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വാർഡ് 1 മഴൂർകാവ്

വടവ�ൂർ �ഗാമപ�ായ�് 
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ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളിൽ ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സർേവാൻ�ുഖമായ പുേരാഗതി

ല��ം വ�് സ�ാത��ാന�ര ഇ��ൻ പാർലെമ��ൽ നിർ�ി�െ�� ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ്

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

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

�ി�ു�ുെവ�താണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷത.
േകരള�ിലാദ�മായി െതാഴിലുറ�് പ�തി നട�ാ�ിയത് പാല�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ്.അതുെകാ�ുതെ�ഈ
േമഖലയിെല വിപുലമായഅനുഭവസ��്ആർ�ി�ാൻ നമു�്കഴി�ിരിേ��താണ്.

മുഖ� ല���ൾ

1.�ഗാമ �പേദശ�് താമസി�ു�, അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻ താത്പര�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 ഉൾെപടു�ുക.
4.പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

 െതാഴിലാളികള് �്ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും പ�ാളി�ം
 േവതനം േനരി�് െതാഴിലാളികള�െട ബാ�/്േപാേ�ാഫീസ്അ�ൗ�ിേല�്
 പ�തി സുതാര�മാ�ാന് സാമൂഹ�ഓഡി�്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� �പാധാന�ം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു�

എ�ാ �പവൃ�ികള�ം െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെടയു� േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�് ഈ

നിയമ�ിെ�അനുേഛദം 17(2)ൽ  നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി �പവര്�നെ���ിയും െപാതുധനം
െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വുംസ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ല ്
ഓഡി�്അഥവാസാമൂഹികകണ�് പരിേശാധന.
എ�ാവാർഡിലും വർഷ�ിൽ  ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �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 രീതിയിൽ െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി��േവാ, പ�തിയുെട

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ  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 ് സർ�ാര ് പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമൽ

െപാതുസമൂഹ�ിെ� ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാൻ േസാഷ�ൽഓഡി�് വഴിെയാരു�ും.
രാജ�െ� പരേമാ�ത ഓഡി�ിങ് സംവിധാനമായ കൺേ�ടാളർ ആൻഡ് ഓഡി�ർ ജനറൽ  (സി.എ.ജി)

പുറെ�ടുവി� മാര്ഗനിർേദശമനുസരി�ാണ് ഈ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ിയി���ത്.സം�ാന സർ�ാര ്
രൂപീകരി� േസാഷ�ല ് ഓഡി�് യൂണി�ാണ് ഇതിേ��തത�ം നല ് കു�ത്.
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രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം �പവൃ�ിഫയൽ പരിേശാധന, ഫീല ് ഡ് സ�ര ് ശനം,
െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര ് �് ത�ാറാ�ിയി���ത്. താെഴ പറയു� രീതി അവംലംബി�ാണ് ഈ റിേ�ാര ് �്
ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1. ഓഡി�് �ാൻ
1.1ഓഫീസ്സ�ർശന പരിപാടികൾ  .

2. അഭിമുഖം
2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡ� ,്ജന�പതിനിധികൾ,െസ�ക�റി &�ാഫ്).
2.2 േമ�് ,െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ  ,െതാഴിലിന് േപാകാ�െതാഴിൽകാർട് ഉടമകൾ.  .

3.ഫയൽപരിേശാധന
3.1 െപാതു�പവൃ�ികൾ  ,വ��ിഗത �പവൃ�ികൾ.
3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം.സുതാര�ത,പരിപൂർണത.
3.3 ഭരണസമിതിയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും കാര��പാപ്തി.

4.ഫീല്ഡ്സ�ർശനം,നിരീ�ണം.
4.1 പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം.

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

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

7. േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�.

8.കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

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

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

വിശദമായി �പതിപാദി�ി���്.

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ കാർ ട് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.
2. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിെ� ൈ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�തിആസൂ�തണ�ില ് പെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം.
5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, അെ��ിൽ  (േവതന�ിന് െറ 10
ശതമാനംഅധികം)
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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.

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

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

കാേണ�തു�്.അതിേല�് വരു�തിന് മു�് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം മഴൂർകാവ് വാര്ഡില ്
ആറുമാസ�ിനിെട നട�ിയ �പവൃ�ികള�ലെട ഫയലുകള് പരിേശാധി�ുകയു�ായി. അതിെ�

വിവര�ള് ഇവിെട പ�ുവ�ു�ു.

പ�ായ�ിെന സംബ�ി�അടി�ാന വിവര�ള് 

ജി� : പാല�ാട്
േ�ാ�് : െകാ�േ�ാട്
താലൂ�് :ചി��ർ  
പ�ായ�ിെ� േപര് :വടവ�ൂർ
വീസ്തീർ�ം :17.38ച.കി.മീ
നിയമസഭാമ�ലം :ചി��ർ  
പാർലിെമ� ് മ�ലം :ആല�ൂർ  
വാർഡുകള�െട എ�ം : 13
ആെക ജനസംഖ� : 16215
സ്�തീകൾ  : 8005
പരുഷ�ാർ  : 8210
പ�ികജാതി ജനസംഖ� :810
പ�ികവർ� ജനസംഖ� : 0

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

1 ആെക െതാഴിൽകാർഡ് 3352

2 ആെക െതാഴിലാളികൾ 4511

3 ആക്�ീവ് െതാഴിൽ  കാർഡ് 1262

4 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ  2237

5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 165

6 എസ്ടിെതാഴിലാളികൾ  0
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7 2017-18െലആെക െചലവ് 167.41 ല�ം

8 കഴി�വർഷം ആെക

െചലവ(്2018-19)
272.2 ല�ം

9 കഴി� വർഷം 100 ദിവസം
െതാഴില ് കി�ിയവർ  

35

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

�കമ
ന�
ര് 

�പവൃ�ിയുെട
േകാഡ് �പവൃ�ിയുെടേപര്

�പവൃ�ിആ
രംഭി�
തി�തി

അട�ല് 
തുക

െചലവായ
തുക

അവിദഗ്ദ
െതാഴില് ദി
ന�ള് (അ
നുവദി�ത്)

വിദഗ്ദ
െതാഴി
ല് ദി
ന�ള്

 

സാ
ധന
ഘട
കം

1

1606004007/IF/
376260 െവ��ായി കി��

ഭവന നിർ�ാണം

24-1-2019 24390 15176 56(90) ഇ� ഇ�

2

1606004007/if/
367619 സത�ഭാമ ഭവന

നിർ�ാണം

27-11-2018 24390 15176 56(90) ഇ� ഇ�

3

1606004007/if/
367618 സമീനഅബൂബ�ർ  

ഭവന നിർ മാണം

27-11-2018 24390 20596 76(90) ഇ� ഇ�

4

1606004007/DP
/171477

െപർ�ുേലഷൻപി�് &
മൾ�ിങ് പി�്

നിർ�ാണം

23-2-2019 400000 73983 273(1476) ഇ� ഇ�

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

ആെക െതാഴിൽ  കാർഡ് 234

ആെക െതാഴിലാളികൾ  275

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ  170

ആെക ചിലവായതുക

ആെക െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  
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5

1606004007/W
C/295051

അകം പാടം േതാട്

ബലെ�ടു�ലും ആഴം

കൂ�ലും

5-3-2019 325289 147219 432(1200) ഇ� ഇ�

6

1606004007/IC/
318208 പ�ാണികുളം

ൈകചാൽനവീകരണം

19-12-2018 112000 103522 382(413) ഇ� ഇ�

7
1606004007/ic/
318211

െചറുേ�ാലി കാഡ
കനാൽനവീകരണം 24-10-2018 278322 262057 967(1027) ഇ� ഇ�

ആെക 1188781 637729 2242(4386
)

ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ൾ  ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ�്

തലം

1 സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ  9311669 789091 98743

2 കുടുബ�ള്�് നല്കിയ ശരാശരി െതാഴിൽ  
ദിന�ൾ

56.1 52.37 54.8

3 100 ദിന�ൾ  പൂര്�ീകരി� കുടുംബ�ൾ  29976 2003 228

4 ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബ�ൾ  1.66 15069 1802

5 ആെക െതാഴിെലടു�െതാഴിലാളികൾ  1.88 17098 2092

6 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ  എസ്.സി
കുടുംബ�ള്�്

28.7% 36.78% 41%

7 ആെക െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  എസ്.ടി
കുടുംബ�ള്�്

8.63% 2.59% 0
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സ�ർശനവിവര�ൾ

1. ആെകസ�ർശി� െതാഴിലിട�ൾ

 
7

2 സ�ർശി� വീടുകൾ 3

3 സ�ർശി�സജീവ െതാഴിലാളികൾ

 
48

4 സ�ർശി� നിഷ്കൃയ

െതാഴിലാളികൾ
2

5 പരിേശാധി� െതാഴിൾ  
കാർഡുകൾ

52

ഏഴ് രജി�റുകള�െട പരിേശാധന

േക��സര്�ാരിെ� നിര്േ�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ  
നിർബ�മായും സൂ�ിേ��വയാണ്.
1) െതാഴിൽ കാര്ഡിനുളളഅേപ�യുെട രജി�ർ

2) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ർ

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

6) പരാതി രജി�ർ

7) സാധനഘടക രജി�ർ

കെ��ലുകൾ

AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ം ഓഡി�് സംഘ�ിന് ലഭി�ിരു�ി�.

1.െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർആണ്െതാഴിൽകാർഡ് രജി�ർ. 2018- 19 കാലയളവ്
വെരയു� രജി�ർ ലഭ�മ�. െസക��റിൽ നിെ�ടു� േകാ�ി സൂ�ി�ി���് എ�ിലുംആവ രജി�ർ രൂപ�ിൽ
ആ�ിയി�ി�. വാർഡുകൾ �പേത�കം തരംതിരി�് എഴുതിയി�ി�.അതിനാൽ ഒരു വാർഡിൽഎ�ത െതാഴിൽ�ാട്
നൽകി എ�് കെ��ാനായി�.

2. �ഗാമസഭരജി�ർ
െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് കൂടു� �ഗാമസഭ വിവര�ള് ,േയാഗ തീരുമാന�ള്,വാർഡിൽ
നട�ിലാ�ിയ �പുവൃ�ികെള സംബ�ി� ചര്� എ�ിവെയ�ാം അറിയു�തിന് സഹായി�ു� േരഖയാണ്
�ഗാമ സഭ രജി�ര ് . െതാഴിലാളി �ഗാമസഭ വിവര�ള�ം േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭ വിവര�ള�ം േവെറ
രജി�റില ് ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

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

 ഏതു വർഷം മുതൽഏതു വർഷം വെര എ�്കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 2014 മുതൽ 17വെരയു� മീ�ിംഗ് വിശദാംശ�ൾഎഴുതിയിരി�ു�ു.

 �ഗാമസഭ രജി�റിനക�ായി A4 ഷീ�ിൽ വിവിധ െതാഴിലുകൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� ഏത്
വർഷ�ിൽകൃത�മായ െതളിവുകൾ ലഭി�ി�.

 അക�ാടം േതാട് പ�ാണി കുളം ൈക�ാൽഎ�ീ വർ�ുകൾ േപ�ർ & െരജി�റിൽകാണാൻസാധി��.
മ���വ രജി�റിൽകാണാൻസാധി�ി�.
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3.ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ,േവതനരജി�ർ

ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ ,േവതന രജി�ർ പ�ായ�ിൽ ലഭ�മ�.

4.വർ�് രജി�ർ:

�പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി�് രജി�ർ.വർ�് രജി�ർ പ�ായ�്
സൂ�ി�ിരു�ി�.

5.ആസ്തിരജി�ർ: (�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ)

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് െച��� �പവർ�ികളിൽ  അെ��് ഐ ഡി ആയ
�പവര്�ികള�െട വിവര�ൾ ആണ് ആസ്തി രജി�റില ് ഉ�ായിരിേ��ത്. 2017-2018 കാലയളവിെല
ആസ്തി രജി�ർ കാണാൻ സാധി��. െസ�ക�റി സർ�ിൈഫ െചയ്തി�ി�. 2018-19 കാലയളവിെല വിവര�ൾ
ഒ�ുംആസ്തി രജി�റിൽ ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

6.പരാതി രജി�ർ:

പരാതി രജി�ർ സൂ�ി�ു�ി�.

 െതാഴിലാളികള�െട പരാതി േരഖെ�ടു�ാൻപരാതി രജി�ർഅത�ാവശ�മാണ്.

7. െമ�ീരിയൽരജി�ർ :

െമ�ീരിയൽ പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ു�ി�.

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.െചക് ലി�്
3.വാർഷിക പ�തിആസൂ�തണ േരഖ
4.െടക്നി�ല ് എ�ിേമ�് ആ� ് ഡിൈസൻ
5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
6.ഭരണാനുമതി േരഖ
7.സംേയാജിത പ�തിആെണ�ിൽ  അതുമായി ബ�െ�� േരഖകള് 
8.ആന�ൽ  മാ�ർ സര്� ലുർ അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� ് േഫാറം.
9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ൽ  േഫാറം
10.ഇ.മ�ര ് േറാള് 
11.െമഷര്െമ� ്ബു�്
12.െമ�ീരിയല ് വർ�് ആെണ�ില ് സാധന�ള് വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി ബ�െ��

േരഖകള് 
13.േവജ് ലി�്
14.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ  
15.െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
16.േറായല്�ി ഉെ��ില ് അതിെ� േരഖകൾ  
17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതല ് അവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ�്ഘ� േഫാേ�ാ.
18.�പവൃ�ി പൂര്�ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്/ഫയല ് �ടാ�ിങ് േഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര്�ിെ� േകാ�ി
22.ൈസ�്ഡയറി
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കെ��ലുകൾ

ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 7�പവര്�ികള�െട ഫയല ് പരിേശാധനയ്� ് വിേധയമാകിയതിലൂെട
കെ��ിയവിവര�ള് .

1.കവർ  േപജ്

വാര്ഷിക മാ�ർ സര്� ലുർ �പകാരമു� ഒരു കവർ േപജ് ഫയലിൽ  സൂ�ി�ു�ത് െതാഴിലുറ�്
പ�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാൻ  സഹായകമാകും.ഒരു �പവൃ�ിയുെട എ�ാ

അടി�ാനവിവര�ള�ം അട�ു� േരഖയാണിത്.
 7ഫയലുകൾപരിേശാധി�തിൽAMC �പകാരമു�കവർേപജ്സൂ�ി�ി�ി�. .

2.െചക് ലി�്
കവർ േപജ് േപാെല�െ� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികൾ�് സുതാര�തയും വ��തയും ഉറ�ാ�ാൻ

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�7ഫയലുകളിലുംെച�്ലി�്കാണാൻസാധി�ി�.

3.വാർഷിക പ�തി േരഖ
ഒരു വാര്ഡിെല െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു� മുഴുവന് െതാഴിലാളികള് �ും വര ് 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��ം. ഒരുവാര്ഡില ് ഒരുവര്ഷം നട�ാനുേ�ശി�ു�
�പവ��ികെള കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ് വാര്ഷിക പ�തി േരഖ. �ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു�
�പവർ�ികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ടിേല�് മാ��കയും ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനാടി�ാന�ിൽ അതാത്

സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു�വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�്ആ�ൻ�ാൻത�ാ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�് പരാമര ് ശി�ു�
വാര ് ഷികപ�തിയുെട പകര ് �് സൂ�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ്.

 പരിേശാധി� 7�പവൃ�ിഫയലുകളിലുംവാര്ഷിക പ�ിേരഖയുെട പകർ�് സൂ�ി�ിരു�ി�.

4.എ�ിേമ�്

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

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

െവയറിലൂെട ഓൺൈലനായി അനുമതികൾ ലഭ�മാേ��തുമാണ് .ഒരു �പവൃ�ി തുട�ും മു�് ആ �പവൃ�ി

എ�്, എ�െന, എ�ത അളവില ് െച�ണെമ�റിയാന് െതാഴിലാളികള്�് അവകാശമു�്. അതിന്
അവര്�ുംഇ�ാര�മറിയാന് താത്പര�മു� മ���വര ് �ുംമന�ിലാ�ാന് കഴിയു� തര�ില ് ഓേരാ
�പവൃ�ിയുെടയും എ�ിേമ�ിന് െറ കൂെട ജനകീയഎ�്േമ�് ത�ാറാേ��തു�്.

 പരിേശാധി� ഒരുഫയലിലും ജനകീയഎ�ിേമ�് കാണാന് കഴി�ി�.
 പരിേശാധി� 7ഫയലുകളിെല െവ��ായി കി��, സമീന അബുബ�ർ എ�ീ ഭവന നിർ�ാണ
പ�തികളിൽഡീെ�യിൽഎ�ിേമ�്ഉ�ായിരു�ി�.

 ഭവനനിർമാണംഒഴിെകയു��പവൃ�ികളിൽേറ�്അനാലിസിസ്കാണാൻസാധി��.
 സാേ�തിക വിദക്ധരുെട ഒ�്, സീല ് ,തി�തി എ�ിവകൂെട എസ്ടിേമ�ില ് ഉ�ാേവ�താണ്.
പരിേശാധി� 7 ഫയലുകളിൽ എ�ിേമ�ിൽ സാേ�തിക വിദഗ്�രുെട ഒ��ം സീലും ഉെ��ിലും തീയതി
കാണാൻസാധി�ി�.
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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��താണ്.സാേ�തിക
വിദഗ്ധരട�ു�സമിതിയുെട അനുമതിേരഖഎ�ാരീതിയിലും പൂര ് ണവുംആധികാരികവുമായിരി�ണം.

 പരിേശാധി�7ഫയലുകളിലുംസാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ി�.

6.ഭരണാനുമതി

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

ഭരണസമിതി നലൽകു� അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി. െസക��റിൽ നിെ�ടു� േകാ�ിയാണ് ഫയലിൽ  
സൂ�ി�രി�ു�ത്. െസക��ർ േകാ�ിയിൽ െറസല��ഷൻ ന�ർ  ,തിയതി എ�ിവഅപ് േലാഡ് െച��േ�ാൾ
ആ ദിവസെ� തീയതിയും െ�പാസീഡിങ് ന�റും മാ�തമാണ് �പി� ് ഔ�ിൽ വരു�ത്. ഇത് ഭരണാനുമതി
ന�റായി പരിഗണി�ാനാവി�.അതുെകാ�ുതെ�, �ഗാമസഭാ തീരുമാന�ിന് പ�ായ�് ഭരണസമിതി

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

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

 പരിേശാധി�7ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി േരഖസൂ�ി�ി�ി�.

7.സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ്)

കൺേവർജൻസ്ആയ�പവർ�ന�ൾ�്അെ�ളിയി�ു� േരഖ �പവൃ�ി ഫയലില ്
സൂ�ിേക�ാതാണ്.ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 7�പവൃ�ികളില ് 3 ഭവന നിര ് �ാണ �പവൃ�ികള�െട

�പവൃ�ി ഫയലുകളില ് �പസ് തുത കുടുംബ�ിന് സര ് �ാര ് പ�തി �പകാരമു� ഭവനം നിർ �ി�ുവാൻ
അനുമതി ലഭി�ി��െ��് െതളിയി�ു� േരഖ ഒ�ും തെ� കാണാൻ കഴി�ി�. ഇവ കൂടി

ഉള്െപടുെത�ാതാണ്.

8.െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� ് േഫാറം

നിയമംഅനുശാസി�ു� തര�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് വർഷ�ില ് 100 ദിവസെ� െതാഴിലും ,െതാഴില ്
കി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േ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�നിർദിഷ്ഠ േഫാറ�ിൽ അേപ�നൽേക�തു�്.

 െപരുെവ�് �ഗാമ പ�ായ�ിൽ  ANNEXURE 4 �പകാരമു� ഡിമാൻഡ് േഫാം പരിേശാധി�

7ഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി�ി�.

9.െതാഴിൽഅനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു� അേപ� സ�ീകരി�ാൽ15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണെമ�് MGNREGA Shedule2
Section 6ൽപരാമർശി�ു�ു.അതിന് കഴി�ിെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മ േവതനം െകാടു�ണെമ�ുംഅ��ായം

3 Secction 7,8,9 ഭാഗ�ളില ് അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽആവശ�െ��വർ

 �ുെതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു�വർ�്അേലാേ�ഷൻേഫാംനൽേക�താണ്. 7�പവൃ�ിഫയലുകൾ
പരിേശാധി�തിൽ ഒരുഫയലിലും �പവർ�ിഅനുവദി�ൽ േഫാറം കാണുവാൻസാധി�ി�.

10.ഇമ�് ർ േറാൾ  
െ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�ാനേരഖയാണ്ഇമ�ർ  േറാള് .
ഇതിൽേ�ാ�്െഡവലപ്െമൻറ്ഓഫീസർ, പ�ായ�്െസ�ക�റിഎ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി
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ഒ��ംസീലുംേരഖെപടുേ��താണ്.

7 �പവൃ�ി ഫയള�കളിൽ  നി�ായി 113 മ�ർ  േറാള�കൾ  പരിേശാധി�േ�ാൾ  കെ��ിയ

വിവര�ൾചുവെട േചർ�ു�ു.

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

 പ�ായ� ് െസെ�ക�റി ഒ�് ,സീല ് എ�ിവ എ�ാ മ�ര ് േറാള�കളിലും

േരഖെ�ടു�ിയി���്.ഒ�ിെനാ�ം തിയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.113 മ�ർ േറാള�കളിലുംതി�തി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. BPOയുെട സീല ് മുഴുവന് മ�ര ് േറാള�കളില ് കാണാന് കഴി� .ു

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

 ഉറ�് വരുേ��താണ്. പരിേശാധി� 7 �പവൃ�ിഫയലിൽ നി�ായി 113 മ�ർേറാള് 
പരിേശാധി�തിൽ  13 െവ�ി�ിരുതല ് കാണാൻ കഴി� .ു

�പവൃ�ി മ�ര ് േറാള് 
ന�ര ്

െവ�ി�ിരു�ലുകള�െട

എ�ം

IF/367619 15324 2

IF/367618 23531 1

IC/318208 17393

17394

17395

17396

17397

17398

17399

17400

3

3

5

6

2

2

2

3

WC/295051 25770

25771

25772

1

1

1

ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ു�േമ�്മ�ർേറാളിെല െവ�ി�ിരു�ലുകള് ഒഴിവാേക�ാതാണ്.മ�ര ്
േറാൾ  ഗൗരവേ�ാെട ൈകകാര�ം െചേ�� േരഖയാണ്.

 െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക മ�ര ് േറാള�കളിൽ  േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.അത് കൃത�മായി

േരഖെ�ടു�ണം.

11. െമഷർെമൻറ്പുസ്തകം (M Book)

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

േരഖെ�ടുേ�� സു�പധാന േരഖയാണ് എം.ബു�.് അതുെകാ�ുതെ� ഈ പുസ്തക�ിൽ

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

നിർബ�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ്.പരിേശാധി�7ഫയലുകളിലുംഎം.ബു� ്ഉ�ായിരു�ു.
 എംബു� ്സര്�ിൈഫ െചയ്തി��െ��ിലും തി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െമഷർെമൻറ് ബു�ുകള് 
പ�ായ� ്െസെ�ക�റി ഒ�്,സീല ് ,തി�തി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിസര ് �ിൈഫ െചേ��താണ്.

 െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽ ന�ർ ,േപജ് ന�ർഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���് . AS, TS ന�ർ
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േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർഅതായത്അെ�കടി�ഡ് എ�ിനീയര ് ,ഓവർസിയര 
എ�ിവരുെട ഒ�് സീല ് എ�ിവ േരഖെ�ടുതിയി��ന്െട�ിലും തി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

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

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

േരഖയാണ് െമഷർെമ�  ്ബു�.് �പവര ് �ികള�െട എം ബു�ില ് ആെക അനുവദി� തുകയും

യഥാര്� െചലവും ത�ിലു� വ�ത�ാസം േരഖെ�ടു�ിയി���്. �പവൃ�ി പൂര്�ീകരി�് കഴി�ാല ്
അത്നിര്ബ�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ്.

SL
No

WORK NAME&CODE M BOOK
NUMBER

PARTS MANDAYS LABOUR
WAGES

TOTAL
VALUE

1 െവ��ായി കി�� ഭവന

നിർ�ാണം

1606004007/IF/376260
198/2018

-19

56 56*271 15176

2 സത�ഭാമ ഭവന നിർ�ാണം

1606004007/if/367619

101/2018
18

56 56*271 15176

3 സമീന അബൂബ�ർ ഭവന

നിർ�ാണം

1606004007/if/367618

96/2018-
19

76 76*271 20596

4 െപർ�ുേലഷൻ പി�് &
മൾ�ിങ് പി�് നിർ�ാണം

1606004007/DP/171477

54/2019-
20

1

2

201

72

201*271

72*271

54471

19512

5 അകം പാടം േതാട്

ബലെ�ടു�ലും ആഴം

കൂ�ലും

1606004007/WC/295051

12/2019-
20

1

2

277

155

277*271

155*271

75126

72093

6 പ�ാണികുളം ൈകചാൽ

നവീകരണം

1606004007/IC/318208

115/2018
19

186/2018
19

1

2

153

229

153*271

229*271

41463

62059

7 െചറുേ�ാലി കാഡ

കനാൽനവീകരണം

1606004007/ic/318211

1

2

3

4

5

246

246

238

140

97

66666

66666

64498

37940

26287

66702

66736

64559

37958

26296
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12.െമ�ീരിയൽലി�്

െമ�ീരിയല ് എ�തഉപേയാഗി��എ�തിന്അടി�ാനെ�ടു�ി,െവ�ര്�് നൽേക�തുക, അവരുെട
േപര,് അ�ൗ�് ന�ർ ,�പവര്�ിയുെട േപര,്വര്� ് േകാഡ് , ബിൽ ന�ർ  ,തീയതി
എ�ിവഎ�ാംകാണി��െകാ�്െമ�ീരിയലിന് േവ�ിയു� പണംൈകമാറു�തിനു

�ിത�ാറാ�ു��പധാനെ��ഒ�ാെ��ീരിയൽലി�്. പരിേശാധി� 7 ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും െമ�ീരിയൽ

ഉപേയാഗി�ി�ി�.

13.േവജ് ലിസ്ററ്

�പവൃ�ി പൂര്�ിയായാൽ  മ�ർ  േറാൾ �പകാരം െതാഴിലാളികള്�് േവതനം അനുവദി��െവ�്

ഉറ�ാ�ു� േരഖയാണ് േവജ്ലി�്.
െതാഴിലാളികൾഎ�തദിവസംേജാലിെചയ്തുഎ�തിന്അടി�ാനെ�ടു�ിഅവർ�്നൽേക�തുക

അതായത്കൂലി,,ആയുധ�ൾ�്െകാടു�ു�വാടക,
മൂർ�കൂ���തിനു�തുകഎ�ിവഎ�ാംകാണി��െകാ�്പണംൈകമാറു�തിനു േവ

�ിത�ാറാ�ു��പധാനെ�� ഒ�ാണ് േവജ്ലി�്.
പരിേശാധി� 7ഫയലുകളില ് എ�ാ�ിലും മ�ർേറാൾ�പകാരമു�േവജ്ലി�് ഉ�ായിരു�ു.

14.ഫ�്�ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

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

നിലയിലാണ് FTOവിെ� �പധാന�ം.
പരിേശാധി� 7ഫയലുകളിലും FTOസൂ�ി�ി�ി�.

ഈകാരണ�ാല ് ഒഡി�് ടീമിന് ചില തട��ള��ായി

 െതാഴിലാളികള് �് കൃത�മായി േവതനം കി�ിേയാ എ�റിയാനു� സൂ�്മ പരിേശാധന എ�ാ
ഫയലുകളിലും നട�ാന് കഴി�ി�.

 െതാഴിലാളികള�െട ബാ�് പാസ് ബു�ുകള് കൃത�മായി വരവ് വ�ാ�തിനാല ് ഇവരുെട

കൂലിബാ�്അ�ൗ�ില ് വ�ുെവ�ുറ�ാ�ാനായി�.
ഓേരാ �പവൃ�ിഫയലിലും േവജ് ലി�് �പകാരമു� FTO സൂ�ിേ��താണ്.

15. െമ�ീരിയൽവൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

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

അതുമായി ബ�െ��വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം ഫയലിൽ സൂ�ിേക�ാതാണ്.
പരിേശാധി� 7ഫയലുകള�ം െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവർ�ിയ�.

16. േറായൽ�ി

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

17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാന് , �പവ��ികള് സംബ�ി�� െതളിവുകള് 
േശഖരി�ാന് അതിെ� േഫാേ�ാകൾ സഹയകമാകും. �പവൃ�ി
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തുട�ു�തി�ു�,്�പവൃ�ിനട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള് ,�പവൃ�ിപൂർ�ീകരി��കഴിയുേ�ാള് 
തുട�ിയഓേരാഘ��ിെലയുംേഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ി�ണെമ�്നിഷ്കർഷി�ിരി�ു�ു.എ�ാൽഇ�ര
�ിലു� വിവിധ ഘ��ളിെലേഫാേ�ാകൾ പരിേശാധന നട�ിയ 7 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ  ഒ�ിലും

േഫാേ�ാ�ഗാഫ് സൂ�ി�ി�ി�.

18.�പവൃ�ി പൂര്�ീകരണസാ��പ�തം

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

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

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

�ും ഉ�രവാദി�ം നി�യി�ിടു�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല ഏ�വും സു�പധാനേരഖയായ മ�ർ േറാള് 
ജനേറ�് െച���തു മുതല ് െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല�് അനുവദി��െകാ�ു� FTO
ബാ�ിേല�് അയ�ു� തീയതി �കമ�ിൽ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�ില ്
േരഖെ�ടുേ��താണ്.ഒരുമ�ർേറാൾഅവസാനിച് 3
ദിവസ�ിനകംതെ�അളവുകൾബ�െ��ഉദ�ാഗ�ൻേരഖെ�ടു�ണംഎ�്നിയമംഅനുശാസി�ു�ു.പരി
േശാധി�മുഴുവന് ഫയലിലുംഫയൽ�ടാ�ിംഗ്േഫാംഅഥവാമ�ർേറാൾമൂവ്െമൻറ്�ി�്ഉ�ായിരു�ു.

20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

�പവർ�ി�ലംതിരി�റിയു�തിനു�ഉപാധിയാണ്ജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ�ാസ്. മൂ�് ഘ��ിലു�

േഫാേ�ാകൾ�ുപുറെമ ജിേയാടാഗ്ഡ് േഫാേ�ായുെട �പി��ം ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്. ഇതുറ�ാേ��ത്
േമ�ിെ�യും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ്.എ�ാൽപരിേശാധനയ്�്
വിേധയമാ�ിയ 7 ഫയലിലുംഇവ കാണാന് 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�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി.

ഇേ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഒാഡി�് നട�ു�തുെകാ�് ഈ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ േസാഷ�ല ് ഓഡി�്

റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി സൂ�ിേ��തി�.

22.ൈസ�്ഡയറി

സം�ാനസർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരംവർ�്ഫയലിൽസൂ�ിേ�� 22
മെ�േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികള് പറ�ിരി�ു� അളവിലും കൃത�തയിലും

നിർവഹി�ു�തിലു� ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി.സം�ാന സർ�ാർ

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

ശകഡയറിയിൽഅട�ിയി���്.
 പരിേശാധി�് 7 ഫയലിൽ ഭവന നിർ�ാണ പ�തികൾ ഒഴിെക മെ��ാ ഫയലുകള�ം ൈസഡ് ഡയറി
കാണാൻ സാധി��. എ�ാ ൈസ��കളിലും എ�ിേമ�് തുക എഴുതിയി���്. ടി എസ് ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു, എ എസ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. േ�പാജക്ട് �ാർ�ിങ് േഡ�് െ�യ്സ്
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു . ഒരു ൈസ�് ഡയറിയിലും തുട�ം മുതലു� വിവിധ ഘ��ിെല
േഫാേ�ാകൾസൂ�ി�ി�ി�.

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

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

,സ്�തീകള് ,പ�ികജാതി/പ�ികവര്� വിഭാഗ�ില ് െപ�വർ  ,കർഷകർ  , സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല
അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന ���കൾ, െപാതു
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സമൂഹ സംഘടനകൾ, തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMC അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ് .VMC െയ
നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ്. െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം,�പവൃ�ി �ല സൗകര��ള�െട

പരിേശാധന, �പവൃ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം, �പവൃ�ിയിൽ ഉടനീളമു�

റിേ�ാർ�ിംഗ്, �പവൃ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് �പധാന

ചുമതല. VMC എ�ാ �പവൃ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും
േസാഷ�ൽഓഡി�് സമയ�്അവ �ഗാമസഭയിൽ സമർ�ിേ��തുമാണ്.VMC റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി
കരുേത�തുംആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ�് നി�ും ലഭിേ��തുംആണ്.

ൈസ�് ഡയറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി.വിജിലൻസ് ആൻഡ്
േമാണി�റിങ് ക�ി�ിയുെട റിേ�ാർ�്ഉ�ായിരുെ��ിലും അഭി�പായ�ൾ
േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ി�.ഓേരാവാർഡിെല �പവർ�ന�െള നിരീ�ി�ു�തിനും കൂടുതൽ
െമ�െ�ടു�ു�തിനുമായി കാര��മമായ �പവർ�ിേ��വരും, �പസ്തുത �പവൃ�ിയില ്
ഏര്െ�ടാ�വ��ികള�മാണ്.എം.സിയിൽഅംഗ�ൾആയിരിേ��താണ്.

 േപർ�ുേലഷൻ പി�ിെ� വിഎംസി റിേ�ാർ�ിൽ ഒരു വ��ിയുെട േപര ് ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���് ,
എ�ാൽ വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ി�.വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റി��ി�ി കാലാകാല�ളില ്
പുതുെ��ാതാണ്.

 േപർ�ുേലഷൻ പി�ിെ� ൈസ�് ഡയറിയിൽ െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയതായി

കാണാൻസാധി��.

 വാർഡില ് വിജിലന്സ് ആന്ഡ് േമാണി�റിംഗ്അംഗ�ൾ പ�തിയുമായി ബ�െ�� അഭി�പായ�ൾ
 േരഖെ�ടുേ�� ഭാഗ�് വിഎംസി അംഗ�ള് ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അതിനര്�ം
ൈസ�് സ�ർശി�ാെതയാണ് വിഎംസിഅംഗ�ള് ഒ�് േരഖെ�ടു�ു�ത്എ�താണ്.

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴിൽ �ല�് െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ കുടിെവളളം, തണൽ, , �പാഥമിക ൈവദ�സഹായം,5
വയ�ിന് താെഴയുളള കു�ികള് �് �കഷ് തുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ള് ഒരു�ണെമ�് നിയമ�ിെല
െഷഡ��ള് 2ൽ23 മുതൽ28വെരയു� ഭാഗ�് നിർേദശി�ി���്. ഈ അവകാശെ��ുറി�്

െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാള് അറിയാൻ  കഴി�ത്:
 തണല ് െസൗകര�ം ലഭ�മാെക�ാതാണ്.
 കുടിെവ�ം െകാ�ുവരാറുെ��് െതാഴിലാളികള് പറ� .ു
 �പാഥമിക ൈവദ�സഹായം നല്കു�്നതിനു� കി�് സമയാസമയ�ളില ് പുതു�ി

സൂ�ിേ��താണ്.
 ക��റ കാലുറഎ�ിവ പ�ായ� ്അനുവദി�ി�ി�.

CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

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

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

അതായത് 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�മാണ്..ഈേബാർഡ്�ാപിേ��ത്ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയുംആരംഭഘ��ിൽആണ്.

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

നിരീ�ണസംവിധാന�ിെല വീഴ്�കൾ

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

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�ി�ു�ത് മുതൽ �പവൃ�ികൾ െതരെ�ടു�ു�തുവെരയു� കാര��ളിൽ  
കാണു� ഏേകാപനമി�ായ്മ േമാണി�റിങ് സംവിധാന�ിെല വീഴ്ചെകാ�് സംഭവി�താെണ�

നിഗമന�ിലാണ്ഓഡി�് ടീം എ�ിേ�ർ�ി���ത്.
 െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� ജി�യിെല ഏ�വും വലിയ ഉേദ�ാഗ�ന് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം

േകാർഡിേന�റായ കളക്ടറാണ്. 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�ിെ��് ഓഡി�് ടീമിെ�

അേന�ഷണ�ിൽ മനസിലായി.
 ഇൻസ് െപ�ൻെരജി�ർ െസ�ക�റി െസര്ടിഫിയ് െചയ്തി���്.എ�ാൽതീയതി േരഖെ�ഫു�ിയി�ി�.
 10/10/19-20/6/19 വെര ഒരു രജി�ർ സൂ�ി�ിരി�ു�ു. കൂടാെത 26/719-18/9/19 വെര മെ�ാരു
െരജി�റിലുംസൂ�ി�ിരി�ു�ു.

 േജായി� ് BDO18/9/19ൽഅവസാനമായി സ�ർശനം നട�ിയിരി�ു�ു.
 26/4/18-14/6/18വെര േജായി� ്ബിേഡാ 6തവണസ�ർശി�ിരു�ു.
 1/7/18- മുതൽ 1/4/19 വെര 11തവണ EOസ�ർശി�ിരി�ു�ു. .

 അവകാശലംഘന�ൾ

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് ടീം ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികള�മായിസംസാരി�േ�ാൾ  അവകാശലംഘന�ള�മായി
ബ�െ�� ചില കാര��ൾ �ശ�യിൽ െപ��.അവചുവെട േചർ�ു�ു.

 േവതനം 6 മാസം വെരൈവകാറു�്.അത് െതാഴിലാളികൾ�്വളെര ബു�ിമു�് ഉ�ാ�ു�ു�്

 െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാൻ േഫാേ�ായ്�് െതാഴിലാളികൾ തെ�യാണ് രൂപ എടു�ു�ത്. അതിന്
MGNREGSഓഫീസറുമാർ മുൻൈകഎടു�് ഒരു പരിഹാരം കാേണ�താണ്.

െതാഴിൽ കാർഡ്

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

െതാഴില ് കാര ് ഡ്.അേപ�ി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം കാര്ഡ് നല ് കണെമ�ാണ് വ�വ�.ഈവാര്ഡിെല

െതാഴില ് കാർഡിന് അേപ�ി�വർെ��ാംകാർഡ് ലഭി�ി���്.ഇ�ാര��ില ് പ�ായ�ിന്െട സമീപനം

മാതൃകാപരമാണ്.
എ�ാല ് മ�് ചില �പശ്ന�ള് ഓഡി�് ടീമിെ� �ശ�യിൽ െപ��.

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

െതാഴിലാളികൾ�് നൽേക�താണ്. െതാഴിൽ കാർഡിൽേമ��മാർ കൃത�മായും

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

െതാഴിൽ നിേഷധം

ഒരുവര ് ഷ�ിൽ100 ദിവസെ� െതാഴില ് െതാഴിലാളിയുെട നിയമപരമായ അവകാശമാണ്. ഇത്
നിേഷധി�ാൻ ആർ�ും അധികാരമി�. വാർഡിെല 170 സജീവ െതാഴിലാളികളിൽ എ�ാവര്�ും 100
ദിവസെ� െതാഴില ് ലഭ�മായി�ി�.ഇത് പരിഹരിേ��താണ്.

േവതനംൈവകൽ

മ�ർ േറാൾ പൂർ�ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
നിേ�പി�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2),6 എ�ിവിട�ളിൽ  
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വ��മാ�ിയി���്.ൈവകിയാൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിന് െറ 0.05 ശതമാനം തുക പിഴ നൽ
കണെമ�് നിയമ�ിെല െസ�ന് 3(3)ലും വാർഷിക മാ�ർ  സർ�ുലർ അധ�ായം 9ലും പറയു�ു.

 ഈ വാർഡില ് ഓഡി�് സംഘം 48 െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാൾ  കൂലി മൂ�് മാസം വെര

ൈവകാറുെ��് മന�ിലായി. നി�ിത ദിവസംതെ� പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് ഓഫീസില ് നി�ും
FTOഅയ�ി��െ��ിലും േക�� ഫ�് വരാ�തിനാലാണ് േവതനം ൈവകു�ത് എ�ാണ് അറിയാന് 
കഴി�ത്.

 ആരുെട ഭാഗ�ുനി�് വീഴ്ച സംഭവി�ാലും കൃത�സമയ�് േവതനവും അത് ലഭി�ിെ��ില ്
നഷ്ടപരിഹാരവും െതാഴിലാളികൾ� ് ലഭിേ��താണ്.ഇ�ാര��ില ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്

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

ഉ�രവാദിത�മു�്.

ബാ�് ജീവന�ാരുെട സമീപനം

െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാൾ  മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത്: 
ബാ�് ജീവന�ാർ െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികേളാട് വിേവചനം കാണി�ു�തായി അറിയാൻസാധി��.

�പവൃ�ി�ലംസ�ർശനം

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

േമ��മാേരാടും സംസാരി��ം ഓഡി�് ടീം കെ��ിയകാര��ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.

 പരിേശാധി� 7 ഫയലുകള�െടയും ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽ ഓഡി�് ടീമിന് ലഭി� വിവര�ൾ ചുവെട
േചർ�ു�ു.

 േപർ�ുേലഷൻ പി�് / മൾ�ിങ് പി�് നിർ�ാണം നട�ത് ഏത് വീടുകളിലാെണ� വിവരം ഫയലിൽ
ലഭ�മ�ായിരു�ു. എ�ാൽ െതാഴിൽ െച�ി� േമ�് വളെര കൃത�മായും വ��മായും ആരുെട വീ�ിൽ
എ�ുപണി എ�തദിവസം എ�ീ കണ�ുകൾ സൂ�ി�ിരു�തിനാൽ യാെതാരു ബു�ിമു��ം

ഉ�ായിരു�ി�. േമ�ിെന ഇ�ാര��ിൽ �പേതകം അഭിന�ി�ു�ു. കാരണം ഇത് പ�ായ� ്
ഫയലിൽസൂ�ിേ��വിവരംആയി�് േപാലുംഅത്അധികൃതർസൂ�ി�ി�ി�.

 13വീടുകളിലായി 1102 ദിവസം പണി െചയ്തിരി�ു�ു.
 എം ബു� ് �പകാരം 10 കുഴികൾ കാേണ�താണ്. എ�ാൽ ആെക 3 വീടുകളിലാണ് കുഴികൾ

പണിെയടു�ിരി�ു�ത്എ�് േമ�് പറ� .ു

വിലയിരു�ൽ  

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

പ�ാളി�മി�.

2.വാര്ഡിെല െതാഴിലാളികൾ� ്വർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനുആവശ�മായ െതാഴിൽ

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

കാര��ിൽ െതാഴിലാളികൾേ�ാ േമ��മാർേ�ാ േവ��ത അിറവി� അതുെകാ�ുതെ� കർഷകരുെടയും

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

െതാഴിൽ കെ��ു�തിന് െ�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��മാര്� ്നല്കു� പരിശീലനം കാര��മമ� . മ�ർ േറാള് ,ൈസ�് ഡയറി,െതാഴില ്
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കാർഡ്  എ�ിവ കൃത�മായും െത�ി�ാെതയും പൂരി�ി�ു�തിനും െതാഴിലാളികള�െട പരാതികള് അതാത്

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

േക�താണ്. അതുേപാെലതെ� വിജിലന്സ് & േമാണി�രിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ള്�ും ആവശ�മായ പരിശീലനം
സമയാസമയം നല്േക�താണ്.

െപാതുനിർേദശ�ൾ

1.െതാഴിലാളികെളെ�ാ�് വർഷ�ിൽ 100 പണി�ു�അേപ�ഒരുമി�� നൽകാൻ  േ�പരി�ി�ണം. ഇത്
�ഫ�്ഓഫീസിൽതെ� നൽകണം.
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�ു� രീതിയിൽ  സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം. അവർ�്
ആവശ�മു�ാകുേ�ാൾ െതാഴിൽ നല്കാൻ വ�വ�യു�ാകണം.
4. േദശീയ നിരീ�ണഏജന്സിമുതൽ  പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ർ വെരയു�വർ അവെര

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

കഴിയാവു��ത �പവൃ�ി �ല�ള�ം സ�ര്ശി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാൻ സം�ാനതല�ില ്
സംവിധാനമു�ാകണം.
6. വിജിലൻസ് &േമാണി�റിങ് സംവിധാനം സമ�ഗമായി അഴി��പണിയണം.ഇവെയ സ�ത��മാ�ി നിലനിര്�ി
ത�മയഓഡി�ിങ്സമിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.
7.വിഎംസിയുെട �പവർ�ന�ൾ േ�ാ�്തല�ില ് നിരീ�ി�െ�ടണം.
8. സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാന് െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ിൽ സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ

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

കഴിയണം.
10. ജനകീയ എ�ിേമ�് നിർബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത് െതാഴിലാളികള്�് ലഭ�മാ�ുകയും അവെര
പറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.
11. െതാഴിലാളികള്�ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ൾ  പ�ായ�് തല�ിൽ  വാ�ി സൂ�ി�ണം.ഇത്
െതാഴിലാളികള്�് ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ണം.
12.വാർഡിെല െതാഴിൽ കാർഡിെ�എ��ിന്അനുസൃതമായി േമ��മാെര െതരെ�ടു�ണം.
13.മ�ർ േറാള് ,ൈസ�്ഡയറി തുട�ിയആധികാരിക േരഖകൾ  ൈകകാര�ം െച���തിൽ ജാ�ഗതേവണം
.
14. ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ു�ത് ഭൂവുടമയുെട ആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായി
പ�ായ�് തല�ിൽ വ�ാപക �പചരണം നൽകിഅേപ��ണി�ണം.

15. ഇ�രം �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ുേ�ാൾ അവ മ�്-ജല സംര�ണ�ിന് ഉതകു�താണ�്

ഉറ��വരു�ണം.

16. േമ��മാര്�ുംവിജിലൻസ്& േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള്�ുംസമയബ�ിതമായി പരിശീലനം നൽകണം.
17.ൈജവസ��് വർധി�ി�ു�തിനു�പവൃ�ികൾ  ഏെ�ടു�ാn  കഴിയണം.

മഴൂർ കാവ് ഗുരു മ�ിര�ിൽ വ�് വ�് 27/11/2019 നു 2.PM നു േചർ� േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ

 എടു�തീരുമാന�ൾ

1.െതാഴിൽ കാർഡ്സൗജന�മായി െകാടു�ാൻതീരുമാനി��.
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2. െതാഴിലിനു� ഡിമാൻഡ് െ�ഫ�് ഓഫീസ് മുേഖന സ�ീകരി�് നിർബ�മായി അതിെ� രസീത്

ൈക���വാന് േമ�്മാർ�ും െതാഴിലാളികള് �ും �ഗാമസഭ നിർേദശം നല്കി. കൂടാെത െതാഴിൽ േവതനം
ൈവകിയാൽ പരാതി നൽകു�തിനു േമ�് മുൻൈക എടു�ണെമ�ും പരാതി സ�ീകരി�� നടപടി �കമ�ൾ

പൂർ�ിയാ�ി നൽകു�തിനു ഉേദ�ാഗ�ർസഹായം നൽകും എ�ും തീരുമാനി��.

3. �പവൃ�ി ഫയലില ് സൂ�ിേ�� 22 േരഖകൾ, 7 െരജി�റുകൾഎ�ിവ സൂ�ി�ുവാനും  MGNREGS
ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിര്േ�ശം നല്കി.

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

 ,വിദ�ാര്ഥികൾ  , സാേ�തിക പരി�ാനമു�വർ  ,കർഷകർ  എ�ിവരട�ു� അയൽ� �ൂ

േയാഗ�ള് സംഘടി�ി�ുകയും ൈമേ�കാ �ാനി�ും റിേസാർസ് മാ�ി�ും നട�ി സാധ�മായ െതാഴില ്
കെ��ു�തിന് തീരുമാനെമടു� .ു.

5.പ�തി ആസൂ�തണ�ിെല പാളി�കള് പരിഹരി�ാന് കാർഷിക കല�ർ  �പകാരം പണികൾ  
�കമീകരി�് �പവൃ�ികൾ  നട�ിലാകുവാന് ഭരണസമിതി�് നിർേദശം നൽകാന് തീരുമാനി��.

6. വാര ് ഡിെല വിജിലന് സ് ആന് ഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി 6 മാസ�ിെലാരി�ല ് പുതു�ാനും

ക��ിയില ് അംഗ�ള് �് േവ�പരിശീലനം നല ് കുവാനും തീരുമാനെമടു�ു

7.ഉപകരണ�ള�െട വാടക മ�ർ േറാളിൽ എഴുതി േചർ�ു�തിനു േമ�്നു നിർേ�ശം നൽകി.
െതാഴിലുപകര�ൾ�് കൃത�മായി വാടക ലഭിേ��ത് ആവശ�മാെണ�് ഉേദ�ാഗ�േരാട് അറിയി��. ഇനി
മുതൽകൃത�മായി വാടക നൽകാംഎ�തീരുമാന�ിൽഎ�ിേ�ർ�ു.

8.ൈകഉറ,കാലുറഎ�ിവ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ു�തിനു തീരുമാനമായി.
.
9. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ു� മുറയ്�് സി�ിസണ് ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ് (CIB) �ാപി�ു�തിന്

�ഗാമസഭ േയാഗം ഭരണസമിതി�് നിര ് േദശം നല ് കി.

െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

തുട��ിൽതെ� േസാഷ�ല ് ഓഡി�്േനാടു� ഉേദ�ാഗ�രുെട സമീപനം ന� രീതിയിൽ ആയിരു�ു.
ഫയലുകളിൽ േരഖകള�െട എ�ം കുറവാെണ�ും അടു� ഓഡി�ിംഗ് നട�ു�തിനു മുൻപ് േരഖകൾ എ�ാം

കൃത�മായി സൂ�ി�ാെമ�ും mgnregs ഓവർ സിയർ mrs/ mis ലി�ി അറിയി�ിരു�ു. വ�ത�സ്തമായ
�പവൃ�ികള് കെ��ു�തില ് താ�്പര�ം കാണി�ാൽ കുെറ� ടൂി െമ�െ�� �പവർ�നം

കാഴ്ചവ�ാനാകും എ�്അവർഅഭി�പായെ���

പ�തിയിൽ  െതാഴിൽ  ലഭിയ്�ു�തിനു�വ�വ�കൾ  

അവിദഗ്� കായികാ��ാനം െച�ാന് സ��തയു�വരും പ�ായ�ില ് �ിര

താമസ�ാരുമായിരി�ണം.
18വയ�് പൂര ് �ിയായിരി�ണം.
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�ഗാമപ�ായ�ില ് അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് കാര ് ഡ് ലഭിയ്�ും
കുറ�ത് 14 ദിവസേ�യ്�് െതാഴിലിന്അേപ�ി�ണം.
േജാലിയ്�ു മുന് കൂറായി അേപ�ി�ണം .
െതാഴില ് നല ് കി െകാ�ു�അറിയി�് േരഖാമൂലം നൽകണം.

െതാഴിലാളികള�െട ചുമതലകള് 

കൃത�സമയ�് െതാഴില ് �ല�്ഹാജരായി ഒ�് വയ്�ുക.
െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�ും േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമ�യ്�ുംകൃത�മായി പെ�ടു�ുക.
പണി�ല�് �ാ�ി�് വസ്തു�ള് ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ിയ്�ുവാേനാ പാടു�ത�.
സി�ിസണ് ഇന് േഫാര ് േമഷന് േബാര ് ഡ് ആരംഭ ഘ��ില ് തെ� നിര ് ബ�മായും
െവയ്േ��താണ്.
�പക�തി സംര�ണ�ിന്അവശ�മായ �പവ��ികള് ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുക.
ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികള് കെ��ി േമ�ിേനയും പ�ായ�്അധികൃതേരയുംഅറിയി�ുക.
�ിരതാമസ�ാരാെണ�് െതളിയി�ാനു� േരഖകെളാ�ുമിെ��ിലും ബ�െ�� പ�ായ�ംഗം

സാ��പ�തം നല ് കിയാലും ഇത് േരഖയാ�ി െതാഴില ് കാര ് ഡ് നല ് കണം.

വിവിധ തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകൾ  

േമ�്

�പവൃ�ിയുെട േമല ് േനാ�ം
െതാഴില ് കാർഡില ് ആവശ�മു� വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ുക. അളവ് േരഖെ�ടു�ുവാനു� െമഷർ

െമ� ്ബു�് �പവൃ�ി�ല�്സൂ�ി�ുക.
ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ മ�ർ േറാളില ് ഉറ��വരു�ുക. പൂർ�ിയായ മ�ർ  േറാള�കൾ  
േഡ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�റുെട പ�ൽ  എ�ിയ്�ുക.

േഡ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർ  
മ�ര ് േറാള് വിതരണ�ിന് സഹായി�ുക. പൂർ�ിയായ മ�ര ് േറാള�കള് േമ�ില ് നി�ും സ�ീകരി�്

വർ�്ബി��കൾ  പൂർ�ീകരി�് േവതനവിതരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരിയ്�ുക. രജി�റുകള് സൂ�ി�ുക.
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി.�ി) മുേഖനഎ�ിെയ�് ഉറ�ാ�ുക.

ഓവർ  സിയർ  /എ�ിനീയർ  

�ഗാമസഭാ തീരുമാന�പകാരം �പവൃ�ികള് കെ��ുക, �പാഥമിക എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ുക. �പവൃ�ിയുെട
സാേ�തികമായ കാര��ള് േമ�ിനും െതാഴിലാളികള് �ും വിശദമാ�ുക. �പവൃ�ിയുെട അളവുകള് 
േരഖെ�ടു�ുക, െച�് െമഷര ് െച��ക.ബി��കള് ത�ാറാ�ുവാന് ഡി.ഇ.ഒെയ സഹായി�ുക.

പ�ായ�് െസ�ക�റി/അസി�� ്

െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട േമല ് േനാ�ം �പവൃ�ിയുെട ബി��കള് യഥാസമയം അംഗീകരിയ്�ുക,
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം ഡി.ബി.�ി മുഖാ�ിരം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ില ് എ�ിെയ�്
ഉറ�ാ�ുക.
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േ�ാ�് േ�പാ�ഗാംഓഫീസർ  

പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട െഷല ് ഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിലും

വിേക��ീകൃതാസൂ�തണ�ിലും സഹായി�ുക. ഇ-മ�ര ് േറാള് വിതരണം െച��ക. പ�ായ�ുകള�െട
െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നിര ് �ഹണ േമല ് േനാ�ം വഹി�ുകയും നിര ് �ഹണം േമാണി�ര ് െച��ക.
പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും വിതരണം െചയ്തതായും ഉപേയാഗി�വയുെടയും കണ�ുകള് 
സൂ�ി�ുക.ആവശ�മായ രജി�റുകള് സൂ�ി�ുക.

(അവസാനി��)

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാർ�് േയാഗം ക�ടി�് അംഗീകരി�ുകയും �ഗാമസഭ േയാഗ നടപടി�കമ�ൾ  
അവസാനി�ി�്അധ�� �ശീമതി േശാഭന 4.30നു േയാഗം പിരി��വി��.

അധ��

(�ശീമതി. േശാഭന )

േ�ാ� ് റിേസാഴ്സ് േപർസണൽഇൻചാർജ്  , െകാെ�േ�ാട്

( സ�ീപ് )


