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 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

        ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദ രള (MGNSASK) 



ആമുഖം :  
                             മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്       
പ ദ്ധതി ഗ്ഗാമീണജനതയുതട ഉന്നമനത്തിനും  ാമൂഹയ ആസ്തിയുതട 
നിർമ്മാണത്തിനും  ഹായ മായിട്ടുള്ള ഒരു ദ ഗ്രാവിഷ് ൃത 

പദ്ധതിയാണ് . 2005 ത പ്റ്റ്റംബർ5നിലവിൽവന്നതതാഴിലുറപ്പ്നിയമ 
ത്തിന് അടിസ്ഥാനതപടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. 
 മൂഹത്തിൽ  പിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുതടയും ോരിഗ്േം 
അനുഭവിക്കുന്നവരുതടയും സ പിടിച്ചുയർത്തുവാനും അതുവഴി 
ഗ്ഗാമീണ  മ്പദ് വയവസ്ഥയുതട മുഖച്ഛായ മാറ്റാനും ഈ പദ്ധതി 
ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതല ഓദരാ  ുടുംബത്തിനും മറ്റു 
തതാഴിലു ൾ നഷ്ടമാ ാതത  അധി മായി 100 േിവ തത്ത 
അവിേഗ്ധ ായി  തതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കു  എന്നതിലൂതട ജനങ്ങളുതട 
ഉപജീവന മാർഗ്ഗം തമച്ചതപ്പടുത്തു  എന്നതാണ് ഇതിൻതറ അടിസ്ഥാന 
ലക്ഷ്യം. 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവ ാശ അധിഷ്ഠിതവും 
ആവിശയാധിഷ്ഠിതവും  പദ്ധതിയാണ്. തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതട മറ്റ്   
ഗ്പധാനലക്ഷ്്ങ്ങൾ ഗ്പ ൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിൽ  ഓദരാ 
ഗ്പദേശതത്തയും വിഭവ അടിത്തറ ശക്തമാക്കു , വരൾച്ച, മതണാലി പ്പ്, 
തവള്ളതപ്പാക്കം, വനനശീ രണം,   ാലാവസ്ഥാവയതിയാനം തുടങ്ങിയ 

പാരിസ്ഥിതി  ഗ്പശ്ന ങ്ങൾ പരിഹാരം  ാണു .ഉൽപ്പാേന പരമായ 
ആസ്തി ൾ  ൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതട ോരിഗ്േയ ലഘൂ രണം  ുസ്ഥിരം 
ആക്കു , തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതട മുഖയധാരയിതല സ്ഗ്തീ തള 

 ംഘമായി ത ാണ്ടുവരുന്നതിനു അവരുതട  ാമ്പത്തി വും  
 ാമൂഹി വുമായ ശാസ്ഗ്തീ രണം ഉറപ്പാക്കു  എന്നിവയാണ്. 

 

ഇന്ത്യയിതല ഏറ്റവും പിദന്നാക്കം ആയ 200 ഗ്ഗാമീണ ജിലല ളിൽ 2006 
തെഗ്ബുവരി രണ്ടാം തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ വരി യും  പദ്ധതി 
നടപ്പിലാക്കു യും തചയ്തു. ദ രളത്തിൽ വയനാട്,  പാലക്കാട് ഈ 200 
ജിലല ളിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരുന്നു. 2007 തമയ് 15ന് 130 ജിലല ളിൽ  ൂടി ഇത് 
വയാപിച്ചു.ഇടുക്കി,  ാ ർദ ാട് ജിലല ളിൽ ഇതിൽ ഉൾതപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
2008 ഏഗ്പിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിതല ബാക്കി മുഴുവൻ ജിലല ളിദലക്കും 
ഇത് വയാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിതല മുഴുവൻ ജിലല ളിൽ ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ 
ഉണ്ട്.ആദഗാളതലത്തിൽ  വിദശഷ് ഗ്ശദ്ധയാ ർഷ്ിച്ച ഒരുഅവ ാശ 
അധിഷ്ഠിതം തതാഴിൽ നിയമം എന്ന നിലയിലും ഗ്ഗാമീണദമഖലയിൽ 
ോരിഗ്േ ലഘൂ രണതത്ത നിർണായ  വഴിത്തിരിവ്  ൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് 



പദ്ധതി എന്ന  ാരയം പരിഗണിച്ചു. 2009 ഒകദടാബർ രണ്ടാം തീയതി 
ദ ഗ്ര  ർക്കാർ ഈ നിയമതത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പുനർനാമ രണം തചയ്തു. 

 

 വിദശഷ്ത ൾ :- 
* നിയമത്തിന്തറ പിൻബലമുള്ള അവ ാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി 

*ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും 
പദ്ധതിയിൽ  പങ്കാളിയാവാം. 

* സ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതനം. 

*പരിസ്ഥിതി ംരക്ഷ്ണം, ാർഷ്ി  ദമഖലയിതലഅടിസ്ഥാനവി  നം 
എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന. 

*തതാഴിലാളി ൾ തതന്ന തതാഴിൽ  തണ്ടത്തു , ആ ൂഗ്തണ 
ഗ്പഗ് ിയ ളിൽ പങ്കാളിയാവാൻ അവ രം. 

* രാറു ാദരാ  ഇടനിലക്കാദരാ ഇലല. 

*തപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താതട ദലബർബജറ്റ്. 

*ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്,  ദപാസ്റ്റ് ഓെീസ് വഴി മാഗ്തം ദവതന  വിതരണം. 

*സ്ഗ്തീ ൾക്ക് മുൻഗണന. 

 * മ്പയൂട്ടർ ശൃംഖലയിൽ ഉള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ്  ംവിധാനം. 

 *ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തചയ്യുന്നു (ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ംവിധാനം) 

* പരാതി പരിഹാര  ംവിധാനം.  

 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ാരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
ഗ്പദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവർത്തിയും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു 
വിദധയമാക്കണതമന്ന്  നിയമത്തിതല പതിദനഴാം വ ുപ്പ് 
നിഷ് ർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുംതപാതുധനം   
തചലവഴിക്കുന്നതിതന പറ്റിയും  പൗര മൂഹം നടത്തുന്ന പര യവും 
 വതഗ്ന്ത്വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.തതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമം ഗ്പ ാരം വർഷ്ത്തിൽ രണ്ട് തവണ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 
എലലാ വാർഡിലും നടദത്തണ്ടതാണ്.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ 
 ാമൂഹി  ണതക്കടുപ്പ് എന്നതിലൂതട ഉദേശിക്കുന്നത് ഗ്പവർത്തി 



സ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ  വർക്ക്സ റ്റ്ദനരിട്ട് രർശിച്ചും,  
തതാഴിലാളി ദളാടും  നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥദരാടും, അഭിമുഖ 
നടത്തിയതിലൂതടയും, ലഭയമായ ദരഖ ളുതട വിശേ പരിദശാധനയി 
ലൂതടയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദഗ് ാഡീ രിച്ച് ഗ്ഗാമ ഭ ളിലും 
തപാതു മൂഹതത്ത അറിയിക്കു  എന്നതാണ്.ഇഗ്പ ാരം ലഭിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങളുതടയും ഗ്ഗാമ ഭ ളിൽ ഉയരുന്ന തതാഴിലുറപ്പ്    
തതാഴിലാളി ളുതട  അഭിഗ്പായങ്ങളുതടയും നിർവ്വഹണ 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതട അഭിഗ്പായങ്ങളുതടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതട 
നടത്തിപ്പിതന  ുതാരയതയും ഉത്തരവാേിതവവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കു  
എന്നതാണ് ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വസ്തുതാപരമായ 
 തണ്ടത്തലു ളിലൂതട തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട ഗുണദഭാക്താക്കളായ 
ഗ്ഗാമീണജനതയുതട ഉന്നമനത്തിനും പദ്ധതിയുതട തമച്ചതപ്പട്ട 
ഗ്പവർത്തനത്തിനും  ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിലൂതട ാധിക്കുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



വാർഡ് 16 ചലലി വയൽ 

                                   വാർഡ് 16 ചലലി വയൽ 145  ുടുംബങ്ങളിലായി 
157അംഗങ്ങൾ തതാഴിൽ  ാർഡിൽ ദപര്  രജിസ്റ്റർ 

തചയ്തിരിക്കുന്നു.തതാഴിലാളി ൾ  ജീവ തതാഴിലാളി ളായി തതാഴിൽ 

തചയ്ത് വരുന്നു. 2018 -19  ാമ്പത്തി  വർഷ്തത്ത രണ്ട് തതാഴിലാളി ൾ 
ഉൾതപ്പടുന്ന ഒരു  ുടുംബത്തിനാണ് നൂറ് തതാഴിൽേിനം 
പൂർത്തീ രിക്കാൻ  ാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ( റീന, രജിന ) 

വിലയാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 16 ചലലി വയൽ 1. 10. 2018   മുതൽ  
31. 3. 2019 വതരയുള്ള  ാലയളവിൽ നടത്തിയ 2 ഗ്പവൃത്തി ളാണ് 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയത്.ഈ  ാലയളവിൽ നടത്തിയ 2 

ഗ്പവൃത്തി ൾക്കായി 647അവിേഗ്ധ  തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അവിേഗ്ദ്ധ ദവതനത്തിൽ 175035 രൂപ ഗ്പവർത്തി ൾക്ക് ദവണ്ടി 
തചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം 
തചയ്യുന്നത് എതന്ത്ാതക്ക എന്നും  ാരയക്ഷ്മമായി െലഗ്പേമായി ഈ 

പദ്ധതി എങ്ങതന നടപ്പിലാക്കാം എന്നും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ തതാഴിലാ- 
ളി തള ഗ്ഗാമ ഭ അംഗങ്ങതളയും ദബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിന് ദവണ്ടിയാണ് 

ഈ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.  

 

രീതിശാസ്തം:-  
 ദ രള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി -ദ ാഴിദക്കാട് ജിലലാ ദതാടന്നൂർ 
ദലാക്കിതല വിദലലജ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണാണ് ദ ാഴിദക്കാട് ജിലലയിതല 
ദതാടന്നൂർ ദലാക്കിതല വിലയാപ്പള്ളിപഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 16 ചലലി 
വയൽ ഭാഗം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ് ിയ നടത്തിയത്. 

 ആേയഘട്ടം:-  

          പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി, ഗ്പ ിഡണ്ട്,വാർഡ് തമമ്പർ,  തതാഴിലുറപ്പ് 
ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ദതാടന്നൂർ ദലാക്ക് 
വിദലലജ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ൺ മൂന്നിൽ നടദത്തണ്ട ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതട   ുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. 

 

 



രണ്ടാം ഘട്ടം:- 

           ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ 2018ഒകദടാബർ ഒന്നു മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 
വതര ഏതറ്റടുത്തു നടത്തിയ ഗ്പവർത്തി ളുതട െയലു ൾ, 
7രജിസ്റ്ററു ൾ, എം ഐ എസ്എന്നിവ പരിദശാധിക്കൽ. 

മൂന്നാംഘട്ടം :- 

             പരിദശാധിച്ച െയലു ളുതട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങൾ പരിദശാധിക്കൽ, ഗ്പവർത്തിയുതടഅളവു ൾ 
പരിദശാധി ൽ 

 

നാലാം ഘട്ടം :- 

              ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ഗ്പവർത്തിയുതട ഗുണെലങ്ങൾ 
ദചാേിച്ചറിയു യും,  ജീവ് തതാഴിലാളി തള  ണ്ട് തതാഴിൽ  ാർഡ് 
പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ പരിദശാധിച്ച് അഭിമുഖം നടത്തലും, 
വിവരദശഖരണം നടത്തലും.  

അഞ്ചാം ഘട്ടം:-                        

                െീൽഡ്പരിദശാധനയുതടയും െയൽപരിദശാധനയുതടയും 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ. 

             

തതാഴിലാളി ളുതട 10 അവ ാശങ്ങൾ 

                 തതാഴിലാളി ൾക്ക് 10 അവ ാശങ്ങൾ ഗ്പധാനം 
തചയ്യുന്നു. അവ ഏതതാതക്കയാതണന്ന് ചുവതട ദചർക്കുന്നു. 

 

1)   തതാഴിൽ  ാർഡ് ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവ ാശം(     
തഷ്ഡയൂൾഡ് 2, ഖണ്ഡി  1-5 AMC അധയായം-3) 
        ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരതാമ ം ഉള്ള അവിേഗ്ധ  ായി  
തതാഴിൽ തചയ്യുവാൻ തയ്യാർ ആയിട്ടുള്ള വയക്തി ൾ ഗ്ഗാമ 
പഞ്ചായത്തിൽ ദപര് രജിസ്റ്റർ തചയ്യു . ഒരു  ുടുംബത്തിൽ തതാഴിൽ 
ആവശയമുള്ളവരുതട മുഴുവൻ ദപര് വിവരങ്ങൾ ഉൾതപ്പടുത്തി 



ആയിരിക്കണം അദപക്ഷ്ിദക്കണ്ടത്. അദപക്ഷ്യിൽ പൂർണമായ 
ദമൽവിലാ ം, വയസ്സ്, വാർഡ് നമ്പർ, ദറഷ്ൻ  ാർഡ് നമ്പർ, ആധാർ 
നമ്പർ എന്നിവ ദചർത്തിരിക്കണം. അദപക്ഷ് ർക്ക് ഗ്പാഥമി  
അദനവഷ്ണത്തിന് ദശഷ്ം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി തതാഴിൽ  ാർഡ് 
അനുവേിച്ച് നൽ ും. അദപക്ഷ് നൽ ിയാൽ 15 േിവ ത്തിന ം 
തതാഴിൽ ാർഡ് അനുവേിക്കണം. ഒരു  ുടുംബത്തിന് ഒരു 
തതാഴിൽ ാർഡ് മാഗ്തദമ ലഭിക്കൂ. തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള മുഴുവൻ 
 ുടുംബാംഗങ്ങളുതടയും ദൊദട്ടായും, വിവരങ്ങളും തതാഴിൽ 
 ാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നിലധി ം തതാഴിൽ  ാർഡു ൾ 
ഒരാളുതട ദപരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ് ിമിനൽ  ുറ്റ രമാണ്. എന്നാൽ 
മാതാപിതാക്കതളദയാ,  ദഹാേരങ്ങതളദയാ ആഗ്ശയിച്ചു ഴിയുന്ന 
വിധവ ൾ, ഉദപക്ഷ്ിക്കതപ്പട്ട സ്ഗ്തീ ൾ അഗതി ൾ എന്നിവർക്ക് 
ഗ്പദതയ ം ദവതറ തതാഴിൽ  ാർഡ് ത ാടുക്കണതമന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള മുഴുവൻ  ുടുംബാംഗങ്ങളുതടയും പാസ്ദപാർട്ട് 
സ സ് ദൊദട്ടാ ൾ തതാഴിൽ  ാർഡിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം. ദൊദട്ടാ 
എടുക്കുന്നതിന്തറ  ചിലവ് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾതപ്പടുത്തി 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് വഹിക്കും. അഞ്ചു വർഷ്ദത്തക്കാണ് ഒരു തതാഴിൽ 
 ാർഡ് അനുവേിച്ചു നൽ ുന്നത്. ഒരു  ുടുംബം ഒരു വർഷ്ം 
ആവശയതപ്പട്ട തതാഴിൽേിനങ്ങൾ അവർക്ക് അനുവേിച്ച 
തതാഴിൽേിനങ്ങൾ, ലഭിച്ച ദവതനം, ഏതറ്റടുത്ത ഗ്പവർത്തി ളും മസ്റ്റർ 
ദറാൾ നമ്പറു ളും ലഭിച്ച തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം നഷ്ടപരിഹാരം 
മുതലായ വിവരങ്ങളും തതാഴിൽ  ാർഡിൽ അതാത്  മയം എഴുതി 
ദചർക്കണം.  

2)     അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 
ലഭിക്കാനുള്ള അവ ാശം ആയതിന്തറ  സ പ്പറ്റ് 
ര ീത് ലഭിക്കുവാനും ഉള്ള അവ ാശം ( തഷ്ഡയൂൾഡ് 
1, ഖണ്ഡി  8, തഷ്ഡയൂൾ 2, ഖണ്ഡി  6-13) 

       തതാഴിൽ  ാർഡ് ലഭിച്ചവർ തതാഴിൽ ആവശയമുള്ളദപ്പാൾ 
ഗ്പദതയ  അദപക്ഷ് നൽ ണം. നിർേിഷ്ട ദൊറത്തിൽ 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലാണ് അദപക്ഷ് നൽദ ണ്ടത്. തവള്ള  ടലാ ിലും 
അദപക്ഷ് നൽ ാവുന്നതാണ്. 2014 തല പുതുക്കിയ നിർദേശങ്ങൾ 
ഗ്പ ാരം തമാസബൽ ദൊൺ, ലാൻഡ് ദൊൺ എന്നിവയിലൂതടയും 
തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാവുന്നതാണ്. എഴുത്തും വായനയും 
അറിയാത്തവർക്ക് നിർേിഷ്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതട മുന്നിൽ വാക്കാലും 
തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാവുന്നതാണ്. തതാഴിലിനായി അദപക്ഷ് 



നൽ ുദമ്പാൾ ര ീത് സ പ്പറ്റി ഇരിക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് 
രണ്ടാഴ്സചദത്തക്ക് ആണ് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പദടണ്ടത്  ൂടുതൽ 
േിവ ങ്ങളിദലക്ക് ദവണ്ട ഗ്പവർത്തി ൾ മുൻ ൂട്ടി 
അദപക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് അനുവാേമുണ്ട്. എന്നു മുതൽ എന്നു വതര 
തതാഴിൽ ആവശയം ഉള്ളത് എന്ന് വയക്തമാക്കണം അദപക്ഷ്ിച്ച് 
തീയതിമുതൽ ദ ാ, അദപക്ഷ് ലഭിച്ച് പരമാവധി 15 േിവ ങ്ങളിദലാ 
തതാഴിൽ ലഭയമായിരിക്കണം. പരമാവധി 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ 
ആണ് അദപക്ഷ് നൽദ ണ്ടത്. എന്നാൽ വനഗ്പദേശത്തു 
വനാതിർത്തി ളിൽ ഉം താമ ിക്കുന്ന പട്ടി വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 100 
േിവ തത്ത തതാഴിൽ നൽ ുന്നതിന് ഇദപ്പാൾ അനുവാേമുണ്ട്.  

 

 

3)   തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലലങ്കിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം 
ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവ ാശം( ആേയതത്ത 30 േിവ ം 
 ൂലിയുതട1/4 പിന്നീടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ1/2 ഭാഗം) 
        തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് വർക്ക് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ 
തതാഴിൽ നൽ ണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ. അലലാത്തപക്ഷ്ം 
തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിന് തീയതി ദരഖതപ്പടുത്തിയ 
സ പ്പറ്റ് ര ീത് ആവശയമാണ്. തതാഴിലിന്  അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 
േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലലങ്കിൽ പതിനാറാമതത്ത േിവ ം 
മുതൽ ആേയതത്ത 30 േിവ ം നിർേിഷ്ഠ ദവേന ത്തിന്തറ1/4  ുറയാതത 
തു യും പിന്നീടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ ദവേന ത്തിന്തറ പ ുതിയിൽ 
 ുറയാതത തു യും ആണ് തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം ലഭിക്കു . 
 ംസ്ഥാന  ർക്കാരാണ് തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം നൽദ ണ്ടത്. പിന്നീട് 
ഈ തു  തതാഴിൽ നൽ ുന്നതിൽ വീഴ്സച വരുത്തിയ അവരിൽനിന്നും 
ഈടാക്കണതമന്ന് വയവസ്ഥ. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു നൽ ിയ 
അന്നുമുതൽ ദ ാ 100 േിവ തത്ത ദവതനത്തിന് തുലയമായ തു  
തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനമായി ലഭിക്കുന്ന േിവ ദമാ തതാഴിലിലലായ്മ 
ദവതനത്തിനുള്ള അർഹത നഷ്ടമാ ും ദവേന മായും തതാഴിലിലലായ്മ 
ദവതനം ആയും ഒരാൾക്ക് പരമാവധി 100 േിവ തത്ത ദവതനത്തിന് 
തുലയമായ തു ദയാ ലഭിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളൂ.  

 



4) തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള 
അവ ാശം.  
        ഒരു ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ് എന്ന് 
പറയുന്നത് എസ്റ്റിദമറ്റ് അടക്കമുള്ള ഗ്പവർത്തി ളുതട വിശേ 
വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇത് നടപ്പു  ാമ്പത്തി  വർഷ്ത്തിതല തദലേിവ ം 
തെഗ്ബുവരി മാ ദത്താതട പൂർത്തീ രിക്കണം. ഒരു ഗ്ഗാമ 
പഞ്ചായത്തിതല അംഗീ രിക്കതപ്പട്ട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് ഇരട്ടിയിലധി ം 
തു യ്ക്കുള്ള ഗ്പവർത്തി ളാണ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ് ഉണ്ടാവു  
ഇതിൽ ഏതു ഗ്പവർത്തി ദവണതമങ്കിലും വാർഷ്ി   ലണ്ടർ, തതാഴിൽ 
ആവശയതപ്പട്ടവരുതട എണം, ഗ്പവർത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന  ാലയളവിതല 
 ാലാവസ്ഥ എന്നതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരതെടുക്കാം.  

 

5) അഞ്ചു  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 
ലഭിക്കാനുള്ള അവ ാശം, അതലലങ്കിൽ ദവേന 
ത്തിന്തറ 10% അധി ം 

               അദപക്ഷ് രുതട താമ സ്ഥലത്തിന് അഞ്ച്  ിദലാമീറ്റർ 
പരിധിക്കുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽ ണം 5 
 ിദലാമീറ്റർ േൂരപരിധിക പുറത്താണ് തതാഴിതലടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ10% 
അധി  ദവതനത്തിന് തതാഴിലാളി ൾക്ക് അവ ാശമുണ്ടായിരിക്കും.  

6)  ുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമ  ൗ രയം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് 
 ൗ രയം എന്നിവ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവ ാശം( 
തഷ്ഡയൂൾഡ് 2: ഖണ്ഡി  23-28) 

തതാഴിലിടങ്ങളിതല  ൗ രയങ്ങൾ 

*  തതാഴിലാളി ൾക്ക് തിളപ്പിച്ചാറിയ തവള്ളം നൽ ു  

*  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ിറ്റ് ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു  

* ഭക്ഷ്ണം  ഴിക്കുന്നതിനു ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വിഗ്ശമിക്കുന്ന   
അതിനും ടാർദപാളിൻ ഷ്ീറ്റ് ത ാണ്ട് തണുപ്പിക്കു  

* 5 വയസ്സിൽ താതഴ ഗ്പായമുള്ള  ുട്ടി ളുതട എണം അഞ്ചിൽ  ൂടുതൽ  
ആതണങ്കിൽ അവതര പരിപാലിക്കു  



 

 

7) 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവ ാശം 
               പദ്ധതിയുതട ദവതനം ബാങ്ക്,  ദപാസ്റ്റ് ഓെീസ് 
അക്കൗണ്ടിലൂതടയാണ് നൽ ുന്നത് ഓദരാ തതാഴിലാളി ൾക്കും 
ഗ്പദതയ ം അക്കൗണ്ട് ദവണം. ഓദരാ തതാഴിലാളി ളുദടയും ദവേനം 
അവരവർക്ക് തതന്ന ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാതയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് 
ഇങ്ങതന നിഷ് ർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഗ്തീ തതാഴിലാളി ളുതട ദവതനത്തിന് 
ദമലുള്ള നിയഗ്ന്ത്ണം അവർക്ക് തതന്ന ആയിരിക്കണതമന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം 
ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. തതാഴിലാളി ളുതട ആധാർ നമ്പർ  ൂടി 
തതാഴിൽ  ാർഡിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയാൽ ആൾമാറാട്ടം, ഇരട്ടിപ്പ് എന്നിവ 
മുദഖന ഉള്ള ഗ്പശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ  ാധിക്കും.  

 

 

8) ദവതനം  വിതരണത്തിതല  ാലതാമ ത്തിന് 
നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന അവ ാശം. 

                     മസ്റ്റർ ദറാൾ അവ ാനിച് 15 േിവ ത്തിന ം ദവതനം 
ലഭിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങതന ലഭയമാ ാതത വന്നാൽ പതിനാറാമതത്ത 
േിവ ം മുതൽ  ലഭിക്കുവാനുള്ള ദവതനത്തിന്തറ  0.05% തു  ഓദരാ 
േിവ വും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കണതമന്നാണ് 2014തല പുതുക്കിയ 
തഷ്ഡയൂൾ 2 വയവസ്ഥ തചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ തു  തൽക്കാലം  ർക്കാർ 
വഹിക്കും എങ്കിലും പിന്നീട് വിശേമായ അദനവഷ്ണത്തിന്തറ  
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവാേിയായ അവരിൽനിന്നും ഈടാക്കണം 
എന്നാണ് വയവസ്ഥ മനപ്പൂർവ്വം അലംഭാവം ത ാണ്ട് പാവതപ്പട്ടവരായ 
 ൂലി തതാഴിലാളി ളുതട ദവതനം തുടങ്ങു ദയാ സവ ു യും 
തചയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങതന വയവസ്ഥ തചയ്തിട്ടുള്ളത്. 
അളവു ൾ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ഓവർ ിയർ, ദമൽ അളവു ൾ 
എടുദക്കണ്ട അതഗ് ഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി നടത്തി ദവജ് 
ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാദക്കണ്ട ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ, െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്െർ 
ഓർഡറു ൾ ഉപ്പ അടയ്ദക്കണ്ട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി, 
ഗ്പ ിഡന്റ് എന്നിവർ നിർേിഷ്ട േിവ ത്തിനുള്ളിൽ അതു 
നൽ ുന്നുതവന്നും പൂർത്തീ രിക്കുതമന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം.  



9 )  മയബന്ധിതമായ പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള 
അവ ാശം.  
            തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം ത ക്ഷ്ൻ 19 തഷ്ഡയൂൾ 2 ദപരഗ്ഗാഫ് 35 
ദ ഗ്ര വാർഷ്ി   ർക്കുലർ ചാപ്റ്റ്റർ 10.4 എന്നിവ ഗ്പ ാരം 
 മയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം 
അനുശാ ിക്കുന്നു. തതാഴിലുറപ്പു മായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാതി ൾ ദരഖ 
പരമായ വാക്കാദലാ ദൊൺ മുഖാന്ത്ിരദമാ നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥതര 
അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങതന ലഭിക്കുന്ന പരാതി ൾ പരാതി 
രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി  ൂക്ഷ്ിക്കു യും പരാതിയിദേൽ എടുത്ത 
നടപടി ൾ പരാതിക്കാരതന അറിയിദക്കണ്ട തും നിർവ്വഹണ 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ചുമതലയാണ്.  
 

 

10) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 
 

    ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ദനരവ ാശി ൾ ആയ  ാധാരണജനങ്ങൾ 
ആ പദ്ധതി അവദലാ നം തചയ്യു യും പരിദശാധിക്കു യും 
വിലയിരുത്തു യും തചയ്യുന്ന ജന ീയ ഇടതപടലാണ് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട  വിദശഷ്തയാണ് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണം തചലവഴിച്ചത് ശരിയായ 
രീതിയിലാണ്, ലക്ഷ്യമിട്ട് അവ ാശങ്ങളും ആനു ൂലയങ്ങളും 
അർഹതതപ്പട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ, നിർവഹണ രീതിയിൽ അപാ ത 
ഉണ്ടായിരുദന്നാ,ഗ്പതീക്ഷ്ിച്ച ദനട്ടം പദ്ധതിമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ, 
എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ദനരിട്ട് പരിദശാധിക്കുന്ന ജന ീയ ഗ്പഗ് ിയയാണ് 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം 
െയലു ളും,  ദരഖ ളും,  രജിസ്റ്ററു ളും പരിദശാധിക്കു യും 
ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ദനരിട്ട് പരിദശാധിച് അളവു ൾ എടുത്തു 
ദനാക്കു യും തചയ്യുന്നു. ഗ്പദതയ ം വിളിച്ചുദചർക്കുന്ന ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ ആണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാദക്കണ്ടത്.  

 

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



അവ ാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട് തതാഴിലാളി ളിൽ 
നിന്നും ദചാേിച്ചറിെ് വിവരങ്ങൾ:- 
 

തതാഴിൽ  ാർഡ്:- 
                     ജീവ തതാഴിലാളി ൾക്ക് പുതിയ തതാഴിൽ  ാർഡ് 
നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച  തതാഴിൽ  ാർഡിൽ ദൊദട്ടാ  ാണാൻ 
 ഴിെിലല. . തതാഴിലാളി ളുതട തതാഴിൽ  ാർഡിൽ ആവശയമായ 
ദൊദട്ടാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു ത ാടുക്കുന്നതിന് ദവണ്ട 
നടപടി ൾ  വീ രിക്കുന്നത് നലലതായിരിക്കും.  
 

 

 തതാഴിൽ അദപക്ഷ്:- 

        തപാതു ഗ്പവൃത്തി ൾക്കായി തതാഴിലാളി ൾ വയക്തിപരമായി 
അദപക്ഷ് നൽ ാറിലല എന്നും തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്നുമുള്ള 
അഭിമുഖ ംഭാഷ്ണത്തിൽ മനസ്സിലായി. തതാഴിലാളി ൾ തതാഴിലിന് 
അദപക്ഷ് നൽ ാറുതണ്ടന്നും ദമറ്റ് വഴി പഞ്ചായത്തിൽ   മർപ്പിച്ച്  
സ പ്പറ്റ് റ ീറ്റ് വാങ്ങാറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു.  ുറച്ചു 
നാളു ളായി മതറ്റാരു തതാഴിൽ തചയ്യുന്നത്  ാരണം തതാഴിലുറപ്പിൽ 
നിന്നും വിട്ടു നിൽദക്കണ്ടി വന്നതിനാൽ വീണ്ടും തതാഴിലുറപ്പ് 
ഗ്പവർത്തി തചയ്യാൻ ദവണ്ടിയുള്ള അവ രത്തിന് ദവണ്ടി 
പഞ്ചായത്തിൽ  വയക്തിപരമായി അദപക്ഷ് നൽ ുന്നതിന് 
തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ്ാദൊറം പൂരിപ്പിക്കാൻ ദവണ്ടി 30 രൂപ 
തചലവായിട്ടുതണ്ടന്ന് തതാഴിലാളി ളായ ഗീത,  ബിനില എന്നിവർ 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണൽ മാദരാട് പറെു. 
തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനത്തിന് ഇതുവതര അദപക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല  
തതാഴിലാളി ളുമായുള്ള  ംഭാഷ്ണത്തിനിടയിൽ നിന്ന്എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 

 



  ൂലി നഷ്ടപരിഹാരം:- 

              തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പ ാരം ഗ്പവൃത്തി  ഴിെ 14 
േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനം ലഭിദക്കണ്ട അവ ാശം 
തതാഴിലാളി ൾക്കുണ്ട്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയഗ്പവർത്തി ളുതട 
അവിേഗ്ധ ദവതനം തതാഴിലാളി ൾക്ക് ലഭയമായിട്ടുള്ളതായി െീൽഡ് 
പരിദശാധനയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ  ാധിച്ചു. ഈ വർഷ്ം ഓണത്തിന് 
മുമ്പ് നടത്തി ഗ്പവൃത്തി ൾക്ക് ദവതനം  ലഭിച്ചിട്ടിലല എന്ന് അറിയാൻ 
 ഴിെു.ഗ്പവൃത്തി  ഴിെ്  14 േിവ ം പിന്നിട്ടതിനുദശഷ്മാണ്  
ദവതനം  തതാഴിലാളി ൾക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളത്.    ൂലിനഷ്ടപരിഹാരം 
ലഭിക്കാൻ ഉള്ള അവ ാശതത്ത പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നിലല. 
അതുത ാണ്ട് ഇതു വതര നഷ്ടപരിഹാര ത്തിനുദവണ്ടി അദപക്ഷ് 
നൽ ിയിട്ടിലല എന്ന് അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

  

  

തതാഴിൽ സ്ഥലതത്ത  ൗ രയങ്ങൾ :- 
                ുടിക്കുവാനുള്ള തവള്ളം, വിഗ്ശമ  ൗ രയം, ഗ്പഥമ 
ശുഗ്ശൂഷ്  ൗ രയം, ഗ് ഷ്  എന്നിവ തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ലഭയമാക്കണതമന്ന് 
തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 2 ദപരഗ്ഗാഫ് 23-28, ദ ഗ്ര വാർഷ്ി  
 ർക്കുലർ 8, 8.2 അനുശാ ിക്കുന്നുണ്ട്. തണൽ  ൗ രയം 
അതയാവശയമായ നടക്കുതാഴ ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി  നാൽ  ഗ്പവർത്തിക്ക് 
ലഭയമായിട്ടിലല എന്ന് അറിയാൻ  ഴിെു. ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ിറ്റിൽ  
 ൂക്ഷ്ിക്കുന്ന മരുന്നു ൾക്ക് തചലവായ സപ  തതാഴിലാളി ൾ തതന്ന 
പങ്കിതട്ടടുത്തതാതണന്ന് അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

 

ചി ിത്സാ ഹായം:- 

                       തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷ്ഡയൂൾഡ് 2 ദപരഗ്ഗാഫ് 5 ദ ഗ്ര 
വാർഷ്ി   ർക്കുലർ ചാപ്റ്റ്റർ 9 ഗ്പ ാരവും തതാഴിലാളിക തതാഴിൽ 
സ്ഥലത്ത് തവച്ച് അപ ടം  ംഭവിച്ചാൽ ചി ിത്സാ ൗ രയം 
ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ് . തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് വച്ച് ഷ്ീജ എന്ന 
തതാഴിലാളിക്ക് അപ ടം  ംഭവിച്ചദപ്പാൾ ചി ിത്സാ  ഹായം 
ലഭിക്കുതമന്ന അറിവ് ഇലലാത്തതിനാൽ ചി ിത്സാ  ഹായത്തിനു 
ദവണ്ടി അദപക്ഷ് പഞ്ചായത്ത്  മർപ്പിച്ചിട്ടിലല എന്ന് അറിയാൻ 
 ാധിച്ചു. 



തഷ്ൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവ ാശം:- 

         തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജകടിൽ  തതാഴിലാളി ളുതട 
പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാ ാറുതണ്ടന്ന് അവരുമായുള്ള 
 ംഭാഷ്ണത്തിനിടയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

അഞ്ചു  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള 
അവ ാശം:- 

            തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 2 പാര 18 ദ ഗ്ര വാർഷ്ി  
 ർക്കുലർ ചാപ്റ്റ്റർ 17 എന്നിവയിൽ തതാഴിലാളി ൾക്ക് അഞ്ച് 
 ിദലാമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തതാഴിൽ ലഭയമാക്കണതമന്ന് അനുശാ ിക്കുന്നു. 
വാർഡിതല മുഴുവൻ തതാഴിലാളി ൾക്കും  അഞ്ചു 
 ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതന്ന തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് 
തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്നും അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 മയബന്ധിതം ആയിട്ടുള്ള പരാതി 
പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം:- 
             പരാതി ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ പരാതി ൾ 
ഒന്നും തതന്ന  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല. 
 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവ ാശം:- 
           തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം ത ക്ഷ്ൻ 17(2) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നടത്തു അതിനുള്ള അവ ാശം നൽ ുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 



ഗ്പവൃത്തി ൾ  ംബന്ധിച്ച വിശോംശങ്ങൾ 
 

1.  ചലലി വയൽ ദറാഡ് നിർമ്മാണം(RC/260454) 
2.  നടക്കുതാഴ  ബ്ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി  നാൽ    

 പുനരുദ്ധാരണം  (IC/215884) 
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1.ചലലിവയൽ ദറാഡ് നിർമ്മാണം(RC260454) 

                             11. 03. 2019 ആരംഭിച്ച് 17. 03. 2019 വതര നടന്ന 

ഗ്പവർത്തിയാണ്  ദറാഡ് നിർമ്മാണം. മസ്റ്റർ ദറാൾ   ഗ്പ ാരം 84  

േിനങ്ങളാണ്  ൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ദ്ധ ദവേന ഇനത്തിൽ 22, 512 രൂപയും 
വിേഗ്ധ അർദ്ധ വിേഗ്ധ ദവേന ഇനത്തിൽ 31,  297 രൂപയും, 
പണിയായുധവാട  ഇനത്തിൽ 420 രൂപയും, തമറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ       
2, 04, 5 38 രൂപയും, സ റ്റ് ദബാർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ 3, 000 രൂപയും 
തചലവായി. എസ്റ്റിദമറ്റ് തു  2, 78, 000 രൂപയും, യഥാർത്ഥ ചിലവ്               
2, 61,  767 രൂപയുമാണ്. 

                                       ചലലി വയൽ ദറാഡ് നിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലം 
 രർശിച്ചദപ്പാൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള ദറാഡ് ഗ്പവൃത്തിയാതണന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. ദറാഡ്ഗ്പവർത്തിക്കു ദവണ്ടി അനുവേിച്ച 
സ റ്റ് ദബാർഡ് ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചത്  ാണാൻ 
 ാധിച്ചു. 

 

2. നടക്കു താഴ  ബ് ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി    നാൽ          

      പുനരുദ്ധാരണം (IC/215884) 

                                  1. 02. 2019 ആരംഭിച്ച 11. 2.2019 വതര നടന്ന 

ഗ്പവൃത്തിയാണ് നടക്കുതാഴ  ബ് ഡിസ്ഗ്ടി ബയൂട്ടറി   നാൽ 
പുനരുദ്ധാരണം. മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പ ാരം 563 തതാഴിൽ േിനങ്ങളാണ് 
 ൃഷ്ടിച്ചത്. അവിേഗ്ധ ദവതന ഇനത്തിൽ 1, 52, 573 രൂപയും 
പണിയായുധവാട യിനത്തിൽ 2, 815 രൂപയും, സ റ്റ് ദബാർഡ് 
സ്ഥാപിക്കാൻ 3, 000 രൂപയും തചലവായി. എസ്റ്റിദമറ്റ് തു    1,59, 000 
രൂപയും, യഥാർത്ഥ ചിലവ് 1, 53, 388 രൂപയുമാണ്. 

                                   നടക്കുതാഴ  ബ് ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി  നാൽ  
പുനരുദ്ധാരണ ഗ്പവൃത്തി ൾ നടന്ന സ്ഥലം  രർശിച്ചദപ്പാൾ 
 ാടുപിടിച്ച് നിലയിലും മഴതവള്ളം  നാലിൽ ത ട്ടിക്കിടക്കുന്ന 
നിലയിലുമാണ്  ാണാൻ  ഴിെത്.  നാലിൽ മണടിെു  ൂടി 
 ിടക്കുന്നത്  ാണാൻ  ഴിെു. ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് സ റ്റ് ദബാർഡ് 
സ്ഥാപിച്ചത്  ാണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

 

 

 



7 രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന 

                   ദ ഗ്ര  ർക്കാരിന്തറ നിർദേശഗ്പ ാരം താതഴപ്പറയുന്ന   
രജിസ്റ്ററു ൾ നിർബന്ധമായും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. 

 
 1. തതാഴിൽ  ാർഡിനുള്ള  ുടുംബഅദപക്ഷ് യുതട രജിസ്റ്റർ. 
 2.ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ. 
 3. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടതും തതാഴിൽ ത ാടുത്തതും  ംബന്ധിച്ച് 
രജിസ്റ്റർ. 
 4. ഗ്പവർത്തിയുതട ലിസ്റ്റും  ചിലവും  വിശോംശങ്ങളും  
 ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 
 5. സ്ഥിര ആസ്തി ളുതട രജിസ്റ്റർ. 
 6. പരാതി രജിസ്റ്റർ 
 7.  ാധന രജിസ്റ്റർ 
 

                                 2018 19  ാമ്പത്തി വർഷ്തത്ത രജിസ്റ്ററു ൾ എം ഐ 
എ ിൽ നിന്നും ദശഖരിച്ച  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ  
ഗ്പസ്തുത ഗ്പവർത്തി  തള  ുറിച്ചുള്ള യാതതാരു പരാതിയും  ാണാൻ 
 ാധിച്ചിലല.  

 ദ ഗ്ര  ർക്കാർ നിർദേശ ഗ്പ ാരം ഒരു വർക്ക് 
െയലിൽ താതഴപ്പറയുന്ന ദരഖ ൾ നിർബന്ധമായും 
ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്. 

 
 1.  വർ ദപജ്. 
 2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ്. 
 3. ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ / തഷ്ൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നിവയുതട 
അംഗീ രിച്ച ദ ാപ്പി. 
 4.  ാദങ്കതി  എസ്റ്റിദമറ്റും ഡിസ നും അടങ്ങുന്ന  ാദങ്കതി  
അനുമതിയുതട ദ ാപ്പി. 
5. ഭരണാനുമതി യുതട ദ ാപ്പി. 
 6. ാദങ്കതി  അനുമതി യുതട ദ ാപ്പി 
 7.  ംദയാജിത പദ്ധതി വിശോംശം 
 8. തതാഴിലാളി ൾ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുത ാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ് 
 9. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചുത ാണ്ടുള്ള ദരഖയുതട ദ ാപ്പി. 
 10. പൂരിപ്പിച്ച് മാസ്റ്റദറാള് ന്തറ  ദ ാപ്പി. 



 11. തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്കിന്തറ  ദ ാപ്പി. 
 12.  ാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ത ാദട്ടഷ്ൻ 
ക്ഷ്ണിച്ചതിന്തറയും  ംപാരറ്റീവ്  ദസ്റ്ററ്റ്തമന്റ് ന്തറയും  
തമറ്റീരിയൽ  സപ്ല ഓർഡർ  ന്തറയും ദ ാപ്പി.  
 13. തവജ്  ലിസ്റ്റ്. 
 14. ദവതനത്തിന്തറയും   ാധനങ്ങൾക്ക് പണമടച്ചത്തിന്തറയും  
FTO യുതടയും  ദ ാപ്പി. 
15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർന്തറയും  ബിലലു ളുതട യും ദ ാപ്പി. 
 16. ദറായൽറ്റി അടച്ചതിന്തറ  ര ീത് ദ ാപ്പി. 
 17. തതാഴിലിന്തറ  മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ദൊദട്ടാ ൾ. 
 18. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രിച്ച്  ർട്ടിെിക്കറ്റിന്തറ  ദ ാപ്പി. 
 19. മസ്റ്റദറാൾ മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്റ്.  
 20. ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ് ദൊദട്ടാസ്. 
 21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ദ ാപ്പി. 
 22. സ റ്റ്  ഡയറി. 

  തണ്ടത്തലു ൾ  
                             െയൽ പരിദശാധനയിൽ ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ൺ  തണ്ടത്തുവാൻ  ാധിച്ച 
വസ്തുത ൾ താതഴ ദചർക്കുന്നു. 

1.  വർദപജ്:- 
                                   ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു വിവരങ്ങൾ 
ഉൾതക്കാള്ളുന്ന ദരഖയാണ്  വർദപജ്. പരിദശാധിച്ച 2 ഗ്പവർത്തി െ 
യലു ളിലും AMCഗ്പ ാരമുള്ള  വർ ദപജു ൾ  ാണുവാൻ 
 ാധിച്ചിലല. എന്നാൽ ഗ്പാദേശി   വർദപജ് 2 െയലു ളിലും  ാണാൻ 
 ാധിച്ചു. 

 

 2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ്:- 

                                  ഒരു ഗ്പവൃത്തി െയലിൽ ഗ് മഗ്പ ാരം ഏതതാതക്ക 
ദരഖ ൾ എവിതട /ഏത് ദപജ് മുതൽ   ൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് തചക്ക് ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച് 2 
െയലു ളിലും തചകലിസ്റ്  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല. ഇത് െയലിൽ 
ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. 



 

3.ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ:- 
                                   ഗ്പസ്തുത ഗ്പവർത്തി പഞ്ചായത്തിതല നടപ്പു 
 ാമ്പത്തി  വർഷ്ത്തിതല ആനുവൽ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ടതാണ് 
എന്ന് തതളിയിക്കാനുള്ള ദരഖയാണ്  ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ നിന്തറ 
ദ ാപ്പി.ആനുവൽ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിന് ദ ാപ്പി 2 െയലു ളിലും  
 ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല.  

  

4. ഭരണാനുമതി:- 

                                    ഗ്പവർത്തി തചയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം 
നൽ ുന്ന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ. പരിദശാധിച്ച 2 
െയലു ളിൽ ഭരണാനുമതി  ാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

  5.  ാദങ്കതി  അനുമതി:- 

                                        ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക്  ാദങ്കതി  വിേഗ്ധരുതട 
അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള ആധി ാരി  ദരഖയാണ് 
 ാദങ്കതി  അനുമതി ദരഖ. പരിദശാധിച്ച െയലു ളിൽ എലലാം തതന്ന 
 ാദങ്കതി  അനുമതി  ാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാദങ്കതി  അനുമതി 
ദൊറത്തിൽ ദമറ്റിന്തറ  ദപര്, തതാഴിൽ  ാർഡ് നമ്പർ, ദൊൺ നമ്പർ 
എന്നീ വിവരങ്ങൾ  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല.  ാദങ്കതി  അനുമതിയിൽ  
ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ തീയതി ദയാടു  ൂടി ഒപ്പം ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടത് 
അതയാവശയമാണ്. ഉദേയാഗസ്ഥരുതട തീയതി ദയാട്  ൂടിയ ഒപ്പ്  
ദരഖതപ്പടുത്തിയത്  ാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 6.  ംദയാജിത പദ്ധതി:- 
                                           വാർഡിൽ  നടത്തിയ തപാതു ഗ്പവൃത്തി ൾ 
 ൺവർ ജൻസ് ഗ്പവർത്തി ൾ അലല. 

 
 

 



7. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ്:- 

                                  ദറാഡ് നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിയുതട െയലിൽ 14 
ദപരുതട തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് ൾ  ാണുവാൻ  ാധിതച്ചങ്കിലും 
അതിൽ തതാഴിലാളി ളുതട ദപരും തതാഴിൽ  ാർഡ് നമ്പർ മാഗ്തദമ 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളു.  ഓദരാ തതാഴിലാളി ളുതട ഒപ്പും, തതാഴിലിന് 
അദപക്ഷ്ിച്ച  ാലയളവ്, എഗ്ത േിവ ം ദവണം എന്നും അദപക്ഷ്യിൽ 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങളും അദപക്ഷ്യിൽ  
ഉൾതപ്പടുത്തുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കു  ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് നടത്തിയ 
ദയാഗ തീരുമാനത്തിന്തറ ദ ാപ്പി   ാണുവാൻ  ാധിച്ചു 
ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് ൾ  ാധിച്ചിലല. 

 

 8. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിന്തറ  പ ർപ്പ്:- 

                                       തതാഴിൽ അനുവേിച്ച  ാരയം ദരഖാമൂലം 
തതാഴിലാളി തള അറിയിക്കണം എന്നതാണ് വയവസ്ഥ. ഗ്പവൃത്തി 
അനുവേിച്ചുത ാണ്ട് നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥോർ നൽ ുന്ന 
അനുമതിയാണ് വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചതിന്തറ  
പ ർപ്പ് െയലു ളിൽ  ാണാൻ  ാധിച്ചിലല. ദറാഡ് നിർമ്മാണ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയലിൽ  രാർ അനുവേിച്ചുത ാണ്ടുള്ള പ ർപ്പ് 
 ാണുവാൻ  ാധിച്ചു.  

 

9. മസ്റ്റർ ദറാൾ:- 

                                  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളി ളുതട ഹാജർ 
ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റദറാൾ.  പണി 
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് രാവിതലയും അവ ാനിച്ചതിനുദശഷ്ം 
സവ ുദന്നരവും േിവ വും രണ്ടു ഗ്പാവശയം മസ്റ്റദറാളിൽ ഒപ്പ് 
ദരഖതപ്പടുത്തണം. തതാഴിലുറപ്പ്  നൽ ുന്ന പദ്ധതി ആയതിനാൽ 
ഏറ്റവും  ൂക്ഷ്്മതദയാതടയും  ാരയക്ഷ്മതദയാതട യും സ  ാരയം 
തചയ്യു യും  ൂക്ഷ്ിക്കു യും തചദയ്യണ്ട അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ 
ദറാൾ. തതാഴിലാളി ൾ തതാഴിൽ തചയ്തു എന്ന് തതളിയിക്കുന്ന 
ആധി ാരി  ദരഖ  ൂടിയാണ് ഇത്. പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി 
െയലു ളുതട മസ്റ്റ ദറാളു ളിൽ  തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക് നമ്പർ, ദപജ് 
നമ്പർ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. തതാഴിലാളി ൾ മസ്റ്റ് ദറാഡിൽ 
ഒരു ഗ്പാവശയം മാഗ്തമാണ് ഒപ്പ്  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 



പണിയായുധ വാട യിനത്തിൽ മാസ്റ്റദറാളിതനാപ്പം നൽദ ണ്ട വാട  
ദവതനത്തിദനാതടാപ്പം നൽ ുന്നു എന്ന  ാരയം ഗ്ശദ്ധയിൽ തപട്ടു. 
ഗ്പവർത്തിക്കു ദവണ്ടി അനുവേിച്ചു നൽ ുന്ന എലലാ മത്സരങ്ങളിലും 
നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതട തീയതി ദയാട്  ൂടിയ ഒപ്പ്,   ീൽ എന്നിവ 
അതയാവശയമാണ്. പഞ്ചായത്ത്  ീൽ മസ്റ്റർദറാളു ളിൽ  ാണുവാൻ 
 ാധിച്ചിലല. ദറാഡ് നിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തിക്ക് അവിേഗ്ദ്ധ 
തതാഴിലാളി ൾക്ക് ദവണ്ടി അനുവേിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 11708, 11709 
എന്നിവയിൽ തതാഴിലാളി ൾ തതാഴിൽ തചയ്ത  തതാഴിൽേിനങ്ങൾ 
ദരഖതപ്പടുത്താത്തത്  ഗ്ശദ്ധയിൽതപ്പട്ടു. അവ മസ്റ്റർ ദറാളു ളിൽ 
ഉൾതപ്പടുത്തുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കു . ദറാഡ്  ഗ്പവൃത്തിക്ക് ദവണ്ടി 
അനുവേിച്ച ദറാളു ളിൽ ദമറ്റിന്തറ ദപരും,  ഒപ്പും  ാണുവാൻ 
 ാധിച്ചിലല. ദറാഡ് നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിയുതട െയലിൽ വിേഗ്ധ 
തതാഴിലാളി ൾക്ക് ദവണ്ടി അനുവേിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ  ാണുവാൻ 
 ാധിച്ചു. നടക്കുതാഴ ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടറി   നാൽ പുനരുദ്ധാരണ 
ഗ്പവൃത്തിക്കു  ദവണ്ടി അനുവേിച്ച മസ്റ്റർ ദറാളു ളിൽ ദമറ്റിൻ തറ 
ദപരും ഒപ്പും  ാണുവാൻ  ാധിച്ചു.പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മസ്റ്റദറാൾ  
നൽ ുദമ്പാൾ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ ഒപ്പിതനാപ്പം തീയതിയും  ീലും  
പരിദശാധിക്കുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥർ അവരുതട ദപര് സ്ഥാനം എന്നിവയും 
ദരഖതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം.  

 

 10. തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്:- 
                                          ഗ്പവർത്തി തചയ്ത അളവ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 
ആധി ാരി  ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമൻറ്  ബുക്ക്. പരിദശാധിച്ച 
ഗ്പവർത്തി ളുതട െയലു ളിൽ ഗ്പവർത്തിയുതട വിശോംശങ്ങൾ 
ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ട തമഷ്ർതമൻറ്  ബുക്ക്  ൂക്ഷ്ിച്ചിരുന്നതായി 
 ാണതപ്പട്ടു.  

 

11.  ാധന ഘട ം:- 

                                         ിറ്റി ൺ  ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട തു  തമറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ ഉൾതപ്പടുത്തിയാണ് 
നൽ ിയിരിക്കുന്നത്.  ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട തു യുതട ബിലലു ൾ െയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദറാഡ് 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയലിൽ  ാധനങ്ങളുതട ബിലല് ാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 



 

 

 

 

 12. ദവജ്  ലിസ്റ്റ്:- 

                           മസ്റ്റദറാളിതല  തതാഴിലാളി ളുതട ഹാജർ േിനങ്ങതള 
ആധാരമാക്കിയാണ് ദവതന വിതരണത്തിനുള്ള ദവജ് ലിസ്റ്റ് 
തയ്യാറാദക്കണ്ടത്. ഇത്  ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്ററുതട ചുമതലയാണ്. 
ഒരു മസ്റ്റദറാൾ അവ ാനിച്ചു  ഴിൊൽ നാലാമതത്തദയാ 
അഞ്ചാമതത്തദയാ േിവ ം ഈ ഗ്പവർത്തി ൾ 
പൂർത്തീ രിച്ചിക്കണം.മസ്റ്റദറാളിൽ  ആനുപാതി മായി 
തതാഴിലാളി ൾക്ക് ദവതനം അനുവേിച്ചു  എന്ന് തതളിയിക്കാനുള്ള 
ആധി ാരി  ദരഖയാണിത്.  ൃതയ മയത്ത് ഹാജർ എം ഐ എസ് ൽ  
ദരഖതപ്പടുത്തി ദവജ്  ലിസ്റ്റ് ആക്കു യും എഫ് ടി ഒ മുഖാന്ത്രം ദവതനം 
തതാഴിലാളി ളുതട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ദവണ്ട 
 ാരയങ്ങൾ തചയ്യുന്നതായി മനസ്സിലായി. ദവജ്  ലിസ്റ്റിന്തറ  പ ർപ്പ് 
പരിദശാധിച്ച െയലു ളിൽ ഒന്നും തതന്ന  ാണാൻ  ാധിച്ചിലല.  

 

 13.FTO(െണ്ട്  ഗ്ടാൻസ്െർ  ഓർഡർ ):- 

                                     ഡിജിറ്റൽ  ംവിധാനത്തിലൂതട ഓൺസലൻ 
ആയിട്ടാണ് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറിയുതടയും ഗ്പ ിഡണ്ടിതനയും 
ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്നത്. അതിനാൽ െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്െർ ഓർഡറു ൾ 
തയ്യാറാക്കിയ അന്ന് തതന്നദയാ പിദറ്റ േിവ ദമാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 
തതാഴിലാളി ളുതട ദവതനം ബന്ധതപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങളിദലക്ക് എത്തിക്കാൻ 
 ഴിയും. ഇതിനുദവണ്ടി ഡിജിറ്റൽ  ിദേച്ചർ ആണ് ഗ്പ ിഡന്റ് 
ത ഗ് ട്ടറി ഉപദയാഗിക്കുന്നത്.FTO യുതട  പ ർപ്പു ൾ െയലു ളിൽ 
 ാണാൻ  ാധിച്ചിലല.അവ  െയലു ളിൽ ത ാണ്ടുവരാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം.  
 

 

 



 14. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ:- 

                                      ഒരു ഗ്പവർത്തിക്കു  ാദങ്കതി  എസ്റ്റിദമറ്റ് 
ഗ്പ ാരം ആവശയമുള്ള  ാധന ാമഗ്ഗി ൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
നടപടിഗ് മങ്ങൾ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ് തമറ്റീരിയൽ 
തഗ്പാ യൂർതമന്റ്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ദറാഡിന്തറ 
ഗ്പവർത്തിയിൽ തമറ്റീരിയൽ ആവശയമായി വന്നിട്ടുണ്ട്.  

  

15. ദറായൽറ്റി:- 

                       ദറായൽറ്റി നൽ ിയ ഗ്പവർത്തി ആദണാ എന്ന് 
അറിയുവാൻ  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ദറായൽറ്റി ദരഖ. 
പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി ൾ ഒന്നും തതന്ന ദറായൽറ്റി ത ാടുദക്കണ്ട 
ഗ്പവർത്തി ൾ അലല.  

 

16. ദൊദട്ടാസ്:- 
                       ഗ്പവർത്തനവുമായി ബന്ധതപ്പടുത്തി എടുദക്കണ്ട മൂന്ന് 
ദൊദട്ടാ പതിപ്പു ൾ അതായത് ഗ്പവർത്തനത്തിന്തറ  ആരംഭം 
ഗ്പവർത്തനം നടന്നുത ാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ ഗ്പവർത്തനം 
പൂർത്തീ രിച്ചദശഷ്ം എന്നീ  3 ഘട്ടങ്ങളിതല ദൊദട്ടാ ൾ പരിദശാധിച്ച 2 
െയലിലും ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല. ദറാഡ് നിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തിയുതട 
െയലിൽ  ഗ്പവർത്തി നടന്നുത ാണ്ടിരിക്കുദമ്പായുള്ള  ദൊദട്ടാ 
 ാണുവാൻ  ാധിച്ചു. നടക്കുതാഴ ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടർ  നാൽ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട െയലിൽ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിതല ദൊദട്ടാ ദപാലും 
 ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല. 3 ഘട്ടങ്ങളിതല ദൊദട്ടായും െയലിൽ 
ഉൾതപ്പടുത്തുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കു . സ റ്റ് ദബാർഡിന്തറ ദൊദട്ടാ ദറാഡ് 
നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിയുതട െയലിൽ  ാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

 

  

 

 



17. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രണ     

  ർട്ടിെിക്കറ്റ് ദ ാപ്പി:- 
                          ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രിച്ചു എന്ന് 
 ാക്ഷ്യതപ്പടുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രണ 
 ാക്ഷ്യപഗ്തം. പൂർത്തീ രിച്ച ഗ്പവർത്തി ളുതട പൂർത്തീ രണ 
 ർട്ടിെിക്കറ്റു ൾ െയലു ളിൽ  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല.അവ  
ഉൾതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കു .  

18. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ് :- 

                             ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓദരാഘട്ടത്തിലും മസ്റ്റദറാൾ  
അനുവേിച്ച്  തതാഴിലാളി ൾക്ക് ദവതനം നൽ ുന്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ 
ഘട്ടങ്ങളും ഏതതാതക്ക തീയതി ളിൽ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 
ഉള്ളതാണ് മസ്റ്റദറാൾ  മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ്.മസ്റ്റദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്റ് 
/െയൽ ഗ്ടാക്കിംഗ് ദൊം െയലു ളിൽ   ാണുവാൻ  ഴിെു. 
പരിദശാധിച്ച് 2  െയലു ളിലും ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഗ് ിദയറ്റ് തചയ്യുന്നതിനായി 
ഡി ഇ  ഒ  യ്ക്ക് ലഭിച്ച തീയതി, ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്ററുതട  ഒപ്പ്, 
ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനായി ത ഗ് ട്ടറിക്ക് ലഭിച്ച തീയതി, ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി 
ഓപ്പദററ്ററുതട ഒപ്പ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ െയൽ ഗ്ടാക്കിംഗ് ദൊമിൽ 
ദരഖതപ്പടുത്തിയത്  ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല. 

 19. ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ് ദൊദട്ടാ ൾ:- 
                            ഗ്പവർത്തി ൾ ജിദയാ ടാഗ് തചയ്തിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് 
അറിയുവാൻ  ഹായിക്കുന്ന ഘട മാണ് ജിദയാ ടാഗ് ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്. 
ജിദയാ ടാഗ് ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ് പരിദശാധിച്ച 2 െയലു ളിലും  ാണുവാൻ 
 ഴിെിലല.അവ  ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്.  

 

 20. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിന്തറ  ദ ാപ്പി:- 

                              ഗ്പവർത്തിയുതട ദനരവ ാശി ൾ ആയ 
 ാധാരണ ജനങ്ങൾ ആ പദ്ധതി അവദലാ നം തചയ്യു യും 
പരിദശാധിക്കു യും വിലയിരുത്തു യും തചയ്യുന്ന ജന ീയ 
ഇടതപടലാണ്  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട 
 വിദശഷ്തയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണം 
ചിലവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിലാദണാ,  ലക്ഷ്യമിട്ട അവ ാശങ്ങളും 



ആനു ൂലയങ്ങളും അർഹതതപ്പട്ടവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ, നിർവഹണ 
രീതിയിൽ അപാ ത ൾ ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ, ഗ്പതീക്ഷ്ിച്ച ദനട്ടം 
പദ്ധതിമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ  എതന്നലലാം  ജനങ്ങൾ ദനരിട്ട് 
പരിദശാധിക്കുന്ന ജന ീയ ഗ്പഗ് ിയയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ടീം ദരഖ ളും െയലു ളും രജിസ്റ്ററു ളും 
പരിദശാധിക്കു യും. ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ദനരിട്ട് പരിദശാധിച്ച് 
ദനാക്കു യും തചയ്യുന്നു. ഗ്പദതയ ം വിളിച്ചുദചർക്കുന്ന ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിലാണ്   ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
അവതരിപ്പിദക്കണ്ടത്. ഗ്പവൃത്തി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു 
വിദധയമായതാദണാ  എന്ന് പരിദശാധിക്കാൻ  ഹായിക്കുന്ന 
ദരഖയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്. ആറുമാ ം  ൂടുദമ്പാൾ 
ഓഡിറ്റ് നടദത്തണ്ടതാണ്.  

 

 21. സ റ്റ് ഡയറി :- 

                                       തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ആ 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട നടക്കുന്ന എലലാ  ാരയങ്ങളും എഴുതി 
വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 
 രർശിക്കുന്ന തപാതു ഗ്പവർത്ത രും  ാധാരണക്കാരും അവരുതട 
നിരീക്ഷ്ണങ്ങളും അഭിഗ്പായങ്ങളും ആദക്ഷ്പങ്ങളും എഴുദതണ്ടത് 
സ റ്റ്  ഡയറിയിൽ ആണ്. തഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിങ്ങിതനമീറ്റിങ്ങിന്തറ  
മിനുട് ും ഹാജരും സ റ്റ് ഡയറി യുതട ഭാഗമായി 
ഉൾതപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. തതാഴിലാളി ൾക്ക് തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് 
അനുവേിച്ച നൽ ിയിരിക്കുന്ന  ൗ രയങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ഇതിൽ 
നിർബന്ധമായും എഴുതണം. ഓദരാ തതാഴിലാളിയും പണിസ്ഥലത്ത് 
ത ാണ്ടുവരുന്ന പണിയായുധങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ഇതിൽ  
ദരഖതപ്പടുത്തണം. ജാഗ്ഗതാ  മിതിയുതട റിദപ്പാർട്ടും സ റ്റ് 
ഡയറിയുതട ഭാഗമായി ഉൾതപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. മാറ്റിന്തറ ദമൽ 
വിലാ വും ദൊൺ നമ്പറും  ൃതയമായി സ റ്റ് ഡയറിയിൽ 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. ദറാഡ് നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിയുതട സ റ്റ്  
ഡയറിയിൽ ദമറ്റിന്തറ ദപരും,  വിലാ വും, ദൊൺ നമ്പറും 
 ാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല. എന്നാൽ ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടർ  നാൽ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട സ റ്റ്  ഡയറിയിൽ ദമറ്റിന്തറ  ദപരും നമ്പറും 
 ാണുവാൻ  ാധിതച്ചങ്കിലും അഗ്ഡസ്സ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. 2 
ഗ്പവൃത്തിയുതട സ റ്റ് ഡയറിയിലും  ാമ്പത്തി  വർഷ്ം 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. തചക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണമായിരുന്നു. തഗ്പാജകറ്റ് 
മീറ്റിംഗ് വിശോംശങ്ങൾ പൂർണമായിരുന്നു. ദറാഡ് ഗ്പവൃത്തിയുതട 



സ റ്റ് ഡയറിയിൽ ഗ്പ ൃതിക്കുദവണ്ടി ഉപദയാഗിച്ച് 
 ാധന ാമഗ്ഗി ളുതട വിവരം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
തതാഴിലാളി ളുതട  ാക്ഷ്യപഗ്തം അപൂർണമായിരുന്നു, പദ്ധതിക്ക് 
തചലവായ തു  ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടിലല,  രർശ   ുറിപ്പ്  ാണാൻ 
 ഴിെിതലലങ്കിലും ദപരും ഒപ്പും  ാണാൻ  ാധിച്ചു. ഡിസ്ഗ്ടിബയൂട്ടർ ഇ 
 നാൽ ഗ്പവർത്തിക്കു  അനുവേിച്ച സ ഡ് ഡയറിയിൽ തഗ്പാജകറ്റ് 
മീറ്റിംഗ് വിശോംശങ്ങൾ പൂർണം ആതണങ്കിൽ അതിൽ വാർഡ് 15 
എന്നാണ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തതാഴിൽ ഉപ രണങ്ങളുതട 
വാട  ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടിലല, തതാഴിലാളി ളുതട  ാക്ഷ്യപഗ്തം 
പൂർണമായിരുന്നു, പദ്ധതിക്ക് തചലവായ തു  ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, 
 രർശ   ുറിപ്പ് പൂർണമായിരുന്നു, പരാതി ളിൽ പരാതി ഒന്നും 
 ാണാൻ  ഴിെിലല.  

 

22.എസ്റ്റി ദമറ്റും ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവു ളും:- 

                                 ഒരു ഗ്പവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി 
എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം തയ്യാറാക്കുന്ന  ാദങ്കതി  ദരഖയാണ് 
എസ്റ്റിദമറ്റ്. ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങതന നടപ്പിലാക്കണതമന്ന് 
മാർഗനിർദേശം നൽ ുന്ന ഒരു ദരഖ  ൂടിയാണിത്. ഇതിൽ പദ്ധതിയുതട 
ദപര് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന വിവിധ ശീർഷ് ത്തിൽ തപട്ട 
ഗ്പവർത്തി ൾ അവയുതട എണം, നീളം, വീതി, ആഴം ( തപാക്കം), 
വയാപ്റ്തം, ഒരു യൂണിറ്റിന് നൽദ ണ്ടുന്നതു ,  ആത  തു  എന്നിവ 
നിർബന്ധമായും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കണം.  ാധന ാമഗ്ഗി ൾ 
(ആവശയമായ ഗ്പവർത്തി ളിൽ മാഗ്തം) വിേഗ്ധ- അവിേഗ്ധ 
തതാഴിലാളി ളുതട എണം, നൽ ുന്ന  ൂലി,  ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ 
ദബാർഡിന്തറ തചലവ് എന്നിവ നിർബന്ധമായും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 
ഉൾതക്കാള്ളിച്ചിരിദക്കണ്ടതാണ്.  ഗ്പവൃത്തി െയലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള 
ഇംഗ്ലീഷ്ിലുള്ള  ാദങ്കതി  ഭാഷ്യിൽ ഉള്ളതുമാണ്.   ാധാരണ 
തതാഴിലാളി ൾക്കും തപാതുജനങ്ങൾക്കും പരിദശാധിക്കാൻ  ഴിയും 
വിധം ഈ എസ്റ്റിദമറ്റ് ജന ീയ ഭാഷ്യിദലക്ക് മാറ്റി ഗ്പവർത്തി  മയം 
ദമറ്റിൻ തറ സ വശം തവദക്കണ്ടതും തപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ 
ഗ്പേർശനത്തിന് ഉപദയാഗിദക്കണ്ടതാണ്.  വ ാരയ ഭൂമി ളിൽ തചയ്യുന്ന 
ഗ്പവർത്തി ളിൽ ഭൂവുടമയുതട  അദപക്ഷ്  മർപ്പിക്കുദമ്പാൾ 
ഭൂമിയുതട അളവ് ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടത്.  
 ാക്ഷ്യപഗ്തം മർപ്പിക്കുദമ്പാൾ ഗ്പസ്തുത  ഭൂമിയിൽ തചയ്ത 
ഗ്പവൃത്തിയുതട വിശോംശങ്ങൾ (എണം,  നീളം, വീതി,  ആഴം)  ൂടി 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. എലലാ ഗ്പവർത്തി ളുതട െയലു ളിലും 



വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ  ാക്ഷ്യപഗ്തങ്ങൾ  ാണാൻ  ാധിച്ചു. 
അതുത ാണ്ട് പൂർത്തീ രിച്ച ഗ്പവർത്തി ളുതട അളവു ൾ 
പരിദശാധിക്കുന്നതിനും തമഷ്ർതമന്റ്  ബുക്ക്  മായും  എസ്റ്റിദമറ്റുമായും  
ഒത്തു ദനാക്കന്നതിനുo   ഴിെു. അളവു ൾ 
അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തിയാണ് ബിലല് പാ ാക്കുന്നത് ദവതനം നൽ ുന്നതും 
ഉൾതപ്പതടയുള്ള  ാരയങ്ങൾ അന്ത്ി മാക്കുന്നത്.  എന്നതിനാൽ 
അളവു ളുതട എണത്തിന്തറയും   ാരയത്തിൽ ഭാവിയിൽ 
അദങ്ങയറ്റതത്ത  ൃതയത  ാദങ്കതി  വിഭാഗം ഉറപ്പാദക്കണ്ടതാണ്. 
അലലാത്തപക്ഷ്ം അളവു ളുതട എണത്തിന് വയതയാ ത്തിന് ബാധയത 
ചുമതലതപ്പടുത്തു യും  ബന്ധതപ്പട്ട അധി ാരി ൾ തീർത്തും 
ഉത്തരവാേി ൾ ആദ ണ്ടി വരും എന്നതും ഗ്പദതയ ം ഗ്ശദ്ധയിൽ 
തപടുത്തുന്നു. 

1.  തതാഴിലാളി ൾ  ൂട്ടംദചർന്ന് അവർക്കാവശയമായ 
ഗ്പവൃത്തി ൾ തിരതെടുക്കു യും എങ്ങതന ദജാലി തചയ്യണം 
എന്ന് ചർച്ച തചയ്തവർക്ക്  ലണ്ടർ തയ്യാറാക്കു യും തചയ്യു  
ഓദരാ മാ തത്തയും  വിദശഷ്ത ളും ഗുണങ്ങളും 
 ണക്കിതലടുത്തുദവണം ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ.  

2. വർക  ലണ്ടറനു രിച്ച് തതാഴിലാളി ൾക്ക് പുതിയ 
തരത്തിലുള്ള തതാഴിലും തതാഴിലിടവും  തണ്ടത്തുവാനും 
നിർദേശിക്കാനും അവ ാശമുണ്ട് ഇതുവഴി തതാഴിൽ 
പൂർണമായും ലഭയമാവാത്ത  തതാഴിലാളി ൾക്ക് അധി മായി 
തതാഴിൽ ലഭയമാവു യും100 ഗ്പവർത്തി േിനങ്ങൾ  
പൂർത്തീ രിക്കാൻ   ാധിക്കു യും തചയ്യും.  

3. നിയമഗ്പ ാരം അനുവേിനീയമായ അഗ്തയും ഗ്പവർത്തി േിനങ്ങൾ 
ദചാേിച്ച് വാദങ്ങണ്ടതാണ്. ഇതിനായി തതാഴിലിതന ഡിമാൻഡ് 
തചയ്യു യും തീയതി തവച്ച് സ പ്പറ്റ് ര ീത് വാദങ്ങണ്ടതാണ്. 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭ 

                  വിലയാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിതല പതിനാറാം വാർഡ് ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 8. 11. 2019  ൃതയം 3. 30 ന് ചലലി വയൽ  ാംസ് ാരി  
നിലയത്തിൽ തവച്ച് ആരംഭിച്ചു. ഗ്ഗാമ ഭയിൽ വാർഡ് തമമ്പർ ഗ്ശീമതി 
ദശാഭ  വാഗതം പറെു. തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്നും തിരതെടുത്ത 
ഗ്ശീമതി  വിത   അദ്ധയക്ഷ്സ്ഥാനം വഹിച്ചു. .ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭയിൽ ഉയർന്നുവന്ന നിർദേശങ്ങൾ :- 



1.  9 മണി മുതൽ 5 മണി വതര യുള്ള തതാഴിലുറപ്പ്  മയം  ുറച്ച് 9 
മണി മുതൽ നാല് മണി വതര  ുറച്ചു ത്തരണതമന്ന് 
തതാഴിലാളി ൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

2.  തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളി ൾക്ക്  ുടിതവള്ള പാഗ്തവും വിഗ്ശമ 
 ൗ രയവും ലഭിച്ചിതലലന്ന് തതാഴിലാളി ദേവി അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

3.  എന്ത്ുത ാണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് അധി ൃതർ ആരും ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 
പതങ്കടുക്കാതിരുന്നത് എന്ന് തതാഴിലാളി ൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

4.  ബിപിഎൽ  ുടുംബാംഗങ്ങളുതട വീട്ടിൽ ഗ്പവൃത്തിതചയ്യാൻ 
സ്ഥലം ഉണ്ടാ ിലലദലലാ അദപ്പാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തതാഴിൽ തചയ്തു 
ത ാടുത്തു ൂതട എന്ന തതാഴിലാളി ഗ്പഭാവതി അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

                   എസ്  ി, എസ് ടി, ബിപിഎൽ  ുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 

                   മുൻഗണന നൽ ിയതിനുദശഷ്ം മറ്റുള്ളവർക്ക്  തചയ്തു 

                  ത ാടുക്കാം എന്ന് വി ആർ പി  മാർ പറെുത ാടുത്തു. 

5.  100 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ പൂർത്തീ രിക്കാൻ അവ രം ലഭിച്ചിട്ടിലല 
എന്ന് തതാഴിലാളി  മൽ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

6.  തതാഴിലിന് അദപക്ഷ് ത ാടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ  ിട്ടാൻ 
 ാലതാമ ം എടുക്കുന്നു എന്ന് തതാഴിലാളി ജാന ി 
അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

7.  ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പണി  ൂതട  ിട്ടിയിരുതന്നങ്കിൽ 100 പണി 
പൂർത്തീ രിക്കാൻ  ഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് തതാഴിലാളി രാധ 
അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

8.   നാൽ ഗ്പവർത്തിക്കാവശയമായ ബൂട്ട്സ്  ും,   യ്യുറയും 
തതാഴിലാളി ൾ  വന്ത്ം വാങ്ങി ഉപദയാഗിച്ച് താതണന്ന് 
തതാഴിലാളി ജാന ി അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

9.  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ിറ്റ്, തണൽ എന്നിവ ഇതുവതര ലഭയമായിട്ടിലല 
എന്ന് തതാഴിലാളി ൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

10.   നാൽ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കുദമ്പാൾ തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ൂട്ടി  
തരണം എന്ന് തതാഴിലാളി ൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

11.  അടിച്ചു തവച്ച് മസ്റ്റർ ദറാൾ വാങ്ങാനും തിരിച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ 
ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുദവണ്ടിയുള്ള യാഗ്താ  ൂലി അനുവേിച്ച് 
തരണതമന്ന് തതാഴിലാളി ജാനു അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

                             ചർച്ച അവ ാനിച്ചതിനുദശഷ്ം മറുപടി പറയാൻ 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അധി ൃതർ അവരുതട തിരക്കു ാരണം 
ഗ്ഗാമ ഭയിൽ പതങ്കടുക്കാൻ പറ്റാത്ത  ാഹചരയം ആയതിനാൽ 
തതാഴിലാളി ളുതട ദചാേയങ്ങൾക്ക് മറുപടി  ിട്ടാതത വന്നു. തുടർന്ന് 



റിദപ്പാർട്ട് അംഗീ രിച്ചുത ാണ്ട് ഗ്ഗാമ ഭ അംഗങ്ങൾ സ യ്യടിച്ചു 
പാ ാക്കു യും ഗ്ഗാമ ഭ അംഗങ്ങൾക്ക് തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്നും 
ഒരാൾ നരിപറെുത ാണ്ട് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 
അവ ാനിപ്പിച്ചു. 

                       

 ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

ഒരു ഗ്പവർത്തി നടത്തി നടത്തിയ സ്ഥലം  ൃതയമായി മനസ്സിലാക്കാനും 
പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതട  ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ദേശീയ 
ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ  ിറ്റി ൺ ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 
അതയാവശയമാണ്. തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 22 (4) വാർഷ്ി  
മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ചാപ്റ്റ്റർ 10 (6 )11,  7, 13 എന്നിവയിലും  ിറ്റി ൺ 
ഇൻെർദമഷ്ൻ ദബാർഡിതന  ുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു.ഓഡിറ്റി ന്തറ  
ഭാഗമായി നടത്തിയ 2 ഗ്പവൃത്തിയുതട െീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ ഒരു  
ഗ്പവൃത്തി ളുതട സ റ്റ് ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

  

നിരീക്ഷ്ണ ഗ്പശ്ന പരിഹാര  ംവിധാനം 
 

 തതാഴിലുറപ്പിന് 10 അവ ാശങ്ങളിൽ ഒന്നായി  മയബന്ധിതമായി ഉള്ള 
പരാതിപരിഹാര അതിനുള്ള അവ ാശം നിലനിൽതക്കത്തതന്ന 
പരാതി ൾ പലവിധത്തിൽ ഉതണ്ടങ്കിലും ഈ അവ ാശം  ുറിച്ച് 
തതാഴിലാളി ൾക്ക് അവദബാധം ഇലലാത്തതുത ാണ്ടും നാളിതുവതര 
ഒരു പരാതിയും പഞ്ചായത്തിൽ ദരഖ പരമായ   മർപ്പിച്ചിട്ടിലല. സ റ്റ്  
 രർശിക്കുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥരുതട അടുത്ത പരാതി വാക്കാൽ  പറയു  
മാഗ്തമാണ് തചയ്തിട്ടുള്ളത്. പരാതി  പരിഹാരത്തിന് ദടാൾ ഗ്െീ 
നമ്പറായ 1 8 0 0 4 2 5 4 5 3 6 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധതപ്പടാവുന്നതാണ്.  

 

 

 

 

 



ഉദേയാഗസ്ഥദരാട് :- 

1.   ഗ്പവർത്തി െയലിൽ   ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ദരഖ ൾ  ൃതയമായി   
 ൂക്ഷ്ിക്കു  ദ ഗ്ര  ർക്കാരിൻതറ ഇക്കാരയത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർദേശം 
 ൃതയമായി പാലിദക്കണ്ടതാണ്. 

2.  മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച് നൽ ുദമ്പാൾ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതട  

തീയതി ദയാട്  ൂടിയ ഒപ്പ്,  ീൽ  എന്നിവ ഉറപ്പാക്കു .  

3.  ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്,  വാർഷ്ി   ർമ്മ പദ്ധതി, തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് 
തഗ്പാജകറ്റ് വർക്ക്  ലണ്ടർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ 
തതാഴിലാളി ളുതടയും  ഗുണദബാ താ ളുതടയും ഗ്പാദേശി  
വിേഗ്ധരുതടയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു  

4.   ൃതയമായ ഇടദവള ളിൽ തതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങൾ  രർശിക്കു .  

5.  തതാഴിലാളി ൾ ആവശയതപ്പടുന്ന  മയങ്ങളിൽ  ാലാവസ്ഥയ്ക്ക് 
അനു രിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തി ൾ നൽ ു .  

6.  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ുടിതവള്ളം തണൽ ഗ്പാഥമി  ചി ിത്സാ 
 ൗ രയങ്ങൾ എന്നിവ ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു  അതിനുള്ള 
 ാഹചരയം ഒരുക്കി ത ാടുക്കു . 

 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ദനാട് :- 

 

1.  ൃതയമായ ഇടദവള ളിൽ ഗ്ഗാമ ഭ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 
എന്നിവ നടത്തു . 2 

2.   ൂടുതൽ പദ്ധതി ളും മഴക്കുഴി ൾ   മണ്  യ്യാല യും ആണ് 
തചയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്പവർത്തി ൾ 
തിരതെടുക്കു . 

3.   ൃഷ്ി  ംബന്ധമായ ഗ്പവർത്തി ൾ തിരതെടുക്കുദമ്പാൾ 
പഞ്ചായത്തിന് സ മാറിക്കിട്ടിയ ഘട  സ്ഥാപനമായ 
 ൃഷ്ിഭവനുമായി ആദലാചിച്ച്  ംദയാജിത പദ്ധതി ൾ 
ഏതറ്റടുത്തു നടത്തു .  

4. വിേയാലയങ്ങൾക്ക്  ളിസ്ഥലം ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് 
നൽ ു  ദേശീയ ഉപജീവന  മ്മീഷ്ൻ മിഷ്ൻതറ (എൻ ആർ എൽ 
എം ) ഹായദത്താതട തമച്ചതപ്പട്ട രീതിയിലുള്ള തതാഴിൽ 



പരിശീലനം നൽ ി  ുറച്ചു തതാഴിലാളി തള വിേഗ്ധ 
തതാഴിലാളി ളായി മാറ്റു .  

 

ദമറ്റ് മാദരാട് :- 

1. തതാഴിലാളി ളുതട തതാഴിൽ  ാർഡിൽ ഗ്പവർത്തിതയ     
 ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  ൃതയമായി ദചർദക്കണ്ടത് ഹാജർ 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ് 

2.  തതാഴിലാളി ളുതട ഗ്ഗൂപ്പ് ഡിമാൻഡ് അദപക്ഷ് ൾ 
പഞ്ചായത്തിൽ  നൽ ുദമ്പാൾ സ പ്പറ്റി ര ീതി  തിരിത   
വാങ്ങാക്കുവാൻ  ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്.  

3.  തതാഴിലാളി ൾ യഥാ മയം ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത്  
ഹാജരാക്കുന്നുതണ്ടന്നും ഹാജർ  ൃതയ മയത്ത്  മസ്റ്റർ 
ദറാളു ളിൽ ദരഖതപ്പടുത്തു യും തചദയ്യണ്ടതാണ്.  

4.  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ച് തതാഴിലാളി ൾക്ക് അപ ട 
 ംഭവിക്കു യാണ് എങ്കിൽ അപ ടത്തിന് വിശോംശങ്ങൾ 
സ റ്റ്ഡയറിയിൽ ദരഖതപ്പടുത്താനും ഗ്പദതയ ം 
ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്.  

5.  സ ഡ് ഡയറിയിൽ എലലാ വിവരങ്ങളും  ൃതയമായി 
ദരഖതപ്പടുത്തു .  
 

തതാഴിലാളി ളുതട ആവശയങ്ങൾ :- 
1. ഗ്പവൃത്തി  മയം 9 മണി മുതൽ 4 മണി വതര  ുറച്ചു തരി . 
2.    നാലിൽ  തവള്ളം തുറന്നു വിടുന്നതിനു മുമ്പ്  നാൽ  
പുനരുദ്ധാരണഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രിക്കാൻ  ഴിയും വിധം 
മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച തരി  അലലാത്തപക്ഷ്ം  നാലിൽ 
തവള്ളം തുറന്നു വിടുന്നത് ത ാണ്ട് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ രിക്കാൻ 
 ഴിയാതിരിക്കു യും മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പ ാരം അനുവേിച്ച 
തതാഴിൽേിനങ്ങൾ നഷ്ടതപ്പടുദത്തണ്ടി വരി യും തചയ്യുന്നു. 

3.   ാലാവസ്ഥയ്ക്കനു രിച്ച്  തതാഴിൽ അനുവേിക്കു . 
4.  100 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ അനുവേിച്ച് തരി  
5.  തതാഴിൽ ദവതനം  ൂട്ടി തരി  

 

 



                                              അനുബന്ധം  

 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത് നടത്താവുന്ന 
ഗ്പവർത്തി ൾ :- 

1.  വിഭാഗം എ :ഗ്പ ൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു ഗ്പവർത്തി ൾ 

A.    ുടിതവള്ള ദഗ് ാതസ്സു ൾ ഉൾതപ്പതടയുള്ള 
ഭൂഗർഭജലവിതാനം ഉയർത്തുന്നതിലും ആവശയമായ 
അടിയണ ൾ(under ground dykes), മൺ തടയണ ൾ, 
അണ ൾ( ദസ്റ്റാപ്പ് ഡാം) തചക്ക് ഡാമു ൾ തുടങ്ങിയ 
ജല ംരക്ഷ്ണത്തിനും ജല ത ായ്ത്തിനും  ഹായ രമായ 
നിർമ്മിതി ൾ.  

B. ഒരു നീർത്തട ത്തിൻതറ  മഗ്ഗ പരിപാലനത്തിന് ഉത ുന്ന 
ഇടതപടലു ളായ  ആയത ാണ്ടൂർ  തഗ്ടഞ്ചു ൾ   തട്ട് 
തിരിക്കൽ, ദ ാണ്ടൂർ ബണ്ടു ൾ  ൽതടയണ ൾ,  
ഗ്ഗാബിദയാൺ  നിർമ്മിതി ൾ നീരുറവ ഗ്പദേശത്തിന്തറ  
പരിദപാഷ്ണം തുടങ്ങിയ നീർത്തട പരിപാലന 
ഗ്പവർത്തി ൾ   

C.  ൂക്ഷ്്മ തചറു ിട ജലദ ചന ഗ്പവർത്തി ളും ദതാടു ളും 
/ നാൽ എന്നിവയുതട നിർമ്മാണം,പുനരുദ്ധാരണം 
തമയിൻറനൻസ് എന്നീ ഗ്പവർത്തി ളും.  

D.  ജലദ ചന  ുളങ്ങളുതടയും മറ്റു ജലദഗ് ാതസ്സു തളയും 
ആഴം  ൂട്ടൽ ഉൾതപ്പതടയുള്ള പരമ്പരാഗത 
ജലദഗ് ാതസ്സു ളുതട പുനരുദ്ധാരണവും.  

E.  ടദലാരങ്ങളിൽ ഉം  ുളങ്ങളുതട അരി ിലും  നാൽ 
ബണ്ടുക്കളിലും ദറാഡു ളുതട ഓരത്തിലും,   
വനഭൂമിയിലും, മറ്റു തപാതു ഭൂമിയിലും  െല വൃക്ഷ്ങ്ങൾ 
അടക്കമുള്ള മരം തവച്ച് പിടിപ്പിക്കലും  വനവൽക്കരണവും 
(ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആേയതത്ത അവ ാശം ഖണ്ഡി  5 
ഗ്പതിപാേിപ്പിക്കുന്ന  ുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽദ ണ്ടതാണ് 

F. തപാതു ഭൂമിയിതല ഭൂവി  ന ഗ്പവർത്തി ളും.  

 



1.  വിഭാഗം ബി:  മൂഹത്തിൽ അവശത 
അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത 
ആസ്തി ൾ (ഗണ്ഡി  അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന 
 ുടുംബങ്ങൾക്ക് മാഗ്തം)  

 

a.  ഗണ്ഡി  അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന  ുടുംബങ്ങൾക്ക് 
തഷ്ഡയൂൾ  ാസ്റ്റ്,  തഷ്ഡയൂൾഡ്  സഗ്ടബ്, തനാമാഡിഎ 
tribe,  ഡീദനാട്ടിസെഡ് tribe,   ോരിഗ്േയദരഖയ്ക്ക് 
താതഴയുള്ള  ുടുംബങ്ങൾ,  സ്ഗ്തീ ൾ    ഗൃഹനാഥനായ 
 ുടുംബങ്ങൾ,  ഭിന്നദശഷ്ിക്കാർ ഗൃഹനാഥനായ 
 ുടുംബം  ഭൂപരിഷ് രണ ത്തിൻതറ ഗുണദഭാക്താക്കൾ, 
ഇരിര ആവാസ് ദയാജന ഗുണദഭാക്താക്കൾ, വനാവ ാശ 
നിയമ ഗ്പ ാരമുള്ള ഗുണദഭാക്താക്കൾ,  മു ളിൽ 
പറെിരിക്കുന്ന  ുടുംബങ്ങൾ അലലാത്തപക്ഷ്ം, 2008തല 
 ാർഷ്ി   ടാശവാ  നിയമഗ്പ ാരമുള്ള തചറു ിട 
നാമമാഗ്ത  ർഷ് ർക്ക് ഭൂമിയുതട ഉത്പാേനക്ഷ്മതയും 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുംഭൂവി  നവും,   ിണറു ൾ 
 ുളങ്ങൾ മറ്റുചിലദപ്പാൾ നിർമ്മിതി ൾ മറ്റ്  ജല 
ത ായ്ത്ത് നിർമ്മിതി ൾ എന്നിവ ഉൾതപ്പതടയുള്ള 
ജലദ ചനത്തിന് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങൾ 
ലഭയമാക്കൽ,   

b. പഴ ൃഷ്ി,  പട്ടുനൂൽ  ൃഷ്ി, ദതാട്ടം  ൃഷ്ി ൊo 
ദൊറസ്ഗ്ടി എന്നിവയിലൂതട ഉപജീവനം 
തമച്ചതപ്പടുത്തു .                           

c.  ഖണ്ഡി  5ൽ   ൂചിപ്പിക്കുന്ന  ുടുംബങ്ങളുതട 
തരിശുഭൂമി /പാഴ്സഭൂമി വി  ിപ്പിച്ച 
 ൃഷ്ിക്കനുദയാജയമാക്കൽ. 

d.  ഇരിര ആവാസ് ദയാജന ഗ്പ ാരം ഓ ദ ഗ്ര / ംസ്ഥാന 
 ർക്കാരു ൾ ആവിഷ് രിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവന നിർമ്മാണ 
പദ്ധതി ഗ്പ ാരം ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് 
അവിേഗ്ധ  ായി  തതാഴിൽ ഘട ം..  

e.  രയങ്ങളായ ദ ാഴി ൂ ട്,   ആട്ടിന് ൂട്, പട്ടിക്കൂട് 
തതാഴുത്ത് എന്നിവയുതട നിർമാണവും. 

f.  മത്സയ ബന്ധന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 
ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത ുന്ന അടിസ്ഥാന 
 ൗ രയങ്ങളായ മത്സയം ഉണക്കുന്ന ദ ഗ്രങ്ങൾ  



g. മത്സയ  ൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ദ ഗ്രങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കലും  
വർഷ് ാലത്ത് മാഗ്തം തവള്ളമുള്ള തചറു  ുളങ്ങൾ 
( ീ ണൽ വാട്ടർദൊർഡ് പലിക ലാൻഡ് )മത്സയം 
വളർത്തുന്നതിന് അടിസ്ഥാന ൗ രയങ്ങൾ ഒരിക്കലും. 

 
2. വിഭാഗം  ി :ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ൻ 
നിബന്ധന ൾ അനു രിക്കുന്ന  വയം ഹായ 
 ംഘങ്ങൾക്ക് തപാതു അടിസ്ഥാന ൗ രയങ്ങൾ  

a.   ാർഷ്ിദ ാൽപ്പന്നങ്ങളുതട ഈടുറ്റ   ംഭരണ  ൗ രയം 
ഉൾതപ്പതടയുള്ള വിളതവടുപ്പിന് ദശഷ്ം ആവശയമായി 
വരുന്ന  ൗ രയങ്ങൾ (ദപാസ്റ്റ്   ഹാർതവസ്റ്  
ൊ ിലിറ്റീസ് )സജവവളം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമായ 
സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാന ൗ രയങ്ങൾ  ൃഷ്ടിക്കു  വഴി 
 ാർഷ്ി  ഉത്പാേന ക്ഷ്മതവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  
ഗ്പവർത്തി ൾ ഗ്പവർത്തി ളും. 

b.  വയം ഹായ  ംഘങ്ങളുതട ഉപജീവന 
ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ  തപാതു വർക്ക് 
തഷ്ഡ്ഡു ളുതട നിർമ്മാണവും.  

 
3. വിഭാഗം ഡി :ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങൾ 

A.  നിർദേശിക്കതപ്പട്ട മാനേണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനു ൃതമായി ഖര 
ഗ്ോവ  മാലിനയ  ംസ് രണത്തിനും മലമൂഗ്തവി ർജനം 
ഇലലാതാക്കുന്നതിന് ദവണ്ടി  വതഗ്ന്ത്മായ  ർക്കാർ 
വ ുപ്പു ളുതട ഇത്തരം പദ്ധതി ളുമായി  ംദയാജിപ്പിച്ച് 
ത ാദണ്ടാ വയക്തിഗത ദടായ്തലറ്റു ൾ, സ് ൂൾ ദടായലറ്റു ൾ, 
അങ്കണവാടി ദടായ്ലറ്റു ൾ തുടങ്ങിയ ഗ്ഗാമീണ 
ശുചിതവവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തി ൾ.  

B. ഒറ്റതപ്പട്ടു ിടക്കുന്ന ഗ്ഗാമങ്ങളിലും നിർേിഷ്ട ഗ്ഗാമീണ 
ഉൽപാേന ദ ഗ്രങ്ങതളയും നിലവിലുള്ള ദറാഡ് 
ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എലലാ  ാലാവസ്ഥ 
ഉപദയാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ഗാമീണ ദറാഡു ളുതട 
നിർമാണവും ഓട ൾ  ലലുങ്കു ൾ എന്നിവ  
ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഗ്ഗാമത്തിതല ഈടുറ്റ  ഉൾദറാഡു ളുതടയും  
വീഥി ളുതടയും നിർമ്മാണം  

C.  ളി സ്ഥലങ്ങളുതട നിർമാണവും. 



D.  തവള്ളതപ്പാക്ക നിയഗ്ന്ത്ണ  ംരക്ഷ്ണ ഗ്പവർത്തി ൾ 
തവള്ളതക്കട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള  ജല നിഗർമന 
ഗ്പവർത്തി ൾ മഴ തവള്ളം ത ട്ടി നിൽക്കുന്ന താഴ്സന്ന തപാതു 
സ്ഥലങ്ങളുതട തമച്ചതപ്പടുത്തൽ, തീരഗ്പദേശങ്ങളുതട 
 ംരക്ഷ്ണത്തിനുള്ള ദസ്റ്റാം വാട്ടർ ഗ്ഡയിനു ൾ എന്നിവ 
ഉൾതപ്പതടയുള്ള തപാതുഅടിസ്ഥാന ൗ രയങ്ങൾ, 
ദറാഡു ളുതട പുനരുദ്ധാരണം, േുരന്ത് ഗ്പതിദരാധ 
തയ്യാതറടുപ്പു ൾ തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്പവർത്തി ളും. 

E. ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തു ൾ,  വനിതാ  വയം ഹായ 
 ംഘങ്ങളുതട തെഡദറഷ്നു ൾ ത ാടുങ്കാറ്റ് 
ബാധിതർക്കുള്ള അഭയദ ഗ്രങ്ങൾ ദ ഗ്രങ്ങൾ (സ ദലാൺ 
തഷ്ൽട്ടർ) അങ്കണവാടി ദ ഗ്രങ്ങൾ ഗ്ഗാമീണ ചന്ത് ൾ 
എന്നിവക്കാവശയമുള്ള ത ട്ടിടങ്ങളുതട നിർമ്മാണവും,  ഗ്ഗാമ 
/ദലാക്ക് തല ഗ് ിമിദറ്റാറി യ.ങ്ങളുതട നിർമാണവും  

F. ദേശീയ ഭക്ഷ്യ ുരക്ഷ്ാ നിയമം 2013 (20 /2013) ദല 
വയവസ്ഥ ൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശയമായിവരുന്ന 
ഭക്ഷ്യധാനയ  ംഭരണിയുതട നിർമ്മാണവും.  

G. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമഗ്പ ാരം ഏതറ്റടുക്കുന്ന നിർമാണ ഗ്പവൃത്തി ളുതട 
എസ്റ്റിദമറ്റിന് ഭാഗമായി.  വരുന്ന നിർമ്മാണ ാമഗ്ഗി ളുതട 
ഉത്പാേനം ഉൽപാേനവും. 

H. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 
ഗ്പ ാരം ൃഷ്ടിക്കതപ്പടുന്ന   ഗ്ഗാമീണ തപാതു ആസ്തി ളുതട 
അറ്റ ുറ്റപ്പണി ളും. 

I.  ഇത്  ംബന്ധിച്ച്  ംസ്ഥാന  ർക്കാരുമായി 
 ൂടിയാദലാചന നടത്തി ദ ഗ്ര ർക്കാർ വിജ്ഞാപനം 
തചയ്യുന്ന മറ്റ് ഏതതാരു  ഗ്പവർത്തിയും. 

                                     

 

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

 

 


