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മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി

േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാര�്

വാരഡ് -്16, െവ��ര

പുതു�രിയാരം പ�ായ�്

മല�ുഴ േ�ാ�്

പാല�ാട ജ്ി�

േസാഷ�ൽഓഡി� ക്ാലയളവ:് 01-10-2018 to 31-03-2019

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം
േസാഷ�ല ് ഓഡി� െ്സാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

ര�ാം നില,സി.എസ.്ഐബില ് ഡിങസ്്
എല ് .എം.എസ േ്കാ�ൗ�്
വികാസ ഭ്വന ് പി.ഒ
തിരുവന�പുരം
പിന ് : 695033

േഫാൺ : 0471 2724696
ഇ.െമയിൽ : keralasocialaudit@gmail.com
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പുതു�രിയാരം പ�ായ� ്

പ�ായ�ിെനസംബ�ി�അടി�ാനവിവര�ൾ

ജി� : പാല�ാട്
േ�ാ�് : മല�ുഴ
താലൂ�് : പാല�ാട്
പ�ായ�ിെ� േപര് : പുതു�രിയാരം
വീസത്ീര �്ം : 29.56ച.കി.മീ
നിയമസഭാമ�ലം : മല�ുഴ
പാർലെമ� മ്�ലം : പാല�ാട്
വാരഡ്ുകള�െടഎ�ം : 21
ആെകജനസംഖ� : 35838 (2011െല െസസസ �്പകാരം)
സ�്തീകള ് : 18360
പരുഷ�ാര ് : 17478
പ�ികജാതി ജനസംഖ� : 975
പ�ിക ജാതി പുരുഷ�ാര ് : 87
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ രജി�ർ െചയത്

ആെക െതാഴിലാളികൾ. :5062
സ�്തീകൾ :3578
പുരുഷ�ാർ. :1296
പ�ികജാതി. :975
പ�ികവർ�ം. :87
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ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളില ് ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട
സര ് വേതാ�ുഖമായ പുേരാഗതി ല��ം വ�് സ�ാത���ാന�ര ഇ��ന ്
പാര ് ലിെമന ് റില ് നിര ് �ി�െ�� ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. 2005 െസപത്ംബര ് മാസം 5-◌ാം തീ�തി ഈ നിയമം
നിലവില ് വ� .ു
െതാഴില ് ഒരു അവകാശമായി ക�പ്ി�� നലക്ു� നിരവധി സവിേശഷതകള��

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

ആർജി�ാൻനമു� ക്ഴി�ിരിേ��താണ.്

മുഖ� ല���ൾ

1.�ഗാമ �പേദശ� ത്ാമസി�ു�, അവിദഗധ് െതാഴിൽ െച�ാൻ താതപ്ര�മു� എെതാരു

കുടുംബ�ിനുംഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിലിനു�അവകാശം.
2.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ല ് .
3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ം നില�്ു�എ�ാ കുടുംബ�െളയുംപ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുക.
4.പ�ായ� ര്ാജ �്ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ
● നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തി
● സ�്തീ�ുംപുരുഷനുംതുല� േവതനം
● പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

● െതാഴിലാളികൾ�ആ്സൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും പ�ാളി�ം
● േവതനം േനരി� െ്താഴിലാളികള�െടബാ�/്േപാേ�ാഫീസ അ്�ൗ�ിേല�്
● പ�തിസുതാര�മാ�ാൻസാമൂഹ�ഓഡി�്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� �പാധാന�ം

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

�പേദശ�ന്ട�ിലാ�ു�എ�ാ �പവൃ�ികള�ം െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെടയു�

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ണെമ�ഈ്നിയമ�ിെ�അനുേഛദം 17(2)ല ്
നിഷക്ർഷി�ു� .ുപ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും
പൗരസമൂഹം നട�ു�പരസ�വുംസ�ത��വുമായപരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ല ്ഓഡി�്
അഥവാസാമൂഹികകണ� പ്രിേശാധന.

എ�ാ വാർഡിലും വർഷ�ിൽര� �്പാവശ�ം േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭകൾകൃത�മായി

നട�ണം. െതാഴിലുറ� പ്�തിയില ്അഴിമതി� ഇ്ടനൽകാെത,സുതാര�തയും
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കാര��മതയുംഉറ��വരു�ുകയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ത.്
സമൂഹ�ിെലനാനാതുറകളിലു�വരുെട പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായസാമൂഹ�
വിദ�ാഭ�ാസപരിപാടിയായണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയനട�ുക.പ�തി�ണംശരിയായ
രീതിയില ്െചലവഴി�ി��േ�ാ,പ�തിയുെട ല��ംൈകവരി��േവാ,പ�തിയുെട
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടജീവിത�ില ്ഗുണപരമായഎ�ുമാ�മാണു�ായത,്സാമൂഹ�
ആസത്ി സൃഷട്ി�ി��േ�ാ തുട�ിയകാര��ളാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെടകെ��ാന ്
�ശമി�ു�ത.് െപാതുജന�ള�െടപ�ാളി�േ�ാെടനട�ു�തിനാൽ സർ�ാർ 
പ�ികള�െടനട�ി�ിനുേമൽ െപാതുസമൂഹ�ിെ�ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാൻ േസാഷ�ൽ

ഓഡി� വ്ഴിെയാരു�ും.

രാജ�െ�പരേമാ�തഓഡി�ിങ സ്ംവിധാനമായകംേ�ടാളർആ� ഓ്ഡി�ർ ജനറൽ

(സി.എ.ജി)പുറെ�ടുവി� മാർഗനിർേദശമനുസരി�ാണഈ് േസാഷ�ൽഓഡി�്

നട�ിയി���ത.്സം�ാനസർ�ാർ രൂപീകരി� േസാഷ�ൽഓഡി� യ്ൂണി�ിെ�

േനതൃത��ിൽ മല�ുഴ േ�ാ�ിെല 4മെ� േസാഷ�ൽഓഡി�ാണ പ്ാല�ാട ജ്ി�യിൽ

മല�ുഴ േ�ാ�ിെലപുതു�രിയാരം പ�ായ�ിൽ നട�ി���ത.്

രീതിശാസ�്തം

േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേസാഴസ് സ്ംഘം �പവൃ�ിഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡസ്�ർശനം,
െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖം,എം.ഐ.എസപ്രിേശാധനഎ�ിവെയ
അടി�ാനമാ�ിയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ിയി���ത.്താെഴപറയു�
രീതിഅവംലംബി�ാണഈ് റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ിയി���ത.്

1. ഓഡി� �്ാൻ 

1.1ഓഫീസ സ്�ർശനപരിപാടികൾ.

2. അഭിമുഖം

2.1 (ബിഡിഒ,പ�ായ� �്പസിഡ� ,്ജന�പതിനിധികൾ,െസ�ക�റി &�ാഫ)്.

2.2 േമ� ,്െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ,െതാഴിലിന േ്പാകാ�െതാഴിൽകാഡ ഉ്ടമകൾ.

3.ഫയൽപരിേശാധന

3.1 െപാത �ുപവൃ�ികൾ,വ��ിഗത �പവൃ�ികൾ 

3.2 േരഖകള�െട ഉ�ട�ം.സുതാര�ത,പരിപൂർണത.

3.3 ഭരണസമിതിയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയുംകാര��പാപത്ി.

4.ഫീൽഡസ്�ർശനം,നിരീ�ണം.

4.1പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറൻസ .്

5.1വികസന േരഖ,വാർഷികപ�തിേരഖ,രജി�റുകൾ,വർ�ഫ്യൽ.
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6. േസാഷ�ൽഓഡി� എ്ംഐഎസ േ്ഫാർ മാ�ിേല�ു�വിവരേശഖരണം

6.1.വിവര�ള�െട േ�കാഡികരണം

7. േ�കാസ െ്വരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനഘ�ചർ�.

8.കരട റ്ിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം െതാഴിലാളികള ്�ല്ഭിേ��
അവകാശ�െളകുറി��ംഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെളകുറി��ം െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിലും

2018 െല മാ�ർസർ�ുലറിലും വിശദമായി �പതിപാദി�ി���.്

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ
1.അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽകാർഡ ല്ഭി�ുവാനു�അവകാശം.

2.അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു�അവകാശവുംആയതിെ�
ൈക�� ര്സീത ല്ഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3. െതാഴില ്ലഭി�ിെ��ില ്െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം, (15 ദിവസം
കഴി�ാൽ അടു� 30 ദിവസം ദിവസേവതന�ിെ�നാലിെലാ�ും പി�ിടു�
ദിവസ�ളിൽ 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��ിൽ

(േവതന�ിെ� 10ശതമാനംഅധികം)
6. കുടിെവ�ം, വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�
അവകാശം.
7. 15 ദിവസ�ിനു�ില ് േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.
8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ി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�്പ�തി അടി�ാനപരമായി ഒരു
അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തിയാണ.്അതുെകാ�ുതെ� െതാഴിലാളികള�െട
അവകാശലംഘനെ� ഗൗരവേ�ാെടതെ� കാേണ�തു�.്അതിേല� വ്രു�തിന മ്ു�്

േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് സ്ംഘം െവ��ര വാഡിെല 4�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ
പരിേശാധി�ുകയു�ായി.അതിെ�വിവര�ൾ ഇവിെട പ�ുവ�ു� .ു
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പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ള ്

1 ആെകെതാഴില ് കാർഡ് 3669

2 ആെകെതാഴിലാളികൾ 5062
3 ആകട്ീവ െ്താഴിൽകാർഡ് 2272
4 ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ 2564
5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 608

6 ST െതാഴിലാളികൾ 57

7 2018‐19വർഷെ�ആെകെചലവ ് 2.476േകാടി

വാർഡിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ൾ 

ആെകെതാഴിൽ കാർഡ് 223

ആെകെതാഴിലാളികൾ 288

ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ 77

ആെകചിലവായതുക(2018-2019) 8,27,338

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ 3074

�ിരമായിെതാഴിലിന അ്േപ�ി�ു�വര ് 65

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽ െപ�വർ 

കഴി�വർഷം 100 ദിവസം െതാഴിൽ കി�ിയവർ 2
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േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

�ക
മ
ന
�

ർ

 

വര ് � ്
േകാഡ്

�പവൃ�ി ആരംഭി�
തീയതി

അട�
ല ്
തുക

െചല
വായ
തുക

അവി
ദഗ�്
െതാ
ഴില ്
ദിന
�ള്
 

വിദ
ഗ�്
െതാ
ഴില ്
ദിന
�ള്
 

സാധന
ഘടകം

1 1606006005
/ IF/359943

W16
കൺസ�്ട�ൻ

ഓഫ ൈ്ലഫ ഹ്ൗസ്

േബബി

19‐09‐2018 25000 14096 52 ഇ� ഇ�

2 1606006005
/ LD/318233

W16 വാ�ർ

േസായിൽ

കൺസർേവഷൻ

െതേ�പറ�്

19‐09‐2018 250018 226318 848 ഇ� ഇ�

3 1606006005
/ IF/380817

W16കിണർ
നിർ�ാണം

ശശികുമാർ

േവൽമുരുകൻ

13‐02-2019 100000 35022 128 ഇ� ഇ�

4 1606006005
/ IF/358707

W16
കൺസ�്ട�ൻ

ഓഫ ൈ്ലഫ ഹ്ൗസ്

ച��ിക അ  

19-09‐2018 25000 16802 62 ഇ� ഇ�

ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ള ് ജി�ാത
ലം

േ�ാ�്
തലം

പ�ായ
�ത്ലം

1 സൃഷട്ി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ 9311669 471554 88152

2 കുടുബ�ൾ�് നൽകിയ ശരാശരി

െതാഴിൽ ദിന�ൾ(ല��ിൽ)
56.1 65.92 1671

3 100 ദിന�ൾ പൂർ�ീകരി� കുടുംബ�ൾ 29976 2792 191

4 ആെകെതാഴിെലടു�കുടുംബ�ൾ 1.66 7153 1671
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5 ആെകെതാഴിെലടു�െതാഴിലാളികൾ 1.88 8350 5062

6 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ എസ.്സി
കുടുംബ�ൾ�്

28.7% 64.19%

7 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ എസ.്ടി
കുടുംബ�ൾ�്

8.63% 0.04%

സ�ർശനവിവര�ൾ

1. ആെകസ�ർശി� െതാഴിലിട�ൾ 7

2 സ�ർശി� വീടുകൾ 3

3 സ�ർശി� സജീവ

െതാഴിലാളികൾ 
30

4 സ�ർശി� നിഷക്ൃയ

െതാഴിലാളികൾ

--

5 പരിേശാധി� െതാഴിൽ

കാർഡുകൾ 
30

ഏഴ ര്ജി�റുകള�െട പരിേശാധന

േക��സര ് �ാരിന ് െറ നിര ് േ�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായി ബ�െ��്
താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകള ് നിര ് ബ�മായുംസൂ�ിേ��വയാണ.്
1) െതാഴിൽകാർഡിനുളളഅേപ�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 ്

കെ��ലുകൾ

AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ംവളെരന� രീതിയിൽസൂ�ി�ിരി�ു�ു
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1.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ ആണ െ്താഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ. 
പുതു�രിയാരം പ�ായ�ില ് 18- 19 കാലയളവിൽ 77 െതാഴില ് കാരഡ് ് ആണ്
പുതിയതായി അനുവദി�ി���ത.് 16ആം വാർഡ െ്വ��ര ആെക 223 െതാഴില ്
കാർഡില ് 288 െതാഴിലാളികളാണ ഉ്�ത .് 2016‐19 വെര േജാബ ക്ാർഡ ല്ി� �്പി�  ്
എടു�ുവളെരന� രീതിയിൽ സൂ�ി�ി���.്

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ
െതാഴിൽ ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ�ി� രജി�ർ ആണ �്ഗാമസഭ

രജി�ർ. പുതു�രിയാരം പ�ായ�ില ് ഈ വിവര�ള ് എ�ാം േരഖെപടുതു�ത്
പ�ായ�ിെല െപാതു �ഗാമസഭാ രജി�റിൽ ആണ.് .പരിേശാധി� 4 �പവൃ�ി ഫയലുകള�ം
അഡിഷണൽ ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ��ിരു�തിനാൽ ആ േരഖകള�െട പകര�്
ഉ�ായിരു�ു .

3.ഡിമാൻഡ,്അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�ർ
ഡിമാൻഡ,് അേലാേ�ഷൻ, േവതന രജി�ർ എ�ിവ വളെര ന� രീതിയിൽ

സൂ�ി�ിരി�ു� .ു ഇേ�ാൾ പ�ായ�ിെ� വിവര�ള ഒ്�ി�ാണ സ്ൂ�ി�ിരി�ു�ത.്
ഓേരാ വാർ ഡക്ളിെല വിവര�ള ് �പി�  ്എടു� സ്ൈ്പറലൈ്ബനഡ് െ്ച���തിനു�
നടപടി �കമ�ൾ തുട�ിയി���,്

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�
�പവര ് �ികള�െട വിവര�ൾ വര ് � ് രജി�റിൽ ഉ�് . വർ�് റജി�ർ
പരിേശാധി�തിൽ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ 4 ഫയലുകള�െടയും വിവര�ൾ
കാണുവാൻസാധി��

5.ആസത്ി രജി�ർ: (�ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ)
െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� െ്ച��� �പവർ�ികള�െട േപരുവിവര�ള ്

ആണ്ആസത്ി രജി�റില ് എഴുതിയിരി�ു�ത.് ഓഡി� ക്ാലയളവിൽ ഉ� നാല്
�പവർ�ികള�ംആസത്ി രജി�റിൽ ഉ�ായിരു�ു

6. പരാതി രജി�ർ:

പരാതി രജി�ർ െസര ് �ിൈഫ െചയത്ി���.് പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ
2018-19കാലയളവില ് 4പരാതിആണ ഉ്�ായിരു�ത.് പരാതികൾ�ത്ീർ��ം
ക�ി�തായി േരഖെപടുതിയി���.് 18004255720എ�േടാൾ �ഫീ ന�റിൽ പരാതികൾ
േരഖെപടു�ാം എ�ു�വിവരം െതാഴിലാളികളിൽ ലഭ�മ�.

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ :

െമ�ീരിയൽ രജി�ർ െസർ�ിൈഫ െചയത്ി���.് െമ�ീരിയൽ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ
ഈഓഡി� ്ഈകാലയളവിൽ െമ�ീരിയൽ �പവർ�നംനട�തായി കാണാൻകഴി�ി�
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ഫയല ് െവരിഫിേ�ഷൻ

2018െല വാർഷിക മാ�ര ് സർ�ുലർ അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു
�പവൃ�ി ഫയലില ് താെഴ പറയു� 22 േരഖകള ് സൂ�ിേ��തു�:്
1.കവര ് േപജ്
2.െചക ല്ി�്
3.വാര ് ഷിക 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�ൽ മാ�ര സ്ർ�ുലർഅനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ�്
േഫാറം.
9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ല േ്ഫാറം
10.ഇ.മ�ർ േറാള ്
11.െമഷരെ്മ� ബ്ു�്
12. െമ�ീരിയല ് വർ�ആ്െണ�ില ് സാധന�ള ് വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി
ബ�െ�� േരഖകള ്
13.േവജ ല്ി�്
14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ
15.െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ംബി��കള�ം
16.േറായല�്ി ഉെ��ില ് അതിെ� േരഖകൾ 
17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതൽഅവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ� ഘ്� േഫാേ�ാ.
18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ർേറാള ് മൂവെ്മ� �്ി�/്ഫയൽ �ടാ�ിങ േ്ഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ല ഓ്ഡി� റ്ിേ�ാര�്ിെ� േകാ�ി
22.ൈസ� ഡ്യറി

കെ��ലുകൾ 

ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 4 �പവര�്ികള�െട ഫയല ് പരിേശാധി�േ�ാള 4് ഫയലിലും 4
േരഖകള ് ഒഴിെകയു� എ�ാ േരഖകള�ം സൂ�ിചി���ായിരു� .ുഏ�വും അത�ാവശ�മായി
സൂ�ിേ�� ചില േരഖകള ് സൂ�ി�ി�ിെ�� ക്െ��ി. ഫ� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ, ,
ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ ,്ൈസ�് ഡയറി, ഡിമാൻഡ േ്ഫാറം, ഈ േരഖകള ്
ഫയലുകളില ് ഉൾെപടുതിയി�ി�.എ�ാൽ FTO യും ഡിമാൻഡ േ്ഫാറവും േവർതിരി�്

സൂ�ി�ിരു� .ു

1.കവർ േപജ്

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� ഒരു കവർ േപജ ഫ്യലിൽ സൂ�ി�ു�ത്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാന ് സഹായകമാകും.ഒരു
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�പവൃ�ിയുെടഎ�ാഅടി�ാനവിവര�ള�ംഅട�ു� േരഖയാണിത.്
4ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ 4ഫയലുകളിലും AMC �പകാരമു� കവർ

േപജു�ായിരു� .ു മുഴുവന ് വിവര�ള�ം ഉളെ്കാ�ി� കവർ േപജ ആ്യിരു�ി� ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ത.് വർ� േ്കാഡ,് വാർഡിെ� േപര,് ന�ർ, െഷൽഫ ഓ്ഫ വ്ർക എ്�ീ തല
െക��കൾ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.പൂർണമായഎഎംസി കവർേപജ സ്ൂ�ിേ��താണ്

2.െചക ല്ി�്

കവർ േപജ േ്പാെല�െ� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികള�് സ്ുതാര�തയും വ��തയും

ഉറ�ാ�ാന ് സഹായി�ു� േരഖയാണ െ്ചക ല്ി�.് ഒരു ഫയലിൽ ഏെതാെ� േരഖകൾ
ഉ�ട�ം െചയത്ി��െ��ും അത്ഏത േ്പജ മ്ുതൽ ഏത േ്പജ്വെരയാെണ�ും

മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.് പരിേശാധി� 4 ഫയലുകളിലും
െച� ല്ി� ക്ാണാൻസാധി��.

3.വാർഷിക പ�തി േരഖ

ഒരു വാർഡിെല െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു� മുഴുവന ് െതാഴിലാളികൾ�ും

വർഷ�ില ് 100 പണി ഉറ�ാ�ു�തിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികള ് കെ��ി

േരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു� സു�പധാനമായ ര�ു േരഖകളാണ ആ്�ൻ�ാനും െഷൽഫ്

ഓഫ െ്�പാജക�്�ം. ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വരഷ്ം നട�ാനുേ�ശി�ു� �പവ��ികെള

കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ വ്ാർഷിക 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�ആ്�ൻ�ാൻത�ാ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 ഫയലില ്
�പവ��ിെയ കുറി�്പരാമർശി�ു� വാർഷികപ�തിയുെട പകർ�്സൂ�ിേ��ത്

അനിവാര�മാണ.്
പരിേശാധി� 4�പവൃ�ി ഫയലുകള�ം അഡീഷനൽ ആ�ൻ �ാനിൽ

ഉൾെ��ിരു�വായാണ അ്ഡീഷണൽആ�ൻ�ാനിൽ േകാ�ികൾഫയലിൽസൂ�ി�ിരു�ു

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�് ആ �പവൃ�ി എ�,് എ�െന, എ�ത അളവില ്
െച�ണെമ�റിയാന ് െതാഴിലാളികള ് �്അവകാശമു�.് അതിന് അവർ�ും

ഇ�ാര�മറിയാന ് താതപ്ര�മു� മ���വർ�ും മന�ിലാ�ാന ് കഴിയു� തര�ില ്
ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും എ�ിേമ�ിെ� കൂെട ജനകീയ എ�േ്മ� ത്�ാറാേ��തു�.്
എ�ാൽപുതുപരിയാരം പ�ായ�ില ജ്നകീയഎ�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ി�

പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും ഡീെ�യിൽഡ എ്�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു എ�ാൽ 2
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ഫയലുകളിൽ (359943, 358707 ) അസി�ൻറ എ്ൻജിനീയർ , അെ�കഡി�ഡ എ്ൻജിനീയർ
എ�ിവരുെട ഒേ�ാ സീേലാ ഉ�ായിരു�ി�.

5.സാേ�തികാനുമതി

സാേ�തിക എ�ിേമ� പ്�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� ഓേരാ �പവർ�ി�ും സം�ാന
സർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയ അധികാര �ാന�ിെ� അനുമതിേയാടുകൂടിയ സാേ�തിക
എ�ിേമ� ഉ്�ായിരിേ��താണ.്സാേ�തിക വിദഗധ്രട�ു�സമിതിയുെടഅനുമതിേരഖ
എ�ാരീതിയിലും പൂർണവും ആധികാരികവുമായിരി�ണം. പരിേശാധി� 4 ഫയലുകളിലും
സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു സാേ�തിക ക��ി അംഗ�ള�െട സീലും
ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു ..

6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാരഡ്ിൽ ഒരു വരഷ്ം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവര�്ന�ള�്്

പ�ായ�്ഭരണസമിതി നലക്ു� അംഗീകാരമാണ്ഭരണാനുമതി. പരിേശാധി� 4
ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു ഭരണാനുമതിയിൽ �പസിഡ��െ�യും

െസ�ക�റിയുെടയും ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയിരു� ,ു ഇനിയു� ഫയലുകളിൽ

ഇതിേനാെടാ�ം േഡ� ക്ൂെട േരഖെ�ടുേ��താണ്

7.സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ)്

പരിേശാധി� 4 �പവർ�ിൽ 2 �പവർ�ി കൺെവയർജൻസ സ്ംേയാജിത പ�തിയിൽ
ഉൾെപ�വയാണ അ്തിൽ VEO സാ��പ�തം ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി� എ�ാൽ ഈ

േരഖകൾ േവർതിരി�� ഓഫീസിൽ സൂ�ി�ിരി�ു� .ു കൺെവർജൻസ ് ഫയലുകളിൽ
അതുമായിബ�െ��കൺെവർജൻസ േ്രഖകൾസൂ�ിേ��താണ.്
.

8.െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� േ്ഫാറം

നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് െതാഴിലാളികള�് വ്ർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ�
െതാഴിലും,െതാഴിൽ കി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും കി�ണെമ�ിൽ അവര ്
നൽകു� അേപ�യും കൃത�മാേക�തു�.് ആന�ല് മാ�ര ് സർ�ുലറില ്
നിർേദശി�ു� തര�ിൽ െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു�
നിർദിഷഠ് േഫാറ�ില ് അേപ�നലേ്ക�തു�.്

ഇവിെട, പുതുപരിയാരം പ�ായ�ിൽ NREGS ഓഫീസ്വഴിയാണ്അേപ�
സ�ീകരി�ു�ത.് പരിേശാധി� ന്ാല ഫ്യലുകളിലും ഡിമാൻഡ ഉ്�ായിരു�ി�. എ�ാൽ
ഡിമാൻഡ്േഫാറ�ൾ എ�ാം ഫയലിൽ നി�്േവർതിരി�്ഒരു ബ�ിൽ ആ�ി

സൂ�ി�ിരി�ു�ു
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9.െതാഴിൽഅനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു� അേപ� സ�ീകരി�ാല 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴില ് നൽകണെമ�്
MGNREGA Shedule2 Section 6–ൽ പരാമർശി�ു� .ു 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 4 �പവർ�ിയുെടഫയലിലും കാണുവാൻസാധി�� .

10.ഇ മ� ്ർ േറാള ്

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിെല േരഖകളില ് ഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ്മ�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.് ഇവിെട േമ� വ്ളെര �ശ�ാപൂര ്�ം തെ� മ� ്ര ് േറാള ്
ൈകകാര�ം െചയത്തായി കാണാന ് കഴി� .ു 4 �പവര ്�ി ഫയലിെല മ�ര ് േറാള ്
പരിേശാധി�േ�ാള ്കെ��ിയവിവര�ള ്ചുവെട േചര ്�ു� :ു

 മ�ർേറാള�കൾ െസ�ക�റി കൂടി പരിേശാധി�ു�തായി മന�ിലാ�ുവാന ക്ഴി� .ു

 െതാഴിൽ െചയത് തീയതി 15 മ�ർ േറാള�കളിൽ മാ�തമാണ േ്രഖെ�ടു�ിയിരു�ത.്

 പരിേശാധി� 4 �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ ര�ു �പവർ�ി ഫയലുകളിെല മ�ര ്
േറാള�കളിൽഎംബു� ്ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 മ�ർ േറാള�കളിൽ േ�ാ� െ്ഡവലപെ്മൻറ ഓ്ഫീസർ, പ�ായ� െ്സ�ക�റി

എ�ിവർ ഒ��ം, സീലും േരഖെപടു�ിയി��െ�കിലും തീയതി എ�ാ മ� ്ര ്
േറാളിലും േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ സാധി�ി� . 36 മ�ർേറാള ്
പരിേശാധി�തില ് ഒരു മ�ർേറാളിലും ബി ഡി ഒ ഒ��ം സീലിേനാടും ഒ�ം തീയതി

േരഖെപടു�ിയതായി കാണുവാൻ സാധി�ി�. 36 മ�ർ േറാള�കളിലും െസ�ക�റി
തീയതി േരഖെപടു�ിയി�ി�. 21മ�ർേറാള�കളിൽ േമ� ത്ീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

11. െമഷർെമൻറ പ്ുസത്കം (M Book)

ഒരു �പവൃ�ിയിൽ എ�ു നട� ,ുഎ�തഅളവിൽ നട�ു എ�ു� കാര��ൾ കൃത�മായി
േരഖെ�ടുേ�� സു�പധാന േരഖയാണ് എം.ബു�.് അതുെകാ�ുതെ� ഈ
പുസത്ക�ില ് അളവുകള ് േരഖെ�ടു�ു� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ര ് അവരുെട

േപരും ഒ��ംസീലും നിർബ�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ.്

പരിേശാധി� 4 ഫയലുകളിലും എം ബു� ് ഉ�ായിരു� .ു 4 എം ബു�ും െസ�ക�റി
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സർ�ിൈഫ െചയത്ി���.് െമഷർെമൻറ് ബു�ിൽ ന�ർ ,േപജ് ന�ർ, ഇവ

േരഖെ�ടു�ിയി��� .് െസ�ക�റി,അെ�കഡി�ഡ എ്�ിനീയർഎ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും എം
ബു�ില ് േരഖെപടുതിയി���.്.എ�ാല ത്ീയതി ഉ�ായിരു�ി�.

�പവർ�ി തുട�ു�തിന മ്ു�ും േശഷവുംഅളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�അടി�ാന

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

േരഖെ�ടുേ��താണ.് എ�ാൽ �പവർ�ികൾ ആരംഭി�ു�തിനു മു�ു� അളവുകൾ

ഈ എം ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�. എ�ാ എം ബു�ിലും യഥാർ� െചലവ്

േരഖെപടുതിയി���.്

12.െമ�ീരിയൽ ലി�്

െമ�ീരിയല എ്�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന അ്ടി�ാനെ�ടു�ി, െവ�ർ� ന്ൽേക�

തുക, അവരുെട േപര,് അ�ൗ� ് ന�ര ് ,�പവർ�ിയുെട േപര ,്വർ� ് േകാഡ ,് ബി�്
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�
4ഫയലുകള�ം െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��െകാ�ു� �പവർ�ികൾആയിരു�ി�

13.േവജ ല്ിസറ്റ്

�പവൃ�ി പൂർ�ിയായാൽ മ�ർേറാള ് �പകാരം െതാഴിലാളികള�്് േവതനം

അനുവദി��െവ� ഉ്റ�ാ�ു� േരഖയാണ േ്വജ ല്ി�.് െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി
െചയത്ു എ�തിന്അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ�്നൽേക� 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� 4ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ ല്ി� ഉ്�ായിരു� .ു

14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ(FTO)

െതാഴിലാളികള�െട േവതനം അവരവരുെട ബാ� അ്�ൗ�ിേല� അ്യ�� എ�തിനുളള

െതളിെവ�നിലയിലാണ F്TOവിന ്െറ �പധാന�ം.

പരിേശാധി� ഫയലുകളില ് ഒ�ും ഫ� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ(FTO) സൂ�ി�ി�ി�. FTO
രജി�ര ്�പേത�കംസൂ�ി�ു�ു�.്ഈകാരണ�ാല ഒ്ഡി� ട്ീമിന ച്ില തട��ള��ായി

1) െതാഴിലാളികള�് ക്ൃത�മായി േവതനം കി�ിേയാ എ�റിയാനു� സൂ�മ് പരിേശാധന
എ�ാ ഫയലുകളിലും നട�ാന ് കഴി�ി�.

2) െതാഴിലാളികള�െട ബാ� പ്ാസ ബ്ു�ുകൾ കൃത�മായി വരവ വ്�ാ�തിനാൽ ഇവരുെട
കൂലി ബാ� അ്�ൗ�ില വ്�ുെവ�ുറ�ാ�ാനായി�.
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15. െമ�ീരിയൽവൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

ഈ ഓഡി� ് കാലയളവിൽ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി�� െകാ�ു� ഒരു �പവർ�ിയും

ഉ�ായി�ി�

16. േറായൽ�ി
പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ ഒരു വർ� ്ഫയലിലും േറായൽ�ി ബാധകമ�.

17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാന ് , �പവ��ികള ് സംബ�ി��

െതളിവുകള ് േശഖരി�ാന ് അതിന ് െറ േ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�്

നിഷക്ർഷി�ിരി�ു� .ു 4 �പവർ�ി ഫയലിൽ 2ൈലഫ ഫ്യലുകളിൽ (359943,358707)വിവിധ
ഘ��ളിെല േഫാേ�ാ സൂ�ി�ിരു� .ു എ�ാൽ പരിേശാധി� 2 ജനറൽ ഫയലുകളിലും

(380817,318233) േഫാേ�ാകൾ ഒ�ുംസൂ�ി�ിരു�ി�

18. �പവൃ�ി പൂർ�ികരണസാ��പ�തം

പരിേശാധി� 3 ഫയലിലും �പവൃ�ി പൂര�്ീകരണസാ��പ�തംകാണുവാൻസാധി��.
എ�ാൽ(359943) ഭവന നിർ�ാണം േബബി എ� �പവർ�ി നട�ുെകാ�ിരി�ു�

�പവർ�നംആയതിനാൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ി�

19.മ�ർേറാള മ്ൂവെ്മ� �്ി� /്ഫയൽ �ടാ�ിങ േ്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�ര ് േറാള ് ജനേറ� െ്ച���തു മുതല ്
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല�്അനുവദി��െകാ�ു� FTO ബാ�ിേല�്
അയ�ു� തീയതി �കമ�ില ് മ�ര േ്റാള മ്ൂവെ്മ� �്ി�ില ് േരഖെ�ടുേ��താണ.്
പരിേശാധി� 4 ഫയലിലും ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം അഥവാ മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി�്
സൂ�ി�ിരു� .ു �പവ��ി പൂര�്ിയായ മ�ര ് േറാള�കള ് പ�ായ�ിെല എം ജി എൻ

ആർ ഇ ജി എസ െ്സ�ില ് ലഭി�ു� മുറയ�് ക്ാലതാമസമി�ാെത തുടര ് നടപടികള ്
സ�ീകരി�തായി 4 �പവ��ി ഫയലുകളിലും കാണു� .ുഇ�ാര��ില ് െതാഴിലുറ� പ്�തി

ഉേദ�ാഗ�രുെട ഭാഗ�ുനി� �്പേത�ക �ശ�പുലർ�ിയി���.്

20.ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്

�പവർ�ി�ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ ജ്ിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാസ.് മൂ�്
ഘ��ിലു� േഫാേ�ാകൾ�ു പുറെമ ജിേയാടാഗഡ് േ്ഫാേ�ായുെട �പി��ം ഫയലില ്



16

സൂ�ിേ��താണ.് ഇതുറ�ാേ��ത് േമ�ിെ�യും െതാഴിലുറ�് പ�തി

ഉേ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ.്എ�ാൽ പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ 4ഫയലിലും
ഇവ കാണാൻ സാധി�ി�. െതളിവ േ്ശഖരണം െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവ��ികള�െട ഒഴി��
കൂടാനാവാ� ഘടകമായതിനാല ് ഈ കാര��ില ് ബ�െ�� ഉേ�ാഗ�ർ കൂടുതല ്
ജാ�ഗത പുലർേ��തു�.്

21. േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാര�്ിെ� േകാ�ി

ഇേ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഒാഡി�്നട�ു�തുെകാ�് ഈ �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ
േസാഷ�ല ് ഓഡി� റ്ിേ�ാര�്ിെ� േകാ�ിസൂ�ിേ��തി�.

22.ൈസ� ഡ്യറി

സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം വർ� ഫ്യലിൽ സൂ�ിേ�� 22 മെ�
േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികള ് പറ�ിരി�ു� അളവിലും
കൃത�തയിലും നിര ് വഹി�ു�തിലു� ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ ൈ്സ�്
ഡയറി.സം�ാനസര ് �ാ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�രശ്കഡയറിയില ് അട�ിയി���.്

െവ��ര വാരഡ്ിെല 4 വര�്ുകള�െട ഫയലുകള ് പരിേശാധി�േ�ാൾ ഒ�ിലും
ൈസ� ഡ്യറി കാണുവാൻസാധി�ി�

. ൈസ� ഡ്യറി യുെട കവർേപജിൽ �പവർ�ിെയകുറി��� �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�്ു�തുംഅതുേപാെല
ഒരു �പവർ�ി എ�െന െച�ണെമ� െ്താഴിലാളികള�് ക്ൃത�മായഅവേബാധം ഉ�ാ�ി
എടു�ു�തിനും വാർഡ െ്മ�ർ, �ാഫ ്എ�ിവരുെട അധ��തയിൽ കൂടു� േയാഗമാണ്
പ�തിആരംഭ മീ�ി�.്

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴില ് �ല�്െതാഴിലാളികള ്�്ആവശ�മായ കുടിെവളളം, തണല ്, �പാഥമിക
ൈവദ�സഹായം, 5 വയ�ിന്താെഴയുളള കു�ികള ്� �്കഷ്തുട�ിയ അടി�ാന

സൗകര��ള ്ഒരു�ണെമ� ന്ിയമ�ിെല െഷഡ��ള ് 2ൽ 23 മുതൽ 28 വെരയു� ഭാഗ�്

നിര ്േദശി�ി���.്ഈഅവകാശെ��ുറി� െ്താഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാള ്അറിയാന ്
കഴി�ത:്

 �കഷ സ്ൗകര�െ��ുറി� െ്താഴിലാളികള ് �അ്റിവു�.്
 അ�ുവയ�ിനുതാെഴയു� കു�ികള��അ�മാര ് െതാഴിലിന ഇ്�ാ�തിനാല ്
ഈസൗകര�ം ലഭ�മായി�ിെ�� െ്താഴിലാളികള ് പറ� .ു

 തണല ് െസൗകര�ം ലഭി�ാറി�, ക��റയും കാലുറകള�ം െതാഴിലിട�ളില ്
ലഭി�ാറിെ��ുംെതാഴിലാളികള ് പറ� .ു

 കുടിെവ�ം െകാ�ുവരുകയാണ െ്ച���ത എ്�ാണ െ്താഴിലാളികള ് പറ�ത.്
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 �പഥമ ശു�ശൂഷ കി�് മു� ല്ഭി�ാറുെ��ിലും ഇേ�ാൾ ലഭി�ാറി� എ�ാണ്

െതാഴിലാളികൾ പറ�ത.്

വിജിലനസ് ്ആ� േ്മാണി�റിംഗ ക്��ി (ജാ�ഗതാ േമല ് േനാ� സമിതി)

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലും അ�്അംഗ�ള�� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി
രൂപീകരിേ��താണ.് ഇതില ്പ�ികവര ്� പ�ിക ജാതി വിഭാഗ�ാര ്� േ്വ��ത �പാധാന�ം
നല ്േക�തും പകുതി േപര ് സ�്തീകള ്ആയിരിേ��തുമാണ.് അധ�ാപകര ് ,അംഗനവാടി
വർ�ർ, സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�്റിേസാഴസ്്
േപഴസ്ൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന ���കൾ, െപാതു സമൂഹ സംഘടനകൾ,
തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMC അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ.് ഏ�വും കുറ�
കാലയളവിേല�് VMC െയ നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ.് �പവര ്�ി �ല
സ�ര ്ശനം ,െ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�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും
ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി� ഒ്രു െപാതു േരഖയായി പ�ായ� ന്ി�ും ലഭിേ��തും
ആണ.്
ഇവിെട 5 VMC അംഗ�ളാണ ഉ്�ത.്അവരുെട േപര വ്ിവര�ള ് താെഴ പറയു� .ു
1.േമാഹൻദാസ െ്തേ� പറ�്
2.സുധാകരൻ െതേ� പറ�്
3.സുേരഷ െ്തേ� പറ�്
4. ഭാസക്രൻ െവ��ര
5.ച��ൻ െതേ� പറ�്

 അ�ുമുതല ് ഏഴുവെരഅംഗ�ള ് ഉളെ്��താണ ഒ്രു വിഎംസി.
 വിഎംസിഅംഗ�ൾെതാഴിലിട�ൾസ�ർശി�ാറിെ��ുംെതാഴിലാളികള ് പറ� .ു
 വിഎംസി അംഗ�െള കുറിേ�ാ വിഎംസി റിേ�ാർേ�ാ ഒ�ും തെ� ഫയലുകളിൽ
സൂ�ി�ി�ി�.

 േമ� പ്ുസത്കം െകാ�ുേപായി ഒ��േരഖെ�ടു�ി േപാവുകയാണ പ്തിവ.്
 4വർഷമായി വിഎംസി അംഗ�ൾമാറിയി�ി�.

CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ� പ്�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�ൾ അതായത്എ�ിേമ�്തുക, സാധന േവതന
ഘടക�ൾ, യഥാർ� െചലവ ,്െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ
ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത്
അനിവാര�മാണ.്.ഈ േബാർഡ് �ാപിേ��ത് ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയും
ആരംഭഘ��ിൽ ആണ.് ഓേരാ �പവർ�ി�ും അനുസൃതമായി നിഷക്ർഷി�ി���
അളവുകളിൽ ഉ� േബാർഡുകൾ സിമൻറഉ്ം േകാൺ�കീ��ം ഉപേയാഗി�്നിർ�ി�്
�ാപി�ണെമ�് നിയമം അനുശാസി�ു�ു�.് ഇരു�് ,ടിൻ ,ഫള്കസ്ഷ്ീ��കൾ
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തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി��� േബാർഡുകൾ �ാപി�ു�ത് നിയമവിരു�മാണ.്
നിർ�ാണെ�ലവ വ്��ിഗത. �പവർ�ികൾ� 3്000 രൂപയും െപാതു �പവർ�ികൾ�്
5000 രൂപയും ആണ്പരമാവധി ചിലവ്എ�ാണ്ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ

നിഷക്ർഷി�ു�ത.്സിഐബിഅട�ു� ഒരു േഫാേ�ാ വർ� ്ഫയലില ് ഉൾെ�ടു�ണം
എ�ത ന്ിർബ�മാണ.്

പരിേശാധന� വ്ിേധയമായ 4 ൈസ�ില ് ഒരിട� േ്പാലും CIB�ാപി�തായി ക�ി�.

നിരീ�ണസംവിധാന�ിെല വീഴ�്കൾ

ൈസ� ഡ്യറി ഇെ��ിലും െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ�സ�ർശക പുസത്കം

പരിേശാധി�േ�ാള ് മനസിലായ വിവര�ള ് :

ജി�ാ, േ�ാ�ത്ല ഉേദ�ാഗ�ർ പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓഫീസ ക്ൃത�മായ

ഇടേവളകളിൽസ�ർശി�ി���്

അവകാശലംഘന�ൾ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്ടീം ഈ വാർഡിെല കുടുംബ�ള�മായി സംസാരി�േ�ാള ്
അവകാശലംഘന�ള�മായിബ�െ�� ഒ�ുംകെ��ാൻആയി�

െതാഴിൽകാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയില ് പണിെയടു�ു� െതാഴിലാളിയുെട അടി�ാനപരമായ

അവകാശമാണ് െതാഴില ് കാർഡ.്അേപ�ി�ാല് 15 ദിവസ�ിനകം കാർഡ്

നൽകണെമ�ാണ വ്�വ�.ഈ വാരഡ്ിെല െതാഴില ് കാരഡ്ിന അ്േപ�ി�വരെ്��ാം

കാരഡ് ല്ഭി�ി���.്ഇ�ാര��ില ് പ�ായ�ിെ�സമീപനം മാതൃകാപരമാണ.്
എ�ാല ് മ� ച്ില �പശന്�ള ് ഓഡി� ട്ീമിെ� �ശ�യിൽെപ��.

● െതാഴില്കാർഡിൽ ഒ�ി�ുവനു� േഫാേ�ാ�ു� െചലവ് സ��മായി

എടു�താണ .്
● െതാഴില ് കാർഡില ് െ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 നിയമപരമായ അവകാശമാണ.് ഇത് നിേഷധി�ാന ് ആര�്ും

അധികാരമി� . െവ��ര വാരഡ്ിെല 65 സജീവ െതാഴിലാളികളിൽ 2 േപര�് 1്00
ദിവസെ�െതാഴില ് ലഭ�മായി���.്

േവതനംൈവകൽ

മ�ർ േറാള ് പൂർ�ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട



19

ബാ� അ്�ൗ�ിേല� ന്ിേ�പി�ണെമ� െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെല െസ�ന ് 3(2),6
എ�ിവിട�ളില ് വ��മാ�ിയി���.്ൈവകിയാല ് ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിെ�
0.05 ശതമാനം തുക പിഴ നലക്ണെമ� ന്ിയമ�ിെല െസ�ന ് 3(3)ലും വാര ് ഷിക
മാ�ര ് സര ് �ുലര ് അധ�ായം 9ലും പറയു� .ു ഈ വാരഡ്ില ് ഓഡി� സ്ംഘം30
െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാള ് ഏ�പിൽ മാസം വെര യു� കൂലി ലഭി�ി��� എ്�്

മന�ിലായി. പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓഫീസില ് നി� ന്ി�ിത ദിവസം തെ�
എഫ ട്ി ഒ അയ�ി��െ��ിലും േക�� ഗവെ���ല ് നി� പ്ണം ലഭി�ാ�തുെകാ�്
േവതനം ലഭി�ു�ിെ��ാണ പ്രാതി വ�ത.് ആരുെട ഭാഗ�ുനി� വ്ീഴച് സംഭവി�ാലും
കൃത�സമയ�് േവതനവും അത് ലഭി�ിെ��ി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�ാൻ െതാഴിലാളികൾ� യ്ാെതാരു ബു�ിമു��ം േനരിടു�ി�.
തിര�ു�സമയ�ളില ് മാ�തം നിൽേ��ി വരു� .ു

 ഭൂരിഭാഗം േപരുെട അ�ൗ� ്കള�ം എസ്ബി ഐ യിലാണ് . െമഷീന ്
ഉപേയാഗി�ാണ ് പാസബ്ു�് വരവ് െവേ��ത.് അതിന് ബു�ിമു�്

അനുഭവെപടു�വര�് അ്റിയു�വർസഹായി�ുെമ�ുംെതാഴിലാളികള ് പറ� .ു

�പവൃ�ി�ലം സ�ർശനം

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

സഹായി�ു� നിരവധി �പവ��ികള ്ഏെ�ടു�ു�തിനു� സാധ�തകൾ വളെര കുറവു�

വാർഡാണ്െവ��ര. ഫയലില ് ക� വിവര�ള�െട നിജ�ിതി േനരില ് ക�്
മന�ിലാ�ു�തിനായി േസാഷ�ല ് ഓഡി� ട്ീം അംഗ�ള ് പണി പൂർ�ിയാ�ിയ 4
�പവൃ�ി �ല�ള�ം സ�ർശി�ുകയു�ായി. �പവൃ�ികള ് പരിേശാധി��ം

െതാഴിലാളികേളാടും േമ��മാേരാടും സംസാരി��ം ഓഡി� ട്ീം കെ��ിയ കാര��ള ് താെഴ
േചർ�ു� .ു

ഫയല ് പരിേശാധന നട�ിയ �പവൃ�ികള�െട �പവൃ�ി�ല സ�ര ് ശന�ിലൂെട
കെ��ിയകാര��ള ് :-
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�കമ
ന�
ര ്

വർ� ്േകാഡ് �പവൃ�ി കെ��ലുകൾ

1 1606006005/IF/35994
3

W16 കൻസ�്ട�ൻ
ഓഫ ്ൈലഫ ഹ്ൗ�്
േബബി

● വീടിൻെറ 3ഘ��ള�ം
പൂർ�ിയായി���്

● എംപി �പകാരമു� മുഴുവൻതുകയും

പാസ ബ്ു�ിൽ െ�കഡി� ആ്യി���്

2 1606006005/LD/3182
33

വാ�ർ േസായിൽ

കൺസർേവഷൻ

െതേ� പറ�്

 130എർ�ബ്�ക്ളിൽ 25എ�ം
കാണാൻസാധി��ബാ�ിയു�ത്

�പളയ�ിൽനശി�� േപായതായി

േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീമിന മ്ന�ിലാ�ാൻ

സാധി��

 എംബു� �്പകാരം 35കേ�ാ�്
ബി��കൾ(1×1×1m) 67
മഴ�ുഴികൾ(1×1×1m)എ�ിവയാണ ്
നിർ�ി�ിരി�ു�ത .് ഈ�പേദശം

കാടുപിടി�� കിട�ു�തിനാൽ അള�ു

തി�െ�ടു�ാൻസാധി�ി� ഇ�

 CIB െവ�ി�ി�

3 1606006005/IF/3808
17

കിണർ നിർ�ാണം

ശശികുമാർ

േവൽമുരുകൻ  

● ആള ് മറ െക�ിയ ഉപേയാഗേയാഗ�മായ
കിണർ കാണുവാൻസാധി��.

● െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം നിർ�ി�

കിണർബ�െ�� വീ��കാർ

പുനർനിർ�ി� ഇ്രി�ു�തിനാൽ

അളവുകൾഎടു�ാൻസാധി�ി�

● CIB െവ�ി�ി�.

4 1606006005/IF/3853
02

കൺസ�്ട�ൻ

ഓഫ ൈ്ലഫ ഹ്ൗസ്

ച��ിക

● വീടുപണിയുെട 4ഘ�വും
പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ു

● എംബുക �്പകാരമു� മുഴുവൻ

തുകയുംപാസബ്ു�ിൽ െ�കഡി�്

ആയി��� .്
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ചില വീഴ�്കൾ

● െതാഴിലിട�ളിൽ ഒ�ുംCIB െവ�ി�ി�ായിരു� .ു
● എം ബു�ില ് എെ�ാെ� �പവര�്ി ഏെതാെ� എവിെടെയാെ� 
െചയെ്ത�ു േരഖെപടുതിയി�ി�. അതുെകാ�് തെ� അള�്
തി�െപടു�ുവാന ് ബു�ിമു� േ്നരി��.

● ഫ� �്ടാൻസഫ്ർ ഓർഡർ, ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ ,്ൈസ�്ഡയറി ഈ
േരഖകള ് ഫയലുകളില ഉ്ൾെ�ടുതിയി�ി�.

● ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയ േരഖകളിൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�ിേനാടും

സീലിേനാടും ഒ�ംതീയതി ഉ�ായിരു�ി� .
● സജീവ െതാഴിലാളികള�െട കുറവ.്

െപാതുനിർേദശ�ൾ

1.െതാഴിലാളികെളെ�ാ� വ്ർഷ�ില ് 100 പണി�ു� അേപ� ഒരുമി�� നലക്ാന ്
േ�പരി�ി�ണം.ഇത �്ഫ� ഓ്ഫീസില ് തെ�നകണം.
2.െതാഴിലാളികള�െട എ�ം പരമാവധി വർധി�ി�ാനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ണം.ആവശ�െ��വർെ��ാം 100 പണി െകാടു�ാൻ കഴിയു�ുെ�� വസത്ുത
ജന�ൾ�ിടയിൽ േബാധ�െ�ടു�ണം.
3. െതാഴിലാളികളില ് നി�ു� അേപ� വാ�ു� രീതിയില ് സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം.
അവര�് ആ്വശ�മു�ാകുേ�ാള ് െതാഴില ന്ൽകാൻവ�വ�യു�ാകണം.
4. േദശീയ നിരീ�ണ ഏജൻസിമുതല ് പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ര ്
വെരയു�വര് അവെര ഏ�പ്ി� ചുമതലകള ് കൃത�മായി

നിർവഹി�ു�ുെ��ുറ�ാ�ണം.
5.ഡി.പി.സി, െജ.പി.സി,ബി.പി.ഒ എ�ീ ഉേദ�ാഗ�ര ് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി

ഓഫീസും കഴിയാവു��ത �പവൃ�ി �ല�ള�ം സ�ർശി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാന ്
സം�ാനതല�ില ് സംവിധാനമു�ാകണം.
6. വിജിലനസ്്ആ� േ്മാണി�റിങ സ്ംവിധാനം സമ�ഗമായി അഴി��പണിയണം.ഇവെയ
സ�ത��മാ�ി നിലനിർ�ി ത�മയഓഡി�ിങ സ്മിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.
7.വിഎംസിയുെട �പവർ�ന�ള ് േ�ാ� ത്ല�ില ് നിരീ�ി�െ�ടണം.
8. സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാൻ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് സി�ിസണ്

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ അ്ടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.
9. പ�തിആസൂ�തണ�ില ് കര ് ഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും
ഉൾെ�ടു�ാന ് കഴിയണം.
10. ജനകീയ എ�ിേമ�്നിർബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത്െതാഴിലാളികൾ�്

ലഭ�മാ�ുകയുംഅവെരപറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.
11. െതാഴിലാളികൾ�ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള ് പ�ായ� ത്ല�ില ് വാ�ി

സൂ�ി�ണം.ഇത െ്താഴിലാളികള�് ല്ഭി�ു�ുെ�� ഉ്റ��വരു�ണം.
12. വാർഡിെല െതാഴില ് കാർഡിെ� എ��ിന് അനുസൃതമായി േമ��മാെര

െതരെ�ടു�ണം.
13. േമ��മാെര െതരെ�ടു�ുേ�ാള ് ജാതി-�പേദശിക വിേവചനം പാടി�.
14. മ�ര ് േറാള ് ,ൈസ�്ഡയറി തുട�ിയ ആധികാരിക േരഖകള ് ൈകകാര�ം
െച���തില ് ജാ�ഗതേവണം.
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15.ഭൂവികസന �പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ു�ത് ഭൂവുടമയുെട
ആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായി പ�ായ� ത്ല�ില ് വ�ാപക �പചരണം നലക്ി
അേപ��ണി�ണം.
16. ഇ�രം �പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ുേ�ാള ് അവ മ�-്ജല സംര�ണ�ിന്
ഉതകു�താണ� ഉ്റ��വരു�ണം.
17. േമ��മാര�്ും വിജിലനസ്് ആ�് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ�ും

സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം നൽകണം

18.ൈജവസ��വ്ർധി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ാന ക്ഴിയണം.
19.സ�്തീസൗഹൃദ െതാഴിലുപകരണ�ള ് ലഭ�മാകു�ുെ�� ഉ്റ�ാ�ണം

െതാഴിലുറ� പ്�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി ഉേദ�ാഗ�ര ് :

1.സതീഷ പ്ി.എം -അ�കഡി�ഡ എ്ൻജിനീയർ
2. നിഷാദ ക്ുമാർ എ -ഓവർസീയർ 
3.രാജല�മ്ി എം -അ�ൗ��്
4.സി�ുെക - അ�ൗ��്

കാര��മമായ ഒരു ശ�മായ ടീമാണ പ്�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിെയ മുേ�ാ�്

നയി�ു�ത.് കഴി� വരഷ്ം (2018‐2019) 2.47 േകാടി രൂപയാണ്കൂലിയിന�ില ്
െതാഴിലാളികള�െട ൈകയിെല�ി�ാൻ കഴി�ത്ഉേദ�ാഗ�രുെട ശുഷ�്ാ�ി

െകാ�ാണ.് വ�ത�സത്മായ �പവൃ�ികള ് കെ��ു�തില ് താ�പ്ര�ം കാണി�ാൽ

കുെറ�ൂടി െമ�െ�� �പവർ�നംകാഴച്വ�ാനാകും. പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി
ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ും േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീമിന വ്ളെര ന� രീതിയിൽ ഉ� സമീപനം

ആയിരു�ു

�ഗാമസഭാ നിർേദശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം

16‐10-2019 , 11 മണി�1്1 ന പ്ുതു�രിയാരം സിബി െക എം എം ഹയർെസ�ൻഡറി
സക്ൂളിൽ െവ�്പുതുപരിയാരം �ഗാമ പ�ായ�ിെല വാർഡ ് 16െല (െവ��ര)
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട 2018-19 സാ��ിക

വർഷ�ിെല േസാഷ�ൽ ആഡി� ് �ഗാമ സഭ േചർ� .ുകഴി� വർഷം 100 ദിനം

െതാഴിെലടു� �ശീമതി ച��ികഅ�അധ��യായി. കരട റ്ിേ�ാർ� ച്ർ� െചയത് �ഗാമസഭ
താെഴ പറയു� നിർേദശ�ള�ംതീരുമാന�ള�ംൈകെ�ാ�ു.

 െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഒ�ി�ുവാനു� േഫാേ�ാ�ു�ചിലവ പ്�ായ�ിൽനി�ും

ലഭ�മാ�ണെമ� �്ഗാമസഭ നിർേദശി��.
 െതാഴിലിന അ്േപ�ി�ു�ത പ്�ായ�ിെ� �ഫ�  ്ഓഫീസിൽ െകാടു�ുവാനും
രസീതി വാ�ുവാനും �ഗാമസഭ നിർേദശി��.

 മ�ർേറാള�കള ് , േമ� �്ശ�ാപൂർവം ൈകകാര�ം െച�ണെമ�ു �ഗാമസഭനിർേദശി��.
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 �പവർ�ിഫയലുകളിൽ അവശ�ം േവ� 22 േരഖകൾ ഉൾെ�ടു�ുവാനും,എ�ാ
േരഖകളിലുംബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ംസീലും,തീയതിയും
ഉ�ായിരി�ണെമ� �്ഗാമസഭ നിർേദശി��.

 കുടിെവ�ം വി�ശമസൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം,ൈകയുറകാലുറഎ�ീ
സൗകര��ൾഉറ� വ്രു�ണംഎ� �്ഗാമസഭനിർേ�ശി��

 പ�തി �പവർ�ന�ൾ നിരീ�ി�ാൻചുമതലെപ� വിജിലൻസആ്ൻഡ ്
േമാണി�റിംഗ ക്�ി�ി പുനസംഘടി�ി�ാൻ �ഗാമസഭ തീരുമാനി��. .

 പ�തിആസൂ�തണ�ിൽ കർഷകരുെടയും െതാഴിലാളികള�െടയും

െപാത �ുപവർ�കരുെടയും �പാതിനിത�ംഅയൽകൂ� തല�ിൽതെ�

ഉ�ാകണെമ� �്ഗാമസഭ നിർേദശി��.
 ഓേരാ �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപുംപ�തിആരംഭ മീ�ിംഗ ക്ൂടുവാനും ,അതിൽ
എ�ിേമ�,് �പവർ�ി�ല െസൗകര��ൾതുട�ിയകാര��െളകുറി� ച്ർ�

െച�ണെമ�ും �ഗാമസഭ നിർേദശി��.
 െതാഴിലാളികൾ�ു 100 ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�ാ�തിെ�കാരണ�ൾചർ�
െചയത്ു.അത �ുപകാരം 100 ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു േവ�ിയു�
നിർേ�ശ�ൾ �ഗാമസഭനിർേദശി��.

 േമ� ്മാർ� ക്ൃത�മായ രീതിയിൽ െ�ടയിനിങ ന്ൽകണെമ� �്ഗാമസഭ നിർേ�ശി��.
 CIB�ാപി�ാൻ �ഗാമസഭനിർേ�ശി��.

�ഗാമസഭതീരുമാന�ൾ
 െതാഴിൽ കാർഡ േ്ഫാേ�ാ സൗജന�മായി എടു�ു�കാര�ം ഭരണസമിതിയിൽ ചർ�
െചയത്ുസൗകര�ം ഒരു�ി െകാടു�ും

 പ�ായ�ിൻെറ �ഫ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി െതാഴിലിന അ്േപ�ി�ും
 കൂലി ൈവകിയാൽഅതിനു�നഷട്പരിഹാര�ുകകി�ാൻ േവ�ിഅേപ�ി�ു
 കുടിെവ�ം വി�ശമസൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം ക��റ കാലുറഎ�ീ
സൗകര��ൾഇനിമുതൽ ഒരു�ും

 പ�ായ�ിൻെറ �ഫ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി െതാഴിലിന അ്േപ�ി�ും
 ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ംസീലും ഒ�ം തീയതി കൂടി ഉൾെ�ടു�ാൻ

തീരുമാനി��

 വിജിലൻസആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി പുനഃസംഘടി�ി�ാൻതീരുമാനി��
 CIB േബാർഡുകൾകൃത�മായി�ാപി�ാൻതീരുമാനി��

 ഇനിയു� �പവർ�ികളിൽ ന� രീതിയിൽ തെ�എ�ാ േരഖകള�ംസൂ�ി��
െകാ�ാം എ�ും �ഗാമസഭയിൽതീരുമാനമായിആ�ി

േമൽ�റ�നിർേദശ�ള�ംതീരുമാന�ള�ംസഹിതം റിേ�ാർ� �്ഗാമസഭഐക�കണേ്ഠന

അംഗീകരി��.

(അവസാനി��)

�ശീമതി.ച��ിക , അധ��,�ഗാമസഭ

അനുഷ.എ ,വിേ�ജ റ്ിേസാഴ ്സ േ്പഴ ്സൺ
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ശാലിനി എസ ,്വിേ�ജ റ്ിേസാഴ ്സ േ്പഴ ്സൺ
ഐശ�ര� െകഎൻ,വിേ�ജ റ്ിേസാഴ ്സ േ്പഴ ്സൺ
മണികണഠ്ൻ െക,വിേ�ജ റ്ിേസാഴ ്സ േ്പഴ ്സൺ
�പകാശൻ ടി, േ�ാ� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ, േസാഷ�ൽ ഒാഡി� യ്ൂണി� ആ്ല�ൂർ

പ�തിയിൽ െതാഴിൽലഭിയ�്ു�തിനു�വ�വ�കള ്

അവിദഗ�് കായികാ��ാനം െച�ാൻ സ��തയു�വരും പ�ായ�ില ് �ിര

താമസ�ാരുമായിരി�ണം.
18വയ� പ്ൂര ് �ിയായിരി�ണം.
�ഗാമപ�ായ�ില ് അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് കാർഡ ല്ഭിയ�്ും
കുറ�ത 1്4 ദിവസേ�യ�് െ്താഴിലിന അ്േപ�ി�ണം.
േജാലിയ�്ു മുന ് കൂറായി 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 ് ഇൻേഫാരേ്മഷന ് േബാരഡ് ആ്രംഭഘ��ില ് തെ� നിർബ�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 നൽകിയാലും ഇത േ്രഖയാ�ി െതാഴില ് കാർഡ ന്ലക്ണം.

വിവിധ തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകള്

േമ�്
�പവൃ�ിയുെട േമല ് േനാ�ം
െതാഴിൽ കാരഡ്ില ് ആവശ�മു� വിവര�ള ് േരഖെ�ടു�ുക. അളവ േ്രഖെ�ടു�ുവാനു�
െമഷര ് െമ� ബ്ു� �്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� വ്ര�് ബ്ി��കള ് പൂര�്ീകരി� േ്വതനവിതരണ�ിന ന്ടപടി സ�ീകരിയ�്ുക.
രജി�റുകള ് സൂ�ി�ുക. െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി.�ി) മുേഖന എ�ിെയ�്
ഉറ�ാ�ുക.

ഓവര ് സിയര ് /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.
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പ�ായ� െ്സ�ക�റി/അസി��്

െസ�ക�റി െതാഴിലുറ�്പ�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 െഷലഫ്്ഓഫ്േ�പാജകട്്ത�ാറാ�ു�തിലും
വിേക��ീകൃതാസൂ�തണ�ിലും സഹായി�ുക. ഇ-മ�ര ് േറാള ് വിതരണം െച��ക.
പ�ായ�ുകള�െട െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട നിർ�ഹണ േമല ് േനാ�ം വഹി�ുകയും
നിർ�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 ് ഉൾെ�െടയു� ഭൂഗർഭജല വിതാനം ഉയർ�ു�തിന്ആവശ�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�നൻസ എ്�ി �പവൃ�ികള�ം ;
iii) ജലേസചന കുള�ള�േടയും മ� ജ്ലേ�സാത��കള�േടയും ആഴം കൂ�ല ് ഉളെ്�െ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� പ്ിടി�ി�ലും വനവതക്രണവും,
ഇവയില ് നി�ും ലഭി�ു� ആദായ�ിെ� അവകാശം ഖ�ിക 5 ല ് �പതിപാദി�ു� കുടുംബ�ള�്്
നലേ്ക�താണ;്
v) െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവൃ�ികള�ം.

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

i) ഖ�ിക 5 ല ് പരാമർശി�ു� കുടുംബ�ൾ� ഭ്ൂമിയുെട ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി�ു�തിനായി

ഭൂവികസനവും,കിണറുകള ് (Dugg well),കുള�ള ് (farm ponds), മ� ജ്ലെകായ�് ന്ിര�്ിതികള ് എ�ിവ
ഉളെ്�െടയു�ജലേസചന�ിനാവശ�മായഅടി�ാനസൗകര��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�ിരാആവാസ േ്യാജന �പകാരേമാ, േക��/സം�ാന സര�്ാരുകള ് ആവിഷ�്രി�ു� മ� ഭ്വന
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,്
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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���ള ് എിവ നിര ് �ി�ലും വര ് ഷകാല�്
മാ�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 ഉളെ്�െടയു� വിളെവടു�ിന േ്ശഷം ആവശ�മായി വരു�
സൗകര��ള ് (post harvest facilities), ൈജവവളം എ�ിവയ�് ആ്വശ�മായ �ായിയായ അടി�ാന
സൗകര��ള ് സൃഷട്ി�ുക വഴി കാരഷ്ിേകാതപ്ാദന�മതവര�്ി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;
ii) സ�യം സഹായ സംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവര�്ന�ള�് ആ്വശ�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�െ�� ഒ്ഴിവാ�ു�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� ന്ിയമ �പകാരം ഏെ�ടു�ു� നിര�്ാണ �പവൃ�ികള�െട
എ�ിേമ�ിെ� ഭാഗമായി വരു� നിര�്ാണസാമ�ഗികള�െട ഉ�ാദനവും;
viii) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്നിയമ�പകാരം സൃഷട്ി�െ�� �ഗാമീണ െപാതു
ആസത്ികള�െട അ�കു�പണികള�ം;
ഇത സ്ംബ�ി� സ്ം�ാന സര�്ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സര�്ാര വ്ി�ാപനം െച��� മ�്
ഏെതാരു �പവൃ�ിയും.

(അവസാനി��)
േസാഷ�ൽഓഡി� ട്ീം

അനുഷ.എ (വിേ�ജ റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ണ,് മല�ുഴ)
ശാലിനി.എസ (്വിേ�ജ റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ണ,് മല�ുഴ)
ഐശ�ര�. െക.എൻ (വിേ�ജ റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ണ,് മല�ുഴ)
മണികണഠ്ൻ. െക (വിേ�ജ റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ണ,് മല�ുഴ)
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