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മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം



േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASk)

ജി� :തിരുവന�പുരം

േ�ാ�് :വാമനപുരം  

പ�ായ� ് :െന�നാട്

വാർഡ് : 8 മാണി� മംഗലം

ആമുഖം

ഇ��യിൽസാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ
െച�ാനു�അവകാശെ�സംര�ി�്
നിലനിർ�ുവാനായി 2005 െസപ്തംബർ 5-◌ാം തിയതി
േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം നിലവിൽ വ�ു.
അവിദഗ്ദ കായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടുവാൻ
സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽഅധിവസി�ു�
ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരുസാ��ികവർഷം 100
ദിവസ�ിൽകുറയാ�െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം
ഗുണേമ�യു�തും�ായിആയി���തും
ഉത്പാദന�മവുമായആ�ികള�െടസൃഷ്ടിയാണ്ഈ
പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി
ബ�െ��വിഭവഅടി�റശ�ിെ�ടു�ുകയും
സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�എ�ാ
കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും



പ�ായ�ീരാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക
എ�തും ഇതിെ�ല��മാണ്.

സവിേശഷതകൾ

1. നിയമ�ിെ�പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

2. �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�്താമസി�ു� 18വയസ്
പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും പ�തിയിൽ പ�ാളിയാവാം

3.സ്�തീയ്�ും പുരുഷനും തുല�േവതനം

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

5. െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയും
ആസ �ൂതണെ�സഹായി�ുകയും െച���ു.

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

7.കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�

8.െപാതു ജനപ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

9.ബാ�് വഴിമാ�തം േവതനവിതരണം

10.സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

11.കംപ���ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

12. �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു. �പവൃ�ികള�ം

േസാഷ�ൽഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ണെമ� 17 (2)



വകു�് നിഷ്കർഷി�ു�ു.െപാതു ധനം ചിലവഴി�ു�തിെന
പ�ിയും പ�തി �പവർ�നെ�പ�ിയും പൗരസമൂഹം
നട�ു�പരസ�വും സ�ത��വുമായ പരിേശാധനയാണ്
േസാഷ�ൽഓഡി�് അഥവാസാമൂഹിക പരിേശാധന.
െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം വർഷ�ിൽ 2തവണ
േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭകൾഎ�ാ വാർഡിലും
കൃത�മായി നടേ��താണ.് േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട
അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ��
വരു�ു�തിനും കാര��മതവർധി�ി�ു�തിനും
സത് ഭരണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു�ു .പ�തി
പണംശരിയായ രീതിയിൽ ചിലവഴി�ി���് എ�ും
പണം െചലവഴി�തുെകാ�് പ�തിയുെട ല��ം
ൈകവരി�ി���് എ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട
ജീവിത�ിൽഗുണപരമായ മാ�ം ഉ�ായി���്
എ�ും േസാഷ�ൽഓഡി�ിലൂെട കെ��ാൻ
കഴിയു�ു

● 2018 - 19സാ��ികവർഷ�ിൽ െന�നാട്
പ�ായ�ിെല മാണി�മംഗലംവാർഡിൽ െതാഴിലുറ�്
പ�തിയുെട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ 2 �പവർ�ികൾ
ആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത്.

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ



1.LD/314293 :ൈത�ാട് �പേദശെ� മ�് ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ

2.LD/314294 :സബർമതി �പേദശ�് മ�് ജലസംര�ണ
�പവർ�ികൾ

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

േക��സർ�ാർ നിർേദശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽ
താെഴ�റയു� 22 േരഖകൾനിർബ�മായും
ഉ�ാേക�താണ്.

1.കവർ േപജ്

വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരം കവർ േപജിൽ
പ�ായ�ിെലവിവര�ൾജി�, �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയ
വിവര�ൾ, അട�ൽതുക,ആെകെചലവ,് നട�ിയ
തീയതി മുതലായ വിവര�ൾ േരഖെ�ടുേ��താണ്.
പരിേശാധി� ര�് ഫയലുകളിലും കവർേപജ് കാണാൻ
സാധി��.

2. െച�് ലി�്

വർ�് ഫയൽസൂ�ി�ിരി�ു�വിവര�ള�െട പ�ികയും
അവരുെട േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ു� െച�് ലി�് ഫയൽ
സൂ�ി��വയ്�ാൻ ഉ�താണ്. പരിേശാധനയ്�്
വിേധയമാ�ിയ ര�ുഫയലിലും െച�് ലി�് ഓഫ്
േഡാക��െമ� ് ഉ�ായിരുെ��ിലും േപജ് േപജ് ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി� .



3.ആ�ൻ�ാൻ

ഒരു ജനകീയ ഇടെപടലിെന േനർസാ��ം െതളിയി�ു�
േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി. �ഗാമസഭ നിർേ�ശി�ു�
�പവർ�ികൾ െസൽഫ് േ�പാജക്ടിേല�് മാ��കയും
ഇതിൽനി�ും മുൻഗണനാഅടി�ാന�ിൽഅതായത്
സാ��ികവർഷ�ിൽആവശ�മു� �പവർ�ികൾ
തിരെ�ടു�ആ�ൻ�ാൻത�ാറാ�ി നട�ുക.
പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ി ര�ുഫയലുകളിലും
ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഇ�ായിരു�ു.

4. ഭരണാനുമതി

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നട�ിലാ�ിയ െതാഴിലുറ�്
പ�തി �പവർ�ന�ൾ�് പ�ായ�് ഭരണസമിതി
നൽകു�അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി. പരിേശാധി�് ര�ു
ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി കാണാൻസാധി��.

5.സാേ�തികഅനുമതി

പരിേശാധി� ര�ുഫയലുകളിലും സാേ�തികഅനുമതി
േരഖ ഉ�ായിരു�ു.

6.വിശദമായഎ�ിേമ�്

സാേ�തികഎ�ിേമ�് പ�തിയിൽഏെ�ടു�്ഓേരാ
�പവർ�ി�ും സം�ാനസർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയ
അധികാര�ാന�ിനുഅനുമതിേയാടുകൂടി സാേ�തിക
എ�ിേമ�് ഉ�ായിരിേ��താണ്. പരിേശാധി� ര�ു
ഫയലുകളിലും ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിൽ



ഉ�ായിരു�ു.

7. േ�ഡായിംഗ്ആൻഡ്ഡിൈസൻ

പരിേശാധി� ര�ുഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി�ി�.

8.ഡിമാൻഡ് േഫാം

പരിേശാധി� ര�ുഫയലുകളിലും ഡിമാൻഡ് േഫാം
കാണാൻസാധി�ി�.

9.വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം

െതാഴിൽആവശ�െ��വർ�് െതാഴിൽ
അനുവദി��െകാ�ു� േഫാമാണ് വർ�്അേലാേ�ഷൻ
േഫാം. പരിേശാധി� ര�ു ഫയലുകളിലും വർ�്
അേലാേ�ഷൻ േഫാം കാണാൻസാധി�ി�.

10. മ�് േറാൾ

െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല േരഖകളിൽഏ�വും �പധാനെ��
േരഖയാണ് മസ ്േ�ടാൾ.പരിേശാധി�തിൽ ര�ു
ഫയലുകളിൽആയി

21ഈമസ്േ�ടാള�കളാണ് ഉ�ായിരു�ത്.
ഇവയിൽ നാെല�ം
െവ�ി തിരു�ലും,
മൂെ���ിൽ
മാ�ിെ� ഒ�ി�ാ�തും,മസ്േ�ടാള�കളിൽഅധികാരികൾ
സാ��െ�ടു��തും �ശ�യിൽെ���.

11.എംബു�്



ഒരു �പവർ�ിയിൽ എ�് നട�ു എ�തഅളവിൽ നട�ു
എ�ു�കാര��ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��
സ �ുപധാന േരഖയാണ്എം. ബു�്അതുെകാ�ുതെ�
ഈപുസ്തക�ിൽഅളവുകൾ േരഖെ�ടു�ു�
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ അവരുെട േപരും ഒ��ംസീലും
നിർബ�മായും േരഖെ�ടുേ��താണ്. പരിേശാധനയ്�്
വിേധയമാ�ിയ ര�ുഫയലുകളിലും എം.ബു�്
ഉ�ായിരു�ു.

12. മസ്േ�ടാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്

പരിേശാധി�് ര�ുഫയലുകളിലും മസ്േ�ടാൾ മൂവ്െമ� ്
�ി�് കാണാൻസാധി�ി�.

13. െവജ് ലി�്

േവതനം കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനുേവ�ി േവജ് ലി�്
ത�ാറാ�ു�തിൽ ഉേദ�ാഗ��ാർ �പേത�കം �ശ�
പുലർ�ിയി���.്

14.എഫ് ടി ഒ

െതാഴിലാളികള�െട േവതനംഅവരുെടബാ�്
അ�ൗ�ിേല�്അയ��എ�തിനു� െതളിവ്എ�
നിലയിലാണ്എഫ് ടി ഒ സൂ�ി�ിരി�ു�ത്. ര�ു
ഫയലുകളിലും എഫ് ടി ഒ കാണാൻസാധി�ി�.

15. േറായൽടി െപയ്െമ� ്

പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ ര�ു ഫയലുകളിലും



േറായൽ ടി െപയ്െമ� ് കാണാൻസാധി�ി�.

16. �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗഫി

തുട�ും മു�്, നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ, പൂർ�ീകരി�്
കഴിയുേ�ാൾതുട�ിയഘ��ിെല േഫാേ�ാകൾഫയലിൽ
സൂ�ി�ണം. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ �തി േ�ജ്
േഫാേ�ാ�ഗാഫി കാണാൻസാധി�ി�.

17. ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ

�പവർ�ി�ലം തിരി�റിയു�തിനു� ഉപാധിയാണ്
ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ.എ�ാൽ, പരിേശാധനയ്�്
വിേധയമാ�ിയ ഒരുഫയലിലും ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാകൾ
കാണാൻസാധി�ി�.

18. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

19.െമ�ീരിയൽ െ�പാക��ർെമൻറ് േ��്െമ� ്

20. െമ�ീരിയൽബിൽആൻഡ് വൗ�ർ

എ�ീ േരഖകൾ ര�ുഫയലിലും കാണാൻസാധി�ി�.

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

എ. എം.സി �പകാരമു� േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ാ�ു�ത്
ഇേ�ാഴാണ്.

22.ൈസ�് ഡയറി

സം�ാനസർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരം വർ�്



ഫയലിൽസൂ�ിേ��ഇരുപ�ിര�ാമെ�േരഖയാണ്
ൈസ�് ഡയറി. പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ ര�ു
ഫയലുകളിലും ൈസ�് ഡയറി കാണാൻസാധി��.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ നി�്

1.LD/314293 :ൈത�ാട് �പേദശെ� മ�് ജലസംര�ണ

�പവർ�ികൾ

ൈത�ാട് �പേദശ�്ത് ത�� തിരി��ം ക�ാല
നിർ�ി��ം മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ന�ൾ
നട�ിലാ�ു�തിനായി, 2,91,397രൂപ 1020 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ�ായിസാേ�തികഅനുമതി നൽകിയ
�പവർ�ന�ിൽത�ി,ഷീബ.എസ,്സഫീന, പ�കുമാരി
അ�,അജിത.എസ,്പ�കുമാരി,�പീത,കമല�,ശാ�,
സുനിതകുമാരി,സുമതി,ലീല,ലളിത�
എ�ിവരുെട പുരയിട�ളിലായി 53 മഴ�ുഴികൾ,16
കേ�ാ�് കുഴികൾ,120 മീ�ർ നീള�ിൽക� ്ക�ാല, 300
മീ�ർ നീള�ിൽൈജവേവലി,548 മീ�ർ നീള�ിൽ മ��
ക�ാലകള�ം,3950 മീ�ർ നീള�ിൽ മ��ബ�്കള�ം,
195 മീ�ർ നീള�ിലും മൂ�് മീ�ർ വീതിയിലും ത�� തിരി�ൽ
തുട�ിയ �പവർ�ികൾ 10 മസ്േ�ടാളിൽആയി 1005
ദിവസംെകാ�് പൂർ�ീകരി�തായിഎംബു�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.ഡിസ്േ� േബാർഡിന് 2300
രൂപയും ഷാർെ�നിംഗ് ചാർജ്ആയി 5100 രൂപയും ഉൾെ�െട
2,88,801 രൂപ29ൈപസപ�തി�ായി െചലവഴി�തായിഎം
ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.



ഈ�പവർ�ി 12 േപരുെട പുരയിട�ളിലായി 1005
�പവൃ�ിദിനം ഉപേയാഗി�് പൂർ�ീകരി�തായി
മന�ിലാ�ി.
അേപ�നൽകിയ പുരയിട�ളിൽത�ി,ചരുവിള
പു�ൻവീട് എ�പുരയിട�ിൽ പണി െചയ്തി�ിെ��ും
അറിയാൻസാധി��.ബാ�ി 12 പുരയിട�ളിലായി 53
മഴ�ുഴികൾകാേണ��ാന�് 8 മഴ�ുഴികൾകാണാൻ
സാധി�ുകയും,
12 മഴ�ുഴികൾ പലസാഹചര��ളിൽ
മൂടിയഅവ�യിലും കാണെ���,16കേ�ാ�് കുഴികൾ
കാേണ��ാന�് 12കേ�ാ�് കുഴികൾകാണുകയും,
4കുഴികൾ മൂടെ��തായും കാണെ���.
മെ�ാലി�് തടയു�തിനായി നിർ�ി�ിരി�ു� മ��ബ�്

3958 മീ�ർ െചയ്തതായി �ശ�യിൽെ��� ഇവിെട 8 മീ�ർ
കൂടുതൽ �പവർ�ി െചയ്തി���.് 548 മീ�ർ
മ��ക�ാലകൾകാേണ��ാന�് 219 മീ�ർ മാ�തമാണ്
കാണുവാൻസാധി�ത്,ബാ�ി ശ�മായ
മഴയിലും,�പളയ�ിലും നശി�തായിആണ് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി�ത്.
എംബു�് �പകാരം 120 മീ�ർ
ക�� ക�ലകാേണ��ല�്

49 മീ�ർ മാ�തമാണ് കാണാൻസാധി�ത്.ബാ�ി
�പവർ�നം നട�ി�ി�എ�് മന�ിലാ�ി

300 മീ�ർൈജവേവലി നിർമിേ���ല�്

14 മീ�ർൈജവേവലി മാ�തമാണ് നിർ�ി�ി���ത് 286 മീ�ർ



ൈജവ േവലിയുെട നിർ�ാണം നട�ി�ി�എ�് മന�ിലായി.

* 71 മീ�ർ നീള�ിൽ 1.5 മീ�ർ വീതിയിൽ �പവർ�ി
നട�ി�ി�ാ�ക�� ക�ാല�് 106.5ചതുര�ശ മീ�റിന് 129
രൂപ 66ൈപസനിര�ിൽ 13,808.79 രൂപയും
* 286മീ�ർ നീള�ിലും 1.5 മീ�ർ വീതിയിലും
�പവർ�ിനട�ി�ി�ാ�ൈജവേവലി �് 429
ചതുര�ശമീ�റിന്

8. 1 3 രൂപ നിര�ിൽ 3487.77രൂപയും എംബു�ിൽഅധിക
തുകയായാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
*ഈ�പവർ�ികളിൽ ധാരാളം വാഴ കുഴികള�ം,മര�ീനി
കൂനകള�ം, നീർ�ാലിെ� �പവർ�നവുംഅധികമായിരി
െചയ്തിരി�ു�ു.
*ത�� തിരി�് �പവർ�ികൾപൂർ�ിയാ�ിയിരി�ു�ത്
മെ�ാലി�് തടയു�തിനും ജലസംര�ണം നട�ു�തിനും
സഹായകമായി���.്

2. LD/314294സബർമതി �പേദശ�് മ��ജലസംരം�ണ
�പവൃ�ികൾഎ� �പവർ�ന�ിനായി 2,84,143
രൂപ 963 െതാഴിൽ ദിന�ൾ�ായിസാേ�തികഅനുമതി
നൽകിയ �പവർ�ന�ിൽ
ജയകുമാരി,രമകുമാരി,സുേര��ൻപി�,േമാഹൻലാൽ,േബ
ബി,
ജയരാജ്,ഷീന,ബി�ു.വി,ലളിത,സുഭ�ദ,രാധ�എ�ിവരുെട
പുരയിട�ളിലായി 14 മഴ�ുഴികൾ, 16കേ�ാ�് കുഴികൾ,



135 മീ�ർ ക�� ക�ാല,300 മീ�ർൈജവേവലി,402 മീ�ർ
മ�� ക�ാല,3950 മീ�ർ മ��ബ�,് 195 മീ�ർ നീള�ിലും
മൂ�് മീ�ർ വീതിയിലും ത�� തിരി�ൽതുട�ിയ
�പവർ�ികൾ 11മാസ്േ�ടാള�കളിലായി 945
െതാഴിൽദിന�ൾ ഉപേയാഗി�്,
ഡിസ്േ� േബാർഡിന് 2300 രൂപയും ഷാർെ�നിംഗ് ചാർജ്
4720 രൂപയും േചർ�് പ�തി�ായിആെക 2,70262 രൂപ
െചലവഴി�തായിഎംബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

ഈ�പവർ�ി 11 േപരുെട പുരയിട�ളിലായി 945 ദിവസം
ഉപേയാഗി�് പൂർ�ിയാ�ിയതായി മന�ിലാ�ി 11
പുരയിട�ളിലായി 14 മഴ�ുഴികൾകാേണ��ല�് 13
മഴ�ുഴികൾകാണുവാൻസാധി�ുകയും 1 മഴ�ുഴി
നശി�അവ�യിലും ക�ു. 16കേ�ാ�്�ുഴികൾ
കാേണ�ിട�ു 11കേ�ാ�് കുഴികൾകാണുവാൻ
സാധി�ുകയും,5എ�ം കാണാൻസാധി�ി�. 3950 മീ�ർ
മ��ബ�ുകൾകാേണ�ിട�ു 1576 മീ�ർ മ��ബ�്
അള�ാൻസാധി�ുകയും,ബാ�ി മ��ബ�് കൾ
നശി�ി�തായും മന�ിലാ�ി.402 മീ�ർ മ�� ക�ാലകൾ
കാേണ��ല�് 409 മീ�ർ മ�� ക�ാലകൾ
കാണുവാൻസാധി��.കാണുവാൻസാധി� പുരയിട�ളിൽ
ഒെ�യും ത�� തിരി�ാണ് �പവർ�ികൾ
പൂർ�ിയാ�ിയത്. 135 മീ�ർ ക�� ക�ാലകൾകാേണ�
�ാന�് 96 മീ�ർ ക� ്ക�ാലകൾ മാ�തമാണ് കാണുവാൻ
സാധി�ത്,39 മീ�ർ നീള�ിലും 1.5 മീ�ർ വീതിയിലും ക��



ക�ാലയുെട �പവർ�നം നട�ി�ി�എ�ും മന�ിലാ�ി.
300 മീ�ർൈജവേവലി കാേണ��ാന�് 158 മീ�ർ
ൈജവ േവലി യാണ് കാണാൻസാധി�ത്.142 മീ�ർ
നീള�ിലും 1.5 മീ�ർ വീതിയിലുംൈജവ േവലിയുെട
�പവർ�നം നട�ി�ി�എ�ും മന�ിലായി.

* 39 മീ�ർ നീള�ിൽ 1.5 മീ�ർ വീതിയിൽ �പവർ�ി
നട�ി�ി�ാ�ക�� ക�ാല�് 58.5 ചതുര�ശമീ�റിന്
129 രൂപ 66ൈപസനിര�ിൽ 7585.11രൂപയും
* 142 മീ�ർ നീള�ിലും 1.5 മീ�ർ വീതിയിലും �പവർ�ി
നട�ി�ി�ാ�ൈജവ േവലി�് 213 ചതുര�ശ മീ�റിന് 8.1 3
രൂപ നിര�ിൽ 1,731. 69 രൂപയും എംബു�ിൽഅധിക
തുകയായാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
*ഈ�പവർ�ന�ിൽഅധികമായി വാഴകുഴികള�ം

മര�ീനി കൂ�ലൂകള�ം െചയ്തതായി �ശ�യിൽെ���.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെടസുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനും
േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ്സി.ഐ.ബി. ഒരു
�പവർ�ിയുെടഅടി�ാന വിവര�ൾഅതായത്
എ�ിേമ�് തുക,സാധന േവതനഘടക�ൾ,യഥാർ�
ചിലവ,് െതാഴിൽദിന�ൾതുട�ിയ വിവര�ൾസാധാരണ
ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും മന�ിലാകു�
രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത്അനിവാര�മാണ്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ര�ു �പവർ�ികള�െടയും



സിഐബി കാണാൻസാധി�ി�.ഏ�ാ �പവർ�ി�ും സി
ഐബി നിർബ�മായും വയ്േ��താണ്.

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

െതാഴിലാളികള�െടആധികാരിക േരഖയാണ്
െതാഴിൽകാർഡ.് ഒരു �പേദശ�്�ിരതാമസമാ�ിയ ഒരു

കുടുംബ�ിന് െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ു�തിനു�
അവകാശമു�് 18വയ�് തിക�അവ��തെതാഴിൽ

െച�ാൻതാ�ര�മു�ഏെതാരാൾ�ുംഈപ�തിയിൽ
അംഗമാകാം. െതാഴിൽകാർഡ് സൗജന�മായാണ്
ലഭി�ു�തു. െതാഴിൽ കാർഡ് െതാഴിലാളികള�െട
ൈകവശമാണ്സൂ�ിേ��ത്.

മാണി�മംഗലം വാർഡിൽ 260ആക്ടീവ് െതാഴിൽകാർഡ്
ആണ് ഉ�ത്. പരിേശാധി� െതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ
െതാഴിലാളികള�െട ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി(ജാ�ഗതാ
േമൽേനാ� സമിതി)

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിെല
ഏ�വും �പധാനെ��സംഘടനാപരമായ ഒരു വിഭാഗമാണ്
വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിഅഥവാജാ�ഗതാ
സമിതി. 2018- 19 മാ�ർ സർ�ുലർഅനുസരി�്
സമൂഹ�ിെ�വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ു�പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽ െപ�വരും ജനസ�തനായ ഒരു
വ��ിയും ഒരു ജന�പതിനിധിയും വനിതകൾ ഉൾെ�െട



അ�് മുതൽഏഴ് വെരഅംഗ�ളട�ു�ക�ി�ി
രൂപീകരി�ു�ത് �ഗാമസഭയിൽ െവ�ാണ്.വാർഡ്
തല�ിൽ രൂപീകര�ു�ഈ ക��ിയിൽഅധ�ാപകർ,
ആശവർേ�ഴ്സ,് സ�യംസഹായസംഘ�ൾനി�ും
അതായത്അയൽ�ൂ�ം കുടുംബ�ശീ, േജായിൻ
ൈലബിലി�ിഅംഗ�ൾ,യൂ�്അംഗ�ൾ,സിവിൽ
െസാൈസ�ിഅംഗ�ൾഈേമൽ�റ�വിഭാഗ�ളിൽ
നി�ു�അംഗ�ൾആയിരി�ണം വിജിലൻസ്ആൻഡ്
േമാണി�റിങ് ക�ി�ിയിൽ ഉൾെ�ടുേ��ത്.

�പാതിനിധ� സ�ഭാവേ�ാെടകൂടി ജന�ളിൽ നി�ും
തിരെ�ടു�ു� ഈഅംഗ�ള�െട �പവർ�ന
കാലാവധി ചുരു�ിയത്ആറു മാസകാലവും പരമാവധി ഒരു
വർഷം വെരയുംആണ് െതാഴിൽ തുട�ുേ�ാഴും
പൂർ�ിയാകുേ�ാഴുംഈസമിതി�് �പവർ�ി
പരിേശാധി�ാവു�തും തിരു�ൽനിർേ�ശ�ൾ
യഥാസമയ�ളിൽ പ�ായ�ിെന േരഖാമൂലം
അറിയി�ാവു�തുമാണ്.ഈ റിേ�ാർ��കൾവർ�്

ഫയലിെ� ഭാഗമായി ഇരി�ു�തും ഒരു കൺകറ� ്
േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് എ�നിലയിൽ പി�ീട് �ഗാമസഭ
നട�ു� േസാഷ�ൽഓഡി�ിൽ ഇത്സഹായകമാവുകയും
െച��ം.

�ഗാമ പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകൾ

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



1.െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബഅേപ�യുെട രജി�ർ

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

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

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

5.�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

6.പരാതി രജി�ർ

7.സാധന രജി�ർ

ഈ 7 രജി�റുകള�ം പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരു�തായി
കാണാൻസാധി��. പരാതി രജി�റിൽ യാെതാരു
പരാതിയും കാണാൻസാധി�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�്:

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

2. നിയമ �പകാരംഅനുവദനീയമായഅ�തയും െതാഴിൽ
ദിന�ൾ േചാദി�് വാേ��താണ്.ഇതിനായി െതാഴിൽ



ഡിമാൻഡ് െച��കയും അതിന്ൈക��് തീയതി വ�്
ൈക��് രസീത് വാേ��താണ്.

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

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

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

േമ�് മാർ�്:

1.ൈസ�് ഡയറി, മസ ്േ�ടാൾ എ�ിവകൃത�മായി
പൂരി�ി�ണം. െവ�ി തിരു�ലുകൾ പാടി�.

2.ത�ൾ�് ലഭി� പരിശീലനംഅനുസരി�്
െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിെനകുറി�് വ��തനൽകണം.

3. െതാഴിൽ കാർഡ് കൃത�മായി പൂരി�ി�� െതാഴിലാളികൾ�്
െകാടു�ുക.യാെതാരു കാരണവശാലും േമ��മാർ െതാഴിൽ
കാർഡ് ക�ിൽസൂ�ി�ാതിരി�ുക.

4. പണി�ല�്ആവശ�മായസൗകര��ൾ ഉേ�ാെയ�്

ഉറ�� വരു�ുക.



5.ൈസ�് ഡയറിയിൽ േമാണി�ിനു എ�ു�
ഉേദ�ാഗ�െരെ�ാ�് ഒ�ിടി�ി�ണം.

ഉേദ�ാഗ�ർ�്:

1.വർ�്ഫയലിൽസൂ�ിേ�� 22 േരഖകൾകൃത�മായി
സൂ�ി�ണം. േക��സർ�ാർ ഇ�ാര��ിലു�
മാർ�നിർേ�ശം കൃത�മായി പാലിേ��താണ്.വർ�്
ഫയലിലും ഏത് േരഖയിലും ഒ�ിടു� ഉേദ�ാഗ�ൻ
അവരുെട േ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��ൾ ഉേദ�ാഗ�ർ നിരീ�ിേ��ഒരു
അടി�ാനഘടകമാണ്.

�ഗാമപ�ായ�ിേനാട് :

1.കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭഎ�ിവ നട�ണം.

2.കാലാവ�യ്�്അനുസരി�് േവണം പ�തികൾ

തിരെ�ടു�ാൻ.

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

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്



വാമനപുരം േ�ാ�് പ�ായ�,്െന�നാട്
�ഗാമപ�ായ�ിൽ 1.10.2018 മുതൽ
31.3.2019വെരയു�അർ�സാ��ികവർഷ
കാലയളവിൽ മാണി�മംഗലം വാർഡിൽ നട�ിയ
�പവർ�ന�ള�െട േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

23.11.2019 രാവിെല 11 മണി�് ല�ംവീട്അംഗൻവാടി�്
സമീപം വ�് നട�ുകയു�ായി.
�ഗാമസഭയുെടഅധ��യായി കുമാരി ബി�ുവിെന
തിരെ�ടു�ുകയും,ഈശ�ര�പാർ�ന�് േശഷം
വി.ആർ.പി േമാനിഷ ഭരണഘടനാ �പതി�
െചാ�ിെ�ാടു�യും തുടർ�് വാർഡ് െമ�ർ ഉഷആശംസ
അർ�ി�ുകയും,വി.ആർ.പി ശിവ�പിയ
ആമുഖംഅവതരി�ി�ുകയും,വി.ആർ.പി വിശാഖ്
അവകാശം വിശദീകരി�� െകാടു�ുകയും െചയ്തു.
തുടർ�് വി.ആർ.പി �പതാപച��ൻ റിേ�ാർ�്
അവതരി�ി�ുകയും െചയ്തു.തുടർ�ു നട�
ചർ�കളിൽ െതാഴിലാളികൾസജീവമായി പെ�ടു�ുകയും,
നിർേ�ശ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ംസംശയ�ള�ം
പ�ുെവ�ുകയും െചയ്തു.

േസാഷ�ൽഓഡി� ്�ഗാമസഭ നിർേ�ശ�ൾ

1, െതാഴിലുറ�് സമയം കുറയ്�ണം.
2, ഒരു വർഷം 150 െതാഴിൽ ദിനം കുടുംബ�ിന്



ലഭ�മാകണം. 3,ൈസ��കളിൽഅടി�ാനസൗകര��ൾ

െമ�െ�ടു�ണം

4,തരിശുനില�ളിൽ െനൽകൃഷി നട�ി
െകായ്�ുൽസവം നട�ണം.
5,ഓണ�ിന് മുൻപ് െചയ്ത േജാലിയുെട കൂലി േപാലും
ലഭി�ി�ി�,കൂലി ലഭി�ുവാനു�നടപടികൾസ�ീകരി�ണം
6,ആ�ിൻകൂട്,േകാഴി�ൂട്,േസാഫ്�് പി�് തുട�ിയവ
െച��വാൻസാ��ികസഹായം മുൻകൂറായി നൽകണം.
7,സിപി മുതൽ ല�ം വീട് വെര േറാഡ് പുനരു�ാരണം
8,അംഗൻവാടിയിൽ വൃ�ൈ�നടൽ

9, പാ�കൃഷി
10, പറവിളേ�ാണം ചിറ പുനരു�ാരണം.

നിർേ�ശ�ൾ�ും അഭി�പായ�ൾ�ും സംശയ�ൾ�ും
വിആർ പി മാരും,പ�ായ�ിെന �പതിനിധീകരി�്
ഓവർസിയർഅൻവർസാറും മറുപടി പറ�ു.
�ഗാമസഭ മുേ�ാ��െവ� നിർേ�ശ�ളിൽ
പ�ായ�ിന് െച��വാൻസാധി�ു�നിർേ�ശ�ൾ
മുൻഗണനാ �കമമനുസരി�് നട�ിലാ�െമ�ും,
അവകാശ�ൾ സംര�ി�ാനു�നടപടി�കമ�ൾ
കൂടുതൽകാര��മമായി നട�ിലാ�ുെമ�ും
ഉറ��നൽകി.തുടർ�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്
െതാഴിലാളികൾ ക�ടി�് പാസാ�ുകയും െചയ്തു.
തുടർ�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ േമ�്
�പസ�കുമാരി



കൃത�തേരഖെ�ടു�ുകയും, േദശീയ ഗാനേ�ാെട ഒരു
മണി�് േസാഷ�ൽഓഡി� ് �ഗാമസഭഅവസാനി�ുകയും
െചയ്തു.

ഉപസം�ഗഹം
�പവർ�ികൾതിരെ�ടു�ുേ�ാൾ അതീവ ജാ�ഗത
പുലർേ��തു�.് ഭൂമിെയപുനരു�ീവി�ി�ു�തിനു൦
അതുവഴി സു�ിര വികസനംസാധ�മാകു�തിനും ലക ്ഷ�ം
െവ�ി��� െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട �ാനിംഗ് , നട�ി�്
എ�ിവസാമൂഹിക പാരി�ിക മാനദ��ൾ
പാലി��െ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�ാെത
അശാസ്�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�ത്
ആശ�ാജനകമാണ്.ഈസാമൂഹിക പരിേശാധന ഒരു
ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ിനു സാധ�മാകു� �പത�ാശേയാെടഈ
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ു�ു.


