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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�െള ശ�ിെ�ടു�ുക എ�തും
ഇതിൻെറ ല��മാണ.്

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിതപ�തി

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും
പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

 സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
എ�ിവയ്�് മുൻഗണന

 െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ�
സഹായി�ുകയും െച���ു

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

 കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ�

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്

 ബാ�് േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം

 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�ൽ കെ��ാൻ കഴിയു�ു

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

1.രീതിശാസ്�തം



േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് െപര്സണ ് �പവർ �ി ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ്

സ�ർശനം, െതാഴിലാളികള�ം ആയു� അഭിമുഖം, എം ഐ എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്. താെഴ പറയു�

രീതി അവലംബി�ാണ്ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി���ത്.

ഓഡി�് �ാൻ

ഓഡി� ് �ാന് ത�ാറാ�ല ്

ഓഫീസ് സ�ർശന പരിപാടികൾ

അഭിമുഖം

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

േമ�,് െതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,

ഫയൽ പരിേശാധന

െപാതു �പവർ�ികൾ,

േരഖകള�െട ഉ�ട�ം -സുതാര�ത, പരിപൂർ�ത

ഫീൽഡ് സ�ർശനം, നിരീ�ണം

റഫറൻസ്

വികസനേരഖ, വാർഷിക പ�തി േരഖ,എംഐഎസ്, രജി�റുകൾ

വിവര�ള�െട േ�കാഡീകരണം

േ�കാസ് െവരിഫിേ�ഷൻ,അവസാനവ� ചർ�

കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ിയ േ�പവർ�ികൾ

1.LD/329954-റ�ർ േബാർഡിൽ രജി�ർ െചയ്ത കർഷകരുെട ഭൂമി ത�് തിരി�ൽ
(സുധീർ )

2.Dp/324443- റ�ർ േബാർഡിൽ രജി�ർ െചയ്ത് കർഷക രുെട ഭൂമി ത�് തിരി�ൽ
(രാേജ��ൻ )

3.Ld/325056 റ�ർ േബാർഡ് ഭൂമി ത�് തിരി�ൽ (രമ� )

4.IF/382718 വ��ി ഗത കുളം നിർമാണം (ശാ� )

5.IF/402431ൈലഫ് ഭവന നിർമാണം

6.if/379701ൈലഫ് ഭവന നിർമാണം �പിജി



ഫയൽ തലം

ആനുവൽ മാ�ർ സർകുലർ �പകാരം ഒരു ഫയൽ ലിൽ �പധാന മായും 22 േരഖകൾ
ഉ�ായിരിേക�താണ് .അവ

1.കവർ േപജ്

2.െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ്

3.ആ�ൻ�ാനിങ് െ� േകാ�ി

4.ആഡ് മിനിസ്�ടി �ീവ് സാങ്ഷൻ

5.െടക്നി�ൽസാങ്ഷൻ

6.ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�്

7. േ�ഡായിങ്ആൻഡ് ഡിൈസൻ

8.ഡിമാൻഡ് േഫാം

9.അേലാേ�ഷൻ

10.ഈമ�ർ േറാൾ

11.മാേ�ാൾ മൂേവെമ� ്

12. േവജ്ലി�്

13.ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ

14. െമഷർെമ� ് ബു�്

15. െമ�ീരിയൽ െ�പാ ക�യർെമ� ് ചാർജ്

16. െമ�ീരിയൽബിൽെ�പാ ക�യർെമ� ്

17. േറായൽ�ി േപയ് െമ� ്

18.�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ

19. ജിേയാ �ടാ�് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ്

20.വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്

21.േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ� ്

22.ൈസ�് ഡയറി



ഫയൽ പരിേശാധന

പരിേശാധന വിേധയമായ ld/329954, dp/324443, if/382718, ld/325056 എ�ഫയൽകളിൽ
കവർ േപജ്, t.s, a.s,ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാം,ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�,് e-മാസ്േ�ടാൾ, m.ബു� ്,
സിഘ്�് ഡയറി, വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് െമ�ീരിൽ വൗ�റിെ�യും ബി��ക്സള�െടയും copy,
3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ, എ�ിവ കാണാൻ കഴിഞു. ഇവയിൽ കവർ േപജ്, വർ� ്കം�ീഷൻ
സർ�ിഫി��് എ�ിവ ഉ�ായിരുെ��ിലും അവയിൽ ഒ�ും തെ� േരഖ െപടു�ിയിരു�ി�.

± ld/ 329954എ�വർക് ഫയൽ ഇൽm.ബു� ്�പകാരം 155350 rs ചിലവാ�ിയതായ് ഫയൽ
ഇൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു .ഈഫയൽഇൽ ക്� �പവർ�ന�ളാണ് 150 m നീള�ിലും

119 m വീതിയിലും കാെടടു�ു വൃ�ിയാ�ി 69.27 m നീള�ിലും 45m വീതിയിലും റ�ർ നു ത�്
തിരി�തായും ഫയൽ ഇൽ േരഖെപടു� ഇരി�ു�ു. 3000 rsഡിസ്േ� േബാര്ഡിന് ചിലവാ�ി.

�ലപരിേശാധന

േമ�റ�പരിേശാധന യുെട അടി�ാന�ിൽ േ�പവര്തി�ല�ൾസ�ർ ശി കുക

യു�ായി.

സുധീറിെ� പുരയിട�ിൽ കാട് നീ�ി ഭൂമി ത�് തിരി�തായി കാണാൻ കഴി� .ു 3 m ഉ� ക�്
േക�� 6�ാലത് കാണാൻ കഴി� .ു Cib േബാർഡ് �ാപി�ിരു�ു എ�് മാ�� പറേ�ഗിലും

കാണാൻ കഴിഞി�.

± dp /324443 റ�ർ േബാർഡ് ത�് തിരി�ൽ രാേജ��ൻഎ�ാ വർ� ്ഫയൽ നിരീഖ്ഷി�േ�ാൾ
268643rs ചിലവാ�ി 959 ദിവസം െകാ�് പണി പൂർ�ീകരി� തായി മനസിലായി.ഈഫയൽ

ക� �പവർ�ന�ളാണ് 85m നീള�ിലും 45m വീതിയിലും കാടുെവ�ിെ�ളി�� 85 m
നീള�ിലും 35 m വീതിയിലും. 3 00ആഴ�ിലും ത�് തിരി�� െലവൽആ�ി. 150 m നീള�ിലും
1.m വീതിയിലും ഒരു ക�് ക�ാലയും 668. 3നീള�ിൽ ഒരു ൈജവ േവലിയും ഫയൽ
േരഖെപടു�ിയിരിക്�ു

സ് ഥലം പരിേശാധനയിൽ രാേജ��ൻ െ� റ�ർ േബാർഡ് പുരയിടം കാടുെവ�ി െതളി��
ത��തിരി�തായി ക�ു.ൈജവ േവലി�ു പകര പു�� വ�� പിടി�ി�ിരി�ു�ു അത് െമാ�ം
300mആയിരു�ു.അതുെകാ�ുതെ�ബാ�ിയു� 338.3 m േവലിയുെട തുകആയ 2994.27
rs െപാതു നഷ്ടമായി കാണു�ു.ൈസ�ിൽ CIB കാണാൻസാധി��

. ± ld/32505റ�ർ േബാർഡ് പുരയിടം ത��തിരി�ൽ രമ� എ�ാ ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ
m.ബു� ്�പകാരം 75297 rs ചിലവാ�ിയതായ് േരഖെപടു�ു�ു.ഈഫയൽക� �പവർ�ന

മാണ് പുരയിടം െവ�ി കിള�� 30m നീള�ിലും 65m വീതിയിലും ത��തിരി�തു.

സ് ഥലം പരിേശാധനയിൽ രമ� യുെട പുരയിടം 34.5 m നീള�ിലും 62 m വീതിയിലും കാട് െവ�ി
െതളി�� ത�് തിരിെ��.

± if/382718 വ��ിഗത കുളം നിർമാണംഎ�ാ ഫയൽ പ പരിേശാധി�േ�ാൾmബു� ്�പകാരം



81161 രൂപ ചിലവാ�ി 293 �പവർ�ി ദിന�ൾ െകാ�് �പവർ�ി പൂർ�ീകരി��.ഈഫയൽ

ക� ഒരവർ�ന മാണ് 10 m നീള�ിലും 10 m വീതിയിലും 3 mആഴ�ിലും കുളം നിർമാണം

സ് ഥലം parishodanayil6 m നീള�ിലും 6 m വീതിയിലുംmആഴ�ിi

ലും ഉ�കുളം കാണാൻ കഴി� .ു കുള�ിൽ മീൻ വളർ�ു�ു എ�്അറി� .ു വസ്തുവിന്
വിസ് തൃതി ഇ�ാ�തിനാൽ നീളവും വീതിയും കുറ�� ആഴം കൂടിയതായി മാ�തം പറഞു.ഡിസ്േ�
േബാർഡ് . കാണാൻ കഴി� .ു

± if/402431, if/379701 ൈലഫ് ഭവനം നിര്മാണ�പകാരം ഈ വാർഡിെല 2 വീടുകളാണ് mis
ഇൽ ഉൾെ��ത്. 90 െതാഴിൽ ദിന�ിൽ 56 േജാലിയുെട ൈപസ വീതം കി�ിയതായി�ാലം

പരിേശാധന യിലൂെട മാബസിലാ�ാൻ കഴി� .ു

െതാഴിൽ കാർഡ് പരിേശാധന

മൂലേ�ഴ് വാർഡിൽ 149 െതാഴിൽ കാർഡാണ് ഉടമകളാണ ്�പവർ�ന�ിൽ പെ�ടു�ു�ത്
എ�് മനസിലായി . .അതിൽഓഡി�ിംഗ് െ� ഭാഗമായി 30 െതാഴിൽ കാർഡ് കൾ പരിേശാദി��.
പുതിയ െതാഴിൽ കാർഡിൽ െതാഴിലാളി കൾ ഒ�ി�ിരു�ി�. പഴയ കാർഡ് മാ�തം ൈകവശം ഉ�
െതാഴിലാളികള�ം െ�ശധ യിൽ െപ��. െതാഴിൽ ബുക് വാ�ാൻ 25 രൂപ വ�� പിരി�� എ�റി� .ു

കെ��ലുകൾ

*ഫീൽഡ് സ�ര്ന�ിൽ നി�ും മനസിലാ�ാൻസാധി�ത് മഴ കുഴികൾ, കേ�ാസ്റ് കുഴികൾ,
എ�ിവ എടു�ു�തിൽ കൃത�മായഅളവുകൾ ഉേദ�ാഗ�േരാ െതാഴിലാളികേളാ പാലി�ിരു�ി�.

*ടാർേപാളിൻ,ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് ,ൈകയുറ, കാലുറ,എ�ിവ ലഭി�ി�.

*ഡിസ്േ� േബാർഡ് ൈപസ പിരി� െതാഴിലാളി കൾ വാ�ു �തായി മനസിലായി.

*ഫയൽ ലിൽ േരഖ െപടു�ി രി�ു� േ�പവർ�ികൾ�ു �പാദാന�ം െകാടു�ാെത മ��
�പവർ�ഞ�ൾ�ു �പാദാന�ം നൽകു�ു.

*െതാഴിലാളികൾ�ു 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭി�ു�ി�.

*പുതിയ കാർഡ് ലഭി�ാ� െതാഴിലാളി കെളയും ക�ു.

*മര�ീനി, വാഴ, ഇ�ി എ�ിവ കൃഷി െച���തായും മനസിലാ�ി

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��ം

രജി�ര് പരിേശാധന

േക��സര് �ാരിെ� നിര് േദശ �പകാരം താെഴ പറയു� ഏഴു രജി�ര് നിര് ബ�മായും
�ഗാമപ�ായ�ില ് സൂ�ിേ��താണ.് AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകള�ം
ഉ�ായിരു�ു.അവതാെഴ പറ���ു.

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ

�ഗാമസഭ രജി�ർ

െതാഴില ് അേപ�ാ രജി�ര് 

വർ�് രജി�ർ

ആസ്തി രജി�ർ

പരാതി രജി�ർ
െമ�ീരിയൽ രജി�ർ ഇവെയ�ാം മാതൃകാപരമായ രീതിയില ് പ�ായ�ില ്

സൂ�ി�ിരി�ു�ത്അഭിന�ാര്ഹമാണ.്

നിര് േദശ�ള് 

 �പാേദശിക ഭാഷയിലു�എ�ിേമ��ം �പവൃ�ി�ല�ളില ് ലഭ�മാ�ണം.

 െതാഴിലുറ�ില ് അനുവദനീയമായതും മുന് ഗണന �കമ�ിലും �പവൃ�ികള് 

ഏെ�ടു�ാന് �ശ�ിേ��തു�്.

 ഉേദ�ാഗ�ര് േരഖകളില ് ഒ��െവ�ുേ�ാള് തീ�തി കൂടി േരഖെ�ടുേ��ാതാണ.്

 വിജിലന് സ് ആന് ഡ് േമാണി�റിംഗ് ക��ി അംഗ�െള ഓേരാ ആറുമാസം

കൂടുേ�ാള് തിരെ�ടുേ��താണ.് വിഎംസിയുെട അഭി�പായ�ള് ൈസ�്

ഡയറിയില ് കൃത�മായി േരഖെ�ടുേ��താണ.്



 െതാഴിലുറ�ില ് ഏെ�ടു�ു� �പവൃ�ികള�െട ആസ്തികള് ദീര് ഘകാല

നിലനില ് �ിന് ആവശ�മായ സാേ�തിക നിര് േ�ശ�ള് െതാഴിലാളികള് �്

ഓവര് സീയര് മാര് നല ് േക�തും പാലി�ു�ുെ��് ഉറ�� വരുേ��തുമാണ.്

 െതാഴിലിട�ളില ് അടി�ാന െസൗകര��ള് നിര് ബ�മായും ഒരു�ണം.

 മ�് ജലസംര�ണ �പവര് �ികളില ് ഏെ�ടു�ുേ�ാള് �പവര് �ി
കാലാനുസൃതമാെണ�് ഉറ��വരു�ണം.

ചർ� $മറുപടി

1.ശകു�ള -100 പണികി�യി�.12പണിയുെട ൈപസ കി�ാനും ഉ�്.

അവശ� െപടു�തിനനുസരിച് പണി ലഭി�ു െമ�ും,ഫ�് വരാ�തിനാലാണ് കൂലി
കി�ാൻൈവകു�െത�ുംAE മറുപടി നൽകി.

2. ഗീത - പനി സമയ�ു കി���ി� 17.-18 വര്ഷ�ളിെല cib യ്�് ചിലവായൈപസകി�ിയി�
േഫാേ�ാ യ്കും ൈകയിൽ നി�് പിസിസ ചിലവായി

Cib യുെടയും േഫാേ�ാ യുെടയും ൈപസ ഒരുമിേ� വരുകയു��. പണി കെ��ി നൽകിയാൽ
േജാലി thara.ലാൻഡ് െടേവേലാപ്െമൻ വർ� ്ഇേ�ാൾ എടു�ു�ി�.

3.ഷീബ - പണി തുട�ി കഴി�ാൽഅടു� മാസ്േ�ടാൾ കി�ാൻ കാലതാമസം എടു�ു�ു.

മാസ്േ�ടാൾ എ�ർ െചയ്തു വ� തരാം

4. Rajan -ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് , ടാർേപാളിൻ,എ�ിവ പിരിെ�ടു�ാണ് വാ�ി�ു�ത്.

ഒരു തവണ മാ�തമാണ് വാ�ി�രാൻ പ��കയു�� എ�ും പി�ീട് വാടകയ്�ു എടു�ു

ഉപേയാഗി�ാൻ പ��എ�ും AEഅറിയി��.

5.അനിൽ കുമാർ - 25rs പിരി��. െതാഴിൽ കാർഡ് പുതു�ാൻ

െതാഴിൽ കാർഡിനായി 25 രൂപ വ�� പിരി�ാൻ ae േയാ oversear ഓപറഞി�് ഇ�

6.ഷീജ - -അടു� പണിഎ�ു ലഭി�ും

അടു� വർ� ്കെ�േ��താമസം എ�ു മറുപടി നൽകി.

7.സൗമ� -െതാഴിലുറ�് സമയം കുറ�ണം

എ�ാൽ ഇത് ഇ�� യിെല എ�ാ�ലെ�യും നി�ിത സമയ മാെണ�ും അത് ഉടെന

മാ�ാൻ കഴിയിെ��ും AEഅറിയി��.

എ�ാവരുെടയും അവശ� വു മായിരു�ു െതാഴിൽ സമയം കുറ�ണംഎ�ു�ത്.

CIB േമ� ്െന ചുമതല െപടു�ി�ാപി�യും െ�കേമണഅ�ൗ�ിൽ ഇ�� െകാടു�ുകയും



െച��െമ�ും േജാലി�ാർൈസ�് ക�ുപിടി�� നൽകിയാൽ േജാലി ലഭി�ുെമ�ും പുരയിട

വൃ�ിയാ�ൽ, കൃഷി എ�ിവ ഇേ�ാൾ ഇെ��ും ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� തര�ിലു�
െതാഴിലുകൾ മാ�തമാണ് എടു�ു�ത് എ�ും AEഅറിയി��. മ�് ജല സംര�ണ വർ� ്
ആണ് നിലവിൽ ഉ�ത്.എ�ും AEഅറിയി��.

ഉപസം�ഗഹം

�പവർ�ികൾ തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ അതീവ ജാ�ഗത പുലർേ��തു�്. ഭൂമിെയ പുനരു�ീ
വി �ി�ു�തിനു൦ അതുവഴി സു�ിര വികസനം സാധ�മാകു�തിനും ലക് ഷ�ം െവ�ി�� �
െതാഴിലുറ�� പ�തിയുെട �ാനിംഗ് , നട�ി�് എ�ിവ സാമൂഹിക പാരി�ിക മാനദ��ൾ
പാലിച് െകാ�് ശാസ്�തീയ മായി�െ� നട�ിലാേ��തു�്.എ�െനെയ�ിലും �പവർ�ി
കൾ നട�ിലാ�ി െചലവ് കൂ��ക എ�ും െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ദിന�ൾ കൂ��ക എ�ും
മാ�തമാവരുത് നിലപാടുകൾ. വ��മായ കാഴ്ച�ാ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 െതാഴിലാളികെള സഹായി�ു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

 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,


