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BapJw 

ഇന്ത്യയിൽ  ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുടെ ട ോഴിൽ ടെയ്യോനുള്ള അവകോശടെ  ംരക്ഷിച്ു 
നിലനിർെുന്ന ിനോയി 2005 ട പ് ംബര് അഞ്ോം  ിയ്യ ി സേശീയ ഗ്രോമീണ ട ോഴിലുറപു നിയമം നിലവിൽ 
വന്നു. അവിേഗ്േ കോയിക ട ോഴിലിൽ ഏർടപെോൻ  ന്നദ്ധ യുള്ള ഗ്രോമഗ്രസേശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന 

ഏട ോരു കുെുംബെിനും ഒരു  ോമ്പെിക വര്ഷ്ം നൂറു േിവ െിൽ കുറയോെ ട ോഴിൽ 
ഉറപോകുന്ന ിസനോടെോപം രുണസമന്മയുള്ള ും ്ോയിയോയിട്ടുള്ള ും ഉ്രോേനക്ഷമവുമോയ അ്ികളുടെ 
 ൃഷ്ടിയോണ് ഈ രദ്ധ ിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. േരിഗ്േരുടെ ഉരജീവനം ആയി ബന്ധടരട്ടു വിഭവോെിെറ 
ശക്തിടപെുെുകയും  ോമൂഹികമോയി രിസന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എലലോ കുെുംമ്പങ്ങടളയും രദ്ധ ിയിൽ 
ഉൾടപെുെുകയും രഞ്ോയെി രോജ് ്ോരനങ്ങടള ശക്തിടപെുെുക എന്ന ും ഇ ിന്ടറ ലക്ഷയമോണ്. 

 വിസശഷ് കൾ  

 നിയമെിന്ടറ രിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ടി  രദ്ധ ി  

 ഗ്രോമരഞ്ോയത് ഗ്രസേശെു  ോമ ിക്കുന്ന 18 വയ ു രൂർെിയോയ ഏട ോരോൾക്കും രദ്ധ ിയിൽ 

രങ്കോളിയോവോം  

 സ്തഗ് ീക്കും രുരുഷ്നും  ുലയ സവ നം രരി്ി ി  ംരക്ഷണം കോർഷ്ിക സമഖ്ലയിടല അെി്ോന 

 ൗകരയ വിക നം എന്നിവക്കു മുൻരണന 

 ട ോഴിലോളികൾ  ടന്ന ഗ്രവർെികൾ കടെെുകയും ആ ൂഗ് ണടെ  ഹോയിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു  

 ആ ൂഗ് ണെിലും നിർവഹണെിലും   ികഞ്ഞ  ു ോരയ   

 കരോറുകോസരോ ഇെനിലക്കോസരോ ഇലല 

 ടരോ ുജന രങ്കോളിെസെോടെ സലബർ ബജറ്റ്  

 ബോങ്ക്, സരോസറോഫീസ്ത വഴി മോഗ് ം സവ ന വി രണം  

 സ്തഗ് ീകൾക്ക് മുൻരണന  

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള സമോണിറ്ററിങ്  ംവിധോനം  

 ഗ്രോമ ഭ രദ്ധ ി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 

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

{]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 cെ് {]mhiyw tkmjyÂ HmUnäv 

{Kmak`IÄ Fലലോ hmÀUnepw IrXyambn \St¯െXmWv. tkmjyÂ HmUnäneqsS AgnaXn 

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

kZv̀ cWw Dd¸m¡p¶Xn\pw Ignbp¶p. ]²Xn ]Ww icnbmb coXnbnÂ Nnehgn¨n«pസെോ 

F¶pw Cu ]Ww Nnehgn¨XpsImെ് ]²XnbpsS e£yw ssIhcn¨n«pസെോ F¶pw AXneqsS 

]²XnbpsS KpWt`màm¡fpsS PohnX¯nÂ KpWIcamb amäw Dെmbn«pസെോ F¶pw 

tkmjyൽ HmUnäv v ഗ്രഗ്കിയക്ക്Iടെ¯m³ Ignbp¶p.  

 



 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്പപ്രിയ 

 

1.ഓഡിറ്റ് പ്ലോൻ  

എസ്ത എ യു യിൽ നിന്നുള്ള നിർസേശടെ അനു രിച്് രഴയന്നൂർ സലോക്കിടല രഴയന്നൂർ 

രഞ്ോയെിടല വോർഡ് 4 കുന്നെറയിൽ ,2018 ഒക്സെോബർ മു ൽ 2019 മോർച്് വടരയുള്ള 

ഗ്രവർെികളുടെ  ോമൂഹിക രരിസശോധന നെെുന്ന ിനോയി  രഞ്ോയെ് അധികൃ ടര 

അറിയിക്കുകയും അ ിടന  ുെർന്ന് സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയ്ക്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുകയും ടെയ്ക് ു. 

 

2.   അഭിമുഖ൦  

ടജരി ി, ബിഡിഒ ,രഞ്ോയെ്ഗ്ര ിഡന്്,ട ഗ്കട്ടറി,ജനഗ്ര ിനിധികൾ,റോഫ് 

അംരങ്ങൾ,സമറ്റ്,ട ോഴിലോളികൾ,ട ോഴിലിനു സരോകോെ ട ോഴിൽ കോർഡ് ഉെമകൾ,ക്ലബ്ബുകൾ 

,ടറ ിഡന്ഷ്യൽ അസ ോ ിസയഷ്നുകൾ, ുെങ്ങിയവരുമോയി സനരിട്ടും അലലോട യും  ംവേിച്െിന്ടറ 

അെി്ോനെിൽ 

 

3.ഫയൽ പരിബ് ോധന  

  ഇ ിൻടറ ഭോരമോയി സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സഫോർമോറ്റുകൾ MIS ഇൽ നിന്ന്  സശഖ്രിക്കുകയും 

അ ിസനോെനുബന്ധിച്ു 7 രജിററുകൾ, 21 വർക്ക് ഫയലുകൾ  ുെങ്ങിയവ രരിസശോധനയ്ക്ക്ക് 

വിസധയമോക്കുകയും ടെയ്ക് ു.ഊന്നൽ നൽകിയ കോരയങ്ങൾ : 

 ടരോ ു ഗ്രവർെികൾ,വയക്തിര  ഗ്രവർെികൾ 

 സരഖ്കളുടെ ഉള്ളെക്കം -  ു ോരയ , രരിരൂർണ  

 ഭരണ  മി ിയുടെയും ഉസേയോര്രുടെയും കോരയഗ്രോപ് ി 

4.ഫീൽഡ്  ന്ദർ നം, നിരീക്ഷണം  

രൂർെിയോയ ട ോഴിലിെം,നെന്നുടകോെിരിക്കുന്ന ട ോഴിലിെം ുെങ്ങിയവയുടെ  ഫീൽഡ്  ല രരിസശോധന 

നെെി. 

 

 

5.റഫറൻസ്  

വിക ന സരഖ്, വോർഷ്ിക രദ്ധ ി സരഖ്, എംഐഎസ്ത ,റജിററുകൾ  

 

 

6 . വിവരങ്ങളുടെ ബ്പ്രോഡീരരണം  

സഗ്കോസ്ത ടവരിഫിസക്കഷ്ൻ, അവ ോനവട്ട െർച്  

 

 

7 . രരട് റിബ്പോർട്ട് തയ്യോറോക്കൽ  



            രഴയന്നൂർ സലോക്കിടല  രഴയന്നൂർ രഞ്യോെിടല വോർഡ് 4  ആയ  കുന്നത്തറയിൽ  ഒക്സെോബർ 2018 

മു ൽ മോർച്് 2019 വടരയുള്ള കോലഘട്ടെിൽ നെപിലോക്കിയ 19 ഗ്രവർെികളോണ്  ഓഡിറ്റിന് 

വിസധയമോക്കിയത്. 

ഈ രദ്ധ ിയിലൂടെ ട ോഴിലോളികൾക്കു അവരുടെ അവകോശങ്ങൾ  ംരക്ഷിക്കടപട്ടിട്ടുസെോ എന്നും 

ഗ്രവർെികളുടെ അെി്ോനെിൽ ഈ രദ്ധ ി എഗ് സെോളം കോരയക്ഷമമോയും  ു ോരയമോയും 

രുണനിലവോരം സനെിയിട്ടുടെന്ന്  രരിസശോധിക്കുന്നു. ഇ ിന്ടറ അെി്ോനെിലുള്ള രരിസശോധന 

വിവരങ്ങൾ െുവടെ സെർക്കുന്നു. 

 ടതോഴില്ോളിരളുടെ  AhImi§Ä 

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

അത് എങ്ങടന ഫലഗ്രേമോയും Imcy£aambpw Cu രദ്ധ ിയിലൂടെ \S¸nem¡msa¶pw {Kma]©mb¯nt\bpw 

sXmgnemfnIstfbpw {Kmak` AwK§tfbpw കൂെി t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\p thnbmWv Cu sSÌv tkmjyÂ 

HmUnäv . ഈ നിയമം ഗ്രധോനം ടെയ്യുന്ന 10 അവകോശങ്ങൾ  42 ത ൊഴിലൊളികളുമൊയി ഫ ൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് 

ഡിസ്കഷൻ   17/8/2019 ന്   നടത്തിയ ിന്തറ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ അവകൊശസംരക്ഷണം എഗ് ഫത്തൊളം ഈ 

വോർഡിൽ നെപിലോക്കടപട്ടിട്ടുെ് എന്ന ിടന  ംബന്ധിച്് ഞങ്ങൾ നെെിയ രരിസശോധനയുടെ വിശേ 
വിവരങ്ങൾ െുവടെ സെർക്കുന്നു.  

1.ടതോഴിൽ രോർഡ് ല്ഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവരോ ം   (ടഷ്ഡയൂൾ2 പോര 1) 

18 വയസ്സ് രൂർെിയോയ ഏട ോരോളും ട ോഴിൽ കോർഡിന് അസരക്ഷിച്ോൽ 15 േിവ െിനുള്ളിൽ 

സഫോസട്ടോ ര ിച് ട ോഴിൽ കോർഡ് സകഗ്ര  ർക്കോർ ടെലവിൽ ലഭിക്കോനുള്ള അവകോശമോണ് നിയമം നൽകുന്നത്.  

32 sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw Adn-bm³ km[n-̈ Xv , FÃm-hcpw sXmgnÂ ImÀUn-te¡v B-h-iy-amb t^mt«m 

kz -́ambn ss]k Nne-h-gn¨v FSp-¡m-dp-Å-Xm-bm-Wv. ]©mb¯nÂ \n¶p Xs¶ kuP\yambn t^mt«m 

FSp¯v \ÂIWw F¶Xns\¡pdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb [mcW CÃmbncp¶p. -sXm-gn-em-fn-I-

fpsS sXmgnÂ ImÀUn-te-¡m-h-iy-amb t^mt«m ]©m-b-̄ nÂ \n¶v Xs¶ FSp¯v sImSp-¡p-¶-Xn\v 

th \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-¶Xv \Ã-Xm-bn-cn-¡pw. 

 ത ൊഴിൽ കൊർഡിന് ഫവണ്ടി അഫേക്ഷ വച്ചിട്ും കൊർഡ് ലഭിച്ചിട്ിലല എന്ന േരൊ ി രണ്ടു വയക്തികൾ (ഖദീജ & 

ആയിഷകുട്ി ) േരിഫശൊധനൊ ഫവളയിൽ ഞങ്ങതള അറിയിച്ചിരുന്നു.  

 

.2. ടതോഴിൽ ആവ യടപെോനും 15 ദിവ ത്തിനുള്ളിൽ ല്ഭിക്കോനുള്ള അവരോ ം. (ടഷ്ഡയൂൾ 1 
രോര 11) 

 ീയ ി ടവച്് 14 േിവ െിൽ കുറയോട യുള്ള ട ോഴിൽ േിനങ്ങൾ ആവശയടപെുവോനും അ ിടന  ീയ ി വച്് 

ര ീത് കകപറ്റുവോനും 15 േിവ െിനുള്ളിൽ ട ോഴിൽ ലഭിക്കുവോനും ഉള്ള അവകോശം നിയമം 

അനുശോ ിക്കുന്നു.  



ത ൊഴിൽ ആവശയതപ്പടുകയും എന്നൊൽ മസ്റ്റർ ഫറൊൾ കിട്ുഫപൊൾ ഫേര് വരൊത്ത ിനൊൽ ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 

നഷ്ടതപ്പടുന്നു എന്ന് ത ൊഴിലൊളികൾ േരൊ ിയൊയി  േരിഫശൊധനൊഫവളയിൽ അറിയിച്ചു. 

3 ടതോഴില്ില്ലോയ്മ ബ്വതനം ല്ഭിക്കോനുള്ള അവരോ ം. (ട ക്ഷൻ7(1) ) 

ട ോഴിൽ ആവശയടപട്ട് 15 േിവ െിനകം ട ോഴിൽ ലഭിച്ിടലലങ്കിൽ ആേയടെ ര ിനഞ്് േിവ ം സവ നെിന് 

നോലിടലോന്നും  ുെർന്ന് 100 േിവ ം വടര സവ നെിന് രകു ിക്കും അവകോശമുെ്.   

4. പ്പവർത്തിരൾ രടെത്തി നൽരോനുള്ള അവരോ ം ടഷ്ഡയൂൾ 1 പോര 9 

  ഓസരോ ട ോഴിലോളിക്കും ട ോഴിലുറപ് രദ്ധ ി ഗ്രകോരം  ങ്ങളുടെ വോർഡിൽ ഏടറ്റെുെു നെപിലോസക്കെ 

ഗ്രവർെികൾ (നോ് വിഭോരങ്ങളിലോയി 260 എണ്ണം) കടെെി നൽകുവോനുള്ള അവകോശം.  

 ]²Xn Bkq-{X-W-¯n-ep-ff ]¦m-fn¯w 

 \nbaw A\pimkn¡p¶ {]Imcw sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnÂ Is¯p¶Xn\pw sXmgnÂ Bkq{XWw 

sN¿p¶Xn\pÅ AhImiw Dv. F¶mÂ Cu Hcp AhImis¯ Ipdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb 

[mcWbnÃm¯Xn\mÂ ]©mb¯nÂ \n¶pw AXn\pth ]cnioe\§f¡v ¢mÊpIÄ apJm´capÅ 

Aht_m[tam e`yam¡n sImSpt¡Xv A\nhmcyamb LSIamWv.  

 

5.അഞ്ചു രിബ്ല്ോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ടതോഴിൽ ല്ഭിക്കുവോനുള്ള അവരോ ം ടഷ്ഡയൂൾ 2 പോര 
18 

ട ോഴിലോളിയുടെ  ോമ ്ലെു നിന്ന് അഞ്് കിസലോമീറ്റർ െുറ്റളവിലലല ട ോഴിൽ ലഭിക്കുന്നട ങ്കിൽ 

സവ നെിന്ടറ 10 ശ മോനം കൂെി അധികസവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകോശം.  

 bm{X _¯ 

5 IntemaoäÀ Npä-fhnn\v ]pd¯v sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ sN¿pIbmsW¦nÂ 10% A[nI thX\w 

\Ât¡XmWv. ]cntim[\bnÂ BÀ¡pw bm{X_¯ A\p-h-Zn-̈ -Xmbn ImWp-hm³ km[n-̈ nÃ. ഒസര 

വോർഡിൽ  ടന്ന ഉള്ള രണികൾക്ക് സരോലും ട ോഴിലോളികൾ യോഗ്  ടെലവ് വരുന്നുെ് .എന്നോൽ 5km ൽ കുറവ് 

ആയ ിനോൽ ഇത് ലഭയമലല 

6.പണി സ്ഥല്ടത്ത  ASn-Øm\  ൗരരയങ്ങÄ¡pÅ അവരോ ം ടഷ്ഡയൂൾ 2 
പോര 23 

 ട ോഴിൽ്ല¯v  ശുദ്ധമോയ കുെിടവള്ളം, ഫറ് എയ്ക്ഡ് സബോക്സ്ത,  XWÂ, 5 കുട്ടികളിൽ കൂെു ൽ 

ട ോഴിലോളികസളോടെോപം ഉടെങ്കിൽ അവടര സനോക്കുന്ന ിനോയി Bb, F¶nh¡pÅ   അവകോശം. IqSmsX 

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

sXmgnÂ Øes¯ kuI-cy-§Ä 

 IpSn-bv¡p-hm-\pÅ shÅw, hn{ia kuI-cyw, {]Y-a-ip-{iqjm kuIcyw F¶nh sXmgnÂ 

Øe v̄ e`y-am-¡-W-sa¶v sXmgn-ep-d¸v \nbaw A\p-im-kn-¡p-¶p-v.-sXm-gn-em-fn-I-fp-ambn t\cn«v 



\S-̄ nb k`m-j-W-¯n-\n-S-bnÂ an¡ {]hr-̄ n-I-fnepw sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ IpSn-shÅw 

sImp-h-cp-¶-Xm-bmWv Adn-bm³ Ign-ª-Xv. ആദയതത്ത േരിഫശൊധനൊഫവളയിൽ {]Ya ip{iqj 

Inäp-IÄ ]Wn Øe-§-fnÂ ലഭയമൊയിരുന്നിലല. F¦nepw േിന്നീട് തമഡിക്കൽ കിറ്റ്  യ്യൊറൊക്കി വർക്ക് 

സസറ്റിൽ എത്തിക്കുകയും തെയ് ിട്ുണ്ട്.. ]Wn-bm-bp-[-§Ä sXmgn-em-fn-IÄ sImp-h-cp-¶-XmWv.  X-

Wen\pÅ SmÀt]m-fn³ e`y-am-bn-«nÃ. 

 

. 7.രൂല്ി ല്ഭിക്കോനും 15 ദിവ ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന അത് ല്ഭിക്കോനുള്ള അവരോ ം 
ടഷ്ഡയൂൾ 2 പോര 29 

 ർക്കോർ ഗ്രഖ്യോരിച്ിട്ടുള്ള കൂലി 15 േിവ െിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുവോൻ ഉള്ള അവകോശം.  

  സരസവ ി 4/165 എന്ന ത ൊഴിലൊളിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷതത്ത കൂലി ലഭിച്ചിട്ിലല എന്ന േരൊ ി 

ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നൊൽ ഈ വർഷതത്ത കൂലി കൃ യമൊയി ലഭിച്ചിട്ുമുണ്ട്   

 

 

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 - ട ക്ഷൻ3(2),6 

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.  

രരിസശോധനക്കു വിസധയമോക്കിയ ബോങ്ക രോസ്സ്ബുകളിൽ ഇത് നൽകിയ ോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞിലല. 

       9.  മയബന്ധിതമോയ പ്പശ്നപരിഹോരത്തിനുള്ള അവരോ ം - ട ക്ഷൻ 3(3) 

    sk£³ 19ന്  അനു രിച്് അഞ്ുേിവ െിനകം രരോ ി രരിഹരിക്കുകയും  ഏഴുേിവ െിനുള്ളിൽ   

രരോ ിക്കോരന് അത് അറിയിക്കുവോനും ഉള്ള അവകോശം.\ രരോ ികൾ ടരോ ുടവ രറയോറിലല. രഞ്ോയെ് 
അധികൃ സരോെും ഫമറ്റിഫനൊടും  വിസേയ വമുള്ള ോയി കോണുന്നു 

. 

   10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw-ട ക്ഷൻ 17(2) 
XpSÀ¨-bmbn kmaqly ]cn-tim-[\ \S-̄ p-hm\pw AXnÂ ]¦m-fn-bm-Ip-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw 

tkmjyÂ HmUnäv 

രദ്ധ ിയുടെ കോരയക്ഷമ യും  ു ോരയ യും ഉറപു   വരുെുന്ന ിനും വിലയിരുെുന്ന ിനും 

സവെിയോണ് ഓസരോ വോർഡുകളിലും കൃ യമോയ രീ ിയിലുള്ള ട ോഴിലുറപു രദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധടപട്ട 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നെെി വരുന്നത്. സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ട ോഴിലോളികളുടെ ഗ്രവർെനങ്ങടള 



വിലയിരുെുകയും െർച് ടെയ്യുകയും അവരുടെ അവകോശങ്ങൾക്കു സവെി ശബ്ദം ഉയർെോനുള്ള സവേി 

ഒരുക്കി ടകോെുക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

 

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡ് 

ട ോഴിലുറപ് രദ്ധ ിയുടെ  ു ോരയ  ഉറപോക്കുന്ന ിനു സവെിയുള്ള ഒരു ഉരോധിയോണ്  ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബോർഡ് Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്് ഒരു ഗ്രവർെിയുടെ അെി്ോന 

വിവരങ്ങൾ അ ോയത് എറിസമറ്റ്  ുക  ോധന സവ ന ഘെകങ്ങൾ യഥോർത്ഥ ടെലവ് ട ോഴിൽ 

േിനങ്ങൾ  ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്കും രുണസഭോക്തോക്കൾക്കും മനസ്സിലോകുന്ന 

രീ ിയിൽ ഗ്രേർശിപിസക്കെത് അനിവോരയമോണ്. 

ഈ സബോർഡ് ്ോരിസക്കെത് ഓസരോ ഗ്രവർെിയുടെയും ആരംഭഘട്ടെിൽ ആണ്ഓസരോ  .

ഗ്രവർെിക്കും അനു ൃ മോയി നിളകർഷ്ിച്ിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള സബോർഡുകൾ  ിമൻ്ഉം 

ഉരസയോരിച്് സകോൺഗ്കീറ്റും നിർമ്മിച്് ്ോരിക്കണടമന്ന് നിയമം അനുശോ ിക്കുന്നുെ് ഇരുമ്പ് .,െിൻ 

,ഫ്ളക്സ്തഷ്ീറ്റുകൾ  ുെങ്ങിയവ ഉരസയോരിച്ിട്ടുള്ള സബോർഡുകൾ ്ോരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമോണ് .

നിർമ്മോണടച്ലവ് വയക്തിര  ഗ്രവർെികൾക്ക് 3000 രൂരയും ടരോ ു ഗ്രവർെികൾക്ക് 5000 രൂരയും 

ആണ് രരമോവധി െിലവ് എന്നോണ് ആനുവൽ മോറർ  ർക്കുലർ നിളകർഷ്ിക്കുന്നത് 

. ിഐബി അെങ്ങുന്ന ഒരു സഫോസട്ടോ വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾടപെുെണം എന്നത് നിർബന്ധമോണ് . 

 

 ബ്റോസ്ഗോർ ദിനം 
ട ോഴിൽ ആവശയക  കൃ യമോയി രജിറർ ടെയ്യുന്ന ിനും ട ോഴിലോളികളുടെ അർഹ കളും 
അവകോശങ്ങളും അവടര സബോധയടപെുെുന്ന ിനും രദ്ധ ികൾ രരിഹരിക്കുന്ന ിനുമോയി സറോസ്തരോർ 
േിനം  ംഘെിപിസക്കെ ോണ്. സറോസ്തരോർ േിനം ആെരിക്കുന്ന ിനു മുൻരോയി വിവര വിേയോഭയോ  
വയോരനഗ്രവർെനങ്ങൾ  ംഘെിപിക്കുന്നുെ് എന്ന് ജിലലോ സഗ്രോഗ്രോം സകോഡിസനറ്റർ 
ഉറപുവരുസെെ ോണ്. സറോസ്തരോർ കലെർ  ംബന്ധിച്് ഗ്രോമരഞ്ോയെുകടള ഗ്രസ യകമോയി 
സബോധവൽക്കരിസക്കെ ോണ്.  
സറോസ്തരോർ േിനം  ംഘെിപിക്കുന്ന ിൻടറ െുമ ലകളും ഉെരവോേി വങ്ങളും 
 ം്ോന  ർക്കോർ ജിലലോ സഗ്രോഗ്രോം സകോഡിസനറ്റർ രൂരീകരിച്ിട്ടുള്ള ഗ്ര ിമോ  രട്ടിക അനു രിച്് 
 ടന്ന സറോസ്തരോർ േിനം  ംഘെിപിക്കുന്നു എന്ന് ജിലലോ സഗ്രോഗ്രോം സകോർഡിസനറ്റർ ഉറപുവരുസെെ ോണ്. 
ഈ രട്ടിക ഗ്രോമവിക ന മഗ്ന്ത്ോലയവുമോയും ടരോ ുജനങ്ങളുമോയും രങ്കുടവസക്കെ ും ഒരു 
മോ െിടലോരിക്കൽ ഗ്രോമ രഞ്ോയെ്  ലെിൽ  ംഘെിപിസക്കെ ോണ്. ഗ്രോമരഞ്ോയെ് ഗ്ര ിഡൻ് 
നിസയോരിക്കടപട്ട ഗ്രോമരഞ്ോയെിടല ഭോരവോഹി േിനോെരണെിൽ അധയക്ഷ  വഹിസക്കെ ോണ്. ഇത് 
നെെുന്ന ിനും നെരെിഗ്കമങ്ങൾ സരഖ്ടപെുെുന്ന ിനുള്ള  വയം ഹോയ  ംഘങ്ങളുടെ ടഫഡസറഷ്ൻ 
അംരങ്ങൾ എന്നിവർക്കോണ്. സറോസ്തരോർേിനം ആെരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കടപട്ടിട്ടുള്ള േിവ ം 
നെെുന്ന ിനോയി ഉസേയോര്ടര നിസയോരിസക്കെ  ോണ്. ഈ സയോരെിൽ മിനിറ്റ്സ്ത ടരോ ുജനങ്ങൾക്ക് 
രരിസശോധിക്കുന്ന ിനും സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനും ലഭയമോസക്കെ ുെ്.  ം്ോന  ർക്കോർ േിനം 
 ംഘെിപിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച് റിസപോർട്ടുകൾ സശഖ്രിക്കുന്ന ോണ്.  ം്ോന  ർക്കോർ ട ോഴിൽ 
ആവശയക   ംബന്ധിച്് ജിലലോ ല റിസപോർട്ടുകൾ ര ിവോയി അവസലോകനം ടെസയ്യെ ോണ്. 

 

 

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



 

a-lm-ß-Km-Ôn tZio-b {Kmao-W sXm-gn-ep-d¸v  ]-²n-Xn-bnse G-ähpw {]-[m-\-s¸-« kw-L-S-\m-

]-cam-b H-cp hn-̀ m-K-am-Wv hn-Pn-e³-kv  Bâv tam-Wn-ä-dnw-Kv- I½-än AY-hm Pm-{K-Xm taÂ-t\m-« k-an-

Xn . 2018þ2019 am-kv-äÀ kÀ-¡p-eÀ A-\p-k-cn-̈ v Pm-{K-Xm taÂ-t\m-« k-an-XnbnÂ k-aq-l¯n-sâ- hnhn-

[ `m-K-§fnÂ \n-¶p-f-f ]-«n-I-Pm-Xn ]«n-I hÀ-K hn-̀ m-K¯nÂs]-«-hcpw P-\-k-½-X\m-b H-cp hy-àn-

bpw H-cp P-\-{]-Xn-\n-[nbpw h-\n-X-Ifpw DÄ-s¸-sS A-©v ap-XÂ F-gp h-sc AwK-§Ä A-S§p-¶ I-

½n-än cq-]o-I-cn-¡p-¶-Xv {Km-a-k-̀ bnÂ h-̈ mWv. hmÀ-Uv X-e¯nÂ cq-]o-I-cn-t¡-- I-½n-änbnÂ A-

[ym-]-IÀ, B-im-hÀ-t¡-gvkv, kz-bw klm-b kw-L-§fnÂ \n-¶pw (A-bÂ-¡q-«w,Ip-Spw-_{io), 

tPm-bnâv sse-_n-en-än AwK-§Ä bq-̄ v AwK-§Ä knhnÂ skm-ssk-än AwK-§Ä Cu taÂ ]-

dª hn-̀ m-K-§fnÂ \n-¶p-f-f AwK-§Ä B-bn-cn¡Ww hnPn-e³-kv Bâv  tam-Wn-ä-dnw-Kv I-½-

änbnÂ DÄ-s¸-tS-Xv. 

{]m-Xn-\n-Xy kz-̀ m-h-t¯m-Sp-Iq-Sn P-\-§fnÂ \n¶pw sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-¶ -Cu -Aw-K-§-fp-

sS- {]-hÀ-̄ -\-Im-emh-[n Np-cp-§n-b-Xv 6 am-k-¡m-ehpw ]-c-am-h-[n H-cp hÀ-jw h-sc-bp-amWv. 

sXmgnÂ \-S-¡p-t¼mgpw ]qÀ-̄ n-bm-Ip-t¼mgpw Cu k-an-Xn-¡v {]-hÀ-̄ n ]-cn-tim-[n-¡m-hp-¶Xpw 

Xn-cp-¯Â \nÀ-tZi-§Ä k-a-bm-k-a-b-§-fn-Â ]-©m-b-̄ n-\v tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-¡m-hp-¶-Xp-amWv. 

Cu dn-t¸mÀ-«p-IÄ hÀ-¡p ^-b-en-sâ `m-K-am-bn-cn-¡p-¶Xpw H-cp I¬-Idâv tkmjyÂ B-Un-äv dn-

t¸mÀ«v  F-¶ \n-ebnÂ ]n-¶o-Sv {Kma-k-̀  \-S¯p-¶ tkmjyÂ B-Un-än-\v C-Xv k-lm-b-I-c-am-Ip-

Ibpw sN-¿pw.  

 

വിജില്ൻസ് &ബ്മോണിറ്ററിങ്  മിതി അംഗങ്ങൾ 

1. ജാഫർ പി എം  

2. കക യു വര്ഗീസ്  

3. സി രാധാകൃഷ്ണൻ  

4. പി ജയപ്പകാശ്  

5. വിപ്സിയ 

ഫയൽ പരിബ് ോധന 

 
]©mb¯nÂ kq£n¨ncnt¡ 7 cPn-Ì-dp-IÄ 

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

{Kma]©mb¯nÂ kq£nt¡hbmWv. 

1. സജോബ് കോർഡ് രജിറർ  

2. പ്ഗോമ ഭ  രജിറർ  

3. ഡിമോൻഡ് / അസലോസക്കഷ്ൻ & രയ്ക്ടമന്റ്റ് ഓഫ് സവജസ്ത രജിറർ  

4. വർക്ക് രജിറർ  

5. ഫിക് ഡ് അ റ്റ് രജിറർ 

6.  രരോ ി രജിറർ  

7. ടമറ്റീരിയൽ രജിറർ  



 

രജിസ്റ്റർ പരിബ് ോധന 

 

AMC ഗ്രകോരമുള്ള 7 രജിററുകളും ഉെോയിരുന്നു.  
 

]cmXn ]cn-lmc kwhn-[m\w 

k-a-b-_-Ôn-Xam-b ]-cm-Xn ]-cn-lm-cw F¶-Xv a-lm-ßmKm-Ôn tZio-b {Kmao-W sXm-gn-epd-̧ v \n-b-a {]-Im-cw 

sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p {]-[m-\w sN¿p-¶ H-cp A-SnØm-\ A-h-Im-i-am-Wv sXm-gn-em-fn-IÄ X-§-fp-sS {]-hÀ-̄ -\-

hp-am-bn _-Ô-s¸-« G-Xp ]-cm-Xnbpw G-Xp k-a-b¯pw ]-©m-b-̄ n-s\tbm _-Ô-s -̧« A-[n-Ir-X-sctbm k-

ao-]n-̈ mÂ ]qÀ-®-ambpw ]-cnlm-c \-S-]-Sn-IÄ \Â-In- sIm-f-fm-sa-¶m-Wv \nb-aw A-\p-im-kn-¡p-¶-Xvv.   AXn-

\m-bn ]-©m-b¯nÂ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p th-nbp-f-f H-cp ]-cm-Xn ]-cnlm-c c-Pn-ÌÀ kq-£n-¡p-¶p-. IqSmsX 

tSmÄ  {^o \¼-dmb 1800 4255720 D]-tbm-Kn-¡mw. C sabnÂ hgnbpw ]cmXns¸«n-bnÂ t\cn-«pw ]cmXn 

kaÀ¸n-¡mw. ]cmXn kw_-Ôn¨  hnh-c-§Ä H¶pw Fgp-Xn-bn-«p-m-bn-cp-¶n-Ã. 

പ്പവർത്തി ഫയല്ിടല് 22 ബ്രഖരൾ 

tI{µkÀ¡mÀ \nÀt±i{]Imcw Hcp പ്പവർത്തി ^benÂ Xmsg ]dbp¶ 22 tcJIÄ 

\nÀ_Ôambpw Dmt¡XmWv. 

1) IhÀ t]Pv  

2) sN¡v enÌv   

3) B£³ ¹m³/sjÂ^v Hm v̂ 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 

 

19 വർക്ക് ഫയലുകൾ രരിസശോധിച് ിൽ  നിയമ ഗ്രകോരം ഉെിയിരിസക്കെ ും എന്നോൽ ഞങ്ങളുടെ 

രരിസശോധനയിൽ കടെെിയ ുമോയ 22 സഡോകയൂടമൻ് ിന്ടറ വിവരങ്ങൾ െുവടെ സെർക്കുന്നു:                                                                                                        

 



1.രവർബ്പജ് 

ആനുവൽ മോറർ  ർക്കുലർ ഗ്രകോരമുള്ള ഒരു കവർ സരജ് ഫയലിൽ  ൂക്ഷിക്കുന്നത് 

ട ോഴിലുറപുരദ്ധ ിയുടെ  ു ോരയ യും ലോളി യവും ഉറപോക്കോൻ  ോധിക്കും. ഒരു ഗ്രവർെിയുടെ 

എലലോ അെി്ോന വിവരങ്ങളും അെങ്ങുന്ന ഒരു സരഖ്യോണിത്. 

19 ഫയലുകൾ രരിസശോധിച് ിൽ 19 ഫയലുകൾക്കക്കും AMC ഗ്േകൊരമുള്ള കവർ സരജുെോയിരുന്നു. 

ടഷ്ൽഫ് ഓഫ് വർക്കിൽ ഉൾടപെുന്ന ഗ്രവർെിയുടെ  ീരിയൽ നമ്പർ എറിസമറ്റ് കവർസരജിൽ നിന്നു 

കടെെോൻകഴിഞ്ഞിലല. രദ്ധ ിക്ക് ആടക െിലവോയെുകസയോ, ജിസയോ െോരിടന  ംബന്ധിച്ുള്ള 

വിവരങ്ങസളോ കടെെോൻ കഴിഞ്ഞിലല,  ോസങ്കന്ധിക വിേഗ്ധന്ടറ സരസരോ ഓസപോ  ീസലോ ,സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിംഗ് നെെിയ ിടന  ംബന്ധിച്ുള്ള വിവരങ്ങളും ഇ ിൽ ഇലലോയിരുന്നു. 

എന്നോൽ രദ്ധ ിനമ്പർ രദ്ധ ിയുടെ സരര്, ഗ്രോമരഞ്ോയെിന്ടറ സരര്,NREGA സലോസരോ,കോറ്റരറി നമ്പർ 

,ഭരണോനുമ ി നമ്പർ, ീയ ി, ോസങ്ക ികനുമ ി നമ്പർ, ീയ ി,  ോസങ്ക ികനുമ ി  ുക,ആടക 

മനുഷ്യേിനങ്ങൾ, ുെങ്ങിയവടയലലോം AMC കവർ സരജിനു രകരമോയി ടവച്ിരിക്കുന്ന estimate കവർ 

സരജിൽ നിന്നുകോണുവോൻ കഴിഞ്ഞു. FTO നമ്പർ ഇെുവോനുള്ള ഭോരം കവർ സരജിലുടെങ്കിലും 

രൂരിപിച്ിട്ടിലല. 

 

2. ടചക്ക്  ല്ിസ്റ്റ് 
ഒരു ഫയലിൽ ഏട ോടക്ക സരഖ്കൾ ഉള്ളെക്കം ടെയ്ക് ിട്ടുടെന്നും അത് ഏത് സരജ് മു ൽ ഏത് സരജ് 

വടരയോടണന്നും മനസ്സിലോക്കുന്ന ിനുള്ള ഒരു സരഖ്യോണ് ടെക്ക് ലിറ്. LD/330350,LD/321586, LD/330348, 

RC/271517 എന്നീ ഫയലുകളിൽ ടെക്ക് ലിറുകൾ രൂരിപിച്ിരുടന്നങ്കിലും AV/259749, RC/271518, LD/330349 എന്നീ 

 യലുകളിൽ തെക്ക് ലിസ്റ്റ് േൂരിപ്പിച്ചിരുന്നിലല എന്നോൽ ഫയലിൽ അെങ്ങിയിട്ടുള്ള സരഖ്കൾ ഏട ലലോം എന്ന് 

 ൂെിപിച്ിരുന്നു. വർക്ക് ഫയലിൽ ടെക്ലിസ്തറ്റ് ഗ്രകോരമലല സരഖ്കൾ ഗ്കമടപെുെിയിരുന്നത്. 

 

  

3.ആക്ഷൻപ്ലോനിന്ടറബ്രോപി 

ഒരു ജനരീയ ഇെടപെല്ിന്ടറ ബ്നർ  ോക്ഷയം ടതളിയിക്കുന്ന ബ്രഖയോണ് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ബ്രോപി പ്ഗോമ ഭ.

നിർബ്േ ിക്കുന്ന പ്പവർത്തിരൾ ടഷ്ൽഫ് ഓഫ് സഗ്രോജക്െിസലക്ക് മോറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും 

മുൻരണനോെി്ോനെിൽ അ ോത്  ോമ്പെികവർഷ്െിൽ ആവശയമുള്ള വർക്കുകൾ ട രടഞ്ഞെുെ് 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ  യ്യോറോക്കുകയും ടെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾടപട്ട ഗ്രവർെി .  ടന്നയോസണോ 

നെപിലോക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലോക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ സകോപി ഉരകരിക്കുന്നു.  ആയ ിനോൽ  ടന്ന 

ഈ  ോമ്പെിക വർഷ്െിൽ ടെയ്യോനുള്ള  ഗ്രവർെികളുടെ ലിറ് മുൻരണനോഗ്കമെിൽ ആസണോ എന്നും 

ഈ ലിറ്  യ്യോറോക്കോൻ ജനങ്ങളുടെ രങ്കോളിെം ഉറപോക്കിസയോ എന്നും മുൻരണനോഗ്കമെിൽ ഉള്ള 

ഗ്രവർെി  ടന്നയോസണോ  നെെിയത് എന്നും മനസ്സിലോക്കോൻ  ോധിച്ിലല. 

4. എസ്റ്റിബ്മറ്റ് 
 ോസങ്ക ിക എറിസമറ്റ് രദ്ധ ിയിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഓസരോ ഗ്രവർെിക്കും  ം്ോന  ർക്കോർ 
െുമ ലടപെുെിയ അധികോര ്ോനെിന്ടറ അനുമ ിസയോെുകൂെിയ  ോസങ്ക ിക എറിസമറ്റ് 
ഉെോയിരിസക്കെ ോണ്. ഓസരോ ഗ്രവർെിക്കും എറിസമറ്റിന്ടറ  ംക്ഷിപ് ം, ഡിക ൻ, ഗ്രവർെിയുടെ 
ഗ്ര ീക്ഷി  സനട്ടങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുന്ന  ോസങ്ക ിക കുറിപ്  ുെങ്ങിയവ ഉെോയിരിസക്കെ ും ട കവർ 
സ ോഫ്റ്റ് ടവയറിലൂടെ ഓൺകലനോയി അനുമ ികൾ ലഭയമോസക്കെ ുമോണ്. 

എറിസമറ്റിന്ടറ കവർസരജ് നലലരീ ിയിൽ  ൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്. സററ്റ് അനോലി ിസ്ത, സകോപി ഓഫ് 

ഡീറ്റയി്ഡ് എറിസമറ്റ്, എറിസമറ്റ് റിസപോർട്ട് എന്നിവ എലലോ ഫയലിലും  കോണോനോയി. ജനങ്ങള്ക്ക്ക് 



മന ിലോകുന്ന രീ ിയിലുളള  ജനകീയ എറിസമറ്റ് ഒരു ഫയലിലും ഉെോയിരുന്നിലല. ഈ സരഖ്കളി്  

 ോസങ്ക ിക അനുമ ി നൽകുന്ന എലലോ ഉസേയോര്രുസെയും ഒപ്,  ീൽ  എന്നിവ കൃ യമോയി 

സരഖ്ടപെുസെെ ോണ്. ഇത് എലലൊ  യലുകളിലും കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. ഒരു വർക്ക് ഫയലിലും 

സഗ്ഡോയിങ് ആൻഡ് ഡിക ൻ കോണോൻ കഴിഞ്ഞിലല സഗ്ഡോയിങ് ആൻഡ് ഡിക ൻ നിർബന്ധമോയും 

എറിസമറ്റിസനോടെോപം ഉൾടപെുസെെ ോണ്. 

 P\-Iob FÌn-taäv 

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 v̄ 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.  

 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.   

5. ഭരണോനുമതി തീരുമോനത്തിന്ടറ ബ്രോപി 

ഭരണോനുമ ി  ീരുമോനെിന്ടറ സകോപി  ട കയുർ സ ോഫ്റ്റ്ടവയറിൽ നിന്നും 

എെുെ്  ൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്. എങ്കിലും ട ഗ്കട്ടറിയുടെ ഒപ്,  ീൽ എന്നിവ കൃ യമോയി 

സരഖ്ടപെുസെെ ോണ്. 

6. ോബ്േതികോനുമതി തീരുമോനത്തിന്ടറ ബ്രോപി 



   ോസങ്ക ിക അനുമ ി  ീരുമോനെിന്ടറ സകോപി ട കയുർ സ ോഫ്റ്റ്ടവയറിൽ നിന്നും 
എെുെ്  ൂക്ഷിച്ിട്ടുെോയിരുന്നുടവങ്കിലും ബന്ധടപട്ട ഉസേയോര്ർ  ീയ ിസയോട് കൂെിയ 

ഒപ്  സരഖ്ടപെുെിയിരുന്നിലല. 

 7.  ംബ്യോജിത പദ്ധതി 

വോർഡിൽ നെെിയ ഗ്രവർെികൾ കൺസവർജൻസ്സുമോയി  ബന്ധടപട്ട ഗ്രവർെികൾ 

അലല. 

8. ടതോഴിൽ ആവ യടപട്ടു ടരോെുള്ള   അബ്പക്ഷ  

വയക്തിരരമോയും, ഗ്രൂപോയുമുള്ള  അസരക്ഷകൾ ഫയൽ നിന്നും കോണുവോൻ  ോധിച്ു. ഈ 

അസരക്ഷകൾടക്കലലോം നലല വയക്ത  ഉെോയിരുന്നു. നിർേിഷ്ട സഫോർമോറ്റ് 

അനു രിച്ുളള ോയിരുന്നു. എന്നോൽ ഒരു അസരക്ഷയിലും ര ീ ി  നമ്പർ ഉെോയിരുന്നിലല 

അ ിനോൽ അസരക്ഷകൾക്ക് ര ീ ി നൽകുന്നിലല എന്ന് മനസ്സിലോക്കോൻ  ോധിച്ു. 

9. ടതോഴിൽ അനുവദിച്ചുടരോെുള്ള അനുമതി പപ്തം.  

ട ോഴി് അനുവേിച് ിന്ടറ രകർപ് വയക്തമോയും കൃ യമോയും എലലോ 

ഫയലുകളിലും കോണുവോൻ  ോധിച്ു. MIS  യിൽ  നിന്നും എെുെ് 

 ൂക്ഷിച്ിട്ടുള്ള ുമോയിരുന്നു. 

10. മസ്റ്റർ ബ്റോൾ  

മറർ സറോൾ വളടര വയക്തമോയും കൃ യമോയും,   ൂക്ഷിച്ിട്ടുള്ള ോയിരുന്നു. വർക്ക് 

ഫയലുകൾ ഒന്നിൽസരോലും എം ബുക്ക്  നമ്പർ സരഖ്ടപെുെുന്നിലല. മറർ സറോൾ നൽകുസമ്പോൾ 

ബന്ധടപട്ട ഉസേയോര്ർ സരരിസനോടെോപം  ീയ ിയും, രരിസശോധിക്കുന്ന ഉസേയോര്ർ 

അവരുടെ സരര് ്ോനം എന്നിവ സരഖ്ടപെുസെെ ോണ്. രണിയോയുധ വോെക 

േിവ സവ നസെോടെോപം ഒരു  മറർ സറോളിലും  നൽകുന്നിലല. േിവ  സവ നം, ഹോജർ 

ഗ്രകോരമുള്ള കൂലി എന്നിവ ഒരു  മറർ സറോളിലും എഴു ിയിട്ടുെോയിരുന്നിലല ഇവ  

കൃ യമോയും സരഖ്ടപെുസെെ ോണ്. ടമഷ്ർടമൻ് ബുക്ക് നമ്പറും സരജ് നമ്പറും  മറർ 

സറോളിൽ  സരഖ്ടപെുസെെ ോണ്.  

11. ടമഷ്ർടമൻറ് ബുക്ക് 

എം. ബുക്ക് വളടര വൃെിയോയി  ൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്.  ർട്ടികഫ തെയ്  ും സസനും സീലും 

തെക്ക് തമഷർ തെയ്  ുമൊയ എം.ബുക്ക് എലലൊ  യലിതനൊപ്പവും കൊണൊൻ സൊധിച്ചു.  

എന്നോൽ എറിസമറ്റ്  ുക, മറർ സറോൾ നമ്പർ എന്നിവ ഒരു എം ബുക്കിലും  ഇലലോയിരുന്നു.  



 12. ോധന ഘെരം  

 

 ോമൂഹയ  ആസ്ത ികളുടെ നിർമോണെിന്  ോധന  ോമഗ്രികളുടെ വിനിസയോരം 
അ യോവശയമോണ്. ട ോഴിൽ ഉറപ് രദ്ധ ിയിൽ ആവശയമോയ  ോധന  ോമഗ്രികടള 
ടരോ ുവോയ  ോധന  ോമഗ്രികൾ എന്നും (മണൽ,ഇഷ്ടിക, ടമറ്റൽ,  ിമന്് ) നീർെെോധിഷ്ടി  
ഗ്രവർെികൾക്ക് ആവശയമോയവ (കോട്ടുകലല്,മുള, കയർ,രുലലിനങ്ങൾ) എന്നിങ്ങടന  രം 
 ിരിച്ിട്ടുെ്.   

ഏടറ്റെുെ എലലോ ഗ്രവർെിയിലും  ോധന ഘെകങ്ങൾ കോണോൻ  ോധിച്ിട്ടുെ് 

 

  

13. ബ്വജ് ല്ിസ്റ്റ് 

IrXy-k-a-b¯v lmPÀ Fw sF FknÂ tcJ-s¸-Sp¯n thPvenÌv B¡p-Ibpw 

thX\w F^v Sn H apJm-́ ncw thX\w sXmgn-em-fn-I-fpsS _m¦v A¡u-nÂ 

F¯n-¡p-¶-Xn\pw th Imcy-§Ä IrXy-X-tbmsS sN¿p-¶-Xmbn a\-kn-em-bn.-  

   14. FTO 

  സവജ് ലിറിന്  അനു രിച്ുള്ള ഫെ് ഗ്െോൻസ്തഫർ ഓർഡർ കോണോൻ  ോധിച്ിട്ടുെ്. MIS 

് നിന്നും ഗ്രിന്് എെുെ്  ൂക്ഷിച്ിട്ടുെ് 

15.ടമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

ബൊധകമൊയ  യലുകളിൽ തമറ്റീരിയൽ ബിലലുകൾ കൊണൊൻ സൊധിച്ചിട്ുണ്ട് 

16. ബ്റോയൽറ്റി  

ഗ്രസ്ത ു  ഗ്രവർെികളിൽ ബോധകമലല. 

17.ബ്ഫോബ്ട്ടോപ്ഗോഫ്സ് 

ഓസരോ വർക്ക് ഫയലുകളിലും ഗ്രവർെി ആരംഭിക്കുസമ്പോൾ, 

നെന്നുടകോെിരിക്കുസമ്പോൾ,  രൂർെീകരണ സവളയിൽ എന്നിങ്ങടന മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  

സഫോസട്ടോഗ്രോഫ്സ്ത  ൂക്ഷിസക്കെ ുെ്. ഗ്രവർെിയുടെ  ു ോരയ യ്ക്ക്കും ഒരു ്ലെു ടന്ന 

ഗ്രവർെികൾ ആവർെിക്കോ ിരിക്കുന്ന ിനും, നിർേിഷ്ട ഗ്രവർെികൾ നിർേിഷ്ട ്ലെ് 



 ടന്നയോണ് ടെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപുവരുെുന്ന ിനുമോണ് ഇെരം സഫോസട്ടോഗ്രോഫുകൾ 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു  യലിലും ഫ ൊഫട്ൊ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിലല. 

18. ജിബ്യോ െോഗ്ഗ്്ഡ് ബ്ഫോബ്ട്ടോസ്  

ജിസയോ െോഗ്ഗ്്ഡ് സഫോസട്ടോസ്ത ഒരു ഫയലിലും ഉെോയിരുന്നിലല ഉൾടപെുെോൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കണം.  

19.പൂർത്തീരരണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബ്രോപി  

ഗ്േവർത്തി േൂർത്തീകരിച്ച  യലുകളിൽ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ി ിക്കറ്റ് വച്ചിരുതന്നങ്കിലും അസറ്റ് ID 

ഫരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നിലല. മൊഗ് മലല ഭൊരികമൊയി േൂരിപ്പിച്ചവയും ആയിരുന്നു. 

 

20. മസ്റ്റർ ബ്റോൾ   മൂവ്ടമൻറ് സ്ലിപ് : 

എലലൊ  യലുകളിലും കൊണൊൻ സൊധിച്ചു 

21.ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പോർട്ട് ബ്രോപി  
ബോധകമലല 
 

 

22. സ റ്റ് ഡയറി 

 ം്ോന  ർക്കോരിന്ടറ നിർസേശഗ്രകോരം  വർക്ക് ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്കെ 22 മടെ 

സരഖ്യോണ് ക റ്റ്  ഡയറി .  

 ബ്പ്പോജക്ടട് ഇനീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങ്. 

ഒരു ഗ്രവൃെി  ുെങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പ് ഗ്രവർെിടയക്കുറിച്ുളള  വിവരങ്ങൾ 

രങ്കുവയ്ക്ക്കുന്ന ും അ ുസരോടല ഒരു ഗ്രവർെി എങ്ങടന ടെയ്യണടമന്ന് ട ോഴിലോളികള്ക്ക്ക്   

കൃ യമോയ അവസബോധം ഉെോക്കി എെുക്കുന്ന ിനും വോർഡ് ടമമ്പർ,  റോഫ് എന്നിവരുടെ  

അധയക്ഷ യിൽ കൂെുന്ന സയോരമോണ് രദ്ധ ി ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ്. രരിസശോധിച്് ഫയലുകളിൽ 

എലലോം സമൽരറഞ്ഞ അധികോരികളുടെ  ോന്നിധയെിൽ രദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് 

നെെിയ ോയി വയക്തമോയിലല. 

 വിഎം ി 



  വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് സമോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിസപോർട്ട് ഉെോയിരുടന്നങ്കിലും 

അഭിഗ്രോയങ്ങൾ സരഖ്ടപെുെി ഉെോയിരുന്നിലല. ഓസരോ വോർഡിടല ഗ്രവർെനങ്ങടള 

നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും കൂെു ൽ ടമച്ടപെുെുന്ന ിനുമോയി കോരയക്ഷമമോയ 

ഗ്രവർെിസക്കെവരും, ട ോഴിൽകോർഡിൽ സരര് ഇലലോെ  വയക്തികളോണ് വി. എം. ി 

യിൽ അംരങ്ങൾ ആയിരിസക്കെത്. 

 രണിയോയുധങ്ങളുടെ വോെക ക റ്റ് ഡയറിയിൽ ഉെോയിരുന്നു  

  രർശക കുറിപ്: 

ഗ്രവൃെിയുടെ ഓസരോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള രുസരോര ി  വിലയിരുെുന്ന ിനും, 

ട ോഴിലോളികളുടെ ഗ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്കുന്ന ിനും, രദ്ധ ി നിർവഹണ ഏജൻ ിയുടെ 

ഉസേയോര്ർ, ജനഗ്ര ിനിധികൾ, VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവർ ഗ്രവൃെി നെക്കുസമ്പോൾ ്ല 

 രർശനം നെസെെ ോണ്. ക റ്റ് ഡയറികളിൽ,  രർശകരുടെ  സരരും,ഒപും, 

സരഖ്ടപെുെിയിരുടന്നങ്കിലും, കുറിപ് ഉെോയിരുന്നിലല. 

 ടതോഴില്ോളിരളുടെ  ോക്ഷി പപ്തം: 

മറർ സറോളിൽ ഒപുടവച് ട ോഴിലോളികൾ ഗ്രവൃെി ടെയ്ക് ു എന്നും, സമറ്റ് സമൽസനോട്ടം 

വഹിച്ു എന്നും എലലോ ക റ്റ് ഡയറിയും ട ോഴിലോളികൾ  ോക്ഷയടപെുെിയിരുന്നു. 

 

 

പ്പവർത്തിരളുടെ പരിബ് ോധന വിവരണം 
 

1. കുന്നത്തറ പറക്കുളം പ്പദേശത്തു നീർത്തട ഗുണദ ാക്താക്കൾക്ക് സമപ്ഗ 

 ൂവികസന പ്പവർത്തികൾ 1607012004/LD/330350   

എറിസമറ്റ്  ുക    : 200000 

ഗ്രവർെി ആരംഭിച്  ീയ ി    : 29/1/19 

രൂർെീകരിച്  ീയ ി  : 19/2/19 

ട ോഴിൽ േിനങൾ    : 661  

യഥൊർത്ഥ െിലവ്         :184788 

 

മസ്റ്റർ ഫറൊൾ നപറുകൾ 8347, 7941, 8834 നിന്നൊയി  661 ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ിട്ുള്ള ഈ 

ഗ്േവർത്തിയിൽ ത ൊഴിലുേകരണ വൊടക ഇനത്തിൽ 3257 രൂേയും ഫബൊർഡ് ഇനത്തിൽ 2400 രൂേയും ഫെർന്ന് 



184788 രൂേ തെലവഴിച്ചിട്ുണ്ട്. CIB   കോണോൻ  ോധിച്ു. എന്നൊൽ ഫബൊർഡിൽ   ഗ്േവർത്തി ആരംഭിച്ച 

 ിയ്യ ിയും ഗ്േവർത്തി േൂർത്തീകരിച്ച   ിയ്യ ിയും കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല.  

7 രുണഫഭൊക്തൊക്കളുതട ഭൂമിയിൽ  ആണ് ഗ്േവർത്തികൾ തെയ്  ൊയി കൊണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എം.ബുക്ക് 
അനുസരിച്ചു 5917.5 sq m ആണ്  സജവഫവലി തെയ്  ൊയി തെക്ക് തമഷർ തെയ് ിരിക്കുന്നത്. എന്നൊൽ  ഞങ്ങൾ 

നടത്തിയ  ീൽഡ് ല േരിഫശൊധനയിൽ 1566sq m മൊഗ് മൊണ് അളക്കൊൻ സൊധിച്ചത്.      48109  രൂേയുതട ഗ്േവർത്തി 
കൊഫണണ്ടിടത്തു 12731.5രൂേയുതട അളവ്ആണ്  ീൽഡിൽ കതണ്ടത്തിയത്. 35377.5  രൂേയുതട വയ യൊസം 

കൊണുന്നുണ്ട്.  

ഫസ്റ്റൊൺ ബണ്ട് എസ്റ്റിഫമറ്റ് അനുസരിച്ചു 500 sq മീറ്ററും എന്നൊൽ എം ബുക്ക് അനുസരിച്ചു 406.862 sq m     

ആണ് തെക്ക് തമഷർതെയ് ിരിക്കുന്നത്.  ഞങ്ങളുതട  ീൽഡ് േരിഫശൊധനയിൽ 714 sq m അളക്കുവൊൻ 
സൊധിച്ചിട്ുണ്ട്. ഫസ്റ്റൊൺ ബണ്ട് എന്ന ഗ്േവർത്തിയിൽ  നിന്ന് 32823.51രൂേയുതട അധികം ഗ്േവർത്തി 
കൊണൊൻ സൊധിച്ചിട്ുണ്ട്. 

2553.99 രൂേ ഈ ഗ്േവർത്തിയുതട ബൊധയ യൊയി കണക്കൊക്കതപ്പഫടണ്ട ൊണ് എങ്കിലും േദ്ധ ിയുതട നലല 
രീ ിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിനൊയി വരുന്ന ഓഡിറ്റ് കൊലയളവിൽ അളവുകൾക്കുള്ള ഗ്േൊധൊനയം 
മനസിലൊക്കൊൻ ഫവണ്ടിയൊയ ിനൊൽ ബൊധയ  െുമത്തുന്നിലല 

2. കുന്നത്തറ കല്ലം പറമ്പു പ്പദേശത്തു നീർത്തട ഗുണാദ ാക്താക്കൾക്ക് സമപ്ഗ 

 ൂവികസന പ്പവർത്തികൾ  1607012004/LD/330349   

എറിസമറ്റ്  ുക     : 200000 

ഗ്രവർെി ആരംഭിച്  ീയ ി                 : 21/2/2019  

രൂർെീകരിച്  ീയ ി   : 27/3/ 2019 

ട ോഴിൽ േിനങൾ     : 702  

യഥൊർത്ഥ െിലവ്               :196752  

5 മസ്റ്റർഫറൊളുകളിൽ (10100, 9454, 9166, 10472) നിന്നൊയി 702  ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കതപ്പട് 
ഈ ഗ്േവർത്തിയിൽ ത ൊഴിലുേകരണ വൊടക ഇനത്തിൽ 3510രൂേയും ഫബൊർഡിനൊയി 3000 

രൂേയും ഫെർന്ന് 196752 രൂേ ആതക തെലവ് വന്നിട്ുണ്ട്.  

മസ്റ്റർ ഫറൊളിൽ തവട്ലും  ിരുത്തലും കൊരയമൊയി കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല എങ്കിലും ഒരു മസ്റ്റർ 

ഫറൊളിൽ(9454 ) (രുഗ്മിണി 4/1 8 ) 3 ദിവസങ്ങൾ ഹൊജർ തവട്ി 5 ദിവസങ്ങൾ എന്ന് തവട്ി 
എഴു ിയിട്ുണ്ട്.  ഇത്തരം ത റ്റുകൾ ആവർത്തിക്കൊത  ഇരിക്കൊൻ തഗ്ശദ്ധിക്കും എന്ന് 
ഗ്േ ീക്ഷിക്കുന്നു.   

         10 രുണഫഭൊക്തൊക്കളുതട ഭൂമിയിൽ ആണ് ഈ ഗ്േവർത്തി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ നടത്തിയ 

 ീൽഡ് േരിഫശൊധനയിൽ സജവ ഫവലി ഈ രുണഫഭൊക്തൊക്കളുതട വീട്ിൽ അളന്നു  ിട്തപ്പടുത്തൊൻ 

സൊധിച്ചിട്ുള്ളത് (481.5 *1.5 ) 722.25 sq m ആണ്. എന്നൊൽ എം ബുക്ക് അനുസരിച്ചു 5917.50 sq m തെക്ക് 
തമഷർ തെയ്  ൊയി കൊണിച്ചിട്ുണ്ട്. ആയ ിനൊൽ 48109 രൂേയുതട ഗ്േവർത്തി കൊഫണണ്ടിടത് 

ഞങ്ങൾക്ക് നിർണയിക്കൊൻ സൊധിച്ചത് 5872 രൂേയുതട ഗ്േവർത്തി മൊഗ് മൊണ്.   

3.  കുന്നത്തറ പ്പദേശത്തു നീർത്തട ഗുണാദ ാക്താക്കൾക്ക് സമപ്ഗ  ൂവികസന 

പ്പവർത്തികൾ  1607012004/LD/330348   

എറിസമറ്റ്  ുക  : 200000 

ഗ്രവർെി ആരംഭിച്  ീയ ി   :31/10/2018 



ട ോഴിൽേിനങ്ങൾ  :706 

യഥൊർത്ഥ െിലവ് : 197836 

 ഈ ഫയലിൽ ഉെോസവെ 22 സരഖ്കളിൽ ഫസൊഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊർട്ും 
ഫറൊയൽറ്റിയും ബൊധകമലലൊത്തത് ഒഴിച്ചൊൽ 13 സരഖ്കൾ കോണോൻ  ോധി ച്ചു. 10 

രുണഫഭൊക്തൊക്കളുതട വീടുകളിലൊണ്  ഈ ഗ്േവർത്തി നടത്തിയ ൊയി   യലിൽ നിന്നും 
മനസിലൊക്കൊൻ സൊധിച്ചത്. ഗ്േവർത്തി കഴിഞ്ഞു മസ്റ്റർ ഫറൊൾ േഞ്ചൊയത്തിൽ  ിരിതക 

ലഭിച്ച  ിയ്യ ിയും സകപ്പറ്റിയ ഉഫദയൊരസ്ഥന്തറ ഫേരും ഒപ്പും 9353, 9355,9356 എന്നീ മസ്റ്റർ 

ഫറൊളുകളിൽ കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല.9641 എന്ന മസ്റ്റർ ഫറൊളിൽ മൊഗ് ം (ല  6/89 ) തവട്ലും 
 ിരുത്തലും ഉണ്ടൊയിരുന്നത് ഒഴിച്ചൊൽ ബൊക്കി എലലൊ ും നന്നൊയി  തന്ന 

ഫരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  മൂലയ നിർണയ സൊക്ഷയേഗ് ം അനുസരിച്ചു ഫബൊർഡിൻതറ  ുക 

2800 രൂേ എന്നും എം ബുക്കിൽ 3000 രൂേയൊയും ഫരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഈ വയ യൊസം 
െിലവൊയ  ുക(197636) ഫരഖതേടുത്തിയ ിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

ഈ  യലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്ന രുണഫഭൊക്തൊക്കളുതട ഫേരുകൾ മറ്റുള്ള ഗ്േവർത്തിയുതട 
കൂതടയും ഉണ്ടൊയിരുന്നു. ആയ ിനൊൽ അളവുകൾ  ിട്തപ്പടുത്തുക ഗ്ശമകരമൊയിരുന്നു. 

4.പഴയന്നൂർ ഹൈ സ്കൂൾ ചുറ്റു മതിൽ നിർമ്മാണം1607012004/AV/259749  

10/2/2019 നു ആരംഭിച്ച ഈ ഗ്േവർത്തിയിൽ 9167, 9453, 9749 എന്നീ മസ്റ്റർ ഫറൊളുകളിൽ 

നിന്നൊയി 117 ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കതപ്പടുകയും  അവിദഗ്ധ കൂലി ഇനത്തിൽ 

34815രൂേയും വിദഗ്ധ/അർദ്ധവിദഗ്ധ കൂലി ഇനത്തിൽ 35991രൂേയും തമറ്റീരിയൽ 

 ുകയൊയി 272042 രൂേയും ഫെർന്ന് ആതക 342848രൂേ െിലവഴിച്ച ൊയി കൊണുന്നു.  13 

ഫരഖകൾ  യലിതനൊപ്പം കൊണൊൻ സൊധിച്ച ഈ ഗ്േവർത്തിയുതട  ീൽഡ്  ല 

േരിഫശൊധനയിൽ 188m നീളവും 1.47m വീ ിയും ഫെർന്ന് 276.36sq m അളന്നു  ിട്തപ്പടുത്തൊൻ 

സൊധിച്ചിട്ുണ്ട്. 

5.  കുന്നത്തറപ്പദേശത്ത്MGNREGA പ്പകാരംഏകറ്റടുക്കാവുന്ന 

പ്പവര്ത്തകളുകട ാഗമായിവരുന്നനിര്മ്മാണസാമപ്ഗികള      1607012004/AV/256105 

മസ്റ്റർ ഫറൊൾ നപർ 5605 ഗ്േകൊരം ഈ ഗ്േവർത്തി 26/11/2018  ുടങ്ങി 29/11/2018നു 35 ത ൊഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കതപ്പടുകയും കൂലി ഇനത്തിൽ 9660രൂേ െിലവിൽ ഗ്േവർത്തി നിർത്തി 
വച്ച ൊയൊണ് മനസിലൊക്കൊൻ സൊധിച്ചിട്ുള്ളത്. 

 

6.. കുന്നത്തറ പ്പദേശത്തു നീർത്തട ഗുണാദ ാക്താ ക്കളുകട  ൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല് 
സംരക്ഷണം 1607012004/WC/320467  

എറിസമറ്റ്  ുക   : 200000 

ഗ്രവർെി ആരംഭിച്  ീയ ി  : 3/8/2018 

െിലവൊയ  ുക         :193752 

ഈ ഫയലിൽ ഉെോസവെ 22 സരഖ്കളിൽ 14 സരഖ്കൾ കോണോൻ  ോധിച്ു. CIB   

കോണോൻ  ോധിച്ു.  



 

7 W4 കല്ലംപറമ്പ് കനാൽ ദറാഡ് ദകാൺപ്കീറ്റിംഗ് 1607012004/RC/271517 

ഈ  യലിതനൊപ്പം ഉണ്ടൊഫവണ്ട ഫരഖകളിൽ 17 എണ്ണം കൊണൊൻ സൊധിച്ചിട്ുണ്ട് . 

അർദ്ധവിദഗ്ധ മസ്റ്റർ ഫറൊളുകൾ  7932 & 7933 എന്നിവയിൽ ഹൊജർ 

ഫരഖതപ്പടുത്തൊത യൊയിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 40 ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 780 

രൂേയിലും 6 ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 1010 രൂേ നിരക്കിലും ഉള്ളവയൊയിരുന്നു.  ഈ 

ഗ്േവർത്തിയിൽ തെയ് ിട്ുള്ള ഫറൊഡ് േല ഭൊരത്തും 3mനു മുകളിൽ 

തെയ് ിരിക്കുന്നത് ഗ്ശദ്ധയിൽ തേട്ിരുന്നു. 
 

8.   കുന്നത്തറ അംഗൻവാടി ദറാഡ് ദകാൺപ്കീറ്റിംഗ്  1607012004/RC/271518 

എറിസമറ്റ്  ുക     : 272730 

െിലവൊയ  ുക                           : 230187 

ഗ്രവർെി ആരംഭിച്  ീയ ി     :18/12/2018 

രൂർെീകരിച്  ീയ ി    : 20/12/2018 

ഈ ഫയലിൽ ഉെോസവെ 22 സരഖ്കളിൽ 14 സരഖ്കൾ ഉെോയിരുന്നു. . CIB   

കോണോൻ  ോധിച്ു.  യലിൽ സൂക്ഷിഫക്കണ്ട 22 ഫരഖകളിൽ 13 എണ്ണം കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചിട്ുണ്ട്. എം ബുക്ക് അനുസരിച്ചു 230187 രൂേ കൊണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊൽ 

യഥൊർത്ഥത്തിൽ 229187 രൂേ മൊഗ് ഫമ കൊണൊൻ സൊധിച്ചിട്ുള്ളു. തെറിക്കൽ മിസ്ഫടക്കുകൾ 

േരമൊവധി കുറക്കൊൻ ഗ്ശദ്ധിഫക്കണ്ടത് ഉണ്ട്. 

   

9.    കചറുദേരി പറമ്പു,കതദക്കത്തറ സാംബവ ദകാളനി എന്നീ പട്ടികജാതി 
ദകാളനികളിൽ പാരാ 5 വി ാഗങ്ങൾക്ക് സമപ്ഗ  ൂ വികസന  പ്പവർത്തികൾ      

1607012004/LD/321586   

എസ്റ്റിഫമറ്റ്  ുക           : 200000 
ഗ്േവർത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ ി     :  7/8/2019 

െിലവൊയ  ുക                                     :  196517 

 യലിൽ സൂക്ഷിഫക്കണ്ട 22 ഫരഖകളിൽ 15 എണ്ണം കൊണൊൻ സൊധിച്ചിട്ുണ്ട്. മസ്റ്റർ 

ഫറൊൾ നപറുകൾ 4535, 5057, 4813, 5606 എന്നിവയിൽ നിന്നൊയി 706 ത ൊഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ുണ്ട്. സസറ്റ് ഡയറി അനുസരിച്ചു A E, ഓവർസീർ, 

ബിഎഫ്ടി  ുടങ്ങിയവർ സന്ദർശക കുറിപ്പിൽ ഒപ്പു വച്ചിട്ുണ്ട്. സീ  4/10 എന്ന 

ത ൊഴിലൊളിക്ക് അേകടം സംഭവിച്ച ൊയി ഫരഖതേടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
 

 

 



 IAY  വന നിർമാണ പ്പവർത്തികളുകട   ഫയൽ 

പരിദശാധന വിവരം (9 ഫയല്ുകൾ) 

ഫകഗ്ന്ദ സംസ്ഥൊന സർക്കൊരുകൾ അനുവദിച്ച 90 ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകൊവുന്ന ഭവന നിർമൊണ 

േദ്ധ ികളൊണ് ഇവ. ഈ ഗ്േവർത്തിയിലൂതട വീട്ുകൊർക്ക് 90 ത ൊഴിൽ തെയ്യൊവുന്ന ൊണ്. 9 ഭവന 

േദ്ധ ികളൊണ് േരിഫശൊധിച്ചത്.   ൊത്തിമ ബീവി, രൊജി, സന്ധ്യ,  ഉഷൊഫദവി, രജനി,  മലലിക,  

രുരുവൊയൂരപ്പൻ, ശൊന്ത,  വൊഹി   ുടങ്ങിയ രുണഫഭൊക്തൊക്കൾക്കു അനുവദിച്ചു കിട്ിയ 
ഭവനങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ  യലുകൾ ആണ് േരിഫശൊധിച്ചത്. എലലൊം േണി 
േുഫരൊരമിച്ചു തകൊണ്ടിരിക്കുകയൊണ്. ഐഎസവ ഭവനം അനുവദിച്ചു കിട്ിയ ിന്തറ ഫരഖകൾ 

ഒന്നും  തന്ന കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല.   

നിരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും 

 ട ോഴിലുറപുരദ്ധ ി ഇനിയും വിജയകരമോയി മുസന്നോട്ട് ടകോെുസരോകുന്ന ിന് ഉസേയോര് ലെിലും 

ഭരണ ലെിലും ഒരുസരോടല മോനേണ്ഡങ്ങൾക്കനു ൃ മോയി ഗ്രവർെികൾ നെപിലോസക്കെ ുെ്.  

ഇ ിന് ട ോഴിലോളികളും ഫമറ്റുമൊരും ട ോഴിലുറപുരദ്ധ ിയിൽ ഗ്രവർെിക്കുന്ന റോഫുകളും അവരുടെ 

നിയമം അനുശോ ിക്കുന്ന കൃ യമോയ നിർസേശങ്ങൾ രോലിസക്കെ ുെ്. ഇെരെിലുള്ള കുറച്ു 

നിർസേശങ്ങൾ അനുബന്ധമോയി സെർെിട്ടുെ്. (അനുബന്ധം കോണുക) 

 ടഷ്ഡയൂൾ 1  ടല രോര 4 ൽ അനുബന്ധ രോര 2 അനു രിച് 60 ശ മോനം ഗ്രവർെികൾ 
ആസ്ത ിവർദ്ധിപിക്കുന്ന ും കോര്ഷ്ികോനുബന്ധ ഗ്രവൃെികൾ ആയിരിക്കോൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം . 
എന്നൊൽ ഫസ്റ്റൊൺ ബണ്ട് തെയ്  ിൽ മണ്ണ് കയ്യൊല ആണ് കൂടു ൽ ആയി കൊണൊൻ സൊധിച്ചത്. 
കൊട്ു കലലിന്തറ അേരയൊപ്   തകൊണ്ടൊണ് കൂടു ലും മണ്ണ് കയ്യൊല എന്ന ഗ്േവർത്തി 
ഉൾതപ്പടുത്തി തെയ് ിരിക്കുന്നത് എന്ന് അനുമൊനിക്കുന്നു. തെയ്  ഗ്േവൃത്തികൾ എലലൊം  തന്ന 
കൃഷിക്ക് അനുഫയൊജയമൊയ വിധത്തിൽ രുണഫഭൊക്തൊവിനു ഗ്േഫയൊജനതപ്പട്ിട്ുണ്ട്. 
ഭൂവികസനത്തിലൂതട ആസ് ി വികസനം ഒരു േരു ി  വതര ഗ്േൊേലയത്തിൽ തകൊണ്ട് വരൊൻ 
സൊധിച്ചിട്ുണ്ട്. 

 ആെസലോെകം, വോ ംടകോലലി, എരുക്ക്, ആരയസവപ്,  ുെങ്ങിയ ഔഷ്ധികൾ കജവ സവലിക്കു 

ഉരസയോരിക്കുന്നത് ഔഷ്ധ  യ രരിരോലനെിനും ലഭയ ക്കും  ഹോയകമോകും. (അനുബന്ധം കോണുക). 

കജവസവലി ഗ്രവർെികളിൽ നിലവിലുള്ള (മുൻവർഷ്ങ്ങളിടല സവലികളിൽ വീെും കമ്പുകൾ 

സെർെ്രു ിയ കജവസവലി യോയി സരഖ്ടപെുെുന്നത്). കജവസവലി ഗ്രവർെികൾ കോലോനു ൃ മോയി 

അലല ടെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ു വയ്ക്ക്കുന്നിലല. സവനൽക്കോലെ് കമ്പുകൾ കുഴിച്ു ടവക്കുന്നത് 

കിളിർക്കുന്നിലല.. കജവസവലി ഒരു മ ിൽ മറ മോഗ് മോയിട്ടോണ് കരു ുന്നത് 

 
  

 എറിസമറ്റിൽ ഏട ോടക്ക ്ലെ് എടന്ത്ോടക്ക ഗ്രവർെികൾ എന്ന് 
വയക്തമോക്കോെ ിനോൽ ഉെമ്രുടെ  ോ്രരയമനു രിച്് സമറ്റ് ട ോഴിലോളികൾക്ക് രണി 
നിർസേശിക്കുന്നു. രണികൾ ഓസരോന്നും ടെയ്യുന്നത് ശോസ്തഗ് ീയ മോനേണ്ഡങ്ങൾ രോലിച്ലല 

  
 ഭൂമിയുടെ െരിവ് ഘെന മണ്ണ് എന്നിവയ്ക്ക്ക് അനു ൃ മോയി അലല രണികൾ ടെയ്ക് ു 
വരുന്നത്. ഇ ിന് ആവശയമോയ ധോരണകസളോ നിർസേശങ്ങസളോ ഉസേയോര്ർ നൽകുന്നിലല.     

 ഭൂഉെമകൾ  ങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ ഗ്രവർെനങ്ങൾ ടെയ്യിപിക്കുന്ന ിനുസവെി മോഗ് ം ട ോഴിൽ 
കോർഡുകൾ എെുക്കുന്ന സഗ്രവണ യോണ് വോർഡിൽ നിലനിൽകുന്നത്. 



 കോട്ടു രന്നികളുടെ ശലയം രൂക്ഷമോണ്. ഗ്രസേശ വോ ികൾകും ട ോഴിൽ ഉറപ് 
ഗ്രവർെികൾക്കും ഇത് ഭീഷ്ണിയോയി നിലനിൽക്കുന്നു.  

 ഭൂവിക ന ഗ്രവർെികൾ ടെയ്ക്  ഭൂമികളിൽ  ുെർ കോർഷ്ിക ഗ്രവർെനങ്ങൾ 
നെെിയ ോയി കെിലല 

 ഗ്രോമ ഭോ മിനിറ്റ് ിൽ വയക്തിര  രുണസഭോക്തോക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ സരഖ്ടപെുെിയ ോയി 
കോണോൻ  ോധിച്ിലല. അ ിനോൽ ഖ്ണ്ഡിക 5 ഗ്രകോരം വയക്തിര  രുണസഭോക്തോക്കടള 
ട രടഞ്ഞെുെത് അർഹ / മുൻരണന മോനേണ്ഡം രോലിച്ോസണോ എന്ന് രരിസശോധിക്കോൻ 
 ോധിച്ിലല. 
 

  ിട്ട വരമ്പ് കയ്യോല എന്നിവ കൃ യമോയി കടെെുന്ന ിനും അളക്കുന്ന ിന് സരോലും 
നിശ്ചയമിലല. ിട്ടു വരമ്പ് എന്നിവയുടെ കൃ യമോയ സ്തടര ിഫിസക്കഷ്ൻ എന്ത്ോടണന്ന് 
ഗ്രവർെി ്ലെ് വയക്തമോവുന്നിലല. 

 ഒസര വർഷ്ം  ടന്ന മോ ങ്ങളുടെ വയ യോ െിൽ ഒസര ്ലെ് രല വർക്കുകളിടല 
ഗ്രവർെി നെെിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലോക്കോം. അ ിനോൽ എറിസമറ്റ് അനു രിച്ുള്ള അളവ് 
കൃ യമോയി ഗ്രവർെി ്ലെുനിന്നും മനസ്സിലോക്കോസനോ അളന്നു  ിട്ടടപെുെോസനോ 
 ോധയമോകുന്നിലല.  

 
 ഗ്രവർെി ്ലടെ  ൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ിനും ഫറ് എയ്ക്ഡ് മു ലോയ 
ആസരോരയ ംരക്ഷണെിനും ഉസേയോര്രുടെ ഗ്രവർെി  രർശനെിനും  ുകടയോന്നും 
ടെലവഴിച് ോയി കോണുന്നിലല 

നിർബ്േ ങ്ങൾ 

 

 sXmgnepd¸v ]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.  

  \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. 

 

 അവകോശ അധിഷ്ടി മോയനിയമരരിരക്ഷസയോട് കൂെിയ ഈ രദ്ധ ി ഒസട്ടടറ ജനങ്ങൾക്ക് 

രുണഗ്രേമോകുന്നുെ്. എന്നോൽ ഈ ഗ്രവർെികൾ ട രടഞ്ഞെുക്കുന്ന ും നെെിപും കൃ യമോയ 

െർച്കളിലൂടെയും  സേശീയമോയ വസ്ത ു കൾ അനു രിച്ും അലല. ഗ്രവർെികൾ അനുസയോജയമോയവ 

 ടന്നയോസണോ എന്ന് രരിസശോധനയും നെെിപിടന  മയെ് കൃ യമോയ സമോണിറ്ററിങ്ങും 

അവസലോകനങ്ങളും ടെസയ്യെ ുെ് എന്നോൽ മോഗ് സമ രദ്ധ ിയുടെ ആവശയക യും രുണസമന്മയും 

ഉറപുവരുെോൻ കഴിയൂ.  
 കോർഷ്ിക കലെർ  ഗ്രകോരമലലോട യോണ് നിലവിൽ ട ോഴിൽ നെപിലോക്കുന്നത്. അ ുടകോെു ടന്ന 

ട ോഴിൽ ആവശയമുള്ള  മയെ് ട ോഴിൽ നൽകോൻ കഴിയോട  വരുന്നു. ട ോഴിലോളികൾസക്കോ 

നിർവഹണ ഉസേയോര്ർസക്കോ ടരോ ു ജനങ്ങൾസക്കോ ഗ്രവർെികളുടെ നെെിപികുറിച്ുള്ള അവസബോധം  

 ൃഷ്ടിക്കടപസെെത് അനിവോരയമോണ്.  എന്നോൽ മോഗ് സമ  കോസലോെി മോയി ഗ്രവർെികൾ 

കടെെുന്ന ിനും നെപിലോകുന്ന ിനും അത് വഴി രരി്ി ി  ംരക്ഷിക്കുന്ന ിനും കോർഷ്ിക 
അഭിവൃന്ധിക്കും ഉരസയോരഗ്രേമോവുകയുള്ളു. 
 



ഉപ ംപ്ഗഹം 
 
{][m\ambpw ]²XnbnÂ GsäSpt¡ {]hÀ¯nIsf¡pdn¨v ImtemNnXambXpw 

hkvXpX]cambpff amä§sf¡pdn¨v \ncÆlW Dt±ymKØscbpw ]©mb¯pIsfbpw 

]©mb v̄ 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 

 ോധിച്ിട്ടുെ്. 

ഇനി  ഗ്രവർെികൾ  ിരടഞ്ഞെുക്കുസമ്പോൾ അ ീവ ജോഗ്ര  രുലർസെെ ുെ്. ഭൂമിടയ 

രുനരുജ്ജീവിപിക്കുന്ന ിനു൦ അ ുവഴി   ു്ിര വിക നം  ോധയമോകുന്ന ിനും ലക്ഷ്യം ടവച്ിട്ടുള്ള 

ട ോഴിലുറപു രദ്ധ ിയുടെ പ്ലോനിംഗ് , നെെിപ് എന്നിവ  ോമൂഹിക രോരി്ിക  മോനേണ്ഡങ്ങൾ 

രോലിച് ടകോെ് ശോസ്തഗ് ീയമോയിെടന്ന നെപിലോസക്കെ ുെ്. എങ്ങടനടയങ്കിലും ഗ്രവർെികൾ 

നെപിലോക്കി ടെലവ് കൂട്ടുക എന്നും   ട ോഴിലോളികൾക്ക് ട ോഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും 

മോഗ് മോവരുത് നിലരോെുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്െപോെിലലോട  അശോസ്തഗ് ീയമോയ രീ ിയിൽ 

ഗ്രവർെികൾ ട ടരടഞ്ഞെുക്കുന്ന ും ടെയ്യുന്ന ും , കോലോനു ൃ മലലോെ ഗ്രവർെികൾ ടെയ്യുന്ന ും 

ഇ ിന്ടറ യഥോർത്ഥ ലക്ഷയടെ കളങ്കടപെുെുന്ന ോയി  വിഷ്മസെോടെ സനോക്കി നിൽസക്കെി വരുന്നത് 

ആശങ്കോജനകമോണ്. ഈ  ോമൂഹിക രരിസശോധന ഒരു ഉയിർടെഴുസന്നൽപിനു  ോധയമോകുതമന്ന 
ഗ്ര യോശസയോടെ ഈ  റിസപോർട്ട്  മർപിക്കുന്നു.  
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sXm-gnep-d-¸p-]-²-Xn-bnÂ Gsä-Sp v̄ 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 PesImbv¯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 PesImbv v̄ \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 kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv̀ 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 v̄, ]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¨v 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; 

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¨v kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n 

tI{µkÀ¡mÀ  hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.  
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hnhn[ Xe-¯n-epÅ DtZym-K-Ø-cpsS Npa-X-e-IÄ/\nÀt±i§Ä  

 

1. sXmgnemfnIÄ¡v  

 

 sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sf¡pdn¨v t_m[hm·mcmIpIbpw Ah 

IrXyambn t\SnsbSp¡m³ {ian¡pIbpw thWw 



 

 sXmgnemfnIÄ ]©mb¯ntebv¡v tcJIÄ \ÂIpt¼mÄ skÂ^v 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 v̄ thWw 

{]hÀ¯\§Ä Xocpam\n¡m³. 

 

 hÀ¡v IeÀ A\pkcn¨v 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¨v 

hmt§XmWv. CXn\mbn sXmgnÂ Unamâv sN¿pIbpw AXn\p ssI¸äp XobXn 

h¨v ckoXv hmt§XpamWv. 

 

 sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sfIpdn¨v 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¸v {Kma k`bnÂ IrXyambn ]s¦Sp v̄ ]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¨v sXmgnemfnIÄ¡v 

sXmgnens\¡pdn¨v hyàX \ÂIWw. 

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. bmsXmcp 

ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ kq£n¡mXncn¡pI.  

 

 ]WnØe v̄ 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 ] v̄ AhImi§sf¸än ]dªpsImSp¡pIbpw . 

Ahsc t_m[hm·mcm¡pIbpw sN¿pI. 

 



 ]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¨v 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¨v 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¸v ]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 v̂ 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 v̄ 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¸v \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 v̄ 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¸v 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. 

 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¨v hÀ¡v _nÃp-IÄ ]qÀ¯o-I-cn¨v 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^v 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^v 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^vv 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.  

 

 

 

അനുബന്ധം 3 

sXmgnemfnIfpsS ISaIÄ 

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

thWw 



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

bpI 

 sXmgnepd¸v {Kmak`bv¡pw  tkmjyÂ HmUnäv  {Kmak`¡pw IrXyambn ]s¦Sp¡pI.  

 ]WnØe v̄ 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 v̄ \S¸nem¡pI. 

 BkvXn krjvSn¡p¶ {]hr¯nIÄ Is¯n taänt\bpw ]©mb v̄ A[nIrXtcbpw 

Adnbn¡pI.  

 
 

 

^oÂUv Xe ]cn-tim-[\ \S-¯n-b-t¸mÄ Cu hmÀUnÂ Is-¯nb sXmgn-

ep-d v̧ ]²Xn {]Imcw \S-¸n-em-¡p-hm³ km[n-¡p¶ {]hÀ¯n-IÄ NphsS 

tNÀ¡p-¶p, 

 

1. Fkv kn Ip«n-I-fpsS ]T\ apdn \nÀ½m-W-̄ n\v th ]Wn-IÄ 

2.  Fkv kn tImf-\n-bnepw thÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, ssPh-then \nÀ½mWw, 

Iwt¼mÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, NmWI Ipgn \nÀ½mWw 

3. Imen-s¯m-gp¯v, B«n³Iq-Sv, F¶nh sNdp-InS \ma am{X IÀj-IÀ¡pw 

sXmgn-ep-d¸v sXmgn-em-fn-I-fpsS hoSp-I-fnepw km[y-am-Wv. 

4. sNdnb ssIt¯m-Sp-IÄ ]p\-cp-²m-c-Whpw XS-bW \nÀ½m-W-hpw,  

5. hnhn[ `mK-§-fn-embn ]mSw Xcn-imbn InS-¡p-¶p-v. AXv s\ÂIr-jn¡v 

A\p-tbmPyam¡n XoÀ¡m-hp-¶-Xm-Wv.) 

6. ]mSw sskUv sI«v 

7. hr£ss¯ \SoÂ þ Xcniv `qan-bnepw tdmUv sskUn-epw (sI Fkv C _n 

sse³ Hgn-hm-¡n) 

8. \gvkdn \nÀ½m-Ww, hr£ss¯ \Soepw  

9. tdmUnsâ sskUnÂ HmS \nÀ½m-Ww,  

10. ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 

11. ao³Irjn \S-̄ p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 

 

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¨v \nÀ½n¡pI. Ipf§Ä, tXmSpIÄ 

F¶nh _es¸Sp¯pI, tXmSpIfpw Ipf§fpw _es¸Sp¯p¶Xn\mbn apf h¨v ]nSn-̧ n-



¡Â, IbÀ, NWw t]mepÅ DÂ¸¶§Ä D]tbmKn¡pIbpw sN¿pI, hnZymeb§Ä¡v 

IfnØew, NpäpaXnÂ F¶nh \nÀ½n¨v \ÂIpI, 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., tZiob 

D]Poh\ anjsâ (NRLM)  klmbt¯msS sa¨s¸« cnXnbnepÅ sXmgnÂ ]cnio\w 

\ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf AÀ² hnK² sXmgnemfnIfm¡n amäpI
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ഈ സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രഗ്കിയയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശയമോയ സ വനങ്ങൾ 

യഥോ മയം നൽകിയ ബഹു. ഗ്ര ിഡൻ്, കവസ്ത ഗ്ര ിഡൻ്, ട ഗ്കട്ടറി, ട ൽ  

ജീവനക്കോർ, വോർഡ് ടമമ്പർ കൂെോട  ഫീൽഡ്  ല ഗ്രവർെനങ്ങൾക്ക് 

ഞങ്ങസളോടെോപം ഉെോയിരുന്ന സമറ്റ്  ുെങ്ങിയവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നരി അറിയിക്കുന്നു. 

റിബ്പോർട്ട് തയ്യോറോക്കിയത്  :alm-ßm-KmÔn tZio-b-{Km-aoW sXm-gn-ep-

d¸v \nbaw tkm-jyÂ HmUnäv skm-sskän tIcf Sow -  
ദിവയവി, ബ്ലോക്ക് റിബ് ോഴ്സസ്ബ്പഴ്സ ൺ പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് തൃ ൂർ 

 

 

tkmjyÂ HmUnäv --klm-bn-¨-hÀ 

 

       ഗ്ര ിഡന്്              : ഫശൊഭന രൊജൻ   
കവസ്ത ഗ്ര ിഡന്്    : തക േി ഗ്ശീ ജയൻ 
ടമമ്പർ    : രീ  രൊധൊകൃഷ്ണൻ 
  
നിർവ്വഹണ ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ  
ട ഗ്കട്ടറി   : ശയം കുമൊർ . ആർ   
അ ിറന്് ട ഗ്കട്ടറി   : സനന   
 
ടതോഴില്ുറപ് ജീവനക്കോർ                                  
A E    :  ഉഫമഷ് സി ഫമൊഹൻ 
ഓവർ ിയർ         :  ിഫറൊസ് തമൊയ്ദീൻ 
ഡി ഇ ഓ / ആകൗെൻ്    : ഷീബ സി 
ബി ഫ് െി        : ശൊന്ത കുമൊരി തക 
സമറ്റ് മോർ    : രജനി, ഉഷ 
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