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       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 
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• 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. 
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      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 
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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 ംബന്ധിച്ചഅടിസ്ഥാെവിവരങ്ങൾ 

തകാലലംജിലലയിതലതകാലലംതാലൂക്കിൽസ്ഥിതിതെയ്യുന്നപഞ്ചായത്താണ്തെടുമ്പെ.
28.06െ.കി .മീവിസ്തതീര്ട്ണ്ണമുള്ളപഞ്ചായത്തിൽ 23വാര്ട്ഡുകളാണുള്ളത് 
.ആതകജെ ംഖയ 51384 ആണ്. , 
ആേിച്ചെലലൂര്ട്കരീഗ്പ,പൂയപ്പള്ളിതൃദക്കാവിൽവടംഇളമ്പള്ളൂര്ട്എന്നീപഞ്ചായ
ത്തുകളാണ് 

അതിരുകൾ .മുഖത്തലആസ്ഥാെമായാണ്പഞ്ചായത്ത്സ്ഥിതിതെയ്യുന്നത് 

.ഹിന്ദുമുസ്ിം,ഗ്കിസ്തതയൻമതവിഭാഗത്തിൽതപടവര്ട്ഒരുമിച്ച്ജീവിക്കുന്നു . 

തെലല്, തതങ്ങ് ,മരച്ചീെി, റബ്ബര്ട്എന്നിവയാണ്ഗ്പധാെതപ്പടവിളകൾ. ഈ 

പഞ്ചായത്തിൽആതക 9296 തതാഴിൽകാര്ട്ഡുകളാണ്ഉള്ളത് .െിലവിൽആതക 

23944 തതാഴിലാളികളാണ്ഈപഞ്ചായത്തിൽതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിവഴി 

തതാഴിൽതെയ്യുന്നത് 
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ജ്ിലല: തോലലം 
ദലാക്ക് : മുഖെല 
 ാലൂക്ക് : തോലലം 

പഞ്ചായെിതന്റദപര് :തനെുമ്പന 
വീസ് ീര്ണം : 28.06 െേിമി 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം : േുണ്റ 
പാര്ലതമന്റ്മണ്ഡലം : തോലലം 
വാര്ഡുേളുതെഎണം :23 
ആതേജ്ന ംഖയ : 51384 
സ്ഗ് ീേള്പ് : 26835 
പരുഷ്ന്മാര് : 24549 

പട്ടിേജ്ാ ിജ്ന ംഖയ : 5923 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2 ആതേ ത ാഴിലാളിേള്പ് 23944 
3 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴില് ോര്് 3506 
4 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളിേള്പ് 4567 
5 പട്ടിേജ്ാ ി വിഭാഗം 647 
6 എസ്െിത ാഴിലാളിേള്പ് NIL 
7 േഴിഞ്ഞവര്ഷ്ം ആതേ തെലവ് 355.08 ലക്ഷ്ം 
8 ഈ വര്ഷ്ം ആതേ തെലവ് 211.3ലക്ഷ്ം 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിെവിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 
 
ഗ്േ
മ
ന
മ്പ
ര്  

 
വര്ക്ക്ദോ
്   
 

 

 
ഗ്പിവൃെിയുതെ
ദപര് 

 
ആരംഭി
ച്ച ിയ ി 

 
അെങ്ക
ല് 
 ുേ 

 
തെല
വായ
 ുേ 

 
അ
വിേ
ഗ്ദ്ധ
ത ാ
ഴില് 
േിന

 
വിേഗ്ദ്ധ
ത ാഴില് 
േിനങ്ങള്  
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ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധെ 
 

ങ്സ 
 
1 

LD/322611  രിശുഭൂമിേൃഷ്ി
ദയാഗയംആക്കല് 

 

31/10/2018 

85550 83457 297   

 
2 

IF/370998 സലഫ്മിഷ്ന്  
3/11/2018 

25290 24390 90   

3 
 

WC/317127 േിണര്റീച്ചാജ്ിങ്സ 11/10/2018 19700
0 

162430 120   

4 
 
 
 
 

LD/253501  
 രിശുഭൂമിേൃഷ്ി
ദയാഗയംആക്കല് 
 

5/10/2018 36224
1 

162430  
249 

 

5 WC/320428 ജ്ല ംരക്ഷ്ണം 30/06/2018 25000
0 

170114 801   

6 
 

IC/321879 േനാല്നവീേര
ണം 

31/12/2018 
 

23527
0 
 

231263 823 
 

 

 
7 
 
 

 

IF/384030 

േന്നുോലിതഷ്
്നിര്മാണം(JUM
AILATH) 
 

 
12/03/2019 
 
 

 
95640 
 
 

54360 

 

 
 
28 
 

 

8  

IF/381311 

േന്നുോലിതഷ്
്നിര്മാണം(SAJ
EENA) 

12/03/2019 10974
0 

 

71219 

28  
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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 
 

 
Vrp മാര്ട്രജിസ്റ്റര്ട്തവരിഫിദക്കഷ്ൻെടത്തിയതിന്തററിദപ്പാര്ട്ട്  
 
AMCഗ്പോരമുള്ള7രജ്ിററുേള്പ്ഉണ്ായിരുന്നു. 
 

1.തതാഴിൽ കാര്ട്് തരജിസ്റ്റര്ട്- 
        2018-2019 ല്  ത ാഴില് ോര്ഡിന് അദപക്ഷ് നല്േിയ ും 
ത ാഴില് ോര്് അനുവേിച്ച ുമായ രജ്ിറര് ഇവിതെ  
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. അ ിന്തറ  
പാര്ട്ട്  a, b, c രജ്ിററുേള്പ് ഗ്പിന്് എെുെ്  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
 

2.ഡിമാൻഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട്- 
 
ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ് നല്േിയ ും ത ാഴില് അനുവേിച്ച ുമായ 
രജ്ിറര് 
ഉണ്്.,എന്നാല്അ ില്ത ാഴിലിന്അദപക്ഷ്നല്േിയ ുംത ാഴില്അനുവ
േിച്ച ുമായ ദരഖയിലല. ഇ ിന്തറ അനവഷ്ണെില് പഞ്ചായെിതല 
ഉദേയാഗസ്ഥര് പറഞ്ഞത് ത േയൂര് നിന്ന് ഇങ്ങതനയാണ് ഡിമാന്് 
അദലാദക്കഷ്ന് രജ്ിറര് േിട്ടുന്നത് എന്നാല് ഇ ില്  
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ദവ നം നല്േിയ ിന്തറ ദരഖ മാഗ് മാണ് 
ഉണ്ായിരുന്നത്. 
 

3.വര്ട്ക്ക്   രജിസ്റ്റര്ട് : 
2018-19 വര്ഷ്തെ 467വര്ക്കുേളുതെ ദപര് എഴു ി ലിറ് തെയ് ു 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
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      വര്ക്ക് തനയിം,  വര്ക്ക് ദോ്,  ഗ്പവര്െി തെയ്ത് 
േിവ ങ്ങള്പ്,  ഗ്പവര്െി ആരംഭിച്ച  ീയ ി, എറിദമറ്റ് എന്ഡിങ്സ 
ദഡറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ായിരുന്നു എന്നാല് ദജ്ാലി അവ ാനിച്ച 
 ീയ ി എന്നിവതര തരജ്ിററില്  ഇലലായിരുന്നു.  
 

4. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട് - 
       ത ാഴിലുറപ്പിനായി ഗ്പദ യേം ഗ്ഗാമ ഭ രജ്ിറര് 
 ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്് . 2018- 2019 ല് ( 2/ 10/ 2019)ല് തനെുമ്പന 
യുപിഎസ് സ്േൂളില് തവച്ച്   പഞ്ചായെ് ഗ്ഗാമ ഭ നെെിയ ിന് 
ദരഖേള്പ് ോണാന് േഴിഞ്ഞു. പദക്ഷ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 
അലലായിരുന്നു.  2020-2021 തല  ാമ്പെിേ വര്ഷ്ം ആക്ഷ്ന് പ്ലാന് 
രൂപീേരണവും ദലബര് ബ്ജ്റ്റ് രൂപീേരണമാണ് ോണാന് 
േഴിഞ്ഞത്  
 

5.സ്ഥിര ആസ്തതി രജിസ്റ്റര്ട് - 
71 സ്ഥിര ആസ് ിേളുതെ ദപര് വിവരം ലിറ് തെയ്ത് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
 

6. ാധെ രജിസ്റ്റര്ട് - 
        113തമറ്റീരിയല് വര്ക്റ്സ്  ഉണ്ായിരുന്നു. േട്ട നിര്മാണം 
18 േിണര് റീൊര്ജ് 7 ദോണ്ഗ്േീറ്റ് 4 േിണര് നിര്മാണം 3 
മട്ടുപ്പാവിതല മുട്ടദക്കാഴി ദക്ഷ്ഗ് നിര്മാണ 1 ദറാ് ദോണ്ഗ്േീറ്റ് 23 
േക്കൂസ് നിര്മാണ 6 േന്നുോലി തഷ്് 42.  
 

7.പരാതി രജിസ്റ്റര്ട് - 
          തനെുമ്പന പഞ്ചായെിതല പ ിദനഴാം വാര്ഡില് 
തനെുമ്പന  ൗെില് ഒരു പരാ ി ദപാലും ോണാന് േഴിഞ്ഞിലല 

ഫയൽ തവരിഫിദക്കഷ്ൻ 

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 
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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 
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 സ്ലിപ്പ്/ യല് ഗ്ൊക്കിങ്സ ദ ാറം 
20.ജ്ിദയാ ൊഗ്് ദ ാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 
21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദോപ്പി 
22.സ റ്റ് ഡയറി 

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

1 കവര്ട്ദപജ് 

വാര്ഷ്ിേമാറര് ര്േയൂലര്ഗ്പോരംഒരുേവര്ദപജ് യലില് ൂക്ഷ്ി
ക്കുന്നത്മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്ദ്ധ ിയുതെ ു ാരയ 
യുംലാളി യവുംഉറപ്പാക്കാന് ഹായേമാേും.ഒരുഗ്പവര്െിയുതെഎ
ലലാഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങളുംഅെങ്ങുന്നദരഖയാണിത്. 

AMCഗ്പോരമുള്ള ുംഗ്പാദേശിേമായി യ്യാറാക്കിയ ുമായേവര്ദപജ് 
 യലില്ോണാന്േഴിഞ്ഞിലല. പേരംത ാഴിലിന്തറവിവരങ്ങള്പ്ൊര്ട്ട് 
ദപപ്പറില് ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്.മൂലയനിര്ണയ ാക്ഷ്യപഗ് ം 
 യലില് ോണുവാന് േഴിഞ്ഞു. 
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2 തെക്ക് ലിറ് 

േവര്ദപജ്ദപാതല തന്നത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിഗ്പവര്െിേള്പ്ക്ക് ു ാരയ യും
വയക്ത യുംഉറപ്പാക്കാന് ഹായിക്കുന്നദരഖയാണ്.തെക്കലിറ് 

ഒരു യലില്ഏത ാതക്കദരഖേള്പ്ഉള്ളെക്കംതെയ് ിട്ടുതണ്ന്നുംഅത്ഏത് 
ദപജ് മു ല്ഏത് 
ദപജ്വതരയാതണന്നുംമന ിലാക്കുന്ന ിനുള്ളഒരുദരഖയാണ്തെക്കലിറ്. 

AMCഗ്പോരമുള്ളതെക്കലിറ്ഉണ്ായിരുന്നിലലഎന്നാല്ഇനിയുള്ള യലുേളില്
എലലാദരഖേളുംഉള്പ്തപ്പെുൊനുള്ളഗ്ശമങ്ങള്പ്MGNREGAഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നും
ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 

 

3.വാര്ഷ്ിേപദ്ധ ിദരഖ 

ഒരുവാര്ഡിതലത ാഴില്ആവശയതപ്പെുന്നമുഴുവന്ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കും
വര്ഷ്െില് 
100ദജ്ാലിഉറപ്പാക്കുന്ന ിന്ആവശയമായഗ്പവര്െിേള്പ്േതണ്െിദരഖ
തപ്പെുെിയതവച്ചിരിക്കുന്ന ുഗ്പധാനമായ 2 
 യലുേളാണ്ആക്ഷ്ന്പ്ളാനുംതഷ്ല്ഫ്ഓഫ്തഗ്പാജ്ക്റ്റ്റും.ഒരുവാര്ഡി
ല്ഒരുവര്ഷ്ംനെൊനുദേശിക്കുന്നഗ്പവര്െിേതളക്കുറിച്ചുള്ള മഗ്ഗമാ
യരൂപദരഖയാണവാര്ഷ്ിേപദ്ധ ിദരഖ. 
ഗ്ഗാമ ഭനിര്ദേശിക്കുന്നഗ്പവര്െിേള്പ്തഷ്ല്ഫ്ഓഫ്ദഗ്പാതജ്ക്റ്െിദലക്റ്  
മാറ്റുേയുംഇ ില്നിന്നുംമുന്ഗണനാെിസ്ഥാനെില്അ ാത്  
 ാമ്പെിേവര്ഷ്െില്ആവശയമുള്ളവര്ക്കുേള്പ്ത രതഞ്ഞെുെ്ആക്ഷ്
ന്പ്ലാന് യ്യാറാക്കുേയുംതെയ്യും. 

ആക്ഷ്ന്പ്ലാനില്ഉള്പ്തപ്പട്ടഗ്പവര്െി തന്നയാദണാനെപ്പിലാക്കിയത്എ
ന്ന്മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനുംആക്ഷ്ന്പ്ലാന്ദോപ്പിഉപേരിക്കുന്നു.ഒരുഗ്പവര്
െിയുതെ യലില്ഗ്പവര്െിതയക്കുറിച്ച് 
പരാമര്ശിക്കുന്നവാര്ഷ്ിേപദ്ധ ിയുതെപേര്പ്പ് ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ത്അനി
വാരയമാണ്.  
പരിദശാധിച്ചഒരുഗ്പവര്െി യലിലുംവാര്ഷ്ിേപദ്ധ ിയുതെപേര്പ്പ്ഉ
ണ്ായിരുന്നിലല.എന്നാല്അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്പ്അെങ്ങുന്നആേയദപജ്േൂ
െിഇ ിദനാതൊപ്പംദെര്ൊണ് ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ത് 
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പരിദശാധിച്ച  യലുേളില് വാര്ഷ്ിേ പദ്ധ ി ദരഖ 
ഉണ്ായിരുന്നിലല 

4.എറിദമറ്റ്  
ഓദരാഗ്പവര്െിക്കുംഎറിദമറ്റില് ംക്ഷ്ിപ് ം,ഡിസ ന്,ഗ്പവര്െി
യുതെഗ്പ ീക്ഷ്ി ദനട്ടങ്ങള്പ്വിശേീേരിക്കുന്ന ാദങ്ക ിേക്കുറിപ്പ് ുെങ്ങി
യവഉണ്ായിരിദക്കണ് ുംത േയൂര്ദ ാഫ്റ്റ് തവയര്ലൂതെഓണ്സലനാ
യിഅനുമ ിേള്പ്ലഭയമാദക്കണ് ുമാണ്. 
ഒരുഗ്പവര്െി ുെങ്ങുന്ന ിനുമുന്പ്ആഗ്പവര്െിഎന്ത് , എങ്ങതന,  
എഗ് അളവില്തെയ്യണതമന്നറിയാന്ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്അവോശമുണ്്.
അ ിനുഅവര്ക്കുംഇക്കാരയമറിയാന് ാല്പരയമുള്ളമറ്റുള്ളവര്ക്കുംമ
നസ്ിലാക്കാന്േഴിയുന്ന രെില്ഓദരാഗ്പവര്െിയുതെയുംഎറിദമറ്റി
ന്തറേൂതെജ്നേീയഎറിദമറ്റ് യ്യാദറദക്കണ് ുണ്്.പരിദശാധിച്ച8 യ
ലുേളില്ഡീസറ്റല്എറിദമറ്റ്,എറിദമറ്റ്അബ്സ്സ്ഗ്ൊക്റ്റ്റ് 
, ര്ദേൊറ്റഎന്നിവഉണ്ായിരുന്നു.ജ്നേീയഭാഷ്യില്ഉള്ളഎറിദമറ്റ്ഇ
ലലായിരുന്നു.എല്.എസ് 
.ജ്ിഡിഅ ിറന്്എഞ്ചിനീയര്ഒപ്പ് ീല്എന്നിവദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നു
. 

 
5. ാദങ്ക ിോനുമ I 
 
           ാദങ്ക ിേ എറിദമറ്റ് പദ്ധ ിയില് ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഓദരാ 
ഗ്പവര്െിക്കും  ംസ്ഥാന  ര്ക്കാര് െുമ ലതപ്പെുെിയ അധിോര 
സ്ഥാനെിന്തറ അനുമ ിദയാെുേൂെിയ  ാദങ്ക ിേ എറിദമറ്റ് 
ഉണ്ായിരിദക്കണ് ാണ്. ാദങ്ക ിേ വിേഗ്ധരെങ്ങുന്ന  മി ിയുതെ 
അനുമ ിദരഖ എലലാരീ ിയിലും പൂര്ണവും 
ആധിോരിേവുമായിരിക്കണം.പരിദശാധിച്ച എലലാ യലുേളിലും 
 ാദങ്ക ിോനുമ ി ഉണ്ായിരുന്നു . 
 

6.ഭരണാനുമ ി   
 
ഒരുവാര്ഡില്ഒരുവര്ഷ്ംനെപ്പിലാക്കുന്ന മാഹാത്മാ ഗാന്ധി 
ദേശീയഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഗ്പവര്െനങ്ങള്പ്ക്ക്പഞ്ചായെ്  
ഭരണ മി ിനല്േുന്നഅംഗീോരമാണ്                      
ഭരണാനുമ ി.ത േയൂര്ദോപ്പിയില്തറത ാലയൂഷ്ന്നമ്പര് ീയ ി, 
എന്നിവഅപ്ദലാ്തെയ്യുദമ്പാള്പ്ആേിവ തെ ീയ ിയുംദഗ്പാ ീഡിം
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ഗ്നമ്പറുംമാഗ് മാണ് ഗ്പിന്് ഔട്ടില് 
വരുന്നത്.ഇത്ഭരണാനുമ ിനമ്പറായിപരിഗണിക്കാറിലല. 
അ ുതോണ്ു തന്ന,ഗ്ഗാമ ഭ ീരുമാനെിന്പ 
ഞ്ചായെ്ഭരണ മി ിനല്േുന്നഅനുമ ിപഗ് െിന്തറഒരുദോപ്പി യ
ലില് ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ാണ്.പരിദശാധിച്ചഎലലാ  യലുേളിലും 
ഭരണാനുമ ി ദരഖ 
ഉണ്ായിരുന്നു.എന്നാല്ഉദേയാഗസ്ഥര്ആരും തന്നഓദപ്പാ ീല്ഓദരഖ
തപ്പെുെിയിട്ടിലല 

7. ംദയാജ്ി പദ്ധ ി(േണ്ദവര്ജ്ന്സ്) 
മതറ്റാരുവേുപ്പിന്തറ ഹായദൊതെ മാഹാത്മാ ഗാന്ധി 
ദേശീയഗ്ഗാമീണ 
ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിനെൊന്ഉദേശിക്കുന്നഗ്പവര്െിേളുതെ യലുേ
ളില് ംദയാജ്ി പദ്ധ ിവിഷ്ാേശാംശങ്ങള്പ്ഉള്പ്തപ്പെുെിദവണം യ്യാറാ
ക്കാന്.പരിദശാധിച്ച8 
 യലുേളും ംദയാജ്ി പദ്ധ ിയില്ഉള്പ്തപ്പെുന്ന ലല 
 

8.ത ാഴിലാളിേളുതെ ഡിമാന്റ് ദ ാറം 
 
നിയമംഅനുശാ ിക്കുന്ന രെില്ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കവര്ഷ്െില് 100 
േിവ തെത ാഴിലും, 
ത ാഴില്േിട്ടിയിതലലങ്കില്ത ാഴിലിലലായ്മദവ നവുംേിട്ടണതമങ്കില്അവ
ര്നല്േുന്നഅദപക്ഷ്യുംേൃ യമാദേണ് ുണ്്.ആനവല്മാറര് ര്ക്കുലറി
ല്നിര്ദേശിക്കുന്ന രെില് മാഹാത്മാ ഗാന്ധി 
ദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്നിയമെിതലഅനുദേേം 3 എ, 
3ബിഗ്പോരമുള്ളനിര്േിഷ്ടദ ാറെില്അദപക്ഷ്നല്ദേണ് ുണ്്. 

AMCഗ്പോരമുള്ളത ാഴില്അദപക്ഷ്നല്േിയിതട്ടങ്കിലുംതവള്ളദപപ്പറില്
അദപക്ഷ് മര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ാേണംഎന്നാല്ഈവാര്ഡിതലത ാഴിലാളിേ
ള്പ്ത ാഴില്അദപക്ഷ്നല്േി 
ത ാഴില്തെയ്  ായാണ്പരിദശാധനയില്മന ിലായത്.ത ാഴിലിന്അ
ദപക്ഷ്പഞ്ചായെില്നല്േിര ീ വാങ്ങിയിട്ടുണട്..ഭൂവുെമേള്പ്നല്േിയ
അദപക്ഷ്യും ിരിച്ചറിയല്ദരഖേളുംഉണ്ായിരുന്നു. 
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9. ത ാഴില്അനുവേിക്കല് 
ത ാഴിലിനുള്ളഅദപക്ഷ് വീേരിച്ചാല് 15 
േിവ െിനുള്ളില്ത ാഴില്നല്േണതമന്ന് MGNREGA Schedule 2 
section-6ല്പരാമര്ശിക്കുന്നു. 
അ ിനുേഴിഞ്ഞിതലലങ്കില്ത ാഴിലിലലായ്മദവ നംതോെുക്കണതമന്നുംഅ
ദ്ധയായം3 section 
7,8,9ഭാഗങ്ങളില്അനുശാ ിക്കുന്നുത ാഴില്ആവശയതപ്പട്ടവര്ക്ക്ത ാഴി
ല്അനുവേിച്ചുതോണ്ുള്ളഗ്പോരമുള്ളവര്ക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദ ാംപരി
ദശാധിച്ച 8 യലുേളിലുംോണാന് ാധിച്ചിലല.  

 

10ഇമറര്ദറാള്പ് 
ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയിതലദരഖേളില്ഏറ്റവുംഗ്പധാനതപ്പട്ടദരഖയാണ്മ
റര്ദറാള്പ്ത ാഴിലാളിേള്പ്ത ാഴില്തെയ്യുന്ന ീയ ി, 
ഹാജ്ര്,േിവ ദവ നം,മിറര്ദറാള്പ്ഗ്പോരമുള്ളദവ നംഎന്നിവദരഖ
തപ്പെുെുന്ന ിനുള്ളഅെിസ്ഥാനദരഖയാണ്മറര്ദറാള്പ്. 
ഇ ില്ദലാക്ക്തെദവദലാപ്തമന്റ്റ്ഓ ീ ര് 
,പഞ്ചായെ്ത ഗ്േട്ടറിഎന്നിവര് ീയ ിദയാെുേൂെിഒപ്പും ീലുംദരഖ
തപ്പെുദെണ് ാണ് 

IC/321879-േനാല്നവീേരണം 

6 ത റ്റ്മറര്ദറാള്പ് ഉണ്ായിരുന്നു. 

എലലാമറര്ദറാള്പ് ലുംമറര്ദറാള്പ് നമ്പര്, ഗ്പിന്റിംഗ്ദഡറ്റ് 
എന്നിവഉണ്ായിരുന്നു. ഒരുമറര്ദറാള്പ് 
ലുംഅതറ്റന്ഡന്സ്ദഡറ്റ്ഇലലായിരുന്നു. രണ്്മറര്ദറാള്പ് 
േളില്മാഗ് ദമഗ് ണ്്ഓ ീസ്ീല്ഉണ്ായിരുന്നുള്ളൂ.എലലാമറര്ദറാള്പ് 
േളിലും   BDO യുതെഒപ്പും ീലുംഉണ്ായിരുന്നു . 
പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറിയുതെഓദപ്പാ ീദലാോണാന്േഴിഞ്ഞിലലപേരംജ്ൂ
നിയര് ൂഗ്പന്ഡന്റിന്തറഒപ്പും ീലുംഉണ്ായിരുന്നു. 

എലലാമറര്ദറാള്പ് ഉംതവരി ിയ്തെയ് ിട്ടുണ്്. മറര്ദറാള്പ് 
ല് ിരുെലുേള്പ്ഒന്നുംഇലലായിരുന്നു. 
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IF/384030-േന്നുോലിതഷ്്നിര്മാണം 

പരിദശാധിച്ച യലില്മറദറാള്പ്ഉണ്ായിരുന്നു. 
ഈഗ്പവര്െിയില്ഇ ില് 2 
രണ്വിേഗ്ധത ാഴിലാളിേതളയുംഉള്പ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്്അവര്ക്ക് amc 
ഗ്പോരംഉളളത പ്പദററ്റ്മറ്ദറാളുേള്പ്ോണാന് ാധിച്ചു. 
ഇവര്ക്കവിേഗ്ധത ാഴിലാളിേളുതെദവ നംആണ്നല്േിയിരിക്കുന്നത് . 
പഞ്ചായെ്അ ിറന്്ത ഗ്േട്ടറി, ബി.പി.ഒഎന്നിവരുതെഒപ്പ്,   ീല്, 
എന്നിവോണാന് ാധിച്ചു.പഞ്ചായെ് ീല്ോണാന് ാധിച്ചു. 

ത ാഴിലാളിേളുതെദവ നം,  ദപര്, ഒപ്പ്, ഹാജ്ര്, 
ആയുധവാെേഎന്നിവേൃ യമായി തന്നദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്. 
എന്നാല് m-ബുക്ക് നമ്പര് 
,ദപജ്നമ്പര്ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടിലലായിരുന്നു.ഗ് ണ്്ഓ ീസ്ീല്ഇലല, 
തെക്ക്തെയ് ആളിന്തറഒപ്പ്,  ീല്ഇവഉണ്ായിരുന്നു 
.തവട്ടിെിരുെലുേള്പ്ഒന്നുമിലലായിരുന്നു. 

LD/322611- രിശുഭൂമിേൃഷ്ിദയാഗൃമാക്കല് 

3ത റ്റ്മറര്ദറാള്പ് ഉണ്ായിരുന്നു. 

എലലാമറര്ദറാള്പ് ലുംമറര്ദറാള്പ് നമ്പര്, ഗ്പിന്റിംഗ്ദഡറ്റ് 
എന്നിവഉണ്ായിരുന്നു. ഒരുമറര്ദറാള്പ് 
ലുംഅതറ്റന്ഡന്സ്ദഡറ്റ്ഇലലായിരുന്നു. 3 മറര്ദറാള്പ് 
േളിലുംഗ് ണ്്ഓ ീസ്ീല്ഉണ്ായിരുന്നു.  

എലലാമറര്ദറാള്പ് േളിലും   BDO യുതെഒപ്പും ീലുംഉണ്ായിരുന്നു . 
പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറിയുതെഓദപ്പാ ീലുംേഴിഞ്ഞിലലപേരം.എലലാമറര്
ദറാള്പ് ഉംതവരി ിയ്തെയ് ിട്ടുണ്്. മറര്ദറാള്പ് 
ല് ിരുെലുേള്പ്ഒന്നുംഇലലായിരുന്നു. 

WC/317127-േിണര്റീൊര്ജ്ിങ്സ 

6 ത റ്റ്മറര്ദറാള്പ് ഉണ്ായിരുന്നു.ഇ ില് 2 
ത റ്റവിേഗ്ദ്ധത ാഴിലാളിേളുതെയും 4 
ത റ്റ്അവിേഗ് ത ാഴിലാളിേളുദെയുംമറര്ദറാള്പ് 
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ആയിരുന്നു.എലലാമറര്ദറാള്പ് ലുംമറര്ദറാള്പ് നമ്പര്, 
ഗ്പിന്റിംഗ്ദഡറ്റ്എന്നിവഉണ്ായിരുന്നു.  

ഒരുമറര്ദറാള്പ് ലുംഅതറ്റന്ഡന്സ്ദഡറ്റ് ഇലലായിരുന്നു. 6 
മറര്ദറാള്പ്േളിലുംഗ് ണ്്ഓ ീസ്ീല്ഉണ്ായിരുന്നു.  

എലലാമറര്ദറാള്പ് േളിലും   BDO യുതെഒപ്പും ീലുംഉണ്ായിരുന്നു . 
പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറിയുതെഓദപ്പാ ീലുംഉണ്ായിരുന്നു. 

എലലാമറര്ദറാള്പ് ഉംതവരി ിയ്തെയ് ിട്ടുണ്്. മറര്ദറാള്പ് 
ല്തവട്ടി ിരുെലുേള്പ്ോണാന് ാധിെിലല . 

IF/381311-േന്നുോലിതഷ്്നിര്മാണം 

4 ത റ്റ്മറര്ദറാള്പ് ഉണ്ായിരുന്നു.ഇ ില് 2 
ത റ്റവിേഗ്ദ്ധത ാഴിലാളിേളുതെയും 2 
ത റ്റ്അവിേഗ് ത ാഴിലാളിേളുദെയുംമറര്ദറാള്പ് 
ആയിരുന്നു.എലലാമറര്ദറാള്പ് ലുംമറര്ദറാള്പ് നമ്പര്, ഗ്പിന്റിംഗ് 
ദഡറ്റ് എന്നിവഉണ്ായിരുന്നു. ഒരുമറര്ദറാള്പ് 
ലുംഅതറ്റന്ഡന്സ്ദഡറ്റ്ഇലലായിരുന്നു. 4 മറര്ദറാള്പ് 
േളിലുംഗ് ണ്്ഓ ീസ്ീല്ഉണ്ായിരുന്നു.  

എലലാമറര്ദറാള്പ് േളിലും   BDO യുതെഒപ്പും ീലുംഉണ്ായിരുന്നു . 
പഞ്ചായെ് ത ഗ്േട്ടറിയുതെഓദപ്പാ ീലുംേഴിഞ്ഞിലലപേരം. 

എലലാമറര്ദറാള്പ് ഉംതവരി ിയ്തെയ് ിട്ടുണ്്. മറര്ദറാള്പ് 
ല്തവട്ടി ിരുെലുേള്പ്ോണാന് ാധിെിലല . 

wc/320428-ജ്ല ംരക്ഷ്ണം (മണ്േയ്യാല ,മഴക്കുഴി, ഗ്െഞ്ചസ്) 

പരിദശാധിച്ച യലില് 10 അവിേഗ്ധമറദറാളും 1 
വിേഗ്ധമറദറാളുംഉണ്ായിരുന്നുപഞ്ചായെ്ത ഗ്േട്ടറി, 
ബി.പി.ഒഎന്നിവരുതെഒപ്പ്,   ീല്, എന്നിവോണാന് ാധിച്ചു. 
ത ാഴിലാളിേളുതെദവ നം,  ദപര്, ഒപ്പ്, ഹാജ്ര്, 
ആയുധവാെേഎന്നിവേൃ യമായി തന്നദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്. 
എന്നാല്ത ാഴില്തെയ്  ീയ ിദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നിലല. എന്നാല് m-
ബുക്ക് നമ്പര്ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടിലലായിരുന്നു.ഗ് ണ്്ഓ ീസ്ീല്, 
തെക്ക്തെയ് ആളിന്തറഒപ്പ്,  ീല്ഇവഉണ്ായിരുന്നു.2 
എണെില്തവട്ടിെിരുെലുേള്പ്ഉണ്ായിരുന്നു. 
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മറദറാള്പ്നമ്പര്:3013 

1.അബ്ദുള്പ്ലെീഫ് - KL - 13 - 007-004-014/8987 

2. വിജ്യലക്ഷ്്മി - KL - 1 3 - 007-004-017/16 15 

3 ഉസ ബാബീവി - KL-13 - 007-004-017/2595 

മറദറാള്പ്നമ്പര്: 30 16 

സഷ്ലജ് - KL - 13607-004-019/1385 

എന്നിവരുതെഹാജ്ര്നിലയില് ിരുെലുേള്പ്േണ്ു.മറദറാള്പ്ഗ്പോരം 
594 വിേഗ്ധത ാഴില്േിനങ്ങളും 4 
അവിേഗ്ധത ാഴില്േിനങ്ങളുമാണുള്ളത്. 

 

. 

11 തമഷ്ര്ട്തമൻറ്പുസ്തതകം 

ഒരുഗ്പവര്െിയില്എന്ത്നെന്നു, 
എഗ് അളവില്നെന്നുഎന്നുള്ളോരയങ്ങള്പ്േൃ യമായിദരഖതപ്പെുദെണ്
 ുഗ്പധാനദരഖയാണ്എംബുക്ക്.അ ുതോണ്ു തന്നഈപുസ് േെില്
അളവുേള്പ്ദരഖതപ്പെുെുന്നബന്ധതപ്പട്ടഉദേയാഗസ്ഥര്അവരുതെദപരുംഒ
പ്പും ീലുംനിര്ബന്ധമായുംദരഖതപ്പെുദെണ് ാണ്. 

പരിദശാധിച്ച യലുേളില് സലഫ് മിഷ്ന് ഒഴിതേ മറ്റു 
7 യലുേളിലുംഎംബുക്ക്ഉണ്ായിരുന്നു.7എംബുക്കുംഗ്പ ിഡന്്, 
ത ഗ്േട്ടറിഎന്നിവര് ീദലാെുേൂെി ര്െി യതെയ് ിട്ടുണ്്.തമഷ്ര്തമ
ന്്ബുക്കില്നമ്പര് ,ദപജ്നമ്പര്,എറിദമറ്റ് AS,TS 
നമ്പര്ഇവദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്മറര്ദറാള്പ്നമ്പര്ദരഖതപ്പെുെെിയി
ട്ടിലലബന്ധതപ്പട്ടഉദേയാഗസ്ഥര്അ ായത്ആര്ക്കിതെക്റ്ട്എഞ്ചിനീയര് 
,ഓവര് ിയര്എന്നിവരുതെഒപ്പ്എംബുക്കില്ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്്എ
ന്നാല് ീല്ദരഖതപ്പെുെിയ ായിോണാന് ാധിച്ചിലല. 
ഗ്പവര്െിയുമായിബന്ധതപ്പട്ടഭൂഉെമേളുതെദപരുവിവരങ്ങള്പ്എംബു
ക്കില്േൃ യമായിദരഖതപ്പെുെിയിട്ടിലല. 
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12.തമറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ് 
 
തമറ്റീരിയല് എഗ് ഉപദയാഗിച്ചുഎന്ന ിന്അെിസ്ഥാനതപ്പെുെി,തവണ്ര്ക്ക് 
നല്ദേണ് ുേ, അവരുതെ ദപര്, അക്കൗണ്്  നമ്പര് ,ഗ്പവര്െിയുതെ 
ദപര്,വര്ക്ക്  ദോ് , ബില് നമ്പര് , ീയ ി 
എന്നിവഎലലാംോണിച്ചുതോണ്്തമറ്റീരിയലിന് ദവണ്ിയുള്ള  
പണംസേമാറുന്ന ിദനവണ്ി യ്യാറാക്കുന്നഗ്പധാനതപ്പട്ടഒന്നാതണ്മറ്റീരിയല്ലിറ്.  
പരിദശാധിച്ച 6 ല്4 
ഗ്പിവൃെിയില്തമറ്റീരിയല്ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുണ്്ഇവയുതെലിറ്ോണാന്േഴി
ഞ്ഞു 
 

13.ദവജ് ലിസ്തററ് 
ഗ്പവര്െിപൂര്െിയായാല്മറര്ദറാള്പ്ഗ്പോരംത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ദവ നം 
അനുവേിച്ചുതവന്നുഉറപ്പാക്കുന്നദരഖയാണ്ദവജലിസ്തററ്.ത ാഴിലാളിേള്പ്
എഗ് േിവ ംദജ്ാലിതെയ് ുഎന്ന ിതനഅെിസ്ഥാനതപ്പെുെിഅവര്ക്ക്ന
ല്ദേണ് ുേ ,യാഗ് ക്കൂലി ,ആയുധങ്ങള്പ്ക്ക്തോെുക്കുന്നവാെേ 
,മൂര്ച്ചേൂട്ടുന്ന ിനുള്ള ുേഎന്നിവതയലലാംോണിച്ചുതോണ്്പണംസേ
മാറുന്നെിനുദവണ്ി യ്യാറാക്കുന്നഗ്പധാനതപ്പട്ടദരഖയാണ്ദവജലിസ്തററ്. 

പരിദശാധിച്ച8 യലിലുംമറര്ദറാള്പ്ഗ്പോരമുള്ളദവജലിസ്തററ് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്് 

 

.14.ഫണ്ട്്ഗ്ടാൻസ്തഫര്ട്ഓര്ട്ഡര്ട്(FTO) 
ത ാഴിലാളിേളുതെദവ നംഅവരവരുതെബാങ്ക്അക്കൗണ്ിദലക്ക്അയ
ച്ചുഎന്ന ിനുള്ളത ളിയുവാന്എഫ്െിഓപരിദശാധിച്ച8 
 യലുേളിലും ണ്്ഗ്ൊന്സ് ര്ഓര്ഡര്(FTO) ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല 

ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്േൃ യമായിദവ നംേിട്ടിദയാഎന്നറിയാനുള്ള ൂ
ക്ഷ്്മപരിദശാധനഎലലാ യലുേളിലുംനെൊന്േഴിഞ്ഞു. 

15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചറുകളും ബിലലുകളും 
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തമറ്റീരിയൽഉപദയാഗിച്ചിടുള്ളഗ്പവര്ട്ത്തികളുതടഫയാല്കളിൽതമറ്റീരിയൽലി
സ്റ്റുംബിലലുകളുംഉണ്ട്ായിരുന്നു. 
 
 
 
 

 
16. ദറായൽറ്റി 
പരിദശാധനവിദധയമാക്കിയവിദധയമാക്കിയ 
8ഗ്പവര്െിേളുംപാട്ടക്കൃഷ്ിയുമായിബന്ധതപ്പട്ട ായിരുന്നിലല. 
അ ിനാല്ദറായല്റ്റിനല്േിയ ായിോണാന്േഴിഞ്ഞിലല. 

 

17.ദഫാദടാഗ്ഗാഫ് 

 ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെഗുണനിലവാരംഉറപ്പാക്കാന് 
,ഗ്പവര്െിേള്പ് ംബന്ധിച്ചുത ളിവുേള്പ്ദശഖരിക്കാന്അ ിന്തറദ ാ
ദട്ടാേള്പ് ഹായേമാേും. 
ഗ്പവര്െി ുെങ്ങുന്ന ിനുമുന്ഗ്പ്പവര്െിനെന്നുതോണ്ിരിക്കുദമ്പാള്പ് 
,ഗ്പവര്െിപൂര്െീേരിച്ച്േഴിയുദമ്പാള്പ് ുെങ്ങിയഓദരാഘട്ടെിതല
യുംദ ാദട്ടാേള്പ് യലില് ൂക്ഷ്ിക്കണതമന്ന്നിഷ്േര്ഷ്ിച്ചിരക്കുന്നു.എ
ന്നാല്ഇെരെിലുള്ളവിവിധഘട്ടങ്ങളിതലദ ാദട്ടാേള്പ്WC/317127,LD/25
3501,WC/320428ഗ്പവര്െി യല്കളിൽഉണ്ായിരുന്നിലല 

 

18. ഗ്പവൃത്തി പൂര്ട്ത്തീകരണ  ാക്ഷ്യപഗ്തം 
പരിദശാധിച്ച 
8 യലിലുംഗ്പവര്െിപൂര്െീേരണ ാക്ഷ്യപഗ് ംോണുവാന് ാധി
ച്ചിലല. 
പൂര്െിയായഎലലാ യലുേളിലുംഗ്പവര്െിപൂര്െീേരണ ാക്ഷ്യപ
ഗ് ംഉള്പ്തപെുദെണ് ാണ്. 

 
 

19.മസ്റ്റര്ട് ദറാൾ മൂവ്തമെ് സ്ിപ്പ് /ഫയൽ ഗ്ടാക്കിങ് ദഫാറം 
ത ാഴിലുറപ്പ്ഗ്പവര്െിനെപ്പാക്കുന്ന ിലുംഅ ിന്തറദരഖേള്പ്സേോ
രയംതെയ്യുന്ന ിലുംഓദരാഉദേയാഗസ്ഥര്ക്കുംഉെരവാേിെംനിശ്ചയിച്ചി
ട്ടുണ്്ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയിതലഏറ്റവും ുഗ്പധാനദരഖയായമറര്ദറാ
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ള്പ്ജ്നദററ്റ് തെയ്യുന്നത്മു ല്ത ാഴിലാളിേളുതെദവ നംബാങ്കിദലക്ക്അനു
വധിച്ചുതോണ്ുള്ളബാങ്കിദലക്ക്അയക്കുന്ന ീയ ിഗ്േമെില്മറര്ദറാ
ള്പ്മൂദവതമന്്സ്ലിപ്പില്ദരഖതപ്പെുദെണ് ാണ്.ഒരുമറര്ദറാള്പ്അവ ാ
നിച്ച 3 
േിവ െിനേം തന്നഅളവുേള്പ്ബന്ധതപ്പട്ടഉദേയാഗസ്ഥന്ദരഖതപ്പെുെ
ണംഎന്ന്നിയമംഅനുശാ ിക്കുന്നു. 

പരിദശാധിച്ചഎലലാ യലിലുംഗ്പാദേശിേമായി യ്യാറാക്കിയമറര്ദറാ
ള്പ്മൂദവതമന്്സ്ലിപ്ോണുവാന് ാധിച്ചു.എന്നാല് യലിന്തറമുഴുവന്
വിഷ്ാേശാംശങ്ങളുംദരഖതപ്പെുെിയിട്ടിലല. 

 

20. ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദടാഗ്ഗാഫ് 
ഗ്പവര്െിസ്ഥലം ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ളഉപാധിയാണ്ജ്ിദയാൊഗ്്ദ ാദട്ടാസ്
.  മൂന്ന് ഘട്ടെിലുള്ള ദഫാദടാകൾക്കു പുറതമ ജ്ിദയാൊഗ്് ദ ാദട്ടായുതെ 
ഗ്പിന്റും  യലില്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ാണ്. ഇ ുറപ്പാദക്കണ്ത് ദമറ്റിതന്റയും 
ത ാഴിലുറപ്പപദ്ധ ിഉദദ്ധാഗസ്ഥരുതെയും 
െുമ ലയാണ്.എന്നാല്പരിദശാധനയ്ക്ക് 
വിദധയമാക്കിയ യാല്േളില്LD/322611 
,LD/253501,IC/320428എന്നീ യലുേളില്ഒഴിതേമറ്റ് 5  യലുേളില്ോണാന് 
 ാധിച്ചിലല.ത ളിവ് ദശഖരണം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പവയെിേളുതെ 
ഒഴിച്ചു േൂൊനാവാെ ഘെേമായ ിനാല് ഈ ോരയെില് ബന്ധതപ്പട്ട 
ഉദോഗസ്ഥര് േൂെു ല് ജ്ാഗ്ഗ  പുലര്ദെണ് ുണ്്. 

21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതെ ദകാപ്പി 
          ഇദപ്പാള്പ് ദ ാഷ്യല് ഒാാഡിറ്റ് നെക്കുന്ന ുതോണ്്  ഈ 
ഗ്പവൃെി  യലുേളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദോപ്പി 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ിലല 
 

22. സ റ്റ് ഡയറി 
 ംസ്ഥാന ര്ക്കാരിന്തറനിര്ദേശഗ്പോരംവര്ക്ക് യലില് ൂക്ഷ്ിദക്ക
ണ് 
22ആമതെദരഖയാണ്സ റ്റ്ഡയറി,ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഗ്പവര്െിേ
ള്പ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നഅളവിലുംേൃ യ യിലുംനിര്വഹിക്കുന്ന ിനുള്ളഉ
പാധിേളെങ്ങുന്നഗ്പധാനതപ്പട്ടദരഖയാണ്സ റ്റ്ഡയറി. ംസ്ഥാന ര്
ക്കാര്ഗ്പദ യേമായി യ്യാറാക്കിയസ റ്റ്ഡയറിഗ്പവര്െിസ്ഥലെുണ്ാ
യിരിദക്കണ് ുഗ്പധാനദരഖയാണ്പദ്ധ ിആരംഭദയാഗെിന്തറവിവര
ങ്ങള്പ്മു ല്ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയുംതപാ ുജ്നങ്ങളുതെയുംനിര്ദേശങ്ങളും
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 ന്ദര്ശേഡയറിയില്അെങ്ങിയിരിക്കണം.പരിദശാധിച്ച 2 
 യലിലമാഗ് ദമ സ റ്റ്ഡയറി ഉണ്ായിരുന്നുളൂ. 
എന്നാല്വിവരങ്ങള്പ്പൂര്ണമലലസ റ്റ്ഡിആര്യുതെേവര്ദപജ്ില്ഗ്പവ
ര്െിതയേുറിച്ചുള്ളഗ്പാഥമിേവിവരങ്ങള്പ്ഏത ാരുവയക്തിക്കുംമന ി
ലാക്കാന്പറ്റുന്നരീ ിയില്ഉണ്ാദേണ് ാണ്ഗ്പവര്െിതയ ംബന്ധിച്ച
വിഷ്ധാംശങ്ങള്പ്ഗ്പവര്െിആരംഭിക്കുന്നേിവ ംഎറിദമറ്റ് ുേ 
,ഗ്പവര്െിഅവ ാനിച്ച ീയ ി 
,എഎസ്െിഎസ്നമ്പര്എന്നിവസ റ്റ്ഡയറിയില്ദരഖതപ്പെുെണം.ഗ്പ
വര്െിസ്ഥലതെ ൗേരയങ്ങളുതെലഭയ അെങ്ങിയതെക്കലിറ് 
,ത ാഴിലാളിേളുതെ ാക്ഷ്യപഗ് ംഎന്നിവസ റ്റ്ഡയറിയില്ഉണ്ായിരു
ന്നു 

സ റ്റ്ഡയറിയുതെഒരുഭാഗമാണ്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിംഗ് 
.ഒരുഗ്പവര്െി ുെങ്ങുന്ന ിനുമുന്പ് 
ഗ്പവര്െിതയക്കുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങള്പ്പങ്കുതവക്കുന്ന ിനുംഅ ുദപാ
തലഒരുഗ്പവര്െിഎങ്ങതനതെയ്യണതമന്ന്ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്േൃ യമായ
അവദബാധംഉണ്ാക്കിതയെുക്കുന്ന ിനുംവാര്്തമമ്പര് 
,റാഫ്എന്നിവരുതെഅധയക്ഷ് യില്േൂെുന്നദയാഗമാണ്പദ്ധ ിആരംഭമീ
റ്റിംഗ്.ഗ്പസ് ു സ റ്റ്ഡയറിയില്ദമല്പ്പറഞ്ഞഅധിോരിേളുതെ ാനി
ധയെില്പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിങ്സനെെിയ ായിദബാധയതപ്പട്ടു.തഗ്പാജ്
ക്റ്റ്റ്മീറ്റിങ്ങില് ീയ ിയും മയവുംദരഖതപ്പെുെിയിട്ടുണ്് 
.ത ാഴിലാളിേള്പ്പതങ്കെുെ ായിോണുന്നുണ്്. 

 
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 
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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. 
 
വിജിലൻസ്ത ആെ്  ദമാണിറ്ററിംഗ്ഡ കമ്മറ്റി (ജാഗ്ഗതാ ദമൽദൊട 
 മിതി) 
 
ഓദരാഗ്ഗാമപഞ്ചായെിലുംഏഴ്സഅംഗങ്ങളുള്ളജ്ാഗ്ഗ ദമല്ദനാട്ട മി ി 

രൂപീേരിദക്കണ് ാണ്.ഇ ില്പട്ടിേജ്ാ ി-പട്ടിേവര്ഗവിഭാഗങ്ങള്പ്ദക്കവണ്ഗ്  

ഗ്പാധാനയംനല്ദേണ് ുംപേു ിദപര്സ്ഗ് ീേള്പ്ആയിരിദക്കണ് ുമാണ്. 

അദ്ധയാപേര്, അങ്കണവാെിവര്ക്കര്,  വയം ഹായ ംഘെിതലഅംഗങ്ങള്പ്, 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്റിദ ാഴ്സസ്ദപഴ്സ ണ്മാര്, ഉപദഭാക്തൃ മി ിേള്പ്, 
യുവജ്ന 

ക്ലബ്ബുേള്പ്, തപാ ു മൂഹ ംഘെനേള്പ്,  ുെങ്ങിയവരില്നിന്നുംവിഎം ി 

അംഗങ്ങതളത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ് .വിഎം ിഎലലാഗ്പവര്െിേളും 

പരിദശാധിദക്കണ് ുംമൂലയനിര്ണയരജ്ിററില്ദരഖതപ്പെുദെണ് ും 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ് മയെ്അവഗ്ഗാമ ഭയില് മര്പ്പിദക്കണ് ുമാണ്. 

വിഎം ിറിദപ്പാര്ട്ട്ഒരുതപാ ുദരഖയായിേരുദ ണ് ും 

ആവശയതപ്പെുന്ന ിനനു രിച്ച്ഒരുതപാ ുദരഖയായിപഞ്ചായെ്നിന്നും 

ലഭിദക്കണ് ുംആണ്. 

തനെുമ്പന 17ആമവാര്ഡിതലപരിദശാധിച്ചഎലലാ യലുേളിലും 
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വിജ്ിലന്സ്ആന്്ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിഎന്നീറിദപ്പാര്ട്ട്ഉണ്ായിരുന്നിലല.. 
IC/321879,WC/320428   യലുേളില്മാഗ് ദമഉണ്ായിരുന്നുളൂ 

.ഓദരാവാര്ട്ഡിതലഗ്പവര്ട്ത്തെങ്ങതളെിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിെുംആഗ്പിവൃത്തിമൂലംആഗ്പദേ
ശതുള്ളവര്ട്ക്ക് ഉപദയാഗംഉദണ്ട്ാഎന്ന്ഉറപ്പകുന്നതും 
,ഗ്പിവൃത്തിയുതടഗുണെിലവാരംഉറപ്പാക്കുക,കൂടുതൽതമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിെുമായികാ
രയക്ഷ്മമായഗ്പവര്ട്ത്തിദക്കണ്ട്വരും, 
തതാഴിൽകാര്ട്ഡിൽദപര്ഇലലാത്തവരുമായവയക്തികളാണവി. 
എം. ിയിൽഅംഗങ്ങൾആയിരിദക്കണ്ട്ത് 
. ന്ദര്ശേേുറിപ്പില്ഒരുഗ്പവിര്െിസ്ഥലെ്ബിഡിഒയുംജ്.ബിഡി.ഒയുംഗ്പവി
ര് ിസ്ഥലം ന്ദര്ശിച്ച ായിോണുന്നു 

CIB-  ിറ്റി ൺഇൻഫര്ട്ദമഷ്ൻദബാര്ട്് 
ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെ ു ാരയ ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനുദവണ്ിയുള്ള 

ഒരുഉപാധിയാണ് ിറ്റി ണ്ഇന് ര്ദമഷ്ന്ദബാര്് .പാര 25(a), തഷ്ഡയൂള്പ് 
1 

അനു രിച്ച്ഒരുഗ്പവര്െിയുതെഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്പ്അ ായത് 

ഗ്പവര്െിയുതെദപര് ,എറിദമറ്റ് ുേ,  ാധനദവ നഘെേങ്ങള്പ്, യഥാര്ത്ഥ 

തെലവ് 
,ആതേത ാഴില്േിനങ്ങള്പ് ുെങ്ങിയവിവരങ്ങള്പ് ാധാരണജ്നങ്ങള്പ്ക്കും 

ഗുണദഭാക്താക്കള്പ്ക്കുംമനസ്ിലാേുന്നരീ ിയില്ഗ്പേര്ശിപ്പിദക്കണ്ത് 

അനിവാരയമാണ്..ഓദരാഗ്പവര്െിയുതെയുംആരംഭെില്  തന്നദബാര്് 

സ്ഥാപിക്കണതമന്നുമാറര്  ര്േൂലരില് പറയുന്നു 
. ിതമന്റുംദോണ്ഗ്േീറ്റും 

ഉപദയാഗിച്ച്നിര്മിച്ച്സ്ഥാപിക്കണതമന്ന്നിയമംഅനുശാ ിക്കുന്നുണ്്. 

ഇരുമ്പ്.,െിന് ,പ്ലാറിക്റ് ഷ്ീറ്റുേള്പ്  ുെങ്ങിയവഉപദയാഗിച്ചിട്ടുള്ള 

ദബാര്ഡുേള്പ്സ്ഥാപിക്കുന്നത്നിയമവിരുദ്ധമാണ് .വയക്തിഗ  

ഗ്പിവൃെിേള്പ്ക്ക് 3000 രൂപയുംതപാ ുഗ്പവര്െിേള്പ്ക്ക് 5000 
രൂപയുംആണ് 

പരമാവധിെിലവ്എന്നാണവാര്ഷ്ിേമാറര് ര്ക്കുലര് 

നിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നത്. 

പരിദശാധനക്കവിദധയമായ െില ഗ്പിവിര്െിസ്ഥലെു ദബാര്ഡുേള്പ് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടിലല.പേരം ഭിെിയില് എഴു ി തവച്ചിരിക്കു 
ന്നത്ോണാന്േഴിഞ്ഞു.Wc/317127, LD/253501,LD/322611എന്നീ 
ഗ്പിവിര്െിസ്ഥലെു ദബാര്ഡുേള്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടിലല 
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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 ിഡന്്നിദയാഗിക്കതപ്പട്ട 

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 
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അവകാശലംഘെങ്ങൾ 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  മയെ് ഈ വാര്ഡിതല േുെുംബങ്ങളുമായി 
 ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് അവോശലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് ഗ്പശ്നങ്ങള്പ് 
ഉണ്ായിട്ടിലല. എന്നാല് ദവ ന  ംബന്തമായ ഒരു ഗ്പശനം ഗ്ശദ്ധയില് 
തപട്ടു wc/317127 ഇല്  മജ്ീദ്  തേ സ് തഹൗസ് നു പഞ്ചായെില് നിന്ന് 
േിണര് റീൊര്ജ്ിങ്സ ന് പണം ലഭയം ആയിതലലന്ന് പരാ ിതപ്പട്ടു 
 

തതാഴിൽ കാര്ട്് 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയില് പണിതയെുക്കുന്ന ത ാഴിലാളിയുതെ 
അെിസ്ഥാനപരമായ അവോശമാണ് ത ാഴില്ോര്്.അദപക്ഷ്ിച്ചാല് 15 
േിവ െിനേം ോര്് നല്േണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ.ഈ വാര്ഡിതല 
ത ാഴില് ോര്ഡിന് അദപക്ഷ്ിച്ചവര് തക്കലലാം ോര്് 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.ഇക്കാരയെില്  പഞ്ചായെിതന്റ  മീപനം മാ ൃോപരമാണ്. 
എന്നാല് മറ്റ് െില ഗ്പശ്നങ്ങള്പ് ഓഡിറ്റ് െീമിതന്റ ഗ്ശദ്ധയില് തപട്ടു. 
ത ാഴില് ോര്ഡില് ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ്, എഗ്  േിവ ദെക്ക് 
ആവശയതപ്പട്ടു,തോെുെ ദവ നം, ദവ നം ലഭിച്ച  ീയ ി 
എന്നിവതയാന്നും ദരഖതപ്പെുെിയിട്ടിലല. 
 
 

തതാഴിൽ െിദഷ്ധം  
ഒരുവര്ഷ്െില് 100 േിവ തെത ാഴില് ത ാഴിലാളിയുതെ 
നിയമപരമായഅവോശമാണ്.ഇത്നിദഷ്ധിക്കാന് ആര്ക്കുംഅധിോരമിലല. 
േൃ യ മയെ് തന്നദജ്ാലിലഭൃമാതയന്നാണ്ത ാഴിലാളിേള്പ് 
അവോശതപെുന്നത് . 
 

ദവതെം സവകൽ 
 
മറര് ദറാള്പ് പൂര്െിയായിപരമാവധി 14 േിവ െിനേംേൂലി 
ത ാഴിലാളിേളുതെബാങ്ക്അക്കൗണ്ിദലക്ക്നിദക്ഷ്പിക്കണതമന്ന്ത ാഴിലുറപ്പ് 
നിയമെിതലത ക്ഷ്ന് 3(2),6എന്നിവിെങ്ങളിലുംഗ്പ ിപാേിക്കുന്നു.എന്നാല് 
ഇവാര്ഡിതലത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് മാ ങ്ങളായിദവ നംസവേുന്നു.ആരും 
 തന്നദവ നംസവേുന്ന ിന്തറേല മാ ി ിനുള്ള 
നഷ്ടപരിഹാരെിന്അദപക്ഷ്നല്േിയിട്ടിലല. 
 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  ന്ദര്ട്ശെം 
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ഗ്പേൃ ിവിഭവങ്ങളുതെപരിപാലനെിനും ാമൂഹയആസ് ി 
 യഷ്ടിക്കുന്ന ിനും ഹായിക്കുന്നനിരവധിഗ്പവയെിേള്പ് 
ഏതറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ള ാധയ യുള്ളപഞ്ചായൊണ്ഇലമാട്. 
 യലില് േണ്വിവരങ്ങളുതെനിജ്സ്ഥി ിദനരില് േണ്ു 
മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനായിദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്അംഗങ്ങള്പ് പണി 
പൂര്െിയാക്കിയ 4 ഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങളും ന്ദര്ശിക്കുേയുണ്ായി. 
ഗ്പവൃെിേള്പ് 
പരിദശാധിച്ചുംത ാഴിലാളിേദളാെുംദമറ്റുമാദരാെും ം ാരിച്ചും 

 
 
ഓഡിറ്റ്ടീംകതണ്ട്ത്തിയകാരയങ്ങൾ താതഴദെര്ട്ക്കുന്നു. 
 
 
LD/322611,IF370998,WC/317127,LD/253501,IC/321879,WC/320428,IF/384030, 
IF/381311ഗ്പവര്ത്തികളിതലയകതണ്ട്ത്തലുകൾ :- 
ത ാഴില് നെന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ോെുപിെിച്ച് േിെക്കുേയാണ്. 

ഭൂഗ്പേൃ ിക്കുണ്ായ മാറ്റവും ോലാവസ്ഥാ വയ ിയാനങ്ങളും േൃ യമായ 
അളവുേള്പ് എെുക്കുന്ന ിതന ബാധിച്ചു. 

ഗ്പേൃ ിവിഭവങ്ങളുതെ പരിപാലനെിനും  ാമൂഹിേ   ആസ് ി 
 ൃഷ്ടിക്കുന്ന ിനും  ഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്പവൃെിേള്പ് 
ഏതറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ള  ാധയ യുള്ള വാര്ഡാണ് തനെുമ്പന 

കന്നുകാലിതഷ്്െിര്ട്മാണംകൃതയമായിപുര്ട്ത്തികരിച്ചതയികണ്ട്ൂ. 
 
മഴക്കുഴികൾഒതരണ്ണംഒഴിതകമറുള്ളവഉപദയാഗശൂെയആയിരികുന്നതയികണ്ട്ൂ
.ഇതിൽവാഴവച്ച്പിടിപ്പിെിരിക്കുന്നതയികണ്ട്ൂ. 
ഒതരന്നതിൽപശുവിതെകുഴിച്ചിടരിക്കുെതയികണ്ട്് 
കിണര്ട്റീൊര്ട്ജിങ്ഗ്പവര്ട്ത്തിയിൽ10ൽ4എണ്ണംഉപദയാഗശൂെയംആയിരുന്നു 
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ഫയലിൽഉള്ളതിൽെിന്നുംഫീൽഡിൽകതണ്ട്ത്താൻകഴി
ഞ്ഞവിവരങ്ങൾെുവതടതകാടുക്കുന്നു 
 
LD/322611 -  രിശുഭൂമിേൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് 

SL.NO  MEAUREMENT BASED ON ESTIMATE  

 WORK 
CODE 

WORK NAME NO L B D Q RATE TOTAL 
RATE 

UNSKI
LLED 
PERSO
N 

AMO
UNT 

1 LD/322611 SURFACE 
DRESSING 

05 58.
0 

25.0 0 7250 8.83 64017 236.22
7 

6401
7.517 

1 22
4 

0.5 0.6 67.0 293.03 19691.
16 

63.895 1734
4 

SHARPENING 
CHARGES 

      3000   

DISPLAY       1213   

DEDUCTION  67.2 3.3 221.76   

67.2 3.2 2150.4
0 

ESTIMATE                                                                                                              85550 

MONEY 
SPEND 

                                                                                                             83457 

SL.NO  MEAUREMENT BASED ON FIELD  

 WORK 
CODE 

WORK NAME NO L B D Q RATE TOTAL 
RATE 

UNSKI
LLED 
PERSO
N 

AMO
UNT 
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1 LD/322611 SURFACE 
DRESSING 

05 58.
0 

25.0 0 7250 8.83 64017 297*271= 
80487 

1 22
4 

0.5 0.6 67.0 293.03 19691.
16 

DEDUCTION  67.2 3.3 221.76   

AMOUNT                                                                                                        80487 

  TOOLS RENT      297*10                                                                                     2970 

  TOTAL 
AMOUNT 

                                                                                                    83457 

  LIABILTY  NIL 

ഈഗ്പവര്െിയില്തപാ ുപണംനഷ്ടമായിട്ടിലലഎന്നിരുന്നാലുംവസ് ുവ
േേള്പ്എഴു ുന്ന ില്ആതഗ്ശധവന്നിരിക്കുന്നു. 

LD/253501  രിശുഭൂമിേൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് 

SL.NO  MEAUREMENT BASED ON ESTIMATE  

 WORK 
CODE 

WORK NAME NO L B D Q RATE TOTAL 
RATE 

UNSKI
LLED 
PERSO
N 

AMO
UNT 

1 LD/253501 SURFACE 
DRESSING 

1 43 34 0 1462 2.36 3450.3
2 

12.408 3362.
56 

3 36 29 0 3132 8.83 27655 134.11
2 

3634
4.352 

1 24 41 0 984 8.83 8688.7
2 

0 0 

PLOUGHING 1 26
8 

.450 .95
0 

108.54 293.03 31805.
4762 

103.20 2796
7.471 

SHARPENING 
CHARGES 

      2490  6767
4.383 

DISPLAY       2998 250*1
0 

2500 

DEDUCTION  108.54 3.3 358.18
2 

  

ESTIMATE                                                                               76730 3473          

MONEY 
SPEND 

                                                                            53671 7442
6           

SL.NO  MEAUREMENT BASED ON FIELD UNSKILED 
PERSON DAYS 

1 LD/253501 SURFACE 
DRESSING 

1 43 34 0 1462 2.36 3450.3
2 

271*191=5176
1 
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3 36 29 0 3132 8.83 27655 

1 24 41 0 984 8.83 8688.7
2 

DRESSING 11
5 

.45
80 

.9   293.03 13647 TOOL 
RENT 

1910 

SHARPENING 
CHARGES 

      2490   

TOTAL 
AMOUNT 

      54000  5367
1 

DEDUCTION  108.54 3.3 358.18
2 

  

 LIABILITY  NIL 
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SL.NO  MEAUREMENT BASED ON ESTIMATE 

 WORK 
CODE 

WORK 
NAME 

NO L B D Q RATE TOTAL 
RATE 

1 WC/32042
8 

RAIN PIT 120 1.8 1.5 .7 226.80 145.8 33067.44 

 CONTOUR 
TRENCH 

1 434 0.6 .3 78.12 145.8 11389.89
6 

 SURFACE 
DRESSING 

1 165
0 

.5 .8 660 293.03 193399.8
0 

 SURFACE 
DRESSING 

1 100
0 

0.5 0 500 5.42 2710 

SHARPENI
NG 
CHARGES 

      8017 

DISPLAY       3000 

DEDUCTIO
N 

1 480  3.3 -1584 

ESTIMATE                                                                                250000 

MONEY 
SPEND 

                                                                                170114 

 UNSKILLED PERSON 
DAYS 

801*271 217071 

 SEMI SKILLED 800*26 21120 

 TOOLS RENT 801*10                                                                       8010 

SL.NO  MEAUREMENT BASED ON FIELD 

 WORK 
CODE 

WORK 
NAME 

NO L B D Q RATE TOTAL 
RATE 

1 LD/253501 RAIN PIT 30 1.8 1.5 .7 56.7 145.8 8266.86 

 CONTOUR 
TRENCH 

1 434 0.6 .3 78.12 145.8 11389.89
6 

 SURFACE 
DRESSING 

1 100
0 

0.5 0.8 400 293.03 117212 

SURFACE 
TERRACING 

1 100
0 

.5  500 5.42 2710 

SHARPENI
NG 
CHARGES 

      8017 

DISPALY       1000 

MONEY 
SPEND 

                                                                                17000 

  LIABILITY  114 
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ഈഗ്പവര്െിയില്തപാ ുപണംനഷ്ടമായിട്ടിലല 

 

 

WC/320428 ജ്ല ംരക്ഷ്ണം 

 

4. IF/384030. േന്നുോലിതഷ്്നിര്മാണം, ജ്ുസമലത് 

 

UNSKILLED PERSON 
DAYS 

28 271 7558 

SKILLED PERSON DAYS 7 800 5600 

TOOL RENT 28 10 280 

MATERIAL LIST    41400 

AMOUNT SPEND   54300 

SL.N
O 

 MEAUREMENT BASED ON ESTIMATE 

 WORK CODE WORK NAME NO L B D Q RATE TOTAL 
RATE 

1 IF/384030 SURFACE 
DRESSING 

2 5 0.4 0.4 1.6 233.36 373.376 

2 3.2 0.4 0.4 1.02 233.36 238.027 

MATERIAL LIST  67337.2
5 

CONCRETE 100 KG 105.31  10531 

SHARPENING 
CHARGES 

 283 

DISPLAY  1000 

ESTIMATE                                                                            95640 

MONEY SPEND                                                                             54360 
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 ീല്്പരിദശാധനയില്േന്നുോലിതഷ്്ോണാന് ാധിച്ചുഎറിദമറ്റി
ല്ദപാതലേൃ യമായഅളവില്വിേഗ്ധഅവിേഗ് ത ാഴിലാളിേള്പ്പങ്കെു
െു 

 

5. IF/381311 േന്നുോലിതഷ്്നിര്മാണം ജ്ീന 

 

 

 

DETAILS OF MATERIAL 

SL.NO LIST NUMBER RATE AMOUNT 

1 SOLID BLOCK 450 32 14400 

2 COARSE SAND 1.50 1111.95 1734.64 

3 40MM METAL 0.73 1111.71 811.54 

4 20 MM METAL 0.27 1111.71 300.16 

5 FINE SAND 1.25 2080 2600 

6 CEMENT 14 409.99 5739.86 

7 STEEL 105 55.59 5831.70 

8 TOTAL   31417.90 

 UNSKILLED WAGES 271 42 11382 

 SEMI SKILLED WAGES 800 35 28000 

SL.N
O 

 MEAUREMENT BASED ON ESTIMATE 

 WORK 
CODE 

WORK 
NAME 

NO L B H VOLU
ME 

RATE TOTAL 
RATE 

1 IF/381311 SURAFACE 
DRESSING 

6 6   36 4.55 163.8 

 URINE 
TANK 

0.78
5 

1.2 1.2 1.5  1.6956  

       5.72 1290.894 

 FILLING  6.2 3,4 0.2 4.216 87.17 367.508 

SOLID 
BLOCK 

    5.725 5476.1
4 

31352 

ESTIMATE                                                                                109740 

MONEY 
SPEND 

                                                                                71219 
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 TOOL RENT 10 42 420 

 TOTAL   71219 

ഗ്പവര്െിസ്ഥലെുേന്നുോലിതഷ്്നിശ്ചി അളവില്ോണുവാന് ാ
ധിച്ചു.തപയിന്്ഉപദയാഗിച്ചഎഴു ിയ ിഐബിദബാര്്ോണാന് ാ
ധിച്ചു. 

6.WC/317127 േിണര്റീൊര്ജ്ിങ്സ 

എറിദമറ്റ് ുേ – 197000/- 

െിലവായ ുേ  - 162430/- 

17 ആംവാര്ഡില്മാഗ് ംെിലവായ ുേ – 109632.38/- 

SL.NO   WORK NAME NUMBER WAGE WORK 
DAYS 

AMOUNT 

1 േിണര്റീൊര്ജ്ിങ്സ 14 271 6 22764 

   800 6 4800 

2 MATERIAL LIST    72000 

3 SHARPENING 
CHARGES 

   3000 

4 DISPLAY    3000 

5 ESTIMATE    197000 

6 MONEY SPEND    196032 

 MEASUREMENTS ON FIELD 

1 WELL 
RECHARGING 

10 271 6 16260 

 SEMI SKILLED 
WAGES 

 800 6 4800 

2 MATERIAL LIST    67000 

3 SHARPENING    3000 
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CHARGES 

4 TOTAL AMOUNT    91060 

5 LIABILITY    18572.38 

 

േിണര്റീൊര്ജ്ിങ്ങിന്തറ ീല്്പരിദശാധനക്കുതെന്നദപ്പാള്പ് 10 
േിണര്റീൊര്ജ്ിങ്സപദ്ധ ിമാഗ് ദമോണുവാന് ാധിച്ചുള്ളൂഅ ുദപാ
തല തന്നപലേുഴിേള്പ്ക്കുംമൂെികാണുവാന് ാധിച്ചിലലഇ ിന്തറഡീസറ്റ
ല്ഡവിവരങ്ങള്പ് ീല്ഡില്നിന്ന്േതണ്െിയവിവരങ്ങളില്ഉള്പ്തപ്പെുെി
യിട്ടുണ്്.ഇ ുമൂലം 18572 
രൂപതപാ ുപണംഉപദയാഗശൂനയമായിേണക്കാക്കുന്നു. 

 

 
ഇഗ്പോരം18686.38 
രൂപതപാ ുപണംഗ്പദയാജ്നേരമായിഉപദയാഗിക്കാന്േഴിഞ്ഞിലലഎ
ന്ന്മന ിലായി 
 

തതാഴിലാളികളുതടഅഭിമുഖത്തിൽ 
െിന്നുംലഭയമായവിവരങ്ങൾ. 
 

തനെുംബന 17 ആംവാര്ഡിതലത ാഴിലാളിേദളാട് ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് 
അവര്ക്ക്  ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിവഴിലഭിദക്കണ്പല 
അവോശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുഎന്ന്മന ിലായിഅവര്ക്റ് ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റിതന പറ്റിയും ത ാഴിലാളിേളുതെ അവോശതെ പറ്റിയും അറിവ് 
ഇലലായിരുന്നു  
േുെിതവള്ളം സ റ്റില് ലഭയം ആേുന്നുണ്് എന്ന് ത ാഴിലാളിേള്പ് പറഞ്ഞു  
എന്നാല് േുെിതവള്ളെിനുള്ള പാഗ് ങ്ങള്പ് , റ് എയ്് ദബാക്റ്സ് 
എന്നിവ അവര്  വന്തം ആയ വാങ്ങിയത് ആതണന്നും അവര് പറഞ്ഞു . 
 റ് എയ്് ദബാക്റ് ില് ആവശയം ഉള്ള  ാേനങ്ങള്പ് പി എച്  ി 
വഴി ലഭയം ആയിലല എന്നും പറഞ്ഞു  
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ഉള്ള േയ്യുറയും ോലുറയും ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കു 
ആനുപാ ിേം ആയ അലല എന്നും ത ാഴിലാളി ആയ അബ്ദുല്  ലാം 
പറഞ്ഞു. ണല്  ൗേരയം ലഭയം അലലായിരുന്നു  
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അഞ്ച് േി മി പരിധിക്റ് ഉള്ളില് ആണ് ത ാഴില് ലാഭക്കുന്നത് എന്നാല് 
ഒരിക്ക അഞ്ച് േി മി പരിധിക്റ് പുറെു ദജ്ാലി തെദയ്യണ് വന്നിട്ടുണ്് 
എന്നും അദപ്പാള്പ് യാഗ്  ബെതയ േുറിച് അറിവ് ഇലലായിരുന്നു . 
നൂറു ത ാഴില് േിനങ്ങള്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്് എന്നും,നൂറു ത ാഴില് േിനങ്ങള്പ് 
പൂര്െിയാക്കിയദപ്പാള്പ് ദബാണസ് ലഭിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു. 
ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ില് ോല ാമ ം ആണ് എലലാരുതെയും പരാ ി  
വിജ്ിലന്സ് ആന്് ദമാണിറ്ററിങ്സ േമിറ്റീ സ റ്റ്  ന്ദര്ശനം 
നെൊറുണ്് എന്ന് ത ാഴിലാളിേള്പ് പറഞ്ഞു . 
എഫ് ജ്ി ഡി  മയെു നിസ്ാം എന്ന വി എം  ി തമമ്പര് അഭിഗ്പായം 
പറയുേയുണ്ായി . 
ദമറ്റ്ഇല് നിദന്നാ മറ്റു ഉദേയാഗസ്റ്ററില് നിദന്നാ തമറ്റീരിയല് വര്ക്കിതന 
േുറിച്ച് അറിവ് േിട്ടിയിലല എന്ന് അബ്ദുല്  ലാം  അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

• മരുന്നുേളുതെലഭയ േുറവ് 
• സേയുറ ,ോലുറദപാലുള്ള ുരക്ഷ്ാഉപേേരണങ്ങള്പ്ലഭിക്കുന്നിലല . 
• വിഗ്ശമസ്ഥല- ൗേരയങ്ങള്പ് ലഭിക്കുന്നിലല 
• ദവ നംസവേുന്ന ുംദവ നംസവേിയാല് േിട്ടുന്നനഷ്ട 
• പരിഹാരത യുംേുറിച്ച്ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  അറിവിലലാെ ും 
• പലദപ്പാഴുംദവ നെിനായിമാ ങ്ങദളാളംോെിരിദക്കണ്ി 
• വരുന്ന ായിഅറിയാന് േഴിഞ്ഞു. 

 
 

. 

 

 

തപാതുെിര്ട്ദേശങ്ങൾ 
 
1ത ാഴിലാളിേളുതെഎണംപരമാവധിവര്ധിപ്പിക്കാനാവശയമായനെപെി 
 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 
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ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഓ ീ ുംേഴിയാവുന്നഗ് ഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങളും 
 ന്ദര്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാന്  ംസ്ഥാന ലെില് 
 ംവിധാനമുണ്ാേണം. 
5. വിജ്ിലന്സ്ആന്റ്ദമാണിറ്ററിങ്സ ംവിധാനം മഗ്ഗമായി 
അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ വ ഗ്ന്തമാക്കിനിലനിര്െി ത്സമയഓഡി
റ്റിങ്സ 
 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 
ോര്ഡിതന്റഎണെിന്അനു ൃ മായിദമറ്റുമാതര 
ത രതഞ്ഞെുക്കണം. 
12. മറര് ദറാള്പ്,സ റ്റ്ഡയറി ുെങ്ങിയആധിോരിേദരഖേള്പ് 
സേോരയം 
തെയ്യുന്ന ില് ജ്ാഗ്ഗ ദവണം. 
13. ഭൂവിേ നഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നത്ഭൂവുെമയുതെ 
ആവശയഗ്പോരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായിപഞ്ചായെ് ലെില് 
വയാപേ 
ഗ്പെരണംനല്േിഅദപക്ഷ്ക്ഷ്ണിക്കണം. 
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14. ഇെരംഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുദമ്പാള്പ് അവമണ്-
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 ലഭിയ്ക്ക്കുന്നതിെുള്ള 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 െുമതലകൾ 
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• േൃ 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 െുമതലകൾ 
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 എൻഗ്ടി 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  
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• 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 നിര്േഹണ ദമല്ദനാട്ടം 
വഹിക്കുേയും നിര്േഹണം ദമാണിറ്റര് തെയ്യുേ.  

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

 

 

 

 

 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ  
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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 അെുഭവിക്കുന്ന 
വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആസ്തതികൾ (ഖണ്ഡിക 5 ൽ 
പരാമര്ട്ശിക്കുന്ന 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; 
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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 രിക്കുന്ന  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 
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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. 
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