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 ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്ദരായ ദ്രാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  െഘൂകരിക്കുന്നതിനും അവരുലെ 

ജീവിത സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി രൂപം ലകാെുത്തിട്ടുളള ഒരു 

ബൃഹത്പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി. കാര്ഷിക 

വമഖെയിെും നിര്മാണ വമഖെയിെും ലതാഴില് െഭിക്കാലത ദ്രാമീണ ജനത 

ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാള് അവര്ക്്ക 100 ദിവസലത്ത ലതാഴിലെങ്കിെും ഉറപ്പു 

വരുത്തുവാന് ഈ പദ്ധതി െക്ഷയമിെുന്നു. ഇങ്ങലന ലതാഴില് നല്കുന്നതിന് ഏലെെുക്കുന്ന 

വിവിധ പദ്ധതികളിെൂലെ രാജയത്തിലെ മണ്ും ജെവും പരമാവധി 

സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  സാദ്ധയമാകും എന്്ന ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പെുന്നവര്ക്്ക നിശ്ചിത കാെയളവിനുളളില്   ലതാഴില് 

െഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന് നിര്ണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുളള വവതനം നിര്ദിഷ്ട 

സമയത്തിനുളളില് െഭിക്കുന്നുലവന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യന് 

പാര്െലമെ ്  പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമമാണ ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം. 2005 ആരസ്റ്റ് 23-ാാാം തിയ്യതിയാണ് പാര്െലമെ ് ഈ നിയമം 

പാസ്സാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിെും  വവതനവും നിര്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളില് കൃതയമായി 

െഭിക്കുന്നതിനുള്ള  അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപ്പു വരുത്തുലവന്നതാണ് ഈ 

നിയമത്തിലെ സവിവശഷത. ലതാഴില് െഭിച്ചിലെങ്കില്  ലതാഴിെിൊയ്മ വവതനവും 

ലതാഴിലെെുത്തവശഷം വവതനം വവകുകവയാ െഭിക്കാതിരിക്കുകവയാ ലെയ്താല് 

നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വയവസ്ഥ ലെയ്യുന്നു. 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പെുന്നവര്ക്്ക 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് ലതാഴില് 

നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണ് വയവസ്ഥ. അൊത്തപക്ഷം പതിനാറാമലത്ത ദിവസം മുതല് 

അവര്ക്്ക ലതാഴിെിൊയ്മ വവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതുവപാലെ എെുത്ത 

ലതാഴിെിലെ വവതനം 14 ദിവസത്തിെധികം വവകിയാല് വവകുന്ന ഒവരാ 

ദിവസത്തിനും നഷ്ട പരിഹാരം െഭിക്കുന്നതിനും അര്ഹതയുണ്്ട. ലതാഴിവൊ 

ലതാഴിെിൊയ്മ വവതനവമാ ഉറപ്പായും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ് ലതാഴിെുറപ്പ് 

നിയമത്തിലെ ദ്പവതയകത. 

ഇന്ത്യയിലെ ഏെവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്രാമീണ  ജിെകളില് 2006 ലെദ്ബുവരി 2-ാാാം 

തീയതി ഈ നിയമം നിെവില് വരുകയും പദ്ധതി നെപ്പിൊക്കുകയും ലെയ്തു. വകരളത്തില് 

വയനാെും, പാെക്കാെും ഈ 200 ജിെകളില് ഉള്ലപ്പട്ടിരുന്നു. 2007 ലമയ് 15 ന് 130 



ജിെകളിവെക്്ക കൂെി ഇത് വയാപിപ്പിച്ചു.  ഇെുക്കി, കാസര്വരാഡ് ജിെകള് ഇതില് 

ഉള്ലപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 ഏദ്പില് 1 ന ് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി മുഴുവന് ജിെകളിവെക്കും ഇത ്

വയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവന് ദ്രാമീണ ജിെകളിെും ഈ പദ്ധതി നിെവിെുണ്്ട. 

ആവരാളതെത്തില് സവിവശഷ ദ്ശദ്ധയാകര്ഷിച്ച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠ ിത ലതാഴില് 

നിയമലമന്ന നിെയിെും ദ്രാമീണ വമഖെയില് ദാരയദ്ദ െഘൂകരണത്തില് 

നിര്ണ്യാകമായ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് പദ്ധതി എന്നകാരയം പരിരണിച്ചും 2009 

ഒക്വൊബര് 2-ാാാം തീയതി വകദ്ര സര്ക്കാര് ഈ നിയമലത്ത മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിലയന്്ന പുനര്നാമകരണം ലെയ്തു. 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെ  

വകരളത്തിന്ലറ ലതവക്ക അെത്തുള്ളതും സംസഥാനത്തിന്ലറ തെസ്ഥാന നരരം 

ഉള്ലക്കാള്ളുന്നതുമായ ജിെ. ഭാരതത്തിനല്റ ലതവക്ക അെമായ കനയാകുമാരി 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയുലെ അതിരായ പാറശാെയില് നിന്നും 56 കിവൊമീെര് 

അകലെയായി സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നു .  

അതിയന്നൂർ ദലാക്ക് 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെയിലെ  ലനയ്യാെിന്കര, തിരുവനന്ത്പുരം താെൂക്കുകളിൊയി 

സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന ഒരു വലാക്്ക പഞ്ചായത്താണ് അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്്ക പഞ്ചായത്ത്. 

അതിയന്നൂര് വിവെജുപരിധിയില് ഉള്ലപ്പെുന്ന അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്്ക പഞ്ചായത്തിന ്

60.13 െതുരദ്ശകിവൊമീെര് വിസ്തീര്ണ്വും 13 വാര്ഡുകളുമുണ്്ട. 1996 ഒക്വൊബര് 2-നു 

ഇന്നലത്ത നിെയിെുള്ള ബ്വളാക്്ക പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായി. 

കകോട്ടുകോൽ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

തിരുവനന്ത്പുരംജിെയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകര താെൂക്കില് അതിയന്നൂര് ബ്വളാക്ക് പരിധിയില് 

വരുന്ന ദ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 60.13ച : കി.മീ വിസ്തൃ തിയുള്ള ഒരു ദ്രാമപഞ്ചായത്്ത. 1962-ല് രൂപം 

ലകാണ്ട ഈ ദ്രാമപഞ്ചായത്്ത വകാവളം നിയമസഭാ മണ്ഡെത്തിെും തിരുവനന്ത്പുരം വൊക്സഭാ 

മണ്ഡെത്തിെുമാണ് ഉള്ലപ്പെുന്നത ്

അതിയന്നൂര്  വലാക്കില് ഉള്ലപ്പെുന്ന  ഈ ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെ രീതിയില് ലതാഴിെുറപ്പ് 

ദ്പവര്ത്തനങ്ങള് ഏലെെുത്ത് നെത്തുന്നു. പദ്ധതി നെത്തിപ്പിനായി വലാക്്ക തെത്തില് 

വലാക്്ക ലഡവെപ്ലമെ ് ഓെീസര്, JBDO, അദ്കഡിെഡ് എന്ജിനിയര്, അലക്കൌണ്ടെ ് 



&ഡാൊ എന്ദ്െി ഓപ്പവറെര് എന്നിവരും പഞ്ചായത്ത് തെത്തില് ലസദ്കട്ടറി, 

അസി.ലസദ്കട്ടറി, അദ്കഡിെഡ് എന്ജിനിയര്, ഓവര്സിയര്, അലക്കൌണ്ടെ ് &ഡാൊ 

എന്ദ്െി ഓപ്പവറെര് എന്നിവരും അവരുലെ വസവനം ഈ പദ്ധതിക്്ക വവണ്ടി നല്കു ന്നു. 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

• അവിദര്ദ്ധ-കായിക ലതാഴിെില് ഏര്ലപ്പൊന് സന്നദ്ധതയുള്ള ദ്രാമദ്പവദശങ്ങളില് 

അധിവസിക്കുന്ന ഏലതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു സാപത്തികവര്ഷം 100 

ദിവസത്തില് കുറയാത്ത ലതാഴില് ഉറപ്പാക്കുന്നവതാലൊപ്പം, രുണവമന്മയുള്ളതും 

സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ 

പദ്ധതിയുലെ മുഖയ െക്ഷയം. 

• ദരിദ്ദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിലപ്പെുത്തല്. 

• സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എൊ കുെുംബങ്ങലളയും പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലപ്പെുത്തുക. 

• പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലപ്പെുത്തുക. 

 

 വിദശഷ്തകൾ 

• നിയമത്തിന്ലറ പിന്ബെമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി. 

• ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദ്പവദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ്പൂര്ത്തിയായ 

എലതാരാള്ക്കും പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാവാം . 

• സ്ദ്തീക്കും പുരുഷനും തുെയ വവതനം. 

• പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം  ,കാര്ഷിക വമഖെയിലെ അെിസ്ഥാന ലസൌകരയ 

വികസനം എന്നിവയ്ക്കു മുന്രണന. 

• ന ാഴിലാളികൾ  നെ പ്രവൃത്തികൾ കനെത്തുെ പ്രപ്കിയയിലുും ആസൂദ്തണം 

ലെയ്യുന്ന ദ്പദ്കിയയില് പങ്കാളികളാകാന് വസരുംഅ  

• ആസൂദ്തണത്തിെും  ,നിര്വഹണത്തിെും തികഞ്ഞ സുതാരയത  

• കരാറുകാവരാ ഇെനിെക്കാവരാ ഇെ. 

• ലപാതുജന പങ്കാളിത്തവത്താലെ വെബര് ബഡ്ജെ്. 

• ബാങ്ക്/വപാസ്റ്റ് വഴി മാദ്തം വവതന വിതരണം. 

• സ്ദ്തീകള്ക്്ക മുന്രണന. 

• കപയൂട്ടര് ശൃംഖെ വഴിയുള്ള വമാണിെറിംര് സംവിധാനം. 

• ദ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിെ് ലെയ്യുന്നു. (വസാഷയല് ഓഡിെ് സംവിധാനം)  

• പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം 



രീതിശാ ്ഗ്തം 

 വകരള വസാഷയല് ഓഡിെ് ലസാവസെി,തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെ- അതിയന്നൂര് 

വലാക്്ക റിവസാഴ്സ് വപഴ്സണാണ് തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെയില് അ ിയെൂർ വലാക്്ക 

പഞ്ചായത്തിലെ കകോട്ടുകോൽ ദ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് 15 ല് ) ഓഫീസ് വോർഡ് 

( വസാഷയല് ഓഡിെ് ദ്പദ്കിയ നെത്തിയത.് 

ആേയഘട്ടം: 

പഞ്ചായത്ത് ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്ട്, വാര്ഡ് ലമപര്, എന് ആര് ഇ ജി എസ് സ്റ്റാെ് 

എന്നിവരുമായി വസാഷയല് ഓഡിെ്  അ ിയെൂർ വലാക്്ക റിവസാഴ്സ ്വപഴ്സൺ വാര്ഡ് 1-ല് 

നെവത്തണ്ട വസാഷയല് ഓഡിെ് ദ്പവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള െര്ച്ച. 

രണ്ാം ഘട്ടം:  

2018 ഒക്വൊബര് മാസംഒന്നാം തിയതി മുതല് 2019 മാര്ച്്ച മാസം വലര ഏലെെുത്ത ്

നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയെുകള്, 7 രജിസ്റ്ററുകള്, എം വഎ എസ് എന്നിവ 

പരിവശാധിക്കല്. 

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയെുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തില് ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങള് പരിവശാധിക്കല്, 

ലെയ്ത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകള് പരിവശാധിക്കല് 

നാലാം ഘട്ടം: 

രുണവഭാക്താക്കവളാെ് ദ്പവൃത്തികളുലെ രുണെെങ്ങള് വൊദിച്ചറിയുകയും, സജീവ 

ലതാഴിൊളികലളകണ്്ട ലതാഴില്കാര്ഡ്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്്ക എന്നിവ പരിവശാധിച്്ച 

അഭിമുഖം നെത്തെും വിവരവശഖരണം നെത്തെും. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 

 െീല്ഡ് പരിവശാധനയുലെയും െയല് പരിവശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനത്തില് 

റിവപ്പാര്ട്ട് തയാറാക്കല്.മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി 

വിഭാവനം ലെയ്യുന്നത് എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െെദ്പദമായും ഈ പദ്ധതി 

എങ്ങലന നെപ്പിൊക്കാലമന്നും ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിൊളികലളയും ദ്രാമസഭ 

അംരങ്ങലളയും വബാധയലപ്പെുത്തുന്നതിനു വവണ്ടിയാണ് ഈ വസാഷയല് ഓഡിെ് .  

തതാഴിലാളികൾക്ക് 10 അവകാശങ്ങൾ 

ലതാഴിൊളികള്ക്്ക 10 അവകാശങ്ങള് ദ്പധാനം ലെയ്യുന്നു. അവ ഏലതാലക്കലയന്്ന 

െുവലെ വെര്ക്കുന്നു.  

1. ത ോഴിൽകോർഡ് ലഭിയ്ക്ക്കുവോനുള്ള അവകോശം.(ലഷഡയൂള് 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എം. 

സി.അദ്ധയായം-3 ) 



ദ്രാമപഞ്ചായത്തില്സ്ഥിരതാമസമുള്ളഅവിദര്ദ്ധകായികലതാഴില്ലെയ്യുവാന്യ്യുവാ

ന്തയ്യാറായിട്ടുള്ളആളുകള്ദ്രാമപഞ്ചായത്തില്വപദ്രജിസ്റ്റര്ലെയ്യുക.ഒരുകുെുംബത്തി

ല്ലതാഴില്ആവശയമുള്ളവരുലെമുഴുവന്വപരുവിവരങ്ങള്ഉള്ലപ്പെുത്തിയാണ്ഇതിനായി

അവപക്ഷ    നല്വകണ്ടത്.  അവപക്ഷയില്പൂര്ണ്വിൊസം, വയസ്സ്, വാര്ഡ്നപര്, 

വറഷന്കാര്ഡ്നപര്, ആധാര്കാര്ഡ്നപര്എന്നിവവെര്ത്തിരിക്കണം. 

അവപക്ഷകര്ക്്കദ്പാഥമികാവനവഷണത്തിനുവശഷംദ്രാമപഞ്ചായലസസദ്കട്ടറിലതാഴില്കാ

ര്ഡ്അനുവദിച്്ചനല്കും.അവപക്ഷനല്കിയാല് 15 ദിവസത്തിനകം 

ലതാഴില്കാര്ഡ്നല്കണം. ഒരുകുെുംബത്തിന ്ഒരുലതാഴില്കാര്ഡ്മാദ്തമാണ്െഭിക്കുക. 

 ലതാഴില്ആവശയമുളളമുഴുവന്കുെുംബാംരങ്ങളുവെയും വിവരങ്ങളുംവൊവട്ടാ

യുംലതാഴില്കാര്ഡിെുണ്ടായിരിക്കും.ഒന്നിെധികംലതാഴില്കാര്ഡുകള്ഒവരയാളുലെ

വപരിെുണ്ടായിരിക്കുന്നത്ദ്കിമിനല് കുെമാണ്.എന്നാല്മാതാപിതാക്കലളവയാസവഹാദര

ങ്ങലളവയാമക്കലളവയാആദ്ശയിച്ചുകഴിവയണ്ടിവരുന്നവിധവകള്,ഭര്ത്താവ്ഉവപക്ഷിക്ക

ലപ്പട്ടസ്ദ്തീകള്,അരതികള്എന്നിവര്ക്്കദ്പവതയകംവവലറലതാഴില്കാര്ഡുകള്ലകാെുക്ക

ണലമന്്നനിര്വദശിച്ചിട്ടുണ്്ട.ലതാഴിൊവശയമുളളമുഴുവന് കുെുംബങ്ങളുവെയുംപാസ്വപാ

ര്ട്ടവെിപ്പത്തിെുളളവൊവട്ടാകള് ലതാഴില്കാര്ഡില്പതിച്ചിരിക്കണം.വൊവട്ടാഎെുക്കുന്ന

തിലെ െിെവ് ലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പെുത്തിദ്രാമപഞ്ചായത്തവഹിക്കും.അഞ്ചു

വര്ഷവത്തക്കാണ്ഒരുലതാഴില്കാര്ഡ്അനുവദിച്ചുനല്കുന്നത്.ഒരുകുെുംബംഒരുവര്ഷം

ആവശയലപ്പട്ടലതാഴില്ദിനങ്ങള്,അവര്ക്്കഅനുവദിച്ചലതാഴില്ദിനങ്ങള്,െഭിച്ചവവതനം,

ഏലെെുത്തദ്പവൃത്തികളുംമസ്റ്റര്വറാള്നപറുകളും,െഭിച്ചലതാഴിെിൊയ്മവവതനം,നഷ്ടപ

രിഹാരംമുതൊയവിവരങ്ങളുംലതാഴില്കാര്ഡില്അതാത് സമയംഎഴുതിവെര്ക്കണം. 

2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവും ആയതിതെ കകപ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം. 

(ലഷഡയൂള് 1; ഖണ്ഡിക 8, ലഷഡയൂള് 2; ഖണ്ഡിക 6-13) 

ലതാഴില്കാര്ഡ്െഭിച്ചവര്ലതാഴില്ആവശയമുള്ളവപ്പാള്ദ്പവതകയം അവപക്ഷ നല്കണം.

നിര്ദിഷ്ടവൊറത്തില്ദ്രാമപഞ്ചായത്തിൊണഅ്വപക്ഷനല്വകണ്ടത്. 

ലവള്ളക്കെൊസ്സിെും അവപക്ഷനല്കാവുന്നതാണ്.2014ലെപുതിയനിര്വദശങ്ങള്ദ്പകാരം

ലമാവബല്വൊൺ,ൊന്വഡ്ഫാൺ,ഇലമയില്മാധയമങ്ങളിെൂലെയുംലതാഴില്ആവശയലപ്പ

ൊവുന്നതാണ്.എഴുത്തുംവായനയും അറിയാത്തവര്്നിര്ദിഷ്ടഉവദയാരസ്ഥലെമുപില്വാ

ക്കാെും ലതാഴില്ആവശയലപ്പൊവുന്നതാണ്.െുരുങ്ങിയദ്തണ്ടാഴ്ചവത്തക്കാണ് ലതാഴില്ആ

വശയലപ്പവെണ്ടത്. ലതാഴിെിനായിഅവപക്ഷനല്കുവപാള്രശീത്വകപ്പെിയിരിക്കണം. 

രണ്ടാഴ്ചവത്തയ്ക്കുള്ള )14 ദിവസം( പണികളാണഏ്െവുംെുരുങ്ങിയത്ആവശയലപ്പവെണ്ടത്.  

കൂെുതല്ദിവസങ്ങളിവെയ്ക്കുള്ളദ്പവൃത്തികള്മുന്കൂെിഅവപക്ഷിക്കുന്നതിനുംഅനു



വാദമുണ്്ട.എന്നുമുതല് എന്നുവലരയാണ്ലതാഴില്ആവശയമുള്ളലതന്്നഅവപക്ഷയില്വയ

ക്തമാക്കണം.അവപക്ഷിച്ചതീയതിമുതെ്വക്കാഅവപക്ഷെഭിച്്ചപരമാവധി15ദിവസങ്ങ

ള്ക്കുള്ളിവൊലതാഴില്െഭയമാക്കിയിരിക്കണം.പരമാവധി100ദിവസലത്തലതാഴിെിനാണ്

അവപക്ഷനല്വകണ്ടത്. എന്നാല്വനദ്പവദശത്തുംവാനാതിര്ത്തികളിെുംതാമസിക്കുന്നപ

ട്ടികവര്ഗവിഭാരങ്ങള്ക്്ക150ദിവസലത്തലതാഴില്നല്കു ന്നതിന്ഇവപ്പാള്അനുവാദംെഭിച്ചി

ട്ടുണ്്ട. 

3.തതാഴില് ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം, (ആദയലത്ത 30 ദിവസം കൂെിയുലെ 1/4& പിന്നീെുള്ള ദിവസങ്ങളില് 1/2 ഭാരം( 

ലതാഴിൊവശയലപ്പട്ടവര്ക്്ക15ദിവസത്തിനുള്ളില് ലതാഴില്നല്കണലമന്നാണവയവസ്ഥ. 

അൊത്തപക്ഷംലതാഴിെിൊയ്മവവതനംെഭിക്കുന്നതിന്ത്ിയ്യതിവരഖലപ്പെുത്തിയവകപ്പെു 

രശീത്ആവശയമാണ്.ലതാഴിെിന്അവപക്ഷിച്ചിട്്ട15  ദിവസത്തിനകംലതാഴില്െഭിച്ചിലെ

ങ്കില്16ാാാംമലത്തദിവസംമുതല്ആദയലത്ത30ദിവസംനിര്ദിഷ്ടവവതനത്തിലെനാെിലൊ

ന്നില്കുറയാത്തതുകയുംപിന്നിട്ടുള്ളദിവസങ്ങളില്വവതനത്തിലെപകുതിയില്കുറയാ

ത്തതുകയുമാണ്ലതാഴിെിൊയ്യ്മ വവതനമായിെഭിക്കുക.സംസ്ഥാനസര്ക്കാരാണ്ലതാഴി

െിൊയ്യ്മവവതനംനെ്വകണ്ടത്.എന്നാല്പിന്നീെഈ്തുകലതാഴില്നല്കുന്നതില്വീഴ്ച്ചവ

രുത്തിയവരില്നിന്നുംഈൊക്കണലമന്നാണവയവസ്ഥ.ലതാഴില്അനുവദിച്ചുനല്കിയഅ

ന്നുമുതല്വക്കാ,നൂറുദിവസലത്തവവതനത്തിന്ത്ുെയമായതുകലതാഴിെിൊയ്യ്മവവതനമാ

വയാെഭിക്കുന്നദിവസവമാലതാഴിെിൊയ്യമ്വവതനത്തിനുള്ളഅര്ഹതനഷ്ടമാകും.വവതന

മായുംലതാഴിെിൊയ്യ്മവവതനമായും ഒരാള്ക്്കപരമാവധി100ദിവസലത്തവവതനത്തിന്ത്ു

െയമായതുകലയെഭിക്കുവാന്അര്ഹതയുള്ളു. 

4. തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം,  

ഒരുദ്രാമപഞ്ചായത്തിലെലഷല്െ്ഓെ്ലദ്പാജക്ട്എന്നുപറയുന്നത് എസ്റ്റിവമെുകള്അെക്ക

മുളളദ്പവൃത്തികളുലെവിശദവിവരങ്ങളാണ.്ഇതുനെപ്പുസാപത്തികവര്ഷത്തിന് തവെവ

ര്ഷംലെദ്ബുവരിമാസവത്താലെ പൂര്ത്തീകരിച്ചിരിക്കണം.ഒരുദ്രാമപഞ്ചായത്തിലെഅം

രീകരിക്കലപ്പട്ടവെബര്ബഡ്ജെിലെഇരട്ടിയിെധികം തുകയ്ക്കുളളദ്പവൃത്തികളാണ്ലഷ

ല്ഓെ്ലദ്പാജക്ടില്ഉണ്ടാവുക.ഇതില്ഏതുദ്പവൃത്തിവവണലമങ്കിെും കാര്ഷികകെണ്ട

ര്,ലതാഴിൊവശയലപ്പട്ടവരുലെഎണ്ം,ദ്പവൃത്തിനെപ്പിൊക്കുന്നകാെയളവിലെകാൊവസ്ഥ

 എന്നതിലെഅെിസ്ഥാനത്തില്തിരലഞ്ഞെുക്കാം. 

5. 5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അലെങ്കില് 

)വവതനത്തിലെ 10 ശതമാനം അധികം(  

അവപക്ഷകരുലെതാമസസ്ഥെത്തിന്5കിവൊമീെര്ദൂരപരിധിയ്ക്കുള്ളില്ലതാഴില്ന

ല്കുന്നതിന്മുന്രണനനല്കണം. 5കിവൊമീെര്ദൂരപരിധിയ്ക്്കപുറത്താണ്ലതാഴിലെെുക്കു



ന്നലതങ്കില് 10ശതമാനംഅധികംവവതനത്തിലന്ത്ാഴിൊളികള്ക്്കഅവകാശമുണ്ടായിരി

ക്കും. 

6.കുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗകരയം ഇവ 

ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം, (ലഷഡയൂള് 2; ഖണ്ഡിക 23-28) 

ലതാഴിെിെങ്ങളിലെ സൌകരയങ്ങള് 

a. ലതാഴിൊളികള്ക്്ക തിളപ്പിച്ചാറിയ കുെിലവള്ളം നല്കുക. 

b.  ദ്പഥമ ശൂദ്ശൂഷാകിെ് ഉലണ്ടന്്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

c. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഉച്ചയ്ക്്ക 1 മണിക്കൂര് വിദ്ശമിക്കുന്നതിനും ൊര്വപാളിന് 

ഷീെ് ലകാണ്്ട തണല് ഒരുക്കുക. 

d. അഞ്ച് വയസ്സിന് താലഴ ദ്പായമുള്ള കുട്ടികളുലെലയണ്ം അഞ്ചില് 

താലഴയാലണങ്കില്       അവലര  പരിപാെിക്കുക.  

7. 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

പദ്ധതിയുലെ വവതനം ബാങ്ക,് വപാസ്റ്റ ്ഓെീസ് എന്നിവിെങ്ങളിലെ അക്കൌണ്ടിെൂലെയാണ ്

നല്കുന്നത്.ഓവരാ ലതാഴിൊളിക്കും ദ്പവതയക അക്കൌണ്്ട വവണം. ഒവരാ 

ലതാഴിൊളികളുലെയും വവതനം അവരവര്ക്്ക തലന്ന െഭിക്കുന്നുലവന്്ന 

ഉറപ്പുവരുത്തന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിട്ടുളളത്.സ്ദ്തീ ലതാഴിൊളികളുലെ 

വവതനത്തിന്  വമെുള്ള നിയദ്ന്ത്ണം അവര്ക്കു തലന്നയായിരിക്കണലമന്ന ഒരു െക്ഷയവും 

ഈ വയവസ്ഥയ്ക്്ക പിന്നിെുണ്്ട. ലതാഴിൊളികളുലെ ആധാര് നപര്കൂെി ലതാഴില് 

കാര്ഡില് വരഖലപ്പെുത്തിയാല് ആള്മാറാട്ടം, ഇരട്ടിപ്പ് എന്നിവ മുവഖനയുള്ള ദ്പശ്നങ്ങള് 

കൂെി ഒഴിവാക്കുവാന് സാധയമാകും. 

8.ദവതനവിതരണത്തിതല കാലതാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം,  

മസ്റ്റര്വറാള് അവസാനിച്്ച 15 ദിവസത്തിനകം വവതനം െഭിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങലന 

െഭിക്കാലത വന്നാല് പതിനാറാമലത്ത  ദിവസം മുതല് െഭിക്കാനുളള വവതനത്തിലെ 0.05 

ശതമാനം തുക ഓവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി െഭിക്കുലമന്നാണ് 2014 - ലെ 

പുതുക്കിയ  ലഷഡയൂള് 2 ല് വയവസ്ഥ ലെയ്തിട്ടുളളത്. ഈ തുക തല്ക്കാെം സര്ക്കാര് 

വഹിക്കുലമങ്കിെും പിന്നീെ് വിശദമായ അവനവഷണത്തിലെ 

അെിസ്ഥാനത്തിലെ  ഉത്തരവാദികളായവരില്  നിന്നും ഈൊക്കണലമന്നാണ് വയവസ്ഥ. 

മനപൂര്വവമാ അെംഭാവം മൂെവമാ പാവലപ്പട്ടവരായ കൂെിലത്താഴിൊളികളുലെ വവതനം 

മുെങ്ങുകവയാ വവകുകവയാ ലെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന വയവസ്ഥ 

ലെയ്തിട്ടുള്ളത്.അളവുകള് വരഖലപ്പെുവത്തണ്ട ഓവര്സിയര്, വമെളവുകള് എെുവക്കണ്ട 



അദ്കഡിെഡ് എഞ്ചിനീയര്, ഡാെ എന്ദ്െി നെത്തി വവജ് െിസ്റ്റ് തയ്യാറാവക്കണ്ട ഡാെ എന്ദ്െി 

ഓപ്പവറെര്, െണ്്ട ദ്ൊന്സ്ഫര് ഓര്ഡറുകള് ഒപ്പിട്്ട അയവക്കണ്ട ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസദ്കട്ടറി, 

ദ്പസിഡണ്്ട എന്നിവര് നിര്ദിഷ്ട ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് അവ നെത്തുന്നുലവന്നും 

പൂര്ത്തികരിക്കുന്നുലവന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

9.  മയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം,  

ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമം ലസക്ഷന്19, ലഷഡയൂള് 2 para 35, വകദ്രവാര്ഷിക സര്ക്കുെര് ൊപ്െര് 

10.4 എന്നിവ ദ്പകാരം സമയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം 

അനുശാസിക്കുന്നു. ലതാഴിെുറപ്പുമായി ബന്ധലപ്പട്ട പരാതികള് വരഖപരമാവയാ, 

വാക്കാവൊ, വൊൺ മുഖാന്ത്ിരവമാ നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥലര അറിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഇങ്ങലന െഭിക്കുന്ന പരാതികള് പരാതി രജിസ്റ്ററില് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും 

പരാതിയിന്വമല് എെുത്ത നെപെികള് പരാതിക്കാരലന അറിയിവക്കണ്ടതും നിര്വഹണ 

ഉവദയാരസ്ഥരുലെ െുമതെയാണ്. 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പദ്ധതി അവവൊകനം 

ലെയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിെയിരുത്തുകയും ലെയ്യുന്ന ജനകീയ ഇെലപെൊണ ്

വസാഷയല് ആഡിെ്. ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയുലെ സവിവശഷതയാണ് വസാഷയല് ആഡിെ്. 

ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയില് പണം ലെെവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിൊവണാ, െക്ഷയമിട്ട 

അവകാശങ്ങളും ആനുകൂെയങ്ങളും അര്ഹതലപ്പട്ടവര്ക്്ക െഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിര്വഹണ 

രീതിയില് അപാകതകള് ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂെം 

ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ എലന്നൊം ജനങ്ങള് വനരിട്്ട പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്പദ്കിയാണ് 

ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയില് വസാഷയല് ആഡിെ്. വസാഷയല് ആഡിെ് െീം വരഖകളും 

െയെുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി സ്ഥെങ്ങള് വനരിട്്ട 

പരിവശാധിച്്ച അളവുകള് ഒത്തുവനാക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. ദ്പവതയകം വിളിച്ചുവച്ചര്ക്കുന്ന 

വസാഷയല് ആഡിെ് ദ്രാമസഭയിൊണ് വസാഷയല് ആഡിെ് റിവപ്പാര്ട്ട് 

അവതരിപ്പിവക്കണ്ടത്. 

അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്്ട തതാഴിലാളികളില് നിന്നും ദ ാേിച്ചറിഞ്ഞ 

വിവരങ്ങൾ 

തതാഴില് കാര്ഡ ്

സജീവ ലതാഴിൊളികള്ലക്കൊം തലന്ന പുതിയ ലതാഴില് കാര്ഡ് നല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

വസാഷയല് ഓഡിെ് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ സരര്ശിച്ച  ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും അറിയാന് 

സാധിച്ചത്,എൊവരും ലതാഴില് കാര്ഡിവെക്്ക ആവശയമായ വൊവട്ടാ സവന്ത്മായി വപസ 



ലെെവഴിച്്ച എെുത്തതാണ്. ലതാഴിൊളികളുലെ ലതാഴില് കാര്ഡിന്ലറ  വിതരണം 

പൂര്ണമായും സൌജനയമാക്കണം എന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു  

തതാഴില് അദപക്ഷ് 

പഞ്ചായത്തിലെ ലപാതു ദ്പവൃത്തികള്ക്കായി ലതാഴിൊളികള് വയക്തിപരമായി 

അവപക്ഷ നല്കുകയാണ് പതിവ.് പരിവശാധിച്ച  ഒരു െയെിെും അവപക്ഷ 

ഉണ്ടായിരുന്നിെ  

കൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമ ദ്പകാരം ദ്പവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് വവതനം 

െഭിവക്കണ്ട അവകാശം ലതാഴിൊളികള്ക്്ക ഉണ്്ട. ഓഡിെിന് വിവധയമാക്കിയ 14 

ദ്പവൃത്തികളുലെ വവതനം ലതാഴിൊളികള്ക്്ക െഭയമായിട്ടുള്ളതായി െീല്ഡ് 

പരിവശാധനയില് മനസിൊക്കുവാന് സാധിച്ചു ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം ലസക്ഷന് 3)2(,6 

ലഷഡയൂള് 2)29(,a,b,c,d,e,f,30 ദ്പകാരം പണി കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസത്തിനുള്ളില് കൂെി 

െഭയമാവക്കണ്ടതാണ്.  

തതാഴില് സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങൾ 

കുെിയ്ക്കുവാനുള്ള ലവള്ളം, വിദ്ശമ സൌകരയം, ദ്പഥമശുദ്ശൂഷാ സൌകരയം, ദ്കഷ് എന്നിവ 

ലതാഴില് സ്ഥെത്ത് െഭയമാക്കണലമന്്ന ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം ലഷഡയൂള് 2 para 23-28, വകദ്ര 

വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുെര് 8, 8.2 അനുശാസിക്കുന്നുണ്്ട. ലതാഴിൊളികളുമായി വനരിട്്ട 

നെത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിെയില് നിന്നും ദ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത് ടാർപരാളിൻ സൗകരയും 

ഉൊയിരുെിലല എെ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റുകൾ 

നിെവില് വമെ്  / കൺവീനര് ന്ലറ െിെവില് ആണ് ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിെുകള് വാങ്ങുന്നത്. 

ഇത് സാപത്തിക ലെെവ് ഒരാള്ക്്ക ഉണ്ടാകുകയും െിെ അവസരങ്ങളില് 

ലതാഴിൊളികള്ക്്ക ലെെവ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധയത ഉണ്്ട. അങ്ങലന ഉള്ള അവസരങ്ങള് 

ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി ലതാഴിെുറപ്പ് ഭരണ സമിതി മുന്വക എെുക്കണം. CHC ആയി 

വെര്ന്്ന ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിെുകള്െഭയമാകുന്നതിനുള്ള നെപെികളും 

സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്.  

 തണല് 

വമല് പറഞ്ഞ ദ്പവര്ത്തി സ്ഥാെ സരര്ശന സമയത്ത ് അവിലെ ലതാഴിൊളികള്ക്്ക 

വിദ്ശമിക്കുന്നതിന് തണല് സൌകരയം ഇൊയിരുന്നു. അതിനു വവണ്ട സൗകരയും 

ലെയ്യണലമന്നും അറിയിക്കുന്നു.  

 

 ികിത്സാ ഹായം 



ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം ലഷഡയൂള് 2 para. 5, വകദ്ര വാര്ഷിക സര്ക്കുെര് ൊപ്െര് 9 

ദ്പകാരവും ലതാഴിൊളിക്്ക വതാഴിെിെത്തില് ലവച്്ച അസുഖവമാ അപകെവമാ  

സംഭവിച്ചാല് ചികിത്സ സൗകരയും ഉറപ്പ് വരുവത്തണ്ടതാണ്. ചികിത്സസഹായം 

ലതാഴിൊളികള്ക്്ക നല്കാതിരിക്കുന്നത് നിയമ െംഘനമാണ്. ഇത്തരം 

സാഹെരയങ്ങളില് പഞ്ചായത്ത്  കൂെുതല് ജാദ്രത പാെിവക്കണ്ടതുണ്ട്. പ ാലി സ്ഥലത്ത് 

നവച്ച് രാമ്പുകടിപയററ്റ്  നെയ്യാറ്റിൻകര  െറൽ പ ാസ്രിറ്റലിൽ നകാെുപരായ 

ന ാഴിലാളിക്ക് ചികിത്സാ നചലവ് ലഭ്യമായിട്ടിലല. ( പമറ്റ് വിെീ ) 

തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ലഷല്െ് ഓെ് വദ്പാലജക്െില് ലതാഴിൊളികള് ദ്രാമസഭകളില് കൃതയമായി 

പലങ്കെുക്കുകയും അഭിദ്പായങ്ങള് തുറന്നു പറയുകയും ലെയ്യുക എന്നതാണ്. 

5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമം ലഷഡയൂള് 2 para. 18, വകദ്രവാര്ഷികസര്ക്കുെര് ൊപ്െര് 17 

എന്നിവയില് ലതാഴിൊളികള്ക്്ക 5 കിവൊമീെര് െുെളവില് ലതാഴില് െഭയമാകണം എന്്ന 

അനുശാസിക്കുന്നു. വാര്ഡിലെ മുഴുവന് ലതാഴിൊളികള്ക്കും 5 

കിവൊമീെറിനുള്ളില്തലന്ന ലതാഴില് െഭിക്കുന്നുലണ്ടന്്ന ലതാഴിൊളികളില് 

നിന്്നഅറിയുവാന് സാധിച്ചു. അഥവാ 5 കിവൊമീെറിെധികം യാദ്തലെയ്താല് യാദ്താബത്ത 

നല്വകണ്ടതാണ്. 

 മയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം 

നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥവരാെ് വനരിവട്ടാ എഴുതി നല്കിവയാ  വൊൺ മുഖാന്ത്ിരവമാ 

ആണ് ലതാഴിൊളികള് അവരുലെ പരാതികള് ഉന്നയിക്കാറുള്ളത്. പരാതി 

പരിഹാരത്തിനായി വിവരാവകാശ നിയമവും ലതാഴിൊളികള്ക്്ക ഉപവയാരിക്കാം . 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമം ലസക്ഷന് 17(2) വസാഷയല് ഓഡിെ് നെത്തുവാനുള്ള അവകാശം 

നല്കുന്നു. ദ്പസ്തു ത വാര്ഡില് ഓഡിെ് നെത്തുന്നതിനായി ദ്പവതയക കമിെി 

നിെവിെുലണ്ടന്്ന െീല്ഡ് പരിവശാധനയില് മനസ്സിൊയി. കമിെി അംരങ്ങള് െീല്ഡ് 

പരിവശാധന നെത്താറിെ എന്നും പകരം വസാഷയല് ഓഡിെ്  ദ്രാമസഭ നെത്തുന്നുലണ്ടന്നും 

മനസിൊയി.  
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7 രജിസ്റ്ററുകളുതട  പരിദശാധന 

വകദ്രസര്ക്കാരിലെ നിര്വദശദ്പകാരം താലഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകള് നിര്ബന്ധമായും 

ദ്രാമപഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്.  

1( ലതാഴില് കാര്ഡിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 

2( ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്  

3( ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

4( ദ്പവര്ത്തിയുലെ െിസ്റ്റും െിെവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര്  

6( പരാതി രജിസ്റ്റര്  

7( സാധന രജിസ്റ്റര്  

ദകഗ്ര  ർക്കാർ നിർദേശഗ്പകാരം ഒരു വർക്ക് ഫയലില് താതഴ പറയുന്ന ദരഖകൾ 

നിർബന്ധമായും ഉണ്ാദകണ്താണ്  

1)     കവര് വപജ് 

2)     ലെക്്ക െിസ്റ്റ്  

3)     ആക്ഷന് പ്ലാന്/ലഷല്െ് ഓെ് വര്ക്്ക എന്നിവയുലെ അംരീകരിച്ച വകാപ്പി  

4)       സാവങ്കതികഎസ്റ്റിവമെും ഡിവസനും അെങ്ങുന്ന സാവങ്കതിക അനുമതിയുലെവകാപ്പി  

5)     ഭരണാനുമതിയുലെ വകാപ്പി  

6)     സവങ്കതികാനുമതിയുലെ വകാപ്പി  

7)     സംവയാജിത പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങള്  

8)     ലതാഴിൊളികള് ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടുലകാണ്ടുളള അവപക്ഷ 

9)     ലതാഴില് അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുളള വരഖയുലെ വകാപ്പി  



10)    പൂരിപ്പിച്ച മസ്റ്റര് വറാളിലെ വകാപ്പി  

11)     ലമഷര്ലമെ ് ബുക്കിലെ വകാപ്പി  

12) സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള കവാവട്ടഷന് ക്ഷണിച്ചതിലെയും കംപാരിെീവ ്

വസ്റ്റെ്ലമെിലെയും ലമെീരിയല് സവപ്ല ഓര്ഡറിലെയും വകാപ്പി  

13)     വവജ് െിസ്റ്റ്  

14)     വവതനത്തിലെയും സാധനങ്ങള്ക്്ക പണമെച്ചതിെയും FTO യുലെയും വകാപ്പി  

15)     ലമെീരിയല് വൌച്ചറിലെയും ബിെുകളുലെയും വകാപ്പി  

16)     വറായല്െി അെച്ചതിലെ രസീതിലെ വകാപ്പി  

17)     ലതാഴിെിലെ മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള വൊവട്ടാകള് 

18)     ദ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിെിക്കെിലെ വകാപ്പി  

19)     മസ്റ്റര് വറാള് മൂവ്ലമെ ് സ്ലിപ ്

20)     ആസ്തിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്ഡ് വൊവട്ടാകള് 

21)     വസാഷയല് ഓഡിെ് റിവപ്പാര്ട്ടിന്ലറ വകാപ്പി  

22)     വസെ് ഡയറി 

കതണ്ത്തലുകൾ 

െയല് പരിവശാധനക്കിെയില് വസാഷയല് ഓഡിെ് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ കലണ്ടത്തുവാന് 

സാധിച്ച വസ്തു തകള് താലഴ വെര്ക്കുന്നു. 

1. കവർകരജ് 

പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധനെട്ട നരാ ുവിവരങ്ങൾ ഉൾനക്കാള്ളുെ പരഖയാണ് 
കവർപരജ്. രഞ്ചായത്തിൽെിെ് രരിപ ാധെയ്ക്ക്ക്  െ 12 ഫയലുകളിൽ 
5ഫയലുകളിൽ  മാപ് മാണ്  കവർപരജ്  ഉൊയിരുെത്.  അ ിൽ  2 കവർ  പരജ് 
രൂർണമലലായിരുെു. (IC/219041,WC/319765),7ഫയലുകളിൽ  കവർ  പരജ്  കാണാൻ  കഴി
ഞ്ഞിലല. 

2. തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 



ഒരു പ്രവൃത്തി ഫയലിൽ പ്കമപ്രകാരും ഏന ാനക്ക പരഖകൾ എവിനട/ ഏ ു പരജ് 
മു ൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുെു എെ് മെസ്സിലാക്കുവാെുള്ള പരഖയാണ് നചക്ക് ലിസ്റ്റ്. 
രരിപ ാധിച്ച  6 ഫയലുകളിൽ  നചക്ക്  ലിസ്റ്റ്  കാണുവാൻ  കഴിഞ്ഞു(WC/319761, LD/249081, 

WH/301853, IC/219041, WC/319768, WC/319765). 

3. ആക്ഷന് പ്ലോന് 

പ്രസ് ു  പ്രവർത്തി രഞ്ചായത്തിനല െടെ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനല ആെുവൽ 

ആക്ഷൻ പ്ലാെിൽ ഉൾനെട്ട ാണ് എെ് ന ളിയിക്കുവാെുള്ള പരഖയാണ് ആക്ഷൻ 

പ്ലാെിൻനറ പകാെി. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ രകർെ് പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽ കാണുവാൻ 

സാധിച്ചിലല. 

4. ഭരണോനുമ ി 

പ്രവൃത്തി നചയ്യുെ ിന് െിർവ ണ സ്ഥാരെും െൽകുെ അെുമ ിയാണ് 
ഭ്രണാെുമ ി. രരിപ ാധിച്ച  12 ഫയലുകളിൽ 
10ഫയലിൽ   ഭ്രണാെുമ ി  ഉൊയിരുനെങ്കിലുും  അവ  രൂർണമായിരുെിലല. 
2  ഫയലിൽ  ഭ്രണാെുമ ി  കാണുവാൻ  കഴിഞ്ഞിലല (IF/337952, IC/219041). 

5. സോകേ ികോനുമ ി 

ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് സാപങ്ക ികവിദഗ്ധരുനട അെുമ ി ലഭ്ിച്ചിട്ടുെ് എെ ിെുള്ള 
ആധികാരിക പരഖയാണ് സാപങ്ക ിക അെുമ ി പരഖ. 7 ഫയലുകളിൽ  സാപങ്ക ിക 
അെുമ ി കാണുവാൻ  കഴിനഞ്ഞങ്കിലുും  അവ രൂർണമായിരുെിലല. 5 
ഫയലുകളിൽ  സാപങ്ക ികാെുമ ി ഇലലായിരുെു  (IF/337952, WC/319716, LD/240881, IC/219041, 

IF/337948). 

6. എസ്റ്റികമറ്റ് / ഡിസസന് 

രരിപ ാധിച്ച 12 ഫയലുകളിൽ   എസ്റ്റിപമറ്റ് ഉൊയിരുെു. ഡിസസൻ ഒരു ഫയലിലുും 
ഇലലായിരുെു. എസ്റ്റിപമറ്റ്  െകീയ ഭ്ാഷയിൽ അലലായിരുെു. Secure ൽ  െിെ് എടുത്തിട്ടുള്ള 
എസ്റ്റിപമറ്റ് റിപൊർട്ടാണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുെത്. 

7. ത ോഴിലിനുള്ള അകരക്ഷ 

 െിട്ടുള്ള  ഒരു  ഫയലിലുും ന ാഴിലിെുള്ള അപരക്ഷ ഉൊയിരുെിലല. 

8. ത ോഴിൽ അനുവദിച്ച ിതെ രകർപ് 

ന ാഴിലെുവദിച്ച കാരയും പരഖാമൂലും ന ാഴിലാളികനള അറിയിക്കണനമൊണ് 
വയവസ്ഥ.പ്രവൃത്തി അെുവദിച്ചുനകാെ് െിർവ ണ ഉപദയാഗസ്ഥർ െൽകുെ 
അെുമ ിയാണ് വർക്ക് അപലാപക്കൻ/ പ്രവർത്തി അെുവദിച്ച ിനെ രകർെ്. 



രരിപ ാധിച്ച  8 ഫയലിൽ  ന ാഴിൽ  അെുവദിച്ചുള്ള  പരഖ ഉൊയിരുെു.  4 
ഫയലിൽ  കാണുവാൻ  കഴിഞ്ഞിലല(IF/337952, WH/301854, LD/249084, IF/337948). 

9. മസ്റ്റർക ോള് 

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ന ാഴിലാളികളുനട  ാ ർ പരഖനെടുത്തുെ ിെുള്ള പരഖയാണ് 
മസ്റ്റർ പറാൾ. രണി ആരുംഭ്ിക്കുെ ിന് മുമ്പ് രാവിനലയുും  അവസാെിെിച്ച ിെു 
പ ഷും സവകുപെരവുും ദിവസും രെു പ്രാവ യും മസ്റ്റർ പറാളിൽ ഒെുനവക്കണും. 
ന ാഴിലുറെ്  െൽകുെ  രദ്ധ ിയായ ിൊൽ ഏറ്റവുും സുക്ഷ്മ പയാനടയുും 
കാരയക്ഷമ പയാനടയുും സകകരയും നചയ്യുകയുും സൂക്ഷിക്കുകയുും നചപയ്യെ അടിസ്ഥാെ 
പരഖയാണ് മസ്റ്റർ പറാൾ. ന ാഴിലാളികൾ ന ാഴിൽ നചയ്ക് ുനവെ് ന ളിയിക്കുെ 
ആധികാരികപരഖകൂടിയാണിത്. 

രരിപ ാധിച്ച 12 ഫയലുകളിൽ 251മസ്റ്റർ പറാളുകൾ 

ഉൊയിരുെു.  ഭ്വെ  രദ്ധ ിയ്ക്ക്കു  മാപ് മായി  17മസ്റ്റർ  പറാളുകൾ 
ഉൊയിരുെു(സലഫ്  -2). രരിപ ാധിച്ച 38 മസ്റ്റർ പറാളുകളിൽ നവട്ടി  ിരുത്തലുകൾ 
ഉൊയിരുെു . 

IF/337952-സലഫ് (169668, 169609, 18551, 18553, 19733, 19741) 

LD/249081- പകാെൂർ  പസ്റ്റജ് -1 (13775, 13776, 13780, 13782, 16036, 16039, 16040, 16041, 
12131) 

IC/219041- പ്ബാഞ്ച്  കൊൽ (20332, 18904, 18911, 18912) 

LD/249084- പകാെൂർ  പസ്റ്റജ്  2(21394, 21435, 21882) 

LD/249083- പകാെൂർ  പസ്റ്റജ് 3 (13464, 16092, 17766, 16094, 17765, 17769, 17771, 19250) 

WC/319768- മഴക്കുഴി  പസ്റ്റജ്  3 (9506-9510, 9531, 9532, 10899) 

10. തമഷർതമെ് ബുക്ക് 

പ്രവൃത്തി നചയ്ക്  അളവ് പരഖനെടുപത്തെ  ആധികാരിക പരഖയാണ് നമഷർനമൻറ് 

ബുക്ക് . രരിപ ാധിച്ച പ്രവൃത്തികളുനട ഫയലുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുനട വി ദാും ങ്ങൾ 

പരഖനെടുപത്തെ നമഷർനമെ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുെ ായി കാണനെട്ടു. 

രരിപ ാധിച്ച 12 ഫയലിലുും  എും. ബുക്ക്   ഉൊയിരുെു. 

11. സോധന ഘടകം 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപമഷൻ പബാർഡുമായി  ബന്ധെട്ട  ുക നമറ്റീരിയൽ ഇെത്തിൽ 

ഉൾനെടുത്തിയാണ് െൽകിയിരിക്കുെത്. 



12. കവജ് ലിസ്റ്റ് 

മസ്റ്റർപറാളിനല   ന ാഴിലാളികളുനട   ാ ർ ദിെങ്ങനള ആധാരമാക്കിയാണ് പവ െ 

വി രണത്തിെുളള പവജ് ലിസ്റ്റ്  യ്യാറാപക്കെ ാണ്. ഇത് ഡാറ്റാ എൻപ്ടി ഓെപററ്ററുനട 

ചുമ ലയാണ്. ഒരു മസ്റ്റർപറാൾ പലാസ് നചയ്ക് ു കഴിഞ്ഞാൽ  ൊലാമനത്തപയാ 

അഞ്ചാമനത്തപയാ ദിവസും ഈ പ്രവൃത്തികൾ രൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണും.മസ്റ്റർപറാളിൽ 

ആെുരാ ികമായി ന ാഴിലാളിക്ക് പവ െും അെുവദിച്ചു എെ് ന ളിയിക്കുവാെുള്ള 

ആധികാരിക പരഖയാണിത്. കൃ യസമയത്ത്  ാ ർ MIS ൽ പരഖനെടുത്തി പവജ് ലിസ്റ്റ് 

ആക്കുകയുും FTO മുഖാന്തിരും പവ െും ന ാഴിലാളികളുനട ബാങ്ക് അക്കൗെിൽ 

എത്തിക്കുെ ിെുും പവെ കാരയങ്ങൾ കൃ യ പയാനട നചയ്യുെ ായി മെസിലായി. 

പവ ലിസ്റ്റ് രകർെ് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

13. എഫ് ടി ഒ 

ഡി ിറ്റൽ സുംവിധാെത്തിലൂനട  ഓൺസലൊയിട്ട്  പ്ഗാമരഞ്ചായത്ത് നസപ്കട്ടറിയുും 

പ്രസിഡെുും ഒെുകൾ പരഖനെടുത്തുെത്. അ ിൊൽ ഫെ്  പ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡറുകൾ  

 യ്യാറാക്കിയ  അെു നെപയാ രിപറ്റദിവസപമാ രഞ്ചായത്തിൽ െിെുും 

ന ാഴിലാളികളുനട പവ െും ബന്ധനെട്ട സ്ഥലങ്ങളിപലക്ക്എത്തിക്കുവാൻ 

കഴിയുും.  ഇ ിെുപവെി ഡി ിറ്റൽ സിപേച്ചറുകളാണ് പ്രസിഡെുും നസപ്കട്ടറിയുും 

ഉരപയാഗിക്കുെത്. രകർെ് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

14. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് സാപങ്ക ിക എസ്റ്റിപമറ്റ് പ്രകാരും ആവ യമുള്ള സാധെസാമപ്ഗികൾ 
വാങ്ങുെ ിെുള്ള െടരടിപ്കമങ്ങൾ പ്ര ിരാദിക്കുെ പരഖയാണ് നമറ്റീരിയൽ 
നപ്രാകയൂർനമൻറ്. 

15. കഫോകട്ടോസ് 

പ്രവർത്തെവുമായി ബന്ധനെടുത്തിനയടുപക്കെ മൂെ് പഫാപട്ടാ ര ിെുകൾ അ ായത് 

പ്രവർത്തെത്തിെ ആരുംഭ്ും, പ്രവർത്തെും െടെുനകാെിരിക്കുപമ്പാൾ പ്രവർത്തെും 

രൂർത്തികരിച്ച ിെുപ ഷും എെീ മൂെ് ഘട്ടങ്ങളിനല പഫാപട്ടാകൾ രരിപ ാധിച്ച 

പ്രവൃത്തികളുനട ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. രരിപ ാധിച്ച ഫയലുകളിൽ പ് ീ 

പസ്റ്റജ് പഫാപട്ടായുള്ള  ഒരു  ഫയൽ  മാപ് മാണ്  ഉൊയിരുെത്   (WH/301853). 2 പസ്റ്റജ് 



പഫാപട്ടാ ഉള്ള 10ഫയലുകൾ .  ഒരു  ഫയലിൽ  പഫാപട്ടാ കാണുവാൻ  കഴിഞ്ഞിലല (സലഫ് 

-കൃഷ്ണ കുമാർ  രാധമ്മ ). 

16. പ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിതെ കകോപി 

പ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എെ് സാക്ഷയനെടുത്തുെ പരഖയാണ് 
പ്രവൃത്തിരൂർത്തീകരണ സാക്ഷയരപ് ും. രരിപ ാധിച്ച   12ഫയലുകളിൽ ഒരു 
ഫയൽ  ഒഴിനക  11 ഫയലുകളിൽ   കുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞു  (LD/249084). 

17. മസ്റ്റർ ക ോള് മൂവ്തമെ് സ്ലിപ് 

ഒരു പ്രവൃത്തിയുനട ഓപരാ ഘട്ടത്തിനലയുും മസ്റ്റർ പറാൾ അെുവദിച്ചു 

ന ാഴിലാളികൾക്ക് പവ െും െൽകുെത് വനരയുള്ള ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏന ാനക്ക 

 ീയ ികളിൽ െടെു എെ് മെസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള ാണ് മസ്റ്റർപറാൾ മൂവ്നമൻറ് 

സ്ലിെ്.മസ്റ്റപറാൾ മൂവ്നമെ് അഥവ ഫയൽ പ്ടാക്കിുംഗ് പഫാും. പ്രവർത്തികളുനട 

ഫയലുകളിൽ ഫയൽ പ്ടാക്കിുംഗ് പഫാും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലുും വിവരങ്ങൾ 

അരൂർണ്ണമായിരുെു (പ്രവൃത്തി അവസാെ  ീയ ി, ഒെ്, സീല് എെിവ). 

18. ആസ് ിയുതട ജികയോ ടോഗ്ഡഡ് കഫോകട്ടോകള് 

പ്രവർത്തികൾ  ിപയാ ടാഗ് നചയ്ക് ിട്ടുപൊ എെ് അറിയുവാൻ സ ായിക്കുെ 

ഘടകമാണ്  ിപയാടാഗ്് പഫാപട്ടാപ്ഗാഫ്.  ിപയാ ടാഗ്് പഫാപട്ടാകൾ ഫയലിൽ 

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിലല. ഫയലുകളിൽ അത് ഉൾനെടുപത്തെത് അ യാവ യമാണ്. 

19. കസോഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ികപോർട്ടിന്ത  കകോപി 

ഒരു പ്രവൃത്തിയുനട പെരവകാ ികളായ സാധാരണ  െങ്ങൾ  ആ രദ്ധ ി 

അവപലാകെും നചയ്യുകയുും, രരിപ ാധിക്കുകയുും, വിലയിരുത്തുകയുും നചയ്യുെ 

 െകീയ ഇടനരടലാണ് പസാഷയൽ ആഡിറ്റ്. ന ാഴിലുറെ് രദ്ധ ിയുനട 

സവിപ ഷ യാണ് പസാഷയൽ ആഡിറ്റ്. ന ാഴിലുറെ് രദ്ധ ിയിൽ രണും നചലവഴിച്ചത് 

 രിയായ രീ ിയിലാപണാ, ലക്ഷയമിട്ട അവകാ ങ്ങളുും ആെുകൂലയങ്ങളുും 

അർ  നെട്ടവർക്ക് ലഭ്ിച്ചിട്ടുപൊ, െിർവ ണ രീ ിയിൽ അരാക കൾ 

ഉൊയിട്ടുപൊ, പ്ര ീക്ഷിച്ച പെട്ടും രദ്ധ ി മൂലും ഉൊയിട്ടുപൊ എനെലലാും  െങ്ങൾ 

പെരിട്ട് രരിപ ാധിക്കുെ  െകീയ പ്രപ്കിയാണ് ന ാഴിലുറെ് രദ്ധ ിയിൽ പസാഷയൽ 



ആഡിറ്റ്. പസാഷയൽ ആഡിറ്റ് ടീും പരഖകളുും ഫയലുകളുും  ര ിസ്റ്ററുകളുും 

രരിപ ാധിക്കുകയുും പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ പെരിട്ട് രരിപ ാധിച്ച് അളവുകൾ 

ഒത്തുപൊക്കുകയുും നചയ്യുെു. പ്രപ യകും വിളിച്ചുപച്ചർക്കുെ പസാഷയൽ ആഡിറ്റ് 

പ്ഗാമസഭ്യിലാണ് പസാഷയൽ ആഡിറ്റ് റിപൊർട്ട് അവ രിെിപക്കെത്. പ്രവൃത്തി 

പസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിപധയമായ ാപണാ എെ് രരിപ ാധിക്കാൻ 

സ ായിക്കുെപരഖയാണ് പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിപൊർട്ട്. ആറ് മാസും കൂടുപമ്പാൾ 

ഓഡിറ്റ് െടപത്തെ ാണ്. 

20. സസറ്റ് ഡയ ി 

ന ാഴിലുറെ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ആ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധനെട്ട് െടക്കുെ എലലാ 
കാരയങ്ങളുും എഴു ിനവക്കുെ ിെുള്ള പരഖയാണ് സസറ്റ് ഡയറി. പ്രവൃത്തി സ്ഥലും 
സന്ദർ ിക്കുെ നരാ ുപ്രവർത്തകരുും സാധരണക്കാരുും അവരുനട  െീരിക്ഷണങ്ങളുും 
അഭ്ിപ്രായങ്ങളുും ആപക്ഷരങ്ങളുും എഴുപ െത് സസറ്റ് ഡയറിയിലാണ്. നപ്രാ ക്ട് 
മീറ്റിങ്ങിനെ മിെിറ്റ്സുും  ാ രുും സസറ്റ് ഡയറിയുനട ഭ്ാഗമായി 
ഉൾനെടുത്താവുെ ാണ്.ന ാഴിലാളികൾക്ക് ന ാഴിൽ സ്ഥലത്ത് അെുവദിച്ചു 
െൽകിയിരിക്കുെ സൗകരയങ്ങളുനട വിവരങ്ങളുും ഇ ിൽ െിർബന്ധമായുും എഴു ണും. 
ഒപരാ ന ാഴിലാളിയുും രണിസ്ഥലത്ത് നകാെു വെിരിക്കുെ രണിയായുധങ്ങളുനട 
വിവരങ്ങളുും പരഖനെടുത്തണും.  ാപ്ഗ  സമി ിയുനട റിപൊർട്ടുും സസറ്റ് ഡയറിയുനട 
ഭ്ാഗമായി ഉൾനെടുത്താവുെ ാണ്.പമറ്റിനെ വിലാസവുും പഫാൺ െമ്പരുും കൃ യമായി 
സസറ്റ് ഡയറിയിൽ പരഖനെടുപത്ത ാണ്. പ്രവർത്തി രൂർത്തീകരിച്ച ഫയലുകളിൽ   8 
ഫയലിൽ സസറ്റ് ഡയറി ഇലലായിരുെു. ഉൊയിരുെ  4 
ഫയലിൽ  അവ  രൂർണമായി  പരഖനെടുത്തിയിരുെിലല(LD/249081, IC/219041, LD/249083, 

WC/319765). 

 

• ന ാഴിലാളികൾ കൂട്ടും പചർെ് അവർക്കാവ യമായ പ്രവൃത്തികൾ 

 ിരനഞ്ഞടുക്കുകയുും എങ്ങനെ പ ാലി നചയ്യണനമെുും ചർച്ച നചയ്ക്ത് വർക്ക് 

കലെർ  യ്യാറാക്കുകയുും നചയ്യുക.   ഓപരാ മാസത്തിനെയുും സവിപ ഷ കളുും 

ഗുണങ്ങളുും കണക്കിനലടുത്ത് പവണും പ്രവർത്തെങ്ങൾ  ീരുമാെിക്കാൻ. 

• വർക്ക് കലെർ അെുസരിച്ച് ന ാഴിലാളികൾക്ക് രു ിയ  രത്തിലുള്ള ന ാഴിലുും 

ന ാഴിലിടവുും കനെത്തുവാെുും െിർപേ ിക്കുവാെുും അവകാ മുെ്. ഇ ുവഴി 100 

ദിവസും ന ാഴിൽ രൂർണ്ണമായുും ലഭ്യമാവാത്ത ന ാഴിലാളികൾക്ക് അധികമായി 

ന ാഴിൽ ലഭ്യമാവുകയുും 100 പ്രവൃത്തിദിെങ്ങൾ രൂർത്തീകരിക്കുവാൻ 

സാധിക്കുകയുും നചയ്യുും. 



• െിയമപ്രകാരും അെുവദെീയമായ അപ് യുും പ്രവൃത്തി ദിെങ്ങൾ പചാദിച്ചു 

വാപങ്ങെ ാണ്. ഇ ിൊയി ന ാഴിലിന് ഡിമാെ് നചയ്യുകയുും അ ിെു  ീയ ി വച്ച 

സകെറ്റു രസീത് വാപങ്ങെ ുമാണ്. 

 പ്രവൃത്തി സ്ഥലതത്ത രരികശോധനോ  ികപോർട്ട് 

1. ഭവന  രദ്ധ ി  (കൃഷ്ണകുമോർ -രോധമ്മ IF/337952) 

        വീ് രണി  രൂർത്തിയായ ായി ഫീൽ്  നവരിഫിപക്കഷെിൽ  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
ന ാഴിലാളിക്ട  89 ദിവസും  പ ാലി  ലഭ്ിച്ചു  എെുും  അറിയാൻ സാധിച്ചു. 
രണി  നചയ്ക്   ദിവസനത്ത  മുഴുവൻ  പവ െവുും ലഭ്യമായി. CIB ഉൊയിരുെു.  

 

2. ഭവന  രദ്ധ ി (രോഖി -സബജു  IF/337948) 

            വീ് രൂർത്തീകരിച്ച ായിരുെു. ന ാഴിലാളിക്ട  90 ദിവസും  പ ാലി ലഭ്ിക്കുകയുും 
നചയ്ക്  പ ാലിയുനട  പവ െും ലഭ്യമാകുകയുും നചയ്ക് ു. CIB 

ഒെുും   നെ  കാണുവാൻ  കഴിഞ്ഞിലല.  

 

3. മഴക്കുഴി  കസ്റ്റജ്  1(WC/319761) 

    മഴക്കുഴികൾ  രകു ിയുും മണ്ണ്  െിറഞ്ഞിരുെു. കൃ യമായി  അളക്കുവാൻ  കഴിഞ്ഞിലല. 
കാടു  കയറിയ  െിലയിൽ  ആയിരുെു.  എും. ബുക്ക്   പ്രകാരും  മഴക്കുഴിക്ക്  2950 
രൂര  അെുവദിച്ചിട്ടുള്ള ായ്ക് ഫയൽ  രരിപ ാധെയിൽ  കാണാൻ  സാധിച്ചിരുെു. 
എൊൽ  പ്രവർത്തി  സ്ഥലത്ത്  CIB കാണാൻ  കഴിഞ്ഞിലല.  

 

4.മഴക്കുഴി കസ്റ്റജ് -2 (WC/319765) 

        54 മഴക്കുഴികൾ  എണ്ണിത്തിട്ടനെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. 
ചില  മഴക്കുഴിയിൽ  ചെുചവറുകൾ  െിപക്ഷരിക്കുെ ായ്ക്  പ് ദ്ധയിൽ നരട്ടു. 
പ്രവർത്തി  സ്ഥലത്ത്  CIB കാണുവാൻ  കഴിഞ്ഞിലല. എും. ബുക്ക്   പ്രകാരും  CIB-

ക്കു  പവെി  2950 രൂര  അെുവദിച്ചിരുെു.  

5.മഴക്കുഴി കസ്റ്റജ് -3(WC/319768) 

       പ്രവർത്തി സ്ഥലും കാടുകയറിയ  െിലയിൽ  ആയിരുെു  കാണനെട്ടത്. 90 
മഴക്കുഴികൾ  കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 
ചില  മഴക്കുഴിൽ  വാഴ  െട്ടിരിക്കുെ ുും  പ് ദ്ധയിൽനരട്ടു. CIB ഒെുും   നെ 



കാണുവാൻ  കഴിഞ്ഞിലല. എും. ബുക്ക്   പ്രകാരും  പ്രവർത്തിക്കുപവെി 2950 രൂര  CIB-

ക്കു  അെുവദിച്ചിരുെു.  

 

6.NIP തെോവ്വര  പ്ബോഞ്ച്  കനോൽ  തെ 14660 മു ൽ 16090 മീ വതര     വൃത്തിയോക്കൽ (IC/29041) 

    കൊലിന്നറ  ഇരുവ വുും   കാടുകയറിയ  െിലയിൽ ആയിരുെു. ചെുചവറുകൾ 
െിപക്ഷരിക്കുെ ായുും  നവരിഫിപക്കഷെിൽ  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു. CIB ക്കു  പവെി 4950 
രൂര  അെുവദിച്ചിരുെു. രനക്ഷ  പ്രവർത്തി  സ്ഥലത്ത്  CIB ഇലലായിരുെു.  

 

7.കകോണ്ടൂർ   ബണ്ട്  പ്ടഞ്ച് കസ്റ്റജ്  -1(LD/249081) 

     ബെുകൾ കാടുകയറിയ െിലയിൽ ആയിരുെു. 
കൂടാന   ചിലയിടങ്ങളിൽ  ബെുകൾ  ഒലിച്ചു പരായ  െിലയിൽ  ആയിരുെു. CIB-

ക്കു  2950  അെുവദിച്ചിരുെു. പ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത്  CIB ഇലലായിരുെു.  

 

8. കകോണ്ടൂർ ബണ്ട്  പ്ടഞ്ച്  കസ്റ്റജ് -2(LD/249082) 

      പ്രവർത്തി  സ്ഥലും  കാടുകയറിയ  െിലയിൽ  ആണ്  കാണനെട്ടത്. CIB കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞിലല. 2950 രൂര CIB -ക്കു  അെുവദിച്ചിരുെു.  

 

9. കകോണ്ടൂർ ബണ്ട് പ്ടഞ്ച് കസ്റ്റജ് -3(LD/249083) 

        രുരയിടും കാടു  കയറിയ  െിലയിൽ  ആയിരുെു.  ബെുകൾ ഒലിച്ചു  പരായ 
സ്ഥി ിയിൽ  ആയിരുെു. CIB 

ക്കു   ുക  അെുവദിച്ചിരുനെങ്കിലുും  പ്രവർത്തി  സ്ഥലത്ത്  CIB കാണാൻ  കഴിഞ്ഞിലല.  

 

10. കകോണ്ടൂർ  ബണ്ട് പ്ടഞ്ച് കസ്റ്റജ് -4(LD/249084) 

    രുരയിടും  കാടു  കയറിയ െിലയിൽ  ആയിരുെ ിൊൽ  ഭ്ൂഉടമ  സവന്തും കാ ു 
മുടക്കി  രുരയിടും  വൃത്തിയാക്കുെ ായ്ക് നവരിഫിപക്കഷെിൽ  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
പ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത് CIB ഇലലായിരുെു. CIB-ക്കു  2950 രൂര  അെുവദിച്ചിരുെു.  

 

11.െോലക ോട്ടം  മു ൽ  രുന്നക്കുളം  വതര  നടുകത്തോടു  രുനരുദ്ധോരണവും  ബണ്ട്  നിർമ്മോണവും 
(WH/301854) 



   ബെുകൾ ഒെുും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല. 
കാടുകയറിയ  െിലയിലായിരുെു  ഇപൊഴനത്ത  അവസ്ഥ. CIB ഇലലായിരുെു. 4950 
രൂര  CIB-ക്കു  അെുവദിച്ചിരുെു.  

 

12.രുത്തളം  മു ൽ  രുന്നക്കുളം  വതര നടുകത്തോടു  രുനരുദ്ധോരണവും ബണ്ട്  നിർമ്മോണവും 
(WH/301853) 

    കാടുകയറിയ  െിലയിൽ  ആയിരുെു  പ്രവർത്തി സ്ഥലും. ബെുകൾ ഒെുും 
കാണാൻ  കഴിഞ്ഞിലല. CIB ഇലലായിരുെു. 4950 രൂര  CIB-ക്കു  അെുവദിച്ചിരുെു. 

ത ോഴിലോളികളിൽ  നിന്നും കെോദിച്ച ിഞ്ഞ  കോരയങ്ങള്           

*ന ാഴിലിെു പവെി  വയക്തിരരമായാണ്  അപരക്ഷ  െൽകുെത് 

* പ്രഥമ  ുപ് ൂഷ കിറ്റുകൾ ന ാഴിലാളികളിൽ െിെുും കാ ു  രിരിച്ചാണ്  വാങ്ങുെത്. 
മുടക്കിയ   ുകനയാെുും  റീഫെ്  നചയ്ക്ത്  കിട്ടിയിട്ടിലല.  

*ടാർപൊ  സൗകരയും  ഒെുും  ലഭ്യമലല.  

*കൊൽ, പ ാ്   ുടങ്ങിയവ  വൃത്തിയാക്കിയപൊൾ  സകയുറ, 
കാലുറ  ഒെുും   നെ  ലഭ്യമായിലല.  

*ചികിത്സാ നചലവിൊയി അപരക്ഷ, നറസിപ്ററ് എെിവ A. E-യുനട  സകയിൽ  െൽകി. 
രപക്ഷ  ുക  ഒെുും ലഭ്യമായിട്ടിലല. 

നിരീക്ഷണപ്രശ്നരരിഹോരസംവിധോനം 

ന ാഴിലുറെിന്നറ10അവകാ ങ്ങളിൽഒൊയിസമയബന്ധി മായിഉള്ളരരാ ിരരി ാര

ത്തിെുള്ളഅവകാ ുംെിലെിൽനക്കത്തനെരരാ ികൾരലവിധത്തിൽഉനെങ്കിലുുംഈഅവ

കാ നത്തക്കുറിച്ച്ന ാഴിലാളികൾക്ക്അവപബാധുംഇലലാത്ത ുനകാെുുംൊളി ുവനരഒരുര

രാ ിയുുംരഞ്ചായത്തിൽപരഖാരരമായി സമർെിച്ചിട്ടിലല. .സസറ്റ് സന്ദർ ിക്കുെ 

ഉപദയാഗസ്ഥരുനട അടുത്ത് രരാ ി വാക്കാൽ രറയുക മാപ് മാണ് നചയ്ക് ിട്ടുള്ളത്. 

18004254536 എെ പടാൾ പ്ഫീ െമ്പറിൽ രരാ ി പരഖനെടുത്താവുെ ാണ്. 

നിർകദശങ്ങള് 

ഉകദയോഗസ്ഥകരോട് 

• പ്രവയത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിപക്കെ പരഖകൾ കൃ യമായി സൂക്ഷിക്കുക. .പകപ്ന്ദ 

സർക്കാരിനെ ഇക്കാരയത്തിലുള്ള മാർഗ െിർപേ ും കൃ യമായി രാലിപക്കെ ാണ്.  

•  െകീയ ഭ്ാഷയിൽ ഉള്ള എസ്റ്റിപമറ്റ് ന ാഴിൽസ്ഥലങ്ങളിൽ െൽകുക. 



• മസ്റ്റർ പറാൾ അെുവദിച്ച് െൽകുപമ്പാൾ ബന്ധനെട്ട ഉപദയാഗസ്ഥരുനട  ിയ്യ ിപയാടു 

കൂടിയ ഒെ്, സീൽ എെിവ ഉറൊക്കുക. 

• പലബർ ബ് റ്റ്, വാർഷിക കർമ്മരദ്ധ ി, നഷൽഫ് ഓഫ് നപ്രാ ക്ട് വർക്ക് കലെർ 

എെിവ  യ്യാറാക്കുെ ിൽ ന ാഴിലാളികളുനടയുും ഗുണപഭ്ാക്തക്കളുനടയുും പ്രാപദ ിക 

വിദഗ്ദ്ധരുനടയുും രങ്കാളിത്തും ഉറൊക്കുക. 

• കൃ യമായ ഇടപവളകളിൽ ന ാഴിൽ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർ ിക്കുക. 

• ന ാഴിലാളികൾ ആവ യനെടുെ സമയങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥക്കെുസരിച്ചുള്ള 

പ്രവൃത്തികൾ െൽകുക. 

• പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിനവള്ളും,  ണൽ, പ്രഥമിക ചികിത്സാ നസൗകരയങ്ങൾ 

എെിവ ഒരുക്കി നകാടുക്കുക. 

• സി ഐ ബി നവച്ച ിെു പ ഷും മാപ് ും പ്രവൃത്തിനവച്ച ിെു പ ഷും മാപ് ും 

പ്രവൃത്തികൾ ആരുംഭ്ിക്കുക. വർക്ക് പകാ്,  പ്രവർത്തി ആരുംഭ്ിച്ച  ീയ ി, 

പ്രവർത്തി രൂർത്തീകരിച്ച  ീയ  പ്രവർത്തി രൂർത്തീകരിച്ച്  ീയ ി പ്രവർത്തി 

രൂർത്തീകരിച്ച  ീയ ി, നചലവഴിച്ച   ുക എെിവ പരഖനെടുത്താൻ പ് ദ്ധിക്കണും. 

 

പ്ഗോമരഞ്ചോയത്തികനോട്  

• കൃ യമായ ഇടപവളകളിൽ പ്ഗാമസഭ്, പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗാമ സഭ് എെിവ െടത്തുക. 

• കൂടു ൽ രദ്ധ ികളുും മഴക്കുഴികളുും പകാെൂർ ബെുും ആണ് നചയ്ക് ിരിക്കുെത്. 

സ്ഥിര ആസ്ഥിയുൊക്കുെ പ്രവർത്തികൾ  ിരനഞ്ഞടുക്കുക. 

• കൃഷി സുംബന്ധമായ രദ്ധ ികൾ  ിരനഞ്ഞടുക്കുപമ്പാൾ രഞ്ചായത്തിെു 

സകമാറിക്കിട്ടിയ ഘടകസ്ഥാരെമായ കൃഷിഭ്വെുമായി ആപലാചിച്ച് സുംപയാ ി  

രദ്ധ ികൾ ഏനറ്റടുത്ത് െടത്തുക. 

• വിദയാലയങ്ങൾക്ക് കളിസ്ഥലും, ചുറ്റുമ ിൽ എെിവ െിർമ്മിച്ച് െൽകുക 

• പദ ീയ ഉര ീവെ മിഷനെ (NRLM) സ ായപത്താനട നമച്ചനെട്ട രീ ിയിലുള്ള ന ാഴിൽ 

രരി ീലെും െൽകി കുറച്ചു ന ാഴിലാളികനള വിദഗ്ദ്ധ/അർദ്ധ വിദഗദ്ധ 

ന ാഴിലാളികളാക്കി  മാറ്റുക. 

 

 

 



പ്ഗോമസഭ  ികപോർട്ട്   

മ ാത്മാഗാന്ധി പദ ീയ പ്ഗാമീണ ന ാഴിലുറെ് രദ്ധ ി പ്രകാരും പകാട്ടുകാൽ 
രഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാർഡിൽ െടത്തിയ പ്ഗാമസഭ് 29/11/2019 ന്  ഉച്ചയ്ക്ക്ക്  
2.30ന്  ചിെൻവിള  കമ്മയൂണിറ്റി  ാളിൽ വച്ച് െടത്തുകയുൊയി.  

    86 ന ാഴിലാളികൾ ഒത്തു പചർെ പയാഗത്തിൽ പ് ീമ ി ന ലൻ 
അധയക്ഷയായി പയാഗും ആരുംഭ്ിച്ചു. ന ാഴിലാളികൾ ഈ വരപ്രാർത്ഥെ 
ഒരുമിച്ച് ആലരിച്ചു.  ുടർെ് പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ടീും  അുംഗമായ 
െിമപയാനടാെും ന ാഴിലാളികൾ പ്ര ിജ്ഞ ഏറ്റുനചാലലി.  

    പയാഗത്തിൽ രങ്കുപചർെ വാർ് നമമ്പർ, ഓവർസിയർ, പസാഷയൽ 
ഓഡിറ്റ് ടീും അുംഗങ്ങൾ ന ാഴിലാളികൾ എെിവനര സവാഗ ും 
നചയ്ക് ുനകാെ് വാർ് നമമ്പർ സ ി നക. എസ് െടത്തിയ പ്രസുംഗപത്താനട 
കൂടി പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗാമസഭ്യുനട പ്രാധാെയും വയക്തമാക്കി വി. ആർ. 
രി. െന്തു ആമുഖപ്രസുംഗവുും  ുടർെ് ന ാഴിലാളികളുനട 10 
അവകാ ങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള അവപബാധവുും ന ാഴിലാളികൾക്ക് 
രറഞ്ഞുനകാടുത്തു.  

     കൂടിപച്ചർെ പ്ഗാമസഭ്യുനട പ്രധാെ ലക്ഷയമായ റിപൊർട്ട് അവ രണും 
െടത്തിയത് വി. ആർ. രി  വിഷ്ണുവായിരുെു. ന ാഴിലാളികൾ അവർക്ക് 
ലഭ്ിച്ച ുും  െിപഷധിക്കനെട്ട ുമായ  അവകാ ങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള 
അഭ്ിപ്രായവുും രരാ ി രങ്കു നവയ്ക്ക്കലുമായിരുെു  അടുത്തഘട്ടും. 
ചർച്ചയുും പപ്കാഡീകരണവുും വഴി ഇത് ഫലപ്രദമാക്കാൻ പ്ഗാമസഭ്യിൽ 
കഴിഞ്ഞു.  

 

 ന ാഴിലാളികളുനട  ഭ്ാഗത്തു െിെുും ഉയർെു വെ അഭ്ിപ്രായങ്ങളുും  
സും യങ്ങളുും  ചുവനട പചർക്കുെു.  

 

 *പസാമല , കൃഷ്ണമ്മ,  ാന്ത - പ ാ് കാ് കയറിയ ിെു പ ഷമാണ് 
ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വെത്.  

              2018 ഒക്ടപടാബർ  മു ൽ 2019 മാർച്ച്   വനരയുള്ള 
പ്രവർത്തികളുനട ഫയലുകളുനട ഫീൽഡുകളുും ആണ് രരിപ ാധിച്ചത്.  
ആയ ിൊൽ പെരനത്ത നചയ്ക്  പ്രവർത്തി ആനണങ്കിലുും 



രരിപ ാധിപക്കെ ാണ്. രരിപ ാധിച്ച് പവളയിൽ പ ാ് കാടുരിടിച്ചു 
കിടക്കുെ ായി  കെു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കെ കാരയും റിപൊർട്ട് നചയ്ക് ു. 

 *4 മാസമായി പവ െും  ലഭ്ിക്കുെിലല 

          പവ െും ലഭ്യമാക്കുെത് പകപ്ന്ദസർക്കാരാണ്. ഫെ് ലഭ്ിക്കുെ 
മുറയ്ക്ക്ക് അക്കൗെിൽ നപ്കഡിറ്റ് ആവുെ ാണ്. എലലാ രഞ്ചായത്തുകളിലുും  
ഇപ  പ്രശ്െും പെരിട്ട് വരുെു. 

 *പഗാമ ി, ലീല , െീരു - ന ാഴിൽ സമയും 9 മണി മു ൽ 4 മണി വനര 
ആക്കാപമാ?  

            ന ാഴിൽ  സമയും എെത് 9 മണി മു ൽ 5 മണി വനര 
ആണ്. അത് രഞ്ചായത്ത് അധികൃ ർപക്കാ  പസാഷയൽ ഓഡിറ്റിപൊ  മാറ്റാൻ 
സാധിക്കിലല ന ാഴിലാളികളിൽ െിെുും ഇങ്ങനെനയാരു െിർപദ ും വെ ായി 
റിപൊർട്ടിൽ പചർക്കുെ ാണ്. 

 *പസാമല ,  യ - രണി ആയുധും,   ണൽ സൗകരയും എെിവ രഞ്ചായത്ത് 
ലഭ്യമാകുെിലല 

          രണിയായുധും  ണൽ സൗകരയും എെിവ ആദയകാലങ്ങളിൽ 
രഞ്ചായത്ത് െൽകി വെ ാണ്. ഇപൊൾ ന ാഴിലാളികൾ നകാെുവരുെ 
രണിയായുധങ്ങൾക്ക്  വാടക െൽകി വരുെു.  ഫെ്   വരുെ മുറയ്ക്ക്ക് 
ടാർപരാളിൻ രഞ്ചായത്തിൽ െിെുും ലഭ്യമാക്കുെ ാണ്.  

 * ുളസി - ഭ്ാരയ, ഭ്ർത്താവ് എെിവർ പ ാലി നചയ്ക് ിരുെു. ഭ്ർത്താവ് 
മരണനെട്ടു.പ ായിന്റ്  അക്കൗെിൽ ഇെി പവ െും  ലഭ്യമാക്കുപമാ?  

        െിലവിൽ സിുംഗിൾ അക്കൗെുകളിലാണ് പവ െും  ലഭ്യമാക്കി 
വരുെത്. മരണനെട്ട ഭ്ർത്താവിന്നറ  പവ െും  ഇപൊഴുും അക്കൗെിൽ 
ഉൊയിട്ട് എടുക്കാൻ രറ്റാത്ത സാ ചരയമാണ് എങ്കിൽ അ ിെുള്ള 
സ ായസ കരണും നചയ്ക് ു  രുെ ാണ്. 

         ുടർെ് പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ടീും  അവ രിെിച്ച റിപൊർട്ട് 
ന ാഴിലാളികൾ ഒെടങ്കും സകയടിച്ചു രാസ്സാക്കുകയുും അധയക്ഷയായ 
ന ലെുും,  വാർ് നമമ്പറിെുും, ഓവർ സീയർക്കുും,   പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  
ടീും  അുംഗങ്ങൾക്കുും പ് ീമ ി യമുെ  െന്ദി പരഖനെടുത്തുകയുും പദ ീയ 
ഗാെപത്താടുകൂടി കൃ യും 4.30 ന്   പ്ഗാമസഭ് അവസാെിച്ചു. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


