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ആമുഖം

രാജ�െ� �ഗാമ�ളിൽ ജീവി�ു�സാധാരണ�ാരായ മനുഷ�രുെട സർവേതാ�ുഖമായ പുേരാഗതി ല��ം

വ� സ്�ാത���ാന�ര ഇ��ൻ പാർലിെമ� ന്ിർ�ി�െ�� ശ�മായ നിയമ�ളിെലാ�ാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. 2005 െസപത്ംബർ മാസം 5-◌ാം തീ�തിഈനിയമംനിലവിൽ വ�ു.
െതാഴിൽ ഒരു അവകാശമായി ക�പ്ി�� നലക്ു� നിരവധി സവിേശഷതകള�� നിയമമാണിത.് �ഗാമീണ

േമഖലയിെല ദാരി�ദ�നിരമ്ാര�്നം എ� �പാഥമിക ല��േ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക പുന�ാപനം, സാമൂഹ�
ആസത്ി സൃഷട്ി�ൽ 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� പ്�തി നട�ാ�ിയത പ്ാല�ാ��ം വയനാ�ിലുമാണ.്അതുെകാ�ുതെ�ഈ
േമഖലയിെല വിപുലമായഅനുഭവസ��ആ്രജ്ി�ാൻ  നമു� ക്ഴി�ിരിേ��താണ.്

മുഖ� ല���ൾ

1.�ഗാമ �പേദശ� ത്ാമസി�ു�, അവിദഗധ് െതാഴിൽ െച�ാൻ താതപ്ര�മു� എെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു
സാ��ികവർഷം 100 ദിവസെ� െതാഴിലിനു�അവകാശം.
2.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ .
3.സാമൂഹ�മായി പി�ാ�ംനിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുക.
4.പ�ായ� ര്ാജ �്ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിെ� പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത പ�തി

 സ�്തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം

 െതാഴിലാളികൾ�ആ്സൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും പ�ാളി�ം

 േവതനം േനരി� െ്താഴിലാളികള�െട ബാ�/്േപാേ�ാഫീസ അ്�ൗ�ിേല�്
 പ�തി സുതാര�മാ�ാൻ സാമൂഹ�ഓഡി�്

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� �പാധാന�ം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ� �്പേദശ� ന്ട�ിലാ�ു�

എ�ാ �പവൃ�ികള�ം െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെടയു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ണെമ� ഈ്

നിയമ�ിെ� അനുേഛദം 17(2)ല ് നിഷക്ർഷി�ു�ു.പ�തി �പവർ�നെ���ിയും െപാതുധനം

െചലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ൽ

 ഓഡി� അ്ഥവാസാമൂഹികകണ� പ്രിേശാധന.
എ�ാ വാർഡിലും വർഷ�ിൽ ര� �്പാവശ�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭകൾ കൃത�മായി നട�ണം.

െതാഴിലുറ� പ്�തിയിൽ അഴിമതി� ഇ്ടനൽകാെത, സുതാര�തയും കാര��മതയും ഉറ��വരു�ുകയാണ്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിലൂെട ല��മിടു�ത.് സമൂഹ�ിെല നാനാതുറകളിലു�വരുെട പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ�ി,വിപുലമായ സാമൂഹ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� �്പ�കിയ നട�ുക. പ�തി�ണം
ശരിയായ രീതിയിൽ െചലവഴി�ി��േ�ാ, പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരി��േവാ, പ�തിയുെട

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ  ഗുണപരമായ എ�ുമാ�മാണു�ായത,് സാമൂഹ� ആസത്ി

സൃഷട്ി�ി��േ�ാ തുട�ിയ കാര��ളാണ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട കെ��ാന ് �ശമി�ു�ത.്
െപാതുജന�ള�െട പ�ാളി�േ�ാെട നട�ു�തിനാല ് സര ് �ാര ് പ�ികള�െട നട�ി�ിനുേമല ്
െപാതുസമൂഹ�ിെ� ജാ�ഗതയുറ�ാ�ാൻ  േസാഷ�ൽ ഓഡി� വ്ഴിെയാരു�ും.
രാജ�െ� പരേമാ�ത ഓഡി�ിങ സ്ംവിധാനമായ കംേ�ടാളർ ആൻഡ ജ്നറൽ (സി.എ.ജി) പുറെ�ടുവി�

മാരഗ്നിർേദശമനുസരി�ാണ ഈ് േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ന്ട�ിയി���ത.്സം�ാന സര�്ാര ് രൂപീകരി�

േസാഷ�ല ് ഓഡി� യ്ൂണി�ാണ ഇ്തിന േ്ന�തത�ം നലക്ു�ത.്

രീതിശാസ�്തം
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴസ്് സംഘം �പവൃ�ിഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ് സ�ർശനം,
െതാഴിലാളികള�മായു�അഭിമുഖം,എം.ഐ.എസ പ്രിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ േ്സാഷ�ൽ

 ഓഡി�്റിേ�ാര�്്ത�ാറാ�ിയി���ത.് താെഴ പറയു� രീതി അവംലംബി�ാണ്ഈ റിേ�ാര�്്
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ത�ാറാ�ിയി���ത.്

1. ഓഡി� പ്ള്ാൻ  
1.1ഓഫീസ സ്�ർശന പരിപാടികൾ  .

2. അഭിമുഖം
2.1 (ബിഡിഒ, പ�ായ� �്പസിഡ� ,്ജന�പതിനിധികൾ,െസ�ക�റി &�ാഫ)്.
2.2 േമ� ,്െതാഴിലാളികൾ,കരഷ്കർ  ,െതാഴിലിന േ്പാകാ�െതാഴിൽ  കാർഡ ഉ്ടമകൾ  .

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�രുെടയും കാര��പാപത്ി.

4.ഫീൽഡ സ്�ർശനം,നിരീ�ണം.
4.1 പൂർ�ിയായ െതാഴിലിടം.

5. റഫറൻസ .്
5.1വികസന േരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,രജി�റുകൾ,വർ� ഫ്യൽ.

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

6.1.വിവര�ള�െട േ�കാഡികരണം

7. േ�കാസ െ്വരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�.

8.കരട റ്ിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ൽ

അവകാശ�െള സംബ�ി�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ� ല്ഭിേ��അവകാശ�െള

കുറി��ം ഏെ�ടുേ�� �പവ��ികെള കുറി��ം െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�ിലും 2019 െല മാ�ർ സർ�ു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� അവകാശവും ആയതിെ� ൈക�� ര്സീത്

ലഭി�ു�തിനു�അവകാശവും

3. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, (15 ദിവസം കഴി�ാൽ  
അടു� 30ദിവസം ദിവസേവതന�ിെ� നാലിെലാ�ും പി�ിടു� ദിവസ�ളിൽ ദിവസേവതന�ിെ� 50%
വും ലഭി�ാൻ െതാഴിലാളി� അ്വകാശമു�.്)
4. പ�തിആസൂ�തണ�ിൽപെ�ടു�ാനുളളഅവകാശം.
5. 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം, അെ��ിൽ  (േവതന�ിെ� 10 ശതമാനം
അധികം)
6.കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം, �പഥമ ശു�ശൂഷാ സൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.
7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം.
8. േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന ന്ഷട്പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.
9.സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം.
10. �ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ു�തിനും േസാഷ�ൽഓഡി� �്പ�കിയയിൽപെ�ടു�ാനുമു�അവകാശം.
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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 ക�ാല�റ വാർഡില ്
ആറുമാസ�ിനിെട നട�ിയ �പവൃ�ികള�ലെട ഫയലുകൾ പരിേശാധി�ുകയു�ായി. അതിെ� വിവര�ൾ
ഇവിെട പ�ുവ�ു�ു.

പ�ായ�ിെന സംബ�ി�അടി�ാന വിവര�ള ്

ജി� : പാല�ാട്
േ�ാ�് :പാല�ാട ്
താലൂ�് : പാല�ാട ്
പ�ായ�ിെ� േപര് :പിരായിരി
വീസത്ീർ�ം :18.69ച.കി.മീ
നിയമസഭാമ�ലം :പാല�ാട ് 
പാർലെമ�മ്�ലം :പാല�ാട ്
വാർഡുകള�െട എ�ം : 21
ആെക ജനസംഖ� : 17892 (2011െല െസന ് സസ �്പകാരം)
സ�്തീകള ് : 9013
പരുഷ�ാർ : 8879
പ�ികജാതി ജനസംഖ� : 1994
പ�ികവർ� ജനസംഖ� : 0(വികസന േരഖ�പകാരം)

പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ��അടി�ാന വിവര�ള ്

1 ആെക െതാഴിൽ  കാർഡ് 3239

2 ആെക െതാഴിലാളികൾ  3802

3 ആക�്ീവെ്താഴിൽ  കാർഡ് 2180

4 ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ  2381

5 പ�ികജാതി വിഭാഗം 606

6 എസട്ിെതാഴിലാളികൾ  0

7 2017‐18ആെക െചലവ് 174.36ല�ം
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8 2018‐19ആെക െചലവ് 259.34ല�ം

9 കഴി� വർഷം 100 ദിവസം
െതാഴിൽ  കി�ിയവർ  

234

േസാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ  

�കമ
ന�
ര ്

�പവൃ�ിയുെട
േകാഡ് �പവൃ�ിയുെട േപര്

�പവൃ�ി
ആരംഭി�
തി�തി

അട�ല ്
തുക

െചലവായ
തുക

അവിദ
ഗദ്
െതാഴില്

 
ദിന�ള്

 
(അനുവ
ദി�ത)്

വിദ
ഗദ്
െതാ
ഴില്
 ദി
ന�
ള ്

സാധ
ന

ഘടകം

1

FP/304981

പിരായിരി
�പകൃതിേ�ാഭ
ബാധിത
�പേദശ�ളിെല വിവിധ
േതാടുകള�െട
പുനരു�ാരണം 09/03/19 300000 278486 1063 ഇ� 6812

2

FP/304918

ഇര��ാട �്പകൃതി
േ�ാഭബാധിത
�പേദശ�ളിൽ മഴ
െവ�ചാലുകള�െട
നിർ�ാണം 23/03/19 300000 282741 1043 ഇ� 6258

ഒ� േനാ��ിൽ

വിവര�ൾ  ജി�ാതലം േ�ാ�്

തലം

പ�ായ�്

തലം

1 സൃഷട്ി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ  9311669 852684 105212

2 കുടുബ�ള�്്നലക്ിയ ശരാശരി െതാഴിൽ  
ദിന�ൾ  

56.1 14346 58.03

3 100 ദിന�ൾപൂർ�ീകരി� കുടുംബ�ൾ  29976 2305 234

4 ആെക െതാഴിെലടു�കുടുംബ�ൾ  1.66 13537 1813

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

ആെക െതാഴിൽ കാർഡ് 146

ആെക െതാഴിലാളികൾ  162

ആക�്ീവ െ്താഴിലാളികൾ  111

ആെക ചിലവായതുക

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ  



6

5 ആെക െതാഴിെലടു�െതാഴിലാളികൾ  1.88 14911 1913

6 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ  എസ.്സി
കുടുംബ�ള�്്

28.7% 27.76%

7 ആെക െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  എസ.്ടി
കുടുംബ�ള�്്

8.63% 0%

സ�ർശനവിവര�ൾ

1. ആെകസ�ർശി� െതാഴിലിട�ൾ

 
2

2 സ�ർശി� വീടുകൾ  4

3 സ�ർശി�സജീവ

െതാഴിലാളികൾ  

120

4 സ�ർശി� നിഷക്ൃയ

െതാഴിലാളികൾ  

5 പരിേശാധി� െതാഴിൽ  

കാർഡുകൾ  

24

ഏഴ ര്ജി�റുകള�െട പരിേശാധന

േക��സര�്ാരിെ� നിരേ്�ശ�പകാരം െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ത്ാെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ  
നിർബ�മായും സൂ�ിേ��വയാണ.്
1) െതാഴിൽ  കാർഡിനുളളഅേപ�യുെട രജി�ർ  
2) േസാഷ�ൽ  ഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ ര്ജി�ർ  
3) ഡിമാ� ര്ജി�ർ  
4) �പവൃ�ിയുെട ലി��ം െചലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ  
5) �ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ  
6) പരാതി രജി�ർ  
7) സാധനഘടക രജി�ർ  

കെ��ലുകൾ

AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ം ഉ�ായിരു�ു. 

1.െതാഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ 

െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ ആണ െ്താഴിൽ കാർഡ ര്ജി�ർ. 2018- 19
കാലയളവ വ്െരയു� രജി�ർ സൂ�ി�ി���.് പാർ� ്a, b, c,ഡിഎ�ി�െനയാണ സ്ൂ�ി�ി���ത.്

 പാർ� ്A:

 2018‐19 െലഅേപ�െകാടു�ു�ത സ്ംബ�ി� 2391 േപരുെടഅേപ�ഉ�.്
 പാർ� ്B:

 അേപ� രജി�ർ െചയത്ി���ത േ്ജാബ ക്ാർഡ,് അ�ിേ�ഷൻ, രജിസേ്�ടഷൻ ആൻഡ്
issue
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ആൻഡഹ്സ േ്ഹാൾഡഎ്ംേ�ായെ്മ� ര്ജിസേ്�ടഷൻ ഉ�.്വിവര�ൾഇ�

 പാർ� ്C:

 െതാഴിൽകാർഡഅ്നുവദി�ത 4്9 േപരുെട വിവര�ൾേരഖെ�ടു�ിയി���.്
 പാർ� ്D:

 2345 േപരുെട വിവര�ൾേരഖെപടു�ിയി���.
2.േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ രജി�ർ

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ക്ൂടു� �ഗാമസഭ വിവര�ൾ  ,േയാഗ തീരുമാന�ൾ ,വാർഡിൽ  
നട�ിലാ�ിയ �പുവൃ�ികെള സംബ�ി� ചർ� എ�ിവെയ�ാം അറിയു�തിന സ്ഹായി�ു� േരഖയാണ്
�ഗാമസഭ രജി�ർ  .  

 രജി�ർസൂ�ി�ി���്

3.ഡിമാൻഡ,്അേലാേ�ഷൻ ,േവതന രജി�ർ  

 2018-19 െല ഡിമാൻഡീൽ െതാഴിലാളികള�െട വിവര�ൾ എഴുതി സൂ�ി�ിരി�ുകയാണ.്

ഫയലിൽ 25/5/19, 20/7/19ഡിമാൻഡ േ്ഡ� വ്ിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ിയി���്

4. �പവർ�ിയുെട ലി��ം െചലവുംസംബ�ി� രജി�ർ

 �പവർ�ിയുെട വിവര�ൾഫയലിൽസൂ�ി�ി��� 1്1/12/18, 1/6/19വെരയു�വിവര�ൾ

സൂ�ി�ി���്

5.ആസത്ി രജി�ർ: (�ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ)

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� െ്ച��� �പവർ�ികളിൽ അെ�� ്ഐഡിആയ �പവർ�ികള�െട
വിവര�ൾആണആ്സത്ി രജി�റിൽ ഉ�ായിരിേ��ത.്

 അ�വ്ർ�ുകള�െട വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി��� അ്തിൽ പലവിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

6. പരാതി രജി�ർ:

 പരാതി രജി�ർ ഒരുപരാതിയും േരഖെപടു�ി�ി�. .

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ (സാധനഘടക രജി�ർ)

 െമ�ീരിയൽവർ�ിെലഡിസേ� േബാർഡ ്െ� വിവര�ൾമാ�തമാണു�ത.്

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ  

2019 െല വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ അധ�ായം 7െല ഖ�ിക 11(5) �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിെല താെഴ
പറയു� 22 േരഖകൾസൂ�ിേ��തു�:്
1.കവർ േപജ്
2.െചക ല്ി�്
3.വാർഷിക പ�തിആസൂ�തണ േരഖ
4.െടകന്ി�ൽഎ�ിേമ� ആ്� ഡ്ിൈസൻ
5.സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
6.ഭരണാനുമതി േരഖ
7.സംേയാജിത പ�തിആെണ�ിൽഅതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ  
8.ആന�ൽമാ�ർ  സർ�ുലർ  അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� േ്ഫാറം.
9.�പവൃ�ിഅനുവദി�ൽ േഫാറം
10.ഇ.മ�ർ േറാൾ
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11.െമഷർ െമ� ബ്ു�്
12. െമ�ീരിയൽ വർ� ആ്െണ�ിൽ സാധന�ൾവാ�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ
13.േവജ ല്ി�്
14.ഫ� �്ടാനസ്ഫ്ർ ഓർഡർ
15.െമ�ീരിയൽവൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം
16.േറായല�്ി ഉെ��ിൽഅതിെ� േരഖകൾ
17.�പവൃ�ിആരംഭം മുതൽഅവസാനി�ു�തുവെരയു� മൂ� ഘ്� േഫാേ�ാ.
18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം.
19.മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�/്ഫയല �്ടാ�ിങ േ്ഫാറം
20.ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്
21.േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി
22.ൈസ� ഡ്യറി

കെ��ലുകൾ  
ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 2 �പവര�്ികള�െട ഫയൽ  പരിേശാധനയ�് ് വിേധയമാകിയതിലൂെട

കെ��ിയവിവര�ൾ  .

1.കവർ േപജ്

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

പ�തിയുെട സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ാ�ാൻ സഹായകമാകും.ഒരു �പവൃ�ിയുെട എ�ാ

അടി�ാനവിവര�ള�ം അട�ു� േരഖയാണിത.്
 2ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽഎ�ാ�ിലും AMC �പകാരമു�കവർേപജ സ്ൂ�ി�ി���.്

2.െചക ല്ി�്
കവർ േപജ േ്പാെല�െ� െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികൾ� സ്ുതാര�തയും വ��തയും ഉറ�ാ�ാൻ

 സഹായി�ു� േരഖയാണ െ്ചക ല്ി�.് ഒരു ഫയലിൽ ഏെതാെ� േരഖകൾ ഉ�ട�ം െചയത്ി��െ��ും

അത ഏ്ത േ്പജ മ്ുതൽ ഏത േ്പജ വ്െരയാെണ�ും മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു േരഖയാണ െ്ച� ല്ി�.്
പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും എ എം സി �പകാരമു� െച� ല്ി�് കാണാൻ സാധി��. . പെ� 2
ഫയലുകളിെല െച� ല്ി�ിൽ േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

3.വാർഷിക പ�തി േരഖ
ഒരു വാർഡിെല െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു� മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും വർഷ�ിൽ 100 പണി

ഉറ�ാ�ു�തിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികൾ കെ��ി േരഖെ�ടു�ിെവ�ിരി�ു� സു�പധാനമായ ര�ു

േരഖകളാണ ആ്�ന ് �ാനും െഷലഫ് ്ഓഫ െ്�പാജക�്�ം. ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നട�ാനുേ�ശി�ു�
�പവ��ികെള കുറി��ളള സമ�ഗമായ രൂപേരഖയാണ വ്ാർഷിക പ�തി േരഖ. �ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു�
�പവർ�ികൾ െഷൽഫ ഓ്ഫ േ്�പാജകട്ിേല� മ്ാ��കയും ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനാടി�ാന�ിൽ അതാത്

സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു�വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�ആ്�ൻ�ാൻത�ാറാ�ുകയും െച��ം .
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� പ്രാമർശി�ു� വാർ
 ഷികപ�തിയുെട പകർ� സ്ൂ�ിേ��തഅ്നിവാര�മാണ.്

 പരിേശാധി� ര�ുഫയലിലുംവാർഷികപ�തി േരഖയുെട പകർ� സ്ൂ�ി�ി���്

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� ആ് �പവൃ�ി എ�,്
എ�െന,എ�ത അളവിൽ  െച�ണെമ�റിയാൻ  െതാഴിലാളികൾ� അ്വകാശമു�.്അതിന അ്വർ�ും
ഇ�ാര�മറിയാൻതാതപ്ര�മു� മ���വർ�ുംമന�ിലാ�ാൻകഴിയു�തര�ില ് ഓേരാ �പവൃ�ിയുെടയും
എ�ിേമ�ിെ� കൂെട ജനകീയഎ�േ്മ� ത്�ാറാേ��തു�.്

 പരിേശാധി� ഒരുഫയലിലും ജനകീയഎ�ിേമ� ക്ാണാൻ കഴി�ി�.
 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലും ഡീെ�യിൽഎ�ിേമ�,്എ�ിേമ� റ്ിേ�ാർ�  ്ഉ�ായിരു�ു.
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 സാേ�തിക വിദകധ്രുെട ഒ�,് സീൽ ,തി�തി എ�ിവകൂെട എ�ിേമ�ിൽ ഉ�ാേവ�താണ.്
�പവൃ�ികള�െട എസട്ിേമ�ിൽ  ഉെ��ിലും സീൽ, ഒ� എ്�ിവ ഉെ��ിലും തി�തി േരഖെ�ടു�ി
ക�ി�.

5.സാേ�തികാനുമതി

പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� ഓേരാ �പവർ�ി�ും സം�ാന സർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയ അധികാര

�ാപന�ിെ� അനുമതിേയാടുകൂടിയ സാേ�തിക എ�ിേമ�് ഉ�ായിരിേ��താണ.് സാേ�തിക

വിദഗധ്രട�ു�സമിതിയുെട അനുമതിേരഖഎ�ാരീതിയിലും പൂർണവുംആധികാരികവുമായിരി�ണം.

 പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ു. സാേ�തികാനുമതി േരഖയുെട
െസക��ർ േകാ�ിയിൽ സാേ�തിക വിദഗധ്െ്� ഒ� ,്തി�തി എ�ിവ േരഖെ�ടുേ��താണ.്1 മെ�
ഫയലിൽ ഒ�,്സീൽഇ�. 2 മെ�ഫയലിൽ ഒ� ഇ്�സീൽ മാ�തം ഉ�.്

6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ�്പ�തി �പവർ�ന�ള�്്പ�ായ�്

ഭരണസമിതി നൽകു� അംഗീകാരമാണ ഭ്രണാനുമതി. െസക��റിൽ നിെ�ടു� േകാ�ിയാണ ഫ്യലിൽ  
സൂ�ി�രി�ു�ത.് െസക��ര ് േകാ�ിയിൽ െറസല��ഷന ് ന�ർ ,തിയതി എ�ിവ അേ�ാഡ െ്ച��േ�ാൾ  
ആ ദിവസെ� തീയതിയും െ�പാസീഡിങ ന്�റും മാ�തമാണ �്പി� ഔ്�ില ് വരു�ത.് ഇത ഭ്രണാനുമതി
ന�റായി പരിഗണി�ാനാവി�.അതുെകാ�ുതെ�, �ഗാമസഭാ തീരുമാന�ിന പ്�ായ� ഭ്രണസമിതി

നലക്ു� അനുമതി പ�ത�ിെ� ഒരു േകാ�ി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.് ഇ�ാര��ിൽ പ�ായ�്
ഭരണസമിതിയുെട ഭാഗ�ുനി�ും െസ�ക�റിയുെട ഭാഗ�ുനി�ും ജ�ഗത ഉ�ാകണം.

 പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി േരഖയുെട െസക��ർ േകാ�ി സൂ�ി�ി���.് പെ�
പരിേശാധി� 1, മെ� ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി േരഖയുെട െസക��ർ  േകാ�ിയിൽ  െസ�ക�റി ,
�പസിഡ� െ്� ഒ�,് ,സീൽ ,തിയതി േരഖെ�ടി�ിയി�ി�. അതുകൂെട േരഖെ�ടുേ��താണ.്2 മെ�
ഫയലിൽ ഒ� ഇ്�, സീൽ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

7.സംേയാജിതപ�തി (കൺേവർജൻസ)്

കൺേവർജൻസ്ആയ �പവർ�ന�ൾ�്അത്െതളിയി�ു� േരഖ �പവൃ�ി ഫയലിൽ  
സൂ�ിേക�ാതാണ.്

8.െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാ� േ്ഫാറം

നിയമംഅനുശാസി�ു� തര�ില ് െതാഴിലാളികള�് വ്ർഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴിലും ,െതാഴിൽ
 കി�ിയിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും കി�ണെമ�ിൽ അവർ നലക്ു� അേപ�യും

കൃത�മാേക�തു�.് ആന�ല ് മാ�ർ സർ�ുലറിൽ  നിരേ്ദശി�ു� തര�ിൽ െതാഴിലുറ�� നിയമ�ിെല
അനുേഛദം 3എ,3ബി �പകാരമു� നിരദ്ിഷഠ് േഫാറ�ിൽ  അേപ� നലേ്ക�തു� പ്ിരായിരി �ഗാമ

പ�ായ�ിൽ �പവൃ�ിഫയലുകൾ  പരിേശാധി�േ�ാൾ േഫാമിൽ  എ�ത ദിവസേത� പ്ണിേവണെമ�ും ,
െതാഴിൽ  ഏതു ദിവസം മുതൽ  ഏതു ദിവസം വെര േവണെമ�ും ,ഡിമാനഡ് ന്ലക്ു� വ��ിയുെട

െതാഴിൽ കാർഡ ന്�ർ എ�ിവയും അേപ�യിൽ  േരഖ�ടു�ിയി��� .് ANNEXURE 4 േഫാരമ്ിൽ  
ൈക�� ര്സീത എ്� ഭാഗ� ്പ�ായ� ്െസ�ക�റിയുെട ഒ�,്സീല ് എ�ിവ ഒ�ും േരഖെ�ടു�ി ക�ി�.
ഡിമാനഡ് ന്ലക്ു� വ��ിയുെട ൈകവശം രസീത ന്ലക്ിയതിനു� െതളിവ ്ഒ�ും �പവൃ�ി ഫയലിൽ  ഇ�.
പ�ായ�ിെ� െ�ഫ� ഓ്ഫീസിൽ ഡിമാനഡ് ് നലക്ി ൈക�� ര്സീത വ്ാ�ി സൂ�ി�ാൽ മാ�തേമ 15
ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ  െതാഴിലി�ായമ്േവതന�ിന െ്താഴിലാളി� ്അേപ� നലക്ാൻ

കഴിയു.

നിരേ്�ശം
ഒരു വാർഡിൽ െതാഴിൽ കാർഡ എ്ടു�ിരി�ു� മുഴുവൻ  െതാഴിലാളികള�ം അയൽ � �ൂ�ിൽ  

വ��ിഗതമാേയാ കൂ�മാേയാ അേപ� െകാടു�ു� രീതിയാണ്ഉചിതം. െതാഴിലിനുളള അേപ�

പ�ായ�ിൽ സ�ീകരി�ു�തിെ� തീ�തിെവ�� രസീത് പ�ായ�ിൽ നി�് െകാടു�ു�ത്
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െതാഴിലാളികള�െട അവകാശം സം�ി�ു�തിന സ്ഹായകമാകും.

9.െതാഴിൽഅനുവദി�ൽ

െതാഴിലിനു�അേപ�സ�ീകരി�ാൽ  15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  െതാഴിൽ  നലക്ണെമ� M്GNREGA
Shedule2 Section 6– ല ് പരാമരശ്ി�ു�ു. അതിന്കഴി�ിെ��ിൽ  െതാഴിലി�ായമ് േവതനം

െകാടു�ണെമ�ുംഅ��ായം 3 Section 7,8,9 ഭാഗ�ളിൽ അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽആവശ�െ��വര�്ു
െതാഴിൽഅനുവദി��െകാ�ു�വർ�അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം 2 �പവൃ�ിഫയലുകളിലും കാണാൻകഴി� .ു
എഎം സി �പകാരമു�വർ�അ്േലാേ�ഷൻ േഫാറം ഫയലിൽസൂ�ി�ി���്͟

10.ഇ മ� ്ർ േറാൾ  

െതാഴിലുറ�്പ�തിയിെല േരഖകളിൽ ഏ�വും �പധാനെ�� േരഖയാണ്മ�ർ  േറാൾ

 .െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ഹാജർ,ദിവസ േവതനം ,മ� ്ർ േറാൾ  �പകാരമു� േവതനം,
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� അടി�ാന േരഖയാണ ഇ് മ�ർ േറാൾ. ഇതിൽ േ�ാ� െ്ഡവലപെ്മൻറ്

ഓഫീസർ, പ�ായ� െ്സ�ക�റി എ�ിവർ തീയതിേയാടു കൂടി ഒ��ം, സീലും േരഖെപടുേ��താണ  ്
�പവൃ�ി ഫയലുകള�െട മ� ്ർ േറാൾകളിലും പ�ായ� െ്സ�ക�റി തീയതി േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ

സാധി��.

2 �പവൃ�ി ഫയള�കളിൽ  നി�ായി മ�ർ േറാള�കൾ  പരിേശാധി�േ�ാൾ  കെ��ിയ വിവര�ൾ  
ചുവെട േചർ�ു�ു:

 Dailyഅെ�ൻഡൻസൽ്തീയതി, M-ബു� ്ന�ർഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ു�ി�. മുഴുവൻ മ�ർ േറാളിലും
ഇവ േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 പ�ായ� ്െസെ�ക�റി ഒ� ,്സീല ് എ�ിവ മ�ർ േറാള�കളിൽ േരഖെ�ടു�ിയി��െ��ിലും തി�തി
ഒ�ിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. BPOയുെട ഒ��ം സീലും മുഴുവന ് മ�ർേറാള�കളിൽകാണാൻകഴി� .ു

 (ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും ഹാജർ  നില �പകാരം ലഭിേക� തുക എ�തെയ� 2് �പവൃ�ി ഫയള�കളിൽ
മ�ർ േറാള�കളിലും എഴുതിയതായി ക�ു. അത ന്ിർബ�മായും എഴുതാൻ േമ�മ്ാർ� ് നിരേ്ദശം
നലേ്ക�താണ.് അതുേപാെലതെ� ദിവസേവതനം എ�തെയ�ും മുഴുവൻ മ�ർ േറാള�കളിലും

േരഖെ�ടുെത�താണ്

 2ഫയലിലും എ�ാ മ�ർ േറാളിലും െച� d്oneൽഒ� േ്രഖെപടു�ി�ി�.

11. െമഷർെമൻറ പ്ുസത്കം (M Book)
ഒരു �പവൃ�ിയിൽ  എ�ു നട�ു,എ�ത അളവിൽ നട�ു എ�ു� കാര��ൾ കൃത�മായി

േരഖെ�ടുേ�� സു�പധാന േരഖയാണ എ്ം.ബു�.് അതുെകാ�ുതെ� ഈ പുസത്ക�ിൽ  അളവുകൾ
 േരഖെ�ടു�ു� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരുെട േപരും ഒ��ം സീലും തി�തിയും നിരബ്�മായും

േരഖെ�ടുേ��താണ.്
 പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിലുംഎം.ബു� ്ഉ�ായിരു�ു.
 �പവൃ�ികള�െട െമഷർെമൻറ ബ്ു�ുകൾ പ�ായ� ് െസെ�ക�റി സര�്ിൈഫ െചയത്ി���്

െമഷർെമൻറ ബ്ു�ുകൾ പ�ായ� ്െസെ�ക�റി ഒ�,്സീല ് ,തി�തി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ി
സർ�ിൈഫ െചേ��താണ.്

 െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിൽ ന�ർ ,േപജ ന്�ർ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി��� .് AS, TS ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി���്

 ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർഅതായത അ്െ�കടി�ഡ എ്�ിനീയർ,ഓവർസിയർഎ�ിവരുെട ഒ� സ്ീല്
 എ�ിവ േരഖെ�ടുതിയി��നെ്ട�ിലും തി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 െമഷർെമൻറ ബ്ു� ് അവസാനി�ു� േപജിൽ െസ�ക�റിയുെട ഒ� ,്സീല ,്തീയതി എ�ിവ
േരഖെപടുതിയി���.്

12.െമ�ീരിയൽ ലി�്
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െമ�ീരിയൽ എ�ത ഉപേയാഗി�� എ�തിന അ്ടി�ാനെ�ടു�ി, െവ�ർ� ന്ൽേക� തുക,അവരുെട
േപര,്അ�ൗ� ്ന�ർ ,�പവർ�ിയുെട േപര,്വർ� ്േകാഡ ,്ബി� ന്�ർ  ,തീയതി എ�ിവ എ�ാംകാണി��
െകാ� െ്മ�ീരിയലിന േ്വ�ിയു� പണം ൈകമാറു�തിന േ്വ�ി ത�ാറാ�ു� �പധാനെ�� ഒ�ാണ്

െമ�ീരിയൽ ലി�.്

13.േവജ ല്ിസറ്റ്

�പവൃ�ി പൂർ�ിയായാൽ  മ�ർ േറാൾ  �പകാരം െതാഴിലാളികൾ� േ്വതനം അനുവദി��െവ�്

ഉറ�ാ�ു� േരഖയാണ് േവജ്ലി�.് െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി െചയത്ു എ�തിന്

അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ� ന്ൽേക� 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� 2ഫയലുകളിൽ എ�ാ�ിലും മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ ല്ി� ഉ്�ായിരു�ു.

14.ഫ� �്ടാൻസഫ്ർഓർഡർ(FTO)

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

നിലയിലാണ F്TOവിെ� �പധാന�ം.
പരിേശാധി� 2ഫയലുകളിൽ FTOന�ർ േരഖെപടു�ി���  ്

 െതാഴിലാളി� ക്ൃത� മായി േവതനം കി�ിേയാ എ�റിയാനു� സൂ�മ് പരിേശാധന എ�ാ

ഫയലുകളിലും നട�ാൻ  കഴി�ു .

15. െമ�ീരിയൽ വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം

ഈ ഓഡി� ് കാലയളവില ് പരിേശാധന നട�ിയ �പവൃ�ികളിൽ െമ�ീരിയൽ ഉപേയാഗി��� �പവർ

 �ികൾ ഒ�ുംതെ� ഉ�ായിരു�ി�. െമ�ീരിയൽ  ഉപേയാഗി��� �പവൃ�ികളിൽ അതുമായി ബ�െ��
വൗ�റുകള�ം ബി��കള�ം ഫയലിൽസൂ�ിേക�ാതാണ.്

16. േറായൽ�ി

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയ ഒരുവർ� ്ഫയലിലും േറായൽ�ി ബാധകമ�.
17.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ , �പവ��ികൾ  സംബ�ി�� െതളിവുകൾ  
േശഖരി�ാൻ അതിെ� േഫാേ�ാകൾ സഹയകമാകും. �പവൃ�ി തുട�ു�തിന മ്ു�,് �പവൃ�ി നട�ു
െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� കഴിയുേ�ാൾ തുട�ിയ ഓേരാ ഘ��ിെലയും േഫാേ�ാകൾ

ഫയലിൽ സൂ�ി�ണെമ� ന്ിഷക്ർഷി�ിരി�ു�ു. പരിേശാധി� 2 �പവർ�ി ഫയലിൽ േഫാേ�ാ കാണാൻ
സാധി�ി�. മുഴുവൻ �പവൃ�ിഫയലുകളിലും 3ഘ� േഫാേ�ാകൾ നിരബ്�മായും സൂ�ിേ��താണ.്

18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

പരിേശാധി� 2 ഫയലിലും �പവൃ�ി പൂര�്ീകരണസാ��പ�തം കാണുവാൻസാധി��.

19.മ�ർ േറാൾ  മൂവെ്മ� �്ി� /്ഫയല ് �ടാ�ിങ േ്ഫാറം
െതാഴിലുറ� �്പവൃ�ി നട�ാ�ു�തിലും അതിെ� േരഖകൾ ൈകകാര�ം െച���തിലും ഓേരാ

ഉേദ�ാഗ�ര�്ും ഉ�രവാദി�ം നി�യി�ിടു�.് െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല ഏ�വും സു�പധാനേരഖയായ
മ�ർ േറാൾ ജനേറ� െ്ച���തു മുതൽ െതാഴിലാളികള�െട േവതനം ബാ�ിേല� അ്നുവദി��െകാ�ു� FTO
ബാ�ിേല� അ്യ�ു� തീയതി �കമ�ിൽ മ�ർേറാൾ മൂവെ്മ� �്ി�ിൽ  േരഖെ�ടുേ��താണ.്ഒരു
മ�ർ േറാൾഅവസാനിച 3് ദിവസ�ിനകം തെ�അളവുകൾബ�െ�� ഉദ�ാഗ�ൻ േരഖെ�ടു�ണം എ�്

നിയമംഅനുശാസി�ു�ു. പരിേശാധിച 2 ഫയലിലും ഫയൽ �ടാ�ിംഗ േ്ഫാം അഥവാ മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ്
�ി� ഉ്�ായിരു�ു.



12

20. ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫ്
�പവർ�ി �ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ ജ്ിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാസ.് മൂ� ഘ്��ിലു�

േഫാേ�ാകൾ�ു പുറെമ ജിേയാടാഗഡ് േ്ഫാേ�ായുെട �പി��ം ഫയലിൽ സൂ�ിേ��താണ.് ഇതുറ�ാേ��ത്
േമ�ിെ�യും െതാഴിലുറ�് പ�തി ഉേ�ാഗ�രുെടയും ചുമതലയാണ.് എ�ാൽ പരിേശാധനയ�്്

വിേധയമാ�ിയ 2ഫയലിലും ഇവ കാണാൻസാധി�ി�. െതളിവ േ്ശഖരണം െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവ��ികള�െട
ഒഴി�� കൂടാനാവാ� ഘടകമായതിനാൽ ഈ കാര��ിൽ  ബ�െ�� ഉേ�ാഗ�ർ  കൂടുതൽ  ജാ�ഗത

പുലർേ��തു�.്

21. േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി
ഇേ�ാൾ േസാഷ�ൽ ഒാഡി� ന്ട�ു�തുെകാ� ഈ് �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേ�ാർ

 �ിെ� േകാ�ി സൂ�ിേ��തി�.

22.ൈസ� ഡ്യറി
സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം വർ� ഫ്യലിൽ സൂ�ിേ�� 22 മെ� േരഖയാണ ൈ്സ�്

ഡയറി. െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവൃ�ികൾ പറ�ിരി�ു� അളവിലും കൃത�തയിലും നിർവഹി�ു�തിലു�

ഉപാധികളട�ു� �പധാനെ�� േരഖയാണ ൈ്സ� ഡ്യറി. സം�ാന സർ�ാർ �പേത�കമായി ത�ാറാ�ിയ

ൈസ� ഡ്യറി �പവൃ�ി �ല�ു�ായിരിേ�� സു�പധാന േരഖയാണ.് പ�തി ആരംഭ േയാഗ�ിെ�
വിവര�ൾ മുതൽ ഉേദ�ാഗ�രുെടയും െപാതുജന�ള�െടയും നിർേദശ�ള�ം സ�ർശക ഡയറിയിൽ  
അട�ിയി���.്

 പരിേശാധി� 2 ഫയലുകളിലും ൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു�ത വ്ിവര�ൾ പൂർണമാണ വ്ിജിലൻസ്

ആൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ിയിൽകുറ�ത 4് േപർ ഒ� ഇ്�ി���.്
 അഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടുേ��താണ ഭ്ാഗ� ബ്ിഎംസി അംഗ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���.്പ�തി
െകാ�ു� �പേയാജനവും ഗുണേമ�യും േരഖെ�ടു�ിയി���.് െതാഴിലാളികള�െട സാ�ിപ�തം
സ�ർശകകുറി� എ്�ിവൈസ� ഡ്യറിയിൽ ഉ�.്

 ഏതിനം �പവൃ�ി, െ�പാജക�് മ്ീ�ിംഗ ന്ട�ിയതീയതി, ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെ�� ന�ർ, ഭരണാനുമതി,
സാേ�തികാനുമതി ന�ർ,പ�തി െചലവ �്പവർ�ി�ു േവ�ി ഉപേയാഗി� സാധനസാമ�ഗികൾ
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്

 ചികി�ാ െചലവ സ്ംബ�ി� വ്ിവരം, ൈസ� മ്ിനിടസ്,് ഉേദ�ാഗ�രുെട േഫാൺ ന�ർ എ�ിവയും

ൈസ� ഡ്യറിയിൽഇ�.

വിജിലനസ് ്ആ� േ്മാണി�റിംഗ ക്��ി (ജാ�ഗതാ േമലേ്നാ� സമിതി)

ഓേരാ വാർഡിലും അ� മ്ുതൽ ഏഴ അ്ംഗ�ൾ  വെരയു� VMC ഉ�ാവണം. അധ�ാപകർ  
,സ�്തീകൾ  ,പ�ികജാതി/പ�ികവര�് വിഭാഗ�ിൽ െപ�വർ ,കർഷകർ , സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല
അംഗ�ൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺമാർ, ഉപേഭാ�ൃ സമിതികൾ, യുവജന ���കൾ, െപാതു
സമൂഹ സംഘടനകൾ, തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMC അംഗ�െള െതരെ�ടു�ാവു�താണ .്VMC െയ
നിയമിേ��ത �്ഗാമസഭയാണ.് െതാഴിലാളികള�മായി ആശയവിനിമയം, �പവൃ�ി �ല സൗകര��ള�െട

പരിേശാധന, �പവൃ�ികള�െട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ, തുക നിർണയം, �പവൃ�ിയിൽ ഉടനീളമു�

റിേ�ാർ�ിംഗ,് �പവൃ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി��� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ �്പധാന

ചുമതല. VMC എ�ാ �പവൃ�ികള�ം പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും
േസാഷ�ൽഓഡി� സ്മയ�അ്വ �ഗാമസഭയിൽസമർ�ിേ��തുമാണ.് VMC റിേ�ാർ� ഒ്രു െപാതു േരഖയായി
കരുേത�തുംആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി� ഒ്രു െപാതു േരഖയായി പ�ായ� ന്ി�ും ലഭിേ��തുംആണ.്

ൈസ� ഡ്യറി യുെട ഒരു ഭാഗമാണ്വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി. വിജിലൻസ ആ്ൻഡ്
േമാണി�റിങ ക്�ി�ിയുെട റിേ�ാർ� ഉ്�ായിരുെ��ിലും അഭി�പായ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി��� .് ഓേരാ
വാർഡിെല �പവർ�ന�െള നിരീ�ി�ു�തിനും കൂടുതൽ െമ�െ�ടു�ു�തിനുമായി കാര��മമായ
�പവർ�ിേ��വരും, �പസത്ുത �പവൃ�ിയിൽ  ഏർെ�ടാ� വ��ികള�മാണ വ്ി.എം.സി യിൽഅംഗ�ൾ
ആയിരിേ��ത.്
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 വി എംസിഅംഗ�ൾ
 വാർഡ െ്മ�ർ ‐എം നസീർ

 ൈഷനി �പകാശൻ

 പാർവതി ച��ൻ

 സുനിതഗിരി

െതാഴിലിടെ�സൗകര��ൾ

െതാഴിൽ �ല� െ്താഴിലാളികൾ� ആ്വശ�മായ കുടിെവളളം, തണൽ, �പാഥമിക ൈവദ�സഹായം,5
വയ�ിന ത്ാെഴയുളള കു�ികൾ� �്കഷ ത്ുട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒരു�ണെമ� ന്ിയമ�ിെല

െഷഡ��ൾ 2ൽ 23 മുതൽ 28 വെരയു� ഭാഗ�്നിർേദശി�ി���.്ഈ അവകാശെ��ുറി�്

െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാൾ  അറിയാൻ കഴി�ത:്
 �കഷ സ്ൗകര�െ��ുറി� െ്താഴിലാളികൾ� അ്റിവു�.്

െതാഴിൽസഥലെ�സൗകര�ം

 േമ� ്പണി െച����ല� െ്വ�ംനൽകാനു� സൗകര�ം െചയത്ു െകാടു�ു�ു�.്
 ഫ�എ്യഡ് ക്ി� ഉ്�.്adsഫ�ിൽനി�ുമാണ വ്ാ�ി�ു�ത്
 ൈകയുറ,കാലുറഎ�ിവ ഉ�.്

 േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ാനു�അവകാശം.
 പരാതികൾ

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്െവ�ി�ി� എ�ുെകാ��ാൽആദ�ം െമാെ� ads ഫ� ്
ഉ�ായിരു�േ�ാൾ േബാർഡ ്െവ�ി��� ഇ്േ�ാൾ adsഫ� ്ഇ�.

 െതാഴിൽകാർഡിൽ േഫാേ�ാ െതാഴിലാളികള�െട ക�ിൽനി�ുംആണഎ്ടു�ു�ത്

 ടാർ�ായഇ�.
 െതാഴിൽ േവതനം ഇതുവെര ഒരുപണി െചയത്തിനു േപാലും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽലഭി�ി�ി�

CIB-സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺ

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ .്Para 25(a), schedule 1 അനുസരി� ഒ്രു �പവർ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ

അതായത എ്�ിേമ� ത്ുക, 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.് പൂർ�ിയായ നാല �്പവർ�ി �ല�ൾ സ�ർശി�േ�ാൾ സിഐബി �ാപി�ി�്

ഉ�ായിരു�ി�.

നിരീ�ണസംവിധാന�ിെല വീഴ�്കൾ

ൈസ�്ഡയറിയും െതാഴിലുറ�്പ�തി ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ�രുെട സ�ര ് ശക പുസത്കവും
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പരിേശാധി�േ�ാൾ  മനസിലായ വിവര�ൾ  
 സം�ാന ,ജി�ാതല ഉേദ�ാഗ�ർപ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� പ്�തി ഓഫീസും �പവൃ�ി�ല�ള�ം

കൃത�മായ ഇടേവളകളില ് സ�ർശി� േ്വ�നിർേദശ�ൾ  നൽകിയി�ി�.
 ഫയലുകൾ സൂ�ി�ു�തു മുതൽ �പവൃ�ികൾ െതരെ�ടു�ു�തുവെരയു� കാര��ളിൽ  
കാണു� ഏേകാപനമി�ായമ് േമാണി�റിങ്സംവിധാന�ിെല വീഴച്െകാ�്സംഭവി�താെണ�

നിഗമന�ിലാണ ഓ്ഡി� ട്ീം എ�ിേ�ർ�ി���ത.്
 െതാഴിലുറ� പ്�തിയുമായി ബ�െ�� ജി�യിെല ഏ�വും വലിയ ഉേദ�ാഗ�ൻ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർ

ഡിേന�റായ കളകട്റാണ.് അേ�ഹ�ിനു േവ�ി െതാഴിലുറ�്പ�തി �പവൃ�ികൾ  
ഏേകാപി�ി�ു� ചുമതല േജായ�്േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ര�്ും . ഒരു വർഷ�ിനിെട ഈ ര�്

ഉേദ�ാഗ�രും ഈ പ�ായ�ിൽ സ�ർശനം നട�ിയി���്ഓഡി� ട്ീമിെ� അേന�ഷണ�ിൽ

മനസിലായി.

അവകാശലംഘന�ൾ
േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീം ഈ വാർഡിെല െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�േ�ാൾ  അവകാശലംഘന�ള�മായി
ബ�െ�� ച്ിലസംഭവ�ൾ �ശ�യിൽ െ�ടുകയു�ായി.അ�ാര��ളാണ ഇ്വിെട പരാമർശി�ു�ത.്

െതാഴിൽകാർഡ്

െതാഴിലുറ�പ്�തിയിൽ പണിെയടു�ു� െതാഴിലാളിയുെട അടി�ാനപരമായ അവകാശമാണ െ്താഴിൽ

 കാർഡ.്അേപ�ി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം കാർഡ ന്ൽകണെമ�ാണ വ്�വ�.ഈവാർഡിെല െതാഴിൽ  
കാർഡിന് അേപ�ി�വർെ��ാം കാർഡ് ലഭി�ി���.് ഇ�ാര��ിൽ പ�ായ�ിെ� സമീപനം

മാതൃകാപരമാണ.്
എ�ാൽമ� ച്ില �പശന്�ൾഓഡി� ട്ീമിെ� �ശ�യിൽ െപ��.

 െതാഴിൽ കാർഡ ് കൃത�മായും പൂർ�മായും േമ�്അതാതു ദിവസ�ളിൽ പൂരി�ി�്

െതാഴിലാളികൾക ന്ൽേക�താണ.്െതാഴിൽ കാർഡിൽ േമ��മാർ കൃത�മായും െത�ി�ാെതയും
സമയബ�ിതമായി പൂരി�ി�� നൽേക�താണ.്

 െതാഴിൽകാർഡിൽവിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻസാധി�ി�.
 െതാഴിൽകാർഡിൽ െകാടു�േവതനം േരഖെപടു�ി�ി�.

െതാഴിൽ നിേഷധം

ഒരുവര ് ഷ�ിൽ 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ  െതാഴിലാളിയുെട നിയമപരമായ അവകാശമാണ.് ഇത്
നിേഷധി�ാൻ ആർ�ും അധികാരമി�. വാർഡിെല 120 സജീവ െതാഴിലാളികളിൽ  62 േപർ� 1്00
ദിവസെ� െതാഴിൽ ലഭ��ിരി�ു�ത .്ഇത പ്രിഹരിേ��താണ.്
േവതനം ൈവകൽ

മ�ർ േറാൾ പൂർ�ിയായി പരമാവധി 14 ദിവസ�ിനകം കൂലി െതാഴിലാളികള�െട ബാ� അ്�ൗ�ിേല�്
നിേ�പി�ണെമ� െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെല െസ�ൻ 3(2),6 എ�ിവിട�ളിൽ വ��മാ�ിയി���.്
ൈവകിയാൽ ആദ�െ� 30 ദിവസം േവതന�ിെ� 0.05 ശതമാനം തുക പിഴ നൽകണെമ� ന്ിയമ�ിെല
െസ�ൻ 3(3)ലും വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ  അധ�ായം 9ലും പറയു�ു.

 ഈ വാർഡിൽ ഓഡി� സ്ംഘം 24 െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാൾ കൂലി മൂ� മ്ാസം വെര

ൈവകാറുെ�� മ്ന�ിലായി. നി�ിത ദിവസംതെ� പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ� ഓ്ഫീസിൽ  
നി�ും FTO അയ�ി��െ��ിലും േക�� ഫ� ് വരാ�തിനാലാണ േ്വതനം ൈവകു�ത എ്�ാണ്

അറിയാൻ  കഴി�ത.്
 ആരുെട ഭാഗ�ുനി� വ്ീഴച് സംഭവി�ാലും കൃത�സമയ� േ്വതനവും അത ല്ഭി�ിെ��ിൽ  
നഷട്പരിഹാരവും െതാഴിലാളികൾ� ് ലഭിേ��താണ.്ഇ�ാര��ിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�്

േരഖാമൂലം പരാതി സ�ീകരി� ് ബ�െ��വർ� ് അയ��െകാടു�ുവാൻ േമ�ിനുംഭരണസമിതി�ും

ഉ�രവാദിത�മു�.്
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ബാ� ജ്ീവന�ാരുെട സമീപനം

െതാഴിലാളികേളാട സ്ംസാരി�േ�ാൾ  മനസിലാ�ാൻ  കഴി�ത:്
 ബാ�ുകാരുെട ഭാഗ�ുനി� ന്� സമീപനമാണ ഉ്�ായി���ത.് ബാ� പ്ാ� ബ്ു� ്വരവ്
വ�� നൽകുവാൻ ബാ�ുകൾ ത�ാറാവു�തായി െതാഴിലാളികൾ അറിയി��. ഇത്
മാതൃകാപരമാണ.്

�പവൃ�ി�ലംസ�ർശനം

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

�പവ��ികൾ  ഏെ�ടു�ു�തിനു�സാധ�തയു�പ�ായ�ാണ.്
ഫയലിൽ ക�വിവര�ള�െട നിജ�ിതി േനരിൽ ക� മ്ന�ിലാ�ു�തിനായി േസാഷ�ൽ ഓഡി� ട്ീം പണി
നട� 4�പവൃ�ി �ല�ൾ സ�ർശി��. �പവൃ�ികൾ പരിേശാധി��ം െതാഴിലാളികേളാടും േമ��മാേരാടും

സംസാരി��ം ഓഡി� ട്ീം കെ��ിയകാര��ൾ താെഴ േചർ�ു�ു.
�കമ

ന�ർ
�പവർ�ിയുെട േപര,് േകാഡ് ഫീൽഡപ്രിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവരം

1 FP/304981 പിരായിരി

�പകൃതിേ�ാഭ ബാധിത

�പേദശ�ളിെല വിവിധ

േതാടുകള�െട പുനരു�ാരണം

േമ� പ്റ�തനുസരി�ാണ �്പവർ�ി� �ലം സ�ർശി�ത്

M.ബു� ്�പകാരംനീളം ‐830m
ഫീൽഡിൽ 780m നീളം വീതി -4.00, ആഴം -0.55 േതാടുകള�െട
പുനരു�ാരണം എ� �പവർ�ി ന� രീതിയിൽ തെ�

െചയത്ി��� ക്ുറ��ഭാഗംഅള�ാൻകഴി�ി�.
2 FP/304918ഇര��ാട്

�പകൃതിേ�ാഭ

ബാധിത�പേദശ�ളിൽ മഴ

െവ��ാലുകള�െട നിർ�ാണം

േമ� പ്റ�തനുസരി�ാണ �്പവർ�ി �ലം സ�ർശി�ത.്
എം ബു� ്�പകാരം 2643 മീ�ർ നീള�ിൽ 44െസ��മീ�ർ വീതി,
49 െസ��മീ�ർആഴം. മഴ െവ��ാലുകള�െട നിർ�ാണംഎ�
�പവർ�ി ന� രീതിയിൽ െചയത്ി���ായിരു�ു.എം ബു� ്
�പകാരം 2560 മീ�ർ അള�ാൻ കഴി�ു��.കുറ�� ഭാഗം
കാടുപിടി�തുകാരണം കഴി�ി�.

വിലയിരു�ൽ  

1.പ�തി ആസൂ�തണം മുതലു� കാര��ളിൽ  െപാതുജന�ൾ� �്പേത�കി� ക്ർഷക സമൂഹ�ിന്

പ�ാളി�മി�.
2.വാർഡിെല െതാഴിലാളികൾ� ് വർഷ�ിൽ  100 ദിവസെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിനു ആവശ�മായ

െതാഴിൽ ഇെ��ു െതാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ വ�ാപക പരാതി നിലനിൽ�ു�ു. �പവൃ�ികൾ  നിർേദശി�ു�
കാര��ിൽ െതാഴിലാളികൾേ�ാ േമ��മാർേ�ാ േവ��ത അിറവി� അതുെകാ�ുതെ� കർഷകരുെടയും

സാേ�തിക പരി�ാനം ഉ�വരുെടയും പ�ാളി�േ�ാെട അയൽ� �ൂതല േയാഗ�ൾ  കൂടി കൂടുതൽ  
െതാഴിൽ  കെ��ു�തിന െ്�ശമിേ��തായു�.്
3.സാേ�തിക പിഴവുകൾ  അതാതു സമയ�ളിൽ  തിരു�ണെമ� നിർേദശം നൽകാൻ  പ�ായ�്
െസ�ക�റി മുതൽ  മുകളിേല�ു� ഉേദ�ാഗ�ർ  ത�ാറായി�ി�. അതെ��ിൽ  ഇവരുൾെ�ടു� പ�തി
നിരീ�ണസംവിധാനം കാര��മമ�.
4. തിരെ�ടു� േമ��മാർ� ് നൽകു� പരിശീലനം കാര��മമ� . മ�ർ േറാൾ ,ൈസ� ഡ്യറി,െതാഴിൽ  
കാർഡ ് എ�ിവ കൃത�മായും െത�ി�ാെതയും പൂരി�ി�ു�തിനും െതാഴിലാളികള�െട പരാതികൾ അതാത്

�ാന�ളിൽ  എ�ി�ാനും േമ��മാർ� ക്ൂടുതൽ ഫലവ�ായ പരിശീലനം നിർബ�മായും നല ്
േക�താണ.്അതുേപാെലതെ� വിജിലനസ് &് േമാണി�രിംഗ ക്�ി�ി അംഗ�ൾ�ുംആവശ�മായ പരിശീലനം
സമയാസമയം നലേ്ക�താണ.്
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െപാതുനിർേദശ�ൾ

1.െതാഴിലാളികെളെ�ാ� വ്ർഷ�ിൽ  100 പണി�ു� അേപ� ഒരുമി�� നൽകാൻ

 േ�പരി�ി�ണം.ഇത �്ഫ� ഓ്ഫീസിൽ  തെ�നൽകണം.
2.െതാഴിലാളികള�െട എ�ം പരമാവധി വർധി�ി�ാനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ണം.ആവശിയെ��വർെ��ാം 100 പണി െകാടു�ാൻ കഴിയു�ുെ��

വസത്ുത ജന�ൾ�ിടയിൽ േബാധ�െ�ടു�ണം.
3. െതാഴിലാളികളിൽ  നി�ു� അേപ� വാ�ു� രീതിയിൽ  സമ�ഗമായ മാ�ം േവണം.
അവർ�ആ്വശ�മു�ാകുേ�ാൾ  െതാഴിൽ  നൽകാൻ  വ�വ�യു�ാകണം.
4. േദശീയ നിരീ�ണ ഏജൻസിമുതൽ  പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ർ  
വെരയു�വർ  അവെര ഏല ് �ി� ചുമതലകള ് കൃത�മായി

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

ഓഫീസും കഴിയാവു��ത �പവൃ�ി �ല�ള�ം സ�ർശി�ു�ുെവ�ുറ�ാ�ാൻ

സം�ാനതല�ിൽ  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�ൾ  േ�ാ� ത്ല�ിൽ  നിരീ�ി�െ�ടണം.
8.സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാൻ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം അനുശാസി�ു� തര�ിൽ  സി�ിസൺ  
ഇൻഫർേമഷൻ  േബാർഡ അ്ടിയ�ിരമായി എ�ാ െതാഴിലിട�ിലും�ാപി�ണം.
9. പ�തി ആസൂ�തണ�ിൽ  കർഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും െപാതുസമൂഹെ�യും
ഉൾെ�ടു�ാൻ കഴിയണം.
10. ജനകീയ എ�ിേമ�്നിർബ�മായി ത�ാറാ�ുകയും അത്െതാഴിലാളികൾ�്

ലഭ�മാ�ുകയുംഅവെരപറ�ുമനസിലാ�ുകയും േവണം.
11. െതാഴിലാളികൾ�ു� സുര�ാ ഉപകരണ�ൾ  പ�ായ� ത്ല�ിൽ  വാ�ി
സൂ�ി�ണം.ഇത െ്താഴിലാളികൾ� ല്ഭി�ു�ുെ�� ഉ്റ��വരു�ണം.
12. വാർഡിെല െതാഴിൽ  കാർഡിെ� എ��ിന്അനുസൃതമായി േമ��മാെര

െതരെ�ടു�ണം.
13.മ�ർ  േറാൾ ,ൈസ�്ഡയറി തുട�ിയ ആധികാരിക േരഖകൾ ൈകകാര�ം

െച���തിൽ  ജാ�ഗതേവണം.
14. ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ  ഏെ�ടു�ു�ത് ഭൂവുടമയുെട

ആവശ��പകാരമായിരി�ണം.ഇതിനായി പ�ായ� ത്ല�ിൽ  വ�ാപക �പചരണം

നൽകിഅേപ��ണി�ണം.
15. ഇ�രം �പവൃ�ികൾ ഏെ�ടു�ുേ�ാൾ അവ മ�-്ജല സംര�ണ�ിന്

ഉതകു�താണ� ഉ്റ��വരു�ണം.
16. േമ��മാർ�ും വിജിലനസ്് ആ�് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി അംഗ�ൾ�ും

സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം നലക്ണം

17.ൈജവസ��വ്ർധി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികൾ  ഏെ�ടു�ാൻ  കഴിയണം.
18. െതാഴിലാളികള�െട പരാതികൾയഥാസമയം പരിഹരി�െ�ടണം
19. േമ� മ്ാെര 6 മാസ�ിൽഒരി�ൽഎ�ിലും മാ�ണം
20. ഒരു മീ�ിംഗ ക്ീഴിൽ 40 േപര എ്�െനെതാഴിൽനൽകുക
21. വയ�ായവർ�ും, അംഗപരിമിതർ, ഒ�യ�് ത്ാമസി�ു� സ�്തീകൾ എ�ിവർ�്
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െതാഴിൽനൽകുേ�ാൾഅടു� �പേദശ�ളിൽനൽകുക

22. െതാഴിലാളികള�െടഎ��ിനആ്നുപാതികമായ െതാഴിലുപകരണ�ൾലഭ�മാ�ുക
23. 100 ദിവസെ� െതാഴിൽ െതാഴിലാളികള�െട അവകാശമാണ്അത്ആരുെടയും

ഔദാര�മ�.

െതാഴിലുറ� പ്�തി ഉേദ�ാഗ�െര�ുറി�്

യുവാ�ള�ം, കാര�േശഷിയു�വരുമായ ഒരു ശ�മായ ടീമാണ്പ�ായ�ിെല

െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ മുേ�ാ�് നയി�ു�ത.് വ�ത�സത്മായ �പവൃ�ികൾ

 കെ��ു�തിൽ  താൽ�ര�ം കാണി�ാൽ കുെറ�ൂടി െമ�െ�� �പവർ�നം

കാഴച്വ�ാനാകും.
◼ പ�ായ�ിെലെതാഴിലുറ� പ്�തി ഉേദ�ാഗ�ർ

മുഹ�ദ ഷ്മീർ ‐ഓവർസിയർ
ശിവൻ ‐ഓവർസിയർ
മൻസൂർ ‐അ�ൗ��്
ലതിക ‐അ�ൗ��്

പ�തിയിൽ  െതാഴിൽ  ലഭിയ�്ു�തിനു�വ�വ�കൾ  

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

താമസ�ാരുമായിരി�ണം.
18വയ� പ്ൂർ�ിയായിരി�ണം.
�ഗാമപ�ായ�ിൽ  അേപ�ി� 1്5 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ  കാർഡ ല്ഭിയ�്ും
കുറ�ത 1്4 ദിവസേ�യ�് െ്താഴിലിന അ്േപ�ി�ണം.
േജാലിയ�്ു മുൻകൂറായിഅേപ�ി�ണം .
െതാഴിൽനലക്ി െകാ�ു�അറിയി� േ്രഖാമൂലം നലക്ണം.

െതാഴിലാളികള�െട ചുമതലകൾ  

കൃത�സമയ� െ്താഴിൽ �ല�ഹ്ാജരായി ഒ� വ്യ�്ുക.

െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭയ�്ും േസാഷ�ൽ  ഓഡി� �്ഗാമസഭയ�്ുംകൃത�മായി പെ�ടു�ുക.
പണി�ല�് �ാ�ി�് വസത്ു�ൾ  ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ിയ�്ുവാേനാ

പാടു�ത�.
സി�ിസൺ  ഇൻേഫാർേമഷൻ  േബാർഡ ആ്രംഭ ഘ��ിൽ  തെ� നിർബ�മായും
െവയേ്��താണ.്
�പക�തി സംര�ണ�ിന അ്വശ�മായ �പവ��ികൾ  ഏെ�ടു� ന്ട�ിലാ�ുക.
ആസത്ി സൃഷട്ി�ു� �പവൃ�ികൾ  കെ��ി േമ�ിേനയും പ�ായ�അ്ധികൃതേരയും

അറിയി�ുക.
�ിരതാമസ�ാരാെണ�് െതളിയി�ാനു� േരഖകെളാ�ുമിെ��ിലും ബ�െ��

പ�ായ�ംഗംസാ��പ�തം നലക്ിയാലും ഇത േ്രഖയാ�ി െതാഴിൽ കാർഡ ന്ലക്ണം.

വിവിധ തല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകൾ  
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േമ�്

�പവൃ�ിയുെട േമൽേനാ�ം

െതാഴിൽ കാർഡിൽ ആവശ�മു� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ുക. അളവ്

േരഖെ�ടു�ുവാനു� െമഷർ െമ� ബ്ു� �്പവൃ�ി�ല�സ്ൂ�ി�ുക.
ദിവസവും െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർ  മ�ർ  േറാളിൽ  ഉറ��വരു�ുക. പൂർ�ിയായ
മ�ർ  േറാള�കൾ  േഡ�ാ എന ് �ടി ഓ�േറ�റുെട പ�ൽ  എ�ിയ�്ുക.

േഡ�ാ എന ് �ടി ഓ�േറ�ർ  
മ�ർ  േറാൾ  വിതരണ�ിന സ്ഹായി�ുക. പൂർ�ിയായ മ�ർ  േറാള�കൾ  
േമ�ില ് നി�ുംസ�ീകരി� വ്ർ� ബ്ി��കൾ  പൂർ�ീകരി� േ്വതനവിതരണ�ിന ന്ടപടി
സ�ീകരിയ�്ുക. രജി�റുകൾ  സൂ�ി�ുക. െതാഴിലാളികള�െട േവതനം (ഡി.ബി.�ി)
മുേഖനഎ�ിെയ� ഉ്റ�ാ�ുക.

ഓവർസിയർ  /എ�ിനീയർ  

�ഗാമസഭാ തീരുമാന�പകാരം �പവൃ�ികൾ  കെ��ുക, �പാഥമിക എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ുക. �പവൃ�ിയുെട സാേ�തികമായ കാര��ൾ  േമ�ിനും െതാഴിലാളികൾ�ും
വിശദമാ�ുക. �പവൃ�ിയുെട അളവുകൾ  േരഖെ�ടു�ുക, െച� െ്മഷർ െച��ക.
ബി��കൾ  ത�ാറാ�ുവാൻ  ഡി.ഇ.ഒെയസഹായി�ുക.

പ�ായ� െ്സ�ക�റി/അസി��്

െസ�ക�റി െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട േമൽേനാ�ം �പവൃ�ിയുെട ബി��കൾ  യഥാസമയം

അംഗീകരിയ�്ുക, െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം ഡി.ബി.�ി മുഖാ�ിരം
െതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിൽ  എ�ിെയ� ഉ്റ�ാ�ുക.

േ�ാ� േ്�പാ�ഗാംഓഫീസർ  

പ�ായ�ുകെള െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെട െഷലഫ് ഓ്ഫ േ്�പാജകട് ത്�ാറാ�ു�തിലും

വിേക��ീകൃതാസൂ�തണ�ിലും സഹായി�ുക. ഇ-മ�ർ  േറാൾ  വിതരണം െച��ക.
പ�ായ�ുകള�െട െതാഴിലുറ�്പ�തിയുെട നിർ�ഹണ േമൽേനാ�ം വഹി�ുകയും

നിർ�ഹണം േമാണി�ർ െച��ക.
പ�തിയുെട ലഭി� വിഭവ�ള�െടയും വിതരണം െചയത്തായും ഉപേയാഗി�വയുെടയും

കണ�ുകൾ  സൂ�ി�ുക.ആവശ�മായ രജി�റുകൾ  സൂ�ി�ുക.
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േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ

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

ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ നടേ�� േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ 25 /11 /19 ന്
പാല�ാട ് േ�ാ� പ്ിരായിരി പ�ായ� വ്ാർഡ 9് ഇര��ാട്പരിസര�്
െവ� ര്ാവിെല 10. 45ന ന്ട� .ു

േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽ 203 േപർ പെ�ടു�ി���.് അതിൽ 65
െതാഴിലാളികള�ം ബാ�ിയു�വർ െപാത �ുപവർ�കരും െപാതുജന�ള�ം.
2018‐19 സാ��ികവർഷ�ിൽ െതാഴിലുറ� പ്ണിയിൽ 100 പണി തിക�
ഭാഗ� എ�െതാഴിലാളിെയഅധ��യായി െതരെ�ടു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്നിർമി�ാൻ കുടുംബ�ശീ വഴി

െവ�െറനിയമി�ാൻ ഭരണസമിതി യുമായി ചർ�െചയത് ത്ീരുമാനി�ും.
 15 ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭ�മായിെ��ിൽ �ഫ� ഓ്ഫീസ വ്ഴി പരാതി
എഴുതി െകാടു�ാനും ക�ിൽ റസീപ�് വ്ാ�ിസൂ�ി�ാനും നിർേദശി��.

 ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ� ഫ്യലിൽസൂ�ി�ാൻനിർേ�ശി��.
 22 േരഖകള�ം ഫയലിംഗ സ്ൂ�ി�ാൻനിർേ�ശി��.
 കാർഷിക കല�ർ ത�ാറാ�ി കൃഷി�ണി ഉ� സമയ� െ്താഴിലുറ�്

പണി�ു� ഡിമാൻഡ്െകാടു�ാെത കൃഷി�ണി�്േപാകാെമ�്

നിർേ�ശി��.
 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഇ�ാെത കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ാൻ
നിർേ�ശി��.

 പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ േ്ഫാേ�ാ ഉൾെ�െട സൗജന�മായി ലഭി�ു�

അതിനു�സംവിധാനം

പ�ായ�ഭ്രണസമിതി യുമായി ചർ� െചയത്ുതീരുമാനി�ും.
 ൈക��റ കാലുറ എ�ിവ കുറ��േപർെ��ിലും ലഭി�ാനു�

സംവിധാനം െച�ാൻനിർേ�ശി��.
 െതാഴിലുറ�്പണിയിൽ കൂടുതലായി ആസത്ി വികസന�ിനായി

െമ�ീരിയൽവർ�ുകൾ െച��വാൻനിർേ�ശി��.
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വി എംസിഅംഗ�െളപുനസംഘടി�ി��

1. ഭാസക്രൻ ‐കർഷകൻ
2. സുനിതഗിരി ‐െപാത �ുപവർ�ക
3. വീരാൻകു�ി ‐െപാത �ുപവർ�കൻ
4. െസമിന‐കുടുംബ�ശീഅംഗം
5. സൽമ

േസാഷ�ൽഓഡി� സ്ഹായസമിതിഅംഗ�െള രൂപീകരി��

1. വാർഡ െ്മ�ർ ‐നസീർ 9744799444
2. ൈഷനി �പകാശൻ ‐cds 9747043235
3. ഭാഗ� ‐െതാഴിലാളി 7736888256
4. ഭാസക്രൻ ‐കർഷകൻ 9746089666
5. വീരാൻകു�ി ‐െപാത �ുപവർ�കൻ 9287539438
6. െസമിന‐കുടുംബ�ശീഅംഗം
7. സൽമ ‐ads 9037325796
8. സുനിതഗിരി ‐ െപാത �ുപവർ�ക 9495450508
9. എ. ഭാസക്രൻ ‐കർഷകൻ 9447121284

ഓവർസിയർ മൻസൂർ ന�ി േരഖെ�ടു�ി അധ�� ഭാഗ� േച�ി േസാഷ�ൽ

ഓഡി� �്ഗാമസഭപിരി��വി��.
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അധ��‐ഭാഗ�

 വിേ�ജ റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ‐ �ശീജഎസ്

 േ�ാ� ്റിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ ‐കാവ� c.b

 ഡിസ�്ടികട് റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ‐ഗിരീഷ ക്ടു�ിരു�ി

(അവസാനി��)

�ശീജഎസ്

വിേ�ജ റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ , പാല�ാട ്



22


