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ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളില ് ജീവി�ു�സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സര ് വേതാ�ുഖമായ പുേരാഗതി
ല��ം വ�് സ�ാത���ാന�ര ഇ��ന് പാര ് ലിെമന് റില ് നിര ് �ി�െ�� ശ�മായ

നിയമ�ളിെലാ�ാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005 െസപ്തംബര ് മാസം 5-
◌ാം തീ�തിഈനിയമംനിലവില ് വ�ു.
െതാഴില ് ഒരു അവകാശമായി കല ് �ി�� നല ് കു� നിരവധി സവിേശഷതകള�� നിയമമാണിത്.

�ഗാമീണ േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിര ് മാര ് ജനം എ� �പാഥമിക ല��േ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക

പുന�ാപനം, സാമൂഹ� ആസ്തി സൃഷ്ടി�ൽ എ�ിവയും െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ല���ളാണ്.
ജന�ള�െട െതാഴില ് െച��വാനു� അവകാശ�ിനും അവരുെട കായികാധ�ാന േശഷി�ും നിയമ

സാധുതയും അ���ം കല ് �ി�ു�ുെ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��് ആര ് ജി�ാൻ
നമു�്കഴി�ിരിേ��താണ്.

മുഖ� ല���ൾ

1. �ഗാമ �പേദശ�് താമസി�ു�, അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻ താത്പര�മു� എെതാരു കുടുംബ�ിനും

ഒരുസാ��ികവര ് ഷം 100 ദിവസെ� െതാഴിലിനു�അവകാശം.

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

3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ംനില ് �ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉള് െ�ടു�ുക.

4.പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിന് െറ പിന് ബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി
 സ്�തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം,കാര ് ഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

 െതാഴിലാളികള് �്ആസൂ�തണ�ിലും നിര ് വഹണ�ിലും പ�ാളി�ം
 േവതനം േനരി�് െതാഴിലാളികള�െട ബാ�/്േപാേ�ാഫീസ്അ�ൗ�ിേല�്
 പ�തി സുതാര�മാ�ാന് സാമൂഹ�ഓഡി�്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് െറ �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�ിന് െറ അനുേഛദം 17(2)ല ് നിഷ്കര ് ഷി�ു�ു. പ�തി
�പവര ് �നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും

സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�്അഥവാസാമൂഹികകണ�് പരിേശാധന.
എ�ാ വാര ് ഡിലും വര ് ഷ�ില ് ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ കൃത�മായി

നട�ണം. െതാഴിലുറ�് പ�തിയില ് അഴിമതി�് ഇടനല ് കാെത, സുതാര�തയും കാര��മതയും
ഉറ��വരു�ുകയാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ത്. സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട
പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ി, വിപുലമായ സാമൂഹ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായാണ് േസാഷ�ൽ 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�ായത്, സാമൂഹ�
ആസ്തി സൃഷ്ടി�ി��േ�ാ തുട�ിയ കാര��ളാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാൻ �ശമി�ു�ത്.
െപാതുജന�ള�െട പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാല ് സര ് �ാർ പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമല ്
െപാതുസമൂഹ�ിന് െറ ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാൻ േസാഷ�ൽഓഡി�് വഴിെയാരു�ും.



രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണ് �പവൃ�ി ഫയല ് പരിേശാധന, ഫീല ് ഡ് സ�ര ് ശനം,
െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖം, എം..ഐ..എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര ് �് ത�ാറാ�ിയി���ത്. താെഴ പറയു� രീതി അവംലംബി�ാണ് ഈ

റിേ�ാര ് �് ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1. ഓഡി�് �ാൻ
1.1ഓഫീസ്സ�ര ് ശനപരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം
2.1 ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡന് റ്,ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്
2.2 േമ�്, െതാഴിലാളികൾ,കര ് ഷകർ, െതാഴിലിന് േപാകാ�െതാഴിൽകാര ് ഡ് ഉടമകൾ.

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

4.ഫീല ് ഡ് സ�ര ് ശനം,നിരീ�ണം.
4.1 പൂര ് �ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറന് സ് .
5.1വികസന േരഖ,വാര ് ഷിക പ�തി േരഖ, രജി�റുകൾ,വർ�്ഫയൽ.

6. േസാഷ�ല ് ഓഡി�് എംഐഎസ് േഫാര ് മാ�ിേല�ു�വിവരേശഖരണം
6.1.വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം

7. േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചര ് �.

8.കരട് റിേ�ാര ് �് ത�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികള് �് ലഭിേ��
അവകാശ�െള കുറി��ം ഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെള കുറി��ം െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിലും 2018 െല
മാ�ര ് സര ് �ുലറിലും വിശദമായി �പതിപാദി�ി���്.

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴില ് കാര ് ഡ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.
2. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും ആയതിന് െറ ൈക��്
രസീത് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3. െതാഴില ് ലഭി�ിെ��ില ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, (15 ദിവസം
കഴി�ാല ് അടു� 30 ദിവസം ദിവസേവതന�ിന് െറ നാലിെലാ�ും പി�ിടു� ദിവസ�ളില ്
ദിവസേവതന�ിന് െറ 50%വും ലഭി�ാന് െതാഴിലാളി�്അവകാശമു�്.)
4. പ�തിആസൂ�തണ�ില ് പെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം.
5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, അെ��ില ് (േവതന�ിന് െറ 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�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.



9.സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.
10.ഓഡി�് �പ�കിയയില ് പെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം.

�കമ
ന�ര്
 

വര ് � ്
േകാഡ്

�പവൃ�ി ആരംഭി�
തീയതി

അട�ല്
 തുക

െചലവാ
യതുക

അവിദ
ഗ്�
െതാഴി
ല ്
ദിന�
ള് 

വിദ
ഗ്�
െതാഴി
ല ്
ദിന�
ള് 

സാധ
ന
ഘട
കം

1 1606008002/
RS/303949

കിഴ�ുമുറി
നീർ�ട
�പേദശ�് പി�്
േഫാർ �ാ�ഷ്ൻ

14/11/2018 500000 467038.
85

1068 ഇ� ഇ�

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

1 ആെക െതാഴില ് കാര ് ഡ് 3563

2 ആെക െതാഴിലാളികള് 4704

3 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 2641

4 പ�ികജാതി വിഭാഗം 298

5 എസ്ടിെതാഴിലാളികള് 7

6 നൂറു ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�വർ 121
7 ആെക െചലവ(്2018-19) 21098000
വാര ് ഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ൾ

ആെക െതാഴില ് കാര ് ഡ് 291

ആെക െതാഴിലാളികള് 309

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 117

�ിരമായിെതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�വര ് 20

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ില ് െ��വർ 24

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ 0

കഴി�വര ് ഷം 100 ദിവസം െതാഴില ് കി�ിയവർ 2

ആെക െചലവ് 890756



2 1606008002/
WC/297013

Earthern Bund 23/03/2019 300000 147906 1058 ഇ� ഇ�

3 1606008002/
IF/354421

ൈലഫ് ഭവന
നിർമാണം -
കു���ി

(9/29)

21/03/2019 24390 24390 90 ഇ� ഇ�

4 1606008002/
IF/354420

ൈലഫ് ഭവന
നിർമാണം-
കൃഷ്ണൻ ( 9/30)

02/01/2019 24390 24390 90 ഇ� ഇ�

ഏഴ് രജി�റുകള�െട പരിേശാധന

േക��സര ് �ാരിന് െറ നിര ് േ�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് താെഴ�റയു� 7
രജി�റുകള് നിര ് ബ�മായും സൂ�ിേ��വയാണ്.
1) െതാഴില ് കാര ് ഡിനുളളഅേപ�യുെട രജി�ര ്
2) േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ര ്



3) ഡിമാന് റ് രജി�ര ്
4) �പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ര ്
5) �ിരആസ്തികള�െട രജി�ര ്
6) പരാതി രജി�ര ്
7) സാധനഘടക രജി�ര ്

കെ��ലുകൾ

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ�� താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ
നിർബ�മായും സൂ�ിേ��താണ്

1.െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡുമായി ബ�െ��് സൂ�ിേ��രജി�ർആണ് െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ. പാര ് ’�്-എ,
പാര ് �്-ബി, പാര ് �്-സി, പാര ് �് ഡി �പകാരം േജാബ് കാര ് ഡിനു�അേപ�, േജാബ് കാര ് ഡ്
രജിസ് േ�ടഷൻ േജാബ് കാര ് ഡ്അനുവദി�ൽഹൗസ് േഹാള് ഡ്എംേ�ായ് െമ� ് റിേ�ാർ�് എ�ീ
രജി�റുകളാണ്സൂ�ിേ��ത്.എ�ാൽ െസര്ടിഫിയ് െചയ്തി�ി�.

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

�ഗാമസഭ രജി�ര് �പകാരം േലബർബഡ്ജ��ംആ�ൻ�ാനുംഅംഗീകരി�ൽഎ�അജ� �പകാരം
�ഗാമ സഭ കൂടിയിരി�ു�ു. ഇതില് �ഗാമസഭ അംഗീകരി� �പവൃ�ികള�െട േപരും അട�ൽ തുകയും
അട�ു� വിവര�ൾ രജിസ�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്. ഒരു �പവർ�ി മാ�തമാണ് ഇതിൽ
േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ത് 3 �പവർ�ി അഡീഷണൽ ആ�ൻ�ാനിൽ അംഗീകരി� വർ�ുകളാണ്. 71
േപര് പെ�ടു�ിയി���്.

3.ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ േവതന രജിസ്റ്

2018-19 വര ് ഷം െതാഴിലിന് അേപ�ി�വരുെട വിശദാംശ�ൾ, അവര്�് െതാഴിൽ നല ് കിയതിെ�
വിശദാംശ�ൾ കൂലി നല്കിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ എ�ിവയട�ിയ െരജി�ർ എം.ഐ.എ�ിൽ നി�ും
�പി� ്ഔ�്എടു�്സൂ�ി�ിരി�ുകയാണ്.

ഈ െരജി�ർ സൂ�ി�ി���്

4. �പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ര ്

�പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ര ് കാണാൻസാധി�ി�.

5.ആസ്തി രജി�ർ: (�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ)

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് െച����ിരആസ്തികൾസൃഷ്ടി�െ�ടു�

�പവര ് �ികള�െട േപരുവിവര�ള് ആണ്ആസ്തി രജി�റില ് േരഖെ�ടുേ��ത്.എ�ാൽ ആസ്തി
രജി�ർകാണാൻസാധി�ി�.

6. പരാതി രജി�ർ:

െതാഴില ് ലഭി�ു�ിെ��ും േവതനംൈവകു�ുഎ�ുമു� പരാതികൾ െതാഴിലാളികള�െട
ഭാഗ�ുനി�ും വ�ാപകമായി ഉയരുേ�ാഴും പരാതി രജി�റില ് പരാതികളിെ��ത് ഗൗരവേ�ാെട

കാേണ�താണ്. പരാതികള��ായി'��ം അത് േരഖെ�ടു�ാനാവാെത േപാകു�ത്അവകാശാധിഷ്ഠിത
പ�തിയുെട അ�സ��്നിര�ു�ത�.ഈവാർഡിെല ഒരുപരാതിയും കാണാൻസാധി�ി�.

7. െമ�ീരിയൽ െരജി�ർ

ഈ �പവർ�ികള�െട വിവര�ൾ െമ�ീരിയൽ രജി�ർൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

ഫയല ് െവരിഫിേ�ഷന് 



2018െല വാര ് ഷിക മാ�ര ് സര ് �ുലര ് അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി
ഫയലില ് താെഴ പറയു� 22 േരഖകള് സൂ�ിേ��തു�്:

1.കവര ് േപജ്
2.െചക് ലി�്
3.വാര ് ഷിക പ�തിആസൂ�തണ േരഖ
4.െടക്നി�ല ് എ�ിേമ�് ആന് റ് ഡിൈസന് 
5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
6.ഭരണാനുമതി േരഖ
7.സംേയാജിത പ�തിആെണ�ില ് അതുമായി ബ�െ�� േരഖകള് 
8.ആന�ല ് മാ�ര ് സര ് �ുലര ് അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാന് റ്
േഫാറം.
9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ല ് േഫാറം
10.ഇ.മ�ര ് േറാള് 
11.െമഷര ് െമന് റ് ബു�്
12. െമ�ീരിയല ് വര ് �് ആെണ�ില ് സാധന�ള് വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി ബ�െ��
േരഖകള് 
13.േവജ് ലി�്
14.ഫ�് �ടാന് സ്ഫര ് ഓര ് ഡര ്
15.െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
16.േറായല ് �ി ഉെ��ില ് അതിന് െറ േരഖകള് 
17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതല ് അവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ�്ഘ� േഫാേ�ാ.
18. �പവൃ�ി പൂര ് �ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ര ് േറാള് മൂവ്െമന് റ് �ി�്/ഫയല ് �ടാ�ിങ് േഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര ് �ിന് െറ േകാ�ി
22.ൈസ�്ഡയറി

കവര ് േപജ്

വാര ് ഷിക മാ�ര ് സര ് �ുലര ് �പകാരമു� ഒരു കവര ് േപജ് ഫയലില ് സൂ�ി�ു�ത്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാന് സഹായകമാകും.ഒരു �പവൃ�ിയുെട
എ�ാഅടി�ാനവിവര�ള�ം അട�ു� േരഖയാണിത്.
വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു� ഒരുകവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു.ജിേയാടാഗ് അസ�്ഐഡി ,ജി പി
എസ് െലാേ�ഷൻ , േമ�ിെ� േപര,്സാേ�തിക വിദഗ്ധെ� േപര്എ�ിവഎഴുതിയി�ി�.

െചക് ലി�്

കവര ് േപജ് േപാെല�െ� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവൃ�ികള് �് സുതാര�തയും വ��തയും
ഉറ�ാ�ാന് സഹായി�ു� േരഖയാണ് െചക് ലി�്. ഒരു ഫയലിൽ ഏെതാെ� േരഖകൾ ഉ�ട�ം

െചയ്തി��െ��ും അത് ഏത് േപജ് മുതൽ ഏത് േപജ് വെരയാെണ�ും മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു

േരഖയാണ് െച�് ലി�്..
 പരിേശാധി�് 4 ഫയലുകളിലും െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ, ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.


വാര്ഷിക പ�തി േരഖ



ഒരു വാര ് ഡിെല െതാഴില ് ആവശ�െ�ടു� മുഴുവന് െതാഴിലാളികള് �ും വര ് ഷ�ില ്
100 പണി ഉറ�ാ�ു�തിന് ആവശ�മായ�പവൃ�ികള് കെ��ി േരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു�

സു�പധാനമായ ര�ു േരഖകളാണ്ആ�ന് �ാനും െഷല ് ഫ് ഓഫ് െ�പാജക്��ം.
ഒരുവാര ് ഡില ് ഒരുവര ് ഷം നട�ാനുേ�ശി�ു� �പവ��ികെള കുറി��ളളസമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ്
വാര ് ഷിക പ�തി േരഖ.
ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ�� �പവർ�ിതെ�യാേണാ നട�ിലാ�ിയത്എ�് മന�ിലാ�ു�തിനും

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉപകരി�ു�ു. ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഫയലില ് �പവ��ിെയ കുറി�് പരാമര ് ശി�ു�
വാര ് ഷികപ�തിയുെട പകര ് �് സൂ�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ്.
പരിേശാധി�് ര�ു ഫയലുകളിൽ, വ��ി നീർ�ട�ിൽ പാടേശഖര�ിന് ആവശ�മായ

കൃഷി�ല�ളിൽ മൺ ബ�് ബലെ�ടു�ൽ ഫയലിൽ വാർഷിക പ�തി േരഖ ഉ�ായിരു�ി�. വ��ി
നീർ�ട�ിൽ ദുർബല ജനവിഭാഗ�ള�െട വീടുകളിൽ ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ ഫയലിൽ വാർഷിക

പ�തി േരഖ ഉ�ായിരു�ു.
പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിൽ 2ഫയലുകളിൽ വാർഷിക പ�തി േരഖ െപടു�ിയി�ി�.

എ�ിേമ�്

ഓേരാ �പവർ�ി�ും എ�ിേമ�ിെ� സം�ിപ്തം, ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾ
വിശദീകരി�ു�സാേ�തികകുറി�് തുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��താണ്.

 എ�ാഫയലുകളിലുംഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു.

ജനകീയഎ�്േമ�്

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ും മു�് ആ �പവൃ�ി എ�്, എ�െന, എ�ത അളവില ് െച�ണെമ�റിയാന് 
െതാഴിലാളികള് �്അവകാശമു�്.അതിന് െതാഴിലാളികൾ�ും വിജിലൻസ് ആൻറ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി
അംഗ�ൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും മന�ിലാ�ാന് കഴിയു� തര�ില ് ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും

എ�ിേമ�ിന് െറ കൂെട ജനകീയഎ�്േമ�് ത�ാറാേ��തു�്.
 പരിേശാധി� 4 ഫയലിലും ജനകീയഎ�ിേമ�് ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

സാേ�തികാനുമതി

പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു�ഓേരാ �പവർ�ി�ുംസാേ�തിക വിദഗ്ധർഅട�ിയക�ി�ിയുെട അനുമതി

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

പൂര ് ണവുംആധികാരികവുമായിരി�ണം.

പരിേശാധി� 4 ഫയലിലും �പാേദശികമായി ത�ാറാ�ിയ സാേ�തിക അനുമതി ഉൾെ�ടു�ിയി���്.
ഇതിൽസാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട ഒ�്,സീൽ, തീയതി,എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഭരണാനുമതി

ഒരു വാര ് ഡില ് ഒരു വര ് ഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവര ് �ന�ള് �്
പ�ായ�് ഭരണസമിതി നല്കു�അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി.

പരിേശാധി� 4ഫയലിലും ഭരണാനുമതി േരഖയുെട െസക��ർ േകാ�ി ആണ്
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. െസക��റിൽ നിെ�ടു� േകാ�ിയിൽ െസ�ക�റി & �പസിഡ�  ്െ� േപര,്
ഒ�്,തിയതി,എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.അട�ൽതുക, േഡ�്എ�ിവ േരഖെപടു�ിയി�ി�.



െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� ് േഫാറം

നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് െതാഴിലാളികള് �് വര ് ഷ�ില ് 100 ദിവസെ�

െതാഴിലും ,െതാഴില ് കി�ിയിെ��ില ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും കി�ണെമ�ില ് അവര ് നല ് കു�
അേപ�യും കൃത�മാേക�തു�്. ആന�ല ് മാ�ര ് സര ് �ുലറില ് നിര ് േദശി�ു� തര�ില ്
െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� നിര ് ദിഷ്ഠ േഫാറ�ില ് അേപ�

നല ് േക�തു�്.
പരിേശാധി� 4ഫയലിൽ 3ഫയലുകളിൽ ഡിമാൻഡ് േഫാം കാണാൻസാധി�ി�.

െതാഴില ് അനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു� അേപ� സ�ീകരി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനു�ില ് െതാഴില ് നല ് കണെമ�്
MGNREGA Shedule2 Section 6– ല ് പരാമര ് ശി�ു�ു. അതിന് കഴി�ിെ��ില ് െതാഴിലി�ായ്മ

േവതനം െകാടു�ണെമ�ുംഅ��ായം 3 Section 7,8,9 ഭാഗളിൽഅനുശാസി�ു�ു.
പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിലും െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു� േരഖകാണാൻസാധി�ി�.

ഇ. മ�് ർ േറാൾ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല േരഖകളില ് ഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ് മ�ര ്
േറാള് .െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ഹാജർ, ദിവസ േവതനം ,മ�് ര ് േറാള് �പകാരമു�
േവതനം, എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� അടി�ാന േരഖയാണ് ഇ മ�ര ് േറാള് . ഇതിൽ േ�ാ�്
െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, പ�ായ�് െസ�ക�റി എ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം, സീലും

േരഖെപടുേ��താണ്. മ�ര ് േറാള് ഗൗരവേ�ാെട ൈകകാര�ം െചേ�� േരഖയാണ്.

പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിെലകെ��ലുകൾ :-

*പരിേശാധി� മ�ർേറാള�കളിൽ BPO, െസ�ക�റിയുെട ഒ�്,സീൽ, േഡ�്

ഉ�്.തിയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

* M.ബു�് ന�ർ & േപജ്ന�ർഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

* 16061എ�മ�ർേറാളിൽെവ�ി�ിരു�ൽകാണാൻസാധി��.

*െതാഴിൽആരംഭി�തിയതിയുംകാണാൻസാധി�ി�.

െമഷർെമൻറ് പുസ്തകം (M. Book)

ഒരു �പവൃ�ിയില ് എ�ു നട�ു,എ�ത അളവില ് നട�ു എ�ു� കാര��ള് കൃത�മായി

േരഖെ�ടുേ�� സു�പധാന േരഖയാണ് എം.ബു�.് അതുെകാ�ുതെ� ഈ പുസ്തക�ില ്
അളവുകള് േരഖെ�ടു�ു� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ര ് അവരുെട േപരും ഒ��ം സീലും നിര ് ബ�മായും
േരഖെ�ടുേ��താണ്.



 4 �പവൃ�ികള�േടയും െമഷർെമ� ്ബു�്കള െസ�ക�റിയുെട ഒ��വ�ി���്.
 എം ബു�് ന�ർ, േപജ് ന�ർ, ഭരണാനുമതി ന�ർ, സാേ�തികാനുമതി ന�ർ, അട�ൽ തുക
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
 അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും ഉ�് എ�ാൽ തീയതി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
 െമേ�ാ െപയ്െമ� ് എഴുതി െസ�ക�റി സീൽ ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി സർ�ിൈഫ െചയ്തി���്

എ�ാൽതീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
 �പസിഡൻറ്എം ബു�ിൽ ഒ�്,സീൽഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
 എ�ിേമ�് തുകയും െചലവായതുകയും ത�ിലു�വ�ത�ാസംഎഴുതിയി�ി�.

െമ�ീരിയൽ ലി�്

െമ�ീരിയല ് എ�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന്അടി�ാനെ�ടു�ി, െവ�ര ് �് നൽേക�തുക,
അവരുെട േപര,്അ�ൗ�് ന�ര ് ,�പവര ് �ിയുെട േപര,്വര ് � ്േകാഡ് ,ബില ് ന�ര ് ,തീയതി
എ�ിവഎ�ാംകാണി�� െകാ�് െമ�ീരിയലിന് േവ�ിയു� പണംൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു�

�പധാനെ�� ഒ�ാണ് െമ�ീരിയൽ ലി�്.ഈഓഡി�് കാലയളവില ് െമ�ീരിയല ് �പവര ് �ികള് 
ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽആ 2ഫയലിലും െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി�് ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

േവജ് ലിസ്ററ്

�പവൃ�ി പൂര ് �ിയായാല ് മ�ര ് േറാള് �പകാരം െതാഴിലാളികള് �് േവതനം
അനുവദി��െവ�് ഉറ�ാ�ു� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി െചയ്തു
എ�തിന് അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ�് നൽേക� കൂലി, ആയുധ�ൾ�് െകാടു�ു� വാടക, എ�ിവ
കാണി�� െകാ�് പണംൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.
പരിേശാധി� 4ഫയലിലും േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.

ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

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

നിലയിലാണ്എഫ്.ടി.ഒയുെട �പധാന�ം.
പരിേശാധി� 4ഫയലിലും ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)സൂ�ി�ി���്.

▪ െതാഴിലാളികള്�് കൃത�മായി േവതനം കി�ിേയാ എ�റിയാനു� സൂ�്മ പരിേശാധന എ�ാ

ഫയലുകളിലും നട�ാന് കഴി�ി�.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാന് , �പവ��ികള് സംബ�ി�� െതളിവുകള് 
േശഖരി�ാന് അതിന് െറ േഫാേ�ാകള് സഹയകമാകും. �പവര ് �ി തുട�ു�തിന് മു�,് �പവർ�ി
നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാള് , �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� കഴിയുേ�ാള് തുട�ിയ ഓേരാ ഘ��ിെലയും
േഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ി�ണെമ�് നിഷ്കർഷി�ിരി�ു�ു.

 4 ഫയലുകളിലും 3ഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉ�ായിരു�ി�.

മ�ര് േറാള് മൂവ്െമ� ്�ി�് /ഫയല ് �ടാ�ിങ് േഫാറം
െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിലും അതിന് െറ േരഖകള് ൈകകാര�ം െച���തിലും ഓേരാ

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



സു�പധാനേരഖയായ മ�ര ് േറാള് ജനേറ�് െച���തു മുതല ് െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല�്
അനുവദി��െകാ�ു� FTO ബാ�ിേല�് അയ�ു� തീയതി �കമ�ില ് മ�ര ് േറാള് മൂവ്െമന് റ്
�ി�ില ് േരഖെ�ടുേ��താണ്. പരിേശാധി� 4ഫയലിലും മ�ര് േറാള് മൂവ്െമ� ് �ി�് /ഫയല് �ടാ�ിങ്
േഫാറം ഉ�ായിരു�ു .

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

മൂ�ുഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് ഒരുഫയലിലും ഉ�ായിരു�ി�

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

പരിേശാധി� 4ഫയലിൽ 3ഫയലിലും പൂര്�ീകരണസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു. 1ഫയലിൽ �പവൃ�ി
പൂര്�ീകരണസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ി�.

ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

�പവർ�ി �ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ് ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാസ്. മൂ�് ഘ��ിലു�
േഫാേ�ാകൾ�ു പുറെമ ജിേയാടാഗ്ഡ് േഫാേ�ായുെട �പിന് റും ഫയലില ് സൂ�ിേ��േതാണ്.
ഇതുറ�ാേ��ത് േമ�ിന് െറയും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ്. ജിേയാട്
േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് 4ഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ി�.

ൈസ�്ഡയറി

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

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

നിര ് വഹി�ു�തിലു� ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ്ൈസ�്ഡയറി.
സം�ാന സര ് �ാര ് �പേത�കമായി ത�ാറാ�ിയ ൈസ�് ഡയറി �പവര ് �ി
�ല�ു�ായിരിേ�� സു�പധാന േരഖയാണ്. പ�തി ആരംഭേയാഗ�ിന് െറ വിവര�ള് മുതല ്
ഉേദ�ാഗ�രുെടയും െപാതുജന�ള�െടയും നിര്േദശ�ള�ം സ�ര്ശകഡയറിയിൽഅട�ിയി���്.
പരിേശാധി� 4ഫയലുകളിൽ 2ഫയലിൽ മാ�തമാണ്ൈസ�്ഡയറി ഉൾെ�ടു�ിയി���ത്.

വിജിലന്സ് ആ� ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി (ജാ�ഗതാ േമല്േനാ� സമിതി)

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലുംഅ�്അംഗ�ള�� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരിേ��താണ്.
ഇതില ് പ�ികവര ് � പ�ിക ജാതി വിഭാഗ�ാര ് �് േവ��ത �പാധാന�ം നല ് േക�തും പകുതിയിലധികം
േപര ് സ്�തീകള് ആയിരിേ��തുമാണ്. അധ�ാപകര ് ,അ�ണവാടി വർ�ർ, സ�യം സഹായ
സംഘ�ിെല അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന
���കൾ, എ�ിവരിൽനി�് പരമാവധി ഒരുവർഷ കാലയളവിേല�് VMC െയ നിയമിേ��ത്

�ഗാമസഭയാണ്.

VMC അംഗ�ൾ 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.

സി�ിസണ് ഇന്ഫര്േമഷന് േബാര്ഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�് വരു�ു�തിനു� ഉപാധികളിെലാ�ാണ് സി�ിസണ് 
ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ഡ്(സി.ഐ.ബി) നട�ിയ �പവൃ�ിയുെട േപര,് അട�ല ് തുക,െചലവായ
തുക,ആെക െതാഴില ് ദിന�ള് �പവൃ�ി നട� കാലയളവ് എ�ി�െന ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാന



വിവര�െള�ാം ഉള് െ�ടു�ി �പവൃ�ി തുട�ുേ�ാള് തെ� സി.ഐ.ബി �ാപിേ��താണ്. ഈ
കാര�ം വാര ് ഷിക മാ�ര ് സര ് �ുലര ് അധ�ായം 10.4 ല ് വിശദീകരി�ി���്. �പവൃ�ി
�ല�ളില ് ഒരിട�ുംസി.ഐ.ബി ഉ�ായിരു�ി�.

അവകാശലംഘന�ൾ

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സ�ാർ ഈ വാര ് ഡിെല കുടുംബ�ള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ

അവകാശലംഘന�ള�മായി ബ�െ��് ചില സംഭവ�ള് �ശ�യില ് െ�ടുകയു�ായി. അ�ാര��ളാണ്
ഇവിെട പരാമര ് ശി�ു�ത്.

െതാഴില ് കാര ് ഡ്
െതാഴിലുറ�് പ�തിയില ് പണിെയടു�ു� െതാഴിലാളിയുെട അടി�ാനപരമായ അവകാശമാണ്

െതാഴില ് കാര ് ഡ്.അേപ�ി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം കാര ് ഡ് നല ് കണെമ�ാണ് വ�വ�. ഈ
വാര ് ഡിെല െതാഴില ് കാര ് ഡിന് അേപ�ി�വര ് െ��ാം കാര ് ഡ് ലഭി�ി���്. ഇ�ാര��ില ്
പ�ായ�ിന് െറ സമീപനം മാതൃകാപരമാണ്.

 എ�ാൽ െതാഴിൽ കാര ് ഡിൽ ഒ�ി�ുവനു� േഫാേ�ാ�ു� െചലവ് െതാഴിലാളികൾ

സ��മായി എടു�ിരി�ുകയാണ്.

േവതനംൈവകൽ

മ�ര ് േറാള് പൂര ് �ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട ബാ�്

അ�ൗ�ിേല�് നിേ�പി�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല െസ�ന് 3(2),6 എ�ിവിട�ളില ്
വ��മാ�ിയി���്.ൈവകിയാല ് ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിന് െറ 0.05 ശതമാനം തുക പിഴ
നല ് കണെമ�് നിയമ�ിെല െസ�ന് 3(3)ലും വാര ് ഷിക മാ�ര ് സര ് �ുലര ് അധ�ായം 9ലും
പറയു�ു.

ഈ വാര ് ഡില ് െതാഴിലാളികേളാട് േചാദി�േ�ാൾ വളെരയധികം കാലതാമസം എടു�ാണ് േവതനം

ലഭി�ു�െത�് മന�ിലായി. പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസില ് നി�് നി�ിത ദിവസം

തെ� എഫ് ടി ഒ അയ�ി��െ��ിലും േക�� ഗവണ് െമന് റില ് നി�് പണം ലഭി�ാ�തുെകാ�ാണ്
ഇ�െനസംഭവി�ു�ത്.

ആരുെട ഭാഗ�ുനി�് വീഴ്ച സംഭവി�ാലും കൃത�സമയ�് േവതനവും അത് ലഭി�ിെ��ില ്
നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിേ��താണ്.ഇ�ാര��ില ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�് േരഖാമൂലം പരാതി സ�ീകരി�്
ബ�െ��വര ് �്അയ��െകാടു�ാന് േമ�ിനും ഭരണസമിതി�ുംഉ�രവാദി�മു�്.

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴില ് �ല�് െതാഴിലാളികള് �് ആവശ�മായ കുടിെവളളം, തണല ് , �പാഥമിക

ൈവദ�സഹായം, 5 വയ�ിന് താെഴയുളള കു�ികള് �് �കഷ് തുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ള് 
ഒരു�ണെമ�് നിയമ�ിെല െഷഡ��ള് 2ൽ 23 മുതൽ 28 വെരയു� ഭാഗ�് നിര ് േദശി�ി���്. ഈ
അവകാശെ��ുറി�് െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�േ�ാള് അറിയാന് കഴി�ത്:

 തണല ് െസൗകര�ം ലഭ�മ�
 ക��റ കാലുറഎ�ിവ ലഭ�മ�.
 �പഥമ ശു�ശൂഷകി�് െതാഴിലിട�ിൽ ഉ�ാകാറു�്.



�പവൃ�ി�ലസ�ര ് ശന�ിലൂെട കെ��ിയവിവര�ൾ

�കമ
ന�ര ്

വര ് � ്േകാഡ് �പവൃ�ി പരിേശാധനാ വിവരം

1 1606008002/RS
/303949

കിഴ�ുമുറി നീർ�ട
�പേദശ�് പി�് േഫാർ
�ാ�ഷ്ൻ

...എ�ിേമ�് �പകാരം 3000 എ�ം
ആണ്.

... M -ബു� ്�പകാരം 2838എ�ം
ആണ് . (�പസ്തുത വാർഡിൽ)

... േമ�്മാർസഹകരണം
ഇ�യിരു�ു.അതുെകാ�്
ഞ�ൾ�്കൂടുതൽ �പവർ�ി
�ല�ൾകാണാൻസാധി�ി�.
�പവർ�ി�ല�് 72കുഴികൾ
കാണാൻസാധി��.

 ൽനി�ും മന�ിലാവു�ത്.
2 1606008002/WC/

297013
Earthern Bund  ... എ�ിേമ�് �പകാരം 900m നീളവും

0.450m വീതിയും. 1.000 mആഴവും
ആണ്.

 ... M -ബു� ് �പകാരം 892 m
നീളം, 1.80 m വീതിയും ആണ്
േരഖെപടു�ിയിരികു�ത്.
(�പസ്തുത വാർഡിൽ)

 .... �പവർ�ി�ല�് വീതി 1.27
m,ആഴം 1.60m ഉം ആണ് കാണാൻ
സാധി�ത്. വഴി മുഴുവൻ കാട്പിടിച്
കിട�ു�ത്െകാ�് നീളം
അള�ാൻസാധി�ി�.

 �പവൃ�ി നട�ിരി�ു�ത്.

3 1606008002/IF/354421 ൈലഫ് ഭവന നിർമാണം -
കു���ി (9/29)

...വീട് കാണാൻസാധി��
... 2 മ�ർേറാള്െല
പണികൂലി മാ�തമാണ്
ലഭി�ത്.

4 1606008002/IF/354420 ൈലഫ് ഭവന നിർമാണം-
കൃഷ്ണൻ ( 9/30)

...വീട് കാണാൻസാധി��
... 2 മ�ർേറാള്െല
പണികൂലി മാ�തമാണ്
ലഭി�ത്.



െപാതു നിര്േദശ�ള് 
1.െതാഴില ് ആവശ�മു� മുഴുവന് േപര് �ും നൂറു ദിവസം െതാഴില ് ലഭി�ു� തര�ില ്
പ�തികള് ആസൂ�തണം െച�ണം.
2.െതാഴിലാളികെളെ�ാ�് വര് ഷ�ില ് 100 പണി�ു� അേപ� ഒരുമി�� നല ് കാന് 
േ�പരി�ി�ണം. ഇത് �ഫ�് ഓഫീസില ് തെ� നല ് കണം.അേപ��് തിയതി േരഖെ�ടു�ിയ
ൈക��് രസീത് നല ് കണം.അ�െന െചയ്താല ് എ�ാവര് �ും 100 െതാഴില ് ദിന�ള് 
ലഭി�ാന് സാധ�തെയാരു�ും .
3.െതാഴിലാളികളില ് നി�ു�അേപ� വാ�ു� രീതിയില ് സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം.അവര് 
�്ആവശ�മു�ാകുേ�ാള് െതാഴില ് നല ് കാന് വ�വ�യു�ാകണം.
4..േദശീയ നിരീ�ണ ഏജന് സിമുതല ് പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ര് 
വെരയു�വര് അവെര ഏല ് �ി� ചുമതലകള് കൃത�മായി നിര് 
വഹി�ു�ുെ��ുറ�ാ�ണം.
5.ഡി.പി.സി, െജ.പി.സി എ�ീ ഉേദ�ാഗ�ര് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസും

കഴിയാവു��ത �പവൃ�ി�ല�ള�ം സ�ര് ശി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാന് സം�ാനതല�ില ്
സംവിധാനമു�ാകണം.
6.വിജിലന് സ് ആന് റ് േമാണി�റിങ് സംവിധാനം സമ�ഗമായി അഴി��പണിയണം.ഇവെയ
സ�ത��മാ�ി നിലനിര് �ി ത�മയഓഡി�ിങ്സമിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.
7.വിഎംസിയുെട �പവര് �ന�ള് േ�ാ�് തല�ില ് നിരീ�ി�െ�ടണം.
8.സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാന് െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് സി�ിസണ ് ഇന്
 ഫര് േമഷന് േബാര് ഡ്അടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.
9.പ�തി ആസൂ�തണ�ില ് കര് ഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും ഉള് 
െ�ടു�ാന് കഴിയണം.
10.ജനകീയ എ�ിേമ�് നിര് ബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത് െതാഴിലാളികള് �്
ലഭ�മാ�ുകയുംഅവെര പറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.
11.െതാഴിലാളികള് �ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള് പ�ായ�് തല�ില ് വാ�ി

സൂ�ി�ണം.ഇത് െതാഴിലാളികള് �് ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ണം.
12.വാര് ഡിെല െതാഴില ് കാര് ഡിന് െറ എ��ിന് അനുസൃതമായി േമ��മാെര

െതരെ�ടു�ണം

13.േമ��മാെര െതരെ�ടു�ുേ�ാള് ജാതി-�പേദശിക വിേവചനം പാടി�.
14.മ�ര് േറാള് ,ൈസ�് ഡയറി തുട�ിയആധികാരിക േരഖകള് ൈകകാര�ം െച���തില ്
ജാ�ഗതേവണം.
15.െതാഴിലാളികള് �ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള് പ�ായ�് തല�ില ് വാ�ി

സൂ�ി�ണം.
16.ഭൂവികസന �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ു�ത് ഭൂവുടമയുെട

ആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായി പ�ായ�് തല�ില ് വ�ാപക �പചരണം നല ് കി
അേപ��ണി�ണം.
17.ഇ�രം �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ുേ�ാള് അവമ�-്ജലസംര�ണ�ിന് ഉതകു�താണ�്
ഉറ��വരു�ണം.
18.േമ��മാര് �ും വിജിലന് സ് ആന് റ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള് �ും
സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം നല ് കണം
19.ൈജവസ��്വര് ധി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ാന് കഴിയണം
20.സ്�തീ സൗഹൃദ െതാഴിലുപകരണ�ള് ലഭ�മാകു�ുെ��് ഉറ�ാ�ണം.



പെ�ടു�വർ

* ഭരണസിമിതി -വാർഡ് െമ�ർ (മുരളീധരൻ.ജി ).
* േതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ - മനീഷ്.P.K (AE),സജീഷ്.K.K (അ�ൗ�� ് ).
* േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ് സ് േപഴ്സൺമാർ - സനിഗ. എസ് (VRP), ബബിത. സി ( BRP
ഇൻചാർജ് ), ദിവ�.എസ് ( VRP ).

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ തീരുമാന�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

1. േഫാേ�ാഎടു�ു�തിന് േപാലുംൈപസ െചലവാകാെത െതാഴിൽ കാർഡ്
ലഭ�മാ�െമ�് �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

2. പണിതുട�ു�തിന് തേല ദിവസേമാഅേ�ദിവസേമാ െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ്
കൂടാം എ�് �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

3. െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�ഡിമാൻഡ് ഇതുവെര �ഫ�്ഓഫീസ്
വഴി നൽകിയി�ി�.എ�ാൽഇനി മുതൽഡിമാൻഡ് �ഫ�്ഓഫീസിൽ
നൽകാനും, 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ
േവതന�ിന്അേപ�നൽകാനും �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

4. പ�തിആസൂ�തണ�ിൽകർഷകെരയും െപാതുജന�െളയും
ഉൾെ�ടു�ിെകാ�് അയൽ�ൂ�ം വഴി പ�തിആസൂ�തണം െച��െമ�്

�ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

5. െതാഴിലിടെ�സൗകര�ം, പ�ായ�്ഇടെപ�് സൗകര�ം െച�ാെമ�്

തീരുമാനി��.

6.ചികി�സഹായ�ിനു�അേപ�പ�ായ�് �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി

നൽകാനുംൈക��് രസീത് വാ�ാനും �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

7.എ�ാ �പവർ�ി ഫയലുകളിലും ജനകീയഎ�ിേമ�് ഉൾെ�ടു�ി
സൂ�ി�ാൻതീരുമാനി��.

8.എ�ാഫയലിലും ഇനിമുതൽ 22 േരഖകള�ം ഉൾെ�ടു�ാെമ�് തീരുമാനി��.



9.ഫയലിൽ േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഉൾെ�ടു�ംഎ�് തീരുമാനി��.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് മുകളിൽ െകാടു�നിർേദശ�ൾസഹിതം �ഗാമസഭ

ഐക�കണ്േഠനഅംഗീകരി��.

1 . െച�. െക -അധ�� (�ഗാമസഭഅംഗം)

2.ബബിത.സി - േ�ാ�് റിേസാഴ്സസ് േപഴ്സൺഇൻചാർജ്, േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�്,
െന�ാറ േ�ാ�് 

3.ഗിരീഷ്.െക - ജി�ാ റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ,േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�്,പാല�ാട്


