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ആമുഖം

ഇന്യയിതല േരിഗേരായ ഗ്ാമീണ ജനതയുതട ോരിഗേ്യം  ലഘ്നൂകരികുനതിനും അവരുതട ജീവിത

േുരകിതത്ം ഉറപു വരുതുനതിനും ദവണി ര്നൂപ്പം തകാടുതിടുളള ഒരു ബൃഹത്പ്പദ്ധതിയാണ്

മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണത താഴിലുറപ് പ്പദ്ധതി. കാർഷിക ദമഖലയിലും നിർ്ാണ ദമഖലയിലും

തതാഴില് ലഭികാതത ഗ്ാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുടനുഭവികുദ്ാള് അവർക് 100 േിവേതത തതാഴിതലങിലും

ഉറപു വരുതുവാന് ഈ പ്പദ്ധതി ലക്യമിടുനു. ഇങ്ങതന തതാഴില് നല്കുനതിന് ഏതറടുകുന വിവിധ

പ്പദ്ധതികളില്നൂതട രാജ്യതിത്റെ മണും ജലവും പ്പരമാവധി േംരകികുനതിന്  ോദ്ധ്യമാകും എന്

ഗപ്പതീകികുനു.

തതാഴില് ആവശ്യതപടുനവർക് നിശിത കാലയളവിനുളളില്  കായികമായ തതാഴില് ലഭികുനുതവനും

അതിന് നിർണയികതപടിടുളള ദവതനം നിർ്ിഷ്ട േമയതിനുളളില് ലഭികുനുതവനും ഉറപു

വരുതുനതിന് ഇന്യന് പ്പാർലതമ്റെ്  പ്പാസാകിയിടുളള  നിയമമാണ് മഹാതാ്ാനി ദേശീയ

ഗ്ാമീണതതാഴിലുറപ് നിയമം. 2005ആ്സ് 23-ംാംം തിയ്യതിയാണ് പ്പാർലതമ്റെ്ഈനിയമം പ്പാസാകുനത്.

തതാഴിലും  ദവതനവും നിർ്ിഷ്ട േമയതിനുളില് കൃത്യമായി ലഭികുനതിനുള  അവകാശം

നിയമപ്പരമായി ഉറപു വരുതുതവനതാണ് ഈ നിയമതിത്റെ േവിദശഷത. തതാഴില് ലഭിചിത്ലെങില്

 തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനവും തതാഴിതലടുതദശഷം ദവതനം വവകുകദയാ ലഭികാതിരികുകദയാ തേയ്ാല്

നഷ്ടപ്പരിഹാരവുംഈനിയമംവ്യവസ്ഥതേയ്യുനു.

തതാഴില് ആവശ്യതപടുനവർക് 15 േിവേതിനുളില് കായികമായി ഏതതങിലും തതാഴില്

നല്കിയിരികണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ. അ്ലൊതപ്പകം പ്പതിനാറാമതത േിവേം മുതല് അവർക്

തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനതിന് അർഹതയുണായിരികും. അതുദപ്പാതല എടുത തതാഴിലിത്റെ ദവതനം 14

േിവേതിലധികം വവകിയാല് വവകുന ഒദരാ േിവേതിനും നഷ്ട പ്പരിഹാരം ലഭികുനതിനും

അർഹതയുണ്. തതാഴിദലാ തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനദമാ ഉറപായും ഉറപ് വരുതുനുതവനതാണ്ത താഴിലുറപ്

നിയമതിത്റെ ഗപ്പദത്യകത.

ഇന്യയിതല ഏറവും പ്പിദനാകമായ 200 ഗ്ാമീണ  ജി്ലെകളില് 2006 തെഗബുവരി 2-ംാംം തീയതി ഈ നിയമം

നിലവില് വരുകയും പ്പദ്ധതി നടപിലാകുകയും തേയ്ു. ദകരളതില് വയനാടും, പ്പാലകാടും ഈ 200

ജി്ലെകളില് ഉള്തപടിരുനു. 2007 തമയ് 15 ന് 130 ജി്ലെകളിദലക് ക്നൂടി ഇത് വ്യാപ്പിപിചു.  ഇടുകി, കാേർദ്ാഡ്

ജി്ലെകള് ഇതില് ഉള്തപടിരുനു. 2008 ഏഗപ്പില് 1 ന് ഇന്യയിതല ബാകി മുഴുവന് ജി്ലെകളിദലകും ഇത്

വ്യാപ്പിപിചു. ഇന്യയിതല മുഴുവന് ഗ്ാമീണ ജി്ലെകളിലും ഈ പ്പദ്ധതി നിലവിലുണ്. ആദ്ാളതലതില്

േവിദശഷ ഗശദ്ധയാകർഷിച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ിത തതാഴില്നിയമതമനനിലയിലും ഗ്ാമീണ ദമഖലയില്

ോര്യഗേ ലഘ്നൂകരണതില്നിർണയാകമായവഴിതിരിവ് േൃഷ്ടിചബൃഹത് പ്പദ്ധതിഎനകാര്യം പ്പരി്ണിചും

2009 ഒക്ദടാബർ 2-ംാംം തീയതി ദകഗ്ദ്ര േർകാർ ഈ നിയമതത മഹാതാ്ാനി ദേശീയ

ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിതയന് പ്പുനർനാമകരണം തേയ്ു.



തലകുളത്തൂർ ഗ്ാമപഞായത്ത്

ദേളന്നൂർ ദ്ാകില് ഉള്തപടുന കദകാടി ഗ്ാമപ്പഞായത് ന്ലെ രീതിയില് തതാഴിലുറപ് ഗപ്പവർതനങ്ങള് ഏതറടുത്

നടതുനു. പ്പദ്ധതി നടതിപിനായി ദ്ാക് തലതില് ദ്ാക് തഡവലപ്പ്തമ്റെ് ഓെീേർ, JBDO, അഗകഡിറഡ് എന്ജിനിയർ,

അതകകൌണ്റെ് &ഡാറാ എന്ഗടി ഓപദററർ എനിവരും പ്പഞായത് തലതില് തേഗകടറി, അേി.തേഗകടറി, അഗകഡിറഡ്

എന്ജിനിയർ, ഓവർേിയർ, അതകകൌണ്റെ് &ഡാറാ എന്ഗടി ഓപദററർ എനിവരും അവരുതട ദേവനം ഈ പ്പദ്ധതിക് ദവണി

നല്കുനു. 2018-19 ോ്തിക വർഷതില് 76578 തതാഴില് േിനങ്ങള് ഈ പ്പദ്ധതിയില്നൂതട പ്പഞായത് േൃഷ്ടികുകയും

450കുടുംബങ്ങള്ക് 100 തതാഴില് േിനങ്ങള്നല്കുകയും തേയ്ിടുണ്.

പ്പഞായതിത്റെ ദപ്പര് കദകാടിഗ്ാമപ്പഞായത്

വിസ്ീർണം 20.1േതുരഗശകിദലാമീറർ

ജി്ലെപ്പഞായത് ദകാഴിദകാട്

ദ്ാക്പ്പഞായത് ദേളന്നൂർ

താല്നൂക് ദകാഴിദകാട്

ഉള്തപടുനവാർഡുകള് 21

തതാഴില്കാർഡുടമകള് 3910

േജീവ തതാഴിലാളികള് 836

നിഷ്ഗകിയ തതാഴിലാളികള് 3074

മുഖ്യ ലക്യങ്ങൾ

 അവിേ്്ദ്ധ-കായിക തതാഴിലില് ഏർതപടാന് േനദ്ധതയുള ഗ്ാമഗപ്പദേശങ്ങളില് അധിവേികുന

ഏതതാരു കുടുംബതിനും ഒരു ോ്തികവർഷം 100 േിവേതില് കുറയാത തതാഴില്

ഉറപാകുനദതാതടാപം, ്ുണദമന്മയുളതുംസ്ഥായിയായിടുളതും ഉല്ാേനകമവുമായആസ്ഥികളുതട

േൃഷ്ടിയാണ്ഈപ്പദ്ധതിയുതട മുഖ്യ ലക്യം.

 േരിഗേരുതട ഉപ്പജീവനവുമായിബനതപടവിഭവാടിതറശകിതപടുതല്.

 ോമ്നൂഹികമായി പ്പിദനാകംനില്കുനഎ്ലൊകുടുംബങ്ങതളയും പ്പദ്ധതിയില്ഉള്തപടുതുക.

 പ്പഞായതിരാജ്സ്ഥാപ്പനങ്ങതളശകിതപടുതുക.

സവിശേഷതകൾ

 നിയമതിന്തറ പ്പിന്ബലമുളഅവകാശാധിഷ്ിതപ്പദ്ധതി.

 ഗ്ാമപ്പഞായത് ഗപ്പദേശത് താമേികുന 18 വയസ്പ്പ്നൂർതിയായ എതതാരാള്കും പ്പദ്ധതിയില്

പ്പങാളിയാവാം.

 േ്ഗതീകും പ്പുരുഷനും തുല്യ ദവതനം.

 പ്പരിസ്ഥിതി േംരകണം, കാർഷിക ദമഖലയിതല അടിസ്ഥാന തേകൌകര്യ വികേനം എനിവയ്കു

മുന്്ണന.

 തതാഴിലാളികള് തതന ഗപ്പവൃതികള് കതണതുകആേ്നൂഗതണ ഗപ്പഗകിയയില് പ്പങാളികളാകാനും

അവേരം

 ആേ്നൂഗതണതിലും, നിർവഹണതിലുംതികഞ്ഞേുതാര്യത

 കരാറുകാദരാ ഇടനിലകാദരാ ഇ്ലെ.

 തപ്പാതുജന പ്പങാളിതദതാതട ദലബർബഡ്ജറ്.

 ബാങ്/ദപ്പാസ് വഴി മാഗതം ദവതനവിതരണം.

 േ്ഗതീകള്ക് മുന്്ണന.



 ക്്യ്നൂടർശൃംഖലവഴിയുളദമാണിററിം്് േംവിധാനം.

 ഗ്ാമേഭപ്പദ്ധതിഓഡിറ് തേയ്യുനു.(ദോഷ്യല്ഓഡിറ്േംവിധാനം)

 പ്പരാതിപ്പരിഹാരേംവിധാനം

രീതിോസ്ത്ഗതം

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

ദകാഴിദകാട് ജി്ലെയില് ദേളന്നൂർദ്ാക്പ്പഞായതിതലകദകാടി

ഗ്ാമ പ്പഞായത്വാർഡ് 1ല് (തേറുകുളം) ദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗപ്പഗകിയനടതിയത്.

ആദ്യഘടം:

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

ഓഡിറ് ദേളന്നൂർ ദ്ാക് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ വാർഡ് 1ല് നടദതണ ദോഷ്യല് ഓഡിറ്

ഗപ്പവർതനങ്ങതളകുറിചുളേർച.

രണാംഘടം:

2018 ഒക്ദടാബർ മാേംഒനാം തിയതി മുതല് 2019 മാർച് മാേം വതര ഏതറടുത് നടതിയ ഗപ്പവൃതികളുതട

െയലുകള്, 7 രജിസറുകള്,എംവഎഎേ്എനിവപ്പരിദശാധികല്.

മ്തൂനാംഘടം:

പ്പരിദശാധിച െയലുകളുതട അടിസ്ഥാനതില് ഗപ്പവൃതിയിടങ്ങള് പ്പരിദശാധികല്, തേയ് ഗപ്പവൃതികളുതട

അളവുകള്പ്പരിദശാധികല്

നാലാംഘടം:

്ുണദഭാകാകദളാട് ഗപ്പവൃതികളുതട ്ുണെലങ്ങള് ദോേിചറിയുകയും, േജീവ തതാഴിലാളികതളകണ്

തതാഴില്കാർഡ്,ബാങ് പ്പാസ്ബുക്എനിവപ്പരിദശാധിച്അഭിമുഖം നടതലുംവിവരദശഖരണംനടതലും.

അഞാംഘടം:

െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയുതടയും െയല് പ്പരിദശാധനയുതടയും അടിസ്ഥാനതില് റിദപാർട്

തയാറാകല്.

മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതി വിഭാവനം തേയ്യുനത് എതനാതകതയനും

കാര്യകമമായും െലഗപ്പേമായും ഈ പ്പദ്ധതി എങ്ങതന നടപിലാകാതമനും ഗ്ാമപ്പഞായതിതനയും

തതാഴിലാളികതളയും ഗ്ാമേഭ അം്ങ്ങതളയും ദബാധ്യതപടുതുനതിനു ദവണിയാണ് ഈ ദോഷ്യല്

ഓഡിറ് . പ്പദ്ധതിയുതടേുതാര്യതയും ്ുണദമന്മയും ഉറപ് വരുതാന് ദോഷ്യല് ഓഡിറ്അനിവാര്യമാണ്.

തതാഴിലാളികൾക്ത് 10അവകാേങ്ങൾ

തതാഴിലാളികള്ക് 10അവകാശങ്ങള് ഗപ്പധാനം തേയ്യുനു.അവഏതതാതകതയന് േുവതട ദേർകുനു.

1. തതാഴിലകാർ്ഡ്ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ളഅവകാേം.(തഷഡ്യ്നൂള് 2; ഖണിക 1-5, എ.എം.േി.അദ്ധ്യായം-3 )

ഗ്ാമപ്പഞായതില്സ്ഥിരതാമേമുളഅവിേ്്ദ്ധകായികതതാഴിലിന്തേയ്യുവാന്തയ്യാറായിടുളആളുക

ള്ഗ്ാമപ്പഞായതില്ദപ്പഗരജിസർതേയ്യുക.ഒരുകുടുംബതില്തതാഴില്ആവശ്യമുളവരുതടമുഴുവന്ദപ്പരുവി

വരങ്ങള്ഉള്തപടുതിയാണ്ഇതിനായിഅദപ്പക നല്ദകണത്. അദപ്പകയില്പ്പ്നൂർണവിലാേം,വയസ്,വാർഡു

ന്ർ,ദറഷന്കാർഡ്ന്ർ,ആധാർകാർഡുന്ർഎനിവദേർതിരികണം.അദപ്പകകർക്ഗപ്പാഥമികാദന്ഷ

ണതിനുദശഷംഗ്ാമപ്പഞായത്്ഗകടറിതതാഴില്കാർഡ്അനുവേിച്നല്കും.അദപ്പകനല്കിയാല്15േിവേ

തിനകംതതാഴില്കാർഡ്നല്കണം.ഒരുകുടുംബതിന് ഒരുതതാഴില്കാർഡ്മാഗതമാണ്ലഭികുക. തതാഴില്ആവ

ശ്യമുളളമുഴുവന്കുടുംബാം്ങ്ങളുദടയും വിവരങ്ങളുംദൊദടായുംതതാഴില്കാർഡിലുണായിരികും.ഒനില



ധികംതതാഴില്കാർഡുകള്ഒദരയാളുതടദപ്പരിലുണായിരികുനത്ഗകിമിനല് കുറമാണ്.എനാല്മാതാപ്പിതാക

തളദയാേദഹാേരങ്ങതളദയാമകതളദയാആഗശയിചുകഴിദയണിവരുനവിധവകള്,ഉദപ്പകികതപടേ്ഗതീകള്,

അ്തികള്എനിവർക്ഗപ്പദത്യകംദവതറതതാഴില്കാർഡുകള്തകാടുകണതമന്നിർദ്ശിചിടുണ്.തതാഴിലാ

വശ്യമുളളമുഴുവന് കുടുംബങ്ങളുദടയുംപ്പാേ്ദപ്പാർട്ലിപതിലുളളദൊദടാകള് തതാഴില്ല്കാർഡില്പ്പതി

ചിരികണം.ദൊദടാഎടുകുനതിത്റെ േിലവ്ത താഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയില് ഉള്തപടുതിഗ്ാമപ്പഞായത്ഹി

കും.അഞുവർഷദതകാണ്ഒരുതതാഴില്കാർഡ്അനുവേിചുനല്കുനത്.ഒരുകുടുംബംഒരുവർഷംആവശ്യ

തപടതതാഴില്േിനങ്ങള്,അവർക്അനുവേിചതതാഴില്േിനങ്ങള്,ലഭിചദവതനം,ഏതറടുതഗപ്പവൃതികളുംമസ

ർദറാള്ന്റുകളും,ലഭിചതതാഴിലി്ലൊയ്മദവതനം,നഷ്ടപ്പരിഹാരംമുതലായവിവരങ്ങളുംതതാഴില്കാർഡില്അ

താത് േമയംഎഴുതിദേർകണം.

2. അശപകിച്ത് 15 ദിവസതിനുള്ളില തതാഴില ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ള അവകാേവും ആയതിത്റെ

കകപ്പറ്ത് രസീത്ത് ലഭികുനതിനുമുള്ളഅവകാേം. (തഷഡ്യ്നൂള് 1; ഖണിക 8, തഷഡ്യ്നൂള് 2; ഖണിക 6-13)

തതാഴില്കാർഡ് ലഭിചവർതതാഴില് ആവശ്യമുളദപാള്ഗപ്പദതക്യം അദപ്പക നല്കണം.

നിർ്ിഷ്ടദൊറതില്ഗ്ാമപ്പഞായതിലാണ്അദപ്പകനല്ദകണത്.തവളകടലാസിലും അദപ്പകനല്കാവു

നതാണ്.2014തലപ്പുതിയനിർദ്ശങ്ങള്ഗപ്പകാരംതമാബല്ദൊൺ,ലാന്ദഡഡാൺ,ഇതമയില്മാധ്യമങ്ങളില്നൂതടയും

തതാഴില്ആവശ്യതപടാവുനതാണ്.എഴുതുംവായനയും അറിയാതവർ്്നിർ്ിഷ്ടഉദേ്യാ്സ്ഥത്റെമു്ില്വാ

കാലുംതതാഴില്ആവശ്യതപടാവുനതാണ്.േുരുങ്ങിയഗതണാഴ്ചദതകാണ്ത താഴില്ആവശ്യതപദടണത്

തതാഴിലിനായിഅദപ്പകനല്കുദ്ാള്രശീത്വകപറിയിരികണം.രണാഴ്ചദതയ്കുള(14േിവേം)പ്പണികളാ

ണ്ഏറവുംേുരുങ്ങിയത്ആവശ്യതപദടണത്.ക്നൂടുതല്േിവേങ്ങളിദലയ്കുളഗപ്പവൃതികള്മുന്ക്നൂടിഅദപ്പ

കികുനതിനുംഅനുവാേമുണ്.എനുമുതല് എനുവതരയാണ്തതാഴില്ആവശ്യമുളതതന്അദപ്പകയി

ല്വ്യകമാകണം.അദപ്പകിചതീയതിമുതല്ദകാഅദപ്പകലഭിച്പ്പരമാവധി15േിവേങ്ങള്കുളിദലാതതാ

ഴില്ലഭ്യമാകിയിരികണം.പ്പരമാവധി100 േിവേതതതതാഴിലിനാണ്അദപ്പകനല്ദകണത്. എനാല്വനഗപ്പ

ദേശതുംവാനാതിർതികളിലുംതാമേികുനപ്പടികവർ്ഗ്ഗവിഭാ്ങ്ങള്ക്150േിവേതതതതാഴില്നല്ുനതി

ന്ഇദപാള്അനുവാേംലഭിചിടുണ്.

3. തതാഴില ലഭിചിത്ലെങില തതാഴിലി്ലൊയ്മ ശവതനം ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ള അവകാേം, (ആേ്യതത 30

േിവേംക്നൂലിയുതട1/4ഭാ്വുംപ്പിനീടുളേിവേങ്ങളില്1/2ഭാ്ം)തതാഴിലാവശ്യതപടവർക്15േിവേതിനു

ളില് തതാഴില്നല്കണതമനാണ്്യവസ്ഥ.അ്ലൊതപ്പകംതതാഴിലി്ലൊയ്മദവതനംലഭികുനതിനിയ്യതിദരഖ

തപടുതിയവകപറുരശീത്ആവശ്യമാണ്.തതാഴിലിന്അദപ്പകിചിട്15 േിവേതിനകംതതാഴില്ലഭിചിത്ലെങി

ല്16ംാംംമതതേിവേംമുതല്ആേ്യതത30േിവേംനിർ്ിഷ്ടദവതനതിത്റെനാലിതലാനില്കുറയാതതുക

യുംപ്പിനിടുളേിവേങ്ങളില്ദവതനതിത്റെപ്പകുതിയില്കുറയാതതുകയുമാണ്തതാഴിലി്ലൊയ്യ്ദമ വതനമാ

യിലഭികുക.േംസ്ഥാനേർകാരാണ്തതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനംനല്ദകണത്.എനാല്പ്പിനീട്ഈതുകതതാഴി

ല്നല്കുനതില്വീഴ്ചവരുതിയവരില്നിനുംഈടാകണതമനാണ്്യവസ്ഥ.തതാഴില്അനുവേിചുനല്കിയ

അനുമുതല്ദകാ,ന്നൂറുേിവേതതദവതനതിനുല്യമായതുകതതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനമാദയാലഭികുനേിവ

േദമാതതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനതിനുളഅർഹതനഷ്ടമാകും.ദവതനമായുംതതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനമായും ഒരാ

ള്ക്പ്പരമാവധി100േിവേതതദവതനതിനുല്യമായതുകതയലഭികുവാന്അർഹതയുളു.

4. തഷല ്്ത്ഓ ്്ത് ശഗപാജക്്ത് തയ്യാറാകുവാനുള്ളഅവകാേം,

ഒരുഗ്ാമപ്പഞായതിത്റെതഷല്െ്ഓെ്തഗപ്പാജക്്എനുപ്പറയുനത് എസിദമറുകള്അടകമുളളഗപ്പവൃതികളുതട

വിശേവിവരങ്ങളാണ്.ഇതുനടപുോ്തികവർഷതിന് തദലവർഷംതെഗബുവരിമാേദതാതട പ്പ്നൂർതീക

രിചിരികണം.ഒരുഗ്ാമപ്പഞായതിത്റെഅം്ീകരികതപടദലബർബഡ്ജറിത്റെഇരടിയിലധികം തുകയ്കുളഗപ്പ

വൃതികളാണ്തഷല്ഓെ്തഗപ്പാജക്ില്ഉണാവുക.ഇതില്ഏതുഗപ്പവൃതിദവണതമങിലും കാർഷിക



കലണർതതാഴിലാവശ്യതപടവരുതടഎണം,ഗപ്പവൃതിനടപിലാകുനകാലയളവിതലകാലാവസ്ഥ എനതിത്റെഅ

ടിസ്ഥാനതില്തിരതഞ്ഞടുകാം.

. 5 കിശലാമീററിനുള്ളില തതാഴില ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ള അവകാേം, അത്ലെങില് (ദവതനതിത്റെ 10

ശതമാനംഅധികം)

അദപ്പകകരുതടതാമേസ്ഥലതിന്5കിദലാമീറർേ്നൂരപ്പരിധിയ്കുളില്തതാഴില്നല്കുനതിന്മുന്്ണനനല്

ണം. 5കിദലാമീറർേ്നൂരപ്പരിധിയ്ക്പ്പുറതാണ്തതാഴിതലടുകുനതതങില് 10ശതമാനംഅധികംദവതനതി

തനാഴിലാളികള്ക്അവകാശമുണായിരികും.

6.കുടിതവള്ളം, വിഗേമസൗകര്യം, ഗപഥമ േുഗേ്തൂഷാസൗകര്യം ഇവലഭിയ്ത്കുനതിനുള്ളഅവകാേം,

(തഷഡ്യ്നൂള് 2; ഖണിക 23-28)

തതാഴിലിടങ്ങളിതലേകൌകര്യങ്ങള്

a.തതാഴിലാളികള്ക്തിളപിചാറിയകുടിതവളംനല്കുക.

b. ഗപ്പഥമശ്നൂഗശ്നൂഷാകിറ് ഉതണന് ഉറപ് വരുതുക.

c. ഭകണം കഴികുനതിനും ഉചയ്ക് 1 മണിക്നൂർ വിഗശമികുനതിനും ടാർദപ്പാളിന് ഷീറ് തകാണ് തണല്

ഒരുകുക.

d. അഞ് വയസിന് താതഴ ഗപ്പായമുള കുടികളുതടതയണം അഞില് താതഴയാതണങില്       അവതര

 പ്പരിപ്പാലികുക.

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിലശവതനംലഭികുനതിനുള്ളഅവകാേം

പ്പദ്ധതിയുതട ദവതനം ബാങ്, ദപ്പാസ് ഓെീേ് എനിവിടങ്ങളിതല അകകൌണില്നൂതടയാണ് നല്കുനത്.ഓദരാ

തതാഴിലാളികും ഗപ്പദത്യക അകകൌണ് ദവണം. ഒദരാ തതാഴിലാളികളുതടയും ദവതനം അവരവർക് തതന

ലഭികുനുതവന് ഉറപുവരുതനതിനാണ് ഇങ്ങതന നിഷ്കർഷിചിടുളളത്.േ്ഗതീ തതാഴിലാളികളുതട

ദവതനതിന്  ദമലുള നിയഗനണം അവർകു തതനയായിരികണതമന ഒരു ലക്യവും ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്

പ്പിനിലുണ്. തതാഴിലാളികളുതട ആധാർ ന്ർക്നൂടി തതാഴില് കാർഡില് ദരഖതപടുതിയാല് ആള്മാറാടം,

ഇരടിപ് എനിവ മുദഖനയുള ഗപ്പശ്നങ്ങള്ക്നൂടി ഒഴിവാകുവാന്ോധ്യമാകും.

8. ശവതനവിതരണതിതലകാലതാമസതിന്ത് നഷ്ടപരിഹാരംലഭിയ്ത്കുവാനുള്ളഅവകാേം,

മസർദറാള് അവോനിച് 15 േിവേതിനകം ദവതനം ലഭിചിരികണം. ഇങ്ങതന ലഭികാതത വനാല്

പ്പതിനാറാമതത  േിവേം മുതല് ലഭികാനുളള ദവതനതിത്റെ 0.05 ശതമാനം തുക ഓദരാ േിവേവും

നഷ്ടപ്പരിഹാരമായി ലഭികുതമനാണ് 2014 - തല പ്പുതുകിയ  തഷഡ്യ്നൂള് 2 ല് വ്യവസ്ഥ തേയ്ിടുളളത്. ഈ തുക

തല്കാലം േർകാർ വഹികുതമങിലും പ്പിനീട് വിശേമായ അദന്ഷണതിത്റെ അടിസ്ഥാനതിത്റെ

 ഉതരവാേികളായവരില്  നിനും ഈടാകണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ. മനപ്പ്നൂർ്വ്വദമാ അലംഭാവം മ്നൂലദമാ

പ്പാവതപടവരായ ക്നൂലിതതാഴിലാളികളുതട ദവതനം മുടങ്ങുകദയാ വവകുകദയാ തേയ്യുനത്

ഒഴിവാകുനതിനാണ് ഇങ്ങതന വ്യവസ്ഥ തേയ്ിടുളത്.അളവുകള് ദരഖതപടുദതണ ഓവർേിയർ,

ദമലളവുകള് എടുദകണ അഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ, ഡാറ എന്ഗടി നടതി ദവജ് ലിസ് തയ്യാറാദകണ ഡാറ

എന്ഗടി ഓപദററർ, െണ് ഗടാന്സഡർ ഓർഡറുകള് ഒപിട് അയദകണ ഗ്ാമപ്പഞായത് തേഗകടറി, ഗപ്പേിഡണ്

എനിവർ നിർ്ിഷ്ട േിവേങ്ങള്കുളില് അവ നടതുനുതവനും പ്പ്നൂർതികരികുനുതവനും

ഉറപുവരുതണം.

9.സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാേം,

തതാഴിലുറപ്നിയമം തേകന്19, തഷഡ്യ്നൂള് 2 para 35, ദകഗ്ദ്രവാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 10.4 എനിവ

ഗപ്പകാരം േമയബനിത പ്പരാതി പ്പരിഹാരതിനുള അവകാശം അനുശാേികുനു. തതാഴിലുറപുമായി

ബനതപട പ്പരാതികള് ദരഖപ്പരമാദയാ, വാകാദലാ, ദൊൺ മുഖാനിരദമാ നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥതര

അറികാവുനതാണ്. ഇങ്ങതന ലഭികുന പ്പരാതികള് പ്പരാതി രജിസറില് എഴുതി േ്നൂകികുകയും



പ്പരാതിയിന്ദമല് എടുത നടപ്പടികള് പ്പരാതികാരതന അറിയിദകണതും നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട

േുമതലയാണ്.

10. ശസാഷ്യലഓഡിറ്ത് നടതുനതിനുള്ളഅവകാേം.

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതട ദനരവകാശികളായ ോധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പ്പദ്ധതി അവദലാകനം തേയ്യുകയും,

പ്പരിദശാധികുകയും, വിലയിരുതുകയും തേയ്യുന ജനകീയ ഇടതപ്പടലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ്

പ്പദ്ധതിയുതട േവിദശഷതയാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയില് പ്പണം തേലവഴിചത്

ശരിയായ രീതിയിലാദണാ, ലക്യമിടഅവകാശങ്ങളുംആനുക്നൂല്യങ്ങളുംഅർഹതതപടവർക് ലഭിചിടുദണാ,

നിർവഹണ രീതിയില് അപ്പാകതകള് ഉണായിടുദണാ, ഗപ്പതീകിച ദനടം പ്പദ്ധതി മ്നൂലം ഉണായിടുദണാ

എതന്ലൊം ജനങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധികുന ജനകീയ ഗപ്പഗകിയാണ് തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയില് ദോഷ്യല്

ആഡിറ്. ദോഷ്യല് ആഡിറ് ടീം ദരഖകളും െയലുകളും  രജിസറുകളും പ്പരിദശാധികുകയും ഗപ്പവൃതി

സ്ഥലങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധിച് അളവുകള് ഒതുദനാകുകയും തേയ്യുനു. ഗപ്പദത്യകം വിളിചുദചർകുന

ദോഷ്യല്ആഡിറ് ഗ്ാമേഭയിലാണ് ദോഷ്യല്ആഡിറ് റിദപാർട്അവതരിപിദകണത്.

അവകാേങ്ങളുമായിബനതപ്പട്ത് തതാഴിലാളികളിലനിനും ശോദിചറിഞ്ഞവിവരങ്ങൾ

തതാഴിലകാർഡ്ത്

ദോഷ്യല്ഓഡിറ് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺേ്ദ്രർശിച 28 തതാഴിലാളികളില്നിനുംഅറിയാന്ോധിചത്

പ്പദ്ധതിയുതട ഗപ്പാരംഭഘടതില് തതാഴില്ർകാർഡ് തേകൌജന്യമായി ലഭ്യമായിരുനുഎനാല് നിലവില്കാർഡ്

പ്പുതുകുനതിനായി,എ്ലൊവരും ആവശ്യമായ ദൊദടാേ്നമായിവപ്പേതേലവഴിച്

എടുതുതകാടുതതാണ്. തതാഴിലാളികളുതട തതാഴില്കാർഡിദലക്ആവശ്യമായ ദൊദടാ

പ്പഞായതില്നിന് തതനഎടുത് തകാടുകുനതിന് ദവണനടപ്പടികള്േ്ീകരികുനത്ന്ലെതായിരികും.

ഇത് തതാഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യ്നൂള് ll തേകന് lന്ം്തറ ലംഘനമാണ്.ദൊദടാ തതാഴിലാളികള്നല്കുദ്ാള്

ദൊദടാകുളതേലവ്വഹികുനത് തതാഴിലാളികളാണ.്

തതാഴിലിന്ത് ഉള്ളഅശപക

തതാഴിലിനുളഅദപ്പകആരുംതതന വ്യകി്തമായി നല്കാറിത്ലെനും ഗ്്നൂപ്ആയിടാണ്നല്ാറുളത്

എനുംെയല്പ്പരിദശാധനയില് അറിയാന്കഴിഞ്ഞു.തതാഴിലാളികളുതട ഒപ് ദരഖതപടുതിയതായി

കാണാന്കഴിഞ്ഞി്ലെ.ഇത് തതാഴിലാളികള് ഗപ്പദത്യകം ഗശദ്ധിദകണതാണ.്മാറ് തതാഴിലിവുളഅദപ്പക

നല്കാറാണ് പ്പതിവ്.

15 ദിവസതിനുള്ളിലക്തൂലിഅത്ലെങിലനഷ്ടപരിഹാരംലഭ്യമാവുനതിനുള്ളഅവകാേം

ഗപ്പവർതികഴിഞ്ഞ് 15 േിവേതിനുളില്ക്നൂലി ലഭ്യമാകുനതിനുളനടപ്പടിഗകമങ്ങള്പ്പഞായത്

പ്പ്നൂർതീകരിചിടുതണങിലും തതാഴിലാളികള്ക്കൃതൃേമയത്ക്നൂലി ലഭ്യമായിടി്ലെനഷ്ടപ്പരിഹാരം

നല്കിയതായുംകാണാന്കഴിഞ്ഞിടി്ലെ.ഇത് തതാഴിലുറപ് നിയമം തേകന്3(2),6,,schedule 2(29)

,a,b,c,d,e,f,30,ന്ം്തറ ലംഘനമാണ.്

തതാഴിലസ്ഥലതതസൗകര്യങ്ങൾ

കുടിയ്കുവാനുള തവളം, വിഗശമ േകൌകര്യം, ഗപ്പഥമശുഗശ്നൂഷാ േകൌകര്യം, ഗകഷ് എനിവ തതാഴില് സ്ഥലത്

ലഭ്യമാകണതമന് തതാഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യ്നൂള് 2 para 23-28, ദകഗ്ദ്ര വാർഷിക മാസർ േർകുലർ 8, 8.2

അനുശാേികുനുണ്. തതാഴിലാളികളുമായി ദനരിട് നടതിയ േംഭാഷണതിനിടയില്

ഗപ്പവൃതിസ്ഥലങ്ങളില് തേകൌകര്യങ്ങള് ഒനും തതന ലഭിചിരുനി്ലെ. തതാഴിലാളികള് തതന കുടിതവളം

തകാണുവരുനതായാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്. ഗപ്പഥമ ശുഗശ്നൂഷ കിറുകള്,തണല്എനിവ പ്പണി സ്ഥലങ്ങളില്

ലഭ്യമായിടി്ലെ.നിലവില് ഗപ്പഥമശിഗശ്നൂഷാ കിറ് തതാഴിലാളികള് പ്പിരിതവടുത് വാങ്ങിയതാണ് എന് ദൊകേ്

ഗ്്നൂപ് േർചയില് തതാഴിലാളികള് പ്പറയുകയുണായി.ഇതിന് േിലവായ തുക തതാഴിലാളികള്ക് ലഭ്യമാകാനുള്ല

നടപ്പടികള് പ്പഞായത്േ്ീകരിദകണതാണ്.

േികിതാസഹായം

തതാഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യ്നൂള് 2 para 5, ദകഗ്ദ്ര വാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 9 ഗപ്പകാരവും തതാഴിലാളിക്

ദതാഴിലിടതില് തവച് അപ്പകടം േംഭവിചാല് േികിതാതേകൌകര്യം ഉറപ് വരുദതണതാണ്. േികിതിോ



േഹായം തതാഴിലാളികള്ക് നല്കാതിരികുനത് നിയമ ലംഘനമാണ്. ഇതരം ോഹേര്യങ്ങളില്

പ്പഞായത് ക്നൂടുതല് ജാഗ്ത പ്പാലിദകണതാണ്. േുരകാ ഉപ്പകരണങ്ങള് ഒനും തതന തതാഴിലാളികള്ക്

ലഭ്യമാകുനി്ലെ.േികില്ോ തേകൌകര്യങ്ങതളകുറിച് തതാഴിലാളികതള ദബാധവത്കരിദകണതാണ്.

തഷല ്്ത്ഓ ്്ത് ശഗപാജക്്ത് തയ്യാറാകുവാനുള്ളഅവകാേം

ഷെല്ഫ്ഓെ് ദഗപ്പാതജക്റില് തതാഴിലാളികളുതട പ്പങാളിതം ഉണാകാറി്ലെ.

5കിശലാമീററിനുള്ളിലതതാഴിലലഭിയ്ത്കുവാനുള്ളഅവകാേം

തതാഴിലുറപ്നിയമം തഷഡ്യ്നൂള് 2 para 18, ദകഗ്ദ്രവാർഷികേർകുലർ ോപ്പ്റർ 17 എനിവയില്

തതാഴിലാളികള്ക് 5 കിദലാമീറർ േുറളവില് തതാഴില്ലഭ്യമാകണംഎന്അനുശാേികുനു. വാർഡിതല 100

േിനം പ്പ്നൂർതീകരികാനുള തതാഴിലാളികള് മറ് വാർഡുകളില് ദപ്പാദകണി വനിടുതണന് ദൊകേ് ഗ്്നൂപ്

േർചയില് തതാഴിലാളികളില്നിന്അറിയുവാന്ോധിചു.

സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാേം

പ്പരാതികള് ദരഖതപടുതുന പ്പരാതിരജിസറില് പ്പരാതികള് ലഭിചതായി ദരഖകളി്ലെ. നിർവഹണ

ഉദേ്യാ്സ്ഥദരാട് ദനരിദടാ ദൊൺ മുഖാനിരദമാ ആണ് തതാഴിലാളികള് അവരുതട പ്പരാതികള്

ഉനയികാവുനതാണ്.

ശസാഷ്യലഓഡിറ്ത് നടതുനതിനുള്ളഅവകാേം

തതാഴിലുറപ്നിയമം തേകന് 17(2) ദോഷ്യല് ഓഡിറ് നടതുവാനുള അവകാശം നല്കുനു. ഗപ്പസ്ുത

വാർഡില് ഓഡിറ് നടതുനതിനായി ഗപ്പദത്യക ക്ിറി നിലവിലുതണന് െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില്

മനസിലായി.

ഗപവൃതിവിേദാംങ്ങൾ

കദകാടി പ്പഞായത് വാർഡ-്1 (തേറുകുളം) തത 01.10.2018 മുതല് 31.03.2019 വതരയുള 2 ഗപ്പവൃതി

െയലുകളാണ് ദോഷ്യല്ഓഡിറിനു ദവണിതിരതഞ്ഞടുതത്.ഈകാലയളവില്നടതിയഗപ്പവൃതികളില്

2 തപ്പാതുഗപ്പവർതികളാണ് നടതിയത്. ഗപ്പവൃതികള് േംബനിച വിശോംശങ്ങള് താതഴ

തകാടുകുനു.വാർഡില്ആതക 28ആക്ീവ് തതാഴിലാളികളില് 22 ദപ്പർ 100 പ്പണിതികഞ്ഞവരാണ്.

1. മണ്കയ്യാലനിർ്ാണവും,ക്്ലെകയ്യാലനിർ്ാണവും(1604002006/WC/292215)

2.േിറംവീട് ബണ് ദറാഡ് ദകാണ്ഗ്ീറ്(1604002002/rc/71899)

ഗകമ

നമ്പർ

വർക്ത്ശകാഡ്ത്

ഗപവൃതിയുതട ശപര്ത് ഗപവൃതിയു

തടസ്ഥിതി

അടങല

തുക

അനുവദിച തതാഴില

ദിനങ്ങൾ

ലഭിച

തതാഴില

ദിനങ്ങൾ

ആതക ശവതനം സാധനഘടകം

അവിദ

ഗ്ധ

വിദഗ്ധ/അർ

ധവിദഗ്ധ

1 1604002006/wc/292675 മണ്ത്

കയ്യാലനിർമാണവും

ക്ലെ്ത് കയ്യാല

നിർമാണവും

COMPLETED 495500 1776 0 1169 316799 0



2 1604002002യീമയ71899 േിറംവീട്ത്ബണ്ത് ശരാഡ്ത്

ശകാൺഗ്ീറ്ത്

COMPLETED 498520 129 65 34994 446324

1.മണ്ത്കയ്യാലനിർമാണവുംക്ലെ്ത് കയ്യാലനിർമാണവും.(1604002002/wc/292215)

ഗപ്പവൃതി ,06.09.2018. ല് ആരംഭിച് 24.12.2019 ല് അവോനിചു. 105 േിവേങ്ങളിലായി 1169 തതാഴില് േിനങ്ങള്

േൃഷ്ടിചിടുണ്.ഈ ഗപ്പവർതികായി ദവതനമായി 3,16799 ര്നൂപ്പ േിലവഴിചിടുണ്.57/18-19 no. measurement book

ഗപ്പകാരം 3000 േ.മീറർ മൺവര്് നിർ്ിചതായി ദരഖതപടുതിയിടുണ്..26 ഭ്നൂവുടമകളുതട ഭ്നൂമി േ്ദ്രർശിച്

ജിദയാഗടാകറില് അടയാളതപടുതി.നിർ്ിച വര്ുകളില് ശരത് തതകയില് എനിനവരുതട ഭ്നൂമിയില്

തേയ് വർക് തവളതപാകതില് ഒലിചു ദപ്പായിടുണ്.ഓദരാ ഭ്നൂവുടമയുതടയും ഭ്നൂമിയില് തേയ് അളവ്

തമഷർതമന്റ് ബുകില് ദരഖതപടുതിയതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞി്ലെ.തമാതം2310 മീറർ മണ്

കയ്യാലയും,498.5മീറർ ക്്ലെകയ്യാലയുംആണ് െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില് കതണതിയത്.എ്ലൊ വർഷവും ഒദര

സ്ഥലത്തതനയാണ് വർക്നടതുനതതന്െീല്ഡ്രിദശാധനയില്കാണാന്കഴിഞ്ഞു.

തതാഴിലാളികള്ക് തതാഴില് നല്കുവാന് ദവണി നല്കിയ ഗപ്പവൃതിയായി ദതാനി.എസിദമറ്

തയ്യാറാകുനതിന് മുന്പ്പ് ോദങതിക ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഗപ്പവൃതി സ്ഥലം േ്ദ്രർശികാറി്ലെ,എനാണ് വേറ്

േ്ദ്രർശനതില് മനസിലായത്.ഓദരാ ഭ്നൂവുടമകളുതടയും വിശോംശങ്ങള് കൃതൃമായി എം ബുകില്

ദേർകാന് ഗശദ്ധിദകണതാണ്.ഗപ്പവർതിസ്ഥലത് േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ് സ്ഥാപ്പിചതായി

കാണാന്കഴിഞ്ഞി്ലെ.

1.േിറംവീട്ത്ബണ്ത് ശറാഡ്ത് ശകാൺഗ്ീറ്ത്(1604002002/Rc/71899)

ഗപ്പവൃതി ,15.03...2019 ല് ആരംഭിച് 21.03.2019 ല് അവോനിചു. 4 മസർ ദറാളുകലില് 18542 ന്ർ മസർ ദറാള്

റ്ാകിയതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞു.129 അവിേഗ്ദ തതാഴിലാണ് എസിദമറ് ഗപ്പകാരം ഉണായിരുനത്,എനാല്

വിേഗ്ദവും അർദ്ധവിേഗ്ദവുമായ തതാഴില് മാഗതമാണ് 188 ന്ർ എംബുക് ഗപ്പകാരം തേയ്ിടുളത്.34994 ര്നൂപ്പ

ദവതനതിലും 446524 തമറീരിയല് ഇനതിലും തേലവായിടുണ്.െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില് എസിദമറ്

ഗപ്പകാരമുള 180 മീറർ നീളവും 3മീറർ വീതിയും കാണാന് കഴിഞ്ഞു.േിറിേൺ ഇന് െർദമഷന് ദബാർഡ്

സ്ഥാപ്പിചിട്ചണ്.ഗപ്പസ്ുത വർക് ഗപ്പദേശതുകാർക് ്താ്തതിന് വളതര ഗപ്പദയാജനകരമാണ്.വാർഡിതല

തതാഴിലാളികതള്ലൊം 100 പ്പണി തികഞ്ഞവരായതുതകാണാണ് അവിേഗ്ദ തതാഴില് തേയ്യാതിരുനത് എനാണ്

അഗകഡിറഡ്എഞിനീയർഅറിയിചത്.

7 രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ദകഗ്ദ്രേർകാരിത്റെ നിർദ്ശഗപ്പകാരം താതഴപറയുന 7 രജിസറുകള് നിർബനമായും ഗ്ാമപ്പഞായതില്

േ്നൂകിദകണവയാണ്.

1) തതാഴില്കാർഡിനുളളകുടുംബാദപ്പകയുതട രജിസർ

2) ഗ്ാമേഭ രജിസർ



3) തതാഴില്ആവശ്യതപടതും തതാഴില്തകാടുതതുംേംബനിച രജിസർ

4) ഗപ്പവർതിയുതട ലിസും േിലവുംവിശോംശങ്ങളുംേംബനിച രജിസർ

5)സ്ഥിരആസ്ികളുതട രജിസർ

6) പ്പരാതി രജിസർ

7)ോധന രജിസർ

2018-19 ോ്തിക വർഷതത രജിസറുകള് എം ഐ േില് നിനും ദശഖരിച് േ്നൂകിചിടുണ്. പ്പരാതി

രജിസറില് ഗപ്പസ്ുത വാർഡിതല പ്പരാതികള് ഒനും തതന ദരഖതപടുതിയതായി കതണതിയി്ലെ. ആസ്ി

രജിസറില് ആസ്ികള് ദരഖതപടുതിയതായി കാണാന് ോധിചു.ഗ്ാമേഭ രജിസറില് കൃതൃമായ വിവരങ്ങള്

ദേർതിടുണ്എനാല്ദറാഡിന്ം്തറ ദപ്പാറ് േ്നൂേിപിചിടി്ലെ..

ശകഗ്ദ്രസർകാർ നിർശദ്ദേേഗപകാരം ഒരു വർക്ത് ്യലില താതഴ പറയുന ശരഖകൾ നിർബനമായും

ഉണാശകണതാണ്ത്

1) കവർ ദപ്പജ്

2) തേക്ലിസ്

3) ആകന്പാന്/തഷല്െ്ഓെ് വർക്എനിവയുതടഅം്ീകരിച ദകാപി

4) ോദങതികഎസിദമറുംഡിവേനുംഅടങ്ങുനോദങതികഅനുമതിയുതടദകാപി

5) ഭരണാനുമതിയുതട ദകാപി

6) േദങതികാനുമതിയുതട ദകാപി

7) േംദയാജിതപ്പദ്ധതിവിശോംശങ്ങള്

8) തതാഴിലാളികള് തതാഴില്ആവശ്യതപടുതകാണുളളഅദപ്പക

9) തതാഴില്അനുവേിചുതകാണുളള ദരഖയുതട ദകാപി

10) പ്പ്നൂരിപിച മസർ ദറാളിത്റെ ദകാപി

11) തമഷർതമ്റെ്ബുകിത്റെ ദകാപി

12) ോധനങ്ങള് വാങ്ങുനതിനുളള ക്ാദടഷന് കണിചതിത്റെയും കംപ്പാരിറീവ് ദസറ്തമ്റെിത്റെയും

തമറീരിയല്േദപഓർഡറിത്റെയും ദകാപി

13) ദവജ് ലിസ്

14) ദവതനതിത്റെയുംോധനങ്ങള്ക്പ്പണമടചതി്റെയും FTO യുതടയും ദകാപി

15) തമറീരിയല്വകൌചറിത്റെയുംബി്ലെുകളുതടയും ദകാപി

16) ദറായല്റിഅടചതിത്റെ രേീതിത്റെ ദകാപി

17) തതാഴിലിത്റെ മ്നൂന്ഘടങ്ങളിലുളദൊദടാകള്



18) ഗപ്പവൃതിപ്പ്നൂർതീകരണേർടിെികറിത്റെ ദകാപി

19) മസർ ദറാള് മ്നൂവ്തമ്റെ് സിപ്പ്

20) ആസ്ിയുതട ജിദയാ ടാഗ്് ദൊദടാകള്

21) ദോഷ്യല്ഓഡിറ് റിദപാർടിന്തറ ദകാപി

22) വേറ്ഡയറി

കതണതലുകൾ

െയല് പ്പരിദശാധനകിടയില് ദോഷ്യല് ഓഡിറ് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ കതണതുവാന് ോധിച

വസ്ുതകള്താതഴ ദേർകുനു;

1. കവർശപജ്ത്

ഗപ്പവർതിയുമായി ബനതപട തപ്പാതുവിവരങ്ങള് ഉള്തകാളുന ദരഖയാണ് കവർദപ്പജ്. പ്പരിദശാധിച 2

ഗപ്പവൃതി െയലിലുകളില് ഗപ്പാദേശികമായ കവർദപ്പജ് കാണുവാന് ോധിചു ക്നൂടാതത ഏ.എം േി

ഗപ്പകാരമുളവിവരങ്ങളുംേ്നൂകിചിടുണ്.

2. തേക്ത് ലിസ്റ്റ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതി െയലില് ഗകമഗപ്പകാരം ഏതതാതക ദരഖകള് എവിതട/ ഏതു ദപ്പജ് മുതല് േ്നൂകിചിരികുനു

എന് മനസിലാകുവാനുളദരഖയാണ് തേക്ലിസ്. പ്പരിദശാധിച 2െയലിലും തേക്ലിസ് ഉണായിരുനി്ലെ.

3.ആകന് പാന് :ഗപ്പസ്ുത ഗപ്പവർതി പ്പഞായതിതല നടപ് ോ്തിക വർഷതിതല ആനുവല് ആകന്

പാനില് ഉള്തപടതാണ് എന് തതളിയികുവാനുള ദരഖയാണ് ആകന് പാനിന്തറ ദകാപി. ആകന് പാന്

പ്പകർപ് ഗപ്പവൃതിെയലുകളില്കാണുവാന്ോധിചു.

4. ഭരണാനുമതി

ഗപ്പവൃതി തേയ്യുനതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപ്പനം നല്കുന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖപ്പരിദശാധിച

എ്ലൊ ഗപ്പവൃതികള്കും ഭരണാനുമതി ഉണ്. തേക്യുറില് നിനുള ദകാപിയാണ് െയലില്

ഉണായിരുനത്.ദകാപിയില്തേഗകടറി ഒപ് ദരഖതപടുതിയതായികണി്ലെ.

5.സാശങതികാനുമതി

ഒരു ഗപവൃതിക്ത് സാശങതികവിദഗ്ധരുതട അനുമതി ലഭിചിടുണ്ത് എനതിനുള്ള ആധികാരിക ശരഖയാണ്ത്

സാശങതിക അനുമതി ശരഖ. സാശങതികാനുമതി എ്ലൊ ഗപവൃതികൾകും ഉണ്ത് എനിരുനാല ക്തൂടി

സാശങതികാനുമതി നമ്പർ അടങ്ങുന പകർപ്പ്ത് തപാതു്യലുകളില ഉണായിരുനു. സാശങതികാനുമതി

ശ്ാറതില ബനതപ്പട ഉശദ്യാ്സ്ഥർ തിയ്യതിശയാടു ക്തൂടിയ ഒപ്പ്ത് ശരഖതപ്പടുശതണത്ത് അത്യാവേ്യമാണ്ത്.

ഗപവർതികളുതട എസ്റ്റിശമറ്ത് ്യലിതനാപ്പം സ്തൂകിചിടുണ്ത്. .എസ്റ്റിശമറ്ത് റിശപ്പാർടിനകത്ത് ഗപവൃതിയുതട

്ുണ്ലങ്ങൾക്തൂടി ഉൾതപ്പടുതണം. ശഗഡായിം്്ത്ആ്റെ്ത്ഡികസന് ഗപവൃതി്യലുകളില ഉണായിരുനി്ലെ.

സർത്വെഡാറ ്യലില ഉണായിരുനി്ലെ.

6.സംശയാജിതപദ്ധതി



വാർഡില്നടതിയ തപ്പാതു ഗപ്പവർതികള്കൺതവർജന്േ് ഗപ്പവൃതികള്ലെ.

7. തതാഴിലിനുള്ളഅശപക

ഗപ്പവൃതികളുതട െയലുകളില് തതാഴിലിനുള അദപ്പക കാണുവാന് ോധിചിടുണ്. ഗ്്നൂപായ

അദപ്പകകളാണ്െയലിലുണായിരുനു.

8. തതാഴിലഅനുവദിചതിത്റെപകർപ്പ്ത്

തതാഴിലനുവേിച കാര്യം ദരഖാമ്നൂലം തതാഴിലാളികതള അറിയികണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ.ഗപ്പവൃതി

അനുവേിചുതകാണ് നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥർ നല്കുന അനുമതിയാണ് വർക് അദലാദകഷന്.ഗപ്പവർതി

അനുവേിചതിത്റെപ്പകർപ്െയലുകളില്കാണുവാന്ോധിചു.

9. മസ്റ്റർശറാൾ

ഗപ്പവൃതി സ്ഥലത് തതാഴിലാളികളുതട ഹാജർ ദരഖതപടുതുനതിനുള ദരഖയാണ് മസർ ദറാള്. പ്പണി

ആരംഭികുനതിന് മു്് രാവിതലയും  അവോനിപിചതിനു ദശഷം വവകുദനരവും േിവേം രണു

ഗപ്പാവശ്യം മസർ ദറാളില് ഒപുതവകണം. തതാഴിലുറപ ് നല്കുന  പ്പദ്ധതിയായതിനാല് ഏറവും

േുക്മതദയാതടയും കാര്യകമതദയാതടയുംവകകര്യം തേയ്യുകയുംേ്നൂകികുകയും തേദയ്യണഅടിസ്ഥാന

ദരഖയാണ് മസർ ദറാള്.തതാഴിലാളികള് തതാഴില് തേയ്ുതവന് തതളിയികുന

ആധികാരികദരഖക്നൂടിയാണിത്. പ്പരിദശാധിച വർക് െയലുകളിതല മസർദറാളുകളില് വിവരങ്ങള്

കൃത്യമായി ദരഖതപടുതിയിടി്ലെ. മസർദറാളില് തമഷർതമ്റെ് ബുക് ന്ർ, ഗപ്പവൃതി നടനതിയ്യതി എനിവ

ദരഖതപടുതിയിടി്ലെ.ഗപ്പവൃതിക് ദവണി അനുവേിച് നല്കുന എ്ലൊ മസർ ദറാളിലും നിർവഹണ

ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട തിയ്യതിദയാടുക്നൂടിയ ഒപ്,േീല് എനിവ അത്യാവശ്യമാണ്.പ്പഞായത് തലതില് ..മസർ

ദറാള് നല്കുദ്ാള് ബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഒപിതനാപം തിയ്യതിയ്യും, േീലും പ്പരിദശാധികുന

ഉദേ്യാ്സ്ഥർ അവരുതട ദപ്പര്, സ്ഥാനം എനിവയും ദരഖതപടുതുവാന് ഗശദ്ധികണം. മസർ ദറാളുകളില്

ന്ർ8145ല്ഗപ്പകാശിനി പ്പുഷ്രാജന്എനതതാഴിലാളിയുതടആതക േിവേങ്ങളില്തിരുതല്കാണതപടു.

10. തമഷർതമ്റെ്ത്ബുക്ത്

ഗപ്പവൃതി തേയ് അളവ് ദരഖതപടുദതണ ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷർതമന്റ് ബുക്. പ്പരിദശാധിച

ഗപ്പവൃതികളുതട െയലുകളില് ഗപ്പവൃതിയുതട വിശോംശങ്ങള് ദരഖതപടുദതണ തമഷർതമ്റെ് ബുക്

േ്നൂകിചിരികുനതായികാണതപടു.വാടർ കണ്േർദവഷന്വർകിന്ം്തറ എംബുകില് ഭ്നൂവുടമകളുതട ദപ്പര്

കൃതൃമായി ദരഖതപടുതിയതായികാണാന്ോധിചി്ലെ.ഇത് ഗപ്പദത്യകം ഗശദ്ധിദകണതാണ്.

11.സാധനഘടകം

ദറാഡ് നിർ്ാണവർകില്446524 ര്നൂപ്പയുതട തമറീരിയല്ഉപ്പദയാ്ിചതായുളദരഖകള് കാണാന്ോധിചു.

12. ശവജ്ത് ലിസ്റ്റ്ത്

മസർദറാളിതല   തതാഴിലാളികളുതട  ഹാജർ േിനങ്ങതള ആധാരമാകിയാണ് ദവതന വിതരണതിനുളള ദവജ്

ലിസ് തയ്യാറാദകണതാണ്. ഇത് ഡാറാ എന്ഗടി ഓപദറററുതട േുമതലയാണ്. ഒരു മസർദറാള് ദ്ാേ് തേയ്ു

കഴിഞ്ഞാല്  നാലാമതതദയാ അഞാമതതദയാ േിവേം ഈ ഗപ്പവൃതികള്

പ്പ്നൂർതീകരിചിരികണം.മസർദറാളില് ആനുപ്പാതികമായി തതാഴിലാളിക് ദവതനം അനുവേിചു എന്

തതളിയികുവാനുള ആധികാരിക ദരഖയാണിത്. കൃത്യേമയത് ഹാജർ MISല് ദരഖതപടുതി ദവജ് ലിസ്

ആകുകയും FTO മുഖാനിരം ദവതനം തതാഴിലാളികളുതട ബാങ് അകകൌണില് എതികുനതിനും ദവണ



കാര്യങ്ങള്കൃത്യതദയാതട തേയ്യുനതായി മനേിലായി.

13.എ ്്ത് ടി ഒ

ഡിജിറല് േംവിധാനതില്നൂതട  ഓൺവലനായിട്  ഗ്ാമപ്പഞായത് തേഗകടറിയും ഗപ്പേിഡ്റെും ഒപുകള്

ദരഖതപടുതുനത്. അതിനാല് െണ്  ഗടാന്സഡർ  ഓർഡറുകള് തയ്യാറാകിയ  അനുതതനദയാ

പ്പിദറേിവേദമാ പ്പഞായതില് നിനും തതാഴിലാളികളുതട ദവതനം ബനതപട

സ്ഥലങ്ങളിദലക്എതികുവാന് കഴിയും.  ഇതിനുദവണി ഡിജിറല് േിദ്നേചറുകളാണ് ഗപ്പേിഡ്റെും

തേഗകടറിയും ഉപ്പദയാ്ികുനത്.പ്പകർപ് െയലുകളില് കാണുവാന് ോധിചി്ലെ. അവ െയലുകളില് തകാണ്

വരുവാന് ഗശദ്ധികണം.

14. തമറീരിയലവൗചർ

ഒരു ഗപ്പവൃതിക് ോദങതിക എസിദമറ് ഗപ്പകാരം ആവശ്യമുള ോധനോമഗ്ികള് വാങ്ങുനതിനുള

നടപ്പടിഗകമങ്ങള് ഗപ്പതിപ്പാേികുന ദരഖയാണ് തമറീരിയല് തഗപ്പാക്യ്നൂർതമന്റ്. ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ

ഗപ്പവൃതികളില് തമറീരിയല്തവകൌചറുകള് േ്നൂകിചിടുണ്.

15. ശറായലറി

ദറായല്റി നല്കിയ ഗപ്പവൃതിയാദണാ എന് അറിയുവാന് േഹായികുനദരഖയാണ് ദറായല്റിദരഖ.

പ്പരിദശാധിച ഗപ്പവൃതികതളാനുംതതന ദറായല്റി തകാടുദകണ ഗപ്പവർതികള്ലെ.

16. ശ്ാശടാസ്ത്

ഗപ്പവർതനവുമായി ബനതപടുതിതയടുദകണ മ്നൂന് ദൊദടാ പ്പതിപുകള് അതായത് ഗപ്പവർതനതി്റെ

ആരംഭം, ഗപ്പവർതനം നടനുതകാണിരികുദ്ാള് ഗപ്പവർതനം പ്പ്നൂർതികരിചതിനുദശഷം എനീ മ്നൂന്

ഘടങ്ങളിതല ദൊദടാകള്പ്പരിദശാധിച ഗപ്പവൃതികളുതടെയലുകളില്കാണാന്ോധിചു.

17. ഗപവൃതിപ്തൂർതീകരണസർടി്ികറിത്റെ ശകാപ്പി

ഗപ്പവൃതി പ്പ്നൂർതീകരിചു എന് ോക്യതപടുതുന ദരഖയാണ് ഗപ്പവൃതിപ്പ്നൂർതീകരണ

ോക്യപ്പഗതം.പ്പ്നൂർതികരിച ഗപ്പവൃതികളുതട
പ്പ്നൂർതീകരണേർടിെികറുകള്െയലില് ഉണായിരുനു.

18. മസ്റ്റർ ശറാൾമ്തൂവ്ത്തമ്റെ്ത്സിപ്പ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതടഓദരാഘടതിതലയും മസർ ദറാള്അനുവേിചു തതാഴിലാളികള്ക് ദവതനം നല്കുനത്

വതരയുള ഓദരാ ഘടങ്ങളും ഏതതാതക തീയതികളില് നടനു എന് മനസിലാകാന് ഉളതാണ് മസർദറാള്

മ്നൂവ്തമന്റ് സിപ്.മസദറാള് മ്നൂവ്തമ്റെ് അഥവ െയല് ഗടാകിം്് ദൊം. ഗപ്പവർതികളുതട െയലുകളില് െയല്

ഗടാകിം്് ദൊംകാണുവാന്കഴിഞ്ഞു.

ജിശയാ ടാഗ്്ത് ശ്ാശടാകൾ

ഗപ്പവർതികള് ജിദയാ ടാ്് തേയ്ിടുദണാ എന് അറിയുവാന് േഹായികുന ഘടകമാണ് ജിദയാടാഗ്്

ദൊദടാഗ്ാെ്. ജിദയാ ടാഗ്് ദൊദടാകള്െയലില്കാണുവാന്കഴിഞ്ഞു.

20. ശസാഷ്യലഓഡിറ്ത് റിശപ്പാർടിന്തറ ശകാപ്പി

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതട ദനരവകാശികളായ ോധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പ്പദ്ധതി അവദലാകനം തേയ്യുകയും,



പ്പരിദശാധികുകയും, വിലയിരുതുകയും തേയ്യുന ജനകീയ ഇടതപ്പടലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ്

പ്പദ്ധതിയുതട േവിദശഷതയാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയില് പ്പണം തേലവഴിചത്

ശരിയായ രീതിയിലാദണാ, ലക്യമിടഅവകാശങ്ങളുംആനുക്നൂല്യങ്ങളുംഅർഹതതപടവർക് ലഭിചിടുദണാ,

നിർവഹണ രീതിയില് അപ്പാകതകള് ഉണായിടുദണാ, ഗപ്പതീകിച ദനടം പ്പദ്ധതി മ്നൂലം ഉണായിടുദണാ

എതന്ലൊം ജനങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധികുന ജനകീയ ഗപ്പഗകിയാണ് തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയില് ദോഷ്യല്

ആഡിറ്. ദോഷ്യല് ആഡിറ് ടീം ദരഖകളും െയലുകളും  രജിസറുകളും പ്പരിദശാധികുകയും ഗപ്പവൃതി

സ്ഥലങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധിച് അളവുകള് ഒതുദനാകുകയും തേയ്യുനു. ഗപ്പദത്യകം വിളിചുദചർകുന

ദോഷ്യല് ആഡിറ് ഗ്ാമേഭയിലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ് റിദപാർട് അവതരിപിദകണത്.ഗപ്പവൃതി

ദോഷ്യല് ഓഡിറിന് വിദധയമായതാദണാ എന് പ്പരിദശാധികാന് േഹായികുനദരഖയാണ് ദോഷ്യല്

ഓഡിറ് റിദപാർട്.ആറ് മാേംക്നൂടുദ്ാള്ഓഡിറ് നടദതണതാണ്.െയലില് ദകാപിേ്നൂകിചിടി്ലെ.

21.കസറ്ത്ഡയറി

തതാഴിലുറപ ്ഗപ്പവൃതി സ്ഥലത് ആ ഗപ്പവൃതിയുമായി ബനതപട് നടകുന എ്ലൊ കാര്യങ്ങളും

എഴുതിതവകുനതിനുള ദരഖയാണ് വേറ് ഡയറി. ഗപ്പവൃതി സ്ഥലം േ്ദ്രർശികുന തപ്പാതുഗപ്പവർതകരും

ോധരണകാരും അവരുതട  നീരികണങ്ങളും അഭിഗപ്പയാങ്ങളും ആദകപ്പങ്ങളും എഴുദതണത് വേറ്

ഡയറിയിലാണ്. തഗപ്പാജക്് മീറിങ്ങിത്റെ മിനിറ്േും ഹാജരും വേറ് ഡയറിയുതട ഭാ്മായി

ഉള്തപടുതാവുനതാണ്.തതാഴിലാളികള്ക് തതാഴില് സ്ഥലത് അനുവേിചു നല്കിയിരികുന

േകൌകര്യങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ഇതില് നിർബനമായും എഴുതണം. ഒദരാ തതാഴിലാളിയും പ്പണിസ്ഥലത്

തകാണു വനിരികുന പ്പണിയായുധങ്ങളുതട വിവരങ്ങളും ദരഖതപടുതണം. ജാഗ്ത േമിതിയുതട

റിദപാർടും വേറ് ഡയറിയുതട ഭാ്മായി ഉള്തപടുതാവുനതാണ്.ദമറിത്റെ വിലാേവും ദൊൺ ന്രും

കൃത്യമായി വേറ് ഡയറിയില് ദരഖതപടുദതതാണ്. ദറാഡ് നിർ്ാണ ഗപ്പവർതിയില് തേക് ലിസ്

പ്പ്നൂർണമായിരുനി്ലെ തഗപ്പാജക്് മീറിം്് ഉണായിരുനി്ലെ.. ോക്യപ്പഗതതില് .തതാഴിലാളികള് ഒപ്

ദരഖതപടുതിയി്ലെ. VMCറിദപാർട്,േ്ദ്രർശകകുറിപ് എനിവയും ഇ്ലൊയിരുനു. എനാല് വര്് നിർ്ാണ

ഗപ്പവർതിയില്ഉണായിരുനു.

എസ്റ്റിശമറും ഗപവൃതിയുതടഅളവുകളും

ഗപ്പവൃതി നടപാകുനതിനായി എന്ജിനിയറിം്് വിഭാ്ം തയ്യാറാകുന ോദങതികദരഖയാണ് എസിദമറ്.

ഒരു ഗപ്പവൃതി എങ്ങതന നടപിലാകണതമന് മാർ്ഗ്ഗനിർദ്ശം നല്കുന ഒരു ദരഖ ക്നൂടിയാണിത്. ഇതില്

പ്പദ്ധതിയുതട ദപ്പര്, പ്പദ്ധതിയില്ഏതറടുകുനവിവിധ ശീർഷകതില്തപട ഗപ്പവൃതികള്(Activities), അവയുതട

എണം, നീളം, വീതി, ആഴം, (തപ്പാകം) വ്യാപ്പതം, ഒരു യുണിറിന് ഒരു നല്ദകണുനതുക, ആതകതുക എനിവ

നിർബനമായും ദരഖതപടുതിയിരികണം. ോധനോമഗ്ികള് (ആവശ്യമായ ഗപ്പവൃതികളില് മാഗതം)

വിേ്്ദ്ധ-അവിേ്്ദ്ധ തതാഴിലാളികളുതട എണം, നല്കുന ക്നൂലി, േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡിത്റെ

തേലവ് എനിവ നിർബനമായും എസിദമറില് ഉള്തകാളിചിരിദകണതാണ്. വർക് െയലില്

േ്നൂകിചിടുള എസിദമറ് ഇംഗീഷിലുളതും ോദങതിക ഭാഷയിലുളതുമാണ്. ോധാരണ

തതാഴിലാളികള്കും, തപ്പാതുജനങ്ങള്കും പ്പരിദശാധികുവാന് കഴിയും വിധം ഈ എസിദമറ് ജനകീയ

ഭാഷയിദലക് ആകി ഗപ്പവൃതി േമയത് ദമറിത്റെ വകവശം വയ്ദകണതും തപ്പാതു സ്ഥലങ്ങളില്

ഗപ്പേർശനതിനും ഉപ്പദയാ്ിദകണതാണ്.

േ്കാര്യഭ്നൂമികളില് തേയ്യുന ഗപ്പവൃതികളില് ഭ്നൂവുടമയുതട അദപ്പക േമർപികുദ്ാള് ഭ്നൂമിയുതട അളവ്

ദരഖതപടുദതണതാണ്. ോക്യപ്പഗതം േമർപികുദ്ാള് ഗപ്പസ്ുത ഭ്നൂമിയില് തേയ് ഗപ്പവൃതിയുതട

വിശോംശങ്ങള് (എണം, നീളം, വീതി,ആഴം)ക്നൂടി ദരഖതപടുദതണതാണ്.



അളവുകള് അടിസ്ഥാനതപടുതിയാണ് ബി്്ലെ പ്പാോകുനതും ദവതനം നല്കുനതും ഉള്പതടയുള

കാര്യങ്ങള് അനിമമാകുനത്. എനതിനാല് അളവുകളുതടയും എണതിത്റെയും കാര്യതില് ഭാവിയില്

അദങ്ങയറതത കൃത്യത ോദങതിക വിഭാ്ം ഉറപാദകണതാണ്. അ്ലൊതപ്പകം

അളവുകളുതട/എണതിത്റെ വ്യത്യാേതിന് ബാധ്യത േുമതതപടുകയും ബനതപട അധികാരികള്

തീർതും ഉതരവാേികളാദകണിവരുംഎനതും ഗപ്പദത്യകം ഗശദ്ധയില്തപടുതുനു.

 തതാഴിലാളികള് ക്നൂടം ദേർന് അവർകാവശ്യമായ ഗപ്പവൃതികള് തിരതഞ്ഞടുകുകയും എങ്ങതന ദജാലി

തേയ്യണതമനും േർച തേയ്് വർക് കലണർ തയ്യാറാകുകയും തേയ്യുക. ഓദരാ മാേതിത്റെയും

േവിദശഷതകളും ്ുണങ്ങളുംകണകിതലടുത് ദവണം ഗപ്പവർതനങ്ങള്തീരുമാനികാന്.

 വർക് കലണർ അനുേരിച് തതാഴിലാളികള്ക് പ്പുതിയ തരതിലുള തതാഴിലും തതാഴിലിടവും

കതണതുവാനും നിർദ്ശികുവാനും അവകാശമുണ്. ഇതുവഴി 100 േിവേം തതാഴില് പ്പ്നൂർണമായും

ലഭ്യമാവാത തതാഴിലാളികള്ക് അധികമായി തതാഴില് ലഭ്യമാവുകയും 100 ഗപ്പവൃതിേിനങ്ങള്

പ്പ്നൂർതീകരികുവാന്ോധികുകയും തേയ്യും.

 നിയമഗപ്പകാരം അനുവേനീയമായ അഗതയും ഗപ്പവൃതി േിനങ്ങള് ദോേിചു വാദങ്ങണതാണ്. ഇതിനായി

തതാഴിലിന് ഡിമാ്റെ് തേയ്യുകയുംഅതിനു തീയതിവചവകപറു രേീത്വാദങ്ങണതുമാണ്.

സിറിൺഇന്്ർശമഷന്ശബാർഡ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതി നടതിയ സ്ഥലം കൃത്യമായി മനസിലാകാനും, പ്പദ്ധതി ഗപ്പവർതനങ്ങളുതട േുതാര്യത

ഉറപുവരുതുനതിനും ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയില് േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ്

അത്യാവശ്യമാണ്. തതാഴിലുറപ് നിയമം തഷഡ്യ്നൂള് 22(4)ലും വാർഷിക മാസർ േർകുലർ ോപ്പ്റർ 10(6), 11, 7, 13

എനിവയിലും േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡിതനകുറിച് പ്പരാമർശികുനു. ഓഡിറിന്തറ ഭാ്മായി

നടതിയ 2 വർകുകളുതട െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില്,വാടർകണ്േർദവഷന് വർകില് േിറിേൺ

ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ് സ്ഥാപ്പിചിടി്ലെ. തപ്പാതു ഗപ്പവൃതികളുതട എസിദമറില് േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന്

ദബാർഡിനു ദവണി5000 ര്നൂപ്പ വകയിരുതിയതായി കാണുനു. െയലുകളിതല എം ബുകില് 3720ര്നൂപ്പയാണ്

േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡിന് ദവണി േിലവഴിചിരികുനതായി കാണുനുണ്.ദറാഡ്

നിർ്ാണഗപ്പവർതിയില്േിറിേണ് ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ്സ്ഥാപ്പിചതായികാണാന്ോധിചിടുണ്.

നിരീകണഗപശ്നപരിഹാരസംവിധാനം

തതാഴിലുറപിന്10അവകാശങ്ങളില്ഒനായിേമയബനിതമായിഉളപ്പരാതിപ്പരിഹാരതിനുളഅവകാശം

നിലനില്തകതതനപ്പരാതികള്പ്പലവിധതില്ഉതണങിലുംഈഅവകാശതതകുറിച്തതാഴിലാളികള്ക്

അവദബാധംഇ്ലൊതതുതകാണുംനാളിതുവതരഒരുപ്പരാതിയുംപ്പഞായതില്ദരഖാപ്പരമായി േമർപിചിടി്ലെ..

വേറ് േ്ദ്രർശികുന ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട അടുത് പ്പരാതി വാകാല് പ്പറയുക മാഗതമാണ് തേയ്ിടുളത്. പ്പരാതി

പ്പരിഹാരതിന്18004254536എനന്രില്ബനതപടാവുനതാണ്.

നിർശദേങ്ങൾ

ഉശദ്യാ്സ്ഥശരാട്ത്

 ഗപ്പവ്യതി െയലില് േ്നൂകിദകണ ദരഖകള് കൃത്യമായി േ്നൂകികുക. .ദകഗ്ദ്ര േർകാരിത്റെ

ഇകാര്യതിലുളമാർ് നിർദ്ശംകൃത്യമായി പ്പാലിദകണതാണ്.

 ജനകീയ ഭാഷയില്ഉളഎസിദമറ് തതാഴില്സ്ഥലങ്ങളില്നല്കുക.

 മസർ ദറാള്അനുവേിച് നല്കുദ്ാള്ബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട തിയ്യതിദയാടു ക്നൂടിയ ഒപ്, േീല്എനിവ

ഉറപാകുക.

 ദലബർ ബഡ്ജറ്, വാർഷിക കർ്പ്പദ്ധതി, തഷല്െ് ഓെ് തഗപ്പാജക്് വർക് കലണർ എനിവ തയ്യാറാകുനതില്

തതാഴിലാളികളുതടയും ്ുണദഭാകകളുതടയും ഗപ്പാദേശികവിേ്്ദ്ധരുതടയും പ്പങാളിതം ഉറപാകുക.



 കൃത്യമായഇടദവളകളില്തതാഴില്സ്ഥലങ്ങള്േ്ദ്രർശികുക.

 തതാഴിലാളികള്ആവശ്യതപേുനേമയങ്ങളില്കാലാവസ്ഥകനുേരിചുള ഗപ്പവൃതികള്നല്കുക.

 ഗപ്പവൃതി സ്ഥലങ്ങളില് കുടിതവളം, തണല്, ഗപ്പഥമിക േികിതാ തേകൌകര്യങ്ങള് എനിവ ഒരുകി

തകാടുകുക.

 എസിദമറിന്അനുേൃതമായി ഗപ്പവർതിനടതാന് ഗശദ്ധിദകണതാണ്.

ഗ്ാമപഞായതിശനാട്ത്

 കൃത്യമായഇടദവളകളില് ഗ്ാമേഭ, ദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭഎനിവനടതുക.

 ക്നൂടുതല് പ്പദ്ധതികളും മഴകുഴികളും മൺകയ്യാലയും ആണ് തേയ്ിരികുനത്. സ്ഥിര ആസ്ഥിയുണാകുന

ഗപ്പവർതികള്തിരതഞ്ഞടുകുക.

 കൃഷി േംബനമായ പ്പദ്ധതികള് തിരതഞ്ഞടുകുദ്ാള് പ്പഞായതിനു വകമാറികിടിയ

ഘടകസ്ഥാപ്പനമായകൃഷിഭവനുമായിആദലാേിച് േംദയാജിതപ്പദ്ധതികള്ഏതറടുത് നടതുക.

 വിേ്യാലയങ്ങള്ക്കളിസ്ഥലം, േുറുമതില്എനിവനിർ്ിച് നല്കുക

 ദേശീയ ഉപ്പജീവന മിഷത്റെ (NRLM) േഹായദതാതട തമചതപട രീതിയിലുള തതാഴില് പ്പരിശീലനം നല്കി

കുറചു തതാഴിലാളികതളവിേ്്ദ്ധ/അർദ്ധവിേ്ദ്ധതതാഴിലാളികളാകി മാറുക.

തതാഴിലുറപ്പ്ത്പദ്ധതിയിലഏതറടുത്ത്നടതാവുന ഗപവൃതികൾ

I. വിഭാ്ംഎ : ഗപകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബനതപ്പടതപാതുഗപവൃതികൾ

i. കുടിതവള ദഗോതസുകള് ഉള്തപതടയുള ഭ്നൂ്ർഭജല വിതാനം ഉയർതുനതിന് ആവശ്യമായ

അടിയണകള് (Undergroud dykes), മൺതടയണകള്, അണകള് (ദസാപ്ഡാം), തേക്ഡാമുകള് തുടങ്ങിയ

ജലേംരകണതിനും ജലതകായ്തിനുംേഹായകരമായനിർ്ിതികള്;

ii. ഒരു നീർതടതിത്റെ േമഗ് പ്പരിപ്പാലനതിന് ഉതകുന ഇടതപ്പടലുകളായ ദകാണ്നൂർഗടഞുകള്,

തട്തിരികല്(Terracing), ദകാണ്നൂർബണുകള്, കല്തടയണകള്, ്്യാബിദയാൺ നിർ്ിതികള്, നീരുറവ

ഗപ്പദേശതിത്റെപ്പരിദപ്പാഷണംതുടങ്ങിയനീർതടപ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവൃതികള് ;

iii. േ്നൂക്മ-തേറുകിട ജലദേേന ഗപ്പവൃതികളും ദതാടുകള്/കനാല് എനിവയുതട നിർ്ാണം,

പ്പുനരുദ്ധാരണം, തമയി്റെനന്േ്എനീ ഗപ്പവൃതികളും ;

iv. ജലദേേന കുളങ്ങളുദടയും മറ് ജലദഗോതസുകളുദടയും ആഴം ക്നൂടല് ഉള്തപതടയുള പ്പര്രാ്ത

ജലദഗോതസുകളുതട പ്പുനരുദ്ധാരണവും;

v. കടദലാരങ്ങളിലും കുളങ്ങളുതട അരികിലും കനാല് ബണുകളിലും ദറാഡുകളുതട ഓരതിലും,

വനഭ്നൂമിയിലും, മറ് തപ്പാതുഭ്നൂമിയിലും െലവൃകങ്ങള് അടകമുള മരം വച് പ്പിടിപികലും

വനവത്കരണവും, (ഇവയില് നിനും ലഭികുന ആോയതിത്റെ അവകാശം ഖണിക 5 ല്

ഗപ്പതിപ്പാേികുനകുടുംബങ്ങള്ക്നല്ദകണതാണ്);

vi. തപ്പാതു ഭ്നൂമിയിതല ഭ്നൂവികേന ഗപ്പവൃതികളും.

വിഭാ്ം ബി: സമ്തൂഹതില അവേത അനുഭവികുന വിഭാ്ങ്ങൾകുള്ള വ്യകി്ത ആസ്ികൾ

(ഖണിക 5ലപരാമർേികുനകുടുംബങ്ങൾക്ത് മാഗതം)

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

ോരിഗേ്യദരഖയ്ക് താതഴയുള മറ് കുടുംബങ്ങള്, േ്ഗതീകള് ്ൃഹനാഥയായ കുടുംബങ്ങള്,

ഭിനദശഷികാർ ്ൃഹനാഥരായ കുടുംബം, ഭ്നൂപ്പരിഷ്രണതിത്റെ ്ുണദഭാകാകള്, ഇ്ദ്രിര ആവാേ്

ദയാജന ്ുണദഭാകാകള്, വനാവകാശ നിയമഗപ്പകാരമുള ്ുണദഭാകാകള്, മുകളില്

പ്പറഞ്ഞിരികുന കുടുംബങ്ങള്ലൊത പ്പകം,2008-തല കാർഷിക കടാശ്ാേ നിയമ ഗപ്പകാരമുള

തേറുകിട-നാമമാഗത കർഷകർ, ഭ്നൂമിയുതട ഉല്ാേനകമത വർദ്ധിപികുനതിനായി ഭ്നൂവികേനവും,



കിണറുകള് (Dugg well), കുളങ്ങള് (Farm Ponds), മറ് ജലതകായ്ത് നിർ്ിതികള് എനിവ ഉള്തപതടയുള

ജലദേേനതിനാവശ്യമായഅടിസ്ഥാനേകൌകര്യങ്ങള്ലഭ്യമാകല്

ii. പ്പഴകൃഷി, പ്പട്ന്നൂല്കൃഷി, ദതാടവിളകൃഷി, ൊംദൊറേ്ഗടി എനിവയില്നൂതട ഉപ്പജീവനം

തമചതപടുതല്;

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

കൃഷിക്അനുദയാജ്യമാകല്;

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

നിർ്ാണ പ്പദ്ധതികള് ഗപ്പകാരദമാ ഏതറടുകുന ഭവന നിർ്ാണതിതല അവിേ്്ദ്ധ കായിക തതാഴില്

ഘടകം;

v. മൃ്പ്പരിപ്പാലനം ദഗപ്പാതാഹിപികുനതിനുള അടിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങളായ ദകാഴിക്നൂട്, ആടിന് ക്നൂട്,

പ്പടി ക്നൂട്, തതാഴുത്, പ്പുല്തതാടിഎനിവയുതട നിർ്ാണവും;

vi. മത്യബനന ഗപ്പവർതനങ്ങള് ദഗപ്പാതാഹിപികുനതിന് ഉതകുനഅടിസ്ഥാനേകൌകര്യങ്ങളായ മത്യം

ഉണകുന ദകഗ്ദ്രങ്ങള്, മത്യം േ്നൂകികുന ദകഗ്ദ്രങ്ങള് എനിവ നിർ്ികലും വർഷകാലത് മാഗതം

തവളമുള തപ്പാതുകുളങ്ങളില്(Seasonal water bodies on public land) മത്യം വളർതുനതിന് അടിസ്ഥാന

േകൌകര്യങ്ങള്ഒരുകലും;

II. വിഭാ്ം സി: ശദേീയ ഗ്ാമീണ ഉപജീവന മിഷത്റെ നി്ത്ബനനകൾ അനുസരികുന സ്വയം

സഹായസംഘങ്ങൾക്ത് തപാതുഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ

i. കാർഷിദകാത്പ്പനങ്ങളുതട ഈടുറ േംഭരണ േകൌകര്യം ഉള്തപതടയുള വിളതവടുപിന് ദശഷം

ആവശ്യമായി വരുന േകൌകര്യങ്ങള് (Post-Harvest facilities), വജവവളം എനിവയ്ക് ആവശ്യമായ

സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങള് േൃഷ്ടികുക വഴി കാർഷിദകാത്പ്പാേനകമത

വർദ്ധിപികുനതിനുള ഗപ്പവൃതികളും;

ii. േ്യം േഹായ േംഘങ്ങളുതട ഉപ്പജീവന ഗപ്പവർതനങ്ങള്ക് ആവശ്യമായ തപ്പാതുവർക്തകഡുകളുതട

നിർ്ാണവും.

III. വിഭാ്ംഡി: ഗ്ാമീണഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ

i. നിർദ്ശികതപട മാനേണങ്ങള്ക് അനുേൃതമായി ഖര-ഗേവ മാലിന്യ േംസ്രണതിനും തുറസായ

മലമ്നൂഗത വിേർ്ജ്ജനം ഇ്ലൊതാകുനതിനും ദവണി േ്തഗനമാദയാ േർകാർ വകുപുകളുതട ഇതര

പ്പദ്ധതികളുമായി േംദയാജിപിച് തകാദണാ വ്യകി്ത കക്നൂേുകള്, സ്്നൂള് ദടായ്ലറുകള്, അങണവാടി

ദടായ്ലറുകള്തുടങ്ങിയ ഗ്ാമീണശുേിത്വുമായിബനതപട ഗപ്പവൃതികള്;

ii. ഒറതപട് കിടകുന ഗ്ാമങ്ങതളയും, നിർ്ിഷ്ട ഗ്ാമീണ ഉല്ാേന ദകഗ്ദ്രങ്ങതളയും നിലവിലുള ദറാഡ്

ശൃംഖലയുമായി ബനിപികുനതിനുള, എ്ലൊ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപ്പദയാ്ികാന് പ്പറുന ഗ്ാമീണ

ദറാഡുകളുതട നിർ്ാണവും, ഓടകള്, കലുങുകള് എനിവ ഉള്തപതടയുള ഗ്ാമതിതല ഈടുറ

ഉള്ദറാഡുകളുതടയുംവീഥികളുതടയും നിർ്ാണവും;

iii. കളിസ്ഥലങ്ങളുതട നിർ്ാണവും;

iv. തവളതപാക നിയഗനണ േംരകണ ഗപ്പവൃതികള്, തവളതകട് ഒഴിവാകുനതിനുള ജലനിർ്ഗ്ഗമന

ഗപ്പവൃതികള്, മഴതവളം തകടി നില്കുന താഴ്ന തപ്പാതുസ്ഥലങ്ങളുതട തമചതപടുതല് (Chaur

renovation), തീരഗപ്പദേശങ്ങളുതട േംരകണതിനുള ദസാം വാടർ തഗഡയിനുകള്, എനിവ

ഉള്തപതടയുള തപ്പാതു അടിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങള്, ദറാഡുകളുതട പ്പുന:രുദ്ധാരണം, േുരനഗപ്പതിദരാധ

തയ്യാതറടുപുകള് തമചതപടുതുനതിനുള ഗപ്പവൃതികളും;

v. ഗ്ാമപ്പഞായതുകള്, വനിതാ േ്യം േഹായ േംഘങ്ങളുതട തെഡദറഷനുകള്, തകാടുങാറ്

ബാധിതർകുള അഭയദകഗ്ദ്രങ്ങള് (വേദ്ാൺ തഷല്റർ), അങണവാടിദകഗ്ദ്രങ്ങള്, ഗ്ാമീണ േനകള്



എനിവയ്കാവശ്യമുള തകടിടങ്ങളുതട നിർ്ാണവും, ഗ്ാമ/ദ്ാ്്ല ഗകിമിദറാറിയങ്ങളുതട

നിർ്ാണവും;

vi. ദേശീയ ഭക്യേുരകാനിയമം 2013 (20/2013) തല വ്യവസ്ഥകള്നടപിലാകുനതിന്ആവശ്യമായി വരുന

ഭക്യ-ധാന്യേംഭരണികളുതട നിർ്ാണവും;

vii. മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് നിയമ ഗപ്പകാരം ഏതറടുകുന നിർ്ാണ

ഗപ്പവൃതികളുതടഎസിദമറിത്റെ ഭാ്മായി വരുനനിർ്ാണോമഗ്ികളുതട ഉല്ാേനവും;

viii. മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് നിയമ ഗപ്പകാരം േൃഷ്ടികതപട ഗ്ാമീണ തപ്പാതു

ആസ്ികളുതടഅറകുറപ്പണികളും

ix. ഇത് േംബനിച് േംസ്ഥാന േർകാരുമായി ക്നൂടിയാദലാേന നടതി ദകഗ്ദ്രേർകാർ വിജാപ്പനം

തേയ്യുന മറ്ഏതതാരു ഗപ്പവൃതിയും.

ഗപസ്ുതവാർഡിലസാധ്യമായ ഗപവർതികള്ത്

1.കണലവനങ്ങള്ത്വച്ത് പിടിപ്പികല

2.കജവശവലിനിർമാണം

3.തീറപ്പുലകൃഷി

4.തതാഴുത്ത്നിർമാണം

മണ്ത്കയ്യാലഅളവുസംബനിചവിവരങ്ങള്ത്

Name House name
BALAN IRUPPAM VEETTIL

KELUKKUTTI IRUPPAM VEETTIL

LIDA IRUPPAM VEETTIL

REMASAN KAMMIL

SAJEESH KAMMILI

SAVITHRI THEKKAYIL

DIVYA.P MEKKOTT

VALSALABABU PUZHAVALIYIL

SAROJINI PUZHAVALIYIL

SYAMALA NANULIPOYIL

CHANDRI IRUPPAM VEETIL

MINI.K KIZHUVANA

SHEELA KIZHUVANA



CHANDRAMATHI THEKKAYIL

SAVITHRI THEKKAYIL

USHAKUMARI EDAVALATH

BINDU PRADEEPAN

PADMINI AMMA SANSREE

LASITHA THEKKAYIL

SUNDARAN SREEDEVI MANTHIRAM

SOBHANA SREEDEVIMANTHIRAM

INDIRA RAGHAVAN

RAJAN.K KEEZHPUTTAT

SASIDHARAN MELE PULIKKOT

SIVADASAN MALAYIL

Name House name length

VALSALABABU PUZHAVALIYIL

22/09/2019ന്ത് നടന ഗ്ാമസഭയുതടതീരുമാനങ്ങൾ

കദകാടി ഗ്ാമപ്പഞായത്വാർഡ് ഒന് തേറുകുളതതദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭ മകട

തവസ്സ്്നൂളില്നടതി.ദയാ്തിന് വാർഡ് തമ്റും ഗപ്പേിഡണുമായ ഗശീ. ദോയികുടി

േ്ാ്തംപ്പറഞ്ഞു.തതാഴിലാളിയായ ഗശീമതി ദഷബിലതഅദ്ധ്യകത വഹിചു.

തതാഴിലാളികള്,റേിഡന്േ്അദസാസിദയഷന് ഭാരവാഹികള്,കുടുംബഗശീ

ഗപ്പവർതകർ,വി.എം.േി.അം്ങ്ങള്,ഗ്ാമപ്പഞായത് ഉദേ്യാ്സ്ഥർഉള്തപതട 32അം്ങ്ങള്

പ്പതങടുതു.

ദോഷ്യല്ഓഡിറ്ആമുഖാവതരണവും റിദപാർടും ദേളന്നൂർബ്ദളാക്ആർപ്പി

.ബി്ദ്രു.പ്പി.ടി.അവതരിപിചു.തുടർന് റിദപാർടിന്ദമലുളേർചനടനു.േർചക്ദശഷം

ഗപ്പേിഡണും തതാഴിലുറപ്എ.ഇ.യും മറുപ്പടി പ്പറഞു.

രണ് ഗപ്പവർതികളായിരുനുഓഡിറ് കാലയളവില് തേയ്ത്.

മണ്,ക്ലെ് കയ്യാലനിർ്ാണവും,േിറംവീട്ബണ് ദറാഡ് ദകാൺഗ്ീറും



േർച

1.എസിദമറ് ഗപ്പാദേശികഭാഷയില്ലഭ്യമാവാതതുതകാണ് ഗപ്പയാേങ്ങള്ഉണാതയന്

ദറാഡ്നിർ്ാണ ഗപ്പവർതിനടതുനതിനായി ര്നൂപ്പീകരിചക്ിറി തമ്ർ ഗശീ ദജ്യാതിഷ്ുമാർ

പ്പറഞ്ഞു.പ്പദ്ധതിയുതടേുതാര്യതക് ഇത്ആവശ്യമാതണനുംഅഭിഗപ്പായതപടു.

2.ദൊകേ് ഗ്്നൂപ് ഡിേ്കഷനില്െസ്എയ്് ദബാക്് തതാഴിലാളികള്പ്പിരിതവടുത്

വാങ്ങിയതാതണന് പ്പറഞ്ഞിരുനു. ഇതിന്ം്തറ തുകലഭികാന്നൂളബി്ലെുകള്തതാഴിലാളികള്

േമർപിചിടിത്ലെന്എ.ഇ പ്പറഞ്ഞു.

3.തജ.എല്.ജി ഗ്്നൂപുകള്നടതുനകൃഷിയുതട നിലതമാരുകല്തതാഴിലുറപില്

ഉള്തപടുതണതമങില്കൃഷിഓെീേറില്നിനും 3 വർഷമായീ തരിശായികിടകുന

ഭ്നൂമിയാതണന്േർടിെികറ് വാങ്ങിതകാണുവരണതമന് ലക്മിഎനതതാഴിലാളി യുതട

ആവശ്യതിന്എ.ഇ. മറുപ്പടി നല്കി.

4.ഓഡിറ് പ്പിരീഡിന് തതാടുമു്് നടതിയ ദതാടിന് കയർ ഭ്നൂവേ്ഗതംവിരിച ദജാലികഴിഞ്ഞ് 3

േിവേതീനുളില് തതനോമ്നൂഹ്യവിരുദ്ധർ തതങ്ങിന്ം്തറ കുറീ തകാണിടത് കാരണം

തവളംതകടിനില്കുനപ്പരാതിഅദ്ധ്യകതതനഉനയിചു.ഇത് പ്പരിദശാധിച് ദവണ

നടപ്പടികള്വകതകാളുതമന് പ്പഞായത്

ഗപ്പേിഡണ് ഉറപു നല്കി.

5.ഗപ്പവർതിയുമായിബനതപടവിവരങ്ങള്അറിയികുനിത്ലെന് വീ.എംേി തമ്റും

റിടദയർഡ് കൃഷിഓെീേറ്നൂമായ ഗശീ മജീേ് പ്പരാതിതപടു.കൃത്യമായആകന്പ്പ്ളാന്

ഉണാകണതമനുംഅഭിഗപ്പിയതപടു.

തതാഴിലാളികളുതടഅവകാശങ്ങള്േംരകികാന്ആവശ്യമായനടപ്പടികള്

േ്ീകരികുതമന്എ.ഇഅറിയിചു.

തുടർന് റിദപാർട് കയ്യടിച് പ്പാസാകി.ദമറ്ബീനാേദനാഷിന്ം്തറ ന്ദ്രിദയാടുക്നൂടി പ്പിരിഞ്ഞു.


