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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലല ദരിദ്ദരായ ദ്രാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  ലറൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിത സുരക്ഷിതതവം ഉറന്ഫു വരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി രൂപം 

ലകാെുത്തിട്ടുളള ഒരു ബൃഹതപ്ദ്ധതിയാണ ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതി. കാര്ഷിക വമയലയിലും നിര്മ്മാണ വമയലയിലും 

ലതാഴില്  ലഭിക്കാലത ദ്രാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാള്  അവര്ക്ക ് 100 

ദിവസലത്ത ലതാഴിലലങ്കിലും ഉറന്ഫു വരുത്തുവാന്  ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിെുന്നു. ഇങ്ങലന 

ലതാഴില്  നല്കുന്നതിന ് ്ലുെുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലൂലെ.രാജയത്തിലന്പ മണും 

ജലവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  സാദ്ധയമാകും എന്ന ്ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴില്  ആവശയലന്ഫെുന്നവര്ക്ക ് നിത കിത കാലയളവിനുളളില്    ലതാഴില്  

ലഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന് നിര്ണയിക്കലന്ഫട്ടിട്ടുളള വവതനം നിര്ദിഷ്ട 

സമയത്തിനുളളില്  ലഭിക്കുന്നുലവന്നും ഉറന്ഫു വരുത്തുന്നതിന ് ഇന്ത്യന്  

പാര്ലലമന്പ ്  പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമമാണ ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം. 2005 ആരസ്റ്റ ് 23-ാാാം തിയ്യതിയാണ് പാര്ലലമന്പ ് ഈ 

നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത.് 

ലതാഴിലും  വവതനവും നിര്ദിഷ്ട സമയത്തിനുലില്  കൃതയമായി 

ലഭിക്കുന്നതിനുല  അവകാശം നിയമപരമായി ഉറന്ഫു വരുത്തുലവന്നതാണ് ഈ 

നിയമത്തിലന്പ സവിവശഷത. ലതാഴില്  ലഭിച്ചിലെങ്കില്   ലതാഴിലിൊയ്ഫ വവതനവും 

ലതാഴിലലെുത്തവശഷം വവതനം വവകുകവയാ ലഭിക്കാതിരിക്കുകവയാ ലളയ്താല്  

നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വയവസ്ഥ ലളയ്യുന്നു. 

ലതാഴില്  ആവശയലന്ഫെുന്നവര്ക്ക ് 15 ദിവസത്തിനുലില്  ലതാഴില്  

നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണ ് വയവസ്ഥ. അൊത്തപക്ഷം പതിനാറാമലത്ത ദിവസം 

മുതല്  അവര്ക്ക ്ലതാഴിലിൊയ്ഫ വവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതുവപാലല 

എെുത്ത ലതാഴിലിലന്പ വവതനം 14 ദിവസത്തിലധികം വവകിയാല്  വവകുന്ന ഒവരാ 

ദിവസത്തിനും നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനും അര്ഹതയുണ്ട്. ലതാഴിവലാ 

ലതാഴിലിൊയ്ഫ വവതനവമാ ഉറന്ഫായും ഉറന്ഫ് വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ ്ലതാഴിലുറന്ഫ ്

നിയമത്തിലന്പ ദ്പവതയകത. 



ഇന്ത്യയിലല ്ുവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്രാമീണ  ജിെകളില്  2006 ലെദ്ബുവരി 2-ാാാം 

തീയതി ഈ നിയമം നിലവില്  വരുകയും പദ്ധതി നെന്ഫിലാക്കുകയും ലളയ്തു. 

വകരളത്തില്  വയനാെും, പാലക്കാെും ഈ 200 ജിെകളില്  ഉള്ലന്ഫട്ടിരുന്നു. 2007 ലമയ ്15 ന ്

130 ജിെകളിവലക്ക ് കൂെി ഇത ് വയാപിന്ഫിച്ചു.  ഇെുക്കി, കാസര്വരാഡ്  ് ജിെകള്  ഇതില്  

ഉള്ലന്ഫട്ടിരുന്നു. 2008 ്ദ്പില്  1 ന ് ഇന്ത്യയിലല ബാക്കി മുഴുവന്  ജിെകളിവലക്കും ഇത ്

വയാപിന്ഫിച്ചു. ഇന്ത്യയിലല മുഴുവന്  ദ്രാമീണ ജിെകളിലും ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട.് 

ആവരാളതലത്തില്  സവിവശഷ ദ്ശദ്ധയാകര്ഷിച്ച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠ ിത ലതാഴില്  

നിയമലമന്ന നിലയിലും ദ്രാമീണ വമയലയില്  ദാരയദ്ദ ലറൂകരണത്തില്  

നിര്ണയാകമായ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത ് പദ്ധതി എന്നകാരയം പരിരണിച്ചും 

2009 ഒക്വൊബര്  2-ാാാം തീയതി വകദ്ര സര്ക്കാര്  ഈ നിയമലത്ത മഹാത്മാരാന്ധി 

വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ്പദ്ധതിലയന്ന ്പുനര്നാമകരണം ലളയ്തു. 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെ  

വകരളത്തിനല്റ ലതവക്ക അുത്തുലതും സംസഥാനത്തിന്ലറ തലസ്ഥാന 

നരരം ഉള്ലക്കാലുന്നതുമായ ജിെ. ഭാരതത്തിന്ലറ ലതവക്ക അുമായ 

കനയാകുമാരി തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ പാറശാലയില്  നിന്നും 56 

കിവലാമീുര്  അകലലയായി സ്ഥിതി ലളയ്യുന്നു .  

അതിയന്നൂർ  ദലാക്്ക 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലല  ലനയ്യാുിന്കര, തിരുവനന്ത്പുരം താലൂക്കുകളിലായി 

സ്ഥിതി ലളയ്യുന്ന ഒരു വലാക്ക ് പഞ്ചായത്താണ ്അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്ക ് പഞ്ചായത്ത.് 

അതിയന്നൂര് വിവെജുപരിധിയില് ഉള്ലന്ഫെുന്ന അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്ക് പഞ്ചായത്തിന ്

60.13 ളതുരദ്ശകിവലാമീുര് വിസ്തീര്ണവും 5 പഞ്ചായത്തുകളും ഉണ്ട ്. 1996 ഒക്വൊബര് 2-

നു ഇന്നലത്ത നിലയിലുല ബ്വളാക്ക ്പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായി. 

 അതിയന്നൂർ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്ത  

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലല ലനയ്യാുിന്കര താലൂക്കില് അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്്ക പരിധിയില് 

വരുന്ന ദ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. 12.44 ള : കി.മീ വിസ്തൃ തിയുല അതിയന്നൂര് ദ്രാമപഞ്ചായത്്ത 1953 ല് 

രൂപം ലകാണ്ട .ു  

 

 



 

 

അതിയന്നൂര്   വലാക്കില്  ഉള്ലന്ഫെുന്ന അതിയന്നൂര് ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ് നെ രീതിയില്  

ലതാഴിലുറന്ഫ ്ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  ്ലുെുത്ത ്നെത്തുന്നു. പദ്ധതി നെത്തിന്ഫിനായി വലാക്ക ്

തലത്തില്  വലാക്ക് ലഡ് വലപ്ലമന്പ ് ീെീസര്  JBDO, അലക്കൌണ്ടന്പ ് &ഡ് ാു ാ എന്ദ്െി 

ീന്ഫവറുര് എന്നിവരും പഞ്ചായത്ത ് തലത്തില്  ലസദ്കട്ടറി  ീവര്സിയര്  അലക്കൌണ്ടന്പ ് 

&ഡ് ാുാ എന്ദ്െി ീന്ഫവറുര് എന്നിവരും അവരുലെ വസവനം ഈ പദ്ധതിക്ക ് വവണ്ടി 

നല്കുന്നു. 2018-19 ഒക്വൊബര്  1 നും  മാര്ച്ച ് 31 ഇെയിലായി 112 മസ്റ്റര്  വറാളുകളിലായി  

4047 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  ഈ പദ്ധതിയിലൂലെ പഞ്ചായത്ത ് സൃഷട്്ടിക്കുകയും 409 

കുെുംബങ്ങള്ക്ക ്100 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  നല്കുകയും ലളയ്തിട്ടുണ്ട.്  

 തതാഴിലുറപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

വിവരങ്ങള്  ജില്ലാതലം ദലാക്ക് 

തലം 

പഞ്ചായത്ത ്

തലം  

സൃഷ്ടിച്ച ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  83.05(ലക്ഷം) 327386 129138 

കുെുംബങ്ങള്ക്ക ് നല്കിയിരിക്കുന്ന 

ശരാശരി ലതാഴില് ദിനങ്ങള് (ലക്ഷം) 

57.58 39.3 70.15 

100 ദിനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ച 

കുെുംബങ്ങള്  
38300 353 409 

ആലക ലതാഴിലലെുത്ത കുെുംബങ്ങള്  1.44(ലക്ഷം) 8330 1841 

ആലക ലതാഴിലലെുത്ത ലതാഴിലകള്  1.6(ലക്ഷം) 8973 2082 

ആലക ലതാഴില് ദിനങ്ങള് എസ ് സി. 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്ശതമാനത്തില് 

10.18% 6.23% 5.67% 

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങള് 



 അവിദരദ്്ധ-കായിക ലതാഴിലില് ്ര്ലന്ഫൊന് സന്നദ്ധതയുല ദ്രാമദ്പവദശങ്ങളില് 

അധിവസിക്കുന്ന ്ലതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു സാപത്തികവര്ഷം 100 

ദിവസത്തില് കുറയാത്ത ലതാഴില് ഉറന്ഫാക്കുന്നവതാലൊന്ഫം  രുണവമന്ഩയുലതും 

സ്ഥായിയായിട്ടുലതും ഉല്ഩാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ 

പദ്ധതിയുലെ മുയയ ലക്ഷയം. 

 ദരിദ്ദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിലന്ഫെുത്തല്. 

 സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എൊ കുെുംബങ്ങലളയും പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലന്ഫെുത്തുക. 

 പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലന്ഫെുത്തുക. 

 

സവിദശഷതകള് 

 നിയമത്തിന്ലറ പിന്ബലമുല അവകാശാധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി. 

 ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ് ദ്പവദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സപ്ൂര്ത്തിയായ 

എലതാരാള്ക്കും പദ്ധതിയില്  പങ്കാളിയാവാം. 

 സ്ദ്തീക്കും പുരുഷനും തുലയ വവതനം. 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം   കാര്ഷിക വമയലയിലല അെിസ്ഥാന ലസൌകരയ 

വികസനം എന്നിവയക്്കു മുന്രണന. 

 ലതാഴിലാളികള് തലന്ന ദ്പവൃത്തികള് കലണ്ടത്തുകആസൂദ്തണ ദ്പദ്കിയയില് 

പങ്കാളികളാകാനും അവസരം 

 ആസൂദ്തണത്തിലും   നിര്വഹണത്തിലും തികല സുതാരയത  

 കരാറുകാവരാ ഇെനിലക്കാവരാ ഇെ. 

 ലപാതുജന പങ്കാളിത്തവത്താലെ വലബര് ബഡ് ജു ്. 

 ബാങ്ക/്വപാസ്റ്റ് വഴി മാദ്തം വവതന വിതരണം. 

 സ്ദ്തീകള്ക്ക ്മുന്രണന. 

 കപയൂട്ടര് ശൃംയല വഴിയുല വമാണിുറിംര് സംവിധാനം. 

 ദ്രാമസഭ പദ്ധതി ീഡ് ിു് ലളയ്യുന്നു. (വസാഷയല് ീഡ് ിു ്സംവിധാനം)  

 പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം 

രീതിശാസ്ഗ്തം 

 വകരള വസാഷയല് ീഡ് ിു് ലസാവസുി തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെ- അതിയന്നൂര് 

വിവെജ്  റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ മാരായ ആന്സി സ് ലിവയാൺ ,ആര്ഷ.എം, അളക എം .സ ് , 

നീതു ലക വി, റിനി എം. സ,്  സരിത എസ ് എന്,ലിജി ബി,ലിജി ആ൪ എല് എന്നിവരാണ ്



തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെയില് അതിയന്നൂര്  വലാക്ക ്പഞ്ചായത്തിലല അതിയന്നൂര്  ദ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത ്വാര്ഡ് ് 17 ല് )താന്നിമൂെ(് വസാഷയല് ീഡ് ിു് ദ്പദ്കിയ നെത്തിയത്. 

ആദയഘട്ടം: 

പഞ്ചായത്ത ് ലസദ്കട്ടറി  ദ്പസിഡ് ണ്ട്  വാര്ഡ്  ് ലമപര്  എന് ആര് ഇ ജി എസ ് സ്റ്റാെ ്

എന്നിവരുമായി വസാഷയല് ീഡ് ിു ് അതിയന്നൂര് വിവെജ് റിവസാഴ്സ ്വപഴ്സൺമാര്  വാര്ഡ്  ്

17 ല്  നെത്തിയ വസാഷയല് ീഡ് ിു് ദ്പവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുല ളര്ച്ച. 

രണ്ാം ഘട്ടം: 

2018 ഒക്വൊബര് മാസം ഒന്നാം തിയതി മുതല്  2019 മാര്ച്്ച മാസം 31 വലര ്ലുെുത്ത ്

നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകള്  7 രജിസ്റ്ററുകള്  എം വഎ എസ ് എന്നിവ 

പരിവശാധിക്കല്. 

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയലുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തില് ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങള് പരിവശാധിക്കല്  

ലളയ്ത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകള് പരിവശാധിക്കല് 

നാലാം ഘട്ടം: 

രുണവഭാക്താക്കവളാെ ് ദ്പവൃത്തികളുലെ രുണെലങ്ങള് വളാദിച്ചറിയുകയും  സജീവ 

ലതാഴിലാളികലളകണ്ട് ലതാഴില്കാര്ഡ് ്  ബാങ്്ക പാസ്സ ് ബുക്ക ് എന്നിവ പരിവശാധിച്ച ്

അഭിമുയം നെത്തലും വിവരവശയരണം നെത്തലും. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 

 െീല്ഡ് ് പരിവശാധനയുലെയും െയല് പരിവശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനത്തില് 

റിവന്ഫാര്ട്ട് തയാറാക്കല്. 

 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതി വിഭാവനം ലളയ്യുന്നത ്

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െലദ്പദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെന്ഫിലാക്കാലമന്നും ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിലാളികലളയും ദ്രാമസഭ 

അംരങ്ങലളയും വബാധയലന്ഫെുത്തുന്നതിനു വവണ്ടിയാണ ്ഈ വസാഷയല് ീഡ് ിു ്.  

 

തതാഴിലാളികള്ക്ക ്10 അവകാശങ്ങള് 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് 10 അവകാശങ്ങള് ദ്പധാനം ലളയ്യുന്നു. അവ ്ലതാലക്കലയന്ന ്

ളുവലെ വളര്ക്കുന്നു.  

 

1. തതാഴില്കാർലഭിയക്്കുവാനുഅവകഅവകാശം.(ലഷഡ് യൂള് 2; യണ്ഡിക 1-5, എ.എം. 

സി.അദ്ധയായം-3 ) 



ദ്രാമപഞ്ചായത്തില്സ്ഥിരതാമസമുലഅവിദര്ദ്ധകായികലതാഴിലിന്ലളയ്യുവാന്തയ്യാ

റായിട്ടുലആളുകള്ദ്രാമപഞ്ചായത്തില്വപര ് രജിസ്റ്റര് 

ലളയ്യുക.ഒരുകുെുംബത്തില്ലതാഴില്ആവശയമുലവരുലെമുഴുവന്വപരുവിവരങ്ങള്ഉ

ള്ലന്ഫെുത്തിയാണഇ്തിനായിഅവപക്ഷ നല്വകണ്ടത.്  അവപക്ഷയില്പൂര്ണവിലാസം, 

വയസ്സ,് വാര്ഡ് നപര് , വറഷന്കാര്ഡ് നപര് , ആധാര്കാര്ഡ് നപര്എന്നിവവളര്ത്തിരിക്കണം. 

അവപക്ഷകര്ക്കദ്്പാഥമികാവനവഷണത്തിനുവശഷംദ്രാമപഞ്ചായലറസദ്കട്ടറിലതാഴി

ല്കാര്ഡ് അ്നുവദിച്ചന്ല്കും. 

അവപക്ഷനല്കിയാല് 15ദിവസത്തിനകംലതാഴില്കാര്ഡ് നല്കണം.ഒരുകുെുംബത്തിന ്

ഒരുലതാഴില്കാര്ഡ് ഫാദ്തമാണല്ഭിക്കുക.  ലതാഴില്  

ആവശയമുളളമുഴുവന്കുെുംബാംരങ്ങളുവെയും വിവരങ്ങളുംവൊവട്ടായുംലതാഴില്കാ

ര്ഡ് ിലുണ്ടായിരിക്കും. 

ഒന്നിലധികംലതാഴില്കാര്ഡ് ുകള്ഒവരയാളുലെവപരിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതദ്്കിമിനല്  കു

ുമാണ്. 

എന്നാല്മാതാപിതാക്കലളവയാസവഹാദരങ്ങലളവയാമക്കലളവയാആദ്ശയിച്ചുകഴിവയണ്ടി

വരുന്നവിധവകള് , ഉവപക്ഷിക്കലന്ഫട്ടസദ്്തീകള് , 

അരതികള്എന്നിവര്ക്ക്ദ്പവതയകംവവലറലതാഴില്കാര്ഡ് ുകള്ലകാെുക്കണലമന്നന്ി

ര്വദശിച്ചിട്ടുണ്ട.്ലതാഴിലാവശയമുളളമുഴുവന്  കുെുംബങ്ങളുവെയുംപാസ്വപാര്ട്ടവലിന്ഫ

ത്തിലുളളവൊവട്ടാകള്  ലതാഴില്കാര്ഡ് ില്പതിച്ചിരിക്കണം. വൊവട്ടാ 

എെുക്കുന്നതിലന്പ ളിലവ ്ലതാഴിലുറന്ഫപ്ദ്ധതിയില്  ഉള്ലന്ഫെുത്തിദ്രാമപഞ്ചായത്തവഹി

ക്കും. അഞ്ചുവര്ഷവത്തക്കാണഒ്രുലതാഴില്കാര്ഡ് അ്നുവദിച്ചുനല്കുന്നത.് 

ഒരുകുെുംബംഒരുവര്ഷംആവശയലന്ഫട്ടലതാഴില്ദിനങ്ങള് , 

അവര്ക്കഅ്നുവദിച്ചലതാഴില്ദിനങ്ങള് , ലഭിച്ചവവതനം, 

്ലുെുത്തദ്പവൃത്തികളുംമസ്റ്റര്വറാള്നപറുകളും, ലഭിച്ചലതാഴിലിൊയ്ഫവവതനം, 

നഷ്ടപരിഹാരംമുതലായവിവരങ്ങളുംലതാഴില്കാര്ഡ് ില്അതാത ്സമയംഎഴുതിവള

ര്ക്കണം. 

2. അദപക്ഷ്ിച്ച ് 15 ദിവസത്തിനുഅവകില് തതാഴില് ലഭിയക്്കുവാനുഅവക 

അവകാശവും ആയതിതെ പകപ്പറ്റ ്രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുഅവക അവകാശം. 

(ലഷഡ് യൂള് 1; യണ്ഡിക 8, ലഷഡ് യൂള് 2; യണ്ഡിക 6-13) 

ലതാഴില്കാര്ലലഭിച്ചവര്ലതാഴില്  

ആവശയമുലവന്ഫാള്ദ്പവതകയം അവപക്ഷ നല്കണം. 

നിര്ദിഷ്ടവൊറത്തില്ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണഅ്വപക്ഷനല്വകണ്ടത.് 

ലവലക്കെലാസ്സിലും അവപക്ഷനല്കാവുന്നതാണ്.2014-



ലലപുതിയനിര്വദശങ്ങള്ദ്പകാരംലമാവബല്വൊൺ ,ലാന്വഡ് പാൺ , ഇ-

ലമയില്മാധയമങ്ങളിലൂലെയുംലതാഴില്ആവശയലന്ഫൊവുന്നതാണ.് 

എഴുത്തുംവായനയും അറിയാത്തവര്് നിര്ദിഷ്ടഉവദയാരസ്ഥലന്പമുപില്വാക്കാലും  ലതാ

ഴില്ആവശയലന്ഫൊവുന്നതാണ്. 

ളുരുങ്ങിയദ്തണ്ടാഴ്ചവത്തക്കാണ ്ലതാഴില്ആവശയലന്ഫവെണ്ടത.് ലതാഴിലിനായിഅവപക്ഷ

നല്കുവപാള്രശീതവ്കന്ഫുിയിരിക്കണം. രണ്ടാഴ്ചവത്തയക്്കുല )14ദിവസം( 

പണികളാണ്് ുവുംളുരുങ്ങിയതആ്വശയലന്ഫവെണ്ടത.്  

കൂെുതല്ദിവസങ്ങളിവലയക്്കുലദ്പവൃത്തികള്മുന്കൂെിഅവപക്ഷിക്കുന്നതിനുംഅനു

വാദമുണ്ട.് 

എന്നുമുതല്  എന്നുവലരയാണ്ലതാഴില്ആവശയമുലലതന്നഅ്വപക്ഷയില്വയക്തമാക്ക

ണം. 

അവപക്ഷിച്ചതീയതിമുതല്വക്കാഅവപക്ഷലഭിച്ചപ്രമാവധി15ദിവസങ്ങള്ക്കുലിവലാ

ലതാഴില്ലഭയമാക്കിയിരിക്കണം. 

പരമാവധി100  ദിവസലത്തലതാഴിലിനാണഅ്വപക്ഷനല്വകണ്ടത്. എന്നാല്വനദ്പവദശ

ത്തുംവാനാതിര്ത്തികളിലുംതാമസിക്കുന്നപട്ടികവര്ഗവിഭാരങ്ങള്ക്ക1്50ദിവസലത്ത

ലതാഴില്നല് ുു ന്നതിനഇ്വന്ഫാള്അനുവാദംലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

3. തതാഴില് ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭിയക്്കുവാനുഅവക 

അവകാശം, (ആദയലത്ത 30 ദിവസം കൂലിയുലെ 1/4&പിന്നീെുല ദിവസങ്ങളില് 1/2 

ഭാരം( 

ലതാഴിലാവശയലന്ഫട്ടവര്ക്ക1്5ദിവസത്തിനുലില്  ലതാഴില്നല്കണലമന്നാണവയവസ്ഥ. 

അൊത്തപക്ഷംലതാഴിലിൊയ്ഫവവതനംലഭിക്കുന്നതിന്ത്ിയ്യതിവരയലന്ഫെുത്തിയവകന്ഫുു

രശീതആ്വശയമാണ്.ലതാഴിലിനഅ്വപക്ഷിച്ചിട്്ട15  ദിവസത്തിനകംലതാഴില്ലഭിച്ചിലെ

ങ്കില് 16-

ാാാംമലത്തദിവസംമുതല്ആദയലത്ത30ദിവസംനിര്ദിഷ്ടവവതനത്തിലന്പനാലിലലാന്നി

ല്കുറയാത്തതുകയുംപിന്നിട്ടുലദിവസങ്ങളില്വവതനത്തിലന്പപകുതിയില്കുറയാ

ത്തതുകയുമാണല്താഴിലിൊയ്യ്മ വവതനമായിലഭിക്കുക. 

സംസ്ഥാനസര്ക്കാരാണ്ലതാഴിലിൊയ്യ്മവവതനംനല്വകണ്ടത.് 

എന്നാല്പിന്നീെഈ്തുകലതാഴില്നല്കുന്നതില്വീഴച്്ചവരുത്തിയവരില്നിന്നുംഈൊ

ക്കണലമന്നാണവയവസ്ഥ.ലതാഴില്അനുവദിച്ചുനല്കിയഅന്നുമുതല്വക്കാ, 

നൂറുദിവസലത്തവവതനത്തിന്ത്ുലയമായതുകലതാഴിലിൊയ്യ്മവവതനമാവയാലഭിക്കുന്നദി

വസവമാലതാഴിലിൊയ്യ്മവവതനത്തിനുലഅര്ഹതനഷ്ടമാകും.വവതനമായുംലതാഴിലി



ൊയ്യ്മവവതനമായും ഒരാള്ക്കപ്രമാവധി100ദിവസലത്തവവതനത്തിന്ത്ുലയമായതുകലയ

ലഭിക്കുവാന്അര്ഹതയുലു. 

 

4. തഷല്ഫ ്ഓഫ ്ദഗ്പാജട് ് തയാറാറാക്കുവാനുഅവക അവകാശം,  

ഒരുദ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്പലഷല്െ്ീെ്ലദ്പാജട്എഎ്ന്നുപറയുന്നത ്എസ്റ്റിവമുുകള്അെ

ക്കമുളളദ്പവൃത്തികളുലെവിശദവിവരങ്ങളാണ്. 

ഇതുനെന്ഫുസാപത്തികവര്ഷത്തിന ്തവലവര്ഷംലെദ്ബുവരിമാസവത്താലെ പൂര്ത്തീക

രിച്ചിരിക്കണം.ഒരുദ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്പഅംരീകരിക്കലന്ഫട്ടവലബര്ബഡ് ജു ിലന്പഇരട്ടിയി

ലധികം തുകയക്്കുളളദ്പവൃത്തികളാണ്ലഷല്ീെ്ലദ്പാജട്എില്ഉണ്ടാവുക. 

ഇതില്്തുദ്പവൃത്തിവവണലമങ്കിലും കാര്ഷികകലണ്ടര് , 

ലതാഴിലാവശയലന്ഫട്ടവരുലെഎണം, 

ദ്പവൃത്തിനെന്ഫിലാക്കുന്നകാലയളവിലലകാലാവസ്ഥ എന്നതിലന്പഅെിസ്ഥാനത്തില്തി

രലലെുക്കാം. 

 

5. 5 കിദലാമീറ്ററിനുഅവകില് തതാഴില് ലഭിയക്്കുവാനുഅവക അവകാശം, അലെങ്കില്  

)വവതനത്തിലന്പ 10 ശതമാനം അധികം(  

അവപക്ഷകരുലെതാമസസ്ഥലത്തിന5്കിവലാമീുര്ദൂരപരിധിയക്്കുലില്ലതാഴില്ന

ല്കുന്നതിന്ഩുന്രണനനല്ണും. 5കിവലാമീുര്ദൂരപരിധിയക്്കപ്ുറത്താണല്താഴിലലെു

ക്കുന്നലതങ്കില്  10ശതമാനംഅധികംവവതനത്തിലന്ത്ാഴിലാളികള്ക്കഅ്വകാശമുണ്ടാ

യിരിക്കും. 

 

6. കുടിതവഅവകം, വിഗ്ശമസൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷാ സൗകരയം ഇവ 

ലഭിയക്്കുന്നതിനുഅവക അവകാശം, (ലഷഡ് യൂള് 2; യണ്ഡിക 23-28) 

ലതാഴിലിെങ്ങളിലല സൌകരയങ്ങള്  

a.ലതാഴിലാളികള്ക്ക് തിളന്ഫിച്ചാറിയ കുെിലവലം നല്കുക. 

b. ദ്പഥമ ശൂദ്ശൂഷാകിു ്ഉലണ്ടന്ന ്ഉറന്ഫ ്വരുത്തുക. 

c. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഉച്ചയക്്ക ് 1 മണിക്കൂര്  വിദ്ശമിക്കുന്നതിനും ൊര്വപാളിന്  

ഷീു് ലകാണ്ട് തണല്  ഒരുക്കുക. 

d. അഞ്ച ് വയസ്സിന്  താലഴ ദ്പായമുല കുട്ടികളുലെലയണം അഞ്ചില്  

താലഴയാലണങ്കില്        അവലര  പരിപാലിക്കുക.  

7. 15 ദിവസത്തിനുഅവകില് ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുഅവക അവകാശം 



പദ്ധതിയുലെ വവതനം ബാങ്ക,് വപാസ്റ്റ് ീെീസ ് എന്നിവിെങ്ങളിലല 

അക്കൌണ്ടിലൂലെയാണ് നല്കുന്നത.്ീവരാ ലതാഴിലാളിക്കും ദ്പവതയക അക്കൌണ്ട ്

വവണം. ഒവരാ ലതാഴിലാളികളുലെയും വവതനം അവരവര്ക്ക ് തലന്ന ലഭിക്കുന്നുലവന്ന ്

ഉറന്ഫുവരുത്തന്നതിനാണ ് ഇങ്ങലന നിഷക്്കര്ഷിച്ചിട്ടുളളത്.സദ്്തീ ലതാഴിലാളികളുലെ 

വവതനത്തിന്  വമലുല നിയദ്ന്ത്ണം അവര്ക്കു തലന്നയായിരിക്കണലമന്ന ഒരു 

ലക്ഷയവും ഈ വയവസ്ഥയക്്ക ് പിന്നിലുണ്ട.് ലതാഴിലാളികളുലെ ആധാര്  നപര്കൂെി 

ലതാഴില്  കാര്ഡ് ില്  വരയലന്ഫെുത്തിയാല്  ആള്മാറാട്ടം, ഇരട്ടിന്ഫ് എന്നിവ മുവയനയുല 

ദ്പശ്നങ്ങള്  കൂെി ഒഴിവാക്കുവാന്  സാധയമാകും. 

 

8. ദവതനവിതരണത്തിതല കാലതാമസത്തിന ് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിയക്്കുവാനുഅവക അവകാശം,  

മസ്റ്റര്വറാള്  അവസാനിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം വവതനം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങലന 

ലഭിക്കാലത വന്നാല്  പതിനാറാമലത്ത  ദിവസം മുതല്  ലഭിക്കാനുളള വവതനത്തിലന്പ 

0.05 ശതമാനം തുക ീവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുലമന്നാണ് 2014 - ലല 

പുതുക്കിയ  ലഷഡ് യൂള്  2 ല്  വയവസ്ഥ ലളയ്തിട്ടുളളത്. ഈ തുക തല്ക്കാലം സര്ക്കാര്  

വഹിക്കുലമങ്കിലും പിന്നീെ ് വിശദമായ അവനവഷണത്തിലന്പ 

അെിസ്ഥാനത്തിലന്പ  ഉത്തരവാദികളായവരില്   നിന്നും ഈൊക്കണലമന്നാണ ്വയവസ്ഥ. 

മനപൂര്വവമാ അലംഭാവം മൂലവമാ പാവലന്ഫട്ടവരായ കൂലിലത്താഴിലാളികളുലെ വവതനം 

മുെങ്ങുകവയാ വവകുകവയാ ലളയ്യുന്നത ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ ് ഇങ്ങലന വയവസ്ഥ 

ലളയ്തിട്ടുലത.്അളവുകള്  വരയലന്ഫെുവത്തണ്ട ീവര്സിയര് , വമലളവുകള്  എെുവക്കണ്ട 

അദ്കഡ് ിുഡ്  ് എഞ്ചിനീയര് , ഡ് ാു എന്ദ്െി നെത്തി വവജ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാവക്കണ്ട ഡ് ാു 

എന്ദ്െി ീന്ഫവറുര് , െണ്ട് ദ്ൊന്സ്പര്  ീര്ഡ് റുകള്  ഒന്ഫിട്ട് അയവക്കണ്ട ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡ് ണ്ട് എന്നിവര്  നിര്ദിഷ്ട ദിവസങ്ങള്ക്കുലില്  അവ 

നെത്തുന്നുലവന്നും പൂര്ത്തികരിക്കുന്നുലവന്നും ഉറന്ഫുവരുത്തണം. 

9. സമയബന്ധിതമായുഅവക പരാതി പരിഹാരത്തിനുഅവക അവകാശം,  

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലസക്ഷന്19, ലഷഡ് യൂള് 2 para 35, വകദ്രവാര്ഷിക സര്ക്കുലര് 

ളാപ്ുര് 10.4 എന്നിവ ദ്പകാരം സമയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തിനുല അവകാശം 

അനുശാസിക്കുന്നു. ലതാഴിലുറന്ഫുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട പരാതികള്  വരയപരമാവയാ  

വാക്കാവലാ  വൊൺ  മുയാന്ത്ിരവമാ നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥലര അറിക്കാവുന്നതാണ.് 

ഇങ്ങലന ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്  പരാതി രജിസ്റ്ററില്  എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും 

പരാതിയിന്വമല്  എെുത്ത നെപെികള്  പരാതിക്കാരലന അറിയിവക്കണ്ടതും നിര്വഹണ 

ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ളുമതലയാണ.് 



10. ദസാഷയല്  ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുഅവക അവകാശം. 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്   ആ പദ്ധതി 

അവവലാകനം ലളയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിലയിരുത്തുകയും ലളയ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെലാണ് വസാഷയല്  ആഡ് ിു്. ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയുലെ 

സവിവശഷതയാണ് വസാഷയല്  ആഡ് ിു.് ലതാഴിലുറന്ഫ ്പദ്ധതിയില്  പണം ലളലവഴിച്ചത ്

ശരിയായ രീതിയിലാവണാ, ലക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും ആനുകൂലയങ്ങളും 

അര്ഹതലന്ഫട്ടവര്ക്ക ് ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിര്വഹണ രീതിയില്  അപാകതകള്  

ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ എലന്നൊം ജനങ്ങള്  

വനരിട്ട ് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്പദ്കിയാണ് ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയില്  വസാഷയല്  

ആഡ് ിു്. വസാഷയല്  ആഡ് ിു ് െീം വരയകളും െയലുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും 

പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  വനരിട്ട് പരിവശാധിച്ച് അളവുകള്  

ഒത്തുവനാക്കുകയും ലളയ്യുന്നു. ദ്പവതയകം വിളിച്ചുവച്ചര്ക്കുന്ന വസാഷയല്  ആഡ് ിു ്

ദ്രാമസഭയിലാണ് വസാഷയല്  ആഡ് ിു ്റിവന്ഫാര്ട്ട ്അവതരിന്ഫിവക്കണ്ടത.് 

 

അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ് തതാഴിലാളികളില്  നിന്നും ദചാദിച്ചറിഞ്ഞ 

വിവരങ്ങള്  

 

തതാഴില്  കാർഡ ്

സജീവ ലതാഴിലാളികള്ലക്കൊം തലന്ന പുതിയ ലതാഴില്  കാര്ഡ്  ്

നല്കിയിട്ടുണ്ട.് എൊവരും ലതാഴില്  കാര്ഡ് ിവലക്ക ്ആവശയമായ വൊവട്ടാ സവന്ത്മായി 

വപസ ലളലവഴിച്്ച എെുത്തതാണ.് ലതാഴിലാളികളുലെ  ലതാഴില്  

കാര്ഡ് ിവലക്കാവശയമായ വൊവട്ടാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന ് തലന്ന എെുത്ത ്

ലകാെുക്കുന്നതിന് വവണ്ട നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നത ് നെതായിരിക്കും. ലതാഴില്  

കാര്ഡ് ില്  ആവശയമായ വിവരങ്ങള് വരയലന്ഫെുത്താലത ഇരിക്കുന്നത ്ദ്ശദ്ധയില്ലന്ഫട്ടു.  

തതാഴില്  അദപക്ഷ് 

 പരിവശാധിച്ച െയലുകളില് ലതാഴിലിനായുല  അവപക്ഷ കലണ്ടത്താന് സാധിച്ചിെ.   

 

കൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമ ദ്പകാരം ദ്പവൃത്തി കഴില ് 15 ദിവസത്തിനുലില് വവതനം 

ലഭിവക്കണ്ട അവകാശം ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് ഉണ്ട്. ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം ലസക്ഷന്  3)2( 6 

ലഷഡ് യൂള് 2)29( a,b,c,d,e,f,30 ദ്പകാരം പണി കഴില ് 14 ദിവസത്തിനുലില് കൂലി 

ലഭയമാവക്കണ്ടതാണ്.  



തതാഴില്  സ്ഥലതത്ത സൗകരയങ്ങള് 

കുെിയക്്കുവാനുല ലവലം, വിദ്ശമ സൌകരയം, ദ്പഥമശുദ്ശൂഷാ സൌകരയം  ദ്കഷ ്

എന്നിവ ലതാഴില് സ്ഥലത്ത ് ലഭയമാക്കണലമന്ന ് ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം ലഷഡ് യൂള്  2 para 

23-28  വകദ്ര വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് 8  8.2 അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. 

ലതാഴിലാളികളുമായി വനരിട്്ട നെത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിെയില്  നിന്നും ദ്പവൃത്തി 

നെന്നു ലകാണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്  പരിവശാധന നെത്തിയതിനല്റ 

അെിസ്ഥാനത്തിലും എൊ  ലസൌകരയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിെ . ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ 

കിുുകള് തണല്  എന്നിവ  പണി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമായിട്ടിെ.  

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റുകള്  

പരിവശാധന നെത്തിയ ദ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ദ്പഥമ ശുദ്ശുഷ കിുുകള് ഇൊയിരുന്നു 

വമു ് / കൺവീനര്  നല്റ ളിലവില്   ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിുുകള്  വാങ്ങുന്നത ് ഒരാള്ക്ക ്

സാപത്തിക ലളലവ ്  ഉണ്ടാക്കുകയും ളില അവസരങ്ങളില്  ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്

ലളലവ് ഉണ്ടാകാനും സാധയത ഉണ്ട.് അങ്ങലന ഉല അവസരങ്ങള്  

ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമിതി മുന്വക എെുക്കണം. CHC ആയി 

വളര്ന്ന ് ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിുുകള്ലഭയമാകുന്നതിനുല നെപെികളും 

സവീകരിക്കാവുന്നതാണ.് 

തണല്  

വമല്  പറല ദ്പവര്ത്തി സ്ഥല സരരശ്ന സമയത്ത ് അവിലെ ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്

വിദ്ശമിക്കുന്നതിന ് തണല്  സൌകരയം ഇൊയിരുന്നു. അതിനു വവണ്ട ലസൌകരയം 

ലളയ്യണലമന്നും അറിയിക്കുന്നു.  

 

ചികിത്സാസഹായം 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം ലഷഡ് യൂള് 2 para 5  വകദ്ര വാര്ഷിക സര്ക്കുലര് ളാപ്ു ര്  9 

ദ്പകാരവും ലതാഴിലാളിക്ക ് വതാഴിലിെത്തില് ലവച്്ച അസുയവമാ അപകെവമാ  

സംഭവിച്ചാല്  ളികിത്സാലസൌകരയം ഉറന്ഫ ് വരുവത്തണ്ടതാണ്. ളികിതിസാ സഹായം 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് നല്കാതിരിക്കുന്നത ് നിയമ ലംറനമാണ.് ഇത്തരം 

സാഹളരയങ്ങളില് പഞ്ചായത്ത ് കൂെുതല് ജാദ്രത പാലിവക്കണ്ടതുണ്ട.്  

കനാല ് വതാെ്/കുളം  നവീകരണ ദ്പവര്ത്തികള്  നെക്കുന്ന സമയത്ത ്

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്വകയുറ  കാലുറ എന്നിവ ലഭയമാക്കണം.  

തഷല്ഫ ്ഓഫ ്ദഗ്പാജട് ് തയാറാറാക്കുവാനുഅവക അവകാശം 

ലഷല്െ ് ീെ ് വദ്പാലജക്ു ില്  ലതാഴിലാളികളുലെ പങ്കാളിത്തം ഉലണ്ടങ്കിലും 

അഭിദ്പായങ്ങള്  തുറന്നു പറയാറിെ എന്ന് മനസിലായി.   



 

5 കിദലാമീറ്ററിനുഅവകില് തതാഴില് ലഭിയക്്കുവാനുഅവക അവകാശം 

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലഷഡ് യൂള് 2 para 18, വകദ്രവാര്ഷികസര്ക്കുലര് ളാപ്ു ര് 17 

എന്നിവയില് ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് 5 കിവലാമീുര് ളുുളവില് ലതാഴില് ലഭയമാകണം 

എന്ന ് അനുശാസിക്കുന്ന .ു വാര്ഡ് ിലല മുഴുവന് ലതാഴിലാളികള്ക്കും 5 

കിവലാമീുറിനുലില്തലന്ന ലതാഴില് ലഭിക്കുന്നുലണ്ടന്ന ് ലതാഴിലാളികളില് 

നിന്നഅ്റിയുവാന് സാധിച്ചു. 

സമയബന്ധിതമായുഅവക പരാതി പരിഹാരത്തിനുഅവക അവകാശം 

നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥവരാെ ് വനരിവട്ടാ, എഴുതി നല്കിവയാ, വൊൺ മുയാന്ത്ിരവമാ 

ആണ ് ലതാഴിലാളികള് അവരുലെ പരാതികള് ഉന്നയിവകണ്ടത.്ദ്പവൃത്തി സ്ഥാന 

സരരശ്ന സമയത്ത ് ലതാഴിലാളികള്ക്കു ലതാഴിലിെലത്ത സൌകരയങ്ങള്,വവതന 

വിതരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധലപട്ടു പരാതികള് ഉലതായി മനസിലാക്കി.എന്നാല് 

പരാതി ലരജിസ്റ്ററില് ഇവ കലണ്ടത്താന് കഴിലിെ. പഞ്ചായത്തില് വരയാമൂലം 

ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്ക്കു വകപുു രസീത ് നല്വകണ്ടതും യഥാസമയം 

പരിഹരിവക്കണ്ടതുമാണ.് പരാതി  പരിഹാരത്തിനായി വിവരാവകാശ നിയമവും 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്ഉപവയാരിക്കാം . 

 

ദസാഷയല്  ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്നതിനുഅവക അവകാശം 

ലതാഴിലുറന്ഫന്ിയമം ലസക്ഷന് 17(2) വസാഷയല് ീഡ് ിുന്െത്തുവാനുല അവകാശം 

നല്കുന്നു.  

 

ഗ്പവൃത്തി വിശദാംങ്ങള്  

 

അതിയന്നൂര്   പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് -്17(താന്നിമൂെ് ) ലല 01.10.2018 മുതല്  31.03.2019 

വലരയുല 7 ദ്പവൃത്തി െയലുകളാണ ് വസാഷയല്  ീഡ് ിുിനു വവണ്ടി 

തിരലലെുത്തത.്ഈ കാലയളവില്  നെത്തിയ 7ദ്പവര്ത്തികള്ക്ക് 101 

മസ്റ്റര്വറാള്കളളുിലായി   2498അവിദര്ദ്ധ  /വിദര്ദ്ധ ലതാഴില ് ദിനങ്ങളും 

(2457+41)അവിദര്ദ്ധ/വിദഗ്ധ വവതന ഇനത്തിലും പണിയായുധ വാെക ഇനത്തിലുമായി 

7,07,922 രൂപയും ളിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട.് ദ്പവൃത്തികള്  സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്  താലഴ 

ലകാെുക്കുന്നു.  



1. ലളറുകിെ നാമമാദ്ത കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് ലെറസിംര ് വകാണ്ടൂര് ബണ്ട ് ദ്െഞ്ച ്

(1614001001/IF/373485) 

2. വയക്തിരത കിണര് നിര്മ്മാണം (1614001001/IF/351163) 

3. കട്ട൦കവ൪ മുതല് ഇെത്തുംമൂല  വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218949) 

4. കട്ട൦കവ൪ മുതല് താന്നിമൂെ ് വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218948) 

5.ഇെത്ത൦മൂല മുതല് കരുമന൦വതാെ ് വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218950) 

6.കരുമന൦വതാട്ട൦ മുതല് ലപാുവിള വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218951) 

7.പിലവീെ ് മുതല് കട്ട൦കാവ ് വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218947) 
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1 1614001001/IF

/373485 

ലളറുകിെ 

നാമമാദ്ത  

കര്ഷകരു

ലെ 

ഭൂമിയില്(

ലെറസില് 

വകാൺെൂര് 

ബണ്ട ്വദ്െഞ്ച ്

) 

COMPLE

TED 

300000 1075 0 1075 295467 2400 

2 1614001001/IF/

351163 

വയക്തിരത 

കിണര് 

നിര്മ്മാണം 

(1614001001/IF/

351163) 

COMPLE

TED 

41000 21 41 62 36546 500 

3 1614001001/IC

/218949 

കട്ട൦കവ൪ 

മുതല് 

ഇെത്തുംമൂല  

വലര 

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണം(16140010

01/IC/218949) 

COMPLE

TED 

80700 274 0 271 74796  

4 1614001001/IC/21

8948 
കട്ട൦കവ൪ 

മുതല് 

താന്നിമൂെ ്

വലര 

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

COMPLE

TED 

57000 186 0 186 51336  



ണം(16140010

01/IC/218948) 

5 1614001001/IC/21

8950 
ഇെത്തു൦മൂല 

മുതല് 

കരുമന൦

വതാെ ് വലര 

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണം(16140010

01/IC/218950) 

COMPLE

TED 

89400 305 0 301 83352  

6 1614001001/IC/21

8951 
കരുമന൦

വതാട്ട൦ 

മുതല് 

ലപാുവിള 

വലര 

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണം(16140010

01/IC/218951) 

COMPLE

TED 

89400 305 0 304 83901  

7 1614001001/IC/21

8947 
പിലവീെ ്

മുതല് 

കട്ട൦കാവ ്

വലര 

ലനയ്യാര് 

ഇറിവരഷന് 

കനാല് 

പുനരുദ്ധാര

ണം(16140010

COMPL

ETED 

89100 304 0 299 82524  



01/IC/218947) 

 

          

 

 

 

7 രജിസ്റ്റർ  പരിദശാധന 

വകദ്രസര്ക്കാരിനല്റ നി൪വദശദ്പകാരം താലഴന്ഫറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകള് നി൪ബന്ധമായും 

ദ്രാമപഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്.  

1( ലതാഴില്  കാ൪ഡ് ിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 

2( ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്   

3( ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

4( ദ്പവൃത്തിയുലെ ലിസ്റ്റും ളിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്   

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര്   

6( പരാതി രജിസ്റ്റര്   

7( സാധന രജിസ്റ്റര്   

2018-19 സാപത്തിക വര്ഷലത്ത രജിസ്റ്ററുകള് വളലര വൃത്തിയായും ളിട്ടവയാെും കൂെി  

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

1( ലതാഴില് കാഡ് ിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 

   8931 കുെുംബങ്ങളുലെ ലതാഴില് കാര്ഡ്  ് വിവരങ്ങള് MIS ല്  നിന്നും പകര്ന്ഫ ്എെുത്തു 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.   

2( ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്   

 വസാഷയല് ീഡ് ിു് നെത്തിയ കാലറട്ടത്തില്(01-10-2018 മുതല് 31-03-2019) ഒരു 

ലതാഴിലാളി ദ്രാമസഭ   സംറെിന്ഫിച്ച തായും(15-12-2018),  ഈ കാലയളവില് 8വദ്പാജട്എ് 
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മീുിംരു൦(1/12/2018, 1/12/2018, 24/12/2018, 24/12018, 24/12/2018, 24/12/2018, 24/12/2018,  

22/2/2019)നെന്നിട്ടുണ്ട.് 

3( ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര് 

4( ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലിസ്റ്റും ളിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

ദ്പവര്ത്തി െയലില്  ആക്ഷന്  ന്ബാനിനല്റ പകര്ന്ഫ ് ഇൊത്തതു കാരണം ദ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററില്   നിന്നും ദ്പവര്ത്തികള്  കലണ്ടത്താന്   ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. 

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര്   

6( പരാതി രജിസ്റ്റര്   

 പദ്ധതി കായലവില്  ഇതുമായി ബന്ധലന്ഫട്ടു ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചതായി 

വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ. 

7( സാധന രജിസ്റ്റര 

ദകഗ്ര സർക്കാർ നിർദേശഗ്പകാരം വരു വർക്ക ് ഫയലില് താതഴ പറയുന്ന 

ദരഖകള്  നിർബന്ധമായും ണണ്ാദകണ്താണ ് 

1) കവര്  വപജ ്

2) ലളക്ക ്ലിസ്റ്റ്  

3) ആക്ഷന്  ന്ബാന്/ലഷല്െ ്ീെ ്വര്ക്ക ്എന്നിവയുലെ അംരീകരിച്ച വകാന്ഫി  

4)സാവങ്കതികഎസ്റ്റിവമുുംഡ് ിവസനുംഅെങ്ങുന്ന സാവങ്കതികഅനുമതിയുലെവകാന്ഫി  

5) ഭരണാനുമതിയുലെ വകാന്ഫി  

6) സവങ്കതികാനുമതിയുലെ വകാന്ഫി  

7) സംവയാജിത പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങള്   

8) ലതാഴിലാളികള്  ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടുലകാണ്ടുളള അവപക്ഷ 

9) ലതാഴില്  അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുളള വരയയുലെ വകാന്ഫി  

10) പൂരിന്ഫിച്ച മസ്റ്റര്  വറാളിലന്പ വകാന്ഫി  



11) ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്കിലന്പ വകാന്ഫി  

12) സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള കവാവട്ടഷന് ക്ഷണിച്ചതിലന്പയും കംപാരിുീവ് 

വസ്റ്റുല്മന്പിലന്പയും ലമുീരിയല് സവന്ബ ീര്ഡ് റിലന്പയും വകാന്ഫി  

13) വവജ ്ലിസ്റ്റ്  

14) വവതനത്തിലന്പയും സാധനങ്ങള്ക്ക ്പണമെച്ചതിന്പയും FTO യുലെയും വകാന്ഫി  

15) ലമുീരിയല്  വൌച്ചറിലന്പയും ബിെുകളുലെയും വകാന്ഫി  

16) വറായല്ുി അെച്ചതിലന്പ രസീതിലന്പ വകാന്ഫി  

17) ലതാഴിലിലന്പ മൂന്ന ്റട്ടങ്ങളിലുല വൊവട്ടാകള് 

18) ദ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിെിക്കുിലന്പ വകാന്ഫി  

19) മസ്റ്റര്  വറാള് മൂവല്മന്പ ് ലിപ ്

20) ആസ്തിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്ഡ ്വൊവട്ടാകള് 

21) വസാഷയല്  ീഡ് ിു ്റിവന്ഫാര്ട്ടിന്ലറ വകാന്ഫി  

22) വസു് ഡ് യറി 

 

കതണ്ത്തലുകള്  

 െയല്  പരിവശാധനക്കിെയില് വസാഷയല് ീഡ് ിു് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ  

കലണ്ടത്തുവാന് സാധിച്ച വസ്തു തകള് താലഴ വളര്ക്കുന്നു. ആദയ െയല്  പരിവശാധന 

സമയത്ത ് AMC ദ്പകാരമുല വരയകലള കുറിച്ച ് പറലിരുന്നു.പരിവശാധിച്ച 

67വെലുകളിലും AMC ദ്പകാരമുല െയലുകള് കലണ്ടത്താനായിെ. 

1. കവർദപജ ്

ദ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട ലപാതുവിവരങ്ങള്  ഉള്ലക്കാലുന്ന വരയയാണ് 

കവര്വപജ.് പരിവശാധിച്ച 7ദ്പവൃത്തി െയലുകളില് AMC ദ്പകാരമുല കവര്വപജ ്

കലണ്ടത്താനായിെ .GEO-TAGGING സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  കവര്വപജില്  



ഉള്ലന്ഫട്ടിരുന്നിെ.   കവര്  വപജ് പൂര്ത്തിയാവക്കണ്ടതും ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലലാവക്കഷന് 

കൃതയമായി ദ്പതിപാദിവക്കണ്ടതുമാണ.്. 

2. തചക്ക ്ലിസ്റ്റ ്

ഒരു ദ്പവൃത്തി െയലില് ദ്കമദ്പകാരം ്ലതാലക്ക വരയകള് എവിലെ/ ്തു വപജ ്മുതല് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ് മനസ്സിലാക്കുവാനുല വരയയാണ ് ലളക്ക ് ലിസ്റ്റ.് പരിവശാധിച്ച 

7െയലിലും ലളക്ക് ലിസ്റ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നിെ. ഇത ് െയലില് ഉള്ലന്ഫെുവത്തണ്ടത ്

അതയാവശയമാണ.്  

3. ആക്ഷ്ന്  പ്ലാന് 

ദ്പസ്തു ത ദ്പവര്ത്തി പഞ്ചായത്തിലല നെന്ഫ ് സാപത്തിക വര്ഷത്തിലല ആനുവല്  

ആക്ഷന്  ന്ബാനില്  ഉള്ലന്ഫട്ടതാണ ് എന്ന ് ലതളിയിക്കുവാനുല വരയയാണ ് ആക്ഷന് 

ന്ബാനിന്ലറ വകാന്ഫി. ആക്ഷന്  ന്ബാന് പകര്ന്ഫ ് ദ്പവൃത്തി െയലുകളില്  കാണുവാന് 

സാധിച്ചിെ.  

4. ഭരണാനുമതി 

ദ്പവൃത്തി ലളയ്യുന്നതിന് നിര്വഹണ സ്ഥാപനം നല്കുന്ന അനുമതിയാണ ്

ഭരണാനുമതി.ലസകയൂറില് നിന്നു ലഭിച്ച ഭരണാനുമതി െയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട ്

.ഭരണാനുമതിയില് പഞ്ചായത്ത ് ലസദ്കട്ടറി ഒന്ഫ,് സീല് എന്നിവ പതിന്ഫിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

എന്നാല് ഇവവയാലൊന്ഫം ഒന്ഫു വരയലപെുത്തിയ തീയതി കലണ്ടത്താന് സാധിച്ചിെ . 

5. സാദങ്കതികാനുമതി 

ഒരു ദ്പവൃത്തിക്ക് സാവങ്കതികവിദഗ്ധരുലെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട ് എന്നതിനുല 

ആധികാരിക വരയയാണ് സാവങ്കതിക അനുമതി വരയ. ലസകയൂരില് നിന്നു ലഭിച്ച 

സാവങ്കതികാനുമതി നപര് അെങ്ങുന്ന പകര്ന്ഫ ് എൊ ദ്പവൃത്തി െയലുകളും 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  സാവങ്കതികാനുമതി വൊറത്തില്  ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാരസ്ഥര് 

തിയ്യതിവയാെു കൂെിയ ഒന്ഫ ് വരയലന്ഫെുവത്തണ്ടത ് അതയാവശയമാണ.്പരിവശാധിച്ച 

ദ്പവൃത്തികളില് തിയതിവയാെു കൂെിയ ഒന്ഫ് ഇൊയിരുന്നു.  

6.എസ്റ്റിദമറ്റ ് 

ദ്പവര്ത്തികളുലെ എസ്റ്റിവമു ് െയലിലനാന്ഫം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് ഡ് ീവുല്ഡ്  ്എസ്റ്റിവമുില് 

തലന്ന അനാലിസിസ ് ീെ് വറു,് വലബര് അബ്സ സദ്്െക്ു ,്  ലമുീരിയല് വസ്റ്റുല്മന്റ ്എന്നിവ 

ഉള്ലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട.് എന്നാല് വദ്ഡ് ായില ് ആന്ഡ്  ് ഡ് ിവസന്,കവര് വപജ ് ീെ് 



എസ്റ്റിവമു,് ജനകീയ ഭാഷയിലുല എസ്റ്റിവമു,് സര്വവ ഡ് ാുാ എന്നിവ െയലില് 

കലണ്ടത്താന് സാധിച്ചിെ. സാവങ്കതിക വിദഗ്ധരുലെ ഒന്ഫും സീലും വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട,് 

എന്നാല് തീയതി വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ. റിവന്ഫാര്ട്ടിനകത്ത ് ദ്പവൃത്തിയുലെ 

രുണെലങ്ങള് കൂെി ഉള്ലന്ഫെുവതണ്ടതാണ ് 

7. സംദയാജിത പദ്ധതി 

വാര്ഡ് ില് നെത്തിയ ലപാതു ദ്പവര്ത്തികളില് 2 എണം കൺലവര്ജന്സ ്

ദ്പവൃത്തികളെ. 5 ദ്പവൃത്തി കൺലവര്ജന്സ് ദ്പവൃത്തികളാണ ് സംവയാജിത 

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധലന്ഫട്്ട വരയ െയലില് സൂക്ഷിക്കുവാന് ദ്ശദ്ധിക്കണം. 

8.തതാഴിലിനുഅവക അദപക്ഷ് 

ലപാതു ദ്പവൃത്തികളുലെ 7 െയലുകളിലും  ലതാഴിലിനുല അവപക്ഷ കലണ്ടത്താന് 

സാധിച്ചിെ. ലതാഴിലിനുല അവപക്ഷ നിര്ബന്ധമായും വര്ക്ക ് െയലില്  

സൂക്ഷിവക്കണ്ടതാണ.് 

 

9. തതാഴില് അനുവദിച്ചതിതെ പകർപ്പ ്

ലതാഴിലനുവദിച്ച കാരയം വരയാമൂലം ലതാഴിലാളികലള അറിയിക്കണലമന്നാണ ്

വയവസ്ഥ.ദ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചുലകാണ്ട ് നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥര് നല്കുന്ന 

അനുമതിയാണ ് വര്ക്ക ് അവലാവക്കഷന്  വൊം .ദ്പവര്ത്തി അനുവദിച്ചതിലന്പ പകര്ന്ഫ ്

െയലുകളില് ഉള്ലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ടഎ്ന്നാല്, ഡ് ിമാന്ഡ്  ് വൊം ഇൊത്തതുലകാണ്ട ്

ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടിട്ടുല തീയതി കൃതയമായി മനസ്സിലാക്കാന് സാധിച്ചിെ. വര്ക്ക ്

അവൊവക്കഷന് വൊമില് ഡ് ിമാന്ഡ് ് വഡ് ുും വര്ക്ക് അവലാവക്കഷന് വഡ് ുും ഒവര 

തീയതിയില് കാണലന്ഫട്ടു. അതിനാല് ലതാഴില് ലഭിച്ചതില് കാലതാമസം ഉവണ്ടാ എന്ന ്

കലണ്ടത്താന് സാധിച്ചിെ.  

10. മസ്റ്റർദറാള് 

ദ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് ലതാഴിലാളികളുലെ ഹാജര്  വരയലന്ഫെുത്തുന്നതിനുല വരയയാണ് 

മസ്റ്റര്  വറാള് . പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന ് മുപ് രാവിലലയും  അവസാനിന്ഫിച്ചതിനു വശഷം 

വവകുവന്നരവും ദിവസം രണ്ടു ദ്പാവശയം മസ്റ്റര്  വറാളില്  ഒന്ഫുലവക്കണം. 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നല്കുന്ന  പദ്ധതിയായതിനാല്  ്ുവും സുക്ഷ് ഫതവയാലെയും 

കാരയക്ഷമതവയാലെയും വകകരയം ലളയ്യുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ലളവയ്യണ്ട 



അെിസ്ഥാന വരയയാണ് മസ്റ്റര്  വറാള് .ലതാഴിലാളികള് ലതാഴില് ലളയ്തുലവന്ന ്

ലതളിയിക്കുന്ന ആധികാരികവരയകൂെിയാണിത.് പരിവശാധിച്ച വര്ക്ക ് െയലുകളിലല 

മസ്റ്റര്വറാളുകളില്  വിവരങ്ങള്   പൂര്ണമായി വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ. മസ്റ്റര്വറാളില് 

ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്ക ് നപര് വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ.ദ്പവൃത്തി നെന്ന തിയ്യതി 

വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട ് .ദ്പവൃത്തിക്ക ് വവണ്ടി അനുവദിച്ച ് നല്കുന്ന എൊ മസ്റ്റര് 

വറാളിലും നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ തിയ്യതിവയാെുകൂെിയ ഒന്ഫ,്സീല്  എന്ന 

അതയാവശയമാണ.് പഞ്ചായത്ത ് സീല്  മസ്റ്റര് വറാളുകളില്  ഉണ്ടായിരുന്നു.   മസ്റ്റര് വറാള്  

നല്കുവപാള് ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാരസ്ഥര്  ഒന്ഫിലനാന്ഫം തിയ്യതിയ്യും, സീലും 

പരിവശാധിക്കുന്ന ഉവദയാരസ്ഥര് അവരുലെ വപര,് സ്ഥാനം എന്നിവയും 

വരയലന്ഫെുത്തുവാന് ദ്ശദ്ധിക്കണം. മസ്റ്റര് വറാളില് ലവട്ടി തിരുത്തലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

11. തമഷർതമെ ് ബുക്ക ്

ദ്പവൃത്തി ലളയ്ത അളവ് വരയലന്ഫെുവത്തണ്ട  ആധികാരിക വരയയാണ് ലമഷര്ലമന്റ ്

ബുക്ക.് പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകളില് ദ്പവൃത്തിയുലെ വിശദാംശങ്ങള്  

വരയലന്ഫെുവത്തണ്ട ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്ക ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണലന്ഫട്ടു. 

ഭരണാനുമതി നപര് സാവങ്കതിക അനുമതി നപര്, മസ്റ്റ്വറാള് നപര് എന്നിവ 

ലമഷര്ലമന്റ ്ബുക്കില് കലണ്ടത്താന് കഴിലിെ. പദ്ധതി കാലയളവില് ലളലവാക്കിയ 

തുക M-ബുക്ക ്ദ്പകാരം ലസദ്കട്ടറി   7െയലുകളില് പാസാക്കിയതായി കലണ്ടത്തി. 

12. സാധന ഘടകം 

സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ുമായി  ബന്ധന്ഫട്ട തുക ലമുീരിയല് ഇനത്തില് 

ഉള്ലന്ഫെുത്തിയാണ ്നല്കിയിരിക്കുന്നത.്  

13. ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്

മസ്റ്റര്വറാളിലല   ലതാഴിലാളികളുലെ  ഹാജര്  ദിനങ്ങലള ആധാരമാക്കിയാണ് വവതന 

വിതരണത്തിനുളള വവജ ് ലിസ്റ്റ ് തയ്യാറാവക്കണ്ടതാണ്. ഇത ് ഡ് ാുാ എന്ദ്െി ീന്ഫവറുറുലെ 

ളുമതലയാണ.് ഒരു മസ്റ്റര്വറാള്  വലാസ ് ലളയ്തു കഴിലാല്   നാലാമലത്തവയാ 

അഞ്ചാമലത്തവയാ ദിവസം ഈ ദ്പവൃത്തികള്  പൂര്ത്തീകരിച്ചിരിക്കണം.മസ്റ്റര്വറാളില് 

ആനുപാതികമായി ലതാഴിലാളിക്ക ് വവതനം അനുവദിച്ചു എന്ന ് ലതളിയിക്കുവാനുല 

ആധികാരിക വരയയാണിത.് കൃതയസമയത്ത ് ഹാജര്  MISല് വരയലന്ഫെുത്തി വവജ് ലിസ്റ്റ ്

ആക്കുകയും FTO മുയാന്ത്ിരം വവതനം ലതാഴിലാളികളുലെ ബാങ്്ക അക്കൌണ്ടില്  



എത്തിവകണ്ടതുമാണ.് മസ്റ്റര് വറാള് ദ്പകാരമുല ലവയ്ു ് ലിസ്റ്റ് െയലില് 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി കലണ്ടത്തി. 

14. എഫ ്ടി വ 

ഡ് ിജിുല്  സംവിധാനത്തിലൂലെ  ീൺവലനായിട്ടാണ ്ദ്രാമപഞ്ചായത്ത ് ലസദ്കട്ടറിയും 

ദ്പസിഡ് ന്പും ഒന്ഫുകള്  വരയലന്ഫെുത്തുന്നത.് അതിനാല്  െണ്ട്  ദ്ൊന്സ്പര്   ീര്ഡ് റുകള്   

തയ്യാറാക്കിയ  അന്നുതലന്നവയാ പിവുദിവസവമാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്നും 

ലതാഴിലാളികളുലെ വവതനം ബന്ധലന്ഫട്ട സ്ഥലങ്ങളിവലക്കഎ്ത്തിക്കുവാന്  

കഴിയും.  ഇതിനുവവണ്ടി ഡ് ിജിുല്  സിവേച്ചറുകളാണ ് ദ്പസിഡ് ന് റും ലസദ്കട്ടറിയും 

ഉപവയാരിക്കുന്നത.്FTOയുലെ പകര്ന്ഫ ് െയലുകളില് കാണുവാന് സാധിച്ചിെ. അവ 

െയലുകളില്  ലകാണ്ട് വരുവാന് ദ്ശദ്ധിക്കണം. 

15. തമറ്റീരിയല് വൗച്ചർ 

ഒരു ദ്പവൃത്തിക്ക ് സാവങ്കതിക എസ്റ്റിവമു് ദ്പകാരം ആവശയമുല സാധനസാമദ്രികള് 

വാങ്ങുന്നതിനുല നെപെിദ്കമങ്ങള് ദ്പതിപാദിക്കുന്ന വരയയാണ ് ലമുീരിയല് 

ലദ്പാകയൂര്ലമന്റ.് ീഡ് ിുിന് വിവധയമാക്കിയ ദ്പവൃത്തികളില്   ലമുീരിയല് 

ആവശയമായി വന്നിട്ടിെ.  

16. ദറായല്റ്റി 

വറായല്ുി നല്കിയ ദ്പവൃത്തിയാവണാ എന്ന് അറിയുവാന് സഹായിക്കുന്നവരയയാണ ്

വറായല്ുിവരയ. പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികലളാന്നും തലന്ന വറായല്ുി ലകാെുവക്കണ്ട 

ദ്പവര്ത്തികളെ. 

17.ദഫാദട്ടാസ ്

ദ്പവര്ത്തനവുമായി ബന്ധലന്ഫെുത്തിലയെുവക്കണ്ട മൂന്ന ് വൊവട്ടാ പതിന്ഫുകള്  അതായത ്

ദ്പവര്ത്തനത്തിന്പ ആരംഭം, ദ്പവര്ത്തനം നെന്നുലകാണ്ടിരിക്കുവപാള്  ദ്പവര്ത്തനം 

പൂര്ത്തികരിച്ചതിനുവശഷം എന്നീ മൂന്ന ് റട്ടങ്ങളിലല വൊവട്ടാകള് പരിവശാധിച്ച 6 

ദ്പവൃത്തികളുലെ െയലുകളില് കാണാന് സാധിച്ചിെ. അവ ഉള്ലന്ഫെുത്തുവാന് 

ദ്ശദ്ധിക്കുക. വയക്തിരത കിണര് നിര്മ്മാണം(1614001001/IF/351163) എന്ന ദ്പവൃത്തിയില് 

വൊവട്ടാ ഉള്ലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട.് 

18. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിതെ ദകാപ്പി  



ദ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന ് സാക്ഷയലന്ഫെുത്തുന്ന വരയയാണ ്

ദ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപദ്തം.പൂര്ത്തികരിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ 

പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിെിക്കുുകള് െയലില് ലഭയമായിെ. അവ ഉള്ലന്ഫെുത്തുവാന് 

ദ്ശദ്ധിക്കുക. 

19. മസ്റ്റർ  ദറാള് മൂവത്മെ ് ലിപിപ്പ ്

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ ീവരാ റട്ടത്തിലലയും മസ്റ്റര് വറാള് അനുവദിച്ചു 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് വവതനം നല്കുന്നത ് വലരയുല ീവരാ റട്ടങ്ങളും ്ലതാലക്ക 

തീയതികളില് നെന്നു എന്ന ് മനസ്സിലാക്കാന് ഉലതാണ് മസ്റ്റര്വറാള് മൂവല്മന്റ ്

ലിന്ഫ.്മസ്റ്റവറാള്  മൂവ്ലമന്പ ് അഥവ െയല് ദ്ൊക്കിംര ് വൊം. ദ്പവര്ത്തികളുലെ 

െയലുകളില് െയല്  ദ്ൊക്കിംര ് വൊം കാണുവാന് കഴിലു എങ്കിലും വിവരങ്ങള്  

അപൂര്ണമായിരുന്നു. 

20. ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദഫാദട്ടാകള് 

ദ്പവര്ത്തികള് ജിവയാ ൊര് ലളയ്തിട്ടുവണ്ടാ എന്ന ് അറിയുവാന് സഹായിക്കുന്ന 

റെകമാണ ്ജിവയാൊഗ്ഡ ്വൊവട്ടാദ്രാെ.് ജിവയാ ൊഗ്ഡ ്വൊവട്ടാകള്  െയലില് കാണുവാന് 

കഴിലിെ. െയലുകളില്  അത ്ഉള്ലന്ഫെുവത്തണ്ടത ്അതയാവശയമാണ.് 

21. ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിന്തറ ദകാപ്പി 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്   ആ പദ്ധതി 

അവവലാകനം ലളയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിലയിരുത്തുകയും ലളയ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെലാണ് വസാഷയല്  ആഡ് ിു്. ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയുലെ 

സവിവശഷതയാണ് വസാഷയല്  ആഡ് ിു.് ലതാഴിലുറന്ഫ ്പദ്ധതിയില്  പണം ലളലവഴിച്ചത ്

ശരിയായ രീതിയിലാവണാ, ലക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും ആനുകൂലയങ്ങളും 

അര്ഹതലന്ഫട്ടവര്ക്ക ് ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിര്വഹണ രീതിയില്  അപാകതകള്  

ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ എലന്നൊം ജനങ്ങള്  

വനരിട്ട് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്പദ്കിയാണ് ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയില്  വസാഷയല്  

ആഡ് ിു്. വസാഷയല്  ആഡ് ിു ് െീം വരയകളും െയലുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും 

പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  വനരിട്ട് പരിവശാധിച്ച് അളവുകള്  

ഒത്തുവനാക്കുകയും ലളയ്യുന്നു. ദ്പവതയകം വിളിച്ചുവച്ചര്ക്കുന്ന വസാഷയല്  ആഡ് ിു ്

ദ്രാമസഭയിലാണ് വസാഷയല്  ആഡ് ിു ് റിവന്ഫാര്ട്ട് അവതരിന്ഫിവക്കണ്ടത.്ദ്പവൃത്തി 

വസാഷയല് ീഡ് ിുിന് വിവധയമായതാവണാ എന്ന ് പരിവശാധിക്കാന് 



സഹായിക്കുന്നവരയയാണ് വസാഷയല് ീഡ് ിു ് റിവന്ഫാര്ട്്ട. ആറ ് മാസം കൂെുവപാള് 

ീഡ് ിു ്നെവത്തണ്ടതാണ.് 

22. പസറ്റ ്ഡയറി 

ലതാഴിലുറന്ഫ ്ദ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ആ ദ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട് നെക്കുന്ന എൊ 

കാരയങ്ങളും എഴുതിലവക്കുന്നതിനുല വരയയാണ ് വസു് ഡ് യറി. ദ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

സരര്ശിക്കുന്ന ലപാതുദ്പവര്ത്തകരും സാധരണക്കാരും അവരുലെ  നീരിക്ഷണങ്ങളും 

അഭിദ്പയാങ്ങളും ആവക്ഷപങ്ങളും എഴുവതണ്ടത ് വസു ് ഡ് യറിയിലാണ.് ലദ്പാജട്എ ്

മീുിങ്ങിലന്പ മിനിുസ്ും ഹാജരും വസു ് ഡ് യറിയുലെ ഭാരമായി 

ഉള്ലന്ഫെുത്താവുന്നതാണ.്ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് ലതാഴില്  സ്ഥലത്ത ് അനുവദിച്ചു 

നല്കിയിരിക്കുന്ന സൌകരയങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളും ഇതില്  നിര്ബന്ധമായും എഴുതണം. 

ഒവരാ ലതാഴിലാളിയും പണിസ്ഥലത്ത ് ലകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങളുലെ 

വിവരങ്ങളും വരയലന്ഫെുത്തണം. ജാദ്രത സമിതിയുലെ റിവന്ഫാര്ട്ടും വസു ് ഡ് യറിയുലെ 

ഭാരമായി ഉള്ലന്ഫെുത്താവുന്നതാണ.്വമുിലന്പ വിലാസവും വൊൺ  നപരും കൃതയമായി 

വസു് ഡ് യറിയില് വരയലന്ഫെുവത്തതാണ.് പരിവശാധിച്ച െയലുകളില് ലളക്ക് ലിസ്റ്റ ്

കൃതയമായി വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ . ലദ്പാജട്എ ് മീുിംര് നെത്തിയതിലന്പ വിശദാംശങ്ങള് 

വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിെ. എന്നാല് പലങ്കെുത്തവരുലെ വപരും ഒന്ഫും 

വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട.്VMCറിവന്ഫാര്ട്ട്,വസു ് ഡ് യറി എന്നിവയില്  

അംരങ്ങള് /ഉവദയാരസ്ഥര് ഒന്ഫ ്മാദ്തമാണുവരയലന്ഫെുത്തിയിരിക്കുന്നത.്  

 

1. ലളറുകിെ നാമമാദ്ത കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് ലെറസിംര് വകാണ്ടൂര് ബണ്ട ് ദ്െഞ്ച ്

(1614001001/IF/373485) 

 

ദ്പവൃത്തി 18/12/2018 ആരംഭിച്ച ്22/2/2019 ന ്അവസാനിച്ചു. 4 റട്ടങ്ങളിലായി നല്കിയ 

മസ്റ്റര്വറാളില്  ആദയറട്ടത്തില്  60 ലതാഴിലാളികള്  ഉള്ലന്ഫട്ടിരിക്കുന്നു.അതില് 5 വപ൪ 

സ്ഥിര൦ അവധിയായിരുന്നു .ആലക 31 മസ്റ്റര് വറാള്  ദ്പകാരം 1075 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  

സൃഷട്്ടിച്ചിട്ടുണ്ട.് ആലക വവതന ഇനത്തില് 295467 രൂപ നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

 ഈ ദ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളില് ഭൂരിഭാരവും  ആസ്തി സൃഷട്്ടിക്കുന്ന ദ്പവൃത്തിയായി 

െീല്ഡ് ് പരിവശാധനയില്  കലണ്ടത്താനായിെ. ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് ലതാഴില്  

നല്കുവാന്  വവണ്ടി നല്കിയ ദ്പവൃത്തിയായി വതാന്നി. പരിവശാധനയില് ദ്പവൃത്തി 



സ്ഥലം കാെു പിെിച്ചു നശിച്ചതായി കാണലന്ഫട്ടു. വാര്ഡ് ിലല വമുുമാര് ഭൂ 

ഉെമകളില് നിന്ന ് അവപക്ഷ വാങ്ങി പഞ്ചായത്തില് എത്തിച്ചു ലകാെുക്കാറാണ ്

ലളയ്യുന്നത.് എസ്റ്റിവമു ് ദ്പകാരം 3000രൂപ സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ിന ്

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട.്2400 സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ിനായി ലളലവാക്കിയിട്ടുണ്ട.് 

സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ് കാണുവാന് സാധിച്ചു. വിവരങ്ങള് 

അപൂര്ണമായിരുന്നു. 

2. വയക്തിരത കിണര് നിര്മ്മാണം (1614001001/IF/351163)  

 

ദ്പവൃത്തി 10.10.2018 ആരംഭിച്ച ്19/12/2018 ന ്അവസാനിച്ചു. 1 റട്ടത്തിലായി നല്കിയ 

മസ്റ്റര്വറാളില്  ആദയറട്ടത്തില്  2 ലതാഴിലാളികള്  ഉള്ലന്ഫട്ടിരിക്കുന്നു. ആലക 10 മസ്റ്റര് 

വറാള്  ദ്പകാരം 62 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  സൃഷട്്ടിച്ചിട്ടുണ്ട.് ആലക വവതന ഇനത്തില്  36546 

രൂപ നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

 പണി പൂര്ത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട.് എസ്റ്റിവമു ് ദ്പകാരം സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ിന ്

രൂപഅനുവദിച്ചതായി കാണാന് സാധിച്ചിെ. എന്നാല് എം.ബുക്ക ്  ദ്പകാരം500 രൂപ 

ളിലവായതായി െയലില് ഉള്ലന്ഫെുത്തിയിരുന്നു. സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ്

കാണുവാന് സാധിച്ചു. 

3. കട്ട൦കവ൪ മുതല് ഇെത്തുംമൂല വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുത്ഥാരണ൦.(1614001001/IC/218949) 

 ദ്പവൃത്തി 28/12/2018 ആരംഭിച്ച ് 20/01/2019ന ് അവസാനിച്ചു. 3 റട്ടങ്ങളിലായി നല്കിയ 

മസ്റ്റര്വറാളില്  ആദയറട്ടത്തില്  68 ലതാഴിലാളികള്  ഉള്ലന്ഫട്ടിരിക്കുന്നു. അതില്  3 

ലതാഴിലളികള്  അവധി ആയിരുന്നു. ആലക 12 മസ്റ്റര് വറാള്  ദ്പകാരം 271 ലതാഴില്  

ദിനങ്ങള്  സൃഷട്്ടിച്ചിട്ടുണ്ട.് ആലക വവതന ഇനത്തില് 74796  രൂപ നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

  ദ്പവൃത്തി സ്ഥലം കാെു കയറി  നിലയില് കാണുവാന് സാധിച്ചു. എസ്റ്റിവമു ് ദ്പകാരം 

5000 രൂപ സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട.്   സിുിസൺ 

ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ്കാണുവാന് സാധിച്ചു. 

4.  കട്ട൦കവ൪ മുതല് താന്നിമൂെ ് വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുത്ഥാരണ൦.(1614001001/IC/218948) 

 



ദ്പവൃത്തി 28/12/2018 ആരംഭിച്ച ്19/01/2019ന ്അവസാനിച്ചു. 3റട്ടങ്ങളിലായി നല്കിയ 8 

മസ്റ്റര്വറാളില്  ആദയറട്ടത്തില്  24 ലതാഴിലാളികള്  ഉള്ലന്ഫട്ടിരിക്കുന്നു. ആലക 8 മസ്റ്റര് 

വറാള്  ദ്പകാരം 186ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  സൃഷട്്ടിച്ചിട്ടുണ്ട.് ആലക വവതന ഇനത്തില്   

51336രൂപ നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

 പരിവശാധനയില് ദ്പവൃത്തി സ്ഥലം കാെു പിെിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.  എസ്റ്റിവമു ്

ദ്പകാരം 5000 രൂപ സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട.്  

സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ് കാണുവാന് സാധിച്ചിെ. 

 

5.ഇെത്തു൦മൂല  മുതല് കരുമന൦വതാട്ട൦  വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുത്ഥാരണ൦.(1614001001/IC/218950) 

ദ്പവൃത്തി 28/12/2018ന ്  ആരംഭിച്ച ് 20/01/2019 ന ് അവസാനിച്ചു. 3റട്ടങ്ങളിലായി നല്കിയ 

മസ്റ്റര്വറാളില് ആദയറട്ടത്തില് 24 ലതാഴിലാളികള ് ഉള്ലന്ഫട്ടിരിക്കുന്നു. അതില് 4 

ലതാഴിലാളികള് സ്ഥിര൦ അവധിയായിരുന്നു. ആലക 14 മസ്റ്റര് വറാള് ദ്പകാരം 

301ലതാഴില ് ദിനങ്ങള് സൃഷട്്ടിച്ചിട്ടുണ്ട.് ആലക വവതന ഇനത്തില് 83352രൂപ 

നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

 പരിവശാധനയില് ദ്പവൃത്തി സ്ഥലം കാെു പിെിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.  എസ്റ്റിവമു ്

ദ്പകാരം 5000 രൂപ സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ിന ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട.് 2400 രൂപ 

അനുവദിച്ച ബിെ ്െയലില് ഉള്ലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട.്  സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ് 

കാണുവാന് സാധിച്ചിെ. 

6.കരുമനംവതാട്ടം  മുതല് ലപാുവിള വലര ലനയ്യാര് ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം(1614001001/IC/218951) 

ദ്പവൃത്തി 28/12/2018ല് ആരംഭിച്ചു 16/1/2019ന ്അവസാനിച്ചു. 3റട്ടത്തി ലായി നല്കിയ 

മസ്റ്റര്വറാളില് ആദയ മസ്റ്റര് വറാളില് 25ലതാഴിലാളികള്  ഉള്ലന്ഫട്ടിരിക്കുന്നു. ആലക 

12മസ്റ്റര് വറാള്  ദ്പകാരം 304ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  സൃഷട്്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആലക വവതന 

ഇനത്തില് 83901രൂപ നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

 ഈ ദ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തു കനാല് കാെുകയറി യ നിലയില് കാണുവാന് സാധിച്ചു.   

സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ്ദ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട.്.  



7. പില വീെ ് മുതല് കട്ടംകവര് വലര ഇറിവരഷന് കനാല് 

പുനരുദ്ധാരണം.(1614001001/IC/218947) 

ദ്പവൃത്തി 28/12/2018ല് ആരംഭിച്ചു 16/1/2019ന ് അവസാനിച്ചു. 3റട്ടത്തി ലായി നല്കിയ 

മസ്റ്റര്വറാളില്ആദയ മസ്റ്റര് വറാളില് 25 ലതാഴിലാളികള ് ഉള്ലന്ഫട്ടിരിക്കുന്നു. ആലക 

14മസ്റ്റര് വറാള് ദ്പകാരം 299ലതാഴില ് ദിനങ്ങള് സൃഷട്്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകഎ വവതന 

ഇനത്തില് 82524 രൂപ നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

 ഈ ദ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തു കനാല് കാെുപിെിച്ച നിലയില്   കാണുവാന് സാധിച്ചു.   

സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ്ദ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട.്.  

 

എസ്റ്റിദമറ്റും ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകളും 

ഒരു ദ്പവൃത്തി നെന്ഫാക്കുന്നതിനായി എന്ജിനിയറിംര ് വിഭാരം തയ്യാറാക്കുന്ന 

സാവങ്കതികവരയയാണ് എസ്റ്റിവമു.് ഒരു ദ്പവൃത്തി എങ്ങലന നെന്ഫിലാക്കണലമന്ന ്

മാര്ഗനിര്വദശം നല്കുന്ന ഒരു വരയ കൂെിയാണിത.് ഇതില്  പദ്ധതിയുലെ വപര,് 

പദ്ധതിയില്  ്ലുെുക്കുന്ന വിവിധ ശീര്ഷകത്തില്ലന്ഫട്ട ദ്പവൃത്തികള് (Activities), 

അവയുലെ എണം, നീളം, വീതി, ആഴം, (ലപാക്കം) വയാപതം, ഒരു യുണിുിന ്

നല്വകണ്ടുന്ന തുക, ആലക തുക എന്നിവ നിര്ബന്ധമായും വരയലന്ഫെുത്തിയിരിക്കണം. 

സാധനസാമദ്രികള്  (ആവശയമായ ദ്പവൃത്തികളില് മാദ്തം) വിദരദ്്ധ-അവിദര്ദ്ധ 

ലതാഴിലാളികളുലെ എണം, നല്കുന്ന കൂലി,  സിുിസൺ  ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ിലന്പ 

ലളലവ ് എന്നിവ നിര്ബന്ധമായും എസ്റ്റിവമുില് ഉള്ലക്കാലിച്ചിരിവക്കണ്ടതാണ.് വര്ക്ക ്

െയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുല എസ്റ്റിവമു ് ഇംഗ്ലീഷിലുലതും സാവങ്കതിക 

ഭാഷയിലുലതുമാണ.് സാധാരണ ലതാഴിലാളികള്ക്കും, ലപാതുജനങ്ങള്ക്കും 

പരിവശാധിക്കുവാന് കഴിയും വിധം ഈ എസ്റ്റിവമു ് ജനകീയ ഭാഷയിവലക്ക ് ആക്കി 

ദ്പവൃത്തി സമയത്ത് വമുിലന്പ വകവശം വയവ്ക്കണ്ടതും ലപാതു സ്ഥലങ്ങളില് 

ദ്പദര്ശനത്തിനും ഉപവയാരിവക്കണ്ടതാണ്.  

സവകാരയഭൂമികളില് ലളയ്യുന്ന ദ്പവൃത്തികളില് ഭൂവുെമയുലെ അവപക്ഷ 

സമര്ന്ഫിക്കുവപാള് ഭൂമിയുലെ അളവ ് വരയലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ.് സാക്ഷയപദ്തം 

സമര്ന്ഫിക്കുവപാള് ദ്പസ്തു ത ഭൂമിയില് ലളയ്ത ദ്പവൃത്തിയുലെ വിശദാംശങ്ങള്  (എണം, 

നീളം, വീതി, ആഴം)കൂെി വരയലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ.് മണ് കയ്യാല-കെ് കയ്യാല എന്ന 

ദ്പവൃത്തിലക്കാഴിലക മുുല ലപാതു ദ്പവൃത്തികളിളുലെ െയലുകളില്   വിവരങ്ങള്  



വരയലന്ഫെുത്തിയ സാക്ഷയപദ്തങ്ങള്   കാണാന് കഴിലിെ. അതുലകാണ്ട ്

പൂര്ത്തീകരിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകള് പരിവശാധിക്കുന്നതിനും, ലമഷര്ലമന്പ ് 

ബുക്കുമായും, എസ്റ്റിവമുുമായും  ഒത്തുവനാക്കുന്നതിനും കഴിലിെ.  

അളവുകള്  അെിസ്ഥാനലന്ഫെുത്തിയാണ ് ബിെ് പാസാക്കുന്നതും വവതനം നല്കുന്നതും 

ഉള്ന്ഫലെയുല കാരയങ്ങള് അന്ത്ിമമാക്കുന്നത.് എന്നതിനാല്  അളവുകളുലെയും 

എണത്തിലന്പയും കാരയത്തില് ഭാവിയില് അവങ്ങയുലത്ത കൃതയത സാവങ്കതിക 

വിഭാരം ഉറന്ഫാവക്കണ്ടതാണ.് അൊത്തപക്ഷം അളവുകളുലെ/എണത്തിലന്പ 

വയതയാസത്തിന ് ബാധയത ളുമത്തലന്ഫെുകയും ബന്ധലന്ഫട്ട അധികാരികള് തീര്ത്തും 

ഉത്തരവാദികളാവകണ്ടിവരും എന്നതും ദ്പവതയകം ദ്ശദ്ധയില്ലന്ഫെുത്തുന്നു. 

സിറ്റിൺ ഇന്ഫർദമഷന് ദബാർഡ ്

ഒരു ദ്പവൃത്തി നെത്തിയ സ്ഥലം കൃതയമായി മനസ്സിലാക്കാനും, പദ്ധതി 

ദ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ സുതാരയത  ഉറന്ഫുവരുത്തുന്നതിനും വദശീയ ദ്രാമീണ 

ലതാഴിലുറന്ഫുപദ്ധതിയില് സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ് അതയാവശയമാണ്. 

ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം ലഷഡ് യൂള് 22(4)ലും വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ളാപ്ു ര് 10(6), 11, 

7, 13 എന്നിവയിലും സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് ിലനക്കുറിച്ച ് പരാമര്ശിക്കുന്നു. 

ീഡ് ിുിന്ലറ ഭാരമായി നെത്തിയ 7 വര്ക്കുകളില് 2 വര്ക്കുകളില്  - (1614001001/I 

C/218948)&(1614001001/IC/218950) സിുിസൺ ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ്  ്  വച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന ്

പറലലങ്കിലും കാണുവാന് സാധിച്ചിെ.  

 

നിരീക്ഷ്ണഗ്പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം 

ലതാഴിലുറന്ഫിന1്0 

അവകാശങ്ങളില്ഒന്നായിസമയബന്ധിതമായിഉലപരാതിപരിഹാരത്തിനുലഅവകാ

ശംനിലനില്ലക്കത്തലന്നപരാതികള്പലവിധത്തില്ഉലണ്ടങ്കിലുംഈഅവകാശലത്തക്കു

റിച്ചല്താഴിലാളികള്ക്കഅ്വവബാധംഇൊത്തതുലകാണ്ടുംനാളിതുവലരഒരുപരാതിയും

പഞ്ചായത്തില്വരയാപരമായി സമര്ന്ഫിച്ചിട്ടിെ. .വസു് സരര്ശിക്കുന്ന ഉവദയാരസ്ഥരുലെ 

അെുത്ത ് പരാതി വാക്കാല്  പറയുക മാദ്തമാണ ്

ലളയ്തിട്ടുലത.് പരാതിപരിഹാരത്തിലന്ത്ാഴിലാളികള്വ് എാള്ദ്െീനപറായ 18004254536 

എന്നനപരില്ബന്ധലന്ഫൊവുന്നതാണ.് 

നിർദദശങ്ങള് 

തതാഴിലാളികദളാട്  



 

  ലതാഴിലാളികള് അവരവരുലെ അവകാശലത്തക്കുറിച്ച് വബാധവാന്ഩാരാക്കുകയും, 

ഉത്തരവാദിതവങ്ങളും കെമകളും നിര്വഹിക്കുകയും ലളയ്യുക. 

  പദ്ധതി നിര്വഹണ വയാരം കൃതയമായി പലങ്കെുക്കുക.  

  അനുവദനീയമായ പരമാവധി ദ്പവര്ത്തി ദിനങ്ങള് വനെിലയെുക്കുക 

  ലതാഴിലിന ്അവപക്ഷിച്ചിട്ടും ലതാഴില് ലഭിക്കാത്ത സാഹളരയത്തില് ലതാഴിലിൊയ്ഫ 

വവതനത്തിന് അവപക്ഷിക്കുക. 

  വവദന ലഭയമാക്കുന്നതിന ് കാലതാമസം വരികയാലണങ്കില് നഷ്ടപരിഹാരം 

ആവശയലന്ഫെുക. 

  ലതാഴിലിന ്അവപക്ഷിക്കുവപാള് വകന്ഫു ്രസീത് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക. 

  ലതാഴില്കാര്ഡ്  ്തികച്ചും സൌജനയമായി കരസ്ഥമാക്കുക 

  ദ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തുവച്ച ് ഉണ്ടാവുന്ന അപകെങ്ങള്ക്ക ് ളികിത്സാ ളിലവുകള് 

ആവശയലന്ഫെുക 

  ലതാഴിലുറന്ഫ ് പരാതിയുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട ്ലതാരു പരാതിയും ബന്ധലന്ഫട്ട 

ഉവദയാരസ്ഥര്ക്ക ് നല്കുക.( ദ്രാമപഞ്ചായത്ത/് വലാക്ക് പഞ്ചായത്ത/് ജിൊ കളട്എര്/ 

ീംബുഡ് സമ്ാന്). 

 നിയമദ്പകാരം അനുവദനീയമായ അദ്തയും ദ്പവൃത്തി ദിനങ്ങള് വളാദിച്ചു 

വാവങ്ങണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ലതാഴിലിന് ഡ് ിമാന് റ് ലളയ്യുകയും അതിനു തീയതി 

വച്ച വകന്ഫുു രസീത് വാവങ്ങണ്ടതാണ.് 

  തതാഴിൽ സമയം(9 മുതൽ 5 വതര) കൃതയമായി പാലിക്കുക. 

 വമു്മാര്ക്ക ്

 ദ്പവര്ത്തി സ്ഥലലത്ത കൃതയമായി ലതാഴിലാളികള് എത്തി എന്ന ്

ഉറന്ഫുവരുത്തുക 

  മസ്റ്റര്വറാളില് ലവട്ടി തിരുത്തലുകള് നെത്താതിരിക്കുക 

  ലതാഴില് കാര്ഡ് ില് കൃതയമായും പൂര്ണമായും വിവരങ്ങള് 

വരയലന്ഫെുത്തുക. 

  ലതാഴിലാളികളുലെ ലതാഴില് കാര്ഡ്  ്  വമു് മാര് കയ്യില് 

സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക 

  ദ്പകൃതിലയ കുറിച്ചും അളവിലന കുറിച്ചും രുണനിലവാരലത്ത കുറിച്ചും 

വയക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക 

  പണിസ്ഥലത്ത ്സൌകരയങ്ങള് ഉറന്ഫുവരുത്തുക. 



  വസു ്ഡ് യറി പൂര്ണമായും എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക. 

  കൃതയസമയത്ത് വവതനം നല്കുന്നതിനായി ആവശയമായ വരയകള് 

പഞ്ചായത്തു ീെീസില് നല്കുക. 

  അപകെങ്ങളില് ലപെുന്ന ലതാഴിലാളികള്ക്ക് ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ നല്കുക, 

ആശുപദ്തിയില് ലകാണ്ടു വപാകുക, വവതനം നല്കുക, ളികിത്സ 

ആനുകൂലയങ്ങള് ലഭയമാക്കുക. 

 

ണദദയാഗസ്ഥദരാട ്

 ദ്പവയത്തി െയലില് സൂക്ഷിവക്കണ്ട 22 വരയകള് കൃതയമായി സൂക്ഷിക്കുക. .വകദ്ര 

സര്ക്കാരിലന്പ ഇക്കാരയത്തിലുല മാര്ര നിര്വദശം കൃതയമായി പാലിവക്കണ്ടതാണ.്  

 ജനകീയ ഭാഷയില്  ഉല എസ്റ്റിവമു് ലതാഴില്സ്ഥലങ്ങളില്  നല്കുക. 

 മസ്റ്റര് വറാള്  അനുവദിച്ച് നല്കുവപാള്  ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാരസ്ഥരുലെ തിയ്യതിവയാെു 

കൂെിയ ഒന്ഫ,് സീല്  എന്നിവ ഉറന്ഫാക്കുക. 

 വലബര്  ബഡ് ജു ,് വാര്ഷിക കര്മ്മപദ്ധതി, ലഷല്െ ് ീെ ് ലദ്പാജട്എ,് വര്ക്ക ് കലണ്ടര് 

എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതില് ലതാഴിലാളികളുലെയും രുണവഭാക്തക്കളുലെയും 

ദ്പാവദശിക വിദരദ്്ധരുലെയും പങ്കാളിത്തം ഉറന്ഫാക്കുക. 

 കൃതയമായ ഇെവവളകളില്  ലതാഴില്  സ്ഥലങ്ങള്  സരര്ശിക്കുക. 

 ലതാഴിലാളികള്  ആവശയലന്ഫെുന്ന സമയങ്ങളില്  കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചുല 

ദ്പവൃത്തികള്  നല്കുക. 

 ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  കുെിലവലം, തണല് , ദ്പഥമിക ളികിത്സാ ലസൌകരയങ്ങള്  

എന്നിവ ഒരുക്കി ലകാെുക്കുക. 

 

 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിദനാട്  

 കൃതയമായ ഇെവവളകളില് ദ്രാമസഭ, വസാഷയല്  ീഡ് ിു ്ദ്രാമ സഭ എന്നിവ നെത്തുക. 

  സ്ഥിര ആസ്ഥിയുണ്ടാക്കുന്ന ദ്പവര്ത്തികള് തിരലലെുക്കുക. 

 കൃഷി സംബന്ധമായ പദ്ധതികള്  തിരലലെുക്കുവപാള് പഞ്ചായത്തിനു 

വകമാറിക്കിട്ടിയ റെകസ്ഥാപനമായ കൃഷിഭവനുമായി ആവലാളിച്ച് സംവയാജിത 

പദ്ധതികള്  ്ലുെുത്ത ്നെത്തുക. 

 വിദയാലയങ്ങള്ക്ക ്കളിസ്ഥലം, ളുുുമതില്  എന്നിവ നിര്മ്മിച്ച് നല്കുക. 



 വദശീയ ഉപജീവന മിഷലന്പ (NRLM) സഹായവത്താലെ ലമച്ചലന്ഫട്ട രീതിയിലുല ലതാഴില് 

പരിശീലനം നല്കി കുറച്ചു ലതാഴിലാളികലള വിദരദ്്ധ/അര്ദ്ധ വിദരദ്ധ 

ലതാഴിലാളികളാക്കി മാുുക. 

  

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതി ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ്

ഗ്ഗാമസഭ    

 ള൪ച്ചയു൦ വദ്കാഡ് ീകരണവു൦ 

  

 അജണ്ട 

        *അധയക്ഷ :ശശികല 

        * ഈശവര ദ്പാര്ത്ഥന 

        * ഭരണറെനാ ദ്പതിജ്ഞ : VRP നീതു 

        * സവാരതം : അനിത 

        *ആമുയം : VRP ആ൪ഷ 

        *അവകാശം : VRP റിനി 

        *റിവന്ഫാര്ട്ട ്അവതരണം: വസാഷയല് ീഡ് ിു ്െീം 

        *ളര്ച്ചയും വദ്കാഡ് ീകരണവും  

       * മറുപെി ദ്പസംരം : ീവ൪സിയ൪ 

        *റിവന്ഫാര്ട്ട ്അംരീകരിക്കല് 

        *നരി : സളീദ്ര 

        *വദശീയരാനം 

 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതി ദ്പകാരം നെത്തിയ അതിയന്നൂര് 

ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലല താന്നിമൂെ ് വാ൪ഡ് ിലല വസാഷയല് ീഡ് ിു ് ദ്രാമസഭ 27/11/2019 

ബുധനാഴ്ച ഉലച്ചക്കു 2 മണിക്ക ്ബി ആ൪ സി അവണാകുഴിയില് വച്ച ്നെക്കുകയുണ്ടായി. 

 അധയക്ഷസ്ഥാനവത്തക്ക ് ലതാഴിലുറന്ഫ ് അംരങ്ങളില് നിന്നും നൂറുദിവസം 

പൂര്ത്തിയായ ദ്ശീമതി ശശികല  ലയ ക്ഷണിച്ചു. ഈശവര ദ്പാര്ത്ഥനവയാലെ വയാര 

നെപെികള് ആരംഭിച്ചു. ഈശവരദ്പാര്ത്ഥന പാെിയത ് ലതാഴിലുറന്ഫ ് അംരങ്ങള് 

തലന്നയായിരുന്നു. തുെര്ന്ന ് VRP നീതു   ഭരണറെന ദ്പതിജ്ഞ 

ലളാെിലക്കാെുത്തു.തുെര്ന്ന ്  സവാരതദ്പസംരത്തിനായി ദ്ശീമതി അനിത ലയ   

ക്ഷണിച്ചു. ആമുയമായി വസാഷയല് ീഡ് ിുിലനന്ഫുി VRP ആര്ഷ  സംസാരിച്ചു. തുെ൪ന്ന ്



ലതാഴിലാളികളുലെ 10 അവകാശങ്ങലളന്ഫുി VRP റിനി   സംസാരിച്ചു. റിവന്ഫാര്ട്ടു൦ 

നിര്വദശങ്ങളും VRP സരിത, അളക  അവതരിന്ഫിച്ചു. 76 ലതാഴിലാളികള്  ദ്രാമസഭ  

യില്  പലങ്കെുത്തു. 

 

  റിവന്ഫാര്ട്ട ് അവതരണത്തിന ് വശഷം ളര്ച്ചക്കുല സമയമായിരുന്നു ളര്ച്ചയില് 

ലതാഴിലാളികള് അവരുലെ അഭിദ്പായങ്ങളും നിര്വദശങ്ങളും പറലു.  

 

ചർച്ചയിതല ഗ്പധാന ആവശയങ്ങള് 

 

  *ലതാഴില് സമയം 9 മുതല് 4 മണിവലര ആയി  കുറയക്്കുക 

*ശപളം വര്ധിന്ഫിക്കുക?  

   * പണി ലളയ്യ്തതിനല്റ തുക 15 ദിവസത്തിനുലില് ലഭിക്കുന്നിെ?  

   *100 ലതാഴില് ദിനങ്ങള് തികലവ൪ 17 -ആം വാര്ഡ് ില് കുറവാണ.് ഈ വര്ഷം 100 

ദിവസം പണി നല്കണം?  

*െസ്റ്റ ്എയ്ഡ ്വബാട്സ,് കുെി ലവലം എന്നിവ നല്വകണ്ടത ്ആരാണ?്  

 

ഓവർസീയറു൦ ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ്ടീം അംഗങ്ങളും മറുപടി പറഞ്ഞു.  

 

*നിലവിലല ലതാഴില് സമയം 9 മുതല് 5മണിവലര ആണ.്അതില് മാും വരുത്താന് 

പഞ്ചായത്തിനു അധികാരമിെ. 

*കാലദ്കവമണ ശപള വ൪ദ്ധനവുണ്ടാകുന്നുണ്ട.് 

* 15 ദിവസത്തിനുലില് വവതനം ലഭിച്ചിെ എങ്കില് കാലതാമാസത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിക്കാന് അവകാശം ഉലണ്ടന്നു പറലു മനസിലാക്കി ലകാെുത്തു.  

* പഞ്ചായത്തില് നിന്നുമാണ ്ലതാഴില് സ്ഥലലത്ത സൌകരയം ഒരുക്കി തവരണ്ടത.്  

*കുെി ലവലം തിളന്ഫിച്ച ് നല്കാന് വമു ് അലെങ്കില് മുു ദ്പായമായ 

ലതാഴിലാളികലളവയാ ്ല്ന്ഫിക്കാവുന്നതാണ.്  

*വാര്ഡ് ില് പരമാവധി ലതാഴില് നല്കാന് ദ്ശമിക്കുന്നുണ്ട.്  

* കാലദ്കവമണ ശപള വര്ധനവ ്ഉണ്ടാകും.  

 

അതിനുവശഷം അംരങ്ങള് റിവന്ഫാര്ട്ട ് വകയെിച്ചു പാസാക്കി. ളര്ച്ചയക്്കുവശഷം 

ദ്ശീമതി  സളീദ്ര  കൃതജ്ഞത  വരയലന്ഫെുത്തി. വദശീയ രാനവത്താെുകൂെി വയാരം 

അവസാനിന്ഫിച്ചു.  

 



. 

 

അനുബന്ധം 

തതാഴിലുറപ്പപ്ദ്ധതിയില്  ഏതറ്റടുത്ത ്നടത്താവുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

I. വിഭാഗം എ : ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തപാതുഗ്പവൃത്തികള്   

i. കുെിലവല വദ്സാതസ്സുകള്  ഉള്ലന്ഫലെയുല ഭൂരര്ഭജല വിതാനം ഉയര്ത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ അെിയണകള് (Undergroud dykes), മൺതെയണകള്, അണകള് 

(വസ്റ്റാന്ഫ്ഡ് ാം), ലളക്കഡ്് ാമുകള്  തുെങ്ങിയ ജലസംരക്ഷണത്തിനും 

ജലലകായത്്തിനും സഹായകരമായ നിര്മ്മിതികള്;  

ii. ഒരു നീര്ത്തെത്തിലന്പ സമദ്ര പരിപാലനത്തിന ് ഉതകുന്ന ഇെലപെലുകളായ 

വകാണ്ടൂര്ദ്െഞ്ചുകള്, തട്ടത്ിരിക്കല് (Terracing), വകാണ്ടൂര്ബണ്ടുകള്, 

കല്ത്തെയണകള്, രയാബിവയാൺ നിര്മ്മിതികള്, നീരുറവ ദ്പവദശത്തിലന്പ 

പരിവപാഷണം തുെങ്ങിയ നീര്ത്തെ പരിപാലന ദ്പവൃത്തികള്  ;  

iii. സൂക്ഷ്ഫ-ലളറുകിെ ജലവസളന ദ്പവൃത്തികളും വതാെുകള്/കനാല്  എന്നിവയുലെ 

നിര്മ്മാണം, പുനരുദ്ധാരണം, ലമയിന്പനന്സ ്എന്നീ ദ്പവൃത്തികളും ; 

iv. ജലവസളന കുളങ്ങളുവെയും മു ് ജലവദ്സാതസ്സുകളുവെയും ആഴം കൂട്ടല്  

ഉള്ലന്ഫലെയുല പരപരാരത ജലവദ്സാതസ്സുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണവും; 

v. കെവലാരങ്ങളിലും കുളങ്ങളുലെ അരികിലും കനാല് ബണ്ടുകളിലും വറാഡ് ുകളുലെ 

ീരത്തിലും, വനഭൂമിയിലും, മു ് ലപാതുഭൂമിയിലും െലവൃക്ഷങ്ങള്  അെക്കമുല 

മരം വച്്ച പിെിന്ഫിക്കലും വനവതക്രണവും, (ഇവയില്  നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 

ആദായത്തിലന്പ അവകാശം യണ്ഡിക 5 ല് ദ്പതിപാദിക്കുന്ന കുെു ംബങ്ങള്ക്ക ്

നല്വകണ്ടതാണ)്;  

vi. ലപാതു ഭൂമിയിലല ഭൂവികസന ദ്പവൃത്തികളും.  

 

 

II. വിഭാഗം ബി: സമൂഹത്തില്  അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്ക്കുഅവക 

വയക്തിഗത ആസ്തികള് (ഖണ്ഡിക 5 ല് പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്്ക 

മാഗ്തം)  

i. യണ്ഡിക 5 ല് പരാമര്ശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങള്ക്കS്cheduled Caste, Scheduled Tribe, Nomadic 

Tribe, De-Notified Tribe, ദാരിദ്ദയവരയയക്്ക ് താലഴയുല മു് കുെുംബങ്ങള് , സ്ദ്തീകള് 

രൃഹനാഥയായ കുെുംബങ്ങള് , ഭിന്നവശഷിക്കാര് രൃഹനാഥരായ കുെുംബം, 

ഭൂപരിഷ്രുണത്തിലന്പ രുണവഭാക്താക്കള്, ഇരിര ആവാസ് വയാജന 



രുണവഭാക്താക്കള് , വനാവകാശ നിയമദ്പകാരമുല രുണവഭാക്താക്കള്, മുകളില്  

പറലിരിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങളൊത്ത പക്ഷം,2008-ലല കാര്ഷിക കൊശവാസ നിയമ 

ദ്പകാരമുല ലളറുകിെ-നാമമാദ്ത കര്ഷകര്, ഭൂമിയുലെ ഉല്ഩാദനക്ഷമത 

വര്ദ്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനായി ഭൂവികസനവും, കിണറുകള്  (Dugg well), കുളങ്ങള്  (Farm 

Ponds), മു ് ജലലകായത്്ത ് നിര്മ്മിതികള് എന്നിവ ഉള്ലന്ഫലെയുല 

ജലവസളനത്തിനാവശയമായ അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള് ലഭയമാക്കല് 

ii. പഴകൃഷി, പട്്ടനൂല്കൃഷി, വതാട്ടവിളകൃഷി, ൊംവൊറസദ്്െി എന്നിവയിലൂലെ 

ഉപജീവനം ലമച്ചലന്ഫെുത്തല്;  

iii. യണ്ഡിക 5 ല് സൂളിന്ഫിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങളുലെ തരിശ ് ഭൂമി/ പാഴഭ്ൂമി (Fallow or Waste 

Land) വികസിന്ഫിച്ച് കൃഷിക്ക ്അനുവയാജയമാക്കല് ; 

iv. ഇരിര ആവാസ് വയാജന ദ്പകാരവമാ, വകദ്ര/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് 

ആവിഷക്്കരിക്കുന്ന മു് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതികള് ദ്പകാരവമാ ്ലുെുക്കുന്ന 

ഭവന നിര്മ്മാണത്തിലല അവിദരദ്്ധ കായിക ലതാഴില് റെകം;  

v. മൃരപരിപാലനം വദ്പാത്സാഹിന്ഫിക്കുന്നതിനുല അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങളായ 

വകാഴിക്കൂെ,് ആട്ടിന്  കൂെ,് പട്ടി കൂെ,് ലതാഴുത്ത,് പുല്ലതാട്ടി എന്നിവയുലെ 

നിര്മ്മാണവും;  

vi. മത്സയബന്ധന ദ്പവര്ത്തനങ്ങള് വദ്പാത്സാഹിന്ഫിക്കുന്നതിന ് ഉതകുന്ന അെിസ്ഥാന 

സൌകരയങ്ങളായ മത്സയം ഉണക്കുന്ന വകദ്രങ്ങള്, മത്സയം സൂക്ഷിക്കുന്ന വകദ്രങ്ങള്  

എന്നിവ നിര്മ്മിക്കലും വര്ഷകാലത്ത് മാദ്തം ലവലമുല 

ലപാതുകുളങ്ങളില്(Seasonal water bodies on public land) മത്സയം വളര്ത്തുന്നതിന ്

അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള് ഒരുക്കലും;  

III. വിഭാഗം സി: ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ ണപജീവന മിഷതെ നിബ്ന്ധനകള് 

അനുസരിക്കുന്ന സവയം സഹായസംഘങ്ങള്ക്ക ് തപാത  ു അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങള്  

 

i. കാര്ഷിവകാതപ്ന്നങ്ങളുലെ ഈെുു സംഭരണ സൌകരയം ഉള്ലന്ഫലെയുല 

വിളലവെുന്ഫിന് വശഷം ആവശയമായി വരുന്ന സൌകരയങ്ങള്  (Post-Harvest facilities), 

വജവവളം എന്നിവയക്്ക് ആവശയമായ സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്  

സൃഷ്ടിക്കുക വഴി കാര്ഷിവകാതപ്ാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനുല 

ദ്പവൃത്തികളും; 

ii. സവയം സഹായ സംറങ്ങളുലെ ഉപജീവന ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ് ആവശയമായ 

ലപാതുവര്കല്ക്ഷഡ്ഡുകളുടുകളുലെ നിര്മ്മാണവും.  



IV. വിഭാഗം ഡി: ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

i. നിര്വദശിക്കലന്ഫട്ട മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക ് അനുസൃതമായി യര-ദ്ദവ മാലിനയ 

സംസ്രുണത്തിനും തുറസ്സായ മലമൂദ്ത വിസര്ജനം ഇൊതാക്കുന്നതിനും വവണ്ടി 

സവതദ്ന്ത്മാവയാ സര്ക്കാര് വകുന്ഫുകളുലെ ഇതര പദ്ധതികളുമായി സംവയാജിന്ഫിച്ച ്

ലകാവണ്ടാ വയക്തിരത കക്കൂസുകള്, സ്ുൂ ള് വൊയ്ലുുകള്, അങ്കണവാെി വൊയ്ലുുകള് 

തുെങ്ങിയ ദ്രാമീണ ശുളിതവവുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട ദ്പവൃത്തികള് ; 

ii. ഒുലന്ഫട്ട് കിെക്കുന്ന ദ്രാമങ്ങലളയും, നിര്ദിഷ്ട ദ്രാമീണ ഉല്ഩാദന വകദ്രങ്ങലളയും 

നിലവിലുല വറാഡ്  ് ശൃംയലയുമായി ബന്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനുല, എൊ 

കാലാവസ്ഥയിലും ഉപവയാരിക്കാന് പുുന്ന ദ്രാമീണ വറാഡ് ുകളുലെ നിര്മ്മാണവും, 

ീെകള് , കലുങ്കുകള് എന്നിവ ഉള്ലന്ഫലെയുല ദ്രാമത്തിലല ഈെുു 

ഉള്വറാഡ് ുകളുലെയും വീഥികളുലെയും നിര്മ്മാണവും; 

iii. കളിസ്ഥലങ്ങളുലെ നിര്മ്മാണവും;  

iv. ലവലലന്ഫാക്ക നിയദ്ന്ത്ണ സംരക്ഷണ ദ്പവൃത്തികള്, ലവലലക്കട്്ട 

ഒഴിവാക്കുന്നതിനുല ജലനിര്ഗമന ദ്പവൃത്തികള്, മഴലവലം ലകട്ടി നില്ക്കുന്ന 

താഴന്്ന ലപാതുസ്ഥലങ്ങളുലെ ലമച്ചലന്ഫെുത്തല് (Chaur renovation), തീരദ്പവദശങ്ങളുലെ 

സംരക്ഷണത്തിനുല വസ്റ്റാം വാട്ടര്  ലദ്ഡ് യിനുകള് , എന്നിവ ഉള്ലന്ഫലെയുല ലപാതു 

അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള് , വറാഡ് ുകളുലെ പുന:രുദ്ധാരണം, ദുരന്ത്ദ്പതിവരാധ 

തയ്യാലറെുന്ഫുകള്  ലമച്ചലന്ഫെുത്തുന്നതിനുല ദ്പവൃത്തികളും;  

v. ദ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് , വനിതാ സവയം സഹായ സംറങ്ങളുലെ ലെഡ് വറഷനുകള് , 

ലകാെുങ്കാു ് ബാധിതര്ക്കുല അഭയവകദ്രങ്ങള് (വസവലാൺ  ലഷല്ുര്), 

അങ്കണവാെിവകദ്രങ്ങള് , ദ്രാമീണ ളന്ത്കള് എന്നിവയക്്കാവശയമുല 

ലകട്ടിെങ്ങളുലെ നിര്മ്മാണവും, ദ്രാമ/വലാ് തല ദ്കിമിവുാറിയങ്ങളുലെ 

നിര്മ്മാണവും;  

vi. വദശീയ ഭക്ഷയസുരക്ഷാനിയമം 2013 (20/2013) ലല വയവസ്ഥകള്  നെന്ഫിലാക്കുന്നതിന ്

ആവശയമായി വരുന്ന ഭക്ഷയ-ധാനയ സംഭരണികളുലെ നിര്മ്മാണവും; 

vii. മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമ ദ്പകാരം ്ലുെുക്കുന്ന 

നിര്മ്മാണ ദ്പവൃത്തികളുലെ എസ്റ്റിവമുിലന്പ ഭാരമായി വരുന്ന നിര്മ്മാണ 

സാമദ്രികളുലെ ഉല് ഩാദനവും;  

viii. മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ ് നിയമ ദ്പകാരം സൃഷ്ടിക്കലന്ഫട്ട 

ദ്രാമീണ ലപാതു ആസ്തികളുലെ അുകുുപണികളും; 

ix. ഇത ് സംബന്ധിച്ച ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുമായി കൂെിയാവലാളന നെത്തി 

വകദ്രസര്ക്കാര് വിജ്ഞാപനം ലളയ്യുന്ന മു ്്ലതാരു ദ്പവൃത്തിയും.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


