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ആമുഖം 
 
രാജ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങളില്ജ്ീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ 
മനുഷ്യരുത്തെ സരവത ാന്മുഖമായ 
പുതരാര ിലക്ഷ്യംവച്ച്സസവാ ഗ്്യാന്ര ഇ്യന് പാർലിത്തമന്് 
നിർമ്മിക്കത്തെട്ട 
ശക്തമായനിയമങ്ങളിത്തലാന്നാണ്മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാ
ഴിലുറെസപദ്ധ ി. 2005 ത്തസപ് ംബർമാസം 5-
ാാാം ീയ്യ ിഈനിയമംനിലവില് വന്നു.  
 
ത്ത ാഴിൽ 
ഒരുഅവകാശമായികല്െിച്ച്ുനല്കുന്നനിരവധിസവിതശഷ് കളുള്ള
നിയമമാണിത്. ഗ്രാമീണതമഖലയിത്തലോരിേയ നിർമ്മാജ്നം 
എന്നഗ്പാഥമികലക്ഷ്യതൊത്തൊെംപാരിസ്ഥി ികപുനസ്ഥാപനം, 
സാമൂഹയആസ് ിസൃഷ്ടിക്കൽഎന്നിവയുംത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെ
ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുത്തെത്ത ാഴിൽത്തെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശെി
നുംഅവരുത്തെകായികാധവാനതശഷ്ിക്കുംനിയമസാധു യുംഅ്സ്ും
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കല്െിക്കുന്നുത്തവന്ന ാണ്മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറ
െസപദ്ധ ിയുത്തെസവിതശഷ് .  

 
 
 
 
മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 
 
1.ഗ്രാമഗ്പതേശെസ  ാമസിക്കുന്ന,അവിേഗ്ധത്ത ാഴിൽത്തെയ്യാൻ 
 ാത്പരയമുള്ള എത്ത ാരുകുെുംബെിനുംഒരുസാമ്പെികവര്ഷ്ം 
100 േിവസത്തെത്ത ാഴിലിനുള്ളഅവകാശം.  
2.േരിഗ്േരുത്തെഉപജ്ീവനവുമായിബന്ധത്തെട്ടവിഭവാെിെറശക്തിത്തെെു
െൽ. 
3.സാമൂഹയമായിപിന്നാക്കംനില്ക്കുന്നഎലലാകുെുംബങ്ങത്തളയുംപദ്ധ
 ിയില് ഉള്പ്ത്തെെുെുക. 
4.പഞ്ചായഗ്ൊജ്സ്സ്ഥാപനങ്ങത്തളശക്തിത്തെെുെുക. 

 
 വിദശഷ്തകൾ 

• നിയമെിന്ത്തറപിന്ബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠി പദ്ധ
 ി 

• സ്ഗ് ീക്കുംപുരുഷ്നും ുലയതവ നം 
• പരിസ്ഥി ിസംരക്ഷ്ണം,കാര്ഷ്ികതമഖലയിത്തലഅെിസ്ഥാ
നസൗകരയവികസനം 

• ത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസആസൂഗ് ണെിലുംനിർവഹണെി
ലുംപങ്കാളിെം  

• തവ നംതനരിട്ടസത്ത ാഴിലാളികളുത്തെബാങ്കസ/തപാതറാഫീസ്
അക്കൗണ്ടിതലക്കസ 

• പദ്ധ ിസു ാരയമാക്കാന് സാമൂഹയഓഡിറ്റസ 

 
 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിന്തറഗ്പാധാനയം 
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മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഗ്പകാരംഗ്രാമപ
ഞ്ചായെസഗ്പതേശെസനെെിലാക്കുന്നഎലലാഗ്പവൃെികളുംത്തപാ ുജ്ന
പങ്കാളിെതൊത്തെയുള്ളതസാഷ്യല്ഓഡിറ്റിനവിതധയമാക്കണത്തമന്നസ
ഈ നിയമെിന്ത്തറഅനുതേേം 17(2)ൽനിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. 
പദ്ധ ിഗ്പവര്െനത്തെെറ്റിയുംത്തപാ ുധനം 
ത്തെലവഴിക്കുന്ന ിത്തനെറ്റിയും 
പൗരസമൂഹംനെെുന്നപരസയവുംസവ ഗ്്വുമായപരിതശാധനയാ
ണ്തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റസഅഥവാസാമൂഹികകണക്കസപരിതശാധന.  
 
എലലാവാര്ഡിലുംവര്ഷ്െില് രണ്ടസഗ്പാവശയംതസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റസഗ്രാമസഭകള്കൃ യമായിനെെണം. 
ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയിൽഅഴിമ ിക്കസഇെനല്കാത്ത , 
സു ാരയ യുംകാരയക്ഷ്മ യുംഉറെുവരുെുകയാണ് 
തസാഷ്യൽഓഡിറ്റിലൂത്തെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.സമൂഹെിത്തല 
നാനാ ുറകളിലുള്ളവരുത്തെപങ്കാളിെംഉറൊക്കി,വിപുലമായസാ
മൂഹയവിേയാഭയാസപരിപാെിയായണ്തസാഷ്യൽഓഡിറ്റസഗ്പഗ്കിയനെ
ക്കുക. പദ്ധ ിെണംശരിയായരീ ിയില് ത്തെലവഴിച്ച്ിട്ടുതണ്ടാ, 
പദ്ധ ിയുത്തെ ലക്ഷ്യം കകവരിച്ച്ുതവാ, 
പദ്ധ ിയുത്തെരുണതഭാക്താക്കളുത്തെജ്ീവി െിൽരുണപരമായഎ്ു

മാറ്റമാണുണ്ടായത്, 
സാമൂഹയആസ് ിസൃഷ്ടിച്ച്ിട്ടുതണ്ടാ ുെങ്ങിയകാരയങ്ങളാണ്തസാഷ്യ
ൽഓഡിറ്റിലൂത്തെകത്തണ്ടൊൻഗ്ശമിക്കുന്നത്. 
ത്തപാ ുജ്നങ്ങളുത്തെപങ്കാളിെതൊത്തെനെെുന്ന ിനാല് സര്ക്കാര് 
പദ്ധികളുത്തെ 
നെെിെിനുതമൽത്തപാ ുസമൂഹെിത്തെജ്ാഗ്ര യുറൊക്കാന് 
തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റസ വഴിത്തയാരുക്കും. 
 
രാജ്യത്തെപരതമാന്ന ഓഡിറ്റിങ്സംവിധാനമായ കംതഗ്ൊളര് 
ആന്്ഓഡിറ്റര്ജ്നറല് (സി.എ.ജ്ി) 
പുറത്തെെുവിച്ച്മാര്രനിര്തേശമനുസരിച്ച്ാണ്ഈ തസാഷ്യല് 
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ഓഡിറ്റസനെെിയിട്ടുള്ളത്.സംസ്ഥാനസര്ക്കാഗ്രൂപീകരിച്ച്തസാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റയൂണിറ്റിന്ത്തറതന ൃ വെില് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റസ നെെുന്നത് 

 
രീതിശാസ്ഗ്തം 
തസാഷ്യൽഓഡിറ്റസറിതസാഴ്സസ്തപഴ്സസണ് ഗ്പവൃെിഫയല് 
പരിതശാധന, ഫീല്്സന്ദര്ശനം, 
ത്ത ാഴിലാളികളുമായുള്ളഅഭിമുഖം, 
എം.ഐ.എസ്പരിതശാധനഎന്നിവത്തയഅെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 
തസാഷ്യൽഓഡിറ്റസറിതൊര്ട്ടസ യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
 ാത്തഴപറയുന്നരീ ിഅവംലംബിച്ച്ാണ്ഈറിതൊര്ട്ടസ യ്യാറാക്കിയി
ട്ടുള്ള  
 

തതാഴിലാളികളുതെ 10 അവകാശങ്ങൾ 
 
1)അതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 
േിവസെിനുള്ളിൽത്ത ാഴിൽകാര്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം. Act 
schedule 2 a. 
2)അതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 
േിവസെിനുള്ളിൽത്ത ാഴിലലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയ ി
ന്ത്തറകകെഗ്റ്റസീ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവകാശവും (Act schedule 2 
section 6) 
3)ത്ത ാഴിലലഭിച്ച്ിത്തലലങ്കില് 
ത്ത ാഴിലിലലായ്മതവ നംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം, (15 
േിവസംകഴിഞ്ഞാല് അെുെ30 
േിവസംേിവസതവ നെിന്ത്തറനാലിത്തലാന്നുംപിന്നിെുള്ളേിവസങ്ങളി
ൽേിവസതവ നെിന്ത്തറ 50% വുംലഭിക്കാന് 
ത്ത ാഴിലാളിക്കസഅവകാശമുണ്ടസ.)  Section 7 
4)പദ്ധ ിആസൂഗ് ണെില് പത്തങ്കെുക്കാനുളളഅവകാശം. (section 
16) 
5)5കിതലാമീറ്ററിനുള്ളില് ത്ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം, 
അത്തലലങ്കില്(തവ നെിന്ത്തറ 10 ശ മാനംഅധികം) Schedule 3 
section 12. 
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6)കുെിത്തവള്ളം,വിഗ്ശമസൗകരയം,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ സൗകരയംഇവ 
ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. (schedule 2 section 5 subsection 
23) 
7)15 േിവസെിനുള്ളിതലവ നംലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവകാശം. 
8)തവ നവി രണെിത്തല കാല ാമസെിന് 
നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം(schedule 2 section 5 
subsection 29) 
9)സമയബന്ധി മായുള്ളപരാ ിപരിഹാരെിനുള്ളഅവകാശം.(secti
on 19) 
10)ഗ്രാമസഭയില് പത്തങ്കെുക്കുന്ന ിനും തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റസ 
ഗ്പഗ്കിയയില്പത്തങ്കെുക്കാനുമുള്ളഅവകാശം. (section 17) 

 
മഹാത്മാരാന്ധി തേശീയ 
ഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഅെിസ്ഥാനപരമായിഒരുഅവകാശാധി
ഷ്ഠി പദ്ധ ിയാണ്.അ ുത്തകാണ്ടു ത്തന്നത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഅവകാശ
ലംഘനത്തെരൗരവതൊത്തെ ത്തന്നകാതണണ്ട ുണ്ടസ.അ ിതലക്കവരുന്ന ി
ന്മുമ്പസതസാഷ്യൽഓഡിറ്റസറിതസാഴ്സസ്തപഴ്സസണ് ത്തനെുമ്പനവാർഡിൽ 
കഴിഞ്ഞസാമ്പെികവര്ഷ്ംനെെിയഗ്പവൃെികളുലത്തെഫയലുകള്പ് 
പരിതശാധിക്കുകയുണ്ടായി. അ ിന്ത്തറവിവരങ്ങള്പ് 
ഇവിത്തെപങ്കുവക്കുന്നു. 

 
പഞ്ചായത്തിതന് ംബന്ധിച്ചഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 
 
ത്തകാലലം ജ്ിലലയിത്തലത്തകാലലം ാലൂക്കിൽസ്ഥി ിത്തെയ്യുന്ന 
പഞ്ചായൊണ് മയ്യനാട്. 17.57െ.കി.മീ വിസ് ീർണ്ണമുള്ള 
പഞ്ചായെിൽ 23 വാർഡുകളാണുള്ളത് .ആത്തകജ്നസംഖയ 53893 
ആണ്. ആേിച്ച്നലലൂർ, ൃതക്കാവിൽവട്ടം എന്നീ പഞ്ചായെുകളും 
പറവൂർ മുൻസിൊലിറ്റിയും ത്തകാലലം നരരസഭയും പെിഞ്ഞാറു 
കെലുമാണ് അ ിരുകള് .മയ്യനാട് ആസ്ഥാനമായാണ് പഞ്ചായെസ 
സ്ഥി ിത്തെയ്യുന്നത് 
.ഹിന്ദുമുസ്ിം,ഗ്കിസ് യൻമ വിഭാരെിൽത്തപട്ടവർഒരുമിച്ച്സജ്ീവിക്കു
ന്നു .ത്തനലലസ, ത്ത ങ്ങസ ,മരച്ച്ീനിഎന്നിവയാണ്ഗ്പധാനത്തെട്ടവിളകള്. 
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ഈപഞ്ചായെിൽആത്തക4570 ത്ത ാഴിൽകാർഡുകളാണ്ഉള്ളത് . 
നിലവിൽആത്തക6236ത്ത ാഴിലാളികളാണ്ഈപഞ്ചായെിൽത്ത ാഴിലു
റെസപദ്ധ ിവഴി ത്ത ാഴിൽത്തെയ്യുന്നത്. 

 
 
 
ജ്ിലല 
തലാക്കസ 
 ാലൂക്കസ 
പഞ്ചായെിന്ത്തറതപര് 
വീസ് ീർണ്ണം 
നിയമസഭാമണ്ഡലം 
പാരലത്തമന്്മണ്ഡലം 
വാര്ഡുകളുത്തെഎണ്ണം 
ആത്തകജ്നസംഖയ 
സ്ഗ് ീകള് 
പരുഷ്ന്മാർ 
പട്ടികജ്ാ ിജ്നസംഖയ 
 
 

   ത്തകാലലം 
  മുഖെല 
  ത്തകാലലം 
മയ്യനാട് 
 17.57െകിമി  
ഇരവിപുരം 
 ത്തകാലലം 
23 
53893 
28266  
25627 
3317 
 
 

 
 
 

  
പഞ്ചായെിത്തല ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധത്തെട്ട 
അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 
1 ആത്തക ത്ത ാഴില്  കാര്് 4570 

2 ആത്തക ത്ത ാഴിലാളികള് 6236 
3 ആക്റ്റ്റീവ് ത്ത ാഴില്  കാര്് 1642 
4 ആക്റ്റ്റീവ് ത്ത ാഴിലാളികള് 989 
5 പട്ടികജ്ാ ി വിഭാരം 275 
6 എസ്െിത്ത ാഴിലാളികള് NIL 
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7 കഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ം ആത്തക ത്തെലവ് 261.41ലക്ഷ്ം 
8 ഈ വര്ഷ്ം ആത്തക ത്തെലവ് 163.61ലക്ഷ്ം 

 
മയ്യനാട്  വാർഡിത്തല ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധത്തെട്ടസ 
വിവരങ്ങള് 
 
ആത്തക ത്ത ാഴിൽ കാര്് 366 
ആത്തക ത്ത ാഴിലാളികള് 479 
ആക്റ്റ്റീവ് ത്ത ാഴിലാളികള് 79 
ആത്തക െിലവായ  ുക Nil 
ആത്തക ത്ത ാഴില്  േിനങ്ങള് Nil 
സ്ഥിരമായിത്ത ാഴിലിന്അതപക്ഷ്ി
ക്കുന്നവർ 

Nil 

പട്ടികജ്ാ ി വിഭാരെില് 
ത്തപട്ടവർ 

Nil 

കഴിഞ്ഞ വർഷ്ം 100 േിവസം 
ത്ത ാഴിൽ കിട്ടിയവർ 

49 

 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ  
 
    
ഗ്കമ
നമ്പ
ർ 

വർ
ക്കസതകാ
് 

വർക്കിൻ
ത്തറ തപര് 

ആ
രംഭി
ച്ച് 
 ീയ
 ി 

അെ
ങ്കൽ 
 ുക 

െില
വാ
യ 
 ുക 

അ
വിേ
ഗ്ധ 
ത്ത ാ
ഴിൽ 
േിന
ങ്ങള് 

വിേ
ഗ്ധ 
ത്ത ാ
ഴിൽ 
േിന
ങ്ങ
ള് 

സാ
ധന 
ഘെ
കം 

1 WC/301
603 

ഭൂഉെമകളു
ത്തെ 
വസ് ുക്ക
ളിൽ 

03/10/
18 

4332
72 

3720
46 

1524   
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ജ്ലസംരക്ഷ്
ണ 
ഗ്പവർെി
കള്  

 

ഏഴ്്രജിസ്റ്ററുകളുതെപരിദശാധന 
 
         തകഗ്ന്ദ സർക്കാരിൻത്തറ നിർതേശഗ്പകാരം ത്ത ാഴിലുറെസ 
പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധത്തെട്ട  ാത്തഴ പറയുന്ന 7 രജ്ിററുകള് 
നിർബന്ധമായും സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ാണ്  
 
1)ത്ത ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അതപക്ഷ്യുത്തെ രജ്ിറർ 
2)ഡിമാൻ് രജ്ിറർ 
3)ഗ്പവൃെിയുത്തെ ലിറും െിലവും വിശോംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 
രജ്ിറർ  
4)സ്ഥിര ആസ് ികള് രജ്ിറർ  
5)സാധന ഘെക രജ്ിറർ  
6)പരാ ി രജ്ിറർ  
7)തസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റസ ഗ്രാമസഭ മീറ്റിംഗ് രജ്ിറർ 

 
     ഈ പഞ്ചായെിൽ 6 രജ്ിററുകളും ഗ്പത യകമായി 
സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ. എന്നാൽ ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ിയ്ക്കായി 
ഗ്പത യകം ഗ്രാമസഭാ രജ്ിറർ സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുള്ള ായി കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞിലല. 

 
1)ത്ത ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അതപക്ഷ്യുത്തെ രജ്ിറർ 
         2018-19 കാലയളവിൽ ത്ത ാഴിൽ കാർഡിന് അതപക്ഷ് 
നൽകിയ ും ത്ത ാഴിൽ കാർ് അനുവേിച്ച് ും ആയ രജ്ിറർ 
ഇവിത്തെ സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.അ ിൻത്തറ പാർട്ടസഎ, ബി, സി, ഡി 
രജ്ിററുകള് ഗ്പിൻ് എെുെു സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.2018-19ൽ 
പഞ്ചായെസ  ലെിൽ 353 ത്ത ാഴിൽ കാർ് അതപക്ഷ്കള് 
ലഭിച്ച് ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
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2)ത്ത ാഴിലിന് അതപക്ഷ് നൽകിയ ും ത്ത ാഴിൽ 
അനുവേിച്ച് ുമായി രജ്ിറർ 
ത്ത ാഴിലിന് അതപക്ഷ് നൽകിയ ും ത്ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച് ുമായ 
രജ്ിറർ സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.ഇ ിൽ ത്ത ാഴിലിന് 
അതപക്ഷ്ിച്ച്യാളിന്ത്തറ തപര്, ത്ത ാഴിൽ കാർ് നമ്പർ, 
ഗ്പവൃെിയുത്തെ തപര്, ഗ്പവൃെിയുത്തെ തകാ്, ത്ത ാഴിൽ 
നൽകിയ േിവസങ്ങളുത്തെ എണ്ണം, തവ നം എന്നിവ കൃ യമായി 
തരഖത്തെെുെിയിട്ടുണ്ടസ. എന്നാൽ ത്ത ാഴിൽ അതപക്ഷ് നൽകിയ 
 ീയ ി, ആവശയത്തെട്ട ത്ത ാഴിൽ േിനങ്ങളുത്തെ എണ്ണം എന്നിവ 
ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 
 

3)ഗ്പവർെിയുത്തെ ലിറും ത്തെലവും വിശോംശങ്ങളും 
സംബന്ധിച്ച് രജ്ിറർ  

 
         2018-19 വർഷ്ത്തെ 580 വർക്കുകളുത്തെ തപര് 
എഴു ി ലിറസ ത്തെയ് ു സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ. 
വർക്കസ ത്തനയിം,  വർക്കസ തകാ്,  ഗ്പവർെി ത്തെയ്  
േിവസങ്ങള്, തവജ്സ് ലിറസ ,എഫ് െി.ഒ വിവരങ്ങള്, തവ നം 
നൽകിയ  ീയ ി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 
4)സ്ഥിര ആസ് ി രജ്ിറർ  
 
24 സ്ഥിര ആസ് ികളുത്തെ തപരുവിവരം ലിറസ ത്തെയ്  
സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ. 

 
5)സാധന ഘെക രജ്ിറർ  
2018 - 19 വർഷ്ം 54 ത്തമറ്റീരിയൽ വർക്കുകളുത്തെ ലിറസ 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 അംരനവാെി ത്തകട്ടിെ നിർമ്മാണം, 8 നഴ്സസറി 
നിർമ്മാണം, 1 കണ്ടൽത്തച്ച്െി നഴ്സസറി നിർമ്മാണം, 1 കുളം - 
കയർ ഭൂവസ്ഗ്  നിർമ്മാണം, 4 കാലിത്തൊഴുെസ നിർമ്മാണം, 1 
 ാബൂക്കസ നിർമാണം, 6 തറാ് തകാൺഗ്കീറ്റിംഗ്,7 
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ഐ.എച്ച്സ.എച്ച്സ.എൽ, 4 കിണർ റീൊർജ്ിംഗ്, 3 ത ാട് ആഴം 
കൂട്ടൽ, 18 ഭൂവുെമകളുത്തെ പുരയിെെിത്തല ജ്ലസംരക്ഷ്ണം 
(ത്തമറ്റീരിയൽ-ഡിസ്ത്തെ തബാർ്) എന്നിവയായിരുന്നു വർക്കുകള്. 
എന്നാൽ ഡിസ്ത്തെ തബാർഡിന്ത്തറ ത്തെലവ് ത്തമറ്റീരിയൽ വർക്കസ 
ലിറിൽ ഉള്ത്തെെുൊത്ത  എറിതമറ്റിൽ തെർക്കുന്ന ാണ് 
നലലത്ത ന്നസ നിർതേശിക്കുന്നു.  

 
6)പരാ ി രജ്ിറർ  
       പരാ ി രജ്ിറർ സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ. 2018 - 19 വർഷ്ം 
രണ്ടസ പരാ ികളാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടസ പരാ ിയിലും 
പരാ ി നൽകിയ ആളിന്ത്തറ തപരും വിലാസവും, സവീകരിച്ച് 
നെപെി, പരാ ി  ീർൊക്കിയ േിവസം എന്നിവ 
തരഖത്തെെുെിയിരുന്നിലല. ഇ ിൽ ഒരു പരാ ി 6 മാസമായി 
അതപക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടും ത്ത ാഴിൽ കാർ് ലഭിച്ച്ിലല എന്ന ായിരുന്നു. 
എന്നാൽ പരാ ിക്കാരന്ത്തറ തപതരാ വിലാസതമാ 
ഇലലാ ിരുന്ന ിനാൽ  പരാ ിക്കാരത്തന കത്തണ്ടൊൻ സാധിച്ച്ിലല. 

 
7)ഗ്രാമസഭാ രജ്ിറർ  
          ത്ത ാഴിലുറെിനായി ഗ്പത യകം ഗ്രാമസഭ 
രജ്ിറർസൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല. പകരം 
ത്തപാ ുഗ്രാമസഭാ രജ്ിററിലാണ്ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ിയുമായി 
ബന്ധത്തെട്ട വിവരങ്ങള് സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ായി കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞത്.ഗ്പത യകം ഗ്രാമസഭാ രജ്ിറർ സൂക്ഷ്ിക്കണത്തമന്നസ 
നിർതേശിക്കുന്നു. 
 

 യൽതവരി ിദക്കഷ്ൻ 
2018ത്തലവാര്ഷ്ികമാറര് സര്ക്കുലർഅധയായം 7ത്തലഖണ്ഡിക 11(5) 
ഗ്പകാരംഒരുഗ്പവൃെിഫയലിൽ ാത്തഴപറയുന്ന 22 
തരഖകള്സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ുണ്ടസ: 
1.കവർതപജ്സ് 
2.ത്തെക്ലിറസ 
3.വാര്ഷ്ികപദ്ധ ിആസൂഗ് ണതരഖ 
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4.ത്തെക്റ്നിക്കല് എറിതമറ്റസആന്്ഡികസൻ 
5.സാതങ്ക ികഅനുമ ിതരഖ 
6.ഭരണാനുമ ിതരഖ 
7.സംതയാജ്ി പദ്ധ ിആത്തണങ്കിൽഅ ുമായിബന്ധത്തെട്ടതരഖകള് 
8.ആനവൽമാറർസര്ക്കുലർഅനുതേേം 
3എ,3ബിഗ്പകാരമുള്ളത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഡിമാന്്തഫാറം. 
9.ഗ്പവൃെിഅനുവേിക്കൽതഫാറം 
10.ഇ.മറർതറാള് 
11.ത്തമഷ്ര്ത്തമന്്ബുക്കസ 
12.ത്തമറ്റീരിയൽവര്ക്കസആത്തണങ്കിൽസാധനങ്ങള്വാങ്ങുന്ന ുംഉപതയാ
രിക്കുന്ന ുമായിബന്ധത്തെട്ടതരഖകള് 
13.തവജ്ലിറസ 
14.ഫണ്ടസഗ്ൊൻസ്ഫർഓർഡർ 
15.ത്തമറ്റീരിയൽവൗച്ച്റുകളുംബിലലുകളും 
16.തറായല്റ്റിഉത്തണ്ടങ്കിൽഅ ിന്ത്തറതരഖകള് 
17.ഗ്പവൃെിആരംഭംമു ല് 
അവസാനിക്കുന്ന ുവത്തരയുള്ളമൂന്നസഘട്ടതഫാതട്ടാ. 
18. ഗ്പവൃെിപൂര്െീകരണസാക്ഷ്യപഗ് ം. 
19.മറര് തറാള്മൂവ്ത്തമന്്സ്ിെസ/ഫയൽഗ്ൊക്കിങ്തഫാറം 
20.ജ്ിതയാൊഗ്്തഫാതട്ടാഗ്രാഫ് 
21.തസാഷ്യൽഓഡിറ്റസറിതൊര്ട്ടിന്ത്തറതകാെി 
22.കസറ്റസഡയറി 

 
കണ്ത്തലുകൾ  

     ഓഡിറ്റിൻത്തറ ഭാരമായി പരീതശാധിച്ച് അഞ്ചസ 
ഫയലുകളിലും ഏറ്റവും അ യാവശയമായി  സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട െില 
തരഖകള് സൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടിലലന്നസ കത്തണ്ടെി. 

1.കവർദപജ്  

വർഷ്ിക മാത്തറർ സർകയൂലർ ഗ്പാകാരമുള്ള ഒരു കവർ തപയ്ജ്സ് 
ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് ത്ത ാഴിലുറെുപദ്ധ \യുത്തെ 
സു ാരയ യും ലാളി യവും ഉറൊക്കാൻ സഹയാകമാവും .ഒരു 
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ഗ്പവർെിയുത്തെ എലലാ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും അെങ്ങുന്ന 
തരഖയാണിത് . 
                    എ എംസി ഗ്പകരമുള്ള ും 
ഗ്പാതേശികമായി  യ്യാറാക്കിയ ുമായ കവർ തപജ്സ്ഫയലിൽ 
കാണാൻ കഴിഞിലല  .പകരം മൂലലയ നിർണ്ണയ 
സാക്ഷ്യപഗ് മായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്  

2.തെക്ക് ലിസ്റ്റ്  

കവർതപജ്സ് തപാത്തല  ത്തന്ന ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ി 
ഗ്പവർെികള്ക്കസ സു ാരയ യും വയക്ത യും ഉറൊക്കാൻ 
സഹായിക്കുന്ന തരഖയാണ് ത്തെക്കസ ലിറസ .ഒരു ഫയലിൽ 
ഏത്ത ാത്തക്ക തരഖകള് ഉള്ളെക്കം ത്തെയി ിട്ടുത്തണ്ടന്നും അത് ഏത് 
തപജ്ുവത്തര ആത്തണന്നും മനസിലാകുന്ന ിനുള്ള ഒരു തരഖയാണ് 
ത്തെക്കസ ലിറസ . 
പരിതശാധിച്ച്ഫയലിൽ  വാർഷ്ികമാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകരമുള്ള 
ത്തെക്കസ ലിറസ ഉണ്ടായിരുന്നിലല . 

3.വാർഷ്ിക പദ്ധതി ദരഖ  

                   ഒരു വാർഡിത്തല ത്ത ാഴിൽ 
ആവശയത്തെെുന്ന മുഴുവൻ ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കും വർഷ്െിൽ 100 
പണി ഉറൊകുന്ന ിന് ആവശയമായ ഗ്പവർെികള് കത്തണ്ടെി 
തരഖത്തെെുെി വച്ച്ിരിക്കുന്ന സുഗ്പധാനമായ രണ്ടസ  തരഖകളാണ്  
ആക്ഷ്ൻൊനും ത്തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് തഗ്പാജ്ക്റ്റ്റും . ഒരു വാർഡിൽ 
ഒരു വർഷ്ം നെൊൻ ഉതേശിക്കുന്ന ഗ്പവർെികത്തളക്കുറിച്ച്ുള്ള  
സമഗ്രമായ രൂപതരഖയാണ് വാർഷ്ിക പദ്ധ ി തരഖ .ഗ്രാമസഭ 
നിർതേശിക്കുന്ന ഗ്പവർെികള് ത്തഷ്ൽഫ്ഓഫ് തഗ്പാത്തജ്ക്റ്െിതലക്കസ  
മാറ്റുകയും ഇ ിൽ നിന്നും മുന്രണനാെിസ്ഥാനെിൽ അ ാത് 
സാമ്പെികവർഷ്െിൽ ആവശയമുള്ള വർക്കുകള്  
 ിരത്തഞ്ഞെുെസ ആക്ഷ്ൻൊൻ  യാറാക്കുകയും ത്തെയ്യും 
.ആക്ഷ്ൻൊനില് ഉള്ത്തെട്ട ഗ്പവർെി ത്തന്നയാതണാ 
നെെിലാക്കിയത് എന്നസ മനസിലാക്കാൻ ഗ്പവർെിത്തയക്കുറിച്ച് 
പരാമർശിക്കുന്ന വാർഷ്ികപദ്ധ ിയുത്തെ പകർെസ സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടത് 
അനിവാരയമാണ് . 

പരിതശാധിച്ച്ഫയലിൽ വാർഷ്ികപദ്ധ ിതരഖയുത്തെ പകർെസ 
ഉണ്ടായിരുന്നു.  
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 4.എസ്റ്റിദമറ്റ്  

           ഓതരാ ഗ്പവർെിക്കും എറിതമറ്റിൻത്തറ 
സംക്ഷ്ിപ് ം ,ഡികസൻ ,ഗ്പവർെിയുത്തെ ഗ്പ ീഷ്ി  തനട്ടങ്ങള് 
വിശേീകരിക്കുന്ന സാതങ്ക ികക്കുറിെസ  ുെങ്ങിയവ 
ഉണ്ടായിരിതക്കണ്ട ും ത്തസകയൂർ തസാഫ്റ്റസ ത്തവയറിലൂത്തെ 
ഓൺകലനായി അനുമ ികള് ലഭയമാതകണ്ട ാണ് .ഒരു 
ഗ്പവർെി  ുെങ്ങും മുൻപ് ആ ഗ്പവർെി എ്സ ,എങ്ങത്തന 
,എഗ്  അളവിൽ ത്തെയ്യണത്തമന്നറിയാൻ ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ 
അവകാശമുണ്ടസ .അ ിന് അവർക്കും ഇക്കാരയമറിയാൻ 
 ാല്പരയമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും മനസിലാക്കാൻ 
കഴിയുന്ന രെിലാണ് ഓതരാ ഗ്പവർെിയുത്തെയും 
എറിതമറ്റിന്ത്തറകൂത്തെ ജ്നകിത്തയറിതമറ്റസ    യ്യാറാതകണ്ട ുണ്ടസ . 

പരിതശാധിച്ച്ഫയലിൽ  ജ്നകീയ എറിതമറ്റസ കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞിലല.പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ ഡീത്തറ്റയിൽ എറിതമറ്റസ 
ഉണ്ടായിരുന്നു.പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ അത്തഗ്കഡിറ്റ് 
എഞ്ചിനീയറുത്തെയും ഓവർസിയറുത്തെയും ഒെും സീലും കാണാൻ 
സാധിച്ച്ു, എന്നാൽ ഒെിതനാത്തൊെം  ീയ ി 
തരഖത്തെെുെിയിരുന്നിലല.  

5. ാദേതികാനുമതി  

 സാതങ്ക ിക എറിതമറ്റസ പദ്ധ ിയിൽ ഏത്തറ്റെുക്കുന്ന ഓതരാ 
ഗ്പവർെിക്കും സംസ്ഥാനസർകാർ െുമ ലത്തെെുെിയ അധികാര 
സ്ഥാനെിന്ത്തറ അനുമ ിതയാെുകൂെിയ സാതങ്ക ിക എറിതമറ്റസ 
ഉണ്ടായിരിതക്കണ്ട ാണ് .സാതങ്ക ികവിേക്തരാെങ്ങുന്ന  
സമി ിയുത്തെ അനുമ ിതരഖ എലലാ രീ ിയിലും പൂർണവും 
ആധികാരികവുമായിരിക്കണം . 

പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ സാതങ്ക ിക അനുമ ിപഗ് ം 
ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ ഇത് ത്തസകയൂർ തകാെി 
അലലായിരുന്നു.ജ്നകീയ ഭാഷ്യിൽ പഞ്ചായെിൽ നിന്നുള്ള 
പകർെസ ആയിരുന്നു.പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ സാതങ്ക ിക 
അനുമ ി പഗ് െിൽ അസിറൻ് എൻജ്ിനീയർ , ത്തസഗ്കട്ടറി 
എന്നിവരുത്തെ  ഒെും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു, 
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6.ഭരണാനുമതി 

                   ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം 
നെെിലാക്കുന്ന ത്ത ാഴിൽ ഉറെസ പദ്ധ ി ഗ്പവർെനങ്ങള്ക്റ് 
പഞ്ചായെസ ഭരണസമി ി നൽകുന്ന 
അംരീകാരമാണ്ഭരണാനുമ ി. ത്തസകയൂറിൽ നിത്തന്നെുക്കുന്ന തകാെി  
ആണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ടത് .ത്തസകയൂർ തകാെിയിൽ 
ത്തറത്തസാലയൂഷ്ൻ നമ്പർ , ിയ ി എന്നിവ അപ്തലാ് 
ത്തെയുതമ്പാള് ആ േിവസത്തെ  ീയ ിയും തഗ്പാസിഡിങ് നമ്പറും 
മാഗ് മാണ് ഗ്പിൻ് ഔട്ടിൽ വരുന്നത് .ഇത് ഭരണാനുമ ി 
നമ്പറായി പരിരണിക്കാനാവിലല .അ ുത്തകാണ്ടസ  ത്തന്ന ഗ്രാമസഭാ 
 ീരുമാനെിന് പഞ്ചായെസ ഭരണാനുമ ി നൽകുന്ന അനുമ ി 
പഗ് െിൻത്തറ ഒരു തകാെി ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ാണ് 
.ഇക്കാരയെിൽപഞ്ചായെസ ഭരണസമി ി യുത്തെ ഭാരെസ നിന്നും 
ജ്ാഗ്ര  ഉണ്ടാകണം . 

പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽഭരണാനുമ ി പഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

 
7. ംദയാജിതപദ്ധതി 

               മത്തറ്റാരു വകുെിന്ത്തറ സഹായതൊത്തെ 
ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ി നെൊൻ ഉതേശിച്ച്ിട്ടുള്ള ഗ്പവൃെികളുത്തെ    
ഫയലുകളിൽ സംതയാജ്ി  പദ്ധ ി വിശേംശങ്ങള് ഉള്ത്തെെുെി 
തവണം  യ്യാറാതക്കണ്ടത്. 

സംതയാജ്ി  പദ്ധ ികള് ഒന്നും നെന്നിട്ടിലല അ ിനാൽ അ ിൻത്തറ 
തരഖകള് ഒന്നും  ത്തന്ന ലഭയമായിട്ടിലല .   

8.ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെ ഡിമാൻ് തഫാം  

                  നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന  രെിൽ 
വർഷ്െിൽ 100 േിവസത്തെ ത്ത ാഴിലും ത്ത ാഴിൽ 
കിട്ടിയിത്തലലങ്കിൽ ത്ത ാഴിലിലലായ്മ തവ നവും കിട്ടണത്തമങ്കിൽ 
അവർ നൽകുന്ന അതപക്ഷ്യും കൃ യമാതകണ്ട ുണ്ടസ .ആനവൽ 
മാറർ സർക്കുലറിൽ നിർതേശിക്കുന്ന  രെിൽ ത്ത ാഴിലുറെസ 
നിയമെിത്തല അനുതേേം 3 A ,3 B ഗ്പകാരമുള്ള  
നിർദ്ധിഷ്ടതഫാറെിൽ അതപക്ഷ് നൽതകണ്ട ുണ്ടസ . 
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പരിതശാധിച്ച്ഫയലിൽഎ.എം.സി ഗ്പകാരമുള്ള ഡിമാൻ് തഫാം 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 
9.തതാഴിൽ അനുവേിക്കൽ 

ത്ത ാഴിലിനുള്ള അതപക്ഷ് സവീകരിച്ച്ാൽ 15 േിവസെിനുളിൽ 
ത്ത ാഴിൽ നല്കണത്തമന് MENREGA ത്തഷ്ഡയൂള് 2 ത്തസക്ഷ്ൻ 6 ൽ 
പരാമർശിക്കുന്നു . അ ിന് കഴിഞ്ഞിത്തലലങ്കിൽ ത്ത ാഴിലിലലായിമ 
തവേനം ത്തകാെുക്കണത്തമന്നും അദ്ധയായം 3 ത്തസക്ഷ്ൻ 7 ,8 ,9 
ഭാരങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്നു .  

       ത്ത ാഴിൽ ആവശയത്തപട്ടവർക്കസ ത്ത ാഴിൽ 
അനുവേിച്ച്ുത്തകാണ്ടുള്ള എ എം സി ഗ്പകാരമുള്ള 
വർക്കസഅതലാതക്കഷ്ൻ തഫാം പരിതശാധിച്ച്  ഫയലിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നു.  

10.ഇ  മസ്റ്റർ ദറാൾ 

             ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ിയിത്തല തരഖകളിൽ 
ഏറ്റവും ഗ്പധാനത്തെട്ട തരഖയാണ് മറർതറാള് .ത്ത ാഴിലാളികള് 
ത്ത ാഴിൽ ത്തെയുന്ന  ീയ ി ,ഹാജ്ർ ,േിവസതവേനം ,മറർതറാള് 
ഗ്പകരമുള്ള തവ നം എന്നിവ തരഖത്തപെുെുന്ന ിനുള്ള 
അെിസ്ഥാനതരഖയാണ് ഇ .മറർതറാള് .ഇ ിൽ BDO ,പഞ്ചായെസ 
ത്തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ  ീയ ിതയാട് കൂെിയ ഒെും ,സീലും 
തരഖത്തെെുതെണ്ട ാണ് . 

ഗ്പവർെി ഫയലിത്തല മറർ തറാള് പരിതശാധിച്ച്തൊള് വിേഗ്ധ, 
അർദ്ധ വിേഗ്ധ, അവിേഗ്ധമറർ തറാള് എന്നിങ്ങത്തന 
തവർ ിരിച്ച്ു സൂക്ഷ്ിച്ച്ിരുന്നു.എലലാ മറർ തറാളുകളിലും ഗ്ഫണ്ടസ 
ഓഫീസ് സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു . എലലാമറർ തറാളുകളിലും മറർ 
തറാള് നമ്പർ,  ഗ്പിൻറിംഗ് തഡറ്റസ, ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെ തപര്, ഒെസ, 
തവ നം,  ആയുധ വാെക,  ത്ത ാഴിൽേിനങ്ങള്, അറ്റൻഡൻസ് 
തഡറ്റസ, മറർ തറാളുകള് പരിതശാധിച്ച് ഉതേയാരസ്ഥരുത്തെ തപരും 
ഒെും എന്നിവ കൃ യമായി തരഖത്തെെുെിയിരുന്നു. 
പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ  ബി പി ഓ യുത്തെ ഒെും സീലും 
ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ  ീയ ി തരഖത്തെെുെിയിരുന്നിലല 
.പരിതശാധിച്ച്  ഫയലിത്തല 2 മറർ തറാളിൽ ത്തവട്ടി 
 ിരുെലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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1.മസ്തഗ്ൊള് നമ്പർ .:10730 

ജ്യലക്ഷ്സമി.എൻ (kl-13-007-003-010/1969) എന്ന ത്ത ാഴിലാളിയുത്തെ 
11/12/18, 12/12/18 എന്നീ േിവസങ്ങളിത്തല ഹാജ്ർ 
ത്തവട്ടിെിരുെിയിരുന്നു. 
2.മസ്തഗ്ൊള് നമ്പർ :10196 
ശയാമള(kl-13-007-003-010/1020)എന്ന ത്ത ാഴിലാളി ഒെിതെണ്ട 
സ്ഥലെസ നസീമ (kl-13-007-003-010/1323)എന്ന  ത്ത ാഴിലാളി മാറി 
ഒെിെുകയും പിന്നീെത് മാറ്റി ആബ്ത്തസന്റ് തരഖത്തെെുെുകയും 
ത്തെയ്  ായി കണ്ടു. 
 
11.തമഷ്ർതമൻറ് ബുക്ക് (M .BOOK ) 

ഒരു ഗ്പവർെിയിൽ എ്സ നെന്നു ,എഗ്  അളവിൽ നെന്നു 
എന്നുള്ള കാരയങ്ങള് കൃ യമായി തരഖത്തെെുതെണ്ട സുഗ്പോന 
തരഖയാണ് എം .ബുക്കസ .അത് ത്തകാണ്ടസ  ത്തന്ന ഈ 
പുസ് കെിത്തല അളവുകള് തരഖത്തപെുെുന്ന ബന്ധത്തെട്ട 
ഉതേയാരസ്ഥർ അവരുത്തെ തപരും ഒെും സീലും നിർബന്ധമായും 
തരഖത്തെെുതെണ്ട ാണ് . 
എം -ബുക്കസ  ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.എം ബുക്കസ  സർട്ടികഫ 
ത്തെയ് ിട്ടുണ്ടസ.എം -ബുക്കസ  നമ്പർ, വർക്കസ  code, A.E, A.O 
എന്നിവരുത്തെ ഒെസ,  സീൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു.ത്തസഗ്കട്ടറിയുത്തെ ഒെസ 
മാഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ ഗ്പസിഡന്്ന്ത്തറ ഒതൊ സീതലാ 
ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 
            ഓതരാ ഭൂവുെമകളുത്തെയും പുരയിെങ്ങളിൽ 
ആയി എഗ് തൊളം ഗ്പവർെി നെന്നിട്ടുണ്ടസ എന്നസ 
മനസ്ിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നിലല. അ ിനാൽ ഇെരെിലുള്ള 
തരഖകള് എം -ബുക്കസ ൽ കൂെി ഉള്ത്തെെുതെണ്ടത് ഉത്തണ്ടന്നസ 
നിർതേശിക്കുന്നു. ഓതരാ ഭൂവുെമകളുത്തെയും പുരയിെെിത്തല 
വിവരങ്ങള് തവർ ിരിച്ച്ു മനസ്ിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. 
12.തമറ്റിരിയൽ ലിസ്റ് 

ത്തമറ്റീരിയൽ എഗ്  ഉപതയാരിച്ച്ു എന്ന ിന് അെിസ്ഥാനത്തെെുെി 
,ത്തവണ്ടർക്കസ നൽതകണ്ട  ുക ,അവരുത്തെ തപര് ,അക്കൗണ്ടസ നമ്പർ 
,ഗ്പവർെിയുത്തെ തപര് ,വർക്കസ തകാ് ,ബിലലസ നമ്പർ , ീയ ി 
എന്നിവ എലലാം കാണിച്ച്ു ത്തകാണ്ടസ ത്തമറ്റീരിയലിന് തവണ്ടിയുള്ള 
പണം കകമാറുന്ന ിന് തവണ്ടി  യ്യാറാകുന്ന ഗ്പധാനത്തെട്ട 
ഒന്നാണ് ത്തമറ്റിരിയൽ ലിസ്് . 
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ഗ്പവർെി ഫയലിൽ ത്തമറ്റീരിയൽ ലിറസ ഉണ്ടായിരുന്നിലല.  
13. ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

         ഗ്പവർെി പൂർെിയായാൽ മറർതറാള് ഗ്പകാരം 
ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ തവ നം അനുവേിച്ച്ു എന്നസ ഉറൊക്കുന്ന 
തരഖയാണ് ത്തവജ്സ്ലിസ്് .ത്ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം 
തജ്ാലിത്തെയ് ു എന്ന ിന് അെിസ്ഥാനത്തെെുെി അവർക്കസ 
നൽതകണ്ട  ുക യാഗ് ക്കൂലി ,ആയുധങ്ങള്ക്കസ ത്തകാെുക്കുന്ന 
വാെക ,,മുർച്ച്കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിയവയലലാം 
കാണിച്ച്ുത്തകാണ്ടസ പണം കകമാറുന്ന ിന് തവണ്ടി  യാറാകുന്ന 
ഗ്പധാനത്തെട്ട തരഖയാണ് തവജ്സ് ലിറസ . 
പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ  മറർ തറാളുകള്  ഗ്പകാരമുള്ള തവജ്സ് 
ലിറസ സൂക്ഷ്ിച്ച്ിരുന്നു.ഓതരാ ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെയും തപരും, 
ബാങ്കസ വിവരങ്ങളും, തവ ന വിവരവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
14.എഫ്്െി്ഓ 

ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെ തവ നം അവരവരുത്തെ ബാങ്കസ 
അക്കൗണ്ടിതലക്കസ അയച്ച്ു എന്ന ിനുള്ള ത്ത ളിവാണ് FTO . 
പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ ഫണ്ടസ  ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ 
ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒരു ഉതേയാരസ്ഥന്ത്തറയും തപരും ഒെും കാണാൻ 
സാധിച്ച്ിലല. 
 
15.തമറ്റീരിയൽ വാവ്ച്ചറുകളും ബിലലുകളും  

ത്തമറ്റീരിയൽ& വൗച്ച്ർ ബിൽ ഫയലിൽ ഇലലായിരുന്നു. 
16.ദറായൽറ്റി  

പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ തറായൽറ്റി ഇലലായിരുന്നു. 
17.ദ ാദട്ാഗ്ഗാഫ് 

           ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ിയുത്തെ രുണനിലവാരം 
ഉറൊക്കാൻ ,ഗ്പവർെികത്തള സംബന്ധിച്ച് ത്ത ളിവുകള് 
തശഖരിക്കാൻ അ ിന്ത്തറ തഫാതട്ടാകള് സഹായകമാകും 
.ഗ്പവർെി  ുെങ്ങുന്നെിനുമുൻപ് ,ഗ്പവർെി 
നെന്നുത്തകാണ്ടിരിക്കുതമ്പാള് ,ഗ്പവർെി 
പൂർെീകരിച്ച്ുകഴിയുതമ്പാള്  ുെങ്ങിയ  ഓതരാ കട്ടെിത്തലയും 
തഫാതട്ടാകള് ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിക്കണത്തമന് നിഷ്കര്ഷ്ിച്ച്ിരിക്കുന്നു 
. 
        പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ തഫാതട്ടാസ് കണ്ടു.  
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18.ഗ്പവർെി പൂർെീകരണ സാക്ഷ്യപഗ് ം 

                    ഗ്പവർെി പൂർെിക്കരണ 
സാക്ഷ്യപഗ് ം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അ ിൽAE യുത്തെ ഒെും 
സീലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ  ീയ ി ഇലലായിരുന്നു. 
19.മസ്റ്റർദറാൾ മൂവ്തമൻറ് സ്ലിപ് / യൽ ഗ്ൊക്കിങ് ദ ാം  

           ത്ത ാഴിലുറെസ ഗ്പവർെി നെൊക്കുന്ന ിലും 
അ ിന്ത്തറ തരഖകള് കകകാരിയും ത്തെയ്യുന്ന ിലും ഓതരാ 
ഉതേയാരസ്ഥർക്കും ഉെരവാേിെ൦  നിെയിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ 
.ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ിയിത്തല ഏറ്റവും സുഗ്പധാനതരഖയായ മറർ 
തറാള് ജ്നതററ്റസ ത്തെയുന്ന ുമു ൽ ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെ തവ നം 
ബാങ്കിതലക്കസ അനുവേിച്ച്ുത്തകാണ്ടുള്ള FTO ബാങ്കിതലക്കസ 
അയക്കുന്ന  ീയ ി ഗ്കമെിൽ മറർതറാള് മൂവ് ത്തമന്് സ്ിെിൽ 
തരഖത്തെെുതെണ്ട ാണ് .ഒരു മാറർതറാള്  അവസാനിച് 3 
േിവസെിനകം  ത്തന്ന അളവുകള് ബന്ധത്തെട്ട ഉതേയാരസ്ഥർ 
തരഖത്തെെുെണം എന്നസ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു . 

മറർതറാള് മൂവ്ത്തമൻ് സ്ിപ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇ ിൽ 
മറർ തറാള് നമ്പർ, ഗ്പവൃെി ആരംഭിച്ച്  ിയ ി,  
അവസാനിച്ച്  ിയ ി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. ത്തസഗ്കട്ടറിയുത്തെ 
ഒെസ, സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.  
 
 
 
20.ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദ ാദട്ാഗ്ഗാഫ്  

 ഗ്പവർെി സ്ഥലം  ിരിച്ച്റിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ്  
ജ്ിതയാ ൊഗ്് തഫാതട്ടാസ് .മൂന്നസ ഘട്ടെിലുള്ള തഫാതട്ടാകള്ക്കസ 
പുറത്തമ ജ്ിതയാൊഗ്് തഫാതട്ടായുത്തെ ഗ്പിന്റും ഫയലിൽ 
സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ാണ് .ഇത് ഉറൊതക്കണ്ടത് ത്തമറ്റിന്ത്തറയും 
ത്ത ാഴിലുറപ് പദ്ധ ി ഉതേയാരസ്ഥരുത്തെയും െുമ ലയാണ് . 

പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ ജ്ിതയാ ൊഗ്് തഫാതട്ടാഗ്രാഫ് 
ഇലലായിരുന്നു.  

21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ിന്തറ ദകാപ്പി  
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ഇതൊള് തസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റസ നെക്കുന്ന ുത്തകാണ്ടസ ഈ ഗ്പവർെി 
ഫയലുകളിൽ തസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റസ റിതൊർട്ടിന്ത്തറ തകാെി 
സൂക്ഷ്ിതക്കണ്ട ിലല.  

22. സ റ്റ്ഡയറി 
സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്ത്തറനിർതേശഗ്പകാരംവർക്കസഫയലിൽസൂക്ഷ്ി
തക്കണ്ട 22 
മത്തെതരഖയാണ്കസറ്റസഡയറി.ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിഗ്പവൃെികള്പ് 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നഅളവിലുംകൃ യ യിലുംനിര് 
വഹിക്കുന്ന ിലുള്ളഉപാധികളെങ്ങുന്നഗ്പധാനത്തെട്ടതരഖയാണ്കസ
റ്റസഡയറി.സംസ്ഥാനസര്ക്കാര് 
ഗ്പത യകമായി യ്യാറാക്കിയകസറ്റസഡയറിഗ്പവര്െിസ്ഥലെുണ്ടാ
യിരിതക്കണ്ടസുഗ്പധാനതരഖയാണ്. 
പദ്ധ ിആരംഭതയാരെിന്ത്തറവിവരങ്ങള്മു ല് 
ഉതേയാരസ്ഥരുത്തെയുംത്തപാ ുജ്നങ്ങളുത്തെയുംനിര്തേശങ്ങളുംസന്ദർശക
ഡയറിയിൽഅെങ്ങിയിട്ടുണ്ടസ. 

 പരിതശാധിച്ച് ഫയലിൽ കസറ്റസ ഡയറി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
അ ിൽ ഫറസ തപജ്സ് മുഴുവനായും 
പൂർെീകരിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ.ത്തഗ്പാജ്ക്റ്റ്റസ  മീറ്റിങ്, ത്തെക്കസ ലിറസ എന്നിവ 
ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.  വിജ്ിലൻസ് ആൻ് തമാണിറ്ററി 
കമ്മിറ്റി റിതൊർട്ടസ  ഉണ്ടായിരുത്തന്നങ്കിലും 
പൂർണമായിരുന്നിലല.ത്തമറ്റീരിയൽ വാെക, ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെ 
സാക്ഷ്യപഗ് ം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്ദർശക കുറിെിൽ 
V.E.O, A.E എന്നിവരുത്തെ തപരും ഒെും  കാണാൻ സാധിച്ച്ു.  
സന്ദർശകകുറിെസ  പൂരിെിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ. 

കസറ്റസഡയറിയുത്തെഒരുഭാരമാണ്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിങ്ങസ .  
ഒരുഗ്പവൃെി ുെങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പസഗ്പവർെിത്തയക്കുറിച്ച്ുളളവിവര
ങ്ങള്പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ുംഅ ുതപാത്തലഒരുഗ്പവർെിഎങ്ങത്തനത്തെയ്യ
ണത്തമന്നസത്ത ാഴിലാളികള്പ്ക്കസകൃ യമായഅവതബാധംഉണ്ടാക്കിഎെുക്കു
ന്ന ിനുംവാർ്ത്തമമ്പർ,  
റാഫ്എന്നിവരുത്തെഅധയക്ഷ് യിൽകൂെുന്നതയാരമാണ്പദ്ധ ിആരംഭ
മീറ്റിങ്ങസ. ഗ്പസ് ു കസറ്റസഡയറിയില് 
തമൽപറഞ്ഞഅധികാരികളുത്തെസാന്നിധയെിൽപദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിം
ഗ്നെെിയ ായിതബാധയത്തെട്ടു.ത്തഗ്പാജ്ക്റ്റ്റസമീറ്റിങ്ങിൽ ീയ ിയുംസമയ
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വുംതരഖത്തെെുെിയിട്ടുണ്ടസ. 
ത്ത ാഴിലാളികള്പത്തങ്കെുെ ായികാണുന്നുണ്ടസ.  

 

വിജിലൻസ്് ആൻഡ്് ദമാണിറ്ററിങ്് കമ്മിറ്റി് (ജാഗ്ഗത്
ദമൽദനാട്് മിതി) 
 
                                  ഓതരാ 
പഞ്ചായെിലും ഏഴ്സ അംരങ്ങളുള്ള ജ്ാഗ്ര  തമൽതനാട്ട സമി ി 
രൂപീകരിതക്കണ്ടത് ആണ് ഇ ിൽ പട്ടികജ്ാ ി പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിഭാരക്കാർക്കസ തവണ്ടഗ്  
ഗ്പാധാനയംനൽതകണ്ട ുംപകു ിതെർസ്ഗ് ീകള്ആയിരിതക്കണ്ട ാണ്.
അധയാപകർ,  അംരനവാെി വർക്കർ,  സവയം സഹായ 
സംഘെിത്തല അംരങ്ങള്,  തസാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റസറിതസാഴ്സസ്തപഴ്സസൺമാർ, ഉപതഭാക്തസമി ികള്, 
യുവജ്നക്ലബ്ബുകള്ത്തപാ ുസമൂഹസംഘെനകള്, 
 ുെങ്ങിയവരിൽനിന്നും  വിഎംസി അംരങ്ങത്തള 
 ിരത്തഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ്. വിഎംസി എലലാ ഗ്പവർെികളും 
പരിതശാധിതക്കണ്ട ും  
മൂലയനിർണയരജ്ിററിൽതരഖത്തെെുതെണ്ട ും ആണ് . 
തസാഷ്യൽഓഡിറ്റസസമയെസഅവഗ്രാമസഭയിൽസമർെിതക്കണ്ട ുമാ
ണ് .വിഎംസി റിതൊർട്ടസ ഒരു ത്തപാ ു തരഖയായി  
കരുത ണ്ട ും  ആവശയത്തെെുന്ന നുസരിച്ച്സ ഒരു ത്തപാ ു 
തരഖയായി പഞ്ചായെിൽ നിന്നും ലഭിതക്കണ്ട ും ആണ്.  
മയ്യനാട് പഞ്ചായെിത്തല ധവളക്കുഴി വാർഡിൽ പരിതശാധിച്ച് 
കസറ്റസ ഡയറിയിൽ ഒെസ തരഖത്തെെുെിയിരിക്കുന്നത് 
തമൽവിവരിച്ച് അംരങ്ങളിൽ ഉള്ത്തെട്ടവരായിരുന്നു. ഓതരാ 
വാർഡിത്തല ഗ്പവർെനങ്ങത്തള നിരീക്ഷ്ിക്കുന്ന ിനും  ആ 
ഗ്പവർെി മൂലം ആ ഗ്പതേശെുള്ളവർക്കസ ഉപതയാരം 
ഉതണ്ടാത്തയന്നസ ഉറൊക്കുന്ന ും ഗ്പവർെിയുത്തെ രുണനിലവാരം 
ഉറൊക്കുക,  കൂെു ൽ ത്തമച്ച്ത്തെെുെുന്ന ിനും   ആയി 
കാരയക്ഷ്മമായി ഗ്പവർെിതക്കണ്ട വരും ത്ത ാഴിൽ കാർഡിൽ 
തപര് ഇലലാെവരുമായ    വയക്തികളാണ് വി എം സിയിൽ 
അംരങ്ങള് ആയിരിതക്കണ്ടത്  
                             പരിതശാധിച്ച്ഫയലിൽ 
വിഎംസി റിതൊർട്ടസ ഉണ്ടായിരുന്നു അ ിൽ വിവരങ്ങള് 
പൂർണമായി ഉണ്ടായിരുന്നു.  
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CIB-  ിറ്റി ൺ്ഇൻ ർദമഷ്ൻ്ദബാർഡ് 
 
                  ത്ത ാഴിലുറെസ പദ്ധ ിയുത്തെ സു ാരയ  
ഉറൊക്കുന്ന ിനും തവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് സിറ്റിസൺ 
ഇൻഫർതമഷ്ൻ തബാർ്. പാരാ 25 (a)) ത്തഷ്ഡയൂള്പ് 1 
അനുസരിച്ച്സ ഒരു ഗ്പവൃെിയുത്തെ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് 
അ ായത് ഗ്പവർെിയുത്തെ തപര്, എറിതമറ്റസ  ുക,  സാധനം 
തവേന ഘെകങ്ങള്,  യഥാർത്ഥ ത്തെലവ്,  ആത്തക 
ത്ത ാഴിൽേിനങ്ങള്  ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങള് സാധാരണ 
ജ്നങ്ങള്ക്കും രുണതഭാക്താക്കള്ക്കസ മനസ്ിലാകുന്ന രീ ിയിൽ 
ഗ്പ ീക്ഷ്ിക്കുക ഗ്പേർശിെിതക്കണ്ടത് അനിവാരയമാണ്. ഓതരാ 
ഗ്പവൃെിയുത്തെയും ആരംഭെിൽ ത്തന്ന സി ഐ  തബാർ് 
സ്ഥാപിക്കണത്തമന്നസ മാറർ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. സിമൻറും 
തകാൺഗ്കീറ്റും ഉപതയാരിച്ച്സ നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കണത്തമന്നസ  
നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ടസ ഇരുമ്പസ, െിൻ,  ൊറിക്റ് ഷ്ീറ്റുകള് 
 ുെങ്ങിയവ ഉപതയാരിച്ച്ിട്ടുള്ള തബാർഡുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് 
നിയമവിരുദ്ധമാണ്. വയക്തിര  ഗ്പവർെികള്ക്കസ 3000 രൂപയും 
ത്തപാ ു ഗ്പവർെികള്ക്കസ 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി 
െിലവ് എന്നാണ് വാർഷ്ിക മാറർ സർക്കുലർ 
നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നത്.  
            പരിതശാധനയ്ക്കസ വിതധയമാക്കിയ ഗ്പവർെി 
സ്ഥലെസ CIB തബാർഡുകള് സ്ഥാപിച്ച്ിട്ടിലല. 
 
 

ദറാസ്ഗാർേിനം 

 
              
ത്ത ാഴിൽആവശയക കൃ യമായിരജ്ിറർത്തെയ്യുന്ന ിനുംത്ത ാഴിലാളി
കളുത്തെഅർഹ കളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവത്തരതബാധയത്തെെുെുന്ന
 ിനുംപദ്ധ ികള്പരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായിതറാസ്രാർേിനംസംഘെി
െിതക്കണ്ട ാണ്. 
തറാസ്രാർേിനംആെരിക്കുന്ന ിനുമുൻപായിവിവരവിേയാഭയാസ
വയാപനഗ്പവർെനങ്ങള്സംഘെിെിക്കുന്നുണ്ടസഎന്നസജ്ിലലാതഗ്പാഗ്രാം
തകാഡിതനറ്റർഉറെുവരുതെണ്ട ാണ്. 
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തറാസ്രാർകലണ്ടർസംബന്ധിച്ച്സഗ്രാമപഞ്ചായെുകത്തളഗ്പത യകമായി
തബാധവൽക്കരിതക്കണ്ട ാണ്. 
തറാസ്രാർേിനംസംഘെിെിക്കുന്ന ിൻത്തറെുമ ലകളുംഉെരവാേി
 വങ്ങളും 
സംസ്ഥാനസർക്കാർജ്ിലലാതഗ്പാഗ്രാംതകാഡിതനറ്റർരൂപീകരിച്ച്ിട്ടുള്ളഗ്പ

 ിമാസപട്ടികഅനുസരിച്ച്സ ത്തന്നതറാസ്രാർേിനംസംഘെിെിക്കുന്നുഎ
ന്നസജ്ിലലാതഗ്പാഗ്രാംതകാർഡിതനറ്റർഉറെുവരുതെണ്ട ാണ്. 
ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമഗ്്ാലയവുമായുംത്തപാ ുജ്നങ്ങളുമായുംപ
ങ്കുത്തവതക്കണ്ട ുംഒരുമാസെിത്തലാരിക്കൽഗ്രാമപഞ്ചായെസ ലെി
ൽസംഘെിെിതക്കണ്ട ാണ്. 
ഗ്രാമപഞ്ചായെസഗ്പസിഡൻ്നിതയാരിക്കത്തെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായെിത്തല
ഭാരവാഹിേിനാെരണെിൽഅധയക്ഷ് വഹിതക്കണ്ട ാണ്. 
ഇത്നെെുന്ന ിനുംനെപെിഗ്കമങ്ങള്തരഖത്തെെുെുന്ന ിനുള്ളസവയം
സഹായസംഘങ്ങളുത്തെത്തഫഡതറഷ്ൻഅംരങ്ങള്എന്നിവർക്കാണ്. 
തറാസ്രാർേിനംആെരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കത്തെട്ടിട്ടുള്ളേിവസംനെെു
ന്ന ിനായിഉതേയാരസ്ഥത്തരനിതയാരിതക്കണ്ട ാണ്. 
ഈതയാരെിൽമിനിറ്റസസ്ത്തപാ ുജ്നങ്ങള്ക്കസപരിതശാധിക്കുന്ന ിനും
തസാഷ്യൽഓഡിറ്റിനുംലഭയമാതക്കണ്ട ുണ്ടസ. 
സംസ്ഥാനസർക്കാർേിനംസംഘെിെിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്റിതൊർട്ടുക
ള്തശഖരിക്കുന്ന ാണ്. 
സംസ്ഥാനസർക്കാർത്ത ാഴിൽആവശയക സംബന്ധിച്ച്സജ്ിലലാ ലറിതൊ
ർട്ടുകള്പ ിവായിഅവതലാകനംത്തെതയ്യണ്ടത്. 
 
ഗ്പവർത്തി്സ്ഥല് ന്ദർശനം 
 
          ഗ്പകൃ ിവിഭവങ്ങളുത്തെ പരിപാലനെിനും 
സാമൂഹയ ആസ് ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിനും സഹായിക്കുന്ന നിരവധി 
ഗ്പവൃെികള് ഏത്തറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ള സാധയ യുള്ള 
പഞ്ചായൊണ് മയ്യനാട്  വിവരങ്ങളുത്തെ നിജ്സ്ഥി ി 
തനരിൽകണ്ടസ മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനായി തസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റസ 
അംരങ്ങള് പരിതശാധിച്ച് ഗ്പവർെി ഫയലിത്തല സ്ഥലങ്ങള് 
സന്ദർശിക്കുകയും ത്ത ാഴിലാളികതളാെും  തമറ്റ മാതരാെും  
സംസാരിച്ച്ു കത്തണ്ടെിയ കാരയങ്ങള്  ാത്തഴ തെർക്കുന്നു. 

SL.
NO 

 MEAUREMENT BASED ON FIELD 
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 WORK 
CODE 

WORK 
NAME 

N
O L B D Q RAT

E 

AMOUN
T 
 
 
 

5707.26 
 
 

161324 
 

169606 
 
 

18366.4 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

WC/301
603 

RAIN 
PIT 
 
 
SURFAC
E 
DRESSIN
G 
 
SURFAC
E 
DRESSIN
G  
 
SURFAC
E 
DRESSIN
G 

4
0 

1.
5 1.2 0.75 54 105.

69 

7 5
8 

45 0 261
0 

8.83 

1
4 

4
9 28 0 148

4 8.83 

4 2
6 

20  520 8.83 

SHARPENING CHARGES 15240 
 

TOTAL AMOUNT 370273.
66 
 

ESTIMATE 433272 

MONEY SPEND AS PER M BOOK 
 
 
 

372046 
 

 

9  LIABILITY Nil 
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•  സുതരഗ്ന്ദൻ(ഒരു കുഴി),സുനിൽ(മൂന്നു കുഴി),ഷ്ാജ്ി(മൂന്നു 
കുഴി),പരീത് കുഞ്ഞു(ഒരു കുഴി) ഓമന(മൂന്നു 
കുഴി),രംര(2കുഴി),ഗ്െീസ ത്തഹലൻ(നാലു കുഴി)എന്നീ 
ഭൂവുെമകളുത്തെ പുരയിെെിൽ ത്തെയ്  മഴക്കുഴികള് 
വാഴകൃഷ്ി ത്തെയ് ിരിക്കുന്നു.  

• ശിവകാമി, ജ്യ, പുഷ്പ കുമാരി, ഓമന, ഷ്ാനിഫാ, സജ്ി, 
ലളി  എന്നീ ഭൂവുെമകളുത്തെ പുരയിെവും വൃെിയാക്കി 
ത്തകാെുെു.അവർ സവ്മായി കൃഷ്ി ത്തെയ്  ായി കണ്ടു.  

• ലീല, സുകബർ കുട്ടി, ഷ്ാജ്ി, ജ്സീം വിജ്യൻ,ഷ്ീബ, സലീന 
ലെീഫാ, സിന്ധു ഗ്പഭാകരൻ, തഷ്ർലി, വിമല 
രാമാനുജ്ൻ,അനി എന്നീ ഭൂവുെമകളുത്തെ പുരയിെം കാെു 
മൂെിയ നിലയിൽ കണ്ടു.  

• സിൻസി റാൻലി എന്ന ഭൂവുെമയുത്തെ പുരയിെെിൽ ഒരു 
മഴക്കുഴി മൂെിയ ായി കണ്ടു.  

• ത്തജ്റിൻ ജ്യ്തരാഷ്(നാലു കുഴി),ഓമന(മൂന്നു കുഴി 
)പത്മിനി(രണ്ടു കുഴി),ബിജ്ു(രണ്ടു കുഴി), രംര(ഒരു കുഴി), 
ഇന്ദിര(ആ് കുഴി),സുൽഫെസ(രണ്ടു കുഴി),നസീം(രണ്ടു 
കുഴി),  വത്സല(മൂന്നസ കുഴി) എന്നീ ഭൂവുെമകളുത്തെ 
പുരയിെെിൽ മഴക്കുഴി നലല രീ ിയിൽ 
ഉപതയാരിച്ച്ിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 

•  സുജ്ാ ,േീപ,ഷ്ിബു,ധർമ്മരാജ്ൻ എന്നീ ഭൂവുെമകളുത്തെ 
പുരയിെം ഉെമ ഇലലാെ ിനാൽ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിലല.  

• ഗ്പീ യുത്തെ പുരയിെം കിളച്ച് ായി കണ്ടു.  

 

ധവളക്കുഴി (വാർഡ്10)വാർഡിതല 
തതാഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ും ലഭയമായ 
വിവരങ്ങൾ. 

•    ◾ ധവളക്കുഴി വാർഡിത്തല ത്ത ാഴിലാളികതളാട് 
സംസാരിച്ച്തൊള് അവർക്കസ ത്ത ാഴിലുറെു പദ്ധ ി വഴി 
ലഭിതക്കണ്ട അവകാശങ്ങളിൽ പല ും ലഭിക്കുന്നുത്തണ്ടന്നസ 
മനസ്ിലായി. 
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 ◾ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ അവകാശങ്ങത്തള പറ്റിയും അത് 
തനെിത്തയെുക്കുന്ന ിത്തന പറ്റിയുമുള്ള അറിവ് കുറവായിരുന്നു. 

 ◾ത്ത ാഴിലാളികളുമായി ബന്ധത്തെട്ട അെിസ്ഥാന തരഖയാണ് 
ത്ത ാഴിൽകാർ്. ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ ത്ത ാഴിൽ കാർഡിനായുള്ള 
തഫാതട്ടാ ഉള്ത്തെത്തെയുള്ള തരഖകള്  ികച്ച്ും സൗജ്നയം 
ആത്തണന്നുള്ള അറിവ് ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ ഇലലായിരുന്നു. 
ത്ത ാഴിൽ കാർ് പു ുക്കാൻ നൽകിയതൊള് 
ത്ത ാഴിലാളികത്തളലലാം തഫാതട്ടായും തരഖകളുത്തെ പകർെും സവ്ം 
ത്തെലവിൽ എെുെു നൽകിയ ായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 
ത്ത ാഴിൽ കാർ് സൗജ്നയമായി ലഭയമാക്കണത്തമന്നസ 
നിർതേശിക്കുന്നു. 

 ◾ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെ ത്ത ാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജ്ർ സംബന്ധിച്ച് 
വിവരങ്ങള്,ത്ത ാഴിൽ നൽകിയ ിന്ത്തറ വിവരങ്ങള്,   ുെങ്ങിയവ 
പൂർണമായും തരഖത്തെെുെിയിട്ടുണ്ടസ. 

 ◾ത്ത ാഴിലിന് അതപക്ഷ് നൽകി 15 േിവസെിനകം  ത്തന്ന 
ത്ത ാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ടസ എന്നസ ത്ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും 
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.ഇത് അഭിനന്ദനീയമായ കാരയമാണ്.എന്നാൽ 
ത്ത ാഴിലിന് അതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 േിവസെിനകം ത്ത ാഴിൽ 
ലഭിച്ച്ിത്തലലങ്കിൽ ത്ത ാഴിലിലലായ്മ തവ നം ലഭിക്കുത്തമന്ന അറിവ് 
ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കിലലായിരുന്നു. 

◾ അഞ്ചസ കിതലാമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആണ് ത്ത ാഴിൽ 
ലഭിക്കുന്നത്ത ന്നസ ത്ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു.എന്നാൽ അഞ്ചു 
കിതലാമീറ്റർ േൂരപരിധിയിൽ കൂെു ൽ തജ്ാലിക്കസ തപായാൽ 
യാഗ് ാ കൂലി ലഭിക്കും എന്ന അറിവ് ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ 
ഇലലായിരുന്നു. 

 ◾ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ ത്ത ാഴിൽ കസറ്റിൽ ആവശയമായ 
ഗ്പാഥമിക സൗകരയങ്ങള് പല ും ലഭയമാകുന്നിലല എന്നസ 
മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ണലിനു തവണ്ടിയുള്ള ൊർതപാളിൻ 
ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ ലഭയമാകുന്നിലല. 

◾ ഗ്കഷ്  തപാലുള്ള സൗകരയങ്ങത്തള പറ്റിയുള്ള അറിവ് 
ത്ത ാഴിലാളികളിൽ െിലർക്കു ഇലലായിരുന്നു. 
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◾കുെിത്തവള്ളസൗകരയം ത്ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ തമറ്റുമാർ 
ലഭയമാകുന്നുണ്ടസ.എന്നാൽ കുെിത്തവള്ളെിനുള്ള പാഗ് ങ്ങള് 
ലഭയമാകുന്നിലല എന്നസ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

◾ഏറ്റവും അ യാവശയം തവണ്ട ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റസ 
ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ സൗജ്നയമായി ത്തഹൽെസ ത്തസൻററിൽ നിന്നും 
ലഭയമാകുന്നിലല.ഫറസ എയ്് തബാക്റ്സ് തമറ്റസ സവ്മായി 
വാങ്ങുന്ന ായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

 ◾സുരക്ഷ്ാ സാധനങ്ങളായ കകയുറ, കാലുറ  ുെങ്ങിയവ 
ആവശയമായ ഗ്പവർെികളിൽ ഏർത്തെട്ടിട്ടും ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ 
ആനുപാ ികമായി ഇവ ലഭയമാകുന്നിലല എന്നസ അറിയാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  

◾ ത്ത ാഴിലിെ സൗകരയങ്ങള് ലഭയമാക്കാൻ പഞ്ചായെിൽ ഉെൻ 
അതപക്ഷ് നൽകും എന്നു അവർ അറിയിച്ച്ു.ഇവ 
ലഭയമാക്കാനുള്ള നെപെി പഞ്ചായെസ അധികൃ ർ 
സവീകരിക്കണത്തമന്നസ നിർതേശിക്കുന്നു. 

 ◾മറർ തറാള് പൂർെിയായി പരമാവധി 14 േിവസെിനകം 
കൂലി ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെ ബാങ്കസ അക്കൗണ്ടിതലക്കസ 
നിതക്ഷ്പിക്കണത്തമനിരിത്തക  ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ മാസങ്ങളായി 
തവ നം കവകുന്ന ായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.തവ നം 
കവകുന്ന ിന്ത്തറ  കാല ാമസെിനുള്ള  നഷ്ടപരിഹാരെിന് 
അതപക്ഷ് നൽകണത്തമന്ന അറിവ് ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ 
ഇലലായിരുന്നു.  

◾ത്തമറ്റീരിയൽ വർക്കസ ത്തഗ്െയിനിങ്ങിന് തപാകാൻ 
ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ  ാൽെരയമുത്തണ്ടന്നസ മനസ്ിലായി.എന്നാൽ 53 
േിവസത്തെ ത്തമറ്റീരിയൽ വർക്കസ ത്തഗ്െയിനിങ്ങിത്തല 10 േിവസം 
ത്ത ാഴിൽ ത്തെയ്  8 ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ തവ നം ലഭിച്ച്ിത്തലലന്നസ 
പരാ ി ഉണ്ടായി. 

◾വളത്തര അധികം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ത്ത ാഴിലാളികള് 
ഉള്ള ിനാൽ 60 വയസ്ിന് മുകളിലുള്ള ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ 
ആയാസം  കുറഞ്ഞ തജ്ാലികള് കത്തണ്ടെി നൽകണത്തമന്നസ 
ആവശയത്തെട്ടു. 
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 ◾ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ ഇ എസ്.ഐ ആനുകൂലയം, ഇൻഷ്ുറൻസ് 
പരിരക്ഷ് , ത്തപൻഷ്ൻ, ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്നിവ 
ലഭയമാക്കണത്തമന്ന ആവശയം ഉണ്ടായി. 

◾ത്ത ാഴിലാളികള് തഗ്പാജ്ക്റ്ട് മീറ്റിംരിൽ പത്തങ്കെുക്കാറുണ്ടസ. 
പത്തങ്കെുക്കാനാവാെവർ പിന്നീട് അതപക്ഷ് നൽകി ത്ത ാഴിൽ 
ത്തെയ്യുത്തമന്നും മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 

◾ത്ത ാഴിൽേിനങ്ങള് കുറഞ്ഞത്100 എന്നത് വർദ്ധിെിക്കണത്തമന്നസ 
ത്ത ാഴിലാളികള് ആവശയത്തെട്ടു.  

◾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങള് വരുതമ്പാള് ത്ത ാഴിൽ സമയം 
ഗ്കമീകരിക്കണത്തമന്ന ആവശയമുണ്ടായി. 

◾ത്ത ാഴിലുറെസ ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെ മക്കള്ക്കസ വിവാഹ 
ധനസഹായം,വിേയാഭയാസ സ്തകാളർഷ്ിെുകള് എന്നിവ 
ഏർത്തെെുെണത്തമന്ന ആവശയമുണ്ടായി. 

◾ പൊം വാർഡിൽ തജ്ാലി ത്തെയ്യാൻ  ാൽെരയമുള്ള ധാരാളം 
ത്ത ാഴിലാളികള് ഉത്തണ്ടങ്കിലും തജ്ാലി കുറവാത്തണന്നസ 
ത്ത ാഴിലാളികള് പരാ ിത്തെട്ടു.വാർഡിത്തല  ാമസക്കാർക്കസ ഭൂമി 
കുറവായ ിനാലാവാത്തമന്നും അവർ അഭിഗ്പായത്തെട്ടു. 

◾ ത്ത ാഴിലുമായി ബന്ധത്തെട്ട സാധനങ്ങള് വാങ്ങുതമ്പാള് 
ജ്ി.എസ്.െി ബിലലസ ആവശയമാതണാ എന്ന സംശയം 
ത്ത ാഴിലാളികള് ഗ്പകെിെിച്ച്ു. 

◾ത്ത ാഴിലിെെിൽ വച്ച്സ ത്തപത്തട്ടത്തന്നാരാവശയമുണ്ടായാൽ 
തപാകാനുള്ള അനുമ ി ഉതണ്ടാത്തയന്നും എഗ്  
സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ  ിരിച്ച്ു വരണം എന്നുമുള്ള സംശയം 
ത്ത ാഴിലാളികള് ഗ്പകെിെിച്ച്ു. 

◾ മയ്യനാട് പഞ്ചായെസ തകാർെതറഷ്ൻ പരിധിയിൽ 
ഉള്ത്തെെുെുതമ്പാള് ത്ത ാഴിൽ ഇലലാ ാകുതമാ എന്ന ആശങ്കയും 
ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കിെയിലുത്തണ്ടന്നസ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

◾ ത്ത ാഴിലിെ സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കുന്ന ിനുള്ള ഗ്പശ്നങ്ങളും 
തവ ന ിന്ത്തറ  കാല ാമസവും അലലാത്ത  മറ്റു ഗ്പധാന 



SAU KERALA KOLLAM |MUKHATHALA BLOCK  29 

 

ഗ്പശ്നങ്ങത്തളാന്നും ഇലല എന്നാണ് ത്ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും 
മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

• ഗ്പവർെി സ്ഥലങ്ങള് അപകെം നിറഞ്ഞ ാണ് . 

• മരുന്നുകളുത്തെ ലഭയ ക്കുറവ് . 

• കയ്യുറാ ,കാലുറ തപാലുള്ള സുരക്ഷ്ാ ഉപകരണങ്ങള് 
ലഭിക്കുന്നിലല . 

• വിഗ്ശമസ്ഥല സൗകരയങ്ങള് ലഭിക്കുന്നിലല. 

•           
ത്ത ാഴിലാളികളുമായുള്ളഅഭിമുഖെിൽനിന്നുംലഭിച്ച്വിവ
രങ്ങള്വാര്ഡിത്തലസജ്ീവത്ത ാഴിലാളികത്തളതസാഷ്യൽഓഡിറ്റസ 
സംഘംകാണുകയുണ്ടായി.അവതരാട്സംസാരിച്ച് ിന്ത്തറഅ
െിസ്ഥാനെിൽത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഅവകാശലംഘനവുമായി
ബന്ധത്തെട്ടസെിലകാരയങ്ങള്അറിയാൻകഴിഞ്ഞു. 

 

 
 
തപാതു നിര്ദേശങ്ങൾ 
1.ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഎണ്ണംപരമാവധിവർധിെിക്കാനാവശയമായനെ
പെിസവീകരിക്കണം.ആവശയത്തെട്ടവർത്തക്കലലാം 100 
പണിത്തകാെുക്കാൻകഴിയുന്നുത്തണ്ടന്നവസ് ു ജ്നങ്ങള്ക്കിെയിൽതബാ
ധയത്തെെുെണം. 
2. 
ത്ത ാഴിലാളികളിൽനിന്നുള്ളഅതപക്ഷ്വാങ്ങുന്നരീ ിയിൽസമഗ്രമായ
മാറ്റംതവണം. 
അവര്ക്കസആവശയമുണ്ടാകുതമ്പാള്ത്ത ാഴിൽനല്കാൻവയവസ്ഥയുണ്ടാ
കണം. 
3.തേശീയനിരീക്ഷ്ണഏജ്ന്സിമു ൽപദ്ധ ിനെെിെിത്തലഉന്ന  ലഉ
തേയാരസ്ഥർവത്തരയുള്ളവർഅവത്തരഏല്െിച്ച്െുമ ലകള്കൃ യമാ
യിനിരവഹിക്കുന്നുത്തണ്ടന്നുറൊക്കണം. 
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4. ഡി.പി.സി, 
ത്തജ്.പി.സി,ബി.പി.ഒഎന്നീഉതേയാരസ്ഥർപഞ്ചായെിത്തലത്ത ാഴിലുറ
െസപദ്ധ ിഓഫീസുംകഴിയാവുന്നഗ് ഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങളുംസന്ദര്ശി
ക്കുന്നുത്തവന്നുറൊക്കാൻസംസ്ഥാന ലെിൽസംവിധാനമുണ്ടാകണം. 
5.വിജ്ിലന്സ്ആന്്തമാണിറ്ററിങ്സംവിധാനംസമഗ്രമായിഅഴിച്ച്ുപ
ണിയണം.ഇവത്തയസവ ഗ്്മാക്കിനിലനിര്െി ത്സമയഓഡിറ്റിങ്സ
മി ികളായിമാറ്റിത്തയെുക്കണം. 
7. 
വിഎംസിയുത്തെഗ്പവർെനങ്ങള്തലാക്കസ ലെിൽനിരീക്ഷ്ിക്കത്തെെ
ണം. 
8. 
സു ാരയ ഉറൊക്കാൻത്ത ാഴിലുറെസനിയമംഅനുശാസിക്കുന്ന ര
െിൽസിറ്റിസൺഇൻഫർതമഷ്ൻതബാർ്അെിയ്ിരമായിഎലലാ
ത്ത ാഴിലിെെിലുംസ്ഥാപിക്കണം.  
9. 
പദ്ധ ിആസൂഗ് ണെിൽകർഷ്കത്തരയുംത്ത ാഴിലാളികത്തളയുംത്തപാ ു
സമൂഹത്തെയുംഉള്ത്തെെുൊൻകഴിയണം. 
10. 
ജ്നകീയഎറിതമറ്റസനിർബന്ധമായി യ്യാറാക്കുകയുംഅത്തൊഴിലാളി
കള്ക്കലഭയമാക്കുകയുംഅവത്തരപറഞ്ഞുമനസിലാക്കുകയുംതവണം. 
11. 
ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കുള്ളസുരക്ഷ്ാഉപകരണങ്ങള്പഞ്ചായെസ ലെി
ൽവാങ്ങിസൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത്തൊഴിലാളികള്ക്കലഭിക്കുന്നുത്തണ്ടന്നസഉറ
െുവരുെണം. 
12. 
വാർഡിത്തലത്ത ാഴിൽകാർഡിത്തെഎണ്ണെിന്അനുസൃ മായിതമറ്റുമാ
ത്തരത്ത രത്തഞ്ഞെുക്കണം. 
13. 
മറർതറാള്,കസറ്റസഡയറി ുെങ്ങിയആധികാരികതരഖകള്കകകാ
രയംത്തെയ്യുന്ന ിൽജ്ാഗ്ര തവണം. 
14. 
ഭൂവികസനഗ്പവൃെികള്ഏത്തറ്റെുക്കുന്നത്ഭൂവുെമയുത്തെആവശയഗ്പ
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കാരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായിപഞ്ചായെസ ലെിൽവയാപകഗ്പെര
ണംനൽകിഅതപക്ഷ്ക്ഷ്ണിക്കണം. 
15. ഇെരംഗ്പവൃെികള്ഏത്തറ്റെുക്കുതമ്പാള്അവമണ്ണസ-
ജ്ലസംരക്ഷ്ണെിന്ഉ കുന്ന ാണന്നസഉറെുവരുെണം. 
16. 
തമറ്റുമാർക്കുംവിജ്ിലൻസ്ആെസതമാണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിഅംരങ്ങള്ക്കുംസ
മയബന്ധി മായിപരിശീലനംനൽകണം 
17. 
കജ്വസമ്പെുംആസ്ഥിയുംവർധിെിക്കുന്ന ിനുള്ളപവൃെികള്ഏ
ത്തറ്റെുക്കാൻകഴിയണം. 
21, ത്ത ാഴിൽ കത്തണ്ടെുന്നത് തമറ്റുമാർ ആണ് എന്നാണ് 
മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച്ത്. 
                            വർക്കസ കത്തണ്ടെുവാനും 
ആസൂഗ് ണം ത്തെയ്യുവാനും ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ അവകാശമുണ്ടസ 
.ത്ത ാഴിലുറെു നിയമം ഈ അവകാശം വളത്തര കൃ യമായി 
നിർവെിച്ച്ിട്ടുണ്ടസ. ഇ ിൻത്തറ അർത്ഥം ഓതരാ ഗ്പതേശത്തെയും 
ത്ത ാഴിലാളികള്ക്കസ ആ ഗ്പതേശെിന് ,ആ നാെിന്  
അനുതയാജ്യവും, അവർ അെക്കമുള്ള  പാവത്തെട്ട മനുഷ്യർക്കസ 
രുണകരവും ആയിട്ടുള്ള ഗ്പവർെികള് കത്തണ്ടെുവാനും 
അെരം ഗ്പവർെികള് നെെിലാക്കണത്തമന്നസ പഞ്ചായെിതനാട് 
നിർതേശിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരവും അവകാശവും ഉണ്ടസ 
എന്നാണ് . 
                     പതക്ഷ് അ ിൻത്തറ അർത്ഥം ത്ത ാഴിൽ 
കത്തണ്ടെുന്ന ിന് മുഴുവൻ ഉെരവാേി വവും ത്ത ാഴിലാളിക്കാണ് 
എന്നു പറയുന്നത് ശരിയലല . ഗ്പവർെി  കത്തണ്ടൊനുള്ള 
ഉെരവാേിെം നിർവഹണ ഏജ്ൻസികളുത്തെ ാണ് .  ഈ 
ഉെരവാേിെം  നിർവഹണ ഏജ്ൻസി ലാണ് 
നിക്ഷ്ിപ് മായിട്ടുള്ളത്. അ ിനായിട്ടസ ഗ്പത യകമായ 
പരിശീലനവും ബിരുേവും മറ്റുമുള്ള എൻജ്ിനീയർമാരും 
ഓവർസിയർ മാരുത്തെയും ബയർ ഫുട്ടസ എഞ്ചിനീയർമാരും 
അെക്കമുള്ള സംഘം നിർവഹണ ഏജ്ൻസി യുത്തെ 
ഭാരമായിട്ടുള്ളത് . അ ുത്തകാണ്ടു ത്തന്ന വർക്കുമായി 
ബന്ധത്തെട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങത്തള ത്തപാ ു ജ്നങ്ങളിൽനിന്നും 
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സവീകരിക്കുകയും ഇെരം ആശയങ്ങത്തള മുൻനിർെി 
ഗ്പവർെികള് തഗ്പാജ്ക്റ്െുകള് ആക്കി മാതറ്റണ്ട ഉെരവാേി വം, 
ഇ ുമായി ബന്ധത്തെട്ട സാതങ്ക ിക വിേഗ്ധർക്കും 
ഉതേയാരസ്ഥർക്കും  ത്തന്നയാണ്  
 
യുവാക്കളും, 
കാരയതശഷ്ിയുള്ളവരുമായഒരുശക്തമായെീമാണ്പഞ്ചായെിത്തല
ത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിത്തയമുതന്നാട്ടസനയിക്കുന്നത്. 
കഴിഞ്ഞവര്ഷ്ം261.41 
ലക്ഷ്വുംഈവര്ഷ്ം163.61ലക്ഷ്ംരൂപയുംകൂലിയിനെില് 
ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെകകയിത്തലെിക്കാൻകഴിഞ്ഞത്ഉതേയാരസ്ഥരുത്തെ
ശുഷ്ക്കാ്ിത്തകാണ്ടാണ്. 
വയ യസ് മായഗ്പവൃെികള്കത്തണ്ടെുന്ന ിൽ ാല്െരയംകാണിച്ച്ാ
ൽകുത്തറക്കൂെിത്തമച്ച്ത്തെട്ടഗ്പവർെനംകാഴ്സെവക്കാനാകും. 

 
പദ്ധതിയിൽതതാഴിൽലഭിയ്ക്ക്കുന്തിനുള്ളവയവസ്ഥകൾ 
 
• അവിേഗ്ദ്ധകായികാദ്ധവാനംത്തെയ്യാൻസന്നദ്ധ യുള്ളവരുംപ
ഞ്ചായെിൽസ്ഥിര ാമസക്കാരുമായിരിക്കണം.   

• 18 വയസ്സപൂർെിയായിരിക്കണം.   
• ഗ്രാമപഞ്ചായെിൽഅതപക്ഷ്ിച്ച്സ 15 
േിവസെിനകംത്ത ാഴിൽകാര്ലഭിയ്ക്കും 

• കുറഞ്ഞത് 14 േിവസതെയ്ക്കസത്ത ാഴിലിന്അതപക്ഷ്ിക്കണം.   
• തജ്ാലിയ്ക്കുമുൻകൂറായിഅതപക്ഷ്ിക്കണം .  
• ത്ത ാഴില് നല്കിത്തകാണ്ടുള്ളഅറിയിതഗ്െഖാമൂലംനല്കണം.  

 

തതാഴിലാളികളുതെെുമതലകൾ 
 
• കൃ യസമയെസത്ത ാഴിൽസ്ഥലെസഹാജ്രായിഒെവയ്ക്കുക. 
• ത്ത ാഴിലുറെസഗ്രാമസഭയ്ക്കുംതസാഷ്യൽഓഡിറ്റസഗ്രാമങ്ങയ്ക്കും
കൃ യമായിപത്തങ്കെുക്കുക. 
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• പണിസ്ഥലെസൊറിക്കവസ് ുക്കള്ഉപതയാരിക്കുവാതനാകെി
യ്ക്കുവാതനാപാെുള്ള ലല.  

• സിറ്റിസൺഇന്തഫാര്തമഷ്ന് തബാര്്ആരംഭഘട്ടെില് 
 ത്തന്നനിര്ബന്ധമായുംത്തവയ്തക്കണ്ട ാണ്. 

• ഗ്പകയ ിസംരക്ഷ്ണെിന്അവശയമായഗ്പവയെികള്ഏത്തറ്റെു
െസനെെിലാക്കുക.  

• ആസ് ിസൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്പവൃെികള്കത്തണ്ടെിതമറ്റിതനയുംപ
ഞ്ചായെസഅധികൃ തരയുംഅറിയിക്കുക.  

• സ്ഥിര ാമസക്കാരാത്തണന്നസത്ത ളിയിക്കാനുള്ളതരഖകത്തളാന്നുമി
ത്തലലങ്കിലുംബന്ധത്തെട്ടപഞ്ചായെംരംസാക്ഷ്യപഗ് ംനല്കിയാലും
ഇതഗ് ഖയാക്കിത്ത ാഴിൽകാര്്നല്കണം.  

 
വിവിധതലത്തിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതെെുമതലകൾ 
ദമറ്റ് 
• ഗ്പവൃെിയുത്തെതമൽതനാട്ടം 
• ത്ത ാഴിൽകാർഡിൽആവശയമുള്ളവിവരങ്ങള്തരഖത്തെെുെുക.  
അളതഗ്വഖത്തെെുെുവാനുള്ളത്തമഷ്ർത്തമെസബുക്കസഗ്പവൃെിസ്ഥല
െസസൂക്ഷ്ിക്കുക. 

• േിവസവുംത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഹാജ്ർമറർതറാളിൽഉറെുവരു
െുക. 
പൂർെിയായമറർതറാളുകള്തഡറ്റാഎൻഗ്െിഓെതററ്ററുത്തെപ
ക്കൽഎെിയ്ക്കുക.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ദഡറ്റാഎന്ഗ്െിഓപ്പദററ്റർ 
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• മറർതറാള്വി രണെിന്സഹായിക്കുക. 
പൂർെിയായമറർതറാളുകള്തമറ്റിൽനിന്നുംസവീകരിച്ച്വ
ർക്കസബിലലുകള്പൂർെീകരിതച്ച്വ നവി രണെിന്നെപെിസവീക
രിയ്ക്കുക. രജ്ിററുകള്സൂക്ഷ്ിക്കുക. 
ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെതവ നം (ഡി.ബി.റ്റി) 
മുതഖനഎെിത്തയന്നസഉറൊക്കുക.  

 
ഓവര് ിയർ/എഞ്ചിനീയർ 
 

• ഗ്രാമസഭാ ീരുമാനഗ്പകാരംഗ്പവൃെികള്കത്തണ്ടെുക, 
ഗ്പാഥമികഎറിതമറ്റസ യ്യാറാക്കുക.  
ഗ്പവൃെിയുത്തെസാതങ്ക ികമായകാരയങ്ങള്തമറ്റിനുംത്ത ാ
ഴിലാളികള്ക്കുംവിശേമാക്കുക.  
ഗ്പവൃെിയുത്തെഅളവുകള്തരഖത്തെെുെുക, 
ത്തെക്കസത്തമഷ്ർത്തെയ്യുക. 
ബിലലുകള് യ്യാറാക്കുവാൻഡി.ഇ.ഒത്തയസഹായിക്കുക.  

 

പഞ്ചായത്ത്ത ഗ്കട്റി/ അ ിസ്റ്റന്റ് 
 

• ത്തസഗ്കട്ടറിത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെതമൽതനാട്ടംഗ്പവൃെി
യുത്തെബിലലുകള്യഥാസമയംഅംരീകരിയ്ക്കുക, 
ത്ത ാഴിലാളികളുത്തെതവ നംയഥാസമയംഡി.ബി.റ്റിമുഖാ
്ിരംത്ത ാഴിലാളികളുത്തെഅക്കൗണ്ടിൽഎെിത്തയന്നസഉറ
ൊക്കുക.  

 
ദലാക്ക്ദഗ്പാഗ്ഗാംഓ ീ ർ 
 

• പഞ്ചായെുകത്തളത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെത്തഷ്ൽഫ്ഓ
ഫ്തഗ്പാജ്ക്റ്ട് യ്യാറാക്കുന്ന ിലുംവിതകഗ്ന്ദീകൃ ാസൂഗ് ണ
െിലുംസഹായിക്കുക.  ഇ-
മറർതറാള്വി രണംത്തെയ്യുക. 
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പഞ്ചായെുകളുത്തെത്ത ാഴിലുറെസപദ്ധ ിയുത്തെനിർവഹ
ണതമൽതനാട്ടംവഹിക്കുകയുംനിർവഹണംതമാണിറ്റർത്തെ
യ്യുക.  

• പദ്ധ ിയുത്തെലഭിച്ച്വിഭവങ്ങളുത്തെയുംവി രണംത്തെയ് 
 ായുംഉപതയാരിച്ച്വയുത്തെയുംകണക്കുകള്സൂക്ഷ്ിക്കുക
. ആവശയമായരജ്ിററുകള്സൂക്ഷ്ിക്കുക. 
 
 

തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയില്ഏതറ്റെുക്കാവുന്ഗ്പവൃത്തികൾ 
 
വിഭാഗംഎ : 
ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബന്ധതപ്പട്തപാതുഗ്പ
വൃത്തികൾ 
 

•        
കുെിത്തവള്ളതഗ്സാ സ്ുകള്ഉള്ത്തെത്തെയുള്ളഭൂരർഭജ്ലവി
 ാനംഉയർെുന്ന ിന്ആവശയമായഅെിയണകള് 
(underground dykes), മൺ െയണകള്, അണകള് 
(തറാെസഡാം), 
ത്തെക്കസഡാമുകള് ുെങ്ങിയജ്ലസംരക്ഷ്ണെിനുംജ്ലത്തകാ
യ്െിനുംസഹായകരമായനിർമ്മി ികള്. 

• i)
 ഒരുനീര്െെെിന്ത്തറസമഗ്രപരിപാലനെിന്ഉ കു
ന്നഇെത്തപെലുകളായതകാണ്ടൂര് ഗ്െഞ്ചുകള്,  ട്ടസ ിരിക്കൽ 
(terracing), തകാണ്ടൂർബണ്ടുകള്, കൽെെയണകള്, 
രയാബിതയാൺനിര്മ്മി ികള്, 
നീരുറവഗ്പതേശെിന്ത്തറപരിതപാഷ്ണം ുെങ്ങിയനീര്െ
െപരിപാലനഗ്പവൃെികള് 

• ii)  സൂക്ഷ്സമ-
ത്തെറുകിെജ്ലതസെനഗ്പവൃെികളുംത ാെുകള്/കനാൽഎ
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ന്നിവയുത്തെനിർമ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, 
ത്തമയിെനൻസ്എന്നിഗ്പവൃെികളും ; 

• iii)    
ജ്ലതസെനകുളങ്ങളുതെയുംമറ്റസജ്ലതഗ്സാ സ്ുകളുതെയും
ആഴംകൂട്ടൽഉള്ത്തെത്തെയുള്ളപരമ്പരാര ജ്ലതഗ്സാ സ്ുക
ളുത്തെപുനരുദ്ധാരണവും; 

• iv)  
 കെതലാരങ്ങളിലുംകുളങ്ങളുത്തെഅരികിലുംകനാ
ൽബണ്ടുകളിലുംതറാഡുകളുത്തെഓരെിലും, 
വനഭൂമിയിലും, 
മറ്റസത്തപാ ുഭൂമിയിലുംഫലവൃക്ഷ്ങ്ങള്അെക്കമുള്ളമരംവ
ച്ച്സപിെിെിക്കലുംവനവത്കരണവും,  
ഇവയിൽനിന്നുംലഭിക്കുന്നആോയെിത്തെഅവകാശംഖ
ണ്ഡിക 5 
ൽഗ്പ ിപാേിക്കുന്നകുെുംബങ്ങള്ക്കസനൽതകണ്ട ാണ്; 

• v) ത്തപാ ുഭൂമിയിത്തലഭൂവികസനഗ്പവൃെികളും. 

 
II വിഭാഗംബി: 
 മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള
വയക്തിഗതആസ്തികൾ (ഖണ്ഡിക 5 
ൽപരാമർശിക്കുന്കുെുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തം) 
 
i) ഖണ്ഡിക 5 
ൽപരാമർശിക്കുന്നകുെുംബങ്ങള്ക്കസഭൂമിയുത്തെഉല്പാേനക്ഷ്മ വ
ർദ്ധിെിക്കുന്ന ിനായിഭൂവികസനവും, കിണറുകള് (Dugg well), 
കുളങ്ങള് (farm ponds), 
മറ്റസജ്ലത്തകായ്െസനിർമ്മി ികള്എന്നിവഉള്ത്തെത്തെയുള്ളജ്ലതസെന
െിനാവശയമായഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്ലഭയമാക്കൽ; 
ii) പഴകൃഷ്ി, പട്ടസനൂല് കൃഷ്ി, ത ാട്ടവിളകൃഷ്ി, 
ഫാംതഫാറസ്ഗ്െിഎന്നിവയിലൂത്തെആജ്ീവനംത്തമച്ച്ത്തെെുെൽ; 
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ശശശ) ഖണ്ഡിക 5 
ൽസൂെിെിക്കുന്നകുെുംബങ്ങളുത്തെ രിശ്ഭൂമി/ പാഴ്സഭൂമി (fallow or 
waste land) വികസിെിച്ച്സകൃഷ്ിക്കസഅനുതയാജ്യമാക്കൽ; 
iii) ഇന്ദിരാആവാതസയാജ്നഗ്പകാരതമാ, 
തകഗ്ന്ദ/സംസ്ഥാനസർക്കാരുകള്ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നമറ്റസഭവനനിർമ്മാ
ണപദ്ധ ികള്ഗ്പകാരതമാഏത്തറ്റെുക്കുന്നഭവനനിർമ്മാണെിത്തലഅവി
േഗ്ദ്ധകായികത്ത ാഴിൽഘെകം;  
iv)
 മൃരപരിപാലനംതഗ്പാത്സാഹിെിക്കുന്ന ിനുള്ളഅെിസ്ഥാനസൗ
കരയങ്ങളായതകാഴിക്കൂട്, ആട്ടിന്കൂട്, പട്ടികൂട്, ത്ത ാഴുെസ, 
പുല്ത്ത ാട്ടിഎന്നിവയുത്തെനിര്മ്മാണവും; 
v)
 മത്സയബന്ധനഗ്പവര്െനങ്ങള്തഗ്പാത്സാഹിെിക്കുന്ന ിന്ഉ കു
ന്നഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങളായമത്സയംഉണക്കുന്നതകഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, 
മത്സയംസൂക്ഷ്ിക്കുന്നതകഗ്ന്ദങ്ങള്എിവനിര്മ്മിക്കലുംവര്ഷ്കാല
െസമാഗ് ംത്തവളളംഉ കുന്നത്തപാ ുകുളങ്ങളിൽ (seasonal water 
bodies on public land) 
മത്സയംവളര്െുന്ന ിന്അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്ഒരുക്കലും;  
 

III.   വിഭാഗം. ി: 
ദേശീയഗ്ഗാമീണഉപജീവനമിഷ്തെനിബന്ധനകൾഅനു രി
ക്കുന് വയം ഹായ ംഘങ്ങൾക്ക്തപാതുഅെിസ്ഥാന ൗ
കരയങ്ങൾ 
i)
 കാര്ഷ്ിതകാത്പന്നങ്ങളുത്തെഈെുറ്റസംഭരണസൗകരയംഉള്ത്തെത്തെ
യുള്ളവിളത്തവെുെിന്തശഷ്ംആവശയമായിവരുന്നസൗകരയങ്ങള് (post 
harvest facilities), 
കജ്വവളംഎന്നിവയ്ക്കസആവശയമായസ്ഥായിയായഅെിസ്ഥാനസൗക
രയങ്ങള്സൃഷ്ടിക്കുകവഴികാര്ഷ്ിതകാത്പാേനക്ഷ്മ വർദ്ധിെിക്കുന്ന
 ിനുള്ളഗ്പവൃെികളും; 
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ii)
 സവയംസഹായസംഘങ്ങളുത്തെഉപജ്ീവനഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്ക്കസആ
വശയമായത്തപാ ുവര്ക്കസത്തഷ്ഡ്ഡുകളുത്തെനിര്മ്മാണവും. 
 

IV.  വിഭാഗംഡി :  ഗ്ഗാമീണഅെിസ്ഥാന ൗകരയങ്ങൾ 
 
i) നിര്തേശിക്കത്തെട്ടമാനേണ്ഡങ്ങള്പ്ക്കസഅനുസൃ മായിഖര-
ഗ്േവമാലിനയസംസ്കരണെിനും ുറസ്ായമലമൂഗ് വിസര്ജനംഇ
ലലാ ാക്കുന്ന ിനുംതവണ്ടിസവ ഗ്്മാതയാസര്ക്കാർവകുെുകളുത്തെഇ
 രപദ്ധ ികളുമായിസംതയാജ്ിെിച്ച്സത്തകാതണ്ടാവയക്തിര കക്കൂസുക
ള്, സ്കൂള്പ് തൊയലറ്റുകള്പ്, അങ്കണവാെി, 
തൊയലറ്റുകള്പ് ുെങ്ങിയഗ്രാമീണശുെി വവുമായിബന്ധത്തെട്ടഗ്പവൃെി
കള്. 
ii) ഒറ്റത്തെട്ടസകിെക്കുന്നഗ്രാമങ്ങത്തളയും, 
നിര്േിഷ്ടഗ്രാമീണഉല്പാേനതകഗ്ന്ദങ്ങത്തളയുംനിലവിലുള്ളതറാ്ശൃംഖ
ലയുമായിബന്ധിെിക്കുന്ന ിനുള്ള, 
എലലാകാലാവസ്ഥയിലുംഉപതയാരിക്കാൻപറ്റുന്നഗ്രാമീണതറാഡുകളു
ത്തെനിർമ്മാണവും, ഓെകള്, 
കലുങ്കുകള്എന്നിവഉള്പ്ത്തെത്തെയുള്ളഗ്രാമെിത്തലഈെുറ്റഉള്തറാഡുക
ളുത്തെയുംവീഥികളുത്തെയുംനിര്മ്മാണവും; 
iii) കളിസ്ഥലങ്ങളുത്തെനിര്മ്മാണവും; 
iv) ത്തവള്ളത്തൊക്കനിയഗ്്ണസംരക്ഷ്ണഗ്പവൃെികള്പ്, 
ത്തവള്ളത്തക്കട്ടസഒഴിവാക്കുന്ന ിനുള്ളജ്ലനിർഗ്ഗമനഗ്പവൃെികള്, 
മഴത്തവള്ളംത്തകട്ടിനിൽക്കുന്ന ാഴ്സന്നത്തപാ ുസ്ഥലങ്ങളുത്തെത്തമച്ച്ത്തെെുെ
ൽ(chaur renovation), 
 ീരഗ്പതേശങ്ങളുത്തെസംരക്ഷ്ണെിനുള്ളതറാംവാട്ടർത്തഗ്ഡയിനുകള്, 
എന്നിവഉള്ത്തെത്തെയുള്ളത്തപാ ുഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള്, 
തറാഡുകളുത്തെപുന:രുദ്ധാരണം, 
േൂര്ഗ്പ ിതരാധ യ്യാത്തറെുെുകള്ത്തമച്ച്ത്തെെുെുന്ന ിനുള്ളഗ്പവൃ
െികളും; 
v) ഗ്രാമപഞ്ചായെുകള്, 
വനി ാസവയംസഹായസംഘങ്ങളുത്തെത്തഫഡതറഷ്നുകള്, 
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ത്തകാെുങ്കാറ്റസബാധി ര്ക്കുള്ളഅഭയതകഗ്ന്ദങ്ങള് (കസതക്ലാണ് 
ത്തഷ്ല്റ്റർ), അങ്കണവാെിതകഗ്ന്ദങ്ങള്, 
ഗ്രാമീണെ്കള്എന്നിവയ്ക്കാവശയമുള്ളത്തകട്ടിെങ്ങളുത്തെനിര്മ്മാണ
വും, ഗ്രാമ/തലാക്കസ ലഗ്കിമിതറ്റാറിയങ്ങളുത്തെനിർമ്മാണം. 
vi) തേശീയഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാനിയമം 2013 (20/2013) 
ത്തലവയവസ്ഥകള്നെെിലാക്കുന്ന ിന്ആവശയമായിവരുന്നഭക്ഷ്യധാനയ
സംഭരണികളുത്തെനിർമ്മാണം. 
vii).
 മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസനിയമഗ്പകാരംഏ

ത്തറ്റെുക്കുന്നനിർമ്മാണഗ്പവൃെികളുത്തെഎറിതമറ്റിത്തെഭാരമാ
യിവരുന്നനിർമ്മാണസാമഗ്രികളുത്തെഉല്പാേനവും; 
viii)
 മഹാത്മാരാന്ധിതേശീയഗ്രാമീണത്ത ാഴിലുറെസനിയമഗ്പകാരം
സൃഷ്ടിക്കത്തെട്ടഗ്രാമീണത്തപാ ുആസ് ികളുത്തെഅറ്റകുറ്റപണികളും; 
ഇത്സംബന്ധിച്ച്സസംസ്ഥാനസർക്കാരുമായികൂെിയാതലാെനനെെിതക
ഗ്ന്ദസർക്കാർവിജ്ഞാപനംത്തെയ്യുന്നമറ്റസഏത്ത ാരുഗ്പവൃെിയും.                                                               
 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റയുണിറ്റ്്  
ഗ്ശിപീറ്റർഗ്പേീപ് (ജ്ിലലാറിതസാര്ഴ്സസ്തപർഴ്സസൺ)  
തഫാണ് നമ്പർ-  8891502154. 
സലീനബീരം (തലാക്കസ റിതസാഴ്സസ്തപർഴ്സസൺ)   - 
9447230834 
 
സഹായിച്ച്വർ:-  പഞ്ചായെസ ഗ്പസിഡന്്., 
വാര്്ത്തമമ്പര്, ജ്നഗ്പ ിനിധികള്,തമറ്മാർ,വിലലജ്സ് 
റിതസാഴ്സസ് തപഴ്സസൺസ് ,ത്ത ാഴിലാളികള്,ഉതേയാരസ്ഥർ.                                                                        
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