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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണകാരായ ജനങ്ങളുതെതൊഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശത്തെസംരകിച്ചുനിലനിർത്തുന്നെിനായി ഇന്ത്യൻ പാർലതെൻറ് 2005 പാസാകിയ െഹാതാഗാനി

ദേശീയ ഗാെീണ തൊഴിലുറപ് നിയെ്തെിന് അെിസാന്തെിൽ രൂപം തകാടു്തെിട്ടുള്ള പദ്ധെിയാണ് െഹാതാ

ഗാനി ദേശീയ ഗാെീണ തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി.അവിേഗധ കായിക തൊഴിലിൽ ഏർതപൊൻ സന്നദ്ധെയുള്ള

ഗാെപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബ്തെിനു0 ഒരു സാമ്പ്തെിക വർഷം 100 േിവസ്തെിൽ

കുറയാെ തൊഴിൽ ഉറപാക്കുന്നദൊതൊപ0 അതുവഴിനിഷ്കർഷിക്കുക തപട്ട ഗുണദെന്മയുള്ളതും സിരൊയിട്ട്

ഉള്ളതുൊയ ഉൽപാേനകെൊയ ആസികളുതെ സൃഷിയും ആണ് ഈ പദ്ധെിയുതെ മുഖ്ത്യ ലക്ത്യം.2005
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തസപ്ംബർ അഞിനാണ് പാർലതെൻറ് തൊഴിലുറപ് നിയെം പാസാകിയെ് 2006 തെബ്രുവരിയിൽ

ഇന്ത്യയിതല 100 ജില്ലകളിൽ പദ്ധെി ആരംഭിച്ചു ദകരള്തെിൽ പാലകാെ്, വയനാെ് ജില്ലകളിലും പദ്ധെി വ്ത്യാപിച്ചു

കാലാകാലങ്ങളായി ദകന്ദ്ര സർകാർ പുറതപടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃെൊയി ആയിരിക്കും പദ്ധെിയുതെ

നെ്തെിപ്.

പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ

 ഗാെപഞായ്തെ് പ്രദേശ്തെ് ൊെസിക്കുന്ന 18 വയസ് പൂർ്തെിയായ ഏതൊരാൾക്കും പദ്ധെിയിൽ

പങാളിയാകാം

 നിയെ്തെിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷിെ പദ്ധെി

 സീക്കും പുരുഷനും തുല്ത്യ ദവെനം

 കരാറുകാതര ഇെനിലകാദരാ ഇല്ല .

 പരിസിെി സംരകണം കാർഷിക ദെഖലയിതല അെിസാന വികസനം എന്നിവയാണ് മുൻഗണന

 തൊഴിലാളികൾ െതന്ന പ്രവർ്തെികൾ കത്ടെത്തുകയും അെിനുള്ള ആസൂത്രണത്തെ സഹായിക്കുകയും

തെയ്യുന്നു

 തപാതുജനപങാളി്തെദ്തൊതെ കൂെിയുള്ള ദലബർ ബഡജ്്

 സീകൾക് മുൻഗണന

 ഗെസഭ െതന്ന പദ്ധെി ഓഡി്്തെയുന്നു

കോഷ്യൽഓഡിറ്ത്

tZiob {KmaoW sXm-gn-ep-d¸v ]²Xn {]Imcw {Kma ]©m-b v̄ {]tZ-i v̄ \S-
¸n-em-¡p¶ FÃm {]hr¯n-Ifpw tkm-jyÂ HmUn-än\v hnt[-b-am-¡-W-sa¶v
MGNREG Audit  of Scheme Rules 2011 \njvIÀjn-¡p-¶p. ]²Xn {]hÀ -̄
\s¯¸änbpw s]m-Xp-[\w sNe-h-gn-¡p-¶-Xn-s\-̧ -änbpw ]uckaqlw \S-̄ p¶
]c-kyhpw kzX-{´hp-amb ]cn-tim-[-\-bmWv tkm-jyÂ HmUn-äv. sXm-gn-ep-d¸v
\nba {]Imcw hÀj-̄ nÂ cv XhW tkm-jyÂ HmUnäv {Kma-k-̀ -IÄ FÃm-
hmÀUnepw \S-t -̄-Xm-Wv. tkm-jyÂ HmUnäv {Kma-k` AYhm kmaq-lnI
IW-s¡-Sp¸v F¶-Xn-eqsS Dt±-in-¡p-¶Xv {]hr¯n Øe-§Ä AYhm hÀ¡v
sskäp-IÄ t\cn«v kµÀin¨pw sXm-gn-ep-d¸p sXm-gnem-fn-I-tfmSpw \nÀÆ-lW
DtZymK-Ø-tcmSpw A`n-apJw \S-̄ n-b-Xn-eq-sSbpw e`y-amb tcJ-I-fpsS hniZ
]cn-tim-[-\-bn-ep-sSbpw e`n-¡p¶ hnh-c-§sf t{Im-Uo-I-cn¨v {Kma-k-̀ -I-fn-eqsS
s]mXp kaq-ls¯ Adnbn-¡pI F¶-Xm-Wv. C{]-Imcw e`n-¡p¶ hnh-c-§-fp-
sSbpw {Kma-k-̀ -I-fnÂ Db-cp¶ sXm-gn-ep-d¸v sXm-gn-em-fn-I-fpsS A`n-{]m-b-§-fp-
sSbpw \nÀÆ-lW DtZym-K-Ø-cpsS A`n-{]m-b-§-fp-sSbpw ASn-Øm-\-̄ nÂ
alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXm-gn-ep-d¸v ]²XnbpsS \S-̄ n-̧ nse kpXm-
cy-Xbpw D -̄c-hm-Zn-Xzhpw Du«n Dd-̧ n-¡p-I-sb-¶-XmWv tkm-jyÂ HmUnäv
AYhm kmaq-lnI IW-s¡-Sp¸v e£y-an-Sp-¶-Xv. hkvXp-X-]-c-amb Is-̄ -ep-
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I-fn-eqsS sXm-gn-ep-d¸p ]²-Xn-bpsS KpW-t`m-àm-¡-fmb {KmaoW P\-X-bpsS
D¶-a-\-̄ n\pw ]²-Xn-bpsS sa -̈s¸« {]hÀ -̄\-̄ n\pw tkm-jyÂ HmUn-än-
eqsS km[n-¡p-¶p.

കോഷ്യൽഓഡിറ്ത്കപകേിയ

1പശാതലാംഒരുകൽ

ദ്ാക്ക്തലതിലുംഗഗാമപഞായത്തലതിലുംപദ്ധതിനിർവഹണഉദ്യാഗസ്ഥനായ

ദ്ാക്ഓഫീസർ(BDO),പഞായത്ത്സെഗ്രട്ടറി,

മറ്നിർവഹണഉദ്യാഗസ്ഥർതുടങിയവരുമായി

ദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദപഴത്സെൺനടതിയ ്രൂടിയാദലാചനയിൽ

ഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച് തുടർഗപഗ്രിയ്രൾ ആസൂഗതണം തചയു്രയും

ദസാഷയൽഓഡിറ്ഗഗാമസഭാതീയതിനിശ്ചയികു്രയുംതചയുനു.

2.ഫയൽപരികശാധന

ദസാഷയൽഓഡിറ്ഗപഗ്രിയ ആരംഭിചിരികുന തിയതിയ്ക് മുൻപുള്ള

ആറ്മാസകാലയളവിൽ വാർഡിതല ഗപവൃതിഫയലു്രൾ, ഏഗഴജിസ്റ്ററു്രൾ,

അദതാതടാപംഅനുബന്ധദരഖ്രളുംസൂക്ഷ്മപരിദോധനനടതുനു.

3. കപവൃതിസ്ഥലപരികശാധന

ഓദരാഗപവൃതിയുംഎസ്റ്റിദമറിൽഗപതിപാ്ികുനഅളവിലുംഗുണതിലുംനടപിലാ

കിയിട്ടുദ്ാ എനും ആഗപവൃതിയുതട ഗുണഫലതിന്തറ

വയാപ്ക്തിതിട്ടതപടുതു്രയും

ഗപസ്ക്തുതതതാഴിലിടങളിൽതതാഴിലാളി്രൾക്ക്ലഭിദക്അവ്രാേആനു്രൂലയങൾല

ഭിചിട്ടുദ്ാഎനും ഗപവൃതിസ്ഥലപരിദോധനയിലൂതടലകയംതവകുനു.

4.വീടുവീടാന്തരാംഉള്ളവിവരകശഖരണാം

പദ്ധതിഗുണദഭാകാകളുതടവീടുവീടാന്തരംതചന്ദനരിൽ്ര്്പദ്ധതിയുതടനിർവ

ഹണതതകുറിചുംഗുണഫലതതകുറിചുമുള്ള അഭിഗപായങളുംനിർദ്ദേേങളും

സ്വരൂപികുനു.

5.കെളിവ്ത്കശഖരണാം

ഫയൽപരിദോധന, ഗപവൃതിസ്ഥലപരിദോധന, വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള
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വിവരദേഖരണം

തുടങിയഓഡിറ്ഗപഗ്രിയ്രത്തലു്രളുതടവസ്ക്തുനിഷ്ഠമായതതളിവ്ദേഖരണംനട

തുനു.

6.ോമൂഹ്യ  കോധവൽകരണാം

സാമൂഹയഇടതപടലു്രളിലൂതട പദ്ധതി വിജയം ഉറപുവരുതി പൗരാവദബാധം

ഉയർതു്രയും ദസാഷയൽഓഡിറ്ഗപഗ്രിയ വിജയിപികു്രയും തചയുനതിന്

ആവേയമായദബാധവൽകരണം ഗപവർതനങൾനടപിലാകുനു.

7.റിക്ാർട്ട്ത്െയാറാകൽ

ദസാഷയൽഓഡിറ്ഗപഗ്രിയയിതല ്രത്തലു്രളും നിഗമനങളും, നിർദ്ദേേങളും

ദസാഷയൽഓഡിറ്ഗഗാമസഭയിൽ ചർചതചയ്ക്ത് അംഗീ്രാരം നടതുനതിനാവേയമായ

്രരട്റിദപാർട്്ടതയാറാകുനു.

8. കോഷ്യൽഓഡിറ്ത്ക്ാമേഭ

പശ്ചാതലംഒരുകൽചർചയിൽനിശ്ചയികതപട്ട്ിനതിൽസൗ്രരയഗപ്മായസ്ഥല

ത്ഗഗാമസഭദചർന്്രരട്റിദപാർട്്ടഅവതരണവും, ചർചയും, നിർദ്ദേേങളും,

തിരുതൽഗപഗ്രിയ്രളും,

അംഗീ്രാരംദനടിതയടുകു്രയുംതുടർനടപടി്രളുംക്രത്രാള്ളുനു.

9.അനുബന്ധ നടപടികള്

സോഷ്യല ് ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസഭയില്  എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെയും നിര് ദേശങ്ങളുടെയും

അടിസ്ഥാനത്തില് എടുത്ത അനുബന്ധ നടപടികള ്അടുത്ത സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയില ്

ചര് ച്ച ചെയ്യുന്നു.

ശാസ്ാാംകോട്ടപഞായത്ത്
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ത്രാലം ജിലയുതട വടക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗതായി ്രരുനാഗപള്ളി ടൗണിൽ നിന് 13

്രിദലാമീറർ ്രിഴക് മാറി ോസ്ക്താംദ്രാട്ട പഞായത് സ്ഥിതി തചയുനു വിോലമായ

താഴ്വര്രളും ്രുനിൻപുറങളും ്രുനിൻ ചരിവു്രളും ഇട്രലർന ്രാണതപടുന

ഭൂഗപ്രൃതിയാണ് ോസ്ക്താംദ്രാട്ടയുദടത.് 1962-ലാണ് ോസ്ക്താംദ്രാട്ട പഞായത് രൂപം

ത്രാ്ത് അതിനുമുമ് ഈ ഗഗാമം ദപാരുവഴി പഞായത് ഭാഗമായിരുനു

ോസ്ക്താംദ്രാട്ട ോസ്ക്താംദ്രാട്ട പഞായതിതല മാഗതമല ദ്രരളതിൽ തതന

ഗപദതയ്രതയാതണന് ഒരു ജലാേയമാണ് ോസ്ക്താംദ്രാട്ട ്രായൽ. ഇന്തയയിതല

നാലാമദതതും ദ്രരളതിതല ഏത് േുദ്ധജല തടാ്രമാണിത് ോസ്ക്താംദ്രാട്ട ഗഗാമ

പഞായത് ഒരു ്രാർഷി്ര ഗഗാമമാണ് തതങ് മരചീനി വാഴ തനല് എനിവയാണ് മുഖയ

പഞായതിതല ്രിഴകും പടിഞ്ഞാറും ദമഖല്രളിലായി 10a ആളു്രളു്്

ഇവതയലാംഇരുപൂ നിലങൾ ആണ് .ചരിഗതഗപാധാനയമുള്ള പാരമരയതിനും

രാജിവയ്കും ദപരുദ്രട്ടതാണ് ഗേീധർമോസ്ക്താവിതന ദ്രാട്ടയായ ോസ്ക്താംദ്രാട്ട

്രായം്രുളം രാജാവിതന അധീനതയിൽ തപട്ട ഗപദ്േമായിരുനു ോസ്ക്താംദ്രാട്ട

തിരുവിതാം്രൂർ രാജാവായിരുന മാർതാണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ്രായം്രുളം

രാജാവിതന ദ്രൾപിചു ്രായം്രുളം തിരുവിതാം്രൂറിന് ഭാഗം ആകിയദപാൾ

ോസ്ക്താംദ്രാട്ട തിരുവിതാം്രൂറിതല ഭാഗമായിമാറി ദ്രരളതിതല തനതു ്രലാ

സമത് അനുഷ്ഠാന ്രലയായ ്രഥ്രളികു ്രർണാട്രസംഗീതതിലും ഗപസിദ്ധമായ

ഗപദ്േമാണ്ോസ്ക്താംദ്രാട്ട പഞായതിതലമുതുപിലാകാട.്

ജില : ത്രാലം

ബ്ദളാക് : ോസ്ക്താംദ്രാട്ട

വിസ്ക്തീര്ണം : 24.42ച.്രി.മീ.

വാര്ഡു്രളുതടഎണം : 19

ജനസംഖയ : 29563

പുരുഷന്മാര് : 14658
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സ്ഗതീ്രള് : 14905

ജനസാഗ്ദ്രത : 1211

സ്ഗതീപുരുഷ : 1017

തമാതംസാകരത : 91.29

സാകരത(പുരുഷന്മാര്) : 94.38

സാകരത (സ്ഗതീ്രള്) : 88.28

കരിംതോട്ടുവവാർഡ്ത്(6)

(Geo track image of Karimthottuva )

ശാസ്താംകോട്ട പഞ്ചായത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമം.കല്ലട ആർ

കരിംതോട്ടുവ യുടെ മൂന്നു ദിക്കുകളിലായി അതിരു പങ്കിടുന്നു.കല്ലട ആറിന്റെ പ്രധാന

നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രമത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാനം കൃഷി ആണ് .കല്ലട

ആറിനും ചേലൂർ കായലിനും മധ്യേ  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രാമം ആയതിനാൽ

ഗുണദോഷഫലങ്ങൾ സമ്മിശ്രമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ.്
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2018 ലെ പ്രളയം സാരമായി കാർഷിക മേഖലയെ ബാധിച്ചു.പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശം ആയതിനാൽ

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് സാധ്യത ഏറെ

ഉള്ള പ്രദേശം ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ

ഇവിടുത്ത കാർഷിക മേഖലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനും പ്രദേശവാസികളുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗം

മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപകരിക്കും .

വാർഡിന്റെപേര് കരിംതോട്ടുവ

വാർഡിന്റെവിസ്തീർണം
1.75ച.കി.മി

ചുറ്റളവ് 6 .12

ആകെകുടുംബങ്ങൾ 489

വാർഡിലെഅകെ ജനസംഖ്യ 1088(സ്ത്രീകൾ 564), (പുരുഷന്മാർ 524)

SC / ST കുടുംബങ്ങൾ 20

SC ജനസംഖയ

സ്ത്രീകൾ 40

പുരുഷന്മാർ 39

വാർഡിന്റെ അതിരുകൾ

തെക്ക് -കല്ലട ആറ്  (1 .6 km)

കിഴക്ക് - കല്ലട ആറ്  (1 .75km)

വടക്ക് കുന്നത്തൂർപഞ്ചായത്ത്

പടിഞ്ഞാറ് ചേലൂർ കായൽ

ചീക്കൽക്കടവ-് തലപ്പ്വിള ക്ഷേത്രം

റോഡ്

സെൻറ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ

ചർച്ച്

സെൻ മേരീസ് മലങ്കരകത്തോലിക്ക

ചർച്ച്
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വർക്ക്

കോഡ്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പ്രവൃത്തിയു

ടെ സ്ഥിതി

അടങ്ക

ൽ തുക

അനുവദിച്ച തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ

അവിദഗ്

ധ

വിദഗ്ധ/അർ

ധ വിദഗ്ധ

1 LD/247047 തരിശൂഭൂമി കൃഷി

യോഗ്യമാക്കുക

നിലവാരം

ഉള്ളത്

76226

2 WC/29580

5

മഴകുഴിനിർമ്മാ

ണം

നിലവാരം

ഉള്ളത്

76226

3 WC/29580

8

മഴകുഴിനിർമ്മാ

ണം

നിലവാരം

ഉള്ളത്

76226

അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിഷേധങ്ങൾ

പദ്ധതിരൂപീകരണം

തതാഴിൽ നൽ്രുനതിനുൻഗണനയും ഗപാധാനയവും നൽ്രുനതിനാൽ ഉദ്യാഗസ്ഥദരാ

എഞിനീയർമാതരതവകുന നിർദ്ദേേങൾഅല മറിച്തതാഴിലാളി്രളുതട അഭിഗപായങൾ

ആണ്തതാഴിലുറപ്പദ്ധതിയിൽ്രണകിതലടുദക്ത്.

തതാഴിലാളിപകത്നിന്ത്രാ്്വിഭാവനം തചയതപദട് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ആർതകാതകയാണ്തതാഴിൽ ദവ്ത്, എഗത ്ിവസദതക് ആണ്, എവിതടയാണ്തതാഴിലിന്

ആവേയമായ ഗപവർതി്രൾ നടദത്തുടങിയ ്രാരയങൾ തതാഴിലാളി്രൾ തതന

തീരുമാനികു്രയുംഅതനുസരിച്പദ്ധതി രൂപീ്രരികു്രയുംദവണം.

നിയമം ഇതാണ് എന്ന ഇരിക്കെ പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉള്ളതായി

ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.  തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തവും സ്വാധീനവും ഉള്ളതായി

മനസ്സിലാക്കാൻകഴിയുന്നില്ല.

എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ അനുവദനീയ പ്രവൃത്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും പ്രദേശത്തെ പ്രധാനപെട്ട

നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവത്തനങ്ങളിൽഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതും ആയ പ്രവർത്തികൾ ഗ്രാമസഭയിൽ

നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും അത് വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നതിനോ അത്നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ

ഉദ്യോഗസ്ഥസംവിധാനതലത്തിൽനിന്നും നടപടികൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ്

തൊഴിലാളികളുമായുള്ള ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ്ഡിസ് ക്യൂഷനിൽനിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്രാമീണജനതയുടെ ജീവിതനിലവാരം

മെച്ചപ്പെടുകയും,കാർഷിക മേഖലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്ക കെൽപ്പുള്ള

പ്രവർത്തികൾആയിരുന്നു.

പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തിനൽകുന്നതിലും അവ ആസൂത്രണംചെയ്യുവാനും ഉള്ള

തൊഴിലാളികളുടെഅവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും അത്തരം  പ്രവർത്തികളുടെ വർജ്ജനം മൂലം
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തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തൊഴിൽദിനങ്ങൾ നഷ്ടമാകുകയും വ്യത്യസ്തവും ക്രിയാത്മകവും

നീർത്തടപോഷിതവുമായപ്രവർത്തികൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരേ തരത്തിൽ ഉള്ള

പ്രവർത്തികൾ,ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇവയ്ക്കുപകരം കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായ

പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞേനെ (ഉദാ: ചേന്നൻ കുളം വൃത്തിയാക്കി നീർത്തടം

പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക,ചെറു തോടുകൾ,കൈതോടുകൾ,ആര്യൻപാടം തോട് ഇവയുടെ പുനരുദ്ധാരണം

ഇവയൊക്കെ)

തൊഴിലിന്ഉള്ളഅപേക്ഷ

തൊഴിൽകാർഡ്ലഭിച്ചതൊഴിലാളികൾഎപ്പോൾവേണമെങ്കിലും  തൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കാം.

ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷആയിരിക്കണം. വേണമെങ്കിൽ ഒരുവർഷത്തേക്കുള്ള

അവകാശം 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ കണക്കാക്കി മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ

ഒറ്റയ്ക്കോകൂട്ടായോ നൽകാം എന്നിരിക്കെ കൈപ്പറ്റരസീത് അപേക്ഷകന്നൽകിയതായി കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല.

തതാഴിലാളി്രൾതതാഴിൽആവേയതപട്ടുത്രാ്ുള്ളഅദപകഗഗൂപായിതവള്ളദപപറി

ൽഎഴുതിഒപിട്ട്നൽ്രു്രയാണ്തചയ്തിട്ടുള്ളത്. തതാഴിലിന് അദപകികുനു്്

എങിൽദപാലും അദപകയിൽ എഗത്ിവസം തതാഴിൽദവണം എനുള്ള

ദരഖതപടുതിയിട്ടില അതു ദപാതല തതന ക്രപറുരസീത്

 തതാഴിലാളി്രൾക്ക്നൽ്രുനില അതിനാൽ തതാഴിൽ ആവേയതപട്ടു

പതിനാലു്ിവസതിനുള്ളിൽ തതാഴിലാളിതക്ക്താഴിൽ ലഭിചിട്ടുദ്ാ എന്ഉറപാകാൻ

്രഴിയുനില. ആയതിനാൽ തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടാനുള്ളഅവകാശം, 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

തൊഴിൽലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശം, 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ

വേദന ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഇവ 

ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോഎന്ന്വിലയിരുത്തുവാൻസാധിക്കുന്നില്ല.

പദ്ധെികപാരാംഭമീറിാം്്ത്

ഓദരാഗപവർതിയും ആരംഭികുനതിനു മുമ്സ്ഥലതത്വച്ദചരുന തതാഴിലാളി്രളുതടയും

നിർവഹണവുമായി ബന്ധതപട്ട ഉദ്യാഗസ്ഥരുതടയും സംയുകദയാഗമാണ്പദ്ധതിഗപാരംഭ

മീറിംഗ.് ഈ ദയാഗതിൽ തവചാണ്ഗപവർതിയുതട സ്വഭാവം, എസ്റ്റിദമറിന്വിേ്ാംേങൾ,

ദജാലി എങതന, ആതരാതക, എഗതസമയംത്രാ്്പൂർതിയാകണം, അതിന് എന്തൊക്കെ

തൊഴിലുപകരണങ്ങൾആവശ്യമായി വരും എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ.്

ഈ വിശദീകരണം തൊഴിലാളിക്ക്ബോധ്യപ്പെടുകയും തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളും ആരാഞ്ഞ്പ്രവർത്തി നിർവ്വഹണം നടന്നതായിബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

തൊഴിലിടസൗകര്യങ്ങൾ

പ്രവർത്തിസ്ഥലത്ത്തൊഴിലാളികൾക്ക്ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിശ്രമിക്കുന്നതിനും മറ്റുംവേണ്ട

മിനിമം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഇരിക്കണം. തുറസ്സായപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

സ്ത്രീകൾക്ക്പ്രാഥമികസൗകര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സംവിധാനംആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരുക്കണം.

പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്സത്യസന്ധമായും, ആവശ്യകതയുടെ

അടിസ്ഥാനത്തിലും ആയിരിക്കണം. ഗപവർതി കസറിൽ ആവേയമായ
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അടിസ്ഥാനസൗ്രരയങൾ ഒരുകിയിട്ടു്ായിരുനു എനാണ് തതാഴിലാളി്രളുമായുള്ള

ദഫാകസ്ഗഗൂപ്ഡിസ്കഷൻനിനും മനസിലാകാൻ്രഴിയുനത്

ചികിത്സാസഹായം

പ്രവർത്തി കിടയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക്പരിക്കു പറ്റിയാൽ അടിയന്തര പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ

മതിയായസാമഗ്രികൾപ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ഇതിൻറെ ഉപയോഗത്തിനു ന്മേറ്റിനെ

പരിശീലനവും നൽകിയിരിക്കണം. ഗപവർതി കസറിൽ തവച് അപ്രടതമാനും നടനിട്ടില

എനാണ് തതാഴിലാളി്രളുമായുള്ള ദഫാകസ്ഗഗൂപ് ഡിസ്കഷൻ നിനും മനസിലാകാൻ

്രഴിയുനത്.

വേതനം

കൃത്യസമയത്ത് വേതനം തോഴിലാളികൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന്നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുമ്പോൾ

തൊഴിലാളികൾക്ക്കൃത്യ സമയത്ത്വേതനംലഭിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും ഫണ്ട്ലലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം

ആണ്കാരണമെന്ന്ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞത.് പ്രവർത്തിതുടങ്ങി നിശ്ചിത

ദിവസത്തിനകം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ 1936 പെയ്മെൻറ്ഓഫ്വേജസ് ആക്ട്പ്രകാരം

തൊഴിലാളികൾക്ക്നഷ്ട പരിഹാരത്തിന്അപേക്ഷിക്കാം. നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ചാൽ

കൂലികൊടുക്കാൻ  താമസിച്ചതിന്കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവാദികൾആകുന്നു.

ദുർബലജനവിഭാഗങ്ങളുടെഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജലസംരക്ഷണംസംബന്ധിച്ച്

ഖണ്ഡിക 5 പ്രതിപാദിക്കുന്നപട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങൾ, നാടോടികൾ,

വനാവകാശരേഖപ്രകാരംഭൂമിലഭിച്ചവർ, അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കവിയാതെ ഭൂമിയുള്ള കാർഷികകടാശ്വാസ

നിയമപ്രകാരം കർഷകൻ എന്ന്നിർവച്ചിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയും ഭൂമിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി പ്രകാരം

മണ്ണ്ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ.് എന്നാൽ

പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മുൻഗണനാക്രമം പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് എന്നിരിക്കെ, നിയമം

അനുശാസിക്കുന്നതിന്നേരെ വിപരീതമായി ചെറുകിടനാമമാത്രകർഷകരുടെ ഭൂമിയിലാണ്പ്രവർത്തികൾ

മിക്കതും നടന്നുവരുന്നത്

പഞായതിൽേൂകികകണ്ട 7രജിസ്റ്ററുേൾ

പഞായതിൽ സൂകിദക് വാർഷി്ര മാസ്റ്റർ സർകുലർ ഗപ്രാരം 7 രജിസ്റ്ററു്രൾ

നിർബന്ധമായും പഞായതിൽ സൂകിദക്താണ് ആണ് ോസ്ക്താംദ്രാട്ട പഞായത്

തതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപട്ട് രജിസ്റ്ററു്രളും സൂകിചിട്ടു്് എനാൽ ഇവതയാനും

പൂർണമലഅല്രുറിചുള്ളവിവരങൾചുവതട ദചർകുനു

തതാഴിൽ്രാർഡ് രജിസ്റ്റർ

തതാഴിൽ്രാർഡ് രജിസ്റ്റർതതാഴിൽ്രാർഡ് രജിസ്റ്റർപൂർണമായിരുനു.

തതാഴിലുറപ് ഗഗാമസഭാ രജിസ്റ്റർ, തപാതു ഗഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ, ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ഗഗാമസഭ

രജിസ്റ്ററിൽ ഇവതയലാം ഒറ രജിസ്റ്റർ ആണ് സൂകിചിരികുനത് 2018 2019 വതരയുള്ള ഗഗാമസഭ
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വിവരങൾരജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപടുതിയിട്ടു്്

തതാഴിൽആവേയതപടുനതും തതാഴിൽഅനുവ്ിചതും്രൂലിനൽ്രുനതുമായരജിസ്റ്റർ

തതാഴിലാളി്രൾ തതാഴിൽ ആവേയതപടുനതും ഒരു അനുവ്ിചതും ്രൂലി നൽ്രുനതുമായ

രജിസ്റ്റർ സർ പഞായതിൽ ്രൃതയമായ രജിസ്റ്ററിൽ തസഗ്രട്ടറി സാകയതപടുതി

സൂകിദക്താണ്ആണ്

{]hr¯n cPn-ÌÀ

തതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറടുത് നടതുന ഗപവൃതി്രതള ്രുറിചുള്ള വിേ്വിവരങൾ

ഗപവർതി രജിസ്റ്ററിൽ ്രൃതയമായി എഴുതി സൂകിദക്താണ് ആണ് പഞായതിതല

ഗപവർതി രജിസ്റ്റർ ഗപവർതിയുതടലിസ്റ്റ്, ചിലവ് മറു വിേ്ാംേങൾ ദരഖതപടുതിയിട്ടുള്ള

രജിസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് അപൂർണമായിരുനു ്രുറചുദപർ മാഗതമാണ് ഉ്ായിരുനത് .എം ഐ എസിൽ

നിനും ഗപിൻറ് എടുതു സൂകിചിരികുനത് ആണ് രജിസ്റ്റർ ഉതരവാ്തപട്ട

ഉദ്യാഗസ്ഥരുതടയും തതന സാകയതപടുതിയിരുനു ഇല വർക് രജിസ്റ്ററിൽ

ഉതരവാ്ിതതപട്ട ഉദ്യാഗസ്ഥർ ആരുംതതന സാകയതപടുതിയിരുനില ഗപവർതനം

ആരംഭിചതും അവസാനിചത് മായ തീയതി ദരഖതപടുതിയിട്ടു്് വാർഡ് തലതിൽ

ഉള്ളവർക് രജിസ്റ്ററിതലസൂകിചിരികുനത് ഗഗാമ പഞായതിതല മുഴുവൻ ഗപവർതിയും ഒരു

വാക് രജിസ്റ്റർഎനനിലയ്കാണ്വർക് രജിസ്റ്റർതചയ്ക്തിട്ടുള്ളത് രജിസ്റ്റർഎനനിലയ്ക്എംഐ

എസിൽനിനുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ക്ത് ദ്രാപികബൻഡ് തചയ്ക്ത്സൂകിചിരികണം

ആസ്ക്തിരജിസ്റ്റർ

തതാഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗപ്രാരം സൃഷിച അസ്ഥി്രതള ്രുറിചുള്ള വിേ്ാംേങൾ ആസ്ക്തി

രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂകിദക്താണ്ചില വസ്ക്തുകളുതട രജിസ്റ്റർ സ്ഥിര ആസ്ക്തി്രൾ ലിസ്റ്റ്

പൂർണമായും 2018 2019 ദരഖതപടുതിയിട്ടു്് എനാൽ ഈ രജിസ്റ്ററും ഉതരവാ്തപട്ട

ഉദ്യാഗസ്ഥർസർട്ടികഫ തചയ്ക്തിട്ടില

പരാതി രജിസ്റ്റർ

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപട്ട് പരാതി്രൾ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപടുതി സമയബന്ധിതമായി

പരിഹരികതപദട്താണ.്പരാതി രജിസ്റ്റർ പരാതി രജിസ്റ്റർ സൂകിചിരികുനത് എം ഐ

എസിൽ നിനും എടുത ഒരു ഗപിൻറ് ദപപർ മാഗതമാണ് ഇതിൽ ഒരു പരാതി ദപാലും

ദരഖതപടുതിയിട്ടില പരാതി രജിസ്ദഗടഷനുമായിബന്ധതപട്ട തതാഴിലുറപ് നിയമം തസകൻ 25

ഗപ്രാരമുള്ളേികാനടപടി്രൾകണിചുവരുതുംപരയാപ്ക്തമാണ്

സാധനസാമഗഗി്രൾസംബന്ധിച് രജിസ്റ്റർ

തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർതമറീരിയൽരജിസ്റ്റർപഞായതിൽഅപൂർണമായിരുനു ര്ു ദപജു്രൾ

മാഗതമുള്ളഎംഎസ്നിനുതമടുത ഗപിൻറ് മാഗതമായിരുനു തമറൽഡിറക്ടർസൂകിചിട്ടുള്ളത്
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തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർആയിസൂകിചിട്ടുള്ളത്

ഫയൽപരികശാധിച്ചക്ാൾേകണ്ടതിയവിവരങ്ങൾ

േവർകപജ്ത്

വാർഷി്രമാസ്റ്റർസർകുലർ ഗപ്രാരമുള്ള ്രവർദപ ജ്പരിദോധിചമൂന്

ഫയലിലും്രാണാൻസാധിചു. ്രവർദപജിൽഗപവർതിയുതടദപര്, ഗപവർതിനടനവർഷം,

അംഗീ്രൃതതഷൽഫ്ഓഫ്വർകിൽഗപവർതിയുതടസീരിയൽനമർ , ഗപവർതിയുതട്രാറഗറി,

 ഗപവർതിആരംഭിചതീയതി, ഗപവർതിപൂർതീ്രരിചതീയതി, എസ്റ്റിദമറ്തു്ര, തഗപാജ്ര്റ്

ഇമ്ക്ലിതമൻറ്തചയ്ക്ത ഏജൻസി എനിവ്രൃതയമായിദരഖതപടുതിയിട്ടു്്. എനാൽ

ഗപവർതിയുതടദ്രാഡ,് ഗപവർതിനടനസ്ഥലം, ഗപവർതിയുതട  ആത്രചിലവായതു്ര,

ജിദയാടാഗ്അസറ്ഐഡി, GPS തലാദകഷൻ, ദമറിന്തറ, സാദങതി്ര വി്ഗ്് ന്തറ

ദപര്ദസാഷയൽഓഡിറ് എനിവതയകുറിച് ഉള്ള വിവരങൾദരഖതപടുതിയിട്ടില.

വാർഷി്രമാസ്റ്റർസർകുലർ ഗപ്രാരമുള്ള ്രവർദപജ്ഫയലിൽ   സൂകിദക്തും

അത്പൂർണമായുംപൂരിപിദക്തുമാണ.്

കെക്ിസ്റ്റ്ത്ഓഫ്ത്കഡാേ്യുകമന്ത്റ്ത്

പരിദോധിചമൂന്ന് ഗപവർതിഫയലിലും  തചക്ക്ലിസ്റ്റ്്രാണാൻസാധിചില.     

വാർഷിേേർമ്മപദ്ധെിയുകടപേർ്്ത്

പുരയിടം നിരപ്പാക്കി കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുക “1613010004/  LD /

247047"എന്നപ്രവൃത്തിയുടെഫയലിൽ വാർഷിക കർമ്മപദ്ധതിയുടെ പകർപ്പ് കാണുവാൻ

സാധിച്ചു.മണ്ജലസംരകണഗപവർതി്രളിൽഉൾതപടുനഗപവർതി്രളുതട(മഴകുഴിനിർമ്മാ

ണം,ഗപവർതിയുതടകോഡ് “1613010004/WC / 295808” ,മഴ കുഴി നിർമ്മാണം, ഗപവർതിയുതട

ദ്രാഡ്:”1613010004/ WC / 295805“വാർഷി്ര്രർമ്മപദ്ധതിയുതടപ്രർപ്്രാണുവാൻസാധിചില.

വിശദമായോക്കേെിേഎസ്റ്റികമറിന്ത്കറ  പേർ്്ത്

വിേ്മായ സാദങതി്ര എസ്റ്റിദമറിന്തറ  പ്രർപ്മൂന്ന് ഗപവർതി ഫയലിലും

്രാണുവാൻസാധിചു. തസ്രയൂറിൽ നിനും ലഭിചദ്രാപി ആയിരുനു

ഫയലിൽസൂകിചിരുനത്.  ഇതിൽസീൽ, ഒപ്, തീയതിഎനിവദരഖതപടുതിയിരുനില,

തഗപാജ്ര്റ്റിദപാർട്ട് അഥവാ എസ്റ്റിദമറ്റിദപാർട്ട് ഉ്ായിരുനില. വിേ്മായ എസ്റ്റിദമറ്

അനാലിസിസ് ഓഫ്ദററ,് ലീഡ്ദഗഡായിങ്&ലിഫ്റ്സ്റ്ദററ്തമന്റ് ഇവഉൾതപടുതിയിരുനു,

 എനാൽ എസ്റ്റിദമറിൽ ഡികസൻ സർദ്വേദഡറ എനിവ ദചർതിട്ടില. ജനകീയ എസ്റ്റിമേറ്റ്

പരിശോധിച്ച മൂന്ന് ഫയലിലും കണ്ടെത്തിയില്ല.

ോക്കേെിേഅനുമെിയുകടപേർ്്ത്  

സാദങതി്രഅനുമതിയുതടപ്രർപ്  പരിദോധിച രണ്ട്ഗപവർതി

ഫയലിലും(മഴകുഴിനിർമ്മാണം, ഗപവർതിയുതടകോഡ്“1613010004/ WC / 295808“”, മഴകുഴി

നിർമ്മാണം, ഗപവർതിയുതടദ്രാഡ:്”1613010004/ WC / 295805“ഉ്ായിരുനില  .എന്നാൽ പുരയിടം

നിരപ്പാക്കി കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുക “1613010004/  LD / 247047“ എന്ന പ്രവർത്തിയിൽ

സാങ്കേതിക അനുമതിയുടെ പകർപ്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതിക കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ പേര്,

ഒപ്പ്, സീൽ, തീയതി,എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
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ഭരണാനുമെി

പുരയിടം നിരപ്പാക്കി കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുക “1613010004/  LD / 247047”എന്ന പ്രവർത്തിയിൽ

ഭരണാനുമതിയുതട പ്രർപ്  ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട്ഗപവർതി ഫയലിൽ (മഴകുഴി നിർമ്മാണം,

ഗപവർതിയുതടകോഡ“്1613010004/ WC / 295808” ,മഴകുഴി നിർമ്മാണം,

ഗപവർതിയുതടദ്രാഡ:്”1613010004/ WC / 295805“ഭരണാനുമതിയുതടപ്രർപ്  ഉ്ായിരുനില

ോംകയാജിെപദ്ധെി

പരിദോധിച മൂന്നു പ്രവൃത്തികളുംസംദയാജിത പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപട്ടതല.

കൊഴിൽആവശ്യക്ട്ടുകോണ്ടുള്ളഅകപക

തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷഗ്രൂപ്പായി വെള്ളപേപ്പറിൽ

എഴുതിഒപ്പിട്ട്നൽകുകയാ ണ്ചെയ് തിട്ടുള്ളത.് തൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽപോലും

അപേക്ഷയിൽ എത്ര ദിവസം തൊഴിൽവേണം എന്നുള്ള രേഖ ഉൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

അതുപോലെതന്നെ കൈപറ്റു രസീത്  തൊഴിലാളികൾക്ക്നൽകുന്നില്ല അതിനാൽ തൊഴിൽ

ആവശ്യപ്പെട്ടു പതിനാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലാളിക്ക്തൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ

എന്ന്ഉറപ്പാക്കാൻകഴിയുന്നില്ല. നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ 3 / 05 / 2018ൽ

തൊഴിലാളികളുടെ ഒരുയോഗം ചേർന്നു തൊഴിലിനു വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക

ആണ്ഉണ്ടായത് .  പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചതീയതി 13/ 06 / 2018 ആണ് ഇതിൽ നിന്നു മനസിലാക്കാൻ

സാധിച്ചത്തൊഴിലിന് അപേക്ഷനൽകി 40 ദിവസംകഴിഞ്ഞാണ്തൊഴിൽലഭിച്ചിരിക്കുന്നത.് തൊഴിൽ

ആവശ്യപ്പെട്ടു അപേക്ഷനൽകി പതിനാലുദിവസത്തിനുള്ളി ൽതൊഴിൽനൽകണം

എന്നുള്ളഅവകാശംലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.(മഴക്കുഴിനിർമ്മാണം, പ്രവർത്തിയുടെകോഡ് 1613010004/

WC / 295808 )തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഗ്രൂപ്പായ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് .ടി

അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷനൽകിയിരിക്കുന്ന തീയതി വെട്ടിത്തിരുത്തുകയും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ

കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് .സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെ പ്രവർത്തി ഫയൽ പരിശോധനയുടെ

പ്രാഥമിക നിഗമനം പ്രവർത്തി അപേക്ഷിച്ച തീയതിയിൽ പുനഃക്രമീകരണം / വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ

നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് .

കൊഴിൽ  നൽേിയോംേനിച്ചവിവരങ്ങൾ  

തതാഴിലിന്ഉള്ളഅദപകനല്കിയതിൻഗപ്രാരംതതാഴിൽഅനുവ്ിചതംബന്ധിചവിവരങൾഗപ

വർതിഫയലിൽ  ്ര്ില

ഇമേ്ത്ററർകറാൾ  

ഗപവർതിയുമായിബന്ധതപട്ടമസ്ററർ  ദറാളു്രൾമൂന്ന് ഗപവർതിഫയലിലും

്രാണുവാൻസാധിചു. മസ്ററർദറാളിൽ BDO യുതട  ഒപ,് സീൽ ഇവ ദരഖതപടുതിയിട്ടു്്

എനാൽ തീയതി ദരഖതപടുതിട്ടിയില.  തസതഗ്രട്ടറിയുതടഒപ്മാഗതമാണ്ദചർതിട്ടുള്ളത്,

സീലും തീയതിയുംദരഖതപടുതിരിട്ടിയില.  മസ്ററർദറാളിൽ തവട്ടിതിരുതലു്രൾ
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ഇലാതത് അഭിന്ദ്രനാർഹമാണ.് മസ്ററർദറാളിൽതതാഴിൽതചയ്ക്തതീയതി, ആത്രഹാജർ,

്ിവസദവതനം, മസ്ററർ  ദറാൾഗപ്രാരമുള്ളദവതനം, തതാഴിലുപരണങളുതടവാട്ര,

തതാഴിലാളി്രളുതടഒപ,് ദമറിന്തറഒപ്,മസ്ററർദറാൾപരിദോധിചആളിന്തറ / ഉദ്യാഗസ്ഥന്തറ

ഒപ് എനിവ്രൃതയമായി ദരഖതപടുതിയിട്ടു്്  എനാൽമസ്ററർദറാളിൽഎംബുക്ക്നമർ,

ദപജ്ക്നമർഇവദരഖതപടുതിയിട്ടില

കമഷർകമന്ത്റ്ത്  േുക്ത്

തമഷർതമന്റ്  ബുക്പരിദോധിച മൂന്ന് ഗപവർതിഫയലിലും ഗപവർതിയുമായി ബന്ധതപട്ട

എംബുക്്രാണുവാൻ സാധിചു. എംബുകിൽ എംബുക്ക്നമർ, ദപജ്ക്നമർ, എനിവ ്രൃതയമായി

ദരഖതപടുതിയിട്ടു്്. എംബുതകത്സെർട്ടികഫഡ്ആണ്, എംബുകിൽ ഓവർസിയറിന്തറ ദപര്,

ഒപ് ,തീയതി എനിവദരഖതപടുതിയിട്ടു്് എനാൽസീൽ  പതിപിചിട്ടില. എംബുകിൽ

അതഗ്രഡിറഡ് എഞിനീയറുതടദപര,് ഒപ് ,തീയതിഎനിവദരഖതപടുതിയിട്ടു്്എനാൽ

സീൽപതിപിചിട്ടില . ഗപവർതി അനുവ്ിചതുമായി ബന്ധതപട്ട വിവരങളും അളവു്രളും

്രൃതയമായിദരഖതപടുതിയിട്ടു്.് എംബുകിൽ അടങൽതു്രയും യഥാർത്ഥ ചിലവും

തമ്മിലുള്ളവയതയാസംദരഖതപടുതിയിട്ടില

ോധനോമാക്ിേകളകുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ

മൂന് ഗപവർതി്രളിലുംസാധനസാമാഗഗി്രൾഒനും ഉപദയാഗിചിട്ടില.

ദവജിസ്റ്റ്പരിദോധിച മൂന്ന് ഗപവർതിഫയലിലും MIS ൽ നിനും എടുത

ദവജിസ്റ്റിന്തറപ്രർപ്ഉ്ായിരുനു

ഫണ്ട്ത്കടാൻസ്ഫർഓർഡർ

MIS ൽ നിനും എടുത ഫ്്ഗടാൻസ്ഫർ ഓർഡറിന്തറ പ്രർപ്മൂന്ന് ഗപവർതി ഫയലിലും

ഉ്ായിരുനു

കറായൽറി

വയകിഗത ഗുണദഭാകാകളുതട ്രരമടച രസീതിന്തറ പ്രർപ്മൂന്ന് ഗപവർതി ഫയലിലും

സൂകിചിട്ടു്്

മൂന്ത്ന്ഘട്ട   കഫാകട്ടാക്ാഫ്ത്

ഗപവർതിയുമായിബന്ധതപട്ട വിവിധ ഘട്ടങളിൽഉള്ള ദഫാദട്ടാ്രൾ (ഗപാരംഭ, മധയ, അവസാന)

ഗപവർതിഫയലിൽ  സൂകിദക്താണ്. എനാൽ പരിദോധിച മൂന്ന് ഗപവർതിഫയലിലും

ദഫാദട്ടാഗഗാഫ്ഉ്രൾസൂകിചട്ടില.

കപവർതിപൂർതീേരണോക്യപകൊം

പരിദോധിചമൂന്ന്

ഗപവർതിഫയലിലുംഗപവർതിപൂർതീ്രരണസാകയപഗതം്രത്താനായില

മേ്ത്ററർകറാൾ  മൂവ്ത്കമന്ത്റ്ത്സിപ്ത് /ഫയൽകടാകിാം്്ത്

ഗപവർതിയുമായി ബന്ധതപട്ട ഫയൽ ഗടാകിംഗ്മൂന്ന് ഗപവർതി ഫയലിലും ്രാണുവാൻ

സാധിചു. ഇതിൽഒപും തീയതിയും ദരഖതപടുതിയിട്ടു്്
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ജികയാടാ്്ത്ഡ്ത്കഫാകട്ടാക്ാഫ്്ത്

പരിദോധിചമൂന്ന് ഗപവർതിഫയലിലുംജിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദട്ടാഗഗാഫത്സെ്്രാണുവാൻസാധിചില

കോഷ്യൽഓഡിറ്ത്റിക്ാർട്ട്ത്

ഗപവർതിയുമായി ബന്ധതപട്ട ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിദപാർട്ട്  മൂന്ന് ഗപവർതി ഫയലിലും 

സൂകിചിട്ടില

സേറ്ത്ഡയറി

ഗപവർതിയുമായി ബന്ധതപട്ട കസറ്ഡയറി മൂന്ന് ഗപവർതി ഫയലിലും സൂകിചട്ടു്്.

വർക്ദ്രാഡ,്   ഗപവർതി ആരംഭിചതീയതി, ഗപവർതിപൂർതീ്രരിച തീയതി, ആത്ര

ഗപവർതി്ിനങൾഎനിവ ദരഖതപടുതിയിട്ടില

a, തചക്ക്ലിസ്റ്റ് : തചക്ക്ലിസ്റ്റ്ഡയറിയിലു്,് പൂർണമായുംദരഖതപടുതിയിട്ടു്്

b, തഗപാജ്ര്റ്ഇനിഷയറിഗീറിംഗ്വിേ്ാoേങൾകസറ്ഡയറിയിൽ ദരഖതപടുതിയിട്ടു്്

c, തതാഴിലാളി്രളുതടസാകയപഗതം ഉൾതപടുതിയിട്ടു്്

d, ചി്രിതതചലവ്സംബന്ധിചവിവരങൾദചർതിട്ടില

e, പണിയായുധങളുതടവാട്രസംബന്ധിചവിവരങൾദരഖതപടുതിയിട്ടു്്

f. വിജിലൻസ്&ദമാണിററിങ:് വിജിലൻസ്&ദമാണിററിങമ്മിറിയുതട ഒപും

ഗപവർതതയകുറിചുള്ളവിേ്ംേങൾദരഖതപടുതിയിട്ടു്്

g.സന്ദർശകകുറിപ്പ്: സന്ദർശക കുറിപ്പിൽ പേര് ,ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം സന്ദർശനോദ്ദേശം

എന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ്ത്േന്ദർശനതിൽേകണ്ടതിയവ 

ACTUAL( ON M-BOOK) MEASURED

N

O

Name of

beneficieries

Survey

no.

No

of

pits

L B D A N

o

of

pi

ts

L B D REMAR
KS

1 Kanakamma D,

Valathilazhikath

u Puthanveedu

346/2-

(08/60)

6 1.5 1.5 0.75 10.1

25

3 2.6 2.9 .75 Can't

measur

e, flood

affecte

d area

3 pits
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counte
d

2 Kanakamma D,

Valathilazhikath

u Puthanveedu

346/2-

(08/60)

3 1.5 1.5 0.75 5.06

25

3 2.5 2.6 .75 Waste

dumpe

d

Can’t
measur
e

3 Prasannakumari,

Prashobh

bhavanam

370/3-

(13/20)

15

1.5

1.5 0.75 25.3

125

15 2.3 2.1 .40 Good
work

4 Prasannakumari,

Prashobh

bhavanam

378/9-

(09/80)

17 1.5 1.5 0.75 28.6

875

17 2.5 2.6 .50 Good
work

7 Santhakumari,

Deepthinivas

327/11(0

6/52)

2 1.5 1.5 0.75 3.37

5

2 2.6 2.4 .40 Good
work

8 Saramma,

Puthenvila

351/13-3

(06/47)

8 1.5 1.5 0.75 13.5 8 2.4 2.5 .75 Good
work

9 Bhargavi,

Padinjare

kambilakathu

363/3/5(1

4/97)

6 1.5 1.5 0.75 10.1

25

6 2.6 2.4 .75 Good
work

10 Sudharma,

Puthuva

379/5-

2(06/10)

10 1.5 1.5 0.75 16.8

75

10 2.5 2.6 .60 Good
work

11 Manju L,

Mannasherilvee

du

378/18(2

0/70)

5 1.5 1.5 0.75 8.43

75

5 2.5 2.4 .60 Good
work

12 Manju L,

Mannasherilvee

du

378/18(2

0/70)

3 1.5 1.5 0.75 5.06

24

3 2.5 2.4 .70 Good
work
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13 Rahel,

Mankoottathil

335/10-

2(02/24)

1 1.5 1.5 0.75 1.68

75

1 2.6 2.5 .60 Good
work

14 Beena,

Thundilveedu

339/4/4(0

4/15)

10 1.5 1.5 0.75 16.8

75

10 2.5 2.5 .75 Good
work

15 Valsala,

Sasivilasam

372/12(1

3/80)

5 1.5 1.5 0.75 8.43

75

5 2.3 2.4 .60 Good
work

16 Thulasiamma,

Kambilakathu

371/8(04/

05)

3 1.5 1.5 0.75 5.06

25

3 2.6 2.6 .75 Good
work

17 Radhamani. J,

Binduvilasam

332/3(07/

40)

5 1.5 1.5 0.75 16.8

75

5 2.7 2.6 .60 Good
work

18 Rathi L,

Shanunivas

370/5(06/

80)

4 1.5 1.5 0.75 6.75 4 2.5 2.4 .70 Good
work

19 Subhadra,

Kattuvila

padinjatedil

4 1.5 1.5 0.75 36 4 2.6 2.5 .60 Good
work

20 Subhadra,

Kattuvila

padinjatedil

2 1.5 1.5 0.75 18 2 2.6 2.5 .75 Good
work

 ഗപവൃതി്രൾ എലാം വതളതര നല രീതിയിൽ തചയ്ക്തിട്ടു്്. ഉപ്രാരഗപ്മായിരുനു.

ഗപവർതിഗുണവതായഫലം്ര്ിട്ടു്്.

  എസ്റ്റിദമറിൽപറയുനതിദനകാൾഅളവ് ്രൂടുതൽആണ്.

 എസ്റ്റിദമറിൽ പറയുന ്രൃതയം എണം തതന ഫീൽഡ് തല പരിദോധയിൽ

്രത്തി. (Kanakamma D, Valathilazhikathu Puthanveedu) എന വസ്ക്തുവിൽ തചയ്ക്ത 6

മഴകുഴി്രളിൽ 3 എണം അളവ് എടുകാൻ പറുന അവസ്ഥയിൽ ആയിരുനില

ഉ്ായിരുനത്. മാലിനയങൾനിദകപിചും തതങ് നട്ടതായും്രാണതപട്ടു)

 മണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾഅധികവുംഫലവത്തായി.മഴകുഴി തചയ്ക്ത വസ്ക്തുകളിൽ
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്രിണറിതല തവള്ളം ്രൂടിയതായി ്ര്ു. ദവനൽ ്രാലതു ദപാലും തവള്ളംവറ്റുന്നില്ല

എനു ഗുണഭോക്താക്കളുമായുള്ളദനരിട്ടുള്ള ്രൂടികാഴ്ചയിൽ നിനും മനസിലാകാൻ

്രഴിഞ്ഞു 

കപവൃതിേളിൽേണ്ട കപധാന കപാരായ്മേൾ 

 ഗപവർതി അനുദയാജയമായ സ്ഥലത് അല തചയ്ക്തിരികുനത് (്രലട ആറിന്തറ

തീരഗപദ്േതു തചയ്ക്തിരികുന ഗപവൃതി്രൾ ഗപളയതിൽനേിചു ദപായി). 

 ഭൂഗപ്രൃതിയ്ക് അനുദയാജയമായ വയതയസ്ക്ത ഗപവർതി്രൾ ്രത്തുനതിൽ

പരാജയതപട്ടു. ഉ്ാ : ഭൂമിയുതട ചരിവിനും, മണിന്തറ സ്വഭാതിനും അനുസരിചുള്ള

മഴകുഴി്രൾഅലചില ഗപവർതി്രളിൽ്ര്ത്. 

 ഒദര ഗപവർതി തതന ആവർതനം ത്രാ്് ഗുണദതകാൾ  ദ്ാഷം

ആയിവർത്തിക്കുന്നു. തുടർചയായ വർഷങളിൽ ഒദര ഗപവർതി തതന ഒദര

വസ്ക്തുവിൽ തചയ്ക്തതായി ്രാണുവാൻ ്രഴിഞ്ഞു. മുൻപ് തചയ്ക്ത ഗപവർതിയുതട ആസ്ക്തി

നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അതത ഗപവർതി ആവർത്തിക്കുന്നഗപവണത ്ര്ു വരുനു.

ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ടീമിന്തറ ഫീൽഡ് തല പരിദോധനയുതട നിഗമനം ഗപവർതി

്രത്തുനതിൽ ഉ്ായ പാളിച്ചയും ഭൂപ്രകൃതിയ്കും

കാലാവസ്ഥയ്ക്കുംഅനുദയാജയമായ വയതയസ്ക്ത ഗപവർതി്രൾ ്രത്തുനതിലും ഉ്ായ

വീഴ്ചകളാണ്ആണ്.

Focus Group discussion (FGD)Â \n¶pw Is¯m³ km[n- -̈Xv

 24/04/2019 ദപാരുദവലികര 6ആംവാർഡിൽ ഉചക് 2മണി മുതൽ 3മണിവതര
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FGDനടതു്രയു്ായി. FGDയിൽപതങടുതഎലാ തതാഴിലാളി്രളുതടയും

ദപരും ഒപും തതാഴിൽ്രാർഡ് നമറും ദേഖരിചു

 വളതരനല ഗപവർതനങളാണ് 6ആംവാർഡിതലതതാഴിലാളി്രൾ

ഗഗാമതിനായി തചയ്ക്തുത്രാടുകുനത്

 ദചനം്രുളം, ദമചിറഎനഒരുഏകർജലദഗസാതസിൽആളു്രളുതട

ക്ര്രടതലും ഉപദയാഗേൂനയമായനിലയിലുംആയതിനാൽ്രൃഷികും മറും

ഉപ്രാരതപടാതത്രിടകുനു.പലആവർതിതതാഴിലാളി്രൾവർക്

ഡിമാൻഡ് തചയ്തിരുനു.എനാൽവർകിന്തറ ്രാലതാമസവും,ബുദ്ധിമുട്ടും

്രാരണംഅത് മുദനാട്ടു ത്രാ്ു ദപാ്രാൻതടസങൾസൃഷികുനു രാഷ്ഗടീയ

ഇടതപടലു്രൾപരിസ്ഥിതിസംരകണതിൽ ഇതരതിൽ

വിനയാ്രുനതായുംസൂചിപിചു.

 ദ്രരളതിതല 2018തവള്ളതപാകതിൽപാസ്റ്റി്ര് ദബാട്ടിലു്രൾ

തതാഴിലാളി്രൾ ദചർനു ദേഖരികു്ര ഉ്ായിഎനാൽഅവ ഗഗാമതിൽ

നിന്എടുതു മാറു്ര ഉ്ായിലതുടർന് ഇദതപാസ്റ്റി്ര് ദവസ്റ്റു്രൾ

്രുനു്രൂടു്രയും പലഗപദ്േങളിൽ അലകയമായിഎതു്രയും തചയുനു,

മാലിനയനിർമാർജനം ഗഗാമവാസി്രൾക്തൃപ്ക്തി്രരമല.

 ദവതനം്രിട്ടുനതിന്തറ്രാലതാമസംഎലാ തതാഴിലാളി്രളുംഎടുതു

പറയു്ര ഉ്ായി.

 തതാഴിലിടങളിതലഅടിസ്ഥാനസൗ്രരയങൾനൽ്രിയതിതനകുറിച്

തതാഴിലാളി്രൾനലഅഭിഗപായംപങുതവചു

അനുഭന്ദങ്ങള്

അനുബന്ധം 1 (\nÀt±-i-§Ä)

1. sXmgn-em-fn-IÄ¡v

 sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS Ah-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hm-·m-cm-Ip-I-bpw-Ah
IrX-y-ambn t\Sn-sb-Sp-¡p-hm³{i-an-¡p-I-bpw-thWw

 sXmgn-em-fn-IÄ ]©m-b-̄ n-tebv¡v tcJ-IÄ \ÂIp-t¼mÄ skÂ^w Aä-ÌUv
tIm¸n kaÀ¸n-¡Ww

 sXmgn-em-fn-IÄ Iq«w tNÀ¶v AhÀ¡m-h-i-y-amb {]hr-̄ n-IÄ Xnc-sª-Sp-¡p-
Ibpw F§s\ tPmen sN¿-W-sa¶pw F§s\ NÀ¨ sNbvXhÀ¡v Ie-À
X¿m-dm-t¡--Xm-Wv. {]hÀ¯-\-§Ä Xocp-am-\n-¡p-t¼mÄ Hmtcm amk-̄ nsâ
bpwk-hn-ti-j-X-Ifpw KpW-§fpw IW-¡n-se-Sp¯v thWw {]hÀ¯-\-§Ä Xocp-
am-\n-¡m³

 hÀ¡v Ie-À A\p-k-cn¨v sXmgn-em-fn-IÄ¡v ]pXnb Xc-̄ n-ep-ff sXmgnepw
sXmgn-en-Shpw Is-̄ p-hm\pw \nÀt±-in-¡p-hm\pw Ah-Im-i-apv CXp-hgn 100
Znhkw sXmgnÂ ]qÀ®-ambpw e -̀y-am-hm¯ sXmgn-em-fn-IÄ¡v A[n-I-ambn
sXmgnÂ e -̀y-am-hp-Ibpw 100 {]hr¯n Zn\-§Ä ]qÀ¯n-I-cn-¡p-hm³km-[n-¡p-I-
bpw-sN-¿pw

 \nba {]Imcw A\p-h-Z-\o-b-amb A{Xbpw {]hr¯n Znh-k-§Ä tNmZn¨p
hmt§--Xm-Wv.-C-Xn-\mbn Unamâv sN¿p-I-bpw-A-Xn\p ssI¸-äp-sNbvXp
XobXn h¨v ckoXv hmt§--Xp-am-Wv.
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 sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS Ah-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hm-·m-cp-hp-¶-tXm-sSm-̧ w-
A-h-cpsS D¯-c-hm-Zn-X-z-§-sf-Ip-dn-̈ pw-Ir-X-y-ambn ka-b-̄ v lmP-cmbn tPmensN-
¿p-I. IrXy Ir{Xn-a-§Ä¡v Iq«p \nÂ¡m-Xn-cn-¡p-I. t_m[m-·m-cm-tI--Xm-Wv.

 sXmgn-ep-d¸v {Kma k -̀bnÂ IrX-y-ambn ]s¦-Sp¯v ]²Xn \nÀt±-i-§fpw A`n-
{]m-b-§fpw Adn-bn-¡p-I.

2) taä-dp-IÄ¡v

 sskäv Ub-dn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrX-y-ambn ]qcn-̧ n-¡-Ww. amÌÀtdm-fnÂ sh«n-Xn-
¯n-cp-̄ -ep-IÄ ]mSn-Ã. `qan-]m-«-̄ n-s\-Sp-¡p-t¼mÄkÀ¡mÀamÀ¤ \nÀt±-i-§Ä ]d-
ªn-cn-¡p-¶-Xp-t]mse aq¶v hÀj-s¯-sb-¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«-̄ n\p FSp-
¡m³ {ian-¡Ww

 taäp-amÀ X§Ä¡p e`n¨ ]cn-io-e\w A\p-k-cn¨v sXmgn-em-fn-IÄ sXmgn-en-s\-¡p-
dn¨v hy-àX \ÂIWw

 sXmgnÂImÀUv IrX-y-ambn ]qcn-̧ n¨v sXmgn-em-fn-IÄ¡v \ÂIp-I. bmsXmcp Imc-
W-h-im-epw-ta-äp-amÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ kq£n-¡m-Xn-cn-¡pI.

 ]Wn-Ø-e¯v Bh-i-y-amb kuI-c-y-§Ä Dtm F¶v taäv Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I.

 sskäv Ub-dnÂ tamWn-ä-dn-§n-s\-̄ p¶ DtZ-ym-K-Ø-sc-sImv H¸p-h-̧ n-¡-Ww.

 sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cp-sS-]¯v Ah-Im-i-§-sf-̧ än ]d-ªp-sIm-Sp-¡p-Ibpw
Ahsc t_m[-hm-·m-cm-¡p-Ibpw sN¿p-I.

 ]pXnb sXmgn-en-S-§Ä Is-̄ p-hm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq-{X-Ww-sN-¿p-
hm³sXm-gn-em-fn-Isf klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p-I.

 IrX-y-ambn tkmj-yÂ HmUn-än-§nepw {Kma-k-̀ -bn-epw-t{]m-PIv« aoän-§nepw ]cn-io-e\
Iym-¼nepw ]s¦-Sp-¡p-I.

 aäp sXmgn-em-fn-IÄ¡v IqSn taä-nsâ Npa-X-e-I-fn-tebv¡v IS-¶p-h-cp-hm-\p-ff kml-
N-c-yhpw kµÀi`pw Hcp-¡n-sIm-Sp-¡Ww

 sXmgn-em-fn-I-fp-ambn \nc´ck¼À¡w ]peÀ¯p-I-bpw-Iq-Sp-XÂ _Ôw Øm]n-¡p-
I-bpw-sN-¿p-I.

3) DtZ-ym-K-ØÀ¡v

 AÀl-amb FÃm IpSpw-_mw-K-§-sfbpw sXmgnÂ ImÀUnÂ DÄs¸-Sp-̄ p-¶-Xn-\m-bpw-
sXm-gnÂ Bh-i-y-s¸-Sp-¶-Xn-\mbpw Dff hnh-c-hn-Úm-\-h-ym-]\ {]hÀ¯-\-M-MÄ Gsä-
Sp-¡p-I.

 {]hr¯n Øew-]-cn-tim-[n¨v Xs¶-F-Ìn-tTäv IrX-y-am-bn-X-¿m-td-¡--Xm-Wv.

 sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cp-sS-A-h-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hÂ¡-c-Ww-\ÂIWw

 ]©m-b¯v _n.-]n.H/sP.-]n.-kn.-X-e-̄ nÂ ]²Xn \S-̄ n-̧ nse ]ptcm-K-Xn-Ir-X-y-ambn
tamWn-ä-dnwKv \S-̄ Ww

 sXmgn-ep-d-̧ v]-²-Xn-bpsS \nÀh-l-W-s¯-¡p-dn¨pw {]hr-̄ n-sb-¡p-dn¨pw tamWn-ä-dn-§-
s\-Ip-dn¨pw sXmgn-em-fn-IÄ¡pw taä-amÀ¡pw-hn-Pn-e³kv Bâv tamWn-än-dnwKv AwK-
§Ä¡pw P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ¡pw aXn-bmb ]cn-io-e\w \ÂtI--Xm-Wv.

 tamWn-ä-dn-§n-\m-bn-F-̄ p-hÀ¡vsskäv Ub-dn-bnÂ H¸n-S-Ww. {]-hr-̄ n-bp-sS-̂ -b-en-epw-
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G-Xp-tc-J-bnepw H¸n-Sp¶ DtZ-ym-K-ØÀ-A-h-cp-sS-t]cpw Øm\-hpw- Xo-b-Xn-bpw -ko-epw-
tc-J-s¸-Sp-̄ Ww

 {]hr¯n ^b-enÂ kq£n-t¡ tcJ-IÄ IrX-b-ambn kq£n-¡Ww tI{µ kÀ¡m-
cnsâ C¡m-c-y-̄ n-ep-ff amÀ¤-\nÀt±iw IrX-y-am-bn-]m-en-t¡--Xm-Wv.

 FÌn-taäv P\-Iob `mj-bnÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v a\-kn-em-hp¶ coXn-bn-em-hWw

 ]²Xn Bcw` aoänwKv IrX-y-amb coXn-bnÂ \S-̄ -Ww. CXvU-b-dn-bnÂ IrX-y-am-bn-tc-J-
s¸-Sp-̄ p-¶p-sh¶v Dd-̧ m-¡pI

 te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½-]-²-Xn, sjÂ^v Hm^vs{]m-PvIvSv hÀ¡v IW-evSÀ-F-
¶nh X¿m-dp-¡p-¶-XnÂ sXmgn-em-fn-I-fp-sS-bpw-Kp-W-t`m-àm-¡-fp-sS-bpw-{]m-tZ-inI hnZ-
KvZ-cp-sSbpw ]¦m-fn-̄ w-D-d-̧ m-¡Ww

 {Kma-]-©m-b-̄ vPn-Ã-þ-t»m¡v DtZ-ym-KØXe-§-fnÂ {]hÀ¯n-IÄIÀi-\-ambpw ]cn-tim-
[n-t¡--Xm-Wv.

 ]©m-b-̄ nÂ {]ZÀin-̧ n-̈ n-«p-f-f-slÂ¸v sse³ \¼-dnsâ Imc-y-£-aX hÀ²n-̧ n-¡p-I.
]©m-b-̄ nsâ aäp {i²-bm-IÀjn-¡p¶ s]mXp-bn-S-§-fn-seÃmw (N-́ , A¦¬hm-Sn,
kvIqÄ, apX-em-bh ) Xs¶ Cu \¼À Øm]n-¡Ww

 {]hr¯n Øes¯ {]hÀ¯\ coXn-IÄ sXmgn-em-fn-I-fpsS {]hÀ¯-I-\-§-fp-sS-\n-e-hm-
cw, {]-hÀ¯\coXn, {]hr¯n Øes¯ `q{]-I-[Xn XpS§n Imc-y-§Ä DtZ-ym-K-ØÀ
\ocn-£n-t¡ Hcp-A-Sn-Øm\ LS-I-am-Wv.

 ]cm-Xn-I-fp-ambn F¯p¶ sXmgn-em-fn-I-fpsS {]iv\-§Ä Imc-y-£-a-X-tbmSp IqSn ]cn-
lmcw ImtW--Xm-Wv.

 ]cm-Xn-bp-ambn sXmgn-em-fn-IÄ F¯n-bmÂ sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw,]cmXn \ÂIn
7(G-gv) Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ \ÂIn-bn-«p-ff ]cm-Xn-bp-sS-A-Sn-b-́ nc \ne-]mSv F´m-sW-
¶v]-cm-Xn-¡m-cs\ Adn-bn-t¡--Xm-Wv. sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bp-ambn _Ô-s¸« GXp-hn-
h-c-hpw-hn-h-cm-h-Im-i-̄ nsâ 7þmw hIp-̧ nÂ {]Xn-]m-Zn-¡p¶ coXn-bnÂ Hcp \nÝnX ka-
b-]-cn-[n-¡p-f-fnÂ ]cm-Xn-¡m-c-\p-]-cm-Xn-bp-sS-a-dp-]Sn \ÂI-W-sa-¶v-Cu-h-Ip¸v {]Xn-]m-Zn-
¡p-¶-Xv.

4) {Kma-]-©m-b-̄ n-t\mSv

 IrX-y-amb CS-th-f-bnÂ{Km-a-k-̀ -tkm-j-yÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh \S-̄ Ww.

 IqSp-XÂ ]²-Xn-Ifpw ag-¡p-gn-IfmWv sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. Ønc BØn-bp-ff
{]hÀ¯-\-§Ä Xnc-sª-Sp-¡-Ww. Irjn kw_-Ô-amb ]²-Xn-IÄXn-c-sª-Sp-¡p-
t¼mÄ ]©m-b-̄ n\p ssIam-dn-¡n-«nb LS-I-Øm-]-\-amb Irjn-̀ -h-\nse DtZ-ym-K-Ø-
cpsS tkh-\w-IqSn {]tbm-P-\-s¸-Sp-t¯--Xm-Wv. CXv]-²-Xn-bpsS KpW-ta-·-bpw-km-
¼-̄ nI £a-X-bpw-D-d-̧ m-¡p-¶-Xn-\p-A-X-ym-́ m-t]-£n-X-am-Wv.

 Ct¸m-gs¯ hnPn-e³kv B³Uv tamWn-ä-dnwKv I½n-än-bnse AwK-§Ä 5hÀj-am-bn-Xp-S-
cp-¶-Xm-bn-a-\-Ên-em-¡p-¶p.-km-aq-ln-I-ambhni-zm-k-X-bpw-tkh-k-\-a-\-kvXn-Xn-bp-ap-f-f-
Aw-K-§-sf-tNÀ¯v hnPn-e³kv-Bâv tamWn-ä-dnwKv I½nän ]p\Àkw-L-Sn-̧ n-t¡--Xm-
Wv. Ah-cpsS{]hÀ¯n\p Ime-b-fhp \nÝ-bn-¡Ww.

 Imem-h-Ø-¡-\p-k-cn¨v thWw-]-²-Xn-IÄ Xnc-sª-Sp-¡m³.

 Pe-kw-c-£W {]Ir-Xn-hn-̀ h ]cn-]m-e-\-̄ n-\m-bp-ff {]hÀ¯nIÄ ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp-
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¯Ww.

 sXmgn-ep-d¸v D]-I-c-W-§Ä KpW-\n-e-hm-c-ap-f-fXpw kv{Xo kulr-Z-hpw-B-sW-¶pw-D-d-̧ p-
h-cp-̄ Ww.

 sXmgn-ep-d¸v ]²Xn \S-̧ n-em-¡p-¶-Xn\p hn\n-tbm-Kn-¡p¶ XpI-bv¡p-f-f-t\-«-ap-m-Ip-
¶p-s¶p Dd-̧ m-¡Ww.

Imem-h-Øbv¡v A\p-k-cn¨pw `q{]-Ir-Xnbv¡vA-\p-k-cn¨pw hÀjhpw sXmgn-ep-d¸v ]²Xn
Bcw-̀ n-¡p-¶-Xn\p ap¼mbn hy-à-amb coXn-bn-ep-f-fXpw IrX-y-tbm-sS-Iq-sS-bp-f-f-Xpw-B-b-
ImÀjnI Ie-À sXmgn-em-fn-I-fp-ambn tNÀ¶v X¿m-dm-t¡--Xp-amWv. AXn-\mbn ]pXnb
sXmgn-epw, sXmgnÂ coXn-Ifpw Is-t¯--Xp-v.-amdn hcp¶ Imem-h-Ø-I-W-¡n-se-Sp-
¯p-sImv Hmtcm sXmgn-epI-fpw-G-sä-Sp-¡p-I-bm-sW-¦nÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡pw `q{]-Ir-Xn-
bv¡pw-Iq-Sp-XÂ D]-Im-c-]-{Z-am-Ipw.

A\p-_Ôw2 (hn-hn[ Xe-¯n-ep-ffDtZ-ym-K-Ø-cp-sS-Np-a-X-e-IÄ)

taäv
o {]hr-̄ n-bpsS taÂt\m«w
o sXmgnÂ ImÀUnÂ Bh-i-y-ap-ff hnh-c-§Ätc-J-s¸-Sp-̄ p-I. Afhv tcJ-s¸-Sp-̄ p-

hm-\p-f-f-sa-jÀsaâv_p¡v{]-hÀ¯n Øe¯v kq£n-¡pI
o Znh-khpw sXmgn-em-fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I. ]qÀ¯n-bmb

aÌÀtdm-fp-IÄ Umäm F³{Sn- Hm-̧ -td-ä-dpsS ]¡ÂF-̄ n-bv¡p-I.
o Umäm F³{Sn Hm¸-td-äÀ
o aÌÀtdmÄhn-X-c-W-̄ n-\vk-lm-bn-¡p-I.-]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄta-änÂ \n¶pw-

k-zo-I-cn¨v hÀ¡v_n-Ãp-IÄ ]qÀ¯n-I-cn¨v thX-\-hn-X-c-W-̄ n\v \S-]-Sn-k-zo-I-cn-bv¡p-
I. cPn-Ì-dp-IÄkq-£n-¡p-I. sXmgn-em-fn-I-fp-Ss-th-X\w (Un-_n-än) aptJ\ F¯n-
sb¶v Dd-̧ m-¡p-I.

o HmhÀkn-bÀ/F©n-\n-bÀ
o {Kma-k-̀ m-Xo-cp-am-\-{]-Imcw {]hr-̄ n-IÄI-s-̄ p-I, {]mY-an-I-F-Ìn-ta-ävX-¿m-dm-¡p-I.

{]hr-̄ n-bpsS kmt¦-Xn-I-amb Imc-y-§Ä taän\pw sXmgn-em-fn-IÄ¡pw hni-Z-am-¡p.-
{]-hr-̄ n-bpsS Af-hp-IÄ tcJ-s¸-Sp-̄ p-I, sN¡v sajÀsN-¿p-I.

]©m-b-̄ vsk-{I-«dn/Akn-Ìâvsk-{I-«dn

1. sk{I-«-dn-sXm-gn-ep-d¸v ]²Xn-bpsS taÂt\m«w {]hr-̄ n-bpsS _nÃp-IÄ bYm-k-abw
AwKo-I-cn-bv¡p-I. sXmgn-em-fn-I-fpsS thX\w bYm-k-abw Un.-_n.-än. apJm-́ ncw
sXmgn-em-fn-I-fpsS A¡u-nÂ F¯n-sb¶v Dd-̧ m-¡p-I.

2. t»m¡vt{]m{Kmw Hm^o-kÀ

 ]©m-b-̄ p-I-sf-sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS sjÂ^v Hm^vt{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-
¶-Xnepw hntI-{µo-Ir-Xm-kq-{X-W-̄ nepw klm-bn-¡p-I.

 ]©m-b-̄ p-I-fpsS sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS \nÀÆ-lW taÂt\m-«w-h-ln-¡p-
Ibpw \nÀh-Æ-lWw tamWn-äÀsN-¿p-I.
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A\p-_Ôw3 (sXm-gnep-d-¸p-]-²-Xn-bnÂ Gsä-Sp¯v \S-¸n-em-¡m³ Ign-bp¶ {]hr¯n-

IÄ)

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v

Bhiyamb ASnbWIÄ (under ground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ (tÌm¸vUmw),

sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw klmbIcamb

\nÀ½nXnIÄ;

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb tImqÀ{S©pIÄ,

X«vXncn¡Â (terracing), tImqÀ_pIÄ, IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬

\nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ ]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\

{]hr¯nIÄ ;

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS \nÀ½mWw,

]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ;

iv. PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â DÄs¸sSbpÅ

]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS ]p\cp²mcWhpw;

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS Hmc¯nepw,

h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ acw h¨v ]nSn¸n¡epw

h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶ BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â

{]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v \ÂtIXmWv;

vi. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.

hn`mKw _n: kaql¯nev AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX

BkvXnIÄ (JÞnI 5 ev ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)

i) JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v `qanbpsS Dev]mZ\£aX

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm ponds),

aäv PesImbv¯v \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb
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ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â;

ii) ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS BPoh\w

sa¨s¸Sp¯Â;

iii)JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or waste

land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;

iv)Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ Bhnjv¡cn¡p¶

aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶ `h\ \nÀ½mW¯nse AhnZKv²

ImbnI sXmgnÂ LSIw;

v) arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb tImgn¡qSv, B«n³

IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS \nÀ½mWhpw;

vi) aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ ASnØm\

kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw kq£n¡p¶ tI{µ§Ä F¶ nh

\nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw DXIp¶ s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal water

bodies on public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;

hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶

kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä

i. ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ hnfshSp¸n\v tijw

Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), ssPhhfw

F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn

ImÀjntImXv]mZ\£aXhÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;

ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb s]mXphÀ¡v

sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw.

hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä

i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y kwkvIcW¯n\pw

XpdÊmb aeaq{X hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ

hIp¸pIfpsS CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n¨v sImtm hyànKX I¡qkpIÄ,
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kvIqÄ tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW

ipNnXzhpambn_Ôs¸« {]hr¯nIÄ;

ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw \nehnepÅ

tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³

]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ

{Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;

iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;

iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v Hgnhm¡p¶Xn\pÅ

Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS

sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À

s{Ubn\pIÄ, F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS

]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ

{]hr¯nIfpw;

v. {Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, sImSp¦mäv

_m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjÂäÀ), A¦WhmSntI{µ§Ä, {KmaoW

N´IÄ F¶nhbv¡mhiyapÅ sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe

{Inantämdnb§fpsS \nÀ½mWhpw;

vi. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ \S¸nem¡p¶Xn\v

Bhiyambn hcp¶`£y[m\y kw`cWnIfpsS\nÀ½mWhpw;

vii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ \nÀ½mW

{]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶ \nÀ½mW kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;

viii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« {KmaoW

s]mXp BkvXnIfpsSAäIpä]WnIfpw;

ix. CXv kw_Ôn¨v kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n

tI{µkÀ¡mÀ hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.

A\p-_Ôw4 (sXmgnepd¸v \nbaw sXmgnemfnIÄ¡v 10 AhImi§Ä {][m\w
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sN¿p¶p. Ah GsXms¡sb¶v NphsS tNÀ¡p¶p).

1. sXm-gnÂImÀUv e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw,

2. At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imihpw Bb-Xnsâ

ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-apÅ Ah-Imiw

3. AsÃ-¦nÂ sXm-gn-en-Ãmbva thX\w e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw, (BZys¯ 30 Znhkw

1/4 & ]n¶n-SpÅ Znh-k-§-fnÂ 1/2)

4. sjÂ^v Hm^v t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw,

5. 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw, AsÃ-¦nÂ (thX-\-̄ nsâ

10 iX-am\w A[n-I-w)

6. IpSn-shÅw, hn{i-a-ku-Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw Ch e`n-bv¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-

iw,

7. 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw

8. thX-\-hn-X-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw,

9. ka-b-_-ÔnXambpÅ ]cmXn ]cn-lm-c-̄ n-\pÅ Ah-Im-iw,

10. tkm-jyÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw.

A\p-_Ôw5 (]²XnbnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-¶-Xn-\pÅ hyh-Ø-IÄ)

• Ahn-Z-Kv² Imbn-Im-²zm\w sN¿m³ k¶-²-X-bp-Å-hcpw ]©m-b-̄ nÂ Ønc-----

Xm-a-k-¡m-cp-am-bn-cn-¡-Ww.

• 18 hbÊv ]qÀ¯n-bm-bn-cn-¡-Ww.

• {Kma-]-©m-b-̄ nÂ At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\Iw sXm-gnÂImÀUv e`nbv¡pw

• Ipd-ªXv 14 Znh-k-t¯bv¡v sXm-gn-en\v At]-£n-¡-Ww.
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• tPm-enbv¡p ap³Iq-dmbpw At]-£n-¡Ww .

• At]£ e`n¨v 15 Znh-k-̄ n-\Iw sXm-gnÂ AsÃ-¦nÂ \nÝnX \nc-¡nÂ sXm-gn-en-Ãmbva

thX-\w.

•sXm-gnÂ \ÂIn sIm-pÅ Adn-bn¸v tcJm-aqew \ÂI-Ww.

•aÌÀtdmÄ ]qÀ¯o-I-cn¨v 15 Znh-k-̄ n-\Iw Iqen.

• Ime-Xm-a-k-ap-m-Ip¶ Hmtcm Znh-k-̄ n\pw .05% \nc-¡nÂ \jvS-]-cn-lmcw

• BsI- sXm-gn-ensâ 1/3 kv{XoIÄ¡v IpSpw-_-̄ n\v ]c-am-h[n 100 Znhkw

• 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ tPmen AsÃ-¦nÂ 10% A[nIw Iqen

• IpSn-bv¡p-hm-\pÅ shÅw, hn{ia kuI-cyw, {]Y-a-ip-{iqjm kuIcyw F¶nh

]Wn-bn-S-§-fnÂ Dm-bn-cn-¡-Ww.

• ]cn-¡p-]-än-bmÂ kuP-\y-Nn-InÕ

• A]-I-S-a-cWw/ Ønc AwK-ssh-I-Ãy-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw

• 5 hb-ÊnÂ Xmsg-bpÅ Ip«n-IÄ¡v {Ijv kuIcyw

• Ip«nbv¡v sXm-gnÂ Øe¯v A]-I-Sw -]-än-bmÂ kuP\y NnIn-Õm, ac-W-̄ n\v

FIvkvt{Kjy.

A\p-_Ôw6 (തൊഴിലാളികളുടെകടമകൾ)

 ്രൃതയസമയത്തതാഴിൽസ്ഥലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കു്ര.

 തതാഴിലുറപ്ഗഗാമസഭയ്ക്ദസാഷയൽഓഡിറ്ഗഗാമസഭയും്രൃതയമായിപതങടുകു്ര

 പണിസ്ഥലത്പാസ്റ്റി്ര്വസ്ക്തുകൾഉപദയാഗികുവാദനാ്രതികുവാനുംപാടുള്ളതല

 സിറിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്ഗപവൃതിയുതടആരംഭഘട്ടതിൽതതനനിർബന്ധമാ

യുംവയ്ദക്താണ്

 ഗപ്രൃതിസംരകണതിന്ആവേയമായഗപവൃതി്രൾഏതറടുത്നടപിലാകു്ര.
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 ആസ്ക്തി സൃഷികുന ഗപവൃതി്രൾ ്രത്തി ദമറ്തനയും പഞായത്അധി്രൃതതരയും

അറിയികു്ര.

മഹാതാഗാന്ധി ദ്േീയ ഗഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പദ്ധതി ഗപ്രാരം തതാഴിലാളി്രൾക്

ലഭിത്ര് ആനു്രൂലയങതള ്രുറിചും അതുമായിബന്ധതപട്ട

ആവേയ്രതതയകുറിചും നിയമതിന്തറ ആമുഖതിൽ ഗപസ്ക്താവിചിട്ടു്്.

തതാഴിലാളി്രളുതടയും അവരുതട ആനു്രൂലയങതലയും ്രുറിച് വിേ്ീ്രരണം

ഈറിദപാർട്്ടമുഖാന്തരം തതാഴിലാളി്രളായ നിങളിദലക് എതികുവാൻ

സാധികും. ഈ റിദപാർട്്ടഅടിസ്ഥാനതിൽ നിങൾക്ഗപാപ്ക്തമാകാൻ ്രഴിയുന

ഒട്ടനവധി വസ്ക്തുതാപരമായ ്രാരയങൾ ക്രവരികാൻ നിങൾക്ഏവർകും

്രഴിയതട്ട.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പങ്കെടുത്തവർ

 അക്ഷര വൈ ,ബ്ലോക്ക് റിസോർസ് പേഴ്സൺ ,ശാസ്താംകോട്ട

 കൃഷ് ണേന്ദുബി,എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ. രണ്ടാംവർഷവിദ്യാർത്ഥിനി,അമൃത വിശ്വ വിദ്യാ പീഠം

 അപർണമോഹൻ,രണ്ടാംവർഷവിദ്യാർത്ഥിനി,അമൃത വിശ്വ വിദ്യാ പീഠം

 അഭിജിത് ആർ, രണ്ടാംവർഷവിദ്യാർത്ഥി,അമൃത വിശ്വ വിദ്യാ പീഠം

 മഹാദേവൻ  എച്ച്, രണ്ടാംവർഷവിദ്യാർത്ഥി,അമൃത വിശ്വ വിദ്യാ പീഠം

 സൂരജ് എസ്, രണ്ടാംവർഷവിദ്യാർത്ഥി,അമൃത വിശ്വ വിദ്യാ പീഠം

klm-bn- -̈hÀ

 ശ്രീ.ഐ .നൗഷാദ് ,പ്രസിഡന്റ് ശാസ്താംകോട്ട പഞ്ചായത്ത്

 ശ്രീ.സി.ജനചന്ദ്രൻ,സെക്രട്ടറി ശാസ്താംകോട്ട പഞ്ചായത്ത്

 ശ്രീ.രാധ കൃഷ്ണപിള്ള ,അസി.സെക്രട്ടറി

 പഞ്ചായത്ത് സമിതി അംഗങ്ങളും,ജീവനക്കാരും

 കൊല്ലം ജെ.പി .സി.ശാസ്താംകോട്ട ബി.ഡി.ഒ . ജോയിന്റ്ബി.ഡി.ഒ

 മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ  തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി സ്റ്റാഫുകൾ ,ശാസ്താംകോട്ട

 മേറ്റ് സുലത,സുപ്രഭ,തൊഴിലുറപ്പു തൊഴിലാളികൾ

 ശാസ്താംകോട്ട കരിംതോട്ടുവ (6 )വാർഡ് മെമ്പർശ്രീ ബിനോയ്,പൊതുജനങ്ങൾ

 ശ്രീ.പീറ്റർ പ്രദീപ്,സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് , ജില്ലാ റിസോർസ് പേഴ്സൺ ,കൊല്ലം

 മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ  തൊഴിലുറപ്പുനിയമം സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി,കേരള  ടീം.

Gramsabha Meeting Minutes
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