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ഗ്ാമേഭാ െിയ്യെി- 21-09-2019 ,രാവിതല 10 മണി ഇച്ചന്നൂർ യു.പ്പി സ്്നൂള്



ആമുഖം

ഇന്യയിതല േരിഗേരായ ഗ്ാമീണ ജനെയുതെ ോരിഗേ്യ്യം  ലഘ്നൂകരികുനെിനു്യം അവരുതെ ജീവിെ

േുരകിെെ്്യം ഉറപു വരുതുനെിനു്യം ദവണി ര്നൂപ്പ്യം തകാെുതിടുളള ഒരു ബൃഹെ്പ്പദ്ധെിയാണ്

മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണത ൊഴിലുറപ് പ്പദ്ധെി. കാർഷിക ദമഖലയിലു്യം നിർ്ാണ ദമഖലയിലു്യം

തൊഴില് ലഭികാതെ ഗ്ാമീണ ജനെ ബുദ്ധിമുടനുഭവികുദ്ാള് അവർക് 100 േിവേതത തൊഴിതലങിലു്യം

ഉറപു വരുതുവാന് ഈ പ്പദ്ധെി ലക്യമിെുനു. ഇങ്ങതന തൊഴില് നല്കുനെിന് ഏതറെുകുന വിവിധ

പ്പദ്ധെികളില്നൂതെ രാജ്യതിത്റെ മണു്യം ജലവു്യം പ്പരമാവധി േ്യംരകികുനെിന്  ോദ്ധ്യമാകു്യം എന്

ഗപ്പെീകികുനു.

തൊഴില് ആവശ്യതപെുനവർക് നിശിെ കാലയളവിനുളളില്  കായികമായ തൊഴില് ലഭികുനുതവനു്യം

അെിന് നിർണയികതപടിടുളള ദവെന്യം നിർ്ിഷ്ട േമയതിനുളളില് ലഭികുനുതവനു്യം ഉറപു

വരുതുനെിന് ഇന്യന് പ്പാർലതമ്റെ്  പ്പാസാകിയിടുളള  നിയമമാണ് മഹാതാ്ാനി ദേശീയ

ഗ്ാമീണതൊഴിലുറപ് നിയമ്യം. 2005ആ്സ് 23-ംാം്യം െിയ്യെിയാണ് പ്പാർലതമ്റെ്ഈനിയമ്യം പ്പാസാകുനെ്.

തൊഴിലു്യം  ദവെനവു്യം നിർ്ിഷ്ട േമയതിനുളില് കൃെ്യമായി ലഭികുനെിനുള  അവകാശ്യം

നിയമപ്പരമായി ഉറപു വരുതുതവനൊണ് ഈ നിയമതിത്റെ േവിദശഷെ. തൊഴില് ലഭിച്ചിത്ലെങില്

 തൊഴിലി്ലൊയ്മ ദവെനവു്യം തൊഴിതലെുതദശഷ്യം ദവെന്യം വവകുകദയാ ലഭികാെിരികുകദയാ തേയ്ാല്

നഷ്ടപ്പരിഹാരവു്യംഈനിയമ്യംവ്യവസ്ഥതേയ്യുനു.

തൊഴില് ആവശ്യതപെുനവർക് 15 േിവേതിനുളില് കായികമായി ഏതെങിലു്യം തൊഴില്

നല്കിയിരികണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ. അ്ലൊതപ്പക്യം പ്പെിനാറാമതത േിവേ്യം മുെല് അവർക്

തൊഴിലി്ലൊയ്മ ദവെനതിന് അർഹെയുണായിരികു്യം. അെുദപ്പാതല എെുത തൊഴിലിത്റെ ദവെന്യം 14

േിവേതിലധിക്യം വവകിയാല് വവകുന ഒദരാ േിവേതിനു്യം നഷ്ട പ്പരിഹാര്യം ലഭികുനെിനു്യം

അർഹെയുണ്. തൊഴിദലാ തൊഴിലി്ലൊയ്മ ദവെനദമാ ഉറപായു്യം ഉറപ് വരുതുനുതവനൊണ്ത ൊഴിലുറപ്

നിയമതിത്റെ ഗപ്പദെ്യകെ.

ഇന്യയിതല ഏറവു്യം പ്പിദനാകമായ 200 ഗ്ാമീണ  ജി്ലെകളില് 2006 തെഗബുവരി 2-ംാം്യം െീയെി ഈ നിയമ്യം

നിലവില് വരുകയു്യം പ്പദ്ധെി നെപിലാകുകയു്യം തേയ്ു. ദകരളതില് വയനാെു്യം, പ്പാലകാെു്യം ഈ 200

ജി്ലെകളില് ഉള്തപടിരുനു. 2007 തമയ് 15 ന് 130 ജി്ലെകളിദലക് ക്നൂെി ഇെ് വ്യാപ്പിപിച്ചു.  ഇെുകി, കാേർദ്ാഡ്

ജി്ലെകള് ഇെില് ഉള്തപടിരുനു. 2008 ഏഗപ്പില് 1 ന് ഇന്യയിതല ബാകി മുഴുവന് ജി്ലെകളിദലകു്യം ഇെ്

വ്യാപ്പിപിച്ചു. ഇന്യയിതല മുഴുവന് ഗ്ാമീണ ജി്ലെകളിലു്യം ഈ പ്പദ്ധെി നിലവിലുണ്. ആദ്ാളെലതില്

േവിദശഷ ഗശദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ിെ തൊഴില്നിയമതമനനിലയിലു്യം ഗ്ാമീണ ദമഖലയില്

ോര്യഗേ ലഘ്നൂകരണതില്നിർണയാകമായവഴിതിരിവ് േൃഷ്ടിച്ചബൃഹെ് പ്പദ്ധെിഎനകാര്യ്യം പ്പരി്ണിച്ചു്യം

2009 ഒക്ദൊബർ 2-ംാം്യം െീയെി ദകഗ്ദ്ര േർകാർ ഈ നിയമതത മഹാതാ്ാനി ദേശീയ

ഗ്ാമീണ തൊഴിലുറപ് പ്പദ്ധെിതയന് പ്പുനർനാമകരണ്യം തേയ്ു.

ചേളന്നൂർ ഗ്്ചാമപഞ്ചായത്ത്

ദേളന്നൂർ ദ്ാകില് ഉള്തപെുന ദേളന്നൂർ ഗ്ാമപ്പഞായത് ന്ലെ രീെിയില് തൊഴിലുറപ് ഗപ്പവർതനങ്ങള്

ഏതറെുത് നെതുനു. പ്പദ്ധെി നെതിപിനായി ദ്ാക് െലതില് ദ്ാക് തഡവലപ്പ്തമ്റെ് ഓെീേർ, JBDO,

അഗകഡിറഡ് എന്ജിനിയർ, അതകകൌണ്റെ് &ഡാറാ എന്ഗെി ഓപദററർ എനിവരു്യം പ്പഞായത് െലതില്



തേഗകടറി, അേി.തേഗകടറി, അഗകഡിറഡ് എന്ജിനിയർ, ഓവർേിയർ, അതകകൌണ്റെ് &ഡാറാ എന്ഗെി

ഓപദററർ എനിവരു്യം അവരുതെ ദേവന്യം ഈ പ്പദ്ധെിക് ദവണി നല്കുനു. 2018-19 ോ്തിക

വർഷതില് 96542 തൊഴില് േിനങ്ങള് ഈ പ്പദ്ധെിയില്നൂതെ പ്പഞായത് േൃഷ്ടികുകയു്യം 390

കുെു്യംബങ്ങള്ക് 100 തൊഴില് േിനങ്ങള് നല്കുകയു്യം തേയ്ിടുണ്. 3416 മസർ ദറാളുകള്അനുവേിച്ചെില് 169

മസർ ദറാളുകള് 'ZERO ATTENDENCE MUSTER ROLL' കളായിഅെയാളതപെുതിയിരികുനു.

പ്പഞായതിത്റെ ദപ്പര് ദേളന്നൂർ ഗ്ാമപ്പഞായത്

വിസ്ീർണ്യം 23.81േെുരഗശകിദലാമീറർ

ജി്ലെപ്പഞായത് ദകാഴിദകാെ്

ദ്ാക്പ്പഞായത് ദേളന്നൂർ

ൊല്നൂക് ദകാഴിദകാെ്

ഉള്തപെുനവാർഡുകള് 21

തൊഴില്കാർഡുെമകള് 4381

േജീവ തൊഴിലാളികള് 1690

നിഷ്ഗകിയ തൊഴിലാളികള് 2691

തെ്ചാഴിലുറപ്ത്സംബനിച്ചവിവരങ്ങള്

വിവരങ്ങള് ജില്ചാെലം ച്്ചാക്ത്െലം പഞ്ചായത്ത്

െലം

േൃഷ്ടിച്ച തൊഴില് േിനങ്ങള് 83.05(ലക്യം) 327386 96542

കുെു്യംബങ്ങള്ക് നല്കിയിരികുന ശരാശരി

തൊഴില് േിനങ്ങള് (ലക്യം)
57.58 39.3 33.61

100 േിനങ്ങള്പ്പ്നൂർതീകരിച്ചകുെു്യംബങ്ങള് 38300 2531 390

ആതകതൊഴിതലെുതകുെു്യംബങ്ങള് 1.44(ലക്യം) 7976 1533

ആതകതൊഴിതലെുതതൊഴിലാളികള് 1.6(ലക്യം) 8651 1641

മുഖ്യ ലക്യങ്ങള്

 അവിേ്്ദ്ധ-കായിക തൊഴിലില് ഏർതപൊന് േനദ്ധെയുള ഗ്ാമഗപ്പദേശങ്ങളില് അധിവേികുന ഏതൊരു

കുെു്യംബതിനു്യം ഒരു ോ്തികവർഷ്യം 100 േിവേതില് കുറയാത തൊഴില് ഉറപാകുനദൊതൊപ്യം,

്ുണദമന്മയുളെു്യം സ്ഥായിയായിടുളെു്യം ഉല്ാേനകമവുമായ ആസ്ഥികളുതെ േൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ്പദ്ധെിയുതെ മുഖ്യ

ലക്യ്യം.

 േരിഗേരുതെ ഉപ്പജീവനവുമായിബനതപടവിഭവാെിതറശകിതപെുതല്.

 ോമ്നൂഹികമായി പ്പിദനാക്യംനില്കുനഎ്ലൊകുെു്യംബങ്ങതളയു്യം പ്പദ്ധെിയില് ഉള്തപെുതുക.

 പ്പഞായതിരാജ്സ്ഥാപ്പനങ്ങതളശകിതപെുതുക.



സവിചേഷെകള്

 നിയമതിന്തറ പ്പിന്ബലമുളഅവകാശാധിഷ്ിെപ്പദ്ധെി.

 ഗ്ാമപ്പഞായത് ഗപ്പദേശത് ൊമേികുന 18 വയസ്പ്പ്നൂർതിയായ എതൊരാള്കു്യം പ്പദ്ധെിയില്

പ്പങാളിയാവാ്യം.

 േ്ഗെീകു്യം പ്പുരുഷനു്യം െുല്യ ദവെന്യം.

 പ്പരിസ്ഥിെി േ്യംരകണ്യം, കാർഷിക ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന തേകൌകര്യ വികേന്യം എനിവയ്കു

മുന്്ണന.

 തൊഴിലാളികള് െതന ഗപ്പവൃതികള് കതണതുകആേ്നൂഗെണ ഗപ്പഗകിയയില് പ്പങാളികളാകാനു്യം

അവേര്യം

 ആേ്നൂഗെണതിലു്യം, നിർവഹണതിലു്യംെികഞ്ഞേുൊര്യെ

 കരാറുകാദരാ ഇെനിലകാദരാ ഇ്ലെ.

 തപ്പാെുജന പ്പങാളിതദതാതെ ദലബർബഡ്ജറ്.

 ബാങ്/ദപ്പാസ് വഴി മാഗെ്യം ദവെനവിെരണ്യം.

 േ്ഗെീകള്ക് മുന്്ണന.

 ക്്യ്നൂടർശൃ്യംഖലവഴിയുളദമാണിററി്യം്് േ്യംവിധാന്യം.

 ഗ്ാമേഭപ്പദ്ധെിഓഡിറ് തേയ്യുനു.(ദോഷ്യല്ഓഡിറ്േ്യംവിധാന്യം)

 പ്പരാെിപ്പരിഹാരേ്യംവിധാന്യം

രീെിേ്ചാസ്ത്ഗെം

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

ദകാഴിദകാെ് ജി്ലെയില് ദേളന്നൂർദ്ാക് പ്പഞായതിതല ദേളന്നൂർ ഗ്ാമ പ്പഞായത് വാർഡ് 1ല് (ഇച്ചന്നൂർ)

ദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗപ്പഗകിയനെതിയെ്.

ആദ്യഘടം:

പ്പഞായത് തേഗകടറി, ഗപ്പേിഡണ്, വാർഡ് തമ്ർ, എന് ആർ ഇ ജി എേ് സാെ് എനിവരുമായി ദോഷ്യല്

ഓഡിറ് ദേളന്നൂർ ദ്ാക് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ വാർഡ് 1ല് നെദതണ ദോഷ്യല് ഓഡിറ്

ഗപ്പവർതനങ്ങതളകുറിച്ചുളേർച്ച.

രണ്ചാംഘടം:

2018 ഒക്ദൊബർ മാേ്യംഒനാ്യം െിയെി മുെല് 2019 മാർച്ച് മാേ്യം വതര ഏതറെുത് നെതിയ ഗപ്പവൃതികളുതെ

െയലുകള്, 7 രജിസറുകള്,എ്യംവഎഎേ്എനിവപ്പരിദശാധികല്.

മ്നൂന്ചാംഘടം:

പ്പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതെ അെിസ്ഥാനതില് ഗപ്പവൃതിയിെങ്ങള് പ്പരിദശാധികല്, തേയ് ഗപ്പവൃതികളുതെ

അളവുകള്പ്പരിദശാധികല്

ന്ചാല്ചാംഘടം:

്ുണദഭാകാകദളാെ് ഗപ്പവൃതികളുതെ ്ുണെലങ്ങള് ദോേിച്ചറിയുകയു്യം, േജീവ തൊഴിലാളികതളകണ്

തൊഴില്കാർഡ്,ബാങ് പ്പാസ്ബുക്എനിവപ്പരിദശാധിച്ച്അഭിമുഖ്യം നെതലു്യംവിവരദശഖരണ്യംനെതലു്യം.

അഞ്ചാംഘടം:

െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയുതെയു്യം െയല് പ്പരിദശാധനയുതെയു്യം അെിസ്ഥാനതില് റിദപാർട്

െയാറാകല്.

മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തൊഴിലുറപ് പ്പദ്ധെി വിഭാവന്യം തേയ്യുനെ് എതനാതകതയനു്യം



കാര്യകമമായു്യം െലഗപ്പേമായു്യം ഈ പ്പദ്ധെി എങ്ങതന നെപിലാകാതമനു്യം ഗ്ാമപ്പഞായതിതനയു്യം

തൊഴിലാളികതളയു്യം ഗ്ാമേഭ അ്യം്ങ്ങതളയു്യം ദബാധ്യതപെുതുനെിനു ദവണിയാണ് ഈ ദോഷ്യല്

ഓഡിറ് . പ്പദ്ധെിയുതെേുൊര്യെയു്യം ്ുണദമന്മയു്യം ഉറപ് വരുതാന് ദോഷ്യല് ഓഡിറ്അനിവാര്യമാണ്.

തെ്ചാഴില്ചാളികള്ക്ത് 10അവക്ചാേങ്ങള്

തൊഴിലാളികള്ക് 10അവകാശങ്ങള് ഗപ്പധാന്യം തേയ്യുനു.അവഏതൊതകതയന് േുവതെ ദേർകുനു.

1. തെ്ചാഴിലക്ചാർഡ്ത് ലഭികുവ്ചാനുള്ളഅവക്ചാേം.(തഷഡ്യ്നൂള് 2; ഖണിക 1-5, എ.എ്യം.േി.അദ്ധ്യായ്യം-3 )

ഗ്ാമപ്പഞായതില്സ്ഥിരൊമേമുളഅവിേ്്ദ്ധകായികതൊഴിലിന്തേയ്യുവാന്െയ്യാറായിടുളആളുക

ള്ഗ്ാമപ്പഞായതില്ദപ്പഗരജിസർതേയ്യുക.ഒരുകുെു്യംബതില്തൊഴില്ആവശ്യമുളവരുതെമുഴുവന്ദപ്പരുവി

വരങ്ങള്ഉള്തപെുതിയാണ്ഇെിനായിഅദപ്പക നല്ദകണെ്. അദപ്പകയില്പ്പ്നൂർണവിലാേ്യം,വയസ്,വാർഡു

ന്ർ,ദറഷന്കാർഡ്ന്ർ,ആധാർകാർഡുന്ർഎനിവദേർതിരികണ്യം.അദപ്പകകർക്ഗപ്പാഥമികാദന്ഷ

ണതിനുദശഷ്യംഗ്ാമപ്പഞായത്്ഗകടറിതൊഴില്കാർഡ്അനുവേിച്ച്നല്കു്യം.അദപ്പകനല്കിയാല്15േിവേ

തിനക്യംതൊഴില്കാർഡ്നല്കണ്യം

.ഒരുകുെു്യംബതിന് ഒരുതൊഴില്കാർഡ്മാഗെമാണ്ലഭികുക. തൊഴില്ആവശ്യമുളളമുഴുവന്കുെു്യംബാ്യം്ങ്ങളു

ദെയു്യം വിവരങ്ങളു്യംദൊദടായു്യംതൊഴില്കാർഡിലുണായിരികു്യം.ഒനിലധിക്യംതൊഴില്കാർഡുകള്ഒദരയാ

ളുതെദപ്പരിലുണായിരികുനെ്ഗകിമിനല് കുറമാണ്.എനാല്മാൊപ്പിൊകതളദയാേദഹാേരങ്ങതളദയാമക

തളദയാആഗശയിച്ചുകഴിദയണിവരുനവിധവകള്,ഉദപ്പകികതപടേ്ഗെീകള്,അ്െികള്എനിവർക്ഗപ്പദെ്യ

ക്യംദവതറതൊഴില്കാർഡുകള്തകാെുകണതമന്നിർദ്ശിച്ചിടുണ്.തൊഴിലാവശ്യമുളളമുഴുവന് കുെു്യംബങ്ങ

ളുദെയു്യംപ്പാേ്ദപ്പാർട്ലിപതിലുളളദൊദടാകള് തൊഴില്ല്കാർഡില്പ്പെിച്ചിരികണ്യം.ദൊദടാഎെുകുന

െിത്റെ േിലവ്ത ൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധെിയില് ഉള്തപെുതിഗ്ാമപ്പഞായത്ഹികു്യം.അഞുവർഷദതകാണ്ഒരു

തൊഴില്കാർഡ്അനുവേിച്ചുനല്കുനെ്. ഒരുകുെു്യംബ്യംഒരുവർഷ്യംആവശ്യതപടതൊഴില്േിനങ്ങള്,

അവർക്അനുവേിച്ചതൊഴില്േിനങ്ങള്,ലഭിച്ചദവെന്യം,ഏതറെുതഗപ്പവൃതികളു്യംമസർദറാള്ന്റുകളു്യം,ലഭി

ച്ചതൊഴിലി്ലൊയ്മദവെന്യം,നഷ്ടപ്പരിഹാര്യംമുെലായവിവരങ്ങളു്യംതൊഴില്കാർഡില്അൊെ് േമയ്യംഎഴുെിദേ

ർകണ്യം.

2. അചപകിച്ച്ത് 15 ദിവസതിനുള്ളില തെ്ചാഴില ലഭിയ്ത്കുവ്ചാനുള്ള അവക്ചാേവും ആയെിത്റെ

കകപറ്ത് രസീെ്ത് ലഭികുനെിനുമുള്ളഅവക്ചാേം. (തഷഡ്യ്നൂള് 1; ഖണിക 8, തഷഡ്യ്നൂള് 2; ഖണിക 6-13)

തൊഴില്കാർ്ഡ്ലഭിച്ചവർതൊഴില്ആവശ്യമുളദപാള്ഗപ്പദെക്യ്യം അദപ്പക നല്കണ്യം.നിർ്ിഷ്ടദൊറതി

ല്ഗ്ാമപ്പഞായതിലാണ്അദപ്പകനല്ദകണെ്.തവളകെലാസിലു്യം അദപ്പകനല്കാവുനൊണ്.2014തലപ്പു

െിയനിർദ്ശങ്ങള്ഗപ്പകാര്യംതമാബല്ദൊൺ,ലാന്ദഡഡാൺ,ഇതമയില്മാധ്യമങ്ങളില്നൂതെയു്യംതൊഴില്ആവശ്യ

തപൊവുനൊണ്.എഴുതു്യംവായനയു്യം അറിയാതവർ്്നിർ്ിഷ്ടഉദേ്യാ്സ്ഥത്റെമു്ില്വാകാലു്യം

 തൊഴില്ആവശ്യതപൊവുനൊണ്.േുരുങ്ങിയഗെണാഴ്ചദതകാണ്ത ൊഴില്ആവശ്യതപദെണെ്. തൊഴിലിനാ

യിഅദപ്പകനല്കുദ്ാള്രശീെ്വകപറിയിരികണ്യം.രണാഴ്ചദതയ്കുള(14േിവേ്യം)പ്പണികളാണ്ഏറവു്യം

േുരുങ്ങിയെ്ആവശ്യതപദെണെ്.ക്നൂെുെല്േിവേങ്ങളിദലയ്കുളഗപ്പവൃതികള്മുന്ക്നൂെിഅദപ്പകികുനെി

നു്യംഅനുവാേമുണ്.എനുമുെല് എനുവതരയാണ്തൊഴില്ആവശ്യമുളതെന്അദപ്പകയില്വ്യകമാക

ണ്യം.അദപ്പകിച്ചെീയെിമുെല്ദകാഅദപ്പകലഭിച്ച്പ്പരമാവധി15േിവേങ്ങള്കുളിദലാതൊഴില്ലഭ്യമാകി

യിരികണ്യം.പ്പരമാവധി100 േിവേതതതൊഴിലിനാണ്അദപ്പകനല്ദകണെ്. എനാല്വനഗപ്പദേശതു്യംവാനാ

െിർതികളിലു്യംൊമേികുനപ്പടികവർ്ഗ്ഗവിഭാ്ങ്ങള്ക്150േിവേതതതൊഴില്നല്ുനെിന്ഇദപാള്അനു

വാേ്യംലഭിച്ചിടുണ്.

3. തെ്ചാഴില ലഭിച്ചിതലങില തെ്ചാഴിലില്ചായ്മ ചവെനം ലഭിയ്ത്കുവ്ചാനുള്ള അവക്ചാേം, (ആേ്യതത 30

േിവേ്യംക്നൂലിയുതെ1/4&പ്പിനീെുളേിവേങ്ങളില്1/2ഭാ്്യം)തൊഴിലാവശ്യതപടവർക്15േിവേതിനുളില് 

തൊഴില്നല്കണതമനാണ്്യവസ്ഥ.അ്ലൊതപ്പക്യംതൊഴിലി്ലൊയ്മദവെന്യംലഭികുനെിനിയ്യെിദരഖതപെു

തിയവകപറുരശീെ്ആവശ്യമാണ്.തൊഴിലിന്അദപ്പകിച്ചിട്15 േിവേതിനക്യംതൊഴില്ലഭിച്ചിത്ലെങില്16-



ംാം്യംമതതേിവേ്യംമുെല്ആേ്യതത30േിവേ്യംനിർ്ിഷ്ടദവെനതിത്റെനാലിതലാനില്കുറയാതെുകയു്യംപ്പി

നിടുളേിവേങ്ങളില്ദവെനതിത്റെപ്പകുെിയില്കുറയാതെുകയുമാണ്തൊഴിലി്ലൊയ്യ്ദമ വെനമായിലഭി

കുക.േ്യംസ്ഥാനേർകാരാണ്തൊഴിലി്ലൊയ്യ്മദവെന്യംനല്ദകണെ്.എനാല്പ്പിനീെ്ഈെുകതൊഴില്നല്കു

നെില്വീഴ്ച്ചവരുതിയവരില്നിനു്യംഈൊകണതമനാണ്്യവസ്ഥ.തൊഴില്അനുവേിച്ചുനല്കിയഅനുമു

െല്ദകാ,ന്നൂറുേിവേതതദവെനതിനുല്യമായെുകതൊഴിലി്ലൊയ്യ്മദവെനമാദയാലഭികുനേിവേദമാ

തൊഴിലി്ലൊയ്യ്മദവെനതിനുളഅർഹെനഷ്ടമാകു്യം.ദവെനമായു്യംതൊഴിലി്ലൊയ്യ്മദവെനമായു്യം ഒരാള്ക്പ്പ

രമാവധി100േിവേതതദവെനതിനുല്യമായെുകതയലഭികുവാന്അർഹെയുളു.

4. തഷല ്്ത്ഓ ്്ത് ചഗപ്ചാജക്്ത് െയ്ചാറ്ചാകുവ്ചാനുള്ളഅവക്ചാേം,

ഒരുഗ്ാമപ്പഞായതിത്റെതഷല്െ്ഓെ്തഗപ്പാജക്്എനുപ്പറയുനെ് എസിദമറുകള്അെകമുളളഗപ്പവൃതികളുതെ

വിശേവിവരങ്ങളാണ്.ഇെുനെപുോ്തികവർഷതിന് െദലവർഷ്യംതെഗബുവരിമാേദതാതെ പ്പ്നൂർതീക

രിച്ചിരികണ്യം.ഒരുഗ്ാമപ്പഞായതിത്റെഅ്യം്ീകരികതപടദലബർബഡ്ജറിത്റെഇരടിയിലധിക്യം െുകയ്കുളള

ഗപ്പവൃതികളാണ്തഷല്ഓെ്തഗപ്പാജക്ില്ഉണാവുക.ഇെില്ഏെുഗപ്പവൃതിദവണതമങിലു്യം കാർഷികകലണർ

,തൊഴിലാവശ്യതപടവരുതെഎണ്യം,ഗപ്പവൃതിനെപിലാകുനകാലയളവിതലകാലാവസ്ഥ എനെിത്റെഅെിസ്ഥാ

നതില്െിരതഞ്ഞെുകാ്യം.

5. 5 കിചല്ചാമീററിനുള്ളില തെ്ചാഴില ലഭിയ്ത്കുവ്ചാനുള്ള അവക്ചാേം, അത്ലെങില് (ദവെനതിത്റെ 10

ശെമാന്യംഅധിക്യം)

അദപ്പകകരുതെൊമേസ്ഥലതിന്5കിദലാമീറർേ്നൂരപ്പരിധിയ്കുളില്തൊഴില്നല്കുനെിന്മുന്്ണനനല്

ണ്യം. 5കിദലാമീറർേ്നൂരപ്പരിധിയ്ക്പ്പുറതാണ്തൊഴിതലെുകുനതെങില് 10ശെമാന്യംഅധിക്യംദവെനതി

തനാഴിലാളികള്ക്അവകാശമുണായിരികു്യം.

6.കുടിതവള്ളം, വിഗേമസൗകര്യം, ഗപഥമ േുഗേ്നൂഷ്ചാസൗകര്യം ഇവലഭിയ്ത്കുനെിനുള്ളഅവക്ചാേം,

(തഷഡ്യ്നൂള് 2; ഖണിക 23-28)

തെ്ചാഴിലിടങ്ങളിതലസൗകര്യങ്ങള്ത്

a.തൊഴിലാളികള്ക്െിളപിച്ചാറിയകുെിതവള്യംനല്കുക.

b. ഗപ്പഥമശ്നൂഗശ്നൂഷാകിറ് ഉതണന് ഉറപ് വരുതുക.

c. ഭകണ്യം കഴികുനെിനു്യം ഉച്ചയ്ക് 1 മണിക്നൂർ വിഗശമികുനെിനു്യം ൊർദപ്പാളിന് ഷീറ് തകാണ് െണല്

ഒരുകുക.

d. അഞ് വയസിന് ൊതഴ ഗപ്പായമുള കുടികളുതെതയണ്യം അഞില് ൊതഴയാതണങില്       അവതര

 പ്പരിപ്പാലികുക.

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിലചവെനംലഭികുനെിനുള്ളഅവക്ചാേം

പ്പദ്ധെിയുതെ ദവെന്യംബാങ്, ദപ്പാസ് ഓെീേ് എനിവിെങ്ങളിതലഅകകൌണില്നൂതെയാണ് നല്കുനെ്.ഓദരാ തൊഴിലാളികു്യം

ഗപ്പദെ്യക അകകൌണ് ദവണ്യം. ഒദരാ തൊഴിലാളികളുതെയു്യം ദവെന്യം അവരവർക് െതന ലഭികുനുതവന്

ഉറപുവരുതനെിനാണ് ഇങ്ങതന നിഷ്കർഷിച്ചിടുളളെ്.േ്ഗെീ തൊഴിലാളികളുതെ ദവെനതിന്  ദമലുള നിയഗനണ്യം

അവർകു െതനയായിരികണതമന ഒരു ലക്യവു്യം ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക് പ്പിനിലുണ്. തൊഴിലാളികളുതെ ആധാർ ന്ർക്നൂെി

തൊഴില് കാർഡില് ദരഖതപെുതിയാല് ആള്മാറാട്യം, ഇരടിപ് എനിവ മുദഖനയുള ഗപ്പശ്നങ്ങള് ക്നൂെി ഒഴിവാകുവാന്

ോധ്യമാകു്യം.

8. ചവെനവിെരണതിതലക്ചാലെ്ചാമസതിന്ത് നഷ്ടപരിഹ്ചാരംലഭിയ്ത്കുവ്ചാനുള്ളഅവക്ചാേം,

മസർദറാള് അവോനിച്ച് 15 േിവേതിനക്യം ദവെന്യം ലഭിച്ചിരികണ്യം. ഇങ്ങതന ലഭികാതെ വനാല് പ്പെിനാറാമതത

 േിവേ്യം മുെല് ലഭികാനുളള ദവെനതിത്റെ 0.05 ശെമാന്യം െുക ഓദരാ േിവേവു്യം നഷ്ടപ്പരിഹാരമായി ലഭികുതമനാണ്

2014 - തല പ്പുെുകിയ  തഷഡ്യ്നൂള് 2 ല് വ്യവസ്ഥ തേയ്ിടുളളെ്. ഈ െുക െല്കാല്യം േർകാർ വഹികുതമങിലു്യം പ്പിനീെ്

വിശേമായ അദന്ഷണതിത്റെ അെിസ്ഥാനതിത്റെ  ഉതരവാേികളായവരില്  നിനു്യം ഈൊകണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ.



മനപ്പ്നൂർ്വ്വദമാ അല്യംഭാവ്യം മ്നൂലദമാ പ്പാവതപടവരായ ക്നൂലിതതാഴിലാളികളുതെ ദവെന്യം മുെങ്ങുകദയാ വവകുകദയാ

തേയ്യുനെ് ഒഴിവാകുനെിനാണ് ഇങ്ങതന വ്യവസ്ഥതേയ്ിടുളെ്.അളവുകള് ദരഖതപെുദതണഓവർേിയർ, ദമലളവുകള്

എെുദകണ അഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ, ഡാറ എന്ഗെി നെതി ദവജ് ലിസ് െയ്യാറാദകണ ഡാറ എന്ഗെി ഓപദററർ, െണ്

ഗൊന്സഡർഓർഡറുകള് ഒപിട് അയദകണ ഗ്ാമപ്പഞായത് തേഗകടറി, ഗപ്പേിഡണ് എനിവർ നിർ്ിഷ്ട േിവേങ്ങള്കുളില്

അവനെതുനുതവനു്യം പ്പ്നൂർതികരികുനുതവനു്യം ഉറപുവരുതണ്യം.

9.സമയബനിെമ്ചായുള്ളപര്ചാെിപരിഹ്ചാരതിനുള്ളഅവക്ചാേം,

തൊഴിലുറപ്നിയമ്യം തേകന്19, തഷഡ്യ്നൂള് 2 para 35, ദകഗ്ദ്രവാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 10.4 എനിവ ഗപ്പകാര്യം

േമയബനിെ പ്പരാെി പ്പരിഹാരതിനുള അവകാശ്യം അനുശാേികുനു. തൊഴിലുറപുമായി ബനതപട പ്പരാെികള്

ദരഖപ്പരമാദയാ, വാകാദലാ, ദൊൺ മുഖാനിരദമാ നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥതര അറികാവുനൊണ്. ഇങ്ങതന ലഭികുന

പ്പരാെികള് പ്പരാെി രജിസറില് എഴുെി േ്നൂകികുകയു്യം പ്പരാെിയിന്ദമല് എെുത നെപ്പെികള് പ്പരാെികാരതന

അറിയിദകണെു്യം നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെ േുമെലയാണ്.

10. ചസ്ചാഷ്യലഓഡിറ്ത് നടതുനെിനുള്ളഅവക്ചാേം.

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതെ ദനരവകാശികളായ ോധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പ്പദ്ധെി അവദലാകന്യം തേയ്യുകയു്യം, പ്പരിദശാധികുകയു്യം,

വിലയിരുതുകയു്യം തേയ്യുന ജനകീയ ഇെതപ്പെലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തൊഴിലുറപ് പ്പദ്ധെിയുതെ േവിദശഷെയാണ്

ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തൊഴിലുറപ് പ്പദ്ധെിയില് പ്പണ്യം തേലവഴിച്ചെ് ശരിയായ രീെിയിലാദണാ, ലക്യമിട അവകാശങ്ങളു്യം

ആനുക്നൂല്യങ്ങളു്യം അർഹെതപടവർക് ലഭിച്ചിടുദണാ, നിർവഹണ രീെിയില് അപ്പാകെകള് ഉണായിടുദണാ, ഗപ്പെീകിച്ച

ദനട്യം പ്പദ്ധെി മ്നൂല്യം ഉണായിടുദണാ എതന്ലൊ്യം ജനങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധികുന ജനകീയ ഗപ്പഗകിയാണ് തൊഴിലുറപ്

പ്പദ്ധെിയില് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. ദോഷ്യല് ആഡിറ് െീ്യം ദരഖകളു്യം െയലുകളു്യം  രജിസറുകളു്യം പ്പരിദശാധികുകയു്യം

ഗപ്പവൃതി സ്ഥലങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധിച്ച് അളവുകള് ഒതുദനാകുകയു്യം തേയ്യുനു. ഗപ്പദെ്യക്യം വിളിച്ചുദച്ചർകുന

ദോഷ്യല്ആഡിറ് ഗ്ാമേഭയിലാണ് ദോഷ്യല്ആഡിറ് റിദപാർട്അവെരിപിദകണെ്.

അവക്ചാേങ്ങളുമ്ചായിബനതപട്ത് തെ്ചാഴില്ചാളികളിലനിനും ചേ്ചാദിച്ചറിഞ്ഞവിവരങ്ങള്

തെ്ചാഴിലക്ചാർഡ്ത്

ദോഷ്യല് ഓഡിറ് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ േ്ദ്രർശിച്ച 40 തൊഴിലാളികളില് നിനു്യം അറിയാന് ോധിച്ചെ് പ്പദ്ധെിയുതെ

ഗപ്പാര്യംഭഘടതില് തൊഴില്ർ കാർഡ് തേകൌജന്യമായി ലഭ്യമായിരുനുഎനാല് നിലവില് കാർഡ്

പ്പുെുകുനെിനായി,എ്ലൊവരു്യം ആവശ്യമായ ദൊദടാ േ്നമായി വപ്പേ തേലവഴിച്ച് എെുതുതകാെുകാനുള നിർദേശ്യം

ലഭിച്ചിടുതണനാണ്. തൊഴിലാളികളുതെ തൊഴില് കാർഡിദലക് ആവശ്യമായ ദൊദടാ പ്പഞായതില് നിന് െതന

എെുത് തകാെുകുനെിന് ദവണ നെപ്പെികള് േ്ീകരികുനെ് ന്ലെൊയിരികു്യം. ഇെ് തൊഴിലുറപ് നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂള് ll

തേകന് l ന്ം്തറ ല്യംഘനമാണ.്ദൊദടാ തൊഴിലാളികള് നല്കുദ്ാള് ദൊദടാകുള തേലവ് വഹികുനെ്

തൊഴിലാളികളാണ.്

തൊഴിലാളികളുതെ തൊഴില്കാർഡ് തൊഴിലാളികളുതെ വകവശ്യം ഇ്ലൊതെുതകാണ് പ്പരിദശാധികാന്

കഴിഞ്ഞി്ലെ.പ്പഞായതില് നല്കി എന് പ്പറതഞ്ഞങിലു്യം പ്പഞായതില് എതിയിത്ലെനാണ് പ്പഞായത് അധികൃെർ

വ്യകമാകിയെ.്

തെ്ചാഴിലിന്ത് ഉള്ളഅചപക

തൊഴിലിനുളഅദപ്പകആരു്യം െതന വ്യകി്െമായി നല്കാറിത്ലെനു്യം ദഗപ്പാജക്് മീറി്യം്് വിളിച്ചു ദേർകുദ്ാള് ദൊറ്യം

വിെരണ്യം തേയ്് ദശഖരികാറുമാണ് പ്പെിതവന് ദൊകേ് ഗ്്നൂപ് ഡിസ്ഷനില് അറിയാന് കഴിഞ്ഞു.വ്യകി്െ

അദപ്പകകള് െയലില് കാണാന് ോധിച്ചിടുതണങിലു്യം െിയ്യെി കൃെൃമായി ദരഖതപെുതുനി്ലെ.ഇെ് തൊഴിലാളികള്

ഗപ്പദെ്യക്യം ഗശദ്ധിദകണൊണ.്

15 ദിവസതിനുള്ളിലക്നൂലിഅതലങിലനഷ്ടപരിഹ്ചാരംലഭ്യമ്ചാവുനെിനുള്ളഅവക്ചാേം

ഗപ്പവർതി കഴിഞ്്ഞ 15 േിവേതിനുളില് ക്നൂലി ലഭ്യമാകുനെിനുള നെപ്പെിഗകമങ്ങള് പ്പഞ്ഞായത്

പ്പ്നൂർതീകരിച്ചിടുതണങിലു്യം തൊഴിലാളികള്ക് കൃെൃ േമയത് ക്നൂലി ലഭ്യമായിടി്ലെ നഷ്ടപ്പരിഹാര്യം നല്കിയൊയു്യം

കാണാന്കഴിഞ്ഞിടി്ലെ.ഇെ് തൊഴിലുറപ് നിയമ്യം തേകന് 3(2),6,,schedule 2(29) ,a,b,c,d,e,f,30,ന്ം്തറ ല്യംഘനമാണ്.

തെ്ചാഴിലസ്ഥലതതസൗകര്യങ്ങള്

കുെിയ്കുവാനുള തവള്യം, വിഗശമ േകൌകര്യ്യം, ഗപ്പഥമശുഗശ്നൂഷാ േകൌകര്യ്യം, ഗകഷ് എനിവ തൊഴില് സ്ഥലത്

ലഭ്യമാകണതമന് തൊഴിലുറപ് നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂള് 2 para 23-28, ദകഗ്ദ്ര വാർഷിക മാസർ േർകുലർ 8, 8.2

അനുശാേികുനുണ്. തൊഴിലാളികളുമായി ദനരിട് നെതിയ േ്യംഭാഷണതിനിെയില് ഗപ്പവൃതിസ്ഥലങ്ങളില്

തേകൌകര്യങ്ങള് ഒനു്യം െതന ലഭിച്ചിരുനി്ലെ. തൊഴിലാളികള് െതന കുെിതവള്യം തകാണുവരുനൊയാണ് അറിയാന്

കഴിഞ്ഞെ്. ഗപ്പഥമ ശുഗശ്നൂഷകിറുകള്,െണല്എനിവപ്പണിസ്ഥലങ്ങളില്ലഭ്യമായിടി്ലെ.



േികിത്ചാസഹ്ചായം

തൊഴിലുറപ് നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂള് 2 para 5, ദകഗ്ദ്ര വാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 9 ഗപ്പകാരവു്യം തൊഴിലാളിക് ദൊഴിലിെതില്

തവച്ച് അപ്പകെ്യം േ്യംഭവിച്ചാല് േികിതാതേകൌകര്യ്യം ഉറപ് വരുദതണൊണ്. േികിെിോ േഹായ്യം തൊഴിലാളികള്ക്

നല്കാെിരികുനെ് നിയമ ല്യംഘനമാണ്. ഇതര്യംോഹേര്യങ്ങളില്പ്പഞായത് ക്നൂെുെല്ജാഗ്െപ്പാലിദകണെുണ്.

തഷല ്്ത്ഓ ്്ത് ചഗപ്ചാജക്്ത് െയ്ചാറ്ചാകുവ്ചാനുള്ളഅവക്ചാേം

തഷല്െ്ഓെ് ദഗപ്പാതജക്റില് തൊഴിലാളികളുതെ പ്പങാളിത്യം ഉണാകാറി്ലെ.

5കിചല്ചാമീററിനുള്ളിലതെ്ചാഴിലലഭിയ്ത്കുവ്ചാനുള്ളഅവക്ചാേം

തൊഴിലുറപ്നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂള് 2 para 18, ദകഗ്ദ്രവാർഷികേർകുലർ ോപ്പ്റർ 17 എനിവയില് തൊഴിലാളികള്ക് 5

കിദലാമീറർ േുറളവില് തൊഴില് ലഭ്യമാകണ്യം എന് അനുശാേികുനു. വാർഡിതല മുഴുവന് തൊഴിലാളികള്കു്യം 5

കിദലാമീററിനുളില്െതനതൊഴില്ലഭികുനുതണന് തൊഴിലാളികളില്നിന്അറിയുവാന്ോധിച്ചു.

സമയബനിെമ്ചായുള്ളപര്ചാെിപരിഹ്ചാരതിനുള്ളഅവക്ചാേം

പ്പരാെികള് ദരഖതപെുതുന പ്പരാെിരജിസറില് ഒരു പ്പരാെിയുതെ വിവര്യം ലഭ്യമായിരുനു. പ്പരാെിയിദന്മല് എെുത

നെപ്പെിയുതെ വിശോ്യംശങ്ങള് േ്നൂകിച്ചിടുണ്. നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥദരാെ് ദനരിദടാ ദൊൺ മുഖാനിരദമാ ആണ്

തൊഴിലാളികള്അവരുതെ പ്പരാെികള് ഉനയികാറുളെ്.

ചസ്ചാഷ്യലഓഡിറ്ത് നടതുനെിനുള്ളഅവക്ചാേം

തൊഴിലുറപ്നിയമ്യം തേകന് 17(2) ദോഷ്യല് ഓഡിറ് നെതുവാനുള അവകാശ്യം നല്കുനു. ഗപ്പസ്ുെ വാർഡില്

ഓഡിറ് നെതുനെിനായി ഗപ്പദെ്യക ക്ിറി നിലവിലുതണന് െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില് മനസിലായി. ക്ിറി അ്യം്ങ്ങള്

െീല്ഡ്പ്പരിദശാധനനെതാറുണ്എനാണ്അറിയുവാന്ോധിച്ചെ്.

ഗപവൃതിവിേദ്ചാംങ്ങള്വ്ചാർഡ്ത്-1 ഇച്ചന്നൂർ

ദേളന്നൂർ പ്പഞായത് വാർഡ്-1 (ഇച്ചന്നൂർ) തല 01.10.2018 മുെല് 31.03.2019 വതരയുള 6 ഗപ്പവൃതി െയലുകളാണ് ദോഷ്യല്

ഓഡിറിനു ദവണി െിരതഞ്ഞെുതെ്.ഈ കാലയളവില് നെതിയ 6 ഗപ്പവൃതികള്കായി 2467അവിേ്്ദ്ധ തൊഴില്

േിനങ്ങളു്യം 72 അർദ്ധവിേ്്ദ്ധ തൊഴില് േിനങ്ങളു്യം േൃഷ്ടിച്ചിടുണ്. അവിേ്്ദ്ധ ദവെന ഇനതില് 668557/- ര്നൂപ്പയു്യം

അർദ്ധവിേ്്ദ്ധ ദവെന ഇനതില് 62050/- ര്നൂപ്പയു്യം പ്പണിയായുധ വാെക ഇനതില് 9868/- ര്നൂപ്പയു്യം ഗപ്പവൃതികള്ക് ദവണി

േിലവഴിച്ചിടുണ്. ഗപ്പവൃതികള്േ്യംബനിച്ചവിശോ്യംശങ്ങള്ൊതഴ തകാെുകുനു.

1.നീർതെപ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവൃതിഘട്യം 1 (,മൺകയ്യാല,ക്്ലെകയ്യാല, ) (1604002001/WC/291886)

2.കൃഷിഭവന് ദൊെ് നവീകരണ്യം(1604002001/WH/285926)

3.കനാല്െീല്ഡ്ദബാതിവൃതിയാകല്(1604002001/IC/369389)

4നെപാെനിർ്ാണ്യം(1604002001/RC/72350)

5 ഭവന നിർ്ാണ ഗപ്പവൃതിവാർഡ് -1(1604002001/IF/304302) –േി്ിഖ് പ്പടയാടുപ്പറ്ത്

6.നെപാെനിർ്ാണ്യം(1604002001/RC/72329

ഗകമ

നമ്പർ

വർക്ത്ചക്ചാഡ്ത്

ഗപവൃതിയുതട ചപര്ത് ഗപവൃതിയുതട

സ്ഥിെി

അടങലെുക അനുവദിച്ച തെ്ചാഴില

ദിനങ്ങള്

ലഭിച്ച

തെ്ചാഴില

ദിനങ്ങള്

ആതകചവെനം സ്ചാധനഘടകം

അവിദഗ്ധ വിദഗ്ധ/അർധ

വിദഗ്ധ

1 1604002001/WC/291886 നീർതെപ്പരിപ്പാലന

െീല്ഡ് ഗപ്പവർതിഘട്യം 1

COMPLETED 500000 1792 1213 328723



2 1604002001/WH/285926 കൃഷിഭവന് ദൊെ്

നവീകരണ്യം

COMPLETED 144500 503 431 116801

3 1604002001/IC/212449 കനാല് ദബാതി

വൃതിയാകല്

COMPLETED 4O500 119 117 31707

4 1604002001/RC/72350 നെപാെനിർ്ാണ്യം COMPLETED 182000 47 21 56 27935

5 1604002001/RC/72329 നെപാെനിർ്ാണ്യം COMPLETED 218000 60 26 76 35650

6 1604002001/IF/302304 ഭവനനിർ്ാണ്യം COMPLETD 24390 90 62 19941

1.നീർതടപരിപ്ചാലനഗപവർതിഘടം 1

ഗപ്പവൃതി ,06.01.2019 ല്ആര്യംഭിച്ച് 26.01.2018 ല്അവോനിച്ചു. 10ഘടങ്ങളിലായി നല്കിയ മസർ ദറാള് ഗപ്പകാര്യം 1213 തൊഴില്

േിനങ്ങള് േൃഷ്ടിച്ചിടുണ്.ഈ ഗപ്പവർതികായി 341985 ര്നൂപ്പ േിലവഴിച്ചിടുണ് ഒദര സ്ഥലങ്ങലില് െതനയാണ് എ്ലൊ

വർഷവു്യം കയ്യാല നിർ്ികുനെ്.അവിതെ സ്ഥാപ്പിച്ചിടുള േിറിേണ് ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡില് നിനു്യം മനസിലാകി.

തൊഴിലാളികള്ക് തൊഴില് നല്കുവാന് ദവണി നല്കിയ ഗപ്പവൃതിയായി ദൊനി.എസിദമറ് െയ്യാറാകുനെിന് മുന്പ്പ്

ോദങെിക ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഗപ്പവൃതി സ്ഥല്യം േ്ദ്രർശികാറി്ലെ , വാർഡിതല ദമറുമാർ ഭ്നൂ ഉെമകളില് നിന് അദപ്പക വാങ്ങി

പ്പഞായതില് എതിച്ചു തകാെുകാറാണ് തേയ്യുനെ്. റിടദയർഡ് േി.ഐ ആയ ഗശീ വപ്പകാളി കൃഷ്ണന്തറ ഭ്നൂമിയില്

തൊഴില് തേയ്ൊയി കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുണ്.െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില് 1813.5 മീറർ മണ് കയ്യാലയു്യം 1530,7 ക്്ലെ കയ്യാലയു്യം

തേയ്ൊയി കാണാന് കഴിഞ്ഞു.2720 ര്നൂപ്പ ദബാർഡിന് എ്യംബുകില് ദരഖതപെുതിതയങിലു്യം ദബാർഡ് കാണാന്

കഴിഞ്ഞിടി്ലെ.

2.േർകാർ ധനേഹായ്യം ലഭിച്ച ്ുണദഭാകാവിത്റെ ഭവന നിർ്ാണ ഗപ്പവൃതി വാർഡ്-1(േി്ിഖ്

പ്പടയാടുപ്പറ്ത്)(1604002001/IF/302304)

11 മസർ ദറാളുകളിലായി 62 തൊഴില്േിനങ്ങള് ്ുണദഭാകാവിന് നല്കിയിരികുനു. ഭവന നിർ്ാണ ഗപ്പവർതിയുതെ

അഞു ഘടങ്ങളിലായുള മസർ ദറാളുകള് ്ുണദഭാകാവിന് ലഭിച്ചിടുണ്. െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില് ഭവന നിർ്ാണ്യം

പ്പ്നൂർതികരിച്ചിരികുനയായി ഗശദ്ധയില്തപടു. ്ുണദഭാകാവിന്തറ കനറാ ബാങ് എതകകൌണ് ന്റില് 19241 ര്നൂപ്പ

ലഭ്യമായിടുണ്..െീല്ഡില്േിറിേൺഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ് ഉണായിരുനി്ലെ.

3കൃഷിഭവന്ത് ചെ്ചാട്ത് നവീകരണം(1604002001/IC/285926)

ഗപ്പവൃതി 08.01.2019 ല് ആര്യംഭിച്ച് 03.03.2019 ല് അവോനിച്ചു.23 തൊഴിലാളികളുതെ തൊഴിലിനുള അദപ്പക

ഉണായിരുതനങിലു്യം 21 ദപ്പരുതെ വിവരങ്ങള് മാഗെമാണ് വർക് അദലാദകഷനില് ഉണായിരുനെ് ഈ ഗപ്പവർതിക്

തമാത്യം121005 /- ര്നൂപ്പയു്യം പ്പണിയായുധ വാെക ഇനതില് 934/- ര്നൂപ്പയു്യം നല്കിയിരികുനു.431 തൊഴില്േിനങ്ങള്

േൃഷ്ടിച്ചിടുണ്. ഗപ്പവൃതിയില് ഉള്തപട തൊഴിലാളികള്ക് േുരകാ ഉപ്പകരണങ്ങള് , െണല്, കുെിതവള്യം എനീ

തൊഴില്സ്ഥലതത തേകൌകര്യങ്ങള് ഒനു്യം െതന ഉണായിരുനി്ലെ.വർക് വേറില് സ്ഥാപ്പിച്ച ദബാർഡില് മഴയത്

തപ്പയ്ന്റ് ഇളകിവൃതിദകൊയികിെകുനുണ്.

4.കന്ചാല്ീലഡ്ത് ചബ്ചാതിവൃതിയ്ചാകലവ്ചാർഡ്ത്-1(1604002001/IC/212449)

ഗപ്പവൃതി 18.12.2018 ല് ആര്യംഭിച്ച് 24.12.2018 ല് അവോനിച്ചു(2 േിവേ്യം) `117 തൊഴില്േിനങ്ങള് േൃഷ്ടിച്ചിടുണ്.13016,13017

ന്രിലുള 2 മസർ ദറാളുകള് റ്ാകിയൊയി കാണാന് കഴിഞ്ഞു .മസർ ദറാള് ഗപ്പകാര്യം ദവെന ഇനതില് 31436/- ര്നൂപ്പയു്യം

പ്പണിയായുധ ഇനതില് 480 ര്നൂപ്പയു്യം േിലവഴിച്ചിരികുനു. 38തൊഴിലാളികള് തൊഴിലില്

ഉള്തപെുതിയിടുണ്.തൊഴിലുപ്പകരണങ്ങളുതെ വാെക മസർ ദറാളില് ദരഖതപെുതിയൊയി കണി്ലെ.എനാല് വേറ്

ഡയറിയില്കാണാന്കഴിഞ്ഞിടുണ്.

5.നടപ്ചാെനിർമ്ചാണം (1604002001/RC/72329)



26.02.2019 ന് െുെങ്ങിയ ഗപ്പവർതി 04.03.2019 ന് അവോനിച്ചു.എസിദമറില് 190.5 േ.മീ അളവിലുള ഈ ഗപ്പവർതിയുതെ

െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയിലു്യം കൃെ്യമായ അളവ് കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുണ്. േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ് ഗപ്പവൃതി

സ്ഥലത് കാണുവാന് കഴിഞ്ഞിടി്ലെ.വാർഡ് ഒനിതല പ്പിലാദതാടതില് ൊഴത് നിന് പ്പറയരുകുന് ദകാളനിയിദലകുള്ല

യാഗൊഗപ്പശ്ന്യം പ്പരിഹരികാന് ഈ ഗപ്പവർതിക് കഴിഞ്ഞു.50 അവിേഗ്ദ തൊഴിലു്യം 23 തേമി സ്ില്ഡു്യം 3 വിേഗ്ദ തൊഴിലു്യം

േൃഷ്ടികതപടിടുണ്.ഈതൊഴിലില് 100 േിന്യം െികയാനുള്ലഅെുതവാർഡിതല തൊഴിലാളികളാണ് തൊഴിതലെുതെ്.വിേഗ്ദ

തൊഴിലാളിള് ഗപ്പദേശതുകാർക് പ്പരിേിെരായിരുനി്ലെ

6.നടപ്ചാെനിർമ്ചാണംവ്ചാർഡ്ത് -1(1604002001/RC/72350)

ഗപ്പവൃതി 19.03.2019 ല് ആര്യംഭിച്ച് 25.03.2019 ല് അവോനിച്ചിരികുനു. കന്യംകുറി ഭാ്ത് നിർ്ിച്ച ഈ നെപാെ ആ

ഗപ്പദേശതത യാഗെ േു്മമാകുനു.േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ് ഗപ്പവൃതി സ്ഥലത് കാണുവാന്

കഴിഞ്ഞിടി്ലെഎസിദമറ് ഗപ്പകാര്യം െതന ഗപ്പവർതി പ്പ്നൂർതീകരിച്ചിടുണ്.35 അവിേഗ്ദ തൊഴില്േിനങ്ങളു്യം 18 അർ്വിേഗ്ദ

േിനങ്ങളു്യം 3 വിേഗ്ദ തൊഴിലു്യം ഉണായിടുണ്

7 രജിസ്റ്റർപരിചേ്ചാധന

ദകഗ്ദ്രേർകാരിത്റെ നിർദ്ശഗപ്പകാര്യം ൊതഴപറയുന 7 രജിസറുകള് നിർബനമായു്യം ഗ്ാമപ്പഞായതില്

േ്നൂകിദകണവയാണ്.

1) തൊഴില്കാർഡിനുളളകുെു്യംബാദപ്പകയുതെ രജിസർ

വിവരങ്ങള് ദരഖതപെുതിയൊയികാണാന്ോധിച്ചു.

2) ഗ്ാമേഭ രജിസർ

ഗ്ാമേഭാരജിസറില് തഷല്െ് ഓെ് വർക് െയ്യാറാകല്,ആകന് പ്പ്ളാന് െയ്യാറാകല്,കഴിഞ്ഞ വർഷതത ദോഷ്യല്

ഓഡിറ് വിവരങ്ങള്,അ്യം്ങ്ങതള തെതരതഞ്ഞെുപ്,ജാഗ്ൊേമിെി തെതരതഞ്ഞെുപ് എനീ വിവരങ്ങള് വ്യകമായി

ദരഖതപെുതിയൊയികാണാന്ോധിച്ചിടുണ്. ഇെ്അഭിന്ദ്രനാർഹമാണ്.

3) തൊഴില്ആവശ്യതപടെു്യം തൊഴില് തകാെുതെു്യംേ്യംബനിച്ച രജിസർ

4) ഗപ്പവർതിയുതെ ലിസു്യം േിലവു്യം വിശോ്യംശങ്ങളു്യംേ്യംബനിച്ച രജിസർ

വിവരങ്ങള് ദരഖതപെുതിേ്നൂകിച്ചൊയികാണാന്ോധിച്ചു.

5)സ്ഥിരആസ്ികളുതെ രജിസർ

സ്ഥിരആസ്ികളുതെ രജിസർകാണാന്ോധിച്ചിടി്ലെ

6) പ്പരാെി രജിസർ

2018-19 ോ്തിക വർഷതത രജിസറുകള് എ്യം ഐ േില് നിനു്യം ദശഖരിച്ച് േ്നൂകിച്ചിടുണ്. പ്പരാെി രജിസറില് ഗപ്പസ്ുെ

ഗപ്പവർതികതള കുറിച്ചുള പ്പരാെികള് ഒനു്യം െതന ദരഖതപെുതിയൊയി കതണതിയി്ലെ. തപ്പാെുവായ പ്പരാെികള്

രജിസറുകളില് ദരഖതപെുതിയിടുണ്.അെിന്ദമല് ബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥർ എെുത െീരുമാനങ്ങളുതെ പ്പകർപു്യം

ഉള്തകാളിച്ചിടുണ്.തൊഴിലാളികള് നിശിെേമയതിന് മുന്പ്പ് ദജാലി അവോനിപികുനെുമായി ബനതപട് 3

പ്പരാെികളു്യംഅെിന് േ്ീകരിച്ച നെപ്പെിഗകമങ്ങളു്യം പ്പരാെി രജിസറില്കാണാന്ോധിച്ചു.

7) തമറീരിയല രജിസ്റ്റർോധനഘെക്യം ഉപ്പദയാ്ിച്ച വർകുകളായ 72350,72329 കളില്72329 വർകിന്ം്തറ വിവരങ്ങള് ദേർകുകയു്യം 72350

വർകിന്തറവിവരങ്ങള് ദേർതിടി്ലൊതൊയു്യംകാണാന്ോധിച്ചു.

ചകഗ്ദ്രസർക്ചാർ നിർചദ്ദേേഗപക്ചാരം ഒരു വർക്ത് ്യലില െ്ചാതഴ പറയുന ചരഖകള് നിർബനമ്ചായും

ഉണ്ചാചകണെ്ചാണ്ത്

1) കവർ ദപ്പജ്



2) തേക് ലിസ്

3) ആകന്പാന്/തഷല്െ്ഓെ്വർക്എനിവയുതെഅ്യം്ീകരിച്ച ദകാപി

4) ോദങെികഎസിദമറു്യംഡിവേനു്യംഅെങ്ങുനോദങെികഅനുമെിയുതെദകാപി

5) ഭരണാനുമെിയുതെ ദകാപി

6) േദങെികാനുമെിയുതെ ദകാപി

7) േ്യംദയാജിെ പ്പദ്ധെിവിശോ്യംശങ്ങള്

8) തൊഴിലാളികള്തൊഴില്ആവശ്യതപടുതകാണുളളഅദപ്പക

9) തൊഴില്അനുവേിച്ചുതകാണുളള ദരഖയുതെ ദകാപി

10) പ്പ്നൂരിപിച്ച മസർ ദറാളിത്റെ ദകാപി

11) തമഷർതമ്റെ്ബുകിത്റെ ദകാപി

12) ോധനങ്ങള്വാങ്ങുനെിനുളള ക്ാദടഷന്കണിച്ചെിത്റെയു്യം ക്യംപ്പാരിറീവ് ദസറ്തമ്റെിത്റെയു്യം തമറീരിയല് േദപ

ഓർഡറിത്റെയു്യം ദകാപി

13) ദവജ് ലിസ്

14) ദവെനതിത്റെയു്യംോധനങ്ങള്ക് പ്പണമെച്ചെി്റെയു്യം FTO യുതെയു്യം ദകാപി

15) തമറീരിയല്വകൌച്ചറിത്റെയു്യംബി്ലെുകളുതെയു്യം ദകാപി

16) ദറായല്റിഅെച്ചെിത്റെ രേീെിത്റെ ദകാപി

17) തൊഴിലിത്റെ മ്നൂന്ഘടങ്ങളിലുളദൊദടാകള്

18) ഗപ്പവൃതിപ്പ്നൂർതീകരണേർടിെികറിത്റെ ദകാപി

19) മസർ ദറാള് മ്നൂവ്തമ്റെ് സിപ്പ്

20) ആസ്ിയുതെ ജിദയാ ൊഗ്് ദൊദടാകള്

21) ദോഷ്യല്ഓഡിറ് റിദപാർടിന്തറ ദകാപി

22) വേറ് ഡയറി

കതണതലുകള്

െയല് പ്പരിദശാധനകിെയില് ദോഷ്യല് ഓഡിറ് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ കതണതുവാന് ോധിച്ച വസ്ുെകള് ൊതഴ

ദേർകുനു;

1. കവർചപജ്ത്

ഗപ്പവർതിയുമായി ബനതപട തപ്പാെുവിവരങ്ങള് ഉള്തകാളുന ദരഖയാണ് കവർദപ്പജ്. പ്പരിദശാധിച്ച 6 ഗപ്പവൃതി

െയലിലുകളില് AMC ഗപ്പകാരമുളകവർദപ്പജ് കാണുവാന്ോധിച്ചു.GEO-TAGGINGേ്യംബനിച്ചവിവരങ്ങള്കവർദപ്പജില്

ഉള്തപടിരുനി്ലെ. കവർ ദപ്പജ് പ്പ്നൂർതിയാദകണെു്യം ഗപ്പവർതിയുതെ തലാദകഷന് കൃെ്യമായി

ഗപ്പെിപ്പാേിദകണെുമാണ്.വാർഡിന്തറ ന്രാണ് തലാദകഷനായി ദേർതെ്.



2. തേക്ത് ലിസ്റ്റ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതി െയലില് ഗകമഗപ്പകാര്യം ഏതൊതക ദരഖകള് എവിതെ/ ഏെു ദപ്പജ് മുെല് േ്നൂകിച്ചിരികുനു എന്

മനസിലാകുവാനുള ദരഖയാണ് തേക് ലിസ്. പ്പരിദശാധിച്ച 10 െയലിലു്യം തേക് ലിസ് ഉണായിരുനി്ലെ.ഇെ് ഉള്്ഇെ്

െയലില് ഉള്തപെുദതണെ്അെ്യാവശ്യമാണ്.

3 . ആകന്പ്ചാന്

ഗപ്പസ്ുെ ഗപ്പവർതി പ്പഞായതിതല നെപ് ോ്തിക വർഷതിതല ആനുവല് ആകന് പാനില് ഉള്തപടൊണ് എന്

തെളിയികുവാനുള ദരഖയാണ് ആകന് പാനിന്തറ ദകാപി. ആകന് പാന് പ്പകർപ് ഗപ്പവൃതി െയലുകളില്

കാണുവാന്ോധിച്ചി്ലെ.

4. ഭരണ്ചാനുമെി

ഗപ്പവൃതി തേയ്യുനെിന് നിർവഹണസ്ഥാപ്പന്യം നല്കുനഅനുമെിയാണ് ഭരണാനുമെി ദരഖപ്പരിദശാധിച്ചഎ്ലൊ

ഗപ്പവൃതികള്കു്യം ഭരണാനുമെി ഉണ്.എനിരുനാല്ക്നൂെി പ്പകർപ് െയലില്കാണുവാന്ോധിച്ചി്ലെ..

5.സ്ചാചങെിക്ചാനുമെി

ഒരു ഗപ്പവൃതിക് ോദങെികവിേഗ്ധരുതെ അനുമെി ലഭിച്ചിടുണ് എനെിനുള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ോദങെിക

അനുമെി ദരഖ. ോദങെികാനുമെി എ്ലൊ ഗപ്പവൃതികള്കു്യം ഉണ് എനിരുനാല് ക്നൂെി ോദങെികാനുമെി ന്ർ

അെങ്ങുന പ്പകർപ് ഗപ്പവർതി െയലുകളില് കാണുവാന് ോധിച്ചു. ോദങെികാനുമെി ദൊറതില് ബനതപട

ഉദേ്യാ്സ്ഥർ െിയ്യെിദയാെു ക്നൂെിയ ഒപ് ദരഖതപെുദതണെ് അെ്യാവശ്യമാണ്. ഗപ്പവർതികളുതെ എസിദമറ് െയലിതനാപ്യം

േ്നൂകിച്ചിടുണ്. ഉദേ്യാ്സ്ഥർ െിയെിദയാെുക്നൂെിയ ഒപ് ദരഖതപെുദതണൊണ് .എസിദമറ് റിദപാർടിനകത്

ഗപ്പവൃതിയുതെ ്ുണെലങ്ങള്ക്നൂെി ഉള്തപെുതണ്യം. ദഗഡായി്യം്്ആ്റെ് ഡിവേന് ഗപ്പവൃതിെയലുകളില് ഉണായിരുനി്ലെ.

േർത്വ്വഡാറ െയലില് ഉണായിരുനി്ലെ.

6.സംചയ്ചാജിെപദ്ധെി

വാർഡില് നെതിയ തപ്പാെു ഗപ്പവർതികള് കൺതവർജന്േ് ഗപ്പവൃതികള്ലെ. ഭവന നിർ്ാണ ഗപ്പവൃതികളില് വി.ഇ,ഒ

യുതെേ്ക്യപ്പഗെ്യംേ്നൂകിച്ചിടുണ്.

7. തെ്ചാഴിലിനുള്ളഅചപക

ഗപ്പവൃതികളുതെ െയലുകളില് തൊഴിലിനുള അദപ്പക കാണുവാന് ോധിച്ചിടുണ്. വ്യകി്െമായ അദപ്പകകളാണ്

െയലിലുണായിരുനെ്.അദപ്പകാ ദൊറതില്കൃെൃമായി െിയ്യെി ദരഖതപെുതാന് തൊഴിലാളികള് ഗശദ്ധിദകണൊണ്.

8. തെ്ചാഴിലഅനുവദിച്ചെിത്റെപകർപ്ത്

തൊഴിലനുവേിച്ച കാര്യ്യം ദരഖാമ്നൂല്യം തൊഴിലാളികതള അറിയികണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ.ഗപ്പവൃതി അനുവേിച്ചുതകാണ്

നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥർ നല്കുന അനുമെിയാണ് വർക് അദലാദകഷന്.ഗപ്പവർതി അനുവേിച്ചെിത്റെ പ്പകർപ്

െയലുകളില്കാണുവാന്ോധിച്ചിടുണ്.

9. മസ്റ്റർചറ്ചാള്

ഗപ്പവൃതിസ്ഥലത്തൊഴിലാളികളുതെഹാജർ ദരഖതപെുതുനെിനുളദരഖയാണ് മസർ ദറാള്. പ്പണിആര്യംഭികുനെിന്

മു്് രാവിതലയു്യം  അവോനിപിച്ചെിനു ദശഷ്യംവവകുദനരവു്യം േിവേ്യം രണു ഗപ്പാവശ്യ്യം മസർ ദറാളില്ഒപുതവകണ്യം.

തൊഴിലുറപ്  നല്കുന  പ്പദ്ധെിയായെിനാല്ഏറവു്യംേുക്മെദയാതെയു്യം കാര്യകമെദയാതെയു്യംവകകര്യ്യം തേയ്യുകയു്യം

േ്നൂകികുകയു്യം തേദയ്യണഅെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് മസർ ദറാള്.തൊഴിലാളികള്തൊഴില് തേയ്ുതവന് തെളിയികുന

ആധികാരികദരഖക്നൂെിയാണിെ്. പ്പരിദശാധിച്ചവർക്െയലുകളിതല മസർദറാളുകളില് വിവരങ്ങള് കൃെ്യമായി



ദരഖതപെുതിയിടി്ലെ. മസർദറാളില് തമഷർതമ്റെ്ബുക് ന്ർ, ഗപ്പവൃതിനെനെിയ്യെിഎനിവ

ദരഖതപെുതിയിടി്ലെ.ഗപ്പവൃതിക് ദവണിഅനുവേിച്ച് നല്കുനഎ്ലൊ മസർ ദറാളിലു്യം നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെ

െിയ്യെിദയാെുക്നൂെിയ ഒപ്,േീല്എനിവഅെ്യാവശ്യമാണ്.പ്പഞായത്െലതില്മസർ ദറാളിത്റെആേ്യ ദപ്പജില് മാഗെമാണ്

ഒപ് വച്ചിരികുനെ്..മസർ ദറാള്നല്കുദ്ാള്ബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥർഒപിതനാപ്യം െിയ്യെിയ്യു്യം,േീലു്യം പ്പരിദശാധികുന

ഉദേ്യാ്സ്ഥർഅവരുതെ ദപ്പര്,സ്ഥാന്യംഎനിവയു്യം ദരഖതപെുതുവാന് ഗശദ്ധികണ്യം. മസർ ദറാള് ന്ർ 14719 ല്വന

െിരുതല് ഗപ്പഭാവെിയുതെ ദകാളതില്ഭവാനി തെറായി ദരഖതപെുതി ദപ്പായൊതണന് മാറ് ോക്യതപെുതിയൊയി

കാണാന്ോധിച്ചു. ഇെ് ന്ലെ ഗപ്പവണെയാണ്.

10. തമഷർതമ്റെ്ത്ബുക്ത്

ഗപ്പവൃതി തേയ് അളവ് ദരഖതപെുദതണ ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷർതമന്റ് ബുക്. പ്പരിദശാധിച്ച ഗപ്പവൃതികളുതെ

െയലുകളില് ഗപ്പവൃതിയുതെ വിശോ്യംശങ്ങള് ദരഖതപെുദതണ തമഷർതമ്റെ് ബുക് േ്നൂകിച്ചിരികുനൊയി കാണതപടു.

മസർദറാളുകള്ക് പ്പാർടുകളായി ദവെന്യം നല്കുനുണ്. െയലുകളുതെ എസിദമറ്,തമഷർതമ്റെ് ബുക് എനിവ

പ്പരിദശാധികുന േമയത് മസർ ദറാള് ന്ർ ദരഖതപെുതിയൊയി കാണാന് ോധിച്ചി്ലെ. ഭ്നൂവുെമകളുതെ വിശോ്യംശങ്ങള്

ദരഖതപെുതിയൊയികണി്ലെ. ഇെ് ഗപ്പദെ്യക്യം ഗശദ്ധിദകണൊണ്.

11.സ്ചാധനഘടകം

േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡുമായി ബനപട െുക തമറീരിയല് ഇനതില് ഉള്തപെുതിയാണ് നല്കിയിരികുനെ്.നെപാെകളുതെ

വർകില് തമറീരിയല് ഉപ്പദയാ്ിച്ചെിന്ം്തറ ബി്ലെുകളു്യം തവകൌച്ചറുകളു്യം െയലില് കാണാന് ോധിച്ചിടുണ്.തമറീരിയല് രജിസറില് RC/72350

വർക് വിശോ്യംശങ്ങള്കാണാന്കഴിഞ്ഞിടി്ലെ.

12. ചവജ്ത് ലിസ്റ്റ്ത്

മസർദറാളിതല   തൊഴിലാളികളുതെ  ഹാജർ േിനങ്ങതള ആധാരമാകിയാണ് ദവെന വിെരണതിനുളള ദവജ് ലിസ്

െയ്യാറാദകണൊണ്. ഇെ് ഡാറാ എന്ഗെി ഓപദറററുതെ േുമെലയാണ്. ഒരു മസർദറാള് ദ്ാേ് തേയ്ു കഴിഞ്ഞാല്

 നാലാമതതദയാ അഞാമതതദയാ േിവേ്യം ഈ ഗപ്പവൃതികള് പ്പ്നൂർതീകരിച്ചിരികണ്യം.മസർദറാളില് ആനുപ്പാെികമായി

തൊഴിലാളിക് ദവെന്യം അനുവേിച്ചു എന് തെളിയികുവാനുള ആധികാരിക ദരഖയാണിെ്. കൃെ്യേമയത് ഹാജർ MISല്

ദരഖതപെുതി ദവജ് ലിസ് ആകുകയു്യം FTO മുഖാനിര്യം ദവെന്യം തൊഴിലാളികളുതെ ബാങ് അകകൌണില്

എതികുനെിനു്യം ദവണകാര്യങ്ങള്കൃെ്യെദയാതെ തേയ്യുനൊയി മനേിലായി.

13.എ ്്ത് ടി ഒ

ഡിജിറല്േ്യംവിധാനതില്നൂതെ  ഓൺവലനായിട്  ഗ്ാമപ്പഞായത് തേഗകടറിയു്യം ഗപ്പേിഡ്റെു്യം ഒപുകള് ദരഖതപെുതുനെ്.

അെിനാല് െണ്  ഗൊന്സഡർ  ഓർഡറുകള് െയ്യാറാകിയ  അനുെതനദയാ പ്പിദറേിവേദമാ പ്പഞായതില് നിനു്യം

തൊഴിലാളികളുതെ ദവെന്യം ബനതപട സ്ഥലങ്ങളിദലക്എതികുവാന് കഴിയു്യം.  ഇെിനുദവണി ഡിജിറല്

േിദ്നേച്ചറുകളാണ് ഗപ്പേിഡ്റെു്യം തേഗകടറിയു്യം ഉപ്പദയാ്ികുനെ്.പ്പകർപ് െയലുകളില് കാണുവാന് ോധിച്ചി്ലെ. അവ

െയലുകളില് തകാണ് വരുവാന് ഗശദ്ധികണ്യം.

14. തമറീരിയലവൗച്ചർ

ഒരു ഗപ്പവൃതിക് ോദങെിക എസിദമറ് ഗപ്പകാര്യം ആവശ്യമുള ോധനോമഗ്ികള് വാങ്ങുനെിനുള നെപ്പെിഗകമങ്ങള്

ഗപ്പെിപ്പാേികുന ദരഖയാണ് തമറീരിയല് തഗപ്പാക്യ്നൂർതമന്റ്. ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ 2 ഗപ്പവൃതികളില് തമറീരിയല്

ഉപ്പദയാ്ിച്ചെിന്ം്തറബി്ലെുകളു്യം തവകൌച്ചറുകളു്യം കാണാന്ോധിച്ചിടുണ്.

15. ചറ്ചായലറി

ദറായല്റി നല്കിയ ഗപ്പവൃതിയാദണാ എന് അറിയുവാന് േഹായികുനദരഖയാണ് ദറായല്റിദരഖ. പ്പരിദശാധിച്ച

ഗപ്പവൃതികതളാനു്യം െതന ദറായല്റി തകാെുദകണ ഗപ്പവർതികള്ലെ.

16. ച്്ചാചട്ചാസ്ത് :ഗപ്പവർതനവുമായി ബനതപെുതിതയെുദകണ മ്നൂന് ദൊദടാ പ്പെിപുകള് അൊയെ് ഗപ്പവർതനതി്റെ



ആര്യംഭ്യം, ഗപ്പവർതന്യം നെനുതകാണിരികുദ്ാള് ഗപ്പവർതന്യം പ്പ്നൂർതികരിച്ചെിനുദശഷ്യം എനീ മ്നൂന് ഘടങ്ങളിതല

ദൊദടാകള്പ്പരിദശാധിച്ച ഗപ്പവൃതികളുതെെയലുകളില്കാണാന്ോധിച്ചി്ലെ.അവ ഉള്തപെുതുവാന് ഗശദ്ധികുക.

17. ഗപവൃതിപ്നൂർതീകരണസർടി്ികറിത്റെ ചക്ചാപി

ഗപ്പവൃതി പ്പ്നൂർതീകരിച്ചു എന് ോക്യതപെുതുന ദരഖയാണ് ഗപ്പവൃതിപ്പ്നൂർതീകരണ ോക്യപ്പഗെ്യം.പ്പ്നൂർതികരിച്ച

ഗപ്പവൃതികളുതെ പ്പ്നൂർതീകരണേർടിെികറുകള്െയലില്ലഭ്യമായി്ലെ.അവ ഉള്തപെുതുവാന് ഗശദ്ധികുക.

18. മസ്റ്റർ ചറ്ചാള്മ്നൂവ്ത്തമ്റെ്ത്സിപ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതെ ഓദരാ ഘടതിതലയു്യം മസർ ദറാള് അനുവേിച്ചു തൊഴിലാളികള്ക് ദവെന്യം നല്കുനെ് വതരയുള

ഓദരാഘടങ്ങളു്യം ഏതൊതകെീയെികളില്നെനുഎന് മനസിലാകാന് ഉളൊണ് മസർദറാള് മ്നൂവ്തമന്റ് സിപ്.മസദറാള്

മ്നൂവ്തമ്റെ് അഥവ െയല് ഗൊകി്യം്് ദൊ്യം. ഗപ്പവർതികളുതെ െയലുകളില് െയല് ഗൊകി്യം്് ദൊ്യം കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു

എങിലു്യം ൊതഴ തേഗകടറിയുതെ ഒപ് ദരഖതപെുതിയൊയികണി്ലെ.

19.ആസ്ിയുതട ജിചയ്ചാ ട്ചാഗ്്ത് ച്്ചാചട്ചാകള്

ഗപ്പവർതികള് ജിദയാ ൊ്് തേയ്ിടുദണാ എന് അറിയുവാന് േഹായികുന ഘെകമാണ് ജിദയാൊഗ്് ദൊദടാഗ്ാെ്. ജിദയാ

ൊഗ്് ദൊദടാകള് െയലില് കാണുവാന് കഴിഞ്ഞി്ലെ. െയലുകളില് അെ് ഉള്തപെുദതണെ് അെ്യാവശ്യമാണ്.20.

ചസ്ചാഷ്യലഓഡിറ്ത് റിചപ്ചാർടിന്തറ ചക്ചാപി

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതെ ദനരവകാശികളായ ോധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പ്പദ്ധെി അവദലാകന്യം തേയ്യുകയു്യം, പ്പരിദശാധികുകയു്യം,

വിലയിരുതുകയു്യം തേയ്യുന ജനകീയ ഇെതപ്പെലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തൊഴിലുറപ് പ്പദ്ധെിയുതെ േവിദശഷെയാണ്

ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തൊഴിലുറപ് പ്പദ്ധെിയില് പ്പണ്യം തേലവഴിച്ചെ് ശരിയായ രീെിയിലാദണാ, ലക്യമിട അവകാശങ്ങളു്യം

ആനുക്നൂല്യങ്ങളു്യം അർഹെതപടവർക് ലഭിച്ചിടുദണാ, നിർവഹണ രീെിയില് അപ്പാകെകള് ഉണായിടുദണാ, ഗപ്പെീകിച്ച

ദനട്യം പ്പദ്ധെി മ്നൂല്യം ഉണായിടുദണാ എതന്ലൊ്യം ജനങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധികുന ജനകീയ ഗപ്പഗകിയാണ് തൊഴിലുറപ്

പ്പദ്ധെിയില് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. ദോഷ്യല് ആഡിറ് െീ്യം ദരഖകളു്യം െയലുകളു്യം  രജിസറുകളു്യം പ്പരിദശാധികുകയു്യം

ഗപ്പവൃതി സ്ഥലങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധിച്ച് അളവുകള് ഒതുദനാകുകയു്യം തേയ്യുനു. ഗപ്പദെ്യക്യം വിളിച്ചുദച്ചർകുന

ദോഷ്യല് ആഡിറ് ഗ്ാമേഭയിലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ് റിദപാർട് അവെരിപിദകണെ്.ഗപ്പവൃതി ദോഷ്യല് ഓഡിറിന്

വിദധയമായൊദണാ എന് പ്പരിദശാധികാന് േഹായികുനദരഖയാണ് ദോഷ്യല് ഓഡിറ് റിദപാർട്. ആറ് മാേ്യം

ക്നൂെുദ്ാള്ഓഡിറ് നെദതണൊണ്.

21.കസറ്ത്ഡയറി

തൊഴിലുറപ് ഗപ്പവൃതി സ്ഥലത് ആ ഗപ്പവൃതിയുമായി ബനതപട് നെകുന എ്ലൊ കാര്യങ്ങളു്യം എഴുെിതവകുനെിനുള

ദരഖയാണ് വേറ് ഡയറി. ഗപ്പവൃതി സ്ഥല്യം േ്ദ്രർശികുന തപ്പാെുഗപ്പവർതകരു്യം ോധരണകാരു്യം അവരുതെ

 നീരികണങ്ങളു്യംഅഭിഗപ്പയാങ്ങളു്യംആദകപ്പങ്ങളു്യം എഴുദെണെ് വേറ് ഡയറിയിലാണ്. തഗപ്പാജക്് മീറിങ്ങിത്റെ മിനിറ്േു്യം

ഹാജരു്യം വേറ് ഡയറിയുതെ ഭാ്മായി ഉള്തപെുതാവുനൊണ്.തൊഴിലാളികള്ക് തൊഴില് സ്ഥലത് അനുവേിച്ചു

നല്കിയിരികുനേകൌകര്യങ്ങളുതെ വിവരങ്ങളു്യം ഇെില് നിർബനമായു്യം എഴുെണ്യം. ഒദരാ തൊഴിലാളിയു്യം പ്പണിസ്ഥലത്

തകാണു വനിരികുന പ്പണിയായുധങ്ങളുതെ വിവരങ്ങളു്യം ദരഖതപെുതണ്യം. ജാഗ്െ േമിെിയുതെ റിദപാർടു്യം വേറ്

ഡയറിയുതെ ഭാ്മായി ഉള്തപെുതാവുനൊണ്.ദമറിത്റെ വിലാേവു്യം ദൊൺ ന്രു്യം കൃെ്യമായി വേറ് ഡയറിയില്

ദരഖതപെുദതൊണ്. ദരഖതപെുതിയൊയി കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുണ്. തേക് ലിസ് പ്പ്നൂർണമായിരുനി്ലെ. തഗപ്പാജക്് മീറി്യം്്

നെതിയെിത്റെ വിശോ്യംശങ്ങള് ദരഖതപെുതിയിടി്ലെ. പ്പണിയായുധ വാെക വേറ് ഡയറിയില് ഉള്തപെുതിയിടുണ്.

തൊഴിലാളികളുതെ ോക്യപ്പഗെ്യം പ്പ്നൂർതീകരിച്ചിടുണ്. VMCറിദപാർട്,വേറ് ഡയറി എനിവയില് അ്യം്ങ്ങള്/ഉദേ്യാ്സ്ഥർ

ഒപ് മാഗെമാണുളെ്. കുറിപുകള് ദരഖതപെുദതണൊണ്.

എസ്റ്റിചമറും ഗപവൃതിയുതടഅളവുകളും

ഒരു ഗപ്പവൃതി നെപാകുനെിനായി എന്ജിനിയറി്യം്് വിഭാ്്യം െയ്യാറാകുന ോദങെികദരഖയാണ് എസിദമറ്. ഒരു

ഗപ്പവൃതി എങ്ങതന നെപിലാകണതമന് മാർ്ഗ്ഗനിർദ്ശ്യം നല്കുന ഒരു ദരഖ ക്നൂെിയാണിെ്. ഇെില് പ്പദ്ധെിയുതെ ദപ്പര്,



പ്പദ്ധെിയില് ഏതറെുകുന വിവിധ ശീർഷകതില്തപട ഗപ്പവൃതികള്(Activities), അവയുതെ എണ്യം, നീള്യം, വീെി, ആഴ്യം,

(തപ്പാക്യം) വ്യാപ്പെ്യം, ഒരു യുണിറിന് നല്ദകണുന െുക, ആതക െുക എനിവ നിർബനമായു്യം ദരഖതപെുതിയിരികണ്യം.

ോധനോമഗ്ികള് (ആവശ്യമായ ഗപ്പവൃതികളില് മാഗെ്യം) വിേ്്ദ്ധ-അവിേ്്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുതെ എണ്യം, നല്കുന ക്നൂലി,

േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡിത്റെ തേലവ് എനിവ നിർബനമായു്യം എസിദമറില് ഉള്തകാളിച്ചിരിദകണൊണ്.

വർക് െയലില് േ്നൂകിച്ചിടുള എസിദമറ് ഇ്യംഗീഷിലുളെു്യം ോദങെിക ഭാഷയിലുളെുമാണ്. ോധാരണ

തൊഴിലാളികള്കു്യം, തപ്പാെുജനങ്ങള്കു്യം പ്പരിദശാധികുവാന് കഴിയു്യം വിധ്യംഈഎസിദമറ് ജനകീയ ഭാഷയിദലക് ആകി

ഗപ്പവൃതിേമയത് ദമറിത്റെവകവശ്യംവയ്ദകണെു്യം തപ്പാെുസ്ഥലങ്ങളില് ഗപ്പേർശനതിനു്യം ഉപ്പദയാ്ിദകണൊണ്.

േ്കാര്യഭ്നൂമികളില് തേയ്യുന ഗപ്പവൃതികളില് ഭ്നൂവുെമയുതെ അദപ്പക േമർപികുദ്ാള് ഭ്നൂമിയുതെ അളവ്

ദരഖതപെുദതണൊണ്. ോക്യപ്പഗെ്യം േമർപികുദ്ാള് ഗപ്പസ്ുെ ഭ്നൂമിയില് തേയ് ഗപ്പവൃതിയുതെ വിശോ്യംശങ്ങള് (എണ്യം,

നീള്യം, വീെി, ആഴ്യം)ക്നൂെി ദരഖതപെുദതണൊണ്. മണ് കയ്യാല-ക്്ലെ കയ്യാല എന ഗപ്പവൃതിതകാഴിതക മറുള തപ്പാെു

ഗപ്പവൃതികളിളുതെ െയലുകളില് വിവരങ്ങള് ദരഖതപെുതിയ ോക്യപ്പഗെങ്ങള് കാണാന് കഴിഞ്ഞി്ലെ. അെുതകാണ്

പ്പ്നൂർതീകരിച്ച ഗപ്പവൃതികളുതെ അളവുകള് പ്പരിദശാധികുനെിനു്യം, തമഷർതമ്റെ് ബുകുമായു്യം, എസിദമറുമായു്യം

ഒതുദനാകുനെിനു്യം കഴിഞ്ഞി്ലെ.

അളവുകള് അെിസ്ഥാനതപെുതിയാണ് ബി്്ലെ പ്പാോകുനെു്യം ദവെന്യം നല്കുനെു്യം ഉള്പതെയുള കാര്യങ്ങള്

അനിമമാകുനെ്. എനെിനാല് അളവുകളുതെയു്യം എണതിത്റെയു്യം കാര്യതില് ഭാവിയില് അദങ്ങയറതത കൃെ്യെ

ോദങെിക വിഭാ്്യം ഉറപാദകണൊണ്. അ്ലൊതപ്പക്യം അളവുകളുതെ/എണതിത്റെ വ്യെ്യാേതിന് ബാധ്യെ

േുമതതപെുകയു്യം ബനതപട അധികാരികള് െീർതു്യം ഉതരവാേികളാദകണിവരു്യം എനെു്യം ഗപ്പദെ്യക്യം

ഗശദ്ധയില്തപെുതുനു.

 തൊഴിലാളികള് ക്നൂട്യം ദേർന് അവർകാവശ്യമായ ഗപ്പവൃതികള് െിരതഞ്ഞെുകുകയു്യം എങ്ങതന ദജാലി

തേയ്യണതമനു്യം േർച്ച തേയ്് വർക് കലണർ െയ്യാറാകുകയു്യം തേയ്യുക. ഓദരാ മാേതിത്റെയു്യം േവിദശഷെകളു്യം

്ുണങ്ങളു്യം കണകിതലെുത് ദവണ്യം ഗപ്പവർതനങ്ങള്െീരുമാനികാന്.

 വർക് കലണർ അനുേരിച്ച് തൊഴിലാളികള്ക് പ്പുെിയ െരതിലുള തൊഴിലു്യം തൊഴിലിെവു്യം കതണതുവാനു്യം

നിർദ്ശികുവാനു്യം അവകാശമുണ്. ഇെുവഴി 100 േിവേ്യം തൊഴില് പ്പ്നൂർണമായു്യം ലഭ്യമാവാത തൊഴിലാളികള്ക്

അധികമായി തൊഴില്ലഭ്യമാവുകയു്യം 100 ഗപ്പവൃതിേിനങ്ങള്പ്പ്നൂർതീകരികുവാന്ോധികുകയു്യം തേയ്യു്യം.

 നിയമഗപ്പകാര്യം അനുവേനീയമായ അഗെയു്യം ഗപ്പവൃതി േിനങ്ങള് ദോേിച്ചു വാദങ്ങണൊണ്. ഇെിനായി തൊഴിലിന്

ഡിമാ്റെ് തേയ്യുകയു്യംഅെിനു െീയെിവച്ചവകപറു രേീെ് വാദങ്ങണെുമാണ്.

സിറിൺഇന്്ർചമഷന്ചബ്ചാർഡ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതി നെതിയ സ്ഥല്യം കൃെ്യമായി മനസിലാകാനു്യം, പ്പദ്ധെി ഗപ്പവർതനങ്ങളുതെ േുൊര്യെ

ഉറപുവരുതുനെിനു്യം ദേശീയ ഗ്ാമീണ തൊഴിലുറപുപ്പദ്ധെിയില് േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ് അെ്യാവശ്യമാണ്.

തൊഴിലുറപ് നിയമ്യം തഷഡ്യ്നൂള് 22(4)ലു്യം വാർഷിക മാസർ േർകുലർ ോപ്പ്റർ 10(6), 11, 7, 13 എനിവയിലു്യം േിറിേൺ

ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡിതനകുറിച്ച് പ്പരാമർശികുനു. ഓഡിറിന്തറ ഭാ്മായി നെതിയ 6 വർകുകളുതെ െീല്ഡ്

പ്പരിദശാധനയില് ഭവന നിർ്ാണ ഗപ്പവൃതി,നെപാെ നിർ്ാണ്യം എനിവയില് േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ്

സ്ഥാപ്പിച്ചിടി്ലെ. ഭവന നിർ്ാണ ഗപ്പവൃതികളുതെ എസിദമറുകളില് ഇെിനായി െുക വകയിരുതിയൊയി കാണുനി്ലെ.

തപ്പാെു ഗപ്പവൃതികളുതെ എസിദമറില് േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡിനു ദവണി4000 ര്നൂപ്പ വകയിരുതിയൊയി

കാണുനു. െയലുകളിതല എ്യം ബുകില് 3270/- ര്നൂപ്പയാണ് േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡിന് ദവണി

േിലവഴിച്ചിരികുനൊയി കാണുനെ്. കനാല് െീല്ഡ്ദബാതി വൃതിയാകല്,കൃഷിഭവന് ദൊെ് നവീകരണ്യം എനീ

വർകുകളില് സ്ഥാപ്പിച്ച ദബാർഡുകളില് നിലവാര്യം കുറഞ്ഞ തപ്പയ്ന്റ് ഉപ്പദയാ്ിച്ചെ് കാരണ്യം മഴയത് തപ്പയ്ന്റ് ഇളകി

ഒലിച്ച് ദബാർഡ് വൃതിദകൊയിടുണ്.നീർതെ ഗപ്പവതിയില് സ്ഥാപ്പിച്ച ദബാർഡ് ഓഡിറ് പ്പിരീഡിന് മുന്പ്പുള

ഗപ്പവർതിയുദെൊണ്.

നിരീകണഗപശ്നപരിഹ്ചാരസംവിധ്ചാനം

തൊഴിലുറപിന്10അവകാശങ്ങളില്ഒനായിേമയബനിെമായിഉളപ്പരാെിപ്പരിഹാരതിനുളഅവകാശ്യംനിലനില്തക

തതനപ്പരാെികള്പ്പലവിധതില്ഉതണങിലു്യംഈഅവകാശതതകുറിച്ച്തൊഴിലാളികള്ക്അവദബാധ്യംഇ്ലൊതെുതകാ

ണു്യംനാളിെുവതരഒരുപ്പരാെിയു്യംപ്പഞായതില്ദരഖാപ്പരമായി േമർപിച്ചിടി്ലെ.. വേറ് േ്ദ്രർശികുന ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെ
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36 എനന്രില്ബനതപൊവുനൊണ്.

നിർചദേങ്ങള്

ഉചദ്യ്ചാ്സ്ഥചര്ചാട്ത്

 ഗപ്പവ്യതി െയലില് േ്നൂകിദകണ ദരഖകള് കൃെ്യമായി േ്നൂകികുക. .ദകഗ്ദ്ര േർകാരിത്റെ ഇകാര്യതിലുള മാർ്

നിർദ്ശ്യംകൃെ്യമായി പ്പാലിദകണൊണ്.

 ജനകീയ ഭാഷയില് ഉളഎസിദമറ് തൊഴില്സ്ഥലങ്ങളില്നല്കുക.

 മസർ ദറാള്അനുവേിച്ച് നല്കുദ്ാള്ബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെ െിയ്യെിദയാെു ക്നൂെിയ ഒപ്,േീല്എനിവ ഉറപാകുക.

 ദലബർ ബഡ്ജറ്, വാർഷിക കർ്പ്പദ്ധെി, തഷല്െ് ഓെ് തഗപ്പാജക്് വർക് കലണർ എനിവ െയ്യാറാകുനെില്

തൊഴിലാളികളുതെയു്യം ്ുണദഭാകകളുതെയു്യം ഗപ്പാദേശികവിേ്്ദ്ധരുതെയു്യം പ്പങാളിത്യം ഉറപാകുക.

 കൃെ്യമായഇെദവളകളില്തൊഴില്സ്ഥലങ്ങള്േ്ദ്രർശികുക.

 തൊഴിലാളികള്ആവശ്യതപെുനേമയങ്ങളില്കാലാവസ്ഥകനുേരിച്ചുള ഗപ്പവൃതികള്നല്കുക.

 ഗപ്പവൃതിസ്ഥലങ്ങളില്കുെിതവള്യം, െണല്, ഗപ്പഥമിക േികിതാ തേകൌകര്യങ്ങള്എനിവഒരുകി തകാെുകുക.

 തൊഴില്കാർഡിന്ആവശ്യമായ ദൊദടാ പ്പഞായതില്നിന്എെുതു തകാെുകാന് ഗശദ്ധിദകണൊണ്.

 േുരകാോമഗ്ികള്ആവശ്യമായ ഗപ്പവർതികളി.ല്അവലഭ്യമാകാന് ഗശദ്ധിദകണൊണ്.

 ഓദരാവർക്െയലുകളിലു്യംആന്ല്മാസർേർകുലർനിഷ്ർഷികുന ദരഖകള് ഉതണന് ഉറപാദകണൊണ്.

ഗ്്ചാമപഞ്ചായതിചന്ചാട്ത്

 കൃെ്യമായഇെദവളകളില് ഗ്ാമേഭ, ദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭഎനിവനെതുക.

 ക്നൂെുെല് പ്പദ്ധെികളു്യം മഴകുഴികളു്യം മൺകയ്യാലയു്യം ആണ് തേയ്ിരികുനെ്. സ്ഥിര ആസ്ഥിയുണാകുന ഗപ്പവർതികള്

െിരതഞ്ഞെുകുക.

 കൃഷി േ്യംബനമായ പ്പദ്ധെികള് െിരതഞ്ഞെുകുദ്ാള് പ്പഞായതിനു വകമാറികിടിയ ഘെകസ്ഥാപ്പനമായ

കൃഷിഭവനുമായിആദലാേിച്ച് േ്യംദയാജിെ പ്പദ്ധെികള്ഏതറെുത് നെതുക.

 വിേ്യാലയങ്ങള്ക്കളിസ്ഥല്യം, േുറുമെില്എനിവനിർ്ിച്ച് നല്കുക

 ദേശീയ ഉപ്പജീവന മിഷത്റെ (NRLM) േഹായദതാതെ തമച്ചതപട രീെിയിലുള തൊഴില് പ്പരിശീലന്യം നല്കി കുറച്ചു

തൊഴിലാളികതളവിേ്്ദ്ധ/അർദ്ധവിേ്ദ്ധതൊഴിലാളികളാകി മാറുക.

 കൃെൃമായി 6 മാേതതഇെദവളകളില് ദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭവിളിച്ചുദേർകാന് ഗശദ്ധിദകണൊണ്.

ചമറുമ്ചാചര്ചാട്ത്

 തൊഴിലാളികളുതെ തൊഴില് കാർഡില് ഗപ്പവർതിതയ കുറിച്ചുള വിവരങ്ങളു്യം ഹാജരു്യം കൃെൃമായി

ദരഖതപെുദതണൊണ്.

 തൊഴിലാളികളുതെ ഗ്്നൂപ്അദപ്പകപ്പഞായതില്നല്കുദ്ാള് പ്പറ് േീട്വകപറിേ്നൂകിദകണൊണ്.

 വേറ് ഡയറിയില് വിവരങ്ങള് കൃെൃമായി ദരഖതപെുദതണെു്യം തൊഴിലിെങ്ങളില് േ്നൂകിദകണെു്യം േ്ദ്രർേകർക്

പ്പരിദശാധികാന്നല്ദകണെുമാണ്.

 മസർദറാളുകളില് തവടിെിരുതലുകള് വരുതാെിരികാന് ഗശദ്ധിദകണൊണ്.

തെ്ചാഴില്ചാളികചള്ചാട്ത്

 തൊഴില് ആവശ്യമുള േമയങ്ങളില് തൊഴിലിന് ദരഖാ മ്നൂല്യം ആവശ്യതപെുകയു്യം പ്പറ് േീട് വകവശ്യം േ്നൂകികുകയു്യം

തേയ്യുക.

 തൊഴിലിെങ്ങളില്തൊഴില്കാർഡ്വകവശ്യംേ്നൂകികുക.

 തൊഴിലിന് േമയഗകമ്യം പ്പാലികുക.

 ആേ്നൂഗെണ ഗപ്പവർതനങ്ങളില്പ്പങാളിത്യംവഹികുക.

 ദോഷ്യല് ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭകളില് പ്പതങെുത് ദോഷ്യല് ഓഡിറ് നെതാനുള അവകാശ്യം ഗപ്പദയാജനതപെുതി

പ്പദ്ധെിയുതെ ്ുണനിലവാര്യം ഉറപ്വരുതുക.

 പ്പരാെി പ്പരിഹാരേ്യംവിധാന്യം ഗപ്പദയാജനതപെുതുക.

 തൊഴിലിെങ്ങളിതലഅപ്പകെങ്ങള് കൃെൃമായിവേറ്ഡയറിയില് ദരഖതപെുതുക.

 മസർ ദറാളുകളില്കൃെൃമായി ഒപ് ദരഖതപെുതുക.തവടിെിരുതലുകള് വരുതാെിരികാന് ഗശദ്ധികുക.



അനുബനം

തെ്ചാഴിലുറപ്ത്പദ്ധെിയിലഏതറടുത്ത്നടത്ചാവുന ഗപവൃതികള്

I. വിഭ്ചാ്ംഎ : ഗപകൃെിവിഭവപരിപ്ചാലനവുമ്ചായിബനതപടതപ്ചാെുഗപവൃതികള്

i. കുെിതവള ദഗോെസുകള് ഉള്തപതെയുള ഭ്നൂ്ർഭജല വിൊന്യം ഉയർതുനെിന് ആവശ്യമായ അെിയണകള്

(Undergroud dykes), മൺെെയണകള്, അണകള് (ദസാപ്ഡാ്യം), തേക്ഡാമുകള് െുെങ്ങിയ ജലേ്യംരകണതിനു്യം

ജലതകായ്തിനു്യംേഹായകരമായനിർ്ിെികള്;

ii. ഒരു നീർതെതിത്റെ േമഗ് പ്പരിപ്പാലനതിന് ഉെകുന ഇെതപ്പെലുകളായ ദകാണ്നൂർഗെഞുകള്, െട്െിരികല്(Terracing),

ദകാണ്നൂർബണുകള്, കല്തെയണകള്, ്്യാബിദയാൺ നിർ്ിെികള്, നീരുറവ ഗപ്പദേശതിത്റെ പ്പരിദപ്പാഷണ്യം

െുെങ്ങിയനീർതെപ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവൃതികള് ;

iii. േ്നൂക്മ-തേറുകിെ ജലദേേന ഗപ്പവൃതികളു്യം ദൊെുകള്/കനാല് എനിവയുതെ നിർ്ാണ്യം, പ്പുനരുദ്ധാരണ്യം,

തമയി്റെനന്േ്എനീ ഗപ്പവൃതികളു്യം ;

iv. ജലദേേന കുളങ്ങളുദെയു്യം മറ് ജലദഗോെസുകളുദെയു്യം ആഴ്യം ക്നൂടല് ഉള്തപതെയുള പ്പര്രാ്െ

ജലദഗോെസുകളുതെ പ്പുനരുദ്ധാരണവു്യം;

v. കെദലാരങ്ങളിലു്യം കുളങ്ങളുതെ അരികിലു്യം കനാല് ബണുകളിലു്യം ദറാഡുകളുതെ ഓരതിലു്യം, വനഭ്നൂമിയിലു്യം, മറ്

തപ്പാെുഭ്നൂമിയിലു്യം െലവൃകങ്ങള് അെകമുള മര്യം വച്ച് പ്പിെിപികലു്യം വനവെ്കരണവു്യം, (ഇവയില് നിനു്യം

ലഭികുനആോയതിത്റെഅവകാശ്യംഖണിക 5ല് ഗപ്പെിപ്പാേികുനകുെു്യംബങ്ങള്ക് നല്ദകണൊണ്);

vi. തപ്പാെു ഭ്നൂമിയിതല ഭ്നൂവികേന ഗപ്പവൃതികളു്യം.

2.വിഭ്ചാ്ം ബി: സമ്നൂഹതില അവേെ അനുഭവികുന വിഭ്ചാ്ങ്ങള്കുള്ള വ്യകി്െ ആസ്ികള്

(ഖണിക 5ലപര്ചാമർേികുനകുടുംബങ്ങള്ക്ത് മ്ചാഗെം)

i. ഖണിക 5 ല് പ്പരാമർശികുന കുെു്യംബങ്ങള്ക്Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe,

ോരിഗേ്യദരഖയ്ക് ൊതഴയുള മറ് കുെു്യംബങ്ങള്, േ്ഗെീകള് ്ൃഹനാഥയായ കുെു്യംബങ്ങള്, ഭിനദശഷികാർ

്ൃഹനാഥരായ കുെു്യംബ്യം, ഭ്നൂപ്പരിഷ്രണതിത്റെ ്ുണദഭാകാകള്, ഇ്ദ്രിര ആവാേ് ദയാജന ്ുണദഭാകാകള്,

വനാവകാശ നിയമഗപ്പകാരമുള ്ുണദഭാകാകള്, മുകളില് പ്പറഞ്ഞിരികുന കുെു്യംബങ്ങള്ലൊത പ്പക്യം,2008-തല

കാർഷിക കൊശ്ാേ നിയമ ഗപ്പകാരമുള തേറുകിെ-നാമമാഗെ കർഷകർ, ഭ്നൂമിയുതെ ഉല്ാേനകമെ

വർദ്ധിപികുനെിനായി ഭ്നൂവികേനവു്യം, കിണറുകള് (Dugg well), കുളങ്ങള് (Farm Ponds), മറ് ജലതകായ്ത് നിർ്ിെികള്

എനിവ ഉള്തപതെയുളജലദേേനതിനാവശ്യമായഅെിസ്ഥാനേകൌകര്യങ്ങള്ലഭ്യമാകല്

ii. പ്പഴകൃഷി, പ്പട്ന്നൂല്കൃഷി, ദൊടവിളകൃഷി,ൊ്യംദൊറേ്ഗെിഎനിവയില്നൂതെ ഉപ്പജീവന്യം തമച്ചതപെുതല്;

iii. ഖണിക 5 ല് േ്നൂേിപികുന കുെു്യംബങ്ങളുതെ െരിശ് ഭ്നൂമി/ പ്പാഴ്ഭ്നൂമി (Fallow or Waste Land) വികേിപിച്ച് കൃഷിക്

അനുദയാജ്യമാകല്;

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

പ്പദ്ധെികള് ഗപ്പകാരദമാഏതറെുകുന ഭവനനിർ്ാണതിതലഅവിേ്്ദ്ധകായിക തൊഴില്ഘെക്യം;

v. മൃ്പ്പരിപ്പാലന്യം ദഗപ്പാതാഹിപികുനെിനുള അെിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങളായ ദകാഴിക്നൂെ്, ആടിന് ക്നൂെ്, പ്പടി ക്നൂെ്,

തൊഴുത്, പ്പുല്തൊടിഎനിവയുതെ നിർ്ാണവു്യം;

vi. മത്യബനന ഗപ്പവർതനങ്ങള് ദഗപ്പാതാഹിപികുനെിന് ഉെകുന അെിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങളായ മത്യ്യം ഉണകുന

ദകഗ്ദ്രങ്ങള്, മത്യ്യം േ്നൂകികുന ദകഗ്ദ്രങ്ങള് എനിവ നിർ്ികലു്യം വർഷകാലത് മാഗെ്യം തവളമുള

തപ്പാെുകുളങ്ങളില്(Seasonal water bodies on public land) മത്യ്യം വളർതുനെിന്അെിസ്ഥാനേകൌകര്യങ്ങള്ഒരുകലു്യം;

3.വിഭ്ചാ്ം സി: ചദേീയ ഗ്്ചാമീണ ഉപജീവന മിഷത്റെ നി്ത്ബനനകള് അനുസരികുന സ്വയം

സഹ്ചായസംഘങ്ങള്ക്ത് തപ്ചാെുഅടിസ്ഥ്ചാനസൗകര്യങ്ങള്

i. കാർഷിദകാെ്പ്പനങ്ങളുതെ ഈെുറ േ്യംഭരണ േകൌകര്യ്യം ഉള്തപതെയുള വിളതവെുപിന് ദശഷ്യം ആവശ്യമായി വരുന

േകൌകര്യങ്ങള് (Post-Harvest facilities), വജവവള്യം എനിവയ്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങള്

േൃഷ്ടികുകവഴികാർഷിദകാെ്പ്പാേനകമെവർദ്ധിപികുനെിനുള ഗപ്പവൃതികളു്യം;

ii. േ്യ്യംേഹായേ്യംഘങ്ങളുതെ ഉപ്പജീവന ഗപ്പവർതനങ്ങള്ക്ആവശ്യമായ തപ്പാെുവർക്തകഡുകളുതെ നിർ്ാണവു്യം.

4.വിഭ്ചാ്ംഡി: ഗ്്ചാമീണഅടിസ്ഥ്ചാനസൗകര്യങ്ങള്



i. നിർദ്ശികതപട മാനേണങ്ങള്ക് അനുേൃെമായി ഖര-ഗേവ മാലിന്യ േ്യംസ്രണതിനു്യം െുറസായ മലമ്നൂഗെ

വിേർ്ജ്ജന്യം ഇ്ലൊൊകുനെിനു്യം ദവണി േ്െഗനമാദയാ േർകാർ വകുപുകളുതെ ഇെര പ്പദ്ധെികളുമായി

േ്യംദയാജിപിച്ച് തകാദണാ വ്യകി്െ കക്നൂേുകള്, സ്്നൂള് ദൊയ്ലറുകള്, അങണവാെി ദൊയ്ലറുകള് െുെങ്ങിയ ഗ്ാമീണ

ശുേിെ്വുമായിബനതപട ഗപ്പവൃതികള്;

ii. ഒറതപട് കിെകുന ഗ്ാമങ്ങതളയു്യം, നിർ്ിഷ്ട ഗ്ാമീണ ഉല്ാേന ദകഗ്ദ്രങ്ങതളയു്യം നിലവിലുള ദറാഡ് ശൃ്യംഖലയുമായി

ബനിപികുനെിനുള, എ്ലൊ കാലാവസ്ഥയിലു്യം ഉപ്പദയാ്ികാന് പ്പറുന ഗ്ാമീണ ദറാഡുകളുതെ നിർ്ാണവു്യം,

ഓെകള്, കലുങുകള് എനിവ ഉള്തപതെയുള ഗ്ാമതിതല ഈെുറ ഉള്ദറാഡുകളുതെയു്യം വീഥികളുതെയു്യം

നിർ്ാണവു്യം;

iii. കളിസ്ഥലങ്ങളുതെ നിർ്ാണവു്യം;

iv. തവളതപാക നിയഗനണ േ്യംരകണ ഗപ്പവൃതികള്, തവളതകട് ഒഴിവാകുനെിനുള ജലനിർ്ഗ്ഗമന ഗപ്പവൃതികള്,

മഴതവള്യം തകടി നില്കുന ൊഴ്ന തപ്പാെുസ്ഥലങ്ങളുതെ തമച്ചതപെുതല് (Chaur renovation), െീരഗപ്പദേശങ്ങളുതെ

േ്യംരകണതിനുള ദസാ്യം വാടർ തഗഡയിനുകള്, എനിവ ഉള്തപതെയുള തപ്പാെു അെിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങള്,

ദറാഡുകളുതെ പ്പുന:രുദ്ധാരണ്യം, േുരനഗപ്പെിദരാധ െയ്യാതറെുപുകള്തമച്ചതപെുതുനെിനുള ഗപ്പവൃതികളു്യം;

v. ഗ്ാമപ്പഞായതുകള്, വനിൊ േ്യ്യം േഹായ േ്യംഘങ്ങളുതെ തെഡദറഷനുകള്, തകാെുങാറ് ബാധിെർകുള

അഭയദകഗ്ദ്രങ്ങള് (വേദ്ാൺ തഷല്റർ), അങണവാെിദകഗ്ദ്രങ്ങള്, ഗ്ാമീണ േനകള് എനിവയ്കാവശ്യമുള

തകടിെങ്ങളുതെ നിർ്ാണവു്യം, ഗ്ാമ/ദ്ാ്്ല ഗകിമിദറാറിയങ്ങളുതെ നിർ്ാണവു്യം;

vi. ദേശീയ ഭക്യേുരകാനിയമ്യം 2013 (20/2013) തല വ്യവസ്ഥകള് നെപിലാകുനെിന് ആവശ്യമായി വരുന ഭക്യ-ധാന്യ

േ്യംഭരണികളുതെ നിർ്ാണവു്യം;

vii. മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തൊഴിലുറപ് നിയമ ഗപ്പകാര്യം ഏതറെുകുന നിർ്ാണ ഗപ്പവൃതികളുതെ

എസിദമറിത്റെ ഭാ്മായി വരുനനിർ്ാണോമഗ്ികളുതെ ഉല്ാേനവു്യം;

viii. മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തൊഴിലുറപ് നിയമ ഗപ്പകാര്യം േൃഷ്ടികതപട ഗ്ാമീണ തപ്പാെു ആസ്ികളുതെ

അറകുറപ്പണികളു്യം;

ix. ഇെ് േ്യംബനിച്ച് േ്യംസ്ഥാന േർകാരുമായി ക്നൂെിയാദലാേന നെതി ദകഗ്ദ്രേർകാർ വിജാപ്പന്യം തേയ്യുന മറ്

ഏതൊരു ഗപ്പവൃതിയു്യം.

അളവുകള്

പേര് കല് കയ്യാല മണ്കയ്യാല

ബീനവപ്പകാളി 81.6മീ ക്്ലെ

േ്ദ്രന്കാരാട് 61.5മീ,ക്്ലെ 108േ.മീമണ്

കൃഷ്ണന്വപ്പകാെ് 152.5മീ മണ്

പ്പാദഞരികൃഷ്ണന്കുടി ക്്ലെ 53.68മീ മണ് 883മീ

ഗശീനിവാേന് 22.185മീക്്ലെ

ജാനുകുമാരന് 3.2 േ.മീക്്ലെ



ോലില്ഷിജു 420.375േ.മീക്്ലെ

രാജന് ദമദലെത് 16.5 േ മീക്്ലെ

ജയാന്ദ്രന്ോലില് ക്്ലെ 112.775 േ.മീ ,മണ് 525മീ

ദമദലെത് േ്ദ്രന് 92.5 മീ

േുധാകരന്കന്യംകുറി 112.5മീ മണ്

ൊയാട് ദകളുകുടി 103.25മീ മണ്

കണിയാത് മുരളി 110.75 മീമണ്

ബിനിെ 19.33 ക്്ലെ

ശാനകണിയാട് 17.5മീ മണ്

മാധവന്നായർപ്പാലാട്തപ്പായില് 209.076 േ.മീക്്ലെ

േിനു ദെവർപ്പറ്ത് 462േ.മീക്്ലെ

േുധാകരന് ദെവർപ്പറ്ത് 23.43 േ.മീക്്ലെകയ്യാല

അനില്കുമാർ നെുവതന 45,04 േ.മീക്്ലെകയ്യാല

ആതക

ക്്ലെകയ്യാല 1530.691 േ.മീ

മണ്കയ്യാല 1813.5 മീ

21-09-2019ന്ത് നടന ഗ്്ചാമസഭയുതടെീരുമ്ചാനങ്ങള്

ദേളന്നൂർ ഗ്ാമ പ്പഞായതിതലവാർഡ് ഒന് ഇച്ചന്നൂരിതല ദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭനെതി.10.08.2019 ന് നെദകണ ഗ്ാമേഭ ഗപ്പളയ്യം

കാരണ്യം മാറിവച്ചൊയിരുനു.

ദയാ്തില്തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളികള്,കുെു്യംബഗശി ഗപ്പവർതകർ,വിഎ്യംേിഅ്യം്ങ്ങള്മറു ഗ്ാമേഭഅ്യം്ങ്ങള്ഉള്തപതെ 93

ദപ്പർപ്പതങെുതു.ഗ്ാമ,ബ്ദളാക് പ്പഞായത്ഉദേ്യാ്സ്ഥർആരു്യം ഉണായിരുനി്ലെ.പ്പഞായത്ഓവർേിയർക് പ്പനിയാതണന്

അറിയിച്ചിരുനു.

വാർഡ് തമ്ർ ഗശീമെിേുജരദമശന്േ്ാ്െ്യം പ്പറഞ്ഞുതകാണ് രാവിതല 10.30 ന്ആര്യംഭിച്ച ഗ്ാമേഭക് തൊഴിലാളി ഗശീമെി ദജ്യാെി

വാര്യങണിഅദ്ധ്യകയായി.ആമുഖാവെരണ്യംഡിആർപ്പി ഗശീമെിേിമ്ന നെതി.റിദപാർട്ബിആർപ്പിബി്ദ്രു.അവെരിപിച്ചു. െുെർന്

റിദപാർടിന്ദമല്കാര്യമായേർച്ചനെനു.

1.അവെരിപിച്ചറിദപാർടില് ഗശീനിവാേന്എനഭുവുെമയുതെവീടുദപ്പര് ദേർതിടി്ലൊയിരുനു,ഇെ് മതറാരു ഗശീനിവാേന്

േ്യംശയമുനയിച്ചു.

2.ദമാണിററി്യം്്േമിെിഅ്യം്മായ ഗശീേുധാകരന്വർകിതനകുറിച്്ചഅറിയാറിത്ലെന്നൂ്യംവേറ്ഡയറി ഒപിൊന്നല്കാറിത്ലെനു്യം

പ്പരാെിതപടു.



3.കാർഷികദമഖലയുതെവികേനതിനുെകുനവർകുകള്പ്പഞായത്ഏതറെുകുനിത്ലെന് മുരളികണിയാത്വിഎ്യംേിഅ്യം്്യം

അഭിഗപ്പായതപടു.മഴകുഴി,ക്്ലെ,മണ് കയ്യാലവർകുകള് ഗപ്പാദേശികമായി തേദയ്യണൊതണനു്യംക്നൂടിദച്ചർതു.

4.രാമന്കുടി നായർകാലാവസ്ഥാനുേൃെവർക്നൂകള്ഏതറെുക്നൂനിത്ലെന്അഭിഗപ്പായതപടു.

5.തൊഴിലുറപ് പ്പദ്ധെിക് ഇഗെയധിക്യംോദ്ധ്യെകള്ഉതണന്മനസിലായെ് ഇദപാഴാതണനു്യം,എനാല്ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതെേഹകരണ്യം

വളതരകുറവാതണനു്യംകർഷകേ്യംഘ്യം ഗപ്പെിനിധി ഗശീവിജയന്കരിങ്ങാളിഅഭിഗപ്പായതപടു.

6.െരിശുഭ്നൂമിയില്പ്പച്ചകറി തേയ്യാനുളപ്പദ്ധെികള്കാദലാേിെമായിനെപിലാകണതമന് ഗശീ ഗശീനിവാേന്എനകർഷകന്

ആവശ്യതപടു.

ദമാണിററി്യം്്േമിെിവരുദ്ാള്േിലദപാള്പ്പലയിെങ്ങളിലായിപ്പണിനെക്നൂനസ്ഥലതായെുതകാണാണ്വേറ്ഡയറിനല്കാന്

കഴിയാതെ്എന് മാറ് പ്പറഞ്ഞു.നെപാെയില്ദഗപ്പാജക്് മീറി്യം്് വിശോ്യംശങ്ങള്ഇ്ലൊതെ് അെിന്ആവശ്യമിത്ലെന്

പ്പറഞ്ഞെുതകാണാതണന്മാറ് പ്പറഞ്ഞു.െസ്എയ്് ദബാക്ിന് പ്പണ്യംേ്ന്യംകയ്യില്നിന്േിലവാകാന്ഇ്ലൊതെുതകാണാണ്

വാങ്ങാതെ്എന്പ്പറഞ്ഞു.

അെുതപ്പദ്ധെിയില്  ദമല്േ്നൂേിപിച്ച ഗപ്പവർതികള്പ്പഞായത്ഏതറെുത്നെപിലാകണതമന് ദയാ്്യംആവശ്യതപടു.

തൊഴിലുപ്പകരണങ്ങളുതെവാെകതൊഴിലാളികളുതെഎകകൌണിദലക് നല്കുനെിനുളനെപ്പെിേ്ീകരിച്ചൊയി ദമറ് പ്പറഞ്ഞു.

നിലവില്ഇദപാള്ആസ്ി രജിസർെയ്യാറാകിയൊയിവാർഡ് തമ്ർഅറിയിച്ചു.

െുെർന് റിദപാർട് കയ്യെിച്്ച പ്പാസാകി.12.30ന് ഗശീമെിനിജിഷയുതെന്ദ്രിദയാെുക്നൂെിേഭഅദ്ധ്യകപ്പിരിച്ചുവിടു.


