
 

 
 

  

                 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ  
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ആമുഖം :  
                             മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്       
പ ദ്ധതി ഗ്ഗാമീണജ തയുതട ഉന്നമ ത്തി ും  ാമൂഹയ ആസ്തിയുതട 
 ിർമ്മാണത്തി ും  ഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ദകഗ്രാവിഷ്കൃത 

പദ്ധതിയാണ് . 2005 ത പ്റ്റ്റംബർ5 ിലവിൽവന്നതതാഴിലുറപ്പ് ിയമ 
ത്തിന് അടിസ്ഥാ തപടുത്തിയാണ് പദ്ധതി  ടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. 
 മൂഹത്തിൽ  പിദന്നാക്കം  ിൽക്കുന്നവരുതടയും ോരിഗ്േം 
അ ുഭവിക്കുന്നവരുതടയും സകപിടിച്ചുയർത്തുവാ ും അതുവഴി 
ഗ്ഗാമീണ  മ്പദ് വയവസ്ഥയുതട മുഖച്ഛായ മാറ്റാ ും ഈ പദ്ധതി 
ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതല ഓദരാ കുടുംബത്തി ും മറ്റു 
തതാഴിലുകൾ  ഷ്ടമാകാതത  അധികമായി 100 േിവ തത്ത 
അവിേഗ്ധകായിക തതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതിലൂതട ജ ങ്ങളുതട 
ഉപജീവ  മാർഗ്ഗം തമച്ചതപ്പടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിൻതറ അടിസ്ഥാ  
ലക്ഷ്യം. 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവകാശ അധിഷ്ഠിതവും 
ആവിശയാധിഷ്ഠിതവും  പദ്ധതിയാണ്. തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതട മറ്റ്   
ഗ്പധാ ലക്ഷ്്ങ്ങൾ ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാല ത്തിൽ  ഓദരാ 
ഗ്പദേശതത്തയും വിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുക, വരൾച്ച, മതണാലി പ്പ്, 
തവള്ളതപ്പാക്കം, വ  ശീകരണം,  കാലാവസ്ഥാവയതിയാ ം തുടങ്ങിയ 

പാരിസ്ഥിതിക ഗ്പശ്  ങ്ങൾ പരിഹാരം കാണുക.ഉൽപ്പാേ  പരമായ 
ആസ്തികൾ  ൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതട ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം  ുസ്ഥിരം 
ആക്കുക, തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതട മുഖയധാരയിതല സ്ഗ്തീകതള 

 ംഘമായി തകാണ്ടുവരുന്നതി ു അവരുതട  ാമ്പത്തികവും  
 ാമൂഹികവുമായ ശാസ്ഗ്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ്. 

 

ഇന്ത്യയിതല ഏറ്റവും പിദന്നാക്കം ആയ 200 ഗ്ഗാമീണ ജില്കളിൽ 2006 
തെഗ്ബുവരി രണ്ടാം തീയതി ഈ  ിയമം  ിലവിൽ വരികയും  പദ്ധതി 
 ടപ്പിലാക്കുകയും തെയ്തു. ദകരളത്തിൽ വയ ാട്,  പാലക്കാട് ഈ 200 
ജില്കളിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരുന്നു. 2007 തമയ് 15ന് 130 ജില്കളിൽ കൂടി ഇത് 
വയാപിച്ചു.ഇടുക്കി, കാ ർദകാട് ജില്കളിൽ ഇതിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
2008 ഏഗ്പിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിതല ബാക്കി മുഴുവൻ ജില്കളിദലക്കും 



 

 
 

ഇത് വയാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിതല മുഴുവൻ ജില്കളിൽ ഈ പദ്ധതി  ിലവിൽ 
ഉണ്ട്.ആദഗാളതലത്തിൽ  വിദശഷ് ഗ്ശദ്ധയാകർഷ്ിച്ച ഒരുഅവകാശ 
അധിഷ്ഠിതം തതാഴിൽ  ിയമം എന്ന  ിലയിലും ഗ്ഗാമീണദമഖലയിൽ 
ോരിഗ്േ ലഘൂകരണതത്ത  ിർണായക വഴിത്തിരിവ്  ൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് 
പദ്ധതി എന്ന കാരയം പരിഗണിച്ചു. 2009 ഒകദടാബർ രണ്ടാം തീയതി 
ദകഗ്ര  ർക്കാർ ഈ  ിയമതത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പു ർ ാമകരണം തെയ്തു. 

 

 വിദശഷ്തകൾ :- 

*  ിയമത്തിന്തറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി 

*ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും 
പദ്ധതിയിൽ  പങ്കാളിയാവാം. 

* സ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ് ും തുലയ ദവത ം. 

*പരിസ്ഥിതി ംരക്ഷ്ണം,കാർഷ്ി കദമഖലയിതലഅടിസ്ഥാ വിക  ം 
എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണ . 

*തതാഴിലാളികൾ തതന്ന തതാഴിൽ കതണ്ടത്തുക, ആ ൂഗ്തണ 
ഗ്പഗ്കിയകളിൽ പങ്കാളിയാവാൻ അവ രം. 

*കരാറുകാദരാ  ഇട ിലക്കാദരാ ഇല്. 

*തപാതുജ  പങ്കാളിത്തദത്താതട ദലബർബജറ്റ്. 

*ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്,  ദപാസ്റ്റ് ഓെീസ് വഴി മാഗ്തം ദവത   വിതരണം. 

*സ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻഗണ . 

 *കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖലയിൽ ഉള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ്  ംവിധാ ം. 

 *ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു (ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ംവിധാ ം) 

* പരാതി പരിഹാര  ംവിധാ ം.  

 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
ഗ്പദേശത്ത്  ടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ാ ഗ്പവർത്തിയും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റി ു 
വിദധയമാക്കണതമന്ന്   ിയമത്തിതല പതിദ ഴാം വകുപ്പ് 
 ിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്ത തത്തപ്പറ്റിയുംതപാതുധ ം   
തെലവഴിക്കുന്നതിത  പറ്റിയും  പൗര മൂഹം  ടത്തുന്ന പര യവും 



 

 
 

 വതഗ്ന്ത്വുമായ പരിദശാധ യാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.തതാഴിലുറപ്പ് 
 ിയമം ഗ്പകാരം വർഷ്ത്തിൽ രണ്ട് തവണ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 
എല്ാ വാർഡിലും  ടദത്തണ്ടതാണ്.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ 
 ാമൂഹികകണതക്കടുപ്പ് എന്നതിലൂതട ഉദേശിക്കുന്നത് ഗ്പവർത്തി 
സ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ  വർക്ക്സ റ്റ്ദ രിട്ട് രർശിച്ചും,  
തതാഴിലാളികദളാടും   ിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥദരാടും, അഭിമുഖ 
 ടത്തിയതിലൂതടയും, ലഭയമായ ദരഖകളുതട വിശേ പരിദശാധ യി 
ലൂതടയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദഗ്കാഡീകരിച്ച് ഗ്ഗാമ ഭകളിലും 
തപാതു മൂഹതത്ത അറിയിക്കുക എന്നതാണ്.ഇഗ്പകാരം ലഭിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങളുതടയും ഗ്ഗാമ ഭകളിൽ ഉയരുന്ന തതാഴിലുറപ്പ്                         
തതാഴിലാളികളുതട  അഭിഗ്പായങ്ങളുതടയും  ിർവ്വഹണ 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതട അഭിഗ്പായങ്ങളുതടയും അടിസ്ഥാ ത്തിൽ 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതട 
 ടത്തിപ്പിത   ുതാരയതയും ഉത്തരവാേിതവവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക 
എന്നതാണ് ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വസ്തുതാപരമായ 
കതണ്ടത്തലുകളിലൂതട തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട ഗുണദഭാക്താക്കളായ 
ഗ്ഗാമീണജ തയുതട ഉന്നമ ത്തി ും പദ്ധതിയുതട തമച്ചതപ്പട്ട 
ഗ്പവർത്ത ത്തി ും  ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിലൂതട ാധിക്കുന്നു. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

വാർഡ് 11 കീഴൽ ദ ാർത്ത് ഭാഗം 

                         വാർഡ് 11 കീഴൽ ദ ാർത്ത് 213 കുടുംബങ്ങളിലായി 258 

അംഗങ്ങൾ തതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ തെയ്തിരിക്കുന്നു.തതാഴിലാളികൾ 

 ജീവ തതാഴിലാളികളായി തതാഴിൽ തെയ്ത് വരുന്നു. 2018 -19 

 ാമ്പത്തികവർഷ്തത്ത 8 തതാഴിലാളികൾക്ക്  ൂറ് തതാഴിൽേി ം 
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. െഗ്രി(11/108),  ജാ ു(11/15),  അ ിത(11/79),  വ ജ(1 

/163),   തി(11/159),  ഉഷ്(11/1),  ഇരിര(11/22),  ശീമ(10/65) എന്നിവരാണ്. 

വിലയാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 11 കീഴൽദ ാർത്ത് 1. 10. 2018   

മുതൽ  31. 3. 2019 വതരയുള്ള കാലയളവിൽ  ടത്തിയ ഗ്പവൃത്തികളാണ് 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റി ു വിദധയമാക്കിയത്.ഈ കാലയളവിൽ  ടത്തിയ 

ഗ്പവൃത്തികൾക്കായി 2079 അവിേഗ്ധ തതാഴിൽ േി ങ്ങളും 6 വിേഗ്ധ 

തതാഴിൽ േി ങ്ങൾ 26 വിേഗ്ധ തതാഴിൽ േി ങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അവിേഗ്ദ്ധ ദവത ത്തിൽ563269 രൂപയും വിേഗ്ധ വിേഗ്ധ ദവേ യിൽ 

26931 രൂപയും ഗ്പവർത്തികൾക്ക് ദവണ്ടി തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവ ം 
തെയ്യുന്നത് എതന്ത്ാതക്ക എന്നും കാരയക്ഷ്മമായി െലഗ്പേമായി ഈ 

പദ്ധതി എങ്ങത   ടപ്പിലാക്കാം എന്നും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ 

തതാഴിലാളികതള ഗ്ഗാമ ഭ അംഗങ്ങതളയും ദബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിന് 

ദവണ്ടിയാണ് ഈ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.  

രീതിശാസ്തം:-  

 ദകരള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി -ദകാഴിദക്കാട് ജില്ാ ദതാടന്നൂർ 
ദലാക്കിതല വിദല്ജ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണാണ് ദകാഴിദക്കാട് ജില്യിതല 
ദതാടന്നൂർ ദലാക്കിതല വിലയാപ്പള്ളിപഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 11 കീഴൽ 
ദ ാർത്ത് ഭാഗം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ  ടത്തിയത്. 

 ആേയഘട്ടം:-  

          പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി, ഗ്പ ിഡണ്ട്,വാർഡ് തമമ്പർ,  
തതാഴിൽലുറപ്പ്  ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ദതാടന്നൂർ ദലാക്ക് വിദല്ജ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ൺ മൂന്നിൽ  ടദത്തണ്ട 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പവർത്ത ങ്ങളുതട  കുറിച്ചുള്ള െർച്ച. 

 



 

 
 

 

രണ്ടാം ഘട്ടം:- 
           ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ 2018ഒകദടാബർ ഒന്നു മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 
വതര ഏതറ്റടുത്തു  ടത്തിയ ഗ്പവർത്തികളുതട െയലുകൾ, 
7രജിസ്റ്ററുകൾ, എം ഐ എസ്എന്നിവ പരിദശാധിക്കൽ. 

മൂന്നാംഘട്ടം :- 
             പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട അടിസ്ഥാ ത്തിൽ 
ഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങൾ പരിദശാധിക്കൽ, ഗ്പവർത്തിയുതടഅളവുകൾ 
പരിദശാധികൽ 

 ാലാം ഘട്ടം :- 
              ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ഗ്പവർത്തിയുതട ഗുണെലങ്ങൾ 
ദൊേിച്ചറിയുകയും,  ജീവ് തതാഴിലാളികതള കണ്ട് തതാഴിൽ കാർഡ് 
പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ പരിദശാധിച്ച് അഭിമുഖം  ടത്തലും, 
വിവരദശഖരണം  ടത്തലും.  

അഞ്ചാം ഘട്ടം:-                        
                െീൽഡ്പരിദശാധ യുതടയും െയൽപരിദശാധ യുതടയും 
അടിസ്ഥാ ത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ. 

             

തതാഴിലാളികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ 

                 തതാഴിലാളികൾക്ക് 10 അവകാശങ്ങൾ ഗ്പധാ ം 
തെയ്യുന്നു. അവ ഏതതാതക്കയാതണന്ന് െുവതട ദെർക്കുന്നു. 

 

1)   തതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം(     
തഷ്ഡയൂൾഡ് 2, ഖണ്ഡിക 1-5 എ എം  ി  അധയായം-3) 
        ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരതാമ ം ഉള്ള അവിേഗ്ധ കായിക 
തതാഴിൽ തെയ്യുവാൻ തയ്യാർ ആയിട്ടുള്ള വയക്തികൾ ഗ്ഗാമ 
പഞ്ചായത്തിൽ ദപര് രജിസ്റ്റർ തെയ്യുക. ഒരു കുടുംബത്തിൽ തതാഴിൽ 
ആവശയമുള്ളവരുതട മുഴുവൻ ദപര് വിവരങ്ങൾ ഉൾതപ്പടുത്തി 



 

 
 

ആയിരിക്കണം അദപക്ഷ്ിദക്കണ്ടത്. അദപക്ഷ്യിൽ പൂർണമായ 
ദമൽവിലാ ം, വയസ്സ്, വാർഡ്  മ്പർ, ദറഷ്ൻ കാർഡ്  മ്പർ, ആധാർ 
 മ്പർ എന്നിവ ദെർത്തിരിക്കണം. അദപക്ഷ്കർക്ക് ഗ്പാഥമിക 
അദ വഷ്ണത്തിന് ദശഷ്ം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി തതാഴിൽ കാർഡ് 
അ ുവേിച്ച്  ൽകും. അദപക്ഷ്  ൽകിയാൽ 15 േിവ ത്തി കം 
തതാഴിൽകാർഡ് അ ുവേിക്കണം. ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു 
തതാഴിൽകാർഡ് മാഗ്തദമ ലഭിക്കൂ. തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള മുഴുവൻ 
കുടുംബാംഗങ്ങളുതടയും ദൊദട്ടായും, വിവരങ്ങളും തതാഴിൽ 
കാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നിലധികം തതാഴിൽ കാർഡുകൾ 
ഒരാളുതട ദപരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്കിമി ൽ കുറ്റകരമാണ്. എന്നാൽ 
മാതാപിതാക്കതളദയാ,  ദഹാേരങ്ങതളദയാ ആഗ്ശയിച്ചുകഴിയുന്ന 
വിധവകൾ, ഉദപക്ഷ്ിക്കതപ്പട്ട സ്ഗ്തീകൾ അഗതികൾ എന്നിവർക്ക് 
ഗ്പദതയകം ദവതറ തതാഴിൽ കാർഡ് തകാടുക്കണതമന്ന്  ിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുതടയും പാസ്ദപാർട്ട് 
സ സ് ദൊദട്ടാകൾ തതാഴിൽ കാർഡിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം. ദൊദട്ടാ 
എടുക്കുന്നതിന്തറ  െിലവ് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾതപ്പടുത്തി 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് വഹിക്കും. അഞ്ചു വർഷ്ദത്തക്കാണ് ഒരു തതാഴിൽ 
കാർഡ് അ ുവേിച്ചു  ൽകുന്നത്. ഒരു കുടുംബം ഒരു വർഷ്ം 
ആവശയതപ്പട്ട തതാഴിൽേി ങ്ങൾ അവർക്ക് അ ുവേിച്ച 
തതാഴിൽേി ങ്ങൾ, ലഭിച്ച ദവത ം, ഏതറ്റടുത്ത ഗ്പവർത്തികളും മസ്റ്റർ 
ദറാൾ  മ്പറുകളും ലഭിച്ച തതാഴിലില്ായ്മ ദവത ം  ഷ്ടപരിഹാരം 
മുതലായ വിവരങ്ങളും തതാഴിൽ കാർഡിൽ അതാത്  മയം എഴുതി 
ദെർക്കണം.  

2)     അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്തി ുള്ളിൽ തതാഴിൽ 
ലഭിക്കാ ുള്ള അവകാശം ആയതിന്തറ  സകപ്പറ്റ് 
ര ീത് ലഭിക്കുവാ ും ഉള്ള അവകാശം ( തഷ്ഡയൂൾഡ് 
1, ഖണ്ഡിക 8, തഷ്ഡയൂൾ 2, ഖണ്ഡിക 6-13) 

       തതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ചവർ തതാഴിൽ ആവശയമുള്ളദപ്പാൾ 
ഗ്പദതയക അദപക്ഷ്  ൽകണം.  ിർേിഷ്ട ദൊറത്തിൽ 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലാണ് അദപക്ഷ്  ൽദകണ്ടത്. തവള്ള കടലാ ിലും 
അദപക്ഷ്  ൽകാവുന്നതാണ്. 2014 തല പുതുക്കിയ  ിർദേശങ്ങൾ 
ഗ്പകാരം തമാസബൽ ദൊൺ, ലാൻഡ് ദൊൺ എന്നിവയിലൂതടയും 
തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാവുന്നതാണ്. എഴുത്തും വായ യും 
അറിയാത്തവർക്ക്  ിർേിഷ്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതട മുന്നിൽ വാക്കാലും 
തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാവുന്നതാണ്. തതാഴിലി ായി അദപക്ഷ് 



 

 
 

 ൽകുദമ്പാൾ ര ീത് സകപ്പറ്റി ഇരിക്കണം. െുരുങ്ങിയത് 
രണ്ടാഴ്സെദത്തക്ക് ആണ് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പദടണ്ടത് കൂടുതൽ 
േിവ ങ്ങളിദലക്ക് ദവണ്ട ഗ്പവർത്തികൾ മുൻകൂട്ടി 
അദപക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് അ ുവാേമുണ്ട്. എന്നു മുതൽ എന്നു വതര 
തതാഴിൽ ആവശയം ഉള്ളത് എന്ന് വയക്തമാക്കണം അദപക്ഷ്ിച്ച് 
തീയതിമുതൽ ദകാ, അദപക്ഷ് ലഭിച്ച് പരമാവധി 15 േിവ ങ്ങളിദലാ 
തതാഴിൽ ലഭയമായിരിക്കണം. പരമാവധി 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ 
ആണ് അദപക്ഷ്  ൽദകണ്ടത്. എന്നാൽ വ ഗ്പദേശത്തു 
വ ാതിർത്തികളിൽ ഉം താമ ിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 100 
േിവ തത്ത തതാഴിൽ  ൽകുന്നതിന് ഇദപ്പാൾ അ ുവാേമുണ്ട്.  

 

 

3)   തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ങ്കിൽ തതാഴിലില്ായ്മ ദവത ം 
ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം( ആേയതത്ത 30 േിവ ം 
കൂലിയുതട1/4 പിന്നീടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ1/2 ഭാഗം) 
        തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് വർക്ക് 15 േിവ ത്തി ുള്ളിൽ 
തതാഴിൽ  ൽകണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ. അല്ാത്തപക്ഷ്ം 
തതാഴിലില്ായ്മ ദവത ം ലഭിക്കുന്നതിന് തീയതി ദരഖതപ്പടുത്തിയ 
സകപ്പറ്റ് ര ീത് ആവശയമാണ്. തതാഴിലിന്  അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 
േിവ ത്തി ുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ങ്കിൽ പതി ാറാമതത്ത േിവ ം 
മുതൽ ആേയതത്ത 30 േിവ ം  ിർേിഷ്ഠ ദവേ  ത്തിന്തറ1/4 കുറയാതത 
തുകയും പിന്നീടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ ദവേ  ത്തിന്തറ പകുതിയിൽ 
കുറയാതത തുകയും ആണ് തതാഴിലില്ായ്മ ദവത ം ലഭിക്കുക. 
 ംസ്ഥാ   ർക്കാരാണ് തതാഴിലില്ായ്മ ദവത ം  ൽദകണ്ടത്. പിന്നീട് 
ഈ തുക തതാഴിൽ  ൽകുന്നതിൽ വീഴ്സെ വരുത്തിയ അവരിൽ ിന്നും 
ഈടാക്കണതമന്ന് വയവസ്ഥ. തതാഴിൽ അ ുവേിച്ചു  ൽകിയ 
അന്നുമുതൽ ദകാ 100 േിവ തത്ത ദവത ത്തിന് തുലയമായ തുക 
തതാഴിലില്ായ്മ ദവത മായി ലഭിക്കുന്ന േിവ ദമാ തതാഴിലില്ായ്മ 
ദവത ത്തി ുള്ള അർഹത  ഷ്ടമാകും ദവേ  മായും തതാഴിലില്ായ്മ 
ദവത ം ആയും ഒരാൾക്ക് പരമാവധി 100 േിവ തത്ത ദവത ത്തിന് 
തുലയമായ തുകദയാ ലഭിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളൂ.  

4) തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ് തയ്യാറാക്കാ ുള്ള 
അവകാശം.  



 

 
 

        ഒരു ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ് എന്ന് 
പറയുന്നത് എസ്റ്റിദമറ്റ് അടക്കമുള്ള ഗ്പവർത്തികളുതട വിശേ 
വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇത്  ടപ്പു  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിതല തദലേിവ ം 
തെഗ്ബുവരി മാ ദത്താതട പൂർത്തീകരിക്കണം. ഒരു ഗ്ഗാമ 
പഞ്ചായത്തിതല അംഗീകരിക്കതപ്പട്ട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് ഇരട്ടിയിലധികം 
തുകയ്ക്കുള്ള ഗ്പവർത്തികളാണ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ് ഉണ്ടാവുക 
ഇതിൽ ഏതു ഗ്പവർത്തി ദവണതമങ്കിലും വാർഷ്ിക കലണ്ടർ, തതാഴിൽ 
ആവശയതപ്പട്ടവരുതട എണം, ഗ്പവർത്തി  ടപ്പിലാക്കുന്ന കാലയളവിതല 
കാലാവസ്ഥ എന്നതിന്തറ അടിസ്ഥാ ത്തിൽ തിരതെടുക്കാം.  

 

5) അഞ്ചു കിദലാമീറ്ററി ുള്ളിൽ തതാഴിൽ 
ലഭിക്കാ ുള്ള അവകാശം, അതല്ങ്കിൽ ദവേ  
ത്തിന്തറ 10% അധികം 

               അദപക്ഷ്കരുതട താമ സ്ഥലത്തിന് അഞ്ച് കിദലാമീറ്റർ 
പരിധിക്കുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻഗണ   ൽകണം 5 
കിദലാമീറ്റർ േൂരപരിധിക പുറത്താണ് തതാഴിതലടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ10% 
അധിക ദവത ത്തിന് തതാഴിലാളികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.  

 

6) കുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമ  ൗകരയം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് 
 ൗകരയം എന്നിവ ലഭിക്കുവാ ുള്ള അവകാശം( 
തഷ്ഡയൂൾഡ് 2: ഖണ്ഡിക 23-28) 

തതാഴിലിടങ്ങളിതല  ൗകരയങ്ങൾ 

*  തതാഴിലാളികൾക്ക് തിളപ്പിച്ചാറിയ തവള്ളം  ൽകുക 

*  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക 

* ഭക്ഷ്ണം കഴിക്കുന്നതി ു ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വിഗ്ശമിക്കുന്ന   
അതി ും ടാർദപാളിൻ ഷ്ീറ്റ് തകാണ്ട് തണുപ്പിക്കുക 

* 5 വയസ്സിൽ താതഴ ഗ്പായമുള്ള കുട്ടികളുതട എണം അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ  
ആതണങ്കിൽ അവതര പരിപാലിക്കുക 

 



 

 
 

 

7) 15 േിവ ത്തി ുള്ളിൽ ദവത ം ലഭിക്കുന്നതി ുള്ള 
അവകാശം 
               പദ്ധതിയുതട ദവത ം ബാങ്ക്,  ദപാസ്റ്റ് ഓെീസ് 
അക്കൗണ്ടിലൂതടയാണ്  ൽകുന്നത് ഓദരാ തതാഴിലാളികൾക്കും 
ഗ്പദതയകം അക്കൗണ്ട് ദവണം. ഓദരാ തതാഴിലാളികളുദടയും ദവേ ം 
അവരവർക്ക് തതന്ന ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാതയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താ ാണ് 
ഇങ്ങത   ിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഗ്തീ തതാഴിലാളികളുതട ദവത ത്തിന് 
ദമലുള്ള  ിയഗ്ന്ത്ണം അവർക്ക് തതന്ന ആയിരിക്കണതമന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം 
ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. തതാഴിലാളികളുതട ആധാർ  മ്പർ കൂടി 
തതാഴിൽ കാർഡിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയാൽ ആൾമാറാട്ടം, ഇരട്ടിപ്പ് എന്നിവ 
മുദഖ  ഉള്ള ഗ്പശ് ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ  ാധിക്കും.  

 

 

8) ദവത ം  വിതരണത്തിതല കാലതാമ ത്തിന് 
 ഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന അവകാശം. 
                     മസ്റ്റർ ദറാൾ അവ ാ ിച് 15 േിവ ത്തി കം ദവത ം 
ലഭിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങത  ലഭയമാകാതത വന്നാൽ പതി ാറാമതത്ത 
േിവ ം മുതൽ  ലഭിക്കുവാ ുള്ള ദവത ത്തിന്തറ  0.05% തുക ഓദരാ 
േിവ വും  ഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കണതമന്നാണ് 2014തല പുതുക്കിയ 
തഷ്ഡയൂൾ 2 വയവസ്ഥ തെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ തുക തൽക്കാലം  ർക്കാർ 
വഹിക്കും എങ്കിലും പിന്നീട് വിശേമായ അദ വഷ്ണത്തിന്തറ  
അടിസ്ഥാ ത്തിൽ ഉത്തരവാേിയായ അവരിൽ ിന്നും ഈടാക്കണം 
എന്നാണ് വയവസ്ഥ മ പ്പൂർവ്വം അലംഭാവം തകാണ്ട് പാവതപ്പട്ടവരായ 
കൂലി തതാഴിലാളികളുതട ദവത ം തുടങ്ങുകദയാ സവകുകയും 
തെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങത  വയവസ്ഥ തെയ്തിട്ടുള്ളത്. 
അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ഓവർ ിയർ, ദമൽ അളവുകൾ 
എടുദക്കണ്ട അതഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചി ീയർ, ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി  ടത്തി ദവജ് 
ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാദക്കണ്ട ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ, െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്െർ 
ഓർഡറുകൾ ഉപ്പ അടയ്ദക്കണ്ട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി, 
ഗ്പ ിഡന്റ് എന്നിവർ  ിർേിഷ്ട േിവ ത്തി ുള്ളിൽ അതു 
 ൽകുന്നുതവന്നും പൂർത്തീകരിക്കുതമന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം.  



 

 
 

9 )  മയബന്ധിതമായ പരാതി പരിഹാരത്തി ുള്ള 
അവകാശം.  
            തതാഴിലുറപ്പ്  ിയമം ത ക്ഷ്ൻ 19 തഷ്ഡയൂൾ 2 ദപരഗ്ഗാഫ് 35 
ദകഗ്ര വാർഷ്ിക  ർക്കുലർ ൊപ്റ്റ്റർ 10.4 എന്നിവ ഗ്പകാരം 
 മയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തി ുള്ള അവകാശം 
അ ുശാ ിക്കുന്നു. തതാഴിലുറപ്പു മായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാതികൾ ദരഖ 
പരമായ വാക്കാദലാ ദൊൺ മുഖാന്ത്ിരദമാ  ിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥതര 
അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങത  ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരാതി 
രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി  ൂക്ഷ്ിക്കുകയും പരാതിയിദേൽ എടുത്ത 
 ടപടികൾ പരാതിക്കാരത  അറിയിദക്കണ്ട തും  ിർവ്വഹണ 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലയാണ്.  
 

 

10) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ടത്തുന്നതി ുള്ള അവകാശം 
 

    ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ദ രവകാശികൾ ആയ  ാധാരണജ ങ്ങൾ 
ആ പദ്ധതി അവദലാക ം തെയ്യുകയും പരിദശാധിക്കുകയും 
വിലയിരുത്തുകയും തെയ്യുന്ന ജ കീയ ഇടതപടലാണ് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട  വിദശഷ്തയാണ് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണം തെലവഴിച്ചത് ശരിയായ 
രീതിയിലാണ്, ലക്ഷ്യമിട്ട് അവകാശങ്ങളും ആ ുകൂലയങ്ങളും 
അർഹതതപ്പട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ,  ിർവഹണ രീതിയിൽ അപാകത 
ഉണ്ടായിരുദന്നാ,ഗ്പതീക്ഷ്ിച്ച ദ ട്ടം പദ്ധതിമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ, 
എന്നാൽ ജ ങ്ങൾ ദ രിട്ട് പരിദശാധിക്കുന്ന ജ കീയ ഗ്പഗ്കിയയാണ് 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം 
െയലുകളും,  ദരഖകളും,  രജിസ്റ്ററുകളും പരിദശാധിക്കുകയും 
ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ദ രിട്ട് പരിദശാധിച് അളവുകൾ എടുത്തു 
ദ ാക്കുകയും തെയ്യുന്നു. ഗ്പദതയകം വിളിച്ചുദെർക്കുന്ന ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ ആണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാദക്കണ്ടത്.  

 

------------------------------------------------------------------- 



 

 
 

അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട് തതാഴിലാളികളിൽ 
 ിന്നും ദൊേിച്ചറിെ് വിവരങ്ങൾ:- 
 

തതാഴിൽ കാർഡ്:- 
                     ജീവ തതാഴിലാളികൾക്ക് പുതിയ തതാഴിൽ കാർഡ് 
 ൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച 50 തതാഴിൽ കാർഡിലും ദൊദട്ടാ 
കാണാൻ കഴിെില്. . തതാഴിലാളികളുതട തതാഴിൽ കാർഡിൽ 
ആവശയമായ ദൊദട്ടാ പഞ്ചായത്തിൽ  ിന്നും എടുത്തു തകാടുക്കുന്നതിന് 
ദവണ്ട  ടപടികൾ  വീകരിക്കുന്നത്  ലത്ായിരിക്കും.  
 

 തതാഴിൽ അദപക്ഷ്:- 
        തപാതു ഗ്പവൃത്തികൾക്കായി തതാഴിലാളികൾ വയക്തിപരമായി 
അദപക്ഷ്  ൽകാറില് എന്നും തതാഴിലാളികളിൽ  ിന്നുമുള്ള 
അഭിമുഖ ംഭാഷ്ണത്തിൽ മ സ്സിലായി. തതാഴിലാളികൾ തതാഴിലിന് 
അദപക്ഷ്  ൽകാറുതണ്ടന്നും ദമറ്റ് വഴി പഞ്ചായത്തിൽ   മർപ്പിച്ച്  
സകപ്പറ്റ് റ ീറ്റ് വാങ്ങാറുണ്ട് എന്ന് മ സ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

 

  

കൂലി  ഷ്ടപരിഹാരം:- 

              തതാഴിലുറപ്പ്  ിയമഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി കഴിെ 14 
േിവ ത്തി ുള്ളിൽ ദവത ം ലഭിദക്കണ്ട അവകാശം 
തതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയഗ്പവർത്തികളുതട 
അവിേഗ്ധ ദവത ം തതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമായിട്ടുള്ളതായി െീൽഡ് 
പരിദശാധ യിൽ മ സ്സിലാക്കുവാൻ  ാധിച്ചു. ഗ്പവൃത്തി കഴിെ്  14 
േിവ ം പിന്നിട്ടതി ുദശഷ്മാണ്  ദവത ം  തതാഴിലാളികൾക്ക് 
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.    ഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശതത്ത പറ്റി 
തതാഴിലാളികൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്. അതുതകാണ്ട് ഇതു വതര 
 ഷ്ടപരിഹാര ത്തി ുദവണ്ടി അദപക്ഷ്  ൽകിയിട്ടില് എന്ന് അറിയാൻ 
 ാധിച്ചു. 

  



 

 
 

 തതാഴിൽ സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങൾ :- 

               കുടിക്കുവാ ുള്ള തവള്ളം, വിഗ്ശമ  ൗകരയം, ഗ്പഥമ 
ശുഗ്ശൂഷ്  ൗകരയം, ഗ്കഷ്  എന്നിവ തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ലഭയമാക്കണതമന്ന് 
തതാഴിലുറപ്പ്  ിയമം തഷ്ഡയൂൾ 2 ദപരഗ്ഗാഫ് 23-28, ദകഗ്ര വാർഷ്ിക 
 ർക്കുലർ 8, 8.2 അ ുശാ ിക്കുന്നുണ്ട്. തണൽ  ൗകരയം 
അതയാവശയമായ പുതുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി ക ാൽ , മണിയൂർ 
ഗ്ബാഞ്ച് ക ാൽ എന്നീ ഗ്പവർത്തികൾക്ക് ലഭയമായിട്ടില് എന്ന് അറിയാൻ 
കഴിെു. കുടിതവള്ളം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്  ൗകരയം ആവശയമായി വരുന്ന 
 ാഹെരയത്തിൽ ദമറ്റ് എത്തിച്ചുതകാടുക്കുന്നത് ആയി അറിയുവാൻ 
 ാധിച്ചു. 

 

 െികിത്സാ ഹായം:- 

                       തതാഴിലുറപ്പ്  ിയമം തഷ്ഡയൂൾഡ് 2 ദപരഗ്ഗാഫ് 5 ദകഗ്ര 
വാർഷ്ിക  ർക്കുലർ ൊപ്റ്റ്റർ 9 ഗ്പകാരവും തതാഴിലാളിക തതാഴിൽ 
സ്ഥലത്ത് തവച്ച് അപകടം  ംഭവിച്ചാൽ െികിത്സാ ൗകരയം 
ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ് . പുതുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി ക ാൽ  
ഗ്പവൃത്തിക്കിടയിൽ  അപകടം  ംഭവിച്ച വത്സല എന്ന തതാഴിലാളിക്ക് 
െികിത്സാ  ഹായം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിെു. എന്നാൽ അദത 
ക ാലിൽ തവച്ച് അപകടം  ംഭവിച്ച  െീ  എന്ന തതാഴിലാളി 
ആേിവ ം ദഡാകടതറ  മീപിക്കാത്തതി ാൽ പിദറ്റേിവ ം പഴുപ്പ് 
വരികയും സഗ്പവറ്റ് ദഹാസ്പിറ്റലിൽ  മീപിക്കുകയും തെയ്തു. 
ഗ്പവർത്തി കഴിെ് ആറുമാ ം കഴിെിട്ടും ആ അപകടത്തിൽ  ിന്നും 
മുക്തി ദ ടാൻ  െീ  എന്ന തതാഴിലാളിക്ക്  ാധിച്ചിട്ടില്. 
െികിത്സാ ഹായത്തി ു ദവണ്ടി അദപക്ഷ്കൾ ഒന്നും പഞ്ചായത്തിൽ 
 മർപ്പിച്ചിട്ടില് അതുതകാണ്ട് െികിത്സാ ഹായം പഞ്ചായത്തിൽ 
 ിന്നും ലഭിച്ചിട്ടിതല്ന്നാണ് അവരിൽ  ിന്നും അറിയാൻ കഴിെത്. 

തഷ്ൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് തയ്യാറാക്കാ ുള്ള അവകാശം:- 

         തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജകടിൽ  തതാഴിലാളികളുതട 
പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകാറുതണ്ടന്ന് അവരുമായുള്ള 
 ംഭാഷ്ണത്തി ിടയിൽ മ സ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

 



 

 
 

 അഞ്ചു കിദലാമീറ്ററി ുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാ ുള്ള 
അവകാശം:- 
            തതാഴിലുറപ്പ്  ിയമം തഷ്ഡയൂൾ 2 പാര 18 ദകഗ്ര വാർഷ്ിക 
 ർക്കുലർ ൊപ്റ്റ്റർ 17 എന്നിവയിൽ തതാഴിലാളികൾക്ക് അഞ്ച് 
കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിൽ തതാഴിൽ ലഭയമാക്കണതമന്ന് അ ുശാ ിക്കുന്നു. 
വാർഡിതല മുഴുവൻ തതാഴിലാളികൾക്കും  അഞ്ചു 
കിദലാമീറ്ററി ുള്ളിൽ തതന്ന തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് 
തതാഴിലാളികളിൽ  ിന്നും അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 മയബന്ധിതം ആയിട്ടുള്ള പരാതി 
പരിഹാരത്തി ുള്ള അവകാശം:- 
             പരാതി ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ പരാതികൾ 
ഒന്നും തതന്ന കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്. 
 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ടത്തുന്നതി ുള്ള അവകാശം:- 
           തതാഴിലുറപ്പ്  ിയമം ത ക്ഷ്ൻ 17(2) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
 ടത്തു അതി ുള്ള അവകാശം  ൽകുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

ഗ്പവർത്തി  ംബന്ധിച്ച വിശോംശങ്ങൾ:- 

1. കീഴൽ ദ ാർത്ത് ഭാഗം ദറാഡ്  
  ിർമ്മാണം (RC/260434) 

2. മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് ക ാൽ    
        പു രുദ്ധാരണം  (IC/215772) 

3. കയ്യാല  ിർമ്മാണം(WC/297270) 
4.  പുതുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി  ക ാൽ  

             പു രുദ്ധാരണം(IC/215885) 
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1 RC/260 
434 

കീഴൽ 
ദ ാർത്ത് 
ഭാഗം  
ദറാഡ് 
 ിർമ്മാ 
ണം 

പൂർ 
ത്തീ 
കരി 
ച്ചു 

226000  70 70 18830 തമറ്റീ 
രിയ 
ൽ- 
162966 
 വാട 
ക- 
350 
 ദബാ 
ർഡ്- 
3000 

2 IC/215772 മണിയൂ
ർ 
ഗ്ബാഞ്ച് 
ക ാൽ 
പു രു
ദ്ധാരണം 

പൂർ
ത്തീക 
രിച്ചു 

98000  342 277 75067 വാട 
ക- 
1385 
 ദബാ 
ർഡ് 
3000 



 

 
 

3 WC/297270 കയ്യാല 
 ിർമ്മാ
ണം 

പൂർ
ത്തീക
രിച്ചു 

341000  1221 1204 326284 വാട 
ക- 
6020 
 ദബാ 
ർഡ്- 
3000 

4 IC/215885 പുതുപ്പ
ണം 
ഡിസ്ഗ്ടി
ബയൂട്ടറി  
ക ാൽ  
പു രു
ദ്ധാരണം 

പൂർ
ത്തീക
രിച്ചു 

140000  528 528 143088 വാട 
ക- 
2640 
 ദബാ 
ർഡ്- 
3000 

 

 

1.കീഴൽ ദ ാർത്ത് ഭാഗം ദറാഡ്   ിർമ്മാണം 
(RC/260434) 
                      09. 03. 2019  ആരംഭിച്ച്   15.03. 2019 വതര  ടന്ന 
ഗ്പവർത്തിയാണ് കീഴൽ ദ ാർത്ത് ഭാഗം ദറാഡ്  ിർമ്മാണം. മസ്റ്റർ 
ദറാൾ ഗ്പകാരം 70 തതാഴിൽ േി ങ്ങളാണ്  ൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധദവത  
ഇ ത്തിൽ 18, 830 രൂപയും, അർദ്ധ വിേഗ്ധ, വിേഗ്ധ ദവത  ഇ ത്തിൽ 
26, 931 രൂപയും തമറ്റീരിയൽ ഇ ത്തിൽ1, 62, 966 രൂപയും, 3 
പണിയായുധ വാടകയി ത്തിൽ 350 രൂപയും, സ റ്റ് ദബാർഡ് 
സ്ഥാപിക്കാൻ ദവണ്ടി 3000 രൂപയും തെലവായി. എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക2, 26, 
000 രൂപയും യഥാർത്ഥ തെലവ് 2, 12, 077 രൂപയുമാണ്.  
                    മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പകാരം 12 തതാഴിലാളികൾ ആറ് േിവ ം 
തതാഴിൽ തെയ്ത് 70 തതാഴിൽ േി മാണ് ഈ ഗ്പവൃത്തിക്ക്  ൃഷ്ടിച്ചത്. 
ദറാഡ്  ിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന സ്ഥലം  രർശിച്ചദപ്പാൾ രണ്ട് 
ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് ദറാഡ് ഗ്പവർത്തി  ടന്നത് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. 
അംഗ വാടി യിദലക്കും ലക്ഷ്ം വീട്ടിദലക്കുമുള്ള 2 ദറാഡുകളുതട 
ഗ്പവർത്തിയാണ്. ദറാഡ് ഗ്പവൃത്തി  ല് രീതിയിൽ തതന്ന കാണാൻ 
 ാധിച്ചു. ദറാഡ് ഗ്പവൃത്തി  ടക്കുന്ന കാരയം മുഴുവൻ 
തതാഴിലാളികതളയും അറിയിച്ചിരുന്നില് എന്ന് തതാഴിലാളികളിൽ  ിന്ന് 
അറിയാൻ കഴിെു. സ റ്റ് ദബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് 
കാണാൻ  ാധിച്ചു.  



 

 
 

 

2.  മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് ക ാൽ പു രുദ്ധാരണം 
(IC/215772) 
                    21.01. 2019 ആരംഭിച്ച് 27.01.2019 വതര  ടന്ന 
ഗ്പവൃത്തിയാണ് മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് പു രുദ്ധാരണം. മസ്റ്റർ ദറാൾ 
ഗ്പകാരം 277 തതാഴിൽ േി ങ്ങളാണ് ൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധ ദവത ത്തിൽ 
75067 രൂപയും പണിയായുധ വാടകയി ത്തിൽ 1385 രൂപയും, 
സ റ്റ്ദബാർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ ദവണ്ടി 3000 രൂപയും ഈ ഗ്പവൃത്തിക്ക് 
ദവണ്ടി തെലവായി. എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക 98000 രൂപയും,  യഥാർത്ഥ െിലവ് 
79, 452 രൂപയുമാണ്.    

                                  മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് ക ാൽ ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന സ്ഥലം 
 രർശിച്ചദപ്പാൾ പുല്ു തപാടിച്ച  ിലയിലും കാടുപിടിച്ച  ിലയിലും 
ആണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. 6േിവ ങ്ങളിലായി 542 തതാഴിൽ 
േി ങ്ങളാണ് ഈ ഗ്പവർത്തി തെയ്യാൻ ദവണ്ടി  ൃഷ്ടിച്ചത്. 
മഴയായതി ാൽ ക ാലിൽ െളി തവള്ളം  ിറെതും മണടിെു 
കൂടിയതും കാണാൻ  ാധിച്ചു. സ റ്റ് ദബാർഡിന്തറദൊദട്ടാ െയലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലും ഗ്പവർത്തി  ടന്ന സ്ഥലത്ത് സ റ്റ് ദബാർഡ് 
സ്ഥാപിച്ചത്കാണാൻ കഴിെില്. തതാഴിലാളികളിൽ  ിന്നും അറിയാൻ 
 ാധിച്ചത് സ റ്റ് അവിതട സ്ഥാപിച്ചിരുതന്നന്നും പിദറ്റേിവ ം ആദരാ 
ക ാലിദലക്ക് തള്ളിയിതട്ടന്നും തതാഴിലാളികൾപറെു. ഇദപ്പാഴും 
ക ാലിൽ തതന്ന സ റ്റ് ദബാർഡ് ഉതണ്ടന്നും തതാഴിലാളികൾ പറെു 
പദക്ഷ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ദ രിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്. 

 

3.  കയ്യാല  ിർമ്മാണം (WC/297270) 
                       10. 12. 2018 ആരംഭിച്ച്  13. 3. 2019 വതര  ടന്ന 
ഗ്പവർത്തിയാണ് കയ്യാല  ിർമ്മാണം. മസ്റ്റർ ദറാൾഗ്പകാരം 1, 204 
തതാഴിൽ േി ങ്ങളാണ്  ൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധ ദവത ത്തിൽ 3, 26, 284 
രൂപയും പണി ആയുധവാടകയി ത്തിൽ 6020 രൂപയും, സ റ്റ് 
ദബാർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ ദവണ്ടി 3, 000 രൂപ ഈ ഗ്പവർത്തിക്കുദവണ്ടി 
തെലവായി. എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക 3, 41, 000 രൂപയും യഥാർത്ഥ െിലവ് 

3, 33, 304 രൂപയാണ്. 

                         കയ്യാല ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന ഭൂവുടമകളുതട വിവരങ്ങൾ 
െയലിൽ ഉൾതപ്പടുത്താത്തത് തകാണ്ട് ദമറ്റും തതാഴിലാളികളും 



 

 
 

പറെുതന്ന വിവരത്തിന് അടിസ്ഥാ ത്തിലാണ് ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന 
സ്ഥലങ്ങൾ  രർശിച്ചത്. ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ:- പുത്തലത്ത് ലീല,  
വടദക്കടത്ത് സ്മിത, താതഴ പുത്തലത്ത് ഉഷ്, ആലിയാഗ്ബത്    ുമതി, 
ആലിയഗ്ബത്ത്  രാധ, കമലാ മലയിൽ, കണഗ്മ്പ ക്കൽ അജിത, െ ീ  
ആലിയഗ്ബത്ത്, ആലിയഗ്ബത്ത് മഹിജ, ആലിയഗ്ബത്ത്  െീ , 
ദകാളിദയാട്ട് ഗ്ശീജ, താതഴ മലയിൽ ഗ്ശീധരൻ, ദകാരകണ്ടി ദബബി, കണ്ടം 
കുന്നുമ്മൽ വ ജ, കണ്ടം കുന്നുമ്മൽ പുഷ്പ എന്നിവരുതട 
സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കയ്യാല  ിർമാണഗ്പവൃത്തി  ടന്നത്. കയ്യാല 
ഗ്പവർത്തി  ടന്ന സ്ഥലം  രർശിച്ചദപ്പാൾ  ല്തുദപാതല ഷ്ീറ്റ് തകാണ്ട് 
മൂടി വച്ച  ിലയിൽ ഉള്ളതും,  മഴയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും  ല് രീതിയിൽ 
തതന്ന  ില ിൽക്കുന്ന വയും,  മഴ കാരണം ഇടിെുദപായ 
അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതും കാണാൻ കഴിെു. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ റ്റ് 
ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് കാണാൻ കഴിെു. 

 

4. പുതുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി ക ാൽ 
പു രുദ്ധാരണം(IC/215885) 
                          01. 02. 2019 ആരംഭിച്ച് 16. 02. 2019 വതര  ടന്ന 
ഗ്പവൃത്തിയാണ് പുതുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി ക ാൽ പു രുദ്ധാരണം. 
മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പകാരം 528 തതാഴിൽ േി ങ്ങളാണ്  ൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധ 
ദവത   ഇ ത്തിൽ 1, 43, 088രൂപയും,  പണിയായുധ വാടകയി ത്തിൽ 
2, 640 രൂപയും, സ റ്റ് ദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കാൻ 3000 രൂപ ഈ 
ഗ്പവൃത്തിക്കുദവണ്ടി തെലവായി. എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക 1,40,000 രൂപയും,  
യഥാർത്ഥ തെലവ് 148728 രൂപയുമാണ്. 

                            പുതുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി ക ാൽ  ഗ്പവൃത്തി  ടന്ന 
സ്ഥലം  രർശിച്ചദപ്പാൾ കാട്  വളർന്ന  ിലയിലും തവള്ളം 
തകട്ടികിടക്കുന്ന  ിലയിലുമാണ് കാണാൻ കഴിെത്. ഈ ഗ്പവർത്തി 
തെയ്യുന്നതി ിടയിൽ 2 തതാഴിലാളികൾക്ക് അപകടം  ംഭവിച്ചത് 
അറിയാൻ കഴിെു.  െീ  എന്ന തതാഴിലാളിക്ക് ഈ ഗ്പവർത്തി 
ക്കിടയിൽ കാലിൽ മുള്ള് കയറുകയും പിന്നീട് പഴുപ്പ് വന്നു ദഡാകടതറ 
 മീപിക്കുകയും തെയ്തിരുന്നു. പദക്ഷ് പഞ്ചായത്തിൽ െികിത്സാ 
 ഹായത്തിന് അദപക്ഷ്  ൽകിയിരുന്നില്. ഗ്പവൃത്തി കഴിെ് 
ആറുമാ ം കഴിെിട്ടും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തു  ിന്നും ഉണ്ടായ 
അപകടത്തിൽ  ിന്നും ദമാെിതയാകാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്. വത്സല എന്ന 
തതാഴിലാളിക്ക് അപകടം  ംഭവിച്ചതിന് െികിത്സാ ഹായം 
ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 



 

 
 

7 രജിസ്റ്റർ പരിദശാധ  

                   ദകഗ്ര  ർക്കാരിന്തറ  ിർദേശഗ്പകാരം താതഴപ്പറയുന്ന   
രജിസ്റ്ററുകൾ  ിർബന്ധമായും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. 

 
 1. തതാഴിൽ കാർഡി ുള്ള കുടുംബഅദപക്ഷ് യുതട രജിസ്റ്റർ. 
 2.ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ. 
 3. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടതും തതാഴിൽ തകാടുത്തതും  ംബന്ധിച്ച് 
രജിസ്റ്റർ. 
 4. ഗ്പവർത്തിയുതട ലിസ്റ്റും  െിലവും  വിശോംശങ്ങളും  
 ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 
 5. സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിസ്റ്റർ. 
 6. പരാതി രജിസ്റ്റർ 
 7.  ാധ  രജിസ്റ്റർ 
 

                                 2018 19  ാമ്പത്തികവർഷ്തത്ത രജിസ്റ്ററുകൾ എം ഐ 
എ ിൽ  ിന്നും ദശഖരിച്ച  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ  
ഗ്പസ്തുത ഗ്പവർത്തി കതള കുറിച്ചുള്ള യാതതാരു പരാതിയും കാണാൻ 
 ാധിച്ചില്.  

 ദകഗ്ര  ർക്കാർ  ിർദേശ ഗ്പകാരം ഒരു വർക്ക് 
െയലിൽ താതഴപ്പറയുന്ന ദരഖകൾ  ിർബന്ധമായും 
ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്. 

 
 1. കവർ ദപജ്. 
 2. തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. 
 3. ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ / തഷ്ൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നിവയുതട 
അംഗീകരിച്ച ദകാപ്പി. 
 4.  ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റും ഡിസ  ും അടങ്ങുന്ന  ാദങ്കതിക 
അ ുമതിയുതട ദകാപ്പി. 
5. ഭരണാ ുമതി യുതട ദകാപ്പി. 
 6. ാദങ്കതിക അ ുമതി യുതട ദകാപ്പി 
 7.  ംദയാജിത പദ്ധതി വിശോംശം 
 8. തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ് 
 9. തതാഴിൽ അ ുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദരഖയുതട ദകാപ്പി. 
 10. പൂരിപ്പിച്ച് മാസ്റ്റദറാള് ന്തറ  ദകാപ്പി. 



 

 
 

 11. തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്കിന്തറ  ദകാപ്പി. 
 12.  ാധ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതി ുള്ള തകാദട്ടഷ്ൻ 
ക്ഷ്ണിച്ചതിന്തറയും കംപാരറ്റീവ്  ദസ്റ്ററ്റ്തമന്റ് ന്തറയും  
തമറ്റീരിയൽ  സപ്ല ഓർഡർ  ന്തറയും ദകാപ്പി.  
 13. തവജ്  ലിസ്റ്റ്. 
 14. ദവത ത്തിന്തറയും   ാധ ങ്ങൾക്ക് പണമടച്ചത്തിന്തറയും  
FTO യുതടയും  ദകാപ്പി. 
15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർന്തറയും  ബില്ുകളുതട യും ദകാപ്പി. 
 16. ദറായൽറ്റി അടച്ചതിന്തറ  ര ീത് ദകാപ്പി. 
 17. തതാഴിലിന്തറ  മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ദൊദട്ടാകൾ. 
 18. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച്  ർട്ടിെിക്കറ്റിന്തറ  ദകാപ്പി. 
 19. മാസ്റ്റദറാൾ മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്റ്.  
 20. ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ് ദൊദട്ടാസ്. 
 21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ദകാപ്പി. 
 22. സ റ്റ്  ഡയറി. 

 കതണ്ടത്തലുകൾ  
                             െയൽ പരിദശാധ യിൽ ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ൺ കതണ്ടത്തുവാൻ  ാധിച്ച 
വസ്തുതകൾ താതഴ ദെർക്കുന്നു. 

1. കവർദപജ്:- 
                                   ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു വിവരങ്ങൾ 
ഉൾതക്കാള്ളുന്ന ദരഖയാണ് കവർദപജ്. പരിദശാധിച്ച 4 ഗ്പവർത്തി െ 
യലുകളിലും AMCഗ്പകാരമുള്ള കവർ ദപജുകൾ കാണുവാൻ 
 ാധിച്ചില്. എന്നാൽ ഗ്പാദേശിക കവർദപജ്  ാല് െയലുകളിലും 
കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 2. തെക്ക് ലിസ്റ്റ്:- 

                                  ഒരു ഗ്പവൃത്തി െയലിൽ ഗ്കമഗ്പകാരം ഏതതാതക്ക 
ദരഖകൾ എവിതട /ഏത് ദപജ് മുതൽ   ൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് 
മ സ്സിലാക്കാ ുള്ള ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച് 4 
െയലുകളിലും തെകലിസ്റ് കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്. ഇത് െയലിൽ 
ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. 



 

 
 

 

3.ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ:- 
                                   ഗ്പസ്തുത ഗ്പവർത്തി പഞ്ചായത്തിതല  ടപ്പു 
 ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിതല ആ ുവൽ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാ ിൽ ഉൾതപ്പട്ടതാണ് 
എന്ന് തതളിയിക്കാ ുള്ള ദരഖയാണ്  ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ  ിന്തറ 
ദകാപ്പി.ആ ുവൽ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാ ിന് ദകാപ്പി  ാല് െയലുകളിലും  
കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്.  

  

4. ഭരണാ ുമതി:- 

                                    ഗ്പവർത്തി തെയ്യുന്നതിന്  ിർവഹണ സ്ഥാപ ം 
 ൽകുന്ന അ ുമതിയാണ് ഭരണാ ുമതി ദരഖ. പരിദശാധിച്ച 4  
െയലുകളിൽ ഭരണാ ുമതി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

  5.  ാദങ്കതിക അ ുമതി:- 

                                        ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക്  ാദങ്കതിക വിേഗ്ധരുതട 
അ ുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതി ുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് 
 ാദങ്കതിക അ ുമതി ദരഖ. പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ എല്ാം തതന്ന 
 ാദങ്കതിക അ ുമതി കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാദങ്കതിക അ ുമതി 
ദൊറത്തിൽ ദമറ്റിന്തറ  ദപര്, തതാഴിൽ കാർഡ്  മ്പർ, ദൊൺ  മ്പർ 
എന്നീ വിവരങ്ങൾ കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്.  ാദങ്കതിക അ ുമതിയിൽ  
ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ തീയതി ദയാടു കൂടി ഒപ്പം ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടത് 
അതയാവശയമാണ്. ഉദേയാഗസ്ഥരുതട തീയതി ദയാട് കൂടിയ ഒപ്പ്  
ദരഖതപ്പടുത്തിയത് കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 6.  ംദയാജിത പദ്ധതി:- 
                                           വാർഡിൽ   ടത്തിയ തപാതു ഗ്പവൃത്തികൾ 
കൺവർ ജൻസ് ഗ്പവർത്തികൾ അല്. 

 
 

 



 

 
 

7. തതാഴിലി ുള്ള അദപക്ഷ്:- 

                                  പുതുപ്പണം ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി  ക ാൽ പു രുദ്ധാരണ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയലിലും,  കീഴൽ ദ ാർത്ത് ദറാഡ്  ിർമ്മാണം 
ഗ്പവർത്തി െയലുകളിലും അദപക്ഷ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്. എന്നാൽ 
മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് ക ാൽ പു രുദ്ധാരണ ഗ്പവൃത്തിെയലുകളിലും, 
കയ്യാല  ിർമ്മാണം ഗ്പവർത്തി െയലുകളിലും 49 തതാഴിലാളികളുതട  
അദപക്ഷ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് ക ാൽ പു രുദ്ധാരണ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട  െയലിൽ തഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ പതങ്കടുക്കാൻ 
 ാധിക്കാത്തതി ാൽ ഗ്പവർത്തിയിൽ ഞങ്ങതള ഉൾതപ്പടുത്തണം എന്ന് 
പറെു  തകാണ്ടുള്ള  ാലു ദപരുതട അദപക്ഷ്( അഞ്ചു, റീജ, സ്മിത,  
രജ ി) കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. വയക്തിപരമായി തതാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിച്ച 
അദപക്ഷ്യും കാണുവാൻ  ാധിച്ചു( ദശാഭ 10/56). ദറാഡ്  ിർമ്മാണ 
ഗ്പവർത്തിയുതട െയലിൽ തടൻഡർ പര യതപ്പടുത്തിയത് പകർപ്പ് 
കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 8. തതാഴിൽ അ ുവേിച്ചതിന്തറ  പകർപ്പ്:- 
                                       തതാഴിൽ അ ുവേിച്ച കാരയം ദരഖാമൂലം 
തതാഴിലാളികതള അറിയിക്കണം എന്നതാണ് വയവസ്ഥ. ഗ്പവൃത്തി 
അ ുവേിച്ചുതകാണ്ട്  ിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥോർ  ൽകുന്ന 
അ ുമതിയാണ് വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ. ഗ്പവർത്തി അ ുവേിച്ചതിന്തറ  
പകർപ്പ് െയലുകളിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്. ദറാഡ്  ിർമ്മാണ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയലിൽ കരാർ അ ുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള പകർപ്പ് 
കാണുവാൻ  ാധിച്ചു.  

 

9. മസ്റ്റർ ദറാൾ:- 

                                  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളികളുതട ഹാജർ 
ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതി ുള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റദറാൾ.  പണി 
ആരംഭിക്കുന്നതി ു മുൻപ്റ് രാവിതലയും അവ ാ ിച്ചതി ുദശഷ്ം 
സവകുദന്നരവും േിവ വും രണ്ടു ഗ്പാവശയം മസ്റ്റദറാളിൽ ഒപ്പ് 
ദരഖതപ്പടുത്തണം. തതാഴിലുറപ്പ്   ൽകുന്ന പദ്ധതി ആയതി ാൽ 
ഏറ്റവും  ൂക്ഷ്്മതദയാതടയും കാരയക്ഷ്മതദയാതട യും സകകാരയം 
തെയ്യുകയും  ൂക്ഷ്ിക്കുകയും തെദയ്യണ്ട അടിസ്ഥാ  ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ 
ദറാൾ. തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ തെയ്തു എന്ന് തതളിയിക്കുന്ന 



 

 
 

ആധികാരിക ദരഖ കൂടിയാണ് ഇത്. പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി 
െയലുകളുതട മസ്റ്റ ദറാളുകളിൽ  തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്  മ്പർ, ദപജ് 
 മ്പർ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്. തതാഴിലാളികൾ മസ്റ്റ് ദറാഡിൽ 
ഒരു ഗ്പാവശയം മാഗ്തമാണ് ഒപ്പ്  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
പണിയായുധ വാടകയി ത്തിൽ മാസ്റ്റദറാളിത ാപ്പം  ൽദകണ്ട വാടക 
ദവത ത്തിദ ാതടാപ്പം  ൽകുന്നു എന്ന കാരയം ഗ്ശദ്ധയിൽ തപട്ടു. 
ഗ്പവർത്തിക്കു ദവണ്ടി അ ുവേിച്ചു  ൽകുന്ന എല്ാ മത്സരങ്ങളിലും 
 ിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതട തീയതി ദയാട് കൂടിയ ഒപ്പ്,   ീൽ എന്നിവ 
അതയാവശയമാണ്. പഞ്ചായത്ത്  ീൽ മസ്റ്റർദറാളുകളിൽ കാണുവാൻ 
 ാധിച്ചില്. മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് ക ാൽ പു രുദ്ധാരണ ഗ്പവർത്തിക്കു 
ദവണ്ടി അ ുവേിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ  മ്പർ 97 47 മുതൽ 97 53 വതര യുള്ള 
മറ്റ് ദറാളുകൾ റോക്കിയത് കാണാൻ  ാധിച്ചു. കയ്യാല  ിർമ്മാണ 
ഗ്പവൃത്തിക്കുദവണ്ടി അ ുവേിച്ച മസ്റ്റർദറാൾ  മ്പർ 78 99 ൽ  തവട്ടി 
തിരുത്തലുകൾ കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. കയ്യാല  ിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിക്കു 
ദവണ്ടി അ ുവേിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ  മ്പർ 111 82, 111 83, 113 75 
എന്നിവയിൽ ദമറ്റിന്തറ ഒപ്പു ദരഖതപ്പടുത്തിതയങ്കിലും ദപര് കാണാൻ 
 ാധിച്ചില്.   11182, 11183, 11376 എന്നീ മസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ 
തുടർച്ചയായി  7 േി ം തതാഴിതലടുത്ത് കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 11376, 
11410 എന്നീ ദറാളുകളിൽ തമറ്റിന്റ  ദപരും ഒപ്പും കാണുവാൻ 
 ാധിച്ചില്. മസ്റ്റർ ദറാൾ  മ്പർ7879 ൽ തവട്ടി തിരുത്തലുകൾ കാണുവാൻ 
 ാധിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മാസ്റ്റദറാൾ   ൽകുദമ്പാൾ ബന്ധതപ്പട്ട 
ഉദേയാഗസ്ഥർ ഒപ്പിത ാപ്പം തീയതിയും  ീലും  പരിദശാധിക്കുന്ന 
ഉദേയാഗസ്ഥർ അവരുതട ദപര് സ്ഥാ ം എന്നിവയും ദരഖതപ്പടുത്താൻ 
ഗ്ശദ്ധിക്കണം.  

 

 10. തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്:- 

                                          ഗ്പവർത്തി തെയ്ത അളവ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 
ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമൻറ്  ബുക്ക്. പരിദശാധിച്ച 
ഗ്പവർത്തികളുതട െയലുകളിൽ ഗ്പവർത്തിയുതട വിശോംശങ്ങൾ 
ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ട തമഷ്ർതമൻറ്  ബുക്ക്  ൂക്ഷ്ിച്ചിരുന്നതായി 
കാണതപ്പട്ടു.  

 

 



 

 
 

11.  ാധ  ഘടകം:- 

                                         ിറ്റി ൺ  ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട തുക തമറ്റീരിയൽ ഇ ത്തിൽ ഉൾതപ്പടുത്തിയാണ് 
 ൽകിയിരിക്കുന്നത്.  ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട തുകയുതട ബില്ുകൾ െയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദറാഡ് 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയലിൽ  ാധ ങ്ങളുതട ബില്്കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 

 12. ദവജ്  ലിസ്റ്റ്:- 

                           മസ്റ്റദറാളിതല  തതാഴിലാളികളുതട ഹാജർ േി ങ്ങതള 
ആധാരമാക്കിയാണ് ദവത  വിതരണത്തി ുള്ള ദവജ് ലിസ്റ്റ് 
തയ്യാറാദക്കണ്ടത്. ഇത്  ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്ററുതട െുമതലയാണ്. 
ഒരു മസ്റ്റദറാൾ അവ ാ ിച്ചു കഴിൊൽ  ാലാമതത്തദയാ 
അഞ്ചാമതത്തദയാ േിവ ം ഈ ഗ്പവർത്തികൾ 
പൂർത്തീകരിച്ചിക്കണം.മസ്റ്റദറാളിൽ  ആ ുപാതികമായി 
തതാഴിലാളികൾക്ക് ദവത ം അ ുവേിച്ചു  എന്ന് തതളിയിക്കാ ുള്ള 
ആധികാരിക ദരഖയാണിത്. കൃതയ മയത്ത് ഹാജർ എം ഐ എസ് ൽ  
ദരഖതപ്പടുത്തി ദവജ്  ലിസ്റ്റ് ആക്കുകയും എഫ് ടി ഒ മുഖാന്ത്രം ദവത ം 
തതാഴിലാളികളുതട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതി ും ദവണ്ട 
കാരയങ്ങൾ തെയ്യുന്നതായി മ സ്സിലായി. ദവജ്  ലിസ്റ്റിന്തറ  പകർപ്പ് 
പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ ഒന്നും തതന്ന കാണാൻ  ാധിച്ചില്.  

 13.FTO(െണ്ട്  ഗ്ടാൻസ്െർ  ഓർഡർ ):- 

                                     ഡിജിറ്റൽ  ംവിധാ ത്തിലൂതട ഓൺസലൻ 
ആയിട്ടാണ് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറിയുതടയും ഗ്പ ിഡണ്ടിത യും 
ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്നത്. അതി ാൽ െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്െർ ഓർഡറുകൾ 
തയ്യാറാക്കിയ അന്ന് തതന്നദയാ പിദറ്റ േിവ ദമാ പഞ്ചായത്തിൽ  ിന്നും 
തതാഴിലാളികളുതട ദവത ം ബന്ധതപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങളിദലക്ക് എത്തിക്കാൻ 
കഴിയും. ഇതി ുദവണ്ടി ഡിജിറ്റൽ  ിദേച്ചർ ആണ് ഗ്പ ിഡന്റ് 
ത ഗ്കട്ടറി ഉപദയാഗിക്കുന്നത്.FTO യുതട  പകർപ്പുകൾ  3 െയലുകളിൽ 
കാണാൻ  ാധിച്ചില്. കയ്യാല  ിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിയുതട െയലിൽ 
എഫ് ടി  ഓ പകർപ്പ് കാണുവാൻ  ാധിച്ചു.അവ  െയലുകളിൽ 
തകാണ്ടുവരാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം.  
 



 

 
 

  

14. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ:- 
                                      ഒരു ഗ്പവർത്തിക്കു  ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റ് 
ഗ്പകാരം ആവശയമുള്ള  ാധ  ാമഗ്ഗികൾ വാങ്ങുന്നതി ുള്ള 
 ടപടിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ് തമറ്റീരിയൽ 
തഗ്പാകയൂർതമന്റ്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ദറാഡിന്തറ 
ഗ്പവർത്തിയിൽ തമറ്റീരിയൽ ആവശയമായി വന്നിട്ടുണ്ട്.  

 

  

15. ദറായൽറ്റി:- 
                       ദറായൽറ്റി  ൽകിയ ഗ്പവർത്തി ആദണാ എന്ന് 
അറിയുവാൻ  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ദറായൽറ്റി ദരഖ. 
പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തികൾ ഒന്നും തതന്ന ദറായൽറ്റി തകാടുദക്കണ്ട 
ഗ്പവർത്തികൾ അല്.  

 

 16. ദൊദട്ടാസ്:- 

                       ഗ്പവർത്ത വുമായി ബന്ധതപ്പടുത്തി എടുദക്കണ്ട മൂന്ന് 
ദൊദട്ടാ പതിപ്പുകൾ അതായത് ഗ്പവർത്ത ത്തിന്തറ  ആരംഭം 
ഗ്പവർത്ത ം  ടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ ഗ്പവർത്ത ം 
പൂർത്തീകരിച്ചദശഷ്ം എന്നീ  3 ഘട്ടങ്ങളിതല ദൊദട്ടാകൾ പരിദശാധിച്ച 
ദറാഡ് ഗ്പവർത്തിയുതട  െയലിൽ മാഗ്തം  കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 
മണിയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് ക ാൽ  പു രുദ്ധാരണ ഗ്പവൃത്തിയുതട െയലിൽ 
ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതി ു മുമ്പും,  ഗ്പവർത്തി 
 ടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പായുള്ള  ദൊദട്ടാ കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. കയ്യാല 
 ിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിയുതട െയലിൽ ഗ്പവർത്തി 
 ടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പായും, ഗ്പവർത്തി അവ ാ ിച്ചതി ു ദശഷ്മുള്ള 
ദൊദട്ടാ കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 

 



 

 
 

 17. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ     

  ർട്ടിെിക്കറ്റ് ദകാപ്പി:- 
                          ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് 
 ാക്ഷ്യതപ്പടുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ 
 ാക്ഷ്യപഗ്തം. പൂർത്തീകരിച്ച ഗ്പവർത്തികളുതട പൂർത്തീകരണ 
 ർട്ടിെിക്കറ്റുകൾ െയലുകളിൽ കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്.അവ  
ഉൾതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക.  

18. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ് :- 

                             ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓദരാഘട്ടത്തിലും മസ്റ്റദറാൾ  
അ ുവേിച്ച്  തതാഴിലാളികൾക്ക് ദവത ം  ൽകുന്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ 
ഘട്ടങ്ങളും ഏതതാതക്ക തീയതികളിൽ  ടന്നു എന്ന് മ സ്സിലാക്കാൻ 
ഉള്ളതാണ് മസ്റ്റദറാൾ  മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ്.മസ്റ്റദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ് 
/െയൽ ഗ്ടാക്കിംഗ് ദൊം െയലുകളിൽ  കാണുവാൻ കഴിെു. 
പരിദശാധിച്ച് 4 െയലുകളിലും ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഗ്കിദയറ്റ് തെയ്യുന്നതി ായി 
ഡി ഇ  ഒ  യ്ക്ക് ലഭിച്ച തീയതി, ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്ററുതട  ഒപ്പ്, 
ദവത ം ലഭിക്കുന്നതി ായി ത ഗ്കട്ടറിക്ക് ലഭിച്ച തീയതി, ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി 
ഓപ്പദററ്ററുതട ഒപ്പ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ െയൽ ഗ്ടാക്കിംഗ് ദൊമിൽ 
ദരഖതപ്പടുത്തിയത് കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്. 

 

 19. ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ് ദൊദട്ടാകൾ:- 
                            ഗ്പവർത്തികൾ ജിദയാ ടാഗ് തെയ്തിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് 
അറിയുവാൻ  ഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ജിദയാ ടാഗ് ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്. 
ജിദയാ ടാഗ് ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ് പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിലും കാണുവാൻ 
കഴിെില്.അവ  ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്.  

 

 20. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിന്തറ  ദകാപ്പി:- 

                              ഗ്പവർത്തിയുതട ദ രവകാശികൾ ആയ 
 ാധാരണ ജ ങ്ങൾ ആ പദ്ധതി അവദലാക ം തെയ്യുകയും 
പരിദശാധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും തെയ്യുന്ന ജ കീയ 
ഇടതപടലാണ്  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട 
 വിദശഷ്തയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണം 



 

 
 

െിലവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിലാദണാ,  ലക്ഷ്യമിട്ട അവകാശങ്ങളും 
ആ ുകൂലയങ്ങളും അർഹതതപ്പട്ടവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ,  ിർവഹണ 
രീതിയിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ, ഗ്പതീക്ഷ്ിച്ച ദ ട്ടം 
പദ്ധതിമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ  എതന്നല്ാം  ജ ങ്ങൾ ദ രിട്ട് 
പരിദശാധിക്കുന്ന ജ കീയ ഗ്പഗ്കിയയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ടീം ദരഖകളും െയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും 
പരിദശാധിക്കുകയും. ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ദ രിട്ട് പരിദശാധിച്ച് 
ദ ാക്കുകയും തെയ്യുന്നു. ഗ്പദതയകം വിളിച്ചുദെർക്കുന്ന ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിലാണ്   ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
അവതരിപ്പിദക്കണ്ടത്. ഗ്പവൃത്തി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റി ു 
വിദധയമായതാദണാ  എന്ന് പരിദശാധിക്കാൻ  ഹായിക്കുന്ന 
ദരഖയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്. ആറുമാ ം കൂടുദമ്പാൾ 
ഓഡിറ്റ്  ടദത്തണ്ടതാണ്.  

 

 21. സ റ്റ് ഡയറി :- 

                                       തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ആ 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  ടക്കുന്ന എല്ാ കാരയങ്ങളും എഴുതി 
വയ്ക്കുന്നതി ുള്ള ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 
 രർശിക്കുന്ന തപാതു ഗ്പവർത്തകരും  ാധാരണക്കാരും അവരുതട 
 ിരീക്ഷ്ണങ്ങളും അഭിഗ്പായങ്ങളും ആദക്ഷ്പങ്ങളും എഴുദതണ്ടത് 
സ റ്റ്  ഡയറിയിൽ ആണ്. തഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിങ്ങിത മീറ്റിങ്ങിന്തറ  
മി ുട് ും ഹാജരും സ റ്റ് ഡയറി യുതട ഭാഗമായി 
ഉൾതപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് 
അ ുവേിച്ച  ൽകിയിരിക്കുന്ന  ൗകരയങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ഇതിൽ 
 ിർബന്ധമായും എഴുതണം. ഓദരാ തതാഴിലാളിയും പണിസ്ഥലത്ത് 
തകാണ്ടുവരുന്ന പണിയായുധങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ഇതിൽ  
ദരഖതപ്പടുത്തണം. ജാഗ്ഗതാ  മിതിയുതട റിദപ്പാർട്ടും സ റ്റ് 
ഡയറിയുതട ഭാഗമായി ഉൾതപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. മാറ്റിന്തറ ദമൽ 
വിലാ വും ദൊൺ  മ്പറും കൃതയമായി സ റ്റ് ഡയറിയിൽ 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. പരിദശാധിച്ച് 4 ഗ്പവൃത്തി െയലുകളിലും 
സ റ്റ്  ഡയറി ഉണ്ട്. തെക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണമായിരുന്നില് . തഗ്പാജകറ്റ് 
മീറ്റിംഗ്  ടത്തിയതിന്തറ  വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
പണിയായുധ വാടക ഉൾതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തതാഴിലാളികളുതട 
 ാക്ഷ്യപഗ്തം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി എം  ി റിദപ്പാർട്ട് സ ഡ് 
ഡയറിയിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 



 

 
 

 

22.എസ്റ്റി ദമറ്റും ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകളും:- 
                                 ഒരു ഗ്പവൃത്തി  ടപ്പാക്കുന്നതി ായി 
എൻജി ീയറിങ് വിഭാഗം തയ്യാറാക്കുന്ന  ാദങ്കതിക ദരഖയാണ് 
എസ്റ്റിദമറ്റ്. ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങത   ടപ്പിലാക്കണതമന്ന് 
മാർഗ ിർദേശം  ൽകുന്ന ഒരു ദരഖ കൂടിയാണിത്. ഇതിൽ പദ്ധതിയുതട 
ദപര് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന വിവിധ ശീർഷ്കത്തിൽ തപട്ട 
ഗ്പവർത്തികൾ അവയുതട എണം,  ീളം, വീതി, ആഴം ( തപാക്കം), 
വയാപ്റ്തം, ഒരു യൂണിറ്റിന്  ൽദകണ്ടുന്നതുക,  ആതക തുക എന്നിവ 
 ിർബന്ധമായും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.  ാധ  ാമഗ്ഗികൾ 
(ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികളിൽ മാഗ്തം) വിേഗ്ധ- അവിേഗ്ധ 
തതാഴിലാളികളുതട എണം,  ൽകുന്ന കൂലി,  ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ 
ദബാർഡിന്തറ തെലവ് എന്നിവ  ിർബന്ധമായും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 
ഉൾതക്കാള്ളിച്ചിരിദക്കണ്ടതാണ്.  ഗ്പവൃത്തി െയലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള 
ഇംഗ്ലീഷ്ിലുള്ള  ാദങ്കതിക ഭാഷ്യിൽ ഉള്ളതുമാണ്.   ാധാരണ 
തതാഴിലാളികൾക്കും തപാതുജ ങ്ങൾക്കും പരിദശാധിക്കാൻ കഴിയും 
വിധം ഈ എസ്റ്റിദമറ്റ് ജ കീയ ഭാഷ്യിദലക്ക് മാറ്റി ഗ്പവർത്തി  മയം 
ദമറ്റിൻ തറ സകവശം തവദക്കണ്ടതും തപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ 
ഗ്പേർശ ത്തിന് ഉപദയാഗിദക്കണ്ടതാണ്.  വകാരയ ഭൂമികളിൽ തെയ്യുന്ന 
ഗ്പവർത്തികളിൽ ഭൂവുടമയുതട  അദപക്ഷ്  മർപ്പിക്കുദമ്പാൾ 
ഭൂമിയുതട അളവ് ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടത്.  
 ാക്ഷ്യപഗ്തം മർപ്പിക്കുദമ്പാൾ ഗ്പസ്തുത  ഭൂമിയിൽ തെയ്ത 
ഗ്പവൃത്തിയുതട വിശോംശങ്ങൾ (എണം,   ീളം, വീതി,  ആഴം) കൂടി 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. എല്ാ ഗ്പവർത്തികളുതട െയലുകളിലും 
വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ  ാക്ഷ്യപഗ്തങ്ങൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 
അതുതകാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ഗ്പവർത്തികളുതട അളവുകൾ 
പരിദശാധിക്കുന്നതി ും തമഷ്ർതമന്റ്  ബുക്ക്  മായും  എസ്റ്റിദമറ്റുമായും  
ഒത്തു ദ ാക്കന്നതി ുo  കഴിെു. അളവുകൾ 
അടിസ്ഥാ തപ്പടുത്തിയാണ് ബില്് പാ ാക്കുന്നത് ദവത ം  ൽകുന്നതും 
ഉൾതപ്പതടയുള്ള കാരയങ്ങൾ അന്ത്ി മാക്കുന്നത്.  എന്നതി ാൽ 
അളവുകളുതട എണത്തിന്തറയും  കാരയത്തിൽ ഭാവിയിൽ 
അദങ്ങയറ്റതത്ത കൃതയത  ാദങ്കതിക വിഭാഗം ഉറപ്പാദക്കണ്ടതാണ്. 
അല്ാത്തപക്ഷ്ം അളവുകളുതട എണത്തിന് വയതയാ ത്തിന് ബാധയത 
െുമതലതപ്പടുത്തുകയും  ബന്ധതപ്പട്ട അധികാരികൾ തീർത്തും 
ഉത്തരവാേികൾ ആദകണ്ടി വരും എന്നതും ഗ്പദതയകം ഗ്ശദ്ധയിൽ 
തപടുത്തുന്നു. 



 

 
 

1. തതാഴിലാളികൾ കൂട്ടംദെർന്ന് അവർക്കാവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾ 
തിരതെടുക്കുകയും എങ്ങത  ദജാലി തെയ്യണം എന്ന് െർച്ച 
തെയ്തവർക്ക് കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുകയും തെയ്യുക ഓദരാ 
മാ തത്തയും  വിദശഷ്തകളും ഗുണങ്ങളും കണക്കിതലടുത്തുദവണം 
ഗ്പവർത്ത ങ്ങൾ തീരുമാ ിക്കാൻ.  

2) വർക കലണ്ടറ ു രിച്ച് തതാഴിലാളികൾക്ക് പുതിയ തരത്തിലുള്ള 
തതാഴിലും തതാഴിലിടവും കതണ്ടത്തുവാ ും  ിർദേശിക്കാ ും 
അവകാശമുണ്ട് ഇതുവഴി തതാഴിൽ പൂർണമായും ലഭയമാവാത്ത  
തതാഴിലാളികൾക്ക് അധികമായി തതാഴിൽ ലഭയമാവുകയും100 
ഗ്പവർത്തി േി ങ്ങൾ  പൂർത്തീകരിക്കാൻ   ാധിക്കുകയും തെയ്യും. 
3) ിയമഗ്പകാരം അ ുവേി ീയമായ അഗ്തയും ഗ്പവർത്തി േി ങ്ങൾ 
ദൊേിച്ച് വാദങ്ങണ്ടതാണ്. ഇതി ായി തതാഴിലിത  ഡിമാൻഡ് 
തെയ്യുകയും തീയതി തവച്ച് സകപ്പറ്റ് ര ീത് വാദങ്ങണ്ടതാണ്. 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭ 

                  വിലയാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിതല പതിത ാന്നാം വാർഡ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 15. 11. 2019 കൃതയം 3. 45 ന് 
കീഴൽദേവിവിലാ ം സ്കൂളിൽ തവച്ച് ആരംഭിച്ചു. ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 
വാർഡ് തമമ്പർ ഗ്ശീമതി രജിത ദകാളിദയാട്ട്  വാഗതം പറെു. 
തതാഴിലാളികളിൽ  ിന്നും തിരതെടുത്ത ഗ്ശീമതി ഷ്ീമ  
അദ്ധയക്ഷ്സ്ഥാ ം വഹിച്ചു. പത്താം വാർഡ് തമമ്പർ ബാബു മാസ്റ്റർ, 
വാർഡ് കൺവീ ർ ഗ്പഭാകരൻ മാസ്റ്റർ, ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ 
ഗ്ശീമതി ബിരു എന്നിവർ പതങ്കടുത്തു.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 
ഉയർന്നുവന്ന  ിർദേശങ്ങളും തീരുമാ ങ്ങളും:- 

1.  ഗ്പവൃത്തി മയം 9 മണി മുതൽ  ാലുമണിവതര കുറച്ചു തരിക  
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഭൂരിപക്ഷ്ം സ്ഗ്തീകളാണ്ഉൾതപ്പടുന്നത്. 
വിവിധ  ാഹെരയത്തിൽ വ ിക്കുന്ന അമ്മമാരുംഅമ്മൂമ്മമാരും 
കുദറ ഗ്പാരാബ്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ ആണ് തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവർത്തി 
തെയ്യാൻ ദവണ്ടി എത്തിദച്ചരുന്നത്. വീട്ടിൽ  ിന്ന് വരുദമ്പാൾ 
വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ദജാലിയും, കുട്ടികതള സ്കൂളിദലക്ക് അയച്ച 
തി ുദശഷ്ം  കൃതയം 9 മണിക്ക് സ റ്റിൽ വരികയും അളവ് 
ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തി തെയ്ത് അഞ്ചുമണിക്ക് ദശഷ്ം 
വീട്ടിതലത്തിയിട്ട്  ബാക്കിയുള്ള വീട്ടു ദജാലി തെയ്യുകയും 
തെയ്യണം.5 കിദലാമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഗ്പവർത്തി അ ുവേിക്കുദമ്പാൾ 
ഗ്പവർത്തി കഴിെ്  അഞ്ചു മണിക്ക് ദശഷ്ം 



 

 
 

വീട്ടിതലത്തുദമ്പാദഴക്കും രാഗ്തിയാവും. അതുതകാണ്ട് ഞങ്ങളുതട 
അവസ്ഥ മ സ്സിലാക്കി ഗ്പവൃത്തി  മയം കുറച്ചു തരണതമന്ന് 
തതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

2.  ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി  ക ാൽ ഗ്പവൃത്തിക്കിടയിൽ  അപകടം 
 ംഭവിച്ച    െീ  എന്ന തതാഴിലാളിക്ക് കാലിൽ മുള്ള്  ടുകയും 
പിദറ്റേിവ ം പഴുപ്പ് വന്നതി ുദശഷ്ം ദഡാകടതറ 
 മീപിക്കുകയും തെയ്തു. എന്നാൽ െികിത്സാ തെലവി ു ദവണ്ടി 
പഞ്ചായത്തിൽ അദപക്ഷ്  ൽകിയിരുന്നില്. ഗ്പവൃത്തി കഴിെ് 
ആറുമാ ം കഴിെിട്ടും അപകടത്തിന്തറ  ആഘാതത്തിൽ  ിന്ന് 
മുക്തി ദ ടാൻ  െീ  എന്ന തതാഴിലാളിക്ക്  ാധിച്ചിട്ടില്. 25000 
രൂപദയാളം െികിത്സയ്ക്കുദവണ്ടി തെലവായിട്ടുണ്ട്. ഇ ി 
എതന്ത്ങ്കിലും  ഹായം ലഭിക്കാൻ  ാധയത ഉദണ്ടാ എന്ന 
ദൊേയത്തിന് ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ ബില്ുകൾ ഒന്നും 
കയ്യിലുള്ള ഇല്ാത്ത  ാഹെരയം ആയതി ാൽ ത ഗ്കട്ടറിദയാട് 
വിവരം പറെിട്ട് മറുപടി പറെു തരാം എന്നു പറെു. 
കൂടാതത അപകടം  ംഭവിച്ചാൽ അന്നുതതന്ന പഞ്ചായത്തിൽ 
വിവരം അറിയിക്കണതമന്നും  െീ  എന്ന തതാഴിലാളിക്ക് 
അപകടം  ംഭവിച്ച കാരയം അറിയില് എന്നും ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി 
ഓപ്പദററ്റർ വയക്തമാക്കി. 

3.  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് 14 േിവ ത്തി ുള്ളിൽ ദവത ം 
ലഭിക്കാറില് എന്ന ദൊേയത്തിന് 14 േിവ ം  ഗ്പ ിഡന്റ് 
ദലാഗി ിൽ ദപാകുന്നുണ്ട് എന്നുംദകഗ്ര ഗവൺതമന്റ 
അയക്കുന്നതിന് അ ു രിച്ചാണ് പണം ബാങ്കിൽ എത്തുക. 
ദകരളത്തിൽ പട്ട ത്തി ൽ  സ്ഥിതി തെയ്യുന്ന ഒദരതയാരു ബാങ്ക് 
ആണ് പണം സകകാരയം തെയ്യുന്നത്. ബാങ്കിൽ പണം ഇല്ാത്തതു 
തകാണ്ടായിരിക്കാം ദവത ം  കിട്ടാൻ സവകുന്നത്എന്ന് ഡാറ്റാ 
എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ വയക്തമാക്കി. 

4.  ദറാഡ്  ിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തിയിൽ മുഴുവൻ തതാഴിലാളികതളയും 
ഉൾതപ്പടുത്താത്തതിത  പറ്റി െർച്ച വന്നദപ്പാൾ  ദറാഡ് 
ഗ്പവർത്തിയിൽ ആതക 70 തതാഴിൽ േി ങ്ങളാണ്  ൃഷ്ടിച്ചത്. 
മുഴുവൻ തതാഴിലാളികതള ഉൾതപ്പടുത്തി ഒരു േിവ ം തകാണ്ട് 
പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗ്പവൃത്തി ആയതുതകാണ്ടാണ് 
കുറച്ചുദപതര ഉൾതപ്പടുത്തിയത് എന്ന് ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ 
വയക്തമാക്കി. 

5.  തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി  മയത്തിന് മാറ്റംവന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്ന 
ദൊേയത്തിന് യൂണിയൻ പറെത് അ ു രിച്ച് 9 മണി മുതൽ 
 ാല് മണി വതര ഗ്പവൃത്തി തെയ്തിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ 



 

 
 

പഞ്ചായത്തിൽ ിന്ന് അധികൃതർ കർശ മായി പറെതിന് 
അ ു രിച്ച് 9 മണി മുതൽ 5 മണി വതര ഗ്പവൃത്തി 
തെയ്യാറുതണ്ടന്നും തതാഴിലാളികൾ വയക്തമാക്കി. 

6.  ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ  ിന്തറ ദകാപ്പി എന്നത് ഒരുപാട് ദപജുകൾ 
അടങ്ങുന്ന െയൽ ആയതി ാൽ അത് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തി െയലിലും 
ഉൾതപ്പടുത്തുവാ ുള്ള  ാധയത പരിദശാധിക്കണതമന്ന ഡാറ്റാ 
എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

7.  തതാഴിലി ുള്ള അദപക്ഷ്യ്ക്ക് ദവണ്ടി ഗ്പദതയകം െയൽ 
പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അത് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തി 
െയലിലും ഉൾതപ്പടുത്തുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാതണന്ന് ഡാറ്റ എൻഗ്ടി 
ഓപ്പദററ്റർ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 

 ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തി  ടത്തി  ടത്തിയ സ്ഥലം കൃതയമായി മ സ്സിലാക്കാ ും 
പദ്ധതി ഗ്പവർത്ത ങ്ങളുതട  ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതി ും ദേശീയ 
ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ  ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 
അതയാവശയമാണ്. തതാഴിലുറപ്പ്  ിയമം തഷ്ഡയൂൾ 22 (4) വാർഷ്ിക 
മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ൊപ്റ്റ്റർ 10 (6 )11,  7, 13 എന്നിവയിലും  ിറ്റി ൺ 
ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡിത  കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു.ഓഡിറ്റി ന്തറ  
ഭാഗമായി  ടത്തിയ 4 ഗ്പവൃത്തിയുതട െീൽഡ് പരിദശാധ യിൽ മൂന്നു 
ഗ്പവൃത്തികളുതട സ റ്റ് ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

  

 ിരീക്ഷ്ണ ഗ്പശ്  പരിഹാര  ംവിധാ ം 
 

 തതാഴിലുറപ്പിന് 10 അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നായി  മയബന്ധിതമായി ഉള്ള 
പരാതിപരിഹാര അതി ുള്ള അവകാശം  ില ിൽതക്കത്തതന്ന 
പരാതികൾ പലവിധത്തിൽ ഉതണ്ടങ്കിലും ഈ അവകാശം കുറിച്ച് 
തതാഴിലാളികൾക്ക് അവദബാധം ഇല്ാത്തതുതകാണ്ടും  ാളിതുവതര 
ഒരു പരാതിയും പഞ്ചായത്തിൽ ദരഖ പരമായ   മർപ്പിച്ചിട്ടില്. സ റ്റ്  
 രർശിക്കുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥരുതട അടുത്ത പരാതി വാക്കാൽ  പറയുക 
മാഗ്തമാണ് തെയ്തിട്ടുള്ളത്. പരാതി  പരിഹാരത്തിന് ദടാൾ ഗ്െീ 
 മ്പറായ 1 8 0 0 4 2 5 4 5 3 6 എന്ന  മ്പറിൽ ബന്ധതപ്പടാവുന്നതാണ്.  



 

 
 

ഉദേയാഗസ്ഥദരാട് :- 

1.   ഗ്പവർത്തി െയലിൽ   ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ദരഖകൾ കൃതയമായി   
 ൂക്ഷ്ിക്കുക ദകഗ്ര  ർക്കാരിൻതറ ഇക്കാരയത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗ ിർദേശം 
കൃതയമായി പാലിദക്കണ്ടതാണ്. 

2.  മസ്റ്റർ ദറാൾ അ ുവേിച്ച്  ൽകുദമ്പാൾ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതട  

തീയതി ദയാട് കൂടിയ ഒപ്പ്,  ീൽ  എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക.  

3.  ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്,  വാർഷ്ിക കർമ്മ പദ്ധതി, തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് 
തഗ്പാജകറ്റ് വർക്ക് കലണ്ടർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ 
തതാഴിലാളികളുതടയും  ഗുണദബാകതാകളുതടയും ഗ്പാദേശിക 
വിേഗ്ധരുതടയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക 

4.  കൃതയമായ ഇടദവളകളിൽ തതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങൾ  രർശിക്കുക.  

5.  തതാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പടുന്ന  മയങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് 
അ ു രിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തികൾ  ൽകുക.  

6.  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിതവള്ളം തണൽ ഗ്പാഥമിക െികിത്സാ 
 ൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതി ുള്ള 
 ാഹെരയം ഒരുക്കി തകാടുക്കുക. 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ദ ാട് :- 

 

1. കൃതയമായ ഇടദവളകളിൽ ഗ്ഗാമ ഭ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 
എന്നിവ  ടത്തുക.  

2.  കൂടുതൽ പദ്ധതികളും മഴക്കുഴികൾ   മണ് കയ്യാല യും ആണ് 
തെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 
തിരതെടുക്കുക. 

3.  കൃഷ്ി  ംബന്ധമായ ഗ്പവർത്തികൾ തിരതെടുക്കുദമ്പാൾ 
പഞ്ചായത്തിന് സകമാറിക്കിട്ടിയ ഘടക സ്ഥാപ മായ 
കൃഷ്ിഭവ ുമായി ആദലാെിച്ച്  ംദയാജിത പദ്ധതികൾ 
ഏതറ്റടുത്തു  ടത്തുക.  

4. വിേയാലയങ്ങൾക്ക് കളിസ്ഥലം െുറ്റുമതിൽ എന്നിവ  ിർമ്മിച്ച് 
 ൽകുക ദേശീയ ഉപജീവ  കമ്മീഷ്ൻ മിഷ്ൻതറ (എൻ ആർ എൽ 
എം ) ഹായദത്താതട തമച്ചതപ്പട്ട രീതിയിലുള്ള തതാഴിൽ 
പരിശീല ം  ൽകി കുറച്ചു തതാഴിലാളികതള വിേഗ്ധ 
തതാഴിലാളികളായി മാറ്റുക.  



 

 
 

ദമറ്റ് മാദരാട് :- 

1. തതാഴിലാളികളുതട തതാഴിൽ കാർഡിൽ ഗ്പവർത്തിതയ     
കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃതയമായി ദെർദക്കണ്ടത് ഹാജർ 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ് 

 

2.  തതാഴിലാളികളുതട ഗ്ഗൂപ്പ് ഡിമാൻഡ് അദപക്ഷ്കൾ 
പഞ്ചായത്തിൽ   ൽകുദമ്പാൾ സകപ്പറ്റി ര ീതി  തിരിതക  
വാങ്ങാക്കുവാൻ  ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്.  

 

3.  തതാഴിലാളികൾ യഥാ മയം ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത്  
ഹാജരാക്കുന്നുതണ്ടന്നും ഹാജർ കൃതയ മയത്ത്  മസ്റ്റർ 
ദറാളുകളിൽ ദരഖതപ്പടുത്തുകയും തെദയ്യണ്ടതാണ്.  

 

4.  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ച് തതാഴിലാളികൾക്ക് അപകട 
 ംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അപകടത്തിന് വിശോംശങ്ങൾ ത റ്റ്  
ഡയറിയിൽ ദരഖതപ്പടുത്താ ും ഗ്പദതയകം ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്.  

5.  സ ഡ് ഡയറിയിൽ എല്ാ വിവരങ്ങളും കൃതയമായി 
ദരഖതപ്പടുത്തുക.  
 

 

തതാഴിലാളികളുതട ആവശയങ്ങൾ :- 

1. ഗ്പവൃത്തി  മയം 9 മണി മുതൽ 4 മണി വതര കുറച്ചു തരിക. 
2.   ക ാലിൽ  തവള്ളം തുറന്നു വിടുന്നതി ു മുമ്പ് ക ാൽ  
പു രുദ്ധാരണഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും വിധം 
മസ്റ്റർ ദറാൾ അ ുവേിച്ച തരിക അല്ാത്തപക്ഷ്ം മസ്റ്റർ ദറാൾ 
ഗ്പകാരം അ ുവേിച്ച തതാഴിൽേി ങ്ങൾ  ഷ്ടതപ്പടുദത്തണ്ടി 
വരുന്നു. 

3.  കാലാവസ്ഥയ്ക്ക ു രിച്ച്  തതാഴിൽ അ ുവേിക്കുക. 
 

 

 



 

 
 

 

                              അ ുബന്ധം  

 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത്  ടത്താവുന്ന 
ഗ്പവർത്തികൾ :- 

1.  വിഭാഗം എ :ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാല വുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു ഗ്പവർത്തികൾ 

A.   കുടിതവള്ള ദഗ് ാതസ്സുകൾ ഉൾതപ്പതടയുള്ള 
ഭൂഗർഭജലവിതാ ം ഉയർത്തുന്നതിലും ആവശയമായ 
അടിയണകൾ(under ground dykes), മൺ തടയണകൾ, 
അണകൾ( ദസ്റ്റാപ്പ് ഡാം) തെക്ക് ഡാമുകൾ തുടങ്ങിയ 
ജല ംരക്ഷ്ണത്തി ും ജല തകായ്ത്തി ും  ഹായകരമായ 
 ിർമ്മിതികൾ.  

B. ഒരു  ീർത്തട ത്തിൻതറ  മഗ്ഗ പരിപാല ത്തിന് ഉതകുന്ന 
ഇടതപടലുകളായ  ആയതകാണ്ടൂർ  തഗ്ടഞ്ചുകൾ   തട്ട് 
തിരിക്കൽ, ദകാണ്ടൂർ ബണ്ടുകൾ കൽതടയണകൾ,  
ഗ്ഗാബിദയാൺ   ിർമ്മിതികൾ  ീരുറവ ഗ്പദേശത്തിന്തറ  
പരിദപാഷ്ണം തുടങ്ങിയ  ീർത്തട പരിപാല  
ഗ്പവർത്തികൾ   

C.  ൂക്ഷ്്മ തെറുകിട ജലദ െ  ഗ്പവർത്തികളും ദതാടുകളും 
/ക ാൽ എന്നിവയുതട  ിർമ്മാണം,പു രുദ്ധാരണം 
തമയിൻറ ൻസ് എന്നീ ഗ്പവർത്തികളും.  

D.  ജലദ െ  കുളങ്ങളുതടയും മറ്റു ജലദഗ് ാതസ്സുകതളയും 
ആഴം കൂട്ടൽ ഉൾതപ്പതടയുള്ള പരമ്പരാഗത 
ജലദഗ് ാതസ്സുകളുതട പു രുദ്ധാരണവും.  

E. കടദലാരങ്ങളിൽ ഉം കുളങ്ങളുതട അരികിലും ക ാൽ 
ബണ്ടുക്കളിലും ദറാഡുകളുതട ഓരത്തിലും,   
വ ഭൂമിയിലും, മറ്റു തപാതു ഭൂമിയിലും  െല വൃക്ഷ്ങ്ങൾ 
അടക്കമുള്ള മരം തവച്ച് പിടിപ്പിക്കലും  വ വൽക്കരണവും 
(ഇവയിൽ  ിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആേയതത്ത അവകാശം ഖണ്ഡിക 5 
ഗ്പതിപാേിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക്  ൽദകണ്ടതാണ് 

F. തപാതു ഭൂമിയിതല ഭൂവിക   ഗ്പവർത്തികളും.  

 



 

 
 

2.  വിഭാഗം ബി:  മൂഹത്തിൽ അവശത അ ുഭവിക്കുന്ന 
വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആസ്തികൾ (ഗണ്ഡിക 
അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാഗ്തം)  

 

A.  ഗണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
തഷ്ഡയൂൾ കാസ്റ്റ്,  തഷ്ഡയൂൾഡ്  സഗ്ടബ്, ത ാമാഡിഎ tribe,  
ഡീദ ാട്ടിസെഡ് tribe,   ോരിഗ്േയദരഖയ്ക്ക് താതഴയുള്ള 
കുടുംബങ്ങൾ,  സ്ഗ്തീകൾ    ഗൃഹ ാഥ ായ കുടുംബങ്ങൾ,  
ഭിന്നദശഷ്ിക്കാർ ഗൃഹ ാഥ ായ കുടുംബം  ഭൂപരിഷ്കരണ 
ത്തിൻതറ ഗുണദഭാക്താക്കൾ, ഇരിര ആവാസ് ദയാജ  
ഗുണദഭാക്താക്കൾ, വ ാവകാശ  ിയമ ഗ്പകാരമുള്ള 
ഗുണദഭാക്താക്കൾ,  മുകളിൽ പറെിരിക്കുന്ന 
കുടുംബങ്ങൾ അല്ാത്തപക്ഷ്ം, 2008തല കാർഷ്ിക കടാശവാ  
 ിയമഗ്പകാരമുള്ള തെറുകിട  ാമമാഗ്ത കർഷ്കർക്ക് 
ഭൂമിയുതട ഉത്പാേ ക്ഷ്മതയും 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി ുംഭൂവിക  വും,  കിണറുകൾ 
കുളങ്ങൾ മറ്റുെിലദപ്പാൾ  ിർമ്മിതികൾ മറ്റ്  ജല തകായ്ത്ത് 
 ിർമ്മിതികൾ എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള ജലദ െ ത്തിന് 
ആവശയമായ അടിസ്ഥാ   ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാക്കൽ,   

B. പഴകൃഷ്ി,  പട്ടു ൂൽ കൃഷ്ി, ദതാട്ടം കൃഷ്ി ൊo ദൊറസ്ഗ്ടി 
 എന്നിവയിലൂതട ഉപജീവ ം തമച്ചതപ്പടുത്തുക.                           

C.  ഖണ്ഡിക 5ൽ   ൂെിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുതട തരിശുഭൂമി 
/പാഴ്സഭൂമി വിക ിപ്പിച്ച കൃഷ്ിക്ക ുദയാജയമാക്കൽ. 

D.  ഇരിര ആവാസ് ദയാജ  ഗ്പകാരം ഓ ദകഗ്ര / ംസ്ഥാ  
 ർക്കാരുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവ   ിർമ്മാണ 
പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഭവ  ിർമ്മാണത്തിന് 
അവിേഗ്ധ കായിക തതാഴിൽ ഘടകം..  

E. കരയങ്ങളായ ദകാഴികൂ ട്,   ആട്ടിന്കൂട്, പട്ടിക്കൂട് തതാഴുത്ത് 
എന്നിവയുതട  ിർമാണവും. 

F.  മത്സയ ബന്ധ  ഗ്പവർത്ത ങ്ങൾ ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 
ഉതകുന്ന അടിസ്ഥാ   ൗകരയങ്ങളായ മത്സയം ഉണക്കുന്ന 
ദകഗ്രങ്ങൾ  

G. മത്സയ  ൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ദകഗ്രങ്ങൾ എന്നിവ  ിർമ്മിക്കലും  
വർഷ്കാലത്ത് മാഗ്തം തവള്ളമുള്ള തെറു കുളങ്ങൾ 
( ീ ണൽ വാട്ടർദൊർഡ് പലിക ലാൻഡ് )മത്സയം 
വളർത്തുന്നതിന് അടിസ്ഥാ  ൗകരയങ്ങൾ ഒരിക്കലും. 



 

 
 

 
3. വിഭാഗം  ി :ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവ  മിഷ്ൻ 
 ിബന്ധ കൾ അ ു രിക്കുന്ന  വയം ഹായ 
 ംഘങ്ങൾക്ക് തപാതു അടിസ്ഥാ  ൗകരയങ്ങൾ  

A.  കാർഷ്ിദകാൽപ്പന്നങ്ങളുതട ഈടുറ്റ   ംഭരണ  ൗകരയം 
ഉൾതപ്പതടയുള്ള വിളതവടുപ്പിന് ദശഷ്ം ആവശയമായി 
വരുന്ന  ൗകരയങ്ങൾ (ദപാസ്റ്റ്   ഹാർതവസ്റ്  ൊ ിലിറ്റീസ് 
)സജവവളം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമായ സ്ഥായിയായ 
അടിസ്ഥാ  ൗകരയങ്ങൾ  ൃഷ്ടിക്കുക വഴി കാർഷ്ിക 
ഉത്പാേ  ക്ഷ്മതവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി ുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾ 
ഗ്പവർത്തികളും. 

B.  വയം ഹായ  ംഘങ്ങളുതട ഉപജീവ  
ഗ്പവർത്ത ങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ  തപാതു വർക്ക് 
തഷ്ഡ്ഡുകളുതട  ിർമ്മാണവും.  
 

വിഭാഗം ഡി :ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാ   ൗകരയങ്ങൾ 

A.   ിർദേശിക്കതപ്പട്ട മാ േണ്ഡങ്ങൾക്ക് അ ു ൃതമായി ഖര 
ഗ്ോവക മാലി യ  ംസ്കരണത്തി ും മലമൂഗ്തവി ർജ ം 
ഇല്ാതാക്കുന്നതിന് ദവണ്ടി  വതഗ്ന്ത്മായ  ർക്കാർ 
വകുപ്പുകളുതട ഇത്തരം പദ്ധതികളുമായി  ംദയാജിപ്പിച്ച് 
തകാദണ്ടാ വയക്തിഗത ദടായ്തലറ്റുകൾ, സ്കൂൾ ദടായ്റ്റുകൾ, 
അങ്കണവാടി ദടായ്ലറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഗ്ഗാമീണ 
ശുെിതവവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തികൾ.  

B. ഒറ്റതപ്പട്ടുകിടക്കുന്ന ഗ്ഗാമങ്ങളിലും  ിർേിഷ്ട ഗ്ഗാമീണ 
ഉൽപാേ  ദകഗ്രങ്ങതളയും  ിലവിലുള്ള ദറാഡ് 
ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതി ുള്ള എല്ാ കാലാവസ്ഥ 
ഉപദയാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ഗാമീണ ദറാഡുകളുതട 
 ിർമാണവും ഓടകൾ കല്ുങ്കുകൾ എന്നിവ  
ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഗ്ഗാമത്തിതല ഈടുറ്റ  ഉൾദറാഡുകളുതടയും  
വീഥികളുതടയും  ിർമ്മാണം  

C. കളി സ്ഥലങ്ങളുതട  ിർമാണവും. 
D.  തവള്ളതപ്പാക്ക  ിയഗ്ന്ത്ണ  ംരക്ഷ്ണ ഗ്പവർത്തികൾ 
തവള്ളതക്കട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതി ുള്ള  ജല  ിഗർമ  
ഗ്പവർത്തികൾ മഴ തവള്ളം തകട്ടി  ിൽക്കുന്ന താഴ്സന്ന തപാതു 
സ്ഥലങ്ങളുതട തമച്ചതപ്പടുത്തൽ, തീരഗ്പദേശങ്ങളുതട 
 ംരക്ഷ്ണത്തി ുള്ള ദസ്റ്റാം വാട്ടർ ഗ്ഡയി ുകൾ എന്നിവ 



 

 
 

ഉൾതപ്പതടയുള്ള തപാതുഅടിസ്ഥാ  ൗകരയങ്ങൾ, 
ദറാഡുകളുതട പു രുദ്ധാരണം, േുരന്ത് ഗ്പതിദരാധ 
തയ്യാതറടുപ്പുകൾ തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതി ുള്ള ഗ്പവർത്തികളും. 

E. ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തുകൾ,  വ ിതാ  വയം ഹായ 
 ംഘങ്ങളുതട തെഡദറഷ് ുകൾ തകാടുങ്കാറ്റ് 
ബാധിതർക്കുള്ള അഭയദകഗ്രങ്ങൾ ദകഗ്രങ്ങൾ (സ ദലാൺ 
തഷ്ൽട്ടർ) അങ്കണവാടി ദകഗ്രങ്ങൾ ഗ്ഗാമീണ െന്ത്കൾ 
എന്നിവക്കാവശയമുള്ള തകട്ടിടങ്ങളുതട  ിർമ്മാണവും,  ഗ്ഗാമ 
/ദലാക്ക് തല ഗ്കിമിദറ്റാറി യ.ങ്ങളുതട  ിർമാണവും  

F. ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ുരക്ഷ്ാ  ിയമം 2013 (20 /2013) ദല 
വയവസ്ഥകൾ  ടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശയമായിവരുന്ന 
ഭക്ഷ്യധാ യ  ംഭരണിയുതട  ിർമ്മാണവും.  

G. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 
 ിയമഗ്പകാരം ഏതറ്റടുക്കുന്ന  ിർമാണ ഗ്പവൃത്തികളുതട 
എസ്റ്റിദമറ്റിന് ഭാഗമായി.  വരുന്ന  ിർമ്മാണ ാമഗ്ഗികളുതട 
ഉത്പാേ ം ഉൽപാേ വും. 

H. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്  ിയമം 
ഗ്പകാരം ൃഷ്ടിക്കതപ്പടുന്ന   ഗ്ഗാമീണ തപാതു ആസ്തികളുതട 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും. 

I.  ഇത്  ംബന്ധിച്ച്  ംസ്ഥാ   ർക്കാരുമായി 
കൂടിയാദലാെ   ടത്തി ദകഗ്ര ർക്കാർ വിജ്ഞാപ ം 
തെയ്യുന്ന മറ്റ് ഏതതാരു  ഗ്പവർത്തിയും. 

                                    

                                              ------------------------------------------- 


