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റിേ�ാർ� ്ത�ാറാ�ിയത്

ശിവ�പിയ.വി.എസ ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ൽ  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 െതാഴിലിൽഏർെ�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
സൃഷ്ടിയാണ്ഈപ�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�െള
ശ�ിെ�ടു�ുക എ�തും ഇതിൻെറ ല��മാണ.്

സവിേശഷതകൾ

നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി͜

�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�്͜
പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം͜

പരി�ിതിസംര�ണംകാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന͜
സൗകര� വികസനംഎ�ിവയ്�് മുൻഗണന

െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയും͜
ആസ �ൂതണെ�സഹായി�ുകയും െച���ു

ആസ �ൂതണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത͜

കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാഇ�͜

െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്͜

ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം͜

സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന͜

ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം͜

�ഗാമസഭ പ�തിഓഡി�് െ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 പൗരസമൂഹം നട�ു�
പരസ�വുംസ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ്ആണ് േസാഷ�ൽ
ഓഡി�്അഥവാസാമൂഹിക പരിേശാധന .െതാഴിലുറ�്
നിയമ�പകാരം വർഷ�ിൽ ര�ുതവണ േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭകൾഎ�ാ വാർഡിലും കൃത�മായി
നടേ��താണ്േസാഷ�ൽഓഡി�് ലൂെടഅഴിമതി
ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ു�തിനും
കാര��മതവർധി�ി�ു�തിന് സ�രണം ഉറ�ാ�ു�തിനും
കഴിയു�ു.പ�തി പണംശരിയായ രീതിയിൽ ചിലവഴി�ി���്
എ�ും പണം െചലവഴി�്അതുെകാ�് പ�തിയുെട ല��ം
ൈകവരി�ി���് എ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ജീവിത�ിൽ
ഗുണകരമായും കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി���് എ�് േസാഷ�ൽ
കെ��ാൻകഴിയു�ു

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

1.രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് െപര്സണ ് �പവർ�ി ഫയൽ
പരിേശാധന,ഫീൽഡ്സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�ംആയു�
അഭിമുഖം,എംഐഎസ് പരിേശാധനഎ�ിവെയ
അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�്



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

1.രീതിശാസ്�തം

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാഴ്സ് െപര്സണ ് �പവർ�ി ഫയൽ

പരിേശാധന,ഫീൽഡ്സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�ംആയു�

അഭിമുഖം,എംഐഎസ് പരിേശാധനഎ�ിവെയ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ിയി���ത.്താെഴ പറയു� രീതിഅവലംബി�ാണ്ഈ

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത.്

ഓഡി�് �ാൻ
ഓഡി� ് �ാന് ത�ാറാ�ല് 
ഓഫീസ്സ�ർശന പരിപാടികൾ

അഭിമുഖം
ബിഡിഒ, പ�ായ�് �പസിഡൻറ,്ജന�പതിനിധികൾ, െസ�ക�റി
&�ാഫ്
േമ�,് െതാഴിലാളികൾ,കർഷകർ,

ഫയൽപരിേശാധന

െപാതു �പവർ�ികൾ,
േരഖകള�െട ഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

ഫീൽഡ്സ�ർശനം, നിരീ�ണം



റഫറൻസ്

വികസനേരഖ,വാർഷിക പ�തി േരഖ,എംഐഎസ,്

രജി�റുകൾ

വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം

േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

1.കവർ േപജ്

2.െച�് ലി�്ഓഫ് േഡാക��െമ� ്

3.ആ�ൻ�ാനിങ് െ� േകാ�ി

4.administrative saction

5.െടക്നി�ൽ saction

6.detailedഎ�ിേമ�്

7.drawingആൻഡ്ഡിൈസൻ

8.ഡിമാൻഡ് േഫാം

9.allocation

10.ഈmastrol

11.മാേ�ാൾ മൂേവെമ� ്

12.wage ലി�്

13.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

14.measurementബു�്



15.meterial procurement ചാർജ്

16.meterialബി�് procuerment

17.royalty േപയ ്െമ� ്

18.�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫർ

19.geo traker photographs

20.വർ� ്complitionസർ�ിഫി��്

21.േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

22.ൈസ�് ഡയറി

�പവൃ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ

എ .എംസി �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലില് താെഴപറയു�
ഇരുപ�ിര�ു േരഖകള് നിര ് ��മായും
ഉ�ായിരിേ��ാതാണ.്

വർ� ്id 1:- LD/253662

മു�ു�ൂർ വാർഡിെല കുഴി വിള േകാളനി �പേദശ�ു
മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

വർ� ്id 2 :- LD/ 253663

േ��തം �പേദശ�്ത�് തിരി�ൽ,ക�് ക�ാല, മ�് ക�ാല
നിർ�ാണംനിർ�ാണം

വർ� ്id 3 :- LD/253665

െച�ഴത,് െചറു േവാ�് കാവ് �പേദശ�ു മ�് ജലസംര�ണം

വർ� ്id 4 :- LD/314313



പറയരുേകാണം �പേദശ�ു മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

വർ� ്id 5 :- LD/ 314316

ഗണപതി പുരം �പേദശ�ു സ�യംസഹായസംഗം പാ� കൃഷി

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട ഭാഗമായി വി�ജ് റിേസാഴ്സ് 
േപർസണൽമാർഫയൽപരിേശാധന,ഫീൽഡ്സ�ർശനം
െതാഴിലാളികള�മായിഅഭിമുഖം എ�ിവയുെടഅടി�ാന�ിൽ

ആണ് റിേ�ാർ�് ത�ാർആ�ു�ത.് ഇതു വഴി പ�തി പണം
െസരിയായ രീതിയിൽ െചലവഴി�ി��േ�ാഎ�്കെ��ാൻ
കഴിയു�ു.

ഫയൽതലംˁ

...കവർ േപജ്͜
േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേദയമാ�ിയഅ�ു �പവർ�ി ഫയൽകളിലും മാ�ർസർക��ലർ

�പകാരം ഉ�കവർ േപജ് കാണാൻസാധി��.എ�ാൽ �പവർ�ിആരംഭി� തീയതി,അവസാനി�
തീയതി, െചലവഴി� തുകതുട�ിയവഅ�ുഫയൽകളിലും േരഖ െപടു�ിയിരു�ി�.

.. .െച�് ലി�്͜
അ�ു �പവർ�ി ഫയൽകളിലും െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.

േപജ് ന�ർ േരഖ െപടു�ിയിരു�ി�. േപജ് ന�ർകൃത�മായി അടയാളെപടു�ു�തിലൂെട ഫയൽ
വിസകലന�ിനു�ബു�ി മു�് കുറയ്�ാം.

...ഭരണസാേ�തികഅനുമതികൾ͜

ഭരണാസാേ�തികഅനുമതികൾ ലഭ� മായ �പവർ�ികൾആയിരു�ു എ�ാം. െടക്നി�ൽ
ക�ി�ിയിൽ െചയർ മാൻ,കൺവീനർ തുട�ി എ�ാവരുെടയും signumസീൽ ഉം
േരഖെപടു�ിയിരു�

ഡിമാൻഡ് form͜
െതാഴിൽആവശ� െപ��െകാ�് നി�ിതഅേപ�േഫാറ�ിേലാ െവ� േപ�റിേലാനൽകു�



അേപ�അ�ഫയൽകളിലും കാണാൻസാധി��.അ�ുഫയൽകളിലുംആയി യഥാ �കമം 11, 8,

7, 16, 5എ�ി�െനഅേപ�കൾകാണാൻസാധി��.

...ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�്͜
ഒരു �പവർ�ി നട�ിലാ�ു�തിന് മുൻപ് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ു�സാേ�തിക േരഖ

ആയഎ�ിേമ�് �പാേദശിക ഭാഷയിലും കാണാൻസാധി��.

ൈസ�്ഡയറി͜
സം�ാനസർ�ാരിെ� നിർേദശം �പകാരം വർ� ്ഫയൽലിൽസൂ�ിേ�� 22-മെ�

േരഖയായൈസ�്ഡയറി ര�ു വർ� ്കളിൽ മാ�തമാണ് കാണാൻസാധി�ത് െതാഴിൽ
ആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് വിളി�� കൂ��കയുംഅതിൽയഥാ �കമര�ു ഫയൽ
കളിലുംആയി 24, 31,എ�ി�െന െതാഴിലാളി കൾ ഒ�് വയ്�ുകയും െചയ്തിരു�ു.

. ...േവജ് ലി�്͜

മാസ്േ�ടാള് പൂർ�ീകരി�ു�കൃത� മായ ഇട േവളയിൽതെ� േവജ് ലി�് ത�ാർ

ആകിയതായി കാണാൻസാധി��.

... േഫാേ�ാസ്͜
പരിേശാധി� ഫയൽകൾ ഒ�ിൽ േപാലും േഫാേ�ാസ് കാണാൻസാധി�ി�. െതാഴിലിടവും

�പവർ�ിയും കൃത�മായി manaസിലാ�ു� രീതിയിൽ �പവർ�ിആരംഭി�ു�തിന് മുൻപും
ഈടാ�ുംഅവസാനവും ഉ� േഫാേ�ാകൾകൃത�മായി ത�ാറാേ��തു�്. Geo ടാഗ് photoയും
ഒരു �പവർ�ിയിലും കാണാൻസാധി�ി�

AMC �പകാരം ഉ�സു�പദാന േരഖകളയ AS, TS, മാസ്േ�ടാെള,എംബു� ്എ�ിവഅ�ു
ഫയൽ kalilumകാണാൻസാധി��.

വർ� ്id LD/ 253665 മ�് ജലസംര�ണംഎ�വർ� ്ഫയൽനിരീ�ി�േ�ാൾ
09/03/2019 മുതൽ 29/03/2019വെര 3 മാ�ർ േറാള�കൾആയി 51 േപര് െതാഴിൽ
െചയ്തിരു�തായി മനസിലാ�ാൻസാധി��.

Mbook �പകാരം 1, 82, 799 രൂപയുംഡിസ്േ� േബാർഡ് നായി 3000/- രൂപയും
അനുവദി��.

വർ�് id :- LD/253663- 29/01/2019 മുതൽ 27/03/2019വെരയു�കാലഅളവിൽ
7 മാ�ർ േറാള�കളിലായി 872 �പവർ�ി ദിന�ൾ െകാ�് 31 േപര് വർ�് 
പൂർ�ീകരി�തായി മാന്ഡിലാ�ാൻസാധി��. Mbook �പകാരം 2, 43, 602 രൂപ
െചലവാ�ിയതായി േരഖ െപടു�ി.



വർ�് id LD /253662 29-01-2019 മുതൽ 27/03/2019വെര 8 മാസ്േ�ടാൾ കളിൽ
ആയി 24 േപര് 2, 15, 953 രൂപയുെട വർ�് െചയ്തി���.്

വർ�് id LD/314313 29/01/2019 മുതൽ 29-03-2019വെര 6 മാ�ർ േറാള�കൾ
ആയി 24 െതാഴിലാളികൾ 1, 80426 രൂപയുെട വർ�് െചയ്തു.

Ld/314316 16/11/2018 മുതൽ 10/02/2019വെര 11 മാസ്േ�ടാള് കളായി 26

െതാഴിലാളികൾ 2, 87, 475 രൂപഡിസ്േ� േബാർഡ് 3000/-d

ഫീൽഡ് തലം

വർ�് id - LD/ 253662ˁ

* wardile 10 േപരുെട �പേദശ�ുm-ബു�ിൽ
ക� 43 മഴ കുഴി കള�ം കാണാൻസാധി��.എ�ാൽ
അവയിൽ 14 മഴ കുഴകൾ ഒഴിെകബാ�ി കുഴി കളിൽ
െത�്,വാഴ, chena, െച�,് എ�ിവ nattirikkunnath
ആയികാണാൻസാധി��. 12കുഴികൾm-ബു�ിൽ
നി�ും വ�ത�ാവുംആയിരു�ു.

* m-ബു�ിൽ േരഖെപടു�ിയ �പകാരം 3 മീ�ർ
നീളവും 3 മീ�ർ വീതിയും 1.5 miter azhavum ഉ�
കേ�ാ�് kuzhikalude�ാന�ുഅധികംആയി 14
കേ�ാ�് കുഴി കൾകാണാൻസാധി��.ഇവിെട
െതാഴിലാളിkalഅധികംആയി 15, 746.4 രൂപയുെട
വർ�് െചയ്തു.

*കൃഷ്ണപിൈ�, രാധ,ത��,എ�ിവരുെട
വീട് കളിൽആയി 145 miter നീള�ിൽക�്



അടു�ുകൾകാണാൻസാധി��.

*വാർഡിൽ 10 േപരുെട �പേദശ�ു മ�് ക�ാല
കൾകാണാൻസാധി��.

* mbook �പകാരം 60 മീ�ർ നീളവും 1.5+മീ�ർ
വീതിയും ഉ� ഒരുൈജവ േവലിയും 40 മീ�ർ
നീള�ിൽ ഉ� ഒരുൈജവ േവലി യുംഅംബിക devi,
സി�ു എ�ിവരുെട പുരയിട�ിൽകാണാൻ

സാധി��.

എ�ാൽഎംബു�് �പകാരം ഉ� 240 മീ�ർ
ൈജവ േവലി എ�ും െചയ്തി�ി�.ഇവിെട 2926.8 രൂപ
െപാതു നഷ്ടംആണ.്

* നീര് ചാലുകൾ, മ�് പണാകൾതുട�ിയവ
കാണാൻസാധി��.

.....വർ�് id LD/314313ˁ

* 15വീടുകളിൽആയി 1.5 മീ�ർ നീളവും 1.00 മീ�ർ
വീതിയും. 8 മീ�ർആഴം വും ഉ� 53 മഴ കുഴി കള�െട
�ാന�ു 15 മഴ കുഴികൾക�ു.

പകരംഅളവിൽകുറ� 120ഓളം വാഴ, േചന,
െച�് കുഴികൾകാണാൻസാധി��.

* 3 മീ�ർ നീളവും 3 മീ�ർ വീതിയും 1.5 മീ�ർ azhavum



ഉ� 16കേ�ാ�് കുഴികൾ �് പകരം 1കുഴി ക�ു.
ഇവിെട 29, 524.5 രൂപ െപാതു നഷ്ടം.

* 35 മീ�ർ നീളവും 1.5 മീ�ർ വീതിയും ഉ�ക�് ക�ാല
രജനി എ� െതാഴിലാളി യുെടയും പുരയിട�ിൽ

ദൃശ�ംആയി.എംബു�് േരഖ െപടു�ിയ �പകാരം
ഇേതഅളവിൽ ഉ� 4�ല�ളിൽക�് ക�ാല

ഫീൽഡിൽക�ി�.ഇവിെട 19, 449 രൂപ െപാതുനഷ്ടം.

* മ�് ക�ാല കൾ 290 മീ�ർ നീള�ിൽഫീൽഡിൽ
ദൃശ�ംആയി.

* 90 മീ�ർ നീള�ിൽ ഒരുൈജവ േവലി �ശീകലഎ�
െതാഴിലാളി യുെടയും പുരയിട�ിൽകാണാൻ

സാധി��.എംബു�് �പകാരം 90 മീ�ർ നീളവും 1.5
മീ�ർ വീതിയും ഉ� ഒരുൈജവ േവലി യും 120 മീ�ർ
നീളവും 1.5 മീ�ർ വീതിയും ഉ� ഒരുൈജവ േവലി യും
കാണാൻകഴി�ി�.ഇവിെട 2560.95 രൂപ െപാതു
നഷ്ടം.

LD/253663ˁ

*വാർഡിെല 7 േപര്െട �പേദശ�ു 66 മഴ കുഴി കൾ
കാണാൻസാധി��.എ�ാൽഅവയിൽ 24കുഴികൾ
ഒഴിെകബാ�ി കുഴികളിൽ െത�്,വാഴ, േചന, െച�്
എ�ിവ വളർ�നിലയിൽആയിരു�ു.



*16കേ�ാ�് കുഴികൾകാേണ��ാന�ു 8
കേ�ാ�് കുഴികൾകാണാൻകഴി�ു.

ഇവിെട 15, 746.4 രൂപ െപാതു നഷ്ടമായി
കണ�ാ�ാം.

* 80 മീ�ർ നീള�ിൽക�് ക�ാലശിവന�ൻഎന്
വ��ിയുെട പുരയിട�ിൽകാണാൻസാധി��. 40
മീ�ർ നീളം 15 മീ�ർ നീളംഎ�ി�െനക�് ക�ാലകൾ
എ�ും കാണാൻകഴി�ി�.ഇവിെട 10, 696. 95
െപാതു നഷ്ടം.

*എംബു�ിൽ േരഖ െപടു�ിയ �പകാരം 60 മീ�ർ
നീളവും 1.5 മീ�ർ വീതിയും ഉ�ൈജവ േവലി
കാണാൻസാധി�ി�.ഇവിെടയും 3658.5 രൂപ െപാതു
നഷ്ടം.

LD/253665ˁ

............................

* മു�ു�ൂർ വാർഡിൽ െചറു േവാ�� കാവ് �പേദശ�ു
7വീടുകളിൽആയി നടേ��മ�് ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾ മാർ� ്28ആയതിനാൽ 42 െസ� ് ൽ
മീനാ�ി,ഓമനഎ�ിവരുെട പുരയിട�ളിൽ മാ�തം
നട�ു.



*എംബു�ിൽ േരഖ െപടു�ിയിരി�ു� 33 മഴ
കുഴികൾൈസ�ിൽഎടു�ി�ി�എ�ുMATഅജിത
അറിയി��.

ഇവിെട 5773.68 രൂപ െപാതു നഷ്ടം.

*എംബു�് �പകാരം 3 മീ�ർ നീളം 3 മീ�ിംഗ് വീതി 1.5
മീ�ർആഴം ഉ� 8കേ�ാ�് കുഴികൾകാണാൻ
സാധി�ി�.ഇവിെട 15, 746.4 രൂപ െപാതു നഷ്ടം.

ക�് ക�ാലകൾ 170 മീ�ർഎംബു�ിൽ േരഖ
െപടു�ി ഇരു�ുഎ�ിലും ൈസ�ിൽക�ി�.
ഇവിെടയും 38, 424.741 രൂപ െപാതു നഷ്ടം.

*മ�് ക�ാല �് പകരം മ�് panakalകാണാൻ
സാധി��.

*എംബു�് �പകാരം 285 മീ�ർ കാേണ�ൈജവ
േവലി ൈസ�ിൽ െചയ്തി�എ�്MATഅജിത
അറിയി��.ഇവിെടയും 3475.575 രൂപ െപാതു നഷ്ടം.

LD/314316ˁ

* 2 acre 10 െസ� ് പുരയിട�ിൽ മരി�ീനി,വാഴ, മ��
പ��റി കൃഷി കൾകാണാൻസാധി��. രവീ��ൻ
ആന�ൻനായർ, ഭുവേന ��ൻ നായർ, രജനി,ഓമന
അ�എ�ിവരുെട പുരയിട�ളിൽആണ് കൃഷി



nadannirunnath.

*ഇവിെട 10ഓളം മഴ കുഴികൾകാണാൻസാധി��.

* ഭുവേന ��ൻ നായർ രുെട പുരയിട�ിൽവിളവ്
eduthathayumഅടു�്അവർസ��ംആയി പണി
െച���ത്ആയും ഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി��.

കെ��ലുകൾ

െതാഴിലുറ�് പ�തി യുെടസുതാര� താ͜
ഉറ�ാ�ു�തിന് േവ�ി ഉ�സു�പദാന upaadiആയ
സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് LD/253665
വർ�് ഫയൽലും LD/314316എ�ഫയൽലും 3000
രൂപ വീതം േരഖ peduthiyittundഎ�ിലും ഫീൽഡിൽ
കാണാൻകഴി�ി�.

െതാഴിലുറ�് നിയമംഅനുശാസി�ും �പകാരം͜
െതാഴിലാളികൾ�് �പവർ�ി ഇട�ളിൽഅടി�ാന

സൗകര�ം ലഭ�maakunnilla.�പഥമ susrusha
സംവിധാനം, tarpolinഎ�ിവ െതാഴിലാളികൾസ��ം
നിലയിൽ വാ�ി yathaiഅറിയാൻകഴി�ു.

െതാഴിൽ�ല�ു വ�� ലതവിജയൻഎ�͜
thozhilalikkuഅപകടം sampavichu നഷ്ട പരിഹാരം
ഇത് വെര labhichittillaഎ�്അറിയാൻകഴി�ു.



...െരജിെ�ഴ്സ്
േക��സർ�ാർെ� നിർേദശം �പകാരം ഒരു പ�ായ�ിൽ

നിർബ�ംആയും 7 രജി�ർകൾസൂ�ിേ��ത്ആണ.്

1. െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

3. െതാഴിൽഅേപ�രജി�ർ

4.വർ� ്രജി�ർ

5.ആസ്തി രജി�ർ

6. പരാതി രജി�ർ

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

AMC �പകാരം ഉ�ഈ 7 രജി�ർകള�ം കം�ീ�്ആയിരു�ു.

ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല ഏ�വും
�പധാനെ�� സംഘടനാപരമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് ജാ�ഗത േമൽേനാ�
സമിതി.2018-19 മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ജാ�ഗത േമൽേനാ�
സമിതിയിൽ സമൂഹ�ിെല വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ു�
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�ടുകയും ജനസ�തനായ
ഒരു വ��ിയും ഒരു ജന�പതിനിധിയും വനിതകള�ം ഉൾെ�ടു�
അ�ുമുതൽ 7 വെര അംഗ�ൾ അട�ു� ക�ി�ി
രൂപീകരി�ു�ത് �ഗാമസഭയിൽ െവ�ാണ.് വാർഡ് തല�ിൽ
സ�ീകരിേ�� ഈ ക�ി�ിയിൽ അധ�ാപകർ, ആശാവർേ�ഴ്സ്,



സഹായ സംഘ�ളിൽ നി�ും േജായിൻ ൈലബിലി�ി അംഗ�ൾ,
യൂ�് �ബ് അംഗ�ൾ, െസാൈസ�ി അംഗ�ൾ േമൽ�റ�
വിഭാഗ�ളിൽ നി�ു� അംഗ�ൾ ആയിരി�ണം വിജിലൻസ്
ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി ഉൾെ�ടുേ��ത് �പാതിനിധ�
സ�ഭാവേ�ാെട കൂടി ജന�ളിൽനി�് െതരെ�ടു�ു�
ക�ി�ിയുെട കാലാവധി ചുരു�ിയത് ആറു മാസം കാലവും
പരമാവധി ഒരു വർഷവുമാണ് �പവർ�ി�പവൃ�ി നട�ുേ�ാഴും
വൃ�ിയാ�ുേ�ാഴും ഈ സമിതി�് �പവർ�ി
പരിേശാധി�ുവാനും തിരു�ൽ നിർേ�ശ�ൾ
സമയാസമയ�ളിൽ പ�ായ�ിെല േരഖാമൂലം
അറിയി�ാവു�താണ് ഈ റിേ�ാർ��കൾ വർ�് ഫയലിെന
ഭാഗമായി ഇരി�ു�തും ഒരു കൺകറ� ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് എ� നിലയിൽ പി�ീട് �ഗാമസഭ നട�ു� േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് ഇത് സഹായകമാവുകയും െച��ം.

* നിലവിൽ വർ� ്ഐഡി LD/253662ഫയൽനി�ും

1.േസാമൻ പിൈ�

2.േഗാപാല കൃഷ്ണൻ

3.k.േഗാപി

V.M.Cഅംഗ�ൾഎ�് മനസിലായി.

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

െതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക േരഖ യാണ.് പരിേശാധി�
െതാഴിൽ കാർഡുകൾ എ�ാം പുതിയത് ആയിരു�.ു അവെയ�ാം
തെ� െതാഴിലാളികൾ ആണ് സൂ�ി�ു�ത് എ�് അറിയാൻ
കഴി�.ു മു��ൂർ വാർഡിൽ 363 ആക്�ീവ് െതാഴിൽ കാർഡ്
കൾആണ് ഉ�ത്.

നിര്േദശ�ള ്
1.�പാേദശിക ഭാഷയിലു� എ�ിേമ��ം �പവൃ�ി �ല�ളില് 



ലഭ�മാ�ണം.

2.െതാഴിലുറ�ില് അനുവദനീയമായതും മുന് ഗണന

�കമ�ിലും �പവൃ�ികള് ഏെ�ടു�ാന് �ശ�ിേ��തു�്.

3.ഉേദ�ാഗ�ര ് േരഖകളില് ഒ��െവ�ുേ�ാള് തീ�തി കൂടി

േരഖെ�ടുേ��ാതാണ.്

4.വിജിലന് സ ് ആന് ഡ ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി അംഗ�െള

ഓേരാ ആറുമാസം കൂടുേ�ാള് തിരെ�ടുേ��താണ.്

വിഎംസിയുെട അഭി�പായ�ള് ൈസ�് ഡയറിയില് കൃത�മായി

േരഖെ�ടുേ��താണ.്

4.െതാഴിലുറ�ില് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െടആസ്തികള് 

ദീര ് ഘകാല നിലനില് �ിന് ആവശ�മായ സാേ�തിക

നിര ് േ�ശ�ള് െതാഴിലാളികള് �് ഓവര ് സീയര ് മാര ്

നല് േക�തും പാലി�ു�ുെ��് ഉറ�� വരുേ��തുമാണ.്

5.െതാഴിലിട�ളില് അടി�ാന

െസൗകര��ള് നിര ് ബ�മായും ഒരു�ണം.

6.മ�്ജലസംര�ണ �പവര ് �ികളില് ഏെ�ടു�ുേ�ാള് 

�പവര ് �ികാലാനുസൃതമാെണ�് ഉറ��വരു�ണം.

ചർ�ˁ

ചർ�യിൽ ഉയർ�ു വ� േചാദ��ൾ :-͜



1.ശാ� :-

പറയരു േകാണം ന� േ�ാർ മുതൽ ഉ�കാൽനട

പാതയിൽഅതിരു െക�ാൻ പ��േമാ?

ഈവർ�് ആ�ൻ�ാനിൽ ഉൾെപടു�ുകഎ�ും
മുൻഗണനഅടി�ാന�ിൽപരിഗനി�ാൻ െ�ശമി�ാം

എ�ും ഓവർ searഅൻവർ മറുപടി നൽകി.

2.േറാഡ് േകാൺ�കീ�് വർ�് കൾ :-

a,സുഭ�ദ -തിരുവാല പുറം േ��തം - െചറു േകാ��േകാണം
േറാഡ്

b, േലഖ - ഗണപതിപുരെ�തെ�വീ�ിേല�ു ഉ�ഇട

േറാഡ്

C, രാധ� - മു�ു�ൂർ േ��ത�ിെ�ഓേ�ാസിറ് േറാഡ്
േകാൺ�കീ�്

D,അജിത -തിരുവാല പുറം േറാഡ്

E, മിനി -വലിയ വിള േറാഡ്

F,ത� മണി - മു�ു�ൂർ പാറ േറാഡ്

മറുപടിആയി ഒരുസാ��ികവർഷം ഒരു േറാഡ്

മാ�തേമഏ��എടു�ാൻകഴിയുക ഉ��. ര�ു േറാഡ് കെള
ത�ിൽബ�െ�� േറാഡുകൾആണ്എ�ിൽഅവ�്

മുൻഗണനനൽകു�താണ്.

3.സരസ�തി :- ഗണപതി േ��തം മുതൽതിരുവല പുറം വെര



യു� ഭാഗ�ൾഓടകൾനിർ�ി�ുക.

േറാഡ് േനാട് േചർ�ു ഓട കൾനിർ�ി�ൽ േറാഡ്െ�
വീതി കുറയുകയും അത് യാ�തസൗകര�െ�

തടസെപടു�ുകയും െച��ം.അതിനാൽ�ലം

കെ��ി െകാടു�ാൽഓടകൾ െച�ാം.

4.സുജാത :- മു�ു�ൂർ ചിറ വൃ�ിആ�ൽ

കഴി�സാ��ികവർഷം ചിറ വൃ�ിആകിയിരു�ു.
എ�ാ വർവും ഒേര �പവർ�ിതെ� eettedukkan
സാധി�ി�.

5. രമണി :- േജാലി െചയ്തകൂലി ലഭി�ു�ി�

നിലവിൽ േക��സർ�ാറിൽ നി�ും ഫ� ്ലഭ�മാkathha
സാഹചര��ിലാണ് കൂലി കി�ാൻൈവകു�ത്.

7. േശാഭ :- മാ�ർ േറാൾ െഫ�ബുവരിഅവസാനേ�ാെട
ലഭി�ു�ു അതിനാൽവർ�് െചയ്തു തീരു�ി�.

അേപ�യഥാസമയ�ളിൽ െകാടു�ാൽ േജാലി

കറക്�് സമയ�ുതെ�ലഭി�ും.

8. േലഖ:- APLകാരുെട പുരയിടം കൂടി പണി െച�ാൻ
ഉൾെപടു�ുക

Sc/ St , BPLകുടു��ിൽ ഉ�വെരപരിഗണി�
േശഷംകാർഷികകടആശ�ാസം വഴിഎഴുതി ത�ിയ APL
കാെര പരിഗണി�ും.



9.അജിത :-തരിശു ഭൂമിയിൽ പാ� കൃഷി െച�ാേമാ?

െച�ാം. 3വർഷമാണ് പാ� കരാർ.

ആ�ിൻകൂടു, േകാഴി കൂടു,തുട�ിയ െവ�ി ഗദ
ആനുകൂല��ൾനൽകു�ു�്എ�ും അത്എ�ാ

െതാഴിലാളികള�ം �പേയാജനെപടു�ണംഎ�ും ഓവർ sear
കൂ�ി േചർ�ു.എ�ാവരുെടയും സംശയ�ൾ�ും
മറുപടി�ും േശഷം റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ുകയും
െതാഴിലാളി േലഖകൃത�േരഖെപടു�ുകയും െചയ്തു.

േശഷം േദശിയ ഗാനേ�ാെട 1.30 ന് േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭ നടപടികൾഅവസാനി�ി��.

േ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�പ

വൃ�ി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 ചുമതലകള ് .
�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.

I



ഓവര ് സീയര ് /എ�ിനീയര ്

�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ല ് .

�പവൃ�ിയുെട സാേ�തികകാര��ള�ം അളവുകള�ം െതാഴിലാളികള് �് പറ�ുെകാടു�ുക.

�പവൃ�ിയുെടഅളവുകള് േരഖെ�ടു�ി കൂലിനല ് കു�തി നാവശ�മായ നടപടികള് െച��ക.

പ�ായ�് െസ�ക�റി /അസി�ന് റ് െസ�ക�റി
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,

�ീ�്ആയിരു�ു.

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�ി�ു�ു.


