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ആമുഖം 

 
ഇ��യിൽ        സാധാരണ�ാരായ        ജന�ളുെട       െതാഴിൽ െച�ുവാനു� 

അവകാശെ� സംര�ി�ു നിലനിര�്ു�തിനായ ് 2005 െസപ്�ംബര് ആറാം തീയതി 

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ് നിയമം നിലവിൽ വ�ു. അവിദ�� കായിക   െതാഴിലിൽ  

ഏർെ�ടാൻ   സ�ധതയു�   �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ  അധിവസി�ു�   െഏതാരു  

കുടുംബ�ിനും   ഒരു സാ��ിക വർഷം 100  ദിവസ�ിൽ  കുറയാെത െതാഴിൽ 

ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം       ഗുണേമ�യു�തും ��യിയയി�ു�തും    ഉൽപാദന�മവുമായ   

ആ��ികളുെട   സൃ�ിയാണ്   ഈ   പ�തിയുെട   മുഖ�   ല��ം. ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും 

ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ുകയും   സാമൂഹികമായി   പിേ�ാ�ം 

നില്�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ�ി രാജ് 

�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക   എ�തും ഇതിൻെ◌റ ല��മാണ്. 

 
സവിേശഷതകൾ 
 

• നിയമ�ിനെ്റ പിൻബലമു� അവകാശാധി�ിത പ�തി. 
 

• �ഗാമ പ�ായ� ്�പേദശ�ു താമസി�ു� 18    വയസസ്    പൂർ�ിയായ     
െഏതാരാൾ�ും  പ�തിയിൽ  പ�ാളിയാകാം. 

 

• സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം. 
• പരി�ിതി സംര�ണം  കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� 

വികസനം എ�ിവയ�്് മുന്ഗണന. 
• െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവൃ�ികൾ  കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ� 

സഹായി�ുകയും െച�ു� .ു 
• ആസൂ�തണ�ി ലും നിർവഹണ�ിലും തിക� സുതാര�ത. 
• കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�. 
• െ◌പാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർ ബജ�്. 
• ബാ�്, േപാ� ്ഓഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം. 
• സ്�തീകൾ� ്മുൻഗണന. 
• ക��ൂ�ര് ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ്  സംവിധാനം. 
• �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി� ്െച�ു� .ു 

 
 

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ്പ�തി �പകാരം �ഗാമ പ�ായ� ് �പേദശ�ു നട�ിലാ�ു� 

എ�ാ �പവൃ�ികളും േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ന്ു വിേധയമാ�ണെമ�ു 17(2) വകു� ്

നി��ർ ഷി�ു�ു. പ�തി �പവർ�നെ� പ�ിയും േപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന പ�ിയും 

പൗരസമൂഹം നട�ു� പരസ�വും സ�ത��വും ആയ  പരിേശാധനയുമാണ്  േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ്

അഥവാ സാമൂഹ� പരിേസാധന.െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം വരഷ്�ില് ര�് �പാവിശ�ം 

േസാഷ�ല് ഓഡി� ് �ഗാമസഭകള് എ�ാ വാരഡ്ിലും കൃത�മായി നടെ��ാതാണ്. 



േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിലുെട അഴിമതി ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ�ു 

വരു�ു�തിനും കാര��മത വർ �ി�ി�ു�തിനും സദ്ഭരണം ഉറ�ാ�ു�തിനും 

കഴിയു�ു. പ�തി പണം െശരിയായ രീതിയിൽ  ചിലവഴി�ി�ുേ�ാ എ�ും ഈ പണം 

ചിലവഴി�തുെകാ�് പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരിചി�ുേ�ാ എ�ും പ�തിയുെട 

ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട ജീവിത�ില് ഗുണകരമായും അതുമൂലം കാര�മായ മാ�ം 

ഉ�ായി�ുേ�ാ എ�ും േസാഷ�ൽ   ഓഡി� ്�പ�കിയ� ്കെ��ാൻ  കഴിയു�ു. 

 േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് രീതിശാസ്്രതം 

 പുഴ�ല് േ�ാ�ിെല േതാളൂർ  പ�ായ�ിെല വാർഡ ് 11 ആയ നാഗ�ാൻ കാവിൽ   

ഒകേ്ടാബർ 1, 2018 മുതൽ  മാർ�് 31, 2019 വെരയു� കാലഘ��ില് നട�ിലാ�ിയ 

പ�തികളാണു ഓഡി�ന്ു വിേധയമാ�ിയത്. േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ് റിേസാ�� ് സംഘം 

�പവൃ�ി ഫയല് പരിേശാധന, ഫീൽഡ ്സ�ർ ശനം, െതാഴിലാളികൾ  ആയു� അഭിമുഖം , എം 

ഐ എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽ   ഓഡി� ് റിേ�ാർ � ്

ത�ാറാ�ിയി�ു�ത്.  

െതാഴിലാളികളുെട  അവകാശ�ൾ  

 

   മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ് പ�തി വിഭാവനം െച�ു�ത് എെ�ാെ� 

എ�ും കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും  

�ഗാമപ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികേളയും  �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും 

േബാധ�െ�ടുതു�തിനു േവ�ിയാണു ഈ േസാഷ�ല് ഓഡി� ്  .  െതാഴിലാളികള്� ് 10  

അവകാശ�ള് �പധാനം െച�ു�ു . അത് ഏെതാെ� എ�് ചുവെട േചര�്ു�ു . 

1.െതാഴിൽ കാർഡ ്ലഭി�ു �തിനു� അവകാശം (Schedule 2 Para 1  ) 
 

െതാഴിലുറ�  ു   നിയമം   (Schedule 2 Para 1)   അനുസരി�്     18   വയ� ്   പൂർ�ിയായ   

െഏതാരാളും   െതാഴിൽ കാർഡിന ് അേപ�ി�ാല് 15 ദിവസ�ിനു�ില് േഫാേ�ാ  പതി� 

െതാഴിൽ കാർഡ ് സർ�ാർ െചലവിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശമാണ്  നിയമം നൽകു�ത്.   

െതാഴിൽ  കാർഡിന ്  പ�ായ�ിൽ   അേപ�  സമർ�ി�ാല്  ഉചിതമായ  അേന�ഷണം  

നട�ി  15  ദിവസ�ിനകം  കാർഡ ്     നല്േക�താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ ് 

ക�ില്   സൂ�ിേ��ത്  െതാഴിലാളിയാണ്.   ഏെത�ിലും കാര��ള്   എഴുതി 

േചര�്ു�തിനായി  പ�ായ�ില്  ഏ��ി�ാല് എ�തയും   േവഗം  തിരി�ു നൽേക�താണ്.  

വ��മായ കാരണം കൂടാെത െതാഴില് കാരഡ് ് പ�ായ�ില് സൂ�ി�ുക 

ആെണ�ില് െസ�ന ് 25 �പകാരം ശി� ലഭി�ാവു� കു�മാണ് . demand, work allocation,  െച�� 

�പവൃ�ി, ഹാജര,് മ�ര ് േറാള് ന�ര ് , േവതന സംബ�മായ വിവര�ള്  തുട�ിയവ 

െതാഴില് കാരഡ്ില് ഉ�ാേവ�താണ് . െതാഴില് കാരഡ് ് എടു�ു�തിനു� െചലവ് േഫാേ�ാ 

ഉള്െ�െട 6 %  administrative ഫ�ില് നി�ും എടുേ��താണ്. പ�ായ�ില് നി�ും �ിരമായി 

താമസം മാറി േപാവുകേയാ ,മരണെ�ടുകേയാ ഹാജര ് ആ�ിയ േരഖകള് കൃത�മാെണ�് 

െതളിയി�ുകേയാ െച��ാല് മാ�തേമ െതാഴില് കാരഡ് ്ക�ാനസ്ല് /ഡിലീ� ്െച�ാന ്പാടു� .ൂ  

273 െതാഴിൽ  കാർഡുകളാണ്  ഈ വാർഡിൽ  രജി�ർ  െച��ിരികു�ത്.  



ഇതിൽ  65 കാർഡുകൾ  മാ�തമാണ് വാർഡിൽ ഉ�ത് 

.2. െതാഴിൽ   ആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ില് ലഭി�ാനു�  അവകാശം. 
(Schedule 1 Para 11  1) 

 
െതാഴിൽ  ദിന�ൾ    ആവിശ�െ�ടാനും തീയതി വ� രസീത് ൈകപ�ുവാനും 15 

ദിവസ�ിനു�ിൽ   െതാഴിൽ        ലഭി�ുവാനും ഉ�  അവകാശം നിയമം അനുശാസി�ു�ു . 

െതാഴിൽ  കാർഡിൽ േപരു�  ഏെതാരു അംഗ�ിനും അവിദ��  കായിക 

െതാഴിലി നായി ആവിശ�െ�ടവു�താണ്. ഇ�രം അേപ� രജി�രെ്ചേ��തും  തീയതി 

വ� രസീതി നല്േക�തും ആണ്. തീയതി വ�ു� രസീതി െതാഴിലാളികൾ� ്  

നല്കു�തിനു� ഏർ�ാട്  െച�ു�ി� എ�ിൽ  

െതാഴിലുറ� ്നിയമ�ിെല  െസ�ന ്25 അനുസരിചു�  ശി�  ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. 

3 െതാഴിലി�ാ��  േവതനം  ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Section 7(1) ) 
 

െതാഴിൽ  ആവിശ�െപ�ു 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ  ലഭി�ിെല�ിൽ   ആദ�െ� 30 

ദിവസം േവതന�ിന ്നാലിെലാ�ും തുടർ�്  100 ദിവസം വെര  േവതന�ിെ� പകുതിയും 

ലഭി�ാൻ   അവകാശമു�് . 

4 ്രപവൃ�ികൾ   കെ��ി  നല്കാനു�  അവകാശം . (Schedule 1 Para 9  ) 
 

ഓേരാ  െതാഴിലാളി�ും   െതാഴിലുറ� ്പ�തി  �പകാരം  ത�ളുെട വാർഡിൽ 

ഏെ�ടു�ു  നട�ിലാേ�� �പവൃ�ികൾ  (നാല്  വിഭാഗ�ളിലായി 260 എ�ം - 

അനുബ�ം കാണുക) കെ��ി  നൽകുവാനു� അവകാശം. െസ�ന ്16 (1) �പകാരം 

�ഗാമസഭ   /  വാർഡ ്  സഭയിൽ  വരു�  നിർേദശളും  ഉൾെ�ടുതിെകാ�ു� െഷല്ഫ ്ഓഫ് 

െ�പാജക�് ്ത�ാറാേക� ഉ�രവാദി�ം �ഗാമപ�ായ�ിനാണ്.   

5. അ�ു കിേലാമീ�ർ  ചു�ളവിൽ  ലഭി�ാനു� അവകാശം(Schedule 2 Para 18 ) 

െതാഴിലാളിയുെട താമസ �ല� ്നി�് 5 കിേലാമീ�ര ്ചു�ളവില് അ� െതാഴില് ലഭി�ുനത് 

എ�ില് േവതന�ിനെ്റ 10  ശതമാനം കൂടി അധിക േവതനം ലഭി�ുനതിനു� അവകാശം. 

(Schedule 2 Para 20 ) 

 
6.പണി �ലെ�  അടി�ാന സൗകര��ൾ �ു� അവകാശം(Schedule 2 Para 23  ) 

 
 പ�ിക  2 ഭാഗം43          23 �പകാരം �പവർ�ി സഥല�ു കുടിെവ�ം,  തണൽ , 

അടിയ�ിര ചികി��ുതകു� �പഥമശു�ശുഷ കി�ുകൾ ,  5 വയ�ിൽ   താെഴയു� 

കു�ികൾ�് ആയയുെട സൗകര�ം  എ�ി�െന  നിയമം അനുശാസി�ു�ു. കൂടാെത 

െതാഴില് �ല�്  ഉ�ാകു� അപകട�ിെ� ചികി� ചിലവും  ലഭികു�തിനു� 

അവകാശം ഉ�്. 

 
 

7.കൂലി ലഭി�ാനും 15 ദിവസതിനു�ിൽ   തെ� അത് ലഭി�ാനും ഉ� 
അവകാശം(Schedule 2  para 29) 

 
സര�്ാർ  �പഖ�ാപി�ി�ു�  കൂലി 15 ദിവസതിനു�ിൽ  ലഭി�ുവാന ്ഉ� അവകാശം. 

േവതനം 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  ലഭി�ു�ി� എ�് പരിേശാധനയിൽ  വ��മായി. 



നിയമം അനുസരി�ു 15 ദിവസതിനു�ിൽ  കൂലി  ലഭി�ി� എ�ിൽ  േവതന�ിെ� 0.05% 

ന�പരിഹാര�ിന ്അർഹത ഉ�്. 

 കൂലി കി�ു�തിനു മാസ�േളാളം കാലതാമസം േനരിടു�തായി കെ��ി. 

8.  േവതനവിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് ന�പരിഹാരം ലഭി�ാനു� 
അവകാശം 

 
 അവസാന �പവൃ�ി ദിവസ�ിെ� 15 ആം ദിവസ�ിനു�ിൽ  േവതനം ലഭി�ിെ��ിൽ  

േവതന�ിെ� 0.05% അധിക േവതനം  ലഭി�ാനു� അവകാശം . 

 

9. സമയബ�ിതമായ ്രപ��പരിഹാര�ിനു� അവകാശം. 
 

െസ�ന ്19 അനുസരി�്  5 ദിവ�ിനകം പരാതി പരിഹരി�ുകയും  

ഏഴുദിവസ�ിനു�ിൽ   പരാതി�ാരന  ു അത് അറിയി�ുവാനും ഉ� അവകാശം. 

പരാതി രജി�ർ , േടാള് �ഫീ ന�ർ  എ�ിവ വഴിയായി പരാതികൾ  േരഖെ�ടു�ാൻ  അവസരം 

ഉ�്. 

 
10. േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം. (Section 17) 
 
    തുടർ�യായി സാമൂഹ� പരിേശാധന നട�ുവാനും അതില് പ�ാളി ആകു�തിനും ഉ� 

അവകാശം. 

 

ഫയൽ പരിേശാധന 
 

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ �പകാരം താെഴ പറയു� 7 രജി�രുകൾ  നിർബ�മായും 
�ഗാമ പ�ായ�ിൽ  സൂ�ിേ��വയാണ്. 
 
1. േജാബ് കാർഡ ്രജി�ർ  
2. �ഗാമസഭ   രജി�ർ  
3. ഡിമാൻഡ ്/അേലാേ�ഷൻ & േവതന രജി�ർ  
4. വർ� ്രജി�ർ  
5. ഫി��്ഡ ്അെസ� ്രജി�ർ  
6. പരാതി രജി�ർ  
7. െമ�ിരിയല് രജി�ർ  
 

്രപവൃ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ 
 

േക�� സര�്ാറിെ� നിർേ�ശ �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ   താെഴ പറയു� 22 േരഖകൾ 
നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്. 
 

1. കവര ്േപജ് 

2. െച� ്ലി� ്

3. `ആ�ന ്�ാന/് െഷല്ഫ ്ഓഫ ്വര�് ്എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി 

4. സാേ�തിക എ��ിേമ�ും ഡിൈസനും 

5. ഭരണനുമാതിയുെടയും സാ��ിക അനുമതിയുെടയും േകാ�ി. 

6. സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ�ി 

7. കണ്േവരെ്ജനസ്് വിശദാംശ�ൾ  



8. െതാഴിലാളികൾ  െതാഴിൽ    ആവിശ�െ��ുെകാ�ു� അേപ�  

9. െതാഴിൽ  അനുവദി�ുെകാ�ു� േനാ�ീ��െ്റ േകാ�ി. 

10. പൂരി�ി� മ�ർ  േറാളിെ� േകാ�ി. 

11. െമഷർെമ� ് ബു�ിെ� േകാ�ി. 

12. സാധന�ള് വാ�ു�തിനു� െകാേ�ഷന ്�ണി�തിനെ്റയും കംപാരി�ിവ് േ��്െമനറ് ്

നെ്റയും െമ�ിരിയല് സൈ� ഓരഡ്ര ്നെ്റയും േകാ�ി. 

13. േവജ് ലി�് 

14. േവതന�ിനെ്റയും സാധന�ള്� ്പണം അട�തിന്െറയും F T O യുെടയും േകാ�ി. 

15. െമ�ിരിയല് െവൗ�ര ്നെ്റയും ബി�ുകളുെടയും േകാ�ി. 

16. േറായല്ടി അട�തിനെ്റ രസീതിനെ്റ േകാ�ി. 

17. 3 ഘ��ളായു� െതാഴിലിനെ്റ േഫാേ�ാകള്. 

18. പൂര�്ികരി� സര�്ിഫി�� ്നെ്റ േകാ�ി. 

19. മ�ര ്േറാള് മൂവ്െമന്റ ്�ിപ.് 

20. ആ��ിയുെട ജിഒ ടാഗ് േഫാേ�ാകള്. 

21. േസാഷ�ല് ഓഡി� ്റിേ�ാര�് ്േകാ�ി. 

22. ൈസ� ്ഡയറി. 

പരിേശാധി� 6 പ്രവൃത്തികളുടെ  ഫയലിൽ  എഫ് ടി ഒ, മെറ്റീരിയൽ വൗചച്ർ /ബിലല്,് പൂർത്തീകരിച്ച  

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫോടട്ോസ,് മസ്റ്റ് ർ  റോൾ  മൂവേമെന്റ്  സ്ലിപ്, സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  റിപ്പോർട്ട ് 

കോപ്പി, സൈറ്റ്  ഡയറി  എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നിലല്.  

CIB- സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

െതാഴിലുറ� ് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ് 

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ് para 25(a),  schedule  1  അനുസരി�്  ഒരു  �പവൃ�ിയുെട 

അടി�ാന  വിവര�ള്  അതായത്   എ��ിേമ� ്  തുക , സാധന  േവതന ഘടക�ൾ  

,യഥാർ�  െചലവ് , െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  തുട�ിയ  വിവര�ൾ  സാധാരണ  ജന�ൾ�ും  

ഗുണേഭാ��ള്�ും  മന�ിലാകു�  രീതിയിൽ  �പദരശ്ി�ിേ��ത്  അനിവാര�മാണ്. ഈ  

േബാർഡ ് �ാപിേ��ത് േഓരാ  �പവൃ�ിയുെടയും 

ആരംഭഘ��ിൽ   ആണ്. േഓരാ   �പവൃ�ി�ും  അനുസൃതമായി   നി��രഷ്ി�ി�ു�  

അളവുകളിൽ   ഉ� േബാരഡ്ുകള്  ഉപേയാഗി�് സിമന്റ ്ലും േകാണ്�കീ� ്ലും  നിരമ്ിച് 

�ാപി�ണെമ�് നിയമം അനുശാസി�ു�ു�്.  ഇരു�്,  ടിന,് ���് , ഷീ�ുകള്  തുട�ിയവ  

ഉപേയാഗി�ി�ു�  േബാരഡ്ുകള്  �ാപി�ു�ത്  നിയമ  വിരു�മാണ്.  വ��ിഗത  �പവര�്ികള്� ്

3000  രൂപയും െപാത  ു �പവര്�ികള്� ് 5000  രൂപയും ആണ് പരമാവധി നിരമ്ാണ െചലവ് എ�ാണ് 

ആനുവല് മാ�ര ്സരക്ുലര ്നി��ര്ഷി�ുനത്. C I B അട�ു� ഒരു േഫാേ�ാ �പവര�്ി 

ഫയല് ഇല് ഉള്െ�ടു�ണം എ�ത് നിരബ്�മാണ്. . 

 
 
 
 
േറാ��ാർദിനം 

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച�ു�തിനും െതാഴിലാളികളുെട അർഹതകളും 



അവകാശ�ളും അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി 

േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ിേ��താണ്. േറാ��ാർ ദിനം ആചരി�ു�തിനു മുൻപായി വിവര 

വിദ�ാഭ�ാസ വ�ാപന�പവർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�ു�ു�് എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ 

ഉറ�ുവരുേ��താണ്. േറാ��ാർ കല�ർ സംബ�ി�് �ഗാമപ�ായ�ുകെള �പേത�കമായി 

േബാധവൽ�രിേ��താണ്.  

 

േറാ��ർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�തിെ� ചുമതലകളും ഉ�രവാദിത��ളും 

സം�ാന സർ�ാർ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ രൂപീകരി�ി�ു� �പതിമാസ പ�ിക 

അനുസരി�് തെ� േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�ു എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ 

ഉറ�ുവരുേ��താണ്. ഈ പ�ിക �ഗാമവികസന മ��ാലയവുമായും െപാതുജന�ളുമായും 

പ�ുെവേ��തും ഒരു മാസ�ിെലാരി�ൽ �ഗാമ പ�ായ� ് തല�ിൽ 

സംഘടി�ിേ��താണ്. �ഗാമപ�ായ� ് �പസിഡൻറ ് നിേയാഗി�െ�� �ഗാമപ�ായ�ിെല 

ഭാരവാഹി ദിനാചരണ�ിൽ അധ��ത വഹിേ��താണ്. ഇത് നട�ു�തിനും 

നടപടി�കമ�ൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� സ�യംസഹായ സംഘ�ളുെട െഫഡേറഷൻ 

അംഗ�ൾ എ�ിവർ�ാണ്. േറാ��ാർദിനം ആചരി�ു�ത്നി�യി�െ��ി�ു� ദിവസം 

നട�ു�തിനായി ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗിേ�� താണ്. ഈ േയാഗ�ിൽ മിനി�്സ് 

െപാതുജന�ൾ� ് പരിേശാധി�ു�തിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനും ലഭ�മാേ��തു�്. 

സം�ാന സർ�ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�ത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�ുകൾ േശഖരി�ു�താണ്. 

സം�ാന സർ�ാർ െതാഴിൽ ആവശ�കത സംബ�ി�് ജി�ാതല റിേ�ാർ�ുകൾ പതിവായി 

അവേലാകനം െചേ��താണ്. 

്രപവർ�ികളുെട പരിേശാധന വിവരണം 

 

ഭൂവികസന  ്രപവൃ�ികൾ  
 

1. വാർഡ ് 5 െല ഷാരിേയ�ൽ  ദുർബലജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ  

സമ്രഗഭൂവികസനം 1607013006/LD/231849 

• �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി 25/1/19 

• �പവർ�ി അവസാനി� തീയതി- 14/3/19  

• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  -693  

• എ��ിേമ�് തുക 200000/- 

• എ��ിമാ�് �പകാരം െചേ��തായി�ു� �പവൃ�ികൾ  : കു�ിെ�ടികൾ  നീ�ം െച�ൽ, 

,മ� ്കിള�ു മറി�ൽ ,മഴ�ുഴി,േവ� ്പി�,്ക�ി േകാരൽ ,െത�ിൻ  കുഴി,െത�ിൻ  

തടെമടു�ൽ ,ൈജവ േവലി എ�ിവയാണ് . 

• എം ബു� ് �പകാരം െച�� �പവൃ�ികൾ  : ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ   

• ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ  എവിെടെയാെ�യാണ്  നട�ി�ു�ത്  എ�  വിവര�ൾ 

ഫയലിൽ  ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ   പരിേശാധി�  4 ഭൂ വികസന �പവൃ�ികളും  ഒരുമി�ാണ്  

കാണാനായി  കഴി�ത്.  



• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  7 മ�ർ  േറാളുകളിലായി  754 അവിദഗ്�  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ   ആണ് 

ഉ�ത്  

• എം ബു� ് �പകാരം 175260  രൂപ ഈ  �പവൃ�ി�ായി ചിലവഴി�ിരി�ു�ു.    

• സിഐ  േബാർഡ ്   ൈസ�ിൽ   കാണാൻ   സാധി�ു  

2.  ഷാരിേയ�ൽ    ദുർബലജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ   സമ്രഗഭൂവികസനം ഘ�ം2   

1607013006/LD/231847 

• �പവർ�ി  ആരംഭി� തിയതി- 27/06/18 

• �പവർ�ി  അവസാനി� തിയതി- പൂർ�ീകരി�ി�ി� . 

• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  - 688 

• എ��ിേമ�് തുക – 200000 

• എം ബു� ് �പകാരം 8 മ�ർ  േറാൾ  ആയി 482  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ികുകയും133032 

രൂപ ചിലവഴി�തായും ക�ു 

• എ��ിമാ�് �പകാരം െചേ�� �പവൃ�ികൾ  :  കു�ിെ�ടികൾ  നീ�ം െച�ൽ, ,മ� ്കിള�ു 

മറി�ൽ ,മഴ�ുഴി,േവ� ്പി�,്ക�ി േകാരൽ ,െത�ിൻ  കുഴി,െത�ിൻ  

തടെമടു�ൽ ,ൈജവ േവലി എ�ിവയാണ് 

• എം ബു� ് �പകാരം മ�് കിള�ു മറി�ൽ ,മഴ�ുഴി ,േവ� ്കുഴി , ക�ി േകാരൽ , െത�ിൻ  

തടെമടു�ൽ  എ�ിവയാണ്  

• േവ� ്കുഴി , വാഴ�ുഴി എ�ിവ കാണാൻ  കഴി�ു   

• സിഐ  േബാർഡ ്   ൈസ�ിൽ   കാണാൻ    സാധി�ി�. ഇതിനായി  തുക  ചിലവഴി�തായി   

MIS േലാ  M.BOOK  േലാ  കാണു�ി�.  

3.    ഷാരിേയ�ൽ    ദുർബലജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ   സമ്രഗഭൂവികസനം  

16013006/LD/231843 

• �പവർ�ി  ആരംഭി� തിയതി- 30/10/18   

• �പവർ�ി  അവസാനി� തിയതി-03/12/18 

• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  - 653 

• എ��ിേമ�് തുക –190000 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  5 മ�ർ  േറാളുകളിലായി  661 അവിദഗ്�  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ   ആണ് 

സൃഷ്�ി�െ��ി�ു�ത്  

• കു�ിെ�ടികൾ  നീ�ം െച�ൽ, ,മ� ്കിള�ു മറി�ൽ ,മഴ�ുഴി,േവ� ്പി�,്ക�ി 

േകാരൽ ,െത�ിൻ  കുഴി,െത�ിൻ  തടെമടു�ൽ ,ൈജവ േവലി എ�ിവയാണ് എ��ിമാ�ൽ്  

ഉ�ത് ,ഇതിൽ  എം ബു� ് �പകാരം  ൈജവ േവലി െച��ി�ി� .ഫീൽഡിൽ  മഴ�ുഴി,േവ� ്

പി� ്കാണാൻ  കഴി�ു . 

• എ�ത �ല� ്പണി നട��ു� ് എ�  വിവരം  ഫയലിൽ   ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ  േമ�ിനെ്റ   

നിർേദശം  അനുസരി�ാണ്  �പവൃ�ി �ല�ൾ പരിേശാധി�ത്.  

• എം ബു� ് �പകാരം  182436 രൂപ ചിലവഴി�തായും ക�ു 

• സിഐബി േബാർഡ ്  ൈസ�ിൽ  കാണുവാൻ  സാധി�ു   

  4.ഷാരിേയ�ൽ  ്രപേദശ� ് സമ്രഗഭൂവികസനം  16013006/LD/231848    



• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി-4/12/18  

• �പവർ�ി  അവസാനി� തിയതി-22/01/19  

• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  - 693 

• എ��ിേമ�് തുക –200000 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  7 മ�ർ  േറാളുകളിലായി  545 അവിദഗ്�  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ   ആണ് 

സൃഷ്�ി�െ��ി�ു�ത് 

• എ��ിമാ�് �പകാരം െചേ��തായി�ു� �പവൃ�ികൾ  :കു�ിെചടികൾ  നീ�ം െച�ൽ  

,മ� ്കിള�ു മറി�ൽ ,മഴ�ുഴി,േവ� ്പി�,്ക�ി േകാരൽ ,െത�ിൻ  കുഴി,െത�ിൻ  

തടെമടു�ൽ ,ൈജവ േവലി എ�ിവയാണ് . 

• എം ബു� ് �പകാരം െച��ി�ു� �പവൃ�ികൾ  പു�്,കു�ിെ�ടികൾ,മുൾ െചടികൾ ,ഇവ 

െവ�ി വൃ�ിയാ�ൽ  ,മ� ്കിള�ു മറി�ു� �പവൃ�ി എ�ിവയാണ്  

.ഏെതാെ�  �പവൃ�ികൾ  എവിെടെയാെ�  എ�ു�  വിവര�ൾ  ഫയലിൽ  

ഇ�ാ�തിനാൽ  ഈ  ഓഡി�്  പീരിയഡിൽ  ഉ�  ഭൂവികസന  �പവൃ�ികൾ   4ഉം  

ഒരുമി�ാണ്  പരിേശാധി�ാൻ  കഴി�ത്.  

 സിഐ  േബാർഡ ്   ൈസ�ിൽ   കാണാൻ    സാധി�ു . 

5.ഷാരിേയ�ൽ  ്രപേദശെ�  സാമൂഹ� വനവൽകരണം 1607013006/DP/271005 

• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി – 14/09/18 

• �പവർ�ി അവസാനി� തീയതി – 19/8/19 

• എ��ിേമ�് തുക 480000 

• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ   1687 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  10 മ�ർ  േറാളുകളിലായി 801 അവിദഗ്�  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ   ആണ്  

സൃഷ്�ി�െ��ി�ു�ത്  

• എം ബു� ് �പകാരം1590 ൈതകൾ   ന�തായി കാണി�ിരി�ു�ു . ആെക െചലവ്  309511 

രൂപ. 

• ഈ  �പവൃ�ിയിൽ   ബ�ിേ�ൽ  െവ�വ   198 എ�വും  വീടുകളിലും  േറാഡരികിലും  

ആയി  െവ�തിൽ  223  എ�വും  കാണാൻ  സാധി�ു. ആെക  എ�ിയ   ൈതകൾ 421.  

     . എം ഐ എസ്  �പകാരം  സി ഐ ബി  �ായി   4000 രൂപ  ചിലവഴി�തായി  കാണു�ു�്,    

എ�ാൽ  �പവൃ�ി �ല�ു  കാണാൻ  കഴി�ി�.  

     6.     ഷാരിേയ�ൽ  ്രപേദശ� ് െവ�െ�ാ� പുനരധിവാസ ്രപവൃ�ികൾ           

1607013006/LD/328779 

• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി-23/01/19 

• �പവർ�ി  അവസാനി� തിയതി-18/02/19 

• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  - 693 

• എ��ിേമ�് തുക –200000 

•  എം ബു� ് �പകാരം 452 െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  സൃ�ികുകയും 124752 രൂപ ചിലവഴി�തായും 

ക�ു 



• എ��ിമാ�് �പകാരം െചേ��തായി�ു� �പവൃ�ികൾ  : കു�ിെ�ടികൾ  നീ�ം െച�ൽ, , 

,മഴ�ുഴി,, ,െത�ിൻ  കുഴി,െത�ിൻ  തടെമടു�ൽ ,ൈജവ േവലി എ�ിവയാണ് . 

• െച��തായി�ു� �പവൃ�ികൾ  : ഭൂവികസന  �പവൃ�ികൾ  

• കാണാൻ  കഴി�വ :മഴ�ുഴി3, ,വാഴകുഴി-11   

• ഈ  �പവൃ�ി� ് േശഷവും  (ഓഗ� ്/19) െവ�െ�ാ�ം  വ�തിനാൽ  ഫീൽഡിൽ  

കാര�മായി  ഒ�ും തെ�  കാണാൻ  സാധി�ി�. 

• സിഐബി   ൈസ�ിൽ  കാണുവാൻ  സാധിചു  

 

       7.ഷാരിേയ�ൽ  തരിശുഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ     16013006/LD/231851 

• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി-02/10/18 

• �പവർ�ി  അവസാനി� തിയതി-14/10/19 

• എ��ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ  - 1011 

• എ��ിേമ�് തുക –300000 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  23 മ�ർ  േറാളുകളിലായി  945 അവിദഗ്�  െതാഴിൽ  ദിന�ൾ   ആണ് 

സൃഷ്�ി�െ��ി�ു�ത് 

• എം ബു� ് �പകാരം  253792 രൂപ ചിലവഴി�തായി കാണി�ിരി�ു�ു 

• എം ഐ എസ് �പകാരം ചിലവായ തുക 260830 

7038  രൂപ  വ�ത�ാസം  കാണു�ു.  

• എ��ിമാ�്  �പകാരം  െചേ��ിയിരു�  �പവൃ�ികൾ  :  മ� ് കിള�ൽ  ,കുഴി�ൽ , 

• ,വളം മൂടൽ  ,ൈജവ േവലി  എ�ിവ ആണ്  

• എം ബു� ് �പകാരം  െച�� �പവൃ�ികൾ  : മ� ് കിള�ൽ  ,കുഴി�ൽ, ,വളം മൂടൽ  

എ�ിവയാണ്  

• ഈ  �പവൃ�ി  െച��ിരി�ു�ത്  പാേണ�ാടൻ  െകാ�േ�ാണി  എ� വ��ിയുെട  1 

ഏ�ർ  ഭൂമിയിലാണ്.  

വാഴ, കൂർ�, ഇ�ി  െകാ�ി  എ�ീ  കൃഷികൾ  കാണാൻ  കഴി�ു.  

• �പവൃ�ി �ലെ�പരിേശാധനയിൽ  ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മായി കാണാൻ  സാധി�ു. 

• സിഐബി  കാണാൻ  സാധി�ു. 

 

കെ��ലുകൾ   

• ഷാരിേയ�ൽ  �പേദശ� ് സാമൂഹ� വനവൽകരണം  �പവൃ�ിയിൽ    421 വൃ� 

ൈതകൾ     എ�ാൻ  സാധി�ു 

 

• 4 ഭൂവികസന �പവൃ�ികളുെട  മഴ�ുഴികൾ  ,വാഴ�ുഴികൾ  ,െത�ിൻ  കുഴികൾ  ,േവ�് 

കുഴികൾ  എ�ിവ ഒരുമി�ാണ് പരിേശാധി�ാൻ  കഴി�ത് . വഴ�ുഴി -210, െത�ിൻകുഴി -

32, മഴ�ുഴി -14, േവ�് കുഴി -63 കേ�ാ�്  കുഴി -4.  മ�ു �പവൃ�ികളായ  ക�ി േകാരൽ  

,പു�് െച�ി വൃ�ിയാ�ൽ  ,െത�ിൻ  തടെമടു�ൽ  ,മ�് കിള�ു മറി�ൽ  എ�ിവ  

കാണാൻ  സാധി�ി�.  



 
 

• ദുർബലജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ   സമ�ഗഭൂവികസനം �പവൃ�ിയിൽ   നിർമി�ി�ു�  

േവ� ്കുഴികൾ   37 എ�ം  നിറ�തായും മൂടി കിട�ു�തയും ക�ു  

 

• ഭൂവികസന �പവൃ�ികളുെട എ��ിമാടിലും എമ്ബൂക ്ലും  െസ��ിക ്പി� ് 

ഉൾെ�ടു�ിയി�ി� എ�ാൽ   , സുഭാഷ്  േതാളൂർ, :ഇ�ിര  കാരേ�രി  എ�ീ  

വ��ികളുെട  ഭൂമിയിൽ  കാണുവാൻ  സാധി�ു .  

 
 

•      െതാഴിലാളികൾ  ഭൂവികസന�പവരത്ിയിൽ  വീ�ുടമയുെട നിർേദശവും ആവശ�വും   

അനുസരി�ാണ് �പവർ�ികൾ  െചയു�ത് 

 

 

നിർ േദശ�ൾ     

 െതാഴിലാളികൾ�്  ൈകയുറ  കാലുറ  ലഭ�മാേ��തു�്  
 

 െതാഴിൽ  �ല�ുനി�ും  ഉ�ാകു�  അപകട�ളുെട  യാ�ത െചലവ്  േപാലു�  
െചറിയ  തുകകൾ  മു�െ� േപാെല  ADS  ഫ�ിൽ  നി�ും  ലഭി�ാൽ  
ഉപകാര�പഥമായിരി�ും.  

 
 ഭൂവികസനം  സ�കാര� വ��ികളുെട  ഭൂമിയിൽ  െച�ുേ�ാൾ   െച�ാനു�  

�പവർ�ികൾ , െച�രുതാ� �പവൃ�ികൾ (െസപ്�ിക്  പി�് )  എ�ിവ  കൃത�മായി   
െതാഴിലാളികൾ�ും  ഭൂവുടമകൾ�ും  പറ�ു െകാടുേ��തു�്.  
 

 
 ൈതകളുെട പരിപാലനം കൂടി �പവൃ�ികളിൽ   ഉൾെ�ടു�ണം. എന്നാൽ  മാ്രതേമ  

 
വ�  ൈതകളുെട  ഗുണം  ലഭി�ുകയു�ൂ . 
 
 

 
 ഓേരാ �പവൃ�ികളുെടയും  സി ഐ ബി  വയ�്ു�  �ലെ��ുറി�്  േമ� ് മാർ   

അറിയുകയും കൃത�മായി  പരിേശാധന സമയ�്  കാണി�ു നൽകുകയും േവണം  
 
 ഏതു �പവർ�ി എ�ത അളവിൽ  എവിെട െച��ു എ�ു� വിവര�ൾ  �പവർ�ി 

ഫയലിൽ   ലഭ�മാേക�തു�്. 

 
 സിഐേബാർഡ ് �പവർ�ി െചയുനതിന്െറ തുട��ിേലാ �പവർ�ി െചയു� 

സമയേ�ാ    �ാപി�ാൽ  െതാഴി��ിലളികൾ� ് സി.ഐ േബാർഡ ്െ� �ാനം  

മനസിലാ�ാൻ  കഴിയും 

 

 

 



തീരുമാന�ൾ  

 

• െതാഴിലാളികളുെട  ബാ�് പാസ്ബു� ്പതി�ി�ു കി�ാ�  �പ��ം  െസ�ക�റി  മുേഖന  
െല�ർ  നൽകി  പരിഹരി�ാം  എ�്  തീരുമാനി�ു. 

• ബ�െ��  േരഖകൾ  സഹിതം  പ�ായ�ിൽ  അേപ� നൽകിയാൽ െതാഴിൽ �ല� ്  
സംഭവി�ു�   അപകട�ൾ�ു�   സഹായം  ലഭി�ു�താണ്  

• ക�ുറ, കാലുറ  എ�ിവ  ആവശ�ാനുസരണം  നൽകാൻ  തീരുമാനി�ു  
• സാമൂഹ� വനവൽ�രണം  �പവൃ�ിയുെട   േബാർഡ്  ന� െ��താെണ�ും,  പുതിയ  

ഒെര�ം  വീ�ും  �ാപി�ാനും  തീരുമാനി�ു  
• ഭൂവികസനം  �പവൃ�ിയുെട (LD/231848)  േബാർഡ്  വ�ി�ുെ��ും  ഓവർസീർ കാണി�ു  

തരും എ�ും  തീരുമാനി�ു  
 
 

 

 

Sl. 
N
o 

War
d 

No. 
Work Name Work 

Code 
Start 
Date 

End 
Date 

Estimat
e 

Amoun
t 

Actual 
Amoun

t 

Estimate
d 

Mandays 

Actual 
Manday

s 

1 5 
ഷാരിേയ�ൽ   ദുർബല 

ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിൽ  
സമ�ഗ ഭൂവികസനം R4 

LD/23184
9 

25-01-
2019 

14-03-
2019 200000 17526

0 693 754 

2 5 ഷാരിേയ�ൽ  �പേദശ� ്  
സാമുഹ� വനവൽ�രണം 

DP/27100
5 

14-09-
2018 

19-08-
2019 480000 30951

1 1687 801 

3 5 
ഷാരിേയ�ൽ   ദുർബല 

ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിൽ  
സമ�ഗ ഭൂവികസനം  

LD/23184
7 

12-10-
2018 

13-12-
2018 200000 13303

2 688 482 

4 5 
ഷാരിേയ�ൽ   ദുർബല 

ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിൽ  
സമ�ഗ ഭൂവികസനം  

LD/23184
3 

30-10-
2018 

03-12-
2018 190000 18243

6 653 661 

5 5 ഷാരിേയ�ൽ  �പേദശ� ് 
സമ�ഗ  ഭൂവികസനം R3 

LD/23184
8 

04-12-
2018 

22-01-
2019 200000 15835

9 693 545 

6 5 

ഷാരിേയ�ൽ  
െവ�െ�ാ� 

പുനരധിവാസഭൂവികസന 
�പവൃ�ികൾ   

LD/32877
9 

23-01-
2019 

18-02-
2019 200000 12475

2 693 452 
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ഷാ രിയേ ക്കല്
  ദു ര്  ബല 

ജനവി ഭാഗങ്ങ
ളു ടെ ഭൂ മി ല്  

സമഗ്ര 
ഭൂ വി കസനം  

R4

Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y N Y N N N N Y N N N N

ഷാ രിയേ ക്കല്
 പ്രദേശത്ത്   
സാ മു ഹ്യ 

വനവല് ക്കര
ണം

N N N Y N Y Y N Y N Y Y N Y N N N N N N N N N

ഷാ രിയേ ക്കല്
  ദു ര്  ബല 

ജനവി ഭാഗങ്ങ
ളു ടെ ഭൂ മി ല്  

സമഗ്ര 
ഭൂ വി കസനം

N N N Y N Y Y N Y N Y Y N Y N N N N N N N N N

ഷാ രിയേ ക്കല്
  ദു ര്  ബല 

ജനവി ഭാഗങ്ങ
ളു ടെ ഭൂ മി ല്  

സമഗ്ര 
ഭൂ വി കസനം

N N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y N N N N N N N N N

ഷാ രിയേ ക്കല്
 പ്രദേശത്ത്  

സമഗ്ര  
ഭൂ വി കസനം  

R3

Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y N Y N N N N Y N N N N

ഷാ രിയേ ക്കല്
 

വെ ള്ളപ്പൊ
ക്ക 

പു നരധിവാ
സഭൂ വി കസന

 
പ്രവൃ ത്തികള്
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