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ആമുഖം
ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു�അവകാശെ�സംര�ി� ന്ിലനിർ�ു�തിനായി 2005
െസപ�്ംബർ അ�ാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം നിലവിൽ വ�ു. അവിദഗധ് കായിക െതാഴിലിൽ

ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100
ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും ഉൽപാദന�മവുമായ

ആസത്ികള�െട സൃഷട്ിയാണ്ഈ പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ
ശ�ിെ�ടു�ുകയും സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും

പ�ായ� ര്ാജ �്ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക എ�തുംഇതിൻെറ ല��മാണ.്

സവിേശഷതകൾ

o നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിതപ�തി

o �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ത്ാമസി�ു� 18വയ� പ്ൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ുംപ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

o സ�്തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

o പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം എ�ിവയ�് മ്ുൻഗണന

o െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസ �ൂതണെ�സഹായി�ുകയും െച���ു

o ആസ �ൂതണ�ിലും നിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത

o കരാറുകാെരഇടനില�ാേരാ ഇ�

o െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�്

o ബാ� േ്പാേ�ാഫീസ വ്ഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

o സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന

o ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ സ്ംവിധാനം

o �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി� െ്ച���ു

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽ

ഓഡി�ി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�17(2)വകു� ന്ിഷക്ർഷി�ു�ു പ�തി �പവർ�ന െ���ിയും െപാതു
ധനംചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹംനട�ു� പരസ�വുംസ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണആ്ണ േ്സാഷ�ൽ

ഓഡി� അ്ഥവാസാമൂഹിക പരിേശാധന .െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭകൾ
എ�ാ വാർഡിലുംകൃത�മായി നടേ��താണേ്സാഷ�ൽഓഡി� ല്ൂെടഅഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനുംസുതാര�ത ഉറ��

വരു�ു�തിനും കാര��മതവർധി�ി�ു�തിന സ്�രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു�ു.പ�തി പണം ശരിയായ രീതിയിൽ
ചിലവഴി�ി��� എ്�ും പണം െചലവഴി� അ്തുെകാ� പ്�തിയുെട ല��ംൈകവരി�ി��� എ്�ും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട

ജീവിത�ിൽഗുണകരമായും കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി��� എ്� േ്സാഷ�ൽകെ��ാൻകഴിയു�ു

പ�തിആസ �ൂത�ം. നിര ് വഹണം, േമാണി�റിംഗ ത്ുട�ി എ�ാ വ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽ

നിർബ�മായും പെ�ടു�ണം.മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�പ് �തിയിൽ സുഗമവുംസുതാര�വുമായി
േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിന േ്കരള�ിൽ സ�ത��ചുമതലയു� േസാഷ�ൽഓഡി� യ്ൂണി� ന്ിലവിൽവ�ു

രീതിശാസ�്തം

േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേസാഴസ് െ്പരസ്ണ ് �പവർ�ി ഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡ സ്�ർശനം, െതാഴിലാളികള�ംആയു�

അഭിമുഖം,എംഐഎസ പ്രിേശാധനഎ�ിവെയഅടി�ാനമാ�ിയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ിയി���ത.്

താെഴ പറയു� രീതി അവലംബി�ാണഈ് റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ിയി���ത.്

#ഓഡി� �്ാൻ

*ഓഡി� ്�ാന ് ത�ാറാ�ല ്

*ഓഫീസ സ്�ർശന പരിപാടികൾ

#അഭിമുഖം

*ബിഡിഒ, പ�ായ� �്പസിഡൻറ,് ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്

*േമ�,് െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ,

#ഫയൽപരിേശാധന



4

*െപാതു �പവർ�ികൾ,

*േരഖകള�െട ഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

#ഫീൽഡ സ്�ർശനം, നിരീ�ണം

#റഫറൻസ്

*വികസനേരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,എംഐഎസ,് രജി�റുകൾ

#വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം

*േ�കാസ െ്വരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

#കരട റ്ിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ
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പ�ായ� ഭ്ൂപടം

കട���ി-പാണ��ഴ പ�ായ� െ്പാതു വിവര�ൾ

ക��ർ ജി�യിെല പ��ൂർ താലൂ�ിൽ ഉൾെ�� തളി�റ� േ്�ാ�ിലാണ്കട���ി-പാണ��ഴ
�ഗാമപ�ായ��്ിതി െച���ത.്

ജി� ക��ർ

വിസത്ീർണം 53.75ച.കി. മീ.

റവന�� വിേ�ജ് കട���ി

േ�ാ� പ്�ായ�് തളി�റ�്

താലൂ�് ക��ർ

നിയമസഭാ മ�ലം കല�ാേ�രി

പാർലെമ� മ്�ലം കാസർേഗാഡ്

ആെകവാർഡുകൾ 15

ജനസംഖ� 19,535

സ�്തീകൾ 10053

പുരുഷ�ാർ 9482
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പ�ായ�ിെല െതാഴിലൂറ�� പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴില ് കാർഡ് : 3205

ആെക െതാഴിലാളികള ് : 4928

ആകട്ീവ െ്താഴില ് കാർഡ :് 1240

ആകട്ീവ െ്താഴിലാളികള ് : 1259

എസ.്സി : 107

100ദിവസം െതാഴില ്

പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ള�െട: 3

എ�ം

(അവലംബം: nrega.nic.in)

വാർഡിെല െതാഴിലൂറ�� പ�തിയുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

ആെക െതാഴില ് കാർഡ് : 261

ആെക െതാഴിലാളികള ് : 446

ആകട്ീവ െ്താഴില ് കാർഡ :് 60

ആകട്ീവ െ്താഴിലാളികള ് : 64

100ദിവസം െതാഴില ്

പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ള�െട എ�ം: 01

(അവലംബം: nrega.nic.in)
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5.ഓഡി� ്നുവിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട ലി�്

�കമ
ന
�ർ

�പവൃ�ിയുെട
േപരും ന�റും

മ�ർ േറാൾ ന�ർ �പവൃ�ി
ആരംഭി�
തി�തി

�പവൃ�ി
അവസാനി
� തി�തി

െതാഴി
ൽ
ദിന
�ൾ

െചലവാ�ിയ
തുക

1 തരിശുഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ
�ൽ

LD/240415

15094,15095,15096
,15097,15098,1509
9,15100,15101,151
02,15103,17182,17
183,17184,17185,1
7186

12/10/201
8

02/11/2019 403 1,11,228/-

2 പാ��ൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

LD/327088

25514,25515,25516
,25517,25518,2551
9,25520,25521,272
71,27272,27273,27
274,27275,27276,2
7277,27278,27279,
27280,27281,27282
,29054,29055,2905
6,29057,29058,290
59

18/12/201
8

21/01/2019 456 1,25,856/-
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6.സ�ർശി� �പവൃ�ികള�െട വിലയിരു�ൽ 

അവകാശഅധിഷഠ്ിത നിരീ�ണ�ൾ

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയ�് െ്താഴിൽ
നൽകു�േതാെടാ�ംഅവരുെട 10അവകാശ�ള�ം സംര�ി�െ�ടു�ു. േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട 10
അവകാശ�ള�ം സംര�ി�െ�ടു�ുേ�ാെയ�ും വിലയിരു�ു�ു.

െതാഴിൽ കാർഡ സ്ംബ�ി�.്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ േജാലി െച��വാൻആ�ഗഹി�ു� 18
വയസ പ്ൂർ�ിയായ �ഗാമീണ േമഖലയിൽതാമസി�ു�ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽ കാർഡ്
ലഭി�ു�തിന പ്�ായ�ഓ്ഫീസിൽഅേപ�സമർ�ി�ാം. െതാഴിൽ കാർഡിനുഅേപ�ി��
കഴി�ാൽഅേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം സൗജന�മായി െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭ�മാേ��താണ.്
കട���ി-പാണ��ഴ പ�ായ�ിെലആറാം വാർഡിൽ നിലവിൽ പണിെയടു�ു� മുഴുവൻ
െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ പ്ുതു�ി പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ അ്നുവദി�ി���.്
എ�ാൽ െതാഴിൽകാർഡ പ്ുതി�ിയസമയ� േ്ഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾസ��ം ചിലവിൽഎടു�്
െകാടു�ുകയാണ െ്ചയത്ത.് െതാഴിലുറ� െ്താഴിലാളികള�െടആധികാരിക േരഖയായ െതാഴിൽ കാർഡ്
സൂ�ിേ��ത െ്താഴിലാളികള�െട ഉ�രവാദിത�മാണ.്ആറാം വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം
െതാഴിൽ കാർഡ അ്വരവരുെടൈകയിൽസൂ�ി�ി���.്ഇത അ്ഭിന��ൾഅർഹി�ു�കാര�മാണ.്

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�ത സ്ംബ�ി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �ഗാമീണ േമഖലയിൽതാമസി�ു�ഏെതാരു
കുടുംബ�ിനും 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ഉറ�� തരു�ു.ആയതിനാൽ െതാഴിൽ കാർഡു�
ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽആവശ�െ�ടാനും ഇതുമായി ബ�െ����ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ
പ�ാളിയാകാണു�അവകാശമു�.്ആറാം വാർഡിൽ േരഖാമൂലം െതാഴിൽആവിശ�െ�ടാറുെ��ിലും
മതിയായ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�എ�ാണ അ്റിയാൻകഴി�ത.്െതാഴിലിനു�അേപ�
പ�ായ�ിെല �ഫ� ഓ്ഫീസിൽ െകാടു� ത്ിരിെകൈക�� ര്സീത വ്ാ�ി സൂ�ി�ണം. രസീത്
ഉെ��ിൽ മാ�തേമ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം
അനുവദി�ു�തിന അ്േപ�സമർ�ി�ാൻസാധി�ുകയു��.

െതാഴിൽഅനുവദി�ു�ത സ്ംബ�ി�.്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െതാഴിൽആവശ�െ��� കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണംഎ�ാണ വ്�വ�.ഇെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം
ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും ഉ�.്ആറാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ� ക്ൃത�മായി െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�
എ�ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും അറി�ത.് സാ��ികവർഷം വാർഡിെലഎ.എൻത��,
േ�പമലത,നാരായണിഎ�ിവർ� 1്00 ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�ിരു�ു.

െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട് ത്യാറാ�ു�ത സ്ംബ�ി�.്

െതാഴിലാളികൾ�ു െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെടആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ പെ�ടു�ാനുവനും
�പവർ�ികൾനിർേ�ശി�ുവാനുംഅവ െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാെജകട്ിൽ ഉൾെപടു�ുവാനും െതാഴിലുറ�്
നിയമം വ�വ�െച���ു.ആറാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ികൾനിർേദശി�ാറു�്
എ�ാണഅ്റിയുവാൻകഴി�ത.്
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അ�ക്ിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ �പവർ�ി െചയു�ത സ്ംബ�ി�.്

അവരവരുെട താമസ�ല�ന്ി�ും 5കിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ േജാലി ലഭി�ു�തിന മ്ുഴുവൻ
െതാഴിലാളികൾ�ുംഅവകാശമു�.്5കിേലാമീ�ർ പരിധി���റം േപായി �പവർ�ി
െച��കയാെണ�ിൽകൂലിയുെട 10% (27.10)യാ�തബ�ലഭി�ു�തിനും മുഴുവൻ

െതാഴിലാളികൾ�ുംഅവകാശമു�.്ആറാം വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ 5കിേലാമീ�ർ
പരിധി�ു�ിലാണ �്പവർ�ി െചയത്ി���ത എ്� ്അറിയുവാൻകഴി� .ു

േവതനം ലഭി�ു�ത സ്ംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല െസ�ൻ 3(2)�പകാരം പണി െചയത്ു കഴി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം
െതാഴിലാളികൾക േ്വതനം ലഭിേ��താണ.്ഇെ��ിൽ നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിന അ്ർഹതയു�.്
നാലാം വാർഡിെലഎ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും 2019 മാർ� മ്ാസം വെരയു�കൂലി ലഭി�ി���.്

�പവർ�ി�ല�ല്ഭ�മാേ��സൗകര��ൾ.

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമ �പകാരം �പവർ�ി െച����ല�ളിൽ �പഥമ ശു�ശുഷ
കി�,്കുടിെവ�ം,തണൽഎ�ി സൗകര��ൾലഭ�മാേ��താണ.്ആറാം വാർഡ െ്താഴിലാളികള�െട
�പവർ�ി�ലംസ�ർശി�േ�ാൾകുടിെവ��ിനു�പാ�തവും ടാർേപാളിൻഷീ��ം പ�ായ�ിൽ
നി�ും ലഭി�ി�ി�എ�ാണ പ്റ�ത.് �പഥമ ശു�ശുഷകി� ല്ഭി�ി�ി�എ�ാണ അ്വരിൽ നി�ും
അറിയാൻകഴി�ത.്

പ�തി ആരംഭംമീ�ിങ,്�ഗാമസഭസംബ�ി�്

െതാഴിലുറ� ന്ിയമം െഷഡ��ൾ 22 �പകാരം ഒരു �പവർ�ിആരംഭി�ു�തിന മ്ുൻപ �്പവർ�ിെയ
കുറി��� മുഴുവൻവിവര�ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ�െ�ടു�ു�തിന ബ്�െ��
നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ,വാർഡ െ്മ�ർ,സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ിവരുെട സാ�ിധ��ിൽ പ�തി

ആരംഭ മീ�ിംഗ വ്ിളി� േ്ചർേ��തു�.്ആറാം വാർഡിൽ �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ പ്�തി
ആരംഭ മീ�ിംഗ ന്ട�ാറു� എ്�ത അ്ഭിന�നാർഹമാണ.്െതാഴിലുറ� പ്�തി �ഗാമസഭ �പേത�കം
നട�ു�ുെ�� െ്താഴിലാളികൾസൂചി�ി��.

െതാഴിലിട�ളിൽ ഉ�ാകു�അപകട�ൾസംബ�ി�.്

െതാഴിലാളികൾക പ്ണി�ല�ുവ� ഏ്െത�ിലും തര�ിലു�അപകടം
സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ ചികി�യ�് ആ്വശ�മായി വരു� മുഴുവൻചിലവുകള�ം ഇതുമായി
ബ�െ��ബി��കൾഹാജരാ�ു� മുറയ�് െ്താഴിലാളി� ല്ഭിേ��ു�നടപടികൾ നിർവഹണ
എജൻസി സ�ീകരിേ��താണ.്ഇതുകൂടാെത െതാഴിലിട�ളിൽ വ� മ്രണംസംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ
25000 രൂപയും െതാഴിയാളിയുെട കുടുംബ�ിന ല്ഭിേ��താണ.്ആറാം വാർഡിൽ �പവർ�ി
�ല�ു വ� ആ്ർ�ുംഅപകടം സംഭവി�ി�ി�എ�അ്റിയാൻകഴി� .ു

സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ.്

�പവർ�ി നട�ു�എ�ാ�ല�ളിലും �പവർ�ിയുെട വിശദമായ വിവര�ൾഅട�ിയ ഒരു
ഡിസ ്േ� േബാർഡ�്ാപിേ��തു�.് ആറാം വാർഡിൽ പരിേശാധി� ര�ു  �പവർ�ി നട�തിൽ
ഒ�ിനും ഡിസ ്േ� േബാർഡ ക്ാണാനി�ായിരു�ു.

മ�ർ േറാൾ .

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�ഔേദ�ാഗിക േരഖയാണ മ്�ർ
േറാൾ.പണി െചയു� ദിവസം ര�ുതവണഇതിൽ ഒ�� വായേ്��താണ.്മ�ർ േറാളിൽ ഒ�� വ�തിനു
േശഷം െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ി�ല�ു തെ� ഉ�ായിരി�ണം.അ�ാെത മ�� പരിപാടികളിൽ
പെ�ടു�ുവാൻ പാടി� കൂടാെത മ�ർേറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലും പാടി�.
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േമ�്

െതാഴിലുറ� �്പവർ�ിയുെട േമൽേനാ�ം,െതാഴിൽകാർഡ,്ൈസ� ഡ്യറി, മ�ർേറാൾഎ�ിവ
കൃത�മായി പൂരി�ി�ൽ,െതാഴിലാലുകള�െട ഹാജർ ഉറ� വ്രു�ുക,ലീവ മ്ാർ� െ്ച��ക,
പണി�ല�ു േവ�സൗകര��ൾ ഉേ�ാ എ� ഉ്റ� വ്രു�ുകഎ�ിവയാണ േ്മ��മാരുെട
ചുമതലകൾ. നിയമ�പകാരം 15 ദിവസം കഴിയുേ�ാൾ പുതിയ േമ�ിെന തിരെ�ടു�ാവു�താണ.്
ശ�ാമള, ഭാർഗവി എ�ിവരാണ ന്ാലാംവാർഡിൽ േമ��മാരായി ഉ�ത.്ഇവർ ചുമതലകെള�ാം
െച���ു� എ്� െ്താഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

ജാ�ഗത േമൽേനാ� ക�ി�ി.

െതാഴുറ� �്പവർ�ി കൃത�മായി നിരീ�ി�ു�തിനും പ�തി കാര��മ മാ�ു�തിനും വാർഡ്
തല�ിൽജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരി�ി���.്അംഗ�ൾആർ.ഷീമ,ബീന െക.വി,മധുസൂദനൻ,
രതി.വി എ�ിവരാണ.്ക�ി�ിഅംഗ�ൾകൃത�മായി പണി�ല�ൾസ�ർശി�ാറുെ�� േ്മ�്

പറ� .ു

സുര�മാർഗ�ൾ

െതാഴിലാളികള�െട സുര� ഉറ� വ്രു�ു�തിന �്പവർ�ി െച��േ�ാൾസുര�
ഷൂസും,ൈക��റയും െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാേ��ത ന്ിർ�ഹണഏജൻസിയുെട
ചുമതലയാണ.്ആറാം വാർഡിൽഅവർആവശ�െ�ടാ�തിനാൽസുര�ാ ഉപകരണ�ൾഒ�ും
നൽകിയി�ി�എ�ാണ െ്താഴിലാളികൾ പറ�ത.്

സമയബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാരം.

െതാഴിലുറ� പ്�തി നിയമം െഷഡ��ൾ 19 �പകാരം ലഭി�ു�പരാതികൾസമയബ�ിതമായി
പരിഹരിേ��താണ.് പരാതികൾ േഫാൺ മുേഖനേയാ, േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ വിളിേ�ാ േരഖാമൂലം
എഴുതിേയാ,ഇെമയിൽ വഴിേയാ നൽകാവു�താണ.് കൂലികി�ാ�ത സ്ംബ�ി� 2 പരാതികൾ
ആയിരു�ു ഉ�ായിരു�ത.്അത പ്രിഹരി�തായും രജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

*േടാൾ �ഫീ ന�ർക��ർ 18004250143.

*സം�ാന മിഷൻ18004251004

േറാസഗ്ാർ ദിനം

െതാഴിൽആവശ�കതകൃത�മായി െരജി�ർ െച���തിനും െതാഴിലാളികള�െടഅർഹതകള�ം
അവകാശ�ള�ം അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പരാതികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാസഗ്ാർ
ദിനം ഓേരാ പ�ായ�ിലും നടേ��താണ.്കട���ി-പാണ��ഴ പ�ായ�ിൽനട�ിയതിെന
കുറി� െ്താഴിലാളികൾ� വ്��മായ ധാരണഇ�എ�ാണഅ്റിയാൻകഴി�ത.്

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ.

*കൃത� സമയ� െ്താഴിൽ�ല� ്ഹാജരായി സമയ �കമം പാലി�ുക.(9മണി മുതൽ 5 മണിവെര)

*�പവർ�ിആരംഭമീ�ി�ിൽ പെ�ടു� െ്ച�� �പവർ�ികെള കുറി� ക്ൃത�മായി മനസിലാ�ുക.

*നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾകൃത�മായി െച��ക.

*െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ുക.
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7.ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനസംബ�ി�്

�കമ
ന�ർ

�പവൃ�ിയുെട
േപര്

എ�ിേമ�്
�പകാരമു�
അളവ്

െമഷർെമ�്
ബു�്
�പകാരമു�
അളവ്

ഫീൽഡ്
പരിേശാധി�േ�ാ
ൾ ലഭി�അളവ്

റിമാർകസ്്

1 തരിശുഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ
�ൽ

LD/240415

Earth work-
2792.43 sqm

Earth work-
2704.5 sqm

646.5sqm കൃഷിേയാഗ�മാ�ി
യ ഭൂമിയിൽകാട ്
കയറിയതിനാൽ
ബാ�ി ഭാഗം
അള�ാൻ
സാധി�ി�.

2 പാ��ൃഷി�്
നിലെമാരു�ൽ

LD/327088

Earth work-
2820.00sqm

Earth work-
2763.6sqm

892 sqm ഏേഴാംവയൽ
�പേദശ�്
പാ��ൃഷി
നട�ിയ
�ല�ഇ്േ�ാൾ
ഒരു
െവ�െ��ാണ്
കാണാൻ
സാധി�ത.്
അവിെട
അളവ ്എടു�ാൻ
കഴി�ി�

.
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െതാഴിലുറ� പ്�തിയില ് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകളില ് ഉ�ായിരിേ�� �പധാനെ��
22 േരഖകെള കുറി� വ്ാര ് ഷിക മാ�ര ് സര ് �ുലറില ് കൃത�മായ നിര ് േ�ശ�ള ്
നല ് കു�ു�.്

1.കവര ് േപജ് 12. െമ�ീരിയല ് വാ�ു�തിനു� തീരുമാനം

2 െച� ല്ി� ്. 13. േവജ ്ലി�്

3.ആ�ന ് �ാന ് േകാ�ി. 14.ഫ� ്�ടാനസ്ര ് ഓര ് ഡര ് .

4.ജനകീയഎസറ്ിേമ�് 15. പാ��രാര ്

5. സാേ�തികാനുമതി 16. മൂ�ഘ്��ളിെല േഫാേ�ാകള ്

6. ഭരണാനുമതി. 17. �പവൃ�ിപൂര ് �ീകരണസാ��പ�തം

7.കണ ് വര ് ജന ് സ ്വിവര�ള ് 18. െമ�ീരിയല ് ബി��കള ് .

8. െതാഴില ് അേപ� 19. മ�ര ് േറാള മ്ൂെമ�റ് ്�ി� ്.

9. വര ് � ്അേ�ാെ�ഷന ് . 20.ജിേയാടാെ�ട േ്ഫാേ�ാ.

10. മ�ര ് േറാള ് 21. േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്റിേ�ാര ് � ്

11.െമഷര ് െമ� ബ്ു� ്. 22.ൈസ� ഡ്യറി.

എ.എം .സി.അ��ായം- 7.11.5 �പകാരമു� �പവൃ�ി ഫയൽ - പരിേശാധനയുെട കെ��ലുകൾ

കവർേപജ്

മാ�ർസര ് �ുലര ് �പകാരമു�കവർ േപജ ഫ്യലില സ്ൂ�ി�ി��� എ്�ാൽകൃത�മായി
വിവര�ൾ  േരഖെപടു�ിയതായി ക�ു.

െച� ല്ി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില ് �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകള ് എവിെട ഏെതാെ� േപജ മ്ുതൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ� മ്ന�ിലാ�ാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.് പരിേശാധി�
ഫയലില ് െച� ല്ി� സ്ൂ�ി�ി��� അ്വകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

�പസത്ുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�� വരഷ്�ിെല വാര ് ഷികആ�ൻ�ാനില ഉ്ളെ്പ�താണ്
എ� െ്തളിയി�ു� േരഖയാണആ്�ൻ�ാൻ.വാരഡ് 4് െലആ�ന �്ാൻ കാണാന ്
സാധി��എ�ാൽഅതിെ� േകാ�ി ഫയലിൽ വ�ി�ി�..
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എ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന,എ�തഅളവില ് െച�ണംഎ� സ്ാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�
ആധികാരിക േരഖയാണ എ്�ിേമ�.് പരിേശാധി� ഫയലില ് എ�ിേമ� സ്ൂ�ി�ി���.്സാധാരണ
ജന�ൾ� മ്നസിലാകു� രീതിയില ് േവണംഎ�ിേമ� ത്�ാറാ�ാൻ.എ�ാൽപരിേശാധി�
ഫയലില ് ജനകീയഎ�ിേമ� ക്ാണാന ് സാധി�ി�.

സാേ�തികാനുമതി പ�തം

ഒരു �പവൃ�ി സാേ�തിക വിദഗദ്രുെടഅനുമതി ലഭി�ി��� എ്�തിനു�ആധികാരിക േരഖയാണ്
സാേ�തികഅനുമതി പ�തം. പരിേശാധി� ഫയലില ് സാേ�തികഅനുമതിയുെട െസക��ര്

േസാഫ�് ്െവയര ് േകാ�ിയും ഒറിജിനൽഅനുമതി പ�തവും കാണാന ് സാധി��.

ഭരണാനുമതി േരഖ

�പവൃ�ി െച���തിന ്നിര�്ഹണ�ാപനം നലക്ു�അനുമതിആണ ഭ്രണാനുമതി േരഖ.ഈേരഖ

പരിേശാധി� ഫയലില ് കാണുവാന ് സാധി�ി���.് െസക��ര ് േസാഫ�് ്െവയര ് ഉപേയാഗി�്
െചയത്അനുമതി േരഖസൂ�ി�ു�ത ന്�കാര�മാണ.്

ഡിമാൻഡ േ്ഫാം

െതാഴിലാളികള ് െതാഴിൽആവശ�െ�� ന്ലക്ു�അേപ�യാണ ഡ്ിമാ� േ്ഫാം. െതാഴില ്
ആവശ�െ�� 1്5 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴിൽ ലഭി�ി��േ�ാ എ�അ്റിയാന ് സഹായി�ു� േരഖ
കൂടിയാണിത.് പരിേശാധി� ഫയലില ് െതാഴിലാളിഅേപ�ി�തിെ� േരഖകാണാനകഴി� .ു

വർ� ്അേലാേ�ഷൻ േഫാം

�പവൃ�ിഅനുവദി� െ്കാ� ്നിര�്ഹണ ഉേദ�ാഗ�ര ് നലക്ു�അനുമതിയാണ വ്ർ�്
അേലാേകഷന ് േഫാം.അേപ�ി� ്15 ദിവസ�ിനു�ില ് �പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാന ് ഈേഫാം

സഹായി�ും. പരിേശാധി� ഫയലില ് �പവൃ�ിഅനുവദി�� െകാ�ു� േഫാം കാണാന ് സാധി��.
ഇത ന്െ�ാരു കാര�മാണ.്

മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് നില േരഖെ�ടു�ാന ് ഉ� േരഖയാണ മ്�ർ േറാള.് മ�ർ േറാള ന്�ര ് ,
തി�തി, �പി��ങ ത്ി�തി,ബ�െ��വരുെട ഒ� എ്�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���.്  മ�ർ
േറാള�കളിൽ തിരു�ലുകൾകാണാൻസാധി�ി�.

െമഷർെമ� ബ്ു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ� �്പകാരം കൃത�മായഅളവില ് ആണെ്ച���ത എ്�ും െചയത്ിരി�ു�ത്
ഇ�പകാരം തെ�യാണ എ്� മ്നസിലാ�ാന ഉ്�ആധികാരിക േരഖയാണ െ്മഷരെ്മ� ബ്ു�.്
െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിൽകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���.്.

േവജ ല്ി�്

മ�ർ േറാളിന ആ്നുപാതികമായി െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനംഅനുവദി�� എ� െ്തളിയി�ാനു�
േരഖയാണ െ്വജ ല്ി�.് പരിേശാധി� ഫയലില ് െവജ ല്ി� ക്ൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും െവജ ല്ി�ിനുംഅനുസരി� െ്താഴിലാളികള ് � േ്വതനംൈകമാറിയത ഉ്റ�ാ�ാന ്
ഉളള േരഖയായി ഫ��്ടാനസ്ഫ്ർഓർഡർ. പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഫ� �്ടാനസ്ഫ്ർ ഓർഡർ 
േകാ�ി കാണാൻസാധി��.
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െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ആൻഡ ബ്ിൽ

സാധനസാമ�ഗികള ് ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾ� സ്ാമ�ഗികള ് വിതരണം െചയത അ്തിെ�ബി�്
ഫയലില ് സൂ�ിേ��തു�.്ഈപണികൾ� ഇ്ത അ്വശ�ം ഇ�.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിന മ്ുനപ്ും �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ു�സമയ�ുംഅതിന ്േശഷവും
ഉ� 3ഘ��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാആണ ഫ്യലില ് ഉ�ാേക�ത.്ഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാേയാ ജിേയാ
ടാഗ േ്ഫാേ�ാേയാ ഇ�ായിരു�ു.

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ �്പവൃ�ി പൂര�്ികരണസാ��പ�തം.ഫയലിൽ
കാണാൻസാധി��.

മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മന ് റ �്ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാള ് അനുവദി� െ്താഴിലാളികള ് � േ്വതനം
നല ് കു�ത ്വെരയു�ഓേരാഘടക�ള�ം മ�ർ േറാള ് മൂവെ്മ� �്ി�.് പരിേശാധി� ഫയലില ്
മ�ർ േറാള ് മൂവ െ്മ� �്ി� ക്ാണാന ് സാധി��

ൈസ� ഡ്യറി

മാ�ര ് സര ് �ുലര ് �പകാരം സം�ാനസര ് �ാര ് നിര ് േ�ശി�ു�സു�പധാന േരഖയാണ്
ൈസ� ഡ്യറി. പ�തിയുെട സുതാര�ത, െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ള ് സാമൂഹ� പ�ാളി�ം
പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ എ്�ിവ �പവൃ�ി�ല�ളില ് ഉറ�� വരു�ു�ു� എ്�തിനു�
ആധികാരിക േരഖകൂടിയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി.

വിജിലന ് സആ്ന ് ഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലുംഅ�അ്ംഗ�ള��ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരിേ��താണ.്
�പവർ�ി�ലസ�ർശനം െതാഴിലാളികള�മായിആശയവിനിമയം നട�ൽ ,േരഖകള�െട പരിേശാധന
,�പവർ�ി�ലസൗകര��ള�െട പരിേശാധന ,�പവർ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ,തുക
നിർണയം �പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ �്പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ�സംബ�ി���

ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽഎ�ിവയാണ വ്ിഎംസിയുെട �പധാന ചുമതല.വാർഡ 6് െല വിജിലൻസ്
ആൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ിഅംഗ�ള�െട േപരുകൾ മാ�തമാണ ക്ാണാന ് സാധി�ി���ത.്
അംഗ�ള�െട പദവി േരഖ െപടു�ിയതായി ക�ി�.
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പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽഅനുവദി�തും സംബ�ി� രജി�ർ

4. �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

5. �ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

6. പരാതി രജി�ർ

7. സാധന രജി�ർ

(a) െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ 4 ഭാഗ�ളായി സൂ�ി�ി���.് ഒ�ാം ഭാഗ�ിൽ െരജി�ർ െചയത്വരുെട
വിവര�ൾൈസ�ിൽ നി�ും �പി� എ്ടു�തും, ര�ാം ഭാഗ�ിൽകെ�ഴു�ു�പതിയും മൂ�ാം
ഭാഗ�ിൽ പുതുതായി അേപ�ി�വരുെട വിവര�ള�ം നാലാം ഭാഗ� െ്താഴിൽ നൽകിയ വിവര�ള�ം
ആണ ഉ്�ത.്

(b) �ഗാമസഭ രജി�ർ

മുൻപ ന്ട�ിയ �ഗാമസഭയുെട വ��മായ മിനു�സ് ്കൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

(c)ഡിമാൻറ ര്ജി�ർ

ഡിമാ� െ്രജി�റിൽഅേപ�ി�വരുെട വർഡും എ�വും തി�തിയും �പവൃ�ിആരംഭി�
തി�തിയും �പവൃ�ിയുെട േപരും േരഖെ�ടു�ിയി���.്

(d)വർ� ര്ജി�ർ

�പവൃ�ികള�െട ലി�,് ചിലവ,് മ� വ്ിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

(e)�ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

പ�ായ�ിെല�ിരആസത്ികള�െട വിവര�ൾസൂ�ി�ി���്

(f)പരാതിരജി�ർ

2018-2019കാലയളവിൽ 2 പരാതികൾആണ ര്ജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്16/6/18 ന്
ബി�ു, 13/8/2018ന പ്ുഷപ്വ�ിഎ�ിവരുെടഅ�ൗ�ിൽൈപസഎ�ിയി�ി�എ�തായിരു�ു
പരാതി.അത പ്രിഹരി� ക്ൂലി ലഭി�തായും േരഖെ�ടു�ിയി���.്

(g)സാധ.ന രജി�ർ

2018-2019വർഷം നഴ ്സറി നിർ�ാണവുമായി ബ�െ�� വ്ാ�ിയസാധന�ള�െട വിവര�ൾ
സൂ�ി�ി���.്
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കെ��ലുകൾ

 �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ പ്�തിആരംഭമീ�ിംഗ േ്ചരാറു� എ്�ാണ മ്ുഴുവൻ

െതാഴിലാളികള�ം അഭി�പായെ��ത ഇ്ത വ്ളെര �പശംസനീയമാണ.്

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികള�ം െതാഴിൽകാർഡ അ്വരവരുെടൈകയിൽസൂ�ി�ി���അത്

അഭിന�ാർഹമായകാര�മാണ.്

 മ� േ്റാൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ി���.്

 ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതിയിൽ ഉ�വർകാര��മമായി �പവർ�ി�ു�ുഎ�ത സ്ത്ുത�ർഹമാണ.്

 �പവർ�ി�ല�ളിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്�ാപി�തായി കാണാൻകഴി�ി�ി�.

 മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും പഴയ െതാഴിൽകാർഡ പ്ുതു�ി പുതിയ കാർഡ്

അനുവദി�ി���.്എ�ാൽ െതാഴിൽകാർഡ പ്ുതു�ു�സമയ� േ്ഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾസ��ം

െചലവിൽഎടു�ുകയാണ െ്ചയത്ത.്

 കുടിെവ��ിനു�സൗകര�ം ,ഫ� എ്യഡ് ക്ി� എ്�ിവ ലഭി�ി�എ� െ്താഴിലാളികൾ പറ� .ു

 സുര�ാമാർഗ�ളായക��റയും ഷൂസും നൽകിയി�ിെ��ാണ െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ

കഴി�ത.്

 െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� �ഗാമസഭ വാർഡിൽ �പേത�കം നട�ു�ുെ��ത്

അഭിന�നാർഹമാണ.്

നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽ കാർഡ ത്ിക��ം സൗജന�മാ�ുക.

 �പവൃ�ി�ല�ളിൽസി�ിസിൻ ഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ുക.

 കുടിെവ�സൗകര�ം ,ഫ� എ്യഡ് എ്�ീ അടിസ ്ഥാനസൗകര��ൾ ഉറ��വരു�ുക.

 സുര�ാ മാർഗ�ളായഷൂസുംൈക��റയും െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാ�ുക.

�ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ :

 െതാഴിലിന അ്േപ�ി�� കഴി�ാൽസമയബ�ിതമായി െതാഴിലാളികൾ�ു െതാഴിൽ

ലഭ�മാ�ുക.

 പ�തിയുെടആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉറ��വരു�ുക.

 5 km പരിധി� അ്��റം േപായി പണി. െച��കയാെണ�ിൽ 10 %യാ�തബ�യായി
അനുവദി�ുക.

 �പവർ�ി�ല�ു �പാഥമിക ശു�സൂഷകി�,്കുടിെവ�ം,തണൽസൗകര�ം എ�ിവ
ലഭ�മാ�ുക.



18


