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ഗ്ഗാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സവതഗ്രഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച 

ഏറ്റവുും സുഗ്രധാനവുും ശക്തവുമായ നിയമമാണ് മഹാത്മ ഗാന്ധി ദദശീയ 

ഗ്ഗാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ ് നിയമും. ഇരയയിടല സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ 

ടതാഴിൽ ടചയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത സുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനായി 

ഇരയൻ രാർലടമൻറ് അുംഗീകരിച്്ച, ഗ്രസിഡൻറ ് പ്പുവച്ച 2005 ടസര്റ്റുംബർ 

മാസും അഞ്ാും തീയതി മുതൽ ഈ നിയമും നിലവിൽ വന്നു.   

ഇരയയിടല ഗ്ഗാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്ഗാമവികസന 

രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും ഗുണഫലും ശരിയായവിധത്തിൽ 

ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന തുെർന്ന ് രാർലടമൻറ ് രാസാക്കിയ 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്ടറ ഗ്രാഥമിക 

ലക്ഷയും രു ഗ്ഗാമീണ കുെുുംബത്തിന് നിയമുംവഴി രു സാമ്പത്തിക വർഷും 100 

ടതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ.് ഗ്ഗാമീണ ജനതയുടെ 

ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സാഹചരയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ 

ദാരിഗ്ദയ നിർമാർജ്ജനവുും സുസ്ഥിര വികസനവുും ആണ ് ഈ നിയമത്തിന്ടറ  

ഗ്രാധാന ലക്ഷയും. ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ദമാചിപ്പിക്കുകയുും 

മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുടെ കുെുുംബത്തിന് ഗ്കയ ദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്്ച 

ദാരിഗ്ദയത്തിൽ നിന്നുും കരകയറാൻ ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. 

ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിലൂടെ ഒദരാ  ഗ്രദദശത്തിന്ടറയുും 

വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാക്കുകയുും, അതിലൂടെ വരൾച്ച, മടണാലിപ്പ്, 

ടവള്ളടപ്പാക്കും, വനനശീകരണും തുെങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്നുും സുംരക്ഷണും നൽകുകയുും അതിലൂടെ ഉത്രാദനും, ഉത്രാദനക്ഷമത 

എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽകൂെി കഴിയുന്നു. 

ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിന ് ഏറ്റവുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ് 

ജലസുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ സുരക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലുറപ്പ ്

ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ ്വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. 

2018-ൽ ദകരളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയദുരരും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ.് 

ദകരളത്തിടല എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും ദുരരങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ.് അദത ദകരളും തടന്നയാണ ് മാർച്്ച മാസദത്താെുകൂെി 

ശക്തമായ വരൾച്ചയുും കുെിടവള്ളക്ഷാമവുും അനുഭവടപ്പെുന്നത.് ഈ 

അവസരത്തിലാണ ് എഗ്തദയാ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാും നിർമ്മിച്ച കിണറുകൾ, 

കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രാധാനയും തിരിച്ചറിയുന്നത.് ജല സുരക്ഷടയ കുറിച്്ച 

ചിരിക്കുദമ്പാൾ അതിനുദവണ്ട വലിയ സാദങ്കതിക വിദയടയ കുറിച്ചാണ് നാും 

ആദയും ചിരിക്കുക. ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതി നമുക്ക് ഗ്രധാനമായുും കാണാൻ 

കഴിയുന്ന രു  വസ്തു തയാണ് മഴക്കുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഗ്രവൃത്തി 

കളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കൂെുതലായുും ഗ്ശദ്ധ ടചലുത്തിയാൽ ഭൂഗർഭജലടത്ത 

അളവിടന നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഗ്രധാനമായുും 
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ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസുംഭരണത്തിന ് കാരയമായ 

രീതിയിൽ തടന്ന ബാധിക്കുന്നു. 

രതിമൂന്നാും രഞ്വത്സര രദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലുറപ്പ ് ബന്ധടപ്പെുത്തി 

കാർഷിക രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത്രാദനത്തിൽ 

സവയുംരരയാപ്തത കകവരിക്കൽ, തരിശുഭൂമികളിലുും സവകാരയ ഭൂമിയിലുും 

ടരാതുസ്ഥാരനങ്ങളിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ 

നെത്തിവരുന്നു. രഞ്ായത്തിടല വിവിധ ദതാെുകളിൽ തെയണ 

നിർമ്മിക്കുകയുും, കുളങ്ങൾ, രെുതാക്കുളും, നീർക്കുഴി, കയ്യാല നിർമാണും, 

കിണർ റീചാർജ്ജിങ് തുെങ്ങിയവഴി ജലസുംരക്ഷണവുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  

ഇങ്ങടന മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ ് രദ്ധതി 

ഗുണദഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക ് ടതാഴിൽദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ 

ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടെ ഗ്ഗാമീണദമഖലയുടെ  

സുസ്ഥിര ആസ്തി വികസനും എന്നതാണ് ലക്ഷയും ടവക്കുന്നത.് 2005-ൽ 

ഗ്രാബലയത്തിൽ വന്ന നിയമമനുസരിച്്ച ഇരയയിടല 200 ജില്ലകളിൽ 

ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിലാക്കുകയുും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജില്ലകളിദലക്കുും 

വയാരിപ്പിക്കുകയുും ടചയ്തു. അതനുസരിച്്ച ദകാഴിദക്കാെ ് ജില്ലയിലുും രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയുും ഇദപ്പാഴുും തുെർന്നു ടകാണ്ടിരിക്കുകയുും 

ടചയ്യുന്നു. 

ദ ാദറാട് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

വെകര ദലാക്കില് ഉളട്പ്പെുന്ന ദചാദറാെ് ഗ്ഗാമരഞ്ായത്്ത നല്ല 

രീതിയില് ടതാഴിലുറപ്പ ് ഗ്രവർത്തനങ്ങള് ഏടറ്റെുത്്ത നെത്തുന്നു. രദ്ധതി 

നെത്തിപ്പിനായി ദലാക്ക ് തലത്തില് ദലാക്ക ് ടഡവലര്ടമനറ് ് ഒഫീസർ, JBDO, 

അഗ്കഡിറ്റഡ് എന്ജിനിയർ, അടക്കൌണ്ടനറ്് & ഡാറ്റാ എന്ഗ്െി ഒപ്പദററ്റർ 

എന്നിവരുും രഞ്ായത്്ത തലത്തില് ടസഗ്കട്ടറി, അസി.ടസഗ്കട്ടറി, അഗ്കഡിറ്റഡ് 

എന്ജിനിയർ, ഒവർസിയർ, അടക്കൌണ്ടനറ് ് & ഡാറ്റാ എന്ഗ്െി ഒപ്പദററ്റർ 

എന്നിവരുും അവരുടെ ദസവനും ഈ രദ്ധതിക്ക ് ദവണ്ടി നല്കുന്നു. 2018-19 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തില് 59658 ടതാഴില് ദിനങ്ങള ് ഈ രദ്ധതിയിലൂടെ 

രഞ്ായത്്ത സൃഷ്ട്ടിക്കുകയുും 146 കുെുുംബങ്ങളക്്ക് 100 

ടതാഴില് ദിനങ്ങള ് നല്കുകയുും ടചയ്തിട്ടുണ്ട്. 20 ടതാഴിലാളികൾക്ക ് ടക െി 

ബസാർ വാർഡിൽ 100 ദിവസ ടതാഴിൽദിനങ്ങൾ നൽകുകയുും ടചയ്തിട്ടുണ്ട.്  

3789 കുെുുംബങ്ങൾ രദ്ധതിയിൽ അുംഗങ്ങളാണ.് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷും 

രുതുതായി 221 കുെുുംബങ്ങൾ രദ്ധതി അുംഗങ്ങളായി. 30 ആസ്തികൾ സൃഷെ്ിച്ച 

ഗ്രവർത്തികൾ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷും ടതാഴിലുറപ്പിലൂടെ ടചയ്തിട്ടുണ്ട.്  
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ജില്ല ദകാഴിദക്കാെ ്

ബ്ദളാക്ക ്     വെകര 

വിസ്തീരണ്ും 12.75 ച.കി.മീ  

വാരഡ്ുകളുടെ എണും 21 

ജനസുംഖയ 32947 

രുരുഷനമ്ാര് 15958 

സ്ഗ്തീകള ് 16989 

ജനസാഗ്രത 2457 

സ്ഗ്തീ : രുരുഷ അനുരാതും 1065 

ടമാത്തും സാക്ഷരത 90.79 

സാക്ഷരത (രുരുഷനമ്ാര്) 95.1 

സാക്ഷരത (സ്ഗ്തീകള)് 86.81 

 

ത ാഴിലുറപ്പ ്സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ ലം ദലാക് 

 ലം 

പഞ്ചായത്്ത 

 ലം 

സൃഷ്ടിച്ച ടതാഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ 

83.05(ലക്ഷും) 186891 59658 
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കുെുുംബങ്ങൾക്ക് 

നൽകിയിരിക്കുന്ന 

ശരാശരി ടതാഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ (ലക്ഷും) 

57.58 
34.3 

23.56 

100 ദിനങ്ങൾ 

രൂർത്തീകരിച്ച 

കുെുുംബങ്ങൾ 

38300 246 146 

ആടക ടതാഴിടലെുത്ത 

കുെുുംബങ്ങൾ 

1.44(ലക്ഷും) 6071 1406 

ആടക ടതാഴിടലെുത്ത 

ടതാഴിലകൾ 

1.6(ലക്ഷും) 6419 1476 

ആടക ടതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 

എസ് സി. 

ടതാഴിലാളികൾക്ക ്

9980 404 87 

  

  

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

● അവിദഗ്ദ്ധ-കായിക ടതാഴിലിൽ ഏർടപ്പൊൻ സന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്ഗാമഗ്രദദശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏടതാരു കുെുുംബത്തിനുും രു 

സാമ്പത്തികവർഷും 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത ടതാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കുന്നദതാടൊപ്പും, ഗുണദമന്ഩയുള്ളതുും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതുും 

ഉല്ഩാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ ്ഈ രദ്ധതിയുടെ മുഖയ 

ലക്ഷയും. 

● ദരിഗ്ദരുടെ ഉരജീവനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറ 

ശക്തിടപ്പെുത്തൽ. 

● സാമൂഹികമായി രിദന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുെുുംബങ്ങടളയുും 

രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെുത്തുക. 

● രഞ്ായത്തിരാജ ്സ്ഥാരനങ്ങടള ശക്തിടപ്പെുത്തുക. 
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സവിദശഷ  ൾ 

● നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത രദ്ധതി. 

● ഗ്ഗാമരഞ്ായത്്ത ഗ്രദദശത്്ത താമസിക്കുന്ന 18  വയസ്സര്ൂർത്തിയായ 

എടതാരാളക്്കുും രദ്ധതിയില് രങ്കാളിയാവാും. 

● സ്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും. 

● രരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും, കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന 

ടസൌകരയ വികസനും എന്നിവയ്ക്കു മുൻഗണന. 

● ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തുക ആസൂഗ്തണ 

ഗ്രഗ്കിയയിൽ രങ്കാളികളാകാനുും അവസരും 

● ആസൂഗ്തണത്തിലുും, നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത 

● കരാറുകാദരാ ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

● ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ.് 

● ബാങ്ക/്ദരാസ്റ്റ ്വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും. 

● സ്ഗ്തീകൾക്ക ്മുൻഗണന. 

● കമ്പയൂട്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംഗ് സുംവിധാനും. 

● ഗ്ഗാമസഭ രദ്ധതി ഒഡിറ്റ് ടചയ്യുന്നു.(ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് സുംവിധാനും) 

● രരാതിരരിഹാര സുംവിധാനും 

ത ാഴിലാളി ളുതട  ടമ ൾ 

1.  കൃതയസമയത്്ത ടതാഴിൽ സ്ഥലത്്ത ഹാജരായി പ്പ ്വയ്ക്കുക. 

2.  ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭയ്ക്ക ് ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ ് ഗ്ഗാമസഭയുും 

കൃതയമായി രടങ്കെുക്കുക 

3.  രണിസ്ഥലത്്ത പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു ക്കൾ ഉരദയാഗിക്കുവാദനാ 

കത്തിക്കുവാനുും രാെുള്ളതല്ല 

4.  സിറ്റിസൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ ് ഗ്രവൃത്തി യുടെ 

ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ ്

5.  ഗ്രകൃതി സുംരക്ഷണത്തിന ് ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തി കൾ ഏടറ്റെുത്്ത 

നെപ്പിലാക്കുക. 

6.  ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി ദമറ്റ്ടനയുും 

രഞ്ായത്്ത അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കുക. 

  

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്പഗ് ിയ  

1 പശ്ചാത്തലം ഒരുകൽ 
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ദലാക്ക ് തലത്തിലുും ഗ്ഗാമ രഞ്ായത്്ത തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദദയാഗസ്ഥനായ ദലാക്ക ് ഒഫീസർ (BDO), രഞ്ായത്്ത ടസഗ്കട്ടറി, മറ്റ് 

നിർവഹണ ഉദദയാഗസ്ഥർ തുെങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക ് റിദസാഴ്സ ് ദരഴ്സൺ 

നെത്തിയ കൂെിയാദലാചനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്്ച  തുെർ 

ഗ്രഗ്കിയകൾ ആസൂഗ്തണും ടചയ്യുകയുും ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ ് ഗ്ഗാമസഭാ തീയതി 

നിശ്ചയിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു. 

2. ഫയൽ പരിദശാധന 

ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയ്ക്ക ്  മുൻരുള്ള ആറ ്

മാസക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകൾ, ഏഴ ് രജിസ്റ്ററുകൾ, 

അദതാടൊപ്പും അനുബന്ധദരഖകളുും സൂക്ഷ്ഫരരിദശാധന നെത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഒദരാ ഗ്രവൃത്തി യുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാദിക്കുന്ന അളവിലുും ഗുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ആ ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

ലഭിദക്കണ്ട അവകാശ ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല 

രരിദശാധനയിലൂടെ ലക്ഷയും ടവക്കുന്നു. 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

രദ്ധതി ഗുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുവീൊരരും ടചന്ന ് ദനരിൽ കണ്ട് 

രദ്ധതിയുടെ നിർവഹണടത്തക്കുറിച്ചുും ഗുണ ഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  

അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും സവരൂരിക്കുന്നു. 

5. ത ളിവ ്ദശഖരണം 

ഫയൽ രരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിദശാധന, വീെുവീൊരരും ഉള്ള 

വിവരദശഖരണും തുെങ്ങിയ ഒഡിറ്റ ് ഗ്രഗ്കിയ കടണ്ടത്തലുകളുടെ 

വസ്തു നിഷ്ഠ മായ ടതളിവ ്ദശഖരണും നെത്തുന്നു. 

 6. സാമൂഹയ  ദബാധവൽകരണം 

സാമൂഹയ ഇെടരെലുകളിലൂടെ രദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരുത്തി രൌരാവദബാധും  

ഉയർത്തുകയുും ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ ് ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നതിന ്

ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണും ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു. 

7. റിദപ്പാർട്്ട  യ്യാറാകൽ 

ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലുകളുും നിഗമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും  ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭയിൽ ചർച്ച ടചയ്ത  ് അുംഗീകാരും 

നെത്തുന്നതിനാവശയമായ കരെ ്റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കുന്നു. 

8. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്ഗാമസഭ 
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രശ്ചാത്തലും രുക്കൽ ചർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട ദിനത്തിൽ 

സൌകരയഗ്രദമായ സ്ഥലത്്ത ഗ്ഗാമസഭ ദചർന്ന് കരെ് റിദപ്പാർട്്ട അവതരണവുും, 

ചർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽ ഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംഗീകാരും 

ദനെിടയെുക്കുകയുും തുെർനെരെികളുും കകടകാള്ളുന്നു. 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും 

ടതാഴിലാളികൾക്ക ് ദവണ്ട ആനുകൂലയങ്ങടള കുറിച്ചുും അതുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്ടറ ആമുഖത്തിൽ 

ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട.് ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരുടെ ആനുകൂലയങ്ങളുദെയുും 

കുറിച്്ച രു തനതായ വിശദീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്്ട മുഖാരരും 

ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്ക ് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുും. ഈ 

റിദപ്പാർട്്ട അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക ് ഗ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ട്ടനവധി 

വസ്തു താരരമായ കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക ് ഏവർക്കുും 

കഴിയടട്ട.  

                                                        

ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ത ാഴിലാളി ൾക് ഉറപ്പ ് നൽ ുന്ന പത്്ത 

അവ ാശങ്ങൾ 

1.  ടതാഴിൽ കാർഡ ് ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; 

ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. സി. അദ്ധയായും-3 

2.  അദരക്ഷിച്്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവുും ആയതിന ് കകപ്പറ്റ് രസീത ് ലഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള 

അവകാശും- ടഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

3.  അടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്ഫ ദവതനും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

ആദയടത്ത 30 ദിവസും (1/4 & രിന്നീെുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 1/2) 

4.  ടഷൽഫ് ഒഫ് ദഗ്രാജക്ട ്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

5.  അഞ് ് കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും 

അടല്ലങ്കിൽ ദവതനത്തിന്ടറ  10% അധികും ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശും 

6.  കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമ സൌകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷ സൌകരയും ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

7.  15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

8.  ദവതന വിതരണത്തിടല കാലതാമസത്തിന ്  നഷ്ടരരിഹാരും 

ലഭിക്കുവാനുഉള്ള അവകാശും 

9.  സമയബന്ധിതമായുള്ള രരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും 

10.  ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശും. 
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അവ ാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്്ട ത ാഴിലാളി ളിൽ നിന്നും 

ദ ാേിച്ചറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ. 

ത ാഴിൽ  ാർഡ ്

സജീവ ടതാഴിലാളികളട്ക്കല്ലാും തടന്ന രുതിയ ടതാഴില് കാർഡ ്

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ദസാഷയല് ഒഡിറ്റ ് റിദസാഴ്സ ് ദരഴ്സണ് സരരശ്ിച്ച  

ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാന് സാധിച്ചത,് എല്ലാവരുും 

ടതാഴില് കാര്ഡിദലക്ക് ആവശയമായ ദഫാദട്ടാ സവരമായി കരസ 

ടചലവഴിച്്ച എെുക്കാറുള്ളതായാണ.് ടതാഴിൽ കാർഡിനാവശയമായ 

ദഫാദട്ടാ രഞ്ായത്്ത  തടന്ന എെുത്്ത നൽദകണ്ടതാണ.് ടതാഴിൽ 

കാർഡ ് എടരാടക്ക രൂരിപ്പിക്കണടമന്നുും എഴുതണടമന്നുും 

ടതാഴിലാളികൾക്ക ് വയക്തത കുറവുണ്ട.് ടതാഴിൽ കാർഡ ് എങ്ങടന 

രൂരിപ്പിക്കണും എന്നതിടന സുംബന്ധിച്ചുള്ള ടഗ്െയിനിങ് നൽകുന്നത ്

ഗുണകരമായിരിക്കുും. 

ത ാഴില ്അദപക്ഷ് 

ടരാതു ഗ്രവൃത്തികളക്്കായി ടതാഴിലാളികള് വയക്തിരരമായി അദരക്ഷ 

നല്കാറിടല്ലന്ന ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും മനസിലായി. 

ടതാഴിലിനദരക്ഷിച്്ച 14 ദിവസത്തിനുലള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാത്ത 

സാഹചരയും ഉണ്ടാവാറുടണ്ടങ്കിലുും ടതാഴിലില്ലായ്ഫ ദവതനും ഇതുവടര 

നല്കിയതായി ദരഖകളിൽ കണ്ടില്ല. 

 ൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്രകാരും ഗ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ദവതനും ലഭിദക്കണ്ട അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്ക ് ഉണ്ട.് ഒഡിറ്റിന ്

വിദധയമാക്കിയ 5   ഗ്രവൃത്തികളുടെ ദവതനും ടതാഴിലാളികളക്്ക് 

ലഭയമായിട്ടുള്ളതായി ഫീല്ഡ് 

രരിദശാധനയില് മനസിലാക്കുവാന ് സാധിച്ചു എങ്കിലുും ഗ്രവൃത്തി 

കഴിഞ്ഞ ്  15 ദിവസും രിന്നിട്ടതിനു ദശഷമാണ ് ദവതനും 

ടതാഴിലാളികളക്്ക ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത.് ടതാഴിലാളികളക്്ക് 

നഷ്ട്ടരരിഹാരും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും ഉണ്ട.് ടതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമും ടസക്ഷന ് 3(2),6 ടഷഡയൂൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30 ഗ്രകാരും രണി 

കഴിഞ്ഞ ് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ.് കൂലി 

കവകിയതിനുള്ള ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭയമാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. 

ടതാഴിലാളികൾക്ക ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നെരെികൾ രഞ്ായത്്ത ടചയ്തിട്ടുണ്ട.് ഇത ്

ഗ്രശുംസനീയമാണ.് 

ത ാഴില ്സ്ഥലതത്ത സൗ രയങ്ങൾ 
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കുെിയ്ക്കുവാനുള്ള ടവള്ളും, വിഗ്ശമ സൌകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷാ 

സൌകരയും, ഗ്കഷ് എന്നിവ ടതാഴിൽ സ്ഥലത്്ത ലഭയമാക്കണടമന്ന് 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും ടഷഡയൂള ് 2 para 23-28, ദകഗ്ര വാരഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

സരക്്കുലർ 8, 8.2  അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട.് ടതാഴിലാളികളുമായി ദനരിട്്ട 

നെത്തിയ 

സുംഭാഷണത്തിനിെയില് ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമായ 

ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷാ കിറ്റ ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 10 രൂര വീതും 

രിരിവിടട്ടെുത്താണ ് വാങ്ങുന്നത.് ഇത ് നിയമഗ്രകാരും ടതറ്റാണ.് 

ടതാഴിലാളികൾക്ക ് ആവശയമായ ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷാ കിറ്റ് സൌജനയമായി 

ടതാഴിലാളികൾക്ക ് ലഭിക്കാനുള്ള നെരെികൾ സവീകരിക്കുവാൻ 

ഗ്ഗാമസഭ ആവശയടപ്പെുന്നു   

തഷലഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട ് യ്യാറാകുവാനുള്ള അവ ാശം 

ടഷല്ഫ് ഒഫ് ദഗ്രാടജക്റ്റില് ടതാഴിലാളികളുടെ രങ്കാളിത്തും 

ഉണ്ടാകാറില്ല. ടഷൽഫ് ഒഫ് ടഗ്രാജക്റ്റ,് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ 

എന്നിവക്കുള്ള ഗ്ഗാമസഭകൾ വാർഡ്തലത്തിൽ ദചരാറില്ല.  മൂന്നുും 

നാലുും വാർഡുകൾ രുമിച്ചാണ് ഗ്ഗാമസഭകൾ കൂൊറുള്ളത.് ഇത്തരും 

മീറ്റിുംഗുകൾ, ഗ്ഗാമസഭകൾ എന്നിവ വാർഡ ് തലത്തിൽ തടന്ന 

ദചദരണ്ടതാണ.് 

  

5  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിയ്കുവാനുള്ള അവ ാശം 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും ടഷഡയൂൾ 2 para 18, ദകഗ്രവാർഷിക സർക്കുലർ 

ചാര്റ്റർ 17 എന്നിവയിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് 5 കിദലാമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 

ടതാഴിൽ ലഭയമാകണും എന്ന ്അനുശാസിക്കുന്നു. വാർഡിടല മുഴുവൻ 

ടതാഴിലാളികൾക്കുും 5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തടന്ന ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന ്ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

സമയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം 

ടതാഴിലാളികൾക്ക ് രലവിധ രരാതികൾ ഉടണ്ടങ്കിലുും ഇത ് വടര 

യടതാരു രരാതിയുും ദരഖാമൂലും രഞ്ായത്തിന ്നൽകിയിട്ടില്ല.  

ദസാഷയല ്ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവ ാശം 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും ടസക്ഷൻ 17(2) ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് നെത്തുവാനുള്ള 

അവകാശും നൽകുന്നു. ഗ്രസ്തു ത വാർഡിൽ ഒഡിറ്റ ്നെത്തുന്നതിനായി 

ഗ്രദതയക കമ്മിറ്റി നിലവിലുടണ്ടന്ന ് ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ 

മനസ്സിലായി. കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങൾ ഫീൽഡ് രരിദശാധന നെത്താറില്ല 

എന്നാണ ്അറിയുവാൻ സാധിച്ചത.്  

ഗ്പവൃത്തി വിശോംശങ്ങള ്വാർഡ-്1 രയരദങ്ങാ  ് 
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ദചാദറാെ് രഞ്ായത്്ത വാർഡ-്1 (രയരദങ്ങാത)് ടല 01.10.2018 

മുതല് 31.03.2019 വടരയുള്ള രണ്ട ് ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകളാണ് 

ദസാഷയല് ഒഡിറ്റിനു ദവണ്ടി തിരടഞ്ഞെുത്തത.്  ഈ 

കാലയളവില് നെത്തിയ ഗ്രവൃത്തികള്ക്കായി 2859 അവിദഗ്ദ്ധ 

ടതാഴില് ദിനങ്ങളുും സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട.് അവിദഗ്ദ്ധ ദവതന 

ഇനത്തില് 7753332/- രൂരയുും ഗ്രവൃത്തികളക്്ക് ദവണ്ടി 

ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട.് ഗ്രവൃത്തികള ് സുംബന്ധിച്ച വിശദാുംശങ്ങള ് താടഴ 

ടകാെുക്കുന്നു 

1.  ഹരിതദകരളും രദ്ധതി 

2. എസ്.സി.ബി.രി.എല് 5ഏക്കറില് താടഴയുള്ള നാമമാഗ്ത കര്ഷകരുടെ 

ഭൂമിയില് കയ്യാല (W2.18-19) 

3. ഖണ്ഡിക 5ല് രരാമര്ശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങളുടെയുും 

5ഏക്കറില്താടഴയുള്ള നാമമാഗ്തകര്ഷകരുടെ ഭൂമിയില്(w2) 

4. രയദരാത്്ത മുക്ക്ഫു തല്രുല്ലാദഞ്ഞാളിടറയില്്ദവ ഫുട്ഩാത്്ത 
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ർധ 

വിേ

ഗ്ധ 
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രദ്ധതി 

COMPLE

TED 

48000 152 0 103 27913 RENT-490 

2 1604012002/

WC/292314 

 

 

 

എസ്.സി.

ബി.രി.എ

ൽ  

5ഏക്കറിൽ  

താടഴയു

ള്ള 

നാമമാഗ്ത 

കർഷകരു

COMPLE

TED 

300000 1069 0 445 122373  
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ടെ 

ഭൂമിയിൽ  

കയ്യാല 

(W2.18-19) 

 

3 1604012002/

WC/292404 

ഖണ്ഡിക 

5ൽ  

രരാമർശി

ക്കുന്ന 

കുെുുംബ

ങ്ങളുടെ

യുും 

5ഏക്കറി

ൽതാടഴയു

ള്ള 

നാമമാഗ്ത

കർഷകരു

ടെ 

ഭൂമിയിൽ (

w2) 

COMPLE

TED 

500000 1794 0 1777 492322  

4 1604012002/

RC/72491 

രയദരാത്്ത 

മുക്ക്ഫു ത

ൽരുല്ലാ

ദഞ്ഞാളി

ടറയി ്

ൽദവ 

ഫുട്ഩാത്്ത 

COMPLE

TED 

60000 189 0 187 51437  

 

ഹരി ദ രളം പദ്ധ ി 

എും ബുക്ക്  ഗ്രകാരും ആയിരുംടചെികൾ ദനെുകയുും അതിനുദവണ്ട 

കജവദവലി ടകട്ടുകയുും ടചയ്തു എന്ന ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലും രരിദശാധിച്ചത ്

ഗ്രകാരും 29 ടചെികൾ മാഗ്തദമ കജവദവലിദയാടെ കാണുവാൻ 

സാദിച്ചിട്ടുള്ളത.് 12 ടചെികൾ കജവദവലി ഇല്ലാടതയുും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

951 ടചെികൾ കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 28000 രൂര ചിലവഴിച്ചു ടചയ്ത 

ഗ്രവർത്തിയുടെ അഞ് ്ശതമാനത്തിൽ താടഴ മാഗ്തദമ നിലവിൽ കാണുവാൻ 

സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 26600 രൂരയുടെ ഗ്രവൃത്തി നഷ്ടത്തിലാണ.് ടതാഴിലാളികളിൽ 
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നിന്നുും ദചാദിച്ചറിഞ്ഞത ്ഗ്രകാരും ആഗസ്റ്റ്  മാസത്തിൽ ടചെികൾ മുഴുവനായുും 

ഇറക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ സാദങ്കതിക കാരണങ്ങൾ രറഞ ്ഗ്രവൃത്തി 

നവുംബർ മാസത്തിലാണ് ആരുംഭിച്ചത.് അതിനാൽ തടന്ന യാടതാരു 

രരിരാലനവുും ലഭിക്കാടത 3 മാസും ടചെികൾ ടവറുടത വാർഡിടല 

രുസ്ഥലത്തു ഇറക്കിടവക്കുകയായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗും ടചെികളുും ആ സമയും 

ഉണങ്ങിദപ്പാവുകയുും മറ്റുുംടചയ്തിരുന്നു. ആസൂഗ്തണത്തിടല അരാകത 

കാരണമാണ ്ഈ ഗ്രവൃത്തിക്ക ്ഇങ്ങടന സുംഭവിച്ചടതന്ന ്മനസിലാക്കുന്നു. 

ഇത്തരും ഗ്രവർത്തികൾ ഏടറ്റെുക്കുദമ്പാൾ കൃതയമായ ആസൂഗ്തണദത്താടെ 

ഗ്രവർത്തികൾ ആരുംഭിദക്കണ്ടതാണ.് 

രയദരാത്്ത മുക്ക്ഫു  ല്പുല്ലാദഞ്ഞാളിതറയില്ദ്വ ഫുട്ഩാത്്ത 

എും ബുക്ക് ഗ്രകാരും 150 മീറ്റർ ഫുട്ഩാത ്51437 രൂര ചിലവിൽ നിർമിച്ച ഗ്രവൃത്തി 

നിലവിൽ എും എൽ എ ഫണ്ട് ഉരദയാഗിച്്ച ദകാൺഗ്കീറ്റിുംഗ ്നെത്തി ഫുട്ഩാത് 

നിർമിക്കുന്നത ്കാരണും ടതാഴിലുറപ്പ ്ടതാഴിലാളികൾ ടചയ്ത  ഗ്രവൃത്തി 

കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഫുട്ഩാത്തിനു സമീരടത്ത ആളുകളുമായി നെത്തിയ 

വിവരദശഖരണത്തിനട്റ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രവൃത്തി നല്ല രീതിയിൽ 

നെത്തിടയന്നുും വലിയ ഉരകാരും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് രറയുകയുണ്ടായി. 

ഇത ്ഗ്രശുംസനീയമാണ.് എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്കകും ദമല്ഩറഞ്ഞത ്ഗ്രകാരും എും 

എൽ എ ഫണ്ട ്ഉരദയാഗിച്്ച രണി ആരുംഭിച്ചു. നിലവിൽ ടചയ്തു കിണ്ടിരിക്കുന്ന 

ഗ്രവൃത്തി ടതാഴിലുറപ്പ ്രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്തു ടചയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന 

ഗ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. ഈ രു ഗ്രവൃത്തി ടതാഴിലുറപ്പിലൂടെ ടചയ്യുവാൻ 

സാധിച്ചിരുടന്നങ്കിൽ വിദഗ്ധ, അർദ്ധ വിദഗ്ധ ടതാഴിൽ ദിനങ്ങളെക്കും 

ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തരും അവസ്ഥ ഭാവിയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്ട.്  

എസ.്സി.ബി.പി.എല് 5ഏകറില ് ാതഴയുള്ള നാമമാഗ്   ര്ഷ രുതട 

ഭൂമിയില്  യ്യാല, ഖണ്ഡി  5ല് പരാമര്ശികുന്ന  ുടുംബങ്ങളുതടയും 

5ഏകറില ്ാതഴയുള്ള നാമമാഗ്  ര്ഷ രുതട ഭൂമിയില ്

ഈ ഗ്രവർത്തിയിൽ ഭൂവുെമകളിൽ രലരുും തടന്ന ടതാഴിടലെുത്തിട്ടില്ല. 

ഭൂമിയിൽ രണി ലഭിക്കുവാൻ ദവണ്ടിയാണു രലരുും ടതാഴിൽ കാർഡ ്

എെുത്തിട്ടുള്ളത.് ടക െി ബസാർ ഗ്രദദശടമന്നത ് ടവള്ളടപ്പാക്ക ബാധിത, 

തീരദദശ ഗ്രദദശമാണ്. അത്തരും സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ ് ജല സുംരക്ഷണത്തിനായി 

വയാരകമായി കയ്യാല നിർമാണത്തിനട്റ ആവശയമില്ല. ടവള്ളും ഗ്രകൃതയാൽ 

ടകട്ടി കിെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വടര കയ്യാല നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട.് കൂൊടത 

കയ്യാലകൾ തമ്മിൽ 60 cm അകലും മാഗ്തമുള്ള 8 ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട.് നിർമിച്ച കയ്യാലകളിൽ ഭാഗികമായി മാഗ്തദമ കാണുവാൻ 

സാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. രല രറമ്പുകളിലുും 2 വരഷ്ും മുമ്്പ ഇദത ഗ്രവൃത്തി ടചയ്തിട്ടുണ്ട.്  
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ഫയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

1.  വര്ദപജ ്

ഗ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതുവിവരങ്ങള ് ഉള്ടക്കാള്ളുന്ന ദരഖയാണ് 

കവർദരജ.് രരിദശാധിച്ച നാല് ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകൾക്കുും കവർ ദരജ് 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ കവർ ദരജ് മാതൃക 

നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാതൃക ഗ്രകാരും കവർദരജുകൾ സൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട ് 

ത ക് ലിസ്റ്റ ്

രു ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ ഏത ്ദരജ ്

മുതൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ ് ടചക്ക ് ലിസ്റ്റ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ന്നിലുും  ടചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.              

  

ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ ദ ാപ്പി            

ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പു വർഷത്തിടല ആനുവൽ ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതാണ ് എന്ന് ടതളിയിക്കുവാനുള്ള ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ 

പ്ലാൻന്ടറ ദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച രു ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകളിലുും ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിനട്റ ദകാപ്പി കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല.   

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

രു ഗ്രവൃത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടചയ്യണടമന്ന ് സാദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാദിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. രരിദശാധന ഭാഗമായി 

കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത ് എല്ലാ ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകളിലുും എസ്റ്റിദമറ്റ ്

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക ് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ 

ഭാഷയിൽ ദവണും എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ. എന്നാൽ രരിദശാധിച്്ച രു 

ഫയലിലുും ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഗ്രവൃത്തിയുടെ  ഒദരാ 

ഘട്ടത്തിടലയുും വിശദവിവരങ്ങൾ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാദിച്ചിട്ടുണ്ട ് എന്നത ്

ഗ്രശുംസനീയമാണ.് 

സാദങ്ക ി ാനുമ ി പഗ് ം 

രു ഗ്രവൃത്തിക്ക ്സാദങ്കതികവിദഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്കതിക അനുമതി ദരഖ. രരിദശാധിച്ച മുഴുവൻ 

ഫയലുകളിലുും സാദങ്കതികാനുമതി ദരഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാദങ്കതികാനുമതി 

ദരഖയിൽ പ്പിെുന്ന സാദങ്കതികവിദഗ്ധർ അതിദനാടൊപ്പും പ്പിട്ട തീയതി കൂെി  

ദചർദക്കണ്ടതുണ്ട ് അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയക 

ഗ്ശദ്ധരുലർദത്തണ്ടതാണ.് 
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ഭരണാനുമ ി ദരഖ 

ഗ്രവൃത്തി ടചയ്യുന്നതിന ് നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് 

ഭരണാനുമതി ദരഖ  ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് രണ്ട ്

ഗ്രവൃത്തി ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽ മാഗ്തമാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ 

ഉണ്ടായിരുന്നത.് ടസകയൂരിൽ നിന്നുും എെുത്തിട്ടുള്ള ഭരണാനുമതി ദരഖയാണ് 

ടവച്ചിട്ടുള്ളത.് ദരഖയിൽ പ്പ,് സീൽ, തിയ്യതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ടസകുരിൽ നിന്നുും എെുക്കുന്ന ദരഖയാടണങ്കിൽ കൂെി പ്പുും, സീദലും 

ടവദക്കണ്ടതാണ.്  

ഡിമാൻഡ ്ദഫാം 

ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട നൽകുന്ന അദരക്ഷയാണ ് ഡിമാൻഡ് 

ദഫാും. ടതാഴിൽ ആവശയടരട്ടവർക്ക ്15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദജാലി നൽകിദയാ 

എന്നറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ദരഖകൂെിയാണ ് ഡിമാൻഡ് ദഫാും. 

രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ രു ഫയലിൽ ദരാലുും ഡിമാൻഡ് ദഫാo കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

വർക്  അദലാദകഷൻ  ദഫാം 

ഗ്രവൃത്തി അനുവദിച്ചുടകാണ്ട ് നിർവഹണ ഉദദയാഗസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ ് വർക്ക ് അടലാദക്കഷൻ ദഫാo. അദരക്ഷിച്്ച 15 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രവൃത്തി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സഹായിക്കുും 

എന്നാൽ  രു ഗ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലിൽ ദരാലുും ഈ ദഫാും കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർനില ദരഖടപ്പെുത്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ ്മസ്റ്റർ ദറാൾ. 

മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ ബി ഡി ., ടസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ തീയതി വച്്ച പ്പ,്സീൽ  

എന്നിവ രതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ.് എന്നാൽ പ്പുും സീലുും മാഗ്തദമ ഫയലിൽ 

കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ എും-ബുക്ക് 

നമ്പർ എഴുതി ദചർദക്കണ്ടതുണ്ട.് 

തമഷർതമനറ് ്ബുക് 

രു ഗ്രവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ ് ടചദയ്യണ്ടത ്

എന്നുും ടചയ്തിരിക്കുന്നത ് ഇഗ്രകാരും തടന്നടയന്ന ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്ടമഷർടമനറ് ്ബുക്ക്. 

രരിദശാധനവിദധയമാക്കിയ ഗ്രവൃത്തിഫയലിൽ എല്ലാും തടന്ന എും ബുക്ക് 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരണത്തിന്ടറ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിടല തുക 

രാസാക്കുദമ്പാഴുും െുവിൽ ഗ്രവൃത്തി യ്ക്ക് അനുവദിച്ച തുക ഗ്രകാരമുള്ള 

ആടക തുക അനുവദിയ്ക്കുദമ്പാഴുും ടമഷർടമന്റ ് ബുക്കിൽ രഞ്ായത്്ത 
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ടസഗ്കട്ടറി സാക്ഷയടപ്പെുത്തൽ നെത്തി പ്പ ്സീല് എന്നിവ രതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ.് 

എന്നാൽ ഇങ്ങടന കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ദവജ ് ലിസ്റ്റ ്

മസ്റ്റർ  ദറാളിന ്ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളിക്ക ്ദവതനും അനുവദിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ ് ലിസ്റ്റ്.  രരിദശാധിച്ച 

ഫയലുകളിൽ ദവജ ്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  

ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്പർ ഓർഡർ 

മസ്റ്റർ ദറാളിനുും,   ദവജ ്ലിസ്റ്റിനുും  ആനുസരിച്്ച ടതാഴിലാളിക്ക ്ദവതനും കക 

മാറിദയാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്പർ ഒർഡർ. 

രരിദശാധിച്ച റ്റ ഫയലുകളിൽ ദരാലുും ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്പർ ഒർഡർ കാണുവാൻ  

സാധിച്ചില്ല. 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

രു ഗ്രവൃത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവൃത്തി 

നെന്നുടകാണ്ടിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തിയായതിനുദശഷവുമുള്ള മൂന്ന് 

ഘട്ടത്തിലുള്ള ദഫാദട്ടാ ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ  സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് എന്നാൽ 

രരിദശാധിച്ച റ്റ ഫയലുകളിലുും  രു ഘട്ടത്തിടലയുും ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അദതാടൊപ്പുംജിദയാ  ൊഗ്്ഗഡ് ദഫാദട്ടാ ഗ്ഗാഫ്  രു ഫയലിലുും  

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രണ സാക്ഷ്യപഗ് ം 

ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിനട്റ ദരഖയാണ ് ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരണ 

സാക്ഷയരഗ്തും. എന്നാൽ രൂർത്തീകരിച്ച രു ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും ഫയലിൽ 

ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരണ സാക്ഷയരഗ്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ ്സ്ലിപ്പ ്

രു ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഒദരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവദിച്്ച 

ടതാഴിലാളികൾക്ക ് ദവതനും നൽകുന്നത ് വടരയുള്ള ഒദരാ ഘട്ടങ്ങളുും 

ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ ് മസ്റ്റർ ദറാൾ 

മൂവ്ടമന്റ ്സ്ലിര.് എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്ടമന്റ് 

സ്ലിര ്ഉണ്ടായിരുടന്നങ്കിലുും അരൂർണമായിരുന്നു. 

സസറ്റ ്ഡയറി 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലടത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിന് 

ദവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ ് കസറ്റ് ഡയറി. ടതാഴിലാളികളുടെ 

സാക്ഷയരഗ്തും, ചികിത്സാ സഹായും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, 

ടതാഴിലുരകരണങ്ങളുടെ വാെക സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, എന്നിവ കസറ്റ് 

ഡയറികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
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ദറാസഗ്ർ  േിവസം 

വാർഷിക മാസ്റ്റർ  പ്ലാൻ  ഗ്രകാരും എല്ലാ  രഞ്ായത്തുകളിലുും  ദറാസഗ്ർ  

ദിവസും ആചരിക്കണും എന്ന ്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട,് എന്നാൽ  ദചാദറാെ്  

രഞ്ായത്തിൽ  നാളിതുവടരയായി  ദറാസഗ്ർ  ദിവസും  ആചരിച്ചതായി 

ദരഖകളിദലാ ടതാഴിലാളികൾദക്കാ ഉദദയാഗസ്ഥർദക്കാ അറിവില്ല. 

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിദകണ്ട 7 രജിസ്റ്ററു ൾ 

1.  ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുുംബാദരക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ 

2.  ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

3.  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനുവദിച്ചതുും സുംബന്ധിച്ച 

രജിസ്റ്റർ 

4.  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ലിസ്റ്റുും ചിലവുും വിശദാുംശങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച 

രജിസ്റ്റർ 

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ 

6.  രരാതി രജിസ്റ്റർ 

7.  സാധന രജിസ്റ്റർ 

ത ാഴിൽ  ാർഡ ്രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽ കാർഡ ്രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

എും ഐ എസ്സിൽ നിന്നുും ഗ്രിന്റ ് എെുത്ത ദരജുകൾ മാഗ്തമാണ ് ഉള്ളത്. 

ടരജിസ്റ്ററാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയുും അതിന ് ടസഗ്കട്ടറി 

സാക്ഷയടപ്പെുദത്തണ്ടതുമാണ്. 

ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ വാർഡ് തലത്തിൽ ഇല്ല ടതാഴിലുറപ്പ ് രദ്ധതിയുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭനെന്ന വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ട രജിസ്റ്റർ രല 

വാർഡുകളുടെയുും കൂടെയാണ ്ദരഖടപ്പെുത്തുന്നത്.  

വർക് രജിസ്റ്റർ - ഗ്പവൃത്തി ളുതട ലിസ്റ്റ,്  ിലവ,് മറ്റ് വിശോംശങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ 

വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാദടപ്പട്ട ഉദദയാഗസ്ഥർ ആരുും തടന്ന 

സാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. രജിസ്റ്ററിൽ രു ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും 

ആരുംഭിച്ചതുും അവസാനിച്ചതുമായ തീയതി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഡ് 

തലത്തിലുള്ള വർക്ക ് രജിസ്റ്റർ അല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്ഗാമ രഞ്ായത്തിടല 

മുഴുവൻ ഗ്രവൃത്തികൾക്കുും രു വർക്ക ് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വർക്ക ്
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രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലാനുസൃതമായി രജിസ്റ്ററുകൾ രുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇത ്ഗ്രശുംസനീയമാണ്.   

സ്ഥിര ആസ്ഥി ളുതട രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാർഡിടലയുും ഗ്രവൃത്തികകൾ രുമിച്ചാണ ് രജിസ്റ്ററിൽ 

ടകാെുത്തിട്ടുള്ളത് ആടക 120  ഗ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളാണ ് രജിസ്റ്ററിൽ  

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രതിവുദരാടല ഈ രജിസ്റ്ററുും ഉത്തരവാദടപ്പട്ട 

ഉദദയാഗസ്ഥൻ സർട്ടികഫ ടചയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. ഗ്രവൃത്തികളിൽ കൂെി 

സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ആസ് തികൾ ആർക്ക ് ദവണ്ടിയാണ് എന്ന വിവരും ചുരുക്കും 

മാഗ്തദമ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. 

പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

രരാതി രജിസ്റ്റർ മറ്റ ്രജിസ്റ്ററുകൾ ദരാടല തടന്ന ഉത്തരവാദടപ്പട്ട  ഉദദയാഗസ്ഥർ 

സർട്ടികഫ ടചയ്തിട്ടില്ലാത്തതാണ്. 2012 മുതൽ 2016 വരയുള്ള കാലയളവിൽ രു 

രരാതി ദരാലുും ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. നിരവധി രരാതികൾ ലഭിടച്ചങ്കിലുും 

അടതാന്നുും രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

സിറ്റിൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ്

രു ഗ്രവൃത്തി നെത്തിയ സ്ഥലും കൃതയമായി മനസ്സിലാക്കാനുും, രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുതാരയത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുും ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ്

അതയാവശയമാണ.് ടതാഴിലുറപ്പ ് നിയമും ടഷഡയൂൾ 22(4)ലുും വാർഷിക മാസ്റ്റർ 

സർക്കുലർ ചാര്റ്റർ 10(6), 11, 7, 13 എന്നിവയിലുും സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡിടനക്കുറിച്്ച രരാമർശിക്കുന്നു. ഒഡിറ്റിൻടറ ഭാഗമായി നെത്തിയ 

വർക്കുകളുടെ ഫീൽഡ് രരിദശാധനയില് രിെത്തുും സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ് സ്ഥാരിച്ചിട്ടില്ല. വാർഡുകളിൽ എവിടെയുും രു 

ദബാർഡുദരാലുും കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.  ദബാർഡ ്സ്ഥാരിക്കുവാൻ ദവണ്ട 

നെരെികൾ ഉെൻ ടചദയ്യണ്ടതുടണ്ടന്ന ് നിർദദശിക്കുന്നു. 

നിരീക്ഷ്ണ ഗ്പശ്നപരിഹാര സംവിധാനം 

ടതാഴിലുറപ്പിന ് 10 അവകാശങ്ങളിൽ ന്നായി സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള 

രരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും നിലനിൽടക്കത്തടന്ന രരാതികൾ 

രലവിധത്തിൽ ഉടണ്ടങ്കിലുും ഈ അവകാശടത്തക്കുറിച്്ച ടതാഴിലാളികൾക്ക ്

അവദബാധും ഇല്ലാത്തതുടകാണ്ടുും നാളിതുവടര രു രരാതിയുും 

രഞ്ായത്തിൽ ദരഖാരരമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. .  കസറ്റ ് സരർശിക്കുന്ന 

ഉദദയാഗസ്ഥരുടെ അെുത്്ത രരാതി വാക്കാല് രറയുക മാഗ്തമാണ് 

ടചയ്തിട്ടുള്ളത.്രരാതി  രരിഹാരത്തിന് ദൊളഗ്്ഫീ  18004254536 എന്ന 

നമ്പരില് ടതാഴിലാളികളക്്ക് ബന്ധടപ്പൊവുന്നതാണ.് 
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ഗ്ഗാമസഭയിതല  ർച്ചയും  ീരുമാനങ്ങളും 

ചർച്ചയിൽ ഹരിത ദകരളും രദ്ധതിയിൽ ആസൂഗ്തണത്തിടല രിഴവ് മൂലും 

ജൂണിൽ ടചദയ്യണ്ട ഗ്രവൃത്തി മൂന്ന ് മാസും കഴിഞ്ഞാണ് ടചയ്തടതന്നുും 

ടകാെുുംവരൾച്ച അനുഭവടപ്പെുന്ന സമയത്താണ് ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കുവാൻ 

സാദിച്ചടതന്നുും ചർച്ചയിൽ രറഞ്ഞു.  

എ ഇ സായി ഗീത മറുരെി നെത്തി. ഹരിത ദകരളും രദ്ധതിയിൽ 

ആസൂഗ്തണത്തിൽ രിഴവുണ്ടായിരുടന്നന്നുും വരൾച്ചയുും ഭൂ ഉെമകൾ 

രരിരാലിക്കാത്തതുമാണ ് ടചെികൾ കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തടതന്ന ് രറഞ്ഞു. 

ടമറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾ ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷും കൂെുതലായി എെുക്കുടമന്നുും 

രറഞ്ഞു. സി ഐ ബിക്ക ്ദവണ്ട ടെൻഡർ നെരെികൾ ഉെൻ ആരുംഭിക്കുടമന്നുും 

മറുരെി രറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ ് ദബാക്സ ് സൌജനയമായി നൽകുവാൻ ദവണ്ട 

നെരെികൾ എെുക്കുടമന്ന് മറുരെി രറഞ്ഞു.  

  

നിർഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർകായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 

ബി. ഡി. ഒ. 

● മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ബി ഡി ഒ പ്പുും സീലുും രതിപ്പിക്കുന്നതിദനാടൊപ്പും 

തീയതി കൂെി ഇെുവാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ് 

● അക്കൌണ്ടൻറ,് ഡി. ഇ.  . അഗ്കിഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഒവർസിയർ  

ദമറ്റുമ്മാർ എന്നിവർക്ക ് അവരുടെ ചുമതലകടള കുറിച്ചുും 

ഉത്തരവാദിതവങ്ങടള കുറിച്ചുും ഏടറ്റെുത്്ത നെപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 

ഗ്രവൃത്തികടള  കുറിച്ചുും മതിയായ ടഗ്െയിനിങ് ടകാെുക്കുക 

● ബി ഡി ഒ കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികടളയുും ടതാഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളുും സരർശിക്കുന്നത ്ഗുണകരമായിരിക്കുും 

 തസഗ് ട്ടറി / അസിസ്റ്റൻറ ്തസഗ് ട്ടറി 

● മസ്റ്റർ ദറാളിൽ പ്പിനുും  സീലിനുും  പ്പും തീയതി കൂെി ദചർക്കുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കുക 

● ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ, എും. ബുക്ക് എന്നിവ സാക്ഷയടപ്പെുത്തി  

ആധികാരികത ഉറപ്പു വരുത്തുക 

● ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉറപ്പുവരുത്തുക 

● സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ് ടവക്കുന്നതിനായുള്ള നെരെികൾ 

ടചയ്യുക 

● ചികിത്സാചിലവുകൾ കൃതയമായി അനുവദിക്കുവാൻ ഉള്ള നെരെികൾ 

സവീകരിക്കുക 
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● ഏടറ്റെുത്്ത നെപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വർക്കുകൾക്ക ്

അനുസൃതമായി ടഷൽഫ് ടഗ്രാജക്റ്റ ്കടണ്ടത്തി വയ്ക്കുക 

● വിജിലൻസ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിടയ ശക്തിടപ്പെുത്തുക. 

ആറുമാസത്തിടലാരിക്കൽ രുന:സുംഘെിപ്പിക്കുകയുും ടചയ്യുക 

● ടതാഴിലിെ സൌകരയങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക 

● എ എും. സി അനുസരിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾ 

ഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക. ദരജ് 78,16 .1   

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൌണ്ടൻറ്/ ഡി. ഇ.  . അഗ്കിഡിറ്റഡ് 

എൻജിനീയർ, ഒവർസിയർ) 

● വർക്ക ് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ രറയുന്ന  

ഗ്രകാരമുള്ള 22 ദഡാകയൂടമന്റസ്  ഉടണ്ടന്ന ് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഗ്രവൃത്തി  

ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക 

● കസറ്റ ് ഡയറി കൃതയമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുും ദമറ്റ്  മാർക്ക് 

നിർദദശും നൽകുക 

● മസ്റ്റർ ദറാൾ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു ദഗ്രാജക്ട ്ഇനീദഷയറ്റീവ ്മീറ്റിുംഗ് 

കൂെി രണി ആരുംഭിക്കുന്നതിന ്സഹായിക്കുക 

● കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ ടതാഴിലിെും സരർശിച്ച ടചയ്ത ടതാഴിൽ 

അളന്ന ്എും ബുക്കിൽ ദരഖടപ്പെുത്തുക 

● ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്്ച ടതാഴിൽ നൽകുക 

● ടതാഴിലാളികൾക്ക ്അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങൾ രുക്കുക 

ദമറ്റ ്

● മസ്റ്റർ ദറാൾ കൃതയമായി പ്പ് ടവപ്പിക്കുക 

● ഹാജരാകാത്തവരുടെ വിവരും അെയാളടപ്പെുത്തുക   

● മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ടതാഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ തീയതി അെയാളടപ്പെുത്തുക 

● കസറ്റ ്ഡയറി രൂർണമായുും രൂരിപ്പിക്കുക 

● ടതാഴിൽ കസറ്റുകളിൽ ടവച്്ച അരകെും നെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ കസറ്റ ്

ഡയറിയിൽ എഴുതുകയുും നിർവഹണ ഉദദയാഗസ്ഥടര അറിയിക്കുകയുും 

ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയുും ടചയ്യുക 

● നിശ്ചിത അളവിലുും ഗുണനിലവാരത്തിലുും ദജാലി ടചയ്യുന്നുണ്ട്  എന്ന് 

ഉറപ്പ ്വരുത്തുക 
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വാർഡിൽ നടപ്പിലാകാൻ പറ്റുന്ന ഗ്പവർത്തി ൾ 

 മത്സയ കൃഷി 

 ദതാെുകളുടെ ആഴും കൂട്ടൽ 

 മൃഗരരിരാലനും ദഗ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന 

സൌകരയങ്ങളായ ദകാഴിക്കൂെ,് ആട്ടിന ്കൂെ്, രട്ടി കൂെ്, ടതാഴുത്്ത, 

രുല്ടതാട്ടി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണും 

 തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 

 മത്സയബന്ധന ഗ്രവരത്്തനങ്ങൾ ദഗ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ്ഉതകുന്ന 

അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങളായ മത്സയും ഉണക്കുന്ന ദകഗ്രങ്ങൾ, മത്സയും 

സൂക്ഷിക്കുന്ന ദകഗ്രങ്ങള് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണും  

 മഴടവള്ളും ടകട്ടി നില്ക്കുന്ന താഴ്ന്ന ടരാതുസ്ഥലങ്ങളുടെ 

ടമച്ചടപ്പെുത്തൽ (Chaur renovation) 

 തീരഗ്രദദശങ്ങളുടെ സുംരക്ഷണത്തിനുള്ള ദസ്റ്റാും വാട്ടര് ടഗ്ഡയിനുകള ്
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ത ാഴിലുറപ്പപ്ദ്ധ ിയില ്ഏതറ്റടുത്്ത നടത്താവുന്ന ഗ്പവൃത്തി ൾ 

I.     വിഭാഗം എ : ഗ്പ ൃ ി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തപാ ുഗ്പവൃത്തി ള ്

i.       കുെിടവള്ള ദഗ്സാതസ്സുകള ്ഉളട്പ്പടെയുള്ള ഭൂഗര്ഭജല വിതാനും 

ഉയര്ത്തുന്നതിന ്ആവശയമായ അെിയണകൾ (Undergroud dykes), 

മണ്തെയണകൾ, അണകൾ (ദസ്റ്റാപ്പ്ഡാും), ടചക്ക്ഡാമുകള ്തുെങ്ങിയ 

ജലസുംരക്ഷണത്തിനുും ജലടകായ്ത്തിനുും സഹായകരമായ നിരമ്്മിതികൾ; 

ii.      രു നീരത്്തെത്തിനട്റ സമഗ്ഗ രരിരാലനത്തിന ്ഉതകുന്ന 

ഇെടരെലുകളായ ദകാണ്ടൂരഗ്്െഞ്ുകൾ, തട്്ടതിരിക്കല്(Terracing), 

ദകാണ്ടൂരബ്ണ്ടുകൾ, കല്ത്തെയണകൾ, ഗയാബിദയാൺ നിരമ്്മിതികൾ, 

നീരുറവ ഗ്രദദശത്തിനട്റ രരിദരാഷണും തുെങ്ങിയ നീരത്്തെ രരിരാലന 

ഗ്രവൃത്തികള ്; 

iii.     സൂക്ഷ്ഫ-ടചറുകിെ ജലദസചന ഗ്രവൃത്തികളുും 

ദതാെുകൾ/കനാല് എന്നിവയുടെ നിരമ്്മാണും, രുനരുദ്ധാരണും, ടമയിന്റനനസ് ്

എന്നീ ഗ്രവൃത്തികളുും ; 

iv.     ജലദസചന കുളങ്ങളുദെയുും മറ്റ ്ജലദഗ്സാതസ്സുകളുദെയുും ആഴും 

കൂട്ടല് ഉളട്പ്പടെയുള്ള രരമ്പരാഗത ജലദഗ്സാതസ്സുകളുടെ രുനരുദ്ധാരണവുും; 

v.      കെദലാരങ്ങളിലുും കുളങ്ങളുടെ അരികിലുും കനാൽ ബണ്ടുകളിലുും 

ദറാഡുകളുടെ ഒരത്തിലുും, വനഭൂമിയിലുും, മറ്റ് ടരാതുഭൂമിയിലുും 

ഫലവൃക്ഷങ്ങള ്അെക്കമുള്ള മരും വച്്ച രിെിപ്പിക്കലുും വനവത്കരണവുും, 

(ഇവയില് നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന ആദായത്തിന്ടറ അവകാശും ഖണ്ഡിക 5 ൽ 

ഗ്രതിരാദിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങള്ക്ക ്നല്ദകണ്ടതാണ)്; 

vi.     ടരാതു ഭൂമിയിടല ഭൂവികസന ഗ്രവൃത്തികളുും. 

  

  

  

II.    വിഭാഗം ബി: സമൂഹത്തില ്അവശ  അനുഭവികുന്ന 

വിഭാഗങ്ങളക്ുള്ള വയക്തിഗ  ആസ്തി ൾ (ഖണ്ഡി  5 ൽ 

പരാമര്ശികുന്ന  ുടുംബങ്ങള്ക് മാഗ് ം) 
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i.       ഖണ്ഡിക 5 ൽ രരാമരശ്ിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങള്ക്ക ്Scheduled Caste, Scheduled 

Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, ദാരിഗ്ദയദരഖയ്ക്ക ്താടഴയുള്ള മറ്റ് 

കുെുുംബങ്ങള്, സ്ഗ്തീകൾ ഗൃഹനാഥയായ കുെുുംബങ്ങള്, ഭിന്നദശഷിക്കാർ 

ഗൃഹനാഥരായ കുെുുംബും, ഭൂരരിഷ്കരണത്തിനട്റ ഗുണദഭാക്താക്കൾ, ഇരിര 

ആവാസ ്ദയാജന ഗുണദഭാക്താക്കള,് വനാവകാശ നിയമഗ്രകാരമുള്ള 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ, മുകളില് രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങളല്ലാത്ത രക്ഷും, 

2008-ടല കാരഷ്ിക കൊശവാസ നിയമ ഗ്രകാരമുള്ള ടചറുകിെ-നാമമാഗ്ത 

കര്ഷകർ, ഭൂമിയുടെ ഉല്ഩാദനക്ഷമത വരദ്്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭൂവികസനവുും, 

കിണറുകള് (Dugg well), കുളങ്ങള് (Farm Ponds), മറ്റ ്ജലടകായ്ത്്ത നിരമ്്മിതികൾ 

എന്നിവ ഉളട്പ്പടെയുള്ള ജലദസചനത്തിനാവശയമായ അെിസ്ഥാന 

സൌകരയങ്ങൾ ലഭയമാക്കൽ 

ii.      രഴകൃഷി, രട്്ടനൂല്കൃഷി, ദതാട്ടവിളകൃഷി, ഫാുംദഫാറസ്ഗ്െി 

എന്നിവയിലൂടെ ഉരജീവനും ടമച്ചടപ്പെുത്തൽ; 

iii.     ഖണ്ഡിക 5 ൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങളുടെ തരിശ ്ഭൂമി/ രാഴ്ഭൂമി 

(Fallow or Waste Land) വികസിപ്പിച്്ച കൃഷിക്ക് അനുദയാജയമാക്കല്; 

iv.     ഇരിര ആവാസ ്ദയാജന ഗ്രകാരദമാ, ദകഗ്ര/സുംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകൾ 

ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവന നിര്മ്മാണ രദ്ധതികൾ ഗ്രകാരദമാ ഏടറ്റെുക്കുന്ന 

ഭവന നിരമ്്മാണത്തിടല അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ടതാഴിൽ ഘെകും; 

v.      മൃഗരരിരാലനും ദഗ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന 

സൌകരയങ്ങളായ ദകാഴിക്കൂെ,് ആട്ടിന ്കൂെ്, രട്ടി കൂെ്, ടതാഴുത്്ത, രുല്ടതാട്ടി 

എന്നിവയുടെ നിരമ്്മാണവുും; 

vi.     മത്സയബന്ധന ഗ്രവരത്്തനങ്ങൾ ദഗ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ്ഉതകുന്ന 

അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങളായ മത്സയും ഉണക്കുന്ന ദകഗ്രങ്ങൾ, മത്സയും 

സൂക്ഷിക്കുന്ന ദകഗ്രങ്ങള് എന്നിവ നിരമ്്മിക്കലുും വരഷ്കാലത്്ത മാഗ്തും 

ടവള്ളമുള്ള ടരാതുകുളങ്ങളിൽ (Seasonal water bodies on public land) മത്സയും 

വളരത്്തുന്നതിന ്അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങൾ രുക്കലുും; 

III.   വിഭാഗം സി: ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷനത്റ 

നിബ്ന്ധന ൾ അനുസരികുന്ന സവയം സഹായസംഘങ്ങളക്് തപാ ു 

അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 

  

i.       കാര്ഷിദകാത്രന്നങ്ങളുടെ ഈെുറ്റ സുംഭരണ സൌകരയും ഉളട്പ്പടെയുള്ള 

വിളടവെുപ്പിന ്ദശഷും ആവശയമായി വരുന്ന സൌകരയങ്ങള് (Post-Harvest facilities), 
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കജവവളും എന്നിവയ്ക്ക ്ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന 

സൌകരയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക വഴി കാര്ഷിദകാത്രാദനക്ഷമത 

വരദ്്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രവൃത്തികളുും; 

ii.      സവയും സഹായ സുംഘങ്ങളുടെ ഉരജീവന ഗ്രവരത്്തനങ്ങളക്്ക് 

ആവശയമായ ടരാതു വരക്്ടക്ഷഡ്ഡുകളുടെ നിരമ്്മാണവുും. 

IV.   വിഭാഗം ഡി: ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങൾ 

i.       നിരദ്േശിക്കടപ്പട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളക്്ക ്അനുസൃതമായി ഖര-ഗ്ദവ മാലിനയ 

സുംസ്കരണത്തിനുും തുറസ്സായ മലമൂഗ്ത വിസരജ്്ജനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുും 

ദവണ്ടി സവതഗ്രമാദയാ സരക്്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഇതര രദ്ധതികളുമായി 

സുംദയാജിപ്പിച്്ച ടകാദണ്ടാ വയക്തിഗത കക്കൂസുകൾ, സ്കൂ ൾ ദൊയ്ലറ്റുകൾ, 

അങ്കണവാെി ദൊയ്ലറ്റുകൾ തുെങ്ങിയ ഗ്ഗാമീണ ശുചിതവവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ഗ്രവൃത്തികള;് 

ii.      റ്റടപ്പട്്ട കിെക്കുന്ന ഗ്ഗാമങ്ങടളയുും, നിരേ്ിഷ്ട ഗ്ഗാമീണ ഉല്ഩാദന 

ദകഗ്രങ്ങടളയുും നിലവിലുള്ള ദറാഡ് ശൃുംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള, 

എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലുും ഉരദയാഗിക്കാൻ രറ്റുന്ന ഗ്ഗാമീണ ദറാഡുകളുടെ 

നിരമ്്മാണവുും, ഒെകള്, കലുങ്കുകൾ എന്നിവ ഉളട്പ്പടെയുള്ള ഗ്ഗാമത്തിടല 

ഈെുറ്റ ഉളദ്റാഡുകളുടെയുും വീഥികളുടെയുും നിരമ്്മാണവുും; 

iii.     കളിസ്ഥലങ്ങളുടെ നിരമ്്മാണവുും; 

iv.     ടവള്ളടപ്പാക്ക നിയഗ്രണ സുംരക്ഷണ ഗ്രവൃത്തികൾ, ടവള്ളടക്കട്്ട 

ഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ജലനിരഗ്്ഗമന ഗ്രവൃത്തികൾ, മഴടവള്ളും ടകട്ടി 

നില്ക്കുന്ന താഴന്്ന ടരാതുസ്ഥലങ്ങളുടെ ടമച്ചടപ്പെുത്തൽ (Chaur renovation), 

തീരഗ്രദദശങ്ങളുടെ സുംരക്ഷണത്തിനുള്ള ദസ്റ്റാും വാട്ടര് ടഗ്ഡയിനുകള,് എന്നിവ 

ഉളട്പ്പടെയുള്ള ടരാതു അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്, ദറാഡുകളുടെ 

രുന:രുദ്ധാരണും, ദുരരഗ്രതിദരാധ തയ്യാടറെുപ്പുകള് ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള 

ഗ്രവൃത്തികളുും; 

v.      ഗ്ഗാമരഞ്ായത്തുകള,് വനിതാ സവയും സഹായ സുംഘങ്ങളുടെ 

ടഫഡദറഷനുകള,് ടകാെുങ്കാറ്റ ്ബാധിതരക്്കുള്ള അഭയദകഗ്രങ്ങൾ 

(കസദലാണ ്ടഷല്റ്റർ), അങ്കണവാെിദകഗ്രങ്ങള്, ഗ്ഗാമീണ ചരകൾ 

എന്നിവയ്ക്കാവശയമുള്ള ടകട്ടിെങ്ങളുടെ നിരമ്്മാണവുും, ഗ്ഗാമ/ദലാക്ക്തല 

ഗ്കിമിദറ്റാറിയങ്ങളുടെ നിരമ്്മാണവുും; 
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vi.     ദദശീയ ഭക്ഷയസുരക്ഷാനിയമും 2013 (20/2013) ടല 

വയവസ്ഥകള ്നെപ്പിലാക്കുന്നതിന ്ആവശയമായി വരുന്ന ഭക്ഷയ-ധാനയ 

സുംഭരണികളുടെ നിര്മ്മാണവുും; 

vii.    മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്രകാരും 

ഏടറ്റെുക്കുന്ന നിരമ്്മാണ ഗ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിദമറ്റിനട്റ ഭാഗമായി വരുന്ന 

നിരമ്്മാണ സാമഗ്ഗികളുടെ ഉല്ഩാദനവുും; 

viii.   മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്രകാരും 

സൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ഗ്ഗാമീണ ടരാതു ആസ്തികളുടെ അറ്റകുറ്റരണികളുും; 

ix.     ഇത ്സുംബന്ധിച്്ച സുംസ്ഥാന സരക്്കാരുമായി കൂെിയാദലാചന നെത്തി 

ദകഗ്രസര്ക്കാർ വിജ്ഞാരനും ടചയ്യുന്ന മറ്റ ്ഏടതാരു ഗ്രവൃത്തിയുും. 

 


