
 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് (കരട് ) 

ചടയമംഗലം  ബ്ലോക്ക്  ഇളമോട് പഞ്ചോയത്്്,   അമ്പലംമുക്ക് വോര്്് 

ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്റ ്കോലയളവ്: 01-10-2018 to 31-03-201 

 
 
 
 
ആമുഖം       രാജ്യതെ ഗ്ഗാമങ്ങളിൽ ജ്ീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ 
മനുഷ്യരുതെ  ര്ട്വദ ാന്മുഖമായ പുദരാഗ ി ലക്ഷ്യം വച്ച് 
 വാ ഗ്്യാന്ര ഇ്യന് പാര്ട്ലിതമന്റിൽ   നിര്ട്മിക്കതപ്പട  ശക്തമായ 
നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ി. 2005 ത പ് ംബര്ട് മാ ം 5-ാാാം  ീയ്യ ി ഈ നിയമം നിലവിൽ 
വന്നു.  
 
      ത ാഴിൽ ഒരു അവകാശമായി കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്ന നിരവധി 
 വിദശഷ് കളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ോരിഗ്േയനിര്ട്മാര്ട്ജ്നം എന്ന ഗ്പാഥമിക ലക്ഷ്യദൊതൊപ്പം പാരിസ്ഥി ിക 
പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ ആസ് ി  ൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയും ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുതെ ത ാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 
അവകാശെിനും അവരുതെ കായികാധവാന ദശഷ്ിക്കും നിയമ 
 ാധു യും അ്സ്ും കൽപ്പിക്കുന്നുതവന്ന ാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 
ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ   വിദശഷ് .  
 
മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
1.ഗ്ഗാമ ഗ്പദേശെ്  ാമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ ത ാഴിൽ തെയ്യാന് 
 ാത്പരയമുള്ള എത ാരു കുെുംബെിനും ഒരു  ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്ം 100 
േിവ തെ ത ാഴിലിനുള്ള അവകാശം.  
2.േരിഗ്േരുതെ ഉപജ്ീവനവുമായി ബന്ധതപ്പട വിഭവാെിെറ 
ശക്തിതപ്പെുെൽ. 
3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എലലാ കുെുംബങ്ങതളയും 
പദ്ധ ിയിൽ ഉള്പ്തപ്പെുെുക. 
4.പഞ്ചായെ് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പെുെുക. 
 
 
സവിശേഷതകൾ 

● നിയമെിതന്റ പിന്ബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ി 
● സ്ഗ് ീക്കും പുരുഷ്നും  ുലയ ദവ നം 
● പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷ്ണം,കാര്ട്ഷ്ിക ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന 
 ൗകരയ വിക നം 

● ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് ആ ൂഗ് ണെിലും നിര്ട്വഹണെിലും  
പങ്കാള 

● ദവ നം ദനരിട് ത ാഴിലാളികളുതെ ബാങ്ക്/ദപാദറാഫീസ് 
അക്കൗണ്ടിദലക്ക് 

● പദ്ധ ി  ു ാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 
 
ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റിന്റെ പ്രോധോന്യം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പകാരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെ് നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ 
ഗ്പവൃെികളും തപാ ുജ്ന പങ്കാളിെദൊതെയുള്ള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് 
വിദധയ മാക്കണതമന്ന് ഈ നിയമെിതന്റ അനുദേേം 17(2)ൽ 
നിഷ്കര്ട്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി ഗ്പവര്ട്െനതെപ്പറ്റിയും തപാ ുധനം 
തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും പൗര മൂഹം നെെുന്ന പര യവും 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 വ ഗ്്വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ 
 ാമൂഹിക കണക്ക്  പരിദശാധന.  
 
        എലലാ വാര്ട്ഡിലും വര്ട്ഷ്െിൽ രണ്ട് ഗ്പാവശയം ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭകള്പ് കൃ യമായി നെെണം. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ 
അഴിമ ിക്ക് ഇെനൽകാത ,  ു ാരയ യും കാരയക്ഷ്മ യും 
ഉറപ്പുവരുെുകയാണ്  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.  
 മൂഹെിതല നാനാ ുറകളിലുള്ളവരുതെ പങ്കാളിെം 
ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ  ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാെിയായണ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ നെക്കുക. പദ്ധ ിപ്പണം ശരിയായ രീ ിയിൽ 
തെലവഴിച്ചിടുദണ്ടാ, പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷ്യം കകവരിച്ചുദവാ, പദ്ധ ിയുതെ 
ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജ്ീവി െിൽ ഗുണപരമായ എ്ുമാറ്റമാണുണ്ടായത്, 
 ാമൂഹയ ആസ് ി  ൃഷ്ടിച്ചിടുദണ്ടാ  ുെങ്ങിയ കാരയങ്ങളാണ് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റിലൂതെ കതണ്ടൊന് ഗ്ശമിക്കുന്നത്. തപാ ുജ്നങ്ങളുതെ 
പങ്കാളിെദൊതെ നെെുന്ന ിനാൽ  ര്ട്ക്കാര്ട് പദ്ധികളുതെ 
നെെിപ്പിനുദമൽ തപാ ു മൂഹെിതന്റ ജ്ാഗ്ഗ യുറപ്പാക്കാന് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് വഴിതയാരുക്കും. 
 
      രാജ്യതെ പരദമാന്ന  ഓഡിറ്റിങ്  ംവിധാനമായ കംദഗ്ൊളര്ട് 
ആന്റ് ഓഡിറ്റര്ട് ജ്നറൽ  ( ി.എ.ജ്ി) പുറതപ്പെുവിച്ച 
മാര്ട്ഗനിര്ട്ദേശമനു രിച്ചാണ് ഈ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നെെിയിടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് രൂപീകരിച്ച ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
യൂണിറ്റിതന്റ ദന ൃ വെിൽ  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്് നെെുന്നത് 
 
രീതിേോസ്തപ്തം 
         ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ് ഗ്പവൃെിഫയൽ  
പരിദശാധന, ഫീൽ്  ന്ദര്ട്ശനം, ത ാഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖം, 
എം.ഐ.എസ് പരിദശാധന എന്നിവതയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കിയിടുള്ളത്.  ാതഴ പറയുന്ന രീ ി 
അവംലംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കിയിടുള്ളത് 
 
 അവകോേങ്ങന്റെ  സംബന്ധിച്ച് 
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം 
ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് ലഭിദക്കണ്ട അവകാശങ്ങതള കുറിച്ചും ഏതറ്റെുദക്കണ്ട 
ഗ്പവയെികതള കുറിച്ചും ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമെിലും 2018 -19 തല  
മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലറിലും വിശേമായി ഗ്പ ിപാേിച്ചിടുണ്ട്.  
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ന്റതോഴിലോെികെുന്റെ 10 അവകോേങ്ങൾ 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽകാര്ട്് ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശം. Act schedule 2 a. 
2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശവും ആയ ിതന്റ കകപ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള 
അവകാശവും (Act schedule 2 section 6) 
3. ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിതലലങ്കിൽ ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശം,  (15 േിവ ം കഴിഞ്ഞാൽ അെുെ 30 േിവ ം 
േിവ ദവ നെിതന്റ നാലിതലാന്നും  പിന്നിെുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ 
േിവ ദവ നെിതന്റ 50% വും ലഭിക്കാന് ത ാഴിലാളിക്ക് 
അവകാശമുണ്ട്.)  Section 7 
4. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണെിൽ പതങ്കെുക്കാനുളള അവകാശം. (section 16) 
5. 5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, 
അതലലങ്കിൽ (ദവ നെിതന്റ 10 ശ മാനം അധികം) Schedule 3 section 12. 
6. കുെിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗകരയം ഇവ 
ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. (schedule 2 section 5 subsection 23) 
7. 15 േിവ െിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. 
8. ദവ നവി രണെിതല കാല ാമ െിന് നഷ്ടപരിഹാരം 
ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം(schedule 2 section 5 subsection 29) 
9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരെിനുള്ള അവകാശം.(section 
19) 
10. ഗ്ഗാമ ഭയിൽ പതങ്കെുക്കുന്ന ിനും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയിൽ 
പതങ്കെുക്കാനുമുള്ള അവകാശം. (section 17) 
 
     മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
അെിസ്ഥാനപരമായി ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠി  
പദ്ധ ിയാണ്.അ ുതകാണ്ടു തന്ന ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശലംഘനതെ 
ഗൗരവദൊതെ തന്ന കാദണണ്ട ുണ്ട്.അ ിദലക്ക് വരുന്ന ിന് മുമ്പ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ്  ഇ ഐരക്കുഴി വാര്ട്ഡിൽ  
കഴിഞ്ഞ  ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്ം നെെിയ ഗ്പവൃെികളുലതെ ഫയലുകള്പ് 
പരിദശാധിക്കുകയുണ്ടായി. അ ിതന്റ വിവരങ്ങള്പ് ഇവിതെ പങ്കുവക്കുന്നു. 
 
രഞ്ചോയത്തിന്റന് സംബന്ധിച്ച അെിസ്ഥോന് വിവരങ്ങൾ  
 
 തകാലലം ജ്ിലലയിതല തകാടാരക്കര   ാലുക്കിൽ സ്ഥി ിതെയ്യുന്ന 
പഞ്ചായെ് ആണ് ഇളമാട്. 32.02 െ.കി.മി.വിസ് ീര്ട്ണമുള്ള 
പഞ്ചായെിൽ  17 വാര്ട്ഡുകള്പ് ആണ് ഉള്ളത്.അതക ജ്ന ംഖയ 36,382 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ആണ്.തവളിയം,പൂയപ്പള്ളി,തവളിനലൂര്ട്,ഉമന്നൂര്ട്,െെയമംഗലം,ഇെമുളക്കള്പ് 
എന്നീ പഞ്ചായെുകളാണ് അ ിരുകള്പ്.ഇളമാട് ആസ്ഥാനമായാണ് 
പഞ്ചായെ് സ്ഥി ിതെയ്യുന്നത്.ഹിന്ദു,മുസ്ിം,ഗ്കിസ് യന് മ  
വിഭാഗങ്ങളിൽ തപടവര്ട് ഒരുമിച്ചു ജ്ീവിക്കുന്നു.തനലല്,റബ്ബര്ട് എന്നിവയാണ് 
ഗ്പധാന വിളകള്പ്.ഇ പഞ്ചായെിൽ അതക 5619  ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡുകള്പ് 
ആണ് ഉള്ളത്. പഞ്ചായെിൽ അതക നിലവിൽ അതക 3716 
ത ാഴിലാളികളാണ് പഞ്ചായെിൽ പദ്ധ ി വഴി ത ാഴിൽ തെയ്യുഉനത്. 
6.15%  sc ത ാഴിലാളികളാണ്  പദ്ധ ിയുതെ  ആനുകൂലയം കിടുന്നത്. 

  
ജ്ിലല     : തകാലലം      ദലാക്ക്  െെയമംഗലം 
  :  
 ാലൂക്ക്     :തകാടാരക്കര 
പഞ്ചായെിതന്റ ദപര്    :ഇളമാട് 
വീസ് ീര്ട്ണം                    30.2        െ.കി.മി. 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം   : െെയമംഗലം 
പാര്ട്ലതമന്റ് മണ്ഡലം         തകാലലം 
വാര്ട്ഡുകളുതെ എണം   : 17   
ആതക ജ്ന ംഖയ   :   27248 
സ്ഗ് ീകള്പ്                 :14465 
പരുഷ്ന്മാര്ട്     :  1278 
പടികജ്ാ ി ജ്ന ംഖയ         
പടികവര്ട്ഗ ജ്ന ംഖയ            :   (വിക ന ദരഖഗ്പകാരം) 
 

  
രഞ്ചോയത്തിന്റല ന്റതോഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുമോയി ബന്ധന്റപ്പട്ട അെിസ്ഥോന് 
വിവരങ്ങൾ 
1 ആതക ത ാഴിൽ കാര്ട്് 5671 

2 ആതക ത ാഴിലാളികള്പ് 3715 
3 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡ 3721 
4 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളികള്പ്  
5 പടികജ്ാ ി വിഭാഗം  
6 എസ്െിത ാഴിലാളികള്പ്  
7 കഴിഞ്ഞവര്ട്ഷ്ം ആതക തെലവ്  
8 ഈ വര്ട്ഷ്ം ആതക തെലവ്  

 
ആതക ത ാഴിൽ കാര്ട്് 404 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ആതക ത ാഴിലാളികള്പ് 91 

ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളികള്പ്  

ആതക െിലവായ  ുക  

ആതക ത ാഴിൽ േിനങ്ങള്പ്  

സ്ഥിരമായിത ാഴിലിന്  
അദപക്ഷ്ിക്കുന്നവര്ട് 

 

പടികജ്ാ ി വിഭാഗെിൽ തപടവര്ട്  

കഴിഞ്ഞ വര്ട്ഷ്ം 100 േിവ ം 
ത ാഴിൽ കിടിയവര്ട് 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വമോക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ 
 
ഗ്ക
മ 
ന
മ്പ
ര്ട്  

 
വര്ട്ക്ക് 
ദകാ്   
 

 

 
ഗ്പിവൃെി  

 
ആരംഭി
ച്ച 
 ിയ ി  

 
അെങ്ക
ൽ 
 ുക 

 
തെല
വായ 
 ുക  

 
അ
വിേ
ഗ് 
ദ്ധ 
ത ാ
ഴിൽ 
േിന
ങ് 

 
വിേ
ഗ് 
ദ്ധ 
ത ാ
ഴിൽ 
േിന
ങ്ങ
ള്പ്  

 
 ാധന 
ഘെകം  

 
1 

LD  
അമ്ബലം

  
1,51,7

1,3993
2 

507  
ഇലല 

 
ഇലല  



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

234110 മുക്ക് 
വാര്ട്ഡിൽ 
ത ാഴിലാളി 
ഗ്ഗൂപ്പ്് 
പാടെിതന
െുെ ഭുമി 
കൃഷ്ി 
ദയാഗയമാ
ക്കള്ലൽ 

16/9/2018 78 

 
2 

LD 
234112 

ത ാഴിലാളി 
ഗ്ഗൂപ്പ്് 
പാടെിതന
െുെ ഭുമി 
കൃഷ്ി 
ദയാഗയമാ
ക്കൽ 

 
24/12/201
8 

1,5240
4 

143796 521  
ഇലല 

 
ഇലല  

3 
 

WC.31639
9 

അമ്ലംമുക്ക് 
വാര്ട്ഡിൽ 
ഇളമാട് 
ആയുര്ട് 
നീര് െെി
ൽ 
തപതര ഴം 
ഗ്പദേശം 
മന്നുജ്ല 
 ംരക്ഷ്ണം 

5/9/2018 2.1500
0 

2,2,05,
628 

738  
ഇലല 

 
ഇലല  

4 Wc.33027
7 

 
  
അമ്ബലം
മുക്ക് 
വാര്ട്ഡിൽ 
ആയുര്ട് 
നീര് െെി
ൽ ലക്ഷ്ം 
വീട് 
ഗ്പദേശതെ 
ദകാണ് 
െൂര്ഗ്െുന്് 
നിര്ട്മാണം 
  

 

 

 

25/1/2019 

 

 

 

97,057 

 

 

 

84456 

 
306 

 
ഇലല  

 
5 

Wc.33028 ,അമ്ബലം
മുക്ക് 
വാര്ട്ഡിതല 

31/10/201
8 

2,070,
000 

 
1,99,54

 
729 

 
ഇലല 

 
ഇലല  



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ആയുര്ട് 
നീര് െെി
ൽ 
എരവൂര്ട് 
ഗ്പദേശതെ 
മണ് ജ്ല 
 ംരക്ഷ്ണം
. 

8 

 
6 

       

 
 
 
 
 
 
 
ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകെുന്റെ രരിശേോധന് 
 
ദകഗ്ന്ദ ര്ട്ക്കാരിതന്റ നിര്ട്ദേശഗ്പകാരം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി 
ബന്ധതപ്പട്  ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജ്ിററുകള്പ് നിര്ട്ബന്ധമായും 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടവയാണ്. 
1) ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡിനുളള അദപക്ഷ്യുതെ രജ്ിറര്ട് 
2) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജ്ിറര്ട് 
3) ഡിമാന്റ് രജ്ിറര്ട് 
4) ഗ്പവൃെിയുതെ ലിറും തെലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച 
രജ്ിറര്ട് 
5) സ്ഥിര ആസ് ികളുതെ രജ്ിറര്ട് 
6) പരാ ി രജ്ിറര്ട്  
7)  ാധന ഘെക രജ്ിറര്ട് 
 
AMC ഗ്പകാരമുള്ള 6  രജ്ിററുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്ഗാമ ഭ 
രജ്ിറര്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിലല  
 

1.ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡിനുള്ള അദപക്ഷ്യുതെ രജ്ിറര്ട്  

പാര്ട്ട്. എ 

2018-19  ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്െിൽ  ലിസ്്  17 വാര്ട്ഡിതലയും 
 ുക്ഷ്ിച്ചിടുണ്ട്  



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 പാര്ട്ട് ബി  

2018-19  ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്െിൽ 1 മു ൽ 100 ദപരുതെ ലിറ് 17 
വാര്ട്ഡിതലയും  എഴു ി  ുക്ഷ്ിച്ചിടുണ്ട് 

 പാര്ട്ട്.  ി 

2018-19  ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്െിൽ 1 മു ൽ 17  വാര്ട്ഡിതലയും 
 ുക്ഷ്ിച്ചിടുണ്ട്  

 പാര്ട്ട്. 2. പ്രോമസഭ രജിസ്റ്റർ  

       ഗ്ഗമ ഭ കൂെി മിനുട്സ് , ീരുമാനങ്ങള്പ് ,മുന്ഗണന 
ഗ്പിവൃ ികളുതെ ലിറ് അംഗികരികൽ എന്നിവ ദരഖതപെുൊനും 
,ഗ്പദ യക ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മിനുട്സ് , ിരുമാനങ്ങള്പ് പിതന്ന  വികരിച്ച 
നെപെികളുതെ റിദപ്പാര്ട്ട്് എന്നിവ ദരഖതപെുൊനും അന്ന് ഗ്ഗാമ ഭ 
രജ്ിറര്ട് .6 മാ െിൽ ഒരിക്കൽ ഗ്ഗാമ ഭ കൂെണം   

      ഗ്ഗാമ ഭ രജ്ിറര്ട് ഗ്പദ യകമായി  ൂക്ഷ്ിച്ചിടിലല. മറ്റു 
ഗ്ഗാമ ഭകളുതെ  ദരജ്ിസ്തറരിൽ . അജ്ണ്ട എഴു ി ദപാകുന്ന ാണ് 
പ ിവ്. എന്നാൽ അമ്ബംമുക്ക് വാര്ട്ഡിതല ഗ്ഗാമ ഭയുതെ രജ്ിറര്ട് 
പരിദശാധനക്കായി ലഭയമായിലല.. 

 

 
3. ഡിമോൻഡ്, അശലോശക്കഷൻ ശവതന് രജിസ്റ്റർ 

       ഡിമാന്് അദലാദക്കഷ്ന് ദവ ന രജ്ിറര്ട് എം ഐ എ ിൽ  
നിതന്നെുെ് വളതര നലല രീ ിയിൽ   ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്ട്.  2018-19 
 ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്െിൽ ഡിമാന്്, ത ാഴിൽ അനുവേിക്കൽ ,കൂലി 
അനുവേിക്കൽ എന്നിവ ഒന്നിച്ചു  വാര്ട്്  ലെിൽ ഗ്പിന്റ് എെുെു 17 
വാര്ട്ഡിതലയും   ുക്ഷ്ിച്ചിെുണ്ട്. 

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:  

      ഗ്പവൃെിയുതെ ലിറും െിലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് 
രജ്ിറര്ട്. 2018 -19  ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്  െിൽ 396  വര്ട്ക്കുകളുതെ ലിറ് 
പഞ്ചായെ്്  ലെിൽ എം.താഎ എ ിൽ നിന്നും ഡൗണ്ദലാ് തെയ് ു 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.എന്നാൽ mis   ഗ്പകാരം 808   ദവാര്ട്ക്കുകളുതെ രജ്ിറര്ട് 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ് 

5. ആസ്തതി രജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ് ികളുതെ രജ്ിറര്ട്. 
സ്ഥിര ആസ് ി രജ്ിറര്ട്  ൂക്ഷ്ിടുണ്ട്. എന്നാൽ ദരഗിസ്തറരിൽ സ്ഥിര 
അസ്ഥികള്പ് ദരഖതപ്പെുെുന്ന ിന് പകരം  ദവാര്ട്ക്കുകളുതെ ദപരുകളാണ് 
എഴു ി  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുള്ളത്. 

6. രരോതി രജിസ്റ്റർ:  



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

      2018-19  ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്െിൽ പാര ികള്പ് ഒന്നും 
ദരഖതപെു ിയിടിലല . .പാര ിയിന് ദമൽ നെപെികള്പ്  വികരിച്ചിെുണ്ട് 
.എന്നാൽ പാരാ ി  ീര്ട്പാക്കിയ  ിയ ി ദരഖതപെു ിയിടിലല .പഴയ 
മാ ൃകയിലുള്ള രജ്ിസ്െര്ട് ആണ്  നിലവിലും  ുക്ഷ്ിക്കുന്നത് . 

7. ന്റമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ :  

     2018-19  ാമ്പെിക വര്ട്ഷ്െിൽ  197 MATERIAL  

ഗ്പിവൃെികളുതെയും വിവരങ്ങള്പ് ഗ്പിന്റ് എെുെ് രജ്ിസ്ററിൽ ഒടിച്ചു 

 ുക്ഷ്ിച്ചിടുണ്ട് . 

ഫയൽ ന്റവരിഫിശക്കഷൻ 

       2018തല വാര്ട്ഷ്ിക മാറര്ട്   ര്ട്ക്കുലര്ട് അധയായം 7തല ഖണ്ഡിക 
11(5) ഗ്പകാരം ഒരു ഗ്പവൃെി ഫയലിൽ  ാതഴ പറയുന്ന 22 ദരഖകള്പ് 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്: 
1.കവര്ട്ദപജ് 
2.തെക്റ് ലിറ് 
3.വാര്ട്ഷ്ിക പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണ ദരഖ 
4.തെക്റ്നിക്കൽ എറിദമറ്റ്  ആന്റ്  ഡിക ന് 
5. ാദങ്ക ിക അനുമ ി ദരഖ 
6.ഭരണാനുമ ി ദരഖ 
7. ംദയാജ്ി  പദ്ധ ി ആതണങ്കിൽ അ ുമായി ബന്ധതപ്പട ദരഖകള്പ് 
8.ആനവൽ മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് അനുദേേം 3എ,3ബി  ഗ്പകാരമുള്ള 
ത ാഴിലാളികളുതെ ഡിമാന്റ് ദഫാറം. 
9.ഗ്പവൃെി അനുവേിക്കൽ ദഫാറം 
10.ഇ.മറര്ട് ദറാള്പ് 
11.തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്ക് 
12. തമറ്റീരിയൽ വര്ട്ക്ക് ആതണങ്കിൽ  ാധനങ്ങള്പ് വാങ്ങുന്ന ും 
ഉപദയാഗിക്കുന്ന ുമായി ബന്ധതപ്പട ദരഖകള്പ്  
13.ദവജ് ലിറ് 
14.ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്ഫര്ട് ഓര്ട്ഡര്ട് 
15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചറുകളും ബിലലുകളും 
16.ദറായൽറ്റി ഉതണ്ടങ്കിൽ അ ിതന്റ ദരഖകള്പ് 
17.ഗ്പവൃെി ആരംഭം മു ൽ അവ ാനിക്കുന്ന ുവതരയുള്ള മൂന്ന് ഘട 
ദഫാദടാ. 
18. ഗ്പവൃെി പൂര്ട്െീകരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം. 
19.മറര്ട് ദറാള്പ് മൂവ്തമന്റ് സ്ിപ്പ്/ഫയൽ ഗ്ൊക്കിങ് ദഫാറം 
20.ജ്ിദയാ ൊഗ്് ദഫാദടാഗ്ഗാഫ് 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദകാപ്പി 
22.ക റ്റ് ഡയറി 
 
കന്റെത്തലുകൾ 
 
           ഓഡിറ്റിതന്റ  ഭാഗമായി ഗ്പവര്ട്െികളുതെ ഫയൽ 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് 5 ഫയലിലും ഏറ്റവും അ യാവശയമായി 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട െില ദരഖകള്പ്  ൂക്ഷ്ിച്ചിടിതലലന്ന് കതണ്ടെി. എന്നാൽ 
ഇനിയുള്ള ഫയലുകളിൽ എലലാ ദരഖകളും ഉള്ലതപെുൊനുള്ള ഗ്ശമങ്ങള്പ്  
MGNREGA ഉദേയാഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിടുണ്ട്. 
 
1.കവർശരജ് 
 
           വാര്ട്ഷ്ിക മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് ഗ്പകാരമുള്ള ഒരു കവര്ട് 
ദപജ് ഫയലിൽ  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ  ു ാരയ യും 
ലാളി യവും ഉറപ്പാക്കാന്  ഹായകമാകും.ഒരു ഗ്പവൃെിയുതെ എലലാ 
അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങളും അെങ്ങുന്ന ദരഖയാണിത്.  
        AMC ഗ്പകരമുള്ള ും ഗ്പാദേശികമായി  യ്യറാക്കിയ ുമായ 
കവര്ട് ദപജ് ഫയലിൽ  കാണാന് കഴിഞ്ഞിലല . 
2.ന്റെക് ലിസ്റ്റ് 
 
         കവര്ട് ദപജ് ദപാതലെതന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പവൃെികള്പ്ക്ക്  ു ാരയ യും വയക്ത യും ഉറപ്പാക്കാന് 
 ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് തെക്റ് ലിറ്. ഒരു ഫയലിൽ ഏത ാതക്ക 
ദരഖകള്പ് ഉള്ളെക്കം തെയ് ിടുതണ്ടന്നും അത് ഏത് ദപജ് മു ൽ ഏത് 
ദപജ് വതരയാതണന്നും മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ് തെക്ക് 
ലിറ്. പരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ   AMC ഗ്പകാരമുള്ള   തെക്ക് ലിറ്  
ഉണ്ടായിരുന്നിലല,  
 
3.വോർഷിക രദ്ധതി ശരഖ   
 
         ഒരു വാര്ട്ഡിതല ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്ന മുഴുവന് 
ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കും വര്ട്ഷ്െിൽ 100 പണി ഉറപ്പാക്കുന്ന ിന് 
ആവശയമായഗ്പവൃെികള്പ് കതണ്ടെി ദരഖതപ്പെുെിതവച്ചിരിക്കുന്ന 
 ുഗ്പധാനമായ രണ്ടു ദരഖകളാണ് ആക്ഷ്ന് പ്ലാനും തഷ്ൽഫ് ഓഫ് 
തഗ്പാജ്ക്റ്റ്റും. ഒരു വാര്ട്ഡിൽ ഒരു വര്ട്ഷ്ം നെൊനുദേശിക്കുന്ന 
ഗ്പവയെികതള കുറിച്ചുളള  മഗ്ഗമായ രൂപദരഖയാണ് വാര്ട്ഷ്ിക പദ്ധ ി 
ദരഖ. ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ട്െികള്പ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ദഗ്പാജ്ക്റ്െിദലക്ക് മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുന്ഗണനാെിസ്ഥാനെിൽ 
അ ാത്  ാമ്പെികവര്ട്ഷ്െിൽ ആവശയമുള്ള വര്ട്ക്കുകള്പ് 
ത രതഞ്ഞെുെ് ആക്ഷ്ന് പ്ലാന്  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും .  
      ആക്ഷ്ന് പ്ലാനിൽ ഉള്പ്തപ്പട ഗ്പവര്ട്െി  തന്നയാദണാ 
നെപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷ്ന്പ്ലാന് ദകാപ്പി 
ഉപകരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്പവൃെിയുതെ ഫയലിൽ ഗ്പവയെിതയ കുറിച്ച് 
പരാമര്ട്ശിക്കുന്ന വാര്ട്ഷ്ികപദ്ധ ിയുതെ പകര്ട്പ്പ്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടത് 
അനിവാരയമാണ്. പരിദശാധിച്ച   ഒരു         ഗ്പവൃെി ഫയലിലും 
വാര്ട്ഷ്ിക പദ്ധിദരഖയുതെ പകര്ട്പ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിലല .എന്നാൽ വാര്ട്ഷ്ിക 
പദ്ധ ി ദരഖയുതെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്പ് അെങ്ങുന്ന ആേയദപജ് കൂെി 
ഇ ിദനാതൊപ്പം ദെര്ട്ൊണ്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടത്. 
 
4.എസ്റ്റിശമറ്റ്  
 
         ഓദരാ ഗ്പവര്ട്െിക്കും എറിദമറ്റിന്തറ  ംക്ഷ്ിപ് ം, 
ഡിക ന്, ഗ്പവര്ട്െിയുതെ ഗ്പ ീക്ഷ്ി  ദനടങ്ങള്പ് വിശേീകരിക്കുന്ന 
 ാദങ്ക ിക കുറിപ്പ്  ുെങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ും ത കര്ട് ദ ാഫ്റ്റ് 
തവയറിലൂതെ ഓണ്കലനായി അനുമ ികള്പ് ലഭയമാദക്കണ്ട ുമാണ് .ഒരു 
ഗ്പവൃെി  ുെങ്ങും മുമ്പ് ആ ഗ്പവൃെി എ്്, എങ്ങതന, എഗ്  
അളവിൽ തെയ്യണതമന്നറിയാന് ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. 
അ ിന്  അവര്ട്ക്കും ഇക്കാരയമറിയാന്  ാത്പരയമുള്ള മറ്റുള്ളവര്ട്ക്കും 
മനസ്ിലാക്കാന് കഴിയുന്ന  രെിൽ ഓദരാ ഗ്പവൃെിയുതെയും 
എറിദമറ്റിതന്റ കൂതെ ജ്നകീയ എറ്ദമറ്റ്  യ്യാറാദക്കണ്ട ുണ്ട്. എന്നാൽ 
ഇളമാട്  പഞ്ചായെിൽ  ഇെരെിലുള്ള ജ്നകീയ എറിദമറ്റ് 
 യ്യാറാക്കുന്ന രീ ിയിതലലന്നാണ് ജ്ീവനക്കാര്ട് പറയുന്നത്. പരിദശാധിച്ച 
ഒരു ഫയലിലും ജ്നകീയ എറിദമറ്റ് കാണാന് കഴിഞ്ഞിലല.  
        പരിദശാധിച്ച 5 ഫയലുകളിൽ  ഡീതറ്റയിൽ എറിദമറ്റ്  , 
എറിദമറ്റ് അബ്സ്സ്ഗ്ൊക്റ്റ്റ്   . ജ്നകീയ എറിദമറ്റ്,   ര്ട്ദേ ഡാറ്റ 
എന്നിവ  ഉണ്ടായിരുന്നിലല. എൽ .എസ്.ജ്ി .ഡി.അ ിറന്് എന്ജ്ിനീയര്ട് 
,  ഒപ്പ്   ീൽ  എന്നിവ ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്ന 
 
5.സോശേതികോന്ുമതI 
 
           ാദങ്ക ിക എറിദമറ്റ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഓദരാ 
ഗ്പവര്ട്െിക്കും  ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് െുമ ലതപ്പെുെിയ അധികാര 
സ്ഥാനെിന്തറ അനുമ ിദയാെുകൂെിയ  ാദങ്ക ിക എറിദമറ്റ് 
ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ാണ്.  ാദങ്ക ിക വിേഗ്ധരെങ്ങുന്ന  മി ിയുതെ 
അനുമ ിദരഖ എലലാരീ ിയിലും പൂര്ട്ണവും 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ആധികാരികവുമായിരിക്കണം.        പരിദശാധിച്ച എലലാ 
ഫയലുകളിലും  ാദങ്ക ികാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു .  
 
6.ഭരണോന്ുമതി   
 
         ഒരു വാര്ട്ഡിൽ ഒരു വര്ട്ഷ്ം നെപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ി ഗ്പവര്ട്െനങ്ങള്പ്ക്ക് പഞ്ചായെ് ഭരണ മി ി നൽകുന്ന 
അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമ ി. ത കയുറിൽ നിതന്നെുെ ദകാപ്പിയാണ് 
ഫയലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചരിക്കുന്നത്. ത കയൂര്ട് ദകാപ്പിയിൽ തറ ലയൂഷ്ന് 
നമ്പര്ട്, ിയ ി എന്നിവ അപ് ദലാ് തെയ്യുദമ്പാള്പ് ആ േിവ തെ 
 ീയ ിയും തഗ്പാ ീഡിങ് നമ്പറും മാഗ് മാണ് ഗ്പിന്റ് ഔടിൽ  വരുന്നത്. 
ഇത് ഭരണാനുമ ി നമ്പറായി പരിഗണിക്കാനാവിലല.അ ുതകാണ്ടു തന്ന, 
ഗ്ഗാമ ഭാ  ീരുമാനെിന് പഞ്ചായെ് ഭരണ മി ി നൽകുന്ന 
അനുമ ിപഗ് െിതന്റ ഒരു ദകാപ്പി ഫയലിൽ  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. 
ഇക്കാരയെിൽ പഞ്ചായെ് ഭരണ മി ിയുതെ ഭാഗെു നിന്നും 
ത ഗ്കടറിയുതെ ഭാഗെു നിന്നും ജ്ഗ്ഗ  ഉണ്ടാകണം. പരിദശാധിച്ച എലലാ 
ഫയലുകളിലും ഭരണനുമ ിയുതെ ദകാപ്പി   ഉണ്ടായിരുന്നു..   . 

7.സംശയോജിതരദ്ധതി(കൺശവർജൻസ്ത) 
 മതറ്റാരു വകുപ്പിതന്റ  ഹായദൊതെ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നെൊന് 
ഉദധഷ്ിച്ചുള്ള ഗ്പവിര് ികളുതെ ഫയലുകളിൽ  ംദയാജ്ി  പദ്ധ ി 
വിശോംശങ്ങള്പ്  ഉൽതപ്പെുെി ദവണം  യ്യാറാക്കാന്. . 
 
8.ന്റതോഴിലോെികെുന്റെ ഡിമോെ് ശഫോറം 
 
       നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന  രെിൽ ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് 
വര്ട്ഷ്െിൽ 100 േിവ തെ ത ാഴിലും ,ത ാഴിൽ കിടിയിതലലങ്കിൽ 
ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നവും കിടണതമങ്കിൽ  അവര്ട് നൽകുന്ന 
അദപക്ഷ്യും കൃ യമാദകണ്ട ുണ്ട്. ആനവൽ മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലറിൽ 
നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന  രെിൽ ത ാഴിലുറപ്പു നിയമെിതല അനുദേേം 
3എ,3ബി  ഗ്പകാരമുള്ള നിര്ട്േിഷ്ഠ ദഫാറെിൽ അദപക്ഷ് 
നൽദകണ്ട ുണ്ട്. 
        AMC ഗ്പകാരമുള്ള ത ാഴിൽ അദപക്ഷ് നൽകിയിടിലല  തവള്ള 
ദപപ്പറിൽ എങ്കിലും അദപക്ഷ്  മര്ട്പ്പിദക്കണ്ട ാണ്.എന്നാൽ ഇ 
വാര്ട്ഡിതല ത ാഴിലാളികള്പ് ത ാഴിൽ അദപക്ഷ് നൽകാത   തന്ന 
ത ാഴിൽ നൽകിയ ായാണ് പരിദശാധനയിൽ മന ിലായത്.  ഇങ്ങതന 
തെയ്യാന് പാെിലലാെ ാകുന്നു മാഗ് വുമലല ത ാഴിലിനു അദപക്ഷ് 
പഞ്ചായെിൽ നൽകി തര ീത് വദങ്ങണ്ട ുമാണ്.  
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

9.ന്റതോഴിൽ അന്ുവദിക്കൽ 
 
 ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ്  വീകരിച്ചാൽ 15 േിവ െിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 
നൽകണതമന്ന് MGNREGA Shedule2 Section 6– ൽ പരാമര്ട്ശിക്കുന്നു. അ ിന് 
കഴിഞ്ഞിതലലങ്കിൽ ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നം തകാെുക്കണതമന്നും അദ്ധയായം 
3 Section 7,8,9  ഭാഗങ്ങളിൽ അനുശാ ിക്കുന്നു. ത ാഴിൽ 
ആവശയതപ്പടവര്ട്ക്കു  ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള AMC ഗ്പകാരമുള്ള 
വര്ട്ക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദഫാം   ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല . 
 
10. ഇ.മസ്റ്റർ ശറോൾ  
 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിതല ദരഖകളിൽ ഏറ്റവും ഗ്പധാനതപ്പട 
ദരഖയാണ് മറര്ട് ദറാള്പ്.ത ാഴിലാളികള്പ് ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി,  
ഹാജ്ര്ട്,േിവ  ദവ നം ,മറ്്ര്ട് ദറാള്പ് ഗ്പകാരമുള്ള  ദവ നം, എന്നിവ 
ദരഖതപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള അെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മറര്ട് ദറാള്പ്. ഇ ിൽ 
ദലാക്ക് തഡവലപ്തമന്് ഓഫീ ര്ട്, പഞ്ചായെ് ത ഗ്കടറി എന്നിവര്ട്  
 ീയ ിദയാെു കൂെി ഒപ്പും,   ീലും  ദരഖതപെുദെണ്ട ാണ്.  

             5 ഗ്പവര്ട്െി ഫയലിതല മറര്ട് ദറാള്പ് 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് തഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ് വഴി മാറര്ട് ദറാള്പ് വി രണം 
തെയ്  െിന്തറ നമ്പര്ട്  ിയ ി എന്നിവ കാണുവാന്  ാധിെിലല.മറര്ട് 
ദറാളുകളിൽ ദലാക്ക് തഡവലപ്തമന്് ഓഫീ ര്ട്, പഞ്ചായെ് ത ഗ്കടറി 
എന്നിവര്ട് ഒപ്പും,   ീലും   ദരഖതപെുെിയിടുതണ്ടകിലും   ീയ ി 
ദരഖതപ്പെുെിയ ായി കാണാന്  ാധിച്ചിലല .എം .ബുക്ക്് നമ്പര്ട് ,ത ാഴിൽ 
തെയ്   ിയ ി ,ഹജ്ാര്ട് ,ആതക ത ാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് ,േിവ  ദവ നം 
,ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതെ വാെക ,അനുവേിച്ച  ുക ,ത ാഴിലാളികളുതെ 
ഒപ്പ് യാഗ്  കൂലി,   എന്നിവ കൃ യമായി ദരഖതപെുെിയ ായി 
കാണാന്  ാധിച്ചിലല . 

       . 

     ഹാജ്ര്ട് ഗ്പകാരമുള്ള ദവേനം കൂെി ദരഖതപെുൊന് 
നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന 

 
11. ന്റമഷർന്റമൻറ് രുസ്തതകം (M Boo 
   
 
 ഒരു ഗ്പവൃെിയിൽ എ്ു നെന്നു,എഗ്  അളവിൽ നെന്നു എന്നുള്ള 
കാരയങ്ങള്പ് കൃ യമായി ദരഖതപ്പെുദെണ്ട  ുഗ്പധാന ദരഖയാണ് 
എം.ബുക്ക്. അ ുതകാണ്ടു തന്ന ഈ പുസ് കെിൽ അളവുകള്പ് 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ദരഖതപ്പെുെുന്ന ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് അവരുതെ ദപരും ഒപ്പും  ീലും 
നിര്ട്ബന്ധമായും ദരഖതപ്പെുദെണ്ട ാണ്.  
       പരിദശാധിച്ച 6ഫയലുകളിലും എം ബുക്ക്് ഉണ്ടായിരുന്നു. 5  
എം ബുക്കും ത ഗ്കടറി  ീദലാട് കൂെി  ര്ട്ടികഫ തെയ് ിടുണ്ട്. 
.തമഷ്ര്ട്തമന്് ബുക്കിൽ നമ്പര്ട് ,ദപജ് നമ്പര്ട്,എറിദമറ്റ് , AS,TS നമ്പര്ട് 
ഇവ ദരഖതപ്പെുെിയിടുണ്ട് ., മറര്ട് ദറാള്പ് നമ്പര്ട് ദരഖതപ്പെുെിയിടിലല. 
ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് അ ായത് ത ഗ്കടറി, അതഗ്കെിറ്റ്  എഞ്ചിനീയര്ട്, 
ഓവര്ട് ിയര്ട്  എന്നിവരുതെ ഒപ്പ് എം ബുക്കിൽ ദരഖതപെു ിയിടുണ്ട്.  
ഗ്പ ിഡന്റിന്തറ ഒപ്പ്് ദരഖതപെുെി കാണുന്നിലല . 
        
12.ന്റമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് 
           തമറ്റീരിയൽ  എഗ്  ഉപദയാഗിച്ചു എന്ന ിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുെി, 
തവണ്ടര്ട്ക്ക്  നൽദകണ്ട  ുക, അവരുതെ ദപര്, അക്കൗണ്ട്് നമ്പര്ട് 
,ഗ്പവര്ട്െിയുതെ ദപര്,വര്ട്ക്ക്് ദകാ് , ബിൽ നമ്പര്ട് , ീയ ി   എന്നിവ 
എലലാം കാണിച്ചു തകാണ്ട് തമറ്റീരിയലിന് ദവണ്ടിയുള്ള  പണം 
കകമാറുന്ന ിന് ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട  ഒന്നാണ് തമറ്റീരിയൽ 
ലിറ്.  പരിദശാധിച്ച6  ഗ്പിവൃെിയിലും തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാഗിച്ചിടിലല . 
 
13.ശവജ് ലിസ്തററ് 
        ഗ്പവൃെി പൂര്ട്െിയായാൽ മറര്ട് ദറാള്പ് ഗ്പകാരം 
ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് ദവ നം അനുവേിച്ചുതവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ദരഖയാണ് 
ദവജ് ലിറ്. ത ാഴിലാളികള്പ് എഗ്  േിവ ം ദജ്ാലി തെയ് ു എന്ന ിന് 

അെിസ്ഥാനതപ്പെുെി അവര്ട്ക്ക് നൽദകണ്ട  ുക യാഗ്  കൂലി, 
ആയുധങ്ങള്പ്ക്ക് തകാെുക്കുന്ന വാെക,  മൂര്ട്ച്ച കൂടുന്ന ിനുള്ള  ുക 
എന്നിവ എലലാം കാണിച്ചു തകാണ്ട് പണം കകമാറുന്ന ിന് ദവണ്ടി 
 യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട ദരഖയാണ്  ദവജ് ലിറ്.  
        പരിദശാധിച്ച 5 ഫയലിലും മാറര്ട് ദറാള്പ് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ് 
ലിറ്  ുക്ഷ്ിെിടിലല. 
  
14. ഫെ് പ്െോൻസ്തഫ ർഓർഡർ(FTO) 
          ത ാഴിലാളികളുതെ ദവ നം അവരവരുതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിദലക്ക് 
അയച്ചു എന്ന ിനുളള ത ളിവാണ്  FTO. പരിദശാധിച്ചവായിൽ  5 
ഫയലുകളിൽ  ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്ഫര്ട് ഓര്ട്ഡര്ട്(FTO)  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്െുണ്ട്. , 
എന്നാൽ ഫയലിൽ  ദവജ് ലിറിൽ    FTO നമ്പര്ട്  
ദരഖതപെുെിതവച്ചിടുണ്ട്. 
 ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് കൃ യമായി ദവ നം കിടിദയാ എന്നറിയാനുള്ള 
 ൂക്ഷ്്മ പരിദശാധന എലലാ ഫയലുകളിലും നെൊന് കഴിഞ്ഞിലല 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
15. ന്റമറ്റീരിയൽ വൗച്ചറുകെും ബിലലുകെും 
       പരിദശാധന  വിദധയമാക്കിയ ിൽ തമറ്റീരിയൽ  വര്ട്ക്ക്് 
ഇലലാെ ിനാൽ  തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചറുകളും ബിലലുകളും  ബാധകമലല. 
         
 
16. ശറോയൽറ്റി 
   പരിദശാധന  വിദധയമആക്കിയ രണ്ടു ഗ്പവിര് ികള്പ് പാടഭൂമി 
കൃഷ്ിയിഗയമാക്കള്പ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭുഉെമ എഴു ി നൽകിയ 
മുഗ്േപഗ് ം ഫയലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്ട് എന്നാൽ ദരായല്െി നൽകിയ ായി 
കാണാന് കഴിഞ്ഞിലല. 
 
 
17.ശഫോശട്ടോപ്രോഫ് 
 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന്, 
ഗ്പവയെികള്പ്  ംബന്ധിച്ചു ത ളിവുകള്പ് ദശഖരിക്കാന് അ ിതന്റ 
ദഫാദടാകള്പ്  ഹയകമാകും. ഗ്പവര്ട്െി തുെങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രവർത്തി 
ന്െന്നു ന്റകോെിരിക്കുശമ്പോൾ,  പ്രവർത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുശമ്പോൾ 
തുെങ്ങിയ  ഓശരോ ഘട്ടത്തിന്റലയും ശഫോശട്ടോകൾ ഫയലിൽ 
സൂക്ഷ്ിക്കണന്റമന്ന് ന്ിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നോൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള  
വിവിധ ഘട്ടങ്ങെിന്റല ശഫോശട്ടോകൾ    ഒരു വർത്തി ഫയലിലും    
ഉെോയിരുന്നിലല  
 
18. പ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരണ സോക്ഷ്യരപ്തം 
 
            പരിദശാധിച്ച  5 ഫയലിലും ഗ്പവൃെി പൂര്ട്െീകരണ 
 ാക്ഷ്യപഗ് ം കാണുവാന്  ാധിച്ചിലല .പൂര്ട്െിയായ എലലാ 
ഫയലുകളിലും ഗ്പവിര്ട്െി പൂര്ട്െീകരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം 
ഉള്ലതപെുത ണ്ടാ ാണ് 
 
19.മസ്റ്റർ ശറോൾ മൂവ്ന്റമെ് സ്ലിപ്പ് /ഫയൽ പ്െോക്കിങ് ശഫോറം 
            ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃെി നെപ്പാക്കുന്ന ിലും അ ിതന്റ ദരഖകള്പ് 
കകകാരയം തെയ്യുന്ന ിലും ഓദരാ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്ക്കും ഉെരവാേിെം 
നിശ്ചയിച്ചിെുണ്ട്. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിതല ഏറ്റവും 
 ുഗ്പധാനദരഖയായ മറര്ട്ദറാള്പ് ജ്നദററ്റ് തെയ്യുന്ന ു മു ൽ 
ത ാഴിലാളികളുതെ ദവ നം ബാങ്കിദലക്ക് അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള FTO 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ബാങ്കിദലക്ക് അയക്കുന്ന  ീയ ി ഗ്കമെിൽ മറര്ട് ദറാള്പ്  മൂവ്തമന്റ് 
സ്ിപ്പിൽ ദരഖതപ്പെുദെണ്ട ാണ്.ഒരു മറര്ട് ദറാള്പ് അവ ാനി് 3 
േിവ െിനകം  തന്ന അളവുകള്പ് ബന്ധതപ്പട ഉേയാഗസ്ഥന് 
ദരഖതപ്പെുെണം എന്ന് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്നു.  
പരിദശാധിച്ച എലലാ  ഫയലിലും ഗ്പാദേശികമായി  യ്യാറാക്കിയ മറര്ട് 
ദറാള്പ്  മൂവ്തമന്റ് സ്ിപ് കാണുവാന്  ാധിച്ചു.  എന്നാൽ  ഫയലിതന്റ 
മുഴുവന് വിശോംശങ്ങളും ദരഖതപെു ിയിടിലല. 
 
20. ജിശയോ െോഗ്ഡഡ് ശഫോശട്ടോപ്രോഫ് 
          ഗ്പവര്ട്െി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ൊഗ്് 
ദഫാദടാസ്.  മൂന്ന് ഘടെിലുള്ള ശഫോശട്ടോകൾക്കു പുറതമ ജ്ിദയാൊഗ്് 
ദഫാദടായുതെ ഗ്പിന്റും ഫയലിൽ  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. ഇ ുറപ്പാദക്കണ്ടത് 
ദമറ്റിതന്റയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഉദദ്ധാഗസ്ഥരുതെയും െുമ ലയാണ്. 
എന്നാൽ പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ  ഒരു  ഫയലിലും ഇവ 
കാണാന്  ാധിച്ചിലല. ത ളിവ് ദശഖരണം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പവയെികളുതെ ഒഴിച്ചു കൂൊനാവാെ ഘെകമായ ിനാൽ ഈ 
കാരയെിൽ ബന്ധതപ്പട ഉദോഗസ്ഥര്ട് കൂെു ൽ ജ്ാഗ്ഗ  പുലര്ട്ദെണ്ട ുണ്ട്. 

21. ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിശപ്പോർട്ടിന്റെ ശകോപ്പി 
          ഇദപ്പാള്പ് ദ ാഷ്യൽ ഒാാഡിറ്റ് നെക്കുന്ന ുതകാണ്ട്  ഈ 
ഗ്പവൃെി ഫയലുകളിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദകാപ്പി 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ിലല 
 
22. സസറ്റ് ഡയറി 
      ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാരിന്തറ നിര്ട്ദേശഗ്പകാരം  വര്ട്ക്ക് ഫയലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട 22 മതെ ദരഖയാണ് ക റ്റ്  ഡയറി. ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ി ഗ്പവൃെികള്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലും കൃ യ യിലും 
നിര്ട്വഹിക്കുന്ന ിലുള്ള ഉപാധികളെങ്ങുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട ദരഖയാണ് 
ക റ്റ് ഡയറി. ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് ഗ്പദ യകമായി  യ്യാറാക്കിയ ക റ്റ് 
ഡയറി ഗ്പവര്ട്െി സ്ഥലെുണ്ടായിരിദക്കണ്ട   ുഗ്പധാന ദരഖയാണ്. 
പദ്ധ ി ആരംഭദയാഗെിതന്റ വിവരങ്ങള്പ് മു ൽ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയും 
തപാ ുജ്നങ്ങളുതെയും നിര്ട്ദേശങ്ങളും  ന്ദര്ട്ശക ഡയറിയിൽ 
അെങ്ങിയിടുണ്ട്. 
         പരിദശാധിച്ചഫയലിൽ 6 ഫയലിലും ക റ്റ് ഡയറി 
ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ള ിലാകതട വിവരങ്ങള്പ് പൂര്ട്ണമലല. സസറ്റ് ഡയറി യുന്റെ  
കവർശരജിൽ പ്രവർത്തിന്റയ കുറിച്ചുള്ള പ്രോഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏന്റതോരു 
വയക്തിക്കും മന്സ്സിലോക്കോൻ രറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉെോശകെതോണ്.  
പ്രിവൃത്തിന്റയ സംബന്ധിച്ച വിേദംഷങ്ങൾ  ,പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്ന   



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ദിവസം, എസ്റ്റിശമറ്റ് തുക, പ്രവർത്തി അവസോന് തീയതി എ .സ് ,െി .സ്ത ന്മ്പർ 
എന്നിവ  സസറ്റ് ഡയറിയിൽ ശരഖന്റപ്പെുത്തണം. രണിസ്ഥലന്റത്ത 
ന്റസൗകരയങ്ങെുന്റെ ലഭയത അെങ്ങിയ ന്റെക്ക് ലിസ്റ്റ്  ,ന്റതോഴിലോെികെുന്റെ 
സോക്ഷ്യരപ്തം എന്നിവ സസറ്റ് ഡയറിയിൽ ഇലല. 
        സസറ്റ് ഡയറി യുന്റെ ഒരു ഭോരമോണ്  രദ്ധതി ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ്.  ഒരു 
പ്രവൃത്തി തുെങ്ങുന്നതിന്ു മുമ്പ് പ്രവർത്തിന്റയക്കുറിച്ചുെെ  വിവരങ്ങൾ 
രേുവയ്ക്ക്കുന്നതും അതുശരോന്റല ഒരു പ്രവർത്തി എങ്ങന്റന് ന്റെയ്യണന്റമന്ന് 
ന്റതോഴിലോെികള്ക്ക്ക്   കൃതയമോയ അവശബോധം ഉെോക്കി എെുക്കുന്നതിന്ും 
വോർഡ് ന്റമമ്പർ,  സ്റ്റോഫ് എന്നിവരുന്റെ  അധയക്ഷ്തയിൽ കൂെുന്ന ശയോരമോണ് 
രദ്ധതി ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ്. പ്രസ്തതുത സസറ്റ് ഡയറിയിൽ ശമൽരറഞ്ഞ 
അധികോരികെുന്റെ സോന്നിധയത്തിൽ രദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്ഡ ന്െത്തിയതോയി 
ശബോധയന്റപ്പട്ടു. തഗ്പാജ്ക്റ്റ്റ്  മീറ്റിങ്ങിൽ  ീയ ിയും  മയവും 
ദരഖതപ്പെുെിയിടുണ്ട്. ത ാഴിലാളികള്പ് പതങ്കെുെ ായി കാണുന്നുണ്ട്.  

           

   ന്റതോഴിലിെന്റത്ത സൗകരയങ്ങ 

 
        ത ാഴിൽ സ്ഥലെ് ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് ആവശയമായ 
കുെിതവളളം,  ണൽ, ഗ്പാഥമിക കവേയ ഹായം, ദൊയലറ്റ്, 5 വയസ്ിന് 
 ാതഴയുളള കുടികള്പ്ക്ക് ഗ്കഷ്  ുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങള്പ് 
ഒരുക്കണതമന്ന് നിയമെിതല തഷ്ഡയൂള്പ് 2ൽ 23 മു ൽ 28 വതരയുള്ള 
ഭാഗെ് നിര്ട്ദേശിച്ചിടുണ്ട്.  
ഈ അവകാശതെക്കുറിച്ച്  ത ാഴിലാളികദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് 
അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്. 

● ഗ്കഷ്  ൗകരയതെക്കുറിച്ച്  ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് അറിവുണ്ട്.  

● അഞ്ചു വയസ്ിനു  ാതഴയുള്ള  കുടികളൂള്ള അമമാര്ട് 
ത ാഴിലിന്  ഇലലാെ ിനാൽ  ഈ  ൗകരയം 
ലഭയമായിടിതലലന്ന്  ത ാഴിലാളികള്പ് പറഞ്ഞു. 

●  ണൽ ത ൗകരയം ഇത് വതര ലഭയമായിടിലല. 
● മരുന്നുകള്പ് പിഎ് ി യിൽ നിന്നി കിടുന്നുതണ്ടങ്കിലും 
ആവശയെിന്  ികയുന്നിലല. 

● കയ്യുറയും കാലുറകളും  ആവശയമുള്ള ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ 
നിലവിൽ ലഭിക്കാറിലല   ത ാഴിലാളികള്പ് പറഞ്ഞു.ദനരതെ 
ലഭയമായത് ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് അനു ൃ  മയിടലല . 

● കുെിതവള്ളം ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ത ാഴിലാളികള്പ്  വയം 
ദശഖരിക്കുന്ന ായി  ത ാഴിലാളികള്പ് പറഞ്ഞു. 

 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 
വിജിലൻസ്ത ആെ്  ശമോണിറ്ററിംഗ്ഡ കമ്മറ്റി (ജോപ്രതോ ശമൽശന്ോട്ട സമിതി) 
 

          ഓദരാ ഗ്ഗാമപഞ്ചായെിലും ഏഴ്സ  അംഗങ്ങളുള്ള ജ്ാഗ്ഗ  
ദമൽദനാട  മി ി രൂപീകരിദക്കണ്ട ാണ്. ഇ ിൽ പടികജ്ാ ി-പടികവര്ട്ഗ 
വിഭാഗങ്ങള്പ്ക്ക് ദവണ്ടഗ്  ഗ്പാധാനയം നൽദകണ്ട ും പകു ി ദപര്ട് 
സ്ഗ് ീകള്പ് ആയിരിദക്കണ്ട ുമാണ്. അദ്ധയാപകര്ട്, അങ്കണവാെി വര്ട്ക്കര്ട്, 
 വയം  ഹായ  ംഘെിതല അംഗങ്ങള്പ്, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് 
ദപഴ്സ ണ്മാര്ട്, ഉപദഭാക്തൃ  മി ികള്പ്, യുവജ്ന ക്ലബ്ബുകള്പ്, തപാ ു 
 മൂഹ  ംഘെനകള്പ്,  ുെങ്ങിയവരിൽ നിന്നും വിഎം ി  അംഗങ്ങതള 
ത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ് .വിഎം ി എലലാ ഗ്പവര്ട്െികളും 
പരിദശാധിദക്കണ്ട ും മൂലയ നിര്ട്ണയ രജ്ിററിൽ ദരഖതപ്പെുദെണ്ട ും 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  മയെ് അവ ഗ്ഗാമ ഭയിൽ  മര്ട്പ്പിദക്കണ്ട ുമാണ്. 
വിഎം ി റിദപ്പാര്ട്ട് ഒരു തപാ ു ദരഖയായി കരുദ ണ്ട ും 
ആവശയതപ്പെുന്ന ിനനു രിച്ച് ഒരു തപാ ു ദരഖയായി പഞ്ചായെ് 
നിന്നും ലഭിദക്കണ്ട ും ആണ്.   

 അമ്പലംമുക്ക്  വാര്ട്ഡിതല പരിദശാധിച്ച എലലാ ക റ്റ് െയരിയിലും 
ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെു ിയിരികുന്നത്  ദമൽ വിവരിച്ച അംഗങ്ങള്പ്  
ആയിരുന്നിലല. 

വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ശമോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുന്റെ റിശപ്പോർട്ട് 
ഉെോയിരുന്റന്നേിലും അഭിപ്രോയങ്ങൾ ശരഖന്റപ്പെുത്തി യിരുന്നിലല. ഓശരോ 
വോർഡിന്റല പ്രവർത്തന്ങ്ങന്റെ ന്ിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്ും ആ പ്രിവൃത്തി മൂലം ആ 
പ്രശദേതുള്ളവർക്ക്് ഉരശയോരം ഉശെോ എന്ന് ഉറപ്പകുന്നതും , പ്രിവൃത്തിയുന്റെ 
രുണന്ിലവോരം  ഉറപ്പോക്കുക,കൂെുതൽ ന്റമച്ചന്റപ്പെുത്തുന്നതിന്ുമോയി 
കോരയക്ഷ്മമോയ പ്രവർത്തിശക്കെവരും, ന്റതോഴിൽകോർഡിൽ ശരര് 
ഇലലോത്തവരുമോയ  വയക്തികെോണ് വി. എം.സി യിൽ അംരങ്ങൾ 
ആയിരിശക്കെത് .     

 ന്ദര്ട്ശക കുറിപ്പിൽ ഒരു ഗ്പവിര്ട്െി സ്ഥലെ്   ഓവര്ട് ിയര്ട് 
മാഗ് മാണ്  ഗ്പവിര് ിസ്ഥലം  ന്ദര്ട്ശിച്ച ായി കാണുന്നു 

CIB- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർശമഷൻ ശബോർഡ്    

         ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ  ു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനു 
ദവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്  ിറ്റി ണ് ഇന്ഫര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് 
.പാര 25(a), തഷ്ഡയൂള്പ് 1 അനു രിച്ച് ഒരു ഗ്പവര്ട്െിയുതെ അെിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങള്പ് അ ായത് ഗ്പവര്ട്െിയുതെ ദപര്ട് ,എറിദമറ്റ്  ുക,  ാധന 
ദവ ന ഘെകങ്ങള്പ്, യഥാര്ട്ത്ഥ തെലവ് ,ആതക ത ാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 
 ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങള്പ്  ാധാരണ ജ്നങ്ങള്പ്ക്കും ഗുണദഭാക്താക്കള്പ്ക്കും 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

മനസ്ിലാകുന്ന രീ ിയിൽ ഗ്പേര്ട്ശിപ്പിദക്കണ്ടത് അനിവാരയമാണ്.. ഓദരാ 
ഗ്പവര്ട്െിയുതെയുംആരംഭെിൽ  തന്ന ദബാര്ട്് സ്ഥാപിക്കണതമന്നു 
മാറര്ട്  ര്ട്കൂലരിൽ പറയുന്നു . ിതമന്റും ദകാണ്ഗ്കീറ്റും  ഉപദയാഗിച്ച് 
നിര്ട്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കണതമന്ന് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുമ്പ്. ,െിന് 
,പ്ലാറിക്റ് ഷ്ീറ്റുകള്പ്  ുെങ്ങിയവ ഉപദയാഗിച്ചിടുള്ള ദബാര്ട്ഡുകള്പ് 
സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ് .വയക്തിഗ   ഗ്പിവൃെികള്പ്ക്ക് 3000 
രൂപയും തപാ ു ഗ്പവര്ട്െികള്പ്ക്ക് 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി 
െിലവ് എന്നാണ് വാര്ട്ഷ്ിക  മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് നിഷ്കര്ട്ഷ്ിക്കുന്നത്.  

      പരിദശാധനക്ക് വിദധയമായ െില   ഗ്പിവിര്ട്െി സ്ഥലെും 
ദബാര്ട്ഡുകള്പ്  തകാണ്ട് വച്ചിടുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്പവിര് ിസ് ാലെ് 
സ്ഥാപിച്ചിടിലല. . 

    .  

ശറോസ്തരോർദിന്ം 
        ത ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജ്ിറര്ട് തെയ്യുന്ന ിനും 
ത ാഴിലാളികളുതെ അര്ട്ഹ കളും അവകാശങ്ങളും അവതര 
ദബാധയതപ്പെുെുന്ന ിനും പദ്ധ ികള്പ് പരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായി 
ദറാസ്ഗാര്ട് േിനം  ംഘെിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ദറാസ്ഗാര്ട് േിനം 
ആെരിക്കുന്ന ിനു മുന്പായി വിവര വിേയാഭയാ  
വയാപനഗ്പവര്ട്െനങ്ങള്പ്  ംഘെിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജ്ിലലാ ദഗ്പാഗ്ഗാം 
ദകാഡിദനറ്റര്ട് ഉറപ്പുവരുദെണ്ട ാണ്. ദറാസ്ഗാര്ട് കലണ്ടര്ട്  ംബന്ധിച്ച് 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായെുകതള ഗ്പദ യകമായി ദബാധവൽക്കരിദക്കണ്ട ാണ്.  
ദറാസ്ഗാര്ട് േിനം  ംഘെിപ്പിക്കുന്ന ിന്തറ െുമ ലകളും 
ഉെരവാേി വങ്ങളും 
 ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് ജ്ിലലാ ദഗ്പാഗ്ഗാം ദകാഡിദനറ്റര്ട് രൂപീകരിച്ചിടുള്ള 
ഗ്പ ിമാ  പടിക അനു രിച്ച്  തന്ന ദറാസ്ഗാര്ട് േിനം  ംഘെിപ്പിക്കുന്നു 
എന്ന് ജ്ിലലാ ദഗ്പാഗ്ഗാം ദകാര്ട്ഡിദനറ്റര്ട് ഉറപ്പുവരുദെണ്ട ാണ്. ഈ 
പടിക ഗ്ഗാമവിക ന മഗ്്ാലയവുമായും തപാ ുജ്നങ്ങളുമായും 
പങ്കുതവദക്കണ്ട ും ഒരു മാ െിതലാരിക്കൽ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായെ്  ലെിൽ 
 ംഘെിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പ ിഡന്് നിദയാഗിക്കതപ്പട 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായെിതല ഭാരവാഹി േിനാെരണെിൽ അധയക്ഷ്  
വഹിദക്കണ്ട ാണ്. ഇത് നെെുന്ന ിനും നെപെിഗ്കമങ്ങള്പ് 
ദരഖതപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള  വയം ഹായ  ംഘങ്ങളുതെ തഫഡദറഷ്ന് 
അംഗങ്ങള്പ് എന്നിവര്ട്ക്കാണ്. ദറാസ്ഗാര്ട്േിനം 
ആെരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കതപ്പടിടുള്ള േിവ ം നെെുന്ന ിനായി 
ഉദേയാഗസ്ഥതര നിദയാഗിദക്കണ്ട  ാണ്. ഈ ദയാഗെിൽ മിനിറ്റ്സ് 
തപാ ുജ്നങ്ങള്പ്ക്ക് പരിദശാധിക്കുന്ന ിനും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനും 
ലഭയമാദക്കണ്ട ുണ്ട്.  ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് േിനം  ംഘെിപ്പിക്കുന്നത് 
 ംബന്ധിച്ച റിദപ്പാര്ട്ടുകള്പ് ദശഖരിക്കുന്ന ാണ്.  ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ത ാഴിൽ ആവശയക   ംബന്ധിച്ച് ജ്ിലലാ ല റിദപ്പാര്ട്ടുകള്പ് പ ിവായി 
അവദലാകനം തെദയ്യണ്ടത് 

കഴിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ട്ഷ്െിനിതെ വിവിധ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് നെെിയ 
 ന്ദര് ന വിവരം  
 
ഗ്കമ 
നമ്പ
ര്ട്  

ഉദേയാഗസ് 
ന്തറ ദപര്   

ഓഫീസ് 
 ന്ദര്ട് ന 
േിവ ങ്ങള്പ് 

ത ാഴിലിെ 
 ന്ദര്ട്ശന 
 ിയ ികള്പ്  

ആതക 
േിവ ങ്ങള്പ്  

1 നാഷ്ണൽ 
ഓഫീ ര്ട് 
/നിരിക്ഷ്കര്ട് 

ഇലല  ഇലല ഇലല 

2 ദററ്റ് ഓഫീസ്  ഇലല ഇലല ഇലല 

3 ഡി.പി. ി. ഇലല ഇലല ഇലല 

4 തജ് .പി. ി ഇലല ഇലല ഇലല 

5 ബി.ഡി.ഒ/ബി.
പി.ഒ  

ഉണ്ട്് ഉണ്ട്് ഉണ്ട്് 1  വണ 

6 ദജ്ാ.ബി.ഡി.ഒ 1  വണ  ഉണ്ട് ഇലല 

7 അ ിസ്റന്് 
എന്ജ്ിയര്ട് 

1  വണ  ഇലല ഇലല 

 
 
അവകോേലംഘന്ങ്ങൾ 
        ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  മയെ് ഈ വാര്ട്ഡിതല  
കുെുംബങ്ങളുമായി   ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് അവകാശലംഘനങ്ങളുമായി 
ബന്ധതപ്പട് െില  ംഭവങ്ങള്പ് ഗ്ശദ്ധയിൽതപ്പെുകയുണ്ടായി.അക്കാരയങ്ങളാണ് 
ഇവിതെ പരാമര്ട്ശിക്കുന്നത്. 
ന്റതോഴിൽ കോർഡ് 
         ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ പണിതയെുക്കുന്ന ത ാഴിലാളിയുതെ 
അെിസ്ഥാനപരമായ അവകാശമാണ് ത ാഴിൽകാര്ട്്.അദപക്ഷ്ിച്ചാൽ 15 
േിവ െിനകം കാര്ട്് നൽകണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ.ഈ വാര്ട്ഡിതല 
ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡിന് അദപക്ഷ്ിച്ചവര്ട് തക്കലലാം കാര്ട്് 
ലഭിച്ചിടുണ്ട്.ഇക്കാരയെിൽ  പഞ്ചായെിതന്റ  മീപനം മാ ൃകാപരമാണ്. 
എന്നാൽ മറ്റ് െില ഗ്പശ്നങ്ങള്പ് ഓഡിറ്റ്  െീമിന്തറ ഗ്ശദ്ധയിൽ  
തപടിടുണ്ട്. 

 ദവ നം എഗ് േിവ ം കഴിഞ്ഞു കിടുതമന്ന് ഒരു അറിവും ഇലല. 
                  ..;    പു ിയ ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡിന് ദവണ്ടി 
ദഫാദടാ എെുദക്കണ്ടിവന്നു 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
ന്റതോഴിൽ ന്ിശഷധം 
             ഒരുവര്ട്ഷ്െിൽ 100 േിവ തെ ത ാഴിൽ 
ത ാഴിലാളിയുതെ നിയമപരമായ അവകാശമാണ്. ഇത് നിദഷ്ധിക്കാന് 
ആര്ട്ക്കും അധികാരമിലല. എന്നാൽ അബലം മുക്ക് വാര്ട്ഡിൽ 
ത ാഴിലാളികള്പ് ത ാഴിലിനുദവണ്ടി അദപക്ഷ് നൽകിയിടിലല 
മാഗ് വുമലലഅദപക്ഷ് നൽകാത   തന്നയാണ് ത ാഴിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 
ഇ വാര്ട്ഡിതല  85  ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും 70   ജ്ീവ 
ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക്് ആണ് 100 േിവ തെ ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിടുള്ള  
ശവതന്ം സവകൽ 
           മറര്ട് ദറാള്പ് പൂര്ട്െിയായി പരമാവധി 14 
േിവ െിനകം കൂലി ത ാഴിലാളികളുതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിദലക്ക് 
നിദക്ഷ്പിക്കണതമന്ന് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമെിതല ത ക്ഷ്ന് 3(2),6 
എന്നിവിെങ്ങളിലും ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നു.എന്നാൽ ഇ വാര്ട്ഡിതല 

ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക്് മാ ങ്ങളായി ദവ നം കവകുന്നു.ആരും 
 തന്ന ദവ നം കവകുന്ന ിന്തറ കല മാ ി ിനുള്ള 
നഷ്ടപരിഹാരെിന് അദപക്ഷ് നൽകിയിടിലല.കാരണം 
ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക്് അറിയിലല മാഗ് വുമലല മുസ്തറര്ട് ദറാള്ല 
തവ ന ിനായി  ിരിതക പഞ്ചായെിൽ 
തയല്പ്പിക്കുദമ്പാള്പ് കകപറ്റുര ീത്  വാങ്ങാറിലല 
ഇ ുകാരണം എഗ് നാള്പ് ആയി എന്ന് അറിയാന് 
കഴിയിലല.ഇത് ത ാഴിലാളിയുതെ ദവ നം കവകലും 
കവകിയ ിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നിദഷ്ധിച്ച ായും 
ദബാധയതപ്പടു.ആരുതെ ഭാഗെ് നിന്ന് വീഴ്സെ വന്നാലും 
കൃ യ മയത് ദവ നവും അത് ലഭിച്ചിതലലങ്കിൽ 
നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിദക്കണ്ട ാണ. 
 
ബോേ് ജീവന്ക്കോരുന്റെ സമീരന്ം 
 
 ത ാഴിലാളികദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് മന ിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞത്: 

● ബാങ്കുകാരുതെ ഭാഗെുനിന്ന്  ൗമയമായ  മീപനമലല ഉള്ളത്  

● ത ാഴിലുറപ്പ് കൂലി എെുക്കാന്  ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് 
 ിരക്കുള്ള  മയങ്ങളിൽ മാഗ് ം നിൽദക്കണ്ടി വരുന്നു.മാഗ് മലല 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

തെക്ക്് എഴു ാന് ആരും  ഹായിക്കാറിലല ,പാസ് ബുക്ക്് 
പ ിക്കാന്  മിഷ്യന് ത ൗകരയം ഉപദയാഗിക്കാന് ബാങ്ക് 
ഉദധയാഗസ്ഥര്ട് നിര്ട്ബന്ധിക്കുന്ന 

 
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദർേന്ം 
 
         ഗ്പകൃ ി വിഭവങ്ങളുതെ പരിപാലനെിനും  ാമൂഹയ 
ആസ് ി  യഷ്ടിക്കുന്ന ിനും  ഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്പവയെികള്പ് 
ഏതറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ള  ാധയ യുള്ള പഞ്ചായൊണ്  ഇലമാട്.                                                
ഫയലിൽ കണ്ട വിവരങ്ങളുതെ നിജ്സ്ഥി ി  ദനരിൽ കണ്ടു 
മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനായി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  അംഗങ്ങള്പ് പണി 
പൂര്ട്െിയാക്കിയ 5  ഗ്പവൃെി സ്ഥലങ്ങളും  ന്ദര്ട്ശിക്കുകയുണ്ടായി. 
ഗ്പവൃെികള്പ് പരിദശാധിച്ചും ത ാഴിലാളികദളാെും ദമറ്റുമാദരാെും 
 ം ാരിച്ചും ഓഡിറ്റ് െീം കതണ്ടെിയ കാരയങ്ങള്പ്  ാതഴ ദെര്ട്ക്കുന്നു. 
 
 
 
Work code.LD.234110,LD.234112  ഏന്നീ പ്രവിര്തികൾ രോട്ടത്തിന്റന്െുത്ത കൃഷി 
ഭുമി കൃഷിയിരയമോക്കൾ ആയിരുന്നു, ഒരു വർഷശത്തക്ക് രോട്ടത്തിന്റന്െുത്ത 
ഭുമിയിലോണ് കൃഷി ന്റെയ്ക്തു ന്ൽകിയത്.എന്നോൽ എസ്തെിമോെിൽ 
വിേദോംേങ്ങൾ ഇലലോത്തതിന്ോൽ എന്ത കൃഷിയോണ്  ഏത് അെവിലോണ് 
ന്റെശയ്യെത് എന്ന് മന്സിലോക്കന്യിലല. ന്റതോഴിലോെികൾ മരിെീന്ിക് തെം 
എെുക്കൽ,കെിമ്പിൻ തോയ്ക് ന്െീൽ, രുൽ കൃഷി എന്നിവയും  വോഴ  ന്െോൻ കുഴി 
എെുത്തു ന്ൽകിയതോയും കെു.എന്നോൽ പ്രവിർത്തി സ്ഥലം സന്ദര്േിച്ചശരോൾ 
കെത് ഭു ഉെമ രട്ട ഭുമി തിരിന്റക വോങ്ങുകയും രദ്ധതി വഴി ന്ട്ട വിെകലിൽ 
അധികവും ഭു ഉെമ വിെന്റവെുക്കുകയും ന്റെയ്ക്തിരിക്കുന്നു.ഒരു രട്ട ഭുമിയിൽ 
വഴ വച്ചതോയി കെു. എന്നോൽ ന്റതോഴിലോെികൾ രറഞ്ഞത് വോഴയുന്റെ സത 
രുറത്തുന്ിന്നു വോങ്ങിയന്റതന്നും പ്രകൃതിശക്ഷ്ോഭം മൂലം എലലോം ന്േിച്ചു 
ശരോന്റയന്നുമോണ്. എന്നോൽ രദ്ധതി വഴി  ന്െത്തുന്ന ഭുമി കൃഷിശയോരയമോക്കൽ  
രദ്ധതിയിൽ കൃഷി വകുപ്പിന്ന്ററ ന്െീൽ വസ്തതുക്കൾ ന്ൽകിയിരുന്റന്നേിൽ 
ന്റതോഴിലോെികെുന്റെ രക്കൽ ന്ിന്നുമുള്ള അധിക ന്റെലവ് 
ഒഴിവോക്കോമോയിരുന്നു.മോപ്തവുമലല രോട്ടത്തിന്റന്െുത്ത ഭുമി  രെു 
വർഷന്റമേിലും സംരക്ഷ്ിക്കന്റരെുകയും ശവണം. 
എസ്തെി ശമറ്റ്  90 cent ഭുമിയോണ് രോട്ടത്തിന്റന്െുത് ന്റെയ്യോൻ ശവെി  
ന്റതോഴിലോെികൾക്ക് ന്ൽകിയത്,എന്നോൽ അവന്റരന്റകോെ് ഒശരക്കരിൽ കൂെുതൽ 
വസ്തതുവിൽ കൃഷി ന്റെയ്യോൻ ആവേയന്റപ്പട്ടതോയും ന്റതോഴിലോെികൾ 
രറഞ്ഞു,അക്ഷ്ര പ്രൂപ്പ്്  അരുൺകുമോർ ,ജന്കിഅമ്മ  



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ഏന്നീ ഭു ഉെമകെുന്റെ രട്ടഭുമിയിലോണ് കൃഷി ന്റെയ്ക്തിട്ടുള്ളത്. എന്നോൽ  
കെന്ലൂർ ശകോണന്റത രോട്ടകൃഷി ഭുമി കൃഷി ഭവന്ിൽ ന്ിന്നും കൃഷി ഓഫീസർ 
വന്നു ശന്ോകിയോണ് രട്ടപ്കിഷിക് അന്ുശയോജയന്റമന്നു  രറഞ്ഞു  എന്നോൽ കൃഷി 
ഓഫീസിൽ ന്ിന്നും യോന്റതോരു വിഷ ആന്ുകൂലയവും ന്ൽകിയിലല. 
 
കന്റെത്തലുകൾ :-   രട്ടകരോർ അവസോന്ിക്കോന്റത തോന്റന്ന ഭു ഉെമ ഭുമി തിരിന്റക  
രിെിച്ചു. 
 
 കൃഷി ന്റെയ്ക്ത സ്ഥലം അധികവും കോെു കയോരിയ ന്ിലയിൽ 
ആണ് ഉള്ളത്. 
 
 രണി ലഭിക്കുന്നതിന്ോയി മോപ്തം രട്ട ഭുമി 
ഉരശയോരിച്ചതോയി മന്സിലോയി 
 
ന്ിർശദേങ്ങൾ”-           ഇത്തരം പ്രവിര്തികൾ ഏന്ററ്റെുക്കുശമ്പോൾ ഭു ഉെമകന്റെ 
കൂെി ഉൾന്റപ്പെുത്തി കോരയങ്ങൾ രറഞു മന്സിലോക്കുവോൻ 
പ്േദ്ധിക്കുക.എസ്തെിശമറ്റു  റിശപ്പോർട്ട്് ന്ൽകുകയും അതിൽ ന്റെശയ്യെ 
കോരയങ്ങൾ വിേദീകരിക്കുകയും ന്റെയ്യുക. ന്റരോതുരണം രോഴോയി ശരോകോന്റത 
പ്േദ്ധിക്കുക. 
 
 
Work code 316397.work vode.330227,workcode 316402     ഏന്നീ പ്രവിര്തികൾ 
മണ്ണ് ജല സംരക്ഷ്ണവുമോയി ബന്ധന്റപ്പെുത്തി ന്റെയ്ക്തിട്ടുള്ളതോണ്,ഇതിൽ  
മഴക്കുഴി,മണ്ണുകയ്യോല,കലല്് കയ്യോല, ശകോൺെൂർ പ്െുന്ച്ചു  സജവശവലി  ഏന്നീ 
പ്രവിര്തികെോണ് ഉൾന്റപ്പെുത്തിയിരുന്നത്. എന്നോൽ പ്രവിര്തിസ്തതല 
രരിശേോധന്യിൽ  പ്രവിർത്തി ന്റെയ്ക്തിട്ടുള്ളത് അധികവും റബ്ബർ ന്ിൽക്കുന്ന 
വസ്തതുവിലോണ് എന്നോൽ ഫയൽ രരിശേോധന്യിൽ ന്ിന്ന് ലഭിച്ച അശരക്ഷ്യിൽ 
പ്രകോരം  എസ്തെിശമറ്റിൻ പ്രകോരമുള്ള  അെവുകെിൽ ന്റവതയോസം ഉള്ളതോയി 
പ്രവിര്തിസ്തതല സന്ദർേന്ത്തിൽ ശബോധയന്റപ്പട്ടു.രവീപ്ന്ദൻ രിള്ള 
,കിഴശക്കെത്ത്,ഇെമോട് എന്നോ ന്റവക്തിയുന്റെ രറമ്പിൽ  ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിലും 
130 മീറ്റ്്ർ ന്ീെത്തിലും .4 mtr വീതിയിലും മണ്ണ് കയ്യോല ന്ിർമിക്കോന്ോയിരുന്നു 
എസ്തെിശമറ്റ് എന്നോൽ പ്രവിര്തിസ്തതല രരിശേോധന്യിൽ ഇ പ്രവിർത്തി 
അവിന്റെ കോണോൻ കഴിഞ്ഞില രകരം ഭു ഉെമ ഇ കയ്യോല സിമന്റ്  ന്റതയ്ക്ച്ചു 
അതിന്ു മുകെിലോയി  സിമന്റ് കട്ട ശകറി മതിലോക്കി മോറ്റി. ന്റതോഴിലോെികൾ 
രറഞ്ഞത് അവന്റര ന്റകോെ് ഒരുരോെു രണി ന്റെയ്യിച്ചു ഭു ഉെമ ന്ിർശദേിച്ച അൾ 
കൂെി ന്ിൽക്കുകയും അശദഹം രറഞ്ഞ രണി കൂെി ന്റെശയ്യെി വന്നു എന്നോണ്. 
അശപ്പോൾ എസ്തെിമീറ്റിൽ  കൂെുതൽ രണി രലശപ്പോഴും ന്റതോഴിലോെികൾ 
ന്റെശയ്യെി വരുന്നു.ഇതിന്ു അവർക്ക്് അതിക ശവതന്ം കിട്ടുന്നുമിലല. 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

മോപ്തവുമലല ഇ ഭു ഉെമക്ക്് ശമൽ ന്ിർശദേിച്ച പ്രകോരമുള്ള രണി ന്റെയ്ക്തത് 
ന്റകോെ് ന്റരോതു രണത്തിൽ ന്ിന്നും  14138 രൂരയുന്റെ ന്ഷ്ടം ഉെോയതോയി 
കോണുന്നു  
 
                           മഴക്കുഴികൾ ന്ിർമിച്ചതോയി കെു, രന്റക്ഷ് രല 
കുഴികെും ന്ികതന്റപ്പട്ടതയും മറ്റു വിെകൾ ന്െൻ ശവെി ഉരശയോരിച്ചതോയും 
കെു. ഇതും ആസ്തതി ന്ില ന്ിർത്തി സംരക്ഷ്ിക്കണന്റമന്ന ന്ിയമന്റത്ത മറികെന്നു 
ന്റകോെോണ്  പ്രവിര്തികൾ ന്െന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്േദ്ധശയോന്റെ സകകോരയം 
ന്റെശയ്യെതോണ്. 
 
  
 സജവശവലി അശരക്ഷ്യിൽ രറയുന്ന ശരോന്റല 
ന്ിർമിച്ചതോയി കെിലല. കുറച്ചു ന്റകോന്ന മരങ്ങൾ ഒരിെത് ന്ിൽക്കുന്നു അത് 
രദ്ധതി വഴി ന്റെയ്ക്തതോശണോ എന് ശരോലും മന്സിലോയിലല. കൂെോന്റത കലല്് 
കയ്യോല ന്ിർമോണം എന്ന് പ്രവിർത്തി ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു എന്നോൽ 
പ്രവിര്തിസ്തതല രരിശേോധന്യിൽ കലല്് കയ്യോല കുറച്ചു മോപ്തം കെു അത് ഇ 
അെുത്തിന്റെ ന്ിര്മിച്ചതയോണ് മന്സിലോകുന്നത്. കോരണം ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ്് 
കോലോവധി  കഴിഞ്ഞ സോമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റല ഒക്ശെോബർ മോസം 
മുതലോണ്.ഒക്ശെോബർ മുതൽ  ഇ വര്ഷം മോർച്ച് വന്റരയുള്ള പ്രവിര്തികെോണ് 
രരിശേോധിക്കോൻ  ശവെി ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ്്  സംഘം പ്രവിര്തിസ്ഥലം 
സന്ദർേിച്ചത്.  ഇങ്ങന്റന് സംഭവിക്കോൻ രോെിലലോത്തതോണ് 
 
പ്രവിര്തിസ്തതോലത്ത് രറ്റുന്ന സമയങ്ങെിൽ  ബന്ധന്റപ്പട്ട ഉശദയോരസ്ഥർ 
സന്ദർേിക്കോൻ ന്ിർശദേിക്കുന്നു, 
 
പ്രവിർത്തി ശമൽ ശന്ോട്ട ജോപ്രത സമിതിയുന്റെ ഇെന്റരെൽ  രറ്റുന്ന രീതിയിൽ 
പ്കിതയമോന്റക്കെോതോണ്. 
രദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങ്ങുകെിൽ പ്രവിര്തിന്റയ രറ്റി വിഷദമയി 
പ്രതിരെിന്റക്കെോതോണ്. 
 
 

ന്റതോഴിലോെികെുന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ ന്ിന്നും ലഭയമോയ വിവരങ്ങൾ. 
 
 
 അമ്പലം മുക്ക് വോർഡിന്റല ന്റതോഴിലോെികശെോട് സംസോരിച്ചശപ്പോൾ 
അവർക്ക്് ന്റതോഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി വഴി ലഭിശക്കെ രല അവകോേങ്ങെും 
ലഭികുന്നിലല എന്ന് മന്സിലോയി.ന്റതോഴിലോെിയുമോയി ബന്ധന്റപ്പട്ട അെിസ്ഥോന് 
ശരഖയോണ് ന്റതോഴിൽ കോർഡ്. ന്റതോഴിലോെികൾക്ക്് ശഫോശട്ടോ ഉൾപ്പന്റെയുള്ള 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ശരഖകൾ തികച്ചും സൗജന്യമോയി ലഭിക്കുന്നതിന്ുള്ള അറിവ് ശമറ്റ്മോർക്കും  
ഇലലോന്റയന്നു മന്സിലോയി.െിലവിലലോന്റത തികച്ചും സൗജന്യമയി ന്റതോഴിൽ കോർട് 
ലഭിക്കുന്നതിന്ുള്ള ന്റതോഴിലോെികെുന്റെ അവകോേം ഇവിന്റെ 
ലംഘിക്കന്റപ്പെുന്നു.മോപ്തവുമലല ന്റതോഴിൽ കോർട് സൗജന്യ മയി രഞ്ചോയത്തിന്ന്ററ 
െിലവിൽ ന്ല്കന്ന്റമന്നിരിന്റക്ക യ്ക്ശഹോഴിലുരപ്പു രദ്ധതി ഓഫീസിന്ു മുന്നിൽ 
ന്റതോഴിലോെികൾ ഹോജരോശക്കെ ശരഖകെുന്റെ ലിറ്റ്് എഴുതി വച്ചിട്ടുെ്. ഇത് 
രരിശേോധിശക്കെ കോരയമോണ്.  
 
 ശതോഴിൽ ആവേയന്റപ്പട്ടോൽ ന്റതോഴിലോെികൾക്ക്് 15 ദിവസത്തിന്ുള്ളിൽ 
ന്റതോഴിൽ ന്ൽകണന്റമന്നോണ് ന്ിയമം. എന്നോൽ ഇവിന്റെ ന്റതോഴിലോെികൾക്ക്് 
കൃതയമോയ ധോരണ ഇലലോത്തതിന്ോൽ ശമററ്മോർ വീെുകൾ ശതോറും 
കയറിയിറങ്ങി കരം രസീത്  സംഘെിപ്പിച്ചോണ് രലശപ്പോഴും ന്റതോഴിൽ 
ലഭയമോക്കുന്നത്. ഇതിന്ു രലശപ്പോഴും കോലതോമസം വരുന്നു. അശപ്പോൾ 
ന്റതോഴിലോെികൾക്ക്് അറിയതിന്ോലും ന്റതോഴിലിന്ു അശരക്ഷ്ിച്ചു ന്ൽകി 
സകരട്ടു രസീത്  സകരറ്റിരസീത് വങ്ങതിന്ോലും ന്റതോഴിലിലലോയ്ക്മ ശവതന്ം 
ലഭിക്കുക എന്നോ ന്റതോഴിലോെിയുന്റെ അവകോേം ന്ിശഷധിച്ചതോയും കെു. 
        
 
 ന്റതോഴിലിെ സൗകരയം ലഭിക്ക്് ുന്നിലല  അമ്പലം മുക്ക് വോർഡിന്റല 
ന്റതോഴിലോെികൾക്ക്്  ന്റതോഴിൽ സസറിൽ വേയമോയ പ്രോഥമിക സുകരയങ്ങൾ 
ഒന്നും തന്റന്ന ലഭിക്കുന്നിലല എന്ന് മന്സിലോയി തണലിന് ശവെി ഉരശയോരിച്ച 
െോർരെിൻ  ന്റതോഴിലോെികൾ രിരിന്റവെുത്ത് വോങ്ങിന്റയന്നും അത് ന്േിച്ചശരോൾ 
ഒരു സസറ്റിൽ  ശമററ്  സവന്തം വീട്ടിൽ ന്ിന്നും ന്റകോെ് വന്നോണ് 
ഉരശയോരിക്കുന്നതോയി അറിഞ്ഞു. ഇശപ്പോൾ കോലോവസ്ഥ മോറ്റത്തിന്ന്ററ 
സമയമോണ്.അശപ്പോൾ ഇങ്ങന്റന്യുള്ള  സുരക്ഷ് സോധന്ങ്ങൾ ലഭയ മശക്കെത് 
ന്ിർവഹണ വിഭോരത്തിന്ന്ററ ഉത്തരവോദിതവമോണ്.   ഏറ്റവും അതയോവേയം 
ശവെ  പ്രഥമ േുപ്േുഷ കിറ്റ് ന്റരോലും ലഭിക്കുന്നതിൽ തോമസം ശന്രിെുന്നതോയും 
മന്സിലോയി ന്റഹൽത്ത്് ന്റസന്ന്ററരുകെിൽ കയറിയിറങ്ങി യിട്ടും 
ആവേയത്തിന്ുള്ള മരുന്നുകൾ ശരോലും ലഭിക്കുന്നിലല എന്നോണ് 
ന്റതോഴിലോെികെിൽ ന്ിന്നും മന്സിലോയത്. 
 
 ന്റതോഴിലിെങ്ങെിൽ വച്ച് സംഭവിക്കുന്ന അരകെങ്ങൾക്ക്് സഹോയം 
ലഭിക്കുക എന്നോ അവകോേം ഉരശയോരിച്ചതോയി കെു ന്റതോഴിലോെികൾക്ക്് 
അരകെം രറ്റി ലഭിശക്കെ ആന്ുകൂലയം ലഭിച്ചിട്ടുന്റെന്നോണ് മന്സിലോക്കോൻ 
കഴിഞ്ഞത്, എന്നോൽ തീന്റര അവേരോയ ന്റതോഴിലോെികന്റെ രന്ിസ്തതോലത്ത് 
ന്റകോെിരുത്തി ഹോജർ ന്ൽകുന്നതോയും അറിഞ്ഞു. ഇത്  ന്റെയ്യോൻ 
രോെിലലോത്തതോണ്. ന്റതോഴിലോെിക് അരകെം സംഭവിച്ചു എന്ന് ശമററ് 
രഞ്ചോയത്തിന്റന് അറിയിക്കുശമ്പോൾ തന്റന്ന മുസ്തന്ററർ ശറോെിൽ ശരര് വരുന്ന 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ദിവസങ്ങെിന്റല ശവതന്ം (രകുതി ) സസറ്റിൽ വരോന്റതയും ഹോജർ 
ശരഖന്റപ്പെുതന്റതയും  ലഭിക്കുന്നുള്ള അറിവ്  ന്റതോഴിലെിശക്കോ ശമറ്റിശന്ോ 
ഇലല.ഇത് ന്ന്നോയി മന്സിലോന്റക്കെോതോണ്. 
 
 
  ശവതന്ം സവകുന്നതും  ശവതന്ം സവകിയോൽ കിട്ടുന്ന 
ന്ഷ്ട രരിഹോരന്റതയും കുറിച്ച് ന്റതോഴിലോെികൾക്ക്് അറിവിലലോത്തതും 
രലശപ്പോഴും  ശവതന്ത്തിന്ോയി മോസങ്ങശെോെം കോത്തിരിശക്കെി വരുന്നതോയി 
അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു.  
 
 ന്റപ്രോജക്റ്റ്് മീറ്റിംരിൽ രന്റേെുതിലലന്റയേിൽ മസ്തന്ററർ 
ശറോെിൽ ശരര് വരിലല എന്ന് രഞ്ചോയത്തിൽ ന്ിന്നും അറിയിച്ചതോയും 
ന്റതോഴിലോെികൾ രറഞ്ഞു. ഇത് തികച്ചും ന്റതറ്റോണു. ഒരു ന്റതോഴിലോെി എശപ്പോൾ 
രണി ആവേയന്റപ്പട്ടോലും ന്റതോഴിൽ ന്ൽകണന്റമന്നോണ് ന്ിയമം ഇത് രല 
പ്രവിര്തിസ്തതോലത്ത് ന്ിന്നും അറിയോൻ കഴിയുന്നു. ഇന്ി ഇത്തരത്തിലുള്ള 
ന്റതറ്റോയ ധോരണകൾ ന്റതോഴിലോെികെുന്റെ ശമൽ അെിശച്ചൽപ്പിക്കരുത്. 
 
 ന്റതോഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഒരു കൂട്ടോയ്ക്മയുന്റെ ഭോരം 
കൂെിയോണ്. അമ്ബകംമുക്ക് വോർഡിന്റല ന്റതോഴിലോെികൾ തമ്മിൽ ശമറ്റുമോർ 
തമ്മിശലോ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു സഹകരണം ഇലലോത്തതോയി മന്സിലോയി. 
ഇത് രോെിലലോത്തതോണ്. ന്റതോഴിലോെികൾ എലലോവരും സമന്മോരന്റന്ന്ന  ശബോധം 
ഉെോകണം. എന്കിന്റല രദ്ധതി യുന്റെ ലക്ഷ്യം സകവരിക്കോൻ കഴിയു. 
 
  
                                
 
 
@  എസ്തെിശമററ്റിൽ കോണുന്ന തുകയും യോഥർത്ത െിലവും തമ്മിലുള്ള 
വയതയോസം എഴുതി കെിലല 
 
@   എസ്തെിശമറ്റിൽ രരോമർേിക്കോത്ത പ്രവിര്തികെും ന്റതോഴിലോെികൾ 
ന്റെയ്യുന്നതോയി മന്സിലോയി. 
 
 
െിലവീഴ്ച്ചകൾ 

● കര്ട്ഷ്കര്ട്ക്ക്  പങ്കാളിെം ലഭിക്കുന്നിലല.. 
● ഗ്പിവൃെി സ്ഥലങ്ങള്പ് അപകെം നിറഞ്ഞ 

 ാണ്  



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

● മരുന്നുകളുതെ ലഭയ  കുറവ്  

● കകയുറ ,കാലുറ ദപാലുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപകകരണങ്ങള്പ്  
ലഭിക്കുന്നിലല . 

● വിഗ്ശമ സ്ഥല- ൗകരയങ്ങള്പ് ലഭിക്കുന്നിലല  

.. 
ത ാഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖെിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്പ് 

ഐരക്കുഴി 
 വാര്ട്ഡിതല  ജ്ീവ ത ാഴിലാളികതള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്്  ംഘം 
കാണുകയുണ്ടായി.അവദരാട്  ം ാരിച്ച ിന്തറ അെിസ്ഥാനെിൽ 
ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശ ലംഘനവുമായി ബന്ധതപ്പട് െില 
കാരയങ്ങള്പ് അറിയാന്കഴിഞ്ഞു. 
 
 
 ത ാഴിൽ കാര്ട്് ;-      ത ാഴിൽ കാര്ട്്  വ്ജ്നയമായി 
ലഭിക്കുക എന്ന ത ാഴിലാളിയുതെ അവകാശം നിദഷ്ധിച്ച യാണ് 
മന ിലായത്. ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡിന് ദവണ്ടി ദഫാദടാ എെുക്കുന്ന ിനായി 60 
രൂപ െിലവതയന്നും പഞ്ചായെിൽ നിന്നും  വ്ജ്നയമായി നൽദകണ്ട 
ദഫാദടാക്ക് ത ാഴിലാളിയുതെ  വ്ം കയ്യിൽ നിന്നും ആണ് പണം 
മുെക്കിയത് എന്നും അറിഞ്ഞു,ആയ ിനാൽ ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക്് ദഫാദടാ 
എെുെ വകയിൽ െിലവായ  ുക  ിരിതക തകാെുക്കാനുള്ള നെപെി 
 വീകരിക്കണം. 
 
      ത ാഴിലിെ  വ്കരയങ്ങള്പ് ;- ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദകണ്ട 
അെിസ്ഥാന  വ്കരയങ്ങളായ  ണൽ, കുെിതവള്ളം,ഗ്പഥമശുഗ്ശുഷ് കിറ്റ്്  
 ുരക്ഷ് ഉപകരണങ്ങളായ കയ്യുറ,കലുര എന്നിവ ലഭയമാദക്കണ്ടത് 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ നിര്ട്വഹണ വിഭാഗമാണ്,എന്നാൽ  
ഐരക്കുഴി വാര്ട്ഡിൽ  ഇ   വ്കരയങ്ങള്പ് ലഭയമായത് 
ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും പിരിതവെു ാണ്.  ത ാഴിലിെ  വ്കരയം 
ലഭയമാക്കുക എന്നാത ാഴിലാളിയുതെ അവകാശമാണ് ഇവിതെ 
നിദഷ്ധിച്ചക്കതപ്പടത്,ബന്ധതപ്പട വര്ട് ജ്ാഗ്ഗ ദയാതെ കാദണണ്ട ാണ്,.  
കുെിതവള്ളം ഒരു വലിയ ഗ്പശ്നമായാണ് ഐരക്കുഴി വാര്ട്ഡിതല 
ത ാഴിലാളികലിൽ നിന്നും മന ിലായത്. ഓയിൽ പാമിൽ ത ാഴിൽ 
തെയ്യുന്ന  മയം കുെിതവള്ളെിന് ദവണ്ടി നലല ഗ്പയാ ം 
ദനരിതെണ്ടിവന്നു എന്നാണ് ത ാഴിലാളികള്പ് പറഞ്ഞത്,മാഗ് വുമലല 
കശുപിരിച്ചു വാങ്ങിയ കാലവും പഗ് വും ഇദപ്പാള്പ് ഇലലാതയന്നും അവര്ട് 
പറയുകയുണ്ടായി.ഇക്കാരയെിൽ പഞ്ചായെ് നിര്ട്വഹണ വിഭാഗം 
ഗ്ശദ്ധദയാതെ കകകാരയം തെദയ്യണ്ട വിഷ്യമാണ്..   
                                                                      



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 ണലുമായി ബന്ധതപ്പടുലഭിദക്കണ്ട ൊര്ട്ദപാളിന് പഞ്ചായെിൽ നിന്നും 
ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇദപ്പാള്പ് ത ാഴിലാളികള്പ്ക്റ് ആനുപാ ികമായി അലല 
ഉള്ളത ന്നും,പു ിയ ൊര്ട്ദപാളിന് വാങ്ങാന് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും 25  
രൂപ  പിരിതവെുത്ാാണ് വാങ്ങിയത ന്നും ത ാഴിലാളികള്പ് പറഞ്ഞു.  
ആയ ിനാൽ ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ഇ ിനായി െിലവാക്കിയ  ുക 
 ിരിതക തകാെുക്കാനുള്ള നെപെി ഉണ്ടാകണം.       
 
 ഗ്പഥമശുഗ്ശുഷ് കിറ്റ്് തഹൽെ്്ത ന്തററിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു 
തണ്ടങ്കിലും മ ിയായ  ാധനങ്ങള്പ് കിടിനകെു കാണാന് 
 ാധിച്ചിലല.മാഗ് വുമലല ഇത് ദമറ്റ്് ക റ്റിൽ വരാെ േിവ ം ക റ്റിൽ 
ലഭിക്കറിലലതയന്നും ത ാഴിലാളികള്പ് പറഞ്ഞു,. 
 
 അപകെ പരിരക്ഷ് ലഭയമാക്കൽ ;-  ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ച് 
 ംഭവിക്കുന്ന അപകെങ്ങള്പ്ക്ക്് പരിരക്ഷ് ഉണ്ട്എന്നുള്ള ത ാഴിലാളിയുതെ 
അവകാശം നിദഷ്ധിച്ച ായി അറിയാന് കഴിഞ്ഞു.  .ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ 
വച്ച്  ംഭവിക്കുന്ന അപകെങ്ങള്പ്ക്ക്് െികിത്സ ഹയം ലഭിക്കുതമന്ന് 
ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക്് അറിയ  ാണ് അദപക്ഷ്ിക്കാന് കഴിയാെത്,ഇത് 
ജ്ാഗ്ഗ ദയാതെ കാദണണ്ട വിഷ്യമാണ്.      ത ാഴിലാളിയായ  െഗ്ന്ദിക  
ത ാഴിൽ ക റ്റിൽ വച്ച്   ുഖമിലലാത  വരികയും ഉെതന 
ആശുപഗ് ിയിൽ എെിക്കുകയും തെയ് ു, എന്നാൽ അ ുഖം മൂര്െിച്ചു 
 ിരുവന്പുരം തമഡിക്കൽ ദകാദളജ്ിൽ തകാണ്ടുദപായദപ്പാള്പ് അവിതെ 
വച്ച് മരണതപ്പെുകയും തെയ് ു, എന്നാൽ മരണകാരണം അറിയാന് 
ദപാസ്െുമാര്ട്ടം നെെിയ റിദപ്പാര്ട്ട്് കിടാെ ിനാൽ ഇ ുവതരയും  
മരണതപ്പടയളിതന്റ  അവകാശിക്ക് ഒരു  ഹായവും പദ്ധ ി വഴി 
ലഭിച്ചിലല. ഇ ിനുള്ള നെപെി എഗ് യും ദവഗം  വീകരിദക്കണ്ട ാണ്,  
ജ്നഗ്പധിനിധികള്പ്  ഇക്കാരയെിൽ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ാണ്. 
പുഷ്പരാജ്ന്.,െഗ്ന്ദിക,തെലലമ, ുകുമാരന്,െന്ദനവലലി,തകൗ ലയ,അജ്ി കു
മാരി,ശയാമള, എന്നി ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കും ത ാഴിൽ സ്ഥലെ് വച്ച് 
അപകെം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഒരു പരിരക്ഷ്യും ഇ ുവതരയും ലഭ്ച്ച്ചിലല.                                                                                           
 
 പദ്ധ ി അ ുഗ് ണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പതങ്കെിപ്പിക്കുന്നിലല;-  പദ്ധ ി 
ആ ുഗ് ണം തെയ്യൽ ഗ്പഗ്കിയയിൽ ത ാഴിലാളിതയകൂെി 
പതങ്കെുപ്പിതക്കണ്ട ുണ്ട്.വാര്ട്ഡുഗ്പദേശെ് ഏത ലലാം ഗ്പവിര് ികള്പ് 
തെയ്യണതമന്നും അര്തകലലാം തെയ്യണതമന്നും മുന്ഗണന അെിസ്ഥാനെിൽ  
 യ്യാറാകുകയും അ ുവഴി അര്ട്ഹ  ഉള്ളവര്ട്ക്ക്് ലഭയമാക്കുകയും 
തെയ്യുന്ന ിന് ദവണ്ടി അയൽകൂട  ലെിൽ നിന്നും വരുന്ന 
നിര്ട്ദേശങ്ങളു പരമ്പരാഗ ,കര്ട്ഷ്കര്ട് മറ്റു  ന്നദ്ധ ഗ്പവര് കതരകൂെി 
ഉള്പ്തപ്പെുെി ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭ നെെിദവണം പദ്ധ ികള്പ് 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ആ ുഗ് ണം തെയ്യാന്,എന്നാൽ ഇ വാര്ട്ഡിൽ ദമറ് ആണ് ത ാഴിൽ 
കണ്ടുപിെിക്കുന്നത്,ഇത് ഒഴിവാക്കി ദമൽപറഞ്ഞ ഗ്പകാരം  ത ാഴിൽ 
കണ്ടുപിെിതക്കണ്ടാ ാണ്. 
 
  
വിലയിരുത്തൽ 
 
1.പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണം മു ലുള്ള കാരയങ്ങളിൽ തപാ ുജ്നങ്ങള്പ്ക്ക് 
ഗ്പദ യകിച്ച് കര്ട്ഷ്ക  മൂഹെിന് പങ്കാളിെമിലല. 
2.പദ്ധ ി നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന കാരയെിൽ  ജ്നഗ്പ ിനിധികള്പ് വാധീനം 
തെലുെുന്നുതണ്ടങ്കിലും അത് ഗ്കിയാത്മകമയിടലല  നെക്കുന്നത്. 
3 . ാദങ്ക ിക പിഴവുകള്പ് അ ാ ു  മയങ്ങളിൽ  ിരുെണതമന്ന 
നിര്ട്ദേശം നൽകാന് പഞ്ചായെ് ത ഗ്കടറി മു ൽ മുകളിദലക്കുള്ള 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  യ്യാറായിടിലല. അ തലലങ്കിൽ ഇവരുള്പ്തപ്പെുന്ന പദ്ധ ി 
നിരീക്ഷ്ണ  ംവിധാനം കാരയക്ഷ്മമലല. 
 
ന്റരോതുന്ിർശദേങ്ങൾ 
 
1.ത ാഴിലാളികതളതക്കാണ്ട് വര്ട്ഷ്െിൽ 100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷ് 
ഒരുമിച്ചു നൽകാന് ദഗ്പരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീ ിൽ  തന്ന 
നൽകണം. 
2.ത ാഴിലാളികളുതെ എണം പരമാവധി വര്ട്ധിപ്പിക്കാനാവശയമായ നെപെി 
 വീകരിക്കണം.ആവശയതപ്പടവര്ട്തക്കലലാം 100 പണി തകാെുക്കാന് 
കഴിയുന്നുതണ്ടന്ന വസ് ു  ജ്നങ്ങള്പ്ക്കിെയിൽ ദബാധയതപ്പെുെണം. 
3. ത ാഴിലാളികളിൽനിന്നുള്ള അദപക്ഷ് വാങ്ങുന്ന രീ ിയിൽ  മഗ്ഗമായ 
മാറ്റം ദവണം. അവര്ട്ക്ക് ആവശയമുണ്ടാകുദമ്പാള്പ് ത ാഴിൽ നൽകാന് 
വയവസ്ഥയുണ്ടാകണം. 
4. ദേശീയ  നിരീക്ഷ്ണ ഏജ്ന് ിമു ൽ പദ്ധ ി നെെിപ്പിതല ഉന്ന  ല 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് വതരയുള്ളവര്ട് അവതര ഏൽപ്പിച്ച െുമ ലകള്പ് കൃ യമായി 
നിര്ട്വഹിക്കുന്നുതണ്ടന്നുറപ്പാക്കണം. 
5. ഡി.പി. ി, തജ്.പി. ി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  പഞ്ചായെിതല 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓഫീ ും കഴിയാവുന്നഗ്  ഗ്പവൃെി സ്ഥലങ്ങളും 
 ന്ദര്ട്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാന്  ംസ്ഥാന ലെിൽ  
 ംവിധാനമുണ്ടാകണം. 
6. വിജ്ിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്  ംവിധാനം  മഗ്ഗമായി 
അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ  വ ഗ്്മാക്കി നിലനിര്ട്െി  ത്സമയ 
ഓഡിറ്റിങ്  മി ികളായി മാറ്റിതയെുക്കണം. 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

7. വിഎം ിയുതെ ഗ്പവര്ട്െനങ്ങള്പ് ദലാക്ക്  ലെിൽ  
നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെണം. 
8.  ു ാരയ  ഉറപ്പാക്കാന് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന 
 രെിൽ  ിറ്റി ണ് ഇന്ഫര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് അെിയ്ിരമായി എലലാ 
ത ാഴിലിെെിലും സ്ഥാപിക്കണം.  
9. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണെിൽ കര്ട്ഷ്കതരയും ത ാഴിലാളികതളയും 
തപാ ു മൂഹതെയും ഉള്പ്തപ്പെുൊന് കഴിയണം. 
10. ജ്നകീയ എറിദമറ്റ് നിര്ട്ബന്ധമായി  യ്യാറാക്കുകയും അത് 
ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് ലഭയമാക്കുകയും അവതര പറഞ്ഞുമന ിലാക്കുകയും 
ദവണം. 
11. ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപകരണങ്ങള്പ് പഞ്ചായെ് 
 ലെിൽ വാങ്ങി  ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് ത ാഴിലാളികള്പ്ക്ക് 
ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുെണം. 
12. വാര്ട്ഡിതല ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡിതന്റ എണെിന് അനു ൃ മായി 
ദമറ്റുമാതര ത രതഞ്ഞെുക്കണം. 
 
13. മറര്ട് ദറാള്പ്,ക റ്റ് ഡയറി  ുെങ്ങിയ ആധികാരിക ദരഖകള്പ് 
കകകാരയം തെയ്യുന്ന ിൽ ജ്ാഗ്ഗ ദവണം. 
14. ഭൂവിക ന ഗ്പവൃെികള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നത് ഭൂവുെമയുതെ 
ആവശയഗ്പകാരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായി പഞ്ചായെ്  ലെിൽ  
വയാപക ഗ്പെരണം നൽകി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
15. ഇെരം ഗ്പവൃെികള്പ് ഏതറ്റെുക്കുദമ്പാള്പ് അവ മണ്-ജ്ല 
 ംരക്ഷ്ണെിന് ഉ കുന്ന ാണന്ന് ഉറപ്പുവരുെണം. 
16. ദമറ്റുമാര്ട്ക്കും വിജ്ിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി 
അംഗങ്ങള്പ്ക്കും  മയബന്ധി മായി പരിശീലനം നൽകണം 
17. കജ്വ  മ്പെും ആസ്ഥിയും  വര്ട്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള പവൃെികള്പ് 
ഏതറ്റെുക്കാന് കഴിയണം. 
18. സ്ഗ് ീ  ൗഹൃേ ത ാഴിലുപകരണങ്ങള്പ് ലഭയമാകുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപപ് 
വരുെുക 
  
        യുവാക്കളും, കാരയദശഷ്ിയുള്ളവരുമായ ഒരു ശക്തമായ 
െീമാണ് പഞ്ചായെിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിതയ മുദന്നാട് നയിക്കുന്നത്. 
കഴിഞ്ഞ വര്ട്ഷ്ം  4,42,6626.ലക്ഷ്വും  ഈ വര്ട്ഷ്ം 1,26,47000  ലക്ഷ്ം 
രൂപയും കൂലിയിനെിൽ ത ാഴിലാളികളുതെ കകയിതലെിക്കാന് 
കഴിഞ്ഞത് ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ ശുഷ്ക്കാ്ി തകാണ്ടാണ്. വയ യസ് മായ 
ഗ്പവൃെികള്പ് കതണ്ടെുന്ന ിൽ  ാൽപ്പരയം കാണിച്ചാൽ കുതറക്കൂെി 
തമച്ചതപ്പട ഗ്പവര്ട്െനം കാഴ്സെവക്കാനാകും. 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

രദ്ധതിയിൽ ന്റതോഴിൽ ലഭിയ്ക്ക്കുന്നതിന്ുള്ള വയവസ്ഥകൾ 
 

● അവിേഗ്ദ്ധ കായികാദ്ധവാനം തെയ്യാന്  ന്നദ്ധ യുള്ളവരും 
പഞ്ചായെിൽ സ്ഥിര  ാമ ക്കാരുമായിരിക്കണം.   

● 18 വയസ്് പൂര്ട്െിയായിരിക്കണം.   

● ഗ്ഗാമപഞ്ചായെിൽ അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനകം 
ത ാഴിൽകാര്ട്്  ലഭിയ്ക്കും  

● കുറഞ്ഞത് 14 േിവ ദെയ്ക്ക്  ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിക്കണം.   

● ദജ്ാലിയ്ക്കു മുന്കൂറായി അദപക്ഷ്ിക്കണം .  

● ത ാഴിൽ നൽകി തകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ദരഖാമൂലം നൽകണം.  

 
 
 
ന്റതോഴിലോെികെുന്റെ െുമതലകൾ 
 

● കൃ യ മയെ് ത ാഴിൽ  സ്ഥലെ് ഹാജ്രായി ഒപ്പ് വയ്ക്കുക. 
● ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭയ്ക്കും  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്ഗാമങ്ങയ്ക്കും 
കൃ യമായി പതങ്കെുക്കുക. 

● പണിസ്ഥലെ് പ്ലാറിക്ക് വസ് ുക്കള്പ് ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ 
കെിയ്ക്കുവാദനാ പാെുള്ള ലല.  

●  ിറ്റി ണ് ഇന്ദഫാര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് ആരംഭ ഘടെിൽ  തന്ന 
നിര്ട്ബന്ധമായും തവയ്ദക്കണ്ട ാണ്. 

● ഗ്പകയ ി  ംരക്ഷ്ണെിന് അവശയമായ ഗ്പവയെികള്പ് ഏതറ്റെുെ് 
നെപ്പിലാക്കുക.  

● ആസ് ി  ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃെികള്പ് കതണ്ടെി ദമറ്റിദനയും 
പഞ്ചായെ് അധികൃ ദരയും അറിയിക്കുക.  

● സ്ഥിര ാമ ക്കാരാതണന്ന് ത ളിയിക്കാനുള്ള 
ദരഖകതളാന്നുമിതലലങ്കിലും ബന്ധതപ്പട പഞ്ചായെംഗം  ാക്ഷ്യപഗ് ം 
നൽകിയാലും ഇത് ദരഖയാക്കി ത ാഴിൽ കാര്ട്് നൽകണം.  

 
വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉശദയോരസ്ഥരുന്റെ െുമതലകൾ 
ശമറ്റ്   

● ഗ്പവൃെിയുതെ ദമൽദനാടം 
● ത ാഴിൽ കാര്ട്ഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്പ് 
ദരഖതപ്പെുെുക.  അളവ് ദരഖതപ്പെുെുവാനുള്ള തമഷ്ര്ട്തമന്റ് 
ബുക്ക് ഗ്പവൃെി സ്ഥലെ്  ൂക്ഷ്ിക്കുക. 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

● േിവ വും ത ാഴിലാളികളുതെ ഹാജ്ര്ട് മറര്ട്ദറാളിൽ 
ഉറപ്പുവരുെുക. പൂര്ട്െിയായ മറര്ട്ദറാളുകള്പ് ദഡറ്റാ 
എന്ഗ്െി ഓപ്പദററ്ററുതെ പക്കൽ എെിയ്ക്കുക.  

 
ശഡറ്റോ എൻപ്െി ഓപ്പശററ്റർ 
 

● മറര്ട്ദറാള്പ് വി രണെിന്  ഹായിക്കുക. പൂര്ട്െിയായ 
മറര്ട്ദറാളുകള്പ് ദമറ്റിൽ നിന്നും  വീകരിച്ച് വര്ട്ക്ക് ബിലലുകള്പ് 
പൂര്ട്െീകരിച്ച് ദവ നവി രണെിന് നെപെി 
 വീകരിയ്ക്കുക. രജ്ിററുകള്പ്  ൂക്ഷ്ിക്കുക. 
ത ാഴിലാളികളുതെ ദവ നം (ഡി.ബി.റ്റി) മുദഖന എെിതയന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുക.  

 
ഓവർസിയർ/എഞ്ചിന്ീയർ  
 

● ഗ്ഗാമ ഭാ  ീരുമാനഗ്പകാരം ഗ്പവൃെികള്പ് കതണ്ടെുക, 
ഗ്പാഥമിക എറിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കുക.  ഗ്പവൃെിയുതെ 
 ാദങ്ക ികമായ കാരയങ്ങള്പ് ദമറ്റിനും ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കും 
വിശേമാക്കുക.  ഗ്പവൃെിയുതെ അളവുകള്പ് ദരഖതപ്പെുെുക, 
തെക്ക് തമഷ്ര്ട് തെയ്യുക. ബിലലുകള്പ്  യ്യാറാക്കുവാന് 
ഡി.ഇ.ഒതയ  ഹായിക്കുക.  

 
രഞ്ചോയത്ത് ന്റസപ്കട്ടറി/ അസിസ്റ്റെ്  
 

● ത ഗ്കടറി ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ദമൽദനാടം 
ഗ്പവൃെിയുതെ ബിലലുകള്പ് യഥാ മയം അംഗീകരിയ്ക്കുക, 
ത ാഴിലാളികളുതെ ദവ നം യഥാ മയം ഡി.ബി.റ്റി 
മുഖാ്ിരം ത ാഴിലാളികളുതെ അക്കൗണ്ടിൽ എെിതയന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുക.  

 
 
ശലോക്ക് ശപ്രോപ്രോം ഓഫീസർ 
 

● പഞ്ചായെുകതള ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ തഷ്ൽഫ് ഓഫ് 
ദഗ്പാജ്ക്റ്ട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിലും വിദകഗ്ന്ദീകൃ ാ ൂഗ് ണെിലും 
 ഹായിക്കുക.  ഇ-മറര്ട്ദറാള്പ് വി രണം തെയ്യുക. 
പഞ്ചായെുകളുതെ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ നിര്ട്േഹണ 
ദമൽദനാടം വഹിക്കുകയും നിര്ട്േഹണം ദമാണിറ്റര്ട് തെയ്യുക.  



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

● പദ്ധ ിയുതെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുതെയും  വി രണം 
തെയ്  ായും ഉപദയാഗിച്ചവയുതെയും കണക്കുകള്പ് 
 ൂക്ഷ്ിക്കുക. ആവശയമായ രജ്ിററുകള്പ്  ൂക്ഷ്ിക്കുക. 

 
 
 
ന്റതോഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏന്ററ്റെുക്കോവുന്ന പ്രവൃത്തികൾ  
 
വിഭോരം എ : പ്രകൃതി വിഭവ രരിരോലന്വുമോയി ബന്ധന്റപ്പട്ട 
ന്റരോതുപ്രവൃത്തികൾ  
 
കുെിതവള്ള ദഗ് ാ സ്ുകള്പ് ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള  ഭൂഗര്ട്ഭജ്ല വി ാനം 
ഉയര്ട്െുന്ന ിന് ആവശയമായ അെിയണകള്പ് (underground dykes), 
മണ് െയണകള്പ്, അണകള്പ് (ദറാപ്പ്ഡാം), തെക്ക്ഡാമുകള്പ്  ുെങ്ങിയ 
ജ്ല ംരക്ഷ്ണെിനും ജ്ലതകായ്െിനും  ഹായകരമായ നിര്ട്മി ികള്പ്. 
i) ഒരു നീര്ട്െെെിതന്റ  മഗ്ഗ പരിപാലനെിന് ഉ കുന്ന 
ഇെതപെലുകളായ ദകാണ്ടൂര്ട്ഗ്െഞ്ചുകള്പ്,  ട് ിരിക്കൽ (terracing), 
ദകാണ്ടൂര്ട്ബണ്ടുകള്പ്, കൽെെയണകള്പ്, ഗയാബിദയാണ് നിര്ട്മി ികള്പ്, 
നീരുറവ ഗ്പദേശെിതന്റ പരിദപാഷ്ണം  ുെങ്ങിയ നീര്ട്െെ പരിപാലന 
ഗ്പവൃെികള്പ്  
ii)   ൂക്ഷ്്മ-തെറുകിെ ജ്ലദ െന ഗ്പവൃെികളും ദ ാെുകള്പ്/കനാൽ 
എന്നിവയുതെ നിര്ട്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, തമയിന്റനന്സ് എന്നി 
ഗ്പവൃെികളും ; 
iii)    ജ്ലദ െന കുളങ്ങളുദെയും മറ്റ് ജ്ലദഗ് ാ സ്ുകളുദെയും ആഴം 
കൂടൽ ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള പരമ്പരാഗ  ജ്ലദഗ് ാ സ്ുകളുതെ  
പുനരുദ്ധാരണവും; 
iv)   കെദലാരങ്ങളിലും കുളങ്ങളുതെ അരികിലും കനാൽ ബണ്ടുകളിലും 
ദറാഡുകളുതെ ഓരെിലും, വനഭൂമിയിലും, മറ്റ് തപാ ുഭൂമിയിലും 
ഫലവൃക്ഷ്ങ്ങള്പ് അെക്കമുള്ള മരം വച്ച് പിെിപ്പിക്കലും  
വനവത്കരണവും,  ഇവയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആോയെിതന്റ 
അവകാശം ഖണ്ഡിക 5 ൽ ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക് 
നൽദകണ്ട ാണ്; 
v) തപാ ു ഭൂമിയിതല ഭൂവിക ന ഗ്പവൃെികളും. 
 
II വിഭോരം ബി: സമൂഹത്തിൽ അവേത അന്ുഭവിക്കുന്ന വിഭോരങ്ങൾക്കുള്ള 
വയക്തിരത ആസ്തതികൾ (ഖണ്ഡിക 5 ൽ രരോമർേിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക് 
മോപ്തം) 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

i) ഖണ്ഡിക 5 ൽ പരാമര്ട്ശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക് ഭൂമിയുതെ 
ഉല്പാേനക്ഷ്മ  വര്ട്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനായി ഭൂവിക നവും, കിണറുകള്പ് 
(Dugg well), കുളങ്ങള്പ് (farm ponds), മറ്റ് ജ്ലതകായ്െ് നിര്ട്മി ികള്പ് 
എന്നിവ ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള ജ്ലദ െനെിനാവശയമായ അെിസ്ഥാന 
 ൗകരയങ്ങള്പ് ലഭയമാക്കൽ; 
ii)  പഴകൃഷ്ി, പട്നൂൽകൃഷ്ി, ദ ാടവിളകൃഷ്ി, ഫാംദഫാറസ്ഗ്െി 
എന്നിവയിലൂതെ ആജ്ീവനം തമച്ചതപ്പെുെൽ; 
ശശശ) ഖണ്ഡിക 5 ൽ  ൂെിപ്പിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങളുതെ  രിശ് ഭൂമി/ 
പാഴ്സഭൂമി (fallow or waste land) വിക ിപ്പിച്ച് കൃഷ്ിക്ക് 
അനുദയാജ്യമാക്കൽ; 
iii) ഇന്ദിരാ ആവാസ് ദയാജ്ന ഗ്പകാരദമാ, ദകഗ്ന്ദ/ ംസ്ഥാന 
 ര്ട്ക്കാരുകള്പ് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവന നിര്ട്മാണ പദ്ധ ികള്പ് 
ഗ്പകാരദമാ ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഭവന നിര്ട്മാണെിതല അവിേഗ്ദ്ധ കായിക 
ത ാഴിൽ ഘെകം;  
iv) മൃഗപരിപാലനം ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള അെിസ്ഥാന 
 ൗകരയങ്ങളായ ദകാഴിക്കൂട്, ആടിന് കൂട്, പടി കൂട്, ത ാഴുെ്, 
പുൽത ാടി എന്നിവയുതെ നിര്ട്മാണവും; 
v) മത്സയബന്ധന ഗ്പവര്ട്െനങ്ങള്പ് ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ിന് ഉ കുന്ന 
അെിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങളായ മത്സയം ഉണക്കുന്ന ദകഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, മത്സയം 
 ൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ദകഗ്ന്ദങ്ങള്പ് എിവ നിര്ട്മിക്കലും വര്ട്ഷ്കാലെ് മാഗ് ം 
തവളളം ഉ കുന്ന തപാ ുകുളങ്ങളിൽ (seasonal water bodies on public land) 
മത്സയം വളര്ട്െുന്ന ിന് അെിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങള്പ് ഒരുക്കലും;  
 
III.   വിഭോരം.സി: ശദേീയ പ്രോമീണ ഉരജീവന് മിഷന്റെ ന്ിബന്ധന്കൾ 
അന്ുസരിക്കുന്ന സവയംസഹോയ സംഘങ്ങൾക്ക് ന്റരോതു അെിസ്ഥോന് 
സൗകരയങ്ങൾ 
i) കാര്ട്ഷ്ിദകാത്പന്നങ്ങളുതെ ഈെുറ്റ  ംഭരണ  ൗകരയം 
ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള വിളതവെുപ്പിന് ദശഷ്ം ആവശയമായി വരുന്ന 
 ൗകരയങ്ങള്പ് (post harvest facilities), കജ്വവളം എന്നിവയ്ക്ക് 
ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങള്പ്  ൃഷ്ടിക്കുക വഴി 
കാര്ട്ഷ്ിദകാത്പാേനക്ഷ്മ  വര്ട്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള ഗ്പവൃെികളും; 
ii)  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതെ ഉപജ്ീവന ഗ്പവര്ട്െനങ്ങള്പ്ക്ക് 
ആവശയമായ തപാ ുവര്ട്ക്ക് തഷ്ഡ്ഡുകളുതെ നിര്ട്മാണവും. 
 
 IV.  വിഭോരം ഡി :  പ്രോമീണ അെിസ്ഥോന് സൗകരയങ്ങൾ   
 
i) നിര്ട്ദേശിക്കതപ്പട മാനേണ്ഡങ്ങള്പ്ക്ക് അനു ൃ മായി ഖര-ഗ്േവ 
മാലിനയ  ംസ്കരണെിനും  ുറസ്ായ മലമൂഗ്  വി ര്ട്ജനം 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

ഇലലാ ാക്കുന്ന ിനും ദവണ്ടി  വ ഗ്്മാദയാ  ര്ട്ക്കാര്ട് വകുപ്പുകളുതെ ഇ ര 

പദ്ധ ികളുമായി  ംദയാജ്ിപ്പിച്ച് തകാദണ്ടാ വയക്തിഗ  കക്കൂ ുകള്പ്, 
സ്കൂള്പ് ദൊയലറ്റുകള്പ്, അങ്കണവാെി, ദൊയലറ്റുകള്പ്  ുെങ്ങിയ ഗ്ഗാമീണ 
ശുെി വവുമായി ബന്ധതപ്പട ഗ്പവൃെികള്പ്. 
ii) ഒറ്റതപ്പട് കിെക്കുന്ന ഗ്ഗാമങ്ങതളയും, നിര്ട്േിഷ്ട ഗ്ഗാമീണ ഉല്പാേന 
ദകഗ്ന്ദങ്ങതളയും നിലവിലുള്ള ദറാ് ശൃംഖലയുമായി 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള, എലലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപദയാഗിക്കാന് പറ്റുന്ന 
ഗ്ഗാമീണ ദറാഡുകളുതെ നിര്ട്മാണവും, ഓെകള്പ്, കലുങ്കുകള്പ് എന്നിവ 
ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള ഗ്ഗാമെിതല ഈെുറ്റ ഉള്പ്ദറാഡുകളുതെയും 
വീഥികളുതെയും നിര്ട്മാണവും; 
iii) കളിസ്ഥലങ്ങളുതെ നിര്ട്മാണവും; 
iv) തവള്ളതപ്പാക്ക നിയഗ്്ണ  ംരക്ഷ്ണ ഗ്പവൃെികള്പ്, തവള്ളതക്കട് 
ഒഴിവാക്കുന്ന ിനുള്ള ജ്ലനിര്ട്ഗമന ഗ്പവൃെികള്പ്, മഴതവള്ളം തകടി 
നിൽക്കുന്ന  ാഴ്സന്ന തപാ ുസ്ഥലങ്ങളുതെ തമച്ചതപ്പെുെൽ (chaur renovation), 
 ീരഗ്പദേശങ്ങളുതെ  ംരക്ഷ്ണെിനുള്ള ദറാം വാടര്ട് തഗ്ഡയിനുകള്പ്, 
എന്നിവ ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള തപാ ു അെിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങള്പ്, ദറാഡുകളുതെ 
പുന:രുദ്ധാരണം, േൂര്ഗ്പ ിദരാധ  യ്യാതറെുപ്പുകള്പ് 
തമച്ചതപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള ഗ്പവൃെികളും; 
v) ഗ്ഗാമപഞ്ചായെുകള്പ്, വനി ാ  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതെ 
തഫഡദറഷ്നുകള്പ്, തകാെുങ്കാറ്റ് ബാധി ര്ട്ക്കുള്ള അഭയദകഗ്ന്ദങ്ങള്പ് 
(ക ദക്ലാണ് തഷ്ൽറ്റര്ട്), അങ്കണവാെിദകഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, ഗ്ഗാമീണ െ്കള്പ് 
എന്നിവയ്ക്കാവശയമുള്ള തകടിെങ്ങളുതെ നിര്ട്മാണവും, ഗ്ഗാമ/ദലാക്ക് ല 
ഗ്കിമിദറ്റാറിയങ്ങളുതെ നിര്ട്മാണം. 
vi) ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ുരക്ഷ്ാനിയമം 2013 (20/2013) തല വയവസ്ഥകള്പ് 
നെപ്പിലാക്കുന്ന ിന് ആവശയമായി വരുന്ന ഭക്ഷ്യധാനയ  ംഭരണികളുതെ 
നിര്ട്മാണം. 
vii). മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്പകാരം 
ഏതറ്റെുക്കുന്ന നിര്ട്മാണ ഗ്പവൃെികളുതെ എറിദമറ്റിതന്റ ഭാഗമായി 
വരുന്ന  നിര്ട്മാണ  ാമഗ്ഗികളുതെ ഉല്പാേനവും; 
viii) മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം 
 ൃഷ്ടിക്കതപ്പട ഗ്ഗാമീണ തപാ ു ആസ് ികളുതെ അറ്റകുറ്റപണികളും; 
ഇത്  ംബന്ധിച്ച്  ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാരുമായി കൂെിയാദലാെന നെെി 
ദകഗ്ന്ദ ര്ട്ക്കാര്ട്  വിജ്ഞാപനം തെയ്യുന്ന മറ്റ് ഏത ാരു ഗ്പവൃെിയും.                                                               
                                                                                                                                         
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യുണിറ്റ്്   
ഗ്ശി പീറ്റര്ട്ഗ്പേീപ് (ജ്ിലലാ റിദ ാര്ഴ്സസ് ദപര്ട്ഴ്സ ണ്)  ദഫാണ് നമ്പര്ട്  
8891502154. 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

  
 ലീനബീഗം (ദലാക്ക്് റിദ ാഴ്സസ് ദപര്ട്ഴ്സ ണ്)                 

9447230834 
 
 ഹായിച്ചവര്ട്:-  പഞ്ചായെ്് ഗ്പ ിഡന്്., ,വാര്ട്് തമമ്പര്ട് 
ജ്നഗ്പ ിനിധികള്പ്,ദമറ്മാര്ട്,,ത ാഴിലാളികള്പ്, ഉദേയാഗസ്ത ര്ട്,ഒപ്പം 
െെയമംഗലം ദലാക്കിതല  തയലല വിദലലജ് ദരത ൗര്സ് തപര് ണ് മാരും.  
                                                                          



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 

 


