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BapJw 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടെ സംരക്ഷിച്ച് 

നിലനിർെുന്ന ിനായി 2005 ടസപ്റ്റംബർ അഞ്ാം  ീയ ി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്്പ നിയമം നിലവിൽ വന്നു . അവിേഗ്ധ 

കായിക ട ാഴിലിൽ ഏർടപ്പൊൻ സന്നദ്ധ യുള്ള ഗ്രാമഗ്പ്റദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏട ാരു കുെുംബെിനും രു 

സാമ്പെിക വർഷം 100 േിവസെിൽ കുറയാെ ട ാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നദ ാടൊപ്പം രുണദമന്ഩയുള്ള ും 

സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ും ഉൽപ്റാേനക്ഷമവുമായ ആസ്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ്റദ്ധ ിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷയം. േരിഗ്േരുടെ 

ഉപ്റജീവനവും ആയി ബന്ധടപ്പട്ട വിഭവാെിെറ ശക്തിടപ്പെുെുകയും സാമൂഹികമായി പ്റിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ 

കുെുംബങ്ങടളയും പ്റദ്ധ ിയിൽ ഉൾടപ്പെുെുകയും പ്റഞ്ായെ് രാജ് സ്ഥാപ്റനങ്ങടള ശക്തിടപ്പെുെുക  എന്ന ും ഇ ിൻടറ 

ലക്ഷയമാണ്. 

 

സവിശ്ശശഷതകൾ 

 നിയമെിൻടറ പ്റിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ി  പ്റദ്ധ ി 

 ഗ്രാമപ്റഞ്ായെ് ഗ്പ്റദേശെ്  ാമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പ്റൂർെിയായ ഏട ാരാൾക്കും പ്റദ്ധ ിയിൽ 

പ്റങ്കാളിയാകാം 

 സ്ഗ് ീക്കും പ്റുരുഷനും  ുലയ ദവ നം  

 പ്റരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം കാർഷിക ദമഖ്ലയിടല അെിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന  

 ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന ഗ്പ്റവർെികൾ കടെെുകയും ആസൂഗ് ണടെ സഹായിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു 

 ആസൂഗ് ണെിലും നിർവഹണെിലും  ികഞ്ഞ സു ാരയ  

 കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

 ടപ്റാ ുജന പ്റങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബഡ്ജറ് 

 ബാങ്ക്, ദപ്റാദറാഫീസ് വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം 

 സ്ഗ് ീകൾക്്ക മുൻരണന 

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ദമാണിററിംര് സംവിധാനം 

 ഗ്രാമസഭ പ്റദ്ധ ി ഒഡിറ് ടെയ്യുന്നു 

 

tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn {]Imcw {Kma]©mb¯v {]tZi¯v \S¸nem¡p¶ Fല്ലാ {]hr¯nIfpw tkmjyÂ 

HmUnän\v hnt[bam¡Wsa¶v 17(2)þmw hIp v̧ \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 v̧ \nba {]Imcw hÀj¯nÂ cെ് {]mhiyw tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`IÄ Fല്ലാ 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«pദൊ F¶pw Cu ]Ww 

Nnehgn¨XpsImെ് ]²XnbpsS e£yw ssIhcn¨n«pദൊ F¶pw ]²XnbpsS KpWt`màm¡fpsS PohnX¯nÂ KpWIcambpw 

AXpaqew Imcyamb amäw Dെmbn«pദൊ F¶pw tkmjyൽ HmUnäv {]Inbv¡v Iടെ¯m³ Ignbp¶p. 

ശ്ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ ്രീതിശോസ്്തം 

മുല്ലദേരി ദലാക്കിടല പ്റാവറട്ടി പ്റഞ്ായെിടല വാർഡ് 5 മനപ്റെിയിൽ    ക്ദൊബർ 1, 2018 മു ൽ  മാർച്ച് 31,  2019 വടരയുള്ള 

കാലഘട്ടെിൽ നെപ്പിലാക്കിയ പ്റദ്ധ ികളാണ് ഒഡിറിന് വിദധയമാക്കിയ ് ദസാഷയൽ  ഒഡിറ് റിദസാഴ്സ് സംഘം ഗ്പ്റവർെി 
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ഫയൽ പ്റരിദശാധന, ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, ട ാഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖ്ം, എം ഐ എസ് പ്റരിദശാധന എന്നിവടയ 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസാഷയൽ ഒഡിറ് റിദപ്പാർട്്ട  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ് .  

 

1തതോഴിലോളികളുതെ  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  tkmjyÂ HmUnäv .sXmgnemfnIÄ¡v 10 AhImi§Ä {][m\w 

sN¿p¶p. Ah GsXms¡sb¶v NphsS tNÀ¡p¶p. 

1.തതോഴിൽ കോർഡ ്ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം (Schedule 2 Para 1) 

ട ാഴിലുറപ്പു നിയമം (ടഷഡയൂൾ 2  പ്റാര 1) അനുസരിെ്  18 വയസ്സ് പ്റൂർെിയായ ഏട ാരാളും ട ാഴിൽ കാർഡിന് 

അദപ്റക്ഷിച്ചാൽ 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ദഫാദട്ടാ പ്റ ിച്ച ട ാഴിൽ കാർഡ് സർക്കാർ ടെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് 

നിയമം നൽകുന്ന ്.  ട ാഴിൽ കാർഡിന് പ്റഞ്ായെിൽ അദപ്റക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ ഉെി മായ അദനഷണം നെെി 15 

േിവസെിനകം കാർഡ് നല്ദകെ ാണ്. ട ാഴിൽ കാർഡ് കകവശം സൂകിഷിദക്കെ ് ട ാഴിലാളിയാണ്. ഏട ങ്കിലും 

കാരയങ്ങൾ എഴു ി ദെർക്കുന്ന ിനായി പ്റഞ്ായെിൽ ഏല്ഩിച്ചിച്ചാൽ എഗ് യും ദവരം  ിരിച്ചു നൽദകെ ാണ്. വയക്തമായ 

കാരണം കൂൊട  ട ാഴിൽ കാർഡ് പ്റഞ്ായെിൽ സൂക്ഷിക്ക്സയാടണങ്കിൽ ടസക്ഷൻ 25 ഗ്പ്റകാരം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന 

കുറമാണ്. demand, work allocation, ടെയ്ത ഗ്പ്റവൃെി, ഹാജർ, മറർ ദറാൾ നമ്പർ, ദവ ന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ  ുെങ്ങിയവ 

ട ാഴിൽ കാർഡിൽ ഉൊദവെ ാണ്. ട ാഴിൽ കാർഡ് എെുക്കുന്ന ിനുള്ള ടെലവ് ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ 6 % 

അഡ്ഫിനിസ് ദഗ്െറീവ് ഫെിൽ ണ് ഇന്നും എെുദക്കെ ാണ്. പ്റഞ്ായെിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായി  ാമസം മാറി ദപ്റാവുകദയാ , 

മരണടപ്പെുകദയാ, ഹാജരാകിയ ദരഖ്കൾ കൃഗ് ിമമാടണന്നു ട ളിയുകദയാ ടെയ്താൽ മാഗ് ദമ ട ാഴിൽ കാർഡ് കയാൻസൽ/ 

ഡിലീറ് ടെയ്യാൻ പ്റാെുള്ളു. 

.2. തതോഴിൽ ആവശയതെെോനും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കോനുള്ള അവകോശം. (Schedule 1 Para 11)  

ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ആവശയടപ്പെുവാനും  ീയ ി വച്ച രസീ ് കകപ്പറുവാനും 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ട ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനും 

ഉള്ള അവകാശം നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. ട ാഴിൽ കാർഡിൽ ദപ്റരുള്ള ഏട ാരു അംരെിനും അവിേഗ്ധ കായിക 

ട ാഴിലിയൂനായി ആവശയടപ്പൊവുന്ന ാണ്.. ഇെരം അദപ്റക്ഷ രജിറർ ടെദയ്യെ ും  ീയ ി വച്ച രസീ ി 

നൽദകെ ുമാണ്.  ീയ ി വച്ചുള്ള രസീ ി ട ാഴിലാളികൾക്കു നൽകുന്ന ിനുള്ള ഏർപ്പാെ് ടെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ 

ട ാഴിലുറപ്പു നിയമെിടല  ടസക്ഷൻ 25 അനുസരിച്ചുള്ള  ശിക്ഷ  ലഭിക്കാവുന്ന കുറമാണ്. 

3 തതോഴിലില്ലോയ്മ  ശ്ശവതനം ലഭിക്കോനുള്ള അവകോശം. (Section 7(1) ) 

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട 15 േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ആേയടെ മുപ്പ ് േിവസം ദവ നെിന് നാലിടലാന്നും 

 ുെർന്ന് 100 േിവസം വടര ദവ നെിന് പ്റകു ി യും ലഭിക്കൻ  അവകാശമുെ്.  

4. ്പവർത്തികൾ കതെത്തി നൽകോനുള്ള അവകോശം. (Schedule 1 Para 9) 

  ഒദരാ ട ാഴിലാളിക്കും ട ാഴിലുറപ്്പ പ്റദ്ധ ി ഗ്പ്റകാരം  ങ്ങളുടെ വാർഡിൽ ഏടറെുെു നെപ്പിലാദക്കെ ഗ്പ്റവർെികൾ 

(നാല് വിഭാരങ്ങളിലായി 260 എണ്ണം - അനുബന്ധം കാണുക) കടെെി നൽകുവാനുള്ള അവകാശം. ടസക്ഷൻ 16 (1) ഗ്പ്റകാരം 

ഗ്രാമസഭ / വാർഡ് സഭ യിൽ വരുന്ന നിർദേശങ്ങളും ഉൾടപ്പെുെി ടകാെുള്ള  ടസല്പ് ഒഫ് ടഗ്പ്റാജക്റ്  യ്യാറാദക്കെ 

ഉെരവാേിെം ഗ്രമ പ്റഞ്ായെിനാണ്. 
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5.അഞ്ചു കിശ്ശലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തതോഴിൽ ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശം(Schedule 2 Para 18 ) 

ട ാഴിലാളിയുടെ  ാമസസ്ഥലെു നിന്ന് അഞ്് കിദലാമീറർ െുറളവിലല്ല ട ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നട ങ്കിൽ ദവ നെിന്ടറ 10 

ശ മാനം കൂെി അധികദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. (Schedule 2 Para 20 ) 

6.പണി സ്ഥലതത്ത  ASn-Øm\ സൗകരയങ്ങÄ¡pÅ അവകോശം(Schedule 2 Para 23  ) 

പ്റട്ടിക  2 ഭാരം 23 ഗ്പ്റകാരം ഗ്പ്റവർെി സഥലെു കുെിടവള്ളം,  ണൽ , അെിയന്ത്ിര െികിത്സക്കു കുന്ന ഗ്പ്റഥമശുഗ്ശൂഷ 

കിറുകൾ ,  5 വയസ്സിൽ  ാടഴയുള്ള കുട്ടികൾക്്ക ആയയുടെ സൗകരയം എന്നിങ്ങടന നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. 

ട ാഴിൽസ്ഥല v̄  ശുദ്ധമായ കുെിടവള്ളം, ഫറ് എയ്ഡ് ദബാക്സ്, , 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. 

7.കൂലി ലഭിക്കോനും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതന്ന അത് ലഭിക്കോനുള്ള അവകോശം(Schedule 2  Para  29 ) 

സർക്കാർ ഗ്പ്റഖ്യാപ്റിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം. ദവ നം 15 േിവസെിനുള്ളിൽ 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്റരിദശാധനയിൽ വയക്തമായി. നിയമം അനുസരിച്ചു 15 േിവസെിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ 

ദവ നെിന്ടറ 0.05% നഷ്ടപ്റരിഹാരെിനു അർഹ യുെ്. 

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.  

പ്റട്ടിക 2  പ്റാര 29 അനുസൃ മായി പ്റ ിനഞ്ു േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ദവ നം  ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ദവ ന  ാമസെിനു  

0.05 ശ മാനം നിരക്കിൽ അധിക ദവ നം ലഭയമാദകെ ാണ്.  

9. സമയബന്ധിതമോയ ്പശ്നപരിഹോരത്തിനുള്ള അവകോശം 

sk£³ 19 അനുസരിച്ച് അഞ്ുേിവസെിനകം പ്റരാ ി പ്റരിഹരിക്കുകയും  ഏഴുേിവസെിനുള്ളിൽ പ്റരാ ിക്കാരന് അ ് 

അറിയിക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശം. 

പ്റരാ ി രജിറർ, ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ എന്നിവ വഴിയായി പ്റരാ ികൾ ദരഖ്ടപ്പെുൊൻ അവസരം ഉെ്. 

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. 
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ഫയൽ പരിശ്ശശോധന 

 
tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ \nÀ_Ôambpw 

{Kma]©mb¯nÂ kq£nt¡hbmWv. 

1. ദജാബ ്കാർഡ് രജിറർ  

2. ്ഗോമസഭ  രജിറർ  

3. ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷൻ & ദവ ന രജിറർ  

4. വർക്്ക രജിറർ  

5. ഫിക്സഡ് അസറ ്രജിറർ 

6.  പ്റരാ ിരജിറർ  

7. ടമറീരിയൽ രജിറർ  

 

 

 
്പവർത്തി ഫയലിതല 22 ശ്ശരഖകൾ 

 

tI{µkÀ¡mÀ \nÀt±i{]Imcw Hcp ഗ്പ്റവർെി ^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 

 

 

 

 

CIB- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർശ്ശമഷൻ ശ്ശബോർഡ ്

ട ാഴിലുറപ്്പ പ്റദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനു ദവെിയുള്ള രു ഉപ്റാധിയാണ് സിറിസൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് Para 25(a), schedule 1 അനുസരിച്ച് രു ഗ്പ്റവർെിയുടെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

അ ായ ് എറിദമറ്  ുക സാധന ദവ ന ഘെകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ടെലവ് ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ുെങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും രുണദഭാക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗ്പ്റേർശിപ്പിദക്കെ ് അനിവാരയമാണ്.ഈ ദബാർഡ് സ്ഥാപ്റിദക്കെ ് ഒദരാ ഗ്പ്റവർെിയുടെയും 
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ആരംഭഘട്ടെിൽ ആണ്ഒദരാ ഗ്പ്റവർെിക്കും അനുസൃ മായി നിഷ്മർഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള  .

പ്റദയാരിച്ച്ദബാർഡുകൾ സിമൻറ്ഉം ദകാൺഗ്കീറും ഉ നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപ്റിക്കണടമന്ന് നിയമം 

അനുശാസിക്കുന്നുെ് ഇരുമ്പ് .,െിൻ ,ഫ്ളക്സ്ഷീറുകൾ  ുെങ്ങിയവ ഉപ്റദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ദബാർഡുകൾ 

സ്ഥാപ്റിക്കുന്ന ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് . 

വയക്തിര  ഗ്പ്റവർെികൾക്്ക 3000 രൂപ്റയും ടപ്റാ ു ഗ്പ്റവർെികൾക്്ക 5000 രൂപ്റയും ആണ് പ്റരമാവധി 

നിർമ്മാണ െിലവ് എന്നാണ് ആനുവൽ മാറർ സർക്കുലർ നിഷ്മർഷിക്കുന്ന ്. CIB  അെങ്ങുന്ന രു ദഫാദട്ടാ 

ഗ്പ്റവൃെി ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുെണം എന്ന ് നിര്ബന്ധമാണ്. 

 

ശ്ശറോസ്ഗോർദിനം 

ട ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിറർ ടെയ്യുന്ന ിനും ട ാഴിലാളികളുടെ അർഹ കളും 

അവകാശങ്ങളും അവടര ദബാധയടപ്പെുെുന്ന ിനും പ്റദ്ധ ികൾ പ്റരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായി ദറാസ്ഗാർ 

േിനം സംഘെിപ്പിദക്കെ ാണ്. ദറാസ്ഗാർ േിനം ആെരിക്കുന്ന ിനു മുൻപ്റായി വിവര വിേയാഭയാസ 

വയാപ്റനഗ്പ്റവർെനങ്ങൾ സംഘെിപ്പിക്കുന്നുെ് എന്ന് ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാഡിദനറർ 

ഉറപ്പുവരുദെെ ാണ്. ദറാസ്ഗാർ കലെർ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപ്റഞ്ായെുകടള ഗ്പ്റദ യകമായി 

ദബാധവൽക്കരിദക്കെ ാണ്.  

ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്ന ിൻടറ െുമ ലകളും ഉെരവാേി വങ്ങളും 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാഡിദനറർ രൂപ്റീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പ്റ ിമാസ പ്റട്ടിക അനുസരിച്ച് 

 ടന്ന ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാർഡിദനറർ ഉറപ്പുവരുദെെ ാണ് . 

ഈ പ്റട്ടിക ഗ്രാമവികസന മഗ്ന്ത്ാലയവുമായും ടപ്റാ ുജനങ്ങളുമായും പ്റങ്കുടവദക്കെ ും രു 

മാസെിടലാരിക്കൽ ഗ്രാമ പ്റഞ്ായെ്  ലെിൽ സംഘെിപ്പിദക്കെ ാണ് . ഗ്രാമപ്റഞ്ായെ് 

ഗ്പ്റസിഡൻറ് നിദയാരിക്കടപ്പട്ട ഗ്രാമപ്റഞ്ായെിടല ഭാരവാഹി േിനാെരണെിൽ അധയക്ഷ  

വഹിദക്കെ ാണ്. ഇ ് നെെുന്ന ിനും നെപ്റെിഗ്കമങ്ങൾ ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള സവയംസഹായ 

സംഘങ്ങളുടെ ടഫഡദറഷൻ അംരങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ്. ദറാസ്ഗാർേിനം 

ആെരിക്കുന്ന ്നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള േിവസം നെെുന്ന ിനായി ഉദേയാരസ്ഥടര നിദയാരിദക്കെ 

 ാണ്. ഈ ദയാരെിൽ മിനിറ്സ് ടപ്റാ ുജനങ്ങൾക്്ക പ്റരിദശാധിക്കുന്ന ിനും ദസാഷയൽ ഒഡിറിനും 

ലഭയമാദക്കെ ുെ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്ന ് സംബന്ധിച്ച റിദപ്പാർട്ടുകൾ 

ദശഖ്രിക്കുന്ന ാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ട ാഴിൽ ആവശയക  സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ല റിദപ്പാർട്ടുകൾ 

പ്റ ിവായി അവദലാകനം ടെദയ്യെ ാണ്. 
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്പവർത്തികളുതെ പരിശ്ശശോധന വിവരണം 
 

1) ദുർബലജന  വിഭോഗങ്ങളുതെ ഭൂമിയിതല വികസന ്പവർത്തി ഭോഗം-2 

(1607010003/IF/371813) 

(26/11/2018 to5/2/2019) 

* ഈ ഗ്പ്റവർെിയുടെ എറിദമറിൽ 339270 രൂപ്റയും, 1213 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളും 

ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു 

* ആടക10മറർ ദറാളുകൾ(1767, 2154, 1621, 1793, 1888, 2110, 2017, 2540, 2457, 2307) ഗ്പ്റകാരം106536 

രൂപ്റ386 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളിലായി െില വഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* 10 മറർ ദറാളിലുംദവജ് ലിറ് ടവച്ചിട്ടുെ്.എഫ് റി   കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

*M.ബുക്്ക  (435/18-19) ഗ്പ്റകാരം106536 രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

*സിഐബി യ്ക്കായി 3000 രൂപ്റ എറിദമറിൽ വിലയിരുെുന്നു. എം ബുക്കിലും 

വിലയിരുെിയിട്ടുെ് കസറിലും സി ഐ ബി 

 കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

* 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ  ഗ്പ്റവർെി ടെയ്ത ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

2)  സംഘകൃഷിക്കുശ്ശവെി തരിശുഭൂമി കൃഷിശ്ശയോഗയമോക്കൽ ഭോഗം-1 

(1607010003/IF/380711) 

(6/2/2019 to 26/3/2019) 

* എറിദമറ് ഗ്പ്റകാരം ഈ ഗ്പ്റവർെിക്്ക  249474 രൂപ്റയും870 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളും 

ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* ആടക 6 മറർ ദറാളുകൾ(2672, 2760, 2911, 3012, 3254, 3361, ) ഗ്പ്റകാരം53268 രൂപ്റ193 ട ാഴിൽ 

േിനങ്ങളിലായി െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.  

*6 മറർ ദറാളുകളിലും ടവയ്ജ ്ലിറ് ടവച്ചിട്ടുെ്.എഫ്ടി  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

*M.ബുക്്ക  (481-18/19) ഗ്പ്റകാരം53268 രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* സി ഐ ബി ക്കായി എറിദമറിൽ 3000 രൂപ്റ വിലയിരുെുന്നു. M.ബുക്കിൽ 

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടില്ല. കസറിൽ സിഐബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
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* 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘകൃഷി ടെയ്തിട്ടുള്ള ായി കസറിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ടെമ്പ,് 

ടകാള്ളി മുരിങ്ങ, മഞ്ഞൾ എന്നിവ കസറിൽ കാണാനും സാധിച്ചു. 

 

3) SC/ BPLകുെുംബങ്ങളിതല വനവൽക്കരണ ്പവർത്തി (1607010003/IF/350556) 

(13/8/2018 to 23/9/2018) 

* ഈ ഗ്പ്റവർെിയുടെ എറിദമറിൽ221479 രൂപ്റയും 725 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളും 

ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* ആടക 2 മറർ ദറാളുകൾ(791, 752) ഗ്പ്റകാരം13248 രൂപ്റ 48 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളിലായി െില 

വഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* മറർ ദറാൾ നമ്പർ 791 ടവയ്ജ ്ലിറും, 752ന്ടറ എഫ് റി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

*M.ബുക്്ക  (350-18/19) ഗ്പ്റകാരം13248 രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.  

* സിഐ ബി യ്ക്കായി 5000 രൂപ്റ എറിദമറിൽ വിലയിരുെുന്നു.M.ബുക്കിൽ  

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടില്ല. കസറിൽ സി ഐ ബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

* എട്ടു വീെുകളിൽ വൃക്ഷകെകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. കറിദവപ്പ,്  മുള്ളാെ, ഞാവൽ, 

എന്നിവ കസറിൽ കാണാനും  സാധിച്ചു . 

 

 

4) നഴ്സറി നിർമ്മോണം (1607010003/DP/271877) 

(20/10/2018to 12/2/2019) 

* എറിദമറ് ഗ്പ്റകാരം ഈ ഗ്പ്റവർെിക്്ക  196322 രൂപ്റയും 476 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളും 

ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* ആടക അഞ്് മറ്ർ  ദറാളുകൾ(1367, 1271, 1447, 2674, 1778) ഗ്പ്റകാരം38640രൂപ്റ 140 ട ാഴിൽ 

േിനങ്ങളിലായി െിലവഴിച്ചിരുന്നു. 

* 5 മറർദറാളുകളിൽ  ടവയ്ജ ്ലിറ് ടവച്ചിട്ടുെ്. എഫ് െി   കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

*M.ബുക്്ക  (363/18-19) ഗ്പ്റകാരം38640 രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* സിഐബി യ്ക്കായി 5000 രൂപ്റ എറിദമറിൽ വിലയിരുെുന്നു. എം ബുക്കിൽ 

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടില്ല. കസറിൽ സിഐ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

* പ്റഞ്ായെിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വൃക്ഷകെകൾ ആണ് എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. 
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* മാ ളം, പ്ലാവ,് മുള്ളാെ, പ്റുള്ളി, എന്നിവ കസറിലും കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

5)  ദുർബല ജനവിഭോഗങ്ങളുതെ ഭൂമിയിതല വികസന ്പവർത്തി ഭോഗം1. 

(1607010003/IF/306620) 

(13/8/2018 to21/11/2018) 

* ഈ ഗ്പ്റവർെിയുടെ എറിദമറിൽ461325 രൂപ്റയും1658 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളും 

ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* ആടക 10 മറർദറാളുകൾ 

(750, 790, 929, 886, 987, 1110, 1366, 1279, 1446, 1518) ഗ്പ്റകാരം103401 രൂപ്റ 377 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളിലായി 

െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.  

*10 മറർ ദറാളുകളിലും ദവജ് ലിറ് ടവച്ചിട്ടുെ്. മറർ ദറാൾ നമ്പർ 750ന്ടറ എഫ്റി  മാഗ് ദമ 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.. 

*M.ബുക്്ക  (319/18-19) ഗ്പ്റകാരം103401 രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

* സിഐബി യ്ക്കായി 3000 രൂപ്റ എറിദമറിൽ വിലയിരുെുന്നു.M.ബുക്കിൽ  

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടില്ല. കസറിൽ സി ഐ ബി  

 കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 കതെത്തലുകൾ 

1. ടവള്ളടപ്പാക്കം വന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആയ ിനാൽ കൃഷിക്്ക നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. 

2. കൃഷിയിെങ്ങളിൽ നിന്ന ്നല്ല രീ ിയിൽ വിളവ ്ലഭിച്ച ് വീട്ടാവശയെിന ്എെുെിരുന്ന  ്

ആയി ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു.  

3. മലിനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ട ാഴിലാളികൾ പ്റണിടയെുെിരുന്ന ് കകയുറദയാ 

കാലുറദയാ ഇല്ലാട ടയന്ന്  ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

4. ടകാള്ളി, മധുരക്കിഴങ്ങ,്  ദെമ്പ,് മുരിങ്ങ, പ്റയർ, കൂവ എന്നിവയാണ് കൃഷി ടെയ്ത  ്

എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അ ിൽ മുരിങ്ങ,  ടകാള്ളി, ദെമ്പ്  എന്നിവ കസറിൽ കാണാൻ 

സാധിച്ചു.5. പ്റരിസ്ഥി ി േിനദൊെനുബന്ധിച്്ച നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വിവിധ സ്മൂ ളുകളിദലക്കും 

വീെുകളിദലക്കും ടെെികൾ ടകാെു ദപ്റായിട്ടുടെന്ന് ട ാഴിലാളികൾ നിന്ന് അറിയാൻ 

സാധിച്ചു. 
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6. SC/ബിപ്റിഎൽ കുെുംബങ്ങളിടല വനവൽക്കരണെിടല  െില ്  മാഗ് ദമ കാണാൻ 

സാധിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളട ല്ലാം കഴിഞ്ഞ ടവള്ളടപ്പാക്കെിൽ നശിച്ചു ദപ്റാടയന്നു 

ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

7.ആടക 1144 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ. ഇ ിനായി ആടക 315093 രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 നിർശ്ശേശങ്ങൾ 

1. കൃ യമായ ഇെദവളകളിൽ ബാങ്ക് പ്റാസ് ബുക്കിൽ ഇെപ്റാെ് വിവരങ്ങൾ ദരഖ്ടപ്പെുെുക. 

അ ുവഴി ദവ നം ലഭിദച്ചാ ഇല്ലദയാ എന്നറിയാൻ സാധിക്കും. 

2. മറർ ദറാൾ, എം ബുക്്ക എന്നിവയിൽ  ിരുെലുകൾ പ്റാെില്ല. 

3. ഗ്പ്റഥമ ശുഗ്ശൂഷ സാമഗ്രികൾ നിർബന്ധമായും കകവശം സൂക്ഷിക്കുക. 

4. സവയം രക്ഷാ സാമഗ്രികൾ ആയ കകയുറ, കാലുറ, എന്നിവ  ീർച്ചയായും നൽകുക. 

5. ട ാഴിലാളികളുടെ കകവശമാണ് ട ാഴിൽകാർഡ് സൂക്ഷിദക്കെ ്. 

6. ട ാഴിലാളികളുടെ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാക്കണം. 

7. സംഘ കൃഷിടെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിടെയ്ത ് വിളടവെുെ ിനുദശഷം കാെ് 

പ്റിെിക്കാൻ അനുവേിക്കാട  വീെും കൃഷിദയാരയമാക്കാൻ ഗ്ശമിക്കണം. 

8.ഫയലുകളിൽ പ്റൂർണ്ണമായും വയക്തമായും വിവരങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളിക്കുവാൻ ഗ്ശമിക്കുക. 

 

 ്ഗോമസഭ തീരുമോനങ്ങൾ 

1. സവയംരക്ഷ സാമഗ്രികൾ ആയ കകയുറ, കാലുറ, എന്നിവയ്ക്കായി പ്റഞ്ായെ് 

കമ്മിറിയിൽ അദപ്റക്ഷ ടവക്കണം.  

2. കസറുകളിൽ നെക്കുന്ന അപ്റകെങ്ങൾ പ്റഞ്ായെിൽ അദപ്റക്ഷ ടവക്കണം. 
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്ഗോമസഭ മിനിറ്റസ് ്

മുല്ലശ്ശശ്ശരി ശ്ശലോക്ക ്, 

പോവറട്ടി പഞ്ചോയത്്ത, 

വോർഡ് 6 

 

 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ് പ്റദ്ധ ിയുടെ പ്റാവറട്ടി പ്റഞ്ായെ് വാർഡ് 6 

ദസാഷയൽ ഒഡിറ് ഗ്രാമസഭ 27/11 /2019 ബുധനാഴ്ച 11.30 ന്  പ്റാവറട്ടി പ്റഞ്ായെ് ഹാളിൽ ടവച്ച ്

ആരംഭിച്ചു. ട ാഴിലാളികളിൽ രാൾ ആയാൽ ദജാസിടന അധയക്ഷനായി  ിരടഞ്ഞെുെു, 

ട ാഴിലാളികളുടെ ഗ്പ്റാർത്ഥനദയാടെ ഗ്രാമസഭ ആരംഭിച്ചു. VRPഅശവ ി ഭരണഘെന 

ഗ്പ്റ ിജ്ഞ ടൊല്ലിടക്കാെുെു. ദസാഷയൽ ഒഡിറിടന  കുറിച്ചും അ ിനട്റ അനുബന്ധ 

വിവരങ്ങടള  കുറിച്ചും VRP വിനയ വിഷയാവ രണം നെെുകയും, ട ാഴിലാളികളുടെ പ്റെ് 

അവകാശങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുകയും,  ടെയ്തു. കുറച്ചു മാസക്കാലമായി ദവ നം ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്നു ട ാഴിലാളികൾ പ്ററയുകയുൊയി. AE േീപ്തി ദവ ന കാല ാമസം കാരണം 

വിശേീകരിച്ചു. അദ ാടൊപ്പം  ടന്ന ട ാഴിലില്ലായ്ഫ ദവ നടെ  പ്ററിയും ട ാഴിലാളികൾക്്ക 

പ്ററഞ്ഞു മനസിലാക്കി ടകാെുെു. മുൻപ്റ് സ്ഥലെ് ടവച്ച്  ലയിൽ ദ ങ്ങ വീണ് അപ്റകെം 

പ്ററിടയന്നും അ ിനുള്ള കപ്റസ പ്റഞ്ായെിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്നും സിന്ധു,  ജയ എന്ന 

ട ാഴിലാളികൾ പ്ററയുകയുൊയി. സിഐബി ടയ കുറിച്ച് കൂെു ൽ വിവരങ്ങൾ പ്ററഞ്ഞു 

മനസിലാക്കി ടകാെുെു ദശഷം ഈ വാർഡിടല 5 ഫയലുകളുടെ റിദപ്പാർട്ട ് VRPഅഫ്ന 

അവ രിപ്പിച്ചു കടെെലുകളും നിർദേശങ്ങളും വിശേീകരിച്ചു. ദ ാെ്, കാന, 

അെരെിലുള്ള പ്റണിക്്ക മാഗ് മായി കകയുറ, കാലുറ മ ിടയന്നും ട ാഴിലാളികൾ 

പ്ററഞ്ഞു. കപ്റസ കയ്യിൽ നിന്ന് എെുെ ഗ്പ്റഥമശുഗ്ശൂഷ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുകയും ദശഷം 

ബില്്ല പ്റഞ്ായെിൽ ടകാെുക്കുകയാണ് പ്റ ിവ് എന്നു മാറ്  ദഗ്രസി പ്ററയുകയുൊയി. നഴ്സറി 

നിർമ്മാണെിൽ കഴിഞ്ഞടകാല്ലം ടെയ്ത സ്ഥലെ് വീെും ടെയ്ത ിനാൽ ഡിസദ്പ്ലദബാർഡ് 

ദവടറ മാറി ടവച്ചിട്ടില്ല, എന്നും റിദപ്പാർട്ടിൽ പ്ററയുകയുൊയി. ഈ വാർഡിൽ കൂെു ൽ 

ഗ്പ്റായമായ ട ാഴിലാളികൾ ഉള്ള ുടകാെും കൃഷി നിലടമാരുക്കൽ, ഭൂവികസനം,  

 ുെങ്ങിയ പ്റണികൾ നൽകാടമന്നുംAE േീപ്റ്  ി  

പ്ററഞ്ഞു. പ്റിന്നീെ് രു മണിദയാെുകൂെി ടമമ്പറും ട ാഴിലാളികളും കൂെി െർച്ചയ്ക്്ക ദശഷം 

റിദപ്പാർട്ട് അംരീകരിച്ചു. ഗ്രാമസഭ പ്റിരിച്ചുവിട്ടു. 
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 ്ഗോമസഭ തീരുമോനങ്ങൾ 

1. സവയംരക്ഷ സാമഗ്രികൾ ആയ കകയുറ, കാലുറ, എന്നിവയ്ക്കായി പ്റഞ്ായെ് 

കമ്മിറിയിൽ അദപ്റക്ഷ ടവക്കണം.  

2. കസറുകളിൽ നെക്കുന്ന അപ്റകെങ്ങൾ പ്റഞ്ായെിൽ അദപ്റക്ഷ ടവക്കണം. 


