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പ�ായ�ിെന സംബ�ി�അടി�ാന വിവര�ൾ

ജി� : പാല�ാട്
േ�ാ�് : മല�ുഴ
താലൂ�് : പാല�ാട് 
പ�ായ�ിെ� േപര് : െകാടു�്
വീസ്തീര്�ം : 25.42ച.കി.മീ
നിയമസഭാമ�ലം : മല�ുഴ
പാര്ലെമ� ് മ�ലം : പാല�ാട് 
വാർഡുകള�െട എ�ം : 15
ആെക ജനസംഖ� : 19138 (2011െല െസന്സസ് �പകാരം)
സ്�തീകൾ : 9382
പരുഷ�ാർ : 9756
പ�ികജാതി ജനസംഖ� : 613
പ�ിക ജാതി പുരുഷ�ാർ : 9382
പ�ിക ജാതി സ്�തീകൾ : 9756 (വികസന േരഖ�പകാരം)
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വാർഡ് - 15കനാൽ
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ആമുഖം

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

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

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

നിലവിൽ വ�ു.

െതാഴിൽ ഒരു അവകാശമായി ക�്പി�� നല്കു� നിരവധി സവിേശഷതകള�� നിയമമാണിത്.
�ഗാമീണ േമഖലയിെല ദാരി�ദ� നിർമാർജനം എ� �പാഥമിക ല��േ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക പുന�ാപനം ,
സാമൂഹ� ആസ്തി സൃഷ്ടിക്ൽ എ�ിവയും െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ല���ളാണ്. ജന�ള�െട
െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശ�ിനും അവരുെട 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�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ്.
അതുെകാ�ുതെ� ഈ േമഖലയിെല വിപുലമായ അനുഭവസ��് ആർ�ി�ാൻ നമു�്

കഴി�ിരിേ��താണ്.

മുഖ� ല���ൾ

 �ഗാമ �പേദശ�് താമസി�ു�, അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻ താത്പര�മു� എെതാരു

കുടുംബ�ിനും ഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ� െതാഴിലിനു�അവകാശം .
 ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.
 സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ം നില്�ു�എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെപടു�ു.
 പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

● നിയമ�ിെ� പിന്ബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

● സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

● പരി�ിതി സംര�ണം ,കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാനസൗകര� വികസനം
● െതാഴിലാളികള്�് ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും പ�ാളി�ം

● േവതനം േനരി�് െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്/േപാേ�ാഫീസ് അ�ൗ�ിേല�്
● പ�തി സുതാര�മാ�ാന് സാമൂഹ� ഓഡി�്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� �പാധാന�ം

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

നട�ിലാ�ു� എ�ാ �പവൃ�ികള�ം െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെടയു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ണെമ�് ഈ നിയമ�ിെ� അനുേഛദം 17(2)ല് നിഷ്കർഷി�ു�ു. പ�തി

�പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും

സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�് അഥവാസാമൂഹികകണ�് പരിേശാധന.
എ�ാ വാർഡിലും വർഷ�ിൽ ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ കൃത�മായി നട�ണം .

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ അഴിമതി�് ഇടനൽകാെത , സുതാര�തയും കാര��മതയും

ഉറ��വരു�ുകയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ത്. സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട
പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായ സാമൂഹ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ

നട�ുക. പ�തി�ണം ശരിയായ രീതിയിൽ െചലവഴി�ി��േ�ാ , പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി��േവാ ,
പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ ഗുണപരമായ എ�ുമാ�മാണു�ായത്, സാമൂഹ�
ആസ്തി സൃഷ്ടി�ി��േ�ാ തുട�ിയ കാര��ളാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാൻ �ശമി�ു�ത്.
െപാതുജന�ള�െട പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാൽ സർ�ാർ പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമൽ

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

പുറെ�ടുവി� മാർഗ നിർേദശമനുസരി�ാണ് ഈ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ിയി���ത്. സം�ാന
സർ�ാർ രൂപീകരി� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് യൂണി�ിെ� േനതൃത��ിൽ മല�ുഴ േ�ാ�ിെല ആദ�െ�

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ാണ്. പാല�ാട് ജി�യിൽ മല�ുഴ േ�ാ�ിെല െകാടു�് �ഗാമ പ�ായ�ിൽ

നട�ി���ത്.
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രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം �പവൃ�ി ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീല്ഡ് സ�ർശനം ,
െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖം, എം .ഐ.എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര്�് ത�ാറാ�ിയി���ത്. താെഴ പറയു� രീതി അവംലംബി�ാണ് ഈ റിേ�ാർ�് 
ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1. ഓഡി�് �ാൻ
1.1ഓഫീസ് സ�ർശന പരിപാടികൾ.

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

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

4.ഫീല്ഡ് സ�ർശനം , നിരീ�ണം .
4.1 പൂര്�ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറന്സ് .
5.1വികസന േരഖ,വാര്ഷിക പ�തി േരഖ, രജി�റുകൾ,വർ�് ഫയൽ.

6. േസാഷ�ൽഓഡി�് എംഐഎസ് േഫാർമാ�ിേല�ു�വിവരേശഖരണം

6.1.വിവര�ള�െട േ�കാഡികരണം

7. േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�.

8.കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

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

അവകാശ�െള കുറി��ം ഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെള കുറി��ം െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിലും 2018 െല
മാ�ർസർ�ുലറിലും വിശദമായി �പതിപാദി�ി���്.

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം .
2. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിെ� ൈക��്

രസീത് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം(15 ദിവസം കഴി�ാൽ

അടു� 30 ദിവസം ദിവസേവതന�ിെ� നാലിെലാ�ും പി�ിടു� ദിവസ�ളിൽ ദിവസേവതന�ിെ�

50%വും ലഭി�ാൻ െതാഴിലാളി�് അവകാശമു�്.)
4. പ�തി ആസൂ�തണ�ിൽപെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം .
5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശം , അെ��ിൽ(േവതന�ിെ� 10 ശതമാനം
അധികം).
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6.കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം .
7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം .
8. േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിനു നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം .
9.സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം .
10. �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു�തിനും േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയയിൽ പെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം .

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

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

കാേണ�തു�്. അതിേല�് വരു�തിന് മു�് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം െതേ��റ

വാർഡിെല 1 �പവർ�ി ഫയൽപരിേശാധി�ുകയു�ായി.അതിെ� വിവര�ളിവിെട പ�ുവ�ു�ു.

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

1 ആെക െതാഴിൽകാർഡ് 2149

2 ആെക െതാഴിലാളികൾ 2796

3 ആക്�ീവ് െതാഴിൽ കാർഡ് 1405

4 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ 1681

5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 715

6 എസ്ടി െതാഴിലാളികൾ 0

7 കഴി� വർഷം ആെക
െചലവ്

15384000

8 ഈവർഷംആെക െചലവ് 10874000

15-ആംവാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് 117

ആെക െതാഴിലാളികൾ 160

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികൾ 55

ആെക ചിലവായതുക(2018-2019) 507100

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ 1844

�ിരമായിെതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�വർ 55

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെ��വർ 38

കഴി�വർഷം 100 ദിവസം െതാഴിൽ കി�ിയവർ 0
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േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ി

ക

�◌മ

ന

മ

◌്പർ

വർ�  ്
േകാഡ്

�പവൃ�ി ആരംഭി�

തീയതി

അട�

ൽതുക

െചലവാ

യതുക

അവി

ദഗ്�

െതാ

ഴിൽ

ദിന

�ൾ

 

വിദ

ഗ്�

െതാ

ഴിൽ

ദിന

�

ൾ

 

സാധന

ഘടകം

1 1606006002
/WC/294636

ആ�ി�ൽ േതാട് �ബഷ്

വുഡ് നിർമാണം
6/2/2019 50000 39600 144 ഇ� ഇ�

2 1606006002
/FP/306644

ക�കുവള�്,
കാ��റ

െവ�െ��്

�പേദശി�ളിൽ

ൈ�ഡേനജ് നിർമാണം

18/12/201
8

100000 82225 299 ഇ� ഇ�

ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ൾ ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ�്

തലം

1 സൃഷ്ടി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ 9311669 572941 50285

2 കുടുബ�ൾ�് നൽകിയ ശരാശരി െതാഴിൽ

ദിന�ൾ (ല��ിൽ)
56.1 58.81 34.47

3 100 ദിന�ൾപുറ�ീകരി� കുടുംബ�ൾ 29976 1907 37

4 ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബ�ൾ 165984 9742 1152

5 ആെക െതാഴിെലടു�െതാഴിലാളികൾ 187992 11062 1306

6 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ എസ്.സി കുടുംബ�ള്�് 2673073 122901 16242

7 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾഎസ്.ടി കുടുംബ�ള്�് 804188 26129 0

സ�ർശനവിവര�ൾ

1. ആെകസ�ർശി� െതാഴിലിട�ൾ 2

2 സ�ർശി� വീടുകൾ 34

3 സ�ർശി� സജീവ െതാഴിലാളികൾ

 
34

4 സ�ർശി� നിഷ്കൃയ

െതാഴിലാളികൾ
0

5 പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർ

ഡുകൾ
34
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ഏഴ് രജി�റുകള�െട പരിേശാധന

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

2) �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ർ

3) ഡിമാ� ് രജി�ർ

4) �പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

5) �ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

6) പരാതി രജി�ർ

7) സാധനഘടക രജി�ർ  

കെ��ലുകൾ

AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകളിൽ 4 രജി�റുകൾ മാ�തമാണ് ഉ�ായിരു�ത്.

1. െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�റാണ് െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ. 

 െകാടു�് പ�ായ�ിൽ 2018-19കാലയളവിൽ പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദി�ി�ി�.
 15ആം വാർഡ് കനാലിൽആെക 117 െതാഴിൽ കാർഡിൽ 55 െതാഴിലാളികളാ���ത്.
 െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ മാന�ൽ െരജി�റായി�ാണ് സൂ�ി�ി���ത്.
 േമ�് ആണ് െതാഴിൽകാർഡ് െരജി�റിൽ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ു�ത്.

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ�ി� രജി�ർആണ് �ഗാമസഭ രജി�ർ.

 െകാടു�് പ�ായ�ിെല ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 15ആം വാർഡിെല �ഗാമസഭ രജി�ർ
പരിേശാധി�േ�ാൾ െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഏെ�ടുേ�� പ�തികെള കുറി�് �ഗാമസഭയിൽ
ചർ� െചയ്തതായി കാണുവാൻ സാധി�� .

 MGNREGS െ� വാർഡ് തല�ിെല �ഗാമസഭ രജി�ർകാണുവാൻസാധി�� .

 27/11/2018 െല �ഗാമസഭയിൽ 67അംഗ�ൾപെ�ട�ി���്.

3.ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�ർ

 ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�ർ മാന�ൽ െരജി�റായി�ാണ് സൂ�ി�ി���ത്.

 േമ�് ആണ്ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�റിൽ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ു�ത്.

4.വർ�് രജി�ർ:
�പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി�് രജി�ർ.

 വർക് രജി�ർ ഉ�ായിരു�ി�.

5.ആസ്തി രജി�ർ: (�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ)

ഈഓഡി�് കാലയളവിൽ ആസ്തിമയി ബ�െ�� �പവർ�ികൾ ഒ�ും തെ� രജി�റിൽ കാണുവാൻ
സാധി�ി�.

6. പരാതി രജി�ർ:

 പരാതി രജി�ർ െസർ�ിൈഫ െചയ്തി���്. പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ 2018-2019
വർഷ�ിെല പരാതികൾ ഒ�ും തെ�സൂ�ി�ി�ി� .

 18004255720എ�േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ പരാതികൾ േരഖെ�ടു�ാംഎ�ു�വിവരം
െതാഴിലാളികൾ�ുലഭ�മ�.



9

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ :

 െമ�ീരിയൽ രജി�ർ എ� ഒരു ഫയൽ മാ�തമാണ് ഉ�ായിരു�ത്. കഴി� വർഷം െമ�ീരിയൽ

ഉപേയാഗിച് ഒരു �പവർ�ികള�ം െചയ്തി�ി�എ�ാണ് കാണുവാൻസാധി�ത് .

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

2018െല വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ
താെഴ പറയു� 22 േരഖകൾ സൂ�ിേ��തു�്:

1.കവർ േപജ്
2.െചക് ലി�്
3.വാർഷിക പ�തി ആസൂ�തണ േരഖ
4.െടക്നി�ൽഎ�ിേമ�് ആ� ് ഡിൈസൻ
5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
6.ഭരണാനുമതി േരഖ
7.സംേയാജിത പ�തി ആെണ�ിൽഅതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ
8.ആന�ൽ മാ�ർസർ�ുലർ അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� ് േഫാറം.
9.�പവൃ�ി അനുവദി�ൽ േഫാറം
10.ഇ-മ�ർ േറാൾ
11.െമഷർ െമ� ് ബു�്
12. െമ�ീരിയൽ വർ�് ആെണ�ിൽ സാധന�ൾ വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി ബ�െ��

േരഖകൾ

13.േവജ് ലി�്
14.ഫ�് �ടാന്സ്ഫർഓർഡർ
15.െമ�ീരിയൽവൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
16.േറായലി�ി ഉെ��ിൽഅതിെ� േരഖകൾ
17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതൽഅവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ�് ഘ� േഫാേ�ാ .
18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്/ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി
22.ൈസ�് ഡയറി

കെ��ലുകൾ

ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 2 �പവർ�ി ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ

�പകാരം േവ� േരഖകൾ മുഴുവനും കാണുവാൻസാധി�ി�.

1.കവർ േപജ്

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� കവർ േപജ് ഫയലിൽ സൂ�ി�ു�ത് െതാഴിലുറ�്

പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാൻ സഹായകമാകും . ഒരു �പവൃ�ിയുെട എ�ാ അടി�ാനവിവര�ള�ം
അട�ു� േരഖയാണിത്.

 2 �പവൃ�ി ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� കവർ

േപജു�ായിരു�ി�.

2.െചക് ലി�്

കവർ േപജ് േപാെല�െ� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികൾ�് സുതാര�തയും വ��തയും

ഉറ�ാ�ാൻ സഹായി�ു� േരഖയാണ് െചക് ലി�്. ഒരു ഫയലിൽ ഏെതാെ� േരഖകൾ ഉ�ട�ം
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െചയ്തി��െ��ും അത് ഏത് േപജ് മുതൽ ഏത് േപജ് വെരയാെണ�ും മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു

േരഖയാണ് െച�് ലി�്.

 പരിേശാധി� 2ഫയലിലും െച�് ലി�് സൂ�ി�ിരു�ി�.

3.വാർഷിക പ�തി േരഖ

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

േരഖകളാണ് ആ�ൻ �ാനും െഷൽഫ് ഓഫ് െ�പാജക്��ം. ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം

നട�ാനുേ�ശി�ു� �പവൃ�ികെള കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ് വാർഷിക പ�തി േരഖ.
�ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു� �പവൃ�ികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ടിേല�് മാ��കയും ഇതിൽനി�ും

മുൻഗണനാടി�ാന�ിൽ അതാത് സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു� വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�്

ആ�ൻ �ാൻ ത�ാറാ�ുകയും െച��ം. ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ�� �പവർ�ി തെ�യാേണാ

നട�ിലാ�ിയത് എ�് മന�ിലാ�ു�തിനും ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഉപകരി�ു�ു. ഒരു �പവൃ�ിയുെട
ഫയലിൽ �പവൃ�ിെയ കുറി�് പരാമർശി�ു� വാർഷികപ�തിയുെട പകർ�് സൂ�ിേ��ത്

അനിവാര�മാണ്.

 പരിേശാധി� 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും വാർഷിക പ�തി േരഖയുെട പകർ�് സൂ�ി�ിരു�ി�.

4.എ�ിേമ�്

ഓേരാ �പവൃ�ി�ും എ�ിേമ�ിെ� സം�ിപ്തം , ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾ
വിശദീകരി�ു� സാേ�തിക കുറി�് തുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��തും െസക�ർ േസാഫ് െ�െവയിലുെട
ഓൺൈലനായി അനുമതികൾ ലഭ�മാേ��തുമാണ് .ഒരു �പവൃ�ി തുട�ും മു�് ആ �പവൃ�ി എ�്,
എ�െന , എ�ത അളവില് െച�ണെമ�റിയാൻ െതാഴിലാളികൾ�് അവകാശമു�്. അതിന്
അവർ�ും ഇ�ാര�മറിയാൻ താത്പര�മു� മ���വർ�ും മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു� തര�ിൽ ഓേരാ

�പവൃ�ിയുെടയും എ�ിേമ�ിെ� കൂെട ജനകീയഎ�്േമ�് ത�ാറാേ��തു�്.

 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും ജനകീയഎ�ിേമ�് കാണുവാൻ കഴി�ി�.
 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു.
 പരിേശാധി� 2 ഫയലിൽ ഒരു ഫയലിൽ മാ�തമാണ് ഓവര്സീർ(MGNREGS), അസി�� ്
എ�ിനീയർ (LSGD)എ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു തി�തി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

5.സാേ�തികാനുമതി

സാേ�തിക എ�ിേമ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� ഓേരാ �പവർ�ി�ും സം�ാന സർ�ാർ

ചുമതലെ�ടു�ിയ അധികാര �ാന�ിെ� അനുമതിേയാടുകൂടിയ സാേ�തിക എ�ിേമ�്

ഉ�ായിരിേ��താണ്. സാേ�തിക വിദഗ്ധരട�ു� സമിതിയുെട അനുമതിേരഖ എ�ാരീതിയിലും

പൂർണവുംആധികാരികവുമായിരി�ണം .

 പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽ (1606006002/FP/396644) മാ�തമാണ് കാണുവാൻ

സാധി�ത്.

 െസക��ർ േകാ�ി സൂ�ി�ിരു�ി�.

 3 സാേ�തിക ക��ി അംഗ�ള�െട സീലും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു എ�ാൽ തി�തി

ഉ�ായിരു�ി�.

6.ഭരണാനുമതി
ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവർ�ന�ൾ�് പ�ായ�്
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ഭരണസമിതി നൽകു�അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി.

 മൂല� നിർണായ സാ�� പ�ത�ിൽ ന�ർ േരഖെപടു�ിയിരു�ു. എ�ാൽ ഫയലിൽ

ഭരണാനുമതിയുമായി ബ�െ�� ഒരു േരഖയും സൂക് ഷി�ിരു�ി�.

7.സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ്)

 ഈഓഡി�് കാലയളവിൽ കൺേവർജൻസ് സൂചി�ി�ു� േരഖകെളാ�ും സൂ�ി�ിരു�ി�.

8.െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� ് േഫാറം

നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് വർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴിലും,
െതാഴിൽ കി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും കി�ണെമ�ിൽ അവർ നൽകു� അേപ�യും

കൃത�മാേക�തു�്.ആന�ൽ മാ�ർസർ�ുലറിൽ നിർേദശി�ു�തര�ിൽ െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല
അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു�നിർദിഷ്ഠ േഫാറ�ിൽഅേപ�നൽേക�തു�്.

 പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽ (1606006002/FP/306644) മാ�തമാണ് AMC
നിർേദശി�ു� തര�ിൽ െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� ഒരു

ഡിമാൻഡ് േഫാം കാണുവാൻസാധി�� .
 െതാഴിലാളികള�െട േപരും ഒ��ം ,തി�തി, െതാഴിൽ കാർഡ് ന�റും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.
 �പവൃ�ിയുെട േകാഡ്, േപര്,കാലയളവ് ഒ�ും േരഖെപടു�ിയി�ി�.
 35 െതാഴിലാളികൾ ഒ�ി���്.

9.െതാഴിൽഅനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു� അേപ� സ�ീകരി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണെമ�് MGNREGA
Shedule 2 Section 6ൽ പരാമർശി�ു�ു. അതിന് കഴി�ിെ��ില് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം

െകാടു�ണെമ�ും അ��ായം 3 Section 7,8,9 ഭാഗ�ളിൽഅനുശാസി�ു�ു.

 െതാഴിൽ ആവശ�െ��വർ�ു െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം 2
�പവൃ�ി ഫയലുകളിലും കാണുവാൻസാധി�ി�.

10.ഇ-മ�് ർ േറാൾ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല േരഖകളിൽ ഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ് ഇ-മ�ർ േറാൾ.
െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ഹാജർ, ദിവസ േവതനം , മ�് ർ േറാൾ �പകാരമു� േവതനം ,
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� അടി�ാന േരഖയാണ് ഇ-മ�ർ േറാൾ. ഇതിൽ േ�ാ�്

െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, പ�ായ�് െസ�ക�റി എ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം , സീലും

േരഖെപടുേ��താണ്. മ�ർ േറാൾ ഗൗരവേ�ാെട ൈകകാര�ം െചേ�� േരഖയാണ്.

1. 1606006002/WC/294636

 പരിേശാധി� ഫയലിൽ 3 മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു.

 േമ��ം ഓവര്സീരും എ�ാ മ�ർ േറാള�കളിലും കൃത�മായി ഒ�് േരഖെപടു�ിയി���്.

 മ�ർ േറാളിൽഎം .ബു�് ന�ർ,ഹാജർ തി�തി, �പവൃ�ിആരംഭി� തി�തി േരഖെപടു�ിയി�ി�.

 ബി. പി. ഒ., അസി�� ് െസ�ക�റി എ�ിവർ ഒ��ം സീലും േരഖെപടു�ിയി���് എ�ാൽ

തി�തിയി�.

 12410 - ദിവസ േവതനം േകാളം പൂരി�ി�ി�ി�.

2. 1606006002/FP/306644

 പരിേശാധി� ഫയലിൽ 8 മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു.
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 േമ��ം ഓവര്സീർ ഉം എ�ാ മ�ർ േറാള�കളിലും കൃത�മായി ഒ�് േരഖെപടു�ിയി���്.

 മ�ർ േറാളിൽഎം .ബു�് ന�ർ,ഹാജർ തി�തി, �പവൃ�ിആരംഭി� തി�തി േരഖെപടു�ിയി�ി�.

 ബി. പി. ഒ., അസി�� ് െസ�ക�റി എ�ിവർ ഒ��ം സീലും േരഖെപടു�ിയി���് എ�ാൽ

തി�തിയി�.

11. െമഷർെമൻറ് പുസ്തകം (M Book)

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

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

അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപരും ഒ��ം സീലും നിർബ�മായും

േരഖെ�ടുേ��താണ്.
�പവർ�ി തുട�ു�തിനു മു�ും േശഷവും അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� അടി�ാന

േരഖയാണ് െമഷർെമ� ് ബു�്. ഇതിൽ �പവർ�ി ആരംഭി�ു�തിനു മു�ു� അളവും

േരഖെ�ടുേ��താണ്.

നിരീ�ണ�ൾ :
 വാർഡ് 15െല നട� �പവർ�ികള�െട അളവുകൾ എ�ാം ഒരു എം . ബു�ിലാണ്

േരഖെ�ടു�ു�ത്.
 എം .ബു�് . ന�ർ(15/18-19), േപജ് ന�ർ(1-100)കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.
 എം .ബു�് .സർ�ിൈഫ െചയ്തി�ി�.

1. 1606006002/WC/294636

 �പവർ�ിയുെട അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ിയ േപജ് ന�ർ :- 36 - 40.
 ഓവര്സീർ െച�് െമഷർ െചയ്തി�ി�.
 എം .ബു�ിൽ പാർ�് ബിൽ േരഖെപടു�ിയതിൽതിരു�ലുകൾകാണുവാൻസാധി�� .
 എം .ബു�ിൽയഥാർ�ചിലവ് േരഖെപടു�ിയി���് .
 AS, TS ന�ർ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ,എ�ിേമ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
 അ�കീഡാ�ഡ് എ�ിനീയർ, െസ�ക�റി എ�ിവർ ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയി���് എ�ാൽ

തി�തി ഇ�. �പസിഡ� ് െ� സീൽ മാ�തം േരഖെപടു�ി���്.
2. 1606006002/FP/306644

 �പവർ�ിയുെട അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ിയ േപജ് ന�ർ :- 30 - 35.
 ഓവർസീർ ഒ��ം സീലും തിയതിയും േരഖെ�ടു�ി െച�് െമഷർ െചയ്തി���്.
 എം .ബു�ിൽയഥാർ�ചിലവ് (82225/-) േരഖെപടു�ിയി���്.വിത�ാസം 12964/-
 AS, TS ന�ർ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ,എ�ിേമ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
 അ�കീഡാ�ഡ് എ�ിനീയർ, െസ�ക�റി എ�ിവർ ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയി���് എ�ാൽ

തി�തി ഇ�. �പസിഡ��െ� സീൽ മാ�തം േരഖെ�ടു�ിയി���്.

12.െമ�ീരിയൽ ലി�്

െമ�ീരിയൽ എ�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന് അടി�ാനെ�ടു�ി , െവന്ടർ നൽേക� തുക,അവരുെട
േപര്, അ�ൗ�് ന�ർ, �പവർ�ിയുെട േപര്, വർ�് േകാഡ്, ബിൽ ന�ർ, തീയതി എ�ിവ എ�ാം
കാണി�� െകാ�് െമ�ീരിയലിനു േവ�ിയു� പണം ൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ��

ഒ�ാണ് െമ�ീരിയൽ ലി�്.
 പരിേശാധി� �പവൃ�ി ഫയൽ െമ�ീരിയൽ വർ�് അ�ാ�ിതിനാൽ െമ�ീരിയൽ ലി�്

സൂ�ിേ��തി�.

13.േവജ് ലിസ്ററ്

�പവൃ�ി പൂർ�ിയായാൽ മ�ർ േറാൾ �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം അനുവദി��െവ�്

ഉറ�ാ�ു� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി െചയ്തു എ�തിന്
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അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ�് നൽേക� തുക അതായത് കൂലി, ആയുധ�ൾ�് െകാടു�ു� വാടക,
മൂർ� കൂ���തിനു� തുക എ�ിവ എ�ാം കാണി�� െകാ�് പണം ൈകമാറു�തിന് േവ�ി

ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� ഒ�ാണ് േവജ് ലി�്.

 പരിേശാധി� 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽ (1606006002/FP/306644) മാ�തമാണ് മ�ർ

േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് സൂ�ി�ിരു�ത്.

14.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

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

നിലയിലാണ് FTOവിെ� �പധാന�ം .
 പരിേശാധി� 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും FTO ഉ�ായിരു�ി�.

 FTO ഇ�ാ�തിനാൽ െതാഴിലാളികൾ�ു േവതനം കൃത�മായി ലഭി�ിരുേ�ാ എ� വിവരം ഓഡി�്
ടീമിന് സാധി�ി�.

15. െമ�ീരിയൽവൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

 ഈഓഡി�് കാലയളവിൽ െമ�ീരിയൽവർ�  ്നട�ാ�തിനാൽവൗ�റുംബി��ംബാധകമ�.

16. േറായൽ�ി

 പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ േറായൽ�ി ബാധകമ�.

17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ, �പവൃ�ികൾ സംബ�ി�� െതളിവുകൾ
േശഖരി�ുവാൻ അതിെ� േഫാേ�ാകൾ സഹയകമാകും . �പവൃ�ി തുട�ു�തിന് മു�്, �പവൃ�ി നട�ു
െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� കഴിയുേ�ാൾ തുട�ിയ ഓേരാ ഘ��ിെലയും

േഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ി�ണെമ�് നിഷ്കർഷി�ിരി�ു�ു.

 പരിേശാധി� �പവർ�ിഫയലുകളിൽ വിവിധഘ��ളിെല േഫാേ�ാകൾസൂ�ി�ിരു�ി�.

18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

 പരിേശാധി� 2 �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം കാണുവാൻസാധി�ി�.

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

െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിലും അതിെ� േരഖകൾ ൈകകാര�ം െച���തിലും ഓേരാ

ഉേദ�ാഗ�ർ�ും ഉ�രവാദി�ം നി�യി�ിടു�്. െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല ഏ�വും

സു�പധാനേരഖയായ മ�ർ േറാർ ജനേറ�് െച���തു മുതൽ െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല�്

അനുവദി��െകാ�ു� FTOബാ�ിേല�് അയ�ു� തീയതി �കമ�ിൽ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�ിൽ
േരഖെ�ടുേ��താണ്.

 പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിൽ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം അഥവാ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്
സൂ�ി�ിരു�ി�. �പവർ�ി പൂർ�ിയായ മ�ർ േറാള�കൾ പ�ായ�ിെല MGNREGS െസ�ിൽ
ലഭി�ു� മുറയ്�് കാലതാമസമി�ാെത തുടർനടപടികൾ സ�ീകരി�തായി �പവ��ി ഫയലിൽ

കാണു�ു. ഇ�ാര��ിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�രുെട ഭാഗ�ുനി�് �പേത�ക �ശ�

പുലർേത�തു�് .



14

20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

�പവൃ�ി �ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ് ജിേയാടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാസ്. മൂ�് ഘ��ിലു�
േഫാേ�ാകൾ�ു പുറെമ ജിേയാടാഗ്ഡ് േഫാേ�ായുെട �പി��ം ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ്.
ഇതുറ�ാേ��ത് േമ�ിെ�യും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ്.

 എ�ാൽ പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ 2 ഫയലുകളിൽ ഇവ കാണാൻ സാധി�ി�. െതളിവ്
േശഖരണം െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികള�െട ഒഴി�� കൂടാനാവാ� ഘടകമായതിനാൽ ഈ

കാര��ിൽബ�െ�� ഉേ�ാഗ�ർ കൂടുതൽ ജാ�ഗത പുലർെ��തു�്.

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

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

റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി സൂ�ിേ��തി�.

22.ൈസ�് ഡയറി

സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം വർ�് ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� 22 മെ� േരഖയാണ്

ൈസ�് ഡയറി. െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികൾ പറ�ിരി�ു� അളവിലും കൃത�തയിലും

നിർവഹി�ു�തിലു� ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി.സം�ാന സർ�ാർ
�പേത�കമായി ത�ാറാ�ിയ ൈസ�് ഡയറി �പവർ�ി �ല�ു�ായിരിേ�� സു�പധാന േരഖയാണ്.
പ�തി ആരംഭേയാഗ�ിെ� വിവര�ൾ മുതൽ ഉേദ�ാഗ�രുെടയും െപാതുജന�ള�െടയും

നിർേദശ�ള�ം സ�ർശകഡയറിയിൽഅട�ിയി���്.

 പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽ(1606006002/FP/306644) മാ�തമാണ് സം�ാന

സർ�ാർ �പകാരമു�ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ത്.
കവർ േപജ്

 കവർ േപജിൽ പ�ായ��ിെ� േപര്, വർ�ിെ� േപര്, ടി.എസ് ന�ർ, വാർഡ് ന�ർ, �പവൃ�ി
ആരംഭി� തി�തി,അവസാനി� തി�തി, േമ�് െ� ഒ�് േരഖെപടു�ിയി���്.

െച�്ലി�്

 െച�്ലി�ിൽ �പവൃ�ി തുട�ുേ�ാള�ം േശേഷവും അടയാളെ�ടു�ിയി��െ��ിലും േമ�് ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ്
 െ�പാജക്�് മീ�ിംഗിൽ 34 െതാഴിലാളികൾ ഒ��ം െതാഴിൽ കാർഡ് ന�റും േരഖെപടു�ിയി���്.
 െമ�റുെട ഒ�് േരഖെപടു�ിയി���്. േമ�് െ� ഒ�് ഇ�ായിരു�ു.

�പവൃ�ി �ലെ� സൗകര��ൾ, സാധന സാമ�ഗികള�െട വിവരം, ചികി� െചലവ്, െതാഴിലാളികള�െട
സാ�� പ�തം , പ�തി െചലവ് പൂർണമായി േരഖെപടു�ിയി�ി�.

െതാഴിലുപകരുണകള�െട വാടക

 11/12/2018 മുതൽ 20/12/2018 വെര ഉ� െതാഴിൽ ഉപകരുണാകള�െട വാടക കൃത�മായി

േരഖെപടു�ിയി���്. 299*4 = 1196

വിജിലൻസ് ആ�് േമാണി�റിംഗ് ക��ി
ൈസ�് ഡയറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി. ഓേരാ വാർഡിെല

�പവർ�ന�െള നിരീ�ി�ു�തിനും കൂടുതൽ െമ�െ�ടു�ു�തിനുമായി കാര��മമായ

�പവർ�ിേ��വരുമാണ് വി.എം .സി യിൽഅംഗ�ൾആയിരിേ��ത്.

 4 VMCഅംഗ�ള�െട�ാന�ൾ മാ�തേമ േരഖെപടു�ി���� േപര്, ഒ�് കാണുവാൻസാധി�ി�.
 പ�തിയുമായി ബ�െ�� അഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടുേ�� ഭാഗ�് വിഎംസി അംഗ�ൾ

പ�തിയുെട ഗുണനിലവാരെ� കുറി�് ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
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െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴിൽ�ല�് െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ കുടിെവളളം , തണൽ, �പാഥമികൈവദ�സഹായം ,
5 വയ�ിന് താെഴയുളള കു�ികൾ�് �കഷ് തുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒരു�ണെമ�്

നിയമ�ിെല െഷഡ��ൾ 2ൽ 23 മുതൽ 28 വെരയു� ഭാഗ�് നിർേദശി�ി���്. ഈ

അവകാശെ��ുറി�് െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാൾഅറിയുവാൻകഴി�ത്:

 തണൽ(ടാർേപാളിൻ) ലഭി�ാറി�.
 കുടിെവ�ം െകാ�ിവരുകയാണ് െചയു�ത്, കുടിെവ�ം േശഖരി�ാനു� കുടം, പാ�തം ,എ�ിവ
െതാഴിലാളികൾ പണം പിരി�� വാ�ി�ുകയാണ് െചയ്തത്.

 8 േജാഡി കാലുറയു�് എ�ാൽൈകയുറ ലഭി�ി�ി�.
 �പാഥമിക ശു�ശുഷ കി�് ആദ�ം ലഭി�ിരുെ��ിലും ഇേ�ാൾ കി�ാറി� ആവിശ�ം വരുേ�ാൾ േമ�് 
ൈകയിലിൽ നി�് കാശ് എടു�ാണ് മരു�ുകൾവാ�ി സൂ�ി�ാറു�ത്.

വിജിലൻസ് ആ�് േമാണി�റിംഗ് ക��ി (ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി)

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലും അ�് അംഗ�ള�� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരിേ��താണ്.
ഇതിൽ പ�ികവർ� പ�ിക ജാതി വിഭാഗ�ാർ�് േവ��ത �പാധാന�ം നൽേക�തും പകുതി േപര്

സ്�തീകൾ ആയിരിേ��തുമാണ്. അധ�ാപകർ, അംഗനവാടി വർ�ർ, സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല
അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന ���കൾ,
െപാതു സമൂഹ സംഘടനകൾ, തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMC അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ്.
ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല�് VMC െയ നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ്. �പവർ�ി �ല

സ�ർശനം ,െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ൽ, േരഖകള�െട പരിേശാധന �പവർ�ി �ല

സൗകര��ള�െട പരിേശാധന, �പവർ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം ,
�പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ്, �പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ

വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല. VMC എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല�
നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സമയ�് അവ �ഗാമസഭയിൽ

സമർ�ിേ��തുമാണ്. VMC റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും

ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�് ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ�് നി�ും ലഭിേ��തുംആണ്.

ഇവിെട 5 VMC അംഗ�ളാണ് ഉ�ത്.അവരുെട േപര് വിവര�ൾ താെഴ പറയു�ു.

1. എം .സുമതി -- (വാർഡ്  െമ�ർ)
2. സുധഎസ്. -- (കുടുംബ�ശീ അംഗം)
3. കുമാരി -- (കർഷക െതാഴിലാളി)
4. എം . ഭാസ്കരൻ -- (പാടേശഖരസമിതി അംഗം)
5. ഭാസ്കരൻ -- (കർ�സമിതി അംഗം)

 അ�ു മുതൽഏഴുവെര അംഗ�ൾ ഉളെ��താണ് ഒരു വിഎംസി.
 VMCഅംഗ�ൾ വ�േ�ാഴും �പവൃ�ി �ലം വ�ു കാണാറു�് എ�ു െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.
എ�ാൽ ഒ�് േരഖെപടു�ുവാനായി അവരുെട വീടുകളിൽ േപായിയാണ് േരഖെ�ടു�ു�ത്.

 VMC റിേ�ാർ�ിൽ ഗുണനിലവാരെ� കുറി�് ഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ു�ി�.
 5വർഷമായി വിഎംസി അംഗ�ൾ മാറിയി�ി�.

CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

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

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

വിവര�ൾഅതായത് എ�ിേമ�് തുക,സാധന േവതനഘടക�ൾ, യഥാർ� െചലവ്, െതാഴിൽ ദിന�ൾ
തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ
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�പദർശി�ിേ��ത് അനിവാര�മാണ്. ഈ േബാർഡ് �ാപിേ��ത് ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയും

ആരംഭഘ��ിൽ ആണ്. ഓേരാ �പവർ�ി�ും അനുസൃതമായി നിഷ്കർഷി�ി��� അളവുകളിൽ ഉ�

േബാർഡുകൾ സിമൻറ്ഉം േകാൺ�കീ��ം ഉപേയാഗി�് നിർ�ി�് �ാപി�ണെമ�് നിയമം

അനുശാസി�ു�ു�്. ഇരു�്, ടിൻ, ഫ്ളക്സ്ഷീ��കൾ തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി��� േബാർഡുകൾ

�ാപി�ു�ത് നിയമവിരു�മാണ്. നിർ�ാണെ�ലവ് വ��ിഗത. �പവർ�ികൾ�് 3000 രൂപയും െപാതു
�പവർ�ികൾ�് 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി ചിലവ് എ�ാണ് ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ

നിഷ്കർഷി�ു�ത്. CIB അട�ു� ഒരു േഫാേ�ാ വർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ണം എ�ത്

നിർബ�മാണ്.

 പരിേശാധന�് വിേധയമായ 2 �പവൃ�ി�ല�ളിലും CIB�ാപിചി�ി�.

 നിരീ�ണസംവിധാന�ിെല വീഴ്�കൾ

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

പരിേശാധി�േ�ാൾ മനസിലായ വിവര�ൾ: ജി�ാ, േ�ാ�് തല ഉേദ�ാഗ�ർ പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�്

പ�തി ഓഫീസും �പവൃ�ി �ല�ള�ം കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ സ�ർശി�് േവ� നിർേദശ�ൾ

നൽകിയി�ി�. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� ജി�യിെല ഏ�വും വലിയ ഉേദ�ാഗ�ൻ ജി�ാ

േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�റായ കളക്ടറാണ്. അേ�ഹ�ിനു േവ�ി െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികൾ
ഏേകാപി�ി�ു�ചുമതല േജായ� ് േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ�ും.

 ഓവര്സീർ �പവൃ�ി�ലം സ�ർശി�ാറു�് േഫാേ�ായും എടു�ാറു�് എ�ു െതാഴിലാളികളിൽ

നി�ും അറിയുവാൻകഴി�ു.
കഴി�ഓഡി�് കാലയളവിെല വിവിധ ഉേദ�ാഗ�ർനട�ിയസ�ർശനവിവര�ൾ :

�കമ

ന�ർ

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് ഓഫീസ് സ�ർ

ശന ദിവസ�ൾ

 

െതാഴിലിട സ�ർശന

തിയതികൾ  
ആെക

ദിവസ�ൾ

 

1. നാഷണൽ ഓഫീസ്

/നിരീ�കർ
സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

2. േ��്ഓഫീസ് സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

3. ഡി പി സി സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

4. െജ പി സി സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� പൂജ�ം

5. ബിപിഒ/ഡി ഒ സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� വിവര�ൾ

ഓഫീസിൽ

ലഭ�മ�

6. േജാ ബിഡി ഒ 12/10/19 െതാഴിലിടം

സ�ർശി� വിവരം

വ��മ�

1

7. അസി�� ്

എ�ിനീയർ

സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� വിവര�ൾ

ഓഫീസിൽ

ലഭ�മ�
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8. ഇ ഒ 12/10/18,
30/10/18,
2/11/18

െതാഴിലിടം

സ�ർശി� വിവരം

വ��മ�

3

9. േ�ാ�് ഡി ഒ സ�ർശി�ി�ി� സ�ർശി�ി�ി� വിവര�ൾ

ഓഫീസിൽ

ലഭ�മ�

10. അസി�� ്

െസറികൾ�ർ

ഓഫീസർ

14/11/18 െതാഴിലിടം

സ�ർശി� വിവരം

വ��മ�

1

അവകാശലംഘന�ൾ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം ഈ വാർഡിെല കുടുംബ�ള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ അവകാശലംഘന�ള�മായി

ബ�െ��് ചിലസംഭവ�ൾ �ശ�യിൽെപടുകയു�ായി.അ�ാര��ളാണ് ഇവിെട പരാമർശി�ു�ത്.

െതാഴിൽ കാർഡ്

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

െതാഴിൽ കാർഡ്.അേപ�ി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം കാർഡ് നല്കണെമ�ാണ് വ�വ�.

 ഈ വാർഡിെല െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ�ി�വർെ��ാം കാർഡ് ലഭി�ി���്. ഇ�ാര��ിൽ
പ�ായ�ിെ� സമീപനം മാതൃകാപരമാണ്.

 എ�ാൽ മ�് ചില �പശ്ന�ൾഓഡി�് ടീമിെ� �ശ�യിൽ െപ��.
1.െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഒ�ി�ുവനു� േഫാേ�ാ�ു� െചലവ് സ��മായി എടു�താണ്.
2.പരിേശാധി�തിൽ പലരുെടയും േജാബ് കാർഡുകളിൽ ആെക കൂലി കൃത�മായി

േരഖെ�ടു�ിയത് കാണുവാൻസാധി�ി�.
3.േവതനം എ�ത ലഭി�ുവാനുെ��ു ഒരു െതാഴിലാളി�് േപാലും വ��മായ ധാരണയി�.

െതാഴിൽ നിേഷധം

ഇവിെട െതാഴിൽ നിേഷധം ഉ�ായി�ി�. ഒരു വർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ െതാഴിലാളിയുെട

നിയമപരമായഅവകാശമാണ്.ഇത് നിേഷധി�ാൻആർ�ുംഅധികാരമി�.
 15ആം വാർഡിെല സജീവ െതാഴിലാളികളിൽആർ�ും 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ ലഭ�മായി�ി�.
 എ�ാൽ െതാഴിലാളികൾ ചൂ�ികാ�ിയ ഒരു �പശ്നം െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു�് എ�ാൽ െതാഴിൽ

ലഭി�ു�ത് അധികവും മഴ�ാല�ാണ്, േവനൽ കാല�് െവറുെത ഇരിേ��ി വരു�ു എ�്
െതാഴിലാളികൾ പറ�ു.

 െതാഴിലിനു അേപ�ി�� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ആദ�െമാ�ും ലഭി�ിരു�ി� എ�ാൽ ഇേ�ാൾ
െപ��ു തെ� ലഭി�ാറു�് എ�ു െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയുവാൻകഴി�ു.

 െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻ ൈവകിയാൽ ൈക��് െറസിപ്�് െവ�് പരാതി െകാടു�ാറി� എ�ു

പറ�ു.
േവതനം ൈവകൽ

മ�ർ േറാൾ പൂർ�ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്
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അ�ൗ�ിേല�് നിേ�പി�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2),6 എ�ിവിട�ളിൽ
വ��മാ�ിയി���്. ൈവകിയാൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിെ� 0.05 ശതമാനം തുക പിഴ
നൽകണെമ�് നിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(3)ലും വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർഅധ�ായം 9ലും പറയു�ു.
 ഈ വാർഡിൽ ഓഡി�് സംഘം 34 െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാൾ െതാഴിൽ െചയ്ത

ദിവസെ� മുഴുവൻ േവതനവും ലഭി�തായി പറ�ു. മൂ�ു മാസം ൈവകിയാെണ�ിലും മുഴുവൻ
േവതനവും ലഭി�ു�ു�് എ�ു െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയുവാൻകഴി�ു.

 േവതനം ലഭി�ാൻ ൈവകിയാൽ പരാതി െകാടു�ാറി� എ�ു െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

അറിയുവാൻകഴി�ു.

ബാ�് ജീവന�ാരുെട സമീപനം

െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാൾ മനസിലാ�ാൻ കഴി�ത്:
1.ബാ�ുകാരുെട ഭാഗ�ുനി�് സൗമ�മായസമീപനമാണു�ത്.
2.െതാഴിലുറ�് കൂലി എടു�ാൻ െതാഴിലാളികൾ�് യാെതാരു ബു�ിമു��ം േനരിടു�ി�. തിര�ു�
സമയ�ളിൽ മാ�തം നില്േ��ി വരു�ു.
3.എ�ാരുെടയും അ�ൗ�കള�ം യൂണിയൻബാ�ിലാണ്.
4.െമഷീൻ ഉപേയാഗി�ാണ് പാസ്ബു�് വരവ് െവേ��ത്.അതിന് ബു�ിമു�് അനുഭവെപടു�വർ�്
അറിയു�വർസഹായി�ുെമ�ും െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയുവാൻകഴി�ു.

�പവൃ�ി�ലംസ�ർശനം

�പകൃതി വിഭവ�ള�െട പരിപാലന�ിനും സാമൂഹ� ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു�തിനും സഹായി�ു�

നിരവധി �പവ��ികൾഏെ�ടു�ു�തിനു�സാധ�തയു�പ�ായ�ാണ് മരുതേറാഡ്.
ഫയലിൽ ക� വിവര�ള�െട നിജ�ിതി േനരിൽ ക�് മന�ിലാ�ു�തിനായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം

അംഗ�ൾ പണി പൂർ�ിയാ�ിയ 1 �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി�ുകയു�ായി. �പവൃ�ികൾ
പരിേശാധി��ം െതാഴിലാളികേളാടും േമ��മാേരാടും സംസാരി��ം ഓഡി�് ടീം കെ��ിയ കാര��ൾ താെഴ

േചർ�ു�ു.

ഫയൽ പരിേശാധന നട�ിയ 2 �പവൃ�ിയുെട �പവൃ�ി�ല സ�ർശന�ിലൂെട കെ��ിയ

കാര��ൾ :

�കമ

ന�ർ

 

വർ�  ്േകാഡ് �പവൃ�ി കെ��ലുകൾ

1 1606006002/FP/30664
4

ക�കുവള�്,
കാ��റ (flood
affected area)
െവ�െ��്

�പേദശ�ളിൽ

ൈ�ഡേനജ് നിർമാണം

 �പവൃ�ി �ലം ചില ഇട�ളിൽ

കാടുമൂടി കിട�ിരു�ു .
 എം ബു�ിെല അളവ് : L-50, B-0.50,

D-0.60
 �പവൃ�ി �ല�ിെല അളവ് : L-50,

B-0.50, D-0.50
 എം ബു�ിെല അളവുകൾ�ു

സാമ�മായി തെ�

േരഖെ�ടു�ുവാൻകഴി�ു.
 CIB�ാപി�ി�ി�.
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ചില വീഴ്�കൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിലിനു� അേപ� എ�ത ദിവസേ��് ആവശ�െ���, െകാടു� േവതനം ,
േവതനം ലഭി� തീയതി ,എ�ിവെയാ�ും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
2. ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി��� േരഖകളിൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�ിേനാെടാ�ം തീയതി

ഉ�ായിരു�ി� .
3.ഫയലുകളിെല 22 േരഖകള�ം പൂർണമായും കാണുവാൻസാധി�ി�.

െപാതുനിർേദശ�ൾ

 െതാഴിലാളികെളെ�ാ�് വർഷ�ിൽ 100 പണി�ു� അേപ� ഒരുമി�� നൽ�ാൻ

േ�പരി�ി�ണം .ഇത് �ഫ�് ഓഫീസിൽതെ� നൽകണം .
 െതാഴിലാളികള�െട എ�ം പരമാവധി വർധി�ി�ാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ണം .
ആവശിയെ��വർെ��ാം 100 പണി െകാടു�ാൻ കഴിയു�ുെ��വസ്തുത ജന�ൾ�ിടയിൽ
േബാധ�െ�ടു�ണം .

 െതാഴിലാളികളിൽ നി�ു� അേപ� വാ�ു� രീതിയിൽ സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം . അവർ�്
ആവശ�മു�ാകുേ�ാൾ െതാഴിൽ നൽ�ാൻവ�വ�യു�ാകണം .

 േദശീയ നിരീ�ണഏജൻസി മുതൽ പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ർ വെരയു�വർ

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

കഴിയാവു��ത �പവൃ�ി �ല�ള�ം സ�ർശി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാൻ സം�ാനതല�ിൽ

സംവിധാനമു�ാകണം .
 വിജിലൻസ് ആ� ് േമാണി�റിങ് സംവിധാനം സമ�ഗമായി അഴി��പണിയണം . ഇവെയ

സ�ത��മാ�ി നിലനിർ�ി ത�മയഓഡി�ിങ് സമിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം .
 വിഎംസിയുെട �പവർ�ന�ൾ േ�ാ�് തല�ിൽനിരീ�ി�െ�ടണം .
 സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാൻ െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ിൽ സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് അടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം .
 പ�തി ആസൂ�തണ�ിൽ കർഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും

ഉൾെ�ടു�ാൻകഴിയണം .
 ജനകീയ എ�ിേമ�് നിർബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ുകയും

അവെര പറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം .

2 1606006002/WC/29463
6

ആ�ി�ൽ േതാട്

�ബഷ് വുഡ്

നിർമാണം

 �പവൃ�ി �ലെ��ു എ�ി

േചരുവാനു� വഴി കനാൽ മറികട�ു

േവണം േപാവാൻ. എ�ാൽ മഴ

കാരണം കനാലിൽ െവ�വും

െചളിയും നിറ�ിരു�തിനാൽ

അവിേട�ു എ�ുവാൻ തെ�

സാധി�ിരു�ി�.
 കൃഷി ആവശ��ിനു േവ�ിയാണ്

�പവൃ�ി െചയ്തത്. �ഗാമസഭയിൽ
നിർേദശി� �പവർ�ിയായിരു�ു.

 ഓഡി�് ടീമിന് �പവൃ�ി �ല�ു

എ�ി േചരുവാനും അളവുകൾ

േരഖെപടു�ുവാനും സാധി�ി�.
 എം ബു�് അളവ് : L-30, B-0.90, D-

1.00.
 CIBസ് ഥാപി�ി�ി�.
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 െതാഴിലാളികൾ�ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ൾ പ�ായ�് തല�ിൽ വാ�ി സൂ�ി�ണം .
ഇത് െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ണം .

 വാർഡിെല െതാഴിൽ കാർഡിെ� എ��ിന് അനുസൃതമായി േമ��മാെര െതരെ�ടു�ണം .
 േമ��മാെര െതരെ�ടു�ുേ�ാൾ ജാതി-�പേദശിക വിേവചനം പാടി�.
 മ�ർ േറാൾ, ൈസ�് ഡയറി തുട�ിയ ആധികാരിക േരഖകൾ ൈകകാര�ം െച���തിൽ

ജാ�ഗതേവണം .
 ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ു�ത് ഭൂവുടമയുെട ആവശ��പകാരമായിരി�ണം . ഇതിനായി
പ�ായ�് തല�ിൽവ�ാപക �പചരണം നൽകി അേപ��ണി�ണം .

 ഇ�രം �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ുേ�ാൾ അവ മ�് ജല സംര�ണ�ിനുതകു�താണ�്

ഉറ��വരു�ണം .
 േമ��മാർ�ും വിജിലൻസ് ആ� ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ�ും സമയബ�ിതമായി

പരിശീലനം നൽകണം

 ൈജവസ��് വർധി�ി�ു�തിനു�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�ാൻകഴിയണം .
 സ്�തീ സൗഹൃദ െതാഴിലുപകരണ�ൾലഭ�മാകു�ുെ��് ഉറ�ാ�ണം .

�ഗാമസഭാ നിേദശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം

15-11-2019 , 11 മണി�് െകാടു�് �ഗാമ പ�ായ�ിെല പ�ായ�് ക���ണി�ി ഹാളിൽ െവ�� ward
15െല മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമ സഭ േചർ�ു. കഴി� വർഷം 70 ദിനം െതാഴിെലടു� �ശീമതി രുക്മണി അ�

അധ��യായി. കരട് റിേ�ാർ�് ചർ� െചയ്ത �ഗാമസഭ താെഴ പറയു� നിർേദശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം
ൈകെ�ാ�ു .

1. െതാഴിൽകാർഡിനു� േഫാേ�ാ പ�ായ�് മുഖാ�രം എടു�ണംഎ�്നിർേ�ശി��.

2.ഡിമാൻഡ് േഫാം , പരാതികൾഎ�ിവയുെട അേപ�കൾപ�ായ�ിെല �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി
െകാടു�ണംഎ�ും അേതാെടാ�ം രസീത്ൈക���വാനും നിർേ�ശം നൽകി.

3. െതാഴിലാളികൾ�് 100 ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�ാ�തിെ� കാരണ�ൾചർ� െചയ്തു അത്
�പകാരം 100 ദിവസെ� െതാഴിൽലഭി�ു�തിന് േവ�ിയു�നിർേ�ശ�ൾനൽകി .

4. െതാഴിൽ െതരെ�ടു�ു�തിന് പ�തി ആസൂ�തണ�ിനും അയൽ�ൂ��ൾ വഴി
ചർ�െചയ്തു തീരുമാന�ൾൈകെ�ാ�ാനും നിർേ�ശി��.

5. �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ േവ� 22 േരഖകൾ ഉൾെ�ടു�ാനും എ�ാ േരഖകളിലും ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ംസീലും തീയതിയും ഉ�ായിരി�ണംഎ�്നിർേ�ശം നൽകി.

6. മ�ർ േറാൾ,ൈസ�്ഡയറി േമ�് �ശ�ാപൂർ�ംൈകകാര�ം െച�ണംഎ�്നിർേ�ശി��.

7. േമ�്മാർ�ു കൃത�മായ രീതിയിൽ െ�ടയിനിങ് നൽകണംഎ�്നിർേ�ശി��.

8. െതാഴിലിടെ� സൗകര��െളാരു�ി നൽകാെമ�് (ൈകയുറ, കാലുറ, കുടിെവ�ം , തണൽ
സൗകര�ം , മരു�്)തീരുമാനി��.

9. �പവൃ�ി �ലം സ�ർശി� വിഎംസി അംഗ�ൾ, ഓവര്സീർ, ഉേദ�ാഗ�ർ സ�ർശന�ുറി�് ൈസ�്
ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ി ഒ�ിടണം എ�ു നിർേ�ശി�� .
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10.�പവർ�ി തിരെ�ടു�ു� സമയ�് താെഴ��ിലു� പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�
വ��ികൾ�്ആദ� പരിഗണനനൽകുെമ�ും തീരുമാനമാ��.

11.ഓേരാ �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപ് പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ് കൂടുവാനും, അതിൽ എ�ിേമ�്,
�പവർ�ി�ലസൗകര��ൾതുട�ിയകാര��െള കുറി�് ചർ� െച�ണെമ�ും �ഗാമസഭ തീരുമാനി�� .

12.െതാഴിൽഅവശ�മു� െതാഴിലാളികെള മാ�തം ഉൾെ�ടു�ി ഡിമാൻഡ് െച�ാെമ�് തീരുമാനമാ�� .

13.CIB �പവൃ�ി�ല�ു�ാപി�ുെമ�ു തീരുമാനി�� .

14.ഇനിയു� �പവൃ�ികളിൽ ന� രീതിയിൽ തെ� എ�ാ േരഖകള�ം സൂ�ി�� െകാ�ാം എ�ും

�ഗാമസഭയിൽതീരുമാനി�� .

െതാഴിലാളികള�െട ആവശ��ള�ം ബു�ിമു��കള�ം

 െതാഴിലാളികൾ�് 100 പണി ലഭി�ുവാനായി കൃഷി�ണികൾ(ഞാറു നടൽ, െകായ്�ു)
െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ാൻ പ��േമാ എ�ു െതാഴിലാളികള�ം വികസനസമിതി

അംഗ�ള�ം ആവശ�െ���.

 പാ� കൃഷി െച�ാൻ ആരും �ല�ൾ നൽകു�ി� എ�ു െതാഴിലാളികള�ം വികസന സമിതി

അംഗ�ള�ം അറിയി�� .

 െതാഴുതു നിർമാണം േപാെല ഉ� പണികൾ ഏെ�ടു�ുേ�ാൾ െതാഴിലാളികൾ�ു GST ബി�്
എടു�ാൻ ഉ�ബു�ിമു�് അറിയി�� .

 ആവർ�ന സ�ഭാവുമു� പണികൾ െച�ാൻ പാടിെ��ു നിർേ�ശി�േ�ാൾ െമ�ർ പറ�ത്

വാർഡിലു� കനാലുകള�ം േതാടുകള�ം വൃ�ിയാ�ു�ത് കൃഷി ആവശ��ിനുേവ�ിയാണ്

അതുെകാ�ാണ്ആ �പവർ�ികൾവീ�ും െചയു�തു എ�ു അറിയി�� .

 ആവർ�ന �പവർ�ികൾ (േതാട്, കനാൽ വൃ�ിയാ�ൽ) കൃഷി�ാരുെട ആവശ�

�പകാരമാകുേ�ാൾ അവിെട ജിേയാ ടാ�് െചയ്താൽ പി�ിട് ആ �പവൃ�ി െചയുേ�ാൾ തട�ം

ഉ�ാകും അതിനു�പരിഹാരംആവശ�െ���.

 െതാഴിലാളികൾ�ു ആവശ�മായ ൈകയുറ, ടാർേപാളിൻ എ�ിവ പ�ായ�ിെ� അഡ്മിൻ

ഫ�ിൽ നി�ും എടു�ു വിനിേയാഗി�ണം എ�ു നിർേ�ശി�േ�ാൾ അ�െന ഒരു സർക��ലർ

ഇ�ാെത വിനിേയാഗി�ാൻ പ�ി�എ�ു വികസനസമിതി അംഗം അറിയി�� .

േമൽ�റ�നിർേദശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം സഹിതം റിേ�ാർ�് �ഗാമസഭഐക�കണ്േഠനഅംഗീകരി�� .

�ശീമതി. രുക്മണി അ� , അധ��,�ഗാമസഭ

െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�ർ : 
1.ഷാഫി ഖുൈറശി -ഓവര്സീർ
2. േരാഹിണി - ഡിഇഒ/അ�ൗ��്



22

യുവാ�ള�ം , കാര�േശഷിയു�വരുമായ ഒരു ശ�മായ ടീമാണ് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�്

പ�തിെയ മുേ�ാ�് നയി�ു�ത്. കഴി� വർഷം 153.84 ല�വും ഈ വർഷം 108.74 ല�ം രൂപയും
കൂലിയിന�ിൽ െതാഴിലാളികള�െട ൈകയിെല�ി�ാൻ കഴി�ത് ഉേദ�ാഗ�രുെട ശുഷ്�ാ�ി

െകാ�ാണ്. വ�ത�സ്തമായ �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിൽ താ�്പര�ം കാണി�ാൽ കുെറ�ൂടി െമ�െ��
�പവർ�നം കാഴ്ചവ�ാനാകും .

പ�തിയിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്�ു�തിനു�വ�വ�കൾ

 അവിദഗ്� കായികാ��ാനം െച�ാൻ സ��തയു�വരും പ�ായ�ിൽ �ിര

താമസ�ാരുമായിരി�ണം .
 18വയ�് പൂർ�ിയായിരി�ണം .
 �ഗാമപ�ായ�ിൽഅേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിയ്�ും
 കുറ�ത് 14 ദിവസേ�യ്�് െതാഴിലിന് അേപ�ി�ണം .
 േജാലിയ്�ു മുൻകൂറായി അേപ�ി�ണം .
 െതാഴിൽ നൽകി െകാ�ു�അറിയി�് േരഖാമൂലം നൽകണം .

െതാഴിലാളികള�െട ചുമതലകൾ

 കൃത�സമയ�് െതാഴിൽ �ല�് ഹാജരായി ഒ�് വയ്�ുക.
 െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�ും േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമ�യ്�ും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക.
 പണി�ല�് �ാ�ി�് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ിയ്�ുവാേനാ പാടു�ത�.
 സി�ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ് ആരംഭ ഘ��ിൽ തെ� നിർബ�മായും

െവയ്േ��താണ്.
 �പക�തി സംര�ണ�ിന് അവശ�മായ �പവ��ികൾഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുക.
 ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�ിേനയും പ�ായ�് അധികൃതേരയും

അറിയി�ുക.
 �ിരതാമസ�ാരാെണ�് െതളിയി�ാനു� േരഖകെളാ�ുമിെ��ിലും ബ�െ��

പ�ായ�ംഗം സാ��പ�തം നൽകിയാലും ഇത് േരഖയാ�ി െതാഴിൽ കാർഡ് നൽകണം .

വിവിധ തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകൾ

േമ�്

 �പവൃ�ിയുെട േമൽേനാ�ം

 െതാഴിൽ കാർഡിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുക. അളവ് േരഖെ�ടു�ുവാനു�
െമഷർെമ� ് ബു�് �പവൃ�ി�ല�് സൂ�ി�ുക.

 ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ മ�ർ േറാളിൽ ഉറ��വരു�ുക. പൂർ�ിയായ മ�ർ

േറാള�കൾ േഡ�ാ എന്�ടി ഓ�േറ�റുെട പ�ൽഎ�ിയ്�ുക.

േഡ�ാ എന്�ടി ഓ�േറ�ർ

മ�ർ േറാൾ വിതരണ�ിന് സഹായി�ുക. പൂർ�ിയായ മ�ർ േറാള�കൾ േമ�ിൽ നി�ും സ�ീകരി�്
വർ�് ബി��കൾ പൂർ�ീകരി�് േവതനവിതരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരിയ്�ുക. രജി�റുകൾ

സൂ�ി�ുക. െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി.�ി) മുേഖനഎ�ിെയ�് ഉറ�ാ�ുക.

ഓവര്സീർ/എ�ിനീയർ

�ഗാമസഭാ തീരുമാന�പകാരം �പവൃ�ികൾ കെ��ുക, �പാഥമിക എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ുക.
�പവൃ�ിയുെട സാേ�തികമായ കാര��ൾ േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ും വിശദമാ�ുക. �പവൃ�ിയുെട
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അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ുക, െച�് െമഷർ െച��ക. ബി��കൾ ത�ാറാ�ുവാൻ ഡി.ഇ.ഒെയ
സഹായി�ുക.

പ�ായ�് െസ�ക�റി/അസി�� ്

െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട േമൽേനാ�ം �പവൃ�ിയുെട ബി��കൾ യഥാസമയം അംഗീകരിയ്�ുക,
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം ഡി.ബി.�ി മുഖാ�ിരം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ിൽ

എ�ിെയ�് ഉറ�ാ�ുക.

േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ

പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ു�തിലും

വിേക��ീകൃതാസൂ�തണ�ിലും സഹായി�ുക. ഇ-മ�ർ േറാൾ വിതരണം െച��ക. പ�ായ�ുകള�െട
െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട നിർ�ഹണ േമൽേനാ�ം വഹി�ുകയും നിർ�ഹണം േമാണി�ർ െച��ക.
പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും വിതരണം െചയ്തതായും ഉപേയാഗി�വയുെടയും കണ�ുകൾ

സൂ�ി�ുക.ആവശ�മായ രജി�റുകൾസൂ�ി�ുക.

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�ാവു� �പവൃ�ികൾ

വിഭാഗം എ : �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു�പവൃ�ികൾ

കുടിെവ� േ�സാത��കൾ ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭജല വിതാനം ഉയർ�ു�തിന് ആവശ�മായ

അടിയണകൾ (underground dykes), മൺ തടയണകൾ, അണകൾ(േ�ാ�്ഡാം), െച�്ഡാമുകൾ
തുട�ിയ ജലസംര�ണ�ിനും ജലെകായ്�ിനും സഹായകരമായ നിർ�ിതികൾ.
i) ഒരു നീർ�ട�ിെ� സമ�ഗ പരിപാലന�ിനുതകു� ഇടെപടലുകളായ േകാ�ൂർ �ട�ുകൾ,
ത�്തിരി�ൽ (terracing), േകാ�ൂർ ബ�ുകൾ, കൽ�ടയണകൾ, ഗ�ാബിേയാൺ നിർ�ിതികൾ,
നീരുറവ �പേദശ�ിെ� പരിേപാഷണം തുട�ിയ നീർ�ട പരിപാലന �പവൃ�ികൾ;
ii) സൂ�്മ-െചറുകിട ജലേസചന �പവൃ�ികള�ം േതാടുകൾ/കനാൽ എ�ിവയുെട നിർ�ാണം ,
പുനരു�ാരണം , െമയി�നൻസ് എ�ി �പവൃ�ികള�ം ;
iii) ജലേസചന കുള�ള�േടയും മ�് ജലേ�സാത��കള�േടയും ആഴം കൂ�ലുൾെ�െടയു� പര�രാഗത

ജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണവും;
iv) കടേലാര�ളിലും കുള�ള�െട അരികിലും കനാൽ ബ�ുകളിലും േറാഡുകള�െട ഓര�ിലും,
വനഭൂമിയിലും, മ�് െപാതുഭൂമിയിലും ഫലവൃ��ള് അട�മു� മരം വ�് പിടി�ി�ലും

വനവത്കരണവും, ഇവയിൽ നി�ും ലഭി�ു�ആദായ�ിെ�അവകാശം ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാദി�ു�
കുടുംബ�ൾ�് നൽേക�താണ്;
v) െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവൃ�ികള�ം .

II വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ിൽ അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ൾ�ു� വ��ിഗത ആസ്തികൾ

(ഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�് മാ�തം)

i) ഖ�ിക 5ൽ പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ�് ഭൂമിയുെട ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി�ു�തിനായി
ഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ (Dugg well), കുള�ൾ (farm ponds), മ�് ജലെകായ്�് നിർ�ിതികൾ
എ�ിവ ഉൾെ�െടയു�ജലേസചന�ിനാവശ�മായഅടി�ാനസൗകര��ൾലഭ�മാ�ൽ ;
ii) പഴകൃഷി , പ�്നൂൽകൃഷി , േതാ�വിളകൃഷി , ഫാംേഫാറസ്�ടി എ�ിവയിലൂെട ആജീവനം

െമ�െ�ടു�ൽ ; ഖ�ിക 5 ൽ സൂചി�ി�ു� കുടുംബ�ള�െട തരിശ് ഭൂമി/ പാഴ്ഭൂമി (fallow or
waste land)വികസി�ി�് കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ൽ ;
iii) ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന �പകാരേമാ, േക��/സം�ാന സർ�ാരുകൾ ആവിഷ്�രി�ു� മ�്

ഭവന നിർ�ാണ പ�തികൾ �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭവന നിർ�ാണ�ിെല അവിദഗ്� കായിക

െതാഴിൽഘടകം ;
iv) മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു� അടി�ാന സൗകര��ളായ േകാഴി�ൂട്, ആ�ിൻ
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കൂട്, പ�ി കൂട്, െതാഴു�്, പുൽ െതാ�ി എ�ിവയുെട നിർ�ാണവും;
v) മ��ബ�ന �പവർ�ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനുതകു� അടി�ാന സൗകര��ളായ

മ��ം ഉണ�ു� േക���ൾ, മ��ം സൂ�ി�ു� േക���ളിവ നിർ�ി�ലും വർഷകാല�് മാ�തം

െവളളം ഉതകു� െപാതുകുള�ളിൽ (seasonal water bodies on public land) മ��ം വളർ�ു�തിന്
അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരു�ലും;

III. വിഭാഗം.സി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകൾ അനുസരി�ു� സ�യംസഹായ

സംഘ�ൾ�് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ

i) കാർഷിേകാത്പ��ള�െട ഈടു� സംഭരണ സൗകര�ം ഉൾെ�െടയു� വിളെവടു�ിനു േശഷം

ആവശ�മായി വരു� സൗകര��ൾ (post harvest facilities), ൈജവവളം എ�ിവയ്�് ആവശ�മായ
�ായിയായ അടി�ാന സൗകര��ൾ സൃഷ്ടി�ുക വഴി കാർഷിേകാത്പാദന�മത

വർ�ി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം ;
ii) സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ െപാതുവർ�്

െഷ��കള�െട നിർ�ാണവും.

IV. വിഭാഗം ഡി : �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ  

i) നിർേ�ശി�െ�� മാനദ��ൾ�് അനുസൃതമായി ഖര-�ദവ മാലിന� സംസ്കരണ�ിനും തുറ�ായ
മലമൂ�ത വിസർ�നം ഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി സ�ത��മാേയാ സർ�ാർ വകു��കള�െട ഇതര

പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി�് െകാേ�ാ വ��ിഗത ക�ൂസുകൾ,സ്കൂൾ േടായ്ല��കൾ,അ�ണവാടി,
േടായ്ല��കൾതുട�ിയ �ഗാമീണശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവൃ�ികൾ.
ii) ഒ�െ��് കിട�ു� �ഗാമ�െളയും, നിർ�ിഷ്ട �ഗാമീണ ഉ�ാദന േക���െളയും നിലവിലു� േറാഡ്
ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു�, എ�ാ കാലാവ�യിലും ഉപേയാഗി�ാൻ പ��� �ഗാമീണ

േറാഡുകള�െട നിർ�ാണവും, ഓടകൾ, കലു�ുകൾ എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� �ഗാമ�ിെല ഈടു� ഉൾ

േറാഡുകള�െടയും വീഥികള�െടയും നിർ�ാണവും;
iii) കളി�ല�ള�െട നിർ�ാണവും;
iv) െവ�െ�ാ� നിയ��ണ സംര�ണ �പവൃ�ികൾ, െവ�െ��് ഒഴിവാ�ു�തിനു�

ജലനിർ�മന �പവൃ�ികൾ, മഴെവ�ം െക�ി നിൽ�ു� താഴ്� െപാതു�ല�ള�െട െമ�െ�ടു�ൽ

(chaur renovation), തീര�പേദശ�ള�െട സംര�ണ�ിനു� േ�ാം വാ�ർ െ�ഡയിനകൾ എ�ിവ

ഉൾെ�െടയു� െപാതു അടി�ാന സൗകര��ൾ, േറാഡുകള�െട പുന:രു�ാരണം , ദൂര��പതിേരാധ
ത�ാെറടു��കൾ െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം ;
v) �ഗാമപ�ായ�ുകൾ വനിതാ സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകൾ, െകാടു�ാ�്
ബാധിതർ�ു� അഭയേക���ൾ(ൈസേ�ാൺ െഷല്�ർ), അ�ണവാടിേക���ൾ, �ഗാമീണ ച�കൾ

എ�ിവയ്�ാവശ�മു� െക�ിട�ള�െട നിർ�ാണവും, �ഗാമ/േ�ാ�് തല �കിമിേ�ാറിയ�ള�െട

നിർ�ാണം .
vi) േദശീയ ഭ��സുര�ാനിയമം 2013 (20/2013) െല വ�വ�കൾ നട�ിലാ�ു�തിന് ആവശ�മായി

വരു� ഭ��ധാന� സംഭരണികള�െട നിർ�ാണം .
vii) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിർ�ാണ

�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�ിെ� ഭാഗമായി വരു� നിർ�ാണസാമ�ഗികള�െട ഉ�ാദനവും;
viii) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം സൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ െപാതു

ആസ്തികള�െട അ�കു�പണികള�ം ;
ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സർ�ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സർ�ാർ വി�ാപനം

െച��� മ�് ഏെതാരു �പവൃ�ിയും.

(അവസാനി��)
േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം

വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ, െകാടു�് പ�ായ�്,  മല�ുഴ േ�ാ�് 
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