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ആമുഖം 

                                                                                                                                                                                                                                                             

ഇന്ത്യയലെല രരല്രരയയ ്ഗയമണ  നതയയടെ  രയരല്രയയ  ലഘൂകരലക്കടന്നയലതടയ 

അവരടെ  നണവലയ സടരക്ഷലയയവയ  ഉറന്ഫട വരടത്തടന്നയലതടയ വവണ്ടല രൂപയ 

െകയ ടത്തലട്ടടളള ഒരട ബൃഹയ്പദ്ധയലയയ  ് മഹയത്മയഗയന്ധല വരശണയ 

്ഗയമണ  െയയഴലലടറന്ഫ ് പദ്ധയല. കയർഷലക വമഖലയലലടയ തലർമ്മയ  വമഖലയലലടയ 

െയയഴലൽ  ലഭലക്കയെയ ്ഗയമണ  നതയ ബടദ്ധലമടട്ടതടഭവലക്കടവപയൾ അവർക്ക് 100 

രലവസെത്ത െയയഴലെലങ്കലലടയ ഉറന്ഫട വരടത്തടവയൻ  ഈ പദ്ധയല ലക്ഷയമല ടന്നട. ഇങ്ങെത 

െയയഴലൽ തൽകടന്നയലത ്ഏെെ ടക്കടന്ന വലവലധ പദ്ധയലകളലലൂെ  രയനയത്തലതെ്റ  മണ്ടയ 

നലവടയ പരമയവധല സയരക്ഷലക്കടന്നയലത ് സയദ്ധയമയകടയ എന്്ന ്പയണക്ഷലക്കടന്നട. 

െയയഴലൽ ആവശയെന്ഫ ടന്നവർക്ക് തലശ്ചലയ കയലയളവലതടളളലൽ െയയഴലൽ 

ലഭലക്കടന്നടെവന്നടയ അയലത് തലർ ണ്യലക്കെന്ഫട്ടലട്ടടളള വവയതയ തലർദ്ദലഷ്ട 

സമയത്തലതടളളലൽ   ലഭലക്കടന്നടെവന്നടയ  ഉറന്ഫട  വരടത്തടന്നയലത്  ഇന്ത്യൻ 

പയർലെമതറ് ്പയസ്സയക്കലയലട്ടടളള  തലയമമയ  ് മഹയത്മയഗയന്ധല വരശണയ 

്ഗയമണ െയയഴലലടറന്ഫ് തലയമയ. 2005 ആഗസ്റ്റ ് 23-ായായ യലയ്യയലയയ ് പയർലെമത് ഈ 

തലയമയ പയസ്സയക്കടന്നയ്. 

െയയഴലലടയ  വവയതവടയ തലർദ്ദലഷ്ട സമയത്തലതടള്ളലൽ കൃയയമയയല 

ലഭലക്കടന്നയലതടള്ള  അവകയശയ തലയമപരമയയല ഉറന്ഫട വരടത്തടന്നടെവന്നയയ  ് ഈ 

തലയമത്തലതെ്റ സവലവശഷയ. െയയഴലൽ  ലഭലച്ചലെെങ്കലൽ   െയയഴലലലെയയ്ഫ വവയതവടയ, 

െയയഴലെല ടത്തവശഷയ വവയതയ വവകടകവയയ ലഭലക്കയയലരലക്കടകവയയ െചയ്തയൽ 

തഷ്ടപരലഹയരവടയ ഈ തലയമയ വയവസ്ഥ െചയ്യടന്നട. 

െയയഴലൽ ആവശയെന്ഫ ടന്നവർക്ക ് 15 രലവസത്തലതടള്ളലൽ  െയയഴലൽ 

തല്കലയലരലക്ക െമന്നയ ് വയവസ്ഥ. അെയത്തപക്ഷയ പയലതയറയമെത്ത രലവസയ മടയൽ 

അവർക്ക ് െയയഴലലലെയയ്ഫ വവയതത്തലത് അർ ഹയയടണ്ടയയലരലക്കടയ. അയടവപയെല 

എ ടത്ത െയയഴലലലതെ്റ  വവയതയ 14 രലവസത്തലലധലകയ വവകലയയൽ  വവകടന്നഒവരയ 

രലവസത്തലതടയ തഷ്ടപരലഹയരയ ലഭലക്കടന്നയലതടയ അർഹയയടണ്്ട. െയയഴലവലയ 

െയയഴലലലെയയ്ഫ വവയതവമയ  ഉറന്ഫ് വരടത്തടന്നടെവന്നയയ ് െയയഴലലടറന്ഫ് തലയമത്തലതെ്റ  

്പവയയകയ. 



 

 

ഇന്ത്യയലെല ഏെവടയ പലവന്നയക്കമയയ 200 ്ഗയമണ   നലെകളലൽ   2006 െെ്ബടവരല 2-ായായ 

യണയയല ഈ തലയമയ തലലവലൽ  വരടകയടയ പദ്ധയല ത ന്ഫലലയക്കടകയടയ െചയ്തട. 

വകരളത്തലൽ  വയതയ ടയ, പയലക്കയ ടയ ഈ 200 നലെകളലൽ ഉൾെന്ഫട്ടലരടന്നട. 2007 െമയ ്15 

ത് 130 നലെകളലവലക്ക ്കൂ ല ഇയ് വയയപലന്ഫലച്ചട.  ഇ ടക്കല, കയസർ വഗയഡ ്നലെകൾ ഇയലൽ 

ഉൾെന്ഫട്ടലരടന്നട. 2008 ഏ്പലൽ 1 ത ് ഇന്ത്യയലെല ബയക്കല മടഴടവൻ നലെകളലവലക്കടയ ഇയ് 

വയയപലന്ഫലച്ചട. ഇന്ത്യയലെല മടഴടവൻ ്ഗയമണ  നലെകളലലടയ ഈ പദ്ധയല തലലവലലടണ്്ട. 

ആവഗയളയലത്തലൽ   സവലവശഷ ്ശദ്ധയയകർഷലച്ച ഒരട അവകയശയധലഷ്ഠ ലയ 

െയയഴലൽ തലയമെമന്ന തലലയലലടയ ്ഗയമണ  വമഖലയലൽ രയരയ്ര 

ലഘൂകര ത്തലൻതലർണ്യയകമയയ വഴലത്തലരലവ് സൃഷ്ടലച്ച ബൃഹയ് പദ്ധയല 

എന്നകയരയയ പരലഗ ലച്ചടയ 2009 ഒകവ് യബർ  2-ായായ യണയയല വക്ര സർക്കയർ ഈ 

തലയമെത്ത മഹയത്മയഗയന്ധല വരശണയ ്ഗയമണ  െയയഴലലടറന്ഫ് പദ്ധയലെയന്്ന 

പടതർതയമകര യ െചയ്തട. 

 

 

 

യലരടവതന്ത്പടരയ നലെ  

വകരളത്തലത്െറ െയവക്കഅെത്തടള്ളയടയ സയസ്ഥയതത്തലത്െറ യലസ്ഥയതതഗരയ 

ഉൾെക്കയള്ളടന്നയടമയയ നലെ. ഭയരയത്തലത്െറ െയവക്ക അെമയയ കതയയകടമയരല 

യലരടവതന്ത്പടരയ നലെയടെ  അയലരയയ പയറശയലയലൽ  തലന്നടയ 56 കലവലയമണെർ 

അകെലയയയല സ്ഥലയല െചയ്യടന്നട .  

അതിയന്നൂർ ദലാക്്ക 

യലരടവതന്ത്പടരയ നലെയലെല  െതയ്യയെലൻകര, യലരടവതന്ത്പടരയ യയലൂക്കടകളലലയയല 

സ്ഥലയല െചയ്യടന്ന ഒരട വലയക്ക ് പഞ്ചയയത്തയ  ്അയലയന്നൂർ വലയക്ക ്  പഞ്ചയയത്ത.് 

അയലയന്നൂർ വലവെനടപരലധലയലൽ ഉൾെന്ഫ ടന്ന അയലയന്നൂർ വലയക്കപ്ഞ്ചയയത്തലത് 

60.13 ചയടര്ശകലവലയമണെർ വലസ്തണർണ്വടയ 13 വയർഡടകളടമടണ്്ട. 1996 ഒകവ് യബർ 2-തട 

ഇന്നെത്ത തലലയലലടള്ള വലയക്കപ്ഞ്ചയയത്ത് രൂപണകൃയമയയല. 

അതിയന്നൂർ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  



 

 

യലരടവതന്ത്പടരയ നലെയലെല െതയ്യയെലൻകര  യയലൂക്കലൽ അയലയന്നൂർ വലയക്്ക  പരലധലയലൽ 

വരടന്ന ്ഗയമപഞ്ചയയത്തയ ് 12.44 ച : കല.മണ വലസ്തൃ യലയടള്ള അയലയന്നൂർ ്ഗയമപഞ്ചയയത്്ത. 1953-

ൽ രൂപയ െകയണ്ട അയലയന്നൂർ ്ഗയമപഞ്ചയയത്്ത െതയ്യയെലൻകര  തലയമസഭയ മണ്ഡലത്തലലടയ 

യലരടവതന്ത്പടരയ വലയക്സഭയ മണ്ഡലത്തലലടമയ ് ഉൾെന്ഫ ടന്നയ്. 

 

 

 

 

 

അയലയന്നൂർ വലയക്കലൽ ഉൾെന്ഫ ടന്ന  അയലയന്നൂർ ്ഗയമപഞ്ചയയത്ത് തെ 

രണയലയലൽ െയയഴലലടറന്ഫ ് ്പവർത്തതങ്ങൾ ഏെെ ടത്ത ് ത ത്തടന്നട. പദ്ധയല 

ത ത്തലന്ഫലതയയല വലയക്ക ് യലത്തലൽ വലയക്ക ് െഡവലപ്െമതറ് ് ഓെണസർ, JBDO, 

അ്കഡലെഡ് എൻനലതലയർ, അെക്കൌണ്ടതറ് ് &ഡയെയ എത്് ല ഓന്ഫവറെർ എന്നലവരടയ 

പഞ്ചയയത്ത്യലത്തലൽ   െസ്കട്ടറല, അസല.െസ്കട്ടറല, അ്കഡലെഡ് എൻനലതലയർ, 

ഓവർസലയർ, അെക്കൌണ്ടതറ് ് &ഡയെയ എത്് ല ഓന്ഫവറെർ എന്നലവരടയ അവരടെ  

വസവതയ ഈ പദ്ധയലക്ക ്വവണ്ടല തല്കടന്നട.2018-19 ഒകവ് യബർ   1 തടയ  മയർച്്ച  31 ഇ യലലയയല 

112 മസ്റ്റർവറയളടകളലലയയല  4047 െയയഴലൽ  രലതങ്ങൾ  ഈ പദ്ധയലയലലൂെ  പഞ്ചയയത്ത ്

സൃഷ്ട്ടലക്കടകയടയ 409 കട ടയബങ്ങൾക്ക ് 100 െയയഴലൽ  രലതങ്ങൾ  തൽകടകയടയ 

െചയ്തലട്ടടണ്്ട.  

തതാഴിലുറപ്പ ്സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

വിവരങ്ങൾ  ജില്ലാതലം ദലാക്്ക 

തലം 

പഞ്ചായത്ത ്

തലം  

സൃഷ്ടലച്ച െയയഴലൽ രലതങ്ങൾ  83.05(ലക്ഷയ) 327386 129138 

കട ടയബങ്ങൾക്ക ് തൽകലയലരലക്കടന്ന 

ശരയശരല െയയഴലൽ രലതങ്ങൾ (ലക്ഷയ) 
57.58 39.3 70.15 

100 രലതങ്ങൾ പൂർത്തണകരലച്ച 38300 353 409 



 

 

കട ടയബങ്ങൾ  

ആെക െയയഴലെല ടത്ത കട ടയബങ്ങൾ  1.44(ലക്ഷയ) 8330 1841 

ആെക െയയഴലെല ടത്ത െയയഴലലകൾ  1.6(ലക്ഷയ) 8973 2082 

ആെക െയയഴലൽ രലതങ്ങൾ എസ് സല. 

െയയഴലലയളലകൾക്ക് ശയമയതത്തലൽ 
10.18% 6.23% 5.67% 

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 അവലരഗ്ദ്ധ-കയയലക െയയഴലലലൽ ഏർെന്ഫ യൻ സന്നദ്ധയയടള്ള ്ഗയമ്പവരശങ്ങളലൽ 

അധലവസലക്കടന്ന ഏെയയരട കട ടയബത്തലതടയ ഒരട സയപത്തലകവർഷയ 100 

രലവസത്തലൽ കടറയയത്ത െയയഴലൽ ഉറന്ഫയക്കടന്നവയയെ യന്ഫയ, ഗട വമന്ഩയടള്ളയടയ 

സ്ഥയയലയയയലട്ടടള്ളയടയ ഉല്ഩയരതക്ഷമവടമയയ ആസ്ഥലകളടെ  സൃഷ്ടലയയ ് ഈ 

പദ്ധയലയടെ  മടഖയ ലക്ഷയയ. 

 രരല്രരടെ  ഉപനണവതവടമയയല ബന്ധെന്ഫട്ട വലഭവയ ലത്തറ ശക്തലെന്ഫ ടത്തൽ. 

 സയമൂഹലകമയയല പലവന്നയക്കയ തലൽക്കടന്ന എെയ കട ടയബങ്ങെളയടയ പദ്ധയലയലൽ 

ഉൾെന്ഫ ടത്തടക. 

 പഞ്ചയയത്തലരയന് സ്ഥയപതങ്ങെള ശക്തലെന്ഫ ടത്തടക. 

 

സവിദശഷതകൾ 

 തലയമത്തലതെ്റ പലൻബലമടള്ള അവകയശയധലഷ്ഠ ലയ പദ്ധയല  ്പ്കലയയലൽ 

പങ്കയളലകളയകയതടയ അവസരയ.  

 ആസൂ്യ ത്തലലടയ  ,തലർവഹ ത്തലലടയ യലകല സടയയരയയ.  

 കരയറടകയവരയ ഇ തലലക്കയവരയ ഇെ. 

 െപയയടനത പങ്കയളലത്തവത്തയെ  വലബർ ബഡ്ജെ്. 

 ബയങ്്ക/വപയസ്റ്റ് വഴല മയ്യയ വവയത വലയര യ. 

 സ്്യണകൾക്ക ്മടൻഗ ത. 

 കപയൂട്ടർ ശൃയഖല വഴലയടള്ള വമയ ലെറലയഗ് സയവലധയതയ. 

 ്ഗയമസഭ പദ്ധയല ഓഡലെ് െചയ്യടന്നട. (വസയഷയൽ ഓഡലെ ്സയവലധയതയ)  

 പരയയലപരലഹയര സയവലധയതയ. 



 

 

രീതിശാസ്ഗ്തം 

 വകരള വസയഷയൽ ഓഡലെ് െസയവസെല,യലരടവതന്ത്പടരയ  നലെ- അയലയന്നൂർ 

വലവെന് റലവസയഴ്സ ് വപർസ ൽ  മയരയയ  അളക , റലതല, ആൻസല, തണയട, ആർഷ, 

സമടരയന്, തയഷ ൽ വകയവളനലൽ തലെന്നത്തലയ 14 കടട്ടലകളടയ ആ  ്യലരടവതന്ത്പടരയ  

നലെയലൽ അയലയന്നൂർ വലയക്ക് പഞ്ചയയത്തലെല അയലയന്നൂർ ്ഗയമ പഞ്ചയയത്ത് വയർഡ ്

9 ൽ )ഭയസ്കർ  തഗർ( വസയഷയൽ ഓഡലെ് ്പ്കലയ ത ത്തലയയ്. 

ആദയഘട്ടം: 

പഞ്ചയയത്ത ് െസ്കട്ടറല, ്പസലഡണ്്ട, വയർഡ ് െമപർ, എൻ ആർ ഇ നല എസ് സ്റ്റയെ് 

എന്നലവരടമയയല വസയഷയൽ ഓഡലെ ്അയലയന്നൂർ  വലയക്ക ്റലവസയഴ്സ ്വപഴ്സൺ വയർഡ് 9ൽ 

ത വത്തണ്ട വസയഷയൽ ഓഡലെ ്്പവർത്തതങ്ങെളക്കടറലച്ചടള്ള ചർച്ച. 

രണ്ടാം ഘട്ടം: 

2018 ഒകവ് യബർ മയസയ ഒന്നയയ യലയയല മടയൽ  2019 മയർച്്ച മയസയ വെര ഏെെ ടത്ത ്

ത ത്തലയ ്പവൃത്തലകളടെ  െയലടകൾ, 7 രനലസ്റ്ററടകൾ, എയ വഎ എസ് എന്നലവ 

പരലവശയധലക്കൽ. 

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

പരലവശയധലച്ച െയലടകളടെ  അ ലസ്ഥയതത്തലൽ ്പവൃത്തലയല ങ്ങൾ പരലവശയധലക്കൽ, 

െചയ്ത ്പവൃത്തലകളടെ  അളവടകൾ പരലവശയധലക്കൽ 

നാലാം ഘട്ടം: 

ഗട വഭയക്തയക്കവളയ  ് ്പവൃത്തലകളടെ  ഗട െലങ്ങൾ വചയരലച്ചറലയടകയടയ, സനണവ 

െയയഴലലയളലകെളകണ്്ട െയയഴലൽകയർഡ്, ബയങ്്ക പയസ്സ ് ബടക്ക ് എന്നലവ പരലവശയധലച്്ച 

അഭലമടഖയ ത ത്തലടയ വലവരവശഖര യ ത ത്തലടയ. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 

 െണൽഡ് പരലവശയധതയടെ യടയ െയൽ പരലവശയധതയടെ യടയ അ ലസ്ഥയതത്തലൽ 

റലവന്ഫയർട്ട് യയയറയക്കൽ. 

 

മഹയത്മയഗയന്ധല വരശണയ ്ഗയമണ  െയയഴലലടറന്ഫ ് പദ്ധയല വലഭയവതയ െചയ്യടന്നയ് 

എെന്ത്യെക്കെയന്നടയ കയരയക്ഷമമയയടയ െല്പരമയയടയ ഈ പദ്ധയല എങ്ങെത 

ത ന്ഫലലയക്കയെമന്നടയ ്ഗയമപഞ്ചയയത്തലെതയടയ െയയഴലലയളലകെളയടയ ്ഗയമസഭ 

അയഗങ്ങെളയടയ വബയധയെന്ഫ ടത്തടന്നയലതട വവണ്ടലയയ  ്ഈ വസയഷയൽ ഓഡലെ ്.  

 

തതാഴിലാളികൾക്്ക 10 അവകാശങ്ങൾ 



 

 

െയയഴലലയളലകൾക്ക ് 10 അവകയശങ്ങൾ ്പധയതയ െചയ്യടന്നട. അവ ഏെയയെക്കെയന്്ന 

ചടവെ  വചർക്കടന്നട.  

 

1. തതാഴിൽകാർഡ ്  ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം.(െഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡലക 1-5, 

എ.എയ. സല.അദ്ധയയയയ-3 ) 

്ഗയമപഞ്ചയയത്തലൽ സ്ഥലരയയമസമടള്ള അവലരഗ്ദ്ധ കയയലകെയയഴലൽ െചയ്യടവയൻ 

യയ്യയറയയലട്ടടള്ള ആളടകൾ  ്ഗയമപഞ്ചയയത്തലൽ  വപര ് രനലസ്റ്റർ െചയ്യടക.ഒരട 

കട ടയബത്തലൽ െയയഴലൽ  ആവശയമടള്ളവരടെ  മടഴടവൻ വപരടവലവരങ്ങൾ 

ഉൾെന്ഫ ടത്തലയയ  ് ഇയലത ് ആയല അവപക്ഷ തല്വകണ്ടയ്.  അവപക്ഷയലൽ 

പൂർണ്വലലയസയ,വയസ്സ,്വയർഡ്നപർ,വറഷൻകയർഡ്നപർ,ആധയർകയർഡ്നപർ 

എന്നലവവചർത്തലരലക്ക യ. 

അവപക്ഷകർക്ക്്പയഥമലകയവതവഷ ത്തലതടവശഷയ്ഗയമപഞ്ചയയെസസ്കട്ടറലെയയഴലൽ

കയർഡ്അതടവരലച്്ചതല്കടയ.അവപക്ഷതല്കലയയൽ 15രലവസത്തലതകയെയയഴലൽകയർഡ്

തൽക യ.ഒരടകട ടയബത്തലത ്ഒരട െയയഴലൽ  

കയർഡ്ഫയ്യമയ ്ലഭലക്കടക. െയയഴലൽആവശയമടളളമടഴടവൻകട ടയബയയഗങ്ങളടവ യടയ വല

വരങ്ങളടയവെയവട്ടയയടയെയയഴലൽകയർഡലലടണ്ടയയലരലക്കടയ.ഒന്നലലധലകയെയയഴലൽകയർ

ഡടകൾഒവരയയളടെ വപരലലടണ്ടയയലരലക്കടന്നയ്്കലമലതൽകടെമയ ്.എന്നയൽമയയയപലയയ

ക്കെളവയയസവഹയരരങ്ങെളവയയമക്കെളവയയആ്ശയലച്ചടകഴലവയണ്ടലവരടന്നവലധവകൾ,ഉ

വപക്ഷലക്കെന്ഫട്ടസ്്യണകൾ,അഗയലകൾഎന്നലവർക്ക്്പവയയകയവവെറെയയഴലൽകയർഡടക

ൾ 

െകയ ടക്ക െമന്്നതലർവദ്ദശലച്ചലട്ടടണ്്ട.െയയഴലലയവശയമടളളമടഴടവൻ  കട ടയബങ്ങളടവ യടയ

പയസ്വപയർട്ട ് 

വലലന്ഫത്തലലടളളവെയവട്ടയകൾ െയയഴലൽകയർഡലൽപയലച്ചലരലക്ക യ.വെയവട്ടയഎ ടക്കടന്ന

യലതെ്റചലലവ ്െയയഴലലടറന്ഫ്പദ്ധയലയലൽഉൾെന്ഫ ടത്തല്ഗയമപഞ്ചയയത്ത ്

വഹലക്കടയ.അഞ്ചടവർഷവത്തക്കയ ്ഒരടെയയഴലൽ 

കയർഡ്അതടവരലച്ചടതല്കടന്നയ്.ഒരടകട ടയബയഒരടവർഷയആവശയെന്ഫട്ടെയയഴലൽരലതങ്ങൾ,

അവർക്ക്അതടവരലച്ചെയയഴലൽരലതങ്ങൾ,ലഭലച്ചവവയതയ,ഏെെ ടത്ത്പവൃത്തലകളടയമ

സ്റ്റർവറയൾതപറടകളടയ,ലഭലച്ചെയയഴലലലെയയ്ഫവവയതയ, 

തഷ്ടപരലഹയരയമടയലയയവലവരങ്ങളടയെയയഴലൽ കയർഡലൽ  അയയയ് സമയയഎഴടയല 

വചർക്ക യ. 



 

 

2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവും ആയതിനത്റ കകപ്പറ്്റ രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള 

അവകാശം. (െഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡലക 8, െഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡലക 6-13) 

െയയഴലൽകയർഡ്ലഭലച്ചവർ െയയഴലൽആവശയമടള്ളവന്ഫയൾ ്പവയകയയ അവപക്ഷ തല്ക യ. 

തലർദ്ദലഷ്ടവെയറത്തലൽ്ഗയമപഞ്ചയയത്തലലയ അ്വപക്ഷതല്വകണ്ടയ്.െവള്ളക്ക ലയസ്സല

ലടയ അവപക്ഷതല്കയവടന്നയയ ്.2014െലപടയലയതലർവദ്ദശങ്ങൾ്പകയരയെമയവബൽവെയ

ൺ,ലയൻഡവ്െയൺ,ഇെമയലൽ 

മയധയമങ്ങളലലൂെ യടയെയയഴലൽആവശയെന്ഫ യവടന്നയയ ്.എഴടത്തടയവയയതയടയ അറല

യയത്തവർക്ക്നലർദ്ദലഷ്ട 

ഉവരയയഗസ്ഥതെ്റമടപലൽവയക്കയലടയെയയഴലൽആവശയെന്ഫ യവടന്നയയ ്.െയയഴലലലതയയല

അവപക്ഷതല്കടവപയൾ രസണയ്വകന്ഫെലയലരലക്ക യ.രണ്ടയഴ്ചവത്തയക്്കടള്ള)14രലവസയ(പ

 ലകളയ ഏ്െവടയചടരടങ്ങലയയ്ആവശയെന്ഫവ ണ്ടയ്.  കൂ ടയൽ 

രലവസങ്ങളലവലയക്്കടള്ള ്പവൃത്തലകൾ  മടൻകൂ ല അവപക്ഷലക്കടന്നയലതടയ 

അതടവയരമടണ്്ട. 

എന്നടമടയൽ  എന്നടവെരയയ െ്യയഴലൽആവശയമടള്ളെയന്്നഅവപക്ഷയലൽവയക്തമയക്ക

 യ. 

അവപക്ഷലച്ചയണയയലമടയല്വക്കയഅവപക്ഷലഭലച്്ചപരമയവധല15രലവസങ്ങൾക്കടള്ളലവലയ

െയയഴലൽലഭയമയക്കലയലരലക്ക യ.പരമയവധല100 രലവസെത്തെയയഴലലലതയ അ്വപക്ഷത

ല്വകണ്ടയ്. എന്നയൽവത്പവരശത്തടയ 

വതയയലർത്തലകളലലടയയയമസലക്കടന്നപട്ടലകവർഗ്ഗവലഭയഗങ്ങൾക്ക1്50രലവസെത്തെയയഴല

ൽ തല്കടന്നയലതഇ്വന്ഫയൾ  അതടവയരയലഭലച്ചലട്ടടണ്്ട. 

 

3. തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം, (ആരയെത്ത 30 രലവസയ 

കൂലലയടെ 1/4&പലന്നണ ടള്ളരലവസങ്ങളലൽ1/2ഭയഗയ(െയയഴലലയവശയെന്ഫട്ടവർക്ക1്5രലവസ

ത്തലതടള്ളലൽ  െയയഴലൽ  തൽക യഎന്നയ  ്

വയവസ്ഥ.അെയത്തപക്ഷയെയയഴലലലെയയ്ഫവവയതയലഭലക്കടന്നയലതെ്റ യണയ്യയല 

വരഖെന്ഫ ടത്തലയവകന്ഫെടരശണയ്ആവശയമയ ്.െയയഴലലലത്അവപക്ഷലച്ചലട്ട്15രലവസത്തല

തകയെയയഴലൽ 

ലഭലച്ചലെെങ്കലൽ16ായായമെത്തരലവസയമടയൽആരയെത്ത30രലവസയതലർദ്ദലഷ്ടവവയതത്തല

ത്െറ 

തയലലെലയന്നലൽകടറയയത്തയടകയടയപലന്നലട്ടടള്ളരലവസങ്ങളലൽവവയതത്തലതെ്റപകടയല



 

 

യലൽകടറയയത്തയടകയടമയ െ്യയഴലലലെയയ്യ്മ വവയതമയയലലഭലക്കടക.സയസ്ഥയതസർ

ക്കയരയ െ്യയഴലലലെയയ്യ്മവവയതയതല്വകണ്ടയ്. 

എന്നയൽ പലന്നണ ഈ്യടകെയയഴലൽതല്കടന്നയലൽവണഴ്ച്ചവരടത്തലയവരലൽതലന്നടയഈ യക്ക

 െമന്നയ ് 

വയവസ്ഥ.െയയഴലൽഅതടവരലച്ചടതല്കലയഅന്നടമടയല്വക്കയ,തൂറടരലവസെത്തവവയതത്തലത ്

യടലയമയയയടകെയയഴലലലെയയ്യ്മവവയതമയവയയലഭലക്കടന്നരലവസവമയെയയഴലലലെയയ്യ്മവവ

യതത്തലതടള്ളഅർഹയ 

തഷ്ടമയകടയ.വവയതമയയടയെയയഴലലലെയയ്യമ്വവയതമയയടയ ഒരയൾക്കപ്രമയവധല100രലവസ

െത്തവവയതത്തലത ്യടലയമയയയടകെയലഭലക്കടവയൻ അർഹയയടള്ളട. 

 

4. തഷല്ഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട ്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം,  

ഒരട്ഗയമപഞ്ചയയത്തലതെ്റെഷല്പഓ്െ്െ്പയനക്ട്എന്നടപറയടന്നയ് എസ്റ്റലവമെടകൾഅ ക്ക

മടളള്പവൃത്തലകളടെ വലശരവലവരങ്ങളയ ്. 

ഇയടത ന്ഫടസയപത്തലകവർഷത്തലത ്യവലവർഷയെെ്ബടവരലമയസവത്തയെ  പൂർത്തണക

രലച്ചലരലക്ക യ.ഒരട്ഗയമപഞ്ചയയത്തലെന്പഅയഗണകരലക്കെന്ഫട്ടവലബർബഡ്ജെലെന്പഇരട്ടലയല

ലധലകയ യടകയക്്കടളള്പവൃത്തലകളയ െ്ഷൽഓെെ്്പയനക്ടലൽഉണ്ടയവടക. 

ഇയലൽഏയട്പവൃത്തലവവ െമങ്കലലടയ കയരഷ്ലകകലണ്ടർ ,െയയഴലലയവശയെന്ഫട്ടവരടെ 

എണ്യ, 

്പവൃത്തലത ന്ഫലലയക്കടന്നകയലയളവലെലകയലയവസ്ഥ എന്നയലെന്പഅ ലസ്ഥയതത്തലൽയല

രെല ടക്കയയ. 

 

5. 5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അെെങ്കലൽ  

)വവയതത്തലതെ്റ 10 ശയമയതയ അധലകയ(  

അവപക്ഷകരടെ യയമസസ്ഥലത്തലത5്കലവലയമണെർ രൂരപരലധലയക്്കടള്ളലൽ െയയഴലൽ തൽ

കടന്നയലൻ മടൻഗ തതല്ക യ. 5കലവലയമണെർ രൂരപരലധലയക്്കപ്ടറത്തയ െ്യയഴലെല ടക്കട

ന്നെയങ്കലൽ  10ശയമയതയഅധലകയ വവയതത്തലത ്

െയയഴലലയളലകള്ക്ക്അവകയശമടണ്ടയയലരലക്കടയ. 

 

6. കുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമസൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷാ സൗകരയം ഇവ 

ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം, (െഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡലക 23-28) 

െയയഴലലല ങ്ങളലെല സൌകരയങ്ങൾ   

a.െയയഴലലയളലകൾക്ക് യലളന്ഫലച്ചയറലയ കട ലെവള്ളയ തല്കടക. 



 

 

b. ്പഥമ ശൂ്ശൂഷയകലെ ്ഉെണ്ടന്്ന ഉറന്ഫ ്വരടത്തടക. 

c. ഭക്ഷ യ കഴലക്കടന്നയലതടയ ഉച്ചയക്്ക ് 1 മ ലക്കൂർ  വല്ശമലക്കടന്നയലതടയ  യർവപയളലൻ 

ഷണെ് െകയണ്്ട യ ൽ  ഒരടക്കടക. 

d. അഞ്ച് വയസ്സലത ്യയെഴ ്പയയമടള്ള കടട്ടലകളടെ െയണ്യ അഞ്ചലല് യയെഴയയെ ങ്കലൽ 

അവെര  പരലപയലലക്കടക.  

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

പദ്ധയലയടെ  വവയതയ ബയങ്്ക, വപയസ്റ്റ് ഓെണസ് എന്നലവല ങ്ങളലെല 

അക്കൌണ്ടലലൂെ യയ ് തല്കടന്നയ്.ഓവരയ െയയഴലലയളലക്കടയ ്പവയയക അക്കൌണ്്ട വവ യ. 

ഒവരയ െയയഴലലയളലകളടെ യടയ വവയതയ അവരവർക്ക ് യെന്ന ലഭലക്കടന്നടെവന്്ന 

ഉറന്ഫടവരടത്തന്നയലതയ  ് ഇങ്ങെത തലഷക്്കർഷലച്ചലട്ടടളളയ്.സ്്യണ െയയഴലലയളലകളടെ  

വവയതത്തലത ്  വമലടള്ള തലയ്ന്ത് യ അവർക്കട യെന്നയയയലരലക്ക െമന്ന ഒരട 

ലക്ഷയവടയ ഈ വയവസ്ഥയക്്ക് പലന്നലലടണ്്ട. െയയഴലലയളലകളടെ  ആധയർതപർ കൂ ല 

െയയഴലൽകയർഡലൽ  വരഖെന്ഫ ടത്തലയയൽ  ആൾമയറയട്ടയ, ഇരട്ടലന്ഫ ്എന്നലവ മടവഖതയടള്ള 

്പശ്നങ്ങൾ കൂ ല ഒഴലവയക്കടവയൻ സയധയമയകടയ. 

 

8. ദവതനവിതരണത്തിതല കാലതാമസത്തിന ് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം,  

മസ്റ്റർവറയള് അവസയതലച്്ച 15 രലവസത്തലതകയ വവയതയ ലഭലച്ചലരലക്ക യ. ഇങ്ങെത 

ലഭലക്കയെയ വന്നയൽ   പയലതയറയമെത്ത  രലവസയ മടയൽ ലഭലക്കയതടളള വവയതത്തലതെ്റ 

0.05 ശയമയതയ യടക ഓവരയ രലവസവടയ തഷ്ടപരലഹയരമയയല ലഭലക്കടെമന്നയ ് 2014 - െല 

പടയടക്കലയ  െഷഡയൂൾ  2 ൽ വയവസ്ഥ െചയ്തലട്ടടളളയ്. ഈ യടക യൽക്കയലയ സർക്കയർ 

വഹലക്കടെമങ്കലലടയ പലന്നണ  ് വലശരമയയ അവതവഷ ത്തലതെ്റ 

അ ലസ്ഥയതത്തലൽ ഉത്തരവയരലകളയയവരലൽ തലന്നടയ ഈ യക്ക െമന്നയ  ് വയവസ്ഥ. 

മതപൂർവ്വവമയ അലയഭയവയ മൂലവമയ പയവെന്ഫട്ടവരയയ കൂലലെത്തയഴലലയളലകളടെ  വവയതയ 

മട ങ്ങടകവയയ വവകടകവയയ െചയ്യടന്നയ് ഒഴലവയക്കടന്നയലതയ  ് ഇങ്ങെത വയവസ്ഥ 

െചയ്തലട്ടടള്ളയ്.അളവടകൾ വരഖെന്ഫ ടവത്തണ്ട ഓവർസലയർ, വമലളവടകൾ എ ടവക്കണ്ട 

അ്കഡലെഡ് എഞ്ചലതണയർ, ഡയെ എത്് ല ത ത്തല വവജ്ലലസ്റ്റ് യയ്യയറയവക്കണ്ട ഡയെ എത്് ല 

ഓന്ഫവറെർ, െണ്്ട ് യതസ്്പർ ഓർഡറടകൾ ഒന്ഫലട്ട ് അയവക്കണ്ട ്ഗയമപഞ്ചയയത്ത ്

െസ്കട്ടറല, ്പസലഡതറ് ് എന്നലവർ തലർദ്ദലഷ്ട രലവസങ്ങൾക്കടള്ളലൽ 

അവത ത്തടന്നടെവന്നടയ പൂർത്തലകരലക്കടന്നടെവന്നടയ ഉറന്ഫടവരടത്ത യ. 

9. സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം,  



 

 

െയയഴലലടറന്ഫത്ലയമയ െസക്ഷൻ19, െഷഡയൂൾ 2 para 35, വക്രവയർഷലക സർക്കടലർ 

ചയപ്െർ 10.4 എന്നലവ ്പകയരയ സമയബന്ധലയ പരയയല പരലഹയരത്തലതടള്ള അവകയശയ 

അതടശയസലക്കടന്നട. െയയഴലലടറന്ഫടമയയല ബന്ധെന്ഫട്ട പരയയലകൾ വരഖപരമയവയയ, 

വയക്കയവലയ,വെയൺ മടഖയന്ത്ലരവമയ തലർവഹ  ഉവരയയഗസ്ഥെര അറലക്കയവടന്നയയ ്. 

ഇങ്ങെത ലഭലക്കടന്ന പരയയലകൾ പരയയല രനലസ്റ്ററലൽ എഴടയല സൂക്ഷലക്കടകയടയ 

പരയയലയലൻ വമൽ എ ടത്ത ത പ ലകൾ പരയയലക്കയരെത അറലയലവക്കണ്ടയടയ 

തലർവഹ  ഉവരയയഗസ്ഥരടെ  ചടമയലയയ ്. 

10. ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

ഒരട ്പവൃത്തലയടെ  വതരവകയശലകളയയ സയധയര  നതങ്ങൾ ആ പദ്ധയല 

അവവലയകതയ െചയ്യടകയടയ, പരലവശയധലക്കടകയടയ, വലലയലരടത്തടകയടയ െചയ്യടന്ന 

നതകണയ ഇ െപ ലയ ് വസയഷയൽ ഓഡലെ്. െയയഴലലടറന്ഫ് പദ്ധയലയടെ  

സവലവശഷയയയ  ്വസയഷയൽഓഡലെ്. െയയഴലലടറന്ഫ ്പദ്ധയലയലൽ പ യ െചലവഴലച്ചയ് 

ശരലയയയ രണയലയലലയവ യ, ലക്ഷയമലട്ട അവകയശങ്ങളടയ ആതടകൂലയങ്ങളടയ 

അർഹയെന്ഫട്ടവർക്ക് ലഭലച്ചലട്ടടവണ്ടയ, തലർവഹ  രണയലയലൽ അപയകയകൾ 

ഉണ്ടയയലട്ടടവണ്ടയ, ്പയണക്ഷലച്ച വതട്ടയ പദ്ധയല മൂലയ ഉണ്ടയയലട്ടടവണ്ടയ എെന്നെയയ നതങ്ങൾ 

വതരലട്ട ് പരലവശയധലക്കടന്ന നതകണയ ്പ്കലയയ  ് െയയഴലലടറന്ഫ ് പദ്ധയലയലല് 

വസയഷയൽഓഡലെ്. വസയഷയൽ ഓഡലെ്  ണയ വരഖകളടയ െയലടകളടയ  രനലസ്റ്ററടകളടയ 

പരലവശയധലക്കടകയടയ ്പവൃത്തല സ്ഥലങ്ങൾ   വതരലട്ട് പരലവശയധലച്്ച അളവടകൾ 

ഒത്തടവതയക്കടകയടയ െചയ്യടന്നട. ്പവയയകയ വലളലച്ചടവച്ചർക്കടന്ന വസയഷയൽ    ഓഡലെ ്

്ഗയമസഭയലലയ  ്വസയഷയൽ  ഓഡലെ ്റലവന്ഫയർട്ട ്അവയരലന്ഫലവക്കണ്ടയ്. 

 

അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്്ട തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ദചാദിച്ചറിഞ്ഞ 

വിവരങ്ങൾ  

 

തതാഴിൽ കാർഡ ്

സനണവ െയയഴലലയളലകള്െക്കെയയ യെന്ന പടയലയ െയയഴലൽ  കയർഡ ് തൽകലയലട്ടടണ്്ട. 

വസയഷയൽ  ഓഡലെ ് റലവസയഴ്സ്വപഴ്സൺ  സരർശലച്ച  െയയഴലലയളലകളലൽ തലന്നടയ 

അറലയയൻ  സയധലച്ചയ്,എെയവരടയ െയയഴലൽകയർഡലവലക്ക് ആവശയമയയ വെയവട്ടയ 

സവന്ത്മയയല വപസ െചലവഴലച്്ച എ ടത്തയയ ്. െയയഴലലയളലകളടെ   

െയയഴലൽകയർഡലവലക്കയവശയമയയ വെയവട്ടയ പഞ്ചയയത്തലൽ  തലന്്ന യെന്ന എ ടത്ത ്

െകയ ടക്കടന്നയലത് വവണ്ട ത പ ലകൾ സവണകരലക്കടന്നയ് തെയയയലരലക്കടയ. െയയഴലൽ  

കയർഡലൽ  ആവശയമയയ വലവരങ്ങൾ വരഖെന്ഫ ടത്തയെയ ഇരലക്കടന്നയ് ്ശദ്ധയലൽെന്ഫട്ടട. 



 

 

വയക്തലഗയ ്പവർത്തലയയയ,ഭവത തലർമ്മയ യ ്പവർത്തലകളലൽ  ഉൾെന്ഫട്ട 

ഗട വഭയക്തയക്കളടെ  െയയഴലൽകയർഡലൽ  െയയഴലലടമയയല സയബന്ധലച്ച വലവരങ്ങൾ  

ഒന്നടയ യെന്ന വരഖെന്ഫ ടത്തലയലട്ടലെ.  

തതാഴിൽ  അദപക്ഷ് 

പഞ്ചയയത്തലെല െപയയട ്പവൃത്തലകൾക്കയയല െയയഴലലയളലകൾവയക്തലപരമയയല 

അവപക്ഷ തൽകടകയയ  ് പയലവ്. പരലവശയധലച്ചഒരട  െയലലലടയ അവപക്ഷ 

ഉണ്ടയയലരടന്നലെ   

 

കൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

െയയഴലലടറന്ഫ ് തലയമ ്പകയരയ ്പവൃത്തല കഴലല് 15 രലവസത്തലതടള്ളലൽ വവയതയ 

ലഭലവക്കണ്ട അവകയശയ െയയഴലലയളലകൾക്ക് ഉണ്്ട. ഓഡലെലത് വലവധയമയക്കലയ 6 

്പവൃത്തലകളടെ  വവയതയ െയയഴലലയളലകൾക്ക ് ലഭയമയയലട്ടടള്ളയയയല െണൽഡ ്

പരലവശയധതയലൽ  മതസലലയക്കടവയൻ  സയധലച്ചട െയയഴലലടറന്ഫ് തലയമയ െസക്ഷൻ  3)2(,6 

െഷഡയൂൾ 2)29(,a,b,c,d,e,f,30 ്പകയരയ പ ല കഴലല ് 14 രലവസത്തലതടള്ളലൽ കൂലല 

ലഭയമയവക്കണ്ടയയ ്.  

തതാഴിൽ  സ്ഥലതത്ത സൗകരയങ്ങൾ 

കട ലയക്്കടവയതടള്ള െവള്ളയ, വല്ശമ സൌകരയയ, ്പഥമശട്ശൂഷയ സൌകരയയ, ്കഷ ്

എന്നലവ െയയഴലൽ സ്ഥലത്ത് ലഭയമയക്ക െമന്്ന െയയഴലലടറന്ഫ് തലയമയ െഷഡയൂൾ  2 para 

23-28, വക്ര വയർഷലക മയസ്റ്റർ സർക്കടലർ 8, 8.2 അതടശയസലക്കടന്നടണ്്ട. 

െയയഴലലയളലകളടമയയല വതരലട്ട് ത ത്തലയ സയഭയഷ ത്തലതല യലൽ  തലന്നടയ ്പവൃത്തല 

ത ന്നട െകയണ്ടലരലക്കടന്ന സ്ഥലങ്ങളലൽ  പരലവശയധത ത ത്തലയയലതെ്റ 

അ ലസ്ഥയതത്തലലടയ എെയ  െസൌകരയങ്ങളടയ ഉണ്ടയയലരടന്നലെ . ്പഥമ ശട്ശൂഷ 

കലെടകൾ,യ ൽ  എന്നലവ  പ ല സ്ഥലങ്ങളലൽ ലഭയമയയലട്ടലെ.  

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റുകൾ  

പരലവശയധത ത ത്തലയ  ്പവർത്തല സ്ഥലത്ത് ്പഥമ ശട്ശൂഷ കലെടകള്  ഇെയയലരടന്നട 

.തലലവലൽ  വമെ ് / കൺവണതർ  ത്െറ ചലലവലൽ  ആ ് ്പഥമ ശട്ശൂഷ കലെടകൾ  

വയങ്ങടന്നയ്. ഇയ് സയപത്തലക െചലവ ്ഒരയൾക്ക് ഉണ്ടയകടകയടയ ചലല അവസരങ്ങളലൽ  

െയയഴലലയളലകൾക്ക ്െചലവ ്ഉണ്ടയക്കയതടയ സയധയയ ഉണ്്ട. അങ്ങെത ഉള്ള അവസരങ്ങൾ  

ഉണ്ടയകയയലരലക്കയതയയല പഞ്ചയയത്ത ് ഭര  സമലയല മടൻവക എ ടക്ക യ. CHC ആയല 

വചർന്്ന ്പഥമ ശട്ശൂഷ കലെടകൾ  ലഭയമയകടന്നയലതടള്ള ത പ ലകളടയ 

സവണകരലക്കയവടന്നയയ ്. 

തണൽ  



 

 

വമൽ  പറല ്പവർത്തല സ്ഥയല സരരശ്ത സമയത്ത ് അവലെ  െയയഴലലയളലകൾക്ക ്

വല്ശമലക്കടന്നയലത ് യ ൽ  സൌകരയയ ഇെയയലരടന്നട. അയലതട വവണ്ട െസൌകരയയ 

െചയ്യ െമന്നടയ അറലയലക്കടന്നട.  

 

ചികിത്സാസഹായം 

െയയഴലലടറന്ഫ ് തലയമയ െഷഡയൂൾ 2 para 5, വക്ര വയർഷലക സർക്കടലർ ചയപെ്ർ  9 

്പകയരവടയ െയയഴലലയളലക്ക് വയയഴലലല ത്തലൽ െവച്്ച അസടഖവമയ അപക വമയ  

സയഭവലച്ചയൽ  ചലകലത്സയെസൌകരയയ ഉറന്ഫ് വരടവത്തണ്ടയയ ്. ചലകലയലസയ സഹയയയ 

െയയഴലലയളലകൾക്ക ് തൽകയയലരലക്കടന്നയ് തലയമ ലയഘതമയ ്. ഇത്തരയ 

സയഹചരയങ്ങളലൽ പഞ്ചയയത്ത ് കൂ ടയൽ നയ്ഗയ പയലലവക്കണ്ടയടണ്്ട.  

കതൽ /വയയ ്/കടളയ  തവണകര  ്പവർത്തലകൾ  ത ക്കടന്ന സമയത്ത ്

െയയഴലലയളലകൾക്ക് വകയടറ ,കയലടറ എന്നലവ ലഭയമയക്ക യ.) സരർശത വവളയലൽ  

ഇെയയലരടന്നട (കഴലല െതയ്യയർ  ഇറലെഗഷൻ  കതൽ  പടതരടദ്ധയര  സമയത്ത ്നൂതലയർ  

െഹൽത്ത ് ഇൻെസ്ഩക്ടർ  ഇവയടെ  ആവശയകയ വസെ് ഡയറലയലൽ  

വരഖെന്ഫ ടത്തലയലട്ടടണ്്ട. ഇയ് ലഭയമയകയൻ  വവണ്ട കരയങ്ങളലലടയ ്ശദ്ധ വവ യ.  

തഷൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

െഷൽെ ് ഓെ ് വ്പയെനക്െലൽ  െയയഴലലയളലകളടെ  പങ്കയളലത്തയ ഉെണ്ടങ്കലലടയ 

അഭല്പയയങ്ങൾ  യടറന്നട പറയയറലെ എന്്ന മതസലലയയല.  

 

5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

െയയഴലലടറന്ഫത്ലയമയ െഷഡയൂൾ 2 para 18, വക്രവയർഷലകസർക്കടലർ ചയപ്െർ 17 

എന്നലവയലൽ െയയഴലലയളലകൾക്ക ് 5 കലവലയമണെർ ചടെളവലൽ െയയഴലൽ ലഭയമയക യ 

എന്ന ് അതടശയസലക്കടന്നട. വയർഡലെല മടഴടവൻ െയയഴലലയളലകൾക്കടയ 5 

കലവലയമണെറലതടള്ളലൽയെന്ന െയയഴലൽ ലഭലക്കടന്നടെണ്ടന്്ന െയയഴലലയളലകളലൽ 

തലന്്നഅറലയടവയൻ സയധലച്ചട. 

സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം 

തലർവഹ  ഉവരയയഗസ്ഥവരയ  ് വതരലവട്ടയ എഴടയല തൽകലവയയ  വെയൺ മടഖയന്ത്ലരവമയ 

ആ  ് െയയഴലലയളലകൾ അവരടെ  പരയയലകൾ ഉന്നയലക്കയറടള്ളയ്.പരയയല 

പരലഹയരത്തലതയയല വലവരയവകയശ തലയമവടയ െയയഴലലയളലകള്ക്ക് ഉപവയയഗലക്കയയ . 

 

ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം 



 

 

െയയഴലലടറന്ഫത്ലയമയ െസക്ഷൻ 17(2) വസയഷയൽ ഓഡലെത് ത്തടവയതടള്ള അവകയശയ 

തൽകടന്നട. ്പസ്തടയ വയർഡലൽ ഓഡലെത് ത്തടന്നയലതയയല ്പവയയക കമ്മലെല 

തലലവലലടെണ്ടന്്ന െണൽഡ് പരലവശയധതയലൽ മതസ്സലലയയല. കമ്മലെല അയഗങ്ങൾ െണൽഡ ്

പരലവശയധത ത ത്തയറലെ എന്നടയ പകരയ വസയഷയൽ  ഓഡലെ ് ്ഗയമസഭ 

ത ത്തടന്നടെണ്ടന്നടയ മതസലലയയല. 

ഗ്പവൃത്തി 

അയലയന്നൂർ പഞ്ചയയത്ത് വയർഡ-്9 )ഭയസ്കർ തഗർ ( െല 01.10.2018 മടയൽ   31.03.2019 

വെരയടള്ള6 ്പവൃത്തല െയലടകളയ  ് വസയഷയൽ  ഓഡലെലതട വവണ്ടല 

യലരെല ടത്തയ്.ഈ കയലയളവലൽ  ത ത്തലയ 6 ്പവർത്തലകൾക്ക ്      43 

മസ്റ്റർവറയള്കളലലയയല 758 അവലരഗ്ദ്ധ െയയഴലൽ രലതങ്ങളടയ അവലരഗ്ദ്ധ വവയത ഇതത്തലലടയ 

പ ലയയയടധ വയ ക ഇതത്തലലടമയയല 213764 രൂപയടയ ചലലവഴലച്ചലട്ടടണ്്ട. ്പവൃത്തലകൾ   

സയബന്ധലച്ച വലശരയയശങ്ങൾ  യയെഴ െകയ ടക്കടന്നട. 

 

1. 1614001001/IC/216218 

ഭയസ്കർതഗർമടയല്   കെടവലളപയൽെസയവസെല വെരെതയ്യയര ്ഇറലവഗഷത ്കതയല് പടത

രടദ്ധയര യ  

 

       2.   1614001001/IC/216217 

കല ററടവലള പയലയ മടയൽ ഭയസ്കർതഗർ  നയഗ്ഷൻ വെര  െതയ്യയർ  ഇറലവഗഷൻകതയൽ 

പടതരടദ്ധയര യ 

        3.  1614001001/IF/363708 

PMAY ഭവതo  ,  ബലരട   , 66 പള്ളലവയയട്ടയ ഹൌസലങ്്ങ  വകയളതല  

          4.  1614001001/DP/270263 

തഴ്സറല തലർമ്മയ യ  

           5. 1614001001/RS/343503 

വയക്തലഗയ വ യയ്ലെ ്തലർമ്മയ യ , രയസൻ, 182 കമല ഭവൻ  



 

 

            6.1614001001/RS/342813 

വയക്തലഗയ വ യയ്ലെ ്തലർമ്മയ യ,  നഗവരഷരല  

 

ഗ്ക

മ 

ന

മ്പ

ർ 

 

വർക്്കദകാ

ഡ ്

ഗ്പവൃത്തി

യുതട ദപര ്

ഗ്പവൃ

ത്തിയു

തട 

സ്ഥിതി 

അട

ങ്കൽ 

തുക 

അനുവദിച്ച 

തതാഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ 

ലഭിച്ച 

തതാ

ഴിൽ 

ദിന

ങ്ങൾ 

ആ

തക 

ദവത

നം 

സാധന 

ഘടകം 

അ

വിദ

ഗ്ധ 

വിദഗ്ധ/

അർധ 

വിദഗ്ധ 

         

1 

1614001001/IC/21

6218 
െതയ്യയരഇ്റല

വഗഷതക്തയ

ല്പടതരടദ്ധയ

ര യ 

 

Complet

ed  

                      

93300 

319.66  319.66 86628.10 BOARD-5000 

Tools - 1672 

          

2 

1614001001/IC/2

16217 

െതയ്യയർ  

ഇറലവഗഷത ് 

കതൽ  

പടതരടദ്ധയര

 യ 

 

Complet

ed 

97500 334.86 0 334.86 94938 Board -5000 

Tools- 1752 

            

3 

1614001001/IF/3

63708 

PMAY 

ഭയവതo 

ബലരട  

66 

പള്ളലവയയട്ടയ 

ഹൌസലങ്്ങ  

വകയളതല  

  

Ongoing 

26300 90 0 90 24390 Board -1460 

Tools 450 

        

4 

1614001001/DP/

270263 

തഴ്സറല 

തലർമ്മയ യ  

 

Complet

ed  

200000 537.40 0 537.40 145636.50 Board - 5000 

Tools-2700 

           

5 

1614001001/RS/

343503 

വയക്തലഗയ

വ യയ്ലെ ്

തലർമ്മയ യ 

,രയസൻ 182 

കമല ഭവൻ  

 

Complet

ed  

12000 4.41  4.41 4164.1  



 

 

         

6 

1614001001/RS/

342813 

വയക്തലഗയ

വ യയ്ലെ ്

തലർമ്മയ യ,  

നഗവരഷരല  

  

Complet

ed 

12000 4.41  4.41 4164.1  

 

 

 

 

7 രജിസ്റ്റർ  പരിദശാധനi 

വക്രസർക്കയരലത്െറ തലർവദ്ദശ്പകയരയ യയെഴന്ഫറയടന്ന 7 രനലസ്റ്ററടകൾ തലർബന്ധമയയടയ 

്ഗയമപഞ്ചയയത്തലൽ സൂക്ഷലവക്കണ്ടവയയ ്.  

1( െയയഴലൽ കയർഡലതടളള കട ടയബയവപക്ഷയടെ  രനലസ്റ്റർ 

2( ്ഗയമസഭ രനലസ്റ്റർ   

3( െയയഴലൽ ആവശയെന്ഫട്ടയടയ െയയഴലൽ െകയ ടത്തയടയ സയബന്ധലച്ച രനലസ്റ്റർ  

4( ്പവരത്്തലയടെ  ലലസ്റ്റടയ ചലലവടയ വലശരയയശങ്ങളടയ സയബന്ധലച്ച രനലസ്റ്റർ    

5( സ്ഥലര ആസ്തലകളടെ  രനലസ്റ്റർ    

6( പരയയല രനലസ്റ്റർ   

7( സയധത രനലസ്റ്റർ   

2018-19 സയപത്തലക വർഷെത്ത രനലസ്റ്ററടകൾ   വളെര വൃത്തലയയയടയ ചലട്ടവയയ ടയ കൂ ല 

രനലസ്റ്ററടകൾ   സൂക്ഷലച്ചലരലക്കടന്നട. എ ടത്തട പറവയണ്ട കയരയയ  തണരത്്ത ധലഷ്ടലയ 

രനലസ്റ്ററടകൾ   ഇവലെ  ഉണ്ടയയലരടന്നട. എന്നയയ ്. പഞ്ചയയത്തലെല 

മടഴടവൻകട ടബങ്ങളലെലവലവരങ്ങളടയഇയലൽ   ഉൾെക്കയള്ളലച്ചലട്ടടണ്ടയയലരടന്നട.  

1( െയയഴലൽ കയരഡ്ലതടളള കട ടയബയവപക്ഷയടെ  രനലസ്റ്റർ 

8931 കട ടയബങ്ങളടെ  െയയഴലൽ കയർഡ ്വലവരങ്ങൾ MIS ൽ  തലന്നടയ പകർന്ഫ ്എ ടത്തട 

സൂക്ഷലച്ചലരലക്കടന്നട.   

 



 

 

2( ്ഗയമസഭ രനലസ്റ്റർ  

 വസയഷയൽ ഓഡലെ ്ത ത്തലയ കയലഘട്ടത്തലൽ 1 /10 /2018 മടയൽ31/32019 വെര ത ത്തലയ 

5 ്പവർത്തലകളടെ  വ്പയനക്ട ്മണെലയഗ്, ഒരട  ്ഗയമസഭ മണെലയഗ് ത ത്തലയലട്ടടണ്്ട( 1 -- 2018 ,  1- 

12 -2018,  27- 12 -2018,   29 -12- 2018,   25- 2 -2019  ) 

 

3( െയയഴലൽ ആവശയെന്ഫട്ടയടയ െയയഴലൽ െകയ ടത്തയടയ സയബന്ധലച്ച രനലസ്റ്റർ 

 

4( ്പവര്ത്തലയടെ  ലലസ്റ്റടയ ചലലവടയ വലശരയയശങ്ങളടയ സയബന്ധലച്ച രനലസ്റ്റർ   

ബടദ്ധലമടട്ടയയലരടന്നട  

   ്പവർത്തല െയലലൽ ആക്ഷത ് ന്ബയതലതെ്റ പകർന്ഫ ് ഇെയത്തയട കയര യ ്പസ്തടയ 

രനലസ്റ്ററലല്  തലന്നടയ ്പവർത്തലകള് കെണ്ടത്തയൻ  ബടദ്ധലമടട്ടയയലരടന്നട. 

 

5( സ്ഥലര ആസ്തലകളടെ  രനലസ്റ്റർ    

6( പരയയല രനലസ്റ്റർ    

 പദ്ധയല കയയലവലൽ   ഇയടമയയല ബന്ധെന്ഫട്ടട ഒരട പരയയലയടയ ലഭലച്ചയയയല 

വരഖെന്ഫ ടത്തലയലട്ടലെ. 

7( സയധത രനലസ്റ്റർ    

 

ദകഗ്ര സർക്കാർ നിർദേശഗ്പകാരം വരു വർക്്ക ഫയലിൽ താതഴ പറയുന്ന 

ദരഖകൾ  നിർബന്ധമായും ണണ്ടാദകണ്ടതാണ്  

1) കവർ വപന ്

2) െചക്ക് ലലസ്റ്റ്  

3) ആക്ഷൻ  ന്ബയൻ /െഷല്പ് ഓെ് വർക്ക ്എന്നലവയടെ  അയഗണകരലച്ച വകയന്ഫല  



 

 

4) സയവങ്കയലകഎസ്റ്റലവമെടയഡലവസതടയഅ ങ്ങടന്ന 

സയവങ്കയലകഅതടമയലയടെ വകയന്ഫല  

5) ഭര യതടമയലയടെ  വകയന്ഫല  

6) സവങ്കയലകയതടമയലയടെ  വകയന്ഫല  

7) സയവയയനലയ പദ്ധയല വലശരയയശങ്ങൾ    

8) െയയഴലലയളലകൾ െയയഴലൽ ആവശയെന്ഫട്ടടെകയണ്ടടളള അവപക്ഷ 

9) െയയഴലൽ  അതടവരലച്ചടെകയണ്ടടളള വരഖയടെ  വകയന്ഫല  

10) പൂരലന്ഫലച്ച മസ്റ്റർവറയളലത്െറ വകയന്ഫല  

11) െമഷരെ്മത്റ ്ബടക്കലതെ്റ വകയന്ഫല  

12) സയധതങ്ങൾ വയങ്ങടന്നയലതടളള കവയവട്ടഷൻ ക്ഷ ലച്ചയലത്െറയടയ കയപയരലെണവ ്

വസ്റ്റെെ്മത്റലതെ്റയടയ െമെണരലയൽ സവന്ബ ഓരഡ്റലതെ്റയടയ വകയന്ഫല  

13) വവന് ലലസ്റ്റ ് 

14) വവയതത്തലതെ്റയടയ സയധതങ്ങൾക്ക ്പ മ ച്ചയലതറ്യടയ FTO യടെ യടയ വകയന്ഫല  

15) െമെണരലയൽ  വൌച്ചറലത്െറയടയ ബലെടകളടെ യടയ വകയന്ഫല  

16) വറയയല്െല അ ച്ചയലതെ്റ രസണയലതെ്റ വകയന്ഫല  

17) െയയഴലലലതെ്റ മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളലലടള്ള വെയവട്ടയകൾ 

18) ്പവൃത്തല പൂർത്തണകര  സർട്ടലെലക്കെലതെ്റ വകയന്ഫല  

19) മസ്റ്റര്വറയൾ മൂവെ്മതറ്് സ്ലലപ ്

20) ആസ്തലയടെ  നലവയയ  യഗ്ഡ ്വെയവട്ടയകൾ 

21) വസയഷയൽ  ഓഡലെ ്റലവന്ഫയർട്ടലൻെറ വകയന്ഫല  

22) വസെ ്ഡയറല 

 



 

 

കതണ്ടത്തലുകൾ  

 െയൽ  പരലവശയധതക്കല യലൽ വസയഷയൽ ഓഡലെ് റലവസയഴ്സ ് വപഴ്സൺ  

കെണ്ടത്തടവയൻ സയധലച്ച വസ്തടയകൾ യയെഴ വചർക്കടന്നട. ആരയ െയൽപരലവശയധത 

സമയത്തA്MC ്പകയരമടള്ള വരഖകെള കടറലച്്ച പറലലരടന്നട. പരലവശയധലച്്ച 6 െയലലലടയ 

എ എയസല ്പകയരമടള്ള െയലടകൾ കെണ്ടത്തയതയയലെ.. 

1.കവർ ദപജ ്

്പവർത്തലയടമയയല ബന്ധെന്ഫട്ട െപയയടവലവരങ്ങൾ  ഉൾെക്കയള്ളടന്ന വരഖയയ  ്

കവവപജ്ഩരലവശയധലച്ച 6്പവൃത്തല െയലലലടകളലൽ  ഒന്നലലടയ AMC ്പകയരമടള്ള 

കവർവപന് സൂക്ഷലച്ചലരടന്നലെ .നലവയയ  യഗലങ ്സയബന്ധലച്ച വലവരങ്ങൾ  കവർവപനലൽ  

ഉൾെന്ഫട്ടലരടന്നലെ.   കവർ  വപന് പൂർത്തലയയവക്കണ്ട അയടയ പൂർത്തലയയവക്കണ്ട അയടയ 

്പവത്തലയടെ  െലയവക്കഷൻ കൃയയമയയല ്പയലപയരലവക്കണ്ടയടമയ ്.. 

2. തചക്്ക ലിസ്റ്റ ്

ഒരട ്പവൃത്തല െയലലൽ ്കമ്പകയരയ ഏെയയെക്ക വരഖകൾ എവലെ / ഏയട വപന ്മടയൽ 

സൂക്ഷലച്ചലരലക്കടന്നട എന്്ന മതസ്സലലയക്കടവയതടള്ള വരഖയയ  ്െചക്ക് ലലസ്റ്റ.് പരലവശയധലച്ച 

6 െയലലലടയ െചക്ക ് ലലസ്റ്റ ് ഉണ്ടയയലരടന്നലെ. ഇയ് െയലലൽ ഉൾെന്ഫ ടവത്തണ്ടയ് 

അയയയവശയമയ .്  

3.ആക്ഷ്ന്  പ്ലാന് 

്പസ്തടയ ്പവർത്തല പഞ്ചയയത്തലെല ത ന്ഫ ് സയപത്തലക വർഷത്തലെല ആതടവൽ  

ആക്ഷൻ  ന്ബയതലൽ  ഉൾെന്ഫട്ടയയ ് എന്ന ് െയളലയലക്കടവയതടള്ള വരഖയയ ് ആക്ഷൻ 

ന്ബയതലൻെറ വകയന്ഫല. ആക്ഷൻ  ന്ബയൻ പകർന്ഫ് ്പവൃത്തല െയലടകളലൽ  കയ ടവയൻ 

സയധലച്ചലെ.  

4.ഭരണാനുമതി 

്പവൃത്തല െചയ്യടന്നയലത ് തലർവഹ  സ്ഥയപതയ തൽകടന്ന അതടമയലയയ  ്

ഭര യതടമയല വരഖപരലവശയധലച്ച എെയ ്പവൃത്തലകള്ക്കടയ ഭര യതടമയല 

ഉണ്ടയയലരടന്നട.എന്നയൽ  െസ്കട്ടറലയടെ  ഒന്ഫ ്  മയ്യവമ ഉണ്ടയയലരടന്നടള്ളട. സണൽ, വഡെടയ 

കയ യൻ സയധലച്ചലെ. 

5.സാദങ്കതികാനുമതി 



 

 

ഒരട ്പവൃത്തലക്ക് സയവങ്കയലകവലരഗ്ധരടെ  അതടമയല ലഭലച്ചലട്ടടണ്്ട , എന്നയലതടള്ള 

ആധലകയരലക വരഖയയ ് സയവങ്കയലക അതടമയല വരഖ. സയവങ്കയലകയതടമയല  എെയ 

്പവൃത്തലകൾക്കടയ ഉണ്്ട എന്നലരടന്നയൽ കൂ ല  സയവങ്കയലകയതടമയല തപർ അ ങ്ങടന്ന 

പകര്ന്ഫെ്യലലൽ ഉണ്ടയയലരടന്നട.ഉളളയലൽ സയവങ്കയലകയതടമയല വെയറത്തലൽ  

ബന്ധെന്ഫട്ട ഉവരയയഗസ്ഥർ ഒന്ഫ് വരഖെന്ഫ ടത്തലയലട്ടടണ്്ട.എന്നയൽ  യലയ്യയല ഇെ.   

 

6.എസ്റ്റലവമെ ് 

  ്പവർത്തലയടെ   എസ്റ്റലവമെ ്െയലലൽ സൂക്ഷലച്ചലട്ടടണ്്ട. എന്നയൽ വ്ഡയയലങ ്ആൻഡ ്

ഡലവസൻ,  കവർവപന ്ഓെ ്എസ്റ്റലവമെ,്  നതകണയ ഭയഷയലലടള്ള എസ്റ്റലവമെ,്   സർവവ്വ 

വഡെ എന്നലവ െയലലൽ കെണ്ടത്തയൻ സയധലച്ചലെ 

 

7. സംദയാജിത പദ്ധതി 

വയർഡലൽ ത ത്തലയ െപയയട്പവർത്തലകളലൽ 2എണ്യ സയവയയനലയ പദ്ധയല ആയലരടന്നട.  

8.തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് 

 ്പവൃത്തലകളടെ  െയലടകളലൽ  ഒന്നലടയ െയയഴലലലതടള്ള അവപക്ഷ കയ ടവയൻ  

സയധലച്ചലെ.. ഇതലയടളള   ്പവൃത്തലകളലൽ  ഗട വഭയക്തയക്കൾ  യലയ്യയല വച്്ച ഓവരയ 

ഘട്ടത്തലതട വവണ്ടല അവപക്ഷലവക്കണ്ടയയ .് െയയഴലലലതവപക്ഷലച്്ച തലശ്ചലയ സമയ 

പരലധലക്കടള്ളലൽ  െയയഴലൽ  തൽ വകണ്ടയയ  ്

 

9.തതാഴിൽ അനുവദിച്ചതിനത്റ പകർപ്്പ 

െയയഴലലതടവരലച്ച കയരയയ വരഖയമൂലയ െയയഴലലയളലകെള അറലയലക്ക െമന്നയ ് 

വയവസ്ഥ.്പവൃത്തല അതടവരലച്ചടെകയണ്്ട തലർവഹ  ഉവരയയഗസ്ഥർ തൽകടന്ന 

അതടമയലയയ  ് വർക്ക ് അവലയവക്കഷൻ .്പവർത്തല അതടവരലച്ചയലെന്പ പകർന്ഫ ്

െയലടകളലൽ കയ ടവയൻ സയധലച്ചലെ. 

10.മസ്റ്റർദറാൾ 



 

 

്പവൃത്തല സ്ഥലത്ത ് െയയഴലലയളലകളടെ  ഹയനർ  വരഖെന്ഫ ടത്തടന്നയലതടള്ള വരഖയയ  ്

മസ്റ്റർവറയൾ. പ ല ആരയഭലക്കടന്നയലത ്മടപ ്രയവലെലയടയ  അവസയതലന്ഫലച്ചയലതട വശഷയ 

വവകടവന്നരവടയ രലവസയ രണ്ടട ്പയവശയയ മസ്റ്റർ  വറയളലൽ  ഒന്ഫടെവക്ക യ. 

െയയഴലലടറന്ഫ ് തല്കടന്ന  പദ്ധയലയയയയലതയൽ  ഏെവടയ സടക്ഷ്ഫയവയയെ യടയ 

കയരയക്ഷമയവയയെ യടയ വകകരയയ െചയ്യടകയടയ സൂക്ഷലക്കടകയടയ െചവയ്യണ്ട 

അ ലസ്ഥയത വരഖയയ  ് മസ്റ്റർവറയൾ .െയയഴലലയളലകൾ െയയഴലൽ െചയ്തടെവന്്ന 

െയളലയലക്കടന്ന ആധലകയരലകവരഖകൂ ലയയ ലയ്. പരലവശയധലച്ച വർക്ക ് െയലടകളലെല 

മസ്റ്റര്വറയളടകളലൽ  വലവരങ്ങൾ   കൃയയമയയല വരഖെന്ഫ ടത്തലയലട്ടലെ. മസ്റ്റർവറയളലൽ 

െമഷരെ്മത്റ ് ബടക്ക ് തപർ, ്പവൃത്തല ത ന്ന യലയ്യയല എന്നലവ 

വരഖെന്ഫ ടത്തലയലട്ടലെ.്പവൃത്തലക്ക ്വവണ്ടല അതടവരലച്്ച തല്കടന്ന എെയ മസ്റ്റർ വറയളലലടയ 

തലർവഹ  ഉവരയയഗസ്ഥരടെ  യലയ്യയലവയയ ടകൂ ലയ ഒന്ഫ,്സണൽ  എന്നലവ 

അയയയവശയമയ .്.  മസ്റ്റർ വറയൾ  തല്കടവപയൾ ബന്ധെന്ഫട്ട ഉവരയയഗസ്ഥർ  ഒന്ഫലെതയന്ഫയ 

യലയ്യയലയ്യടയ, സണലടയ പരലവശയധലക്കടന്ന ഉവരയയഗസ്ഥർ അവരടെ  വപര്, സ്ഥയതയ 

എന്നലവയടയ വരഖെന്ഫ ടത്തടവയൻ ്ശദ്ധലക്ക യ. 

11.തമഷരത്മന്റ് ബുക്്ക 

്പവൃത്തല െചയ്ത അളവ് വരഖെന്ഫ ടവത്തണ്ട  ആധലകയരലക വരഖയയ ് െമഷർെമൻറ ്

ബടക്ക.് പരലവശയധലച്ച ്പവൃത്തലകളടെ  െയലടകളലൽ ്പവർത്തലയടെ  വലശരയയശങ്ങൾ 

വരഖെന്ഫ ടവത്തണ്ട െമഷർെമതറ് ് വെസ്ബടക്ക ് സൂക്ഷലച്ചലരടന്നയയയല കയ െന്ഫട്ടട 

ഭര യതടമയല തപർ സയവങ്കയലക അതടമയല തപർ വെയൺ തപർ എന്നലവ െമഷർെമതറ്് 

ബടക്കലൽ കെണ്ടത്തടവയൻ കഴലലലെ.  

12.സാധന ഘടകം 

സലെലസൺ ഇതെ്ര്വമഷൻ വബയരഡ്ടമയയല  ബന്ധന്ഫട്ട യടക െമെണരലയൽ ഇതത്തലൽ 

ഉൾെന്ഫ ടത്തലയയ  ്തൽകലയലരലക്കടന്നയ്. 

13.ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്

മസ്റ്റർവറയളലെല   െയയഴലലയളലകളടെ   ഹയനർ  രലതങ്ങെള ആധയരമയക്കലയയ ് വവയത 

വലയര ത്തലതടളള വവന് ലലസ്റ്റ ് യയ്യയറയവക്കണ്ടയയ .് ഇയ് ഡയെയ എൻ് ല ഓന്ഫവറെറടെ  

ചടമയലയയ .് ഒരട മസ്റ്റർവറയൾ  വലയസ് െചയ്തട കഴലലയൽ   തയലയമെത്തവയയ 

അഞ്ചയമെത്തവയയ രലവസയ ഈ ്പവൃത്തലകൾ  പൂർത്തണകരലച്ചലരലക്ക യ.മസ്റ്റർവറയളലൽ 

ആതടപയയലകമയയല െയയഴലലയളലക്ക ് വവയതയ അതടവരലച്ചട എന്ന് െയളലയലക്കടവയതടള്ള 



 

 

ആധലകയരലക വരഖയയ ലയ്. കൃയയസമയത്ത ്ഹയനർ  MISൽ വരഖെന്ഫ ടത്തല വവന് ലലസ്റ്റ ്

ആക്കടകയടയ FTO മടഖയന്ത്ലരയ വവയതയ െയയഴലലയളലകളടെ  ബയങ്്ക അക്കൌണ്ടലൽ  

എത്തലക്കടന്നയലതടയ വവണ്ട കയരയങ്ങൾ  കൃയയയവയയെ   െചവയ്യണ്ടയയ .്  

 14.എഫ് ടി വ 

ഡലനലെൽ  സയവലധയതത്തലലൂെ   ഓൺവലതയയലട്ട്  ്ഗയമപഞ്ചയയത്ത് െസ്കട്ടറലയടയ 

്പസലഡന്പടയ ഒന്ഫടകൾ  വരഖെന്ഫ ടത്തടന്നയ്. അയലതയൽ  െണ്്ട  ് യൻസ്പർ   ഓർഡറടകൾ   

യയ്യയറയക്കലയ  അന്നടയെന്നവയയ പലവെരലവസവമയ പഞ്ചയയത്തലൽ  തലന്നടയ 

െയയഴലലയളലകളടെ  വവയതയ ബന്ധെന്ഫട്ട സ്ഥലങ്ങളലവലക്ക്എത്തലക്കടവയൻ  

കഴലയടയ.  ഇയലതടവവണ്ടല ഡലനലെൽ  സലവേച്ചറടകളയ  ് ്പസലഡന്പടയ െസ്കട്ടറലയടയ 

ഉപവയയഗലക്കടന്നയ്.പകർന്ഫ ്െയലടകളലൽ കയ ടവയൻ സയധലച്ചലെ. അവ െയലടകളലൽ  

െകയണ്്ട വരടവയൻ ്ശദ്ധലക്ക യ. 

15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

ഒരട ്പവൃത്തലക്ക ്സയവങ്കയലക എസ്റ്റലവമെ് ്പകയരയ ആവശയമടള്ള സയധതസയമ്ഗലകൾ 

വയങ്ങടന്നയലതടള്ള ത പ ല്കമങ്ങൾ ്പയലപയരലക്കടന്ന വരഖയയ  ് െമെണരലയൽ 

െ്പയകയൂർെമൻറ.് ഓഡലെലത ് വലവധയമയക്കലയ ്പവൃത്തലകളലൽ െമെണരലയൽ  വൌച്ചർ 

ഉണ്ടയയലരടന്നട. 

16.ദറായൽറ്റി 

വറയയൽെല തൽകലയ ്പവൃത്തലയയവ യ എന്്ന അറലയടവയൻ സഹയയലക്കടന്നവരഖയയ  ്

വറയയൽെലവരഖ. പരലവശയധലച്ച ്പവൃത്തലകെളയന്നടയ യെന്ന വറയയൽെല െകയ ടവക്കണ്ട 

്പവർത്തലകളെ. 

17. ദഫാദട്ടാസ് 

്പവർത്തതവടമയയല ബന്ധെന്ഫ ടത്തലെയ ടവക്കണ്ട മൂന്്ന വെയവട്ടയ പയലന്ഫടകൾ  അയയയയ് 

്പവർത്തതത്തലതറ് ആരയഭയ, ്പവരത്്തതയ ത ന്നടെകയണ്ടലരലക്കടവപയൾ  ്പവരത്്തതയ 

പൂരത്്തലകരലച്ചയലതടവശഷയ എന്നണ മൂന്്ന  ഘട്ടങ്ങളലെല വെയവട്ടയകൾ പരലവശയധലച്ച 

്പവൃത്തലകളടെ  െയലടകളലൽ  വയവ്ക്കണ്ടയയ .് എന്നയൽ പലഎയഎവവ, വ യയ്ലെ ്

പദ്ധയലയടെ  െയലലൽ വെയവട്ടയ സൂക്ഷലച്ചലട്ടടണ്്ട ആയലരടന്നട യട ർന്്ന മെ ്െയലടകളലൽ  

സൂക്ഷലക്കയൻ ്ശമലക്ക യ  

18.ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിത  ദകാപ്പി  



 

 

്പവൃത്തല പൂർത്തണകരലച്ചട എന്്ന സയക്ഷയെന്ഫ ടത്തടന്ന വരഖയയ ് 

്പവൃത്തലപൂർത്തണകര  സയക്ഷയപ്യയ.പൂർത്തലകരലച്ച ്പവൃത്തലകളടെ  

പൂർത്തണകര  സര്ട്ടലെലക്കെടകൾ െയലലൽ ലഭയമയയലെ. അവ ഉള്െന്ഫ ടത്തടവയൻ 

്ശദ്ധലക്കടക. 

19. മസ്റ്റർ  ദറാൾ മൂവ്തമ ് ലിപിപ്്പ 

ഒരട ്പവൃത്തലയടെ  ഓവരയ ഘട്ടത്തലെലയടയ മസ്റ്റർ വറയൾ അതടവരലച്ചട 

െയയഴലലയളലകൾക്ക് വവയതയ തൽകടന്നയ് വെരയടള്ള ഓവരയ ഘട്ടങ്ങളടയ ഏെയയെക്ക 

യണയയലകളലൽ ത ന്നട എന്ന ് മതസ്സലലയക്കയൻ ഉള്ളയയ ് മസ്റ്റർവറയൾ മൂവെ്മൻറ ്

സ്ലലന്ഫ.്മസ്റ്റവറയൾ  മൂവ്െമന്പ ് അഥവ െയൽ ് യക്കലയഗ ് വെയയ. ്പവർത്തലകളടെ  

െയലടകളലൽ െയൽ  ് യക്കലയഗ ് വെയയ കയ ടവയൻ കഴലലട എങ്കലലടയ വലവരങ്ങൾ  

അപൂർണ്മയയലരടന്നട. 

20.ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാകൾ 

്പവർത്തലകൾ നലവയയ  യഗ് െചയ്തലട്ടടവണ്ടയ എന്്ന അറലയടവയൻ സഹയയലക്കടന്ന 

ഘ കമയ ് നലവയയ യഗ്ഡ ്വെയവട്ടയ്ഗയെ.് നലവയയ  യഗ്ഡ ്വെയവട്ടയകൾ  െയലലൽ കയ ടവയൻ 

കഴലലലെ. െയലടകളലൽ  അയ് ഉൾെന്ഫ ടവത്തണ്ടയ് അയയയവശയമയ .് 

21.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ടിന്തറ ദകാപ്പി 

ഒരട ്പവൃത്തലയടെ  വതരവകയശലകളയയ സയധയര  നതങ്ങൾ   ആ പദ്ധയല 

അവവലയകതയ െചയ്യടകയടയ, പരലവശയധലക്കടകയടയ, വലലയലരടത്തടകയടയ െചയ്യടന്ന 

നതകണയ ഇ െപ ലയ  ് വസയഷയൽ  ആഡലെ.് െയയഴലലടറന്ഫ ് പദ്ധയലയടെ  

സവലവശഷയയയ  ്വസയഷയൽ  ആഡലെ.് െയയഴലലടറന്ഫ് പദ്ധയലയലൽ  പ യ െചലവഴലച്ചയ് 

ശരലയയയ രണയലയലലയവ യ, ലക്ഷയമലട്ട അവകയശങ്ങളടയ ആതടകൂലയങ്ങളടയ 

അർഹയെന്ഫട്ടവർക്ക ് ലഭലച്ചലട്ടടവണ്ടയ, തലർവഹ  രണയലയലൽ  അപയകയകൾ  

ഉണ്ടയയലട്ടടവണ്ടയ, ്പയണക്ഷലച്ച വതട്ടയ പദ്ധയല മൂലയ ഉണ്ടയയലട്ടടവണ്ടയ എെന്നെയയ നതങ്ങൾ  

വതരലട്ട് പരലവശയധലക്കടന്ന നതകണയ ്പ്കലയയ ് െയയഴലലടറന്ഫ ് പദ്ധയലയലൽ  വസയഷയൽ  

ആഡലെ.് വസയഷയൽ  ആഡലെ്  ണയ വരഖകളടയ െയലടകളടയ  രനലസ്റ്ററടകളടയ 

പരലവശയധലക്കടകയടയ ്പവൃത്തല സ്ഥലങ്ങൾ  വതരലട്ട് പരലവശയധലച്്ച അളവടകൾ  

ഒത്തടവതയക്കടകയടയ െചയ്യടന്നട. ്പവയയകയ വലളലച്ചടവച്ചർക്കടന്ന വസയഷയൽ  ആഡലെ ്

്ഗയമസഭയലലയ ് വസയഷയൽ  ആഡലെ് റലവന്ഫയർട്ട് അവയരലന്ഫലവക്കണ്ടയ്.്പവൃത്തല 

വസയഷയൽ ഓഡലെലത് വലവധയമയയയയവ യ എന്ന് പരലവശയധലക്കയൻ 



 

 

സഹയയലക്കടന്നവരഖയയ ് വസയഷയൽ ഓഡലെ ് റലവന്ഫയർട്ട.് ആറ ് മയസയ കൂ ടവപയൾ 

ഓഡലെ ്ത വത്തണ്ടയയ .് 

22.കസറ്്റ ഡയറി 

െയയഴലലടറന്ഫ ്്പവൃത്തല സ്ഥലത്ത് ആ ്പവൃത്തലയടമയയല ബന്ധെന്ഫട്ട് ത ക്കടന്ന എെയ 

കയരയങ്ങളടയ എഴടയലെവക്കടന്നയലതടള്ള വരഖയയ  ് വസെ് ഡയറല. ്പവൃത്തല സ്ഥലയ 

സരർശലക്കടന്ന െപയയട്പവർത്തകരടയ സയധര ക്കയരടയ അവരടെ   തണരലക്ഷ ങ്ങളടയ 

അഭല്പയയങ്ങളടയ ആവക്ഷപങ്ങളടയ എഴടവയണ്ടയ് വസെ് ഡയറലയലലയ ്. െ്പയനക്ട ്

മണെലങ്ങലെന്പ മലതലെ്സടയ ഹയനരടയ വസെ ് ഡയറലയടെ  ഭയഗമയയല 

ഉൾെന്ഫ ടത്തയവടന്നയയ .്െയയഴലലയളലകൾക്ക ് െയയഴലൽ  സ്ഥലത്ത ് അതടവരലച്ചട 

തൽകലയലരലക്കടന്ന സൌകരയങ്ങളടെ  വലവരങ്ങളടയ ഇയലൽ  തലർബന്ധമയയടയ എഴടയ യ. 

ഒവരയ െയയഴലലയളലയടയ പ ലസ്ഥലത്ത ് െകയണ്ടട വന്നലരലക്കടന്ന പ ലയയയടധങ്ങളടെ  

വലവരങ്ങളടയ വരഖെന്ഫ ടത്ത യ. നയ്ഗയ സമലയലയടെ  റലവന്ഫയർട്ടടയ വസെ ്ഡയറലയടെ  

ഭയഗമയയല ഉൾെന്ഫ ടത്തയവടന്നയയ .്വമെലെന്പ വലലയസവടയ വെയൺ  തപരടയ കൃയയമയയല 

വസെ ് ഡയറലയലൽ വരഖെന്ഫ ടവത്തയയ ്. . െചക്ക് ലലസ്റ്റ് പൂർണ്മയയലരടന്നട. െ്പയനക്ട ്

മണെലയഗ് ത ത്തലയയലെന്പ വലശരയയശങ്ങൾ വരഖെന്ഫ ടത്തലയലട്ടടണ്്ട. പ ലയയയടധ വയ ക 

വസെ ് ഡയറലയലൽ ഉൾെന്ഫ ടത്തലയലട്ടടണ്്ട. െയയഴലലയളലകളടെ  സയക്ഷയപ്യയ 

പൂർത്തണകരലച്ചലട്ടടണ്്ട. VMCറലവന്ഫയർട്ട,്വസെ് ഡയറല എന്നലവയലൽ  

അയഗങ്ങൾ /ഉവരയയഗസ്ഥർ ഒന്ഫ് മയ്യമയവ് ഖെന്ഫ ടത്തലയലരലക്കടന്നയ്. കടറലന്ഫടകൾ  

വരഖെന്ഫ ടവത്തണ്ടയയ .് 

 

1. ഭയസ്കർതഗർമടയല്കെടവലളപയൽെസയവസെലവെരെതയ്യയര ് ഇറലവഗഷത ് കതയൽ  

പടതരടദ്ധയര യ വയർഡ ്-9   ( 1614001001/IC/216218 ) 

   2. 1.201 9 ൽ ആരയഭലച്ച ്പവർത്തല രണ്്ട ഘട്ടങ്ങളലലയയല 10 മസ്റ്റർവറയലടകൾ 

തൽകലയലട്ടടണ്്ട.  അയലൽ  14  െയയഴലലളലകൾ  സ്ഥലരയ അവധല ആയലരടന്നട .

മസ്റ്റർവറയൾ  ്പകയരയ 319 െയയഴല ൽ രലതങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടലച്ചലട്ടടണ്്ട .വവയത ഇതത്തലൽ 

86628 /- രൂപയടയ പ ലയയയടധ വയ ക ഇതത്തല ൽ 1672/- രൂപയടയ തല്കലയലരലക്കടന്നട.  

െണല്ഡലല് സലെലസ  ്   ഇൻെർവമഷൻ  വബയർഡ് ഉണ്ടയയലരടന്നലെ. ആസ്തല സൃഷ്ട്ടലക്കടന്ന 

്പവൃത്തലയയയല െണൽഡ് പരലവശയധതയലൽ  കെണ്ടത്തയതയയലെ. െയയഴലലയളലകൾക്ക് 

െയയഴലൽ   തല്കടവയൻ   വവണ്ടല തൽകലയ ്പവൃത്തലയയയല വയയന്നല. 



 

 

2. കല ററടവലള പയലയ മടയൽ ഭയസ്കർതഗർ  നയഗ്ഷൻ വെര െതയ്യയർ  ഇറലവഗഷത ്

കതയൽ പടതരടദ്ധയര യ   വയർഡ ്-9   

( 1614001001/IC/216217 ( 

 

്പവർത്തല 2.1.2019 ൽ   ആരയഭലച്ച ്പവൃത്തലകളലൽ 16 മസ്റ്റർവറയൾ ആൺ  

തൽകലയലരലക്കടന്നയ്.അയലൽ 27 വപർ സ്ഥലരയ വരയത്തവർ ആയലരടന്നട .മസ്റ്റർവറയൾ  

്പകയരയ  341 െയയഴലൽ രലതങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടലച്ചലട്ടടണ്്ട. വവയത ഇതത്തലൽ 90748/- രൂപയടയ 

പ ലയയയടധ വയ ക 1752 ആ  ് തൽകലയലരലക്കടന്നയ്.െണൽഡലൽ  സലെലസ ് 

ഇൻെർവമഷൻ  വബയർഡ് ഉണ്ടയയലരടന്നലെ. 

 

 

3. PMAY ഭവതo  ,  ബലരട 66 പള്ളലവയയട്ടയ ഹൌസലങ്്ങ  വകയളതല  വയർഡ ്-9 

)  1614001001/IF/363708  ( 

്പവർത്തല 12/2/2019ത ്ആരയഭലച്ചട.ഈ ്പവർത്തല 13 മസ്റ്റർവറയളടകളലൽ ആയല 90 രലവസയ  

െയയഴലലയളലകൾവനയലലെചയ്തട.െയയഴലൽകയർഡലൽവലവരങ്ങൾവരഖെന്ഫ ടത്തലയലട്ടലെ.െണ

ൽഡലൽസലെലസൺഇൻെർവമഷൻ  വബയർഡ ് ഉണ്ടയയലരടന്നലെ. രണ്ടയമെത്ത ഘട്ടയ വെര 

പ ല പൂർത്തലകരലച്ചലട്ടടണ്്ട. 

 

4. വയക്തലഗയ വ യയ്ലെ ്തലർമ്മയ യ ,  വയര്ഡ ്-9 

രയസൻ, 182 കമല ഭവൻ  , )  1614001001/RS/343503  ( 

 

്പവർത്തല 1.1.2019 ൽ ആരയഭലച്്ച 5.01.2019 ത ് അവസയതലച്ചട .ആെക 2 മസ്റ്റർവറയളകളലൽ 5 

രലവസങ്ങളലയയല 2െയയഴലലയളലകൾ വനയലല െചയ്തട. ഈ സ്ഥലത്ത ് വ യയ്ലെ ്

തലർമ്മയ യത ന്നയയയടയ,പ ല പൂർത്തലകരലച്ചയയയടയ കെണ്ടത്തല . െണൽഡലൽ 

സലെലസൺ  ഇൻെർവമഷൻ വബയർഡ ്ഉണ്ടയയലരടന്നട. 

 

5. .വയക്തലഗയ വ യയ്ലെ ്തലർമ്മയ യ,  നഗരണഷരല വയർഡ ്-9 

     )  1614001001/RS/342813 ( 



 

 

്പവർത്തല 11.12.2018 ൽ ആരയഭലച്്ച 14.12.2018 ത് അവസയതലച്ചട . 2 മസ്റ്റർവറയൾ 4 രലവസയ 

വനയലല െചയ്തട. ഈ സ്ഥലത്ത ് വ യയ്ലെ ് തലർമ്മയ യത ന്നയയയടയ,കെണ്ടത്തല . െണൽഡലൽ  

സലെലസൺഇൻെർവമഷൻ  വബയർഡ ് ഉണ്ടയയലരടന്നട ,അയലൽ വർക്ക ് വകയഡ ്

െയററയയടമയ ് വരഖെന്ഫ ടത്തലയലരടന്നയ് . വ യയ്ലെലത് വഡയർ ഇെയയലരടന്നട . വഡയർ 

ഉൾെന്ഫെ   തലർമമലതടളള യടകയയ ്  പദ്ധയല യടെ  കണഴലൽ തൽകലയലരടന്നയ് . പ ല 

പൂർത്തലകരലച്ചലട്ടലെയയലരടന്നട. 

 

 

 

6. തഴ്സറല തലർമ്മയ യ  വയർഡ് -9 

 )  1614001001/DP/270263 ( 

പദ്ധയല കയലയളവലൽ തഴ്സറല തലർമ്മയ വടമയയല ബന്ധെന്ഫട്ട ് ്പവർത്തല ്പസ്തടയ 

വയർഡലൽ ത ന്നയയയല മതസ്സലലയയല എന്നയൽ അയടമയയല ബന്ധെന്ഫട്ട െയലടകൾ 

ലഭയമയയലെ െണൽഡ ്  യല പരലവശയധതയലൽ തലർമ്മയ യ ഉണ്ടയയലരടന്നയയയടയ 

വയകൾ പരലസ്ഥലയലരലതത്തലൽ വലയര യ െചയ്യടകയടയ ബയക്കല വയകൾ  

കട ടയബ്ശണ യൂ ലെടകൾക്ക ് വലയര യ െചയ്യടകയടയ െചയ്തട എന്ന ്

മതസ്സലലയക്കടവയൻ സയധലച്ചട. 

 

എസ്റ്റിദമറ്റും ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകളും 

ഒരട ്പവൃത്തല ത ന്ഫയക്കടന്നയലതയയല എൻനലതലയറലയഗ ് വലഭയഗയ യയ്യയറയക്കടന്ന 

സയവങ്കയലകവരഖയയ ് എസ്റ്റലവമെ.് ഒരട ്പവൃത്തല എങ്ങെത ത ന്ഫലലയക്ക െമന്്ന 

മയർഗ്ഗതലർവദ്ദശയ തൽകടന്ന ഒരട വരഖ കൂ ലയയ ലയ്. ഇയലൽ  പദ്ധയലയടെ  വപര,് 

പദ്ധയലയലൽ  ഏെെ ടക്കടന്ന വലവലധ ശണർഷകത്തലൽെന്ഫട്ട ്പവൃത്തലകൾ (Activities), 

അവയടെ  എണ്യ, തണളയ, വണയല, ആഴയ, (െപയക്കയ) വയയപയയ, ഒരട യട ലെലത ്

തൽവകണ്ടടന്ന യടക, ആെക യടക എന്നലവ തലർബന്ധമയയടയ വരഖെന്ഫ ടത്തലയലരലക്ക യ. 

സയധതസയമ്ഗലകൾ  (ആവശയമയയ ്പവൃത്തലകളലൽ മയ്യയ) വലരഗ്ദ്ധ-അവലരഗ്ദ്ധ 

െയയഴലലയളലകളടെ  എണ്യ, തൽകടന്ന കൂലല,  സലെലസൺ  ഇൻെർവമഷൻ വബയർഡലെന്പ 

െചലവ ്എന്നലവ തലർബന്ധമയയടയ എസ്റ്റലവമെലൽ ഉൾെക്കയള്ളലച്ചലരലവക്കണ്ടയയ .് വർക്ക ്

െയലലൽ സൂക്ഷലച്ചലട്ടടള്ള എസ്റ്റലവമെ് ഇയഗ്ലണഷലലടള്ളയടയ സയവങ്കയലക 



 

 

ഭയഷയലലടള്ളയടമയ .് സയധയര  െയയഴലലയളലകൾക്കടയ, െപയയടനതങ്ങൾക്കടയ 

പരലവശയധലക്കടവയൻ കഴലയടയ വലധയ ഈ എസ്റ്റലവമെ ് നതകണയ ഭയഷയലവലക്ക ് ആക്കല 

്പവൃത്തല സമയത്ത് വമെലെന്പ വകവശയ വയവ്ക്കണ്ടയടയ െപയയട സ്ഥലങ്ങളലൽ 

്പരർശതത്തലതടയ ഉപവയയഗലവക്കണ്ടയയ ്.  

സവകയരയഭൂമലകളലൽ െചയ്യടന്ന ്പവൃത്തലകളലൽ ഭൂവട മയടെ  അവപക്ഷ 

സമർന്ഫലക്കടവപയൾ ഭൂമലയടെ  അളവ ് വരഖെന്ഫ ടവത്തണ്ടയയ ്. സയക്ഷയപ്യയ 

സമർന്ഫലക്കടവപയൾ ്പസ്തടയ ഭൂമലയലൽ െചയ്ത ്പവൃത്തലയടെ  വലശരയയശങ്ങൾ  (എണ്യ, 

തണളയ, വണയല, ആഴയ)കൂ ല വരഖെന്ഫ ടവത്തണ്ടയയ .്  അയടെകയണ്്ട പൂർത്തണകരലച്ച 

്പവൃത്തലകളടെ  അളവടകൾ പരലവശയധലക്കടന്നയലതടയ, െമഷർെമന്പ ് ബടക്കടമയയടയ, 

എസ്റ്റലവമെടമയയടയ  ഒത്തടവതയക്കടന്നയലതടയ കഴലലലെ.  

അളവടകൾ  അ ലസ്ഥയതെന്ഫ ടത്തലയയ  ്ബലെ് പയസയക്കടന്നയടയ വവയതയ തൽകടന്നയടയ 

ഉൾന്ഫെ യടള്ള കയരയങ്ങൾ അന്ത്ലമമയക്കടന്നയ്. എന്നയലതയൽ  അളവടകളടെ യടയ 

എണ്ത്തലെന്പയടയ കയരയത്തലൽ ഭയവലയലൽ അവങ്ങയെെത്ത കൃയയയ സയവങ്കയലക 

വലഭയഗയ ഉറന്ഫയവക്കണ്ടയയ .് അെയത്തപക്ഷയ അളവടകളടെ /എണ്ത്തലെന്പ 

വയയയയസത്തലത ് ബയധയയ ചടമത്തെന്ഫ ടകയടയ ബന്ധെന്ഫട്ട അധലകയരലകൾ യണർത്തടയ 

ഉത്തരവയരലകളയവകണ്ടലവരടയ എന്നയടയ ്പവയയകയ ്ശദ്ധയലൽെന്ഫ ടത്തടന്നട. 

 െയയഴലലയളലകൾ  കൂട്ടയ വചർന്്ന അവർക്കയവശയമയയ ്പവൃത്തലകൾ 

യലരെല ടക്കടകയടയ എങ്ങെത വനയലല െചയ്യ െമന്നടയ ചർച്ച െചയ്ത ്വർക്ക് കലണ്ടർ 

യയ്യയറയക്കടകയടയ െചയ്യടക.   ഓവരയ മയസത്തലെന്പയടയ സവലവശഷയകളടയ ഗട ങ്ങളടയ 

ക ക്കലെല ടത്ത് വവ യ ്പവർത്തതങ്ങൾ  യണരടമയതലക്കയൻ . 

 വർക്ക ്കലണ്ടർ അതടസരലച്്ച െയയഴലലയളലകൾക്ക് പടയലയ യരത്തലലടള്ള െയയഴലലടയ 

െയയഴലലല വടയ കെണ്ടത്തടവയതടയ തലർവദ്ദശലക്കടവയതടയ അവകയശമടണ്്ട. ഇയടവഴല 100 

രലവസയ െയയഴലൽ പൂർണ്മയയടയ ലഭയമയവയത്ത െയയഴലലയളലകൾക്ക് അധലകമയയല 

െയയഴലൽ ലഭയമയവടകയടയ 100 ്പവൃത്തലരലതങ്ങൾ പൂർത്തണകരലക്കടവയൻ 

സയധലക്കടകയടയ െചയ്യടയ. 

 തലയമ്പകയരയ അതടവരതണയമയയ അ്യയടയ ്പവൃത്തല രലതങ്ങൾ വചയരലച്ചട 

വയവങ്ങണ്ടയയ .് ഇയലതയയല െയയഴലലലത ്ഡലമയന്പ ് െചയ്യടകയടയ അയലതട യണയയല വച്ച 

വകന്ഫെട രസണയ് വയവങ്ങണ്ടയടമയ ്. 

സിറ്റിൺ ഇന്ഫർദമഷന് ദബാർഡ ്



 

 

ഒരട ്പവൃത്തല ത ത്തലയ സ്ഥലയ കൃയയമയയല മതസ്സലലയക്കയതടയ, പദ്ധയല 

്പവർത്തതങ്ങളടെ  സടയയരയയ  ഉറന്ഫടവരടത്തടന്നയലതടയ വരശണയ ്ഗയമണ  

െയയഴലലടറന്ഫടപദ്ധയലയലൽ സലെലസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബയർഡ ് അയയയവശയമയ ്. 

െയയഴലലടറന്ഫ ്തലയമയ െഷഡയൂൾ 22(4)ലടയ വയർഷലക മയസ്റ്റർ സർക്കടലർ ചയപെ്ർ 10(6), 11, 

7, 13 എന്നലവയലലടയ സലെലസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബയർഡലെതക്കടറലച്്ച പരയമർശലക്കടന്നട.  

്പവൃത്തലകളടെ  എസ്റ്റലവമെലൽ  സലെലസൺ ഇൻെർവമഷൻ വബയർഡലതട വവണ്ടല 5000, 

1460  രൂപ വകയലരടത്തലയയയയല കയ ടന്നട.  

 

നിരീക്ഷ്ണഗ്പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം 

െയയഴലലടറന്ഫലത1്0അവകയശങ്ങളലൽഒന്നയയലസമയബന്ധലയമയയലഉള്ളപരയയലപരലഹയര

ത്തലതടള്ളഅവകയശയതലലതലൽെക്കത്തെന്നപരയയലകൾപലവലധത്തലൽഉെണ്ടങ്കലലടയഈ

അവകയശെത്തക്കടറലച്്ചെയയഴലലയളലകൾക്ക്അവവബയധയഇെയത്തയടെകയണ്ടടയതയളലയടവ

െരഒരടപരയയലയടയപഞ്ചയയത്തലൽവരഖയപരമയയല സമർന്ഫലച്ചലട്ടലെ. .വസെ ്

സരർശലക്കടന്ന ഉവരയയഗസ്ഥരടെ  അ ടത്ത ് പരയയല വയക്കയൽ  പറയടക മയ്യമയ ് 

െചയ്തലട്ടടള്ളയ്. പരയയലപരലഹയരത്തലെന്ത്യഴലലയളലകൾവക്ക്ടയൾ്െണതപറയയ 18004254536 

എന്നതപരലൽബന്ധെന്ഫ യവടന്നയയ ്. 

നിർദദശങ്ങൾ 

ണദദയാഗസ്ഥദരാട് 

 ്പവയത്തല െയലലൽ സൂക്ഷലവക്കണ്ട വരഖകൾ കൃയയമയയല സൂക്ഷലക്കടക. .വക്ര 

സർക്കയരലെന്പ ഇക്കയരയത്തലലടള്ള മയർഗ തലർവദ്ദശയ കൃയയമയയല പയലലവക്കണ്ടയയ .്  

 നതകണയ ഭയഷയലൽ  ഉള്ള എസ്റ്റലവമെ ്െയയഴലൽസ്ഥലങ്ങളലൽ  തൽകടക. 

 മസ്റ്റർ വറയൾ  അതടവരലച്്ച തൽകടവപയൾ  ബന്ധെന്ഫട്ട ഉവരയയഗസ്ഥരടെ  യലയ്യയലവയയ ട 

കൂ ലയ ഒന്ഫ,് സണൽ  എന്നലവ ഉറന്ഫയക്കടക. 

 വലബർ  ബഡ്ജെ,് വയർഷലക കർമ്മപദ്ധയല, െഷൽെ ് ഓെ ് െ്പയനക്ട ് വർക്ക ് കലണ്ടർ 

എന്നലവ യയ്യയറയക്കടന്നയലൽ െയയഴലലയളലകളടെ യടയ ഗട വഭയക്തക്കളടെ യടയ 

്പയവരശലക വലരഗ്ദ്ധരടെ യടയ പങ്കയളലത്തയ ഉറന്ഫയക്കടക. 

 കൃയയമയയ ഇ വവളകളലൽ  െയയഴലൽ  സ്ഥലങ്ങൾ  സരർശലക്കടക. 

 െയയഴലലയളലകൾ  ആവശയെന്ഫചടന്ന സമയങ്ങളലൽ  കയലയവസ്ഥക്കതടസരലച്ചടള്ള 

്പവൃത്തലകൾ  തൽകടക. 

 ്പവൃത്തല സ്ഥലങ്ങളലൽ  കട ലെവള്ളയ, യ ൽ , ്പഥമലക ചലകലത്സയ െസൌകരയങ്ങൾ  

എന്നലവ ഒരടക്കല െകയ ടക്കടക. 

 



 

 

 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിദനാട്  

 കൃയയമയയ ഇ വവളകളലൽ ്ഗയമസഭ, വസയഷയൽ  ഓഡലെ ്്ഗയമ സഭ എന്നലവ ത ത്തടക. 

 കൂ ടയൽ  പദ്ധയലകളടയ മഴക്കടഴലകളടയ മൺകയ്യയലയടയ ആ ് െചയ്തലരലക്കടന്നയ്. സ്ഥലര 

ആസ്ഥലയടണ്ടയക്കടന്ന ്പവർത്തലകൾ യലരെല ടക്കടക. 

 കൃഷല സയബന്ധമയയ പദ്ധയലകൾ  യലരെല ടക്കടവപയൾ പഞ്ചയയത്തലതട 

വകമയറലക്കലട്ടലയ ഘ കസ്ഥയപതമയയ കൃഷലഭവതടമയയല ആവലയചലച്്ച സയവയയനലയ 

പദ്ധയലകൾ  ഏെെ ടത്ത ്ത ത്തടക. 

 വലരയയലയങ്ങൾക്ക് കളലസ്ഥലയ, ചടെടമയലൽ  എന്നലവ തലർമ്മലച്്ച തൽകടക 

 വരശണയ ഉപനണവത മലഷെന്പ (NRLM) സഹയയവത്തയെ  െമച്ചെന്ഫട്ട രണയലയലലടള്ള െയയഴലൽ 

പരലശണലതയ തൽകല കടറച്ചട െയയഴലലയളലകെള വലരഗ്ദ്ധ/അർദ്ധ വലരഗദ്ധ 

െയയഴലലയളലകളയക്കല മയെടക. 

  

 

ചർച്ചയും ദഗ്കാഡീകരണവും 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ 

ഗ്ഗാമസഭ 2018 - 2019 

 

അനണ്ട 

 

*  ഈശവര ്പയർത്ഥത  -അതലയ  

*   ഭര ഘ ത ്പയലജ്ഞ - ആൻസല  

*  സവയഗയ ്പസയഗയ - ലയ കടമയരല  

*  ആമടഖ ്പസയഗയ  - അളക 

*  റലവന്ഫയർട്ട ്അവയര യ  -റലതല  

*  ചർച്ച 

* കൃയജ്ഞയ - ശയന്ത് കടമയരല  

*  വരശണയ ഗയതയ 

 

     19/10/2019  രയവലെല  പത്തട മ ലക്ക ് അയലയന്നൂർ  ്ഗയമപഞ്ചയയത്തലെല   ഭയസ്കർ തഗർ    

വയർഡലെല ചടണ്ടവലളയകയ എൽ പല എസ്   സ്കൂ ളലൽ വച്്ച  വസയഷയൽ ഓഡലെ ്്ഗയമസഭ 

ആരയഭലച്ചട. പഞ്ചയയത്ത ്അസലസ്റ്റതറ് ് െസ്കട്ടറല,  പഞ്ചയയത്ത ് ്പസലഡണ്ടടയ വയർഡ് 

െമപറടമയയ ബണത, ഓവർസലയർ, ബല ആർ പല കവലയ , െയയഴലലടറന്ഫ ്െയയഴലലയളലകൾ 



 

 

യട ങ്ങലയവർ പെങ്ക ടത്തട. ആരയമയയല ്ഗയമസഭയടെ  അധയക്ഷെയ െയരെല ടത്തട.   

കഴലലവർഷയ 100 പ ല പൂർത്തലയയക്കലയ ്ശണമയല ശശലകല  ആ  ് അധയക്ഷ 

സ്ഥയതവത്തക്ക ് െയരെല ടത്തയ്. യട ർന്്ന ഈശവര ്പയർത്ഥതവയയ ടകൂ ല ്ഗയമസഭയ 

വയയഗയ ആരയഭലച്ചട. വല ആർ പല ആൻസല ഭര ഘ ത  ്പയലജ്ഞ െചയെലെക്കയ ടത്തട. 

യട ർന്്ന ലയ കടമയരല  എെയവർക്കടയ സവയഗയയ പറലട. യട ർന്്ന വലആർപല അളക 

വസയഷയൽ ഓഡലെലെത കടറലച്്ച ഒരട ആമടഖയ പറയടകയടണ്ടയയല. യട ർന്്ന വലആർപല 

അളക    െയയഴലലയളലകളടെ  10 അവകയശെത്ത കടറലച്്ച പറയടകയടയ െചയ്തട. 

ഇയലെതത്തട ർന്്ന  വലആർപല റലതല  വസയഷയൽ ഓഡലെ ്റലവന്ഫയർട്ട ്അവയരലന്ഫലച്ചട. 

 

ചർച്ചകൾ 

  വനയലല െചയ്തയലതെ്റ വവയതയ കൃയയ സമയത്ത ്കലട്ടടന്നലെ. 

  െസ്റ്റ ്എയ്ഡ ്ഒന്നടയ ഇെ  

 െയയഴലൽ സമയയ 9 മ ല മടയൽ തയല് മ ല വെര ആക്കല ചടരടക്കയതടയ 

െയയഴലലയളലകൾ ആവശയെന്ഫട്ടട 

  യ ൽ  സൌകരയയ കലട്ടലയലെ  

  ചലകലത്സയ സഹയയയ കലട്ടടന്നലെ 

   കടളയ തവണകര യ വപയലടള്ള വനയലലകൾ കടറല വവയതത്തലൽ െചവയ്യണ്ടലവരടന്നട 

കടളയ തവണകര ത്തലത ്    കൂ ടയൽ രലവസയ വവ െമന്്ന െയയഴലലയളലകൾ 

ആവശയെന്ഫട്ടട 

 മസ്റ്റർ വറയൾ സമയത്തലത ് അതടവരലച്ചട കലട്ടയത്തയ് കയര യ തൂറടരലവസയ പ ല 

പൂർത്തലയയക്കയൻ സയധലക്കടന്നലെ 

 യട ങ്ങലയ പരയയലകൾ െയയഴലലയളലകൾ പറയടകയടണ്ടയയല. ഓവർസലയറടയ വയർഡ ്

െമപർ ഉയ പരയയലകൾക്ക ് മറടപ ല പറലട. െയയഴലലടറന്ഫ ് തലയമ്പകയരയ െയയഴലൽ 

സമയയ 9 മ ല മടയൽ വവകടവന്നരയ 5 മ ല വെരയയ  ്എന്ന ്  െയയഴലലയളലകെള 

പറല ്വബയധയെന്ഫ ടത്തല. യ ൽ സൌകരയവടയ െസ്റ്റ ്എയ്ഡ  ്ത്െറ കയരയവടയ ്ശദ്ധലക്കയയ 

എന്ന ്ഓവർസലയർ പറലട. യട ർന്്ന ബലആർപല കവലയയടയ പഞ്ചയയത്ത ്അസലസ്റ്റതറ്് 

െസ്കട്ടറലയടയ െയയഴലലടറന്ഫ ് തലയമത്തലൽ പയലലവക്കണ്ട  കർത്തവയങ്ങെള പെല 

െയയഴലലയളലകെള വബയധവയന്ഩയരയക്കല. യട ർന്്ന െയയഴലലയളലകെളെയയ വചർന്്ന 

റലവന്ഫയർട്ട ്കയ്യ ലച്ചട പയസ്സയക്കല.  

   വയയഗത്തലൽ പെങ്ക ടത്ത എെയവർക്കടയ വമെ്  ശയന്ത് കടമയരല   തരല വരഖെന്ഫ ടത്തല. 

യട ർന്്ന വരശണയ ഗയതയ ആലപലച്ച വശഷയ കൃയയയ12 മ ലക്ക ്   ്ഗയമസഭ മണെലയഗ ്

അവസയതലച്ചട.  



 

 

 

 

അനുബന്ധം 

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിൽ  ഏതറ്റടുത്ത ്നടത്താവുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ 

I. വിഭാഗം എ : ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തപാതുഗ്പവൃത്തികൾ   

i. കട ലെവള്ള വ്സയയസ്സടകൾ  ഉൾെന്ഫെ യടള്ള ഭൂഗർഭനല വലയയതയ ഉയർത്തടന്നയലത ്

ആവശയമയയ അ ലയ കൾ (Undergroud dykes), മൺയ യ കൾ, അ കൾ 

(വസ്റ്റയന്ഫ്ഡയയ), െചക്ക്ഡയമടകൾ  യട ങ്ങലയ നലസയരക്ഷ ത്തലതടയ 

നലെകയയത്്തലതടയ സഹയയകരമയയ തലർമ്മലയലകൾ;  

ii. ഒരട തണർത്ത ത്തലെന്പ സമ്ഗ പരലപയലതത്തലത ് ഉയകടന്ന ഇ െപ ലടകളയയ 

വകയണ്ടൂർ് ഞ്ചടകൾ, യട്ട്യലരലക്കൽ (Terracing), വകയണ്ടൂർബണ്ടടകൾ, 

കൽത്ത യ കൾ, ഗയയബലവയയൺ തലർമ്മലയലകൾ, തണരടറവ ്പവരശത്തലെന്പ 

പരലവപയഷ യ യട ങ്ങലയ തണർത്ത  പരലപയലത ്പവൃത്തലകൾ  ;  

iii. സൂക്ഷ്ഫ-െചറടകല  നലവസചത ്പവൃത്തലകളടയ വയയ ടകൾ/കതയൽ  എന്നലവയടെ  

തലർമ്മയ യ, പടതരടദ്ധയര യ, െമയലന്പതൻസ് എന്നണ ്പവൃത്തലകളടയ ; 

iv. നലവസചത കടളങ്ങളടവ യടയ മെ ് നലവ്സയയസ്സടകളടവ യടയ ആഴയ കൂട്ടൽ  

ഉൾെന്ഫെ യടള്ള പരപരയഗയ നലവ്സയയസ്സടകളടെ  പടതരടദ്ധയര വടയ; 

v. ക വലയരങ്ങളലലടയ കടളങ്ങളടെ  അരലകലലടയ കതയൽ ബണ്ടടകളലലടയ വറയഡടകളടെ  

ഓരത്തലലടയ, വതഭൂമലയലലടയ, മെ ് െപയയടഭൂമലയലലടയ െലവൃക്ഷങ്ങൾ  അ ക്കമടള്ള 

മരയ വച്്ച പല ലന്ഫലക്കലടയ വതവയ്കര വടയ, (ഇവയലൽ  തലന്നടയ ലഭലക്കടന്ന 

ആരയയത്തലെന്പ അവകയശയ ഖണ്ഡലക 5 ൽ ്പയലപയരലക്കടന്ന കട ടയബങ്ങൾക്ക ്

തൽവകണ്ടയയ )്;  

vi. െപയയട ഭൂമലയലെല ഭൂവലകസത ്പവൃത്തലകളടയ.  

 

 

II. വിഭാഗം ബി:സമൂഹത്തിൽ  അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിഗത ആസ്തികൾ(ഖണ്ഡിക 5ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്്ക 

മാഗ്തം) 

i. ഖണ്ഡലക 5 ൽ പരയമർശലക്കടന്ന കട ടയബങ്ങൾക്കS്cheduled Caste, Scheduled Tribe, Nomadic 

Tribe, De-Notified Tribe, രയരല്രയവരഖയക്്ക ് യയെഴയടള്ള മെ ് കട ടയബങ്ങൾ , സ്്യണകൾ 

ഗൃഹതയഥയയയ കട ടയബങ്ങൾ , ഭലന്നവശഷലക്കയർ ഗൃഹതയഥരയയ കട ടയബയ, 

ഭൂപരലഷ്കര ത്തലെന്പ ഗട വഭയക്തയക്കൾ, ഇരലര ആവയസ് വയയനത 



 

 

ഗട വഭയക്തയക്കൾ , വതയവകയശ തലയമ്പകയരമടള്ള ഗട വഭയക്തയക്കൾ, മടകളലൽ  

പറലലരലക്കടന്ന കട ടയബങ്ങളെയത്ത പക്ഷയ,2008-െല കയർഷലക ക യശവയസ തലയമ 

്പകയരമടള്ള െചറടകല -തയമമയ്യ കർഷകർ, ഭൂമലയടെ  ഉല്ഩയരതക്ഷമയ 

വർദ്ധലന്ഫലക്കടന്നയലതയയല ഭൂവലകസതവടയ, കല റടകൾ  (Dugg well), കടളങ്ങൾ  (Farm 

Ponds), മെ് നലെകയയത്്ത ് തലർമ്മലയലകൾ എന്നലവ ഉൾെന്ഫെ യടള്ള 

നലവസചതത്തലതയവശയമയയ അ ലസ്ഥയത സൌകരയങ്ങൾ ലഭയമയക്കൽ 

ii. പഴകൃഷല, പട്ട്തൂൽകൃഷല, വയയട്ടവലളകൃഷല, െയയവെയറസ്് ല എന്നലവയലലൂെ  

ഉപനണവതയ െമച്ചെന്ഫ ടത്തൽ;  

iii. ഖണ്ഡലക 5 ൽ സൂചലന്ഫലക്കടന്ന കട ടയബങ്ങളടെ  യരലശ് ഭൂമല/ പയഴഭ്ൂമല (Fallow or Waste 

Land) വലകസലന്ഫലച്്ച കൃഷലക്ക ്അതടവയയനയമയക്കൽ ; 

iv. ഇരലര ആവയസ് വയയനത ്പകയരവമയ, വക്ര/സയസ്ഥയത സർക്കയരടകൾ 

ആവലഷക്്കരലക്കടന്ന മെ് ഭവത തലർമ്മയ  പദ്ധയലകൾ ്പകയരവമയ ഏെെ ടക്കടന്ന 

ഭവത തലർമ്മയ ത്തലെല അവലരഗ്ദ്ധ കയയലക െയയഴലൽ ഘ കയ;  

v. മൃഗപരലപയലതയ വ്പയത്സയഹലന്ഫലക്കടന്നയലതടള്ള അ ലസ്ഥയത സൌകരയങ്ങളയയ 

വകയഴലക്കൂ ,് ആട്ടലൻ  കൂ ,് പട്ടല കൂ ,് െയയഴടത്ത,് പടൽെയയട്ടല എന്നലവയടെ  

തലർമ്മയ വടയ;  

vi. മത്സയബന്ധത ്പവർത്തതങ്ങൾ വ്പയത്സയഹലന്ഫലക്കടന്നയലത ് ഉയകടന്ന അ ലസ്ഥയത 

സൌകരയങ്ങളയയ മത്സയയ ഉ ക്കടന്ന വക്രങ്ങൾ, മത്സയയ സൂക്ഷലക്കടന്ന വക്രങ്ങൾ  

എന്നലവ തലർമ്മലക്കലടയ വർഷകയലത്ത് മയ്യയ െവള്ളമടള്ള 

െപയയടകടളങ്ങളലൽ(Seasonal water bodies on public land) മത്സയയ വളർത്തടന്നയലത ്

അ ലസ്ഥയത സൌകരയങ്ങൾ ഒരടക്കലടയ;  

III. വിഭാഗം സി: ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ ണപജീവന മിഷത  നിബ്ന്ധനകൾ 

അനുസരിക്കുന്ന സവയം സഹായസംഘങ്ങൾക്്ക തപാതു അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങൾ  

 

i. കയർഷലവകയയ്പന്നങ്ങളടെ  ഈ ടെ സയഭര  സൌകരയയ ഉൾെന്ഫെ യടള്ള 

വലളെവ ടന്ഫലത് വശഷയ ആവശയമയയല വരടന്ന സൌകരയങ്ങൾ  (Post-Harvest facilities), 

വനവവളയ എന്നലവയക്്ക് ആവശയമയയ സ്ഥയയലയയയ അ ലസ്ഥയത സൌകരയങ്ങൾ  

സൃഷ്ടലക്കടക വഴല കയർഷലവകയയ്പയരതക്ഷമയ വർദ്ധലന്ഫലക്കടന്നയലതടള്ള 

്പവൃത്തലകളടയ; 

ii. സവയയ സഹയയ സയഘങ്ങളടെ  ഉപനണവത ്പവർത്തതങ്ങൾക്ക ് ആവശയമയയ 

െപയയടവർകെ്ക്ഷഡ്ഡുകളുടടകളടെ  തലർമ്മയ വടയ.  



 

 

IV. വിഭാഗം ഡി:ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 

i. തലർവദ്ദശലക്കെന്ഫട്ട മയതരണ്ഡങ്ങൾക്ക ് അതടസൃയമയയല ഖര-്രവ മയലലതയ 

സയസ്കര ത്തലതടയ യടറസ്സയയ മലമൂ്യ വലസർജതയ ഇെയയയക്കടന്നയലതടയ വവണ്ടല 

സവയ്ന്ത്മയവയയ സർക്കയർ വകടന്ഫടകളടെ  ഇയര പദ്ധയലകളടമയയല സയവയയനലന്ഫലച്്ച 

െകയവണ്ടയ വയക്തലഗയ കക്കൂസടകൾ, സ്കൂ ൾ വ യയ്ലെടകൾ, അങ്ക വയ ല വ യയ്ലെടകൾ 

യട ങ്ങലയ ്ഗയമണ  ശടചലയവവടമയയല ബന്ധെന്ഫട്ട ്പവൃത്തലകൾ ; 

ii. ഒെെന്ഫട്ട് കല ക്കടന്ന ്ഗയമങ്ങെളയടയ, തലർദ്ദലഷ്ട ്ഗയമണ  ഉല്ഩയരത വക്രങ്ങെളയടയ 

തലലവലലടള്ള വറയഡ ് ശൃയഖലയടമയയല ബന്ധലന്ഫലക്കടന്നയലതടള്ള, എെയ 

കയലയവസ്ഥയലലടയ ഉപവയയഗലക്കയൻ പെടന്ന ്ഗയമണ  വറയഡടകളടെ  തലർമ്മയ വടയ, 

ഓ കൾ , കലടങ്കടകൾ എന്നലവ ഉൾെന്ഫെ യടള്ള ്ഗയമത്തലെല ഈ ടെ 

ഉൾവറയഡടകളടെ യടയ വണഥലകളടെ യടയ തലർമ്മയ വടയ; 

iii. കളലസ്ഥലങ്ങളടെ  തലർമ്മയ വടയ;  

iv. െവള്ളെന്ഫയക്ക തലയ്ന്ത്  സയരക്ഷ  ്പവൃത്തലകൾ, െവള്ളെക്കട്ട ്

ഒഴലവയക്കടന്നയലതടള്ള നലതലർഗ്ഗമത ്പവൃത്തലകൾ, മഴെവള്ളയ െകട്ടല തലൽക്കടന്ന 

യയഴ്ന്ന െപയയടസ്ഥലങ്ങളടെ  െമച്ചെന്ഫ ടത്തൽ (Chaur renovation), യണര്പവരശങ്ങളടെ  

സയരക്ഷ ത്തലതടള്ള വസ്റ്റയയ വയട്ടർ  െ്ഡയലതടകൾ , എന്നലവ ഉൾെന്ഫെ യടള്ള െപയയട 

അ ലസ്ഥയത സൌകരയങ്ങൾ , വറയഡടകളടെ  പടത:രടദ്ധയര യ, രടരന്ത്്പയലവരയധ 

യയ്യയെറ ടന്ഫടകൾ  െമച്ചെന്ഫ ടത്തടന്നയലതടള്ള ്പവൃത്തലകളടയ;  

v. ്ഗയമപഞ്ചയയത്തടകൾ , വതലയയ സവയയ സഹയയ സയഘങ്ങളടെ  െെഡവറഷതടകൾ , 

െകയ ടങ്കയെ് ബയധലയർക്കടള്ള അഭയവക്രങ്ങൾ (വസവലയൺ  െഷൽെർ), 

അങ്ക വയ ലവക്രങ്ങൾ , ്ഗയമണ  ചന്ത്കൾ എന്നലവയക്്കയവശയമടള്ള 

െകട്ടല ങ്ങളടെ  തലർമ്മയ വടയ, ്ഗയമ/വലയക്ക്തല ്കലമലവെയറലയങ്ങളടെ  

തലർമ്മയ വടയ;  

vi. വരശണയ ഭക്ഷയസടരക്ഷയതലയമയ 2013 (20/2013) െല വയവസ്ഥകൾ  ത ന്ഫലലയക്കടന്നയലത ്

ആവശയമയയല വരടന്ന ഭക്ഷയ-ധയതയ സയഭര ലകളടെ  തലർമ്മയ വടയ; 

vii. മഹയത്മയഗയന്ധല വരശണയ ്ഗയമണ  െയയഴലലടറന്ഫ് തലയമ ്പകയരയ ഏെെ ടക്കടന്ന 

തലർമ്മയ  ്പവൃത്തലകളടെ  എസ്റ്റലവമെലെന്പ ഭയഗമയയല വരടന്ന തലർമ്മയ  

സയമ്ഗലകളടെ  ഉല്ഩയരതവടയ;  

viii. മഹയത്മയഗയന്ധല വരശണയ ്ഗയമണ  െയയഴലലടറന്ഫ ് തലയമ ്പകയരയ സൃഷ്ടലക്കെന്ഫട്ട 

്ഗയമണ  െപയയട ആസ്തലകളടെ  അെകടെപ ലകളടയ; 

ix. ഇയ് സയബന്ധലച്്ച സയസ്ഥയത സർക്കയരടമയയല കൂ ലയയവലയചത ത ത്തല 

വക്രസർക്കയർ വലജ്ഞയപതയ െചയ്യടന്ന മെ ്ഏെയയരട ്പവൃത്തലയടയ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


