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ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളില ് ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സര ് േവാ�ുഖമായ പുേരാഗതി
ല��ം വ�് സ�ാത��ാന�രഇ��ൻപാർലെമ��ൽനിർ�ി�െ��ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. 2005െസപത്ംബർ മാസം 5-◌ാ◌ം തീ�തി ഈ നിയമം

നിലവിൽ വ�ു.
െതാഴിൽഒരു അവകാശമായി കൽ�ി��നൽകു� നിരവധി സവിേശഷതകള�� നിയമമാണിത.് �ഗാമീണ
േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിർ�ാർ�നം എ� �പാഥമിക ല��േ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക പുന�ാപനം, സാമൂഹ�
ആസത്ി സൃഷട്ി�ല ് എ�ിവയും െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട ല���ളാണ.്ജന�ള�െട െതാഴില ്
െച��വാനു� അവകാശ�ിനും അവരുെട കായികാധ�ാന േശഷി�ും നിയമ സാധുതയും അ���ം

കൽ�ി�ു�ുെവ�താണ മ്ഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സവിേശഷത.
േകരള�ിലാദ�മായി െതാഴിലുറ� പ്�തി നട�ാ�ിയത പ്ാല�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ.്അതുെകാ�ുതെ�ഈ
േമഖലയിെല വിപുലമായഅനുഭവസ��ആ്ർ�ി�ാൻ നമു� ക്ഴി�ിരിേ��താണ.്

മുഖ� ല���ൾ

1.�ഗാമ �പേദശ� ത്ാമസി�ു�, അവിദഗധ് െതാഴിൽ െച�ാൻ താതപ്ര�മു� എെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു
സാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ� െതാഴിലിനു�അവകാശം.
2.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.
3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ംനിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽഉൾെപടു�ുക.
4.പ�ായ� ര്ാജ �്ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തി

 സ�്തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണംകാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

 െതാഴിലാളികള ് �ആ്സൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും പ�ാളി�ം
 േവതനം േനരി� െ്താഴിലാളികള�െട ബാ�/്േപാേ�ാഫീസ അ്�ൗ�ിേല�്
 പ�തി സുതാര�മാ�ാന ് സാമൂഹ�ഓഡി�്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� �പാധാന�ം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു�

എ�ാ �പവൃ�ികള�ം െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെടയു� േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ണെമ�്ഈ

നിയമ�ിെ�അനുേഛദം 17(2)ൽ  നിഷക്ർഷി�ു�ു. പ�തി �പവര�്നെ���ിയും െപാതുധനം
െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ്

േസാഷ�ല ് ഓഡി� അ്ഥവാസാമൂഹികകണ� പ്രിേശാധന.
എ�ാവാർഡിലും വർഷ�ിൽ  ര� �്പാവശ�ം േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭകള ് കൃത�മായി നട�ണം.

െതാഴിലുറ� പ്�തിയില ് അഴിമതി� ഇ്ടനലക്ാെത, സുതാര�തയും കാര��മതയും ഉറ��വരു�ുകയാണ്
േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ത.് സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായസാമൂഹ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായണ േ്സാഷ�ല ് ഓഡി� �്പ�കിയ നട�ുക. പ�തി�ണം
ശരിയായ രീതിയിൽ െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി��േവാ, പ�തിയുെട

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ  ഗുണപരമായ എ�ുമാ�മാണു�ായത,് സാമൂഹ� ആസത്ി

സൃഷട്ി�ി��േ�ാ തുട�ിയ കാര��ളാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാന ് �ശമി�ു�ത.്
െപാതുജന�ള�െട പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാല ് സർ�ാര ് പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമൽ

െപാതുസമൂഹ�ിെ� ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാൻ േസാഷ�ൽഓഡി� വ്ഴിെയാരു�ും.
രാജ�െ� പരേമാ�ത ഓഡി�ിങ സ്ംവിധാനമായ കൺേ�ടാളർ ആൻഡ ഓ്ഡി�ർ ജനറൽ  (സി.എ.ജി)

പുറെ�ടുവി� മാരഗ്നിർേദശമനുസരി�ാണ ഈ് േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ിയി���ത.്സം�ാന സർ�ാര ്
രൂപീകരി� േസാഷ�ല ് ഓഡി� യ്ൂണി�ാണ ഇ്തിേ��തത�ം നല ് കു�ത.്
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രീതിശാസ�്തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്റിേസാഴസ്്സംഘം �പവൃ�ിഫയൽ പരിേശാധന, ഫീല ് ഡ്സ�ര ് ശനം,
െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

േസാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേ�ാര ് � ത്�ാറാ�ിയി���ത.് താെഴ പറയു� രീതി അവംലംബി�ാണ ഈ് റിേ�ാര ് �്
ത�ാറാ�ിയി���ത.്

1. ഓഡി� �്ാൻ
1.1ഓഫീസ സ്�ർശന പരിപാടികൾ  .

2. അഭിമുഖം
2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ� �്പസിഡ�്,ജന�പതിനിധികൾ,െസ�ക�റി &�ാഫ)്.
2.2േമ� ,്െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ  ,െതാഴിലിന േ്പാകാ�െതാഴിൽകാർട ഉ്ടമകൾ.  .

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��പാപത്ി.

4.ഫീലഡ് സ്�ർശനം,നിരീ�ണം.
4.1 പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറൻസ .്
5.1വികസന േരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,രജി�റുകൾ,വർ� ഫ്യൽ.

6. േസാഷ�ൽ  ഓഡി� എ്ംഐഎസ േ്ഫാര ് മാ�ിേല�ു�വിവരേശഖരണം
6.1.വിവര�ള�െട േ�കാഡികരണം

7. േ�കാസ െ്വരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�.

8.കരട റ്ിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭിേ��അവകാശ�െള

കുറി��ം ഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെള കുറി��ം െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിലും 2019െല മാ�ർ സർ�ുലറിലും

വിശദമായി �പതിപാദി�ി���.്

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ കാർ ട ല്ഭി�ുവാനു�അവകാശം.
2. അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിെ� ൈക�� ര്സീത്

ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3. െതാഴില ് ലഭി�ിെ��ില ് െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം, (15 ദിവസം കഴി�ാല ്
അടു� 30 ദിവസം ദിവസേവതന�ിന ് െറ നാലിെലാ�ും പി�ിടു� ദിവസ�ളില ്
ദിവസേവതന�ിന ് െറ 50%വും ലഭി�ാന ് െതാഴിലാളി� അ്വകാശമു�.്)
4. പ�തിആസൂ�തണ�ില ് പെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം.
5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, അെ��ിൽ  (േവതന�ിന ് െറ 10
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ശതമാനംഅധികം)
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�ിന ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.
9.സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.
10. �ഗാമസഭയില ് പെ�ടു�ു�തിനും േസാഷ�ല ് ഓഡി� �്പ�കിയയില ് പെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം.

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

പ�തിയാണ.്അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിലാളികള�െട അവകാശലംഘനെ� ഗൗരവേ�ാെടതെ�

കാേണ�തു�.്അതിേല� വ്രു�തിന മ്ു� േ്സാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് സ്ംഘം കുേ��ാട വ്ാരഡ്ില ്
ആറുമാസ�ിനിെട നട�ിയ �പവൃ�ികള�ലെട ഫയലുകള ് പരിേശാധി�ുകയു�ായി. അതിെ�

വിവര�ള ് ഇവിെട പ�ുവ�ു�ു.

പ�ായ�ിെന സംബ�ി�അടി�ാന വിവര�ള ്

ജി� : പാല�ാട്
േ�ാ�് : െകാെ�േ�ാട്
താലൂ�് :ചി��ര ്
പ�ായ�ിെ� േപര് : െപരുെവ�്
വീസത്ീര�്ം : 60.79ച.കി.മീ
നിയമസഭാമ�ലം :ചി��ര ്
പാരല്െമ� മ്�ലം :ആല�ൂര ്
വാര ് ഡുകള�െട എ�ം : 18
ആെക ജനസംഖ� : 30445 (2011െല െസന ് സസ �്പകാരം)
സ�്തീകള ് : 15335
പരുഷ�ാര ് : 15110
പ�ികജാതി ജനസംഖ� :4606
പ�ികവര�് ജനസംഖ� : 2101(വികസന േരഖ�പകാരം)
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പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ൾ  

1 ആെക െതാഴിൽകാർഡ് 3352

2 ആെക െതാഴിലാളികൾ 4511

3 ആക�്ീവ െ്താഴിൽ  കാർഡ് 1262

4 ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ  2237

5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 165

6 എസട്ിെതാഴിലാളികൾ  0

7 2017-18െലആെക െചലവ് 121.03 ല�ം

8 കഴി�വർഷം ആെക

െചലവ(്2018-19)
28150000

9 കഴി� വർഷം 100 ദിവസം
െതാഴില ് കി�ിയവർ  

429

വാർഡിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ൾ  

ആെക െതാഴിൽ  കാർഡ് 186

ആെക െതാഴിലാളികൾ  61

ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ  61

ആെക ചിലവായതുക 284505

ആെക െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  1035
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േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള ്

�കമ
ന�
ര ്

�പവൃ�ിയുെട
േകാഡ് �പവൃ�ിയുെടേപര്

�പവൃ�ിആരം
ഭി� തി�തി

അട�ല ്
തുക

െചലവായ
തുക

അവിദഗദ്
െതാഴില ് ദി
ന�ള ് (അ
നുവദി�ത)്

വിദ
ഗദ്
െതാ
ഴില്
 ദി
ന�
ള ്

സാധ
ന
ഘട
കം

1

1606004005/I
F/313644

പാര 5ഇല ്
കുടുംബ�ിെ�

ഭൂമിയിൽ  േസാ�്
പി� ന്ിർ�ാണം

13-11-2018 163600 144006 532(565.96) ഇ� ഇ�

2

1606004005/I
C/318199

കുെ��ാട മ്ല�ുഴ

സബക്നാൽ  
നവീകരണം

13-11-2018 500000 499863 1468(1807) ഇ� ഇ�

3

1606004005/I
F/365082 സുേരഷക്ുമാര ്

ഭവന നിർ മാണം

3-10-2018 24390 16802 62(90) ഇ� ഇ�

4

1606004005/I
F/380267

ലീലാമണി ഭവന

നിരമ്ാണം

1-11-2018 24390 16802 62(90) ഇ� ഇ�

5

1606004005/I
C/318128

കുെ��ാട ഓ്ലേ�രി

�ബാ� ക്നാൽ

നവീകരണം

28-11-2018 500000 440521 1357(1808) ഇ� ഇ�

6

1606004005/I
F/313659

പാര 5ഇല ്
കുടുംബ�ിെ�

ഭൂമിയില ്
െപരക്ുെലഷൻപി� ്
നിർമാണം

9-10-2018 295854 257388 944(1054.81) ഇ� ഇ�

ആെക 1508234 1375382 4363(5415
.77)
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ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ൾ  ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ�്

തലം

1 സൃഷട്ി� െതാഴിൽദിന�ൾ  9311669 789091 103215

2 കുടുബ�ള�്്നലക്ിയ ശരാശരി െതാഴിൽ  
ദിന�ൾ

56.1 52.37 61.84

3 100 ദിന�ൾ  പൂര�്ീകരി� കുടുംബ�ൾ  29976 2003 429

4 ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബ�ൾ  1.66 15069 1669

5 ആെക െതാഴിെലടു�െതാഴിലാളികൾ  1.88 17098 1816

6 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ  എസ.്സി
കുടുംബ�ള�്്

28.7% 36.78% 38.87%

7 ആെക െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  എസ.്ടി
കുടുംബ�ള�്്

8.63% 2.59% 0

സ�രശ്ന വിവര�ൾ

1. ആെക

സ�ർശി�െതാഴിലിട�ൾ 
6

2 സ�ർശി� വീടുകൾ 2

3 സ�ർശി�സജീവ െതാഴിലാളികൾ

 
28

4 സ�ർശി� നിഷക്ൃയ

െതാഴിലാളികൾ
1

5 പരിേശാധി� െതാഴിൾ  
കാർഡുകൾ

29

ഏഴ ര്ജി�റുകള�െട പരിേശാധന

േക��സര�്ാരിെ� നിരേ്�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ത്ാെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ  
നിർബ�മായും സൂ�ിേ��വയാണ.്
1) െതാഴിൽ കാരഡ്ിനുളളഅേപ�യുെട രജി�ർ

2) േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ ര്ജി�ർ

3) ഡിമാ� ര്ജി�ർ  
4) �പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ  
5) �ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ

6) പരാതി രജി�ർ

7) സാധനഘടക രജി�ർ
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കെ��ലുകൾ

AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ം ഉ�ായിരു�ു. 

1.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർആണെ്താഴിൽകാർഡ ര്ജി�ർ. 2018- 19 കാലയളവ്
വെരയു� രജി�ര ് സൂ�ി�ി���.്228െതാഴില ് കാര ് ഡ ് ആണ് 5ആം വാര ് ഡില ്
അനുവധി�ി���ത.്െതാഴില ് കാർഡ ് അനുവദി� െതാഴിലാളികള�െട ഒ� ് േരഖെ�ടു�ാനു� �ലം
രജി�റില ് ഇ�. അത ഉ്െ��ിെല െതാഴില ് കാർഡ ് ലഭി�� എ� സ്ാ��െ�ടു�ാന ് െതാഴിലാളി� ്
കഴിയു. എ�ാല ് മാ�തേമ െതാഴില ് കാർഡ ് ലഭി�ാ� കുടുംബ�െള രജി�ർ േനാ�ി കെ��ാന ്
സാധി�ു.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ പ�ായ� ്െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയത്ി�ി�. െതാഴില ് കാർഡ ്രജി�ർ
െചയത് തി�തി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ി�.

2. �ഗാമസഭരജി�ർ

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ക്ൂടു� �ഗാമസഭ വിവര�ള ് ,േയാഗ തീരുമാന�ള,്വാർഡിൽ
നട�ിലാ�ിയ �പുവൃ�ികെള സംബ�ി� ചര�് എ�ിവെയ�ാം അറിയു�തിന സ്ഹായി�ു� േരഖയാണ്
�ഗാമ സഭ രജി�ര ് . െതാഴിലാളി �ഗാമസഭ വിവര�ള�ം േസാഷ�ല ് ഓഡി� ് �ഗാമസഭ വിവര�ള�ം േവെറ
രജി�റില ് ആണ േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

 െതാഴിലാളി�ഗാമസഭ രജി�ർ  െസ�ക�റിസ��െപടുതിയി�ി�.

 ലീലാമണി, സുേരഷ ക്ുമാര ് ഭവന നിരമ്ാണം 6 ആം വാരഡ് ് �ഗാമസഭ രജിസ�്ടാറില ് 21-11-2017നു
കുെ��ാട്അ�നവാടിയില ് േചർ� �ഗാമസഭ േയാഗ�ില ് വ� ് തീരുമാനം എടു�തായി
േരഖെപടുതിയിടു�.്

 എ�ാൽ മല�ുഴ സബക്ാനാൽ നവീകരണം, കുടുംബ�ിെ� ഭൂമിയിൽ േസാകപ്ി�,് കുടുംബ�ിെ�
ഭൂമിയിൽ െപരക്ുെലഷൻ പി� ന്ിരമ്ാണം എ�ിവ 10/8/2019 നു മടിയ�ാടം വ� േ്ചര�്�ഗാമസഭ
േയാഗ�ിലാണ്തീരുമാനം എടു�തായി േരഖെപടുതിയിരി�ു�ത.് �പസത്ുത �പവൃ�ികള ്
ആരംഭി�താവെ� 2018വരഷ്�ിൽആണ.്

 ഓലേ�രിസബ ക്നാല ് നവീകരണം രജി�റിൽ േരഖെപടു�ി ക�ി�.

3.ഡിമാൻഡ,്അേലാേ�ഷൻ,േവതനരജി�ർ

ഡിമാൻഡ,്അേലാേ�ഷൻ ,േവതന രജി�ർ 2017-18വെരയു�ത ര്ജി�ര ് രൂപ�ില ് സൂ�ി�ു�ു�.്
എം ഐ എസില ് നിെ�ടു� വ്ളെര ന� രീതിയിൽ അവ ൈബന ് ഡെ്ചയത് സൂ�ി�ി���.് 2018-19
വരഷ്െ� ഡിമാനഡ്,്അേലാെ�ഷന ് ,േവതന വിവര�ള ് രജി�ര ് MIS ല ് നി�ും എടു� േകാ�ി
രജി�ര ് രൂപ�ില ് ൈബനഡ് െ്ചയത്ി�ി� കൂടാെതഅത പ്�ായ� െ്സെ�ക�റി സര�്ിൈഫ െചയത്ി�ി�.

4.വർ� ര്ജി�ർ:

2018-19വരഷ�ളിലായി 2വർ� ്രജി�ർ  കാണാന ് സാധി��.ഇവ ര�ും െസ�ക�റി സ��െപടുതിയി�ി�.

കൂടാെത ഇവഎംഐഎസ ഇ്ല ് നി�ും എടു� േകാ�ിഅ�.

5.ആസത്ിരജി�ർ: (�ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ)

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� െ്ച��� �പവർ�ികളിൽ  അെ�� ് ഐ ഡി ആയ
�പവര�്ികള�െട വിവര�ൾ ആണ ആ്സത്ി രജി�റില ് ഉ�ായിരിേ��ത.് 2018-19 കാലയളവില ്
െചയത് �പവൃ�ികളില ് CIB ഫ� ്പാസ ്ആവാ�ത െ്കാ� C്IB വ�ി�ി�. �പസത്ുത കാരണ�ാല ് ഈ
കാലയളവില ് െചയത് �പവൃ�ികള ് ആസത്ിരജി�റില ് േരഖെപടുതിയി�ി�.

6.പരാതി രജി�ർ:

പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ു�ു�.്

 1/07/2011മുതൽ 6/1/2018വെര8പരാതികൾരജി�ർെചയത്ിരി�ു�ു.
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 6/01/2018െലപരാതിതീർ�ാ�ിയി�ി�

 പരാതിതീർ�ാ�ിയഉേദ�ാഗ�നായി�പേത�കേകാളംഅനുവദി�ി�ി�.

 31/03/2018മുതൽ 8/02/2019വെരയു�പരാതികൾരജി�ർആ�ിസൂ�ി�ി�ി�.

 2017-18കാലയളവില ് ആെക 8 പരാതികളാ�ണജി�റില ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്പരാതിതീർ�ാ�ിയതി�തിേരഖെപടു�ിയി���.്

7. െമ�ീരിയൽരജി�ർ :

െമ�ീരിയൽരജി�ർ സൂ�ി�ു�ു� അ്ത പ്�ായ� െ്സ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയത്ി���.്2018-19
കാലയളവിൽ 27/2/ 19- 6/3/2019 എ�ീതീയതികളിൽ 2 വൗ�ർ/
ഇൻേവായേ്�സഖെ�ടു�ിയി���എ്�ാൽവിശദാംശ�ൾഇ�.MGNREGS ഉേദ�ാഗ�ർഒേ��ഖെ�ടു�ിയി���.്

ഫയൽ  െവരിഫിേ�ഷൻ  

2019 െല വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു �പവൃ�ിഫയലില ് താെഴ
പറയു� 22 േരഖൾ  സൂ�ിേ��തു�:്
1.കവർ േപജ്
2.െചക ല്ി�്
3.വാർഷിക പ�തിആസൂ�തണ േരഖ
4.െടകന്ി�ല ് എ�ിേമ� ആ്� ഡ്ിൈസൻ
5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
6.ഭരണാനുമതി േരഖ
7.സംേയാജിത പ�തിആെണ�ിൽ  അതുമായി ബ�െ�� േരഖകള ്
8.ആന�ൽ  മാ�ർ സര�്ുലർ അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� േ്ഫാറം.
9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ൽ  േഫാറം
10.ഇ.മ�ര ് േറാള ്
11.െമഷരെ്മ� ബ്ു�്
12.െമ�ീരിയല ് വർ� ആ്െണ�ില ് സാധന�ള ് വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി ബ�െ��

േരഖകള ്
13.േവജ ല്ി�്
14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ 
15.െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
16.േറായല�്ി ഉെ��ില ് അതിെ� േരഖകൾ 
17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതല ് അവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ� ഘ്� േഫാേ�ാ.
18.�പവൃ�ി പൂര�്ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ർേറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�/്ഫയല ് �ടാ�ിങ േ്ഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേ�ാര�്ിെ� േകാ�ി
22.ൈസ� ഡ്യറി
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കെ��ലുകൾ

ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 6 �പവര�്ികള�െട ഫയല ് പരിേശാധനയ�് ് വിേധയമാകിയതിലൂെട
കെ��ിയവിവര�ള ് .

1.കവർ േപജ്

വാരഷ്ിക മാ�ർ സര�്ുലർ �പകാരമു� ഒരു കവർ േപജ ഫ്യലിൽ  സൂ�ി�ു�ത െ്താഴിലുറ�്
പ�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാൻ  സഹായകമാകും.ഒരു �പവൃ�ിയുെട എ�ാ

അടി�ാനവിവര�ള�ം അട�ു� േരഖയാണിത.്
 6ഫയലുകൾപരിേശാധി�തിൽAMC �പകാരമു�കവർേപജ സ്ൂ�ി�ി���.്

2.െചക ല്ി�്
കവർ േപജ േ്പാെല�െ� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികൾ� സ്ുതാര�തയും വ��തയും ഉറ�ാ�ാൻ

സഹായി�ു� േരഖയാണ െ്ചക ല്ി�.് ഒരു ഫയലിൽഏെതാെ� േരഖകൾ ഉ�ട�ം െചയത്ി��െ��ും അത്

ഏത്േപജ്മുതൽ ഏത്േപജ്വെരയാെണ�ും മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു േരഖയാണ്െച�്

ലി�.്പരിേശാധി�6ഫയലുകളിലുംെച�ല്ി�ക്ാണാൻസാധി��.എ�ാൽെച�ല്ി�ിൽേപജന്�ർേരഖെ�ടു
�ിയി�ി�. േപജ ന്�ര ് കൂടി േരഖെപടുെത�താണ.്ഔേദ�ാഗിക േരഖകള ് അപൂർണമായി സൂ�ി�ാന ്
പാടി�.
3.വാർഷിക പ�തി േരഖ

ഒരു വാരഡ്ിെല െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു� മുഴുവന ് െതാഴിലാളികള ് �ും വര ് ഷ�ില ് 100 പണി
ഉറ�ാ�ു�തിന ആ്വശ�മായ�പവൃ�ികള ് കെ��ി േരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു� സു�പധാനമായ ര�ു

േരഖകളാണ്ആ�ന ് �ാനും െഷല ് ഫ ് ഓഫ് െ�പാജക�്�ം. ഒരു വാരഡ്ില ് ഒരു വരഷ്ം

നട�ാനുേ�ശി�ു� �പവ��ികെള കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ വ്ാരഷ്ിക പ�തി േരഖ. �ഗാമസഭ
നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജകട്ിേല�് മാ��കയും ഇതിൽനി�ും

മുൻഗണനാടി�ാന�ിൽ അതാത സ്ാ��ികവർഷ�ിൽ ആവശ�മു� വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�്

ആ�ൻ�ാൻത�ാറാ�ുകയും െച��ം .
ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ�� �പവർ�ി തെ�യാേണാ നട�ിലാ�ിയത്എ�്മന�ിലാ�ു�തിനും

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉപകരി�ു�ു. ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഫയലില ് �പവ��ിെയ കുറി� പ്രാമര ് ശി�ു�
വാര ് ഷികപ�തിയുെട പകര ് � സ്ൂ�ിേ��തഅ്നിവാര�മാണ.്

 പരിേശാധി� 6 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലുംവാരഷ്ിക പ�ിേരഖയുെട പകര�് ഉ്�ായിരു�ു.പ�തി
േരഖയുെട അടി�ാന വിവര�ള ് അട�ു� ആദ�േപജ്കൂടി ഇതിേനാെടാ�ം േചർ�ാണ്

സൂ�ിേ��ത.്

4.എ�ിേമ�്

ഓേരാ �പവർ�ി�ും എ�ിേമ�ിെ� സം�ിപത്ം, ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത

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

െവയറിലൂെട ഓൺൈലനായി അനുമതികൾ ലഭ�മാേ��തുമാണ .്ഒരു �പവൃ�ി തുട�ും മു� ആ് �പവൃ�ി

എ�,് എ�െന, എ�ത അളവില ് െച�ണെമ�റിയാന ് െതാഴിലാളികള�്്അവകാശമു�.് അതിന്
അവര�്ുംഇ�ാര�മറിയാന ് താതപ്ര�മു� മ���വര ് �ും മന�ിലാ�ാന ് കഴിയു�തര�ില ് ഓേരാ
�പവൃ�ിയുെടയും എ�ിേമ�ിന ് െറ കൂെട ജനകീയഎ�േ്മ� ത്�ാറാേ��തു�.്

 പരിേശാധി� ഒരു ഫയലിലും ജനകീയഎ�ിേമ� ക്ാണാന ് കഴി�ി�.
 പരിേശാധി� 6ഫയലുകളിലും ഡീെ�യിൽഎ�ിേമ�ഉ്�ായിരു�ു.
 പരിേശാധി�6ഫയലുകളിൽകുേ��ാടമ്ല�ുഴസബക്നാൽനവീകണ�പവൃ�ിയിൽമാ�തമാണഎ്�ിേമ
�റ്ിേ�ാർ� ്കാണാൻകഴി�ത.്

 ഭവനനിർമാണംഒഴിെകയു��പവൃ�ികളിൽേറ�അ്നാലിസിസക്ാണാൻസാധി��.
 സാേ�തിക വിദകധ്രുെട ഒ�,് സീല ് ,തി�തി എ�ിവകൂെട എസട്ിേമ�ില ് ഉ�ാേവ�താണ.്
പരിേശാധി� 6ഫയലുകളിൽ പാര 5 കുടുംബ�ിന ് െറ ഭൂമിയില ് െപരക്ുലഷന ് പി�്

നിര ് മാണ�ില ് സാേ�തിക വിദകധ്രുെട ഒ�,്സീല ് ഉ�.് മ�� 5 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും സീല ് ,
തി�തി എ�ിവ േരഖെപടുതിയിടി�. ഉേധ�ാഗസത്രുെട ഒ�ിേനാെടാ�ം തി�തി േരഖെപടുതു�ത്
ഒ�ിെ� ദുരുപേയാഗം തടയാന ് സഹായി�ു�ു.
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5.സാേ�തികാനുമതി

പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� ഓേരാ �പവർ�ി�ും സം�ാന സർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയ അധികാര

�ാപന�ിെ� അനുമതിേയാടുകൂടിയ സാേ�തിക എ�ിേമ�് ഉ�ായിരിേ��താണ.്സാേ�തിക
വിദഗധ്രട�ു�സമിതിയുെട അനുമതിേരഖഎ�ാരീതിയിലും പൂര ് ണവുംആധികാരികവുമായിരി�ണം.

 പരിേശാധി� 6 ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ു.സാേ�തികാനുമതി േരഖയുെട
െസക��ര ് േകാ�ിയില ് സാേ�തിക വിദഗധ്െ്� ഒ�,്സീല ് ,തി�തി എ�ിവ േരഖെ�ടുേ��താണ.്
പരിേശാധി� ഫയലുകളില ് പാര 5 കുടുംബ�ിെ� ഭൂമിയിൽ െപർകുലഷൻ പി� ന്ിർമാണo, പാര 5
കുടുംബ�ിെ� ഭൂമിയിൽ േസാക്പി�്നിർമാണം, കുെ��ാട്മല�ുഴ സബ്കനാല ്
നവീകരണം,ലീലാമണി ഭവന നിർമാണം എ�ിവയിൽ സീല ് േരഖെപടുതിയിടി�.

6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാർഡില ് ഒരു വർഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവർ�ന�ൾ� പ്�ായ�്

ഭരണസമിതി നലൽകു� അംഗീകാരമാണ ഭ്രണാനുമതി. െസക��റിൽ നിെ�ടു� േകാ�ിയാണ ഫ്യലിൽ  
സൂ�ി�രി�ു�ത.് െസക��ർ േകാ�ിയിൽ െറസല��ഷൻ ന�ർ  ,തിയതി എ�ിവ അേ�ാഡ െ്ച��േ�ാൾ
ആ ദിവസെ� തീയതിയും െ�പാസീഡിങ ന്�റും മാ�തമാണ �്പി� ഔ്�ിൽ വരു�ത.് ഇത ഭ്രണാനുമതി
ന�റായി പരിഗണി�ാനാവി�.അതുെകാ�ുതെ�, �ഗാമസഭാ തീരുമാന�ിന പ്�ായ� ഭ്രണസമിതി

നൽകു� അനുമതിപ�ത�ിെ� ഒരു േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.് ഇ�ാര��ിൽ പ�ായ�്

ഭരണസമിതിയുെട ഭാഗ�ു നി�ും െസ�ക�റിയുെട ഭാഗ�ു നി�ും ജ�ഗത ഉ�ാകണം.

 പരിേശാധി� 6 ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി േരഖയുെട െസക��ർ  േകാ�ി സൂ�ി�ി���.്
പെ�ഭരണാനുമതി േരഖയുെട െസക��ർ േകാ�ിയിൽ െസ�ക�റിേയാ �പസിഡേ�ാ

ഒ�,്,സീല ് ,തി�തി എ�ിവ േരഖെ�ടി�ിയി�ി�.അതുകൂെട േരഖെ�ടുേ��താണ.്

7.സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ)്

കൺേവർജൻസആ്യ�പവർ�ന�ൾ�അ്െ�ളിയി�ു� േരഖ �പവൃ�ി ഫയലില ്
സൂ�ിേക�ാതാണ.്ഓഡി�ിന ് വിേധയമാ�ിയ 6 �പവൃ�ികളില ് 2 ഭവന നിര ് �ാണ �പവൃ�ികള�െട

�പവൃ�ി ഫയലുകളില ് �പസ ്തുത കുടുംബ�ിന സ്ര ് �ാര ് പ�തി �പകാരമു� ഭവനം നിർ �ി�ുവാൻ
അനുമതി ലഭി�ി��െ��്െതളിയി�ു� േരഖ ഒ�ും തെ� കാണാൻ കഴി�ി�. ഇവ കൂടി

ഉളെ്പടുെത�ാതാണ.്

8.െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� േ്ഫാറം

നിയമംഅനുശാസി�ു� തര�ിൽ െതാഴിലാളികൾ� വ്ർഷ�ില ് 100 ദിവസെ� െതാഴിലും ,െതാഴില ്
കി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും കി�ണെമ�ിൽ അവർ നൽകു� അേപ�യും

കൃത�മാേക�തു�.്ആന�ല ് മാ�ർ സർ�ുലറിൽ നിർേദശി�ു�തര�ിൽ  െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല
അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു�നിർദിഷഠ് േഫാറ�ിൽ അേപ�നൽേക�തു�.്

 െപരുെവ�് �ഗാമ പ�ായ�ിൽ  ANNEXURE 4 �പകാരമു�ഡിമാൻഡേ്ഫാംപരിേശാധി� 6
ഫയലുകളിലുംകാണാൻസാധി�ി�.

9.െതാഴിൽഅനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു�അേപ�സ�ീകരി�ാൽ15 ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽനൽകണെമ� M്GNREGA Shedule2
Section 6ൽപരാമർശി�ു�ു.അതിന ക്ഴി�ിെ��ിൽെതാഴിലി�ായമ് േവതനം െകാടു�ണെമ�ുംഅ��ായം

3 Secction 7,8,9 ഭാഗ�ളില ് അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽആവശ�െ��വർ
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 �ുെതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു�വർ�അ്േലാേ�ഷൻേഫാംനൽേക�താണ.് 6�പവൃ�ിഫയലുകൾ
പരിേശാധി�േ�ാൾപാര 5 കുടുംബ�ിൻെറഭൂമിയിൽേപർ�ുേലഷൻപി� ്എ�വർ� ്ഫയലിൽമാ�തമാണ�ർ� ്
അനുവദി��െകാ�ു�വർ�അ്െലാേ�ഷൻ േഫാം കാണാൻസാധി�ത.്

10.ഇമ� ്ർേറാൾ  

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല േരഖകളിൽഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ് മ�ർ 
േറാൾ..െതാഴിലാളികൾെതാഴിൽെച���തീയതി, ഹാജർ,ദിവസ േവതനം ,മ� ്ർ  േറാൾ  �പകാരമു�
േവതനം, എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�അടി�ാനേരഖയാണഇ്മ�ർ  േറാള ് .
ഇതിൽേ�ാ�െ്ഡവലപെ്മൻറഓ്ഫീസർ, പ�ായ�െ്സ�ക�റിഎ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം,
സീലുംേരഖെപടുേ��താണ.്

6 �പവൃ�ി ഫയള�കളിൽ നി�ായി 143 മ�ർ േറാള�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ കെ��ിയ

വിവര�ൾചുവെടേചർ�ു�ു.

 , M-ബു� ്ന�ർ  എ�ാ മ�ർ  േറാള�കളിലും േരഖെ�ടു�ു�ി�.

 പരിേശാധിച6 ഫയലുകളിൽലീലാമണിഭവനനിർ�ാണം, സുേരഷക്ുമാർഭവനനിർ�ാണം, പാര 5
കുടുംബ�ിൻെറഭൂമിയിൽെപർകുലഷൻപി� ്
നിർമാണംഫയലുകളിൽഎംബു�ന്�ർേരഖെ�ടു�ിക�ി�. മുഴുവന ് മ�ർ  േറാളിലും ഇവ
േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 പ�ായ� ്െസെ�ക�റി ഒ� ,്സീല ് എ�ിവ എ�ാ മ�ര ് േറാള�കളിലും േരഖെ�ടു�ിയി��� .്143
മ�ർേറാള�കളിലുംതി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. BPO യുെട സീല ് മുഴുവന ് മ�ര ് േറാള�കളില ്
കാണാന ് കഴി�ു.

 േമ�ിെ�യും മ�ർേറാൾ പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�െ�യും ഒ�് മുഴുവൻ  മ�ർ

േറാള�കളിലും ഉറ��രുേ��താണ.് പരിേശാധി� 6 �പവൃ�ിഫയലിൽ നി�ായി 143മ�ർേറാള ്
പരിേശാധി�തിൽ  14െവ�ി�ിരുതല ് കാണാൻ കഴി�ു.

�പവൃ�ി മ�ര ് േറാള ്
ന�ര ്

െവ�ി�ിരു�ലുകള�െട

എ�ം

IF/313644 5089

5091

1

1

IC/318199 9984

9985

9987

8279

8287

11938

11939

11942

14751

3

1

1

1

1

1

1

1

1

IF/365082 22166 1
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 ഹാജർനിലേരഖെ�ടു�ു�േമ�മ്�ർേറാളിെലെവ�ി�ിരു�ലുകള ്
ഒഴിവാേക�ാതാണ.്മ�ര ് േറാൾ  ഗൗരവേ�ാെട ൈകകാര�ം െചേ�� േരഖയാണ.്

 െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടകയുെട ആെക തുക മ�ര ് േറാള�കളിൽ  േരഖെ�ടു�ിയി���.്
ഇ�ാതൃകാപരമാണ.്

11. െമഷർെമൻറപ്ുസത്കം (M Book)

ഒരു �പവൃ�ിയിൽ എ�ു നട�ു ,എ�ത അളവിൽ  നട�ു എ�ു� കാര��ൾ  കൃത�മായി

േരഖെ�ടുേ�� സു�പധാന േരഖയാണ എ്ം.ബു�.് അതുെകാ�ുതെ� ഈ പുസത്ക�ിൽ അളവുകൾ

േരഖെ�ടു�ു� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപരും ഒ��ം സീലുംതി�തിയും നിർബ�മായും

േരഖെ�ടുേ��താണ.്
 പരിേശാധി�6ഫയലുകളിലുംഎം.ബു� ്ഉ�ായിരു�ു.
 IC/318199(മല�ുഴകനാൽനവീകരണം)േപജന്o:27,34�പസിഡ�ൈ്സൻെചയത്ി�ി�IF/380267(ലീ
ലാമണിഭവനനിർ�ാണം)െസ�ക�റിസർ�ിൈഫെചയത്ി�ി�,സീലഇ്�IF/365082(സുേരഷക്ുമാർഭവന
നിർ�ാണം)െസ�ക�റിൈസനിെനാ�ംസീൽേഡ�എ്�ിവേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.െമഷർെമൻറബ്ു�ു
കള ് പ�ായ� ്െസെ�ക�റിസീേലാടുകൂടിസര�്ിൈഫെചയത്ി�ി�.ബാകിയു��പുവൃ�ികള�െടെമ
ഷർെമൻറബ്ു�ുകൾ

പ�ായ� ്െസെ�ക�റിസര�്ിൈഫെചയത്ി��െ��ിലുംതി�തിേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.െമഷർെമൻ
റബ്ു�ുകൾ പ�ായ� ്െസെ�ക�റിഒ�,്സീല ് ,തി�തിഎ�ിവേരഖെ�ടു�ിസർ
�ിൈഫെചേ��താണ.്

 െമഷർെമൻറബ്ു�ിൽന�ർ,േപജന്�ർ എ�ിവേരഖെ�ടു�ിയി���.്AS,TS
ന�ർേരഖെ�ടു�ിയി���.്

 ബ�െ��ഉേദ�ാഗ�ർഅതായതഅ്െ�കടി�ഡ് എ�ിനീയര ് , ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട ഒ�്
സീൽ എ�ിവ േരഖെ�ടുതിയി��നെ്ട�ിലുംതി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 െമഷർെമൻറ്ബു� ് അവസാനി�ു� േപജില ് െസ�ക�റിയുെട ഒ�,്സീല,്തീയതി എ�ിവ
േരഖെപടുതിയി�ി�.

 �പവർ�ിതുട�ു�തി�ു�ുംേശഷവുംഅളവുകൾേരഖെ�ടു�ു�തിനു�അടി�ാനേരഖയാ

െ�ഷർെമ�് ബു�.് �പവര�്ികള�െട എം ബു�ില ് ആെകഅനുവദി� തുകയും യഥാര ് �
െചലവും ത�ിലു�വ�ത�ാസം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. �പവൃ�ി പൂര ് �ീകരി� ്കഴി�ാല ് അത്
നിര ് ബ�മായുംേരഖെ�ടുേ��താണ.്

 െപരുകുലഷൻപി� ്, േസാകപ്ി�ന്ിർമാണ �പവൃ�ികളിൽ കൃത�മായി പി��കള�െട എ�ം

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ഇതുമൂലംഓഡി�ട്ീമിനഫ്ീൽഡസ്�ർശനേവളയിൽബു�ിമു� അ്നുഭവെപ��.
 പരിേശാധി� 6 �പവൃ�ികള�െടയും mbookവിവര�ള ് താെഴ നല ് കു�ു.

SL
No

WORK NAME&CODE M BOOK
NUMBER

PARTS MANDAYS LABOUR
WAGES

TOTAL
VALUE

1
പാര 5ഇലക്ുടുംബ�ിെ�
ഭൂമിയിൽ  േസാ� പ്ി�്
നിർ�ാണം

1606004005/IF/313644

10/2018-
19

1 167 270*167 45090

2 135 271*135 36585

3 231 271*231 62601

2 കുെ��ാട മ്ല�ുഴ

സബക്നാൽ നവീകരണം

1606004005/IC/318199

51/2018-
19

1 172 172*271 , 46612

2 401 401*271 108671
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3

4

346

549

346*271

549*271

93766

148779

3

സുേരഷക്ുമാർ ഭവന

നിർ�ാണം

1606004005/IF/365082

207/2018
-19

1

2

3

28

24

10

28*271

24*271

10*271

7588

6504

2510

4

ലീലാമണി ഭവന നിർ�ാണം

1606004005/IF/380267

180/2018
-19

1

2

3

28

24

10

28*271

24*271

10*271

7588

6504

2510

5

കുെ��ാട ഓ്ലേ�രി

�ബാ� ക്നാൽ

നവീകരണം

1606004005/IC/318128

67/2018-
19

97/18-19

1 480 480*271 130080

2 240 240*271 65040

3 261 261*271 70731

4

5

6

261

125

251

261*271

125*271

251*271

70731

33875

68021

6

പാര 5ഇല ്
കുടുംബ�ിെ� ഭൂമിയില ്
െപർ�ുെലഷൻപി� ്
നിർമാണം

1606004005/IF/313659

153/18-
19

1

2

3

4

236

215

241

185

236*271

215*271

241*271

185*271

63956

58265

65311

50135

12.െമ�ീരിയൽലി�്

െമ�ീരിയല ് എ�തഉപേയാഗി��എ�തിനഅ്ടി�ാനെ�ടു�ി,െവ�ര�് ന്ൽേക�തുക, അവരുെട
േപര,് അ�ൗ� ് ന�ർ ,�പവര�്ിയുെട േപര,്വര�് ് േകാഡ് , ബിൽ ന�ർ  ,തീയതി
എ�ിവഎ�ാംകാണി��െകാ�െ്മ�ീരിയലിന് േവ�ിയു�

പണംൈകമാറു�തിനു�ിത�ാറാ�ു��പധാനെ��ഒ�ാെ��ീരിയൽലി�.് പരിേശാധി� 6 ഫയലുകളിൽ

ഒ�ിലും െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�ി�ി�.

13.േവജ ല്ിസറ്റ്

�പവൃ�ി പൂര�്ിയായാൽ  മ�ർ  േറാൾ �പകാരം െതാഴിലാളികള�് േ്വതനം അനുവദി��െവ�്

ഉറ�ാ�ു�േരഖയാേണ�ജല്ി�.്
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െതാഴിലാളികൾഎ�തദിവസംേജാലിെചയത്ുഎ�തിനഅ്ടി�ാനെ�ടു�ിഅവർ�ന്ൽേക�തുകഅതായ

തക്ൂലി,,ആയുധ�ൾ�െ്കാടു�ു�വാടക,
മൂർ�കൂ���തിനു�തുകഎ�ിവഎ�ാംകാണി��െകാ�പ്ണംൈകമാറു�തിനു േവ

�ിത�ാറാ�ു��പധാനെ��ഒ�ാണ േ്വജല്ി�.്
പരിേശാധി� 6ഫയലുകളില ് എ�ാ�ിലും മ�ർേറാൾ�പകാരമു�േവജല്ി� ഉ്�ായിരു�ു.

14.ഫ��്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ(FTO)

െതാഴിലാളികള�െട േവതനം അവരവരുെട ബാ� അ്�ൗ�ിേല� അ്യ�� എ�തിനുളള െതളിെവ�

നിലയിലാണ F്TOവിെ� �പധാന�ം.
പരിേശാധി� 6ഫയലുകളി ലീലാമണിഭവന നിർ�ാണം എ� ഒരു �പവൃ�ിഫയലിൽ മാ�തം FTO

സൂ�ി�ി�ി�. മെ��ാഫയലുകളിലും ഉ� പ്െ�അതേ്വജല്ി� �്പകാരമു�തായിരു�ി�.

ഈകാരണ�ാല ് ഒഡി� ട്ീമിന ച്ില തട��ള��ായി

 െതാഴിലാളികള ് � ക്ൃത�മായി േവതനം കി�ിേയാ എ�റിയാനു� സൂ�മ് പരിേശാധന എ�ാ

ഫയലുകളിലും നട�ാന ് കഴി�ി�.
 െതാഴിലാളികള�െട ബാ� പ്ാസ ബ്ു�ുകള ് കൃത�മായി വരവ വ്�ാ�തിനാല ് ഇവരുെട

കൂലിബാ� അ്�ൗ�ില ് വ�ുെവ�ുറ�ാ�ാനായി�.
ഓേരാ �പവൃ�ിഫയലിലും േവജ ല്ി� �്പകാരമു� FTO സൂ�ിേ��താണ.്

15. െമ�ീരിയൽവൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

ഈ ഓഡി� ് കാലയളവില ് പരിേശാധന നട�ിയ �പവൃ�ികളില ് െമ�ീരിയൽ  
ഉപേയാഗി����പവര�്ികൾ  ഒ�ുംതെ� ഉ�ായിരു�ി�. െമ�ീരിയല ് ഉപേയാഗി��� �പവൃ�ികളിൽ

അതുമായി ബ�െ��വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം ഫയലിൽ സൂ�ിേക�ാതാണ.്
പരിേശാധി� 6ഫയലുകള�ംെമ�ീരിയൽഉപേയാഗി����പവർ�ിയ�.
16. േറായൽ�ി

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ ഒരു വര�് ്ഫയലിലും േറായൽ�ി ബാധകമ�.

17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാന ് , �പവ��ികള ് സംബ�ി�� െതളിവുകള ്
േശഖരി�ാന ് അതിെ� േഫാേ�ാകൾസഹയകമാകും. �പവൃ�ി

തുട�ു�തി�ു�,്�പവൃ�ിനട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള ് ,�പവൃ�ിപൂർ�ീകരി��കഴിയുേ�ാള ്
തുട�ിയഓേരാഘ��ിെലയുംേഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ി�ണെമ�ന്ിഷക്ർഷി�ിരി�ു�ു.എ�ാൽഇ�ര
�ിലു� വിവിധ ഘ��ളിെലേഫാേ�ാകൾ പരിേശാധന നട�ിയ 6 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ  2 ഭവന നിർ
മാണ �പവൃ�ികളിലും േഫാേ�ാ സൂ�ിചിടി�.

18.�പവൃ�ി പൂര�്ീകരണസാ��പ�തം

പരിേശാധി�ഒരുഫയലിലും�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തംകാണുവാൻസാധി�ി�.

19.മ�രേ്റാള ് മൂവെ്മ� �്ി� /്ഫയല ് �ടാ�ിങ േ്ഫാറം

െതാഴിലുറ� �്പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിലും അതിെ� േരഖകൾ ൈകകാര�ം െച���തിലും ഓേരാ ഉേദ�ാഗ�ർ

�ും ഉ�രവാദി�ം നി�യി�ിടു�.് െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല ഏ�വും സു�പധാനേരഖയായ മ�ർ േറാള ്
ജനേറ�്െച���തു മുതല ് െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല�്അനുവദി��െകാ�ു� FTO
ബാ�ിേല�് അയ�ു� തീയതി �കമ�ിൽമ�ർേറാൾ മൂവെ്മ�് �ി�ില ്
േരഖെ�ടുേ��താണ.്ഒരുമ�ർേറാൾഅവസാനിച് 3
ദിവസ�ിനകംതെ�അളവുകൾബ�െ��ഉദ�ാഗ�ൻേരഖെ�ടു�ണംഎ�ന്ിയമംഅനുശാസി�ു�ു.പരി
േശാധി�മുഴുവന ് ഫയലിലുംഫയൽ�ടാ�ിംഗേ്ഫാംഅഥവാമ�ർേറാൾമൂവെ്മൻറ�്ി�ഉ്�ായിരു�ു.
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20.ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്
�പവർ�ി�ലംതിരി�റിയു�തിനു�ഉപാധിയാണജ്ിേയാടാഗഡ്േ്ഫാേ�ാസ.് മൂ�് ഘ��ിലു�

േഫാേ�ാകൾ�ു പുറെമ ജിേയാടാഗഡ് േ്ഫാേ�ായുെട �പി��ം ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.് ഇതുറ�ാേ��ത്
േമ�ിെ�യും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ.്എ�ാൽപരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ിയ 6 ഫയലിലുംഇവ കാണാന ് സാധി�ി�.െതളിവ് േശഖരണം െതാഴിലുറ�് പ�തി

�പവ��ികള�െട ഒഴി�� കൂടാനാവാ� ഘടകമായതിനാൽ ഈ കാര��ില ് ബ�െ�� ഉേ�ാഗ�ര ്
കൂടുതല ് ജാ�ഗത പുലർേ��തു�.്

21. േസാഷ�ൽ  ഓഡി� റ്ിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി.

ഇേ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഒ◌ാഡി� ന്ട�ു�തുെകാ�്ഈ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ േസാഷ�ല ് ഓഡി�്

റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി സൂ�ിേ��തി�.

22.ൈസ� ഡ്യറി

സം�ാനസർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരംവർ�ഫ്യലിൽസൂ�ിേ�� 22
മെ�േരഖയാണൈ്സ�ഡ്യറി.െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികള ് പറ�ിരി�ു� അളവിലും കൃത�തയിലും

നിർവഹി�ു�തിലു� ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.സം�ാന സർ�ാർ

�പേത�കമായി ത�ാറാ�ിയ ൈസ� ഡ്യറി �പവൃ�ി�ല�ു�ായിരിേ�� സു�പധാന േരഖയാണ.് പ�തി
ആരംഭേയാഗ�ിെ� വിവര�ൾ മുതൽ  ഉേദ�ാഗ�രുെടയും െപാതുജന�ള�െടയും നിർേദശ�ള�ം സ�ർ

ശകഡയറിയിൽഅട�ിയി���.്
 കുേ��ാട വ്ാർഡിെല6 �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ  പരിേശാധി�േ�ാൾ  ഭവനപ�തിഒഴിെക

4�പവൃ�ിഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ് ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ത.്
ൈസ�ഡ്യറിയുെടകവർേപജിൽ�പവൃ�ിെയകുറി����പാഥമികവിവര�ൾഏെതാരുവ��ി�ും

മന�ിലാ�ാൻപ���രീതിയിൽഉ�ാേക�താണ.്സൂ�ി� ൈസ� ഡ്യറികള�െട കവർ  
േപജിൽ പൂർ� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ൈസ� ഡ്യറിയുെട കവർ േപജ പ്ൂർ�മായി
പൂരി�ി�ാൻ േമ��മാർ  �പേത�കം �ശ�ിേക�താണ.്

 �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുനപ്ും േശഷവും മാർ� ് െചേയ� െച� ് ലി� 4് ൈസ�്
ഡയറിയിലും േമ� ്െ�ഒ�ഇ്�

 ൈസ� ഡ്യറിയുെട ഒരു ഭാഗമാണ്േ�പാജകട്ഇ്നീഷ�ൽമീ�ി�.് ഒരു�പവൃ�ിതുട�ു�തിനു

മു��്പവൃ�ിെയ�ുറി��ളളവിവര�ൾപ�ുവയ�്ു�തുംഅതുേപാെലഒരു�പവൃ�ിഎ�െനെച

�ണെമ�െ്താഴിലാളികള�്ക്ൃത�മായഅവേബാധംഉ�ാ�ിഎടു�ു�തിനുംവാർഡെ്മ�ർ,
�ാഫ ്എ�ിവരുെടഅധ��തയിൽകൂടു�േയാഗമാണപ്�തിആരംഭമീ�ി�.്പരിേശാധി� ൈസ�്
ഡയറിയികളില ് പുേ��ാടമ്ല�ുഴസബക്നാലിെ�െ�പാജക�്മ്ീ�ിംഗേ്പജിൽെതാഴിലാളികള�െട
ഉ�മ്ാ�തമാേ�ണഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് മ��വിവര�െളാ�ുംതെ�േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
മ�ൈ്സ�ഡ്യറികളിലുംഅപൂർ�മായാണ�ിവര�ൾേരഖെ�ടു�ിയിരു�ത.് �പവൃ�ി�ലെ�

െസൗകര��ൾ  ,ചികി�ാ െചലവ സ്ംബ�ി� വിവര�ളഎ്�ിവ ശൂന�മായിരു�ു.

 ഉപേയാഗി� െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വിവര�ൾ  , മാ�ർ േറാള ് വിവര�ൾ  എ�ിവ

കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

വിജിലനസ് ്ആ� േ്മാണി�റിംഗ ക്��ി (ജാ�ഗതാ േമല ് േനാ� സമിതി)

ഓേരാ വാരഡ്ിലും അ�് മുതൽ ഏഴ് അംഗ�ൾ വെരയു� VMCഉ�ാവണം. അധ�ാപകർ

,സ�്തീകള ് ,പ�ികജാതി/പ�ികവര�് വിഭാഗ�ില ് െപ�വർ  ,കർഷകർ  , സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല
അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന ���കൾ, െപാതു
സമൂഹ സംഘടനകൾ, തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMC അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ .്VMC െയ
നിയമിേ��ത �്ഗാമസഭയാണ.് െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം,�പവൃ�ി �ല സൗകര��ള�െട
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പരിേശാധന, �പവൃ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം, �പവൃ�ിയിൽ ഉടനീളമു�

റിേ�ാർ�ിംഗ,് �പവൃ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ �്പധാന

ചുമതല. VMC എ�ാ �പവൃ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും
േസാഷ�ൽഓഡി� സ്മയ�അ്വ �ഗാമസഭയിൽസമർ�ിേ��തുമാണ.്VMC റിേ�ാർ� ഒ്രു െപാതു േരഖയായി
കരുേത�തുംആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി� ഒ്രു െപാതു േരഖയായി പ�ായ� ന്ി�ും ലഭിേ��തുംആണ.്

ൈസ�് ഡയറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ് വിജിലൻസആ്ൻഡേ്മാണി�റിങ്
ക�ി�ി.വിജിലൻസആ്ൻഡേ്മാണി�റി��ി�ിയുെടറിേ�ാർ�ഉ്�ായിരുെ��ിലുംഅഭി�പായ�ൾേരഖെ�ടു�ി
യി���ായിരു�ി�.ഓേരാവാർഡിെല�പവർ�ന�െളനിരീ�ി�ു�തിനുംകൂടുതൽെമ�െ�ടു�ു�തിനുമാ
യികാര��മമായ�പവർ�ിേ��വരും, �പസത്ുത �പവൃ�ിയില ് ഏരെ്�ടാ�വ��ികള�മാണ.്
എം.സിയിൽഅംഗ�ൾആയിരിേ��താണ.്

 േപർ�ുേലഷൻപി�ിെ�വിഎംസിറിേ�ാർ�ിൽഒരു വ��ിയുെടേപര ് ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി��� ,്
എ�ാൽ വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ി�.വിജിലൻസആ്ൻഡേ്മാണി�റി��ി�ി കാലാകാല�ളില ്
പുതുെ��ാതാണ.്

 േപർ�ുേലഷൻപി�ിെ�ൈസ�ഡ്യറിയിൽെതാഴിൽഉപകരണ�ള�െടവാടകേരഖെ�ടു�ിയതായികാ

ണാൻസാധി��.

 വാർഡില ് വിജിലനസ് ആ്നഡ് േ്മാണി�റിംഗ അ്ംഗ�ൾ പ�തിയുമായി ബ�െ�� അഭി�പായ�ൾ
 േരഖെ�ടുേ�� ഭാഗ� വ്ിഎംസി അംഗ�ള ് ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അതിനര�്ം
ൈസ� സ്�ർശി�ാെതയാണ വ്ിഎംസിഅംഗ�ള ് ഒ� േ്രഖെ�ടു�ു�ത എ്�താണ.്

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴിൽ �ല� െ്താഴിലാളികൾ� ആ്വശ�മായ കുടിെവളളം, തണൽ, , �പാഥമിക ൈവദ�സഹായം,5
വയ�ിന ത്ാെഴയുളള കു�ികള ് � �്കഷ ത്ുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ള ് ഒരു�ണെമ� ന്ിയമ�ിെല
െഷഡ��ള ് 2ൽ23 മുതൽ28വെരയു� ഭാഗ�് നിർേദശി�ി���.് ഈ അവകാശെ��ുറി�്

െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാള ് അറിയാൻ  കഴി�ത:്
 തണല ് െസൗകര�ം ലഭ�മാെക�ാതാണ.്
 കുടിെവ�ം െകാ�ുവരാറുെ�� െ്താഴിലാളികള ് പറ�ു.
 �പാഥമിക ൈവദ�സഹായം നലക്ു�ന്തിനു� കി� ് സമയാസമയ�ളില ് പുതു�ി

സൂ�ിേ��താണ.്
 ക��റകാലുറഎ�ിവപ�ായ� ്അനുവദി�ി��െ��ിലും
പഴ�ംെച�താെന�െ്താഴിലാളികൾഅറിയി��.

CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ .്Para 25(a), schedule 1 അനുസരി� ഒ്രു �പവർ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ

അതായത എ്�ിേമ� ത്ുക, സാധന േവതന ഘടക�ൾ, യഥാർ� െചലവ ,്െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ

വിവര�ൾ സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത്

അനിവാര�മാണ.്.ഈേബാർഡ�്ാപിേ��ത ഓ്േരാ �പവൃ�ിയുെടയുംആരംഭഘ��ിൽആണ.്

 സ�ർശി��പുവൃ�ി�ല�ളില ് �പവർ�ിെചയത് 4ജനറൽവർ�ുകളിലുംCIB െവ�ി�ി�.

നിരീ�ണസംവിധാന�ിെല വീഴ�്കൾ

ൈസ�്ഡയറിയും െതാഴിലുറ�്പ�തി ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ�രുെട സ�ർശക പുസത്കവും

പരിേശാധി�േ�ാൾ മനസിലായ വിവര�ൾ.  
 സം�ാന ,ജി�ാതല ഉേദ�ാഗ�ര ് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�്പ�തി ഓഫീസും �പവൃ�ി

�ല�ള�ം കൃത�മായ ഇടേവളകളില ് സ�ർശി� േ്വ�നിർേദശ�ൾ നൽകിയി�ി�.
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 ഫയലുകൾ  സൂ�ി�ു�ത ്മുതൽ �പവൃ�ികൾ െതരെ�ടു�ു�തുവെരയു�കാര��ളിൽ  
കാണു� ഏേകാപനമി�ായമ് േമാണി�റിങ്സംവിധാന�ിെല വീഴച്െകാ�്സംഭവി�താെണ�

നിഗമന�ിലാണ ഓ്ഡി� ട്ീം എ�ിേ�ർ�ി���ത.്
 െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ജി�യിെല ഏ�വും വലിയ ഉേദ�ാഗ�ന ് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം

േകാർഡിേന�റായ കളകട്റാണ.് അേ�ഹ�ിനു േവ�ി െതാഴിലുറ�്പ�തി �പവൃ�ികള് 
ഏേകാപി�ി�ു� ചുമതല േജായ�േ്�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ�ും . ഒരു വർഷ�ിനിെട ഈ ര�്

ഉേദ�ാഗ�രും ഒരി�ല ് േപാലും ഈ പ�ായ�ില ് സ�ർശനം നട�ിയി�ിെ�� ഓ്ഡി� ട്ീമിെ�

അേന�ഷണ�ിൽ മനസിലായി.
 2008-19വെരഒരുഇൻസ ്െപ�ൻെരജി�ർഒരുെചറിയേനാ�ബ്ു�ിലാണസ്ൂ�ി�ിരി�ു�ത.്
 J B D O 7/11/18 മുതൽ 6/3/19വെര 3തവണസ�ർശനംനട�ിയി���.്
 BPO 7/11/18-മുതൽ 9/4/19വെര 4തവണസ�ർശനംനട�ിയിരി�ു�ു.

അവകാശലംഘന�ൾ

േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ട്ീം ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികള�മായിസംസാരി�േ�ാൾ അവകാശലംഘന�ള�മായി
ബ�െ��നിരവധി കാര��ൾ�ശ�യിൽ െപ��.

 ഓഡി�് ടീമിന് അ�ുതമായ കാര�ം FGD യിൽ പറ� ഒേ�െറ കാര��ൾ കൃ�തിമം

നിറ�താെണ�ാണ.് കാരണം അവയിൽ നി�ും തിക��ം െവത�സത്മായ അഭി�പായ�ളാണ്

വീടുകളിൽ െച� ക്�േ�ാൾ െതാഴിലാളികൾ പ� െ്വ�ത.്
 േസാഷ�ൽ ഓഡി�ട്ീം െതാഴിലുറ�് പണി ഇ�ാതാ�ുകയാെണ�വ�ാജ വാർ� mgmregs
ഉേധ�ാഗസത്ർ െതാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ �പചരി�ി��. അതുെകാ�ുതെ� പണിെയ�ുറി��ം

പ�ായ�ിെന കുറി��ം ന�ത മ്ാ�തം പറയാൻ അവെര േ�പരി�ി��. അതുെകാ�െ്താഴിലാളികൾ
ത�ള�െട �പശന്�ൾ പറയാൻ ത�ാറായി�. എ�ാൽ ഓേരാ െതാഴിലാളികെളയും അവരുെട വീ�ിൽ
േപായി ക�േശഷം നിരവധി �പശന്�ൾഓഡി� ട്ീമിെ� �ശ�യിൽ െപ��.

 100പണി പൂർ�ിയായാൽ േമ� മ്ാറാറിെ��ും, 100പണി�ു േശഷം െതാഴിലാളികൾ ഓേരാരു�രും
അവരവരുെട ഒരു ദിവസെ� േവതനം നൽകുകയാണ പ്തിെവ�ും അറി�ു. േമ�്ആവാൻ
താ�ര�മു�വർ ഉെ��ിലും നിലവിെല േമ�ഉ്ം അവർ� സ് ്േപാർട ന്ിൽ�ു�കുറ�� െതാഴിലാളികള�ം
ഇതിനു അനുവദി�ാറിെ��ും അറിയാൻ കഴി�ു. പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�ു നി�ും ഇതിെനതിെര
ഒരു നടപടിയും ഉ�ായി�ി�.

 െതാഴിൽ കാർഡ് തിക��ം സൗജന�മായി െതാഴിലാളികൾ�ു ലഭി�ണെമ�ത് �പഥമ

അവകാശമായിരിെ� ഓേരാ െതാഴിൽകാർഡിനും 40രൂപ വ�� േമ� വ്ാ�ി�ാറുെ��ും അറിയാൻ
കഴി�ു.

 ഓേരാ പണി തുട�ു�തിനു മുൻപും മ�ർ േറാൾ വാ�ി�� െകാ�്വരു�തിനു ഓേരാ

െതാഴിലാളിേയാടും ഓേരാ മ�ർ േറാളിനും 10രൂപ വ�� േമ� ഈ്ടാ�ാറു�.്
 െതാഴിലുറ� പ്ണി�ിെട െതേ�ാല വീണു അപകടം സംഭവി� (ഏകേദശം 6മാസം മുൻപ )് യേശാദ
എ� െതാഴിലാളിക (്െതാഴിൽകാർഡ n്um=005/27) നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിെന��ി അറിവി�.
�പസത്ുത െതാഴിലാളിയുെട ഭർ�ാവ് മരി�ിരി�ു�തിനാൽ fgd നട�ു� സമയ�്

അവരു�ായിരു�ി�. അപകടം നട� വിവരം മ���വരും ആ സമയ� പ്റ�ി�. ഇവർ�ു

6ദിവസെ� േവതനം പണിഎടു�ാെത അനുവദി��

െകാടു�ുകയാണെ്ചയത്ിരി�ു�ത.്അപകടവിവരംേമ�ൈ്സ�ഡ്യറിയിൽേരഖെപടു�ിയി�ി�.പരി
ശീലനംലഭി�േമ�ആ്ണഇ്�രംനിയമലംഘനപരായകാര��ൾെചയത്ിരി�ു�ത.്

 കൃഷി�ണിയും െതാഴിലുറ� പ്ണിയും ഒരുമി� വ്രുേ�ാൾ കൃഷി�ണിക െ്താഴിലാളികെള കി�ാറിെ��്

കൃഷി�ാർക പ്രാതിയു�.്
 കൃഷി�ണിക േ്പാകു� െതാഴിലാളികൾ കൃഷി�ണി കഴി�ി� െ്താഴിലുറ� പ്ണിക വ്രുേ�ാൾ

3ദിവസം തുടർ�യായി വരാതിരു�ാൽ അവെര �പവൃ�ി െച�ാൻ അനുവദി�ാറിെ��ും

അറിയി�ുകയു�ായി. പ�തിആസൂ�തണ�ിെല പാക�ിഴകളാണ ഇ്വിെട അറിയാൻകഴി�ത.്
 കൃഷി�ണിയും െതാഴിലുറ� പ്ണിയും ഒരുമി� വ്രുേ�ാൾ കൃഷി�ണിക െ്താഴിലാളികെള കി�ാറിെ��്

കൃഷി�ാർക പ്രാതിയു�.് കൃഷി�ണിക േ്പാകു� െതാഴിലാളികൾ കൃഷി�ണി കഴി�ി� െ്താഴിലുറ�്

പണിക് വരുേ�ാൾ 3ദിവസം തുടർ�യായി വരാതിരു�ാൽ അവെര �പവൃ�ി െച�ാൻ

അനുവദി�ാറിെ��ും അറിയി�ുകയു�ായി. പ�തി ആസൂ�തണ�ിെല പാക�ിഴകളാണ ഇ്വിെട
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അറിയാൻകഴി�ത.്

െതാഴിൽകാർഡ്

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

െതാഴില ് കാര ് ഡ.്അേപ�ി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം കാരഡ് ന്ല ് കണെമ�ാണ വ്�വ�.ഈവാരഡ്ിെല

െതാഴില ് കാർഡിന അ്േപ�ി�വർെ��ാം കാർഡ ല്ഭി�ി���.്ഇ�ാര��ില ് പ�ായ�ിനെ്ട സമീപനം

മാതൃകാപരമാണ.്
എ�ാല ് മ� ച്ില �പശന്�ള ് ഓഡി� ട്ീമിെ� �ശ�യിൽ െപ��.

.
 േവതനംഎ�ത ലഭി�ുവാനുെ��ു െതാഴിലാളികൾ� വ്��മായ ധാരണയി�.
 െതാഴില ് കാർഡ ് കൃത�മായും പൂർ�മായും േമ�്അതാതുദിവസ�ളിൽ പൂരി�ി�്

െതാഴിലാളികൾ� ന്ൽേക�താണ.് െതാഴിൽകാർഡിൽേമ��മാർ കൃത�മായും െത�ി�ാെതയും
സമയബ�ിതമായി പൂരി�ി�� നൽേക�താണ.്

െതാഴിൽ നിേഷധം

ഒരുവര ് ഷ�ിൽ100 ദിവസെ� െതാഴില ് െതാഴിലാളിയുെട നിയമപരമായ അവകാശമാണ.് ഇത്
നിേഷധി�ാൻ ആർ�ും അധികാരമി�. വാർഡിെല 61 സജീവ െതാഴിലാളികളിൽ എ�ാവര�്ും 100
ദിവസെ� െതാഴില ് ലഭ�മായി�ി�.ഇത പ്രിഹരിേ��താണ.്

േവതനംൈവകൽ

മ�ർേറാൾപൂർ�ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട ബാ� അ്�ൗ�ിേല�്
നിേ�പി�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2),6 എ�ിവിട�ളിൽ 
വ��മാ�ിയി���.്ൈവകിയാൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിന ് െറ 0.05 ശതമാനം തുക പിഴ

നൽകണെമ� ന്ിയമ�ിെല െസ�ന ് 3(3)ലും വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർഅധ�ായം 9ലും പറയു�ു.
 ഈ വാർഡില ് ഓഡി� സ്ംഘം 27 െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാൾ കൂലി മൂ� മ്ാസം വെര

ൈവകാറുെ�� മ്ന�ിലായി. നി�ിത ദിവസംതെ� പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� ഓ്ഫീസില ് നി�ും
FTOഅയ�ി��െ��ിലും േക�� ഫ� ്വരാ�തിനാലാണ േ്വതനം ൈവകു�ത എ്�ാണ അ്റിയാന ്
കഴി�ത.്

 ആരുെട ഭാഗ�ുനി�്വീഴച് സംഭവി�ാലും കൃത�സമയ� േ്വതനവും അത്ലഭി�ിെ��ില ്
നഷട്പരിഹാരവും െതാഴിലാളികൾ� ് ലഭിേ��താണ.്ഇ�ാര��ില ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്

േരഖാമൂലം പരാതി സ�ീകരി� ് ബ�െ��വർ� ് അയ��െകാടു�ുവാൻ േമ�ിനുംഭരണസമിതി�ും

ഉ�രവാദിത�മു�.്

ബാ� ജ്ീവന�ാരുെട സമീപനം

െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാൾ  മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത:് 
 െതാഴിലുറ�്കൂലി എടു�ാൻെതാഴിലാളികൾ�്യാെതാരു ബു�ിമു��ം േനരിടു�ി�.
തിര�ു�സമയ�ളില ് മാ�തം നിൽേ��ി വരു�ു.

�പവൃ�ി�ലംസ�ർശനം

ഫയലിൽ  ക� വിവര�ള�െട നിജ�ിതി േനരിൽ ക� മ്ന�ിലാ�ു�തിനായി േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ട്ീം
പണി നട� �പവൃ�ി �ല�ൾ സ�ർശി��. �പവൃ�ികൾ പരിേശാധി��ം െതാഴിലാളികേളാടും

േമ��മാേരാടും സംസാരി��ം ഓഡി� ട്ീം കെ��ിയകാര��ൾതാെഴ േചർ�ു�ു.

 പരിേശാധി� 5�പവൃ�ികളിൽപാര 5 കുടുംബ�ിെ�ഭൂമിയിൽേസാ�പ്ി�ന്ിർ�ാണം,
കുടുംബ�ിെ�ഭൂമിയിൽേപർ�ുേലഷൻപി�ന്ിർ�ാണംഎ�ിവർ�ുകളിൽഅവ��തേതാ�ി.
ആരുെടകൃഷിയിട�ളിൽആണഅ്െ��ിൽഭൂമിയിലാണെ്താഴിൽെചയത്ി���തഎ്�െ്മ�ിനുംകൃ
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ത�മായികാണി��തരാൻസാധി�ി�. .
 ഭൂമിയിൽ�പസത്ുതവർ�ുകളിൽഫീൽഡിൽനി�ല്ഭി�വിവര�ൾഅപൂർ�ംആയിരു�ുകാരണം.
എംബു�ിൽകൃത�മായഡീെ�യിൽസഇ്�ാ�ത(്കുഴികള�െടഎ�ം)സ�ർശന�ിനു
വളെരയധികംബു�ിമു�ഏ്ർെ���.കൂടാെത�പവർ�ിഏതു ഭൂമിയിലാണെ്ചയത്ിരി�ു�തഎ്�ത്
സംബ�ി� േരഖകൾഫയലിൽഇ�ായിരു�ു.

 ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾതാെഴ േചർ�ു�ു.

�കമ

ന�ര്

 

�പവര ് �ിയുെട േപരും
േകാഡും

കെ��ിയവിവര�ൾ

1 പാരാ 5 കുടുംബ�ിെ�
ഭൂമിയിൽ േസാ�പ്ി� ്
നിർമാണം
(1606004005/ic/31364
4)

ആശസാനു എ�കുടുംബനാഥയുെട പുരയിട�ിൽ േസാകപ്ി�്

നിർ�ാണം സ�ർശി��.ഫയലിൽ ഉടമ�തയുെട

േപരഉ്�ായിരു�ി�അതിനാൽേമ�്

കാണി��ത� കുടുംബ�ിെ� ഭൂമിയിെല �പവൃ�ി മാ�തം

സ�ർശി��.
പുരയിട�ിൽ നി�ും കുറ��മാറി

പാട�ായിരു�ു �പവൃ�ി െചയത്ിരു�ത.് മഴ െപയത്ു

െചളിമൂടികിട�ു�തിനാൽ

യഥാർ��ിൽ കുഴിയുെട ആഴംനീളം എ�ിവ അള�ാൻ

സാധി�ി�.മുഴുവൻ
കാടുമൂടി�ിട�ു� �പേദശമായിരു�ു.

2 പാരാ 5 കുടുംബ�ിെ�
ഭൂമിയിൽ െപർകുേലഷൻ
പി� ് നിർമാണം

സജിനി മുരളി എ� െതാഴിലാളിയുെട വീ�ിൽ സ�ർശന�ിനുʳ
േപായ

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീമിന ക്ാണാൻ സാധി�ത ഒ്രു െത�ിൻൈത

മാ�തമാണ.്
അവിെട 65 കുഴികൾ എടു�ി��െ��ും േമ�്

അവകാശെ��ിരു�ു.
ആഭൂമി മുഴുവൻകാടുമൂടി�ിട�ു�ു അവ�യിലായിരു�ു.
സ�ർശി�പരേമശ�രൻഎ�ഭൂവുടമയുെടപുരയിട�ിൽ 103ʳ

cm നീള�ിൽ 73 cm വീതിയിൽ

(ആഴംഅള�ുതി�െ�ടു�ാൻസാധി�ി�മഴ
െപയത്ുകുഴിആെകെചളിനിറ�അവ�യിൽആയിരു�ു)േപർ
�ുേലഷൻ പി� ് കാണാൻ സാധി��.
മഴെവ�സംഭരണിഅെ��ിൽഭൂമിയിൽജലംസംഭരി�ുക

എ�താണേ്പർ�ുേലഷൻപി�െ്കാ�അ്ർ�മാ�ു�ത.്തിക��ം
ഉപേയാഗശൂന�മായഒരുകുഴിയാണന്ിലവിൽഅത.് 200 കുഴികൾ

േചന െവ�ു�തിനായി പണിെയടു�ു. േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീം

നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ അേ�ഹ�ിെ� വീടിനും

പരിസര�ുമായി 80 കുഴികളിൽ േചന െവ�തായി കാണാൻ

സാധി��.

3 ഭവന നിർമാണം സുേരഷ്
കുമാർ

(1606004005/ic/36508
2)

4ഘ�ം �പവൃ�ിയും പൂർ�ിയായി���.്
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4 ഭവന നിർമാണം
ലീലാമണി
(1606004005/ic/38026
7)

4ഘ�ം �പവൃ�ിയും പൂർ�ിയായി���്

5 കുേ��ാട് മല�ുഴ
സബ് കനാൽ
നവീകരണം
(1606004005/ic/31819
9)

കനാൽ നവീകരണ �പവൃ�ി അള�ു തി�െ�ടു�ാൻ കഴിയാ�
വിധം സസ��ൾ വളർ�ു കാടുപിടി� അവ�യിൽ
എ�ിയിരി�ു�ു.

6 കുേ��ാട് ഓലേ�രി
�ബാ�് കനാൽ
നവീകരണം
(1606004005/ic/31812
8)

കനാൽ നവീകരണ �പവൃ�ി അള�ു തി�െ�ടു�ാൻ കഴിയാ�
വിധം സസ��ൾ വളർ�ു കാടുപിടി� അവ�യിൽ
എ�ിയിരി�ു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീമിെ� ഫീൽഡ സ്�ർശനവിലയിരു�ലുകൾ :.

പാരാ 5 കുടുംബ�ിൻെറ ഭൂമിയിൽ േസാകപ്ി� ന്ിർ�ാണം �പവർ�ി െചയത്ത ആ്ശാസാനു എ�â
കുടുംബ�ിൽ ഭൂമിയിൽ ആെണ�ാണ േ്മ�്അറിയി�ത.് Mbook �പകാരം 2 ഘ�ം �പവർ�ിയാണ ന്ട�ത.്
അതായത ഉ്പരിതലം വൃ�ിയാ�ൽ(surface clearing) മൃദുവായ മ� ക്ുഴി�ൽ(soft soil digging) എ�ീ 2-
ഘ� �പവർ�ികൾ�ായി 532 െതാഴിൽ ദിന�ള�ം 1, 44, 006 രൂപയുമാണ വ്ിനിേയാഗി�ിരി�ു�ത.് 2 ഘ�ം
പൂർ�ിയായതിനു േശഷം വ��ിഗതആ�ൻ�ാൻ വ�ാൽ മാ�തേമഈ �പവൃ�ിഅനുവദി�ാനാവു എ�ും

മൂ�ാമെ� ഘ��ിനു� മ�ർ േറാൾ േ�ാ�ിൽ നി�ും അനുവദി�ിെ��ും ആയതിനാൽ �പസത്ുത

�പവർ�ി ഉേപ�ി�തായി mgnregs ഉേദ�ാഗ� ms/mrsസുനിത അറിയി��. ആയതിനാൽ ഇതിനായി

വിനിേയാഗി� 532 െതാഴിൽദിന�ള�ം 1, 44, 006 രൂപയും നഷട്ംആയി േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീം അനുമാനി�ു�ു.

സ�ർശി�പരേമശ�രൻ സജിനി മുരളി എ�ീ ഭൂവുടമകള�െട പുരയിട�ിലായിâ
െതാഴിൽദിന�ൾ 944 ദിവസവും �പവർ�ികൾ�്
േവ�ി െചലവായതുക 257388 രൂപയുമാണ.് പരേമശ�രൻഎ�വ��ിയുെട
ഭൂമിയിൽ െതാഴിൽ െചയത്തിനു�ആസത്ി ലഭ�മായിരു�ു എ�ാൽസജിനി

മുരളിയുെട പുരയിട�ിൽ െചയത് പണി ഉപേയാഗശൂന�മായാ രീതിയിലാണ്

ഓഡി� ക്ാരുെട �ശ�യിൽെ��ത.്യാെതാരു രീതിയിലു� ആസത്ിയുംഈ

�പവർ�ിെകാ� അ്വിെട ഉ�ായി�ി�.സജിനി മുരളി എ� വ��ിയുെട ഭൂമിയിെല �പവൃ�ി നഷട്മാണ.്ഓേരാ
ഭൂമിയിലും െചയത് �പവൃ�ിയുെട അളവ ത്രംതിരി�� എം ബു� ് ഇൽ േരഖെപടു�ത െ്കാ� ന്ഷട്ം

കൃത�മായി കണ�ാ�ാൻസാധി�ി�.ഇത ഉ്േദ�ാഗ�രുെട ഭാഗ�ു നി�ു�വീഴച്യാണ.്

വിലയിരു�ൽ

1.പ�തി ആസൂ�തണം മുതലു� കാര��ളിൽ െപാതുജന�ൾ� �്പേത�കി� ക്ർഷക സമൂഹ�ിന്

പ�ാളി�മി�.
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2.വാരഡ്ിെല െതാഴിലാളികൾ� ്വർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു ആവശ�മായ െതാഴിൽ

ഇെ��ു െതാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ വ�ാപക പരാതി നിലനിൽ�ു�ു.�പവൃ�ികളൾ നിർേദശി�ു�

കാര��ിൽ െതാഴിലാളികൾേ�ാ േമ��മാർേ�ാ േവ��ത അ◌ിറവി� അതുെകാ�ുതെ� കർഷകരുെടയും

സാേ�തിക പരി�ാനം ഉ�വരുെടയും പ�ാളി�േ�ാെട അയൽ�ൂ�തല േയാഗ�ൾ കൂടി കൂടുതൽ

െതാഴിൽ കെ��ു�തിന െ്�ശമിേ��തായു�.്
3.സാേ�തിക പിഴവുകൾ അതാതു സമയ�ളിൽ തിരു�ണെമ�നിർേദശം നൽകാൻ പ�ായ� െ്സ�ക�റി

മുതൽ മുകളിേല�ു� ഉേദ�ാഗ�ർ ത�ാറായി�ി�. അതെ��ിൽ ഇവരുൾെ�ടു� പ�തി നിരീ�ണ

സംവിധാനം കാര��മമ�.
4. തിരെ�ടു� േമ��മാര�് ്നലക്ു� പരിശീലനം കാര��മമ� . മ�ർ േറാള ് ,ൈസ� ഡ്യറി,െതാഴില ്
കാർഡ  ്എ�ിവ കൃത�മായും െത�ി�ാെതയും പൂരി�ി�ു�തിനും െതാഴിലാളികള�െട പരാതികള ് അതാത്

�ാന�ളില ് എ�ി�ാനും േമ��മാർ� ക്ൂടുതല ് ഫലവ�ായ പരിശീലനം നിർബ�മായും നൽ

േക�താണ.് അതുേപാെലതെ� വിജിലനസ് &് േമാണി�രിംഗ ക്�ി�ി അംഗ�ള�്ും ആവശ�മായ പരിശീലനം
സമയാസമയം നലേ്ക�താണ.്

െപാതുനിർേദശ�ൾ

1.െതാഴിലാളികെളെ�ാ� വ്ർഷ�ിൽ 100 പണി�ു�അേപ� ഒരുമി�� നൽകാൻ  േ�പരി�ി�ണം. ഇത്
�ഫ� ഓ്ഫീസിൽതെ� നൽകണം.
2.െതാഴിലാളികള�െട എ�ം പരമാവധി വർധി�ി�ാനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ണം.ആവശിയെ��വർെ��ാം 100 പണി െകാടു�ാൻ കഴിയു�ുെ�� വസത്ുത

ജന�ൾ�ിടയിൽ േബാധ�െ�ടു�ണം.
3. െതാഴിലാളികളില ് നി�ു� അേപ� വാ�ു� രീതിയിൽ  സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം. അവർ�്
ആവശ�മു�ാകുേ�ാൾ െതാഴിൽ നലക്ാൻ വ�വ�യു�ാകണം.
4. േദശീയ നിരീ�ണഏജനസ്ിമുതൽ  പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ർ വെരയു�വർ അവെര

ഏ�പ്ി� ചുമതലകൾ  കൃത�മായി നിർവഹി�ു�ുെ��ുറ�ാ�ണം.
5. ഡി.പി.സി, െജ.പി.സി,ബി.പി.ഒ എ�ീ ഉേദ�ാഗ�ര ് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓഫീസും

കഴിയാവു��ത �പവൃ�ി �ല�ള�ം സ�രശ്ി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാൻ സം�ാനതല�ില ്
സംവിധാനമു�ാകണം.
6. വിജിലൻസ&്േമാണി�റിങ സ്ംവിധാനം സമ�ഗമായി അഴി��പണിയണം.ഇവെയ സ�ത��മാ�ി നിലനിര�്ി
ത�മയഓഡി�ിങ സ്മിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.
7.വിഎംസിയുെട �പവർ�ന�ൾ േ�ാ� ത്ല�ില ് നിരീ�ി�െ�ടണം.
8. സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാന ് െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ിൽ

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻേബാർഡ അ്ടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.
9. പ�തി ആസൂ�തണ�ില ് കർഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും ഉൾെ�ടു�ാൻ

കഴിയണം.
10. ജനകീയ എ�ിേമ� ന്ിർബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത െ്താഴിലാളികള�് ല്ഭ�മാ�ുകയും അവെര

പറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.
11. െതാഴിലാളികള�്ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ൾ  പ�ായ� ത്ല�ിൽ  വാ�ി സൂ�ി�ണം.ഇത്
െതാഴിലാളികള�് ല്ഭി�ു�ുെ�� ഉ്റ��വരു�ണം.
12. വാർഡിെല െതാഴിൽ കാർഡിെ� എ��ിന അ്നുസൃതമായി േമ��മാെര െതരെ�ടു�ണം. ഒ�ിൽ
കൂടുതൽ േമ�മ്ാർ ഉെ��ിൽ മാ�തേമ 100 പണി പൂർ�ിയായ േമ�ിനുപകരം മ� േ്മ� മ്ാർ� െ്താഴിൽ

െച���തിനും േനതൃത�ം നൽകു�തിനും അവസരം ലഭി�ുകയു��.
13.പല േമ� ്മാരും അധ�ാനശീലം കുറ� �പവൃ�ി ആയതുെകാ�്ഈ പ�തി മുതെലടു�ു�തായി

�ശ�യില ് െപ��.മ�ര ് േറാള ് ജനകീയഭാഷയില ് ആകിയാല ് കൂടുതല ് സുതാര�മാവും.10ആ൦ �ാ� ്
അടി�ാന േയാഗ�ത എ� നിബ�ന മാ�ി െതാഴിലാളില ് കള ് �ിടയില ് നി� ത്െ� മലയാളം എഴുതാനും
വായി�ാനും അറിയു�അധ�ാന ശീലതയു�ആ�ാര ് �യു� േമ� ്മാെര കെ��ാന ് സാധി�ും.
14 .മ�ർ േറാള ് ,ൈസ� ഡ്യറി തുട�ിയആധികാരിക േരഖകൾ  ൈകകാര�ം െച���തിൽ ജാ�ഗതേവണം
.
15. ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ു�ത്ഭൂവുടമയുെട ആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായി
പ�ായ� ത്ല�ിൽ വ�ാപക �പചരണം നൽകി അേപ��ണി�ണം. െതാഴിൽ െച��� സമയ� എ്ം

ജി എൻആർ ഇ ജി എസ ഉ്േദ�ാഗ�ർ അധികാരികത പരിേശാധി�ു�തിനായി ഫീൽഡ വ്ിസി� െ്ചേ��ത്
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അത�ാവശ�മാണ അ്�ാ�പ�ം മുകളിൽ പറ�ിരി�ു� രീതിയിലു� നഷട്ം സംഭവി�ാൻസാധ�തയു�.്

16. ഇ�രം �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ുേ�ാൾ അവ മ�-്ജല സംര�ണ�ിന്ഉതകു�താണ�്

ഉറ��വരു�ണം. മ�ിനും മനുഷ�നും ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ െതാഴിലുകൾ െച��േ�ാഴാണ്

യഥാർ��ിൽ ആസത്ികൾ സൃഷട്ി�െ�ടു�ത.് �പവർ�ികൾ മ�ിനും ആസത്ികൾ മനുഷ�നും

ഉപേയാഗെ�ടു� രീതിയിലു� �പവർ�ന�ളാണ ന്ാടിന ആ്വശ�ം.

17. േമ��മാര�്ുംവിജിലൻസ&് േമാണി�റിങ ക്�ി�ി അംഗ�ള�്ും സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം നൽകണം.
18. ൈജവ സ�� വ്ർധി�ി�ു�തിനു� പവൃ�ികൾ  ഏെ�ടു�ാൻ  കഴിയണം. �പസത്ുത വാർഡിൽ
ഇ�രം �പവർ�ികൾ െച���തിനു� സാഹചര��ൾ ധാരാളം തെ�യു�.് കർഷകെരയും

െതാഴിലാളികെളയും ഒരുമി�� െകാ�ുേപാകു� രീതിയിലു� െതാഴിലുകൾ ഏെ�ടു�ുകയാണ്ഇവിെട

ഉചിതമായി െചേ��ു�കാര�ം.

പ�ി�ാട വ്ര ് ണം ��ില ് വ� 2്1/11/2019 നു 2.PM നു േചര ് � േസാഷ�ല ് ഓഡി� ് �ഗാമസഭയില ്

എടു�തീരുമാന�ൾ

1.െതാഴില ് കാര ് ഡ ് എടു�ു�തിന െ്താഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ പ�ായ� ് മുഖാ�ിരം എടു�ുവാന ്
തീരുമാനെമടു�ു.

2. െതാഴിലിനു� ഡിമാന ് ഡ െ്�ഫ� ഓ്ഫീസ മ്ുേഖന സ�ീകരി� ന്ിര ് ബ�മായി അതിന ് െറ രസീത്
ൈക���വാന ് േമ�മ്ാര ് �ും െതാഴിലാളികള ് �ും �ഗാമസഭ നിര ് േദശം നല ് കി.

3. �പവൃ�ി ഫയലില ് സൂ�ിേ�� 22 േരഖകള ് സൂ�ി�ുവാന ് MGNREGS ഉേദ�ാഗ�ര ് �്
നിര ് േ�ശം നല ് കി.

4. െതാഴില ് ലഭ�ത കുറവ് പരിഹരി�ു�തിനായി പുതിയ �പവൃ�ികള ് കെ��ു�തിന്

െതാഴിലാളികള ് ,വിദ�ാര ് ഥികള ് , സാേ�തിക പരി�ാനമു�വര ് ,കര ് ഷകര ് എ�ിവരട�ു�

അയല ് �ൂ� േയാഗ�ള ് സംഘടി�ി�ുകയും ൈമേ�കാ �ാനി�ും റിേസാര ് സ മ്ാ�ി�ും നട�ി

സാധ�മായ െതാഴില ് കെ��ു�തിന ത്ീരുമാനെമടു�ു..
5.പ�തി ആസൂ�തണ�ിെല പാളി�കള ് പരിഹരി�ാന ് കാര ് ഷിക കല�ര ് �പകാരം പണികള ്
�കമീകരി� �്പവൃ�ികള ് നട�ിലാകുവാന ് ഭരണസമിതി� ന്ിര ് േദശം നല ് കാന ് തീരുമാനി��.
6. വാര ് ഡിെല വിജിലന ് സ്ആന ് ഡ ് േമാണി�റിംഗ ് ക��ി 6 മാസ�ിെലാരി�ല ് പുതു�ാനും

ക��ിയില ് അംഗ�ള ് � േ്വ�പരിശീലനം നല ് കുവാനും തീരുമാനെമടു�ു.
7. �പവൃ�ി പൂര ് �ീകരി�ു� മുറയ�്്സി�ിസണ ് ഇന ് ഫര ് േമഷന ് േബാര ് ഡ ് (CIB)
�ാപി�ു�തിന �്ഗാമസഭ േയാഗം ഭരണസമിതി� ന്ിര ് േദശം നല ് കി.
8.നിലവിലു� േമ� ്ന ് െറ നിയമലനഘ്ന്പരമായ �പവൃ�ികള ് ക പ്രിഹാരം എ� നിലക മ്ുന ് പ ്േമ� ്ആയി
�പവര ് �ി�ിരു� ജാനകി അവരക്െള വീ�ും േമ� ്ആയി തുടരാന ് നിരേ്ധശി�ുകയും , 15 ദിവസ�ള ്
കഴിയുേ�ാള ് േമ� ്മാറാനും തീരുമാനമായി.

െതാഴിലുറ� പ്�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

േസാഷ�ല ് ഓഡി�േ്നാടു� ഉേദ�ാഗ�രുെട സമീപനം ന� രീതിയില ് ആയിരുനി�. FGD നട�ാന ് േപായ
ഓഡി� ട്ീമുമായി സഹകരികരുെത�ും െതാഴിലുറ� പ്ണി ഇ�ാതാ�ാന ് വ�വരാെണ�ും വ�ാജ �പചരണം



24

നട�ിയതായി െതാഴിലാളികളില ് നി�ും അറിയാന ് ഇടയായി.
�ഗാമസഭ നട�ാന ് ആവശ�മായ സമയം ലഭി�ി��ം ബാനര ് ലഭ�മാകിയി�. കൂടാെത 50 േപര ്

പെ�ടു� �ഗാമസഭയില ് മുഴുവന ് െതാഴിലാളികള ് �ും ഇരി�ാന ് ആവശ�മായ സൗകര�ം അധികൃതര്
 ഒരു�ിയഹാ�ില ് ലഭ�മ�ായിരു�ു.ഇത �്ഗാമസഭയുെട സുഗമമായ നട�ി�ിന ത്ടസമായി.
�ഗാമസഭയില ് തീരുമ�ള ് എടുകു�തിനു പകരം എ�ാം നിരെ്ധശ�ളായി വയ�്ുനതിനാണ ് ഓവര ്
സിയര ് മുന ്  തൂ�ംനല ് കിയത.്

കഴി� വര ് ഷം(2017-18) ആെക 121.03 ല�ം രൂപയും ഈ വര ് ഷം(2018-19) 2.8154000േകാടി
രൂപയും കൂലിയിന�ില ് െതാഴിലാളികള�െട ൈകയിെല�ി�ാന ് കഴി�ിടു�.്കര ് ഷകെര ഉള ്
െപടു�ി കാര ് ഷിക കല�ര ് ത�ാറാ�ുകയും വ�ത�സത്മായ �പവൃ�ികള ് കെ��ു�തില ്
താല ് �ര�ം കാണി�ുകയും െചയത്ാല ് കുെറ�ൂടി െമ�െ�� �പവർ�നം കാഴച്വ�ാനാകും.

പ�തിയില ് െതാഴില ് ലഭിയ�്ു�തിനു�വ�വ�കള ്

 അവിദഗ�് കായികാ��ാനം െച�ാന ് സ��തയു�വരും പ�ായ�ില ് �ിര

താമസ�ാരുമായിരി�ണം.
 18വയ� പ്ൂര ് �ിയായിരി�ണം.
 �ഗാമപ�ായ�ില ് അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് കാര ് ഡ ല്ഭിയ�്ും
 കുറ�ത 1്4 ദിവസേ�യ�് െ്താഴിലിന അ്േപ�ി�ണം.
 േജാലിയ�്ു മുന ് കൂറായി അേപ�ി�ണം .
 െതാഴില ് നല ് കി െകാ�ു�അറിയി� േ്രഖാമൂലം നല ് കണം.

െതാഴിലാളികള�െട ചുമതലകള ്

 കൃത�സമയ� െ്താഴില ് �ല�ഹ്ാജരായി ഒ� വ്യ�്ുക.
 െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭയ�്ും േസാഷ�ല ് ഓഡി� �്ഗാമ�യ�്ും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക.
 പണി�ല��്ാ�ി� വ്സത്ു�ള ് ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ിയ�്ുവാേനാ പാടു�ത�.
 സി�ിസണ ് ഇന ് േഫാര ് േമഷന ് േബാര ് ഡ്ആരംഭ ഘ��ില ് തെ� നിര ് ബ�മായും
െവയേ്��താണ.്

 �പക�തി സംര�ണ�ിന അ്വശ�മായ �പവ��ികള ് ഏെ�ടു� ന്ട�ിലാ�ുക.
 ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികള ് കെ��ി േമ�ിേനയും പ�ായ�്അധികൃതേരയും

അറിയി�ുക.
 �ിരതാമസ�ാരാെണ� െ്തളിയി�ാനു� േരഖകെളാ�ുമിെ��ിലും ബ�െ�� പ�ായ�ംഗം

സാ��പ�തം നല ് കിയാലും ഇത േ്രഖയാ�ി െതാഴില ് കാര ് ഡ ന്ല ് കണം.

വിവിധ തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകള ്
േമ�്

 �പവൃ�ിയുെട േമല ് േനാ�ം
 െതാഴില ് കാര ് ഡില ് ആവശ�മു� വിവര�ള ് േരഖെ�ടു�ുക. അളവ്

േരഖെ�ടു�ുവാനു� െമഷര ് െമന ് റ ബ്ു� �്പവൃ�ി�ല�സ്ൂ�ി�ുക.
 ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് മ�ര ് േറാളില ് ഉറ��വരു�ുക. പൂര ് �ിയായ
മ�ര ് േറാള�കള ് േഡ�ാഎന ് �ടി ഓ�േറ�റുെട പ�ല ് എ�ിയ�്ുക.

േഡ�ാഎന ് �ടി ഓ�േറ�ര ്
 മ�ര ് േറാള ് വിതരണ�ിന സ്ഹായി�ുക. പൂര ് �ിയായ മ�ര ് േറാള�കള ് േമ�ില ്
നി�ും സ�ീകരി�്വര ് �്ബി��കള ് പൂര ് �ീകരി�്േവതനവിതരണ�ിന്നടപടി
സ�ീകരിയ�്ുക. രജി�റുകള ് സൂ�ി�ുക. െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി.�ി) മുേഖന
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എ�ിെയ� ഉ്റ�ാ�ുക.

ഓവര ് സിയര ് /എ�ിനീയര ്

 �ഗാമസഭാ തീരുമാന�പകാരം �പവൃ�ികള ് കെ��ുക, �പാഥമിക എ�ിേമ� ത്�ാറാ�ുക.
�പവൃ�ിയുെട സാേ�തികമായ കാര��ള ് േമ�ിനും െതാഴിലാളികള ് �ും വിശദമാ�ുക.
�പവൃ�ിയുെട അളവുകള ് േരഖെ�ടു�ുക, െച�്െമഷര ് െച��ക. ബി��കള ്
ത�ാറാ�ുവാന ് ഡി.ഇ.ഒെയ സഹായി�ുക.

പ�ായ� െ്സ�ക�റി/അസി��്

 െസ�ക�റി െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട േമല ് േനാ�ം �പവൃ�ിയുെട ബി��കള ് യഥാസമയം

അംഗീകരിയ�്ുക, െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം ഡി.ബി.�ി മുഖാ�ിരം

െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ില ് എ�ിെയ� ഉ്റ�ാ�ുക.

േ�ാ� േ്�പാ�ഗാംഓഫീസര ്

 പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട െഷല ് ഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ു�തിലും
വിേക��ീകൃതാസൂ�തണ�ിലും സഹായി�ുക. ഇ-മ�ര ് േറാള ് വിതരണം െച��ക.
പ�ായ�ുകള�െട െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട നിര ് �ഹണ േമല ് േനാ�ം വഹി�ുകയും
നിര ് �ഹണം േമാണി�ര ് െച��ക.

 പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും വിതരണം െചയത്തായും ഉപേയാഗി�വയുെടയും

കണ�ുകള ് സൂ�ി�ുക.ആവശ�മായ രജി�റുകള ് സൂ�ി�ുക.

(അവസാനി��)

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ് റിേ�ാർ� ് േയാഗം ക�ടി�്അംഗീകരി�ുകയും �ഗാമസഭ േയാഗ നടപടി�കമ�ള ്
അവസാനി�ി� അ്ധ�� �ശീമതിചി�ാമണി 4.30നു േയാഗം പിരി��വി��.

അധ��

(�ശീമതി.ചി�ാമണി )

േ�ാ� ് റിേസാഴസ് േ്പഴസ്ണ ഇ്ൻചാർജ  ് , െകാെ�േ�ാട്
(സ�ീപ എ്ം )


