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മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം
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ജി� :തിരുവന�പുരം

േ�ാ�് :വാമനപുരം

പ�ായ�് :െന�നാട്

വാർഡ് : 11,കാവറ

ആമുഖം

ഇ��യിൽസാധാരണ�ാരായജന�ള�െട െതാഴിൽ
െച�ാനു�അവകാശെ�സംര�ി�്
നിലനിർ�ുവാനായി 2005 െസപത്ംബർ 5-◌ാം തിയതി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം നിലവിൽവ�ു.
അവിദ�കായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടുവാൻ
സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽഅധിവസി�ു�
ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം
100 ദിവസ�ിൽകുറയാ�െതാഴിൽ
ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും�ായി
ആയി���തും ഉതപ്ാദന�മവുമായആ�ികള�െട
സൃഷട്ിയാണഈ്പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.ദരി�ദരുെട
ഉപജീവനവുമായിബ�െ��വിഭവഅടി�റ
ശ�ിെ�ടു�ുകയുംസാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം
നിൽ�ു�എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ



ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ�ീരാജ�്ാപന�െള
ശ�ിെ�ടു�ുകഎ�തും ഇതിെ�ല��മാണ.്

സവിേശഷതകൾ

1.നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷഠ്ിത
പ�തി

2. �ഗാമ പ�ായ� �്പേദശ�ത്ാമസി�ു� 18
വയസ പ്ൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ
പ�ാളിയാവാം

3.സ�്തീയ�്ും പുരുഷനും തുല�േവതനം

4 .പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെല
അടി�ാനസൗകര� വികസനംഎ�ിവയ�്്
മുൻഗണന

5. െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾ
കെ��ുകയുംആസൂ�തണെ�സഹായി�ുകയും
െച���ു.

6.ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�
സുതാര�ത

7.കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�

8.െപാതു ജനപ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡജ്�്

9.ബാ� വ്ഴിമാ�തം േവതനവിതരണം

10.സ�്തീകൾ� മ്ുൻഗണന



11.കംപ���ർ ശൃംഖലവഴിയു� േമാണി�റിംഗ്
സംവിധാനം

12. �ഗാമസഭ പ�തിഓഡി� െ്ച���ു.
�പവൃ�ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�ിംഗിന്
വിേധയമാ�ണെമ� 17 (2)വകു�്
നിഷക്ർഷി�ു�ു.െപാതു ധനം ചിലവഴി�ു�തിെന
പ�ിയും പ�തി �പവർ�നെ�പ�ിയും പൗരസമൂഹം
നട�ു�പരസ�വും സ�ത��വുമായ
പരിേശാധനയാണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� അ്ഥവാ
സാമൂഹികപരിേശാധന. െതാഴിലുറ� ന്ിയമ �പകാരം
വർഷ�ിൽ 2തവണേസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭകൾ
എ�ാ വാർഡിലും കൃത�മായി നടേ��താണ.്
േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെടഅഴിമതി
ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ��
വരു�ു�തിനും കാര��മതവർധി�ി�ു�തിനും
സത ഭ്രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു�ു .പ�തി
പണംശരിയായ രീതിയിൽചിലവഴി�ി��� എ്�ും
പണം െചലവഴി�തുെകാ� പ്�തിയുെട ല��ം
ൈകവരി�ി��� എ്�ും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട
ജീവിത�ിൽഗുണപരമായ മാ�ം ഉ�ായി���്
എ�ും േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട കെ��ാൻ
കഴിയു�ു

2018 - 19സാ��ികവർഷ�ിൽെന�നാട്
പ�ായ�ിെലകാവറ വാർഡിൽ െതാഴിലുറ�്
പ�തിയുെട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ 3 �പവർ�ികൾ



ആണേ്സാഷ�ൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ി.

ഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

1. Ld/334395 :കാവറ വാർഡിെലനീർ�ാലിൽ
�പേദശെ�മ� ജ്ലസംര�ണം �പവർ�ികൾ

2.ld/245968 : െസാൈസ�ി �പേദശെ�മ� ജ്ല
സംര�ണ �പവർ�ികൾ

3.ld/253612 :കാവറ വാർഡിെല േ��തം �പേദശ�്
മ� ജ്ലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

േക��സർ�ാർനിർേദശ�പകാരം ഒരു വർ�്
ഫയലിൽതാെഴ�റയു� 22 േരഖകൾനിർബ�മായും
ഉ�ാേക�താണ.്

1.കവർ േപജ്

വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം കവർ േപജിൽ
പ�ായ�ിെലവിവര�ൾജി�, �പവർ�ി
നട�ിലാ�ിയവിവര�ൾ, അട�ൽതുക,ആെക
െചലവ,് നട�ിയതീയതി മുതലായവിവര�ൾ
േരഖെ�ടുേ��താണ.്പരിേശാധി� മൂ�്



ഫയലുകളിലും കവർേപജ ക്ാണാൻസാധി�ി�.

2. െച� ല്ി�്

വർ�ഫ്യൽസൂ�ി�ിരി�ു�വിവര�ള�െട
പ�ികയുംഅവരുെട േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ു�
െച� ല്ി� ഫ്യൽസൂ�ി��വയ�്ാൻ ഉ�താണ.്
പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ ഒരു ഫയലിലും
െച� ല്ി� ഓ്ഫ േ്ഡാക��െമ� ക്ാണാൻസാധി�ി�.

3.ആ�ൻ�ാൻ

ഒരു ജനകീയഇടെപടലിെന േനർസാ��ം
െതളിയി�ു� േരഖയാണആ്�ൻ�ാൻ േകാ�ി.
�ഗാമസഭനിർേ�ശി�ു� �പവർ�ികൾ െസൽഫ്
േ�പാജകട്ിേല� മ്ാ��കയും ഇതിൽനി�ും
മുൻഗണനാഅടി�ാന�ിൽഅതായത്
സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു�
�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ആ�ൻ�ാൻ
ത�ാറാ�ി നട�ുക.പരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ി മൂ� ഫ്യലുകളിലും ആ�ൻ�ാൻ
േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു.

4. ഭരണാനുമതി

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷംനട�ിലാ�ിയ
െതാഴിലുറ� പ്�തി �പവർ�ന�ൾ�പ്�ായ�്
ഭരണസമിതി നൽകു�അനുമതിയാണ്
ഭരണാനുമതി.പരിേശാധി� 3്ഫയലുകളിലും
ഭരണാനുമതി കാണാൻസാധി��.



5.സാേ�തികഅനുമതി

മൂ� ഫ്യലുകളിലും സാേ�തികഅനുമതി േരഖ
ഉ�ായിരു�ുഎ�ിലും ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�
ഒേ�ാസീേലാ തീയതിേയാ ഉ�ായിരു�ി�.

6.വിശദമായഎ�ിേമ�്

സാേ�തികഎ�ിേമ� പ്�തിയിൽഏെ�ടു�ഓ്േരാ
�പവർ�ി�ുംസം�ാനസർ�ാർ
ചുമതലെ�ടു�ിയഅധികാര�ാന�ിനു
അനുമതിേയാടുകൂടി സാേ�തികഎ�ിേമ�്
ഉ�ായിരിേ��താണ.്പരിേശാധി� മ്ൂ�്
ഫയലുകളിലും ഡീെ�യിൽഡ എ്�ിേമ� ഉ്�ായിരു�ു.

7. േ�ഡായിംഗ ആ്ൻഡ ഡ്ിൈസൻ

മൂ� ഫ്യലുകളിലും കാണാൻസാധി�ി�.

8.ഡിമാൻഡ േ്ഫാം

മൂ�ുഫയലുകളിലും ഡിമാൻഡ േ്ഫാം കാണാൻ
സാധി��.

9.വർ�അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം

െതാഴിൽആവശ�െ�� വ്ർ� െ്താഴിൽ
അനുവദി��െകാ�ു� േഫാമാണ വ്ർ�്
െലാേ�ഷൻ േഫാം.പരിേശാധി� 3്ഫയലുകളിലും
വർ�അ്േലാേ�ഷൻ േഫാം കാണാൻസാധി�ി�.

10. മ� േ്റാൾ



െതാഴിലുറ� പ്�തിയിെല േരഖകളിൽഏ�വും
�പധാനെ�� േരഖയാണ മ്സ്േ�ടാൾ.പരിേശാധി�തിൽ
ld/253612എ�ാഫയലിൽ മ�േറാൾ ന�ർ 34712-15
വെര ഉ�മസേ്�ടാളിൽ േമ�്ഒ� േ്രഖെപടു�ിയി�ി�.
മൂ� ഫ്യലുകളിലും മസ്േ�ടാൾ പരിേശാധി�
ഉേദ�ാഗസെ്� ഒേ�ാസീേലാ തീയതിേയാ കാണാൻ
സാധി�ി�.

11.എംബു�്

ഒരു �പവർ�ിയിൽ എ� ന്ട�ുഎ�തഅളവിൽ
നട�ുഎ�ു�കാര��ൾകൃത�മായി
േരഖെ�ടുേ��സു�പധാന േരഖയാണഎ്ം. ബു�്
അതുെകാ�ുതെ�ഈപുസത്ക�ിൽഅളവുകൾ
േരഖെ�ടു�ു�ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ അവരുെട
േപരും ഒ��ം സീലും നിർബ�മായും
േരഖെ�ടുേ��താണ.്പരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിൽഎം.ബു�്
ഉ�ായിരു�ു.

12. മസേ്�ടാൾ മൂവെ്മ� �്ി�്

പരിേശാധി� 3്ഫയലുകളിൽ മസേ്�ടാൾ മൂവെ്മ�്
�ി� ക്ാണാൻസാധി�ി�.

13. െവജ ല്ി�്

േവതനം കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനുേവ�ി േവജ ല്ി�്
ത�ാറാ�ു�തിൽ ഉേദ�ാഗ��ാർ �പേത�കം �ശ�



പുലർ�ിയി���.്

14.എഫ ട്ി ഒ

െതാഴിലാളികള�െട േവതനംഅവരുെടബാ�്
അ�ൗ�ിേല�അ്യ��എ�തിനു�െതളിവ എ്�
നിലയിലാണ എ്ഫ ട്ി ഒ സൂ�ി�ിരി�ു�ത.് 3
ഫയലുകളിലും എഫ ട്ി ഒ കാണാൻസാധി�ി�.

15. േറായൽടി െപയെ്മ�്

പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയ 3ഫയലുകളിലും
േറായൽ ടി െപയെ്മ� ക്ാണാൻസാധി�ി�.

16. �തീ േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗഫി

തുട�ും മു�,്നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ,
പൂർ�ീകരി� ക്ഴിയുേ�ാൾതുട�ിയഘ��ിെല
േഫാേ�ാകൾഫയലിൽസൂ�ി�ണം.പരിേശാധി�
ഫയലുകളിൽ �തി േ�ജ േ്ഫാേ�ാ�ഗാഫി കാണാൻ
സാധി�ി�.

17.ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ി�ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ്
ജിേയാ ടാഗ േ്ഫാേ�ാകൾ.എ�ാൽ,പരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ിയ ഒരു ഫയലിലും ജിേയാ ടാഗ്
േഫാേ�ാകൾകാണാൻസാധി�ി�.

18. �പവർ�ിപൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

19.െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ േ്��െ്മ�്



20. െമ�ീരിയൽബിൽആൻഡ വ്ൗ�ർ

എ�ീ േരഖകൾ 3ഫയലിലും കാണാൻസാധി�ി�.

21. േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്

എ. എം.സി �പകാരമു� േസാഷ�ൽഓഡി�്
നട�ാ�ു�ത ഇ്േ�ാഴാണ.്

22.ൈസ� ഡ്യറി

സം�ാനസർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരം വർ�്
ഫയലിൽസൂ�ിേ��ഇരുപ�ിര�ാമെ�
േരഖയാണൈ്സ� ഡ്യറി.പരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ിയ 3ഫയലുകളിലും ൈസ� ഡ്യറി
കാണാൻസാധി��.

ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽനി�്

1.Ld/253612 :കാവറവാർഡിെല േ��തം �പേദശ�്
മ� ജ്ലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

17 േപരുെട പുരയിട�ളിൽആയാണഈ്
�പവർ�ിപൂർ�ീകരി�ു�ത.്ഈ�പവർ�ി�ു
െചലവായതുക 286727.9/- രൂപ.സി ഐബി� 3്000/
- രൂപയും പണിആയുധവാടക 4890/- രൂപയുംഎം
ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിഇരി�ു�തായികാണാൻ
കഴി�ു.ഈ�പവർ�ിയിൽ 53 മഴ�ുഴി 16
കേ�ാ� ക്ുഴി, 135 മീ�ർക� ക്�ാല , 300 മീ�ർ
ൈജവേവലി, മ� ക്�ാല,ത� ത്ിരി�ൽ, മ�ബ്�്



എ�ി�െനയായിരു�ു.എ�ാൽഫീൽഡിൽ 21
മഴ�ുഴി, 17കേ�ാ� ക്ുഴി,എ�ിവകാണാൻ
സാധി��.m.ബു�്�പകാരം 53 മഴ�ുഴികൾ
വേര�തായിരു�ു പേ� 21 മഴ�ുഴി കാണാൻ
കഴി�ു��ബാ�ി മഴ�ുഴി�ു പകരമായി വാഴ
കുഴി, േച�ിൻകുഴി, െത�ിൻ കുഴി,എ�ി�െന
അധികംഎടു�തായുംകാണാൻകഴി�ു. മ�്
ബ�ുഎ�ിവകാണാൻസാധി��. 100 മീ�ർ
നീള�ിലു�ൈജവേവലി ഫീൽഡിൽകാണാൻ
സാധി�ി�അേ�ാഴു�െപാതു നഷട്ം = 3558.50/-

135 മീ�ർക��െക� ക്ാണാൻസാധി�ി�അേ�ാഴു�
െപാതു നഷട്ം= 31213.15/-

2.Ld/245968 : െസാൈസ�ി �പേദശ� മ്� ജ്ല
സംര�ണ �പവർ�ികൾ.

14 േപരുെട പുരയിട�ിലാണഈ് �പവർ�ി
നട�ിരി�ു�ത.്എംബു�ിൽആെകെചലവായ
തുക 286708/- രൂപയുംഡിസേ്� േബാഡിനുേവ�ി
3000 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയായി 4960 രൂപയും
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു 53 മഴ�ുഴി, 16കേ�ാ�്
കുഴി, 135 മീ�ർക�� െക�,് 300 മീ�ർൈജവേവലി, മ�്
ക�ാല, മ�ബ്�എ്�ിവയായിരു�ു �പവർ�ികൾ.
ഫീൽഡിൽ 53 മഴ�ുഴിയും, 15കേ�ാ� ക്ുഴിയും
കാണാൻകഴിയും ഇതുകൂടാെതവാഴ, േച�,് െത�്
എ�ിവ�ു�കുഴികൾകാണാൻസാധി��.ആശ



എ� െ്താഴിലാളിയുെട വീ�ിൽ 16.7 മീ�ർക��െക�്
കാണാൻസാധി��.ക�ാല മ��കൾതുട�ിയ
�പവർ�ികള�ം കാണാൻകഴി�ുഎ�ാൽ

300 മീ�ർൈജവേവലി കാണാൻസാധി�ി�.
അേ�ാഴു�െപാതു നഷട്ം 3658 രൂപ 50ൈപസ 135
മീ�ർക��െക� േ്രഖെ�ടു�ിയതിൽ 16.7 മീ�ർ
മാ�തേമകാണാൻകഴി�ു��.ബാ�ി 118 മീ�ർ
ക��െക� ക്ാണാൻകഴി�ി�.അേ�ാഴു�െപാതു
നഷട്ം 27250 രൂപ 92ൈപസ.

3.Ld/33 43 95:കാവറവാർഡിെല നീർ�ാലിൽ
�പേദശ� മ്� ജ്ലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

ഒൻപത േ്പരുെട പുരയിട�ളിൽആയാണഈ്
�പവൃ�ിപൂർ�ീകരി� ഇ്രി�ു�ത.്ഈ
�പവൃ�ി� െ്ചലവായആെക�ുക 154649 /-
രൂപയും പണിയായുധം വാടക 2755 /-രൂപയുമാണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് 53 മഴ�ുഴി, 16
കേ�ാ�ക്ുഴി, 135 മീ�ർക� ക്�ാല, 300 മീ�ർ
ൈജവേവലി , മ� ക്�ാല, മ�ബ്�,്ത� ത്ിരി�ൽ
എ�ീ �പവർ�ികളാണ എ്ംബു�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയത.്ഫീൽഡിൽ ആെക 13 മഴ�ുഴി 11
കേ�ാ� ക്ുഴിയും മാ�തമാണ ക്ാണാൻസാധി�ത.്
ഇവകൂടാെതവാഴ. െത�.് െച� എ്�ിവയ�്ു�
കുഴികള�ം ധാരാളമായിഎടു�തായികാണാൻ



കഴി�ു. 300 മീ�ർൈജവേവലി കാണാൻകഴി�ി�
അേ�ാഴു�െപാതു നഷട്ം 3658 രൂപ 50ൈപസ.

135 മീ�ർക��െക� ക്ാണാൻകഴി�ി�അേ�ാഴു�
െപാതു നഷട്ം 31213 രൂപ 15ൈപസ

ആെകെപാതു നഷട്ം 100652 രൂപ 92ൈപസ

കെ��ലുകൾ

1.ld/ 25 36 12എ� �പവർ�ിയുെടസി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�� മു�ദഅപൂർ�മാണ.്

2. ടാർേപാളിൻ,ൈകയുറ,കാലുറ,ഫ�എ്യഡ്്
േബാകസ്,്എ�ിവലഭ�മായി�ി�.ഫ�എ്യഡ്്
േബാകസ് വ്ാ�ിസൂ�ി�ു�തആ്യി േമ�്
പറയുകയു�ായിഅതിനായി ചിലവായതുകതിരിെക
കി�ിയി�.

3. 100പണിപൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികൾആരും
തെ�ഇ�.

4.എ�ാവർ�ും പുതിയ െതാഴിൽകാർഡ ല്ഭി��.
എ�ാൽആരും തെ�കാർഡ ഉ്ടമയുെട ഒ�ിേട�
�ാന�ഒ്� േ്രഖെ�ടു�ിയി�ി�.

5.ഭൂ ഉടമകള�െട താൽപര��ിന അ്നുസരി�ാണ്
മി� �പവർ�ികള�ം െചയത്ിരി�ു�ത.്



സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ� പ്�തിയുെടസുതാര�ത
ഉറ�ാ�ു�തിനും േവ�ിയു�ഒരു ഉപാധിയാണ്
സിഐബി. ഒരു �പവർ�ിയുെടഅടി�ാന
വിവര�ൾഅതായത എ്�ിേമ� ത്ുക,സാധന
േവതനഘടക�ൾ,യഥാർ�ചിലവ,്
െതാഴിൽദിന�ൾതുട�ിയവിവര�ൾസാധാരണ
ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു�
രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��തഅ്നിവാര�മാണ.്

ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ ld/ 25 36 12, ld/ 24 69 68
എ�ീ �പവർ�ികള�െടസിഐബി ആണക്ാണാൻ
സാധി�ത.്ld/ 33 43 95എ� �പവർ�ിയുെടസിഐ
ബി ഫീൽഡിൽകാണാൻകഴി�ി�.എ�ാ
�പവർ�ി�ുംസിഐബി നിർബ�മായും
വയേ്��താണ.്

െതാഴിൽകാർഡ പ്രിേശാധന

െതാഴിലാളികള�െടആധികാരിക േരഖയാണ്
െതാഴിൽകാർഡ.് ഒരു �പേദശ�്
�ിരതാമസമാ�ിയ ഒരു കുടുംബ�ിന െ്താഴിൽ
കാർഡ ല്ഭി�ു�തിനു�അവകാശമു� 1്8വയ�്
തിക�അവ��തെതാഴിൽ െച�ാൻതാ�ര�മു�
ഏെതാരാൾ�ുംഈപ�തിയിൽഅംഗമാകാം.
െതാഴിൽകാർഡ സ്ൗജന�മായാണ ല്ഭി�ു�തു.
െതാഴിൽകാർഡ െ്താഴിലാളികള�െടൈകവശമാണ്



സൂ�ിേ��ത.്

കാവറ വാർഡിൽ 252ആകട്ീവ െ്താഴിൽകാർഡ്
ആണഉ്�ത.്പരിേശാധി� െതാഴിൽകാർഡിൽ
െതാഴിലാളികള�െട ഒ� േ്രഖെ�ടു�ിയി�ി�. .എ�ാ
െതാഴിൽകാർഡും പുതിയതായിരു�ു.

വിജിലൻസആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി(ജാ�ഗതാ
േമൽേനാ�സമിതി)

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്
പ�തിയിെലഏ�വും �പധാനെ��സംഘടനാപരമായ
ഒരു വിഭാഗമാണ വ്ിജിലൻസആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ്
ക�ി�ിഅഥവാ ജാ�ഗതാസമിതി. 2018- 19 മാ�ർ
സർ�ുലർഅനുസരി� സ്മൂഹ�ിെ�വിവിധ
ഭാഗ�ളിൽനി�ു�പ�ികജാതി,പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെപ�വരും ജനസ�തനായ ഒരു
വ��ിയും ഒരു ജന�പതിനിധിയും വനിതകൾ ഉൾെ�െട
അ�മ്ുതൽഏഴ വ്െരഅംഗ�ളട�ു�ക�ി�ി
രൂപീകരി�ു�ത �്ഗാമസഭയിൽ െവ�ാണ.്വാർഡ്
തല�ിൽരൂപീകര�ു�ഈ ക��ിയിൽ
അധ�ാപകർ,ആശവർേ�ഴസ്,് സ�യംസഹായ
സംഘ�ൾനി�ുംഅതായത അ്യൽ�ൂ�ം
കുടുംബ�ശീ, േജായിൻൈലബിലി�ിഅംഗ�ൾ,യൂ�്
അംഗ�ൾ,സിവിൽ െസാൈസ�ിഅംഗ�ൾഈ
േമൽ�റ�വിഭാഗ�ളിൽനി�ു�അംഗ�ൾ
ആയിരി�ണംവിജിലൻസആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ്
ക�ി�ിയിൽ ഉൾെ�ടുേ��ത.്



�പാതിനിധ� സ�ഭാവേ�ാെടകൂടി ജന�ളിൽനി�ും
തിരെ�ടു�ു� ഈഅംഗ�ള�െട �പവർ�ന
കാലാവധി ചുരു�ിയതആ്റു മാസകാലവും
പരമാവധി ഒരു വർഷംവെരയുംആണ െ്താഴിൽ
തുട�ുേ�ാഴും പൂർ�ിയാകുേ�ാഴുംഈസമിതി�്
�പവർ�ിപരിേശാധി�ാവു�തും തിരു�ൽ
നിർേ�ശ�ൾയഥാസമയ�ളിൽപ�ായ�ിെന
േരഖാമൂലംഅറിയി�ാവു�തുമാണ.്ഈ
റിേ�ാർ��കൾവർ�ഫ്യലിെ� ഭാഗമായി
ഇരി�ു�തും ഒരു കൺകറ� േ്സാഷ�ൽഓഡി�്
റിേ�ാർ� എ്�നിലയിൽപി�ീട �്ഗാമസഭനട�ു�
േസാഷ�ൽഓഡി�ിൽ ഇത സ്ഹായകമാവുകയും
െച��ം.

�ഗാമ പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകൾ

േക��സർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു�
7 രജി�റുകൾനിർബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ിൽ
സൂ�ിേ��താണ്

1.െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബഅേപ�യുെട
രജി�ർ

2.�ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ്
രജി�ർ

3.െതാഴിൽആവശ�െ��തും െകാടു�തും
സംബ�ി� ര്ജി�ർ



4.�പവർ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം
സംബ�ി� ര്ജി�ർ

5.�ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ

6.പരാതി രജി�ർ

7.സാധന രജി�ർ

ഈ 7 രജി�റുകള�ം പ�ായ�ിൽ
സൂ�ി�ിരു�തായികാണാൻസാധി��.പരാതി
രജി�റിൽ യാെതാരു പരാതിയും കാണാൻസാധി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�:്

1. െതാഴിലാളികൾഅവരുെടഅവകാശ�െള�ുറി�്
േബാധവാ�ാർആവുകയുംഅവകൃത�മായി
േനടിെയടു�ാൻ �ശമി�ുകയും േവണം.

2.നിയമ �പകാരംഅനുവദനീയമായഅ�തയും
െതാഴിൽ ദിന�ൾ േചാദി� വ്ാേ��താണ.്
ഇതിനായി െതാഴിൽഡിമാൻഡ െ്ച��കയുംഅതിന്
ൈക�� ത്ീയതി വ� ൈ്ക�� ര്സീത്
വാേ��താണ.്

3. െതാഴിലാളികൾഅവകാശ�െള�ുറി�്
േബാധവാ�ാരാ�ു�േതാെടാ�ം ഉ�രവാദിത�െ�
കുറി��ം (കൃത�സമയ�ഹ്ാജരായി േജാലി െച��ക,
കൃ�തിമ�ളിൽകൂ��നിൽ�ാെതഇരി�ുക



തുട�ിയവ ) േബാധവാ�ാരാകണം.

4. െതാഴിലുറ� �്ഗാമസഭയിൽകൃത�മായി പെ�ടു�ു
പ�തി നിർേ�ശ�ള�ംഅഭി�പായ�ള�ംഅറിയി�ുക

5. െതാഴിലിനുഅേപ�ി�ുേ�ാൾൈക�� ര്സീത്
വാ�ിസൂ�ി�ുക

േമ� മ്ാർ�:്

1.ൈസ� ഡ്യറി, മസ്േ�ടാൾ എ�ിവകൃത�മായി
പൂരി�ി�ണം. െവ�ി തിരു�ലുകൾപാടി�.

2.ത�ൾ�ല്ഭി� പരിശീലനംഅനുസരി�്
െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിലിെനകുറി� വ്��ത
നൽകണം.

3. െതാഴിൽകാർഡ ക്ൃത�മായി പൂരി�ി��
െതാഴിലാളികൾ� െ്കാടു�ുക.യാെതാരു
കാരണവശാലും േമ��മാർ െതാഴിൽകാർഡ ക്�ിൽ
സൂ�ി�ാതിരി�ുക.

4.പണി�ല�ആ്വശ�മായസൗകര��ൾ
ഉേ�ാെയ� ഉ്റ�� വരു�ുക.

5.ൈസ� ഡ്യറിയിൽ േമാണി�ിനു എ�ു�
ഉേദ�ാഗ�െരെ�ാ� ഒ്�ിടി�ി�ണം.

ഉേദ�ാഗ�ർ�:്

1.വർ�ഫ്യലിൽസൂ�ിേ�� 22 േരഖകൾ
കൃത�മായിസൂ�ി�ണം. േക��സർ�ാർ



ഇ�ാര��ിലു�മാർ�നിർേ�ശംകൃത�മായി
പാലിേ��താണ.്വർ�ഫ്യലിലും ഏത േ്രഖയിലും
ഒ�ിടു� ഉേദ�ാഗ�ൻഅവരുെട േപരും�ാനവും
തീയതി േരഖെ�ടു�ണം.

3. �പവർ�ി�ലെ� �പവർ�നരീതികൾ,
െതാഴിലാളികള�െട �പവർ�ന�ള�െട നിലവാരം,
�പവർ�നരീതി, �പവർ�ി�ലെ�ഭൂ�പകൃതി,
തുട�ിയകാര��ൾഉേദ�ാഗ�ർ നിരീ�ിേ��
ഒരുഅടി�ാനഘടകമാണ.്

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട :്

1.കൃത�മായഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽ
ഓഡി� �്ഗാമസഭഎ�ിവനട�ണം.

2.കാലാവ�യ�്അ്നുസരി� േ്വണംപ�തികൾ
തിരെ�ടു�ാൻ.

3. െതാഴിലുറ� പ്�തി നട�ിലാ�ു�തിനും
വിനിേയാഗി�ു�തും തുകയ�്ു� േന�ം
ഉ�ാകു�ുഎ�ും ഉറ�ാ�ണം.

ചർ�യിൽ ഉയർ�ു വ� േചാദ��ള�ം മറുപടികള�ം

1.സുധ : െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ലഭ�മാ�ണം

െതാഴിലിന അ്േപ�ി� ക്ി�ിയി�എ�ിൽ മാ�തേമ
െതാഴിലി�ായമ് േവതന�ിന അ്േപ�ി�ാൻകഴിയൂ.



2. �പിജില മണി :പുരയിടം കിളയൽ പണിയായി
തരണം.

െതാഴിലുറ�� പ�തിയിൽഅ�െന �പവർ�ി
ഇ� മ� ജ്ലസംര�ണം, പാ�കൃഷിഎ�ിവ മാ�തേമ
ഉ��.

3.ൈഷലജ : േജാലി കി���ി�.

േമ�� മാർ� െ്�ടയിനിങ െ്കാടു�ി��� മ്�്
വാർഡുകളിൽഅവർ െതാഴിൽകെ��ു�ു.
നി�ള�ം െതാഴിൽകെ��ിയാൽെതാഴിൽലഭി�ും
ഈവർഷം േസാഫ�് പ്ി�,് കേ�ാ� പ്ി� എ്�ിവെയ
ഉ��അതിനു�അേപ�നൽകിയാൽ െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�ുകയും െച��ം തുടർ�്
മുൻഗണനാ�കമ�ിൽെതാഴിൽലഭി�ും.

4. േബബിഗിരിജ : െതാഴിൽദിനം കുറവും േജാലി
കൂടുതലും.

എ�ിേമ�ിൽപറ�ിരി�ു�പണികൾ മാ�തം
െച�ാൻ �ശമി�ുക ഉടമകള�െട
ആവശ��ിനനുസരി� പ്ണികൾ
െച���തുെകാ�ാണ െ്താഴിൽദിനം കുറവും േജാലി
കൂടുതലായിഅനുഭവെ�ടു�ത.്

5.സുജാത : െതാഴിലിന ന്ിർ�ുനി�ാ.േമ��മാർ
നിർ�ു�ി�.

സുജാതെയ െതാഴിലിന ന്ിർ�രുെത�്



പ�ായ�ിൽനി�ും പറ�ി�ി� െ�പാജക�്്
മീ�ി�ിന വ്രുകയും േവണം.എ�ി��ം
നിർ�ിയിെ��ിൽപ�ായ�ിൽഅേപ�
നൽകുക.

6.ബീന : മീൻവളർ�ൽകുളം പണികഴി�
േശഷേമപുരയിടം തരുകയു��എ� പ്റ�ു കുളം
കുഴി�ു�ത ക്ൃഷിയുെടആവശ��ിനു േവണം.

മീൻവളർ�ാൻകുളം െവ�ണംഎ� മ്ാ�ിനി �ാ�്
െകാടു�ി�ി� വളർ�ണംഎ� ന്ിർബ�മി� മീൻ
വളർ�ണെമ�ിൽ മീനിെനയുംഫിഷറിയിൽനി�ും
ലഭ�മാ�ാം.

7. േബബി:ഫ�എ്യഡ് േ്ബാകസ് ല്ഭ�മ�.

ആശാവർ�ർമാരുെട ക�ിൽനി�ും േമ��മാർ
വാ�ിസൂ�ിേ��താണ.്

8.അംബിക: �പസിഡ�ിെ�വാർഡിൽകരപണി ഉ�്
അവിെടഎ�ും പണിയു�.്

�പസിഡ�ിെ�വാർഡിൽഫാം േപാ�,് ആ�ിൻകൂട,്
പശുെ�ാഴു�എ്�ി�െനയു�പണികളാണ്
നട�ു�ത.്കരപണി േ�ാ�ിൽഎ�ുംതെ�
െച���ി�.

9.ബാലച��ൻനായർ :കൂലി കി���ി�.

പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ുംഎ�ാ േപ�ർ
വർ�ുകള�ം 15 ദിവസ�ിനകംതെ�െച���ു�.്



പേ�കൂലി സമയ�ല്ഭ�മാകാ�ത േ്ക��
സർ�ാരിൽനി�ു�ഫ�സ്മയ�്
ലഭി�ാ�തിനാലാണ.്

വിശദമായചർ�കൾ�ും മറുപടികൾ�ും േശഷം
േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ� �്ഗാമസഭ പാസാ�ുകയും
ഓവർസിയർവിേവക സ്ർകൃത�ത ആശംസി��.
ഉപസം�ഗഹം
�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾ അതീവ
ജാ�ഗതപുലർേ��തു�.് ഭൂമിെയപുനരു�ീ വി
�ി�ു�തിനു൦ അതുവഴി സു�ിര വികസനം
സാധ�മാകു�തിനും ലക്ഷ�ം െവ�ി��� െതാഴിലുറ��
പ�തിയുെട �ാനിംഗ ,്നട�ി� എ്�ിവസാമൂഹിക
പാരി�ിക മാനദ��ൾപാലിച െ്കാ�്
ശാസ�്തീയ മായി�െ�നട�ിലാേ��തു�.്
എ�െനെയ�ിലും �പവർ�ികൾനട�ിലാ�ി
െചലവ ക്ൂ��കഎ�ും െതാഴിലാളികൾ� െ്താഴിൽ
ദിന�ൾകൂ��കഎ�ും മാ�തമാവരുത ന്ിലപാടുകൾ.
വ��മായകാഴച്�ാടി�ാെതഅശാസ�്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�തആ്ശ�ാജനകമാണ.്ഈ
സാമൂഹികപരിേശാധന ഒരു ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ിനു
സാധ�മാകു� �പത�ാശേയാെടഈ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ു�ു.


