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ആമുഖം

ഇന്യയിതല േരിഗേരായ ഗ്ാമീണ ജനതയുതെ ോരിഗേ്യ്യം  ലഘ്നൂകരികുനതിനു്യം അവരുതെ ജീവിത

േുരകിതത്്യം ഉറപു വരുതുനതിനു്യം ദവണി ര്നൂപ്പ്യം തകാെുതിടുളള ഒരു ബൃഹത്പ്പദ്ധതിയാണ്

മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണത താഴിലുറപ് പ്പദ്ധതി. കാർഷിക ദമഖലയിലു്യം നിർമാണ ദമഖലയിലു്യം

തതാഴിൽ ലഭികാതത ഗ്ാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുടനുഭവികുദ്ാൾഅവർക് 100 േിവേതത തതാഴിതലങിലു്യം

ഉറപു വരുതുവാൻ ഈ പ്പദ്ധതി ലക്യമിെുനു. ഇങ്ങതന തതാഴിൽ നൽകുനതിന് ഏതറെുകുന വിവിധ

പ്പദ്ധതികളില്നൂതെ രാജ്യതിന്തറ മണു്യം ജലവു്യം പ്പരമാവധി േ്യംരകികുനതിന്  ോദ്ധ്യമാകു്യം എന്

ഗപ്പതീകികുനു.

തതാഴിൽ ആവശ്യതപെുനവർക് നിശിത കാലയളവിനുളളിൽ  കായികമായ തതാഴിൽ  ലഭികുനുതവനു്യം

അതിന് നിർണയികതപടിടുളള ദവതന്യം നിർദിഷ്ട േമയതിനുളളിൽ ലഭികുനുതവനു്യം ഉറപു

വരുതുനതിന് ഇന്യൻ പ്പാർലതമന്റ്  പ്പാസാകിയിടുളള  നിയമമാണ് മഹാതാ്ാനി ദേശീയ

ഗ്ാമീണതതാഴിലുറപ് നിയമ്യം. 2005ആ്സ് 23-ംാം്യം തിയ്യതിയാണ് പ്പാർലതമന്റ് ഈനിയമ്യം പ്പാസാകുനത്.

തതാഴിലു്യം  ദവതനവു്യം നിർദിഷ്ട േമയതിനുളിൽ കൃത്യമായി ലഭികുനതിനുള  അവകാശ്യം

നിയമപ്പരമായി ഉറപു വരുതുതവനതാണ് ഈ നിയമതിന്തറ േവിദശഷത. തതാഴിൽ ലഭിചിത്ലെങിൽ  

 തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനവു്യം തതാഴിതലെുതദശഷ്യം ദവതന്യം വവകുകദയാ ലഭികാതിരികുകദയാ തേയ്ാൽ

നഷ്ടപ്പരിഹാരവു്യംഈനിയമ്യംവ്യവസ്ഥതേയ്യുനു.

തതാഴിൽ ആവശ്യതപെുനവർക് 15 േിവേതിനുളിൽ   കായികമായി ഏതതങിലു്യം തതാഴിൽ  

നൽകിയിരികണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ. അ്ലൊതപ്പക്യം പ്പതിനാറാമതത േിവേ്യം മുതൽ അവർക്

തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനതിന് അർഹതയുണായിരികു്യം. അതുദപ്പാതല എെുത തതാഴിലിന്തറ ദവതന്യം 14

േിവേതിലധിക്യം വവകിയാൽ   വവകുന ഒദരാ േിവേതിനു്യം നഷ്ട പ്പരിഹാര്യം ലഭികുനതിനു്യം

അർഹതയുണ്. തതാഴിദലാ, തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനദമാ, ഉറപായു്യം ഉറപ് വരുതുനുതവനതാണ്ത താഴിലുറപ്

നിയമതിന്തറ ഗപ്പദത്യകത.

ഇന്യയിതല ഏറവു്യം പ്പിദനാകമായ 200 ഗ്ാമീണ  ജി്ലെകളിൽ   2006 തെഗബുവരി 2-ംാം്യം തീയതി ഈ നിയമ്യം

നിലവിൽ   വരുകയു്യം പ്പദ്ധതി നെപിലാകുകയു്യം തേയ്ു. ദകരളതിൽ വയനാെു്യം, പ്പാലകാെു്യം ഈ 200

ജി്ലെകളിൽ ഉള്തപടിരുനു. 2007 തമയ് 15 ന് 130 ജി്ലെകളിദലക് ക്നൂെി ഇത് വ്യാപ്പിപിചു.  ഇെുകി, കാേർദ്ാഡ്

ജി്ലെകളിൽ   ഇത്   ഉൾതപടിരുനു. 2008 ഏഗപ്പിൽ 1 ന് ഇന്യയിതല ബാകി മുഴുവൻ ജി്ലെകളിദലകു്യം ഇത്

വ്യാപ്പിപിചു. ഇന്യയിതല മുഴുവൻ  ഗ്ാമീണ ജി്ലെകളിലു്യം ഈ പ്പദ്ധതി നിലവിലുണ്. ആദ്ാളതലതിൽ  

േവിദശഷ ഗശദ്ധയാകർഷിച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ിത തതാഴിൽ   നിയമതമന നിലയിലു്യം ഗ്ാമീണ

ദമഖലയിൽ  ോരിഗേ ലഘ്നൂകരണതിൽ നിർണായകമായ വഴിതിരിവ് േൃഷ്ടിച ബൃഹത് പ്പദ്ധതി എനകാര്യ്യം

പ്പരി്ണിചു്യം 2009 ഒക്ദൊബർ രണാ്യം തീയതി ദകഗ്ദ്ര േർകാർ  ഈ നിയമതത മഹാതാ്ാനി ദേശീയ

ഗ്ാമീണത താഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിതയന് പ്പുനർനാമകരണ്യംതേയ്ു.
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നരികുനി ഗ്ാമപഞായത്ത്

തേളനുർ ദ്ാകിൽ ഉള്തപെുന നരികുനി ഗ്ാമപ്പഞായത് ന്ലെ രീതിയിൽ തതാഴിലുറപ് ഗപ്പവർതനങ്ങൾ ഏതറെുത്

നെതുനു. പ്പദ്ധതി നെതിപിനായി ദ്ാക് തലതിൽ ദ്ാക് തഡവലപ്പ്തമന് ഓെീേർ, JBDO, അഗകഡിറഡ് എൻജിനിയർ

അക്കൗണന്റ് &ഡാറാ എന്ഗെി ഓപദററർ എനിവരു്യം പ്പഞായത് തലതിൽ തേഗകടറി, അേി.തേഗകടറി, അഗകഡിറഡ്

എൻജിനിയർ,ഓവർേിആർ അക്കൗണന്റ് &ഡാറാഎന്ഗെി ഓപദററർഎനിവരു്യംഅവരുതെ ദേവന്യംഈപ്പദ്ധതിക് ദവണി

നല്ുനു. 2018-19 ോ്തിക വർഷതിൽ75920 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഈ പ്പദ്ധതിയില്നൂതെ പ്പഞായത് േൃഷ്ടികുകയു്യം

476കുെു്യംബങ്ങൾക് 100 തതാഴില്ിനങ്ങൾ നല്ുകയു്യം തേയ്ിടുണ്.പ്പഞായതിതല വിഭവങ്ങള് ഉള്തകാളിചുതകാണ്

വിശേമായവജവവവവിധ്യ രജിസർഈപ്പഞായത്തയ്യാറാകിയിെുണ് നരികുനി ഗ്ാമപ്പഞായത്.

പ്പഞായതിതന ദപ്പര് നരികുനി ഗ്ാമപ്പഞായത്

വിസ്ീർണ്യം 17.75േതുരഗശകിദലാമീറർ

ജി്ലെപ്പഞായത് ദകാഴിദകാെ്

ദ്ാക്പ്പഞായത് ദേളന്നൂർ

താല്നൂക് ദകാഴിദകാെ്

ഉള്തപെുനവാർഡുകൾ   15

തതാഴിൽ കാർഡ് ഉെമകൾ 3825

േജീവ തതാഴിലാളികൾ   1848

നിഷ്ഗകിയ തതാഴിലാളികൾ 1977

തതാഴിലുറപ്ത്സംബനിച്ചവിവരങ്ങള്

വിവരങ്ങള് ജിലാതലം ബ്ാക്ത്തലം പഞായത്ത്

തലം

േൃഷ്ടിച തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 83.05(ലക്യം) 479392 75920

കുെു്യംബങ്ങൾക് നൽകിയിരികുന ശരാശരി

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ (ലക്യം)

57.58 39.3 70.36

100 േിനങ്ങൾപ്പ്നൂർതീകരിചകുെു്യംബങ്ങൾ 38300 2531 476

ആതകതതാഴിതലെുതകുെു്യംബങ്ങൾ 1.44(ലക്യം) 7976 1079

ആതകതതാഴിതലെുതതതാഴിലാളികൾ 1.6(ലക്യം) 8651 1230

മുഖ്യ ലക്യങ്ങള്

 അവിേ്്ദ്ധ-കായിക തതാഴിലിൽ ഏർതപൊൻ േനദ്ധതയുള ഗ്ാമഗപ്പദേശങ്ങളിൽ അധിവേികുന

ഏതതാരു കുെു്യംബതിനു്യം ഒരു ോ്തികവർഷ്യം 100 േിവേതിൽ കുറയാത തതാഴിൽ

ഉറപാകുനദതാതൊപ്യം, ്ുണദമന്മയുളതു്യം സ്ഥായിയായിടുളതു്യം ഉല്ാേനകമവുമായ
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ആസ്ഥികളുതെേൃഷ്ടിയാണ്ഈപ്പദ്ധതിയുതെ മുഖ്യ ലക്യ്യം.

 േരിഗേരുതെ ഉപ്പജീവനവുമായിബനതപടവിഭവാെിതറശകിതപെുതൽ.

 ോമ്നൂഹികമായി പ്പിദനാക്യംനിൽകുനഎ്ലൊകുെു്യംബങ്ങതളയു്യം പ്പദ്ധതിയിൽഉൾതപെുതുക.

 പ്പഞായതിരാജ്സ്ഥാപ്പനങ്ങതളശകിതപെുതുക.

സവിബേഷതകള്

 നിയമതിൻതറ പ്പിൻബലമുളഅവകാശാധിഷ്ിതപ്പദ്ധതി.

 ഗ്ാമപ്പഞായത് ഗപ്പദേശത് താമേികുന 18 വയസ്പ്പ്നൂർതിയായ എതതാരാൾകു്യം പ്പദ്ധതിയിൽ

പ്പങാളിയാവാ്യം.

 േ്ഗതീകു്യം പ്പുരുഷനു്യം തുല്യ ദവതന്യം.

 പ്പരിസ്ഥിതി േ്യംരകണ്യം, കാർഷിക ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന േ്കൗകര്യ വികേന്യം എനിവയ്കു

മുൻ്ണന.

 തതാഴിലാളികൾ തതന ഗപ്പവൃതികൾ കതണതുക, ആേ്നൂഗതണഗപ്പഗകിയയിൽ പ്പങാളികളാകാനു്യം

അവേര്യം

 ആേ്നൂഗതണതിലു്യം, നിർവഹണതിലു്യംതികഞ്ഞേുതാര്യത

 കരാറുകാദരാ ഇെനിലകാദരാ ഇ്ലെ.

 തപ്പാതുജന പ്പങാളിതദതാതെ ദലബർബഡ്ജറ്.

 ബാങ്/ദപ്പാസ് വഴി മാഗത്യം ദവതനവിതരണ്യം.

 േ്ഗതീകൾക് മുൻ്ണന.

 ക്്യ്നൂടർശൃ്യംഖലവഴിയുളദമാണിററി്യം്് േ്യംവിധാന്യം.

 ഗ്ാമേഭപ്പദ്ധതിഓഡിറ് തേയ്യുനു.(ദോഷ്യൽഓഡിറ്േ്യംവിധാന്യം)

 പ്പരാതിപ്പരിഹാരേ്യംവിധാന്യം

രീതിോസ്ത്ഗതം

ദകരള ദോഷ്യൽ ഓഡിറ് തോവേറി,ദകാഴിദകാെ് ജി്ലെ- ദേളന്നൂർ ദ്ാക് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ണാണ്

ദകാഴിദകാെ് ജി്ലെയിൽ ദേളന്നൂർദ്ാക് പ്പഞായതിതല നരികുനി ഗ്ാമ പ്പഞായത് വാർഡ് 3ൽ (മ്നൂർകൻ

കുണ്യിൽ) ദോഷ്യൽഓഡിറ് ഗപ്പഗകിയനെതിയത്.

ആദ്യഘടം:

പ്പഞായത് തേഗകടറി, ഗപ്പേിഡണ്, വാർഡ് തമ്ർ, എൻ ആർ ഇ ജി എേ് സാെ് എനിവരുമായി ദോഷ്യൽ

ഓഡിറ് ദേളന്നൂർ ദ്ാക് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ വാർഡ് 3 ൽ നെദതണ ദോഷ്യൽ ഓഡിറ്

ഗപ്പവർതനങ്ങതളകുറിചുളേർച.

രണാംഘടം:

2018 ഒക്ദൊബർ മാേ്യംഒനാ്യം തിയതി മുതൽ 2019 മാർച് മാേ്യം വതര ഏതറെുത് നെതിയ ഗപ്പവൃതികളുതെ

െയലുകൾ, 7 രജിസറുകൾ,എ്യംവഎഎേ്എനിവപ്പരിദശാധികൽ.

മൂനാംഘടം:

പ്പരിദശാധിച െയലുകളുതെ അെിസ്ഥാനതിൽ ഗപ്പവൃതിയിെങ്ങൾ പ്പരിദശാധികൽ, തേയ് ഗപ്പവൃതികളുതെ

അളവുകൾപ്പരിദശാധികൽ

നാലാംഘടം:

്ുണദഭാകാകദളാെ് ഗപ്പവൃതികളുതെ ്ുണെലങ്ങൾ ദോേിചറിയുകയു്യം, േജീവ തതാഴിലാളികതളകണ്

തതാഴിൽകാർഡ്,ബാങ് പ്പാസ്ബുക്എനിവപ്പരിദശാധിച്അഭിമുഖ്യം നെതലു്യംവിവരദശഖരണ്യംനെതലു്യം.

അഞാംഘടം:
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െീൽഡ് പ്പരിദശാധനയുതെയു്യം െയൽ പ്പരിദശാധനയുതെയു്യം അെിസ്ഥാനതിൽ റിദപാർട്

തയാറാകൽ.

മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതി വിഭാവന്യം തേയ്യുനത് എതനാതകതയനു്യം

കാര്യകമമായു്യം െലഗപ്പേമായു്യം ഈ പ്പദ്ധതി എങ്ങതന നെപിലാകാതമനു്യം ഗ്ാമപ്പഞായതിതനയു്യം

തതാഴിലാളികതളയു്യം ഗ്ാമേഭ അ്യം്ങ്ങതളയു്യം ദബാധ്യതപെുതുനതിനു ദവണിയാണ് ഈ ദോഷ്യൽ

ഓഡിറ് . പ്പദ്ധതിയുതെേുതാര്യതയു്യം ്ുണദമന്മയു്യം ഉറപ് വരുതാന് ദോഷ്യൽ ഓഡിറ്അനിവാര്യമാണ്.

തതാഴിലാളികള്ക്ത് 10അവകാേങ്ങള്

തതാഴിലാളികൾക് 10അവകാശങ്ങൾ ഗപ്പധാന്യം തേയ്യുനു.അവഏതതാതകതയന് േുവതെ ദേർകുനു.

1.തതാഴിൽകാർഡ്ത്ലഭികുവാൻഉള്ളഅവകാേം.(തഷഡ്യ്നൂൾ 2; ഖണിക 1-5, എ.എ്യം.േി.അദ്ധ്യായ്യം-3 )

ഗ്ാമപ്പഞായതിൽസ്ഥിരതാമേമുളഅവിേ്്ദ്ധകായികതതാഴിലിന്തേയ്യുവാൻ തയ്യാറായിടുള ആളുകൾ

ഗ്ാമപ്പഞായതിൽദപ്പര് രജിസർ തേയ്യുക.ഒരുകുെു്യംബതിൽതതാഴിൽആവശ്യമുളവരുതെ

മുഴുവൻദപ്പരുവിവരങ്ങൾ

ഉള്തപെുതിയാണ്ഇതിനായിഅദപ്പക നല്ദകണത്. അദപ്പകയിൽപ്പ്നൂർണവിലാേ്യം,വയസ്,വാർഡുന്ർ,ദറ

ഷൻകാർഡ്ന്ർ,

ആധാർകാർഡുന്ർഎനിവദേർതിരികണ്യം.അദപ്പകകര്ക്ഗപ്പാഥമികാദന്ഷണതിനുദശഷ്യം

ഗ്ാമപ്പഞായത്്ഗകടറിതതാഴില്ാര്ഡ്അനുവേിച്നല്ു്യം.അദപ്പകനല്ിയാൽ15േിവേതിനക്യംതതാഴില്ാര്ഡ്നല്

ണ്യം.ഒരുകുെു്യംബതിന് ഒരുതതാഴില്ാര്ഡ്മാഗതമാണ്ലഭികുക. തതാഴിൽആവശ്യമുളളമുഴുവൻകുെു്യംബാ്യം്ങ്ങ

ളുദെയു്യം വിവരങ്ങളു്യംദൊദടായു്യംതതാഴിൽകാർഡിലുണായിരികു്യം.ഒനിലധിക്യംതതാഴിൽകാര്ഡുകൾഒദര

യാളുതെദപ്പരിലുണായിരികുനത്ഗകിമിനൽ 

കുറമാണ്.എനാൽമാതാപ്പിതാകതളദയാേദഹാേരങ്ങതളദയാമകതളദയാ

ആഗശയിചുകഴിദയണിവരുനവിധവകൾ,ഉദപ്പകികതപടേ്ഗതീകൾ,അ്തികൾഎനിവര്ക്ഗപ്പദത്യക്യം

ദവതറതതാഴിലകാര്ഡുകൾതകാെുകണതമന്നിര്ദദശിചിടുണ്.തതാഴിലാവശ്യമുളളമുഴുവൻ കുെു്യംബങ്ങളുദെ

യു്യംപ്പാേദപ്പാർട് വലിപ

തിലുളളദൊദടാകൾ തതാഴിൽൽകാര്ഡിൽപ്പതിചിരികണ്യം.ദൊദടാഎെുകുനതിന്തറ േിലവ്ത താഴിലുറ

പ്പ്പദ്ധതിയിൽ ഉള്തപെുതിഗ്ാമപ്പഞായത് വഹികു്യം. അഞുവര്ഷദതകാണ് ഒരു

തതാഴിൽകാര്ഡ്അനുവേിചുനല്ുനത്.ഒരുകുെു്യംബ്യം

ഒരുവര്ഷ്യംആവശ്യതപടതതാഴില്ിനങ്ങൾ,അവർക്അനുവേിചതതാഴില്ിനങ്ങൾ,ലഭിചദവതന്യം,ഏതറെുതഗപ്പ

വൃതികളു്യംമസർ  ദറാൾന്റുകളു്യം,ലഭിചതതാഴിലി്ലൊയ്മദവതന്യം,നഷ്ടപ്പരിഹാര്യം മുതലായവിവരങ്ങളു്യം

തതാഴില്ാര്ഡിൽഅതാത് േമയ്യംഎഴുതിദേർകണ്യം.

2. അബപകിച്ച്ത് 15 ദിവസതിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ള അവകാേവും ആയതിത്റെ

കകപറ്ത് രസീത്ത് ലഭികുനതിനുമുള്ളഅവകാേം. (തഷഡ്യ്നൂൾ 1; ഖണിക 8, തഷഡ്യ്നൂൾ 2; ഖണിക 6-13)

തതാഴിൽകാർഡ് ലഭിചവർതതാഴിൽ ആവശ്യമുളദപാൾഗപ്പദതക്യ്യം അദപ്പക നല്ണ്യം.

നിര്ദിഷ്ടദൊറതിൽഗ്ാമപ്പഞായതിലാണ്അദപ്പകനല്ദകണത്.തവളകെലാസിലു്യം അദപ്പക

നല്ാവുനതാണ്.2014തല പ്പുതിയനിര്ദദശങ്ങൾഗപ്പകാര്യം തമാവബൽദൊൺ ലാൻഡ്ദൊൺ

ഇതമയിൽമാധ്യമങ്ങളില്നൂതെയു്യം തതാഴിൽആവശ്യതപൊവുനതാണ്.എഴുതു്യം വായനയു്യം 

അറിയാതവര്ക്നിര്ദിഷ്ട ഉദേ്യാ്സ്ഥന്തറ

 മു്ിൽവാകാലു്യംതതാഴിൽആവശ്യതപൊവുനതാണ്.േുരുങ്ങിയത്

പ്പഗതണാഴ്ചദതകാണ്ത താഴിൽആവശ്യതപദെണത്
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തതാഴിലിനായി

അദപ്പകനല്ുദ്ാൾരശീത്വകപറിയിരികണ്യം.രണാഴ്ചദതയ്കുള(14േിവേ്യം)പ്പണികളാണ്ഏറവു്യം

േുരുങ്ങിയത്ആവശ്യതപദെണത്.ക്നൂെുതൽേിവേങ്ങളിദലയ്കുളഗപ്പവൃതികൾമുൻകുടി

 അദപ്പകികുനതിനു്യം

അനുവാേമുണ്.എനുമുതൽ എനുവതരയാണ്തതാഴിൽആവശ്യമുളതതന്അദപ്പകയിൽവ്യകമാകണ്യം.അ

ദപ്പകിചതീയതി മുതല്ദകാ അദപ്പകലഭിച്പ്പരമാവധി 15േിവേങ്ങള്കുളിദലാ

തതാഴിൽലഭ്യമാകിയിരികണ്യം.പ്പരമാവധി

100 േിവേതതതതാഴിലിനാണ്അദപ്പകനൽദകണത്. എനാൽവനഗപ്പദേശതു്യംവാനാഅതിര്തികളിലു്യം

താമേികുനപ്പടികവര്ഗ്ഗവിഭാ്ങ്ങള് ക് 150േിവേതതതതാഴില്നല്ുനതിന്ഇദപാൾഅനുവാേ്യം ലഭിചിടുണ്.

3. തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലങിൽ തതാഴിലിലായ്മ ബവതനം ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ള അവകാേം, (ആേ്യതത 30

േിവേ്യംക്നൂലിയുതെ1/4ഭാ്വു്യംപ്പിനീെുളേിവേങ്ങളിൽ1/2ഭാ്്യം)

തതാഴിലാവശ്യതപടവർക് 15േിവേതിനുളിൽ തതാഴില്നല്ണതമനനാണ് വ്യവസ്ഥ.അ്ലൊതപ്പക്യം

തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതന്യംലഭികുനതിന് തിയ്യതി ദരഖതപെുതിയ വകപറുരശീത്

ആവശ്യമാണ്.തതാഴിലിന്അദപ്പകിചിട്

15 േിവേതിനക്യംതതാഴിൽലഭിചിത്ലെങിൽ16ംാം്യംമതതേിവേ്യംമുതൽആേ്യതത30േിവേ്യംനിര്ദിഷ്ടദവതന

തിന്തറ നാലിതലാനിൽകുറയാതതുകയു്യം പ്പിനിടുള േിവേങ്ങളിൽദവതനതിൻദനർ

പ്പകുതിയിൽകുറയാതതുകയുമാണ്

തതാഴിലി്ലൊയ്യ്ദമ വതനമായിലഭികുക.േ്യംസ്ഥാന േർകാരാണ് തതാഴിലി്ലൊയ്യ്മ ദവതന്യം

നല്ദകണത്.എനാൽപ്പിനീെ് ഈ തുക തതാഴിൽനല്ുനതിൽവീഴ്ചവരുതിയവരിൽനിനു്യം

ഈൊകണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ.തതാഴിൽഅനുവേിചുനല്ിയ അനുമുതല്ദകാ,ന്നൂറുേിവേതത ദവതനതിന്

തുല്യമായ തുക തതാഴിലി്ലൊയ്യ്മ ദവതനമാദയാ ലഭികുന േിവേദമാ തതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനതിനുള

അർഹതനഷ്ട്യം ആകു്യം. ദവതനമായു്യം തതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനമായു്യം ഒരാള്ക് പ്പരമാവധി

100േിവേതതദവതനതിന് തുല്യമായതുകതയലഭികുവാൻ അർഹതയുളു.

4. തഷൽ ്്ത്ഓ ്്ത് ബഗപാജക്്ത് തയ്യാറാകുവാനുള്ളഅവകാേം,

ഒരു ഗ്ാമപ്പഞായതിതനതഷൽെ്ഓെ്തഗപ്പാജക്റ് എന്പ്പറയുനത് എസിദമറുകൾഅെകമുളള

ഗപ്പവൃതികളുതെ വിശേവിവരങ്ങളാണ്.ഇതുനെപുോ്തിക വര്ഷതിന്  തദലവർഷ്യം തെഗബുവരി

മാേദതാതെ  പ്പ്നൂർതികരിചിരികണ്യം.ഒരു ഗ്ാമപ്പഞായതിന്തറ അ്യം്ീകരികതപട ദലബർ ബജറിന്തറ

ഇരടിയിലധിക്യം തുകയ്കുള

ഗപ്പവൃതികളാണ്തഷല്ഓെ്തഗപ്പാജക്ിൽഉണാവുക.ഇതിൽഏതുഗപ്പവൃതിദവണതമങിലു്യം കാര്ഷികകലണർ

തതാഴിലാവശ്യതപടവരുതെഎണ്യം, ഗപ്പവൃതിനെപിലാകുന കാലയളവിതല

കാലാവസ്ഥ എനതിന്തറഅെിസ്ഥാനതിൽതിരതഞ്ഞെുകാ്യം.

. 5കിബലാമീററിനുള്ളിൽതതാഴിൽലഭിയ്ത്കുവാനുള്ളഅവകാേം,

അത്ലെങിൽ (ദവതനതിതന 10 ശതമാന്യംഅധിക്യം)

അദപ്പകകരുതെ താമേസ്ഥലതിന് 5കിദലാമീറർേ്നൂരപ്പരിധിയ്കുളിൽതതാഴില്നല്ുനതിന് മുൻ്ണന

നല്ണ്യം. 5കിദലാമീറർേ്നൂരപ്പരിധിക്പ്പുറതാണ്തതാഴിതലെുകുനതതങിൽ 10 ശതമാന്യം അധിക്യം

ദവതനതിതനാഴിലാളികളക്് അവകാശമുണായിരികു്യം.

6.കുടിതവള്ളം, വിഗേമസൗകര്യം, ഗപഥമ േുഗേൂഷാസൗകര്യം ഇവലഭിയ്ത്കുനതിനുള്ളഅവകാേം,

(തഷഡ്യ്നൂൾ 2; ഖണിക 23-28)

തതാഴിലിെങ്ങളിതലേ്കൗകര്യങ്ങൾ
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a.തതാഴിലാളികള്ക് തിളപിചാറിയകുെിതവള്യംനല്ുക.

b. ഗപ്പഥമശ്നൂഗശ്നൂഷാകിറ് ഉതണന് ഉറപ് വരുതുക.

c. ഭകണ്യം കഴികുനതിനു്യം ഉചയ്ക് 1 മണിക്നൂർ വിഗശമികുനതിനു്യം ൊർ ദപ്പാളിൻ ഷീറ് തകാണ് തണൽ

ഒരുകുക.

d. അഞ് വയസിൻ താതഴ ഗപ്പായമുള കുടികളുതെതയണ്യം അഞിൽ താതഴയാതണങിൽ       അവതര

 പ്പരിപ്പാലികുക.

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽബവതനംലഭികുനതിനുള്ളഅവകാേം

പ്പദ്ധതിയുതെ ദവതന്യം ബാങ്, ദപ്പാസ് ഓെീേ് എനിവിെങ്ങളിതല അക്കൗണില്നൂതെയാണ് നല്ുനത്.ഓദരാ

തതാഴിലാളികു്യം ഗപ്പദത്യക അക്കൗണ് ദവണ്യം. ഒദരാ തതാഴിലാളികളുതെയു്യം ദവതന്യം അവരവര്ക് തതന

ലഭികുനുതവന് ഉറപുവരുതനതിനാണ് ഇങ്ങതന നിഷ്കർഷിചിടുളളത്.േ്ഗതീ തതാഴിലാളികളുതെ

ദവതനതിന്  ദമലുള നിയഗനണ്യം അവര്കു തതനയായിരികണതമന ഒരു ലക്യവു്യം ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്

പ്പിനിലുണ്. തതാഴിലാളികളുതെ ആധാർ ന്ർക്നൂെി തതാഴില് കാർഡിൽ ദരഖതപെുതിയാൽ ആൾമാറാട്യം,

ഇരടിപ് എനിവ മുദഖനയുള ഗപ്പശ്നങ്ങൾക്നൂെി ഒഴിവാകുവാൻോധ്യമാകു്യം.

8. ബവതനവിതരണതിതലകാലതാമസതിന്ത് നഷ്ടപരിഹാരംലഭിയ്ത്കുവാനുള്ളഅവകാേം,

മസർ ദറാൾ അവോനിച് 15 േിവേതിനക്യം ദവതന്യം ലഭിചിരികണ്യം. ഇങ്ങതന ലഭികാതത വനാൽ

പ്പതിനാറാമതത  േിവേ്യം മുതൽ ലഭികാനുളള ദവതനതിതന 0.05 ശതമാന്യം തുക ഓദരാ േിവേവു്യം

നഷ്ടപ്പരിഹാരമായി ലഭികുതമനാണ് 2014 - തല പ്പുതുകിയ  തഷഡ്യ്നൂൾ 2 ൽ വ്യവസ്ഥ തേയ്ിടുളളത്. ഈ തുക

തല്കാല്യം േർകാർ വഹികുതമങിലു്യം പ്പിനീെ് വിശേമായ അദന്ഷണതിന്തറ അെിസ്ഥാനതിൻ

 ഉതരവാേികളായവരിൽ  നിനു്യം ഈൊകണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ. മനപ്പ്നൂർവ്വദമാ അല്യംഭാവ്യം മ്നൂലദമാ

പ്പാവതപടവരായ ക്നൂലിതതാഴിലാളികളുതെ ദവതന്യം മുെങ്ങുകദയാ വവകുകദയാ തേയ്യുനത്

ഒഴിവാകുനതിനാണ് ഇങ്ങതന വ്യവസ്ഥ തേയ്ിടുളത്.അളവുകൾ ദരഖതപെുദതണ ഓവർ േിയർ  ,

ദമലളവുകൾ എെുദകണ അഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ  , ഡാറ എന്ഗെി നെതി ദവജ് ലിസ് തയ്യാറാദകണ ഡാറ

എന്ഗെി ഓപദററർ  , െണ് ഗൊൻസ്ഫർ ഓർഡറുകൾ ഒപിട് അയദകണ ഗ്ാമപ്പഞായത് തേഗകടറി, ഗപ്പേിഡണ്

എനിവർ നിർദിഷ്ട േിവേങ്ങള്കുളിൽ അവ നെതുനുതവനു്യം പ്പ്നൂർതികരികുനുതവനു്യം

ഉറപുവരുതണ്യം.

9.സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാേം,

തതാഴിലുറപ്നിയമ്യം തേകൻ19, തഷഡ്യ്നൂൾ 2 para 35, ദകഗ്ദ്രവാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 10.4 എനിവ

ഗപ്പകാര്യം േമയബനിത പ്പരാതി പ്പരിഹാരതിനുള അവകാശ്യം അനുശാേികുനു. തതാഴിലുറപുമായി

ബനതപട പ്പരാതികൾ ദരഖപ്പരമാദയാ, വാകാദലാ, ദൊൺ മുഖാനിരദമാ നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥതര

അറികാവുനതാണ്. ഇങ്ങതന ലഭികുന പ്പരാതികൾ പ്പരാതി രജിസറിൽ എഴുതി േ്നൂകികുകയു്യം പ്പരാതിക്

 ദമൽഎെുതനെപ്പെികൾപ്പരാതികാരതനഅറിയിദകണതു്യം നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെ േുമതലയാണ്.

10. ബസാഷ്യൽഓഡിറ്ത് നടതുനതിനുള്ളഅവകാേം.

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതെ ദനരവകാശികളായ ോധാരണ ജനങ്ങൾ  ആ പ്പദ്ധതി അവദലാകന്യം തേയ്യുകയു്യം,

പ്പരിദശാധികുകയു്യം, വിലയിരുതുകയു്യം തേയ്യുന ജനകീയ ഇെതപ്പെലാണ് ദോഷ്യൽ ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ്

പ്പദ്ധതിയുതെ േവിദശഷതയാണ് ദോഷ്യൽ ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയിൽ പ്പണ്യം തേലവഴിചത്

ശരിയായ രീതിയിലാദണാ, ലക്യമിടഅവകാശങ്ങളു്യംആനുക്നൂല്യങ്ങളു്യംഅർഹതതപടവർക് ലഭിചിടുദണാ,

നിർവഹണ രീതിയിൽ അപ്പാകതകൾ ഉണായിടുദണാ, ഗപ്പതീകിച ദനട്യം പ്പദ്ധതി മ്നൂല്യം ഉണായിടുദണാ

എതന്ലൊ്യം ജനങ്ങൾ ദനരിട് പ്പരിദശാധികുന ജനകീയ ഗപ്പഗകിയാണ് തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയിൽ ദോഷ്യൽ

ആഡിറ്. ദോഷ്യൽ ആഡിറ് െീ്യം ദരഖകളു്യം െയലുകളു്യം  രജിസറുകളു്യം പ്പരിദശാധികുകയു്യം ഗപ്പവൃതി

സ്ഥലങ്ങൾ ദനരിട് പ്പരിദശാധിച് അളവുകൾ ഒതുദനാകുകയു്യം തേയ്യുനു. ഗപ്പദത്യക്യം വിളിചുദചർകുന

ദോഷ്യൽആഡിറ് ഗ്ാമേഭയിലാണ് ദോഷ്യൽആഡിറ് റിദപാര്ട്അവതരിപിദകണത്.
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അവകാേങ്ങളുമായിബനതപട്ത് തതാഴിലാളികളിൽനിനും ബോദിച്ചറിഞ്ഞവിവരങ്ങള്

തതാഴിൽ കാർഡ്ത്

ദോഷ്യൽ ഓഡിറ് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ േ്ദ്രര്ശിച 24 തതാഴിലാളികളിൽ നിനു്യം അറിയാൻ ോധിചത്

പ്പദ്ധതിയുതെ ഗപ്പാര്യംഭഘടതില് തതാഴിൽ കാർഡ് േ്കൗജന്യമായി ലഭ്യമായിരുനു.എനാൽ നിലവിൽ കാർഡ്

പ്പുതുകുനതിനായി,എ്ലൊവരു്യം ആവശ്യമായ ദൊദടാ േ്നമായി വപ്പേ തേലവഴിച്

എെുതുതകാെുതതാണ്.ഈ വാർഡിൽ 241 തതാഴിലാളികൾ കാർഡ് പ്പുതുകിയിടുണ.് ഇതിനായി േിലവായ

തുക 24100 ര്നൂപ്പ ആണ.് തതാഴിലാളികളുെ തതാഴിൽ കാർഡി ദലക് ആവശ്യമായ ദൊദടാ പ്പഞായതിൽ  

നിന് തതന എെുത് തകാെുകുനതിന് ദവണ നെപ്പെികൾ േ്ീകിരിദകണതാണ്. ഇത് തതാഴിലുറപ് നിയമ്യം

തഷഡ്യ്നൂൾ ll തേകൻ lൻം്തറ ല്യംഘനമാണ്.

തതാഴിലിന്ത് ഉള്ളഅബപക

തതാഴിലിനുള അദപ്പക ആരു്യം തതന വ്യകി്തമായി നൽകാറിത്ലെനു്യം തതാഴിലുറപ് തുെങ്ങിയ

േമയത് ഗ്്നൂപ് ആയി നല്ാറുണായിരുനു എനു്യം തതാഴിലാളികളിൽ നിന് അറിയാൻ ോധിചു. െയൽ

പ്പരിദശാധനയില് അദപ്പകകൾ ഒനു്യം തതന കാണാൻ ോധിചി്ലെ.അദപ്പക കൾ തകാെുകാൻ

തതാഴിലാളികൾ ഗപ്പദത്യക്യം ഗശദികണ്യം.

15 ദിവസതിനുള്ളിൽകൂലിഅതലങിൽനഷ്ടപരിഹാരംലഭ്യമാവുനതിനുള്ളഅവകാേം

ഗപ്പവർതി കഴിഞ്ഞ് 15 േിവേതിനുളിൽ ക്നൂലി ലഭ്യമാകുനതിനുള നെപ്പെിഗകമങ്ങൾ പ്പഞായത്

പ്പ്നൂർതീകരിചിടുതണങിലു്യം തതാഴിലാളികൾക് കൃതൃ േമയത് ക്നൂലി ലഭ്യമായിടി്ലെ. നഷ്ടപ്പരിഹാര്യം

നൽകിയതായു്യം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിടി്ലെ.ഇത് തതാഴിലുറപ് നിയമ്യം തേകൻ 3(2),6,,schedule 2(29)

,a,b,c,d,e,f,30,ൻം്തറ ല്യംഘനമാണ്.തതാഴിലാളികൾക് ദവതന്യം ലഭിചിത്ലെങിൽ നഷ്ടപ്പരിഹാര്യം കിടണതമനുള

നിയമതതകുറിേ് തതാഴിലാളികൾക് ദവണഗതഅറിവി്ലൊയിരുനു.

തതാഴിൽസ്ഥലതതസൗകര്യങ്ങള്

കുെിയ്കുവാനുള തവള്യം, വിഗശമ േ്കൗകര്യ്യം, ഗപ്പഥമശുഗശ്നൂഷാ േ്കൗകര്യ്യം, ഗകഷ് എനിവ തതാഴിൽ സ്ഥലത്

ലഭ്യമാകണതമന് തതാഴിലുറപ് നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂൾ 2 para 23-28, ദകഗ്ദ്ര വാര്ഷിക മാസർ േർകുലർ 8, 8.2

അനുശാേികുനുണ്. തതാഴിലാളികളുമായി ദനരിട് നെതിയ േ്യംഭാഷണതിനിെയിൽ

ഗപ്പവൃതിസ്ഥലങ്ങളിൽ േ്കൗകര്യങ്ങള് തതാഴിലുറപിന്തറ ആേ്യ കാലങ്ങളിൽ ലഭിചിരുനു. എനാൽ ഈ ഒരു

കാലയളവിൽ ഒനു്യം തതന ലഭിചടി്ലെ . തതാഴിലാളികൾ തതന കുെിതവള്യം തകാണുവരുനതായാണ്

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഗപ്പഥമ ശുഗശ്നൂഷ കിറുകള് മാറ് േ്ന്യം കയ്യിൽ നിനു്യം പ്പണ്യം എെുതാണ്

വാങ്ങിയതാണ.്എനാൽ പ്പണ്യം പ്പിനീെ് പ്പഞായതിൽ നിനു്യം ലഭികാറുതണന് അറിയാൻ ോധിചു . ഓദരാ

വർഷവു്യം ഗപ്പാഥമിക ശുഗശുഷ കിറ് പ്പഞായത് തതന നൽകിയാൽ നനായിരുനു എന് തതാഴിലാളികൾ

അഭിഗപ്പായതപ്പടു.  തതാഴിലിെങ്ങളിതലേ്കൗകര്യങ്ങൾപ്പഞായത്ഒരുകിതകാെുദകണതാണ.്

േികിതാസഹായം

തതാഴിലുറപ് നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂൾ 2 para 5, ദകഗ്ദ്ര വാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 9 ഗപ്പകാരവു്യം തതാഴിലാളിക്

ദതാഴിലിെതിൽ തവച് അപ്പകെ്യം േ്യംഭവിചാൽ േികിതാതേ്കൗകര്യ്യം ഉറപ് വരുദതണതാണ്. േികിതിോ

േഹായ്യം തതാഴിലാളികള്ക് നല്ാതിരികുനത നിയമ ല്യംഘനമാണ്. ഇതര്യം ോഹേര്യങ്ങളിൽ പ്പഞായത് 

ക്നൂെുതൽ ജാഗ്ത പ്പാലിദകണതുണ്. തതാഴിലാളികളുമായി േ്യംോരിചദപാൾ ഇതുമായി ബനതപട

പ്പരാതികൾഒനു്യംതതനഇ്ലൊയിരുനു.

തഷൽ്്ത്ഓ്്ത്വർക്ത്

തഷൽെ്ഓെ് തഗപ്പാജക്റ്ൽതതാഴിലാളികളുതെ പ്പങാളിതകുറവാണ.് തതാഴിലാളികളുതെഅഭിഗപ്പായങ്ങൾക്

ദവണഗതമുൻ്ണനലഭികുനി്ലെ.തരിശു ഭ്നൂമി ഉണായിടു്യംഅതാത്കാലയളവിൽതതാഴിൽതേയ്യാൻഅവർക്

ോധികുനി്ലെഎനു്യംഅറിയാൻോധിചു



J

5കിബലാമീററിനുള്ളിൽതതാഴിൽലഭിയ്ത്കുവാനുള്ളഅവകാേം

തതാഴിലുറപ്നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂൾ 2 para 18, ദകഗ്ദ്രവാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 17 എനിവയിൽ

തതാഴിലാളികൾക് 5 കിദലാമീറർ േുറളവിൽ തതാഴിൽ ലഭ്യമാകണ്യം എന് അനുശാേികുനു. വാർഡിതല

തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ ലഭികുനതിന് കുതറ േ്നൂര്യം നെകാറുതണനാണ.് 5km അെുതാണ് എനു്യം

തതാഴിലാളികളിൽനിന്അറിയുവാൻോധിചു.

സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാേം

പ്പരാതികൾ ദരഖതപെുതുന പ്പരാതിരജിസറിൽ പ്പരാതികള് ലഭിചതായി ദരഖകളി്ലെ. നിർവഹണ

ഉദേ്യാ്സ്ഥദരാെ് ദനരിട്ആണ് തതാഴിലാളികൾഅവരുതെ പ്പരാതികൾ ഉനയികുനത്.

ബസാഷ്യൽഓഡിറ്ത് നടതുനതിനുള്ളഅവകാേം

തതാഴിലുറപ്നിയമ്യം തേകൻ 17(2) ദോഷ്യൽ ഓഡിറ് നെതുവാനുള അവകാശ്യം നൽകുനു. ഗപ്പസ്ുത

വാർഡിൽഓഡിറ് നെനി്ലെഎന് െീൽഡ് പ്പരിദശാധനയിൽമനസിലായി.

ഗപവൃതിവിേദാംങ്ങള്വാർഡ്ത് 3 (മൂർഖൻകുണ്ത് )

നരികുനി പ്പഞായത് വാർഡ-്3(മ്നൂർഖൻകുണ)് തല 01.10.2018 മുതൽ 31.03.2019 വതരയുള 3 ഗപ്പവൃതി

െയലുകളാണ്ദോഷ്യൽഓഡിറിനു ദവണി തിരതഞ്ഞെുതത്.ഈ കാലയളവിൽ നെതിയ 3

ഗപ്പവൃതികളിൽ മണു കയ്യാലയ, നീർതെ പ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവർതി, ദറാഡ് ദകാൺഗ്ീറ് എനിവ ആണ്.

ഗപ്പവൃതികൾ േ്യംബനിച വിശോ്യംശങ്ങൾ താതഴ തകാെുകുനു.വാർഡിൽ ആതക ആക്ീവ്

തതാഴിലാളികളിൽ 30 ദപ്പർ 100 പ്പണിതികഞ്ഞവരാണ്.

1.മണ് കയ്യാല (IF/320754)

2.നീർതെപ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവർതികൾ (IF/320816)

3.ദറാഡ് ദകാൺഗ്ീറ് (RC/53356)

4.വലെ് ഭവനനിർമാണ്യം (IF/321211)

ഗകമ

നമ്പർ

വർക്ത്ബകാഡ്ത് ഗപവൃതിയു

തട ബപര്ത്

ഗപവൃതിയു

തടസ്ഥിതി

അടങ

ൽ

തുക

അനുവദിച്ച തതാഴിൽ

ദിനങ്ങള്

ലഭിച്ച

തതാഴിൽ

ദിനങ്ങള്

ആതക

ബവതനം

സാധന

ഘടകം

അവിദഗ്ധ വിദഗ്ധ/

അർധ

വിദഗ്ധ
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1 IF/320754 മണ്ത്കയ്യാല പൂർതീകരി

ച്ചു

485000 1738 0 1739 471269 0

2

.

IF/ 320816 നീർതട

പരിപാലന

ഗപവർതികള്

പൂർതീകരി

ച്ചു

494000 1774 0 1287 348777 0

3 RC/53356 ബറാഡ്ത്

ബകാൺഗ്ീറ്ത്

പൂർതീകരി

ച്ചു

295000 0 82 66 46200 218010

4 IF/321211 ഭവന

നിർമാണം

പൂർതീകരി

ച്ചു

24390 90 0 90 24390 0

1. മണ്ത്കയ്യാലനിർമാണം (IF/320754)

ഗപ്പവൃതി, 25/09/2018 ൽ ആര്യംഭിച് 13/11/2018 ൽ അവോനിചു. 45 മസദറാളുകളിലായി1739 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ

േൃഷ്ടിചിടുണ്.ഈ ഗപ്പവർതികായി ദവതനമായി 471269 ര്നൂപ്പ േിലവഴിചിടുണ്.134/18-19 no. measurement book

ഗപ്പകാര്യം2430 േ മീറർ ക്്ലെ കയ്യാല നിർമിചതായി ദരഖതപ്പെുതിയിടുണ.് 12 ഭ്നൂവുെമകളുതെ ഭ്നൂമി േ്ദ്രർശിച്

ജിദയാഗൊകറിൽഅെയാളതപെുതി.കാലവർഷതകെുതികാരണ്യംമികമണ്കയ്യാലയു്യംകാണാൻോധിചി്ലെ.

േിലയിെങ്ങളിൽ കാെു പ്പിെിചു്യം േിലയിെത് കയ്യാല ഇെിഞ്ഞു കിെകുനതു്യം കാണാൻ ോധിചു. ഓദരാ

ഭ്നൂവുെമയുതെയു്യം ഭ്നൂമിയിൽ തേയ് അളവ് തമഷർതമൻറ് ബുകിൽ ദരഖതപെുതിയതായി കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.എസിദമറ് തയ്യാറാകുനതിന് മുൻപ്പ് ോദങതിക ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഗപ്പവൃതി സ്ഥല്യം

േ്ദ്രർശികറുണ്എനാണ് വേറ് േ്ദ്രർശനതിൽ മനസിലായത് .ഗപ്പവർതിസ്ഥലത് േിറിേൺ

ഇൻെർദമഷൻ ദബാർഡ്സ്ഥാപ്പിചതായികാണാൻകഴിഞ്ഞി്ലെ.

2.നീർതടപരിപാലന ഗപവർതികള് (IF/320816)

ഗപ്പവൃതി 29/11/2018 ൽ ആര്യംഭിചു 6/03/2019 ൽ അവോനിചു. 43 മസദറാളുകളിലായി 1287 തതാഴില് േിനങ്ങൾ

േൃഷ്ടിചിടുണ്.ഈ ഗപ്പവർതികായി ദവതനമായി348777 ര്നൂപ്പ േിലവഴിചിടുണ്.156/18-19 no. measurement book

ഗപ്പകാര്യം2131.2േ.മീറർ മണുകയ്യാല, ക്ലെുകയ്യാല നിർമിചതായി ദരഖതപെുതിയിടുണ്.12 ഭ്നൂവുെമകളുതെ ഭ്നൂമി

േ്ദ്രർശിച് ജിദയാഗൊകറിൽ അെയാളതപെുതി.തവളതപാക്യം കാരണ്യം അധിക മണ് കയ്യാലയു്യം കാണാൻ

ോധിചി്ലെ. േില ഇെങ്ങളിൽ കാെു പ്പിെിചു്യം േില ഇെങ്ങളിൽ ഇെിഞ്ഞു ദപ്പായതായു്യം കാണാൻ ോധിചു .

അതുതകാണ് തതന അളവുകൾ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞി്ലെ. .ഓദരാ ഭ്നൂവുെമയുതെയു്യം ഭ്നൂമിയിൽ തേയ്

അളവ് തമഷർതമൻറ് ബുകിൽ ദരഖതപെുതിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എസിദമറ് തയ്യാറാകുനതിന്

മുൻപ്പ് ോദങതിക ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഗപ്പവൃതി സ്ഥല്യം േ്ദ്രർശികാറുണ് എനാണ് വേറ് േ്ദ്രർശനതിൽ

മനസിലായത്.ഗപ്പവർതിസ്ഥലത്േിറിേൺഇൻെർദമഷൻ ദബാർഡ്സ്ഥാപ്പിചതായികാണാൻകഴിഞ്ഞി്ലെ.

ബമൽസൂേിപിച്ച 2 ഗപവർതികളും ബവർതിരിച്ച്ത് പരിബോധനനടതാൻസാധിച്ചിടില.വാർഡിലാതക

വ്യാപിച്ചുകിടകുന ഗപവർതിയായതിനാൽ ഒരുമിച്ച്ത് ഉള്ള ഗപവർതിയായി കണകാകിയാണ്ത്

്ീൽഡ്ത് പരിബോധനനടതിയത്ത്
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3.ബറാഡ്ത് ബകാൺഗ്ീറ്ത് (RC/53356)

ഗപ്പവൃതി 11/10/2018 ൽ ആര്യംഭിചു 31/10/2018 ൽ അവോനിചു. 6 മസദറാളുകളിലായി 66 തതാഴില് േിനങ്ങൾ

േൃഷ്ടിചിടുണ്.ഈ ഗപ്പവർതികായി ദവതനമായി 46200 ര്നൂപ്പ േിലവഴിചിടുണ്.531/18-19 no. measurement book

ഗപ്പകാര്യം130m നീളവു്യം 2.5m വീതി ഉള ദറാഡ് നിർമിചതായി ദരഖതപെുതിയിടുണ്.ദറാഡ് േ്ദ്രർശിച്

ജിദയാഗൊകറിൽ അെയാളതപെുതി .വേറ്േ്ദ്രർശനതിൽ ദറാഡഅളവ്എെുതദപാൾ ദറാഡിന്തറ നീള്യം

120m ഉ്യം വീതി 2.5m മുതൽ 3.2m വതര മാറുനുണായിരുനു . എസിദമറ് തയ്യാറാകുനതിന് മുൻപ്പ് ോദങതിക

ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഗപ്പവൃതി സ്ഥല്യം േ്ദ്രർശികാറുണ് എനാണ് വേറ് േ്ദ്രർശനതിൽ മനസിലായത്.എസിദമറ്

ഗപ്പകരവു്യം ഗപ്പവർതിസ്ഥലത്േിറിേൺഇൻെർദമഷൻ ദബാർഡ്സ്ഥാപ്പിചതായികാണൻ ോധിചു

4.കല ്്ത്ഭവനനിർമാണം(IF/321189)

ഗപ്പവൃതി 23/10/2018 ൽ ആര്യംഭിചു15/2/19നു അവോനിചു . 10 മസദറാളുകളിലായി 90 തതാഴില് േിനങ്ങൾ

േൃഷ്ടിചിടുണ്.ഈ ഗപ്പവർതികായി ദവതനമായി 24390 ര്നൂപ്പ േിലവഴിചിടുണ്. 149/18-19 no. measurement book

ആണ്. . ഭ്നൂവുെമയുതെ ഭ്നൂമി േ്ദ്രർശിച് ജിദയാഗൊകറിൽ അെയാളതപെുതി.ഭ്നൂവുെമയുതെ ഭ്നൂമിയിൽ തേയ്

അളവ് തമഷർതമൻറ് ബുകിൽ ദരഖതപെുതിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എസിദമറ് തയ്യാറാകുനതിന്

മുൻപ്പ് ോദങതിക ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഗപ്പവൃതി സ്ഥല്യം േ്ദ്രർശികാറുണ് .എനാണ് വേറ് േ്ദ്രർശനതിൽ

മനസിലായത്.ഗപ്പവർതിസ്ഥലത്േിറിേൺഇൻെർദമഷൻ ദബാർഡ്സ്ഥാപ്പിചതായികാണാൻകഴിഞ്ഞി്ലെ.

7 രജിസ്റ്റർ പരിബോധന

ദകഗ്ദ്രേർകാരിന്തറ നിര്ദദശഗപ്പകാര്യം താതഴപറയുന 7 രജിസറുകൾ നിര്ബനമായു്യം ഗ്ാമപ്പഞായതിൽ

േ്നൂകിദകണവയാണ്.

1) തതാഴിൽകാർഡിനുളളകുെു്യംബാദപ്പകയുതെ രജിസർ

2) ഗ്ാമേഭ രജിസർ

3) തതാഴിൽആവശ്യതപടതു്യം തതാഴിൽതകാെുതതു്യംേ്യംബനിച രജിസർ

4) ഗപ്പവർതിയുതെ ലിസു്യം േിലവു്യംവിശോ്യംശങ്ങളു്യംേ്യംബനിച രജിസർ

5)സ്ഥിരആസ്ികളുതെ രജിസർ

6) പ്പരാതി രജിസർ

7)ോധന രജിസർ

2018-19 ോ്തിക വർഷതത രജിസറുകൾ എ്യം ഐ േിൽ നിനു്യം ദശഖരിച് േ്നൂകിചിടുണ്. പ്പരാതി

രജിസറിൽ ഗപ്പസ്ുത വാർഡിതല പ്പരാതികൾ ഒനു്യം തതന ദരഖതപെുതിയതായി കതണതിയി്ലെ . ആസ്ി

രജിസറിൽആസ്ികള് ദരഖതപെുതിയതായികാണാൻോധിചു.



J

ബകഗ്ദ്രസർകാർ നിർബദ്ദേേഗപകാരം ഒരു വർക്ത് ്യലിൽ താതഴ പറയുന ബരഖകള് നിർബനമായും

ഉണാബകണതാണ്ത്

1) കവർ ദപ്പജ്

2) തേക്ലിസ്

3) ആകൻപാൻ/തഷൽെ്ഓെ് വർക്എനിവയുതെഅ്യം്ീകരിച ദകാപി

4) ോദങതികഎസിദമറു്യംഡിവേനു്യംഅെങ്ങുനോദങതികഅനുമതിയുതെദകാപി

5) ഭരണാനുമതിയുതെ ദകാപി

6) േദങതികാനുമതിയുതെ ദകാപി

7) േ്യംദയാജിതപ്പദ്ധതിവിശോ്യംശങ്ങൾ

8) തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽആവശ്യതപടുതകാണുളളഅദപ്പക

9) തതാഴിൽഅനുവേിചുതകാണുളള ദരഖയുതെ ദകാപി

10) പ്പ്നൂരിപിച മസർദറാളിന്തറ ദകാപി

11) തമഷർതമന്റ് ബുകിന്തറ ദകാപി

12) ോധനങ്ങൾ വാങ്ങുനതിനുളള ക്ാദടഷൻ കണിചതിതനയു്യം ക്യംപ്പാരിറീവ് ദസറ്തമന്റിന്തറയു്യം

തമറീരിയൽേദപഓര്ഡറിന്തറയു്യം ദകാപി

13) ദവജ് ലിസ്

14) ദവതനതിതനയു്യംോധനങ്ങൾക്പ്പണമെചതിന്റയു്യം FTO യുതെയു്യം ദകാപി

15) തമറീരിയൽവ്കൗചറിതനയു്യംബി്ലെുകളുതെയു്യം ദകാപി

16) ദറായല്റിഅെചതിന്തറ രേീതിതന ദകാപി

17) തതാഴിലിന്തറ മ്നൂന്ഘടങ്ങളിലുളദൊദടാകൾ

18) ഗപ്പവൃതിപ്പ്നൂർതീകരണേര്ടിെികറിന്തറ ദകാപി

19) മസർ ദറാൾ മ്നൂവ്തമന്റ് സിപ്പ്

20) ആസ്ിയുതെ ജിദയാ ൊഗ്് ദൊദടാകൾ

21) ദോഷ്യൽഓഡിറ് റിദപാര്ടിൻതറ ദകാപി

22) വേറ്ഡയറി

കതണതലുകള്

െയൽ പ്പരിദശാധനകിെയിൽ ദോഷ്യൽ ഓഡിറ് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ കതണതുവാൻ ോധിച

വസ്ുതകൾതാതഴ ദേർകുനു;
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1. കവർബപജ്ത്

ഗപ്പവർതിയുമായി ബനതപട തപ്പാതുവിവരങ്ങൾ   ഉൾതകാളുന ദരഖയാണ് കവർദപ്പജ്. പ്പരിദശാധിച 4

ഗപ്പവൃതി െയലിലുകളിൽ എ എ്യം േി ഗപ്പകാരമുള കവർദപ്പജ് കാണുവാൻ ോധിചു.GEO-TAGGING

േ്യംബനിചവിവരങ്ങൾകവർ  ദപ്പജിൽ ഉള്തപടിരുനി്ലെ. കവർ ദപ്പജ് പ്പ്നൂർതിയാദകണതു്യം ഗപ്പവർതിയുതെ

തലാദകഷൻകൃത്യമായി ഗപ്പതിപ്പാേിദകണതുമാണ്.

2. തേക്ത് ലിസ്റ്റ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതി െയലിൽ ഗകമഗപ്പകാര്യം ഏതതാതക ദരഖകൾ എവിതെ/ ഏതു ദപ്പജ് മുതൽ േ്നൂകിചിരികുനു

എന് മനസിലാകുവാനുള ദരഖയാണ് തേക് ലിസ്. പ്പരിദശാധിച 4 െയലിലു്യം തേക് ലിസ്

ഉണായിരനു.എനാൽതേക്ലിസ്ക്യംപീറ്അ്ലെ.

3.ആകൻപാൻ

ഗപ്പസ്ുത ഗപ്പവർതി പ്പഞായതിതല നെപ് ോ്തിക വർഷതിതല ആനുവൽ ആകൻ പാനിൽ

ഉൾതപടതാണ് എന് തതളിയികുവാനുള ദരഖയാണ് ആകൻ പാനിൻതറ ദകാപി. ആകൻ പാൻ പ്പകർ പ്

ഗപ്പവൃതിെയലുകളിൽകാണുവാൻോധചി്ലെ.

4. ഭരണാനുമതി

ഗപ്പവൃതി തേയ്യുനതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപ്പന്യം നൽകുന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖപ്പരിദശാധിച

എ്ലൊ ഗപ്പവൃതികൾകു്യം ഭരണാനുമതി ഉണ്. തേക്യുറിൽനിനുളദകാപിയാണ്െയലിൽഉണയിരുനത്.

5.സാബങതികാനുമതി

ഒരു ഗപവൃതിക്ത് സാബങതികവിദഗ്ധരുതട അനുമതി ലഭിച്ചിടുണ്ത് എനതിനുള്ള ആധികാരിക ബരഖയാണ്ത്

സാബങതിക അനുമതി ബരഖ. സാബങതികാനുമതി എലാ ഗപവൃതികള്കും ഉണ്ത് എനിരുനാൽ കൂടി

സാബങതികാനുമതി നമ്പർ അടങ്ങുന പകർപ്ത് തപാതു്യലുകളിൽ ഉണായിരുനു. സാബങതികാനുമതി

ബ്ാറതിൽ ബനതപട ഉബദ്യാ്സ്ഥർ തിയ്യതിബയാടു കൂടിയ ഒപ്ത് ബരഖതപടുബതണത്ത് അത്യാവേ്യമാണ്ത്.

ഗപവർതികളുതട എസ്റ്റിബമറ്ത് ്യലിതനാപം സൂകിച്ചിടുണ്ത്. .എസ്റ്റിബമറ്ത് റിബപാര്ത്ടിനകത്ത് ഗപവൃതിയുതട

്ുണ്ലങ്ങള്കൂടി ഉള്തപടുതണം. .

6.സംബയാജിതപദ്ധതി

വാർഡിൽനെതിയ തപ്പാതു ഗപ്പവർതികൾേ്യംദയാജിത ഗപ്പവൃതികള്ലെ..

7. തതാഴിലിനുള്ളഅബപക

ഗപ്പവൃതികളുതെ െയലുകളിൽ തതാഴിലിനുള അദപ്പക കാണുവാൻ ോധിചിടി്ലെ . ഇത് ഉൾതപെുതാൻ

ഗശദ്ധികണ്യം.
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8. തതാഴിൽഅനുവദിച്ചതിന്ത്തറപകർപ്ത്

തതാഴിലനുവേിച കാര്യ്യം ദരഖാമ്നൂല്യം തതാഴിലാളികതള അറിയികണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ.ഗപ്പവൃതി

അനുവേിചുതകാണ് നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥർ നൽകുന അനുമതിയാണ് വർക് അദലാദകഷൻ  .ഗപ്പവർതി

അനുവേിചതിന്തറ പ്പകർപ്െയലുകളിൽകാണുവാൻോധിചു.

9. മസ്റ്റർബറാള്

ഗപ്പവൃതി സ്ഥലത് തതാഴിലാളികളുതെ ഹാജർ   ദരഖതപെുതുനതിനുള ദരഖയാണ് മസർ ദറാൾ. പ്പണി

ആര്യംഭികുനതിന് മു്് രാവിതലയു്യം  അവോനിപിചതിനു ദശഷ്യം വവകുദനരവു്യം േിവേ്യം രണു

ഗപ്പാവശ്യ്യം മസർ ദറാളിൽ ഒപുതവകണ്യം. തതാഴിലുറപ ് നല്ുന  പ്പദ്ധതിയായതിനാൽ ഏറവു്യം

േുക്മതദയാതെയു്യം കാര്യകമതദയാതെയു്യംവകകര്യ്യം തേയ്യുകയു്യംേ്നൂകികുകയു്യം തേദയ്യണഅെിസ്ഥാന

ദരഖയാണ് മസർ   ദറാൾ.തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ തേയ്ുതവന് തതളിയികുന

ആധികാരികദരഖക്നൂെിയാണിത്. പ്പരിദശാധിച വർക് െയലുകളിതല മസർദറാളുകളിൽ വിവരങ്ങൾ

കൃത്യമായി ദരഖതപെുതിയിടുണ്. മാസർ ദറാളിൽ തമഷര്തമന്റ് ബുക് ന്ർ, ദപ്പജ് ന്ർ എനിവ

ദരഖതപെുതിയിടി്ലെ.ഗപ്പവൃതിക് ദവണി അനുവേിച് നൽകുന എ്ലൊ മസർ ദറാളിലു്യം നിർവഹണ

ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെ തിയ്യതിദയാെുക്നൂെിയ ഒപ്,േീൽ എനിവ അത്യാവശ്യമാണ്.പ്പഞായത് തലതിൽമസർ

ദറാൾനൽകുദ്ാൾബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഒപിതനാപ്യംതിയ്യതിയ്യു്യം,േീലു്യം പ്പരിദശാധികുന ഉദേ്യാ്സ്ഥർ

അവരുതെ ദപ്പര്, സ്ഥാന്യം എനിവയു്യം ദരഖതപെുതുവാൻ ഗശദ്ധികണ്യം. കുറച് മസർ ദറാളുകളിൽ

തവടിതിരുതലുകള് കാണതപടു.

10. തമഷർതമന്ത്റ്ത്ബുക്ത്

ഗപ്പവൃതി തേയ് അളവ് ദരഖതപെുദതണ ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷർതമൻറ് ബുക്. പ്പരിദശാധിച

ഗപ്പവൃതികളുതെ െയലുകളിൽ ഗപ്പവൃതിയുതെ വിശോ്യംശങ്ങൾ ദരഖതപെുദതണ തമഷർതമന്റ് ബുക്

േ്നൂകിചിരികുനതായി കാണതപടു. എ്യംബുകിൽ വിവരങ്ങൾ എ്ലൊ്യം കൃതൃമായി ദരഖതപെുതിയതായി

കാണാൻ ോധിചു. ഭരണാനുമതി ന്റു്യം മാസർ ദറാൾ ന്റു്യം എസിദമറു്യം എ്യം ബുകിൽ ഉൾതപെുതാൻ

ഗശേികണ്യം.

11.സാധനഘടകം

േിറിേൺ ഇന്െർദമഷൻ ദബാർ ഡുമായി ബനപട തുക തമറീരിയൽ ദറാഡ് ദകാൺഗ്ീറ് നു മാഗതദമ

കാണാൻ ോേിചിടുളു. ഇതിന്തറ ദബാർഡു്യം ഗപ്പവർതി നെന സ്ഥലതു കാണാൻ ോധിചു. മറ് രണ്

ഗപ്പവർതികളുതെയു്യം േിറിേൺ ഇൻെർദമഷൻ ദബാർഡ് ന്തറ ബി്്ലെ കാണാൻ ോധിചിടി്ലെ. ഗപ്പവർതി

നെനസ്ഥലതു്യംദബാർഡ്ഇ്ലൊയിരുനു.

12. ബവജ്ത് ലിസ്റ്റ്ത്

മസർദറാളിതല   തതാഴിലാളികളുതെ  ഹാജർ േിനങ്ങതള ആധാരമാകിയാണ് ദവതന വിതരണതിനുളള ദവജ്
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ലിസ് തയ്യാറാദകണതാണ്. ഇത് ഡാറാ എന്ഗെി ഓപദറററുതെ േുമതലയാണ്. ഒരു മസർദറാൾ ദ്ാേ് തേയ്ു

കഴിഞ്ഞാൽ  നാലാമതതദയാ അഞാമതതദയാ േിവേ്യം ഈ ഗപ്പവൃതികൾ

പ്പ്നൂര്തീകരിചിരികണ്യം.മസർദറാളിൽ ആനുപ്പാതികമായി തതാഴിലാളിക് ദവതന്യം അനുവേിചു എന്

തതളിയികുവാനുള ആധികാരിക ദരഖയാണിത്. കൃത്യേമയത് ഹാജർ MISൽ ദരഖതപെുതി ദവജ് ലിസ്

ആകുകയു്യം FTO മുഖാനിര്യം ദവതന്യം തതാഴിലാളികളുതെ ബാങ് അക്കൗണിൽ എതികുനതിനു്യം ദവണ

കാര്യങ്ങൾകൃത്യതദയാതെ തേയ്യുനതായി മനേിലായി.

13.എ ്്ത് ടി ഒ

ഡിജിറൽ േ്യംവിധാനതില്നൂതെ  ഓൺവലനായിട്  ഗ്ാമപ്പഞായത് തേഗകടറിയു്യം ഗപ്പേിഡന്റു്യം ഒപുകൾ  

ദരഖതപെുതുനത്. അതിനാൽ െണ്  ഗൊൻസ്ഫാർ  ഓർഡറുകൾ തയ്യാറാകിയ  അനുതതനദയാ

പ്പിദറേിവേദമാ പ്പഞായതിൽ നിനു്യം തതാഴിലാളികളുതെ ദവതന്യം ബനതപട

സ്ഥലങ്ങളിദലക്എതികുവാൻ കഴിയു്യം.  ഇതിനുദവണി ഡിജിറൽ േിദ്നേചറുകളാണ് ഗപ്പേിഡനു്യം

തേഗകടറിയു്യം ഉപ്പദയാ്ികുനത്. പ്പതക ഗപ്പേിഡന്റ് ന്തറ ഒപ് കാണാൻ ോധിചി്ലെ. FTO യുതെ പ്പകർപ്

െയലുകളിൽകാണുവാൻോധിചു.

14. തമറീരിയൽവൗച്ചർ

ഒരു ഗപ്പവൃതിക് ോദങതിക എസിദമറ് ഗപ്പകാര്യം ആവശ്യമുള ോധനോമഗ്ികൾ വാങ്ങുനതിനുള

നെപ്പെിഗകമങ്ങൾ ഗപ്പതിപ്പാേികുന ദരഖയാണ് തമറീരിയൽ തഗപ്പാക്യ്നൂർതമൻറ്. ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ

ഗപ്പവൃതികളിൽ ദറാഡ് ദകാൺഗ്ീറിൽ തമറീരിയൽ വ്കൗചർ കാണാൻ ോധിചു. മറ് രണ് ഗപ്പവർതികളിലു്യം

ഇത്ആവശ്യമി്ലൊയിരുനു. .

15. ബറായൽറി

ദറായൽറി നൽകിയ ഗപ്പവൃതിയാദണാ എന് അറിയുവാൻ േഹായികുനദരഖയാണ് ദറായൽറിദരഖ.

പ്പരിദശാധിച ഗപ്പവൃതികതളാനു്യംതതന ദറായൽറി തകാെുദകണ ഗപ്പവർതികള്ലെ.

16. ബ്ാബടാസ്ത്

ഗപ്പവർതനവുമായി ബനതപെുതിതയെുദകണ മ്നൂന് ദൊദടാ പ്പതിപുകൾ അതായത് ഗപ്പവർതനതിന്റ

ആര്യംഭ്യം, ഗപ്പവർതന്യം നെനുതകാണിരികുദബാൾ ഗപ്പവർതന്യം പ്പ്നൂർതികരിചതിനുദശഷ്യം എനീ മ്നൂന്

ഘടങ്ങളിതല ദൊദടാകൾ െയലുകളിൽ ദവണ്യം. മണ് കയ്യാലയിൽ ഗപ്പവർതി നെകുദ്ാൾ ഉളതു്യം നെന്

കഴിഞ്ഞതിനു ദശഷ്യം ഉളതു്യം ഉണായിരുനു. നീർതെ പ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവർതിയിൽ ഗപ്പവർതി നെകുദ്ാൾ

ഉള ദൊദടാ മാഗതദമ ഉളു .ദറാഡ് ദകാൺഗ്ീറിൽ ഗപ്പവർതി നെകുനതിനു മു്ു്യം ദശഷവു്യം ഉള ദൊദടാ

കാണാൻ ോധിചു. ക്നൂൊതത േി ഐ ബി ദബാർഡ് ന്തറ ദൊദടായു്യം കാണാൻ ോധിചു. വലെ് ഭവന

നിർമാണതിൽദൊദടാഒനു്യംകാണാൻോധിചി്ലെ

17. ഗപവൃതിപൂർതീകരണസർടി്ികറിന്ത്തറ ബകാപി

ഗപ്പവൃതി പ്പ്നൂർതീകരിചു എന് ോക്യതപെുതുന ദരഖയാണ് ഗപ്പവൃതിപ്പ്നൂർതീകരണ

ോക്യപ്പഗത്യം.പ്പ്നൂർതികരിച ഗപ്പവൃതികളുതെ
പ്പ്നൂർതീകരണേര്ടിെികറുകൾെയലിൽ ഉണായിരുനു.

18. മാസ്റ്റർ ബറാള്മൂവ്ത്തമന്ത്റ്ത് സിപ്ത്
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ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതെഓദരാഘടതിതലയു്യം മസർ ദറാൾഅനുവേിചു തതാഴിലാളികൾക് ദവതന്യം നൽകുനത്

വതരയുള ഓദരാ ഘടങ്ങളു്യം ഏതതാതക തീയതികളിൽ നെനു എന് മനസിലാകാൻ ഉളതാണ് മസർദറാൾ

മ്നൂവ്തമൻറ് സിപ്.മസദറാൾ മ്നൂവ്തമന് അഥവ െയൽ ഗൊകി്യം്് ദൊ്യം. ഗപ്പവർതികളുതെ െയലുകളിൽ െയൽ

ഗൊകി്യം്് ദൊ്യംകാണുവാൻകഴിഞ്ഞി്ലെ .ഇത്െയലിൽഉൾതപെുതണ്യം.

19.ജിബയാ ടാഗ്്ത് ബ്ാബടാകള്

ഗപ്പവർതികൾ ജിദയാ ൊ്് തേയ്ിടുദണാ എന് അറിയുവാൻ േഹായികുന ഘെകമാണ് ജിദയാൊഗ്്

ദൊദടാഗ്ാെ്. ജിദയാ ൊഗ്് ദൊദടാകൾെയലിൽകാണുവാൻകഴിഞ്ഞി്ലെ.

20. ബസാഷ്യൽഓഡിറ്ത് റിബപാർടിന്ത്തറബകാപി

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതെ ദനരവകാശികളായ ോധാരണ ജനങ്ങൾ  ആ പ്പദ്ധതി അവദലാകന്യം തേയ്യുകയു്യം,

പ്പരിദശാധികുകയു്യം, വിലയിരുതുകയു്യം തേയ്യുന ജനകീയ ഇെതപ്പെലാണ് ദോഷ്യൽ ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ്

പ്പദ്ധതിയുതെ േവിദശഷതയാണ് ദോഷ്യൽ ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയിൽ പ്പണ്യം തേലവഴിചത്

ശരിയായ രീതിയിലാദണാ, ലക്യമിടഅവകാശങ്ങളു്യംആനുക്നൂല്യങ്ങളു്യംഅർഹതതപടവർക് ലഭിചിടുദണാ,

നിർവഹണ രീതിയിൽ അപ്പാകതകൾ ഉണായിടുദണാ, ഗപ്പതീകിച ദനട്യം പ്പദ്ധതി മ്നൂല്യം ഉണായിടുദണാ

എതന്ലൊ്യം ജനങ്ങൾ ദനരിട് പ്പരിദശാധികുന ജനകീയ ഗപ്പഗകിയാണ് തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയിൽ ദോഷ്യൽ

ആഡിറ്. ദോഷ്യൽ ആഡിറ് െീ്യം ദരഖകളു്യം െയലുകളു്യം  രജിസറുകളു്യം പ്പരിദശാധികുകയു്യം ഗപ്പവൃതി

സ്ഥലങ്ങൾ ദനരിട് പ്പരിദശാധിച് അളവുകൾ ഒതുദനാകുകയു്യം തേയ്യുനു. ഗപ്പദത്യക്യം വിളിചുദചർകുന

ദോഷ്യൽ ആഡിറ് ഗ്ാമേഭയിലാണ് ദോഷ്യൽ ആഡിറ് റിദപാർട് അവതരിപിദകണത്.ഗപ്പവൃതി

ദോഷ്യൽ ഓഡിറിന് വിദധയമായതാദണാ എന് പ്പരിദശാധികാൻ േഹായികുനദരഖയാണ് ദോഷ്യൽ

ഓഡിറ് റിദപാർട്.ആറ് മാേ്യംക്നൂെുദ്ാൾഓഡിറ് നെദതണതാണ്.െയലിൽ ദകാപിേ്നൂകിചിടി്ലെ.

21.കസറ്ത്ഡയറി

തതാഴിലുറപ ്ഗപ്പവൃതി സ്ഥലത് ആ ഗപ്പവൃതിയുമായി ബനതപട് നെകുന എ്ലൊ കാര്യങ്ങളു്യം

എഴുതിതവകുനതിനുള ദരഖയാണ് വേറ് ഡയറി. ഗപ്പവൃതി സ്ഥല്യം േ്ദ്രർശികുന തപ്പാതുഗപ്പവർതകരു്യം

ോധരണകാരു്യം അവരുതെ  നീരികണങ്ങളു്യം അഭിഗപ്പയാങ്ങളു്യം ആദകപ്പങ്ങളു്യം എഴുദതണത് വേറ്

ഡയറിയിലാണ്. തഗപ്പാജക്് മീറിങ്ങിന്തറ മിനിറ്േു്യം ഹാജരു്യം വേറ് ഡയറിയുതെ ഭാ്മായി

ഉള്തപെുതാവുനതാണ്.തതാഴിലാളികള്ക് തതാഴിൽ സ്ഥലത് അനുവേിചു നല്ിയിരികുന

േ്കൗകര്യങ്ങളുതെ വിവരങ്ങളു്യം ഇതിൽ നിർബനമായു്യം എഴുതണ്യം. ഒദരാ തതാഴിലാളിയു്യം പ്പണിസ്ഥലത്

തകാണു വനിരികുന പ്പണിയായുധങ്ങളുതെ വിവരങ്ങളു്യം ദരഖതപെുതണ്യം. ജാഗ്ത േമിതിയുതെ

റിദപാർടു്യം വേറ് ഡയറിയുതെ ഭാ്മായി ഉള്തപെുതാവുനതാണ്.ദമറിന്തറ വിലാേവു്യം ദൊൺ ന്രു്യം

കൃത്യമായിവേറ്ഡയറിയിൽ ദരഖതപെുദതണതാണ്.മണ് കയ്യാലനിർമാണതിന്തറവേറ് ഡയറി യിൽ

എ്ലൊ്യം തതന കൃത്യമായിരുനു. നീർതെ പ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവർതിയിൽ വി എ്യം േി റിദപാർട്

പ്പ്നൂർണമായിരുനി്ലെ. ദറാഡ് ദകാൺഗ്ീറിൽവേറ്ഡയറി ഇ്ലൊയിരുനു.വലെ് ഭവനനിർമാണതിൽവേറ്

ഡയറിഇ്ലൊയിരുനു

22.എസ്റ്റിബമറും ഗപവൃതിയുതടഅളവുകളും
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ഗപ്പവൃതി നെപാകുനതിനായി എൻജിനിയറി്യം്് വിഭാ്്യം തയ്യാറാകുന ോദങതികദരഖയാണ് എസിദമറ്.

ഒരു ഗപ്പവൃതി എങ്ങതന നെപിലാകണതമന് മാർഗ്ഗനിർദദശ്യം നല്ുന ഒരു ദരഖ ക്നൂെിയാണിത്. ഇതിൽ

പ്പദ്ധതിയുതെ ദപ്പര്, പ്പദ്ധതിയിൽ ഏതറെുകുന വിവിധ ശീർഷകതില്തപട ഗപ്പവൃതികൾ(Activities), അവയുതെ

എണ്യം, നീള്യം, വീതി, ആഴ്യം, (തപ്പാക്യം) വ്യാപ്പത്യം, ഒരു യുണിറിന് ഒരു നൽദകണുനതുക, ആതകതുക എനിവ

നിർബനമായു്യം ദരഖതപെുതിയിരികണ്യം. ോധനോമഗ്ികൾ (ആവശ്യമായ ഗപ്പവൃതികളിൽ മാഗത്യം)

വിേ്്ദ്ധ-അവിേ്്ദ്ധ തതാഴിലാളികളുതെ എണ്യം, നല്ുന ക്നൂലി, േിറിേണ് ഇൻെർദമഷൻ   ദബാർഡിന്തറ

തേലവ് എനിവ നിർബനമായു്യം എസിദമറിൽ ഉള്തകാളിചിരിദകണതാണ്. വർക് െയലിൽ

േ്നൂകിചിടുള എസിദമറ് ഇ്യംഗീഷിലുളതു്യം ോദങതിക ഭാഷയിലുളതുമാണ്. ോധാരണ

തതാഴിലാളികള്കു്യം, തപ്പാതുജനങ്ങള്കു്യം പ്പരിദശാധികുവാൻ കഴിയു്യം വിധ്യം ഈ എസിദമറ് ജനകീയ

ഭാഷയിദലക്ആകി ഗപ്പവൃതി േമയത് ദമറിന്തറ വകവശ്യം വയ്ദകണതു്യം തപ്പാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗപ്പേർശ

നതിനു്യം ഉപ്പദയാ്ിദകണതാണ്.

േ്കാര്യഭ്നൂമികളിൽ തേയ്യുന ഗപ്പവൃതികളിൽ ഭ്നൂവുെമയുതെ അദപ്പക േമർപികുദ്ാൾ ഭ്നൂമിയുതെ അളവ്

ദരഖതപെുദതണതാണ്. ോക്യപ്പഗത്യം േമർ പികുദ്ാൾ ഗപ്പസ്ുത ഭ്നൂമിയിൽ തേയ് ഗപ്പവൃതിയുതെ

വിശോ്യംശങ്ങൾ (എണ്യം, നീള്യം, വീതി,ആഴ്യം)ക്നൂെി ദരഖതപെുദതണതാണ്.

അളവുകൾ അെിസ്ഥാനതപെുതിയാണ് ബി്്ലെ പ്പാോകുനതു്യം ദവതന്യം നല്ുനതു്യം ഉള്പതെയുള കാര്യങ്ങൾ

അനിമമാകുനത്. എനതിനാൽ അളവുകളുതെയു്യം എണതിതനയു്യം കാര്യതിൽ ഭാവിയിൽ

അദങ്ങയറതത കൃത്യത ോദങതിക വിഭാ്്യം ഉറപാദകണതാണ്. അ്ലൊതപ്പക്യം

അളവുകളുതെ/എണതിന്തറ വ്യത്യാേതിന് ബാധ്യത േുമതതപെുകയു്യം ബനതപട അധികാരികൾ തീർ

തു്യം ഉതരവാേികളാദകണിവരു്യംഎനതു്യം ഗപ്പദത്യക്യം ഗശദ്ധയിൽതപെുതുനു.

 തതാഴിലാളികൾ ക്നൂട്യം ദേർന്  അവർകാവശ്യമായ ഗപ്പവൃതികൾ തിരതഞ്ഞെുകുകയു്യം എങ്ങതന ദജാലി

തേയ്യണതമനു്യം േർ ച തേയ്് വർക് കലണർ തയ്യാറാകുകയു്യം തേയ്യുക. ഓദരാ മാേതിതനയു്യം

േവിദശഷതകളു്യം ്ുണങ്ങളു്യംകണകിതലെുത് ദവണ്യം ഗപ്പവർതനങ്ങൾതീരുമാനികാൻ.

 വർക് കലണർ അനുേരിച് തതാഴിലാളികള്ക് പ്പുതിയ തരതിലുള തതാഴിലു്യം തതാഴിലിെവു്യം

കതണതുവാനു്യം നിർദദശികുവാനു്യം അവകാശമുണ്. ഇതുവഴി 100 േിവേ്യം തതാഴിൽ പ്പ്നൂർണമായു്യം

ലഭ്യമാവാത തതാഴിലാളികള്ക് അധികമായി തതാഴിൽ ലഭ്യമാവുകയു്യം 100 ഗപ്പവൃതിേിനങ്ങൾ

പ്പ്നൂർതീകരികുവാൻോധികുകയു്യം തേയ്യു്യം.

നിയമഗപ്പകാര്യം അനുവേനീയമായ അഗതയു്യം ഗപ്പവൃതി േിനങ്ങൾ ദോേിചു വാദങ്ങണതാണ്. ഇതിനായി

തതാഴിലിന് ഡിമാന്റ് തേയ്യുകയു്യംഅതിനു തീയതിവചവകപറു രേീത്വാദങ്ങണതുമാണ്.

സിറിൺഇൻ്ർബമഷൻബബാർഡ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതി നെതിയ സ്ഥല്യം കൃത്യമായി മനസിലാകാനു്യം, പ്പദ്ധതി ഗപ്പവർതനങ്ങളുതെ േുതാര്യത

ഉറപുവരുതുനതിനു്യം ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽ േിറിേൺ ഇൻെർദമഷൻ ദബാർഡ്

അത്യാവശ്യമാണ്. തതാഴിലുറപ് നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂൾ 22(4)ലു്യം വാർഷിക മാസർ േർകുലർ ോപ്പ്റർ 10(6), 11, 7, 13

എനിവയിലു്യം േിറിേൺ ഇൻെർദമഷൻ ദബാർഡിതനകുറിച് പ്പരാമർശികുനു. ഓഡിറിൻതറ ഭാ്മായി

നെതിയ 3 വർകുകളുതെ െീൽഡ് പ്പരിദശാധനയിൽ രണ് ഗപ്പവർതികു്യം േിറിേൺ ഇൻെർദമഷൻ

ദബാർഡ് സ്ഥാപ്പിചിടി്ലെ.ദറാഡ് ദകാൺഗ്ീറ് ഗപ്പവൃതയിൽ എസിദമറിൽ   ഇതിനായി 5000

വകയിരുതിയതായി കാണുനു.എനാൽവർക്ക്യംപീഷൻതേര്െിെികറിൽഉ്യംഎ്യം ബുക്ു്യം ഇത്  2500 ര്നൂപ്പ
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ആണ്. വർക് വേറിൽ ദബാർഡ് സ്ഥാപ്പിചതായി കാണാൻ ോധിചു. മറ് 3 ഗപ്പവർതികളിലു്യം േി ഐ ബി

ദബാർഡ്ന്തറബിൽകാണാൻോധിചി്ലെ.

നിരീകണഗപശ്ന പരിഹാരസംവിധാനം

തതാഴിലുറപിന്10അവകാശങ്ങളിൽഒനായിേമയബനിതമായിഉളപ്പരാതിപ്പരിഹാരതിനുളഅവകാശ്യം

നിലനിൽതകതതനപ്പരാതികൾപ്പലവിധതിൽഉതണങിലു്യംഈഅവകാശതതകുറിച്തതാഴിലാളികൾക്

അവദബാധ്യംഇ്ലൊതതുതകാണു്യംനാളിതുവതരഒരുപ്പരാതിയു്യംപ്പഞായതിൽദരഖാപ്പരമായി േമർപിചിടി്ലെ..

വേറ് േ്ദ്രർശികുന ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെ അെുത് പ്പരാതി വാകാൽ പ്പറയുക മാഗതമാണ് തേയ്ിടുളത്. പ്പരാതി

പ്പരിഹാരതിന്18004254536എനന്രിൽബനതപൊവുനതാണ്.

നിർബദേങ്ങള്

ഉബദ്യാ്സ്ഥബരാട്ത്

 ഗപ്പവ്യതി െയലിൽ േ്നൂകിദകണ ദരഖകൾ കൃത്യമായി േ്നൂകികുക. .ദകഗ്ദ്ര േർകാരിതന

ഇകാര്യതിലുളമാർഗ്ഗനിർദദശ്യംകൃത്യമായി പ്പാലിദകണതാണ്.

 ജനകീയ ഭാഷയിൽഉളഎസിദമറ് തതാഴിൽസ്ഥലങ്ങളിൽനല്ുക.

 മസർ ദറാൾ അനുവേിച് നല്ുദ്ാൾ ബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെ തിയ്യതിദയാെു ക്നൂെിയ ഒപ്, േീൽ എനിവ

ഉറപാകുക.

 ദലബർ  ബഡ്ജറ്, വാർഷിക കർമപ്പദ്ധതി, തഷല്ഫ് ഓെ് തഗപ്പാജക്് വർക് കലണർ എനിവ തയ്യാറാകുനതിൽ

തതാഴിലാളികളുതെയു്യം ്ുണദഭാകകളുതെയു്യം ഗപ്പാദേശികവിേ്്ദ്ധരുതെയു്യം പ്പങാളിത്യം ഉറപാകുക.

 കൃത്യമായഇെദവളകളിൽതതാഴിൽസ്ഥലങ്ങൾേ്ദ്രർശികുക.

 തതാഴിലാളികൾആവശ്യതപെുനേമയങ്ങളിൽ  കാലാവസ്ഥകനുേരിചുള ഗപ്പവൃതികൾനല്ുക.

 ഗപ്പവൃതി സ്ഥലങ്ങളിൽ കുെിതവള്യം, തണൽ, ഗപ്പഥമിക േികിതാ േ്കൗകര്യങ്ങൾ എനിവ ഒരുകി

തകാെുകുക.

 എസിദമറിന്അനുേൃതമായി ഗപ്പവർതിനെതാൻ ഗശദ്ധിദകണതാണ്.

ഗ്ാമപഞായതിബനാട്ത്

 കൃത്യമായഇെദവളകളിൽ ഗ്ാമേഭ, ദോഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമേഭഎനിവനെതുക.

 ക്നൂെുതൽ പ്പദ്ധതികളു്യം മഴകുഴികളു്യം മൺകയ്യാലയു്യം ആണ് തേയ്ിരികുനത്. സ്ഥിര ആസ്ഥിയുണാകുന

ഗപ്പവർതികൾതിരതഞ്ഞെുകുക.

 കൃഷി േ്യംബനമായ പ്പദ്ധതികൾ തിരതഞ്ഞെുകുദ്ാൾ പ്പഞായതിനു വകമാറികിടിയ

ഘെകസ്ഥാപ്പനമായകൃഷിഭവനുമായിആദലാേിച് േ്യംദയാജിതപ്പദ്ധതികൾഏതറെുത് നെതുക.

 വിേ്യാലയങ്ങള്ക്കളിസ്ഥല്യം, േുറുമതിൽഎനിവനിർമിച് നല്ുക

 ദേശീയ ഉപ്പജീവന മിഷന്തറ (NRLM) േഹായദതാതെ തമചതപട രീതിയിലുള തതാഴിൽ പ്പരിശീലന്യം നൽകി

കുറചു തതാഴിലാളികതളവിേ്്ദ്ധ/അർദ്ധവിേ്ദ്ധതതാഴിലാളികളാകി മാറുക.

തതാഴിലുറപ്ത്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്നടതാവുന ഗപവൃതികള്

I. വിഭാ്ംഎ : ഗപകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബനതപടതപാതുഗപവൃതികള്

i. കുെിതവള ദഗോതസുകൾ ഉള്തപതെയുള ഭ്നൂ്ർഭജല വിതാന്യം ഉയർതുനതിന് ആവശ്യമായ

അെിയണകൾ (Undergroud dykes), മണ്  തെയണകൾ, അണകൾ (ദസാപ്ഡാ്യം), തേക്ഡാമുകൾ തുെങ്ങിയ

ജലേ്യംരകണതിനു്യം ജലതകായ്തിനു്യംേഹായകരമായനിർമിതികൾ;

ii. ഒരു നീർതെതിന്തറ േമഗ് പ്പരിപ്പാലനതിന് ഉതകുന ഇെതപ്പെലുകളായ ദകാണ്നൂർഗെഞുകൾ,

തട്തിരികൽ(Terracing), ദകാണ്നൂർബണുകൾ, ക്്ലെ  തെയണകൾ, ്്യാബിദയാൺ നിർമിതികൾ, നീരുറവ
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ഗപ്പദേശതിന്തറ പ്പരിദപ്പാഷണ്യംതുെങ്ങിയ

നീർതെപ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവൃതികൾ ;

iii. േ്നൂക്മ-തേറുകിെ ജലദേേന ഗപ്പവൃതികളു്യം ദതാെുകൾ/കനാൽ എനിവയുതെ നിർമാണ്യം,

പ്പുനരുദ്ധാരണ്യം, തമയിന്റനന്േ്എനീ ഗപ്പവൃതികളു്യം ;

iv. ജലദേേന കുളങ്ങളുദെയു്യം മറ് ജലദഗോതസുകളുദെയു്യം ആഴ്യം ക്നൂടൽ ഉള്തപതെയുള പ്പര്രാ്ത

ജലദഗോതസുകളുതെ പ്പുനരുദ്ധാരണവു്യം;

v. കെദലാരങ്ങളിലു്യം കുളങ്ങളുതെ അരികിലു്യം കനാൽ ബണുകളിലു്യം ദറാഡുകളുതെ ഓരതിലു്യം,

വനഭ്നൂമിയിലു്യം, മറ് തപ്പാതുഭ്നൂമിയിലു്യം െലവൃകങ്ങൾ അെകമുള മര്യം വച് പ്പിെിപികലു്യം

വനവത്കരണവു്യം, (ഇവയിൽ നിനു്യം ലഭികുന ആോയതിതന അവകാശ്യം ഖണിക 5 ൽ

ഗപ്പതിപ്പാേികുനകുെു്യംബങ്ങള്ക് നല്ദകണതാണ്);

vi. തപ്പാതു ഭ്നൂമിയിതല ഭ്നൂവികേന ഗപ്പവൃതികളു്യം.

വിഭാ്ം ബി: സമൂഹതിൽ അവേത അനുഭവികുന വിഭാ്ങ്ങള്കുള്ള വ്യകി്ത ആസ്ികള്

(ഖണിക 5ൽപരാമർേികുനകുടുംബങ്ങള്ക്ത് മാഗതം)

i. ഖണിക 5 ൽ പ്പരാമർശികുന കുെു്യംബങ്ങൾക്Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe,

ോരിഗേ്യദരഖയ്ക് താതഴയുള മറ് കുെു്യംബങ്ങൾ, േ്ഗതീകൾ ്ൃഹനാഥയായ കുെു്യംബങ്ങൾ,

ഭിനദശഷികാർ ്ൃഹനാഥരായ കുെു്യംബ്യം, ഭ്നൂപ്പരിഷ്രണതിതന ്ുണദഭാകാകൾ, ഇ്ദ്രിര ആവാേ്

ദയാജന ്ുണദഭാകാകൾ, വനാവകാശ നിയമഗപ്പകാരമുള ്ുണദഭാകാകൾ, മുകളിൽ

പ്പറഞ്ഞിരികുന കുെു്യംബങ്ങള്ലൊത പ്പക്യം,2008-തല കാർഷിക കൊശ്ാേ നിയമ ഗപ്പകാരമുള

തേറുകിെ-നാമമാഗത കർഷകർ, ഭ്നൂമിയുതെ ഉല്ാേനകമത വർദ്ധിപികുനതിനായി ഭ്നൂവികേനവു്യം,

കിണറുകൾ (Dugg well), കുളങ്ങൾ (Farm Ponds), മറ് ജലതകായ്ത് നിർമിതികൾ എനിവ ഉൾതപതെയുള

ജലദേേനതിനാവശ്യമായഅെിസ്ഥാനേ്കൗകര്യങ്ങൾലഭ്യമാകൽ

ii. പ്പഴകൃഷി, പ്പട്ന്നൂൽകൃഷി, ദതാടവിളകൃഷി, ൊ്യംദൊറേ്ഗെി എനിവയില്നൂതെ ഉപ്പജീവന്യം

തമചതപെുതൽ;

iii. ഖണിക 5 ൽ േ്നൂേിപികുന കുെു്യംബങ്ങളുതെ തരിശ് ഭ്നൂമി/ പ്പാഴ്ഭ്നൂമി (Fallow or Waste Land) വികേിപിച്

കൃഷിക്അനുദയാജ്യമാകൽ;

iv. ഇ്ദ്രിര ആവാേ് ദയാജന ഗപ്പകാരദമാ, ദകഗ്ദ്ര/േ്യംസ്ഥാന േർകാരുകൾ ആവിഷ്കരികുന മറ് ഭവന

നിർമാണ പ്പദ്ധതികൾ ഗപ്പകാരദമാ ഏതറെുകുന ഭവന നിർമാണതിതല അവിേ്്ദ്ധ കായിക തതാഴിൽ

ഘെക്യം;

v. മൃ്പ്പരിപ്പാലന്യം ദഗപ്പാതാഹിപികുനതിനുള അെിസ്ഥാന േ്കൗകര്യങ്ങളായ ദകാഴിക്നൂെ്, ആടിൻ ക്നൂെ്,

പ്പടി ക്നൂെ്, തതാഴുത്, പ്പുൽതതാടിഎനിവയുതെ നിർമാണവു്യം;

vi. മത്യബനന ഗപ്പവർ തനങ്ങൾ ദഗപ്പാതാഹിപികുനതിന് ഉതകുന അെിസ്ഥാന േ്കൗകര്യങ്ങളായ

മത്യ്യം ഉണകുന ദകഗ്ദ്രങ്ങൾ, മത്യ്യം േ്നൂകികുന ദകഗ്ദ്രങ്ങൾ എനിവ നിർമികലു്യം വർഷകാലത്

മാഗത്യം തവളമുള തപ്പാതുകുളങ്ങളിൽ(Seasonal water bodies on public land) മത്യ്യം വളർതുനതിന്

അെിസ്ഥാനേ്കൗകര്യങ്ങൾഒരുകലു്യം;

II. വിഭാ്ം സി: ബദേീയ ഗ്ാമീണ ഉപജീവന മിഷന്ത്തറ നി്ത്ബനനകള് അനുസരികുന സ്വയം

സഹായസംഘങ്ങള്ക്ത് തപാതുഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്

i. കാർഷിദകാത്പ്പനങ്ങളുതെ ഈെുറ േ്യംഭരണ േ്കൗകര്യ്യം ഉള്തപതെയുള വിളതവെുപിന് ദശഷ്യം

ആവശ്യമായി വരുന േ്കൗകര്യങ്ങൾ (Post-Harvest facilities), വജവവള്യം എനിവയ്ക് ആവശ്യമായ

സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന േ്കൗകര്യങ്ങൾ േൃഷ്ടികുക വഴി കാർ ഷിദകാത്പ്പാേനകമത

വർദ്ധിപികുനതിനുള ഗപ്പവൃതികളു്യം;
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ii. േ്യ്യം േഹായ േ്യംഘങ്ങളുതെ ഉപ്പജീവന ഗപ്പവർതനങ്ങള്ക് ആവശ്യമായ തപ്പാതുവർക്തകഡുകളുതെ

നിർമാണവു്യം.

III. വിഭാ്ംഡി: ഗ്ാമീണഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്

i. നിർദദശികതപട മാനേണങ്ങൾക് അനുേൃതമായി ഖര-ഗേവ മാലിന്യ േ്യംസ്രണതിനു്യം തുറസായ

മലമ്നൂഗത വിേർജ്ജന്യം ഇ്ലൊതാകുനതിനു്യം ദവണി േ്തഗനമാദയാ േർകാർ വകുപുകളുതെ ഇതര

പ്പദ്ധതികളുമായി േ്യംദയാജിപിച് തകാദണാ വ്യകി്ത കക്നൂേുകൾ, സ്്നൂൾ ദൊയ്റുകൾ, അങണവാെി

ദൊയ്റുകൾതുെങ്ങിയ ഗ്ാമീണശുേിത്വുമായിബനതപട ഗപ്പവൃതികൾ;

ii. ഒറതപട് കിെകുന ഗ്ാമങ്ങതളയു്യം, നിർദിഷ്ട ഗ്ാമീണ ഉല്ാേന ദകഗ്ദ്രങ്ങതളയു്യം നിലവിലുള ദറാഡ്

ശൃ്യംഖലയുമായി ബനിപികുനതിനുള, എ്ലൊ കാലാവസ്ഥയിലു്യം ഉപ്പദയാ്ികാൻ പ്പറുന ഗ്ാമീണ

ദറാഡുകളുതെ നിർമാണവു്യം, ഓെകൾ, കലുങുകൾ എനിവ ഉള്തപതെയുള ഗ്ാമതിതല ഈെുറ

ഉൾദറാഡുകളുതെയു്യംവീഥികളുതെയു്യം നിർമാണവു്യം;

iii. കളിസ്ഥലങ്ങളുതെ നിർമാണവു്യം;

iv. തവളതപാക നിയഗനണ േ്യംരകണ ഗപ്പവൃതികൾ, തവളതകട് ഒഴിവാകുനതിനുള ജലനിർഗ്ഗമന

ഗപ്പവൃതികൾ, മഴതവള്യം തകടി നില്കുന താഴ്ന തപ്പാതുസ്ഥലങ്ങളുതെ തമചതപെുതൽ (Chaur

renovation), തീരഗപ്പദേശങ്ങളുതെ േ്യംരകണതിനുള ദസാ്യം വാടർ   തഗഡയിനുകൾ, എനിവ

ഉള്തപതെയുള തപ്പാതു അെിസ്ഥാന േ്കൗകര്യങ്ങൾ, ദറാഡുകളുതെ പ്പുന:രുദ്ധാരണ്യം, േുരനഗപ്പതിദരാധ

തയ്യാതറെുപുകൾ തമചതപെുതുനതിനുള ഗപ്പവൃതികളു്യം;

v. ഗ്ാമപ്പഞായതുകൾ  , വനിതാ േ്യ്യം േഹായ േ്യംഘങ്ങളുതെ തെഡദറഷനുകൾ  , തകാെുങാറ്

ബാധിതർകുള അഭയദകഗ്ദ്രങ്ങൾ (വേദ്ാൺ തഷൽറർ), അങണവാെിദകഗ്ദ്രങ്ങൾ  , ഗ്ാമീണ േനകൾ

എനിവയ്കാവശ്യമുള തകടിെങ്ങളുതെ നിർ മാണവു്യം, ഗ്ാമ/ദ്ാക്ല ഗകിമിദറാറിയങ്ങളുതെ

നിർമാണവു്യം;

vi. ദേശീയ ഭക്യേുരകാനിയമ്യം 2013 (20/2013) തല വ്യവസ്ഥകൾ  നെപിലാകുനതിന്ആവശ്യമായി വരുന

ഭക്യ-ധാന്യേ്യംഭരണികളുതെ നിർമാണവു്യം;

vii. മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് നിയമ ഗപ്പകാര്യം ഏതറെുകുന നിർമാണ

ഗപ്പവൃതികളുതെഎസിദമറിതന ഭാ്മായി വരുനനിർമാണോമഗ്ികളുതെ ഉല്ാേനവു്യം;

viii. മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് നിയമ ഗപ്പകാര്യം േൃഷ്ടികതപട ഗ്ാമീണ തപ്പാതു

ആസ്ികളുതെഅറകുറപ്പണികളു്യം

ix. ഇത് േ്യംബനിച് േ്യംസ്ഥാന േർകാരുമായി ക്നൂെിയാദലാേന നെതി ദകഗ്ദ്രേർകാർ വിജാപ്പന്യം

തേയ്യുന മറ്ഏതതാരു ഗപ്പവൃതിയു്യം.

ഗപസ്ുതവാർഡിൽസാധ്യമായ ഗപവർതികള്

1. ബനഴ്സറികള്തയ്യാറാകൽ

2.കൃഷി

3.തതാഴുത്ത്നിർമാണം
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മണ്ത്കയ്യാല,കല്ത്കയ്യാല അളവുസംബനിച്ചവിവരങ്ങള്ത്

Name House Name Length Breadth Depth Area Measured
value

Sunila Kunjapurath 450 0.6 0.6 180 100

Santhakumari Randodiyil 1000 0.6 0.6 360 300

Karunakaran nair Nochiparambath 1100 0.6 0.6 396 312

Lohithakshan Nochiparambath 1000 0.6 0.6 360 319
Sreenivasan Nochiparambath 650 0.6 0.6 234 230

Muhammedhaji Manikyam
parambil

750 0.6 0.6 270 200

Ashokan Kavukunnummal 300 0.6 0.6 108 100
Kamala Nochiparambath 800 0.6 0.6 288 250
Vijayan master Keloth 500 0.6 0.6 180 100
Kuttyatha - 500 0.6 0.6 180 Not

measured
Devayani - 300 0.6 0.6 108 Not

measured
Sudhakaran - 400 0.6 0.6 144 Not

measured

03-12.2019 ന് നെന ഗ്ാമേഭയുതെ തീരുമാനങ്ങള്

54അ്യം്ങ്ങള്പ്പതങെുത ഗ്ാമേഭയിൽഅവതരിപിച ദോഷ്യൽഓഡിറ് റിദപാർട്അ്യം്ീകരിചുതകാണ്താതഴ പ്പറയുനതീരുമാനങ്ങതളെുതു.

1.തതാഴിലാളികള്ക്അവദബാധക്ളാസ് േ്യംഘെിപിദകണതാണ്.

2.തതാഴിലാളികള് തതാഴിലിന് അദപ്പകനൽകുദ്ാള് പ്പറ് േീട് വാങ്ങിേ്നൂകികാൻ ഗശദ്ധികുനതാണ്.

3. എ്യംബുകിൽ്ുണദഭാകാകളുതെ വിശോ്യംശങ്ങള് ഉള്തപെുതാൻനെപ്പെികള്േ്ീകരികുനതാണ്.

മിനുട്്

03/12/2019 തോവ്വാഴ്ച ദേളന്നൂർ ദ്ാകിതലനരികുനി ഗ്ാമ പ്പഞായതിതല മ്നൂനാ്യംവാർഡ്ദോഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമേഭ രാവിതല 10.00 am ന്

മ്നൂർഖൻകുണ്വനിതാേ്യം്മ ദകഗ്ദ്രതിൽതവച്നെനു. വാർഡ് തമ്ർ ഗശീമതി മറിയ, തതാഴിലാളികൾ, ദ്ാക് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ ഗശീമതി
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ബി്ദ്രു,  ഓവർേിയർ ഗശീമതിഅനുഷ  എനിവർ പ്പതങെുതു.േി ഡിഎേ് തമ്ർ ഗശീമതിേബിത േ്ാ്ത്യംപ്പറഞ്ഞുതകാണ് ഗ്ാമേഭ

ആര്യംഭിചു. പ്പിതനതതാഴിലാളികളിൽനിനു്യം ഒരാതളഅധ്യകസ്ഥാനദതക്കണിചു. രജിഷ അധ്യകസ്ഥാനദതക് വനു. വിആർപ്പി

അനിഷ ഗപ്പതിജതോ്ലെി തകാെുതു.ബി ആർ  പ്പി  ഗശീമതിബി്ദ്രുആമുഖ്യംഅവതരിപിചു. വിആർപ്പിെസ്ന റിദപാർട് അവതരിപിചു..അതിനു

ദശഷ്യം റിദപാർടിൽപ്പരാമർശികതപട വിഷയങ്ങൾക് വിശേമായി േർചനെനു.

പ്പരാമർശികതപട വിഷയങ്ങൾ.

1- തതാഴിലുറപ് തതാഴിലാളികളുതെഅവകാശങ്ങൾല്യംഘികതപെുനു.

2-. ഗപ്പവൃതിയുമായിബനതപടഅപ്പാകതകൾ.

മുകളിൽ ഗപ്പസ്ാവിചകാര്യങ്ങളുമായിബനതപട് നെനേർചയിൽഅവകാശങ്ങതളകുറിച് ഗപ്പസ്ാവികുനത് തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിആര്യംഭിച

േമയത് തതാഴിൽകാർഡിൽദലക് ആവശ്യമായ ദൊദടാ പ്പഞായത് നിന്േ്കൗജന്യമായിഎെുതുതകാെുതുഎനായിരുനു.എനാൽ

ഇദപാൾേ്ന്യംവകയ്യിൽനിന് പ്പണ്യം മുെകിയാണ് ദൊദടാഎെുകുനത്.

എ്ലൊവർകു്യംതണലിന്ആവശ്യമായഷീറു്യം, ഗപ്പഥമേുഗശ്നൂഷകിറു്യം ലഭ്യമാകുനി്ലെ.ഓണതിന് മുൻപ്പു്യംഅതിനു ദശഷവു്യം തേയ്

ഗപ്പവൃതിയുതെ ദവതന്യംഇതുവതര ലഭിചിടി്ലെഎനാണ് തതാഴിലാളികൾപ്പറയുനത്. ക്നൂൊതതക്നൂലിയു്യം തതാഴിൽ േിനങ്ങളു്യം 

വർധിപികണതമനു്യം  തതാഴിലാളികൾആവശ്യതപടു.  ഒരു വീടിൽ രണാളുകൾ തതാഴിലുറപിനു ദപ്പാവുദ്ാൾ തതാഴിൽ േിനങ്ങൾക്നൂടി

തരണതമനു്യംഅഭിഗപ്പായതപടു.

കാെ് തവടൽ, തതങ്ങ് തുറകൽ,കൃഷിയുമായിബനതപട പ്പണികൾഎനിവ തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയിൽ ഉൾതപെുതണതമനാണ്

തതാഴിലാളികൾആവശ്യതപെുനത്.

തതാഴിലുറപു പ്പദ്ധതിയിൽതരിശു ഭ്നൂമിയിൽകൃഷിഅനുദയാജ്യമാകദമാ  എനു്യം  തതാഴിലാളികൾ ദോേിചു .  േമയതിൽമാറ്യംവരുദമാ

എനു്യം മാറ്യംവനാൽവളതരയധിക്യംനനായിരികു്യംഎനു്യം തതാഴിലാളികൾ അഭിഗപ്പായതപ്പടു.

1- തതാഴിലാളികളുതെഅവകാശങ്ങൾഉറപുവരുതാൻ ഗ്ാമ പ്പഞായതിൽനിന് നെപ്പെികൾ ഉണാകണതമന് ദയാ്്യംതീരുമാനിചു.

ദശഷ്യം റിദപാർട് കയ്യെിചു പ്പാോകി. ഗശീമതി ്ീത ന്ദ്രി പ്പറഞ്ഞുതകാണ് 12:30 pm നുേഭപ്പിരിചു വിടു


