
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി േസാഷ�ല് 
ഓഡി� ്റിേ�ാര ് �് 

ജി�:തിരുവന�പുരം  

േ�ാ�് വാമനപുരം  

പ�ായ�് : െന�നാട്

വാര്ഡ് : െന�നാട് 2

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് പീരീഡ് : 1/10/2018-31/3/2019

റിേ�ാര് �് ത�ാറാ�ിയത്

േരഷ്മ.ആർ.എസ്

റിേസാഴ്സ് െപര്ഴ്സണ് വാമനപുരം േ�ാ�്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ല ് ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

2018-19



ആമുഖം
ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി�്

നിലനിർ�ു�തിനായി 2005 െസപ്�ംബർ അ�ാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം നിലവിൽ വ�ു.
അവിദഗ്ധ കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� ഏെതാരു
കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം
ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും ഉൽപാദന�മവുമായ ആസ്തികള�െട സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ�
ല��ം.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ുകയും സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം
നിൽ�ു�എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ�് രാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക
എ�തുംഇതിൻെറ ല��മാണ്.

സവിേശഷതകൾ

നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�്താമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ുംപ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം
സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാനസൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�് മുൻഗണന

െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംആസ �ൂതണെ�സഹായി�ുകയും െച���ു

ആസ �ൂതണ�ിലും നിർവഹണ�ിലുംതിക�സുതാര�ത

കരാറുകാെരഇടനില�ാേരാ ഇ�

െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം

സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് നട�ിലാ�ു� മുഴുവൻ �പവൃ�ികള�ം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ി�ിനു വിേധയമാ�ണെമ�17(2) വകു�് നിഷ്കർഷി�ു�ു പ�തി �പവർ�ന െ���ിയും െപാതു

ധനംചിലവഴി�ു�തിെന��ിയും പൗര സമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ് ആണ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹിക പരിേശാധന .െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭകൾ എ�ാ വാർഡിലും കൃത�മായി നടേ��താണ്േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ലൂെട അഴിമതി

ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും കാര��മത വർധി�ി�ു�തിന് സ�രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും

കഴിയു�ു.പ�തി പണം ശരിയായ രീതിയിൽ ചിലവഴി�ി���് എ�ും പണം െചലവഴി�്അതുെകാ�് പ�തിയുെട ല��ം

ൈകവരി�ി���് എ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ ഗുണകരമായും കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി���് എ�

േസാഷ�ൽഓഡി�ിലുെട കെ��ാൻകഴിയു�ു

�തിആസൂ�ത�ം. നിര് വഹണം, േമാണി�റിംഗ് തുട�ി എ�ാവ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായും പെ�ടു�ണം.മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ
�തിയിൽ സുഗമവും സുതാര�വുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിന് േകരള�ിൽ സ�ത��
ചുമതലയു� േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�് നിലവിൽവ�ു.

അവകാശ�ൾ



മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിലൂെട �ഗാമീണ ജനതയ്�് െതാഴില ്
നല്കെപടു�േതാെടാ�ം അവരുെട പ�ുഅവകാശ�ള�ംസംര�ി�െപടു�ു.േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിലൂെട
�പവൃ�ികള�െട പരിേശാധനയുംഅേതാെടാ�ം െതാഴിലാളികള�െട പ�വകാശ�ള�ംസംര�ി�െപടു�ുെവ�ും
വിലയിരു�ു�ു. െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിലൂെട െതാഴിലാളികള ് �് ലഭ�മായഅവകാശ�െളകുറി�് താെഴ പറയു�ു.

1.െതാഴില ് കാര ് ഡുമായി ബ�െ�വ:

െതാഴില ് കാര ് ഡ ്ഒരുആധികാരികേരഖയാണ് .മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെല

െഷഡ��ള ് 2 �പകാരം െതാഴില ് കാര ് ഡിന് അേപ� നല ് കു� കുടുംബ�ള ് �് 15 ദിവസ�ിനകം തിക��ം

െസൗജന�മായി െതാഴില ് കാര ് ഡ ്ലഭ�മാ�ണെമ�് അനുശാസി�ു�ു. കൂടാെത കൃത�മായ ഇടേവളകളില ് കാർഡ്

പുതു�ി നല ് േക�തുമാണ്. െതാഴില ് കാര ് ഡ് െതാഴിലാളികള�െട ൈകവശം തെ�യാണ് സൂ�ിേ��ത്

െതാഴില ് ഏര ് െ�� ദിവസ�ള ് കൃത�മായി േരഖ െപടു�ിയിരി�ു�ു എ�ാല ് െതാഴില ് കാര ് ഡില ്

അടി�ാന പരമായി പൂരി�ിേക� എ�ാ ഭാഗ�ള�ം ഒഴി�ു കിട�ു�ു.െതാഴിലാളി െതാഴില ് ആവശ� െപ�

തീയതി,ആവശ� െപ� കാലയളവ് േജാലി ലഭ�മായ കാലയളവ് ലഭ�മായ കൂലി എ�ീ ഭാഗ�ള ് ഒ�ും തെ�

പൂരിപി�ി�ി�.ആയതിനാല ് കഴി� സാ��ീക വര്ഷം ഇതു െതാഴിലില ് ഭാഗമായിരു�ു എ�് െതാഴില ്

കാര ് ഡില ് നി�ും മനസിലാ�ാന് സാധി�ിരു�ി�

2.െതാഴില ് ലഭി�ു�ത്സംബ�ി�:്

െതാഴില ് കാര ് ഡു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും 100 ദിവസെ�അവിദഗ്ദ കായിക െതാഴിലിന് അവകാശമു�.്

അേപ� നല ് കിയാല ് ൈക��� രശീത് നല ് കുകയും15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് ലഭ�മാ�ണെമ�ും

നിയമ�ില ് �പതിപാദി�ു�ു..അേപ� സ�ീകരി�ു� മുറയ്�് അേപ�കന് ൈക��� രശീത് നിര ് ബ�മായും

നല ് കണെമ�് നിയമ�ില ് അനുശാസി�ു�ു�് . ഫയലില ് െതാഴില ് അേപ�കേളാ രശീതിെ� െകൗ�ര ്

�ിപ് കാണാന് സാധി�ി�ി�.

െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴില ് ആവശ�െ��� കഴി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ്
ലഭ�മാ�ണെമ�ു�.് വാർഡിെല െതാഴിലാളികള ് �് െതാഴില ് ആവശ�മു� സമയ�ളില ് അേപ�
സമര ് �ി�ു� മുറയ്�് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് അനുവദിേ��തു�.് വാര ് ഡിെലെതാഴിലാളികള ് തീ�തി
േരഖെ�ടു�ി േരഖാമൂലം അേപ� സമര ് �ി�ാറി� അതുെകാ�ുതെ� കൃത�മായി െതാഴില ് ലഭി�ി��േ�ാ എ�്
േരഖകളില ് നി�ുംവ��മ�.

3.െതാഴിലി�ായ്മേവതനം:

െതാഴില ് ആവശ�െ��� കഴി�ാല ് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴില ് ലഭ�മാ�ാ�പ�ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം

ലഭി�ാന് അവകാശമു�.്വാര ് ഡിെലെതാഴിലാളികള ് തീ�തി േരഖെ�ടു�ി േരഖാമൂലം അേപ�

സമര ് �ി�ാറി� ,അതുെകാ�് തെ�െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭിേ��സാഹചര�ം ഉ�ായി�ി�

4.െഷല ് ഫ് ഓഫ് േ�പാജക്�് സംബ�ി�:്

വാര ് ഡില ് ആവശ�മായ വികസന �പവൃ�ികള ് കെ��ു�തിന് െതാഴിലാളികള ് �് അവകാശം ഉ�.്

െതാഴില ് കെ��ു�തിനു െതാഴിലാളികള�െടയും േമ�ിന് െറയും ഭാഗ�് നി�ും പ�ാളി�മു�ാവു�ു�,്

എ�ാല ് െതാഴിലുറ�ില ് അനുവദനീയമായആസ്തി വികസന �പവൃ�ികള ് കെ��ു�തിന് വാര ് ഡിെല വിവിധ

േമഖലയില ് ഉ�വരുെട പ�ാളി�ം ഉ�ാേവ�തു�.്പ�ായ�ില ് വാര ് ഡ ്തല�ില ് �ഗാമസഭ രജിസ്െറര ്

സൂ�ി�ു�തായി ക�ി� .വാര ് ഡിെല െപാതു �ഗാമസഭയില ് ആണ് െതാഴിലുറ�് സംബ�മായ േയാഗം

േചര ് �തായി കാണു�ത്



5.യാ�താ െചലവ്സംബ�ി�:്

െതാഴിലാളികള ് �് താമസ�ല�ുനി�ും 5 കിേലാമീ�ര ് ചു�ളവില ് െതാഴില ് ലഭി�ുവാനു�അവകാശമു�,്

�പസ്തുത പരിധി�ു പുറ�ു െതാഴില ് െചേ��സാഹചര�ം ഉ�ാവുകയാെണ�ില ് യാ�താ ബ�യായി കൂലിയുെട

10% തുക നിലവിെല കൂലി �പകാരം 27 രൂപ 10 ൈപസ �പവൃ�ി ദിവസ�ളില ് ലഭ�മാ�ണം. അ�്കിേലാമീ�ര ്

പരിധി���റം െതാഴിലുറ�് �പവൃ�ി െചയ്തി�എ�ാണു െതാഴിലാളികളില ് നി�ും മനസിലാ�ാന് കഴി�ത്.

6.�പവൃ�ി�ലെ�െസൗകര��ള ് സംബ�ി�;്

െതാഴിലിട�ളില ് ലഭിേ��അടി�ാന െസൗകര��ളായ �പഥമ ശു�ശൂഷാ സംവിധാന�ള ് , വി�ശമ സമയെ�

തണല ് സൗകര�ം, കുടിെവളളം എ�ിവ െതാഴിലാളികള ് �് െസൗജന�മായി ലഭ�മാേ��തു�.് .

െതാഴിലാളികള�മായു� കൂടി�ാഴ്ച യില ് മനസിലാ�ാന് സാധി�ത് കുടിെവ��ിനായി പാ�തം,�ാസ ്എ�ിവ

ലഭ�മായിരു�ു എ�ും അേതാെടാ�ം �പഥമ ശു�ശൂഷ മരു�ുകള ് വാ�ിചു ഓഫീസില ് നല ് കു� എ�റിയാന് 

സാധി��,എ�ാല ് ഇതുവെര െതാഴിലാളികള ് �് ,ക��റ കാലുറ ലഭി�ി�ി� .ഇത് നിര ് വഹണ ഏജന് സിയുെട

ഭാഗ�ുനി�ു� വീഴ്ചയാണ്, തുടര ് �ു� �പവൃ�ികളില ് അടി�ാന െസൗകര��ള ് ലഭ�മാ�ു�തിന്

നിര ് വഹണഏജന് സി �ശ�ിേ��തു�.്

അപകട�ള ് സംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ�് േജാലി�ിെട െതാഴിലാളികള ് �് ഏെത�ിലും തര�ിലു� അപകടം സംഭവി��

േപാവുകയാെണ�ില ് നിയമ�ിെല െഷഡ��ള ് 2(5)�പകാരവുംഅ��ായം 9 െല പരാമര ് ശ�ള�െട

അടി�ാന�ിലും ചികില ് സാ െചലവുകള�െട േരഖകള ് സമര ് �ി�ു� മുറയ്�് �പസ്തുത തുക മുഴുവനും

അനുവദി�� െകാടുേ��താണ്.ഓഡി�് കാലയളവില ് അ�ര�ില ് ഉ� അപകട�ള ് ഒ�ും

സംഭവി�ി�ി� .എ�ാല്  നാരായണി(007/23)എ� െതാഴിലാളി നാലു മാസം മുന് പ് �പവൃ�ി�ല�് നി�ും വീണു

ൈക�് പ�ിയിരുെ�ന്കിലും ചികി�സഹായം ലഭി�ി�എ�ാണ്അറിയാന് സാധി�ത്

7.േവതനം ലഭ�മാ�ു�ത്സംബ�ി�;്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�ില ് െസ�ന് 3(2)�പകാരം മ�ര ് േറാള് കാലാവധി കഴി�ു 15ദിവസ�ിനകം

െതാഴിലാളികള�െടഅെ�ൗ�ില ് കൂലി ലഭി�ുവാന് അവകാശമു�.് പ�ായ�ില ് നി�ും പതിന�്

ദിവസ�ിനുളളില ് എഫ്.ടി.ഒ ജനേറ�് െചയ്തി���.്

15 ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭ�മായിെല�ില ് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം

െതാഴില ് പൂര ് �ീകരി�� പതിന�ു ദിവസ�ു�ില ് കൂലി ലഭിചിരു�ിെലന്കില ് കൂലിയുെട 0.05

ശതമാനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം ഉ�.് പ�ായ�ില ് നി�ും പതിന�്

ദിവസ�ിനുളളില ് എഫ്.ടി.ഒ ജനേറ�് െചയ്തി���.്നിലവില ് േക��സര്കാരില ് നി�ുംഫ� ്

ലഭ�മാകതിരി�ു�സാഹചര��ില ് മാ�തമാണ് േവതനം ലഭി�ാന് ൈവകു�ത്.

9.പരാ-തി പരിഹാരം സംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� ഏെത�ിലുംകാര��ില ് പരാതിയു�ാകു� പ�ം ആയത് േരഖാമൂലം

പ�ായ�ില ് പരാതിെ�ടാവു�താണ്, �പസ്തുത പരാതികള ് സ�ീകരി�� രസീ�് നല ് കുകയും പരമാവധി 7 ദിവസ

പരിധി�ു�ില ് അേന�ഷി�� പരാതി�ാരന് മറുപടി നല ് േക�താണ്(section (19). പരാതികള ്



അറിയി�ു�തിനു� േടാള ് �ഫീ ന�ര് (18004251004 ) െപാതുജന�ള ് �് കാണാവു� രീതിയില ് പ�ായ�്

ഓഫീസില ് �പദര ് ശി�ിേ��തു�് . പ�ായ�ിെല പരാതി രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാള ് ഇതുവെരയായി ര�ു

പരാതികള ് രജി�റില ് േരഖെ�ടു�ിയതായും അതിനു� നടപടി സ�ീകരി�തായും കാണെപ��.കൂലി ൈവകിയ

പരാതിആണ് ,

10.േസാഷ�ല ് ഓഡി�് നട�ു�ത്സംബ�ി�:്

െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു� �പവൃ�ികള ് േസാഷ�ല ് ഓഡി�് നട�ു�തില ് പ�ാളികളാവു�തിനു

െതാഴിലാളികള ് �്അവകാശമു�.് (െസ�ന് 17.2)

.െതാഴിലാളികള�െടകടമകൾ

കൃത�സമയ�്െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായിഒ�് വയ്�ുക.

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

�പകൃതിസംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവൃ�ികൾഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ുക.

ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു��പവൃ�ികൾ കെ��ിേമ�്െനയുംപ�ായ�്അധികൃതെരയും അറിയി�ുക.

2018-19സാ��ികവർഷ�ിൽ െന�നാട് പ�ായ�ിെല െന�നാട് വാർഡിൽ െതാഴിലുറ�്
പ�തിയുെട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ 5 �പവർ�ി കളാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് ന് വിേധയം
മാ�ിയത്.

ഓഡി�് ന് വിേധയം മാ�ിയ �പവർ�ികള�െട ലിസ്റ്

1.LD/245983 ഉ�കു�ിൽ �പേദശെ�മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ന�ൾ.

2.LD/245989 മ�കു�് �പേദശെ�മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

3. LD/245985ൈകതറകുഴി �പേദശെ� മ�് ജലസംര�ണം.

4.LD/245986 േ�ഡിയം �പേദശെ�മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ



5.LD/245977 െന�നാട് �പേദശെ� മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ.

ഫയൽപരിേശാധനയിൽ കെ��ിയവിവര�ൾ

A. M.C �പകാരം ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ താെഴ പറയു� 22 േരഖകള�ം നിർബ�മായും
ഉ�ായിരിേ��താണ.്

1.കവർ േപജ്

2.െച�് ലി�്

3.ആ�ൻ�ാൻ

െന�നാട് വാർഡിെല 5ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിെ� വിവര�ൾ.

 സാേ�തികഅനുമതി, ഭരണാനുമതി,എ�ിേമ�,് മാ�ർ േറാൾ, േവജ് ലി�്,എം.ബു�,്
ഡിമാൻഡ് േഫാം എ�ിവ 5ഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി��.

 കവർ േപജ്, െച�് ലി�്,എ�ിവ 3ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി��.

 ൈസ�്ഡയറി LD/245986ൽഇ�ായിരു�ു.ബാ�ി 3ഫയലുകളിൽകാണാൻസാധി��.

 ഫയൽനീ�ം,വർ�്അേലാേ�ഷൻ,ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ, െമ�ീരിയൽബി�്
ആൻഡ് വൗ�ർ, േറായൽ ടി, േഫാേ�ാകൾ,

LD/245983 ഉ��ു�ിൽ�പേദശെ�മ�് ജലസംര�ണം

8 േപരുെട പുരയിട�ളിൽആയാണ്ഈ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത്. ഈ�പവർ�ി�്

ചിലവായആെകതുക 270563 രൂപ.

ഈ�പവർ�ിയിൽ 18 മഴ�ുഴികൾ 16കേ�ാ�് കുഴികൾ 300 മീ�ർ നീള�ിൽൈജവേവലി.97
മീ�ർ നീള�ിൽക�്ക�ാല, 280 മീ�ർ നീള�ിൽ മ�്ക�ാലകൾഎ�ിവആയിരു�ു.എ�ാൽ
ഫീൽഡിൽ 4 മഴകുഴി, 3കേ�ാ��കുഴി എ�ിവകാണാൻസാധി��. 300 മീ�ർ നീള�ിലു�
ൈജവേവലിഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി�ി�.ആഇന�ിൽ ഉ�ായ െപാതുനഷ്ടം 3658 രൂപ 50
ൈപസ.സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�.അതുവഴി ഉ�ായ നഷ്ടം 2300
രൂപ.

മ�്ക�ാല,ക�്ക�ാലഎ�ിവകാണാൻസാധി��.

LD/245989 മ�കു�ിൽ �പേദശെ�മ�് ജലസംര�ണം

5 േപരുെട പുരയിട�ളിൽആയി�ാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത്.ഈ�പവർ�ി�്

ചിലവായതുക 94202 രൂപ, CIB യ്�് 2300 രൂപ പണിആയുധ വാടക 1660 രൂപഎംബു�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.ഈ�പവർ�ിയിൽ 17 മഴകുഴികൾ, 9കേ�ാ��കുഴി,ക�്ക�ാല, മ�്
ക�ാലഎ�ിവആയിരു�ു.ഫീൽഡിൽ 6 മഴ�ുഴികൾഒരു കേ�ാ��കുഴിയും കാണാൻസാധി��.
അതിൽകൂടുതലായി വഴ�ുഴികൾഎടു�ിരി�ു�തായി കാണാൻസാധി��.ക�്ക�ാല, മ�്
ക�ാലഎ�ിവകാടു കയറിയ നിലയിൽകാണാൻസാധി��. CIBകാണാൻസാധി�ി�.ആ



ഇന�ിൽ 2300 രൂപ നഷ്ടമായി കണ�ാ�ു�ു.

LD/245977 െന�നാട് �പേദശെ�മ�് ജലസംര�ണം

10 േപരുെട പുരയിട�ളിലായി�ാണ് �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത്.ഈ�പവര്�ി� ്
ചിലവായതുക 257055രൂപ 32ൈപസ. CIB�് 2300 രൂപഎംബു�ിൽ േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു.
ഈ�പവർ�ിയിൽ 12 മഴകുഴികൾ, 135 മീ�ർ നീള�ിൽക��ക�ാല, 280 മീ�ർ നീള�ിൽ മ�്
ക�ാലഎ�ിവകാണാൻസാധി��. മഴകുഴി�് പകരമായി 13കേ�ാ��കുഴികൾ,വാഴകുഴികൾ
എ�ിവകാണാൻസാധി��. ക�്ക�ാല കാണാൻസാധി�ി�.ആഇന�ിൽ 33277 രൂപ 44
ൈപസെപാതുനഷ്ടം.

LD/245985ൈകതറകുഴി �പേദശെ�മ�് ജലസംര�ണം

7 േപരുെട പുരയിട�ളിലയി�ാണ.്ഈ�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ിരി�ു�ത്.ആെകചിലവായ
213440 രൂപ. CIB യ്�് 2300 രൂപ, പണിആയുധ വാടക 3855 രൂപയും എംബു�് �പകാരം 11
മഴ�ുഴികൾ, 7കേ�ാസ്റ് കുഴി, 127 മീ�ർ നീള�ിൽക�്ക�ാല, 217 മീ�ർ നീള�ിൽ
ൈജവേവലി,217 മീ�ർ നീള�ിൽ മ�്ക�ാല, മ�്ബ�ുകൾ,ത�്തിരി�ൽഎ�ിവആണ.്
ഫീൽഡിൽ ഒരു മഴകുഴി, 5കേ�ാസ്റ് കുഴി, മ�്ക�ാല,, 20 മീ�ർ നീള�ിൽക�്ക�ാലഎ�ിവ
കാണാൻസാധി��.കുഴികൾ�് പകരമായി വാഴകുഴികൾഅധികം എടു�തായി കാണാൻ
സാധി��. 20 മീ�ർ നീള�ിൽക�്ക�ാലയുെട കുറവ് ഉ�ായിരു�ു.ആഇന�ിൽ 24710 രൂപ 58
ൈപസെപാതുനഷ്ടം കണ�ാ�ു�ു. 217 മീ�ർ നീള�ിൽൈജവേവലികാണാൻസാധി�ി�..
ആഇന�ിൽ 2646 രൂപ 32 രൂപ െപാതുനഷ്ടമായി കണ�ാ�ു�ു. CIB േബാർഡ് കാണാൻ
സാധി�ി�.ആഇന�ിൽ 2300 രൂപ െപാതുനഷ്ടമായി കണ�ാ�ു�ു.

LD/ 245986 േ�ഡിയം �പേദശെ�മ�് ജലസംര�ണം

3 പുരയിട�ളിൽആയി�ാണ് �പവർ�ി െചയ്തിരി�ു�ത്. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�ി���ത�
എ�ാണ്ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽഅറിയാൻസാധി�ത്.

രജി�ർ പരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിൻെറ നിർേ�ശ�പകാരം ഏഴ് രജി�ർനിർബ�മായും�ഗാമപ�ായ�ിൽ
സൂ�ിേ��താണ.്

െതാഴിൽ കാർഡിന്ആയു�കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ

�ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ർ െതാഴിൽആവശ�െ��തും െകാടു�തും
സംബ�ി�് രജി�ർ

�പവർ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി�് രജി�ർ

�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

പരാതി രജി�ർ

സാധന രജി�ർ



െന�നാട് പ�ായ�ിൽഏഴ് രജി�റും കാണാൻസാധി��

െതാഴിൽ കാർഡ്

െതാഴിലാളികള�െടഅടി�ാന േരഖയാണ് െതാഴിൽകാർഡ് ഒരു �പേദശ�്�ിരതാമസമാ�ിയ
ഒരു കുടുംബ�ിന് െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം ഉ�് 18വയ�് തിക�
െതാഴിൽ െച�ാൻതാ�ര�മു�ഏെതാരാൾ�ുംഈപ�തിയിൽഅംഗമാകാം. െതാഴിൽ കാർഡ്
െതാഴിലാളികള�െടൈകവശമാണ്സൂ�ിേ��ത്. െന�നാട് വാർഡിൽ 321ആക്�ീവ് െതാഴിൽ
കാർഡ് കൾആണു�ത്.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ി യു� ഒരു ഉപാധിയാണ്സിഐബി
ഒരു �പവർ�ിയുെടഅടി�ാനവിവര�ൾഅതായത്എ�ിേമ�് തുക,സാധന േവദനഘടക�ൾ,
യഥാർ�തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾതുട�ിയ വിവര�ൾസാധാരണജന�ൾ�ും
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ.്

LD/245977യിൽ സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി��

ജാ�ഗതാ േമൽേനാ� സമിതി

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തിയിെലഏ�വും �പധാനെ��സംഘടനാപരമായ
ഒരു വിഭാഗമാണ് ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി 2018 -19സർ�ുലർ �പകാരം ജാ�ഗത
േമൽേനാ�സമിതിയിൽസമൂഹ�ിെല വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ു�പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽ െപടുകയും ജനസ�തനായ ഒരു വ��ിയും ഒരു ജന�പതിനിധിയും വനിതകള�ം
ഉൾെ�ടു� 5 മുതൽ 7വെരഅംഗ�ൾഅട�ു�ക�ി�ി രൂപീകരി�ു�ത് �ഗാമസഭയിൽ
വ�ാണ.്വാർഡ് തല�ിൽസ�ീകരിേ��ഈക�ി�ിയിൽഅധ�ാപകർ, ആശാവർേ�ഴ്സ്
നി�ും േജായിൻൈലബിലി�ിഅംഗ യൂ�് ��്അംഗ�ൾ േമൽ�റ�വിഭാഗ�ളിൽ നി�ു�
അംഗ�ൾആയിരി�ണംവിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി ഉൾെ�ടുേ��ത്
�പാതിനിധ�ം സ�ഭാവേ�ാെട കൂടി ജന�ളിൽനി�് െതരെ�ടു�ു�ക�ി�ിയുെട കാലാവധി
ചുരു�ിയത്ആറു മാസം കാലവും പരമാവധി ഒരു വർഷവുമാണ.്�പവർ�ി നട�ുേ�ാഴും
പൂർ�ീകരി�ും േപാലുംഈസമിതി�് �പവർ�ി പരിേശാധി�ുവാനും തിരു�ൽ
നിർേ�ശ�ൾസമയാസമയ�ളിൽ പ�ായ�ിൽ േരഖാമൂലംഅറിയി�ാവു�താണ്
റിേ�ാർ��കൾവർ�് ഫയലിെ� ഭാഗമായി ഇരി�ു�തും ഒരു കൺകറൻറ് േസാഷ�ൽഓഡി�്
റിേ�ാർ�് എ�നിലയിൽ പി�ീട് �ഗാമസഭ നട�ു� േസാഷ�ൽഓഡി�് ന് ഇത്
സഹായകമാവുകയും െച��ം.

െന�നാട് പ�ായ�ിെല െന�നാട് വാർഡിൽ ച��േശഖരൻനായർ,സുഭാഷ്, നാസർ,സുധീന
എ�ിവരാണ്അoഗ�ൾ.ൈസ�്ഡയറി യിൽഅoഗ�ൾഒ�ി�ി���്.അഭി�പായ�ൾ
അറിയി�ി���്.

കെ��ലുകൾ



1. െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ��വരു�ു� ഒരു ഉപാധിയാണ്സി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്ഓഡി�് നട�ിയ �പവർ�ികളിൽ LD/ 245977എ� �പവർ�ിയിൽ
മാ�തമാണ് േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ത്.എംബു�് �പകാരം 2300 രൂപ ഇതിനായി ചിലവാ�ിയ
തായി കാണാൻസാധി��.എ�ാൽ 3 �പവർ�ി�ല�ളിലും േബാർഡ് ഇ�ായിരു�ു.

2.LD/245977എ� �പവർ�ിയുെട സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൽ �പവർ�ിആരംഭി�
തീയതി 9/ 9 /2018എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്എ�ാൽ �പവർ�ിആരംഭി�ത്
3/10/2018 ന്ആെണ�് ഫയൽപരിേശാധനയിൽ മന�ിലാ�ാൻകഴി�ത്.

3.LD/245985എ� �പവർ�ിയുെടൈസ�്ഡയറിയിൽ വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി
അംഗ�ൾൈജവേവലിക�ു എ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.എ�ാൽഅ�െന ഒരു �പവർ�ി
അവർ െചയ്തിരു�ി�.

4.�പവർ�ിഅനുവദി� േഫാറംഫയലിൽസൂ�ി�തായി കാണുവാൻസാധി�ി�. 5.െതാഴിലുറ�്
പ�തി ഓഫീസിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റും പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരു�ു.

നിർേ�ശ�ൾ

 �പാേദശിക ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് �പവർ�ി�ല�ളിൽ ലഭ�മാ�ണം െതാഴിലുറ�ിൽ
അനുവദനീയമായതും മുൻഗണനാ �കമ�ിലും �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ാൻ
�ശ�ിേ��തു�്.

 െതാഴിൽഅേപ�കൾ �ഫ�്ഓഫീസിൽസ�ീകരി�ുകയുംആയതിന്ൈക��് രസീത്
നൽകുകയും െചേ��താണ.് ഉേദ�ാഗ�ർ േരഖകളിൽ ഒ�് െവ�ുേ�ാൾതീയതി കൂടി

േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിഅംഗ�െളഓേരാ വർഷവും
തിരെ�ടുേ��താണ.്

വി.എം.സി യുെടഅഭി�പായ�ൾൈസ�്ഡയറിയിൽകൃത�മായ േരഖെ�ടുേ��താണ്

 െച�് ലീഫ് േപാെല �പാധാന�മു� മ�് േറാളിൽ യാെതാരു വിധ െവ�ി തിരു�ലും പാടി�.
ഹാജർകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ണം.



 എ�ാ �പവർ�ികളിലും നിർബ�മായും സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്
�ാപി�ിരി�ണം.

 കാലാവ�അനുസരി��ം കാർഷികകല�ർഅനുസരി��ം െതാഴിൽ പ�തികൾ



തിരെ�ടു�ുക.

ചർ�

ചർ�യിൽ ഉയർ� േചാദ�വും നിർേ�ശ�ള�ം

ലീല മണിഅ� :17 േജാലിെയ കി�ിേയാ ള�.കൂലിയും കി�ിയി�

ബീനാഅംബിക :െന�നാട് പ�ായ�ിൽ മാ�തം േജാലി ഇ�.

റഫീ� :അപകടംസംഭവി�� ചികി�ചിലവ് കി�ിയി�

മിനി : പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ി�

സരസ�തി :െകാ�യി േകാഡ് േറാഡ് േകാൺ�കീ�് െച�ണം

�പസ� :പുരയിടം പണി േവണം.

വിജയ� :ശ�ളം കൂ�ണം.

ഉഷകുമാരി : പുതിയഅേപ�കെ��ി െകാടു�ാം 100 പണി േവണം.കൂലി 500 രൂപ
ആ�ണം.

APL, BPL നും തുല� മായ പണി, ടാർപാ, േവണം

സുധീന:വയ്�ി ഗതമായ കലി�ിൻ പണി ഉൾെപടു�ാേമാ

സരസ�തി :60വയസ് കഴി�വർക് പരിഗണന ഉേ�ാ

സമയം കുറ�ണം െപാതുഅഭി�പായം.

കൃഷ്ണ� :വീ�ിൽ ക�് ക�ാല പണി േവണം.

േകാഴി കൂട ,ുആ�ിൻകൂടുഎ�ിവ�ു�ഫ�് എ�െന ലഭി�ും

പുറം േപാ�് ഭൂമിയിൽ പണി െച�ാൻസാധി�ുേമാ

ല�ീഫബീവി : മ�ൻവിള -ചാലുവിള േറാഡ് പണി

ഇ�ിര :പുതിയ േറാഡ് നിർമാണം -കുറുവ��ർ

േശാഭന കുമാരി :െകാ�ം -മ�ടി കടവ് േറാഡ് പണി

മറുപടി

ഇനിമുതൽ �പവർ�ന�ൾഎ�ിേമ�് �പകാരം മാ�തം െചയ്താൽ മതി. പുരയിടം പണിഇ�.
േസാഫ്� ്പിേ�,കംേപാ�് കുഴി ഇവ മാ�തേമ ഉ��. െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് യിൽ വിശദീകരണം േപാെല



പണി െച�ണം.കാടു പറി�ാൻഇ�. േറാഡിെ�ൈസഡ്വൃ�ിആ�ൽഇ�. േകാൺ�കീ�് ഉ�്.
അേപ�ത�ാൽ ഉൾെപടു�ാo. െതാഴിലുറ�് �പകാരം SC, ST, BPL മുൻഗണന �കമം തീർ�
േശഷം APL ലി�് ഉൾെ�ടു�ാo.ഫ�് വരു�ത്അനുസരി�� എ�ാവർ�ും കൂലി ലഭി�ും.ൈക
ഉറ,കാല് ഉറഎ�ിവ ഒരു തവണ മാ�തേമ വാ�ാൻകഴിയു. േതാട് പണി നട�ുേ�ാൾഷിഫ്� ്
െചയ്തു െകാടു�ാം.അപകടംസംഭവി�ാൽആശുപ�തിയിൽ േപായ ഒ. പി ടി��്ബി��കൾ
എ�ിവ െകാ�് വ�ുഅേപ�നൽകണം. പുറം േപാ�് ഭൂമി യുെട സർ�ാർ ഭൂമി എ�
സർ�ിഫി��് ലഭി�ണം .

ഉപസം�ഗഹം

�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾ അതീവ ജാ�ഗത പുലർേ��തു�്. ഭൂമിെയ പുനരു�ീ വി
�ി�ു�തിനു൦ അതുവഴി സു�ിര വികസനംസാധ�മാകു�തിനും ലക് ഷ�ം െവ�ി���
െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട �ാനിംഗ് , നട�ി�് എ�ിവസാമൂഹിക പാരി�ിക മാനദ��ൾ
പാലിച് െകാ�് ശാസ്�തീയ മായി�െ�നട�ിലാേ��തു�്.എ�െനെയ�ിലും �പവർ�ി കൾ
നട�ിലാ�ി െചലവ് കൂ��കഎ�ും െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ദിന�ൾകൂ��കഎ�ും
മാ�തമാവരുത് നിലപാടുകൾ. വ��മായകാഴ്ച�ാടി�ാെതഅശാസ്�തീയമായ രീതിയിൽ �പവർ
�ികൾ െതെരെ�ടു�ു�തും െച���തും ,കാലാനുസൃതമ�ാ� �പവർ�ികൾ െച���
തും ഇതിെ�യഥാർ�ല��െ�കള�െ�ടു�ു�തായി വിഷമേ�ാെട േനാ�ി നിൽേ��ി
വരു�ത്ആശ�ാജനകമാണ.്ഈസാമൂഹിക പരിേശാധന ഒരു ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ിനു
സാധ�മാകു� �പത�ാശേയാെടഈ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ു�ു.

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

െതാഴിലുറ�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ര് 
വാര് ഡിെല െതാഴിലാളികള് 
േമ� ്മാര് 
പ�ായ�് ഭരണസമിതി അംഗ�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

4. വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

അനുബ�ം:വിവിധ തല�ി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�ുകയും അവെര
േ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.




