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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ ടെയ്യാനുള്ള 

അവകാശടെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർെുന്ന ിനായി 2005 ടസപ്റ്റംബർ 

അഞ്ാം  ിയ്യ ി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പു നിയമം നിലവിൽ 

വന്നു. അവിേഗ്േ കായിക ട ാഴിലിൽ ഏർടപ്പൊൻ സന്നദ്ധ യുള്ള 

ഗ്രാമഗ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏട ാരു കുെുംബെിനും ഒരു 

സാമ്പെിക വർഷം 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 ിടെ 

ലക്ഷയമാണ്. 

സവിദശഷ കൾ  

 നിയമെിടെ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ടി  രദ്ധ ി  

 ഗ്രാമരഞ്ായെ് 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  



 ആസൂഗ് ണെിലും നിർവഹണെിലും   ികഞ്ഞ സു ാരയ   

 കരാറുകാദരാ ഇെനിലക്കാദരാ ഇലല 

 ടരാ ുജന രങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബജറ്  

 ബാങ്ക്, ദരാദറാഫീസ്ത വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം  

 സ്തഗ് ീകൾക്ക് മുൻരണന  

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ദമാണിററിങ് സംവിധാനം  

 ഗ്രാമസഭ രദ്ധ ി ഓഡിറ് ടെയ്യുന്നു. 

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പു രദ്ധ ി ഗ്രകാരം ഗ്രാമരഞ്ായെ് 

ഗ്രദേശെു നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്രവൃെികളു ദസാഷയൽ  ഓഡിറിന്   

വിദധയമാക്കണടമന്ന് 17(2)- വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു,  രദ്ധ ി 

ഗ്രവർെനടെപ്പറിയും ടരാ ുധനം െിലവഴിക്കുന്ന ിടനപ്പറിയും 

രൗരസമൂഹം നെെുന്ന രരസയവും സവ ഗ്ന്ത്വുമായ രരിദശാധനയുമാണ് 

ദസാഷയൽ  ഓഡിറിങ് അഥവാ സാമൂഹിക രരിദശാധന .ട ാഴിലുറപ്പു 

നിയമഗ്രകാരം വർഷെിൽ രെുഗ്രാവശയം ദസാഷയൽ ഓഡിറ്ഗ്രാമസഭകൾ 

എലലാ വാർഡിലും കൃ യമായി നെദെെ ാണ് . ദസാഷയൽ ഓഡിറിലുടെ 

അഴിമ ി ഇലലാ ാക്കുന്ന ിനും സു ാരയ  ഉറപ്പുവരുെുന്ന ിനും 

കാരയക്ഷമ  വർധിപ്പിക്കുന്ന ിനും സദ്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനും 

കഴിയുന്നു.രദ്ധ ി രണം  ശരിയായ രീ ിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുദൊ എന്നും 

ഈ രണം െിലവഴിച്ച ു ടകാെ്രദ്ധ ിയുടെ ലക്ഷയം കകവരിച്ചിട്ടുദൊ 

എന്നും അ ിലൂടെ രദ്ധ ിയുടെ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവി െിൽ 

രുണകരമായ ഉൊയിട്ടുദൊ എന്നും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്ഗ്രഗ്കിയക്ക് 

കടെൊൻ  കഴിയുന്നു . 

 

 

 



സ ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്രിയ 

 

1.ഓഡിറ്റ് പ്ലോൻ 

എസ്ത എ യു യിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശടെ അനുസരിച്ച്  
വെക്കാദഞ്രിദലാക്കിടല ദേശമംരലം രഞ്ായെിടല വാർഡ് 12 
ദേശമംരലം ടവസറ്  ,2018 ഒക്ദൊബർ മു ൽ 2019 മാർച്ച് 
വടരയുള്ളഗ്രവർെികളുടെ സാമൂഹിക രരിദശാധന 
നെെുന്ന ിനായി  രഞ്ായെ് അധികൃ ടര അറിയിക്കുകയും 
അ ിടന  ുെർന്ന് ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്രഗ്കിയയ്ക്ക്ക് ആരംഭം 
കുറിക്കുകയും ടെയ്ക് ു. 

 

2.അഭിമുഖ൦  

ടജരിസി, ബിഡിഒ ,രഞ്ായെ്ഗ്രസിഡന്്,ടസഗ്കട്ടറി, ജനഗ്ര ിനിധികൾ 

, റാഫ് അംരങ്ങൾ ,ദമറ് ,ട ാഴിലാളികൾ ,ട ാഴിലിനു ദരാകാെ 

ട ാഴിൽ കാർഡ് ഉെമകൾ ,ക്ലബ്ബുകൾ ,ടറസിഡന്ഷയൽ 

അദസാസിദയഷനുകൾ,  ുെങ്ങിയവരുമായി ദനരിട്ടും അലലാട യും 

സംവേിച്ചെിടെ അെിസ്ഥാനെിൽ. 

 

3.ഫയൽ പരിസശോധന 

ഇ ിടെ ഭാരമായി ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ദഫാർമാറുകൾ  
എം.ഐ.എസ്ത ഇൽ നിന്ന്  ദശഖ്രിക്കുകയും അ ിദനാെനുബന്ധിച്ചു 7 
രജിററുകൾ, 7 വർക്ക് ഫയലുകൾ  ുെങ്ങിയവ രരിദശാധനയ്ക്ക്ക് 
വിദധയമാക്കുകയും ടെയ്ക് ു.ഊന്നൽ നൽകിയ കാരയങ്ങൾ : 

 ടരാ ു ഗ്രവർെികൾ,വയക്തിര  ഗ്രവർെികൾ 

 ദരഖ്കളുടെ ഉള്ളെക്കം - സു ാരയ , രരിരൂർണ  

 ഭരണ സമി ിയുടെയും ഉദേയാരസ്ഥരുടെയും കാരയഗ്രാപ്റ് ി 

 



 

 

4.ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം 

രൂർെിയായ ട ാഴിലിെം,നെന്നുടകാെിരിക്കുന്ന ട ാഴിലിെം 

 ുെങ്ങിയവയുടെ  ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധന നെെി. 

5.റഫറൻസ്  

വികസന ദരഖ്, വാർഷിക രദ്ധ ി ദരഖ്, എംഐഎസ്ത ,രജിററുകൾ   

6 .വിവരങ്ങളുവട സഗ്രോഡീരരണം 

ദഗ്കാസ്ത ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച  

7 .രരട് റിസപോർട്ട് തയ്യോറോക്കൽ  

 

 വതോഴില്ോളിരളുവടഅവരോശങ്ങൾ 

മഹത്മാരാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പുരദ്ധ ി വിഭാവനം 

ടെയുന്നത്എടന്ത്ാടക്കയാടണന്നും  അത് 

 ഫലഗ്രേമായും കാരയക്ഷമയും ഈ രദ്ധ ിയിലുടെ നെപ്പിലാക്കാടമന്നും 

ഗ്രാമരഞ്ായെിടനയും ട ാഴിലാളികടളയും ഗ്രാമസഭ അംരങ്ങടളയും കൂെി 

ദബാധയടരെുെുന്ന ിനു ദവെിയാണ് ഈ ടെറ്ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ഈ 

നിയമം ഗ്രധാനം ടെയുന്ന 10 അവകാശങ്ങൾ എങ്ങടന എഗ് ദൊളം ഈ 

വാർഡിൽ  നെപ്പിലാക്കടപ്പട്ടിട്ടുെ് എന്ന ിടന സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ   

നെെിയ രരിദശാധനയുടെ വിശേ വിവരങ്ങൾ െുവടെ ദെർക്കുന്നു . 

1. വതോഴിൽരോർഡ്  ല്ഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവരോശം   (വഷ്ഡയൂൾ2 പോര 1) 

18വയസ്സ്രൂർെിയായ ഏട ാരാളും ട ാഴിൽ കാർഡിന് 

അദരക്ഷിച്ചാൽ 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ദഫാദട്ടാ ര ിച്ച ട ാഴിൽ  

കാർഡ് ദകഗ്രസർക്കാർ  ടെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് 

നിയമം നൽകുന്നത്.  



ഈ വാർഡിടല എലലാവർക്കും 15  േിവസെിനുള്ളിൽ ട ാഴിൽ 

കാർഡ് ലഭിക്കാെ ായി ആരും രരാ ിടപ്പട്ടിട്ടിലല. എന്നാൽ ട ാഴിൽ 

കാർഡ് രു ുക്കാൻ സവന്ത്ം ടെലവിൽ ടെയുന്നു.  

2.  വതോഴിൽ ആവശയവപടോനും 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ല്ഭിക്കോനുള്ള 

അവരോശം. (ടഷഡയൂൾ 1 രാര 11) 

 ീയ ി ടവച്ച് 14 േിവസെിൽ കുറയാട യുള്ള ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ 

ആവശയടപ്പെുവാനും അ ിടന  ീയ ി ടവച്ച രസീത് 

കകപ്പറുവാനും 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ട ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനും ഉള്ള 

അവകാശം നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.ഫയലുകളിൽ  ഒന്നിലും  ടന്ന 

ഡിമാൻഡ് രസീത് കാണാൻ  സാധിച്ചിലല. രഞ്ായെിൽ നിന്നും 

ഡിമാൻഡ് രസീത് കകരറുന്നുെ്. 15 േിവസെിനുള്ളിൽ  ടന്ന ട ാഴിൽ 

കൃ യമായി  ലഭയമാക്കുന്നുെ്.  

3. വതോഴില്ില്ലോയ്മ സവതനം ല്ഭിക്കോനുള്ള അവരോശം.(ടസക്ഷൻ7(1) ) 

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ലഭിച്ചിടലലങ്കിൽ 

ആേയടെ ര ിനഞ്് േിവസം ദവ നെിൽ  നാലിടലന്നും  ുെർന്ന് 100 

േിവസം വടര ദവ നെിന് രകു ിക്കും അവകാശമുെ്. 

ട ാഴിലിലലായ്ക്മ ദവ നം ആർക്കും ലഭിച്ച ായി അറിവിലല. 

 4.  ഗ്പവർത്തിരൾ രവെത്തി നൽരോനുള്ള അവരോശം വഷ്ഡയൂൾ 1 പോര 9 

ഓദരാട ാഴിലാളിക്കും ട ാഴിലുറപ്പ്രദ്ധ ി ഗ്രകാരം  ങ്ങളുടെ 

വാർഡിൽ ഏടറെുെു നെപ്പിലാദക്കെ ഗ്രവർെികൾ (നാലു 

ഭാരങ്ങളിലായി 260 എണ്ണം) കടെെി നൽകുവാനുള്ള അവകാശം. 



ട ാഴിലാളികൾ ആസൂഗ് ണം ടെയ്യുകയും ദമറ്ദനാട് രറയുകയും 

ടെയ്യുന്നുടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു.രഞ്ായെിടെ 

ഗ്രാമസഭയിലൂടെയും കുെുംബഗ്ശീയിലൂടെയും ട ാഴിൽ ആസൂഗ് ണം 

ടെയുന്നു.  

5.അേുരിസല്ോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വതോഴിൽ ല്ഭിക്കുവോനുള്ള 

അവരോശം വഷ്ഡയൂൾ 2 പോര 18 

ട ാഴിലാളിയുടെ  ാമസസ്ഥലെു നിന്ന് അഞ്്കിദലാമീറർ 

െുറളവിലലല ട ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നട ങ്കിൽ ദവ നെിടെ 10 ശ മാനം 

കൂെി അധിക ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം.ട ാഴിലാളികൾ 

ആരും  ടന്ന 5 കിദലാമീററിൽ കൂെു ൽ േൂരെിൽ 

ദരാകുന്നിടലലന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് . 

6.പണിസ്ഥല്വത്ത അടിസ്ഥോന  ൗരരയങ്ങൾക്കുളള അവരോശം വഷ്ഡയൂൾ 2 

പോര 23 

 

ട ാഴിൽ  സ്ഥലെ് ശുദ്ധമായ കുെിടവള്ളം , ഫറ്എയ്ക്ഡ് ദബാക്സ്ത, 

 ണൽ , 5 കുട്ടികളിൽ  കൂെു ൽ  ട ാഴിലാളികളുടെ ഒപ്പം ഉടെങ്കിൽ  

അവടര ദനാക്കുന്ന ിനായി ആയ എന്നിവയ്ക്ക്കുള്ള അവകാശം 

കൂൊട  ട ാഴിൽസ്ഥലെു ഉൊകുന്ന അരകെെിടെ െികിത്സ 

ടെലവും ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശമുെ് . കുെിടവള്ളം  ണൽ  

എന്നിവ ലഭിക്കുന്നുെങ്കിലും  ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ  

കാണാൻ സാധിച്ചത്.  

   

 



വതോഴിൽസ്ഥല്വത്ത ൗരരയങ്ങൾ 

കുെിക്കുവാനുള്ള ടവള്ളം,വിഗ്ശമസൗകരയം, ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ സൗകരയം 

എന്നിവ ട ാഴിൽ സ്ഥലെു ലഭയമാക്കണടമന്ന് ട ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

അനുശാസിക്കുന്നുെ് . ട ാഴിലാളികളുമായി ദനരിട്ട്നെെിയ 

സംഭാഷണെിനിെയിൽ മിക്ക ഗ്രവൃെികളിലും ട ാഴിലാളികൾ 

സവന്ത്ം വീെുകളിൽ നിന്നും കുെിടവളം െുൊക്കി ടകാെുവരുന്ന ാണ് 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷകിറുകൾ രണിസ്ഥലങ്ങളിൽ 

ലഭയമായിട്ടുെ് അ യാവശയ മരുന്നുകൾ ദബാക്സിൽ ഉൊയിരുന്നു .  

.7.രൂല്ില്ഭിക്കോനും 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തവന്ന അത് ല്ഭിക്കോനുള്ള 

അവരോശം വഷ്ഡയൂൾ 2 പോര 29 

സർക്കാർ ഗ്രഖ്യാരിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാൻ 

ഉള്ള അവകാശം. കൂലി കവകുന്ന ായി രരാ ി ലഭിച്ചു. ഓരറ് 

മു ലുള്ള കൂലി ട ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഉെന്ന് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

 

8.സവതന വിതരണത്തിവല്  രോല്തോമ ത്തിന്നു നഷ്ടപരിഹോരം 

ല്ഭിക്കുവോനുള്ള അവരോശം - വ ക്ഷൻ3(2),6 

അവസാന ഗ്രവൃെി േിവസെിടെ 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ദവ നം 

ലഭിച്ചിടലലങ്കിൽ ദവ നെിടെ 0.05 % അധിക ദവ നം ലഭിക്കാനുള്ള 

അവകാശം .ഇത്നൽകിയ ായി അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞിലല. 

 

 



9.  മയബന്ധിതമോയ ഗ്പശ്ന പരിഹോരത്തിനുള്ള അവരോശം - വ ക്ഷൻ 3(3) 

ടസക്ഷൻ 19ന് അനുസരിച്ച് അഞ്ു േിവസെിനകം രരാ ി 

രരിഹരിക്കുകയും ഏഴു േിവസെിനുള്ളിൽ രരാ ിക്കാരന് അത് 

അറിയിക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശം.രരാ ികൾ ടരാ ുടവ രറയാറിലല 

10.സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിന്നുതിന്നുള്ള അവരോശം -വ 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 ഓഡിറിംഗ് നെെി വരുന്നത്. ദസാഷയൽ ഓഡിറിംഗ് 

ട ാഴിലാളികളുടെ ഗ്രവർെനങ്ങടള വിലയിരുെുകയും െർച്ച 

ടെയ്യുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു ദവെി ശബ്ദം 

ഉയർൊനുള്ള ദവേി ഒരുക്കി ടകാെുക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബോർഡ് 

ട ാഴിലുറപ്പ് രദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനു ദവെിയുള്ള 

ഒരു ഉരാധിയാണ് സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് Para 25(a), 

schedule 1 അനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രവർെിയുടെ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 

അ ായത് എറിദമറ്  ു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,ഫ്ളക്സ്തഷീറുകൾ ഉരദയാരിച്ചിട്ടുള്ള 

ദബാർഡുകൾ സ്ഥാരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് .ഗ്രവർെികൾക്ക് 

3000 രൂരയും ടരാ ുഗ്രവർെികൾക്ക് 5000 രൂരയും ആണ് 

രരമാവധി െിലവ് എന്നാണ് ആനുവൽ മാറർ സർക്കുലർ 

നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് 

ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ LD/ 328188  എന്ന ഗ്രവർെിയുടെ 

ദബാർഡ് കാണാനായി സാധിച്ചിലല .ദമറ് ഒരു ദബാർഡ് 

കാണിച്ചിരുടന്നങ്കിലും  വർക്ക് ദകാഡ് വയ യസ്ത മായിരുന്നു 

ആയ ിനാൽ 3500 രൂര ഈ ഇനെിൽ ധനനഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. 

സറോസ്ഗോർേിനം 

 

ട ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിറർ ടെയ്യുന്ന ിനും 

ട ാഴിലാളികളുടെ അർഹ കളും അവകാശങ്ങളും അവടര 

ദബാധയടരെുെുന്ന ിനും രദ്ധ ികൾ രരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായി 

ദറാസ്തരാർ േിനം സംഘെിപ്പിദക്കെ ാണ് . ദറാസ്തരാർ േിനം 

ആെരിക്കുന്ന ിനു മുൻരായി വിവര വിേയാഭയാസ 

വയാരനഗ്രവർെനങ്ങൾ സംഘെിപ്പിക്കുന്നുെ് എന്ന് ജിലലാദഗ്രാഗ്രാം 

ദകാഡിദനറർ ഉറപ്പു വരുദെൊ ാണ്.ദറാസ്തരാർ കലെർ 

സംബന്ധിച്ചു ഗ്രാമരഞ്ായെുകടള ഗ്രദ യകമായി  

ദബാധവത്കരിദക്കെ ാണ്. 

ദറാസ്തരാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്നെിടെ െുമ ലകളും 

ഉെരവാേി വങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജിലലാദഗ്രാഗ്രാം 

ദകാഡിദനറർ രൂരീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ര ിമാസ രട്ടിക അനുസരിച്ച്  



 ടന്ന ദറാസ്തരാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ജിലലാദഗ്രാഗ്രാം 

ദകാഡിദനറർ ഉറപ്പുവരുദെെ ാണ് .ഈ രട്ടിക ഗ്രാമവികസന 

മഗ്ന്ത്ാലയവുമായും ടരാ ുജനങ്ങളുമായും രങ്കുടവദക്കെ ും ഒരു 

മാസെിടലാരിക്കൽ ഗ്രാമരഞ്യാെ്   ലെിൽ 

സംഘെിപ്പിദക്കെ ാണ് .ഗ്രാമരഞ്യാെ്  ഗ്രസിഡന്് 

നിദയാരിക്കടപ്പട്ട ഗ്രാമരഞ്ായെിടല ഭാരവാഹി േിനാെരണെിൽ 

അധയക്ഷ  വഹിദക്കെ ാണ് . ഇത് നെെുന്ന ിനും  

നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ദരഖ്ടരെുെുന്ന ിനുള്ള സവയംസഹായ 

സംഘങ്ങളുടെ ടഫഡദറഷൻ അംരങ്ങൾ  എന്നിവർക്കാണ് .ദറാസ്തരാർ 

േിനം ആെരിക്കുന്നത് നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള േിവസം നെെുന്ന ിനായി 

ഉദേയാരസ്ഥടര നിദയാരിദക്കെ ാണ് . ഈ ദയാരെിൽ മിനിറിസ്ത 

ടരാ ുജനങ്ങൾക്ക് രരിദശാധിക്കുന്ന ിനും ദസാഷയൽ ഓഡിറിനും 

ലഭയമാദക്കെ ുെ് .സംസ്ഥാന സർക്കാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്നത് 

സംബന്ധിച്ച് റിദപ്പാർട്ടുകൾ ദശഖ്രിക്കുന്ന ാണ് . സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

ട ാഴിൽ ആവശയക  സംബന്ധിച്ച് ജിലലാ ല റിദപ്പാർട്ടുകൾ 

ര ിവായി അവദലാകനം ടെദയെ ാണ്. 

ഗ്രാമസഭ െർച്ചയിൽ എലലാം മാസവും ആേയടെ  ഞായറാഴ്െ   

മനപ്പെി  അംരൻവാെിയിൽ ടവച്ച് ആെരിക്കാൻ  ീരുമാനമായി. 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിജില്ൻസ്&സമോണിറ്ററിങ് മിതിഅംഗങ്ങൾ 



1. ബഷീർ  

2. ഗ്രമീള 

3. െക്കൻ  

4. ദമാഹൻ  ോസ്ത 

5. ലീല 

 

ഫയൽപരിസശോധന 

 

1. ദജാബ് കാർഡ് രജിറർ  

2. ഗ്രാമസഭ  രജിറർ  

3. ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷൻ & ദരയ്ക്ടമന്് ഓഫ് ദവജസ്ത 

രജിറർ 

4. വർക്ക് രജിറർ 

5. ഫിക്സഡ് അസറ് രജിറർ 

6. രരാ ി രജിറർ 

7. ടമറീരിയൽ രജിറർ 

 

 

രജിസ്റ്റർ പരിസശോധന 

 

AMC ഗ്രകാരമുള്ള 7 രജിററുകളും ഉൊയിരുന്നു.  

. 

ഗ്പവർത്തി ഫയല്ിവല് 22 സരഖരൾ 
 



tI{µkÀ¡mÀ \nÀt±i{]Imcw Hcp ഗ്പവർത്തി^benൽÂ 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 v̂.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 

 

 

7വർക്ക്ഫയലുകൾ രരിദശാധിച്ച ിൽ നിയമഗ്രകാരം 

ഉെിയിരിദക്കെ ും എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ രരിദശാധനയിൽ 

കടെെിയ ുമായ 22 ദഡാകയൂടമൻ്സിന്ടറ വിവരങ്ങൾ െുവടെ 

ദെർക്കുന്നു:                                                                                                        

 

1.രവർസപജ് 

ആനുവൽ മാറർ സർക്കുലർ ഗ്രകാരമുള്ള ഒരു കവർ ദരജ് 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ട ാഴിലുറപ്പു രദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ യും 

ലാളി യവും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗ്രവർെിയുടെ 

എലലാഅെിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും അെങ്ങുന്ന ഒരു ദരഖ്യാണിത്. 

 ഫയലുകൾരരിദശാധിച്ച ിൽ  എഎംസി ഗ്രകാരം ഉള്ള കവർ  



ദരജുൊയിരുന്നു.എന്നാൽ  ദററ് ദലാദരാ കാണാൻ  സാധിച്ചിലല. 

ഭാരികമായി രൂരിപ്പിെിരിക്കുന്നു.  

 

2. വചക്ക് 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 ഉൊയിരുടന്നങ്കിലും ദരജ് നമ്പർ ഉൾടപ്പെുെിയിരുന്നിലല.  

 

3.ആക്ഷൻപ്ലോനിവെ സരോപി 

ഒരു ജനകീയ ഇെടരെലിടെ ദനർ സാക്ഷയം ട ളിയിക്കുന്ന ദരഖ്യാണ് 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി ഗ്രാമസഭ.നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്രവർെികൾ 

ടഷൽഫ്ഓഫ് ദഗ്രാജക്െിദലക്ക് മാറുകയും ഇ ിൽനിന്നും 

മുൻരണനാെിസ്ഥാനെിൽ അ ാ ു സാമ്പെിക വർഷെിൽ 

ആവശയമുള്ള വർക്കുകൾ ട രടഞ്ഞെുെ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും ടെയ്യും. മുൻരണന ഗ്കമെിൽ  ഉള്ള ഗ്രവർെികൾ   

 ടന്നയാദണാ നെപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉരകരിക്കുന്നു.  

ഞങ്ങൾ  ദനാക്കിയ എലലാ ഫയലുകളിലും ആക്ഷൻപ്ലാനിടെ ദകാപ്പി 

ഉൊയിരുന്നു . 

 

4. എസ്റ്റിസമറ്റ് 



 

സാദങ്ക ിക എറിദമറ് രദ്ധ ിയിൽ ഏടറെുക്കുന്ന ഓദരാ 

ഗ്രവർെിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ െുമ ലടപ്പെുെിയ അധികാര 

സ്ഥാനെിടെ അനുമ ിദയാെുകൂെിയ സാദങ്ക ിക എറിദമറ് 

ഉൊയിരിദക്കെ ാണ്. ഓദരാ ഗ്രവർെിക്കും എറിദമറിടെ 

സംക്ഷിപ്റ് ം, ഡികസൻ, ഗ്രവർെിയുടെ ഗ്ര ീക്ഷി  

ദനട്ടങ്ങൾവിശേീകരിക്കുന്ന സാദങ്ക ിക കുറിപ്പ്  ുെങ്ങിയവ 

ഉൊയിരിദക്കെ ും ടസകവർ ദസാഫ്റ് ടവയറിലൂടെ ഓൺകലനായി 

അനുമ ികൾ ലഭയമാദക്കെ ുമാണ്. 

   ഡീകറൽഡ് എറിദമറ് നലലരീ ിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. ദററ് 

അനാലിസിസ്ത, ദകാപ്പി ഓഫ് ഡീറയില്ഡ് എറിദമറ്, എറിദമറ് 

റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ എലലാ ഫയലിലും  കാണാനായി.. ഈ ദരഖ്കളില് 

സാദങ്ക ിക അനുമ ി നൽകുന്ന എലലാ ഉദേയാരസ്ഥരുദെയും ഒപ്പ്, സീൽ 

എന്നിവ കൃ യമായി ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്. 

5. ഭരണോനുമതി തീരുമോനത്തിവെ സരോപി 

ഭരണാനുമ ി  ീരുമാനെിടെ ദകാപ്പി ടസകയുർ ദസാഫ്റ്

ടവയറിൽ നിന്നും എെുെ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.ടസഗ്കട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്, 

സീൽഎന്നിവകൃ യമായിദരഖ്ടപ്പെുദെെത് അ യാവശയമാണ്. 

6. ോസേതികാനുമതി തീരുമോനത്തിവെ സരോപി 

 സാദങ്ക ിക അനുമ ി  ീരുമാനെിടെ ദകാപ്പി ടസകയുർ 

ദസാഫ്റ്ടവയറിൽ നിന്നും എെുെ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു.ബന്ധടപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥർ  ീയ ിദയാട്കൂെി ഒപ്പ്, സീൽ എന്നിവ കൃ യമായി 

ദരഖ്ടപ്പെുദെെത് അ യാവശയമാണ് . 



 7.  ംസയോജിത പദ്ധതി 

ഈ  വാർഡിൽ  സംദയാജ രദ്ധ ി  ഗ്രവർെികൾ  ഒന്നും 

നെന്നിട്ടിലല   

8. വതോഴിൽ ആവശയവപട്ടു വരോെുള്ള അസപക്ഷ 

ട ാഴിൽ ആവശയടരട്ടിട്ടുള്ള എഴു ി  യ്യാറാക്കടപ്പട്ട അദരക്ഷ എലലാ 

ഫയലിലും കാണാൻസാധിച്ചു.  

9. വതോഴിൽ അനുവേിച്ചു വരോെുള്ള അനുമതിപഗ്തം.  

ട ാഴിൽ  അനുവേിച്ച ിടെ രകർപ്പ് വയക്തമായും  കൃ യമായും 

എലലാ ഫയലുകളിലും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. എം.ഐ.എസ്ത  ൽ 

നിന്നും എെുെ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ുമായിരുന്നു. വർക്ക് അദലാദക്കഷൻ 

ദഫാം എലലാ ഫയലുകളിലും കാണാൻ സാധിച്ചു.  

10. മസ്റ്റർസറോൾ 

 മറർദറാൾ നൽകുദമ്പാൾ ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ 

ദരരിദനാടൊപ്പം  ീയ ിയും, രരിദശാധിക്കുന്ന ഉദേയാരസ്ഥർ 

അവരുടെ ദരര്, സ്ഥാനം എന്നിവ ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്.ഇവ 

കൃ യമായും ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്.ടമഷർടമൻ്ബുക്ക്നമ്പറും 

ദരജ്നമ്പറും മറർദറാളിൽ ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ാണ്.മറർദറാളിൽ 

സൃക്ഷ്െിക്കടരട്ട ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ ആടക ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ എന്നിവ 

വയക് മായി ദരഖ്ടപ്പെുൊൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക . 

 മറർ  ദറാൾ   ിരിദച്ചൽപ്പിക്കുദമ്പാൾ  ഉദേയാരസ്ഥരുടെ ദരരും 

ഒപ്പും ദെർദക്കെ ാണ്.എന്നാൽ  ഒരു ഫയലിലും ഇങ്ങടന ദരദരാ 

,ഒദപ്പാ ഇട്ട ായി കാണാൻസാധിച്ചിട്ടിലല.   



11. വമഷ്ർവമൻറ്ബുക്ക് 

എം.ബുക്ക് വളടര വൃെിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. എം.ബുക്ക് 

നമ്പർദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടുെ് .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 സാമഗ്രികൾ 

എന്നും   (മണൽ,ഇഷ്ടിക, ടമറൽ, സിമന്് )നീർെൊധിഷ്ടി  

ഗ്രവർെികൾക്ക് ആവശയമായവ (കാട്ടുകലല്,മുള, കയർ,രുലലിനങ്ങൾ) 

എന്നിങ്ങടന  രം  ിരിച്ചിട്ടുെ്.   

ഏടറെുെ എലലാ ഗ്രവർെിയിലും സാധന ഘെകങ്ങൾ കാണാൻ 

സാധിച്ചിട്ടുണ്. 

13. സവജ് ല്ി റ്റ് 

ദവജ് ലിസറ് ഉൊയിരുന്നു. 

            14. FTO 

ദവജ് ലിസറ് അനുസരിച്ചുള്ള ഫെ്ഗ്ൊൻസ്തഫർ ഓർഡർ കാണാൻ 

സാധിച്ചിട്ടുെ്.എം.ഐ.എസ്ത ല് നിന്നും ഗ്രിന്് എെുെ് 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 

15.വമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ 

 രരിദശാധനയ്ക്ക്ക്  വിദധയമായ ഫയലുകളിൽ ബാധകമലല.  



16. സറോയൽറ്റി 

ഗ്രസ്ത ു  ഗ്രവർെികളിൽ ബാധകമലല. 

17.സഫോസട്ടോഗ്ഗോഫ്സസ് 

ഓദരാ വർക്ക്ഫയലുകളിലും ഗ്രവർെി ആരംഭിക്കുദമ്പാൾ,നെന്നു 

ടകാെിരിക്കുദമ്പാൾ,രൂർെീകരണദവളയിൽ എന്നിങ്ങടന മൂന്നു 

ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്സ്ത സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. ഗ്രവർെിയുടെ 

സു ാരയ യ്ക്ക്കും ഒരു സ്ഥലെു  ടന്ന ഗ്രവർെികൾ 

ആവർെിക്കാ ിരിക്കുന്ന ിനും, നിർേിഷ്ട ഗ്രവർെികൾ നിർേിഷ്ട 

സ്ഥലെ് ടന്നയാണ്  ടെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുെുന്ന ിനുമാണ് 

ഇെരം ദഫാദട്ടാഗ്രാഫുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്.ഗ്രവർെി നെന്നു 

ടകാെിരിക്കുദമ്പാഴുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ ഉൊയിരുന്നു. എന്നാൽ  ഭവന 

നിർമാണം (കലഫ്)ദരാലുള്ള ഫയലുകളിൽ  ദഫാദട്ടാസ്ത ഒന്നും  ടന്ന 

കാണാൻസാധിച്ചിലല 3 ഘട്ടങ്ങളുടെയും ദഫാദട്ടാകൾ ഉൾടപ്പെുൊൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കണം. മറുള്ള വർക്കുകളിൽ  ദഫാദട്ടാസ്ത  ഉൊയിരുന്നു.  

18. ജിസയോ ടോഗ്ഗ്ഡ്സഫോസട്ടോസ് 

ജിദയാ ൊഗ്ഗ്ഡ്ദഫാദട്ടാസ്ത ഒരു ഫയലിലും ഉൊയിരുന്നിലല 

ഉൾടപ്പെുൊൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം. 

19.പൂർത്തീരരണ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ്സരോപി 

എലലാ ഫയലിലും ഉൊയിരുന്നു.  

20. മസ്റ്റർസറോൾ   മൂവ്വമൻറ്ലിപ് : 



മറർദറാൾ മൂദവടമന്്ലിപ്റ് / ഫയൽഗ്ൊക്കിംഗ്ദഫാം എലലാ 

ഫയൽലും ഉൊയിരുന്നു .ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ 

സാക്ഷയടരെുെിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചു . 

21.സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  റിസപോർട്ട് സരോപി 

ബാധകമലല 

 

22. സ റ്റ്ഡയറി 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിടെ നിർദേശ ഗ്രകാരം വർക്ക്ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ 22 മടെ ദരഖ്യാണ് കസറ് ഡയറി. 

 സഗ്പോജക്ടട്ഇനീഷ്യൽമീറ്റിങ്ങ്. 

ഒരു ഗ്രവൃെി  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുമ്പ്ഗ്രവർെിടയക്കുറിച്ചുളള 

വിവരങ്ങൾ രങ്കുവയ്ക്ക്കുന്ന ും അ ുദരാടല ഒരു ഗ്രവർെി 

എങ്ങടന ടെയ്യണടമന്ന്ട ാഴിലാളികള്ക്ക്ക് കൃ യമായ അവദബാധം 

ഉൊക്കി എെുക്കുന്ന ിനും വാർഡ്ടമമ്പർ,  റാഫ് എന്നിവരുടെ 

അധയക്ഷ യിൽ കൂെുന്ന ദയാരമാണ് രദ്ധ ി ആരംഭമീറിംഗ്. 

രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ    എലലാം ദമൽ രറഞ്ഞ അധികാരികളുടെ 

സാന്നിധയെിൽ രദ്ധ ി ആരംഭമീറിംഗ് നെെിയ ായി കാണാൻ  

കഴിഞ്ഞു . 

 വിഎംസി 

വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിററിങ് കമറിയുടെ റിദപ്പാർട്ട് 

ഉൊയിരുടന്നങ്കിലും  അഭിഗ്രായങ്ങൾ  ദരഖ്ടപ്പെുെി  ഉൊയിരുന്നിലല. 

ഓദരാ വാർഡിടല ഗ്രവർെനങ്ങടള നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും കൂെു ൽ 

ടമച്ചടപ്പെുെുന്ന ിനുമായി കാരയക്ഷമ മായ ഗ്രവർെിദക്കെ വരും, 



ട ാഴിൽകാർഡിൽ  ദരര്ഇലലാെ വയക്തികളാണ്  യിൽ അംരങ്ങൾ 

ആയിരിദക്കെത്. 

 രണിയായുധങ്ങളുടെ വാെക കസറ്ഡയറിയിൽ ഉൊയിരുന്നു 

 സരർശകകുറിപ്പ്: 

ഗ്രവൃെിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള രുദരാര ി 

വിലയിരുെുന്ന ിനും, ട ാഴിലാളികളുടെ വി.എം.സി ഗ്രശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും, രദ്ധ ി നിർവഹണ ഏജൻസിയുടെ 

ഉദേയാരസ്ഥർ, ജനഗ്ര ിനിധികൾ, വി.എം.സി അംരങ്ങൾ എന്നിവർ 

ഗ്രവൃെി നെക്കുദമ്പാൾ സ്ഥല സരർശനം 

നെദെെ ാണ്.കസറ്ഡയറികളിൽ, സരർശകരുടെ ദരരും, ഒപ്പും, 

ദരഖ്ടപ്പെുെിയിരുന്നു . 

 വതോഴില്ോളിരളുവട  ോക്ഷിപഗ്തം: 

മറർദറാളിൽ ഒപ്പു ടവച്ച ട ാഴിലാളികൾ ഗ്രവൃെി ടെയ്ക് ു 

എന്നും, ദമറ്ദമൽ ദനാട്ടം വഹിച്ചു എന്നും എലലാ കസറ്ഡയറിയിലും 

ട ാഴിലാളികൾ സാക്ഷയടപ്പെുെിയിരുന്നു  . 

 ഫയൽ ദവെ 22  ദഡാകയൂടമൻ് ൽ ജിദയാ ൊഗ്  ദഫാദട്ടാ 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ് റിദപ്പാർട്ട് ഡികസൻ ആൻഡ് ഗ്ഡായിങ്സ്ത 

എന്നിവ ഒരു ഫയൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല  

 ടെക്ക് ലിറ് ഡിമാൻഡ് ദഫാം കസറ് ഡയറി  ുെങ്ങിയവ െില 

ഫയലുകളിൽ  കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 

 

 

 



ഗ്പവർത്തിരളുവട പരിസശോധന വിവരണം  

 

1 . ഗ്പവർത്തിയുവട സപര്: നീർത്തടോധിഷ്ഠിത  ഭൂവിര ന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

വർക്ക് ദകാഡ്                : LD/328188 

എറിദമറ്  ുക              : 255000 

െിലവായ  ുക               :  160399 

ആടക ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ           : 907 

സൃഷ്ട്െിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ    :  569 

ആരംഭിച്ച   ിയ ി                                  :  6/2/19 

അവസാനിച്ച   ിയ ി                            :  7/3/19 

569  േിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ഈ ഗ്രവർെിയിൽ എം. ബുക്ക്  

ഗ്രകാരം 160399  െിലവഴിച്ച ായി കാണടപ്പട്ടു .3500/- ദബാർഡിനായും 

2700 /- രൂര ആയുധ വാെക ഇനെിലും 154199/- രൂര ദവ ന 

ഇനെിലും  കാണാൻ സാധിച്ചു. മറർ ദറാൾ നമ്പർ : 5531, 5348, 5099, 4895, 

4711, 4526 എന്നിവയാണ് ഈ ഗ്രവർെിക്കായി ഉരദയാരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

എറിദമറ് ഗ്രകാരം ദരഖ്ടപ്പെുെിയ എലലാ ഗ്രവർെിയും നലല 

രീ ിയിൽ ടെയ്ക്  ായി ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ കാണാൻ 

സാധിച്ചു .  

 കലല് കയ്യാല  - 423 .2 മീറർ  

  ിട്ട  ഇെിക്കൽ - 18.80 മീറർ  

 കജവദവലി  - 867 .25 മീറർ   



 മഴക്കുഴികൾ  - 309 ഇ ിൽ 141 എണ്ണം  ൂർന്ന ായും ഫീൽഡ് 

 ല രരിദശാധനയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു . 

 3500 രൂര െിലവഴിച്ച നിർമിച്ച ദബാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 

ഇ ിടെ ദബാർഡ് ആടണന്ന് രറഞ്ഞു കാണിച്ചു  ന്ന 

ദബാർഡിടെ വർക്ക് ദകാഡ് വയ യസ്ത മായിരുന്നു 

 

മഴക്കുഴികൾ മറും മാഗ് മാണ് മഴയിലും മറും  ൂർന്നിരിക്കുന്നത് 

മഴക്കുഴികൾ എലലാം  ടന്ന കൃ യമായ അളവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

2. ഗ്പവർത്തിയുവട സപര്: സരഗ്ന്ദ  ംസ്ഥോന ഭവന പദ്ധതിക്ക് അവിേഗ്ധ 

വതോഴില്ോളിരവള ല്ഭയമോക്കൽ .-  രോജല്ക്ഷ്മി -12/153 

വർക്ക് ദകാഡ്      :  IF/372166  

െിലവഴിച്ച  ുക              : 24390                                         

ആടക ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ          :  90 

സൃഷ്ട്െിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ      : 90 

ആരംഭിച്ച   ിയ ി                                         : 27/11/18 

അവസാനിച്ച   ിയ ി                                   : 21/2/19 

    

 മറർദറാൾ നമ്പർ : 4800, 3638, 3590, 3211, 2961എന്നിവയിലായി 

 90 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ഈ ഗ്രവർെിയിൽ 121950 

രൂര ദവ ന ഇനെിൽ െിലവഴിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചു . 



ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ  രണി രൂർെിയായ  വീട്  

കാണാൻ സാധിച്ചു  . 

3.ഗ്പവർത്തിയുവട സപര്:സരഗ്ന്ദ  ംസ്ഥോന ഭവന പദ്ധതിക്ക് അവിേഗ്ധ 

വതോഴില്ോളിരവള ല്ഭയമോക്കൽ -ഹക്കീം  ീനത്ത് - 

 

വർക്ക്ദകാഡ്                                    : IF/364448 

എറിദമറ്  ുക                            : 24390 

െിലവായ  ുക                                    : 24390 

ആടക ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ                   :  90 

സൃഷ്ട്െിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ   : 90 

ആരംഭിച്ച   ിയ ി                               : 1/10/18 

അവസാനിച്ച   ിയ ി                          : 10/2/19 

                      മറർ ദറാൾ നമ്പർ : 4470, 4303, 2747, 1879, 2403 

എന്നീവകളിലായി 90 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ഈ 

ഗ്രവർെിയിൽ 121950 രൂര ദവ ന ഇനെിൽ െിലവഴിച്ച ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു . 

 ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ  രണി രൂർെിയായ വീട്  

കാണാൻ സാധിച്ചു.  . 

 

 



4. ഗ്പവർത്തിയുവട സപര്:സരഗ്ന്ദ  ംസ്ഥോന ഭവന പദ്ധതിക്ക് അവിേഗ്ധ 

വതോഴില്ോളിരവള ല്ഭയമോക്കൽ -  ജിത  

 

വർക്ക് ദകാഡ്                                    : IF/367264 

എറിദമറ്  ുക                            : 24390 

െിലവായ  ുക                                   : 24390 

ആടക ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ                 : 90 

സൃഷ്ട്െിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ : 90 

ആരംഭിച്ച  ിയ ി                               : 31/10/18 

അവസാനിച്ച  ിയ ി                          : 27/12/18 

                      90 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ഈ ഗ്രവർെിയിൽ 

121950 രൂര ദവ ന ഇനെിൽ െിലവഴിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചു 

.മസറർദറാൾ നമ്പർ : 4301, 4174, 3112, 2741, 2407എന്നിവയാണ് ഈ 

ഗ്രവർെിയിൽ ഉരദയാരിച്ച ിരിക്കുന്നത്. 

 ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ  രണി രൂർെിയായ വീട് 

കാണാൻ സാധിച്ചു  . 

5.ഗ്പവർത്തിയുവട സപര്:സരഗ്ന്ദ  ംസ്ഥോന ഭവന പദ്ധതിക്ക് അവിേഗ്ധ 

വതോഴില്ോളിരവള ല്ഭയമോക്കൽ- ചക്കി -12 

 

വർക്ക്ദകാഡ്                                    : IF/368069   

എറിദമറ്  ുക                            : 24390 



െിലവായ  ുക                                   : 24390 

ആടക ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ                 : 90 

സൃഷ്ട്െിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ : 90 

ആരംഭിച്ച   ിയ ി                                  : 6/2/19 

അവസാനിച്ച   ിയ ി                          : 7/3/19 

                      90 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ഈ ഗ്രവർെിയിൽ 

121950 രൂര ദവ ന ഇനെിൽ െിലവഴിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചു .  

 ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ  രണി രൂർെിയായ വീട്  

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

6. ഗ്പവർത്തിയുവട സപര്:സരഗ്ന്ദ  ംസ്ഥോന ഭവന പദ്ധതിക്ക് അവിേഗ്ധ 

വതോഴില്ോളിരവള ല്ഭയമോക്കൽ  - ജിഷ് ശിവേോസ് - 12/134 

 

വർക്ക്ദകാഡ്                                    : IF/365208 

എറിദമറ്  ുക                            : 24390 

െിലവായ  ുക                                   : 24390 

ആടക ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ                 : 90 

സൃഷ്ട്െിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ : 90 

ആരംഭിച്ച   ിയ ി                                  : 6/2/19 

അവസാനിച്ച   ിയ ി                         : 7/3/19 



                      90 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ഈ ഗ്രവർെിയിൽ 

121950 രൂര ദവ ന ഇനെിൽ െിലവഴിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചു .  

 ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനയിൽ  രണി രൂർെിയായ വീട്  

കാണാൻ സാധിച്ചു.   

 

7 . ഗ്പവർത്തിയുവട സപര്:വരോട്ടിപോറ സതോട് പുനരുദ്ധോരണം  : 

 വർക്ക്ദകാഡ്     : WH/318824  

എറിദമറ്  ുക     : 172000  

െിലവായ  ുക           : 153462  

ആരംഭിച്ച  ിയ ി         : 2/10/2018   

അവസാനിച്ച  ിയ ി       : 29/03/2019  

ആടക ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ     : 606  

സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ  : 544  

 ഫീൽഡ്  ല രരിദശാധനായിൽ 3500 രൂര  െിലവിട്ടു നിർമിച്ച 

ദബാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു  

700 മീറർ നീളമുള്ള ദ ാെിടെ രുനരുദ്ധാരണം കാണാൻ സാധിച്ചു . 

ദ ാെിടെ ഇരുവശങ്ങളും വൃെിഹീനമായ രീ ിയിലാണ് കാണാൻ  

സാധിച്ചത്. 

 

  



 

ആടക 

എസറിദമറ് 

   ുക 

ആടക 

െിലവായ 

 ുക 

 

ആടക 

ട ാഴിൽ  

േിനം 

സൃഷ്ട്ട്ടിക്ക 

ടപ്പട്ട 

ട ാഴിൽ  

േിനം 

ആടക 

ദവ ന 

ഇനം 

ആടക 

ആയുധ 

വാെക 

 

 

ദബാർഡ് 

 

380000 

 

282349 

 

1357 

 

1019 

 

273449 

 

2700 

 

14000 

 

. 

നിരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും 

ട ാഴിലുറപ്പു രദ്ധ ി ഇനിയും വിജയകരമായി മുദന്നാട്ട്ടകാെു 

ദരാകുന്ന ിന് ഉദേയാരസ്ഥ ലെിലും ഭരണ ലെിലും ഒരു ദരാടല 

മാനേണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃ മായി ഗ്രവർെികൾ നെപ്പിലാദക്കെ ുെ്.  

ഇ ിന് ട ാഴിലാളികളും  ദമറുമാരും  ട ാഴിലുറപ്പുരദ്ധ ിയിൽ 

ഗ്രവർെിക്കുന്ന റാഫുകളും അവരുടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന 

കൃ യമായ നിർദേശങ്ങൾ രാലിദക്കെ ുെ്. ഇെരെിലുള്ള കുറച്ചു 

നിർദേശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ദെർെിട്ടുെ്. (അനുബന്ധംകാണുക) 

 ടഷഡയൂൾ 1  ടലരാര 4 ൽ അനുബന്ധരാര 2 അനുസരിച് 60 

ശ മാനം ഗ്രവർെികൾ ആസ്ത ി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ും 

കർഷികാനുബന്ധ ഗ്രവൃെികൾ ആയിരിക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം . 

എന്നാൽ ഇദപ്പാളടെ സാഹെരയെിൽ കൂെു ൽ ഭൂവികസന 

ഗ്രവർെികളും ആസ്ത ി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ാദയാ കൃഷി 

ടമച്ചടപ്പെുെുന്ന ാദയാ കാണുന്നിലല.  



 ആെദലാെകം ,വാ ംടകാലലി,എരുക്ക് ആരയദവപ്പ്, ുെങ്ങിയ 

ടഒൗഷധികൾ  കജവദവലിക്കു ഉരദയരിക്കുന്നത് ഔഷധസസയ 

രരിരാലനെിനും ലഭയ ക്കും സഹായകമാകും. ( 

അനുബന്ധംകാണുക ) കജവദവലി ഗ്രവർെികളിൽ  നിലവിലുളള( 

മുൻവർഷങ്ങളിടല ദവലികളിൽ  വീെും കമ്പുകൾദെർെ് രു ിയ 

കജവദവലിയായി ദരഖ്ടപ്പെുെുന്നത്)കജവദവലി ഗ്രവർെികൾ  

കാലാനുസൃ മായി  അലല ടെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ   കുഴിച്ചു  

വയ്ക്ക്കുന്നിലല.ദവനൽക്കാലെ് കമ്പുകൾ  കുഴിച്ചു ടവക്കുന്നത് 

കിളിർക്കുന്നിലല. ടജവദവലി ഒരു  മ ിൽമറ മാഗ് മായിട്ടാണ്  

കരു ുന്നത് . 

 വയക്തിര മായി ടെയ്ക്  മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഗ്രവർെികളും 

ഖ്ന്ണ്ഡിക്ക അഞ്ിൽ   രരാമർശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങലുടെ വീട്ടിൽ  മണ്ണ് 

ജല സംരക്ഷണ ഗ്രവർെികൾ  എലലാം  കാറരറി  എ ആയാണ്  

ഫയലുകളിൽ  കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ  ഇെരം ഗ്രവർെിക്കൾ  

കാററി  ബി ൽ  വരുന്ന ാണ് അറിയിച്ചു ടകാളളുന്നു. 

 എറിദമറ് ഗ്രകാരം ദരഖ്ടപ്പെുെിയ കലല് കയ്യാല , കജവദവലി 

,മഴക്കുഴി  എന്നിവ എലലാം  ടന്ന നലല രീ ിയിൽ ടെയ്ക്  ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു . 423 .2 മീറർ നീളം ഉള്ള കലല് കയ്യാല 18 .8 

മീറർ  ിട്ട ഇെിക്കൽ 867 .25 മീറർ കജവദവലി ,350 മഴക്കുഴികൾ 

എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു  

 

 രുണദഭാക് ൃ ലിറ് ഫയലിൽ നിന്നും ലഭയമായിലല  

 

 കൃ യമായ അളവിലുള്ള മഴക്കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു  

 



 3500 /- രൂര െിലവിട്ട്  നിർമിച്ച സിബി ദബാർഡ് കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല .3500 /- രൂര ഈ എണ്ണെിൽ ധനനഷ്ട്െമായി 

കണക്കാക്കുന്നു  

 

 എ എം സി  ഗ്രകാരമുള്ള കവർ ദരജ് ഉൊയിരുടന്നങ്കിലും 

ദററ് ദലാദരാ ഒരു ഫയലിലും  കാണാൻ സാധിച്ചിലല . 

 

 ദരജ് നമ്പർ ദരഖ്ടപ്പെുെിയ ടെക്ക് ലിറ് ഭാരികമായി 

രൂരിപ്പിച്ച ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്  

 

 ജിദയാ ൊഗ് ദഫാദട്ടാസ്ത ഒരു   ഫയലിലും ഉൾടരെുെിയ ായി 

കെിലല 

 

 

നിർസേശങ്ങൾ 

 

 അവകാശ അധിഷ്ഠി മായ നിയമ രരിരക്ഷദയാട്  കൂെിയ ഈ 

രദ്ധ ി ഒദട്ടടറ ജനങ്ങൾക്ക്  രുണഗ്രേമാക്കുന്നുെ് . എന്നാൽ 

ഈ ഗ്രവർെികൾ  ിരടഞ്ഞെുക്കുന്ന ും നെെിപ്പും കൃ യമായ 

െർച്ചകളിലൂടെയും  ദേശീയമായ വസ്ത ു കൾ അനുസരിച്ചും 

അലല . ഗ്രവർെികൾ അനുദയാജയമായവ  ടന്നയാദണാ എന്ന് 

രരിദശാധനയും നെെിപ്പിടെ സമയെു കൃ യമായ 

ദമാണിററിങ്ങും അവദലാകനങ്ങളും ടെദയെ ുെ്  , എന്നാൽ 

മാഗ് ദമ രദ്ധ ിയുടെ ആവശയക യും രുണദമന്മയും 

ഉറപ്പുവരുൊൻ കഴിയൂ. 



 കാർഷികകലെർ ഗ്രകാരമലലാട യാണ്നിലവിൽ ട ാഴിൽ 

നെപ്പിലാക്കുന്നത്. അ ുടകാെു  ടന്നട ാഴിൽ ആവശയമുള്ള 

സമയെ്ട ാഴിൽ നൽകാൻ കഴിയാട  വരുന്നു. 

ട ാഴിലാളികൾദക്കാ നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർദക്കാ ടരാ ു 

ജനങ്ങൾദക്കാ ഗ്രവർെികളുടെ നെെിപ്പികുറിച്ചുള്ള 

അവദബാധം  സൃഷ്ടിക്കടപ്പദെെത് അനിവാരയമാണ്. എന്നാൽ 

മാഗ് ദമ കാദലാെി മായി ഗ്രവർെികൾ കടെെുന്ന ിനും 

നെപ്പിലാകുന്ന ിനും അത് വഴി രരിസ്ഥി ി സംരക്ഷിക്കുന്ന ിനും 

കാർഷിക അഭിവയെിക്കും ഉരദയാരഗ്രേമാവുകയുള്ളു. 

 

 എറിദമറ്  യാറാക്കുന്ന ിന് മുൻപ്റ് ഗ്രവൃെി സ്ഥലം 

സരർശിക്കുകയും അ ിനു അനുദയാജയമായി  യ്യാറാക്കുകയും 

ടെടയ്യെ ാണ്.  

 മറർ ദറാൾ  , എം.ബുക്ക് കസറ് ഡയറി എന്നിവകളിൽ 

ടവട്ടലകളും   ിരുെലുകളും രരമാവധി ഒഴുവാക്കുക, 

 മറർദറാളിൽ  സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ആടക 

ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ  എന്നിവ കൃ യമായി ദരഖ്ടപ്പെുെുക. 

 ജനകീയ എറിദമറ്  യ്യാറാക്കി ഫയലിൽ ഉൾടരെുൊൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കുക  

 

 ദറാസ്ത രാർ േിനം എലലാം മാസവും ആെരിക്കുക  

 

 വി എം സി അംരങ്ങടള വർഷെിടലാരിക്കൽ മാറുക  

 



 ട ാഴിൽ ഉരകരണങ്ങൾ ആവശയാനുസരണം ട ാഴിലാളികൾക്ക് 

ലഭയമാക്കുക  

 

 ട ാഴിൽ കാർഡ് കൃ യമായി രു ുക്കുക. 

 
 ട ാഴിൽ കാർഡ് കൃ യമായി രൂരിപ്പിക്കുക  

 

 ഗ്രവൃെി ടെയുന്ന   വയക്തിയുടെ വീട്ടിലും ട ാഴിൽ കാർഡ് 

ഉെന്ന്   ഉറപ്പുവരുെുക  

 

 കൂലി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ിൽ അളവിടെ ഗ്രാധാനയടെ കുറിച്ച് 

അവടര ദബാധവൽക്കരിക്കുക  

 

 ദബാർഡിൽ ഗ്രവർെികളുടെ വിവരങ്ങൾ കൃ യമായി 

ദരഖ്ടപ്പെുെുക  

 ഫയലുകളിൽ ഉരദഭാക്തയ ലിറ് ഉൾടപ്പെുൊൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക  

 

 ട ാഴിൽ കാർഡ് ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന കകവശം ടവക്കാൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കുക. 

 
 

 

 

 

 

 



ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ഗ്രധാനമായും രദ്ധ ിയിൽ ഏടറെുദക്കെ ഗ്രവൃെികടള 

കുറച്ചകാദലാെി മായും വസ്ത ുരരമായുള്ള മാറങ്ങടള കുറിച്ചു 

നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥടരയും രഞ്യാെുകടളയും  രഞ്ായെ് 

ഉദേയാരസ്ഥടരയും ദബാധവത്കരിക്കുന്ന ിനു  ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ഒരു 

മുഖ്യരങ്കു വഹിക്കുന്നു .ഒരു രദ്ധ ി ട ാഴിലാളികൾക്കും ട ാഴിൽ 

ആസൂഗ് ണം ടെയ്യുന്നവർക്കും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർക്കും 

അവരുടെ നയൂന കൾ മനസിലാക്കി ടകാെുെും മുൻകരു ലുകൾ 

നവീകരിക്കാൻ ഗ്രാപ്റ് രാക്കുക എന്ന ലക്ഷയദൊട് കൂെിയാണ് ഈ 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്രധാനമായും വിനിദയാരിച്ചിട്ടുള്ളത് .ഈ 

രദ്ധ ിയിലൂടെ സ്തഗ് ീകളായ ട ാഴിലാളികളിൽ രലർക്കും സവയം 

ട ാഴിൽ രരയാപ്റ്   ദനെി അവരുടെ ജീവി നിലവാരടെ മുദന്നാട്ടു 

നയിക്കുവാൻ അവടര ഗ്രാപ്റ് രാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുെ് . 
 

ഇനി ഗ്രവർെികൾ  ിരടഞ്ഞെുക്കുദമ്പാൾ അ ീവജാഗ്ര  

രുലർദെെ ുെ്. ഭൂമിടയ രുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ിനു൦ അ ുവഴി 

സുസ്ഥിരവികസനം സാധയമാകുന്ന ിനും ലക്ഷയംടവച്ചിട്ടുള്ള 

ട ാഴിലുറപ്പു രദ്ധ ിയുടെ പ്ലാനിംഗ് , നെെിപ്പ് എന്നിവ സാമൂഹിക 

രാരിസ്ഥികമാനേണ്ഡങ്ങൾ രാലിച്ചുടകാെ് ശാസ്തഗ് ീയമായി  ടന്ന 

നെപ്പിലാദക്കെ ുെ്. എങ്ങടനടയങ്കിലും ഗ്രവർെികൾ നെപ്പിലാക്കി 

ടെലവ്കൂട്ടുക എന്നും ട ാഴിലാളികൾക്ക് ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ  കൂട്ടുക 

എന്നും മാഗ് മാവരുത് നിലരാെുകൾ . വയക്തമായ കാഴ്െപ്പാെിലലാട  

അശാസ്തഗ് ീയമായരീ ിയിൽ ഗ്രവർെികൾ ട ടരടഞ്ഞെുക്കുന്ന ും 

ടെയ്യുന്ന ും , കാലാനുസൃ മലലാെ ഗ്രവർെികൾ ടെയ്യുന്ന ും 

ഇ ിടെ യഥാർത്ഥലക്ഷയടെ കളങ്കടപ്പെുെുന്ന ായി വിഷമദൊടെ 



ദനാക്കി നിൽദക്കെി വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്.ഈ 

സാമൂഹികരരിദശാധന ഒരു ഉയിർടെഴുദന്നൽപ്പിനു സാധയമാകുന്ന 

ഗ്ര യാശദയാടെ  ഈ   റിദപ്പാർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു  

 

 

 

റിസപോർട്ട് തയ്യോറോക്കിയത്: 

വിസല്ലജ്റിസ ോഴ്സസ്സപഴ്സ ൺ

വടക്കോസേരിസലോക്ക് തൃശൂർ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

tkmjyÂ HmUnäv --klm-bn- -̈hÀ 

 



        ഗ്രസിഡന്്       : മഞ്ജുള    
കവസ്ത ഗ്രസിഡന്്       : സലീം 
   ടമമ്പർ        : ലക്ഷ്മണൻ  
 
നിർവ്വഹണ ഉസേയോഗസ്ഥർ  
ടസഗ്കട്ടറി            : ദജാസ്ത ദമാൻ  
അസിറന്് ടസഗ്കട്ടറി     : വിദനാദ് 
 
വതോഴില്ുറപ് ജീവനക്കോർ 
A E          : ഹർഷാദ് 
ഓവർസിയർ     : ഗ്രജീഷ് 
ഡി ഇ ഓ / ആകൗെൻ്  : ഗ്ശീദേവി 
ദമറ് മാർ      : രീ  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

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) 

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;  

 

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 

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 

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 

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. 

 

 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. 

 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 

\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. 

 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 

 ]©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.  

 
 

 

 

 

അനുബന്ധം - 4 
 

 

പരിസശോധനയിൽ ല്ഭയമോയ 21 സഡോരയൂവമൻറ് ിവെ 
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 

 

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 വതോഴിൽേിനങ്ങൾ: 

ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്രഗ്കിയയിൽ  ഞങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ ദസവനങ്ങൾ 

യഥാസമയം നൽകിയ ബഹു. ഗ്രസിഡൻ്, കവസ്തഗ്രസിഡൻ്, ടസഗ്കട്ടറി, 

ടസൽ ജീവനക്കാർ, വാർഡ്ടമമ്പർ കൂൊട  ഫീൽഡ് ല ഗ്രവർെനങ്ങൾക്ക് 

ഞങ്ങദളാടൊപ്പം ഉൊയിരുന്ന ദമറ്  ുെങ്ങിയവർക്ക്  ഞങളുടെ നരി 

അറിയിക്കുന്നു. 

 



SL.no Name of workers Job card number Days completed 

1 കാളി 12/1 100 

2 രത്മിനി 12/14 100 

3 സദരജിനി 12/15 100 

5 ഉഷകുമാരി 12/17 100 

7 രീ  12/19 100 

8 ഉഷ 12/25 119 

9 കാർെയായനി  12/26 145 

10 ശാന്ത് 12/29 116 

11 വിജയ 12/34 129 

12 രങ്കജാക്ഷി 12/35 102 

13 ദകാച്ചി 12/36 101 

14 രത്മിനി 12/38 147 

15 രീ  12/39 133 

16 രാർവ ി 12/21 112 

17 
റസിയ 

മുഹമദ് 
12/91 101 

18 വിലാസിനി 12/26 132 

19 മാധവി 12/8 137 



 

ഗ്ഗോമ ഭ ചർച്ചയും നിർസേശങ്ങളും :- 

 

മഹാത്മാരാന്ധി  ദേശിയ ഗ്രാമീണ ട ാഴുലുറപ്പ് രദ്ധ ിയുടെ 
ഭാരമായി ദേശമംരലം ഗ്രാമരഞ്ായെ് വാർഡ് 12- ദേശമംരലം 
ടവറ്,  ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ടെറ് ഗ്രാമസഭ 27 / 11/ 2019  
ബുധനാഴ്െ  ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്കു മനപ്പെി അംരനവാെിയിൽ  ടവച്ച്  
വാർഡ് ടമമ്പർ ആയ രി എസ്ത ലക്ഷ്മണൻ , ഓവർസിയർ  ഗ്രജീഷ് 
എന്നിവരുടെ ദന ൃ വെിൽ നെന്നു. ട ാഴിലാളികളുടെ രരിരൂർണ്ണ  
സമ ദൊടെ  ട ാഴിലാളികൽ നിന്നുള്ള വിജയ ദെച്ചിടയ 
അധയക്ഷയായി  ിരടഞ്ഞെുെു .  ുെർന്നു രത്മിനി ഗ്രാർത്ഥന ടൊലലി 
ദയാരം ആരംഭിക്കുകയും ടെയ്ക് ു. 27 ദരർ  രടങ്കെുെ ദയാരെിൽ     
ദേശമംരലം ഗ്രാമരഞ്ായെ്  ടമമ്പർ ലക്ഷ്മണൻ എലലാവടരയും 
സവാര ം ആശംസിച്ചു. വി. ആർ. രി മാരായ നീ ു കൃര എന്നിവർ 
വിഷയാവ രണം നെെി. ുെർന്നു റിദപ്പാർട്ട് അവ രണം വി. ആർ. 
രി സുനി  നിർവഹിച്ചു. 

 ുെർന്ന് വന്ന നിർദേശങ്ങളും െർച്ചകളും 

 

 ദറാസ്ത രാർ  േിനം എലലാ മാസവും ആേയടെ ഞായർ 
ആെരിക്കാൻ   ീരുമാനിച്ചു. 
 

 2വർഷം മുൻപ്റ് ട ാഴിൽ സ്ഥലെ് നിന്ന് രറിയ അരകെെിൽ 
കകക്ക് രരിദക്കറ രങ്കജാക്ഷി 12/35 എന്ന ട ാഴിലാളിക്ക് 
രഞ്ായെിൽ രരാ ി നൽകിയിട്ടും രഞ്ായെിന്ടറ അഗ്ശദ്ധ 
മൂലം ബിൽ നഷ്ടടപ്പട്ട ിൽ െികിത്സ സഹായം ലഭിച്ചിലല. 
അ ിടന രറി അദന്നാഷികൻ ദവെ നെരെികൾ കകടകാള്ള 
എന്ന  ീരുമാനം ഓദവഴ്സർ ഗ്രജീഷ് നൽകി. 
 
 

 ഫയലിൽ ഉരദഭാക്തൃ ലിറ് ഉൾടപ്പെുൊൻ നിർദേശിച്ചു . 
 

 



 രരാ ികൾ സമയാസൃ മായി രഞ്ായെിൽ അറിയിക്കുവാനും 
ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ വിളിച്ചുരറയുവാനും നിർദേശിച്ചു. 

 

 എറിദമറ്  യ്യാറാക്കുന്ന ിന് മുൻപ്റ് ഗ്രവർെി സ്ഥലം 
സരർശിച്ചു അ ിനു അനുസൃ  മായി എറിദമറ്  യ്യാറാക്കുക . 

 

 

 ജനകീയ എറിദമറ്  യ്യാറാക്കി കഫലിൽ 
ഉൾടപ്പെുൊൻ  ഗ്ശദ്ധിക്കുക. 

   

 ുെർന്ന് നിർദേശങ്ങൾ  വായിച്ച ിനു ദശഷം അധയക്ഷയുടെ 
നിർദേശഗ്രകാരം ഗ്രാമസഭ  ഐകൃകണ്ദഠന റിദപ്പാർട്ട് 
അംരീകരിക്കുകയും ടെയ്ക് ു. വി .ആർ.രി  നീ ു   േൃഢഗ്ര ിജ്ഞ 
ടൊലലുകയും ഗ്രാമസഭ അത് ഏറു ടൊലലുകയും ടെയ്ക് ു.  ുെർന്ന് 
എം .ജി. എൻ.ആർ.ഇ.ജി 'എസ്ത ഓവർസീയർ ഗ്രജീഷ് നരി 
രറയുകയും ,അധയക്ഷ ദയാരം രിരിച്ചു വിെുകയും  ടെയ്ക് ു. 
 


