
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  3-മഠ*ിൻപടി  
 

േകാ%ായി�ഗാമപ-ായ*് 
 

കുഴ./0ംേ2ാ3് 
 

പാല3ാ45ി6 

  

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ ്നിയമം 

േസാഷ�ൽ ഓഡി
്െസാൈസ
ിേകരള: (MGNSASK) 

ര9ാംനില, സി.എസ്.ഐബിൽ ഡിങ്സ് 

എൽ .എം.എസ്േകാ>ൗ9 ്

വികാസ്ഭവൻ പി.ഒ  

തിരുവന'പുരം 

പിൻ : 695033 

േഫാൺ : 0471 2724696 

ഇ.െമയിൽ : keralasocialaudit@gmail.com 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആമുഖം 

 രാജ�െ*�ഗാമFളിൽ ജീവി3ുGസാധാരണ3ാരായമനുഷ�രുെടസർ വേതാ
IുഖമായപുേരാഗതിലK�ംവLസ്Mാത�'�ാന'രഇ'�ൻ പാർ ലിെമൻ റിൽ നിർ Nി3
െ %ശOമായനിയമFളിെലാGാPഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ ്പ"
തി. 2005െസQRംബർ മാസം5-◌ാ◌ംതീTതിഈനിയമംനിലവിൽ വGു.  

െതാഴിൽ ഒരുഅവകാശമായികൽ  ിLുനൽ കുGനിരവധിസവിേശഷതകളുV
നിയമമാണിത്. 

�ഗാമീണേമഖലയിെലദാരി�ദ�നിർ മാർ ജനംഎG�പാഥമികലK�േ*ാെടാ ംപാരിXി
തികപുനXാപനം, 

സാമൂഹ�ആ[Rിസൃ]ി3ൽ എGിവയുംെതാഴിലുറ പ്"തിയുെടലK�Fളാണ്.ജന

Fളുെടെതാഴിൽ െചTുവാനുVഅവകാശ*ിനുംഅവരുെടകായികാധMാനേശഷി
3ുംനിയമസാധുതയുംഅ'_ുംകൽ  ി3ുGുെവGതാPഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാ
മീണെതാഴിലുറ പ്"തിയുെടസവിേശഷത. 

േകരള*ിലാദ�മായിെതാഴിലുറ ്പ"തിനട ാ3ിയതപ്ാല3ാടുംവയനാ%ിലുമാണ്. 

അതുെകാ9ുതെGഈേമഖലയിെലവിപുലമായഅനുഭവസ>*്ആർ ജി3ാൻ നമു
3്കഴി`ിരിേ39താണ.്  

മുഖ�ല��	ള ് 

1.�ഗാമ�പേദശ*്താമസി3ുG, 

അവിദabെതാഴിൽ െചTാൻ താത്പര�മുVഎെതാരുകുടുംബ*ിനുംഒരുസാ>
*ികവർ ഷം100ദിവസെ*െതാഴിലിനുVഅവകാശം 

2.ദരി�ദരുെടഉപജീവനവുമായിബ�െ %വിഭവാടി*റശOിെ ടു*ൽ  

 

ജി6  : പാല3ാട് 

േ2ാ3:് കുഴൽമ0ം 

പ-ായ*:് േകാ%ായിപ-ായ* ്

വാരഡ് ് :3  മഠ*ിൻപടി 
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3.സാമൂഹ�മായിപിGാ3ംനിൽ 3ുGഎ6ാകുടുംബFെളയുംപ"തിയിൽ ഉൾ 

െ ടു*ൽ  

4.പ-ായ�*ാജ്XാപനFെളശOിെ ടു*ുക 

സവിേശഷതകൾ  

• നിയമ*ിന്െറപിന്ബലമുVഅവകാശാധിef ിതപ"തി 

• സ്�തീ3ുംപുരുഷനുംതുല�േവതനം 

• പരിXിതിസംരKണം,കാർ ഷികേമഖലയിെലഅടിXാനസൗകര�വി
കസനം 

• െതാഴിലാളികൾ 3്ആസൂ�തണ*ിലുംനിർ വഹണ*ിലുംപgാളി*ം 

• േവതനംേനരി%്െതാഴിലാളികളുെടബാg്/േപാേhാഫീസ്അ3ൗ9ിേല3്  

• പ"തിസുതാര�മാ3ാൻ സാമൂഹ�ഓഡി
് 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിൻ െറ�പാധാന�ം 

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ ്പ"തി�പകാരം�ഗാമപ-ായ*�്പ
േദശ*്നട ിലാ3ുGഎ6ാ�പവൃ*ികളുംെപാതുജനപgാളി*േ*ാെടയുVേസാ
ഷ�ൽ ഓഡി
ിനMിേധയമാ3ണെമG്ഈനിയമ*ിന് െറഅനുേഛദം17(2)ൽ നിejർ ഷി
3ുGു. 

പ"തി�പവർ *നെ* 
ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി3ുGതിെന 
ിയുംപൗരസമൂ
ഹംനട*ുGപരസ�വുംസMത�'വുമായപരിേശാധനയാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി
്അഥവാ
സാമൂഹികകണ3്പരിേശാധന.  

എ6ാവാർ ഡിലുംവർ ഷ*ിൽ ര9്�പാവശ�ംേസാഷ�ൽ ഓഡി
്�ഗാമസഭകൾ കൃ
ത�മായിനട*ണം. െതാഴിലുറ ്പ"തിയിൽ അഴിമതി3്ഇടനൽ കാെത, 

സുതാര�തയുംകാര�Kമതയുംഉറ ുവരു*ുകയാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി
ിലൂെടലK�
മിടുGത.്  

സമൂഹ*ിെലനാനാതുറകളിലുVവരുെടപgാളി*ംഉറ ാ3ി,വിപുലമായസാമൂഹ�
വിദ�ാഭ�ാസപരിപാടിയായണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി
്�പ�കിയനട3ുക. 

പ"തി ണംശരിയായരീതിയിൽ െചലവഴിLി%ുേ9ാ, 

പ"തിയുെടലK�ംൈകവരിLുേവാ, 

പ"തിയുെടഗുണേഭാOാ3ളുെടജീവിത*ിൽ ഗുണപരമായഎ'ുമാ
മാണു9ായത്, 
സാമൂഹ�ആ[Rിസൃ]ിLി%ുേ9ാതുടFിയകാര�Fളാണേ്സാഷ�ൽ ഓഡി
ിലൂെടക
െ9*ാൻ �ശമി3ുGത.് 

െപാതുജനFളുെടപgാളി*േ*ാെടനട*ുGതിനാൽ സർ 3ാർ പ"ികളുെടനട*ി
 ിനുേമൽ െപാതുസമൂഹ*ിൻ െറജാ�ഗതയുറ ാ3ാൻ േസാഷ�ൽ ഓഡിറ്റMഴിെയാരു
3ും. 
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രാജ�െ*പരേമാGതഓഡി
ിങ്സംവിധാനമായകംേ�ടാളർ ആൻ റ്ഓഡി
ർ ജനറ
ൽ (സി.എ.ജി)പുറെ ടുവിLമാർ ഗനിർ േദശമനുസരിLാണ്ഈേസാഷ�ൽ ഓഡി
്നട*ി

യി%ുVത്. 

രീതിശാസ്�തം 

േസാഷ�ൽ ഓഡി
്േ2ാ3്റിേസാഴ്സ്േപklൺ �പവൃ*ിഫയൽ പരിേശാധന, 

ഫീൽ ml0ർ ശനം, െതാഴിലാളികളുമായുVഅഭിമുഖം, 

എം.ഐ.എ[nരിേശാധനഎGിവെയഅടിXാനമാ3ിയാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി
്റിേ ാർ 

%്തTാറാ3ിയി%ുVത്. 

താെഴപറയുGരീതിഅവംലംബിLാണ്ഈറിേ ാർ %്തTാറാ3ിയി%ുVത്. 

1.  ഓഡി�്പ്ളാൻ  

1.1. ഫയൽ പരിേശാധന 

1.2. �പവർ *ിXലപരിേശാധന 

1.3. െതാഴിലാളികളുമായുVകൂടി3ാഴ്L 

2.  അഭിമുഖം 

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

2.2േമ
്,െതാഴിലാളികൾ ,കർ ഷകർ  

3. ഫയൽ പരിേശാധന 

3.1െപാതു�പവൃ*ികൾ ,വ�Oിഗത�പവൃ*ികൾ . 

3.2േരഖകളുെടഉVട3ം.സുതാര�ത,പരിപൂർ ണത. 

3.3ഭരണസമിതിയുെടയുംഉേദ�ാഗXരുെടയുംകാര��പാQRി. 

4.ഫീൽ '()ർ ശനം,നിരീ�ണം. 

4.1പൂർ *ിയായെതാഴിലിടം. 

5. റഫറൻ സ് . 

5.1വികസനേരഖ,വാർ ഷികപ"തിേരഖ,,രജിhറുകൾ . 

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

7. വിവര	ളുെടേ�കാഡീകരണം,  
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7.1േ�കാെസMരിഫിേ3ഷൻ . 

8.കരട്റിേ1ാർ 2്ത3ാറാ.ൽ . 

അവകാശ	െളസംബ5ി6 ്

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ ്പ"തി�പകാരംെതാഴിലാളികൾ opഭിേ3
9അവകാശFെളകുറിLുംഏെ
ടുേ39�പവ�*ികെളകുറിLുംെതാഴിലുറ ്നിയമ
*ിലും2018െലമാhർ സർ 3ുലറിലുംവിശദമായി�പതിപാദിLി%ു9്.  

െതാഴിലാളികളുെട10അവകാശ	ൾ  

1. അേപKിL്15ദിവസ*ിനുVിൽ െതാഴിൽ കാർ rഭി3ുവാനുVഅവകാശം. 

2.അേപKിL്15ദിവസ*ിനുVിൽ െതാഴിൽ ലഭി3ുവാനുVഅവകാശവുംആയതിൻ 

െറൈക റ്�റസീത്ലഭി3ുGതിനുVഅവകാശവും 

3.െതാഴിൽ ലഭിLിെ6gിൽ െതാഴിലി6ാs/േവതനംലഭി3ുവാനുVഅവകാശം,  

(15ദിവസംകഴി`ാൽ അടു*30ദിവസംദിവസേവതന*ിൻ െറനാലിെലാGുംപിGി
ടുVദിവസFളിൽ ദിവസേവതന*ിൻ െറ50%വുംലഭി3ാൻ െതാഴിലാളി3്അവകാശ
മു9്.)  

4. പ"തിആസൂ�തണ*ിൽ പെgടു3ാനുളളഅവകാശം. 

5. 5കിേലാമീ
റിനുVിൽ െതാഴിൽ ലഭി3ുവാനുVഅവകാശം, അെ6gിൽ  

(േവതന*ിൻ െറ10ശതമാനംഅധികം) 

6. കുടിെവVം, വി�ശമസൗകര�ം, 

�പഥമശു�ശൂഷാസൗകര�ംഇവലഭി3ുGതിനുVഅവകാശം. 

7. 15ദിവസ*ിനുVിൽ േവതനംലഭി3ുGതിനുVഅവകാശം. 

8. േവതനവിതരണ*ിെലകാലതാമസ*ിG]പരിഹാരംലഭി3ുവാനുVഅവകാശം.  

9. സമയബ�ിതമായുVപരാതിപരിഹാര*ിനുVഅവകാശം. 

10.�ഗാമസഭയിൽ പെgടു3ുGതിനുംേസാഷ�ൽ ഓഡി
്�പ�കിയയിൽ പെgടു3ാനുമു
Vഅവകാശം.  

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ ്പ"തിഅടിXാനപരമായിഒരുഅ
വകാശാധിef ിതപ"തിയാണ്.അതുെകാ9ുതെGെതാഴിലാളികളുെടഅവകാശലംഘ

നെ*ഗൗരവേ*ാെടതെGകാേണ9തു9്.അതിേല3MരുGതിIുേulാഷ�ല് ഓഡി


്ടീംമഠ*ിൻപടി 
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വാർ ഡിൽ കഴി`ആറുമാസ*ിനിെടനട*ിയ�പവൃ*ികളുെടഫയലുകൾ പരിേശാ
ധി3ുകയു9ായി. അതിന്െറവിവരFൾ ഇവിെടപgുെവ3ുGത് 

 

പ8ായ9ിെലെതാഴിലുറ1്പ:തിയുമായിബ5െ12അടി;ാനവിവര	
ൾ  

 

 

വാർ ഡിെലെതാഴിലുറ1്പ:തിയുമായിബ5െ12അടി;ാനവിവര	ൾ  

1 ആെകെതാഴിൽ കാർ ഡ് 212 

2 ആെകെതാഴിലാളികൾ  258 

3 ആക്
ീവെ്താഴിലാളികൾ  121 

4 ആെകചിലവായതുക 669949 

5 ആെകെതാഴിൽ ദിനFൾ  2433 

6 Xിരമായിെതാഴിലിന്അേപKി3ുGവർ  121 

7 പ%ികജാതിവിഭാഗ*ിൽ െപ%വർ  134 

8 കഴി`വർ ഷം100ദിവസംെതാഴിൽ കി%ിയവർ  5 

 

 

 

1 ആെകെതാഴിൽ കാർ ഡ് 3323 

2 ആെകെതാഴിലാളികൾ  4106 

3 ആക്
ീവെ്താഴിൽ കാർ ഡ ് 2463 

4 ആക്
ീവെ്താഴിലാളികൾ  2834 

5 പ%ികജാതിവിഭാഗം 1366 

6 എ[vിെതാഴിലാളികൾ  0 

7 കഴി`വർ ഷംആെകെചലവ് 31756567 

8 ഈവർ ഷംആെകെചലവ് 10173000 
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 േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന<ിേധയമാ.ിയ�പവൃ9ികൾ   

 

�കമ 
ന>
ർ 
  

 

 

വർ 3്േകാഡ ്

 

 

�പവൃ*ിയുെടേപര്
  

 

 

അടgൽ 
തുക  

 

 

െചല
വായ
തുക 

 

അവിദ
ഗ്"െതാഴി
ൽ ദിനF
ൾ  
 

  

വിദ
ab
െതാ
ഴി
ൽ 
ദിന
F
ൾ 
  

 

 

സാധ
നഘട
കം 

 

 

1 
 

1606005002/LD/

235388 

മഠ*ിൻ പടി 
വാർഡിെല െചറുകിട 
നാമമാ�ത 
കുടുംബFളുെട 
ഭൂവികസന മw ് ജല 
സംരKണ 
�പവർ*ികള്  4 

 

99155 

 

93943 

 

 

341(347.6) 

 

ഇ6 
 

ഇ6 

 

2 

 

1606005002/LD/

341369 

 

മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല BPL    

കുടുംബFളുെടൈജവ
േവലിനിർNാണം 

 

99375 

 

89100 

 

324(342) 

 

ഇ6 
 

ഇ6 

 

3 

 

1606005002/LD/

235390 

മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല BPL    

കുടുംബFളുെടഭൂവിക
സന മw് ജല 
സംരKണ 
�പവർ*ികൾ1 

 

99155 

 

90712 

 

329(347.16) 
 

ഇ6 
 

ഇ6 

 

4 

 

1606005002/LD/

235993 

മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല BPL    

കുടുംബFളുെടഭൂമിയി
ൽമw് 
കTാല�പവർ*ികൾ 1 

 

99473 

 

74278 

 

270(342) 

 

ഇ6 
 

ഇ6 

 

5 

 

1606005002/LD/

235385 

മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല െചറുകിട 
നാമമാ�ത 
കുടുംബFളുെട 
ഭൂവികസന മw ് ജല 
സംരKണ 
�പവർ*ികള്  1 

 

 

99155.45 

 

 

74983 

 

 

272(347.16) 

 

 

ഇ6 

 

 

ഇ6 

6  

1606005002/IC/ 

211462        

മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല കാട 
കനാൽസംരKണം 

 

79443 

 

71105 

 

258(293.15) 

 

ഇ6 
 

ഇ6 



8 

 

 

7 

 

1606005002/LD/ 

235998 

 

മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല BPL    

കുടുംബFളുെടഭൂമിയി
ൽമw് 
കTാല�പവർ*ികൾ3 

 

99473 

 

 

87460 

 

318(342) 

 

 

ഇ6 
 

 

ഇ6 

8  

1606005002/LD/ 

235999 

മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല BPL    

കുടുംബFളുെടഭൂമിയി
ൽമw് 
കTാല�പവർ*ികൾ4 

 

99473 

 

88368 

 

321(342) 

 

ഇ6 
 

ഇ6 

9 1606005002/IF/ 

363897 
മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല 
ൈലxyു ണേഭOവായര
േമഷ്ഭവനനിർNാണം 

 

24390 

 

16802 

 

62(90) 

 

ഇ6 

 

ഇ6 

10 1606005002/IF/ 

311906 
മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല 
PMAYഗുണേഭാOവായ
നളിനിഭവനനിർNാണം 

 

24390 

 

16802 

 

62(90) 

 

ഇ6 

 

ഇ6 

11 1606005002/IF/ 

311916 
മഠ*ിൻപടി 
വാർഡിെല 
PMAYഗുണേഭാOവായ
ഷീജഭവനനിർNാണം 

 

24390 

 

16802 

 

62(90) 

 

ഇ6 

 

ഇ6 

 

 

ഒ�േനാ29ിൽ  

 

�കമ
ന
>ർ  

 

വിവരFൾ  
 

ജി6ാത
ലം 

 

േ2ാoR
ലം 

 

പ-ായ
*്തലം 

 

 

1 

 

സൃ]ിLെതാഴിൽ ദിനFൾ  
 

93.12 

 

737850 

 

113273 

 

 

2 

 

കുടുബFൾ o~ൽ കിയശരാശരിെതാഴിൽ ദിന
Fൾ (ലK*ിൽ ) 

 

56.1 

 

49.32 

 

49.79 

 

3 

 

100ദിനFൾ പൂർ *ീകരിLകുടുംബFൾ  
 

29976 

 

1143 

 

125 

 

4 

 

ആെകെതാഴിെലടു*കുടുംബFൾ  
 

1.66 

 

14959 

 

2275 

 

5 

 

ആെകെതാഴിെലടു*െതാഴിലാളികൾ  
 

1.88 

 

16555 

 

2583 

 

6 

 

ആെകെതാഴിൽ ദിനFൾ എസ്.സികുടുംബF

ൾ 3് (%)  

 

28.7 

 

39.93 

 

49.46 
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7 

 

ആെകെതാഴിൽ ദിനFൾ എസ്.ടികുടുംബFൾ 

3് (%)  

 

8.63 

 

0 

 

0 

 

സ)ർ ശനവിവര	ൾ  

 

1 

 

ആെകസ0ർ ശിLെതാഴിലിടFൾ  
 

 

11 

 

2 

 

സ0ർ ശിLവീടുകൾ  
 

78 

 

3 

 

സ0ർ ശിLസജീവെതാഴിലാളികൾ  
 

76 

 

4 

 

സ0ർ ശിLനിejൃ യെതാഴിലാളികൾ  
 

2 

 

5 

 

 

പരിേശാധിLെതാഴിൽ കാർ ഡുകൾ  
 

82 

 

ഏ�ഴജിAറുകളുെടപരിേശാധന 

േക�0സർ 3ാരിൻ െറനിർ േ�ശ�പകാരംെതാഴിലുറ ്പ"തിയുമായിബ�െ %്താെഴ 
റയുG7രജിhറുകൾ നിർ ബ�മായുംസൂKിേ39വയാണ്. 

1) െതാഴിൽ കാർ ഡിനുളളഅേപKയുെടരജിhർ  

2) േസാഷ�ൽ ഓഡി
്�ഗാമസഭമീ
ിം�ഗജിhർ  

3) ഡിമാൻ �റജിhർ  

4) �പവൃ*ിയുെടലിhുംെചലവുംവിശദാംശFളുംസംബ�ിLരജിhർ  

5) Xിരആ[Rികളുെടരജിhർ  

6) പരാതിരജിhർ  

7) സാധനഘടകരജിhർ  

കെC9ലുകൾ  

1) െതാഴിൽ കാർ ഡിനുളളഅേപ�യുെടരജിAർ : 

പാർ %്എ 

• 2011-2018 വെരയുVവിവരFൾ ലഭ�മായിരുGു.  
• 2011മുതൽ 2018വെര4085അേപKകരുെടലിh്ൈബൻ ഡ്െചയ�്ൂKിLി
%ു9്. 
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പാർ %്ബി: 

• 09/02/2017 മുതൽ 02/07/2018 വെര 24 

അേപKകാരുെടലിh്ഫയലിൽസൂKിLി%ു9്.  

പാർ %്സി: 

• 22/04/2017മുതൽ 17/01/2019വെര611േപരുെടലിh്ഫയലിൽ സൂKിLി%ു9് 

പാർ %്ഡി: 

• 5800അേപKകരുെടലിh്ഫയലിൽസൂKിLി%ു9്.എGാൽഏതുവർഷF
ളിെലവിവരFളാണ്എG്മന_ിലാ3ാൻകഴിയുGി6.  

2) േസാഷ�ൽ ഓഡി�്�ഗാമസഭമീ�ിം�ഗജിAർ : 

• േസാഷ�ൽ ഓഡി
്�ഗാമസഭമീ
ിം�ഗജിhര്പരിേശാധനയ3്് ലഭ�മായിരുGി6  

3) ഡിമാൻ �റജിAർ : 

• 2018- 19ൽ 463�പവൃ*ികളുെടലിh്ഫയലിൽ സൂKിLി%ു9്.   

5) ;ിരആEFികളുെടരജിAർ : 

• 2018-19െലവിവരFൾ സൂKിLി%ു9്. 

6) പരാതിരജിAർ : 

• 2018-

19സാ>*ികവർ ഷ*ിൽ പരാതികൾ ഒGുംലഭിLതായികാണുGി6.  

• പരാതിരജിhറിൽപരാതികൾഒGുംതെGേരഖെ ടു*ിയി%ി6 

7) സാധനഘടകരജിAർ : 

• 2018-19ൽ ഒരു�പവൃ*ിയുെടവിവരFൾ േരഖെ ടു*ിയി%ു9്. 

ഫയൽ െവരിഫിേ.ഷൻ : 

2018 - െലവാർ ഷികമാhർ സർ 3ുലർ അധ�ായം7െലഖ�ിക11(5) 

�പകാരംഒരു�പവൃ*ിഫയലിൽ താെഴപറയുG22േരഖകൾ സൂKിേ39തു9് 

1.കവർ േപജ ്

2.െച�ിh് 
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3.വാർ ഷികപ"തിആസൂ�തണേരഖ 

4.െട�~ി3ൽ എhിേമ
്ആൻ റ്ഡിൈസൻ  

5.സാേgതികഅനുമതിേരഖ 

6.ഭരണാനുമതിേരഖ 

7.സംേയാജിതപ"തിആെണgിൽ അതുമായിബ�െ %േരഖകൾ  

8.ആനMൽ മാhർ സർ 3ുലർ അനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമുVെതാഴിലാളികളുെടഡിമാ
ൻ റ്േഫാറം. 

9.�പവൃ*ിഅനുവദി3ൽ േഫാറം 

10.ഇ.മhർ േറാൾ  

11.െമഷർ െമൻ റ്ബു3് 

12.െമ
ീരിയൽ വർ 3്ആെണgിൽ സാധനFൾ വാFുGതുംഉപേയാഗി3ുGതുമായി
ബ�െ %േരഖകൾ  

13.േവ�ിh് 

14.ഫ9്�ടാൻ [�ർ ഓർ ഡർ  

15.െമ
ീരിയൽ വൗLറുകളുംബി6ുകളും 

16.േറായൽ 
ിഉെ9gിൽ അതിൻ െറേരഖകൾ  

17.�പവൃ*ിആരംഭംമുതൽ അവസാനി3ുGതുവെരയുVമൂG്ഘ%േഫാേ%ാ. 

18. �പവൃ*ിപൂർ *ീകരണസാK�പ�തം. 

19.മhർ േറാൾ മൂവ്െമൻ റ്�ി ്/ഫയൽ �ടാ3ിങ്േഫാറം 

20.ജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ%ാ�ഗാഫ് 

21.േസാഷ�ൽ ഓഡി
്റിേ ാർ %ിൻ െറേകാ ി 

22.ൈസ
്ഡയറി 

കെC9ലുകൾ : 

1.കവർ േപജ്: 
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 എ.എം.സി�പകാരമുVകവർ േപജ്8 ഫയലുകളിൽഉൾ െ ടു*ിയി%ു9്. 

ഇതിൽ �പവൃ*ിയുെടേപര,് നട ിലാ3ിയവർ ഷം, ജി6, േ2ാ3്, വിേ6ജ,് 

�ഗാമപ-ായ*്, േലാകസഭാമ�ലം, അസം2ിനിേയാജകമ�ലം, വർ 3്കാ
ഗറി, 

�പവൃ*ിXലം, �പവൃ*ിആരംഭിL്തീയതി, �പവൃ*ിപൂർ *ീകരിLതീയതി, 

അടgൽ തുക, യഥാർ �െചലവ്എGിവേരഖെ ടു*ിയി%ു9്. 

 3 ഫയലുകളിൽ  കവർ േപജ്ഇ6 

.1606005002/LD/235388എG�പവർ *ിഫയലിൽ വിേ6ജ്,GPSെലാേ3ഷൻ  

,േസാഷ�ൽ ഓഡി
് നട*ിയേഡ
്,േമ
് ന്െറ േപര ്
,എGിവേരഖെ ടു*ിയി%ി6.1606005002/LD/341369 എG �പവർ*ി ഫയലില്  െഷൽഫ ് 
ഓഫ് വർ 3ിൽ  ഉൾെപ% സീരിയല്  ന>ർ ,ജിേയാ ടാ�ട്് അെ_
്  ID,സാേgതിക 
വിദa�ന്െറ േപര ്,GPSെലാേ3ഷൻ ,േസാഷ�ൽ ഓഡി
് നട*ിയേഡ
്,േമ
് ന്െറ േപര ്
എGിവേരഖെ ടു*ിയി%ി6.5�പവർ *ിഫയലുകളിൽ െഷൽഫ്  ഓഫ് വര് 3ിൽ  
ഉൾെപ% സീരിയല്  ന>ർ ,ജിേയാ ടാ�്ട് അെ_
്  ID 
,GPSെലാേ3ഷൻ ,േസാഷ�ൽ ഓഡി
് നട*ിയേഡ
്,േമ
് ന്െറ േപര്എGിവ 
േരഖെ ടു*ിയി%ി6 .1606005002/LD/23599 എG �പവർ*ി ഫയലില ് വിേ6ജ് 
,പ-ായ*് ,േ2ാ3്  ,ഡിസ്�ടി�v,്നിേയാജക മ�ലം ,ഇെupെമന്റിംഗ് 
ഏജൻസി,എGിവ മാ�തേമ േരഖെ ടു*ിയി%ുVൂ.3 ഫയലുകളിൽകവര്  േപജ ്
ഉൾെ ടു*ിയി%ി6 . 

2.െചIിAഓ്ഫേ്ഡാക�ുെമൻ റ്: 

 എ.എം.സി�പകാരമുVെചopിh്ഓഫ്േഡാക�ുെമൻ റ്8ഫയലിൽ ഉൾ െ ടു*ിയി

%ു9്.ഫയലില്ഉVട3ംെചsRി%ുVേരഖകെളകുറിL്സൂചി ി%ു9്അതുേപാെലതെG

ലിhില് ഉVതായികാണിLിരി3ുGേരഖകള് ഫയലില് ഉൾെ3ാVിLി%ു9.് 

6ഫയലിൽേപ�~>ർഉൾെ3ാVിLി%ു92് ഫയലിൽേപ�~>ർേരഖെ ടു*ിയി%ി6. 

3ഫയലുകളിൽ  െചopിh്ഇ6. 

3.വാർ ഷികപ:തിേരഖ: 

 ഒ രുവാർ ഡിെലെതാഴിൽ ആവശ�െ ടുGമുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ 3ുംവർ ഷ
*ിൽ 100പണിഉറ ാ3ുGതിന്ആവശ�മായ�പവൃ*ികൾ കെ9*ിേരഖെ ടു*ി
െവLിരി3ുGസു�പധാനമായര9ുേരഖകളാണ്ആKൻ �ാനുംെഷൽ ഓഫ്െ�പാജ
ക്
ും.ഒ രുവാർ ഡിൽ ഒ രുവർ ഷംനട*ാനുേ�ശി3ുG�പവ�*ികെളകുറിLുളളസമ�ഗ

മായരൂപേരഖയാണMാർ ഷികപ"തിേരഖ.ഒ രു�പവൃ*ിയുെടഫയലിൽ �പവ�*ിെയകു

റിL്പരാമർ ശി3ുGവാർ ഷികപ"തിയുെടപകർ  ്സൂKിേ39തഅ്നിവാര�മാണ്. 

വാർ ഷികപ"തിേരഖയുെടഅടിXാനവിവരFൾ അടFുGആദ�േപജിെനാ ം�പവൃ
*ിപരാമർ ശി3ുGേപജുകൂടിേചർ *ുVവാർ ഷികപ"തിേരഖയുെടപകർ  Mേ3
9താണ.് 
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പരിേശാധിL11ഫയലുകളിൽ6ഫയലുകളിൽമാ�തമാണMാര് ഷികപ"തിേരഖയു
െടപകർ  ്ഉ9ായിരുGത്.1606005002/LD/341369 എG �പവർ*ി ഫയലില ് 

ഉൾെ3ാVിL വാർഷിക പ"തി േരഖ ആ �പവര്*ിയുെടതായിരുGി6 . 

4.ജനകീയഎAിേമ�്: 

ഒരു�പവൃ*ിതുടFുംമു>്ആ�പവൃ*ിഎ'്, എFെന, 

എ�തഅളവിൽ െചTണെമGറിയാൻ െതാഴിലാളികൾ 3്അവകാശമു9്.അതിന്അവർ 

3ുംഇ3ാര�മറിയാൻ താത്പര�മുVമ
ുVവർ 3ുംമന_ിലാ3ാൻ കഴിയുGതര*ി
ൽ ഓേരാ�പവൃ*ിയുെടയുംഎhിേമ
ിൻ െറകൂെടജനകീയഎh്േമ
്തTാറാേ39തു
9്.എGാൽ േകാ%ായിപ-ായ*ിൽ ഇ*ര*ിലുVജനകീയഎhിേമ
്തTാറാ3ുG

രീതിയിെ6GാPനസിലാ3ുGത്.പരിേശാധിL11ഫയലുകളിലുംജനകീയഎhിേമ


്കാണാൻ കഴി`6. 

4.1എAിേമ�് 

പരിേശാധിL11ഫയലുകളിലുംവിശദമായഎhിേമ
്ഉ9്. 

െസക�ുരിൽ നിGുംഎടു*പകർ  ിൽ സേgതികവി"abർസK�െപടുതിയി%ു9്.,അ
നാലിസിസ്ഓഫ്േറ
്, െമ
ീരിയൽേh
്െമന്റ്,േലബർഅ�l്�ടാ�v്,CIB 

െചലവഎ്Gിവഉൾെ3ാVിLി%ു9്. 7ഫയലുകളിൽ എhിേമ
്  റിേ ാർ%്  
ഉള്െകാVിLി%ി6 . 

CIB എവിെടXാപിLു, 

സർ െവഡാ
,േ�ഡായിF്ആന് റ്ഡിൈസൻ എGിവഫയലിൽ കാണാൻ കഴി`ി6. 

5.സാേJതികാനുമതി: 

�പാേദശികമായിതTാറാ3ിയസാേgതികാനുമതി 

11ഫയലുകളിൽ വLി%ു9്.കൂടാെതെസക�ൂറിൽനിGുംലഭി3ുGേകാ ി 

7ഫയലുകളിൽവLി%ു9്. 
വർ 3്കാ
ഗറി,വാർ ഡിൻ െറന>ർ ,േപര,്കNി
ിഅംഗFെള3ുറിLുVവിശദാംശF
ൾ എGിവേരഖെ ടു*ിയി%ു9്.കൺ വീനർ ,െചയർ മാൻ , 

െമ>ർഎനിനവരുെടഒ◌ൗേദ�ാഗികപദവിയും, ഒ ും, 

എ6ാഫയലുകളിലുംകാണാൻ സാധിLു 

,സാധന,േവതനഘടകFെള3ുറിLുVവിശദാംശFൾെസക�ൂർേകാ ിയിൽകാണാൻ
കഴി`ു. LSGD 

എ-ിനീയർഒ ിെനാ ംതിയതിേരഖെ ടു*ിയി%ു9്മ
ുഉേദ�ാഗXരുെടഒ ിെനാ
 ംതീയതിേരഖെ ടു*ിയി%ി6.  

 സാേgതികവിദabരടFുGസമിതിയുെടഅനുമതിേരഖഎ6ാരീതിയിലുംപൂർ ണ
വുംആധികാരികവുമായിരി3ണം. 
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6.ഭരണാനുമതി: 

ഒരുവാർ ഡിൽ ഒരുവർ ഷംനട ിലാ3ുGെതാഴിലുറ ്പ"തി�പവർ *നFൾ 

3്പ-ായ*ഭ്രണസമിതിനൽ കുGഅംഗീകാരമാണഭ്രണാനുമതി. 

െസക�ുറിൽ നിെGടു*േകാ ിയാണഫ്യലിൽ സൂKിLരി3ുGത്. 11 

ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതിഉൾ െപടു*ിയി%ു9്  .11ഫയലിലുംെസ�ക%റിഒ ്, സീൽ, 

േഡ
്എGിവേരഖെ ടു*ിയി%ി6.ഇേതാെടാ ം�പസിഡന്റിന്െറഒ ്, സീൽ , 

തീയതിേരഖെപടുെത9ാതാണ്, 
എGാൽഒരുഫയലിലുംഇവെയാGുംകാണാൻകഴി`ി6.  

െസക�ൂർ േകാ ിയിൽ െറസല�ൂഷൻ ന>ർ ,തിയതിഎGിവഅേ�ാഡ്െചTുേ>ാ
ൾ ആദിവസെ*തീയതിയുംെ�പാസീഡിങ്ന>റുംമാ�തമാണ�്പിൻ റ്ഔ%ിൽ വരുGത്ഇ
�രണാനുമതിന>റായിപരിഗണി3ാനാവി6.അതുെകാ9ുതെG, 

�ഗാമസഭാതീരുമാന*ിന്പ-ായ*്ഭരണസമിതിനൽ കുGഅനുമതിപ�ത*ിൻ െറഒ
രുേകാ ിഫയലിൽ സൂKിേ39താണ്. 

ഇ3ാര�*ിൽ പ-ായ*്ഭരണസമിതിയുെടഭാഗ*ുനിGുംെസ�ക%റിയുെടഭാഗ*ു
നിGുംജ�ഗതഉ9ാകണം 

7.െതാഴിലാളികളുെടഡിമാൻ റ്േഫാറം: 

നിയമംഅനുശാസി3ുGതര*ിൽ െതാഴിലാളികൾ 3Mർ ഷ*ിൽ 100ദിവസ
െ*െതാഴിലും,െതാഴിൽ കി%ിയിെ6gിൽ െതാഴിലി6ാs/േവതനവുംകി%ണെമgിൽ അ
വർ നൽ കുGഡിമാൻ റ്കൃത�മാേക9തു9.്ആനMൽ മാhർ സർ 3ുലറിൽ നിർ േദശി

3ുGതര*ിൽ െതാഴിലുറ ുനിയമ*ിെലഅനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമുVനിർ ദിef

േഫാറ*ിൽ അേപKനൽ േക9തു9്. 

െപാതു�പവ*ികളുെട6ഫയലുകളിൽ ഡിമാൻ റ്സൂKിLി%ുെ9gിലുംഎഴുതി
തTാറാ3ിയഡിമാൻഡാണ് 6ഫയലുകളിലുംഉൾെ3ാVിLിരി3ുGത്. 
െതാഴിലുറ ുനിയമ*ിെലഅനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമുVനിർ ദിef േഫാറ*ിൽ 

െതാഴിലിട*െ്ചറിയകു%ികൾ olംരKണംനൽ കുGതിനുV�കെഷഉൾ െ െടയുV

സൗകര�ംഒരു3ണെമേ�Gഖെ ടു*ിയി%ു9്. 

ഈേഫാറ*ിൽ അേപKി3ാ*തിനാൽ ഈവാർ ഡിെലെതാഴിലാളികൾ 3്അതിനു
Vഅവകാശംനിേഷധി3െ ടുകയാണ്.  

 െതാഴിൽ ഏതുതിയതിമുതൽ ഏ*ിയതിവെരേവണെമGഡ്ിമാൻ റിൽ േരഖെ 

ടു*ിയി%ു9്.അയൽ 3ൂ%തല*ിൽ േയാഗംേചർ G്ഡിമാൻ റ്തTാറാ3ുGതിനുപക

രംേമ
്തെGഅേപKഎഴുതിതTാറു3ുകയാണ്െചTുGത്. 

 െതാഴിലാളികൾ 3്അവരാവശ�െ %ദിവസംെതാഴിൽ നൽ കിയിെ6gിൽ െതാഴി
ലി6ാs/േവതനംലഭി3ാനുVഅവകാശമാണ്ന]െ ടുGത്.  
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 നിര്േKശം 

• ഒരുവാർ ഡിൽ െതാഴിൽ കാർ ഡ്എടു*ിരി3ുGമുഴുവൻ െതാഴിലാളികളുംഅയ
ൽ 3ൂ%*ിൽ വ�Oിഗതമാേയാകൂ%മാേയാഅേപKെകാടു3ുGരീതിസMീക
രി3ണം. 

• െതാഴിലിനുളളഅേപKപ-ായ*ിൽ �ഫ9്ഒ◌ാഫീസിൽ സMീകരി3ുകയും
തീTതിെവLുൈക റ്�റസീത്െകാടു3ുകയുംെചTുGെ*ാഴിലാളികളുെടഅ
വകാശംസംKി3ുGതിന്സഹായകമാകും 

8.െതാഴിൽ അനുവദി.ൽ :  

െതാഴിലിനുVഅേപKസMീകരിLാൽ 15ദിവസ*ിനുVിൽ െതാഴിൽ നൽ കണെമG്
MGNREGA Shedule2 Section 6 – ൽ പരാമർ ശി3ുGു. 

അതിന്കഴി`ിെ6gിൽ െതാഴിലി6ാs/േവതനംെകാടു3ണെമGുംഅ"�ായം3Section 

7,8,9ഭാഗFളിൽ അനുശാസി3ുGു. 

11�പവ�*ികളുെട�പവ�*ിഫയലിെലെതാഴിൽ അേപK, 

െതാഴിൽ അനുവദി3ൽ ,മhേറാൾ അനുവദിLതീTതി,േവ�ിh്എGിവപരിേശാധി3ു
കയുംെതാഴിലാളികെളക9്സംസാരി3ുകയുംെചsRേ ാൾ മന_ിലാ3ാൻ കഴി`ചി
ലകാര�Fൾ താെഴെകാടു3ുGു. 

• 8ഫയിൽ എഎംസി�പകരമുVവർ 3് അേ6ാെകഷന്േഫാംസുKിചി%ു9.്

3ഫയലുകളിൽഎഎംസി�പകാരമുVവർ 3്അേലാേ3ഷൻ േഫാറം   

സൂKിLി%ി6 

• 1606005002/LD/235999എG �പവർ*ിയുെട ഫയലില്  വർ3്  
അേ6ാേകഷന്  േഫാം ഉള്െകാVിLി%ുെ9gിലും വിവരFള്  
േരഖെ ടു*ിയി%ി6 . 

• ഡിമാൻ റ്െചsRതിയതിേരഖെ ടു*ിയി%ു9.്  

• ഡിമാന്റ്െചsRതിയതിമുതൽ 15-

◌ാ◌ംദിവസംെതാഴിൽ ലഭിLുഎGുVവിവരFൾലഭി3ുGു9്. 
• എഎംസി�പകാരമുVവർ 3്അേലാേ3ഷൻ േഫാറംഉൾെ ടു*ിയിരി

3ുGഫയലിൽകൃത�മായിസൂKിLി%ു9്.  

9.ഇ-മAർ േറാൾ  

െതാഴിലുറ ്പ"തിയിെലേരഖകളിൽ ഏ
വും�പധാനെ %േരഖയാPhർ േറാൾ . 

മhർ േറാൾ ഗൗരവേ*ാെടൈകകാര�ംെചേT9േരഖയാണ്. 

11�പവർ *ിഫയലിെലമhർ േറാൾ പരിേശാധിLേ ാൾ കെ9*ിയവിവരFൾ ചുവെട
േചർ 3ുGു. 

• പരിേശാധിL11ഫയലിലുംബിഡിഒ,െസ�ക%റിഎGിവര്ഒ ്, 
സീൽഎGിവേരഖെപടു*ിയി%ു9്,ഒ ിേനാെടാ ംതിയതിേരഖെ ടു
*ിയി%ി6.  
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• െതാഴിലുപകരണFളുെടവാടക,ആെക 
ഹാജർ എGിവേരഖെ ടു*ിയി%ു9്.  

• വർoRു ടFിയതീയതിേരഖെ ടു*ിയി%ു9.്  

• പരിേശാധനഉേദ�ാഗXൻ, േമ
് എGിവരുെടഒ ു9്. 
• 1606005002/LD/235390 എG �പവർ*ി ഫയലില ് 10 മhര്  േറാളുകളിലും 

പരിേശാധനഉേദ�ാഗXൻ ഒ ്  േരഖെ ടു*ിയി%ി6  
• മൂGു വർ3് ഫയലിെലമhർ േറാളിൽമാ�തമാണ്എം.ബു3്  

ന>ർ േരഖെ ടു*ിയി%ുVത്. ബാ3ിയുV  8 ഫയലുകളിലുംഎം. ബു3് 
ന>ർേരഖെ ടു*ിയി%ി6.  

• ഓേരാെതാഴിലാളികളുെടയുംദിവസേവതനം,മhർ േറാൾ �പകാരമുVേവ
തനംഎGിവേരഖെ ടു*ിയി%ി6.  

• പരിേശാധിLഫയലുകളിൽ 4ഫയലുകളിലായി20മhര്േറാളുകളിൽെവ%ി
*ിരു*ലുകൾ ഉ9ായിരുGു. 

 മ�്കെC9ലുകൾ  

• മഠ*ിൻപടിവാർഡിെല െചറുകിട നാമമാ�ത കുടുംബFളുെട 
ഭൂവികസന,മw്,ജല സംരKണ �പവർ*ികള്  
4എG�പവർ*ിയിൽഉൾെകാVിLി%ുV 5 മhർേറാലുകളിൽ2  
എw*ിൽ  ഹാജർ  േരഖെ ടുതിയ*ിലും 2 എw*ിൽ   
ഷാർെ നിങ്ചാർജിലും െവ%ി*ിരുതലുകള്  ഉ9്. 

 മhര്േറാൾന>ർ19374ത* േജാബ്  കാരഡ്് ന>ര് 3/141ഹാജർ  
െവ%ി*ിരു*ിയിരി3ുGു . 

 മhര്േറാൾന>ർ 19375 േജാബ്  കാർഡ ് ന>ര്  3/199 സതി 
എGവ�Oിയുെടെ�പെസന്റ്   മാ
ി അബ്േസന്
് 
ആ3ിമാ
ിയിരി3ുGു . 

 മhര്േറാൾന>ർ19297 േജാബ്  കാര്ഡന്>ര് 3/106 ഗിരിജ ,3/124 
ഇ0ിര ,എGിവരുെട ഷാർ െ നിംഗ് ചാര് ജിൽ  തിരു*ലുകൾ  
വരു*ിയിരി3ുGു 

 മhര്േറാൾന>ർ19298 േജാബ്  കാര്ഡന്>ര് 3/142 രാധ , 
 മhര്േറാൾന>ർ19301 േജാബ ് കാര്ഡന്>ര് 3/62 കുമാരി 

എGിവരുെട ഷാർ െ നിംഗ് ചാര് ജിൽ  തിരു*ലുകൾ  
വരു*ിയിരി3ുGു  

 മhര്േറാൾന>ർ19301 േടാ%ൽ  ഹജരിലും േടാ%ല ് ഷാർെ നിംഗ് 
ചാർ ജിലും െവ%ി*ിരു*ലുകൾ  ഉ9് . 

 

• മഠ*ിൻപടിവാർഡിെല BPL കുടുംബFളുെട ഭൂവികസന മw് ജല 
സംരKണ �പവർ*ികള്  1 എG �പവർ*ിയിെല  

 മhർേറാൾന>ർ8271,േജാ�jാർm~>ർ 3/123 ല�/ി,എGിവരുെട 
ഷാർ െ നിംഗ് ചാര് ജിൽ  തിരു*ലുകൾ  വരു*ിയിരി3ുGു 

 മhർേറാൾന>ർ 9193 േജാ�jാർm~>ർ3/2 സുശീല,എGിവരുെട 
ഷാർ െ നിംഗ് ചാര് ജിൽ  തിരു*ലുകൾ  വരു*ിയിരി3ുGു 
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 മhർേറാൾന>ർ 9194 േജാ�jാർm~>ർ 3/23 ജാനകി ,3/34 

മീനാKിഎGിവരുെടഎGിവരുെട ഷാര് െ നിംഗ് ചാര് ജിൽ  
തിരു*ലുകൾ  വരു*ിയിരി3ുGു,  

 മhർേറാൾന>ർ8275 ഷാർെ നിങ്ചാർജിനെ്റ ആെക 
തുകയിലും 
െവ%ി*ിരു*ിയിരി3ുGു.ഇേതമhർേറാളിൽേടാ%ൽഎമൗ
െ9M%ിതിരു*ിയി%ു9് .  

 മhർേറാൾന>ർ 8273േജാ�jാർm~>ർ 3/25 നിർNല ,എGിവരുെട 
ഷാർ െ നിംഗ് ചാര് ജിൽ  തിരു*ലുകൾ  വരു*ിയിരി3ുGു 

 മhർേറാൾന>ർ 9196 േജാ�jാർm~>ർ 3/70സരസMതി 
ഹാജർ ,ഷാർ െ നിംa�ാർജ് ,െവ%ി*ിരു*ിയിരി3ുGു 

 

• മഠ*ിൻപടിവാർഡിെല െചറുകിട നാമമാ�ത കുടുംബFളുെട 
ഭൂവികസന,മw്,ജല സംരKണ �പവർ*ികള് 1എG�പവർ*ിയിെല  

 മhർേറാൾന>ർ10981 േജാ�jാർm~>ർ3/119 – രജിത,3/123- 
ഷീജ,എGിവരുെട ഷാര് െ നിംഗ് ചാർജില്  െവ%ി*ിരു*ലുകള്  
ഉ9് 

 മhർേറാൾന>ർ10983േജാ�jാർm~>ർ3/26-പ�ാവതി-
ഷാർ െ നിംഗ് ചാർജില്  െവ%ി*ിരു*ലുകള്  ഉ9് , 

 മhർേറാൾന>ർ10984,10985  എGീ മhർേറാളുകളില്  ആെക തുക 
െവ%ിതിരു*ിയിരി3ുGു . 
 

• മഠ*ിൻപടിവാർഡിെല കാട കനാല ് സംരKണം എG �പവർ*ി 
ഫയലിൽ  ഉൾെ3ാVിLിരി3ുG 

 മhർേറാൾന>ർ12145-േജാ�jാർm~>ർ3/12-ധനംഷാര് െ നിംഗ് 
ചാർജില ് െവ%ി*ിരു*ലുകൾ  ഉ9് .  

 മhർേറാൾന>ർ12146-3/18-നിഷ ,3/184-ഷീജ ഷാര ്െ നിംഗ് 
ചാർജില ് െവ%ി*ിരു*ലുകൾ  ഉ9് .  

 മhർേറാൾന>ർ12147-ആെകഷാര ്െ നിംഗ് ചാർജ്  
 മhർേറാൾന>ർ12148--േജാ�jാർm~>ർ3/43 കമലം,ഷാർ െ നിംഗ് 

ചാർജില ് െവ%ി*ിരു*ലുകൾ  ഉ9് .  
  ആെകഷാര ്െ നിംഗ് ചാർജ് 
 മhർേറാൾന>ർ12150-േജാ�jാർm~>ർ-3/80 ഇ0ിര,ഷാർ െ നിംഗ് 

ചാർജില ് െവ%ി*ിരു*ലുകൾ  ഉ9് .  
 ആെകഷാര ്െ നിംഗ് ചാർജ്,എGിവരുെട ഷാര് െ നിംഗ് ചാർജില്  

െവ%ി*ിരു*ലുകൾ  ഉ9് .  

10.െമഷർ െമന്റ്ബു.് 

ഒരു�പവൃ*ിയിൽ എ'ുനടGു,എ�തഅളവിൽ നടGുഎGുVകാര�Fൾ കൃത�
മായിേരഖെ ടുേ*9സു�പധാനേരഖയാണഎ്ം.ബു3്. 
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അതുെകാ9ുതെGഈപു[Rക*ിൽ അളവുകൾ േരഖെ ടു*ുGബ�െ %ഉേദ�ാഗ
Xർ അവരുെടേപരുംഒ ുംസീലുംനിർ ബ�മായുംേരഖെ ടുേ*9താണ.്  

• വർ3ിന്െറേപേ�രഖെ ടു*ിയി%ു9് 
• എhിേമ
്തുകേരഖെ ടു*ിയി%ു9്.  
• �പിേമെഷർെമന്റ്, െചെo/െഷർെമന്റ്എGിവേരഖെ ടു*ിയി%ു9്. 

തീയതിേരഖെ ടു*ിയി%ു9്.    
• �പസിഡന്റ, അസിhനറ്്െസ�ക%റി,  ഓവർസീയർ, അസിhനറ്്എ-ിനീയർ,   

എGിവരുെടഒ ,് സീൽഉ9്. എGാൽതീയതിേരഖെ ടു*ിയി%ി6.  

• ഭവന നിർNാണ*ിന്െറ 3 �പവർ*ി ഫയലുകളില്  ഉള്െകാVിLി%ുV എം 
.ബു3ുകളിലും മhര് േറാൾ ന>ർ േരഖെ ടു*ിയി%ു9് . 

11�പവർ 9ികളുെടഎം.ബു.്പരിേശാധി6േ1ാൾ ചിലവീഴ്6കെC9ാ

ൻ കഴിNു. 

• പരിേശധിL11എം.ബു3്കളിൽ  ഒGിലും 

െസ�ക%റിഒ ുംസീലുംെവL്സK�െപടുതിയി%ി6 

• വർ3ിന്െറേകാേ�ഡഖെ ടു*ിയി%ി6.  

• ഭരണാനുമതി,സാേgതികാനുമതി,ന>ർ ,തിയതിഎGിവേരഖെ ടു*ി
യി%ി6. 

• മhർ േറാൾ ന>ർ ,തിയതി,വർ 3്േകാഡ്എGിവയുംേരഖെ ടി*ിയി%ി6
. 

• എhിേമ
്തുകയുംയഥാർ �െചലവുംതNിലുVവ�ത�ാസംേരഖെ ടു
*ിയി%ി6. 

• �പസിഡന്റ് , െസ�ക%റിഎGിവരുെടഒ  ് ,സീല്, 

എGിവേരഖെപടു*ിയി%ു9്എGാൽതീയതിേരഖെ ടു*ിയി%ി6. 

• പാസഡ്്േഫാർേപയ്െമന്േ�റഖെ ടു*ിയി%ി6.  

11.േവOിസ്ററ് 

�പവൃ*ിപൂർ *ിയായാൽ മhർ േറാൾ �പകാരംെതാഴിലാളികൾ േ3Mതനംഅനു
വദിLുെവG്ഉറ ാ3ുGേരഖയാേണM�ിh്.ഓഡി
്ടീംപരിേശാധിL11 

ഫയലിലുംമhർ േറാളിനഅ്നുസൃതമായേവ�ിh്സൂKിLി%ു9് .  

12.എഫ്.ടിഓ 

െതാഴിലാളികളുെടേവതനംഅവരവരുെടബാg്അ3ൗ9ിേല3്അയLുഎG
തിനുളളെതളിെവGനിലയിലാണഎ്ഫ്.ടിഒവിന്െറ�പധാന�ം. 

ഓഡി
്സംഘംപരിേശാധിL11ഫയലുകളിൽ  4 ഫയലുകളിൽ എഫ്.ടി.ഒ. 

സുKിLി%ി6.7 ഫയലുകളിൽ എxvിഒസൂKിLി%ു9് 
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േസാഷ�ൽ ഒ◌ാഡി
്�പ�കിയആരംഭിLേശഷംഎxvിഒഫയലിൽ വ3ുGരീതിതുടFിയി
%ുെ9GുVത�്പശംസനീയമാണ.് 

13.േഫാേ2ാ�ഗാഫുകളുെട�പധാന�ം 

 െതാഴിലുറ ്പ"തിയുെടഗുണനിലവാരംഉറ ാ3ാൻ �പവ�*ികൾ സംബ�ി
Lുെതളിവുകൾ േശഖരി3ാൻ അതിൻ െറേഫാേ%ാകൾ സഹയകമാകും. 

�പവ�*ിതുടFുGതിനുമു>ും,നടGുെകാ9ിരി3ുേ>ാഴുംപൂർ *ിയായതിനുേശ
ഷവുംഉളളേഫാേ%ാകൾ എടു¢lൂ Kിേ39ത.്ഇതിനുപുറെമജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ%ായു

െട�പിൻ റുംഫയലിൽ സൂKിേ39താണ്. 

ഇതുറ ാേ39േ�
ിൻ െറയുംെതാഴിലുറ പ്"തിഉേ"ാഗXരുെടയുംചുമതലയാണ്
. പരിേശാധിL8 �പവൃ*ിഫയലുകളിലുംഒരുേഫാേ%ാേപാലുംകാണാൻ കഴി`ി6. 3 

ഭവനനിർNാണ പ"തികളില് േഫാേ%ാ�ഗാഫ് സുKിചി%ു9്  . 

 െതളിവേ്ശഖരണംെതാഴിലുറ ്പ"തി�പവ�*ികളുെടഒഴിLുകൂടാനാവാ*
ഘടകമായതിനാൽ ഈകാര�*ിൽ ബ�െ %ഉേ�ാഗXർ കൂടുതൽ ജാ�ഗതപുലർ േ*
9തു9്.  

14.ഫയൽ നീ.പരിേശാധനസംവിധാനം 

െതാഴിലുറ ്�പവൃ*ിനട ാ3ുGതിലുംഅതിൻ െറേരഖകൾ ൈകകാര�ംെചTു
Gതിലുംഓേരാഉേദ�ാഗXർ 3ുംഉ*രവാദി*ംനി£യിLിടു9്. 

െതാഴിലുറ ്പ"തിയിെലഏ
വുംസു�പധാനേരഖയായമhര് േറാൾ ജനേറ
്െചTുGതു
മുതൽ െതാഴിലാളികളുെടേവതനംബാgിേല3്അനുവദിLുെകാ9ുVഎഫ്.ടി.ഒബാ

gിേല3്അയ3ുGതീയതി�കമ*ിൽമhർ േറാൾമൂവ്െമന്റ്�ി ിൽേരഖെ ടുേ*
9താണ.് 

�പവ�*ിപൂർ *ിയായമhർ േറാളുകൾ പ-ായ*ിെലഎം.ജി.എൻ ആർ ഇ.ജി.എ

െ_6ിൽ ലഭി3ുGമുറയ്3്കാലതാമസമി6ാെതതുടർ നടപടികൾ സMീകരിL
തായിഅറിയി3ുGേരഖയാണ്ഫയൽ �ടാ3ിങ്േഫാറം.  

• 8�പവ�*ിഫയലുകളിലുംAMC �പകാരമുVഫയൽ �ടാ3ിങ്േഫാറം. 

സുKിLി%ു9് .3ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിLി%ി6.              

• എ.എം 

.സി�പകാരമുVേഫാറം8ഫയലിൽ ഉെ9gിലുംപൂർ ണമായേരഖെപടുതാ

േലാ , ആധികാരികമായസാK�െപടുതൽ ഇ6യിയിരുGു 

• ഇ3ാര�*ിൽ െതാഴിലുറ ്പ"തിഉേദ�ാഗXരുെടഭാഗ*ുനിG്ഇേ ാ
ൾ �പേത�ക�ശ"പുലർ *ി*ുടFിയി%ു9്.  

15.ജിേയാടാഗ്ഡേ്ഫാേ2ാഗാഫ്  
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പരിേശാധിLഒരുഫയലിലുംജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ%ാ�ഗാഫMLി%ിെ6Gാണ്കെ9*ാൻ ക
ഴി`ത്. 

16.ൈസ�്ഡയറി 

െതാഴിലുറ ്പ"തി�പവൃ*ികൾ പറ`ിരി3ുGഅളവിലുംകൃത�തയിലുംനി
ർ വഹി3ുGതിലുVഉപാധികളടFുG�പധാനെ %േരഖയാണൈ്സ
്ഡയറി.സംXാ

നസർ 3ാർ �പേത�കമായിതTാറാ3ിയൈസ
്ഡയറി�പവര് *ിXല*ു9ായിരി
േ39ഈസു�പധാനേരഖയാണ്. 

പ"തിആരംഭേയാഗ*ിൻ െറവിവരFൾ മുതൽ ഉേദ�ാഗXരുെടയുംെപാതുജനFളു
െടയുംനിർ േദശFളുംസ0ർ ശകഡയറിയിൽ അടFിയി%ു9് 

മഠ*ിൻപടി വാർഡിെല 

11വർ 3ുകളുെടഫയലുകൾ പരിേശാധിLേ ാൾ 8�പവർ*ിഫയലുകളിലുംൈസ
്ഡയ
റിഉ9ായിരുGു.  

അഭി�പായFൾ േരഖെ ടുേ*9ഭാഗ*MിഎംസിഅംഗFൾ ഒGുംതെGേരഖ
െ ടു*ിയി%ി6. 

അതിനർ �ംവിജിലൻ സ്അൻ ഡ്േമാണി
റിംajN
ിൈസ
്സ0ർ ശി3ാെതയാണഒ്േ� 
ഖെ ടു*ിയിരി3ുGതഎ്Gതാണ് 

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

പെgടു*െതാഴിലാളികളുെടഎwം, 

ഡിമാൻഡ്െചsRെതാഴിലാളികളുെടഎwംേരഖെ ടു*ിയി%ു9്.  
• സാേgതികാനുമതിന>ര്,എhിേമ
്തുക,സൃ]ി3െ %െതാഴില്ദിനF

ൾ .ആKന് �ാനില്ഉള്െ %ന>ര്,ഭരണാനുമതി,  എGിവ5 

ഫയലുകളിൽ േരഖെ ടു*ിയി%ു9്3ഫയലുകളിൽ േരഖെ ടു*ിയി%ി
6.  

• പ"തിെകാ9ുV�പേയാജനവുംഗുണേമIയുംേരഖെ ടു*ാെതേപാകു
Gതഈ്പ"തി3്ആശാസ�മ6. 

• െതാഴിലാളികളുെടസാK�പ�തം,െച�ിh്, 
എGിവൈസ
്ഡയറിയിൽ ഉ9ായിരുGി6. 

• ഏതിനം�പവൃ*ി, പ"തിെചലവ്എGിവേരഖെ ടു*ിയി%ി6.  

• �പവൃ*ിXലെ*സൗകര�Fൾ ഏർ െ ടു*ുGത്�പവൃ*ിേ3M9ി
ഉപേയാഗിLസാധനസാമ�ഗികൾ ,ചികി�ാെLലവ്സംബ�ിLവിവരം, 

ൈസ
്മിനു4l്, 
ഉേദ�ാഗXരുെടേഫാൺ ന>ര് സ0ർ ശകകുറി എ്Gിവയുംൈസ
്ഡയ
റിയൽ േരഖെപടുതിയി%ി6 

17. െതാഴിലിടെ9സൗകര�	ൾ  

െതാഴിൽ Xല*്െതാഴിലാളികൾ 3്ആവശ�മായകുടിെവളളം, 

തണൽ ,�പാഥമികൈവദ�സഹായം, 
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5വയ_ി'ാെഴയുളളകു%ികൾ 3്�കെഷതുടFിയഅടിXാനസൗകര�Fൾ ഒരു3ണ
െമG്നിയമ*ിെലെഷഡ�ൂൾ 2ൽ 23മുതൽ 28വെരയുVഭാഗ*്നിർ േദശിLി%ു9്.ഈ

അവകാശെ*3ുറിL്76െതാഴിലാളികേളാ4lംസാരിLു. 

• �കെഷസൗകര�െ*3ുറിL്െതാഴിലാളികൾ 3്അറിവി6. 

• തണൽ സൗകര�Fൾ ഒരു3ാറി6 

• മെ
6ായിട*ുെമGേപാെലഇ വിെടയുംെതാഴിലാളികൾ േനരിടുGഏ
ു
വുംവലിയ�പ¥~മാേ9ായില
്സംവിധാനംലഭ�മ6എGുളളത.് 

സ്�തീകളാണ്ഇ തിൻ �പ¥~ംകൂടുതൽ അനുഭവി3ുGത്. 

െതാഴിലാളികേളാ4lംസാരിLേ ാൾ എ6ാവരുംഈഅഭി�പായമാണ്പgുവ
Lത.◌്അടു*ുളളവീടുകേളാെചടികളുെടമറേവാആണ്ഇ വർ 3്ഇ േ ാഴും

ആ�ശയം.  

േടാെsp
്സൗകര�ംഇ 6ാ*തിനാല് പലസ്�തികളുംമൂ�തസംബ�മായഅ
സുഖFളാൽ ബു"ിമു%ുGുെ9G്അറിയാൻ സാധിLു. 

• മാലിന�ംനിറ`കനാലുകളിലുംമ
ിടFളിലുംപണിെയടു3ുGെതാഴി
ലാളികൾ 3്ൈകയുറ,കാലുറതുടFിയസുരKാഉപകരണFൾ നൽ കാ
ൻ സംവിധാനമി6.  

18.നിരീ�ണസംവിധാന9ിെലവീഴ്6കൾ  

ൈസ
്ഡയറിയുംെതാഴിലുറ പ്"തിഓഫീസിെലഉേദ�ാഗXസ0ർ ശകപു[Rകവുംപ
രിേശാധിLേ ാൾ മനസിലായവിവരFൾ  

ജി6ാ, 

േ2ാoRലഉേദ�ാഗXർ പ-ായ*ിെലെതാഴിലുറ പ്"തിഓഫീസും�പവൃ*ിXല
Fളുംകൃത�മായഇ ടേവളകളിൽ സ0ർ ശിേLM9നിർ േദശFൾ നൽ കിയി%ു9് എG 
വിവരFൾ  ൈസ
് ഡയറിയില്  നിGും ലഭ�മ6 
.ഫയലുകൾ സൂKി3ുGതുമുതൽ �പവൃ*ികൾ െതരെ`ടു3ുGതുവെരയുVകാ

ര�Fളിൽ കാണുGഏേകാപനമി6ാs/േമാണി
റിങ്സംവിധാന*ിെലവീk�െകാ9്സം
ഭവിLതാെണGനിഗമന*ിലാണ്ഓഡി
്ടീംഎ*ിേLർ Gത.് 

െതാഴിലുറ ്പ"തിയുമായിബ�െ %ജി6യിെലഏ
വുംവലിയഉേദ�ാഗXൻ 

ജി6ാേ�പാ�ഗാംേകാർ ഡിേന
റായകള�vറാണ്.അേ�ഹ*ിനുേവ9ിെതാഴിലുറ ്പ"

തി�പവൃ*ികൾ ഏേകാപി ി3ുGചുമതലേജായൻ റ്േ�പാ�ഗാംേകാർ ഡിേന
ർ 3ും.ക

ഴി`ഒരുവർ ഷ*ിനിെടവിവിധതല*ിലുVഉേദ�ാഗXര് ഈപ-ായ*ിൽ സ0ർ 

ശനംനട*ിയി%ുെ9G്ഓഡി
്ടീമിൻ െറഅേനMഷണ*ിൽ മനസിലായി. 

കഴിNഒരുവർ ഷ9ിനിെടവിവിധഉേദ�ഗ;ർ നട9ിയസ)ർ ശനവിവര	
ൾ  

�കമന ഉേദ�ാഗXൻ െറേപ ഓഫീ_0ർ ശനദി െതാഴിലിടസ0ർ ശ ആെകദിവസF
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>ർ  ര് വ 

സFൾ  
നതിയതികൾ  ൾ  

 

1 നാഷണൽ ഓഫീസ് 
/നിരീKകർ  

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

2 േh
്ഓഫീസ് എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

3 ഡി.പി.സി എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

4 െജ.പി.സി എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

5 ബി.ഡി.ഒ/ബി.പി.ഒ എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

6 േജാ.ബി.ഡി.ഒ എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

എ�ത തവണ 
സ0രച്ി%ുെ9Gു 
എഴുതിയി%ി6 

7 അസിhൻ റ്എൻ ജീ
നിയർ  

ഒരുതവണ ഒരുതവണ ഒരുതവണ 

8 വി. ഇ.ഒ ഒരുതവണ ഒരുതവണ ഒരുതവണ 

 

19. വിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി�റിJSി�ി 

െതാഴിലുറ ്പ"തിയുെടസുതാര�തഉറ Mരു*ുGതിGിര'രമായേമാണി
റിങ്സം
വിധാനംേവണെമG്െതാഴിലുറ ്നിയമംനിഷ്3ർ ഷി3ുGു. 

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

ൽ ڊവിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി
റിgNി
ിയുെട�പവർ *നFെള3ുറിLM�Oമായി�പ
തിപാദി3ുGു9്. 

• അ-ുമുതൽ ഏഴുവെരഅംഗFൾ ഉൾ െ %താണഒ്രുവിഎംസി. 

• വിഎംസിഅംഗFൾ െതാഴിലിടംസ0ർ ശി3ാറി6 

• അവസാനമായിഎേ ാഴാണൈ്സ
ിൽ േപായെതGറിയി6. 

• േമ
്പു[Rകംെകാ9ുേപായിഒ ുേരഖെ ടു*ിേപാവുകയാണ്പതിവ്. 

 

വിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി�റിJSി�ിഅംഗ	ൾ  

1. കു`ുല�/ി  
2. ഫാ*ിമ  
3. രാജൻ   
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4. സ�� .െക  
5. വി.സി .രാമൻകു%ി  

ൈസ
്ഡയറിയിൽ അഭി�പായFൾ േരഖെ ടുേ*9ഭാഗ*MിഎംസിഅംഗFൾ ഒGും
തെGേരഖെ ടു*ിയി%ി6. 

അതിനർ �ംവിജിലൻ സ്അൻ ഡ്േമാണി
റിംajN
ിൈസ
്സ0ർ ശി3ാെതയാണഒ്േ� 
ഖെ ടു*ിയിരി3ുGതഎ്Gതാണ് 

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

െതാഴിലുറ ്പ"തിയുെടസുതാര�തഉറ Mരു*ുGതിനുVഉപാധികളിെലാGാണസ്ി

ിസൺ ഇൻ ഫർ േമഷൻ േബാർ ഡ്. (സി.ഐ.ബി.) നട*ിയ�പവൃ*ിയുെടേപര്, 

അടgൽ തുക,െചലവായതുക,ആെകെതാഴിൽ ദിനFൾ �പവൃ*ിനടGകാലയളവഎ്
GിFെനഒരു�പവൃ*ിയുെടഅടിXാനവിവരFെള6ാംഉൾ െ ടു*ിയാണ്സി.ഐ.

ബിXാപിേ39ത്. 

ഈകാര�ംവാർ ഷികമാhർ സർ 3ുലർ അധ�ായം10.4ൽ വിശദീകരിLി%ു9്. 

�പവൃ*ിതുടFുേ>ാള് തെGസി.ഐ.ബിXാപിേ39താെണG്മാhർ സർ 3ുലറി

ൽ വ�വXെചTുGു. 

എGാൽ പൂർ *ിയായ�പവൃ*ിXലFൾ സ0ർ ശിLേ ാൾ ഒരിട*ുംസി.ഐ.ബി

XാപിLതായിക9ി6. 

മനസിലായവിവര	ൾ  

• സി.ഐ.ബിXാപി3ുGതിന്കുടുംബ�ശീയൂണി
ിന്കീഴിലുVെവ9

െറചുമതലെ ടു*ണെമGനിർ േദശംപാലിLി%ി6. 

• സി.ഐ.ബിXാപി3ുGതിനുVതുകെചലവഴി3ാ*തിനാൽ പണിപൂ

ർ *ീകരിLിെ6Gവിവരമാണ്എം. ഐഎസിൽ കാണുGത് 

• എhിേമ
ിൽ  CIB െചലവ ് േരഖെ ടുതിയി%ുന്െടFിലും എം .ബു3ിൽ  
ഈ തുക കുറLതായി േരഖെ ടു*ിയി%ു9 ്. 

21.അവകാശലംഘന	ൾ  

േസാഷ�ൽ ഓഡി
്ടീംഈവാർ ഡിെല78കുടുംബFളുമായിസംസാരിLേ ാൾ അ
വകാശലംഘനFളുമായിബ�െ %്ചിലസംഭവFൾ �ശ"യിൽ െ ടുകയു9ായി.അ

3ാര�Fളാണ്ഇവിെടപരാമർ ശി3ുGത്. 

1.െതാഴിൽ കാർ ഡ് 

െതാഴിലുറ ്പ"തിയിൽ പണിെയടു3ുGെതാഴിലാളിയുെടഅടിXാനപരമാ
യഅവകാശമാണ്െതാഴിൽ കാർ ഡ്.അേപKിLാൽ 15ദിവസ*ിനകംകാർ m~ൽ കണെമ

GാണM�വX.ഈവാർ ഡിെലെതാഴിൽ കാർ ഡിന്അേപKിLവർ െ36ാംകാർ rഭിLി
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%ു9്. ഇ3ാര�*ിൽ പ-ായ*ിൻ െറസമീപനംമാതൃകാപരമാണ്.എGാൽ  ഈ 

തവണ അേപKിL 2കുടുംബFൾ െoRാഴില ് കാർഡ്  ലഭിLി%ി6 എG വിവരം 
അറിയാൻ  കഴി`ു . 

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

• െതാഴിൽ കാർ ഡിൽ െതാഴിലിനുVഅേപK, 

എ�തദിവസേ*3്ആവശ�െ %ു,െകാടു*േവതനംഎGിവെയാGുംേര
ഖെ ടു*ിയി%ി6. 

െചsRെതാഴിൽ ദിനFൾ മാ�തമാേ�ണഖെ ടു*ിയി%ുVത് 

• െതാഴിൽ കാർ ഡുകൾ പരിേശാധിLേ ാൾ കൃത�മായിവരെ¨Lി%ു9് 
.എGാൽ ബാgിൽ നിGുംകൂലികി%ിയവിവരംേരഖെപടുതിയി%ി6 

• േസാഷ�ൽ ഒ◌ാഡി
്തുടFിയേശഷംഈ�പവണതo/ാ
മു9ായി%ു9്. 

2.െതാഴിൽ നിേഷധം 

• ഒരുവർ ഷ*ിൽ 100ദിവസെ*െതാഴിൽ െതാഴിലാളിയുെടനിയമപരമായ
അവകാശമാണ ്

• ഈവാർ ഡിെലസജീവെതാഴിലാലികളിൽ അ-ുേപർo/ാ�തമാണ്100ദിസ
വെ*െതാഴിൽ ലഭ�മായി%ുVത്. 

3.േവതനംൈവകൽ  

മhർ േറാൾ പൂർ *ിയായിപരമാവധി14ദിവസ*ിനകംകൂലിെതാഴിലാളികളുെട
ബാg്അ3ൗ 9ിേലo~ിേKപി3ണെമG്െതാഴിലുറ ന്ിയമ*ിെലെസKൻ 3(2),6

എGിവിടFളിൽ വ�Oമാ3ിയി%ു9്.ൈവകിയാൽ ആദ�െ*30ദിവസംേവതന*ി

ൻ െറ0.05ശതമാനംതുകപിഴനൽ കണെമGന്ിയമ*ിെലെസKൻ 3(3)ലുംവാർ ഷികമാ
hർ സർ 3ുലർ അധ�ായം9 ലുംപറയുGു. 

പ-ായ*ിെലെതാഴിലുറ പ്"തിഓഫീസിൽ നിG്നി£ിതദിവസംതെGഎ
xvിഒഅയLി%ുെ9gിലുംേക�0ഗവൺ െമൻ റിൽ നിG്പണംലഭി3ാ*തുെകാേ9Mത
നംലഭി3ുGിെ6Gാണപ്രാതിവGത്. 

ആരുെടഭാഗ*ുനിGMീk�സംഭവിLാലുംകൃത�സമയേ*Mതനവുംഅതല്ഭിLി
െ6gിൽ ന]പരിഹാരവുംലഭിേ39താണ.്ഇ3ാര�*ിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നിേ�G

ഖാമൂലംപരാതിസMീകരിL്ബ�െ %വർ 3്അയLുെകാടു3ാൻ േമ
ിനുംഭരണസമിതി
3ുംഉ*രവാദിതMമു9് 

•  62െതാഴിലാളികളുെടബാg്പാ_്ബു3് പരിേശാധിLതിൽആരുംപാ_്ബു3് 

2019 വെരഅപ്േഡ
െ്ചsRതായികാണാൻകഴി`ി6.                      
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4.ബാJ്ജീവന.ാരുെടസമീപനം:  

െതാഴിലാളികേളാ4lംസാരിLേ ാൾ മനസിലാ3ാൻ കഴി`ത്. 

• ബാgുകാരുെടഭാഗ*ുനി©lൗമ�മായസമീപനമാണുVത് 
• െതാഴിലുറ ്കൂലിഎടു3ാൻ മാ�തമാണബ്ഹുഭൂരിപKംെതാഴിലാളിക

ളുംബാgിൽ േപാകുGത്. 

• എസ്ബിഐ, ബാg് ഓഫ് 
ബേറാഡ,കേ*ാലിolിറിയൻബാg്എGിവിടFളിലാണഇ്വര്3്അ3ൗ
9ുVത.് 

5.�പവൃ9ി;ലംസ)ർ ശനം. 

• �പകൃതിവിഭവFളുെടപരിപാലന*ിനുംസാമൂഹ�ആ[Rിസ�]ി3ുG
തിനുംസഹായി3ുGനിരവധി�പവ�*ികൾ ഏെ
ടു3ുGതിനുVസാ
ധ�തയുVപ-ായ*ാണേ്കാ%ായി.  

 

• ഫയലിൽ ക9വിവരFളുെടനിജXിതിേനരിൽ ക9്മന_ിലാ3ുGതി
നായിേസാഷ�ൽ ഓഡി
്ടീംഅംഗFൾ പണിപൂർ *ിയാ3ിയ11�പവൃ*ി
XലFളുംസ0ർ ശി3ുകയു9ായി. 

�പവൃ*ികൾ പരിേശാധിLുംെതാഴിലാളികേളാടുംേമ
ുമാേരാടുംസംസാ
രിLുംഓഡി
്ടീംകെ9*ിയകാര�Fൾ താെഴേചർ 3ുGു. 

ഫയൽ പരിേശാധനനട9ിയ�പവൃ9ികളുെട�പവൃ9ി;ലസ)ർ ശന9ി
ലൂെടകെC9ിയകാര�	ൾ :- 

1.1606005002/LD/235388 -മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല െചറുകിട നാമമാ�ത 
കുടുംബ	ളുെട ഭൂവികസന മZ് ജല സംര�ണ �പവർ9ികള്  4. 

 2018ഡിസംബർ  മാസകാലയളവിൽ.വാര്ഡിെല  

പലഭാഗFളിൽ ആയാണ്�പിവൃ*ിെചsRിരി3ുGത് 
 ഫയൽ പരിേശാധനയിലും 

,�പിവൃ*ിXലപരിേശാധനയിലുംഎവിെടെയാെ3െചsRുഎGവിവരFള് ലഭ�

മ6.  

 മഴ3ുഴി,െതFിൻ  കുഴി,കേ>ാh ് കുഴി എGിവ നിർNി3ുക,െതFിന് 
തടെമടു3ുക എGതാണ് �പവർ*ി  

 എhിേമ
്�പകാരം15000mm കാടുകൾ  വൃ*ിയാ3ി , 50മഴ3ുഴി,50 

െതFിന്കുഴി ,50 െതFിൻ തടം,40കംേപാസ്റ്കുഴിഎGിവയാണ് 
നിർNിേ39ിയിരുGത്  

 എംബു3് 311�പകാരംXലFളില് 15000mm കാടുകൾ  വൃ*ിയാ3ി , 

49മഴ3ുഴി,44െതFിന്കുഴി , 45െതFിൻ തടം 38കംേപാസ്റക്ുഴി എGിവ 
െചsRതായികാണുവാൻസാധിLു. 
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 �പിവൃ*ിXലപരിേശാധനയിൽ മഠ*ിൻപടി,കൂളിമാടം,വടേ3 ുര,വര�െതാ
ടി,എട3ാ%ുപടിഎGീXലFളിൽ  �പിവൃ*ിനടGതായിഅറിയാൻ കഴി`ു  

 െതാഴിൽകാർഡ്ഉVവീടുകളിൽമാ�തേമവർ3് 
െചsRുെകാടു*ി%ുVുെവG്െതാഴിലാളികൾഅറിയിLു. എGാൽ  
പരിേശാധനയിൽ  െതാഴില ് കാർഡിന ് അേപKിL വീടുകളിലും �പവർ*ി 
നടGതായി കാണാൻ  കഴി`ു  

 മുൻ ഗണനഅടിXാന*ിൽ �പിവൃ*ിെചതതായിെതാഴിലാളികൾ അറിയിLു. 

2. 1606005002/LD/235388 -മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല െചറുകിട നാമമാ�ത 
കുടുംബ	ളുെട ഭൂവികസന മZ് ജല സംര�ണ �പവർ9ികള്  1. 

 2018ഒക്േടാബർ   മാസകാലയളവിൽ.വാര്ഡിെല  

പലഭാഗFളിൽ ആയാണ്�പിവൃ*ിെചsRിരി3ുGത് 
 ഫയൽ പരിേശാധനയിലും 

,�പിവൃ*ിXലപരിേശാധനയിലുംഎവിെടെയാെ3െചsRുഎGവിവരFള് ലഭ�

മ6.  

 മഴ3ുഴി,െതFിൻ  കുഴി,കേ>ാh ് കുഴി എGിവ നിർNി3ുക,െതFിന് 
തടെമടു3ുക എGതാണ് �പവർ*ി  

 എhിേമ
്�പകാരം15000mm കാടുകൾ  വൃ*ിയാ3ി , 50മഴ3ുഴി,50 

െതFിന്കുഴി ,50 െതFിൻ തടം,40കംേപാസ്റ്കുഴിഎGിവയാണ് 
നിർNിേ39ിയിരുGത്  

 എംബു3് 173 �പകാരംXലFളില് 13000mm കാടുകൾ  വൃ*ിയാ3ി , 

40മഴ3ുഴി,40െതFിന്കുഴി , 40െതFിൻ തടം 30കംേപാസ്റക്ുഴി എGിവ 
െചsRതായികാണുവാൻസാധിLു. 

 �പിവൃ*ിXലപരിേശാധനയിൽ മഠ*ിൻപടി,കൂളിമാടം,വടേ3 ുര,വര�െതാ
ടി,എട3ാ%ുപടിഎGീXലFളിൽ  �പിവൃ*ിനടGതായിഅറിയാൻ കഴി`ു  

 െതാഴിൽകാർഡ്ഉVവീടുകളിൽമാ�തേമവർ3് 
െചsRുെകാടു*ി%ുVുെവG്െതാഴിലാളികൾഅറിയിLു. എGാൽ  
പരിേശാധനയിൽ  െതാഴില ് കാർഡിന ് അേപKിL വീടുകളിലും �പവർ*ി 
നടGതായി കാണാൻ  കഴി`ു  

 മുൻ ഗണനഅടിXാന*ിൽ �പിവൃ*ിെചതതായിെതാഴിലാളികള് അറിയിL 

3.1606005002/LD/235390 - മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല BPL    

കുടുംബ	ളുെടഭൂവികസന മZ് ജല സംര�ണ �പവർ9ികൾ1 

 2018െസപ്
ംബർ  മാസ*ിൽ  തുടFി ഒക്േടാബറില ് അവസാനി3ുG 
�പവർ*ിയാണ് .ര9ാം ഘ% �പവർ*ി മാ�തേമ ഓഡി
്  കാലയളവില്  
വരുGുVൂ .വാര്ഡിെല  പലഭാഗFളിൽ ആയാണ്�പിവൃ*ിെചsRിരി3ുGത് 

 ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ  ഏഴ് ഗുനേഭാoR3ളുെട േറഷൻകാർഡ്  േകാ ികള്  
കാണാൻ  കഴി`ു . 
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 മഴ3ുഴി,െതFിൻ  കുഴി,കേ>ാh ് കുഴി എGിവ നിർNി3ുക,െതFിന് 
തടെമടു3ുക എGതാണ് �പവർ*ി  

 എhിേമ
്�പകാരം15000mm കാടുകൾ  വൃ*ിയാ3ി , 50മഴ3ുഴി,50 

െതFിന്കുഴി ,50 െതFിൻ തടം,40കംേപാസ്റ്കുഴിഎGിവയാണ് 
നിർNിേ39ിയിരുGത്  

 എംബു3് 128�പകാരംXലFളില് 15000mm കാടുകൾ  വൃ*ിയാ3ി , 

45മഴ3ുഴി,43െതFിന്കുഴി , 40െതFിൻ തടം 40കംേപാസ്റക്ുഴി എGിവ 
െചsRതായികാണുവാൻസാധിLു. 

 �പിവൃ*ിXലപരിേശാധനയിൽ മഠ*ിൻപടി,കൂളിമാടം,വടേ3 ുര,വര�െതാ
ടി,എട3ാ%ുപടിഎGീXലFളിൽ  �പിവൃ*ിനടGതായിഅറിയാൻ കഴി`ു. 

 െതാഴിൽകാർഡ്ഉVവീടുകളിൽമാ�തേമവർ3് 
െചsRുെകാടു*ി%ുVുെവG്െതാഴിലാളികൾഅറിയിLു. എGാൽ  
പരിേശാധനയിൽ  െതാഴില ് കാർഡിന ് അേപKിL വീടുകളിലും �പവർ*ി 
നടGതായി കാണാൻ  കഴി`ു  

 മുൻ ഗണനഅടിXാന*ിൽ �പിവൃ*ിെചതതായിെതാഴിലാളികള് അറിയിLു. 

 കെC9ലുകൾ  

• ഈ�പവർ *ിര9ു ഘ%Fളിലായി െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെട 
XലFളിലും ,ഒരു ഘ%ം BPL കുടുംബFളുെട XലFളിലും ആയാണ് 
നടGിരി3ുGത ്. 

• െതാഴിലാളികേളാടും േമ
ിേനാടും േചാദിLതില്  നിGും അറിയാൻ  കഴി`ത ്
മഴ3ുഴി ,െതFിൻ  കുഴി,കേ>ാh്  കുഴി എG ് േവർതിരിL6 
�പവര്തിെചsRിരി3ുGത ് എGും എ6കുഴികളും മഴ3ുഴി എG് പറ`ാണ് 
െചsRിരി3ുGത് എGുമാണ് അറിയാൻ  കഴി`ത ് .വീടിനടു* ് നിർNിLവ 
കേ>ാh ്കുഴിയായിഉപേയാഗി3ുGു എGാണ് അറി`ത.് 

• കുഴികൾ  ഒGുംതെG കൃത�മായി കാണാന ്  കഴി`ി6 ,76 വീടുകൾ  
സ0ര്സിLതിൽനിGും 296 കുഴികൾ  െചsRി%ുെ9G് മന_ിലാ3ാൻ  കഴി`ു 
,കുഴികൾ  മഴയിൽ  നികGു േപായതും,പു6ുകളും മ
ും വG് മൂടിയിരി3ുG 
അവXയിലുമാണ ്കാണാന്  കഴി`ത ് 

• ര9ു െതFിന്  കുഴികളിൽ  വാഴ  െവLതായി കാണാന്  കഴി`ു  
• െതാഴിലാളികേളാടും േമ
ിേനാടും േചാദിLു മന_ിലാ3ിയാണ് കൂടുതല്  

വിവരFളും അറിയാൻ  കഴി`ത ് 
• 2 
������ �ാ� ���ാ� ��.ആ���ാ�  338.76 ��� ! 

�"#!$%$&��'(# ( 2*169.38=338.76 rs) 

4.1606005002/LD/341369 -മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല BPL    

കുടുംബ	ളുെടൈജവേവലിനിർSാണം 

 2019മാര്L് മാസ*ിലാണ്ആണ്�പിവൃ*ിനടGിരി3ുGത് .  

 എhിേമ
്�പകാരം297 mmm  ൽ  മൺതി%നിർNിL് 3150mm ൽ  

െവളിെക%ുവാനുV അളവുകളാണ്ഉVത്.  എം.ബു3് പരിേശാധിLേ ാൾ 482 
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279.04mmmൽമൺകTാലനിർNിച് 3072 mmൽ  േവലി നിർNിLതായി കാണാന്  
കഴി`ു. 

 മwക്Tാലകൾ എം.ബു3ിൽ  പറ` അളവിൽ   കാണാന്  കഴി`ി6 
മഴിയിൽ  നശിLുേപായിരുGു . 

 ൈജവേവലികൾ  അള3ാന്  കഴിയുGവ ജിേയാ �ടാ3റില ് അളവ് 
േരഖെ  ടു*ി  

 ൈജവേവലി നിർNി3ാന്  ആവശ�മായ ക>ുകളും മ
ും 
ഗുണേഭാOാ3ളുെ ട XലFളിൽ  നിGും േശഖരിLാണ് േവലികള്  
നിർNിLെ തG് അറിയാന്  കഴി`ു .ഇതിനായി �പേത�കം േനര് സറികൾ  
ഉ9ായിരുGി6 . 

5. 1606005002/LD/235993 - മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല BPL    

കുടുംബ	ളുെടഭൂമിയിൽമZ് ക3ാല�പവർ9ികൾ 1 

 2019 െ ഫ�ബുവരി,മാർL്  മാസ*ിലുമാണ് ആണ്�പിവൃ*ിനടGിരി3ുGത് .  
 എhിേമ
്�പകാരം 5000mm ൽ  കാെ ടM%ിമാ
ി 310.50mmm 

മൺതി%നിർNി3ുവാനുVഅളവുകളാണ്ഉVത്.  എം.ബു3 ്

പരിേശാധിLേ ാള്4010mm കാെ ടM%ിമാ
ി 244.21mmm 

ൽമൺകTാലനിർNിLതായികാണാൻകഴി`ു. 

6. 1606005002/LD/235998 - മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല BPL    

കുടുംബ	ളുെടഭൂമിയിൽമZ് ക3ാല�പവർ9ികൾ3 

 2019 മാർL്   മാസ*ിലാണ്ആണ്�പിവൃ*ിനടGിരി3ുGത് .  

 എhിേമ
്�പകാരം 5000mm ൽ  കാെ ടM%ിമാ
ി 310.50mmm 

മൺതി%നിർNി3ുവാനുVഅളവുകളാണ്ഉVത്.  എം.ബു3 ്

പരിേശാധിLേ ാള്4610mm കാെ ടM%ിമാ
ി 290.39 mmm 

ൽമൺകTാലനിർNിLതായികാണാൻകഴി`ു. 

7. 1606005002/LD/235999 - മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല BPL    

കുടുംബ	ളുെടഭൂമിയിൽമZ് ക3ാല�പവർ9ികൾ4 

 2019 െ ഫ�ബുവരി  മാസ*ിലാണ്ആണ്�പിവൃ*ിനടGിരി3ുGത് .  
 എhിേമ
്�പകാരം 5000mm ൽ  കാെ ടM%ിമാ
ി 310.50mmm 

മൺതി%നിർNി3ുവാനുVഅളവുകളാണ്ഉVത്.  എം.ബു3 ്

പരിേശാധിLേ ാള്4346mm കാെ ടM%ിമാ
ി 298.34 mmm 

ൽമൺകTാലനിർNിLതായികാണാൻകഴി`ു. 

 

 കെC9ലുകൾ  

 

• ഇേത�പവർ *ിമൂGുതവണകളായിപൂര്തികരിLി%ു9് 

 

• �പവര്തിXലം പരിേശാധിLേ ാള് 52 

വീടുകളിൽമൺകTാല�പവർ*ികൾനടGതായികാണാൻകഴി`ു. 
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6മാസംമുൻ>്നടG�പവർ*ിയായതിനാൽഅളവുകൾകൃത�മായിേരഖെ ടു
*ാൻകഴി`ി6. മഴയിലുംമ
ുംനശിLുേപായിരിGു. 

ബാ3ിയുVവെചsRതായിെതാഴിലാളികളിൽനിGുംഅറിയാൻകഴി`ു. 

 

• മൺ കTാലകാണാന്  കഴി` വീടുകളിൽ  അളവുകൾ  എടു*േ ാൾ  നീളവും 
വീതിയും എം.ബു3ിൽ  പറ` അളവില ് നിGും കുറLു 
വ�ത�ാസമു9ായിരുGു ,എGാൽ  �പവർ*ി െചsRിരുG സമയ*് അളവുകള്  
കൃത�മായി പാലിLുെകാ9് തെGയാണ് െചsRിരുGത് എGും മഴയില ് 
നസിLുേപായതിനലാണ് അളവുകൾ  കുര`ുകനുGെതGും 
െതാഴിലാളികളും േമ
ും പറ`ു. 

• �ഗാമസഭയിലുംെതാഴിലാളികള്  ഇേത കാര�ം പറയുകയു9ായി ആറുമാസം 
മുന>് നടG �പവർ*ികള്  ആയതിനാല്  ഇേ ാള്  പരിേസാധനയ്3ുവGാല്  
ഇ*ര*ിലുV �പവർ*ികള്  കാണാന്  കഴിയി6 എGായിരുGു അവരുെട 
അഭി�പായം ,എGാൽ  �പവർ*ികള്  െചsRത XലFള്   ഞFൾ3്  
പരിേശാധി3ണെമGും കഴിയവുGവ അളവുകള്  േരഖെ ടു*ണം 
എGുമുV കാര�Fൾ  ഓഡി
്  ടീം പറയുകയു9ായി . 

8.1606005002/IC/211462 - മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല കാട കനാൽസംര�ണം 

 2018 ഒ കേ്ടാബർ മാസ*ിൽ ആണ്�പിവൃ*ിനടGി%ുVത്. 

 എ[vിെമട്
് �പകാരം9200mm കാെടM%ി, 414mmm 

എർ*Mർെo�TുകഎGീ�പവർ*നFളാണ്പറ`ിരി3ുGത്.എം.ബു

3്പരിേശാധിLേ ാൾ 8300 mm കാെടM%ുകയും, 355.50mmmഎർ*Mർ3് 
െചTുകയും, െചsRതായാണ് കാണുവാന്  സാധിLത്. 

 കനാൽസംരKണം�പവർ*ിപുനരാരംഭിLിരുGതിനാൽകൃത�മായിഅള
വ്കൾജിേയാ�ടാ3ർസംവിധാനംഉപേയാഗിL്അള3ുവാന് സാധിLു.  

 വാവുVിയാൽമുതൽകാളികാ¨െര262.738 

മീ
ർനീള*ിലാണക്നാൽജിേയാ�ടാ3റിൽഅളGുേരഖെ ടു*ിയത്.  
 �പവൃ*ിനടGസമയ*ുംഇേ ാഴുംകTുറ, 

കാലുറതുടFിയസുരKഉപകരണFൾലഭ�മായിരുGി6.  

 കുറLു ഭാഗFള്  കടGു േപാകുG Xലം ഒ രു വീടിന്െറ പരിസരമായിരുGു 
വീട് പൂ%ിയി% അവ[Rയിലയതിനാൽ  ആ ഭാഗFള്  അള3ുവാന്  കഴി`ി6 

9.1606005002/IF/363897 -  മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല 
ൈല[\ു ണേഭ]വായരേമഷ്ഭവനനിർSാണം 

 2018.ഡിസംബർ മുതൽ2019ഓഗhMെരയുVകാലയളവിലാണ�്പിവൃ*ിെചsRി
രി3ുGത്.  

 ര9ു ഘ%Fളാണ് േസാഷ�ല്  ഓഡി
്  കാലയളവില്  വരുGത്  
 പൂർ *ികരിL �പവർ*ി അ6 ,മൂGുഘ%Fൾ  മാ�തമാണ ്

പൂർ*ിയായിരി3ുGത്  
 േവതനംപൂര് ണമായുംലഭിLി%ുVവിവരFൾബാg്പാ_്ബു3് 

അപ്േഡ
്അ6ാ*തിനാൽപരിേശാധി3ാൻകഴി`ി6.  
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 എ[vിേമ
്േകാ ി ,സാേgതികഅനുമതി ,ഭരണാനുമതി ,മhർേറാൾ ,എംബു3്  

,േവ�ിh്, ,േഫാേ%ാ�ഗഫ്എGിവമാ�തേമഫയലിൽകാണാൻ കഴി`ുVു.  

 3ഘ%േഫാേ%ാ�ഗാഫ്ഉൾെ ടു*ിയി%ു9് 

10.1606005002/IF/311906 - മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല 
PMAYഗുണേഭാ]വായനളിനിഭവനനിർSാണം 

 2018-19 കാലയളവിലാണMർ 3് നടGിരികുGത് 
 ഈ�പവര്*ിപൂര്തികരിLത6  

മൂG്ഘ%Fൾ മാ�തമാണപ്ൂർ*ിയായി%ുVത് 
 ഫീൽ ഡMിസി
്നുേപായസമയ*് ഉപേഭാOാവിെനകാണാൻ കഴി`ി6. 

 എ[vിേമ
്േകാ ി ,സാേgതികഅനുമതി ,ഭരണാനുമതി ,മhർേറാൾ  

,എംബു3്,േവ�ിh,് ,േഫാേ%ാ�ഗഫ്എGിവമാ�തേമഫയലിൽകാണാന്  

കഴി`ുVു. 

 3 ഘ%േഫാേ%ാ�ഗാxjാണാന്സാധിLു . 

11. 1606005002/IF/311916 - മഠ9ിൻപടി വാർഡിെല 
PMAYഗുണേഭാ]വായഷീജഭവനനിർSാണം 

 2018- 2019 െല�പവർ*ിഫയൽ ആണ് 

 ഒGാംഘ%ംമാ�തമാണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി
് കാലയളവിൽ വരുGത് 
 ഈ�പവര്*ിപൂര്തികരിLത6 

 ഫീൽ ഡMിസി
്നുേപായേ ാൾ ഉപേഭാOാവിെനകാണാൻ സാധിLി6 

 എ[vിേമ
്േകാ ി ,സാേgതികഅനുമതി ,ഭരണാനുമതി ,മhർേറാൾ  

,എംബു3്,േവ�ിh,് ,േഫാേ%ാ�ഗഫ്എGിവമാ�തേമഫയലിൽകാണാന്  

കഴി`ുVു. 

 3 ഘ%േഫാേ%ാ�ഗാxjാണാന്സാധിLു . 

വിലയിരു9ൽ  

1.പ"തിആസൂ�തണംമുതലുVകാര�Fളിൽ െപാതുജനFൾ 3്�പേത�കിL്കർ ഷകസ
മൂഹ*ിന്പgാളി*മി6 

2.പ"തിനിർ േദശി3ുGകാര�*ിൽ ജന�പതിനിധികൾ  
സMാധീനംെചലു*ുGുെ9gിലുംഅത്�കിയാ�കമ6. 

3.�പവൃ*ികൾ നിർ േദശി3ുGകാര�*ിൽ േവ9�തഅിറവിെ6gിലുംേമ
ുമാരുെട
സMാധീനംനിലനിൽ 3ുGു. 

4.നിർ േദശി3െ %�പവൃ*ികളുെടനിജXിതിമന_ിലാ3ാൻ ഉേദ�ാഗXർ കൂ%ാ3ു
Gി6. 
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5.സാേgതികപിഴവുകൾ അതാതുസമയFളിൽ തിരു*ണെമGനിർ േദശംനൽ കാൻ പ
-ായെ¢l�ക%റിമുതൽ മുകളിേല3ുVഉേദ�ാഗXർ തTാറായി%ി6. 

അതെ6gിൽ ഇവരുൾ െ ടുGപ"തിനിരീKണസംവിധാനംകാര�Kമമ6 

െപാതുനിർ േദശ	ൾ  

1.െതാഴിൽ നൽ കുGകാര�*ിൽ ഒരുതര*ിലുVവിേവചനവുംപാടി6. 

2.െതാഴിലാളികെളെ3ാ9Mർ ഷ*ിൽ 100പണി3ുVഅേപKഒരുമിLുനൽ കാൻ േ�പ
രി ി3ണം.ഇത�്ഫ9്ഓഫീസിൽ തെGനൽ കണം.അേപKoRിയതിേരഖെ ടു*ിയ

ൈക റ്�റസീത്നൽ കണം.അFെനെചsRാൽ എ6ാവർ 3ും100െതാഴിൽ ദിനFൾ ലഭി

3ാൻ സാധ�തെയാരുFും . 

3.െതാഴിലാളികളിൽ നിGുVഅേപKവാFുGരീതിയിൽ സമ�ഗമായമാ
ംേവണം. 

അവർ 3്ആവശ�മു9ാകുേ>ാൾ െതാഴിൽ നൽ കാൻ വ�വXയു9ാകണം. 

4.േദശീയനിരീKണഏജൻ സിമുതൽ പ"തിനട*ി ിെലഉGതതലഉേദ�ാഗXർ വെര
യുVവർ അവെരഏൽ  ിLചുമതലകൾ കൃത�മായിനിർ വഹി3ുGുെ9Gുറ ാ3
ണം. 

5.ഡി.പി.സി,െജ.പി.സിഎGീഉേദ�ാഗXർ പ-ായ*ിെലെതാഴിലുറ പ്"തിഓഫീ

സുംകഴിയാവുG�ത�പവൃ*ിXലFളുംസ0ര് ശി3ുGുെവGുറ ാ3ാൻ സംXാന
തല*ിൽ സംവിധാനമു9ാകണം. 

6.വിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി
റിങ്സംവിധാനംസമ�ഗമായിഅഴിLുപണിയണം.ഇവെയ

സMത�'മാ3ിനിലനിർ *ിത�മയഓഡി
ിങ്സമിതികളായിമാ
ിെയടു3ണം. 

7.വിഎംസിയുെട�പവർ *നFൾ േ2ാoRല*ിൽ നിരീKി3െ ടണം. 

8.സുതാര�തഉറ ാ3ാൻ െതാഴിലുറ ്നിയമംഅനുശാസി3ുGതര*ിൽ സി
ിസൺ ഇ
ൻ ഫർ േമഷൻ േബാർ ഡ്അടിയ'ിരമായിഎ6ാെതാഴിലിട*ിലുംXാപി3ണം.  

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

10.ജനകീയഎhിേമ
്നിർ ബ�മായിതTാറാ3ുകയുംഅെ*ാഴിലാളികൾ opഭ�മാ3ു
കയുംഅവെരപറ`ുമനസിലാ3ുകയുംേവണം. 

11.െതാഴിലാളികൾ 3ുVസുരKാഉപകരണFൾ പ-ായ*്തല*ിൽ വാFിസൂ
Kി3ണം.ഇെ*ാഴിലാളികൾ opഭി3ുGുെ9G്ഉറ ുവരു*ണം. 
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12.വാർ ഡിെലെതാഴിൽ കാർ ഡിൻ െറഎw*ിന്അനുസൃതമായിേമ
ുമാെരെതരെ`
ടു3ണം 

13.േമ
ുമാെരെതരെ`ടു3ുേ>ാൾ ജാതി-�പേദശികവിേവചനംപാടി6. 

14.മhർ േറാൾ ,ൈസ
്ഡയറിതുടFിയആധികാരികേരഖകൾ ൈകകാര�ംെചTുGതി
ൽ ജാ�ഗതേവണം. 

15.െതാഴിലാളികൾ 3ുVസുരKാഉപകരണFള് പ-ായ*്തല*ിൽ വാFിസൂ
Kി3ണം. 

16.ഭൂവികസന�പവൃ*ികൾ ഏെ
ടു3ുG�ൂവുടമയുെടആവശ��പകാരമായിരി3
ണം.ഇതിനായിപ-ായ*്തല*ിൽ വ�ാപക�പചരണംനൽ കിഅേപKKണി3ണം 

17.ഇ*രം�പവൃ*ികൾ ഏെ
ടു3ുേ>ാൾ അവമw്-

ജലസംരKണ*ിന്ഉതകുGതാണG്ഉറ ുവരു*ണം. 

18.േമ
ുമാർ 3ുംവിജിലൻ സ്ആൻ റ്േമാണി
റിgNി
ിഅംഗFൾ 3ുംസമയബ�ിതമാ
യിപരിശീലനംനൽ കണം 

19.ൈജവസ>*Mർ ധി ി3ുGതിനുVപവൃ*ികൾ ഏെ
ടു3ാൻ കഴിയണം 

20.സ്�തീസൗഹൃദെതാഴിലുപകരണFൾ ലഭ�മാകുGുെ9G്ഉറ ാ3ണം. 

െതാഴിലുറ1്പ:തിഉേദ�ാഗ;െര.ുറി6് 

പ-ായ*ിെലെതാഴിലുറ പ്"തിഉേദ�ാഗXർ  

1.സുജിേമാൾ.-അസിhന്റ്എന്ജിനീയർ  

2.�പതീഷ്-ഓവർ സീയർ  

3.രാമദാസ.്G - ഓവർ സീയർ  

4.സജിത- അ3ൗ9ൻ റ് 

5.ബിൻസി. C-അ3ൗ9ൻ റ് 

യുവാ3ളും, 

കാര�േശഷിയുVവരുമായഒ രുശOമായടീമാണപ്-ായ*ിെലെതാഴിലുറ ്പ"തി
െയമുേGാ%്നയി3ുGത്.കഴി`വർ ഷം3.17േകാടിരൂപയാണ്െചലവാ3ിയത്. 

കൂലിയിന*ിൽ െതാഴിലാളികളുെടൈകയിെല*ി3ാൻ കഴി`ത്ഉേദ�ാഗXരുെട
ശുഷ്3ാ'ിെകാ9ാണ്.വ�ത�[Rമായ�പവൃ*ികൾ കെ9*ുGതിൽ താൽ  ര�ംകാ

ണിLാൽ ഇനിയുംെമLെ ടാൻ സാധ�തയു9്. 
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26/11/2019 കാല9് 10.00bഠ9ിൻപടി മ)ം പരിസര9ുെവ6് 
കൂടിയ�ഗാമസഭതീരുമാനം. 

വാർ ഡ് 3മഠ*ിൻ പടി.േദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ  ്പ"തിേസാഷ�ൽ ഓഡി
് �ഗാമസഭമ
ഠ*ിൻപടി മ0ം പരിസര*ുെവLക്ൃത�ം10.30ന്ആരംഭിLു.107 േപർ  പെgടു*ു 
.െതാഴിലാളികൾ  എ*ിേLരാന്  ൈവകിയത് േയാഗം ആരംഭി3ുGത് ൈവകാന്  
കാരണമായി.െതാഴിലാളി  �ശീമതി. െസൗമ�  �പാർ�ന െചാ6ി,വിആർ പിവിദ� .വി 
സത��പതി¬െചാ6ിെകാടു*ു.തുടർ G്മുന്  േ2ാ3്  െമ>ർ  �ശീമതി.ലത സMാഗതം 
പറ`ു ,സി ഡി എസ ് െചയർേപklണ് �ശീമതി.കാ-ന ആശംസ 
അറിയിLു.േസാഷ�ൽ ഓഡി
് �ഗാമസഭെയ3ുറിL്ആമുഖമായിേ2ാ3് വി 
ആർ പിവിദ�.വിസംസാരിLു.മൂGാംവാര് ഡിൽ 100പണികള്  പൂര്തികരിLഅ-ു 
െതാഴിലാളികളിൽ  നിGും �ശീമതി.െപാGു എG െതാഴിലാളിെയ 
അധ�Kയായിെതരെ`ടു*ു.അധ�Kയുെടനിർ േദശ�പകാരംവിആർ പിമാരായ�പി
യg.െക.എസ്,രമ�.ആർ ,വിദ�.വിേസാഷ�ല ്ഓഡി
് റിേ ാർ % ്അവതരി ിLു.റിേ ാർ %ി
േIൽ ചർ LയുംതീരുമാനFളുംഎടു3ുകയു9ായി. 

തീരുമാന	ൾ  

1. 121 ആ�vിവ് െതാഴിലാളികളുVവാര് ഡിൽ അ-ുേപർ3് മാ�തമാണ1്00 പണി 
തിക`ി%ുVത ്
മ
ുVവർ േവെറപണിെയആ�ശയി3ുGകാരണംെതാഴിലുറ ് പണിയുംമ
ുVപ
ണികളുംഒേരസമയ*്നട3ുGതിനാൽ ഹാജരാകുവാൻ കഴിയുGി6 

.മ
ുV�പവ*ികൾ തട_െപടാ*രീതിയിൽ െതാഴിലുറ ് പണി3ായിഡിമാൻ 

m~.jാന്  തീരുമാനിLു  
2. എ6ാവർ3ും 100 പണി എG അവകാശം ഉറ ാ3ുGതുനായി െതാഴില ് 

ആവശ�മുV സമയFളിൽ  മാ�തം ഡിമാന് ന്റ്  ന.jാന്  തീരുമാനിLു . 
3. ഡിമാൻന്റ് പ-ായ*ിെല 

�ഫ9് ഓഫീസMഴിനൽ കിൈകപ
ിരസീതMാFുവാൻ തീരുമാനിLു. 

4. ഡിമാന്റ് നൽ കിയി%ും15 

ദിവസ*ിനുVിൽ െതാഴിൽ ലഭിLിെ6gിൽ െതാഴിലി6ാs/േവതനംലഭികുവനു
Vപരാതി�ഫ9്ഓഫീസMഴിനൽകുവാന്  തീരുമാനിLു 

5. െതാഴിലിടകളിൽ അനുവദീനമായിെസൗകര�FളായകുടിെവVം, 

തണൽ എGിവലഭി3ണം എG ്തീരുമാനിLു. 

6. കൂലിവsjിയാൽ ന]പരിഹാരംലഭികുGതിനുVപരാതിനൽ കുവാൻ തീരുമാനി
Lു. 

7. കTുറ,കാലുറതുടFിയസുരKഉപകരണFൾ ലഭ�മാവണംഎG്തീരുമാനിLു 

8. െതാഴിൽ കാർഡ ് ഇ6ാ*വരുെട ഭൂമിയില്  �പവർ*ികള്  െചTി6 എG് 
തീരുമാനിLു  

9. �പവർ*ിയില്  പറ`ിരി3ുGതിനനുസരിL് മുൻ ഗണന �കമ*ില്  പണികള്  
െചയുGതിനു തീരുമാനിLു 

10. ഗുണേഭാOാ3ൾ  �പവർ*ിയില്  ഉൾെ %് പണികള്  െചTണം എG് 
തീരുമാനിLു  
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11. പണികൾ  വാർഡില്  കുറവാണ്  എG െതാഴിലാളികളുെട അഭി�പയതിേIല്  
നടG ചർLയുെട അടിXാന*ില്  കർഷകെര കൂടി ഉള്െ ടുതിെകാ9ുV 
അയൽ3ൂ%തല ചർLകള്  കൂടി പണികള്  കെ9*ും എG് തീരുമാനിLു  

12. പണികൾ  നിർേദശി3ുG �ഗാമസഭയില്  പെgടു*് പണികള്  നിർേദശി3ും 
എG് തീരുമാനിLു  

13. 100.ദിവസംഒരുകുടുംബ*ിൻ െതാഴിൽ ലഭികുGതിI
ുVപണികൾ തട_െപ
ടാ*രീതിയിൽ 100ദിവസേ*3ുVഡിമാൻ ഡ്ഒരുമിLന്ൽ കുവാൻ തീരുമാനി
Lു. 

14. പണികൾ  ആവശ�മുV മുറയ3്് ഒ
യ്േ3ാ,കൂ%മാേയാ ഉV ഡിമാൻ ന്റ് ന.jാന്  
തീരുമാനിLു  

15. ചികി� സഹായം ആവശ�മായി വരുG സാഹചര�Fള്  ഉ9ായാല്  ബി6ും,മ
് 
ആവശ�മയിവരുG േരഖകളും േമ
ിനെ്റ സഹായേ*ാടുകൂടി ബ�െ % 
ഉേദ�ാഗXർ3്  ഹാജരാ3ും എG ്തീരുമാനിLു . 

16. പ"തി ആരംഭ േയാഗFള്  കൂടി പ"തിെയ3ുറിL് മന_ിലാ3ും എG ്
തീരുമാനിLു  

17. േസാഷ�ൽ ഓഡി
് �പവർ *നFൾ വാർ ഡ് തല*ിൽ ന6രീതിയിൽ നട*ുGതി
നായിസേ ാർ %ിംajNി
ിെയ രൂപികരി3ാന്  തീരുമാനിLു  

18. മhർ  േറാളുകളിലും മ
ു േരഖകളിലും കൃത�മായി ഒ  ് േരഖെ ടു*ുെമGു 
തീരുമാനിLു  

നിർ േദശ	ൾ  

1. ജനകീയഭാഷയിലുVഎhിേമ
്,എംബു3് എGിവഎഴുതിസൂKി3ാൻ നിർ േദ
ശിLു. 

2. പുതിയവിജിലൻ സ്ആൻ ഡ് േമാണി%റിംajNി
ിഅംഗFെളെതരെ`ടു3ുവാ
നും ,അവർ3ുV പരിശീലനം നൽകുവാനും നിര് േദശിLു. 

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

4. മhർ  േറാjളില്  െവ%ി*ിരു*ലുകൾ  കഴിവതും ഒഴിവാ3ണം എG ്
നിർേദശിLു  

5. �പവർ*ി ഫയലില്  ഉൾെ3ാVിേ39 22 േരഖകളും ഉൾെ3ാVി3ണം എG് 
നിർേദശിLു  

6. േരഖകൾ  എ6ാം തെG കൃത�മായി േരഖെ ടു*ാൻ  നിർേദശിLു  
7. ഉേദ�ാഗXതല*ിൽ ചുമതലകൾ കൃത�മായിനിർ വഹി3ാൻ നിർ േദശിLു 

8. ഉേദ�ാഗXരുെട സീല് ,ഒ ്  എGിവയെ്3ാ ം തീയതികൂടി േരഖെ ടു*ണം 
എG് നിർേദശിLു  

9. സ0ർശകകുറി ില്  സ0ർശകരുെട വിവരFള്  കൃത�മായി േരഖെ ടു*ാന്  
നിർേദശിLു  

10. വ�Oിഗത �പവർ*ികളില്  ഗുണേഭാOാ3ളുെട വിവരFള്  ഫയലിൽ  
ഉൾെകാVി3ാന്  നിർേദശിLു  

േസാഷ�ൽ ഓഡി
് �പവർ *നFൾ വാർ ഡ് തല*ിൽ ന6രീതിയിൽ നട*ുGതിനാ
യിസേ ാർ %ിംajNി
ിഅംഗFെളെതരെ`ടു*ു. 

1..ഉൈമബ - 7012323618 
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2.െസൗമ�        -          9745752330 

3.രജിത -          9846896199 

4.വനജ -          7561821211 

5.കാ-ന    -          9526522492 

6.�പസG           -          8086852081 

7.പ�ിനി         -9605725381 

8.പാ-ാലി      -        9539461222 

9.സുശീല -    9188763423 

10.ചിG       - 

11.രു®ണി  

12.ത*  

േയാഗ*ിന്NREGS ഓവർ  സീയർ  സുജിേമാൾ  ന0ിപറ`ു. 

കൃത�ം1:00ന്അധ�K�ശീമതി.െപാGു േയാഗംപിരിLുവി%ു. 

 

 

�ശീമതി.െപാUു �ഗാമസഭഅധ��. 

�പിയJ. െക. എസ് -വിേcജ്റിേസാഴ്സേ്പd(ൺ,കുഴൽമ)ം 

രമ�. ആർ - വിേcജ് റിേസാഴ്സേ്പd(ൺ,കുഴൽമ)ം 

വിദ�.വി - വിേcജ് റിേസാഴ്സേ്പd(ൺ,കുഴൽമ)ം 

 

ഉമ. സി -േfാ.് റിേസാഴ്സേ്പd(ൺ, കുഴൽമ)ം 

 

ഗിരീഷ് .െക- ഡിസ്�ടിക്�്റിേസാഴ്സ്േപd(ൺ,പാല.ാട്  

 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് യുണി�് േകരള 
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