
1 

 

 

 

 

 

 

                           േസാഷ�ൽ ഓഡി�്കാലയളവ:് 01-10-2018to 31-03-2019 

 

 

 

 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ!്പ#തി 
 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്റിേ!ാര്%്(അ'ിമ) 

വാർഡ്  1-േകാ%ായി 

 
േകാ%ായി�ഗാമപ)ായ*് 

 

കുഴ+,-ംേ/ാ0് 
 

പാല0ാ12ി3 

  

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ!്നിയമം 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്െസാൈസ�ിേകരള: (MGNSASK) 

ര6ാംനില, സി.എസ്.ഐബിൽ ഡിങ്സ് 

എൽ .എം.എസ്േകാ;ൗ6് 

വികാസ്ഭവൻ പി.ഒ  

തിരുവന'പുരം 

പിൻ : 695033 

േഫാൺ : 0471 2724696 

ഇ.െമയിൽ : keralasocialaudit@gmail.com 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ആമുഖം 

 രാജ�െ*�ഗാമDളിൽ ജീവി0ുEസാധാരണ0ാരായമനുഷ�രുെടസർ വേതാ
HുഖമായപുേരാഗതിലJ�ംവKസ്Lാത�'�ാന'രഇ'�ൻ പാർ ലിെമൻ റിൽ നിർ Mി0
െ!%ശNമായനിയമDളിെലാEാOഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ!്പ#
തി. 2005െസPQംബർ മാസം5-◌ാ◌ംതീSതിഈനിയമംനിലവിൽ വEു.  

െതാഴിൽ ഒരുഅവകാശമായികൽ !ിKുനൽ കുEനിരവധിസവിേശഷതകളുU
നിയമമാണിത്.�ഗാമീണേമഖലയിെലദാരി�ദ�നിർ മാർ ജനംഎE�പാഥമികലJ�േ*ാ

െടാ!ംപാരിWിതികപുനWാപനം,സാമൂഹ�ആZQിസൃ\ി0ൽ എEിവയുംെതാഴിലു
റ!്പ#തിയുെടലJ�Dളാണ്.ജനDളുെടെതാഴിൽ െചSുവാനുUഅവകാശ*ിനും

അവരുെടകായികാധLാനേശഷി0ുംനിയമസാധുതയുംഅ'^ുംകൽ !ി0ുEുെവE
താOഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ!പ്#തിയുെടസവിേശഷത. 

േകരള*ിലാദ�മായിെതാഴിലുറ!്പ#തിനട!ാ0ിയതപ്ാല0ാടുംവയനാ%ിലുമാണ്. 

അതുെകാ6ുതെEഈേമഖലയിെലവിപുലമായഅനുഭവസ;*്ആർ ജി0ാൻ നമു
0്കഴി_ിരിേ06താണ.്  

മുഖ�ല��	ള ് 

1.�ഗാമ�പേദശ*്താമസി0ുE, 

അവിദ`aെതാഴിൽ െചSാൻ താത്പര�മുUഎെതാരുകുടുംബ*ിനുംഒരുസാ;
*ികവർ ഷം100ദിവസെ*െതാഴിലിനുUഅവകാശം 

2.ദരി�ദരുെടഉപജീവനവുമായിബ�െ!%വിഭവാടി*റശNിെ!ടു*ൽ  

3.സാമൂഹ�മായിപിEാ0ംനിൽ 0ുEഎ3ാകുടുംബDെളയുംപ#തിയിൽ ഉൾ 

െ!ടു*ൽ  

4.പ)ായ�*ാജ്WാപനDെളശNിെ!ടു*ുക 

സവിേശഷതകൾ  

 

ജി3  : പാല0ാട് 

േ/ാ0:് കുഴൽമ-ം 

പ)ായ*:് േകാ%ായിപ)ായ* ്

വാരഡ് ് :1 േകാ%ായി  
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• നിയമ*ിന്െറപിന്ബലമുUഅവകാശാധിde ിതപ#തി 

• സ്�തീ0ുംപുരുഷനുംതുല�േവതനം 

• പരിWിതിസംരJണം,കാർ ഷികേമഖലയിെലഅടിWാനസൗകര�വി
കസനം 

• െതാഴിലാളികൾ 0്ആസൂ�തണ*ിലുംനിർ വഹണ*ിലുംപfാളി*ം 

• േവതനംേനരി%്െതാഴിലാളികളുെടബാf്/േപാേgാഫീസ്അ0ൗ6ിേല0 

• പ#തിസുതാര�മാ0ാൻ സാമൂഹ�ഓഡി�് 

 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിൻ െറ�പാധാന�ം 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ!്പ#തി�പകാരം�ഗാമപ)ായ*�്പ
േദശ*്നട!ിലാ0ുEഎ3ാ�പവൃ*ികളുംെപാതുജനപfാളി*േ*ാെടയുUേസാ
ഷ�ൽ ഓഡി�ിനLിേധയമാ0ണെമE്ഈനിയമ*ിൻ െറഅനുേഛദം17(2)ൽ നിdiർ ഷി
0ുEു. 

പ#തി�പവർ *നെ*!�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി0ുEതിെന!�ിയുംപൗരസമൂ
ഹംനട*ുEപരസ�വുംസLത�'വുമായപരിേശാധനയാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി�്അഥവാ
സാമൂഹികകണ0്പരിേശാധന.  

എ3ാവാർ ഡിലുംവർ ഷ*ില ്ര6്�പാവശ�ംേസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭകൾ കൃ
ത�മായിനട*ണം.െതാഴിലുറ!്പ#തിയിൽ അഴിമതി0്ഇടനൽ കാെത,സുതാര�ത

യുംകാര�Jമതയുംഉറ!ുവരു*ുകയാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെടലJ�മിടുEത.്  

സമൂഹ*ിെലനാനാതുറകളിലുUവരുെടപfാളി*ംഉറ!ാ0ി,വിപുലമായസാമൂഹ�
വിദ�ാഭ�ാസപരിപാടിയായണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�പ�കിയനട0ുക.പ#തി!ണംശരിയാ

യരീതിയിൽ െചലവഴിKി%ുേ6ാ,പ#തിയുെടലJ�ംൈകവരിKുേവാ,പ#തിയുെടഗു
ണേഭാNാ0ളുെടജീവിത*ിൽ ഗുണപരമായഎ'ുമാ�മാണു6ായത്,സാമൂഹ�ആ
ZQിസൃ\ിKി%ുേ6ാതുടDിയകാര�Dളാണ്േസാഷ�ല ്ഓഡി�ിലൂെടകെ6*ാൻ �ശമി
0ുEത്.െപാതുജനDളുെടപfാളി*േ*ാെടനട*ുEതിനാൽ സർ 0ാർ പ#ികളു

െടനട*ി!ിനുേമൽ െപാതുസമൂഹ*ിൻ െറജാ�ഗതയുറ!ാ0ാൻ േസാഷ�ൽ ഓഡിറ്റL
ഴിെയാരു0ും. 

രാജ�െ*പരേമാEതഓഡി�ിങ്സംവിധാനമായകംേ�ടാളർ ആൻ റ്ഓഡി�ര് ജനറ
ൽ (സി.എ.ജി)പുറെ!ടുവിKമാർ ഗനിർ േദശമനുസരിKാണ്ഈേസാഷ�ൽ ഓഡി�്നട*ി

യി%ുUത്. 

രീതിശാസ്�തം 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്േ/ാ0്റിേസാഴ്സ്േപjkൺ �പവൃ*ിഫയൽ പരിേശാധന, 

ഫീൽ lk-ർ ശനം,െതാഴിലാളികളുമായുUഅഭിമുഖം,എം.ഐ.എZmരിേശാധനഎEിവ



4 

 

െയഅടിWാനമാ0ിയാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി�്റിേ!ാർ %്തSാറാ0ിയി%ുUത്. 

താെഴപറയുEരീതിഅവംലംബിKാണ്ഈറിേ!ാർ %്തSാറാ0ിയി%ുUത്. 

1.  ഓഡി�്പ്ളാൻ  

1.1. ഫയൽ പരിേശാധന 

1.2. �പവർ *ിWലപരിേശാധന 

1.3. െതാഴിലാളികളുമായുUകൂടി0ാഴ്K 

2.  അഭിമുഖം 

2.1ബിഡിഒ , പ)ായ*്�പസിഡൻ റ്,ജന�പതിനിധികൾ ,െസ�ക%റി&gാഫ് 

2.2േമ�്,െതാഴിലാളികൾ ,കർ ഷകർ  

3. ഫയൽ പരിേശാധന 

3.1െപാതു�പവൃ*ികൾ ,വ�Nിഗത�പവൃ*ികൾ . 

3.2േരഖകളുെടഉUട0ം.സുതാര�ത,പരിപൂർ ണത. 

3.3ഭരണസമിതിയുെടയുംഉേദ�ാഗWരുെടയുംകാര��പാPQി. 

4.ഫീൽ '()ർ ശനം,നിരീ�ണം. 

4.1പൂർ *ിയായെതാഴിലിടം. 

5. റഫറൻ സ് . 

5.1വികസനേരഖ,വാർ ഷികപ#തിേരഖ,,രജിgറുകൾ . 

6.  േസാഷ�ൽ ഓഡി�്എംഐഎസ്േഫാർ മാ�ിേല.ു/വിവരേശഖരണം 

7. വിവര	ളുെടേ�കാഡീകരണം,  

7.1േ�കാെസLരിഫിേ0ഷൻ . 

8.കരട്റിേ1ാർ 2്ത3ാറാ.ൽ . 

അവകാശ	െളസംബ5ി6 ്

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ!്പ#തി�പകാരംെതാഴിലാളികൾ noഭിേ0
6അവകാശDെളകുറിKുംഏെ�ടുേ06�പവ�*ികെളകുറിKുംെതാഴിലുറ!്നിയമ
*ിലും2018െലമാgർ സർ 0ുലറിലുംവിശദമായി�പതിപാദിKി%ു6്.  
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െതാഴിലാളികളുെട10അവകാശ	ൾ  

1. അേപJിK്15ദിവസ*ിനുUിൽ െതാഴിൽ കാർ qഭി0ുവാനുUഅവകാശം. 

2.അേപJിK്15ദിവസ*ിനുUിൽ െതാഴിൽ ലഭി0ുവാനുUഅവകാശവുംആയതിൻ 

െറൈക!റ്�റസീത്ലഭി0ുEതിനുUഅവകാശവും 

3.െതാഴിൽ ലഭിKിെ3fിൽ െതാഴിലി3ാr,േവതനംലഭി0ുവാനുUഅവകാശം,  

(15ദിവസംകഴി_ാൽ അടു*30ദിവസംദിവസേവതന*ിൻ െറനാലിെലാEുംപിEി
ടുUദിവസDളിൽ ദിവസേവതന*ിൻ െറ50%വുംലഭി0ാൻ െതാഴിലാളി0്അവകാശ
മു6്.)  

4. പ#തിആസൂ�തണ*ിൽ പെfടു0ാനുളളഅവകാശം. 

5.5കിേലാമീ�റിനുUിൽ െതാഴിൽ ലഭി0ുവാനുUഅവകാശം,അെ3fിൽ  

(േവതന*ിൻ െറ10ശതമാനംഅധികം) 

6.കുടിെവUം,വി�ശമസൗകര�ം,�പഥമശു�ശൂഷാസൗകര�ംഇവലഭി0ുEതിനുUഅവ
കാശം. 

7. 15ദിവസ*ിനുUിൽ േവതനംലഭി0ുEതിനുUഅവകാശം. 

8. േവതനവിതരണ*ിെലകാലതാമസ*ിE\പരിഹാരംലഭി0ുവാനുUഅവകാശം.  

9. സമയബ�ിതമായുUപരാതിപരിഹാര*ിനുUഅവകാശം. 

10.�ഗാമസഭയിൽ പെfടു0ുEതിനുംേസാഷ�ൽ ഓഡി�്�പ�കിയയിൽ പെfടു0ാനുമു
Uഅവകാശം.  

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ!്പ#തിഅടിWാനപരമായിഒരുഅ
വകാശാധിde ിതപ#തിയാണ്.അതുെകാ6ുതെEെതാഴിലാളികളുെടഅവകാശലംഘ

നെ*ഗൗരവേ*ാെടതെEകാേണ6തു6്.അതിേല0LരുEതിHുേtkാഷ�ൽ ഓഡി

�്ടീംേകാ%ായിവാർ ഡിൽ കഴി_ആറുമാസ*ിനിെടനട*ിയ�പവൃ*ികളുെടഫയ
ലുകൾ പരിേശാധി0ുകയു6ായി. അതിന്െറവിവരDൾ ഇവിെടപfുെവ0ുEത് 

 

പ8ായ9ിെലെതാഴിലുറ1്പ:തിയുമായിബ5െ12അടി;ാനവിവര	ൾ  

1 ആെകെതാഴിൽ കാർ ഡ് 3323 

2 ആെകെതാഴിലാളികൾ  4106 
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വാർ ഡിെലെതാഴിലുറ1്പ:തിയുമായിബ5െ12അടി;ാനവിവര	ൾ  

1 ആെകെതാഴിൽ കാർ ഡ് 318 

2 ആെകെതാഴിലാളികൾ  376 

3 ആക്�ീവെ്താഴിലാളികൾ  264 

4 ആെകചിലവായതുക 574850 

5 ആെകെതാഴിൽ ദിനDൾ  2092 

6 Wിരമായിെതാഴിലിന്അേപJി0ുEവർ  264 

7 പ%ികജാതിവിഭാഗ*ിൽ െപ%വർ  130 

8 കഴി_വർ ഷം100ദിവസംെതാഴിൽ കി%ിയവർ  1 

 

 േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന<ിേധയമാ.ിയ�പവൃ9ികൾ   

 

�കമ 
ന;ർ   

 

 

വർ 0്േകാഡ ്

 

 

�പവൃ*ിയുെടേപ
ര്  

 

 

അടf
ൽ തുക
  

 

 

െചല
വായ
തുക 

 

അവിദ
ഗ്#െതാ
ഴിൽ ദിന
Dൾ  
 

  

വിദ`a
െതാ
ഴിൽ 
ദിന
Dൾ 
  

 

 

സാ
ധന
ഘട
കം 

 

 

1 
 

1606005002/LD/34

1364 

േകാ%ായിവാർഡി
ൽ BPL 

കുടുംബDളുെട
ഭൂമിയിൽൈജവ
േവലിനിർMാണം 

 

99375 

 

92125 

 

 335(345) 

 

ഇ3 

 

ഇ3 

  േകാ%ായിവാർഡി      

3 ആക്�ീവെ്താഴിൽ കാർ ഡ ് 2463 

4 ആക്�ീവെ്താഴിലാളികൾ  2834 

5 പ%ികജാതിവിഭാഗം 1366 

6 എZuിെതാഴിലാളികൾ  0 

7 കഴി_വർ ഷംആെകെചലവ് 31756567 

8 ഈവർ ഷംആെകെചലവ് 10173000 
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2 1606005002/LD/23

0406 

 

ൽ SC/BPL 

വിഭാഗ0ാരുെടഭൂ
മിയിൽമൺകSാ
ല�പവർ*ികൾ 5 

99473 91010 331(342) ഇ3 ഇ3 

 

3 

 

1606005002/LD/23

0405 

േകാ%ായിവാർഡി
ൽ SC/BPL 

വിഭാഗ0ാരുെടഭൂ
മിയിൽമൺകSാ
ല�പവർ*ികൾ 4 

 

99473 

 

87164 

 

317(342) 
 

ഇ3 

 

ഇ3 

 

4 

 

1606005002/LD/23

0402 

േകാ%ായിവാർഡി
ൽ SC/BPL 

വിഭാഗ0ാരുെടഭൂ
മിയിൽമൺകSാ
ല�പവർ*ികൾ 1 

 

99435 

 

92430 

 

336(342) 

 

ഇ3 

 

ഇ3 

 

5 

 

1606005002/LD/23

0403 

േകാ%ായിവാർഡി
ൽ SC/BPL 

വിഭാഗ0ാരുെടഭൂ
മിയിൽമൺകSാ
ല�പവർ*ികൾ 2 

 

 

99473.44 

 

 

86302 

 

 

314(342) 

 

 

ഇ3 

 

 

ഇ3 

6  

1606005002/IC/21

1449 

വാവുUിയാൽമു
തൽകാളികാവ്ഇ
റിേഗഷൻകനാൽ 

4/00-4/350 

സംരJണം 

 

103554 

 

93841 

 

341(364) 

 

ഇ3 

 

ഇ3 

 

7 

 

1606005002/IF/36

3175 

 

േകാ%ായി  

വാർഡിൈ3vwു ണ
േഭNവായരാജൻ
ഭവനനിർMാണം 
 

 

24390 

 

 

24390 

 

90(90) 

 

 

ഇ3 
 

 

ഇ3 

8  

1606005002/IF/3

62846 

േകാ%ായി  

വാർഡിൈ3vwു ണ
േഭNവായഅനീ
ഷഭവനനിർMാ
ണം 

 

24390 

 

24390 

 

90(90) 

 

ഇ3 

 

ഇ3 

9 1606005002/IF/3

63178 
േകാ%ായി  

വാർഡിൈ3vwു ണ
േഭNവായസുഭ�ദ
ഭവനനിർMാണം 

 

24390 

 

16802 

 

62(90) 

 

ഇ3 

 

ഇ3 
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ഒ�േനാ29ിൽ  

 

�കമ
ന
;ർ  

 

വിവരDൾ  
 

ജി3ാത
ലം 

 

േ/ാnQ
ലം 

 

പ)ായ
*്തലം 

 

 

1 

 

സൃ\ിKെതാഴിൽ ദിനDൾ  
 

93.12 

 

737850 

 

113273 

 

 

2 

 

കുടുബDൾ nxൽ കിയശരാശരിെതാഴിൽ ദിന
Dൾ (ലJ*ിൽ ) 

 

56.1 

 

49.32 

 

49.79 

 

3 

 

100ദിനDൾ പൂർ *ീകരിKകുടുംബDൾ  
 

29976 

 

1143 

 

125 

 

4 

 

ആെകെതാഴിെലടു*കുടുംബDൾ  
 

1.66 

 

14959 

 

2275 

 

5 

 

ആെകെതാഴിെലടു*െതാഴിലാളികൾ  
 

1.88 

 

16555 

 

2583 

 

6 

 

ആെകെതാഴിൽ ദിനDൾ എസ്.സികുടുംബD

ൾ 0് (%)  

 

28.7 

 

39.93 

 

49.46 

 

7 

 

ആെകെതാഴിൽ ദിനDൾ എസ്.ടികുടുംബDൾ 

0് (%)  

 

8.63 

 

0 

 

0 

 

സ)ർ ശനവിവര	ൾ  

 

1 

 

ആെകസ-ർ ശിKെതാഴിലിടDൾ  
 

 

9 

 

2 

 

സ-ർ ശിKവീടുകൾ  
 

63 

 

3 

 

സ-ർ ശിKസജീവെതാഴിലാളികൾ  
 

72 

 

4 

 

സ-ർ ശിKനിdiൃ യെതാഴിലാളികൾ  
 

1 

 

5 

 

 

പരിേശാധിKെതാഴിൽ കാർ ഡുകൾ  
 

68 

 

ഏ�ഴജിAറുകളുെടപരിേശാധന 

േക�-സർ 0ാരിൻ െറനിർ േyശ�പകാരംെതാഴിലുറ!്പ#തിയുമായിബ�െ!%്താെഴ!
റയുE7രജിgറുകൾ നിർ ബ�മായുംസൂJിേ06വയാണ്. 

1) െതാഴിൽ കാർ ഡിനുളളഅേപJയുെടരജിgർ  
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2) േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭമീ�ിം�ഗജിgർ  

3) ഡിമാൻ �റജിgർ  

4) �പവൃ*ിയുെടലിgുംെചലവുംവിശദാംശDളുംസംബ�ിKരജിgര്  

5) WിരആZQികളുെടരജിgർ  

6) പരാതിരജിgർ  

7) സാധനഘടകരജിgർ  

കെC9ലുകൾ  

1) െതാഴിൽ കാർ ഡിനുളളഅേപ�യുെടരജിAർ : 

പാർ %്എ 

• 2011-2018 വെരയുUവിവരDൾ ലഭ�മായിരുEു.  

• 2011മുതൽ 2018വെര4085അേപJകരുെടലിg്ൈബൻ ഡ്െചയz്ൂJിKി
%ു6്. 

പാർ %്ബി: 

• 09/02/2017 മുതൽ 02/07/2018 വെര 24 

അേപJകാരുെടലിg്ഫയലിൽസൂJിKി%ു6്.  

പാർ %്സി: 

• 22/04/2017മുതൽ 17/01/2019വെര611േപരുെടലിg്ഫയലിൽ സൂJിKി%ു6് 

പാർ %്ഡി: 

• 5800അേപJകരുെടലിg്ഫയലിൽസൂJിKി%ു6്.എEാൽഏതുവർഷD
ളിെലവിവരDളാണ്എE്മന^ിലാ0ാൻകഴിയുEി3.  

2) േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭമീ�ിം�ഗജിAർ : 

• േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭമീ�ിം�ഗജിgര്പരിേശാധനയ0്് ലഭ�മായിരുEി3  

3) ഡിമാൻ �റജിAർ : 

• 2018- 19ൽ 463�പവൃ*ികളുെടലിg്ഫയലിൽ സൂJിKി%ു6്.   

5) ;ിരആEFികളുെടരജിAർ : 
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• 2018-19െലവിവരDൾ സൂJിKി%ു6്. 

6) പരാതിരജിAർ : 

• 2018-

19സാ;*ികവർ ഷ*ിൽ പരാതികൾ ഒEുംലഭിKതായികാണുEി3.  

• പരാതിരജിgറിൽപരാതികൾഒEുംതെEേരഖെ!ടു*ിയി%ി3 

7) സാധനഘടകരജിAർ : 

• 2018-19ൽ ഒരു�പവൃ*ിയുെടവിവരDൾ േരഖെ!ടു*ിയി%ു6്. 

ഫയൽ െവരിഫിേ.ഷൻ : 

2018 - െലവാർ ഷികമാgർ സർ 0ുലർ അധ�ായം7െലഖ{ിക11(5) 

�പകാരംഒരു�പവൃ*ിഫയലിൽ താെഴപറയുE22േരഖകൾ സൂJിേ06തു6് 

1.കവർ േപജ ്

2.െച|ിg് 

3.വാർ ഷികപ#തിആസൂ�തണേരഖ 

4.െട}xി0ൽ എgിേമ�്ആൻ റ്ഡിൈസൻ  

5.സാേfതികഅനുമതിേരഖ 

6.ഭരണാനുമതിേരഖ 

7.സംേയാജിതപ#തിആെണfിൽ അതുമായിബ�െ!%േരഖകൾ  

8.ആനLൽ മാgർ സർ 0ുലർ അനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമുUെതാഴിലാളികളുെടഡിമാ
ൻ റ്േഫാറം. 

9.�പവൃ*ിഅനുവദി0ൽ േഫാറം 

10.ഇ.മgർ േറാൾ  

11.െമഷർ െമൻ റ്ബു0് 

12.െമ�ീരിയൽ വർ 0്ആെണfിൽ സാധനDൾ വാDുEതുംഉപേയാഗി0ുEതുമായി
ബ�െ!%േരഖകൾ  

13.േവ~ിg് 

14.ഫ6്�ടാൻ Z�ർ ഓർ ഡർ  
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15.െമ�ീരിയൽ വൗKറുകളുംബി3ുകളും 

16.േറായൽ �ിഉെ6fിൽ അതിൻ െറേരഖകൾ  

17.�പവൃ*ിആരംഭംമുതൽ അവസാനി0ുEതുവെരയുUമൂE്ഘ%േഫാേ%ാ. 

18. �പവൃ*ിപൂർ *ീകരണസാJ�പ�തം. 

19.മgർ േറാൾ മൂവ്െമൻ റ്�ി!്/ഫയൽ �ടാ0ിങ്േഫാറം 

20.ജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ%ാ�ഗാഫ് 

21.േസാഷ�ൽ ഓഡി�്റിേ!ാർ %ിൻ െറേകാ!ി 

22.ൈസ�്ഡയറി 

കെC9ലുകൾ : 

1.കവർ േപജ്: 

 എ.എം.സി�പകാരമുUകവർ േപജ്3 ഫയലുകളിൽഉൾ െ!ടു*ിയി%ു6്. 

ഇതിൽ �പവൃ*ിയുെടേപര,് നട!ിലാ0ിയവർ ഷം, ജി3, േ/ാ0്, വിേ3ജ,് 

�ഗാമപ)ായ*്, േലാകസഭാമ{ലം, അസം/ിനിേയാജകമ{ലം, വർ 0്കാ�ഗറി, 

�പവൃ*ിWലം, �പവൃ*ിആരംഭിK്തീയതി, �പവൃ*ിപൂർ *ീകരിKതീയതി, 

അടfൽ തുക,യഥാർ �െചലവ്എEിവേരഖെ!ടു*ിയി%ു6്.6ഫയലുകളിൽ കവർ 

േപജ്ഇ3.1ഫയലിൽെഷൽ ഫ്ഓഫ്െ�പാജ}uിൽ ഉൾ െ!%സീരിയൽ ന;ര്,വിേ3ജ്എEിവ

േരഖെ!ടു*ിയി%ി3,1ഫയലിൽവർ0്കാ�ഗറിIC 

എEാേ�ണഖെ!ടു*ിയിരി0ുEത്എEാൽമgർേറാളിൽ   LD  എEാണ്ഉUത്.  3 

ഫയലുകളിൽസംേയാജിതപ#തിവിശദാംശDൾ ,േസാഷ�ൽ ഓഡി�്സംബ�ിKLിവര
Dൾ ,ജിേയാടാ`�്അെസ�്ഐ.ഡി, ജി.പി.എെ�ാേ0ഷൻ ,േമ�ിൻ െറേപര്, 

സാേfതികവിദ`aൻ െറേപര്എEിവേരഖെ!ടു*ിയി%ി3. 

2.െചIിAഓ്ഫേ്ഡാക�ുെമൻ റ്: 

 എ.എം.സി�പകാരമുUെചnoിg്ഓഫ്േഡാക�ുെമൻ റ്3ഫയലിൽ ഉൾ െ!ടു*ിയി

%ു6്.ഫയലില്ഉUട0ംെചrQി%ുUേരഖകെളകുറിK്സൂചി!ി%ു6്അതുേപാെലതെE

ലിgില് ഉUതായികാണിKിരി0ുEേരഖകള് ഫയലില് ഉൾെ0ാUിKി%ു6്. 1 

ഫയലിൽേപ�x;ർഉൾെ0ാUിKി%ു62് ഫയലിൽേപ�x;ർേരഖെ!ടു*ിയി%ി3. 6 

ഫയലുകളിൽ  െചnoിg്ഇ3. 

3.വാർ ഷികപ:തിേരഖ: 
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 ഒരുവാർ ഡിെലെതാഴിൽ ആവശ�െ!ടുEമുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ 0ുംവർ ഷ
*ിൽ 100പണിഉറ!ാ0ുEതിന്ആവശ�മായ�പവൃ*ികൾ കെ6*ിേരഖെ!ടു*ി
െവKിരി0ുEസു�പധാനമായര6ുേരഖകളാണ്ആJൻ �ാനുംെഷൽ ഓഫ്െ�പാജ
ക്�ും.ഒരുവാർ ഡിൽ ഒരുവർ ഷംനട*ാനുേyശി0ുE�പവ�*ികെളകുറിKുളളസമ�ഗ

മായരൂപേരഖയാണLാർ ഷികപ#തിേരഖ.ഒരു�പവൃ*ിയുെടഫയലിൽ �പവ�*ിെയകു

റിK്പരാമർ ശി0ുEവാർ ഷികപ#തിയുെടപകർ !്സൂJിേ06തഅ്നിവാര�മാണ്. 

വാർ ഷികപ#തിേരഖയുെടഅടിWാനവിവരDൾ അടDുEആദ�േപജിെനാ!ം�പവൃ
*ിപരാമർ ശി0ുEേപജുകൂടിേചർ *ുUവാർ ഷികപ#തിേരഖയുെടപകർ !Lേ0
6താണ.് 

പരിേശാധിK9ഫയലുകളിൽ2ഫയലുകളിൽമാ�തമാണLാർ ഷികപ#തിേരഖയു
െടപകർ !്ഉ6ായിരുEത്. 

4.ജനകീയഎAിേമ�്: 

ഒരു�പവൃ*ിതുടDുംമു;്ആ�പവൃ*ിഎ'്,എDെന,എ�തഅളവിൽ െചSണ
െമEറിയാൻ െതാഴിലാളികൾ 0്അവകാശമു6്.അതിന്അവർ 0ുംഇ0ാര�മറിയാൻ 

താത്പര�മുUമ�ുUവർ 0ുംമന^ിലാ0ാൻ കഴിയുEതര*ിൽ ഓേരാ�പവൃ*ിയു
െടയുംഎgിേമ�ിൻ െറകൂെടജനകീയഎg്േമ�്തSാറാേ06തു6്. 

എEാൽ േകാ%ായിപ)ായ*ിൽ ഇ*ര*ിലുUജനകീയഎgിേമ�്തSാറാ0ുEരീ
തിയിെ3EാOനസിലാ0ുEത.്പരിേശാധിK9ഫയലുകളിലുംജനകീയഎgിേമ�്കാ

ണാൻ കഴി_3. 

4.1എAിേമ�് 

പരിേശാധിK9ഫയലുകളിലുംവിശദമായഎgിേമ�്ഉ6്. 

െസക�ുരിൽ നിEുംഎടു*പകർ !ിൽ സേfതികവി#`aർസJ�െപടുതിയി%ു6്എ
gിേമ�്റിേ!ാർ%്,അനാലിസിസ്ഓഫ്േറ�്, െമ�ീരിയൽേg�്െമന്റ്, േലബർഅ�k്�ടാ}u ്CIB 

െചലവഎ്Eിവഉൾെ0ാUിKി%ു6്. CIB എവിെടWാപിKു, സർ െവഡാ�,േ�ഡായിംഗ് 
ആൻ റ്ഡിൈസൻ എEിവഫയലിൽ കാണാൻ കഴി_ി3. 

5.സാേJതികാനുമതി: 

�പാേദശികമായിതSാറാ0ിയസാേfതികാനുമതി9ഫയലുകളിൽ വKി%ു6്.കൂടാെത

െസക�ൂറിൽനിEുംലഭി0ുEേകാ!ി5ഫയലുകളിൽവKി%ു6്.വർ 0്കാ�ഗറി,വാർ ഡി
ൻ െറന;ർ ,േപര്,കMി�ിഅംഗDെള0ുറിKുUവിശദാംശDൾ എEിവേരഖെ!ടു*ി
യി%ു6്.കൺ വീനർ ,െചയർ മാൻ , െമ;ർഎനിനവരുെടഒ◌ൗേദ�ാഗികപദവിയും, ഒ!ും, 

എ3ാഫയലുകളിലുംകാണാൻ സാധിKു,സാധന,േവതനഘടകDെള0ുറിKുUവിശ
ദാംശDൾെസക�ൂർേകാ!ിയിൽകാണാൻകഴി_ു.LSGDഎ)ിനീയർഒ!ിെനാ!ംതിയ
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തിേരഖെ!ടു*ിയി%ു6്മ�ുഉേദ�ാഗWരുെടഒ!ിെനാ!ംതീയതിേരഖെ!ടു*ിയി%ി
3.  

 സാേfതികവിദ`aരടDുEസമിതിയുെടഅനുമതിേരഖഎ3ാരീതിയിലുംപൂർ ണ
വുംആധികാരികവുമായിരി0ണം. 

6.ഭരണാനുമതി: 

ഒരുവാർ ഡിൽ ഒരുവർ ഷംനട!ിലാ0ുEെതാഴിലുറ!്പ#തി�പവർ *നDൾ 

0്പ)ായ*ഭ്രണസമിതിനൽ കുEഅംഗീകാരമാണഭ്രണാനുമതി. 

െസക�ുറിൽ നിെEടു*േകാ!ിയാണഫ്യലിൽ സൂJിKരി0ുEത്. 

9ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതിഉൾ െപടു*ിയി%ു6്  .9ഫയലിലുംെസ�ക%റിഒ!്, സീൽ, 

േഡ�്എEിവേരഖെ!ടു*ിയി%ി3.ഇേതാെടാ!ം�പസിഡന്റിന്െറഒ!്, സീൽ , 

തീയതിേരഖെപടുെത6ാതാണ്, 
എEാൽഒരുഫയലിലുംഇവെയാEുംകാണാൻകഴി_ി3.  

െസക�ൂർ േകാ!ിയിൽ െറസല�ൂഷൻ ന;ർ ,തിയതിഎEിവഅേ�ാഡ്െചSുേ;ാ
ൾ ആദിവസെ*തീയതിയുംെ�പാസീഡിങ്ന;റുംമാ�തമാണ�്പിൻ റ്ഔ%ിൽ വരുEത ്
ഇ�രണാനുമതിന;റായിപരിഗണി0ാനാവി3.അതുെകാ6ുതെE,�ഗാമസഭാതീരു

മാന*ിന്പ)ായ*്ഭരണസമിതിനല ്കുEഅനുമതിപ�ത*ിൻ െറഒരുേകാ!ിഫയ
ലിൽ സൂJിേ06താണ്. 

ഇ0ാര�*ിൽ പ)ായ*്ഭരണസമിതിയുെടഭാഗ*ുനിEുംെസ�ക%റിയുെടഭാഗ*ു
നിEുംജ�ഗതഉ6ാകണം 

7.െതാഴിലാളികളുെടഡിമാൻ റ്േഫാറം: 

നിയമംഅനുശാസി0ുEതര*ിൽ െതാഴിലാളികൾ 0Lർ ഷ*ിൽ 100ദിവസ
െ*െതാഴിലും,െതാഴിൽ കി%ിയിെ3fിൽ െതാഴിലി3ാr,േവതനവുംകി%ണെമfിൽ അ
വർ നൽ കുEഡിമാൻ റ്കൃത�മാേക6തു6.്ആനLൽ മാgർ സർ 0ുലറിൽ നിർ േദശി

0ുEതര*ിൽ െതാഴിലുറ!ുനിയമ*ിെലഅനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമുUനിർ ദിde

േഫാറ*ിൽ അേപJനൽ േക6തു6്. 

െപാതു�പവ*ികളുെട6ഫയലുകളിൽ ഡിമാൻ റ്സൂJിKി%ുെ6fിലുംഎഴുതി
തSാറാ0ിയഡിമാൻഡാണ് 6 ഫയലുകളിലുംഉൾെ0ാUിKിരി0ുEത്. 
െതാഴിലുറ!ുനിയമ*ിെലഅനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമുUനിർ ദിde േഫാറ*ിൽ 

െതാഴിലിട*െ്ചറിയകു%ികൾ nkംരJണംനൽ കുEതിനുU�കെഷഉൾ െ!െടയുU

സൗകര�ംഒരു0ണെമേ�Eഖെ!ടു*ിയി%ു6്. 

ഈേഫാറ*ിൽ അേപJി0ാ*തിനാൽ ഈവാർ ഡിെലെതാഴിലാളികൾ 0്അതിനു
Uഅവകാശംനിേഷധി0െ!ടുകയാണ്.  
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 െതാഴിൽ ഏതുതിയതിമുതൽ ഏ*ിയതിവെരേവണെമEഡ്ിമാൻ റിൽ േരഖെ!

ടു*ിയി%ു6്.അയൽ 0ൂ%തല*ിൽ േയാഗംേചർ E്ഡിമാൻ റ്തSാറാ0ുEതിനുപക

രംേമ�്തെEഅേപJഎഴുതിതSാറു0ുകയാണ്െചSുEത്. 

 െതാഴിലാളികൾ 0്അവരാവശ�െ!%ദിവസംെതാഴിൽ നൽ കിയിെ3fിൽ െതാഴി
ലി3ാr,േവതനംലഭി0ാനുUഅവകാശമാണ്ന\െ!ടുEത്.  

 നിര്േKശം 

 ഒരുവാർ ഡിൽ െതാഴിൽ കാർ ഡ്എടു*ിരി0ുEമുഴുവൻ െതാഴിലാളിക
ളുംഅയൽ 0ൂ%*ിൽ വ�Nിഗതമാേയാകൂ%മാേയാഅേപJെകാടു0ു
EരീതിസLീകരി0ണം. 

 െതാഴിലിനുളളഅേപJപ)ായ*ിൽ �ഫ6്ഒ◌ാഫീസിൽ സLീകരി0ു
കയുംതീSതിെവKുൈക!�് രസീത് 
െകാടു0ുകയുംെചSുEെ*ാഴിലാളികളുെടഅവകാശംസംരJി0ു
Eതിന്സഹായകമാകും 

8.െതാഴിൽ അനുവദി.ൽ :  

െതാഴിലിനുUഅേപJസLീകരിKാൽ 15ദിവസ*ിനുUിൽ െതാഴിൽ നൽ കണെമE്
MGNREGA Shedule2 Section 6 – ൽ പരാമർ ശി0ുEു. 

അതിന്കഴി_ിെ3fിൽ െതാഴിലി3ാr,േവതനംെകാടു0ണെമEുംഅ#�ായം3Section 

7,8,9ഭാഗDളിൽ അനുശാസി0ുEു.9�പവ�*ികളുെട�പവ�*ിഫയലിെലെതാഴിൽ അ

േപJ,െതാഴിൽ അനുവദി0ൽ ,മgേറാൾ അനുവദിKതീSതി,േവ~ിg്എEിവപരിേശാ
ധി0ുകയുംെതാഴിലാളികെളക6്സംസാരി0ുകയുംെചrQേ!ാൾ മന^ിലാ0ാൻ കഴി
_ചിലകാര�Dൾ താെഴെകാടു0ുEു. 

• 2ഫയിൽ എഎംസി�പകരമുUവർ 0് അേ3ാെകഷന്േഫാംസുJിചി%ു6.്

7 ഫയലുകളിൽഎഎംസി�പകാരമുUവർ 0്അേലാേ0ഷൻ േഫാറം   

സൂJിKി%ി3 . 

• ഡിമാൻ റ്െചrQതിയതിേരഖെ!ടു*ിയി%ു6.്  

• ഡിമാന്റ്െചrQതിയതിമുതൽ 15-

◌ാ◌ംദിവസംെതാഴിൽ ലഭിKുഎEുUവിവരDൾലഭി0ുEു6്. 
• എഎംസി�പകാരമുUവർ 0്അേലാേ0ഷൻ േഫാറംഉൾെ!ടു*ിയിരി

0ുEഫയലിൽകൃത�മായിസൂJിKി%ു6്.  

9.ഇ-മAർ േറാൾ  

െതാഴിലുറ!്പ#തിയിെലേരഖകളിൽ ഏ�വും�പധാനെ!%േരഖയാOgർ േറാൾ . 

മgർ േറാൾ ഗൗരവേ*ാെടൈകകാര�ംെചേS6േരഖയാണ്. 9 
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�പവർ *ിഫയലിെലമgർ േറാൾ പരിേശാധിKേ!ാൾ കെ6*ിയവിവരDൾ ചുവെട
േചർ 0ുEു. 

• പരിേശാധിK9ഫയലിലുംബിഡിഒ,െസ�ക%റിഎEിവര്ഒ!്, 
സീൽഎEിവേരഖെപടു*ിയി%ു6്ഒ!ിേനാെടാ!ംതിയതിേരഖെ!ടു
*ിയി%ി3.  

• െതാഴിലുപകരണDളുെടവാടക, 

അനുവദിKആെകതുകഎEിവേരഖെ!ടു*ിയി%ു6്.  
• വർnQു ടDിയതീയതിേരഖെ!ടു*ിയി%ു6.്  

• പരിേശാധനഉേദ�ാഗWൻ, േമ�് എEിവരുെടഒ!ു6്. 
• ഒരുവർ0്ഫയലിെലമgർ േറാളിൽമാ�തമാണ്എം.ബു0്  

ന;ർ േരഖെ!ടു*ിയി%ുUത്. ബാ0ിയുU  8 ഫയലുകളിെല മാgര്  
േറാള് കളിലുംഎം. ബു0് ന;ർേരഖെ!ടു*ിയി%ി3.  

• ഓേരാെതാഴിലാളികളുെടയുംദിവസേവതനം,മgർ േറാൾ �പകാരമുUേവ
തനംഎEിവേരഖെ!ടു*ിയി%ി3.  

 

• പരിേശാധിKഫയലുകളിൽ 4ഫയലുകളിലായി24മgര്േറാളുകളിൽെവ%ി
*ിരു*ലുകൾ ഉ6ായിരുEു. 

 മ�്കെC9ലുകൾ  
 

• േകാ%ായിവാർഡിൽBPLകുടുംബDളുെടഭൂമിയിൽൈജവേവലിനിർMാണം
എE�പവർ*ിയിൽഉൾെകാUിKി%ുU13 മgർേറാള് കളിൽ 

 

 13എ�*ിലുംഷാർെ!നിങ്ചാർെജL%ി�ടാെവ3ിങ്എക്സ്െപൻസിൽേര
ഖെ!ടു*ിയിരി0ുEു. 

 മgര്േറാൾന;ർ 26852േജാബ ് കാര്ഡ ് ന;ര് 1/246- 
ശാ'�പസന്െറആബെസന്റ്ആ0ിമാ�ിയിരി0ുEു .േജാബ ് കാര്ഡ ്

ന;ര്1/276 ഓമന എEവ�Nിയുെടഅബേ്സന്�്െ�പെസന്റ്   

ആ0ിമാ�ിയിരി0ുEു . 

 

• േകാ%ായിവാർ ഡിൽ SC/BPLവിഭാഗ0ാരുെടഭൂമിയിൽ മ�്കSാല�പവർ *ി
കൾ  5 എE �പവർ*ിയില്  ഉള്െകാUിKി%ുU 13 മgർ  േറാളുകളില ്  
 

 മgർേറാൾന;ർ 25386, േജാ�iാർlx;ർ1/10രാധാകൃd�ൻ-

ഷാർെ!നിങ്ചാർെജL%ി*ിരു*ിയിരി0ുEു.ഇേതമgർേറാളിൽേടാ%
ൽഎമൗെ6L%ിതിരു*ിയി%ു6് .  

 മgർേറാൾന;ർ 25387 േജാ�iാർlx;ർ 1/117 –

തfംഷാർ!ണിങ്ചാർജിൽെവ%ി*ിരു*ിയിരി0ുEു. 

• േകാ%ായിവാർ ഡിെലSC/BPLകുടുംബDളിൽ മ�ക്Sാല�പവർ *ികൾ 2എ
E �പവർ*ിയില്  ഉള്െകാUിKി%ുU 13 മgര്  േറാളുകളില ് 
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 മgർേറാൾന;ർ21961 േജാ�iാർlx;ർ1/126 -േശാഭന ,1/135 -സുനിത 
ഷാർെ!നിങ്ചാർെജL%ി*ിരു*ിയിരി0ുEു. 

 മgർേറാൾന;ർ 21962 േജാ�iാർlx;ർ1/162– �പസE 
ഷാർെ!നിങ്ചാർെജL%ി*ിരു*ിയിരി0ുEു.േടാ%ൽഷാർ! ്
ഷാർെ!നിങ്ചാർെജL%ിതിരു*ിയി%ു6്. 

 മgർേറാൾന;ർ21963േജാ�iാർlx;ർ 1/18– പാ)ാലി  
ഷാർെ!നിങ്ചാർെജL%ി*ിരു*ിയിരി0ുEു. 

 മgർേറാൾന;ർ21966േടാ%ൽ ഷാർ!് 
ഷാർെ!നിങ്ചാർെജL%ിതിരു*ിയി%ു6്. 

 മgർേറാൾന;ർ 21968േജാ�iാർlx;ർ1/3 – 

കാർ ത�ായനി,േജാ�iാർlx;ർ1/33- .പാർ�തി 
ഷാർെ!നിങ്ചാർെജL%ിതിരു*ിയി%ു6്. ഇേത മgര്  േറാളിൽ  
േടാ%ൽഎമൗെ6L%ിതിരു*ിയി%ു6്. 

• വവുUിയാൽ  മുതൽ  കാളികാവ ് യിറിേഗഷന ് കനാല്  4/00-

4/350സംരJണം എE �പവർ*ിയില്  ഉള്െകാUിKി%ുU16 മgർ  
േറാളുകളിൽ  

 മgർേറാൾന;ർ 9578, 9581, 9587 എEിവയിൽേടാ%ല ് 
ഷാർ!ണിങ്ചാർജിൽെവ%ി*ിരു*ലുകൾഉ6ായിരുEു. 

 മgർേറാൾന;ർ9581േജാ�iാർlx;ർ 1/244 സത�ഭാമ -

ഷാർ!ണിങ്ചാർജിൽെവ%ിതിരു*ിയിരി0ുEു. 

 മgർേറാൾന;ർ 9587വിജയകുമാരി എE െതാഴിലാളിയുെട 
െ�പെസന്റ്മാ�ിആബെസനറ്്മാർ0് െചrQിരി0ുEു.  

10.െമഷർ െമന്റ്ബു.് 

ഒരു�പവൃ*ിയിൽ എ'ുനടEു,എ�തഅളവിൽ നടEുഎEുUകാര�Dൾ കൃത�
മായിേരഖെ!ടുേ*6സു�പധാനേരഖയാണഎ്ം.ബു0്. 

അതുെകാ6ുതെEഈപുZQക*ിൽ അളവുകൾ േരഖെ!ടു*ുEബ�െ!%ഉേദ�ാഗ
Wർ അവരുെടേപരുംഒ!ുംസീലുംനിർ ബ�മായുംേരഖെ!ടുേ*6താണ.്  

• വർ0ിന്െറേപേ�രഖെ!ടു*ിയി%ു6് 
• എgിേമ�്തുകേരഖെ!ടു*ിയി%ു6്.  
• �പിേമെഷർെമന്റ്, െചെn,െഷർെമന്റ്എEിവേരഖെ!ടു*ിയി%ു6്. 

തീയതിേരഖെ!ടു*ിയി%ു6്.    
• �പസിഡന്റ, അസിgനറ്്െസ�ക%റി,  ഓവർസീയർ, അസിgനറ്്എ)ിനീയർ,   

എEിവരുെടഒ!,് സീൽഉ6്. എEാൽതീയതിേരഖെ!ടു*ിയി%ി3.  
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�പവർ 9ികളുെടഎം.ബു.്പരിേശാധി6േ1ാൾ ചിലവീഴ്6കെC9ാൻ 

കഴിNു. 

• പരിേശധിK9എം.ബു0ില്1എം.ബു0് മാ�തമാണെ്സ�ക%റിഒ!ുംസീലും

െവK്സJ�െപടുതിയി%ുUത് . 

• വർ0ിന്െറേകാേ�ഡഖെ!ടു*ിയി%ി3.  

• ഭരണാനുമതി,സാേfതികാനുമതി,ന;ർ ,തിയതിഎEിവേരഖെ!ടു*ി
യി%ി3. 

• മgർ േറാൾ ന;ർ ,തിയതി,വർ 0്േകാഡ്എEിവേരഖെ!ടി*ിയി%ി3. 

• എgിേമ�്തുകയുംയഥാർ �െചലവുംതMിലുUവ�ത�ാസംേരഖെ!ടു
*ിയി%ി3. 

• �പസിഡന്റ് ,െസ�ക%റിഎEിവരുെടഒ!സ്ീല്,എEിവേരഖെപടു*ിയി%ു
6്എEാൽതീയതിേരഖെ!ടു*ിയി%ി3. 

• പാസഡ്്േഫാർേപയ്െമന്േ�റഖെ!ടു*ിയി%ി3.  

 

11.േവOിസ്ററ് 

�പവൃ*ിപൂർ *ിയായാൽ മgർ േറാൾ �പകാരംെതാഴിലാളികൾ േ0Lതനംഅനു
വദിKുെവE്ഉറ!ാ0ുEേരഖയാേണL~ിg്.ഓഡി�്ടീംപരിേശാധിK6ഫയലിലുംമgർ 

േറാളിന്അനുസൃതമായേവ~ിg്സൂJിKി%ു6് . 

3ഫയലുകളിൽ മgർ േറാളിനഅ്നുസൃതമായേവ~ിg്സുJിKി%ി3 . 

• വാവുUിയാൽമുതൽകാളികാ�െരഇറിേഗഷൻകനാൽസംരJണംഎE�പ
വർ*ിയുെടേവ~ിgിൽമgർേറാളിൽഉൾെ!ടാ* 4, 11, 12 

എEീവാർഡുകളിെല 8 

െതാഴിലാളികളുെടേപരുകൾകൂടിഉൾെ!%തായികാണാൻകഴി_ു.  

12.എഫ്.ടിഓ 

െതാഴിലാളികളുെടേവതനംഅവരവരുെടബാf്അ0ൗ6ിേല0്അയKുഎE
തിനുളളെതളിെവEനിലയിലാണഎ്ഫ്.ടിഒവിന്െറ�പധാന�ം. 

ഓഡി�്സംഘംപരിേശാധിK7 ഫയലുകളിലുംഎഫ് .ടി.ഒ . സുJിKി%ി3 . 2 

ഫയലുകളിൽ എvuിഒസൂJിKി%ു6് 

േസാഷ�ൽ ഒ◌ാഡി�്�പ�കിയആരംഭിKേശഷംഎvuിഒഫയലിൽ വ0ുEരീതിതുടDിയി
%ുെ6EുUത�്പശംസനീയമാണ.് 
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13.േഫാേ2ാ�ഗാഫുകളുെട�പധാന�ം 

 െതാഴിലുറ!്പ#തിയുെടഗുണനിലവാരംഉറ!ാ0ാൻ �പവ�*ികൾ സംബ�ി
Kുെതളിവുകൾ േശഖരി0ാൻ അതിൻ െറേഫാേ%ാകൾ സഹയകമാകും. 

�പവ�*ിതുടDുEതിനുമു;ും,നടEുെകാ6ിരി0ുേ;ാഴുംപൂർ *ിയായതിനുേശ
ഷവുംഉളളേഫാേ%ാകൾ എടു�kൂ Jിേ06ത.്ഇതിനുപുറെമജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ%ായു

െട�പിൻ റുംഫയലിൽ സൂJിേ06താണ്. 

ഇതുറ!ാേ06േ��ിൻ െറയുംെതാഴിലുറ!പ്#തിഉേ#ാഗWരുെടയുംചുമതലയാണ്
. പരിേശാധിK6�പവൃ*ിഫയലുകളിലുംഒരുേഫാേ%ാേപാലുംകാണാൻ കഴി_ി3. 3 

ൈലvm#തികളിൽ േഫാേ%ാ�ഗാഫ് സുJിചി%ു6് . 

 െതളിവേ്ശഖരണംെതാഴിലുറ!്പ#തി�പവ�*ികളുെടഒഴിKുകൂടാനാവാ*
ഘടകമായതിനാൽ ഈകാര�*ിൽ ബ�െ!%ഉേyാഗWർ കൂടുതൽ ജാ�ഗതപുലർ േ*
6തു6്.  

14.ഫയൽ നീ.പരിേശാധനസംവിധാനം 

െതാഴിലുറ!്�പവൃ*ിനട!ാ0ുEതിലുംഅതിൻ െറേരഖകൾ ൈകകാര�ംെചSു
Eതിലുംഓേരാഉേദ�ാഗWർ 0ുംഉ*രവാദി*ംനി�യിKിടു6്. 

െതാഴിലുറ!്പ#തിയിെലഏ�വുംസു�പധാനേരഖയായമgർ േറാൾ ജനേറ�്െചSുEതു
മുതൽ െതാഴിലാളികളുെടേവതനംബാfിേല0്അനുവദിKുെകാ6ുUഎഫ്.ടി.ഒബാ

fിേല0്അയ0ുEതീയതി�കമ*ിൽമgർ േറാൾമൂവ്െമന്റ്�ി!ിൽേരഖെ!ടുേ*
6താണ.് 

�പവ�*ിപൂർ *ിയായമgർ േറാളുകൾ പ)ായ*ിെലഎം.ജി.എൻ ആർ ഇ.ജി.എ

െ^3ിൽ ലഭി0ുEമുറയ്0്കാലതാമസമി3ാെതതുടർ നടപടികൾ സLീകരിK
തായിഅറിയി0ുEേരഖയാണ്ഫയൽ �ടാ0ിങ്േഫാറം. 

• 6�പവ�*ിഫയലുകളിലുംAMC �പകാരമുUഫയൽ �ടാ0ിങ്േഫാറം. 

സുJിKി%ു6് .3ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിKി%ി3.              

• എ.എം.സി�പകാരമുUേഫാറം6ഫയലിൽ ഉെ6fിലുംപൂർ ണമായേരഖെപ

ടുതാേലാ,ആധികാരികമായസാJ�െപടു*േലാ ഇ3യിയിരുEു 

• ഇ0ാര�*ിൽ െതാഴിലുറ!്പ#തിഉേദ�ാഗWരുെടഭാഗ*ുനിE്ഇേ!ാ
ൾ �പേത�ക�ശ#പുലർ *ി*ുടDിയി%ു6്.  

15.ജിേയാടാഗ്ഡേ്ഫാേ2ാഗാഫ്  

പരിേശാധിKഒരുഫയലിലുംജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ%ാ�ഗാഫLKി%ിെ3Eാണ്കെ6*ാൻ ക
ഴി_ത്. 
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16.ൈസ�്ഡയറി 

െതാഴിലുറ!്പ#തി�പവൃ*ികൾ പറ_ിരി0ുEഅളവിലുംകൃത�തയിലുംനി
ർ വഹി0ുEതിലുUഉപാധികളടDുE�പധാനെ!%േരഖയാണൈ്സ�്ഡയറി.സംWാ

നസർ 0ാർ �പേത�കമായിതSാറാ0ിയൈസ�്ഡയറി�പവർ *ിWല*ു6ായിരി
േ06ഈസു�പധാനേരഖയാണ്. 

പ#തിആരംഭേയാഗ*ിൻ െറവിവരDൾ മുതൽ ഉേദ�ാഗWരുെടയുംെപാതുജനDളു
െടയുംനിർ േദശDളുംസ-ർ ശകഡയറിയിൽ അടDിയി%ു6് 

േകാ%ായിവാർഡിെല 9 വർ 0ുകളുെടഫയലുകൾ പരിേശാധിKേ!ാൾ 6 

�പവർ*ിഫയലുകളിലുംൈസ�്ഡയറിഉ6ായിരുEു.  

അഭി�പായDൾ േരഖെ!ടുേ*6ഭാഗ*LിഎംസിഅംഗDൾ ഒEുംതെEേരഖ
െ!ടു*ിയി%ി3. 

അതിനർ �ംവിജിലൻ സ്അൻ ഡ്േമാണി�റിം`iM�ിൈസ�്സ-ർ ശി0ാെതയാണഒ്േ�!
ഖെ!ടു*ിയിരി0ുEതഎ്Eതാണ് 

• �പവർ*ിയുെടേപര,്േകാഡ,്െ�പാജക്�്മീ�ിം�ട*ിയതീയതി, 

പെfടു*െതാഴിലാളികളുെടഎ�ം, 

ഡിമാൻഡ്െചrQെതാഴിലാളികളുെടഎ�ംേരഖെ!ടു*ിയി%ു6്.  
• സാേfതികാനുമതിന;ര്,എgിേമ�്തുക,സൃ\ി0െ!%െതാഴില്ദിനD

ള്,എEിവേരഖെ!ടു*ിയി%ു6്.  
• പ#തിെകാ6ുU�പേയാജനവുംഗുണേമHയുംേരഖെ!ടു*ാെതേപാകു

Eതഈ്പ#തി0്ആശാസ�മ3. 

• െതാഴിലാളികളുെടസാJ�പ�തം,െച|ിg്, 
എEിവൈസ�്ഡയറിയിൽ ഉ6ായിരുEി3. 

• ഏതിനം�പവൃ*ി,ആJന് �ാനില്ഉള്െ!%ന;ര്,ഭരണാനുമതി, 

പ#തിെചലവ്എEിവേരഖെ!ടു*ിയി%ി3.  

• �പവൃ*ിWലെ*സൗകര�Dൾ ഏർ െ!ടു*ുEത്�പവൃ*ിേ0L6ി
ഉപേയാഗിKസാധനസാമ�ഗികൾ ,ചികിzാെKലവ്സംബ�ിKവിവരം, 

ൈസ�്മിനു1k്, 
ഉേദ�ാഗWരുെടേഫാൺ ന;ർ സ-ർ ശകകുറി!എ്Eിവയുംൈസ�്ഡയ
റിയൽ േരഖെപടുതിയി%ി3. 

• േകാ%ായിവാർ ഡിെലSC/BPLകുടുംബDളിൽ മ�ക്Sാല�പവർ *ികൾ 2 

എE �പവർ*ി ഫയലില ് ഉള്െകാUിKി%ുU ൈസ�് 
ഡയറിയില് VEOസ-ർ Kിതായി േരഖെ!ടു*ിയി%ു6് . 

17. െതാഴിലിടെ9സൗകര�	ൾ  

െതാഴിൽ Wല*്െതാഴിലാളികൾ 0്ആവശ�മായകുടിെവളളം, 

തണൽ ,�പാഥമികൈവദ�സഹായം,5വയ^ി'ാെഴയുളളകു%ികൾ 0്�കെഷതുടDിയ
അടിWാനസൗകര�Dൾ ഒരു0ണെമE്നിയമ*ിെലെഷഡ�ൂൾ 2ൽ 23മുതൽ 28വെര
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യുUഭാഗ*്നിർ േദശിKി%ു6്.ഈഅവകാശെ*0ുറിK്70  

െതാഴിലാളികേളാ1kംസാരിKു. 

• �കെഷസൗകര�െ*0ുറിK്െതാഴിലാളികൾ 0്അറിവി3. 

• തണൽ സൗകര�Dൾ ഒരു0ാറി3 

• മെ�3ായിട*ുെമEേപാെലഇവിെടയുംെതാഴിലാളികൾ േനരിടുEഏ�ു
വുംവലിയ�പ�xമാേ6ായില�്സംവിധാനംലഭ�മ3എEുളളത.് 

സ്�തീകളാണ്ഇതിൻ �പ�xംകൂടുതൽ അനുഭവി0ുEത്. 

െതാഴിലാളികേളാ1kംസാരിKേ!ാൾ എ3ാവരുംഈഅഭി�പായമാണ്പfുവ
Kത്.അടു*ുളളവീടുകേളാെചടികളുെടമറേവാആണഇ്വര് 0്ഇേ!ാഴും
ആ�ശയം.േടാെro�്സൗകര�ംഇ3ാ*തിനാൽ പലസ്�തികളുംമൂ�തസംബ

�മായഅസുഖDളാൽ ബു#ിമു%ുEുെ6E്അറിയാൻ സാധിKു. 

• മാലിന�ംനിറ_കനാലുകളിലുംമ�ിടDളിലുംപണിെയടു0ുEെതാഴി
ലാളികൾ 0്ൈകയുറ,കാലുറതുടDിയസുരJാഉപകരണDൾ നൽ കാ
ൻ സംവിധാനമി3.  

18.നിരീ�ണസംവിധാന9ിെലവീഴ്6കൾ  

ൈസ�്ഡയറിയുംെതാഴിലുറ!പ്#തിഓഫീസിെലഉേദ�ാഗWസ-ർ ശകപുZQകവുംപ
രിേശാധിKേ!ാൾ മനസിലായവിവരDൾ ജി3ാ,േ/ാnQലഉേദ�ാഗWർ പ)ായ*ിെല
െതാഴിലുറ!്പ#തിഓഫീസും�പവൃ*ിWലDളുംകൃത�മായഇടേവളകളിൽ സ-ർ 

ശിേKL6നിർ േദശDൾ നൽ കിയി%ു6് എE വിവരDള്  ൈസ�് ഡയറിയില്  നിEും 
ലഭ�മ3  
.ഫയലുകൾ സൂJി0ുEതുമുതൽ �പവൃ*ികൾ െതരെ_ടു0ുEതുവെരയുUകാ

ര�Dളിൽ കാണുEഏേകാപനമി3ാr,േമാണി�റിങ്സംവിധാന*ിെലവീj െകാ6്സം
ഭവിKതാെണEനിഗമന*ിലാണ്ഓഡി�്ടീംഎ*ിേKർ Eത.് 

െതാഴിലുറ!്പ#തിയുമായിബ�െ!%ജി3യിെലഏ�വുംവലിയഉേദ�ാഗWൻ 

ജി3ാേ�പാ�ഗാംേകാർ ഡിേന�റായകള}uറാണ്.അേyഹ*ിനുേവ6ിെതാഴിലുറ!്പ#

തി�പവൃ*ികള് ഏേകാപി!ി0ുEചുമതലേജായൻ റ്േ�പാ�ഗാംേകാർ ഡിേന�ർ 0ും.ക

ഴി_ഒരുവർ ഷ*ിനിെടവിവിധതല*ിലുUഉേദ�ാഗWർ ഈപ)ായ*ിൽ സ-ർ 

ശനംനട*ിയി%ുെ6E്ഓഡി�്ടീമിൻ െറഅേനLഷണ*ിൽ മനസിലായി. 
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കഴിNഒരുവർ ഷ9ിനിെടവിവിധഉേദ�ഗ;ർ നട9ിയസ)ർ ശനവിവര	ൾ  

 

�കമന
;ർ  

ഉേദ�ാഗWൻ െറേപ
ര് 

ഓഫീ^-ർ ശനദി
വ 

സDൾ  

െതാഴിലിടസ-ർ ശ
നതിയതികൾ  

ആെകദിവസD
ൾ  
 

1 നാഷണൽ ഓഫീസ് 
/നിരീJകർ  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

2 േg�്ഓഫീസ് എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

3 ഡി.പി.സി എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

4 െജ.പി.സി എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

5 ബി.ഡി.ഒ /ബി.പി.ഒ  എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

6 േജാ.ബി.ഡി.ഒ  എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

7 അസിgൻ റ്എൻ ജീ
നിയർ  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

എ�ത തവണ 
സ-രച്ി%ുെ6Eു 
എഴുതിയി%ി3  

8 വി. ഇ.ഒ  ഒ രുതവണ ഒ രുതവണ ഒ രുതവണ 

    

19. വിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി�റിJSി�ി 

െതാഴിലുറ!്പ#തിയുെടസുതാര�തഉറ!Lരു*ുEതിEിര'രമായേമാണി�റിങ്സം
വിധാനംേവണെമE്െതാഴിലുറ!്നിയമംനിഷ്0ർ ഷി0ുEു. 

വാർ ഷികമാgർ സർ 0ുലർ 2018െലഅധ�ായം10.5(3) 

ൽ വിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി�റിfMി�ിയുെട�പവർ *നDെള0ുറിKL�Nമായി�പ
തിപാദി0ുEു6്. 

• അ)ുമുതൽ ഏഴുവെരഅംഗDൾ ഉൾ െ!%താണഒ് രുവിഎംസി. 

• വിഎംസിഅംഗDൾ െതാഴിലിടംസ-ർ ശി0ാറി3 

• അവസാനമായിഎേ!ാഴാണൈ്സ�ിൽ േപായെതEറിയി3. 

• േമ�്പുZQകംെകാ6ുേപായിഒ !ുേരഖെ!ടു*ിേപാവുകയാണ്പതിവ്. 

 

 



22 

 

 

വിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി�റിJSി�ിഅംഗ	ൾ  

1. ദീപ 

2. ഉ�ികൃd�ൻ 

3. ഉഷാകുമാരി 

4. അനിത 

ൈസ�്ഡയറിയിൽ അഭി�പായDൾ േരഖെ!ടുേ*6ഭാഗ*LിഎംസിഅംഗD
ൾ ഒEുംതെEേരഖെ!ടു*ിയി%ി3. 

അതിനർ �ംവിജിലൻ സ്അൻ ഡ്േമാണി�റിം`iM�ിൈസ�്സ-ർ ശി0ാെതയാണഒ്േ�!
ഖെ!ടു*ിയിരി0ുEതഎ്Eതാണ് 

20.സി�ിസൺ ഇൻ ഫർ േമഷൻ േബാർ ഡ് (സി.ഐ.ബി) 

`        

െതാഴിലുറ!്പ#തിയുെടസുതാര�തഉറ!Lരു*ുEതിനുUഉപാധികളിെലാEാണസ്ി
�ിസൺ ഇൻ ഫർ േമഷൻ േബാർ ഡ്. (സി.ഐ.ബി.) നട*ിയ�പവൃ*ിയുെടേപര്, 

അടfൽ തുക,െചലവായതുക,ആെകെതാഴിൽ ദിനDൾ �പവൃ*ിനടEകാലയളവഎ്
EിDെനഒരു�പവൃ*ിയുെടഅടിWാനവിവരDെള3ാംഉൾ െ!ടു*ിയാണ്സി.ഐ.

ബിWാപിേ06ത്. 

ഈകാര�ംവാർ ഷികമാgർ സർ 0ുലർ അധ�ായം10.4ൽ വിശദീകരിKി%ു6്. 

�പവൃ*ിതുടDുേ;ാൾ തെEസി.ഐ.ബിWാപിേ06താെണE്മാgർ സർ 0ുലറി

ൽ വ�വWെചSുEു. 

എEാൽ പൂർ *ിയായ�പവൃ*ിWലDൾ സ-ർ ശിKേ!ാൾ ഒരിട*ുംസി.ഐ.ബി

WാപിKതായിക6ി3. 

മനസിലായവിവര	ൾ  

• സി.ഐ.ബിWാപി0ുEതിന്കുടുംബ�ശീയൂണി�ിന്കീഴിലുUെവ6

െറചുമതലെ!ടു*ണെമEനിർ േദശംപാലിKി%ി3. 

• സി.ഐ.ബിWാപി0ുEതിനുUതുകെചലവഴി0ാ*തിനാൽ പണിപൂ

ർ *ീകരിKിെ3Eവിവരമാണ്എം. ഐഎസിൽ കാണുEത് 

• എgിേമ�ിൽ  CIB െചലവ ് േരഖെ!ടുതിയി%ുന്െടDിലും എം .ബു0ിൽ  
ഈ തുക കുറKതായി േരഖെ!ടു*ിയി%ു6 ്. 

21.അവകാശലംഘന	ൾ  
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േസാഷ�ൽ ഓഡി�്ടീംഈവാർ ഡിെല50 

കുടുംബDളുമായിസംസാരിKേ!ാൾ അവകാശലംഘനDളുമായിബ�െ!%്ചിലസംഭ
വDൾ �ശ#യിൽ െ!ടുകയു6ായി.അ0ാര�Dളാണഇ്വിെടപരാമർ ശി0ുEത്. 

1.െതാഴിൽ കാർ ഡ് 

െതാഴിലുറ!്പ#തിയിൽ പണിെയടു0ുEെതാഴിലാളിയുെടഅടിWാനപരമാ
യഅവകാശമാണ്െതാഴിൽ കാർ ഡ്.അേപJിKാൽ 15ദിവസ*ിനകംകാർ lxൽ കണെമ

EാണL�വW.ഈവാർ ഡിെലെതാഴിൽ കാർ ഡിന്അേപJിKവർ െ03ാംകാർ qഭിKി

%ു6്. ഇ0ാര�*ിൽ പ)ായ*ിൻ െറസമീപനംമാതൃകാപരമാണ്. 

എUാൽ മ�്ചില�പVW	ൾ ഓഡി�്ടീമിൻ െറ�ശ:യിൽ െപ2ു. 

• െതാഴിൽ കാർ ഡിൽ െതാഴിലിനുUഅേപJ, 

എ�തദിവസേ*0്ആവശ�െ!%ു,െകാടു*േവതനംഎEിവെയാEുംേര
ഖെ!ടു*ിയി%ി3. 

െചrQെതാഴിൽ ദിനDൾ മാ�തമാേ�ണഖെ!ടു*ിയി%ുUത് 

• െതാഴിൽ കാർ ഡുകൾ പരിേശാധിKേ!ാൾ കൃത�മായിവരെ�Kി%ു6്എ
Eാൽ ബാfിൽ നിEുംകൂലികി%ിയവിവരംേരഖെപടുതിയി%ി3 

• േസാഷ�ൽ ഒ◌ാഡി�്തുടDിയേശഷംഈ�പവണതn,ാ�മു6ായി%ു6്. 

2.െതാഴിൽ നിേഷധം 

• ഒരുവർ ഷ*ിൽ 100ദിവസെ*െതാഴിൽ െതാഴിലാളിയുെടനിയമപരമായ
അവകാശമാണ ്

• ഈവാർ ഡിെലസജീവെതാഴിലാലികളിൽ ഒരാൾn,ാ�തമാണ്100ദിസവ
െ*െതാഴിൽ ലഭ�മായി%ുUത്. 

3.േവതനംൈവകൽ  

മgർ േറാൾ പൂർ *ിയായിപരമാവധി14ദിവസ*ിനകംകൂലിെതാഴിലാളികളുെട
ബാf്അ0ൗ6ിേലnxിേJപി0ണെമE്െതാഴിലുറ!ന്ിയമ*ിെലെസJൻ 3(2),6

എEിവിടDളിൽ വ�Nമാ0ിയി%ു6്.ൈവകിയാൽ ആദ�െ*30ദിവസംേവതന*ി

ൻ െറ0.05ശതമാനംതുകപിഴനൽ കണെമEന്ിയമ*ിെലെസJൻ 3(3)ലുംവാർ ഷികമാ
gർ സർ 0ുലര് അധ�ായം9 ലുംപറയുEു. 

പ)ായ*ിെലെതാഴിലുറ!പ്#തിഓഫീസിൽ നിE്നി�ിതദിവസംതെEഎ
vuിഒഅയKി%ുെ6fിലുംേക�-ഗവൺ െമൻ റിൽ നിE്പണംലഭി0ാ*തുെകാേ6Lത
നംലഭി0ുEിെ3Eാണപ്രാതിവEത്. 

ആരുെടഭാഗ*ുനിELീj സംഭവിKാലുംകൃത�സമയേ*Lതനവുംഅതല്ഭിKി
െ3fിൽ ന\പരിഹാരവുംലഭിേ06താണ.്ഇ0ാര�*ിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നിേ�E
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ഖാമൂലംപരാതിസLീകരിK്ബ�െ!%വർ 0്അയKുെകാടു0ാൻ േമ�ിനുംഭരണസമിതി
0ുംഉ*രവാദിതLമു6് 

•  66െതാഴിലാളികളുെടബാf്പാ^്ബു0് പരിേശാധിKതിൽആരുംപാ^്ബു0് 

2019 വെരഅപ്േഡ�െ്ചrQതായികാണാൻകഴി_ി3.     

• േവതനം15 

ദിവസDൾ 0ുUിൽ ഇതുവെരയുംലഭ�മായി%ി3എEഅഭി�പായംഎ3ാെതാ
ഴിലകൾ 0ുംഉ6ായിരുEു. 

4.ബാJ്ജീവന.ാരുെടസമീപനം:  

െതാഴിലാളികേളാ1kംസാരിKേ!ാൾ മനസിലാ0ാൻ കഴി_ത്. 

• ബാfുകാരുെടഭാഗ*ുനി¢kൗമ�മായസമീപനമാണുUത് 
• െതാഴിലുറ!്കൂലിഎടു0ാൻ മാ�തമാണബ്ഹുഭൂരിപJംെതാഴിലാളിക

ളുംബാfിൽ േപാകുEത്. 

• എസ്ബിഐ, 

സിൻഡിേക�്ബാf്,കേ*ാലിnkിറിയൻബാf്എEിവിടDളിലാണഇ്വ
ര്0്അ0ൗ6ുUത.് 

5.�പവൃ9ി;ലംസ)ർ ശനം. 

• �പകൃതിവിഭവDളുെടപരിപാലന*ിനുംസാമൂഹ�ആZQിസ�\ി0ുE
തിനുംസഹായി0ുEനിരവധി�പവ�*ികൾ ഏെ�ടു0ുEതിനുUസാ
ധ�തയുUപ)ായ*ാണേ്കാ%ായി.  

 

• ഫയലിൽ ക6വിവരDളുെടനിജWിതിേനരിൽ ക6്മന^ിലാ0ുEതി
നായിേസാഷ�ൽ ഓഡി�്ടീംഅംഗDൾ പണിപൂർ *ിയാ0ിയ9�പവൃ*ി
WലDളുംസ-ർ ശി0ുകയു6ായി. 

�പവൃ*ികൾ പരിേശാധിKുംെതാഴിലാളികേളാടുംേമ�ുമാേരാടുംസംസാ
രിKുംഓഡി�്ടീംകെ6*ിയകാര�Dൾ താെഴേചർ 0ുEു. 

 

ഫയൽ പരിേശാധനനട9ിയ�പവൃ9ികളുെട�പവൃ9ി;ലസ)ർ ശന9ി

ലൂെടകെC9ിയകാര�	ൾ :- 

1.1606005002/LD/341364േകാ2ായിവാർഡിൽBPLകുടുംബ	ളുെടഭൂമിയിൽൈജവ
േവലിനിർSാണം.  

 2019മാർK്മാസകാലയളവിൽ.വാര്ഡിെല  

പലഭാഗDളിൽ ആയാണ്�പിവൃ*ിെചrQിരി0ുEത് 
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 ഫയൽ പരിേശാധനയിലും 

,�പിവൃ*ിWലപരിേശാധനയിലുംഎവിെടെയാെ0െചrQുഎEാവിവരD

ൾ ലഭ�മ3.  

 ൈജവേവലിനിര്മി0ലാണ�്പിവൃ*ി 

 എgിേമ�്�പകാരം 297 mmm മൺതി% , 3150 mm 

േവലിനിർMി0ൽഎEിവയാണLർ0ുകൾ. എം.ബു0്  �പകാരംമൺതി% 

289.84mmm േവലിനിർMി0ൽ 3135mm െചrQതാതയാണ ്കാണാൻകഴി_ത് . 
 എംബു0്  431�പകാരംWലDളില് വിവിധഅളവിൽ  101 

േവലികൾനിർMി0ുവാൻ, 136 മൺതി%െചrQതായികാണുവാൻസാധിKു. 

 �പിവൃ*ിWലപരിേശാധനയിൽ േചല0ാട്,വലിയകാട്, െചറുകുളം, 

വലിയM0ാവപ്രിസരം, േച-oെപാ�, വാവുUിയാൽ, െകാ�മംഗലം, 

ചടയൻപറ;്, പUതുവരഎEീWലDളിൽ  

�പിവൃ*ിനടEതായിഅറിയാൻ കഴി_ു .62 േവലികളും, 58 

എർ*Lർ0ുകളാണക്ാണാൻകഴി_ത്. 
െതാഴിലുറ!്പണിനടEുെകാ6ിരി0ുEദിവസമായതിനാൽവീടുകളിൽ
ആരുംഉ6ായിരുEി3ബാ0ിയുUവയുെടവിവരDൾേമ�ിേനാടും വർ0് 

ൈസ�ിെലെതാഴിലാളികളിൽനിEുംേചാദിKുമന^ിലാ0ിയതാണ്.  
 െന�് ലഭി0ാ* കാരണ*ാലും ,േഫാണിലു6ായ ചില സേfതിക 

�പ�xDളാലും ജിേയാ �ടാ0റില ് കാണാന്  കഴി_ എ3ാ േവലികളുെടയും 
അളവുകൾ  േരഖെ!ടു*ാന്  സാധിKിരുEി3 . 

 മൺ  തി%കള്  നിർMിേ06ത ് .30m വീതിയിലും , .45m ആഴ*ിലുമാണ് 
,അളEു േനാ0ിയേ!ാള്  പറ_ിരി0ുE അളവുകളില്  കുറKു 
വ�ത�ാസDൾ  ഉ6ായിരുEു മഴെപrQ*ില്  നശിKു േപായതിനാലാണ് 
കൃത�മായ അളവ് ലഭി0ാതിരുEത് എEാണ ് േമ�്  അറിയിKത് 
,പറ_ിരി0ുE അളവുകള്  പാലിKുെകാ6ത്െEയാണ ് �പവർ*ി 
െചrQിരി0ുEത് എE് െതാഴിലാളികളും േമ�ും അറിയിKു . 

 െതാഴിൽകാർഡ്ഉUവീടുകളിൽമാ�തേമവർ0് 
െചrQുെകാടു*ി%ുUുെവE്െതാഴിലാളികൾഅറിയിKു.  

 മുൻ ഗണനഅടിWാന*ിൽ �പിവൃ*ിെചതതായിെതാഴിലാളികൾ അറിയി
Kു. 

 

2. 1606005002/LD/230406 - േകാ2ായിവാർഡിൽ SC/BPL 

വിഭാഗ.ാരുെടഭൂമിയിൽമY്ക3ാല�പവർ9ികൾ 5 

 2019മാര്K് മാസ*ിലാണ്ആണ്�പിവൃ*ിനടEിരി0ുEത് .  

 എgിേമ�്�പകാരം5000mm  ൽ  കാെടL%ിമാ�ി 310.50mmm 

മൺതി%നിർMി0ുവാനുUഅളവുകളാണ്ഉUത്.  
എം.ബു0് പരിേശാധിKേ!ാൾ 4822mm കാെടL%ിമാ�ി 301.32 mmm 

ൽമൺകSാലനിർMിKതായാണ് കാണാൻകഴി_ത.് 
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3. 1606005002/LD/230405 - േകാ2ായിവാർഡിൽ SC/BPL      

വിഭാഗ.ാരുെടഭൂമിയിൽമY്ക3ാല�പവർ9ികൾ 4 

 2019 െഫ�ബുവരിമാസ*ിലാണ്ആണ്�പിവൃ*ിനടEിരി0ുEത് .  
 എgിേമ�്�പകാരം 5000mm ൽ  കാെടL%ിമാ�ി 310mmm 

മൺതി%നിർMി0ുവാനുUഅളവുകളാണ്ഉUത്.  എം.ബു0 ്

പരിേശാധിKേ!ാള്4922mm കാെടL%ിമാ�ി 283 mmm 

ൽമൺകSാലനിർMിKതായാണ് കാണാൻകഴി_ത ്. 

4. 1606005002/LD/230402 - േകാ2ായിവാർഡിൽ SC/BPL 

വിഭാഗ.ാരുെടഭൂമിയിൽമY്ക3ാല�പവർ9ികൾ 1 

 2019 െഫ�ബുവരിമാസ*ിലാണ്ആണ്�പിവൃ*ിനടEിരി0ുEത് .  
 എgിേമ�്�പകാരം 5000mm ൽ  കാെടL%ിമാ�ി 310.50mmm 

മൺതി%നിർMി0ുവാനുUഅളവുകളാണ്ഉUത്.  എം.ബു0 ്

പരിേശാധിKേ!ാള്4696mm കാെടL%ിമാ�ി 309.41mmm 

ൽമൺകSാലനിർMിKതായാണ് കാണാൻകഴി_ത ്. 
 

5. 1606005002/LD/230403 - േകാ2ായിവാർഡിൽ SC/BPL 

വിഭാഗ.ാരുെടഭൂമിയിൽമY്ക3ാല�പവർ9ികൾ 2 

 2019 െഫ�ബുവരി  മാസ*ിലാണ്ആണ്�പിവൃ*ിനടEിരി0ുEത് .  
 എgിേമ�്�പകാരം 5000mm ൽ  കാെടL%ിമാ�ി 310.50mmm 

മൺതി%നിർMി0ുവാനുUഅളവുകളാണ്ഉUത്.  എം.ബു0 ്

പരിേശാധിKേ!ാള്4822mm കാെടL%ിമാ�ി 301.32mmm 

ൽമൺകSാലനിർMിKതായാണ് കാണാൻകഴി_ത ്. 
 

 

കെC9ലുകൾ  

 

 ഇേത �പവർ*ി മൂEുതവണ െചrQി%ു6്  
 േമ�ിൽനിEും െതാഴിലകളില്  നിEും േചാദിKറി_ വിവരDള്  മാ�തമാണ ്

േരഖെ!ടു*ാൻ  കഴി_ത.് 
 അളEുതി%െ!ടു*ാൻ  കഴിയുE രീതിയിലുU മൺകSാലകള്  

ഒEുംതെE കാണാൻ  കഴി_ി3 . 
 ഫീ+�്പരിേശാധിKേ!ാള് 52 

വീടുകളിൽമൺകSാല�പവർ*ികൾനടEതായികാണാൻകഴി_ു. 

6മാസംമുൻ;്നടE�പവർ*ിയായതിനാൽഅളവുകൾകൃത�മായിേരഖെ!
ടു*ാൻകഴി_ി3. മഴയിലുംമ�ുംനശിKുേപായിരിEു. 

ബാ0ിയുUവെചrQതായിെതാഴിലാളികളിൽനിEുംഅറിയാൻകഴി_ു. 

 െതാഴിലുറ!്പണിനടEുെകാ6ിരി0ുEദിവസമായതിനാൽവീടുകളിൽ
ആരുംഉ6ായിരുEി3ബാ0ിയുUവയുെടവിവരDൾവർ0് 
ൈസ�ിെലെതാഴിലാളികളിൽനിEുംേചാദിKുമന^ിലാ0ിയതാണ്.  
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 െതാഴിൽകാർഡ്ഉUവീടുകളിൽമാ�തേമവർ0് 
െചrQുെകാടു*ി%ുUുെവE്െതാഴിലാളികൾഅറിയിKു.  

 മുൻ ഗണനഅടിWാന*ിൽ �പിവൃ*ിെചതതായിെതാഴിലാളികൾ അറിയി
Kു. 

6. 1606005002/IC/211449വാവു/ിയാൽമുതൽകാളികാവ്ഇറിേഗഷൻകനാൽ 

4/00-4/350 സംര�ണം . 

 2018 ഒകേ്ടാബർ മാസ*ിൽ ആണ്�പിവൃ*ിനടEി%ുUത്. 

 എZuിെമട്�് �പകാരം4500mm കാെടL%ി, 1200mm എർ*Lർ0്, 120 

െചടികൾന%ുപിടി!ി0ൽഅതിനാവശ�മായ 339.12mmm 

മര0ം;ുകൾേശഖരിKുWാപി0ുക, 

െചടികൾെ0LUെമാഴി0ുകഎEീ�പവർ*നDളാണപ്റ_ിരി0ുEത്.
എം.ബു0്പരിേശാധിKേ!ാൾ 4320 mm കാെടL%ുകയും, 600mm, 360mmm 

എർ*Lർ0് െചSുകയും, 100 െചടികൾെവKതായും, 283.60mmm 

ക;ുകൾേശഖരിKുഅവWാപി0ുകയും, 

െചടികൾെ0LUെമാഴി0ുകഎEീ�പവർ*ികൾനടEതായികാണുവാൻ 

സാധിKു. 

 കനാൽസംരJണം�പവർ*ിപുനരാരംഭിKിരുEതിനാൽകൃത�മായിഅള
വ്കൾജിേയാ�ടാ0ർസംവിധാനംഉപേയാഗിK്അള0ുവാന് സാധിKു.  

 വാവുUിയാൽമുതൽകാളികാ�െര 907.39 

മീ�ർനീള*ിലാണക്നാൽജിേയാ�ടാ0റിൽഅളEുേരഖെ!ടു*ിയത്.  
 100 

െചടികൾെവKതായുംആദ�െമാെ0െവUെമാഴിKിരുEതായുംെതാഴിലാളി
കൾഅഭി�പായെ!%ു. ഇേ!ാൾ 50 

ൽ!രംെചടികൾമാ�തമാണക്ാണാൻകഴി_��ുUവനശിKുേപായിരുEു.  

 �പവൃ*ിനടEസമയ*ുംഇേ!ാഴുംകSുറ, 

കാലുറതുടDിയസുരJഉപകരണDൾലഭ�മായിരുEി3.  

 �പാഥമികസുരJകി�്ലഭിKി%ി3 

 വൃ*ിഹീനമായെവU*ിൽനിE്പണിെചSുEതിനാൽപലർ0ുംഅസു
ഖംപിടിെപ%ുെവE്െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെപ%ു.  

 ഇേ!ാൾനടEുെകാ6ിരി0ുE�പവർ*ി0ിടയിൽഒരുെതാഴിലാളിതലകറ
Dിവീണ്അവെരഅടു*ുUആേരാഗ�േക�-*ിൽേഡാ}uർഇ3ാ*സാഹ

ചര�*ിൽപാല0ാട്govt.േഹാZmി�ലിൽഎ*ി0ുകയുംെചrQു. 

ബി3ുകൾേശഖരിKുപ)ായ*ിൽഏൽ!ിKേ!ാൾഞായറാj പണിെചrQതി
ന്െറഇടയിൽഉ6ായചികിzചിലവായതിനാൽഅനുവദിKുതരാൻകഴിയി3
എEാണബ്�െ!%അധികാരികൾപറ_െതE്െതാഴിലാളികളുംേമ�ുംഅ
ഭി�പായെ!%ു. �ഗാമസഭയിൽഈകാര�ംചർKെചSണംഎEതീരുമാനം 
എടു*ിരുEു ,അതിൻ�പകാരം �ഗാമസഭയില്  ഈ0ാര�ം ചർKെചSുകയും 
,േവ6 നടപടികള്  എടു0ാനുU നിർേദശDള്  ഉേദ�ാഗWർ0്  
നൽകുകയും െചrQു.ഞായറാj  െചrQ െതാഴിലിനിടയിൽ  പരി0ു!�ിയാലും 
ചികിz സഹായം നൽേക6ത ്പ)ായ*ിന്െറ ഉ*രവതിതLമാണ ്എE 
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നിർേദശDള്  നൽകി .ഇതിനുേവ6 േരഖകള്  പ)ായ*ില്  ഹാജരാ0ാന്  
െതാഴിലാളിേയാടും ,േമ�ിേനാടും നിർേദശിKി%ു6് . 

7. 1606005002/IF/363175 - േകാ2ായിവാര്ഡില് ൈലZ[ു ണേഭാ\ാവായ -

രാജൻഭവനനിർ Sാണം 

 2019 

െഫ�ബുവരിമുതൽഓഗgLെരയുUകാലയളവിലാണ്�പിവൃ*ിെചrQിരി0ു
Eത്.  

 ഒEാംഘ%ം മാ�തമാണ് േസാഷ�ല്  ഓഡി�്  കാലയളവില്  വരുEത്  
 ഈ�പവര്*ിപൂര്തികരിKതാണ ്

 നാലുഘ%േവതനംപൂര് ണമായുംലഭിKി%ുUവിവരDൾബാf്പാ^്ബു0് 
അപ്േഡ�്അ3ാ*തിനാൽപരിേശാധി0ാൻകഴി_ി3.  

 എZuിേമ�്േകാ!ി ,സാേfതികഅനുമതി ,ഭരണാനുമതി ,മgർേറാൾ ,എംബു0്  

,േവ~ിg്, ,േഫാേ%ാ�ഗഫ്എEിവമാ�തേമഫയലിൽകാണാൻ കഴി_ുUു.  

 4 ഘ%േഫാേ%ാ�ഗാഫ്ഉൾെ!ടു*ിയി%ു6് . 

8. 1606005002/IF/362846 - േകാ2ായിവാര്ഡില് ൈലZ[ു ണേഭാ\ാവായ -

അനീഷഭവനനിര്Sാണം 

 2018-19 കാലയളവിലാണLർ 0് നടEിരികുEത് 
 മൂE്ഘ%Dൾ മാ�തമാണേ്സാഷ�ൽ ഓഡി�് കാലയളവിൽ വരുEത് 
 ഈ�പവര്*ിപൂര്തികരിKതാണ ്

 ഫീൽ ഡLിസി�്നുേപായസമയ*് ഉപേഭാNാവിെനകാണാൻ കഴി_ി3. 

 എZuിേമ�്േകാ!ി ,സാേfതികഅനുമതി ,ഭരണാനുമതി ,മgർേറാൾ  

,എംബു0്,േവ~ിg,് ,േഫാേ%ാ�ഗഫ്എEിവമാ�തേമഫയലിൽകാണാന്  

കഴി_ുUു. 

 3 ഘ%േഫാേ%ാ�ഗാviാണാന്സാധിKു . 

9.  1606005002/IF/363178  -േകാ2ായിവാര്ഡില്ൈലZ[ു ണേഭാ\ാവായ -

സുഭ�ദഭവനനിര്Sാണം 

 2018- 2019 െല�പവർ*ിഫയൽ ആണ് 

 ഒEാംഘ%ംമാ�തമാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി�് കാലയളവിൽ വരുEത് 
 ഈ�പവര്*ിപൂര്തികരിKത3 

 ഫീൽ ഡLിസി�്നുേപായേ!ാൾ ഉപേഭാNാവിെനകാണാൻ സാധിKു 4 

ആംഘ%�പവർ*ിആരംഭിചി%ി3.  

 എZuിേമ�്േകാ!ി ,സാേfതികഅനുമതി ,ഭരണാനുമതി ,മgർേറാൾ  

,എംബു0്,േവ~ിg,് ,േഫാേ%ാ�ഗഫ്എEിവമാ�തേമഫയലിൽകാണാന്  

കഴി_ുUു. 

 3 ഘ%േഫാേ%ാ�ഗാviാണാന്സാധിKു . 

 



29 

 

വിലയിരു9ൽ  

1.പ#തിആസൂ�തണംമുതലുUകാര�Dളിൽ െപാതുജനDൾ 0്�പേത�കിK്കർ ഷകസ
മൂഹ*ിന്പfാളി*മി3 

2.പ#തിനിർ േദശി0ുEകാര�*ിൽ ജന�പതിനിധികൾ  
സLാധീനംെചലു*ുEുെ6fിലുംഅത്�കിയാ�കമ3. 

3.�പവൃ*ികൾ നിർ േദശി0ുEകാര�*ിൽ േവ6�തഅിറവിെ3fിലുംേമ�ുമാരുെട
സLാധീനംനിലനിൽ 0ുEു. 

4.നിർ േദശി0െ!%�പവൃ*ികളുെടനിജWിതിമന^ിലാ0ാൻ ഉേദ�ാഗWര് കൂ%ാ0ു
Eി3. 

5.സാേfതികപിഴവുകൾ അതാതുസമയDളിൽ തിരു*ണെമEനിർ േദശംനൽ കാൻ പ
)ായെ�k�ക%റിമുതൽ മുകളിേല0ുUഉേദ�ാഗWർ തSാറായി%ി3. 

അതെ3fിൽ ഇവരുൾ െ!ടുEപ#തിനിരീJണസംവിധാനംകാര�Jമമ3 

െപാതുനിർ േദശ	ൾ  

1.െതാഴിൽ നൽ കുEകാര�*ിൽ ഒരുതര*ിലുUവിേവചനവുംപാടി3. 

2.െതാഴിലാളികെളെ0ാ6Lർ ഷ*ിൽ 100പണി0ുUഅേപJഒരുമിKുനൽ കാൻ േ�പ
രി!ി0ണം. ഇത�്ഫ6്ഓഫീസിൽ തെEനൽ കണം. 

അേപJnQിയതിേരഖെ!ടു*ിയൈക!റ്�റസീത്നൽ കണം.അDെനെചrQാൽ എ3ാ

വർ 0ും100െതാഴിൽ ദിനDൾ ലഭി0ാൻ സാധ�തെയാരുDും . 

3.െതാഴിലാളികളിൽ നിEുUഅേപJവാDുEരീതിയിൽ സമ�ഗമായമാ�ംേവണം. 

അവർ 0്ആവശ�മു6ാകുേ;ാൾ െതാഴിൽ നൽ കാൻ വ�വWയു6ാകണം. 

4.േദശീയനിരീJണഏജൻ സിമുതൽ പ#തിനട*ി!ിെലഉEതതലഉേദ�ാഗWർ വെര
യുUവര് അവെരഏൽ !ിKചുമതലകൾ കൃത�മായിനിർ വഹി0ുEുെ6Eുറ!ാ0
ണം. 

5.ഡി.പി.സി,െജ.പി.സിഎEീഉേദ�ാഗWർ പ)ായ*ിെലെതാഴിലുറ!പ്#തിഓഫീ

സുംകഴിയാവുE�ത�പവൃ*ിWലDളുംസ-ർ ശി0ുEുെവEുറ!ാ0ാൻ സംWാന
തല*ിൽ സംവിധാനമു6ാകണം. 

6.വിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി�റിങ്സംവിധാനംസമ�ഗമായിഅഴിKുപണിയണം.ഇവെയ

സLത�'മാ0ിനിലനിർ *ിതzമയഓഡി�ിങ്സമിതികളായിമാ�ിെയടു0ണം. 

7.വിഎംസിയുെട�പവർ *നDൾ േ/ാnQല*ിൽ നിരീJി0െ!ടണം. 
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8.സുതാര�തഉറ!ാ0ാൻ െതാഴിലുറ!്നിയമംഅനുശാസി0ുEതര*ിൽ സി�ിസണ് ഇ
ൻ ഫർ േമഷൻ േബാർ ഡ്അടിയ'ിരമായിഎ3ാെതാഴിലിട*ിലുംWാപി0ണം.  

9.പ#തിആസൂ�തണ*ിൽ കർ ഷകെരയുംെതാഴിലാളികെളയുംെപാതുസമൂഹെ*
യുംഉൾ െ!ടു*ാൻ കഴിയണം. 

10.ജനകീയഎgിേമ�്നിർ ബ�മായിതSാറാ0ുകയുംഅെ*ാഴിലാളികൾ noഭ�മാ0ു
കയുംഅവെരപറ_ുമനസിലാ0ുകയുംേവണം. 

11.െതാഴിലാളികൾ 0ുUസുരJാഉപകരണDൾ പ)ായ*്തല*ിൽ വാDിസൂ
Jി0ണം.ഇെ*ാഴിലാളികൾ noഭി0ുEുെ6E്ഉറ!ുവരു*ണം. 

12.വാർ ഡിെലെതാഴിൽ കാർ ഡിൻ െറഎ�*ിന്അനുസൃതമായിേമ�ുമാെരെതരെ_
ടു0ണം 

13.േമ�ുമാെരെതരെ_ടു0ുേ;ാൾ ജാതി-�പേദശികവിേവചനംപാടി3. 

14.മgർ േറാൾ ,ൈസ�്ഡയറിതുടDിയആധികാരികേരഖകൾ ൈകകാര�ംെചSുEതി
ൽ ജാ�ഗതേവണം. 

15.െതാഴിലാളികൾ 0ുUസുരJാഉപകരണDൾ പ)ായ*്തല*ിൽ വാDിസൂ
Jി0ണം. 

16.ഭൂവികസന�പവൃ*ികൾ ഏെ�ടു0ുE�ൂവുടമയുെടആവശ��പകാരമായിരി0
ണം.ഇതിനായിപ)ായ*്തല*ിൽ വ�ാപക�പചരണംനൽ കിഅേപJJണി0ണം 

17.ഇ*രം�പവൃ*ികൾ ഏെ�ടു0ുേ;ാൾ അവമ�്-

ജലസംരJണ*ിന്ഉതകുEതാണE്ഉറ!ുവരു*ണം. 

18.േമ�ുമാർ 0ുംവിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി�റിfMി�ിഅംഗDള് 0ുംസമയബ�ിതമാ
യിപരിശീലനംനൽ കണം 

19.ൈജവസ;*Lർ ധി!ി0ുEതിനുUപവൃ*ികൾ ഏെ�ടു0ാൻ കഴിയണം 

20.സ്�തീസൗഹൃദെതാഴിലുപകരണDൾ ലഭ�മാകുEുെ6E്ഉറ!ാ0ണം. 

െതാഴിലുറ1്പ:തിഉേദ�ാഗ;െര.ുറി6് 

പ)ായ*ിെലെതാഴിലുറ!പ്#തിഉേദ�ാഗWർ  

1.സുജിേമാൾ.S.-അസിgനറ്്എന്ജിനീയർ  

2.�പതീഷ്-ഓവർ സീയർ  
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3.രാമദാസ.്G - ഓവർ സീയർ  

4.സജിത- അ0ൗ6ൻ റ് 

5.ബിൻസി. C-അ0ൗ6ൻ റ് 

യുവാ0ളും,കാര�േശഷിയുUവരുമായഒ രുശNമായടീമാണപ്)ായ*ിെലെതാഴി
ലുറ!്പ#തിെയമുേEാ%്നയി0ുEത.്കഴി_വർ ഷം3.17േകാടിരൂപയാണ്െചലവാ

0ിയത്.കൂലിയിന*ിൽ െതാഴിലാളികളുെടൈകയിെല*ി0ാൻ കഴി_ത്ഉേദ�ാഗ

Wരുെടശുഷ്0ാ'ിെകാ6ാണ്.വ�ത�ZQമായ�പവൃ*ികൾ കെ6*ുEതിൽ താൽ 

!ര�ംകാണിKാൽ ഇനിയുംെമKെ!ടാൻ സാധ�തയു6്. 

 

22/11/2019 കാല9 ്10.00ന<ലിയS.ാവ ് േ��ത പരിസര9ുെവ6 ്
കൂടിയ�ഗാമസഭതീരുമാനം. 

 

വാർ ഡ് 1േകാ%ായി    

േദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ! ്പ#തിേസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭേകാ%ായി 
വലിയM0ാവ ് പരിസര*ുെവKക്ൃത�ം11.10ന്ആരംഭിKു.121േപർ  പെfടു*ു 
.തണൽ  െസൗകര�ംഒ രു0ാ*തുകരണം േJ�ത*ിനു പുറകിലുU ഒ രു വീ%ില്  
െവKാണ്  േയാഗം േചർEത ്.െതാഴിലാളികൾ  എ*ിേKരാൻ  ൈവകിയതിനാലും 
ഇരി0ാനും മ�ുമുU െസൗകര�Dൾ  എ*ാന്  ൈവകിയതുെകാ6ും േയാഗം 
ആരംഭി0ുEത ് ൈവകാന ് കാരണമായി.േമ�്  �ശീമതി. പ��പിയ �പാർ�ന 
െചാ3ി,വിആർ പിവിദ� .വി സത��പതി§െചാ3ിെകാടു*ു.തുടർ E്AEസുജിേമാൾ  
സLാഗതം പറ_ു ,പ)ായ*്  �പസിഡന്റ്  �ശീമതി.പി.�പീത ആശംസ 
അറിയിKു.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭെയ0ുറിK്ആമുഖമായികുഴൽ മEംേ/ാ0് ബി
ആർ പി�ശിമതിഉമസംസാരിKു.ഒ Eാം വാര് ഡിൽ 70പണിപൂര്തികരിK�ശിമതി.െച3 
എEെതാഴിലാളിെയഅധ�Jയായിെതരെ_ടു*ു.അധ�Jയുെടനിർ േദശ�പകാരം
വിആർ പിമാരായ�പിയf.െക.എസ്,രമ�.ആർ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ!ാർ % ്അവതരി!ി
Kു.റിേ!ാർ %ിേHൽ ചർ KയുംതീരുമാനDളുംഎടു0ുകയു6ായി,അതിന്ബിആർ പിഉ
മേനതൃതLംനൽ കി. 

 

തീരുമാന	ൾ  

 

1. എ3ാവർ0ും 100 പണി എE അവകാശം ഉറ!ാ0ുEതുനായി െതാഴില ് 
ആവശ�മുU സമയDളിൽ  മാ�തം ഡിമാന് ന്റ്  ന+iാന്  തീരുമാനിKു . 
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2. 264 ആ}uിവ ് െതാഴിലാളികളുUവാര് ഡിൽ ഒരാൾ0് മാ�തമാണ്100 പണി 
തിക_ി%ുUത ്
മ�ുUവർ േവെറപണിെയആ�ശയി0ുEകാരണംെതാഴിലുറ!് പണിയുംമ�ുUപ
ണികളുംഒേരസമയ*്നട0ുEതിനാൽ ഹാജരാകുവാൻ കഴിയുEി3 

.മ�ുU�പവ*ികൾ തട^െപടാ*രീതിയിൽ െതാഴിലുറ!് പണി0ായിഡിമാൻ 

lx+iാന്  തീരുമാനിKു  
3. ഡിമാൻന്റ്പ)ായ*ിെല�ഫ6് ഓഫീസLഴിനൽ കിൈകപ�ിരസീതLാDുവാൻ 

തീരുമാനിKു. 

4. ഡിമാന്റ് നൽ കിയി%ും15ദിവസ*ിനുUിൽ െതാഴിൽ ലഭിKിെ3fിൽ െതാഴിലി
3ാr,േവതനംലഭികുവനുUപരാതി�ഫ6്ഓഫീസLഴിനൽകുവാന്  തീരുമാനിKു 

5. െതാഴിലിടകളിൽ അനുവദീനമായിെസൗകര�DളായകുടിെവUം, 

തണൽ ,�പഥമശു�ശുഷകി�്എEിവലഭി0ണം എE് തീരുമാനിKു. 

6. കൂലിവriിയാൽ ന\പരിഹാരംലഭികുEതിനുUപരാതിനൽ കുവാൻ തീരുമാനി
Kു. 

7. കSുറ,കാലുറതുടDിയസുരJഉപകരണDൾ ലഭ�മാവണംഎE്തീരുമാനിKു 

8. െതാഴിൽ കാർഡ ് ഇ3ാ*വരുെട ഭൂമിയില്  �പവർ*ികള്  െചSി3 എE് 
തീരുമാനിKു  

9. �പവർ*ിയില്  പറ_ിരി0ുEതിനനുസരിK് മുൻ ഗണന �കമ*ില്  പണികള്  
െചയുEതിനു തീരുമാനിKു 

10. ഗുണേഭാNാ0ൾ  �പവർ*ിയില്  ഉൾെ!%് പണികള്  െചSണം എE് 
തീരുമാനിKു  

11. �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�്  ലഭ�മായി%ി3 എEKര്KയിേHല്  കി�്  ലഭി0ുEതിനും 
മലിനമായ ജല*ിലും മ�ും ഇറDി �പവർ*ികള്  െചേS6 
സാഹചര�മു6ാവുേ;ാൾ  അതിനു മുേEാടിയായി പകർK വ�ാധികള്  
പകരതിരി0ുവനുU മരുEുകൾ  ലഭ�മാ0ണം എE് തീരുമാനിKു . 

12. പണികൾ  വാർഡില്  കുറവാണ്  എE െതാഴിലാളികളുെട അഭി�പയതിേHല ് 
നടE ചർKയുെട അടിWാന*ില്  കർഷകെര കൂടി ഉള്െ!ടുതിെകാ6ുU 
അയൽ0ൂ%തല ചർKകള്  കൂടി പണികള്  കെ6*ും എE് തീരുമാനിKു  

13. പണികൾ  നിർേദശി0ുE �ഗാമസഭയില്  പെfടു*് പണികള്  നിർേദശി0ും 
എE് തീരുമാനിKു  

14. 100ദിവസംഒരുകുടുംബ*ിൻ െതാഴിൽ ലഭികുEതിH�ുUപണികൾ തട^െപടാ
*രീതിയിൽ 100ദിവസേ*0ുUഡിമാൻ ഡ്ഒരുമിK്നൽ കുവാൻ തീരുമാനിKു. 

15. പണികൾ  ആവശ�മുU മുറയ0്് ഒ�യ്േ0ാ,കൂ%മാേയാ ഉU ഡിമാൻ ന്റ് ന+iാന്  
തീരുമാനിKു  

16. ചികിz സഹായം ആവശ�മായി വരുE സാഹചര�Dള്  ഉ6ായാല്  ബി3ും,മ�് 
ആവശ�മയിവരുE േരഖകളും േമ�ിനെ്റ സഹായേ*ാടുകൂടി ബ�െ!% 
ഉേദ�ാഗWർ0്  ഹാജരാ0ും എE ്തീരുമാനിKു . 

17. പ#തി ആരംഭ േയാഗDള്  കൂടി പ#തിെയ0ുറിK് മന^ിലാ0ും എE ്
തീരുമാനിKു  

18. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പവർ *നDൾ വാർ ഡ് തല*ിൽ ന3രീതിയിൽ നട*ുEതി
നായിസേ!ാർ %ിം`iMി�ിെയ രൂപികരി0ാന്  തീരുമാനിKു  
 



33 

 

 

നിർ േദശ	ൾ  

 

1. ജനകീയഭാഷയിലുUഎgിേമ�്,എംബു0് എEിവഎഴുതിസൂJി0ാൻ നിർ േദ
ശിKു. 

2. പുതിയവിജിലൻ സ്ആൻ ഡ് േമാണി%റിം`iMി�ിഅംഗDെളെതരെ_ടു0ുവാ
നും ,അവർ0ുU പരിശീലനം നൽകുവാനും നിര് േദശിKു. 

3. െതാഴിൽ കാർ ഡ ്കൃത�മായിേരഖ്െപടു*ുവാൻ നിർ േദശിKു 

4. മgർ  േറാ¨iളില്  െവ%ി*ിരു*ലുകൾ  കഴിവതും ഒഴിവാ0ണം എE ്
നിർേദശിKു  

5. �പവർ*ി ഫയലില്  ഉൾെ0ാUിേ06 22 േരഖകളും ഉൾെ0ാUി0ണം എE് 
നിർേദശിKു  

6. േരഖകൾ  എ3ാം തെE കൃത�മായി േരഖെ!ടു*ാൻ  നിർേദശിKു  
7. ഉേദ�ാഗWതല*ിൽ ചുമതലകൾ കൃത�മായിനിർ വഹി0ാൻ നിർ േദശിKു 

8. ഉേദ�ാഗWരുെട സീല് ,ഒ!്  എEിവയെ്0ാ!ം തീയതികൂടി േരഖെ!ടു*ണം 
എE് നിർേദശിKു  

9. െതാഴിൽ  െചയുEതിനിടയിൽ  പരി0ുപ�ിയ ശാ' - േജാബ ് കാർഡ ് ന;ര്   
1/70,തfമണി - േജാബ ് കാർഡ ് ന;ര്   1/110,ത* -േജാബ ് കാർഡ ് ന;ര്   1/109 
എEിവർ0ുU ചികിz സഹായം ലഭി0ുEതിനുേവ6 നടപടി�കമDള്  
എടു0ാൻ  നിർേദശിKു  
 
 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പവർ *നDൾ വാർ ഡ് തല*ിൽ ന3രീതിയിൽ നട*ുEതിനാ
യിസേ!ാർ %ിം`iMി�ിഅംഗDെളെതരെ_ടു*ു. 

1..സ��        -          9547476510 

2.സുനിത      -          9847570841 

3.സുഷമ   -8086821684 

4.രഞ്ജിനി -          8086759718 

5.സുഭ�ദ 

6.മാധവി 

7.തfമണി  

8.രമ�  

9.പാർവതി 

10.േകാമളം  
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11.ത* 

12.ജയ'ി  

േയാഗ*ിന്NREGS അ0ൗ6നെ്റ സജിത ന-ിപറ_ു.കൃത�ം1:40 

ന്അധ�J�ശീമതി.െച3േയാഗംപിരിKുവി%ു. 

 

�ശീമതി.െച3 �ഗാമസഭഅധ�J. 

 

�പിയf. െക. എസ് -വിേ3ജ്റിേസാഴ്സ്േപjkൺ,കുഴൽമ-ം 

രമ�. ആർ - വിേ3ജ ്റിേസാഴ്സ്േപjkൺ,കുഴൽമ-ം 

വിദ�.വി - വിേ3ജ ്റിേസാഴ്സ്േപjkൺ,കുഴൽമ-ം 

 

ഉമ. സി -േ/ാ0് റിേസാഴ്സ്േപjkൺ, കുഴൽമ-ം 

 

ഗിരീഷ് .െക- ഡിസ്�ടിക്�്റിേസാഴ്സേ്പjkൺ,പാല0ാട ് 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് യുണി�് േകരള 

 

 

 

 

 

 

 


