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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ ടെയ്യാനുള്ള 

അവകാശടെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർെുന്ന ിനായി 2005 ടസപ് ംബര് 

അഞ്ാം  ിയ്യ ി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പു നിയമം നിലവിൽ 

വന്നു. അവിേഗ്േ കായിക ട ാഴിലിൽ ഏർടപ്പൊൻ സന്നദ്ധ യുള്ള 

ഗ്രാമഗ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏട ാരു കുെുംബെിനും ഒരു 

സാമ്പെിക വര്ഷം നൂറു േിവസെിൽ കുറയാെ ട ാഴിൽ 

ഉറപ്പാകുന്ന ിദനാടൊപ്പം രുണദമന്മയുള്ള ും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ും 

ഉല്രാേനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ രദ്ധ ിയുടെ 

മുഖ്യ ലക്ഷയം. േരിഗ്േരുടെ ഉരജീവനം ആയി ബന്ധടരട്ടു 

വിഭവാെിെറ ശക്തിടപ്പെുെുകയും സാമൂഹികമായി രിദന്നാക്കം 

നിൽക്കുന്ന എലലാ കുെുംമ്പങ്ങടളയും രദ്ധ ിയിൽ ഉൾടപ്പെുെുകയും 

രഞ്ായെി രാജ് സ്ഥാരനങ്ങടള ശക്തിടപ്പെുെുക എന്ന ും 

ഇ ിന്ടറ ലക്ഷയമാണ്. 

സവിദശഷ കൾ  

 നിയമെിന്ടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ടി  രദ്ധ ി  

 ഗ്രാമരഞ്ായത് ഗ്രദേശെു  ാമസിക്കുന്ന 18 വയസു 

രൂർെിയായ ഏട ാരാൾക്കും രദ്ധ ിയിൽ രങ്കാളിയാവാം  

 സ്തഗ് ീക്കും രുരുഷനും  ുലയ ദവ നം രരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം 

കാർഷിക ദമഖ്ലയിടല അെിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം 

എന്നിവക്കു മുൻരണന 

 ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന ഗ്രവർെികൾ കടെെുകയും 

ആസൂഗ് ണടെ സഹായിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു  
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 ആസൂഗ് ണെിലും നിർവഹണെിലും   ികഞ്ഞ സു ാരയ   

 കരാറുകാദരാ ഇെനിലക്കാദരാഇലല 

 ടരാ ുജന രങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബജറ്റ്  

 ബാങ്ക്, ദരാദറാഫീസ്ത വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം  

 സ്തഗ് ീകൾക്ക് മുൻരണന  

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിങ് സംവിധാനം  

 ഗ്രാമസഭ രദ്ധ ി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 

ദേശിയഗ്രാമീണട ാഴിലുറപ്പുരദ്ധ ിഗ്രകാരംഗ്രാമരഞ്ായെ്ഗ്രദേശെുനെപ്പി

ലാക്കുന്നഎലലാഗ്രവൃെികളുദസാഷയൽഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കണടമന്ന്17 (2)- 

വകുപ്പ്നിഷ്കർഷിക്കുന്നു, 

രദ്ധ ിഗ്രവർെനടെപ്പറ്റിയുംടരാ ുധനംെിലവഴിക്കുന്ന ിടനപ്പറ്റിയുംരൗര

സമൂഹംനെെുന്നരരസയവുംസവ ഗ്ന്ത്വുമായരരിദശാധനയുമാണ്ദസാഷയൽഓ

ഡിറ്റിന്അഥവാസാമൂഹികരരിദശാധന 

.ട ാഴിലുറപ്പുനിയമഗ്രകാരംവർഷെിൽരെുഗ്രാവശയംദസാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമ

സഭകൾഎലലാവാർഡിലുംകൃ യമായിനെദെെ ാണ് 

.ദസാഷയൽഓഡിറ്റിലുടെഅഴിമ ിഇലലാ ാക്കുന്ന ിനുംസു ാരയ ഉറപ്പുവരുെു

ന്ന ിനുംകാരയക്ഷമ വർധിപ്പിക്കുന്ന ിനുംസദ്ഭരണംഉറപ്പാക്കുന്ന ിനുംകഴിയു

ന്നു 

.രദ്ധ ിരണംശരിയായരീ ിയിൽെിലവഴിച്ചിട്ടുദൊഎന്നുംഈരണംെിലവഴി

ച്ച ുടകാെ്രദ്ധ ിയുടെലക്ഷയംകകവരിച്ചിട്ടുദൊഎന്നുംഅ ിലൂടെരദ്ധ ിയു

ടെരുണദഭാക്താക്കളുടെജീവി െിൽരുണകരമായഉൊയിട്ടുദൊഎന്നുംദസാ

ഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയക്ക്കടെൊൻകഴിയുന്നു . 
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സ ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്രിയ 

 

1.ഓഡിറ്റ് പ്ലോൻ 

എസ്ത എ യു യിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശടെ അനുസരിച്ച്  

വെക്കാദഞ്രിദലാക്കിടല ദേശമംരലം രഞ്ായെിടല വാർഡ് 8  

ആറ്റൂർ രെി ,2018 ഒക്ദൊബർ മു ൽ 2019 മാർച്ച് 

വടരയുള്ളഗ്രവർെികളുടെ സാമൂഹിക രരിദശാധന 

നെെുന്ന ിനായി  രഞ്ായെ് അധികൃ ടര അറിയിക്കുകയും 

അ ിടന  ുെർന്ന് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയ്ക്ക്ക് ആരംഭം 

കുറിക്കുകയും ടെയ്ക് ു. 

 

2.അഭിമുഖ൦  

ടജരിസി, ബിഡിഒ 

,രഞ്ായെ്ഗ്രസിഡന്്,ടസഗ്കട്ടറി,ജനഗ്ര ിനിധികൾ,റാഫ് 

അംരങ്ങൾ,ദമറ്റ്,ട ാഴിലാളികൾ,ട ാഴിലിനു ദരാകാെ ട ാഴിൽ 

കാർഡ് ഉെമകൾ,ക്ലബ്ബുകൾ ,ടറസിഡന്ഷയൽ 

അദസാസിദയഷനുകൾ, ുെങ്ങിയവരുമായി ദനരിട്ടും അലലാട യും 

സംവേിച്ചെിന്ടറ അെിസ്ഥാനെിൽ 

 

3.ഫയൽ പരിസശോധന 

ഇ ിൻടറ ഭാരമായി ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ദഫാർമാറ്റുകൾ MIS ഇൽ നിന്ന്  
ദശഖ്രിക്കുകയും അ ിദനാെനുബന്ധിച്ചു 7 രജിററുകൾ, 4 വർക്ക് ഫയലുകൾ 
 ുെങ്ങിയവ രരിദശാധനയ്ക്ക്ക് വിദധയമാക്കുകയും ടെയ്ക് ു.ഊന്നൽ 
നൽകിയ കാരയങ്ങൾ : 

ടരാ ു ഗ്രവർെികൾ,വയക്തിര  ഗ്രവർെികൾ 

ദരഖ്കളുടെ ഉള്ളെക്കം - സു ാരയ , രരിരൂർണ  
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ഭരണ സമി ിയുടെയും ഉദേയാരസ്ഥരുടെയും കാരയഗ്രാപ് ി 

 

4.ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം 

രൂർെിയായ ട ാഴിലിെം,നെന്നുടകാെിരിക്കുന്ന 

ട ാഴിലിെം ുെങ്ങിയവയുടെ  ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധന നെെി. 

5.റഫറൻസ്  

വികസന ദരഖ്, വാർഷിക രദ്ധ ി ദരഖ്, എംഐഎസ്ത ,റജിററുകൾ  

6 .വിവരങ്ങളുതട സഗ്രോഡീരരണം 

ദഗ്കാസ്ത ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച  

7 .രരട് റിസപോർട്ട് തയ്യോറോക്കൽ  

 

 തതോഴില്ോളിരളുതടഅവരോശങ്ങൾ 

മഹത്മാരാന്ധിദേശിയഗ്രാമീണട ാഴിലുറപ്പുരദ്ധ ിവിഭാവനംടെയുന്നത്എ

ടന്ത്ാടക്കയാടണന്നുംഅത്ഫലഗ്രേമായുംകാരയക്ഷമയുംഈരദ്ധ ിയിലുടെനെപ്പി

ലാക്കാടമന്നുംഗ്രാമരഞ്ായെിടനയുംട ാഴിലാളികടളയുംഗ്രാമസഭഅംരങ്ങടള

യുംകൂെിദബാധയടരെുെുന്ന ിനുദവെിയാണ്ഈടെറ്ദസാഷയൽഓഡിറ്റ്ഈനി

യമംഗ്രധാനംടെയുന്ന10 

അവകാശങ്ങൾഎങ്ങടനഎഗ് ദൊളംഈവാർഡ്ൽനെപ്പിലാക്കടപ്പട്ടിട്ടുെ്എന്ന

 ിടനസംബന്ധിച്ച്ഞങ്ങൾനെെിയരരിദശാധനയുടെവിശേവിവരങ്ങൾെുവടെ

ദെർക്കുന്നു . 
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1.തതോഴിൽരോർഡ്  ല്ഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവരോശം   (തഷ്ഡയൂൾ2 പോര 1) 

18വയസ്സ്രൂർെിയായഏട ാരാളുംട ാഴിൽകാർഡിന്അദരക്ഷി

ച്ചാൽ15േിവസെിനുള്ളിൽദഫാദട്ടാര ിച്ചട ാഴിൽകാർഡ്ദകഗ്രസർക്കാർ

ടെലവിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശമാണ്നിയമംനൽകുന്നത്.  

ഈ വാർഡിടല എലലാവർക്കും 15  േിവസെിനുള്ളിൽ ട ാഴിൽ 

കാർഡ് ലഭിക്കാെ ായി ആരും രരാ ിടപ്പട്ടിട്ടിലല 

.2. തതോഴിൽആവശയതപടോനും 15 

േിവ ത്തിനുള്ളിൽല്ഭിക്കോനുള്ളഅവരോശം. (ടഷഡയൂൾ 1 രാര 11) 

 ീയ ിടവച്ച്14േിവസെിൽകുറയാട യുള്ളട ാഴിൽേിനങ്ങൾആവശയ

ടപ്പെുവാനുംഅ ിടന ീയ ിവഗ്ച്ചസീത്കകപ്പറ്റുവാനും 15 

േിവസെിനുള്ളിൽട ാഴിൽലഭിക്കുവാനുംഉള്ളഅവകാശംനിയമംഅനു

ശാസിക്കുന്നു.ഫയലുകളിൽ  ഒന്നിലും  ടന്ന ഡിമാൻഡ് ടറസിപ്് 

കാണാൻ  സാധിച്ചിലല.രഞ്ായെിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് ടറസിപ്റ് 

വാങ്ങിദക്കെ ആവശയക ദയ കുറിച്ച് ട ാഴിലാളികൾക്ക് അറിവിലല. 

15 േിവസെിനുളളിൽ  ട ാഴിൽ  ലഭിക്കാറുെ് 

3 തതോഴില്ില്ലോയ്മസവതനംല്ഭിക്കോനുള്ളഅവരോശം.(ടസക്ഷൻ7(1) ) 

ട ാഴിൽആവശയടപ്പട്ട്15േിവസെിനകംട ാഴിൽലഭിച്ചിടലലങ്കിൽആേയടെ

ര ിനഞ്്േിവസംദവ നെിന്നാലിടലാന്നും ുെർന്ന് 100 

േിവസംവടരദവ നെിന്രകു ിക്കുംഅവകാശമുെ്. ട ാഴിലിലലായ്ക്മ 

ദവ നം ആർക്കും ലഭിച്ച ായി അറിവിലല.   
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   4ഗ്പവർത്തിരൾരതെത്തിനൽരോനുള്ളഅവരോശംതഷ്ഡയൂൾ 1 പോര 9 

ഓദരാട ാഴിലാളിക്കുംട ാഴിലുറപ്പ്രദ്ധ ിഗ്രകാരം ങ്ങളുടെവാർഡിൽ

ഏടറ്റെുെുനെപ്പിലാദക്കെഗ്രവർെികൾ(നാലവിഭാരങ്ങളിലായി 260 

എണ്ണം) കടെെിനൽകുവാനുള്ളഅവകാശം. 

ട ാഴിലാളികൾആസൂഗ് ണംടെയ്യുകയുംദമറ്റ്ദനാട്പറരറയുകയുംടെയ്യുന്നു

ടെന്ന്അറിയാൻസാധിച്ചു. 

 

5.അേുരിസല്ോമീറ്റർചുറ്റളവിൽതതോഴിൽല്ഭിക്കുവോനുള്ളഅവരോശംതഷ്

ഡയൂൾ 2 പോര 18 

ട ാഴിലാളിയുടെ ാമസസ്ഥലെുനിന്ന്അഞ്്കിദലാമീറ്റർെുറ്റളവിലലലട ാ

ഴിൽലഭിക്കുന്നട ങ്കിൽദവ നെിന്ടറ10ശ മാനംകൂെിഅധികദവ നംല

ഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവകാശം.ട ാഴിലാളികൾആരും ടന്ന5കിദലാമീറ്ററിൽ

കൂെു ൽേൂരെിൽദരാകുന്നിടലലന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത് . 

6.പണിസ്ഥല്തത്ത അടിസ്ഥോന ൗരരയങ്ങൾക്കുളള അവരോശം തഷ്ഡയൂൾ 2 

പോര 23 

ട ാഴിൽസ്ഥലെ് ശുദ്ധമായ കുെിടവള്ളം,ഫറ്എയ്ക്ഡ് ദബാക്സ്ത, 

 ണൽ , 5 കുട്ടികളിൽ  കൂെു ൽ  ട ാഴിലാളികൾടൊപ്പം ഉടെങ്കിൽ  

അവടര ദനാക്കുന്ന ിനായി ആയ എന്നിവക്കുള്ള 

അവകാശംകൂൊട ട ാഴിൽസ്ഥലെുഉൊകുന്നഅരകെെിന്ടറെികി

ത്സടെലവുംലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവകാശമുെ് . കുെിടവള്ളം  ണൽ  

എന്നിവ ലഭിക്കുന്നുെങ്കിലും  ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ  

കാണാൻ സാധിച്ചത്  



8 
 

ഗ്രാഥമിക ശുഗ്ശഷ  കിറ്റിൽ അ യാവശയം  രുളികകൾ  

മാഗ് മാണ്  കാണാൻ സാധിച്ചത് .ടഡദറ്റാൾ ഓയിൽടമൻ്  ുെങ്ങിയ 

ആവശയസാധനങ്ങൾ  കെിലല . മാഗ് മലല ടെളിയിൽ 

രണിടയെുക്കുദമ്പാൾ ദരാര ഗ്ര ിദരാധെിനായി ഉരദയാരിക്കുന്ന 

കകയുറ ബൂട്ട്  ുെങ്ങിയവ സവന്ത്ം ടെലവിൽ ആണ് ട ാഴിലാളികൾ 

വാങ്ങാറുള്ളത്   

തതോഴിൽസ്ഥല്തത്ത ൗരരയങ്ങൾ 

കുെിക്കുവാനുള്ളടവള്ളം,വിഗ്ശമസൗകരയം,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷസൗകരയംഎന്നി

വട ാഴിൽസ്ഥലെലഭയമാക്കണടമന്ന്ട ാഴിലുറപ്പ്നിയമംഅനുശാസിക്കു

ന്നുെ് . 

ട ാഴിലാളികളുമായിദനരിട്ട്നെെിയസംഭാഷണെിനിെയിൽമിക്കഗ്രവൃ

െികളിലുംട ാഴിലാളികൾസവന്ത്ംവീെുകളിൽനിന്നുംകുെിടവളംെുൊക്കി

ടകാെുവരുന്ന ാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷകിറ്റുകൾരണി

സ്ഥലങ്ങളിൽലഭയമായിട്ടുെ്അ യാവശയമരുന്നുകൾദബാക്സിൽഉൊയി

രുന്നു .  

.7.രൂല്ില്ഭിക്കോനും 15 

േിവ ത്തിനുള്ളിൽതതന്നഅതലഭിക്കോനുള്ളഅവരോശംതഷ്ഡയൂൾ 2 പോര 29 

സർക്കാർഗ്രഖ്യാരിച്ചിട്ടുള്ളകൂലി15േിവസെിനുള്ളിൽലഭിക്കുവാൻഉള്ള

അവകാശം. കൂലികവകുന്ന ായിരരാ ിലഭിച്ചു. ഓരറ് മു ലുള്ള 

കൂലി ട ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഉെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു 
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8.സവതനവിതരണത്തിതല് 

രോല്തോമ ത്തിന്നഷ്ടപരിഹോരംല്ഭിക്കുവോനുള്ളഅവരോശം - 

ത ക്ഷൻ3(2),6 

അവസാനഗ്രവൃെിേിവസെിന്ടറ15േിവസെിനുള്ളിൽദവ നംലഭിച്ചിടലലങ്കി

ൽദവ നെിന്ടറ0.05 % അധികദവ നംലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശം . 

രരിദശാധനക്കുവിദധയമാക്കിയബാങ്കരാസ്സ്

ബുകളിൽഇത്നൽകിയ ായികാണാൻകഴിഞ്ഞിലല. 

9.  മയബന്ധിതമോയഗ്പശ്നപരിഹോരത്തിനുള്ളഅവരോശം - ത ക്ഷൻ 3(3) 

ടസക്ഷൻ19ന്അനുസരിച്ച്അഞ്ുേിവസെിനകംരരാ ിരരിഹരിക്കുക

യുംഏഴുേിവസെിനുള്ളിൽരരാ ിക്കാരന്അത്അറിയിക്കുവാനുംഉള്ളഅ

വകാശം.രരാ ികൾടരാ ുടവരറയാറിലല 

10.സ ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവരോശം -ത ക്ഷൻ17  (2 ) 

 ുെർച്ചയായി സാമൂഹയ രരിദശാധന നെെുവാനും അ ിൽ 

രങ്കാളിയാകുന്ന ിനുള്ള അവകാശം . 

സ ോഷ്യൽഓഡിറ്റ് 

രദ്ധ ിയുടെ കാരയക്ഷമ യും സു ാരയ യും ഉറപ്പുവരുെുന്ന ിനും 

വിലയിരുെുന്ന ിനും ദവെിയാണ് ഓദരാ വാർഡുകളിലും 

കൃ യമായ രീ ിയിലുള്ള ട ാഴിലുറപ്പു രദ്ധ ിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നെെി വരുന്നത്. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിംഗ് 

ട ാഴിലാളികളുടെ ഗ്രവർെനങ്ങടള വിലയിരുെുകയും െർച്ച 

ടെയ്യുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു ദവെി ശബ്ദം 

ഉയർൊനുള്ള ദവേി ഒരുക്കി ടകാെുക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 
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  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബോർഡ് 

ട ാഴിലുറപ്പ് രദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനു ദവെിയുള്ള 

ഒരു ഉരാധിയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് Para 25(a), 

schedule 1 അനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രവർെിയുടെ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 

അ ായത് എറിദമറ്റ്  ുകസാധന ദവ ന ഘെകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ 

ടെലവ് ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ 

ജനങ്ങൾക്കും രുണദഭാക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗ്രേർശിപ്പിദക്കെത് അനിവാരയമാണ്. 

ഈ ദബാർഡ് സ്ഥാരിദക്കെത് ഓദരാ ഗ്രവർെിയുടെയും 

ആരംഭഘട്ടെിൽ ആണ്,ഫ്ളക്സ്തഷീറ്റുകൾ ഉരദയാരിച്ചിട്ടുള്ള 

ദബാർഡുകൾ സ്ഥാരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് .ഗ്രവർെികൾക്ക് 

3000 രൂരയും ടരാ ുഗ്രവർെികൾക്ക് 5000 രൂരയും ആണ് 

രരമാവധിെിലവ് എന്നാണ്ആനുവൽ മാറർ സർക്കുലർ 

നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് 

െീരക്കുഴി ജലദസെന രേ ിയുടെ  ദബാർഡ് മാഗ് മാണ് ഫീൽഡ്  ല 

രരിദശാധനയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് 3500 /- രൂര െിലവിട്ട്  

നിർമിച്ച 3 ദബാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചിലല ആയ ിനാൽ 10500 /- ഈ 

ഇനെിൽ  ധനനഷ്ട്െമായി കണക്കാക്കുന്നു 

  സറോസ്ഗോർേിനം 

ട ാഴിൽആവശയക കൃ യമായിരജിറർടെയ്യുന്ന ിനുംട ാഴിലാളി

കളുടെഅർഹ കളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവടരദബാധയടപ്പെുെുന്ന ിനും

രദ്ധ ികൾരരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായിദറാസ്തരാർേിനംസംഘെിപ്പിദക്കെ

 ാണ്. 

ദറാസ്തരാർേിനംആെരിക്കുന്ന ിനുമുൻരായിവിവരവിേയാഭയാസവയാരന
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ഗ്രവർെനങ്ങൾസംഘെിപ്പിക്കുന്നുെ്എന്ന്ജിലലാദഗ്രാഗ്രാംദകാഡിദനറ്റർഉ

റപ്പുവരുദെെ ാണ്. 

ദറാസ്തരാർകലെർസംബന്ധിച്ച്ഗ്രാമരഞ്ായെുകടളഗ്രദ യകമായിദബാ

ധവൽക്കരിദക്കെ ാണ്.  

ദറാസ്തരാർേിനംസംഘെിപ്പിക്കുന്ന ിൻടറെുമ ലകളുംഉെരവാേി വങ്ങ

ളും 

സംസ്ഥാനസർക്കാർജിലലാദഗ്രാഗ്രാംദകാഡിദനറ്റർരൂരീകരിച്ചിട്ടുള്ളഗ്ര ിമാ

സരട്ടികഅനുസരിച്ച് ടന്നദറാസ്തരാർേിനംസംഘെിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജിലലാ

ദഗ്രാഗ്രാംദകാർഡിദനറ്റർഉറപ്പുവരുദെെ ാണ്. 

ഈരട്ടികഗ്രാമവികസനമഗ്ന്ത്ാലയവുമായുംടരാ ുജനങ്ങളുമായുംരങ്കു

ടവദക്കെ ുംഒരുമാസെിടലാരിക്കൽഗ്രാമരഞ്ായെ് ലെിൽസംഘെി

പ്പിദക്കെ ാണ്. 

ഗ്രാമരഞ്ായെ്ഗ്രസിഡൻ്നിദയാരിക്കടപ്പട്ടഗ്രാമരഞ്ായെിടലഭാര

വാഹിേിനാെരണെിൽഅധയക്ഷ വഹിദക്കെ ാണ്. 

ഇത്നെെുന്ന ിനുംനെരെിഗ്കമങ്ങൾദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിനുള്ളസവയംസഹാ

യസംഘങ്ങളുടെടഫഡദറഷൻഅംരങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ്. 

ദറാസ്തരാർേിനംആെരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ളേിവസംനെെുന്ന ി

നായിഉദേയാരസ്ഥടരനിദയാരിദക്കെ ാണ്. 

ഈദയാരെിൽമിനിറ്റ്സ്തടരാ ുജനങ്ങൾക്ക്രരിദശാധിക്കുന്ന ിനുംദസാ

ഷയൽഓഡിറ്റിനുംലഭയമാദക്കെ ുെ്. 

സംസ്ഥാനസർക്കാർേിനംസംഘെിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിദപ്പാർട്ടുകൾദശഖ്

രിക്കുന്ന ാണ്. 

സംസ്ഥാനസർക്കാർട ാഴിൽആവശയക സംബന്ധിച്ച്ജിലലാ ലറിദപ്പാർട്ടുക

ൾര ിവായിഅവദലാകനംടെദയ്യെ ാണ്. 
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ഗ്രാമസഭ ദയാരെിൽ  ദറാസ്തരാർേിനം എലലാ മാസവും രൊം 

ശനിയാഴ്ച്ച്ച ആറ്റൂർ  ടവച്ച് നെൊം എന്ന്  ിരുമാനിച്ചു. 

 

 

വിജില്ൻസ്&സമോണിറ്ററിങ് മിതിഅംഗങ്ങൾ 

1. ദമാഹൻ  ോസ്ത 

2. ഹംസാ 

3. രാജൻകുന്നെ് 

4. മനീഷ് 

5. ടരടജനി 

6. ദഗ്രമകുമാരി 

7. രുഷ്പ്പ 

 

 

ഫയൽപരിസശോധന 

1 ദജാബ്കാർഗ്ഡജിറർ 

2 ഗ്രാമസഭരജിറർ 

3 ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷൻ&രയ്ക്ടമന്റ്റ്ഓദഫവജഗ്സജിറർ 

4 വർഗ്ക്കജിറർ 

 

5 ആസ്ത ിരജിറർ  

6 രരാ ിരജിറർ 

7 ടമറ്റീരിയൽരജിറർ 
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രജിസ്റ്റർ പരിസശോധന 

 

AMC ഗ്രകാരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉൊയിരുന്നു.  

 

 

1. സജോബ്രോർഗ്ഡജിസ്റ്റർ  

ഇൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

59 ട ാഴിലാളികൾ  ആണ് ദജാബ് റജിറർ  കാണാൻ  സാധിച്ചത്  

അസാധുവായ ദജാബ് കാർഡ് ഒന്നും  ടന്ന 2018-2019 കാലയളവിൽ  

ഇലല എന്നു അറിയാൻ  സാധിച്ചു.  

  

2.ഗ്ഗോമ ഭരജിസ്റ്റർ : 

രഞ്ായെിടല 22 വാർഡ്കടള  ഉൾടപ്പെുെിടക്കാെ് ടരാ ു 

ഗ്രാമസഭ 24/ 4 / 2018 ൽ നെെുകയും ഗ്രാമസഭ ടരജിററിൽ ടരാ ു 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നെന്നത്  2017 -2018  നെപ്പു സാമ്പെിക 

വര്ഷങ്ങളിലാടണന്നുംഗ്രാമസഭടരജിററിൽദരഖ്ടപ്പെുെിയിരിക്കുന്നു.

ഗ്രാമസഭനെെിയ ീയ ിഉൊയിരുന്നു.രടങ്കെുെവരുടെദരരുംദജാ

ബ്കാർഡ്നമ്പറുംഒപ്പുംഉൊയിരുന്നു.  
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3.ഡിമോൻഡ്അസല്ോസക്കഷ്ൻസവതനരജിസ്റ്റർ 

ഡിമാൻഡ്രരിദശാധിച്ച ിൽഡിമാൻഡ്ടെയ്ക് േിവസവുംട ാഴിൽഅനു

വേിച്ചേിവസവുംദവ നവിശോംശങ്ങളുംഒറ്റഷീറ്റിൽദരഖ്ടപ്പെുെിയിരു

ന്നു. കൃ യമായിരജിറരിൽവിവരങ്ങൾസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

ഡിമാൻഡ് ടരജിററിർ ഗ്ഫെ് ഓഫീസ്ത മുദഖ്ന ഇഷയൂ ടെയ്യാറുെ് 

.മാർച്ച് വടരയുള്ള ഡിമാന്റുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ച ായും കാണാൻ 

സാധിച്ചു .എ 2  ടസഷൻ ആണ് ട ാഴിലുറപ്പിന്ടറ കാരയങ്ങൾ 

കകകാരയo  ടെയ്യുന്നത്.അദലാദക്കഷൻ ദഫാം ഡിമാന്ഡിന്ടറ കൂടെ 

വച്ചിരുന്ന ായും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 

 

4. വർഗ്ക്കജിസ്റ്റർ: 

വർക്ക് ടരജിററിൽ  2 രാർട്ടുകൾ ഉെ്  എ രാർട്ടും, ബി 
രാർട്ടും.എം ഐ എസ്ത ജനദററ്റ് ടെയ്ക് ിരിക്കുന്നത്  എ 
രാർട്ടിലാണ്.ബി രാർട്ടിൽ വർ ക്കിന്ടറ വിശേംശങ്ങൾ 
ദരഖ്ടപ്പെുെിയിരിക്കുന്നു .  

5. ആസ്തിരജിസ്റ്റർ:  

Ønc BkvXnIfpsS cPnÌdnÂ BkvXn kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä 

]qÀ®-ambpw tcJ-s¸Sp¯n-bn-ട്ടുൊയിരുന്നു. 

 

6. പരോതി രജിസ്റ്റർ:  

2010 ൽ ഓൺകലൻ വഴി മാസ്തദഗ്ൊൾ ഒപ്പിെുന്ന ിടന രറ്റി 16/ 7/ 2010 ൽ 

കംപ്ലയിന്്  വരികയും 23/ 2 2017 ൽ ഇ ിനു മറുരെി നൽകുകയും 

ടെയ്ക് ു. 
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7. തമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ :  

വർക്ക്  ുെരുന്ന ിനു മുൻരു ദറാക്ക് ദരഖ്ടപ്പെുെുന്നത് ടമറ്റീരിയൽ 

ലിറിൽ ആടണന്നും ,ടമറ്റീരിയൽ രജിറർ കസറ്റിൽ നിന്നും ആണ് 

ലഭിക്കുന്നത് എന്നുംകയാഷ്ബുക്കും ടലഡ്ജറും സൂക്ഷിക്കുന്ന ായും  

അറിയാൻ സാധിച്ചു . 

ഗ്പവർത്തി ഫയല്ിതല് 22 സരഖരൾ 

 

15വർക്ക്ഫയലുകൾരരിദശാധിച്ച ിൽനിയമഗ്രകാരംഉെിയിരിദക്കെ

 ുംഎന്നാൽഞങ്ങളുടെരരിദശാധനയിൽകടെെിയ ുമായ22ദഡാകയൂ

ടമൻ്സിന്ടറവിവരങ്ങൾെുവടെദെർക്കുന്നു:                                                                                                        

 

1.രവർസപജ് 

ആനുവൽ മാറർ സർക്കുലർ ഗ്രകാരമുള്ള ഒരു കവർ ദരജ് 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ട ാഴിലുറപ്പുരദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ യും 

ലാളി യവും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗ്രവർെിയുടെ 

എലലാഅെിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും അെങ്ങുന്ന ഒരുദരഖ്യാണിത്. 

 ഫയലുകൾരരിദശാധിച്ച ിൽ  എഎംസി ഗ്രകാരം ഉള്ള കവർ  

ദരജുൊയിരുന്നു.എന്നാൽ  ദററ്റ് ദലാദരാ കാണാൻ  സാധിച്ചിലല. 

 

2. തചക്ക് ല്ിസ്റ്റ് 

ഒരു ഫയലിൽ ഏട ാടക്ക ദരഖ്കൾ ഉള്ളെക്കം ടെയ്ക് ിട്ടുടെന്നും 

അത് ഏത് ദരജ് മു ൽ ഏത് ദരജ് വടരയാടണന്നും 

മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനുള്ള ഒരു ദരഖ്യാണ് ടെക്ക് ലിറ്..ടെക്ക് ലിറ് 

ഉൊയിരുന്നിലല .  
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3.ആക്ഷൻപ്ലോനിന്തറസരോപി 

ഒരു ജനകീയ ഇെടരെലിന്ടറ ദനർ സാക്ഷയം ട ളിയിക്കുന്ന 

ദരഖ്യാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി ഗ്രാമസഭ.നിർദേശിക്കുന്ന 

ഗ്രവർെികൾ ടഷൽഫ്ഓഫ് ദഗ്രാജക്െിദലക്ക് മാറ്റുകയും 

ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണനാെിസ്ഥാനെിൽഅ ാത്സാമ്പെികവർഷെിൽ 

ആവശയമുള്ള വർക്കുകൾ ട രടഞ്ഞെുെ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും ടെയ്യും. മുൻരണന ഗ്കമെിൽ  ഉള്ള ഗ്രവർെികൾ   

 ടന്നയാദണാനെപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉരകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ  ദനാക്കിയ എലലാ 

ഫയലുകളിലും ആക്ഷൻപ്ലാനിന്ടറദകാപ്പിഉൊയിരുന്നു . 

4. എസ്റ്റിസമറ്റ് 

സാദങ്ക ിക എറിദമറ്റ് രദ്ധ ിയിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഓദരാ 

ഗ്രവർെിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ െുമ ലടപ്പെുെിയ അധികാര 

സ്ഥാനെിന്ടറ അനുമ ിദയാെുകൂെിയ സാദങ്ക ിക എറിദമറ്റ് 

ഉൊയിരിദക്കെ ാണ്. ഓദരാ ഗ്രവർെിക്കും എറിദമറ്റിന്ടറ 

സംക്ഷിപ് ം, ഡികസൻ, ഗ്രവർെിയുടെ ഗ്ര ീക്ഷി  

ദനട്ടങ്ങൾവിശേീകരിക്കുന്ന സാദങ്ക ിക കുറിപ്പ്  ുെങ്ങിയവ 

ഉൊയിരിദക്കെ ും ടസകവർ ദസാഫ്റ്റ് ടവയറിലൂടെ ഓൺകലനായി 

അനുമ ികൾ ലഭയമാദക്കെ ുമാണ്. 

   എറിദമറ്റിന്ടറകവർദരജ്നലലരീ ിയിൽസൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. ദററ്റ് 

അനാലിസിസ്ത, ദകാപ്പി ഓഫ് ഡീറ്റയില്ഡ് എറിദമറ്റ്, എറിദമറ്റ് 

റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ എലലാ ഫയലിലും  കാണാനായി.. ഈ ദരഖ്കളില് 
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സാദങ്ക ികഅനുമ ിനൽകുന്നഎലലാ ഉദേയാരസ്ഥരുദെയുംഒപ്പ്, 

സീൽഎന്നിവകൃ യമായിദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്. 

5. ഭരണോനുമതിതീരുമോനത്തിന്തറസരോപി 

ഭരണാനുമ ി ീരുമാനെിന്ടറദകാപ്പിടസകയുർദസാഫ്റ്റ്

ടവയറിൽനിന്നുംഎെുെ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.ടസഗ്കട്ടറിയുടെഒപ്പ്, 

സീൽഎന്നിവകൃ യമായിദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടുൊയിരുന്നു.. 

6. ോസേതികാനുമതിതീരുമോനത്തിന്ടറസരോപി 

 സാദങ്ക ികഅനുമ ി ീരുമാനെിന്ടറദകാപ്പിടസകയുർദസാഫ്റ്റ്

ടവയറിൽനിന്നുംഎെുെ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു.ബന്ധടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥർ

 ീയ ിദയാട്പറകൂെി ഒപ്പു വച്ചിരുന്നു. . 

 7.  ംസയോജിത പദ്ധതി 

വാർഡിൽനെെിയ െീരക്കുഴി ജലദസെന കനാൽ  

രുനരുദ്ധാരണം ജലദസെന വകുപ്പുമായി ഒരു സംദയാജി  

രദ്ധ ിയാണന്നു അറിയാൻ സാധിച്ചു . 

8. തതോഴിൽആവശയതപട്ടു തരോെുള്ളഅസപക്ഷ 

ട ാഴിൽആവശയടരട്ടിട്ടുള്ളഅദരക്ഷഒരുഫയലിലുംകാണാൻസാധിച്ചിലല 

.ഇനിടയങ്കിലുംഅവഉൾടരെുൊൻഗ്ശദ്ധിക്കുക . 

9. തതോഴിൽഅനുവേിച്ചുതരോെുള്ളഅനുമതിപഗ്തം.  

ട ാഴില്അനുവേിച്ച ിന്ടറരകർപ്പവയക്തമായുംകൃ യമായുംഎലലാ

ഫയലുകളിലുംകാണുവാൻസാധിച്ചു.MIS  
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യിൽനിന്നുംഎെുെ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ുമായിരുന്നു.വർക്ക് അദലാദക്കഷൻ 

ദഫാം എലലാ ഫയലുകളിലും കാണാൻ സാധിച്ചു.  

10. മസ്റ്റർസറോൾ 

 മറർദറാൾനൽകുദമ്പാൾബന്ധടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥർദരരിദനാടൊപ്പം 

 ീയ ിയും,രരിദശാധിക്കുന്നഉദേയാരസ്ഥർഅവരുടെദരര്സ്ഥാനംഎന്നിവ

ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്.ഇവകൃ യമായുംദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്.ടമഷർ

ടമൻ്ബുക്ക്നമ്പറുംദരജ്നമ്പറുംമറർദറാളിൽദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്.മ

റർദറാളിൽസൃക്ഷ്െിക്കടരട്ടട ാഴിൽേിനങ്ങൾആടകട ാഴിൽേിനങ്ങൾഎ

ന്നിവവയക് മായിദരഖ്ടപ്പെുൊൻഗ്ശദ്ധിക്കുക . 

 മറർ  ദറാൾ   ിരിദച്ചൽപ്പിക്കുദമ്പാൾ  ഉദേയാരസ്ഥരുടെ ദരരും 

ഒപ്പും ദെർദക്കെ ാണ്.എന്നാൽ  ഒരു ഫയലിലും ഇങ്ങടന ദരദരാ 

,ഒദപ്പാഇട്ട ായി കാണാൻസാധിച്ചിട്ടിലല.   

11. തമഷ്ർതമൻറ്ബുക്ക് 

എം.ബുക്കവളടരവൃെിയായിസൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.എംബുക്ക്നമ്പർ ദരഖ്ടപ്പെു

െിയിട്ടുെ് .ഉദേയാരസ്ഥരുടെ ദരരും ഒപ്പും കാണാൻ  സാധിച്ചു  

12. ോധനഘടരം 

സാമൂഹയ ആസ്ത ികളുടെ നിർമാണെിന് സാധന സാമഗ്രികളുടെ 

വിനിദയാരം അ യാവശയമാണ്. ട ാഴിൽ ഉറപ്പ് രദ്ധ ിയിൽ 

ആവശയമായ സാധന സാമഗ്രികടള ടരാ ുവായ സാധന 

സാമഗ്രികൾഎന്നും   (മണൽ,ഇഷ്ടിക, ടമറ്റൽ, സിമന്് )നീർെൊധിഷ്ടി  

ഗ്രവർെികൾക്ക് ആവശയമായവ (കാട്ടുകലല്,മുള, കയർ,രുലലിനങ്ങൾ) 

എന്നിങ്ങടന  രം  ിരിച്ചിട്ടുെ്.   
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ഏടറ്റെുെ എലലാ ഗ്രവർെിയിലും സാധന ഘെകങ്ങൾ കാണാൻ 

സാധിച്ചിട്ടുെ്. 

  

13. സവജ് ല്ി റ്റ് 

ദവജ് ലിസറ്റ് ഉൊയിരുന്നു 

14. FTO 

ദവജലിറിന്അനുസരിച്ചുള്ളഫെ്ഗ്ൊൻസ്തഫർഓർഡർകാണാൻസാധിച്ചിട്ടു

െ്.MIS ല് നിന്നും ഗ്രിന്് എെുെ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 

15.തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ 

 രരിദശാധനയ്ക്ക്കവിദധയമായഫയലുകളിൽബാധകമലല.  

16. സറോയൽറ്റി 

ഗ്രസ്ത ു ഗ്രവർെികളിൽബാധകമലല. 

17.സഫോസട്ടോഗ്ഗോഫ്സസ് 

ഓദരാവർക്ക്ഫയലുകളിലുംഗ്രവർെിആരംഭിക്കുദമ്പാൾ,നെന്നു

ടകാെിരിക്കുദമ്പാൾ,രൂർെീകരണദവളയിൽഎന്നിങ്ങടന 

മൂന്നുഘട്ടങ്ങളിലുള്ളദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്സ്സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്.ഗ്രവർെിയുടെ

സു ാരയ യ്ക്ക്കുംഒരുസ്ഥലെു ടന്നഗ്രവർെികൾആവർെിക്കാ ിരി

ക്കുന്ന ിനും, 

നിർേിഷ്ടഗ്രവർെികൾനിർേിഷ്ടസ്ഥലെ് ടന്നയാണ്ടെയ്യുന്നത്എന്ന്ഉറ

പ്പുവരുെുന്ന ിനുമാണ്ഇെരംദഫാദട്ടാഗ്രാഫുകൾഫയലിൽസൂക്ഷിക്കുന്ന

ത്.ഗ്രവർെി നെന്നുടകാെിരിക്കുദമ്പാഴുള്ള ദഫാദട്ടാകൾഉൊയിരുന്നു. 
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എന്നാൽ  ഭവന നിർമാണം (കലഫ്)ദരാലുള്ള ഫയലുകളിൽ  

ദഫാദട്ടാസ്തഒന്നും ടന്നകാണാൻസാധിച്ചിലല3ഘട്ടങ്ങളുടെയുംദഫാദട്ടാകൾഉ

ൾടപ്പെുൊൻഗ്ശദ്ധിക്കണം.മറ്റുള്ളവർക്കുകളിൽ ദഫാദൊസ്ത  

ഉൊയിരുന്നു.  

 

18. ജിസയോടോഗ്ഗ്ഡ്സഫോസട്ടോസ് 

ജിദയാൊഗ്ഗ്ഡ്ദഫാദട്ടാസ്തഒരുഫയലിലുംഉൊയിരുന്നിലലഉൾടപ്പെുൊ

ൻഗ്ശദ്ധിക്കണം. 

 

19.പൂർത്തീരരണ ർട്ടിഫിക്കറ്റ്സരോപി 

ഉൊയിരുന്നു  

 

20. മസ്റ്റർസറോൾ   മൂവ്തമൻറ്ലിപ് : 

മറർദറാൾമൂദവടമന്്ലിപ് / 

ഫയൽഗ്ൊക്കിംഗ്ദഫാംഎലലാഫയൽലുംഉൊയിരുന്നു 

.ബന്ധടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥൻസാക്ഷയടരെുെിയ ായികാണാൻസാധിച്ചു  

. 

21.സ ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിസപോർട്ട്സരോപി 

ബാധകമലല 
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22. സ റ്റ്ഡയറി 

സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്ടറനിർദേശഗ്രകാരംവർക്ക്ഫയലിൽസൂക്ഷിദക്കെ 

22 മടെദരഖ്യാണ്കസറ്റ്ഡയറി.  

 ഫയൽ ദവെ 22  ദഡാകയൂടമൻ് ൽ ജിദയാ ൊഗ്  ദഫാദട്ടാ 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ഡികസൻ ആൻഡ് ഗ്ഡായിങ്സ്ത 

എന്നിവ ഒരു ഫയൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല  

 ടെക്ക് ലിറ് ഡിമാൻഡ് ദഫാം കസറ്റ് ഡയറി  ുെങ്ങിയവ െില 

ഫയലുകളിൽ  കാണാൻ സാധിച്ചില് 

 

 സഗ്പോജക്ടട്ഇനീഷ്യൽമീറ്റിങ്ങ്. 

ഒരുഗ്രവൃെി ുെങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പ്ഗ്രവർെിടയക്കുറിച്ചുളളവിവരങ്ങൾ

രങ്കുവയ്ക്ക്കുന്ന ുംഅ ുദരാടലഒരുഗ്രവർെിഎങ്ങടനടെയ്യണടമന്ന്ട ാ

ഴിലാളികള്ക്ക്ക് 

കൃ യമായഅവദബാധംഉൊക്കിഎെുക്കുന്ന ിനുംവാർഡ്ടമമ്പർ,  റാഫ് 

എന്നിവരുടെഅധയക്ഷ യിൽകൂെുന്നദയാരമാണ്രദ്ധ ി 

ആരംഭമീറ്റിങ്ങ്.രരിദശാധിച്ച്ഫയലുകളിൽഎലലാംദമൽരറഞ്ഞഅധികാരി

കളുടെസാന്നിധയെിൽരദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിംഗ്നെെിയ ായികാണാൻ  

കഴിഞ്ഞു . 

 

 വിഎംസി 

വിജിലൻസ്തആൻഡ്ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിയുടെറിദപ്പാർട്ട്ഉൊയിരുടന്നങ്കി

ലുംഅഭിഗ്രായങ്ങൾദരഖ്ടപ്പെുെിഉൊയിരുന്നിലല.ഓദരാവാർഡിടലഗ്രവ
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ർെനങ്ങടളനിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനുംകൂെു ൽടമച്ചടപ്പെുെുന്ന ിനുമായികാ

രയക്ഷമമായഗ്രവർെിദക്കെവരും, 

ട ാഴിൽകാർഡിൽദരര്ഇലലാെവയക്തികളാണവി. 

എം.സിയിൽഅംരങ്ങൾആയിരിദക്കെത്. 

 രണിയായുധങ്ങളുടെവാെകകസറ്റ്ഡയറിയിൽഉൊയിരുന്നു 

 സരർശകകുറിപ്പ്: 

ഗ്രവൃെിയുടെഓദരാഘട്ടങ്ങളിലുള്ളരുദരാര ിവിലയിരുെുന്ന ിനും, 

ട ാഴിലാളികളുടെഗ്രശ്നങ്ങൾമനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും, 

രദ്ധ ിനിർവഹണഏജൻസിയുടെഉദേയാരസ്ഥർ, ജനഗ്ര ിനിധികൾ, VMC 

അംരങ്ങൾഎന്നിവർഗ്രവൃെിനെക്കുദമ്പാൾസ്ഥലസരർശനംനെദെെ ാ

ണ്.കസറ്റ്ഡയറികളിൽ,സരർശകരുടെദരരും,ഒപ്പും,ദരഖ്ടപ്പെുെിയിരു

ന്നു . 

 

 തതോഴില്ോളിരളുതട ോക്ഷിപഗ്തം: 

മറർദറാളിൽഒപ്പുടവച്ചട ാഴിലാളികൾഗ്രവൃെിടെയ്ക് ുഎന്നും, 

ദമറ്റ്ദമൽദനാട്ടംവഹിച്ചുഎന്നുംഎലലാകസറ്റ്ഡയറിയുംട ാഴിലാളികൾ

സാക്ഷയടപ്പെുെിയിരുന്നിലല . 
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ഗ്പവർത്തിരളുതട പരിസശോധന വിവരണം 

വോർഡ് 8 

 

1 . മുല്ലക്കൽ പോടസശഖരണ സതോട് പുനരുദ്ധോരണം   

വർക്ക് ദകാഡ്      : WH/318821 

എറിദമറ്റ്  ുക     : 155000 

ആടകട ാഴിൽേിനങ്ങൾ     : 543 

4337,4169,4006,3815,3705,3583,3455,3316,3186,4710,4522 എന്നീ മസറ്റർ  

ദറാളുകളിലായി 543 േിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ഈ ഗ്രവർെിയിൽ M 

ബുക്ക്  ഗ്രകാരം 152040  െിലവഴിച്ച ായി കാണടപ്പട്ടു . 4887 /- രൂര 

ആയുധ വാെക ഇനെിലും 147153 /- രൂര ദവ ന ഇനെിലും 

കാണാൻ സാധിച്ചു 

ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ 3500 /- െിലവഴിച്ച ദബാർഡ് കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല  339 .4  മീറ്റർ നീളവും 2 മീറ്റർ വീ ിയും ഉള്ള ദ ാെിൻടറ  

രുനരുദ്ധാരണമാണ് ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞത് 

 2. നീർത്തട ഭൂവിര ന  ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ . 

(1) വർക്ക് ദകാഡ്                 : LD/328184 

എറിദമറ്റ് ുക     : 255000 

െിലവഴിച്ച  ുക                : 167997 

സൃഷട്ടിക്കടപ്പട്ട ട ാളിൽ  േിനം      : 600 
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ട ാഴിൽേിനങൾ      :  907 

ദവ ന ഘെകം                 : 162600 

ടമറ്റീരിയൽ                     : 5397 

 

(2) വർക്ക് ദകാഡ്                :LD/231649 ,  

എറിദമറ്റ് ുക     : 255000 

ട ാഴിൽേിനങൾ      :    907 

െിലവഴിച്ച  ുക               : 50596 

സൃഷ്ട്െിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽ  േിനം      : 171 

ദവ ന ഘെകം                 : 46341 

ആയുധവാെക                  : 4255 

           

 2വർക്ക്ദകാഡിലുംകൂെി4944,5119,5350,5529,5803,5802,7,16,37,88,246,37

0,523, 980,504,364,14,1,5900, ഈ മറർ ദറാൾ ഗ്രകാരം 1814  ട ാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ സൃഷ്െിച്ച ഈ ഗ്രവർെിയിൽ 218593 /- രൂര ദവ ന 

ഇനെിൽ െിലവഴിച്ച ായി കെു .3500 രൂര െിലവഴിച്ചു നിർമിച്ച 

2 ദബാർഡുകളും ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല 

. 150 മഴക്കുഴികളും ,24 ദവറ് കുഴികളും 5 കക്കൂസ്ത കുഴികളും ,3 

40 മീറ്റർ നീളമുള്ള കലല് കയ്യാലയും  209 മീറ്റർ നീളമുള്ള 

കജവദവലിയും ആണ് ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ കാണാൻ 

സാധിച്ചത്എറിദമറ്റ് ഗ്രകാരം 225 എർെ് വർക് (മഴക്കുഴി , 
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കദമ്പാറ് കുഴി ,കക്കൂസ്ത കുഴി ) എന്നിവ 

ദരഘടരെുെിയിട്ടുെങ്കിലും 179 എണ്ണം മാഗ് മാണ് ഫീൽഡ്  ല 

രരിദശാധനയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഫയലിൽ  ഉരദഭാക് ൃ ലിറ് 

ലഭയമലലാെ ിനാൽ  ടമറ്റിന്ടറയും ട ാഴിലായികളുടെയും നിർദേശ 

ഗ്രകാരം ലഭയമായ വീെുകൾ ആണ് സേർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് 

 

3.   ചീരംരുഴി ജല്സ ചന രനോൽ പുനരുദ്ധോരണം 

വർക്ക് ദകാഡ്     : IC/318074 

എറിദമറ്റ് ുക     : 1460000 

ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ    :  5000 

58 മറർദറാളുകളിലായി  4780 േിനങ്ങൾ സൃഷ്െിച്ച ഈ 

ഗ്രവർെിയിൽ 1315164 /- രൂര  െിലവഴിച്ച ായി എം ബുക്കിൽ  

കാണാൻ  സാധിച്ചു. 1295380 /- രൂര ദവ ന ഇനെിലും 16284 

ആയുധ വാെക ഇനെിലും കാണാൻ സാധിച്ചു .ഇത് ജലദസെന 

വകുപ്പ്മായിട്ട് ഒരു സംദയാജി  രദ്ധ ിയാണ് ടഇൗ ഗ്രവർെി. 

ദബാർഡ് ടമാന്ത് മൂെിയ നിലയിൽ ആണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് 

1415.50 മീറ്റർ  നീളവും 5 മീറ്റർ  വീ ിയും ഉളള ദ ാട്പറ ആണ് ഫീൽഡ്  

രരിദശാധനയിൽ  അളക്കാൻ  കഴിഞ്ഞത്. 

 

 

 

4. സരഗ്ന്ദ ംസ്ഥോന ഭവനപദ്ധതി (ശോന്തരുമോരി ) 
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വർക്ക് ദകാഡ്       :IF/368071       

എറിദമറ്റ് ുക    :25000 

െിലവഴിച്ച  ുക                                : 16057 

ട ാഴിൽേിനങൾ     : 90 

സൃഷ്ട്െിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽ  േിനം          : 57 

 

ഈ ഗ്രവർെിയിൽ 3619,3119,3237,2785,2484, എന്നീ  മറർ ദറാൾ 

ഗ്രകാരം  57 േിനങ്ങൾ  സൃഷ്ട്െിച്ച ടഇൗ ഗ്രവർെിയിൽ   15447  

രൂര ദവ ന ഇനെിലും,610 രൂര ദബാർഡിനായി െിലവഴിച്ച ായി  

കാണടപ്പട്ടു. ഫീൽഡ് ല രരിദശാധനയിലും വീെിടെ രണി 

രൂർെീകരിക്കാെ നിലയിലാണ് കാണാൻ  സാധിച്ചത് . 

. 

    

 

എസറ്റിദമറ്റ് 

   ുക 

 

െിലവായ 

 ുക 

 

ആടക 

ട ാഴിൽ  

േിനം 

സൃഷ്ട്ട്ടിക്ക 

ടപ്പട്ട 

ട ാഴിൽ  

േിനം 

 

ദവ ന 

ഇനം 

 

ആയുധ 

വാെക 

 

 

ദബാർഡ് 

 

2150000 

 

1701854 

 

7447 

 

6203 

 

1681013 

 

27323 

 

14000 

 

. 

നിരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും 
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ട ാഴിലുറപ്പുരദ്ധ ിഇനിയുംവിജയകരമായിമുദന്നാട്ട്ടകാെുദരാകുന്ന

 ിന്ഉദേയാരസ്ഥ ലെിലുംഭരണ ലെിലുംഒരുദരാടലമാനേണ്ഡങ്ങൾക്ക

നുസൃ മായിഗ്രവർെികൾനെപ്പിലാദക്കെ ുെ്.  

ഇ ിടന്ത്ാഴിലാളികളുംടമയ്ക്റ്റ്മാരുംട ാഴിലുറപ്പുരദ്ധ ിയിൽഗ്രവർെി

ക്കുന്നറാഫുകളുംഅവരുടെനിയമംഅനുശാസിക്കുന്നകൃ യമായനിർദേശ

ങ്ങൾരാലിദക്കെ ുെ്. 

ഇെരെിലുള്ളകുറച്ചുനിർദേശങ്ങൾഅനുബന്ധമായിദെർെിട്ടുെ്. 

(അനുബന്ധംകാണുക) 

 ടഷഡയൂൾ 1 ടലരാര 4 ൽഅനുബന്ധരാര 2 അനുസരിച് 60 

ശ മാനംഗ്രവർെികൾആസ്ത ിവർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ുംകാര്ഷികാനുബന്ധഗ്ര

വൃെികൾആയിരിക്കാൻഗ്ശദ്ധിക്കണം . 

എന്നാൽഇദപ്പാളടെസാഹെരയെിൽകൂെു ൽഭൂവികസനഗ്രവർെിക

ളുംആസ്ത ിവര്ധിപ്പിക്കുന്ന ാദയാകൃഷിടമച്ചടപ്പെുെുന്ന ാദയാകാണു

ന്നിലല.  

 ആെദലാെകം ,വാ ംടകാലലി,എരുക്ക്ആരയദവപ്പ്, ുെങ്ങിയ ടഒൗഷധികൾ  

കജവദവലിക്കു ഉരദയരിക്കുന്നത് ടഒൗഷധസസയ രരിരാലനെിനുംല 

ലഭയ ക്കും സഹായകമാകും. ( അനുബന്ധംകാണുക ) കജവദവലി 

ഗ്രവർെികളിൽ  നിലവിലുളള( മുൻവർഷങ്ങളിടല ദവലികളിൽ  

വീെും കമ്പുകൾദെർെ് രു ിയ കജവദവലിയായി 

ദരഖ്ടപ്പെുെുന്നത്)കജവദവലി ഗ്രവർെികൾ  കാലാനുസൃ മായി  

അലല ദെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ   കഴിച്ചു  വയ്ക്ക്കുന്നിലല.ദവനൽക്കാലെ് 

കമ്പുകൾ  കുഴിച്ചു ടവക്കുന്നത് കിളിർക്കുന്നിലല. ടജവദവലി ഒരു  

മ ിൽമറ മാഗ് മായിട്ടാണ്  കരു ുന്നത് . 
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 വയക്തിര മായി ടെയ്ക്  മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഗ്രവർെികളും 

ഖ്ണ്ധിക അഞ്ിൽ   രരാമർശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങലുടെ വീട്ടിൽ  മണ്ണ് 

ജല സംരക്ഷണ ഗ്രവർെികൾ  എലലാം  കാറ്റരറി  എ ആയാണ്  

ഫയലുകളിൽ  കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ  ഇെരം  

ഗ്രവർെികൾകാറ്ററി ബി ൽ  വരുന്ന ാണ് അരിയിച്ചു ടകാളളുന്നു. 

 

 എറിമറ്റ്  ഗ്രകാരം കലല്ലയ്യാല   മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഗ്രവർെി  

ആണ് ദരഖ്ടരെുെിയങ്കിലും  ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിലും 209 

മീറ്റർ നീളമുള്ള കജവദവലി കാണാൻ സാധിച്ചു  

 

 ട ാഴിൽ കാർഡ് എെുക്കുന്ന ഗ്രവണ യിടലലന്നു  അറിയാൻ സാധിച്ചു  

(രാധ , മലലിക ,രാജൻ ,ശരത് ബാബു ,നാരായണൻ ,ഗ്രകാശൻ ,നൗഷാദ് 

,ശിവാനരൻ ,ബാലകൃഷ്ണൻ ,ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,ദവാജയകുമാറി ,മുഹമദ് 

,ശാരേ ,റംല ,ദേവരാജൻ  ) 

 

 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ,വിജയകുമാരി ,എന്നിവരുടെ മഴക്കുഴികളിൽ ട ങ്ങ്  

വാഴ ടവച്ച ായി കാണടപ്പട്ടു  

 

 ,ജമീല ദമാഹനൻ ,എന്നിവരുടെ വീെുകളിൽ നലല രീ ിയിൽ ദവറ് 

കുഴി ലാപ് എട്ടു മൂെി ഉരദയാരിക്കുന്ന ായി കാണടപ്പട്ടു .ഗ്ശീജ 

എന്ന വയക്തിയുടെ വീട്ടിൽ കക്കൂസ്ത കുഴി ഉരദയാരശൂനയമായി 

കിെക്കുന്ന ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു  
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 മഴക്കുഴി ദവറ് കുഴി എന്നിവയുടെ കൃ യമായി SPECIFICATION  

എന്ത്ാണന്നു ഗ്രവൃെി സ്ഥലെു വയക്തമാക്കുന്നിലല ,മഴക്കുഴി ആദണാ 

ദവറ് കുഴി ആദണാ എന്ന്    ിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാെ വിധമാണ് 

ഓദരാ ഗ്രവർെിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് (മഴ കുഴി  1 .4 0  മീറ്റർ 

നീളം 1 .30 മീറ്റർ വീ ി ദവറ് കുഴി 1 .80 മീറ്റർ നീളം  1 .50 മീറ്റർ വീ ി ) 

 

 ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ 1 ദബാർഡ് മാഗ് മാണ് കാണാൻ 

സാധിച്ചത്  ആയ ിനാൽ 10500  ധനനഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു  

 

 എ ു  ഗ്രവൃെി എഗ്  അളവിൽ അവിടെ ടെയ്ക് ിരിക്കുന്നു 

എന്നു  ഫയൽ നിന്നു ലഭയമലല  

 

 എ എം സി  ഗ്രകാരമുള്ള കവർ ദരജ് ഉെങ്കിലും ദററ്റ് ദലാദരാ 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല  

 

 ദരജ് നമ്പർ ദരഖ്ടപ്പെുെിയ ടെക്ക് ലിറ് ഭാരികമായി 

രൂരിപ്പിച്ച ായിയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് 

 

 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

{][m\ambpw ]²XnbnÂ GsäSpt¡ {]hÀ¯nIsf¡pdn v̈ 

ImtemNnXambXpw hkvXpX]cambpff amä§sf¡pdn v̈ \ncÆlW 
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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 

സാധിച്ചിട്ടുെ്. 

ഇനിഗ്രവർെികൾ ിരടഞ്ഞെുക്കുദമ്പാൾഅ ീവജാഗ്ര രുലർദെെ ുെ് . 

ഭൂമിടയരുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ിനു൦അ ുവഴിസുസ്ഥിരവികസനംസാധയമാകുന്ന ി

നുംലക്ഷയംടവച്ചിട്ടുള്ളട ാഴിലുറപ്പുരദ്ധ ിയുടെപ്ലാനിംഗ് , 

നെെിപ്പ്എന്നിവസാമൂഹികരാരിസ്ഥികമാനേണ്ഡങ്ങൾരാലിച്ടകാെ്ശാസ്തഗ് ീയമാ

യിെടന്നനെപ്പിലാദക്കെ ുെ്. 

എങ്ങടനടയങ്കിലുംഗ്രവർെികൾനെപ്പിലാക്കിടെലവ്കൂട്ടുകഎന്നുംട ാഴിലാളികൾ

ക്ക്ട ാഴിൽേിനങ്ങൾകൂട്ടുകഎന്നുംമാഗ് മാവരുത്നിലരാെുകൾ.   

വയക്തമായകാഴ്ച്െപ്പാെിലലാട അശാസ്തഗ് ീയമായരീ ിയിൽഗ്രവർെികൾട ടരടഞ്ഞ

െുക്കുന്ന ുംടെയ്യുന്ന ും,കാലാനുസൃ മലലാെഗ്രവർെികൾടെയ്യുന്ന ുംഇ ിന്ടറ

യഥാർത്ഥലക്ഷയടെകളങ്കടപ്പെുെുന്ന ായിവിഷമദൊടെദനാക്കിനിൽദക്കെിവരു

ന്നത്ആശങ്കാജനകമാണ്. 

ഈസാമൂഹികരരിദശാധനഒരുഉയിർടെഴുദന്നൽപ്പിനുസാധയമാകുന്നഗ്ര യാശദയാടെ

ഈറിദപ്പാർട്ട്സമർപ്പിക്കുന്നു 
 

റിസപോർട്ട് തയ്യോറോക്കിയത്: 

വിസല്ലജ്റിസ ോഴ്സസ്സപഴ്സ ൺവടക്കോസേരിസലോക്ക് തൃശൂർ 
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tkmjyÂ HmUnäv --klm-bn- -̈hÀ 

 

        ഗ്രസിഡന്്     : മഞ്ജുള    
കവസ്ത ഗ്രസിഡന്്     : സലീം 
   ടമമ്പർ      : . മനീഷ് 
 
നിർവ്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥർ  
ടസഗ്കട്ടറി          : ദജാസ്ത ദമാൻ  
അസിറന്് ടസഗ്കട്ടറി   : വിദനാദ് 
 
തതോഴില്ുറപ് ജീവനക്കോർ 
A E         : ഹർഷാദ് 
ഓവർസിയർ     : ഗ്രജീഷ് 
ഡി ഇ ഓ / ആകൗെൻ് : ഗ്ശീദേവി 
ദമറ്റ് മാർ     : ഭാർരവി , ബിരു 

 

അനുബന്ധം 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  
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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¨v 

]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) 
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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¯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 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¯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¯v am{Xw shffw DXIp¶ 

s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal  water bodies on public 

land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä 

Hcp¡epw;  
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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\£aXhÀ²n¸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 
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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; 
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viii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba 

{]Imcw krjvSn¡s¸« {KmaoW s]mXp 

BkvXnIfpsSAäIpä]WnIfpw; 

iii. CXv kw_Ôn v̈ kwØm\ kÀ¡mcpambn 

IqSnbmtemN\ \S¯n tI{µkÀ¡mÀ  hnÚm]\w 

sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.  

 

 

അനുബന്ധം 2 

 

hnhn[ Xe-̄ n-epÅ DtZym-K-Ø-cpsS Npa-X-e-IÄ/\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^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¯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 
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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¯v lmPcmbn 

tPmensN¿pI, Ir{Xna§Ä¡v Iq«p \nÂ¡mXncn¡pI 

t_m[hm·mcmtIXmWv. 

 

 sXmgnepd¸v {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. 
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 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS ]¯v 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 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¯v _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. 
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 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 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 
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\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¸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¯v kq£n-

¡p-I. 
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 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^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¯v 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 
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 ]©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¯v 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.  
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അനുബന്ധം - 4 
 

 

പരിസശോധനയിൽ ല്ഭയമോയ 21 സഡോരയൂതമൻറ് ിന്തറ 
വിവരങ്ങൾ 

 

അനുബന്ധം - 5 

 

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

¯nb sXmgn-ep-d¸v ]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 
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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. ദസാദമശവരം ഭാരം, വയലാല 

2. Ipf§Ä, tXmSpIÄ F¶nh _es¸Sp¯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 

100 sXmgnÂ Zn\-§Ä  
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ഈദസാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയല്ഞങ്ങൾക്ക്ആവശയമായദസവനങ്ങൾയഥാ

സമയംനൽകിയബഹു. ഗ്രസിഡൻ്, കവസ്തഗ്രസിഡൻ്, ടസഗ്കട്ടറി, 

ടസൽജീവനക്കാർ, വാർഡ്ടമമ്പർ കൂൊട  ഫീൽഡ് ല 

ഗ്രവർെനങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങദളാടൊപ്പം 

ഉൊയിരുന്നദമറ്റ് ുെങ്ങിയവർക്ക്ഞങ്ങളുടെ നരി അറിയിക്കുന്നു. 

 

SL.no Name of workers Job card number Days completed 

1 ഭോർഗവി 8/2 100 

2 തിത്തി 8/36 100 

3 രല്ലയോണി 8/60 100 

4 ല്ക്ഷിരുട്ടി 8/27 100 

5 ശോരേ 8/26 100 

6  തയഭോമ 8/8 100 

7 പോറുരുട്ടി 8/3 100 

8 ല്ീല് 8/87 100 
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ഗ്ഗോമ ഭ ചർച്ചയും നിർസേശങ്ങളും  

 

 മഹാത്മാരാന്ധി  ദേശിയ ഗ്രാമീണ ട ാഴുലുറപ്പ് രദ്ധ ിയുടെ 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടെറ് ഗ്രാമസഭ 27 / 11/ 2019  ബബുധനാഴ്ച്െ  11 

.൦൦ ന് ദേശമംരലം ഗ്രാമരഞ്ായത് ഹാളിൽ ടവച്ച്  ഉൊയി വാർഡ് 

ടമമ്പർ ആയ മനീഷ് , A  E  ഹർഷാദ് എന്നിവരുടെ ദന ൃ വെിൽ 

നെന്നു ട ാഴിലാളികളുടെ രരിരൂർണ്ണ  സമ ദൊടെ  

ട ാഴിലാളികൽനിന്നുള്ള രത്നകുമാരി ദെച്ചിടയ അധയക്ഷയായി 

 ിരടഞ്ഞെുെു 17  ദരര് രടങ്കെുെ ദയാരെിദലക്ക്  വാർഡ് 

ടമമ്പർ മനീഷ്  എലലാവടരയും സവാര ം ടെയ്ക് ു . വി ർ രി 

സുനി  നീ ു എന്നിവർ വിഷയ അവ രണവും വി ർ രി അമ്പിളി 

റിദപ്പാർട്ട് അവ രണവും നിർദേശങ്ങളും അവ രിപ്പിച്ചു .  ുെർന്ന് 

വന്ന െർച്ചയിൽ നിർദേശങ്ങളും െുവടെ ദെർക്കുന്നു 

 

 എറിദമറ്റ്  യാറാക്കുന്ന ിന് മുൻപ് ഗ്രവൃെി സ്ഥലം 

സരർശിക്കുകയും അ ിനു അനുദയാജയമായി  യ്യാറാക്കുകയും 

ടെടയ്യെ ാണ്  

 കാർഷിക കലെർ ഗ്രകാരം ഗ്രവർെികൾ ടെയ്യുക  

 

 മറർ ദറാളുകളിൽ ടവട്ടലകളും   ിരുെലുകളും രരമാവധി 

ഒഴുവാക്കുക  
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 ജനകീയ എറിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി ഫയലിൽ ഉൾടരെുൊൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കുക  

 

 ദറാസ്ത രാർ േിനം എലലാം മാസവും ആെരിക്കുക  

 

 വി എം സി അംരങ്ങടള വർഷെിടലാരിക്കൽ മാറ്റുക  

 

 ട ാഴിൽ ഉരകരണങ്ങൾ ആവശയാനുസരണം ട ാഴിലാളികൾക്ക് 

ലഭയമാക്കുക  

 

 ട ാഴിൽ കാർഡ് കൃ യമായി രു ുക്കുക  

 

 ഗ്രവൃെി ടെയുന്ന   വയക്തിയുടെ വീട്ടിലും ട ാഴിൽ കാർഡ് 

ഉെന്ന്   ഉറപ്പുവരുെുക  

 

 കൂലി നിര്ണയിക്കുന്ന ിൽ അളവിന്ടറ ഗ്രാധാനയടെ കുറിച്ച് 

അവടര ദബാധവൽക്കരിക്കുക  

 

 ദബാർഡിൽ ഗ്രവർെികളുടെ വിവരങ്ങൾ കൃ യമായി 

ദരഖ്ടപ്പെുെി  ,  

 ഫയലുകളിൽ ഉരദഭാക്തയ ലിറ് ഉൾടപ്പെുൊൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക  

 ട ാഴിൽ കാർഡ് ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന കകവശം ടവക്കാൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കുക 

 ഗ്രവർെിയുടെ ആരംഭെിൽ  ടന്ന ദബാർഡ് സ്ഥാരിക്കുവാനും 

അത് ട ാഴിലാളികടള അറിയിക്കുവാനും ഗ്ശദ്ധിക്കുക  
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 രരാ ികൾ സമയാനുസൃ മായി രഞ്ായെിൽ അറിയിക്കുവാനും 

ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അറിയിക്കുവാനും നിർദേശിച്ചു 

 ഗ്രഥമ ഗ്ശുഗ്ശുഷ കിട്ടിദലക്കുള്ള അവശയ സാധനങ്ങളും ആയുധം 

മൂർച്ച കൂട്ടുന്നുഅ ിനുള്ള വാെകയും എ ഡി എസ്ത ഫെിൽ 

നിന്നും ലഭയമാകുക  
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