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മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാര്ട്ട് (കരട് ) 

മുഖത്തല ദലാക്ക്മയ്യനാട്പഞ്ചായത്ത്, കാദക്കാടുമൂലവാര്ട്് 11 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്കാലയളവ്: 01-10-2018 to 31-03-2019 
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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദേരള 
(MGNSASK) 

രണ്ാം നില,  ി.എസ്.ഐ ബില്ഡിങ്സസ് 
എല്.എം.എസ് ദോമ്പൗണ്് 
വിോസ് ഭവന് പി.ഒ 
 ിരുവനന്തപുരം 
പിന്: 695033 

ദ ാണ്: 0471 2724696 
ഇ.തമയില്:keralasocialaudit@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ആമുഖം  
 
       രാജ്യതെ ഗ്ഗാമങ്ങളില് ജ്ീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുതെ 
 ര്വദ ാന്മുഖമായ പുദരാഗ ി ലക്ഷ്യം വച്ച്  വാ ഗ്ന്തയാനന്തര ഇന്തയന് 
പാര്ലിതമന്റില്   നിര്മിക്കതപ്പട്ട  ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി. 2005 ത പ് ംബര് 
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മാ ം 5-ാാാം  ീയ്യ ി ഈ നിയമം നിലവില് വന്നു.  
 
      ത ാഴില് ഒരു അവോശമായി േല്പ്പിച്ചു നല്േുന്ന നിരവധി 
 വിദശഷ് േളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല ോരിഗ്േയനിര്മാര്ജ്നം 
എന്ന ഗ്പാഥമിേ ലക്ഷ്യദൊതൊപ്പം പാരിസ്ഥി ിേ പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ 
ആസ് ി  ൃഷ്ടിക്കല് എന്നിവയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ 
ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുതെ ത ാഴില് തെയ്യുവാനുള്ള അവോശെിനും 
അവരുതെ ോയിോധവാന ദശഷ്ിക്കും നിയമ  ാധു യും അന്തസ്ും 
േല്പ്പിക്കുന്നുതവന്ന ാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയുതെ   വിദശഷ് .  
 
മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
1.ഗ്ഗാമ ഗ്പദേശെ്  ാമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ ത ാഴില് തെയ്യാന് 
 ാത്പരയമുള്ള എത ാരു േുെുംബെിനും ഒരു  ാമ്പെിേ വര്ഷ്ം 100 
േിവ തെ ത ാഴിലിനുള്ള അവോശം.  
2.േരിഗ്േരുതെ ഉപജ്ീവനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാെിെറ ശക്തിതപ്പെുെല്. 
3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എലലാ േുെുംബങ്ങതളയും പദ്ധ ിയില് 
ഉള്പ്തപ്പെുെുേ. 
4.പഞ്ചായെ് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പെുെുേ. 
 
 
 വിദശഷ്തകൾ 
നിയമെിതന്റ പിന്ബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ി 
സ്ഗ് ീക്കും പുരുഷ്നും  ുലയ ദവ നം 
പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷ്ണം,ോര്ഷ്ിേ ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന  ൗേരയ 
വിേ നം 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ആ ൂഗ് ണെിലും നിര്വഹണെിലും  പങ്കാള 
ദവ നം ദനരിട്ട് ത ാഴിലാളിേളുതെ ബാങ്ക്/ദപാദറാ ീസ് അക്കൗണ്ിദലക്ക് 
പദ്ധ ി  ു ാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 
 
 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിതെ ഗ്പാധാനയം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പോരം 
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ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെ് നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവൃെിേളും തപാ ുജ്ന 
പങ്കാളിെദൊതെയുള്ള ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് വിദധയ മാക്കണതമന്ന് ഈ 
നിയമെിതന്റ അനുദേേം 17(2)ല് നിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി 
ഗ്പവര്െനതെപ്പറ്റിയും തപാ ുധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും 
പൗര മൂഹം നെെുന്ന പര യവും  വ ഗ്ന്തവുമായ പരിദശാധനയാണ് 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് അഥവാ  ാമൂഹിേ േണക്ക്  പരിദശാധന.  
 
        എലലാ വാര്ഡിലും വര്ഷ്െില് രണ്് ഗ്പാവശയം ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭേള്പ് േൃ യമായി നെെണം. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയില് 
അഴിമ ിക്ക് ഇെനല്ോത ,  ു ാരയ യും ോരയക്ഷ്മ യും 
ഉറപ്പുവരുെുേയാണ്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.  
 മൂഹെിതല നാനാ ുറേളിലുള്ളവരുതെ പങ്കാളിെം ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ 
 ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാെിയായണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയ 
നെക്കുേ. പദ്ധ ിപ്പണം ശരിയായ രീ ിയില് തെലവഴിച്ചിട്ടുദണ്ാ, പദ്ധ ിയുതെ 
ലക്ഷ്യം സേവരിച്ചുദവാ, പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജ്ീവി െില് 
ഗുണപരമായ എന്തുമാറ്റമാണുണ്ായത്,  ാമൂഹയ ആസ് ി  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുദണ്ാ 
 ുെങ്ങിയ ോരയങ്ങളാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂതെ േതണ്ൊന് ഗ്ശമിക്കുന്നത്. 
തപാ ുജ്നങ്ങളുതെ പങ്കാളിെദൊതെ നെെുന്ന ിനാല്  ര്ക്കാര് പദ്ധിേളുതെ 
നെെിപ്പിനുദമല് തപാ ു മൂഹെിതന്റ ജ്ാഗ്ഗ യുറപ്പാക്കാന് ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് വഴിതയാരുക്കും. 
 
      രാജ്യതെ പരദമാന്ന  ഓഡിറ്റിങ്സ  ംവിധാനമായ േംദഗ്ൊളര് ആന്റ് 
ഓഡിറ്റര് ജ്നറല്  ( ി.എ.ജ്ി) പുറതപ്പെുവിച്ച മാര്ഗനിര്ദേശമനു രിച്ചാണ് 
ഈ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നെെിയിട്ടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ര്ക്കാര് രൂപീേരിച്ച 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റിതന്റ ദന ൃ വെില്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  
നെെുന്നത് 
 
രീതിശാസ്തഗ്തം 
         ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ് ഗ്പവൃെി യല്  
പരിദശാധന,  ീല്്  ന്ദര്ശനം, ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ള അഭിമുഖം, 
എം.ഐ.എസ് പരിദശാധന എന്നിവതയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  ാതഴ പറയുന്ന രീ ി 
അവംലംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 
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അവകാശങ്ങതള   ംബന്ധിച്ച് 
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പോരം 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ലഭിദക്കണ് അവോശങ്ങതള േുറിച്ചും ഏതറ്റെുദക്കണ് 
ഗ്പവയെിേതള േുറിച്ചും ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമെിലും 2018 -19 തല  മാറര് 
 ര്ക്കുലറിലും വിശേമായി ഗ്പ ിപാേിച്ചിട്ടുണ്്.  
 
തതാഴിലാളികളുതെ 10 അവകാശങ്ങൾ 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളില് ത ാഴില്ോര്് ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവോശം. Act schedule 2 a. 
2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവോശവും ആയ ിതന്റ സേപ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശവും 
(Act schedule 2 section 6) 
3. ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലലങ്കില് ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവോശം, (15 േിവ ം േഴിഞ്ഞാല് അെുെ 30 േിവ ം 
േിവ ദവ നെിതന്റ നാലിതലാന്നും  പിന്നിെുള്ള േിവ ങ്ങളില് 
േിവ ദവ നെിതന്റ 50% വും ലഭിക്കാന് ത ാഴിലാളിക്ക് അവോശമുണ്്.)  
Section 7 
4. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണെില് പതങ്കെുക്കാനുളള അവോശം. (section 16) 
5. 5 േിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം, അതലലങ്കില് 
(ദവ നെിതന്റ 10 ശ മാനം അധിേം) Schedule 3 section 12. 
6. േുെിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗേരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗേരയം ഇവ 
ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം. (schedule 2 section 5 subsection 23) 
7. 15 േിവ െിനുള്ളില് ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം. 
8. ദവ നവി രണെിതല ോല ാമ െിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവോശം(schedule 2 section 5 subsection 29) 
9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരെിനുള്ള അവോശം.(section 19) 
10. ഗ്ഗാമ ഭയില് പതങ്കെുക്കുന്ന ിനും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയയില് 
പതങ്കെുക്കാനുമുള്ള അവോശം. (section 17) 
 
     മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
അെിസ്ഥാനപരമായി ഒരു അവോശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ിയാണ്.അ ുതോണ്ു തന്ന 



SAU KERALA,KOLLAM |MUKHATHALA BLOCK 6 

 

ത ാഴിലാളിേളുതെ അവോശലംഘനതെ ഗൗരവദൊതെ തന്ന 
ോദണണ് ുണ്്.അ ിദലക്ക് വരുന്ന ിന് മുമ്പ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് 
ദപഴ്സ ണ്  ഇ ഐരക്കുഴി വാര്ഡില്  േഴിഞ്ഞ  ാമ്പെിേ വര്ഷ്ം 
നെെിയ ഗ്പവൃെിേളുലതെ  യലുേള്പ് പരിദശാധിക്കുേയുണ്ായി. അ ിതന്റ 
വിവരങ്ങള്പ് ഇവിതെ ദെര്ക്കുന്നു. 
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പഞ്ചായത്തിതന ംബന്ധിച്ചഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 

തോലലം ജ്ിലലയിതലതോലലം ാലൂക്കില്സ്ഥി ിതെയ്യുന്ന പഞ്ചായൊണ് 
മയ്യനാട്.17.57െ.േി.മീ വിസ് ീര്ണ്ണമുള്ള പഞ്ചായെില് 23 
വാര്ഡുേളാണുള്ളത് .ആതേജ്ന ംഖയ 53893 ആണ്.ആേിച്ചനലലൂര്, 
 ൃദക്കാവില്വട്ടം എന്നീപഞ്ചായെുേളും പര വൂര് 
മുന് ിപ്പാലിറ്റിയും തോലലം നഗര ഭയും പെിഞ്ഞാറു േെലുമാണ് 
അ ിരുേള്പ് . മയ്യനാട്ആസ്ഥാനമായാണ്പഞ്ചായെ്സ്ഥി ിതെയ്യുന്നത് 
.ഹിന്ദുമുസ്ിം,ഗ്േിസ് യന്മ വിഭാഗെില്തപട്ടവര്ഒരുമിച്ച്ജ്ീവിക്കുന്നു 
.തനലല്, ത ങ്ങ് ,മരച്ചീനിഎന്നിവയാണ്ഗ്പധാനതപ്പട്ടവിളേള്പ്. 
ഈപഞ്ചായെില്ആതേ 4570 ത ാഴില്ോര്ഡുേളാണ്ഉള്ളത് . 
നിലവില്ആതേ6236ത ാഴിലാളിേളാണ്ഈപഞ്ചായെില്ത ാഴിലുറ
പ്പ്പദ്ധ ിവഴി ത ാഴില്തെയ്യുന്നത്. 

 

 

ജ്ിലല 
ദലാക്ക് 
 ാലൂക്ക് 
പഞ്ചായെിതന്റദപര് 
വീസ് ീര്ണ്ണം 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം 
പാര്ലതമന്റ്മണ്ഡലം 
വാര്ഡുേളുതെഎണ്ണം 
ആതേജ്ന ംഖയ 
സ്ഗ് ീേള്പ് 
പരുഷ്ന്മാര് 
പട്ടിേജ്ാ ിജ്ന ംഖയ 
 
 

   തോലലം 
   മുഖെല 
   തോലലം 
   മയ്യനാട് 
        17.57 െേിമി  
   ഇരവിപുരം 
 തോലലം 
23 
         53893 
            28266  
           25627 
           3317 
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പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട 
അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 
1 ആതേ ത ാഴില് ോര്് 4570 

2 ആതേ ത ാഴിലാളിേള്പ് 6236 
3 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴില് ോര്് 1642 
4 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളിേള്പ് 989 
5 പട്ടിേജ്ാ ി വിഭാഗം 275 
6 എസ്െിത ാഴിലാളിേള്പ് NIL 
7 േഴിഞ്ഞവര്ഷ്ം ആതേ തെലവ് 261.41 ലക്ഷ്ം 
8 ഈ വര്ഷ്ം ആതേ തെലവ് 163.61 ലക്ഷ്ം 
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              ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 
 
WC/301611   -  ജ്ല ംരക്ഷ്ണംനീര്െെം(13 ബിലലുേള്പ് ) 
 

ഗ്േ
മ 
ന
മ്പ
ര് 

ബില്
നമ്പര് 

ആരംഭി
ച്ച ീയ ി 

അവ ാനി
ച്ച ീയ ി 

എം.ബു
ക്ക്നമ്പര് 

തെലവാ
ക്കിയ ുേ 

അവിേഗ്ധത ാ
ഴില്േിനങ്ങള്പ് 

1 1 08/10/18 11/10/18 89/18-19 14893 53 

2 2 23/10/18 30/10/18 122/18-19 28100 100 

3 3 05/11/18 13/11/18 133/18-19 19670 70 

4 4 22/11/18 29/11/18 135/18-19 26414 94 

5 
5 

04/12/18 10/12/18 
86A/18-
19 

19389 69 

6 6 17/12/18 23/12/18 95A/18- 58729 209 
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19 

7 
7 

29/12/18 04/01/19 
86A/18-
19 

43555 155 

8 8 12/01/19 19/01/19 91/18-19 26133 93 

9 9 24/01/19 31/01/19 88/18-19 23323 83 

10 10 05/02/19 12/02/19 130/18-19 23604 84 

11 11 18/02/19 25/02/19 133/18-19 23042 82 

12 12 26/02/19 04/03/19 140/18-19 11802 42 

13 13 05/03/19 15/03/19 91/18-19 25009 89 

 

TOTAL 

 

 343
663/- 

 

 
 
 
 
ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകളുതെ പരിദശാധന 
 
ദേഗ്ന്ദ ര്ക്കാരിതന്റ നിര്ദേശഗ്പോരം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട്  ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജ്ിററുേള്പ് നിര്ബന്ധമായും 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്വയാണ്. 
1) ത ാഴില് ോര്ഡിനുളള അദപക്ഷ്യുതെ രജ്ിറര് 
2) ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജ്ിറര് 
3) ഡിമാന്റ് രജ്ിറര് 
4) ഗ്പവൃെിയുതെ ലിറും തെലവും വിശോംശങ്ങളും 
 ംബന്ധിച്ച രജ്ിറര് 
5) സ്ഥിര ആസ് ിേളുതെ രജ്ിറര് 
6) പരാ ി രജ്ിറര്  
7)  ാധന ഘെേ രജ്ിറര് 
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AMCഗ്പോരമുള്ള 7 രജ്ിററുേള്പ്ഉണ്ായിരുന്നു.ഈപഞ്ചായെില് 6 
രജ്ിററുേളുംഗ്പദ യേമായി ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
എന്നാല്ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയ്ക്കായിഗ്പദ യേംഗ്ഗാമ ഭാരജ്ിറര് ൂ
ക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള ായിോണാന്േഴിഞ്ഞിലല. 

തതാഴിൽകാർഡിന്അദപക്ഷ്നൽകിയതതാഴിൽകാർ്അനുവേിച്ചതുമാ

യിരജിസ്റ്റർ 

        2018-2019 

ല്ത ാഴില്ോര്ഡിന്അദപക്ഷ്നല്േിയ ുംത ാഴില്ോര്്അനുവേിച്ച

 ുമായരജ്ിറര്ഇവിതെ ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. അ ിന്തറപാര്ട്ട്  a, b, c,d 

രജ്ിററുേള്പ്ഗ്പിന്്എെുെ് ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 2018-

19ല്പഞ്ചായെ് ലെില് 353 

ത ാഴില്ോര്്അദപക്ഷ്േള്പ്ലഭിച്ച ായിോണാന്േഴിഞ്ഞു. 

തതാഴിലിന്അദപക്ഷ്നൽകിയതുംതതാഴിൽഅനുവേിച്ചതുംആയരജിസ്റ്റർ 

ത ാഴിലിന്അദപക്ഷ്നല്േിയ ുംത ാഴില്അനുവേിച്ച ുമായരജ്ിറര്

 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്.ഇ ില്ത ാഴിലിന്അദപക്ഷ്ിച്ചയാളിന്തറദപര്, 

ത ാഴില്ോര്്നമ്പര്, ഗ്പവൃെിയുതെദപര്, ഗ്പവൃെിയുതെദോ്, 

ത ാഴില്നല്േിയേിവ ങ്ങളുതെഎണ്ണം, 

ദവ നംഎന്നിവേൃ യമായിദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്. 

എന്നാല്ത ാഴില്അദപക്ഷ്നല്േിയ ീയ ി, 

ആവശയതപ്പട്ടത ാഴില്േിനങ്ങളുതെഎണ്ണംഎന്നിവഉണ്ായിരുന്നിലല. 

 

ഗ്പവർത്തിയുതെലിസ്റ്റുംതെലവുംവിശോംശങ്ങളും ംബന്ധിഗ്ച്ചജിസ്റ്റർ : 

         2018-19 വര്ഷ്തെ 580 

വര്ക്കുേളുതെദപര്എഴു ിലിറ്തെയ് ു ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്.വര്ക്ക്തനയിം
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,  വര്ക്ക്ദോ്,  ഗ്പവര്െിതെയ് േിവ ങ്ങള്പ്, ദവജ്ലിറ് 

,എഫ്െി.ഒവിവരങ്ങള്പ്, ദവ നംനല്േിയ ീയ ിഎന്നിവഉണ്ായിരുന്നു. 

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ - 

ത ാഴിലുറപ്പിനായിഗ്പദ യേംഗ്ഗാമ ഭരജ്ിറര് ൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ായിോ

ണാന്േഴിഞ്ഞിലല. 

പേരംതപാ ുഗ്ഗാമ ഭാരജ്ിററിലാണ്ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുമായിബ

ന്ധതപ്പട്ടവിവരങ്ങള്പ് ൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ായിോണാന്േഴിഞ്ഞത്.ഗ്പദ യേം

ഗ്ഗാമ ഭാരജ്ിറര് ൂക്ഷ്ിക്കണതമന്ന്നിര്ദേശിക്കുന്നു. 

സ്ഥിരആസ്തതിരജിസ്റ്റർ: 

      24 

സ്ഥിരആസ് ിേളുതെദപരവിവരംലിറ്തെയ്സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 

 ാധനഘെകരജിസ്റ്റർ - 

 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്് . 2018 - 19 വര്ഷ്ം 54 

തമറ്റീരിയല്വര്ക്കുേളുതെലിറ്ഉണ്ായിരുന്നു. 1 

അംഗനവാെിതേട്ടിെനിര്മാണം, 8 നഴ്സ റിനിര്മാണം, 1 

േണ്ല്തച്ചെിനഴ്സ റിനിര്മാണം, 1 േുളം - 

േയര്ഭൂവസ്ഗ് നിര്മാണം, 4 ോലിതൊഴുെ്നിര്മാണം, 1 

 ാബൂക്ക്നിര്മാണം, 6 ദറാ്ദോണ്ഗ്േീറ്റിംഗ്,7 ഐ.എച്ച്.എച്ച്.എല്, 

4 േിണര്റീൊര്ജ്ിംഗ്, 3 ദ ാട്ആഴംേൂട്ടല്, 18 

ഭൂവുെമേളുതെപുരയിെെിതലജ്ല ംരക്ഷ്ണം (തമറ്റീരിയല് - 

ഡിസ്തെദബാര്്) എന്നിവയായിരുന്നുവര്ക്കുേള്പ്. 

എന്നാല്ഡിസ്തെദബാര്ഡിന്തറതെലവ്തമറ്റീരിയല്വര്ക്കലിറില്ഉള്പ്

തപ്പെുൊത എറിദമറ്റില്ദെര്ക്കുന്ന ാണ്നലലത ന്ന്നിര്ദേശിക്കുന്നു.  
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പരാതിരജിസ്റ്റർ - 

പരാ ിരജ്ിറര് ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 2018 - 19 

വര്ഷ്ംരണ്്പരാ ിേളാണുള്ളത്. 

എന്നാല്ഈരണ്്പരാ ിയിലുംപരാ ിനല്േിയആളിന്തറദപരുംവിലാ

 വും,  വീേരിച്ചനെപെി, 

പരാ ി ീര്പ്പാക്കിയേിവ ംഎന്നിവദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നിലല. 

ഇ ില്ഒരുപരാ ി 6 

മാ മായിഅദപക്ഷ്ിച്ചിട്ടുംത ാഴില്ോര്ഡ്ലഭിച്ചിലലഎന്ന ായിരുന്നു. 

എന്നാല്പരാ ിക്കാരന്തറദപദരാവിലാ ദമാഇലലാ ിരുന്ന ിനാല്പരാ

 ിക്കാരതനേതണ്ൊന് ാധിച്ചിലല. 

ഫയൽ തവരിഫിദക്കഷ്ന് 

2018തല വാര്ഷ്ിേ മാറര്   ര്ക്കുലര് അധയായം 7തല ഖണ്ഡിേ 
11(5) ഗ്പോരം ഒരു ഗ്പവൃെി  യലില്  ാതഴ പറയുന്ന 22 
ദരഖേള്പ്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ുണ്്: 
1.േവര്ദപജ് 
2.തെക്റ് ലിറ് 
3.വാര്ഷ്ിേ പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണ ദരഖ 
4.തെക്റ്നിക്കല് എറിദമറ്റ്  ആന്റ്  ഡിസ ന് 
5. ാദങ്ക ിേ അനുമ ി ദരഖ 
6.ഭരണാനുമ ി ദരഖ 
7. ംദയാജ്ി  പദ്ധ ി ആതണങ്കില് അ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖേള്പ് 
8.ആനവല് മാറര്  ര്ക്കുലര് അനുദേേം 3എ,3ബി  ഗ്പോരമുള്ള 
ത ാഴിലാളിേളുതെ ഡിമാന്റ് ദ ാറം. 
9.ഗ്പവൃെി അനുവേിക്കല് ദ ാറം 
10.ഇ.മറര് ദറാള്പ് 
11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്ക് 
12.തമറ്റീരിയല് വര്ക്ക് ആതണങ്കില്  ാധനങ്ങള്പ് വാങ്ങുന്ന ും 
ഉപദയാഗിക്കുന്ന ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖേള്പ്  
13.ദവജ് ലിറ് 
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14. ണ്് ഗ്ൊന്സ് ര് ഓര്ഡര് 
15.തമറ്റീരിയല് വൗച്ചറുേളും ബിലലുേളും 
16.ദറായല്റ്റി ഉതണ്ങ്കില് അ ിതന്റ ദരഖേള്പ് 
17.ഗ്പവൃെി ആരംഭം മു ല് അവ ാനിക്കുന്ന ുവതരയുള്ള മൂന്ന് 
ഘട്ട ദ ാദട്ടാ. 
18. ഗ്പവൃെി പൂര്െീേരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം. 
19.മറര് ദറാള്പ് മൂവ്തമന്റ് സ്ിപ്പ്/ യല് ഗ്ൊക്കിങ്സ ദ ാറം 
20.ജ്ിദയാ ൊഗ്് ദ ാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 
21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദോപ്പി 
22.സ റ്റ് ഡയറി 
 
ഫയൽ പരിദശാധനയിതല കതെത്തലുകൾ 

ഓഡിറ്റിന്തറഭാഗമായിഗ്പവര്െിേളുതെ യല്പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്8 
യലിലുംഏറ്റവുംഅ യാവശയമായി ൂക്ഷ്ിദക്കണ്െിലദരഖേള്പ് ൂക്ഷ്ി
ച്ചിട്ടിതലലന്ന്േതണ്െി.,എന്നാല്ഇനിയുള്ള യലുേളില്എലലാദരഖേളും
ഉള്പ്തപ്പെുൊനുള്ളഗ്ശമങ്ങള്പ്MGNREGAഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നുംഉണ്ായി
ട്ടുണ്് 

1.കവർ ദപജ് 

AMC ഗ്പോരം ഉള്ള ും ഗ്പാദേശിേമായി  യ്യാറാക്കിയ ു് മായ 
േവര്ദപജ്  യലില് ോണാന് േഴിഞ്ഞിലല . 

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ് -  

തെക്ക് ലിറ്  യലില്  ോണുവാന് േഴിഞ്ഞിലല. 

 3.ആനുവൽ ആക്ഷ്ന് പ്ലാന് -  

     ആക്ഷ്ന് ൊന്തറ ദോപ്പി   യലില് ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു.   

4.എസ്റ്റിദമറ്റ് -  

എറിദമറ്റിന്തറ  ദോപ്പി  യലില് ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു,  
എന്നാല് അത് ജ്നേീയ ഭാഷ്യില് ഉള്ളത് ആയിരുന്നിലല. 
ത േയൂറില് നിന്ന് ലഭിച്ച ഡീതറ്റയില്സ് എറിദമറ്റ് ഉണ്ായിരുന്നു. 
 ാദങ്ക ിേ  വിേഗ്ധന്തറ  ഒപ്പും  ീലും ഇലലായിരുന്നു. മാഗ് മലല 
Cover Page of Estimate ഉണ്ായിരുന്നിലല. 
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5. ാദേതിക അനുമതി - 

ഓദരാ ഗ്പവര്െിക്കും എറിദമറ്റിന്  ംക്ഷ്ിപ് ം, ഡിസ ന്, 
ഗ്പവര്െിയുതെ ഗ്പ ീക്ഷ്ി  ദനട്ടങ്ങള്പ് വിശേീേരിക്കുന്ന  ാദങ്ക ിേ 
േുറിപ്പ്  ുെങ്ങിയവ ഉണ്ായിരിദക്കണ്ത് ത േയൂര് ദ ാഫ്റ്റ് തവയര് 
ഇലൂതെ ഓണ്സലനായി അനുമ ിേള്പ് ലഭയമാദക്കണ് ാണ്. ഒരു 
ഗ്പവര്െി  ുെങ്ങുംമുമ്പ് ആ ഗ്പവര്െി എന്ത്, എങ്ങതന, എഗ്  
അളവില് തെയ്യണം എന്നറിയാന് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
അവോശമുണ്്. 

പരിദശാധിച്ച്  യലില് ഡീതറ്റയില്് എറിദമറ്റ് ഉണ്ായിരുന്നു. 
 ാദങ്ക ിേ അനുമ ി  യലില് ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. ുേ, നമ്പര്., 
ദഡറ്റ്,  എന്നിവയുണ്്. AE യുതെ ഒപ്പ്,  ീല് ഉണ്ായിരുന്നു. 

6. ംദയാജിത പദ്ധതി  

 ംദയാജ്ി  പദ്ധ ിേള്പ് ഒന്നും നെന്നിട്ടിലല അ ിനാല് അ ിന്തറ 
ദരഖേതളാന്നും ലഭയമലല.  

 

7.. ഭരണാനുമതി 

ഭരണാനുമ ി  യലില്  ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. ാദങ്ക ിേ 
വിേഗ്ധരുതെ ഒപ്പും  ീലും ഉണ്ായിരുന്നു. 

8.ഡിമാന്് ആപ്ലിദക്കഷ്ന് ദഫാം - 

         AMC ഗ്പോരമുള്ള വര്ക്ക് ഡിമാന്് ആെിദക്കഷ്ന് 
ദ ാം ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. 

9. വർക്ക് അതലാദക്കഷ്ന് ദഫാം -        

ത ാഴില് അനുവേിക്കല് ദരഖേള്പ് ഉണ്ായിരുന്നു. 

10. ഇ -മസ്തദഗ്ൊൾ -  

         പരിദശാധിച്ച  യലില് 13 ത റ്റ് മറദറാളുേള്പ്  
ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. അവയിതലലലാം BPO യുതെ  ഒപ്പും  ീലും 
ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറിയുതെ ഒപ്പും  ീലും 
ഉണ്ായിരുന്നു. തവട്ടി   ിരുെല് ഉള്ള മറര് ദറാള്പ് no  -15377( 
ആതേെുേ  ീല്ഡില് ). 
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11.എം ബുക്ക് -  

എം ബുക്ക് പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ് ിട്ടുണ്്.  എം 
ബുക്ക് നമ്പര് ഉണ്ായിരുന്നു. അ ിറന്് ത ഗ്േട്ടറി യുതെ  ഒപ്പും 
 ീലും   ീയ ിയും ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. ഇ ില്  അതഗ്േഡിറ്റ് 
എന്ജ്ിനീയറുതെ  ഒപ്പും  ീലും ോണാന്  ാധിച്ചു. േൂൊത  
ഓവര് ിയര്ന്തറയും പഞ്ചായെ് തഗ്പ ിഡന്റിന്തറയും   ഒപ്പും 
 ീലും ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. 91/18-19 ആം  നമ്പര് എം ബുക്കില് 
തവട്ടി  ിരുെല് ഉണ്ായിരുന്നു. 

 

12.ദവജ് ലിസ്റ്റ് -  

ദവജ്  ലിറ്  യലില് ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. ദപര് അക്കൗണ്് 
നമ്പര് ത ാഴില് ോര്് നമ്പര് എന്നിവ ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്  

13.തമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് -  

തമറ്റീരിയല് വര്ക്ക് അലലാെ ിനാല് ദരഖേള്പ് ഒന്നും 
ഉണ്ായിരുന്നിലല. 

14.ഫെ് ഗ്ൊന്സ്തഫർ ഓർഡർ -  

എഫ്. െി. ഓ  യലില് ോണുവാന്  ാധിച്ചു.  

15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ആന്് ബിലല് -  

പരിദശാധന വിദധയമാക്കിയ  ില് തമറ്റീരിയല് വര്ക്ക് 
ഇലലാെ ിനാല് തമറ്റീരിയല് വൗച്ചറുേളും ബിലലുേളും ബാധേമലല. 

16. ദറായൽറ്റി 

    
പരിദശാധനവിദധയമാക്കിയഗ്പവര്െിേള്പ്പാട്ടക്കൃഷ്ിയുമായിബന്ധ
തപ്പട്ട ായിരുന്നിലല.അ ിനാല്ദറായല്റ്റിനല്േിയ ായിോണാന്േഴി
ഞ്ഞിലല. 

17. ദഫാദടാഗ്ഗാഫ്സസ്ത -  
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ഗ്പവര്െി തെയ്യുന്ന ിനു മുന്പും,  ഗ്പവര്െി തെയ്യുന്ന ും,  
ഗ്പവൃെി തെയ് ു േഴിഞ്ഞ ുമായ ദ ാദട്ടാേള്പ്   യലില് 
ോണുവാന്  ാധിച്ചിട്ടുണ്്. 

18.വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ന്  ർടിഫിക്കറ്റ് -      

വര്ക്ക് േംെീഷ്ന്  ര്ട്ടി ിക്കറ്റ്  യലില് ോണുവാന്  ാധിച്ചു.. 

19.മസ്തദഗ്ൊൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ് - 

  മസ്ദഗ്ൊള്പ് മൂവ്തമന്് സ്ിപ്പ്  യലില് ോണുവാന്  ാധിച്ചു. 

 

 

 

20. ദകാപ്പി ഓഫ്സ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട് –  

ഇദപ്പാള്പ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നെക്കുന്ന ുതോണ്് ഈ ഗ്പവര്െി 
 യലുേളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിന് ദോപ്പി 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ത് ഇലല.   

21.സ റ്റ് ഡയറി  

 ംസ്ഥാന  ര്ക്കാരിന്തറ നിര്ദേശഗ്പോരം വര്ക്ക്  യലിംഗ് 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ഇരുപെിരണ്ാമതെ ദരഖയാണ് സ റ്റ്ഡയറി. 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പവര്െിേള്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലും 
േൃ യ യിലും നിരുപാധിേ അെങ്ങുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖയാണ് 
സ റ്റ്ഡയറി.  ംസ്ഥാന  ര്ക്കാര് ഗ്പദ യേമായി  യ്യാറാക്കിയ 
സ റ്റ് ഡയറി ഗ്പവര്െി സ്ഥലെ് ഉണ്ായിരിദക്കണ്  ുഗ്പധാന 
ദരഖയാണ. പദ്ധ ി ആരംഭ ദയാഗെിന് വിവരങ്ങള്പ് മു ല് 
ഉദേയാഗസ്ഥരുദെയും തപാ ുജ്നങ്ങളുതെയും നിര്ദേശങ്ങളും 
 ന്ദര്ശേ ഡയറിയില് അെങ്ങിയിട്ടുണ്്.  പരിദശാധിച്ച് യലില്  
സ റ്റ്ഡയറിോണുവാന് േഴിഞ്ഞു.വിജ്ിലന്സ് ആന്് 
ദമാണിറ്ററിങ്സ േമിറ്റി റിദപ്പാര്ട്ട് ഉണ്ായിരുന്നു. ഗ്പേൃ ിതയ 
 ംബന്ധിച്ച വിശോംശങ്ങള്പ്, ഗ്പവര്െി ആരംഭിക്കുന്ന േിവ ം, 
എറിദമറ്റ്  ുേ, ഗ്പവര്െി അവ ാന  ീയ ി, എന്നിവ സ റ്റ് 
ഡയറിയില് ദരഖതപ്പെുെണം. പണിസ്ഥലെ്  ൗേരയങ്ങളുതെ 
ലഭയ  അെങ്ങിയ തെക്ക് ലിറ 
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ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടിലല.ത ാഴിലാളിേളുതെ  ാക്ഷ്ിപഗ് ം 
ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നു.  ന്ദര്ശന േുറിപ്പും ഉണ്ായിരുന്നു.. 

22. ജിദയാ ൊഗ് ദഫാദടാഗ്ഗാഫ്സ 

       ഗ്പവര്െി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് 
ജ്ിദയാ ൊഗ് ദ ാദട്ടാസ്.മൂന്ന് ഘട്ടെിലുള്ള ദ ാദട്ടാേള്പ്ക്ക് പുറദമ 
ജ്ിദയാ ൊഗ് ദ ാദട്ടായുതെഗ്പിന്്  യലില്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ാണ്. 
ഇത് ഉറപ്പാദക്കണ്ത് തനറ്റിതന യും ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിഉദേയാഗസ്ഥരുതെയും െുമ ലയാണ്. 

       എന്നാല് പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഒരു 
 യലിലും ഇവ ോണാന്  ാധിച്ചിലല.ത ളിവ് ദശഖരണം 
ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ി ഗ്പവര്െിേളുതെ ഒഴിച്ചുേൂൊനാവാെ േെേം 
ആയ ിനാല് ഈ ോരയെില് ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥര് േൂെു ല് 
ജ്ാഗ്ഗ  പുലര്ദെണ് ുണ്് 

തതാഴിലിെതത്ത  ൗകരയങ്ങൾ 

 
       ത ാഴില് സ്ഥലെ് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ആവശയമായ 
േുെിതവളളം,  ണല്, ഗ്പാഥമിേ സവേയ ഹായം, ദൊയലറ്റ്, 5 
വയസ്ിന്  ാതഴയുളള േുട്ടിേള്പ്ക്ക് ഗ്േഷ്  ുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന 
 ൗേരയങ്ങള്പ് ഒരുക്കണതമന്ന് നിയമെിതല തഷ്ഡയൂള്പ് 2ല് 23 
മു ല് 28 വതരയുള്ള ഭാഗെ് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്്.  
ഈ അവോശതെക്കുറിച്ച്  ത ാഴിലാളിേദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് 
അറിയാന് േഴിഞ്ഞത്. 
േുെിതവള്ളം ത ാഴിലിെങ്ങളില് ത ാഴിലാളിേള്പ്  വയം 
ദശഖരിക്കുന്ന ായി  പറഞ്ഞു. 
● ഗ്േഷ്  ൗേരയതെക്കുറിച്ച് ഭൂരിഭാഗം ത ാഴിലാളിക്കും 
അറിവിലല. 
● അഞ്ചു വയസ്ിനു  ാതഴയുള്ള േുട്ടിേളൂള്ള അമമാര് ത ാഴിലിന് 
ഇലലാെ ിനാല് ഈ  ൗേരയം ലഭയമായിട്ടിതലലന്ന് 
ത ാഴിലാളിേള്പ് പറഞ്ഞു. 
●  ണല് ത ൗേര്െിനുദവണ്ി ൊര്പ്പദപാതലയുള്ള  ൗേരയങ്ങള്പ് 
ത ാഴിലിെെ് ലഭൃമലല. 
●  റ് എയ്് ദബാക്റ് ും മരുന്നുേളും തഹല്െ് ത ന്റര്റില് 
നിന്ന് 



SAU KERALA,KOLLAM |MUKHATHALA BLOCK 19 

 

ലഭിദക്കണ്  ാതണന്ന് ഉള്ള അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ഇലലായിരുന്നു 
ഇവതയലലാം  വയം പണം െിലവാക്കി ത ാഴിലാളിേള്പ് 
വാങ്ങിരിക്കുന്ന ായി മനസ്ിലാക്കി 
● േയ്യുറയും ോലുറേളും ആവശയമുള്ള ത ാഴിലിെങ്ങളില് 
നിലവില് 
ലഭിക്കാറിതലലന്ന് ത ാഴിലാളിേള്പ് പറഞ്ഞു.ദനരതെ ലഭയമായത് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് അനു ൃ  മയിട്ടലല . 
● ത ാഴിലിെെില് തവച്ച് അപേെം പറ്റിയാല് ലഭിദക്കണ് 
െിേിസാ ഹായ തെപ്പറ്റി ത ാഴിലാളിേള്പ് ദബാധവാന്മാരലല. 
 
വിജിലന്സ്ത ആെ്  ദമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി (ജാഗ്ഗതാ ദമൽദനാട  മിതി) 
 
ഓദരാ ഗ്ഗാമപഞ്ചായെിലും ഏഴ്സ അംഗങ്ങളുള്ള ജ്ാഗ്ഗ  ദമല്ദനാട്ട 
 മി ിരൂപീേരിദക്കണ് ാണ്. ഇ ില് പട്ടിേജ്ാ ി-പട്ടിേവര്ഗ 
വിഭാഗങ്ങള്പ്ക്ക് ദവണ്ഗ്  ഗ്പാധാനയം നല്ദേണ് ും പേു ി ദപര് 
സ്ഗ് ീേള്പ് ആയിരിദക്കണ് ുമാണ്.അദ്ധയാപേര്, അങ്കണവാെി 
വര്ക്കര്,  വയം  ഹായ  ംഘെിതല 
അംഗങ്ങള്പ്,ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്റിദ ാഴ്സസ്ദപഴ്സ ണ്മാര്, 
ഉപദഭാക്തൃ മി ിേള്പ്, യുവജ്ന 
ക്ലബ്ബുേള്പ്, തപാ ു മൂഹ ംഘെനേള്പ്, 
 ുെങ്ങിയവരില്നിന്നുംവിഎം ിഅംഗങ്ങതളത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാ
ണ് 
.വിഎം ിഎലലാഗ്പവര്െിേളുംപരിദശാധിദക്കണ് ുംമൂലയനിര്ണയര
ജ്ിററില്ദരഖതപ്പെുദെണ് ുംദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ് മയെ്അവഗ്ഗാമ 
ഭയില് മര്പ്പിദക്കണ് ുമാണ്.വിഎം ിറിദപ്പാര്ട്ട്ഒരുതപാ ുദരഖയാ
യിേരുദ ണ് ുംആവശയതപ്പെുന്ന ിനനു രിച്ച്ഒരുതപാ ുദരഖയായി
പഞ്ചായെ്നിന്നുംലഭിദക്കണ് ുംആണ്. 
               മയ്യനാട് 11ാംവാര്ഡിതലപരിദശാധിച്ച യലില് 
വിജ്ിലന്സ്ആന്്ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിറിദപ്പാര്ട്ട്ഉണ്ായിരുന്നു.. 
. 
ഓദരാവാര്ഡിതലഗ്പവര്െനങ്ങതളനിരീക്ഷ്ിക്കുന്ന ിനുംആഗ്പിവൃെി
മൂലംആഗ്പദേശ ുള്ളവര്ക്ക് ഉപദയാഗംഉദണ്ാഎന്ന്ഉറപ്പേുന്ന ും , 
ഗ്പിവൃെിയുതെഗുണനിലവാരംഉറപ്പാക്കുേ,േൂെു ല്തമച്ചതപ്പെുെുന്ന
 ിനുമായിോരയക്ഷ്മമായഗ്പവര്െിദക്കണ്വരും, 
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ത ാഴില്ോര്ഡില്ദപര്ഇലലാെവരുമായവയക്തിേളാണവി. 
എം. ിയില്അംഗങ്ങള്പ്ആയിരിദക്കണ്ത് . ഇ ില് 6 
ദപര്അവരുതെദപരുംഒപ്പുംദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്എന്നാല്സ്ഥാനംദരഖ
തപ്പെുെിയിട്ടിലല. AE 8 
 വണഗ്പവിര് ിസ്ഥലം ന്ദര്ശിച്ച ായിോണുന്നു 
 
CIB-  ിറ്റി ൺഇന്ഫർദമഷ്ന്ദബാർ് 
ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെ ു ാരയ ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനുദവണ്ിയുള്ള 
ഒരുഉപാധിയാണ് ിറ്റി ണ്ഇന് ര്ദമഷ്ന്ദബാര്് .പാര 25(a), 
തഷ്ഡയൂള്പ് 1 
അനു രിച്ച്ഒരുഗ്പവര്െിയുതെഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്പ്അ ായത്ഗ്പവ
ര്െിയുതെദപര് ,എറിദമറ്റ് ുേ,  ാധനദവ നഘെേങ്ങള്പ്, 
യഥാര്ത്ഥതെലവ് ,ആതേ ത ാഴില് േിനങ്ങള്പ്  ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങള്പ് 
 ാധാരണ ജ്നങ്ങള്പ്ക്കുംഗുണദഭാക്താക്കള്പ്ക്കും മനസ്ിലാേുന്ന 
രീ ിയില് ഗ്പേര്ശിപ്പിദക്കണ്ത്അനിവാരയമാണ്.. ഓദരാ 
ഗ്പവര്െിയുതെയും ആരംഭെില്  തന്ന ദബാര്്സ്ഥാപിക്കണതമന്നു 
മാറര്  ര്േൂലരില് പറയുന്നു . ിതമന്റും 
ദോണ്ഗ്േീറ്റുംഉപദയാഗിച്ച് നിര്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കണതമന്ന് നിയമം 
അനുശാ ിക്കുന്നുണ്്.ഇരുമ്പ്. ,െിന് ,ൊറിക്റ് ഷ്ീറ്റുേള്പ്  ുെങ്ങിയവ 
ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുള്ളദബാര്ഡുേള്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമ 
വിരുദ്ധമാണ് .വയക്തിഗ ഗ്പിവൃെിേള്പ്ക്ക് 3000 രൂപയും തപാ ു 
ഗ്പവര്െിേള്പ്ക്ക് 5000 രൂപയും ആണ്പരമാവധി െിലവ് 
എന്നാണ് വാര്ഷ്ിേ മാറര്  ര്ക്കുലര്നിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നത്. 
പരിദശാധനക്ക് വിദധയമായ ഒരു ഗ്പിവിര്െി സ്ഥലെും 
ദബാര്ഡുേള്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടിലല.  
 
 
ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലം ന്ദര്ട്ശനം 
 
ഗ്പേൃ ിവിഭവങ്ങളുതെപരിപാലനെിനും ാമൂഹയആസ് ി 
 യഷ്ടിക്കുന്ന ിനും ഹായിക്കുന്നനിരവധിഗ്പവയെിേള്പ് 
ഏതറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ള ാധയ യുള്ളപഞ്ചായൊണ്ഇത്. 
 യലില്േണ്വിവരങ്ങളുതെനിജ്സ്ഥി ിദനരില്േണ്ു 
മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനായിദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്അംഗങ്ങള്പ്പണി 
പൂര്െിയാക്കിയഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങള്പ് ന്ദര്ശിക്കുേയുണ്ായി. 
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ഗ്പവൃെിേള്പ്പരിദശാധിച്ചുംത ാഴിലാളിേദളാെുംദമറ്റുമാദരാെും ം
 ാരിച്ചും 
 
 യല് ഉള്ള ില് നിന്നും  ീല്ഡില് േതണ്ൊന് ആയ ുമായ 
വിവരങ്ങള്പ് െുവതെ ദെര്ക്കുന്നു  

ഗ്പവര്െി സ്ഥല  ന്ദര്ശനെിന്തറ ഭാഗമായി wc/301611  മഗ്ഗ 
നീര്െെ മാറര്ൊനില് ഗ്പ ിപാേിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂവുെമേളുതെ 
വസ് ുക്കളില് ജ്ല ംരക്ഷ്ണ ഗ്പവര്െിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കള്പ് 
ആയിട്ടുള്ള ോര്മല് അഗറിന് , ദമബിള്പ് വര്ഗീസ് ,ജ്യ് ണ് 
,സജ്നമ, ഇന്ദിര, അല്ദ ാണ്സ് ,ദമഴ്സ ി,  ുജ്ാ  ,ഗ്പവീണ് , 
ഇന്ദു, അനന്ദു, ഷ്ീല, ദജ്ാണ് ,ദമരി , ുനില്, ദ വയര്, േിലീപ്, 
 ിന്ധു  ുശീലന്, ദമരി, ആല്തഗ് ് ,വില് ണ്, അജ്ിെ് ,അജ്യ് 
,അനിരുദ്ധന് ,ജ്യദമാഹന്, ശാന്തമ  എന്നീ  മുഴുവന് ദപരുതെയും  
പുരയിെങ്ങള്പ്  ന്ദര്ശിച്ചു . മുേളില് പറഞ്ഞിരുന്ന എലലാ 
ഭൂവുെമേളുതെ പുരയിെങ്ങളു  േിളച്ച് 
േൃഷ്ിദയാഗയമാക്കിരിക്കുന്ന ാണ് േതണ്ൊന് േഴിഞ്ഞത്. േൂെു ല് 
പുരയിെങ്ങളും ഗ്പവര്െി നെന്നിട്ടുദണ്ാ എന്ന് മനസ്ിലാക്കാന് 
ദപാലും േഴിയാെ വിധം ോെുമൂെിക്കിെക്കുന്ന 
അവസ്ഥയിലാണ്.ഈ ഗ്പവര്െിയില് തപാ ുതപാ ുപണം 
ഉപദയാഗിച്ച് ത ാഴിലാളിേള്പ് നെെിയ ോയിേഅധവാനം 
 ാമ്പെിേ നഷ്ട്െമായും  ാമൂഹിേ നഷ്ട്െമായും 
േണക്കാക്കതപ്പെുന്നു. ആല്ഗ് ്, ദമരി, തജ്ന് ി ഗ്പവീണ്, സജ്നമ 
തജ്ദറാ ,വര്ഗീസ്, ോര്മല് അഗറിന് , എന്നിവരുതെ 
പുരയിെങ്ങളില് ആയി  10 മഴക്കുഴിേള്പ് ോണാന്  ാധിച്ചു 
എന്നാല് ഈ ഗ്പവര്െിയുതെ വിവരങ്ങദളാ  ുേദയാ ഒന്നും  തന്ന 
എം ബുക്കില് ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നിലല. എറിദമറ്റ് ഗ്പോരം 50 
മഴക്കുഴിേള്പ് എെുക്കുന്ന ിനായി  ുേ അനുവേിച്ചിട്ടുണ്് എന്നാല് 
എം ബുക്കില് ഇ ിന്തറ യാത ാരു ദരഖേളും ഇലലാെ ിനാലും 
േണ് 10 േുഴിേള്പ്ക്കും എം ബുക്ക്ഗ്പോരം  ുേ 
അനുവേിച്ചിട്ടിലലെ ിനലും ഈ ഗ്പവര്െി തപാ ുപണം 
ഉപദയാഗിച്ച് പൂര്െീേരിച്ചിരിക്കുന്ന ാതണന്ന് വിലയിരുൊന് 
 ാധിക്കിലല. ഓദരാ ഭൂവുെമേളുതെയും  പുരയിെങ്ങളിലായി 
എഗ് ദൊളം ഗ്പവര്െി നെന്നിട്ടുണ്് എന്ന് മനസ്ിലാക്കാന് 
 ാധിക്കുന്നിലല അ ിനാല് ഇെരെിലുള്ള ദരഖേള്പ് േൂെി എം 
ബുക്കില്  ഉള്പ്തപ്പെുദെണ്ത് ഉതണ്ന്ന് നിര്ദേശിക്കുന്നു. 
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ജ്ല ംരക്ഷ്ണ ഗ്പവര്െിയായി  എലലാ പുരയിെങ്ങളും േിളച്ച് 
േൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കി ഇരിക്കുേയാണ് തെയ് ിരിക്കുന്നത് .മണ്ണ് 
ജ്ല ംരക്ഷ്ണഗ്പവൃെിേളായ മണ് േയ്യാല ഗ്െഞ്ച്  ുെങ്ങിയ 
ഗ്പവര്െിേള്പ് ഇവിെുതെ ഭൂഗ്പേൃ ിക്ക് അനുദയാജ്യമലലാെ 
തോണ്ും ത േയൂര് ഇല് നിന്ന് വരുന്ന എറിദമറ്റ് ഗ്പോരം ഈ 
ഗ്പവര്െി ആയ ു തോണ്ും ആണ് ഇങ്ങതന ഉണ്ാേുന്നത ന്നാണ് 
 ാദങ്ക ിേ വിേഗ്ധരില് നിന്നും േിട്ടിയ വിവരം ഇത് ശരിക്കും 
പരിദശാധിദക്കണ് വിഷ്യമാണ്. 

            ആയ ിനാല് ഈ ഗ്പവൃെിക്ക് െിലവായ 343663 
രൂപ തപാ ു പണം േൃ യമായി ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുദണ്ാ എന്ന് 
വിലയിരുൊന്  ാധിക്കിലല. 

 
 
 
 
തതാഴിലാളികളുതെഅഭിമുഖത്തിൽനിന്ുംലഭയമായവിവരങ്ങൾ. 
 
.ത ാഴിലാളിേളുതെപരാ ിേളുംആവിശയങ്ങളുംദശഖരിച്ചു.  
ത ാഴിലിനുള്ളഅദപക്ഷ്പഞ്ചായെിതലഗ് ണ്്ഓ ീസ് 
വഴിയാണ്തോെുക്കുന്നത ന്ന്ത ാഴിലാളിേള്പ്അറിയിച്ചു 
.അെിസ്ഥാന ൗേരയങ്ങള്പ്ആയ റ്എയ്്ദബാക്റ്സ്, 
േുെിതവള്ള ൗേരയം, േയ്യുറ, ോലുറ, 
ഇവതയാന്നുംലഭിക്കുന്നിലലഎന്നവര്പരാ ിപറഞ്ഞു.എന്നാല്ഇ ിനുദവ
ണ്ിപഞ്ചായെില്അദപക്ഷ്നല്േിയിട്ടുതണ്ന്നുംഎന്നുംഇവലഭയമാക്കാ
തമന്ന്പഞ്ചായെിന്തറഭാഗെുനിന്ന്ഉറപ്പുനല്േിയിട്ടുതണ്ന്നുംദമറ്റ്അ
റിയിച്ചു. 
.ദവ നംോല ാമ ംേൂൊത ലഭയമാക്കണതമന്ന്അവര്അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു
.  
.ദ ാദട്ടാറാ്ദോപ്പിേള്പ്ക്കുള്ളസപ എലലാംദമറ്റുമാരുതെസേയില്നി
ന്നാണ്എെുക്കുന്നത്. 
ഈവേയില്ഇ ുവതരപു ിയത ാഴില്ോര്ഡിനായി100 
രൂപതെലവായിട്ടുള്ള ായിത ാഴിലാളിേള്പ്അറിയിച്ചു. 
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.വാര്്തമമ്പര്വിദനാദജാര്ജ്ത ാഴിലാളിേളുമായിഓഡിറ്റിംഗ്നെെി
യെര്ച്ചയില്പതങ്കെുെുഅ ുേൂൊത  ീല്് ന്ദര്ശനംനെെുന്ന ി
നും ഹായിച്ചു. 
ഓഡിറ്റ്െീംകതെത്തിയകാരയങ്ങൾ താതഴദെർക്കുന്ു. 
 
പഞ്ചായെിതലഗ്പവര്െനങ്ങള്പ് 
 

• തനെുമ്പനഗ്ഗാമപഞ്ചായെില്മഹാത്മാഗാന്ധി 
\ദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിോരയഷ്മമായിനെക്കുന്ന
 ായിദബാധയതപ്പട്ടു. 

 
• േൃ യ മയെുത ാഴില്അനുവേിക്കുേയുംമാറ്റമാര്ക്കുേൃ യ
മായിപരിശീലനവുംമാര്ഗ്ഗനിര്ദേശങ്ങളുംപഞ്ചായെിന്തറഭാ
ഗെുനിന്ന്നല്േുന്ന ായുംദബാധയതപ്പട്ടു. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• േര്ഷ്േര്ക്ക്പങ്കാളിെംലഭിക്കുന്നിലല.. 
 

• മരുന്നുേളുതെലഭയ േുറവ് 
 

• സേയുറ ,ോലുറദപാലുള്ള ുരക്ഷ്ാഉപേരണങ്ങള്പ്ലഭിക്കുന്നിലല 
. 

 
• വിഗ്ശമസ്ഥല- ൗേരയങ്ങള്പ്ലഭിക്കുന്നിലല. 

 
• ദവ നംസവേുന്ന ുംദവ നംസവേിയാല്േിട്ടുന്നനഷ്ടപരിഹാര
തെക്കുറിച്ചുംത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്അറിവിലലാെ ുംപലദപ്പാഴും
ദവ നെിനായിമാ ങ്ങദളാളംോെിരിദക്കണ്ിവരുന്ന ായിഅ
റിയാന്േഴിഞ്ഞു. 
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• ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്േൃ യമായിദവ നംലഭിക്കുതന്താഴില്ോര്്പ
രിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് 22 
േിവ തെദവ നംത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കലഭയമാോനുള്ള ായിഅറി
യാന്േഴിഞ്ഞു. 

 
തപാ ുനിര്ദേശങ്ങള്പ് 
 
1.ത ാഴിലാളിേളുതെ എണ്ണം പരമാവധി വര്ധിപ്പിക്കാനാവശയമായ 
നെപെി 
 വീേരിക്കണം.ആവശയതപ്പട്ടവര്തക്കലലാം 100 പണി തോെുക്കാന് 
േഴിയുന്നുതണ്ന്ന വസ് ു  ജ്നങ്ങള്പ്ക്കിെയില് ദബാധയതപ്പെുെണം. 
 
2. ത ാഴിലാളിേളില്നിന്നുള്ള അദപക്ഷ് വാങ്ങുന്ന രീ ിയില് 
 മഗ്ഗമായ മാറ്റം 
ദവണം. അവര്ക്ക് ആവശയമുണ്ാേുദമ്പാള്പ് ത ാഴില് നല്ോന് 
വയവസ്ഥയുണ്ാേണം. 
 
3. ദേശീയ നിരീക്ഷ്ണ ഏജ്ന് ിമു ല് പദ്ധ ി നെെിപ്പിതല 
ഉന്ന  ല 
ഉദേയാഗസ്ഥര് വതരയുള്ളവര് അവതര ഏല്പ്പിച്ച െുമ ലേള്പ് 
േൃ യമായി 
നിര്വഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
 
4. ഡി.പി. ി, തജ്.പി. ി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥര് 
പഞ്ചായെിതല 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓ ീ ും േഴിയാവുന്നഗ്  ഗ്പവൃെി 
സ്ഥലങ്ങളും 
 ന്ദര്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാന് 
 ംസ്ഥാന ലെില് ംവിധാനമുണ്ാേണം. 
 
5. വിജ്ിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  ംവിധാനം  മഗ്ഗമായി 
അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ  വ ഗ്ന്തമാക്കി നിലനിര്െി  സമയ 
ഓഡിറ്റിങ്സ 
 മി ിേളായി മാറ്റിതയെുക്കണം. 
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6. വിഎം ിയുതെ ഗ്പവര്െനങ്ങള്പ് ദലാക്ക്  ലെില് 
നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെണം. 
 
8.  ു ാരയ  ഉറപ്പാക്കാന് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന 
 രെില് 
 ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന് ദബാര്് അെിയന്തിരമായി എലലാ 
ത ാഴിലിെെിലും 
സ്ഥാപിക്കണം. 
 
9. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണെില് േര്ഷ്േതരയും ത ാഴിലാളിേതളയും 
തപാ ു മൂഹതെയും ഉള്പ്തപ്പെുൊന് േഴിയണം. 
 
10. ജ്നേീയ എറിദമറ്റ് നിര്ബന്ധമായി  യ്യാറാക്കുേയും അത് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ലഭയമാക്കുേയും അവതര പറഞ്ഞുമന ിലാക്കുേയും ദവണം. 
 
11. ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപേരണങ്ങള്പ് പഞ്ചായെ് 
 ലെില് വാങ്ങി ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുെണം. 
 
12. വാര്ഡിതല ത ാഴില് ോര്ഡിതന്റ എണ്ണെിന് അനു ൃ മായി 
ദമറ്റുമാതര 
ത രതഞ്ഞെുക്കണം. 
 
13. മറര് ദറാള്പ്,സ റ്റ് ഡയറി  ുെങ്ങിയ ആധിോരിേ ദരഖേള്പ് 
സേോരയം 
തെയ്യുന്ന ില് ജ്ാഗ്ഗ ദവണം. 
 
14. ഭൂവിേ ന ഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നത് ഭൂവുെമയുതെ 
ആവശയഗ്പോരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായി പഞ്ചായെ്  ലെില് 
വയാപേ 
ഗ്പെരണം നല്േി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
 
15. ഇെരം ഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുദമ്പാള്പ് അവ മണ്ണ്-ജ്ല 
 ംരക്ഷ്ണെിന് ഉ േുന്ന ാണന്ന് ഉറപ്പുവരുെണം. 
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16. ദമറ്റുമാര്ക്കും വിജ്ിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ േമിറ്റി 
അംഗങ്ങള്പ്ക്കും 
 മയബന്ധി മായി പരിശീലനം നല്േണം 
 
17. സജ്വ  മ്പെും ആസ്ഥിയും വര്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള 
ഗ്പവൃെിേള്പ് 
ഏതറ്റെുക്കാന് േഴിയണം. 
18, ത ാഴില് േതണ്െുന്നത് ദമറ്റുമാര് ആണ് എന്നാണ് 
മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചത്. 
                            വര്ക്ക് േതണ്െുവാനും 
ആ ൂഗ് ണം തെയ്യുവാനും ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് അവോശമുണ്് 
.ത ാഴിലുറപ്പു നിയമം ഈ അവോശം വളതര േൃ യമായി 
നിര്വെിച്ചിട്ടുണ്്. ഇ ിന്തറ അര്ത്ഥം ഓദരാ ഗ്പദേശതെയും 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ആ ഗ്പദേശെിന് ,ആ നാെിന്  അനുദയാജ്യവും, 
അവര് അെക്കമുള്ള  പാവതപ്പട്ട മനുഷ്യര്ക്ക് ഗുണേരവും 
ആയിട്ടുള്ള ഗ്പവര്െിേള്പ് േതണ്െുവാനും അെരം 
ഗ്പവര്െിേള്പ് നെപ്പിലാക്കണതമന്ന് പഞ്ചായെിദനാട് 
നിര്ദേശിക്കാന് ഉള്ള അധിോരവും അവോശവും ഉണ്് എന്നാണ് 
. 
                     പദക്ഷ് അ ിന്തറ അര്ത്ഥം ത ാഴില് 
േതണ്െുന്ന ിന് മുഴുവന് ഉെരവാേി വവും ത ാഴിലാളിക്കാണ് 
എന്നു പറയുന്നത് ശരിയലല . ഗ്പവര്െി  േതണ്ൊനുള്ള 
ഉെരവാേിെം നിര്വഹണ ഏജ്ന് ിേളുതെ ാണ് .  ഈ 
ഉെരവാേിെം  നിര്വഹണ ഏജ്ന് ി ലാണ് 
നിക്ഷ്ിപ് മായിട്ടുള്ളത്. അ ിനായിട്ട് ഗ്പദ യേമായ പരിശീലനവും 
ബിരുേവും മറ്റുമുള്ള എന്ജ്ിനീയര്മാരും ഓവര് ിയര് മാരുതെയും 
ബയര്  ുട്ട് എഞ്ചിനീയര്മാരും അെക്കമുള്ള  ംഘം നിര്വഹണ 
ഏജ്ന് ി യുതെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് . അ ുതോണ്ു തന്ന 
വര്ക്കുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങതള തപാ ു 
ജ്നങ്ങളില്നിന്നും  വീേരിക്കുേയും ഇെരം ആശയങ്ങതള 
മുന്നിര്െി ഗ്പവര്െിേള്പ് ദഗ്പാജ്ക്റ്െുേള്പ് ആക്കി മാദറ്റണ് 
ഉെരവാേി വം, ഇ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  ാദങ്ക ിേ വിേഗ്ധര്ക്കും 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ക്കും  തന്നയാണ്  
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േഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ം 261.41ലക്ഷ്വും ഈ വര്ഷ്ം 163.61ലക്ഷ്ം രൂപയും 
േൂലിയിനെില് ത ാഴിലാളിേളുതെ സേയിതലെിക്കാന് േഴിഞ്ഞത് 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ ശുഷ്ക്കാന്തി 
തോണ്ാണ്. വയ യസ് മായ ഗ്പവൃെിേള്പ് േതണ്െുന്ന ില് 
 ാല്പ്പരയം ോണിച്ചാല് േുതറക്കൂെി തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവര്െനം 
ോഴ്സെവക്കാനാേും. 
 
പദ്ധതിയിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്ക്കുന്തിനുള്ള വയവസ്ഥകൾ 
 

അവിേഗ്ദ്ധോയിോദ്ധവാനംതെയ്യാന് ന്നദ്ധ യുള്ളവരുംപഞ്ചായെി
ല്സ്ഥിര ാമ ക്കാരുമായിരിക്കണം.  

 

• 18 വയസ്്പൂര്െിയായിരിക്കണം.  

• ഗ്ഗാമപഞ്ചായെില്അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 
േിവ െിനേംത ാഴില്ോര്ഡ്ലഭിയ്ക്കും 

• േുറഞ്ഞത് 14 േിവ ദെയ്ക്ക്ത ാഴിലിന്അദപക്ഷ്ിക്കണം.  

• ദജ്ാലിയ്ക്കുമുന്േൂറായിഅദപക്ഷ്ിക്കണം .  

• ത ാഴില്നല്േിതോണ്ുള്ളഅറിയിദഗ്പ്പഖാമൂലംനല്േണം.  

 

ത ാഴിലാളിേളുതെെുമ ലേള്പ് 

• േൃ യ മയെ്ത ാഴില്സ്ഥലെ്ഹാജ്രായിഒപ്പവയ്ക്കുേ. 

•ത ാഴിലുറപ്പ്ഗ്ഗാമ ഭയ്ക്കുംദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭയ്ക്കുംേൃ യ
മായിപതങ്കെുക്കുേ. 

•പണിസ്ഥലെ്ൊറിക്കവസ് ുക്കള്പ്ഉപദയാഗിക്കുവാദനാേെിയ്ക്കു
വാദനാപാെുള്ള ലല.  

• ിറ്റി ണ്ഇന്ദ ാര്ദമഷ്ന്ദബാര്്ആരംഭഘട്ടെില് തന്നനിര്ബന്ധ
മായുംതവയ്ദക്കണ് ാണ്. 
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•ഗ്പേയ ി ംരക്ഷ്ണെിന്അവശയമായഗ്പവയെിേള്പ്ഏതറ്റെുെ്നെപ്പി
ലാക്കുേ.  

•ആസ് ി ൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്പവൃെിേള്പ്േതണ്െിദമറ്റിദനയുംപഞ്ചായെ്
അധിേൃ ദരയുംഅറിയിക്കുേ.  

•സ്ഥിര ാമ ക്കാരാതണന്ന്ത ളിയിക്കാനുള്ളദരഖേതളാന്നുമിതലലങ്കിലും
ബന്ധതപ്പട്ടപഞ്ചായെംഗം ാക്ഷ്യപഗ് ംനല്േിയാലുംഇദഗ് ഖയാക്കി
ത ാഴില്ോര്്നല്േണം.  

 

 

 

 

 

വിവിധതലത്തിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതെെുമതലകൾ 

 

ദമറ്റ് 

• ഗ്പവൃെിയുതെദമല്ദനാട്ടം 

• ത ാഴില്ോര്ഡില്ആവശയമുള്ളവിവരങ്ങള്പ്ദരഖതപ്പെുെുേ. 
അളദഗ്വഖതപ്പെുെുവാനുള്ളതമഷ്ര്തമന്റ്ബുക്ക്ഗ്പവൃെിസ്ഥലെ് ൂ
ക്ഷ്ിക്കുേ. 

 

•
 േിവ വുംത ാഴിലാളിേളുതെഹാജ്ര്മറര്ദറാളില്ഉറപ്പുവരു
െുേ. 
പൂര്െിയായമറര്ദറാളുേള്പ്ദഡറ്റാഎന്ഗ്െിഓപ്പദററ്ററുതെപക്കല്എ
െിയ്ക്കുേ.  

ദഡറ്റാഎന്ഗ്െിഓപ്പദററ്റർ 
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• മറര്ദറാള്പ്വി രണെിന് ഹായിക്കുേ. 
പൂര്െിയായമറര്ദറാളുേള്പ്ദമറ്റില്നിന്നും വീേരിച്ചവര്ക്ക്ബിലലുേ
ള്പ്പൂര്െീേരിദച്ചവ നവി രണെിന്നെപെി വീേരിയ്ക്കുേ. 
രജ്ിററുേള്പ് ൂക്ഷ്ിക്കുേ. ത ാഴിലാളിേളുതെദവ നം (ഡി.ബി.റ്റി) 
മുദഖനഎെിതയന്ന്ഉറപ്പാക്കുേ.  

ഓവർ ിയർ/എഞ്ചിനീയർ 

 

• ഗ്ഗാമ ഭാ ീരുമാനഗ്പോരംഗ്പവൃെിേള്പ്േതണ്െുേ, 
ഗ്പാഥമിേഎറിദമറ്റ് യ്യാറാക്കുേ. 
ഗ്പവൃെിയുതെ ാദങ്ക ിേമായോരയങ്ങള്പ്ദമറ്റിനുംത ാഴിലാളിേ
ള്പ്ക്കുംവിശേമാക്കുേ. ഗ്പവൃെിയുതെഅളവുേള്പ്ദരഖതപ്പെുെുേ, 
തെക്ക്തമഷ്ര്തെയ്യുേ. 
ബിലലുേള്പ് യ്യാറാക്കുവാന്ഡി.ഇ.ഒതയ ഹായിക്കുേ.  

പഞ്ചായത്ത്ത ഗ്കടറി/ അ ിസ്റ്റെ് 

 

•
 ത ഗ്േട്ടറിത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെദമല്ദനാട്ടംഗ്പവൃെിയുതെബി
ലലുേള്പ്യഥാ മയംഅംഗീേരിയ്ക്കുേ, 
ത ാഴിലാളിേളുതെദവ നംയഥാ മയംഡി.ബി.റ്റിമുഖാന്തിരംത ാഴിലാ
ളിേളുതെഅക്കൗണ്ില്എെിതയന്ന്ഉറപ്പാക്കുേ.  

 

ദലാക്ക്ദഗ്പാഗ്ഗാംഓഫീ ർ 

•
 പഞ്ചായെുേതളത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെതഷ്ല്ഫ്ഓഫ്ദഗ്പാജ്
ക്റ്ട് യ്യാറാക്കുന്ന ിലുംവിദേഗ്ന്ദീേൃ ാ ൂഗ് ണെിലും ഹായിക്കുേ. 
ഇ-മറര്ദറാള്പ്വി രണംതെയ്യുേ. 
പഞ്ചായെുേളുതെത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെനിര്വഹണദമല്ദനാട്ടംവ
ഹിക്കുേയുംനിര്വഹണംദമാണിറ്റര്തെയ്യുേ.  
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•
 പദ്ധ ിയുതെലഭിച്ചവിഭവങ്ങളുതെയുംവി രണംതെയ്  ായുംഉ
പദയാഗിച്ചവയുതെയുംേണക്കുേള്പ് ൂക്ഷ്ിക്കുേ. 
ആവശയമായരജ്ിററുേള്പ് ൂക്ഷ്ിക്കുേ. 

 

 

തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിൽഏതറ്റെുക്കാവുന്ഗ്പവൃത്തികൾ 

 

വിഭാഗംഎ : 
ഗ്പേൃ ിവിഭവപരിപാലനവുമായിബന്ധതപ്പട്ടതപാ ുഗ്പവൃെിേള്പ് 

േുെിതവള്ളദഗ് ാ സ്ുേള്പ്ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ളഭൂഗര്ഭജ്ലവി ാനംഉയര്െു
ന്ന ിന്ആവശയമായഅെിയണേള്പ് (underground dykes), 
മണ് െയണേള്പ്, അണേള്പ് (ദറാപ്പ്ഡാം), 
തെക്ക്ഡാമുേള്പ് ുെങ്ങിയജ്ല ംരക്ഷ്ണെിനുംജ്ലതോയ്െിനും 
ഹായേരമായനിര്മി ിേള്പ്. 

 

i)
 ഒരുനീര്െെെിതന്റ മഗ്ഗപരിപാലനെിന്ഉ േുന്നഇെതപെലുേ
ളായദോണ്ൂര്ഗ്െഞ്ചുേള്പ്,  ട്ട് ിരിക്കല് (terracing), 
ദോണ്ൂര്ബണ്ുേള്പ്, േല്െെയണേള്പ്, ഗയാബിദയാണ്നിര്മി ിേള്പ്, 
നീരുറവഗ്പദേശെിതന്റപരിദപാഷ്ണം ുെങ്ങിയനീര്െെപരിപാലനഗ്പ
വൃെിേള്പ് 

 

ii)   ൂക്ഷ്്മ-
തെറുേിെജ്ലദ െനഗ്പവൃെിേളുംദ ാെുേള്പ്/േനാല്എന്നിവയുതെനി
ര്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, തമയിന്റനന്സ്എന്നിഗ്പവൃെിേളും ; 

iii) 
ജ്ലദ െനേുളങ്ങളുദെയുംമറ്റ്ജ്ലദഗ് ാ സ്ുേളുദെയുംആഴംേൂട്ടല്ഉ
ള്പ്തപ്പതെയുള്ളപരമ്പരാഗ ജ്ലദഗ് ാ സ്ുേളുതെപുനരുദ്ധാരണവും; 
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iv) 
 േെദലാരങ്ങളിലുംേുളങ്ങളുതെഅരിേിലുംേനാല്ബണ്ുേളിലും
ദറാഡുേളുതെഓരെിലും, വനഭൂമിയിലും, 
മറ്റ്തപാ ുഭൂമിയിലും ലവൃക്ഷ്ങ്ങള്പ്അെക്കമുള്ളമരംവച്ച്പിെിപ്പിക്ക
ലുംവനവത്േരണവും, 
ഇവയില്നിന്നുംലഭിക്കുന്നആോയെിതന്റഅവോശംഖണ്ഡിേ 5 
ല്ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നേുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക്നല്ദേണ് ാണ്; 

v) തപാ ുഭൂമിയിതലഭൂവിേ നഗ്പവൃെിേളും. 

 

II വിഭാഗംബി: 
 മൂഹെില്അവശ അനുഭവിക്കുന്നവിഭാഗങ്ങള്പ്ക്കുള്ളവയക്തിഗ 
ആസ് ിേള്പ് (ഖണ്ഡിേ 5 ല്പരാമര്ശിക്കുന്നേുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക്മാഗ് ം) 

 

 

i) ഖണ്ഡിേ 5 
ല്പരാമര്ശിക്കുന്നേുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക്ഭൂമിയുതെഉല്പാേനക്ഷ്മ വര്ദ്ധി
പ്പിക്കുന്ന ിനായിഭൂവിേ നവും, േിണറുേള്പ് (Dugg well), േുളങ്ങള്പ് 
(farm ponds), 
മറ്റ്ജ്ലതോയ്െ്നിര്മി ിേള്പ്എന്നിവഉള്പ്തപ്പതെയുള്ളജ്ലദ െനെി
നാവശയമായഅെിസ്ഥാന ൗേരയങ്ങള്പ്ലഭയമാക്കല്; 

 

ii) പഴേൃഷ്ി, പട്ട്നൂല്േൃഷ്ി, ദ ാട്ടവിളേൃഷ്ി, 
 ാംദ ാറസ്ഗ്െിഎന്നിവയിലൂതെആജ്ീവനംതമച്ചതപ്പെുെല്; 

 

 ഖണ്ഡിേ 5 ല് ൂെിപ്പിക്കുന്നേുെുംബങ്ങളുതെ രിശ്ഭൂമി/ 
പാഴ്സഭൂമി (fallow or waste land) 
വിേ ിപ്പിച്ച്േൃഷ്ിക്ക്അനുദയാജ്യമാക്കല്; 
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iii) ഇന്ദിരാആവാദ യാജ്നഗ്പോരദമാ, 
ദേഗ്ന്ദ/ ംസ്ഥാന ര്ക്കാരുേള്പ്ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നമറ്റ്ഭവനനിര്മാണ
പദ്ധ ിേള്പ്ഗ്പോരദമാഏതറ്റെുക്കുന്നഭവനനിര്മാണെിതലഅവിേഗ്ദ്ധ
ോയിേത ാഴില്ഘെേം;  

 

iv)
 മൃഗപരിപാലനംദഗ്പാസാഹിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ളഅെിസ്ഥാന ൗേ
രയങ്ങളായദോഴിക്കൂട്, ആട്ടിന്േൂട്, പട്ടിേൂട്, ത ാഴുെ്, 
പുല്ത ാട്ടിഎന്നിവയുതെനിര്മാണവും; 

 

v)
 മസയബന്ധനഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്ദഗ്പാസാഹിപ്പിക്കുന്ന ിന്ഉ േുന്ന
അെിസ്ഥാന ൗേരയങ്ങളായമസയംഉണക്കുന്നദേഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, 
മസയം ൂക്ഷ്ിക്കുന്നദേഗ്ന്ദങ്ങള്പ്എിവനിര്മിക്കലുംവര്ഷ്ോലെ്മാ
ഗ് ംതവളളംഉ േുന്നതപാ ുേുളങ്ങളില് (seasonal water bodies on 
public land) 
മസയംവളര്െുന്ന ിന്അെിസ്ഥാന ൗേരയങ്ങള്പ്ഒരുക്കലും;  

 

III.  വിഭാഗം. ി: 
ദേശീയഗ്ഗാമീണഉപജ്ീവനമിഷ്തന്റനിബന്ധനേള്പ്അനു രിക്കുന്ന വയം
 ഹായ ംഘങ്ങള്പ്ക്ക്തപാ ുഅെിസ്ഥാന ൗേരയങ്ങള്പ് 

 

i)
 ോര്ഷ്ിദോത്പന്നങ്ങളുതെഈെുറ്റ ംഭരണ ൗേരയംഉള്പ്തപ്പതെയു
ള്ളവിളതവെുപ്പിന്ദശഷ്ംആവശയമായിവരുന്ന ൗേരയങ്ങള്പ് (post 
harvest facilities), 
സജ്വവളംഎന്നിവയ്ക്ക്ആവശയമായസ്ഥായിയായഅെിസ്ഥാന ൗേരയ
ങ്ങള്പ് ൃഷ്ടിക്കുേവഴിോര്ഷ്ിദോത്പാേനക്ഷ്മ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനു
ള്ളഗ്പവൃെിേളും; 
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ii)
  വയം ഹായ ംഘങ്ങളുതെഉപജ്ീവനഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്ക്ക്ആവ
ശയമായതപാ ുവര്ക്ക്തഷ്ഡ്ഡുേളുതെനിര്മാണവും. 

 

IV. വിഭാഗംഡി : ഗ്ഗാമീണഅെിസ്ഥാന ൗേരയങ്ങള്പ് 

i) നിര്ദേശിക്കതപ്പട്ടമാനേണ്ഡങ്ങള്പ്ക്ക്അനു ൃ മായിഖര-
ഗ്േവമാലിനയ ംസ്േരണെിനും ുറസ്ായമലമൂഗ് വി ര്ജനംഇലലാ ാ
ക്കുന്ന ിനുംദവണ്ി വ ഗ്ന്തമാദയാ ര്ക്കാര്വേുപ്പുേളുതെഇ രപദ്ധ
 ിേളുമായി ംദയാജ്ിപ്പിച്ച്തോദണ്ാവയക്തിഗ േക്കൂ ുേള്പ്, 
സ്േൂള്പ്ദൊയലറ്റുേള്പ്, അങ്കണവാെി, 
ദൊയലറ്റുേള്പ് ുെങ്ങിയഗ്ഗാമീണശുെി വവുമായിബന്ധതപ്പട്ടഗ്പവൃെിേ
ള്പ്. 

 

ii) ഒറ്റതപ്പട്ട്േിെക്കുന്നഗ്ഗാമങ്ങതളയും, 
നിര്േിഷ്ടഗ്ഗാമീണഉല്പാേനദേഗ്ന്ദങ്ങതളയുംനിലവിലുള്ളദറാ്ശൃംഖല
യുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള, 
എലലാോലാവസ്ഥയിലുംഉപദയാഗിക്കാന്പറ്റുന്നഗ്ഗാമീണദറാഡുേളുതെ
നിര്മാണവും, ഓെേള്പ്, 
േലുങ്കുേള്പ്എന്നിവഉള്പ്തപ്പതെയുള്ളഗ്ഗാമെിതലഈെുറ്റഉള്പ്ദറാഡുേളു
തെയുംവീഥിേളുതെയുംനിര്മാണവും; 

iii) േളിസ്ഥലങ്ങളുതെനിര്മാണവും; 

iv) തവള്ളതപ്പാക്കനിയഗ്ന്തണ ംരക്ഷ്ണഗ്പവൃെിേള്പ്, 
തവള്ളതക്കട്ട്ഒഴിവാക്കുന്ന ിനുള്ളജ്ലനിര്ഗ്ഗമനഗ്പവൃെിേള്പ്, 
മഴതവള്ളംതേട്ടിനില്ക്കുന്ന ാഴ്സന്നതപാ ുസ്ഥലങ്ങളുതെതമച്ചതപ്പെുെല് 
(chaur renovation), 
 ീരഗ്പദേശങ്ങളുതെ ംരക്ഷ്ണെിനുള്ളദറാംവാട്ടര്തഗ്ഡയിനുേള്പ്, 
എന്നിവഉള്പ്തപ്പതെയുള്ളതപാ ുഅെിസ്ഥാന ൗേരയങ്ങള്പ്, 
ദറാഡുേളുതെപുന:രുദ്ധാരണം, 
േൂരന്തഗ്പ ിദരാധ യ്യാതറെുപ്പുേള്പ്തമച്ചതപ്പെുെുന്ന ിനുള്ളഗ്പവൃെി
േളും; 
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v) ഗ്ഗാമപഞ്ചായെുേള്പ്, 
വനി ാ വയം ഹായ ംഘങ്ങളുതെത ഡദറഷ്നുേള്പ്, 
തോെുങ്കാറ്റ്ബാധി ര്ക്കുള്ളഅഭയദേഗ്ന്ദങ്ങള്പ് (സ ദക്ലാണ്തഷ്ല്റ്റര്), 
അങ്കണവാെിദേഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, 
ഗ്ഗാമീണെന്തേള്പ്എന്നിവയ്ക്കാവശയമുള്ളതേട്ടിെങ്ങളുതെനിര്മാണവും
, ഗ്ഗാമ/ദലാക്ക് ലഗ്േിമിദറ്റാറിയങ്ങളുതെനിര്മാണം. 

 

vi) ദേശീയഭക്ഷ്യ ുരക്ഷ്ാനിയമം 2013 (20/2013) 
തലവയവസ്ഥേള്പ്നെപ്പിലാക്കുന്ന ിന്ആവശയമായിവരുന്നഭക്ഷ്യധാനയ
 ംഭരണിേളുതെനിര്മാണം. 

vii).
 മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്പോരംഏതറ്റ
െുക്കുന്നനിര്മാണഗ്പവൃെിേളുതെഎറിദമറ്റിതന്റഭാഗമായിവരുന്നനി
ര്മാണ ാമഗ്ഗിേളുതെഉല്പാേനവും; 

viii)
 മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്പോരം ൃഷ്ടി
ക്കതപ്പട്ടഗ്ഗാമീണതപാ ുആസ് ിേളുതെഅറ്റേുറ്റപണിേളും; 

ഇസംബന്ധിച്ച് ംസ്ഥാന ര്ക്കാരുമായിേൂെിയാദലാെനനെെിദേഗ്ന്ദ
 ര്ക്കാര്വിജ്ഞാപനംതെയ്യുന്നമറ്റ്ഏത ാരുഗ്പവൃെിയും.  

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റയുണിറ്റ്  

ഗ്ശിമ ിപാര്വ ി(ജ്ിലലാറിദ ാര്ഴ്സസ്ദപര്ഴ്സ ണ്)  

 ലീനബീഗം (ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സസ്ദപര്ഴ്സ ണ്) 9447230834 

 ഹായിച്ചവര്:- പഞ്ചായെ് ഗ്പ ിഡന്്., 
,വാര്്തമമ്പര്ജ്നഗ്പ ിനിധിേള്പ്,ദമറ്മാര്,,ത ാഴിലാളിേള്പ്,ഉദേയാഗ
സ്ഥര്,  

 

Arya S Kumar,Saramya Sasidharan, Jyothy Raja R, ,Ajitha ,Ashik .N 
,Safana. 
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