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ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളിൽ ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സർ

വേതാ�ുഖമായ പുേരാഗതി ല��ം വ�് സ�ാത���ാന�ര ഇ��ൻ പാർലിെമ��ൽ

നിർ�ി�െ�� ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005 െസപ്തംബർ മാസം 5-◌ാം തീ�തിഈനിയമം നിലവിൽ വ� .ു
െതാഴിൽ  ഒരു അവകാശമായി ക�്പി�� നല്കു� നിരവധി സവിേശഷതകള��

നിയമമാണിത.് �ഗാമീണ േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിർമാർജനം എ� �പാഥമിക

ല��േ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക പുന�ാപനം, സാമൂഹ� ആസ്തി സൃഷ്ടി�ൽ
എ�ിവയും െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട ല���ളാണ.് ജന�ള�െട െതാഴില് 
െച��വാനു�അവകാശ�ിനുംഅവരുെട കായികാധ�ാന േശഷി�ും നിയമ സാധുതയും

അ���ം ക�്പി�ു�ുെവ�താണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തിയുെട സവിേശഷത. േകരള�ിലാദ�മായി െതാഴിലുറ�് പ�തി നട�ാ�ിയത്
പാല�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ.് അതുെകാ�ുതെ� ഈ േമഖലയിെല വിപുലമായ

അനുഭവസ��്ആർജി�ാന് നമു�് കഴി�ിരിേ��താണ.്

മുഖ� ല���ൾ

1.�ഗാമ �പേദശ�് താമസി�ു�, അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ െച�ാൻ താത്പര�മു� എെതാരു
കുടുംബ�ിനുംഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ�െതാഴിലിനു�അവകാശം.

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

3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ം നില്�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ

ഉൾെപടു�ുക.

4.പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനുംതുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസനം

 െതാഴിലാളികൾ�്ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും പ�ാളി�ം

 േവതനം േനരി�് െതാഴിലാളികള�െടബാ�്/േപാേ�ാഫീസ്അ�ൗ�ിേല�്
 പ�തിസുതാര�മാ�ാൻ 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�ല് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ണെമ�് ഈ നിയമ�ിെ� അനുേഛദം 17(2)ല് 
നിഷ്കർഷി�ു� .ു പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം

െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ

പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�്അഥവാ സാമൂഹികകണ�് പരിേശാധന.
എ�ാ വാർഡിലും വർഷ�ിൽ  ര�് �പാവശ�ം േസാഷ�ല് ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ

കൃത�മായി നട�ണം. െതാഴിലുറ�് പ�തിയില് അഴിമതി�് ഇടനൽകാെത,
സുതാര�തയും കാര��മതയും ഉറ��വരു�ുകയാണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�ിലൂെട

ല��മിടു�ത.് സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായ സാമൂഹ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�് �പ�കിയ

നട�ുക. പ�തി�ണം ശരിയായ രീതിയില് െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം
ൈകവരി��േവാ , പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ില് ഗുണപരമായ

എ�ുമാ�മാണു�ായത,്സാമൂഹ�ആസ്തി സൃഷ്ടി�ി��േ�ാ തുട�ിയകാര��ളാണ്
േസാഷ�ല് ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാന ് �ശമി�ു�ത.് െപാതുജന�ള�െട

പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാല് സര ് �ാര ് പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമല് 
െപാതുസമൂഹ�ിന ് െറ ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാന ് േസാഷ�ല് ഓഡി�് വഴിെയാരു�ും.

രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം �പവൃ�ിഫയല് പരിേശാധന, ഫീല് ഡ്
സ�ര ് ശനം, െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ
അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര ് �് ത�ാറാ�ിയി���ത.് താെഴ
പറയു� രീതിഅവംലംബി�ാണ്ഈ റിേ�ാര ് �് ത�ാറാ�ിയി���ത.്

1. ഓഡി�് �ാൻ  
1.1ഓഫീസ്സ�ർശന പരിപാടികൾ
2. അഭിമുഖം
2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡ�്,ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്).
2.2 േമ�്, െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ, െതാഴിലിന് േപാകാ�െതാഴിൽകാർഡ് ഉടമകൾ

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

4.ഫീൽഡ്സ�ർശനം,നിരീ�ണം.
4.1 പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറൻസ് .
5.1വികസന േരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,രജി�റുകൾ,വർ�്ഫയൽ.



6. േസാഷ�ൽഓഡി�് എംഐഎസ് േഫാർ മാ�ിേല�ു�വിവരേശഖരണം

6.1.വിവര�ള�െട േ�കാഡികരണം

7. േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�.

8.കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ.

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികള്�്

ലഭിേ��അവകാശ�െള കുറി��ം ഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെള കുറി��ം െതാഴിലുറ�്

നിയമ�ിലും 2018 െല മാ�ര ് സര്�ുലറിലും വിശദമായി �പതിപാദി�ി���.്

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

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

ആയതെ� ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3. െതാഴിൽ  ലഭി�ിെ��ിൽ  െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം,
(15 ദിവസം കഴി�ാല് അടു� 30 ദിവസം ദിവസേവതന�ിന ് െറ നാലിെലാ�ും
പി�ിടു� ദിവസ�ളില് ദിവസേവതന�ിന ് െറ 50% വും ലഭി�ാന ് െതാഴിലാളി�്
അവകാശമു�.്)
4. പ�തിആസൂ�തണ�ില് പെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം.
5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ില് െതാഴില് ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, അെ��ില് 
(േവതന�ിന ് െറ 10ശതമാനംഅധികം)
6. കുടിെവ�ം, വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം.



7. 15 ദിവസ�ിനു�ില് േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.
8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.
9.സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.
10. �ഗാമസഭയില് പെ�ടു�ു�തിനും േസാഷ�ല് ഓഡി�് �പ�കിയയില് 
പെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം.

േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

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

1 ആെക െതാഴില ് കാർഡ് 4210
2 ആെക െതാഴിലാളികള് 5126

3 ആക്�ീവ് െതാഴില ് കാര് ഡ് 2503
4 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 2784
5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 674
6 പ�ിക വർ� െതാഴിലാളികള് 2
7 നൂറു ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�വർ 104
8 ആെക െചലവ്(2018-19) 2.77

.വാർഡിെല െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ള് 

1 ആെക െതാഴില ് കാർഡ് 344
2 ആെക െതാഴിലാളികള് 473

3 ആക്�ീവ് െതാഴില ് കാര് ഡ് 133
4 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 115
5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 49
6 പ�ിക വർ� െതാഴിലാളികള് 1
7 നൂറു ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�വർ 2
8 ആെക െചലവ്(2018-19) 2.77



േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ
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1 1606008003/
wc/291439

പ�ികാട്

നീർ�ട�ി

ൽ ഉൾെ��

േകാഴിപാടം

പാടേശഖരസ

മിതി യിെല

കർഷകരുെട

സ�കാര�

ഭൂമിയിൽ മ�്

ക�ാല

നിർ�ാണം( ഒ

�ാംഘ�ം)

18/12/
2018

300000 24700
9.34

868 ഇ� ഇ�

2 1606008003/
wc/291434

കാ�ാം െപാ

�

നീർ�ട�ി

ൽ ഉൾെ��

േകാഴിപാടം

പാടേശഖരസ

മിതി യിെല

കർഷകരുെട

സ�കാര�

ഭൂമിയിൽ മ�്

ക�ാല

നിർ�ാണം

(ഒ�ാംഘ�ം )

29/10/
2018

300000 27710
8.39

977 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 ്

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.

3

4

1606008003/
wc/292302

1606008003/L
D/341308

കിളിയ��ർ

നീർ�ട�ി

ൽ ഉൾെ��

കർഷകരുെട

ഭൂമിയിൽ മ�്

ജല

സംര�ണം

കാ�ാംേപാ�

നീർ�ട�ി

ൽ ഉൾെ��

കർഷകരുെട

�പളയാന�ര

ഭൂമിയിൽ മ�്

ജല

സംര�ണം

5/2/20
19

5/03/2
019

300000

500000

19015
2.56

39649
9.06

688

1414

ഇ�

ഇ�

ഇ�

ഇ�



 െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർസൂ�ി�ു�ു�്.

 എ�ാൽഎ�ാവർഷെ�യും വിവര�ൾഇടകലർ�ിയാണ്സൂ�ി�ിരി�ു�ത്.

 ഇത്സർ�ിൈഫ െചയ്തി���്.

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

 �ഗാമസഭ രജി�റിൽ �ഗാമസഭ കൂടിയതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 32 േപർ �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

3.ഡിമാൻഡ്,അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�ർ

 2018-19വര ് ഷം െതാഴിലിന്അേപ�ി�വരുെട വിശദാംശ�ൾ,അവര ് �് െതാഴിൽ
നല ് കിയതിെ� വിശദാംശ�ൾകൂലി നല ് കിയതിെ� വിശദാംശ�ൾഎ�ിവയട�ിയ
െരജി�ര ് �പി� ്ഔ'�് എടു�്സൂ�ി�ിരി�ുകയാണ്.

 യഥാ��ിൽഇത് മാന�ലായി സൂ�ിേ��രജി�ർആണ്.

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

 പാര ് '�്-എ �പവൃ�ികള�െട ലി��ം വിശദാംശ�ള�ം �പി� ്എടു�്സൂ�ി�ി'���്.

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.

 ആസ്തി രജി�ർസൂ�ി�ി���്.

പരാതി രജി�ർ

 പരാതി രജി�ർസൂ�ി�ു�ുെ��ിലുംആെക മൂ�് പരാതികൾ മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��.

െ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�

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

 െമ�ീരിയൽ രജി�ർസൂ�ി�ു�ു�്.

 എ�ാൽവാർഡ് 1ൽ െമ�ീരിയൽവർ�്ഈഓഡി�് കാലയളവിൽ െചയ്തി�ി�.

ഫയല ് െവരിഫിേ�ഷൻ

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

കെ��ലുകള് 

�പവൃ�ികള�െട േപരിൻെറ കൂെട വാർഡ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.അതിനാൽതെ�ഏത് �പവൃ�ി
ഏത് വാർഡിൽ െചയ്െത�വിവരംഎം.ഐ.എ�ിൽ നി�ും േശഖരി�ാൻസാധി�ി�. 1-10-2018 മുതൽ 31-
3-2019 വെരയു� ഈ ഓഡി�് കാലയളവിൽ ആെക 2 വർ�ുകളാണ് ഈ വാർഡിൽ െചയ്തിരി�ു�ത്

എ�് െതാഴിലുറ�� വിഭാഗം ജീവന�ാർ അറിയി��. അത് �പകാരം ഓഡി�ിന് െറ ഭാഗമായി 2
�പവര ് �ികള�െട ഫയല ് പരിേശാധി�േ�ാള് 2 ഫയലിലും ഏ�വും അത�ാവശ�മായി സൂ�ിേ��
േരഖകള് സൂ�ി�ി�ിെ��് കെ��ി.

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.

 കവർേപജ് AMC �പകാരംസൂ�ി�ി���്.

 ഇതിൽ പൂരി�ിേ��ഭാഗ�ൾ പൂരി�ി�ി���്.

 Geo tagg asset ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

 കൂടാെത േമ�് , സാേ�തിക വിദഗ്ധർഎ�ിവരുെട േപരുംകൂടി ഉൾെ�ടുേ��താണ്.

െ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�് ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്.
 പരിേശാധി�് ര�ു ഫയലും െച�്ലി�ിൽ പൂർ�മായും േരഖെ�ടു�ിയി���്.

( കിളിയ��ർ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണം, കാ�ാം െപാ�
നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ �പളയാന�ര മ�് ജലസംര�ണം)

 എ�ാൽ മ�� ര�ു ഫയലിലും െചക് ലിസ്റ് ഒ�ും തെ� േ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.

 �ഗാമസഭ േകാ�ി ഉൾെ�ടുെ��താണ്.

എ�ിേമ�്

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

 പരിേശാധി�് എ�ാഫയലുംഎ�ിേമ�് ഉൾെ�ടു�ിയി���്.
 ജനകീയഎ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് എ�ാഫയലുകള�ം ഉൾെ�ടു�ിയി���്.
 ഡീെ�യിൽസ്എ�ിേമ�്,അബ്സ്�ടക്ട എ�ിേമ�് ഇത് ഉൾെ�ടു�ിയി���്.
 െലാേ�ഷൻ മാപ്, േ�ഡായിങ്എ�െനയുംഎ�ാഫയലും 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 ജനകീയഎ�്േമ�് ത�ാറാേ��തു�്.
 എ�ാൽഇ�ര�ിലു� ഒരു േരഖ പരിേശാദി� 4ഫയലിൽകാണാൻസാധി�ി�.

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� ഫയലുകളിൽഎ�ാംതെ� സാേ�തികഅനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ു.



 സാേ�തികഅനുമതി ന�ർ,തിയതി ഉ�ായിരു�ു.

 െസക��ർ േഫാമിൽആണ്സാേ�തികഅനുമതി േരഖസൂ�ി�ിരി�ു�ത്.

 ഇതുകൂടാെത പ�ായ�ിൽസാേ�തികാനുമതി രജി�ർസൂ�ി�ി���്.

 അതിൽ 4 �പവൃ�ികള�േടയും വിവര�ൾ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

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

 െസ�ക�റിയുെട ഒ�്,സീൽഎ�ിവ ഇ�.

 എൽ.എസ്.ജി.ഡിഎ.ഇ,ഓവർസിയർ, െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട ഒ���്.
എ�ാൽസീൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 �ഗാമസഭ തീരുമാന�ിെ� േകാ�ി ഇ�.

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�ു.

 ഭരണാനുമതി േരഖ െസക��ർ േഫാമിലാണ്സൂ�ി�ിരി�ു�ത്.

സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ്)

 പരിേശാദി� 4ഫയലിനും സംേയാജിത പ�തി ബാധകമ�.

െ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�്.
 �ഗൂ�്ആയി ഡിമാൻറ് നൽകിയതിൻെറ േരഖ ഉ�്.

 െസ�ക�റിയുെട ഒ�്,സീൽ,തിയതി എ�ിവ ഇ�.

 രസിത് േഫാം പൂരി�ി�ി�ി�.

െ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�ളിൽഅനുശാസി�ു�ു.
 പരിേശാധി�് 4ഫയലിലുംഅേലാ�്െമ� ് േഫാം 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���്.തീയതി േരഖെ�ടുേ��താണ്.

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

 മ�ർ േറാളിൽ േടാ�ൽക�ാഷ് േപയ് െമ� ് ഉൾെ�ടു�ണം.

 െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ� മ�ർ േറാള�കള�െട താെഴ േമ�് കാരണം സാ��െപടു�ി ഒ�്
േരഖെപടുേ��താണ്.

കിളിയ��ർ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണം

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ :- 19377

1/123ശാ� - നാലാം ദിവസംഅബ്െസ� െചയ്ത െവ�ി ൈസൻ െചയ്തു.

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ :- 19378

1/14ജാനകി -ആറാം ദിവസംഅബ്െസ� െചയ്ത െവ�ി ൈസൻ െചയ്തു.

1/152ഓമന -ആറാം ദിവസംഅബ്െസ� െചയ്ത െവ�ി ൈസൻ െചയ്തു.

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ :- 19385

1/63 േ�പമ -ഏഴാം ദിവസംഅബ്െസ� െചയ്ത െവ�ി ൈസൻ െചയ്തു.

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ :- 19387

1/94ജമീല - ഏഴാം ദിവസംഅബ്െസ� െചയ്ത െവ�ി ൈസൻ െചയ്തു.

1/97സത�ഭാമ - നാലാം ദിവസംഅബ്െസ� െചയ്ത െവ�ി ൈസൻ െചയ്തു.

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ :- 19463

3/2 രു�ണി -അ�ാംദിവസംഅബ്െസ� െചയ്ത െവ�ി ൈസൻ െചയ്തു.

16/11ച��ൻ, 16/12പ�ജംൈസൻെചയ്തത് െവ�ിഅബ ്െസ�ആ�ി.

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ :- 19464

16/19 റഹീമഅ�ാംൈസൻെചയ്തത് െവ�ിഅബ ്െസ�ആ�ി.

കാ�ംേപാ� നീർ�ട�ിൽ േകാഴിപാടം ഉൾെ�� പാടേശഖരകർഷകരുെട സ�കാര�ഭൂമിയില് മ�്

ക�ാല

 മ�ർ േറാൾന�ർ :- 13572



16/14ഐഷആറാം ദിവസംൈസൻെചയ്ത് െവ�ിഅബ ്െസ�ആ�ി.

16/17 ഉ�ികൃഷ്ണൻഎ�ാം ദിവസംൈസൻെചയ്തത് െവ�ിഅബ ്െസ�ആ�ി.

 മ�ർ േറാൾന�ർ :- 13574

16/6 േദവി 2, 4 ദിവസംഅബ ്െസ�െവ�ിൈസൻെചയ്തു.

കാ�ാംെപാ� നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ��കർഷകരുെട �പളയാന�ര ഭൂമിയിൽ മ�്ജലസംര�ണം.

 മ�ർ േറാൾന�ർ :- 22438

1/303 മീനാ�ി നാലാം ദിവസംൈസൻെചയ്തത് െവ�ിഅബ്െസ�ആ�ി.

 മ�ർ േറാൾന�ർ :- 22444

െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�തിനാൽ േമ� ്സാ��െ�ടു�ി ഒ�് േരഖെപടു�ിയി���്.

പ�ികാട് നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� േകാഴി�ാടം പാടേശഖര സമിതിയിെല കർഷകരുെട സ�കാര�

ഭൂമിയിൽ മ�്ക�ാലനിർമാണം (ഒ�ാം ഘ�ം )

 െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

െ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.

 ഫയലിൽM-ബു�് ഉ�ായിരു�ു.വർ�് േപര,് വർ� ്േകാഡ്, TS ന�ർ &തീയതി, AS ന�ർ &
തിയതി,എ�ിേമ�് തുകഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

 M-book ന�ർ,തീയതി ഉ�്.

 �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 വാർഡിൽഈകാലയളവിൽ െമ�ീരിയൽവർ�ുെ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� 4ഫയലുകളിലും 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� 4ഫയലിലുംഎഫ്.ടി.ഒ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

െമ�ീരിയല ് വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
 പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ ഒരുവര ് � ്ഫയലിലും െമ�ീരിയൽവൗ�ർബി�്ബാധകമ�.

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

 എ�ാൽപരിേശാധി� 4ഫയലുകളിൽ മൂ�ു േ�ജ് �പകാരമു� േഫാേ�ാകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

�പവൃ�ി പൂര ് �ീകരണസാ��പ�തം

 �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം പരിേശാധി�് നാല് ഫയലിലും ഉൾെ�ടു�ിയി���്.
 1 ഫയലിൽ െസർ�ിൈഫ െചയ്തി���്.(കാ�ാംെപാ� നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� േകാഴിേ�ാട്

പാടേശഖരസമിതിയിെല കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മൺകലനിർ�ാണം)
 മ���വയിൽ ഉേദ�ാഗ�ൻെറ ഒ�് ,സീൽഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.

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.

 പരിേശാധി�് 4ഫയലിലും മ�ർ േറാൾ മൂേവെമ� ്�ിപ് കാണാൻസാധി�ി�.

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. എ�ാൽ
പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകളില ് ഇവ കാണാന് സാധി�ി�. െതളിവ് േശഖരണം
െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവ��ികള�െട ഒഴി�� കൂടാനാവാ� ഘടകമായതിനാല ് ഈ കാര��ില ്



ബ�െ�� ഉേ�ാഗ�ര ് കൂടുതല ് ജാ�ഗത പുലര ് േ��തു�്.

 പരിേശാധി�് നാല് ഫയലിലും ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ കാണാൻസാധി�ി�.

ൈ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 ് ശകഡയറിയില ് അട�ിയി���്.

 4ഫയലിലുംൈസ�്ഡയറി ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു.
 ൈസഡ് യുെട കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക, സാേ�തികാനുമതി ന�ർ, തീയതി ഭരണാനുമതി
ന�ർ,തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് കൂടിയി���്.എ.ഡി.എസ്.വള�ിയർ,െമ�ർ എ�ിവരുെട ഒ�് ഉ�്.
�പവർ�ിയുെട മുഴുവൻ േപരും ഉ�് .

 െച�് ലി�് പൂർ�മായി പൂരി�ി�ി���്.േമ�് ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക നൽകിയതിൻെറ വിവര�ൾ ഉ�്.

 VMC റിേ�ാർ�ിൽ �പവർ�ിയുെട മുഴുവൻ േപരി�. �പവൃ�ിയുെട ഗുണാ�കകാര��ൾഇ�.

 അംഗ�ള�െട േപര,്�ാനം, ഒ�് എ�ിവഉ�്.

 VMCഅംഗ�ള�െട േപര്

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.

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.

(പ�ി�ാട് നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� േകാഴി പാടേശഖരസമിതി യിെല കർഷകരുെട സ�കാര� ഭൂമിയിൽ

ക�ാല നിർ�ാണം, കാ�ാംെപാ� നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� കർഷകരുെട �പളയാന�ര ഭൂമിയിൽ മ�് ജല
സംര�ണം,കിളിയ��ർ നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണം)



1. മൻസൂർ

2. പാർവതി

3. ശാ�േമാഹൻ

4. സേരാജിനി രാമൻ

ക�ാംെപാ� നീർ�ട�ിൽ ഉൾെ�� േകാഴി പാടം പാടേശഖരസമിതിയിെല കർഷകരുെട സ�കാര�

ഭൂമിയിൽ മ�് ക�ാല

1. വസ�കുമാരി

2. ചി��ു

3. സത�ഭാമ

സി�ിസണ് ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െ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 േപഴ്സണ് 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 ് ഡിന്അേപ�ി�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.

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�ു.

 37െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ നി�ും എ�ാവർ�ും േവതനം മാസ�ൾ കഴി�ാണ്

ലഭി�ു�ത്എ�ാ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�് േ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�്.ഇതിൽ വീഴ്�
സംഭവി�ിരി�ു�ു

െതാഴിൽ നിേഷധം

 ആെക 5 െതാഴിലാളികൾ�ാണ് 100 പണി ലഭി�ത്.
 ഏ�പിലിനുേശഷം ഒരു �പവൃ�ി മാ�തമാണ് വാർഡിൽ നട�ി���ത്.

െ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:

 ൈക��റ കാലുറഎ�ിവ െതാഴിലിട�ളിൽ നൽകു�ി�.
 �പഥമ ശു�ശൂഷകി�് പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭ�മായി�ി�.

ബാ�ിെ� സമീപനം

 പാസ്ബു�് വരെ��� െകാടു�ു�കാര��ില ് ബാ�ിന് െറ ഭാഗ�ുനി�് വീഴ്ചകള് ഉ�്.
 തിര�ു�അവസര�ളില ് പാസ്ബു�് വരെ��് നല ് കാറിെ��് െതാഴിലാളികള് അിറയി��.

�ക

മ

ന

�

ര്
 

വര് �് 

േകാഡ്

�പവൃ�ി �പവൃ�ി �ല സ�ർശന�ിൽ

കെ��ിയവിവര�ൾ

1 1606008003/
wc/292302

കിളിയ��ർനീ

ർ�ട�ിൽ

ഉൾെ��

കർഷകരുെട

ഭൂമിയിൽ മ�്

ജല

സംര�ണം

എം ബു�് �പകാരം ഉ� 260 കുഴികള�ം

കാണാൻസാധി��.

260 എ�ം ഒരു മീ�ർ നീളവും ഒരു മീ�ർ വീതി

1.50ആഴം �പകാരമാണ്.

�പളയം കാരണം പല കുഴികള�ം മൂടെ��

കഴി�ിരു� .ു



െചയ്ത വർ�ുകൾ �പേയാജനകരം

ആയി���്.

2 1606008003/
wc/291434

കാ�ാം

േപാ�

നീർ�ട�ി

ൽ ഉൾെ��

േകാഴിപാടം

പാടേശഖര

സമിതിയിെല

കർഷകരുെട

സ�കാര�

ഭൂമിയിൽ മ�്

ക�ാല

നിർ�ാണം.

എം ബു�് �പകാരം 247 എ�ം 7410

നീള�ിൽ 0.90വീതിയിൽ 0.30ആഴംആണ്.

എെ�ാെ� �പകാരമു� അളവുകൾ

കാണാൻസാധി��.

ഈ �പവർ�ികൾ കർഷകർ

�പേയാജനകരമായി ഉപേയാഗി�ു� .ു

3 1606008003/
wc/291439

പ�ി�ാട്

നീർ�ട�ി

ൽ ഉൾെ��

േകാഴി പാടം

പാടേശഖര

സമിതിയിെല

കർഷകരുെട

സ�കാര�

ഭൂമിയിൽ മ�്

ക�ാല

നിർ�ാണം

(ഒ�ാംഘ�ം).

എം ബു�് �പകാരം 166 എ�ം 1980 മീ�ർ

നീള�ിൽ 0.6 മീ�ർ വീതിയിൽ 0.6 30 മീ�ർ

ആഴ�ിൽആണ്െചയ്തിരി�ു�ത.്

എം ബു�് �പകാരം 97 എ�ം 2910 മീ�ർ

നീള�ിൽ 0.6 മീ�ർ വീതിയിലും 0.3 മീ�ർ

ആഴ�ിൽെചയ്തിരി�ു�ത.്

ഇത് �പകാരം ഉ� �പവർ�ികൾ കാണാൻ

സാധി��.

കർഷകർ�് ഇത് �പേയാജനകരമായി

ഉപേയാഗി�ാൻകഴിയു�ു�്.



4 1606008003/L
D/341308

കാ�ാംേപാ�

നീർ�ട�ി

ൽ ഉൾെ��

കർഷകരുെട

�പളയാന�ര

ഭൂമിയിൽ മ�്

ജല

സംര�ണം.

എം ബു�് �പകാരം 2625 കുഴികൾ ഒരു മീ�ർ

വീതി ഒരു മീ�ർനീളം 1.50മീ�ർആഴ�ിലാണ്.

324 എ�ം ഇേത അളവിൽ തെ� കാണാൻ

സാധി��.

എ�ാൽ �പളയം കാരണം ബാ�ി കുഴികൾ

ഒ�ുംതെ�കാണാൻസാധി�ി�.

െപാതു നിര ് േദശ�ൾ
1.െതാഴില് ആവശ�മു� മുഴുവന ് േപര ് �ും നൂറു ദിവസം െതാഴില് ലഭി�ു�

തര�ിൽപ�തികള ് ആസൂ�തണം െച�ണം.
2.െതാഴിലാളികെളെ�ാ�് വര ് ഷ�ില് 100 പണി�ു� അേപ� ഒരുമി��

നല് കാൻ േ�പരി�ി�ണം. ഇത് �ഫ�് ഓഫീസില് തെ� നല് കണം. അേപ��്
തിയതി േരഖെ�ടു�ിയ ൈക��് രസീത് നല് കണം.അ�െന െചയ്താല് 
എ�ാവര ് �ും 100 െതാഴില് ദിന�ള ് ലഭി�ാന ് സാധ�തെയാരു�ും .
3.െതാഴിലാളികളില് നി�ു� അേപ� വാ�ു� രീതിയില് സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം.
അവര ് �്ആവശ�മു�ാകുേ�ാള ് െതാഴില് നല് കാന ് വ�വ�യു�ാകണം.
4..േദശീയ നിരീ�ണഏജന ് സിമുതല് പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ര ്
വെരയു�വര ് അവെര ഏല് �ി� ചുമതലകള ് 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�ാ�ാന ്
സം�ാനതല�ില് സംവിധാനമു�ാകണം.
6.വിജിലന ് സ് ആന ് റ് േമാണി�റിങ് സംവിധാനം സമ�ഗമായി

അഴി��പണിയണം.ഇവെയ സ�ത��മാ�ി നിലനിര ് �ി ത�മയ ഓഡി�ിങ്

സമിതികളായി മാ�ിെയടു�ണം.
7.വിഎംസിയുെട �പവര ് �ന�ള ് േ�ാ�് തല�ില് നിരീ�ി�െ�ടണം.
8.സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാന ് െതാഴിലുറ�് നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില് 
സി�ിസണ ് ഇന ് ഫര ് േമഷന ് േബാര ് ഡ് അടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും
�ാപി�ണം.
9.പ�തി ആസൂ�തണ�ില് കര ് ഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും

െപാതുസമൂഹെ�യും ഉള ് െ�ടു�ാന ് കഴിയണം.
10.ജനകീയ എ�ിേമ�് നിര ് ബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത് െതാഴിലാളികള ് �്



ലഭ�മാ�ുകയുംഅവെരപറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.
11.െതാഴിലാളികള ് �ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള ് പ�ായ�് തല�ില് വാ�ി

സൂ�ി�ണം.ഇത് െതാഴിലാളികള ് �് ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ണം.
12.വാര ് ഡിെല െതാഴില് കാര ് ഡിന ് െറ 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���തില് ജാ�ഗതേവണം.
15.െതാഴിലാളികള ് �ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ള ് പ�ായ�് തല�ില് വാ�ി

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

ആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായി പ�ായ�് തല�ില് വ�ാപക �പചരണം

നല് കിഅേപ��ണി�ണം.
17.ഇ�രം �പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ുേ�ാള ് അവ മ�-്ജല സംര�ണ�ിന്

ഉതകു�താണ�് ഉറ��വരു�ണം.
18.േമ��മാര ് �ും വിജിലന ് സ് ആന ് റ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ള ് �ും
സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം നല് കണം
19.ൈജവസ��് വര ് ധി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള ് ഏെ�ടു�ാന ് കഴിയണം
20.സ്�തീസൗഹൃദ െതാഴിലുപകരണ�ള ് ലഭ�മാകു�ുെ��് ഉറ�ാ�ണം.

െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�െരകുറി�്

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ�ർ 
അതുല� -അ�കഡി�ഡ്എൻജിനീയർ 
ൈഷമ-ഓവർസീയർ 

�ഗാമസഭയുെടഅംഗീകാരം

23/10/2019 ന് കൂടിയ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ വാർഡ് െമ�ർ മൻസൂർ സ�ാഗതം പറ� .ു
കഴി� വർഷം െതാഴിലുറ�ിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ ദിവസം പണികൾ െചയ്തവരിൽ ഒരാളായ

സരസ�തി അധ��യായി. റിേസാഴ്സ് േപഴ്സ�ാർ അവതരി�ി� റിേ�ാര്�് �ഗാമസഭ സമ�ഗമായി
ചർ�െചയ്തു.

പെ�ടു�വർ

ഭരണസമിതി- വാർഡ് െമ�ർ മൻസൂർ.

ഉേദ�ാഗ�ർ-അതുല�(െതാളിലുറ�് വിഭാഗം അ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയർ),

ൈഷമ (െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഓവർസിയർ)



േസാഷ�ൽഓഡി�് വി�ജ് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമാർ

അനുേമാൾ. M

Manikandan

Sincy.C

േ�ാ� ്റിേസാഴ്സ് േപർസൻ

സുഭാഷിണി. S

�ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ്ത തീരുമാന�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ം.

തീരുമാന�ൾ

1)ഒരു രൂപ േപാലും ചിലവി�ാെത െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ാൻ �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.
2) െതാഴിൽ കഴി� 15 ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭ�മാ�ാൻ �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.
3) �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം ലഭ�മാ�ാൻ �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.
4)ൈകയുറ കാലുറഎ�ിവ ലഭ�മാ�ാൻ �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.
5) േവദനം ൈവകു�തു മായി ബ�െ�� പരാതികൾ പ�ായ�് ഫ�് ഓഫീസ് വഴി
നൽകാൻ �ഗാമസഭ തീരുമാനി��.
6) ഡിമാൻഡുകൾ �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി വ��ിഗതമായി �ഗൂ�് ആയും നൽകാൻ �ഗാമസഭ

തീരുമാനി��.
7) െതാഴിലിട�ളിൽ അപകടം സംഭവി�ാൽ ചികി�ാ സഹായം ലഭ�മാ�ാൻ �ഗാമസഭ

തീരുമാനി��.

നിർേ�ശ�ൾ

1) െതാഴിൽ കാർഡിന് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ പതി�ി�ാനു� ക�ാമറകൾ �ാപി�ാൻ

പ�ായ�ിേനാട് നിർേ�ശി��.
2)കി�ിണി പാലം മുതൽൈകേ�ാ�വെരയു�ചാൽ (േഫാെറ�്ഏരിയ ) നിർ�ാണം
അടു�ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ�ടു�ാൻപ�ായ�ിേനാട് നിർേ�ശി��.
3) പ�ി�ാട് മുതൽ കി�ിണി പാലം വെരയു� വീടിനുമു�ിെല ചാലുകൾ

നിർമി�ു�തിനു� �പവർ�ി അടു� ആ�ൻ �ാനിൽ ഉൾെ�ടു�ാൻ

പ�ായ�ിേനാട് നിർേ�ശി��.
4) വിദഗ്ധ െതാഴിൽ പരിശീലനം െതാഴിലാളികൾ�് നൽകാൻ പ�ായ�ിേനാട്

നിർേ�ശി��.
5) ഫയലിെല 22 േരഖകള�ം അതിെ�തായ രീതിയിൽ സൂ�ി�ാൻ പ�ായ�ിേനാട്

നിർേ�ശി��.



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

ഐക�കേ�നഅംഗീകരി��.
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