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ഇ.തമയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com 

ആമുഖം് 

       രാജ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങളില് ജ്ീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ 
മനുഷ്യരുത്തെ സര്വതതാന്മുഖമായ പുതരാരതി ലക്ഷ്യം വച്ച് സവാതഗ്്യാന്ര 
ഇ്യന് പാര്ലിത്തമന്റില്   നിര്മിക്കത്തെട്ട  ശക്തമായ നിയമങ്ങളിത്തലാന്നാണ്  
മഹാത്മാരാന്ധി തേശീയ ഗ്രാമീണ ത്തതാഴിലുറെ് പദ്ധതി. 2005 ത്തസപ്തംബര് 
മാസം 5-ാാാം തീയ്യതി ഈ നിയമം നിലവില് വന്നു.  
 
      ത്തതാഴില് ഒരു അവകാശമായി കല്െിച്ചു നല്കുന്ന നിരവധി 
സവിതശഷ്തകളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്രാമീണ തമഖലയിത്തല 
ോരിഗ്േയനിര്മാര്ജ്നം എന്ന ഗ്പാഥമിക ലക്ഷ്യതൊത്തൊെം പാരിസ്ഥിതിക 
പുനസ്ഥാപനം, സാമൂഹയ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കല് എന്നിവയും ത്തതാഴിലുറെ് 
പദ്ധതിയുത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുത്തെ ത്തതാഴില് ത്തചയ്യുവാനുള്ള 
അവകാശെിനും അവരുത്തെ കായികാധവാന തശഷ്ിക്കും നിയമ സാധുതയും 
അ്സ്ും കല്െിക്കുന്നുത്തവന്നതാണ് മഹാത്മാ രാന്ധി തേശീയ ഗ്രാമീണ 
ത്തതാഴിലുറെ് പദ്ധതിയുത്തെ  സവിതശഷ്ത. തകരളെിലാേയമായി ത്തതാഴിലുറെ് 
പദ്ധതി നെൊക്കിയത് പാലക്കാെും വയനാട്ടിലുമാണ്. അതുത്തകാണ്ടുതത്തന്ന ഈ 
തമഖലയിത്തല വിപുലമായ അനുഭവസമ്പെ് ആര്ജ്ിക്കാന് നമുക്ക് 
കഴിഞ്ഞിരിതക്കണ്ടതാണ്.  
 
മുഖയ്ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
1.ഗ്രാമ ഗ്പതേശെ് താമസിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ ത്തതാഴില് ത്തചയ്യാന് 
താത്പരയമുള്ള എത്തതാരു കുെുംബെിനും ഒരു സാമ്പെിക വര്ഷ്ം 100 
േിവസത്തെ ത്തതാഴിലിനുള്ള അവകാശം.  
2.േരിഗ്േരുത്തെ ഉപജ്ീവനവുമായി ബന്ധത്തെട്ട വിഭവാെിെറ ശക്തിത്തെെുെല്. 
3.സാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എലലാ കുെുംബങ്ങത്തളയും 
പദ്ധതിയില് ഉള്പ്ത്തെെുെുക. 
4.പഞ്ചായെ് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങത്തള ശക്തിത്തെെുെുക. 
 
 
 വിദശഷ് കൾ 

• നിയമെിത്തന്റ പിന്ബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി 
• സ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ തവതനം 
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• പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷ്ണം,കാര്ഷ്ിക തമഖലയിത്തല അെിസ്ഥാന 
സൗകരയ വികസനം 

• ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്ക് ആസൂഗ്തണെിലും നിര്വഹണെിലും  
പങ്കാളിെം 

• തവതനം തനരിട്ട് ത്തതാഴിലാളികളുത്തെ ബാങ്ക്/തപാതറാഫീസ് 
അക്കൗണ്ടിതലക്ക് 

• പദ്ധതി സുതാരയമാക്കാന് സാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 
 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്റിതെ്ഗ്പാധാനയം 
 
മഹാത്മാരാന്ധി തേശീയ ഗ്രാമീണ ത്തതാഴിലുറെ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം 
ഗ്രാമപഞ്ചായെ് ഗ്പതേശെ് നെെിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവൃെികളും 
ത്തപാതുജ്ന പങ്കാളിെതൊത്തെയുള്ള തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് 
വിതധയമാക്കണത്തമന്ന് ഈ നിയമെിത്തന്റ അനുതേേം 17(2)ല് 
നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവര്െനത്തെെറ്റിയും ത്തപാതുധനം 
ത്തചലവഴിക്കുന്നതിത്തനെറ്റിയും പൗരസമൂഹം നെെുന്ന പരസയവും 
സവതഗ്്വുമായ പരിതശാധനയാണ് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് അഥവാ സാമൂഹിക 
കണക്ക്  പരിതശാധന.  
  
        എലലാ വാര്ഡിലും വര്ഷ്െില് രണ്ട് ഗ്പാവശയം തസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകള്പ് കൃതയമായി നെെണം. ത്തതാഴിലുറെ് പദ്ധതിയില് 
അഴിമതിക്ക് ഇെനല്കാത്തത, സുതാരയതയും കാരയക്ഷ്മതയും 
ഉറെുവരുെുകയാണ്  തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂത്തെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.  
സമൂഹെിത്തല നാനാതുറകളിലുള്ളവരുത്തെ പങ്കാളിെം 
ഉറൊക്കി,വിപുലമായ സാമൂഹയ വിേയാഭയാസ പരിപാെിയായണ് തസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ നെക്കുക. പദ്ധതിെണം ശരിയായ രീതിയില് 
ത്തചലവഴിച്ചിട്ടുതണ്ടാ, പദ്ധതിയുത്തെ ലക്ഷ്യം കകവരിച്ചുതവാ, പദ്ധതിയുത്തെ 
രുണതഭാക്താക്കളുത്തെ ജ്ീവിതെില് രുണപരമായ എ്ുമാറ്റമാണുണ്ടായത്, 
സാമൂഹയ ആസ്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുതണ്ടാ തുെങ്ങിയ കാരയങ്ങളാണ് തസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റിലൂത്തെ കത്തണ്ടൊന് ഗ്ശമിക്കുന്നത്. ത്തപാതുജ്നങ്ങളുത്തെ 
പങ്കാളിെതൊത്തെ നെെുന്നതിനാല് സര്ക്കാര് പദ്ധികളുത്തെ നെെിെിനുതമല് 
ത്തപാതുസമൂഹെിത്തന്റ ജ്ാഗ്രതയുറൊക്കാന് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
വഴിത്തയാരുക്കും. 
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      രാജ്യത്തെ പരതമാന്നത ഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനമായ കംതഗ്ൊളര് ആന്റ് 
ഓഡിറ്റര് ജ്നറല്  (സി.എ.ജ്ി) പുറത്തെെുവിച്ച മാര്രനിര്തേശമനുസരിച്ചാണ് 
ഈ തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നെെിയിട്ടുള്ളത്.സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ച  
തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  ത്തസാകസറ്റിയുത്തെ തനതൃതവം ഇ ഓഡിറ്റ്  നെെത്തെെന്നു 
 
         തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിതസാഴ്സസ് തപഴ്സസണ് ഗ്പവൃെിഫയല്  
പരിതശാധന, ഫീല്് സന്ദര്ശനം, ത്തതാഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖം, 
എം.ഐ.എസ് പരിതശാധന എന്നിവത്തയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  തസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് റിതൊര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 
 
അവകാശങ്ങതള്് ംബന്ധിച്ച് 
 
മഹാത്മാരാന്ധി തേശീയ ഗ്രാമീണ ത്തതാഴിലുറെ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം 
ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്ക് ലഭിതക്കണ്ട അവകാശങ്ങത്തള കുറിച്ചും ഏത്തറ്റെുതക്കണ്ട 
ഗ്പവയെികത്തള കുറിച്ചും ത്തതാഴിലുറെ് നിയമെിലും 2018 -19 ത്തല  മാറര് 
സര്ക്കുലറിലും വിശേമായി ഗ്പതിപാേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 
ത ാഴിലാളികളുതട്10്അവകാശങ്ങൾ 
 
1. അതപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസെിനുള്ളില് ത്തതാഴില്കാര്് ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശം. 
2. അതപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസെിനുള്ളില് ത്തതാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശവും ആയതിത്തന്റ കകെറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും 
3. ത്തതാഴില് ലഭിച്ചിത്തലലങ്കില് ത്തതാഴിലിലലായ്മ തവതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശം,  (15 േിവസം കഴിഞ്ഞാല് അെുെ 30 േിവസം 
േിവസതവതനെിത്തന്റ നാലിത്തലാന്നും  പിന്നിെുള്ള േിവസങ്ങളില് 
േിവസതവതനെിത്തന്റ 50% വും ലഭിക്കാന് ത്തതാഴിലാളിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.)  
4. പദ്ധതി ആസൂഗ്തണെില് പത്തങ്കെുക്കാനുളള അവകാശം.  
5. 5 കിതലാമീറ്ററിനുള്ളില് ത്തതാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അത്തലലങ്കില് 
(തവതനെിത്തന്റ 10 ശതമാനം അധികം) 
6. കുെിത്തവള്ളം, വിഗ്ശമസൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ സൗകരയം ഇവ 
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 
7. 15 േിവസെിനുള്ളില് തവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 
8. തവതനവിതരണെിത്തല കാലതാമസെിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശം.  
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9. സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരെിനുള്ള അവകാശം. 
10. ഗ്രാമസഭയില് പത്തങ്കെുക്കുന്നതിനും തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയില് 
പത്തങ്കെുക്കാനുമുള്ള അവകാശം.  
  
മഹാത്മാരാന്ധി തേശീയ ഗ്രാമീണ ത്തതാഴിലുറെ് പദ്ധതി അെിസ്ഥാനപരമായി 
ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ്.അതുത്തകാണ്ടുതത്തന്ന ത്തതാഴിലാളികളുത്തെ 
അവകാശലംഘനത്തെ രൗരവതൊത്തെതത്തന്ന കാതണണ്ടതുണ്ട്.അതിതലക്ക് 
വരുന്നതിന് മുമ്പ് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിതസാഴ്സസ് തപഴ്സസണ് 
തതന്കുരുശ്ശിെറ വാര്ഡില് കഴിഞ്ഞ ഏഴ്സ മാസെിനിത്തെ നെെിയ 
ഗ്പവൃെികളുലത്തെ ഫയലുകള്പ് പരിതശാധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്ത്തറ 
വിശോംശങ്ങള്പ് ചുവത്തെ ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 
 

പഞ്ചായത്ിതന് ംബന്ധിച്ച്അടിസ്ഥാന്വിവരങ്ങÄ 

 

 sImÃw PnÃ-bnse NS-b-aw-Kew t»m¡nse ae-tbmc taJ-e-bnÂs¸« Hcp 

]©m-b-െmWv NnX-d. thWmSv cmP-hw-i-¯nsâ IognepÅ Hcp {]tZ-i-am-bn-

cp¶p CXv. ImÀjn-tImÂ¸-¶-amb Ipcp-ap-fIv DW-¡m³ D]-tbm-Kn-¨n-cp¶ Nn¡ Xd-

tem-]n-¨mWv NnXd F¶ t]cp-m-b-Xv. ]e kmaq-lnI cmjv{Sob cwKs¯ {]ap-JcnÂ, 

kzmX-{´yka-c-tk-\m-\n-Ifpw Cu ]©m-b-¯nÂ Pohn-¨n-cp-¶p. Hcp \qämv ]g-¡-

apÅ NnXd kvIqÄ Hcp {][m\ hnZym-e-b-am-Wv. 1953emWv NnXd ]©m-b¯v 

cq]o-I-cn-¨-Xv. ]©m-b-¯nsâ {]Ya {]kn-Uâv {io. dmhp-¯À Bbn-cp-¶p. Cu ]©m-b-

¯nsâ Cc-¸nÂ hmÀUmWv HmUn-än-\p-thn Xnc-sª-Sp-¯-Xv.  
 
 

 
പഞ്ചായത്ിതല് ത ാഴിലുറപ്പ്് പദ്ധ ിയുമായി് ബന്ധതപ്പട്് അടിസ്ഥാന്
വിവരങ്ങൾ 
 
1 

 
ആത്തക ത്തതാഴില് കാര്് 

 
9067 
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2 ആത്തക ത്തതാഴിലാളികള്പ് 18138 
3  

ആക്റ്റ്റീവ് ത്തതാഴില് കാര്് 
 
4767 

 
4 

 
ആക്റ്റ്റീവ് ത്തതാഴിലാളികള്പ് 

 
4767 

 
5 

 
പട്ടികജ്ാതി വിഭാരം 

 
552 

 
6 

 
എസ്െിത്തതാഴിലാളികള്പ് 

 
125 

 
 

ദ ാഷ്യൽ്്ഓഡിറ്റിനു്വിദധയമാക്കിയ്{]hÀ¯n-IÄ 

് Cc-¸nÂ വാർഡിതല് ത ാഴിലുറപ്പ്് പദ്ധ ിയുമായി് ബന്ധതപ്പട്് അടിസ്ഥാന്

വിവരങ്ങÄ 

 

ആത്തക  ത്തതാഴിലാളികള്പ് 109 

ആത്തക   BIvSohv sXmgn-em-fn-IÄ  82 

 

പട്ടികജ്ാതി വിഭാരെില് s]«-hÀ 

 

30 

 
ഗ്ക 
മ 
ന
മ്പ
ര്  

 
വര്ക്ക് 
തകാ്   

 
ഗ്പിവൃെി  

 

Ime-b-fhv 

 
അെങ്ക
ല് 
തുക 
 

 
ത്തചല
വായ 
തുക  

 
സാധന 
ഘെകം  

 
1 

 
WC/331101 

Cc-¸nÂ hmÀUnse 
Cc-¸nÂ \oÀ¯-S-
¯nse Cc-¸nÂ {]tZ-
is¯ I¿me 

 
2018-2019 

 
254467 

 
249203 

 
0 
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ദകഗ്രർക്കാരിതെ്നിർദേശഗ്പകാരം്ത ാഴിലുറപ്പ്്പദ്ധ ിയുമായി്ബന്ധതപ്പട്്് 
 
 ാതഴപ്പറയുന്ന്7്രജിസ്റ്ററുകൾ്നിർബന്ധമായും് ൂക്ഷ്ിദക്കണ്വയാണ്. 
 
1)  ത്തതാഴില് കാര്ഡിനുളള അതപക്ഷ്യുത്തെ രജ്ിറര് 
2)  തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മീറ്റിംഗ് രജ്ിറര് 
3)  ഡിമാന്റ് രജ്ിറര് 

\nÀ½mWw 
 
2 

 
WC/335682 

Cc-¸nÂ hmÀUnse 
Cc-¸nÂ sskUp-hmÄ 
{]tZ-is¯ I¿me 
\nÀ½mWw  

 
2018-2019 

 
254467 

 
247008 

 
0 

 
3 

 
WC/323306 

Cc-¸nÂ hmÀUnse 
Cc-¸nÂ \oÀ¯-S-
¯nse Ing-t¡-hnf 
{]tZ-is¯ I¿me 
\nÀ½mWw 

 
2018-2019 

 
254467 

 
193742 

 
0 

 
4 

 
WC/331086 

Cc-¸nÂ hmÀUnse 
Cc-¸nÂ \oÀ¯-S-
¯nse Imcn-¨nd 
{]tZ-is¯  I¿me 
\nÀ½mWw 

 
2018-2019 

 
254466 

 
247848 

 
0 

 
5 

 
WC/335710 

Cc-¸nÂ hmÀUnse 
Cc-¸nÂ \oÀ¯-S-
¯nse Cc-¸nÂ 
AwK³hmSn {]tZ-is¯  
I¿me \nÀ½mWw 

 
2018-2019 

 
254467 

 
192632 

 
0 

 
6 

 
LD/317612 

Cc-¸nÂ hmÀUnse 
SC/ST/IAY/BPL/  
hn[-h-IÄ, hnI-
emw-KÀ Krl-\m-Y-
cm-bn-«pÅ IpSpw-
_-§Ä F¶n-h-cpsS 
`qan-bnse `qhn-I-
k\ {]hÀ¯-\-§Ä  

 
2018-2019 

 
312217 

 
302824 

 
0 
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4) ഗ്പവൃെിയുത്തെ ലിറും ത്തചലവും വിശോംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച 
രജ്ിറര് 

5)  സ്ഥിര ആസ്തികളുത്തെ രജ്ിറര് 
6)  പരാതി രജ്ിറര്  
7)  സാധന ഘെക രജ്ിറര് 

എ. എം. സി  ഗ്പകാരമുള്ള 7  രജ്ിററുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 
 

ഫയല് പരിതശാധനയില് നിന്നും 

Document List Yes/No Remarks 
Cover Page No AMC {]Im-c-apÅ IhÀt]Pv tIm¸n ^b-en-\p-ÅnÂ 

ImWm³ km[n-¨p.  
Check List of Documents Yes 

 

Copy of Annual Action Plan/Shelfof 
Projects 

No 
 

Copy of Technical Estimate & Desig Yes 
 

Technical Sanction Yes 
 

Adminstrative/Financial Sanction Yes 
 

Convergence Funds/Inputs  if any No File has no Convergence Scheme 
Demand Application Form Yes 

 

Work Allocation Form NO 
 

Copy of Filled e-muster rolls Yes 
 

Copy of Measurement Book Yes 
 

Material Procurement Document & 
Usage 

No 
 

Copy of Wage List Yes 
 

Copies of Wage and Material Payment 
FTOs 

No 
 

Material Vouchers & Bills No Material works only 
Copies of Reciepts of Royalty Paid No 

 

Photograph of the Project (3 Stages) No 
 

Work Completion Certificate No 
 

Muster Roll Movement Slip Yes 
 

Geo Tagged Photograph of the Asset No 
 

Copy of Social Audit Report of the 
work 

No 
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ഓഡിറ്റിത്തന്റ ഭാരമായി 6 ഗ്പവര്െികളുത്തെ ഫയല് പരിതശാധിച്ചതൊള്പ് 
6ഫയലിലും ഏറ്റവും അതയാവശയമായി സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ചില തരഖകള്പ് 
ImWm³ km[n-¨n-Ã 

• AMC {]Im-c-apÅ IhÀ t]Pv ^b-en-\p-ÅnÂ A]qÀ®-ambn ImW-s¸-«p..  

• ^bÂ Sm¡nwKv t^mdw ^b-enÂ ImWm³ km[n-¨p. sXmgn-en-Ãmbva 

thX\w, thX-\-Im-eXmak-¯n-\pÅ \jvS ]cn-lmcw F¶nh IW-¡m-¡p-¶-Xn-\pÅ 

kp{]-[m\ tcJ-bm-Wn-Xv. CXv A]qÀ®-am-bmWv ImWm³ km[n-¨-Xv.  

• AXym-h-iy-ambn kq£n-t¡--tc-J-bmb FTO Hcp ^b-ep-I-fnepw ImWm³ 

km[n-¨n-Ã.  

• sskäv Ub-dn-bpsS Ipd¨p t]Pp-I-fnÂ t{]mPIvSv aoänw-Kv, ]Wn-bm-bp-[-

§-fpsS hmS-I, VMC kµÀiI Ipdn¸v F¶nh am{X-amWv ImWm³ km[n-¨-Xv. 

hni-Z-amb VMC dnt¸mÀ«v ImWm³ km[n-¨n-Ã. .  

• WC/331086, Cc-¸nÂ hmÀUnse Cc-¸nÂ \oÀ¯-S-¯nse Imcn-¨nd {]tZ-is¯ 

I¿me \nÀ½m-Ww. F¶ {]hr-¯n-bpsS ^bÂ ]cn-tim-[-\-bnÂ \n¶pw Is-¯nb 

hogvNIÄ.  

1. aÌÀtdmÄ \¼À 27298 Â 22.11.2018, 23.11.2018 F¶o Xob-Xn-I-fnÂ KL-13-002-

002-016/65 _nµp F¶ ImÀUv DSa BZyw H¸v tcJ-s¸-Sp-¯p-Ibpw ]n¶oSv 

B_vskâv amÀ¡v sNbvX-Xmbn ImWmw.  

2. aÌ-ÀtdmÄ \¼À 27706 Â KL-13-002-002-016/198   cm[ F¶ ImÀUv DSa 

10.12.2018 Â H¸v tcJ-s¸-Sp¯n ]n¶oSv B_vskâv amÀ¡v sNbvXn-cn-¡p-¶p.  

3. aÌ-ÀtdmÄ \¼À 31377 Â KL-13-002-002-016/50 hmk´n F¶ ImÀUv DSa 

28.12.2018 Â H¸v tcJ-s¸-Sp-¯n ]n¶oSv B_vskâv amÀ¡v  sNbvXn-cn-¡p-

¶p.  

4. M-Book (269/18-19) Â sajÀsaâv {]Imcw 209582.8 cq]bpw jmÀs]-

\nwKv NmÀÖmb 4490 cq]bpw DÄs¸sS 214072.8 cq] Nne-hmbn tcJ-s¸-

Other State Specific Documents No 
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Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. 247848 cq] ]mkm-¡n-b-Xmbn ImWmw. ChnsS 

33775.2 cq]-bpsS sshcp-²y-ap-v. CXv \nÀÆ-lW DtZym-K-ØÀ ]cn-tim-

[n¨v km£y-s¸-Sp-¯n-bn«pw Cu sXäp-IÄ \ne-\nÂ¡p-¶p. M-Book se 

A©mw t]PnÂ 261.5 aoäÀ kzI-bÀ hnkvXoÀ®-¯n-epÅ IÃvI¿me \nÀ½m-

W-¯nÂ129.66/aoäÀkzI-bÀ F¶ \nc-¡nÂ 33906.09 cq] Nne-hm-bn. F¶mÂ 

DtZym-K-Øsâ ]ng-hp-aqew 130.75 cq] F¶v tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. Cu 

]ng-hmWv sshcp-²y-¯n\p Imc-Ww.  

  

   

{]hÀ¯n Øe kµÀi\w 
 

 യൽ് പരിദശാധന് നടത്ിയ് ഗ്പവൃത്ികളുതട് {]hÀ¯n-Øe 

 രർശനത്ിലൂതട്കതണ്ത്ിയ്കാരയങ്ങÄ:- 
 
ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനെിനും സാമൂഹിക ആസ്തി 

സൃഷ്ട്െിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്പhr¯nIÄ 

ഏത്തറ്റെുെു ത്തചയ്യാ³ പറ്റുന്ന  NS-b-aw-Kew . എന്നാല് ഫയലില് 

കണ്ട ഗ്പവിര്തികളുത്തെ നിജ്സ്ഥിതി തനരില് കണ്ടു 

മനസിലാക്കാനും HmUn-änsâ ഭാരമായി ത്തചയ്ത {]hr-¯n-I-fpsS 

അളവുകള്പ് തരഖത്തെെുൊനും ത്തപാതു പണം ഉപതയാരത്തെെുെി 

നെെിലാക്കിയ പദ്ധതിയുത്തെ രുണഫലം മനസിലാക്കാനും ഓഡിറ്റ്  

സംഘം ഇവാര്ഡിത്തല പൂര്െിയായ 6  ഗ്പhr¯n  സ്ഥലവും 

സന്ദര്ശിക്കുകയുണ്ടായി. ഗ്പhr¯nIÄ പരിതശാധിച്ചും 
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ത്തതാഴിലാളികതളാെും തമറ്റുമാതരാെും സംസാരിച്ചും ഓഡിറ്റ്  െീം 

കത്തണ്ടെിയ കാരയങ്ങള്പ് ചുവത്തെ ഗ്പതിപാതിക്കുന്നു. 

➢ {]hÀ¯n-Ifpw Af-hp-Ifpw 

 
❖ WC/331101, Cc-¸nÂ hmÀUnse Cc-¸nÂ \oÀ¯S¯nse Cc-¸nÂ {]tZ-is¯ I¿me 

\nÀ½m-Ww.  

 

{]hÀ¯n  FÌn-ta-äp-{]-Im-c-apÅ Af-hp-

IÄ  

M-Book {]Im-c-apÅ Af-hp-IÄ  ^oÂUv kµÀi-\-¯nÂ \n¶pw e`n¨ 

Af-hp-IÄ 

 Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

IÃv 

I¿me 

345m2  129.66 44732.7 266 m2 129.66 34489.56 50.7 m2 129.66 6573.76 

a¬I¿me 990 m3 192.76 190832.4 990 m3 192.76 190832.4 91.8 m3 192.76 17695.368 

 

Cu ]²Xn {]Imcw IÃv I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 27915.8 cq]bpsS 

\jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p.  

a¬ I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 173137.032 cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-

Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p.  

 

• kÀsÆ \¼À 310/5, \mlne _ohn, kPn lukv, Cc-¸nÂ F¶ `qDS-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 

a¬I-¿m-e, IÃv I¿me F¶nh \nÀ½n-¨-Xmbn ImWm³ Ign-ªp. IÃv I¿me aq¶v Xc-

¯n-emWv \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. 22 aoäÀ \of-¯nepw 0.6 aoäÀ hoXn-bnepw, 5 

aoäÀ \of-¯nepw 0.6 aoäÀ hoXn-bnepw, 8 aoäÀ \of-¯nepw 0.6 aoäÀ hoXn-bn-
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ep-amWv IÃv I¿m-e-IÄ ImWm³ Ign-ª-Xv. 30 aoäÀ \of-¯nepw 0.6 aoäÀ hoXn-

bnepw 0.6 aoäÀ Db-c-¯nepw a¬ I¿me ImWm³ km[n-¨p.  

• kÀsÆ \¼À 295/15þ4, taml-\³, cmPIn `h³, Cc-¸nÂ F¶ `qDS-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 

IÃv I¿m-ebpw a®v I¿m-e-bp-amWv \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. 25 aoäÀ \of-

¯nepw 0.6 aoäÀ hoXn-bnepw IÃv I¿m-ebpw, 20aoäÀ \of-¯nepw 0.6 aoäÀ 

hoXn-bnepw 0.7 aoäÀ Db-c-¯nepw a¬ I¿m-ebpw ImWm³ km[n-¨p.  

• kÀsÆ \¼À 302/20, 310/15 iin-[-c³, Ncp-hn-f-ho-Sv, Cc-¸nÂ F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-ebpw IÃv I¿m-e-bp-amWv \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. 25 

aoäÀ \ofhpw 0.7 aoäÀ hoXn-bn-ep-apÅ IÃp-I-¿m-ebpw 20 aoäÀ \ofhpw 0.6 

aoäÀ hoXnbpw 0.8 aoäÀ Db-c-hp-apÅ a¬ I¿m-ebpamWv ImWm³ km[n-¨-Xv.  

•  kÀsÆ \¼À 310/23/2, kXy-`m-a, cmPohv `h³, Cc-¸nÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-

S-¯nÂ a¬ I¿m-e ImWm³ km[n-¨p. 30 aoäÀ \ofhpw 1 aoäÀ hoXnbpw 0.6 aoäÀ 

Db-c-¯nep-apÅ a¬ I¿m-ebpamWv ImWm³ Ign-ª-Xv.   

• kÀsÆ \¼À 309/14/2, 309/15/2/31, 309/15/2/2 joP, e£w-hoSv ]Ån-¡p-¶pw-

]pdw F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-e ImWm³ km[n-¨p. 60 aoäÀ 

\ofhpw 0.5 aoäÀ hoXnbpw 0.6 aoäÀ Db-c-¯nep-apÅ a¬ I¿m-ebpamWv 

ImWm³ Ign-ª-Xv. 

• kÀsÆ \¼À 296/4 Pm³km-_o-hn,  Ban-\m-a³knÂ, Cc-¸nÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ ImSv sh«n-sX-fn-¡p-Ibpw dº-dn\p ¹mävt^mw CSn-¡p-Ibpw a¬ I¿me 

\nÀ½n-¡p-I-bp-amWv sNbvX-Xv. a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶Xv 30 aoäÀ \of-

¯nepw 0.6 aoäÀ hoXn-bnepw 0.6 aoäÀ Db-c-¯n-ep-am-Wv.  

 

❖ WC/335682, Cc-¸nÂ hmÀUnse Cc-¸nÂ sskUp-hmÄ {]tZ-is¯ I¿me 

\nÀ½mWw.  

{]hÀ¯n  FÌn-ta-äp-{]-Im-c-apÅ Af-

hp-IÄ  

M-Book {]Im-c-apÅ Af-hp-

IÄ  

^oÂUv kµÀi-\-¯nÂ \n¶pw 

e`n¨ Af-hp-IÄ 
 

 Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

a¬ I¿me 990 m3 192.76 190832.4 989.85 m3  192.76 190803.48 124.26 m3 192.76 23952.36 
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ssPh-then 3300 m2 8.13 26829 3300 m2 8.13 26829 -þ þ þ 

   

• Cu ]²Xn {]Imcw a¬ I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 166851.12 
cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

• ssPh-th-en-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 26829 cq]bpsS \jvSw kw`-

hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p.  

  

• kÀsÆ \¼À 373/1/5/4, Pn\p, Pn\p aµn-cw, amt¦mSv  F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-e \nÀ½n-¡p-I-bmWv sXmgn-em-fn-IÄ sNbvXXv. 50 aoäÀ 

\of¯nepw 0.5 aoäÀ hoXnepw 0.5 aoäÀ Db-c-¯nep-apÅ a¬ I¿m-ebpamWv 

ImWm³ Ign-ª-Xv. 

• kÀsÆ \¼À 17þ960 A`n-Pn-¯v, A`n-Pn¯v `h³  F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 

sX§n\p XS-sa-Sp-¡Â, a¬ I¿m-e \nÀ½n¡Â F¶o {]hÀ¯n-I-fmWv  sXmgn-em-fn-IÄ 

sNbvXXv. 40 aoäÀ \of¯nepw 0.5 aoäÀ hoXnepw 0.5 aoäÀ Db-c-¯nep-apÅ a¬ 

I¿m-ebpamWv ImWm³ Ign-ª-Xv. 

• kÀsÆ \¼À 360/5  eX, A`n-Pn¯v `h³, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 

a¬ I¿m-e, IÃv I¿me F¶nh \nÀ½n-¨-Xmbn ImWm³ Ign-ªp.  20 aoäÀ \of¯nepw 

0.55 aoäÀ hoXnbnep-amWv IÃv I¿e \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶X.v 60 aoäÀ \of-

¯nepw 0.75 aoäÀ hoXn-bnepw 0.75 aoäÀ Db-c-¯n-ep-amWv a¬ I¿me 

ImWm³ km[n-¨-Xv.  

• kÀsÆ \¼À 370/20  {ioeX, Pn\p aµn-cw, amt¦mSv  F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-

¯nÂ a¬ I¿m-e, IÃv I¿me F¶nhbmWv ImWm³ Ign-ªXv.  40 aoäÀ \of¯nepw 0.9 

aoäÀ hoXnbnep-amWv IÃv I¿e \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶X.v 71 aoäÀ \of-¯nepw 0.6 

aoäÀ hoXn-bnepw 0.85 aoäÀ Db-c-¯n-ep-amWv a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-

Xv.  

• kÀsÆ \¼À 366/3  kptem-N-\, Ncp-hn-f-ho-Sv, amt¦mSv  F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ ssX dº-dn\p ¹mävt^mw FSp-¡Â, sX§n\p XS-sa-Sp-¡Â, ImSp sXfn-

bn¨p hr¯n-bm-¡Â XpS-§nb {]hÀ¯n-I-fmWv sNbvX-sX¶v ImWm³ km[n¨p.   
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• kÀsÆ \¼À 54/21  N{µ-{]-Imiv, h«-ss¡-X-bnÂho-Sv, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ  20 aoäÀ \of¯nepw 0.65 aoäÀ hoXnbnep-apÅ IÃv I¿m-e-bmWv 

ImWm³ Ign-ª-Xv.   

• kÀsÆ \¼À 370/7/2  do\, Ncp-hn-f-]p-¯³ho-Sv, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-e, IÃv I¿me F¶nhbmWv ImWm³ Ign-ªXv.  15 aoäÀ 

\of¯nepw 0.5 aoäÀ hoXnbnep-amWv IÃv I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶X.v 25 

aoäÀ \of-¯nepw 0.6 aoäÀ hoXn-bnepw 0.55 aoäÀ Db-c-¯n-ep-amWv a¬ 

I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.  

•  kÀsÆ \¼À 294/22, 294/25 _m_p-cm-P³, tIm¦-enÂ hoSv, IÃp-sh-«mw-Ip-gn, 

amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ  Irjn-¡p-thn Inf-¨p-sIm-Sp-¡p-Ibpw 

C©n¡v ]W-tIm-cp-Ibpw a¬I-¿me \nÀ½n-¡p-I-bp-amWv sNbvX-Xv. 50 aoäÀ 

\of¯nepw 0.5 aoäÀ hoXnbnepw 0.4 aoäÀ Db-c-¯n-ep-apÅ a¬v I¿m-e-bmWv 

ImWm³ Ign-ª-Xv.   

•  kÀsÆ \¼À 294/7  Xmln-d-_o-hn, tXm«-cn-I-¯p-ho-Sv,  F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-e, IÃv I¿me F¶nhbmWv ImWm³ Ign-ªXv.  25 aoäÀ 

\of¯nepw 0.6 aoäÀ hoXnbnep-amWv IÃv I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶X.v 28 

aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.7 aoäÀ Db-c-¯n-ep-amWv a¬ I¿me 

\nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.  

• kÀsÆ \¼À 50/4/4  keo-e-_o-hn, ae-¨n-d-]p-¯³hoSv  F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-

S-¯nÂ ac-¨o\n IrjnsN¿p-¶-Xn-\p-thn `qan A\p-tbm-Py-am¡n sImSp-¡p-Ibpw, 

sX§n\p XS-sa-Sp-¡Â, a¬ I¿me F¶nh \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xmbpw ImWm³ Ign-

ªp. 15 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.5 aoäÀ Db-c-¯n-ep-amWv 

a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.  

• kÀsÆ \¼À 50/13 jnlm-_p-±o³, ap\oÀ a³knÂ ad-hqÀtImWw F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ 20 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.5 aoäÀ Db-c-

¯nepw IÃv I¿me ImWm³ km[n-¨p. AhnsS `qan Irjn-tbm-Ky-am¡n sImSp-¯-

Xmbpw Ip.  

• kÀsÆ \¼À 6/4/2 kpÂ^m-_o-hn, ]pXp-hÂ]p-¯³ho-Sv, Imcn-¨nd F¶ `qD-S-a-

bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 41 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.5 aoäÀ Db-c-

¯n-ep-apÅ IÃv I¿me ImWm³ km[n-¨p.  

• kÀsÆ \¼À 48/5 jm\n-^m-_o-hn, ]md-hn-f-]p-¯³ho-Sv, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-

bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 12 aoäÀ \ofhpw 1.5 aoäÀ hoXn-bp-apÅ IÃv I¿me ImWm³ 
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km[n-¨p. A_vZpÂ djo-Zv, A`n-emjv F¶o hnZKv² sXmgn-em-fn-IÄ Cu IÃv I¿m-

e-bpsS \nÀ½m-W-¯nsâ tPmen-bnÂ GÀs¸«-Xmbn taänÂ \n¶pw hnhcw e`n-

¨p. A_vZpÂ djoZv (KL-13-002-002-023/312), A`n-emjv (KL-13-002-002-

016/571) F¶n-hÀ tPmen sN¿p-Ibpw 271 cq] \nc-¡nÂ thX-\-ambn e`n-¡p-

Ibpw sNbvXp F¶v aÌÀtdmÄ ]cn-tim-[-\-bnÂ \n¶pw a\-Ên-em-¡m³ km[n¨p. 

hnZKv² sXmgn-em-fn-IÄ ]²Xn {]hÀ¯-\-§-fnÂ ]¦m-fn-I-fm-hp-¶p-s-¦nepw 

Ahn-ZKv² sXmgn-em-fn-I-fpsS thX-\-amWv e`n-¡p-¶-Xv. Ahn-ZKv², AÀ²-hn-

ZKv² sXmgn-em-fn-IÄ¡v {]tXyIw  aÌ-Àtdm-fp-IÄ {]nâp sNt¿--Xm-Wv. AÀ²-hn-

ZKv², hnZKv² sXmgn-em-fn-IfpsS e`yX sa¨-s¸« BkvXn-IÄ krjvSn-¡m³ km[n-¡p-

¶-Xm-Wv.  

• WC/335682 Cc-¸nÂ hmÀUnse Cc-¸nÂ sskUp-hmÄ {]tZ-is¯ I¿me \nÀ½mWw 

F¶ {]hÀ¯n-bnÂ M-Book {]Imcw ssPh-then C\-¯nÂ 26829 cq] ]mkm-¡n-bn-cn-

¡p-¶p. F¶mÂ ^oÂUv kµÀi-\-¯nÂ ssPh-then ImWm³ Ign-ªn-Ã.  

   

❖ WC/323306, Cc-¸nÂ hmÀUnse Cc-¸nÂ \oÀ¯-S-¯nse Ing-t¡-hnf {]tZ-is¯ 

I¿me \nÀ½mWw.  

{]hÀ¯n  FÌn-ta-äp-{]-Im-c-apÅ Af-

hp-IÄ  

M-Book {]Im-c-apÅ Af-hp-

IÄ  

^oÂUv kµÀi-\-¯nÂ \n¶pw 

e`n¨ Af-hp-IÄ 

 Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

a¬ I¿me 990 m3 192.76 190832.4 954.45 m3  192.76 183979.78 84.22 m3 192.76 16234.2472 

 

 

• Cu ]²Xn {]Imcw a¬ I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 167745.53 
cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

 

• WC/323306 F¶ hÀ¡v tImUnÂ kÀsÆ \¼À 296/6/2 \Pq-ap-\nÊ, PNS  IÃp-sh-

«mw-Ip-gn, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-e, IÃv I¿me 

F¶nh ImWm³ km[n-¨p. a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶Xv 32 aoäÀ \of-¯nepw 0.4 
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aoäÀ hoXn-bnepw 0.4 aoäÀ Db-c-¯nepamWv. IÃv I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶Xv 

10 aoäÀ \of-¯nepw 0.8 aoäÀ hoXn-bnepamWv.  

• kÀsÆ \¼À 58/11, joP, kpa-¿-a³knÂ, Cc-¸nÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 30 

aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 1 aoäÀ Db-c-¯n-ep-amWv a¬ I¿me 

\nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.  AhnsS ]qÀ®-ambpw a¬ I¿me ImWm³ Ign-ªn-Ã. Ipd¨p 

`mKw CSnª \ne-bn-emWv ImWm³ km[n-¨-Xv.  

• kzÀ®-In, th§hn-f-ho-Sv, Cc-¸nÂ, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ a¬ 

I¿m-e, IÃv I¿me F¶nh ImWm³ km[n-¨p. IÃv I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶Xv 20 

aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ Db-c-¯n-ep-am-Wv. a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶Xv 

20 aoäÀ \of-¯nepw 0.6 aoäÀ hoXn-bnepw 0.6 aoäÀ Db-c-¯n-ep-am-Wv.  

• iIp-´fIpam-cn, Acp¬ `h³, IÃp-sh-«mw-Ip-gn, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶Xv 45 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-

bnepw 1 aoäÀ Db-c-¯n-ep-am-Wv.  

• joP, Im«n³hn-f-ho-Sv, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 40 aoäÀ \of-

¯nepw 0.8 aoäÀ hoXn-bnepw 0.7 aoäÀ Db-c-hp-apÅ a¬ I¿m-e-bmWv 

ImWm³ Ign-ª-Xv.  

❖ WC/331086 Cc-¸nÂ hmÀUnse Cc-¸nÂ \oÀ¯-S-¯nse Imcn-¨nd {]tZ-is¯ 

I¿me \nÀ½mWw.  

{]hÀ¯n  FÌn-ta-äp-{]-Im-c-apÅ Af-hp-

IÄ  

M-Book {]Im-c-apÅ Af-hp-IÄ  ^oÂUv kµÀi-\-¯nÂ \n¶pw 

e`n¨ Af-hp-IÄ 
 

 Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

a¬ 

I¿me 

990 m3 192.76 190832.4 990 m3 192.76 190832.4 73.22 m3 192.76 14113.89 

IÃv 

I¿me  
345 m2 129.66 44732.7 261.5 m2 129.66 33906.09 -62.2 m2 129.66 8064.85 

 

• Cu ]²Xn {]Imcw a¬ I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 176718.5 

cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

• Cu ]²Xn {]Imcw IÃv I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 25841.24 

cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 
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• kÀsÆ \¼À 373/1/5/2 _nµp, ]¨-bnÂho-Sv, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-

S-¯nÂ 38 aoäÀ \ofhpw 0.5 aoäÀ hoXn-bp-apÅ IÃv I¿me ImWm³ km[n-¨p. 

•  kÀsÆ \¼À 311/24 sjco-^m-_o-hn, \nPmw-a³knÂ, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ cv Xcw a¬ I¿m-e-IÄ ImWm³ Ign-ªp. 20 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 

aoäÀ hoXn-bnepw 0.7 aoäÀ Db-c-¯n-epw, 65 aoäÀ \of-¯nepw 0.7 aoäÀ 

hoXn-bnepw 1 aoäÀ Db-c-¯n-ep-amWv a¬ I¿m-e-IÄ ImWm³ km[n-¨-Xv. Cu 

I¿m-e-IÄ {]hÀ¯n Ignªv Hcp hÀj-am-bn«pw ]pXp-Xmbn \nÀ½n-¨-Xp-t]mse 

tXm¶n-b-Xn-\mÂ At\z-jn-¨-t¸mÄ taänÂ \n¶pw e`n¨ hnhcw Cu {]hÀ¯n 

2019þ2020 Â DÄs¸-Sp¯n asämcp taänsâ IognÂ hopw I¿me \nÀ½n¨p 

F¶mWv. AXm-bXv ChnsS I¿me \ne-\nÀ¯m³ km[n-¨n-Ã. IqSmsX Cu ]pc-bnsS 

Irjn-tbm-Ky-am¡n F¶pw a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p.  

•  kÀsÆ \¼À 349/14 A\o-jvIp-amÀ, tdmantbm \nhm-kv, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-

bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ IÃv I¿me \nÀ½n-¡p-Ibpw, ImSv hr¯n-bm-¡Â, sX§n\p XSw 

Xpd-¡Â F¶o {]hÀ¯n-IÄ sNbvX-Xmbn ImWm³ Ign-ªp. 18 aoäÀ \of-¯nepw 0.65 

aoäÀ hoXn-bn-ep-amWv IÃv I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.  

•  kÀsÆ \¼À 350/11, 350/7/1 tdmantbm, F³.-BÀ. tImt«-Pv, amt¦mSv F¶ `qD-

S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ IÃv I¿me ImWm³ Ign-ªXv 15 aoäÀ \of-¯nepw 0.7 

aoäÀ hoXn-bn-ep-am-Wv. IqSmsX sX§n\p XS-sa-Sp-¡Â, hmg, ac¨o\n F¶nh 

\Sm³ `qan Irjn-tbm-Ky-am-¡n-b-Xmbpw ImWm³ km[n-¨p. 

 

•  kÀsÆ \¼À 53/16/2, 53/15/2/2 Akoa kenw, Cc-¸nÂ hoSv F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-ebpw IÃv I¿m-ebpw ImWm³ km[n-¨p. 25 aoäÀ \of-

¯nepw 0.8 aoäÀ hoXn-bnepw 0.7 aoäÀ Db-c-¯nepw DÅ a¬I-¿m-ebpw 35 

aoäÀ \of-¯nÂ 0.6 aoäÀ hoXn-bnepw DÅ IÃp-I-¿m-ebpamWv ImWm³ km[n-

¨-Xv. IqSmsX AhnsS ImSv FSp-¡Â, dºÀ ssX¡v ^vfmäv t^mw CSn-¡Â F¶o 

{]hÀ¯n-IÄ IqSn sNbvX-Xmbn ImWm³ km[n-¨p.  

•  kÀsÆ \¼À 53/15/2 A_vZpÂ keow, Cc-¸nÂ hoSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-

¯nÂ ImSv FSp-¡p-Ibpw ^vfmävt^mw CSn-¡p-Ibpw sNbvX-Xmbn ImWm³ Ign-

ªp.  
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•  kÀsÆ \¼À 53/15/2 A_vZpÂ keow, jmPn-em-_ohn, Cc-¸nÂ F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xmbn ImWm³ Ign-ªp. 12 aoäÀ \of-

¯nepw 0.8 aoäÀ hoXn-bnepw 0.7 aoäÀ Db-c-¯n-ep-apÅ a¬ I¿m-e-bmWv 

ImWm³ Ign-ª-Xv. FÌn-ta-änsâ GXmv 25 iX-am\w am{X-amWv ChnsS km[y-

am-Ip-¶-Xv. Cu hÀ¡nsâ M-Book Â CIB t_mÀUn\p sNe-hmb XpI tcJ-s¸-Sp-¯n-

bn-«n-Ã. ^oÂUv kµÀi-\-¯nÂ Akoa keo-ansâ ]pc-bn-S-¯nÂ CIB t_mÀUv 

ImWm³ km[n-¨p. M-Book {]Imcw ]mkmb XpI-bnÂ CIB t_mÀUnsâ Nne-hmb 

XpI-bn-Ã. Cu XpI GXv ^nÂ \n¶mWv ]©m-b¯v \nÀÆ-ln-¨-sX¶v Adn-tb-n-bn-

cn-¡p-¶p. 

• WC/335710 Cc-¸nÂ hmÀUnse Cc-¸nÂ \oÀ¯-S-¯nse Cc-¸nÂ AwK³hmSn {]tZi¯v 

I¿me \nÀ½mWw.   

{]hÀ¯n  FÌn-ta-äp-{]-Im-c-apÅ Af-hp-

IÄ  

M-Book {]Im-c-apÅ Af-hp-IÄ  ^oÂUv kµÀi-\-¯nÂ \n¶pw 

e`n¨ Af-hp-IÄ 
 

 Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

a¬ 

I¿me 
990 m3 192.76 190832.4 900 m3 192.76 173484 85.27 m3 192.76 16436.64 

IÃv 

I¿me  
345 m2 129.66 44732.7 48.75 m2 129.66 6320.925 -15 m2 129.66 1944.9 

 

• Cu ]²Xn {]Imcw a¬ I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 157047.36 

cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

• Cu ]²Xn {]Imcw IÃv I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 4376.02 

cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

•  kÀsÆ \¼À 350/6 e¯o-^m-_o-hn, Pnlmkv a³knÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-

¯nÂ a¬ I¿me ImWm³ km[n-¨p. 25 aoäÀ \of-¯nepw 0.65 aoäÀ hoXn-bnepw 

0.65 aoäÀ Db-c-¯nepamWv a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. ]pc-bnSw Irjn-
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tbm-Ky-am¡n sXmgn-em-fn-IÄ \ÂIn-bn-cp-¶p. sX§n³ XSw FSp-¡p-Ibpw 

sNbvX-Xmbn ImWm³ km[n-¨p.  

•  kÀsÆ \¼À 54/13 keo-\, sjaoÀ a³knÂ, Cc-¸nÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 

a¬ I¿mc ImWm³ km[n-¨p. 20 aoäÀ \of-¯nepw 0.75 aoäÀ hoXn-bnepw 1 

aoäÀ Db-c-¯nepw ImWm³ km[n-¨p. ]pc-bnSw X«v Xncn¨p amäp-Ibpw sskäv 

¢nb-d³kv sNbvX-Xmbpw ImWm³ km[n-¨p.  

•  kÀsÆ \¼À 54/15/2 lmjnw, A\kv a³knÂ, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-

¯nÂ IÃv I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶p. 19 aoäÀ \of-¯nepw 0.75 aoäÀ hoXn-

bnepw ImWm³ km[n-¨p. ]pc-bn-S-¯nÂ hmg Irjn, No\n Irjn F¶n-h-bmWv 

sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv.  

•  kÀsÆ \¼À 7/17/3 ap_o-\, AÂ^-PoÀ, X«p-]mew, Cc-¸nÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ X«p-Xn-cn-¡epw ImSv FSp-¡epw sNbvX-Xmbn ImWm³ km[n-¨p.  

•  kÀsÆ \¼À 290/11/3, 294/18, 294/20/2 Aj-d^v, AÂ^-PoÀ, X«p-]mew, Cc-¸nÂ 

F¶  `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿me \nÀ½mWw ImWm³ km[n-¨p. 40 

aoäÀ \of-¯nepw 1 aoäÀ Db-c-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw \nÀ½n-¨n-cn-¡p-

¶p. sskäv ¢nb-d³kv ]pc-bn-S-¯nÂ sNbvXn-cn-¡p-¶p.  

•  kÀsÆ \¼À 48/2 k¡-dn-bm-dm-hp-¯À, skbv^p-±o³ a³knÂ, Imcn-¨nd F¶ `qD-S-

a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ sskäv ¢nb-d³kpw sX§n³ Xb-sa-Sp-¡-ep-amWv sNbvXn-

cn-¡p-¶-Xv. I¿me \nÀ½m-W-¯n\v At]£ h¨n«v I¿me ]pc-bn-S-¯nÂ ImWm³ 

km[n-¨n-Ã. 

•  kÀsÆ \¼À 309/19/2þ 309/33 lmjnw, X^vkoe a³knÂ, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-

bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 63 aoäÀ \of-¯nepw 0.65 aoäÀ hoXn-bnepw 0.75 aoäÀ 

Db-c-¯nepw I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶p. 3 ag-¡p-gn-Ifpw ]pc-bn-S-¯nÂ ImWm³ 

km[n-¨p. 

•  kÀsÆ \¼À 354/17 ssje-P-Ip-am-cn, Ncp-hn-f-]p-¯³ho-Sv, hmg-¸W F¶ `qD-S-

a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ I¿me \nÀ½n-¨n-cp-¶p. 23 aoäÀ \of-¯n-emWv I¿me 

\nÀ½n-cn-¡p-¶-Xv. F¶mÂ `qD-Sa I¿me s]mfn¨v ]Icw aXnÂ sI«n-b-Xmbn 

ImWm³ km[n-¨p.  

• LD/317612 Cc-¸nÂ hmÀUnse SC/ST/BPL/IAY hn[-h-IÄ hnI-emw-KÀ  Krl-

\m-Y-cm-bn-«pÅ IpSpw-_-§Ä F¶n-h-cpsS `qan-bnse `qhn-I-k-\-{]-hÀ¯-\-§Ä. 

{]hÀ¯n  FÌn-ta-äp-{]-Im-c-apÅ Af-hp- M-Book {]Im-c-apÅ Af-hp-IÄ  ^oÂUv kµÀi-\-¯nÂ \n¶pw e`n¨ 
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IÄ  Af-hp-IÄ 

 Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

Quantity Rate Total 

Amount 

a¬ I¿me 450 m3 192.76 86742 450 m3 192.76 86742 119.695 m3 192.76 23072.4082 

IÃv I¿me 90 m2 129.66 11669.4 90 m2 129.66 11669.4 62.55 m2 129.66 8110.233 

ssPhthen 1000 m2 8.13 8130 1000 m2 8.13 8130 þ þ þ 

ag-¡pgn 140 m3 130.08 18211.20 140 m3 130.08 18211.20 31 m3 130.08 4032.48 

 

• Cu ]²Xn {]Imcw a¬ I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 

63669.59 cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

• Cu ]²Xn {]Imcw IÃv I¿m-e-bpsS C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 

3559.167 cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

• Cu ]²Xn {]Imcw ssPh-then C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw 8130  
cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

• Cu ]²Xn {]Imcw ag-¡pgn C\-¯nÂ s]mXp-]-W-¯nÂ \n¶pw  14178.2 

cq]bpsS \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. 

 

• kÀsÆ \¼À 350/3 sj^o-\, A³hÀa³knÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 

sX§n-\p-X-S-saSp-¡Â apf-In\p XS-sa-Sp-¡Â ag-¡pgn \nÀ½n-¡Â F¶n-h-

bmWv ImWm³ Ign-ª-Xv. cp ag-¡p-gn-IÄ \ne-\nÀ¯n-bn«p-Å-Xmbn 

ImWm³ Ign-ªp.  

 

• kÀsÆ \¼À 350/1 A\n-cp-²³, Ncp-hn-f-]p-¯³ho-Sv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-e, tImqÀ {S©v, ImSp-sX-fn-bn-¡Â, ^vfmäv t^mw C-

Sn-¡Â F¶o {]hÀ¯-\-§-fmWv ImWm³ km[n-¨-Xv. 30 aoäÀ \of-¯nepw 0.4 
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aoäÀ hoXn-bnepw 0.5 aoäÀ Db-c-¯n-ep-apÅ a¬ I¿m-e-bmWv \nÀ½n-

¨n-cn-¡p-¶-Xv.  

 

• kÀsÆ \¼À 61/5 A\n-e, Fen-]m-en-t¡mWw, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-ebpw Hcp ag-¡p-gn-bp-amWv ImWm³ km[n-¨-Xv.  

a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶Xv 35 aoäÀ \of-¯nepw 0.65 aoäÀ hoXn-

bnepw 0.40 aoäÀ Db-c-¯n-ep-am-Wv.  

 

• kÀsÆ \¼À 60/20 keo-\, ssk¯p\ a³knÂ, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ IÃv I¿m-e-bmWv ImWm³ Ign-ª-Xv. 23 aoäÀ \of-¯nepw 0.6 

aoäÀ hoXn-bn-ep-amWv I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.  

 

• kÀsÆ \¼À 54/6þ3, 59/6þ2 APn-X, tZhp-`-h-\w F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-

S-¯nÂ ac-¨o-\n¡pXS-sa-Sp-¡Â, ag-¡pgn \nÀ½m-Ww, a¬ I¿me 

\nÀ½mWw F¶n-h-bmWv ImWm³ Ign-ª-Xv. a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-

¶Xv 15 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.6 aoäÀ Db-c-¯n-ep-

am-Wv.  

 

• kÀsÆ \¼À 373/1/5/3 hn\o-jv, t{ibÊv, amt¦m-Sv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ 25 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.4 aoäÀ Db-c-¯n-

ep-apÅ a¬ I¿me ImWm³ km[n-¨p.  

 

• kÀsÆ \¼À 58/10 jmP-lm³, jmPn a³knÂ, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-

bn-S-¯nÂ sX§n\p XS-sa-Sp-¡Â, ag-¡pgn \nÀ½m-Ww, a¬ I¿me F¶nh-

bmWv ImWm³ Ign-ª-Xv. Hcp ag-¡p-gnbpw 40 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 

aoäÀ hoXn-bnepw 0.6 aoäÀ Db-c-¯n-ep-apÅ a¬ I¿m-e-bmWv ImWm³ 

Ign-ª-Xv.  
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• kÀsÆ \¼À 60/11, 60/12 _jo-d, jmPn a³knÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-

¯nÂ ssXd-º-dn\p ^vfmäv t^mw FSp-¡-s¸-Sp-Ibpw 75 aoäÀ \of-¯nepw 

0.65 aoäÀ hoXn-bn-ep-apÅ IÃv I¿m-e-bmWv ImWm³ Ign-ª-Xv.  

 

• kÀsÆ \¼À 361/10/2 ss_Pp, sImSn-hn-f-ho-Sv, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-

bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿me \nÀ½m-Ww, ]pc-bnSw Irjn-tbm-Ky-am-¡Â, 

ag-¡pgn \nÀ½mWw  F¶n-h-bmWv sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. F¶mÂ 22 ag-

¡p-gn-I-fnÂ 2F®w am{X-amWv \ne-\nÀ¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv. _m¡nbpÅ 20 

ag-¡p-gn-I-fnÂ sX§v, hmg F¶nh \«n-cn-¡p-¶-Xmbn ImWm³ km[n-¨p. 

70 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.6 aoäÀ Db-c-¯n-ep-amWv 

a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.  

 

•  kÀsÆ \¼À 370/4/2, 370/4/3 kphnZy, t»m¡v \¼À 305, amt¦mSv F¶ 

`qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ 25 aoäÀ \of-¯nepw 0.85 aoäÀ hoXn-bnepw 

0.6 aoäÀ Db-c-¯n-ep-apÅ a¬I-¿me ImWm³ km[n-¨p.  

 

•  kÀsÆ \¼À 351/5/6 at\m-·-Wn, A\p-`-h³, amt¦mSv F¶ `qD-S-a-bpsS 

]pc-bn-S-¯nÂ a¬ I¿m-e-bmWv ImWm³ km[n-¨-Xv. a¬ I¿me \nÀ½n-¨n-

cn-¡p-¶Xv 31 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.6 aoäÀ Db-c-

¯n-ep-am-Wv. 

 

• kÀsÆ \¼À 350/1/2 kc-f, Ncp-hn-f-]p-¯³ho-Sv F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-

S-¯nÂ ]pc-bnSw Irjn-tbm-Ky-am-¡Â a¬ I¿me F¶nh \nÀ½n-¨-Xmbn Ip. 

0.5 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.5 aoäÀ Db-c-¯n-ep-

amWv  I¿me \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.  

 

• kÀsÆ \¼À 366/4 cm[m-a-Wn, dmWn aµncw F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-

S-¯nÂ 50 aoäÀ \of-¯nepw 0.5 aoäÀ hoXn-bnepw 0.55 aoäÀ Db-c-¯n-

ep-apÅ a¬ I¿me ImWm³ km[n-¨p.  
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• kÀsÆ \¼À 7/10/2/2 kPo\ _ohn, \kow a³knÂ F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-

¯nÂ 67 aoäÀ \of-¯nepw 0.55 aoäÀ hoXn-bnepw 0.7 aoäÀ Db-c-¯n-ep-

apÅ a¬ I¿me ImWm³ km[n-¨p. 

• kÀsÆ \¼À 50/23/1,52/3/2 Pem-ep-±o³, ^Àlm\ lukv, amt¦mSv F¶ `qD-

S-a-bpsS ]pc-bn-S-¯nÂ Cu hÀ¡v tImUnÂ DÄs¸-Sp¯n sXmgnem-fn-IÄ 

tPmen sNbvXn-cn-¡p-¶-Xmbn ImWm³ Ign-ªp. F¶mÂ Cu IpSpw-_-¯n\v 

Cu {]hÀ¯n AÀln-¡-s¸-Sp-¶n-Ã. CtX hÀ¡v tImUpÅ {]hÀ¯n sNt¿-Xv 

SC/ST/BPL/IAY hn[-h-IÄ, hnI-emw-KÀ F¶n-h-cpsS ]pc-bn-S-§-fn-em-

Wv. ChnsS 10 ag-¡pgn 40 aoäÀ \of-¯nepw 0.7 aoäÀ hoXn-bnepw 0.75 

aoäÀ Db-c-¯n-epÅ a¬ I¿m-ebpw, 20 aoäÀ \of-¯nepw 0.4 aoäÀ hoXn-

bnepw 0.7 aoäÀ Db-c-¯n-epÅ IÃv I¿m-ebpw \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xmbn 

ImWm³ km[n-¨p.  

Cu {]hÀ¯nbpsS ^bÂ ]cn-tim-[-\-bnÂ  

o Djm-tZ-hn, inhm-\n, Cc-¸nÂ  

o kXy-`ma Ncp-hn-f-]p-¯³ho-Sv, amt¦mSv 

o B_n-Zm-_o-hn, Ncp-hn-f-]p-¯³hoSv 

F¶o `qD-S-a-IÄ Bh-cpsS ]pc-bn-S-¯nÂ tPmen sNbvX-Xmbn DÅ km£y]{Xw h¨n-cn-¡p-

¶-Xmbn ImWm³ km[n-¨p. F¶mÂ ^oÂUv ]cn-tim-[-\-bnÂ Ch-cpsS ]pc-bn-S-§-fnse 

{]hÀ¯n-IÄ H¶pw ImWm³ Ign-ªn-Ã.  

ChnsS sNbvXn-cn-¡p¶ FÃm {]hÀ¯n-I-fnepw IqSn s]mXp-]W¯nÂ \n¶pw 

1015998.559/þ cq] \jvSw kw`-hn-¨-Xmbn a\-Ên-em-¡p¶p.  

 

sXmgn-em-fn-I-fp-am-bpÅ A`n-ap-J-¯nÂ \n¶pw e`y-amb hnh-c-§Ä 

   

 tkmjyÂ HmUnäv kwLw {]hr-¯n-IÄ sNbvX FÃm sXmgn-em-fn-I-tfbpw t\cn«v 

ImWp-Ibpw Ah-cp-ambn ]²-Xnsb Ipdn¨v NÀ¨ sN¿p-Ibpw  AXnÂ \n¶v tkmjyÂ 

HmUnäv kwL-¯n\v a\-Ên-emb Imcy-§Ä.  



24 

 

1. sXmgn-em-fn-IÄ¡v sXmgnÂ Øe¯v e`n-t¡ ASn-Øm\ kuI-cy-§-fmb SmÀt¸mfn³, 

IpSnshÅw, {]mY-anI sshZy-k-lmbw F¶nh e`n-¡p-¶-Xmbn Adn-bm³ Ign-ªp. C¡m-cy-

¯nÂ ]©m-b¯v `c-W-k-anXn {]tXyI A`n-\-µ\w AÀln-¡p-¶p. 

2. I¿p-d, Imepd F¶nh CXp-h-tcbpw e`n-¨n-«n-Ã. 

3. sXmgnÂImÀUn\p thn-bpÅ t^mt«m sXmgn-em-fn-IÄ kz´w ss]k apS¡n FSp¯p 

sImSp-¡-W-sa¶v Adnbm³ Ignªp. FÃm sXmgn-em-fn-IÄ¡pw A©v Intem-ao-äÀ ]cn-[n-

¡p-ÅnÂ Xs¶-bmWv tPmen e`n-¡p-¶-Xv. 

4. tPmen sNbvX-Xnsâ Iqen IrXy-ambn e`n-¡p-¶nÃ F¶v And-bm³ Ign-ªp. AXp-t]mse 

Xs¶ 60 hb--Ên\p apI-fnÂ {]mb-apÅ sXmgn-em-fn-IÄ¡v tPmenbnÂ {]tXyI ]cn-K-W\ 

\ÂI-W-sa¶v Bh-iy-s¸-«p.  

5. FÃm sXmgn-em-fn-IÄ¡pw hmbn¨p a\-kn-em-¡m³ ]äp¶ coXn-bnÂ ae-bm-f-¯nÂ 

FÌn-taäv X¿m-dm-¡-W-sa¶v Bh-iy-s¸-«p. 

 

തപാ ു നിർദേശങ്ങൾ 

●  ത്തതാഴിലാളികളുത്തെ എണ്ണം പരമാവധി വര്ധിെിക്കാന് 
ആവശയമായ നെപെി സവീകരിക്കണം.  ആവശയത്തെട്ടവര്ത്തക്കലലാം 
നൂറ് ത്തതാഴില് ത്തകാെുക്കാന് കഴിയുന്നുത്തണ്ടന്ന വസ്തുത 
ജ്നങ്ങള്പ്ക്കിെയില് തബാധയത്തെെുെണം. 

●  തേശീയ നിരീക്ഷ്ണ ഏജ്ന്സി മുതല് പദ്ധതി നെെിലാക്കുന്ന 
ഉന്നതതല ഉതേയാരസ്ഥര്  വത്തരയുള്ളവര് അവത്തര ഏല്പിച്ച 
ചുമതലകള്പ് കൃതയമായി നിര്വഹിക്കുന്നുത്തണ്ടന്ന് ഉറൊക്കണം. 

●  വിജ്ിലന്സ് ആന്് തമാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി അംരങ്ങളുത്തെ 
ഭാരെുനിന്നും ഫലഗ്പേമായ ഇെത്തപെലുകള്പ് ഉണ്ടാകണം.  

● സുതാരയത ഉറൊക്കാന് ത്തതാഴിലുറെ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന 
തരെില് സിറ്റിസണ് ഇന്ഫര്തമഷ്ന് തബാര്് എലലാ 
ത്തതാഴിലിെങ്ങളിലും  സ്ഥാപിക്കണം. 

●  ജ്നകീയ എറിതമറ്റ് നിര്ബന്ധമായി തയ്യാറാക്കുകയും അത് 
ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്ക് ലഭയമാക്കുകയും അവത്തര പറഞ്ഞു 
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മനസ്ിലാക്കുകയും തവണം. 
●  ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്കുള്ള സുരക്ഷ്ാ ഉപകരണങ്ങള്പ് പഞ്ചായെ് 

തലെില് വാങ്ങി സൂക്ഷ്ിക്കണം ത്തതാഴിലാളികള്പ്ക്ക് അവ 
ലഭിക്കുന്നുത്തണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുെണം 

●  വാര്ഡിത്തല ത്തതാഴില് കാര്ഡിന്ത്തറ എണ്ണെിന് അനുസൃതമായി 
തമറ്റു മാത്തര ത്തതരത്തഞ്ഞെുക്കണം. 

●  മറര് തറാള്പ്, കസറ്റ് ഡയറി തുെങ്ങിയ ആധികാരിക തരഖകള്പ് 
കകകാരയം ത്തചയ്യുന്നതില്  ജ്ാഗ്രത തവണം.  

●  വിജ്ിലന്സ് ആന്് തമാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി അംരങ്ങള്പ്ക്കും 
തമറ്റുമാര്ക്കും സമയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നല്കണം. 

●  കജ്വസമ്പെും ആസ്തിയും വര്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഗ്പവര്െികള്പ് ഏത്തറ്റെുക്കാന് കഴിയണം. 

● പദ്ധതി ആസൂഗ്തണം  മുതലുള്ള കാരയങ്ങളില് ത്തപാതുജ്നങ്ങള്പ്ക്ക് 
ഗ്പതതയകിച്ച് കര്ഷ്ക സമൂഹെിന് പങ്കാളിെം നല്കണം 

 

klm-bn-¨-hÀ 
 

▪ t»m¡v dntkmgvkv t]gvk¬ {ioa-Xn. keo\m _oKw 

▪ ]©m-b¯v {]knUâv, P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ, DtZy-K-ØÀ, taäp-

amÀ, sXmgn-em-fn-IÄ, tkmjyÂ HmUnäv AwK-§Ä 
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