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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 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 ഗ്പാധാെയം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പോരം 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 
 
 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.  
 
തതാഴിലാളികളുതട 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) 
 



 പഞ്ചായത്തിതെ   ംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങൾ 

 തോലലം ജ്ിലലയിതല തോലലം  ാലൂക്കില് സ്ഥി ി തെയ്യുന്ന പഞ്ചായൊണ് 
തനെുമ്പന. 28.06    െ ുരഗ്ശ േിദലാമീറ്റര് വിസ് ീര്ണ്ണമുള്ള പഞ്ചായെില് 
23 വാര്ഡുേളാണുള്ളത്. ആതേ ജ്ന ംഖയ 5 1 3 8 4 ആണ്.  
ഗ് ിദക്കാവില്വട്ടം ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശം,  പൂയപ്പള്ളി ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് 
ഗ്പദേശം, ആേിച്ചനലലൂ ര് ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശം,  േരീഗ്പ ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് 
ഗ്പദേശംഎന്നീ പഞ്ചായെുേളാണ്    അ ിരുേള്പ് തനെുമ്പന 
ആസ്ഥാനമായാണ് പഞ്ചായെ് സ്ഥി ിതെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു,  മുസ്ിം ഗ്േിസ് യന് 
മ  വിഭാഗങ്ങളില് തപട്ടവര് ഒരുമിച്ച് ജ്ീവിക്കുന്നു.തനല്േൃഷ്ിക്ക്  ഏതറ 
ഗ്പാധാനയമുള്ള പഞ്ചായൊണ് തനെുമ്പന ഈ പഞ്ചായെില് ആതേ 9 2 9 
6 ത ാഴില് ോര്്  ആണ് ഉള്ളത്. നിലവില് ആതേ4 5 6 7 
ത ാഴിലാളിേളാണ് പഞ്ചായെില് ത ാഴിലുറപ്പ്    പദ്ധ ി  വഴി ത ാഴില് 
തെയ്യുന്നത്. 

 
 

 

  
ജ്ിലല     : തോലലം       
ദലാക്ക്                            :മുഖെല  
 ാലൂക്ക്    :തോലലം 
പഞ്ചായെിന്തറ ദപര്    :തനെുമ്പന  
വീസ് ീര്ണ്ണം                 : 28.06 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം   :േുണ്റ  
പാര്ലതമറ്ന്ന്റ്ന് മണ്ഡലം               :തോലലം 
വാര്ഡുേളുതെ എണ്ണം   : 23 
ആതേ ജ്ന ംഖയ   : 51384(2011ത ന് സ് ഗ്പോരം ) 
സ്ഗ് ീേള്പ്                :26835 
പരുഷ്ന്മാര്                :24549 
പട്ടിേജ്ാ ി ജ്ന ംഖയ  :  5923 
പട്ടിേവര്ഗ ജ്ന ംഖയ           : nil  (വിേ ന ദരഖഗ്പോരം) 
ആതേ വീെു                                :12471 
ജ്ന ാഗ്ന്ദ                                 :1831 
 ാക്ഷ്ര ാ                                 :82.9  
പഞ്ചായെ് രൂപീേൃ മായ വര്ഷ്ം :1953 
പട്ടിേജ്ാ ി പുരുഷ്ന്മാര്            :2823 
പട്ടിേജ്ാ ി സ്ഗ് ീേള്പ്             :3100 



 
 

തെടുമ്പെ വാര്ട്ഡിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ 

ആതേ ത ാഴില് ോര്് 481 

ആതേ ത ാഴിലാളിേള്പ് 980 

ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളിേള്പ്  

ആതേ െിലവായ  ുേ  

ആതേ ത ാഴില്  േിനങ്ങള്പ്  

സ്ഥിരമായിത ാഴിലിന്  
അദപക്ഷ്ിക്കുന്നവര് 

 

പട്ടിേജ്ാ ി വിഭാഗെില് തപട്ടവര് Nil 

േഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ം 100 േിവ ം 
ത ാഴില് േിട്ടിയവര് 

22 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിെു വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവര്ട്ത്തികൾ  

 

 

ഗ്ക
മ 

വ
ര്ട്ക്ക്  

വര്കക്ക്  ദപര്ക  ആരം
ഭിച്ച 

 
അട

ചില
വായ 

അവി
ധഗ്ത  

വിധ
ഗ്ത  

 ാ
ധെ 

  
പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട അടിസ്ഥാെ 
വിവരങ്ങൾ 
1 ആതേ ത ാഴില്  ോര്് 9296 

2 ആതേ ത ാഴിലാളിേള്പ് 23944 
3 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴില് ോര്ഡ 3506 
4 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളിേള്പ് 4567 
5 പട്ടിേജ്ാ ി വിഭാഗം 647 
6 എസ്െിത ാഴിലാളിേള്പ് Nil 
7 േഴിഞ്ഞവര്ഷ്ം ആതേ തെലവ് 355.08 
8 ഈ വര്ഷ്ം ആതേ തെലവ് 211.3 



െ
മ്പ
ര്ട്  

ദകാ
്  

തീയ
തി  

ങ്കൽ 
 
തുക  

തുക  തതാഴി
ൽ  
േിെങ
ൾ 

തതാ
ഴിൽ  
േിെ
ങൾ 

ഘട
കം 

1 Ld/322
641 

ത ങ്ങിന് സ  നെുന്ന ിന് 
ആവശയമായ േുഴി എെുപ്പ്  

27/10/
2018 

17, 
326  

16,017 57    

2 Ld/250
158 

 രിശുഭൂമി 
േൃഷ്ിദയാഗയമാക്കാന്  

12/07/
2018 

3,00
000 

2,24,7
37 

825   

3 Ic/3218
80 

തേ ഐ പി േനാല് 
നവീേരണം 

14/1/2
019 

1,14,
737 

1,04,5
32 

372   

4 If/3826
36 

േന്നുോലി തഷ്് 
നിര്മാണം(ശരത് െഗ്ന്ദ 
ബാബു രാദജ്ശവരി ) 

24/02/
2019 

2,40,
836 

71,465 14 14  

5 If/3691
78 

സലഫ് മിഷ്ന് 
( നല്േുമാര്) 

03/11/
2018 

  
25,290 

90   

6 If/3726
21 

സലഫ് മിഷ്ന് (ഭാര ി ) 3/11/2
018 

 25,290 90   

 
 
 
 

7 രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധെ  

ദേഗ്ന്ദ  ര്ക്കാരിന്തറ നിര്ദേശഗ്പോരം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട  ാതഴ പറയുന്ന 7 രജ്ിററുേള്പ് നിര്ബന്ധമായും 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ാണ്  

 

 1)ത ാഴില് ോര്ഡിനുള്ള അദപക്ഷ്യുതെ രജ്ിറര് 

2)ഡിമാന്് രജ്ിറര് 

3)ഗ്പവൃെിയുതെ ലിറും െിലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച 
രജ്ിറര്  

4)സ്ഥിര ആസ് ിേള്പ് രജ്ിറര്  

5) ാധന ഘെേ രജ്ിറര്  



6)പരാ ി രജ്ിറര്  

7)ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജ്ിറര് 

എ.എം. ി ഗ്പോരമുള്ള 7 രജ്ിററുേളും ഉണ്ായിരുന്നു 

 
 
 
 
 

1)തതാഴിൽ കാര്ട്ഡിെുള്ള അദപക്ഷ്യുതട രജിസ്റ്റര്ട് 

         2018-19 ോലയളവില് ത ാഴില് ോര്ഡിന് അദപക്ഷ് 
നല്േിയ ും ത ാഴില് ോര്് അനുവേിച്ച ും ആയ രജ്ിറര് ഇവിതെ 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്.അ ിന്തറ പാര്ട്ട്എ, ബി,  ി, ഡി രജ്ിററുേള്പ് 
ഗ്പിന്റ്ന് എെുെു  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 

2)തതാഴിലിന് അദപക്ഷ് െൽകിയതും തതാഴിൽ 
അെുവേിച്ചതുമായി രജിസ്റ്റര്ട് 

          ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ് നല്േിയ ും ത ാഴില് 
അനുവേിച്ച ുമായി രജ്ിറര് ഇവിതെയുണ്്.എന്നാല് അ ില് ത ാഴിലിന് 
അദപക്ഷ് നല്േിയ ും ത ാഴില് അനുഭവിച്ച ുമായ ദരഖയിലല. ഇ ിന്തറ 
അദനവഷ്ണെില് പഞ്ചായെിതല ഉദേയാഗസ്ഥര് പറഞ്ഞത് ത േയൂരിറ്റി 
നിന്ന് ഇങ്ങതനയാണ് ഡിമാന്് അതലാദക്കഷ്ന് രജ്ിറര് േിട്ടുന്നത് 
എന്നാണ്.എന്നാല് ഇ ില് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ദവ നം നല്േിയ ിന്തറ ദരഖ 
മാഗ് മാണ് ഉണ്ായിരുന്നത് 

3)ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട ലിസ്റ്റും തചലവും വിശോംശങ്ങളും 
 ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്ട്  

        2018-19 വര്ഷ്തെ 467 വര്ക്കുേളുതെ ദപര് എഴു ി ലിറ് 
തെയ് ു ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ഗ്പവര്െിയുതെ ദപര്,  ഗ്പവര്െിയുതെ ദോ്, 
ഗ്പവര്െി തെയ്  േിവ ങ്ങള്പ്, ഗ്പവര്െി ആരംഭിച്ച  ീയ ി, എറിദമറ്റ് 
അവ ാനിച്ച  ീയ ി എന്നിവ ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നാല് ഗ്പവര്െി 
അവ ാനിച്ച  ീയ ി രജ്ിററില് ഇലലായിരുന്നു. 

4)സ്ഥിര ആസ്തതി രജിസ്റ്റര്ട്  



   71 സ്ഥിര ആസ് ിേളുതെ ദപരുവിവരം ലിറ് തെയ്   ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 

5) ാധെ ഘടക രജിസ്റ്റര്ട്  

        113 തമറ്റീരിയല് വര്ക്ക് ഉണ്ായിരുന്നു.18 േട്ട നിര്മാണം, 7 
േിണര് റീൊര്ജ്, 4 ദോണ്ഗ്േീറ്റ്, 3 േിണര് നിര്മാണം,1 മട്ടുപ്പാവില് മുട്ട 
ദോഴി േൂട് നിര്മാണം, 23 ദറാ് ദോണ്ഗ്േീറ്റ്, 6 േക്കൂസ് നിര്മാണം, 42 
േന്നുോലി തഷ്ഡ്ഡ്. 

6)പരാതി രജിസ്റ്റര്ട്  

  തനെുമ്പന പഞ്ചായെിതല 19ആം വാര്് തനെുമ്പനയില് ഒരു പരാ ി 
ദപാലും ോണാന് േഴിഞ്ഞിലല. 

7)ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റര്ട്  

ത ാഴില് ഉറപ്പിനായി ഗ്പദ യേ ഗ്ഗാമ ഭ രജ്ിറര്  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്.2018-
19 തനെുമ്പന യുപിഎസ് സ്േൂളില് വച്ച് പഞ്ചായെ് ഗ്ഗാമ ഭ 
നെെിയ ിന് ദരഖേള്പ് ോണാന് േഴിഞ്ഞു പദക്ഷ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭ അലലായിരുന്നു. 2020-21 തല  ാമ്പെിേ വര്ഷ്ം ആക്ഷ്ന്പ്ലാന് 
രൂപീേരണവും ദലബര് ബ്ജ്റ്റ് രൂപീേരണമാണ് ോണാന് േഴിഞ്ഞത്. 

ഓഡിറ്റ് ഭാഗമായി ഗ്പവര്െിേളുതെ  യല് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് 6 
 യലിലും ഏറ്റവും അ യാവശയമായി  ൂക്ഷ്ിദക്കണ് െില ദരഖേള്പ് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല എന്ന് േതണ്െി.  

 
 
 
 

ഫയൽ തവരിഫിദക്കഷ്ന് 

 

1.േവര്ദപജ്  

ഒരു  യലിലും  എ.എം.  ി ഗ്പോരമുള്ള േവര്ദപജ് ോണാന്  ാധിച്ചിലല.  

2.തെക്ക് ലിറ്  

എ.എം. ി ഗ്പോരമുള്ള തെക്ക് ലിറ് ഒരു  യലിലും ഉണ്ായിരുന്നിലല. 



3.വാര്ഷ്ിേ പദ്ധ ി ദരഖ  

പരിദശാധച്ച 6 ഗ്പവര്െി  യലുേളിലും വാര്ഷ്ിേ പദ്ധ ി ദരഖയുതെ 
പേര്പ്പ് ഉണ്ായിരുന്നിലല. 

4.എറിദമറ്റ്  

പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ജ്നേീയ എറിദമറ്റ് ോണാന് 
േഴിഞ്ഞിലല.സലഫ് മിഷ്ന് ഒഴിതേയുള്ള എലലാ  യലുേളിലും ഡീതറ്റയില് 
എറിദമറ്റ് ഉണ്ായിരുന്നു.എലലാ  യലുേളിലും എറിദമറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടും 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. പരിദശാധിച്ച   യലുേളില് IC/321880 എന്ന ഗ്പവര്െി 
 യലില് ഒരു ഉദേയാഗസ്ഥന്തറയും ഒപ്പും  ീലും ോണാന് 
േഴിഞ്ഞിലല.ബാക്കി  യലുേളില് അതഗ്േഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയറുതെ ഒപ്പും 
 ീലും ോണാന്  ാധിച്ചു, എന്നാല് ഒപ്പിദനാതൊപ്പം  ീയ ി 
ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നിലല.  

5. ാദങ്ക ിേ അനുമ ി പഗ് ം  

പരിദശാധിച്ച  യലുേളില് സലഫ് മിഷ്ന് ഒഴിതേയുള്ള എലലാ 
 യലുേളിലും  ാദങ്ക ിേ അനുമ ി പഗ് ം ഉണ്ായിരുന്നു.പരിദശാധിച്ച 
 യലുേളിതല  ാദങ്ക ിേ അനുമ ി പഗ് െില് അ ിറന്റ്ന് 
എന്ജ്ിനീയറുതെ ഒപ് ഉണ്ായിരുന്നു, എന്നാല് െില  യലുേളില്  ീല്, 
 ീയ ി എന്നിവ ോണാന്  ാധിച്ചിലല.IC/321880 എന്ന ഗ്പവര്െി യലില് 
ഒഴിതേ ബാക്കിയുള്ള  യലുേളില് എല് എസ് ജ്ി ഡി  
എന്ജ്ിനീയതമഷ്ര്തമന്റ്ന് ഒപ്പും,  ീലും ഉണ്ായിരുന്നു. 

6.ഭരണാനുമ ി പഗ് ം  

പരിദശാധിച്ച  യലുേളില് സലഫ് മിഷ്ന് ഒഴിതേയുള്ള നാല് 
 യലുേളിലും ഭരണാനുമ ി പഗ് ം ഉണ്ായിരുന്നു.ഈ നാല്  യലുേളിലും 
പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറിയുതെ ഒപ്പും  ീലും ഇലലായിരുന്നു. 

 7. ംദയാജ്ി  പദ്ധ ി  

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

8.ഡിമാന്് ദ ാം  



പരിദശാധിച്ച 6  യലുേളിലും എ.എം.  ി ഗ്പോരമുള്ള ഡിമാന്് ദ ാം 
ഉണ്ായിരുന്നു.  

9.ത ാഴില് അനുവേിക്കല്  

ആറ്ന്  യലുേളിലും ത ാഴില് അനുവേിക്കല് ദ ാം ഉണ്ായിരുന്നിലല. 

10.ഇ മറര് ദറാള്പ് 

 6 ഗ്പവര്െി  യലിതല മറര് ദറാള്പ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് വിേഗ്ധ, അര്ദ്ധ 
വിേഗ്ധ, അവിേഗ്ധ മറര് ദറാള്പ് എന്നിങ്ങതന ദവര് ിരിച്ചു 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിരുന്നു.എലലാ മറര് ദറാളുേളിലും ഗ് ണ്് ഓ ീസ്  ില് 
ഉണ്ായിരുന്നിലല. എലലാ മറര് ദറാളുേളിലും മറര് ദറാള്പ് നമ്പര്,  
ഗ്പിന്റിംഗ് ദഡറ്റ്, ത ാഴിലാളിേളുതെ ദപര്, ഒപ്പ്, ദവ നം,  ആയുധ വാെേ,  
ത ാഴില്േിനങ്ങള്പ് എന്നിവ േൃ യമായി ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നു. എലലാ 
 യലുേളിലും ബി പി ഓ യുതെ ഒപ്പും  ീലും ഉണ്ായിരുന്നു.എന്നാല് 
 ീയ ി ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നിലല. ഒരു  യലിലും അറ്റന്ഡന്സ് ദഡറ്റ് 
ഉണ്ായിരുന്നിലല. മറര് ദറാളുേള്പ് പരിദശാധിച്ച ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ ദപരും 
ഒപ്പും ഉണ്ായിരുന്നിലല.പരിദശാധിച്ച രണ്്  യലുേളില് തവട്ടി 
 ിരുെലുേള്പ് ഉണ്ായിരുന്നു. 

*IC/321880 ഈ  യലിതല 12871,12872,12873 എന്നീ മറര് ദറാളുേളിതല 
ഹാജ്ര് ദോളെില് തവട്ടി  ിരുെലുേള്പ് ോണാന്  ാധിച്ചു.  

ദജ്ാബ് ോര്് നമ്പര് :KL13007004019/1612, KL13007004019/5583 

*IF/372621 ഈ  യലിതല 8808 എന്ന മറര് ദറാളില് ആതേ ഹാജ്ര്, ഹാജ്ര് 
ഗ്പോരമുള്ള ദവ നം എന്നിവയില് തവട്ടി  ിരുെലുേള്പ് േണ്ു.  

11.തമഷ്ര്തമന്റ്ന് ബുക്ക്  

പരിദശാധിച്ച 6  യലുേളില് സലഫ്മിഷ്ന് ഒഴിതേയുള്ള 4  യലുേളിലും 
തമഷ്ര്തമന്റ്ന് ബുക്ക് ഉണ്ായിരുന്നു. 4 തമഷ്ര്തമന്റ്ന് ബുക്കും ത ഗ്േട്ടറി 
 ീല് ഓെുേൂെി  ര്ട്ടിസ  തെയ് ിട്ടുണ്്.എം ബുക്ക് നമ്പര്,  ദപജ് നമ്പര്, 
െിലവായ  ുേ എന്നിവ േൃ യമായി ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്. മറര് ദറാള്പ് 
നമ്പര് ബുക്കില് ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്ായിരുന്നിലല.4 തമഷ്ര്തമന്റ്ന് ബുക്കിലും 
അതഗ്േഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയറുതെയും ഓവര് ിയറുതെയും ഒപ്പും  ീലും 
ഉണ്ായിരുന്നു, എന്നാല്  ീയ ി ഉണ്ായിരുന്നിലല.LD/322641, IC/321880, 
IF/382636 എന്നീ ഗ്പവര്െി  യലുേളിതല എം ബുക്കില് പഞ്ചായെ് 



ത ഗ്േട്ടറിയുതെ ഒപ്പും  ീലും ഉണ്ായിരുന്നു എന്നാല് ഗ്പ ിഡന്റ്ന് ഒതപ്പാ 
 ീദലാ ഉണ്ായിരുന്നിലല.LD/250158 എന്ന ഗ്പവര്െി  യലിതല എം 
ബുക്കില് പഞ്ചായെ് ഗ്പ ിഡന്റ്ന്ന്തറ ഒപ്പ് മാഗ് ദമ ഉണ്ായിരുന്നുള്ളൂ, 
എന്നാല് പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറിയുതെ ഒതപ്പാ,  ീദലാ ഉണ്ായിരുന്നിലല.  

12.തമറ്റീരിയല് ലിറ്  

IF/382636 എന്ന ഗ്പവര്െി  യലില് തമറ്റീരിയല് ലിറ് ഉള്പ്തപ്പെുെിയിരുന്നു. 
തമറ്റീരിയല് ദോറ് ആയ 56331 രൂപ അനുവേിച്ചത് ആയി 
േതണ്െിയിരുന്നു .  

 13.ദവജ് ലിറ്  

പരിദശാധിച്ച 6  യലുേളിലും മറര് ദറാളുേള്പ്  ഗ്പോരമുള്ള ദവജ് ലിറ് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിരുന്നു. 

14. ണ്് ഗ്ൊന്സ് ര് ഓര്ഡര്  

പരിദശാധിച്ച ആറ്ന്  യലുേളിലും എഫ് െി ഓ   ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല.  

15.തമറ്റീരിയല് ബിലലും വൗച്ചറുേളും  

IF/382636 എന്ന ഗ്പവര്െി  യലില് തമറ്റീരിയല് ബിലലുേളും വൗച്ചറുേളും 
ഉള്പ്തപ്പെുെിയിരുന്നു. 

16.ദറായല്റ്റി  

പരിദശാധിച്ച  യലില് LD/250158 എന്ന ഗ്പവര്െിയില് ദറായല്റ്റി 
നല്േിയ ായി േണ്ു. േരം അെച്ച ര ീത് ദോപ്പി, പാട്ടെിന് 
വിട്ടുതോെുെുതോണ്ുള്ള ദരഖേള്പ് എന്നിവ ഇ ില് ോണാന്  ാധിച്ചു. 

17.ദ ാദട്ടാസ്  

െില  യലുേളില് ദ ാദട്ടാസ് േണ്ു.  

18.ഗ്പവര്െി പൂര്െീേരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം 

 6 ഗ്പവര്െി  യലുേളിലും ഗ്പവര്െി പൂര്െീേരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം 
ഇലലായിരുന്നു.  



19.മറര് ദറാള്പ് മൂവ്തമന്റ്ന് സ്ിപ്പ് / യല് ഗ്ൊക്കിംഗ് 
ദ ാറം  

IF/369178, IF/372621, LD/250158 എന്നീ ഗ്പവര്െി  യലുേളില്  യല് 
ഗ്ൊക്കിംഗ് ദ ാറം ഉണ്ായിരുന്നിലല. 

20.ജ്ിദയാൊഗ്ട് ദ ാദട്ടാസ് 

െില  യലുേളില് ജ്ിദയാൊഗ്ട് ദ ാദട്ടാസ് േണ്ു.  

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് ദോപ്പി  

ഇദപ്പാള്പ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നെക്കുന്ന ുതോണ്് ഈ ഗ്പവര്െിേളില് 
 യലുേളില്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ിലല.  

22.സ റ്റ് ഡയറി  

 പരിദശാധിച്ച ആറ്ന്  യലുേളില് IF/382636, IF/369178, IF/372621 എന്നീ 
ഗ്പവര്െിേളില് സ റ്റ് ഡയറി ഉള്പ്തപ്പെുെിയിരുന്നിലല. LD/322641, 
LD/250158, IC/321880 എന്നീ ഗ്പവര്െി  യലുേളില് സ റ്റ് ഡയറി 
ഉണ്ായിരുന്നു, എന്നാല് വിവരങ്ങള്പ് പൂര്ണമായിരുന്നിലല. 

തതാഴിലിടതത്ത  ൗ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. 
േുെിതവള്ളംത ാഴിലിെങ്ങളില് ത ാഴിലാളിേള്പ് വയം 
ദശഖരിക്കുന്ന ായിള്പ്  പറഞ്ഞു. 
● ഗ്േഷ് ൗേരയതെക്കുറിച്ച്ഭൂരിഭാഗംത ാഴിലാളിക്കുംഅറിവുണ്്. 
● അഞ്ചുവയസ്ിനു ാതഴയുള്ളേുട്ടിേളൂള്ളഅമമാര് ത ാഴിലിന് 
ഇലലാെ ിനാല് ഈ ൗേരയംലഭയമായിട്ടിതലലന്ന് 
ത ാഴിലാളിേള്പ് പറഞ്ഞു. 
●  ണല് ത ൗേര്െിനുദവണ്ിത ാഴില്ളിേള്പ്  ദന്നപണം 



െിലവാക്കിൊര്പ്പദപാതലയുള്ള ൗേരയങ്ങള്പ് 
ത ാഴിലിെത്ഉറപ്പാക്കി. 
●  റ്എയ്്ദബാക്റ് ുംമരുന്നുേളുംതഹല്െ്ത ന്റര്റില്നിന്ന് 
ലഭിദക്കണ് ാതണന്ന്ഉള്ളഅറിവ്ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്ഇലലായിരുന്നു 
ഇവതയലലാം വയംപണംെിലവാക്കിത ാഴിലാളിേള്പ് 
വാങ്ങിരിക്കുന്ന ായിമനസ്ിലാക്കി 
● േയ്യുറയുംോലുറേളുംആവശയമുള്ളത ാഴിലിെങ്ങളില് നിലവില് 
ലഭിക്കാറിതലലന്ന്ത ാഴിലാളിേള്പ് പറഞ്ഞു.ദനരതെലഭയമായത് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്അനു ൃ മയിട്ടലല . 
● ത ാഴിലിെെില്തവച്ച്അപേെംപറ്റിയാല്ലഭിദക്കണ് 
െിേിത്സാ ഹായതെപ്പറ്റിത ാഴിലാളിേള്പ്ദബാധവാന്മാരലല. 
 
 

 

വിജിലന്സ്ത ആന്് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി ജാഗ്ഗത ദമൽദൊട  മിതി  

                                  ഓദരാ പഞ്ചായെിലും ഏഴ്സ 
അംഗങ്ങളുള്ള ജ്ാഗ്ഗ  ദമല്ദനാട്ട  മി ി രൂപീേരിദക്കണ്ത് ആണ് ഇ ില് 
പട്ടിേജ്ാ ി പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ദവണ്ഗ്  ഗ്പാധാനയംനല്ദേണ് ും  
പേു ിദപ്പര് സ്ഗ് ീേള്പ് ആയിരിദക്കണ് ാണ്.അധയാപേര്,  അംഗനവാെി 
വര്ക്കര്,   വയം  ഹായ  ംഘെിതല അംഗങ്ങള്പ്,  ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ്റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ് മാര്,  ഉപദഭാക്ത  മി ിേള്പ്, യുവജ്ന 
ക്ലബ്ബുേള്പ് തപാ ു  മൂഹ  ംഘെനേള്പ്,  ുെങ്ങിയവരില് നിന്നും  
വിഎം ി അംഗങ്ങതള  ിരതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ്. വിഎം ി എലലാ 
ഗ്പവര്െിേളും പരിദശാധിദക്കണ് ും  മൂലയനിര്ണയ രജ്ിററില് 
ദരഖതപ്പെുദെണ് ും ആണ് . ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  മയെ് അവ 
ഗ്ഗാമ ഭയില്  മര്പ്പിദക്കണ് ുമാണ് . വിഎം ി റിദപ്പാര്ട്ട് ഒരു തപാ ു 
ദരഖയായി  േരുദ ണ്  ും  ആവശയതപ്പെുന്ന നു രിച്ച് ഒരു തപാ ു 
ദരഖയായി പഞ്ചായെില് നിന്നും ലഭിദക്കണ് ും ആണ്.  

                              തനെുമ്പന വാര്ഡില് പരിദശാധിച്ച 
എലലാ സ റ്റ് ഡയറിയിലും   ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെുെിയിരിക്കുന്നത് 
ദമല്വിവരിച്ച അംഗങ്ങള്പ് ആയിരുന്നിലല. വിജ്ിലന്സ് ആന്് ദമാണിറ്ററിങ്സ 
േമിറ്റിയുതെ റിദപ്പാര്ട്ട് പരിദശാധിച്ച െില  യലുേളില് ോണാന് 
േഴിഞ്ഞു  എന്നാല് അ ില് പൂര്ണ്ണമായും അഭിഗ്പായങ്ങള്പ് 



ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നിലല. ഓദരാ വാര്ഡിതല ഗ്പവര്െനങ്ങതള 
നിരീക്ഷ്ിക്കുന്ന ിനും  ആ ഗ്പവര്െി മൂലം ആ ഗ്പദേശെുള്ളവര്ക്ക് 
ഉപദയാഗം ഉദണ്ാതയന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ും ഗ്പവര്െിയുതെ ഗുണനിലവാരം 
ഉറപ്പാക്കുേ,  േൂെു ല് തമച്ചതപ്പെുെുന്ന ിനും   ആയി ോരയക്ഷ്മമായി 
ഗ്പവര്െിദക്കണ് വരും ത ാഴില് ോര്ഡില് ദപര് ഇലലാെവരുമായ    
വയക്തിേളാണ് വി എം  ിയില് അംഗങ്ങള്പ് ആയിരിദക്കണ്ത്  

                             പരിദശാധിച്ച് 6  യലുേളില് മൂന്നു 
 യലിലും വിഎം ി റിദപ്പാര്ട്ട് ഉണ്ായിരുന്നു അ ില് വിവരങ്ങള്പ് 
പൂര്ണമായി ഇലലായിരുന്നു.  

LD/3226 41 എന്ന  വര്ക്ക് ആയ ത ങ്ങിന് സ  നെുന്നത് ആവശയമായ 
േുഴി എെുപ്പില് വിഎം ി റിദപ്പാര്ട്ടില് മൂന്നുദപരുതെ ഒപ്പും സ്ഥാനവും 
ഉണ്ായിരുന്നു ബാക്കി രണ്ു വര്ക്കുേളും സലഫ് മിഷ്ന് ആയിരുന്നു  
എന്നാല് അ ില് സ റ്റ് ഡയറി ഇലലായിരുന്നു. 

 

CIB-  ിറ്റി ൺ ഇന്ഫര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് 

 

                  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ  ു ാരയ  
ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനും ദവണ്ിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്  ിറ്റി ണ് 
ഇന് ര്ദമഷ്ന് ദബാര്്. പാരാ 25 (a)) തഷ്ഡയൂള് 1 അനു രിച്ച് ഒരു 
ഗ്പവൃെിയുതെ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്പ് അ ായത് ഗ്പവര്െിയുതെ ദപര്, 
എറിദമറ്റ്  ുേ,   ാധനം ദവേന ഘെേങ്ങള്പ്,  യഥാര്ത്ഥ തെലവ്,  ആതേ 
ത ാഴില്േിനങ്ങള്പ്  ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങള്പ്  ാധാരണ ജ്നങ്ങള്പ്ക്കും 
ഗുണദഭാക്താക്കള്പ്ക്ക് മനസ്ിലാേുന്ന രീ ിയില് ഗ്പ ീക്ഷ്ിക്കുേ 
ഗ്പേര്ശിപ്പിദക്കണ്ത് അനിവാരയമാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃെിയുതെയും 
ആരംഭെില് തന്ന  ി ഐ  ദബാര്് സ്ഥാപിക്കണതമന്ന് മാറര് 
 ര്ക്കുലറില് പറയുന്നു.  ിമന്റും ദോണ്ഗ്േീറ്റും ഉപദയാഗിച്ച് നിര്മിച്ച 
സ്ഥാപിക്കണതമന്ന്  നിയമം അനുശാ ിക്കുന്നുണ്് ഇരുമ്പ്, െിന്,  പ്ലാറിക്റ് 
ഷ്ീറ്റുേള്പ്  ുെങ്ങിയവ ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ദബാര്ഡുേള്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് 
നിയമവിരുദ്ധമാണ്. വയക്തിഗ  ഗ്പവര്െിേള്പ്ക്ക് 3000 രൂപയും തപാ ു 
ഗ്പവര്െിേള്പ്ക്ക് 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി െിലവ് എന്നാണ് 
വാര്ഷ്ിേ മാറര്  ര്ക്കുലര് നിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നത്.  



            പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമായ 6 ഗ്പവര്െി സ്ഥലെും CIB 
ദബാര്ഡുേള്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടിലല. 

ദറാസ്തഗാര്ട്േിെം 
ത ാഴില്ആവശയേ േൃ യമായിരജ്ിറര്തെയ്യുന്ന ിനും 

ത ാഴിലാളിേളുതെഅര്ഹ േളുംഅവോശങ്ങളുംഅവതര 

ദബാധയതപ്പെുെുന്ന ിനുംപദ്ധ ിേള്പ്പരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായിദറാസ്ഗാര് 

േിനം ംഘെിപ്പിദക്കണ് ാണ്.ദറാസ്ഗാര്േിനംആെരിക്കുന്ന ിനു 

മുന്പായിവിവരവിേയാഭയാ വയാപനഗ്പവര്െനങ്ങള്പ് 

 ംഘെിപ്പിക്കുന്നുണ്്എന്ന്ജ്ിലലാദഗ്പാഗ്ഗാംദോഡിദനറ്റര് 

ഉറപ്പുവരുദെണ് ാണ്.ദറാസ്ഗാര്േലണ്ര് ംബന്ധിച്ച് 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായെുേതളഗ്പദ യേമായിദബാധവല്ക്കരിദക്കണ് ാണ്. 

ദറാസ്ഗാര്േിനം ംഘെിപ്പിക്കുന്ന ിന്തറെുമ ലേളുംഉെരവാേി വങ്ങളും 

 ംസ്ഥാന ര്ക്കാര്ജ്ിലലാദഗ്പാഗ്ഗാംദോഡിദനറ്റര്രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള 

ഗ്പ ിമാ പട്ടിേഅനു രിച്ച് തന്നദറാസ്ഗാര്േിനം ംഘെിപ്പിക്കുന്നു 

എന്ന്ജ്ിലലാദഗ്പാഗ്ഗാംദോര്ഡിദനറ്റര്ഉറപ്പുവരുദെണ് ാണ്.ഈ 

പട്ടിേഗ്ഗാമവിേ നമഗ്ന്താലയവുമായുംതപാ ുജ്നങ്ങളുമായും 

പങ്കുതവദക്കണ് ുംഒരുമാ െിതലാരിക്കല്ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ലെില് 

 ംഘെിപ്പിദക്കണ് ാണ്.ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ്ഗ്പ ിഡന്റ്ന്നിദയാഗിക്കതപ്പട്ട 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായെിതലഭാരവാഹിേിനാെരണെില്അധയക്ഷ്  

വഹിദക്കണ് ാണ്.ഇത്നെെുന്ന ിനുംനെപെിഗ്േമങ്ങള്പ് 

ദരഖതപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള വയം ഹായ ംഘങ്ങളുതെത ഡദറഷ്ന് 

അംഗങ്ങള്പ്എന്നിവര്ക്കാണ്.ദറാസ്ഗാര്േിനം 

ആെരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ടിട്ടുള്ളേിവ ംനെെുന്ന ിനായി 

ഉദേയാഗസ്ഥതരനിദയാഗിദക്കണ് ാണ്.ഈദയാഗെില്മിനിറ്റ്സ് 

തപാ ുജ്നങ്ങള്പ്ക്ക്പരിദശാധിക്കുന്ന ിനുംദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിനും 

ലഭയമാദക്കണ് ുണ്്. ംസ്ഥാന ര്ക്കാര്േിനം ംഘെിപ്പിക്കുന്നത് 



 ംബന്ധിച്ചറിദപ്പാര്ട്ടുേള്പ്ദശഖരിക്കുന്ന ാണ്. ംസ്ഥാന ര്ക്കാര് 

ത ാഴില്ആവശയേ  ംബന്ധിച്ച്ജ്ിലലാ ലറിദപ്പാര്ട്ടുേള്പ്പ ിവായി 

അവദലാേനംതെദയ്യണ്ത് 

 
 
 

ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥല  ന്ദര്ട്ശെം  

ഗ്പേൃ ിവിഭവങ്ങളുതെ പരിപാലനെിനും  ാമൂഹയ ആസ് ി 
 ൃഷ്ടിക്കുന്ന ിനും  ഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്പവൃെിേള്പ് 
ഏതറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ള  ാധയ യുള്ള പഞ്ചായൊണ് തനെുമ്പന 
വിവരങ്ങളുതെ നിജ്സ്ഥി ി ദനരില്േണ്് മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനായി ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് അംഗങ്ങള്പ് പരിദശാധിച്ച 6 ഗ്പവര്െി  യലുേളിതലയും 
സ്ഥലങ്ങള്പ്  ന്ദര്ശിക്കുേയും ത ാഴിലാളിേദളാെും  ദമറ്റ മാദരാെും  
 ം ാരിച്ചു േതണ്െിയ ോരയങ്ങള്പ്  ാതഴ ദെര്ക്കുന്നു. 

Work code: IC/321880,if/382636, LD/250158, if/369178,if/372621, LD/322641 

 യലിലുള്ള ില് നിന്നും  ീല്ഡില് േതണ്ൊന് ആയ ുമായ വിവരങ്ങള്പ് 
െുവതെ ദെര്ക്കുന്നു 

Ic/321880 k a p േനാല് നവീേരണം  

M book ഗ്പോരം േനാല് നവീേരണെിനായി െിലവഴിച്ച  ുേ 104532 
രൂപയാണ് .ഗ്പവര്െി  ന്ദര്ശനദവളയില് ഗ്പവര്െി പൂര്െീേരിച്ചിട്ടുണ്് 
എങ്കിലും നിലവില് േനാല് ോെുമൂെിക്കിെക്കുന്ന സ്ഥി ിയിലാണ് എന്ന് 
മനസ്ിലാക്കാന് േഴിഞ്ഞു. 

2) LD/322641 ത ങ്ങിന് സ േള്പ് നെുന്ന ിനാവശയമായ േുഴി എെുപ്പ് 

 

Description Length Breadth Depth Volume Qty Total 
volume 

Rate Total 
cost 

ത ങ്ങിന് 
സ േള്പ് 
നൊന് 
ആവശയമായ 

1.20 1.20 1 1.44 75 108.00 145.80 15746.4 



േുഴിതയെുപ്പ്  

 M book 
cost 

       ₹15746.4 

 

Description Length Breadth Depth Volume Qty Total 
volume 

Rate Total cost 

ദ  ു 
ലാല്& 
ശേുന്തള 
(9801,3921) 

1 1 1 1 12 12 145.80 1749.6 

ദ  ു 
ലാല് 
(9801) 

1.2 1.2 1 1.44 21 30.24 145.80 4408.992 

ബിനുലല് 1.2 1.2 1 1.44 20 28.8 145.80 4199.04 

ബിനു 
ലാല് 

1 1 1 1 21 21 145.80 3061.8 

Cost as 
per field 

       ₹13419.432 

Liability 15746.4-13419.432= 2326.968 

 

എം ബുക്കില് ദ ാമരാജ്ന് പിള്ളയുതെ മക്കള്പ് ദ  ു ലാല് , ബിനു ലാല്, 
ഭാരയ ശേുന്തള എന്നിവരുതെ ഒദരക്കര് 5ത ന്റ്ന് വസ് ുവില് ആയി 75 
ത ങ്ങിന്സ േള്പ് നെുന്ന ിന് ആവശയമായ േുഴിേളുതെ അളവുേള്പ് ആണ് 
ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഗ്പവര്െി സ്ഥല പരിദശാധനയില് 
ഇവരുതെ പുരയിെങ്ങളില് ആയി 74 ത ങ്ങിന്സ േള്പ് ആണ് േതണ്ൊന് 
 ാധിച്ചത് . എം ബുക്കില് ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്ന അളവുേളില് നിന്നും 
ഗ്പവര്െി സ്ഥലെ് േതണ്െിയ അളവുേളില് ഉണ്ായ  വയ യാ െില്   
െിലവായ 15746.4 രൂപയില് 2327 രൂപ േൃ യമായ് വിനിദയാഗിച്ചിട്ടിലല  



എന്നാണ് വിലയിരുൊന്  ാധിക്കുന്നത് . 74 ത ങ്ങിന്സ േള്പ് െി 
വയക്തിയുതെ പുരയിെെില് നലലരീ ിയില് പരിപാലിക്കുന്നുണ്്. 

3) LD/250158-  രിശു ഭൂമി േൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്  

നേുലന് ,അനില ,ആലിസ് , ങ്കച്ചന്, ബിന്ദു, ദരണുേ, അച്ചാമ 
സ മണ് ,ഷ്ിബു, തഷ്ര്ലി ദഡവി്  ുഗ ന് ,അമീര് ,നാരായണന് 
ആൊരി ,ദ ാമന്പിള്ള, ജ്യ വിദനാദ് ,മാധവന്പിള്ള , ിദറാസ്ഖാന് 
എന്നീ ഭൂവുെമേളുതെ പുരയിെങ്ങള്പ് ആണ് എം ബുക്ക് ഗ്പോരം 
േൃഷ്ിദയാഗയം ആക്കിയിരുന്നത്. 

ഗ്പവര്െി സ്ഥല  ന്ദര്ശനെിലും മുേളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലലാ 
ഭൂവുെമേളുതെ പുരയിെങ്ങളും േൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കിട്ടുണ്് . അത് ഗ്പോരം 
വാഴ ,മരച്ചീനി, ദെന, ദെമ്പ് ,ോച്ചില്,  ുെങ്ങിയ വിളേള്പ് േൃഷ്ി തെയ്ത് 
പരിപാലിക്കുന്നുണ്്. ആയ ിനാല് െിലവായ 224737 രൂപയും  ഗ്പവര്െി 
പൂര്െീേരണെിനായി േൃ യമായി വിനിദയാഗിച്ചിട്ടുണ്്. 

4) if/369178- സലഫ് മിഷ്ന് ( നല്േുമാര്) 

സലഫ് മിഷ്ന് ഭവന പദ്ധ ി ഗ്പോരം  പദ്ധ ി വഴി അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള 
ധന ഹായം ആയ 25,290 രൂപയും പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്തവായ  നല് 
േുമാര് 018/1051 ന് ലഭിച്ചിട്ടുതണ്ന്ന് ബാങ്ക് വിവരങ്ങള്പ് ദനാക്കി 
ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്്.  90 ത ാഴില് േിനങ്ങളിലായി  25,290 രൂപയും 
 നല്േുമാര് ല  ശശാങ്കന് എന്നിവരുതെ ദപരില് േൃ യമായി 
ലഭയമായിട്ടുണ്് എന്ന് മനസ്ിലാക്കാന് േഴിഞ്ഞു. 

 

5)if/372621- സലഫ് മിഷ്ന് ( ഭാര ി) 

സലഫ് മിഷ്ന് പദ്ധ ി ഗ്പോരം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിലൂതെ 
അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള 25,290 രൂപയും 90 ത ാഴില്േിനങ്ങള്പ് ആയി  പദ്ധ ി 
ഗുണദഭാക്താവ്  ആയ ഭാര ി 019/7087 നു േൃ യമായി ലഭിച്ചിട്ടുതണ്ന്ന് 
ബാങ്ക് വിവരങ്ങള്പ് ദനാക്കി വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്. 

6)if/382636- േന്നുോലി തഷ്് നിര്മാണം 

എം ബുക്ക് ഗ്പോരം ഗുണദഭാക്താവ് രാദജ്ശവരി ക്ക് 71465 രൂപയ്ക്ക് 
അനുവേിച്ച േന്നുോലി തഷ്് ഗ്പവര്െി  ന്ദര്ശനദവളയില് 
ഗുണദഭാക്താവിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ായും  71465 രൂപയും ഗ്പവര്െി 



പൂര്െീേരണെിന് േൃ യമായി ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുള്ള യും േതണ്െി. 
ആയ ിനാല് പദ്ധ ി ഗ്പോരം അനുവേിച്ച 71465 രൂപ തപാ ുപണം 
േൃ യമായി വിനിദയാഗിച്ചിട്ടുണ്് . 

 

മുേളില് പറഞ്ഞിരുന്ന LD/322641 ത ങ്ങിന് സ  നെുന്നത് അവശയമായ 
േുഴിതയെപ്പ്,ld/250158  രിശു ഭൂമി േൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് എന്നീ 
ഗ്പവര്െിേളും ഒരു പുരയിെെില്  തന്ന നെന്നിരിക്കുന്നു .ആേയതെ 
ഗ്പവര്െി ആയ LD/250158 12/7/18 മു ല് ആരംഭിച്ച 27/7/18 
അവ ാനിച്ച ും ആേുന്നു രണ്ാമതെ ഗ്പവര്െി ആയ LD/322641 27/10/18 
ആരംഭിച്ച 17/11/18 അവ ാനിച്ച ും ആണ്. ഈ രണ്് ഗ്പവര്െിേളും 
മാ ങ്ങളുതെ വയ യാ െില് ഒദര ഗ്പവൃെി സ്ഥലെു തന്ന  
തെയ് ിരിക്കുന്ന ായി േണ്ു. ഒരു ഗ്പവര്െി സ്ഥലം ഗ്പവര്െി തെയ് ാല് 
മൂന്നു മു ല് അഞ്ചു വര്ഷ്ം വതര നിലനിര്ദെണ് ും മൂന്നുവര്ഷ്ം 
ോലയളവിനുള്ളില് അദ  ഗ്പവര്െി സ്ഥലെ്   ുെര് ഗ്പവര്െി നെൊന് 
പാെിലലാെ ാേുന്നു. ഗ്പവര്െി സ്ഥലം ജ്ിദയാ ൊഗും ജ്ിപിഎസ് 
 ംവിധാനവും ഇലലാത  എറിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കാന് പാെിലല 
എന്നിരിതക്കയാണ് ഒരു ഗ്പവര്െി സ്ഥലെു തന്ന ദമല് സ്ഥാപിച്ച 
രീ ിയില് ഗ്പവര്െിതച്ചയ് ിരിക്കുന്നത്. ആയ ിനാല് ഇ ു പരിദശാധിച്ച് 
 തന്ന ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള്പ് ഏതറ്റെുക്കാന് ഗ്ശദ്ധിക്കുേ. 

പതത്താമ്പതാം വാര്ട്ഡിതല തതാഴിലാളികളുതട 
അഭിമുഖത്തിൽ െിന്ും ലഭയമായ വിവരങ്ങൾ. 

 

   ◾തനെുമ്പന വാര്ഡിതല ത ാഴിലാളിേദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് അവര്ക്ക് 
ത ാഴിലുറപ്പു പദ്ധ ി വഴി ലഭിദക്കണ് അവോശങ്ങളില് പല ും 
ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് മനസ്ിലായി. 

 ◾ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് അവോശങ്ങതള പറ്റിയും അത് ദനെിതയെുക്കുന്ന ിന് 
പറ്റിയുള്ള അറിവ് േുറവായിരുന്നു. 

 എന്നാല് ദമറ്റമാര്ക്ക്  അ ിതനേുറിച്ച് അറിവുണ്ായിരുന്നു എങ്കിലും 
ത ാഴിലാളിേളുമായി ഇവ പങ്കുവച്ചിരുന്നിലല എന്ന് മനസ്ിലാക്കാന് 
 ാധിച്ചു.  



 ◾ത ാഴിലാളിേളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ത ാഴില്ോര്്. 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ത ാഴില് ോര്ഡിനയുള്ള ദ ാദട്ടാ ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള 
ദരഖേള്പ്  ിേച്ചും  ൗജ്നയം ആതണന്നുള്ള അറിവ്ഇലലായിരുന്നു. ത ാഴില് 
ോര്് പു ുക്കാന് നല്േിയദപ്പാള്പ് ത ാഴിലാളിേതളലലാം ദ ാദട്ടായും 
ദരഖേളുതെ പേര്പ്പും  വന്തം തെലവില് എെുെു നല്േിയ ായി 
അറിയാന് േഴിഞ്ഞു. 

 ◾ത ാഴിലാളിേളുതെ ത ാഴില് ോര്ഡില് ഹാജ്ര്  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്പ്, 
ത ാഴില് നല്േിയ ിന്തറ വിവരങ്ങള്പ്,   ുെങ്ങിയവ പൂര്ണമായും 
ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടിലല. ഇവ പൂര്ണമായും ദരഖതപ്പെുെിയിരിക്കണം എന്ന് 
നിര്ദേശിക്കുന്നു. 

 

◾ ത ാഴില് ോര്ഡിന് അദപക്ഷ് നല്േി 15 േിവ െിനേം ലഭയമാക്കണം 
എന്നിരിതക്ക പു ിയ ത ാഴില് ോര്ഡിന് അദപക്ഷ്ിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാന് ഒന്നര 
മാ ദൊളം ദവണ്ി വന്നു എന്ന് െില ത ാഴിലാളിേള്പ് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 

 ◾ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ് നല്േി 15 േിവ െിനേം  തന്ന ത ാഴില് 
ലഭിക്കാറുണ്് എന്ന് ത ാഴിലാളിേളില് നിന്നും അറിയാന് േഴിഞ്ഞു. ഇത് 
അഭിനന്ദനീയമായ ോരയമാണ്. 

 

◾ അഞ്ച് േിദലാമീറ്റര് പരിധിക്കുള്ളില് ആണ് ത ാഴില് ലഭിക്കുന്നത ന്ന് 
ത ാഴിലാളിേള്പ് പറഞ്ഞു. അഞ്ചു േിദലാമീറ്റര് േൂരപരിധിയില് േൂെു ല് 
ദജ്ാലിക്ക് ദപായാല് യാഗ് ാ േൂലി ലഭിക്കും എന്ന അറിവ് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ഇലലായിരുന്നു. 

 ◾ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ത ാഴില് സ റ്റില് ആവശയമായ ഗ്പാഥമിേ 
 ൗേരയങ്ങള്പ് പല ും ലഭയമാേുന്നിലല എന്ന് മനസ്ിലാക്കാന് േഴിഞ്ഞു. 
 ണലിനു ദവണ്ിയുള്ള ൊര്ദപാളിന് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ലഭയമാേുന്നിലല. 

 

◾ ഗ്േഷ്  ദപാലുള്ള  ൗേരയങ്ങതള പറ്റിയുള്ള അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ഇലലായിരുന്നു. 



 

◾േുെിതവള്ള ൗേരയംത ാഴിലിെങ്ങളില് ലഭയമാേുന്നുണ്്. എന്നാല് 
ത ാഴിലാളിേളില് പലരും േുെിതവള്ളം  വന്തമായി തോണ്ു വരുന്ന ായും 
അറിയിച്ചു. തവള്ളെിനുള്ള പാഗ് ങ്ങള്പ് ലഭയമാേുന്നിലല എന്ന് അറിയാന് 
േഴിഞ്ഞു.  

◾ഏറ്റവും അ യാവശയം ദവണ് ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് േിറ്റ് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
 ൗജ്നയമായി തഹല്െ് ത ന്ററില് നിന്നും ലഭയമാേുന്നിലല.  റ് എയ്് 
ദബാക്റ്സ് ദമറ്റ്  വന്തമായി വാങ്ങുന്ന ായി അറിയാന് േഴിഞ്ഞു. ആേയം 
ഇ ിന്തറ  ുേ എഡിഎസ്  ണ്ില്നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന ായും അറിയാന് 
 ാധിച്ചു. 

 ◾ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  ുരക്ഷ്ാ  ാധനങ്ങളായ സേയുറ, ോലുറ 
 ുെങ്ങിയവ ലഭയമാേുന്നിലല. ഇ ിതനപ്പറ്റിയുള്ള അറിവും ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
േുറവായിരുന്നു. 

 

◾ ത ാഴിലിെ  ൗേരയങ്ങള്പ് ലഭയമാക്കാന് പഞ്ചായെില് ഉെന് അദപക്ഷ് 
നല്േും എന്നു അവര് അറിയിച്ചു. ഇവ ലഭയമാക്കാനുള്ള നെപെി 
പഞ്ചായെ് അധിേൃ ര്  വീേരിക്കണതമന്ന് നിര്ദേശിക്കുന്നു. 

 

 ◾മറര് ദറാള്പ് പൂര്െിയായി പരമാവധി 14 േിവ െിനേം േൂലി 
ത ാഴിലാളിേളുതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് നിദക്ഷ്പിക്കണതമനിരിതേ  
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് മാ ങ്ങളായി ദവ നം സവേുന്ന ായി അറിയാന് 
േഴിഞ്ഞു. ദവ നം സവേുന്ന ിന്തറ  ോല ാമ െിനുള്ള  
നഷ്ടപരിഹാരെിന് അദപക്ഷ് നല്േണതമന്ന അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ഇലലായിരുന്നു.  

 

◾തമറ്റീരിയല് വര്ക്ക് തഗ്െയിനിങ്ങിന് പറ്റി ദമറ്റ് മാര്ക്ക് അറിവുതണ്ങ്കിലും 
ത ാഴിലാളിേളില് പലര്ക്കും അറിയിലല എന്ന് മനസ്ിലാക്കാന് േഴിഞ്ഞു. 
ദ ാമരാജ്ന് പിള്ള ത ാഴില് ോര്് നമ്പര് ( തേഎല് -13 -007-004-
019/3921)എന്ന ത ാഴിലാളി പഞ്ചായെില്  തന്ന തമറ്റീരിയല് വര്ക്കുേള്പ്ക്ക് 



ദപായിട്ടുതണ്ന്നും േൂലിയായി 800 രൂപയ്ക്ക് പേരം 550 രൂപയാണ് 
ലഭയമായ ന്നും അറിയിച്ചു.  

 

◾വളതര അധിേം ശാരീരിേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ത ാഴിലാളിേള്പ് ഉള്ള ിനാല് 60 
വയസ്ിന് മുേളിലുള്ള ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്aayasam  േുറഞ്ഞ ദജ്ാലിേള്പ് 
േതണ്െി നല്േണതമന്ന് ആവശയതപ്പട്ടു. 

 ◾ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ഇ എസ്.I ആനുേൂലയം,  തപന്ഷ്ന്, ശമ്പള വര്ദ്ധനവ് 
എന്നിവ ലഭയമാക്കണതമന്ന ആവശയം ഉണ്ായി. 

 

◾ത ാഴില്േിനങ്ങള്പ് േുറഞ്ഞത് 100 എന്നത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കണതമന്ന് 
ത ാഴിലാളിേള്പ് ആവശയതപ്പട്ടു.  

 

◾ഒരു ഗ്പവര്െി തെയ് ാല് മൂന്നുവര്ഷ്ം വതര നില നില്ക്കണം എന്ന് 
പറയുന്നത് ഇദപ്പാഴതെ ോലാവസ്ഥയില് ബുദ്ധിമുട്ടാതണന്നും ഇ ില് 
പരിഹാരം ഉണ്ാേണം എന്നും ത ാഴിലാളിേള്പ് നിര്ദേശിച്ചു. 

 ◾ത ാഴിലാളിേളുതെ േയ്യില് നിന്നും ആയുധങ്ങള്പ്  വാങ്ങാന്  തെലവ് 
വന്ന ായി അറിയിച്ചു:  

• ദ ാമരാജ്ന് പിള്ള:KL -13 -006- 004 -019 /3921 :400 രൂപ  
•  ശേുന്തള അമ :KL- 13-006-004-019/3921:400 രൂപ  
• ദ  ു ലാല് KL-13-007-004-019/9801: 400 രൂപ  
• ശാന്തേുമാരി  KL-13-007- 004- 019/6962:600 രൂപ  
• രാധാമണിയമ KL- 1 3-007-004-19 /929: 600 രൂപ 

         പണി ആയുധങ്ങള്പ് വാങ്ങിയ ിനുള്ള  ുേ പഞ്ചായെില് 
അദനവഷ്ിച്ചദപ്പാള്പ് അ ിനുള്ള  ുേയാണ് പെുരൂപ വാെേയിനെില് 
നല്േുന്നത ന്നാണ് നിര്ദേശം േിട്ടിയത ന്ന് ത ാഴിലാളി അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 



◾ത ാഴിലാളിേളില് െിലര് വരാ ിരുന്നാല് എറിദമറ്റില്  ന്നിരിക്കുന്ന 
അളവുേളില് േൂെു ലായി ദജ്ാലി തെദയ്യണ് ായി വരുന്ന ായി 
ത ാഴിലാളിേള്പ് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 

◾ ത ാഴിലിനു അദപക്ഷ്ിച്ചാല് ോലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനു രിെലല ത ാഴില്  
ലഭയമാേുന്നത ന്നു   ോലാവസ്ഥ മാറി വരുന്നത് ആവാം ോരണതമന്നും 
ത ാഴിലാളിേള്പ് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 

◾ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിര്െലാക്കാന് ദപാവുേയാതണന്ന് ആശങ്കയും 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കിെയില് ഉതണ്ന്ന് മനസ്ിലായി. 

 

◾ ത ാഴിലിെ  ൗേരയങ്ങള്പ് ഒരുക്കുന്ന ിനുള്ള ഗ്പശ്നങ്ങളും ദവ ന ിന്തറ  
ോല ാമ വും അലലാത  മറ്റു ഗ്പശ്നങ്ങതളാന്നും പഞ്ചായെി ന്തറ  
ഭാഗെുനിന്നും ഇലല എന്നാണ് ത ാഴിലാളിേളില് നിന്നും മനസ്ിലാക്കാന് 
േഴിയുന്നത്. 

തപാതുെിര്ട്ദേശങ്ങൾ 
 
1.ത ാഴിലാളിേളുതെഎണ്ണംപരമാവധിവര്ധിപ്പിക്കാനാവശയമായനെപെി 
 വീേരിക്കണം.ആവശയതപ്പട്ടവര്തക്കലലാം 100 പണിതോെുക്കാന് 
േഴിയുന്നുതണ്ന്നവസ് ു ജ്നങ്ങള്പ്ക്കിെയില്ദബാധയതപ്പെുെണം. 
2.ത ാഴിലാളിേളില്നിന്നുള്ളഅദപക്ഷ്വാങ്ങുന്നരീ ിയില് 
 മഗ്ഗമായമാറ്റം 
ദവണം.അവര്ക്ക്ആവശയമുണ്ാേുദമ്പാള്പ്ത ാഴില് നല്ോന് 
വയവസ്ഥയുണ്ാേണം. 
3. ദേശീയനിരീക്ഷ്ണഏജ്ന് ിമു ല് പദ്ധ ിനെെിപ്പിതലഉന്ന  ല 
ഉദേയാഗസ്ഥര് വതരയുള്ളവര് അവതരഏല്പ്പിച്ചെുമ ലേള്പ് 
േൃ യമായി 
നിര്വഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
4. ഡി.പി. ി, തജ്.പി. ി,ബി.പി.ഒഎന്നീഉദേയാഗസ്ഥര് പഞ്ചായെിതല 
ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഓ ീ ുംേഴിയാവുന്നഗ് ഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങളും 



 ന്ദര്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാന്  ംസ്ഥാന ലെില് 
 ംവിധാനമുണ്ാേണം. 
5. വിജ്ിലന്സ്ആന്റ്ദമാണിറ്ററിങ്സ ംവിധാനം മഗ്ഗമായി 
അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ വ ഗ്ന്തമാക്കിനിലനിര്െി ത്സമയഓഡിറ്റി
ങ്സ 
 മി ിേളായിമാറ്റിതയെുക്കണം. 
6. വിഎം ിയുതെഗ്പവര്െനങ്ങള്പ് ദലാക്ക് ലെില് 
നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെണം. 
7.  ു ാരയ ഉറപ്പാക്കാന് 
ത ാഴിലുറപ്പ്നിയമംഅനുശാ ിക്കുന്ന രെില് 
 ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന് 
ദബാര്്അെിയന്തിരമായിഎലലാത ാഴിലിെെിലും 
സ്ഥാപിക്കണം. 
8. പദ്ധ ിആ ൂഗ് ണെില് േര്ഷ്േതരയുംത ാഴിലാളിേതളയും 
തപാ ു മൂഹതെയുംഉള്പ്തപ്പെുൊന് േഴിയണം. 
 
9. 
ജ്നേീയഎറിദമറ്റ്നിര്ബന്ധമായി യ്യാറാക്കുേയുംഅതൊഴിലാളിേ
ള്പ്ക്ക് 
ലഭയമാക്കുേയുംഅവതരപറഞ്ഞുമന ിലാക്കുേയുംദവണം. 
10. ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കുള്ള ുരക്ഷ്ാഉപേരണങ്ങള്പ് 
പഞ്ചായെ് ലെില് വാങ്ങി 
 ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇതൊഴിലാളിേള്പ്ക്കലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന്ഉറപ്പുവരുെണം. 
11. വാര്ഡിതലത ാഴില് 
ോര്ഡിതന്റഎണ്ണെിന്അനു ൃ മായിദമറ്റുമാതര 
ത രതഞ്ഞെുക്കണം. 
12. മറര് ദറാള്പ്,സ റ്റ്ഡയറി ുെങ്ങിയആധിോരിേദരഖേള്പ് 
സേോരയം 
തെയ്യുന്ന ില് ജ്ാഗ്ഗ ദവണം. 
13. ഭൂവിേ നഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നത്ഭൂവുെമയുതെ 
ആവശയഗ്പോരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായിപഞ്ചായെ് ലെില് വയാപേ 
ഗ്പെരണംനല്േിഅദപക്ഷ്ക്ഷ്ണിക്കണം. 



14. ഇെരംഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുദമ്പാള്പ് അവമണ്ണ്-
ജ്ല ംരക്ഷ്ണെിന് 
ഉ േുന്ന ാണന്ന്ഉറപ്പുവരുെണം. 
15. ദമറ്റുമാര്ക്കുംവിജ്ിലന്സ്ആന്റ്ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിഅംഗങ്ങള്പ്ക്കും 
 മയബന്ധി മായിപരിശീലനംനല്േണം 
16. സജ്വ മ്പെുംആസ്ഥിയുംവര്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ളപവൃെിേള്പ് 
ഏതറ്റെുക്കാന്േഴിയണം. 
 
യുവാക്കളും, ോരയദശഷ്ിയുള്ളവരുമായഒരുശക്തമായെീമാണ് 
പഞ്ചായെിതലത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിതയമുദന്നാട്ട്നയിക്കുന്നത്.േഴിഞ്ഞ 
വര്ഷ്ം 237.68 ലക്ഷ്വുംഈവര്ഷ്ം 1.5 ലക്ഷ്ംരൂപയുംേൂലിയിനെില് 
ത ാഴിലാളിേളുതെസേയിതലെിക്കാന് 
േഴിഞ്ഞത്ഉദേയാഗസ്ഥരുതെശുഷ്ക്കാന്തി 
തോണ്ാണ്.വയ യസ് മായഗ്പവൃെിേള്പ് േതണ്െുന്ന ില് 
 ാല്പ്പരയംോണിച്ചാല് േുതറക്കൂെി തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവര്െനം 
ോഴ്സെവക്കാനാേും. 
 

പദ്ധതിയിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്ക്കുന്തിെുള്ള വയവസ്ഥകൾ 
 

• അവിേഗ്ദ്ധ ോയിോദ്ധവാനം തെയ്യാന്  ന്നദ്ധ യുള്ളവരും 
പഞ്ചായെില് സ്ഥിര  ാമ ക്കാരുമായിരിക്കണം.   

• 18 വയസ്് പൂര്െിയായിരിക്കണം.   
• ഗ്ഗാമപഞ്ചായെില് അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനേം 
ത ാഴില്ോര്്  ലഭിയ്ക്കും  

• േുറഞ്ഞത് 14 േിവ ദെയ്ക്ക്  ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിക്കണം.   
• ദജ്ാലിയ്ക്കു മുന്േൂറായി അദപക്ഷ്ിക്കണം .  
• ത ാഴില് നല്േി തോണ്ുള്ള അറിയിപ്പ് ദരഖാമൂലം നല്േണം.  

 
 
തതാഴിലാളികളുതട ചുമതലകൾ 
 

• േൃ യ മയെ് ത ാഴില്  സ്ഥലെ് ഹാജ്രായി ഒപ്പ് വയ്ക്കുേ. 



• ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭയ്ക്കും  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  ഗ്ഗാമ ഭയ്ക്കും 
േൃ യമായി പതങ്കെുക്കുേ. 

• പണിസ്ഥലെ് പ്ലാറിക്ക് വസ് ുക്കള്പ് ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ 
േെിയ്ക്കുവാദനാ പാെുള്ള ലല.  

•  ിറ്റി ണ് ഇന്ദ ാര്ദമഷ്ന് ദബാര്് ആരംഭ ഘട്ടെില്  തന്ന 
നിര്ബന്ധമായും തവയ്ദക്കണ് ാണ്. 

• ഗ്പേയ ി  ംരക്ഷ്ണെിന് അവശയമായ ഗ്പവയെിേള്പ് ഏതറ്റെുെ് 
നെപ്പിലാക്കുേ.  

• ആസ് ി  ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃെിേള്പ് േതണ്െി ദമറ്റിദനയും 
പഞ്ചായെ് അധിേൃ ദരയും അറിയിക്കുേ.  

• സ്ഥിര ാമ ക്കാരാതണന്ന് ത ളിയിക്കാനുള്ള ദരഖേതളാന്നുമിതലലങ്കിലും 
ബന്ധതപ്പട്ട പഞ്ചായെംഗം  ാക്ഷ്യപഗ് ം നല്േിയാലും ഇത് 
ദരഖയാക്കി ത ാഴില് ോര്് നല്േണം.  

 

വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ചുമതലകൾ 
ദമറ്റ്   

• ഗ്പവൃെിയുതെ ദമല്ദനാട്ടം 
• ത ാഴില് ോര്ഡില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്പ് ദരഖതപ്പെുെുേ.  
അളവ് ദരഖതപ്പെുെുവാനുള്ള തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്ക് ഗ്പവൃെി സ്ഥലെ് 
 ൂക്ഷ്ിക്കുേ. 

• േിവ വും ത ാഴിലാളിേളുതെ ഹാജ്ര് മറര്ദറാളില് ഉറപ്പുവരുെുേ. 
പൂര്െിയായ മറര്ദറാളുേള്പ് ദഡറ്റാ എന്ഗ്െി ഓപ്പദററ്ററുതെ പക്കല് 
എെിയ്ക്കുേ.  

 
 
 
 

ദഡറ്റാ എന്ഗ്ടി ഓപ്പദററ്റര്ട് 
 

• മറര്ദറാള്പ് വി രണെിന്  ഹായിക്കുേ. പൂര്െിയായ 
മറര്ദറാളുേള്പ് ദമറ്റില് നിന്നും  വീേരിച്ച് വര്ക്ക് ബിലലുേള്പ് 
പൂര്െീേരിച്ച് ദവ നവി രണെിന് നെപെി  വീേരിയ്ക്കുേ. 
രജ്ിററുേള്പ്  ൂക്ഷ്ിക്കുേ. ത ാഴിലാളിേളുതെ ദവ നം 
(ഡി.ബി.റ്റി) മുദഖന എെിതയന്ന് ഉറപ്പാക്കുേ.  

 



 

ഓവര്ട് ിയര്ട്/എഞ്ചിെീയര്ട്  
 

• ഗ്ഗാമ ഭാ  ീരുമാനഗ്പോരം ഗ്പവൃെിേള്പ് േതണ്െുേ, 
ഗ്പാഥമിേ എറിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കുേ.  ഗ്പവൃെിയുതെ 
 ാദങ്ക ിേമായ ോരയങ്ങള്പ് ദമറ്റിനും ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കും 
വിശേമാക്കുേ.  ഗ്പവൃെിയുതെ അളവുേള്പ് ദരഖതപ്പെുെുേ, 
തെക്ക് തമഷ്ര് തെയ്യുേ. ബിലലുേള്പ്  യ്യാറാക്കുവാന് ഡി.ഇ.ഒതയ 
 ഹായിക്കുേ.  

 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കടറി/ അ ിസ്റ്റെ്  
 

• ത ഗ്േട്ടറി ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ദമല്ദനാട്ടം 
ഗ്പവൃെിയുതെ ബിലലുേള്പ് യഥാ മയം അംഗീേരിയ്ക്കുേ, 
ത ാഴിലാളിേളുതെ ദവ നം യഥാ മയം ഡി.ബി.റ്റി 
മുഖാന്തിരം ത ാഴിലാളിേളുതെ അക്കൗണ്ില് എെിതയന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുേ.  

 
 
 
 
 
 

ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീ ര്ട് 
 

• പഞ്ചായെുേതള ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് 
ദഗ്പാജ്ക്റ്ട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിലും 
വിദേഗ്ന്ദീേൃ ാ ൂഗ് ണെിലും  ഹായിക്കുേ.  ഇ-
മറര്ദറാള്പ് വി രണം തെയ്യുേ. പഞ്ചായെുേളുതെ 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ നിര്വഹണ ദമല്ദനാട്ടം 
വഹിക്കുേയും നിര്വഹണം ദമാണിറ്റര് തെയ്യുേ.  



• പദ്ധ ിയുതെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുതെയും  വി രണം 
തെയ്  ായും ഉപദയാഗിച്ചവയുതെയും േണക്കുേള്പ് 
 ൂക്ഷ്ിക്കുേ. ആവശയമായ രജ്ിററുേള്പ്  ൂക്ഷ്ിക്കുേ. 

 
 

 
 
 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന് ഗ്പവൃത്തികൾ  
 
വിഭാഗം എ : ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലെവുമായി ബന്ധതപ്പട 
തപാതുഗ്പവൃത്തികൾ  
 
േുെിതവള്ള ദഗ് ാ സ്ുേള്പ് ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള  ഭൂഗര്ഭജ്ല വി ാനം 
ഉയര്െുന്ന ിന് ആവശയമായ അെിയണേള്പ് (underground dykes), 
മണ് െയണേള്പ്, അണേള്പ് (ദറാപ്പ്ഡാം), തെക്ക്ഡാമുേള്പ്  ുെങ്ങിയ 
ജ്ല ംരക്ഷ്ണെിനും ജ്ലതോയ്െിനും  ഹായേരമായ 
നിര്മി ിേള്പ്. 
i) ഒരു നീര്െെെിതന്റ  മഗ്ഗ പരിപാലനെിന് ഉ േുന്ന 
ഇെതപെലുേളായ ദോണ്ൂര്ഗ്െഞ്ചുേള്പ്,  ട്ട് ിരിക്കല് (terracing), 
ദോണ്ൂര്ബണ്ുേള്പ്, േല്െെയണേള്പ്, ഗയാബിദയാണ് നിര്മി ിേള്പ്, 
നീരുറവ ഗ്പദേശെിതന്റ പരിദപാഷ്ണം  ുെങ്ങിയ നീര്െെ 
പരിപാലന ഗ്പവൃെിേള്പ്  
ii)   ൂക്ഷ്്മ-തെറുേിെ ജ്ലദ െന ഗ്പവൃെിേളും ദ ാെുേള്പ്/േനാല് 
എന്നിവയുതെ നിര്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, തമയിന്റനന്സ് എന്നി 
ഗ്പവൃെിേളും ; 
iii)    ജ്ലദ െന േുളങ്ങളുദെയും മറ്റ് ജ്ലദഗ് ാ സ്ുേളുദെയും ആഴം 
േൂട്ടല് ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള പരമ്പരാഗ  ജ്ലദഗ് ാ സ്ുേളുതെ  
പുനരുദ്ധാരണവും; 
iv)   േെദലാരങ്ങളിലും േുളങ്ങളുതെ അരിേിലും േനാല് 
ബണ്ുേളിലും ദറാഡുേളുതെ ഓരെിലും, വനഭൂമിയിലും, മറ്റ് 
തപാ ുഭൂമിയിലും  ലവൃക്ഷ്ങ്ങള്പ് അെക്കമുള്ള മരം വച്ച് 
പിെിപ്പിക്കലും  വനവത്േരണവും,  ഇവയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 



ആോയെിതന്റ അവോശം ഖണ്ഡിേ 5 ല് ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന 
േുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക് നല്ദേണ് ാണ്; 
v) തപാ ു ഭൂമിയിതല ഭൂവിേ ന ഗ്പവൃെിേളും. 
 
II വിഭാഗം ബി:  മൂഹത്തിൽ അവശത അെുഭവിക്കുന് 
വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആസ്തതികൾ (ഖണ്ഡിക 5 ൽ 
പരാമര്ട്ശിക്കുന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാഗ്തം) 
 
i) ഖണ്ഡിേ 5 ല് പരാമര്ശിക്കുന്ന േുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക് ഭൂമിയുതെ 
ഉല്പാേനക്ഷ്മ  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനായി ഭൂവിേ നവും, േിണറുേള്പ് 
(Dugg well), േുളങ്ങള്പ് (farm ponds), മറ്റ് ജ്ലതോയ്െ് നിര്മി ിേള്പ് 
എന്നിവ ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള ജ്ലദ െനെിനാവശയമായ അെിസ്ഥാന 
 ൗേരയങ്ങള്പ് ലഭയമാക്കല്; 
ii)  പഴേൃഷ്ി, പട്ട്നൂല്േൃഷ്ി, ദ ാട്ടവിളേൃഷ്ി,  ാംദ ാറസ്ഗ്െി 
എന്നിവയിലൂതെ ആജ്ീവനം തമച്ചതപ്പെുെല്; 
ശശശ) ഖണ്ഡിേ 5 ല്  ൂെിപ്പിക്കുന്ന േുെുംബങ്ങളുതെ  രിശ് 
ഭൂമി/ പാഴ്സഭൂമി (fallow or waste land) വിേ ിപ്പിച്ച് േൃഷ്ിക്ക് 
അനുദയാജ്യമാക്കല്; 
iii) ഇന്ദിരാ ആവാസ് ദയാജ്ന ഗ്പോരദമാ, ദേഗ്ന്ദ/ ംസ്ഥാന 
 ര്ക്കാരുേള്പ് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവന നിര്മാണ പദ്ധ ിേള്പ് 
ഗ്പോരദമാ ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഭവന നിര്മാണെിതല അവിേഗ്ദ്ധ 
ോയിേ ത ാഴില് ഘെേം;  
iv) മൃഗപരിപാലനം ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള അെിസ്ഥാന 
 ൗേരയങ്ങളായ ദോഴിക്കൂട്, ആട്ടിന് േൂട്, പട്ടി േൂട്, ത ാഴുെ്, 
പുല്ത ാട്ടി എന്നിവയുതെ നിര്മാണവും; 
v) മത്സയബന്ധന ഗ്പവര്െനങ്ങള്പ് ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ിന് 
ഉ േുന്ന അെിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങളായ മത്സയം ഉണക്കുന്ന ദേഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, 
മത്സയം  ൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ദേഗ്ന്ദങ്ങള്പ് എിവ നിര്മിക്കലും വര്ഷ്ോലെ് 
മാഗ് ം തവളളം ഉ േുന്ന തപാ ുേുളങ്ങളില് (seasonal water bodies on 
public land) മത്സയം വളര്െുന്ന ിന് അെിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങള്പ് 
ഒരുക്കലും;  
 



III.   വിഭാഗം. ി: ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവെ മിഷ്തെ െിബന്ധെകൾ 
അെു രിക്കുന്  വയം ഹായ  ംഘങ്ങൾക്ക് തപാതു അടിസ്ഥാെ 
 ൗകരയങ്ങൾ 
i) ോര്ഷ്ിദോത്പന്നങ്ങളുതെ ഈെുറ്റ  ംഭരണ  ൗേരയം 
ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള വിളതവെുപ്പിന് ദശഷ്ം ആവശയമായി വരുന്ന 
 ൗേരയങ്ങള്പ് (post harvest facilities), സജ്വവളം എന്നിവയ്ക്ക് 
ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങള്പ്  ൃഷ്ടിക്കുേ 
വഴി ോര്ഷ്ിദോത്പാേനക്ഷ്മ  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള 
ഗ്പവൃെിേളും; 
ii)  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതെ ഉപജ്ീവന ഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്ക്ക് 
ആവശയമായ തപാ ുവര്ക്ക് തഷ്ഡ്ഡുേളുതെ നിര്മാണവും. 
 
IV.  വിഭാഗം ഡി :  ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാെ  ൗകരയങ്ങൾ   
 
i) നിര്ദേശിക്കതപ്പട്ട മാനേണ്ഡങ്ങള്പ്ക്ക് അനു ൃ മായി ഖര-ഗ്േവ 
മാലിനയ  ംസ്േരണെിനും  ുറസ്ായ മലമൂഗ്  വി ര്ജനം 
ഇലലാ ാക്കുന്ന ിനും ദവണ്ി  വ ഗ്ന്തമാദയാ  ര്ക്കാര് വേുപ്പുേളുതെ 
ഇ ര പദ്ധ ിേളുമായി  ംദയാജ്ിപ്പിച്ച് തോദണ്ാ വയക്തിഗ  
േക്കൂ ുേള്പ്, സ്േൂള്പ് ദൊയലറ്റുേള്പ്, അങ്കണവാെി, ദൊയലറ്റുേള്പ് 
 ുെങ്ങിയ ഗ്ഗാമീണ ശുെി വവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പവൃെിേള്പ്. 
ii) ഒറ്റതപ്പട്ട് േിെക്കുന്ന ഗ്ഗാമങ്ങതളയും, നിര്േിഷ്ട ഗ്ഗാമീണ ഉല്പാേന 
ദേഗ്ന്ദങ്ങതളയും നിലവിലുള്ള ദറാ് ശൃംഖലയുമായി 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള, എലലാ ോലാവസ്ഥയിലും ഉപദയാഗിക്കാന് 
പറ്റുന്ന ഗ്ഗാമീണ ദറാഡുേളുതെ നിര്മാണവും, ഓെേള്പ്, േലുങ്കുേള്പ് 
എന്നിവ ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള ഗ്ഗാമെിതല ഈെുറ്റ ഉള്പ്ദറാഡുേളുതെയും 
വീഥിേളുതെയും നിര്മാണവും; 
iii) േളിസ്ഥലങ്ങളുതെ നിര്മാണവും; 
iv) തവള്ളതപ്പാക്ക നിയഗ്ന്തണ  ംരക്ഷ്ണ ഗ്പവൃെിേള്പ്, തവള്ളതക്കട്ട് 
ഒഴിവാക്കുന്ന ിനുള്ള ജ്ലനിര്ഗമന ഗ്പവൃെിേള്പ്, മഴതവള്ളം തേട്ടി 
നില്ക്കുന്ന  ാഴ്സന്ന തപാ ുസ്ഥലങ്ങളുതെ തമച്ചതപ്പെുെല് (chaur 
renovation),  ീരഗ്പദേശങ്ങളുതെ  ംരക്ഷ്ണെിനുള്ള ദറാം വാട്ടര് 
തഗ്ഡയിനുേള്പ്, എന്നിവ ഉള്പ്തപ്പതെയുള്ള തപാ ു അെിസ്ഥാന 



 ൗേരയങ്ങള്പ്, ദറാഡുേളുതെ പുന:രുദ്ധാരണം, േൂരന്തഗ്പ ിദരാധ 
 യ്യാതറെുപ്പുേള്പ് തമച്ചതപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള ഗ്പവൃെിേളും; 
v) ഗ്ഗാമപഞ്ചായെുേള്പ്, വനി ാ  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതെ 
ത ഡദറഷ്നുേള്പ്, തോെുങ്കാറ്റ് ബാധി ര്ക്കുള്ള അഭയദേഗ്ന്ദങ്ങള്പ് 
(സ ദക്ലാണ് തഷ്ല്റ്റര്), അങ്കണവാെിദേഗ്ന്ദങ്ങള്പ്, ഗ്ഗാമീണ െന്തേള്പ് 
എന്നിവയ്ക്കാവശയമുള്ള തേട്ടിെങ്ങളുതെ നിര്മാണവും, 
ഗ്ഗാമ/ദലാക്ക് ല ഗ്േിമിദറ്റാറിയങ്ങളുതെ നിര്മാണം. 
vi) ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ുരക്ഷ്ാനിയമം 2013 (20/2013) തല വയവസ്ഥേള്പ് 
നെപ്പിലാക്കുന്ന ിന് ആവശയമായി വരുന്ന ഭക്ഷ്യധാനയ 
 ംഭരണിേളുതെ നിര്മാണം. 
vii). മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്പോരം 
ഏതറ്റെുക്കുന്ന നിര്മാണ ഗ്പവൃെിേളുതെ എറിദമറ്റിതന്റ ഭാഗമായി 
വരുന്ന  നിര്മാണ  ാമഗ്ഗിേളുതെ ഉല്പാേനവും; 
viii) മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പോരം 
 ൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ട ഗ്ഗാമീണ തപാ ു ആസ് ിേളുതെ അറ്റേുറ്റപണിേളും; 
ഇത്  ംബന്ധിച്ച്  ംസ്ഥാന  ര്ക്കാരുമായി േൂെിയാദലാെന നെെി 
ദേഗ്ന്ദ ര്ക്കാര്  വിജ്ഞാപനം തെയ്യുന്ന മറ്റ് ഏത ാരു ഗ്പവൃെിയും. 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യുണിറ്റ്   
  
ഗ്ശിമതിപാര്ട്വതി (ജിലലാ റിദ ാര്കസസ്ത ദപര്ട്സ ൺ) ദഫാൺ െമ്പര്ട്  
8891502154. 
 
 ലീെബീഗം (ദലാക്ക്  റിദ ാസസ്ത ദപര്ട്സ ൺ)                9447230834 
 ഹായിച്ചവര്ട്:-  പഞ്ചായത്ത്  ഗ്പ ിഡന്്., ,വാര്ട്് തമമ്പര്ട് 
ജെഗ്പതിെിധികൾ,ദമറ്മാര്ട്,,തതാഴിലാളികൾ,ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്,     
 
 
 



 
 



 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 



 


