
 

 
 

  

 

ജില്ല                 :ക ോഴികകോട്   

 

കലോക്          : ക ോടന്നൂർ കലോക് 

 

പഞ്ചോയത്ത് :  വില്യോപ്പള്ളി  

 

വോർഡ്            :11  ീഴൽ ക ോർത്ത് ഭോഗം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ആമുഖം :  
                             മഹോത്മോഗോന്ധി കേശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴില്ുറപ്പ്       
പ ദ്ധ ി ഗ്ഗോമീണജ  യുതട ഉന്നമ ത്തി ും സോമൂഹയ ആസ് ിയുതട 

 ിർമ്മോണത്തി ും സഹോയ മോയിട്ടുള്ള ഒരു ക ഗ്രോവിഷ് ൃ  

പദ്ധ ിയോണ് . 2005 തസപ്റ്റംബർ5 ില്വിൽവന്നത ോഴില്ുറപ്പ് ിയമ 
ത്തിന് അടിസ്ഥോ തപടുത്തിയോണ് പദ്ധ ി  ടപ്പില്ോകി വരുന്നത്. 
സമൂഹത്തിൽ  പികന്നോകം  ിൽകുന്നവരുതടയും േോരിഗ്േം 
അ ുഭവികുന്നവരുതടയും ക പിടിച്ചുയർത്തുവോ ും അ ുവഴി 
ഗ്ഗോമീണ സമ്പദ് വയവസ്ഥയുതട മുഖച്ഛോയ മോറോ ും ഈ പദ്ധ ി 
ല്ക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗ്ഗോമീണകമഖല്യിതല് ഓകരോ  ുടുംബത്തി ും മറു 
ത ോഴില്ു ൾ  ഷ്ടമോ ോത   അധി മോയി 100 േിവസതത്ത 
അവിേഗ്ധ ോയി  ത ോഴിൽ ഉറപ്പോകു  എന്ന ില്ൂതട ജ ങ്ങളുതട 
ഉപജീവ  മോർഗ്ഗം തമച്ചതപ്പടുത്തു  എന്ന ോണ് ഇ ിൻതറ അടിസ്ഥോ  
ല്ക്ഷ്യം. 

ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ി അവ ോശ അധിഷ്ഠി വും 

ആവിശയോധിഷ്ഠി വും  പദ്ധ ിയോണ്. ത ോഴില്ുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതട മറ്   
ഗ്പധോ ല്ക്ഷ്്ങ്ങൾ ഗ്പ ൃ ിവിഭവപരിപോല് ത്തിൽ  ഓകരോ 
ഗ്പകേശതത്തയും വിഭവ അടിത്തറ ശക്തമോകു , വരൾച്ച, മതണോല്ി പ്പ്, 
തവള്ളതപ്പോകം, വ  ശീ രണം,   ോല്ോവസ്ഥോവയ ിയോ ം  ുടങ്ങിയ 

പോരിസ്ഥി ി  ഗ്പശ്  ങ്ങൾ പരിഹോരം  ോണു .ഉൽപ്പോേ  പരമോയ 
ആസ് ി ൾ സൃഷ്ടികുന്ന ില്ൂതട േോരിഗ്േയ ല്ഘൂ രണം സുസ്ഥിരം 
ആകു , ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയില്ൂതട മുഖയധോരയിതല് സ്ഗ് ീ തള 

സംഘമോയി ത ോണ്ടുവരുന്ന ി ു അവരുതട സോമ്പത്തി വും  
സോമൂഹി വുമോയ ശോസ്ഗ് ീ രണം ഉറപ്പോകു  എന്നിവയോണ്. 

 

ഇന്ത്യയിതല് ഏറവും പികന്നോകം ആയ 200 ഗ്ഗോമീണ ജില്ല ളിൽ 2006 
തെഗ്ബുവരി രണ്ടോം  ീയ ി ഈ  ിയമം  ില്വിൽ വരി യും  പദ്ധ ി 
 ടപ്പില്ോകു യും തെയ് ു. ക രളത്തിൽ വയ ോട്,  പോല്കോട് ഈ 200 
ജില്ല ളിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരുന്നു. 2007 തമയ് 15ന് 130 ജില്ല ളിൽ  ൂടി ഇത് 
വയോപിച്ചു.ഇടുകി,  ോസർക ോട് ജില്ല ളിൽ ഇ ിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരികുന്നു. 
2008 ഏഗ്പിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിതല് ബോകി മുഴുവൻ ജില്ല ളികല്കും 
ഇത് വയോപിച്ചു. ഇന്ത്യയിതല് മുഴുവൻ ജില്ല ളിൽ ഈ പദ്ധ ി  ില്വിൽ 
ഉണ്ട്.ആകഗോള ല്ത്തിൽ സവികശഷ ഗ്ശദ്ധയോ ർഷിച്ച ഒരുഅവ ോശ 
അധിഷ്ഠി ം ത ോഴിൽ  ിയമം എന്ന  ില്യില്ും ഗ്ഗോമീണകമഖല്യിൽ 
േോരിഗ്േ ല്ഘൂ രണതത്ത  ിർണോയ  വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് 



 

 
 

പദ്ധ ി എന്ന  ോരയം പരിഗണിച്ചു. 2009 ഒകകടോബർ രണ്ടോം  ീയ ി 
ക ഗ്ര സർകോർ ഈ  ിയമതത്ത മഹോത്മോഗോന്ധി കേശീയ ഗ്ഗോമീണ 
ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ി എന്ന് പു ർ ോമ രണം തെയ് ു. 

 

സവികശഷ  ൾ :- 
*  ിയമത്തിന്തറ പിൻബല്മുള്ള അവ ോശോധിഷ്ഠി  പദ്ധ ി 

*ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പകേശത്ത് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയോയ ഏത ോരോൾകും 
പദ്ധ ിയിൽ  പങ്കോളിയോവോം. 

* സ്ഗ് ീകും പുരുഷ ും  ുല്യ കവ  ം. 

*പരിസ്ഥി ിസംരക്ഷ്ണം, ോർഷി  കമഖല്യിതല്അടിസ്ഥോ വി സ ം 
എന്നിവയ്ക് മുൻഗണ . 

*ത ോഴില്ോളി ൾ  തന്ന ത ോഴിൽ  തണ്ടത്തു , ആസൂഗ് ണ 
ഗ്പഗ് ിയ ളിൽ പങ്കോളിയോവോൻ അവസരം. 

* രോറു ോകരോ  ഇട ില്കോകരോ ഇല്ല. 

*തപോ ുജ  പങ്കോളിത്തകത്തോതട കല്ബർബജറ്. 

*ബോങ്ക് അകൗണ്ട്,  കപോസ്റ്റ് ഓെീസ് വഴി മോഗ് ം കവ    വി രണം. 

*സ്ഗ് ീ ൾക് മുൻഗണ . 

 * മ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല്യിൽ ഉള്ള കമോണിററിംഗ് സംവിധോ ം. 

 *ഗ്ഗോമസഭ പദ്ധ ി ഓഡിറ് തെയ്യുന്നു (കസോഷയൽ ഓഡിറ് സംവിധോ ം) 

* പരോ ി പരിഹോര സംവിധോ ം.  

 

കേശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പ ോരം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഗ്പകേശത്ത്  ടപ്പില്ോകുന്ന എല്ലോ ഗ്പവർത്തിയും കസോഷയൽ ഓഡിറി ു 
വികധയമോകണതമന്ന്   ിയമത്തിതല് പ ിക ഴോം വ ുപ്പ് 
 ിഷ് ർഷികുന്നു. പദ്ധ ി ഗ്പവർത്ത തത്തപ്പറിയുംതപോ ുധ ം   
തെല്വഴികുന്ന ിത  പറിയും  പൗരസമൂഹം  ടത്തുന്ന പരസയവും 
സവ ഗ്ന്ത്വുമോയ പരികശോധ യോണ് കസോഷയൽ ഓഡിറ്.ത ോഴില്ുറപ്പ് 
 ിയമം ഗ്പ ോരം വർഷത്തിൽ രണ്ട്  വണ കസോഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്ഗോമസഭ 
എല്ലോ വോർഡില്ും  ടകത്തണ്ട ോണ്.കസോഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്ഗോമസഭ അഥവോ 
സോമൂഹി  ണതകടുപ്പ് എന്ന ില്ൂതട ഉകേശികുന്നത് ഗ്പവർത്തി 



 

 
 

സ്ഥല്ങ്ങൾ അഥവോ  വർക്കസറ്ക രിട്ട്സരർശിച്ചും,  
ത ോഴില്ോളി കളോടും   ിർവഹണ ഉകേയോഗസ്ഥകരോടും, അഭിമുഖ 
 ടത്തിയ ില്ൂതടയും, ല്ഭയമോയ കരഖ ളുതട വിശേ പരികശോധ യി 
ല്ൂതടയും ല്ഭികുന്ന വിവരങ്ങൾ കഗ് ോഡീ രിച്ച് ഗ്ഗോമസഭ ളില്ും 

തപോ ുസമൂഹതത്ത അറിയികു  എന്ന ോണ്.ഇഗ്പ ോരം ല്ഭികുന്ന 
വിവരങ്ങളുതടയും ഗ്ഗോമസഭ ളിൽ ഉയരുന്ന ത ോഴില്ുറപ്പ്                         
ത ോഴില്ോളി ളുതട  അഭിഗ്പോയങ്ങളുതടയും  ിർവ്വഹണ 
ഉകേയോഗസ്ഥരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങളുതടയും അടിസ്ഥോ ത്തിൽ 
മഹോത്മോഗോന്ധി കേശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയില്ൂതട 
 ടത്തിപ്പിത  സു ോരയ യും ഉത്തരവോേി വവും ഊട്ടിയുറപ്പികു  
എന്ന ോണ് കസോഷയൽഓഡിറ്ല്ക്ഷ്യമിടുന്നത്. വസ് ു ോപരമോയ 
 തണ്ടത്തല്ു ളില്ൂതട ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട ഗുണകഭോക്തോകളോയ 
ഗ്ഗോമീണജ  യുതട ഉന്നമ ത്തി ും പദ്ധ ിയുതട തമച്ചതപ്പട്ട 
ഗ്പവർത്ത ത്തി ും  കസോഷയൽഓഡിറില്ൂതടസോധികുന്നു. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

വോർഡ് 11  ീഴൽ ക ോർത്ത് ഭോഗം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വോർഡ് 11  ീഴൽ ക ോർത്ത് 213  ുടുംബങ്ങളില്ോയി 258 അംഗങ്ങൾ 

ത ോഴിൽ  ോർഡ് രജിസ്റ്റർ തെയ് ിരികുന്നു.ത ോഴില്ോളി ൾ സജീവ 

ത ോഴില്ോളി ളോയി ത ോഴിൽ തെയ്ത് വരുന്നു. 2018 -19 

സോമ്പത്തി വർഷതത്ത 8 ത ോഴില്ോളി ൾക്  ൂറ് ത ോഴിൽേി ം 

പൂർത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. െഗ്രി(11/108),  ജോ ു(11/15),  അ ി (11/79),  വ ജ(1 

/163),  സ ി(11/159),  ഉഷ(11/1),  ഇരിര(11/22),  ശീമ(10/65) എന്നിവരോണ്. 

വില്യോപ്പള്ളി പഞ്ചോയത്തിതല് വോർഡ് 11  ീഴൽക ോർത്ത് 1. 10. 2018   

മു ൽ  31. 3. 2019 വതരയുള്ള  ോല്യളവിൽ  ടത്തിയ ഗ്പവൃത്തി ളോണ് 

കസോഷയൽ ഓഡിറി ു വികധയമോകിയത്.ഈ  ോല്യളവിൽ  ടത്തിയ 

ഗ്പവൃത്തി ൾകോയി 2079 അവിേഗ്ധ ത ോഴിൽ േി ങ്ങളും 6 വിേഗ്ധ 

ത ോഴിൽ േി ങ്ങൾ 26 വിേഗ്ധ ത ോഴിൽ േി ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അവിേഗ്ദ്ധ കവ  ത്തിൽ563269 രൂപയും വിേഗ്ധ വിേഗ്ധ കവേ യിൽ 

26931 രൂപയും ഗ്പവർത്തി ൾക് കവണ്ടി തെല്വഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 മഹോത്മോഗോന്ധി കേശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ി വിഭോവ ം 

തെയ്യുന്നത് എതന്ത്ോതക എന്നും  ോരയക്ഷ്മമോയി െല്ഗ്പേമോയി ഈ 

പദ്ധ ി എങ്ങത   ടപ്പില്ോകോം എന്നും ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിൽ 

ത ോഴില്ോളി തള ഗ്ഗോമസഭ അംഗങ്ങതളയും കബോധയതപ്പടുത്തുന്ന ിന് 

കവണ്ടിയോണ് ഈ കസോഷയൽ ഓഡിറ്.  



 

 
 

രീ ിശോസ് ം:-  

 ക രള കസോഷയൽ ഓഡിറ് തസോകസറി -ക ോഴികകോട് ജില്ലോ ക ോടന്നൂർ 
കലോകിതല് വികല്ലജ് റികസോഴ്സസ് കപഴ്സസണോണ് ക ോഴികകോട് ജില്ലയിതല് 
ക ോടന്നൂർ കലോകിതല് വില്യോപ്പള്ളിപഞ്ചോയത്തിതല് വോർഡ് 11  ീഴൽ 
ക ോർത്ത് ഭോഗം കസോഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്പഗ് ിയ  ടത്തിയത്. 

 ആേയഘട്ടം:-  

          പഞ്ചോയത്ത് തസഗ് ട്ടറി, ഗ്പസിഡണ്ട്,വോർഡ് തമമ്പർ,  
ത ോഴിൽല്ുറപ്പ്  ഉകേയോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമോയി കസോഷയൽ ഓഡിറ് 
ക ോടന്നൂർ കലോക് വികല്ലജ് റികസോഴ്സസ് കപഴ്സസൺ മൂന്നിൽ  ടകത്തണ്ട 
കസോഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്പവർത്ത ങ്ങളുതട   ുറിച്ചുള്ള െർച്ച. 

 

രണ്ടോം ഘട്ടം:- 
           ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിൽ 2018ഒകകടോബർ ഒന്നു മു ൽ 2019 മോർച്ച് 31 
വതര ഏതറടുത്തു  ടത്തിയ ഗ്പവർത്തി ളുതട െയല്ു ൾ, 
7രജിസ്റ്ററു ൾ, എം ഐ എസ്എന്നിവ പരികശോധികൽ. 

മൂന്നോംഘട്ടം :- 

             പരികശോധിച്ച െയല്ു ളുതട അടിസ്ഥോ ത്തിൽ 
ഗ്പവർത്തിസ്ഥല്ങ്ങൾ പരികശോധികൽ, ഗ്പവർത്തിയുതടഅളവു ൾ 
പരികശോധി ൽ 

 

 ോല്ോം ഘട്ടം :- 

              ഗുണകഭോക്തോകളുതട ഗ്പവർത്തിയുതട ഗുണെല്ങ്ങൾ 
കെോേിച്ചറിയു യും, സജീവ് ത ോഴില്ോളി തള  ണ്ട് ത ോഴിൽ  ോർഡ് 
പോസ്ബുക് എന്നിവ പരികശോധിച്ച് അഭിമുഖം  ടത്തല്ും, 
വിവരകശഖരണം  ടത്തല്ും.  

അഞ്ചോം ഘട്ടം:-                        

                െീൽഡ്പരികശോധ യുതടയും െയൽപരികശോധ യുതടയും 
അടിസ്ഥോ ത്തിൽ റികപ്പോർട്ട്  യ്യോറോകൽ. 

             



 

 
 

ത ോഴില്ോളി ളുതട 10 അവ ോശങ്ങൾ 

                 ത ോഴില്ോളി ൾക് 10 അവ ോശങ്ങൾ ഗ്പധോ ം 
തെയ്യുന്നു. അവ ഏത ോതകയോതണന്ന് െുവതട കെർകുന്നു. 

 

1)   ത ോഴിൽ  ോർഡ് ല്ഭികുവോൻ ഉള്ള അവ ോശം(     
തഷഡയൂൾഡ് 2, ഖണ്ഡി  1-5 എ എം സി  അധയോയം-3) 
        ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്ത് സ്ഥിര ോമസം ഉള്ള അവിേഗ്ധ  ോയി  
ത ോഴിൽ തെയ്യുവോൻ  യ്യോർ ആയിട്ടുള്ള വയക്തി ൾ ഗ്ഗോമ 
പഞ്ചോയത്തിൽ കപര് രജിസ്റ്റർ തെയ്യു . ഒരു  ുടുംബത്തിൽ ത ോഴിൽ 
ആവശയമുള്ളവരുതട മുഴുവൻ കപര് വിവരങ്ങൾ ഉൾതപ്പടുത്തി 
ആയിരികണം അകപക്ഷ്ികകണ്ടത്. അകപക്ഷ്യിൽ പൂർണമോയ 
കമൽവില്ോസം, വയസ്സ്, വോർഡ്  മ്പർ, കറഷൻ  ോർഡ്  മ്പർ, ആധോർ 
 മ്പർ എന്നിവ കെർത്തിരികണം. അകപക്ഷ് ർക് ഗ്പോഥമി  
അക വഷണത്തിന് കശഷം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് തസഗ് ട്ടറി ത ോഴിൽ  ോർഡ് 
അ ുവേിച്ച്  ൽ ും. അകപക്ഷ്  ൽ ിയോൽ 15 േിവസത്തി  ം 
ത ോഴിൽ ോർഡ് അ ുവേികണം. ഒരു  ുടുംബത്തിന് ഒരു 
ത ോഴിൽ ോർഡ് മോഗ് കമ ല്ഭികൂ. ത ോഴിൽ ആവശയമുള്ള മുഴുവൻ 
 ുടുംബോംഗങ്ങളുതടയും കെോകട്ടോയും, വിവരങ്ങളും ത ോഴിൽ 
 ോർഡിൽ ഉണ്ടോയിരികണം. ഒന്നില്ധി ം ത ോഴിൽ  ോർഡു ൾ 
ഒരോളുതട കപരിൽ ഉണ്ടോയിരികുന്നത് ഗ് ിമി ൽ  ുറ രമോണ്. എന്നോൽ 
മോ ോപി ോകതളകയോ, സകഹോേരങ്ങതളകയോ ആഗ്ശയിച്ചു ഴിയുന്ന 
വിധവ ൾ, ഉകപക്ഷ്ികതപ്പട്ട സ്ഗ് ീ ൾ അഗ ി ൾ എന്നിവർക് 
ഗ്പക യ ം കവതറ ത ോഴിൽ  ോർഡ് ത ോടുകണതമന്ന്  ിർകേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ത ോഴിൽ ആവശയമുള്ള മുഴുവൻ  ുടുംബോംഗങ്ങളുതടയും പോസ്കപോർട്ട് 
കസസ് കെോകട്ടോ ൾ ത ോഴിൽ  ോർഡിൽ പഠിച്ചിരികണം. കെോകട്ടോ 
എടുകുന്ന ിന്തറ  െില്വ് ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയില്ുൾതപ്പടുത്തി 
ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് വഹികും. അഞ്ചു വർഷകത്തകോണ് ഒരു ത ോഴിൽ 
 ോർഡ് അ ുവേിച്ചു  ൽ ുന്നത്. ഒരു  ുടുംബം ഒരു വർഷം 
ആവശയതപ്പട്ട ത ോഴിൽേി ങ്ങൾ അവർക് അ ുവേിച്ച 
ത ോഴിൽേി ങ്ങൾ, ല്ഭിച്ച കവ  ം, ഏതറടുത്ത ഗ്പവർത്തി ളും മസ്റ്റർ 
കറോൾ  മ്പറു ളും ല്ഭിച്ച ത ോഴില്ില്ലോയ്മ കവ  ം  ഷ്ടപരിഹോരം 
മു ല്ോയ വിവരങ്ങളും ത ോഴിൽ  ോർഡിൽ അ ോത് സമയം എഴു ി 
കെർകണം.  



 

 
 

2)     അകപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തി ുള്ളിൽ ത ോഴിൽ 
ല്ഭികോ ുള്ള അവ ോശം ആയ ിന്തറ  ക പ്പറ് 
രസീത് ല്ഭികുവോ ും ഉള്ള അവ ോശം ( തഷഡയൂൾഡ് 
1, ഖണ്ഡി  8, തഷഡയൂൾ 2, ഖണ്ഡി  6-13) 
       ത ോഴിൽ  ോർഡ് ല്ഭിച്ചവർ ത ോഴിൽ ആവശയമുള്ളകപ്പോൾ 
ഗ്പക യ  അകപക്ഷ്  ൽ ണം.  ിർേിഷ്ട കെോറത്തിൽ 
ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തില്ോണ് അകപക്ഷ്  ൽക ണ്ടത്. തവള്ള  ടല്ോസില്ും 
അകപക്ഷ്  ൽ ോവുന്ന ോണ്. 2014 തല് പു ുകിയ  ിർകേശങ്ങൾ 
ഗ്പ ോരം തമോകബൽ കെോൺ, ല്ോൻഡ് കെോൺ എന്നിവയില്ൂതടയും 
ത ോഴിൽ ആവശയതപ്പടോവുന്ന ോണ്. എഴുത്തും വോയ യും 
അറിയോത്തവർക്  ിർേിഷ്ട ഉകേയോഗസ്ഥരുതട മുന്നിൽ വോകോല്ും 
ത ോഴിൽ ആവശയതപ്പടോവുന്ന ോണ്. ത ോഴില്ി ോയി അകപക്ഷ് 
 ൽ ുകമ്പോൾ രസീത് ക പ്പറി ഇരികണം. െുരുങ്ങിയത് 
രണ്ടോഴ്സെകത്തക് ആണ് ത ോഴിൽ ആവശയതപ്പകടണ്ടത്  ൂടു ൽ 
േിവസങ്ങളികല്ക് കവണ്ട ഗ്പവർത്തി ൾ മുൻ ൂട്ടി 
അകപക്ഷ്ികുന്ന ിന് അ ുവോേമുണ്ട്. എന്നു മു ൽ എന്നു വതര 
ത ോഴിൽ ആവശയം ഉള്ളത് എന്ന് വയക്തമോകണം അകപക്ഷ്ിച്ച് 
 ീയ ിമു ൽ ക ോ, അകപക്ഷ് ല്ഭിച്ച് പരമോവധി 15 േിവസങ്ങളികല്ോ 
ത ോഴിൽ ല്ഭയമോയിരികണം. പരമോവധി 100 േിവസതത്ത ത ോഴിൽ 
ആണ് അകപക്ഷ്  ൽക ണ്ടത്. എന്നോൽ വ ഗ്പകേശത്തു 
വ ോ ിർത്തി ളിൽ ഉം  ോമസികുന്ന പട്ടി വർഗ്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക് 100 
േിവസതത്ത ത ോഴിൽ  ൽ ുന്ന ിന് ഇകപ്പോൾ അ ുവോേമുണ്ട്.  

 

 

3)   ത ോഴിൽ ല്ഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ ത ോഴില്ില്ലോയ്മ കവ  ം 
ല്ഭികുവോൻ ഉള്ള അവ ോശം( ആേയതത്ത 30 േിവസം 
 ൂല്ിയുതട1/4 പിന്നീടുള്ള േിവസങ്ങളിൽ1/2 ഭോഗം) 

        ത ോഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് വർക് 15 േിവസത്തി ുള്ളിൽ 
ത ോഴിൽ  ൽ ണം എന്നോണ് വയവസ്ഥ. അല്ലോത്തപക്ഷ്ം 
ത ോഴില്ില്ലോയ്മ കവ  ം ല്ഭികുന്ന ിന്  ീയ ി കരഖതപ്പടുത്തിയ 
ക പ്പറ് രസീത് ആവശയമോണ്. ത ോഴില്ിന്  അകപക്ഷ്ിച്ച് 15 
േിവസത്തി ുള്ളിൽ ത ോഴിൽ ല്ഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ പ ി ോറോമതത്ത േിവസം 
മു ൽ ആേയതത്ത 30 േിവസം  ിർേിഷ്ഠ കവേ  ത്തിന്തറ1/4  ുറയോത  



 

 
 

 ു യും പിന്നീടുള്ള േിവസങ്ങളിൽ കവേ  ത്തിന്തറ പ ു ിയിൽ 
 ുറയോത   ു യും ആണ് ത ോഴില്ില്ലോയ്മ കവ  ം ല്ഭികു . 
സംസ്ഥോ  സർകോരോണ് ത ോഴില്ില്ലോയ്മ കവ  ം  ൽക ണ്ടത്. പിന്നീട് 
ഈ  ു  ത ോഴിൽ  ൽ ുന്ന ിൽ വീഴ്സെ വരുത്തിയ അവരിൽ ിന്നും 
ഈടോകണതമന്ന് വയവസ്ഥ. ത ോഴിൽ അ ുവേിച്ചു  ൽ ിയ 
അന്നുമു ൽ ക ോ 100 േിവസതത്ത കവ  ത്തിന്  ുല്യമോയ  ു  
ത ോഴില്ില്ലോയ്മ കവ  മോയി ല്ഭികുന്ന േിവസകമോ ത ോഴില്ില്ലോയ്മ 
കവ  ത്തി ുള്ള അർഹ   ഷ്ടമോ ും കവേ  മോയും ത ോഴില്ില്ലോയ്മ 
കവ  ം ആയും ഒരോൾക് പരമോവധി 100 േിവസതത്ത കവ  ത്തിന് 
 ുല്യമോയ  ു കയോ ല്ഭികുവോൻ അർഹ യുള്ളൂ.  

4) തഷൽഫ് ഓഫ് തഗ്പോജകറ്  യ്യോറോകോ ുള്ള 
അവ ോശം.  
        ഒരു ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിതല് തഷൽഫ് ഓഫ് തഗ്പോജകറ് എന്ന് 
പറയുന്നത് എസ്റ്റികമറ് അടകമുള്ള ഗ്പവർത്തി ളുതട വിശേ 
വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇത്  ടപ്പു സോമ്പത്തി  വർഷത്തിതല്  കല്േിവസം 
തെഗ്ബുവരി മോസകത്തോതട പൂർത്തീ രികണം. ഒരു ഗ്ഗോമ 
പഞ്ചോയത്തിതല് അംഗീ രികതപ്പട്ട കല്ബർ ബഡ്ജറ് ഇരട്ടിയില്ധി ം 
 ു യ്കുള്ള ഗ്പവർത്തി ളോണ് തഷൽഫ് ഓഫ് തഗ്പോജകറ് ഉണ്ടോവു  
ഇ ിൽ ഏ ു ഗ്പവർത്തി കവണതമങ്കില്ും വോർഷി   ല്ണ്ടർ, ത ോഴിൽ 
ആവശയതപ്പട്ടവരുതട എണം, ഗ്പവർത്തി  ടപ്പില്ോകുന്ന  ോല്യളവിതല് 
 ോല്ോവസ്ഥ എന്ന ിന്തറ അടിസ്ഥോ ത്തിൽ  ിരതെടുകോം.  

 

5) അഞ്ചു  ികല്ോമീററി ുള്ളിൽ ത ോഴിൽ 
ല്ഭികോ ുള്ള അവ ോശം, അതല്ലങ്കിൽ കവേ  
ത്തിന്തറ 10% അധി ം 

               അകപക്ഷ് രുതട  ോമസസ്ഥല്ത്തിന് അഞ്ച്  ികല്ോമീറർ 
പരിധികുള്ളിൽ ത ോഴിൽ ല്ഭികുന്ന ിന് മുൻഗണ   ൽ ണം 5 
 ികല്ോമീറർ േൂരപരിധിക പുറത്തോണ് ത ോഴിതല്ടുകുന്നത് എങ്കിൽ10% 
അധി  കവ  ത്തിന് ത ോഴില്ോളി ൾക് അവ ോശമുണ്ടോയിരികും.  

 



 

 
 

6)  ുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമ സൗ രയം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ 
സൗ രയം എന്നിവ ല്ഭികുവോ ുള്ള അവ ോശം( 
തഷഡയൂൾഡ് 2: ഖണ്ഡി  23-28) 

ത ോഴില്ിടങ്ങളിതല് സൗ രയങ്ങൾ 

*  ത ോഴില്ോളി ൾക്  ിളപ്പിച്ചോറിയ തവള്ളം  ൽ ു  

*  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ  ിറ് ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു  

* ഭക്ഷ്ണം  ഴികുന്ന ി ു ഉച്ചക് ഒരു മണികൂർ വിഗ്ശമികുന്ന   
അ ി ും ടോർകപോളിൻ ഷീറ് ത ോണ്ട്  ണുപ്പികു  

* 5 വയസ്സിൽ  ോതഴ ഗ്പോയമുള്ള  ുട്ടി ളുതട എണം അഞ്ചിൽ  ൂടു ൽ  
ആതണങ്കിൽ അവതര പരിപോല്ികു  

 

 

7) 15 േിവസത്തി ുള്ളിൽ കവ  ം ല്ഭികുന്ന ി ുള്ള 
അവ ോശം 
               പദ്ധ ിയുതട കവ  ം ബോങ്ക്,  കപോസ്റ്റ് ഓെീസ് 
അകൗണ്ടില്ൂതടയോണ്  ൽ ുന്നത് ഓകരോ ത ോഴില്ോളി ൾകും 
ഗ്പക യ ം അകൗണ്ട് കവണം. ഓകരോ ത ോഴില്ോളി ളുകടയും കവേ ം 
അവരവർക്  തന്ന ല്ഭികുന്നുകണ്ടോതയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തോ ോണ് 
ഇങ്ങത   ിഷ് ർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഗ് ീ ത ോഴില്ോളി ളുതട കവ  ത്തിന് 
കമല്ുള്ള  ിയഗ്ന്ത്ണം അവർക്  തന്ന ആയിരികണതമന്ന ഒരു ല്ക്ഷ്യം 
ഈ അവസ്ഥയ്ക് പിന്നില്ുണ്ട്. ത ോഴില്ോളി ളുതട ആധോർ  മ്പർ  ൂടി 
ത ോഴിൽ  ോർഡിൽ കരഖതപ്പടുത്തിയോൽ ആൾമോറോട്ടം, ഇരട്ടിപ്പ് എന്നിവ 
മുകഖ  ഉള്ള ഗ്പശ് ങ്ങൾ ഒഴിവോകോൻ സോധികും.  

 

 

8) കവ  ം  വി രണത്തിതല്  ോല് ോമസത്തിന് 
 ഷ്ടപരിഹോരം ല്ഭികുന്ന അവ ോശം. 

                     മസ്റ്റർ കറോൾ അവസോ ിച് 15 േിവസത്തി  ം കവ  ം 
ല്ഭിച്ചിരികണം ഇങ്ങത  ല്ഭയമോ ോത  വന്നോൽ പ ി ോറോമതത്ത 



 

 
 

േിവസം മു ൽ  ല്ഭികുവോ ുള്ള കവ  ത്തിന്തറ  0.05%  ു  ഓകരോ 
േിവസവും  ഷ്ടപരിഹോരമോയി ല്ഭികണതമന്നോണ് 2014തല് പു ുകിയ 
തഷഡയൂൾ 2 വയവസ്ഥ തെയ് ിട്ടുള്ളത്. ഈ  ു   ൽകോല്ം സർകോർ 
വഹികും എങ്കില്ും പിന്നീട് വിശേമോയ അക വഷണത്തിന്തറ  
അടിസ്ഥോ ത്തിൽ ഉത്തരവോേിയോയ അവരിൽ ിന്നും ഈടോകണം 
എന്നോണ് വയവസ്ഥ മ പ്പൂർവ്വം അല്ംഭോവം ത ോണ്ട് പോവതപ്പട്ടവരോയ 
 ൂല്ി ത ോഴില്ോളി ളുതട കവ  ം  ുടങ്ങു കയോ കവ ു യും 
തെയ്യുന്നത് ഒഴിവോകുന്ന ോണ് ഇങ്ങത  വയവസ്ഥ തെയ് ിട്ടുള്ളത്. 
അളവു ൾ കരഖതപ്പടുകത്തണ്ട ഓവർസിയർ, കമൽ അളവു ൾ 
എടുകകണ്ട അതഗ് ഡിറഡ് എഞ്ചി ീയർ, ഡോറോ എൻഗ്ടി  ടത്തി കവജ് 
ല്ിസ്റ്റ്  യ്യോറോകകണ്ട ഡോറോ എൻഗ്ടി ഓപ്പകററർ, െണ്ട് ഗ്ടോൻസ്െർ 
ഓർഡറു ൾ ഉപ്പ അടയ്കകണ്ട ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് തസഗ് ട്ടറി, 
ഗ്പസിഡന്റ് എന്നിവർ  ിർേിഷ്ട േിവസത്തി ുള്ളിൽ അ ു 
 ൽ ുന്നുതവന്നും പൂർത്തീ രികുതമന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം.  

9 ) സമയബന്ധി മോയ പരോ ി പരിഹോരത്തി ുള്ള 
അവ ോശം.  

            ത ോഴില്ുറപ്പ്  ിയമം തസക്ഷ്ൻ 19 തഷഡയൂൾ 2 കപരഗ്ഗോഫ് 35 
ക ഗ്ര വോർഷി  സർകുല്ർ െോപ്റ്റർ 10.4 എന്നിവ ഗ്പ ോരം 
സമയബന്ധി  പരോ ി പരിഹോരത്തി ുള്ള അവ ോശം 
അ ുശോസികുന്നു. ത ോഴില്ുറപ്പു മോയി ബന്ധതപ്പട്ട പരോ ി ൾ കരഖ 
പരമോയ വോകോകല്ോ കെോൺ മുഖോന്ത്ിരകമോ  ിർവഹണ ഉകേയോഗസ്ഥതര 
അറിയികോവുന്ന ോണ് ഇങ്ങത  ല്ഭികുന്ന പരോ ി ൾ പരോ ി 
രജിസ്റ്ററിൽ എഴു ി സൂക്ഷ്ികു യും പരോ ിയികേൽ എടുത്ത 
 ടപടി ൾ പരോ ികോരത  അറിയികകണ്ട  ും  ിർവ്വഹണ 
ഉകേയോഗസ്ഥരുതട െുമ ല്യോണ്.  
 

 

10) കസോഷയൽ ഓഡിറ്  ടത്തുന്ന ി ുള്ള അവ ോശം 

 

    ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ക രവ ോശി ൾ ആയ സോധോരണജ ങ്ങൾ 
ആ പദ്ധ ി അവകല്ോ  ം തെയ്യു യും പരികശോധികു യും 
വില്യിരുത്തു യും തെയ്യുന്ന ജ  ീയ ഇടതപടല്ോണ് കസോഷയൽ 
ഓഡിറ്. ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട സവികശഷ യോണ് കസോഷയൽ 



 

 
 

ഓഡിറ്. ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ പണം തെല്വഴിച്ചത് ശരിയോയ 
രീ ിയില്ോണ്, ല്ക്ഷ്യമിട്ട് അവ ോശങ്ങളും ആ ു ൂല്യങ്ങളും 
അർഹ തപ്പട്ടവർക് ല്ഭികുന്നുകണ്ടോ,  ിർവഹണ രീ ിയിൽ അപോ   
ഉണ്ടോയിരുകന്നോ,ഗ്പ ീക്ഷ്ിച്ച ക ട്ടം പദ്ധ ിമൂല്ം ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടോ, 
എന്നോൽ ജ ങ്ങൾ ക രിട്ട് പരികശോധികുന്ന ജ  ീയ ഗ്പഗ് ിയയോണ് 
ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ി കസോഷയൽ ഓഡിറ്. കസോഷയൽ ഓഡിറ് ടീം 
െയല്ു ളും,  കരഖ ളും,  രജിസ്റ്ററു ളും പരികശോധികു യും 
ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ങ്ങൾ ക രിട്ട് പരികശോധിച് അളവു ൾ എടുത്തു 
ക ോകു യും തെയ്യുന്നു. ഗ്പക യ ം വിളിച്ചുകെർകുന്ന കസോഷയൽ 
ഓഡിറ് ഗ്ഗോമസഭയിൽ ആണ് കസോഷയൽ ഓഡിറ് റികപ്പോർട്ട് 
 യ്യോറോകകണ്ടത്.  

 

------------------------------------------------------------------- 

അവ ോശങ്ങളുമോയി ബന്ധതപ്പട് ത ോഴില്ോളി ളിൽ 
 ിന്നും കെോേിച്ചറിെ് വിവരങ്ങൾ:- 
 

ത ോഴിൽ  ോർഡ്:- 

                    സജീവ ത ോഴില്ോളി ൾക് പു ിയ ത ോഴിൽ  ോർഡ് 
 ൽ ിയിട്ടുണ്ട്. പരികശോധിച്ച 50 ത ോഴിൽ  ോർഡില്ും കെോകട്ടോ 
 ോണോൻ  ഴിെില്ല. . ത ോഴില്ോളി ളുതട ത ോഴിൽ  ോർഡിൽ 
ആവശയമോയ കെോകട്ടോ പഞ്ചോയത്തിൽ  ിന്നും എടുത്തു ത ോടുകുന്ന ിന് 
കവണ്ട  ടപടി ൾ സവീ രികുന്നത്  ല്ല ോയിരികും.  
 

 ത ോഴിൽ അകപക്ഷ്:- 

        തപോ ു ഗ്പവൃത്തി ൾകോയി ത ോഴില്ോളി ൾ വയക്തിപരമോയി 
അകപക്ഷ്  ൽ ോറില്ല എന്നും ത ോഴില്ോളി ളിൽ  ിന്നുമുള്ള 
അഭിമുഖസംഭോഷണത്തിൽ മ സ്സില്ോയി. ത ോഴില്ോളി ൾ ത ോഴില്ിന് 
അകപക്ഷ്  ൽ ോറുതണ്ടന്നും കമറ് വഴി പഞ്ചോയത്തിൽ  സമർപ്പിച്ച്  
ക പ്പറ് റസീറ് വോങ്ങോറുണ്ട് എന്ന് മ സ്സില്ോകോൻ സോധിച്ചു. 

 

  



 

 
 

 ൂല്ി  ഷ്ടപരിഹോരം:- 

              ത ോഴില്ുറപ്പ്  ിയമഗ്പ ോരം ഗ്പവൃത്തി  ഴിെ 14 
േിവസത്തി ുള്ളിൽ കവ  ം ല്ഭികകണ്ട അവ ോശം 
ത ോഴില്ോളി ൾകുണ്ട്. ഓഡിറിന് വികധയമോകിയഗ്പവർത്തി ളുതട 
അവിേഗ്ധ കവ  ം ത ോഴില്ോളി ൾക് ല്ഭയമോയിട്ടുള്ള ോയി െീൽഡ് 
പരികശോധ യിൽ മ സ്സില്ോകുവോൻ സോധിച്ചു. ഗ്പവൃത്തി  ഴിെ്  14 
േിവസം പിന്നിട്ട ി ുകശഷമോണ്  കവ  ം  ത ോഴില്ോളി ൾക് 
ല്ഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.    ഷ്ടപരിഹോരം ല്ഭികോൻ ഉള്ള അവ ോശതത്ത പറി 
ത ോഴില്ോളി ൾക് അറിവുണ്ടോയിരുന്നില്ല. അ ുത ോണ്ട് ഇ ു വതര 
 ഷ്ടപരിഹോര ത്തി ുകവണ്ടി അകപക്ഷ്  ൽ ിയിട്ടില്ല എന്ന് അറിയോൻ 
സോധിച്ചു. 

  

 ത ോഴിൽ സ്ഥല്തത്ത സൗ രയങ്ങൾ :- 

                ുടികുവോ ുള്ള തവള്ളം, വിഗ്ശമ സൗ രയം, ഗ്പഥമ 
ശുഗ്ശൂഷ സൗ രയം, ഗ് ഷ്  എന്നിവ ത ോഴിൽ സ്ഥല്ത്ത് ല്ഭയമോകണതമന്ന് 
ത ോഴില്ുറപ്പ്  ിയമം തഷഡയൂൾ 2 കപരഗ്ഗോഫ് 23-28, ക ഗ്ര വോർഷി  
സർകുല്ർ 8, 8.2 അ ുശോസികുന്നുണ്ട്.  ണൽ സൗ രയം 
അ യോവശയമോയ പു ുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി   ോൽ , മണിയൂർ 
ഗ്ബോഞ്ച്   ോൽ എന്നീ ഗ്പവർത്തി ൾക് ല്ഭയമോയിട്ടില്ല എന്ന് അറിയോൻ 
 ഴിെു.  ുടിതവള്ളം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ സൗ രയം ആവശയമോയി വരുന്ന 
സോഹെരയത്തിൽ കമറ് എത്തിച്ചുത ോടുകുന്നത് ആയി അറിയുവോൻ 
സോധിച്ചു. 

 

 െി ിത്സോസഹോയം:- 
                       ത ോഴില്ുറപ്പ്  ിയമം തഷഡയൂൾഡ് 2 കപരഗ്ഗോഫ് 5 ക ഗ്ര 
വോർഷി  സർകുല്ർ െോപ്റ്റർ 9 ഗ്പ ോരവും ത ോഴില്ോളിക ത ോഴിൽ 
സ്ഥല്ത്ത് തവച്ച് അപ ടം സംഭവിച്ചോൽ െി ിത്സോസൗ രയം 
ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ട ോണ് . പു ുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി   ോൽ  
ഗ്പവൃത്തികിടയിൽ  അപ ടം സംഭവിച്ച വത്സല് എന്ന ത ോഴില്ോളിക് 
െി ിത്സോ സഹോയം ല്ഭിച്ച ോയി അറിയോൻ  ഴിെു. എന്നോൽ അക  
  ോല്ിൽ തവച്ച് അപ ടം സംഭവിച്ച  െീസ എന്ന ത ോഴില്ോളി 
ആേിവസം കഡോകടതറ സമീപികോത്ത ി ോൽ പികറേിവസം പഴുപ്പ് 
വരി യും കഗ്പവറ് കഹോസ്പിറല്ിൽ സമീപികു യും തെയ് ു. 



 

 
 

ഗ്പവർത്തി  ഴിെ് ആറുമോസം  ഴിെിട്ടും ആ അപ ടത്തിൽ  ിന്നും 
മുക്തി ക ടോൻ  െീസ എന്ന ത ോഴില്ോളിക് സോധിച്ചിട്ടില്ല. 
െി ിത്സോസഹോയത്തി ു കവണ്ടി അകപക്ഷ് ൾ ഒന്നും പഞ്ചോയത്തിൽ 
സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അ ുത ോണ്ട് െി ിത്സോസഹോയം പഞ്ചോയത്തിൽ 
 ിന്നും ല്ഭിച്ചിട്ടിതല്ലന്നോണ് അവരിൽ  ിന്നും അറിയോൻ  ഴിെത്. 

തഷൽഫ് ഓഫ് വർക്  യ്യോറോകോ ുള്ള അവ ോശം:- 

         തഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പോജകടിൽ  ത ോഴില്ോളി ളുതട 
പങ്കോളിത്തം ഉണ്ടോ ോറുതണ്ടന്ന് അവരുമോയുള്ള 
സംഭോഷണത്തി ിടയിൽ മ സ്സില്ോകോൻ സോധിച്ചു. 

 

 അഞ്ചു  ികല്ോമീററി ുള്ളിൽ ത ോഴിൽ ല്ഭികോ ുള്ള 
അവ ോശം:- 
            ത ോഴില്ുറപ്പ്  ിയമം തഷഡയൂൾ 2 പോര 18 ക ഗ്ര വോർഷി  
സർകുല്ർ െോപ്റ്റർ 17 എന്നിവയിൽ ത ോഴില്ോളി ൾക് അഞ്ച് 
 ികല്ോമീറർ െുറളവിൽ ത ോഴിൽ ല്ഭയമോകണതമന്ന് അ ുശോസികുന്നു. 
വോർഡിതല് മുഴുവൻ ത ോഴില്ോളി ൾകും  അഞ്ചു 
 ികല്ോമീററി ുള്ളിൽ  തന്ന ത ോഴിൽ ല്ഭികുന്നുതണ്ടന്ന് 
ത ോഴില്ോളി ളിൽ  ിന്നും അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

 

സമയബന്ധി ം ആയിട്ടുള്ള പരോ ി 
പരിഹോരത്തി ുള്ള അവ ോശം:- 

             പരോ ി കരഖതപ്പടുത്തുന്ന പരോ ി രജിസ്റ്ററിൽ പരോ ി ൾ 
ഒന്നും  തന്ന  ോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല. 
 

കസോഷയൽ ഓഡിറ്  ടത്തുന്ന ി ുള്ള അവ ോശം:- 

           ത ോഴില്ുറപ്പ്  ിയമം തസക്ഷ്ൻ 17(2) കസോഷയൽ ഓഡിറ് 
 ടത്തു അ ി ുള്ള അവ ോശം  ൽ ുന്നു. 

 

 



 

 
 

 ഗ്പവർത്തി സംബന്ധിച്ച വിശേോംശങ്ങൾ:- 

1.  ീഴൽ ക ോർത്ത് ഭോഗം കറോഡ്  
  ിർമ്മോണം(RC/260434) 

2. മണിയൂർ ഗ്ബോഞ്ച്   ോൽ    
        പു രുദ്ധോരണം  (IC/215772) 

3.  യ്യോല്  ിർമ്മോണം(WC/297270) 
4.  പു ുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി    ോൽ  

             പു രുദ്ധോരണം(IC/215885) 
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 ീഴൽ 
ക ോർത്ത് 
ഭോഗം  
കറോഡ് 
 ിർമ്മോ 
ണം 

പൂർ 
ത്തീ 
 രി 
ച്ചു 

226000  70 70 18830 തമറീ 
രിയ 
ൽ- 
162966 
 വോട 
 - 
350 
 കബോ 
ർഡ്- 
3000 

2 IC/215772 മണിയൂ
ർ 
ഗ്ബോഞ്ച് 
  ോൽ 
പു രു
ദ്ധോരണം 

പൂർ
ത്തീ  
രിച്ചു 
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3 WC/297270  യ്യോല് 
 ിർമ്മോ
ണം 

പൂർ
ത്തീ 
രിച്ചു 

341000  1221 1204 326284 വോട 
 - 
6020 
 കബോ 
ർഡ്- 
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4 IC/215885 പു ുപ്പ
ണം 
ഡിസ്ഗ്ടി
ബയൂട്ടറി  
  ോൽ  
പു രു
ദ്ധോരണം 

പൂർ
ത്തീ 
രിച്ചു 

140000  528 528 143088 വോട 
 - 
2640 
 കബോ 
ർഡ്- 
3000 

 

 

1. ീഴൽ ക ോർത്ത് ഭോഗം കറോഡ്   ിർമ്മോണം 
(RC/260434) 
                      09. 03. 2019  ആരംഭിച്ച്   15.03. 2019 വതര  ടന്ന 
ഗ്പവർത്തിയോണ്  ീഴൽ ക ോർത്ത് ഭോഗം കറോഡ്  ിർമ്മോണം. മസ്റ്റർ 
കറോൾ ഗ്പ ോരം 70 ത ോഴിൽ േി ങ്ങളോണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധകവ   
ഇ ത്തിൽ 18, 830 രൂപയും, അർദ്ധ വിേഗ്ധ, വിേഗ്ധ കവ   ഇ ത്തിൽ 
26, 931 രൂപയും തമറീരിയൽ ഇ ത്തിൽ1, 62, 966 രൂപയും, 3 
പണിയോയുധ വോട യി ത്തിൽ 350 രൂപയും, കസറ് കബോർഡ് 
സ്ഥോപികോൻ കവണ്ടി 3000 രൂപയും തെല്വോയി. എസ്റ്റികമറ്  ു 2, 26, 
000 രൂപയും യഥോർത്ഥ തെല്വ് 2, 12, 077 രൂപയുമോണ്.  
                    മസ്റ്റർ കറോൾ ഗ്പ ോരം 12 ത ോഴില്ോളി ൾ ആറ് േിവസം 
ത ോഴിൽ തെയ്ത് 70 ത ോഴിൽ േി മോണ് ഈ ഗ്പവൃത്തിക് സൃഷ്ടിച്ചത്. 
കറോഡ്  ിർമ്മോണ ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന സ്ഥല്ം സരർശിച്ചകപ്പോൾ രണ്ട് 
ഭോഗങ്ങളിൽ ആയിട്ടോണ് കറോഡ് ഗ്പവർത്തി  ടന്നത്  ോണോൻ സോധിച്ചത്. 
അംഗ വോടി യികല്കും ല്ക്ഷ്ം വീട്ടികല്കുമുള്ള 2 കറോഡു ളുതട 
ഗ്പവർത്തിയോണ്. കറോഡ് ഗ്പവൃത്തി  ല്ല രീ ിയിൽ  തന്ന  ോണോൻ 
സോധിച്ചു. കറോഡ് ഗ്പവൃത്തി  ടകുന്ന  ോരയം മുഴുവൻ 
ത ോഴില്ോളി തളയും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ത ോഴില്ോളി ളിൽ  ിന്ന് 
അറിയോൻ  ഴിെു. കസറ് കബോർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്ത് സ്ഥോപിച്ചത് 
 ോണോൻ സോധിച്ചു.  



 

 
 

 

2.  മണിയൂർ ഗ്ബോഞ്ച്   ോൽ പു രുദ്ധോരണം 
(IC/215772) 
                    21.01. 2019 ആരംഭിച്ച് 27.01.2019 വതര  ടന്ന 
ഗ്പവൃത്തിയോണ് മണിയൂർ ഗ്ബോഞ്ച് പു രുദ്ധോരണം. മസ്റ്റർ കറോൾ 
ഗ്പ ോരം 277 ത ോഴിൽ േി ങ്ങളോണ്സൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധ കവ  ത്തിൽ 
75067 രൂപയും പണിയോയുധ വോട യി ത്തിൽ 1385 രൂപയും, 
കസറ്കബോർഡ് സ്ഥോപികോൻ കവണ്ടി 3000 രൂപയും ഈ ഗ്പവൃത്തിക് 
കവണ്ടി തെല്വോയി. എസ്റ്റികമറ്  ു  98000 രൂപയും,  യഥോർത്ഥ െില്വ് 
79, 452 രൂപയുമോണ്.    

                                  മണിയൂർ ഗ്ബോഞ്ച്   ോൽ ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന സ്ഥല്ം 
സരർശിച്ചകപ്പോൾ പുല്ലു തപോടിച്ച  ില്യില്ും  ോടുപിടിച്ച  ില്യില്ും 
ആണ്  ോണോൻ സോധിച്ചത്. 6േിവസങ്ങളില്ോയി 542 ത ോഴിൽ 
േി ങ്ങളോണ് ഈ ഗ്പവർത്തി തെയ്യോൻ കവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചത്. 
മഴയോയ ി ോൽ   ോല്ിൽ െളി തവള്ളം  ിറെ ും മണടിെു 
 ൂടിയ ും  ോണോൻ സോധിച്ചു. കസറ് കബോർഡിന്തറകെോകട്ടോ െയല്ിൽ 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കില്ും ഗ്പവർത്തി  ടന്ന സ്ഥല്ത്ത് കസറ് കബോർഡ് 
സ്ഥോപിച്ചത് ോണോൻ  ഴിെില്ല. ത ോഴില്ോളി ളിൽ  ിന്നും അറിയോൻ 
സോധിച്ചത് കസറ് അവിതട സ്ഥോപിച്ചിരുതന്നന്നും പികറേിവസം ആകരോ 
  ോല്ികല്ക്  ള്ളിയിതട്ടന്നും ത ോഴില്ോളി ൾപറെു. ഇകപ്പോഴും 
  ോല്ിൽ  തന്ന കസറ് കബോർഡ് ഉതണ്ടന്നും ത ോഴില്ോളി ൾ പറെു 
പകക്ഷ് ഞങ്ങൾക് അത് ക രിൽ  ോണോൻ സോധിച്ചില്ല. 

 

3.   യ്യോല്  ിർമ്മോണം (WC/297270) 
                       10. 12. 2018 ആരംഭിച്ച്  13. 3. 2019 വതര  ടന്ന 
ഗ്പവർത്തിയോണ്  യ്യോല്  ിർമ്മോണം. മസ്റ്റർ കറോൾഗ്പ ോരം 1, 204 
ത ോഴിൽ േി ങ്ങളോണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധ കവ  ത്തിൽ 3, 26, 284 
രൂപയും പണി ആയുധവോട യി ത്തിൽ 6020 രൂപയും, കസറ് 
കബോർഡ് സ്ഥോപികോൻ കവണ്ടി 3, 000 രൂപ ഈ ഗ്പവർത്തികുകവണ്ടി 
തെല്വോയി. എസ്റ്റികമറ്  ു  3, 41, 000 രൂപയും യഥോർത്ഥ െില്വ് 

3, 33, 304 രൂപയോണ്. 

                          യ്യോല് ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന ഭൂവുടമ ളുതട വിവരങ്ങൾ 
െയല്ിൽ ഉൾതപ്പടുത്തോത്തത് ത ോണ്ട് കമറും ത ോഴില്ോളി ളും 



 

 
 

പറെു ന്ന വിവരത്തിന് അടിസ്ഥോ ത്തില്ോണ് ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന 
സ്ഥല്ങ്ങൾ സരർശിച്ചത്. ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന സ്ഥല്ങ്ങൾ:- പുത്തല്ത്ത് ല്ീല്,  
വടകകടത്ത് സ്മി ,  ോതഴ പുത്തല്ത്ത് ഉഷ, ആല്ിയോഗ്ബത്   സുമ ി, 
ആല്ിയഗ്ബത്ത്  രോധ,  മല്ോ മല്യിൽ,  ണഗ്മ്പ കൽ അജി , െസീ  
ആല്ിയഗ്ബത്ത്, ആല്ിയഗ്ബത്ത് മഹിജ, ആല്ിയഗ്ബത്ത്  െീസ, 
ക ോളികയോട്ട് ഗ്ശീജ,  ോതഴ മല്യിൽ ഗ്ശീധരൻ, ക ോര ണ്ടി കബബി,  ണ്ടം 
 ുന്നുമ്മൽ വ ജ,  ണ്ടം  ുന്നുമ്മൽ പുഷ്പ എന്നിവരുതട 
സ്ഥല്ങ്ങളില്ോണ്  യ്യോല്  ിർമോണഗ്പവൃത്തി  ടന്നത്.  യ്യോല് 
ഗ്പവർത്തി  ടന്ന സ്ഥല്ം സരർശിച്ചകപ്പോൾ  ല്ല ുകപോതല് ഷീറ് ത ോണ്ട് 
മൂടി വച്ച  ില്യിൽ ഉള്ള ും,  മഴയുണ്ടോയിരുന്നിട്ടും  ല്ല രീ ിയിൽ 
 തന്ന  ില് ിൽകുന്ന വയും,  മഴ  ോരണം ഇടിെുകപോയ 
അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ും  ോണോൻ  ഴിെു. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ത്ത് കസറ് 
കബോർഡ് സ്ഥോപിച്ചത്  ോണോൻ  ഴിെു. 

 

4. പു ുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി   ോൽ 
പു രുദ്ധോരണം(IC/215885) 
                          01. 02. 2019 ആരംഭിച്ച് 16. 02. 2019 വതര  ടന്ന 
ഗ്പവൃത്തിയോണ് പു ുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി   ോൽ പു രുദ്ധോരണം. 
മസ്റ്റർ കറോൾ ഗ്പ ോരം 528 ത ോഴിൽ േി ങ്ങളോണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധ 
കവ    ഇ ത്തിൽ 1, 43, 088രൂപയും,  പണിയോയുധ വോട യി ത്തിൽ 
2, 640 രൂപയും, കസറ് കബോർഡ്സ്ഥോപികോൻ 3000 രൂപ ഈ 
ഗ്പവൃത്തികുകവണ്ടി തെല്വോയി. എസ്റ്റികമറ്  ു  1,40,000 രൂപയും,  
യഥോർത്ഥ തെല്വ് 148728 രൂപയുമോണ്. 

                            പു ുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി   ോൽ  ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന 
സ്ഥല്ം സരർശിച്ചകപ്പോൾ  ോട്  വളർന്ന  ില്യില്ും തവള്ളം 
ത ട്ടി ിടകുന്ന  ില്യില്ുമോണ്  ോണോൻ  ഴിെത്. ഈ ഗ്പവർത്തി 
തെയ്യുന്ന ി ിടയിൽ 2 ത ോഴില്ോളി ൾക് അപ ടം സംഭവിച്ചത് 
അറിയോൻ  ഴിെു.  െീസ എന്ന ത ോഴില്ോളിക് ഈ ഗ്പവർത്തി 
കിടയിൽ  ോല്ിൽ മുള്ള്  യറു യും പിന്നീട് പഴുപ്പ് വന്നു കഡോകടതറ 
സമീപികു യും തെയ് ിരുന്നു. പകക്ഷ് പഞ്ചോയത്തിൽ െി ിത്സോ 
സഹോയത്തിന് അകപക്ഷ്  ൽ ിയിരുന്നില്ല. ഗ്പവൃത്തി  ഴിെ് 
ആറുമോസം  ഴിെിട്ടും ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്തു  ിന്നും ഉണ്ടോയ 
അപ ടത്തിൽ  ിന്നും കമോെി യോ ോൻ സോധിച്ചിട്ടില്ല. വത്സല് എന്ന 
ത ോഴില്ോളിക് അപ ടം സംഭവിച്ച ിന് െി ിത്സോസഹോയം 
ല്ഭിച്ച ോയി അറിയോൻ സോധിച്ചു. 



 

 
 

7 രജിസ്റ്റർ പരികശോധ  

                   ക ഗ്ര സർകോരിന്തറ  ിർകേശഗ്പ ോരം  ോതഴപ്പറയുന്ന   
രജിസ്റ്ററു ൾ  ിർബന്ധമോയും ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് സൂക്ഷ്ികകണ്ട ോണ്. 

 
 1. ത ോഴിൽ  ോർഡി ുള്ള  ുടുംബഅകപക്ഷ് യുതട രജിസ്റ്റർ. 
 2.ഗ്ഗോമസഭോ രജിസ്റ്റർ. 
 3. ത ോഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ും ത ോഴിൽ ത ോടുത്ത ും സംബന്ധിച്ച് 
രജിസ്റ്റർ. 
 4. ഗ്പവർത്തിയുതട ല്ിസ്റ്റും  െില്വും  വിശേോംശങ്ങളും  
സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 
 5. സ്ഥിര ആസ് ി ളുതട രജിസ്റ്റർ. 
 6. പരോ ി രജിസ്റ്റർ 
 7. സോധ  രജിസ്റ്റർ 
 

                                 2018 19 സോമ്പത്തി വർഷതത്ത രജിസ്റ്ററു ൾ എം ഐ 
എസിൽ  ിന്നും കശഖരിച്ച സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരോ ി രജിസ്റ്ററിൽ  
ഗ്പസ് ു  ഗ്പവർത്തി  തള  ുറിച്ചുള്ള യോത ോരു പരോ ിയും  ോണോൻ 
സോധിച്ചില്ല.  

 ക ഗ്ര സർകോർ  ിർകേശ ഗ്പ ോരം ഒരു വർക് 
െയല്ിൽ  ോതഴപ്പറയുന്ന കരഖ ൾ  ിർബന്ധമോയും 
ഉണ്ടോയിരികകണ്ട ോണ്. 

 
 1.  വർ കപജ്. 
 2. തെക് ല്ിസ്റ്റ്. 
 3. ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ / തഷൽഫ് ഓഫ് വർക് എന്നിവയുതട 
അംഗീ രിച്ച ക ോപ്പി. 
 4. സോകങ്ക ി  എസ്റ്റികമറും ഡികസ ും അടങ്ങുന്ന സോകങ്ക ി  
അ ുമ ിയുതട ക ോപ്പി. 
5. ഭരണോ ുമ ി യുതട ക ോപ്പി. 
 6.സോകങ്ക ി  അ ുമ ി യുതട ക ോപ്പി 
 7. സംകയോജി  പദ്ധ ി വിശേോംശം 
 8. ത ോഴില്ോളി ൾ ത ോഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുത ോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ് 
 9. ത ോഴിൽ അ ുവേിച്ചുത ോണ്ടുള്ള കരഖയുതട ക ോപ്പി. 
 10. പൂരിപ്പിച്ച് മോസ്റ്റകറോള് ന്തറ  ക ോപ്പി. 



 

 
 

 11. തമഷർതമന്റ് ബുകിന്തറ  ക ോപ്പി. 
 12. സോധ ങ്ങൾ വോങ്ങുന്ന ി ുള്ള ത ോകട്ടഷൻ 
ക്ഷ്ണിച്ച ിന്തറയും  ംപോരറീവ്  കസ്റ്ററ്തമന്റ് ന്തറയും  
തമറീരിയൽ സകപ്ല ഓർഡർ  ന്തറയും ക ോപ്പി.  
 13. തവജ്  ല്ിസ്റ്റ്. 
 14. കവ  ത്തിന്തറയും  സോധ ങ്ങൾക് പണമടച്ചത്തിന്തറയും  
FTO യുതടയും  ക ോപ്പി. 
15. തമറീരിയൽ വൗച്ചർന്തറയും  ബില്ലു ളുതട യും ക ോപ്പി. 
 16. കറോയൽറി അടച്ച ിന്തറ  രസീത് ക ോപ്പി. 
 17. ത ോഴില്ിന്തറ  മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള കെോകട്ടോ ൾ. 
 18. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രിച്ച് സർട്ടിെികറിന്തറ  ക ോപ്പി. 
 19. മോസ്റ്റകറോൾ മൂകവതമന്റ് സ്ലിപ്റ്.  
 20. ആസ് ിയുതട ജികയോ ടോഗ് കെോകട്ടോസ്. 
 21. കസോഷയൽ ഓഡിറ് റികപ്പോർട്ട് ക ോപ്പി. 
 22. കസറ്  ഡയറി. 

  തണ്ടത്തല്ു ൾ  
                             െയൽ പരികശോധ യിൽ കസോഷയൽ 
ഓഡിറ് റികസോഴ്സസ് കപഴ്സസൺ  തണ്ടത്തുവോൻ സോധിച്ച 
വസ് ു  ൾ  ോതഴ കെർകുന്നു. 

1.  വർകപജ്:- 
                                   ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട തപോ ു വിവരങ്ങൾ 
ഉൾതകോള്ളുന്ന കരഖയോണ്  വർകപജ്. പരികശോധിച്ച 4 ഗ്പവർത്തി െ 
യല്ു ളില്ും AMCഗ്പ ോരമുള്ള  വർ കപജു ൾ  ോണുവോൻ 
സോധിച്ചില്ല. എന്നോൽ ഗ്പോകേശി   വർകപജ്  ോല് െയല്ു ളില്ും 
 ോണോൻ സോധിച്ചു. 

 

 2. തെക് ല്ിസ്റ്റ്:- 

                                  ഒരു ഗ്പവൃത്തി െയല്ിൽ ഗ് മഗ്പ ോരം ഏത ോതക 
കരഖ ൾ എവിതട /ഏത് കപജ് മു ൽ  സൂക്ഷ്ിച്ചിരികുന്നു എന്ന് 
മ സ്സില്ോകോ ുള്ള കരഖയോണ് തെക് ല്ിസ്റ്റ്. പരികശോധിച്ച് 4 
െയല്ു ളില്ും തെകല്ിസ്റ്  ോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല. ഇത് െയല്ിൽ 
ഉൾതപ്പടുകത്തണ്ടത് അ യോവശയമോണ്. 



 

 
 

 

3.ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ:- 
                                   ഗ്പസ് ു  ഗ്പവർത്തി പഞ്ചോയത്തിതല്  ടപ്പു 
സോമ്പത്തി  വർഷത്തിതല് ആ ുവൽ ആക്ഷ്ൻ പ്ലോ ിൽ ഉൾതപ്പട്ട ോണ് 
എന്ന് ത ളിയികോ ുള്ള കരഖയോണ്  ആക്ഷ്ൻ പ്ലോൻ  ിന്തറ 
ക ോപ്പി.ആ ുവൽ ആക്ഷ്ൻ പ്ലോ ിന് ക ോപ്പി  ോല് െയല്ു ളില്ും  
 ോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല.  

  

4. ഭരണോ ുമ ി:- 

                                    ഗ്പവർത്തി തെയ്യുന്ന ിന്  ിർവഹണ സ്ഥോപ ം 
 ൽ ുന്ന അ ുമ ിയോണ് ഭരണോ ുമ ി കരഖ. പരികശോധിച്ച 4  
െയല്ു ളിൽ ഭരണോ ുമ ി  ോണോൻ സോധിച്ചു. 

 

  5. സോകങ്ക ി  അ ുമ ി:- 

                                        ഒരു ഗ്പവൃത്തിക് സോകങ്ക ി  വിേഗ്ധരുതട 
അ ുമ ി ല്ഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ി ുള്ള ആധി ോരി  കരഖയോണ് 
സോകങ്ക ി  അ ുമ ി കരഖ. പരികശോധിച്ച െയല്ു ളിൽ എല്ലോം  തന്ന 
സോകങ്ക ി  അ ുമ ി  ോണോൻ സോധിച്ചു. സോകങ്ക ി  അ ുമ ി 
കെോറത്തിൽ കമറിന്തറ  കപര്, ത ോഴിൽ  ോർഡ്  മ്പർ, കെോൺ  മ്പർ 
എന്നീ വിവരങ്ങൾ  ോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല. സോകങ്ക ി  അ ുമ ിയിൽ  
ബന്ധതപ്പട്ട ഉകേയോഗസ്ഥർ  ീയ ി കയോടു  ൂടി ഒപ്പം കരഖതപ്പടുകത്തണ്ടത് 
അ യോവശയമോണ്. ഉകേയോഗസ്ഥരുതട  ീയ ി കയോട്  ൂടിയ ഒപ്പ്  
കരഖതപ്പടുത്തിയത്  ോണുവോൻ സോധിച്ചു. 

 

 6. സംകയോജി  പദ്ധ ി:- 
                                           വോർഡിൽ   ടത്തിയ തപോ ു ഗ്പവൃത്തി ൾ 
 ൺവർ ജൻസ് ഗ്പവർത്തി ൾ അല്ല. 

 
 

 



 

 
 

7. ത ോഴില്ി ുള്ള അകപക്ഷ്:- 

                                  പു ുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി    ോൽ പു രുദ്ധോരണ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയല്ില്ും,   ീഴൽ ക ോർത്ത് കറോഡ്  ിർമ്മോണം 
ഗ്പവർത്തി െയല്ു ളില്ും അകപക്ഷ്  ോണോൻ സോധിച്ചില്ല. എന്നോൽ 
മണിയൂർ ഗ്ബോഞ്ച്   ോൽ പു രുദ്ധോരണ ഗ്പവൃത്തിെയല്ു ളില്ും, 
 യ്യോല്  ിർമ്മോണം ഗ്പവർത്തി െയല്ു ളില്ും 49 ത ോഴില്ോളി ളുതട  
അകപക്ഷ്  ോണോൻ സോധിച്ചു. മണിയൂർ ഗ്ബോഞ്ച്   ോൽ പു രുദ്ധോരണ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട  െയല്ിൽ തഗ്പോജകറ് മീറിങ്ങിൽ പതങ്കടുകോൻ 
സോധികോത്ത ി ോൽ ഗ്പവർത്തിയിൽ ഞങ്ങതള ഉൾതപ്പടുത്തണം എന്ന് 
പറെു  ത ോണ്ടുള്ള  ോല്ു കപരുതട അകപക്ഷ്( അഞ്ചു, റീജ, സ്മി ,  
രജ ി)  ോണുവോൻ സോധിച്ചു. വയക്തിപരമോയി ത ോഴില്ിന് അകപക്ഷ്ിച്ച 
അകപക്ഷ്യും  ോണുവോൻ സോധിച്ചു( കശോഭ 10/56). കറോഡ്  ിർമ്മോണ 
ഗ്പവർത്തിയുതട െയല്ിൽ തടൻഡർ പരസയതപ്പടുത്തിയത് പ ർപ്പ് 
 ോണുവോൻ സോധിച്ചു. 

 

 8. ത ോഴിൽ അ ുവേിച്ച ിന്തറ  പ ർപ്പ്:- 
                                       ത ോഴിൽ അ ുവേിച്ച  ോരയം കരഖോമൂല്ം 
ത ോഴില്ോളി തള അറിയികണം എന്ന ോണ് വയവസ്ഥ. ഗ്പവൃത്തി 
അ ുവേിച്ചുത ോണ്ട്  ിർവഹണ ഉകേയോഗസ്ഥേോർ  ൽ ുന്ന 
അ ുമ ിയോണ് വർക് അകല്ോകകഷൻ. ഗ്പവർത്തി അ ുവേിച്ച ിന്തറ  
പ ർപ്പ് െയല്ു ളിൽ  ോണോൻ സോധിച്ചില്ല. കറോഡ്  ിർമ്മോണ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയല്ിൽ  രോർ അ ുവേിച്ചുത ോണ്ടുള്ള പ ർപ്പ് 
 ോണുവോൻ സോധിച്ചു.  

 

9. മസ്റ്റർ കറോൾ:- 

                                  ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്ത് ത ോഴില്ോളി ളുതട ഹോജർ 
കരഖതപ്പടുത്തുന്ന ി ുള്ള കരഖയോണ് മസ്റ്റകറോൾ.  പണി 
ആരംഭികുന്ന ി ു മുൻപ്റ് രോവിതല്യും അവസോ ിച്ച ി ുകശഷം 
കവ ുകന്നരവും േിവസവും രണ്ടു ഗ്പോവശയം മസ്റ്റകറോളിൽ ഒപ്പ് 
കരഖതപ്പടുത്തണം. ത ോഴില്ുറപ്പ്   ൽ ുന്ന പദ്ധ ി ആയ ി ോൽ 
ഏറവും സൂക്ഷ്്മ കയോതടയും  ോരയക്ഷ്മ കയോതട യും ക  ോരയം 
തെയ്യു യും സൂക്ഷ്ികു യും തെകയ്യണ്ട അടിസ്ഥോ  കരഖയോണ് മസ്റ്റർ 
കറോൾ. ത ോഴില്ോളി ൾ ത ോഴിൽ തെയ് ു എന്ന് ത ളിയികുന്ന 



 

 
 

ആധി ോരി  കരഖ  ൂടിയോണ് ഇത്. പരികശോധിച്ച ഗ്പവൃത്തി 
െയല്ു ളുതട മസ്റ്റ കറോളു ളിൽ  തമഷർതമന്റ് ബുക്  മ്പർ, കപജ് 
 മ്പർ എന്നിവ കരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. ത ോഴില്ോളി ൾ മസ്റ്റ് കറോഡിൽ 
ഒരു ഗ്പോവശയം മോഗ് മോണ് ഒപ്പ്  കരഖതപ്പടുത്തിയിരികുന്നത്. 
പണിയോയുധ വോട യി ത്തിൽ മോസ്റ്റകറോളിത ോപ്പം  ൽക ണ്ട വോട  
കവ  ത്തിക ോതടോപ്പം  ൽ ുന്നു എന്ന  ോരയം ഗ്ശദ്ധയിൽ തപട്ടു. 
ഗ്പവർത്തികു കവണ്ടി അ ുവേിച്ചു  ൽ ുന്ന എല്ലോ മത്സരങ്ങളില്ും 
 ിർവ്വഹണ ഉകേയോഗസ്ഥരുതട  ീയ ി കയോട്  ൂടിയ ഒപ്പ്,  സീൽ എന്നിവ 
അ യോവശയമോണ്. പഞ്ചോയത്ത് സീൽ മസ്റ്റർകറോളു ളിൽ  ോണുവോൻ 
സോധിച്ചില്ല. മണിയൂർ ഗ്ബോഞ്ച്   ോൽ പു രുദ്ധോരണ ഗ്പവർത്തികു 
കവണ്ടി അ ുവേിച്ച മസ്റ്റർ കറോൾ  മ്പർ 97 47 മു ൽ 97 53 വതര യുള്ള 
മറ് കറോളു ൾ റേോകിയത്  ോണോൻ സോധിച്ചു.  യ്യോല്  ിർമ്മോണ 
ഗ്പവൃത്തികുകവണ്ടി അ ുവേിച്ച മസ്റ്റർകറോൾ  മ്പർ 78 99 ൽ  തവട്ടി 
 ിരുത്തല്ു ൾ  ോണുവോൻ സോധിച്ചു.  യ്യോല്  ിർമ്മോണ ഗ്പവർത്തികു 
കവണ്ടി അ ുവേിച്ച മസ്റ്റർ കറോൾ  മ്പർ 111 82, 111 83, 113 75 
എന്നിവയിൽ കമറിന്തറ ഒപ്പു കരഖതപ്പടുത്തിതയങ്കില്ും കപര്  ോണോൻ 
സോധിച്ചില്ല.   11182, 11183, 11376 എന്നീ മസ്റ്റർ കറോളു ളിൽ 
 ുടർച്ചയോയി  7 േി ം ത ോഴിതല്ടുത്ത്  ോണുവോൻ സോധിച്ചു. 11376, 
11410 എന്നീ കറോളു ളിൽ തമറിന്റ  കപരും ഒപ്പും  ോണുവോൻ 
സോധിച്ചില്ല. മസ്റ്റർ കറോൾ  മ്പർ7879 ൽ തവട്ടി  ിരുത്തല്ു ൾ  ോണുവോൻ 
സോധിച്ചു. പഞ്ചോയത്ത്  ല്ത്തിൽ മോസ്റ്റകറോൾ   ൽ ുകമ്പോൾ ബന്ധതപ്പട്ട 
ഉകേയോഗസ്ഥർ ഒപ്പിത ോപ്പം  ീയ ിയും സീല്ും  പരികശോധികുന്ന 
ഉകേയോഗസ്ഥർ അവരുതട കപര് സ്ഥോ ം എന്നിവയും കരഖതപ്പടുത്തോൻ 
ഗ്ശദ്ധികണം.  

 

 10. തമഷർതമന്റ് ബുക്:- 

                                          ഗ്പവർത്തി തെയ്  അളവ് കരഖതപ്പടുത്തുന്ന 
ആധി ോരി  കരഖയോണ് തമഷർതമൻറ്  ബുക്. പരികശോധിച്ച 
ഗ്പവർത്തി ളുതട െയല്ു ളിൽ ഗ്പവർത്തിയുതട വിശേോംശങ്ങൾ 
കരഖതപ്പടുതത്തണ്ട തമഷർതമൻറ്  ബുക് സൂക്ഷ്ിച്ചിരുന്ന ോയി 
 ോണതപ്പട്ടു.  

 

11. സോധ  ഘട ം:- 



 

 
 

                                        സിറിസൺ  ഇൻെർകമഷൻ കബോർഡുമോയി 
ബന്ധതപ്പട്ട  ു  തമറീരിയൽ ഇ ത്തിൽ ഉൾതപ്പടുത്തിയോണ് 
 ൽ ിയിരികുന്നത്. സിറിസൺ ഇൻെർകമഷൻ കബോർഡുമോയി 
ബന്ധതപ്പട്ട  ു യുതട ബില്ലു ൾ െയല്ിൽ ഉണ്ടോയിരുന്നു. കറോഡ് 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയല്ിൽ സോധ ങ്ങളുതട ബില്ല് ോണുവോൻ സോധിച്ചു. 

 

 

 12. കവജ്  ല്ിസ്റ്റ്:- 
                           മസ്റ്റകറോളിതല്  ത ോഴില്ോളി ളുതട ഹോജർ േി ങ്ങതള 
ആധോരമോകിയോണ് കവ   വി രണത്തി ുള്ള കവജ് ല്ിസ്റ്റ് 
 യ്യോറോകകണ്ടത്. ഇത്  ഡോറോ എൻഗ്ടി ഓപ്പകറററുതട െുമ ല്യോണ്. 
ഒരു മസ്റ്റകറോൾ അവസോ ിച്ചു  ഴിെോൽ  ോല്ോമതത്തകയോ 
അഞ്ചോമതത്തകയോ േിവസം ഈ ഗ്പവർത്തി ൾ 
പൂർത്തീ രിച്ചികണം.മസ്റ്റകറോളിൽ  ആ ുപോ ി മോയി 
ത ോഴില്ോളി ൾക് കവ  ം അ ുവേിച്ചു  എന്ന് ത ളിയികോ ുള്ള 
ആധി ോരി  കരഖയോണിത്.  ൃ യസമയത്ത് ഹോജർ എം ഐ എസ് ൽ  
കരഖതപ്പടുത്തി കവജ്  ല്ിസ്റ്റ് ആകു യും എഫ് ടി ഒ മുഖോന്ത്രം കവ  ം 
ത ോഴില്ോളി ളുതട ബോങ്ക് അകൗണ്ടിൽ എത്തികുന്ന ി ും കവണ്ട 
 ോരയങ്ങൾ തെയ്യുന്ന ോയി മ സ്സില്ോയി. കവജ്  ല്ിസ്റ്റിന്തറ  പ ർപ്പ് 
പരികശോധിച്ച െയല്ു ളിൽ ഒന്നും  തന്ന  ോണോൻ സോധിച്ചില്ല.  

 13.FTO(െണ്ട്  ഗ്ടോൻസ്െർ  ഓർഡർ ):- 
                                     ഡിജിറൽ സംവിധോ ത്തില്ൂതട ഓൺകല്ൻ 
ആയിട്ടോണ് ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് തസഗ് ട്ടറിയുതടയും ഗ്പസിഡണ്ടിത യും 
ഒപ്പ് കരഖതപ്പടുത്തുന്നത്. അ ി ോൽ െണ്ട് ഗ്ടോൻസ്െർ ഓർഡറു ൾ 
 യ്യോറോകിയ അന്ന്  തന്നകയോ പികറ േിവസകമോ പഞ്ചോയത്തിൽ  ിന്നും 
ത ോഴില്ോളി ളുതട കവ  ം ബന്ധതപ്പട്ട സ്ഥല്ങ്ങളികല്ക് എത്തികോൻ 
 ഴിയും. ഇ ി ുകവണ്ടി ഡിജിറൽ സികേച്ചർ ആണ് ഗ്പസിഡന്റ് 
തസഗ് ട്ടറി ഉപകയോഗികുന്നത്.FTO യുതട  പ ർപ്പു ൾ  3 െയല്ു ളിൽ 
 ോണോൻ സോധിച്ചില്ല.  യ്യോല്  ിർമ്മോണ ഗ്പവർത്തിയുതട െയല്ിൽ 
എഫ് ടി  ഓ പ ർപ്പ്  ോണുവോൻ സോധിച്ചു.അവ  െയല്ു ളിൽ 
ത ോണ്ടുവരോൻ ഗ്ശദ്ധികണം.  
 

 14. തമറീരിയൽ വൗച്ചർ:- 



 

 
 

                                      ഒരു ഗ്പവർത്തികു സോകങ്ക ി  എസ്റ്റികമറ് 
ഗ്പ ോരം ആവശയമുള്ള സോധ സോമഗ്ഗി ൾ വോങ്ങുന്ന ി ുള്ള 
 ടപടിഗ് മങ്ങൾ ഗ്പ ിപോേികുന്ന കരഖയോണ് തമറീരിയൽ 
തഗ്പോ യൂർതമന്റ്. ഓഡിറിന് വികധയമോകിയ കറോഡിന്തറ 
ഗ്പവർത്തിയിൽ തമറീരിയൽ ആവശയമോയി വന്നിട്ടുണ്ട്.  

 

  

15. കറോയൽറി:- 
                       കറോയൽറി  ൽ ിയ ഗ്പവർത്തി ആകണോ എന്ന് 
അറിയുവോൻ സഹോയികുന്ന കരഖയോണ് കറോയൽറി കരഖ. 
പരികശോധിച്ച ഗ്പവർത്തി ൾ ഒന്നും  തന്ന കറോയൽറി ത ോടുകകണ്ട 
ഗ്പവർത്തി ൾ അല്ല.  

 

 16. കെോകട്ടോസ്:- 
                       ഗ്പവർത്ത വുമോയി ബന്ധതപ്പടുത്തി എടുകകണ്ട മൂന്ന് 
കെോകട്ടോ പ ിപ്പു ൾ അ ോയത് ഗ്പവർത്ത ത്തിന്തറ  ആരംഭം 
ഗ്പവർത്ത ം  ടന്നുത ോണ്ടിരികുകമ്പോൾ ഗ്പവർത്ത ം 
പൂർത്തീ രിച്ചകശഷം എന്നീ  3 ഘട്ടങ്ങളിതല് കെോകട്ടോ ൾ പരികശോധിച്ച 
കറോഡ് ഗ്പവർത്തിയുതട  െയല്ിൽ മോഗ് ം   ോണുവോൻ സോധിച്ചു. 
മണിയൂർ ഗ്ബോഞ്ച്   ോൽ  പു രുദ്ധോരണ ഗ്പവൃത്തിയുതട െയല്ിൽ 
ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ി ു മുമ്പും,  ഗ്പവർത്തി 
 ടന്നുത ോണ്ടിരികുകമ്പോയുള്ള  കെോകട്ടോ  ോണുവോൻ സോധിച്ചു.  യ്യോല് 
 ിർമ്മോണ ഗ്പവർത്തിയുതട െയല്ിൽ ഗ്പവർത്തി 
 ടന്നുത ോണ്ടിരികുകമ്പോയും, ഗ്പവർത്തി അവസോ ിച്ച ി ു കശഷമുള്ള 
കെോകട്ടോ  ോണുവോൻ സോധിച്ചു. 

 

 17. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രണ     

 സർട്ടിെികറ് ക ോപ്പി:- 

                          ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രിച്ചു എന്ന് 
സോക്ഷ്യതപ്പടുത്തുന്ന കരഖയോണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രണ 
സോക്ഷ്യപഗ് ം. പൂർത്തീ രിച്ച ഗ്പവർത്തി ളുതട പൂർത്തീ രണ 



 

 
 

സർട്ടിെികറു ൾ െയല്ു ളിൽ  ോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല.അവ  
ഉൾതപ്പടുത്തോൻ ഗ്ശദ്ധികു .  

 

 

 

 

18. മസ്റ്റർ കറോൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ് :- 
                             ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓകരോഘട്ടത്തില്ും മസ്റ്റകറോൾ  
അ ുവേിച്ച്  ത ോഴില്ോളി ൾക് കവ  ം  ൽ ുന്നത് വതരയുള്ള ഓകരോ 
ഘട്ടങ്ങളും ഏത ോതക  ീയ ി ളിൽ  ടന്നു എന്ന് മ സ്സില്ോകോൻ 
ഉള്ള ോണ് മസ്റ്റകറോൾ  മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ്.മസ്റ്റകറോൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ് 
/െയൽ ഗ്ടോകിംഗ് കെോം െയല്ു ളിൽ   ോണുവോൻ  ഴിെു. 
പരികശോധിച്ച് 4 െയല്ു ളില്ും കവജ് ല്ിസ്റ്റ് ഗ് ികയറ് തെയ്യുന്ന ി ോയി 
ഡി ഇ  ഒ  യ്ക് ല്ഭിച്ച  ീയ ി, ഡോറോ എൻഗ്ടി ഓപ്പകറററുതട  ഒപ്പ്, 
കവ  ം ല്ഭികുന്ന ി ോയി തസഗ് ട്ടറിക് ല്ഭിച്ച  ീയ ി, ഡോറോ എൻഗ്ടി 
ഓപ്പകറററുതട ഒപ്പ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ െയൽ ഗ്ടോകിംഗ് കെോമിൽ 
കരഖതപ്പടുത്തിയത്  ോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല. 

 

 19. ആസ് ിയുതട ജികയോ ടോഗ് കെോകട്ടോ ൾ:- 
                            ഗ്പവർത്തി ൾ ജികയോ ടോഗ് തെയ് ിട്ടുകണ്ടോ എന്ന് 
അറിയുവോൻ സഹോയികുന്ന ഘട മോണ് ജികയോ ടോഗ് കെോകട്ടോഗ്ഗോഫ്. 
ജികയോ ടോഗ് കെോകട്ടോഗ്ഗോഫ് പരികശോധിച്ച 4 െയല്ു ളില്ും  ോണുവോൻ 
 ഴിെില്ല.അവ  ഉൾതപ്പടുകത്തണ്ടത് അ യോവശയമോണ്.  

 

 20. കസോഷയൽ ഓഡിറ് റികപ്പോർട്ടിന്തറ  ക ോപ്പി:- 
                              ഗ്പവർത്തിയുതട ക രവ ോശി ൾ ആയ 
സോധോരണ ജ ങ്ങൾ ആ പദ്ധ ി അവകല്ോ  ം തെയ്യു യും 
പരികശോധികു യും വില്യിരുത്തു യും തെയ്യുന്ന ജ  ീയ 
ഇടതപടല്ോണ്  കസോഷയൽ ഓഡിറ്. ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട 



 

 
 

സവികശഷ യോണ് കസോഷയൽ ഓഡിറ്. ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ പണം 
െില്വഴിച്ചത് ശരിയോയ രീ ിയില്ോകണോ,  ല്ക്ഷ്യമിട്ട അവ ോശങ്ങളും 
ആ ു ൂല്യങ്ങളും അർഹ തപ്പട്ടവർക് ല്ഭിച്ചിട്ടുകണ്ടോ,  ിർവഹണ 
രീ ിയിൽ അപോ   ൾ ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടോ, ഗ്പ ീക്ഷ്ിച്ച ക ട്ടം 
പദ്ധ ിമൂല്ം ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടോ  എതന്നല്ലോം  ജ ങ്ങൾ ക രിട്ട് 
പരികശോധികുന്ന ജ  ീയ ഗ്പഗ് ിയയോണ് കസോഷയൽ ഓഡിറ്. കസോഷയൽ 
ഓഡിറ് ടീം കരഖ ളും െയല്ു ളും രജിസ്റ്ററു ളും 
പരികശോധികു യും. ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ങ്ങൾ ക രിട്ട് പരികശോധിച്ച് 
ക ോകു യും തെയ്യുന്നു. ഗ്പക യ ം വിളിച്ചുകെർകുന്ന കസോഷയൽ 
ഓഡിറ് ഗ്ഗോമസഭയില്ോണ്   കസോഷയൽ ഓഡിറ് റികപ്പോർട്ട് 
അവ രിപ്പികകണ്ടത്. ഗ്പവൃത്തി കസോഷയൽ ഓഡിറി ു 
വികധയമോയ ോകണോ  എന്ന് പരികശോധികോൻ സഹോയികുന്ന 
കരഖയോണ് കസോഷയൽ ഓഡിറ് റികപ്പോർട്ട്. ആറുമോസം  ൂടുകമ്പോൾ 
ഓഡിറ്  ടകത്തണ്ട ോണ്.  

 

 21. കസറ് ഡയറി :- 

                                       ത ോഴില്ുറപ്പ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്ത് ആ 
ഗ്പവൃത്തിയുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട  ടകുന്ന എല്ലോ  ോരയങ്ങളും എഴു ി 
വയ്കുന്ന ി ുള്ള കരഖയോണ് കസറ് ഡയറി. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ം 
സരർശികുന്ന തപോ ു ഗ്പവർത്ത രും സോധോരണകോരും അവരുതട 
 ിരീക്ഷ്ണങ്ങളും അഭിഗ്പോയങ്ങളും ആകക്ഷ്പങ്ങളും എഴുക ണ്ടത് 
കസറ്  ഡയറിയിൽ ആണ്. തഗ്പോജകറ് മീറിങ്ങിത മീറിങ്ങിന്തറ  
മി ുട്സും ഹോജരും കസറ് ഡയറി യുതട ഭോഗമോയി 
ഉൾതപ്പടുത്തോവുന്ന ോണ്. ത ോഴില്ോളി ൾക് ത ോഴിൽ സ്ഥല്ത്ത് 
അ ുവേിച്ച  ൽ ിയിരികുന്ന സൗ രയങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ഇ ിൽ 
 ിർബന്ധമോയും എഴു ണം. ഓകരോ ത ോഴില്ോളിയും പണിസ്ഥല്ത്ത് 
ത ോണ്ടുവരുന്ന പണിയോയുധങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ഇ ിൽ  
കരഖതപ്പടുത്തണം. ജോഗ്ഗ ോ സമി ിയുതട റികപ്പോർട്ടും കസറ് 
ഡയറിയുതട ഭോഗമോയി ഉൾതപ്പടുത്തോവുന്ന ോണ്. മോറിന്തറ കമൽ 
വില്ോസവും കെോൺ  മ്പറും  ൃ യമോയി കസറ് ഡയറിയിൽ 
കരഖതപ്പടുകത്തണ്ട ോണ്. പരികശോധിച്ച് 4 ഗ്പവൃത്തി െയല്ു ളില്ും 
കസറ്  ഡയറി ഉണ്ട്. തെക് ല്ിസ്റ്റ് പൂർണമോയിരുന്നില്ല . തഗ്പോജകറ് 
മീറിംഗ്  ടത്തിയ ിന്തറ  വിവരങ്ങൾ കരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
പണിയോയുധ വോട  ഉൾതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ത ോഴില്ോളി ളുതട 
സോക്ഷ്യപഗ് ം പൂർത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി എം സി റികപ്പോർട്ട് കസഡ് 
ഡയറിയിൽ കരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 



 

 
 

 

22.എസ്റ്റി കമറും ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവു ളും:- 
                                 ഒരു ഗ്പവൃത്തി  ടപ്പോകുന്ന ി ോയി 
എൻജി ീയറിങ് വിഭോഗം  യ്യോറോകുന്ന സോകങ്ക ി  കരഖയോണ് 
എസ്റ്റികമറ്. ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങത   ടപ്പില്ോകണതമന്ന് 
മോർഗ ിർകേശം  ൽ ുന്ന ഒരു കരഖ  ൂടിയോണിത്. ഇ ിൽ പദ്ധ ിയുതട 
കപര് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറടുകുന്ന വിവിധ ശീർഷ ത്തിൽ തപട്ട 
ഗ്പവർത്തി ൾ അവയുതട എണം,  ീളം, വീ ി, ആഴം ( തപോകം), 
വയോപ്റ് ം, ഒരു യൂണിറിന്  ൽക ണ്ടുന്ന ു ,  ആത   ു  എന്നിവ 
 ിർബന്ധമോയും കരഖതപ്പടുത്തിയിരികണം. സോധ സോമഗ്ഗി ൾ 
(ആവശയമോയ ഗ്പവർത്തി ളിൽ മോഗ് ം) വിേഗ്ധ- അവിേഗ്ധ 
ത ോഴില്ോളി ളുതട എണം,  ൽ ുന്ന  ൂല്ി, സിറിസൺ ഇൻെർകമഷൻ 
കബോർഡിന്തറ തെല്വ് എന്നിവ  ിർബന്ധമോയും എസ്റ്റികമറിൽ 
ഉൾതകോള്ളിച്ചിരികകണ്ട ോണ്.  ഗ്പവൃത്തി െയല്ിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള 
ഇംഗ്ലീഷില്ുള്ള സോകങ്ക ി  ഭോഷയിൽ ഉള്ള ുമോണ്.  സോധോരണ 
ത ോഴില്ോളി ൾകും തപോ ുജ ങ്ങൾകും പരികശോധികോൻ  ഴിയും 
വിധം ഈ എസ്റ്റികമറ് ജ  ീയ ഭോഷയികല്ക് മോറി ഗ്പവർത്തി സമയം 
കമറിൻ തറ ക വശം തവകകണ്ട ും തപോ ുസ്ഥല്ങ്ങളിൽ 
ഗ്പേർശ ത്തിന് ഉപകയോഗികകണ്ട ോണ്. സവ ോരയ ഭൂമി ളിൽ തെയ്യുന്ന 
ഗ്പവർത്തി ളിൽ ഭൂവുടമയുതട  അകപക്ഷ് സമർപ്പികുകമ്പോൾ 
ഭൂമിയുതട അളവ് കരഖതപ്പടുകത്തണ്ടത്.  
സോക്ഷ്യപഗ് ംസമർപ്പികുകമ്പോൾ ഗ്പസ് ു   ഭൂമിയിൽ തെയ്  
ഗ്പവൃത്തിയുതട വിശേോംശങ്ങൾ (എണം,   ീളം, വീ ി,  ആഴം)  ൂടി 
കരഖതപ്പടുകത്തണ്ട ോണ്. എല്ലോ ഗ്പവർത്തി ളുതട െയല്ു ളില്ും 
വിവരങ്ങൾ കരഖതപ്പടുത്തിയ സോക്ഷ്യപഗ് ങ്ങൾ  ോണോൻ സോധിച്ചു. 
അ ുത ോണ്ട് പൂർത്തീ രിച്ച ഗ്പവർത്തി ളുതട അളവു ൾ 
പരികശോധികുന്ന ി ും തമഷർതമന്റ്  ബുക്  മോയും  എസ്റ്റികമറുമോയും  
ഒത്തു ക ോകന്ന ി ുo   ഴിെു. അളവു ൾ 
അടിസ്ഥോ തപ്പടുത്തിയോണ് ബില്ല് പോസോകുന്നത് കവ  ം  ൽ ുന്ന ും 
ഉൾതപ്പതടയുള്ള  ോരയങ്ങൾ അന്ത്ി മോകുന്നത്.  എന്ന ി ോൽ 
അളവു ളുതട എണത്തിന്തറയും   ോരയത്തിൽ ഭോവിയിൽ 
അകങ്ങയറതത്ത  ൃ യ  സോകങ്ക ി  വിഭോഗം ഉറപ്പോകകണ്ട ോണ്. 
അല്ലോത്തപക്ഷ്ം അളവു ളുതട എണത്തിന് വയ യോസത്തിന് ബോധയ  
െുമ ല്തപ്പടുത്തു യും  ബന്ധതപ്പട്ട അധി ോരി ൾ  ീർത്തും 
ഉത്തരവോേി ൾ ആക ണ്ടി വരും എന്ന ും ഗ്പക യ ം ഗ്ശദ്ധയിൽ 
തപടുത്തുന്നു. 



 

 
 

1. ത ോഴില്ോളി ൾ  ൂട്ടംകെർന്ന് അവർകോവശയമോയ ഗ്പവൃത്തി ൾ 
 ിരതെടുകു യും എങ്ങത  കജോല്ി തെയ്യണം എന്ന് െർച്ച 
തെയ് വർക്  ല്ണ്ടർ  യ്യോറോകു യും തെയ്യു  ഓകരോ 
മോസതത്തയും സവികശഷ  ളും ഗുണങ്ങളും  ണകിതല്ടുത്തുകവണം 
ഗ്പവർത്ത ങ്ങൾ  ീരുമോ ികോൻ.  

2) വർക  ല്ണ്ടറ ുസരിച്ച് ത ോഴില്ോളി ൾക് പു ിയ  രത്തില്ുള്ള 
ത ോഴില്ും ത ോഴില്ിടവും  തണ്ടത്തുവോ ും  ിർകേശികോ ും 
അവ ോശമുണ്ട് ഇ ുവഴി ത ോഴിൽ പൂർണമോയും ല്ഭയമോവോത്ത  
ത ോഴില്ോളി ൾക് അധി മോയി ത ോഴിൽ ല്ഭയമോവു യും100 
ഗ്പവർത്തി േി ങ്ങൾ  പൂർത്തീ രികോൻ  സോധികു യും തെയ്യും. 
3) ിയമഗ്പ ോരം അ ുവേി ീയമോയ അഗ് യും ഗ്പവർത്തി േി ങ്ങൾ 
കെോേിച്ച് വോകങ്ങണ്ട ോണ്. ഇ ി ോയി ത ോഴില്ിത  ഡിമോൻഡ് 
തെയ്യു യും  ീയ ി തവച്ച് ക പ്പറ് രസീത് വോകങ്ങണ്ട 

 

സിറിസൺ ഇൻെർകമഷൻ കബോർഡ് 

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തി  ടത്തി  ടത്തിയ സ്ഥല്ം  ൃ യമോയി മ സ്സില്ോകോ ും 
പദ്ധ ി ഗ്പവർത്ത ങ്ങളുതട സു ോരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ി ും കേശീയ 
ഗ്ഗോമീണ ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ സിറിസൺ ഇൻെർകമഷൻ കബോർഡ് 
അ യോവശയമോണ്. ത ോഴില്ുറപ്പ്  ിയമം തഷഡയൂൾ 22 (4) വോർഷി  
മോസ്റ്റർ സർകുല്ർ െോപ്റ്റർ 10 (6 )11,  7, 13 എന്നിവയില്ും സിറിസൺ 
ഇൻെർകമഷൻ കബോർഡിത   ുറിച്ച് പരോമർശികുന്നു.ഓഡിറി ന്തറ  
ഭോഗമോയി  ടത്തിയ 4 ഗ്പവൃത്തിയുതട െീൽഡ് പരികശോധ യിൽ മൂന്നു 
ഗ്പവൃത്തി ളുതട കസറ് കബോർഡ് സ്ഥോപിച്ചത് ോണുവോൻ സോധിച്ചു. 

  

 ിരീക്ഷ്ണ ഗ്പശ്  പരിഹോര സംവിധോ ം 

 

 ത ോഴില്ുറപ്പിന് 10 അവ ോശങ്ങളിൽ ഒന്നോയി സമയബന്ധി മോയി ഉള്ള 
പരോ ിപരിഹോര അ ി ുള്ള അവ ോശം  ില് ിൽതകത്തതന്ന 
പരോ ി ൾ പല്വിധത്തിൽ ഉതണ്ടങ്കില്ും ഈ അവ ോശം  ുറിച്ച് 
ത ോഴില്ോളി ൾക് അവകബോധം ഇല്ലോത്ത ുത ോണ്ടും  ോളി ുവതര 
ഒരു പരോ ിയും പഞ്ചോയത്തിൽ കരഖ പരമോയ  സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കസറ്  
സരർശികുന്ന ഉകേയോഗസ്ഥരുതട അടുത്ത പരോ ി വോകോൽ  പറയു  



 

 
 

മോഗ് മോണ് തെയ് ിട്ടുള്ളത്. പരോ ി  പരിഹോരത്തിന് കടോൾ ഗ്െീ 
 മ്പറോയ 1 8 0 0 4 2 5 4 5 3 6 എന്ന  മ്പറിൽ ബന്ധതപ്പടോവുന്ന ോണ്.  

 

 

 

 

ഉകേയോഗസ്ഥകരോട് :- 

1.   ഗ്പവർത്തി െയല്ിൽ  സൂക്ഷ്ികകണ്ട കരഖ ൾ  ൃ യമോയി   
സൂക്ഷ്ികു  ക ഗ്ര സർകോരിൻതറ ഇകോരയത്തില്ുള്ള മോർഗ്ഗ ിർകേശം 
 ൃ യമോയി പോല്ികകണ്ട ോണ്. 

2.  മസ്റ്റർ കറോൾ അ ുവേിച്ച്  ൽ ുകമ്പോൾ ബന്ധതപ്പട്ട ഉകേയോഗസ്ഥരുതട  

 ീയ ി കയോട്  ൂടിയ ഒപ്പ്, സീൽ  എന്നിവ ഉറപ്പോകു .  

3.  കല്ബർ ബഡ്ജറ്,  വോർഷി   ർമ്മ പദ്ധ ി, തഷൽഫ്  ഓഫ് 
തഗ്പോജകറ് വർക്  ല്ണ്ടർ എന്നിവ  യ്യോറോകുന്ന ിൽ 
ത ോഴില്ോളി ളുതടയും  ഗുണകബോ  ോ ളുതടയും ഗ്പോകേശി  
വിേഗ്ധരുതടയും പങ്കോളിത്തം ഉറപ്പോകു  

4.   ൃ യമോയ ഇടകവള ളിൽ ത ോഴിൽ സ്ഥല്ങ്ങൾ സരർശികു .  

5.  ത ോഴില്ോളി ൾ ആവശയതപ്പടുന്ന സമയങ്ങളിൽ  ോല്ോവസ്ഥയ്ക് 
അ ുസരിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തി ൾ  ൽ ു .  

6.  ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ങ്ങളിൽ  ുടിതവള്ളം  ണൽ ഗ്പോഥമി  െി ിത്സോ 
സൗ രയങ്ങൾ എന്നിവ ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു  അ ി ുള്ള 
സോഹെരയം ഒരുകി ത ോടുകു . 

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ക ോട് :- 

 

1.  ൃ യമോയ ഇടകവള ളിൽ ഗ്ഗോമസഭ കസോഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്ഗോമസഭ 
എന്നിവ  ടത്തു . 2 

2.   ൂടു ൽ പദ്ധ ി ളും മഴകുഴി ൾ   മണ്  യ്യോല് യും ആണ് 
തെയ് ിരികുന്നത് സ്ഥിരസ്ഥി ി ഉണ്ടോകുന്ന ഗ്പവർത്തി ൾ 
 ിരതെടുകു . 



 

 
 

3.   ൃഷി സംബന്ധമോയ ഗ്പവർത്തി ൾ  ിരതെടുകുകമ്പോൾ 
പഞ്ചോയത്തിന് ക മോറികിട്ടിയ ഘട  സ്ഥോപ മോയ 
 ൃഷിഭവ ുമോയി ആകല്ോെിച്ച് സംകയോജി  പദ്ധ ി ൾ 
ഏതറടുത്തു  ടത്തു .  

4. വിേയോല്യങ്ങൾക്  ളിസ്ഥല്ം െുറുമ ിൽ എന്നിവ  ിർമ്മിച്ച് 
 ൽ ു  കേശീയ ഉപജീവ   മ്മീഷൻ മിഷൻതറ (എൻ ആർ എൽ 
എം )സഹോയകത്തോതട തമച്ചതപ്പട്ട രീ ിയില്ുള്ള ത ോഴിൽ 
പരിശീല് ം  ൽ ി  ുറച്ചു ത ോഴില്ോളി തള വിേഗ്ധ 
ത ോഴില്ോളി ളോയി മോറു .  

കമറ് മോകരോട് :- 

1. ത ോഴില്ോളി ളുതട ത ോഴിൽ  ോർഡിൽ ഗ്പവർത്തിതയ     
 ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  ൃ യമോയി കെർകകണ്ടത് ഹോജർ 
കരഖതപ്പടുകത്തണ്ട ോണ് 

 

2.  ത ോഴില്ോളി ളുതട ഗ്ഗൂപ്പ് ഡിമോൻഡ് അകപക്ഷ് ൾ 
പഞ്ചോയത്തിൽ   ൽ ുകമ്പോൾ ക പ്പറി രസീ ി   ിരിത   
വോങ്ങോകുവോൻ  ഗ്ശദ്ധികകണ്ട ോണ്.  

 

3.  ത ോഴില്ോളി ൾ യഥോസമയം ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്ത്  
ഹോജരോകുന്നുതണ്ടന്നും ഹോജർ  ൃ യസമയത്ത്  മസ്റ്റർ 
കറോളു ളിൽ കരഖതപ്പടുത്തു യും തെകയ്യണ്ട ോണ്.  

 

4.  ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്ത് തവച്ച് ത ോഴില്ോളി ൾക് അപ ട 
സംഭവികു യോണ് എങ്കിൽ അപ ടത്തിന് വിശേോംശങ്ങൾ തസറ്  
ഡയറിയിൽ കരഖതപ്പടുത്തോ ും ഗ്പക യ ം ഗ്ശദ്ധികകണ്ട ോണ്.  

5.  കസഡ് ഡയറിയിൽ എല്ലോ വിവരങ്ങളും  ൃ യമോയി 
കരഖതപ്പടുത്തു .  
 

ത ോഴില്ോളി ളുതട ആവശയങ്ങൾ :- 

1. ഗ്പവൃത്തി സമയം 9 മണി മു ൽ 4 മണി വതര  ുറച്ചു  രി . 
2.     ോല്ിൽ  തവള്ളം  ുറന്നു വിടുന്ന ി ു മുമ്പ്   ോൽ  
പു രുദ്ധോരണഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രികോൻ  ഴിയും വിധം 



 

 
 

മസ്റ്റർ കറോൾ അ ുവേിച്ച  രി  അല്ലോത്തപക്ഷ്ം മസ്റ്റർ കറോൾ 
ഗ്പ ോരം അ ുവേിച്ച ത ോഴിൽേി ങ്ങൾ  ഷ്ടതപ്പടുകത്തണ്ടി 
വരുന്നു. 

3.   ോല്ോവസ്ഥയ്ക ുസരിച്ച്  ത ോഴിൽ അ ുവേികു . 
 

 

 

 

                              അ ുബന്ധം  

 

ത ോഴില്ുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറടുത്ത്  ടത്തോവുന്ന 
ഗ്പവർത്തി ൾ :- 

1.  വിഭോഗം എ :ഗ്പ ൃ ി വിഭവ പരിപോല് വുമോയി 
ബന്ധതപ്പട്ട തപോ ു ഗ്പവർത്തി ൾ 

A.    ുടിതവള്ള കഗ്സോ സ്സു ൾ ഉൾതപ്പതടയുള്ള 
ഭൂഗർഭജല്വി ോ ം ഉയർത്തുന്ന ില്ും ആവശയമോയ 
അടിയണ ൾ(under ground dykes), മൺ  ടയണ ൾ, 
അണ ൾ( കസ്റ്റോപ്പ് ഡോം) തെക് ഡോമു ൾ  ുടങ്ങിയ 
ജല്സംരക്ഷ്ണത്തി ും ജല് ത ോയ്ത്തി ും സഹോയ രമോയ 
 ിർമ്മി ി ൾ.  

B. ഒരു  ീർത്തട ത്തിൻതറ സമഗ്ഗ പരിപോല് ത്തിന് ഉ  ുന്ന 
ഇടതപടല്ു ളോയ  ആയത ോണ്ടൂർ  തഗ്ടഞ്ചു ൾ    ട്ട് 
 ിരികൽ, ക ോണ്ടൂർ ബണ്ടു ൾ  ൽ ടയണ ൾ,  
ഗ്ഗോബികയോൺ   ിർമ്മി ി ൾ  ീരുറവ ഗ്പകേശത്തിന്തറ  
പരികപോഷണം  ുടങ്ങിയ  ീർത്തട പരിപോല്  
ഗ്പവർത്തി ൾ   

C. സൂക്ഷ്്മ തെറു ിട ജല്കസെ  ഗ്പവർത്തി ളും ക ോടു ളും 
/  ോൽ എന്നിവയുതട  ിർമ്മോണം,പു രുദ്ധോരണം 
തമയിൻറ ൻസ് എന്നീ ഗ്പവർത്തി ളും.  

D.  ജല്കസെ   ുളങ്ങളുതടയും മറു ജല്കഗ്സോ സ്സു തളയും 
ആഴം  ൂട്ടൽ ഉൾതപ്പതടയുള്ള പരമ്പരോഗ  
ജല്കഗ്സോ സ്സു ളുതട പു രുദ്ധോരണവും.  



 

 
 

E.  ടകല്ോരങ്ങളിൽ ഉം  ുളങ്ങളുതട അരി ില്ും   ോൽ 
ബണ്ടുകളില്ും കറോഡു ളുതട ഓരത്തില്ും,   
വ ഭൂമിയില്ും, മറു തപോ ു ഭൂമിയില്ും  െല് വൃക്ഷ്ങ്ങൾ 
അടകമുള്ള മരം തവച്ച് പിടിപ്പികല്ും  വ വൽകരണവും 
(ഇവയിൽ  ിന്ന് ല്ഭികുന്ന ആേയതത്ത അവ ോശം ഖണ്ഡി  5 
ഗ്പ ിപോേിപ്പികുന്ന  ുടുംബങ്ങൾക്  ൽക ണ്ട ോണ് 

F. തപോ ു ഭൂമിയിതല് ഭൂവി സ  ഗ്പവർത്തി ളും.  

 

2.  വിഭോഗം ബി: സമൂഹത്തിൽ അവശ  അ ുഭവികുന്ന 
വിഭോഗങ്ങൾകുള്ള വയക്തിഗ  ആസ് ി ൾ (ഗണ്ഡി  
അഞ്ചിൽ പരോമർശികുന്ന  ുടുംബങ്ങൾക് മോഗ് ം)  

 

A.  ഗണ്ഡി  അഞ്ചിൽ പരോമർശികുന്ന  ുടുംബങ്ങൾക് 
തഷഡയൂൾ  ോസ്റ്റ്,  തഷഡയൂൾഡ്  കഗ്ടബ്, ത ോമോഡിഎ tribe,  
ഡീക ോട്ടികെഡ് tribe,   േോരിഗ്േയകരഖയ്ക്  ോതഴയുള്ള 
 ുടുംബങ്ങൾ,  സ്ഗ് ീ ൾ    ഗൃഹ ോഥ ോയ  ുടുംബങ്ങൾ,  
ഭിന്നകശഷികോർ ഗൃഹ ോഥ ോയ  ുടുംബം  ഭൂപരിഷ് രണ 
ത്തിൻതറ ഗുണകഭോക്തോകൾ, ഇരിര ആവോസ് കയോജ  
ഗുണകഭോക്തോകൾ, വ ോവ ോശ  ിയമ ഗ്പ ോരമുള്ള 
ഗുണകഭോക്തോകൾ,  മു ളിൽ പറെിരികുന്ന 
 ുടുംബങ്ങൾ അല്ലോത്തപക്ഷ്ം, 2008തല്  ോർഷി   ടോശവോസ 
 ിയമഗ്പ ോരമുള്ള തെറു ിട  ോമമോഗ്   ർഷ ർക് 
ഭൂമിയുതട ഉത്പോേ ക്ഷ്മ യും 
വർദ്ധിപ്പികുന്ന ി ുംഭൂവി സ വും,   ിണറു ൾ 
 ുളങ്ങൾ മറുെില്കപ്പോൾ  ിർമ്മി ി ൾ മറ്  ജല് ത ോയ്ത്ത് 
 ിർമ്മി ി ൾ എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള ജല്കസെ ത്തിന് 
ആവശയമോയ അടിസ്ഥോ  സൗ രയങ്ങൾ ല്ഭയമോകൽ,   

B. പഴ ൃഷി,  പട്ടു ൂൽ  ൃഷി, ക ോട്ടം  ൃഷി െോo കെോറസ്ഗ്ടി 
 എന്നിവയില്ൂതട ഉപജീവ ം തമച്ചതപ്പടുത്തു .                           

C.  ഖണ്ഡി  5ൽ  സൂെിപ്പികുന്ന  ുടുംബങ്ങളുതട  രിശുഭൂമി 
/പോഴ്സഭൂമി വി സിപ്പിച്ച  ൃഷിക ുകയോജയമോകൽ. 

D.  ഇരിര ആവോസ് കയോജ  ഗ്പ ോരം ഓ ക ഗ്ര /സംസ്ഥോ  
സർകോരു ൾ ആവിഷ് രികുന്ന മറ് ഭവ   ിർമ്മോണ 
പദ്ധ ി ഗ്പ ോരം ഏതറടുകുന്ന ഭവ  ിർമ്മോണത്തിന് 
അവിേഗ്ധ  ോയി  ത ോഴിൽ ഘട ം..  



 

 
 

E.  രയങ്ങളോയ ക ോഴി ൂ ട്,   ആട്ടിന് ൂട്, പട്ടികൂട് ത ോഴുത്ത് 
എന്നിവയുതട  ിർമോണവും. 

F.  മത്സയ ബന്ധ  ഗ്പവർത്ത ങ്ങൾ കഗ്പോത്സോഹിപ്പികുന്ന ിന് 
ഉ  ുന്ന അടിസ്ഥോ  സൗ രയങ്ങളോയ മത്സയം ഉണകുന്ന 
ക ഗ്രങ്ങൾ  

G. മത്സയ സൂക്ഷ്ികുന്ന ക ഗ്രങ്ങൾ എന്നിവ  ിർമ്മികല്ും  
വർഷ ോല്ത്ത് മോഗ് ം തവള്ളമുള്ള തെറു  ുളങ്ങൾ 
(സീസണൽ വോട്ടർകെോർഡ് പലിക ല്ോൻഡ് )മത്സയം 
വളർത്തുന്ന ിന് അടിസ്ഥോ സൗ രയങ്ങൾ ഒരികല്ും. 
 

3. വിഭോഗം സി :കേശീയ ഗ്ഗോമീണ ഉപജീവ  മിഷൻ 
 ിബന്ധ  ൾ അ ുസരികുന്ന സവയംസഹോയ 
സംഘങ്ങൾക് തപോ ു അടിസ്ഥോ സൗ രയങ്ങൾ  

A.   ോർഷിക ോൽപ്പന്നങ്ങളുതട ഈടുറ  സംഭരണ സൗ രയം 
ഉൾതപ്പതടയുള്ള വിളതവടുപ്പിന് കശഷം ആവശയമോയി 
വരുന്ന സൗ രയങ്ങൾ (കപോസ്റ്റ്   ഹോർതവസ്റ്  െോസില്ിറീസ് 
)കജവവളം എന്നിവയ്ക് ആവശയമോയ സ്ഥോയിയോയ 
അടിസ്ഥോ സൗ രയങ്ങൾ സൃഷ്ടികു  വഴി  ോർഷി  
ഉത്പോേ  ക്ഷ്മ വർദ്ധിപ്പികുന്ന ി ുള്ള  ഗ്പവർത്തി ൾ 
ഗ്പവർത്തി ളും. 

B. സവയംസഹോയ സംഘങ്ങളുതട ഉപജീവ  
ഗ്പവർത്ത ങ്ങൾക് ആവശയമോയ  തപോ ു വർക് 
തഷഡ്ഡു ളുതട  ിർമ്മോണവും.  
 

വിഭോഗം ഡി :ഗ്ഗോമീണ അടിസ്ഥോ  സൗ രയങ്ങൾ 

A.   ിർകേശികതപ്പട്ട മോ േണ്ഡങ്ങൾക് അ ുസൃ മോയി ഖര 
ഗ്േോവ  മോല്ി യ സംസ് രണത്തി ും മല്മൂഗ് വിസർജ ം 
ഇല്ലോ ോകുന്ന ിന് കവണ്ടി സവ ഗ്ന്ത്മോയ സർകോർ 
വ ുപ്പു ളുതട ഇത്തരം പദ്ധ ി ളുമോയി സംകയോജിപ്പിച്ച് 
ത ോകണ്ടോ വയക്തിഗ  കടോയ്തല്റു ൾ, സ് ൂൾ കടോയലറു ൾ, 
അങ്കണവോടി കടോയ്ല്റു ൾ  ുടങ്ങിയ ഗ്ഗോമീണ 
ശുെി വവുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തി ൾ.  

B. ഒറതപ്പട്ടു ിടകുന്ന ഗ്ഗോമങ്ങളില്ും  ിർേിഷ്ട ഗ്ഗോമീണ 
ഉൽപോേ  ക ഗ്രങ്ങതളയും  ില്വില്ുള്ള കറോഡ് 
ശൃംഖല്യുമോയി ബന്ധിപ്പികുന്ന ി ുള്ള എല്ലോ  ോല്ോവസ്ഥ 



 

 
 

ഉപകയോഗികോൻ പറുന്ന ഗ്ഗോമീണ കറോഡു ളുതട 
 ിർമോണവും ഓട ൾ  ല്ലുങ്കു ൾ എന്നിവ  
ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഗ്ഗോമത്തിതല് ഈടുറ  ഉൾകറോഡു ളുതടയും  
വീഥി ളുതടയും  ിർമ്മോണം  

C.  ളി സ്ഥല്ങ്ങളുതട  ിർമോണവും. 
D.  തവള്ളതപ്പോക  ിയഗ്ന്ത്ണ സംരക്ഷ്ണ ഗ്പവർത്തി ൾ 
തവള്ളതകട്ട് ഒഴിവോകുന്ന ി ുള്ള  ജല്  ിഗർമ  
ഗ്പവർത്തി ൾ മഴ തവള്ളം ത ട്ടി  ിൽകുന്ന  ോഴ്സന്ന തപോ ു 
സ്ഥല്ങ്ങളുതട തമച്ചതപ്പടുത്തൽ,  ീരഗ്പകേശങ്ങളുതട 
സംരക്ഷ്ണത്തി ുള്ള കസ്റ്റോം വോട്ടർ ഗ്ഡയി ു ൾ എന്നിവ 
ഉൾതപ്പതടയുള്ള തപോ ുഅടിസ്ഥോ സൗ രയങ്ങൾ, 
കറോഡു ളുതട പു രുദ്ധോരണം, േുരന്ത് ഗ്പ ികരോധ 
 യ്യോതറടുപ്പു ൾ തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ി ുള്ള ഗ്പവർത്തി ളും. 

E. ഗ്ഗോമ പഞ്ചോയത്തു ൾ,  വ ി ോ സവയംസഹോയ 
സംഘങ്ങളുതട തെഡകറഷ ു ൾ ത ോടുങ്കോറ് 
ബോധി ർകുള്ള അഭയക ഗ്രങ്ങൾ ക ഗ്രങ്ങൾ (കസകലോൺ 
തഷൽട്ടർ) അങ്കണവോടി ക ഗ്രങ്ങൾ ഗ്ഗോമീണ െന്ത് ൾ 
എന്നിവകോവശയമുള്ള ത ട്ടിടങ്ങളുതട  ിർമ്മോണവും,  ഗ്ഗോമ 
/കലോക്  ല് ഗ് ിമികറോറി യ.ങ്ങളുതട  ിർമോണവും  

F. കേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ോ  ിയമം 2013 (20 /2013) കല് 
വയവസ്ഥ ൾ  ടപ്പില്ോകുന്ന ിന് ആവശയമോയിവരുന്ന 
ഭക്ഷ്യധോ യ സംഭരണിയുതട  ിർമ്മോണവും.  

G. മഹോത്മോഗോന്ധി കേശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴില്ുറപ്പ് 
 ിയമഗ്പ ോരം ഏതറടുകുന്ന  ിർമോണ ഗ്പവൃത്തി ളുതട 
എസ്റ്റികമറിന് ഭോഗമോയി.  വരുന്ന  ിർമ്മോണസോമഗ്ഗി ളുതട 
ഉത്പോേ ം ഉൽപോേ വും. 

H. മഹോത്മോഗോന്ധി കേശീയ ഗ്ഗോമീണ ത ോഴില്ുറപ്പ്  ിയമം 
ഗ്പ ോരംസൃഷ്ടികതപ്പടുന്ന   ഗ്ഗോമീണ തപോ ു ആസ് ി ളുതട 
അറ ുറപ്പണി ളും. 

I.  ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥോ  സർകോരുമോയി 
 ൂടിയോകല്ോെ   ടത്തി ക ഗ്രസർകോർ വിജ്ഞോപ ം 
തെയ്യുന്ന മറ് ഏത ോരു  ഗ്പവർത്തിയും. 

                                    

                                              ------------------------------------------- 


