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വട�േ�രി പ�ായ�്



പ�ായ�ിെന സംബ�ി� അടി�ാന വിവര�ള ്

ജി� : പാല�ാട്
േ�ാ�് :ആല�ൂർ
താലൂ�് :ആല�ൂർ
പ�ായ�ിെ� േപര് : വട�േ�രി
വീസ്തീര് �ം : 37.88 ച.കി.മീ
നിയമസഭാമ�ലം :ആല�ൂർ
പാർലെമ� ് മ�ലം : പാല�ാട്
വാര് ഡുകള�െട എ�ം : 20
ആെക ജനസംഖ� : 35969 (2011െല െസന്സസ് �പകാരം)
സ്�തീകള് : 3861
പരുഷന് മാര് :
പ�ികജാതി : 20 42
പ�ിക വർഗം : 27
സാ�രത :

അതിരുകൾ

െത�് - കിഴ�േ�രി
വട�് - കാവേ�രി
കിഴ�് - െന�ാറ േ�ാ�്
പടി�ാറ് - ക���



വാർ ഡ്  -2, െചറു ക���

ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളില ് ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട
സര് വേതാ�ുഖമായ പുേരാഗതി ല��ം വ�് സ�ാത���ാന�ര ഇ��ന് 
പാര് ലിെമന് റില ് നിര് �ി�െ�� ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ് മഹാ�ാഗാ�ി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005 െസപ്തംബര് മാസം അ�ാം തീ�തി ഈ
നിയമം നിലവില ് വ�ു.

െതാഴില ് ഒരു അവകാശമായി കല ് �ി�� നല ് കു� നിരവധി സവിേശഷതകള��
നിയമമാണിത്. �ഗാമീണ േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിര് മാര് ജനം എ� �പാഥമിക
ല��േ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക പുന�ാപനം,സാമൂഹ� ആസ്തി സൃഷ്ടി�ല ്
എ�ിവയും െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ല���ളാണ.്ജന�ള�െട െതാഴില ് െച��വാനു�
അവകാശ�ിനും അവരുെട കായികാധ�ാന േശഷി�ും നിയമ സാധുതയും അ���ം

കല ് �ി�ു�ുെ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 വിപുലമായ അനുഭവസ��്

ആര്ജി�ാന് നമു�് കഴി�ിരിേ��താണ.്

മുഖ� ല���ൾ

1.�ഗാമ �പേദശ�് താമസി�ു�,അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻ താത്പര�മു� എെതാരു
കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വര് ഷം 100 ദിവസെ� െതാഴിലിനു�അവകാശം.

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

3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ം നില ് �ു�എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയില ്
ഉള് െ�ടു�ുക.

4.പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.



സവിേശഷതകൾ

● നിയമ�ിന് െറ പിന് ബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

● സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

● പരി�ിതി സംര�ണം,കാര് ഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

● െതാഴിലാളികള് �്ആസൂ�തണ�ിലും നിര് വഹണ�ിലും പ�ാളി�ം

● േവതനം േനരി�് െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്/േപാേ�ാഫീസ് അ�ൗ�ിേല�്

● പ�തി സുതാര�മാ�ാന് സാമൂഹ� ഓഡി�്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ� �പാധാന�ം

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

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

ന്േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�്ഈ നിയമ�ിെ�അ�ുേഛദം 17(2)ല ്
നിഷ്കര്ഷി�ു�ു. പ�തി �പവര്�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും
പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�്
അഥവാ സാമൂഹിക കണ�് പരിേശാധന.

എ�ാ വാര്ഡിലും വര്ഷ�ില ് ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭകള് 
കൃത�മായി നട�ണം. െതാഴിലുറ�് പ�തിയില ് അഴിമതി�് ഇടനല്കാെത,സുതാര�തയും
കാര��മതയും ഉറ��വരു�ുകയാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ത്.
സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായ സാമൂഹ�
വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �പ�കിയ നട�ുക. പ�തി�ണം ശരിയായ
രീതിയില ് െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി��േവാ, പ�തിയുെട
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ില ് ഗുണപരമായ എ�ുമാ�മാണു�ായത്,സാമൂഹ�
ആസ്തി സൃഷ്ടി�ി��േ�ാ തുട�ിയ കാര��ളാണ്

േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാന് �ശമി�ു�ത്. െപാതുജന�ള�െട
പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാല ് സര്�ാര് പ�തികള�െട നട�ി�ിനുേമല ്
െപാതുസമൂഹ�ിെ� ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാന് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് വഴിെയാരു�ും.

രാജ�െ� പരേമാ�ത ഓഡി�ിങ് സംവിധാനമായ കംേ�ടാളര് ആ� ് ഓഡി�ര് 
ജനറല ് (സി.എ.ജി) പുറെ�ടുവി� മാര്ഗനിര്േദശമനുസരി�ാണ്ഈ േസാഷ�ല ് ഓഡി�്
നട�ിയി���ത്.സം�ാന സര്�ാര് രൂപീകരി� േസാഷ�ല ് ഓഡി�് യൂണി�ിെ�
േനതൃത��ില ് ആല�ൂർ േ�ാ�ിെല വട�േ�രി പ�ായ�ിെല ഒ�താമെ�
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയാണ് നട�ാൻ േപാകു�ത്.

രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം �പവൃ�ിഫയല ് പരിേശാധന, ഫീല്ഡ്
സ�ര്ശനം, െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖം,എം.ഐ.എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ
അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര്�് ത�ാറാ�ിയി���ത്. താെഴ പറയു�
രീതി അവംലംബി�ാണ്ഈ റിേ�ാര് �് ത�ാറാ�ിയി���ത്.



1. ഓഡി�് �ാൻ

1.1ഓഫീസ് സ�ര്ശന പരിപാടികള് .

2. അഭിമുഖം

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

2.2 േമ�് ,െതാഴിലാളികൾ,കര്ഷകര് ,െതാഴിലിന് േപാകാ� െതാഴില ് കാര്ഡ് ഉടമകള് .

3. ഫയൽ പരിേശാധന

3.1 െപാതു�പവൃ�ികള് ,വ��ിഗത �പവൃ�ികള് 

3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം.സുതാര�ത,പരിപൂര്ണത.

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

4.ഫീല്ഡ് സ�ര്ശനം,നിരീ�ണം.

4.1 പൂര്�ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറന്സ് .

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

6. േസാഷ�ല ് ഓഡി�് എംഐഎസ് േഫാര് മാ�ിേല�ു� വിവരേശഖരണം

6.1.വിവര�ള�െട േ�കാഡികരണം

7. േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചര്�

8. കരട് റിേ�ാര്�് ത�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

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

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

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



െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴില്കാര് ഡ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

2.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശവും
ആയതിന് െറ ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3. െതാഴില ് ലഭി�ിെ��ില ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം, (15
ദിവസം കഴി�ാല ് അടു� 30 ദിവസം ദിവസേവതന�ിന് െറ നാലിെലാ�ും പി�ിടു�
ദിവസ�ളില ് ദിവസേവതന�ിന് െറ 50% വും ലഭി�ാന് െതാഴിലാളി�്
അവകാശമു�്.)

4. പ�തി ആസൂ�തണ�ില ് പെ�ടു�ാനുളള അവകാശം.

5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം,അെ��ില ്
(േവതന�ിന് െറ 10 ശതമാനം അധികം)

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

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

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

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

10. �ഗാമസഭയില ് പെ�ടു�ു�തിനും േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �പ�കിയയില ്
പെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം.

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

18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാള�ം െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ�ി�ാൽ 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ േഫാേ�ാ പതി� െതാഴിൽ കാർഡ് േക�� സർ�ാർ െചലവിൽ ലഭി�ാനു�

അവകാശമാണ് നിയമം നൽകു�ത്.

നിരീ�ണം

200 െതാഴിൽ കാര്ഡു� ഈ വാർഡിൽ 85 േപർ സജീവമായിെതാഴിൽ െച���വരാണ.്
2018-19 കാലയളവില ് െതാഴില്കാർഡിന്അേപ�ിചഎ�ാവര്�ുംെതാഴില ്
കാര് ഡ്ലഭ�മാ�ിയി���്.എ�ാൽ 15ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽകാർഡ് ലഭ�മായി�ി�. .
െതാഴിലാളികൾ സ��ംെചലവിലാണ്പുതിയെതാഴിൽ കാർഡിൽ േഫാേ�ാ

പതി�ത്എ�ുംമനസിലാ�ാൻ സാധി��.ഇതു അവകാശലംഘനമാണ.്

െതാഴില ് ആവശ� െപടു�ത് സംബ�ി�്

അേപ�ി�� പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭിയ്�ുവാനു�അവകാശവും
ആയതിെ� ൈകപ�് രസീത് ലഭിയ്�ുവാനു�അവകാശം

നിരീ�ണം

അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാറി�. പരിേശാധി�തിൽ െതാഴിൽ

ഇ�ാ�കാര�ം െതാഴിലാളികള് േമ�്ന്അറിയി�� േമ�്എംജി എൻആർ ഇ ജിഎസ്
ഓഫീസ�ഴി അേപ� െകാടു�ുകയാണ്െച�ാറു�ത് േനരെ� �ഫ�് ഓഫീസ�ഴി



ആയിരു�ു അേപ� നൽകാറു�ത്.എ�ാൽ ഇേ�ാൾ െകാടു�ാറി�.

െതാഴിലി�ായ്മേവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശo

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

ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് നല ് കിയിരി�ണം.

അെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മേവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശംആദ�െ� 30 ദിവസം (1/4
&പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ 1/2)

നിരീ�ണം

85ആക്�ീവ്െതാഴിലാളികള് ഉ�ഈ വാര് ഡില ് കഴി�സാ��ികവര് ഷ�ിൽ 1
െതാഴിലാളി�്നൂറുെതാഴിൾ ദിന�ൾ ലഭ�മായി���്. െതാഴിലി�ായ് മ േവതനം ആർ�ും
ലഭി�തായി അറിയാൻ കഴി�ി�

േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം

േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസം എടു�ാൽ 0.05 % പലിശയും േചർ�് കൂലി

ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

ഈ കലയാളിവിൽആർ�ും ലഭി�ി�ി�

േജാലി�ല�്,കുടിെവ�ം,തണല ് ,�പഥമശു�ശൂഷകി��കള് ,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

നിലവിൽ കുടിെവ�ം, തണൽ ലഭ�മായി���്. �പഥമശു�ശുഷ കി�് ലഭ�മായി�ി� എ�ാണ്
ഫീല ് ഡ് വിസി�് െച��� സമയ�് െതാഴിലാളികളില ് നി�ും േമ� ്മാരില ് നി�ും
മനസിലാ�ാന് സാധി�ത്. ക��റ, ഒ�ുംതെ� ലഭ�മായി�ി� . കാലുറ 5എ�ം
ലഭ�മായി���്

പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗില ് പെ�ടു�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴില ് ഉറ�� നിയമം െഷഡ��ള് 22 �പകാരം ഒരു പ�തി ആരംഭി�ു�ത് മുന് പ് പ�തി
സംബ�ി� മുഴുവന് കാര��ള�ം കൃത�മായി െതാഴിലാളികെള േബാധ� െ�ടു�ു�തിന്
ബ�െപ� നിര് വഹണ ഉേദ�ാഗ�െ�യും ,വാര് ഡ് െമ�ര് ,സാേ�തിക ഉേദ�ാഗ�ര് 
എ�ിവരുെട സാനിധ��ില ് ഏെതന്കിലും െപാതു�ലേ�ാ െതാഴിലിട�ളില ് വ�്
പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നടേ��തു�്.

നിരീ�ണം

നിലവിൽ വാർഡില ് �പ�വ് �ി തുട�ു�തിനു മുന് ��തി ആരംഭ മീ�ിങ് കൂടാറു�്
എ�ാണ് െതാഴിലാളികള�ം േമ��ം അഭി�പായെ��ത്



.

െതാഴിലിട�ളില ് ഏെതന്കിലും തര�ില ് ഉ�അപകടം സംഭവി�ാല ് ചികി��� ്
ആവശ�മയി വരു� മുഴുവന് ചിലവുകള�ം െതാഴിലാളി�് ലഭ�മാ�ണം

നിരീ�ണം

ആർ�ും യാെതാരുവിധ�ിലു�അപകടം പ�ിയതായി അറിയി�ി�ി�

പരാതി പരിഹാരം

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

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�ി

ൽേവതന�ിെ� 10 ശതമാനംകൂടിഅധികേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

നിരീ�ണം

ഒേരവാർഡിൽ തെ�യു�പണികളാണ് െതാഴിലാളികൾ െചയ്തുവരു�ത്.

െതാഴിലാളികള�െടതാമസ�ല�ുനി�്അ�ുകിേലാമീ�ർ

ചു�ളവിെനഅ��റ�്േപായിേജാലിെച�ാൻ മ�� വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ

അനുവദി�ുകയാെണ�ിൽ െച�ാൻ സ�തമാെണ�് അറിയി�ി���്.

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്നട�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�് പ�തിയില ് ഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ു� മുഴുവ്ഴ്ന് �പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ല ്
ഓഡി� ്നു വിേധയമാ�ണെമ�് െസ�ന് 17(2) നിഷ്കര് ഷി�ു�ു

നിയമം അനുശാസി�ും �പകാരം ഉ� േസാഷ�ല ് 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�ല ് ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം) .അതിന് െറ വിവര�ള് ഇവിെട പ�ുവ�ു�ു.

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

വിവര�ള് 

1 ആെക െതാഴില ്
കാര് ഡ്

3745

2 ആെക െതാഴിലാളികള് 3745
3 ആക്�ീവ് െതാഴില ്
കാര് ഡ്

2434

4 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 2434
5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 907

6 എസ്ടിെതാഴിലാളികള് 27

7 മ�് വിഭാഗ�ൾ

8 കഴി�വര് ഷം ആെക
െചലവ്

3, 12, 91, 000

9 ഈ വര് ഷം ആെക
െചലവ്

1, 46 92000

വാര് ഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� അടി�ാന

വിവര�ള് 

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് 200

ആെക െതാഴിലാളികൾ  200

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 85

ആെക ചിലവായ തുക(2018-2019) 633762

ആെക െതാഴില ് ദിന�ള് 2313



�ിരമായിെതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�വര് 85

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ില ് െപ�വര് 16

കഴി� വര് ഷം 100 ദിവസം െതാഴില ്
കി�ിയവര് (18-19)

1

േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള് 

�ക

മ

ന

�

ര്

 

വര് � ്
േകാഡ്

�പവൃ�ി തീയതി അട�

ല ്
തുക

െചല

വായ

തുക

അവിദ

ഗ്�

െതാഴി

ല ്
ദിന�

ള് 

വിദ

ഗ്�

െതാ

ഴില്

 
ദിന

�ള്

 

സാധന

ഘടകം

1 160600
1008/LD/3
27839

ര�ാം വാർഡിെല

തരിശുഭൂമി

കൃഷിേയാഗ�മാ�ു

� തിനു� ഭൂ

വികസന

�പവർ�ികൾ

14/01/19t
o
13/02/19

30000
0

291810 1065 ഇ�.

2 160600
1008/IC/3
17490

അടിയ�ു പാടം

�ഗാമം ഫീൽഡ്

േബാ�ി ബ�്

ബലെ�ടു�ും

ൈതകൾ

വ��പിടി�ി� ലും

6/10/18to
9/10/18

100000 85488 312 ഇ�

ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ള് ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ

�് തലം

1 സൃഷ്ടി� െതാഴില ് ദിന�ള് 9311669 206130 | 07932

2 കുടുബ�ള്�് നല ് കിയ ശരാശരി െതാഴില ് 56.1



ദിന�ള് (ല��ില ് )

3 100 ദിന�ള് പൂര് �ീകരി� കുടുംബ�ള് 29976 13 224

4 ആെക െതാഴിെലടു� കുടുംബ�ള് 1.66 8138 3745

5 ആെക െതാഴിെലടു� െതാഴിലാളികള് 1.88 9070 2434

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

28.7% 907

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

8.63% o

സ�ര്ശന വിവര�ൾ

1. ആെക സ�ര് ശി�
െതാഴിലിട�ള് 

2

2 സ�ര്ശി� വീടുകള് ഇ

�.

3 സ�ര്ശി� സജീവ

െതാഴിലാളികള് 
19

4 സ�ര്ശി� നിഷ്�കിയ

െതാഴിലാളികള് 
ഇ

�.

5 പരിേശാധി� െതാഴില ്
കാര്ഡുകള് 

19

ഏഴ് രജി�റുകള�െട പരിേശാധന

േക��സര്�ാരിെ� നിര്േ�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് താെഴ�റയു� 7
രജി�റുകള് നിര് ബ�മായും സൂ�ിേ��വയാണ.്

1) െതാഴില ് കാര്ഡിനുളള അേപ�യുെട രജി�ര് 

2) േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ര് 

3) ഡിമാ� ് രജി�ര് 

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

5) �ിരആസ്തികള�െട രജി�ര് 

6) പരാതി രജി�ര് 

7) സാധന ഘടക രജി�ര് 



കെ��ലുകൾ

AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ം ഉ�ായിരു�ു.

1.െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർആണ് െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ.
വട�േ�രി പ�ായ�ില ് 2ആം വാർഡിൽ 18- 19 കാലയളവിൽ 200െതാഴില ്
കാര് ഡ് ആണ്അനുവദി�ി���ത്. ഇതിൽആക്ടീവ കാർഡ് 85ഈവിവര�ൾ ലഭി�ത്

പ�യ�ിെല സി�ം ഫയലിൽ നി�ാണ.് എ�ാ വിവര�ള�ം ഉൾെ�ാ��� െതാഴിൽ
കാർഡ് രജി�ർ എക്സൽ ഷീ��കള�െട രൂപ�ിൽൈബൻഡ് െചയ്ത സൂ�ി�ി���്.

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

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

രജി�ർ. വട�േ�രി പ�ായ�ിൽ �ഗാമസഭാ രജി�റുകൾ കൃത�മായി സൂ�ി�ി���്.
ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 2വാർഡിെല �ഗാമസഭ രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ ര�്
ഫയലുകള�െടയും �പവൃ�ി കാണാൻ കഴി� .ു പേ� വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ി�.

3.ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�ർ

ഡിമാന് ഡ്,അേലാേ�ഷൻ രജി�ർ കാണാൻ കഴി� .ു പേ� േവദനം

െകാടു�തിെ� േകാ�ി കാണാൻ കഴി�ി�.ഡിമാൻഡ് െചയ്തു െകാ�ു� േഫാമുകൾ
ഒ�ും തെ� കാണാൻ കഴി�ി�.

4. വർ�് രജി�ർ:

�പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി�ു� രജി�ർആണ് വർ�്

രജി�ർ. വർ�് രജി�ർ െസര് �ിൈഫ െചയ്തി���്. 2018 -2019 കാലയളവിൽ െച��വാൻ
ഉേ�ശി�ിരു� �പവൃ�ികള�െട വിവര�ൾ വർ�് രജി�ർ ഉ�് MISൽ നി�ും ഡ�ൺ
േലാഡ് െചയ്ത് സൂ�ി�ിരു�ു.

5.ആസ്തി രജി�ർ: (�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ)

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് െച��� �പവര് �ികള�െട േപരുവിവര�ള് 
ആണ്ആസ്തി രജി�ർ. 2ആം വാർഡിൽ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�ി��� �പവൃ�ി നട�ി�ി�.

6. പരാതി രജി�ർ:

പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ പരാതികൾ ഒ�ും തെ�

േ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�� െകാ�ു� െതാഴിൽ െച���തിന് ആവശ�മായ േരഖകൾ

സൂ�ി�ു� രജി�ർ . 2വാർഡിൽ െമ�ീരിയൽ പണിെയാ�ും തെ� നട�ി�ി�.

ഫയല ് െവരിഫിേ�ഷന് 

2018െല വാര്ഷിക മാ�ര് സര്�ുലര് അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു
�പവൃ�ി ഫയലില ് താെഴ പറയു� 22 േരഖകള് സൂ�ിേ��തു�്:

1.കവര് േപജ്

2.െചക് ലി�്

3.വാര്ഷിക പ�തി ആസൂ�തണ േരഖ

4.െടക്നി�ല ് എ�ിേമ�് ആന് റ് ഡിൈസന് 

5.സാേ�തിക അനുമതി േരഖ(TS)

6.ഭരണാനുമതി േരഖ(AS)

7.സംേയാജിത പ�തി ആെണ�ില ് അതുമായി ബ�െ�� േരഖകള് 

8.ആന�ല ് മാ�ര് സര് �ുലര് അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട
ഡിമാന് റ് േഫാറം.

9.�പവൃ�ി അനുവദി�ല ് േഫാറം

10.ഇ.മ�ര് േറാള് 

11.െമഷര് െമന് റ് ബു�്

12.െമ�ീരിയല ് വര് �്ആെണ�ില ് സാധന�ള് വാ�ു�തും
ഉപേയാഗി�ു�തുമായി ബ�െ�� േരഖകള് 

13.േവജ് ലി�്

14.ഫ�് �ടാന് സ്ഫര് ഓര് ഡര് 

15.െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

16.േറായല ് �ി ഉെ��ില ് അതിന് െറ േരഖകള് 

17.�പവൃ�ി ആരംഭം മുതല ് അവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ�് ഘ� േഫാേ�ാ.



18. �പവൃ�ി പൂര് �ീകരണ സാ��പ�തം.

19.മ�ര് േറാള് മൂവ്െമ� ് �ി�/്ഫയല ് �ടാ�ിങ് േഫാറം

20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

21.േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര് �ിന് െറ േകാ�ി

22.ൈസ�് ഡയറി

കെ��ലുകള് 

ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി  പരിേശാധി�േ�ാള് കെ��ിയ 2 �പവര്�ി
ഫയലുകള�െട വിശദാംശ�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു.

1.കവര്േപജ്

വാര്ഷിക മാ�ര് സര്�ുലര് �പകാരമു� ഒരു കവര് േപജ് ഫയലില ് സൂ�ി�ു�ത്
െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാന് സഹായകമാകും.ഒരു
�പവൃ�ിയുെട എ�ാഅടി�ാനവിവര�ള�ം അട�ു� േരഖയാണിത്.

2 ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ എ�ാ ഫയലുകളിലും AMC �പകാരമു� കവർ

േപജു�ായിരു�ു. എ�ാൽ AMC �പകാരം സൂ�ി�ി��� കവർ േപജിൽ ജിേയാടാഗ് ട് അ�്

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

2. െച�് ലി�്

കവര് േപജ് േപാെല�െ� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികള് �് സുതാര�തയും
വ��തയും ഉറ�ാ�ാന് സഹായി�ു� േരഖയാണ് െചക് ലി�്. ഒരു ഫയലിൽ ഏെതാെ�
േരഖകൾ ഉ�ട�ം െചയ്തി��െ��ും അത് ഏത് േപജ് മുതൽ ഏത് േപജ് വെരയാെണ�ും

മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു േരഖയാണ് െച�് ലി�്.

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും െചക് ലി�് കാണാൻ സാധി��. ഫയലിൽ സൂ�ി�ി��� 9
േരഖകൾ കാണാൻ സാധി��പേ� േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

3.വാര്ഷിക പ�തി േരഖ

ഒരു വാര് ഡിെല െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു� മുഴുവന് െതാഴിലാളികള് �ും
വര് ഷ�ില ് 100 പണി ഉറ�ാ�ു�തിന് ആവശ�മായ�പവൃ�ികള് കെ��ി
േരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു� സു�പധാനമായ ര�ു േരഖകളാണ്ആ�ന് �ാനും െഷല ് ഫ് 
ഓഫ് െ�പാജക്��ം. ഒരു വാര് ഡില ് ഒരു വര് ഷം നട�ാനുേ�ശി�ു� �പവ��ികെള
കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ് വാര് ഷിക പ�തി േരഖ. �ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു�
�പവർ�ികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് േ�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�യാേണാ നട�ിലാ�ിയത് എ�്

മന�ിലാ�ു�തിനും ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉപകരി�ു�ു. ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഫയലില ്
�പവ��ിെയ കുറി�് പരാമര് ശി�ു� വാര് ഷികപ�തിയുെട പകര് �് സൂ�ിേ��ത്
അനിവാര�മാണ.്

പരിേശാധി� 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ വാർഷിക പ�തി േരഖകൾ കൃത�വും

വിശദവുമായ രീതിയിൽ സൂ�ി�ി���്.

4.എ�ിേമ�്

ഓേരാ �പവൃ�ി�ും എ�ിേമ�ിെ� സം�ിപ്തം,ഡിൈസൻ, �പവൃ�ിയുെട
�പതീ�ിത േന��ൾ വിശദീകരി�ു� 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�ത അളവില ്
െച�ണെമ�റിയാന് െതാഴിലാളികള് �് അവകാശമു�്.അതിന് അവര് �ും
ഇ�ാര�മറിയാന് താത്പര�മു� മ���വര് �ും മന�ിലാ�ാന് കഴിയു� തര�ില ്
ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും എ�ിേമ�ിന് െറ കൂെട ജനകീയ എ�്േമ�് ത�ാറാേ��തു�്.
എ�ാല ് വട�േ�രി പ�ായ�ില ് ഇ�ര�ിലു� ജനകീയ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ു�

രീതിയിെ��ാണ് ജീവന�ാര് പറയു�ത്. പരിേശാധി� ഒരു ഫയലിലും ജനകീയ എ�ിേമ�്
കാണാന് കഴി�ി�.

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും ഡീെ�യ്ൽഡ് എ�ിേമ�് േറ�് അനാലിസിസ് സഹിതം
ഉ�ായിരു�ു.എ�ാ ഫയലുകളിലും എ�ിേമ�് റിേ�ാർ��ം ഉൾെ�ടു�ിയി���്. ജനകീയ
എ�ിേമ�,്സർേ� ഡാ� എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.അസി�ൻറ് എൻജിനീയറുെട ഒ��ം സീലും
ഉ�്. തീയതി ഇ�.

5.സാേ�തികാനുമതി

സാേ�തിക എ�ിേമ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� ഓേരാ �പവർ�ി�ും സം�ാന

സർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയ അധികാര�ാന�ിെ�അനുമതിേയാടുകൂടിയ സാേ�തിക

എ�ിേമ�് ഉ�ായിരിേ��താണ.്സാേ�തിക വിദഗ്ധരട�ു� സമിതിയുെട അനുമതിേരഖ
എ�ാരീതിയിലും പൂര് ണവും ആധികാരികവുമായിരി�ണം.

പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും സാേ�തിക അനുമതിേരഖ ഉൾെ�ടു�ിയി���്. AE യുെട
ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു. തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാര് ഡില ് ഒരു വര് ഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ�് പ�തി
�പവര് �ന�ള് �് പ�ായ�് ഭരണസമിതി നല ് കു�അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി.
െസക��റില ് നിെ�ടു� േകാ�ിയാണ് ഫയലില ് സൂ�ി�രി�ു�ത്.



പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതിേരഖ ഉ�ായിരു�ി� െപാതു വിവര�ളിൽ
ഭരണാനുമതി ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���്

.

7.സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ്)

കൺേവർജൻസ് പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും ബാധകമ�.

8.െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാന് റ് േഫാറം

നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് െതാഴിലാളികള് �് വര് ഷ�ില ് 100
ദിവസെ� െതാഴിലും ,െതാഴില ് കി�ിയിെ��ില ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും
കി�ണെമ�ില ് അവര് നല ് കു�അേപ�യും കൃത�മാേക�തു�്.ആന�ല ്
മാ�ര് സര് �ുലറില ് നിര് േദശി�ു� തര�ില ് െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല
അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� നിർധിഷ്ട േഫാറ�ില ് അേപ� നല ് േക�തു�്.

വട�േ�രി പ�ായ�ില ് 2വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ െവ�േ��റിൽ എഴുതിയ
ഡിമാൻഡ് േഫാം േമ�് മുേഖന പ�ായ�ിെ� െതാഴിലുറ�് ഓഫിസിൽആണ് െതാഴിൽ

അേപ�ി�ിരു�ത്.

9.െതാഴില ് അനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു�അേപ�സ�ീകരി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ്
നല ് കണെമ�് MGNREGA Shedule2 Section 6– ല ് പരാമര് ശി�ു�ു.അതിന്
കഴി�ിെ��ില ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം െകാടു�ണെമ�ും അ��ായം 3 Section 7,8,9
ഭാഗ�ളില ് അനുശാസി�ു�ു.

െതാഴിൽആവശ�െ��വര് �ു െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� വർ�്
അേലാേ�ഷൻ േഫാം 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും കാണുവാന് സാധി�ി�.എ�ാൽ
ഡിമാൻഡ് േഫാം �പി� ് എടു�് സൂ�ി�ാൻ ബു�ിമു�ാണ് എ�ാണ് െതാഴിലുറ�്

ഓഫിസിൽ നി�് അറിയാൻ കഴി�ത് .

10. ഇ-മ�് ര് േറാള് 

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല േരഖകളില ് ഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ് മ�ര് 
േറാള് .െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ഹാജർ, ദിവസ േവതനം ,മ�് ര് 
േറാള് �പകാരമു� േവതനം,എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�അടി�ാന േരഖയാണ് ഇ

മ�ര് േറാള് . ഇതിൽ േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, പ�ായ�് െസ�ക�റി

എ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം, സീലും േരഖെപടുേ��താണ.് മ�ര് േറാള് 
ഗൗരവേ�ാെട ൈകകാര�ം െചേ�� േരഖയാണ.് ഇവിെട േമ�് വളെര �ശ�ാപൂര് �ം തെ�
മ�ര് േറാള് ൈകകാര�ം െചയ്തതായി കാണാന് കഴി� .ു 2 �പവൃ�ി ഫയലിെല
മ�ര് േറാള് പരിേശാധി�േ�ാള് കെ��ിയ വിവര�ള് ചുവെട േചര് �ു�ു:

1) മ�ര് േറാള�കള് BPO ,ASഎ�ിവർ പരിേശാധി�ു�തായി മന�ിലാ�ുവാന് 
കഴി� .ു



2) പരിേശാധി� 2 ജനറൽ ഫയലുകളിലും േമ�് ഒ�� െവ�ി���്. േപജ് ന�ർ ഇ�.

3) പരിേശാധി� മ�ര് േറാള�കളിൽ എം ബു� ്ന�ര് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

4) പരിേശാധി� 40 മ�ര് േറാള�കളിൽ േ�ാ�് േ�പാ�ഗാമർ ഓഫീസർ, പ�ായ�്
െസ�ക�റി എ�ിവർ ഒ��ം, സീലും , തിയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

5) പരിേശാധി� 40 േറാള�കളിലും �പവൃ�ി െചയ്ത തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

6) മ�ർ േറാള�കളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഒ�ും തെ� ഉ�ായിരു�ി�. േമ�് അത് 
വളെര ന� രീതിയിൽ സൂ�ി�ി���്

11. െമഷർെമൻറ് പുസ്തകം (M Book)

ഒരു �പവൃ�ിയില ് എ�ു നട�ു,എ�ത അളവില ് നട�ു എ�ു� കാര��ള് 
കൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��സു�പധാന േരഖയാണ് എം.ബു�.്അതുെകാ�ുതെ�ഈ
പുസ്തക�ില ് അളവുകള് േരഖെ�ടു�ു� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ര് അവരുെട േപരും
ഒ��ം സീലും നിര് ബ�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ.്

പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും എം ബു� ്ഉ�ായിരു�ു. 2എംബു�ും െസ�ക�റി
സര് �ിൈഫ െചയ്തി�ി�,സീല ് ഉ�ായിരു�ി�. െമഷർെമൻറ് ബു�ിൽ ന�ർ ,േപജ്
ന�ർ, ഇവ േരഖെ�ടു�ിയി���്. AS,TS ന�ർ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ,എ�ിേമ�്
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െസ�ക�റി,അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയര് എ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും

േരഖെ�ടു�ിയി���്.എ�ാല ് �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�.് ഇതില ് �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മു�ു�അളവും
േരഖെ�ടുേ��താണ.് എ�ാൽ �പവർ�ികൾആരംഭി�ു�തിനു മു�ു�അളവുകൾ
ഒരു ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു (LD/327839 )എ�ാൽ മെ�ാരു ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
(IC/317490).എ�ാഎം ബു�ിലും യഥാര്� െചലവ് േരഖെപടു�ിയി���്.

12.െമ�ീരിയൽ ലി�്

െമ�ീരിയല ് എ�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന് അടി�ാനെ�ടു�ി, െവ�ര് �്
നൽേക� തുക,അവരുെട േപര്,അ�ൗ�് ന�ര് ,�പവര് �ിയുെട േപര്,വര് � ്
േകാഡ് ,ബില ് ന�ര് ,തീയതി എ�ിവ എ�ാം കാണി�� െകാ�് െമ�ീരിയലിന്
േവ�ിയു� പണംൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� ഒ�ാണ് െമ�ീരിയൽ

ലി�്.

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും െമ�ീരിയൽ ലി�് ഉപേയാഗി��െകാ�ു� �പവൃ�ി



ഉ�ായിരു�ി�.

13.േവജ് ലിസ്ററ്

�പവൃ�ി പൂര് �ിയായാല ് മ�ര് േറാള് �പകാരം െതാഴിലാളികള് �് േവതനം
അനുവദി��െവ�് ഉറ�ാ�ു� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി
െചയ്തു എ�തിന് അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ�് നൽേക� തുകഅതായത്കൂലി,
ആയുധ�ൾ�് െകാടു�ു� വാടക, മൂർ� കൂ���തിനു� തുക എ�ിവ എ�ാം കാണി��
െകാ�് പണംൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� ഒ�ാണ് േവജ് ലി�്.

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.

14. ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ (FTO)

െതാഴിലാളികള�െട േവതനം അവരവരുെട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് അയ�� എ�തിനുളള

െതളിെവ� നിലയിലാണ് FTO യുെട �പധാന�ം.

1. പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)
സൂ�ി�ി�ി�. േവജ് ലി�ിന് പുറകിൽFTO ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���്. FTO
രജി�ര് �പേത�കം സൂ�ി�ു�ു�്.

15. െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

ഈഓഡി� ് കാലയളവില ് െമ�ീരിയല ് ഉപേയാഗി��� ഒരു �പവൃ�ി േപാലും
ഉ�ായിരു�ി�.

16. േറായൽ�ി

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളിൽ േറായൽ�ി ബാധകമായിരു �ി�.

17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാന് , �പവ��ികള് സംബ�ി��
െതളിവുകള് േശഖരി�ാന് അതിന് െറ േഫാേ�ാകള് സഹയകമാകും. �പവൃ�ി
തുട�ു�തിന് മു�,് �പവൃ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാള് , �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി��
കഴിയുേ�ാള് തുട�ിയ ഓേരാ ഘ��ിെലയും േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ണെമ�്
നിഷ്കർഷി�ിരി�ു�ു. പരിേശാധി� 2ജനറൽ �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും മൂ�് ഘ�
േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് ഒ�ും തെ� ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

18. �പവൃ�ി പൂര് �ീകരണ സാ��പ�തം

പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിൽ �പവൃ�ി പൂര് �ീകരണ സാ��പ�തം കാണുവാൻ



സാധി�ി�.

19.മ�ര് േറാള് മൂവ്െമ� ് �ി�് /ഫയല ് �ടാ�ിങ് േഫാറം

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിലും അതിന് െറ േരഖകള് ൈകകാര�ം
െച���തിലും ഓേരാ ഉേദ�ാഗ�ര് �ും ഉ�രവാദി�ം നി�യി�ിടു�്. െതാഴിലുറ�്
പ�തിയിെല ഏ�വും സു�പധാനേരഖയായ മ�ര് േറാള് ജനേറ�് െച���തു മുതല ്
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല�് അനുവദി��െകാ�ു� FTOബാ�ിേല�്
അയ�ു� തീയതി �കമ�ില ് മ�ര് േറാള് മൂവ്െമന് റ് �ി�ില ്
േരഖെ�ടുേ��താണ.്

പരിേശാധി� 2 ഫയലിലും ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം അഥവാ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്
സൂ�ി�ിരു�ു.

എ�ാൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട  തീയതി, ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

20. ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

�പവർ�ി �ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ് ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാസ്. മൂ�്
ഘ��ിലു� േഫാേ�ാകൾ�ു പുറെമ ജിേയാടാഗ്ഡ് േഫാേ�ായുെട �പിന് റും ഫയലില ്
സൂ�ിേ��താണ.് ഇതുറ�ാേ��ത് േമ�ിന് െറയും െതാഴിലുറ�് പ�തി
ഉേ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ.്

എ�ാൽ പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ ഒരു െപാതു ഫയലിലും ഇവ കാണാന് 
സാധി�ി�. െതളിവ് േശഖരണം െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവ��ികള�െട ഒഴി�� കൂടാനാവാ�
ഘടകമായതിനാല ് ഈകാര��ില ് ബ�െ�� ഉേ�ാഗ�ര് കൂടുതല ് ജാ�ഗത
പുലര് േ��തു�്

21. േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര് �ിന് െറ േകാ�ി

AMC �പകാരമു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ഇേ�ാഴാണ് നട�ു�ത്.

22.ൈസ�് ഡയറി

സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം വർ�് ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� 22 മെ�
േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികള് പറ�ിരി�ു�അളവിലും

കൃത�തയിലും നിര് വഹി�ു�തിലു� ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ് ൈസ�്
ഡയറി.സം�ാന സര് �ാര് �പേത�കമായി ത�ാറാ�ിയ ൈസ�് ഡയറി �പവര് �ി
�ല�ു�ായിരിേ�� സു�പധാന േരഖയാണ.് പ�തി ആരംഭേയാഗ�ിന് െറ
വിവര�ള് മുതല ് ഉേദ�ാഗ�രുെടയും െപാതുജന�ള�െടയും നിര് േദശ�ള�ം
സ�ര് ശക ഡയറിയില ് അട�ിയി���്.



�പവ��ി പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് റിേ�ാർ�് പൂരി�ി�ി���്. വിജിലന് സ് ആന് ഡ്
േമാണി�റിംഗ് ക��ി വിവര�ള് , െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക, ഷാര് �നിംഗ് തുക,
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയി���്. പ�തിെ�ലവ്, �പവൃ�ി
�ലെ�സൗകര��ൾ, �പവൃ�ി�് േവ�ി ഉപേയാഗി� സാധന സാമ�ഗികള�െട
വിവര�ൾ,സ�ര് ശക കുറി�് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.

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

വ��ി�ും മന�ിലാ�ാൻ പ��� രീതിയിൽ ഉ�ാേക�താണ.്

ൈസ�് ഡയറിയുെട ഒരു ഭാഗമാണ് േ�പാജക്ട് ഇനീഷ�ൽ മീ�ി�്. ഒരു �പവൃ�ി
തുട�ു�തിനു മു�് �പവർ�ിെയ�ുറി��ളള വിവര�ൾ പ�ുവയ്�ു�തും അതുേപാെല

ഒരു �പവർ�ി എ�െന െച�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�മായ അവേബാധം ഉ�ാ�ി

എടു�ു�തിനും വാർഡ് െമ�ർ, �ാഫ് എ�ിവരുെട അധ��തയിൽ കൂടു� േയാഗമാണ്
പ�തി ആരംഭ മീ�ി�്. �പസ്തുത ൈസ�് ഡയറിയില ് േമൽപറ�അധികാരികള�െട

സാ�ിധ��ിൽ പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ിയതായി േബാധ�െ���.

ഓേരാ �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിന് മുന് പും അംഗ�ള�െടയും വാർഡ് െമ�ര് ,
�ാഫ് എ�ിവരുെട സാ�ിധ��ില ് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് നട�ു�ുെ��്

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാള് മന�ിലാ�ുവാന് കഴി� .ു.

ൈ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 യിൽ അംഗ�ൾആയിരിേ��ത്.
പ�തിയുമായി ബ�െ�� അഭി�പായ�ള് േരഖെ�ടുേ�� ഭാഗ�് വിഎംസി

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

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴില ് �ല�് െതാഴിലാളികള് �്ആവശ�മായ കുടിെവളളം, തണല ് ,
�പാഥമിക ൈവദ�സഹായം, 5 വയ�ിന് താെഴയുളള കു�ികള് �് �കഷ് തുട�ിയ
അടി�ാന സൗകര��ള് ഒരു�ണെമ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ള് 2ൽ 23 മുതൽ 28
വെരയു� ഭാഗ�് നിര് േദശി�ി���്.ഈഅവകാശെ��ുറി�് െതാഴിലാളികേളാട്

സംസാരി�േ�ാള് അറിയാന് കഴി�ത്:

 �കഷ് സൗകര�െ��ുറി�് െതാഴിലാളികള് �് അറിവി�.

 കുടിെവ� സ�കര�ം ഉ�ായിരു�ു.

 തണൽസൗകര�ം ലഭ�മാണ്

 ക��റ, കാലുറ തുട�ിയവ ലഭ�മ�

 െതാഴിലാളികൾ�് ചികി� സഹായെ��ുറി���അറിവ് ഉ�ായിരു�ി�.

 െതാഴിൽ ഡിമാൻഡ് െച���തിെന�ുറി���അറിവുകൾ പരിമിതമാണ.്

 നിലവിൽ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് ഇ�



വിജിലന്സ് ആ� ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി (ജാ�ഗതാ േമല ് േനാ� സമിതി)

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലും അ�് അംഗ�ള�� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

രൂപീകരിേ��താണ.് ഇതില ് പ�ികവര് � പ�ിക ജാതി വിഭാഗ�ാര് �് േവ��ത
�പാധാന�ം നല ് േക�തും പകുതി േപര് സ്�തീകള് ആയിരിേ��തുമാണ.്അധ�ാപകര് 
,അംഗനവാടി വർ�ർ, സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന ���കൾ, െപാതു സമൂഹ
സംഘടനകൾ, തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMC അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.്
ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല�് VMC െയ നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ.് �പവര് �ി
�ല സ�ര് ശനം ,െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ൽ, േരഖകള�െട

പരിേശാധന �പവർ�ി �ല സൗകര��ള�െട പരിേശാധന, �പവർ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം
നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം, �പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ,് �പവർ�ിയുെട
സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല.
VMC എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ

േരഖെ�ടുേ��തും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സമയ�് അവ �ഗാമസഭയിൽ

സമർ�ിേ��തുമാണ.് VMC റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും

ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ�് നി�ും ലഭിേ��തും

ആണ.്

ഇവിെട 5 VMC അംഗ�ളാണ് ഉ�ത്.അവരുെട േപര് വിവര�ള് താെഴ പറയു�ു.

1. A.K.അ���ു�ൻ - വാർഡ് െമ�ർ

2 പ�മി - െതാഴിലാളി

3. ച��ിക - െതാഴിലാളി

4. േകാമളം - െതാഴിലാളി

5. ഓമന - െതാഴിലാളി

● അ�ുമുതല ് ഏഴുവെര അംഗ�ള് ഉൾ െ��താണ് ഒരു വിഎംസി

● വിഎംസി അംഗ�ള് െതാഴിലിട�ൾ സ�ർശി�ാറി� എ�ാണ് അറിയാൻ
കഴി�ത്.

● VMC റിേ�ാര് �ില ് ഗുണനിലവാരെ� കുറി�് ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ു�ി�

CIB-സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

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

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് .Para 25(a), schedule 1അനുസരി�് ഒരു
�പവർ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾഅതായത് എ�ിേമ�് തുക,സാധന േവതന



ഘടക�ൾ, യഥാർ� െചലവ് ,െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ
ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത്

അനിവാര�മാണ.്.ഈ േബാർഡ്�ാപിേ��ത് ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയും ആരംഭഘ��ിൽ

ആണ.്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 രൂപയും ആണ് പരമാവധി
ചിലവ് എ�ാണ്ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ നിഷ്കർഷി�ു�ത്.സിഐബി അട�ു�

ഒരു േഫാേ�ാ വര് � ്ഫയലില ് ഉള് െ�ടു�ണംഎ�ത് നിര് ബ�മാണ.്

പരിേശാധന�് വിേധയമായ 2ജനറൽ ഫയലുകളിലും CIB കാണാൻ കഴി�ി�.

നിരീ�ണസംവിധാന�ിെല വീഴ്�കൾ

ൈസ�് ഡയറിയും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ�സ�ര് ശക
പുസ്തകവും 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�യിെല ഏ�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�ിനിെട ഈ ര�് ഉേദ�ാഗ�രും ഒരി�ല ് േപാലുംഈ
പ�ായ�ില ് സ�ര് ശനം നട�ിയി�ിെ��് ഓഡി�് ടീമിന് െറ അേന�ഷണ�ില ്
മനസിലായി�.

കഴി� ഒരു വര് ഷ�ിനിെട വിവിധ ഉേദ�ാഗ�ര് നട�ിയ സ�ര് ശന
വിവര�ള് :

�കമ

ന�ര്

 

ഉേദ�ാഗ�ന് െറ
േപര്

ഓഫീസ്

സ�ര് ശന
ദിവസ�ള് 

െതാഴിലിട

സ�ര് ശന
തിയതികള് 

ആെക

ദിവസ�ള്

 

1. നാഷണല ് ഓഫീസ്

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

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

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

4. െജ പി സി 5/07/18 സ�ർശി�ി���്. 1



5. ബിപിഒ/ബി ഡി ഒ 24/05/19 സ�ർശി�ി���് 1

6. േജാ .ബി ഡി ഒ 15/02/18

17/2/18

16/03/18

29/04/18

5/07/18

1/10/18

26/07/19

സ�ർശ�ി���് 7

7. അസി�ന് റ്
എ�ിനീയര് 

17/02/18

16/03/18

01/10/18

വിവര�ള് 
ഓഫീസില ്
ലഭ�മാണ.്

വിവര�ള് 
ഓഫീസില ്
ലഭ�മാണ.്

9. േ�ാ� ്ഡി ഇ ഒ 22/02/18

23/11/18

28/02/19

24/06/19

വിവര�ള് 
ഓഫീസില ്
ലഭ�മാണ.്

4



അവകാശലംഘന�ൾ

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് ടീം ഈ വാര് ഡിെല കുടുംബ�ള�മായി സംസാരി�േ�ാള് 
അവകാശലംഘന�ള�മായി ബ�െ��് ചില സംഭവ�ള് 
�ശ�യില ് െ�ടുകയു�ായി.അ�ാര��ളാണ് ഇവിെട പരാമര് ശി�ു�ത്.

െതാഴില്കാര്ഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയില ് പണിെയടു�ു� െതാഴിലാളിയുെട അടി�ാനപരമായ

അവകാശമാണ് െതാഴില ് കാര് ഡ്.അേപ�ി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം കാര് ഡ്
നല ് കണെമ�ാണ് വ�വ�.ഈവാര് ഡിെല െതാഴില ് കാര് ഡിന്
അേപ�ി�വർ�ാർ�ും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ിരു�ി�.  മ�് ചില
�പശ്ന�ള് ഓഡി�് ടീമിന് െറ �ശ�യില ് െപ��.

 െതാഴിലാളികൾ സ��ം ചിലവിലാണ് െതാഴിൽകാർഡിൽ േഫാേ�ാ പതി�ി�െത�്

അറിയാൻ കഴി� .ു

15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ി�ി� എ�്FGDൽ പെ�ടു� 19
െതാഴിലാളികള�ം അഭി�പായെ���.

െതാഴിൽ നിേഷധം

ഇവിെട െതാഴില ് നിേഷധം ഉ�ായി�ി�. ഒരുവര് ഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴില ്
െതാഴിലാളിയുെട നിയമപരമായ അവകാശമാണ.് ഇത് നിേഷധി�ാന് ആര് �ും
അധികാരമി�.

േവതനം ൈവകൽ

മ�ര് േറാള് പൂര് �ി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 നല ് കണെമ�് നിയമ�ിെല െസ�ന് 
3(3)ലും വാര് ഷിക മാ�ര് സര് �ുലര് അധ�ായം 9ലും പറയു�ു.

ഈ വാര് ഡില ് ഓഡി�് സംഘം െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാള് �പധാന പരാതി

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

യാെതാരു ധാരണയും ഇവർ�് ഉ�ായിരു�ി�. പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി

ഓഫീസില ് നി�് നി�ിത ദിവസം തെ� എഫ് ടി ഒ അയ�ി��െ��ിലും േക��

ഗവണ ് െമന് റില ് നി�് പണം ലഭി�ാ�തുെകാ�് േവതനം ലഭി�ു�ിെ��ാണ് പരാതി



വ�ത്. ആരുെട ഭാഗ�ുനി�് വീഴ്ച സംഭവി�ാലും കൃത�സമയ�് േവതനവും അത്

ലഭി�ിെ��ില ് നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിേ��താണ.്ഇ�ാര��ില ് െതാഴിലാളികളില ്
നി�് േരഖാമൂലം പരാതി സ�ീകരി�് ബ�െ��വര് �് അയ��െകാടു�ാന് േമ�ിനും

ഭരണസമിതി�ും ഉ�രവാദി�മു�്.

ബാ�് ജീവന�ാരുെട സമീപനം

െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാള് മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത് .

ധനല�്മി ബാ�ിൽ ആണ് ഇവര് �് അ�ൗ�ു�ത്. ചില െതാഴിലാളികൾ പണമിടപാട്
വിവര�ൾഅപ്േഡ�് െച�ാറു�്.

● ബാ�ിൽ നി�ും ന� രീതിയലു� സഹകരണം ലഭി�ാറുെ��ാണ് മനസിലാ�ാൻ

കഴി�ത്.

�പവൃ�ി �ലം സ�ർശനം

വാർഡ് 2െല െചറു ക��� 2 �പവൃ�ി�ല�ള് സ�ര്ശി�ുകയു�ായി. �പവൃ�ികള് 
പരിേശാധി��ം െതാഴിലാളികേളാടും േമ��മാേരാടും സംസാരി��ം ഓഡി�് ടീം കെ��ിയ

കാര��ള് താെഴ േചര് �ു�ു.

ഫയല ് പരിേശാധന നട�ിയ �പവൃ�ികള�െട �പവൃ�ി�ല സ�ര് ശന�ിലൂെട
കെ��ിയ കാര��ള് :-

�കമ

ന�ര്

 

വര് � ്
േകാഡ്

�പവൃ�ി കെ��ലുകൾ

1 160 600
1008/LD
/32783
9

ര�ാം വാർഡിെല

തരിശു ഭൂമി

കൃഷിേയാഗ�മാ�ു

�തിനു�

ഭൂവികസന

�പവർ�ികൾ

 എം ബു�് �പകാരം

നിളം 1716,
വീതി796.3 ,
ആഴം. 0.750അടി

 നീരി�ണ�ിൽ,2
വീടുകളിൽ

ആയി�ാണ് തരിശു

ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�

മാ�ി യതായി

കാണാൻ





കഴി�ത് .

 മൺ കൂ�ാര�ൾ

ഒ�ും തെ�

ക�ി�.
തരിശുഭൂമി

നിര�ാർ�

നിലയിലാണ്

കാണാൻ

സാധി�ത്.
അതുെകാ�ുത

െ� അളവുകൾ

എടു�ാൻ

സാധ�മ�.

1. കമലം (2/70)- 10
െസ��ൽ ആയി�ാണ്

തരിശുഭൂമി കൃഷി

േയാഗ�മാ�ി ഇരി�ു�ത്.
അതിൽ മര�ീനി,
മ�ൾ, വഴുതന, െവ�,
േചന തുട�ിയ

പ��റികൾ ന�

രീതിയിൽ

കൃഷിേയാഗ�മാ�ി യതായി

കാണാൻ സാധി��.

2. ഉഷ (2/15) - 20
െസ��ൽ തരിശുഭൂമി കൃഷി

േയാഗ�മാ�ി യി���്.
അതിൽ മ�ൾ, മുളക്,
വഴുതന, വാഴ തുട�ിയവ
കൃഷി േയാഗ�മാ�ി

യതായി കാണാൻ

കഴി� .ു കുറ��

ഭാഗേ�ാളം പു�� മൂടി

കിട�ു�

അവ�യിലായിരു�ു.

2 160 600
1008/
IC/3174
90

അടിയ�ു പാടം

�ഗാമം ഫീൽഡ്

േബാ�ി ബ �്

ബലെ�ടു�ും

ൈതകൾ

െവ��പിടി�ി�

ലും.

എം ബു�് �പകാരം നീളം

6000, വീതി 1.35 ആഴം
0.35

നിരീ�ണ�ിൽ , നീളം
1600 മീ�ർ, വീതി 41cm ,
ആഴം 48cm

ൈതകൾ ഒ�ും തെ�



കാണാൻ സാധി�ി�.
ൈതകൾെവ�െത�ാം

േപാെയ�ാണ് അറിയാൻ

കഴി�ത്.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ വിവര�ൾ

21/11/19 വ�ാഴം പാല�ാട ് ജി�യിൽ ആല�ൂർ േ�ാ�ിൽ 2-ആം
വാർഡ് െചറുക���, അടി യ �ുപാടം അ�ണവാടിയിൽ ഉ��് 2 മണി�് ജന�പതിനിധി
കൾ, ഉേദ�ാഗ�ർ, െതാഴിലാളികൾ, വി ആർ പി മാർ എ�ിവരുെട സാ�ിധ��ിൽ നൂറു

പണി പൂർ�ിയായ െതാഴിലാളി �പജിത അധ���ാനം വഹി� േസാഷ�ൽഓഡി�്

�ഗാമസഭയിൽ ആെക 65 േപര് പെ�ടു�ു. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�ിൻേമൽ
അംഗീകരി� തീരുമാന�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു.

�ഗാമസഭ അംഗീകരി� തീരുമാന�ൾ

1.േഫാേ�ാ പതി� െതാഴിൽ കാർഡ് േക�� സർ�ാർ ചിലവിൽ സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ും.

2.െതാഴിലിനുളള അേപ� �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി നൽകും.

3.െതാഴിലിനു അേപ�ി�� െതാഴിൽ ലഭ�മായി� എ�ിൽ െതാഴിലി�ാ േവതന�ിനു
െതാഴിലാളികൾ അേപ�ി�ും.

4.ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് , ക��റ, കാലുറ എ�ിവ �പവൃ�ി �ല�ു ലഭ�മാ�ും.

5.വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി പുന:�ാപി�ും.

6.പൂർ�ികരി� �പവൃ�ികളിെല�ാം സി�ിസൻ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് വയ്�ും.

7.െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിെന സംബ�ി��� പരാതികൾഅറിയി�ാൻ 18004255720
എ� േടാൾ �ഫീ ന�ർ ഓഫീസിൽ ലഭ�മാ�ും.

8.കൂലി ൈവകിയാൽ പലിശ സഹിതം കൂലി ലഭി�ാൻ േമ�് വഴി െതാഴിലാളികൾ
അേപ�ി�ും.

9.NREGSഓഫീസിൽ സൂ�ി�ു� 7 െരജി�റുകൾ േപാരായ്മകൾ നിക�ി എ�ാ
വിവര�ള�ം ഉൾെ�ടു�ി സൂ�ി�ും.

10.�പവൃ�ിയുമായി ബ�െപ� 22 േരഖകള�ം േപാരായ്മകൾ നിക�ി എ�ാ വിവര�ള�ം
ഉൾെ�ടു�ി സൂ�ി�ും.

െപാതുനിര്േദശ�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�ാൻ കഴിയു�ുെ�� 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 സി മുതല ് പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ര് 
വെരയു�വര് അവെര ഏല ് �ി� ചുമതലകള് കൃത�മായി
നിര് വഹി�ു�ുെ��ുറ�ാ�ണം.

5.ഡി.പി.സി, െജ.പി.സി,ബി.പി.ഒ എ�ീ 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. വിജിലന്സ് ആ� ് േമാണി�റിങ് സംവിധാനം സമ�ഗമായി അഴി��പണിയണം.ഇവെയ
സ�ത��മാ�ി നിലനിര് �ി ത�മയ ഓഡി�ിങ് സമിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.

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

8.സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാന് െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് സി�ിസണ ്
ഇന് ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ് അടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.

9. പ�തി ആസൂ�തണ�ില ് കര് ഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും
ഉള് െ�ടു�ാന് കഴിയണം.

10. ജനകീയ എ�ിേമ�് നിര് ബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത് െതാഴിലാളികള് �്
ലഭ�മാ�ുകയും അവെര പറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.

11. െതാഴിലാളികള് �ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള് പ�ായ�് തല�ില ് വാ�ി
സൂ�ി�ണം.ഇത് െതാഴിലാളികള് �് ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ണം.

12. വാര്ഡിെല െതാഴില ് കാര്ഡിെ� എ��ിന് അനുസൃതമായി േ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 �പചരണം നല ് കി
അേപ��ണി�ണം.

16. ഇ�രം �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ുേ�ാള് അവ മ�-്ജല സംര�ണ�ിന്
ഉതകു�താണ�് ഉറ��വരു�ണം.

17. േമ��മാര് �ും വിജിലന് സ് ആന് റ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള് �ും
സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം നല ് കണം



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

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

20. െതാഴിൽകാർഡ് അനുവദി�ു�തിനു യാെതാരു വിധ ചിലവുകള�ം െതാഴിലാളികള�െട
ഭാഗ�് നി�ും ഉ�ാവരുെത�് അനുശാസി�ു� കാര�ം ചർ�യിൽ ഉയർ�ു വ�ു.
െതാഴിലാളികൾ േഫാേ�ാ സ��ം ക�ിൽ നി�ും ൈപസ ചിലവാ�ിയാണ് േഫാേ�ാ

എടു�ു�ത്. പ�ായ�ിൽ നി�ും തിക��ം സൗജന�മായി അത് ലഭ�മാ�ണംഎ�്
നിർേദശി��.

21. െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി�ത് സംബ�ി� ഒരു പരാതി ഉയർ�ു വ�ിരു�ു.അ�ാം
വാർഡിൽ�ിരതാമസമാ�ിയ െതാഴിലാളികൾ�് നിലവിൽ പ���ാം വാർഡിേല�ും

നാലാം വാർഡിേല�ുമായാണ് കാർഡ് അനുവദി�ിരി�ു�ത്. ഇതിൽ കൃത�മായ നടപടി
എടു�ണെമ�് നിർേദശി��

22. െതാഴിൽ ഡിമാൻഡ് െചയ്ത് മ�ർ േറാളിൽ േപരും ഉൾെ�� െതാഴിലാളികൾ �പവൃ�ി
നട�ു� സമയ�ളിൽ മ�� െതാഴിലുകൾ�് േപാകു�ത് വലിെയാരു �പശ്നമായി ഉയർ�ു

വ�ു. മ�� െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽദിന�ൾ ഇതിലൂെട നഷ്ടമാവുകയും അവരുെട
�പവൃ�ി ഭാരം കൂടുകയും ഇ�ാരണം െകാ�് സംഭവി�ു�ു.

23. കാർഷിക കല�ർ നിർബ�മായും രൂപീകരി�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി��.
പാടേശഖര സമിതി അംഗം രാമകൃഷ്ണൻഅതിെന പി�ുണ��. െതാഴിൽ ഡിമാൻഡ്
െച���തിന് വലിെയാരു മുതൽ�ൂ�് തെ�യാണ് ഇെത�് െതാഴിലാളികൾ�് േബാധ�മായി

24. രജി�റുകളിൽ ഇ�ാതിരു� ഡിമാൻഡ് രജി�ർ ഇേ�ാൾ ൈസ�് ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ
സൂ�ി�ാൻ കഴിയു�ിെ�� �പശ്നം നിലനിൽ�ു�ു�്

25.ആസ്തി രജി�റിൽ ഓഡി�ി�ിനു വിേധയമായ �പവൃ�ികൾ ഒ�ും തെ� കാണാൻ
കഴി�ി�.അതിെ� �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണം

ജൂൺ കഴി�തിനു േശഷമാണ് ഉ�ായിരി�ു�ത്.അതിനാൽഈ വിവര�ൾ

ഉൾെ�ടു�ു�െത ഉ�� എ�് അറിയി��

26. പ�തി ആസൂ�തണ�ിൽ കർഷകരും െതാഴിലാളികള�ം പ�ാളികളാവാനു� ചർ�
ഉയർ�ു വ�ു

27. െതാഴിൽ അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം ലഭ�മാവു�ി�. െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം
ലഭി�ു�തിനായി പ�ായ�ിെ� �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി അേപ� നൽകുവാൻ നിർേദശം

നൽകി. നിലവിൽ െതാഴിൽ ഡിമാൻഡ് െച���ത് പ�ായ�ിെ� �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി
തെ�യാണ് എ�ത് അഭിന�നം അർഹി�ു�ു.എ�ാൽ ഉേദ�ാഗ�ർ �പവൃ�ി ഉെ��്

അറിയി� േശഷമാണ് ഡിമാൻഡ് െച���ത്.ഡിമാൻഡ് േഫാം, പരാതികൾ തുട�ിയ എ�ാ
അേപ�കള�ം പ�ായ�ിെ� �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി െകാടു�ണെമ�ും അേതാെടാ�ം രസീത്

ൈക���വാനും നിർേ�ശി��.ഏതു രീതിയിലാണ് െതാഴിലിനു ഡിമാൻഡ് െചേ��െത�്
നിർേദശി�� .

28. വിഎംസി പുനഃസംഘടി�ി�ാൻ നിർേദശി��

29.ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിൽ നിയമലംഘനം നട�തായി അറിയുവാൻ സാധി��. 2009
മുതൽഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ��ിരി�ു� െതാഴിലാളികൾ�് 90 െതാഴിൽദിന�ൾ
ഇ�ാലയളവിലും നൽകു�ു�്. മി�വരുെടയും വീട് പണി പൂർ�ിയായിരി�ു�
രീതിയിലാണ് സ�ർശന�ിലൂെട ഞ�ൾ�് കാണുവാൻ സാധി�ത്.എ�ാൽ ഭരണ
സമിതിയുെട �പേത�ക തീരുമാന �പകാരമാണ് ഇ�ര�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�്ഈ



വർഷ�ിലും െതാഴിൽ ദിന�ൾഅനുവദി�ു�െത�് അറി� .ുഎ�ിലും പണി
പൂർ�ിയായ വീടുകൾ�് കിേ��ു� തുക നൽകുവാൻ നിർേദശി��.

30. ഭവന പ�തികളിൽ VEO ഒ�� െവ�ിരി�ു�ത് PMAY സ്കീമിലു� ഭവന പ�തികളിൽ
മാ�തമാണ.് രെ��ം മാ�തേമ അ�െന ഉ��.ബാ�ിയു�വ എ�ാം തെ� 2009ൽ
അേപ�ി� ഫയലുകൾആയതിനാൽഅതിെ�അധികാര പരിധി അേ�ഹ�ിനെ��ും

ആയതിനാൽ ഇേ�ാൾ അനുവദി�ിരി�ു� ഫയലുകളിൽ താൻഒ�� െവ�ുകയി� എ�ുമാണ്

അേ�ഹ�ിെ� ഭാഗ�് നി�ും വ��മാ�ിയിരി�ു�ത്.

31. 2019-20 കാലഘ��ിേല�് കൂെട ഇ�ര�ിൽ െതാഴിൽദിന�ൾഅനുവദി��
െകാ�ു�ആ�ൻ �ാൻ ഉ�ായിരു�ു.അത് ഇനി അനുവദി�ിെ��് ഭരണസമിതി

േബാർഡ് മീ�ിംഗ് കൂടി തീരുമാനി�ു�തായിരി�ും എ�ും അറിയി�ിരു�ു.

32. െതാഴിൽ െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ു�ി� എ�ത് �പധാന പരാതിയായി
ഉയർ�ു വ�ു

െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�ര് :

1. ഫിേനായ് - അ�കഡി�ഡ് എന് ജിനീയര് 

2. ധന� - ഓവർസിയർ

3. െ�പാമിൽ - ഡിഇഒ/അ�ൗ�ന് റ്

4.അനിത - ഡിഇഒ/അ�ൗ�ന് റ്

പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി� വിവര�ൾ അനുസരി�് െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ

കഴി� 3, 12, 91, 000 രൂപയും ഈ വര് ഷം1, 46, 92, 000രൂപയും െചലവ് ആയി���്.
വ�ത�സ്തമായ �പവൃ�ികള് കെ��ു�തില ് താല ് �ര�ം കാണി�ാൽ കുെറ�ൂടി

െമ�െ�� �പവർ�നം കാഴ്ചെവ�ാനാകും. അത് െതാഴിലാളികൾ�് സഹായകമാവു�

ഏ�വും ന� ഒരു ഉപായമാണ.്

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� ഭൂഗര ് ഭ ജല വിതാനം ഉയര ് �ു�തിനാവശ�മായ
അടിയണകള് ,മണ് തടയണകള് , െച�് ഡാമുകള് ,തുട�ിയവ

നീര ് �ട�ിെ� സമ�ഗ പരിപാലനതിനുതകു� െകാ�ൂര ് ബ�ുകള് ,ഭൂമി
ത��തിരി�ല ് ,ഗ�ാബിേയാന് നിര്മിതികള്  



വിഭാഗം ബി-ഖ�ിക അ�ില ് പരാമര ് ശി�ു� കുടുംബ�ള് �് ജീവേനാപാധി

െമ�െ�ടു�ുവാനു� �പവൃ�ികള് . (ബി പി എല ് ,പ�ിക ജാതി, പ�ികവര ് �ം, വിധവകള് ,
ഭി�േശഷി�ാര ് ,ഐഎൈവ ഗുണേഭാ�ാ�ള് .)

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

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

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

സര ് �ാര ് ഭവന നിര ് മാണ പ�തികളില ് ഉള് െ�ടു�ി നിര ് �ി�ു� വീടുകള് �്
അവിദഗ്ദ കായിക െതാഴില ് .

മ��ബ�ന �പവര ് �ന�ള് േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു അടി�ാന െസൗകര��ളായ മല ് 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 �് വിേധയമായി �പവര ് �ി�ു�
സ�യം സഹായ സംഘ�ള് �് െപാതു അടി�ാന െസൗകര� വികസനം.

സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവര ് �ന�ള് �ാവശ�മായ വര ് �് െഷഡ് 
നിര ് മാണം.

കാര ് ഷിേകാല ് ���ള�െട സംഭരണ�ിവശ�മായ െക�ിട�ള�െട നിര ് �ാണം.

ൈജവ വള നിര ് �ാണ യൂണി��കള് തുട�ിയവ.

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

മാലിന� സംസ്കരണ സംവിധാന�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�െ�ാ�ം, വരള് �ാ നിയ��ണ �പവൃ�ികള് .

�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�്�പകാരം സൃഷ്�ി�െ�� െപാതു ആസ്തികള�െട അ�കു��ണികള് തുട�ിയവ.

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

േമ�് മാരുെട ചുമതലകള് .

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

െതാഴില ് കാര ് ഡില ് ആവശ�മു� വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ുക.



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

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

ള�മായി പ�ുെവ�ുക

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

ൈസ�് ഡയറിയില ് േ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 െതാഴില ് ഇട�ള് കെ��ുവാനും പുതിയ െതാഴില ് ആസൂ�തണം െച��വാനും

െതാഴിലാളികെള സഹായി�ുക .

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

പെ�ടു�ുക.

മ�� െതാഴിലാളികള് �് കൂടി േമ�് െ� ചുമതലകളിേല�് കട�ു വരാനു� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ുക

െതാഴിലാളികള�മായി നിര�ര സ�ര ് �ം പുലര ് �ുകയും കൂടുതല ് ബ�ം �ാപി�ുകയും

െച��ക.

ഓവര ് സീയര ് /എ�ിനീയര ്

�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ല ് .

�പവൃ�ിയുെട സാേ�തിക കാര��ള�ം അളവുകള�ം െതാഴിലാളികള് �് പറ�ു െകാടു�ുക.

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

പ�ായ�് െസ�ക�റി /അസി�ന് റ് െസ�ക�റി

പ�തിയുെട േമല ് േനാ�ം.

ബി��കള് അംഗീകരി�ല ് .

െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം അവരുെട എെ�ൗ�ില ് എ�ിെയ�ത് ഉറ�� വരു�ല ് .

മ�ര ് േറാള് സാ��െ�ടു�ി െതാഴില ് അനുമതി നല ് കുക,

െതാഴിലാളികള�െട കടമകള് .

െതാഴിലിട�ളില ് സമയകൃത�ത പാലി�ുക.

േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ്, െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭകള് ,േസാഷ�ല ് ഓഡി�്  �ഗാമസഭകള് എ�ിവയില ്
പെ�ടു�ുക.

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

ദിവസവും െതാഴില ് ആരംഭി�ു�തിനു മു�ും േശഷവും മ�ര ് േറാളില ് ഒ��കള് 
േരഖെ�ടു�ുക.

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



അധ�� േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപര്സണ ് ഡിസ്�ടിക്ട ് റിേസാഴ്സ്
േപര്സണ ്

റിേ�ാർ� ്ത�ാറാ�ിയത്

വി ആർ പി :�പിയൻ സി, നീതുേമാൾആർ,അയന എം,ഹരിത എൻ സി, േഗാപിക ജി,

ഹസീന എം


