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േസാഷ�ല് ഓഡി�് കാലയളവ്: 01-10-2018to 31-03-2019

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ല് ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള: (MGNSASK)

ര�ാം നില,സി.എസ്.ഐബില് ഡിങ്സ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തി

േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര്�് (അ�ിമ റിേ�ാർ�്)

വാർഡ് -10 െപരു�ു�ം

കുഴല്മ�ം �ഗാമപ�ായ�്

കുഴല്മ�ം േ�ാ�്

പാല�ാട് ജി�
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എല് .എം.എസ് േകാ�ൗ�്

വികാസ് ഭവന് പി.ഒ

തിരുവന�പുരം

പിന് : 695033

േഫാണ് : 0471 2724696

ഇ.െമയില് : keralasocialaudit@gmail.com

ജി� : പാല�ാട്

േ�ാ�് :കുഴല്മ�ം

പ�ായ�്:കുഴല്മ�ം

വാര്ഡ് : 10- െപരു�ു�ം  

ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളില് ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട

സര�േതാ�ുഖമായ പുേരാഗതി ല��ം വ�് സ�ാത���ാന�ര ഇ��ന് പാര്ലിെമ��ല് 
നിര് �ി�െ�� ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005 െസപ്തംബര് മാസം 5-◌ാം തീ�തി ഈ നിയമം നിലവില് 
വ� .ു

െതാഴില് ഒരു അവകാശമായി ക�്പി�� നല്കു� നിരവധി സവിേശഷതകള��
നിയമമാണിത്. �ഗാമീണ േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിര് മാര് ജനം എ� �പാഥമിക

ല��േ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക പുന�ാപനം, സാമൂഹ� ആസ്തി സൃഷ്ടി�ല് 
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എ�ിവയും െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ല���ളാണ്.ജന�ള�െട െതാഴില് 
െച��വാനു�അവകാശ�ിനുംഅവരുെട കായികാധ�ാന േശഷി�ും നിയമ സാധുതയും

അ���ം ക�്പി�ു�ുെവ�താണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തിയുെട സവിേശഷത. േകരള�ിലാദ�മായി െതാഴിലുറ�് പ�തി നട�ാ�ിയത്
പാല�ാടും വയനാ�ിലുമാണ്. അതുെകാ�ുതെ� ഈ േമഖലയിെല വിപുലമായ

അനുഭവസ��്ആര് ജി�ാന് നമു�് കഴി�ിരിേ��താണ്.

മുഖ� ലഷ��ള് 

1.�ഗാമ �പേദശ�് താമസി�ു�,അവിദഗ്ധ െതാഴില് െച�ാന് താത്പര�മു�
എെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വര്ഷം 100 ദിവസെ� െതാഴിലിനു�

അവകാശം

2.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ല് 

3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ം നില്�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയില് 
ഉള്െ�ടു�ല് 

4.പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക

സവിേശഷതകള് 

 നിയമ�ിെ�പിന്ബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനുംതുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം,കാര്ഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസനം

 െതാഴിലാളികള്�്ആസൂ�തണ�ിലും നിര�ഹണ�ിലും പ�ാളി�ം

 േവതനം േനരി�് െതാഴിലാളികള�െടബാ�്/േപാേ�ാഫീസ്അ�ൗ�ിേല�

 പ�തിസുതാര�മാ�ാന് സാമൂഹ�ഓഡി�്

േസാഷ�ല് ഓഡി�ിന് െറ �പാധാന�ം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�്

�പേദശ�് നട�ിലാ�ു� എ�ാ �പവൃ�ികള�ം െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെടയു�

േസാഷ�ല് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�്ഈ നിയമ�ിന് െറഅനുേഛദം 17(2)ല് 
നിഷ്കര് ഷി�ു� .ു പ�തി �പവര് �നെ���ിയും െപാതുധനം

െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ

പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹികകണ�് പരിേശാധന.

എ�ാ വാര്ഡിലും വര്ഷ�ില് ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ല് ഓഡി�് �ഗാമസഭകള് 
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കൃത�മായി നട�ണം. െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് അഴിമതി�് ഇടനല്കാെത,
സുതാര�തയും കാര��മതയും ഉറ��വരു�ുകയാണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�ിലൂെട

ല��മിടു�ത്. സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായ സാമൂഹ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�് �പ�കിയ
നട�ുക. പ�തി�ണം ശരിയായ രീതിയില് െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം
ൈകവരി��േവാ , പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ില് ഗുണപരമായ

എ�ുമാ�മാണു�ായത്, സാമൂഹ� ആസ്തി സൃഷ്ടി�ി��േ�ാ തുട�ിയ കാര��ളാണ്
േസാഷ�ല് ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാന് �ശമി�ു�ത്. െപാതുജന�ള�െട

പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാല് സര് �ാര് പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമല് 
െപാതുസമൂഹ�ിന് െറ ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാന് േസാഷ�ല് ഓഡി�് വഴിെയാരു�ും.

രാജ�െ� പരേമാ�ത ഓഡി�ിങ് സംവിധാനമായ കംേ�ടാളര് ആ�് ഓഡി�ര് 
ജനറല് (സി.എ.ജി) പുറെ�ടുവി� മാര്ഗനിര് േദശമനുസരി�ാണ് ഈ േസാഷ�ല് 
ഓഡി�് നട�ിയി���ത്.

രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ല് ഓഡി�്േ�ാ�്റിേസാഴ്സ്േപഴ്സണ് �പവൃ�ിഫയല് പരിേശാധന,
ഫീല്ഡ്സ�ര് ശനം,െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖം,
എം.ഐ.എസ്പരിേശാധനഎ�ിവെയഅടി�ാനമാ�ിയാണ്േസാഷ�ല് 
ഓഡി�്റിേ�ാര�്ത�ാറാ�ിയി���ത്. താെഴപറയു�രീതിഅവംലംബി�ാണ്ഈറിേ�ാര് 
�്ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1. ഓഡി�്പ്ളാന് 

1.1.ഫയല് പരിേശാധന

1.2. �പവര് �ി�ലപരിേശാധന

1.3. െതാഴിലാളികള�മായു�കൂടി�ാഴ്�

2. അഭിമുഖം

2.1ബിഡിഒ, പ�ായ�്�പസിഡ�്,ജന�പതിനിധികള് ,െസ�ക�റി&�ാഫ്

2.2േമ�്,െതാഴിലാളികള് ,കര്ഷകര് 

3.ഫയല് പരിേശാധന

3.1െപാത �ുപവൃ�ികള് ,വ��ിഗത�പവൃ�ികള് .

3.2േരഖകള�െടഉ�ട�ം.സുതാര�ത,പരിപൂര്ണത.

3.3ഭരണസമിതിയുെടയുംഉേദ�ാഗ�രുെടയുംകാര��പാപ്തി.
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4.ഫീല്ഡ്സ�ര്ശനം,നിരീ�ണം.

4.1പൂര്�ിയായെതാഴിലിടം.

5. റഫറന്സ് .

5.1വികസനേരഖ,വാര്ഷികപ�തിേരഖ,,രജി�റുകള് .

6. േസാഷ�ല് ഓഡി�്എംഐഎസ്േഫാര് മാ�ിേല�ു�വിവരേശഖരണം

7.വിവര�ള�െടേ�കാഡീകരണം,

7.1േ�കാെസ�രിഫിേ�ഷന് .

8.കരട്റിേ�ാര് �്ത�ാറാ�ല് .

അവകാശ�െളസംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തി�പകാരംെതാഴിലാളികള് 
�്ലഭിേ��അവകാശ�െളകുറി��ംഏെ�ടുേ���പവ��ികെളകുറി��ംെതാഴിലുറ

�്നിയമ�ിലും2018െലമാ�ര് സര് �ുലറിലുംവിശദമായി�പതിപാദി�ി���്.

െതാഴിലാളികള�െട10അവകാശ�ള് 

1.അേപ�ി�്15ദിവസ�ിനു�ില് െതാഴില്കാര്ഡ്ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

2.അേപ�ി�്15ദിവസ�ിനു�ില് െതാഴില് ലഭി�ുവാനു�അവകാശവുംആയതിന്
 െറൈക���സീ�ഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3.െതാഴില് ലഭി�ിെ��ില് െതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ുവാനു�അവകാശം,
(15ദിവസംകഴി�ാല് അടു�30ദിവസംദിവസേവതന�ിന് 
െറനാലിെലാ�ുംപി�ിടു�ദിവസ�ളില് ദിവസേവതന�ിെ�50%വുംലഭി�ാന് 
െതാഴിലാളി�്അവകാശമു�്.)

4. പ�തിആസൂ�തണ�ില് പെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം.

5.5കിേലാമീ�റിനു�ില് െതാഴില് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം,അെ��ില് 
(േവതന�ിന് െറ10ശതമാനംഅധികം)

6. കുടിെവ�ം, വി�ശമസൗകര�ം,
�പഥമശു�ശൂഷാസൗകര�ംഇവലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

7. 15ദിവസ�ിനു�ില് േവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ി�ഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

9.സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം.
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10.�ഗാമസഭയില് പെ�ടു�ു�തിനുംേസാഷ�ല് ഓഡി�്�പ�കിയയില് 
പെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം.

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തിഅടി�ാനപരമായിഒരുഅവകാ

ശാധിഷ്ഠിതപ�തിയാണ്.അതുെകാ�ുതെ�െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശലംഘനെ�
ഗൗരവേ�ാെടതെ�കാേണ�തു�്.അതിേല��രു�തി�ു�്േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം

െപരു�ു�ംവാർഡിൽകഴി�ആറുമാസ�ിനിെടനട�ിയ�പവൃ�ികള�ലെടഫയലുകള്

 പരിേശാധി�ുകയു�ായി.അതിന് െറവിവര�ള് ഇവിെടപ�ുെവ�ു�ത്

പ�ായ�ിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ��അടി�ാനവിവര�ള് 

വാര് 

ഡിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ��അടി�ാനവിവര�ള് 

1 ആെകെതാഴില് കാര് ഡ് 219

2 ആെകെതാഴിലാളികള് 274

3 ആക്�ീവ്െതാഴിലാളികള് 146

4 ആെകചിലവായതുക 1298966

1 ആെകെതാഴില് കാര് ഡ് 3046

2 ആെകെതാഴിലാളികള് 3733

3 ആക്�ീവ്െതാഴില് കാര് ഡ് 1930

4 ആക്�ീവ്െതാഴിലാളികള് 2566

5 പ�ികജാതിവിഭാഗം 655

6 എസ്ടിെതാഴിലാളികള് 0

7 കഴി�വര് ഷംആെകെചലവ് 325.35

8 ഈവര് ഷംആെകെചലവ് 135.92
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5 ആെകെതാഴില് ദിന�ള് 4763

6 �ിരമായിെതാഴിലിന്അേപ�ി�ു�വര് 121

7 പ�ികജാതിവിഭാഗ�ില് െപ�വര് 72

8 കഴി�വര് ഷം100ദിവസംെതാഴില് കി�ിയവര്
 

24

േസാഷ�ല് ഓഡി�ിന�ിേധയമാ�ിയ�പവൃ�ികള് 

�കമന

�ര് 
വര് 
�്േകാഡ്

�പവൃ�ിയുെട

േപര്

അട�ല്

 തുക
െചലവാ

യതുക

അവിദഗ്�

െതാഴില് 
ദിന�ള് 

വിദ

ഗ്ധ

െതാ

ഴില്

 
ദിന

�

ള് 

സാ

ധന

ഘട

കം

1

1606005004
/IF/312901

െപരു�ു�ംവാ

ർഡ് 10 ൽ

സലിം സുേലഖ

ഭവനനിർ�ാ

ണം

24390 24390 90(90) ഇ� ഇ�

2 1606005004
/IF/312909

െപരു�ു�ം

വാർഡ്-10ൽ
കാർത�ായനി

ഭവനനിർ�ാ

ണം

24390 24390 90(90) ഇ� ഇ�

3 1606005004

െപരു�ു�ം

വാർഡ് -10ൽ
24390 24390 90(90) ഇ� ഇ�
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/IF/312898 രാേജഷ്

മാധവൻ

ഭവനനിർ�ാ

ണം

4 1606005004
/IF/312899

 െപരു�ു�ം

വാർഡ് -10 ൽ
വസ�കുമാരി

കൃഷ്ണൻ

ഭവനനിർ�ാ

ണം

24390 24390 90(90 ) ഇ� ഇ�

5 1606005004
/IF/312907

െപരു�ു�ം

വാർഡ് 10-ൽ
േദവി

ഭവനനിർ�ാ

ണം
24390 24390 90(90) ഇ� ഇ�

6

1606005004
/IF/312897

െപരു�ു�ം

വാർഡ്10-ൽ
വസ�ഉ�ി

�ൃഷ്ണൻ

24390 24390 90(90) ഇ� ഇ�

7

1606005004
/IF/362269

ഖ�ിക 5 ൽ
ഉൾെ�� sc/
BPL
ഭവനനിർമാണ

ഗുണേഭാ�ാ

�ൾ, നവമാ�ത
കർഷകർ

എ�ിവരുെട

ഭൂമിയിൽ

mulching pit
നിർമാണം

300000 296630 1075(1075) ഇ� ഇ�

8

1606005004
/LD/321728

കളെപ�ി

നീർ�ട�ിൽ

ഉൾെ��

േകാേതാട്

പാടേശഖര�ി

െല കൃഷി

400000 305283.
78

1106(1605.
03

ഇ� ഇ�
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ഭൂമിയിൽ മൺ

ക�ാല

നിർമാണം

ര�ാം ഘ�ം

9 1606005004
/LD/322073

കളെപ�ിനീർ

�ട�ിലുൾ

െ��േദവസ�ം

പാടേശഖര�ി

െലകൃഷിഭൂമിയി

ൽമൺക�ാല

നിർമാണംര

�ാംഘ�ം

350000 195425 697(1252.3
5)

ഇ� ഇ�

10 1606005004
/DP/219281

െപരു�ു�ം

വാർഡിൽ

െപാതു�ല

�ളിൽ വൃ�

ൈത നടൽ

147000 11592 42(513) ഇ� ഇ�

11 1606005004
/LD/334945

െപരു�ു�ം

വാർഡ് 10ൽ
ഖ�ിക 5 ൽ
ഉൾെ�� sc, bpl
ഭവന നിർമാണ

നാമമാ�ത

കർഷകരുെട

വീ�ിൽ ൈജവ

േവലി

നിർമാണം

200000 189316 686(705) ഇ� ഇ�

ഒ�േനാ��ില് 
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�കമ

ന�

ര് 

വിവര�ള് ജി�ാത

ലം

േ�ാ

�്തലം

പ�ായ

�്തലം

1 സൃഷ്ടി�െതാഴില് ദിന�ള് 93.12 737850 1133

92

2 കുടുബ�ള് �്നല് കിയശരാശരിെതാഴില് 
ദിന�ള് (ല��ില് )

56.1 49.32 58.75

3 100ദിന�ള് പൂര് �ീകരി�കുടുംബ�ള് 29976 1143 185

4 ആെകെതാഴിെലടു�കുടുംബ�ള് 1.66 14959 1930

5 ആെകെതാഴിെലടു�െതാഴിലാളികള് 1.88 16555 2112

6 ആെകെതാഴില് ദിന�ള് 
എസ്.സികുടുംബ�ള് �് (%)

28.7 39.93 36246

7 ആെകെതാഴില് ദിന�ള് എസ്.ടികുടുംബ�ള്
 �് (%)

8.63 0 0

സ�ര് ശനവിവര�ള് 

1 ആെകസ�ര് ശി�െതാഴിലിട�ള് 58
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2 സ�ര് ശി�വീടുകള് 32

3 സ�ര് ശി�സജീവെതാഴിലാളികള് 

22

4 സ�ര് ശി�നിഷ്കൃയെതാഴിലാളികള്
 

4

5

പരിേശാധി�െതാഴില് കാര് ഡുകള്
 

26

ഏഴ്രജി�റുകള�െടപരിേശാധന

േക��സര് �ാരിന് െറനിര് 
േ�ശ�പകാരംെതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ��്താെഴ�റയു�7രജി�റുകള് നിര് 
ബ�മായുംസൂ�ിേ��വയാണ്.

1) െതാഴില് കാര് ഡിനുളളഅേപ�യുെടരജി�ര് 

2) േസാഷ�ല് ഓഡി�്�ഗാമസഭമീ�ിം�ഗജി�ര് 

3) ഡിമാന് �റജി�ര് 

4) �പവൃ�ിയുെടലി��ംെചലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�രജി�ര് 

5) �ിരആസ്തികള�െടരജി�ര് 

6) പരാതിരജി�ര് 

7) സാധനഘടകരജി�ര് 

കെ��ലുകള് 

1) െതാഴില് കാര് ഡിനുളളഅേപ�യുെടരജി�ര് :



12

പാര് �്എ

 2018-19െലവിവര�ള് ലഭ�മായിരു�ി�.

 13/07/2011മുതല് 10/08/2018വെര3393അേപ�കരുെടലി�്ൈബന് 
ഡ്െചയ്�ൂ�ി�ി���്.

 2017-18ല് ഏകേദശംആറ്മാസെ��പിന് റ്സൂ�ി�ി���്.

പാര് �്ബി:

 പാര് �്ബി-യുമായിബ�െ��വിവര�ള് രജി�റില് ലഭ�മായിരു�ി�.

പാര് �്സി:

 02.05.2018മുതല് 01.11.2018വെര136േപരുെടലി�്ഫയലില് സൂ�ി�ി���്

പാര് �്ഡി:

 2018-19െലവിവര�ള് ലഭ�മായിരു�ി�. മുന് വര് ഷ�ളിെലവിവര�ള് 
സൂ�ി�ി���്.

2) േസാഷ�ല് ഓഡി�്�ഗാമസഭമീ�ിം�ഗജി�ര് :

 േസാഷ�ല് ഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ര് പരിേശാധനയ്�് ലഭ�മായി� .

3) ഡിമാന് �റജി�ര് :

 2018-19െലവിവര�ള് ലഭ�മായിരു�ി�. മുന് വര് ഷ�ളിെലവിവര�ള്
 സൂ�ി�ി���്.

 4) �പവൃ�ിയുെടലി��ംെചലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�രജി�ര് :

 2018- 19ല് 2019െമയ്വെരയു�383�പവൃ�ികള�െടലി�്ഫയലില് 
സൂ�ി�ി���്. മുന് വര് ഷ�ളിെലവിവര�ള് സൂ�ി�ി���്.

5) �ിരആസ്തികള�െടരജി�ര് :

 2018-19െലവിവര�ള് ലഭ�മായിരു�ി�. മുന് വര് ഷ�ളിെലവിവര�ള്
 സൂ�ി�ി���്.

6) പരാതിരജി�ര് :

 2018-19സാ��ികവര് ഷ�ില് പരാതികള് 
ഒ�ുംലഭി�തായികാണു�ി�.
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 2008മുതല് 2017വെരലഭ�മായപരാതികള് �്തീര് �്കല് 
�ി�തായികാണു� .ു ഓേരാസാ��ികവര് ഷംകഴിയുേ�ാഴുംരജി�ര് 
െസ�ക�റിസാ��െ�ടു�ിയി���്.

7) സാധനഘടകരജി�ര് :

 2018-19ല് ഒരു�പവൃ�ിയുെടവിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 2017-18ല് പ�്�പവൃ�ികള�െടവിവര�ള് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫയല് െവരിഫിേ�ഷന് :

2018-19െലവാര് ഷികമാ�ര് സര് �ുലര് അധ�ായം7െലഖ�ിക11(5)
�പകാരംഒരു�പവൃ�ിഫയലില് താെഴപറയു�22േരഖകള് സൂ�ിേ��തു�്

1.കവര് േപജ്

2.െച�ി�്

3.വാര് ഷികപ�തിആസൂ�തണേരഖ

4.െടക്നി�ല് എ�ിേമ�്ആന് റ്ഡിൈസന് 

5.സാേ�തികഅനുമതിേരഖ

6.ഭരണാനുമതിേരഖ

7.സംേയാജിതപ�തിആെണ�ില് അതുമായിബ�െ��േരഖകള് 

8.ആന�ല് മാ�ര് സര് �ുലര് 
അനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമു�െതാഴിലാളികള�െടഡിമാന് റ്േഫാറം.

9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ല് േഫാറം

10.ഇ.മ�ര് േറാള് 

11.െമഷര് െമന് റ്ബു�്

12.െമ�ീരിയല് വര് �്ആെണ�ില് സാധന�ള് 
വാ�ു�തുംഉപേയാഗി�ു�തുമായിബ�െ��േരഖകള് 

13.േവജ്ലി�്

14.ഫ�്�ടാന് സ്ഫര് ഓര് ഡര് 

15.െമ�ീരിയല് വൗ�റുകള�ംബി��കള�ം

16.േറായല് �ിഉെ��ില് അതിന് െറേരഖകള് 
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17.�പവൃ�ിആരംഭംമുതല് അവസാനി�ു�തുവെരയു�മൂ�്ഘ�േഫാേ�ാ.

18. �പവൃ�ിപൂര് �ീകരണസാ��പ�തം.

19.മ�ര് േറാള് മൂവ്െമ��്ി�്/ഫയല് �ടാ�ിങ്േഫാറം

20.ജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

21.േസാഷ�ല് ഓഡി�്റിേ�ാര്�ിെ�േകാ�ി

22.ൈസ�്ഡയറി

കെ��ലുകള് :

1.കവര് േപജ്:

എ.എം.സി�പകാരമു�കവര് േപജ്11ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ 5 എ��ിൽ  
െ�ടു�ിയി���്ബാ�ി 6 ൈലഫ് ഫയലിൽ ഇ�. ഇതില് �പവൃ�ിയുെടേപര്,
നട�ിലാ�ിയവര് ഷം, ജി�, േ�ാ�്, വിേ�ജ്, �ഗാമപ�ായ�്, േലാകസഭാമ�ലം,
അസം�ിനിേയാജകമ�ലം,വര് 
�്കാ�ഗറി,�പവൃ�ിആരംഭി�്തീയതി,�പവൃ�ിപൂര് �ീകരി�തീയതി,അട�ല് തുക,
യഥാര് �െചലവ്എ�ിവേരഖെ�ടു�ിയി���്. െഷല്ഫ്ഓഫ്െ�പാജക്ടില്ഉള്െ��

സീരിയല്ന�ര് ,�പവൃ�ി�ലം,സംേയാജിതപ�തിവിശദാംശ�ള് ,േസാഷ�ല് 
ഓഡി�്സംബ�ി��ിവര�ള് ,ജിേയാടാഗ്ഡ്അെസ�്ഐ.ഡി,
ജി.പി.എെ�ാേ�ഷന് ,േമ�ിെ�േപര്,സാേ�തികവിദഗ്ധെ�േപര്എ�ിവേരഖെ�ടു�ി
യി�ി�.

2.െച�ി�്ഓഫ്േഡാക��െമ� ്:

എ.എം.സി�പകാരമു�െച�്ലി�്ഓഫ്േഡാക��െമ� ്5ഫയലില് 
ഉള്െ�ടു�ിയി���്. എ�ാല് ഒ�ില് േപാലുംേപജ്ന�ര് 
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ചിലഫയലില് 
ഉ�ട�ംെചയ്തി���േരഖകെളകുറി�്സൂചി�ി�ി�അതുേപാെലതെ�ലി�ില് 
ഉ�തായികാണി�ിരി�ു�േരഖകള് ഫയലില് ഉ�ായിരു�ി�.ൈലഫ് ഫയൽ

6എ��ിലും െച�് ലി�് ഇ�.

3.വാര് ഷികപ�തിേരഖ:

ഒരുവാര് ഡിെലെതാഴില് ആവശ�െ�ടു�മുഴുവന് െതാഴിലാളികള്�ുംവര് 
ഷ�ില് 100പണിഉറ�ാ�ു�തിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികള് 
കെ��ിേരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു�സു�പധാനമായര�ുേരഖകളാണ്ആ�ന് 
�ാനുംെഷല് 
ഓഫ്െ�പാജക്��ം.ഒരുവാര്ഡില്ഒരുവര്ഷംനട�ാനുേ�ശി�ു��പവ��ികെളകുറി��ളള
സമ�ഗമായരൂപേരഖയാണ് വര്ഷികപ�തിേരഖ.ഒരു�പവൃ�ിയുെടഫയലില് 
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�പവ��ിെയകുറി�്പരാമര്ശി�ു�വാര്ഷികപ�തിയുെടപകര് 
�്സൂ�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ്.വാര് ഷികപ�തിേരഖയുെടഅടി�ാനവിവര�ള് 
അട�ു�ആദ�േപജിെനാ�ം�പവൃ�ിപരാമര് ശി�ു�േപജുകൂടിേചര്�ു�വാര് 
ഷികപ�തിേരഖയുെടപകര്�് വ�്േ��താണ്.

പരിേശാധി�11ഫയലിലുംവാര് ഷികപ�തിേരഖയുെടപകര്�്ഉ�ായിരു�

4.ജനകീയഎ�ിേമ�്:

ഒരു�പവൃ�ിതുട�ുംമു�്ആ�പവൃ�ിഎ�്,എ�െന,എ�തഅളവില് 
െച�ണെമ�റിയാന് െതാഴിലാളികള് �്അവകാശമു�്.അതിന്അവര് 
�ുംഇ�ാര�മറിയാന് താത്പര�മു�മ���വര് �ുംമന�ിലാ�ാന് 
കഴിയു�തര�ില് ഓേരാ�പവൃ�ിയുെടയുംഎ�ിേമ�ിന് 
െറകൂെടജനകീയഎ�്േമ�്ത�ാറാേ��തു�്. എ�ാല് കുഴല് മ�ംപ�ായ�ില് 
ഇ�ര�ിലു�ജനകീയഎ�ിേമ�്ത�ാറാ�ു�രീതിയിെ��ാ�നസിലാ�ു�ത്.പരി
േശാധി�11ഫയലുകളിലുംജനകീയഎ�ിേമ�്കാണാന് കഴി�ി�.

4.1എ�ിേമ�്:

പരിേശാധി�11ഫയലുകളിലുംവിശദമായഎ�ിേമ�്ഉ�്. െസക��രില് നി�ും

എടു� പകര്�ില് സേ�തിക വി�ഗ്ധര് സ��െപടുതിയി���് എ�ാല് 
െ�പാജക്�്റിേ�ാർ�് സർേവ ഡാ�ാ ,േ�ഡായിങഹ്ങ്ആന് റ്ഡിൈസന് എ�ിവഫയലില്
 കാണാന് കഴി�ി�.

5.സാേ�തികാനുമതി:

�പാേദശികമായിത�ാറാ�ിയസാേ�തികാനുമതി 11ഫയലുകളില് 
വ�ി���്.വര്�്കാ�ഗറി,വാര്ഡിെ�ന�ര് ,േപര്,ക�ി�ിഅംഗ�െള�ുറി���വിശദാം
ശ�ള് എ�ിവേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.കണ് വീനര് ,െചയര്മാന് 
എനിനവരുെടഒ��ംസീലുമു�്േപരും,ഒൗേദ�ാഗികപദവിയും,തിയതിയുംേരഖെ�ടു�ിയി�ി�,
സാധന,േവതനഘടക�െള�ുറി���വിശദാംശ�ളി�.

സാേ�തികവിദഗ്ധരട�ു�സമിതിയുെടഅനുമതിേരഖഎ�ാരീതിയിലുംപൂര് 
ണവുംആധികാരികവുമായിരി�ണം.

6.ഭരണാനുമതി:

ഒരുവാര്ഡില് ഒരുവര് ഷംനട�ിലാ�ു�െതാഴിലുറ�്പ�തി�പവര് �ന�ള്
 �്പ�ായ�്ഭരണസമിതിനല് കു�അംഗീകാരമാണ്ഭരണാനുമതി.െസക��റില് 
നിെ�ടു�േകാ�ിയാണ്ഫയലില് സൂ�ി�രി�ു�ത്.11 ഫയലുകളിൽ 7 ഫയൽ

മാ�തേമ ഭരണാനുമതി
ഉള്െപടുതിയിരി�ു�ത്അതിൽ4ഫയലിലുംെസ�ക�റിഒേ��ഖെ�ടു�ിയി���ത്.�പസി
�ആ്കെ�ഒരുഫയലിലുംഒേ��ഖെ�ടു�ിയി�ി�.ഇേതാെടാ�ം െസ�കടറിയുെട േപരും
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തിയതിയും േരഖെപടുെത�ാതാണ്

െസക��ര് േകാ�ിയില് െറസല��ഷന് ന�ര് ,തിയതിഎ�ിവഅേ�ാഡ്െച��േ�ാള് 
ആദിവസെ�തീയതിയുംെ�പാസീഡിങ്ന�റുംമാ�തമാണ്�പിന് റ്ഔ�ില് വരു�ത്
ഇ�രണാനുമതിന�റായിപരിഗണി�ാനാവി�.അതുെകാ�ുതെ�,
�ഗാമസഭാതീരുമാന�ിന്പ�ായ�്ഭരണസമിതിനല് കു�അനുമതിപ�ത�ിന് 
െറഒരുേകാ�ിഫയലില് സൂ�ിേ��താണ്. ഇ�ാര��ില് 
പ�ായ�്ഭരണസമിതിയുെടഭാഗ�ുനി�ുംെസ�ക�റിയുെടഭാഗ�ുനി�ുംജ�ഗതഉ�ാക

ണം

7.െതാഴിലാളികള�െടഡിമാന് റ്േഫാറം:

നിയമംഅനുശാസി�ു�തര�ില് െതാഴിലാളികള്�് വർഷ�ില് 
100ദിവസെ�െതാഴിലും,െതാഴില് കി�ിയിെ��ില് 
െതാഴിലി�ായ്മേവതനവുംകി�ണെമ�ില് അവര് 
നല്കു�ഡിമാ�ക്ൃത�മാേക�തു�്.ആന�ല് മാ�ര് സര്�ുലറില് നിര് 
േദശി�ു�തര�ില് െതാഴിലുറ��നിയമ�ിെലഅനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമു�നിര് 
ദിഷ്ഠേഫാറ�ില് അേപ�നല് േക�തു�്. െപാത �ുപവ�ികള�െട5ഫയലുകളില് 
ഡിമാ�സ്ൂ�ി�ി��െ��ിലുംഒ�ിലുംെതാഴിലാളികള�െടഒേ��ഖെ�ടി�ിയി�ിെതാഴിലുറ��

നിയമ�ിെലഅനുേഛദം3എ,3ബി�പകാരമു�നിര് ദിഷ്ഠേഫാറ�ില് 
െതാഴിലിട�്െചറിയകു�ികള് �്സംര�ണംനല് 
കു�തിനു��കെഷഉള് െ�െടയു�സൗകര�ംഒരു�ണെമേ��ഖെ�ടു�ിയി���്.
ഈേഫാറ�ില് അേപ�ി�ാ�തിനാല് ഈവാര് ഡിെലെതാഴിലാളികള് 
�്അതിനു�അവകാശംനിേഷധി�െ�ടുകയാണ്.

െതാഴില് ഏതുതിയതിമുതല് ഏ�ിയതിവെരേവണെമ�്ഡിമാ��ല് 
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അയല്�ൂ�തല�ില് േയാഗംേചര് 
�്ഡിമാ�ത്�ാറാ�ു�തിനുപകരംേമ�്തെ�അേപ�എഴുതിത�ാറു�ുകയാണ്െച��

�ത്.

െതാഴിലാളികള് �്അവരാവശ�െ��ദിവസംെതാഴില് നല്കിയിെ��ില് 
െതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ാനു�അവകാശമാണ്നഷ്ടെ�ടു�ത്.

നിര്േ�ശം

ഒരുവാര്ഡില് െതാഴില് കാര്ഡ്എടു�ിരി�ു�മുഴുവന് 
െതാഴിലാളികള�ംഅയല്�ൂ��ില് 
വ��ിഗതമാേയാകൂ�മാേയാഅേപ�െകാടു�ു�രീതിസ�ീകരി�ണം.

െതാഴിലിനുളളഅേപ�പ�ായ�ില് �ഫ�്ഒാഫീസില് 
സ�ീകരി�ുകയുംതീ�തിെവ��ൈക���സീത്െകാടു�ുകയുംെച���െ�ാഴിലാളികള�െട

അവകാശംസം�ി�ു�തിന്സഹായകമാകും
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8.െതാഴില് അനുവദി�ല് :

െതാഴിലിനു�അേപ�സ�ീകരി�ാല് 15ദിവസ�ിനു�ില് െതാഴില് നല്കണെമ�്
MGNREGA Shedule2 Section6 – ല  ് പരാമര്ശി�ു� .ു അതിന്കഴി�ിെ��ില് 
െതാഴിലി�ായ്മേവതനംെകാടു�ണെമ�ുംഅ��ായം3Section7,8,9ഭാഗ�ളില് 
അനുശാസി�ു� .ു 5�പവ��ികള�െട�പവ��ിഫയലിെലെതാഴില് അേപ�, െതാഴില് 
അനുവദി�ല് ,മ�േറാള് 
അനുവദി�തീ�തി,േവജ്ലി�്എ�ിവപരിേശാധി�ുകയുംെതാഴിലാളികെളക�്സംസാരി
�ുകയുംെചയ്തേ�ാള് മന�ിലാ�ാന് കഴി�ചിലകാര��ള് താെഴെകാടു�ു� .ു

 എഎംസി�പകാരമു�വര് �്അേലാേ�ഷന് േഫാറംഫയലില് 
സൂ�ി�ി���്.എ�ാല് സാ��െപടു�ി കാണു�ി� .

 ഡിമാന് റ്െചയ്തതിയതിേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 ഡിമാന് റ്െചയ്തതിയതിമുതല് 15-◌ാം ദിവസംെതാഴില് 
കി�ിെയ�്ഉറ�ാ�ാനാവി�

 എഎംസി�പകാരമു�വര് �്അേലാേ�ഷന് േഫാറം കൃത�തേയാടുകൂടി
സു�ി�ു�ി�

9.ഇ-മ�ര് േറാള് 

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിെലേരഖകളില് ഏ�വും�പധാനെ��േരഖയാ��ര് േറാള് .
മ�ര് േറാള് ഗൗരവേ�ാെടൈകകാര�ംെചേ��േരഖയാണ്. 5 �പവര് 
�ിഫയലിെലമ�ര് േറാള് പരിേശാധി�േ�ാള് കെ��ിയവിവര�ള് ചുവെടേചര്
 �ു� .ു

 പരിേശാധി�11 ഫയലിലുംബിഡിഒ,െസ�ക�റിഎ�ിവര് ഒ�് 
ഒ�ിേനാെടാ�ംതിയതിേരഖെ�ടു�ിയി�ി� .

 മ�ര് േറാളില് എം.ബു�്ന�ര് 
േരഖെ�ടു�ാറി�.ദിവസേവതനം,മ�ര് േറാള് 
�പകാരമു�േവതനം,യാ�താ�ൂലി,െതാഴിലുപകരണ�ള�െടവാടക,
അനുവദി�ആെകതുകഎ�ിവേരഖെ�ടു�ാറി�.

 പരിേശാധനാഉേദ�ാഗ�ന് െറഒ�ി�

 പരിേശാധി�ഫയലുകളില് 11ഫയലിലുംമ�ര് േറാളില് 
െവ�ി�ിരു�ലുകള് ഉ�ായിരു�ി�.

മ�്കെ��ലുകള് 

 മ�ർ േറാളിൽ യാെതാരുവിധ െത�് തിരു�ലും ഇ�



18

10.െമഷര് െമന് റ്ബു�്

ഒരു�പവൃ�ിയില് എ�ുനട� ,ുഎ�തഅളവില് നട�ുഎ�ു�കാര��ള് 
കൃത�മായിേരഖെ�ടുേ��സു�പധാനേരഖയാണ്എം.ബു�്.
അതുെകാ�ുതെ�ഈപുസ്തക�ില് അളവുകള് 
േരഖെ�ടു�ു�ബ�െ��ഉേദ�ാഗ�ര് അവരുെടേപരുംഒ��ംസീലുംനിര് 
ബ�മായുംേരഖെ�ടുേ��താണ്.

11�പവൃ�ികള�െടഎം.ബു�്പരിേശാധി�േ�ാള് ഈകാര��ില് 
ചിലവീഴ്�കെ��ാന് കഴി� .ു
എ�ിേമ�്ത�ാറാ�ു�തി�ു�ുംമേധ�യുംെതാഴിലുറ�്പ�തിെസ�ിെലഓവര് സിയര് 
�ലംപരിേശാധി�്അളവുകള് േരഖെ�ടു�ിഒ�ിടുകയുംസീല് 
പതി�ുകയുംെചേ��താണ്

 എം ബു�് ൽ േപജ് ന�ർ,എം ബു�് ന�ർ ഉ�് എ�ാൽ വർ�് േകാഡ്
ഇ�.

 സാേഗതിക വിദഗ്ധൻ ഒ�്,സീൽ ഉ�്,തി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�

 �പവർ�ി വിസധാംശം ഉ�്, 9എസ്റിേമ�് തുക ഫയലിൽ ഉ�്, 2 ഫയലിൽ
ഇ�

 �പീ െമഷർെമൻറ് ഉം, തീയതി ഉം 6ൈലഫ് ഫയലിൽ കാണാൻ കഴി�ി�, 5
ജനറൽഫയലിൽ ഉ�്

 ഭരണാനുമതി,സാേ�തികാനുമതി,ന�ര് ,തിയതിഎ�ിവേരഖെ�ടു�ിയി�ി
�.

 മ�ര് േറാള് ന�ര് ,തിയതി,വര് 
�്േകാഡ്എ�ിവയുംേരഖെ�ടി�ിയി�ി�.

 എ�ിേമ�്തുകയുംയഥാര് 
�െചലവുംത�ിലു�വ�ത�ാസംേരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 3�പിവൃ�ി ഫയലുകളില് എസ്ടിേമ�് തുകയും എം .ബു�് �പകാരം
ചിലവായ തുകയും ത�ില് വെളെര അ�രം ക�ു�ു�് ,മുഴുവന് 
തുകയുംചില�ുവാന് സാധി�ി�എ�ത് ഒരു വീഴ്ചയാണ് .

11.േവജ്ലിസ്ററ്

�പവൃ�ിപൂര് �ിയായാല് മ�ര് േറാള് �പകാരംെതാഴിലാളികള് 
േ��തനംഅനുവദി��െവ�്ഉറ�ാ�ു�േരഖയാേണ�ജ്ലി�്.ഓഡി�്ടീംപരിേശാധി�10ഫയ
ലിലുംമ�ര് േറാളിന്അനുസൃതമായേവജ്ലി�്സൂ�ി�ി���്.1ഫയലിൽ കാണാൻ
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സാധി�ി�

12.എഫ്.ടി ഓ

െതാഴിലാളികള�െടേവതനംഅവരവരുെടബാ�്അ�ൗ�ിേല�്അയ��എ�തിനു

ളളെതളിെവ�നിലയിലാണ്എഫ്.ടിഒവിന് 
െറ�പധാന�ം.ഓഡി�്സംഘംപരിേശാധി�10ഫയലുകളിലുംഎഫ്.ടി.ഒഉ�്,1ഫയലിൽസു�ി
�ി�ി�േസാഷ�ല് ഒാഡി�്�പ�കിയആരംഭി�േശഷംഎഫ്ടിഒഫയലില് 
വ�ു�രീതിതുട�ിയി��െ��ു�ത്�പശംസനീയമാണ്.

13.േഫാേ�ാ�ഗാഫുകള�െട�പധാന�ം

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടഗുണനിലവാരംഉറ�ാ�ാന് �പവ��ികള് 
സംബ�ി��െതളിവുകള് േശഖരി�ാന് അതിന് െറേഫാേ�ാകള് സഹയകമാകും.
�പവ��ിതുട�ു�തിനുമു�ും,നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാഴുംപൂര് 
�ിയായതിനുേശഷവുംഉളളേഫാേ�ാകള് 
എടു�്സൂ�ിേ��ത്.ഇതിനുപുറെമജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ�ായുെട�പിന് റുംഫയലില് 
സൂ�ിേ��താണ്. ഇതുറ�ാേ��േ��ിന് 
െറയുംെതാഴിലുറ�്പ�തിഉേ�ാഗ�രുെടയുംചുമതലയാണ്. പരിേശാധി�6ൈലഫ്
ഫയലിൽ 3 ഘ� �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ േഫാേ�ാ ഉ�് എ�ാൽ

5�പവൃ�ിഫയലുകളിലുംഒരുേഫാേ�ാേപാലുംകാണാന് കഴി�ി�.

െതളിവ്േശഖരണംെതാഴിലുറ�്പ�തി�പവ��ികള�െടഒഴി��കൂടാനാവാ�ഘടകമായതി

നാല് ഈകാര��ില് ബ�െ��ഉേ�ാഗ�ര് കൂടുതല് ജാ�ഗതപുലര് 
േ��തു�്.

14.ഫയല് നീ�പരിേശാധനസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�്�പവൃ�ിനട�ാ�ു�തിലുംഅതിന് െറേരഖകള് 
ൈകകാര�ംെച���തിലുംഓേരാഉേദ�ാഗ�ര് �ുംഉ�രവാദി�ംനി�യി�ിടു�്.
െതാഴിലുറ�്പ�തിയിെലഏ�വുംസു�പധാനേരഖയായമ�ര് േറാള് 
ജനേറ�്െച���തുമുതല് 
െതാഴിലാളികള�െടേവതനംബാ�ിേല�്അനുവദി��െകാ�ു�എഫ്.ടി.ഒബാ�ിേല�്അ
യ�ു�തീയതി�കമ�ില് മ�ര് േറാളില് േരഖെ�ടുേ��താണ്.

�പവ��ിപൂര് �ിയായമ�ര് േറാള�കള് പ�ായ�ിെലഎം.ജി.എന് ആര് 
ഇ.ജി.എെ��ില് ലഭി�ു�മുറയ്�്കാലതാമസമി�ാെതതുടര് നടപടികള് 
സ�ീകരി�തായിഅറിയി�ു� േരഖയാണ്ഫയല് �ടാ�ിങ്േഫാറം.

 5�പവ��ിഫയലുകളിലുംAMC�പകാരമു� ഫയല് 
�ടാ�ിങ്േഫാറം.സു�ി�ി���് .
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 എ.എം .സി �പകാരമു� േഫാറം 5 ഫയലില് ഉെ��ിലും പൂര്ണമായ

േരഖെപടുതാേലാ ,ആധികാരികമായസാ��െപടുതല് ഇ�യിയിരു�ു

 ഈപ�ായ�ില് സൂ�ി�ാ�താണ്കാരണം. ഇ�ാര��ില് 
െതാഴിലുറ�്പ�തിഉേദ�ാഗ�രുെടഭാഗ�ുനി�്ഇേ�ാള് 
�പേത�ക�ശ�പുലര് �ി�ുട�ിയി���്.

15.ജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ�ാഗാഫ്

പരിേശാധി�ഒരുഫയലിലുംജിേയാടാഗ്ഡ്േഫാേ�ാ�ഗാഫ��ി�ിെ��ാണ്കെ��ാന് 
കഴി�ത്.

16.ൈസ�്ഡയറി

െതാഴിലുറ�്പ�തി�പവൃ�ികള് പറ�ിരി�ു�അളവിലുംകൃത�തയിലുംനിര് 
വഹി�ു�തിലു�ഉപാധികളട�ു��പധാനെ��േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.സം�ാനസര്

 �ാര് �പേത�കമായിത�ാറാ�ിയൈസ�്ഡയറി�പവര് 
�ി�ല�ു�ായിരിേ��ഈസു�പധാനേരഖയാണ്. പ�തിആരംഭേയാഗ�ിന് 
െറവിവര�ള് മുതല് ഉേദ�ാഗ�രുെടയുംെപാതുജന�ള�െടയുംനിര് 
േദശ�ള�ംസ�ര് ശകഡയറിയില് അട�ിയി���്

െപരു�ു�ം വാർഡ് െല 1 ഫയലിൽ മാ�തം ൈസ�് ഡയറി ഉ�്

ഉ�തിലാകെ�വിവര�ള് പൂര്ണമ�. വിജിലന് സ്ആന് ഡ്േമാണി�റിംഗ്ക��ിയില്
 കുറ�ത്4േപര് ഒ�ിെട�ാതാണ് .

 അഭി�പായ�ള് േരഖെ�ടുേ��ഭാഗ��ിഎംസിഅംഗ�ള് 
ഒ�ുംതെ�േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അതിനര് �ംവിജിലന് സ്അന് 
ഡ്േമാണി�റിംഗ്ക��ിൈസ�്സ�ര് 
ശി�ാെതയാണ്ഒേ��ഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്എ�താണ്.

 പ�തിെകാ�ു��പേയാജനവുംഗുണേമ�യുംേരഖെ�ടു�ാെതേപാകു�

ത്ഈപ�തി�്ആശാസ�മ�.

 െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം,െച�ി�്, എ�ിവൈസ�്ഡയറിയില് 
ഉ�ായിരു�ി�.

 �പവൃ�ി�ലെ�സൗകര��ള് ഏര് 
െ�ടു�ു�ത്�പവൃ�ിേ���ിഉപേയാഗി�സാധനസാമ�ഗികള് ,ചികി�ാ
െ�ലവ്സംബ�ി�വിവരം,ൈസ�്മിനുട്സ്, ഉേദ�ാഗ�രുെടേഫാണ് ന�ര്
 സ�ര് ശകകുറി�്എ�ിവയുംൈസ�്ഡയറിയല് േരഖെപടുതിയി�ി�
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17. െതാഴിലിടെ�സൗകര��ള് 

െതാഴില് �ല�്െതാഴിലാളികള് �്ആവശ�മായകുടിെവളളം,
തണല് ,�പാഥമികൈവദ�സഹായം,5വയ�ി�ാെഴയുളളകു�ികള് 
�്�കെഷതുട�ിയഅടി�ാനസൗകര��ള് ഒരു�ണെമ�്നിയമ�ിെലെഷഡ��ള് 
2ല് 23മുതല് 28വെരയു�ഭാഗ�്നിര് േദശി�ി���്.ഈഅവകാശെ��ുറി�്70
െതാഴിലാളികേളാട്സംസാരി��.

 �കെഷസൗകര�െ��ുറി�്െതാഴിലാളികള്�്അറിവി�.

 തണല് സൗകര��ള് ഒരു�ാറി�

 മാലിന�ംനിറ�കനാലുകളിലുംമ�ിട�ളിലുംപണിെയടു�ു�െതാഴിലാളിക

ള് �്ൈകയുറ,കാലുറതുട�ിയസുര�ാഉപകരണ�ള് എ�ാ
െതാഴിലാളികൾ�ും എ�ി�ാൻ സാധി�ിെ��ിലും, െതാഴിലാളികൾ�ു
ബു�ിമു�് ഇ�എ�ാണ്അറിയി�ത്

18.നിരീ�ണസംവിധാന�ിെലവീഴ്�കള് 

ൈസ�്ഡയറിയുംെതാഴിലുറ�്പ�തിഓഫീസിെലഉേദ�ാഗ�സ�ര് 
ശകപുസ്തകവുംപരിേശാധി�േ�ാള് മനസിലായവിവര�ള് 
ജി�ാ,േ�ാ�്തലഉേദ�ാഗ�ര് 
പ�ായ�ിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിഓഫീസും�പവൃ�ി�ല�ള�ംകൃത�മായഇടേവളകളില്

 സ�ര് ശിേ���നിര് േദശ�ള് നല് കിയി�ി�ഫയലുകള് സൂ�ി�ു�തുമുതല്
 �പവൃ�ികള് െതരെ�ടു�ു�തുവെരയു�കാര��ളില് 
കാണു�ഏേകാപനമി�ായ്മേമാണി�റിങ്സംവിധാന�ിെലവീഴ്ചെകാ�്സംഭവി�താ

െണ�നിഗമന�ിലാണ്ഓഡി�്ടീംഎ�ിേ�ര് �ത്.

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായിബ�െ��ജി�യിെലഏ�വുംവലിയഉേദ�ാഗ�ന് 
ജി�ാേ�പാ�ഗാംേകാര് 
ഡിേന�റായകളക്ടറാണ്.അേ�ഹ�ിനുേവ�ിെതാഴിലുറ�്പ�തി�പവൃ�ികള് 
ഏേകാപി�ി�ു�ചുമതലേജായന് റ്േ�പാ�ഗാംേകാര് ഡിേന�ര് �ും.കഴി�ഒരുവര്

 ഷ�ിനിെടവിവിധതല�ിലു�ഉേദ�ാഗ�ര് ഈപ�ായ�ില് സ�ര് 
ശനംനട�ിയി��െ��്ഓഡി�്ടീമിന് െറഅേന�ഷണ�ില് മനസിലായി.

കഴി�ഒരുവര് ഷ�ിനിെടവിവിധഉേദ�ഗ�ര് നട�ിയസ�ര് ശനവിവര�ള് 

�കമന

�ര് 
ഉേദ�ാഗ�ന് 
െറേപര്

ഓഫീ��ര് 
ശനദിവ

സ�ള് 

െതാഴിലിടസ�

ര് 
ശനതിയതികള്

 

ആെകദിവസ�ള്
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1 നാഷണല് ഓഫീസ്
/നിരീ�കര് 

ഒരുതവണ ഒരുതവണ അറിയി�

2 േ��്ഓഫീസ് സ�ര് ശി�ി�ി� സ�ര് 
ശി�ി�ി�

പൂജ�ം

3 ഡി.പി.സി സ�ര് ശി�ി�ി� സ�ര് 
ശി�ി�ി�

പൂജ�ം

4 െജ.പി.സി ഒരുതവണ ഒരുതവണ ഒരുതവണ

5 ബി.ഡി.ഒ/ബി.പി.ഒ എ�തതവണവ�ി

��െ��്എഴുതി

യി�ി�

എ�തതവണവ

�ി��െ��്എ

ഴുതിയി�ി�

പൂജ�ം

6 േജാ.ബി.ഡി.ഒ എ�തതവണവ�ി

��െ��്എഴുതി

യി�ി�

എ�തതവണവ

�ി��െ��്എ

ഴുതിയി�ി�

അറിയി�

7 അസി�ന് റ്എന്
 ജീനിയര് 

എ�തതവണവ�ി

��െ��്എഴുതി

യി�ി�

എ�തതവണവ

�ി��െ��്എ

ഴുതിയി�ി�

അറിയി�

19.വിജിലന് സ്ആന് റ്േമാണി�റി��ി�ി

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടസുതാര�തഉറ��രു�ു�തി�ിര�രമായേമാണി�റിങ്സംവിധാ

നംേവണെമ�്െതാഴിലുറ�്നിയമംനിഷ്�ര് ഷി�ു� .ു വാര് ഷികമാ�ര് സര് 
�ുലര് 2018െലഅധ�ായം10.5(3) ല് ڊവിജിലന് സ്ആന് 
റ്േമാണി�റി��ി�ിയുെട�പവര് �ന�െള�ുറി����മായി�പതിപാദി�ു�ു�്.

 അ�ുമുതല് ഏഴുവെരഅംഗ�ള് ഉള് െ��താണ്ഒരുവിഎംസി.

 വിഎംസിഅംഗ�ള് െതാഴിലിടംസ�ര് ശി�ാറി�

 അവസാനമായിഎേ�ാഴാണ്ൈസ�ില് േപായെത�റിയി�.

 േമ�്പുസ്തകംെകാ�ുേപായിഒ��േരഖെ�ടു�ിേപാവുകയാണ്പതിവ്.

വിജിലന്സ്ആ�് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള് 

1. �പകാശ് സി െചയർമാൻ
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2. ല�്മി w/o ല�്മണൻ െസ�ക�റി

3. ഫിേറാഷ് ബാബു

4. െച�ാമര മു�ാരം കാവ്

5. മുേകഷ്ആറാം േകാഡ്

6. ബാല ന�ൻ േകാേതാട്

7. ത�മണി w/oകൃഷ്ണൻ േകാേതാട്

8. സതീഷ് െതേ��ര

ൈസ�്ഡയറിയില് അഭി�പായ�ള് േരഖെ�ടുേ��ഭാഗ�്എംസിഅംഗ�ള് 
ഒ�ുംതെ�േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. അതിനര്�ംവിജിലന് സ്അന് 
ഡ്േമാണി�റിംഗ്ക��ിൈസ�്സ�ര് 
ശി�ാെതയാണ്ഒേ��ഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്എ�താണ്

20.സി�ിസണ് ഇന്ഫര്േമഷന് േബാര്ഡ്(സി.ഐ.ബി)
െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടസുതാര�തഉറ��രു�ു�തിനു�ഉപാധികളിെലാ�ാണ്സി�ിസണ്

 ഇന് ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ്. (സി.ഐ.ബി.) നട�ിയ�പവൃ�ിയുെടേപര്,അട�ല്
 തുക,െചലവായതുക,ആെകെതാഴില് ദിന�ള് 
�പവൃ�ിനട�കാലയളവ്എ�ി�െനഒരു�പവൃ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�െള�ാംഉള് 
െ�ടു�ിയാണ്സി.ഐ.ബി�ാപിേ��ത്. ഈകാര�ംവാര് ഷികമാ�ര് സര് �ുലര്
 അധ�ായം10.4ല് വിശദീകരി�ി���്. �പവൃ�ിതുട�ുേ�ാള് 
തെ�സി.ഐ.ബി�ാപിേ��താെണ�്മാ�ര് സര് �ുലറില് വ�വ�െച��� .ു
എ�ാല് പൂര് �ിയായ5�പവൃ�ി�ല�ള് സ�ര് ശി�േ�ാള് 
ഒരിട�ുംസി.ഐ.ബി�ാപി�തായിക�ി�.

മനസിലായവിവര�ള് 

 സി.ഐ.ബി�ാപി�ു�തിന്കുടുംബ�ശീയൂണി�ിന്കീഴിലു�െവ�െറചുമ

തലെ�ടു�ണെമ�നിര് േദശംപാലി�ി�ി�.

 സി.ഐ.ബി�ാപി�ു�തിനു�തുകെചലവഴി�ാ�തിനാല് പണിപൂര്
 �ീകരി�ിെ��വിവരമാണ്എം.ഐഎസില് കാണു�ത്

21.അവകാശലംഘന�ള് 

േസാഷ�ല് ഓഡി�്ടീംഈവാര് ഡിെല65 കുടുംബ�ള�മായിസംസാരി�േ�ാള് 
അവകാശലംഘന�ള�മായിബ�െ��്ചിലസംഭവ�ള് �ശ�യില് 
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െ�ടുകയു�ായി.അ�ാര��ളാണ്ഇവിെടപരാമര് ശി�ു�ത്.

1.െതാഴില് കാര്ഡ്

െതാഴിലുറ�്പ�തിയില്

പണിെയടു�ു�െതാഴിലാളിയുെടഅടി�ാനപരമായഅവകാശമാണ്െതാഴില് കാര് 
ഡ്.അേപ�ി�ാല് 15ദിവസ�ിനകംകാര് ഡ്നല് കണെമ�ാണ��വ�.ഈവാര് 
ഡിെലെതാഴില് കാര് ഡിന്അേപ�ി�വര് െ��ാംകാര് ഡ്ലഭി�ി���്.
ഇ�ാര��ില് പ�ായ�ിന് െറസമീപനംമാതൃകാപരമാണ്.

എ�ാല് മ�്ചില�പശ്ന�ള് ഓഡി�്ടീമിന് െറ�ശ�യില് െപ��.

 െതാഴില് കാര് ഡില് െതാഴിലിനു�അേപ�,
എ�തദിവസേ��്ആവശ�െ���,െകാടു�േവതനംഎ�ിവെയാ�ുംേരഖ
െ�ടു�ിയി�ി�. െചയ്തെതാഴില് ദിന�ള് 
മാ�തമാേ�ണഖെ�ടു�ിയി���ത്

 െതാഴില് കാര് ഡുകള് പരിേശാധി�േ�ാള് കൃത�മായി വരവ്

െവ�ി���് .എ�ാല് ബാ�ില് നി�ും കൂലി കി�ിയ വിവരം

േരഖെപടുതിയി�ി�

 േസാഷ�ല് ഒാഡി�്തുട�ിയേശഷംഈ�പവണത�്മാ�മു�ായി���്.

2.െതാഴില് നിേഷധം

 ഒരുവര് ഷ�ില് 100ദിവസെ�െതാഴില് 
െതാഴിലാളിയുെടനിയമപരമായഅവകാശമാണ്

 ഈവാര് ഡിെല107 സജീവെതാഴിലാലികളില് 42േപര് 
�്മാ�തമാണ്100ദിസവെ�െതാഴില് ലഭ�മായി���ത്.

3.േവതനംൈവകല് 

മ�ര്േറാള്പൂര്�ിയായിപരമാവധി14ദിവസ�ിനകംകൂലിെതാഴിലാളികള�െടബാ�്അ
�ൗ�ിേല�്നിേ�പി�ണെമ�്െതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെലെസ�ന് 
3(2),6എ�ിവിട�ളില് വ��മാ�ിയി���്.ൈവകിയാല് 
ആദ�െ�30ദിവസംേവതന�ിന് െറ0.05ശതമാനംതുകപിഴനല് 
കണെമ�്നിയമ�ിെലെസ�ന് 3(3)ലുംവാര് ഷികമാ�ര് സര് �ുലര് 
അധ�ായം9ലുംപറയു� .ു

ഈവാര് ഡില് ഓഡി�്സംഘം65െതാഴിലാളികേളാട്സംസാരി�േ�ാള് അവരില്
 ഒരാള് �ുേപാലും2018ഡിസംബര് 
മാസ�ിനുേശഷംേവതനംലഭി�ി�ിെ��ാണ്പറ�ത്.ഈേവതനംമാര് 
�്മാസ�ിലാണ്ലഭി�ത്. പ�ായ�ിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിഓഫീസില് 
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നി�്നി�ിതദിവസംതെ�എഫ്ടിഒഅയ�ി��െ��ിലുംേക��ഗവണ് െമന് റില് 
നി�്പണംലഭി�ാ�തുെകാേ��തനംലഭി�ു�ിെ��ാണ്പരാതിവ�ത്.

ആരുെടഭാഗ�ുനി��ീഴ്ചസംഭവി�ാലുംകൃത�സമയേ��തനവുംഅ�ഭി�ിെ��ില്

 നഷ്ടപരിഹാരവുംലഭിേ��താണ്.ഇ�ാര��ില് െതാഴിലാളികളില് 
നിേ��ഖാമൂലംപരാതിസ�ീകരി�്ബ�െ��വര് �്അയ��െകാടു�ാന് 
േമ�ിനുംഭരണസമിതി�ുംഉ�രവാദിത�മു�്

4.ബാ�്ജീവന�ാരുെടസമീപനം:

െതാഴിലാളികേളാട്സംസാരി�േ�ാള് മനസിലാ�ാന് കഴി�ത്.

 ബാ�ുകാരുെടഭാഗ�ുനി�്സൗമ�മായസമീപനമാണു�ത്

 െതാഴിലുറ�്കൂലിഎടു�ാന് 
മാ�തമാണ്ബഹുഭൂരിപ�ംെതാഴിലാളികള�ംബാ�ില് േപാകു�ത്.

 എസ്ബി െ◌എ,സൗ�്മലബാര് �ഗാമീണ് ബാ�്,യുണിയന് 
ബാ�് ,േപാ�് ഓഫിസ് എ�ിവിട�ളിലാണ്ഇവര് �്അ�ൗ�ു�ത്.

5.�പവൃ�ി�ലംസ�ര് ശനം.

 �പകൃതിവിഭവ�ള�െടപരിപാലന�ിനുംസാമൂഹ�ആസ്തിസ�ഷ്ടി�ു�തി
നുംസഹായി�ു�നിരവധി�പവ��ികള് 
ഏെ�ടു�ു�തിനു�സാധ�തയു�പ�ായ�ാണ്കുഴല് മ�ം.

 ഫയലില് ക�വിവര�ള�െടനിജ�ിതിേനരില് 
ക�്മന�ിലാ�ു�തിനായിേസാഷ�ല് ഓഡി�്ടീംഅംഗ�ള് പണിപൂര് 
�ിയാ�ിയ11�പവൃ�ി�ല�ള�ംസ�ര് ശി�ുകയു�ായി.
�പവൃ�ികള് 
പരിേശാധി��ംെതാഴിലാളികേളാടുംേമ��മാേരാടുംസംസാരി��ംഓഡി�്ടീംക

െ��ിയകാര��ള് താെഴേചര് �ു� .ു

ഫയല് പരിേശാധനനട�ിയ�പവൃ�ികള�െട�പവൃ�ി�ലസ�ര് 
ശന�ിലൂെടകെ��ിയകാര��ള് :-

1)െപരുംകു�ംവാർഡിൽ ഭവനനിർ�ാണം 1 കാർത�ാനി

Work code. 1606005004/IF/312909

ഇവരുെട ഭവന നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�ത് ആയിരു� .ു ഇവർ BPL േറഷൻ
കാർഡിൽ ഉൾെപ� ഉപേഭാക് താവ് ആയിരി� .ു. ഇവർ�് ൈലഫ് ഭാവന നിർ�ാണ
പ�തി �പകാരം 90 ദിവസെ� പണി അനുവദി�തായി M ബു�ിൽ േരഖ

െപടു�ിയിരി� .ു. എ�ാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ബു�് മെ�ാരു വീ�ിൽ സൂ�ി��
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െവ�ിരികുകയായിരു�ു ആയതിനാൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ബുകിെല വിവര�ൾ

േശഖരി�ാൻസാധി�ി�.

2)െപരുംകു�ംവാർഡിൽ െപാതു�ല�ളിൽ വൃ�ൈത നടൽ

Work code:160005004/DP/21928

 ഫയല് പരിേശാധി�േ�ാള് എസ്ടിെമ�് �പകാരം 700 വൃ�ൈത നടല് 
എ�ാണ് കാണുവാന് സാധി�ത് .എ�ാല് എം.ബു�് പരിേശാധി�തില് 
നി�ും 160 എ�ം െചയ്തതായി അറിയുവാന് കഴി� .ുഫീല് ഡ് പരിേശാധന
േവളയില് ,160എ�ം െചയ്തതായി െതാഴിലാളികള് അറിയി��.

 വൃ�ൈത ന� കൂടുതൽ�ല�ളിലും കാട് പിടി�� കിട�ുകയായിരു� .ു.അതി�
ഉ�ിൽ കയറി പരിേശാധി�ുക ദുഷ്കരമായിരി� .ുവൃ� ൈതെന കാൾ

ഉയര�ിലായിരിനു അവിെടെ� കു�ി കാടുകൾ ഉ�യിരു�ത്.. പരമവധി �ലം

പരിേശാധി�ുകയും കാണാൻ സാധി� വൃഷ ൈതകൾ േഫാേ�ാ എടു�ുകയും

െചയ്ത .ു.

3)കളെ��ി നീർ തട�ിൽ ഉൾെ�� േകാേതാട് പാടേശഖര�ിെല കൃഷി ഭൂമിയിൽ

മൺക�ാല നിർമാണം ര�ാം ഘ�ം.

Work code:1606005004/LD/321728

 ഫയല് പരിേശാധി�േ�ാള് എസ്ടിെമ�് �പകാരം 7600 മീ�ര് നീള�ില് 
എ�ാണ് കാണുവാന് സാധി�ത് .എ�ാല് എം.ബു�് പരിേശാധി�തില് 
നി�ും 3112 മീ�ര് നീള�ില് െചയ്തതായി അറിയുവാന് കഴി� .ുഫീല് 
ഡ് പരിേശാധന േവളയില് പാടേശഖരം ആയതുെകാ�് അളവ് കൃത�മായി

എടു�ു�ാന് സാധി�ി� ,കൃഷി�ാരുെട വിവര�ള് ഒ�ും ഫയലില് 
ലഭ�മായിരു�ി� .

 മൺക�ാല നിർമാണ മാസ�ൾ�് മുൻപ് െചയ്ത പണിആയതിനാൽ മി�വാറും
പാടേശഖര�ള�ം പു�് നിറഞ് നിൽ�ുകയായിരിന .ു.പണി നട� �ല�ളിെല

േഫാേ�ാ എടു�ുക യും.. ഞ�ൾ സ�ർശി� പാട േശഖര�ളിെല ദൂരം geo
tracker അ�്ലിേ�ഷനിൽ േശഖരി�ുകയും െചയ്ത .ു. പണി നട�

പാടേശഖര�ളിെലവ��ികള�െട വിവര�ൾ േമ�് േനാട് േചാദി�് മനസിലാ�ി

 6കൃഷി�ാരുെട വിവര�ള് മീ�ില് നി�ുംലഭ�മായി

4) െപരുംകു�ംവാർഡിൽ ഭവന നിർ�ാണം (വസ�കുമാരി,കൃഷ്ണൻ )

Work code:1606005004/IF/312899

േമ�് െ� സഹായേ�ാെട ഇവരുെട വീട് സ�ർശി��. പണി ന� രീതിയിൽ
നട�ി���്. പെ� െതാഴിലാളിെയ കാണാൻ കഴി�ി�. അതുെകാ�്തെ� അവരുെട
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െതാഴിൽകാർഡ് ന�ർ ലഭി�ി�.

5)െപരുംകു�ംവാർഡിൽ ഭവന നിർ�ാണം(േദവി )

വർ�് code :1606005004/IF/312907

വീട് സ�ർശി��. െതാഴിലാളിെയ കാണാൻ സാധി��. അവരുെട കാർഡ് ക�ു. 90 ദിവസം
പണി ലഭി�ി���്എ�് ഉറ�് വരു�ി.കാർഡ് ന�ർ 10/29ആയിരു� .ു

6)െപരുംകു�ംവാർഡിൽ ഭവന നിർ�ാണം(രാേജഷ് മാധവൻ)

വർ�് േകാഡ് :1606005004/IF/312898

ഈ വർ�ിെ� വീട് കാണാൻ കഴി� .ു പെ� െതാഴിലാളി ഉ�ിരു�ി�.
അതുെകാ�്തെ� അവരുെട കാർഡും ഡീെ�യിൽസ് ഉം എടു�ാൻ കഴ്�ി�. വർ�് 
ന� രീതിയിൽ നട�ി���്എ�് ഉറ��വരു�ി.

7)െപരുംകു�ംവാർഡിൽൈജവേവലി നിർ�ാണം.

Work code:1606005004/LD/334945

Sc, Bpl കുടുംബ�ൾ�് ആണ് ൈജവേവലി നിർമി�� െകാടു�ിരി�ു�ത്. എ�ാ
വീടുകള�ം സ�ര്ശി��. മുൻവശെ� കാണാൻ കഴി�ി�. പെ� ചു��പാടും േവലി

െക�ിയി���്. കുെറ േപരുെട േവലി പുതി�ി പണിതതായി കാണാൻ കഴി� .ു FGD ku
വ� കുെറ െതാഴിലാളികൾ sc, Bpl െപ�ത് ആയതുെകാ�് അവർ�ു എ�ാർകും
ൈജവേവലി നിർമി�� നൽകിയിരു�ു എം ബു�് �പകാരം 2500 mtr ആണ് ഫീൽഡ്
സ�ർശന�ിൽഅളവുലകൾ േരഖ െപടു�ാൻകഴി�ി�. T

8) െപരു�ു�ംവാർഡിൽ ഭവനനിർ�ാണം

കാർഡ് ന�ർ = 9/83വസ�ഉ�ികൃഷ്ണൻ

Work code =1606005004/IF /312897

ഫീൽഡ് വർ�ിൽ ഉൾെ�� ൈലഫ് ഫയൽ കൂടിയാണ് ഇത് േമ�് nteസഹായേ�ാെട വീട്
സ�ർശി�� വർ�് പൂർ�ീകരി�ിരു� .ു BPL ഉപേഭാ�ാവായിരു�ു സ�ര്ശന

സമയ�ുവീ�ിൽആരും ഉ�ായിരു�ി�.

9)െപരു�ു�ംവാർഡ്ഭവനനിർ�ാണംസലീം സുേലഖ

വർ�് േകാഡ് =1606005004/IF /312901

ഭവനനിർ�ാണം പൂർ�ീകരി� നിലയിൽആയിരു� .ുസ�ർശനസമയ�ുആരുംവീ�ിൽ
ഉ�ായിരു�ി�
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10) വാർഡ് 10 െപരു�ു�ം

കളെപ�ി നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� േദവസം പാടേശഖര�ിെല കൃഷിഭൂമിയിൽ മ�് ക�ാല

നിർമാണം

േകാഡ് =1606005004/LD/322073

 ഫയല് പരിേശാധി�േ�ാള് എസ്ടിെമ�് �പകാരം 5930 മീ�ര് നീള�ില് 
എ�ാണ് കാണുവാന് സാധി�ത് .എ�ാല് എം.ബു�് പരിേശാധി�തില് 
നി�ും 3263 മീ�ര് നീള�ില് െചയ്തതായി അറിയുവാന് കഴി� .ുഫീല് 
ഡ് പരിേശാധന േവളയില് പാടേശഖരം ആയതുെകാ�് അളവ് കൃത�മായി

എടു�ു�ാന് സാധി�ി� ,കൃഷി�ാരുെട വിവര�ള് ഒ�ും ഫയലില് 
ലഭ�മായിരു�ി� .

 ഏകേദശം 5km വരു� പര�ു കിട�ു� കൃഷി ഭൂമി ആയിരു�ു ഇത് geo tracker
ൽ െലാേ�ഷൻ മാർ�് െചയ്ത .ു വർ�് പൂർ�ീകരി�� കൂേറ നാൾ ആയതിൽ
ഇേ�ാൾ പു�� നിറ�ഒരു മ�് ക�ാലആയിരു�ുഅത്.

11)വർ�് = െപരു�ു�ം വാർഡ് 10 ഖ�ിക 5ൽ ഉൾെ�ടു� SC/BPL ഭവനനിർമാണ
ഗുേണാേഭാ�ാ�ൾ, നാമമാ�തകർഷകർഎ�ിവരുെട ഭൂമിയിൽmulching pit നിർമാണം

േകാഡ് =1606005004/IF/362269

 2019ജനുവരി മാസ�ില് ആണ് �പിവൃ�ി െചയ്തിരി�ു�ത്

 എസ്ടിെമ�് �പകാരം 700എ�ംപറ�ി���്

 എം,ബു�് .പരിേശാധി�േ�ാള് 652 എ�ം െചയ്തതായി അറിയുവാന് 
സാധി��

 ഫീല് ഡില് പരിേശാധി�േ�ാള് 500 എ�ം െചയ്തതായി കാണുവാന് 
സാധി��

 മുന് ഗണനപാലി��ായിഅറിയാന് സാധി�ി�

 Sc, bpl,എ�ിവരുെട വീടുകളിൽmulching pitകാണാൻആയി കൂടുതലും മ�് മൂടി
കിട�ു� .ു

 ചിലവീഴ്�കള് 

 6ൈലഫ് �പിവൃ�ികളില് മാ�തേമ എ�ിേമ�ില് പറ��പകാരമു�തുക

െപാരു�െ�ടുെ�ാ��.

 ഗുണേഭാ�്ത�കള് �് പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് അേപ�ി�ത്
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ലഭി�ി�ി�

 അ�ൻഡൻസ് പഴയ െതാഴിൽ കാർഡ് ൽ പൂർണ മായും േരഖ െപടു�ിയി�.

 െച����പവൃ�ിയുെടഅളെവ�തെയ�ുംെചലവാ�ു�തുകെയ�തെയ�ും
െതാഴിലാളികേളാട�ിശദീകരി��െകാടു�ി�ി�.

 എ�ിേമ��ംനട�ിയ�പവൃ�ികള�ംത�ില് െപാരു�െ�ടു�ി�.

വിലയിരു�ല് 

1.പ�തിആസൂ�തണംമുതലു�കാര��ളില് െപാതുജന�ള് �്�പേത�കി�്കര് 
ഷകസമൂഹ�ിന്പ�ാളി�മി�

2.പ�തിനിര് േദശി�ു�കാര��ില് ജന�പതിനിധികള് 
സ�ാധീനംെചലു�ു�ുെ��ിലുംഅത്�കിയാ�കമ�.

3.�പവൃ�ികള് നിര് േദശി�ു�കാര��ില് 
േവ��തഅിറവിെ��ിലുംേമ��മാരുെടസ�ാധീനംനിലനില് �ു� .ു

4.നിര് േദശി�െ���പവൃ�ികള�െടനിജ�ിതിമന�ിലാ�ാന് ഉേദ�ാഗ�ര് 
കൂ�ാ�ു�ി�.

5.സാേ�തികപിഴവുകള് അതാതുസമയ�ളില് തിരു�ണെമ�നിര് േദശംനല് 
കാന് പ�ായ�്െസ�ക�റിമുതല് മുകളിേല�ു�ഉേദ�ാഗ�ര് ത�ാറായി�ി�.
അതെ��ില് ഇവരുള് െ�ടു�പ�തിനിരീ�ണസംവിധാനംകാര��മമ�

െപാതുനിര് േദശ�ള് 

1.െതാഴില് നല് കു�കാര��ില് ഒരുതര�ിലു�വിേവചനവുംപാടി�.

2.െതാഴിലാളികെളെ�ാ��ര് ഷ�ില് 100പണി�ു�അേപ�ഒരുമി��നല് കാന് 
േ�പരി�ി�ണം. ഇത്�ഫ�്ഓഫീസില് തെ�നല് കണം.
അേപ��്തിയതിേരഖെ�ടു�ിയൈക���സീ�ല് കണം.അ�െനെചയ്താല് 
എ�ാവര് �ും100െതാഴില് ദിന�ള് ലഭി�ാന് സാധ�തെയാരു�ും .

3.െതാഴിലാളികളില് നി�ു�അേപ�വാ�ു�രീതിയില് സമ�ഗമായമാ�ംേവണം.
അവര് �്ആവശ�മു�ാകുേ�ാള് െതാഴില് നല് കാന് വ�വ�യു�ാകണം.

4.േദശീയനിരീ�ണഏജന് സിമുതല് പ�തിനട�ി�ിെലഉ�തതലഉേദ�ാഗ�ര് 
വെരയു�വര് അവെരഏല് �ി�ചുമതലകള് കൃത�മായിനിര് 
വഹി�ു�ുെ��ുറ�ാ�ണം.

5.ഡി.പി.സി,െജ.പി.സിഎ�ീഉേദ�ാഗ�ര് 
പ�ായ�ിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിഓഫീസുംകഴിയാവു��ത�പവൃ�ി�ല�ള�ംസ�ര് 
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ശി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാന് സം�ാനതല�ില് സംവിധാനമു�ാകണം.

6.വിജിലന് സ്ആന് 
റ്േമാണി�റിങ്സംവിധാനംസമ�ഗമായിഅഴി��പണിയണം.ഇവെയസ�ത��മാ�ിനിലനിര് 
�ിത�മയഓഡി�ിങ്സമിതികളായിമാ�ിെയടു�ണം.

7.വിഎംസിയുെട�പവര് �ന�ള് േ�ാ�്തല�ില് നിരീ�ി�െ�ടണം.

8.സുതാര�തഉറ�ാ�ാന് െതാഴിലുറ�്നിയമംഅനുശാസി�ു�തര�ില് സി�ിസണ് 
ഇന് ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ്അടിയ�ിരമായിഎ�ാെതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.

9.പ�തിആസൂ�തണ�ില് കര് 
ഷകെരയുംെതാഴിലാളികെളയുംെപാതുസമൂഹെ�യുംഉള് െ�ടു�ാന് കഴിയണം.

10.ജനകീയഎ�ിേമ�്നിര് ബ�മായിത�ാറാ�ുകയുംഅെ�ാഴിലാളികള് 
�്ലഭ�മാ�ുകയുംഅവെരപറ�ുമനസിലാ�ുകയുംേവണം.

11.െതാഴിലാളികള് �ു�സുര�ാഉപകരണ�ള് പ�ായ�്തല�ില് 
വാ�ിസൂ�ി�ണം.ഇെ�ാഴിലാളികള് �്ലഭി�ു�ുെ��്ഉറ��വരു�ണം.

12.വാര് ഡിെലെതാഴില് കാര് ഡിന് 
െറഎ��ിന്അനുസൃതമായിേമ��മാെരെതരെ�ടു�ണം

13.േമ��മാെരെതരെ�ടു�ുേ�ാള് ജാതി-�പേദശികവിേവചനംപാടി�.

14.മ�ര് േറാള് ,ൈസ�്ഡയറിതുട�ിയആധികാരികേരഖകള് 
ൈകകാര�ംെച���തില് ജാ�ഗതേവണം.

15.െതാഴിലാളികള് �ു�സുര�ാഉപകരണ�ള് പ�ായ�്തല�ില് 
വാ�ിസൂ�ി�ണം.

16.ഭൂവികസന�പവൃ�ികള് 
ഏെ�ടു�ു��ൂവുടമയുെടആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായിപ�ായ�്തല�ി
ല് വ�ാപക�പചരണംനല് കിഅേപ��ണി�ണം.

17.ഇ�രം�പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ുേ�ാള് അവമ�്-
ജലസംര�ണ�ിന്ഉതകു�താണ�്ഉറ��വരു�ണം.

18.േമ��മാര് �ുംവിജിലന് സ്ആന് റ്േമാണി�റി��ി�ിഅംഗ�ള് 
�ുംസമയബ�ിതമായിപരിശീലനംനല് കണം

19.ൈജവസ���ര് ധി�ി�ു�തിനു�പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ാന് കഴിയണം

20.സ്�തീസൗഹൃദെതാഴിലുപകരണ�ള് ലഭ�മാകു�ുെ��്ഉറ�ാ�ണം.

െതാഴിലുറ�്പ�തിഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്
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പ�ായ�ിെലെതാഴിലുറ�്പ�തിഉേദ�ാഗ�ര് 

1.സതീഷ്കുമാര് വി.-അ�കഡി�ഡ്എന് ജിനീയര് 

2.ബാസില് .എ-ഓവര് സീയര് 

3.രാഹുല് -ഓവര് സീയര് 

4.അരുണ് എം.ആര് -ഡിഇഒ/അ�ൗ��്

5.രജനി .െക.ആര് ഡിഇഒ/അ�ൗ��്

യുവാ�ള�ം,കാര�േശഷിയു�വരുമായഒരുശ�മായടീമാണ്പ�ായ�ിെലെതാഴിലുറ
�്പ�തിെയമുേ�ാ�്നയി�ു�ത്.കഴി�വര് ഷം3.25േകാടിരൂപയാണ്െചലവാ�ിയത്.
കൂലിയിന�ില് െതാഴിലാളികള�െടൈകയിെല�ി�ാന് 
കഴി�ത്ഉേദ�ാഗ�രുെടശുഷ്�ാ�ിെകാ�ാണ്. വ�ത�സ്തമായ�പവൃ�ികള് 
കെ��ു�തില് താല് �ര�ംകാണി�ാല് ഇനിയുംെമ�െ�ടാന് സാധ�തയു�്.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

18/10/2019 ന് ഉ�യ്�് ര�ുമണി�് വാർഡ്10 െപരുംകു�ം (കുഴൽമ�ംപ�ായ�്)

മു�ാരം കാവിൽകൂടിയ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭസിഡിഎസ്അംഗമായ

സുനിതയുെട �പാർ�നേയാെടആരംഭി��.വിആർ പിഷിബിൻ െകസത��പതി�െചാ�ി

െകാടു�ുകയും െചയ്ത .ുസി ഡി എസ്അംഗംസുനിതസ�ാഗതംഅറിയി��.ബിആർപി

�ശീമതി ഉമആമുഖംഅവതരി�ി��.അതിനുേശഷം നൂറ് െതാഴിൽദിനം പൂർ�ിയായ

െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരുഅധ��െയെതരെ�ടു�ു.അധ�� �ശീ മതി പാറു�ു�ി

അ�. �പസിഡ�് സി �പകാശൻആശംസകൾഅറിയി��. റിേ�ാർ�് അവതരണംവിആർ

പി മാരായഷിബിൻ, മേഹഷ്,സജയൻഎ�ിവരാണ്, 126 േപർ �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു.

തീരുമാന�ൾ

1. െതാഴിലുറ�് പണി�ായി ഡിമാൻഡ് െകാടു�ാനുംഅത് �ഫ�്ഓഫീസിൽ

െകാടു�് രസീത്ൈക��ാൻതീരുമാനി��.

2. പ�തിെയ�ുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് കൂടുതൽഅറിവ് ലഭി�ു�ത് നായി പ�തി

ആരംഭി� മീ�ിംഗ് കൂടാൻ തീരുമാനി��.
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3. അടി�ാനസൗകര��ളായകുടിെവ�ം തണൽഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ

ലഭ�മാ�ാൻതീരുമാനി��.

4. സുര�ാ ഉപകരണ�ളായൈകയുറ,കാലുറതുട�ിയസുര�ാ ഉപകരണ�ള�ം

ലഭ�മാ�ാൻതീരുമാനി��.

5. േവദനം കാലതാമസ�ിന് പരാതി �ഫ�്ഓഫീസിൽ നൽകാൻതീരുമാനി��.

6. ഒരു വർ�് ഫയൽ 22 documentsകള�ംസൂ�ി�ാൻതീരുമാനി��.

7. വർ�് ഫയലിെലഎ�ിേമ�് എംബു�് ഇവ ജനകീയ ഭാഷആ�ാൻതീരുമാനി��.

8. പുതിയ േമ�� മാെരതിരെ�ടു�ാൻതീരുമാനി��.

9. പുതിയ വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ ഉൾെ�ടു�ാൻ

തീരുമാനി��.

10. െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ 10/67സു�രി എ� െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ

സമയ�് ഉ�ായഅപകട�ിൽചികി�ാസഹായം സംബ�ി�കാര�ം

അേന�ഷി�ാൻതീരുമാനി��.

നിർേ�ശ�ൾ

1. െതാഴിൽ നൽകു�കാര��ിൽവിേവചനം പാടി�എ�് നിർേ�ശി��.

2. വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ െതാഴിലാളികൾആവാൻ

പാടി�എ�് നിർേ�ശി��.

3. ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകൾകൃത�മായി നിർവഹി�ാൻനിർേദശി��.

4. ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് ഇവഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ാൻ നിർേദശി��.

5. പ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ് കൂടാൻ നിർേ�ശി��.

6. െതാഴിൽ കാർഡുകൾഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയുംകയ് യിൽസൂ�ി�ാൻ
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നിർേ�ശി��.

7. വർ�് ഫയൽ 22 േരഖകൾനിർബ�മാ�ണെമ�നിർേ�ശി��.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�ൾവാർഡിൽതല�ിൽന� രീതിയിൽ നട�ാൻ

തിരെ�ടു�സേ�ാർ�ിംഗ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ.

1. സു�രി-9048265980

2. വ�ി കു�ി - 9061339088

3. േ�പമ - 7558972946

4. സുശീല - 9539171327

5. വനജ - 7558913227

6. അനിത -8943027664

7. േവശു - 9745199227

8. ത�മണി - 9947039437

9. ൈദവയാനി കൃഷ്ണൻകു�ി -8156849085

10. വിജയകുമാരി

ന�ി േരഖെ�ടു�ിയത്അസി��് എൻജിനീയർ �ശീ സതീഷ്.

�ശീമതി പാറു�ു�ിയ�അധ�� േയാഗം പിരി��വി��.

േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം

ഷിബിൻ  .െക ,വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ,കുഴല്മ�ം

മേഹഷ് .െക .എസ് ,വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ,കുഴല്മ�ം

സജയന് .െക .എസ് ,വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ,കുഴല്മ�ം

�ശീമതി ഉമ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ

�ശീ ഗിരീഷ് ജി�ാ റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ
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