
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

വാർഡ-് 7ചിറ

ക��� പ�ായ�്

ആല�ൂർ േ�ാ�്

പാല�ാട് ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി�് കാലയളവ്:01-10-18to 31-3-2019

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് പീരിയഡ്: 4-11-2019 to26-11-2019



മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

ര�ാം നില,സി.എസ്.ഐബിൽഡിങ്സ്

എല ്.എം.എസ് േകാ�ൗ�്

വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ

തിരുവന�പുരം

പിൻ  : 695033

േഫാൺ  : 0471 2724696

ഇ.െമയിൽ  : keralasocialaudit@gmail.com



ക���പ�ായ�്.

വാർഡ് - 7ചിറ



പ�ായ�ിെനസംബ�ി�അടി�ാനവിവര�ൾ.

ജി� : പാല�ാട്

േ�ാ�് :ആല�ൂർ

താലൂ�് :ആല�ൂർ

പ�ായ�ിെ� േപര് :ക���

വിസ്തീർ�ം : ച.കി.മീ

നിയമസഭാമ�ലം :തരൂർ

പാർലെമ� ് മ�ലം :ആല�ൂർ

വാർഡുകള�െട എ�ം : 16

ആെകജനസംഖ� : (2001െല െസൻസസ് �പകാരം)

സ്�തീകൾ : 12890

പുരുഷ�ാർ : 12181

പ�ികജാതി : 3026

പ�ിക വർഗം :158

സാ�രത : 95%

അതിരുകൾ

െത�് - വട�േ�രി �ഗാമപ�ായ�്

വട�് - പുതുേ�ാട,്കാവേ�രി �ഗാമപ�ായ�്

കിഴ�് - മംഗലംപുഴ,വട�േ�രി,കാവേ�രി �ഗാമപ�ായ�്

പടി�ാറ് - പുതുേ�ാട് �ഗാമ പ�ായ�്

(വികസന േരഖ�പകാരം)



ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളിൽ  ജീവി�ു�സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സർേവാ ഗമായ

പുേരാഗതി ല��ം വ�് സ�ാത���ാന�ര ഇ��ൻ പാർലെമ� ് നിർ�ി�െ�� ശ�മായ

നിയമ�ളിെലാ�ാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005

െസപ്�ംബർ മാസംഅ�ാം തീ�തിഈനിയമം നിലവിൽ വ�ു.

െതാഴിൽ ഒരുഅവകാശമായി കൽ�ി�� നൽകു� നിരവധി സവിേശഷതകള��

നിയമമാണിത്. �ഗാമീണ േമഖലയിെല ദാരി�ദ� നിർ�ാർ�നം എ� �പാഥമിക ല��േ�ാെടാ�ം

പാരി�ിതിക പുന�ാപനം,സാമൂഹ�ആസ്തി സൃഷ്ടി�ൽ എ�ിവയും െതാഴിലുറ�്

പ�തിയുെട ല���ളാണ.്ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു�അവകാശ�ിനുംഅവരുെട

കായികാധ�ാന േശഷി�ും നിയമസാധുതയുംഅ���ം കൽ�ി�ു�ുെവ�താണ് മഹാ�ാ

ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷത. േകരള�ിലാദ�മായി

െതാഴിലുറ�് പ�തി നട�ാ�ിയത് പാല�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ.്അതുെകാ�ുതെ�ഈ

േമഖലയിെല വിപുലമായഅനുഭവസ��്ആർ�ി�ാൻ നമു�് കഴി�ിരിേ��താണ.്

മുഖ� ല���ൾ

1.�ഗാമ �പേദശ�് താമസി�ു�,അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻതാത്പര�മു�എെതാരു

കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിലിനു�അവകാശം.

2.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ൽ .

3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ം നിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുക.

4.പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

● നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.

● സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.



● പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിൽഅടി�ാനസൗകര� വികസനം.

െതാഴിലാളികൾ�്ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിനും പ�ാളി�ം.

● േവതനം േനരി�് െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്/േപാേ�ാഫീസ്അ�ൗ�ിേല�.്

● പ�തി സുതാര�മാ�ാൻ സാമൂഹ�ഓഡി�്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിംഗ് �പാധാന�ം.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�്

�പേദശ�് നട�ിലാ�ു�എ�ാ �പവൃ�ികള�ം െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെടയു� േസാഷ�ൽ

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�്ഈനിയമ�ിെ�അനുേഛദം 17(2)ല ്നിഷ്കർഷി�ു�ു.

പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം

നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�്അഥവാ സാമൂഹിക

കണ�് പരിേശാധന.

എ�ാവാർഡിലും വർഷ�ിൽ  ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ കൃത�മായി

നട�ണം. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ അഴിമതി�് ഇടനൽകാെത,സുതാര�തയും

കാര��മതയും ഉറ��വരു�ുകയാണ് േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ത്.

സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായസാമൂഹ�

വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ നട�ുക. പ�തി�ണംശരിയായ

രീതിയിൽ െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി��േവാ, പ�തിയുെട

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ില ്ഗുണപരമായഎ�ുമാ�മാണു�ായത്,സാമൂഹ�ആസ്തി

സൃഷ്ടി�ി��േ�ാ തുട�ിയ കാര��ളാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാൻ �ശമി�ു�ത്.

െപാതുജന�ള�െട പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാൽ സർ�ാർ പ�ികള�െട

നട�ി�ിനുേമൽ െപാതുസമൂഹ�ിെ� ജാ�ഗത ഉറ�ാ�ാൻ േസാഷ�ൽഓഡി�്

വഴിെയാരു�ും.

രാജ�െ�പരേമാ�തഓഡി�ിങ് സംവിധാനമായ കംേ�ടാള്ൾ  ആ� ്ഓഡി�ർ  ജനറൽ  

(സി.എ.ജി) പുറെ�ടുവി� മാർഗനിർ േദശമനുസരി�ാണ്ഈ േസാഷ�ൽ 

ഓഡി�്നട�ിയി���ത്.സം�ാനസർ�ാർ  രൂപീകരി� േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് യൂണി�ിെ�

േനതൃത��ിൽ  ആല�ൂർ േ�ാ�ിെല ക��� പ�ായ�ിെല 6 േസാഷ�ൽഓഡി�്

�ഗാമസഭയാണ് നട�ാൻ േപാകു�ത്.



രീതിശാസ്�തo

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം, �പവൃ�ിഫയൽ പരിേശാധന,ഫീൽഡ്സ�ർശനം,

െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖം,എം.ഐ.എസ് പരിേശാധനഎ�ിവെയ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്.താെഴ പറയു�

രീതിഅവംലംബി�ാണ്ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1. ഓഡി�് �ാൻ

1.1ഓഫീസ് സ�ർശന പരിപാടികൾ  .

2. അഭിമുഖം

2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡ� ,് ജന�പതിനിധികൾ,െസ�ക�റി & �ാഫ്).

2.2 േമ�് ,െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ  , െതാഴിലിനു േപാകാ�െതാഴിൽ  കാർഡ് ഉടമകൾ .

3.ഫയൽപരിേശാധന

3.1 െപാതു�പവൃ�ികൾ  ,വ��ിഗത �പവൃ�ികൾ  

3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം.സുതാര�ത,പരിപൂർണത.

3.3 ഭരണസമിതിയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും കാര��പാപ്തി.

4.ഫീൽഡ്സ�ർശനം,നിരീ�ണം.

4.പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫൻസ് .

5.1വികസന േരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,രജി�റുകൾ,വർ�് ഫയൽ.



6. േസാഷ�ൽഓഡി�് എംഐഎസ് േഫാർ  മാ�ിേല�ു�വിവരേശഖരണം

6.വിവര�ള�െട േ�കാഡികരണം

7. േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

8.കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ.

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� അടി�ാന

വിവര�ൾ  

1 ആെക െതാഴിൽകാർഡ് 4466

2 ആക്�ീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് 2522

3 പ�ികജാതി വിഭാഗം

െതാഴിൽ കാർഡ്

681

4 പ�ിക വർ� വിഭാഗം

െതാഴിൽ കാർഡ്

28

5 കഴി� വർഷം ആെക

െചലവ്

13093382

6 ഈ വർഷംആെക െചലവ് 324.86cr



വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� അടി�ാന

വിവര�ൾ. 

ആെക െതാഴിൽ  കാർഡ് 259

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ 138

ആെകചിലവായ തുക(2018-2019) 21338

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ  7823

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽ െ��വർ  74

കഴി�വർഷം 100 ദിവസം െതാഴിൽ കി�ിയവർ  (18-

19)

27



േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ. 

�കമന

�ർ

വർ� ്

േകാഡ്

�പവൃ�ി തീയതി അട�ൽ  തുക െചലവായ

തുക

1 If/266931 ചിറ, െകാ�േചരി,

വാർഡിൽ സർ�ാർ ഭവന

പ�തികള�െട നിർമാണം.

ബാബു.(sc)

3-12-18

To

18-12-18

23220 7224

2 Wc/294264 ആയ�ാട്

നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ��

കൃഷിഭൂമിയിൽ മൺ

ക�ാല നിർ�ാണം( ചിറ

പാടേശഖരം)

24-10-18

To

10-12-18

500000 473425

3 Ic/212592 പൂ�റ, ചിറ, ചിറയിൻ കളം,

ആയ�ാട് കാട് കനാൽ

സംര�ണവും, വൃ�ൈ�

വ��പിടി�ി�ൽ.

29-09-18

To

17-10-18

250000 148158

4 If/323821 ൈലഫ് പ�തിയിൽ

ഉൾെ�� ജയ�ി�് ഭവന

നിർ�ാണം.

3-11-18

To

29-3-19

24390 24390

5 Fp/307109 ചിറ വാർഡ്

�പളയെ�ടുതിയിൽ

തകർ� �പേദശ�ളിൽ

െവ�െ��് ഒഴിവാ�ൽ.

15-2-18

To

20-2-19

400000 350031



6 Ld/324903 ചിറ വാർഡ് പാര 5

ഉൾെ�� വ��ികള�െട

ഭൂമിയിൽ ൈജവ േവലി

നിർമാണം മ�്

സംര�ണവും.

25-1-19

To

25-2-19

300000 280604

7 Ic/212593 ചിറ വാർഡിൽ പുഴയുെട

അരികിൽ വൃ�ൈ�

െവ�് പിടി�ി�ൽ.

28-2-19

To

25-3-19

300000 278154

ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ൽ  ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ

�്തലം

1 സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ ദിന�ൽ  9311669 919006 108998

2 കുടുബ�ൾ�് നൽകിയ ശരാശരി െതാഴിൽ  

ദിന�ൽ  (ല��ിൽ  )

56.1 45.11 43.22%

3 100ദിന�ൾ  പൂർ�ീകരി� കുടുംബ�ൾ  29976 1625 226

4 ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബ�ൾ  1.66 2522

5 ആെക െതാഴിെലടു� െതാഴിലാളികൾ  1.88 20372

7 ആെക െതാഴിൽ  ദിന�ൾ എസ്.ടി

കുടുംബ�ൾ�

8.63% 183560

സ�ർശനവിവര�ൾ



1. ആെക സ�ർശി�

െതാഴിലിട�ൾ.

7

2  സ�ർശി� വീടുകൾ 15

3 സ�ർശി� സജീവ

െതാഴിലാളികൾ 

30

4 സ�ർശി� നിഷ്�കിയ

െതാഴിലാളികൾ

1

5 പരിേശാധി�െതാഴിൽ

കാർഡുകൾ  

22

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��

അവകാശ�െള കുറി��ം ഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെള കുറി��ം െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിലും

2018 െല മാ�ർ സര്�ുലറിലും വിശദമായി �പതിപാദി�ി���്.

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

2.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശവും ആയതിെ�

ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം, (15 ദിവസം

കഴി�ാൽ അടു� 30 ദിവസം ദിവസേവതന�ിെ� നാലിെലാ�ും പി�ിടു� ദിവസ�ളിൽ 

ദിവസേവതന�ിെ� 50%വും ലഭി�ാൻ  െതാഴിലാളി�്അവകാശമു�്.)

4. പ�തിആസൂ�തണ�ിൽ  പെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം.

5. 5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ  െതാഴിൽ  ലഭി�ുവാനു�അവകാശം,അെ��ിൽ  (േവതന�ിെ�

10ശതമാനംഅധികം)



6.കുടിെവ�ം, വി�ശമസൗകര�ം , �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

8. േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

9.സമയബ�ിതമായു� പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.

10. �ഗാമസഭയിൽ  പെ�ടു�ു�തിനും േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് �പ�കിയയിൽ  പെ�ടു�ാനുമു�

അവകാശം.

െതാഴിലുറ�� നിയമം െഷഡ��ൾ 2 പാര 1 അനുസരിച്

18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരാള�ം െതാഴിൽ കാർഡിന്അേപ�ി�ാൽ 15

ദിവസ�ിനു�ിൽ േഫാേ�ാ പതി� െതാഴിൽ കാർഡ് േക�� സർ�ാർ െചലവിൽ ലഭി�ാനു�

അവകാശമാണ് നിയമംനൽകു�ത്.

നിരീ�ണം

259 െതാഴിൽ കാര്ഡു� ഈവാർഡിൽ138േപർസജീവമായിെതാഴിൽ െച���വരാണ്.

2018-19കാലയളവില ് െതാഴില്കാർഡിന്അേപ�ിചഎ�ാവർ�ുംെതാഴിൽ കാർഡ്

ലഭി�ി���്.െതാഴിലാളികൾസ��ംെചലവിലാണ്പുതിയെതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ�ാ

പതി�ത്എ�ുംമനസിലാ�ാൻസാധി��.ഇതുഅവകാശലംഘനമാണ്.

െതാഴില് ആവശ� െപടു�ത്സംബ�ി�്

അേപ�ി�� പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിെ�

ൈകപ�് രസീത് ലഭിയ്�ുവാനു�അവകാശം

നരീ�ണം

�ഗാമഭയിൽ പെ�ടു�ുേ�ാൾ െതാഴിലിെന ആവശ�ം പറയാറു�്. അതിനുേശഷം െവ�േപ�റിൽ

െതാഴിലാളികൾ ഒ�ി�് േമ�് ന്ഏൽ�ി�ു�ു അവർ അത് െതാഴിലുറ�് ഓഫീസിൽ ഏൽ�ി�ു�ു. 15

ദിവസ�ിനു�ിൽ തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ാറു�് എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�ം ആയു� സംസാര�ിൽ

നി�ും മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ത്. �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി ഇതുവെര െതാഴിലിന് അേപ�ി�ുക േയാ ,

ൈക��് രസീത് വാ�ി�ുകയും െചയ്തി�ി�.

.



െതാഴിലി�ായ്മേവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശo

െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം െതാഴില ് ആവശ�െപ�� കഴി�ാല ് പതിന�് ദിവസ�ിനു�ില ്

െതാഴില ് നല ് കിയിരി�ണം.

അെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ുവാനു�അവകാശംആദ�െ� 30 ദിവസം (1/4

&പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ 1/2).

നിരീ�ണം

15 ദിവസ�ിനു�ിൽതെ� െതാഴിൽ ലഭി�ിരു�ു.അതിനാൽതെ�

െതാഴിലി�ായ്മേവതനം കുറി���അറിവ് െതാഴിലാളികളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്

നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം

േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസം എടു�ാൽ 0.5 % പലിശയും േചർ�് കൂലി

ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

ഓഡി�് കാലയളവിൽ േവതനം വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് െതാഴിലാളികൾ

ആരുംതെ�പരാതി െകാടു�ാൻ �ശമി�ി�ി�.കാരണംഅവർ�് ഇതിെന�ുറി�്

അറിവ് ഉ�ായിരു�ി�.

േജാലി�ല�,്കുടിെവ�ം,തണല് ,�പഥമശു�ശൂഷകി��കള ്, എ�ിവലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം.

െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം �പവൃ�ി നട�ു� �ല�് കുടിെവ�ം,തണല ് ,�പഥമ ശു�ശൂഷ

കി�് ,ക��റ കാലുറ എ�ിവ �പവൃ�ി നട�ിലാ�ു� �ാപനം വഴി സൗജന� മായി െതാഴിലാളികള് �്

ലഭിെക�ാതാണ്



നിരീ�ണം

നിലവിൽകുടിെവ�ം,തണൽലഭ�മായി���്. �പഥമശു�ശൂഷയ്�ു�കി�,്ക��റ, കാലുറ

ഒ�ുംതെ� ലഭ�മായി�ി� .

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗില് പെ�ടു�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴില ് ഉറ�� നിയമം െഷഡ��ള് 22 �പകാരം ഒരു പ�തിആരംഭി�ു�ത് മുന് പ് പ�തി

സംബ�ി� മുഴുവന് കാര��ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ� െ�ടു�ു�തിന് ബ�െപ�

നിര ് വഹണഉേദ�ാഗ�െ�യും ,വാര ് ഡ് െമ�ര ് ,സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ര ് എ�ിവരുെട

സാനിധ��ില ് ഏെതന്കിലും െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളില ് വ�് പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ്

നടേ��തു�്.

നിരീ�ണം

നിലവിൽ െതാഴിൽ ആരംഭി�ു�തിനു മു�് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് കൂടാറു�്. വാർഡ് െമ�ർ

പെ�ടു�ാറു�് എ�ും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും ൈസ�് ഡയറിയിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാൻ

സാധി�� .

െതാഴിലിട�ളില് ഏെതന്കിലും തര�ില് ഉ�അപകടംസംഭവി�ാല് ചികി���് 

ആവശ�മയി വരു� മുഴുവന ്ചിലവുകള�ം െതാഴിലാളി�് ലഭ�മാ�ണം

നിരീ�ണം

ഓഡി�് കാലയളവിൽആർ�ും തെ�അപകട�ൾ ഒ�ും സംഭവി�ി�ി�.

എ�ാൽചികി�ാസഹായം ലഭി�ു�തിെന കുറി���കാര�ം , െതാഴിലാളികൾഅറിയാം.

പരാതി പരിഹാരം

െതാഴിലുറ�് നിയമ െഷഡ��ള് പെ�ാന് പതു �പകാരംസമയബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാര�ിനു�

അവകാശം നിഷ്കര ് ഷി�ു�ു.പ�തിയുമായി ബ�െപ� പരാതികള് േഫാണ് മുേഖന േടാള് �ഫീ

ന�ര ് ഉപേയാഗി��ം േരഖാമൂലംഎഴുതി നല ് കിയും ഇ െമയില ് വഴിയും സമര ് �ി�ാവു�താണ്...

18004255720എ�േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ പരാതികൾ േരഖെപടു�ാംഎ�ു�വിവരം െതാഴിലാളികളിൽ

ലഭ�മാ�ണം



നിരീ�ണം

18004255720എ�േടാൾ �ഫീന�റിൽ പരാതികൾ േരഖെപടു�ാം എ�ു�വിവരം

െതാഴിലാളികളിൽ ലഭ�മ�.

അ�ു കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

െതാഴിലാളിയുെടതാമസ�ല�ുനി�്അ�്കിേലാമീ�ർചു�ളവില�െതാഴിൽലഭി�ു�െത�ിൽ

േവതന�ിെ� 10ശതമാനംകൂടിഅധികേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

നിരീ�ണം

ഒേരവാർഡിൽതെ�യു�പണികളാണ് െതാഴിലാളികൾ െചയ്തുവരു�ത്.

േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ുവാനു�അവകാശം.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയില ് ഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ല ് ഓഡി�് നു

വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ന് 17(2) നിഷ്കര ് ഷി�ു�ു

നിയമംഅനുശാസി�ും �പകാരം ഉ� േസാഷ�ല് ഓഡി�് �പ�കിയ ഇതുവെര നട�ി�ി�.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി അടി�ാനപരമായി ഒരു

അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തിയാണ.് അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശലംഘനെ� ഗൗരവേ�ാെടതെ� കാേണ�തു�്.അതിേല�് വരു�തിന് മു�്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം) ചിറ വാർഡിൽ 2 ൈലഫ് പ�തികള�ം, 5 െപാതു

�പവൃ�ികള�മാണ് ഓഡി�് സംഘം പരിേശാധി�ത്.

ഏഴ് രജി�റുകള�െട പരിേശാധന

േക��സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് താെഴ�റയു� 7

രജി�റുകൾ നിർബ�മായും സൂ�ിേ��വയാണ.്

1) െതാഴിൽ കാർഡിനുളളഅേപ�യുെട രജി�ർ  



2) േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ർ  

3) ഡിമാ� ് രജി�ർ  

4)�പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ  

5) �ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ  

6) പരാതി രജി�ർ  

7) സാധനഘടക രജി�ർ  

കെ��ലുകൾ

AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകൾ ഉ�ായിരു�ു,വിവര�ൾപൂർണമാണ.്

1.െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർആണ് െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ.

ക��� പ�ായ�ിൽ 18- 19കാലയളവിൽ 253 പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് ആണ്

അനുവദി�ി���ത്. നിലവിൽ 4466 െതാഴിൽ കാർഡാണ് പ�ായ�ിലു�ത്.ഏഴാം വാർഡിൽ

259എ�ംഅനുവദി�ി���്,ഇതിൽ138 െതാഴിൽ കാർഡ്ആണ്ആക്ടീവായിഉ�ത്.

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ�ി� രജി�ർആണ് �ഗാമസഭ

രജി�ർ. ക��� പ�ായ�ിൽഓേരാ വാർഡിനും ഓേരാ �ഗാമസഭാ രജി�റുകൾകൃത�മായി

സൂ�ി�ി���്. �ഗാമസഭ രജി�ർ വാർഡ് തിരി�് പുസ്തകരൂപ�ിൽസൂ�ി�ിരി�ു�ു..

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 7ആം വാർഡിെല �ഗാമസഭ രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ എ�ാ

�പവർ�ികള�ം �ഗാമസഭാ അംഗീകരി�തായി കാണുവാൻസാധി��.

3.ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�ർ

േവതന രജി�ർസൂ�ി�ി���്. വാർഡ് തിരി�ായിരു�ി� വിവര�ൾസൂ�ി�ിരി�ു�ത്.

4.വർ�് രജി�ർ:



�പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി�ു� രജി�ർആണ്വർ�്

രജി�ർ.

2018-19കാലയളവിൽ െച��വാൻ ഉേ�ശി�ിരു� മുഴുവൻഫയലുകള�െടയും വിവര�ൾ

വർ� ്രജി�റിൽ ഉ�്M I Sഇൽനി�ും ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തു വർ� ്രജി�ർ

സൂ�ി�ിരി�ു�ു.

2018-19കാലയളവിൽ �പവൃ�ികൾ െചയ്ത െതാഴിലാളികള�െട േപരും,വർ� ്േകാഡും,

ഡിമാൻഡ് െചയ്ത ദിവസ�ള�ം നൽകിയ േവതനവും അട�ു�വിവര�ൾM I Sഇൽ നി�ും

ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തുസൂ�ി�ി���്.

5.ആസ്തി രജി�ർ: (�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ)

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് െച��� �പവർ�ികള�െട േപരുവിവര�ളാണ്

ആസ്തി രജി�ർ. വർ� ്േകാഡ് �പവർ�ിയുെട േപര് എ�ിവെയാഴിെകബാ�ിെയാ�ും

പൂരി�ി�ി�ി�.വാർഡ് തിരി��� രീതിയിൽആയിരു�ി�ആസ്തി രജി�ർസൂ�ി�ിരി�ു�ത്.

6.പരാതി രജി�ർ:

പരാതി രജി�ർ രജി�ർ േരഖെ�ടു�ുകയുംഅതിനു�പരിഹാരം കാണുകയും

െചയ്തി���് .ആെകഒരു പരാതിആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.ഓഡി�് കാലയളവിൽ

ഒരു പരാതിയും േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ സാധി�ി�.

18004255720എ� േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ പരാതികൾ േരഖെപടു�ാം എ�ു�വിവരം

െതാഴിലാളികളിൽ ലഭ�മ�.

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ :

െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� െതാഴിൽ െച���തിനു�ആവശ�മായ േരഖകൾസൂ�ി�ു�

രജി�ർ

െമ�ീരിയൽ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽകഴി�വർഷം െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�് െച��വാൻ

സാധി�ിരി�ു� �പവർ�ികള�െട വിവര�ൾകൃത�മായി സൂ�ി�ി���്.

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻ

2018െല വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി

ഫയലിൽതാെഴ പറയു� 22 േരഖകൾസൂ�ിേ��തു�്:



1.കവർ േപജ്

2.െചക് ലി�്

3.വാർഷിക പ�തിആസൂ�തണ േരഖ

4.െടക്നി�ൽഎ�ിേമ�് ആ� ് ഡിൈസൻ  

5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ(TS)

6.ഭരണാനുമതി േരഖ(AS)

7.സംേയാജിത പ�തിആെണ�ിൽ അതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ

8.ആന�ൽ മാ�ർ സർ�ുലർ അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� ്

േഫാറം.

9.�പവൃ�ി അനുവദി�ൽ േഫാറം

10.ഇ.മ�ർ േറാൾ  

11.െമഷർ െമ� ്ബു�്

12.െമ�ീരിയൽ വർ�്ആെണ�ിൽ സാധന�ൾ  വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി

ബ�െ�� േരഖകൾ  

13.േവജ് ലി�്

14.ഫ�് �ടാൻ സ്ഫർ ഓർഡർ  

15.െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽ

16.േറായൽ�ി ഉെ��ിൽ അതിെ� േരഖകൾ

17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതൽഅവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ�്ഘ� േഫാേ�ാ.

18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.

19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�/്ഫയല ്�ടാ�ിങ് േഫാറം

20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്



21.േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22.ൈസ�് ഡയറി

കെ��ലുകൾ  

ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 7 �പവൃ�ികള�െട ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ കെ��ിയ

കാര��ൾചുവെട േചർ�ു�ു.

1.കവർ േപജ്

വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു� ഒരു കവർ േപജ് ഫയലിൽ സൂ�ി�ു�ത്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാൻ  സഹായകമാകും.ഒരു

�പവൃ�ിയുെട എ�ാഅടി�ാനവിവര�ള�ം അട�ു� േരഖയാണിത്.

7ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ 4ഫയലുകളിൽ AMC �പകാരമു� കവർ

േപജു�ായിരു�ു.അത്കൂടാെതഎ�ാവിവര�ള�ം ഉൾെ�ാ�ി�ു� പ�ായ�ിെ� ഒരു

�പാേദശിക കവർ േപജ് �പേത�കം സൂ�ി�ിരു�ു.എ�ാൽ AMC �പകാരം സൂ�ി�ി���

കവർ േപജിൽ ഇവെയാ�ും കൃത�മായി പൂരി�ി�ിരു�ി�,(geotagging asset, name of GRS,

name ofJE/TA/BFT, േസാഷ�ൽഓഡി�് conducted yes/no)

2. െച�് ലി�്

കവർ േപജ് േപാെല�െ� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ിൾ�് സുതാര�തയും വ��തയും

ഉറ�ാ�ാൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് െചക് ലി�്. ഒരു ഫയലിൽഏെതാെ� േരഖകൾ

ഉ�ട�ം െചയ്തി��െ��ും അത്ഏത് േപജ് മുതൽഏത് േപജ് വെരയാെണ�ും

മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു േരഖയാണ് െച�് ലി�്. 7ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ നാല്

എ��ിൽ െച�് ലി�് സൂ�ി�ി���്.എ�ാൽ ഉൾെ�ടു�ിയ േഡാക��െമ�സ്് െ� േപജ്

ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

3.വാർഷിക പ�തി േരഖ



ഒരു വാർഡിെല െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും വർഷ�ിൽ

100 പണി ഉറ�ാ�ു�തിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികൾ  കെ��ി േരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു�

സു�പധാനമായ ര�ു േരഖകളാണ്ആ�ൻ �ാനും െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്��ം. ഒരു വാർഡിൽ

 ഒരു വർഷം നട�ാനുേ�ശി�ു� �പവ��ികെള കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ്

വാർഷിക പ�തി േരഖ. �ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾ െഷൽഫ്ഓഫ്

േ�പാജക്ടിേല�് മാ��കയും ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനാടി�ാന�ിൽഅതാത്

സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു� വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�്ആ�ൻ�ാൻ

ത�ാറാ�ുകയും െച��ം .

ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ�� �പവർ�ി തെ�യാേണാനട�ിലാ�ിയത്എ�്

മന�ിലാ�ു�തിനുംആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉപകരി�ു�ു. ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഫയലിൽ  

�പവ��ിെയ കുറി�് പരാമർശി�ു�വാർഷികപ�തിയുെട പകർ�് സൂ�ിേ��ത്

അനിവാര�മാണ.്

പരിേശാധി� 7ഫയലിലുംഎഎംസി �പകാരമു�ആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി

സൂ�ി�ി�ി�.

4.എ�ിേമ�്

ഓേരാ �പവൃ�ി�ുംഎ�ിേമ�ിെ�സം�ിപ്തം,ഡിൈസൻ, �പവൃ�ിയുെട �പതീ�ിത

േന��ൾവിശദീകരി�ു�സാേ�തിക കുറി�് തുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��തും െസക�ർ

േസാഫ്�് െവയറിലൂെട ഓൺൈലനായി അനുമതികൾ ലഭ�മാേ��തുമാണ് .ഒരു �പവൃ�ി

തുട�ും മു�്ആ �പവൃ�ി എ�്,എ�െന,എ�തഅളവിൽ  െച�ണെമ�റിയാൻ  

െതാഴിലാളികൾ�്അവകാശമു�്.അതിന് അവർ�ും ഇ�ാര�മറിയാൻതാത്പര�മു�

മ���വർ�ും മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�തര�ിൽഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും എ�ിേമ�ിെ�

കൂെട ജനകീയഎ�്േമ�് ത�ാറാേ��തു�്.എ�ാൽ ക��� പ�ായ�ിൽ

ഇ�ര�ിലു� ജനകീയഎ�ിേമ�് ത�ാറാ�ു� രീതിയിെ��ാണ് ജീവന�ാർ പറയു�ത്.

പരിേശാധി� ഒരു ഫയലിലും ജനകീയഎ�ിേമ�് കാണാൻ കഴി�ി�.

പരിേശാധി�് 7 �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ, 5 �പവർ�ികളിലുംഡീെ�യിൽസ്എ�ിേമ��ം

കാണാൻസാധി�� എ�ാൽ(ചിറ വാർഡിൽ �പളയെ�ടുതിയിൽ തകർ� �പേദശ�ളിൽ

െവ�െ��് ഒഴിവാ�ൽ,ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ��ബാബുവിനു ഭവനനിർ�ാണം)എ�ീ

ര�് �പവർ�ി ഫയലുകളിൽഎ�ിേമ�് കാണാൻസാധി�ി�.



5.സാേ�തികാനുമതി

സാേ�തികഎ�ിേമ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു�ഓേരാ �പവർ�ി�ുംസം�ാന

സർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയഅധികാര�ാന�ിെ�അനുമതിേയാടുകൂടിയസാേ�തിക

എ�ിേമ�് ഉ�ായിരിേ��താണ.്സാേ�തിക വിദഗ്ധരട�ു�സമിതിയുെട

ഫയലുകളിൽേരഖഎ�ാരീതിയിലും പൂർണവും ആധികാരികവുമായിരി�ണം. പരിേശാധി� 5

ഫയലുകളിൽസാേ�തികഅനുമതിേരഖ ഉൾെ�ടു�ിയി���്(വട�ുമുറി വാർഡിൽ പാര

5യിൽ ഉൾെ�� വ��ികള�െട ഭൂമിയിൽൈജവേവലി നിർ�ാണം മ�്സംര�ണവും), 4

�പവർ�ി ഫയലിൽസാേ�തികഅനുമതി േരഖ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�,എ�ാൽഫയൽ �ടാ�ിംഗ്

േഫാമിൽസാേ�തികഅനുമതി േരഖയുെട ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാർഡിൽ  ഒരു വർഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവർ�ന�ൾ�്

പ�ായ�് ഭരണസമിതി നൽകു�അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി. പരിേശാധി�7�പവർ�ി

ഫയലിലും ഭരണാനുമതി േരഖസൂ�ി�ി�ി�.എ�ാൽ പ�ായ�ിെ�വിവര�ളട�ിയ

�പാേദശിക േപജിൽ ഭരണാനുമതി ന�ർകാണാൻസാധി��.

.

7.സംേയാജിതപ�തി

ഓഡി�് കാലയളവിൽകൺെവയർജൻസ്ആവശ�മു� �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ�

നട�ി�ി�.

8.െതാഴിലാളികള�െടഡിമാ� ് േഫാറം

നിയമംഅനുശാസി�ു�തര�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് വർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ�

െതാഴിലും ,െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും ലഭി�ണെമ�ിൽഅവർ

നൽകു�അേപ�യും കൃത�മാേക�തു�്.ആന�ൽ മാ�ർസർ�ുലറിൽ നിേദശി�ു�

തര�ിൽ  െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെലഅനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� നിർധിഷ്ട

േഫാറ�ിൽ അേപ�നൽേക�തു�്.



പരിേശാധി�് ഒരുഫയലിൽ െവ�േപ�റിൽഎഴുതി 105 െതാഴിലാളികൾ ഒ�ി� ഡിമാൻഡ്

േഫാം കാണാൻസാധി��, അേപ�ി�് തീയതിയും, മ��വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. 5

�പവർ�ി ഫയലിൽഎഎംസി �പകാരമു�വർ�്ആ�ിേ�ഷൻ േഫാം സൂ�ി�ി���്,

എ�ാൽവിവര�െളാ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

പരിേശാധി�തിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാൻസാധി�ത െതാഴിലിനു�അേപ�െവ�േപ�റിൽ

കൂ�ായി എഴുതി േമ� ് NREGSഓഫീസിൽഏൽ�ി�ു� രീതിയാണ് നിലവിൽ നട�ു�ത്,

എ�ാൽപ�ായ�് �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി അേപ�െകാടു�ുകയുംആയതിൻെറ രസീത്

ൈക���കയും െച��� രീതിയാണ്അവലംബിേ��ത്.

9.െതാഴിൽ അനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു�അേപ�സ�ീകരി�ാൽ  15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  െതാഴിൽ  

നൽകണെമ�്MGNREGA Shedule2 Section 6–ൽ പരാമർശി�ു�ു.അതിന്

കഴി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം െകാടു�ണെമ�ും അ��ായം 3 Section 7,8,9

ഭാഗ�ളിൽ  അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽആവശ�െ��വർ�ു െതാഴിൽ

അനുവദി��െകാ�ു�വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം 7�പവൃ�ി ഫയലുകളിലും കാണുവാൻ  

സാധി��. എ�ാൽപൂരി�ി�ാെതആണ്സൂ�ി�ിരി�ു�ത്.അതുെകാ�ുതെ� െതാഴില്

അനുവദി��െകാ�ു� േരഖഇതിൽകാണുവാൻസാധി�ി�എ�് തെ�പറയാൻ

കഴിയുകയു��.

10.ഇ-മ�് ർ േറാൾ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല േരഖകളിൽ  ഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ

 .െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച���തീയതി, ഹാജർ, ദിവസ േവതനം ,മ�് ർ േറാൾ �പകാരമു�

േവതനം,എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�അടി�ാന േരഖയാണ് ഇ മ�ര് േറാൾ  .ഇതിൽ

േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, പ�ായ�് െസ�ക�റി എ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം,

സീലും േരഖെപടുേ��താണ.് മ�ർ േറാർ ഗൗരവേ�ാെടൈകകാര�ം െചേ��

േരഖയാണ.്ഇവിെട േമ�് വളെര �ശ�ാപൂർ�ം തെ� മ�ർ േറാൾ  ൈകകാര�ം െചയ്തതായി

കാണാൻ കഴി� .ു 7�പവൃ�ി ഫയലിെല മ�ർ േറാൾ  പരിേശാധി�േ�ാൾ  കെ��ിയ

വിവര�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു:

1) മ�ർ േറാള�കൾ െസ�ക�റി കൂടി പരിേശാധി�ു�തായി മന�ിലാ�ുവാൻ കഴി� .ു

2) െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ നിലയുെട മുകളിൽ േഡ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.



3) പരിേശാധി� മ�ർ േറാള�കളിൽഎംബു� ്ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

4) പരിേശാധി� മ�ർ േറാള�കളിൽ േ�ാ�് േ�പാ�ഗാമർ ഓഫീസർ, പ�ായ�് െസ�ക�റി

എ�ിവർ ഒ��ം, സീലും േരഖെപടു�ിയി��െ�കിലും തീയതി എ�ാ മ�് ർ േറാളിലും

േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ി�

11. െമഷർെമൻറ് പുസ്തകം (M Book)

ഒരു �പവൃ�ിയിൽ എ�ു നട�ു,എ�തഅളവിൽ നട�ു എ�ു�കാര��ൾ കൃത�മായി

േരഖെ�ടുേ��സു�പധാന േരഖയാണ്എം.ബു�.്അതുെകാ�ുതെ�ഈപുസ്തക�ിൽ

അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപരും ഒ��ം സീലും നിർ

ബ�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ.്

പരിേശാധി� 7ഫയലുകളിലുംഎംബു� ്ഉ�ായിരു�ു. 7എംബു�ും െസ�ക�റി സർ �ിൈഫ

െചയ്തി���്, . െമഷർെമൻറ് ബു�ിൽ ന�ർ ,േപജ് ന�ർ,ഇവ േരഖെ�ടു�ിയി���്. AS,TS

ന�ർ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ, േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െസ�ക�റി,അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ

എ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയി���്.എ�ാൽ �പസിഡ��െ�യും

െസ�ക�റിയുെടയും ഓവർസീയറുെടയും ഒ�ിെനാ�ം തീയതി ഉ�ായിരു�ി�.

�പവൃ�ി തുട�ു�തിന് മു�ും േശഷവും അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�അടി�ാന

േരഖയാണ് െമഷർെമ�  ്ബു�.് �പവർ�ി തുട�ു�തിനുമു�ു�അളവുകൾ

േരഖെ�ടു�ിയി���് .എ�ാഎംബു�ിലും യഥാർ�ചിലവ് േരഖെപടു�ിയി���്.

12.െമ�ീരിയൽലി�്

െമ�ീരിയൽ എ�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന്അടി�ാനെ�ടു�ി, േകാൺ�ടാക്ടർ�ു



നൽേക�തുക,അവരുെട േപര്,അ�ൗ�് ന�ർ ,�പവർ�ിയുെട േപര്,വർ� ്േകാഡ് ,

ബിൽന�ർ  ,തീയതി എ�ിവഎ�ാംകാണി�� െകാ�് െമ�ീരിയലിന് േവ�ിയു� പണം

ൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� ഒ�ാണ് െമ�ീരിയൽ ലി�്. പരിേശാധി�

7ഫയലുകളിലും െമ�ീരിയലുകൾ ഉപേയാഗി��െകാ�ു� �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ�

െചയ്തി�ി�.

13.േവജ് ലിസ്ററ്

�പവൃ�ി പൂർ�ിയായാൽ മ�ർ േറാൾ �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം

അനുവദി��െവ�് ഉറ�ാ�ു� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. െതാഴിലാളികൾഎ�ത ദിവസം േജാലി

െചയ്തു എ�തിന്അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ�് നൽേക�തുകഅതായത്കൂലി,

ആയുധ�ൾ�് െകാടു�ു�വാടക, മൂർ� കൂ���തിനു�തുകഎ�ിവഎ�ാംകാണി��

െകാ�് പണംൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� ഒ�ാണ് േവജ് ലി�്.

പരിേശാധി� 7ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.

14.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ (FTO)

െതാഴിലാളികള�െട േവതനംഅവരവരുെട ബാ�്അ�ൗ�ിേല�്അയ�� എ�തിനുളള

െതളിെവ�നിലയിലാണ് FTOയുെട �പധാന�ം.

പരിേശാധി� 7ഫയലുകളിലും ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)സൂ�ി�ി���്.

15. െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽ

ഈഓഡി� ്കാലയളവിൽ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ�

െചയ്തി�ി�.

16. േറായൽ�ി

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽ േറായൽ�ിബാധകമായിരു�ി�.



17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ , �പവ��ികൾസംബ�ി��

െതളിവുകൾ േശഖരി�ാൻ അതിെ� േഫാേ�ാകൾസഹയകമാകും. �പവൃ�ി തുട�ു�തിന്

മു�,് �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ , �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� കഴിയുേ�ാൾ

തുട�ിയ ഓേരാ ഘ��ിെലയും േഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ി�ണെമ�്

നിഷ്കർഷി�ിരി�ു�ു. പരിേശാധി� 5ജനറൽ �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും മൂ�് ഘ�

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് ഒ�ും തെ� ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.എ�ാൽൈലഫ് പ�തിയിെല ര�്

�പവർ�ികളിലും േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കാണാൻസാധി��.

18. �പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

പരിേശാധി� 7 �പവർ�ികളിൽ, 5 �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണം

സാ��പ�തം സൂ�ി�ി���് . എ�ാൽശൂന�മായിആണ്കാണാൻസാധി�ത്.

19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് /ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാറം

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിലുംഅതിെ� േരഖകൾൈകകാര�ം

െച���തിലുംഓേരാ ഉേദ�ാഗ�ർ�ും ഉ�രവാദി�ം നി�യി�ിടു�്. െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിെലഏ�വും സു�പധാനേരഖയായ മ�ർ േറാൾ ജനേറ�് െച���തു മുതൽ

െതാഴിലാളികള�െട േവതനംബാ�ിേല�്അനുവദി��െകാ�ു� FTOബാ�ിേല�്അയ�ു�

തീയതി �കമ�ിൽ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�ിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ.്

പരിേശാധി� 7ഫയലിലും ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാംഅഥവാ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്

സൂ�ി�ിരു�ു.

�പവ��ി പൂർ�ിയായ മ�ർേറാള�കൾ പ�ായ�ിെലഎംജിഎൻആർഇജിഎസ്

െസ�ിൽ ലഭി�ു� മുറയ്�് കാലതാമസമി�ാെത തുടർ നടപടികൾസ�ീകരി�തായി

പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ, 5�പവ��ി ഫയലുകളിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാൻ

സാധി��.ഇ�ാര��ിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�രുെട ഭാഗ�ുനി�് �പേത�ക �ശ�

പുലർ�ിയി���്.എ�ാല ്ഒ�ാം സിേ��റിയും ര�ാം സിേ��റിയും (പ�ായ�്

െസ�ക�റിയും �പസിഡ��ം)ബ�െ�� േകാള�ളിൽ തീയതി, ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ഇത്

�പസ്തുത േരഖയുെടആധികാരികത ഇ�ാതാ�ാനിടവരു�ും.



20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

�പവർ�ി�ലംതിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ് ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാസ്. മൂ�്

ഘ��ിലു� േഫാേ�ാകൾ�ുപുറെമ ജിേയാടാഗ്ഡ് േഫാേ�ായുെട �പി��ം ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ.്ഇതുറ�ാേ��ത് േമ�ിെ�യും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേ�ാഗ�രുെടയും

ചുമതലയാണ.്എ�ാൽ പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ 7ഫയലിലും ഇവ കാണാൻ  

സാധി�ി�. െതളിവ് േശഖരണം െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവ��ികള�െട ഒഴി�� കൂടാനാവാ�

ഘടകമായതിനാൽഈകാര��ിൽ ബ�െ�� ഉേ�ാഗ�ർകൂടുതൽ ജാ�ഗത പുലർ

േ��തു�്.

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

AMC �പകാരമു� േസാഷ�ൽഓഡി�് ഇേ�ാഴാണ് നട�ു�ത്.

22.ൈസ�്ഡയറി

സം�ാനസർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം വർ�് ഫയലിൽസൂ�ിേ�� 22 മെ�

േരഖയാണ്ൈസ�് ഡയറി. െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികൾ പറ�ിരി�ു�അളവിലും

കൃത�തയിലും നിർവഹി�ു�തിലു� ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ്ൈസ�്

ഡയറി.സം�ാനസർ�ാർ �പേത�കമായി ത�ാറാ�ിയൈസ�് ഡയറി �പവർ�ി

�ല�ു�ായിരിേ�� സു�പധാന േരഖയാണ.് പ�തിആരംഭേയാഗ�ിെ� വിവര�ൾ

മുതൽ ഉേദ�ാഗ�രുെടയും െപാതുജന�ള�െടയും നിർേദശ�ള�ം സ�ർശകഡയറിയിൽ  

അട�ിയി���്. പരിേശാധി�് 7ഫയലുകളിൽ 5 െപാതു �പവർ�ികളിൽൈസ�്

ഡയറിസൂ�ി�ി���്.അവയുെട വിവര�ൾചുവെട േചർ�ു�ു.

. �പവ��ി പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് റിേ�ാർ�് പൂരി�ി�ി���്. വിജിലൻസ്ആൻഡ്

േമാണി�റിംഗ് ക��ി വിവര�ൾ , െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക,ഷാർ�നിംഗ് തുക,

െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയി���്. പ�തിെ�ലവ്, �പവൃ�ി

�ലെ�സൗകര��ൾ െച�് ലി�് എ�ിവ പൂരി�ി� ഉ�ായിരു�ി�., �പവൃ�ി�് േവ�ി

ഉപേയാഗി�സാധനസാമ�ഗികള�െട വിവര�ൾ,സ�ര്ശകകുറി�് എ�ിവ പൂരി�ി�ി���്



ൈസ�് ഡയറിയുെട കവർേപജിൽ �പവ��ിെയ കുറി��� �പാഥമിക വിവര�ൾ ഏെതാരു

വ��ി�ും മന�ിലാ�ാൻ പ��� രീതിയിൽ ഉ�ാേക�താണ് പരിേശാധി�് 5,ൈസ�്

ഡയറിയിലും കവർ േപജിെല വിവരം പൂർണമാണ.്

ൈസ�് ഡയറിയുെട ഒരു ഭാഗമാണ് േ�പാജക്ട് ഇനീഷ�ൽ മീ�ി�്. ഒരു �പവൃ�ി

തുട�ു�തിനു മു�് �പവർ�ിെയ�ുറി��ളള വിവര�ൾപ�ുവയ്�ു�തുംഅതുേപാെല

ഒരു �പവർ�ി എ�െന െച�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�മായഅവേബാധം ഉ�ാ�ി

എടു�ു�തിനും വാർഡ് െമ�ർ, �ാഫ് എ�ിവരുെട അധ��തയിൽകൂടു� േയാഗമാണ്

പ�തിആരംഭ മീ�ി�്. �പസ്തുതൈസ�് ഡയറിയിൽ േമൽപറ�അധികാരികള�െട

സാ�ിധ��ിൽ പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ിയതായി േബാധ�െ���.

ൈസ�് ഡയറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ് വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി.ഓേരാ

വാർഡിെല �പവർ�ന�െള നിരീ�ി�ു�തിനും കൂടുതൽ െമ�െ�ടു�ു�തിനുമായി

കാര��മമായ �പവർ�ിേ��വരുമാണ് വി.എം.സി യിൽഅംഗ�ൾആയിരിേ��ത്.

പ�തിയുമായി ബ�െ��അഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടുേ��ഭാഗ�് വിഎംസിഅംഗ�ൾ

പ�തിയുെട ഗുണനിലവാരെ�കുറി�് ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴിൽ �ല�് െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായ കുടിെവളളം,തണൽ , �പാഥമിക

ൈവദ�സഹായം, 5വയ�ിന് താെഴയുളള കു�ികൾ�് �കഷ് തുട�ിയഅടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒരു�ണെമ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ൾ  2ൽ 23 മുതൽ 28വെരയു� ഭാഗ�്

നിർേദശി�ി���്.ഈഅവകാശെ��ുറി�് െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാൾ അറിയാൻ

കഴി�ത്:

 കുടിെവ�ം െകാ�ുവരുകയാണ് െച���ത്എ�ാണ് െതാഴിലാളികൾ  പറ�ത്.

 തണൽസൗകര�ം ലഭ�മാണ.്

 ക��റ,കാലുറ തുട�ിയവ ലഭ�മ�.

 െതാഴിലാളികൾ�് ചികി�സഹായെ��ുറി��� അവേബാധം കുറവാണ.്



 െതാഴിൽഡിമാൻഡ് െച���തിെന�ുറി���അറിവുകൾ പരിമിതമാണ.്

 നിലവിൽ �പഥമ ശു�ശൂഷകി�് ലഭ�മ�.

വിജിലന്സ് ആ�് േമാണി�റിംഗ് ക��ി (ജാ�ഗതാ േമൽേനാ�സമിതി)

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലുംഅ�്അംഗ�ള��ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

രൂപീകരിേ��താണ.്ഇതിൽ പ�ികവർ� പ�ിക ജാതി വിഭാഗ�ാർ�് േവ��ത �പാധാന�ം

നൽേക�തും പകുതി േപർ സ്�തീകൾ ആയിരിേ��തുമാണ.്അധ�ാപകർ ,അംഗനവാടി

വർ�ർ,സ�യം സഹായസംഘ�ിെലഅംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ്

േപഴ്സൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃസമിതികൾ,യുവജന���കൾ, െപാതുസമൂഹസംഘടനകൾ,

തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMCഅംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.്ഏ�വും കുറ�

കാലയളവിേല�് VMC െയ നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ.് �പവർ�ി�ലസ�ർ

ശനം ,െ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�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല. VMCഎ�ാ

�പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും

േസാഷ�ൽഓഡി�് സമയ�്അവ �ഗാമസഭയിൽസമർ�ിേ��തുമാണ.് VMC റിേ�ാർ�് ഒരു

െപാതു േരഖയായി കരുേത�തുംആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി

പ�ായ�് നി�ും ലഭിേ��തുംആണ.്

ഇവിെട 6 VMC അംഗ�ളാണ് ഉ�ത്.അവരുെട േപര് വിവര�ൾതാെഴ പറയു�ു.

1 A േഗാപാലകൃഷ്ണൻ മാ�ർ.

2. PNകു�ു.

3 ACസു�രൻ.

4ശാ�ി

5.വ�ല

6 േദവദാസൻ.

● അ�ുമുതൽഏഴുവെരഅംഗ�ൾ ഉൾെ��താണ് ഒരു വിഎംസി.

● വിഎംസി അംഗ�ള് വ�േ�ാഴും െതാഴിലിടം സ�ർശി�ാറുെ��ു െതാഴിലാളികൾ



പറ� .ു

● VMC റിേ�ാർ�ിൽ  ഗുണനിലവാരെ�കുറി�് ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ു�ില

● പരിേശാധി�് ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ വിഎംസിഅംഗ�ള�െട ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.(ചിറ

വാർഡിൽ പുഴയുെട വ�ിയിൽ വൃ�െ�വ��പിടി�ി�ൽ)

CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

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

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് .Para 25(a), schedule 1അനുസരി�് ഒരു �പവർ�ിയുെട

അടി�ാന വിവര�ൾഅതായത്എ�ിേമ�് തുക,സാധന േവതനഘടക�ൾ,യഥാർ�

െചലവ് ,െതാഴിൽ ദിന�ൾതുട�ിയ വിവര�ൾസാധാരണജന�ൾ�ും

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ.്.ഈ

േബാർഡ്�ാപിേ��ത്ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയുംആരംഭഘ��ിൽആണ.്ഓേരാ

�പവർ�ി�ുംഅനുസൃതമായി നിഷ്കർഷി�ി���അളവുകളിൽ ഉ� േബാർഡുകൾ

സിമൻറ്ഉം േകാൺ�കീ��ം ഉപേയാഗി�് നിർ�ി�്�ാപി�ണെമ�് നിയമം

അനുശാസി�ു�ു�്.ഇരു�് ,ടിൻ ,ഫ്ളക്സ്ഷീ��കൾ തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി���

േബാർഡുകൾ�ാപി�ു�ത് നിയമവിരു�മാണ.് നിർ�ാണെ�ലവ് വ��ിഗത.

�പവർ�ികൾ�് 3000 രൂപയും െപാതു �പവർ�ികൾ�് 5000 രൂപയുംആണ് പരമാവധി

ചിലവ് എ�ാണ്ആനുവൽ മാ�ർസർ�ുലർ നിഷ്കർഷി�ു�ത്.സിഐബിഅട�ു� ഒരു

േഫാേ�ാ വർ� ്ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ണംഎ�ത് നിർബ�മാണ.്

പരിേശാധന�് വിേധയമായ 7�പവർ�ികളിലുംസിഐബി �ാപി�ി�ി�.



കഴി�ഒരു വർഷ�ിനിെട വിവിധ ഉേദ�ാഗ�ർനട�ിയസ�ർശന വിവര�ൾ :

�കമ

ന�ര് 

ഉേദ�ാഗ�െ�േപര് ഓഫീസ് സ�ർ

ശന ദിവസ�ൾ

െതാഴിലിട സ�ർശന

തിയതികൾ 

ആെക

ദിവസ�ൾ 

1. നാഷണല ് ഓഫീസ്

/നിരീ�കര് 

സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

2. േ��് ഓഫീസ് സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

3. ഡി പി സി സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

4. െജ പി സി സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

5. ബിപിഒ/ബിഡി ഒ സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

6. െജ .ബിഡി ഒ 7/9/18,27/9/18,
21/1/19

സ�ർശി��. പൂജ�ം

7. അസി�� ്

എ�ിനീയർ 

6/4/18, 26/4/18, സ�ർശി��. പൂജ�ം

9. േ�ാ� ്ഡി ഇ ഒ - - പൂജ�ം

10 ജനറൽഎ�്േ�ഷൻ

ഓഫീസർ

19/5/18, 26/6/18,
5/11/18,
12/11/18

- -



അവകാശലംഘന�ൾ

െതാഴിൽ കാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ പണിെയടു�ു� െതാഴിലാളിയുെടഅടി�ാനപരമായ

അവകാശമാണ് െതാഴിൽകാർഡ്.അേപ�ി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം കാർഡ്

നൽകണെമ�ാണ് വ�വ�.ഈവാർഡിെല െതാഴിൽകാർഡിന്അേപ�ി�വർെ��ാം

കാർഡ് ലഭി�ി���്.ഇ�ാര��ിൽ പ�ായ�ിെ�സമീപനം മാതൃകാപരമാണ.്എ�ാൽ മ�്

ചില �പശ്ന�ൾഓഡി�് ടീമിെ� �ശ�യിൽെപ��.

 പരിേശാധി�് െതാഴിൽ കാർഡ് ഒ�ും തെ� െതാഴിലാളികൾ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

 െതാഴിൽ കാർഡ് െതാഴിലിെനസംബ�ി��� േകാളം ഒ�ും തെ�പൂരി�ി� ഇരു�ി�

 െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഒ�ി�ുവനു� േഫാേ�ാ�ു� െചലവ് സ��മായി എടു�താണ് .

െതാഴിൽ നിേഷധം

ഒരുവർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ െതാഴിലാളിയുെട നിയമപരമായഅവകാശമാണ.്

ഇത് നിേഷധി�ാൻആർ�ുംഅധികാരമി�.

ഈവാർഡിെല െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾഓഡി�് ടീമിന് മന�ിലായകാര��ൾ

അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�തായി അറിയാൻസാധി��.

േവതനംൈവകൽ

മ�ർേറാൾ പൂർ�ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്

അ�ൗ�ിേല�് നിേ�പി�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െസ�ന് 3(2),6

എ�ിവിട�ളില ്വ��മാ�ിയി���്.ൈവകിയാല ്ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിന് െറ 0.05

ശതമാനം തുക പിഴ നൽകണെമ�് നിയമ�ിെല െസ�ൻ3(3)ലും വാർഷിക മാ�ർ

സർ�ുലർഅധ�ായം 9ലും പറയു�ു.



ഈവാർഡിൽഓഡി�് സംഘം െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാൾ �പധാന പരാതി േവതനം

ൈവകു�തിെന�ുറി�ായിരു�ു.ഇതിൽ ലഭി�ു� നഷ്ട പരിഹാരെ��ുറി�് യാെതാരു

ധാരണയും ഇവർ�് ഉ�ായിരു�ി�. പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസിൽ നി�്

നി�ിത ദിവസം തെ�എഫ് ടി ഒഅയ�ി��െ��ിലും േക�� ഗവൺെമ��ൽ നി�് പണം

ലഭി�ാ�തുെകാ�് േവതനം ലഭി�ു�ിെ��ാണ് പരാതി വ�ത്.ആരുെട ഭാഗ�ുനി�്

വീഴ്ച സംഭവി�ാലും കൃത�സമയ�് േവതനവും അത് ലഭി�ിെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരവും

ലഭിേ��താണ.്ഇ�ാര��ിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�് േരഖാമൂലം പരാതി സ�ീകരി�്

ബ�െ��വർ�്അയ��െകാടു�ാൻ േമ�ിനും ഭരണസമിതി�ും ഉ�രവാദി�മു�്.

ബാ�് ജീവന�ാരുെടസമീപനം

െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാൾമനസിലാ�ാൻകഴി�ത്:

പ�ാബ് നാഷണൽബാ�്, മ��പ �ബാ�ിൽ െതാഴിലാളികള�െട വിേവചനം കാണി�ു�ത്

അറിയാൻസാധി��.ക�ാഷ് സംബ�മായവിവര�ൾ േചാദി�ുേ�ാൾഅതുകൃത�മായി

പറ�ുെകാടു�ാറി�എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ മന�ിലാ�ാൻ

സാധി�ത്.

�പവൃ�ി�ലംസ�ർശനം

ഏഴാം വാർഡിെല 7 �പവൃ�ി�ല�ൾ സ�ർശി�ുകയു�ായി. �പവൃ�ികൾ 

പരിേശാധി��ം െതാഴിലാളികേളാടും േമ��മാേരാടും സംസാരി��ം ഓഡി�് ടീം കെ��ിയ

കാര��ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

* 22െതാഴിൽ കാർഡുകള�ം, 30െതാഴിലാളികെളയുംസ�ർശി��.

* േവത നംൈവകു�താണ് �പധാന കാരണമായി െതാഴിലാളികൾ പറ�ത്.

*കൃഷി പണി നട�ു�സമയ�ും, െതാഴിലുറ�് പണികൾവരാറു�്എ�ാണ്

അറിയാൻസാധി�ത്.



ഫയൽ പരിേശാധനനട�ിയ �പവൃ�ികള�െട �പവൃ�ി�ലസ�ർശന�ിലൂെട

കെ��ിയകാര��ൾ :-

�കമ

ന�ർ 

വർ� ്േകാഡ് �പവൃ�ി കെ��ലുകൾ

1 If/266931 ചിറ, െകാ�േചരി,

വാർഡിൽ സർ�ാർ ഭവന

പ�തികള�െട നിർമാണം.

ബാബു.(sc)

െമഷർെമ� ് ബു�് �പകാരം, 28 െതാഴിൽ

ദിന�ള�ം, 7224 രൂപയുമാണ് പരാമർശി�ു�ത്.

�പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ 28

െതാഴിൽദിന�ൾ ലഭി�ി���്, 7224 ബാ�്

അ�ൗ�ിൽകയറിയതായി അറിയാൻകഴി� .ു

2 Wc/294264 ആയ�ാട് നീർ�ട�ിൽ

ഉൾെ�� കൃഷിഭൂമിയിൽ

മൺകല നിർ�ാണം.( ചിറ

പാടേശഖരം)

െമഷർെമ� ് ബു�് �പകാരം, 8717m നീള�ിലും,

1.60m വീതിയിലും പാടേശഖര�ളിൽ മൺ ക�ാല

െചയ്തു െകാടു�ിരി�ു�ു.

�പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ, 7

വര�ുകളിൽ ആയി, 284.58 m നീളം അള�ു.

32എ�ംഎ�ി�ി�െ�ടു�ി.

ബാ�ിയു�വ വര�ു പണി െചയ്തു

െകാ�ിരി�ു�തിനാൽ, അളവ് എടു�ാൻ

സാധി�ി�.



3 Ic/212592 പൂ�റ, ചിറ, ചിറയിൽ

കളം ആയ�ാട,് കാഡ

കനാൽ സംര�ണം

വൃ�ൈ�

വ��പിടി�ി�ൽ.

െമഷർെമ� ് ബു�് �പകാര1592 m

നീള�ിലും, 0.5 m വീതിയിലും, 0.40
ആഴ�ിലുമു� കനാൽ മെ�ടു�്

സംര�ണം �പവർ�ിയാണ്

െചയ്തിരി�ു�ത്.

�പവർ�ി�ലംസ�ർശി�േ�ാൾ

 150m നീളം, 50cm, 150 എ�ി�െന

വീതിയിലും, 70, 76 cmഇ�െന

ആഴ�ിലും കാട കനാൽ അള�ാൻ

സാധി��.

മ��� �ല�ളിൽ കാടുപിടി��

കിട�ു�തിനാൽ അളെവടു�ൽ

സാധ�മ�

4 If/323821 ൈലഫ് പ�തിയിൽ

ഉൾെ�� ജയ�ി�്

ഭവനനിർ�ാണം

 െമഷർെമ� ് ബു�് �പകാരം, 90 െതാഴിൽ

ദിന�ള�ം, 24390 രൂപയും.

 �പവർ�ി �ലം സ�ർശി�േ�ാൾ 90

െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി� ജയ�ിയുെട വീട്

കാണാൻസാധി��.

5 Fp/307109 ചിറ വാർഡ്

�പളയെ�ടുതിയിൽ

തകർ� �പേദശ�ളിൽ

െവ�െ��് ഒഴിവാ�ൽ

െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 4605 നീളവും ,

4.5 m വീതിയിലും, 0.6m ആഴ�ിലുമു�
േറാഡിെ� അരികിലു� െചറിയ ചാലിെല

മെ�ടു�് െവ�ം ഒഴുകിേ�ാകാനു�

വഴിെയാരു�ുകയാണ് െചയ്തിരി�ു�ത്.

�പവർ�ി�ലംസ�ർശി�േ�ാൾ,

180 നീള�ിലും,60 cm വീതിയിലും, 0.45

ആഴ�ിലുമു� െചറിയ ചാൽ

അളെവടു�ാൻ സാധി��. ബാ�ിയു�
�ല�ൾ മ�് മൂടി കിട�ു�തിനാൽ

ചാൽ ഉ�ത് േപാലും അറിയാൻ

കഴിയു�ി�.



6 Ld/324903 ചിറ വാർഡ് പാര 5 ഉൾെ��

വ��ികള�െട ഭൂമിയിൽ

ൈജവ േവലി നിർമാണം

മ�്സംര�ണവും.

 െമഷർെമ� ് ബു�് �പകാരം17350

നീള�ിൽ, 1.50 ഉയര�ിലും ഉം

ൈജവേവലി.



 �പവർ�ി�ലംസ�ർശി�േ�ാൾ,

നീളം =100m, ഉയരം =1.2. ഇ�തയും

ൈജവേവലിഅള�ു തി�െ�ടു�ി.

ശീമെ�ാ�, െച�ര�ി, അരളി ഇവയുെട

ക�ുകൾ ഉപേയാഗി�ാണ് ൈജവേവലി

നിർ�ി�ിരി�ു�ത്.

7 Ic/212593 ചിറ വാർഡിൽ പുഴയുെട

അരികിൽ വൃ�ൈ�

െവ�് പിടി�ി�ൽ.

 െമഷർെമ� ് ബു�് �പകാരം, 1565 m

നീള�ിൽ കാടു െവ�ി െതളി�ി���്.
കൂടാെത 89.6 m നീള�ിലും, 7.5
വീതിയിലും, 0.8 ആഴ�ിലും മെ�ടു�്

ആഴം കൂ�ി പുഴ സംര�ണം.

�പവർ�ി�ലംസ�ർശി�േ�ാൾ,

50 വൃ�ൈ�എ�ിേമ�ിൽ പറയു�ു�്.

എ�ാൽ mbookil പരാമർശി�ി�ി�.

മുകളിൽ പറ� �പവർ�ി മാ�തേമ എം

ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�് ഉ��.

 80mനീളം വൃ�ിയായി കാണാൻ

സാധി�� . ബാ�ി പുഴയുെട അരികിൽ

മുഴുവനും കാടുപിടി��

കിട�ു�തിനാൽ അളെവടു�ൽ

സാധ�മ�.



.

െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�ര് :

1.സുനിത - അ�കഡി�ഡ് എൻജിനീയര് 

2. േഗാപൻകുമാർ - ഓവർസിയർ

3. േദവിക - ഡിഇഒ/അ�ൗ�� ്

4.അനിൽ - ഡിഇഒ/അ�ൗ�� ്

പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി� വിവര�ൾഅനുസരി�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ

കഴി�വർഷം 13093382 രൂപയുംഈവർഷം 324.84 േകാടിരൂപയും െചലവ്ആയി���്.

വ�ത�സ്തമായ �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിൽ താൽ�ര�ം കാണി�ാൽകുെറ�ൂടി െമ�െ��

�പവർ�നം കാഴ്ചെവ�ാനാകും.അത് െതാഴിലാളികൾ�് സഹായകമാവു�ഏ�വും ന�

ഒരു ഉപായമാണ.്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരംഏെ�ടു�ാവു� �പവൃ�ികള് :

വിഭാഗംഎ-�പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു �പവൃ�ികള് .ɲ

കുടിെവ� േ�സാത��കള് ഉള് �െടയു� ഭൂഗര ് ഭ ജല വിതാനം ഉയര ് �ു�തിനാവശ�മായ

അടിയണകള് ,മണ് തടയണകള് , െച�്ഡാമുകള് ,തുട�ിയവ

നീര്�ട�ിെ� സമ�ഗപരിപാലനതിനുതകു� െകാ�ൂര്ബ�ുകള് ,ഭൂമി

ത��തിരി�ല് ,ഗ�ാബിേയാന് നിര്മിതികള്  

വിഭാഗം ബി-ഖ�ിക അ�ില് പരാമര്ശി�ു� കുടുംബ�ള്�് ജീവേനാപാധിɲ

െമ�െ�ടു�ുവാനു� �പവൃ�ികള് . (ബി പി എല് ,പ�ിക ജാതി, പ�ികവര ് �ം, വിധവകള് ,

ഭി�േശഷി�ാര ് ,ഐഎൈവ ഗുണേഭാ�ാ�ള് .)



ഇവരുെട ഭൂമിയില് ഉ�്പാദന �മത വര്ധി�ി�ു�തിനാവശ�മായ

ഭൂവികസനവും ,കുളം ,കിണര ് തുട�ിയ ജല ലഭ�തയ്�് ആവശ�മായ �പവൃ�ികള് .

പഴവര ് ��ള് ,പ��നൂല് ,േതാ�വിളകള് തുട�ിയവയുെട കൃഷി�പവൃതികള് .

മൃഗ പരിപാലനവുമായി ബ�െ��� ക�ുകാലി െതാഴു�ുകള് ,ആ�ിന്കൂ ട് ,േകാഴി�ൂട്,പ�ി�ൂട്

തുട�ിയ വ��ിഗതആ�ികള് .

സര്�ാര ് ഭവന നിര്മാണ പ�തികളില് ഉള്െ�ടു�ി നിര്�ി�ു� വീടുകള്�് അവിദഗ്ദ

കായിക െതാഴില് .

മ��ബ�ന �പവര ് �ന�ള് േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു അടി�ാന െസൗകര��ളായ

മല് സ�ം ഉണ�ു േക���ള് ,സൂ�ി�് േക���ള് മല്സ��കുഷി�് ആവശ�മായ അടി�ാന

െസൗകര��ള് എ�ിവ.

വിഭാഗം സി- േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകള് �് വിേധയമായിɲ

�പവര് �ി�ു�സ�യം സഹായസംഘ�ള് �് െപാതുഅടി�ാന െസൗകര� വികസനം.

സ�യം സഹായസംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവര്�ന�ള് �ാവശ�മായ വര്�് െഷഡ് നിര ് മാണം .

കാര്ഷിേകാല് ���ള�െട സംഭരണ�ിവശ�മായ െക�ിട�ള�െട നിര്�ാണം .

ൈജവവള നിര ് �ാണയൂണി��കള് തുട�ിയവ.

വിഭാഗംഡി-�ഗാമീണഅടി�ാന െസൗകര� വികസന �പവൃ�ികള് .ɲ

മാലിന� സംസ്കരണസംവിധാന�ള് .

അ�ണവാടി സ്കൂള് തുട�ിയവയ്�് ക�ൂസ് നിര ് �ാണം.

ഒ�െ��� കിട�ു� �ഗാമ�െളയും,�ഗാമീണ ഉ�ാദന േക���െളയും നിലവിലു� േറാഡുകള�മായി

ബ�ി�ി�ു�തിനാവശ�മായ എ�ാ കാലാവ�യിലും ഉപേയാഗി�ാന് പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള് ,

ഓടകള് ,ക���ുകള് ,നട�ാതകള്  .

െപാതു കളി�ല�ള് 

െവ�െ�ാ�ം,വരള ് �ാനിയ��ണ �പവൃ�ികള ് .

�ഗാമ പ�ായ�ുകള് ,വനിതാ സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട െഫഡേറ ഷനുകള് , �ഗാമീണ

ച�കള് ,അ�ണവാടികള് , �പകൃതി േ�ാഭ ബാധിതര ് �ു�അഭയ േക���ള് തുട�ിയവയ്�്

െക�ിട നിര ് �ാണം.

െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിര ് �ാണ �പവൃ�ികള് �ാ വശ�മായ നിര ് �ാണ

സാമ�ഗികള�െട ഉല ് �ാദനം.

െതാഴിലുറ�്�പകാരംസൃഷ്�ി�െ�� െപാതുആസ്തികള�െട അ�കു��ണികള് തുട�ിയവ.



അനുബ�ം:

വിവിധതല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകള് .

േമ� ്മാരുെട ചുമതലകള് .

1)�പവൃ�ി�ല�ളില ് �പവൃ�ിയുെട േമല ് േനാ�ം.

2)െതാഴില് കാര്ഡില ് ആവശ�മു�വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ുക.

3)മ�ര ് േറാളില ് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് ഉറ�� വരു�ുക.

4)േമ�്മാരുെട പരിശീലന�ളില ് പെ�ടു�ുക.അറിവുകള് െതാഴിലാളികള�മായി പ�ുെവ�ുക.

5)�പവൃ�ി ഇട�ളില ് ആവശ� മായ െസൗകര��ള് ഉേ�ാ എ�് ഉറ�� വരു�ുക.

6)ൈസ�്ഡയറിയില ് േമാണി�റിംഗിന് വരു� ഉേദ�ാഗ�െര െകാ�് ഒ�് വയ്�ി�ണം.

7)െതാഴിലാളികള് �് അവരുെട പ�ു അവകാശ�െള കുറി�് പറ�ു െകാടു�ുകയും അവെര

േബാധാവത്കരി�ുകയും െച��ക.

8)പുതിയ െതാഴില ് ഇട�ള് കെ��ുവാനും പുതിയ െതാഴില ് ആസൂ�തണം െച��വാനും

െതാഴിലാളികെള സഹായി�ുക .

9)കൃത�മായി േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭയിലും,െ�പാജക്�് മീ�ി�ിലും പരിശീലന ക�ാ�ിലും

പെ�ടു�ുക.

10)മ�� െതാഴിലാളികള്�് കൂടി േമ�് െ� ചുമതലകളിേല�്കട�ു വരാനു�സാഹചര�ം ഉ�ാ�ുക.

11)െതാഴിലാളികള�മായി നിര�ര സ�ര്�ം പുലര്�ുകയും കൂടുതല ് ബ�ം �ാപി�ുകയും

െച��ക.

ഓവര് സീയര് /എ�ിനീയര് 

1)�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ല ് .

2)�പവൃ�ിയുെട സാേ�തികകാര��ള�ം അളവുകള�ം െതാഴിലാളികള് �്പറ�ുെകാടു�ുക.

3)�പവൃ�ിയുെട അളവുകള് േരഖെ�ടു�ി കൂലിനല ് കു�തി നാവശ�മായ നടപടികള് െച��ക.

പ�ായ�് െസ�ക�റി /അസി�ന ് റ് െസ�ക�റി

1)പ�തിയുെട േമല ് േനാ�ം.



2)ബി��കള് അംഗീകരി�ല ് .

3)െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയംഅവരുെട എെ�ൗ�ില ് എ�ിെയ�ത് ഉറ�� വരു�ല ് .

4)മ�ര് േറാള് സാ��െ�ടു�ി െതാഴില ് അനുമതി നല്കുക,

െതാഴിലാളികള�െട കടമകള് .

1)െതാഴിലിട�ളില ് സമയകൃത�ത പാലി�ുക.

2)േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ്, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകള് ,േസാഷ�ല ് ഓഡി�്  �ഗാമസഭകള് എ�ിവയില ്

പെ�ടു�ുക.

3)ഏ�്പി�ു� േജാലികള് കൃത�തേയാെട പൂര്�ീകരി�ുക.

4)ദിവസവും െതാഴില ് ആരംഭി�ു�തിനു മു�ും േശഷവും മ�ര ് േറാളില ് ഒ��കള് 

േരഖെ�ടു�ുക

െപാതുനിര് േദശ�ൾ

1.െതാഴിലാളികെളെ�ാ�് വര് ഷ�ില ്100 പണി�ു�അേപ�ഒരുമി�� നല ്കാന് 

േ�പരി�ി�ണം.ഇത് �ഫ�്ഓഫീസില ്തെ�നല ്കണം.

2.െതാഴിലാളികള�െട എ�ംപരമാവധി വർധി�ി�ാനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ണം.ആവശിയെ��വർെ��ാം 100 പണി െകാടു�ാൻകഴിയു�ുെ��വസ്തുത

ജന�ൾ�ിടയിൽ േബാധ�െ�ടു�ണം.

3. െതാഴിലാളികളില ്നി�ു�അേപ�വാ�ു� രീതിയില ്സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം.അവര് �്

ആവശ�മു�ാകുേ�ാള് െതാഴില ്നല ്കാന് വ�വ�യു�ാകണം.

4. േദശീയ നിരീ�ണഏജന് സിമുതല ്പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ര് 

വെരയു�വര് അവെരഏല ്�ി� ചുമതലകള് കൃത�മായി നിര് വഹി�ു�ുെ��ുറ�ാ�ണം.

5.ഡി.പി.സി, െജ.പി.സി,ബി.പി.ഒഎ�ീ ഉേദ�ാഗ�ര് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി

ഓഫീസും കഴിയാവു��ത �പവൃ�ി�ല�ള�ം സ�ര് ശി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാന് 

സം�ാനതല�ില ്സംവിധാനമു�ാകണം.

6. വിജിലന് സ്ആന് റ് േമാണി�റിങ് സംവിധാനം സമ�ഗമായി അഴി��പണിയണം.ഇവെയ

സ�ത��മാ�ി നിലനിര് �ി ത�മയഓഡി�ിങ് സമിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.

7. വിഎംസിയുെട �പവര് �ന�ള് േ�ാ�് തല�ില ് നിരീ�ി�െ�ടണം.

8.സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാന് െതാഴിലുറ�് നിയമംഅനുശാസി�ു�തര�ില ്സി�ിസണ ്



ഇന് ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ്അടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.

9. പ�തിആസൂ�തണ�ില ്കര് ഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും

ഉള് െ�ടു�ാന് കഴിയണം.

10. ജനകീയഎ�ിേമ�് നിര് ബ�മായി ത�ാറാ�ുകയുംഅത് െതാഴിലാളികള് �്

ലഭ�മാ�ുകയുംഅവെര പറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.

11. െതാഴിലാളികള് �ു�സുര�ാ ഉപകരണ�ള് പ�ായ�്തല�ില ്വാ�ി

സൂ�ി�ണം.ഇത് െതാഴിലാളികള് �് ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ണം.

12. വാര് ഡിെല െതാഴില ്കാര് ഡിന് െറ എ��ിന്അനുസൃതമായി േമ��മാെര

െതരെ�ടു�ണം.

13. േമ��മാെര െതരെ�ടു�ുേ�ാള് ജാതി-�പേദശിക വിേവചനം പാടി�.

14. മ�ര് േറാള് ,ൈസ�് ഡയറി തുട�ിയആധികാരിക േരഖകള് ൈകകാര�ം െച���തില ്

ജാ�ഗതേവണം.

15. ഭൂവികസന �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ു�ത് ഭൂവുടമയുെട

ആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായി പ�ായ�്തല�ില ് വ�ാപക �പചരണംനല ്കി

അേപ��ണി�ണം.

16.ഇ�രം �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ുേ�ാള് അവമ�-്ജലസംര�ണ�ിന് ഉതകു�താണ�്

ഉറ��വരു�ണം.

17. േമ��മാര് �ും വിജിലന് സ്ആന് റ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിഅംഗ�ള് �ുംസമയബ�ിതമായി

പരിശീലനം നല ്കണം

18.ൈജവസ��്വര് ധി�ി�ു�തിനു� പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ാന് കഴിയണം.

19. സ്�തീ സൗഹൃദ െതാഴിലുപകരണ�ള് ലഭ�മാകു�ുെ��് ഉറ�ാ�ണം.

26 -11-2019കാല�ു 10.30തിന് സേരാജിനിഅ�യുെട അധ��തയിൽ നട�ിയɲ
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ യുെട തീരുമാന�ൾ.

1) പുതിയതായി െതാഴിൽ കാർഡിന്അേപ�ി�ു� െതാഴിലാളികൾ�്േഫാേ�ാഅട�മു�
െതാഴിൽകാർഡ്സൗജന�മായി െകാടു�ാൻതീരുമാനമായി.

2) െതാഴിലിന്ആവശ�െ�ടു�അേപ�പ�ായ�ിെ� �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി നൽകാനും

ൈക��് രസീത് േമടി�ാനും തീരുമാനമായി.

3)അേപഷി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിൽ ഇ�ായ്മ േവതന
�ിനു പ�ായ�ിെ� �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി അേപ�ി�ാൻതീരുമാനമായി.

4)തണൽസൗകര�ം , �പഥമശു�ശൂഷകി�,്ക��റ കാലുറഎ�ിവആവശ� ഗ��ളിൽ



െതാഴിലാളികൾ�്എ�ി�ാൻ ഭരണസമിതി കൂടിയാേലാചി�് െച�ാം എ�ു തീരുമാനി��

5)CIBവയ്�ാൻതീരുമാനി��.

6) v m c പുനഃസംഘടി�ി�ാൻ തീരുമാനി��.

7) �പവർ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകള�ം കൃത�മായി സൂ�ി�ാൻതീരുമാനമായി.

8)15 ദിവസ�ിനു�ിൽകൂലി കി�ിയിെ��ിൽ പ�ായ�് �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി

നഷ്ടപരിഹാര�ിന്അേപ�ി�ാൻതീരുമാനമായി.

െതാഴിലാളികള�െട നിർേ�ശ�ൾ

1)കൂലികൂ�ണം.

2)വിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻ �പാപ്തി ഇ�ാ�തിനാൽആവർ�നസ�ഭാവമു�
�പവർ�ികൾ െച�ാൻഅനുവദി�ണം.

3)സമയ�കമ�ിൽഎെ��ിലും മാ�ം ഉ�ാകണം.

4)150 െതാഴിൽ ദിന�ൾ േവണം.

�ഗാമസഭയിൽ പ�ടു� അംഗ�ൾ

!48 െതാഴിൽ ലാളികൾ

!വാർഡ് െമ�ർ

!അംഗൻവാടി വർ�ർ

! NREGS ഉേദ�ാഗ�ർ (overseer, ae, deo)

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത്

വി.ആർ.പി. : ദിനു േമാൾ., ദീപ, േരഷ്മ,ശ�ം.

* ................................................................................................. *




