മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ പാടി�

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

7) െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിന് �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ്

പ�തി വിവര�ളട�ിയ സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവൃ�ി �ല�് �ാപിേ��ത്

ആണ.്

8) ഓേരാ മ�ർേറാള�ം കഴിയു� മുറയ്�് എം ബു�ിൽ അളവും �പവൃ�ി �ലവും മ�ർേറാൾ

ന�റും േരഖെ�ടുേ��താണ്

9) .െതാഴിലാളികള�ം േമ��ം അവരുെട കടമകൾ കൃത�മായി പാലി�ു�ുെ��് നിർവഹണ ഏജൻസി

ഉറ��വരുേ��തു�്.

10) വിജിെലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�െള കാലാനുസൃതമായി മാ��കയും അവരുെട

പ�ാളി�ം ഉറ�� വരു�ുകയും െചേ��താണ.്



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

12) ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� േരഖകൾകൃത�മായി സൂ�ി�ുക.

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

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

15) െതാഴിലുകൾ തുട�ു�തിനു മുൻപും നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയായതിനുേശഷവും

ഉ� േഫാേ�ാകൾഎടു�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ.്

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

ഒരു തവണ െതാഴിലാളി ദിനമായിആചരി�ുക.

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

എ�് ഉറ��വരു�ുക.

18) െതാഴിലുറ�ിൽ ഏെ�ടു�ു� �പവർ�ികള�െട ആസ്തികൾ ദീർഘകാല നിലനിൽ�ിന് (3വർഷം)

ആവശ�മായസാേ�തിക നിർേ�ശ�ൾ െതാഴിലാളികൾ�്ഓവർസിയർമാർ നൽേക�താണ.്

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

സൂ�ി�ുക

20). െതാഴിലാളികൾ�് 100ദിവസെ� െതാഴിലും, കൂലിയും പണിയായുധ�ള�െട വാടകയും 5km

കൂടുതൽ േപായാൽയാ�താബ�യും നൽകുക.



െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�് െച�ാൻപ�ിയ �പവർ�ികൾ

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

 വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത ആസ്തികൾ

ഖ�ികഅ�ിൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം.

 വിഭാഗം സി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബ�നകൾ അനുസരി�ു� സ�യംസഹായ

സംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ.

 വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ



23/10/2019 ഉ�യ്�് 3.00 മണി�് മുഴ�ു�് പ�ായ�് ആറാം വാർഡ് ആയ െപരു�ു�യുെട

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭപ�ായ� ്ഹാളിൽ െവ�് നട�ു.

�ഗാമസഭയിൽഎടു�തീരുമാന�ൾ

1) പ�ായ�് ഭരണസമിതിയുമായി ആേലാചി�് ഇനിമുതൽ െതാഴിൽകാർഡ് േഫാേ�ാ സഹിതം സൗജന�മായി

നൽകാൻതീരുമാനമായി..

2) അേപ�കൾ �ഫ�്ഓഫീസിൽസ�ീകരി�്ൈക��് രസീത് നൽകാൻതീരുമാനെമടു� .ു

3) അടി�ാനസൗകര��ൾആവശ�ാനുസരണം നൽകുവാനും െതാഴിലാളികൾ പണംമുട�ിഅടി�ാനസൗകര��ൾ

ഒരു�ുകയാെണ�ിൽ അതിൻെറ ബി�് പ�ായ�ിൽ ഏൽ�ി�ാൽ ചിലവായ തുക തിരിെക നൽകുവാനും

തീരുമാനമായി.

4) മാസ�ിൽ ഒരു തവണ െപാതു വിഭാഗ�െളയും ഉൾെ�ടു�ി െതാഴിലാളി ദിനമായി ആചരി�ാം എ�്

തീരുമാനെമടു� .ു

5) എഎം സി �പകാരമു� 22 േരഖകൾ �പവൃ�ിഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ാെമ�് തീരുമാനമായി.

6) െതാഴിലിട�ളിൽ നി�്അപകടം സംഭവി�ാൽഅടു�ു� �പാഥമികആശുപ�തിയിേലാ സർ�ാർആശുപ�തിയിേലാ

കാണി �് േഡാക്ടറുെട റഫറൻസ് വാ�ിയേശഷം സ�കാര�ആശുപ�തിയിൽ കാണി�ുകയാെണ�ിൽ ചികി�യ്�്

ചിലവായതുകയുെട ബി�് പ�ായ�ിൽസമർ�ി�ു�പ�ം ചികി�ാെചലവ്അനുവദി�ുെമ�് തീരുമാനമായി.

7) െതാഴിലുറ�� മായി ബ�െ�� പരാതി രജി�ർസൂ�ി�ാെമ�ു തീരുമാനമായി.

8) പ�ായ�് േനാ�ീസ് േബാർഡിൽ പരാതി േബാധി�ി�ാനു� േടാൾ�ഫീ ന�ർ �പദർശി�ി�ാൻതീരുമാനമായി.

�ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികൾ ഉയർ�ിയനിർേ�ശ�ൾ

1) േവതനം 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭ�മാ�ാനും ൈവകിയാൽ പ�ായ�ിൽ നി�ുമാണ് ൈവകു�െത�ിൽ

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നിേ�ാ അ�ാ�പ�ം േക�� സർ�ാരിൽ നിേ�ാ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ണെമ�്

െതാഴിലാളികൾ നിർേ�ശി��.

2)കൂലി കൂ��വാനു�നിർേ�ശം.

3) െതാഴിൽസമയം 9 മുതൽ 4വെര �കമീകരി�ണം എ�ു�നിർേ�ശം.

4) മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിടാനു� േകാളം വലുതാ�ണംഎ�ു�നിർേ�ശം.



.

അധ��:


