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വാർഡ 1്2 േമേല�ാട്

െപരുെവ� �്ഗാമപ�ായ� ്

ആമുഖം
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രാജ�െ� �ഗാമ�ളിൽ ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സർവേതാ�ുഖമായ പുേരാഗതി

ല��ം വ�്സ�ാത���ാന�ര ഇ��ൻ പാർലിെമ��ൽ നിർമി�െ�� ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ്

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

നിലവിൽ വ�ു.
െതാഴില ് ഒരു അവകാശമായി ക�പ്ി�� നൽ കു� നിരവധി സവിേശഷതകള�� നിയമമാണിത.് �ഗാമീണ

േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിർമാജനം 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���ം

ക�പ്ി�ു�ുെവ�താണ്മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട സവിേശഷത.
േകരള�ിലാദ�മായി െതാഴിലുറ� പ്�തി നട�ാ�ിയത പ്ാല�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ.് അതുെകാ�ുതെ�
ഈേമഖലയിെല വിപുലമായഅനുഭവസ��ആ്ർജി�ാൻനമു� 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�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുക.
4.പ�ായ� ര്ാജ �്ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിന ് െറ പിന ് ബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തി
 സ�്തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം,കാര ് ഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

 െതാഴിലാളികൾ�ആ്സൂ�തണ�ിലും നിർ വഹണ�ിലും പ�ാളി�ം

 േവതനം േനരി� െ്താഴിലാളികള�െട ബാ�/്േപാേ�ാഫീസ അ്�ൗ�ിേല�്
 പ�തി സുതാര�മാ�ാൻ 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�ൽ ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ണെമ� ഈ്

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

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

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

ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായ സാമൂഹ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� �്പ�കിയ നട�ുക. പ�തി�ണം
ശരിയായ രീതിയിൽ െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി��േവാ, പ�തിയുെട

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ ഗുണപരമായഎ�ുമാ�മാണു�ായത,്സാമൂഹ�ആസത്ി സൃഷട്ി�ി��േ�ാ
തുട�ിയ കാര��ളാണ്േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാൻ �ശമി�ു�ത.് െപാതുജന�ള�െട
പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാൽ സർ�ാർ പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമൽ െപാതുസമൂഹ�ിെ�

ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാന ് േസാഷ�ല ് ഓഡി� വ്ഴിെയാരു�ും.
രാജ�െ� പരേമാ�ത ഓഡി�ിങ സ്ംവിധാനമായ കംേ�ടാളർ ആ� ഓ്ഡി�ര ് ജനറൽ (സി.എ.ജി)

പുറെ�ടുവി� മാർഗനിർ േദശമനുസരി�ാണ ഈ് േസാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ട�ിയി���ത.് സം�ാന സർ�ാർ

 രൂപീകരി� േസാഷ�ൽഓഡി� യ്ൂണി�ാണ ഇ്തിന േ്നതൃത�ം നൽകു�ത.്

രീതിശാസ�്തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്റിേസാഴസ്്സംഘം �പവൃ�ിഫയല ് 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.്
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1. ഓഡി� പ്ള്ാന ്
1.1ഓഫീസ സ്�ര ് ശനപരിപാടികള ് .

2. അഭിമുഖം
2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ� �്പസിഡന ് റ,്ജന�പതിനിധികൾ,െസ�ക�റി &�ാഫ)്.
2.2 േമ� ,്െതാഴിലാളികൾ,കര ് ഷകര ് ,െതാഴിലിന േ്പാകാ�െതാഴില ് കാര ് ഡ ഉ്ടമകള ് .

3.ഫയൽപരിേശാധന
3.1 െപാതു�പവൃ�ികള ് ,വ��ിഗത �പവൃ�ികള ്
3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം.സുതാര�ത,പരിപൂര ് ണത.
3.3 ഭരണസമിതിയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും കാര��പാപത്ി.

4.ഫീല ് ഡ സ്�ര ് ശനം,നിരീ�ണം.
4.1 പൂര ് �ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറന ് സ .്
5.1വികസന േരഖ,വാര ് ഷിക പ�തി േരഖ,രജി�റുകൾ,വർ� ഫ്യൽ.

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

7. േ�കാസ െ്വരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചര ് �.

8.കരട റ്ിേ�ാര ് � ത്�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം െതാഴിലാളികള ് � ല്ഭിേ��അവകാശ�െള
കുറി��ം ഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെള കുറി��ം െതാഴിലുറ�്നിയമ�ിലും 2019 െല മാ�ര ്
സര ് �ുലറിലും വിശദമായി �പതിപാദി�ി���.്

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴില ് കാര ് ഡ ല്ഭി�ുവാനു�അവകാശം.
2. അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിന ് െറ ൈക��്
രസീത ല്ഭി�ു�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�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, അെ��ില ് (േവതന�ിന ് െറ 10
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� പ്�തി അടി�ാനപരമായി ഒരു അവകാശാധിഷഠ്ിത

പ�തിയാണ.്അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിലാളികള�െട അവകാശലംഘനെ� ഗൗരവേ�ാെടതെ�
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കാേണ�തു�.്അതിേല� വ്രു�തിന മ്ു� േ്സാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് സ്ംഘം േമേല�ാട വ്ാര ് ഡില ്
ആറുമാസ�ിനിെട നട�ിയ �പവൃ�ികള�ലെട ഫയലുകള ് പരിേശാധി�ുകയു�ായി. അതിന ് െറ
വിവര�ള ് ഇവിെട പ�ുവ�ു�ു.

പ�ായ�ിെന സംബ�ി�അടി�ാന വിവര�ള ്

ജി� : പാല�ാട്
േ�ാ�് : െകാ�േ�ാട്
താലൂ�് :ചി��ർ  
പ�ായ�ിെ� േപര് : െപരുെവ�്
വീസത്ീർ�ം :ച.കി.മീ
നിയമസഭാമ�ലം :ചി��ർ
പാർലെമ� മ്�ലം :ആല�ൂർ  
വാർഡുകള�െട എ�ം : 14
ആെക ജനസംഖ� : 30445 (2011െല െസന ് സസ �്പകാരം)
സ�്തീകൾ  : 15335
പരുഷ�ാർ : 15110
പ�ികജാതി ജനസംഖ� : 4606
പ�ികവർ� ജനസംഖ� : 2101 (വികസന േരഖ�പകാരം)

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ൾ  

1 ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് 3352

2 ആെക െതാഴിലാളികൾ 4511

3 ആക�്ീവ െ്താഴിൽ കാർഡ് 1262

4 ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൽ  2237

5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 165

6 എസട്ിെതാഴിലാളികൽ 0

7 2017-2018ആെക െചലവ് 28150000
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8 2018-2019ആെക െചലവ് 12996000

9 കഴി� വർഷം 100 ദിവസം
െതാഴിൽ കി�ിയവർ

429

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

�കമ
ന�
ര ്

�പവൃ�ിയുെട
േകാഡ് �പവൃ�ിയുെട േപര്

�പവൃ�ി
ആരംഭി�
തി�തി

അട�ല ്
തുക

െചലവായ
തുക

അവിദ
ഗദ്
െതാഴില്

 
ദിന�ള്

 
(അനുവ
ദി�ത)്

വിദ
ഗദ്
െതാ
ഴില്
 ദി
ന�
ള ്

സാധ
ന

ഘടകം

1

1606004005/L
D/327510

Land development
activities in land of
marginal farmers

15/02/2019 499796.31 380666
1358
(1788) ഇ� ഇ�

2

1606004005/i
f/313518

Para-5ൽ ഉൾെ��
കുടുംബ�ിെ�
ഭൂമിയിെല മൾ�ി�്
പി� ന്ിർമാണം

11/01/2019 193211 175080
640(657
) ഇ� ഇ�

3

1606004005/i
c/318206

Melekkad meenkara
canal rehabilitation 30/10/1p8 113007 734 ഇ� ഇ�

4

1606004005/i
f/372879

Per2018-19 life
mission bavana
nirmanam(fairoj)

5/06/2019 24390 14092 90(90) ഇ� ഇ�

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

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് 290

ആെക െതാഴിലാളികൾ 435

ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ 124

ആെക ചിലവായതുക 2425745

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ 8821
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5

1606004005/i
f/372877

Per2018-19 life
misson nirmanam
bavana
nirmanam(sikkandhar
basha) 28/12/2018 24390 14092 62(90) ഇ� ഇ�

ആെക 741787.3
1

595230 2884

ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ�്

തലം

1 സൃഷട്ി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ  9311669 789091 103215

2 കുടുബ�ൾ�് നൽകിയ ശരാശരി െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

56.1 5237 61.84

3 100 ദിന�ൾപൂർ�ീ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 െതാഴിദിന�ളിൽഎസ.്സി കുടുംബ�ൾ�് 28.7% 36.78% 38.87%

7 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ എസ.്ടി കുടുംബ�ൾ�്8.63% 2.59% 0%

സ�ർശനവിവര�ൾ

1. ആെകസ�ർശി� െതാഴിലിട�ൾ 17

2 സ�ർശി� വീടുകൾ 2

3 സ�ർശി�സജീവ െതാഴിലാളികൾ

 
40

4 സ�ർശി� നിഷക്ൃയ

െതാഴിലാളികൾ
0

5 പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർ

ഡുകളൾ
41

ഏഴ ര്ജി�റുകള�െട പരിേശാധന

േക��സര ് �ാരിന ് െറ നിര ് േ�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായി ബ�െ��്താെഴ�റയു� 7
രജി�റുകള ് നിര ് ബ�മായും സൂ�ിേ��വയാണ.്
1) െതാഴില ് കാര ് ഡിനുളളഅേപ�യുെട രജി�ര ്
2) േസാഷ�ല ് ഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ ര്ജി�ര ്
3) ഡിമാന ് റ ര്ജി�ര ്
4) �പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ര ്
5) �ിരആസത്ികള�െട രജി�ര ്
6) പരാതി രജി�ര ്
7) സാധനഘടക രജി�ര ്
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കെ��ലുകൾ

AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ം ഉ�ായിരു�ു. 

1.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ ആണ െ്താഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ. 2018- 19
കാലയളവ്വെരയു� രജി�ർ സൂ�ി�ി���.് 344 െതാഴിൽ കാർഡ ് ആണ്12ആം വാർഡിൽ
അനുവധി�ി���ത.് െതാഴിൽ കാർഡ ് അനുവദി� െതാഴിലാളികള�െട ഒ� ് േരഖെ�ടു�ാനു� �ലം
രജി�റിൽ ഇ�. അത ഉ്െ��ിെല െതാഴിൽ കാർഡ ്ലഭി�� എ� സ്ാ��െ�ടു�ാൻ െതാഴിലാളി� ്കഴിയു.
എ�ാൽ മാ�തേമ െതാഴിൽ  കാർഡ ്ലഭി�ാ� കുടുംബ�െള രജി�ർ േനാ�ി കെ��ാൻ സാധി� .ു
െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ പ�ായ� ്െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയത്ി�ി�.
2. �ഗാമസഭ രജി�ർ
െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ക്ൂടു� �ഗാമസഭ വിവര�ൾ  ,േയാഗ തീരുമാന�ൾ വാർഡിൽ

നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികെള സംബ�ി� ചർ�എ�ിവെയ�ാംഅറിയു�തിന സ്ഹായി�ു� േരഖയാണ �്ഗാമ
സഭ രജി�ർ.

 2018-2019 കാലയളവിൽ െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഏെ�ടുേ�� പ�തികൾ 2019-2020
(8/8/19)െതാഴിലാളി �ഗാമ സഭയിലാണ്അംഗീകരി�തായി കാണാൻ സാധി�ത.് അതായത്പ�തി
നട�ാ�ിയതിെന േശഷമാണ അ്ംഗീകരി�െ��തായി കാണാൻകഴി�ത.്

 െതാഴിലാളി �ഗാമസഭ രജി�ർ പ�ായ� ്െസെ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയത്ി�ി�. െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ
െചയ ്താൽ മാ�തേമഅതആ്ധികാരികമായ ഒരു േരഖയായി മാറു.

3.ഡിമാൻഡ,്അേലാേ�ഷൻ ,േവതന രജി�ർ

ഡിമാൻഡ ,്അേലാേ�ഷൻ ,േവതന രജി�ർ 2018-19വെരയു�ത ര്ജി�ർ രൂപ�ിൽ സൂ�ി�ു�ു�.്
2018-19 വർഷെ�ഡിമാൻഡ,്അേലാെ�ഷൻ ,േവതന രജി�ർ MISൽ നി�ും എടു� േകാ�ി രജി�ർ
രൂപ�ിൽ ൈബൻഡ െ്ചയത്ി�ി� കൂടാെതഅത പ്�ായ� െ്സെ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയത്ി�ി�.

4.വർ� ര്ജി�ർ:

�പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� ര്ജി�ർ. 2018-19വെരയു� വർ� ് രജി�ർ
കാണാൻ സാധി�� . പെ� 2018-2019 കാലയളവിെല എം ഐഎസിൽ നിെ�ടു� േകാ�ി അ�ായിരു�ു.
ഓേരാ വാർഡ �്പകരമായി�ാണ േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത എ്�ിലും പൂർണമായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. .
പ�ായ� െ്സെ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയത്തായി കാണാൻ കഴി�ി�.

5.ആസത്ി രജി�ർ: (�ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ)

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� െ്ച��� അെ�� ് ഐഡി ആയ �പവർ�ികള�െട വിവര�ൾ 
ആണ ആ്സത്ി രജി�റിൽ ഉ�ായിരിേ��ത.് ആസത്ികള�െട വിവര�ൾ �ിര ആസത്ി രജി�ർ
സൂ�ി�ു�ുെ��ിലും അത പ്�ായ� െ്സെ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയത്ി�ി�. രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ
അസ� ഐ് ഡി �പവർ�ന�േളാ അതുമേയാ ബ�െ�� വിവര�േളാ കാണാൻ കഴി�ി�.വീ�ും രജി�ർ
പരിേശാധി�േ�ാൾ മുൻപ എ്ഴുതാതിരു� വിവര�ൾ എഴുതിേ�ർ�തായി കാണാൻ കഴി� .ു ഇതിെന െത�്
മനസിലാ�ി തിരു�ിയതിൽ ഉേദ�ാഗ�ർ അഭിന�ന�ൾ അർഹി�ു�ു. രജി�റിൽ അെ�� ്െ� േപര്
അവിദഗധ് െതാഴില ് ദിന�ള ് , ഏതു തരം അെ�� ്, പൂര ് �ീകരി� തി�തി, �പവൃ�ിയുെട േപര,് വര ് � ്
ഐഡി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.് പെ� അെ��ിെ� �കമ ന�ര ് , ആസത്ിെയകുറി���
വിശദീകരണം എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.കൂടാെത ഒരു ഉേദ�ാഗ�ന ് െറയും േപര,്ഒ�,്തി�തി എ�ിവഅത്
േരഖെ�ടുേ���ാന� േ്രഖെ�ടു�ി കാണു�ി�.

6. പരാതി രജി�ർ:

പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ു�ു�.് 2017-18 െല രജി�ർ െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയത്ി���.് 2018-19
കാലയളവിെല പരാതികൾ രജി�ർ രൂപ�ിൽ അ�ായിരു�ു കാണാൻ കഴി�ത.് 2018-19 ഒരു പരാതി
മാ�തേമ കാണാൻ സാധിെ�ാ��. 7/2/19 പരാതി നൽകുകയും 8/2/19 പരാതി പരിഹരി�തായും കാണാൻ
കഴി� .ു ര�ു കളർ േപ�റിെ� ഇടയിൽ ആയി�ാണ ഇ്െത�ാം സൂ�ി�ിരി�ു�ത.് ഇ�െന ഒരി�ലും
പരാതി രജി�ർസൂ�ി�രുത.്ൈബൻഡ െ്ചയത് ര്ജി�ർആയി സൂ�ിേ��താണ.്

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ :

െമ�ീരിയൽ രജി�ർ സൂ�ി�ു�ുെ��ിലുംഅത പ്�ായ� െ്സ�ക�റി സർ �ിൈഫ െചയത്ി���.് 2018-
19കാലയളവില ് െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി� �പവൃ�ികള�െട ഡീെ�യിൽസ ഒ്�ും തെ� കാണാൻകഴി�ി�.
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ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

2019 െല വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ താെഴ
പറയു� 22 േരഖകൾ സൂ�ിേ��തു�:്
1.കവർ േപജ്
2.െച� ല്ി�്
3.വാർഷിക പ�തിആസൂ�തണ േരഖ
4.െടകന്ി�ൽ എ�ിേമ� ആ്� ഡ്ിൈസൻ  
5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
6.ഭരണാനുമതി േരഖ
7.സംേയാജിത പ�തിആെണ�ിൽഅതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ  
8.ആന�ല ് മാ�ർസർ�ുലർഅനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� േ്ഫാറം.
9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ൽ േഫാറം
10.ഇ.മ�ർ േറാൾ
11.െമഷർെമ� ബ്ു�്
12. െമ�ീരിയൽ വർ� ആ്െണ�ിൽ സാധന�ൾ വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ.
 
13.േവജ ല്ി�്
14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ
15.െമ�ീരിയൽവൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
16.േറായൽ �ി ഉെ��ിൽഅതിെ� േരഖകൾ  
17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതൽഅവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ� ഘ്� േഫാേ�ാ.
18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ർേറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�/്ഫയൽ �ടാ�ിങ േ്ഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി
22.ൈസ� ഡ്യറി

കെ��ലുകൾ

ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി10 �പവർ�ികള�െട ഫയൽ പരിേശാധനയ�് ് വിേധയമാ�ിയതിലൂെട

കെ��ിയവിവര�ൾ .

1.കവർ േപജ്

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ു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.്
 5ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽഎ�ാ�ിലും AMC �പകാരമു�കവർേപജ സ്ൂ�ി�ി���.്
 5ഫയലിേലയും കവർ േപജിൽ വർ� ്േകാഡ േ്രഖെ�ടു�ിയി�ി�.
 5ഫയലിെലയും കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�്തുക 500000 ല�ം എ� �്പി� െ്ചയത്തായി

കാണാൻകഴി� .ു

2.െച� ല്ി�്

കവർ േപജ േ്പാെല�െ� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികൾ� സ്ുതാര�തയും വ��തയും ഉറ�ാ�ാൻ

സഹായി�ു� േരഖയാണ െ്ച�ല്ി�.് ഒരുഫയലിൽഏെതാെ� േരഖകൾ ഉ�ട�ം െചയത്ി��െ��ുംഅത്

ഏത േ്പജ മ്ുതൽ ഏത േ്പജ വ്െരയാെണ�ും മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.്
പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിൽ 4ഫയലിൽ െച�്ലി�് കാണാൻ സാധിെ��ിലും ഒ�ും തെ�

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. പെ� ic/318206എ�ഫയലിൽ െച� ല്ി� ക്ാണാൻസാധി�ി�.
3.വാർഷിക പ�തി േരഖ

ഒരു വാർഡിെല െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും വർഷ�ിൽ 100 പണി
ഉറ�ാ�ു�തിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികൾ കെ��ി േരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു� സു�പധാനമായ ര�ു

േരഖകളാണ ആ്�ൻ �ാനും െഷൽഫ ്ഓഫ െ്�പാജക�്�ം. ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നട�ാനുേ�ശി�ു�
�പവർ �ികെള കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ വ്ാർഷിക പ�തി േരഖ. �ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു�
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തീരുമാന�ൾ െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട്ിേല� മ്ാ��കയും ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനാടി�ാന�ിൽ അതാത്

സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു�വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�ആ്�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 ഫയലിൽ �പവ��ിെയ കുറി� പ്രാമർശി�ു�

വാർഷികപ�തിയുെട പകർ� സ്ൂ�ിേ��തഅ്നിവാര�മാണ.്
 പരിേശാധി� 5 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും ആ�ൻ �ാനും െഷൽഫ ഓ്ഫ െ്�പാജക�്�ം

സൂ�ി�ി�ി�.
4.എ�ിേമ�്

ഓേരാ �പവർ�ികൾ�ും എ�ിേമ�ിെ� സം�ിപത്ം, ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾ
വിശദീകരി�ു� സാേ�തിക കുറി� ത്ുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��തും െസക��ർ േസാഫ�് ് െവയറിലൂെട
ഓൺൈലനായി അനുമതികൾ ലഭ�മാേ��തുമാണ .്ഒരു �പവൃ�ി തുട�ും മു� ആ് �പവൃ�ി എ�,്
എ�െന, എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�റിയാൻ െതാഴിലാളികൾ� അ്വകാശമു�.് അതിന അ്വർ�ും
ഇ�ാര�മറിയാൻ താതപ്ര�മു� മ���വർ�ും മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു� തര�ിൽഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും

എ�ിേമ�ിെ� കൂെട ജനകീയഎ�േ്മ� ത്�ാറാേ��തു�.്
 പരിേശാധി� 5 ഫയലുകളിൽ 4ഫിയലിൽ മാ�തമാണ എ്�ിേമ�് കാണാൻ സാധി�ത.് പെ�

4എ�ിേമ��ം ജനകീയഎ�ിേമ� ക്ാണാൻസാധി�ി�.
 Ic/318206ഫയലിൽഎ�ിേമ� േ്കാ�ി കാണാൻസാധി�ി�.
 Ld/327510, if/313518, if/372879, if/372877 എ�ീ ഫയലുകളിെല എ�ിേമ�ിൽ ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�്

കാണാൻ കഴി� .ു എ�ാൽ സീൽ,ഒ�ിെനാ�ം തി�തി എ�ിവ കാണാൻ കഴി�ി�. സാേ�തിക
വിദകധ്രുെട ഒ�,്സീല ് ,തി�തി എ�ിവകൂെട എസട്ിേമ�ിൽ ഉ�ാേവ�താണ.്

 5ഫയലുകളിലും എ�ിേമ� റ്ിേ�ാർ� ്കാണാൻ കഴി�ി�. ഭവന നിര ് �ാണം ഒഴിെകയു� 3�പവൃ�ി
ഫയലുകളിലും േ�ഡായിങ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ ഉ�ായിരു�ി�. .

5.സാേ�തികാനുമതി

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

�ാപന�ിെ� അനുമതിേയാടുകൂടിയ സാേ�തികാനുമതി ഉ�ായിരിേ��താണ.് സാേ�തിക

വിദഗധ്രട�ു�സമിതിയുെട അനുമതിേരഖഎ�ാരീതിയിലും പൂർണവുംആധികാരികവുമായിരി�ണം.

 പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിൽ 4ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ സ്ാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ത.്
സാേ�തികാനുമതി േരഖയുെട െസക��ർ േകാ�ിയിൽ സാേ�തിക വിദക�്െ� ഒ�,് സീല ് ,തി�തി
എ�ിവ േരഖെ�ടുേ��താണ.് എ�ാൽ ഈ ഫയലുകളിൽ ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�,് സീൽ എ�ിവ
മാ�തമാണ ക്ാണാൻകഴി�ത.്തി�തി കാണാൻ കഴി�ി�.

 െസ�ക�റി, �പസിഡ�  ് എ�ിവരുെട സീൽ,ഒ�്തി�തി എ�ിവ േരഖെ�ടുേ��താണ.് എ�ാൽ
ഇവരുെട ഒ� ,്സീൽഎ�ിവ മാ�തമാണ ക്ാണാൻകഴി�ത.്തി�തി കാണാൻസാധി�ി�.

 Ic/318206എ�ഫയലിൽസാേ�തികാനുമതി കാണാൻകഴി�ി�.

6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവര ് �ന�ള ് � പ്�ായ�്

ഭരണസമിതി നല ് കു� അംഗീകാരമാണ ഭ്രണാനുമതി. െസക��റില ് നിെ�ടു� േകാ�ിയാണ ഫ്യലില ്
സൂ�ി�രി�ു�ത.് െസക��ര ് േകാ�ിയില ് െറസല��ഷന ് ന�ര ് ,തിയതി എ�ിവ അപ്േലാഡ്

െച��േ�ാള ് ആ ദിവസെ� തീയതിയും െ�പാസീഡിങ ന്�റും മാ�തമാണ �്പിന ് റ ഔ്�ില ് വരു�ത.് ഇത്
ഭരണാനുമതി ന�റായി പരിഗണി�ാനാവി�.അതുെകാ�ുതെ�, �ഗാമസഭാ തീരുമാന�ിന പ്�ായ�്
ഭരണസമിതി നല ് കു� അനുമതി പ�ത�ിന ് െറ ഒരു േകാ�ി ഫയലില ് സൂ�ിേ��താണ.്
ഇ�ാര��ില ് പ�ായ� ഭ്രണസമിതിയുെട ഭാഗ�ു നി�ും െസ�ക�റിയുെട ഭാഗ�ു നി�ും ജ�ഗത

ഉ�ാകണം.

 പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിൽ 3ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ ഭ്രണാനുമതി േരഖയുെട െസക��ർ േകാ�ി

സൂ�ി�ി���ത.് പെ� ഭരണാനുമതി േരഖയുെട െസക��ർ േകാ�ിയിൽ െസ�ക�റിേയാ �പസിഡ�േയാ

ഒ�,് ,സീല ് ,തി�തി എ�ിവ േരഖെ�ടി�ിയി�ി�. അതുകൂെട േരഖെ�ടുേ��താണ.്െസ�ക�റിയുെട
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ഒ� സ്ീൽ ,തി�തി എ�ിവയും കാണാൻകഴി�ി�.

 ic/318206, if/313518എ�ീ ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി സൂ�ി�ി�ി�.

7.സംേയാജിതപ�തി (കൺേവർജൻസ)്

കൺേവർജൻസ്ആയ �പവർ�ന�ൾ�്അത് െതളിയി�ു� േരഖ �പവൃ�ി ഫയലിൽ

സൂ�ിേക�താണ.്
 ഓഡി�ിന ് വിേധയമാ�ിയ 5�പവൃ�ികളിൽ 2ഭവന നിർ�ാണ �പവൃ�ികള�െട �പവൃ�ി

ഫയലുകളിൽ �പസ ്തുത കുടുംബ�ിന് സർ�ാർ പ�തി �പകാരമു� ഭവനം നിർ�ി�ുവാൻ

അനുമതി ലഭി�ി��െ�� െ്തളിയി�ു� േരഖ ഒ�ും തെ� കാണാൻ കഴി�ി�.
 Ic/318206 (േമേല�ാട മ്ീ�ര കനാൽ ) ഫയലിൽ സംേയാജിത പ�തിയാെണ� െ്തളിയി�ു�

േരഖകൾസൂ�ി�ി�ി�.

8.െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� േ്ഫാറം

നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് വർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ�

െതാഴിലും ,െതാഴിൽ കി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും കി�ണെമ�ിൽ അവർ നൽകു�
അേപ�യും കൃത�മാേക�തു�.് വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലറിൽ നിർേദശി�ു� തര�ിൽ െതാഴിലുറ��
നിയമ�ിെലഅനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു�നിർദിഷഠ് േഫാറ�ിൽ അേപ�നൽേക�തു�.്

 ഇവിെട, െപരുെവ� �്ഗാമ പ�ായ�ിൽ  ANNEXURE 4 േഫാമിൽ ഒരു െതാഴിലാളി/ഒരു കൂ�ം
െതാഴിലികൾ പ�ായ� െ്സ�ക�റി� ന്ൽകു� ഡിമാൻഡ ആ്ണ ഉ്�ത.് 5�പവൃ�ി ഫയലുകൾ
പരിേശാധി�േ�ാൾ 3ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ ഇ്�ര�ിലു� ഡിമാൻഡ േ്ഫാം കാണാൻ സാധി�ത.്
.അതിേനാെടാ�ം േപ�റിൽ െതാഴിലാളികൾ  മുഴുവൻ അവരുെട േപര,്ഒ�,്െതാഴിൽ കാർ ഡ ്ന�ർ
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി നല ് കു�ു. ANNEXURE 4 േഫാര ് മില ് എ�ത ദിവസേത�്

പണിേവണെമ�ും , െതാഴില ് ഏതു ദിവസം മുതല ് ഏതു ദിവസം വെര േവണെമ�ും ,ഡിമാന ് ഡ്
നല ് കു� വ��ിയുെട ഒ�്, തീയതി എ�ിവയും അേപ�യില ് േരഖ�ടു�ിയി���.്.
െതാഴിലാളികൾ� അ്വരാവശ�െ�� ദിവസം െതാഴിൽ നൽകിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം
ലഭി�ാനു� അവകാശമാണ ന്ഷട്െ�ടു�ത.് ANNEXURE 4 േഫാമിൽ പ�ായ� ്െസ�ക�റിയുെട
ഒ�,്സീല ് എ�ിവ ഒ�ും േരഖെ�ടു�ി ക�ി�.ഡിമാൻ ഡ ന്ൽകു� വ��ിയുെട ൈകവശം രസീത്
നലക്ിയതിനു� െതളിവ ് ഒ�ും �പവൃ�ി ഫയലില ് ഇ�. പ�ായ�ിെ� െ�ഫ� ഓ്ഫീസിൽ

ഡിമാൻഡ ് നൽകി ൈക�� ര്സീത വ്ാ�ി സൂ�ി�ാൽ മാ�തേമ 15 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴിൽ 
ലഭി�ിെ��ിൽ  െതാഴിലി�ായമ് േവതന�ിന െ്താഴിലാളി� ്അേപ�നലക്ാൻ കഴിയു.

നിർേ�ശം

വാർഡിൽ െതാഴിൽ കാർഡ ല്ഭി�ി��� െതാഴിലാളികൾ അയൽ� �ൂ�ിൽ വ��ിഗതമാേയാ കൂ�മാേയാ

അേപ� െകാടു�ു� രീതിയാണ ഉ്ചിതം. െതാഴിലിനുളള അേപ� പ�ായ�ിൽ സ�ീകരി�ു�തിെ�
തീ�തിെവ�� രസീത പ്�ായ�ിൽ നി� െ്കാടു�ു�ത െ്താഴിലാളികള�െട അവകാശം സം�ി�ു�തിന്
സഹായകമാകും.

9.െതാഴിൽഅനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു� അേപ� സ�ീകരി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽ കണെമ� M്GNREGA
Shedule2 Section 6– ൽ പരാമർശി�ു�ു. അതിന്കഴി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം

െകാടു�ണെമ�ും അ��ായം 3Section 7,8,9 ഭാഗ�ളിൽ അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽ ആവശ�െ��വർ�ു
െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� വർ� അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം 5�പവൃ�ി ഫയലുകളൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ
ഒ�ിലും കാണാൻകഴി�ി�.

10.ഇ മ� ്ർ േറാൾ

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല േരഖകളിൽ ഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ മ്�ർ േറാൾ. െതാഴിലാളികൾ
െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ഹാജർ,ദിവസ േവതനം ,മ� ്ർ േറാൾ �പകാരമു� േവതനം, എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ു�തിനു�അടി�ാന േരഖയാണ ഇ് മ�ർ േറാൾ . ഇതിൽ േ�ാ� െ്ഡവലപെ്മൻറ ഓ്ഫീസർ,



11

പ�ായ� െ്സ�ക�റി എ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം, സീലും േരഖെപടുേ��താണ.് എ�ാൽ
പരിേശാധി� 5 �പവൃ�ി ഫയലുകള�െട മ� ്ർേറാള�കളിലും പ�ായ�്െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ� ്
developmentഓഫീസറുെടയും ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ി� .

5�പവൃ�ി ഫയള�കളിൽ നി�ായി 72 മ�ർേറാള�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ കെ��ിയ വിവര�ൾ ചുവെട
േചർ�ു�ു:

 72 മ�േറാളിൽ െതാഴിൽ െചയത് തീയതിേരഖെപടു�ിയിരി�ു�ത െ്വറും 18(13689 to 13697,
11976 to 11984).മാ�േറാളിൽ ആണ ,് 50 മാ�േറാളിൽ M-ബു� ്ന�ർ കാണാൻസാധി��.എ�ാൽ
22 മാ�േറാളിൽ m-ബു�് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.മുഴുവൻ മ�ർേറാളിലും ഇവ

േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 പ�ായ� ് െസെ�ക�റി ഒ� ,്സീല ് എ�ിവ 72 മ�ർേറാള�കളിലും േരഖെ�ടു�ിയി���.് പെ�
ഒ�ിെനാ�ം തി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. BPO യുെട ഒ�,് സീല ് മുഴുവൻ മ�ർേറാള�കളിലും 
കാണാൻ കഴി� .ു പെ� മുഴുവൻ മ�ർേറാള�കളിലും ഒ�ിെനാ�ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 എ�ാ മ�േറാളിലും േമ�ിെ� ഒ� േ്രഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻകഴി� .ു

 േമ�ിെ� ഒ�,് മ�ർേറാൾ പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�െ�യും ഒ�,് സീൽ, തി�തി എ�ിവ മുഴുവൻ  
മ�ർേറാളിലും േരഖെ�ടുേ��താണ.് 5�പവൃ�ിഫയലിൽ നി�ായി 72മ�ർേറാൾ
പരിേശാധി�തിൽ 14മാ�േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ കാണാൻ കഴി� .ു �പവൃ�ി ഫയലിെല
മ�ർേറാളിൽ ഹാജർ നിലയിൽ  കാണാൻ കഴി� �പധാന െവ�ി�ിരു�ലുകൾ.  

�പവർ�ിയുെട

വർ� ്േകാഡ്
മാ�േറാൾ ന�ർ വീ��തിരു�ലുകള�െട

എ�ം

If/372879 5697 2

If/372877 17865 2

Ld/327510 22085

22094

22093

23755

23754

234752

1

1

1

1

1

1

Ic/318206 13694

11977

11979

11980

11981

11983

1

1

1

1

2

2

ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ു� േമ� മ്�ർേറാളിെല െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഒഴിവാേക�ാതാണ.്മ�ർ
േറാൾ ഗൗരവേ�ാെട ൈകകാര�ം െചേ�� േരഖയാണ.്
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 . Amt Due Acc to Attendance (ഓേരാ െതാഴിലാളി�ുംഹാജർനില �പകാരം ലഭിേക�തുകഎ�തെയ�)്
5�പവൃ�ി ഫയള�കളിൽ നി�ായി 72 മ�ർേറാള�കളിലും എഴുതിയതായി കാണാൻ സാധി��..
അതുേപാെലതെ� ദിവസേവതനം എ�തെയ�ും മുഴുവൻ മ�ർേറാള�കളിലും േരഖെ�ടു�ി യതായും

കാണാൻകഴി� .ു േമ� അ്തിെനഅഭിന�ന�ൾഅർഹി�ു�ു.

 െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടകയുെട ആെക തുക മ�ർേറാള�കളിൽ േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ

കഴി� .ു  

11. െമഷർെമൻറ പ്ുസത്കം (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�ഈപുസത്ക�ിൽ അളവുകൾ 
േരഖെ�ടു�ു� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപരും ഒ��ം സീലും തി�തിയും നിർബ�മായും

േരഖെ�ടുേ��താണ.്
 പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിലുംഎം.ബു� ്ഉ�ായിരു�ു.
 സാധാര�ാർ� വ്ായി�� മനസിലാ�ാൻകഴിയാ�രീതിയിലാണ M്ബു� എ്ഴുതിയി���ത.്
 191/18-19(ld/327510), 160/18-19(if/313518),62/18-19(ic/318206), 130/18-19(if/372879),

132/18-19(if/372877) തുട�ിയ 5 െമഷർെമൻറ്ബു�ുകളിൽ പ�ായ� ് െസെ�ക�റി
സർ�ിൈഫ െചയത്തിൽ ൈസൻ മാ�തമാണ്കാണാൻ കഴി�ത്എ�ാൽ സീലും

തി�തിേയാടുകൂടി സർ�ിൈഫ െചയത്ി�ി�. െമഷർെമൻറ ബ്ു�ുകൾ പ�ായ� ് െസെ�ക�റി
ഒ�,്സീല,്തി�തി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിസർ �ിൈഫ െചേ��താണ.്

 െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിൽ ന�ർ ,േപജ ന്�ർ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി��� .് AS, TS ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർഅതായത അ്െ�കടി�ഡ എ്�ിനീയർ ,ഓവർസിയർ  എ�ിവരുെട ഒ�്
സീല,് തി�തി  എ�ിവ േരഖെ�ടുേത�താണ.് പെ� 5ഫയലുകളിെല m-ബു�ിൽ ഓവർ

സിയരുെട ഒ� സ്ീൽ കാണാൻ സാധിെ��ിലും തി�തി േരഖെ��ിയി�ി�. 191/18-19, 160/18-19
എ�ീ എം ബു�ുകളിൽ AEയുെട ഒ�,് സീൽ കാണാൻ കഴി�ു എ�ാൽ തിയതി ഇ�ായിരു�ു.
എ�ാൽ 62/18-19, 130/18-19, 132/18-19എ�ീ എം ബു�ുകളിൽ ഒ� ,് തി�തി മാ�തമായിരു�ു
സീൽ കാണാൻ സാധി�ി�. െമഷർെമൻറ ബ്ു� ് അവസാനി�ു� േപജിൽ െസ�ക�റിയുെട

ഒ� ,്സീല ് ,തീയതി എ�ിവ േരഖെപടുേത�താണ.് എ�ാൽ െസ�ക�റിയുെടയും �പസിഡ�� യും

ഒ�,് സീൽ എ�ിവ മാ�തമാണ്കാണാൻ കഴി�ത.് 132/18-19എ� എം ബു�ിൽ

െസ�ക�റിയുെട ഒ� മ്ാ�തമാണ ഉ്�ായിരു�ത ത്ിയതിയും സീലും ഉ�യിരു�ി�.
 �പവൃ�ി തുട�ു�തിന മ്ു�ും േശഷവും അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� അടി�ാന

േരഖയാണ്െമഷർെമ�  ് ബു�.് എ�ാൽ 191/18-19, 160/18-19 എ�ീ എംബു�ുകളിൽ

�പവൃ�ിയുെട കൃത�മായ അളവുകൾ േരഖെപടു�ിയേതാ കുഴികള�െട എ�േമാ അതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ചിലവായ തുകേയാ കാണാൻ കഴി�ി�. �പവൃ�ികള�െട എം ബു�ിൽ 
ആെക അനുവദി� തുകയും യഥാർ� െചലവും ത�ിലു� വ�ത�ാസം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
ആയതിനാൽഈ ര�ു �പവർ�ികൾ�ായി ചിലവഴി� (380666+175080) 555746രൂപനഷ�്മായി
കണ�ാ�ണം. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി� ് കഴി�ാൽ അത് നിർബ�മായും

േരഖെ�ടുേ��താണ.്
 ഇതുമായി ബ�െ�� mgnrges ഉേദ�ാഗ�രുമായി സംസാരി�േ�ാൾ അവർ പറ�ത,് ഞ�ൾ
ഇതുവെര ആ രീതിയിൽ അ� എഴിതിയെത�ുമാണ.് കുഴികള�െട എ�ം എടു�ി�� പകരം
എ�ിേമ�ിൽ കാണി�ിരി�ു� quantity േനാ�ിയാണ എ്�ായിരു�ു. നി�ൾ� ഇ്തു റിേ�ാർ� ്
െച�ാം എ�ുമാണ പ്റ�ത.്കുഴി മുഴുവനായി കുഴി�ി�ിെ��ും പുതിയ നിയമം വ�തിനാൽ

ഫയൽ േ�ാ� െ്ചയത്ു എ�ുമാണ A്E ആയ ഹ� പറ�ത.് എ�ാൽ ഫീൽഡിൽ േപായേ�ാൾ
അധികം കുഴികള�ം ആഴ�ിലു� കുഴികള�ം കാണാൻ സാധി��.േമ��ം (�പിൻസി )പറ�ത്

6അടിയും 10അടിയും വെര ഞ�ൾ കുഴി�ി��� എ്�ാണ .് എം ബു� ്എഴുതു�തിൽവലിയ
െത��തെ�സംഭവി�ിരി�ു�ു.അത ത്ീർ�യായും തിരുേ��താണ.്

12.െമ�ീരിയൽ ലി�്
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െമ�ീരിയൽ എ�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന അ്ടി�ാനെ�ടു�ി, െവ�ർ� ന്ൽേക� തുക, അവരുെട
േപര,് അ�ൗ� ് ന�ർ ,�പവർ�ിയുെട േപര,്വർ� ് േകാഡ ,് ബിൽ ന�ർ ,തീയതി എ�ിവ എ�ാം

കാണി�� െകാ� െ്മ�ീരിയലിനു േവ�ിയു� പണം ൈകമാറു�തിന േ്വ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ��

ഒ�ാണ െ്മ�ീരിയൽ ലി�.് പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�ി�ി�.

13.േവജ ല്ിസറ്റ്

�പവൃ�ി പൂർ�ിയായാൽ മ�ർേറാൾ �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�്േവതനം അനുവദി��െവ�്

ഉറ�ാ�ു� േരഖയാണ് േവജ്ലി�.് െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി െചയത്ു എ�തിന്

അടി�ാനെ�ടു�ിഅവർ� ന്ൽേക�തുക (അതായതക്ൂലി)ആയുധ�ൾ� െ്കാടു�ു� വാടക, മൂർ�
കൂ���തിനു� തുക എ�ിവ എ�ാം കാണി�� െകാ� പ്ണം ൈകമാറു�തിന േ്വ�ി ത�ാറാ�ു�

�പധാനെ�� േരഖയാണ േ്വജ ല്ി�.്
പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിൽ 3ഫയലുകയിൽ (ld/327510, if/372879, if/372877) മാ�തമാണ മ്�ർ േറാൾ

�പകാരമു� േവജ ല്ി� ക്ാണാൻ കഴി�ത.് എ�ാൽ 2�പവൃ�ി ഫയലിൽ (if/313518, ic/318206)കാണാൻ
കഴി�ി�.എ�ാ �പവൃ�ിഫയലിലും തീർ�യായും മാ�േറാൾ �പകാരമു� േവജ ല്ി� സ്ൂ�ിേ��താണ.്
14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ(FTO)

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

നിലയിലാണ F്TOവിെ� �പധാന�ം
പരിേശാധി� 5ഫയലുകളിൽ എ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിലും FTO സൂ�ി�ി���ത.് പെ� 2 �പവൃ�ികളിൽ

േവജ ല്ി� ഉ്�ായിരു�ി�.അത െ്കാ�ുതെ�ഫയലിൽ ഉ� FTOകൃത�മാേണാ എ� പ്റയാൻസാധി�ി�.

ഈകാരണ�ാൽ ഒഡി� ട്ീമിന ച്ില തട��ള��ായി

 െതാഴിലാളികൾ� ക്ൃത�മായി േവതനം കി�ിേയാ എ�റിയാനു� സൂ�മ് പരിേശാധന ഈ

ര�ു ഫയലിൽ (if/313518, ic/318206) നട�ാൻകഴി�ി�.
 െതാഴിലാളികള�െട ബാ� പ്ാസബ്ു�ുകളിൽ കൃത�മായി വരവ േ്രഖെപടു�ാ�തിനാൽ

ഇവരുെട േവതനം ബാ� അ്�ൗ�ിൽ വ�ുെവ�ുറ�ാ�ാനായി�.
ഓേരാ �പവൃ�ിഫയലിലും േവജ ല്ി� �്പകാരമു� FTO സൂ�ിേ��താണ.്

15. െമ�ീരിയൽ വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

ഈ ഓഡി� ് കാലയളവിൽ പരിേശാധന നട�ിയ �പവൃ�ികളിൽ  െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി���

�പവർ�ികൾ ഒ�ുംതെ� ഉ�ായിരു�ി�. െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവൃ�ികളിൽ അതുമായി

ബ�െ�� വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം ഫയലിൽ സൂ�ിേക�ാതാണ.്

16. േറായൽ�ി

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ ഒരുവർ� ്ഫയലിലും േറായൽ�ി ബാധകമ�.

17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ, �പവ��ികൾ സംബ�ി�� െതളിവുകൾ 
േശഖരി�ാൻ അതിെ� േഫാേ�ാകൾ സഹയകമാകും. �പവൃ�ി തുട�ു�തിന മ്ു�,് �പവൃ�ി നട�ു
െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� കഴിയുേ�ാൾ തുട�ിയ ഓേരാ ഘ��ിെലയും േഫാേ�ാകൾ

ഫയലിൽ സൂ�ി�ണെമ�്നിഷക്ർഷി�ിരി�ു�ു. എ�ാൽ ഇ�ര�ിലു� വിവിധ ഘ��ളിെല

േഫാേ�ാകൾ പരിേശാധന നട�ിയ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ if/313518 എ� ഫയലിൽ മാ�തമാണ ക്ൃത�മായി
മൂ�്ഘ��ിെ�യും േഫാേ�ാകൾ കാണാൻ കഴി�ത.് അതുേപാെല ld/327510എ� ഫയലിൽ

3ഘ��ിെ�യും ic/318206 എ� ഫയലിൽ 2ഘ��ിെ�യും(�പവൃ�ി തുട�ു�തിന മ്ു�,് �പവൃ�ി നട�ു
െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ) ഉ�യിരു�ു എ�ിലും അത്േഫാേ�ാസ്അ�ായിരു�ു പകരം േഫാേ�ായുെട

േഫാേ�ാസറ്ാൻഡസ് ആ്യിരു�ു. If/372879, if/372877 ഫയലുകളിൽ േഫാേ�ാസ ഒ്�ും സൂ�ി�ി�ി�.. മുഴുവന്
 �പവൃ�ിഫയലുകളിലും 3ഘ� േഫാേ�ാകൾ നിർബ�മായും സൂ�ിേ��താണ.്

18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം
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പരിേശാധി� ഒരുഫയലിലും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം കാണുവാൻസാധി�ി�.

19.മ�ർേറാൾ മൂവെ്മ��്ി� /്ഫയൽ �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�ർേറാൾ ജനേറ� െ്ച���തു മുതൽ െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല� അ്നുവദി��െകാ�ു�

FTOബാ�ിേല� അ്യ�ു�തീയതി �കമ�ിൽ മ�ർേറാൾ മൂവെ്മ��്ി�ിൽ േരഖെ�ടുേ��താണ.്ഒരു
മ�ർ േറാൾ അവസനിച 3് ദിവസ�ിനകം തെ� അളവുകൾ ബ�െ�� ഉദ�ാഗ�ൻ േരഖെ�ടു�ണം എ�്

നിയമം അനുശാസി�ു�ു. പരിേശാധി� മുഴുവൻ ഫയലിലും ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം അഥവാ മ�ർ േറാൾ
മൂവെ്മൻറ �്ി� ഉ്�ായിരു�ു. പെ�അവയിൽ ചിലതിൽഅപൂർ�മായി പൂരി�ി�വയായിരു�ു.

20. ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്
�പവർ�ി �ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ ജ്ിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാസ.് മൂ� ഘ്��ിലു�

േഫാേ�ാകൾ�ു പുറെമ ജിേയാടാഗഡ് േ്ഫാേ�ായുെട �പി��ം ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.് ഇതുറ�ാേ��ത്
േമ�ിെ�യും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ.് എ�ാൽ പരിേശാധനയ�്്

വിേധയമാ�ിയ 5ഫയലിലും ഇവ കാണാൻ സാധി�ി�. െതളിവ േ്ശഖരണം െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവ��ികള�െട
ഒഴി�� കൂടാനാവാ� ഘടകമായതിനാൽ ഈ കാര��ിൽ ബ�െ�� ഉേ�ാഗ�ർ കൂടുതൽ ജാ�ഗത പുലർ
േ��തു�.്

21. േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി
ഇേ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഒാഡി�്നട�ു�തുെകാ�്ഈ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി സൂ�ിേ��തി�.

22.ൈസ� ഡ്യറി
സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം വർ� ഫ്യലിൽ സൂ�ിേ�� 22 മെ� േരഖയാണ ൈ്സ�്

ഡയറി. െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികൾ പറ�ിരി�ു� അളവിലും കൃത�തയിലും നിർവഹി�ു�തിലു�

ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. സം�ാന സർ�ാർ �പേത�കമായി ത�ാറാ�ിയ

ൈസ� ഡ്യറി �പവൃ�ി �ല�ു�ായിരിേ�� സു�പധാന േരഖയാണ.് പ�തി ആരംഭ േയാഗ�ിെ�
വിവര�ൾ മുതൽ ഉേദ�ാഗ�രുെടയും െപാതുജന�ള�െടയും നിർേദശ�ള�ം സ�ർശക ഡയറിയിൽ

അട�ിയി���.്
 േമേല�ാട വ്ാർഡിെല 5�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ IF/313518 എ� ഒരു

�പവൃ�ിഫയലിൽ മാ�തമാണ്ൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു�ത.് ൈസ� ഡ്യറിയുെട കവർേപജിൽ

�പവൃ�ിെയ കുറി��� �പാഥമിക വിവര�ൾ ഏെതാരു വ��ി�ും മന�ിലാ�ാൻ പ��� രീതിയിൽ

ഉ�ാേക�താണ.് സൂ�ി� ൈസ�് ഡയറിയുെട കവർ േപജിൽ പൂർ� വിവര�ൾ

േരഖെ�ടു�ിയി��� .്ഇത മ്ാതൃകാപരമാണ.്
 �പവൃ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപും േശഷവും മാർ� ്െചേയ� െച� ്ലി� ൈ്സ� ഡ്യറിയിലും
പൂർ�മായി പൂരി�ി�ി���.്



 ൈസ� ഡ്യറിയുെട ഒരു ഭാഗമാണ േ്�പാജകട് ഇ്നീഷ�ൽ മീ�ി�.് ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു
മു� �്പവൃ�ിെയ�ുറി��ളള വിവര�ൾ പ�ുവയ�്ു�തും അതുേപാെല ഒരു �പവൃ�ി

എ�െന െച�ണെമ� െ്താഴിലാളികൾ�്കൃത�മായ അവേബാധം ഉ�ാ�ി എടു�ു�തിനും

വാർഡ െ്മ�ർ, �ാഫ ്എ�ിവരുെട അധ��തയിൽകൂടു� േയാഗമാണ പ്�തിആരംഭ മീ�ി�.്
�പസത്ുത ൈസ� ഡ്യറിയിൽ േമൽപറ� അധികാരികള�െട സാ�ിധ��ിൽ പ�തി ആരംഭ

മീ�ിംഗ ന്ട�ിയതായി േബാധ�െ���.പരിേശാധി� ൈസ� ഡ്യറിയിൽ �പവൃ�ി �ലെ�

സൗകര��ൾ, ചികി�ാ െചലവ സ്ംബ�ി� വിവര�ൾ എ�ിവശൂന�മായിരു�ു.

 ഉപേയാഗി� െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വിവര�ൾ, മ�ർ േറാൾ വിവര�ൾഎ�ിവ കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���.്ഇത മ്ാതൃകാപരമാണ.്

വിജിലൻസ ്ആൻഡ േ്മാണി�റിംഗ ക്��ി (ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി)

ഓേരാ വാർഡിലും അ� മ്ുതൽ ഏഴ അ്ംഗ�ൾ വെരയു� VMC ഉ�ാവണം. അധ�ാപകർ ,സ�്തീകൾ
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,പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെപ�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�താണ് .VMC െയ

നിയമിേ��ത �്ഗാമസഭയാണ.് െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം, �പവൃ�ി �ല സൗകര��ള�െട

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� ഡ്യറിയുെട ഒരു ഭാഗമാണ്വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി. വിജിലൻസ ആ്ൻഡ്
േമാണി�റിങ ക്�ി�ിയുെട റിേ�ാർ� ഉ്�ായിരുെ��ിലും അഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ി�.
ഓേരാ വാർഡിെല �പവർ�ന�െള നിരീ�ി�ു�തിനും കൂടുതൽ െമ�െ�ടു�ു�തിനുമായി കാര��മമായ
�പവർ�ിേ��വരും, �പസത്ുത �പവൃ�ിയിൽ ഏർെ�ടാ� വ��ികള�മാണ വ്ി. എം.സി യിൽ അംഗ�ൾ
ആയിരിേ��ത.്

 വിഎംസി റിേ�ാർ�ിൽ 5േപര് ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���,് എ�ാൽ വിശദാംശ�ൾ
ഉ�ായിരു�ി�.വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി കാലാകാല�ളിൽ പുതുെ��ാതാണ.് േമ�,്
െമ�ർ എ�ിവർ�പവൃ�ിയുമായി ബ�െപ� ആള�കൾആയതിനാൽ vmcഅംഗം ആകാൻ കഴിയി�.
എ�ാൽ vmc അംഗമായി ര�ുേപരുെടയും ഒ� ക്ാണാൻ കഴി� .ു ഇവെര ഉൾെ�ടു�ിയാണ v്mc
അംഗ�െള തിരെ�ടു�ിരുകു�ത എ്�ിൽ തീർ�യായും അവെര ഒഴിവാ�ി പുതിയ ആള�കെള
തിരെ�ടുേ��താണ.്

 വാർഡിൽ വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിംഗ അ്ംഗ�ൾ പ�തിയുമായി ബ�െ��അഭി�പായ�ൾ  
േരഖെ�ടുേ�� ഭാഗ� വ്ിഎംസി അംഗ�ൾ ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി� . അതിനർ�ം
ൈസ� സ്�ർശി�ാെതയാണ വ്ിഎംസിഅംഗ�ൾ ഒ� േ്രഖെ�ടു�ു�ത എ്�താണ.്

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴിൽ �ല� െ്താഴിലാളികൾ � ആ്വശ�മായ കുടിെവളളം, തണൽ, �പാഥമിക ൈവദ�സഹായം,5
വയ�ിന ത്ാെഴയുളള കു�ികൾ� �്കഷ ത്ുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒരു�ണെമ� ന്ിയമ�ിെല

െഷഡ��ൾ 2ൽ 23 മുതൽ 28 വെരയു� ഭാഗ�്നിർേദശി�ി���.് ഈ അവകാശെ��ുറി�്

െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാൾ അറിയാൻ കഴി�ത:്
 �കഷ സ്ൗകര�െ��ുറി� െ്താഴിലാളികൾ�അ്റിവു�.്
 അ�ു വയ�ിനു താെഴയു� കു�ികള�� അ�മാർ െതാഴിലിന ഇ്�ാ�തിനാൽ ഈ

സൗകര�ം ലഭ�മായി�ി�.
 തണൽ സൗകര�ം ലഭ�മാെക�ാതാണ.്.
 ആവശ�മു� െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാെക�താണ് എ�ാൽ

െതാഴിലാളികൾ� േ്വ�ക��റയും കാലുറകള�ം ലഭ�മായി�ി�.
 കുടിെവ�ം െകാ�ുവരാറുെ��ും െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു
 �പാഥമിക ൈവദ�സഹായം നൽകു�തിനു� കി� ് സമയാസമയ�ളിൽ പുതു�ി

സൂ�ിേ��താണ.്

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�രർശി� �പുവൃ�ി �ല�ളിൽ ഒരു �പവൃ�ിയുെട �ല�ും സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ

േബാർഡ �്ാപി�തായി കാണാൻ സാധി�ി�. Mgnregs ഉദ�ാഗ�േരാട ഈ് കാര�ം സംസാരി�േ�ാൾ

ഫ� ്കി�ാ�തിനാൽ ആണ c്ib േബാർഡ �്ാപി�ാതിരു�ത എ്�ായിരു�ു മറുപടി പറ�ത.്
എ�ിേമ� ക്ണ�ു �പകാരം ര�ു �പവൃ�ികളിൽ(ld/327510, ic/318206)cib �ാപിേക�താണ.് CIB
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�ാപി�ു�തിന ക്ുടുംബ�ശീ യൂണി��കളിൽനി� െ്വ�െറ കെ��ണെമ� സർ�ാർ നിർേദശം

നട�ാ�ാനായി�ി�.

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�ർപ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓഫീസും �പവൃ�ി�ല�ള�ം

കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ  സ�ർശി� േ്വ�നിർേദശ�ൾനൽകിയി�ി�.
 ഫയലുകള ് സൂ�ി�ു�തു മുതല ് �പവൃ�ികള ് െതരെ�ടു�ു�തുവെരയു� കാര��ളില ്
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�ികളൾ

ഏേകാപി�ി�ു� ചുമതല േജായ� േ്�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ�ും . ഒരു വർഷ�ിനിെട ഈ ര�്

ഉേദ�ാഗ�രും ഒരി�ൽ േപാലും ഈ പ�ായ�ില ് സ�ര ് ശനം നട�ിയി�ിെ�� ഓ്ഡി�്

ടീമിെ� അേന�ഷണ�ില ് മനസിലായി.
 7/11/18, 15/2/19, 21/3/19, 9/4/19എ�ീ ദിവസ�ളിൽ bpo സ�ർശനം നട�ിയായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. 7/11/18, 15/2/19, 6/3/19ലും േജായി� B്DO  പ�ായ�ിൽ 
സ�ർശനം നട�ിയതായി രജി�റിൽ കാണാൻകഴി� .ു

 െകാ�േ�ാട േ്�ാ� ്എക�്ൻഷൻ ഓഫീസർ 1/12/18, 20/12/18, 10/1/19, 88/2/19, 8/3/19, 3/4/19
ലും MGNREGS ഓഫീസിൽ സ�ർശനം നട�ിയ വിവരം സ�ർശക ഡയറിയിൽ 
േരഖെ�ടു�ിയി��� .്

 1/10/2018 മുതൽ 31/3/2019 വെരയു� ഓഡി� ് കാലയളവില ് േ�ാ� ് AE MGNREGS
ഓഫീസിൽ20/8/19 തിൽ  സ�ർശനം നട�ിയ വിവരം സ�ർശക ഡയറിയിൽ 
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

അവകാശലംഘന�ൾ

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീം ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ അവകാശലംഘന�ള�മായി

ബ�െ�� ച്ിലസംഭവ�ൾ �ശ�യിൽ െ�ടുകയു�ായി.അ�ാര��ളാണ ഇ്വിെട പരാമർശി�ു�ത.്

െതാഴിൽ കാർഡ്

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

െതാഴില ് കാർഡ.്അേപ�ി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം കാർഡ ന്ല ് കണെമ�ാണ വ്�വ�.ഈ വാർഡിെല

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

മാതൃകാപരമാണ.്
എ�ാൽ  മ� ച്ില �പശന്�ൾ ഓഡി� ട്ീമിെ� �ശ�യിൽെപ��.

.
 േവതനം എ�ത ലഭി�ുവാനുെ��ു െതാഴിലാളികൾ� വ്��മായ ധാരണയി�.
 െതാഴിൽ കാർഡ ് കൃത�മായും പൂiർ�മായും േമ�്അതാതു ദിവസ�ളിൽ പൂരി�ി�്

െതാഴിലാളികൾക്നൽേക�താണ.് െതാഴിൽ കാർഡിൽ േമ��മാർ  കൃത�മായും

െത�ി�ാെതയും സമയബ�ിതമായി പൂരി�ി�� നൽേക�താണ.്

െതാഴിൽ നിേഷധം

ഒരുവര ് ഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴില ് െതാഴിലാളിയുെട നിയമപരമായ അവകാശമാണ.് ഇത്
നിേഷധി�ാന ് ആര ് �ും അധികാരമി�. േമേല�ാട് വാർഡിെല 124 സജീവെ�ാഴിലാളിയിൽ

60െതാഴിലാളികൾ�്100 ദിവസെ� െതാഴിൽ ലഭ�മായി���.് എ�ാെ�ാഴിലാളികൾ�ും 100ദിവസെ�
െതാഴിൽ ലഭിേ��സാഹചര��ൾ ഉറ��വരുേ��താണ.്
േവതനംൈവകൽ

മ�ര ് േറാള ് പൂര ് �ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്

അ�ൗ�ിേല� ന്ിേ�പി�ണെമ� െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെല െസ�ന ് 3(2),6 എ�ിവിട�ളില ്
വ��മാ�ിയി���.് ൈവകിയാല ് ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിന ് െറ 0.05 ശതമാനം തുക പിഴ
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നല ് കണെമ� ന്ിയമ�ിെല െസ�ന ് 3(3)ലും വാര ് ഷിക മാ�ര ് സര ് �ുലര ് അധ�ായം 9ലും
പറയു�ു.

 ഈ വാര ് ഡില ് ഓഡി� സ്ംഘം 30 െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാള ് 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 െതാഴിലാളികള ് � ് ലഭിേ��താണ.്ഇ�ാര��ില ് െതാഴിലാളികളില ് നി�്

േരഖാമൂലം പരാതി സ�ീകരി� ്ബ�െ��വര ് � ്അയ��െകാടു�ുവാന ് േമ�ിനുംഭരണസമിതി�ും

ഉ�രവാദിത�മു�.്
 കമലാ�ി 12/263)എ� െതാഴിലാളി� 6്മാസമായി��ം കൂലി കി�ിയി� എ� പ്രാതി പറ� .ുഎ�ാൽ
ഇതു വെര പരാതി െകാടു�ി�ിെ��ും അ�െനയു� നിയമെ� കുറി� അ്റിയി� എ�ും അറിയാൻ

ആയി കഴി� .ുഇതു പരിഹരി�ാൻ േവ� നടപടികൾ എടുേ��താണ.്

ബാ� ജ്ീവന�ാരുെട സമീപനം

െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാള ് മനസിലാ�ാന ് കഴി�ത:്
 ബാ�ുകാരുെട ഭാഗ�ുനി� ന്� സമീപനമാണ ഉ്�ായി���ത.് ബാ� പ്ാ� ബ്ു� ്വരവ്
വ�� നല ് കുവാന ് ബാ�ുകള ് ത�ാറാവു�തായി െതാഴിലാളികള ് അറിയി��. ഇത്
മാതൃകാപരമാണ.്

 െതാഴിലുറ� ക്ൂലി എടു�ാൻ  െതാഴിലാളികള ് � യ്ാെതാരു ബു�ിമു��ം േനരിടു�ി�.
തിര�ു�സമയ�ളില ് മാ�തം നിൽ േ��ി വരു�ു.

�പവൃ�ി�ലംസ�ർശനം

�പകൃതി വിഭവ�ള�െട പരിപാലന�ിനും സാമൂഹ� ആസത്ി സ�ഷട്ി�ു�തിനും സഹായി�ു� നിരവധി

�പവ��ികൾഏെ�ടു�ു�തിനു�സാധ�തയു�പ�ായ�ാണ െ്പരുെവ�ു.
ഫയലില ് ക� വിവര�ള�െട നിജ�ിതി േനരില ് ക� മ്ന�ിലാ�ു�തിനായി േസാഷ�ല ് ഓഡി� ട്ീം

പണി നട� 17�പവൃ�ി �ല�ള ് സ�ര ് ശി��. �പവൃ�ികള ് പരിേശാധി��ം െതാഴിലാളികേളാടും

േമ��മാേരാടും സംസാരി��ം ഓഡി� ട്ീം കെ��ിയകാര��ള ് താെഴ േചര ് �ു�ു.

 5�പവൃ�ികളിൽ 1�പവൃ�ി ഇറിേഗഷൻ കനാൽ നവീകരണം ആണ.്�പവൃ�ി നട� 6് മാസം
കഴി�തിനാൽ പു��കൾ മുള�� പൂർവ�ിതിയിൽ ആയതിനാൽ അളെവടു�ാൻ സാധി�ി�.
1 �പവൃ�ി സ�കാര� വ��ികള�െട ഭൂമിയിൽ ഭൂസംര�ണ �പവൃ�ിയാണ.് പ��റി
കൃഷി�ായും മ��ം പാ�ി എടു�താണ �്പവൃ�ി. �പവൃ�ികൾ നട�ി� ക്ുറ�് കാലം

കഴി�തിനാൽ അവിടും ഇേ�ാൾ കാടുപിടി�ിരി�ു�ു.അതുെകാ� ത്െ� അളെവടു�ാൻ

കഴി�ി�. പരിസരവാസികേളാടും ഗുണേഭാ�ാ�േ�ാടും മ��ം സംസാരി�തിെ�

അടി�ാന�ില ് �പസത്ുത �പവൃ�ികള ് എ�ാംതെ� �ല� ന്ട�തായി േബാധ�െ���.
പെ� �പവൃ�ി�ല�ള ് എ�ാം തെ� സസ��ള ് വളര ് �ു പഴയപടി ആയിരി�ു�ു
അതുെകാ�ുതെ�.എ�ിേമ�ിെ�യും M-ബു� ്െലയും അളവുകള�െട അടി�ാനപരിേശാധന

സാധ�മായി�.
 ഒരു �പവർ�ി മൾ�ി� പ്ിേ� നിർമാണം ആയിരു�ു. കുഴി എടു�ു െച�� �പവർ�ി

ആയിരു�ു.ഫീൽഡിൽ പരിേശാധനയിൽ 12ൽ കൂടുതൽ കുഴി ക�ു എ�ിരു�ാലുംmgnregs
ഉേദ�ാഗ�ർ പറയു�ത അ്�െന കുഴി എടു�ി�ിെ��ും എം ബു�ിൽ കൃത�മായി കുഴിൽ

പറയാ�തിനാലുംഈ �പവർ�ികൾകണ�ാൻ സാധി�ു�ത�.
 ഏത മ്ു�േറാളിൽ ആണ ഏ്െത�ാം വീടുകളിൽ കുഴി പണികൾ െചയത്െത� m്gnregs
ഉേദ�ാഗ�ർ കൃത�മായി േരഖ സൂ�ി�ി�ി�. േമറ�ി േനാട് േചാദി�േ�ാൾ എവിെടെയ�ാം
കുഴി�െത�ു അവർ�ു അറിയി� എ� പ്റ� .ു �പവൃ �ിയുെട കൃത�മായ വിവര�ൾ

mgnregs ഉേദ�ാഗ�ർസൂ�ിേ��താണ.്
 ബാകിയു� 2�പവൃ�ികൾ ഭവന നിർ�ാണ �പവൃ�ികൾആണ.് അതിൽ if/372879,

if/372877എ�ീ ര� �്പവൃ�ികള�ം പൂർ�ിയായി���.്
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�കമ

ന�ർ
�പവൃ�ിയുെട േപര,്വർ� ്േകാഡ് ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽകെ��ിയത്

1 1606004005/Ld/327510, land
development activities in land of
marginal farmers

191/18-19 m ബു�ിൽ അളവുകേളാ എ�േമാ

കൃത�മായി േരഖെപടു�ാ�തിനാൽ ഫീൽഡ്

പേരാേശാധനയിൽ �പവൃ�ികൾ കാണാൻ

കഴി�ി�.
2 1606004005/if/313518, para -5ൽ

ഉൾെ�� കുടുംബ�ിെ� ഭൂമിയിെല

മൾ�ി� പ്ി� ന്ിർമാണം.

160/18-19 m ബു�ിൽ അളവുകേളാ എ�േമാ

കൃത�മായി േരഖെപടു�ാ�തിനാൽ ഫീൽഡ്

പേരാേശാധനയിൽ �പവൃ�ികൾ കാണാൻ

കഴി�ി�.
3 1606004005/ic/318206, melekkad

meenkkara canal
62/18-19m ബു�ിൽ അളവുകേളാ എ�േമാ

കൃത�മായി േരഖെപടു�ാ�തിനാൽ ഫീൽഡ്

പേരാേശാധനയിൽ �പവൃ�ികൾ കാണാൻ

കഴി�ി�.
4 1606004005/if/372879 life

bhavana nirmanam(fairoj)
130/18-19 m ബു� ് �പകാരം 52ദിവസം വർ� ്
െചയത്തായും 52 ദിവസെ� േവതനം

െകാടു�തായും.കാണാൻ കഴി� .ു ഫീൽഡ പ്രി
േശാധനയിൽ 90 ദിവസം കഴി�തായി

മനസിലാ�ാൻകഴി�ു .
5 1606004005/if/372877life

mission bhavana nirmanam
132/18-19 m ബു� ് �പകാരം 52 ദിവസം വർ� ്
കഴി�തായും 52ദിവസ�ിെ� േവതനം

നൽകിയതായും േരഖെ�ടു�ിയി���.് ഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിൽ 4 മെ� ഘ�ം

പുേരാഗമി�ു�തായും 3േ�ജിെ� വെര േവതനം
കി�ിയതായുംഅറി� .ു

വിലയിരു�ൽ  

1.പ�തി ആസൂ�തണം മുതലു� കാര��ളില ് െപാതുജന�ള ് � �്പേത�കി� ക്ര ് ഷക സമൂഹ�ിന്
പ�ാളി�മി�.
2.വാര ് ഡിെല െതാഴിലാളികള ് � ്വര ് ഷ�ില ് 100 ദിവസെ� െതാഴില ് ലഭി�ു�തിനു ആവശ�മായ
െതാഴില ് ഇെ��ു െതാഴിലാളികള ് �ിടയില ് വ�ാപക പരാതി നിലനില ് �ു�ു. �പവൃ�ികള ്
നിര ് േദശി�ു� കാര��ില ് െതാഴിലാളികള ് േ�ാ േമ��മാര ് േ�ാ േവ��ത അിറവി�

അതുെകാ�ുതെ� കര ് ഷകരുെടയും സാേ�തിക പരി�ാനം ഉ�വരുെടയും പ�ാളി�േ�ാെട അയല ്
� �ൂതല േയാഗ�ള ് കൂടി കൂടുതല ് െതാഴില ് കെ��ു�തിന െ്�ശമിേ��തായു�.്
3.സാേ�തിക പിഴവുകള ് അതാതുസമയ�ളില ് തിരു�ണെമ�നിര ് േദശം നൽ

കാന ് പ�ായ� െ്സ�ക�റി മുതല ് മുകളിേല�ു� ഉേദ�ാഗ�ര ് ത�ാറായി�ി�. അതെ��ില ്
ഇവരുള ് െ�ടു� പ�തി നിരീ�ണസംവിധാനം കാര��മമ�.
4. തിരെ�ടു� േമ��മാര ് � ് നല ് കു� പരിശീലനം കാര��മമ� . മ�ര ് േറാള ് ,ൈസ�്
ഡയറി,െതാഴില ് കാര ് ഡ ് എ�ിവ കൃത�മായും െത�ി�ാെതയും പൂരി�ി�ു�തിനും െതാഴിലാളികള�െട

പരാതികള ് അതാത �്ാന�ളില ് എ�ി�ാനും േമ��മാര ് � ക്ൂടുതല ് ഫലവ�ായ പരിശീലനം നിര്
 ബ�മായും നല ് േക�താണ.് അതുേപാെലതെ� വിജിലന ് സ &് േമാണി�രിംഗ ക്�ി�ി അംഗ�ള ് �ും
ആവശ�മായ പരിശീലനം സമയാസമയം നല ് േക�താണ.്

െപാതുനിർേദശ�ൾ

1.െതാഴിലാളികെളെ�ാ� വ്ര ് ഷ�ില ് 100 പണി�ു�അേപ� ഒരുമി�� നല ് കാന ് േ�പരി�ി�ണം.
ഇത �്ഫ� ഓ്ഫീസില ് തെ� നല ് കണം.
2.െതാഴിലാളികള�െട എ�ം പരമാവധി വർധി�ി�ാനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ണം.ആവശിയെ��വർെ��ാം 100 പണി െകാടു�ാൻ കഴിയു�ുെ�� വസത്ുത
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ജന�ൾ�ിടയിൽ േബാധ�െ�ടു�ണം.
3. െതാഴിലാളികളില ് നി�ു� അേപ� വാ�ു� രീതിയില ് സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം. അവര ് �്
ആവശ�മു�ാകുേ�ാള ് െതാഴില ് നല ് കാന ് വ�വ�യു�ാകണം.
4. േദശീയ നിരീ�ണ ഏജന ് സിമുതല ് പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ര ് വെരയു�വര ്
അവെര ഏല ് �ി� ചുമതലകള ് കൃത�മായി നിര ് വഹി�ു�ുെ��ു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�ര ് ശി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാന ് സം�ാനതല�ില ്
സംവിധാനമു�ാകണം.
6. വിജിലന ് സ ആ്ന ് റ േ്മാണി�റിങ സ്ംവിധാനം സമ�ഗമായി അഴി��പണിയണം.ഇവെയ സ�ത��മാ�ി
നിലനിര ് �ിത�മയഓഡി�ിങ സ്മിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.
7.വിഎംസിയുെട �പവര ് �ന�ള ് േ�ാ� ത്ല�ില ് നിരീ�ി�െ�ടണം.
8. സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാന ് െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് സി�ിസണ ്
ഇന ് ഫര ് േമഷന ് േബാര ് ഡഅ്ടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.
9. പ�തി ആസൂ�തണ�ില ് കര ് ഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും

ഉള ് െ�ടു�ാന ് കഴിയണം.
10. ജനകീയ എ�ിേമ� ന്ിര ് ബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത െ്താഴിലാളികള ് � ല്ഭ�മാ�ുകയും അവെര

പറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.
11. െതാഴിലാളികള ് �ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള ് പ�ായ� ത്ല�ില ് വാ�ി സൂ�ി�ണം.ഇത്
െതാഴിലാളികള ് �ല്ഭി�ു�ുെ�� ഉ്റ��വരു�ണം.
12.വാര ് ഡിെല െതാഴില ് കാര ് ഡിന ് െറ എ��ിന അ്നുസൃതമായി േമ��മാെര െതരെ�ടു�ണം.
13.മ�ര ് േറാള ് ,ൈസ�്ഡയറി തുട�ിയ ആധികാരിക േരഖകള ് ൈകകാര�ം െച���തില ്
ജാ�ഗതേവണം.
14. ഭൂവികസന �പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ു�ത്ഭൂവുടമയുെട ആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായി
പ�ായ�ത്ല�ില ് വ�ാപക �പചരണം നല ് കിഅേപ��ണി�ണം.
15. ഇ�രം �പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ുേ�ാള ് അവ മ�-്ജല സംര�ണ�ിന്ഉതകു�താണ�്

ഉറ��വരു�ണം.
16. േമ��മാര ് �ും വിജിലൻസ ആ്� േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി അംഗ�ള�്ും സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം
നല ് കണം
17.ൈജവസ��വ്ര ് ധി�ി�ു�തിനു�പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ാന ് കഴിയണം.

േമേല�ാട അ്ംഗൻവാടിയിൽ വ� 2്1/11/2019 നു 10AM നു േചർ� േസാഷ�ൽഓഡി� ്�ഗാമസഭയിൽ എടു�

തീരുമാന�ൾ

1.െതാഴിൽ കാർഡ ് എടു�ു�തിന്െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ പ�ായ� ് മുഖാ�ിരം എടു�ുവാൻ
തീരുമാനെമടു� .ു

2. െതാഴിലിനു� ഡിമാൻഡ്െ�ഫ�്ഓഫീസ്മുേഖന സ�ീകരി�്നിർബ�മായി അതിെ� രസീത്

ൈക���വാൻ േമ�മ്ാർ�ുംെതാഴിലാളികൾ�ും �ഗാമസഭ നിർേദശം നൽകി.

3. �പവൃ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� 22 േരഖകൾ സൂ�ി�ുവാൻ MGNREGS ഉേദ�ാഗ�ർ� ന്ിർേ�ശം

നൽകി.

4. െതാഴിൽ �ലം 5km റിൽ കൂടുതൽ ആെണ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ� യ്ാ�താബ� െകാടു�ുവാൻ

തീരുമാനമായി.
5. പണി ആയുധ�ള�െട വാടക കൃത�മായി മസേ്�ടാളിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും അത ക്ൃത�മായി നൽകണെമ�ും
നിർേദശം നൽകി.

6. പണി�ല�ുവ� അ്പകടം സംഭവി�ാൽ െതാഴിലാളിയുെട ചികി�� ഉ്പേയാഗി� ചിലവിെ� തുകയുെട

ബി� ന്ൽകു� മുറ�ു െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭി�ാനു� അേപ� പ�ായ�ിൽ നി�ും നൽകണം എ�്

തീരുമാനമായി.

7. േവതനം ൈവകു�ത സ്ംബ�ി� പരാതികൾ പരിഹരി�ു�തിന െ്താഴിലാളികളിൽ നി�ും പരാതി
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േരഖാമൂലം സ�ീകരി� െ്താഴിലുറ� ന്ിയമം െസ�ൻ 19 �പകാരം േമൽ ഘടക�ൾ� ്പരാതി നൽകുവാൻ 
ഭരണസമിതി ഇടെപ� േ്വ�നടപടികൾ ൈകെ�ാ��വാൻ തീരുമാനെമടു� .ു

8. �പവൃ�ി �ല�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭ�മാേ�� സുര�ാ ഉപകരണ�ളായ കാലുറ,ൈക��റ
എ�ിവ ലഭ�മാ�ു�തിന പ്�ായ� ഭ്രണസമിതിേയാട ന്ടപടികൾ ൈകെ�ാ��വാൻ �ഗാമസഭ േയാഗം
ആവശ�െ���.

9. വാർഡിെല വിജിലൻസ ആ്� േ്മാണി�റിംഗ ് ക��ി 6 മാസ�ിെലാരി�ൽ പുതു�ാനും ക��ിയിൽ

അംഗ�ൾ� േ്വ�പരിശീലനം നൽകുവാനും തീരുമാനെമടു� .ു
10.para5 കുടുംബ�ള�െട ഭൂമിയിൽ പി� ന്ിർമാണ�ിെ� ഭാഗമായി എഴുതിയ എം ബു�ിൽ കുഴികള�െട

എ�േമാഅതിെ�അളവുകേളാ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.അത ഇ്നിമുതൽകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ണം.
11. �പവൃ�ി പൂiർ�ീകരി�ു� മുറയ�്്സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ് (CIB) �ാപി�ു�തിന്

�ഗാമസഭ േയാഗം ഭരണസമിതി� ന്ിർേദശം നൽകി.

െതാഴിലുറ� പ്�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

യുവാ�ള�ം, കാര�േശഷിയു�വരുമായ ഒരു ശ�മായ ടീമാണ പ്�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിെയ

മുേ�ാ� ന്യി�ു�ത.് കഴി�വർഷം 28150000േകാടി ഈ വർഷം 12996000 േകാടി രൂപയും കൂലിയിന�ിൽ
 െതാഴിലാളികള�െട ൈകയിെല�ി�ാൻ കഴി�ത്ഉേദ�ാഗ�രുെട ശുഷ�്ാ�ി െകാ�ാണ.്
വ�ത�സത്മായ �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിൽ താ�പ്ര�ം കാണി�ാൽ കുെറ� ടൂി െമ�െ�� �പവർ�നം

കാഴച്വ�ാനാകും.
േസാഷ�ൽ ഓഡി�്ടീമിേനാടു� സഹകരണം തൃപത്ികരം അ�ായിരു�ു.പ�ായ�ിെ� അടി�ാന

വിവര�ൾ ഒരു ഊഹ�ിൽ ആണ ഉ്ദ�ാഗ�ർ േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീമിെന നൽകിയതും അത m്gnregs
ഉദ�ാഗ�ർ സ�തി�ുകയും െചയത്ു.പ�ായ� ് േബസിേലാ വാർഡ് േബസിേലാ വിവര�ൾ

സൂ�ി�ു�തിൽ വലിയ വീഴച്യാണ പ്�ായ� ്അധികൃതരിൽ നി�ും ഉ�ായി���ത.് ഓവർസീർ വിേവക്
എം ബു�ിൽ കൃത�മായി അളവുകേളാ എ�േമാ േരഖെ�ടി�ിയി�ി�. അതുമായി സംസാരി�േ�ാൾ േവ�
രീതിയിൽ ഉ� മറുപടി പറയുകേയാ േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീം പറയു�ത േ്കൾ�ാൻതാ�ര�െ�ടുകേയാ െചയത്ി�.
�ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികെള േവ�രീതിയിൽ സംസാരി�ാൻഓവർസീർആയ വിേവക അ്നുവദി�ി� പകരം

ഓഡി� ട്ീമുമായി കൂടുതൽ ഇടെപ� സ്ംസാരി�ുകയും െചയത്ു. തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിൽ വിേവ�്

ഇടെപടുകയും തീരുമാന�ൾ എടു�ാൻ സം�തി�ാതിരി�ുകയും െച��� സാഹചര�ം ഉ�ായി.
െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ സംസാരി�ാതിരി�ാനു� നിർേ�ശ�ൾഅവർ� പ്�ായ�ിെ� പ�ലിൽ

നി�ും ലഭി�തായുംഅറിയാൻകഴി� .ു

പ�തിയിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ�്ു�തിനു�വ�വ�കൾ

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 ചുമതലകൾ

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 ് ഡ് ആരംഭ 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�അ്ധികൃതേരയുംഅറിയി�ുക.
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�ി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 ചുമതലകൾ

േമ�്

�പവൃ�ിയുെട േമല ് േനാ�ം
െതാഴില ് കാര ് ഡില ് ആവശ�മു� വിവര�ള ് േരഖെ�ടു�ുക. അളവ േ്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�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർ

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.�ി) മുേഖനഎ�ിെ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�്
ഉറ�ാ�ുക.

േ�ാ� േ്�പാ�ഗാംഓഫീസർ

പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട െഷല ് ഫ് ഓഫ് േ�പാജകട്് ത�ാ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�ാര ് � ് േയാഗം ക�ടി� അ്ംഗീകരി�ുകയും �ഗാമസഭ േയാഗ നടപടി�കമ�ള ്
അവസാനി�ി� അ്ധ�� �ശീമതി മേനാമണി 2PM നു േയാഗം പിരി��വി��.

അധ��

(�ശീമതി. േദവി )

ഡിസ�്ടികട് റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ, പാല�ാട ് 
( ഗിരീഷ )്
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