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

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

െന�ാറ പ�ായ�്

Ward 12, മാ�ായി

െന�ാറ േ�ാ�്

പാല�ാട് ജി�

ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളില ് ജീവി�ു� സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സര് വേതാ�ുഖമായ
പുേരാഗതി ല��ം വ�് സ�ാത���ാന�ര ഇ��ന് പാര് ലിെമന് റില ് നിര് �ി�െ��
ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. 2005
െസപ്തംബര് മാസം 5-◌ാം തീ�തിഈനിയമം നിലവില ് വ�ു.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ല് ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

ര�ാംനില,സി.എസ.്ഐബില് ഡിങ്സ്

എല് .എം.എസ് േകാ�ൗ�്

വികാസ് ഭവന ് പി.ഒ

തിരുവന�പുരം

പിന ് : 695033

േഫാണ ് : 0471 2724696



െതാഴില ് ഒരു അവകാശമായി കല ് �ി�� നല ് കു� നിരവധി സവിേശഷതകള��

നിയമമാണിത്. �ഗാമീണ േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിര് മാര് ജനം എ� �പാഥമിക ല��േ�ാെടാ�ം
പാരി�ിതിക പുന�ാപനം, സാമൂഹ� ആസ്തി സൃഷ്ടി�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�താണ് മഹാ�ാ
ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സവിേശഷത. േകരള�ിലാദ�മായി െതാഴിലുറ�്
പ�തി നട�ാ�ിയത് പാല�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ.് അതുെകാ�ുതെ� ഈ േമഖലയിെല

വിപുലമായഅനുഭവസ��്ആര് ജി�ാന് നമു�് കഴി�ിരിേ��താണ.്

മുഖ� ല���ൾ

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

കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവര് 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�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

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

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

 െതാഴിലാളികള് �്ആസൂ�തണ�ിലും നിര് 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 ് നിഷ്കര് ഷി�ു�ു. പ�തി
�പവര് �നെ���ിയും െപാതുധനം െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു�
പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹിക കണ�്

പരിേശാധന.
എ�ാ വാര് ഡിലും വര് 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 ് സര് �ാര് പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമല ് െപാതുസമൂഹ�ിന് െറ
ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാന് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് വഴിെയാരു�ും.

രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് സംഘം �പവൃ�ിഫയല ് പരിേശാധന,ഫീല ് ഡ് സ�ര് ശനം,
െതാഴിലാളികള�മായു� അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര് �് ത�ാറാ�ിയി���ത്. താെഴ പറയു�
രീതിഅവംലംബി�ാണ്ഈ റിേ�ാര് �് ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1. ഓഡി�് പ്ളാന് 
1.1ഓഫീസ്സ�ര് ശനപരിപാടികള് .

2. അഭിമുഖം
2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡന് റ,്ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി &�ാഫ്).
2.2 േമ�് ,െതാഴിലാളികൾ,കര് ഷകര് ,െതാഴിലിന് േപാകാ�െതാഴില ് കാര് ഡ് ഉടമകൾ.

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

4.ഫീല ് ഡ് സ�ര് ശനം,നിരീ�ണം.
4.1 പൂര് �ിയായ െതാഴിലിടം.

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

6. േസാഷ�ല ് ഓഡി�് എംഐഎസ് േഫാര് മാ�ിേല�ു�വിവരേശഖരണം
6.1.വിവര�ള�െട േ�കാഡികരണം

7. േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചര് �.

8.കരട് റിേ�ാര് �് 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�ര് സര് �ുലറിലും വിശദമായി �പതിപാദി�ി���്.

െതാഴിലാളികള�െട 10അവകാശ�ൾ

1.അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴില ് കാര് 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 10ശതമാനംഅധികം)
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 ് കാര് ഡ് 4635
2 ആെക െതാഴിലാളികള് 5625

3 ആക്�ീവ് െതാഴില ് കാര് ഡ് 3984
4 ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 3793

5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 944
6 പ�ിക വർ� െതാഴിലാളികള് -

7 നൂറു ദിവസം െതാഴിൽ ലഭി�വർ 265
8 ആെക െചലവ്(2018-19) 361.53

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

ആെക െതാഴില ് കാര് ഡ് 376

ആക്�ീവ് െതാഴിലാളികള് 485

�ിരമായിെതാഴിലിന് അേപ�ി�ു�വര് 290

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ില ് െപ�വർ 128



േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

1.പു�ൻതറ ച�ിേയാട് നീർ�ട�ിൽകൃഷി�നുേയാജ�ം ആയി എയർേ�ൺപീ�് നിർ�ാണം
ബ�്ബലെ�ടു�ൽ

WC: 1 6 0 6 0 0 8 0 0 5 /LD/
2 3 0 2 1 3

2.പു�ൻതറ ച�ിേയാട് നീർ�ട�ിൽ ദുർബല ജനവിഭാഗ�ള�െട വീടുകളിൽ ഭൂവികസന

�പവർ�ികൾ

WC: 1 6 0 6 0 0 8 0 0 5 /LD/3 2 4 2 0 7

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ -

കഴി�വര് ഷം 100 ദിവസം െതാഴില ് കി�ിയവർ 4



ഫയല ് െവരിഫിേ�ഷൻ

2018െല വാര് ഷിക മാ�ര് സര് �ുലര് അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു
�പവൃ�ി ഫയലില ് താെഴ പറയു� 22 േരഖകള് സൂ�ിേ��തു�്:
1.കവര് േപജ്
2.െചക് ലി�്
3.വാര് ഷിക പ�തിആസൂ�തണ േരഖ
4.െടക്നി�ല ് എ�ിേമ�് ആന് റ് ഡിൈസന് 
5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ

�കമ

ന�ര് 

വര് �് 

േകാഡ്

�പവൃ�ി ആരംഭി�

തീയതി

അട�ല ്

തുക

ഓഡി�്

പിരീഡിൽെചലവായ

തുക

1 .പു�ൻ തറ

ച�ിേയാട്

നീർ�ട�ിൽ

കൃഷി�നുേയാജ�ം

ആയി മ�് പീ�്

നിർ�ാണം ബ�്

ബലെ�ടു�ൽ

WC: 1 6 0
6 0 0 8 0 0
5 /LD/
2 3 0 2 1 3

11/2/19 299964/- 295415/-

2 പു�ൻതറ

ച�ിേയാട്

നീർ�ട�ിൽ

ദുർബല

ജനവിഭാഗ�ള�െട

വീടുകളിൽ

ഭൂവികസന

�പവർ�ികൾ

WC: 1 6 0
6 0 0 8 0 0
5 /LD/3 2
4 2 0 7

26/11/18 299999/- 290678/-

3

അവിദഗ്�

െതാഴില ്

ദിന�ള് 

വിദഗ്�

െതാഴില ്

ദിന�ള് 

സാധന

ഘടകം



6.ഭരണാനുമതി േരഖ
7.സംേയാജിത പ�തിആെണ�ില ് അതുമായി ബ�െ�� േരഖകള് 
8.ആന�ല ് മാ�ര് സര് �ുലര് അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട

ഡിമാന് റ് േഫാറം.
9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ല ് േഫാറം
10.ഇ.മ�ര് േറാള് 
11.െമഷര് െമന് റ് ബു�്
12. െമ�ീരിയല ് വര് �് ആെണ�ില ് സാധന�ള് വാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി

ബ�െ�� േരഖകള് 
13.േവജ് ലി�്
14.ഫ�് �ടാന് സ്ഫര് ഓര് ഡര് 
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�ി പൂര് �ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ര് േറാള് മൂവ്െമന് റ് �ി�/്ഫയല ് �ടാ�ിങ് േഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേ�ാര് �ിന് െറ േകാ�ി
22.ൈസ�്ഡയറി

✍ കവർേപജ്:-

വാര് ഷിക മാ�ര് സര് �ുലര് �പകാരമു� ഒരു കവര് േപജ് ഫയലില ് സൂ�ി�ു�ത്
െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാന് സഹായകമാകും.ഒരു
�പവൃ�ിയുെട എ�ാഅടി�ാനവിവര�ള�ം അട�ു� േരഖയാണിത്.

പരിേശാധി�് ര�് ഫയലുകളിലും കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു വർ�് തുട�ിയ േഡ�് അവസാനി�

േഡ�് എ�ിേമ�് തുക എക്സ്െപൻഡി�ർ േകാ�് എ�ിവ എ�ാം േരഖെ�ടു�ി ഉ�ായിരു�ു

ജിേയാ ടാഗിംഗ് ഓഫ്അെ�റ്സ്, Asset ഐഡി, െലാേ�ഷൻ, എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.
സാേ�തിക വിദഗ്ധർ മാരുെട േപര്, േമ� ് െ� േപര്, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െചയ്തത് അതിൻെറ

വിവര�ൾഎെ�ാ�ും ഉ�ായിരു�ി�

✍ െച�് ലി�്:-

കവര് േ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�് ര�് ഫയലിലും െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു മുഴുവനായി ഫീൽ െചയ്തിരു�ു

മലയാള�ിലു� െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു



✍ റ�ിങ്അ�ൗ�്ബിൽ:- പരിേശാധി�് ര�് ഫയലിലും റ�ിങ്അ�ൗ�്ബി�് ഉ�ായിരു�ു

✍ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:-

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

സു�പധാനമായ ര�ു േരഖകളാണ് ആ�ന് �ാനും െഷല ് ഫ് ഓഫ് െ�പാജക്��ം. ഒരു
വാര് ഡില ് ഒരു വര് ഷം നട�ാനുേ�ശി�ു� �പവ��ികെള കുറി��ളള സമ�ഗമായ

രൂപേരഖയാണ് വാര് ഷിക പ�തി േരഖ. �ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾ െഷൽഫ് ഓഫ്
േ�പാജക്ടിേല�് മാ��കയും ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനാടി�ാന�ിൽ അതാത്

സാ��ികവർഷ�ിൽ ആവശ�മു� വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�് ആ�ൻ �ാൻ

ത�ാ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�്

പരാമര് ശി�ു�വാര് ഷികപ�തിയുെട പകര് �് സൂ�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ.്
പരിേശാധി�് ര�് ഫയലിലുംആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു

�പവൃ�ിയുെട േപര് ര�ിലും ഉ�ായിരു�ു

✍ സാേ�തികഅനുമതി:-

പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� ഓേരാ �പവർ�ി�ും സാേ�തിക വിദഗ്ധർ അട�ിയ ക�ി�ിയുെട

അനുമതി േരഖ ഉ�ായിരിേ��താണ.്സാേ�തിക വിദഗ്ധരട�ു�സമിതിയുെട അനുമതിേരഖ
എ�ാരീതിയിലും പൂര് ണവും ആധികാരികവുമായിരി�ണം. പരിേശാധി� എ�ാ ഫയലുകളിലും
ഈ േരഖ ഉ�ായിരു�ു.
പരിേശാധി�് ര�് ഫയലിലും സാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു�ു സാേ�തികാനുമതി തുക,
െതാഴിൽ ദിന�ൾ, എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�് സീല്എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു

✍ എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�:്-

പരിേശാധി�് ര�് ഫയലിലും എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് ഉ�ായിരു�ു ഉേദ�ാഗ�രുെട ൈസന എ�ിവ

ഉ�ായിരു�ു

✍ ഭരണാനുമതി:-
പരിേശാധി� ര�് ഫയലിലും ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു.
െസക��ർ േഫാംആയിരു�ു

ഭരണാനുമതി തീരുമാനം ഭരണാനുമതി ന�ർ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു മാൻേഡ�.് ഉ�ായിരു�ു
െസ�ക�റിയുെട സീല് ഉ�് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു

WC :3 2 4 2 0 7എ�ഫയലിൽ െസ�ക�റിയുെടൈസൻ ഉ�ായിരു�ി�

✍ എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�:്- പരിേശാധി�് ര�് ഫയലിലും എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് ഉ�ായിരു�ു

ഉേദ�ാഗ�രുെടൈസനസിെലഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.



✍ ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�:്-
ഓേരാ �പവർ�ി�ും എ�ിേമ�ിെ� സം�ിപ്തം, ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത
േന��ൾവിശദീകരി�ു�സാേ�തികകുറി�് തുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��താണ.്
പരിേശാധി�് ര�് ഫയലുംഡീെ�യിൽഎ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു.

✍ േറ�്അനാലിസിസ്:- പരിേശാധി�് ര�് ഫയലിലും േറ�്അനാലിസിസ് ഉ�ായിരു�ു

✍ ഡിമാൻഡ് േഫാം :-

നിയമം അനുശാസി�ു� തര�ില ് െതാഴിലാളികള് �് വര് ഷ�ില ് 100 ദിവസെ�
െതാഴിലും ,െതാഴില ് കി�ിയിെ��ില ് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും കി�ണെമ�ില ് അവര് 
നല ് കു� അേപ�യും കൃത�മാേക�തു�്. ആന�ല ് മാ�ര് സര് �ുലറില ്
നിര് േദശി�ു� തര�ില ് െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു�
നിര് ദിഷ്ഠ േഫാറ�ില ് അേപ�നൽേക�തു�്.
പരിേശാധി� ര�് ഫയലിലും ഡിമാൻഡ്േഫാം ഉ�ായിരു�ു. േജാബ് കാർഡ് ന�ർ, ആധാർ
ന�ർ, െതാഴിലാളികള�െട ഒ�് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. വർ�,് െലാേ�ഷൻ േഫാം പരിേശാധന
നട�ിയ ര�് ഫയലും വർ�് െലാേ�ഷൻ ഉ�ായിരു�ു. �പവർ�ിയുെട വിവര�ൾ
ഉ�ായിരു�ു.

✍ ഈമ�ർ േറാൾ:-

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

തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം, സീലും േരഖെപടുേ��താണ.് മ�ര് േറാള് ഗൗരവേ�ാെട

ൈകകാര�ം െചേ�� േരഖയാണ.്
പരിേശാധി�് ര�് ഫയലിലും മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു.
  1 6 0 6 0 0 8 0 5 5 2 3 0 2 13
എ�വർ�്ഇൽ 32 എ�ം മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു M.book ന�ർ, േപജ് ന�ർ, എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി� െസ�ക�റി, BDO എ�ിവരുെട ഒ�് സീൽ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു മ�ർ േറാൾ

പരിേശാധി�് വ��ിയുെട ഉ� ഉ�ായിരു�ി�.വർ�് �ാർ�് െചയ്ത േഡ�് ഉ�ായിരു�ു
ചില മ�് േറാള�കളിൽ േവതനം 246 രൂപ െകാടു�തായി ക�ു
പ���്muster േറാളിൽ ആണ്അ�െനക�ത്.
sharpenerചാർജ് േരഖെ�ടു�ിയി���്
  1 6 0 6 0 0 8 0 0 5 3 2 4 2 07
എ� ഫയലിൽ െല മാ�േറാൾ ഉ�ായിരു�ു 31 എ�ം ഉ�ായിരു�ു. എം ബു�് ന�ർ, േപജ്
ന�ർ, എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. െസ�ക�റി, ബി പി ഒ എ�ിവരുെട സീൽ, ഒ�് എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ു. വർ�് �ാർ�് െചയ്ത േഡ�് ഉ�ായിരു�ു േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമൻറ്

േരഖെ�ടു�ിയി�ി� െച�ിംഗ് ഓഫ് െചയ്തി�ി�

✍ േവജ് ലി�് :-



�പവൃ�ി പൂര് �ിയായാല ് മ�ര് േ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 എ�ാം കാണി�� െകാ�് പണം ൈകമാറു�തിന് േവ�ി

ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ് േവജ് ലി�്.
പരിേശാധി�് ര�് ഫയലും േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു. േവതന �പകാരം തുകകറക്�്ആയിരു�ു

✍ ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ:-

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

െതളിെവ�നിലയിലാണ്എഫ്.ടി.ഒയുെട �പധാന�ം.
പരിേശാധി�് ര�് ഫയലിലുംഎഫ് ടിഓ ഉ�ായിരു�ു

✍ വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് :-

പരിേശാധി� ര�് ഫയലിലും �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് സർ�ിഫി��് യിലു�ായിരു�ു.
�പവൃതിെയ കുറി��� �പാഥമിക വിവരം േരഖെ�ടു�ിയി���്. പഎ�ിവ 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�ിേ��താണ.് ഇതുറ�ാേ��ത് േമ�ിന് െറയും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേ�ാഗ�രുെടയും

ചുമതലയാണ.് 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�ര് കൂടുതല ് ജാ�ഗത

പുലര് േ��തു�്.

✍ M.book :-

രു �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�ര് അവരുെട േപരും ഒ��ം സീലും

നിര് ബ�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ.്
പരിേശാധി� ര�് ഫയലിലും Mbook ഉ�ായിരു�ു. എം ബു�് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���്
�പവൃ�ിയുെട ഡീെ�യിൽസ് േരഖെ�ടു�ിയി���്. ഓവർസിയർ അസി�ൻറ് എൻജിനീയർ
അെ�കഡി�ഡ്, എ�ിനീയർ, െസ�ക�റിഎ�ിവഎ�ിവൈസൻസീൽ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിെല കെ��ലുകൾŪ Ū



കഴി� �പളയ�ിൽ തെ� കൂടുതൽ ഭൂവികസന �പവർ�ികള�ം െചയ്ത കൃഷി�്

അനുേയാജ�മായ മ�് നിർമല െ�ടു�ൽ എ�ീ �പവർ�ികൾ െചയ്തി���ായിരു�ു പേ�

കഴി� ശ�മായ മഴെയ തുടർ�് ഭൂവികസന �പവർ�ികളിൽ മി�തും കാണാനായി�്

സാധി�ി�എ�ിലുംഞ�ൾ

151വീടുകൾ സ�ർശി��
മഴ�ുഴി, വാഴകൾ, മ�ൾ, േച�,് േചന തുട�ിയ കൃഷികൾ�് ഏരി എടു�ത്, േവ�് കുഴി,
ൈജവേവലിഎ�ീ �പവർ�ികളാണ്ഞ�ൾകാണാൻസാധി�ത്.

415 മഴ�ുഴിŪ
70 േവ�് കുഴിŪ
62വീടുകളിൽൈജവേവലിŪ
78വാഴ കുഴിŪ
48വീടുകളിൽ മ�ൾേച�് േചന തുട�ിയകൃഷികൾ�്എടു�തായി കാണാൻസാധി��Ū

കഴി�മഴെയതുടർ�് കുഴികൾ ഒ�ും കൃത�മായി അള�ാൻസാധി�ി�.
ൈജവ േവലിയിൽ ആടേലാടകം, സീമെ�ാ� തുട�ിയ ഔഷധസസ��ൾ പിടി�ി�ിരി�ു�ത്
നെ�ാരു �പവണതയായി േതാ�ി

ഞ�ൾഫീൽഡ്സ�ർശി�ാൻ േപായസമയ�്തെ�അവിെട

കനാൽ വർ�് െച���ു�ായിരു�ു െതാഴിലാളികൾ വർ�് െച��� ഇടയിൽ തെ� ക��റ

കാലുറ ഒ�ും തെ�ധരി�ാെതയാണ് പണി െചയ്തിരു�തായി ക�ത്

ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് ഒ�ും ൈസ�ിൽ ലഭ�മ�എെ�ാെ�യായിരു�ുഅവരുെട പരാതി.

പണി കൃത�മായി�് ലഭി�ു�ി� േവതനം കൃത�മായി ലഭി�ു�ി� തുട�ി എ�ിവ ഈ കാര��ൾ

അവേരാട് േചാദി�തിൽ നി�ും മന�ിലായി. പണി �ല�് തെ� അപകടം സംഭവി�ി���്

കഴി� 2017 കാലഘ��ിൽ പേ� എ�ി��ം ചികി�ാസൗകര�ം ഒ�ും ലഭി�ി�ി� എെ�ാെ�

ആയിരു�ുഅവർ പറയാൻ ഉ�ായിരു�ത്.

FGD:-
കെ��ലുകൾ

206 േപര് പെ�ടു�ു
െതാഴിൽ കാർഡിന് െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ�ി�ാൻ േഫാേ�ാ എടു�ാൻ ൈപസʷ

െചലവായി���്

അേപ�ി�് െതാഴിൽ ലഭി�ുവാൻൈവകി�് ഉ�്ʷ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ി�ി�ʷ
പണി െപാതുേവകുറവാണ് ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് േമ� ്െ� ൈകവശം ഉ�താണ്ʷ ʷ
പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭി�ി�ി�ʷ
േവതനംൈവകി���്:-ʷ



േ�പമ 81, ഗിരിജ183, സുനിത 10, രാജിേമാൾ 368, രുക്മണി , മീനാ�ി, ത�,
െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് കൂടാറു�് െ�പാജക്�് മീ�ിംഗിൽ ഓഫീസിൽനി�ും ഉേദ�ാഗ�ർʷ

പെ�ടു�ാറു�്

കഴി�വർഷം മാ�ർ േറാഡ് ഒ�ിടു�തിന് െതാ��മുൻപ് aarumukhan എ� വ��ിʷ
കുഴ�ുവീണുമരി�� സഹായെമാ�ും ലഭി�ി�ി�

വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ ൈസ�് പരിേശാധി�ാറു�് അെതാരുʷ
ന� �പവണതയായി േതാ�ി

െതാഴിലിെനഅേപ�ി�് മാ�ർ േറാഡ് േപര് വരാതിരു�ത് ഉ�്ʷ
തണൽസൗകര�ം ലഭ�മ�ʷ
ആയുധ വാടക ലഭി�ാറു�്ʷ
എ�ിേമ�ിൽ പറ�അളവിൽതെ�യാണ് പണി െച�ാറുʷ
കഴി�വർഷം 4 േപർ�് 100 പണി ലഭി�ി����ɜ

�ഗാമസഭŪ Ū

െന�ാറ പ���ാം വാർഡ് �ഗാമസഭ മാ�ായി അംഗൻവാടിയിൽ െവ�് 27/11/19 ന് ര�ുമണി�്
ആരംഭി��.

VRPസനൂജ �പതി�െചാ�ിെ�ാടു�ു.

വാർഡ് െമ�ർ ജയല�്മി സ�ാഗതം പറ� .ു

േദവകി സു�രൻഎ�അധ��െയ െതരെ�ടു� േവദിയിലിരു�ി.

അധ��യുെട സ�തേ�ാെട BRP േകാർഡിേന�ർബബിത ആമുഖംഅവതരി�ി��.
െതാഴിലാളികള�െട പ�്അവകാശെ��ുറി�് വിശദമായി പറ�ുെകാടു�ു.അതിനുേശഷം
VRP രജിത റിേ�ാർ� ്അവതരി�ി��.ഫയൽപരിേശാധനയിെലയും ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിെലയും
കെ��ലുകൾവിശദമായി അവതരി�ി��.

�ഗാമസഭയുെട നിർേ�ശവും തീരുമാന�ള�ം VRP ധനിഷഎഴുതി തയാറാ�ിഅവതരി�ി��.

പെ�ടു�വർŪ Ū

  ഭരണസമിതി :-

1.ജയല�്മി (വാർഡ് െമ�ർ )

2.േദവകി സു�രൻ (അധ��)

  MGNREGS ഉേദ�ാഗ�ർ :-

1.മേനാജ് കുമാർ (ഓവർസീർ െന�ാറ GP )

  റിേസാഴ്സ് േപര്സൺസ് :-

1.ബബിത.സി (BRP In Charge )



2.രജിത.വി (VRP )

3.സനുജശിവൻ (VRP )

4.ധനിഷ.ബി (VRP )

നിർേദശ�ള�ം തീരുമാന�ള�ം:-Ū

െതാഴിലിനു�ഡിമാൻഡ് േഫാം പ�ായ�് �ഫ�്ഓഫീസ് വഴി െകാടു�ാനുംൈക��് രസീത്ʷ
വാ�ാനും തീരുമാനി��

േവതനംൈവകിയാൽ നഷ്ടപരിഹാര�ിനായി അേപ�ി�ാൻതീരുമാനി��ʷ

െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ�� �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം കുടിെവ�ം തണൽതുട�ിയʷ
സ�ീകരണ�ൾപ�ായ�്നൽകുവാൻ നിർേദശി��

15 ദിവസ�ിനു�ിൽ പണികി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംഅനുവദി�ാനു�ʷ
പരാതി പ�ായ�് �ഫ�്ഓഫീസിൽ െകാടു�ാൻതീരുമാനി��

22 േരഖകള�ംഒരു ഫയലിൽകൃത�മായി സൂ�ി�ാൻ �ഗാമസഭ നിർേദശി��ʷ

എ�ാവർ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ ജനകീയഎ�ിേമ�് ഉൾെ�ടു�ാൻനിർേദശി��ʷ

ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് മധ� ഘ��ിലുംഅവസാനഘ��ിലും ഉ� മൂ�ു രീതിയിലു�ʷ
േഫാേ�ാ �ഗാഫ് എടു�ുവാൻ �ഗാമസഭ നിർേ�ശി��.

പ�തിആസൂ�തണം െതാഴിലാളികെള ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�്അയൽ�ൂ�ം വഴി നട�ിലാ�ാൻʷ
തീരുമാനി��.

ഓവർസിയർ മേനാജ് കുമാർസർ �ഗാമസഭയുെടആവശ�കതയും േസാഷ�ൽഓഡി�്

�പാധാന�വും െതാഴിലാളികെള പറ�ുമന�ിലാ�ി ന�ി പറ� .ുവാർഡ് െമ�ർസംസാരി��.

അധ�� േദവകി സു�രൻ േയാഗം പിരി�� വി�തായി അറിയി��. 3.45 നു �ഗാമസഭ
അവസാനി�ി��.



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

ഐക�കേ�നഅംഗീകരി��.

* േദവകി സു�രൻ (അധ��)

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

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


