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BapJw 

ഇ��യിൽ സാധാരണ�ാരായ ജന�ളുെട െതാഴിൽ െച�ുവാനു� അവകാശെ� സംര�ി�് 

നിലനിർ�ു�തിനായി 2005 െസപ്�ംബർ അ�ാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം നിലവിൽ 

വ�ു. അവിദ�� കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� 

ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ 

ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി�ു�തും ഉൽപാദന�മവുമായ ആ��ികളുെട 

സൃ�ിയാണ് ഈ പ�തിയുെട മുഖ� ല��ം. ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ 

ശ�ിെ�ടു�ുകയും സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ 

ഉൾെ�ടു�ുകയും പ�ായ�് രാജ് �ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക  എ�തും ഇതിൻെറ ല��മാണ.് 

 

സവിേശഷതകൾ 
 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു� അവകാശാധി�� ിത പ�തി 

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ� ് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും 
പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം 

 സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം  

 പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം 
എ�ിവയ്�് മുൻഗണന 

 െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവർ�ികൾ കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ� 
സഹായി�ുകയും െച�ു�ു 

 ആസൂ�തണ�ിലും നിർവഹണ�ിലും തിക� സുതാര�ത 

 കരാറുകാെര ഇടനില�ാേരാ ഇ� 

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർ ബ���് 

 ബാ�്, േപാേ�ാഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം 

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന 

 ക��ൂ�ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം 

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച�ു�ു 

 

tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn {]Imcw {Kma]©mb¯v {]tZi¯v \S¸nem¡p¶ F�ാ 

{]hr¯nIfpw tkmjyÂ HmUnän\v hnt[bam¡Wsa¶v 17(2)þmw hIp¸v \njvIÀjn¡p¶p. ]²Xn 

{]hÀ¯\s¯¸änbpw s]mXp[\w Nnehgn¡p¶Xns\¸änbpw ]uckaqlw \S¯p¶ ]ckyhpw kzX{´hpamb 

]cntim[\bpamWv tkmjyÂ HmUnäv AYhm kmaqlnI  ]cntim[\. sXmgnepd¸v \nba {]Imcw hÀj¯nÂ c� ്

{]mhiyw tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`IÄ F�ാ hmÀUnepw IrXyambn \St¯�XmWv. tkmjyÂ HmUnäneqsS 

AgnaXn CÃmXm¡p¶Xn\pw kpXmcyX Dd¸phcp¯p¶Xn\pw Imcy£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw kZv`cWw 

Dd¸m¡p¶Xn\pw Ignbp¶p. ]²Xn ]Ww icnbmb coXnbnÂ Nnehgn¨n«pേ�ാ F¶pw Cu ]Ww 

Nnehgn¨XpsIm� ്]²XnbpsS e£yw ssIhcn¨n«pേ�ാ F¶pw ]²XnbpsS KpWt`màm¡fpsS PohnX¯nÂ 

KpWIcambpw AXpaqew Imcyamb amäw D�mbn«pേ�ാ F¶pw tkmjyൽ HmUnäv {]Inbv¡v Iെ�¯m³ 

Ignbp¶p. 
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േസാഷ�ൽ ഓഡി� ്രീതിശാസ്്രതം 

മു�േ�രി േ�ാ�ിെല മു�േ�രി പ�ായ�ിെല വാർഡ് 5 ആയ അ��രയിൽ ഒക്േടാബർ 1, 2018 മുതൽ  

മാർ�് 31,  2019 വെരയു� കാലഘ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികളാണ ്ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയത് 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേസാ��് സംഘം �പവർ�ി ഫയൽ പരിേശാധന, ഫീൽഡ് സ�ർശനം, െതാഴിലാളികളും 

ആയു� അഭിമുഖം, എം ഐ എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�ു�ത്.  

 

അടി�ാന വിവര�ൾ 

തൃ�ൂർ  ജി�യിെല ചാവ�ാട ് താലൂ�ിൽ  മു�േ�രി േ�ാ�ിലാണ് മു�േ�രി �ഗാമപ�ായ�് �ിതി 

െച�ു�ത് .വട�് േതാളൂർ , എളവ�ി �ഗാമപ�ായ�ുകൾ , കിഴ�് േതാളൂർ  �ഗാമപ�ായ�്, െത�് 

െവ�ിട�് �ഗാമപ�ായ�,് പടി�ാറ് െവ�ിട�്, പാവറ�ി �ഗാമപ�ായ� ് എ�ിവ േചർ� ്

പ�ായ�ിന്െറ അതിർ�ികൾ  പ�ിടു�ുഭൂ�പകൃതിയനുസരി�് ഇടനാട് �പേദശമാണ് മുല .◌്ലേ�രി 

�ഗാമപ�ായ�.് െന�്, വാഴ, െത�്, കവു�്, മര�ീനി, കുരുമുളക്, ഇ�ി, മ�ൾ , ജാതി, �ഗാ�ു, റ�ർ  

എ�ിവയാണ് പ�ായ�ിെല �പധാന കൃഷികൾ കടാംേതാട ് ., പര�ുഴ, െവേ�നാട് പുഴ എ�ീ പുഴകൾ  

പ�ായ�ിലൂെട ഒഴുകു�ു  .മധു�ര െത�് കനാല് ., മധു�ര പടി�ാറ് കനാൽ , കൂ�ു�ി കനാൽ , 

െച�ീൻ  ചാൽ , മണൽ�ുഴ എ�ിവ പ�ായ�ിെല ജലേസചന�ിനായി ഉപേയാഗി�ു വരു� �പധാന 

കനാലുകളാണ.് പുളി�കടവ്, ഏനാമാ�ൽ  എ�ിവ പ�ായ�ിെല �പധാന ജലഗതാഗതേക���ളാണ്.  

 

ജി� 
 

തൃ�ൂർ  

ബ്േളാ� ്
 

മു�േ�രി 

വി��ീർ�ം 
 

17.7ച.കി.മീ. 

വാർഡുകളുെട എ�ം 
 

15 

ജനസംഖ� 
 

19953 

പുരുഷൻമാർ  
 

9359 

സ്�തീകൾ  
 

10594 

ജനസാ��ത 
 

1127 

സ്�തീ : പുരുഷ അനുപാതം 
 

1132 

െമാ�ം സാ�രത 
 

88.3 

സാ�രത (പുരുഷൻമാർ ) 
 

92.18 

സാ�രത (സ്�തീകൾ ) 
 

85.02 

Source : Census data 2001 
 
 



 
  

4 
 

 
വാർഡ് 5 അ�കര    

അതിരുകൾ 

െതക്ക് അംേബദ്കർ ്രഗാമം , എലവത്തൂർ വാര്ഡകുകൾ  

വടക്ക് േതാള�ർ പഞ്ചായത്ത്  

കിഴക്ക്  േതാള�ർ പഞ്ചായത്ത്  

പടിഞ്ഞാറ് എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത്    
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Sl No Work Name Work Code Starting Date
Ending 

Date Status
Estimated 
expenditur

e

Actual 
expenditur

e

Estimated 
mandays

Actual 
Manday

s

Display 
Board 

1

ഊരകം  നീ ർത്തടത്തിലെ  അന്നകര 
പ്രദേശത്തെ ദു ർബല ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ 
ഭൂ മിയി ൽ സമഗ്ര വി കസന പ്രവർത്തികൾ 

ഭാഗം  1

(160701000
2/IF/323432

)
02-01-2019 ########## Completed 196000 177468 699 643 3000

2

ഊരകം  നീ ർത്തടത്തിലെ  അന്നകര 
പ്രദേശത്തെ ചെ റു കി ട നാമമാത്ര 

കർഷകരു ടെ ഭൂ മിയി ൽ സമഗ്ര വി കസന 
പ്രവർത്തികൾ ഭാഗം 1

(160701000
2/IF/381515

)
06-02-2019 ########## Completed 157500 154284 560 559 3000

3
അന്നകര പ്രദേശത്തെ സംഘ കൃ ഷി  
മു ക്തേന തരി ശു  ഭൂ മി  കൃ ഷി യോഗ്യ 

മാക്കുന്ന പ്രവർത്തി  ഭാഗം  1

(160701000
2/LD/24067

5)
26-11-2018 ########## Completed 199800 26772 712 97 3000

4
അന്നകര പ്രദേശത്തെ സര് ക്കാര്  

സാ ന് പത്തിക സഹാ യം  വഴി  ലഭി ക്കുന്ന 
ഭവന നി ര് മ്മാണ പ്രവര് ത്തികള്  ഭാഗം  3

(160701000
2/IF/346910

)
20-07-2018 ########## Completed 24390 24390 90 90 NA

5
അന്നകര പ്രദേശത്തെ ദു ര് ബല 

ജനവി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂ മിയല്  കി ണറ്  
നി ര്മ്മാണം  ഭാഗം  2

(160701000
2/IF/257347

)
23-05-2018 ########## Spill Over 41000 27876.26 8 8 No

6 അന്നകര പ്രദേശത്തെ വ്യക്തിഗത കക്കൂസ്  
നി ർമാണം  ഭാഗം  3

(160701000
2/RS/33935

6)
20-09-2018 ########## Completed

18407 and 
limited to 
12000

m.book not 
filled 
proprly 
12000

30 30 500

7
അന്നകര പ്രദേശത്തെ റോഡി ന് റെക 

വശങ്ങളി ല്  വൃ ക്ഷതൈകള്  
വെ ച്ചുപി ടിപ്പിക്കല്

(160701000
2/DP/26692

8)
20-07-2018 ########## Completed 242000 50784 854 184 5000

8
അന്നകര പ്രദേശത്തെ സര് ക്കാര്  

സാ ന് പത്തിക സഹാ യം  വഴി  ലഭി ക്കുന്ന 
ഭവന നി ര് മ്മാണ പ്രവര് ത്തികള്  ഭാഗം  1

(160701000
2/IF/336145

)
23-05-2018 ########## Completed 7588 7588 28 28 No

9

തൊഴി ലു റപ്പു പദ്ധതി യു ടെ 
ഭാഗമായി ട്ടുള് ള നി ർമാണ 

പ്രവർത്തികൾക്കു ആവശ്യമായ നി ർമാണ 
സാ മഗ്രികളു ടെ ഉദ് പാദനം  ഭ

(160701000
2/AV/25589

8)
10-10-2018 ########## Completed 493000 351540 475 427 5000

Ward 5

TABLE-  1 ്രപവർ�ികളുെട ലി�് 
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1െതാഴിലാളികളുെട  AhImi§Ä 
 

   almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v]²Xn hn`mh\w sN¿p¶Xv Fs´ms¡sb¶pw Imcy£aambpw 

^e{]Zambpw Cu ]²Xn F§s\ \S¸nem¡msa¶pw {Kma]©mb¯nt\bpw sXmgnemfnIstfbpw {Kmak` 

AwK§tfbpw t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\p thnbmWv Cu sSÌv tkmjyÂ HmUnäv .sXmgnemfnIÄ¡v 10 AhImi§Ä 

{][m\w sN¿p¶p. Ah GsXms¡sb¶v NphsS tNÀ¡p¶p. 

1.െതാഴിൽ കാർഡ ്ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം (Schedule 2 Para 1  ) 

െതാഴിലുറ�ു നിയമം (െഷഡ�ൂൾ 2  പാര 1) അനുസരിച്  18 വയ�് പൂർ�ിയായ ഏെതാരാളും െതാഴിൽ കാർഡിന് 

അേപ�ി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േഫാേ�ാ പതി� െതാഴിൽ കാർഡ് സർ�ാർ െചലവിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശമാണ് 

നിയമം നൽകു�ത്.  

MIS �പകാരം 235 െതാഴിൽ കാർഡുകളാണ് ഈ വാർഡിൽ ഉ�ത് . 2018 - 19 ഇൽ 5  െതാഴിൽ കാർഡുകൾ പുതുതായി 

നൽകിയതായി കാണു�ു. 106 ആക്�ീവ് ആയ െതാഴിൽ കാർഡുകൾ ഉെ��ിലും നാ���ിന് അടുത് മാ�തമാണ് ഉ�ത് 

എ�ാണ് പ�ായ�ിൽ നി�ും അറിയി�ത്. െതാഴിൽ കാർഡിന് പ�ായ�ിൽ അേപ� സമർ�ി�ാൽ ഉചിതമായ 

അേനഷണം നട�ി 15 ദിവസ�ിനകം കാർഡ് നല്േക�താണ.് ….(Section)  െതാഴിൽ കാർഡ് ൈകവശം സൂകിഷിേ��ത് 

െതാഴിലാളിയാണ്. ഏെത�ിലും കാര��ൾ എഴുതി േചർ�ു�തിനായി പ�ായ�ിൽ ഏ��ി�ി�ാൽ എ�തയും േവഗം 

തിരി�ു നൽേക�താണ്. വ��മായ കാരണം കൂടാെത െതാഴിൽ കാർഡ് പ�ായ�ിൽ സൂ�ി��യാെണ�ിൽ െസ�ൻ 

25 �പകാരം ശി� ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. demand, work allocation, െച�� �പവൃ�ി, ഹാജർ, മ�ർ േറാൾ ന�ർ, േവതന 

സംബ�മായ വിവര�ൾ തുട�ിയവ െതാഴിൽ കാർഡിൽ ഉ�ാേവ�താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ് എടു�ു�തിനു� െചലവ് 

േഫാേ�ാ ഉൾെ�െട 6 % അ��ിനിസ് േ�ട�ീവ് ഫ�ിൽ ണ് ഇ�ും എടുേ��താണ്. പ�ായ�ിൽ നി�ും �ിരമായി താമസം 

മാറി േപാവുകേയാ, മരണെ�ടുകേയാ, ഹാജരാകിയ േരഖകൾ കൃ�തിമമാെണ�ു െതളിയുകേയാ െച��ാൽ മാ�തേമ െതാഴിൽ 

കാർഡ് ക�ാൻസൽ/ ഡിലീ�് െച�ാൻ പാടു�ു. 

.2. െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Schedule 1 Para 11  )  

െതാഴിൽ ദിന�ൾ ആവശ�െ�ടുവാനും തീയതി വ� രസീത് ൈക��ുവാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും 

ഉ� അവകാശം നിയമം അനുശാസി�ു�ു. െതാഴിൽ കാർഡിൽ േപരു� ഏെതാരു അംഗ�ിനും അവിദ�� കായിക 

െതാഴിലിയൂനായി ആവശ�െ�ടാവു�താണ്.. ഇ�രം അേപ� രജി�ർ െചേ��തും തീയതി വ� രസീതി 

നൽേക�തുമാണ്. തീയതി വ�ു� രസീതി െതാഴിലാളികൾ�ു നൽകു�തിനു� ഏർ�ാട് െച�ു�ി� എ�ിൽ 

െതാഴിലുറ�ു നിയമ�ിെല  െസ�ൻ 25 അനുസരി�ു�  ശി�  ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. 

ഈ വാർഡിൽ െതാഴിലാളികൾ �ഗൂ�ായും ഒ�യായും േമ�ിലൂെട െതാഴിൽ ആവശ�െ��ു വരു�ു�്. �ഗൂ�് ഡിമാൻഡ ്േഫാം 

ഉെ��ിലും തീയതി വ��മാ��ിനാൽ  15 ദിവസ�ിന് അക�ു തെ� െതാഴിൽ ലഭിേ�ാ എ�് വ��മ�. 

പരിേശാധനയിൽ െതാഴിൽ ഡിമാൻഡ് െച��തിനു�  രസീതി ന��ിയതായി േരഖകളിൽ നി�ും ൈകപ�ിയതായി 

െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും അറിയാൻ സാധി�ി�. 

 

3 െതാഴിലി�ാ��  േവതനം ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Section 7(1) ) 

െതാഴിൽ ആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ ആദ�െ� മു�ത് ദിവസം േവതന�ിന് നാലിെലാ�ും 

തുടർ�് 100 ദിവസം വെര േവതന�ിന് പകുതി യും ലഭി�ൻ  അവകാശമു�്.  
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പരിേശാധനയിൽ െതാഴിൽ ഡിമാൻഡ് െച��തിനു�  രസീതി ന��ിയതാേയാ ൈകപ�ിയതാേയാ േരഖകളിൽ നി�ും കാണാൻ 

സാധി�ി�. 

4. ്രപവർ�ികൾ കെ��ി നൽകാനു� അവകാശം . (Schedule 1 Para 9  ) 

  ഓേരാ െതാഴിലാളി�ും െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം ത�ളുെട വാർഡിൽ ഏെ�ടു�ു നട�ിലാേ�� �പവർ�ികൾ 
(നാല് വിഭാഗ�ളിലായി 260 എ�ം - അനുബ�ം കാണുക) കെ��ി നൽകുവാനു� അവകാശം. െസ�ൻ 16 (1) �പകാരം 
�ഗാമസഭ / വാർഡ് സഭ യിൽ വരു� നിർേ�ശ�ളും ഉൾെ�ടു�ി െകാ�ു�  െസ��് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാേ�� 
ഉ�രവാദി�ം �ഗമ പ�ായ�ിനാണ്. 

നിലവിൽ �ഗാമസഭയുെട ഇടെപടൽ  �പവൃ�ി തിരെ�ടു�ു�തിൽ ഉ�തായി മനസിലാകുവാൻ സാധി�ു� േരഖകൾ 
�ഗാമ സഭ മിനി��ിൽ നിേ�ാ െതാഴിലാളികളിൽ നിേ�ാ കെ��ുവാൻ സാധി�ി�ി�. എ�ാൽ ആ�ൻ �ാൻ �ഗാമസഭയിൽ 
വ�് അംഗീകരി�ു�തായി േരഖകളിൽ നി�ും മനസിലാകുവാൻ കഴി�ു. 

 

5.അ�ു കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശം(Schedule 2 Para 18 ) 

െതാഴിലാളിയുെട താമസ�ല�ു നി�് അ�് കിേലാമീ�ർ ചു�ളവില� െതാഴിൽ ലഭി�ു�െത�ിൽ േവതന�ിന്െറ 10 

ശതമാനം കൂടി അധികേവതനം ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം. (Schedule 2 Para 20 ) 

ഒേര വാർഡിൽ തെ� ഉ� പണികൾ�് േപാലും െതാഴിലാളികൾ�് യാ�ത െചലവ് വരു�ു�് .എ�ാൽ 5km ൽ കുറവ് 

ആയതിനാൽ ഇത് ലഭ�മ� 

6.പണി �ലെ�  ASn-Øm\ സൗകര��Ä¡pÅ അവകാശം(Schedule 2 Para 23  ) 

പ�ിക  2 ഭാഗം44 23 �പകാരം �പവർ�ി സഥല�ു കുടിെവ�ം, തണൽ , അടിയ�ിര ചികി��ുതകു� �പഥമശു�ശൂഷ 

കി�ുകൾ ,  5 വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികൾ�് ആയയുെട സൗകര�ം എ�ി�െന നിയമം അനുശാസി�ു�ു. 

െതാഴിൽ�ല v̄  ശു�മായ കുടിെവ�ം, ഫ�് എ��് േബാ��്, , F¶nh¡pÅ   അവകാശം. IqSmsX sXmgnÂ Øe v̄ Dm-

Ip¶ A]-I-S-̄ nsâ NnInÂk sNehpw e`n-¡p-¶-Xn\pff Ah-Im-i-ap-v. 

െവ�ം െതാഴിലാളികൾ വീ�ിൽനി�ും െകാ�ുവരികയാണ് െച�ു�ത്.തണൽ സൗകര�ം ഏർെ�ടു�ിയി�ു�തായി 
കാണെ��ി�. ഇേ�ാൾ മാ�മാരായി വരു�  വ��ികൽ  സ��മായി ൈപസ െചലവ് െച��ി�ാണ് വളെര അത�ാവശ�െമ�ു 
അവർ�ു േതാ�ു� മരു�ുകൾ �പഥമ ശു�സൂഷ കി�ുകളിൽ ഉൾെ�ടു�ു�ത് 

 

7.കൂലി ലഭി�ാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ തെ� അത് ലഭി�ാനു� അവകാശം(Schedule 2  Para  29 ) 

സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി�ു� കൂലി 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ ലഭി�ുവാൻ ഉ� അവകാശം. േവതനം 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ 
ലഭി�ു�ി� എ�് പരിേശാധനയിൽ വ��മായി. നിയമം അനുസരി�ു 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ കൂലി ലഭി�ി� എ�ിൽ 
േവതന�ിന്െറ 0.05% ന�പരിഹാര�ിനു അർഹതയു�്. 

കൂലി 4 മാസേ�ാളം ൈവകു�തായി കെ��ി. 

8. thX\-hn-X-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw 

Ah-km\ {]hr¯n Znh-k-̄ nsâ 15-þmw Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-̈ nsÃ¦nÂ thX-\-̄ nsâ 0.05% A[nI thX\w 

e`n-¡m-\pÅ Ah-Imiw.  
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പ�ിക 2  പാര 29 അനുസൃതമായി പതിന�ു ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ േവതനം  ലഭ�മായിെ��ിൽ േവതന താമസ�ിനു  
0.05 ശതമാനം നിര�ിൽ അധിക േവതനം ലഭ�മാേക�താണ്. പരിേശാധന�ു വിേധയമാ�ിയ ബാ�് പാ�് ബുകളിൽ ഇത് 
നൽകിയതായി കാണാൻ കഴി�ി�. 

9. സമയബ�ിതമായ ്രപ��പരിഹാര�ിനു� അവകാശം 

sk£³ 19 അനുസരി�് അ�ുദിവസ�ിനകം പരാതി പരിഹരി�ുകയും  ഏഴുദിവസ�ിനു�ിൽ പരാതി�ാരന് അത് 

അറിയി�ുവാനും ഉ� അവകാശം. 

പരാതി െരജി�റിൽ എ� തി�തികളിലായി മൂ�് വ��ികൾ  മാ�തമാണ് പരാതി േരഖെ�ടു�ിയി�ു�ത്. ഈ വാർഡിൽ 
മുൻകാല�ളിൽ െതാഴിലുറ�ുമായി ബ�െ��ു പരാതികൾ ഉ�ായിരു�തായി െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േക�റി�ു 
എ�ിലും പരാതി െരജി�റിൽ അത് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. പരാതികൾ എവിെട, എ�െന േരഖെ�ടു�ണം എ�് 
െതാഴിലാളികളിൽ ഒരു ന� വിഭാഗ�ിനും അറിവി�. 

10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw. (Section 17) 

XpSÀ -̈bmbn kmaqly ]cn-tim-[\ \S-̄ p-hm\pw AXnൽÂ ]¦m-fn-bm-Ip-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw. 

2016-17 ഒക്േടാബർ - മാർ�് , 2017-18 ഏ�പിൽ - െസപ്�ംബർ എ�ി കാലഘ��ളിൽ നിലവിൽ ഉ�ായിരു� േസാഷ�ൽ 

ഓഡി�് ടീം േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ിയതായി �ഗാമ സഭ മിനിെ�സിൽ നി�ും മനസിലാ�ാൻ സാധി�ു. ഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

പരിേശാധന�് ലഭ�മായി� 

 
ഫയൽ പരിേശാധന 
 
tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ \nÀ_Ôambpw {Kma]©mb¯nÂ 

kq£nt¡hbmWv. 

1. േജാബ ്കാർഡ് രജി�ർ  
2. ്രഗാമസഭ  രജി�ർ  
3. ഡിമാൻഡ് / അേലാേ�ഷൻ & േവതന രജി�ർ  
4. വർ�് രജി�ർ  
5. ഫി��ഡ് അസ� ്രജി�ർ 
6.  പരാതിരജി�ർ  
7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ  
 

രജി�ർ പരിേശാധന 
 
AMC �പകാരമു� 7 രജി�റുകളും ഉ�ായിരു�ു.  

 

1. െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ  
 
െതാഴിൽ കാർഡിനു� കുടുംബാ േപ�യുെട രജി�ർ ആണ് െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ . പാർ�് എ പാർ�് ബി പാർ�് സി  .

പാർ�് ഡി എ�ി�െന  4  ഭാഗ�ളായി രജി�ർ സൂ�ി�ി�ു�്  

പാർ�് എ യിൽ വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകളുെടയും വിശദാംശ�ൾ കാണി�ിരി�ു�ു. 

പാർ�് ബി രജി�ർ പരിേശാധന�ു ലഭ�മായി�. 

പാർ�്  സി യിൽ പുതിയതായി െതാഴിൽ കാർഡ് എടു� 4 വ��ികളുെട വിവര�ൾ അട�ിയിരി�ു�ു. 



 
  

9 
 

പാർ�് ഡി യിൽ ഓേരാ േജാബ് കാർഡിലും െച�� �പവർ�ികളിൽ മ�ർ േറാൾ അനുസരിച് എ�ത പണി െച��ി�ു�് 

അതിന്െറ േവതനം കുടി�ിക എ�ി�െന വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു  

 

 
 
2 ്രഗാമസഭ രജി�ർ  

�ഗാമസഭ രജി�ർ പ�ായ�ിെല അ�ാം വാർഡിന് െപാതുവായി സൂ�ി�ിരി�ു�ു. 20.12.15 ന ് 16- 17 വാർഷിക പ�തി 

അംഗീകരി�ു െകാ�് ഒരു ഒരു �ഗാമസഭ േചർ�തായി കാണാൻ സാധി�ു. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ടീം , വിജിലൻസ് േമാണി�റിംഗ് 

ക�ി�ി വിവര�ളും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ു�ത് വിവര�ളും കാണാൻ സാധി�ു. 2 12 17 ന് േചർ�് 

�ഗാമസഭയിൽ 18 -19 വാർഷിക പ�തി അംഗീകരി�ത്,  2018 ഏ�പിൽ മുതൽ െസപ്�ംബർ കാലഘ��ിെല േസാഷ�ൽ 

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�തായും ക�ു. 

 
3  ഡിമാൻഡ ്അേലാേ�ഷൻ േവതന രജി�ർ 

 ഡിമാൻഡ് പരിേശാധി�തിൽ ഡിമാൻഡ് െച�� ദിവസവും െതാഴിൽ അനുവദി� ദിവസവും േവതന വിശദാംശ�ളും ഒ� 

ഷീ�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.  കൃത�മായി രജി�രിൽ വിവര�ൾ സൂ�ി�ിരു�ു.  

4 വർ�്/ ്രപവർ�ി രജി�ർ 

 �പവൃ�ിയുെട ലി�ും ചിലവും വിശദാംശ�ളും സംബ�ി�് രജി�ർ. 18 -19 വർഷ�ളിൽ പ�ായ�ിൽ നട�ിലാ�ിയ 

�പവർ�ികളുെട വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. �പവർ�ികളുെട വിവര�ൾ ലി�് േറാൾ ന�ർ ന�ർ െതാഴിൽ 

ദിന�ൾ നൽകിയ േവദന കുടിശിക തുട�ിയവ േചർ�ി�ു�് (എം ഐ എസിൽ നി�ും എടു�താണ്) 

5 ആ��ി രജി�ർ: (�ിര ആ��ികളുെട രജി�ർ) 

IC/ 318646 (ID16001882191), IC/ 318972 (ID1600188972), IF/ 323432 (ID16001891777) എ� �പവർ�ികൾ�് വർ�് േകാഡ് അസ�് ഐഡി, 
�ാസ്, തീയതി എ�ിവ  ഉ�ായിരു�ു.  

ആസ് തിെരജി�റിൽ േരഖെപടു�ിയിരു� മ�ു  3 �പവൃ�ിക��ളുെട വിവര�ൾ പൂർ�മ�, വർ�് േകാഡ്, തി�തി എ�ിവ 
േചർ�ി�ി�.  

 
6 പരാതി രജി�ർ 

2012- 13 ൽ വി. എ സ്. േമാഹനൻ വാഴ�ു�ി, 10/09/2012 ൽ സി. െക. മാധവൻ ചീേരാത് ,2/2015 ൽ പ�ാവതി പൂ��ത എ�ി മൂ�് 

പരാതികളാണ് ഈ കാലയളവുകളിൽ പരാതി െരജി�റിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. മൂ�് േപരുെട പരാതിയിലും 

സ�ീകരി� നടപടി വ��മാകിയി�ു�്. പരാതി തീർ�ാകിയ തിയതി േമാഹനൻ വാഴ�ി�ി എ� വ��ിയുെട പരാതിയിൽ 

മാ�തമാണ് കാണുവാൻ സാധി�ത്. 

7.െമ�ീരിയൽ രജി�ർ 

ഇതിെന ലി�് ബിൽ ന�ർ ന�ർ തീയതി തുക വിദ�� വിദ�� ദേതാ വിവര�ൾ േചർ�ി�ു�്.  േ�ാ�്ബ�െ�� വിവര�ൾ 

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 
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്രപവർ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ 
 

tI{µkÀ¡mÀ \nÀt±i{]Imcw Hcp �പവർ�ി ^benÂ Xmsg ]dbp¶ 22 tcJIÄ \nÀ_Ôambpw Dmt¡XmWv. 

1) IhÀ t]Pv  

2) sN¡v enÌv   

3) B£³ ¹m³/sjÂ^v Hm^v hÀ¡v F¶nhbpsS AwKoIcn¨ tIm¸n 

4) kmt¦nXnI FÌntaäpw Unssk\pw  

5) `cWm\paXnbpsSbpw km¼¯nIm\paXnbpsSbpw tIm¸n 

6) kmt¦XnI A\paXnbpsS tIm¸n 

7) I¬shÀP³kv hniZmwi§Ä 

8) sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ Bhiys¸«psImpff At]£ 

9) sXmgnÂ A\phZn¨psImpff t\m«oknsâ tIm¸n 

10) ]qcn¸n¨ aÌÀ tdmfnsâ tIm¸n 

11) sajÀsaâv _p¡nsâ tIm¸n 

12) km[\§Ä hm§p¶Xn\pff Izmt«j³ £Wn¨Xnsâbpw Iw]mcnäohv tÌävsIânsâbpw  saäocnbÂ kt¹ 
HmÀUdnsâbpw tIm¸n 

13) thPvenÌv  

14) thX\¯nsâbpw km[\§Ä¡v ]WaS¨Xnâbpw F^v.än.H bpsSbpw tIm¸n  

15) saäocnbÂ hu¨dnsâbpw _nÃpIfpsSbpw tIm¸n 

16) tdmbÂän AS¨Xnsâ ckoXnsâ tIm¸n 

17) aq¶v L«§Ä Bbpff sXmgnensâ t^mt«IÄ 

18) ]qÀ¯nIcn¨ kÀ«n^n¡änsâ tIm¸n 

19) aÌv tdmÄ aqhvsaâv Én]v 

20) BkvXnbpsS Pntbm SmKv t^mt«mIÄ 

21) tkmjyÂ HmUnänsâ dnt¸mÀ«v tIm¸n 

22) sskäv Ubdn 
 

17 വർ�് ഫയലുകൾ പരിേശാധി�തിൽ  നിയമ �പകാരം ഉ�ിയിരിേ��തും ഞ�ളുെട പരിേശാധനയിൽ 

കെ��ിയതുമായ 22 േഡാക�ൂെമൻറ്സിന്െറ വിവര�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു:                                                                                                        

 
കവർേപജ ്

ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരമു� ഒരു കവർ േപജ് ഫയലിൽ സൂ�ി�ു�ത് െതാഴിലുറ�ുപ�തിയുെട 

സുതാര�തയും ലാളിത�വും ഉറ�ു വരു�ു�ു. ഒരു �പവർ�ിയുെട എ�ാ അടി�ാന വിവര�ളും അട�ു� ഒരു 

േരഖയാണിത്. പരിേശാധന�ു വിേദയമാ�ിയ 9 ഫയലുകളിൽ 8 എ��ിലും AMC  �പകാരമു� കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. 

IF 336145 എ� ഭവന നിർ�ാണ ഫയലിൽ ആണ് കവർ േപജ് കാണുവാൻ സാധി�ാ�ത്. 

 

െചക് ലിസ് �് 

ഒരു ഫയലിൽ ഏെതാെ� േരഖകൾ ഉ�ട�ം െച��ി�ുെ��ും അത് ഏത് േപജ് മുതൽ ഏത് േപജ് വെരയാെണ�ും 

മന�ിലാ�ു�തിനു� ഒരു േരഖയാണ് െച�് ലി�്. 7 ഫയലുകളിൽ െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു. 2 വ��ിഗത 

�പവർ�ികളിൽ മാ�തമാണ് ലി�് കാണെ�ടാ� ഇരു�ത്. വർ�് ഫയലിെല ഓേരാ േപജുകൾ�ും ന�ർ ഇട�ത് െകാ�് 

െച�് ലി�് ശരിയായി പൂർ�ീകരി��ി�. 

IF 336145, RS 339356 എ�ി �പവൃ�ികൾ�ു െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�. 

 ആ�ൻ �ാൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇടെപടലിന്െറ േനർ സാ��ം െതളിയി�ു� േരഖയാണ് ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി �ഗാമസഭയിൽ 

നിർേ�ശി�െ�ടു� �പവർ�ികൾ െഷൽഫ് ഓഫ് േ�പാെജ��ിേല�ു മാ�ുകയുംമുൻഗണനാടി�ാന�ിൽ  അതാത് 

സാ��ികവർഷ�ിൽ ആവശ�മു� വർ�ുകൾ െതരെ�ടു�് ആ�ൻ �ാൻ ത�ാറാ�ുകയും െച�ും. ആ�ൻ 
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�ാനിൽ ഉൾെ�� �പവർ�ി തെ�യാേണാ നട�ിലാ�ിയത് എ�് മന�ിലാ�ു�തിനും ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി 

ഉപകരി�ു�ു. 

മുകളിൽ പരാമർശി� ര�ു വ��ിഗത �പവർ�ികളിൽ ഒഴിെക മ�ു 7 ഫയലുകളിലും ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു.  

 

എ�ിേമ�് 

സാേ�തിക എ�ിേമ�് പ�തിയിൽ ഏെ�ടു�ു� ഓേരാ �പവർ�ി�ും സം�ാന സർ�ാർ ചുമതലെ�ടു�ിയ അധികാര 

�ാന�ിന്െറ അനുമതിേയാടുകൂടിയ സാേ�തിക എ�ിേമ�് ഉ�ായിരിേ��താണ്. ഓേരാ �പവർ�ി�ും 

എ�ിേമ�ിന്െറ സം�ി��ം, ഡിൈസൻ, �പവർ�ിയുെട �പതീ�ിത േന��ൾ വിശദീകരി�ു� സാേ�തിക കുറി�് 

തുട�ിയവ ഉ�ായിരിേ��തും െസക�ർ േസാഫ്�് െവയറിലൂെട ഓൺൈലനായി അനുമതികൾ ലഭ�മാേ��തുമാണ് 
9 �പവർ�ികളിലും വിശദമായ എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു.  AV 255898 എ� ഫയലിൽ എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് കാണുവാൻ സാധി�ു. 

ജനകീയ എ�ിേമ�് ഒരു ഫയലിലും ഉ�ായിരു�ി�. 

 
ഡിൈസൻ ആൻഡ ്േ്രഡായിങ ്

ഒരു ഫയലിൽ േപാലും േ�ഡായിങ ്  ഡിൈസൻ എ�ിവ കെ��ുവാൻ കഴി�ി�. 

സാേ�തികാനുമതി & ഭരണാനുമതി  
ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നട�ിലാ�ു� െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവർ�ന�ൾ�് പ�ായ�് ഭരണ സമിതി നൽകു� 
അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി. പരിേശാധന�ു വിേധയമാ�ിയ 9 ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി ഉ�ായിരു�ു. 4 
ഫയലുകളിൽ AS കാണുവാൻ സാധി�ു. AS ഉ�ായിരു� ഫയലുകൾ 

IF 323432, IF 381515, LD 240765, AV 255898 

സംേയാജിത പ�തി(കൺേവർജൻസ്) 

പരിേശാധന�ു വിേധയമാ�ിയ ഫയലുകൾ convergence സ�ഭാവം ഉ�വയായിരു�ി�. 
 

ഡിമാൻഡ ്േഫാം 

അനുബ�ം 3(b) �പകാരമു� �ഗൂ�് ഡിമാൻഡ് േഫാം 7ഫയലുകളിൽ ആണ് കെ��ിയത് അ�െന കെ��ിയവയിൽ 

സീരിയൽ ന�ർ െതാഴിലാളികളുെട േപര് അ�ഡസ് െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ ഒ�് എ�ിവയു�ായിരു�ു. െതാഴിൽ എ�് 

മുതൽ എ�ുവെര േവണെമ�ു� ഭാഗവും �കഷ് സൗകര�ം േവണേമാ എ�ു� േകാളവും പൂരി�ി�തായി 

കെ��ിയി�.വ��ിഗത ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു. 

IF 336145, RS 339356  എ�ി വ��ിഗത �പവർ�ികളിൽ ഡിമാൻഡ ്േഫാം ഉ�ായിരു�ി�. 

വർ� ്അേലാേ�ഷൻ േഫാം 

മുകളിൽ പരാമർശി� ര�ു വ��ിഗത �പവർ�ികളിൽ ഒഴിെക മ�ു 7 ഫയലുകളിലും 
വർ�് അേലാേ�ഷൻ േഫാം അെ��ിൽ �പവർ�നം അനുവദി�ത് സംബ�ി� േഫാം ഉ�ായിരു �ു. 

െമഷർെമൻറ് പു��കം (M Book) 
8 ഫയലുകളിൽ M book ഉ�ായിരു�ു.െമഷർെമൻറ് ബു�ിൽ ന�ർ േപജ് ന�ർ ഇവ േരഖെ�ടു�ിയി�ു�് TS ന�ർ 

വ��മായിരു�ു.  

IF 336145 - ഇ �പവർ�ിയുെട എം.ബു�് ഹാജരാകിയിരു�ി�. RS 339356  എ� �പവർ�ിയുെട എം,.ബു�്  

പൂർ�ീകരി�ിരു�ി�. 

 
െമ�ീരിയൽ ലി�് 
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       AV  255898 എ� �പവർ�ിയുെട ഫയലിൽ ആെക    237591.4   രൂപ വരു� മൂ�് െമ�ീരിയൽ ലി�ുകൾ ആണ് 

കെ��ിയത്. ഇതിൽ 7 ബി�ുകൾ  ആണ് ഉ�ായിരു�ത്.  മ�ു ഫയലുകളിൽ െമ�ീരിയൽ ലി�്  ഉ�ായിരു�ി�.   

േവജ ്ലി� ്
പരിേശാധന�ു വിേധയമാ�ിയ എ�ാ ഫയലുകളിലും േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു. ആെക35  േവജ് ലി�ുകൾ ആണ് 9 

ഫയലിലും കൂടി ഉ�ായിരു�ത്. 

മ�ർേറാൾ /ഫയൽ മാ� �ി�ുകൾ 

പരിേശാധന�ു ലഭി� 46 muster േറാളുകൾ�ായി 41 muster േറാൾ മൂേവെമന്റ് �ി�ുകൾ ആണ ് ഉ�ായിരു�ത്. ഇവയിൽ 

മി�ർ േറാൾ �പകാരം �പവൃ�ി ആരംഭി� തിയതി, �പവൃ�ി അവസാനി�ി� തിയതി, ഓവര്സീർ/ AE muster േറാൾ �പവൃ�ി 

�ല�ു നി�് ൈക പ�ിയ തിയതി, ഓവര്സീർ/ AE muster േറാളുകളുെട ബിൽ, വൗ�ർ, െമഷർെമൻറ്, എ�ിവ ത�ാറാകിയ 

തിയതി, െച�് െമ�ുർെമന്റിനായി AE യ്�ു സമർ�ി� തിയതി, െച�് െമയ്സ്റ്െമന്റ് െച��ു DEO  കു സമർ�ി� തിയതി, 

muster േറാൾ MIS ഇത് എൻ�ടി വരു�ിയ തി�തി, േവജ് ലി�് ജനേറ� െച��ു െസ�ക�റിെട േലാഗിനിേല�ു അയ� തിയതി 

എ�ിവയാണ് ഉ�ായിരു�ത്. FTO ജനേറ� േചത തിയതി, FTO ബാംഖിേല�ു അയ� തി�തി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.   

ഒരു മ�ർ േറാൾ അവസാനിച് 3 ദിവസ�ിനകം തെ� അളവുക ൾ ബ�െ�� ഉദ�ാഗ�ൻ േരഖെ�ടു�ണം എ�് നിയമം 

അനുശാസി�ു�ു.അളവുകളിൽ �കമേ�ടുകൾ ഉ�ായാേലാ, ഉപേയാഗി�ു� െമ�ീരിയലിന്െറ ക�ാളി�ിയിൽ നിലവാരം 

കുറയ്�ുകേയാ, ഉയർ� എ�ിേമ�് കാണി�ുകേയാ  െച�ു�ത് നിയമവിരു�മാവുകയും െസ�ൻ 25 അനുശാസി�ു� 

ശി�ക് വിേധയമാേവ�ി വരുകയും െച�ും.  

ഫ�് ്രടാൻ��ർ ഓർഡർ(FTO) 

FTO േകാ�ികൾ ഒ�ും തെ� ഫയലുകളിൽ സൂ�ി�ിരു�ി�. 

േറായൽ�ി 

േറായൽ�ി നൽകിയതായി ഫയലുകളിൽ നി�് കെ��ുവാൻ കഴി��ി�. 

േഫാേ�ാ്രഗാഫ ്

    AV 255898    എ� ഫയലിൽ മാ�തമാണ് �പവർ�ിയുെട മൂ�് ഘ��ളിെല േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കെ��ുവാൻ കഴി�ത്. ചില 

സാേ�തിക തടസ�ൾ ഉ�തിനാൽ ജിേയാ�ാ�്ഡ് േഫാേ�ാ�ഗാ��് �പിന്റ് എടു�ാൻ സാധി�ു�ി� എ�ാണ് പ�ായ�ിൽ 

നി�ും അറിയി�ിരിയ്�ു�ത്. 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

9 �പവർ�ികൾ�ും  ഇതുവെര േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗ് നട�തായി കാണുവാൻ സാധി�ി�. എ�ാൽ മുൻകാല�ളിൽ 

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് -2017- 18  വെര നട�ിലാ�ിയി�ു�താെണ�ു പ�ായ�ിൽ മുൻകാല ഫയലുകളിൽ നി�് കെ��ാൻ 

സാധി�ു 

ൈസ�് ഡയറി 

െതാഴിലുറ�ു പ�തിയുെട ഭാഗമായി�ു� നിർമാണ �പവർ�ികൾ�ു ആവശ�മായ നിർമാണ സാമ�ഗികളുെട ഉ��ാദനം ( AV 

255898 ) എ� �പവൃ�ി ഫയലിൽ ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ െച�് ലി�്, െ�പാജക്�് initiative മീ�ിംഗ്, VMC 

റിേ�ാർ�്, ടൂൾ െറന്റ െതാഴിലാളികളുെട സാ��പ�തം, സ�ർശക കുറി�ുകൾ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. െതാഴിലിട�ളിെല 

സൗകര��ൾ, ചികി� െചലവ് എ�ി ഭാഗ�ൾ പൂരി�ി�തായി കാണു�ി�. 

CIB- സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്
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െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു� ഒരു ഉപാധിയാണ് സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് 

Para 25(a), schedule 1 അനുസരി�് ഒരു �പവർ�ിയുെട അടി�ാന വിവര�ൾ അതായത് എ�ിേമ�് തുക സാധന േവതന 

ഘടക�ൾ യഥാർ� െചലവ് െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയ വിവര�ൾ സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും 

മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പദർശി�ിേ��ത് അനിവാര�മാണ്.ഈ േബാർഡ് �ാപിേ��ത് ഓേരാ �പവർ�ിയുെടയും 

ആരംഭഘ��ിൽ ആണ്ർഷി�ി�ു� അളവുകളിൽ ഉ� േബാർഡുകൾ ഓേരാ �പവർ�ി�ും അനുസൃതമായി നി�� .

സിമൻറ്ഉം േകാൺ�കീ�ും ഉപേയാഗി�് നിർ�ി�് �ാപി�ണെമ�് നിയമം അനുശാസി�ു�ു�് ഇരു�് .,ടിൻ 

,ഫ്ള��്ഷീ�ുകൾ തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ി�ു� േബാർഡുകൾ �ാപി�ു�ത് നിയമവിരു�മാണ് . 

വ��ിഗത �പവർ�ികൾ�് 3000 രൂപയും െപാതു �പവർ�ികൾ�് 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി നിർ�ാണ ചിലവ് 

എ�ാണ് ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലർ നി��ർഷി�ു�ത്. CIB  അട�ു� ഒരു േഫാേ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ണം 

എ�ത് നിര്ബ�മാണ്. 

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 9 �പവർ�ികളിൽ 6 �പവൃ�ികളുെട CIB �ായി നീ�ി വ�ിരി�ു�ത് എ�ിേമ�്  �പകാരം 19500 

രൂപയാണ്. ( 3   വ്��തികതഗത  �പവർ�ികൾ�് തുക വകയിരു�ിയി�ി�) .ഇതിൽ െതാഴിലുറ�ു പ�തിയുെട 

ഭാഗമായി�ു� നിർമാണ �പവർ�ികൾ�ു ആവശ�മായ നിർമാണ സാമ�ഗികളുെട ഉ��ാദനം (1607010002/AV/255898) , അ�കര 

�പേദശെ� സംഘ കൃഷി മുേ�ന തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗ� മാ�ു� �പവർ�ി ഭാഗം 1 (1607010002/LD/240675)  എ�ി 

�പവൃ�ികളുെട CIB  കൽ ഓഡി�് സംഘ�ിന് ദൃശ�മായിരു�ു. AMC �പകാരമു� മാനദ��ൾ പാലി�ു െകാ�ു� CIB 

കൽ ആണ് ര�ിട�ളിലും ഉ�ത്. എ�ാൽ 6 എം.ബു�ുകളിലും CIB �് ചിലവായ തുകെയ കുറി�് പരാമർശി�ു�ി�.  

 

േറാ��ാർദിനം 

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച�ു�തിനും െതാഴിലാളികളുെട അർഹതകളും അവകാശ�ളും അവെര 

േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ിേ��താണ്. േറാ��ാർ ദിനം 

ആചരി�ു�തിനു മുൻപായി വിവര വിദ�ാഭ�ാസ വ�ാപന�പവർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�ു�ു�് എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം 

േകാഡിേന�ർ ഉറ�ുവരുേ��താണ്. േറാ��ാർ കല�ർ സംബ�ി�് �ഗാമപ�ായ�ുകെള �പേത�കമായി 

േബാധവൽ�രിേ��താണ്.  

േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�തിൻെറ ചുമതലകളും ഉ�രവാദിത��ളും 

സം�ാന സർ�ാർ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ രൂപീകരി�ി�ു� �പതിമാസ പ�ിക അനുസരി�് തെ� േറാ��ാർ ദിനം 

സംഘടി�ി�ു�ു എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ ഉറ�ുവരുേ��താണ്. ഈ പ�ിക �ഗാമവികസന മ��ാലയവുമായും 

െപാതുജന�ളുമായും പ�ുെവേ��തും ഒരു മാസ�ിെലാരി�ൽ �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിൽ സംഘടി�ിേ��താണ്. 

�ഗാമപ�ായ�് �പസിഡൻറ് നിേയാഗി�െ�� �ഗാമപ�ായ�ിെല ഭാരവാഹി ദിനാചരണ�ിൽ അധ��ത 

വഹിേ��താണ്. ഇത് നട�ു�തിനും നടപടി�കമ�ൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� സ�യംസഹായ സംഘ�ളുെട 

െഫഡേറഷൻ അംഗ�ൾ എ�ിവർ�ാണ്. േറാ��ാർദിനം ആചരി�ു�ത്നി�യി�െ��ി�ു� ദിവസം നട�ു�തിനായി 

ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗിേ�� താണ്. ഈ േയാഗ�ിൽ മിനി�്സ് െപാതുജന�ൾ�് പരിേശാധി�ു�തിനും േസാഷ�ൽ 

ഓഡി�ിനും ലഭ�മാേ��തു�്. സം�ാന സർ�ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�ത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�ുകൾ 

േശഖരി�ു�താണ്. സം�ാന സർ�ാർ െതാഴിൽ ആവശ�കത സംബ�ി�് ജി�ാതല റിേ�ാർ�ുകൾ പതിവായി 

അവേലാകനം െചേ��താണ്. 
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്രപവർ�ികളുെട പരിേശാധന വിവരണം 
 
ഭൂവികസന ്രപവർ�ികൾ 
 
1,  ഊരകം നീർ�ട�ിെല അ�കര ്രപേദശെ� ദുർബല ജന വിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ സമ്രഗ വികസന 
്രപവർ�ികൾ ഭാഗം 1 (1607010002/IF/323432),  

2, ഊരകം നീർ�ട�ിെല അ�കര ്രപേദശെ� െചറുകിട നാമമാ്രത കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ സമ്രഗ വികസന 
്രപവർ�ികൾ ഭാഗം1 (1607010002/IF/381515) 

 

 1202 െതാഴിൽ ദിന�ളാണ് ര�ു �പവൃ�ികളിലൂെട സൃ�ി�െ��ിരി�ു�ത്. 

 331752  രൂപയാണ് േവതനമായി മ�ർ േറാൾ �പകാരം നൽകിയിരി�ു�ത്. 

 ഏത് �ല�ു, എ�് �പവൃ�ി, എ�ത അളവിൽ െച��ു എ� േരഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�. 

 ര�ു �പവൃ�ിയുെടയും CIB �പവൃ�ി �ല�ളിൽ കാണുവാൻ സാധി�ി�. 

 േമ�ുമാർ �പവൃ�ി നട� �ല�ൾ കാണി�തിന്െറ അടി�ാന�ിൽ മന�ിലാ�ാവു�ത് പു�ു െച�ൽ, ഭൂമി 

െകാ�ി കിളയ്�ൽ എ�ി �പവർ�ികൾ ആണ് െച��ിരി�ു�ത് എ�ാണ്. 

 

അ�കര ്രപേദശെ� സംഘ കൃഷി മുേ�ന തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗ� മാ�ു� ്രപവർ�ി ഭാഗം 1 
(1607010002/LD/240675) 

 

 ഈ �പവർ�ിയിൽ 97  �പവൃ�ി ദിന�ൾ ആണ് സൃഷ്�ി�ിരി�ു�ത്. 

 26772 രൂപയാണ് മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവതനം. 

 �പവൃ�ി �ല�ു CIB  ഉ�ായിരി�ു. 

 �പവൃ�ി നട� �ല�ു െവ�, ക� തുട�ിയവ വ�് കൃഷിേയാഗ�മാ�ിയതായി കാണെ��ു.    

 എ�ിേമ�് �പകാരം 712 െതാഴിൽ ദിന�ൾ സൃ�ി�െ�ടാവു� �പവർ�ിയിൽ 97 �പവൃ�ി ദിന�ൾ മാ�തമാണ് 

നൽകിയതായി കാണു�ത്. 

 

അ�കര ്രപേദശെ� േറാഡിന്െറക വശ�ളിൽ  വൃ�ൈതകൾ  െവ�ുപിടി�ി�ല് (1607010002/DP/266928) 

 

 184 �പവൃ�ി ദിന�ൾ സൃഷി�ി�ിരി�ു� ഇ �പവർ�ിയിൽ േവതനമായി നൽകിയിരി�ു�ത് 50784 രൂപയാണ്. 

 854 െതാഴിൽ ദിന�ൾ വെര സൃ�ി�ാവു� �പവൃ�ിയായി�ാണ് �ിമാ�ിയിൽ നി�ും മനസിലാ�ു�ത്. 

 CIB കാണുവാൻ കഴി�ി�. 

 എ�ത വൃ� ൈതകൾ നാ�ു എ�് ഫയലിൽ നി�ും മനസിലാ�ുവാൻ സാധി�ു�ി�. 

 ന� വൃ� ൈതകൾ �പവൃ�ി നട� ഇട�ളിൽ കെ��ുവാൻ സാധി�ി�. 
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െതാഴിലുറ�ു പ�തിയുെട ഭാഗമായി�ു� നിർമാണ ്രപവർ�ികൾ�ു ആവശ�മായ നിർമാണ സാമ്രഗികളുെട 
ഉ��ാദനം (1607010002/AV/255898) 

 427 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 6000 ക�യാണ് ഇ �പവൃ�ി വഴി നിർമി�ിരി�ു�ത്. 

 117829 രൂപയാണ് മ�ർ േറാൾ �പകാരം േവതനമായി  നൽകിയിരി�ു�ത്.   

 �പവൃ�ി ഫയൽ �പകാരം 237591 രൂപ െമ�ീരിയൽ ആയി ഉപേയാഗി��ു�്. 

 എം.ബു�് �പകാരം 351540 രൂപയാണ് ഇ �പവർ�ി�ായി ആെക െചലവ് കാണി�ിരി�ു�ത്. 

 ഒരു ക� നിർ�ി�ു�തിന് 58 - 59 രൂപേയാളമാണ് ചിലവ് വ�ിരി�ു�തായി കാണു�ത്. 

 P K ച��ൻ എ� വ��ിയാണ് ഇ �പവർ�ിക് ആവശ�മായ െമ�ീരിയലുകൾ നൽകിയിരി�ു�ത്. 

 

 

വ��ിഗത ്രപവർ�ികൾ 

 

1, അ�കര ്രപേദശെ� സർ �ാർ  സാന്പ�ിക സഹായം വഴി ലഭി�ു� ഭവന നിർ�ാണ ്രപവർ�ികൾ  ഭാഗം 
3 (1607010002/IF/346910) ജി�� സേനാജ് 

2, അ�കര ്രപേദശെ� സർ�ാര് സാന്പ�ിക സഹായം വഴി ലഭി�ു� ഭവന നിർ�ാണ ്രപവർ�ികൾ  ഭാഗം 
1 (1607010002/IF/336145) സേരാജിനി സുേര്ര�ൻ 

3, അ�കര ്രപേദശെ� ദുര്ബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയല് കിണറ് നിര�്ാണം ഭാഗം 2 (1607010002/IF/257347) 
മയൂഷ സതീഷ് 

4, അ�കര ്രപേദശെ� വ��ിഗത ക�ൂസ് നിർമാണം ഭാഗം 3 (1607010002/RS/339356) ശാ� ച്ര�ൻ 

 

 4വ��ിഗത വർ�ുകൾ�ായി 84978 രൂപയാണ് എ�ിേമ�ിൽ ഉ�ത്.  

 അതിൽ 71854 രൂപ ചിലവഴി�ിരി�ു�തായി കാണു�ു.  

 കിണർ നിർ�ാണം എ� �പവർ���് എസ്റിേമെറയിൽ 41000  രൂപ വകയിരി�ിയിരു�ിയി�ു�് എ�ിലും 27876 

രൂപയാണ് ചിലവഴി�തായി കാണു�ത്.  

 മ�ു മൂ�് �പവർ�ികൾ�ും എസ്റിേമ�്ന് ആനുപാതികമായ തുകയാണ് ചിലവഴി�ിരി�ു�ത്. 
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\nco£W§fpw \nKa\§fpw 

ഓഡി�ിന് വിേധയമാകിയ 9 �പവൃ�ികളുെടയും എ�ിേമ�് തുക 1373278 RS   ആയിരുെ��ിലും ചിലവഴി� തുക 832702 RS 

ആണ്. 

എ�ാ വിഭാഗം ആളുകളുെട ഭൂമിയിലും പണി െച�ാനായി �ശമി�ി�ു�്. ഇത് നാടിൻെറ െമാ�ം ആളുകെളയും െതാഴിലുറ�് 
�പവൃ�ിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ൾ ആ�ു�തിന് സഹായി�ി�ുെ��് അനുമാനി�ാം 

മ�ർ േറാളുകൾ െപാതുെവ ന� രീതിയിൽ സംര�ി�ു െകാ�ിരി�ു�ു.  

മ�ർ േറാളുകൾ , എം. ബു�് എ�ിവ െത�ുകൾ വരാെത സൂ�ിേ��തു�്. 

സാമൂഹിക പരിേശാധനയിൽ നി�ുംെതാഴിലാളി�് ഭൂവികസന �പവർ�ികളിൽ നി�ും  കൂടുതൽ പണി ലഭി�ു�തായി 

കെ��ി. 

ഭൂവുടമകളുെട ഭൂമിയിലാണ് ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ ഭൂരിഭാഗവും നട�ിയി�ു�ത്.   

വ��ികളുെട സ�കാര� ഭൂമിയിൽ പണി െച�ു�തിന്ഭൂവുടമകൾ െതാഴിൽ െച�ണം എ�്   
മാർഗ്ഗേരഖയിൽ  നിർേദശി�ു�ു�്. 

ഭൂഉടമകൾ ത�ളുെട ഭൂമിയിൽ �പവ ർ�ന�ൾ െച�ി�ി�ു�തിനുേവ�ി മാ�തം െതാഴിൽ കാർഡുകൾ എടു�ു� 
േ�പവണതയാണ് വാർഡിൽ നിലനിൽകു�ത്. 

ത�ാറാ�ു� എ�ിമാ�ിൽ �പവൃ�ി �ലം, എ�ത �പവൃ�ി െച�ണം എ�ു� കാര��ൾ വ��മാ�ു�ി�. 

കാർഷിക കല�ർ �പകാരമ�ാെതയാണ് നിലവിൽ െതാഴിൽ നട�ിലാ�ു�ത്. അതുെകാ�ുതെ� 
െതാഴിൽ േവ� സമയ�് െതാഴിൽ നൽകാൻ കഴിയാെത വരു�ു. 
 
ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ െച�� ഭൂമികളിൽ തുടർ കാർഷിക �പവർ�ന�ൾ നട�ിയതായി ക�ി�. 

 
�ഗാമസഭാ മിനി�്സിൽ വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയതായി കാണാൻ സാധി�ി�. അതിനാൽ 
ഖ�ിക 5 �പകാരം വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�െള െതരെ�ടു�ത് അർഹത/ മുൻഗണന മാനദ�ം പാലി�ാേണാ എ�് 
പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�. 

�പവർ�ിഫയലിൽ െതാഴിൽ െച�� ��ല�ളിെല സർേ� ന�റുകൾ വ��മാ�ിയി�ി�. 

�പവർ�ി �ലെ� സൗകര��ൾ ഒരു�ു�തിനും ഫ�് എ��് മുതലായ ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനും ഉേദ�ാഗ�രുെട 
�പവർ�ി സ�ർശന�ിനും തുകെയാ�ും െചലവഴി�തായി കാണു�ി� 

െതാഴിൽ കാർഡിന് അേപ�ി�ാൽ മാസ�േളാളം കാ�ിരിേ�� അവ�യു�തായി ഫീൽഡ് സ�ർശന�ിൽ 
വ��ികൾ ഉ�യി�ിരു�ു. 

േമ�ുംമാർ�് െതാഴിൽ കാർഡ്, ൈസ�് ഡയറി എ�ിവ പൂരി�ി�ു�ത് സംബ�ി� ്സംശയ�ൾ ഉ�തായി കാണു�ു.   

േമ�ുംമാർ�് ഏകദിന െസമിനാറുകൾ െ�ടയിനി�ുകൾ എ�ിവ സംഘടി�ി�ു�ത് െതാഴിൽ നിലവാരം ഉയർ�ാൻ 
സഹായകമായിരി�ും. 

 �പഥമ ശു�സൂഷ കി�ുകളിൽ ഉ�ായിരിേ�� മരു�ുകെള കുറി�ും അതിനു തുക ചിലവഴിേ�� രീതിെയ കുറി�ും 
വ��ത വരുേ��തു�്. 

 

 



 
  

17 
 

നിർേ�ശ�ൾ 

കാര്ഷികാനുബ� �പവൃ�ികൾ ആയിരി�ാൻ �ശ�ി�ണം . എ�ാൽ ഇേ�ാളെ� സാഹചര��ിൽ കൂടുതൽ 

ഭൂവികസന �പവർ�ികളും ആ��ി വര്ധി�ി�ു�താേയാ കൃഷി െമ�െ�ടു�ു�താേയാ കാണു�ി�.  

അവകാശ അധി�ിതമായ നിയമപരിര� േയാട് കൂടിയ പ�തി ഒേ�െറ ജന�ൾ�് ഗുണ�പദമാകു�ു . എ�ാൽ ഈ 

െതാഴിലുറ�ുപ�തി ഇനിയും വിജയകരമായി മുേ�ാ�് െകാ�ുേപാകു�തിന ് ഉേദ�ാഗ�തല�ിലും ഭരണതല�ിലും 

ഒരുേപാെല മാനദ��ൾ�നുസൃതമായി �പവർ�ികൾ നട�ിലാേ��തു�്.  ഇതിന് െതാഴിലാളികളും െമയ്�്മാരും 

െതാഴിലുറ�ുപ�തി യിൽ �പവർ�ി�ു� �ാഫുകളും അവരുെട നിയമം അനുശാസി�ു� കൃത�മായ നിർേ�ശ�ൾ 

പാലിേ��തു�്. ഇ�ര�ിലു� കുറ�ു നിർേ�ശ�ൾ അനുബ�മായി േചർ�ി�ു�്. (അനുബ�ം കാണുക) 

െഷഡ�ൂൾ 1  െല പാര 4 ൽ അനുബ� പാര 2 അനുസരിച ് 60 ശതമാനം �പവർ�ികൾ ആ��ിവർ�ി�ി�ു�തും 

�പവർ�ികൾ െതരെ�ടു�ു�തും നട�ി�ും കൃത�മായ ചർ�കളിലൂെടയും തേ�ശീയമായ വ��ു തകൾ അനുസരി�ും 

അ�. �പവർ�ികൾ അനുേയാജ�മായവ തെ�യാേണാ എ�് പരിേശാധനയും നട�ി�ിെന സമയ�് കൃത�മായ 

േമാണി�റി�ും അവേലാകന�ളും െചേ��തു�് എ�ാൽ മാ�തേമ പ�തിയുെട ആവശ�കതയും ഗുണേമ�യും 

ഉറ�ുവരു�ാൻ കഴിയൂ. ഇെ��ിൽ നാളിതുവെരയായി�ും പ�തിയിെല നട�ി�ിെല പാളി�കൾ ശരിയാംവിധം 

കെ��ാേനാ െത�ായി െച��തിൻെറ വിശകലനം അടി�ാനെ�ടു�ി േപാരാ��കൾ പരിഹരി�ു�തിേനാ ഇ�െ� 

നട�ി�ു രീതിയിൽ  സാധ�മാകു�ി�. പ�തിയുെട ല��വും ഗുണഫല�ളും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയയിലൂെട  ഒരു 

സാമൂഹികവും പാരി�ിതികവുമായ പരിേശാധന നട�ിയാൽ മാ�തേമ േപാരാ��കൾ പരിഹരി�് �പേദശ�ിൻെറയും 

ജന�ളുെടയും പുേരാഗതി േനടാനാവുകയു� 

 
ഉപസം്രഗഹം 

 
ഇനി  �പവർ�ികൾ തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ അതീവ ജാ�ഗത പുലർേ��തു�്. ഭൂമിെയ പുനരു�ീവി�ി�ു�തിനു൦ 

അതുവഴി  സു�ിര വികസനം സാധ�മാകു�തിനും ലക് ഷ�ം െവ�ി�ു� െതാഴിലുറ�ു പ�തി�ിയുെട �ാനിംഗ് , 

നട�ി�് എ�ിവ സാമൂഹിക പാരി�ിക  മാനദ��ൾ പാലിച് െകാ�് ശാസ്�തീയ മായി�െ� നട�ിലാേ��തു�്. 

എ�െനെയ�ിലും �പവർ�ികൾ നട�ിലാ�ി െചലവ് കൂ�ുക എ�ും   െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ദിന�ൾ കൂ�ുക 

എ�ും മാ�തമാവരുത് നിലപാടുകൾ.   വ��മായ കാ���ാടി�ാെത അശാസ്�തീയമായ രീതിയിൽ �പവർ�ികൾ 

െതെരെ�ടു�ു�തും െച�ു�തും , കാലാനുസൃതമ�ാ� �പവർ�ികൾ െച�ു�തും ഇതിന്െറ യഥാർ� ല��െ� 

കള�െ�ടു�ു�തായി  വിഷമേ�ാെട േനാ�ി നിൽേ��ി വരു�ത് ആശ�ാജനകമാണ്. ഈ സാമൂഹിക പരിേശാധന 

ഒരു ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�ിനു സാധ�മാകു� �പത�ാശേയാെട ഈ  റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ു�ു.  
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േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് ്രഗാമസഭ തീരുമാന�ൾ  

 

1. െതാഴിൽ കാർഡും െതാഴിലും �ഫ�് ഓഫീസ് വഴി അേപ�ി�ുവാനും ആയതിനു െതാഴിലാളി�് രസീത് 

നൽകുവാനും തീരുമാനി�ു.  

2. േറാസ് കാർ ദിവസം എ�ാ മാസവും നട�ി െതാഴിലാളികളുെട വിവിധ വിഷയ�ൾ ചർ� െച��ു പരിഹാര 

നടപടികൾ നട�ാെമ�ു തീരുമാനി�ു. 

3. ഗുണ നിലവാരമു� വൃ� ൈതകൾ ലഭി�ു�തിന് കുടുംബ�ശീയുെട സഹായയും േതടാെമ�് 

തീരുമാനി�ു. 

4. വൃ� ൈതകൾ പല വിധ�ിൽ നശി�ു േപാകു�ത് ഒഴിവാ�ു�തിന് സംര�ണം ഉറ�ു വരു�ുവാൻ 

തീരുമാനി�ു.  

5. CIB  എ�ാ �പവൃ�ി �ല�ളിലും മാനദ� �പകാരം വയ്�ാെമ�ു തീരുമാനി�ു.  

6. െതാഴിലിട�ളിെല അടി�ാന സൗകര��ളായ ത�ാൽ ലഭ�മാകു�തിനു ടാർേപാളിൻ, �പഥമ 

ശു�സൂ�കി�ുകൾ എ�ിവ ഏർെ�ടു�ാൻ തീരുമാനി�ു.  

7. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ ആ��ി വികസനം ല��മാ�ി കൃഷി�് അനുേയാജ�മായ രീതിയിൽ 

നട�ിലാ�ാൻ തീരുമാനി�ു.  

8. െതാഴിൽ കാർഡിൽ തിരു�ുകൾ ഉ�വർ അേപ� സമർ�ി�ാൽ പരിഗണി�ാെമ�ു തീരുമാനി�ു. 
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അനുബ�ം- 1- sXm-gnep-d-̧ p-]-²-Xn-bnÂ Gsä-Sp¯v sN¿m³ ]änb {]hr¯n-IÄ. 

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ  

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ  `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v Bhiyamb ASnbWIÄ (under ground dykes), 
a¬XSbWIÄ, AWIÄ (tÌm¸vUmw), sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv̄ n\pw klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ; 

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (terracing), tImqÀ_pIÄ, 

IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ ]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ ; 

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS \nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n 

{]hr¯nIfpw ; 

iv. PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS  ]p\cp²mcWhpw; 

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw 

^ehr£§Ä AS¡apÅ acw h v̈ ]nSn¸n¡epw  h\hXvIcWhpw,  ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶ BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â 

{]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v \ÂtIXmWv; 

vi. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw. 

II. hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v 
am{Xw) 

i) JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v `qanbpsS Dev]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), 

Ipf§Ä (farm ponds), aäv PesImbv̄ v \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â; 

ii)  ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â; 

iii) JÞnI 5 Â kqNņ n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or waste land) hnIkn¸n v̈ Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â; 

iv) Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ 

{]Imctam GsäSp¡p¶ `h\ \nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;  

v) arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp¯v, 

]pÂsXm«n F¶nhbpsS \nÀ½mWhpw; 

vi) aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ ASnØm\ kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, 

aÕyw kq£n¡p¶ tI{µ§Ä Fónh \nÀ½n¡epw hÀjIme v̄ am{Xw shffw DXIp¶ s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal  water bodies on 

public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;  

 

III.   hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶ kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp 
ASnØm\ kuIcy§Ä 

i. ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ hnfshSp¸n\v tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post 

harvest facilities), ssPhhfw F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn ImÀjntImXv]mZ\£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw; 

ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb s]mXphÀ¡v sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw. 

IV.  hn`mKw Un :  {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä   

i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y kwkvIcW¯n\pw XpdÊmb aeaq{X hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw 

thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ hIp¸pIfpsS CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n v̈ sImtm hyànKX I¡qkpIÄ, kvIqÄ tSmbveäpIÄ, 

A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn _Ôs¸« {]hr¯nIÄ; 

ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm 

ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse 

CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw; 
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iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw; 

iv.shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ Xmgv¶ 

s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh 

DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ 

{]hr¯nIfpw; 

v. {Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ 

sjðäÀ), A¦WhmSntI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ F¶nhbv¡mhiyapÅ sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe {Inantämdnb§fpsS 

\nÀ½mWhpw;  

vi.tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ \S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS \nÀ½mWhpw; 

vii.almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ \nÀ½mW {]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶  \nÀ½mW 

kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw; 

viii.almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« {KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw; 

iii.CXv kw_Ôn v̈ kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n tI{µkÀ¡mÀ  hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.  

 

 

അനുബ�ം  2 hnhn[ Xe-̄ n-epÅ DtZym-K-Ø-cpsS Npa-X-e-IÄ 

 taävþ   

• {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w 

• sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-apÅ hnh-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-̄ p-I.  Afhv tcJ-s¸-Sp-̄ p-hm-\pÅ sajÀsaâv _p¡v {]hr¯n Øe v̄ kq£n-¡p-I. 

• Znh-khpw sXm-gn-em-fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm F³{Sn Hm -̧td-ä-dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-

I.  

 

 tUäm F³{Sn Hm¸-td-äÀþ 

• aÌÀtdmÄ hnX-c-W-̄ n\v klm-bn-¡p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌ-Àtdm-fp-IÄ taänÂ \n¶pw kzoI-cn v̈ hÀ¡v _nÃp-IÄ ]qÀ¯o-I-cn v̈ thX-\-hn-X-c-W-

¯n\v \S-]Sn kzoI-cn-bv¡p-I. cPn-Ì-dp-IÄ kq£n-¡p-I. sXm-gn-em-fn-I-fpsS thX\w F v̂ än H aptJ\ F¯n-sb¶v Dd-̧ m-¡p-I.  

 

 

 

 HmhÀkn-bÀ/F©n-\o-bÀþ 

• {Kma-k`m Xocp-am-\-{]-Imcw {]hr-̄ n-IÄ Is-̄ p-I, {]mY-anI FÌn-taäv X¿m-dm-¡p-I.  {]hr-̄ n-bpsS kmt¦-Xn-I-amb Imcy-§Ä 

taän\pw sXm-gn-em-fn-IÄ¡pw hni-Z-am-¡p-I.  {]hr-̄ n-bpsS Af-hp-IÄ tcJ-s¸-Sp-̄ pI, sN¡v sajÀ sN¿p-I. _nÃp-IÄ X¿m-dm-¡p-hm³ Un.-C.-

Hsb klm-bn-¡p-I.  

 

 ]©m-b v̄ sk{I-«dn/ Akn-Ìâvþ  

• sk{I-«dn sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS taÂt\m«w {]hr-̄ n-bpsS _nÃp-IÄ bYm-k-abw AwKo-I-cn-bv¡p-I, sXm-gn-em-fn-I-fpsS thX\w bYm-k-

abw F v̂ än H apJm-́ ncw sXm-gn-em-fn-I-fpsS A¡u-nÂ F¯nsb¶v Dd-̧ m-¡p-I.  

 

 t»m¡v t{]m{Kmw Hm^o-kÀþ 

• ]©m-b-̄ p-Isf sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS sjÂ v̂v Hm v̂ t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-¶-Xnepw hntI-{µo-Ir-Xm-kq-{X-W-̄ n-epw klm-bn-¡p-I.  

CþaÌÀtdmÄ hnX-cWw sN¿p-I. ]©m-b-̄ p-I-fpsS sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS \nÀÆ-lW taÂt\m«w hln-¡p-Ibpw \nÀÆ-lWw tam-Wn-ä-À 

sN¿p-I.  

• ]²-Xn-bpsS e`n¨ hn`-h-§-fp-sSbpw  hnX-cWw sNbvX-Xmbpw D]-tbm-Kn-̈ -h-bp-sSbpw IW-¡p-IÄ kq£n-¡pI. Bh-iy-amb cPn-Ì-

dp-IÄ kq£n-¡p-I.  
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sXmgnemfnIfpsS ISaIÄ 

• IrXykab v̄ sXmgnÂ  Øe¯v lmPcmbn H¸v hbv¡pI. ka-b-{Iaw ]men-¡p-Ibpw thWw 

• {]hr¯n Bcw` aoänw-KnÂ ]s¦-Sp¯v sN¿  {]hr -̄ n-tb-¡pdn v̈ hyà-ambn Adn-bpI 

• sXmgnepd¸v {Kmak`bv¡pw  tkmjyÂ HmUnäv  {Kmak`¡pw IrXyambn ]s¦Sp¡pI.  
• ]WnØe¯v ¹mÌn¡v hkvXp¡Ä D]tbmKn¡phmt\m I¯nbv¡phmt\m ]mSpÅXÃ.  

 

• knänk¬ C³t^mÀtaj³ t_mÀUv Bcw` L«¯nÂ Xs¶ \nÀ_Ôambpw h¡p-¶n-s¶v Dd¸v hcp-̄ pI 

 

• {]IyXn kwc£W¯n\v Ahiyamb {]hy¯nIÄ GsäSp¯v \S¸nem¡pI.  

 

• BkvXn krjvSn¡p¶ {]hr¯nIÄ Is¯n taänt\bpw ]©mb¯v A[nIrXtcbpw Adnbn¡pI.  

 
 

{][m\ambpw ]²XnbnÂ GsäSpt¡ {]hÀ¯nIsf¡pdn v̈ ImtemNnXambXpw hkvXpX]cambpff amä§sf¡pdn v̈ \ncÆlW 

Dt±ymKØscbpw ]©mb¯pIsfbpw ]©mb¯v Dt±ymKØscbpw t_m[hXvIcn¡p¶Xn\v   tkmjzÂ HmUnäv Hcp apJy ]¦p 

hln¡p¶p.  Hcp ]²Xn sXmgnemfnIÄ¡pw sXmgnÂ Bkq{XWw sN¿p¶hÀ¡pw \nÀÆlW Dt±ymKØÀ¡pw AhcpsS 

\yq\XIÄ a\Ênem¡n sImSp¯pw ap³IcpXepIÄ \hoIcn¡m³ {]m]vXcm¡pI F¶ e£yt¯mSv IqSnbpamWv Cu tkmjzÂ 

HmUnäv {][m\ambpw hn\ntbmKn¨n«pffXv. Cu ]²XnbneqsS kv{XoIfmb sXmgnemfnIfnÂ ]eÀ¡pw kzbw sXmgnÂ ]cym]vXX 

t\Sn AhcpsS PohnX \nehmcs¯ apt¶m«v \bn¡phm³ Ahsc {]m]vXcm¡m³ km[n¨p. 

1) s]mXpP\§Ä¡nSbnÂ sXmgnepd¸v ]²Xnsb¡pdn v̈ Adnhpv, `qcn`mKw sXmgnÂ sN¿m³ a\ÊpffhcmWv ]s£ 

sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS AhImi§tf¡pdn v̈ hyàamb [mcWbnÃ.,  

2) sXmgnÂ ImÀUv ]cntim[n¨XnÂ \n¶pw, At]£n v̈ 15 Znhk¯n\pÅnÂ Xs¶ sXmgnÂ ImÀUv e`n¨«pÅXmbmWv 

Adnbphm³ km[n¨Xv . ]Xn¸n¨ t^mt«m sXmgnemfnIÄ AhcpsS kz´w NnehnÂ FSp¯Xmbv BWv Adnbm³ 

km[n¨Xv. ]©mb¯nÂ \n¶p Xs¶ kuP\yambn t^mt«m FSp¯v \ÂIWw F¶Xns\¡pdn v̈ sXmgnemfnIÄ¡v 

hyàamb [mcW CÃmbncp¶p.  

3) ImÀjnI IeÀ s\¡pdn v̈ sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb Hcp [mcWbnÃ. CXn\p ImcWw ImÀjnI Iedns\ ¡pdn v̈ 
sXmgnemfnIÄ¡nSbnepff AdnhnÃmbvabmWv. 

4) sXmgnepd v̧ ]²Xnbpambn _Ôs¸« GsXmcp hnhchpw hnhcmhImi \nba¯nsâ 7þmw hIp¸nÂ {]Xn¸mZn¡p¶ 

coXnbnÂ \nÝnX kab]cn[n¡pÅnÂ \ÂtIXmWv. ]²Xnbpambn _Ôs¸« GsXmcp tcJbptSbpw ]IÀ¸n\mbpÅ 

At]£ e`n¨mÂ BbXv Ggv Znhk¯n\Iw \ÂInbncn¡Ww. hnhcmhImiw \nba¯nÂ e`n¡p¶ t]mse 30 Znhkw 

F¶Xv Cu \nba¯nÂ e`n¡p¶nÃ.  

5) tZiob {KmaoW sXmgnepd v̧ ]²Xnbpambn _Ôs¸« ]uchImi tcJ Hmtcm ]©mb¯pw {]kn²nIcn¡Ww. AXnÂ 

\nÀ_Ôambpw ]©mb¯nsâ NpaXeIfpw D¯chmZn¯§fpw AtXmsSm¸w ]ucsâ AhImi§fpw 

DÄs¸Sp¯nbncn¡Ww CXv kw_Ôn¨ Hcp t_mÀUv ]©mb¯nÂ {]ZÀin¸nt¡XmWv.  

 

1) \nba {]Imcw `qhpSaØcpsS `qanbnÂ sXmgnÂ sN¿pIbmsW¦nÂ sXmgnemfnItfmsSm¸w `qhpSabpw sXmgnÂ sN¿Ww. 
kmaq-lnI Ak-aXzw CÃm-Xm-¡pI F¶ e£y-amWv ]²Xn Dt±-in-¡p-¶Xv  `qhpSaIfpw CXnÂ ]¦m-fn-I-fm-tIXmWv. 

 
 

FÌn-taäpw {]hr-̄ n-bpsS Af-hp-Ifpw 

Hcp {]hr¯n \S-̧ m-¡p-¶-Xn-\mbn F³Po-\n-b-dnwKv hn`mKw X¿m-dm-¡p¶ kmt¦-Xn-I-tc-J-bmWv FÌn-ta-äv.  Hcp {]hr¯n  F§s\ 

\S-̧ n-em-¡-W-sa¶v amÀ¤-\nÀt±iw \ÂIp¶ Hcp tcJ IqSn-bm-Wn-Xv.  CXnÂ ]²-Xn-bpsS t]cv, ]²-Xn-bnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnhn-[- 

ioÀj-I-̄ nÂs¸« {]hr-̄ n-IÄ(Activities), Ah-bpsS F®w, \ofw, hoXn, Bgw, (s]m-¡w) hym]Xw, Hcp bpWn-än\v \ÂtI-p¶ 

XpI, BsI XpI F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw tcJ-s -̧Sp-̄ n-bn-c-n¡-Ww.  km[-\-km-a-{Kn-IÄ (B-h-iy-amb {]hr-̄ n-I-fnÂ am{Xw) hnZ-

Kv²þAhn-ZKv² sXm-gn-em-fn-I-fpsS F®w, \ÂtI-p¶ Iqen,  kn-än-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUv, kn-än-k¬ C³^Àta-j³ 

t_mÀUn\v th XpI F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw FÌn-ta-änÂ DÄs¡m-Ån-̈ n-cn-t¡--Xm-Wv.   

P\-Iob FÌn-taäv 
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hÀ¡v ^b-enÂ kqNn-̧ n-̈ n-«pÅ FÌn-taäv Cw¥o-jn-ep-ÅXpw kmt¦-XnI `mj-bn-ep-Å-Xp-amWv km[m-cW sXm-gn-em-fn-IÄ¡pw, 

s]m-Xp-P-\-§Ä¡pw ]cn-tim-[n-¡p-hm³ Ignbpw hn[w Cu FÌn-taäv P\-Iob `mj-bn-te¡v  B¡n {]hr¯n ka-b¯v taänsâ 

ssIhiw hbv¡p-¶p.   s]m-Xp Øe-§-fnÂ {]ZÀi-\-̄ n\pw D]-tbm-Kn-t¡--Xm-Wv.  

Af-hp-IÄ ASn-Øm-\-s -̧Sp-̄ n-bmWv _nÃv ]mkm-¡p-¶Xpw  thX\w \ÂIp-¶Xpw DÄ¸-sS-bpÅ Imcy-§Ä A´n-a-am-¡p-¶-

Xv F¶-Xn-\mÂ Af-hp-I-fpsSbpw  F®-̄ nsâbpw Imcy-̄ nÂ `mhn-bnÂ At§-b-äs¯ IrXyX kmt¦-XnI hn`mKw Dd-̧ m-t¡- -Xm-

Wv.  AÃm-̄ -]£w   Af-hp-I-fpsS/F®-̄ nsâ hyXym-k-̄ n\v _m[yX Npa-̄ -s -̧Sp-Ibpw _Ô-s¸« A[n-Im-cn-IÄ XoÀ¯pw D¯-

c-hm-Zn-IÄ BtIn hcpw F¶Xv {]tXyIw {i²-bnÂs¸Sp-̄ p-¶p.  

 

അനുബ�ം  -3 

\nÀt±i§Ä  
 

1. sXmgnemfnIÄ¡v  
 

• sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sf¡pdn v̈ t_m[hm·mcmIpIbpw Ah IrXyambn t\SnsbSp¡m³ {ian¡pIbpw 
thWw 

 

• sXmgnemfnIÄ ]©mb¯ntebv¡v tcJIÄ \ÂIpt¼mÄ skÂ v̂ AäÌUv tIm¸n kaÀ¸n¡Ww. 
 

• sXmgnemfnIÄ Iq«w tNÀ¶v AhÀ¡mhiyamb {]hr¯nIÄ XncsªSp¡pIbpw F§s\ tPmen sN¿Wsa¶pw 
F§s\ NÀ¨ sNbvXv hÀ¡v IeÀ X¿mdt¡XmWv. {]hÀ¯\§Ä Xocpam\n¡pt¼mÄ Hmtcm 
amk¯nsâbpw khntijXIfpw KpW§fpw IW¡nseSp¯v thWw {]hÀ¯\§Ä Xocpam\n¡m³. 

 

• hÀ¡v IeÀ A\pkcn v̈ sXmgnemfnIÄ¡p ]pXnb Xc¯nepÅ sXmgnepw sXmgnenShpw Is¯phm\pw 
\nÀt±in¡phm\pw AhImiapv. CXphgn 100 Znhkw sXmgnÂ ]qÀ®ambpw e`yamhm¯ sXmgnemfnIÄ¡v 
A[nIambn sXmgnÂ e`yamhpIbpw 100 {]hr¯nZn\§Ä ]qÀ¯oIcn¡phm³ km[n¡pIbpw sN¿pw. 

 

• \nba{]Imcw A\phZ\obamb A{Xbpw {]hr¯n Zn\§Ä tNmZn v̈ hmt§XmWv. CXn\mbn sXmgnÂ Unamâv 
sN¿pIbpw AXn\p ssI¸äp XobXn h v̈ ckoXv hmt§XpamWv. 

 

• sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sfIpdn v̈ t_m[hm·mcmhp¶tXmsSm¸w AhcpsS D¯chmZnXz§sf¡pdn¨pw 
IrXyambn kab v̄ lmPcmbn tPmensN¿pI, Ir{Xna§Ä¡v Iq«p \nÂ¡mXncn¡pI t_m[hm·mcmtIXmWv. 

 

• sXmgnepd v̧ {Kma k`bnÂ IrXyambn ]s¦Sp¯v ]²Xn \nÀt±i§fpw A`n{]mb§fpw Adnbn¡pI 
 

2) taäpIÄ¡v  

  sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb ]qcn¸n¡Ww. aÌÀ tdmfnÂ sh«n¯ncp¯epIÄ ]mSnÃ. `qan 

]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ kÀ¡mÀ amÀK \nÀt±i¯nÂ ]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v hÀjs¯sb¦nepw IcmÀ {]Imcw 

]m«¯ns\Sp¡m³ {ian¡Ww. 

• taäpamÀ X§f¡p e`n¨ ]cnioe\w A\pkcn v̈ sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnens\¡pdn v̈ hyàX \ÂIWw. 

• sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n v̈ sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. bmsXmcp ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv 

I¿nÂ kq£n¡mXncn¡pI.  

 

• ]WnØe¯v Bhiyamb kuIcy§Ä Dtm F¶p taäv Dd¸phcp¯pI. 

 

• sskäv UbdnÂ taWnädn§ns\¯p¶ Dt±ymKØsc sImv H¸ph¸n¡Ww. 

 

• sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS ]¯v AhImi§sf¸än ]dªpsImSp¡pIbpw . Ahsc t_m[hm·mcm¡pIbpw sN¿pI. 
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• ]pXnb sXmgnenS§Ä Is¯phm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq{XWw sN¿phm\pw sXmgnemfnIsf klmbn¡pIbpw 
sN¿pI. 

 

• IrXyambn tkmjyÂ HmUnän§nepw {Kmak`bnepw t{]mPIvSv aoän§nepw ]cnioe\ Iym¼nepw ]s¦Sp¡pI. 
 

• aäp sXmgnemfnIÄ¡v IqSn taänsâ NpaXeIfntebv¡v IS¶phcphm\pÅ kmlNcyhpw kµÀ`hpw Hcp¡nsImSp¡Ww. 
 

• sXmgnemfnIfpambn \nc´c k¼À¡w ]peÀ¯pIbpw IqSpXÂ _Ôw Øm]n¡pIbpw sN¿pI 
 

3) Dt±ymKØÀ¡v  

• BÀlamb FÃm IpSpw_mwK§sfbpw sXmgnÂ ImÀUnÂ DÄs¸Sp¯p¶Xn\mbpw sXmgnÂ Bhiys¸Sp¶Xn\mbpw DÅ 

hnhc hnÚm\hym]\ {]hÀ¯\§Ä GsäSp¡pI.  

• {]hy¯n Øew ]cntim[n v̈ Xs¶ FÌntaäv IrXyambn X¿mtdt¡XmWv. DuXn s]cn¸n¨pw AhiyLS-I-amb FÌntaäv 

X¿mdm¡p¶Xmbn Nne {]hÀ¯nIfnse¦nepw ImWm³ km[n¨n«pv 

• sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS AhImi§sf¡pdn v̈ t_m[hÂ¡cWw \ÂIWw.  

• ]©mb v̄ _n.]n.H/ sP.]n.kn Xe¯nÂ ]²Xn \S¯n¸nse ]ptcmKXn IrXyambn tamWnändnwKv \S¯Ww.  

• sXmgnepd v̧ ]²XnbpsS \nÀlhWs¯¡pdn¨pw {]hy¯nsb¡pdn¨pw, tamWnädn§ns\¡pdn¨pw sXmgnemfnIÄ¡pw 

taäpamÀ¡pw hnPne³kv Bâv tamWnädnwKv AwK§Ä¡pw P\{]Xn\n[nIÄ¡pw aXnbmb ]cnioe\w \ÂtIXmWv. 

• tamWnädn§n\mbn F¯p¶hÀ sskäv UbdnbnÂ H¸nSWw. {]hy¯nbpsS ^benepw GXptcJbnepw H¸nSp¶ 

Dt±ymKØÀ AhcpsS t]cpw Øm\hpw Xo¿Xnbpw koepw tcJs¸Sp¯Ww. 

• {]hy¯n ^benÂ kq£nt¡ tcJIÄ IrXyambn kq£n¡Ww .tI{µ kÀ¡mcnsâ C¡mcy¯nepÅ amÀK \nÀt±iw 

IrXyambn ]ment¡XmWv.  

• FÌn-taäv  P\Iob `mjbnÂ sXmgnemfnIÄ¡v a\knemhp¶ coXnbnemhWw.  

• ]²Xn Bcw` aoänwKv IrXyamb coXnbnÂ \S¯Ww. CXv UbdnbnÂ IrXyamb coXnbnÂ tcJs¸Sp¯p¶psh¶v Dd-̧ m-

¡pI.  

• te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½]²Xn, sjÂ^v Hm^v s{]mPIvS,v hÀ¡v IeÀ F¶nh X¿mdm¡p¶XnÂ 

sXmgnemfnIfpsSbpw KpWt`mà¡fpsSbpw {]mtZinI hnZvK²cpsSbpw ]¦mfn¯w Dd¸m¡Ww.  

• {Kma]©mb¯v PnÃþt»m¡v Dt±ymKØ Xe§fnÂ {]hr¯nIÄ IÀi\ambpw ]cntim[nt¡XmWv.  

• ]©mb¯nÂ {]ZÀin¸n¨n«pÅ slÂ¸v sse³ \¼dnsâ Imcy£aX hÀ²n¸n¡pI. ]©mb¯nsâ {i²bmIÀjn¡p¶ 

s]mXpbnS§fnseÃmw (N-́ , A¦¬hm-Sn, kv¡qÄ, apX-em-b-h)Xs¶ Cu \¼À Øm]n¡Ww.  

• {]hr¯n Øes¯ {]hÀ¯\ coXnIÄ sXmgnemfnIfpsS {]hÀ¯\§fpsS \nehmcw, {]hÀ¯\coXn , {]hr¯n 

Øes¯ `q{]IrXn XpS§n Imcy§Ä Dt±ymKØÀ \nco£nt¡ Hcp ASnØm\ LSIamWv.  

• ]cmXnIfpambn F¯p¶ sXmgnemfnIfpsS {]iv\§Ä Imcy£aXtbmSp IqSn ]cn-lmcw ImtW- -Xm-Wv.    

• ]cmXnbpambn sXmgnemfnIÄ F¯nbmÂ sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw ]cmXn \ÂIn 7 Znhk¯n\pÅnÂ \ÂInbn«pÅ 

]cmXnbpsS ASnb´c \ne]mSv F´msW¶v ]cmXn¡mcs\ Adnbnt¡XmWv. sXmgnepd¸v ]²Xnbpambn _Ôs¸« GXp 

hnhchpw hnhcmhImi¯nsâ 7þmw hIp¸nÂ {]Xn¸mZn¡p¶ coXnbnÂ Hcp \nÝnX kab ]cn[nbv¡pÅnÂ ]cmXn¡m\p 

]cmXnbpsS adp]Sn \ÂIWsa¶mWv Cu hIp¸v {]Xn]mZn¡p¶Xv.  

 

4)  {Kma]©mb¯nt\mSv  

• IrXyamb CSthfbnÂ {Kmak` tkmjyÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh \S¯Ww  

• Ønc BØnbpÅ {]hÀ¯\§Ä XncsªSp¡Ww. Irjn kw_Ôamb ]²XnIÄ XncsªSp¡pt¼mÄ ]©mb¯n\p 

ssIamdn¡n«nb LSIØm]\amb Irjn`h\nse DtZym-K-Ø-cpsS tkh\w IqSn {]tbmP\s¸Spt¯XmWv. CXv ]²XnbpsS 

KpWta·bpw km¼¯nI £aXbpw Dd¸m¡p¶Xn\p AXy´mt]£nXamWv. 

• Ct¸mgs¯ hnPne³kv B³Uv tamWnädnMv I½nänbnse AwK§Ä 5 hÀjambn XpScp¶Xmbn a\Ênem¡p¶p. kmaqlnIamb 

hnizmkyXbpw tkh\ a\xØnXnbpapÅ AwK§sf tNÀ¯v hnPne³kv B³Uv tamWnädnwKv I½nän 

]p\ÀkwLSn¸nt¡XmWv. AhcpsS {]hÀ¯\¯n\p Imebfh \nÝbn¡Ww.  

• ImemhØ¡\pkcn¨ thWw ]²XnIÄ XncsªSp¡m³ 

• Pekwc£W {]IrXnhn`h ]cn]me\¯n\mbpÅ {]hr¯nI ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯Ww. 

• sXmgnepd v̧ D]IcW§Ä KpW\nehmcapÅXpw kv{Xo kulrZhpw BsW¶pw Dd¸phcp¯Ww 

• sXmgnepd¸p ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\p hn\ntbmKn¡p¶ XpIbv¡pÅ t\«apmXp¶ps¶p Dd¸m¡Ww. 
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 ImemhØbv¡v A\pkcn¨pw `q{]Irbv¡v A\pkcn¨pw Hmtcm hÀjhpw sXmgnepd¸v ]²Xn Bcw`n¡p¶Xn\p ap¼mbn 

hyàamb coXnbnepÅXpw IrXyXtbmsSbpÅXpw Bb ImÀjnI IeÀ sXmgnemfnIfpambn tNÀ¶ncp¶v X¿mdmt¡Xpv 

AXn\mbn ]pXnb sXmgnen\pw sXmgnÂ coXnIfpw It¯Xpv. amdnhcp¶ ImemhØ IW¡nseSp¯psImv Hmtcm 

sXmgnemfnIfpw GsäSp¡pIbmsW¦nÂ sXmgnemfnIÄ¡pw `q{]IrXnbv¡pw  IqSp-XÂ D]Imc{]ZamIpw. AXn\mbn 

GsäSp¡m\mhp¶ Nne {]hr¯nIÄ NphsS \nÀt±in¡p¶p.  

1. {Kma¯nsâ hnIk\¯n\pw ]ptcmKXnbv¡pw A\pkrXambn coXnbnÂ {KmaoW \S¸mXIÄ tIm¬{Ioäv t»m¡pIÄ 

D]tbmKn v̈ \nÀ½n¡pI. 

2. Ipf§Ä, tXmSpIÄ F¶nh _es¸Sp¯pIbpw ipNoIcn¡pIbpw sN¿pI. tXmSpIfpw Ipf§fpw _es¸Sp¯p¶Xn\mbn 

apf h v̈ ]nSn-̧ n-¡Â, IbÀ, NWw t]mepÅ DÂ¸¶§Ä D]tbmKn¡pIbpw sN¿pI   

3. hnZymeb§Ä¡v IfnØew, NpäpaXnÂ F¶nh \nÀ½n v̈ \ÂIpI 

4. dºÀtXm«§fnÂ dºÀ t_mÀUnsâbpw sX§n³ tXm«§fnÂ \mfntIc t_mÀUnsâbpw amÀ¤\nÀt±i {]Imcw ]pXnb 

sXmgnepIÄ {]hr¯nIÄ GsäSp¡pIbpw IrjnbnÂ Xzcs¸Sp¯p¶Xn\phiyamb coXnbnÂ `qansb sa¨s¸Sp¯pIbpw sN¿pI.  

5. tZiob D]Poh\ anjsâ (NRLM)  klmbt¯msS sa¨s¸« cnXnbnepÅ sXmgnÂ ]cnio\w \ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf 

AÀ² hnK² sXmgnemfnIfm¡n amäpI 

 
 
അനുബ�ം  -4 

 
മു�േ�രി    (വാർഡ് 7)                                                                                                                                                           

ആെക കുടുംബ�ശീ -17 

 

hnPn-e³-kv Bâv  tam-Wn-ä-dnw-Kv I-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-anXn) 
 

ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ിലും അ�് അംഗ�ളു� ജാ�ഗത േമൽേനാ� സമിതി രൂപീകരിേ��താണ-്ഇതിൽ പ�ികജാതി .

അ��ാപകർ  .പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ�് േവ��ത �പാധാന�ം നൽേക�തും പകുതി േപർ സ്�തീകൾ ആയിരിേ��തുമാണ്

 അംഗനവാടി വർ�ർ സ�യം സഹായ സംഘ�ിെല അംഗ�ൾ േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേസാ��് േപ��ൺമാർ ഉപേഭാ�ൃ 

സമിതികൾ യുവജന ��ുകൾ െപാതു സമൂഹ സംഘടനകൾ തുട�ിയവരിൽ നി�ും VMC അംഗ�െള 

െതരെ�ടു�ാവു�താണ് ഏ�വും കുറ� കാലയളവിേല�് VMC െയ നിയമിേ��ത് �ഗാമസഭയാണ്�പവർ�ി �ല  .

സ�ർശനം െതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നട�ൽ േരഖകളുെട പരിേശാധന �പവർ�ി �ല സൗകര��ളുെട 

പരിേശാധന �പവർ�ികളുെട ഗുണനിലവാരം നിർണയി�ൽ തുക നിർണയം �പവർ�ിയിൽ ഉടനീളമു� റിേ�ാർ�ിംഗ് 

�പവർ�ിയുെട സ�ഭാവെ� സംബ�ി�ു� ഗുണപരമായ വിലയിരു�ൽ എ�ിവയാണ് �പധാന ചുമതല .VMC എ�ാ 

�പവർ�ികളും പരിേശാധിേ��തും മൂല� നിർണയ രജി�റിൽ േരഖെ�ടുേ��തും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സമയ�് അവ 

�ഗാമസഭയിൽ സമർ�ിേ��തുമാണ ്VMC റിേ�ാർ�് ഒരു െപാതു േരഖയായി കരുേത�തും ആവശ�െ�ടു�തിനനുസരി� ്

ഒരു െപാതു േരഖയായി പ�ായ� ്നി�ും ലഭിേ��തും ആണ്. 

8  അംഗ�ളാണ ്ഉ�ത് 

 
1, വിജയൻ െക. െക.  

കുര�േ�ാട്  വീട് 

2, �ശീലാൽ 

ഇരി��ാെന�ുർ 

3, േജാസ് സി. ടി. 

ചിരിയ��ത് 
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4, ഉഷ ടീ�ർ 

പു�ൂർവള�ിൽ 

5, ഷീബ േദവദാസ് 

നാലുപുര�ൽ 

6, രാധ ടീ�ർ 

മാറ�ു വീട് 

7, െകാ��ൻ 

െന�ൻ വീട ്

8, പി. െക. ശശി 

പു�ൂർവള�ിൽ   
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1
(1607010002/IF/3

23432)

ഊരകം  നീ ർത്തടത്തിലെ  അന്നകര 
പ്രദേശത്തെ ദു ർബല ജന 

വി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂമിയി ൽ സമഗ്ര 
വി കസന പ്രവർത്തികൾ ഭാഗം  1

yes Yes, not fuly filled yes Yes No Yes Yes NA Yes Yes (4) Yes(6) Yes NA Yes(5) No No NA No No Yes(6) No No No

2
(1607010002/IF/3

81515)

ഊരകം  നീ ർത്തടത്തിലെ  അന്നകര 
പ്രദേശത്തെ ചെ റു കി ട നാമമാത്ര 
കർഷകരു ടെ ഭൂമിയി ൽ സമഗ്ര 
വി കസന പ്രവർത്തികൾ ഭാഗം 1

Yes Yes, not fuly filled yes Yes No Yes Yes NA Yes Yes (2) Yes(3) Yes NA Yes(3) No No NA No No Yes(3) No No No

3
(1607010002/LD/

240675)

അന്നകര പ്രദേശത്തെ സംഘ കൃ ഷി  
മു ക്തേന തരി ശു  ഭൂമി  കൃ ഷി യോഗ്യ 

മാക്കുന്ന പ്രവർത്തി  ഭാഗം  1
yes Yes, not fuly filled yes Yes No Yes Yes NA Yes Yes(1) Yes(1) Yes NA Yes(1) No No NA No Yes Yes(1) No No No

4
(1607010002/IF/3

46910)

അന്നകര പ്രദേശത്തെ സര് ക്കാര്  
സാ ന് പത്തിക സഹാ യം  വഴി  
ലഭി ക്കുന്ന ഭവന നി ര് മ്മാണ 
പ്രവര് ത്തികള്  ഭാഗം  3

yes Yes, blank sheet yes Yes No Yes No NA Yes Yes Yes(1) Yes NA Yes(3) No No NA No No Yes(4) No No No

5
(1607010002/IF/2

57347)

അന്നകര പ്രദേശത്തെ ദു ര് ബല 
ജനവി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂമിയല്  
കി ണറ്  നി ര്മ്മാണം  ഭാഗം  2 yes Yes, blank sheet yes Yes No Yes No NA Yes Yes(1) Yes(4) Yes NA Yes(3) No No NA No No Yes(4) No No No

6
(1607010002/RS/

339356)
അന്നകര പ്രദേശത്തെ വ്യക്തിഗത 

കക്കൂസ്  നി ർമാണം  ഭാഗം  3 No No No Yes No Yes No NA No No Yes(3) Yes No Yes(1) No No NA No No Yes(2) No No No

7
(1607010002/DP/

266928)
അന്നകര പ്രദേശത്തെ റോഡി ന് റെക 

വശങ്ങളി ല്  വൃ ക്ഷതൈകള്  
വെ ച്ചുപി ടിപ്പിക്കല് yes Yes, Blank sheet Yes Yes No Yes No NA Yes Yes(2) Yes(2) Yes No Yes(3) No No NA No No Yes(2) No No No

8
(1607010002/IF/3

36145)

അന്നകര പ്രദേശത്തെ സര് ക്കാര്  
സാ ന് പത്തിക സഹാ യം  വഴി  
ലഭി ക്കുന്ന ഭവന നി ര് മ്മാണ 
പ്രവര് ത്തികള്  ഭാഗം  1 No No No Yes No Yes No NA No No Yes(2) No NA Yes(2) No NA NA No No Yes(2) No No No

9
(1607010002/AV/

255898)

തൊഴി ലു റപ്പു പദ്ധതി യു ടെ 
ഭാഗമായി ട്ടുള് ള നി ർമാണ 

പ്രവർത്തികൾക്കു ആവശ്യമായ 
നി ർമാണ സാ മഗ്രികളു ടെ 

ഉദ് പാദനം  ഭ
Yes Yes, Yes Yes No Yes Yes NA Yes Yes Yes(22) Yes Yes Yes(15) No YES No No Yes yes(17) No No yes
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അനുബ�ം  -6 

List of workers who worked more than 100 days as on 16-3-2019 

 

 

 

 


