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ഉ�ട�ം

�കമന�
ർ

േപജ്ന�
ർ
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3 പ�ായ� ്
അടി�ാനവിവര�ൾ
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5 രീതിശാസ്�തം 8
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�ൾ
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�ൾ
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11 രജി�റുകൾ 15

12 ചർ� 16

13 ഉപസം�ഗഹം 16

14 അനുബ�ം 1 17

15 അനുബ�ം 2
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പ�ായ� ്അടി�ാനവിവര�ൾ

ജി� തിരുവന�പുരം

േ�ാ�് വാമനപുരം

താലൂ�് െനടുമ�ാട്

വിേ�ജ് മാണി�ൽ,
േകാലിയേ�ാട്

പ�ായ�് മാണി�ൽ�ഗാമപ�ായ
�് 

വിസ്തീർ�ം 1634.33 െഹക്ടർ (32.59കി.
മീ. )

ആെകവാർഡ് 21

ജനസംഖ� 39444

സ്�തീകൾ 20049

പുരുഷ�ാർ 19395

പ�ികജാതി 4852

സ്�തീകൾ 2543

പുരുഷ�ാർ 2309

പ�ികവർഗം 31

സ്�തീകൾ 20

പുരുഷ�ാർ 11
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സാ�രത -പുരുഷ�ാർ 90.6%

സാ�രത - സ്�തീകൾ

91.8%

േ�ാ�് പ�ായ�് 
മ�ലം

തലയൽ,പിര�ൻേകാട,്
േകാലിയേ�ാട്

ജി�പ�ായ�് മ�ലം െവ�ാറമൂട്

അസം�ിനിേയാജകമ�ലം െനടുമ�ാട്

പാർലെമ�ന്ിേയാജകമ�
ലം

ആ�ി�ൽ

ജനസാ��ത 1210

അതിരുകൾ

വട�് -പടി�ാറ് െന�നാട് -
മുദാ�ൽ�ഗാമപ�ായ�് 

െത�് -കിഴ�് െവ�ായം�ഗാമപ�ായ�് 

വട�് -കിഴ�് പു��ാറ�ഗാമപ�ായ�് 

െത�് -പടി�ാറ് േപാ�ൻേകാട്�ഗാമപ�ായ�് 

െതാഴിലുറ��മായിബ�െ��വിവര�ൾ

െതാഴിൽകാർഡിനായിരജി�ർെചയ്തിരി�ു�ത്
:

കുടുംബ�ൾ - 7076

വ��ികൾ - 9926

െതാഴിൽകാർഡ്ലഭി�ിരി�ു�ത് :

SC - 576
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ST - 10

മ���വർ - 6490

െതാഴിൽഡിമാൻഡ്െചയ്തത് :

കുടുംബ�ൾ - 2043

വ��ികൾ - 2307

െതാഴിൽഅനുവദി�ത് :

കുടുംബ�ൾ - 2043

വ��ികൾ - 2307

െതാഴിൽെചയ്തത് :

കുടുംബ�ൾ - 1706

വ��ികൾ - 1896

െതാഴിൽദിന�ൾ - 31247

ആമുഖം

ഇ��യിൽസാധാരണ�ാരായജന�ള�െടെതാഴിൽെച��വാനു�അവകാശെ�സംര

�ി�്നിലനിർ�ു�തിനായി 2005

െസപ്�ംബർഅ�ാംതീയതിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമംനിലവിൽവ�ു.

അവിദഗ്ധകായികെതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തയു��ഗാമ�പേദശ�ളിൽഅധിവസി�ു�

ഏെതാരുകുടുംബ�ിനുംഒരുസാ��ികവർഷം 100

ദിവസ�ിൽകുറയാ�െതാഴിൽഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ംഗുണേമ�യു�തും�ായിയായി���

തുംഉൽപാദന�മവുമായആസ്തികള�െടസൃഷ്ടിയാണ്ഈപ�തിയുെടമുഖ�ല��ം.ദരി�ദരുെടഉ

പജീവനവുംആയിബ�െ��വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ുകയുംസാമൂഹികമായിപിേ�ാ�ംനി

ൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയുംപ�തിയിൽഉൾെ�ടു�ുകയുംപ�ായ��ാജ്�ാപന�െള

ശ�ിെ�ടു�ുകഎ�തുംഇതിൻെറല��മാണ.്

സവിേശഷതകൾ
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 നിയമ�ിൻെറപിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

 �ഗാമപ�ായ�്�പേദശ�്താമസി�ു� 18

വയ�്പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ുംപ�തിയിൽപ�ാളിയാകാം

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനുംതുല�േവതനം

 പരി�ിതിസംര�ണംകാർഷികേമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര�വികസനംഎ�ിവ

യ്�്മുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾതെ��പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസൂ�തണെ�സഹായി�ുക

യുംെച���ു

 ആസൂ�തണ�ിലുംനിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാെരഇടനില�ാേരാഇ�

 െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെടേലബർബഡ്ജ�്

 ബാ�്േപാേ�ാഫീസ�ഴിമാ�തംേവതനവിതരണം

 സ്�തീകൾ�്മുൻഗണന

 ക����ർശൃംഖലവഴിയു�േമാണി�റിംഗ്സംവിധാനം

 �ഗാമസഭപ�തിഓഡി�്െച���ു

േദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തി�പകാരം�ഗാമപ�ായ�്�പേദശ�്നട�ിലാ�ു�മുഴുവൻ

�പവൃ�ികള�ംേസാഷ�ൽഓഡി�ി�ിനുവിേധയമാ�ണെമ�17(2)

വകു�്നിഷ്കർഷി�ു�ുപ�തി�പവർ�നെ���ിയുംെപാതുധനംചിലവഴി�ു�തിെന��ി

യുംപൗരസമൂഹംനട�ു�പരസ�വുംസ�ത��വുമായപരിേശാധനയാണ്ആണ്േസാഷ�ൽഓഡി

�്അഥവാസാമൂഹികപരിേശാധന

.െതാഴിലുറ�്നിയമ�പകാരംവർഷ�ിൽര�ുതവണേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭകൾഎ�ാവാർ

ഡിലുംകൃത�മായിനടേ��താണ്േസാഷ�ൽഓഡി�്ലൂെടഅഴിമതിഇ�ാതാ�ു�തിനുംസുതാര�

തഉറ��വരു�ു�തിനുംകാര��മതവർധി�ി�ു�തിന്സ�രണംഉറ�ാ�ു�തിനുംകഴിയു

�ു.പ�തിപണംശരിയായരീതിയിൽചിലവഴി�ി���്എ�ുംപണംെചലവഴി�്അതുെകാ�്പ�

തിയുെടല��ംൈകവരി�ി���്എ�ുംഗുണേഭാ�ാ�ള�െടജീവിത�ിൽഗുണകരമായുംകാര�

മായമാ�ംഉ�ായി���്എ�്േസാഷ�ൽകെ��ാൻകഴിയു�ു

പ�തിആസൂ�ത�ം. നിര് വഹണം,

േമാണി�റിംഗ്തുട�ിഎ�ാവ��ികള�ംേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയിൽനിർബ�മായുംപെ�ടു

�ണം.മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തിയിൽസുഗമവുംസുതാര�വുമായിേസാ

ഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�തിന്േകരള�ിൽസ�ത��ചുമതലയു�േസാഷ�ൽഓഡി���ണി�്നിലവിൽ
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വ�ു

1.രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽഓഡി�്റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ �പവർ�ിഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡ്സ�ർശനം,

െതാഴിലാളികള�ംആയു�അഭിമുഖം,

എംഐഎസ്പരിേശാധനഎ�ിവെയഅടി�ാനമാ�ിയാണ്േസാഷ�ൽഓഡി�്റിേ�ാർ�്ത�ാറാ

�ിയി���ത്.താെഴപറയു�രീതിഅവലംബി�ാണ്ഈറിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ിയി���ത്.

1.ഓഡി�്�ാൻ

1.1.ഓഡി� ് �ാൻത�ാറാ�ൽ.

1.2.ഓഫീ��ർശനപരിപാടികൾ

2.അഭിമുഖം

2.1.ബിഡിഒ, പ�ായ�്�പസിഡൻറ,് ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി&�ാഫ്

2.2.േമ�,് െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ,

3.ഫയൽപരിേശാധന

3.1.െപാതു�പവർ�ികൾ,

3.2.േരഖകള�െടഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

4.ഫീൽഡ്സ�ർശനം, നിരീ�ണം

5.റഫറൻസ്

5.1.വികസനേരഖ, വാർഷികപ�തിേരഖ,എംഐഎസ്, രജി�റുകൾ

6.വിവര�ള�െടേ�കാഡീകരണം

6.1.േ�കാെസ�രിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ�ചർ�

7.കരട്റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ൽ

അവകാശസംര�ണം
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മഹാ�ഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമ�ിലൂെട�ഗാമീണജനതയ്�്െതാഴില ്

നല്കെപടു�േതാെടാ�ംഅവരുെടപ�ുഅവകാശ�ള�ംസംര�ി�െപടു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട�പവൃ�ികള�െടപരിേശാധനയുംഅേതാെടാ�ംെതാഴിലാളികള�െടപ�വകാശ�

ള�ംസംര�ി�െപടു�ുെവ�ുംവിലയിരു�ു�ു.

െതാഴിലുറ�്നിയമ�ിലൂെടെതാഴിലാളികകൾ�്ലഭ�മായപ�്അവകാശ�െളകുറി�്താെഴപറയു�ു.

1.െതാഴിൽകാർഡുമായിമായിബ�െ�വ:

െതാഴിൽകാർഡ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ്.മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെല

െഷഡ��ള് 2 �പകാരംെതാഴിൽകാർഡിന്അേപ�നല ് കു�കുടുംബ�ൾ�് 15

ദിവസ�ിനകംതിക��ംെസൗജന�മായിെതാഴില ് കാർഡ്ലഭ�മാ�ണെമ�്അനുശാസി�ു�ു.

കൂടാെതകൃത�മായഇടേവളകളിൽകാർഡ്പുതു�ിനല ് േക�തുമാണ്.

െതാഴിൽകാർഡ്െതാഴിലാളികള�െടൈകവശംതെ�യാണ്സൂ�ിേ��ത്ഏർെ��ദിവസ�ൾകൃത�മാ

യിേരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം

2.െതാഴിൽലഭി�ു��ംബ�ി�:്

െതാഴിൽകാർഡ്ഉ�ഏെതാരുകുടുംബ�ിനും 100

ദിവസെ�അവിദഗ്ദകായികെതാഴിലിന്അവകാശമു�്.അേപ�നല ് കിയാല ്

ൈക���രശീ�ല ് കുകയും15 ദിവസ�ിനകംെതാഴില ്

ലഭ�മാ�ണെമ�ുംനിയമ�ില ് �പതിപാദി�ു�ു.

.അേപ�സ�ീകരി�ു�മുറയ്�്അേപ�കന്ൈക���രശീ�ിര ് ബ�മായുംനല ് കണെമ�്നിയമ

�ിൽഅനുശാസി�ു�ു�് .ഫയലിൽെതാഴിൽഅേപ�കൾകാണാൻസാധി�ി�ി�.

. 3.െതാഴിലി�ായ്മേവതനം:

െതാഴിൽആവിശ�െ���കഴി�ാൽ 15

ദിവസ�ിനകംെതാഴില ് ലഭ�മാ�ാ�പ�ംെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ാൻഅവകാശമു�്.വാര ്

ഡിെലെതാഴിലാളികള് തീ�തിേരഖെ�ടു�ിേരഖാമൂലംഅേപ�സമര ് �ി�ാറി� ,അതുെകാ�്ത

െ�െതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭിേ��സാഹചര�ംഉ�ായി�ി�

4.െഷല് ഫ ്ഓഫ്േ�പാജക്�് സംബ�ി�:്

വാർഡിൽആവിശ�മായവികസന�പവർ�ന�ൾകെ��ു�തിെ�ാഴിലാളികൾ�്അവകാശമു

�്െതാഴിൽകെ��ു�തിനുെതാഴിലാളികള�െടയുംേമ�ിന് െറയുംഭാഗ� ്നി�ുംപ�ാളി�മു�ാവു

�ു�്,

5.യാ�താെചലവ്സംബ�ി�:്

െതാഴിലാളികൾ�്താമസ�ല�ുനി�ും 5

കിേലാമീ�ർചു�ളവില ് െതാഴിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശമു�്,

�പസ്തുതപരിധി�ുപുറ�ുെതാഴിൽെചേ��സാഹചര�ംഉ�ാവുകയാെണ�ിൽയാ�താബ�യായികൂ
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ലിയുെട 10%തുകനിലവിെലകൂലി�പകാരം 27 രൂപ 10ൈപസ�പവൃ�ിദിവസ�ളില ് ലഭ�മാ�ണം.

അ�്കിേലാമീ�ര ്

പരിധി���റംെതാഴിലുറ�്�പവൃ�ിെചയ്തി�ി�എ�ാണുെതാഴിലാളികളിൽനി�ുംമനസിലാ�ാൻകഴി

�ത്.

6.�പവൃ�ി�ലെ�സൗകര��ൾസബ�ി�;്

െതാഴിലിട�ളില ് ലഭിേ��അടി�ാനെസൗകര��ളായ�പഥമശു�ശൂഷാസംവിധാന�ൾ,

വി�ശമസമയെ�തണല ് സൗകര�ം,കുടിെവളളംഎ�ിവെതാഴിലാളികള് 

�്െസൗജന�മായിലഭ�മാേ��തു�്.

െതാഴിലാളികളിൽനി�്മനസിലാ�ാൻസാധി�ത്അവർ�്ലഭ�തകുറവു�്എ�ാണ്ഇ�ിർവഹണവിഭാ

ഗം�ശ�ിേ��താണ്

അപകട�ൾസംബ�ി��:

െതാഴിലുറ�്േജാലി�ിെടെതാഴിലാളികൾ�്ഏെത�ിലുംതര�ിലു�അപകടംസംഭവി��േപാവുകയാ

െണ�ിൽനിയമ�ിെലെഷഡ��ള് 2(5) �പകാരവുംഅ��ായം 9

െലപരാമര ് ശ�ള�െടഅടി�ാന�ിലുംചികില ് സാെചലവുകള�െടേരഖകൾസമര ് �ി�ു�മുറ

യ്�്�പസ്തുതതുകമുഴുവനുംഅനുവദി��െകാടുേ��താണ്.ഓഡി�് കാലയളവിൽഅ�ര�ിൽഉ�

അപകട�ൾഒ�ുംസംഭവി�ി�ി� .

7.േവതനംലഭ�മാ�ു�തുസംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ�്നിയമമനുസരി��മ�േ�ാൾകാലാവധികഴി�ു 15

ദിവസ�ിനകംെതാഴിലാളികള�െടഅേ�ാ�ിൽകൂലിലഭി�ാൻഅവകാശമു�്.

8.15
ദിവസ�ിനകംേവതനംലഭ�മായിെ��ിൽനഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴിൽപൂർ�ീകരി��പതിന�ുദിവസ�ിനു�ിൽകൂലിലഭി�ി�എ�ിൽകൂലിയുെട൦.05

ശതമാനംനഷ്ടപരിഹാര�ിനു�അവകാശംഉ�്.

പ�യ�ിൽനി�ുംപതിന�ുദിവസ�ിനു�ിൽഎഫ്ടിഓെചയ്തി���്നിലവിൽേക��സർ�ാരിൽനി

�ുംഫ�്ലഭ�മാകാതിരി�ു�സാഹചര��ിൽആേണ�തനംൈവകു�ത്.

9.പരാതിപരിഹാരംസംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ��മായിബ�െ��ഏെത�ിലുംകാര��ിൽപരാതിയു�ാകു�പ�ംആയ�തേരഖാമൂലംപ�ാ

യ�ില ് പരാതിെ�ടാവു�താണ്, �പസ്തുതപരാതികള് സ�ീകരി��രസീ�് നല ് കുകയുംപരമാവധി 7

ദിവസപരിധി�ു�ിൽഅേന�ഷി��പരാതി�ാ�റുപടിനല ് േക�താണ്(section (19).

പരാതികള് അറിയി�ു�തിനു�േടാള് �ഫീന�ര് (18004251004 )

െപാതുജന�ള് �്കാണാവു�രീതിയില ് പ�ായ�്ഓഫീസില ് �പദര ് ശി�ിേ��തു�് .,
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10.േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു��ംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ�ിൽഏെ�ടു��പവർ�ികൾേസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�തിൽപ�ാളികളാവു�തിൽെതാഴിലാ

ളികൾ�്അവകാശമു�് (section 17.2)

െതാഴിലാളികള�െടകടമകൾ

 കൃത�സമയ�്െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായിഒ��വയ്�ുക

 െതാഴിലുറ�്�ഗാമസഭയ്�ുംേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയ്�ുകൃത�മായിപെ�ടു�ുക

 �പകൃതിസംര�ണ�ിന്ആവിശ�മായ�പവർ�ികൾഏെ�ടു�ുനട�ിലാ�ുക

 ആസ്തിസൃഷ്�ി�ു��പവർ�ികൾകെ��ിേമ�ിെനയുംപ�ായത്അധികൃതെരയുംഅറിയി

�ുക.

ആനുവൽമാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം 2018-
19നിഷ്കര്ശി�ു�ഫയലിൽ ഉ�ാെയാരിേ��
ഇരുപ�ിര�ുേരഖകൾ

1.കവർേപജ്

വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം കവർേപജിൽ പ�ായ�് വിവര�ൾ, ജി�, �പവർ�ി
നട�ിലാ�ിയ വിവര�ൾ, അട�ൽ തുക, ആെക െചലവ്, നട�ിയ തീയതി, മുതലായ

വിവര�ൾ േരഖെപടുേ��താണ.്

2.െചക് ലിസ് �്

വർ�് ഫയലിൽ സൂ�ി�ിരി�ു� വിവര�ള�െട പ�ികയും, അവയുെട േപജ് ന�റും

േരഖെ�ടുേ��െച�് ലി�്ഫയലിൽസൂ�ിേ��താണ.്

3.ആ�ൻ�ാൻ

ഒരു ജനകീയ ഇടെപടലിെ� േനർസാ��ം െതളിയി �ു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാൻ

േകാ�ി.�ഗാമസഭ നിർേ� ശി�ു� �പവർ�ികൾ െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ടിേല�് മാ��കയും
ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനഅടി�ാന�ിൽഅതാത്സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു�

�പവര് �ി െതരെ�ടു�്ആ�ൻ�ാൻത�ാറാ�ുകയും െച��ം .ആ�ൻ�ാനിൽ
ഉൾെ�� �പവർ�ി തെ�യാേണാനട�ിലാ�ിയത്എ�് മന�ിലാ�ു�തിനുംആ�ൻ�ാൻ

േകാ�ി ഉപകരി�ു�ു.

4.എ�ിേമ�്ഡിൈസൻആൻേ��ായിങ്

സാേ�തികഎ�ിേമ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�ു�ഓേരാ �പവർ�ി�ുംസം�ാനസർ�ാർ

ചുമതലെ�ടു�ിയഅധികാര�ാന�ിെ�അനുമതിേയാടുകൂടിയസാേ�തികഎ�ിേമ�്

ഉ�ായിരിേ��താണ.്ഓേരാ �പവർ�ി�ുംഎ�ിേമ�ിെ�സം�ിപ്തം,ഡിൈസൻ,
�പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾവിശദീകരി�ു�സാേ�തികകുറി�് തുട�ിയവ
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ഉ�ായിരിേ��തും െസക�ർ േസാഫ്�് െവയറിലൂെട ഓൺൈലനായിഅനുമതികൾ

ലഭ�മാേ��തുമാണ് .

5.ഭരണാനുമതി

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

ഭരണസമിതി നൽകു�അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി

7.സംേയാജിതപ�തി(കൺേവർജൻസ്)

8.ഡിമാൻഡ്േഫാം

ഡിമാൻഡ്േഫാം സൂ�ി�ിരു�ു െവ�ിലും െതാഴിലാളികള് ഇതുകാലയളവില ് െതാഴില ്

േവണംഎ�് േരഖ െപടുതിയതായി ക�ി�.

9.വർ�്അേലാേ�ഷൻേഫാം

െതാഴിൽ ആവശ�െ��വര് �ുെതാഴിൽ അനുവദി��െകാ�ു� വർ�് അേലാേ�ഷൻ

േഫാംഈ �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽസൂ�ി�ിരു�ി� .

10.ഇ മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ െച��� തീയതി, ദിവസം ഉൾെ�െട ഹാജർ േരഖെ�ടു�ു�തിനു�
അടി�ാന േരഖയാണ് ഇമ�ർ േറാൾ.ഇതിൽ േ�ാ�് െഡവലപ്െമൻറ് ഓഫീസർ, പ�ായ�്
െസ�ക�റിഎ�ിവർ ഒ��ം, സീലുംേരഖെപടുേ��താണ.്

11.െമഷർെമൻറ്പുസ്തകം (M Book)

�പവർ�ി തുട�ു�തിന് മു�ും േശഷവും അളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�തി നു�അടി�ാന

േരഖയാണ് െമഷർെമ�  ്ബു�.്

12.െമ�ീരിയൽലി�്

13.േവജ് ലി�്

െതാഴിലാളികൾ എ�ത ദിവസം േജാലി െചയ്തു എ�തിന് അടി�ാനെ�ടു�ി അവർ�്

നൽേക� തുകഅതായത്കൂലി,ആയുധ�ൾ�് െകാടു�ു� വാടക, മൂർ� കൂ���തിനു�
തുക എ�ിവ എ�ാം കാണി�� െകാ�് പണം ൈകമാറു�തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ു�

�പധാനെ�� ഒ�ാണ് േവജ് ലി�്.

14.മ�ർേറാൾ /ഫയൽമാ��ി��കൾ

ഒരു മ�ർ േറാൾ അവസാനിച് 3 ദിവസ�ിനകം തെ� അളവുകൾ ബ�െ�� ഉദ�ാഗ�ൻ

േരഖെ�ടു�ണം എ�് നിയമം അനുശാസി�ു�ു.അളവുകളിൽ �കമേ�ടുകൾ ഉ�ായാേലാ,

ഉപേയാഗി�ു� െമ�ീരിയലിെ� ക�ാളി�ിയിൽ നിലവാരം കുറയ്�ുകേയാ, ഉയർ� എ�ിേമ�്

കാണി�ുകേയാെച���ത് നിയമവിരു�മാവുകയും െസ�ൻ 25 അനുശാസി�ു� ശി�ക്

വിേധയമാേവ�ി വരുകയും െച��ം.

15. െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽ



14

16.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ (FTO)

17. േറായൽ�ി

18.േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

�പവർ�ി തുട�ു�തിന് മു�് �പവർ�ി നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാള് , �പവർ�ി
പൂർ�ീകരി�� കഴിയുേ�ാള് തുട�ിയഓേരാഘ��ിെലയും േഫാേ�ാകൾഫയലിൽ
സൂ�ി�ണെമ�് നിഷ്കർഷി�ിരി�ു�ു.

19 .ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാസ്

�പവർ�ി�ലംതിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ് ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാസ്

20 �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

എഎംസി �പകാരമു� േസാഷ�ൽ ഒാഡി�് നട�ാ�ു�ത് ഇേ�ാഴാണ.്

22.ൈസ�്ഡയറി

സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരംവർ�് ഫയലിൽ സൂ�ിേ�� 22 മെ�
േരഖയാണ് ൈസ�്ഡയറി.പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികള് ൈസ�് ഡയറി
സൂ�ി�ിരു�ു ,ൈസ�് ഡയറി യുെടകവർേപജിൽ �പവർ�ിെയ കുറി��� �പാഥമിക
വിവര�ൾഏെതാരു വ��ി�ും മന�ിലാ�ാൻപ��� രീതിയിൽ ഉ�ാേക�താണ്.

പിര�ൻേകാട് വാർഡിൽ 2018 ഒക്േടാബർ 1നും 2019 മാർ� ്
31നും ഇടയിലു�കാലയളവിെല 5 �പവൃ�ികൾആണ്
ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ിയത്.

-വർ� ്ഐഡി 1614009002/IF/355194കിണർ നിർമാണം
േലഖഎസ.്

-വർ� ്ഐഡി LD/322216 റ�ർ േബാർഡിൽഅംഗത�മു�
കർഷകരുെട പുരയിട�ിൽ മൺപണികൾ -വാസുേദവൻപി�.

-വർ� ്ഐഡി IF/419731ആ�ിൻകൂട് നിർമാണംഅജിത്
അജിത്കുമാർ.

-വർ� ്ഐഡി DP/271598 SC, ST, BPL, കുടുംബ�ള�െട
ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾ .

-വർ� ് ഐഡി DP/276588 �ഗൂ��കൾ�് പാ��ൃഷി
മൺപണികൾേറാസമംഗലം.
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ഫയൽ പരിേശാധനവിവര�ൾ

എം ഐ എസ്ഇൽ നി�ും െലഭി�തായി��� അ�ു ഫയലുകൾ െവരിഫിേ�ഷൻ

െചയ് തതിെ�വിവര�ളാണ് ചുവെടേചർ�ു�ത.് ഏ�ാ ഫയലുകളിലുംകവർേപജ്

ഉ�ായിരു� .ു അതിൽ വിവര�ൾ എ�ാം തെ� വളെരവ��മായും അേതാെടാ�ം

അധികാരികള�െട ഒ��കൾ ഇവ േരഖെ�ടു�ിയി���.് െടക്നി�ൽസാ�്ഷൻ,

അഡ്മിനിസ്േ�ട�ിവ്ഡ് സാ�്ഷൻ, ഫയൽനീ�ം,എം ബു�് ,വർ�് കം�ീഷൻ

സർ�ിഫി��്, േവജ്ലി�്, ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�്, ഡിമാൻഡ് േഫാം , ൈഫനൽ ബി�്,

മ�ർേറാൾ, ൈസ�്ഡയറി ഇവെയാെ� ഉെ��ിലും അധികാരികള�െട

ഒ�,്സീൽ,തീയതി, ഒ�ും കാണാനായി�. മ�ർ േറാൾ കളിൽ മാ��മാരുെട ഒ�,്

െതാഴിലാളികള�െട ആെക ഹാജർ ഇവെയാ�ുംകൂ�ി എഴുതുകേയാ

ഒ�ുംെചയ്തി�ി�.വർ�് ഐഡി DP/276588�ഗൂ��കൾ�് മൺ പണികൾ എ�

ഫയലിൽ ൈസ�് ഡയറി ഉെ��ിലുംവിജിലൻസ്ആ�േ്മാണി�റിങ് ക�ി�ിയുെട

ഭാഗ�ു ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. മ��� േഡാക��െമ�സ് ഒ�ും ഫയലിൽ

കാണുവാനായി�.

�ലപരിേശാധനവിവര�ൾ.

േമ�റ� ഫയൽ പരിേശാധനയുെട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ി�പേദശ�ൾ

സ�ർശി�ുകയു�ായി. വർ�് ഐഡി IF/355194 കിണർ നിർമാണം േലഖ എ സ്.

കിണർ നിർമാണം പൂർ�ീകരി�തായികാണാൻ കഴി� .ു�പവൃ�ി �ാല�ു

ഡിസ്േ�യ് േബാർഡ് ഉ�ായിരു� .ു

-വർ�് ഐഡി IF/419731 ആ�ിൻകൂട് നിർമാണം. �ലംസ�ർശി�തിൽ നി�ും 28

അടിനീള�ിലും 13 അടിവീതിയിലും ആ�ിൻകൂട് നിർമാണം പകുതിയിലായ

പകുതിയിലായാവ�യിലാണ്കാണാൻകഴി�ത.്കാലാവ�േമാശമായതിനാൽ
ഇേ�ാൾതാൽ�ാലികമായിേജാലിനിർ�ിെവ�ിരി�ുകയാണ്എ�ാണ്ഉടമയി
ൽനി�ുംഅറിയാൻകഴി�ത്ഈേജാലിയുെടഫയലിൽഎംബു�്ലഭ�മാകാതി
രു�തിനാൽ മ���അളവുകൾ ഒ�ും തെ�ലഭ�മ�.
-വർ�് ഐഡി LD/322216
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റ�ർേബാർഡിൽറ�ർേബാർഡിൽഅംഗത�മു�കർഷകരുെടപുരയിട�ിൽ
മണികൾവാസുേദവൻപി�യുെട 90
െസൻറിൽനട�ഈേജാലിയിൽഖരമാലിന�സംസ്കരണംത�്തിരി��കിളയിൽ
ഇ�രംേജാലികൾെചയ്തതായികാണാൻകഴിയുംആെകഎ�ിേമ�്തുക
11,1813രൂപയാണ്. എം ബു�്�പകാരംഡിസ്േ�േബാർഡിന് 2500
രൂപനൽകിയി���്ൈസ�ിൽഡിസ്േ�േബാർഡ്കാണുവാൻസാധി��.
പേ�ഇതുവെരയുംഡിസ്േ�േബാർഡിൽഎ�ുകഅനുവദി�ി�ി�എ�ാ
ണ്െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻ കഴി�ത്.
-വർ�് ഐഡി DP/271598 എസ് സി, എ സ് �ി
കുടുംബ�ള�െടഭൂമിയിൽമ�്ജലസംര�ണ�പവർ�ികൾഇവിെടപുരയിട�
ളിൽകാടുനീ�ംഖരമാലിന�സംസ്കരണം 30
മീ�ർതാഴ്ചയിൽകിള�ൽ,ഒരുബ�്നിർ�ാണം,
14
മഴ�ുഴിനിർ�ാണംഇവയാണ്എംബു�്�പകാരംഉ�ത്എ�ാൽൈസ�ിൽഅ
�ുബ�ുകൾഉ�ായിരു�ുഅവ 12.9 2 മീ�റിെ�ര�ുബ�ു കള�ം 7 മീ�ർ,
30 മീ�ർ, 13 മീ�ർനീളമു�മൂ�ുബ�ുകള�മാണ്കാണാനായത്.
മഴകുഴികള�െട�ാന�്എംബു�്�പകാരം 14 എ�മാണ്നീളം 1.0 വീതി 0.75
ആഴം 0.75 എ�ീഅളവുകൾആണ്.
എ�ാൽൈസ�ിൽനീളവുംവീതിയുംമാ�തമാണ്അള�ാൻകഴി�്അള�ാൻ
ആയത്കുഴികൾഎ�ാംതെ�നിലവിൽനിക�അവ�യിൽആണ്കൂടാെത 14
മഴ�ുഴിയുെട�ാന�് 18
മഴ�ുഴികൾനിർ�ി�നാെല�ംഅധികംഎടു�ിരി�ു�ത്�ശ�യിൽെ���.
ൈസ�ിൽഡിസ്േ�േബാർഡ്കാണുവാൻകഴി�ി�എ�ാൽഎംബു�ിൽഡി
സ്േ�േബാർഡിന് 2500 രൂപഅനുവദി�ിരു�ു. ആെകഎ�ിേമ�് 296913രൂപ.
-വർ�് ഐഡി DP/276588�ഗൂ��കൾ�്പാ�കൃഷിമണിേറാസ്മംഗലംഇവിെടഎം
ബു�് �പകാരംകാട്നീ�ംെചയ്തുഖരമാലിന�സംസ്കരണം 30
മീ�ർതാഴ്ചയിൽകിളയൽ,
പുരയിട�ളിൽകുറുെകയുംെനടുകയുംഉ�പണേകാരൽഎ�ിവേരഖെ�ടു
�ിയി���്ൈസ�്സ�ർശി�തിൽനി�ുംകാട്നീ�ൽഖരമാലിന�സംസ്കരണം
ഇവെചയ്തി���്എ�ാൽആപുരയിട�ൾവീ�ുംകാടുപിടി�്അവ�യിലാ
ണ്കാണാനായത്പുരയിട�ളിൽ 30
മീ�ർതാഴ്ചയിൽകിള�്���്അതുേപാെലകൃഷിയിട�്േനടുകയുംകുറുകയും
ആയി 5 ഭാഗ�ളിലായാണ്പണേകാരിയിരി�ു�ത്
നിലവിൽനിക�നിലയിലാണ്കാണാൻകഴി�ത്. എംബു�്�പകാരം 20 മീ�ർ,
15 മീ�ർ, 5 മീ�ർനീള�ിലും 0.3
മീ�ർവീതിയിലുംആണ്നിർ�ി�ിരി�ു�ത്ഒ�രഏ�ർപുരയിട�ിൽമ���
എ�ാ�പവർ�ന�ള�ംന�ായിെചയ്തി���്ആെകഎ�ിേമ�്തുക 227969
രൂപ.

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന
20െതാഴിൽകാർഡുകൾനിരീ�ി�ത്എ�ാംതെ�പുതിയകാർഡുകളാണ്,െതാ
ഴിൽകാർഡുകളിൽഒ�ുംതെ�െതാഴിലാളികള�െടഒ��കൾേരഖെ�ടു�ിയി�ി�
എ�്�ശ�യിൽെ���,െതാഴിൽെതാഴിൽകാർഡുകൾമ��മാരുെട
ൈകവശമാണ്സൂ�ി�ിരു�ത്.

വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റി��ി�ി.
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മഹാ�ഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തിയിെലഏ�വും�പധാനെ��
സംഘടനാപരമായഒരുവിഭാഗമാണ�ിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റി��ി�ിമാ�ർ
സർ�ുലർഅനുസരി�്േമൽേനാ�സമിതിയിൽസമൂഹ�ിൻെറവിവിധഭാഗ�
ളിൽനി�ു�പ�ികജാതിപ�ികവർഗ�ിൽെപ�വരുംജനസ�തനായഒരുവ�
�ിയുംഒരുജന�പതിനിധിയുംവനിതകള�ംഉൾെ�� 5 മുതൽ 7
വെരഅംഗ�ൾഅട�ു�ക�ി�ിരൂപീകരി�ു�ത്�ഗാമസഭയിൽെവ�ാണ്.
�പാധിനിത�സ�ഭാവേ�ാടുകൂടിയജന�ളിൽനി�ുംതിരെ�ടു�െ�ടു�ഈ
അംഗ�ള�െടകാലാവധിചുരു�ിയത്ആറുമാസംകാലമാണ്െതാഴിൽനട�ു
േ�ാഴുംപൂർ�ീകരി�ുംേപാഴുംഈസമിതി�്�പവർ�ിപരിേശാധി�ാവു�
താണ്ഈവാർഡിൽഅ�ംഗ�ൾവീതമാണ�ിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റി��ി
�ിഉ�ായിരു�ത്.

7-രജി�റുകൾ
േക��സർ�ാരിൻെറനിർേ�ശ�പകാരംതാെഴ�റയു� 7
രജി�റുകൾനിർബ�മായും�ഗാമപ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��താണ.്

1.െതാഴിൽ കാർഡിനായു� കുടുംബഅേപ�യുെടരജി�ർ.
2.�ഗാമസഭേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭമീ�ിം�ഗജി�ർ .
3.െതാഴിൽആവശ�െ��തുംെതാഴിൽെകാടു�തുംസംബ�ി�രജി�ർ.
4.�പവൃ�ിയുെട ലി��ംെചലവുംവിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�രജി�ർ.
5.�ിര ആസ്തിയുെടരജി�ർ.
6.പരാതിരജി�ർ.
7.സാധനരജി�ർ.
ഈപ�ായ�ിൽ�ിരംആസ്തിയുെടരജി�ർ
കാണുവാൻകഴി�ി�.

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭാചർ�

വർഷംഒ�്കഴി�ുപരിേശാധനയ്��രു�തുഎ�േചാദ�ംഉ�യി��ഓേരാ
ആറുമാസംകൂടുേ�ാൾേസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ാനുംനട�ാംനട�ണംഎ�്മ
റുപടിപറ�ു. �ശീകലഎ�െതാഴിലാളി ഓണ�ി�ു�്െചയ്തേജാലിയുെട
കൂലിഇതുവെരയുംലഭി�ി�എ�്പറ�ുഅതിനുമറുപടിയായിഏഴുദിവസെ�
മ�ർേറാൾ എ�ാം എ�ാംദിവസം കൃത�മായും അയ�ു�ുമു�.് എ�ാൽ ഫ� ്
ഇതുവെരവ�ി�ി� എ�് എ ഇ മറുപടി നൽകി. മൂ�ു വർഷേ��് പാ��ൃഷി
എടു�ു ഇനി അ പുരയിട�ിൽ വീ�ുംേജാലി െച�ാേമാെയ� െപാ��
എ� െതാഴിലാളിയുെട േചാദ��ിന് മറുപടിയായി ഇനി മൂ�ു വർഷേ��്
അവിെട േജാലി െച�ാൻകഴിയിെ��ും െചയ്ത േജാലി ആ കാലയളവുവെര
സംെര�ി�ണെമ�ും പറ�ു. ല�്മി എ�െതാഴിലാളി ൈസ�ിൽ
തണലിനായി ടാർേപാളിൻ നൽകണെമ�് പറ�ു. ഇതിനു മറുപടിയായി ഒരു
ൈസ�ിൽ ആദ�ം നൽകു� ടാർേപാളിൻ ഉപേയാഗ ശൂന�മായി എ�് ക�്
ഉറ�് വരു�ിയതിനുേശഷേമ അടു�ത് നൽകാൻ കഴിയുഎ�് മറുപടി
നൽകി.
രമാേദവിെതാഴിലാളി�്ൈസ�ിൽെവ�്തലയിൽേത�വീണുഅപകടംപ�ിെയ
�്എ�ി�്പ�ായ�ിൽനി�്ഒരുസഹായവുംലഭി�ി�ി�എ�്പറ�ുഇതിനുമ
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റുപടിയായിനി�ൾഅപകട�ൾസംഭവി�ാൽകൃത�സമയ�്പ�ായ�ിൽ
അറിയി�ണെമ�്ആശുപ�തിയിൽെചലവായതുകയുെടബി��കള�ംമ��ംെകാ
�ുവ�ാൽ പണംതരാെമ�്മറുപടിപറ�ു. ജയ�ശീ എ� െതാഴിലാളി ഇ
സാ��ികവർഷംഅവസാനമാണ്പണികി���െത�്പണിെചയ്തുതീർ�ാൻ
കഴിയു�ിെ��്റ�ർേബാർഡിൻെറപുരയിട�ിൽവ�്േബാർഡിൻെറപണംല
ഭി�ി�എ�ീ േചാദ��ൾ�്മറുപടിയായിെമ�ീരിയൽ വർ�് 
കഴി�ാലുടൻഅടു�േജാലികി��ംഎ�ുംെമ�ീരിയൽഫ���ാൽമാ�തേമ
േബാർഡിൻെറപണംഅനുവദി��തരാൻകഴിയൂഎ�ും മറുപടി പറ�ു.

ഉപസം�ഗഹം

�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾ അതീവ ജാ�ഗത പുലർേ��തു�്. ഭൂമിെയ
പുനരു�ീ വി �ി�ു�തിനു൦ അതുവഴിസു�ിര വികസനംസാധ�മാകു�തിനും ലക് ഷ�ം
െവ�ി��� െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട �ാനിംഗ് , നട�ി�് എ�ിവസാമൂഹിക
പാരി�ികമാനദ��ൾപാലിച് െകാ�് ശാസ്�തീയ മായി�െ�നട�ിലാേ��തു�്.
എ�െനെയ�ിലും �പവർ�ി കൾനട�ിലാ�ി െചലവ് കൂ��കഎ�ുംെതാഴിലാളികൾ�്
െതാഴിൽ ദിന�ൾകൂ��കഎ�ും മാ�തമാവരുത് നിലപാടുകൾ. വ��മായകാഴ്ച�ാടി�ാെത
അശാസ്�തീയമായ രീതിയിൽ �പവർ�ികൾ െതെരെ�ടു�ു�തും െച���തും ,
കാലാനുസൃതമ�ാ� �പവർ�ികൾ െച���തും ഇതിെ�യഥാർ�ല��െ�
കള�െ�ടു�ു�തായിവിഷമേ�ാെട േനാ�ി നിൽേ��ി വരു�ത്ആശ�ാജനകമാണ.്
ഈസാമൂഹിക പരിേശാധന ഒരു ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ിനുസാധ�മാകു� �പത�ാശേയാെട
ഈറിേ�ാർ�് സമർ�ി�ു�ു

. േസാഷ�ല ് ഓഡി� ്�പവര് �ന�ളില ് പ�ാളികള് ആയവര് 

 െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ര് 
 വാര് ഡിെല െതാഴിലാളികള് 
 േമ� ്മാര് 
 പ�ായ�് ഭരണസമിതിഅംഗ�ള് 
 പ�ായ�് ഉേദ�ാഗ�ര് 
 കുടുംബ�ശീ �പവര് �കര് 

അനുബ�ം- 1-

െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽഏെ�ടു�്െച�ാൻപ�ിയ�പവൃ�ികൾ

1. വിഭാഗംഎ :�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ�െ��െപാതു�പവൃ�ികൾ

2. വിഭാഗംബി:

സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗതആസ്തികൾഖ

�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�്മാ�തം

3. വിഭാഗംസി:

േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യംസഹായസംഘ�

ൾ�്െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ
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4. വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

അനുബ�ം 2:വിവിധതല�ിലു� ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകള് .

േമ� ്മാരുെട ചുമതലകള് .

 �പവൃ�ി�ല�ളില ് �പവൃ�ിയുെട േമല ് േനാ�ം.

 െതാഴില ് കാര് ഡില ് ആവശ�മു�വിവര�ള് േരഖെ�ടു�ുക.

 മ�ര് േറാളില ് െതാഴിലാളികള�െട ഹാജര് ഉറ�� വരു�ുക.

 േമ�്മാരുെട പരിശീലന�ളില ് പെ�ടു�ുക. അറിവുകള് െതാഴിലാളികള�മായി

പ�ുെവ�ുക

 �പവൃ�ി ഇട�ളില ് ആവശ� മായ െസൗകര��ള് ഉേ�ാ എ�് ഉറ�� വരു�ുക

 ൈസ�്ഡയറിയില ് േമാണി�റിംഗിന് വരു� ഉേദ�ാഗ�െര െകാ�് ഒ�് വയ്�ി�ണം

 െതാഴിലാളികള് �് അവരുെട പ�ു അവകാശ�െള കുറി�് പറ�ു

െകാടു�ുകയുംഅവെര േബാധാവത്കരി�ുകയും െച��ക

 പുതിയ െതാഴില ് ഇട�ള് കെ��ുവാനും പുതിയ െതാഴില ് ആസൂ�തണം

െച��വാനും െതാഴിലാളികെളസഹായി�ുക .

 കൃത�മായി േസാഷ�ല ് ഓഡി� ് �ഗാമസഭയിലും,െ�പാജക്� ് മീ�ി�ിലും പരിശീലന
ക�ാ�ിലും പെ�ടു�ുക.

 മ�� െതാഴിലാളികള് �് കൂടി േമ� ്െ� ചുമതലകളിേല�് കട�ു വരാനു�സാഹചര�ം
ഉ�ാ�ുക

 െതാഴിലാളികള�മായി നിര�ര സ�ര് �ം പുലര് �ുകയും കൂടുതല ് ബ�ം

�ാപി�ുകയും െച��ക.

ഓവര് സീയര് /എ�ിനീയര് 

 �പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ല ് .

 �പവൃ�ിയുെട സാേ�തിക കാര��ള�ം അളവുകള�ം െതാഴിലാളികള് �് പറ�ു

െകാടു�ുക.

 �പവൃ�ിയുെട അളവുകള് േരഖെ�ടു�ി കൂലിനല ് കു�തി നാവശ�മായ

നടപടികള് െച��ക.

പ�ായ�് െസ�ക�റി /അസി�ന് റ് െസ�ക�റി
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 പ�തിയുെട േമല ് േനാ�ം

 ബി��കള് അംഗീകരി�ല ് .

 െതാഴിലാളികള�െട േവതനം യഥാസമയം അവരുെട എെ�ൗ�ില ് എ�ിെയ�ത്

ഉറ�� വരു�ല ് .

 മ�ര് േറാള് സാ��െ�ടു�ി െതാഴില ് അനുമതി നല ് കുക,


