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ആമുഖം  

      ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രദയരായ ദ്രരാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്രദയം െഘൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിത സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി രൂപം 

ലകാണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രരാമീണ 

ലതാഴിെുറപ്്പ പദ്ധതി. കാർഷിക വമഖെയിെും നിർമാണ വമഖെയിെും ലതാഴിൽ 

െഭിക്കാലത ദ്രരാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുവപാൾ അവർക്ക് 100 

ദിവസലത്ത ലതാഴിൽ എങ്കിെും ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഈ പദ്ധതി െക്ഷയമിെുന്നു. 

ഇങ്ങലന ലതാഴിൽ നൽകുന്നതിന് ഏലെെുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിെൂലെ 

രാജയത്തിൻലറ മണ്ും ജെവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധയമാകും എന്ന് 

ദ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 

      ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത കാെയളവിനുള്ളിൽ കായികമായ 

ലതാഴിൽ െഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന് നിർണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുള്ള വവതനം നിർദിഷ്ട 

സമയത്തിനുള്ളിൽ െഭിക്കുലവന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ പാർെലമൻറ് 

പാസാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രരാമീണ ലതാഴിെുറപ്്പ 

നിയമം. 2005 ആരസ്്റ്റ 23 നാണ് പാർെലമൻറ് ഈ നിയമം പാസാക്കുന്നത്. 

      ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പെുന്നവർക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കായികമായി 

ഏലതങ്കിെും ലതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ. അല്ലാത്തപക്ഷം 

പതിനാറാമലത്ത ദിവസം മുതൽ അവർക്്ക ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനത്തിന് 

അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതുവപാലെ എെുത്്ത ലതാഴിെിന് ലതാഴിെിന് വവതനം 

15 ദിവസത്തിെധികം വവകിയാൽ വവകുന്ന ഓവരാ ദിവസത്തിനും 

നഷ്ടപരിഹാരം െഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്ട്. ലതാഴിവൊ ലതാഴിെില്ലായ്മ 

വവതനവമാ ഉറപ്പായും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുലവന്നാണ് ലതാഴിെുറപ്്പ നിയമത്തിൻലറ 

ദ്രപവതയകത. 

      ഇന്ത്യയിലെ ഏെവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്രരാമീണ ജില്ലകളിൽ 2006 ലെദ്രബുവരി 

രണ്ടാം തീയതി ഈ നിയമം നിെവിൽ വരുകയും പദ്ധതി നെപ്പിൊക്കുകയും ലെയ്തു. 

വകരളത്തിൽ വയനാെും പാെക്കാെും ഈ ജില്ലകളിൽ ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു.2007 ലമയ്  15 ന് 

130 ജില്ലകളിവെക്ക് ഇത് വയാപിച്ചു. ഇെുക്കി, കാസർവരാഡ് ജില്ലകൾ ഇതിൽ 

ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 ഏദ്രപിൽ 1ന് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി മുഴുവൻ ജില്ലകളിവെക്കും ഇത് 

വയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ദ്രരാമീണ ജില്ലകളിെും ഈ പദ്ധതി നിെവിെുണ്ട്. 

ആവരാളതെത്തിൽ സവിവശഷ ദ്രശദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത 

ലതാഴിൽ നിയമലമന്ന നിെയിെും ദ്രരാമീണവമഖെയിൽ ദാരിദ്രദയ െഘൂകരണത്തിൽ 

നിർണായക വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് പദ്ധതി എന്ന കാരയം പരിരണിച്ചും 2009 

ഒക്വൊബർ രണ്ടാം തീയതി വകദ്രരസർക്കാർ ഈ നിയമലത്ത മഹാത്മാരാന്ധി 

വദശീയ ദ്രരാമീണ ലതാഴിെുറപ്്പ പദ്ധതിലയന്ന് പുനർനാമകരണം ലെയ്തു. 
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േദകാടി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്  

     വെളന്നൂർ വലാക്കിൽ ഉൾലപ്പെുന്ന കവക്കാെി ദ്രരാമപഞ്ചായത്്ത നല്ല രീതിയിൽ 

ലതാഴിെുറപ്്പ ദ്രപവർത്തനങ്ങൾ ഏലെെുത്്ത നെത്തുന്നു. പദ്ധതി നെത്തിപ്പിനായി 

വലാക്്ക തെത്തിൽ വലാക്്ക ലഡവെപ്ലമൻറ് ഓെീസർ, ലജ.ബി.ഡി.ഒ., അദ്രകഡിെഡ് 

എഞ്ചിനീയർ, അക്കൗണ്ടൻറ് ആൻഡ് ഡാൊ എൻദ്രെി ഓപ്പവറെർ എന്നിവരും 

അവരുലെ വസവനം ഈ പദ്ധതിക്കുവവണ്ടി നൽകുന്നു. 2018-2019 സാപത്തിക 

വർഷത്തിൽ 76578 ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിെൂലെ പഞ്ചായത്്ത 

സൃഷ്ടിക്കുകയും, 450 കുെുംബങ്ങൾക്ക് 100 ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ നൽകുകയും 

ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 

പഞ്ചായത്തിന്ലറ വപര്  കവക്കാെി 

ദ്രരാമപഞ്ചായത്്ത   

വിസ്തീർണം  20.1 െതുരദ്രശ കിവൊമീെർ  

ജില്ല പഞ്ചായത്്ത   വകാഴിവക്കാെ്  

വലാക്്ക  പഞ്ചായത്്ത   വെളന്നൂർ  

താെൂക്ക്  വകാഴിവക്കാെ്  

ഉൾലപ്പെുന്ന വാർഡുകൾ  21 

ലതാഴിൽ കാർഡുെമകൾ  3910 

സജീവ ലതാഴിൊളികൾ  836 

നിഷ്ദ്രകിയ 

ലതാഴിൊളികൾ  

3074 

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ  

• അവിദഗ്ധ - കായിക ലതാഴിൽ ഏർലപ്പൊൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ദ്രരാമദ്രപവദശങ്ങളിൽ 

അധിവസിക്കുന്ന ഏലതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു സാപത്തിക വർഷം 100 

ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത ലതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നവതാലൊപ്പം 

രുണവമന്മയുള്ളതും ആയിട്ടുള്ളതും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും 

ഉൽപ്പാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതികളുലെ 

മുഖയെക്ഷയം. 

• ദരിദ്രദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിലപ്പെുത്തൽ. 

• സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുെുംബങ്ങലളയും 

പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്പെുത്തുക. 

• പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലപ്പെുത്തുക. 

 ൈവിദശഷ്തേൾ  

• നിയമത്തിൻലറ പിൻബെമുള്ള അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി. 

ദ്രരാമപഞ്ചായത്്ത ദ്രപവദശത്്ത താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ പൂർത്തിയായ 

ഏലതാരാൾക്കും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാവാം.  
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• സ്ദ്രതീക്കും പുരുഷനും തുെയവവതനം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാർഷിക 

വമഖെയിലെ അെിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന. 

ലതാഴിൊളികൾ തലന്ന ദ്രപവൃത്തികൾ കലണ്ടത്തുക ആസൂദ്രതണ ദ്രപദ്രകിയയിൽ 

പങ്കാളികളാകാനും അവസരം. 

• ആസൂദ്രതണത്തിെും, നിർവഹണത്തിെും തികഞ്ഞ സുതാരയത. 

• കരാറുകാവരാ ഇെനിെക്കാവരാ ഇല്ല. 

 

രീതിശാൈ്ഗ്തം 

      വകരള വസാഷയൽ ഓഡിെ് ലസാവസെി വകാഴിവക്കാെ് ജില്ല, വെളന്നൂർ വലാക്്ക 

റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ ആണ് വകാഴിവക്കാെ് ജില്ലയിലെ വെളന്നൂർ വലാക്്ക പഞ്ചായത്തിലെ 

ദ്രരാമപഞ്ചായത്്ത വാർഡ് 16(കവക്കാെി ബസാർ ഈസ്്റ്റ  ) വസാഷയൽ ഓഡിെ് ദ്രപദ്രകിയ 

നെത്തിയത്. 

ആേയഘട്ം 

      പഞ്ചായത്്ത ലസദ്രകട്ടറി, ദ്രപസിഡണ്ട്, വാർഡ് ലമപർ, എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. സ്റ്റാെ് 

എന്നിവരുമായി വസാഷയൽ ഓഡിെ്വെളന്നൂർ വലാക്്ക റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ വാർഡ ്16 ൽ 

നെവത്തണ്ട വസാഷയൽ ഓഡിെ് ദ്രപവർത്തനങ്ങലള കുറിച്ചുള്ള െർച്ച. 

രണ്ാം ഘട്ം  

      2018 ഒക്വൊബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർച്ച് മാസം 31 ആം തീയതി 

വലര ഏലെെുത്തു നെത്തിയ ദ്രപവൃത്തികളുലെ െയെുകൾ,7 രജിസ്റ്റർ, എം.ഐ.എസ്. 

എന്നിവ പരിവശാധിക്കൽ.  

മൂന്നാംഘട്ം  

      പരിവശാധിച്ച െയെുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്രപവൃത്തിയിെങ്ങൾ 

പരിവശാധിക്കൽ, ലെയ്ത ദ്രപവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കൽ. 

നാലാം ഘട്ം  

      രുണവഭാക്താക്കവളാെ്  ദ്രപവൃത്തികളുലെ രുണെെങ്ങൾ വൊദിച്ചറിയുകയും, 

സജീവ ലതാഴിൊളികലള കണ്ടു ലതാഴിൽ കാർഡ്, ബാങ്്ക പാസ് ബുക്ക് എന്നിവ 

പരിവശാധിച്ച് അഭിമുഖം നെത്തെും വിവരവശഖരണം നെത്തെും. 

അഞ്ചാം ഘട്ം 

      െീൽഡ് പരിവശാധനയുലെയും െയൽ പരിവശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

റിവപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ. 
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      മഹാത്മാരാന്ധി ദ്രരാമീണ ലതാഴിെുറപ്പു പദ്ധതി വിഭാവനം ലെയ്യുന്നത് 

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െെദ്രപദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെപ്പിൊക്കണലമന്നും ദ്രരാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിൊളികലളയും ദ്രരാമസഭ 

അംരങ്ങലളയും വബാധയലപ്പെുത്തുന്നതിനും വവണ്ടിയാണ് ഈ വസാഷയൽ ഓഡിെ്. 

പദ്ധതിയുലെ സുതാരയതയും രുണവമന്മയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ വസാഷയൽ ഓഡിെ് 

അനിവാരയമാണ്.  

 

തതാഴിലാളിേൾക് പത്് അവോശങ്ങൾ  

      ലതാഴിൊളികൾക്ക് 10 അവകാശങ്ങൾ ദ്രപധാനം ലെയ്യുന്നു. അവ 

ഏലതാലക്കലയന്ന് െുവലെ വെർക്കുന്നു. 

1) തതാഴിൽോർഡ് ലഭികാനുള്ള അവോശം (തഷ്ഡയൂൾ 2, ഖണ്ഡിേ 1-5, 

എ.എം.ൈി. അധ്യായം -3) 

      ദ്രരാമ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമുള്ള അവിദഗ്ധ കായിക ലതാഴിൽ ലെയ്യുവാൻ 

തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദ്രരാമ പഞ്ചായത്തിൽ വപര് രജിസ്റ്റർ ലെയ്യുക. ഒരു 

കുെുംബത്തിൽ ലതാഴിൽ ആവശയമുള്ളവരുലെ മുഴുവൻ വപര് വിവരങ്ങൾ 

ഉൾലപ്പെുത്തിയാണ് ഇതിനായി അവപക്ഷ നൽവകണ്ടത്. അവപക്ഷയുലെ പൂർണ് 

വിൊസം,  വയസ്്സ, വാർഡ് നപർ, വറഷൻ കാർഡ് നപർ,  ആധാർ കാർഡ് നപർ 

എന്നിവ വെർത്തിരിക്കണം. അവപക്ഷകർക്ക് ദ്രപാഥമികാവനവഷണത്തിന് വശഷം 

ദ്രരാമപഞ്ചായത്്ത ലസദ്രകട്ടറി ലതാഴിൽകാർഡ് അനുവദിച്ചു നൽകും. അവപക്ഷ 

നൽകിയാൽ 15 ദിവസത്തിനകം ലതാഴിൽ കാർഡ് നൽകണം. ഒരു കുെുംബത്തിന് 

ഒരു ലതാഴിൽകാർഡ് മാദ്രതമാണ് െഭിക്കുക. ലതാഴിൽ അവശയമുള്ള മുഴുവൻ 

കുെുംബാംരങ്ങളുലെയും വിവരങ്ങളും വൊവട്ടായും കാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ഒന്നിെധികം ലതാഴിൽ കാർഡുകൾ ഒരാൾക്കുണ്ടാവുന്നത് ദ്രകിമിനൽ കുെമാണ്. 

എന്നാൽ മാതാപിതാക്കലളവയാ സവഹാദരങ്ങലളവയാ മക്കലളവയാ ആദ്രശയിച്ചു 

കഴിവയണ്ടിവരുന്ന വിധവകൾ, ഉവപക്ഷിക്കലപ്പട്ട സ്ദ്രതീകൾ, അരതികൾ 

എന്നിവർക്ക് ദ്രപവതയകം ലതാഴിൽ കാർഡ് നൽകണലമന്ന് നിർവദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ലതാഴിൽ ആവശയമുള്ള മുഴുവൻ കുെുംബാംരങ്ങളുലെയും പാസ്വപാർട്ട് 

വെിപ്പത്തിെുള്ള വൊവട്ടാകൾ ലതാഴിൽ കാർഡിൽ പതിച്ചിരിക്കണം. വൊവട്ടാ 

എെുക്കുന്നതിന്ലറ െിെവ് ലതാഴിെുറപ്്പ പദ്ധതിയിെുൾലപ്പെുത്തി പഞ്ചായത്്ത 

വഹിക്കും. അഞ്ചു വർഷവത്തക്കാണ് ഒരു ലതാഴിൽ കാർഡ് അനുവദിച്ചു 

നൽകുന്നത്. ഒരു കുെുംബം ഒരു വർഷം ആവശയലപ്പട്ട ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ,  

അനുവദിച്ച ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ, െഭിച്ച വവതനം, ഏലെെുത്ത ദ്രപവൃത്തികളും മസ്റ്റർ 

വറാൾ നപറുകളും, െഭിച്ച ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനം,  നഷ്ടപരിഹാരം മുതൊയ 

വിവരങ്ങളും ലതാഴിൽ കാർഡിൽ അതതു സമയം എഴുതി വെർക്കണം. 
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2)അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവൈത്ിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭികാനുള്ള 

അവോശവും ആയതിതന സേപ്പറ്്റ രൈീത് ലഭികുന്നതിനുള്ള 

അവോശവും. (തഷ്ഡയൂൾ 1,  ഖണ്ഡിേ 8, തഷ്ഡയൂൾ 2, ഖണ്ഡിേ 6 - 13) 

      ലതാഴിൽ കാർഡ് െഭിച്ചവർ ലതാഴിൽ ആവശയമുള്ളവപ്പാൾ ദ്രപവതയകം അവപക്ഷ 

നൽകണം. നിർദ്ദിഷ്ട വൊറത്തിൽ ദ്രരാമപഞ്ചായത്തിൊണ് അവപക്ഷ നൽവകണ്ടത്. 

ലവള്ള കെൊസിെും അവപക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. 2014 ലെ പുതിയ നിർവദ്ദശങ്ങൾ 

ദ്രപകാരം ലമാവബൽവൊൺ, ൊൻഡ് വൊൺ, ഇ-ലമയിൽ എന്നീ മാധയമങ്ങൾ 

മുവഖനയും അവപക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. െുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ആഴ്ചവത്തക്കാണ് 

ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പവെണ്ടത്. ലതാഴിെിനായി അവപക്ഷ നൽകുവപാൾ രസീത് 

വകപ്പെിയിരിക്കണം. എന്നു മുതൽ എന്നു വലരയാണ് ലതാഴിൽ ആവശയമുള്ളത് 

എന്ന് അവപക്ഷയിൽ വയക്തമാക്കണം. അവപക്ഷിച്ച തീയതി മുതൽവക്കാ അവപക്ഷ 

െഭിച്ച് പരമാവധി 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിവൊ ലതാഴിൽ െഭയമാക്കിയിരിക്കണം. 

പരമാവധി 100 ദിവസലത്ത ലതാഴിെിനാണ് അവപക്ഷ നൽവകണ്ടത്. എന്നാൽ 

വനദ്രപവദശത്തും വനാതിർത്തിയിെും താമസിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരങ്ങൾക്ക് 150 

ദിവസലത്ത ലതാഴിൽ നൽകുന്നതിന് ഇവപ്പാൾ അനുവാദം െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

3) തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭികുവാനുള്ള 

അവോശം. 

      (ആദയലത്ത 30 ദിവസം കൂെിയുലെ 1/4 ഭാരവും പിന്നീെുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 1/2 

ഭാരം) ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടവർക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽ 

നൽകണലമന്നാണ് വയവസ്ഥ. അല്ലാത്തപക്ഷം ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനം 

െഭിക്കുന്നതിന് തീയതി വരഖലപ്പെുത്തിയ വകപ്പെ് രസീത് ആവശയമാണ്. 

ലതാഴിെിന് അവപക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ 

പതിനാറാമലത്ത ദിവസം മുതൽ ആദയലത്ത 30 ദിവസം നിർദിഷ്ട വവതനത്തിനല്റ 

നാെിലൊന്ന് കുറയാത്ത തുകയും പിന്നീെുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വവതനത്തിന്ലറ 

പകുതിയിൽ കുറയാത്ത തുകയുമാണ് ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനമായി െഭിക്കുക. 

സംസ്ഥാന സർക്കാറാണ് ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനം നൽവകണ്ടത്. എന്നാൽ പിന്നീെ് ഈ 

തുക ലതാഴിൽ അനുവദിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയവരിൽനിന്ന് 

ഈൊക്കണലമന്നാണ് വയവസ്ഥ. ലതാഴിൽ അനുവദിച്ചു നൽകിയ അന്നുമുതൽവക്കാ 

100 ദിവസലത്ത വവതനത്തിനു തുെയമായ തുക ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനമായി 

െഭിക്കുന്ന ദിവസവമാ ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനത്തിനുള്ള അർഹത നഷ്ടമാകും. 

വവതനമായും ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനമായും ഒരാൾക്്ക പരമാവധി 100 ദിവസലത്ത 

വവതനത്തിനു തുെയമായ തുകലയ െഭിക്കുകയുള്ളൂ. 

 

4) തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാകുന്നതിനുള്ള അവോശം 

      ഒരു ദ്രരാമത്തിന്ലറ ലഷൽെ് ഓെ് ലദ്രപാജക്ട് എന്നുപറയുന്നത് എസ്റ്റിവമെ് 

അെക്കമുള്ള ലദ്രപാജക്െിന്ലറ വിശദ വിവരങ്ങൾ ആണ്. ഇത് നെപ്പുസാപത്തിക 
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വർഷത്തിന് തവെ വർഷം ലെദ്രബുവരി മാസവത്താലെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. ഒരു 

ദ്രരാമപഞ്ചായത്തിന്ലറ  അംരീകരിക്കലപ്പട്ട വെബർ ബഡ്ജെിന്ലറ ഇരട്ടിയിെധികം 

തുകയ്ക്കുള്ള ദ്രപവൃത്തികളാണ് ലഷൽെ് ഓെ് വദ്രപാജക്െിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ 

ഏതു ദ്രപവൃത്തി വവണലമങ്കിെും കാർഷിക കെണ്ടർ, ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടവരുലെ 

എണ്ം, ദ്രപവൃത്തി നെപ്പിൊക്കാനുള്ള കാെയളവിലെ കാൊവസ്ഥ എന്നതിന്ലറ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ തിരലഞ്ഞെുക്കാം. 

 

5) 5 േിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭികാനുള്ള അവോശം (അതല്ലങ്കിൽ 

ദവതനത്ിന്തറ 10% അധ്ിേം )  

      അവപക്ഷകരുതാമസസ്ഥെത്തു നിന്ന് 5 കിവൊമീെർ ദൂരപരിധിക്കുള്ളിൽ 

ലതാഴിൽ നൽകുന്നതിന് മുൻരണന നൽകണം. 5 കിവൊമീെർ ദൂരപരിധിക്കുള്ളിൽ 

ആണ് ലതാഴിൽ നൽകുന്നലതങ്കിൽ 10% അധികം വവതനത്തിന് ലതാഴിൊളികൾക്ക് 

അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

 

6) േുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൈൗേരയം,  ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് ൈൗേരയം ഇവ 

ലഭികുന്നതിനുള്ള അവോശം (തഷ്ഡയൂൾ 2, ഖണ്ഡിേ 23- 28) 

തതാഴിലിടങ്ങളിതല ൈൗേരയങ്ങൾ 

• ലതാഴിൊളികൾക്ക് തിളപ്പിച്ചാറിയ കുെിലവള്ളം നൽകുക.  

• ദ്രപഥമ ശുദ്രശൂഷ കിെ് ഉലണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

• ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വിദ്രശമിക്കുന്നതിനും 

ൊർവപാളിൻ ഷീെ് ലകാണ്ട് തണൽ ഒരുക്കുക. 

• അഞ്ച് വയസ്സിനു താലഴ ദ്രപായമുള്ള കുട്ടികളുലെ എണ്ം അഞ്ചിൽ 

താലഴയാലണങ്കിൽ അവലര പരിപാെിക്കുക. 

 

7) 15 േിവൈത്ിനുള്ളിൽ ദവതനം ലഭികുന്നതിനുള്ള അവോശം.  

      പദ്ധതിയിെൂലെ വവതനം ബാങ്്ക, വപാസ്്റ്റ ഓെീസ് എന്നിവിെങ്ങളിലെ 

അക്കൗണ്ടിെൂലെയാണ് നൽകുന്നത്. ഓവരാ ലതാഴിൊളിക്കും ദ്രപവതയക അക്കൗണ്ട് 

വവണം. ഓവരാ ലതാഴിൊളികളുലെയും വവതനം അവരവർക്ക് തലന്ന 

െഭിക്കുന്നുലവന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ദ്രതീ 

ലതാഴിൊളികളുലെ വവതനത്തിൻ  വമെുള്ള അവകാശം അവർക്ക് തലന്ന 

ആയിരിക്കണലമന്ന ഒരു െക്ഷയവും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിെുണ്ട്. 

ലതാഴിൊളികളുലെ ആധാർ നപർ കൂെി ലതാഴിൽ കാർഡിൽ വരഖലപ്പെുത്തിയാൽ 

ആൾമാറാട്ടം, ഇരട്ടിപ്്പ എന്നിവ മുവഖനയുള്ള ദ്രപശ്നങ്ങൾ കൂെി ഒഴിവാക്കുവാൻ 

സാധയമാകും.  
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8) ദവതന വിതരണത്ിതല ോലതാമൈത്ിന് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭികാനുള്ള അവോശം. 

      മസ്റ്റർ വറാൾ അവസാനിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം വവതനം െഭിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങലന 

െഭിക്കാലത വന്നാൽ പതിനാറാമലത്ത ദിവസം മുതൽ െഭിക്കാനുള്ള 

വവതനത്തിന്ലറ 0.05 ശതമാനം തുക ഓവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി 

െഭിക്കുലമന്ന് 2014 ലെ പുതുക്കിയ ലഷഡയൂൾ 2ൽ വയവസ്ഥ ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക 

തൽക്കാെം സർക്കാർ വഹിക്കുലമന്നും പിന്നീെ് വിശദമായ അവനവഷണത്തിന്ലറ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായവരിൽ നിന്നും ഈൊക്കണലമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ. മനപ്പൂർവ്വവമാ അെംഭാവം മൂെവമാ പാവലപ്പട്ട കൂെി ലതാഴിൊളികളുലെ 

വവതനം മുെങ്ങുകവയാ വവകുകവയാ ലെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന 

വയവസ്ഥ ലെയ്തിട്ടുള്ളത്. അളവുകൾ വരഖലപ്പെുവത്തണ്ട ഓവർസിയർ, വമെളവുകൾ 

എെുവക്കണ്ട അദ്രകഡിെഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഡാൊ എൻദ്രെി നെത്തി ലവയ്ജ് െിസ്്റ്റ 

തയ്യാറാവക്കണ്ട ഡാൊ എൻദ്രെി ഓപ്പവറെർ, െണ്ട്  ദ്രൊൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ഒപ്പിട്ടു 

അയവക്കണ്ട ദ്രരാമപഞ്ചായത്്ത ലസദ്രകട്ടറി, ദ്രപസിഡണ്ട് എന്നിവർ നിർദ്ദിഷ്ട 

ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവ നെത്തുന്നുലവന്നും പൂർത്തീകരിക്കുന്നുലവന്നും 

ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

 

9) ൈമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്ിനുള്ള അവോശം. 

      ലതാഴിെുറപ്്പ നിയമം ലസക്ഷൻ 19 ലഷഡയൂൾ 2 പാര 35. വകദ്രര വാർഷിക 

സർക്കുെർ ൊപ്െർ 104 എന്നിവ ദ്രപകാരം സമയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള 

അവകാശം അനുശാസിക്കുന്നു. ലതാഴിെുറപ്പുമായി ബന്ധലപ്പട്ട പരാതികൾ 

വരഖാപരമാവയാ,  വാക്കാവൊ, വൊൺ മുഖാന്ത്രവമാ നിർവഹണ ഉവദയാരസ്ഥലര 

അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങലന െഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി 

സൂക്ഷിക്കുകയും പരാതിയിവന്മൽ എെുത്ത നെപെികൾ പരാതിക്കാരലന 

അറിയിവക്കണ്ടതും നിർവ്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ െുമതെയാണ്. 

 

10) ദൈാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നടത്ുന്നതിനുള്ള അവോശം.  

      ഒരു ദ്രപവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആ പദ്ധതി 

അവവൊകനം ലെയ്യുകയും പരിവശാധിക്കുകയും വിെയിരുത്തുകയും ലെയ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെൽ ആണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ്. ലതാഴിെുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ പണം 

ലെെവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിൊവണാ, െക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും 

ആനുകൂെയങ്ങളും അർഹതലപ്പട്ടവർക്ക ്െഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ 

അപാകതകൾ  ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്രപതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതിമൂെം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ 

എലന്നല്ലാം ജനങ്ങൾ വനരിട്ട് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്രപദ്രകിയയാണ് ലതാഴിെുറപ്്പ 

പദ്ധതിയിൽ വസാഷയൽ ഓഡിെ്. വസാഷയൽ ഓഡിെ് െീം വരഖകളും െയെുകളും 

രജിസ്റ്ററുകളും പരിവശാധിക്കുകയും ദ്രപവൃത്തി സ്ഥെങ്ങൾ വനരിട്ട് പരിവശാധിച്ച് 

അളവുകൾ ഒത്തു വനാക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. ദ്രപവതയകം വിളിച്ചുവെർക്കുന്ന 
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വസാഷയൽ ഓഡിെ് ദ്രരാമസഭയിൊണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ് റിവപ്പാർട്ട് 

അവതരിപ്പിവക്കണ്ടത്. 

 

തതാഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങതളകുറിച്ച് അവദരാട് 

ദോേിച്ചറിഞ്ഞ ോരയങ്ങൾ  

 

1) തതാഴിൽോർഡ് ലഭികാനുള്ള അവോശം.  

     ലതാഴിൽ കാർഡ് സൗജനയമായിട്ട് െഭിച്ചു. എന്നാൽ ലതാഴിൽ കാർഡിവെക്കുള്ള 

വൊവട്ടാ ആദയം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും എെുത്തു ലകാെുത്തിരുലന്നങ്കിെും പിന്നീെ് 

സവന്ത്ം െിെവിൽ ആണ് വൊവട്ടാ എെുത്തത്.  

 

2) തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് 

       ലതാഴിെിനുള്ള അവപക്ഷ ലതാഴിൊളികൾ വനരിട്ട് നൽകാറില്ല മറിച്ച് 

ദ്രരൂപ്പായിട്ടാണ് അവപക്ഷ നൽകാലറന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. വകപ്പെ് രസീത് 

െഭിക്കാറുമില്ല.  

 

3) േൂലി / നഷ്ടപരിഹാരം  

      ലതാഴിെിന് അവപക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭിക്കാറുലണ്ടന്നും 

എന്നാൽ വവതനം െഭിക്കാൻ വവകാറുലണ്ടന്നും ലതാഴിൊളികളിൽ നിന്നും 

മനസ്സിൊക്കാൻ സാധിച്ചു. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വവതനം വവരത്തിൽ െഭിക്കാൻ 

ആവശയമായ നെപെികൾ സവീകരിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് െയൽ പരിവശാധനയിൽ 

മനസ്സിൊയി.  

 

4)തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാകുന്നതിനുള്ള അവോശം. 

      ലതാഴിൊളി ദ്രരാമസഭ വിളിച്ചുവെർക്കാറുലണ്ടന്നും ലതാഴിൊളികളുലെ 

പങ്കാളിത്തം. ലഷൽെ് ഓെ് വദ്രപാജക്ടിൽ  ഉണ്ടാവാറുലണ്ടന്നും മനസ്സിൊയി. 

 

5) 5േിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭികാനുള്ള അവോശം. 

      ലതാഴിൊളികൾക്ക് 5 കി.മീ. നുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭിക്കാറുണ്ട്. 

 

6) തതാഴിൽ സ്ഥലതത് ൈൗേരയങ്ങൾ 
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      ലതാഴിൽ സ്ഥെലത്ത സൗകരയങ്ങലളക്കുറിച്ച് ലതാഴിൊളികളുമായി 

സംസാരിച്ചവപ്പാൾ തണെിനായി അവർക്കു അവർക്ക് ഷീെിന്ലറ ആവശയ ഇലല്ലന്നും 

കുെിലവള്ളം സവന്ത്മായി ലകാണ്ടുവരാറാലണന്നും പറഞ്ഞു. െസ്്റ്റ എയ്ഡ് വബാക്സ് 

വെക്ക് ആവശയമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് ബില്ല് വമെ്  പഞ്ചായത്തിൽ 

ലകാെുക്കാറാലണന്നും പറഞ്ഞു. 

 

7) േിേിത്സാൈഹായം 

      ലതാഴിൽ സ്ഥെങ്ങളിൽ ലതാഴിൊളികൾക്ക് ഇതുവലര സാരമായ പരിക്കുകൾ 

ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടിലല്ലന്ന് ലതാഴിൊളികൾ പറഞ്ഞു. 

 

ഗ്പവൃത്ി ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

ദ്രകമ 

ന

പർ  

വർക്ക്  

വകാഡ്  

ദ്രപവൃത്തിയു

ലെ വപര്  

ദ്രപവൃ

ത്തിയു

ലെ 

സ്ഥിതി  

അ

െങ്ക

ൽ 

തു

ക  

അനുവദി

ച്ച 

ലതാഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ  

െഭിച്ച 

ലതാഴി

ൽ 

ദിനങ്ങ

ൾ  

ആ

ലക 

വവ

ത

നം  

സാ

ധന 

ഘ

െ

കം  അ

വിദ

ഗ്ധ  

വിദ

ര് ധ 

/അ

ർദ്ധ 

വിദ

ഗ്ധ  

1 160400

2002/

WC/29

4700 

 

കല്ല് കയ്യാെ 

നിർമാണവും 

മൺവരപ് 

നിർമാണവും.  

Complete

d  

495

500 

1604  1604 434

684 

 

 

1)േല്ല് േയ്യാല നിർമാണവും മൺവരമ്്പ നിർമാണവും  

      വർക്ക്  വകാഡ് : 1604002002/WC/294700 

1604002002/WC/294700 

       6/9/2018 മുതൽ 27/12/2018 വലര  

      അെങ്കൽ തുക : 4,95,500/- 

       മുെക്കുമുതൽ : 4,95,500/- 

95 ദിവസങ്ങളിൊയി 1604 ദ്രപവൃത്തിദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വവതന ഇനത്തിൽ 

4,34,684 രൂപയും പണിയായുധ വാെകയിനത്തിൽ 8,017 രൂപയും െിെവായിട്ടുണ്ട്.  
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7 രജിസ്റ്ർ പരിദശാധ്ന 

      വകദ്രര സർക്കാരിന്ലറ നിർവദ്ദശദ്രപകാരം 7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബന്ധമായും 

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ടതാണ്.  

1) ലതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുംബ അവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റർ  

2) ദ്രരാമസഭ രജിസ്റ്റർ  

3) ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴിൽ ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച  രജിസ്റ്റർ  

4) ദ്രപവൃത്തിയുലെ െിസ്റ്റും െിെവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

5) സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റർ  

6) പരാതി രജിസ്റ്റർ  

7) സാധന രജിസ്റ്റർ  

       2018 - 2019 സാപത്തിക വർഷത്തിലെ രജിസ്റ്ററുകൾ എം. ഐ. എസിൽ നിന്നും 

വശഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലതാഴിെുറപ്്പ ദ്രരാമസഭയ്ക്ക് വവണ്ടി വാർഡിൽ ദ്രപവതയകം 

രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ ദ്രപസ്തു ത ദ്രപവൃത്തികലളക്കുറിച്ചുള്ള 

പരാതികൾ ഒന്നും തലന്ന കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

ഫയലിൽ ഉണ്ായിരിദകണ് 22 ദരഖേൾ  

1. കവർവപജ്  

2. ലെക്ക് െിസ്്റ്റ  

3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ / ലഷൽെ് ഓെ് വർക്ക് എന്നിവയുലെ അംരീകരിച്ച വകാപ്പി  

4. സാവങ്കതിക എസ്റ്റിവമെും ഡിവസനും അെങ്ങുന്ന സാവങ്കതിക അനുമതിയുലെ 

വകാപ്പി  

5. ഭരണാനുമതിയുലെ വകാപ്പി 

6. സാവങ്കതിക അനുമതിയുലെ വകാപ്പി  

7. സംവയാജിത പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ  

8. ലതാഴിൊളികൾ ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടുലകാണ്ടുള്ള അവപക്ഷ 

9. ലതാഴിൽ അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുള്ള വരഖയുലെ വകാപ്പി  

10. പൂരിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ വറാളിന്ലറ വകാപ്പി  

11. ലമഷർലമന്റ് ബുക്കിന്ലറ വകാപ്പി 

12. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കവവട്ടഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്ലറയും കംപാരെീവ് 

വസ്റ്റെ്ലമന്റിന്ലറയും ലമെീരിയൽ സവപ്ല ഓർഡറിന്ലറയും വകാപ്പി 

13. വവജ് െിസ്്റ്റ  

14. വവതനത്തിന്ലറയും സാധനങ്ങൾക്ക് പണമെച്ചതിന്ലറയും എെ്. െി. യുലെയും 

വകാപ്പി 
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15. ലമെീരിയൽ വൗച്ചറിന്ലറയും ബില്ലുകളുവെയും വകാപ്പി  

16. വറായൽെി അെച്ച രസീതിന്ലറ വകാപ്പി  

17. ലതാഴിെിന്ലറ 3 ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള വൊവട്ടാ  

18. ദ്രപവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കെിന്ലറ വകാപ്പി  

19. മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവ്ലമൻറ് സ്ലിപ്്പ  

20. ആസ്തിയുലെ ജിവയാ ൊര് വൊവട്ടാസ്  

21. വസാഷയൽ ഓഡിെ് റിവപ്പാർട്ടിന്ലറ വകാപ്പി  

22. വസെ് ഡയറി  

 

1. േവർദപജ്  

ദ്രപവൃത്തിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ലപാതു വിവരങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്ന വരഖയാണ് 

കവർവപജ്. പരിവശാധിച്ച െയെിൽ എ. എം. സി. ദ്രപകാരമുള്ള കവർവപജ് കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

 

2. തേക് ലിസ്റ്്  

ഒരു ദ്രപവൃത്തി െയെിൽ ദ്രകമദ്രപകാരം ഏലതാലക്ക വരഖകൾ എവിലെ /ഏത് വപജു 

മുതൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൊക്കുവാനുള്ള വരഖയാണ് ലെക്ക് െിസ്്റ്റ. 

പരിവശാധിച്ച െയെിൽ ലെക്ക് െിസ്്റ്റ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

3. ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിന്തറ ദോപ്പി 

ദ്രപസ്തു ത ദ്രപവൃത്തി പഞ്ചായത്തിലെ നെപ്പു സാപത്തിക വർഷത്തിലെ ആനുവൽ 

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾലപ്പട്ടതാണ് എന്ന് ലതളിയിക്കുന്ന വരഖയാണ് 

ആക്ഷൻപ്ലാനിന്ലറ  വകാപ്പി. ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്ലറ വകാപ്പി െയെിൽ കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. അത് െയെിൽ ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടത് അതയാവശയമാണ്.  

 

4. ഭരണാനുമതിയുതട ദോപ്പി 

ദ്രപവൃത്തി ലെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് 

ഭരണാനുമതി. െയെിൽ ഭരണാനുമതിയുലെ വകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചു.  
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5. ൈാദങ്കതിേ അനുമതിയുതട ദോപ്പി  

ദ്രപവൃത്തിക്്ക സാവങ്കതിക വിദഗ്ധരുലെ അനുമതി െഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്ലറ 

ആധികാരിക വരഖയാണ് സാവങ്കതികാനുമതി വരഖ. പരിവശാധിച്ച െയൽ 

സാവങ്കതിക അനുമതി െഭിച്ചവയാണ്.  

 

6. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് 

പരിവശാധിച്ച െയെിൽ ലതാഴിെിനുള്ള അവപക്ഷകൾ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

അവപക്ഷ െയെിൽ ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടത് അതയാവശയമാണ്.  

 

7. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിന്തറ ദോപ്പി  

ലതാഴിെനുവദിച്ച കാരയം ലതാഴിൊളികലള വരഖാമൂെം അറിയിക്കണലമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ. ദ്രപവൃത്തി അനുവദിച്ചുലകാണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ് വർക്ക് അവൊവക്കഷൻ. െയെിൽ ലതാഴിൽ അനുവദിച്ചതിന്ലറ 

വകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

8. മസ്റ്ർ ദറാൾ  

ദ്രപവൃത്തി സ്ഥെത്്ത ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജർ വരഖലപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള 

വരഖയാണ് മസ്റ്റർ വറാൾ. പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുപ് രാവിലെയും 

അവസാനിപ്പിച്ച വശഷം വവകുവന്നരവും മസ്റ്റർ വറാളിൽ ഒപ്്പ ലവക്കണം. 

പരിവശാധിച്ച െയെിൽ മസ്റ്റർ വറാൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മസ്റ്റർ വറാളിൽ 

ദ്രപവൃത്തിയുലെ വപര്, തീയതി, സീൽ, മാെിന്ലറ വപര്, ഒപ്്പ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ലവട്ടി തിരുത്തെുകൾ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

9. തമഷ്ർതമൻറ് ബുക്  

ദ്രപവൃത്തി ലെയ്ത അളവ് വരഖലപ്പെുവത്തണ്ട ആധികാരിക വരഖയാണ് ലമഷർലമൻറ് 

ബുക്ക് . പരിവശാധിച്ച െയെിൽ എം. ബുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. െീൽഡ് 

സരർശനത്തിൽ െഭിച്ച വിവരങ്ങളും ബുക്കിലെ വിവരങ്ങളും ഏകവദശം 

തുെയമാണ്. കല്ല് കയ്യാെ, മൺ വരപ് എന്നിവയിൽ െിെത് മഴകാരണം 

നശിച്ചതിനാെും കാെുമൂെിയ അവസ്ഥയിൽ ആയതിനാെും അളവുകൾ കൃതയമായി 

എെുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.  
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10. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ  

ഒരു ദ്രപവൃത്തിക്ക് സാവങ്കതിക എസ്റ്റിവമെ് ദ്രപകാരം ആവശയമുള്ള 

സാധനസാമദ്രരികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെപെിദ്രകമങ്ങൾ ദ്രപതിപാദിക്കുന്ന 

വരഖയാണ് ലമെീരിയൽ വൗച്ചർ. പരിവശാധിച്ച ദ്രപവൃത്തിക്ക് സാധനങ്ങൾ 

ആവശയമായി വന്നില്ല.  

 

11. എഫ്. ടി. ഒ.  

പരിവശാധിച്ച െയെിൽ  എെ്. െി. ഒ. യുലെ വകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

12. ൈാധ്ന ഘടേം  

െയെിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

13. ദറായൽറ്റി  

വറായൽെി നൽകിയ ദ്രപവൃത്തിയാവണാ എന്ന് അറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന 

വരഖയാണ് വറായൽെി വരഖ. പരിവശാധിച്ച ദ്രപവൃത്തി വറായൽെി ലകാെുവക്കണ്ട 

ദ്രപവൃത്തിയല്ല.  

 

14. ദവജ് ലിസ്റ്്  

ഒരു മസ്റ്റർ വറാളിന് ആനുപാതികമായി ലതാഴിൊളികൾക്ക് വവതനം അനുവദിച്ചു 

എന്ന് ലതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക വരഖയാണ്  വവജ് െിസ്്റ്റ. കൃതയസമയത്്ത 

ഹാജർ എം. ഐ. എസിൽ വരഖലപ്പെുത്തി വവജ് െിസ്്റ്റ ആക്കുകയും ആക്കുകയും 

എെ്. െി. ഒ. മുഖാന്ത്രം വവതനം ലതാഴിൊളികളുലെ ബാങ്്ക അക്കൗണ്ടുകളിൽ 

എത്തിക്കുന്നതിനും വവണ്ട കാരയങ്ങൾ കൃതയതവയാലെ ലെയ്യുന്നതായി മനസ്സിൊയി. 

വവജ് െിസ്റ്റിന്ലറ വകാപ്പി െയെിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

15. ദഫാദട്ാൈ്  

ദ്രപവർത്തനവുമായി ബന്ധലപ്പെുത്തി എെുവക്കണ്ട മൂന്നു വൊവട്ടാ പതിപ്പുകൾ 

അതായത് ദ്രപവൃത്തിയുലെ ആരംഭം, ദ്രപവൃത്തി നെന്നുലകാണ്ടിരിക്കുവപാൾ, 

ദ്രപവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുവശഷം എന്നീ 3 ഘട്ടങ്ങളിലെ വൊവട്ടാ െയെിൽ 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരിവശാധിച്ച െയെിൽ വൊവട്ടാ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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16. ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീേരണ ൈർട്ിഫികറ്റ്  

ദ്രപവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയലപ്പെുത്തുന്ന വരഖയാണ് ദ്രപവൃത്തി 

പൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കെ്. പരിവശാധിച്ച് െയെിൽ ഇത് കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

17. മസ്റ്ർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്   

ഒരു ദ്രപവൃത്തിയുലെ ഓവരാ ഘട്ടത്തിലെയും മസ്റ്റർ വറാൾ അനുവദിച്ചു 

ലതാഴിൊളികൾക്ക് വവതനം നൽകുന്നത് വലരയുള്ള ഓവരാ ഘട്ടങ്ങളും ഏലതാലക്ക 

തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിൊക്കാൻ ഉള്ളതാണ് മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവ്ലമൻറ് 

സ്ലിപ്്പ. െയെിൽ മസ്റ്റർ വറാൾ മൂവ്ലമൻറ് സ്ലിപ്്പ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

18. ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ാൈ ്

ദ്രപവൃത്തികൾ ജിവയാ ൊര് ലെയ്തിട്ടുവണ്ടാ എന്ന് അറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന 

ഘെകമാണ് ജിവയാ ൊര് വൊവട്ടാസ്. ജിവയാ ൊര് വൊവട്ടാകൾ െയെിൽ കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. െയെുകളിൽ അത് ഉൾലപ്പെുവത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്.  

 

19. േൺതവർജൻൈ്  

ദ്രപവൃത്തി കൺലവർജൻസ് ആവശയമില്ലാത്ത ദ്രപവൃത്തിയായിരുന്നു.  

 

20. എസ്റ്ിദമറ്റും എസ്റ്ിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ും 

വിശദമായ എസ്റ്റിവമെും എസ്റ്റിവമെ് റിവപ്പാർട്ടും െയെിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

21. സൈറ്റ് ഡയറി  

ലതാഴിെുറപ്്പ ദ്രപവൃത്തി സ്ഥെത്്ത ആ ദ്രപവൃത്തിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ടു നെക്കുന്ന 

എല്ലാ കാരയങ്ങളും എഴുതി ലവക്കുന്നതിനുള്ള വരഖയാണ് വസെ് ഡയറി. ദ്രപവൃത്തി 

സ്ഥെം സരർശിക്കുന്ന ലപാതുദ്രപവർത്തകരും സാധാരണക്കാരും അവരുലെ 

നിരീക്ഷണങ്ങളും അഭിദ്രപായങ്ങളും ആവക്ഷപങ്ങളും എഴുവതണ്ടത് വസെ് 

ഡയറിയിൽ ആണ്. വദ്രപാജക്ട് മീെിംരിനല്റ മിനിടസു ം ഹാജറും വസെ് ഡയറിയുലെ 

ഭാരമായി ഉൾലപ്പെുത്താവുന്നതാണ്. ലതാഴിൊളികൾക്ക് ലതാഴിൽ സ്ഥെത്്ത 

അനുവദിച്ചു നല്കിയിരിക്കുന്ന സൗകരയങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ 

നിർബന്ധമായും എഴുതിയിരിക്കണം. വമെിന്ലറ വിൊസവും വൊൺ നപറും 

കൃതയമായി വസെ് ഡയറിയിൽ വരഖലപ്പെുവത്തണ്ടതാണ്. പരിവശാധിച്ച െയെിൽ 
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ലെക്ക് െിസ്്റ്റ പൂർണമായിരുന്നു. ലദ്രപാജക്െ് മീെിംര് നെത്തിയതിന്ലറ വിവരങ്ങൾ 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരുന്നു. ലതാഴിൊളികളുലെ സാക്ഷയപദ്രതവും വി. എം. സി. 

റിവപ്പാർട്ട്, സരർശക സാക്ഷയപദ്രതം, അംരങ്ങളുലെയും ഉവദയാരസ്ഥരുലെയും ഒപ്്പ 

എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

22. ദൈാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ിന്തറ ദോപ്പി  

ഒരു ദ്രപവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആ പദ്ധതി 

അവവൊകനം ലെയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിെയിരുത്തുകയും ലെയ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെൊണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ്. ലതാഴിെുറപ്്പ പദ്ധതിയുലെ 

സവിവശഷതയാണ്  വസാഷയൽ ഓഡിെ്. ലതാഴിെുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ പണം 

െിെവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആവണാ, െക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും 

ആനുകൂെയങ്ങളും അർഹതലപ്പട്ടവർക്ക ്െഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ 

അപാകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്രപതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂെം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ 

എലന്നല്ലാം ജനങ്ങൾ വനരിട്ട് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്രപദ്രകിയയാണ് ലതാഴിെുറപ്പു 

പദ്ധതിയിൽ വസാഷയൽ ഓഡിെ്. വസാഷയൽ ഓഡിെ് െീം വരഖകളും െയെുകളും 

രജിസ്റ്ററുകളും പരിവശാധിക്കുകയും ദ്രപവൃത്തി സ്ഥെങ്ങൾ വനരിട്ട് പരിവശാധിച്ച് 

അളവുകൾ ഒത്തു വനാക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. ദ്രപവതയകം വിളിച്ചുവെർക്കുന്ന 

വസാഷയൽ ഓഡിെ് ദ്രരാമസഭയിൽ ആണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ് റിവപ്പാർട്ട് 

അവതരിപ്പിവക്കണ്ടത്. ദ്രപവൃത്തി വസാഷയൽ ഓഡിെിന് വിവധയമാവയാ എന്ന് 

പരിവശാധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വരഖയാണ് വസാഷയൽ ഓഡിെ് റിവപ്പാർട്ട്. 

ആറുമാസം കൂെുവപാൾ വസാഷയൽ ഓഡിെ് നെവത്തണ്ടതാണ്.  

 

ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

ഒരു ദ്രപവൃത്തി നെത്തിയ സ്ഥെം കൃതയമായി മനസ്സിൊക്കാനും പദ്ധതി 

ദ്രപവർത്തനങ്ങളുലെ സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വദശീയ ദ്രരാമീണ 

ലതാഴിെുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡ് അതയാവശയമാണ്. 

ലതാഴിെുറപ്്പ നിയമം ലഷഡയൂൾ 22(4)െും വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുെർ ൊപ്െർ 10(6), 

11, 7, 13 എന്നിവയിെും സിെിസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബാർഡിലന കുറിച്ച് 

പരാമർശിക്കുന്നു. പരിവശാധിച്ച ദ്രപവൃത്തി സ്ഥെത്്ത വസെ് വബാർഡ് കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

 

നിരീക്ഷ്ണ ഗ്പശ്നപരിഹാര ൈംവിധ്ാനം  

ലതാഴിെുറപ്പിന് 10 അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നായി സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള പരാതി 

പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം നിെനിൽലക്കത്തലന്ന പരാതികൾ പെവിധത്തിൽ 

ഉലണ്ടങ്കിെും ഈ അവകാശലത്തക്കുറിച്ച് ലതാഴിൊളികൾക്ക് കൃതയമായ അറിവ് 

ഇല്ലാത്തതുലകാണ്ടും നാളിതുവലര ഒരു പരാതിയും പഞ്ചായത്തിൽ വരഖാപരമായി 



 17 

സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വസെ് സരർശിക്കുന്ന ഉവദയാരസ്ഥരുലെ അെുത്്ത പരാതി വാക്കാൽ 

പറയുക മാദ്രതമാണ് ലെയ്തിട്ടുള്ളത്. പരാതി പരിഹാരത്തിന് 1800425436 എന്ന നപറിൽ 

ബന്ധലപ്പൊവുന്നതാണ്. 

 

നിർദേശങ്ങൾ  

ഉദേയാഗസ്ഥദരാട്  

• ദ്രപവൃത്തി െയെിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ട വരഖകൾ കൃതയമായി സൂക്ഷിക്കുക വകദ്രര 

സർക്കാരിന്ലറ  ഇക്കാരയത്തിെുള്ള മാർഗ്ഗനിർവദ്ദശം കൃതയമായി 

പാെിവക്കണ്ടതാണ്. 

• ജനകീയ ഭാഷയിെുള്ള എസ്റ്റിവമെ് ലതാഴിൽ സ്ഥെങ്ങളിൽ നൽകുക. 

• മസ്റ്റർ വറാൾ അനുവദിച്ചു നൽകുവപാൾ ബന്ധലപ്പട്ട ഉവദയാരസ്ഥരുലെ 

തീയതിവയാെ് കൂെിയ ഒപ്്പ, സീൽ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക. 

• വെബർ ബഡ്ജെ്, വാർഷിക കർമ്മപദ്ധതി, ലഷൽെ് ഓെ് വർക്്ക, കെണ്ടർ 

എന്നിവ തയ്യാറാക്കുവപാൾ ലതാഴിൊളികളുലെയും രുണവഭാക്താക്കളുലെയും 

ദ്രപാവദശിക വിദഗ്ധരുലെയും വിദഗ്ധരുലെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക. 

• കൃതയമായ ഇെവവളകളിൽ ലതാഴിൽ സ്ഥെങ്ങൾ സരർശിക്കുക. 

• ലതാഴിൊളികൾ ആവശയലപ്പെുന്ന സമയങ്ങളിൽ കാൊവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് 

ലതാഴിൽ നൽകുക.  

• ദ്രപവൃത്തി സ്ഥെങ്ങളിൽ കുെിലവള്ളം, തണൽ, ദ്രപാഥമിക െികിത്സാ 

സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കി ലകാെുക്കുക. 

• എസ്റ്റിവമെിന് അനുസൃതമായി ദ്രപവൃത്തി നെത്താൻ ദ്രശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ്. 

 

 ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ിദനാട്  

• കൃതയമായ ഇെവവളകളിൽ ദ്രരാമസഭ, വസാഷയൽ ഓഡിെ് ദ്രരാമസഭ എന്നിവ 

നെത്തുക.  

• കൂെുതൽ പദ്ധതികളും മഴക്കുഴികളും മണ്് കയ്യാെയുമാണ് ലെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

സ്ഥിര ആസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദ്രപവൃത്തികൾ തിരലഞ്ഞെുക്കുക. 

• കൃഷിസംബന്ധമായ പദ്ധതികൾ തിരലഞ്ഞെുക്കുവപാൾ പഞ്ചായത്തിനു 

വകമാറിക്കിട്ടിയ ഘെകസ്ഥാപനമായ കൃഷിഭവനുമായി ആവൊെിച്ച് 

സംവയാജിത പദ്ധതികൾ ഏലെെുത്്ത നെത്തുക. 

• വിദയാെയങ്ങൾക്ക് കളിസ്ഥെം, െുെുമതിൽ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു നൽകുക. 

• വദശീയ ഉപജീവന മിഷന്ലറ സഹായവത്താലെ ലമച്ചലപ്പട്ട രീതിയിെുള്ള 

രീതിയിെുള്ള ലതാഴിൽ പരിശീെനം നൽകി കുറച്ച് ലതാഴിൊളികലള വിദഗ്ധ 

/അർദ്ധ വിദഗ്ധ ലതാഴിൊളികളാക്കി മാെുക. 
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തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്് നടത്ാവുന്ന 

ഗ്പവൃത്ിേൾ  

1) ദ്രപകൃതി വിഭവ പരിപാെനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ലപാതുദ്രപവൃത്തികൾ 

1.1.കുെിലവള്ള വദ്രസാതസ്സുകൾ ഉൾലപ്പലെയുള്ള ഭൂരർഭ ജെവിതാനം ഉയർത്തുന്നതിന് 

ആവശയമായ അെിയണകൾ, മൺതെയണകൾ, ലെക്ക് ഡാമുകൾ തുെങ്ങിയ 

ജെസംരക്ഷണത്തിനും ജെലകായ്ത്തിനും സഹായകമായ നിർമ്മിതികൾ  

1.2. ഒരു നീർത്തെ സമദ്രര പരിപാെനത്തിന് ഉതകുന്ന ഇെലപെെുകൾ 

ഇെലപെെുകളായ വകാണ്ടൂർ ദ്രെഞ്ചുകൾ, തട്ടു തിരിക്കൽ, വകാണ്ടൂർ ബണ്ടുകൾ, 

കൽതെയണകൾ, രയാബിവയാൺ നിർമ്മിതികൾ, നീരുറവ ദ്രപവദശത്തിന്ലറ 

പരിവപാഷണം തുെങ്ങിയ നീർത്തെ പരിപാെന ദ്രപവൃത്തികൾ. 

1.3.സൂക്ഷ്മ - ലെറുകിെ ജെവസെന ദ്രപവൃത്തികളും വതാെുകൾ/കനാെുകൾ 

എന്നിവയുലെ നിർമ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, ലമയിന്റനൻസ് എന്നീ ദ്രപവൃത്തികളും. 

1.4. ജെവസെന കുളങ്ങളുലെയും മെു ജെവദ്രസാതസ്സുകളുലെയും ആഴം കൂട്ടൽ 

ഉൾലപ്പലെയുള്ള പരപരാരത ജെവദ്രസാതസ്സുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണവും. 

1.5. കെവൊരങ്ങളിെും കുളങ്ങളുലെ അരികിെും കനാൽ ബണ്ടുകളിെും 

വറാഡുകളുലെ ഓരത്തിെും വനഭൂമിയിെും മെ് ലപാതുഭൂമിയിെും െെവൃക്ഷങ്ങൾ 

അെക്കമുള്ള മരം ലവച്ച് പിെിപ്പിക്കെും വനവൽക്കരണവും (ഇവയിൽ നിന്നും 

െഭിക്കുന്ന ആദായത്തിന്ലറ അവകാശം ഖണ്ഡിക 5 ൽ ദ്രപതിപാദിക്കുന്ന 

കുെുംബങ്ങൾക്ക് നൽവകണ്ടതാണ്. ) 

1.6. ലപാതുഭൂമിയിലെ ഭൂവികസന ദ്രപവൃത്തികളും.  

 

വിഭാഗം ബി. ൈമൂഹത്ിൽ അവശത അനുഭവികുന്ന 

വിഭാഗങ്ങൾകുള്ള വയക്തിഗത ആസ്തിേൾ (ഖണ്ഡിേ 5ൽ 

പരാമർശികുന്ന േുടുംബങ്ങൾക് മാഗ്തം) 

1.1. ഖണ്ഡിക 5ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക് Schedule Caste, Scheduled Tribe, 

Nomadic Tribe, De-Notified Tribe ദാരിദ്രദയവരഖക്കു താലഴയുള്ള മെ് കുെുംബങ്ങൾ, 

സ്ദ്രതീകൾ രൃഹനാഥയായ കുെുംബം, ഭിന്നവശഷിക്കാർ രൃഹനാഥരായ കുെുംബം, 

ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്ലറ രുണവഭാക്താക്കൾ, ഇരിര ആവാസ് വയാജന 

രുണവഭാക്താക്കൾ, വനാവകാശ നിയമദ്രപകാരമുള്ള രുണവഭാക്താക്കൾ, മുകളിൽ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രപകാരമുള്ള ലെറുകിെ - നാമമാദ്രത കർഷകർ, ഭൂമിയുലെ 

ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, 

മെു ജെ ലകായ്ത്തു നിർമ്മിതികൾ എന്നിവ ഉൾലപ്പലെയുള്ള 

ജെവസെനത്തിനാവശയമായ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ െഭയമാക്കൽ 

1.2. പഴകൃഷി, പട്ടുനൂൽകൃഷി, വതാട്ടവിളകൃഷി, ൊംവൊറസ്ദ്രെി എന്നിവയിെൂലെ 

ഉപജീവനം ലമച്ചലപ്പെുത്തൽ  
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1.3. ഖണ്ഡിക 5ൽ സൂെിപ്പിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങളുലെ തരിശുഭൂമി/പാഴ്ഭൂമി 

വികസിപ്പിച്ച് കൃഷിക്ക് അനുവയാജയമാക്കൽ  

1.4. ഇരിര ആവാസ് വയാജന ദ്രപകാരവമാ, വകദ്രര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ 

ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മെ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ ദ്രപകാരവമാ ഏലെെുക്കുന്ന ഭവന 

നിർമാണത്തിലെ അവിദഗ്ധ കായിക ലതാഴിൽ ഘെകം 

1.5. മൃരപരിപാെനം വദ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ 

ആട്ടിൻ കൂെ്, വകാഴിക്കൂെ്, പട്ടിക്കൂെ്, ലതാഴുത്്ത, പുൽലത്താട്ടി എന്നിവയുലെ 

നിർമ്മാണം.  

1.6. മത്സയ ബന്ധന ദ്രപവർത്തനങ്ങൾ വദ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന അെിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങളായ മത്സയം ഉണക്കുന്ന വകദ്രരങ്ങൾ, മത്സയം സൂക്ഷിക്കുന്ന വകദ്രരങ്ങൾ 

എന്നിവ നിർമ്മിക്കെും വർഷകാെത്്ത മാദ്രതം ലവള്ളമുള്ള ലപാതുകുളങ്ങളിൽ 

മത്സയം വളർത്തുന്നതിന് അെിസ്ഥാന സൗകരയം ഒരുക്കെും  

 

വിഭാഗം ൈി- ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ന്തറ 

നിബന്ധനേൾ അനുൈരികുന്ന ൈവയംൈഹായ ൈംഘങ്ങൾക് 

തപാതു അടിസ്ഥാനൈൗേരയങ്ങൾ ഒരുകൽ 

1.1. കാർഷിവകാൽപ്പന്നങ്ങളുലെ ഈെുെ സംഭരണ സൗകരയം ഉൾലപ്പലെയുള്ള 

വിളലവെുപ്പിന് വശഷം ആവശയമായി വരുന്ന സൗകരയങ്ങൾ, വജവവളം 

എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക 

വഴി കാർഷിവകാല്പാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്രപവൃത്തികളും. 

1.2. സവയം സഹായ സംഘങ്ങളുലെ ഉപജീവന ദ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കാവശയമായ ലപാതു 

വർക്ക് ലഷഡ്ഡുകളുലെ നിർമ്മാണവും.  

 

വിഭാഗം ഡി ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന ൈൗേരയങ്ങൾ  

1.1. നിർവദ്ദശിക്കലപ്പട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക ്അനുസൃതമായി ഖര-ദ്രദവ മാെിനയ 

സംസ്കരണത്തിനും മെമൂദ്രത വിസർജനം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വവണ്ടി സവതദ്രന്ത്മായ 

സർക്കാർ വകുപ്പുകളുലെ ഇതര പദ്ധതികളുമായി സംവയാജിപ്പിച്ച് ലകാവണ്ടാ 

വയക്തിരത കക്കൂസുകൾ, സ്കൂ ൾ വൊയ് െെുകൾ, അങ്കണവാെി വൊയ് െെുകൾ 

തുെങ്ങിയ ദ്രരാമീണ ശുെിതവവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ദ്രപവൃത്തികൾ  

1.2. ഒെലപ്പട്ടു കിെക്കുന്ന ദ്രരാമങ്ങളുലെയും നിർദിഷ്ട ദ്രരാമീണ ഉത്പാദന 

വകദ്രരങ്ങലളയും നിെവിെുള്ള വറാഡ് ശൃംഖെയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

എല്ലാ കാൊവസ്ഥയിെും ഉപവയാരിക്കാൻ പെുന്ന ദ്രരാമീണ വറാഡുകളുലെ 

നിർമാണവും, ഓെകൾ, കെുങ്കുകൾ എന്നിവ ഉൾലപ്പലെയുള്ള ദ്രരാമത്തിലെ ഈെുെ 

ഉൾവറാഡുകളുലെയും വീഥികളുലെയും നിർമാണവും  
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1.3. കളി സ്ഥെങ്ങളുലെ നിർമാണവും 

1.4. ലവള്ളലപ്പാക്ക നിയദ്രന്ത്ണ സംരക്ഷണ ദ്രപവൃത്തികൾ, ലവള്ളലക്കട്ട് 

ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ജെനിർരമന ദ്രപവൃത്തികൾ, മഴലവള്ളം ലകട്ടിനിൽക്കുന്ന 

താഴ്ന്ന ലപാതുസ്ഥെങ്ങളുലെ ലമച്ചലപ്പെുത്തൽ, തീരദ്രപവദശങ്ങളുലെ 

സംരക്ഷണത്തിനുള്ള വസ്റ്റാം വാട്ടർ ദ്രഡയിനുകൾ എന്നിവ ഉൾലപ്പലെയുള്ള 

അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ,  വറാഡുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണം, ദുരന്ത്ദ്രപതിവരാധ 

തയ്യാലറെുപ്പുകൾ ലമച്ചലപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള ദ്രപവൃത്തികളും  

1.5.ദ്രരാമപഞ്ചായത്തുകൾ, വനിതാ സവയംസഹായ സംഘങ്ങളുലെ 

ലെഡവറഷനുകൾ, ലകാെുങ്കാെ് ബാധിതർക്കുള്ള അഭയവകദ്രരങ്ങൾ, അങ്കണവാെി 

വകദ്രരങ്ങൾ, ദ്രരാമീണ െന്ത്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമുള്ള ലകട്ടിെങ്ങളുലെ 

നിർമാണവും, ദ്രരാമ/ വലാക്കിലെ ദ്രകിമിവൊറിയങ്ങളുലെ നിർമാണവും  

1.6.വദശീയ ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ നിയമം 2013 (20/ 2013) വയവസ്ഥകൾ നെപ്പിൊക്കുന്നതിന് 

ആവശയമായി വരുന്ന ഭക്ഷയധാനയ സംഭരണികളുലെ നിർമ്മാണവും 

1.7. മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രരാമീണ ലതാഴിെുറപ്്പ നിയമദ്രപകാരം ഏലെെുക്കുന്ന 

നിർമ്മാണ ദ്രപവൃത്തികളുലെ എസ്റ്റിവമെിന്ലറ ഭാരമായി വരുന്ന 

നിർമ്മാണസാമദ്രരികളുലെ ഉൽപ്പാദനവും  

1.8. മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രരാമീണ ലതാഴിെുറപ്്പ നിയമദ്രപകാരം സൃഷ്ടിക്കലപ്പട്ട 

ദ്രരാമീണ ലപാതു ആസ്തികളുലെ അെകുെപ്പണികളും 

1.9. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂെിയാവൊെന നെത്തി 

വകദ്രരസർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ലെയ്യുന്ന മവെലതാരു ദ്രപവൃത്തിയും. 

 

ഗ്പസ്തു ത വാർഡിൽ ൈാധ്യമായ ഗ്പവൃത്ിേൾ  

1. വജവ വവെി നിർമ്മാണം 

2. തീെപ്പുൽകൃഷി  

3. ലതാഴുത്്ത നിർമ്മാണം.  

 

ഗ്ഗാമൈഭ  മിനുട്സ്  

      കവക്കാെി പഞ്ചായത്തിലെ  പതിനാറാം വാർഡിലെ വസാഷയൽ ഓഡിെ് ദ്രരാമസഭ 

ഉച്ചക്ക് 2:00 pm ന് കിഴവക്കെത്്ത  അംരനവാെിയിൽ ലവച്ച് നെന്നു. വാർഡ് കൺവീനർ 

മവനാജ്  ലതാഴിൊളികൾ എന്നിവർ പലങ്കെുത്തു. വാർഡ്  കൺവീനർ സവാരതം 

പറഞ്ഞു ലകാണ്ട് ദ്രരാമസഭ ആരംഭിച്ചു. പിലന്ന ലതാഴിൊളികളിൽ നിന്നും ഒരാലള 

അധയക്ഷ സ്ഥാനവത്തക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഇരിര അധയക്ഷസ്ഥാനവത്തക്ക ്വന്നു. Vrp നിതുന 

ദ്രപതിജ്ഞ ലൊല്ലി ലകാെുത്തു. വി ആർ  പി  അഭിൻവിഷ്ണു  ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ചു വി 
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ആർ പി അഞ്ജന റിവപ്പാർട്ട്  അവതരിപ്പിച്ചു.. അതിനു വശഷം െർച്ച നെന്നു. 

െർച്ചയിൽ  

ദ്രപധാനമായും ലതാഴിൊളികൾ  ആവശയലപ്പട്ടത് ലതാഴിെിന്ലറ വവതനം െഭിക്കാൻ 

വവകുന്നു എന്നും എവപ്പാൾ കിട്ടും എന്നുമാണ്. പിലന്ന അവരുലെ ദ്രപശ്നം പുഞ്ച 

പാെംവപാെുള്ള സ്ഥെങ്ങളിലെ  ദ്രപവൃത്തി വരുവപാൾ കയ്യുറകളും കാെുറകളും 

ഒന്നും െഭിക്കുന്നില്ല . വാർഡിലെ ലപാതുസ്ഥെങ്ങളിലെ മാദ്രതം കാെു ലവട്ടുന്നത് ഒരു 

ദ്രപവൃത്തി ആക്കിയാൽ അത് വളലര നല്ലതായിരിക്കുലമന്നു ലതഴിൊളികൾ 

അഭിദ്രപായലപ്പട്ടു.  പുതിയ ലതാഴിൽ കാർഡിവെക്കാവശയമായ വൊവട്ടാ 

ലതാഴിൊളികൾ തലന്ന എെുക്കാ റാലണന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 

 

വജയാതി - 16/5  -- 120/- 

സജിത - 16/8 --120/- 

മാളു സാമി - 16/79-- 120/- 

രമ വമാഹനൻ 16/42-- 120 

മാളു അപ്പുക്കുട്ടൻ -16/3 --240 

വവൊയുധൻ -16/13 -- 120 

ഇരിര ദശരഥൻ  16/38 -- 120 

വമാളി കരുണൻ  16/26 --120 

ശാരദ  16/37 --120 

അനിത വബബിരാജൻ 16/7 ---120 

ദ്രപഭാവതി   16/23--120  

െളിത 16/20 --360 

ശാരദ മണിരാജൻ 16/19 -- 120 

ഉഷ മണി 16/4 -- 120 

 ഖദീജ 16/120--120 

െതിക ഉണ്ികൃഷ്ണൻ  16/14 --120 

നാരായണി -- 16/49—120 
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   ലതാഴിൽ കാർഡിവെക്കാവശയമായ വൊവട്ടാ എെുത്ത വകയിൽ ഓവരാ  

ലതാഴിൊളിക്കും ഇദ്രതയും പണം െിെവായി  

     ലതാഴിൊളികളുലെ സംശയത്തിനു മറുപെി പറയാനായി പഞ്ചായത്തിലെ 

ലതാഴിെുറപ്്പ വിഭാരത്തിൽ നിന്നും ആരും ദ്രരാമസഭയിൽ പലങ്കെുത്തിരുന്നില്ല   

അതിനാൽ ലതാഴിൊളികളുലെ സംശയങ്ങൾക്്ക വി ആർ പി  മസ്ന മറുപെി പറഞ്ഞു. 

വശഷം റിവപ്പാർട്ട് കയ്യെിച്ചു പാസാക്കി. ദ്രശീമതി െതിക നരി പറഞ്ഞു ലകാണ്ട് 4.00 pm 

നു സഭ പിരിച്ചു വിട്ടു.  

 

      കവക്കാെി പഞ്ചായത്തിലെ  പതിനാറാം വാർഡിലെ വസാഷയൽ ഓഡിെ് ദ്രരാമസഭ 

ഉച്ചക്ക് 2:00 pm ന് കിഴവക്കെത്്ത  അംരനവാെിയിൽ ലവച്ച് നെന്നു. വാർഡ് കൺവീനർ 

മവനാജ്  ലതാഴിൊളികൾ എന്നിവർ പലങ്കെുത്തു. വാർഡ്  കൺവീനർ സവാരതം 

പറഞ്ഞു ലകാണ്ട് ദ്രരാമസഭ ആരംഭിച്ചു. പിലന്ന ലതാഴിൊളികളിൽ നിന്നും ഒരാലള 

അധയക്ഷ സ്ഥാനവത്തക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഇരിര അധയക്ഷസ്ഥാനവത്തക്ക ്വന്നു. Vrp നിതുന 

ദ്രപതിജ്ഞ ലൊല്ലി ലകാെുത്തു. വി ആർ  പി  അഭിൻവിഷ്ണു  ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ചു വി 

ആർ പി അഞ്ജന റിവപ്പാർട്ട്  അവതരിപ്പിച്ചു.. അതിനു വശഷം െർച്ച നെന്നു. 

െർച്ചയിൽ  

ദ്രപധാനമായും ലതാഴിൊളികൾ  ആവശയലപ്പട്ടത് ലതാഴിെിന്ലറ വവതനം െഭിക്കാൻ 

വവകുന്നു എന്നും എവപ്പാൾ കിട്ടും എന്നുമാണ്. പിലന്ന അവരുലെ ദ്രപശ്നം പുഞ്ച 

പാെംവപാെുള്ള സ്ഥെങ്ങളിലെ  ദ്രപവൃത്തി വരുവപാൾ കയ്യുറകളും കാെുറകളും 

ഒന്നും െഭിക്കുന്നില്ല . വാർഡിലെ ലപാതുസ്ഥെങ്ങളിലെ മാദ്രതം കാെു ലവട്ടുന്നത് ഒരു 

ദ്രപവൃത്തി ആക്കിയാൽ അത് വളലര നല്ലതായിരിക്കുലമന്നു ലതഴിൊളികൾ 

അഭിദ്രപായലപ്പട്ടു.  പുതിയ ലതാഴിൽ കാർഡിവെക്കാവശയമായ വൊവട്ടാ 

ലതാഴിൊളികൾ തലന്ന എെുക്കാ റാലണന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 

 

വജയാതി - 16/5  -- 120/- 

സജിത - 16/8 --120/- 

മാളു സാമി - 16/79-- 120/- 

രമ വമാഹനൻ 16/42-- 120 

മാളു അപ്പുക്കുട്ടൻ -16/3 --240 

വവൊയുധൻ -16/13 -- 120 

ഇരിര ദശരഥൻ  16/38 -- 120 

വമാളി കരുണൻ  16/26 --120 

ശാരദ  16/37 --120 

അനിത വബബിരാജൻ 16/7 ---120 
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ദ്രപഭാവതി   16/23--120  

െളിത 16/20 --360 

ശാരദ മണിരാജൻ 16/19 -- 120 

ഉഷ മണി 16/4 -- 120 

 ഖദീജ 16/120--120 

െതിക ഉണ്ികൃഷ്ണൻ  16/14 --120 

നാരായണി -- 16/49-- 120 

  ലതാഴിൽ കാർഡിവെക്കാവശയമായ വൊവട്ടാ എെുത്ത വകയിൽ ഓവരാ  

ലതാഴിൊളിക്കും ഇദ്രതയും പണം െിെവായി  

     ലതാഴിൊളികളുലെ സംശയത്തിനു മറുപെി പറയാനായി പഞ്ചായത്തിലെ 

ലതാഴിെുറപ്്പ വിഭാരത്തിൽ നിന്നും ആരും ദ്രരാമസഭയിൽ പലങ്കെുത്തിരുന്നില്ല   

അതിനാൽ ലതാഴിൊളികളുലെ സംശയങ്ങൾക്്ക വി ആർ പി  മസ്ന മറുപെി പറഞ്ഞു.                                       

വശഷം റിവപ്പാർട്ട് കയ്യെിച്ചു പാസാക്കി. ദ്രശീമതി െതിക നരി പറഞ്ഞു ലകാണ്ട് 4.00 pm 

നു സഭ പിരിച്ചു വിട്ടു.     
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