
1

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�്േ�ാർ�് 

പാല�ാട്ജി�

ആല�ൂര് േ�ാ� ്

തരൂര് പ�ായ�് 

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്പീരീഡ് 

02.11.2019 to 23.11.2019
റിേ�ാര്� ് ത�ാറാ�ിയത്

�ശുതിേമാൾ.ജി

വി�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ (വിആർ പി )

വാർഡ് 1 :- േതാ�ിൻപ�  

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)



2

2018-19

�കമ

ന�ര് 
ഉ�ട�ം േപജ് ന�ര ്

1 കവര് േപജ്

1

2 ഉ�ട�ം

2

3 ഭൂപടം

3

4 ആമുഖം 5

5 രീതിശാസ്�തം 6

6 പ�ായ� ്അടി�ാന വിവര�ൾ 7

7 വാര് ഡിെന കുറി���അടി�ാന വിവരം 7

8 െതാഴിലുറ�് പ�തി അടി�ാന വിവരം 7

9 ഓഡി� ്നുവിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട ലി�് 8

10 അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീ�ണ�ള് 9

11 ഫയൽപരിേശാധന 12

12 7രജി�ർ പരിേശാധന 12



3

13 �പവർ�ിഫയലിെല 22 േരഖകൾ 14

14 �പവർ�ികള�െടപരിേശാധനവിവരണം 20

15 CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 23

16 േറാസ്ഗാർദിനം 24

17 വിജിലന ് സ്ആന ് ഡ ്േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി 24

18 േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീരുമാന�ൾ

19 ഉപസം�ഗഹം 27

20 അനുബ�ം 1- െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് ഏെ�ടു�ുനട�ു� �പവൃ�ികള് 28

21 അനുബ�ം2 വിവിധ തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതല 29

ഭൂപടം



4

വാർഡ് മാപ:് വാർഡ് 1 േതാ�ിൻപ� 

ആമുഖം



5

ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി�്

നിലനിർ�ു�തിനായി 2005 െസപ്�ംബർ അ�ാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം നിലവിൽ വ�ു.
അവിദഗ്ധ 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 ആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയാണ് ഈ 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�് രാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക

എ�തുംഇതിൻെറ ല��മാണ്.

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 േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�്

മുൻഗണന

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

 ആസ �ൂതണ�ിലും നിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാെരഇടനില�ാേരാ ഇ�

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

 ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

 ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം

േസാഷ�ൽഓഡി�ി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�17(2)വകു�് നിഷ്കർഷി�ു�ു പ�തി �പവർ�ന െ���ിയും െപാതു
ധനംചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹംനട�ു� പരസ�വുംസ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ്ആണ്

േസാഷ�ൽഓഡി�്അഥവാസാമൂഹിക പരിേശാധന .െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾഎ�ാ വാർഡിലുംകൃത�മായി നടേ��താണ്േസാഷ�ൽഓഡി�് ലൂെടഅഴിമതി

ഇ�ാതാ�ു�തിനുംസുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും കാര��മതവർധി�ി�ു�തിന് സ�രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും

കഴിയു�ു.പ�തി പണം ശരിയായ രീതിയിൽ ചിലവഴി�ി���് എ�ുംപണം െചലവഴി�്അതുെകാ�് പ�തിയുെട ല��ം
ൈകവരി�ി���് എ�ുംഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽഗുണകരമായും കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി���്എ�്

േസാഷ�ൽകെ��ാൻകഴിയു�ുസം�ാനസർ�ാർ േസാഷ�ൽഓഡി�് നടേ��രീതി സംബ�ി�് ഉ�രവ്

പുറെ�ടുവി�ി���.്േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട വിജയം ജനപ�ാളി�ആണ്.േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട
തീയതി, േവദി എ�ിവ നി�യി� 5 ദിവസം മു�് ജന�ൾ�്വിവരം നൽകിയിരി�ണം പ�തിആസ �ൂത�ം.
നിര ് വഹണം, േമാണി�റിംഗ് തുട�ി എ�ാ വ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായും

പെ�ടു�ണം.മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ �തിയിൽ സുഗമവുംസുതാര�വുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�്
നട�ു�തിന് േകരള�ിൽ സ�ത��ചുമതലയു� േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�് 31 1 2017 നിലവിൽവ�ു

1.രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് െപര്സണ് �പവർ�ി ഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡ് സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�ം

ആയു�അഭിമുഖം,എംഐഎസ് പരിേശാധനഎ�ിവെയഅടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ിയി���ത്.താെഴ പറയു� രീതി അവലംബി�ാണ്ഈറിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1. ഓഡി�് �ാൻ
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1.1 ഓഡി�് �ാന് ത�ാറാ�ല ്

1.2 ഓഫീസ് സ�ർശന പരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം
2.1 ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡൻറ്,ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്

2.2 േമ�്, െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ, െതാഴിലിന് േപാകാ�െതാഴിൽകാർഡ് ഉടമകൾ

3. ഫയൽപരിേശാധന
3.1 െപാതു �പവർ�ികൾ,വ��ിഗത �പവർ�ികൾ

3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

4. ഫീൽഡ് സ�ർശനം, നിരീ�ണം
4.1 പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം, നട�ുെകാ�ിരി�ു� െതാഴിലിടം

5. റഫറൻസ്
5.1 വികസനേരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,എംഐഎസ,് രജി�റുകൾ

6. വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം
6.1 േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

7. കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

2. പ�ായ�്അടി�ാന വിവര�ൾ

1 ജി� പാല�ാട ്

2 േ�ാ� ് ആല�ൂര് 

3 അതിരുകള് 

കിഴ�് കാവേ�രി ,എരിമയൂര് പ�ായ�ുകള് 

പടി�ാറ് ഗായ�തി പുഴ
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െത� ് ഗായ�തി പുഴയും ,കാവേ�രി പ�ായ�് 

വട�് തിരുവി��ാമല, െപരിേ�ാ��കുറി�ി ,കു��ൂര് 

പ�ായ�ുകള് 

4 വിസ്തീര ് ണം 34.72ച.കി. മി

5 വാര ് ഡ് കള�െടഎ�ം 16

6 ജനസംഖ� 25993

7 സ്�തീകള് 13394

8 പുരുഷ�ാര ് 12599

9 പ�ികജാതി ജനസംഖ� 3120

10 പ�ിക വര ് ഗ ജനസംഖ� 87

11 സാ�രത 87ശതമാനം

3.വാര് ഡിെന കുറി���അടി�ാന വിവരം

1 അതിരുകള് വാർഡ് 1:- േതാ�ിൻപ�

1.1 വട�് തിരുവി�ാമല

1.2 െത� ് ഗായ�തി��ഴ

1.3 കിഴ�് പഴ�ാലേ�ാട്

1.4 പടി�ാറ് പഴയ�ൂര്

2 വിസ്തീര്�ം

3 ജനസംഖ�

3.3 എസ് .സി കുടുംബ�ള് എ�ം 26
4 വീടുകള�െട എ�ം 491
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4.െതാഴിലുറ�് പ�തിഅടി�ാന വിവരം

അടി�ാന വിവരം തരൂര ് വാര ് ഡ ് 1:-

േതാ�ിൻപ�

1 ആെക െതാഴിൽകാർഡ് 5425 369

2 ആെക െതാഴിലാളികൾ 8783 528

3 ആക്ടീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് 3144 121

4 ആക്ടീവ് െതാഴിലാളികൾ 3700 100

5 പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽ െപ�വർ 18 -

6 പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��വർ 686 26

7 മ�് വിഭാഗ�ൾ 4721 343

8 കഴി�വർഷംആെകചിലവ് 490.66 500000

9 ഈവർഷംആെകചിലവ് 233.21 10, 46, 925

10 ആെക െതാഴിൽദിന�ൾ 169099 1768(oct1to march31st)

11 കഴി�വർഷം 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ

പൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികൾ

464 2

5.ഓഡി� ്നു വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട ലി�്

�കമ

ന�ര് �പവൃ�ിയുെട േപര് വര്�് ഐ,ഡി കാലയളവ്

അട�ൽ

തുക

ചിലവായ

തുക

�പവൃ�ി

ദിന�ള് 

1
പാര്ശ�വല്കരി�െപ� കുടുംബ�ള്�്

ഹരിത േവലി നിര്മാണം :- േതാ�ിൻപ�
DP/270357 06.08.18

-
20.11.18

5,00000 2,83,525
1031

2 പാര്ശ�വല്കരി�െപ�

കുടുംബ�ള്�് മഴകുഴി നിര്മാണം :-
ആശുപ�തി�ടി �പേദശം

WC/325549
07.12.18

-
26.02.19

5,00000 4,86,200
1768

3 �പളയം മൂലം ഇടി�പടി�ാ��മുറി

പാടേശഖരസമിതിയിൽ മ�് ക�ാല
നിര് മാണം

LD/322998
23.03.19 -
23.03.19

5,00000 1375
5

4 എസ.്എൻതറ മുതൽ േതാ�ിൽ പ�
വലിയ പാലം വെര േതാട് മ�്

എടു�ുകയും , കയര് ഭൂവസ്�തം
ഉപേയാഗി�് പാര് ശ�ഭി�ിസംര�ണം

IC/214703 02.03.19 -
15.03.19

2,05000 1,01,750
370

5 വടേ�പാവടി മുതൽഗായ�തി പുഴ വെര

കാഡകനാൽ മെ�ടു�്

ജലേസചനസൗകര�ം വർ�ി�ി�ൽ

WL/037185
29.09.18 -
12.10.18

1,05000 1,00,375
365



9

6 സിനിമ തിേയ�ർ മുതൽകു�ുംപുറം

വെര കാട കനാൽ മെ�ടു�്

ജലേസചനസൗകര�ം വർ�ി�ി�ൽ

IC/213217 17.10.18 -
26.10.18

85000 7, 37, 00 268

ഒ�േനാ��ിൽ

വിവര�ള് ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ�്

തലം

1 സൃഷ്ടി� െതാഴില ് ദിന�ള് 169099

2 കുടുബ�ള് �് നല ് കിയ ശരാശരി

െതാഴില ് ദിന�ള് (ല��ില ് )
93.12 919006 169099

3 100 ദിന�ള് പൂര് �ീകരി� കുടുംബ�ള് 3034722 178367 464

4 ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബ�ള് 2.11 24794 3758

5 ആെക െതാഴിെലടു�െതാഴിലാളികള് 2.49 29112 4615

6 ആെക െതാഴില ് ദിന�ള് എസ്.സി
കുടുംബ�ള് �്

28.71% 19.97 18.12

7 ആെക െതാഴില ് ദിന�ള് എസ്.ടി
കുടുംബ�ള് �്

8.68% 0.44 1.12

സ�ർശനവിവര�ൾ.

1. ആെക സ�ർശി�

െതാഴിലിട�ള് 
6

2 സ�ര്ശി� വീടുകള് 44

3 സ�ര്ശി� സജീവ

െതാഴിലാളികള് 
30

4 സ�ര്ശി� നിഷ്�കിയ

െതാഴിലാളികള് 
ഇ�.

5 പരിേശാധി� െതാഴില ്
കാര്ഡുകള് 

48

6 സംഘടി�ി� എഫ്. ജി. ഡി 1
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കള�െട എ�ം

7 എഫ് . ജി.   ഡി യിൽ

പെ�ടു� െതാഴിലാളികള�െട

എ�ം

52

6.അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീ�ണ�ള് 
മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയ്�് െതാഴില ്

നല്കെപടു�േതാെടാ�ംഅവരുെട പ�ുഅവകാശ�ള�ം സംര�ി�െപടു�ു.

1. സൗജന�മായി െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ുവാൻഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 1-5,വാര ് ഷിക

മാ�ര ് സര ് �ുലര ് അ��ായം-3

2. അേപ�ി�് 15ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശവുംആയ�ിെ�ൈക���

റസീതു ലഭി�ു�തിനുംഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 1;ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 6-13

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

&പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ 1/2)

4. െഷൽഫ്ഓഫ്േ�പാജക്ട്ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

5. അ�്കിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശംഅെ��ിൽേവതന�ിെ�  10%

അധികംലഭി�ുവാനു�അവകാശം

6. കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ംഇവലഭി�ു�തിനു�അവകാശംെഷഡ��ൾ 2;

ഖ�ിക 23-28

7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്  നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം

9. സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം

10. േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�തിനു�അവകാശം

േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട �പവൃ�ികള�െട പരിേശാധനയും അേതാെടാ�ം െതാഴിലാളികള�െട പ�ു

അവകാശ�ള�ം സംര�ി�െപടു�ു െവ�ും വിലയിരു�ു�ു

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ നിരീ�ണ�ള് താെഴ�റ���ു.

െതാഴില ് കാര ് ഡ ്ലഭ�മാകു�ത്സംബ�ി��

 െ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.
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നിരീ�ണം

 369 െതാഴിൽ കാര ് ഡു� ഒ�ാം വാർഡിൽ 121 േപർ മാ�തമാണ്സജീവമായി െതാഴിൽ

െച���വരാണ്. 2018-19കാലയളവില ് െതാഴില ് കാര ് ഡിന്അേപ�ിചഎ�ാവര ് �ും

െതാഴില ് കാര ് ഡ് ലഭ�മാ�ിയി���് . െതാഴിലാളികൾസ��ം െചലവിലാണ് പുതിയ െതാഴിൽ

കാർഡിൽ േഫാേ�ാ പതി�ത്എ�ും മനസിലാ�ാൻസാധി�� ഇതു അവകാശ ലംഘനമാണ്

െതാഴില ് ആവശ� െപടു�ത്സംബ�ി�

അേപ�ി�� പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ില് െതാഴില് ലഭിയ്�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിെ� ൈകപ�് രസീത്

ലഭിയ്�ുവാനു�അവകാശം

നിരീ�ണം

 പരിേശാധി�തിൽ െവ�േപ�റിൽകൂ�ായി എഴുതി േമ�് െനഏൽ�ിച് െ�ഫ�്ഓഫീസിൽ നൽകു�
രീതിയാണ്അവലംബി�ിരി�ു�ത് .ഇ�െനലഭി�ു�അേപ�കള ് �ു രസീതിയും
നാല ് കാറു�് വളെര ന� രീതിയാണ്

.െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

 െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം െതാഴില് ആവശ�െപ�� കഴി�ാല് പതിന�് ദിവസ�ിനു�ില് െതാഴില് 

നല് കിയിരി�ണം.

 അെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ുവാനു�അവകാശം ആദ�െ� 30 ദിവസം (1/4 &പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ 1/2)

നിരീ�ണം

 15 ദിവസ�ിനക�ുതെ�െതാഴിൽലഭി�ിരു�ു 100 െതാഴില ് ദിന�ൾ�ു�

അവകാശമു�ായി��ം 121 േപർആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള��ഈവാർഡിൽ കഴി�സാ��ിക

വര ് ഷ�ിൽ 2 േപർ�ുമാ�തമാണ് 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾലഭ�മായി���ത്.

 െതാഴിൽ െചയ്തതിനുേശഷം 3, 4 മാസ�ൾ�് േശഷം മാ�തേമ േവദനം ലഭി�ാറു�� ഇത്അവകാശ

ലംഘനമാണ്.

 െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ു�തിന് സംബ�ി� െതാഴിലാളികൾ�് ധാരണയി�.

േജാലി�ല�,്കുടിെവ�ം,തണല് ,�പഥമശു�ശൂഷകി��കള് ,എ�ിവലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

 െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം �പവൃ�ി നട�ു� �ല�് കുടിെവ�ം,തണല് ,�പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് ,ക��റ കാലുറ

എ�ിവ �പവൃ�ിനട�ിലാ�ു��ാപനംവഴിസൗജന� മായി െതാഴിലാളികള് �് ലഭിെക�ാതാണ്

നിരീ�ണം

 നിലവിൽ െതാഴിലാളികൾകുടിെവ�ം സ��മായി കരുതാറു�.്

 �പഥമശു�ശൂഷയ്�ു�കി�്,തണല ് ,എ�ിവകഴി� 6 മാസെ� �പവര ് �ികളില ് ലഭ�മായി�ി�
എ�ാണ്ഫീല ് ഡ് വിസി�് െച���സമയ�് െതാഴിലാളികളില ് നി�ും േമ�് മാരില ് നി�ും



12

മനസിലാ�ാന് സാധി�ത്.

 െതാഴിലാളികൾസ��ം ചിലവിൽ �പഥമശു�ശൂഷകി�് വാ�ു�ു. 4വർഷം മുൻപ് വെര ടാർേപാളിൻ
പ�ായ�്അനുവദി��എ�ാൽ നിലവിൽസൗകര�മി�.

 കയുറകള�ംകാലുറകള�ം മതിയായഅളവില ് ലഭ�മാ�ണം എ�ുംആവശ�െ��ിരു�ു.

പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗില് പെ�ടു�ുവാനു�അവകാശം

 െതാഴില് ഉറ�� നിയമം െഷഡ��ള് ഇരുപ�ി ര�ു �പകാരം ഒരു പ�തിആരംഭി�ു�ത് മുന ് പ് പ�തി
സംബ�ി� മുഴുവന ് കാര��ള�ംകൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ� െ�ടു�ു�തിന്ബ�െപ�
നിര് വഹണഉേദ�ാഗ�െ�യും ,വാര് ഡ ്െമ�ര് ,സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ര് എ�ിവരുെട
സാനിധ��ില് ഏെതന്കിലും െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളില് വ�് പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ്
നടേ��തു�.്

നിരീ�ണം

 നിലവിൽ വാർഡില് �പ�വ ് �ിതുട�ു�തിനുമുന ് പ് പ�തിആരംഭ മീ�ിങ് കൂടാറു�്എ�ാണ്
െതാഴിലാളികള�മായു�സംസാര�ിലും ൈസ�് ഡയറി പരിേശാധി�േ�ാഴും മനസിലാ�ാന ് സാധി�ത്.

 േമ�് മാർ�ും െതാഴിലാളികൾ�ും �പവർ�ിയുെടഅളവിെനസംബ�ി�് വ��മായ ധാരണ െതാഴിലുറ�്

വിഭാഗം നിർേ�ശം നൽേക�തു�.്

െതാഴിലിട�ളില് ഏെതന്കിലും തര�ില് ഉ�അപകടം സംഭവി�ാല് ചികി��� ്ആവശ�മയി വരു� മുഴുവന ് ചിലവുകള�ം

െതാഴിലാളി�് ലഭ�മാ�ണം

നിരീ�ണം

 ഓഡി�് കാലയളവിൽഅപകടം ഒ�ുംസംഭവി�ി�ി�എ�ാണ് െതാഴിലാളികള� മായു� �ഗൂ�് 
ചര ് �യില ് നി�്അറി� .ു  

പരാതി പരിഹാരം

 െതാഴിലുറ�് നിയമ െഷഡ��ള് പെ�ാന ് പതു �പകാരം സമയബ�ിതമായി പരാതി പരിഹാര�ിനു�
അവകാശം നിഷ്കര് ഷി�ു�ു.പ�തിയുമായി ബ�െപ� പരാതികള് േഫാണ ് മുേഖന േടാള് �ഫീ ന�ര് 
ഉപേയാഗി��ം േരഖാമൂലം എഴുതി നല് കിയും ഇ െമയില് വഴിയും സമര് �ി�ാവു�താണ.്..

 18004255720എ�േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ പരാതികൾ േരഖെപടു�ാംഎ�ു�വിവരം െതാഴിലാളികളിൽ
ലഭ�മാ�ണം

നിരീ�ണം

 18004255720എ�േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ പരാതികൾ േരഖെപടു�ാം എ�ു�വിവരം
െതാഴിലാളികളിൽ ലഭ�മ�.

 ഫീല ് ഡ്സ�ര ് ശന േവളയില ് െതാഴിലാളികള�ംആയു�കൂടികാഴ്ചയില ് നിലവില ്
ഓഫീസില ് െച�ു പരാതി പറയാറി�എ�ാണ് പറയു�ത്.

 എൻ ആർ ജി ഇ എസ് വിഭാഗ�ില ് വരു� പരാതികള ് ന� രീതിയില ് ഓേരാ പരാതി�ും
ഓേരാ പുതിയഫയലുകള ് തുറ�ുകയും തുടര ് നടപടികള ് സ�ീകരി�ുകയും െചയ്തതായി
കാണാന് കഴി� .ു വളെരന� പരാതിപരിഹാരസംവിധാനമാണ്.

 കഴി�ആറ് മാസ�ാലയളവിൽ ഒ�ാം വാർഡായ േതാ���ിയിെലപരാതികൾ ഒ�ുംകാണാൻ

കഴി�ി� മ��� പരാതികള ് പരാതി രജിെ�രില ് േരഖെ�ടു�കയും പരിഹാരം കാണുകയും
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െചയ്തിരി�ു�ു.

അ�ുകിേലാമീ�ർചു�ളവിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

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

േവതന�ിെ� 10ശതമാനംകൂടിഅധികേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

നിരീ�ണം

 ഒേര വാർഡിൽതെ�യു�പണികളാണ് െതാഴിലാളികൾ െചയ്തുവരു�ത്.

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് നട�ുവാനു�അവകാശം

 െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് ഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ു� മുഴുവ്ഴ്ന ് �പവൃ�ികള�ം

േസാഷ�ല് ഓഡി� ്നുവിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ന ് 17(2) നിഷ്കര് ഷി�ു�ു

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

9 . രജി�ർ പരിേശാധന

േക�� സര ് �ാറിെ�നിര ് േദശ �പകാരം താെഴ പറയു�ഏഴു രജി�റുകള ് നിര ് ബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ില ്
സൂ�ിേക�ാതാണ്

 AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ം ഉ�ായിരു�ു, എ�ിലും ആസ്തി രജി�റിൽ
വിവര�ൾപൂർ�മ�.

1. െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ 

 െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർആണ്െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ. 
 2018-19കാലയളവില ് 5425ആണ്നിലവിലു�ത്.
 ഒ�ാം വാർഡ് േതാ�ിൻപ�യിൽ ആെക െതാഴിൽ കാടുകൾ ഉ� െതാഴിലാളികൾ  369
ഇതിേല�് ആക്ടീവ വർേ�ഴ്സ് 121 േപരുെട േജാബ് കാർഡ് ലി�് വളെര ന� രീതിയിൽ
ൈബൻറ് െചയ്ത സൂ�ി�ിരി�ു�ു.എ�ാല ് എം. ഐ. എസ് രൂപ�ിള�� േജാബ് കാര ് ഡ്
ഈകാലയളവില ് ഭാഗി�യാണ് �പിന് റ് െചയ്ത് സൂ�ി�ിരി�ു�ത്

2 �ഗാമസഭരജി�ർ

 ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ഒ�ാം വാർഡ് േതാ�ിൻ പ�ിയിെല �ഗാമസഭരജി�ർ
പരിേശാധി�േ�ാൾ െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽ ഏെ�ടുേ�� പ�തികൾ �ഗാമസഭയിൽ
ചർ� െചയ്തു തീരുമാനി�തായി കാണുവാന് സാധി��.

 എ�ാല ് കഴി� 6 മാസെ� നട�ിലാ�ിയ �പവര ് �ികെള�ാം അഡീഷണല ്
ആ�ന് �ാനിലാണ് ഉള് െ�ടു�ിയിരി�ു�ുത്

3ഡിമാൻഡ്അേലാേ�ഷൻ/േവതനരജി�ർ

 പരിേശാധി�തിൽ െവ�േപ�റിൽകൂ�ായി എഴുതി േമ�് െനഏൽ�ിച് െ�ഫ�്ഓഫീസിൽ നൽകു�
രീതിയാണ്അവലംബി�ിരി�ു�ത് .ഇ�െനലഭി�ു�അേപ�കള ് �ു രസീതിയും
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നാല ് കാറു�് വളെര ന�ഡിമാന് ഡ് രീതിയാണ്
 ഒ�ാം വാർഡിൽ പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട
ഡിമാൻഡ്കെ��ിെയ�ിലും ‘ഓേരാ �പവര ് �ിയുെടയുംഡിമാന് ഡ്അതാത് ഫയലില ്
സൂ�ി�ു�ു�.്

4.വർ�് രജി�ർ:

 �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�് രജി�ർ

 2018 -19കാലയളവിൽ െച��വാൻ ഉേ�ശി�ിരു� മുഴുവൻഫയലുകള�േടയും വിവര�ൾ
വര ് �് രജി�റിൽ ഉ�.്

 എം.ഐ.എസ്ൽ നി�ുംഡൗൺേലാഡ് െചയ്തു സൂ�ി�ിരി�ു�ു

5ആസ്തിരജി�ർ: (�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ)

 2018-19 ഈ കാലയളവിൽ ഉ� �പവർ�ികള�െട വിവര�ൾ രജി�റിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

6 പരാതി രജി�ർ:

 എം ജിഎൻ ആർ ജി ഇ എസ് വിഭാഗ�ില ് വരു� പരാതികള ് ന� രീതിയില ്
ഓേരാ പരാതി�ുംഓേരാ പുതിയഫയലുകള ് തുറ�ുകയും തുടര ് നടപടികള ്
സ�ീകരി�ുകയും െചയ്തതായി കാണാന് കഴി�ുവളെരന� പരാതിപരിഹാര

സംവിധാനമാണ്.

 കഴി�ആറ് മാസ�ാലയളവിൽ ഒ�ാം വാർഡായ േതാ�ിൻ പ�ിയില് പരാതികൾ

ഒ�ുംകാണാൻകഴി�ി�.

 ഓഡി�് കാലയളവിൽ 6 പരാതികൾവ�തായും ഇത് പരിഹരി�ത്ആയും
േരഖെ�ടു�ിയി���്

7. െമ�ീരിയൽരജി�ർ :

 െമ�ീരിയൽരജി�ർപരിേശാധി�തിൽകഴി�വർഷംെമ�ീരിയല് 
ഉപേയാഗി�്െച��വാൻസാധി�ിരി�ു�.�പവൃ�ികള�െട െമ�ീരിയൽവിവര�ൾ
െമ�ീരിയൽരജി�റില് സൂ�ി�ി���.്

9.2�പവൃ�ിഫയലിെല 22 േരഖകൾ
വാര് ഷിക മാ�ര് സര് കുലര് �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില് താെഴപറയു� ഇരുപ�ിര�ു

േരഖകള് നിര് ��മായും ഉ�ായിരിേ��ാതാണ്

1.കവർേപജ്

 പരിേശാധി�6 ഫയലുകളിൽ �പാേദശിക രീതിയിലു� കവർേപജ് കാണാൻ കഴി� .ു
എ�ാൽ, വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു�കവർേപജ് െവ�ു�ത്അഭികാമ�ം.
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2.െചക് ലിസ് �്

 വർ�്ഫയലിൽസൂ�ി�ിരി�ു�വിവര�ള�െടപ�ികയും,
അവയുെടേപജ്ന�റുംേരഖെ�ടുേ��െച�്ലിലി�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ്. പരിേശാധി� 6
ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�് ഒരു രൂപേരഖ ത�ാറാ�ിയി���്. എ�ാൽ, വാർഷിക മാ�ർ
സർ�ുലർ �പകാരമു� െച�് ലി�് കാണാന് കഴി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാൻ

 ഒരു ജനകീയ ഇടെപടലിെ� േനർസാ��ം െതളിയി�ു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാൻ.
േകാ�ി.�ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾ െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ടിേല�് മാ��കയും
ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനഅടി�ാന�ിൽഅതാത്സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു�

�പവര ് �ി െതരെ�ടു�്ആ�ൻ�ാൻത�ാറാ�ുകയും െച��ം .ആ�ൻ�ാനിൽ
ഉൾെ�� �പവർ�ിതെ�യാേണാ നട�ിലാ�ിയത്എ�് മന�ിലാ�ു�തിനുംആ�ൻ�ാൻ

േകാ�ിഉപകരി�ു�ു

 .പരിേശാധി� 6ഫയലുകളിൽ  വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം നിർബ�മായും
ഉ�ായിരിേ��ആ�ൻ�ാനിൻെറ േകാ�ി കാണാൻസാധി��.

 എ�ിരു�ാലും െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഓഫീസില ് പ�ായ�ിെല മുഴുവന് ആ�ന് �ാനും
ൈബന് ഡ് െചയ്തു വൃ�ിയായി സൂ�ി�ിരി�ു�ു

4.എ�ിേമ�്ഡിൈസൻആൻേ��ായിങ്

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

സർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയഅധികാര�ാന�ിെ�അനുമതിേയാടുകൂടിയ

സാേ�തികഎ�ിേമ�് ഉ�ായിരിേ��താണ്.ഓേരാ �പവർ�ി�ുംഎ�ിേമ�ിെ�
സം�ിപ്തം,ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾവിശദീകരി�ു�
സാേ�തികകുറി�് തുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��തും െസക�ർ േസാഫ്�് െവയറിലൂെട

ഓൺൈലനായി അനുമതികൾ ലഭ�മാേ��തുമാണ്

പരിേശാധിച് 6 ഫയലുകളി�ാംഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�്ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് ജനകീയ
ഭാഷയിൽഅ�.

 പരിേശാധി� മൂ�ു ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ് േ�ഡായിങ് ക�ിരു�ത്.

 എ�ാ �പവർ�ികള�െട േ�ഡായിംഗ് േകാ�ി സി��ിൽസൂ�ി�ിരി�ു�ു,ഇതിെ� ഒരു
േകാ�ി ഫയലിൽകൂടി ഉൾെ�ടു�ണം.

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരുവാർഡിൽ ഒരുവർഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ�് പ�തി

�പവർ�ന�ൾ�്പ�ായ�് ഭരണസമിതി നൽകു�അംഗീകാരമാണ്

ഭരണാനുമതി.

 പ രിേശാധി� 6ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി േകാ�ി സൂ�ി�ി�ി�.
െസക��റിയിൽ നി�ും ഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത് െതാഴിലുറ�� വിഭാഗം േവെറ

തെ�സൂ�ി�ിരി�ു�ു.എ�ാൽ �പാേദശിക കവർ േപജിൽ ഭരണാനുമതി
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തുക േരഖെ�ടു�ിയി���്.

6.സാേ�തികാനുമതി

 പരിേശാധി�6ഫയലുകളിൽ സാേ�തികഅനുമതി േകാ�ി കാണാൻസാധി�ി�.
െസക��റിയിൽ നി�ും ഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം േവെറ തെ�

സൂ�ി�ിരി�ു�ു.

 �പാേദശിക കവർ േപജിൽസാേ�തികഅനുമതി തുക േരഖെ�ടു�ിയി���്.

7.സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ്)

പരിേശാധി� കനാല ് വര ് �ുകള ് �്കൺേവർജൻസ്ബാധകമാണ്

ഫയലില ് കൺേവർജൻസ്സൂചി�ി�ു� േരഖകല ് സൂ�ി�ിരി�ു�ു

8.ഡിമാൻഡ്േഫാം

 പരിേശാധി�തിൽ െവ�േപ�റിൽകൂ�ായി എഴുതി േമ�് െനഏൽ�ിച് െ�ഫ�്ഓഫീസിൽ നൽകു�
രീതിയാണ്അവലംബി�ിരി�ു�ത് .ഇ�െനലഭി�ു�അേപ�കള ് �ു രസീതിയും
നല ് കാറു�് വളെര ന�ഡിമാന് ഡ് രീതിയാണ്

 ഒ�ാം വാർഡിൽ പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള�െട
ഡിമാൻഡ്കെ��ിെയ�ിലും ‘ഓേരാ �പവര ് �ിയുെടയുംഡിമാന് ഡ്അതാത് ഫയലില ്
സൂ�ി�ു�ു�.്

9.വർ�്അേലാേ�ഷൻേഫാം

 െതാഴിൽ ആവശ�െ��വര ് �ു െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു�

വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലില ് കാണാന് സാധി��.

10.ഇമ�ർ േറാൾ

 െതാഴിലാളികൾെതാഴിൽെച���തീയതി,
ദിവസംഉൾെ�െടഹാജർേരഖെ�ടു�ു�തിനു�അടി�ാനേരഖയാണ്ഇമ�ർ േറാൾ.

 േ�ാ�്െഡവലപ്െമൻറ്ഓഫീസർ,പ�ായ�്െസ�ക�റിഎ�ിവർഒ��ം, സീലും

േരഖെപടുേ��താണ്. എ�ാൽ ഇ-മ�ര ് േറാള�കളിൽ

േ�ാ�്െഡവലപ്െമൻറ്ഓഫീസർ, പ�ായ�്െസ�ക�റിഎ�ിവർ ഒ��ം, സീലും

േരഖെപടു�ിയി��െ��ിലുംതീയതി േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ി�.

 ഇ തിൽ െതാഴിലാളികള�െട ഒ��കൾ, അവരുെട

െതാഴിൽദിന�ൾ,കൂലിഎ�ിവേരഖെ�ടു�ിയി���്

 എം.ബു� ് ന�ർ, േപജ് ന�ർഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ില

 ഉേദ�ാഗ�ൻെറ ഒ�ിനു താെഴ തീയതി, സീൽഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 െച�് ലീഫ് േനാളം �പാധാന�ം വരു� ഇ മസ്െറര ് േറാളില ് ഉ� െവ�ി

തിരു�ലുകള ് നിര ് ബ�മായും ഒഴിവാേ��താണ്.
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11.െമഷർെമൻറ്പുസ്തകം (M Book)

 എ�ാഫയലുകളിലുംM book ഉ�ായിരു�ു.

 െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽ ന�ർ േപജ്ന�ർ, തീയതി ഇവേരഖെ�ടു�ിയി���്

 ഭരണാനുമതി തുക, സാേ�തികഅനുമതി തുക, ന�ർ, എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്

 മെ�ർേറാൾന�ർ ,ഇ�.

 ഇതില ് �പവർ�ിആരംഭി�ു�തിനു മു�ു�അളവും േരഖെ�ടു�ിയി���്

 ബ�െ��ഉേദ�ാഗ�ർഅതായത്ഓവർസിയർ,എൻജിനീയർഎ�ിവരുെടഒ�,
തീയതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

 എം. ബു�ിൽ ധാരാളം െവ�ി തിരു�ലുകൾകാണു�ു ഇവ ഒഴിവാേ��താണ്.

12.െമ�ീരിയൽലി�്

 െമ�ീരിയൽരജി�ർപരിേശാധി�തിൽകഴി� 6 മാസ�ില് ഒരു �പവര് �ിയാെ��ീരിയല് 
ഉപേയാഗി�്െച��വാൻസാധി�ിരി�ു�. �പവൃ�ികള�െട െമ�ീരിയൽവിവര�ൾ െമ�ീരിയൽ
രജി�റില് സൂ�ി�ി���.്

13.േവജ് ലി�് 

 െതാഴിലാളികൾഎ�തദിവസംേജാലിെചയ്തുഎ�തിന്അടി�ാനെ�ടു�ി

അവര ് �് നൽേക�തുകഅതായത്കൂലി, ആയുധ�ൾ�്

െകാടു�ു� വാടക, മൂർ�കൂ���തിനു� തുക എ�ിവ

എ�ാംകാണി��െകാ�് പണം ൈകമാറു� �പധാനെ�� ഒ�ാണ് െവയ്�്

ലി�.് 

 മ�ർേറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് എ�ാ ഫയലുകളിലും കാണാന് 
കഴി� .ു

 ആയുധ�ൾ�് െകാടു�ു� വാടക കൃത�മായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. ഉപകരണ�ള�െട േപരും വിവര�ള�ം
വ��മായി സൂചി�ി�ി���്

14.മ�ർേറാൾ /ഫയൽമാ��ി��കൾ

 ഒരുമ�ർേറാൾഅവസാനിച് 3 ദിവസ�ിനകം തെ�അളവുകൾ
ബ�െ�� ഉദ�ാഗ�ൻ േരഖെ�ടു�ണംഎ�്നിയമം

അനുശാസി�ു�ു.അളവുകളിൽ �കമേ�ടുകൾ ഉ�ായാേലാ,
ഉപേയാഗി�ു� െമ�ീരിയലിെ�ക�ാളി�ിയിൽ നിലവാരം

കുറയ്�ുകേയാ,
ഉയർ�എ�ിേമ�്കാണി�ുകേയാെച����ിയമവിരു�മാവുകയും

െസ�ൻ 25അനുശാസി�ു�ശി��്
വിേധയമാേവ�ിവരുകയുംെച��ം.

 പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ 6ഫയലുകളിലുംഫയൽ �ടാ�ിംഗ്
േഫാം അഥവാ മി�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഉ�ായിരു�ി�
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എ�ിരു�ാലും, െതാഴിലുറ�� വിഭാഗം ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം
േവെറതെ� സൂ�ി�ിരി�ു�ു

15. െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽ

 പരിേശാധി� 6 �പവർ�ികളിൽ ര�ു �പവർ�ി�ു സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ� െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ബിൽ കാണാൻ

സാധി�ത്.

16.ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പരിേശാധി� ഫയലുകളില ് ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര ് ഡ ്
േകാ�ി സൂ�ി�ി�ി�. എ�ാൽഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ േവെറ ഒരു
രജി�ർആയി സൂ�ി�ിരി�ു�ു.

 2018-19ഈകാലയളവിൽ ഉ� �പവർ�ികള�െടഫ�് �ടാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ ന�റും തുകയും െവേ�െറതെ�കാണാൻകഴി� ,ു
എ�ാൽഇതിെ� ഒരു േകാ�ി ഫയലിൽകൂടിസൂ�ിേ��താണ്.

17. േറായൽ�ി

 പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ ഒരു വര് � ്ഫയലിലും േറായൽ�ിബാധകമ�

18.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

 �പവർ�ിതുട�ു�തി�ു�്�പവർ�ിനട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള് ,

�പവർ�ിപൂർ�ീകരി��കഴിയുേ�ാള് 

തുട�ിയഓേരാഘ��ിെലയുംേഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ി�ണെമ�ു

നിഷ്കർഷി�ിരി�ു�ു

 ഇ�ര�ിലു� ഒരു ഘ��ിലു� േഫാേ�ായുെട �ാ�്ആന ് ഡ്ൈവ�്

േഫാേ�ാ േകാ�ി സൂ�ി�ി���് പീ�ീടു�വിവിധഘ��ളിെല േഫാേ�ാ

േകാ�ികൾസി��ിൽസൂ�ി�ിരി�ു�ു, ഇ�ര�ിലു� മൂ�്ഘ��ള�െട

േഫാേ�ായുെട പകർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ണം

19 .ജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ�ാസ്

 �പവർ�ി�ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ് ജിേയാേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ�ാസ.്

എ�ാൽ ഇവ പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ 6 �പവൃ�ികളിെല ഒരു �പവർ�ി
യായ മഴ�ുഴി നിർ�ാണ �പവർ�ിയിൽ മാ�തമാണ് ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ത്

മ���വസി��ിൽസൂ�ി�ിരി�ു�ു

20�പവൃ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

 പരിേശാധി�് 6ഫയലുകളിെല മൂ�ു ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ്
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�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം ക�ു.

 �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ി��ം , �പവർ�ി പൂർ�ീകരണം
സാ��പ�തം മൂ�ു �പവർ�ികളിൽഅടി�ി�ി�എ�ാണ്

െതാഴിലുറ�് വിഭാഗ�ിൽനി�ും അറി� .ു

21. േസാഷ�ൽഓഡി�്റിേ�ാർ�്

 എഎംസി �പകാരമു� േസാഷ�ൽ ഒാഡി�് നട�ാ�ു�ത് ഇേ�ാഴാണ്.

22.ൈസ�്ഡയറി

 സം�ാനസർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരംവർ�്ഫയലിൽസൂ�ി

േ�� 22 മെ�േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.

 പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള് 6
�പവർ�ികളിലുംൈസ�്ഡയറി സൂ�ി�ിരു�ു.

 ൈസ�്ഡയറിയുെട കവർേപജിൽ �പവർ�ിെയകുറി���

�പാഥമികവിവര�ൾഏെതാരുവ��ി�ുംമന�ിലാ�ാൻപ���രീ

തിയിൽഉ�ാേക�താണ്.�പവർ�ിആരംഭി�ു�ദിവസം�പവർ
�ിഅവസാനതീയതിഎ�ിേമ�്തുക,�പവൃ�ി ദിന�ള് ,എ�ിവ
കവർേപജിൽഉ�ായിരു�ു.

 പണി�ലെ�െസൗകര��ള�െടലഭ�തഅട�ിയെച�്ലി�്പൂർ

ണമായും പൂരി�ി� ���്

 ൈസ�്ഡയറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ്

േ�പാജക്ട്ഇനീഷ�ൽമീ�ി�.്ഒര �ുപവൃ�ിതുട�ു�തിനുമു�്�പവർ
�ിെയ�ുറി��ളളവിവര�ൾപ�ുവയ്�ു�തുംഅതുേപാെലഒരു

�പവർ�ിഎ�െനെച�ണെമ�്െതാഴിലാളികള് �്കൃത�മായഅ
വേബാധംഉ�ാ�ിഎടു�ു�തിനുംവാർഡ്െമ�ർ, �ാഫ് 
എ�ിവരുെടഅധ��തയിൽകൂടു�േയാഗമാണ്പ�തി

ആരംഭമീ�ി�.്പരിേശാധി�്ഫയലുകളിൽ 6 എ��ിന്
ഉ�ൈസ�്ഡയറിയില് എ�ാംേമൽപറ�അധികാരികള�െടസാ

�ിധ��ിൽപ�തിആരംഭമീ�ിം�് നട�ിയതായിേബാധ�െ��.

 പണിആയുധ�ള�െട വാടക നല ് കിയുെ�െ��ിലുംഏതുതരം
ആയുധം ഉപേയാഗി�് എ�ു േരഖെ�ടു�ിയി���്

 ൈസ�്ഡയറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ്

വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റിങ

ക�ി�ി.വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റി ക�ി�ി
യുെടറിേ�ാർ�്ഉ�ായിരുെ��ിലുംഅഭി�പായ�ൾേരഖെ�ടു�ി

യി���യിരു�ി�.ഓേരാവാർഡിെല�പവർ�ന�െളനിരീ�ി�ു
�തിനുംകൂടുതൽെമ�െ�ടു�ു�തിനുമായികാര��മമായ വി.
എം.സിയിൽഅംഗ�ൾആയിരിേ��ത്.

 വി.എം. സി യിൽ 4അംഗ�ൾഒ�� െവ�ിരി�ു�ു , പാടേശഖര
െസ�ക�റി, എ.ഡി.എസ്, സി.ഡി.എസ്, െതാഴിലാളികൾ
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എ�ിവരാണ്.

 ൈസ�്ഡയറി മെ�ാരു ഒരു ഭാഗമാണ് സ�ർശകകുറി�്:

 �പവൃ�ിയുെടഓേരാഘ��ളിലു�പുേരാഗതിവിലയിരു�ു�തി

നും, െതാഴിലാളികള�െട�പശ്ന�ൾമന�ിലാ�ു�തിനും,
പ�തിനിർവഹണഏജൻസിയുെടഉേദ�ാഗ�ർ,ജന�പതിനിധികൾ,
VMC
അംഗ�ൾഎ�ിവർ�പവൃ�ിനട�ുേ�ാൾ�ലസ�ർശനംനട

േ��താണ്.ൈസ�്ഡയറികളിൽ,സ�ർശകരുെടേപരും,ഒ��ം,
േരഖെ�ടു�ിയിരുെ��ിലും,കുറി�്ഉ�ായിരു�ി�.

 ൈസ�്ഡയറി യില ് ഉ�ായിരിേക� മെ�ാരു �പധാനെപ�

ഭാഗമാണ്

െതാഴിലാളികള�െടസാ�ിപ�തം ,മ�ർേറാളിൽഒ��െവ�െതാഴിലാ
ളികൾ�പവൃ�ിെചയ്തുഎ�ും,
േമ�്േമൽേനാ�ംവഹി��എ�ുംെതളിയി�ു�ആധികാരിക

േരഖയാണ്സാ�ിപ�തംപരിേശാധി�്ഫയലുകളിൽഉ�ൈസ�്ഡയ

റിയില ് എ�ാംെതാഴിലാളികൾസാ��െ�ടു�ിയിരു�ു.

10.�പവർ�ികള�െടപരിേശാധനവിവരണം

ഒ�ാംവാർഡ് േതാ��ംപ�യിെല 6 �പവർ�ി�ല�ൾസ�ർശി�ുകയു�ായി. �പവർ�ികൾകൾപരിേശാധി�തും
െതാഴിലാളികേളാടും േമ�് മാേരാടും സംസാരി��ഓഡി�് ടീം കെ��ിയകാര��ൾതാെഴ േചർ�ു�ു.
ഫയൽപരിേശാധന നട�ിയ �പവർ�ികള�െട �പവർ�ി�ലസ�ർശന�ിലൂെട കെ��ിയകാര��ൾ :-

�കമ

ന�ര്

 

വര് � ്
േകാഡ്

�പവൃ�ി

(എ. ബു� ്
െമഷർെമ� ്സ)

കെ��ലുകൾ

കൾ

റിമാർക്സ്

1 LD/32299
8

�പളയം മൂലം

ഇടി�

പടി�ാ��മുറി

പാടേശഖര

സമിതിയിൽ മൺ

ക�ാല നിർ�ാണം

നീളം =35, വീതി =1,
ആഴം =0.30

10.5cum മൺ

പണി

സുധ 1/4

1773 െതാഴിൽ

ദിന�ൾ െകാ�്

മൺ ക�ാല

നിർമാണം

പൂർ�ീകരിേ��

നീളം 32

വീതി 1

ആഴം 0.45

�പവർ�ി

പൂർ�ീകരി

�ാെത തെ�

�പവർ�ി

പൂർ�ീകരണം

സാ��പ�തം

അടി��

െവ�ിരി�ു�ു.
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തു�് സുധ 1/4
എ� വ��ിയുെട

മൺ ക�ാല

�പവർ�നം 5
െതാഴിൽ ദിന�ൾ

െകാ�്

പൂർ�ീകരി�ിരി

�ു�ു

2 IC/21470
3

എസ്. എൻ. തറ
മുതൽ േതാ�ിൽ

പ� വലിയ പാലം

വെര േതാട് മ�്

എടു�ുകയും

കയർ ഭൂവസ്�തം

ഉപേയാഗി�്

സംര�ണവും

4950sqm കാടു

െവ�ൽ +540cum
മൺ പണി

നീളം 48.6

കഴി� �പളയം
തുടർ�്
േതാ�ിൽ
ധാരാളം മ�്
ഒഴുകി
എ�ിയിരി�ു

�ു, കൂടാെത

പു�� നിറ�ു

കിട�ു�ു,

അളവ്അളവ്
എടു�ു�ത്എടു�ു�ത്
�പാേയാഗിക�പാേയാഗിക
മ�മ�

3 IC/21320
8

വടേ� പാവടി ◌ി

മുതൽ ഗായ�തി

പുഴ വെര കാഡ ◌്

കനാൽ

മെ�ടു�്

ജലേസചനസൗക

ര�ം വർ�ി�ി�ൽ

നീളം 4715, വീതി
1.2,ആഴം 0.45

3150sqm കാട്

െവ�ൽ +978cum
മൺ പണി

നീളം 62, വീതി
1.5,ആഴം 0.9

ഒ�ാം വാർഡും

ര�ാം വാർഡും

ത�ിൽ

ബ�ി�ി�ു�

തും, ര�ാം

വാർഡിൽ നി�്

ഗായ�തി

പുഴയിൽ

എ�ിേ�രു�

കാട കനാൽ

അളവ് എടു�ൽ

�പാേയാഗികമ�.

�പവർ�ി

പൂർ�ീകരി��

കി��ം,
�പവർ�ി

പൂർ�ീകരണ

സാ�ിപ�തം

െവ�ി�ി�.

4 WL//043
568

സിനിമ തീേയ�ർ

മുതൽ കു�ുംപുറം

വെര കാട കനാൽ

മെ�ടു�ു

ജലേസചന

സൗകര�ം

വർ�ി�ി�ൽ

നീളം 4750, വീതി
0.05, ആഴം 0.55

4375sqm കാട്

െവ�ൽ

+528.125cum മൺ

പണി

നീളം 47, വീതി
1.4ആഴം 1.9

കാട കനാലിൽ

�പളയെ�

തുടർ�് ധാരാളം

മ�് ഒഴുകി

എ�ിയിരി�ു

�പവർ�ി

പൂർ�ീകരി�ി

���്,
�പവർ�

പൂർ�ീകരണ

സാ��പ�തം
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� േറാഡും

കാടയും

ഒ�ായിരി�ു

�ുു

െവ�ി�ി�ി

5 WC
/325549 പാർശ�വൽ�രി

�െ�� l
കുടുംബ�ളിെൽ

മഴ�ുഴി

നിർ�ാണ:-
ആശുപ�തി�ടി

�പേദശം.

1. 700 മഴ�ുഴികൾ
എ�ിേമ�് �പകാരം

1575.1cum

നീളം 1.5, വീതി 1.5
ആഴം 1

2. 878
മഴ�ുഴികൾ എം.
ബു� ് �പാകാരും

1975.5cum

3. എ�ിേമ�്

�പാകാരും 1 കുഴി
1x1.5x1.5x1 =
2.25cum

1.679
മഴ�ുഴികൾ

ക�ു.

നീളം 1.30

വീതി 1.17

ആഴം 1

2. 70
മഴ�ുഴികൾ

അ�കു�ി 1/514:
- ക�

െവ�ിരി�ു�ു

3. 96
മഴ�ുഴികൾ

1/507 ഉഷ വാഴ

െവ�ിരി�ു�

4.
കാർ�ിയായനി

1/170:- 5
മഴകുഴിൽ

തീ����്

െവ�ിരി�ു�ു

5. 70+96+5=
171 മഴ�ുഴികൾ
കൃഷി

ആവശ��ിനാ

യി

ഉപേയാഗി�ിരി

�ു�ു.

1.എ�ിേമ�്
ഇൽ . cum
തീർ�ുവാൻ

േവ�ി

കുഴികള�െട

എ�ം കൂ�ി

എടു�ുകയാ

ണ് പതിവ

േവനൽ�ാലം

ആയതുെകാ�്

കുഴികൾ

എടു�ുവാനു

� �പയാസം

കാരണംcum
തികയാൻ

േവ�ി

കുഴികൾ കൂ�ി

എടു�ു�ു.◌്

6 DP/2703
57 പാർശ�വൽ�രി

�െ��

നീളം 8000

84700sqm കാടു

272 നീളം

ഹരിത േവലി

�പവൃ�ി

പൂർ�ീകരി�്

കി��ം,
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കുടുംബ�ളിൽ

ഹരിത േവലി

നിർ�ാണം :-
ഒ�ാം

വാർഡ്േതാ�ിൻപ

�

െവ�ൽ + 270 cum
മൺപണി

എ�

മുഴുവനായും

പറയാൻ പ�ി�,
സീമെ�ാനന

െച�ര�ി

എ�ിവ

െകാ�ാണ്

ആണ.്

1/64 മുഹ�ദ് 
അലി നീളം 68
പൂർ�മായും

�പളയെ�

തുടർ�്

നശി�ിരി�ു�ു.

�പവർ�ി

പൂർ�ീകരണം

സാ��പ�തം

െവ�ി�ി�.

11.CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ് Para 25(a), schedule 1അനുസരി�് ഒരു �പവർ�ിയുെടഅടി�ാന വിവര�ൾഅതായത്എ�ിേമ�് തുക

സാധന േവതനഘടക�ൾയഥാർ�െചലവ് െതാഴിൽ ദിന�ൾതുട�ിയ വിവര�ൾസാധാരണജന�ൾ�ും

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ്..ഈേബാർഡ്�ാപിേ��ത്

ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയുംആരംഭഘ��ിൽആണ്.ഓേരാ �പവർ�ി�ുംഅനുസൃതമായി നിഷ്കർഷി�ി���
അളവുകളിൽ ഉ� േബാർഡുകൾസിമൻറ്ഉം േകാൺ�കീ��ം ഉപേയാഗി�് നിർ�ി�്�ാപി�ണെമ�് നിയമം

അനുശാസി�ു�ു�.്ഇരു�് ,ടിൻ ,ഫ്ളക്സ്ഷീ��കൾതുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി��� േബാർഡുകൾ�ാപി�ു�ത്

നിയമവിരു�മാണ്. നിർ�ാണെ�ലവ് വ��ിഗത �പവർ�ികൾ�് 3000 രൂപയും െപാതു �പവർ�ികൾ�് 5000
രൂപയുംആണ് പരമാവധി ചിലവ്എ�ാണ്ആനുവൽ മാ�ർസർ�ുലർ നിഷ്കർഷി�ു�ത്.സിഐബിഅട�ു� ഒരു

േഫാേ�ാവർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ണംഎ�ത് നിർബ�മാണ്.–

പരിേശാധനയ്ക് വിേധയമായ െതാഴില ് ഇട�ളില ് 4ട�് CIB�ാപി�തായി ക�ിരി�ി�.2ഇട�്കാണാന് 
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കഴി�ു

12.േറാസ്ഗാർദിനം

െതാഴിൽആവശ�കതകൃത�മായിരജി�ർെച���തിനുംെതാഴിലാളികള�െടഅർഹതകള�ംഅവകാശ�ള�ംഅവെരേബാധ�െ�ടു�ു�തി
നുംപ�തികൾപരിഹരി�ു�തിനുമായിേറാസ്ഗാർദിനംസംഘടി�ിേ��താണ.്േറാസ്ഗാർദിനംആചരി�ു�തിനുമുൻപായിവിവരവിദ�ാ
ഭ�ാസവ�ാപന�പവർ�ന�ൾസംഘടി�ി�ു�ു�്എ�്ജി�ാേ�പാ�ഗാംേകാഡിേന�ർഉറ��വരുേ��താണ.്േറാസ്ഗാർകല�ർസംബ
�ി�്�ഗാമപ�ായ�ുകെള�പേത�കമായിേബാധവൽ�രിേ��താണ.്േറാസ്ഗാർദിനംസംഘടി�ി�ു�തിൻെറചുമതലകള�ംഉ�രവാ
ദിത��ള�ംസം�ാനസർ�ാർജി�ാേ�പാ�ഗാംേകാഡിേന�ർരൂപീകരി�ി����പതിമാസപ�ികഅനുസരി�്തെ�േറാസ്ഗാർദിനംസംഘടി�ി
�ു�ുഎ�്ജി�ാേ�പാ�ഗാംേകാർഡിേന�ർഉറ��വരുേ��താണ.്
ഈപ�ിക�ഗാമവികസനമ��ാലയവുമായുംെപാതുജന�ള�മായുംപ�ുെവേ��തുംഒരുമാസ�ിെലാരി�ൽ�ഗാമപ�ായ�്തല�ി
ൽസംഘടി�ിേ��താണ.്�ഗാമപ�ായ�്�പസിഡൻറ്നിേയാഗി�െ���ഗാമപ�ായ�ിെലഭാരവാഹിദിനാചരണ�ിൽഅധ��തവ
ഹിേ��താണ.്ഇ�ട�ു�തിനുംനടപടി�കമ�ൾേരഖെ�ടു�ു�തിനു�സ�യംസഹായസംഘ�ള�െടെഫഡേറഷൻഅംഗ�ൾഎ
�ിവർ�ാണ.്

േറാസ്ഗാർദിനംആചരി�ു��ി�യി�െ��ി���ദിവസംനട�ു�തിനായിഉേദ�ാഗ�െരനിേയാഗിേ��താണ.്ഈേയാഗ�ിൽമിനി
�്സ്െപാതുജന�ൾ�്പരിേശാധി�ു�തിനുംേസാഷ�ൽഓഡി�ിനുംലഭ�മാേ��തു�.്
സം�ാനസർ�ാർദിനംസംഘടി�ി�ു��ംബ�ി�റിേ�ാർ��കൾേശഖരി�ു�താണ.്
സം�ാനസർ�ാർെതാഴിൽആവശ�കതസംബ�ി�്ജി�ാതലറിേ�ാർ��കൾപതിവായിഅവേലാകനംെചേ��താണ്

13.വിജിലന് സ്ആന് ഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലും അ�്അംഗ�ള��ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരിേ��താണ.്ഇതിൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർഗ

വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ംനൽേക�തും പകുതി േപർസ്�തീകൾആയിരിേ��തുമാണ.്അ��ാപകർഅംഗനവാടി വർ�ർ

സ�യം സഹായസംഘ�ിെലഅംഗ�ൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ ഉപേഭാ�ൃസമിതികൾയുവജന���കൾ

െപാതു സമൂഹസംഘടനകൾതുട�ിയവരിൽ നി�ും VMCഅംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ്ഏ�വും കുറ�

കാലയളവിേല�് VMC െയ നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ.് �പവർ�ി�ലസ�ർശനം െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം

നട�ൽ ,േരഖകള�െട പരിേശാധന ,�പവർ�ി�ലസൗകര��ള�െട പരിേശാധന ,�പവർ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ,

തുക നിർണയം �പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ് �പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ�സംബ�ി���ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ

എ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല. VMCഎ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും

േസാഷ�ൽഓഡി�് സമയ�്അവ �ഗാമസഭയിൽസമർ�ിേ��തുമാണ് VMC റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും

ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ�്നി�ും ലഭിേ��തുമാണ.്

Sn Name Designation

1 �പീത T എഡിഎസ് െചയർ േപഴ്സൺ

2 ജയല�്മി എഡിഎസ് െസ�ക�റി

3 രാമച��ൻ സാമൂഹിക �പതിനിധി

4 കുമാരൻ സാമൂഹിക �പതിനിധി

5 സീന�് ,കുമാരി ,സരസ�തി 100 െതാഴിൽദിന�ൾപൂർ�ീകരി�്

െതാഴിലാളികൾ

ഇ�തയും േപര ് വിജിലന് സ ്ആന് ഡ ്േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ള ് ആക്ടിവായി ഉ�.്എ�ിലും വിഎം സി

റിേ�ാർ�ിെല ഗുണനിലവാരെ�കുറി�് ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ു�ി�.

നിരീ�ണസംവിധാന�ിെല വീഴ്�കൾ.

ൈസ�്ഡയറിയും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ�സ�ര് ശകപുസ്തകവും
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പരിേശാധി�േ�ാള് മനസിലായ വിവര�ള് :ജി�ാ, േ�ാ�് തല ഉേദ�ാഗ�ര് 
പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസും �പവൃ�ി�ല�ള�ം കൃത�മായ ഇടേവളകളില ്
സ�ര് ശി�് േവ�നിര് േദശ�ള് നല ് കിയി�ി� . െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��
ജി�യിെലഏ�വും വലിയ ഉേദ�ാഗ�ന് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാര് ഡിേന�റായ കളക്ടറാണ.്
അേ�ഹ�ിനു േവ�ി െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികള് ഏേകാപി�ി�ു�ചുമതല േജായന് റ്
േ�പാ�ഗാം േകാര് ഡിേന�ര് �ും.കഴി�ഒരു വര് ഷ�ിനിെടഈര�് ഉേദ�ാഗ�രും

ഒരി�ല ് േപാലുംഈപ�ായ�ില ് സ�ര് ശനം നട�ിയി�ിെ��്ഓഡി�് ടീമിന് െറ
അേന�ഷണ�ില ് മനസിലായി�.

കഴി�ഒരു വര് ഷ�ിനിെട വിവിധ ഉേദ�ാഗ�ര് നട�ിയസ�ര് ശനവിവര�ള് :

�കമ

ന�ര് 
ഉേദ�ാഗ�ന് െറേപ
ര്

ഓഫീസ്

സ�ര് ശന
ദിവസ�ള് 

െതാഴിലിട

സ�ര് ശന
തിയതികള് 

ആെക

ദിവസ�ള് 

1. നാഷണല ് ഓഫീസ്

/നിരീ�കര് 
സ�ര് ശി�ി�ി� സ�ര്ശി�ി�ി� പൂജ�ം

2. േ��് ഓഫീസ് സ�ര് ശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

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

4. െജ പി സി സ�ർശി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

5. ബിപിഒ/ബിഡി ഒ 19/01/2019

20/03/2019

സ�ർശി�ി���് 2

6. േജാ .ബിഡി ഒ 12/10/2018

21/01/2019

സ�ർശ�ി���് 2

7. അസി�ന് റ്
എ�ിനീയര് 

03/10/2018

21/01/2019

വിവര�ള് 
ഓഫീസില ്
ലഭ�മാണ.്

വിവര�ള് 
ഓഫീസില ്
ലഭ�മാണ.്



26

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീരുമാന�ൾ

1.േഫാേ�ാേഫാേ�ാ പതി�ി�പതി�ി� െതാഴിൽെതാഴിൽകാർഡ്കാർഡ്സൗജന�മായിസൗജന�മായി നൽകണെമ�ുംനൽകണെമ�ും ഭരണഭരണ സമിതിസമിതി തീരുമാനി��തീരുമാനി��

2.2. 1515ദിവസ�ിനകംദിവസ�ിനകംെതാഴിൽെതാഴിൽ കി�ിയിെ��ിൽകി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ാെതാഴിലി�ാ േവതന�ിന്േവതന�ിന് അേപ�ി�ാൻഅേപ�ി�ാൻ �ഫ�്�ഫ�്
ഓഫീസ്ഓഫീസ് വഴിവഴിെകാടു�ുംെകാടു�ും എ�്എ�് തീരുമാനമായതീരുമാനമായ

3.3. േവതനംേവതനംൈവകിയാൽൈവകിയാൽ അേപ�അേപ� െകാടു�ണംെകാടു�ണംഎ�ുംഎ�ും �ഫ�്�ഫ�്ഓഫീസിൽഓഫീസിൽനൽകണംനൽകണംഎ�ുംഎ�ും
തീരുമാനമായി.തീരുമാനമായി.

4.4. െതാഴിലാളികള�െടെതാഴിലാളികള�െട 3,3, 44 മാസെ�മാസെ� േവതനേവതന വിതരണവിതരണ കാലതാമസ�ിനകാലതാമസ�ിന ഒരുഒരു പരാതിപരാതി ആയിആയി
�ഫ�്�ഫ�് ഓഫീസിൽഓഫീസിൽ നൽകുംനൽകും എ�ുംഎ�ും തീരുമാനി��.തീരുമാനി��.

5.5.കുടിെവ�ം,കുടിെവ�ം, വി�ശമവി�ശമ സൗകര�ം,സൗകര�ം, �പഥമ�പഥമശു�ശൂഷശു�ശൂഷസൗകര�ം,സൗകര�ം,ചികി�ാചികി�ാ െചലവ്െചലവ്എ�ിവയ്�ു�എ�ിവയ്�ു�
സൗകര��ൾസൗകര��ൾഭരണസമിതിയുെടഭരണസമിതിയുെട ഭാഗ�ുനി�ുംഭാഗ�ുനി�ും െചയ്തുെചയ്തു െകാടു�ാംെകാടു�ാംഎ�്എ�്തീരുമാനി��.തീരുമാനി��.

6.6. 2222 േരഖകള�ംേരഖകള�ംഫയലിൽഫയലിൽസൂ�ി�ാംസൂ�ി�ാംഎ�ുംഎ�ും തീരുമാനമായി.തീരുമാനമായി.

7.7. വിഎംസിവിഎംസി അംഗ�െളഅംഗ�െള പുനപുന സംഘടി�ി�ണെമ�ുംസംഘടി�ി�ണെമ�ും തീരുമാനെമടു�ു.തീരുമാനെമടു�ു.

നിർേ�ശ�ൾ

 െതാഴിലുറ��പ�തിഇനിയുംവിജയകരമായിമുേ�ാ�്െകാ�ുേപാകു�തിന്ഉേദ�ാഗ�തല�ിലുംഭരണതല�ിലുംഒരുേപാ

െലമാനദ��ൾ�നുസൃതമായി�പവർ�ികൾനട�ിലാേ��തു�.്

െ�ാഴിലാളികള�ംെമയ്�്മാരുംെതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ�പവർ�ി�ു��ാഫുകള�ംഅവരുെടനിയമംഅനുശാസി�ു�കൃത�

മായനിർേ�ശ�ൾപാലിേ��തു�.് ഇ�ര�ിലു�കുറ��നിർേ�ശ�ൾഅനുബ�മായിേചർ�ി���.്

(അനുബ�ംകാണുക)

 െഷഡ��ൾ 1െലപാര4ൽ അനുബ� പാര 2 അനുസരിച് 60

ശതമാനം�പവർ�ികൾആസ്തിവർ�ി�ി�ു�തുംകാര്ഷികാനുബ��പവൃ�ികൾആയിരി�ാൻ�ശ�ി�ണം .

എ�ാൽഇേ�ാളെ�സാഹചര��ിൽകൂടുതൽഭൂവികസന�പവർ�ികള�ംആസ്തിവര്ധി�ി�ു�താേയാകൃഷിെമ�െ�ടു�ു

�താേയാകാണു�ി�.

 വര�ുകൾകൃഷിേയാഗ�മാ�ിയതായിക�ി�. ആടേലാടകം, വാതംെകാ�ി, എരു�,് ആര�േവ�്,

തുട�ിയഔഷധികൾൈജവേവലി�ുഉപേയാഗി�ു�ത്ഔഷധസസ�പരിപാലന�ിനുംലഭ�ത�ുംസഹായകമാകും .

(അനുബ�ംകാണുക)

 അവകാശഅധിഷ്ടിതമായനിയമപരിര�േയാട്കൂടിയപ�തിഒേ�െറജന�ൾ�്ഗുണ�പദമാകു�ു .

എ�ാൽഈ�പവർ�ികൾെതരെ�ടു�ു�തുംനട�ി��ംകൃത�മായചർ�കളിലൂെടയുംതേ�ശീയമായവസ്തുതകൾഅനുസ

രി��ംഅ�.
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�പവർ�ികൾഅന േുയാജ�മായവതെ�യാേണാഎ�്പരിേശാധനയുംനട�ി�ിെനസമയ�്കൃത�മായേമാണി�റി�ുംഅവ

േലാകന�ള�ംെചേ��തു�്എ�ാൽമാ�തേമപ�തിയുെടആവശ�കതയുംഗുണേമ�യുംഉറ��വരു�ാൻകഴിയൂ.

ഇെ��ിൽനാളിതുവെരയായി��ംപ�തിയിെലനട�ി�ിെലപാളി�കൾശരിയാംവിധംകെ��ാേനാെത�ായിെചയ്തതിൻെറവി

ശകലനംഅടി�ാനെ�ടു�ിേപാരായ്മകൾപരിഹരി�ു�തിേനാഇ�െ�നട�ി��രീതിയിൽസാധ�മാകു�ി�.

പ�തിയുെടല��വുംഗുണഫല�ള�ംേസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയയിലൂെടഒരുസാമൂഹികവുംപാരി�ിതികവുമായപരിേശാധനന

ട�ിയാൽമാ�തേമേപാരായ്മകൾപരിഹരി�്�പേദശ�ിൻെറയുംജന�ള�െടയുംപുേരാഗതിേനടാനാവുകയു��

ഉപസം�ഗഹം
ഇനി�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾഅതീവജാ�ഗതപുലർേ��തു�.്

ഭൂമിെയപുനരു�ീവി�ി�ു�തിന ൦ുഅതുവഴിസു�ിരവികസനംസാധ�മാകു�തിനുംലക് ഷ�ംെവ�ി���െതാഴിലുറ��പ�തിയുെട�ാനിം

ഗ് നട�ി�്എ�ിവസാമൂഹികപാരി�ികമാനദ��ൾപാലിച്െകാ�്ശാസ്�തീയമായി�െ�നട�ിലാേ��തു�.്

എ�െനെയ�ിലും�പവർ�ികൾനട�ിലാ�ിെചലവ്കൂ��കഎ�ുംെതാഴിലാളികൾ�്െതാഴിൽദിന�ൾകൂ��കഎ�ുംമാ�തമാവരു�ില

പാടുകൾ. വ��മായകാഴ്ച�ാടി�ാെതഅശാസ്�തീയമായരീതിയിൽ�പവർ�ികൾെതെരെ�ടു�ു�തുംെച���തും ,

കാലാനുസൃതമ�ാ��പവർ�ികൾെച���തുംഇതിെ�യഥാർ�ല��െ�കള�െ�ടു�ു�തായിവിഷമേ�ാെടേനാ�ിനിൽേ�

�ിവരു�ത്ആശ�ാജനകമാണ്

ഈസാമൂഹികപരിേശാധനഒരുഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ിനുസാധ�മാകുെമ��പത�ാശേയാെടഈറിേ�ാർ�്സമർ�ി�ു�ു.

േസാഷ�ല് ഓഡി� ്�പവര് �ന�ളില് പ�ാളികള് ആയവര് 

 വാര് ഡ ്െമ�ര് 
 പ�ായ� ്ഉേദ�ാഗ�ര് 
 െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ര് 
 വാര് ഡിെല െതാഴിലാളികള് 
 േമ� ്മാര് 
 കുടുംബ�ശീ �പവര് �കര് 

അനുബ�ം- 1-

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

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

 കുടിെവ� േ�സാത��കള് ഉള് �െടയു� ഭൂഗര് ഭ ജല വിതാനം ഉയര് �ു�തിനാവശ�മായ
അടിയണകള് ,മണ ് തടയണകള് , െച�്ഡാമുകള് ,തുട�ിയവ

 നീര് �ട�ിെ�സമ�ഗ പരിപാലനതിനുതകു� െകാ�ൂര് ബ�ുകള് ,ഭൂമി ത��തിരി�ല് ,ഗ�ാബിേയാന്  
നിര്മിതികള്  

വിഭാഗം ബി-ഖ�ിക അ�ില് പരാമര് ശി�ു� കുടുംബ�ള് �് ജീവേനാപാധി െമ�െ�ടു�ുവാനു� �പവൃ�ികള് . (ബി പി
എല് ,പ�ിക ജാതി, പ�ികവര് �ം ,വിധവകള് , ഭി�േശഷി�ാര് ,ഐഎൈവഗുണേഭാ�ാ�ള് .)

 ഇവരുെട ഭൂമിയില് ഉല് �ാദന �മത വര്ധി�ി�ു�തിനാവശ�മായ ഭൂവികസനവും ,കുളം ,കിണര്  
തുട�ിയ ജല ലഭ�തയ്�്ആവശ�മായ �പവൃ�ികള് .

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

 മൃഗ പരിപാലനവുമായി ബ�െ��� ക�ുകാലി െതാഴു�ുകള് ,ആ�ിന്കൂട് ,േകാഴി�ൂട്,പ�ി�ൂട് തുട�ിയ
വ��ിഗതആ�ികള് .

 സര് �ാര് ഭവന നിര് മാണ പ�തികളില് ഉള് െ�ടു�ി നിര് �ി�ു� വീടുകള് �് അവിദഗ്ദ
കായിക െതാഴില് .
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 മ��ബ�ന �പവര് �ന�ള് േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനുഅടി�ാന െസൗകര��ളായ മല് സ�ം ഉണ�ു
േക���ള് ,സൂ�ി�് േക���ള് മല്സ��കുഷി�്ആവശ�മായഅടി�ാന െസൗകര��ള് എ�ിവ.

വിഭാഗം സി- േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകള് �് വിേധയമായി �പവര് �ി�ു� സ�യം സഹായ സംഘ�ള് �്
െപാതുഅടി�ാന െസൗകര� വികസനം.

 സ�യം സഹായസംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവര് �ന�ള് �ാവശ�മായ വര് �് െഷഡ ്നിര് മാണം.

 കാര് ഷിേകാല് ���ള�െട സംഭരണ�ിവശ�മായ െക�ിട�ള�െട നിര് �ാണം.

 ൈജവവള നിര് �ാണയൂണി��കള് തുട�ിയവ.

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

 മാലിന�സംസ്കരണസംവിധാന�ള് .

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

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

ബ�ി�ി�ു�തിനാവശ�മായ എ�ാ കാലാവ�യിലും ഉപേയാഗി�ാന ് പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള് ,
ഓടകള് ,ക���ുകള് ,നട�ാതകള്  .

 െപാതു കളി�ല�ള് 

 െവ�െ�ാ�ം,വരള് �ാനിയ��ണ �പവൃ�ികള് .

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

ച�കള് ,അ�ണവാടികള് , �പകൃതി േ�ാഭബാധിതര് �ു�അഭയ േക���ള് തുട�ിയവയ്�് െക�ിട
നിര് �ാണം.

 െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിര് �ാണ �പവൃ�ികള് �ാ വശ�മായ നിര് �ാണ
സാമ�ഗികള�െട ഉല് �ാദനം.

 െതാഴിലുറ�്�പകാരം സൃഷ്�ി�െ�� െപാതുആസ്തികള�െടഅ�കു��ണികള് തുട�ിയവ.

അനുബ�ം:വിവിധതല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകള് .

േമ� ്മാരുെട ചുമതലകള് .

�പവൃ�ി�ല�ളില് �പവൃ�ിയുെട േമല് േനാ�ം.

 െതാഴില് കാര് ഡില് ആവശ�മു�വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ുക.

 മ�ര് േറാളില് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര് ഉറ�� വരു�ുക.

 േമ�്മാരുെട പരിശീലന�ളില് പെ�ടു�ുക.അറിവുകള് െതാഴിലാളിക

ള�മായി പ�ുെവ�ുക

 �പവൃ�ിഇട�ളില് ആവശ� മായ െസൗകര��ള് ഉേ�ാഎ�് ഉറ�� വരു�ുക

 ൈസ�് ഡയറിയില് േമാണി�റിംഗിന് വരു� ഉേദ�ാഗ�െര െകാ�് ഒ�് വയ്�ി�ണം

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

േബാധാവത്കരി�ുകയും െച��ക

 പുതിയ െതാഴില് ഇട�ള് കെ��ുവാനും പുതിയ െതാഴില് ആസ �ൂതണം െച��വാനും െതാഴിലാളികെള

സഹായി�ുക .

 കൃത�മായി േസാഷ�ല് ഓഡി� ്�ഗാമസഭയിലും ,െ�പാജക്�് മീ�ി�ിലും പരിശീലന ക�ാ�ിലും പെ�ടു�ുക.
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 മ�� െതാഴിലാളികള് �്കൂടി േമ� ്െ� ചുമതലകളിേല�് കട�ു വരാനു�സാഹചര�ം ഉ�ാ�ുക

 െതാഴിലാളികള�മായി നിര�രസ�ര് �ംപുലര് �ുകയും കൂടുതല് ബ�ം�ാപി�ുകയും െച��ക.

ഓവര് സീയര് /എ�ിനീയര് 

 �പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ല് .

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

 �പവൃ�ിയുെടഅളവുകള് േരഖെ�ടു�ികൂലിനല് കു�തി നാവശ�മായ നടപടികള് െച��ക.

പ�ായ�് െസ�ക�റി /അസി�ന ് റ് െസ�ക�റി

 പ�തിയുെട േമല് േനാ�ം.

 ബി��കള് അംഗീകരി�ല് .

 െതാഴിലാളികള�െട േവതനംയഥാസമയം അവരുെട എെ�ൗ�ില് എ�ിെയ�ത് ഉറ�� വരു�ല് .

 മ�ര് േറാള് സാ��െ�ടു�ി െതാഴില് അനുമതി നല് കുക,

െതാഴിലാളികള�െട കടമകള് .

 െതാഴിലിട�ളില് സമയകൃത�ത പാലി�ുക.

 േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ്, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകള് ,േസാഷ�ല് ഓഡി�്  �ഗാമസഭകള് എ�ിവയില് പെ�ടു�ുക.

 ഏല് �ി�ു� േജാലികള് കൃത�തേയാെട പൂര് �ീകരി�ുക.

 ദിവസവും െതാഴില് ആരംഭി�ു�തിനുമു�ും േശഷവും മ�ര് േറാളില് ഒ��കള് േരഖെ�ടു�ുക

…………………………………………………………………………………………...................

അധ�� േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപര ് സണ് ഡിസ്�ടിക്ട  ് റിേസാഴ്സ് േപര ് സണ് 
റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത് :- �ശുതിേമാൾ.ജി. (വിആർ പി )


