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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�ല ് 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�ാന് 
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�തിയില ് 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�് �ഗാമസഭകള് 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 പരിപാടിയായണ് േ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�ായത്, സാമൂഹ�
ആസ്തി സൃഷ്ടി�ി��േ�ാ തുട�ിയകാര��ളാണ്

േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാന് �ശമി�ു�ത്. െപാതുജന�ള�െട പ�ാളി�േ�ാെട

നട�ു�തിനാല ് സര ് �ാര ് പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമല ് െപാതുസമൂഹ�ിന് െറ



ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാന് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് വഴിെയാരു�ും.

രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം �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�് പ്ളാന് 
1.1ഓഫീസ്സ�ര ് ശനപരിപാടികള് .

2. അഭിമുഖം
2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡന് റ്,ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്).
2.2 േമ�് ,െതാഴിലാളികൾ,കര ് ഷകര ് ,െതാഴിലിന് േപാകാ�െതാഴില ് കാര ് ഡ് ഉടമകൾ.

3.ഫയൽപരിേശാധന
3.1 െപാതു�പവൃ�ികള് ,വ��ിഗത �പവൃ�ികള് 
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 േ�കാഡികരണം

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. �ഗാമസഭയില ് പെ�ടു�ു�തിനും േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �പ�കിയയില ് പെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം.

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

1 ആെക െതാഴില ് കാര ് ഡ് 3563
2 ആെക െതാഴിലാളികള് 4704

3 ആക്�ീവ് െതാഴില ് കാര ് ഡ് 2179
4 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 2641
5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 298
6 പ�ിക വർ� െതാഴിലാളികള് 7
7 നൂറു ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�വർ 121

8 ആെക െചലവ(്2018-19) 2,10,98000



േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

ഫയല ് െവരിഫിേ�ഷൻ
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ന
�
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വര ് � ്േകാഡ് �പവൃ�ി ആരംഭി
�
തീയതി

അട�ല ്
തുക

ഓഡി�്
പിരീഡി
ൽെചല
വായ
തുക

അവിദ
ഗ്�
െതാഴി
ല ്
ദിന�
ള് 

വിദ
ഗ്�
െതാഴി
ല ്
ദിന�
ള് 

സാധ
ന
ഘട
കം

1 1606008002/IC/
319637

െകാള��ു
െകാടുവാൾ
പാറയിൽ ഉ�
കാഡ�ാലുകൾ
മെ�ടു�ു
വൃ�ിയാ�ൽ.

05/02/2
019

200000 143088 528 ഇ� ഇ�

2 1606008002/W
C/297407

അ�ിേ�ാട്
ഏരിയയിൽ
മഴ�ുഴി.

07/12/2
018

149471 139836 516 ഇ� ഇ�

3 1606008002/RS
/304130

േചരാപുരം നീർ�ട
േ�പേദശ� ് pit
േഫാർ �ാെ�ഷൻ.

10/03/2
019

500000 173440 640 ഇ� ഇ�

വാര ് ഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ൾ

ആെക െതാഴിൽകാർഡ് 292

ആെക െതാഴിലാളികള് 416

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 143

�ിരമായിെതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�വര ് 27

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ില ് െപ�വർ 32

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ 6

കഴി�വര ് ഷം 100 ദിവസം െതാഴില ് കി�ിയവർ 12



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.
പരിേശാധി� മൂ�് ഫയലുകളിലും വാർഷിക മാ�ർഅനുശാസി�ു�കവർേപജ്സൂ�ി�ി���്.എ�ാൽ
ജിേയാ ടാഗിംഗ് വിവര�ൾ, േമ�ിൻെറ േപര,് െടക്നി�ൽ ഉേദ�ാഗ�ൻെറ േപര്എ�ിവകവർ േപജിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െ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�്.
 െച�് ലി�് 3 ഫയലുകളിലും സൂ�ി�ി���്. എ�ാൽ േപജ് ന�ർ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
വാര ് ഷിക 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�ിയത് എ�്

മന�ിലാ�ു�തിനും

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉപകരി�ു�ു. ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഫയലില ് �പവ��ിെയ കുറി�് പരാമര ് ശി�ു�
വാര ് ഷികപ�തിയുെട പകര ് �് സൂ�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ്.

 ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉൾെ�ടു�ിയി���്.
 കവർ േപജിലുംആ�ൻ�ാൻ േകാ�ിയിലും �പവൃ�ിയുെട േപര് ഒ�ുതെ�യാണ്

ഉ�ായിരു�ത്.

എ�ിേമ�്

ഓേരാ �പവർ�ി�ും എ�ിേമ�ിെ� സം�ിപ്തം, ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾ
വിശദീകരി�ു�സാേ�തികകുറി�് തുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��താണ്.
ഡീെ�യിൽഎ�ിേമ�്, മലയാള�ിൽത�ാറാ�ിയഎ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് എ�ിവ 3ഫയലുകളിലും

സൂ�ി�ി���്. മൂ�് ഫയലുകളിലുംഡിൈസനിംഗ് േരഖ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

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 ജനകീയ എ�്േമ�് ത�ാറാേ��തു�്. എ�ാൽ ഇ�ര�ിലു� ഒരു േരഖ

ഫയലിൽകാണാൻസാധി�ി�.

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� 3ഫയലുകളിലുംഈ േരഖ ഉ�ായിരു�ു.

 സാേ�തികഅനുമതി ന�ർ, േഡ�് ഉ�ായിരു�ു.

 എ�ിേമ�് തുക,തിയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്

 െസ�ക�റിയുെട ഒ�്,സീൽഎ�ിവ ഉ�്.എ�ാൽതീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 ഓവർസിയർ, െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട ഒ�്,സീല്എ�ിവ ഉ�്.എ�ാൽ
തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 എൽഎസ്ജി ഡി എൻജിനീയറുെട േപര,് ഒ�്,സീൽഎ�ിവ േരഖെപടു�ിയി�ി�.

ഭരണാനുമതി



ഒരു വാര ് ഡില ് ഒരു വര ് ഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവര ് �ന�ള് �് പ�ായ�്
ഭരണസമിതി നല ് കു� അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി. െസക��റിൽ നി�ും എടു� ഈ േരഖയിൽ

െസ�ക�റിയുെട ഒ�്,സീല്എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

 �ഗാമസഭാ തീരുമാന�ിൻെറ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.

 ഭരണാനുമതി ന�ർ ,തീയതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു

 െഷൽഫ്ഓഫ് െ�പാജക്ടിൻെറ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�.

സംേയാജിതപ�തി(കൺവർജൻസ്)
പരിേശാധന�് വിേധയമായ മൂ�് ഫയലുംസംേയാജിത പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�ി�.

െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാന് റ് േ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�്.
േകാള�ം�് െകാടുവാൾ പറയിലുളള കാഡ�ാലുകൾ മെ�ടു�ുവൃ�ിയാ�ൽ �പവൃ�ിയിൽ �ഗൂ�്

ആയി ഡിമാൻറ് നൽകിയതിൻെറ േരഖ ഉ�്.

 ബാ�ിയു� 2ഫയലുകളിലുംഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�.

 എ�ു മുതൽഎ�് വെര െതാഴിൽ േവണം എ�കാര�ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െ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 ഭാഗ�ളിൽ അനുശാസി�ു�ു.ഒരു ഫയലിൽ
മാ�തമാണ് (അ�ിേ�ാട് ഏരിയയിൽ മഴ�ുഴി)െതാഴിൽ അനുവദി�ാൻ േരഖ ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
ബാ�ിയു� ര�് ഫയലുകളിലും െതാഴിൽഅനുവദി�ൽ േരഖ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.
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.

 മ�ര ് േറാള�കളിൽഎം.ബു� ്ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 മ�ര ് േറാള�കളിൽ േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, പ�ായ�് െസ�ക�റി എ�ിവർ
ഒ��ം, സീലും േരഖെ�ടു�ിയി���് എ�ാൽതീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 ദിവസ േവതനം, മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവതനം, ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും ലഭിേ��
ആെക കൂലിഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 3ഫയലുകളിലും േമ�് ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്. െച�് െചയ്ത ഉേദ�ാഗ�ൻെറ ഒ�് ഒരു



�പവൃ�ിയുെട മ�ർേറാള�കളിലും ഇ�.

െ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.

 പരിേശാധി� 3ഫയലുകളിലുംഎം -ബു�് ഉ�ായിരു�ു.

 േപജ് ന�ർ, െമഷർെമൻറ് തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 �പസിഡ�  ്, െസ�ക�റി എ�ിവരുെട ഒ�്,സീൽ ഉ�്.എ�ാൽതീയതി ഉ�ായിരു�ി�.

 അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയര ് ,ഓവര ് സീയര ് എ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും എം. ബു�ില ്
േരഖെപടുതിയി���്.എ�ാൽതീയതി ഉ�ായിരു�ി�.

 മ�ർ േറാൾ ന�ർm-bookൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 ഓേരാ ഗുണേഭാ�ാവിൻേറയും വിവര�ൾ, ഓേരാ ഗുണേഭാ�ാവിനും എ�ത അളവിൽ �പവൃ�ി
െചയ്തു െകാടു�ുഎ�ീ വിവര�ൾ ഉ�ായിരു�ി�.

െമ�ീരിയൽ ലി�്

െമ�ീരിയൽ എ�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന് അടി�ാനെ�ടു�ി, െവ�ര ് �് നൽേക� തുക,
അവരുെട േപര,് അ�ൗ�് ന�ര ് ,�പവര ് �ിയുെട േപര,്വര ് � ് േകാഡ് , ബില ് ന�ര ് , തയതി
എ�ിവ എ�ാം കാണി�� െകാ�് െമ�ീരിയലിന് േവ�ിയു� പണം ൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു�

�പധാനെ�� ഒ�ാണ് െമ�ീരിയൽ ലി�്. �പസ്തുത വാർഡിൽ ഈ കാലയളവിൽ െമ�ീരിയൽ വർ�ു

െചയ്തി�ി�.
േ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�് പണം ൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.
പരിേശാധി� മൂ�് ഫയലുകളിൽ മ�ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായ േവജ് ലി�് ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

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

നിലയിലാണ്എഫ്.ടി.ഒയുെട �പധാന�ം.
പരിേശാധി� മൂ�് ഫയലുകളിൽഎഫ്.ടി.ഒ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികളിൽ െമ�ീരിയൽവർ�്ഇ�.
േറായൽ�ി

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ ഒരുവര ് � ്ഫയലിലും േറായൽ�ി ബാധകമ�.

േ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�ാകൾ ഫയലിൽ സൂ�ി�ണെമ�് നിഷ്കർഷി�ിരി�ു�ു. എ�ാൽ പരിേശാധി� 3 ഫയലുകളിലും
മൂ�ു േ�ജ് �പകാരമു� േഫാേ�ാകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

�പവൃ�ി പൂര ് �ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം 3 ഫയലുകളിലും ഉൾെ�ടു�ിയി���്. എ�ാൽ �പവർ�ിെയ

കുറി��� �പാഥമിക വിവര�ൾ, �പവർ�ിയുെട േപര,് വർ� ്േകാഡ്, എ�ിേമ�് േകാ�് എ�ി�െന ഉ�
ഒരുവിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

മ�ര ് േറാള് മൂവ്െമന് റ് �ി�് /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. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഉൾെ�ടു�ി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.
പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ മൂ�് ഫയലുകളിലും ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കാണാന് സാധി��. .

ൈ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 നിര ് േദശ�ള�ം സ�ര ് ശക ഡയറിയില ് അട�ിയി���്.
പരിേശാധി� 3ഫയലുകളിലുംൈസ�്ഡയറി ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

വിജിലന് സ് ആന് റ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി (ജാ�ഗതാ േമല ് േനാ� സമിതി)

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലും അ�് 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.ഇതിൽ െതാഴിലാളികൾഅംഗമാകാൻ പാടി�.

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 ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ഡ്

െ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.ബിക�ി�.

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.

1.െ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.
 െതാഴിൽ കാർഡിൽ �പവൃ�ി വിവര�ൾപൂരി�ി�ി�ി�.

2.േ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�ു.

െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും എ�ാവർ�ും േവതനം മാസ�ൾ കഴി�ാണ് ലഭി�ു�ത്

എ�ാണ് മനസിലായത്. 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�െന
സംഭവി�ു�ത്.

ആരുെട ഭാഗ�ുനി�് വീഴ്ച സംഭവി�ാലും കൃത�സമയ�് േവതനം ലഭി�ിെ��ില ് െതാഴിലാളികൾ�്

നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിേ��താണ്.ഇ�ാര��ില ് െതാഴിലാളികളിൽ നി�് േരഖാമൂലം പരാതി സ�ീകരി�്
ബ�െ��വര ് �് അയ��െകാടു�ാന് േമ�ിനും ഭരണസമിതി�ും ഉ�രവാദി�മു�്. ഇതിൽ വീഴ്�
സംഭവി�ിരി�ു�ു.
െതാഴിൽ നിേഷധം

 ആെക 12 െതാഴിലാളികൾ�ാണ് 100 പണി ലഭി�ത്.
 വാർഡിൽ പണി കുറവാണ് ലഭി�ു�െത�് െതാഴിലാളികൾ പറ� .ു

െ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�ിവകുറ�് െതാഴിലാളികൾ�് മാ�തമാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്.
 െപാതുവായ കുടിെവ� െസൗകര�ം െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ു�ി�. കുടിെവ�ം

വീടുകളിൽ നി�ും െകാ�ുവരുകയാണ് െച���ത് .
 �പഥമ ശു�ശൂഷകി�് ഇ�.

�പവൃ�ിസഥല പരിേശാധന വിവരം

�കമ
ന�ര ്

വര ് � ്
േകാഡ്

�പവൃ�ി �പവൃ�ി�ലസ�ർശന�ിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

1 1606008002/I
C/319637

േകാള�ംബ്
െകാടുവാൾ
പാറയിൽ ഉ�
കാഡ�ാലുകൾ
മെ�ടു�ു
വൃ�ിയാ�ൽ.

M.ബു� ് �പകാരമു� നീളം അള�ാൻ സാധി�ി� കാരണം
കാഡ�ാൽ കാട് പിടി�� കിട�ുകയായിരു�ു. M.ബു� ്
�പകാരമു� വീഥിയുെടയും ആഴ�ിെ�യും അളവ്
കൃത�മായിരു�ി�.

2 1606008002
WC/297407

അ�ിേ�ാട്
ഏരിയയിൽ
മഴ�ുഴി.

M.ബു� ് �പകാരമു� കുഴികള�െട എ�ം ലഭി�ി�.
അതിനു� കാരണം �പളയം വ�ു കുഴികൾ ചിലത്
തൂർ�ിരു�ു. മാ�തമ� കുഴികൾ എ�ാം എടു�ിരി�ു�ത്
േഫാെറ�് ഏരിയയിൽ ആണ്. വന� മൃഗ�ള�െട സാമിപ�ം
ഉ�തിനാൽ ആ േ�പേദശെ� കുഴികൾ എ�ാൻ
സാധി�ി�.

3 1606008002/
RS/304130

േചരാപുരം നീർ�ട
േ�പേദശ� ് pit
േഫാർ �ാെ�ഷൻ.

വാർഡ് 12ഇൽ പാ�ാ�ിയി��� പണി ആെണ�ിലും
�പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ത് 5, 6എ�ീ വാർഡുകളിൽ
ആയി�ാണ്. അതിനാൽ കുഴികള�െട എ�ം
പരിേശാധി�ു�ത് �പയാസംആയിരു�ു.

െപാതു നിര ് േദശ�ൾ
1.െതാഴില ് ആവശ�മു� മുഴുവന് േപര ് �ുംനൂറു ദിവസം െതാഴില ് ലഭി�ു�തര�ിൽ പ�തികള് 
ആസൂ�തണം െച�ണം.
2.െതാഴിലാളികെളെ�ാ�് വര ് ഷ�ില ് 100 പണി�ു�അേപ�ഒരുമി�� നല ് കാൻ േ�പരി�ി�ണം.
ഇത് �ഫ�് ഓഫീസില ് തെ� നല ് കണം. അേപ��് തിയതി േരഖെ�ടു�ിയ ൈക��് രസീത്



നല ് കണം.അ�െന െചയ്താല ് എ�ാവര ് �ും 100 െതാഴില ് ദിന�ള് ലഭി�ാന് 
സാധ�തെയാരു�ും .
3.െതാഴിലാളികളില ് നി�ു� അേപ� വാ�ു� രീതിയില ് സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം. അവര ് �്
ആവശ�മു�ാകുേ�ാള് െതാഴില ് നല ് കാന് വ�വ�യു�ാകണം.
4..േദശീയ നിരീ�ണഏജന് സിമുതല ് പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ര ് വെരയു�വര ്
അവെര ഏല ് �ി� ചുമതലകള് കൃത�മായി നിര ് വഹി�ു�ുെ��ുറ�ാ�ണം.
5.ഡി.പി.സി, െജ.പി.സി എ�ീ ഉേദ�ാഗ�ര ് പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഓഫീസും കഴിയാവു��ത

�പവൃ�ി�ല�ള�ം സ�ര ് 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�ി
നിലനിര ് �ിത�മയഓഡി�ിങ്സമിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.
7.വിഎംസിയുെട �പവര ് �ന�ള് േ�ാ�്തല�ില ് നിരീ�ി�െ�ടണം.
8.സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാന് െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് സി�ിസണ് 
ഇന് ഫര ് േമഷന് േബാര ് ഡ്അടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.
9.പ�തി ആസൂ�തണ�ില ് കര ് ഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും

ഉള് െ�ടു�ാന് കഴിയണം.
10.ജനകീയ എ�ിേമ�് നിര ് ബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത് െതാഴിലാളികള് �് ലഭ�മാ�ുകയും
അവെര പറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.
11.െതാഴിലാളികള് �ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള് പ�ായ�് തല�ില ് വാ�ി സൂ�ി�ണം.ഇത്
െതാഴിലാളികള് �്ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ണം.
12.വാര ് ഡിെല െതാഴില ് കാര ് ഡിന് െറ എ��ിന്അനുസൃതമായി േമ��മാെര െതരെ�ടു�ണം

13.േമ��മാെര െതരെ�ടു�ുേ�ാള് ജാതി-�പേദശിക വിേവചനം പാടി�.
14.മ�ര ് േറാള് ,ൈസ�് ഡയറി തുട�ിയ ആധികാരിക േ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 ് കിഅേപ��ണി�ണം.
17.ഇ�രം �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ുേ�ാള് അവ മ�്-ജല സംര�ണ�ിന് ഉതകു�താണ�്

ഉറ��വരു�ണം.
18.േമ��മാര ് �ും വിജിലന് സ് ആന് റ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള് �ും സമയബ�ിതമായി
പരിശീലനം നല ് കണം
19.ൈജവസ��് വര ് ധി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ാന് കഴിയണം
20.സ്�തീ സൗഹൃദ െതാഴിലുപകരണ�ള് ലഭ�മാകു�ുെ��് ഉറ�ാ�ണം.

28-11-2019 ന് കൂടിയ േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭയില ് വാര ് ഡ് െമ�ര ് �ശീമതി ഗീതശ�ാമളൻ

സ�ാഗതം പറ� .ു കഴി� വര ് ഷം 100 പണികൾ െചയ്തവരില ് ഒരാളായ �ശീമതി െച�. വി
അധ��നായി. വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണ് മാർ അവതരി�ി� റിേ�ാര ് �് �ഗാമസഭ സമ�ഗമായി
ചര ് �െചയ്തു.

പെ�ടു�വർ

ഭരണസമിതി- ഗീത ശ�ാമളൻ (വാർഡ് െമ�ർ)

ഉേദ�ാഗ�ർ- മനീഷ്. പി. െക ( െതാഴിലുറ�് വിഭാഗംഅസി�� ്എ�ിനീയർ )

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സ�ാർ- േ�ാ� ്റിേസാഴ്സസ് േപഴ്സൺഇൻചാർജ്ബബിത.സി,
വിേ�ജ് റിേസാഴ്സസ് േപഴ്സ�ാരായ വിസ്മിത.എസ്,ഐശ�ര�.ആർ.



തീരുമാന�ൾ,നിർേദശ�ൾ

 െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ കാർഡ് നിയമ �പകാരം ഒരുരൂപ ചിലവ് ഇ�ാെത ലഭ�മാ�ണെമ�്

�ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

 െതാഴിലിനു�ഡിമാൻഡ് േഫാം പ�ായ�് �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി െകാടു�ാനുംൈക��് രസീത്

വാ�ാനും തീരുമാനി��.

 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ പണി കി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംഅനുവദി�ാനു�പരാതി
പ�ായ�ിെ� �ഫ�്ഓഫീസിൽ െകാടു�ാൻതീരുമാനി��.

 േവതനംൈവകിയാൽ നഷ്ടപരിഹാര�ിനായി അേപ�ി�ാൻതീരുമാനി��.

 പണി തുട�ു�തിനു മു�ു� േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗിൽഎ�ാ െതാഴിലാളികള�ം

പെ�ടു�ണെമ�ും,േയാഗം ശരിയായ രീതിയിൽകൂടണെമ�ും �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

 അപകടമു�ാകുേ�ാൾഅപകടം സംഭവി� െതാഴിലാളിെയ േമ�് േഹാസ്പി�ലിൽ െകാ�ു

േപാവുകയും,ൈസ�്ഡയറിയിൽ ഇ�ാര�ം േരഖെ�ടു�ുകയും നഷ്ടപരിഹാര�ിനായി
പ�ായ�ിൽ േരഖാമൂലംഅേപ�നൽകുകയും െച�ണെമ�് �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

 െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ�� �പഥമശു�ശൂഷ, കുടിെവ�ം, തണൽതുട�ിയസ�ീകരണ�ൾ

പ�ായ�് െചയ്തു നൽകണെമ�് �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.

 പ�തിആസൂ�തണം െതാഴിലാളികള�മഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�്അയൽ� �ൂം വഴി നട�ിലാ�ാൻ

തീരുമാനി��.

 ഫയലിൽഎ�ാവർ�ുംമന�ിലാകു� രീതിയിൽ ജനകീയഎ�ിേമ�് ഉൾെ�ടു�ണംഎ�്

തീരുമാനി��.

 ഫയലിൽ 22 േരഖകള�ം സൂ�ി�ണെമ�് തീരുമാനി��.

 എം ബു�ിൽകൃത�മായഅളവ് േരഖെ�ടു�ണം,വ��ിഗതമായു� �പവൃ�ികളിൽ
ഗുണേഭാ�ാവിൻെറ വിവര�ള�ം ,അളവുകള�ം എം ബു�ിൽര േരഖെ�ടു�ണംഎ�്
തീരുമാനി��.

 പ�തിആസൂ�തണ�ിൽകർഷകെരയും ഉൾെപടു�ാൻതീരുമാനി��.



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

ഐക�കേ�നഅംഗീകരി��.
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