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ഇ.തമയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com 

 

ആമുഖം 
 
രാജ്യത്തെഗ്രാമങ്ങളില്ജ്ീവിക്കുന്നസാധാരണക്കാരായമനുഷ്യരുത്തെസര്വത ാന്മു
ഖമായപുതരാര ിലക്ഷ്യംവച്ച്സസവാ ഗ്്യാന്രഇ്യന്പാര്ലിത്തമന്റില്നിര്മി
ക്കത്തെട്ടശക്തമായനിയമങ്ങളിത്തലാന്നാണ്മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറ
െസപദ്ധ ി.2005 ത്തസപ് ംബര്മാസം 5-ാാാം ീയ്യ ിഈനിയമംനിലവില്വന്നു. 
 
ത്ത ാഴില് 
ഒരുഅവകാശമായികല്െിച്ച്ുനല്കുന്നനിരവധിസവിതശഷ് കളുള്ളനിയമമാണി
ത്.ഗ്രാമീണതമഖലയിത്തലോരിഗ്േയനിര്മാര്ജ്നംഎന്നഗ്പാഥമികലക്ഷ്യതൊത്തൊെംപാ
രിസ്ഥി ികപുനസ്ഥാപനം, 
സാമൂഹയആസ് ിസൃഷ്ടിക്കല്എന്നിവയുംത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെലക്ഷ്യങ്ങളാ
ണ്.ജ്നങ്ങളുത്തെത്ത ാഴില്ത്തെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശെിനുംഅവരുത്തെകായികാധവാ
നതശഷ്ിക്കുംനിയമസാധു യുംഅ്സ്ുംകല്െിക്കുന്നുത്തവന്ന ാണ്മഹാത്മാരാന്ധി
തേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെസവിതശഷ് .  
 

മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 
 
1.ഗ്രാമഗ്പതേശെസ ാമസിക്കുന്ന, 
അവിേഗ്ധത്ത ാഴില്ത്തെയ്യാന് ാത്പരയമുള്ളഎത്ത ാരുകുെുംബെിനുംഒരുസാമ്പ
െികവര്ഷ്ം 100 േിവസത്തെത്ത ാഴിലിനുള്ളഅവകാശം.  
2.േരിഗ്േരുത്തെഉപജ്ീവനവുമായിബന്ധത്തെട്ടവിഭവാെിെറശക്തിത്തെെുെല്. 
3.സാമൂഹയമായിപിന്നാക്കംനില്ക്കുന്നഎലലാകുെുംബങ്ങത്തളയുംപദ്ധ ിയില്ഉ
ള്പ്ത്തെെുെുക. 
4.പഞ്ചായഗ്ൊജ്സ്സ്ഥാപനങ്ങത്തളശക്തിത്തെെുെുക. 
 

 വിദശഷ്തകൾ 
• നിയമെിത്തന്റപിന്ബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠി പദ്ധ ി 
• സ്ഗ് ീക്കുംപുരുഷ്നും ുലയതവ നം 
• പരിസ്ഥി ിസംരക്ഷ്ണം,കാര്ഷ്ികതമഖലയിത്തലഅെിസ്ഥാനസൗകരയ
വികസനം 

• ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസആസൂഗ് ണെിലുംനിര്വഹണെിലുംപങ്കാള 
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• തവ നംതനരിട്ടസത്ത ാഴിലാളികളുത്തെബാങ്കസ/തപാതറാഫീസ്അക്കൗണ്ടി
തലക്കസ 

• പദ്ധ ിസു ാരയമാക്കാന്സാമൂഹയഓഡിറ്റസ 
 
 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിതെഗ്പാധാനയം 
 
മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഗ്പകാരംഗ്രാമപഞ്ചായെസഗ്പ
തേശെസനെെിലാക്കുന്നഎലലാഗ്പവൃെികളുംത്തപാ ുജ്നപങ്കാളിെതൊത്തെയുള്ള
തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റിനവിതധയമാക്കണത്തമന്നസഈനിയമെിത്തന്റഅനുതേേം 
17(2)ല്നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. 
പദ്ധ ിഗ്പവര്െനത്തെെറ്റിയുംത്തപാ ുധനംത്തെലവഴിക്കുന്ന ിത്തനെറ്റിയുംപൗര
സമൂഹംനെെുന്നപരസയവുംസവ ഗ്്വുമായപരിതശാധനയാണ്തസാഷ്യല്ഓഡി
റ്റസഅഥവാസാമൂഹികകണക്കസപരിതശാധന.  
 
എലലാവാര്ഡിലുംവര്ഷ്െില്രണ്ടസഗ്പാവശയംതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്രാമസഭകള്പ്കൃ
 യമായിനെെണം. ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയില്അഴിമ ിക്കസഇെനല്കാത്ത , 
സു ാരയ യുംകാരയക്ഷ്മ യുംഉറെുവരുെുകയാണ്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂത്തെല
ക്ഷ്യമിെുന്നത്.  
സമൂഹെിത്തലനാനാ ുറകളിലുള്ളവരുത്തെപങ്കാളിെംഉറൊക്കി,വിപുലമായ
സാമൂഹയവിേയാഭയാസപരിപാെിയായണ്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്പഗ്കിയനെക്കുക. 
പദ്ധ ിെണംശരിയായരീ ിയില്ത്തെലവഴിച്ച്ിട്ടുതണ്ടാ, 
പദ്ധ ിയുത്തെലക്ഷ്യംകകവരിച്ച്ുതവാ, 
പദ്ധ ിയുത്തെരുണതഭാക്താക്കളുത്തെജ്ീവി െില്രുണപരമായഎ്ുമാറ്റമാണു
ണ്ടായത്, 
സാമൂഹയആസ് ിസൃഷ്ടിച്ച്ിട്ടുതണ്ടാ ുെങ്ങിയകാരയങ്ങളാണ്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂ
ത്തെകത്തണ്ടൊന്ഗ്ശമിക്കുന്നത്. 
ത്തപാ ുജ്നങ്ങളുത്തെപങ്കാളിെതൊത്തെനെെുന്ന ിനാല്സര്ക്കാര്പദ്ധികളുത്തെനെ
െിെിനുതമല്ത്തപാ ുസമൂഹെിത്തന്റജ്ാഗ്ര യുറൊക്കാന്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റവഴി
ത്തയാരുക്കും. 
 
രാജ്യത്തെപരതമാന്ന ഓഡിറ്റിങ്സംവിധാനമായകംതഗ്ൊളര്ആന്റസഓഡിറ്റര്ജ്നറല്  
(സി.എ.ജ്ി) 
പുറത്തെെുവിച്ച്മാര്രനിര്തേശമനുസരിച്ച്ാണ്ഈതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസനെെിയിട്ടുള്ള
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ത്.സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്രൂപീകരിച്ച്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റയൂണിറ്റിത്തന്റതന ൃ വെി
ല്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസ്നെെുന്നത് 

രീതിശാസ്ഗ്തം 
തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതസാഴ്സസ്തപഴ്സസണ്പഗ്പവൃെിഫയല്പരിതശാധന, 
ഫീല്്സന്ദര്ശനം, ത്ത ാഴിലാളികളുമായുള്ളഅഭിമുഖം, 
എം.ഐ.എസ്പരിതശാധനഎന്നിവത്തയഅെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്തസാഷ്യല്ഓഡി
റ്റസറിതൊര്ട്ടസ യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
 ാത്തഴപറയുന്നരീ ിഅവംലംബിച്ച്ാണ്ഈറിതൊര്ട്ടസ യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
 

അവകാശങ്ങത്തളസംബന്ധിച്ച്സ 
 
മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഗ്പകാരംത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കല
ഭിതക്കണ്ടഅവകാശങ്ങത്തളകുറിച്ച്ുംഏത്തറ്റെുതക്കണ്ടഗ്പവയെികത്തളകുറിച്ച്ുംത്ത ാഴി
ലുറെസനിയമെിലും 2018 -19 
ത്തലമാറര്സര്ക്കുലറിലുംവിശേമായിഗ്പ ിപാേിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.  
 
തതാഴിലാളികളുതട് 10 അവകാശങ്ങൾ 
 
1.അതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 േിവസെിനുള്ളില്ത്ത ാഴില്കാര്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം. 
Act schedule 2 a. 
2.അതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 
േിവസെിനുള്ളില്ത്ത ാഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയ ിത്തന്റകകെഗ്റ്റ
സീ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവകാശവും (Act schedule 2 section 6). 
3. 
ത്ത ാഴില്ലഭിച്ച്ിത്തലലങ്കില്ത്ത ാഴിലിലലായ്മതവ നംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം,(15
േിവസംകഴിഞ്ഞാല് അെുെ30 
േിവസംേിവസതവ നെിത്തന്റനാലിത്തലാന്നുംപിന്നിെുള്ളേിവസങ്ങളില്േിവസതവ 
നെിത്തന്റ 50% വുംലഭിക്കാന്ത്ത ാഴിലാളിക്കസഅവകാശമുണ്ടസ.)  Section 7. 
4. പദ്ധ ിആസൂഗ് ണെില്പത്തങ്കെുക്കാനുളളഅവകാശം. (section 16) 
5. 5 കിതലാമീറ്ററിനുള്ളില്ത്ത ാഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം, അത്തലലങ്കില് 
(തവ നെിത്തന്റ 10 ശ മാനംഅധികം) Schedule 3 section 12. 
6. കുെിത്തവള്ളം, വിഗ്ശമസൗകരയം, 
ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ാസൗകരയംഇവലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവകാശം. (schedule 2 section 
5 subsection 23) 
7. 15 േിവസെിനുള്ളില്തവ നംലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവകാശം. 
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8.തവ നവി രണെിത്തലകാല ാമസെിന്നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവ
കാശം(schedule 2 section 5 subsection 29). 
9.സമയബന്ധി മായുള്ളപരാ ിപരിഹാരെിനുള്ളഅവകാശം.(section 19). 
10. 
ഗ്രാമസഭയില്പത്തങ്കെുക്കുന്ന ിനുംതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്പഗ്കിയയില്പത്തങ്കെുക്കാനുമു
ള്ളഅവകാശം. (section 17). 
മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഅെിസ്ഥാനപരമായിഒരുഅ
വകാശാധിഷ്ഠി പദ്ധ ിയാണ്.അ ുത്തകാണ്ടു ത്തന്നത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഅവകാശ
ലംഘനത്തെരൗരവതൊത്തെ ത്തന്നകാതണണ്ട ുണ്ടസ.അ ിതലക്കവരുന്ന ിന്മുമ്പസതസാ
ഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതസാഴ്സസ്തപഴ്സസണ്പഇഐരക്കുഴിവാര്ഡില് 
കഴിഞ്ഞസാമ്പെികവര്ഷ്ംനെെിയഗ്പവൃെികളുലത്തെഫയലുകള്പ് 
പരിതശാധിക്കുകയുണ്ടായി. അ ിത്തന്റവിവരങ്ങള്പ്ഇവിത്തെപങ്കുവക്കുന്നു. 
 
 

പഞ്ചായത്തിതന ംബന്ധിച്ചഅട്ിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  
 
ത്തകാലലംജ്ിലലയിത്തലൊെന്നൂര്മണ്ഡലെിന്ത്തറത്ത ക്കുപെിഞ്ഞാത്തറഅറ്റെുഇെവന
െയറകായലിതനാട്തെര്ന്നുകിെക്കുന്നഒരുഗ്രാമഗ്പതേശമാണ്പൂ ക്കുളം. 1953 
ഓരറസഒന്നിനാണ്പൂ ക്കുളംപഞ്ചായെസ് രൂപീകൃ മായത്. 16.56 െ. കി.  
മിവിസ് ീര്ണമുള്ളപഞ്ചായെില് 18 വാര്ഡുകളാണുള്ളത്. 
ഇ ില്ആത്തകജ്നസംഖയ 27667 ആണ്. 
സമ്പന്നമാത്തയാരുസാംസ്കാരികകപ ൃകമാണ്പൂ ക്കുളെിനുള്ളത്നിരവധി
സാംസ്കാരികനായകന്മാര്ക്കസഈഗ്പതേശംജ്ന്മംനല്കിയിട്ടുണ്ടസ. ഹിന്ദു, മുസ്ിം, 
ഗ്കിസ് യന്മ വിഭാരെില്ത്തപട്ടവര്ഈപഞ്ചായെില്ഒത്തൊരുമതയാത്തെജ്ീവി
ക്കുന്നു. ത്തനലലസ,ത്ത ങ്ങസ, മരച്ച്ീനിഎന്നിവയാണ്ഗ്പധാനകൃഷ്ിവിളകള്പ്. 
ഈപഞ്ചായെില്ആത്തക 5492 ത്ത ാഴില്കാര്ഡുകള്പ്ആണുള്ളത്. 
നിലവില്ആത്തക 1062 
ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ആണ്ഈപഞ്ചയെില്ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിവഴിതജ്ാലിത്തെയ്യുന്ന
ത്.  

  
ജിലല                :                 തകാലലം 
ദലാക്ക്                             :                  ഇത്തിക്കര 
താലൂക്ക്               :                  തകാലലം 
പഞ്ചായത്തിതെദപര്             :                 പൂതക്കുളം 
വീസ്തീര്ട്ണം              :                  16.56 ച.കി.മി. 
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നിയമ ഭാമണ്ഡലം              :                 ചാത്തന്നൂര്ട് 
പാര്ട്ലതമെ്മണ്ഡലം :                   തകാലലം 
വാര്ട്ഡുകളുതട്എണം:                  18 
ആതകജന ംഖയ               :                   27667 
സ്ഗ്തീകൾ                :                   14247 
പരുഷ്ന്മാര്ട്                             :                   13420 
 
 
 

  
പഞ്ചായത്തിതലതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പടഅട്ിസ്ഥാനവിവരങ്ങ
ൾ 
1 ആതകതതാഴിൽകാര്ട്് 5492 
2 ആതകതതാഴിലാളികൾ 1062 
3 ആക്റ്റ്റീവ്തതാഴിൽകാര്ട്് 975 
4 ആക്റ്റ്റീവ്തതാഴിലാളികൾ 1062 
5 പടികജാതിവിഭാഗം 571 
 
6 
എസ്ട്ിതതാഴിലാളികൾ NIL 

7 കഴിഞ്ഞവര്ട്ഷ്ംആതകതചലവ് 2.59cr 
8 ഈവര്ട്ഷ്ംആതകതചലവ് 14817000 

 
 
 
 
പൂതക്കുളംവാര്ട്ഡിതലതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പടവിവരങ്ങൾ 
 
ആതകതതാഴിൽകാര്ട്് 521 

ആതകതതാഴിലാളികൾ 121 

ആക്റ്റ്റീവ്തതാഴിലാളികൾ  

ആതകചിലവായതുക  

ആതകതതാഴിൽേിനങ്ങൾ 4150 

സ്ഥിരമായിതതാഴിലിന്അദപക്ഷ്ിക്കുന്നവര്ട്  

പടികജാതിവിഭാഗത്തിൽതപടവര്ട്  
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കഴിഞ്ഞവര്ട്ഷ്ം 100 
േിവ ംതതാഴിൽകിടിയവര്ട് 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിനുവിദധയമാക്കിയഗ്പവൃത്തികൾ 

 
ഗ്ക
മ
ന
മ്പ
ര്ട് 

വ
ര്ട്
ക്ക്ദകാ
് 

വര്ട്ക്കിന്തറദപര് ആ
രം
ഭിച്ച
തീയ
തി 

അ
ട്ങ്ക
ൽ
തു
ക 

ചി
ല
വാ
യ
തു
ക 

അവിേ
ഗ്ധ
തതാഴി
ൽേിന
ങ്ങൾ 

വിേ
ഗ്ധ
തതാഴി
ൽേിന
ങ്ങൾ 

 ാ
ധന
ഘ
ട്
കം 

1 IF/3
260
72 

തചറുകിട്നാമമാഗ്തകര്ട്ഷ്ക
രുതട്കുട്ുംബങ്ങളുതട്ഭൂമി
യിൽഉൽപ്പാേനക്ഷ്മതവര്ട്ധി
പ്പിക്കുന്നഗ്പവര്ട്ത്തികൾ 

12/0
9/18 

453
198 

343
101 

1221   

2 IF/3
652
82 

സലഫ്ഭവനനിര്ട്മ്മാണം 
(അംബികകുമാരിഅമ്മ ) 
 
 

28/0
9/18 

250
00 

243
90 

90   

3 IF/3
261
21 

സലഫ്ഭവനനിര്ട്മ്മാണം 
(കൃഷ്ണമ്മ ) 

26/0
9/18 

250
00 

195
12 

72   

4 IF/3
649
95 

സലഫ്മിഷ്ന് (ഉഷ്കുമാരി ) 28/0
9/18 

250
00 

243
90 

90   

5 LD/
242
956 

തരിശ്നിലംകൃഷ്ിദയാഗയമാ
ക്കൽ 

19/0
9/18 

491
601 

481
072 

1712   
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ഏഴ്ജിസ്റ്ററുകളുതട്പരിദശാധന 
 
തകഗ്ന്ദസര്ക്കാരിത്തന്റനിര്തേശഗ്പകാരംത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുമായിബന്ധത്തെട്ടസ ാ
ത്തഴെറയുന്ന7രജ്ിററുകള്പ് നിര്ബന്ധമായുംസൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടവയാണ്. 
1) ത്ത ാഴില്കാര്ഡിനുളളഅതപക്ഷ്യുത്തെരജ്ിറര് 
2) തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്രാമസഭമീറ്റിംഗ്രജ്ിറര് 
3) ഡിമാഗ്ന്റജ്ിറര് 
4) ഗ്പവൃെിയുത്തെലിറുംത്തെലവുംവിശോംശങ്ങളുംസംബന്ധിച്ച്രജ്ിറര്. 
5) സ്ഥിരആസ് ികളുത്തെരജ്ിറര് 
6) പരാ ിരജ്ിറര് 
7) സാധനഘെകരജ്ിറര് 
 

 

AMC ഗ്പകാരമുള്ള7രജ്ിററുകള്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

1.തതാഴിൽകാര്ട്ഡിനുള്ളഅദപക്ഷ്യുതട്രജിസ്റ്റര്ട് 

ത്ത ാഴില്കാര്ഡിനുഅതപക്ഷ്നല്കിയ ുംത്ത ാഴില്അനുവേിച്ച് ുമായരജ്ിറര്ഉ
ണ്ടായിരുന്നു.A,B,C രജ്ിററുകള്പ്ഗ്പിന്റ്എെുെസസൂഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 
ഇ ുവത്തര 7834 അതപക്ഷ്കള്പ്ലഭിച്ച്ു 

  2. തതാഴിലിനുഅദപക്ഷ്നൽകിയതുംതതാഴിൽഅനുവേിച്ചതുമായരജിസ്റ്റര്ട് 

ത്ത ാഴിലിനുഅതപക്ഷ്നല്കിയ ുംത്ത ാഴില്അനുവേിച്ച് ുമായരജ്ിറര്ഉണ്ടായിരു
ന്നു.ഇ ുവത്തര 25798  ത്ത ാഴില്അതപക്ഷ്ലഭിച്ച്ു. 
അവയുംഗ്പിന്റ്എെുെുസൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

3.     വര്ട്ഗ്ക്കജിസ്റ്റര്ട് 

  2018-2019 സാമ്പെികവര്ഷ്ത്തെ193  
വര്ക്കുകളുത്തെതപര്എഴു ിഗ്പിന്റ്ത്തെയ് ുസൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.  
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4  സ്ഥിരആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട് 

176 സ്ഥിരആസ് ികളുത്തെതപരുവിവരംലിറസത്തെയ്സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ . 

5   ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട് 

ത്ത ാഴിലുറെിനായിഗ്പത യകഗ്രാമസഭരജ്ിറര്സൂക്ഷ്ിക്കുന്നു. 
ത്തപാ ുഗ്രാമസഭരജ്ിററുംസൂക്ഷ്ിക്കുന്നു.  

ഗ്രാമസഭകൂെിമിനുട്സ് ീരുമാനങ്ങള്പ്,മുന്രണനഗ്പവര്െികളുത്തെലിറസഅംരീക
രിക്കല്എന്നിവതരഖത്തെെുൊനുംഗ്പത യകതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസമിനുട്സ് ീരുമാന
ങ്ങള്പ് , 
സവീകരിച്ച്നെപെികളുത്തെറിതൊര്ട്ടസഎന്നിവതരഖത്തെെുൊനുംആണ്ഗ്രാമസഭരജ്ി
റര് . 6  മാസെിത്തലാരിക്കല്ഗ്രാമസഭകൂെണം. 

6  പരാതിരജിസ്റ്റര്ട് 

പരാ ിരജ്ിറര്ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നാല് 15  
ആംവാര്ഡിത്തലത്ത ാഴിലാളികള്പ്ആരുംപരാ ിനല്കിയ ായികണ്ടിലല 

 

7   ാധനഘട്കരജിസ്റ്റര്ട് 

39  ത്തമറ്റീരിയല്വര്ക്കുകള്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു .ഇ ില് 2  
യൂണിറ്റസകട്ടനിര്മാണം,2 തറാ്തകാണ്പഗ്കീറ്റവര്ക്കസ്, 3തറാ്നിര്മാണവും ,   
16 കാലിത്തൊഴുെും,1 ആട്ടിന്കൂട്നിര്മാണവും, 
14ശൗൊലയനിര്മാണവും, 
1അഗ്രിനഴ്സസറിനിര്മാണവുമാത്തണ്മറ്റീരിയല്വര്ക്കുകളുത്തെലിറില്ഉണ്ടായിരുന്ന
ത്. 

 യൽതവരി ിദക്കഷ്ന് 

2018ത്തലവാര്ഷ്ികമാറര് സര്ക്കുലര്അധയായം 7ത്തല  11(5) 
ഗ്പകാരംഒരുഗ്പവൃെിഫയലില് ാത്തഴപറയുന്ന 22 
തരഖകള്പ്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ുണ്ടസ: 
1. കവര്തപജ്സ് 
2. ത്തെക്ലിറസ 
3. വാര്ഷ്ികപദ്ധ ിആസൂഗ് ണതരഖ 
4. ത്തെക്നിക്കല്എറിതമറ്റസആന്റസഡികസന് 
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5. സാതങ്ക ികഅനുമ ിതരഖ 
6. ഭരണാനുമ ിതരഖ 
7. സംതയാജ്ി പദ്ധ ിആത്തണങ്കില്അ ുമായിബന്ധത്തെട്ടതരഖകള്പ് 
8. ആനവല്മാറര്സര്ക്കുലര്അനുതേേം 
3എ,3ബിഗ്പകാരമുള്ളത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഡിമാന്റസതഫാറം. 
9. ഗ്പവൃെിഅനുവേിക്കല്തഫാറം 
10. ഇ.മറര്തറാള്പ് 
11. ത്തമഷ്ര്ത്തമന്റസബുക്കസ 
12. 
ത്തമറ്റീരിയല്വര്ക്കസആത്തണങ്കില്സാധനങ്ങള്പ്വാങ്ങുന്ന ുംഉപതയാരിക്കുന്ന ുമാ
യിബന്ധത്തെട്ടതരഖകള്പ് 
13. തവജ്ലിറസ 
14. ഫണ്ടസഗ്ൊന്സ്ഫര്ഓര്ഡര് 
15. ത്തമറ്റീരിയല്വൗച്ച്റുകളുംബിലലുകളും 
16. തറായല്റ്റിഉത്തണ്ടങ്കില്അ ിത്തന്റതരഖകള്പ് 
17. ഗ്പവൃെിആരംഭംമു ല്അവസാനിക്കുന്ന ുവത്തരയുള്ളമൂന്നസഘട്ടതഫാതട്ടാ. 
18. ഗ്പവൃെിപൂര്െീകരണസാക്ഷ്യപഗ് ം. 
19. മറര്തറാള്പ്മൂവ്ത്തമന്റസസ്ിെസ/ഫയല്ഗ്ൊക്കിങ്തഫാറം 
20. ജ്ിതയാൊഗ്്തഫാതട്ടാഗ്രാഫ് 
21. തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതൊര്ട്ടിത്തന്റതകാെി 
22. കസറ്റസഡയറി 
 
 
 
 
 
1.കവര്ട്ദപജ് 

വര്ഷ്ികമാത്തറര്സര്കയൂലര്ഗ്പാകാരമുള്ളഒരുകവര്തപജ്സ്ഫയലില്സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന
ത്തൊഴിലുറെുപദ്ധ \യുത്തെസു ാരയ യുംലാളി യവുംഉറൊക്കാന്സഹയാകമാ
വും .ഒരുഗ്പവര്െിയുത്തെഎലലാഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങളുംഅെങ്ങുന്നതരഖയാണിത് 

. 

എ 
.എം.സിഗ്പകരമുള്ള ുംഗ്പാതേശികമായി യ്യാറാക്കിയ ുമായകവര്തപജ്സ്ഫയലി
ല്കാണാന്കഴിഞിലല  
.പകരംമൂലലയനിര്ണ്ണയസാക്ഷ്യപഗ് മായിരുന്നുഉണ്ടായിരുന്നത്. 
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2.തചക്കലിസ്റ്റ് 

കവര്തപജ്സ്തപാത്തല ത്തന്നത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഗ്പവര്െികള്പ്ക്കസസു ാരയ യുംവയ
ക്ത യുംഉറൊക്കാന്സഹായിക്കുന്നതരഖയാണ്ത്തെക്കലിറസ 
.ഒരുഫയലില്ഏത്ത ാത്തക്കതരഖകള്പ്ഉള്ളെക്കംത്തെയി ിട്ടുത്തണ്ടന്നുംഅത്ഏത്തപജ്ു
വത്തരആത്തണന്നുംമനസിലാകുന്ന ിനുള്ളഒരുതരഖയാണ്ത്തെക്കലിറസ . 

പരിതശാധിച്ച്ഫയലുകളില്വാര്ഷ്ികമാറര്സര്ക്കുലര്ഗ്പകരമുള്ളത്തെക്കലിറസഉ
ണ്ടായിരുന്നിലല . 

 

3.വാര്ട്ഷ്ികപദ്ധതിദരഖ 

ഒരുവാര്ഡിത്തലത്ത ാഴില്ആവശയത്തെെുന്നമുഴുവന്ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കുംവര്ഷ്െി
ല് 100 
പണിഉറൊകുന്ന ിന്ആവശയമായഗ്പവര്െികള്പ്കത്തണ്ടെിതരഖത്തെെുെിവച്ച്ി
രിക്കുന്നസുഗ്പധാനമായരതഗ്ണ്ടഖകളാണ്ആക്ഷ്ന്പ്ലാനുംത്തഷ്ല്ഫ്ഓഫ്തഗ്പാജ്ക്റ്റും 
. 
ഒരുവാര്ഡില്ഒരുവര്ഷ്ംനെൊന്ഉതേശിക്കുന്നഗ്പവര്െികത്തളക്കുറിച്ച്ുള്ളസമ
ഗ്രമായരൂപതരഖയാണവാര്ഷ്ികപദ്ധ ിതരഖ 
.ഗ്രാമസഭനിര്തേശിക്കുന്നഗ്പവര്െികള്പ്ത്തഷ്ല്ഫ്ഓഫ്തഗ്പാത്തജ്ക്െിതലക്കസമാറ്റുക
യുംഇ ില്നിന്നുംമുന്രണനാെിസ്ഥാനെില്അ ാസാമ്പെികവര്ഷ്െില്ആവ
ശയമുള്ളവര്ക്കുകള്പ് ിരത്തഞ്ഞെുെസആക്ഷ്ന്പ്ലാന് യാറാക്കുകയുംത്തെയ്യും 
.ആക്ഷ്ന്പ്ലാനില്ഉള്പ്ത്തെട്ടഗ്പവര്െി ത്തന്നയാതണാനെെിലാക്കിയത്എന്നസമനസിലാ
ക്കാന്ഗ്പവര്െിത്തയക്കുറിച്ച്പരാമര്ശിക്കുന്നവാര്ഷ്ികപദ്ധ ിയുത്തെപകര്െസസൂ
ക്ഷ്ിതക്കണ്ടത്അനിവാരയമാണ് . 

പരിതശാധിച്ച്ഒരുഗ്പവര്െിഫയലിലുംവാര്ഷ്ികപദ്ധ ിതരഖയുത്തെപകര്െസഉണ്ടാ
യിരുന്നിലല . പകരംവാര്ഷ്ികപദ്ധ ിവിവരംലിറസത്തെയ് ുസൂക്ഷ്ിച്ച്ിരിക്കു. 

 

 4.എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഓതരാഗ്പവര്െിക്കുംഎറിതമറ്റിന്ത്തറസംക്ഷ്ിപ് ം,ഡികസന്,ഗ്പവര്െിയുത്തെഗ്പ
 ീഷ്ി തനട്ടങ്ങള്പ്വിശേീകരിക്കുന്നസാതങ്ക ികക്കുറിെസ ുെങ്ങിയവഉണ്ടായിരിതക്ക
ണ്ട ുംത്തസകയൂര്തസാഫ്ത്തറ്റവയറിലൂത്തെഓണ്പകലനായിഅനുമ ികള്പ്ലഭയമാതകണ്ട
 ാണ് 
.ഒരുഗ്പവര്െി ുെങ്ങുംമുന്പ്ആഗ്പവര്െിഎ്സ,എങ്ങത്തന,എഗ് അളവില്ത്തെയ്യ
ണത്തമന്നറിയാന്ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസഅവകാശമുണ്ടസ 
.അ ിന്അവര്ക്കുംഇക്കാരയമറിയാന് ാല്പരയമുള്ളമറ്റുള്ളവര്ക്കുംമനസിലാ
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ക്കാന്കഴിയുന്ന രെിലാണ്ഓതരാഗ്പവര്െിയുത്തെയുംഎറിതമറ്റിന്ത്തറകൂത്തെജ്ന
കിത്തയറിതമറ്റസ യ്യാറാതകണ്ട ുണ്ടസ . 

പരിതശാധിച്ച് 5 ഫയലുകളിലുംഡീകറ്റല്്എറിതമറ്റസഉണ്ടായിരുന്നു 
.എന്നാല്ഒരുഫയലിലുംജ്നകിയഎറിതമറ്റസകാണാന്കഴിഞ്ഞലല. 

. 

5. ാദങ്കതികാനുമതി 

സാതങ്ക ികഎറിതമറ്റസപദ്ധ ിയില്ഏത്തറ്റെുക്കുന്നഓതരാഗ്പവര്െിക്കുംസംസ്ഥാന
സര്കാര്െുമ ലത്തെെുെിയഅധികാരസ്ഥാനെിന്ത്തറഅനുമ ിതയാെുകൂെിയസാ
തങ്ക ികഎറിതമറ്റസഉണ്ടായിരിതക്കണ്ട ാണ് 
.സാതങ്ക ികവിേക്തരാെങ്ങുന്നസമി ിയുത്തെഅനുമ ിതരഖഎലലാരീ ിയിലുംപൂര്
ണവുംആധികാരികവുമായിരിക്കണം . 

പരിതശാധിച്ച് 5 
ഫയലുകളിലുംസാതങ്ക ികാനുമ ിപഗ് െിന്ത്തറപകര്െസഉണ്ടായിരുന്നു. 
സാതങ്ക ികാനുമ ിയുത്തെതകാെിഉണ്ടായിരുന്നഫയലുകളില്A E 
യുത്തെയുംഓവര്സീയറിന്ത്തറയുംഒെുംഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നാല്സീല്കാണാന്സാ
ധിച്ച്ിലല . സാതങ്ക ികഅനുമ ിക്കസഗ്പത കംരജ്ിറര്സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ടസ. 

6.ഭരണാനുമതി 

ഒരുവാര്ഡില്ഒരുവര്ഷ്ംനെെിലാക്കുന്നത്ത ാഴില്ഉറെസപദ്ധ ിഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്
ക്പഞ്ചായെസഭരണസമി ിനല്കുന്നഅംരീകാരമാണ്ഭരണാനുമ ി. 
ത്തസകയൂറില്നിത്തന്നെുക്കുന്നതകാെിആണ്ഫയലില്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടത് 
.ത്തസകയൂര്തകാെിയില്ത്തറത്തസാലയൂഷ്ന്നമ്പര്, ിയ ിഎന്നിവഅപ്തലാ്ത്തെയു
തമ്പാള്പ്ആേിവസത്തെ ീയ ിയുംതഗ്പാസിഡിങ്നമ്പറുംമാഗ് മാണ്ഗ്പിന്റ്ഔട്ടില്വ
രുന്നത് .ഇത്ഭരണാനുമ ിനമ്പറായിപരിരണിക്കാനാവിലല 
.അ ുത്തകാണ്ടസ ത്തന്നഗ്രാമസഭാ ീരുമാനെിന്പഞ്ചായെസഭരണാനുമ ിനല്കുന്ന
അനുമ ിപഗ് െിന്ത്തറഒരുതകാെിഫയലില്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ാണ് 
.ഇക്കാരയെില്പഞ്ചായെസഭരണസമി ിയുത്തെഭാരെസനിന്നുംജ്ാഗ്ര ഉണ്ടാകണം 
. 

പരിതശാധിച്ച്എലലസലാഫയല്ഉംഭരണാനുമ ിയുത്തെതകാെിലഭയമായിരുന്നുഎന്നാല്
ഗ്രാമസഭ ീരുമാനെിന്പഞ്ചായെസ് 
ഭരണഅനുമ ിപഗ് െിന്ത്തറപകര്െസഇലലായിരുന്നു. 
എന്നാല്ഗ്പത കംഫയല്സൂക്ഷ്ിച്ച്ിരിക്കു 

 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി 
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മത്തറ്റാരുവകുെിന്ത്തറസഹായതൊത്തെത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിനെൊന്ഉതേശിച്ച്ിട്ടു
ള്ളഗ്പവൃെികളുത്തെഫയലുകളില്സംതയാജ്ി പദ്ധ ിവിശേംശങ്ങള്പ്ഉള്പ്ത്തെെുെി
തവണം യ്യാറാതക്കണ്ടത്. 

സംതയാജ്ി പദ്ധ ികള്പ്ഒന്നുംനെന്നിട്ടിലലഅ ിനാല്അ ിന്ത്തറതരഖകള്പ്ഒന്നും ത്തന്ന
ലഭയമായിട്ടിലല .   

 

 

 

8.തതാഴിലാളികളുതട്ഡിമാന്്ദ ാം 

 

നിയമംഅനുശാസിക്കുന്ന രെില്വര്ഷ്െില് 100 
േിവസത്തെത്ത ാഴിലുംത്ത ാഴില്കിട്ടിയിത്തലലങ്കില്ത്ത ാഴിലിലലായ്മതവ നവുംകിട്ടണ
ത്തമങ്കില്അവര്നല്കുന്നഅതപക്ഷ്യുംകൃ യമാതകണ്ട ുണ്ടസ 
.ആനവല്മാറര്സര്ക്കുലറില്നിര്തേശിക്കുന്ന രെില്ത്ത ാഴിലുറെസനിയമെിത്തല
അനുതേേം 3 A ,3 B 
ഗ്പകാരമുള്ളനിര്ദ്ധിഷ്ടതഫാറെില്അതപക്ഷ്നല്തകണ്ട ുണ്ടസ . 

എഎംസിഗ്പകരമുള്ളത്ത ാഴില്അതപക്ഷ്കാണാന്സാധിച്ച്ിലല 
.ഈവാര്ഡിത്തലത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസത്ത ാഴില്അതപക്ഷ്നല്കാത്ത  ത്തന്നത്ത ാഴില്ന
ല്കിയ ായാണ്പരിതശാധനയില്മനസിലായത് . 
എന്നാല്ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഡിമാന്്തഫാംഗ്പത യകംഫയല്ആയിസൂക്ഷ്ിച്ച്ിരി
ക്കുന്നു.  

 

 

9.തതാഴിൽഅനുവേിക്കൽ 

ത്ത ാഴിലിനുള്ളഅതപക്ഷ്സവീകരിച്ച്ാല് 15 
േിവസെിനുളില്ത്ത ാഴില്നല്കണത്തമന്MENREGA ത്തഷ്ഡയൂള്പ് 2 ത്തസക്ഷ്ന് 6 
ല്പരാമര്ശിക്കുന്നു . 
അ ിന്കഴിഞ്ഞിത്തലലങ്കില്ത്ത ാഴിലിലലായിമതവേനംത്തകാെുക്കണത്തമന്നുംഅദ്ധയായം 
3 ത്തസക്ഷ്ന് 7 ,8 ,9 ഭാരങ്ങളില്അനുശാസിക്കുന്നു 
.ത്ത ാഴില്ആവശയത്തപട്ടവര്ക്കസത്ത ാഴില്അനുവേിച്ച്ുത്തകാണ്ടുള്ളഎഎംസിഗ്പകാര
മുള്ളവര്ക്കസഅതലാതക്കഷ്ന്തഫാംപരിതശാധിച്ച്ഫയലുകളില്കാണാന്സാധിച്ച്ിരു
ന്നിലല .  

10.ഇമസ്റ്റര്ട്ദറാൾ 
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ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയിത്തലതരഖകളില്ഏറ്റവുംഗ്പധാനത്തെട്ടതരഖയാണ്മറര്തറാള്പ് 
.ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ത്ത ാഴില്ത്തെയുന്ന ീയ ി,ഹാജ്ര്,േിവസതവേനം,മറര്തറാള്പ്ഗ്പക
രമുള്ളതവ നംഎന്നിവതരഖത്തപെുെുന്ന ിനുള്ളഅെിസ്ഥാനതരഖയാണ്ഇ 
.മറര്തറാള്പ് .ഇ ില്BDO 
,പഞ്ചായെസത്തസഗ്കട്ടറിഎന്നിവര് ീയ ിതയാട്കൂെിയഒെും,സീലുംതരഖത്തെെുതെ
ണ്ട ാണ് . 

                                         
5ഗ്പവര്െിഫയലിത്തലമറര്തറാള്പ്പരിതശാധിച്ച്തൊള്പ്ഗ്ഫണ്ടസഓഫീസവഴിമറര്തറാ
ള്പ്വി രണംത്തെയ്  ിന്ത്തറസീല്ഉണ്ടായിരുന്നു.പരിതശാധിച്ച്എലലാത്തസറ്റസമറര്
തറാളുകളിലുംBDO ഒെുംസീലുംഉണ്ടായിരുന്നു 
,പഞ്ചായെസത്തസഗ്കട്ടറിയുത്തെഒെുംഉണ്ടായിരുന്നുമറര്തറാള്പ്നമ്പര്,ഗ്പിന്റിംഗ്തഡ
റ്റസ,ഹാജ്ര്,ആത്തകത്ത ാഴില്േിനങ്ങള്പ്,േിവസതവ നം,ത്ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുത്തെവാെ
ക,അനുവേിച്ച് ുക,ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഒെസഎന്നിയവകൃ യമായിതരഖത്തപെുെി
യ ായികാണാന്സാധിച്ച്ു . 

 

11.തമഷ്ര്ട്തമന്റ്ബുക്ക് (M .BOOK ) 

ഒരുഗ്പവര്െിയില്എ്സനെന്നു,എഗ് അളവില്നെന്നുഎന്നുള്ളകാരയങ്ങള്പ്കൃ യ
മായിതരഖത്തെെുതെണ്ടസുഗ്പോനതരഖയാണ്എം 
.ബുക്കസ.അത്ത്തകാണ്ടസ ത്തന്നഈപുസ് കെിത്തലഅളവുകള്പ്തരഖത്തപെുെുന്നബന്ധ
ത്തെട്ടഉതേയാരസ്ഥര്അവരുത്തെതപരുംഒെുംസീലുംനിര്ബന്ധമായുംതരഖത്തെെുതെ
ണ്ട ാണ് . 

പരിതശാധിച്ച്5ഫയലുകളിലുംഎം 
.ബുക്കസഉണ്ടായിരുന്നു.ത്തമഷ്ര്ത്തമന്റ്ബുക്കസനമ്പര്,തപജ്സ്നമ്പര്,അളവുകള്പ്എന്നിയ
വകൃ യമായിതരഖത്തെെുെിട്ടുണ്ടസ .എന്നാല്മറസതറാള്പ്നമ്പര്തരഖത്തപെുെിട്ടിലല . 
ബന്ധത്തെട്ടഉതേയാരസ്ഥര്അ ായത്ഓവര്സീയറിന്ത്തറയുംഒെസഉണ്ടസ,ഗ്പസിഡന്റി
ന്ത്തറയുംഒെുംസീലുംഇലലാരുന്നു .എന്നാല്AE 
യുത്തെഒെുംസീലുംഉണ്ടസ.പഞ്ചായെിത്തന്റസീല്ഉണ്ടസ.ത്തസത്തഗ്കട്ടറിയുത്തെഒെിന്ത്തറ
സീല്ഉണ്ടസ. 

 

12.തമറ്റിരിയൽലിസ്റ് 

ത്തമറ്റീരിയല്എഗ് ഉപതയാരിച്ച്ുഎന്ന ിന്അെിസ്ഥാനത്തെെുെി,ത്തവണ്ടര്ക്കസനല്തക
ണ്ട ുക,അവരുത്തെതപര്,അക്കൗണ്ടസനമ്പര്,ഗ്പവര്െിയുത്തെതപര്,വര്ക്കസതകാ്,ബി
ലലസനമ്പര്, ീയ ിഎന്നിവഎലലാംകാണിച്ച്ുത്തകാണ്ടസത്തമറ്റീരിയലിതനവണ്ടിയുള്ളപണം
കകമാറുന്ന ിതനവണ്ടി യ്യാറാകുന്നഗ്പധാനത്തെട്ടഒന്നാത്തണ്മറ്റിരിയല്ലിസ്റ് . 
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പരിതശാധിച്ച്5 ഫയലുകളിലുംത്തമറ്റീരിയല്ഗ്പവര്െികള്പ്ഒന്നും ത്തന്നനെന്നിട്ടിലല 
.അ ിനാല്ത്തമറ്റീരിയല്ലിറസലഭയമായിലല . 

13. ദവജലിസ്റ്റ് 

 

ഗ്പവര്െിപൂര്െിയായാല്മറര്തറാള്പ്ഗ്പകാരംത്ത ാഴിലാളികള്പ്തക്കവ നംഅനു
വേിച്ച്ുഎന്നസഉറൊക്കുന്നതരഖയാത്തണവജ്സ്ലിസ്റ് 
.ത്ത ാഴിലാളികള്പ്എഗ് േിവസംതജ്ാലിത്തെയ് ുഎന്ന ിന്അെിസ്ഥാനത്തെെുെിഅവ
ര്ക്കസനല്തകണ്ട ുകയാഗ് ക്കൂലി,ആയുധങ്ങള്പ്ക്കസത്തകാെുക്കുന്നവാെക,,മുര്ച്ച്കൂട്ടു
ന്ന ിനുള്ള ുകഎന്നിയവയലലാംകാണിച്ച്ുത്തകാണ്ടസപണംകകമാറുന്ന ിതനവണ്ടി 
യാറാകുന്നഗ്പധാനത്തെട്ടതരഖയാതണവജ്ലിറസ . 

പരിതശാധിച്ച്5 ഫയലിലുംമറര്തറാള്പ്ഗ്പകരമുള്ളതവജ്ലിറസഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

14. ണ്്ഗ്ട്ാന്സ്ത ര്ട്ഓര്ട്ഡര്ട് 

ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെതവ നംഅവരവരുത്തെബാങ്കസഅക്കൗണ്ടിതലക്കസഅയച്ച്ുഎന്ന ി
നുള്ളത്ത ളിവാണ്FTO . 

പരിതശാധിച്ച്വയില്5 ഫയലുകളിലുംഫണ്ടസഗ്ൊന്സ്ഫര്ഓര്ഡര്സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ . 

 

15.തമറ്റീരിയൽവാവ്ച്ചറുകളുംബിലലുകളും 

പരിതശാധനവിതധയമാക്കിയ ില്ത്തമറ്റീരിയല്വര്ക്കസഇലലാെ ിനാല്ത്തമറ്റീരിയല്
വാവ്ച്ച്റുകളുംബിലലുകളുംബാധകമലല . 

 

16.ദറായൽറ്റി 

പരിതശാധനവിതധയമാക്കിയഫയലില്തറായല്റ്റിനല്കിയ ായികാണാന്കഴി
ഞ്ഞിലല.  

 

17.ദ ാദടാഗ്ഗാഫ് 

ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെരുണനിലവാരംഉറൊക്കാന്,ഗ്പവര്െികത്തളസംബന്ധി
ച്ച്ത്ത ളിവുകള്പ്തശഖരിക്കാന്അ ിന്ത്തറതഫാതട്ടാകള്പ്സഹായകമാകും.  
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ഗ്പവര്െി ുെങ്ങുന്നെിനുമുന്പ്,ഗ്പവര്െിനെന്നുത്തകാണ്ടിരിക്കുതമ്പാള്പ്,ഗ്പവര്
െിപൂര്െീകരിച്ച്ുകഴിയുതമ്പാള്പ് ുെങ്ങിയഓതരാകട്ടെിത്തലയുംതഫാതട്ടാകള്പ്ഫ
യലില്സൂക്ഷ്ിക്കണത്തമന്നിഷ്കര്ഷ്ിച്ച്ിരിക്കുന്നു . 

പരിതശാധിച്ച് 5 ഫയലുകളിലുംതഫാതട്ടാകള്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

 

18.ഗ്പവര്ട്ത്തിപൂര്ട്ത്തീകരണ ാക്ഷ്യപഗ്തം 

പരിതശാധിച്ച്5ഫയലിലുംഗ്പവര്െിപൂര്െീകരണസാക്ഷ്യപഗ് ംകാണുവാന്സാ
ധിച്ച്ിട്ടിലലപൂര്െിയായഎലലാഫയലുകളിലുംഗ്പവര്െിപൂര്െീകരണസാക്ഷ്യപ
ഗ് ംഉള്ത്തപെുത്ത ണ്ടൊണ് . 

 

19.മസ്റ്റര്ട്ദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ് / യൽഗ്ട്ാക്കിങ്സദ ാം 

 

ത്ത ാഴിലുറെസഗ്പവര്െിനെൊക്കുന്ന ിലുംഅ ിന്ത്തറതരഖകള്പ്കകകാരിയുംത്തെ
യ്യുന്ന ിലുംഓതരാഉതേയാരസ്ഥര്ക്കുംഉെരവാേിെ൦നിെയിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ 
.ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയിത്തലഏറ്റവുംസുഗ്പധാനതരഖയായമറര്തറാള്പ്ജ്നതററ്റസത്തെ
യുന്ന ുമു ല്ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെതവ നംബാങ്കിതലക്കസഅനുവേിച്ച്ുത്തകാണ്ടുള്ളFT
O 
ബാങ്കിതലക്കസഅയക്കുന്ന ീയ ിഗ്കമെില്മറര്തറാള്പ്മൂവ്ത്തമന്റ്സ്ിെില്തരഖത്തെ
െുതെണ്ട ാണ് 
.ഒരുമാറര്തറാള്പ്അവസാനിച്3േിവസെിനകം ത്തന്നഅളവുകള്പ്ബന്ധത്തെട്ടഉതേയാ
രസ്ഥര്തരഖത്തെെുെണംഎന്നസനിയമംഅനുശാസിക്കുന്നു . 

പരിതശാധിച്ച്എലലാഫയലിലുംഗ്പാതേശികമായി യാറാക്കിയമറര്തറാള്പ്മൂവ്ത്തമ
ന്റ്സ്ിപ്കാണാന്സാധിച്ച്ു . 

 

 

20.ജിദയാട്ാഗ്്ദ ാദടാഗ്ഗാഫ് 

ഗ്പവര്െിസ്ഥലം ിരിച്ച്റിയുന്ന ിനുള്ളഉപാധിയാണ്ജ്ിതയാൊഗ്്തഫാതട്ടാസ് 
.മൂന്നസഘട്ടെിലുള്ളതഫാതട്ടാകള്പ്ക്കസപുറത്തമജ്ിതയാൊഗ്്തഫാതട്ടായുത്തെഗ്പിന്റുംഫ
യലില്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ാണ് 
.ഇത്ഉറൊതക്കണ്ടത്തത്മറ്റിന്ത്തറയുംത്ത ാഴിലുറെദ്ധ ിഉതേയാരസ്ഥരുത്തെയുംെുമ ല
യാണ് . 
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എന്നാല്പരിതശാധനക്കവിതധയമായഒരുഫയലിലുംഇത്കാണാന്സാധിച്ച്ിലല 
.ത്ത ളിവ്തശഖരണംത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഗ്പവര്െികളുത്തെഒഴിച്ച്ുകൂൊനാവാെ
കെകമായ ിനാല്ഈകാരയെില്ബന്ധത്തെട്ടഉതേയാരസ്ഥര്കൂെു ല്ജ്ാഗ്ര പുലര്
തെണ്ട ുണ്ടസ . 

 

 

 

21.ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാര്ട്ടിന്തറദകാപ്പി 

ഇതൊള്പ്തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസനെക്കുന്ന ുത്തകാണ്ടസഈഗ്പവര്െിഫയലുകളില്തസാ
ഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതൊര്ട്ടിന്ത്തറതകാെിസൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ിലല 

 

22. സ റ്റ്ഡയറി 
സംസ്ഥാനസര്ക്കാരിന്ത്തറനിര്തേശഗ്പകാരംവര്ക്കസഫയലില്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട 22 
മത്തെതരഖയാണ്കസറ്റസഡയറി.ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഗ്പവൃെികള്പ്പറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നഅളവിലുംകൃ യ യിലുംനിര്വഹിക്കുന്ന ിലുള്ളഉപാധികളെങ്ങുന്നഗ്പധാന
ത്തെട്ടതരഖയാണ്കസറ്റസഡയറി.സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്ഗ്പത യകമായി യ്യാറാക്കിയ
കസറ്റസഡയറിഗ്പവര്െിസ്ഥലെുണ്ടായിരിതക്കണ്ടസുഗ്പധാനതരഖയാണ്. 
പദ്ധ ിആരംഭതയാരെിത്തന്റവിവരങ്ങള്പ്മു ല്ഉതേയാരസ്ഥരുത്തെയുംത്തപാ ുജ്നങ്ങ
ളുത്തെയുംനിര്തേശങ്ങളുംസന്ദര്ശകഡയറിയില്അെങ്ങിയിട്ടുണ്ടസ. 
പരിതശാധിച്ച് 2 ഫയല്ഇല്കസറ്റസഡയറിഉണ്ടായിരുന്നു. 3 
ഫയല്ഇല്കസറ്റസഡയറിയുത്തെആവശയംഇലലായിരുന്നു. . 
കസറ്റസഡയറിയുത്തെഒരുഭാരമാണ്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിങ്ങസ.  
ഒരുഗ്പവൃെി ുെങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പസഗ്പവര്െിത്തയക്കുറിച്ച്ുളളവിവരങ്ങള്പ്പങ്കുവ
യ്ക്കുന്ന ുംഅ ുതപാത്തലഒരുഗ്പവര്െിഎങ്ങത്തനത്തെയ്യണത്തമന്നസത്ത ാഴിലാളിക
ള്ക്കസകൃ യമായഅവതബാധംഉണ്ടാക്കിഎെുക്കുന്ന ിനുംവാര്്ത്തമമ്പര്,  
റാഫ്എന്നിവരുത്തെഅധയക്ഷ് യില്കൂെുന്നതയാരമാണ്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിങ്ങസ. 
ഗ്പസ് ു കസറ്റസഡയറിയില്തമല്പറഞ്ഞഅധികാരികളുത്തെസാന്നിധയെില്പദ്ധ
 ിആരംഭമീറ്റിംഗ്നെെിയ ായിതബാധയത്തെട്ടു.ത്തഗ്പാജ്ക്റ്റസമീറ്റിങ്ങില് ീയ ിയുംസ
മയവുംതരഖത്തെെുെിയിട്ടുണ്ടസ. ത്ത ാഴിലാളികള്പ്പത്തങ്കെുെ ായികാണുന്നുണ്ടസ.  

 

തതാഴിലിട്തത്ത ൗകരയങ്ങൾ 
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ത്ത ാഴില്സ്ഥലെുത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസആവശയമായകുെിത്തവള്ളം, 
 ണല്ഗ്പാഥമികകവേയസഹായം, തൊയലറ്റസ,5  
വയസ്ിനു ാതഴയുള്ളകുട്ടികള്പ്ക്കുഗ്കഷ് ുെങ്ങിയഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്പ്ഒരുക്ക
ണത്തമന്നസനിയമെിത്തലschedule  2 ല്23 മൂ ല്28 
വത്തരയുളളഭാരെുനിര്തേശിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ. 

 

ഈഅവകാശത്തെകുറിച്ച്സത്ത ാഴിലാളികതളാട്സംസാരിച്ച്തൊള്പ്അറിയാന്കഴി
ഞ്ഞത്. 

• കുെിത്തവള്ളംത്ത ാഴിലിെങ്ങളില്ത്ത ാഴിലാളികള്പ്സവയംതശഖരിക്കുന്ന ായ്പ
റഞ്ഞു . 

• ഗ്കഷ്സൗകരയത്തെകുറിച്ഭൂരിഭാരംത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കുംഅറിവുണ്ടസ.  

• 5വയസ്ിനു ാതഴകുട്ടികളുള്ളഅമമാര്ത്ത ാഴിലിനുഇലലാെ ിനാല്ഈസൗ
കരയംലഭയമായിട്ടിത്തലലന്നുത്ത ാഴിലാളികള്പ്പറഞ്ഞു . 

•  ണല്സൗകരയെിനുതവണ്ടിത്ത ാഴിലാളികള്പ് ത്തന്നപണംെിലവാക്കിൊര്െ
തപാത്തലയുള്ളസൗകരയങ്ങള്പ്ത്ത ാഴിലിെെുഉറൊക്കി . 

• ഫറസഎയ്്തബാക്സുംമരുന്നുകളുംത്തഹല്െസത്തസന്റര്കളില്നിന്നുലഭിക
ണ്ട ാണനുള്ളഅറിവ്ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസഇലലായിരുന്നു. 
ഇവത്തയലലാംസവയംപണംെിലവാക്കിത്ത ാഴിലാളികള്പ്വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ാ
യ്മനസിലാക്കി.  

 

• കകയുറയുംകാലുറയുംആവശയമുള്ളത്ത ാഴിലിെങ്ങളില്നിലവില്ലഭിക്കാ
റിത്തലലന്നുത്ത ാഴിലാളികള്പ്പറഞ്ഞു. 
തനരുത ലഭയമായത്തൊഴിലാളികള്പ്ക്കസഅനുഗ്സ മായലല.  

 

• ത്ത ാഴിലിെെില്ത്തവച്ച്സഅപകെംപറ്റിയാല്ലഭിതകണ്ടുന്നെികിസസഹായ
ത്തെപറ്റിത്ത ാഴിലാളികള്പ്തബാധവാന്മാരലല 

 
 
 
വിജിലന്സ് &ദമാണിറ്ററിംഗ്കമ്മറ്റി(ജാഗ്ഗതാദമൽദനാട മിതി) 
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ഓതരാഗ്രാമപഞ്ചായെിലുംഏഴ്സഅംരങ്ങളുള്ളജ്ാഗ്ര തമല്തനാട്ടസമി ിരൂപീകരി
തക്കണ്ട ാണ്. ഇ ില്പട്ടികജ്ാ ി-
പട്ടികവര്രവിഭാരങ്ങള്പ്തക്കവണ്ടഗ് ഗ്പാധാനയംനല്തകണ്ട ുംപകു ിതപര്സ്ഗ് ീക
ള്പ്ആയിരിതക്കണ്ട ുമാണ്. അദ്ധയാപകര്, അങ്കണവാെിവര്ക്കര്, 
സവയംസഹായസംഘെിത്തലഅംരങ്ങള്പ്, 
തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസറിതസാഴ്സസ്തപഴ്സസണ്പമാര്, ഉപതഭാക്തൃസമി ികള്പ്, 
യുവജ്നക്ലബ്ബുകള്പ്, ത്തപാ ുസമൂഹസംഘെനകള്പ്, 
 ുെങ്ങിയവരില്നിന്നുംവിഎംസിഅംരങ്ങത്തളത്ത രത്തഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ് 
.വിഎംസിഎലലാഗ്പവര്െികളുംപരിതശാധിതക്കണ്ട ുംമൂലയനിര്ണയരജ്ിററില്
തരഖത്തെെുതെണ്ട ുംതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസസമയെസഅവഗ്രാമസഭയില്സമര്െിതക്ക
ണ്ട ുമാണ്. 
വിഎംസിറിതൊര്ട്ടസഒരുത്തപാ ുതരഖയായികരുത ണ്ട ുംആവശയത്തെെുന്ന ിനനു
സരിച്ച്സഒരുത്തപാ ുതരഖയായിപഞ്ചായെസനിന്നുംലഭിതക്കണ്ട ുംആണ്. 

കലതക്കാെവാര്ഡിത്തലപരിതശാധിച്ച്എലലാകസറ്റസഡയറിയിലുംഒതഗ്െഖത്തെെുെിയി
രിക്കുനതത്മല്വിവരിച്ച്അംരങ്ങള്പ് ത്തന്നആണ് 
.വിജ്ിലന്സ്ആന്്തമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിയുത്തെറിതൊര്ട്ടസഉണ്ടായിരുന്നു . 
സന്ദര്ശകകുറിപ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

CIB-  ിറ്റി ണ്ഇന് ര്ട്ദമഷ്ന്ദബാര്ട്് 

ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെസു ാരയ ഉറൊക്കുന്ന ിനുതവണ്ടിയുള്ളഒരുഉപാധി
യാണ്സിറ്റിസണ്പഇന്ഫര്തമഷ്ന്തബാര്് .പാര 25(a), ത്തഷ്ഡയൂള്പ് 1 
അനുസരിച്ച്സഒരുഗ്പവര്െിയുത്തെഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്പ്അ ായത്ഗ്പവര്െിയു
ത്തെതപര് ,എറിതമറ്റസ ുക, സാധനതവ നഘെകങ്ങള്പ്, യഥാര്ത്ഥത്തെലവ് 
,ആത്തകത്ത ാഴില്േിനങ്ങള്പ് ുെങ്ങിയവിവരങ്ങള്പ്സാധാരണജ്നങ്ങള്പ്ക്കുംരുണതഭാ
ക്താക്കള്പ്ക്കുംമനസ്ിലാകുന്നരീ ിയില്ഗ്പേര്ശിെിതക്കണ്ടത്അനിവാരയമാണ്..ഓ
തരാഗ്പവര്െിയുത്തെയുംആരംഭെില് ത്തന്നതബാര്്സ്ഥാപിക്കണത്തമന്നുമാറര്സ
ര്കൂലരില്പറയുന്നു 
.സിത്തമന്റുംതകാണ്പഗ്കീറ്റുംഉപതയാരിച്ച്സനിര്മിച്ച്സസ്ഥാപിക്കണത്തമന്നസനിയമംഅനു
ശാസിക്കുന്നുണ്ടസ. ഇരുമ്പസ. ,െിന് 
,പ്ലാറിക്ഷ്ീറ്റുകള്പ് ുെങ്ങിയവഉപതയാരിച്ച്ിട്ടുള്ളതബാര്ഡുകള്പ്സ്ഥാപിക്കുന്ന
ത്നിയമവിരുദ്ധമാണ് .വയക്തിര ഗ്പിവൃെികള്പ്ക്കസ 3000 
രൂപയുംത്തപാ ുഗ്പവര്െികള്പ്ക്കസ 5000 
രൂപയുംആണ്പരമാവധിെിലവ്എന്നാണവാര്ഷ്ികമാറര്സര്ക്കുലര്നിഷ്കര്ഷ്ി
ക്കുന്നത്.  
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പരിതശാധനക്കവിതധയമായഗ്പിവിര്െിസ്ഥലെുംതബാര്ഡുകള്പ്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ദറാസ്ഗാര്ട്േിനം 
 

ത്ത ാഴില്ആവശയക കൃ യമായിരജ്ിറര്ത്തെയ്യുന്ന ിനുംത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഅര്
ഹ കളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവത്തരതബാധയത്തെെുെുന്ന ിനുംപദ്ധ ികള്പ്പരിഹ
രിക്കുന്ന ിനുമായിതറാസ്രാര്േിനംസംഘെിെിതക്കണ്ട ാണ്. 
തറാസ്രാര്േിനംആെരിക്കുന്ന ിനുമുന്പായിവിവരവിേയാഭയാസവയാപനഗ്പവര്
െനങ്ങള്പ്സംഘെിെിക്കുന്നുണ്ടസഎന്നസജ്ിലലാതഗ്പാഗ്രാംതകാഡിതനറ്റര്ഉറെുവരുതെ
ണ്ട ാണ്. 
തറാസ്രാര്കലണ്ടര്സംബന്ധിച്ച്സഗ്രാമപഞ്ചായെുകത്തളഗ്പത യകമായിതബാധവല്
ക്കരിതക്കണ്ട ാണ്.  
തറാസ്രാര്േിനംസംഘെിെിക്കുന്ന ിന്ത്തറെുമ ലകളുംഉെരവാേി വങ്ങളും 
സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്ജ്ിലലാതഗ്പാഗ്രാംതകാഡിതനറ്റര്രൂപീകരിച്ച്ിട്ടുള്ളഗ്പ ിമാസപട്ടി
കഅനുസരിച്ച്സ ത്തന്നതറാസ്രാര്േിനംസംഘെിെിക്കുന്നുഎന്നസജ്ിലലാതഗ്പാഗ്രാംതകാര്
ഡിതനറ്റര്ഉറെുവരുതെണ്ട ാണ്. 
ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമഗ്്ാലയവുമായുംത്തപാ ുജ്നങ്ങളുമായുംപങ്കുത്തവതക്ക
ണ്ട ുംഒരുമാസെിത്തലാരിക്കല്ഗ്രാമപഞ്ചായെസ ലെില്സംഘെിെിതക്കണ്ട ാ
ണ്. 
ഗ്രാമപഞ്ചായെസഗ്പസിഡന്റ്നിതയാരിക്കത്തെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായെിത്തലഭാരവാഹിേി
നാെരണെില്അധയക്ഷ് വഹിതക്കണ്ട ാണ്. 
ഇത്നെെുന്ന ിനുംനെപെിഗ്കമങ്ങള്പ്തരഖത്തെെുെുന്ന ിനുള്ളസവയംസഹായസം
ഘങ്ങളുത്തെത്തഫഡതറഷ്ന്അംരങ്ങള്പ്എന്നിവര്ക്കാണ്. 
തറാസ്രാര്േിനംആെരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കത്തെട്ടിട്ടുള്ളേിവസംനെെുന്ന ിനായിഉ
തേയാരസ്ഥത്തരനിതയാരിതക്കണ്ട ാണ്. 
ഈതയാരെില്മിനിറ്റസസ്ത്തപാ ുജ്നങ്ങള്പ്ക്കസപരിതശാധിക്കുന്ന ിനുംതസാഷ്യല്ഓ
ഡിറ്റിനുംലഭയമാതക്കണ്ട ുണ്ടസ. 
സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്േിനംസംഘെിെിക്കുന്നസംബന്ധിച്ച്റിതൊര്ട്ടുകള്പ്തശഖരിക്കു
ന്ന ാണ്. 
സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്ത്ത ാഴില്ആവശയക സംബന്ധിച്ച്സജ്ിലലാ ലറിതൊര്ട്ടുകള്പ്പ ി
വായിഅവതലാകനംത്തെതയ്യണ്ടത്.   

പൂ ക്കുളംഗ്രാമപഞ്ചായെില്മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമിണത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ
 ിനിര്വഹണവുമായിബന്ധത്തെട്ടു 2019നവംബര് 1 
തറാസ്രാര്േിനമായിആെരിച്ച്ു. പഞ്ചായെസ് 
വികസനറാന്റിംഗ്ത്തെയര്മാന്ഗ്ശീ v തജ്ായിഅധയക്ഷ് വഹിക്കുകയും, 
അസിറന്റ്ത്തസഗ്കട്ടറിസവാര ംആശംസിക്കുകയുംത്തെയ് ു.പഞ്ചായെസ് 
ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്ശീmkഗ്ശീകുമാര്ഉേഘാെനംത്തെയുകയുംത്തെയ് ു. 
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തറാസ്രാര്േിനെിന്ത്തറഗ്പാധാനയത്തെകുറിച്ച്ുംത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെനെെി
െിത്തനകുറിച്ച്ുംപഞ്ചായെസ് ഗ്പസിഡന്റ് 
വിശേീകരിച്ച്ു.ഡിമാന്റുകള്പ്സവീകരിക്കുകയുംത്ത ാഴില്കാര്ഡവി രണംത്തെയ്യുക
യുംഅതപക്ഷ്കള്പ്സവീകരിക്കുകയുംത്തെയ് ു.  
വിേഗ്ദ്ധത്ത ാഴിലാളികക്കസആവശയമായപരിശീലനംനല്കുന്ന ിത്തനക്കുറിച്ഗ്പസി
ഡന്റ് വിശേീകരിച്ച്ു. 
സമയബന്ധി മായകൂലിലഭിക്കുന്ന ിതനവണ്ടനെപെികള്പ്സവീകരിക്കണംഎന്നസപരാ
 ിഉയര്ന്നുവന്നു. MGNREGA 
അസിത്തഗ്കഡിത്തറ്റ്എഞ്ചിനീയര്തരാഹിത്മറുപെിപറഞ്ഞു. 
ഗ്രാമസഭതയാരങ്ങള്പ്തെരുന്ന ിത്തനകുറിച്ച്ും 2020-21 
ആക്ഷ്ന്പ്ലാനുംതലബര്ബ്ജ്റ്റും യ്യാറാക്കുന്ന ിത്തനക്കുറിച്ച്ുംഗ്പസിഡന്റ് 
സംസാരിച്ച്ു. ത്തസഗ്കട്ടറിവി. ജ്ി. ഷ്ീജ്എലലാവര്ക്കുംനന്ദിതരഖത്തെെുെി. 
വാര്്ത്തമമ്പര്മാര്തമറ്റസ്മാര്ത്ത ാഴിലാളികള്പ്എന്നിവര്തയാരെില്പത്തങ്കെുെു.  

 
 

ദവതനംസവകൽ 
 
           3(3)ലുംവാര്ഷ്ികമാറര്സര്ക്കുലര്അധയായം 
9ലുംപറയുന്നു.മറര്തറാള്പ്പൂര്െിയായിപരമാവധി 14 
േിവസെിനകംകൂലിത്ത ാഴിലാളികളുത്തെബാങ്കസഅക്കൗണ്ടിതലക്കസനിതക്ഷ്പിക്കണ
ത്തമന്നസത്ത ാഴിലുറെസനിയമെിത്തലത്തസക്ഷ്ന് 3(2),6 
എന്നിവിെങ്ങളില്വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടസ.കവകിയാല്ആേയത്തെ 30 
േിവസംതവ നെിത്തന്റ 0.05 
ശ മാനം ുകപിഴനല്കണത്തമന്നസനിയമെിത്തലത്തസക്ഷ്ന്. 

 
. 
 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥല ന്ദര്ട്ശനം 

ഗ്പകൃ ിവിഭവങ്ങളുത്തെപരിപാലനെിനുംസാമൂഹികആസ് ിസൃഷ്ടിക്കുന്ന ി
നുംസഹായിക്കുന്നനിരവധിഗ്പവൃെികള്പ്ഏത്തറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ളസാധയ യുള്ളപ
ഞ്ചായൊണ്പൂ ക്കുളം . 

ഫയലില്കണ്ടവിവരങ്ങളുത്തെനിജ്സ്ഥി ിതനരില്കണ്ടസമനസ്ിലാക്കുന്ന ിനായി
തസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഅംരങ്ങള്പ്അഞ്ചസഫയലുകളിത്തലയുംപണിപൂര്െിയാക്കിയഗ്പ
വൃെിസ്ഥലങ്ങളുംസന്ദര്ശിക്കുകയുണ്ടായി.ഗ്പവൃെികള്പ്പരിതശാധിച്ച്ുംത്ത ാഴി
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ലാളികതളാെുംതമറ്റുമാതരാെുംസംസാരിച്ച്ഓഡിറ്റസെീംകത്തണ്ടെിയകാരയങ്ങള്പ് ാത്തഴ
തെര്ക്കുന്നു. 

workcode:IF/365282(കലഫ്ഭവനപദ്ധ ി)അംബികാകുമാരിഅമ- 
90േിവസത്തെഅവി ക്ത്ത്ത ാഴിലുനുള്ള്തവ നംലഭിച്ച്ു.വീട്പൂര്െീകരിച്ച്ു . 

Workcode:IF/326121(കലഫ്ഭവനപദ്ധ ി) കൃഷ്ണമ -
ഇന്റര്തലാക്കസകട്ടവച്ച്ുത്തകട്ടിയ ിനാല്് സിമന്റസ് പണി് നെെിയിട്ടിലല, 
അ ുത്തകാണ്ടസ 90േിവസത്തെഅവി ക്ത്ത്ത ാഴിലിനു്ലഭിതക്കണ്ട്തവ നെിന്്
പകരം് 72േിവസത്തെ്തവ നമാണ്്നല്കിയത്.വീട്പൂര്െീകരിച്ച്ു. 

Workcode:IF/364995(കലഫ്ഭവനപദ്ധ ി)ഉഷ്ാതേവി-വീട്പൂര്െീകരിച്ച്ു. 

Workcode-LD/242956( രിശുനിലംകൃഷ്ിതയാരയമാക്കല്) അളവുകള്പ്  
Mബുക്കസ്ഗ്പകാരംകൃ യംആണവയലിത്തലബണ്ടസനിര്മാണവുംകിളയലുമാണ്കാണാ
ന്കഴിഞ്ഞത് 
.എന്നാല്കാലാവസ്ഥവയ ിയാനംകാരണംവയലില്ത്തവള്ളംത്തകട്ടിനില്ക്കുന്നു 
.അത്തപാത്തല ത്തന്നഞാറുനട്ടിരിക്കുന്ന ായികാണാന്കഴിഞ്ഞുമത്തറ്റാരുഭാരൊയി
വാഴ ,മരച്ച്ീനിഎന്നിവയുംകൃഷ്ിത്തെയ് ിട്ടുണ്ടസ 
.അ ിര്വരമ്പുകള്പ്തപാത്തലത്തെറുബണ്ടസകാണാന്കഴിഞ്ഞു 

 

WorkcodeIF/326072(ത്തെറുകിെനാമമാഗ് കര്ഷ്കകുെുംബങ്ങളുത്തെഭൂമിയില്ഉ
ത്പാേനക്ഷ്മ വര്ധിെിക്കുന്നഗ്പവര്െികള്പ്) 
എം.ബുക്കസഗ്പകാരമുള്ളഅളവുകള്പ്കൃ യമലല 
.മഴക്കുഴികള്പ്നികന്ന ായുംകയ്യാലകളുത്തെസ്ഥാനെുകമ്പിതവലിയുംതബസ്ത്തമ
ന്റ്കളുംകണ്ടു . 

MEASUREMENT ON M--BOOK 

Work 
code 

Work 
name 

No L B D Q Rate Total 
Rate 

 
 
 
 
 
IF/326072 

Rain pit 30 1 1 1 30 105.69 3170.70 
Earthern 
Bund 

1 500 0.5 1 250 130.08 32520 

Surface 
Dressing 

 30 30  33450 8.83 295363.50 

Estimate 453198 
Money Spend 343101 
Wages of Labour 330891 
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Rent of Tools 12210 
MEASUREMENT ON FIELD 

Work 
code 

Work 
Name 

No L B D Q Rate Total 
Rate 

 
 
 
 
IF/326072  

Rain Pit 25 1 1 1 25 105.69 2642.25 
Earthern 
Bund 

1 435 0.5 1 217.5 130.08 28292.4 

Surface 
Dressing 

 30 30  33450 8.83 295363.50 

Total 326134.05 
Rent of Tools 12210 
 338344.95 

Liability                             4756.05 

 

 
 

തതാഴിലാളികളുതട്അഭിമുഖത്തിൽനിന്നുംവയക്തമായവിവരങ്ങ
ൾ 

 

• കലതക്കാെവാര്ഡിത്തലത്ത ാഴിലാളികതളാട്സംസാരിച്ച്തൊള്പ്അവര്ക്കസത്ത ാഴി
ലുറെസപദ്ധ ിവഴിലഭിതക്കണ്ടപലഅവകാശങ്ങളുംലഭിക്കുന്നിലലഎന്നസമന
സ്ിലായി. 

• കാലതക്കാെവാര്ഡിത്തലത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കള്പ്ക്കസത്ത ാഴില്കസറ്റില്ആവശയമാ
യഗ്പാഥമികസൗകരയങ്ങളില്െില ലഭിക്കുന്നിത്തലലന്നസമനസ്ിലായി. ണലിനാ
യിഉപതയാരിച്ച്ൊര്തപാളിന്, കലം,ഗ്ലാസ്  
എന്നിവപഞ്ചായെില്നിന്നുംഅനുവേിച്ച്ിട്ടിലല.ഇതൊള്പ്കാലാവസ്ഥാമാറ്റ
െിന്ത്തറസമയമാണ്.അതൊള്പ്ഇങ്ങത്തനയുള്ളസുരക്ഷ്ാസാധനങ്ങള്പ്ലഭയമാ
തക്കണ്ടത്നിര്വഹണവിഭാരെിന്ത്തറഉെരവാേിെമാണ്. 

• ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസഏറ്റവുംഅ യാവശയംതവണ്ടഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ാകിറ്റസത്ത ാഴി
ലാളികള്പ്ക്കലഭയമാകുന്നിലല.കൂൊത്ത കകയുറ,കാലുറഎന്നിവയുംലഭിക്കുന്നി
ലല. 

• അറുപ വയസ്ിനുമുകളിലുള്ളത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസഗ്പത യകപരിരണനത്തകാ
െുെഅവരുത്തെകായികാധവാനംകുറച്ച്സത്തകാെുക്കണത്തമന്നസആവശയത്തെട്ടു. 
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• കൃ യമായിതവ നംലഭിക്കുന്നിത്തലലന്നുംപരാ ിപറഞ്ഞു 

• ത്ത ാഴില്തവ നംകൂട്ടുക,ഇ .എസ് 
.ഐആനുകൂലയംലഭയമാക്കുക,യൂണിതഫാംനല്കണംഎന്നീആവശയങ്ങള്പ്
ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ഉന്നയിച്ച്ു. 

• തവ നംകവകുന്ന ുംതവ നംകവകിയാല്കിട്ടുന്നനഷ്ടസെപരിഹാരത്തെക്കു
റിച്ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസഅറിവിലലാെ ുംപലതൊഴുംതവ നെിനായിമാ
സങ്ങതളാളംകാെിരിതക്കണ്ടിവരുന്ന ായിഅറിയാന്കഴിഞ്ഞു . 

 

ത്ത ാഴിലാളികളുമായുള്ളഅഭിമുഖെില്നിന്നുംലഭിച്ച്വിവരങ്ങള്പ്വാര്ഡിത്തലസ
ജ്ീവത്ത ാഴിലാളികത്തളതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസ്സംഘംകാണുകയുണ്ടായി.അവതരാട്സം
സാരിച്ച് ിന്ത്തറഅെിസ്ഥാനെില്ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഅവകാശലംഘനവുമായിബ
ന്ധത്തെട്ടസെിലകാരയങ്ങള്പ്അറിയാന്കഴിഞ്ഞു. 
 

തപാതുനിര്ട്ദേശങ്ങൾ 

 
1.ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഎണ്ണംപരമാവധിവര്ധിെിക്കാനാവശയമായനെപെിസവീകരി
ക്കണം.ആവശയത്തെട്ടവര്ത്തക്കലലാം 100 
പണിത്തകാെുക്കാന്കഴിയുന്നുത്തണ്ടന്നവസ് ു ജ്നങ്ങള്പ്ക്കിെയില്തബാധയത്തെെുെ
ണം. 
2. 
ത്ത ാഴിലാളികളില്നിന്നുള്ളഅതപക്ഷ്വാങ്ങുന്നരീ ിയില്സമഗ്രമായമാറ്റംതവണം. 
അവര്ക്കസആവശയമുണ്ടാകുതമ്പാള്പ്ത്ത ാഴില്നല്കാന്വയവസ്ഥയുണ്ടാകണം. 
3.തേശീയനിരീക്ഷ്ണഏജ്ന്സിമു ല്പദ്ധ ിനെെിെിത്തലഉന്ന  ലഉതേയാരസ്ഥര്വ
ത്തരയുള്ളവര്അവത്തരഏല്െിച്ച്െുമ ലകള്പ്കൃ യമായിനിര്വഹിക്കുന്നുത്തണ്ടന്നുറ
ൊക്കണം. 
5. ഡി.പി.സി, 
ത്തജ്.പി.സി,ബി.പി.ഒഎന്നീഉതേയാരസ്ഥര്പഞ്ചായെിത്തലത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഓഫീ
സുംകഴിയാവുന്നഗ് ഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങളുംസന്ദര്ശിക്കുന്നുത്തവന്നുറൊക്കാന്സം
സ്ഥാന ലെില്സംവിധാനമുണ്ടാകണം. 
6.വിജ്ിലന്സ്ആന്റസതമാണിറ്ററിങ്സംവിധാനംസമഗ്രമായിഅഴിച്ച്ുപണിയണം.ഇ
വത്തയസവ ഗ്്മാക്കിനിലനിര്െി സമയഓഡിറ്റിങ്സമി ികളായിമാറ്റിത്തയെുക്ക
ണം. 
7. വിഎംസിയുത്തെഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്തലാക്കസ ലെില്നിരീക്ഷ്ിക്കത്തെെണം. 
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8.സു ാരയ ഉറൊക്കാന്ത്ത ാഴിലുറെസനിയമംഅനുശാസിക്കുന്ന രെില്സിറ്റിസ
ണ്പഇന്ഫര്തമഷ്ന്തബാര്്അെിയ്ിരമായിഎലലാത്ത ാഴിലിെെിലുംസ്ഥാപിക്ക
ണം.  
9. 
പദ്ധ ിആസൂഗ് ണെില്കര്ഷ്കത്തരയുംത്ത ാഴിലാളികത്തളയുംത്തപാ ുസമൂഹത്തെ
യുംഉള്പ്ത്തെെുൊന്കഴിയണം. 
10.ജ്നകീയഎറിതമറ്റസനിര്ബന്ധമായി യ്യാറാക്കുകയുംഅത്തൊഴിലാളികള്പ്ക്കലഭയ
മാക്കുകയുംഅവത്തരപറഞ്ഞുമനസിലാക്കുകയുംതവണം. 
11.ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കുള്ളസുരക്ഷ്ാഉപകരണങ്ങള്പ്പഞ്ചായെസ ലെില്വാങ്ങി
സൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത്തൊഴിലാളികള്പ്ക്കലഭിക്കുന്നുത്തണ്ടന്നസഉറെുവരുെണം. 
12. 
വാര്ഡിത്തലത്ത ാഴില്കാര്ഡിത്തന്റഎണ്ണെിന്അനുസൃ മായിതമറ്റുമാത്തരത്ത രത്തഞ്ഞ
െുക്കണം. 
 
13. 
മറര്തറാള്പ്,കസറ്റസഡയറി ുെങ്ങിയആധികാരികതരഖകള്പ്കകകാരയംത്തെയ്യുന്ന ി
ല്ജ്ാഗ്ര തവണം. 
14.ഭൂവികസനഗ്പവൃെികള്പ്ഏത്തറ്റെുക്കുന്നത്ഭൂവുെമയുത്തെആവശയഗ്പകാരമായി
രിക്കണം.ഇ ിനായിപഞ്ചായെസ ലെില്വയാപകഗ്പെരണംനല്കിഅതപക്ഷ്ക്ഷ്
ണിക്കണം. 
15. ഇെരംഗ്പവൃെികള്പ്ഏത്തറ്റെുക്കുതമ്പാള്പ്അവമണ്ണസ-
ജ്ലസംരക്ഷ്ണെിന്ഉ കുന്ന ാണന്നസഉറെുവരുെണം. 
16. 
തമറ്റുമാര്ക്കുംവിജ്ിലന്സ്ആന്റസതമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിഅംരങ്ങള്പ്ക്കുംസമയബന്ധി 
മായിപരിശീലനംനല്കണം 
17. 
കജ്വസമ്പെുംആസ്ഥിയുംവര്ധിെിക്കുന്ന ിനുള്ളപവൃെികള്പ്ഏത്തറ്റെുക്കാന്ക
ഴിയണം. 
18,് ത്ത ാഴില്് കത്തണ്ടെുന്നത്് തമറ്റുമാര്് ആണ്് എന്നാണ്് മനസിലാക്കാന്്
സാധിച്ച്ത്. 
വര്ക്കസ് കത്തണ്ടെുവാനും് ആസൂഗ് ണം് ത്തെയ്യുവാനും് ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസ്
അവകാശമുണ്ടസ്.ത്ത ാഴിലുറെു്നിയമം്ഈ്അവകാശം്വളത്തര്കൃ യമായി്
നിര്വെിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.് ഇ ിന്ത്തറ് അര്ത്ഥം് ഓതരാ് ഗ്പതേശത്തെയും്
ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസ്ആ്ഗ്പതേശെിന്് ,ആ്നാെിന്  അനുതയാജ്യവും, അവര്്
അെക്കമുള്ള  പാവത്തെട്ട് മനുഷ്യര്ക്കസ് രുണകരവും് ആയിട്ടുള്ള്
ഗ്പവര്െികള്പ്് കത്തണ്ടെുവാനും് അെരം് ഗ്പവര്െികള്പ്്
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നെെിലാക്കണത്തമന്നസ് പഞ്ചായെിതനാട്് നിര്തേശിക്കാന്് ഉള്ള് അധികാരവും്
അവകാശവും്ഉണ്ടസ്എന്നാണ്്. 
്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്പതക്ഷ്് അ ിന്ത്തറ് അര്ത്ഥം് ത്ത ാഴില്്
കത്തണ്ടെുന്ന ിന്് മുഴുവന്് ഉെരവാേി വവും് ത്ത ാഴിലാളിക്കാണ്് എന്നു്
പറയുന്നത്് ശരിയലല് .് ഗ്പവര്െി  കത്തണ്ടൊനുള്ള് ഉെരവാേിെം്
നിര്വഹണ് ഏജ്ന്സികളുത്തെ ാണ്് .  ഈ് ഉെരവാേിെം  നിര്വഹണ്
ഏജ്ന്സി് ലാണ്് നിക്ഷ്ിപ് മായിട്ടുള്ളത്.് അ ിനായിട്ടസ് ഗ്പത യകമായ്
പരിശീലനവും് ബിരുേവും് മറ്റുമുള്ള് എന്ജ്ിനീയര്മാരും് ഓവര്സിയര്്
മാരുത്തെയും്ബയര്്ഫുട്ടസ്എഞ്ചിനീയര്മാരും്അെക്കമുള്ള്സംഘം്നിര്വഹണ്
ഏജ്ന്സി് യുത്തെ് ഭാരമായിട്ടുള്ളത്് .് അ ുത്തകാണ്ടു ത്തന്ന് വര്ക്കുമായി്
ബന്ധത്തെട്ടിട്ടുള്ള് ആശയങ്ങത്തള് ത്തപാ ു് ജ്നങ്ങളില്നിന്നും് സവീകരിക്കുകയും്
ഇെരം് ആശയങ്ങത്തള് മുന്നിര്െി് ഗ്പവര്െികള്പ്് തഗ്പാജ്ക്െുകള്പ്് ആക്കി്
മാതറ്റണ്ട് ഉെരവാേി വം, ഇ ുമായി്ബന്ധത്തെട്ട്സാതങ്ക ിക്വിേഗ്ധര്ക്കും്
ഉതേയാരസ്ഥര്ക്കും് ത്തന്നയാണ്  
 

പദ്ധതിയിൽതതാഴിൽലഭിയ്ക്ക്കുന്നതിനുള്ളവയവസ്ഥകൾ 
 
• അവിേഗ്ദ്ധകായികാദ്ധവാനംത്തെയ്യാന്സന്നദ്ധ യുള്ളവരുംപഞ്ചായെി
ല്സ്ഥിര ാമസക്കാരുമായിരിക്കണം.   

• 18 വയസ്സപൂര്െിയായിരിക്കണം.   
• ഗ്രാമപഞ്ചായെില്അതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 
േിവസെിനകംത്ത ാഴില്കാര്ലഭിയ്ക്കും 

• കുറഞ്ഞത് 14 േിവസതെയ്ക്കസത്ത ാഴിലിന്അതപക്ഷ്ിക്കണം.   
• തജ്ാലിയ്ക്കുമുന്കൂറായിഅതപക്ഷ്ിക്കണം .  
• ത്ത ാഴില്നല്കിത്തകാണ്ടുള്ളഅറിയിതഗ്െഖാമൂലംനല്കണം.  

 

തതാഴിലാളികളുതട്ചുമതലകൾ 

 
• കൃ യസമയെസത്ത ാഴില്സ്ഥലെസഹാജ്രായിഒെവയ്ക്കുക. 
• ത്ത ാഴിലുറെസഗ്രാമസഭയ്ക്കുംതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റസഗ്രാമങ്ങയ്ക്കുംകൃ യമായി
പത്തങ്കെുക്കുക. 

• പണിസ്ഥലെസപ്ലാറിക്കവസ് ുക്കള്പ്ഉപതയാരിക്കുവാതനാകെിയ്ക്കുവാ
തനാപാെുള്ള ലല.  

• സിറ്റിസണ്പഇന്തഫാര്തമഷ്ന്തബാര്്ആരംഭഘട്ടെില് ത്തന്നനിര്ബന്ധമാ
യുംത്തവയ്തക്കണ്ട ാണ്. 
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• ഗ്പകയ ിസംരക്ഷ്ണെിന്അവശയമായഗ്പവയെികള്പ്ഏത്തറ്റെുെസനെെിലാ
ക്കുക.  

• ആസ് ിസൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്പവൃെികള്പ്കത്തണ്ടെിതമറ്റിതനയുംപഞ്ചായെസഅ
ധികൃ തരയുംഅറിയിക്കുക.  

• സ്ഥിര ാമസക്കാരാത്തണന്നസത്ത ളിയിക്കാനുള്ളതരഖകത്തളാന്നുമിത്തലലങ്കിലുംബ
ന്ധത്തെട്ടപഞ്ചായെംരംസാക്ഷ്യപഗ് ംനല്കിയാലുംഇതഗ് ഖയാക്കിത്ത ാഴി
ല്കാര്്നല്കണം.  

 

വിവിധതലത്തിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതട്ചുമതലകൾ 
ദമറ്റ് 

• ഗ്പവൃെിയുത്തെതമല്തനാട്ടം 
• ത്ത ാഴില്കാര്ഡില്ആവശയമുള്ളവിവരങ്ങള്പ്തരഖത്തെെുെുക.  
അളതഗ്വഖത്തെെുെുവാനുള്ളത്തമഷ്ര്ത്തമന്റസബുക്കസഗ്പവൃെിസ്ഥല
െസസൂക്ഷ്ിക്കുക. 

• േിവസവുംത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഹാജ്ര്മറര്തറാളില്ഉറെുവരുെുക
.പൂര്െിയായമറര്തറാളുകള്പ്തഡറ്റാഎന്ഗ്െിഓെതററ്ററുത്തെപക്കല്എ
െിയ്ക്കുക.  

 
ദഡറ്റാഎന്ഗ്ട്ിഓപ്പദററ്റര്ട് 
 

• മറര്തറാള്പ്വി രണെിന്സഹായിക്കുക. 
പൂര്െിയായമറര്തറാളുകള്പ്തമറ്റില്നിന്നുംസവീകരിച്ച്വര്ക്കസബിലലുക
ള്പ്പൂര്െീകരിതച്ച്വ നവി രണെിന്നെപെിസവീകരിയ്ക്കുക. 
രജ്ിററുകള്പ്സൂക്ഷ്ിക്കുക. ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെതവ നം (ഡി.ബി.റ്റി) 
മുതഖനഎെിത്തയന്നസഉറൊക്കുക.  

 
ഓവര്ട് ിയര്ട്/എഞ്ചിനീയര്ട് 
 

• ഗ്രാമസഭാ ീരുമാനഗ്പകാരംഗ്പവൃെികള്പ്കത്തണ്ടെുക, 
ഗ്പാഥമികഎറിതമറ്റസ യ്യാറാക്കുക.  
ഗ്പവൃെിയുത്തെസാതങ്ക ികമായകാരയങ്ങള്പ്തമറ്റിനുംത്ത ാഴിലാളിക
ള്പ്ക്കുംവിശേമാക്കുക.  
ഗ്പവൃെിയുത്തെഅളവുകള്പ്തരഖത്തെെുെുക, ത്തെക്കസത്തമഷ്ര്ത്തെയ്യുക. 
ബിലലുകള്പ് യ്യാറാക്കുവാന്ഡി.ഇ.ഒത്തയസഹായിക്കുക.  
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പഞ്ചായത്ത്ത ഗ്കടറി/ അ ിസ്റ്റെ് 
 

• ത്തസഗ്കട്ടറിത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെതമല്തനാട്ടംഗ്പവൃെിയുത്തെബിലലു
കള്പ്യഥാസമയംഅംരീകരിയ്ക്കുക, 
ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെതവ നംയഥാസമയംഡി.ബി.റ്റിമുഖാ്ിരംത്ത ാഴി
ലാളികളുത്തെഅക്കൗണ്ടില്എെിത്തയന്നസഉറൊക്കുക.  
 

 
ദലാക്ക്ദഗ്പാഗ്ഗാംഓ ീ ര്ട് 
 

• പഞ്ചായെുകത്തളത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെത്തഷ്ല്ഫ്ഓഫ്തഗ്പാജ്ക്ട് 
യ്യാറാക്കുന്ന ിലുംവിതകഗ്ന്ദീകൃ ാസൂഗ് ണെിലുംസഹായിക്കുക.  
ഇ-മറര്തറാള്പ്വി രണംത്തെയ്യുക. 
പഞ്ചായെുകളുത്തെത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെനിര്വഹണതമല്തനാട്ടം
വഹിക്കുകയുംനിര്വഹണംതമാണിറ്റര്ത്തെയ്യുക.  

• പദ്ധ ിയുത്തെലഭിച്ച്വിഭവങ്ങളുത്തെയുംവി രണംത്തെയ്  ായുംഉപ
തയാരിച്ച്വയുത്തെയുംകണക്കുകള്പ്സൂക്ഷ്ിക്കുക. 
ആവശയമായരജ്ിററുകള്പ്സൂക്ഷ്ിക്കുക. 

 
 

 

തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിൽഏതറ്റട്ുക്കാവുന്നഗ്പവൃത്തികൾ 

 
വിഭാഗംഎ : ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബന്ധതപ്പടതപാതുഗ്പവൃത്തികൾ 
 
കുെിത്തവള്ളതഗ്സാ സ്ുകള്പ്ഉള്പ്ത്തെത്തെയുള്ളഭൂരര്ഭജ്ലവി ാനംഉയര്െുന്ന ിന്ആ
വശയമായഅെിയണകള്പ് (underground dykes), മണ്പ െയണകള്പ്, അണകള്പ് 
(തറാെസഡാം), 
ത്തെക്കസഡാമുകള്പ് ുെങ്ങിയജ്ലസംരക്ഷ്ണെിനുംജ്ലത്തകായ്െിനുംസഹായകരമാ
യനിര്മി ികള്പ്. 
i)
 ഒരുനീര്െെെിത്തന്റസമഗ്രപരിപാലനെിന്ഉ കുന്നഇെത്തപെലുകളായതകാ
ണ്ടൂര്ഗ്െഞ്ചുകള്പ്,  ട്ടസ ിരിക്കല് (terracing), തകാണ്ടൂര്ബണ്ടുകള്പ്, 
കല്െെയണകള്പ്, രയാബിതയാണ്പനിര്മി ികള്പ്, 
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നീരുറവഗ്പതേശെിത്തന്റപരിതപാഷ്ണം ുെങ്ങിയനീര്െെപരിപാലനഗ്പവൃെിക
ള്പ് 
ii)  സൂക്ഷ്സമ-
ത്തെറുകിെജ്ലതസെനഗ്പവൃെികളുംത ാെുകള്പ്/കനാല്എന്നിവയുത്തെനിര്മാണം, 
പുനരുദ്ധാരണം, ത്തമയിന്റനന്സ്എന്നിഗ്പവൃെികളും ; 
iii)    
ജ്ലതസെനകുളങ്ങളുതെയുംമറ്റസജ്ലതഗ്സാ സ്ുകളുതെയുംആഴംകൂട്ടല്ഉള്പ്ത്തെത്തെയു
ള്ളപരമ്പരാര ജ്ലതഗ്സാ സ്ുകളുത്തെപുനരുദ്ധാരണവും; 
iv)  
 കെതലാരങ്ങളിലുംകുളങ്ങളുത്തെഅരികിലുംകനാല്ബണ്ടുകളിലുംതറാഡുക
ളുത്തെഓരെിലും, വനഭൂമിയിലും, 
മറ്റസത്തപാ ുഭൂമിയിലുംഫലവൃക്ഷ്ങ്ങള്പ്അെക്കമുള്ളമരംവച്ച്സപിെിെിക്കലുംവനവ
ത്കരണവും,  ഇവയില്നിന്നുംലഭിക്കുന്നആോയെിത്തന്റഅവകാശംഖണ്ഡിക 5 
ല്ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നകുെുംബങ്ങള്പ്ക്കസനല്തകണ്ട ാണ്; 
v) ത്തപാ ുഭൂമിയിത്തലഭൂവികസനഗ്പവൃെികളും. 
 
II വിഭാഗംബി: 
 മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിഗതആസ്തിക
ൾ (ഖണ്ഡിക 5 ൽപരാമര്ട്ശിക്കുന്നകുട്ുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തം) 
 
i) ഖണ്ഡിക 5 
ല്പരാമര്ശിക്കുന്നകുെുംബങ്ങള്പ്ക്കസഭൂമിയുത്തെഉല്പാേനക്ഷ്മ വര്ദ്ധിെിക്കുന്ന ി
നായിഭൂവികസനവും, കിണറുകള്പ് (Dugg well), കുളങ്ങള്പ് (farm ponds), 
മറ്റസജ്ലത്തകായ്െസനിര്മി ികള്പ്എന്നിവഉള്പ്ത്തെത്തെയുള്ളജ്ലതസെനെിനാവശയമാ
യഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്പ്ലഭയമാക്കല്; 
ii) പഴകൃഷ്ി, പട്ടസനൂല്കൃഷ്ി, ത ാട്ടവിളകൃഷ്ി, 
ഫാംതഫാറസ്ഗ്െിഎന്നിവയിലൂത്തെആജ്ീവനംത്തമച്ച്ത്തെെുെല്; 
ശശശ) ഖണ്ഡിക 5 ല്സൂെിെിക്കുന്നകുെുംബങ്ങളുത്തെ രിശ്ഭൂമി/ 
പാഴ്സഭൂമി (fallow or waste land) വികസിെിച്ച്സകൃഷ്ിക്കസഅനുതയാജ്യമാക്കല്; 
iii) ഇന്ദിരാആവാതസയാജ്നഗ്പകാരതമാ, 
തകഗ്ന്ദ/സംസ്ഥാനസര്ക്കാരുകള്പ്ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നമറ്റസഭവനനിര്മാണപദ്ധ ിക
ള്പ്ഗ്പകാരതമാഏത്തറ്റെുക്കുന്നഭവനനിര്മാണെിത്തലഅവിേഗ്ദ്ധകായികത്ത ാഴി
ല്ഘെകം;  
iv)
 മൃരപരിപാലനംതഗ്പാസാഹിെിക്കുന്ന ിനുള്ളഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങളായ
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തകാഴിക്കൂട്, ആട്ടിന്കൂട്, പട്ടികൂട്, ത്ത ാഴുെസ, 
പുല്ത്ത ാട്ടിഎന്നിവയുത്തെനിര്മാണവും; 
v)
 മസയബന്ധനഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്തഗ്പാസാഹിെിക്കുന്ന ിന്ഉ കുന്നഅെിസ്ഥാ
നസൗകരയങ്ങളായമസയംഉണക്കുന്നതകഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, 
മസയംസൂക്ഷ്ിക്കുന്നതകഗ്ന്ദങ്ങള്പ്എിവനിര്മിക്കലുംവര്ഷ്കാലെസമാഗ് ംത്തവളളം
ഉ കുന്നത്തപാ ുകുളങ്ങളില് (seasonal water bodies on public land) 
മസയംവളര്െുന്ന ിന്അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്പ്ഒരുക്കലും;  
 
III.   വിഭാഗം. ി: 
ദേശീയഗ്ഗാമീണഉപജീവനമിഷ്തെനിബന്ധനകൾഅനു രിക്കുന്ന വയം ഹായ
 ംഘങ്ങൾക്ക്തപാതുഅട്ിസ്ഥാന ൗകരയങ്ങൾ 
i)
 കാര്ഷ്ിതകാത്പന്നങ്ങളുത്തെഈെുറ്റസംഭരണസൗകരയംഉള്പ്ത്തെത്തെയുള്ളവിള
ത്തവെുെിന്തശഷ്ംആവശയമായിവരുന്നസൗകരയങ്ങള്പ് (post harvest facilities), 
കജ്വവളംഎന്നിവയ്ക്കസആവശയമായസ്ഥായിയായഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്പ്സൃ
ഷ്ടിക്കുകവഴികാര്ഷ്ിതകാത്പാേനക്ഷ്മ വര്ദ്ധിെിക്കുന്ന ിനുള്ളഗ്പവൃെികളും; 
ii)
 സവയംസഹായസംഘങ്ങളുത്തെഉപജ്ീവനഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്ക്കസആവശയമായ
ത്തപാ ുവര്ക്കസത്തഷ്ഡ്ഡുകളുത്തെനിര്മാണവും. 
 
 
 
 
IV.  വിഭാഗംഡി :ഗ്ഗാമീണഅട്ിസ്ഥാന ൗകരയങ്ങൾ 
 
i) നിര്തേശിക്കത്തെട്ടമാനേണ്ഡങ്ങള്പ്ക്കസഅനുസൃ മായിഖര-
ഗ്േവമാലിനയസംസ്കരണെിനും ുറസ്ായമലമൂഗ് വിസര്ജനംഇലലാ ാക്കുന്ന ി
നുംതവണ്ടിസവ ഗ്്മാതയാസര്ക്കാര്വകുെുകളുത്തെഇ രപദ്ധ ികളുമായിസം
തയാജ്ിെിച്ച്സത്തകാതണ്ടാവയക്തിര കക്കൂസുകള്പ്, സ്കൂള്പ്തൊയലറ്റുകള്പ്, 
അങ്കണവാെി, 
തൊയലറ്റുകള്പ് ുെങ്ങിയഗ്രാമീണശുെി വവുമായിബന്ധത്തെട്ടഗ്പവൃെികള്പ്. 
ii) ഒറ്റത്തെട്ടസകിെക്കുന്നഗ്രാമങ്ങത്തളയും, 
നിര്േിഷ്ടഗ്രാമീണഉല്പാേനതകഗ്ന്ദങ്ങത്തളയുംനിലവിലുള്ളതറാ്ശൃംഖലയുമായി
ബന്ധിെിക്കുന്ന ിനുള്ള, 
എലലാകാലാവസ്ഥയിലുംഉപതയാരിക്കാന്പറ്റുന്നഗ്രാമീണതറാഡുകളുത്തെനിര്മാ
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ണവും, ഓെകള്പ്, 
കലുങ്കുകള്പ്എന്നിവഉള്പ്ത്തെത്തെയുള്ളഗ്രാമെിത്തലഈെുറ്റഉള്പ്തറാഡുകളുത്തെയുംവീ
ഥികളുത്തെയുംനിര്മാണവും; 
iii) കളിസ്ഥലങ്ങളുത്തെനിര്മാണവും; 
iv) ത്തവള്ളത്തൊക്കനിയഗ്്ണസംരക്ഷ്ണഗ്പവൃെികള്പ്, 
ത്തവള്ളത്തക്കട്ടസഒഴിവാക്കുന്ന ിനുള്ളജ്ലനിര്ഗമനഗ്പവൃെികള്പ്, 
മഴത്തവള്ളംത്തകട്ടിനില്ക്കുന്ന ാഴ്സന്നത്തപാ ുസ്ഥലങ്ങളുത്തെത്തമച്ച്ത്തെെുെല് (chaur 
renovation),  ീരഗ്പതേശങ്ങളുത്തെസംരക്ഷ്ണെിനുള്ളതറാംവാട്ടര്ത്തഗ്ഡയിനുകള്പ്, 
എന്നിവഉള്പ്ത്തെത്തെയുള്ളത്തപാ ുഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്പ്, 
തറാഡുകളുത്തെപുന:രുദ്ധാരണം, 
േൂര്ഗ്പ ിതരാധ യ്യാത്തറെുെുകള്പ്ത്തമച്ച്ത്തെെുെുന്ന ിനുള്ളഗ്പവൃെികളും; 
v) ഗ്രാമപഞ്ചായെുകള്പ്, 
വനി ാസവയംസഹായസംഘങ്ങളുത്തെത്തഫഡതറഷ്നുകള്പ്, 
ത്തകാെുങ്കാറ്റസബാധി ര്ക്കുള്ളഅഭയതകഗ്ന്ദങ്ങള്പ് (കസതക്ലാണ്പത്തഷ്ല്റ്റര്), 
അങ്കണവാെിതകഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, 
ഗ്രാമീണെ്കള്പ്എന്നിവയ്ക്കാവശയമുള്ളത്തകട്ടിെങ്ങളുത്തെനിര്മാണവും, 
ഗ്രാമ/തലാക്കസ ലഗ്കിമിതറ്റാറിയങ്ങളുത്തെനിര്മാണം. 
vi) തേശീയഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാനിയമം 2013 (20/2013) 
ത്തലവയവസ്ഥകള്പ്നെെിലാക്കുന്ന ിന്ആവശയമായിവരുന്നഭക്ഷ്യധാനയസംഭരണിക
ളുത്തെനിര്മാണം. 
vii).
 മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസനിയമഗ്പകാരംഏത്തറ്റെുക്കുന്ന
നിര്മാണഗ്പവൃെികളുത്തെഎറിതമറ്റിത്തന്റഭാരമായിവരുന്നനിര്മാണസാമഗ്രിക
ളുത്തെഉല്പാേനവും; 
viii)
 മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസനിയമഗ്പകാരംസൃഷ്ടിക്കത്തെട്ട
ഗ്രാമീണത്തപാ ുആസ് ികളുത്തെഅറ്റകുറ്റപണികളും; 
ഇസംബന്ധിച്ച്സസംസ്ഥാനസര്ക്കാരുമായികൂെിയാതലാെനനെെിതകഗ്ന്ദസര്ക്കാ
ര്വിജ്ഞാപനംത്തെയ്യുന്നമറ്റസഏത്ത ാരുഗ്പവൃെിയും.                                                               

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റയുണിറ്റ്്  
ഗ്ശിപീറ്റര്ട്ഗ്പേീപ് (ജിലലാറിദ ാര്ഴ്സ്ദപര്ട്ഴ് ണ്)  ദ ാണ്നമ്പര്ട്  
8891502154. 
 ലീനബീഗം (ദലാക്ക്്റിദ ാഴ്സ്ദപര്ട്ഴ് ണ്)  ദ ാണ്നമ്പര്ട്9447230834 
 ഹായിച്ചവര്ട്:-  
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പഞ്ചായത്ത്്ഗ്പ ിഡന്റ്.,     ,   വാര്ട്്തമമ്പര്ട്, ജനഗ്പതിനിധികൾ  
,ദമററ്മാര്ട്, തതാഴിലാളികൾ,    ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്, 
വിദലലജ്റിദ ാഴ്സ്്ദപഴ് ണ്സ്് 
 
അതുലയ്എസ്് 
ആശ്എസ്് 
ആശ്എസ്് 
രാജി്പി് 
ശാലിനി്എസ്് 
വിഷ്ണു്വിജയന്്. 
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