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പ�ായ�ിെന സംബ�ി�അടി�ാന വിവര�ള ്

ജി� : പാല�ാട്
േ�ാ�് : മല�ുഴ
താലൂ�് : പാല�ാട്
പ�ായ�ിെ� േപര് : മരുതേരാഡ ്
വീസത്ീര�്ം : 19.68ച.കി.മീ
നിയമസഭാമ�ലം : മല�ുഴ
പാരല്െമ� മ്�ലം : പാല�ാട്
വാരഡ്ുകള�െട എ�ം : 19
ആെക ജനസംഖ� : 34627 (2011െല െസനസ്സ �്പകാരം)
സ�്തീകള ് : 17552
പരുഷ�ാര ് : 17075
പ�ികജാതി ജനസംഖ� : 4825
പ�ിക ജാതി പുരുഷ�ാര ് : 2365
പ�ിക ജാതി സ�്തീകള.് : 2460 (വികസന േരഖ�പകാരം)

വാർഡ -്18 കുഴിയ�ാട ്





ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളില ് ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സര�േതാ�ുഖമായ പുേരാഗതി
ല��ം വ� സ്�ാത���ാന�ര ഇ��ന ് പാരല്ിെമ��ല ് നിര�്ി�െ�� ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ്
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. 2005 െസപത്ംബര ് മാസം 5-◌ാം തീ�തിഈ നിയമം
നിലവില ് വ�ു.
െതാഴില ് ഒരുഅവകാശമായി ക�പ്ി�� നലക്ു� നിരവധി സവിേശഷതകള�� നിയമമാണിത.് �ഗാമീണ

േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിരമ്ാര ് ജനം എ� �പാഥമിക ല��േ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക പുന�ാപനം,
സാമൂഹ� ആസത്ി സൃഷട്ി�ല ് എ�ിവയും െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ല���ളാണ.് ജന�ള�െട
െതാഴില ് െച��വാനു� അവകാശ�ിനും അവരുെട കായികാധ�ാന േശഷി�ും നിയമ സാധുതയും
അ���ം ക�പ്ി�ു�ുെവ�താണ്മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട
സവിേശഷത. േകരള�ിലാദ�മായി െതാഴിലുറ�്പ�തി നട�ാ�ിയത്പാല�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ.്
അതുെകാ�ുതെ� ഈ േമഖലയിെല വിപുലമായ അനുഭവസ��്ആരജ്ി�ാന ് നമു�്
കഴി�ിരിേ��താണ.്

മുഖ� ല���ൾ

1.�ഗാമ �പേദശ� ത്ാമസി�ു�, അവിദഗധ് െതാഴിൽ െച�ാൻ താതപ്ര�മു� എെതാരു കുടുംബ�ിനും
ഒരുസാ��ികവരഷ്ം 100 ദിവസെ� െതാഴിലിനു�അവകാശം.
2.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ല ് .
3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ംനില�്ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയില ഉ്ളെ്�ടു�ുക.
4.പ�ായ� ര്ാജ �്ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

● നിയമ�ിന ് െറപിന ് ബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തി
● സ�്തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

● പരി�ിതി സംര�ണം,കാരഷ്ിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

● െതാഴിലാളികള ് �ആ്സൂ�തണ�ിലും നിര�ഹണ�ിലും പ�ാളി�ം
● േവതനം േനരി� െ്താഴിലാളികള�െട ബാ�/്േപാേ�ാഫീസ അ്�ൗ�ിേല�്
● പ�തി സുതാര�മാ�ാന ് 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�ല ് ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ണെമ�് ഈ നിയമ�ിെ� അനുേഛദം 17(2)ല ് നിഷക്രഷ്ി�ു�ു. പ�തി
�പവര�്നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും
സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ല ് ഓഡി� അ്ഥവാസാമൂഹികകണ� പ്രിേശാധന.
എ�ാ വാർഡിലും വർഷ�ില ് ര� �്പാവശ�ം േസാഷ�ല ് ഓഡി� �്ഗാമസഭകള ് കൃത�മായി

നട�ണം. െതാഴിലുറ�്പ�തിയില ് അഴിമതി�്ഇടനലക്ാെത, സുതാര�തയും കാര��മതയും
ഉറ��വരു�ുകയാണ േ്സാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ത.് സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട
പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായ സാമൂഹ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായണ േ്സാഷ�ല ് ഓഡി� �്പ�കിയ
നട�ുക. പ�തി�ണം ശരിയായ രീതിയില ് െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി��േവാ,
പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ില ് ഗുണപരമായ എ�ുമാ�മാണു�ായത,് സാമൂഹ�
ആസത്ി സൃഷട്ി�ി��േ�ാ തുട�ിയകാര��ളാണ്
േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാന ് �ശമി�ു�ത.് െപാതുജന�ള�െട പ�ാളി�േ�ാെട
നട�ു�തിനാല ് സര�്ാര ് പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമല ് െപാതുസമൂഹ�ിന ് െറ
ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാന ് േസാഷ�ല ് ഓഡി� വ്ഴിെയാരു�ും.
രാജ�െ� പരേമാ�ത ഓഡി�ിങ സ്ംവിധാനമായ കംേ�ടാളര ് ആ� ഓ്ഡി�ര ് ജനറല ് (സി.എ.ജി)

പുറെ�ടുവി� മാരഗ്നിരേ്ദശമനുസരി�ാണ്ഈ േസാഷ�ല ് ഓഡി�് നട�ിയി���ത.്സം�ാന
സര�്ാര ് രൂപീകരി� േസാഷ�ല ് ഓഡി� യ്ൂണി�ിെ� േനതൃത��ിൽ മല�ുഴ േ�ാ�ിെല ആദ�െ�
ഓഡി� ആ്ണ പ്ാല�ാട ജ്ി�യിെല മല�ുഴ േ�ാ�ിെല മരുതേരാഡ ്പ�ായ�ിൽനട�ി���ത.്



രീതിശാസ�്തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്റിേസാഴസ്്സംഘം �പവൃ�ിഫയല ് പരിേശാധന, ഫീലഡ്്സ�രശ്നം,
െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ്പരിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ്
േസാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേ�ാര�് ത്�ാറാ�ിയി���ത.് താെഴ പറയു� രീതി അവംലംബി�ാണ ഈ് റിേ�ാര�്്
ത�ാറാ�ിയി���ത.്

1. ഓഡി� പ്ള്ാന ്
1.1ഓഫീസ സ്�രശ്ന പരിപാടികള ് .

2. അഭിമുഖം
2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ� �്പസിഡ� ,് ജന�പതിനിധികൾ ,െസ�ക�റി &�ാഫ)്.
2.2 േമ� ,്െതാഴിലാളികൾ,കരഷ്കര ് , െതാഴിലിന േ്പാകാ�െതാഴില ക്ാരഡ് ഉ്ടമകള ് .

3.ഫയൽപരിേശാധന
3.1 െപാതു�പവൃ�ികള ,്വ��ിഗത �പവൃ�ികള ്
3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം.സുതാര�ത,പരിപൂരണ്ത.
3.3 ഭരണസമിതിയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും കാര��പാപത്ി.

4.ഫീല ഡ് സ്�രശ്നം ,നിരീ�ണം.
4.1 പൂര�്ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറനസ് .്
5.1വികസന േരഖ,വാരഷ്ിക പ�തി േരഖ,രജി�റുകൾ,വർ� ഫ്യൽ.

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

7. േ�കാസ െ്വരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചര�്.

8.കരട റ്ിേ�ാര�് ത്�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികള�്് ലഭിേ��
അവകാശ�െള കുറി��ം ഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെള കുറി��ം െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിലും 2018 െല
മാ�രസ്ര�് ലുറിലും വിശദമായി �പതിപാദി�ി���.്

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴില ് കാരഡ് ല്ഭി�ുവാനു�അവകാശം.
2. അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിെ� ൈക��്
രസീത ല്ഭി�ു�തിനു�അവകാശവും
3. െതാഴില ് ലഭി�ിെ��ില ് െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, (15 ദിവസം
കഴി�ാല ് അടു� 30 ദിവസം ദിവസേവതന�ിെ� നാലിെലാ�ും പി�ിടു� ദിവസ�ളില ്
ദിവസേവതന�ിെ� 50%വും ലഭി�ാന ് െതാഴിലാളി� അ്വകാശമു�.്)
4. പ�തിആസൂ�തണ�ില ് പെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം.
5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, അെ��ില ് (േവതന�ിെ� 10
ശതമാനംഅധികം)
6.കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.
7. 15 ദിവസ�ിനു�ില ് േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.
8. േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.
9.സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.
10. �ഗാമസഭയില ് പെ�ടു�ു�തിനും േസാഷ�ല ് ഓഡി� �്പ�കിയയില ് പെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി അടി�ാനപരമായി ഒരു അവകാശാധിഷഠ്ിത
പ�തിയാണ.്അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിലാളികള�െട അവകാശലംഘനെ� ഗൗരവേ�ാെടതെ�



കാേണ�തു�.്അതിേല� വ്രു�തിന മ്ു� േ്സാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് സ്ംഘം 18ആം വാരഡ്ില ്
1 �പവൃ�ികള�ലെട ഫയൽപരിേശാധി�ുകയു�ായി.അതിെ� വിവര�ള ് ഇവിെട പ�ുവ�ു�ു.

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ള ്

1 ആെക െതാഴില ് കാരഡ്് 2359

2 ആെക െതാഴിലാളികള ് 2670

3 ആക�്ീവ െ്താഴില ് കാരഡ്് 1619

4 ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികള ് 1705

5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 374

6 എസട്ിെതാഴിലാളികള ് 0

7 കഴി�വരഷ്ംആെക െചലവ് 90.89 ല�ം

8 ഈവരഷ്ംആെക െചലവ് 186.96 ല�ം

വാരഡ്ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ള ്

ആെക െതാഴില ് കാരഡ്് 162
ആെക െതാഴിലാളികള ് 179
ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികള ് 76
ആെക ചിലവായതുക(2018-2019) 748525
ആെക െതാഴില ് ദിന�ള ് 2723

�ിരമായിെതാഴിലിന അ്േപ�ി�ു�വര ് 76

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ില ് െപ�വര ് 43

കഴി� വരഷ്ം 100 ദിവസം െതാഴില ്
കി�ിയവര ്

0



േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള ്

ക
�◌മ
ന
മ
◌പ്ര്
 

വര�് ്
േകാഡ്

�പവൃ�ി ആരംഭി
�
തീയതി

അട�ല്
 തുക

െചലവായ
തുക

അവിദ
ഗ�്
െതാഴി
ല ്
ദിന�
ള ്

വിദ
ഗ�്
െതാഴി
ല ്
ദിന�
ള ്

സാധന
ഘടകം

1 160600600
4/IF/312470

ഖ�ിക 5 ൽ ഉൾെപ� വ
�ിയ�,ഭാർഗവി,ത
�മാലു,ശിവദാസ,്
മാലതി,ൈഷലജ,ഗീത,കമലം
,അജിത സുകുമാരൻ
എ�ിവരുെട വീടുകളിൽ
മ� ജ്ലസംര�ണം

5/12/2
018

147829 109200 395 ഇ� ഇ�

ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ള ് ജി�ാതലം േ�ാ�്
തലം

പ�ായ�്
തലം

1 സൃഷട്ി� െതാഴില ് ദിന�ള ് 9311669 572941 66566
2 കുടുബ�ള�്് നലക്ിയ ശരാശരി െതാഴില ്

ദിന�ള ് (ല��ില ് )
56.1 58.81 50.81

3 100 ദിന�ള ് പൂര�്ീകരി� കുടുംബ�ള ് 29976 1907 116
4 ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബ�ള ് 165984 9742 1310
5 ആെക െതാഴിെലടു�െതാഴിലാളികള ് 187992 11062 1310
6 ആെക െതാഴില ് ദിന�ള ് എസ.്സി

കുടുംബ�ള�്്
2673073 122901 17899

7 ആെക െതാഴില ് ദിന�ള ് എസ.്ടി
കുടുംബ�ള�്്

804188 26129 0

സ�ര ് ശനവിവര�ൾ

1. ആെക സ�രശ്ി�
െതാഴിലിട�ള ്

5

2 സ�രശ്ി� വീടുകള ് 30
3 സ�രശ്ി� സജീവ

െതാഴിലാളികള ്
30

4 സ�രശ്ി� നിഷക്ൃയ
െതാഴിലാളികള ്

5 പരിേശാധി� െതാഴില ്
കാരഡ്ുകള ്

30



ഏഴ ര്ജിസൂ�ി�ി��ളന്

േക��സര�്ാരിെ� നിരേ്�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് താെഴ�റയു� 7
രജി�റുകള ് നിരബ്�മായും സൂ�ിേ��വയാണ.്
1) െതാഴില ് കാരഡ്ിനുളളഅേപ�യുെട രജി�ര ്
2) േസാഷ�ല ് ഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ ര്ജി�ര ്
3) ഡിമാ� ര്ജി�ര ്
4) �പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ര ്
5) �ിരആസത്ികള�െട രജി�ര ്
6) പരാതി രജി�ര ്
7) സാധനഘടക രജി�ര ്

1.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�റാണ െ്താഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ. മരുതേറാഡ്
പ�ായ�ിൽ  2018- 19 കാലയളവിൽ 57 െതാഴിൽ കാർഡാണ പ്ുതിയതായി അനുവദി�ി���ത.് 18ആം
വാർഡ ആ്െക 162 െതാഴിൽ കാർഡിൽ 179 െതാഴിലാളികളാ���ത.് 27/12/2018 വെര േജാബ ക്ാർഡ്
ലി� �്പി� എ്ടു�ുവളെര ന� രീതിയിൽസൂ�ി�ി���.്

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

െതാഴിൽ ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ�ി� രജി�ർ ആണ �്ഗാമസഭ രജി�ർ.
മരുതേറാഡ പ്�ായ�ില ് ഈവിവര�ള ് എ�ാം േരഖെപടുതു�ത പ്�ായ�ിെല െപാതു �ഗാമസഭാ
രജി�റില ് ആണ .് എന ് ആര ് ഇ ജി എസ ഓ്ഫീസില ് ഇതിെ� േകാ�ി എടു�ു െചയത്
സൂ�ി�ുകയാണ െ്ച���ത.്. ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ പതിെന�ാം വാർഡിെല �ഗാമസഭ രജി�ർ
പരിേശാധി�േ�ാൾ െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഏെ�ടുേ�� പ�തികൾ �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയത്ു
തീരുമാനി�തായി കാണുവാന ് സാധി��. 20-10-18 ന ന്ട� �ഗാമസഭയില ് 66േപര ് പെ�ടു�ിരു�ു.

3.ഡിമാൻഡ,്അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�ർ

ഡിമാൻഡ,് അേലാേ�ഷൻ, േവതന രജി�ർ എ� ഒരു രജി�റു�ായിരു�ി�. പകരം ഡിമാൻഡ േ്ഫാം,
അേലാേ�ഷൻ േഫാം �പി� എ്ടു�ു വർ� ്രജിസട്രിലാണ സ്ൂ�ി�ിരി�ു�ത.് േവജ ല്ി� ഡ്ീെ�യിൽസ്
�പവർ�ി ഫയൽ ഇൽ മാ�തമാണു�ത,് രജിസട്റിൽ ഒരു േരഖകള�ം സൂ�ി�ി�ി�. എ�ാ വാർഡുകളിെല
�പി��കൾ ഒരുഫയലിൽ ആണസ്ൂ�ി�ി���ത.്   

4.വർ� ര്ജി�ർ:

�പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� ര്ജി�ർ. വർ� ര്ജി�ർ െസര�്ിൈഫ
െചയത്ി���.് 2018 -2019 കാലയളവിൽ െച��വാൻ ഉേ�ശി�ിരു� �പവർ�ികള�െട വിവര�ൾ വര�് ്
രജി�റിൽ ഉ� .് വർ� റ്ജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ ചാമ പറ�ില ് േറാഡ ്േകാണ�്കീ�ിംഗ ഒ്ഴിെകയു�
എ� വ്ർ�ുകള�െട വിവര�ള ് കാണുവാന ് സാധി��.

5.ആസത്ി രജി�ർ: (�ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ)

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� െ്ച��� �പവര�്ികള�െട േപരുവിവര�ള ് ആണ ആ്സത്ി
രജി�റില ് എഴുതിയിരി�ു�ത.് �പി�ട ബ്ു� ് രൂപ�ിലാണ സ്ൂ�ി�ി���ത.്.

6. പരാതി രജി�ർ:

പരാതി രജി�ർ െസർ�ിൈഫ െചയത്ി���.് പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ 2008-09



വർഷ�ിെല 3 പരാതികളാണ േ്രഖെ�ടു�ിയതായി ക�ത.് േവെറ ഒരു പരാതികള�ം തെ� രജി�റിൽ
ഉ�ായിരു�ി� .

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ :

െമ�ീരിയൽ രജി�ർഎ�ഒരുഫയൽപ�ായ�ിൽസുഷി�ി�ി�.

ഫയല ് െവരിഫിേ�ഷന ്

2018െല വാരഷ്ിക മാ�ര ് സര�് ലുര ് അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില ്
താെഴ പറയു� 22 േരഖകള ് സൂ�ിേ��തു�:്
1.കവര ് േപജ്
2.െചക ല്ി�്
3.വാരഷ്ിക പ�തിആസൂ�തണ േരഖ
4.െടകന്ി�ല ് എ�ിേമ� ആ്� ഡ്ിൈസന ്
5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
6.ഭരണാനുമതി േരഖ
7.സംേയാജിത പ�തിആെണ�ില ് അതുമായി ബ�െ�� േരഖകള ്
8.ആന�ല ് മാ�ര ് സര�് ലുര ് അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാനറ േ്ഫാറം.
9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ല ് േഫാറം
10.ഇ മ�ര ് േറാള ്
11.െമഷര ് െമ� ബ്ു�്
12. െമ�ീരിയല ് വര�് ആ്െണ�ില ് സാധന�ള ് വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി ബ�െ��
േരഖകള ്
13.േവജ ല്ി�്
14.ഫ� �്ടാനസ്ഫ്ര ് ഓരഡ്ര ്
15.െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
16.േറായല�്ി ഉെ��ില ് അതിെ� േരഖകള ്
17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതല ് അവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ� ഘ്� േഫാേ�ാ.
18. �പവൃ�ി പൂര�്ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ര ് േറാള ് മൂവെ്മ� �്ി�/്ഫയല ് �ടാ�ിങ േ്ഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേ�ാര�്ിെ� േകാ�ി
22.ൈസ� ഡ്യറി

കെ��ലുകള ്

ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 1 �പവര�്ിയുെട ഫയല ് പരിേശാധി�േ�ാള ് 6 േരഖകള ് ഒഴിെകയു�
എ�ാ േരഖകള�ം സൂ�ിചി���ായിരു�ു. ഏ�വും അത�ാവശ�മായി സൂ�ിേ�� ചില േരഖകള ്
സൂ�ി�ി�ിെ�� ക്െ��ി. െച�ല്ി�,്ആ�ൻ�ാൻ,ഭരണാനുമതി േരഖ
ജിേയാ ടാഗഡ്് േഫാേ�ാ�ഗാഫ,് �പവൃ�ി അനുവദി�ല ് േഫാറം,�പവൃ�ി ആരംഭം മുതല ്
അവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ�്ഘ� േഫാേ�ാ. ഈ േരഖകള ് ഫയലുകളില ് ഉളെ്പടുതിയി�ി�.
ബാ�ിയു�എ�ാ േരഖകള�ം ഫയലില ് ഉ�ായിരു�ു .

1.കവർ േപജ്

വാരഷ്ിക മാ�ര ് സര�് ലുര ് �പകാരമു� ഒരു കവര ് േപജ ഫ്യലില ് സൂ�ി�ു�ത്
െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാന ് സഹായകമാകും.ഒരു �പവൃ�ിയുെട
എ�ാഅടി�ാനവിവര�ള�ം അട�ു� േരഖയാണിത.്

പരിേശാധി� ഫയലിൽ VMC �പകാരമു� കവർ േപജു�ായിരുനി�.

2.െചക ല്ി�്

കവര ് േപജ േ്പാെല�െ� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികള�് സ്ുതാര�തയും വ��തയും ഉറ�ാ�ാന ്
സഹായി�ു� േരഖയാണ െ്ചക ല്ി�.് ഒരു ഫയലിൽ ഏെതാെ� േരഖകൾ ഉ�ട�ം െചയത്ി��െ��ും
അത ഏ്ത േ്പജ മ്ുതൽ ഏത േ്പജ വ്െരയാെണ�ും മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.്
പരിേശാധി� ഫയലിൽ െച� ല്ി� ക്ാണാൻസാധിചി�.



3.വാരഷ്ിക പ�തി േരഖ

ഒരു വാരഡ്ിെല െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു� മുഴുവന ് െതാഴിലാളികള�്ും വര ് ഷ�ില ് 100
പണി ഉറ�ാ�ു�തിന ആ്വശ�മായ�പവൃ�ികള ് കെ��ി േരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു� സു�പധാനമായ
ര�ു േരഖകളാണ്ആ�ന ് �ാനും െഷലഫ് ് ഓഫ െ്�പാജക�്�ം. ഒരു വാരഡ്ില ് ഒരു വര ് ഷം
നട�ാനുേ�ശി�ു� �പവ��ികെള കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ വ്ാരഷ്ിക പ�തി േരഖ. �ഗാമസഭ
നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാജകട്ിേല�് മാ��കയും ഇതിൽനി�ും
മുൻഗണനാടി�ാന�ിൽ അതാത സ്ാ��ികവർഷ�ിൽ ആവശ�മു� വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�്
ആ�ൻ�ാൻത�ാറാ�ുകയും െച��ം .
ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ�� �പവർ�ിതെ�യാേണാ നട�ിലാ�ിയത എ്� മ്ന�ിലാ�ു�തിനും
ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉപകരി�ു�ു. ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഫയലില ് �പവ��ിെയ കുറി� പ്രാമരശ്ി�ു�
വാരഷ്ികപ�തിയുെട പകര�് സ്ൂ�ിേ��തഅ്നിവാര�മാണ.്

പരിേശാധി� �പവൃ�ിഫയലിൽ വാരഷ്ിക പ�ിേരഖയുെട പകര�് ഉ്�ായിരുനി� .

4.എ�ിേമ�്

ഓേരാ �പവർ�ി�ും എ�ിേമ�ിെ� സം�ിപത്ം, ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾ
വിശദീകരി�ു� സാേ�തിക കുറി� ത്ുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��തും െസക�ർ േസാഫ�് െ്വയറിലൂെട
ഓൺൈലനായി അനുമതികൾ ലഭ�മാേ��തുമാണ .്ഒരു �പവൃ�ി തുട�ും മു� ആ് �പവൃ�ി എ�,്
എ�െന,എ�തഅളവില ് െച�ണെമ�റിയാന ് െതാഴിലാളികള�് അ്വകാശമു�.്അതിന അ്വര�്ും
ഇ�ാര�മറിയാന ് താതപ്ര�മു� മ���വര�്ും മന�ിലാ�ാന ് കഴിയു� തര�ില ് ഓേരാ
�പവൃ�ിയുെടയും എ�ിേമ�ിെ� കൂെട ജനകീയ എ�േ്മ� ത്�ാറാേ��തു�.് പരിേശാധി� ഫയലിലും
ജനകീയഎ�ിേമ� ക്ാണാന ് കഴി�ി�.
പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഡീെ�യിൽ എ�ിേമ�്ഉ�ായിരു�ു. അസി�ൻറ എ്ൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ

എ�ിവരുെട ൈസൻആൻഡ സ്ീൽ ഉ�ായിരു�ു പെ�തീയതി ഉ�ാ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��താണ.് സാേ�തിക വിദഗധ്രട�ു� സമിതിയുെട അനുമതിേരഖ എ�ാരീതിയിലും
പൂരണ്വും ആധികാരികവുമായിരി�ണം. പരിേശാധി� ഫയലിൽ സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ�ി
ഉ�ായിരു�ു സാേ�തിക ക��ി അംഗ�ള�െട സീലും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു .തി�തി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 

6.ഭരണാനുമതി

ഒരുവാരഡ്ില ് ഒരുവരഷ്ം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവര�്ന�ള�് പ്�ായ�്

ഭരണസമിതി നലക്ു� അംഗീകാരമാണ്ഭരണാനുമതി.പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി േരഖ
ഉ�ായിരു�ി�.

7.സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ)്

കൺേവർജൻസ ആ്യ ഒരു �പവര�്ിയുംഈആഡി� ്കാലയളവില ് ഉ�ായിരു�ി�.

8.െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� േ്ഫാറം

നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് െതാഴിലാളികള�്് വരഷ്�ില ് 100 ദിവസെ�
െതാഴിലും ,െതാഴില ് കി�ിയിെ��ില ് െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും കി�ണെമ�ില ് അവര ് നലക്ു�
അേപ�യും കൃത�മാേക�തു�.് ആന�ല ് മാ�ര ് സര�് ലുറില ് നിരേ്ദശി�ു� തര�ില ്
െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� നിരദ്ിഷഠ് േഫാറ�ില ് അേപ�
നലേ്ക�തു�.്
പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ േ്ഫാം കാണു�ു�.്ഡിമാൻഡ േ്കാ�ിയും വ�ി���.് പെ�

മസേ്�ടാള�കള�െട എ�ംഅനുസരി���ഡിമാൻഡ േ്ഫാറം ഇ�.



9.െതാഴില ് അനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു� അേപ� സ�ീകരി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് നലക്ണെമ� M്GNREGA
Shedule2 Section 6– ല ് പരാമരശ്ി�ു�ു. അതിന്കഴി�ിെ��ില ് െതാഴിലി�ായമ് േവതനം
െകാടു�ണെമ�ും അ��ായം 3 Section 7,8,9 ഭാഗ�ളില ് അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽ
ആവശ�െ��വര�്ു െതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� വർ� അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം �പവർ�ിയുെട
ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു.

10.ഇ മ� ്ര ് േറാള്
 

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല േരഖകളില ് ഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ് മ�ര ്
േറാള ് .െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ഹാജർ, ദിവസ േവതനം ,മ� ്ര ് േറാള ് �പകാരമു�
േവതനം, എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� അടി�ാന േരഖയാണ ഇ് മ�ര ് േറാള ് . ഇതിൽ േ�ാ�്
െഡവലപെ്മൻറ്ഓഫീസർ, പ�ായ� െ്സ�ക�റി എ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം, സീലും
േരഖെപടുേ��താണ.് മ�ര ് േറാള ് ഗൗരവേ�ാെട ൈകകാര�ം െചേ�� േരഖയാണ.് 1 �പവര�്ി
ഫയലിെല മ�ര ് േറാള ് പരിേശാധി�േ�ാള ് കെ��ിയവിവര�ള ് ചുവെട േചര�്ു�ു:

1) മ�ര ് േറാള�കള്അസി��  ് െസ�ക�റി കൂടി പരിേശാധി�ു�തായി മന�ിലാ�ുവാന ്
കഴി� .ു

2) മ�ര ് േറാള�കളിൽഎം ബു� ്ന�ര ് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
3) മ�ര ് േറാള�കളിൽ േ�ാ� െ്ഡവലപെ്മൻറ ഓ്ഫീസർ, പ�ായ� അ്സി�� െ്സ�ക�റി

എ�ിവർ ഒ��ം, സീലും േരഖെപടു�ിയി��െ�കിലും തീയതി എ�ാ മ� ്ര ് േറാളിലും
േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ി� .

4) 3 മാ�ര േ്റാള�്ളിൽ േമ� ൈ്സൻ െചയത്ി�ി�.
5) 2 മാ�ർ േറാള�കൾ ജിേയാ ടാഗ േ്�റ ്സ ക്ാരണം ക�ാൻസൽ െചയത്തായി കാണു�ു..( മാ�ർ
േറാൾ no.9932 & 9933).

6) Attendenceതീയതി ഒരു മാ�ര േ്റാളിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
7) മസേ്�ടാൾ ന�ർ 9088ഇൽ േദവയാനി (kL06006004018/31)എ�െതാഴിലാളിയുെട wageകൂടുതൽ
േരഖ െപടു�ിയതായി കാണു�ു. പെ� േവജ ല്ി�ിൽകൃത�കുമായി നൽകിയി���.്  

8) ചിലവ ത്ുകയിൽഎം ബു�ിൽ ഉ�തിൽവ�� 575 രൂപയുെട വ�ത�ാസം കാണു�ു�.്

11. െമഷർെമൻറ പ്ുസത്കം (M Book)

ഒരു �പവൃ�ിയില ് എ�ു നട�ു, എ�ത അളവില ് നട�ു എ�ു� കാര��ള ് കൃത�മായി
േരഖെ�ടുേ�� സു�പധാന േരഖയാണ്എം.ബു�.് അതുെകാ�ുതെ� ഈ പുസത്ക�ില ്
അളവുകള ് േരഖെ�ടു�ു� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ര ് അവരുെട േപരും ഒ��ം സീലും നിരബ്�മായും
േരഖെ�ടുേ��താണ.്

പരിേശാധി� ഫയലിൽ എം ബു� ് ഉ�ായിരു�ു. െസ�ക�റി സര�്ിൈഫ െചയത്ി�ി�. െമഷർെമൻറ്
ബു�ിൽ ന�ർ ,േപജ ന്�ർ, ഇവ േരഖെ�ടു�ിയി��� .്AS,TS ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .െസ�ക�റി,
അെ�കഡി�ഡ എ്�ിനീയരുെട ഒ��ം സീലും എം ബു�ില ് േരഖെപടുതിയി�ി�. തീയതി ഉ�ായിരു�ി�.

 

12.െമ�ീരിയൽ ലി�്

െമ�ീരിയല ് എ�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന അ്ടി�ാനെ�ടു�ി, െവ�ര�്്നൽേക� തുക,
അവരുെട േപര,്അ�ൗ� ്ന�ര ് ,�പവര�്ിയുെട േപര,്വര�് ്േകാഡ ,്ബില ് ന�ര ് ,തീയതി എ�ിവ
എ�ാം കാണി�� െകാ� െ്മ�ീരിയലിന േ്വ�ിയു� പണം ൈകമാറു�തിന േ്വ�ി ത�ാറാ�ു�
�പധാനെ�� ഒ�ാണ െ്മ�ീരിയൽ ലി�.് പരിേശാധി� �പവർ�ി െമ�ീരിയൽവർക അ്�ായിരു�ു.

13.േവജ ല്ിസറ്റ്

�പവൃ�ി പൂര�്ിയായാല ് മ�ര ് േറാള ് �പകാരം െതാഴിലാളികള�് േ്വതനം അനുവദി��െവ�്
ഉറ�ാ�ു� േരഖയാണ്േവജ്ലി�.് െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി െചയത്ു എ�തിന്
അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ� ന്ൽേക� തുക അതായതക്ൂലി, ആയുധ�ൾ� െ്കാടു�ു� വാടക,



മൂർ� കൂ���തിനു� തുക എ�ിവ എ�ാം കാണി�� െകാ� പ്ണം ൈകമാറു�തിന േ്വ�ി ത�ാറാ�ു�
�പധാനെ�� ഒ�ാണ േ്വജ ല്ി�.് പരിേശാധി� ഫയലിൽ മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ ല്ി� ഉ്�ായിരു�ു.

14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ(FTO)

െതാഴിലാളികള�െട േവതനം അവരവരുെട ബാ� അ്�ൗ�ിേല� അ്യ�� എ�തിനുളള െതളിെവ�
നിലയിലാണ F്TOവിെ� �പധാന�ം.
പരിേശാധി� ഫയലിൽഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ(FTO)സൂ�ി�ി��� .്

15. െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

പരിേശാധി� �പവർ�ി െമ�ീരിയൽവർക ഒ്�ും െചയ ്തി�ി�.

16. േറായൽ�ി

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ വര�് ്ഫയലിൽ േറായൽ�ി ബാധകമ�.

17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാന ് , �പവ��ികള ് സംബ�ി�� െതളിവുകള ്
േശഖരി�ാന ് അതിെ� േഫാേ�ാകള ് സഹയകമാകും. �പവര�്ി തുട�ു�തിന മ്ു�,് �പവർ�ി നട�ു
െകാ�ിരി�ുേ�ാള ് , �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� കഴിയുേ�ാള ് തുട�ിയ ഓേരാ ഘ��ിെലയും
േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ണെമ� ന്ിഷക്ർഷി�ിരി�ു�ു. പരിേശാധി� ഫയലിൽ �പവർ�ിയുെട 3
ഘ��ളിെലയും േഫാേ�ാ�ഗാഫ ക്ാണാൻസാധി�ി�.

18. �പവൃ�ി പൂര�്ീകരണസാ��പ�തം

പരിേശാധി� ഫയലിൽ �പവൃ�ി പൂര�്ീകരണസാ��പ�തം കാണുവാൻസാധി�ി�.

19.മ�ര ് േറാള ് മൂവെ്മ� �്ി� /്ഫയല ് �ടാ�ിങ േ്ഫാറം

െതാഴിലുറ� �്പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിലും അതിെ� േരഖകള ് ൈകകാര�ം െച���തിലും ഓേരാ
ഉേദ�ാഗ�ര�്ും ഉ�രവാദി�ം നി�യി�ിടു�.് െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല ഏ�വും സു�പധാനേരഖയായ
മ�ര ് േറാള ് ജനേറ�് െച���തു മുതല ് െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല�്
അനുവദി��െകാ�ു� FTO ബാ�ിേല� അ്യ�ു� തീയതി �കമ�ില ് മ�ര ് േറാള ് മൂവെ്മ�്
�ി�ില ് േരഖെ�ടുേ��താണ.്
പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം അഥവാ മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി�്സൂ�ി�ിരു�ു.
പെ� െസ�ക�റി യുെട ൈസൻ,സീൽ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. േഫാമിൽ മുഴുവനായും വിവര�ൾ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

20.ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്

�പവർ�ി �ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ ജ്ിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാസ.് മൂ� ഘ്��ിലു�
േഫാേ�ാകൾ�ു പുറെമ ജിേയാടാഗഡ്് േഫാേ�ായുെട �പി��ം ഫയലില ് സൂ�ിേ��താണ.്
ഇതുറ�ാേ��ത്േമ�ിെ�യും െതാഴിലുറ�്പ�തി ഉേ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ.് എ�ാൽ
പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ ഫയലിൽ ഇവ കാണാന ് സാധി�ി�. െതളിവ േ്ശഖരണം െതാഴിലുറ�്
പ�തി �പവ��ികള�െട ഒഴി�� കൂടാനാവാ� ഘടകമായതിനാല ് ഈ കാര��ില ് ബ�െ��
ഉേ�ാഗ�ര ് കൂടുതല ് ജാ�ഗത പുലരേ്��തു�.്

21. േസാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേ�ാര�്ിെ� േകാ�ി

ഇേ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഒാഡി� ന്ട�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ.്

22.ൈസ� ഡ്യറി

സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം വർ� ഫ്യലിൽ സൂ�ിേ�� 22 മെ� േരഖയാണ്
ൈസ�് ഡയറി. െതാഴിലുറ�്പ�തി �പവൃ�ികള ് പറ�ിരി�ു� അളവിലും കൃത�തയിലും
നിര ് വഹി�ു�തിലു� ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി.സം�ാന സര�്ാര ്
�പേത�കമായി ത�ാറാ�ിയ



ൈസ� ഡ്യറി �പവര�്ി �ല�ു�ായിരിേ�� സു�പധാന േരഖയാണ.് പ�തി ആരംഭേയാഗ�ിെ�
വിവര�ള ് മുതല ് ഉേദ�ാഗ�രുെടയും െപാതുജന�ള�െടയും നിരേ്ദശ�ള�ം സ�രശ്ക ഡയറിയില ്
അട�ിയി���.്

പരിേശാധി� ഫയലിൽൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരുനു.
ൈസ� ഡ്യറി യുെട കവർേപജിൽ �പവർ�ിെയ കുറി��� �പാഥമിക വിവര�ൾ ഏെതാരു

വ��ി�ുംമന�ിലാ�ാൻപ��� രീതിയിൽ ഉ�ാേക�താണ.്
ൈസ� ഡ്യറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ േ്�പാജകട് ഇ്നീഷ�ൽ മീ�ി�.് ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു

മു� �്പവർ�ിെയ�ുറി��ളള വിവര�ൾ പ�ുവയ�്ു�തും അതുേപാെല ഒരു �പവർ�ി എ�െന
െച�ണെമ� െ്താഴിലാളികള�് ക്ൃത�മായഅവേബാധം ഉ�ാ�ിഎടു�ു�തിനും വാർഡ െ്മ�ർ, �ാഫ ്
എ�ിവരുെട അധ��തയിൽ കൂടു� േയാഗമാണ പ്�തി ആരംഭ മീ�ി�.് �പസത്ുത ൈസ� ഡ്യറിയില ്
േമൽപറ� അധികാരികള�െട സാ�ിധ��ിൽ പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ ന്ട�ിയതായി േബാധ�െ���. 19
െതാഴിലാളികള ് പെ�ടു�ിരു�ു.

ൈസ� ഡ്യറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ വ്ിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി. ഓേരാ വാർഡിെല
�പവർ�ന�െള നിരീ�ി�ു�തിനും കൂടുതൽ െമ�െ�ടു�ു�തിനുമായി കാര��മമായ
�പവർ�ിേ��വരുമാണ വ്ി. എം.സി യിൽ അംഗ�ൾ ആയിരിേ��ത.് ഈ വാരഡ്ില ് വിജിലനസ്്
ആനഡ് േ്മാണി�റിംഗ ക്��ിയില ് 3 േപരാണ ഒ്� േ്രഖെപടുതിയിരി�ു�ത.് അതിെലാ� ക്ർഷകനും
മെ�ാരാള ് അംഗണവാടി ടീേ�രുമാണ .് ബാ�ിയു� ഒരാൾ െപാതു�പവർ�കനുമാണ .് �പവർ�ി
സൗകര��ൾ ,സാമാ�ഗികള�െട വിവര�ൾ എ�ിവ ഒ�ും േരഖെ�ടു�ിതായി കാണു�ി�.പ�തി ചിലവ്
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
സ�ർശക കുറി�ിൽ VEO മാ�തേമ ൈസൻ േരഖെ�ടു�ിയി����. �പവർ�ി പൂർ�ീകരി� ദിവസ�ിനു
േശഷമു�കാര��ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴിൽ�ല� െ്താഴിലാളികൾ� ആ്വശ�മായ കുടിെവളളം, തണൽ, �പാഥമിക ൈവദ�സഹായം, 5
വയ�ിന ത്ാെഴയുളള കു�ികൾ� �്കഷ ത്ുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒരു�ണെമ� ന്ിയമ�ിെല
െഷഡ��ൾ 2ൽ 23 മുതൽ 28 വെരയു� ഭാഗ�്നിർേദശി�ി���.് ഈ അവകാശെ��ുറി�്
െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാൾഅറിയുവാൻകഴി�ത:്

➡ആയസൗകര�െ��ുറി� െ്താഴിലാളികള�് അ്റിവി�.
➡തണൽെസൗകര�ം ലഭ�മായി�ി�.
➡കുടിെവ�ം െകാ�ുവരുകയാണ െ്ച���ത എ്�ാണ െ്താഴിലാളികൾ പറ�ത.്
➡�പഥമ ശു�ശൂഷകി� ല്ഭി�ാറി�. േമ� ്സ��ം നിലയിൽആണ മ്രു�ുകൾവാ�ി�� സൂ�ി�ാറു�ത.്

വിജിലനസ് ്ആ� േ്മാണി�റിംഗ ക്��ി (ജാ�ഗതാ േമലേ്നാ� സമിതി)

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലുംഅ� അ്ംഗ�ള�� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരിേ��താണ.്
ഇതില ് പ�ികവര�് പ�ിക ജാതി വിഭാഗ�ാര�് േ്വ��ത �പാധാന�ം നലേ്ക�തും പകുതി േപര ്
സ�്തീകള ് ആയിരിേ��തുമാണ.് അധ�ാപകര ് ,അംഗനവാടി വർ�ർ, സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല
അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന ���കൾ,
െപാതു സമൂഹ സംഘടനകൾ, തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMC അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.്
ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല� V്MC െയ നിയമിേ��ത �്ഗാമസഭയാണ.് �പവര ് �ി �ല
സ�രശ്നം ,െ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�ിംഗ,് �പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ
വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ �്പധാന ചുമതല. VMC എ�ാ �പവർ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല�
നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും േസാഷ�ൽ ഓഡി�്സമയ�്അവ �ഗാമസഭയിൽ
സമർ�ിേ��തുമാണ.് VMC റിേ�ാർ� ഒ്രു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തുംആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി�്
ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ� ന്ി�ും ലഭിേ��തുംആണ.്
ഇവിെട 4 VMC അംഗ�ളാണ ഉ്�ത.്അവരുെട േപര വ്ിവര�ള ് താെഴ പറയു�ു.  

1. ച��ൻ ----കർഷകൻ
2. വിേനഷ ് ---െപാതു�പവര ് �കന്
3. േജ�ാതി െക ---അഗണവാടി ടീ�ർ
4. േവലു�ണി ---സാമൂഹിക �പവർ�കൻ

● 3 VMCഅംഗ�ൾമാ�തമാണ ൈ്സൻ െചയത്ിരി�ു�ത.്
● വിഎംസി അംഗ�ള ് വ�േ�ാഴും െതാഴിലിടം സ�രശ്ി�ാറുെ��ു െതാഴിലാളികള ്



പറ�ു .

CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ സ്ി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ .്Para 25(a), schedule 1അനുസരി� ഒ്രു �പവർ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ
അതായത എ്�ിേമ� ത്ുക, സാധന േവതന ഘടക�ൾ, യഥാർ� െചലവ ,്െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ
വിവര�ൾസാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത്
അനിവാര�മാണ.്.ഈേബാർഡ �്ാപിേ��ത ഓ്േരാ �പവർ�ിയുെടയും ആരംഭഘ��ിൽആണ.്ഓേരാ
�പവർ�ി�ും അനുസൃതമായി നിഷക്ർഷി�ി��� അളവുകളിൽ ഉ� േബാർഡുകൾ സിമൻറഉ്ം
േകാൺ�കീ��ം ഉപേയാഗി�്നിർ�ി�്�ാപി�ണെമ�്നിയമം അനുശാസി�ു�ു�.് ഇരു� ,്ടിൻ
,ഫള്കസ്ഷ്ീ��കൾ തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി��� േബാർഡുകൾ �ാപി�ു�ത്നിയമവിരു�മാണ.്
നിർ�ാണെ�ലവ വ്��ിഗത. �പവർ�ികൾ� 3്000 രൂപയും െപാതു �പവർ�ികൾ� 5്000 രൂപയുംആണ്
പരമാവധി ചിലവ എ്�ാണ ആ്നുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ നിഷക്ർഷി�ു�ത.് സിഐ ബി അട�ു� ഒരു
േഫാേ�ാ വര ് � ്ഫയലില ് ഉളെ്�ടു�ണംഎ�ത ന്ിരബ്�മാണ.്
പരിേശാധന� വ്ിേധയമായ െതാഴില ് ഇട�ളില ് എവിെടയും CIB �ാപി�തായി ക�ി� . എ�ാ

െതാഴിലിട�ും ഉടൻ െസിഎബി�ാപി�ുെമ�ും ഉേദ�ാഗ�ർ പറയു�ു.കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ ഇതിനു
ത�ാറാകു�ിെ��ാണ ഉ്േദ�ാഗ�ർനൽകു�വിശദീകരണം.

നിരീ�ണസംവിധാന�ിെല വീഴ�്കൾ

ൈസ�്ഡയറിയും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ� സ�രശ്ക പുസത്കവും
പരിേശാധി�േ�ാള ് മനസിലായ വിവര�ള ് : ജി�ാ, േ�ാ� ത്ല ഉേദ�ാഗ�ര ് പ�ായ�ിെല
െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓഫീസും �പവൃ�ി �ല�ള�ം കൃത�മായ ഇടേവളകളില ് സ�രശ്ി� േ്വ�
നിരേ്ദശ�ള ് നലക്ിയി�ി� . െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായി ബ�െ�� ജി�യിെല ഏ�വും വലിയ
ഉേദ�ാഗ�ന ് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാരഡ്ിേന�റായ കളകട്റാണ.്അേ�ഹ�ിനു േവ�ി െതാഴിലുറ� പ്�തി
�പവൃ�ികള ് ഏേകാപി�ി�ു� ചുമതല േജായ�്േ�പാ�ഗാം േകാരഡ്ിേന�ര�്ും. കഴി� ഒരു
വരഷ്�ിനിെട ഈ ര�്ഉേദ�ാഗ�രും ഒരി�ല ് േപാലും ഈ പ�ായ�ില ് സ�രശ്നം
നട�ിയി�ിെ�� ഓ്ഡി� ട്ീമിെ�അേന�ഷണ�ില ് മനസിലായി.

കഴി�ഒരുവര ് ഷ�ിനിെട വിവിധ ഉേദ�ാഗ�ര ് നട�ിയസ�ര ് ശനവിവര�ള ് :
�കമ
ന�ര്
 

ഉേദ�ാഗ�ന ് െറേപര്ഓഫീസ്സ�രശ്ന
ദിവസ�ള ്

െതാഴിലിട സ�രശ്ന
തിയതികള ്

ആെക
ദിവസ�ള ്

1. നാഷണല ് ഓഫീസ്
/നിരീ�കര ്

സ�രശ്ി�ി�ി� സ�രശ്ി�ി�ി� പൂജ�ം

2. േ�� ഓ്ഫീസ് സ�രശ്ി�ി�ി� സ�രശ്ി�ി�ി� പൂജ�ം

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

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

5. ബിപിഒ/ഡി ഒ 30-01-2018 30-01-2018 1

6. േജാ .ബിഡി ഒ സ�രശ്ി�ി�ി� സ�രശ്ി�ി�ി� പൂജ�ം

7. അസി�ന ് റ്
എ�ിനീയര ്

വിവര�ള ്
ഓഫീസില ് ലഭ�മ�

വിവര�ള ്
ഓഫീസില ് ലഭ�മ�

വിവര�ള ്
ഓഫീസില ്
ലഭ�മ�

8. ഇ ഒ 13/11/18
09/07/19

13/11/18
09/07/19

2

9. േ�ാ� ്ഡി ഇ ഒ വിവര�ള ്
ഓഫീസില ് ലഭ�മ�

വിവര�ള ്
ഓഫീസില ് ലഭ�മ�

പൂജ�ം



അവകാശലംഘന�ൾ

േസാഷ�ല ് ഓഡി� ട്ീം ഈ വാരഡ്ിെല കുടുംബ�ള�മായി സംസാരി�േ�ാള ് അവകാശലംഘന�ള�മായി
ബ�െ�� ച്ിലസംഭവ�ള ് �ശ�യില ് െ�ടുകയു�ായി.അ�ാര��ളാണ ഇ്വിെട പരാമര ് ശി�ു�ത.്

െതാഴില ് കാര ് ഡ്
െതാഴിലുറ�്പ�തിയില ് പണിെയടു�ു� െതാഴിലാളിയുെട അടി�ാനപരമായ അവകാശമാണ്
െതാഴില ് കാരഡ്.്അേപ�ി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം കാരഡ് ന്ലക്ണെമ�ാണ വ്�വ�.ഈ വാരഡ്ിെല
െതാഴില ് കാരഡ്ിന അ്േപ�ി�വരെ്��ാം കാരഡ് ല്ഭി�ി���.് ഇ�ാര��ില ് പ�ായ�ിന ് െറ
സമീപനം മാതൃകാപരമാണ.്
എ�ാല ് മ� ച്ില �പശന്�ള ് ഓഡി� ട്ീമിെ� �ശ�യിെ���.

● െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഒ�ിേ�� േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികൾ സ��ം നില�ാണ എ്ടു�ു

നൽകിയത.്
● െതാഴില ് കാരഡ്ില ് െതാഴിലിനു� അേപ� എ�ത ദിവസേ��്

ആവശ�െ���,െകാടു� േവതനം, േവതനം ലഭി� തീയതി , എ�ിവെയാ�ും

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െതാഴിൽ നിേഷധം

ഇവിെട െതാഴില ് നിേഷധം ഉ�ായി�ി� . ഒരുവരഷ്�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴില ് െതാഴിലാളിയുെട
നിയമപരമായഅവകാശമാണ.് ഇത ന്ിേഷധി�ാന ് ആര�്ുംഅധികാരമി�.18ആം വാർഡിൽ 100 പണി
പൂർ�ിയ�ിയവരുെട എ�ം കൃത�മായി ലഭ�മായില.64 െതാഴിൽ ദിന�ളാണ ക്ൂടുതലായും അവർ� ഈ്
കാലയളവിൽ ലഭി�ി���ത.്

േവതനംൈവകൽ

മ�ര ് േറാള ് പൂര�്ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്
അ�ൗ�ിേല� ന്ിേ�പി�ണെമ� െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെല െസ�ന ് 3(2),6 എ�ിവിട�ളില ്
വ��മാ�ിയി���.്ൈവകിയാല ് ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിന ് െറ 0.05 ശതമാനം തുക പിഴ
നലക്ണെമ� ന്ിയമ�ിെല െസ�ന ് 3(3)ലും വാര ് ഷിക മാ�ര ് സര�് ലുര ് അധ�ായം 9ലും
പറയു�ു.
ഈവാരഡ്ില ് ഓഡി� സ്ംഘം 25 െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാള ് അവസാനെ� പണിയുെട കൂലി
ലഭി�ാനുെ��ു മന�ിലാ�ി. െമയ ് മാസം വെരയു� കൂലി ലഭി�ി��െ��്മന�ിലാ�ി .
പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�്പ�തി ഓഫീസില ് നി�്നി�ിത ദിവസം തെ� എഫ്ടി ഒ
അയ�ി��െ��ിലും േക�� ഗവെ���ല ് നി� പ്ണം ലഭി�ാ�തുെകാ� േ്വതനം ലഭി�ു�ിെ��ാണ്
പരാതി വ�ത.്ആരുെട ഭാഗ�ുനി� വ്ീഴച് സംഭവി�ാലും കൃത�സമയ� േ്വതനവുംഅത ല്ഭി�ിെ��ില ്
നഷട്പരിഹാരവും ലഭിേ��താണ.്ഇ�ാര��ില ് െതാഴിലാളികളില ് നി� േ്രഖാമൂലം പരാതി സ�ീകരി�്
ബ�െ��വര�് അ്യ��െകാടു�ാന ് േമ�ിനും ഭരണസമിതി�ുംഉ�രവാദിത�മു�.്

ബാ� ജ്ീവന�ാരുെട സമീപനം

െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാള ് മനസിലാ�ാന ് കഴി�ത:്
● ബാ�ുകാരുെട ഭാഗ�ുനി� സ്ൗമ�മായസമീപനമാണു�ത.്
● െതാഴിലുറ� ക്ൂലി എടു�ാന ് െതാഴിലാളികള�് യ്ാെതാരു ബു�ിമു��ം േനരിടു�ി�.
തിര�ു�സമയ�ളില ് മാ�തം നിലേ്��ി വരു�ു.

● ഭൂരിഭാഗം േപരുെട അ�ൗ� ്കള�ം യൂണിയൻ ബാ�ിൽലാണ .് െമഷീന ് ഉപേയാഗി�ാണ ്
പാസബ്ു�് വരവ്െവേ��ത.് അതിന്ബു�ിമു�് അനുഭവെപടു�വര�്്

അറിയു�വര ് സഹായി�ുെമ�ും െതാഴിലാളികള ് പറ� .ു
● എസബ്ിഐ,യൂണിയൻബാ�,്എ�ിവിട�ളിലാണ ഇ്വര�് അ്�ൗ�ു�ത.്

�പവൃ�ി�ലംസ�രശ്നം

�പകൃതി വിഭവ�ള�െട പരിപാലന�ിനും സാമൂഹ� ആസത്ി സ�ഷട്ി�ു�തിനും സഹായി�ു�



നിരവധി �പവ��ികള ് ഏെ�ടു�ു�തിനു�സാധ�തയു�പ�ായ�ാണ ച്ാലിേ�രി .
ഫയലില ് ക� വിവര�ള�െട നിജ�ിതി േനരില ് ക� മ്ന�ിലാ�ു�തിനായി േസാഷ�ല ് ഓഡി� ട്ീം
അംഗ�ള ് പണിപൂര�്ിയാ�ിയ �പവൃ�ി �ല�ള ് സ�രശ്ി�ുകയു�ായി. �പവൃ�ികള ്
പരിേശാധി��ം െതാഴിലാളികേളാടും േമ��മാേരാടും സംസാരി��ം ഓഡി� ട്ീം കെ��ിയ കാര��ള ് താെഴ
േചര�്ു�ു.

ഫയല ് പരിേശാധന നട�ിയ �പവൃ�ികള�െട �പവൃ�ി�ല സ�രശ്ന�ിലൂെട കെ��ിയ
കാര��ള ് :-

ക
�◌
മ
ന
മ
◌പ്
ര
◌്
 

വര�് ്േകാഡ് �പവൃ�ി കെ��ലുകള ്
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ഉൾെപ�
വ�ിയ�,
ഭാർഗവി,ത�
മാള�,ശിവദാസ,്
മാലതി,ൈഷലജ,
ഗീത,കമലം,അജി
ത,സുകുമാരൻ
എ�ിവരുെട
വീടുകളിൽ മ�്
ജല സംര�ണം,
മൽചിങ് പി�്
നിർമണം

മൾ�ിങ പ്ി� ,്കൃഷി െച��വാനു�.
പാ�ികൾഎ�ിവയാണ ക്ാണുവാൻ

സാധി�ത.്

 ഭാർഗവി,ത� മാള� എ�ിവരുെട
പറ�ുകളിൽ 6 മൾ�ിങ പ്ി� ആ്ണ്
കാണുവാൻസാധി�ത.്

 നീളം 1മീ�ർഅള�ുകയും വീതി,ആഴം
എ�ിവകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ാൻ

സാധി�ി�.

 മാലതിയുെട വീ �ിൽ 8 മൾ�ിങ പ്ി� 2്
മഴ�ുഴികള�ം കാണുവാൻ

സാധി��.അളവുകൾ കൃത�മായി
എടു�ാൻ സാധി�ി�.

 ൈഷലജയുെട വീ�ിൽ 6 മൾ�ിങ പ്ി�്
മഴയിൽ മ� മ്ൂടിയ നിലയിൽആയിരു�ു.
കൃത�മായി അളെവടു�ുവാൻസാധി�ി�.

 വ�ിയ�യുെട പറ�ിൽ പ��റി കൃഷി

െചയത്ിരി�ു�തായ ക്�ൂ.

 �പവൃ�ി�ല�ൾകാടു മൂടിയ

നിലയിലായിരു�ു.ആയതിനാൽ
കൃത�മായി പരിേശാധി�ുവാൻസാധി�ി�

.
 എം ബു� ്�പകാരം 30 മൾചിങ പ്ി� 2്0
എ�ം മാ�തേമ കാണാൻസാധി����.
ബാ�ിയു� െത�ിൻതട�ള�ം വാഴ

തട�ള�ം മഴെപയത് മ്െ�ാലി��

ഉ�ായത ക്ാരണം പൂർണമായും

നിരപായിരു�ു.



 ഉ�ായിരു� െത�ിൻതട�ള�െട

അളവുകളിൽ നീളം മാ�തമാണ അ്ള�ു

തി� െപടു�ാൻകഴി�ത.്ആഴം, വീതി
എ�ിവഅളവ ്എടു�ുവാൻസാധി�ി�.

 എം ബു� ്�പകാരംതട�ള�െട നീളം 1
മീ�ർആണ.്ആഅളവ അ്ള�േപാഴും

കൃത�മായിരു�ു.

 10 മൾചിങ പ്ി� ക്ള�െടനഷട്ം
1693.8 രൂപ

ചില വീഴ�്കൾ

1. െതാഴിലിട�ളില ് CIB െവ�ി�ി�യിരു�ു.
2. ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ  ് ഫയലിൽ ഉളെ്പടുതിയി�ി�.

പ�തിയില ് െതാഴില ് ലഭിയ�്ു�തിനു�വ�വ�കള ്

അവിദഗ�് കായികാ��ാനം െച�ാന ് സ��തയു�വരുംപ�ായ�ില ് �ിരതാമസ�ാരുമായിരി�ണം.
18വയ� പ്ൂര�്ിയായിരി�ണം.
�ഗാമപ�ായ�ില ് അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് കാരഡ് ല്ഭിയ�്ും
കുറ�ത 1്4 ദിവസേ�യ�് െ്താഴിലിന അ്േപ�ി�ണം.
േജാലിയ�്ു മുനക്ൂറായി അേപ�ി�ണം .
െതാഴില ് നലക്ി െകാ�ു�അറിയി� േ്രഖാമൂലം നലക്ണം.

െതാഴിലാളികള�െട ചുമതലകള ്

കൃത�സമയ� െ്താഴില ് �ല�ഹ്ാജരായി ഒ� വ്യ�്ുക.



െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭയ�്ും േസാഷ�ല ് ഓഡി� �്ഗാമ�യ�്ുംകൃത�മായി പെ�ടു�ുക.
പണി�ല��്ാ�ി� വ്സത്ു�ള ് ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ിയ�്ുവാേനാ പാടു�ത�.
സി�ിസണ ് ഇനേ്ഫാരേ്മഷന ് േബാരഡ് ആ്രംഭഘ��ില ് തെ� നിരബ്�മായും െവയേ്��താണ.്
�പക�തി സംര�ണ�ിന അ്വശ�മായ �പവ��ികള ് ഏെ�ടു� ന്ട�ിലാ�ുക.
ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികള ് കെ��ി േമ�ിേനയും പ�ായ�അ്ധികൃതേരയുംഅറിയി�ുക.
�ിരതാമസ�ാരാെണ�് െതളിയി�ാനു� േരഖകെളാ�ുമിെ��ിലും ബ�െ�� പ�ായ�ംഗം
സാ��പ�തം നലക്ിയാലും ഇത േ്രഖയാ�ി െതാഴില ് കാരഡ് ന്ലക്ണം.

�ഗാമസഭാ നിേദശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം

24/10/2019, 2.30 മണി�്മരുതേറാഡ്പ�ായ�ു ഹാളിൽ െവ�്മരുതേറാഡ്�ഗാമ
പ�ായ�ിെല വാർഡ് 18-െല (കുഴിയ�ാട)് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്
പ�തിയുെട 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല ആദ� ഘ� േസാഷ�ൽ ഓഡി� ് �ഗാമസഭ േചർ�ു.
കഴി�വർഷം 100 ദിനം െതാഴിെലടു� �ശീമതി കർത�ാനി അ�അധ��യായി.കരട റ്ിേ�ാർ� ച്ർ�
െചയത് �ഗാമസഭ താെഴ പറയു� നിർേദശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം ൈകെ�ാ�ു .

➡െതാഴിൽ കാർഡിനു� േഫാേ�ാ പ�ായ� മ്ുഖാ�രംഎടു�ണെമ� ന്ിർേദശി�� .

➡ഡിമാൻഡ്േഫാം , പരാതികൾ എ�ി അേപ�കൾ പ�ായ�ിെ� �ഫ�്ഓഫീസ്വഴി
െകാടു�ണെമ�ും അേതാെടാ�ം െരസീത ൈ്ക���വാനും നിർേ�ശി�� .

➡െതാഴിൽ തിരെ�ടു�ു�തിനും പ�തി ആസൂ�തണ�ിനും അയൽ�ൂ��ൾ വഴി തിരുമാന�ൾ
ൈകെ�ാ�ണെമ� ന്ിർേ�ശി�� .

➡7 െറജി�റുകൾസൈ്പറൽൈബൻഡ െ്ചയത് സ്ൂ�ി�ുവാൻ നിർേ�ശി�� .

➡�പവർ�ി ഫയലിൽ േവ� 22 േരഖകൾ ഉൾെ�ടു�ുവാനും, എ�ാ േരഖകളിലും ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�,്സീൽ,തി�തിയും കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ണെമ� ന്ിർേ�ശി�� .

➡മ�ർ േറാ��കൾ േമ� ്�ശ�ാപൂർവംൈകകാര�ം െച�ണെമ�ു നിർേ�ശി�� .

➡െമഷർ െമ� ബ്ു�ിൽ �പകാരമു�അളവുകളിൽ �പവൃ�ി�ല� �്പവർ�നം ഉ�ാകണെമ�്

�ഗാമസഭ നിഡേദശി�� .

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

➡7 െറജി�റുകൾസൈ്പറൽൈബൻഡ െ്ചയത് സ്ൂ�ി�ുവാൻ നിർേ�ശി�� .

➡�പവർ�ി തിരെ�ടു�� സമയ� സ്മൂഹ�ിെല താെഴത�ിലു� പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�
വ��ികൾ�ആ്ദ� പരിഗണനനൽകുെമ� ത്ീരുമാനി�� .

➡VMC പുനസംഘടി�ി�ാൻതീരുമാനി�� .

➡ഓേരാ �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുനപ്ും പ�തി ആരംഭ മീ�ിംഗ ക്ൂടുവാനും, അതിൽ എ�ിേമ�,്
�പവർ�ി �ല െസൗകര��ൾ തുട�ിയ കാര��െള കുറി�്ചർ� െച�ണെമ�ും �ഗാമസഭ
നിർേദശി�� .

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

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

േമൽ�റ� നിർേദശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം സഹിതം റിേ�ാർ�്�ഗാമസഭ ഐക�കണേ്ഠന
അംഗീകരി�� .

(അവസാനി��)



�ശീമതി.കർത�ാനിഅ�, അധ��, �ഗാമസഭ
െതാഴിലുറ� പ്�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി ഉേദ�ാഗ�ർ : 
1.അജീഷ -്ഓവരസ്ീർ
2.സമ്ിത.െക - ഡിഇഒ/അ�ൗ��്

യുവാ�ള�ം , കാര�േശഷിയു�വരുമായ ഒരു ശ�മായ ടീമാണ പ്�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�്
പ�തിെയ മുേ�ാ� ന്യി�ു�ത.് കഴി� വർഷം 257.35 ല�വും ഈ വർഷം 56.31 ല�ം രൂപയും
കൂലിയിന�ിൽ  െതാഴിലാളികള�െട ൈകയിെല�ി�ാൻ കഴി�ത ഉ്േദ�ാഗ�രുെട ശുഷ�്ാ�ി
െകാ�ാണ.് വ�ത�സത്മായ �പവൃ�ികൾ കെ��ു�തിൽ താ�പ്ര�ം കാണി�ാൽ കുെറ�ൂടി
െമ�െ�� �പവർ�നം കാഴച്വ�ാനാകും .

വിവിധ തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകള ്

േമ�്

�പവൃ�ിയുെട േമലേ്നാ�ം
െതാഴില ് കാരഡ്ില ് ആവശ�മു� വിവര�ള ് േരഖെ�ടു�ുക. അളവ േ്രഖെ�ടു�ുവാനു� െമഷരെ്മ�്
ബു� �്പവൃ�ി�ല�സ്ൂ�ി�ുക.

ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര ് മ�ര ് േറാളില ് ഉറ��വരു�ുക. പൂര�്ിയായ മ�ര ് േറാള�കള ്
േഡ�ാഎന�്ടി ഓ�േറ�റുെട പ�ല ് എ�ിയ�്ുക.

േഡ�ാഎന ് �ടി ഓ�േറ�ര ്

മ�ര ് േറാള ് വിതരണ�ിന സ്ഹായി�ുക. പൂര ് �ിയായ മ�ര ് േറാള�കള ് േമ�ില ് നി�ും സ�ീകരി�്
വര�്്ബി��കള ് പൂര�്ീകരി�്േവതനവിതരണ�ിന്നടപടി സ�ീകരിയ�്ുക. രജി�റുകള ്
സൂ�ി�ുക. െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി.�ി) മുേഖനഎ�ിെയ� ഉ്റ�ാ�ുക.

ഓവരസ്ിയര ് /എ�ിനീയര ്

�ഗാമസഭാ തീരുമാന�പകാരം �പവൃ�ികള ് കെ��ുക, �പാഥമിക എ�ിേമ� ത്�ാറാ�ുക. �പവൃ�ിയുെട
സാേ�തികമായ കാര��ള ് േമ�ിനും െതാഴിലാളികള�്ും വിശദമാ�ുക. �പവൃ�ിയുെട അളവുകള ്
േരഖെ�ടു�ുക, െച� െ്മഷര ് െച��ക.ബി��കള ് ത�ാറാ�ുവാന ് ഡി.ഇ.ഒെയ സഹായി�ുക.

പ�ായ� െ്സ�ക�റി/അസി��്

െസ�ക�റി െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട േമല ് േനാ�ം �പവൃ�ിയുെട ബി��കള ് യഥാസമയം അംഗീകരിയ�്ുക,
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം ഡി.ബി.�ി മുഖാ�ിരം െതാഴിലാളികള�െട അ�ൗ�ില ്
എ�ിെയ� ഉ്റ�ാ�ുക.

േ�ാ� േ്�പാ�ഗാംഓഫീസര ്

പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട െഷലഫ്് ഓഫ് േ�പാജകട്് ത�ാറാ�ു�തിലും
വിേക��ീകൃതാസൂ�തണ�ിലും സഹായി�ുക. ഇ-മ�ര ് േറാള ് വിതരണം െച��ക. പ�ായ�ുകള�െട
െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട നിര�്ഹണ േമല ് േനാ�ം വഹി�ുകയും നിര�്ഹണം േമാണി�ര ് െച��ക.

പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും വിതരണം െചയത്തായും ഉപേയാഗി�വയുെടയും കണ�ുകള ്
സൂ�ി�ുക.ആവശ�മായ രജി�റുകള ് സൂ�ി�ുക.

െതാഴിലുറ� പ്�തിയില ് ഏെ�ടു�ാവു� �പവൃ�ികള ്

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

കുടിെവ� േ�സാത��കള ് ഉള ് െ�െടയു� ഭൂഗര ് ഭജല വിതാനം ഉയര ് �ു�തിന ആ്വശ�മായ
അടിയണകള ് (underground dykes), മണ ് തടയണകള ് , അണകള ് (േ�ാ�ഡ്ാം), െച�ഡ്ാമുകള ്
തുട�ിയ ജലസംര�ണ�ിനും ജലെകായ�്ിനും സഹായകരമായ നിര ് �ിതികള ് .



i) ഒരു നീര�്ട�ിെ� സമ�ഗ പരിപാലന�ിന ഉ്തകു� ഇടെപടലുകളായ േകാ�ൂര ് �ട�ുകള ് ,
ത�ത്ിരി�ല ് (terracing), േകാ�ൂര ് ബ�ുകള ് , കല�്ടയണകള ് , ഗ�ാബിേയാണ ് നിര�്ിതികള ് ,
നീരുറവ �പേദശ�ിെ� പരിേപാഷണം തുട�ിയ നീര�്ട പരിപാലന �പവൃ�ികള ്
ii) സൂ�മ്-െചറുകിട ജലേസചന �പവൃ�ികള�ം േതാടുകള ് /കനാല ് എ�ിവയുെട നിര�്ാണം,
പുനരു�ാരണം, െമയി�നനസ് എ്�ി �പവൃ�ികള�ം ;
iii) ജലേസചന കുള�ള�േടയും മ� ജ്ലേ�സാത��കള�േടയും ആഴം കൂ�ല ഉ്ളെ്�െടയു� പര�രാഗത
ജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണവും;
iv) കടേലാര�ളിലും കുള�ള�െട അരികിലും കനാല ് ബ�ുകളിലും േറാഡുകള�െട ഓര�ിലും,
വനഭൂമിയിലും, മ�് െപാതുഭൂമിയിലും ഫലവൃ��ള ് അട�മു� മരം വ�് പിടി�ി�ലും
വനവതക്രണവും, ഇവയില ് നി�ും ലഭി�ു� ആദായ�ിെ� അവകാശം ഖ�ിക 5 ല ്
�പതിപാദി�ു�കുടുംബ�ള�് ന്ലേ്ക�താണ;്
v) െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവൃ�ികള�ം.

II വിഭാഗം ബി: സമൂഹ�ില ് അവശത അനുഭവി�ു� വിഭാഗ�ള ് �ു� വ��ിഗത ആസത്ികള ്
(ഖ�ിക 5 ല ് പരാമരശ്ി�ു�കുടുംബ�ള�് മ്ാ�തം)

i) ഖ�ിക 5 ല ് പരാമരശ്ി�ു� കുടുംബ�ള�്് ഭൂമിയുെട ഉ�ാദന�മത
വര ് �ി�ി�ു�തിനായി ഭൂവികസനവും, കിണറുകള ് (Dugg well), കുള�ള ് (farm ponds), മ�്
ജലെകായ�്് നിര�്ിതികള ് എ�ിവ ഉളെ്�െടയു� ജലേസചന�ിനാവശ�മായ അടി�ാന
സൗകര��ള ് ലഭ�മാ�ല ് ;
ii) പഴകൃഷി, പ�ന്ൂല ് കൃഷി, േതാ�വിളകൃഷി, ഫാംേഫാറസ�്ടി എ�ിവയിലൂെട ആജീവനം
െമ�െ�ടു�ല ് ; ഖ�ിക 5 ല ് സൂചി�ി�ു� കുടുംബ�ള�െട തരിശ ഭ്ൂമി/ പാഴഭ്ൂമി (fallow or waste
land)വികസി�ി� ക്ൃഷി� അ്നുേയാജ�മാ�ല ് ;
iii) ഇ�ിരാ ആവാസ േ്യാജന �പകാരേമാ, േക��/സം�ാന സര�്ാരുകള ് ആവിഷ�്രി�ു� മ�്
ഭവന നിര�്ാണ പ�തികള ് �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭവന നിര�്ാണ�ിെല അവിദഗ�് കായിക
െതാഴില ് ഘടകം;
iv) മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു� അടി�ാന സൗകര��ളായ േകാഴി� ടൂ,് ആ�ിന ്
കൂട,് പ�ി കൂട,് െതാഴു�,് പുല ് െതാ�ി എ�ിവയുെട നിര�്ാണവും;
v) മ��ബ�ന �പവര ് �ന�ള ് േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന ഉ്തകു� അടി�ാന സൗകര��ളായ
മ��ം ഉണ�ു� േക���ള ് , മ��ം സൂ�ി�ു� േക���ളഎ്ിവ നിര�്ി�ലും വരഷ്കാല� മ്ാ�തം
െവളളം ഉതകു� െപാതുകുള�ളില ് (seasonal water bodies on public land) മ��ം വളര�്ു�തിന്
അടി�ാനസൗകര��ള ് ഒരു�ലും;

III. വിഭാഗം.സി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� നിബ�നകള ് അനുസരി�ു� സ�യംസഹായ
സംഘ�ള�് െ്പാതുഅടി�ാനസൗകര��ള ്
i) കാരഷ്ിേകാതപ്��ള�െട ഈടു� സംഭരണ സൗകര�ം ഉളെ്�െടയു� വിളെവടു�ിന്േശഷം
ആവശ�മായി വരു� സൗകര��ള ് (post harvest facilities), ൈജവവളം എ�ിവയ�് ആ്വശ�മായ
�ായിയായ അടി�ാന സൗകര��ള ് സൃഷട്ി�ുക വഴി കാരഷ്ിേകാതപ്ാദന�മത
വര�്ി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;
ii) സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവര�്ന�ള�്്ആവശ�മായ െപാതുവര ് �്
െഷ��കള�െട നിര�്ാണവും.

IV. വിഭാഗം ഡി : �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ള ്

i) നിരേ്�ശി�െ�� മാനദ��ള�് അ്നുസൃതമായി ഖര-�ദവ മാലിന� സംസക്രണ�ിനും തുറ�ായ
മലമ �ൂത വിസര�്നം ഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി സ�ത��മാേയാ സര�്ാര ് വകു��കള�െട ഇതര
പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി�്െകാേ�ാ വ��ിഗത ക�ൂസുകള ് , സക്ൂള ് േടായല്��കള ് ,
അ�ണവാടി, േടായല്��കള ് തുട�ിയ �ഗാമീണശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവൃ�ികള ് .
ii) ഒ�െ�� ക്ിട�ു� �ഗാമ�െളയും, നിര�്ിഷട് �ഗാമീണ ഉ�ാദന േക���െളയും നിലവിലു� േറാഡ്
ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു�, എ�ാ കാലാവ�യിലും ഉപേയാഗി�ാന ് പ��� �ഗാമീണ
േറാഡുകള�െട നിര�്ാണവും, ഓടകള ് , കലു�ുകള ് എ�ിവ ഉളെ്�െടയു� �ഗാമ�ിെല ഈടു�
ഉള ് േറാഡുകള�െടയും വീഥികള�െടയും നിര�്ാണവും;
iii) കളി�ല�ള�െട നിര�്ാണവും;
iv) െവ�െ�ാ� നിയ��ണ സംര�ണ �പവൃ�ികള ് , െവ�െ��് ഒഴിവാ�ു�തിനു�
ജലനിര�്മന �പവൃ�ികള ് , മഴെവ�ം െക�ി നില�്ു� താഴ�് െപാതു�ല�ള�െട െമ�െ�ടു�ല ്
(chaur renovation), തീര�പേദശ�ള�െട സംര�ണ�ിനു� േ�ാം വാ�ര ് െ�ഡയിനുകള ് , എ�ിവ
ഉളെ്�െടയു� െപാതു അടി�ാന സൗകര��ള ് , േറാഡുകള�െട പുന:രു�ാരണം, ദൂര��പതിേരാധ
ത�ാെറടു��കള ് െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;
v) �ഗാമപ�ായ�ുകള ് , വനിതാ സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകള ് , െകാടു�ാ�്
ബാധിതര�്ു� അഭയേക���ള ് (ൈസേ�ാണ ് െഷല�്ര ് ), അ�ണവാടിേക���ള ് , �ഗാമീണ



ച�കള ് എ�ിവയ�്ാവശ�മു� െക�ിട�ള�െട നിര�്ാണവും, �ഗാമ/േ�ാ�ത്ല �കിമിേ�ാറിയ�ള�െട
നിര�്ാണം.
vi) േദശീയ ഭ��സുര�ാനിയമം 2013 (20/2013) െല വ�വ�കള ് നട�ിലാ�ു�തിന ആ്വശ�മായി
വരു� ഭ��ധാന� സംഭരണികള�െട നിര�്ാണം.
vii). മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്നിയമ �പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിര�്ാണ
�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�ിെ� ഭാഗമായി വരു� നിര�്ാണസാമ�ഗികള�െട ഉ�ാദനവും;
viii) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം സൃഷട്ി�െ�� �ഗാമീണ െപാതു
ആസത്ികള�െട അ�കു�പണികള�ം;
ഇത സ്ംബ�ി� സ്ം�ാന സര�്ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സര�്ാര ് വി�ാപനം
െച��� മ� ഏ്െതാരു �പവൃ�ിയും.

(അവസാനി��)
േസാഷ�ല ് ഓഡി� ട്ീം


