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ആമുഖം

ഇന്യയിതല േരിഗേരായ ഗ്ാമീണ ജനതയുതട ോരിഗേ്യ്കം  ലഘ്നൂകരികുനതിനു്കം അവരുതട ജീവിത

േുരകിതത്്കം ഉറപു വരുതുനതിനു്കം ദവണി ര്നൂപ്പ്കം തകാടുതിടുളള ഒരു ബൃഹത്പ്പദ്ധതിയാണ്

മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണത താഴിലുറപ് പ്പദ്ധതി. കാർഷിക ദമഖലയിലു്കം നിർ്ാണ ദമഖലയിലു്കം

തതാഴില് ലഭികാതത ഗ്ാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുടനുഭവികുദ്ാള് അവർക് 100 േിവേതത തതാഴിതലങിലു്കം

ഉറപു വരുതുവാന് ഈ പ്പദ്ധതി ലക്യമിടുനു. ഇങ്ങതന തതാഴില് നല്കുനതിന് ഏതറടുകുന വിവിധ

പ്പദ്ധതികളില്നൂതട രാജ്യതിത്റെ മണു്കം ജലവു്കം പ്പരമാവധി േ്കംരകികുനതിന്  ോദ്ധ്യമാകു്കം എന്

ഗപ്പതീകികുനു.

തതാഴില് ആവശ്യതപടുനവർക് നിശിത കാലയളവിനുളളില്  കായികമായ തതാഴില് ലഭികുനുതവനു്കം

അതിന് നിർണയികതപടിടുളള ദവതന്കം നിർ്ിഷ്ട േമയതിനുളളില് ലഭികുനുതവനു്കം ഉറപു

വരുതുനതിന് ഇന്യന് പ്പാർലതമ്റെ്  പ്പാസാകിയിടുളള  നിയമമാണ് മഹാതാ്ാനി ദേശീയ

ഗ്ാമീണതതാഴിലുറപ് നിയമ്കം. 2005ആ്സ് 23-ംാം്കം തിയ്യതിയാണ് പ്പാർലതമ്റെ്ഈനിയമ്കം പ്പാസാകുനത്.

തതാഴിലു്കം  ദവതനവു്കം നിർ്ിഷ്ട േമയതിനുളില് കൃത്യമായി ലഭികുനതിനുള  അവകാശ്കം

നിയമപ്പരമായി ഉറപു വരുതുതവനതാണ് ഈ നിയമതിത്റെ േവിദശഷത. തതാഴില് ലഭിചിത്ലെങില്

 തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനവു്കം തതാഴിതലടുതദശഷ്കം ദവതന്കം വവകുകദയാ ലഭികാതിരികുകദയാ തേയ്ാല്

നഷ്ടപ്പരിഹാരവു്കംഈനിയമ്കംവ്യവസ്ഥതേയ്യുനു.

തതാഴില് ആവശ്യതപടുനവർക് 15 േിവേതിനുളില് കായികമായി ഏതതങിലു്കം തതാഴില്

നല്കിയിരികണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ. അ്ലൊതപ്പക്കം പ്പതിനാറാമതത േിവേ്കം മുതല് അവർക്

തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനതിന് അർഹതയുണായിരികു്കം. അതുദപ്പാതല എടുത തതാഴിലിത്റെ ദവതന്കം 15

േിവേതിലധിക്കം വവകിയാല് വവകുന ഒദരാ േിവേതിനു്കം നഷ്ട പ്പരിഹാര്കം ലഭികുനതിനു്കം

അർഹതയുണ്. തതാഴിദലാ തതാഴിലി്ലൊയ്മ ദവതനദമാ ഉറപായു്കം ഉറപ് വരുതുനുതവനതാണ്ത താഴിലുറപ്

നിയമതിത്റെ ഗപ്പദത്യകത.

ഇന്യയിതല ഏറവു്കം പ്പിദനാകമായ 200 ഗ്ാമീണ  ജി്ലെകളില് 2006 തെഗബുവരി 2-ംാം്കം തീയതി ഈ നിയമ്കം

നിലവില് വരുകയു്കം പ്പദ്ധതി നടപിലാകുകയു്കം തേയ്ു. ദകരളതില് വയനാടു്കം, പ്പാലകാടു്കം 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 ജി്ലെകളിദലകു്കം ഇത്

വ്യാപ്പിപിചു. ഇന്യയിതല മുഴുവന് ഗ്ാമീണ ജി്ലെകളിലു്കം ഈ പ്പദ്ധതി നിലവിലുണ്. ആദ്ാളതലതില്

േവിദശഷ ഗശദ്ധയാകർഷിച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ിത തതാഴില്നിയമതമനനിലയിലു്കം ഗ്ാമീണ ദമഖലയില്

ോര്യഗേ ലഘ്നൂകരണതില്നിർണയാകമായവഴിതിരിവ് േൃഷ്ടിചബൃഹത് പ്പദ്ധതിഎനകാര്യ്കം പ്പരി്ണിചു്കം

2009 ഒക്ദടാബർ 2-ംാം്കം തീയതി ദകഗ്ദ്ര േർകാർ ഈ നിയമതത മഹാതാ്ാനി ദേശീയ

ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിതയന് പ്പുനർനാമകരണ്കം തേയ്ു.

തലകുളത്തൂർ ഗ്ാമപഞായത്ത്

ദേളന്നൂർ ദ്ാകില് ഉള്തപടുന തലകുളത്നൂർ ഗ്ാമപ്പഞായത് ന്ലെ രീതിയില് തതാഴിലുറപ് ഗപ്പവർതനങ്ങള് ഏതറടുത്

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

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

എന്ജിനിയർ, ഓവർേിയർ, അതകകൌണ്റെ് &ഡാറാ എന്ഗടി ഓപദററർ എനിവരു്കം അവരുതട ദേവന്കം ഈ പ്പദ്ധതിക് ദവണി

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

450കുടു്കംബങ്ങള്ക് 100 തതാഴില് േിനങ്ങള് നല്കുകയു്കം തേയ്ിടുണ്.പ്പഞായതിതല വിഭവങ്ങള് ഉള്തകാളിചുതകാണ്

വിശേമായവജവവവവിധ്യ രജിസർഈപ്പഞായത്തയ്യാറാകിയിടുണ്.തലകുളത്നൂർ ഗ്ാമപ്പഞായത്.

പ്പഞായതിത്റെ ദപ്പര് തലകുളത്നൂർഗ്ാമപ്പഞായത്

വിസ്ീർണ്കം 20.1േതുരഗശകിദലാമീറർ



ജി്ലെപ്പഞായത് ദകാഴിദകാട്

ദ്ാക്പ്പഞായത് ദേളന്നൂർ

താല്നൂക് ദകാഴിദകാട്

ഉള്തപടുനവാർഡുകള് 17

തതാഴില്കാർഡുടമകള് 1892

േജീവ തതാഴിലാളികള് 2346

നിഷ്ഗകിയ തതാഴിലാളികള് 2340

തതാഴിലുറപ്ത്സംബനിച്ചവിവരങ്ങള്

വിവരങ്ങള് ജിലാതലം ബ്ാക്ത്തലം പഞായത്ത്

തലം

േൃഷ്ടിച തതാഴില് േിനങ്ങള് 83.05(ലക്കം) 479392 76578

കുടു്കംബങ്ങള്ക് നല്കിയിരികുന ശരാശരി

തതാഴില് േിനങ്ങള് (ലക്കം)
57.58 39.3 33.61

100 േിനങ്ങള്പ്പ്നൂർതീകരിചകുടു്കംബങ്ങള് 38300 2531 450

ആതകതതാഴിതലടുതകുടു്കംബങ്ങള് 1.44(ലക്കം) 7976 990

ആതകതതാഴിതലടുതതതാഴിലാളികള് 1.6(ലക്കം) 8651 1054

മുഖ്യ ലക്യങ്ങള്

 അവിേ്്ദ്ധ-കായിക തതാഴിലില് ഏർതപടാന് േനദ്ധതയുള ഗ്ാമഗപ്പദേശങ്ങളില് അധിവേികുന

ഏതതാരു കുടു്കംബതിനു്കം ഒരു ോ്തികവർഷ്കം 100 േിവേതില് കുറയാത തതാഴില്

ഉറപാകുനദതാതടാപ്കം, ്ുണദമന്മയുളതു്കംസ്ഥായിയായിടുളതു്കം ഉല്ാേനകമവുമായആസ്ഥികളുതട

േൃഷ്ടിയാണ്ഈപ്പദ്ധതിയുതട മുഖ്യ ലക്യ്കം.

 േരിഗേരുതട ഉപ്പജീവനവുമായിബനതപടവിഭവാടിതറശകിതപടുതല്.

 ോമ്നൂഹികമായി പ്പിദനാക്കംനില്കുനഎ്ലൊകുടു്കംബങ്ങതളയു്കം പ്പദ്ധതിയില്ഉള്തപടുതുക.

 പ്പഞായതിരാജ്സ്ഥാപ്പനങ്ങതളശകിതപടുതുക.

സവിബേഷതകള്

 നിയമതിന്തറ പ്പിന്ബലമുളഅവകാശാധിഷ്ിതപ്പദ്ധതി.

 ഗ്ാമപ്പഞായത് ഗപ്പദേശത് താമേികുന 18 വയസ്പ്പ്നൂർതിയായ എതതാരാള്കു്കം പ്പദ്ധതിയില്

പ്പങാളിയാവാ്കം.

 േ്ഗതീകു്കം പ്പുരുഷനു്കം തുല്യ ദവതന്കം.

 പ്പരിസ്ഥിതി േ്കംരകണ്കം, കാർഷിക ദമഖലയിതല അടിസ്ഥാന തേകൌകര്യ വികേന്കം എനിവയ്കു

മുന്്ണന.

 തതാഴിലാളികള് തതന ഗപ്പവൃതികള് കതണതുകആേ്നൂഗതണ ഗപ്പഗകിയയില് പ്പങാളികളാകാനു്കം

അവേര്കം

 ആേ്നൂഗതണതിലു്കം, നിർവഹണതിലു്കംതികഞ്ഞേുതാര്യത

 കരാറുകാദരാ ഇടനിലകാദരാ ഇ്ലെ.



 തപ്പാതുജന പ്പങാളിതദതാതട ദലബർബഡ്ജറ്.

 ബാങ്/ദപ്പാസ് വഴി മാഗത്കം ദവതനവിതരണ്കം.

 േ്ഗതീകള്ക് മുന്്ണന.

 ക്്യ്നൂടർശൃ്കംഖലവഴിയുളദമാണിററി്കം്് േ്കംവിധാന്കം.

 ഗ്ാമേഭപ്പദ്ധതിഓഡിറ് തേയ്യുനു.(ദോഷ്യല്ഓഡിറ്േ്കംവിധാന്കം)

 പ്പരാതിപ്പരിഹാരേ്കംവിധാന്കം

രീതിോസ്ത്ഗതം

ദകരള ദോഷ്യല് ഓഡിറ് തോവേറി,ദകാഴിദകാട് ജി്ലെ- ദേളന്നൂർ ദ്ാക് റിദോഴ്്

ദപ്പഴ്ണാണന്ു്കം, വി്ലെജ് resourceദപ്പഴ്ൺ േു്കം ദകാഴിദകാട് ജി്ലെയില് ദേളന്നൂർദ്ാക് പ്പഞായതിതല

തലകുളത്നൂർ ഗ്ാമ പ്പഞായത്വാർഡ് 10ല് (മതിലക്കം ) ദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗപ്പഗകിയനടതിയത്.

ആദ്യഘടം:

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

ഓഡിറ് ദേളന്നൂർ ദ്ാക് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ വാർഡ് 10ല് നടദതണ ദോഷ്യല് ഓഡിറ്

ഗപ്പവർതനങ്ങതളകുറിചുളേർച.

രണാംഘടം:

2018 ഒക്ദടാബർ മാേ്കംഒനാ്കം തിയതി മുതല് 2019 മാർച് മാേ്കം വതര ഏതറടുത് നടതിയ ഗപ്പവൃതികളുതട

െയലുകള്, 7 രജിസറുകള്,എ്കംവഎഎേ്എനിവപ്പരിദശാധികല്.

മ്തൂനാംഘടം:

പ്പരിദശാധിച െയലുകളുതട അടിസ്ഥാനതില് ഗപ്പവൃതിയിടങ്ങള് പ്പരിദശാധികല്, തേയ് ഗപ്പവൃതികളുതട

അളവുകള്പ്പരിദശാധികല്

നാലാംഘടം:

്ുണദഭാകാകദളാട് ഗപ്പവൃതികളുതട ്ുണെലങ്ങള് ദോേിചറിയുകയു്കം, േജീവ തതാഴിലാളികതളകണ്

തതാഴില്കാർഡ്,ബാങ് പ്പാസ്ബുക്എനിവപ്പരിദശാധിച്അഭിമുഖ്കം നടതലു്കംവിവരദശഖരണ്കംനടതലു്കം.

അഞാംഘടം:

െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയുതടയു്കം െയല് പ്പരിദശാധനയുതടയു്കം അടിസ്ഥാനതില് റിദപാർട്

തയാറാകല്.

മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതി വിഭാവന്കം തേയ്യുനത് എതനാതകതയനു്കം

കാര്യകമമായു്കം െലഗപ്പേമായു്കം ഈ പ്പദ്ധതി എങ്ങതന നടപിലാകാതമനു്കം ഗ്ാമപ്പഞായതിതനയു്കം

തതാഴിലാളികതളയു്കം ഗ്ാമേഭ അ്കം്ങ്ങതളയു്കം ദബാധ്യതപടുതുനതിനു ദവണിയാണ് ഈ ദോഷ്യല്

ഓഡിറ് . പ്പദ്ധതിയുതടേുതാര്യതയു്കം ്ുണദമന്മയു്കം ഉറപ് വരുതാന് ദോഷ്യല് ഓഡിറ്അനിവാര്യമാണ്.

തതാഴിലാളികള്ക്ത് 10അവകാേങ്ങള്

തതാഴിലാളികള്ക് 10അവകാശങ്ങള് ഗപ്പധാന്കം തേയ്യുനു.അവഏതതാതകതയന് േുവതട ദേർകുനു.

1. തതാഴിലകാർ്ഡ്ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ളഅവകാേം.(തഷഡ്യ്നൂള് 2; ഖണിക 1-5, എ.എ്കം.േി.അദ്ധ്യായ്കം-3 )

ഗ്ാമപ്പഞായതില്സ്ഥിരതാമേമുളഅവിേ്്ദ്ധകായികതതാഴിലിന്തേയ്യുവാന്തയ്യാറായിടുളആളുക

ള്ഗ്ാമപ്പഞായതില്ദപ്പഗരജിസർതേയ്യുക.ഒരുകുടു്കംബതില്തതാഴില്ആവശ്യമുളവരുതടമുഴുവന്ദപ്പരുവി

വരങ്ങള്ഉള്തപടുതിയാണ്ഇതിനായിഅദപ്പക നല്ദകണത്. അദപ്പകയില്പ്പ്നൂർണവിലാേ്കം,വയസ്,വാർഡു

ന്ർ,ദറഷന്കാർഡ്ന്ർ,ആധാർകാർഡുന്ർഎനിവദേർതിരികണ്കം.അദപ്പകകർക്ഗപ്പാഥമികാദന്ഷ

ണതിനുദശഷ്കംഗ്ാമപ്പഞായത്്ഗകടറിതതാഴില്കാർഡ്അനുവേിച്നല്കു്കം.അദപ്പകനല്കിയാല്15േിവേ

തിനക്കംതതാഴില്കാർഡ്നല്കണ്കം.ഒരുകുടു്കംബതിന് ഒരുതതാഴില്കാർഡ്മാഗതമാണ്ലഭികുക. തതാഴില്ആവ

ശ്യമുളളമുഴുവന്കുടു്കംബാ്കം്ങ്ങളുദടയു്കം വിവരങ്ങളു്കംദൊദടായു്കംതതാഴില്കാർഡിലുണായിരികു്കം.ഒനില

ധിക്കംതതാഴില്കാർഡുകള്ഒദരയാളുതടദപ്പരിലുണായിരികുനത്ഗകിമിനല് കുറമാണ്.എനാല്മാതാപ്പിതാക

തളദയാേദഹാേരങ്ങതളദയാമകതളദയാആഗശയിചുകഴിദയണിവരുനവിധവകള്,ഉദപ്പകികതപടേ്ഗതീകള്,

അ്തികള്എനിവർക്ഗപ്പദത്യക്കംദവതറതതാഴില്കാർഡുകള്തകാടുകണതമന്നിർദ്ശിചിടുണ്.തതാഴിലാ



വശ്യമുളളമുഴുവന് കുടു്കംബങ്ങളുദടയു്കംപ്പാേ്ദപ്പാർട്ലിപതിലുളളദൊദടാകള് തതാഴില്ല്കാർഡില്പ്പതി

ചിരികണ്കം.ദൊദടാഎടുകുനതിത്റെ േിലവ്ത താഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയില് ഉള്തപടുതിഗ്ാമപ്പഞായത്ഹി

കു്കം.അഞുവർഷദതകാണ്ഒരുതതാഴില്കാർഡ്അനുവേിചുനല്കുനത്.ഒരുകുടു്കംബ്കംഒരുവർഷ്കംആവശ്യ

തപടതതാഴില്േിനങ്ങള്,അവർക്അനുവേിചതതാഴില്േിനങ്ങള്,ലഭിചദവതന്കം,ഏതറടുതഗപ്പവൃതികളു്കംമസ

ർദറാള്ന്റുകളു്കം,ലഭിചതതാഴിലി്ലൊയ്മദവതന്കം,നഷ്ടപ്പരിഹാര്കംമുതലായവിവരങ്ങളു്കംതതാഴില്കാർഡില്അ

താത് േമയ്കംഎഴുതിദേർകണ്കം.

2. അബപകിച്ച്ത് 15 ദിവസതിനുള്ളില തതാഴില ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ള അവകാേവും ആയതിത്റെ

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

തതാഴില്കാർഡ് ലഭിചവർതതാഴില് ആവശ്യമുളദപാള്ഗപ്പദതക്യ്കം അദപ്പക നല്കണ്കം.

നിർ്ിഷ്ടദൊറതില്ഗ്ാമപ്പഞായതിലാണ്അദപ്പകനല്ദകണത്.തവളകടലാസിലു്കം അദപ്പകനല്കാവു

നതാണ്.2014തലപ്പുതിയനിർദ്ശങ്ങള്ഗപ്പകാര്കംതമാബല്ദൊൺ,ലാന്ദഡഡാൺ,ഇതമയില്മാധ്യമങ്ങളില്നൂതടയു്കം

തതാഴില്ആവശ്യതപടാവുനതാണ്.എഴുതു്കംവായനയു്കം അറിയാതവർ്്നിർ്ിഷ്ടഉദേ്യാ്സ്ഥത്റെമു്ില്വാ

കാലു്കംതതാഴില്ആവശ്യതപടാവുനതാണ്.േുരുങ്ങിയഗതണാഴ്ചദതകാണ്ത താഴില്ആവശ്യതപദടണത്

തതാഴിലിനായിഅദപ്പകനല്കുദ്ാള്രശീത്വകപറിയിരികണ്കം.രണാഴ്ചദതയ്കുള(14േിവേ്കം)പ്പണികളാ

ണ്ഏറവു്കംേുരുങ്ങിയത്ആവശ്യതപദടണത്.ക്നൂടുതല്േിവേങ്ങളിദലയ്കുളഗപ്പവൃതികള്മുന്ക്നൂടിഅദപ്പ

കികുനതിനു്കംഅനുവാേമുണ്.എനുമുതല് എനുവതരയാണ്തതാഴില്ആവശ്യമുളതതന്അദപ്പകയി

ല്വ്യകമാകണ്കം.അദപ്പകിചതീയതിമുതല്ദകാഅദപ്പകലഭിച്പ്പരമാവധി15േിവേങ്ങള്കുളിദലാതതാ

ഴില്ലഭ്യമാകിയിരികണ്കം.പ്പരമാവധി100 േിവേതതതതാഴിലിനാണ്അദപ്പകനല്ദകണത്. എനാല്വനഗപ്പ

ദേശതു്കംവാനാതിർതികളിലു്കംതാമേികുനപ്പടികവർ്ഗ്ഗവിഭാ്ങ്ങള്ക്150േിവേതതതതാഴില്നല്ുനതി

ന്ഇദപാള്അനുവാേ്കംലഭിചിടുണ്.

3. തതാഴില ലഭിച്ചിതലങില തതാഴിലിലായ്മ ബവതനം ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ള അവകാേം, (ആേ്യതത 30

േിവേ്കംക്നൂലിയുതട1/4ഭാ്വു്കംപ്പിനീടുളേിവേങ്ങളില്1/2ഭാ്്കം)തതാഴിലാവശ്യതപടവർക്15േിവേതിനു

ളില് തതാഴില്നല്കണതമനാണ്്യവസ്ഥ.അ്ലൊതപ്പക്കംതതാഴിലി്ലൊയ്മദവതന്കംലഭികുനതിനിയ്യതിദരഖ

തപടുതിയവകപറുരശീത്ആവശ്യമാണ്.തതാഴിലിന്അദപ്പകിചിട്15 േിവേതിനക്കംതതാഴില്ലഭിചിത്ലെങി

ല്16ംാം്കംമതതേിവേ്കംമുതല്ആേ്യതത30േിവേ്കംനിർ്ിഷ്ടദവതനതിത്റെനാലിതലാനില്കുറയാതതുക

യു്കംപ്പിനിടുളേിവേങ്ങളില്ദവതനതിത്റെപ്പകുതിയില്കുറയാതതുകയുമാണ്തതാഴിലി്ലൊയ്യ്ദമ വതനമാ

യിലഭികുക.േ്കംസ്ഥാനേർകാരാണ്തതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതന്കംനല്ദകണത്.എനാല്പ്പിനീട്ഈതുകതതാഴി

ല്നല്കുനതില്വീഴ്ചവരുതിയവരില്നിനു്കംഈടാകണതമനാണ്്യവസ്ഥ.തതാഴില്അനുവേിചുനല്കിയ

അനുമുതല്ദകാ,ന്നൂറുേിവേതതദവതനതിനുല്യമായതുകതതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനമാദയാലഭികുനേിവ

േദമാതതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനതിനുളഅർഹതനഷ്ടമാകു്കം.ദവതനമായു്കംതതാഴിലി്ലൊയ്യ്മദവതനമായു്കം ഒരാ

ള്ക്പ്പരമാവധി100േിവേതതദവതനതിനുല്യമായതുകതയലഭികുവാന്അർഹതയുളു.

4. തഷല ്്ത്ഓ ്്ത് ബഗപാജക്്ത് തയ്യാറാകുവാനുള്ളഅവകാേം,

ഒരുഗ്ാമപ്പഞായതിത്റെതഷല്െ്ഓെ്തഗപ്പാജക്്എനുപ്പറയുനത് എസിദമറുകള്അടകമുളളഗപ്പവൃതികളുതട

വിശേവിവരങ്ങളാണ്.ഇതുനടപുോ്തികവർഷതിന് തദലവർഷ്കംതെഗബുവരിമാേദതാതട പ്പ്നൂർതീക

രിചിരികണ്കം.ഒരുഗ്ാമപ്പഞായതിത്റെഅ്കം്ീകരികതപടദലബർബഡ്ജറിത്റെഇരടിയിലധിക്കം തുകയ്കുളഗപ്പ

വൃതികളാണ്തഷല്ഓെ്തഗപ്പാജക്ില്ഉണാവുക.ഇതില്ഏതുഗപ്പവൃതിദവണതമങിലു്കം കാർഷിക

കലണർതതാഴിലാവശ്യതപടവരുതടഎണ്കം,ഗപ്പവൃതിനടപിലാകുനകാലയളവിതലകാലാവസ്ഥ എനതിത്റെഅ

ടിസ്ഥാനതില്തിരതഞ്ഞടുകാ്കം.

. 5 കിബലാമീററിനുള്ളില തതാഴില ലഭിയ്ത്കുവാനുള്ള അവകാേം, അത്ലെങില് (ദവതനതിത്റെ 10

ശതമാന്കംഅധിക്കം)

അദപ്പകകരുതടതാമേസ്ഥലതിന്5കിദലാമീറർേ്നൂരപ്പരിധിയ്കുളില്തതാഴില്നല്കുനതിന്മുന്്ണനനല്

ണ്കം. 5കിദലാമീറർേ്നൂരപ്പരിധിയ്ക്പ്പുറതാണ്തതാഴിതലടുകുനതതങില് 10ശതമാന്കംഅധിക്കംദവതനതി

തനാഴിലാളികള്ക്അവകാശമുണായിരികു്കം.

6.കുടിതവള്ളം, വിഗേമസൗകര്യം, ഗപഥമ േുഗേ്തൂഷാസൗകര്യം ഇവലഭിയ്ത്കുനതിനുള്ളഅവകാേം,

(തഷഡ്യ്നൂള് 2; ഖണിക 23-28)

തതാഴിലിടങ്ങളിതലേകൌകര്യങ്ങള്



a.തതാഴിലാളികള്ക്തിളപിചാറിയകുടിതവള്കംനല്കുക.

b. ഗപ്പഥമശ്നൂഗശ്നൂഷാകിറ് ഉതണന് ഉറപ് വരുതുക.

c. ഭകണ്കം കഴികുനതിനു്കം ഉചയ്ക് 1 മണിക്നൂർ വിഗശമികുനതിനു്കം ടാർദപ്പാളിന് ഷീറ് തകാണ് തണല്

ഒരുകുക.

d. അഞ് വയസിന് താതഴ ഗപ്പായമുള കുടികളുതടതയണ്കം അഞില് താതഴയാതണങില്       അവതര

 പ്പരിപ്പാലികുക.

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിലബവതനംലഭികുനതിനുള്ളഅവകാേം

പ്പദ്ധതിയുതട ദവതന്കം ബാങ്, ദപ്പാസ് ഓെീേ് എനിവിടങ്ങളിതല അകകൌണില്നൂതടയാണ് നല്കുനത്.ഓദരാ

തതാഴിലാളികു്കം ഗപ്പദത്യക അകകൌണ് ദവണ്കം. ഒദരാ തതാഴിലാളികളുതടയു്കം ദവതന്കം അവരവർക് തതന

ലഭികുനുതവന് ഉറപുവരുതനതിനാണ് ഇങ്ങതന നിഷ്കർഷിചിടുളളത്.േ്ഗതീ തതാഴിലാളികളുതട

ദവതനതിന്  ദമലുള നിയഗനണ്കം അവർകു തതനയായിരികണതമന ഒരു ലക്യവു്കം ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്

പ്പിനിലുണ്. തതാഴിലാളികളുതട ആധാർ ന്ർക്നൂടി തതാഴില് കാർഡില് ദരഖതപടുതിയാല് ആള്മാറാട്കം,

ഇരടിപ് എനിവ മുദഖനയുള ഗപ്പശ്നങ്ങള്ക്നൂടി ഒഴിവാകുവാന്ോധ്യമാകു്കം.

8. ബവതനവിതരണതിതലകാലതാമസതിന്ത് നഷ്ടപരിഹാരംലഭിയ്ത്കുവാനുള്ളഅവകാേം,

മസർദറാള് അവോനിച് 15 േിവേതിനക്കം ദവതന്കം ലഭിചിരികണ്കം. ഇങ്ങതന ലഭികാതത വനാല്

പ്പതിനാറാമതത  േിവേ്കം മുതല് ലഭികാനുളള ദവതനതിത്റെ 0.05 ശതമാന്കം തുക ഓദരാ േിവേവു്കം

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

തല്കാല്കം േർകാർ വഹികുതമങിലു്കം പ്പിനീട് വിശേമായ അദന്ഷണതിത്റെ അടിസ്ഥാനതിത്റെ

 ഉതരവാേികളായവരില്  നിനു്കം ഈടാകണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ. മനപ്പ്നൂർ്വ്വദമാ അല്കംഭാവ്കം മ്നൂലദമാ

പ്പാവതപടവരായ ക്നൂലിതതാഴിലാളികളുതട ദവതന്കം 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 നടതുനുതവനു്കം പ്പ്നൂർതികരികുനുതവനു്കം

ഉറപുവരുതണ്കം.

9.സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാേം,

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

ഗപ്പകാര്കം േമയബനിത പ്പരാതി പ്പരിഹാരതിനുള അവകാശ്കം അനുശാേികുനു. തതാഴിലുറപുമായി

ബനതപട പ്പരാതികള് ദരഖപ്പരമാദയാ, വാകാദലാ, ദൊൺ മുഖാനിരദമാ നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥതര

അറികാവുനതാണ്. ഇങ്ങതന ലഭികുന പ്പരാതികള് പ്പരാതി രജിസറില് എഴുതി േ്നൂകികുകയു്കം

പ്പരാതിയിന്ദമല് എടുത നടപ്പടികള് പ്പരാതികാരതന അറിയിദകണതു്കം നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട

േുമതലയാണ്.

10. ബസാഷ്യലഓഡിറ്ത് നടതുനതിനുള്ളഅവകാേം.

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതട ദനരവകാശികളായ ോധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പ്പദ്ധതി അവദലാകന്കം തേയ്യുകയു്കം,

പ്പരിദശാധികുകയു്കം, വിലയിരുതുകയു്കം തേയ്യുന ജനകീയ ഇടതപ്പടലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ്

പ്പദ്ധതിയുതട േവിദശഷതയാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയില് പ്പണ്കം തേലവഴിചത്

ശരിയായ രീതിയിലാദണാ, ലക്യമിടഅവകാശങ്ങളു്കംആനുക്നൂല്യങ്ങളു്കംഅർഹതതപടവർക് ലഭിചിടുദണാ,

നിർവഹണ രീതിയില് അപ്പാകതകള് ഉണായിടുദണാ, ഗപ്പതീകിച ദനട്കം പ്പദ്ധതി മ്നൂല്കം ഉണായിടുദണാ

എതന്ലൊ്കം ജനങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധികുന ജനകീയ ഗപ്പഗകിയാണ് തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയില് ദോഷ്യല്

ആഡിറ്. ദോഷ്യല് ആഡിറ് ടീ്കം ദരഖകളു്കം െയലുകളു്കം  രജിസറുകളു്കം പ്പരിദശാധികുകയു്കം ഗപ്പവൃതി

സ്ഥലങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധിച് അളവുകള് ഒതുദനാകുകയു്കം തേയ്യുനു. ഗപ്പദത്യക്കം വിളിചുദചർകുന

ദോഷ്യല്ആഡിറ് ഗ്ാമേഭയിലാണ് ദോഷ്യല്ആഡിറ് റിദപാർട്അവതരിപിദകണത്.

അവകാശങ്ങളുമായിബനതപടതതാഴിലാളികളില്നിനു്കംദോേിചറിഞ്ഞ്ിവരങ്ങള്

1:തതാഴില്കാർഡ്



തതാഴില് കാർഡിന് ആവശ്യമായ ദൊദടാ തതാഴിലാളികള് േ്നമായി വപ്പേ േിലവഴിച എടുകുകയാണ്

ഉണായത്. തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതി ആര്കംഭിച േമയത് മാഗതമാണ് തതാഴില് കാട് തതാഴിലാളികള്ക്

േകൌജന്യമായി ലഭിചിരുനത്. തതാഴിലാളികളുതട തതാഴില് കാർഡിദലക് ആവശ്യമായ ദൊദടാ

പ്പഞായതില് നിന് എടുതു തകാടുകുനതിന് ദവണ നടപ്പടികള് േ്ീകരികുനത് ന്ലെതായിരികു്കം.

തതാഴില്കാർഡില്വിവരങ്ങള്ദരഖതപടുതിയിടുണ്.

2 :തതാഴില്അദപ്പക

തതാഴിലാളികള് തതാഴില് േിനങ്ങള്കായി ഒനിചാണ്അദപ്പകനല്കാറുളത്.

വ്യകിപ്പരമായ അദപ്പക നല്കാറി്ലെ എന് തതാഴിലാളികളില് നിനുള അഭിമുഖേ്കംഭാഷണതില്

നിനു്കം മനസിലായി.

3:ക്നൂലി/നഷ്ടപ്പരിഹാര്കം

തതാഴിലുറപ് നിയമഗപ്പകാര്കം ഗപ്പവർതി കഴിഞ്ഞ 15 േിവേതിനുളില് ദവതന്കം ലഭിദകണ അവകാശ്കം

തതാഴിലാളികള്ക് ഉണ്.

ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ ഗപ്പവർതിയുതട അവിേഗ്ധ ദവതന്കം തതാഴിലാളികള്ക് ലഭ്യമായിടുള തായി

െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില് മനസിലാകാന് ോധിചു. ഗപ്പവർതി കഴിഞ്ഞ് 15 േിവേ്കം പ്പിനിട ദശഷമാണ്

ദവതന്കം തതാഴിലാളികള്ക് ലഭിചിടുളത്. തതാഴിലാളികള്ക് നഷ്ടപ്പരിഹാര്കം ലഭികാനുള അവകാശ്കം

ഉണ്. തതാഴിലുറപ് നിയമ്കം തേകന് 3 ( 2), 6 തഷഡ്യ്നൂള് 2(29)a, b, c, d, e, f , 30 ഗപ്പകാര്കം പ്പണികഴിഞ്ഞ് 14

േിവേതിനുളില് ക്നൂലി ലഭ്യമാദകണത് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷ്കം 100 േിവേ്കം തതാഴില് തേയ് തിട് ഉള

1000/(ദബാണേ് ) ഒരാഴ്ചയ്കക്കംലഭികു്കംഎനാണ് തതാഴിലാളികളില്നിനു്കംഅറിയാന്കഴിഞ്ഞത്.

4:തതാഴില്സ്ഥലതതേകൌകര്യങ്ങള്

കുടികുവാനുള തവള്കം, വിഗശമ േകൌകര്യ്കം, ഗപ്പഥമശുഗശ്നൂഷ േകൌകര്യ്കം എനിവ തതാഴില് സ്ഥലത്

ലഭ്യമാകണതമന് തതാഴിലുറപ് നിയമ്കം തഷഡ്യ്നൂള് 2 പ്പാര 23 - 28 ദകഗ്ദ്ര വാർഷിക മാസർ േർകുലർ 8, 8.2

അനുശാേികുനുണ്. തതാഴിലാളികളുമായി ദനരിട് നടതിയ േ്കംഭാഷണതിനിടയില് ഗപ്പവർതി

സ്ഥലങ്ങളില് േകൌകര്യങ്ങള് ഒനു്കം തതന ലഭിചിരുനി്ലെ. തതാഴിലാളി കള് തതന കുടിതവള്കം

തകാണുവരുനതാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്. ഗപ്പഥമശുഗശ്നൂഷ കിറുകള്, തണല് എനിവ പ്പണി സ്ഥലങ്ങളില്

ലഭ്യമായിടി്ലെ.

:േികിതാേഹായ്കം

തതാഴിലുറപ് നിയമ്കം തഷഡ്യ്നൂള് 2 പ്പാര 5, ദകഗ്ദ്ര വാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 9 ഗപ്പകാരവു്കം

തതാഴിലാളികള്ക് തതാഴില് സ്ഥലത് തവച് അപ്പകട്കം േ്കംഭവിചാല് േികിതാേകൌകര്യ്കം

ഉറപുവരുദതണതാണ്. േികിതാ േഹായതിനായി തതാഴിലാളികള് അദപ്പകിച്തായി കാണുനി്ലെ..

േികിതാേഹായ്കം തതാഴിലാളികള്്്നല്കാതതരികുനത്നിയമല്കംഘനമാണ്.

5: തഷലഡ്ഓെഗപ്പജക്്തയ്യാറാകാനുളഅവകാശ്കം

തഷല്െ് ദഗപ്പാജക്ില്തതാഴിലാളികളുതട പ്പങാളിത്കം ഉളതായികാണുനി്ലെ.

6:അഞുകിദലാമീററിനുളില്തതാഴില്ലഭികാനുളഅവകാശ്കം

തതാഴിലുറപ് നിയമ്കം തഷഡ്യ്നൂള് 2 പ്പാര 18, ദകഗ്ദ്ര വാർഷിക േർകുലർ ോപ്പ്റർ 17 എനിവയില്

തതാഴിലാളികള്ക് അഞ് കിദലാമീറർ േുറളവില് തതാഴില് ലഭ്യമാകണതമന് അനുശാേികുനു.

തതാഴിലാളികള്അഞ്കിദലാമീറർ പ്പരിധികുളില്തതനയാണ് ദജാലി തേയ്ിടുളത്

7:േമയബനിതമായിപ്പരാതിപ്പരിഹരികാന്ഉളഅവകാശ്കം

പ്പരാതികള് ദരഖതപടുതുനപ്പരാതി രജിസറില്ഒരു പ്പരാതിയുതട വിവരവു്കം ലഭ്യമായിരുനി്ലെ.

8: ദോഷ്യല്ഓഡിറ്നടതുവാനുളഅവകാശ്കം



തതാഴിലുറപ് നിയമ്കം തേകന് 17( 2) ദോഷ്യല് ഓഡിറ് നടതുവാനുള അവകാശ്കം നല്കുനു. ഗപ്പസ്ുത

വാർഡില് ഓഡിറ് നടതുനതിനായി ഗപ്പദത്യക ക്ിറി നിലവിലുതണന് െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില്

മനസിലായി

ഗപ്പവർതിേ്കംബനിച്ിശോ്കംശങ്ങള്

തലകുളത്നൂർ ഗ്ാമപ്പഞായത് മുക്കം കടവ് 12 വാർഡ് (wc/295641) ഗപ്പവർതി16/10/2018 ആര്കംഭിേ് 23/01/2019

ന് അവോനിചു. മാസദറാള് ഗപ്പകാര്കം 1400 തതാഴില്േിനങ്ങള് േൃഷ്ടിചിടുണ്. ആവർതന േ്ഭാവമുള

ഗപ്പവൃതിയായിരുനു. വാർഡിതല ദമറ് ഭ്നൂവുടമകളില് നിനു്കം അദപ്പക വാങ്ങി പ്പഞായതില് എതിചു

തകാടുകുക ആണ് തേയ്യുനത്.

ഗകമ

നമ്പർ

വർക്ത്ബകാഡ്ത്

ഗപവൃതിയുതട ബപര്ത് ഗപവൃതിയു

തടസിതി

അടങല

തുക

അനുവദിച്ച തതാഴില

ദിനങ്ങള്

ലഭിച്ച

തതാഴില

ദിനങ്ങള്

ആതക ബവതനം

അവിദ

ഗ്ധ

വിദഗ്ധ/അർ

ധവിദഗ്ധ

1 wc/295641 മണ്ത്

ജലസംരകണതിനാ

യിവരമ്പ്ത് നിർമാണം

COMPLETED 393000 37 0 1400 383600

ദകഗ്ദ്രേർകാരിത്റെ നിർദ്ശഗപ്പകാര്കം താതഴപറയുന 7 രജിസറുകള് നിർബനമായു്കം ഗ്ാമപ്പഞായതില്

േ്നൂകിദകണവയാണ്.

1) തതാഴില്കാർഡിനുളളകുടു്കംബാദപ്പകയുതട രജിസർ

2) ഗ്ാമേഭ രജിസർ

3) തതാഴില്ആവശ്യതപടതു്കം തതാഴില്തകാടുതതു്കംേ്കംബനിച രജിസർ

4) ഗപ്പവർതിയുതട ലിസു്കം േിലവു്കംവിശോ്കംശങ്ങളു്കംേ്കംബനിച രജിസർ

5)സ്ഥിരആസ്ികളുതട രജിസർ

6) പ്പരാതി രജിസർ

7)ോധന രജിസർ

2018-19 ോ്തിക വർഷതത രജിസറുകള് എ്കം ഐ േില് നിനു്കം ദശഖരിച് േ്നൂകിചിടുണ്. പ്പരാതി

രജിസറില് ഗപ്പസ്ുതവാർഡിതലപ്പരാതികള്ഒനു്കംതതന ദരഖതപടുതിയതായികതണതിയി്ലെ..

ബകഗ്ദ്രസർകാർ നിർബദ്ദേേഗപകാരം ഒരു വർക്ത് ്യലില താതഴ പറയുന ബരഖകള് നിർബനമായും

ഉണാബകണതാണ്ത്

1) കവർ ദപ്പജ്

2) തേക്ലിസ്

3) ആകന്പാന്/തഷല്െ്ഓെ് വർക്എനിവയുതടഅ്കം്ീകരിച ദകാപി

4) ോദങതികഎസിദമറു്കംഡിവേനു്കംഅടങ്ങുനോദങതികഅനുമതിയുതടദകാപി

5) ഭരണാനുമതിയുതട ദകാപി

6) േദങതികാനുമതിയുതട ദകാപി



7) േ്കംദയാജിതപ്പദ്ധതിവിശോ്കംശങ്ങള്

8) തതാഴിലാളികള് തതാഴില്ആവശ്യതപടുതകാണുളളഅദപ്പക

9) തതാഴില്അനുവേിചുതകാണുളള ദരഖയുതട ദകാപി

10) പ്പ്നൂരിപിച മസർ ദറാളിത്റെ ദകാപി

11) തമഷർതമ്റെ്ബുകിത്റെ ദകാപി

12) ോധനങ്ങള് വാങ്ങുനതിനുളള ക്ാദടഷന് കണിചതിത്റെയു്കം ക്കംപ്പാരിറീവ് ദസറ്തമ്റെിത്റെയു്കം

തമറീരിയല്േദപഓർഡറിത്റെയു്കം ദകാപി

13) ദവജ് ലിസ്

14) ദവതനതിത്റെയു്കംോധനങ്ങള്ക്പ്പണമടചതി്റെയു്കം FTO യുതടയു്കം ദകാപി

15) തമറീരിയല്വകൌചറിത്റെയു്കംബി്ലെുകളുതടയു്കം 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

കതണതലുകള്

െയല് പ്പരിദശാധനകിടയില് ദോഷ്യല് ഓഡിറ് റിദോഴ്് ദപ്പഴ്ൺ കതണതുവാന് ോധിച

വസ്ുതകള്താതഴ ദേർകുനു;

1. കവര്പേജ്

ഗപവൃതിയുമായി ബനതപട തപാതു വിവരങ്ങള് ഉള്തകാള്ളുന ബരഖയാണ്ത് കവർബപജ്ത്.

പരിബോധിച്ച്ത് ഗപവർതി ്യലിതല കവർബപജ്ത് ഗപാബദേികമായ കവർബപജ്ത് ആണ്ത്. ജിബയാ

ടാ്ിം്്ത് സംബനിച്ച വിവരങ്ങള് കവർ ബപജില ഉള്തപടിരുനില. കവർബപജ്ത്

പ്തൂർതിയാബകണതും ഗപവൃതിയുതട തലാബകഷൻ ഗപതിപാദിബകണതുംആണ്ത്

2. തെക്ത് ലിസ്ത്

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

എന് മനസിലാകുവാനുളദരഖയാണ് തേക്ലിസ്. പ്പരിദശാധിച െയലില് തേക്ലിസ് ഉണായിരുനി്ലെ.

3.ആകൻ പാൻ :ഗപ്പസ്ുത ഗപ്പവർതി പ്പഞായതിതല നടപ് ോ്തിക വർഷതിതല ആനുവല് ആകന്

പാനില് ഉള്തപടതാണ് എന് തതളിയികുവാനുള ദരഖയാണ് ആകന് പാനിന്തറ ദകാപി. ആകന് പാന്

പ്പകർപ് ഗപ്പവൃതിെയലുകളില്കാണുവാന്ോധിചു.

4. ഭരണാനുമതി(10/1,20/12/2017)

ഗപ്പവൃതി തേയ്യുനതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപ്പന്കം നല്കുന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി. ദരഖപ്പരിദശാധിച

ഗപ്പവൃതികളില് ഭരണാനുമതി ഉണ്. തേക്യുറില്നിനുളദകാപിയാണ്െയലില്ഉണായിരുനത്.



5.സാബങതികാനുമതി(TGP/55/18-19,16/5/18)

ഒരു ഗപവൃതിക്ത് സാബങതികവിദഗ്ധരുതട അനുമതി ലഭിച്ചിടുണ്ത് എനതിനുള്ള ആധികാരിക ബരഖയാണ്ത്

സാബങതികഅനുമതി ബരഖ. സാബങതികാനുമതി എലാ ഗപവൃതികള്കും ഉണ്ത് . സാബങതികാനുമതി നമ്പർ

അടങ്ങുന പകർപ്ത്തപാതു്യലുകളില ഉണായിരുനു. സാബങതികാനുമതി ബ്ാറതില ബനതപട

ഉബദ്യാ്സർ തിയ്യതിബയാടു ക്തൂടിയ ഒപ്ത് ബരഖതപടുബതണത്ത് അത്യാവേ്യമാണ്ത്. എനാല

ബരഖതപടുതിയിടില .ഗപവർതികളുതടഎസിബമറ്ത്്യലിതനാപംസ്തൂകിച്ചിടുണ്ത്. .

6.സംബയാജിതപദ്ധതി

ഗപസ്ുതവാർഡിലനടതിയ ഗപവർതിസംബയാജിത ഗപവൃതിയല.

7. തതാഴിലിനുള്ളഅബപക

ഗപ്പവൃതികളുതടെയലുകളില് തതാഴിലിനുള അദപ്പക കാണുവാന് ോധിചിടുണ്.

ഗ്്നൂപായഅദപ്പകകളാണ്െയലിലുണായിരുനത്. 37തതാഴിലാളികളാണ്അദപ്പകേമർപിചത് .

8. തതാഴിലഅനുവദിച്ചതിത്റെപകർപ്ത്

തതാഴിലനുവേിച കാര്യ്കം ദരഖാമ്നൂല്കം തതാഴിലാളികതള അറിയികണതമനാണ് വ്യവസ്ഥ. ഗപ്പവൃതി

അനുവേിചുതകാണ് നിർവഹണ ഉദേ്യാ്സ്ഥർ നല്കുന അനുമതിയാണ് വർക് അദലാദകഷന്. ഗപ്പവർതി

അനുവേിചതിത്റെപ്പകർപ്െയലുകളില്കാണുവാന്ോധിചു.

9. മസർബറാള്

ഗപ്പവൃതി സ്ഥലത് തതാഴിലാളികളുതട ഹാജർ ദരഖതപടുതുനതിനുള ദരഖയാണ് മസർ ദറാള്. പ്പണി

ആര്കംഭികുനതിന് മു്് രാവിതലയു്കം  അവോനിപിചതിനു ദശഷ്കം വവകുദനരവു്കം േിവേ്കം രണു

ഗപ്പാവശ്യ്കം മസർ ദറാളില് ഒപുതവകണ്കം. തതാഴിലുറപ ് നല്കുന  പ്പദ്ധതിയായതിനാല് ഏറവു്കം

േുക്മതദയാതടയു്കം കാര്യകമതദയാതടയു്കംവകകര്യ്കം തേയ്യുകയു്കംേ്നൂകികുകയു്കം തേദയ്യണഅടിസ്ഥാന

ദരഖയാണ് മസർ ദറാള്.തതാഴിലാളികള് തതാഴില് തേയ്ുതവന് തതളിയികുന

ആധികാരികദരഖക്നൂടിയാണിത്. പ്പരിദശാധിച വർക് െയലില് തമഷർതമന്റ് ബുക് ന്ർ

ദരഖതപടുതിയിടി്ലെ, പ്പരിദശാധിച ഉദേ്യാ്സ്ഥന്തറ ഒപു്കം ഇ്ലെ. 32 മസർ ദറാളുകളാണ് ഉളത്, ഇതില് 5 മസർ

ദറാളിലാണ് തിരുതല്കാണതപടത്.

8298 12/29 വിലാേിനിേി തക

10586 12/17േുധഎ്കം

10587 12/42 േഗ്ദ്രിക തകതക

10589 12/76 കല്യാണി

14504 12/13 ഉഷ

14506 12/44 കമല തകഎ്കം.എനിവരാണ്

ഇതില് പ്പലതു്കം ഒപ് ദരഖതപടുദതണ സ്ഥാന്കം മാറിയാണ് ദരഖതപടുതിയിടുളത് ഇവിതടയാണ് ക്നൂടുതലു്കം

തിരുതലുകളു്കം വനത്. ഇതിന് കാരണമായിഅവർപ്പറഞ്ഞത് ഗപ്പായ്കംക്നൂടിയവർആയിരുനുഎനാണ്.

മസർദറാളുകളില് വിവരങ്ങള് തിയ്യതിദയാടുക്നൂടിയ ഒപ്,േീല് എനിവ അത്യാവശ്യമാണ്.പ്പഞായത്

തലതില്..മസർ ദറാള് നല്കുദ്ാള് ബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഒപിതനാപ്കം തിയ്യതിയ്യു്കം, േീലു്കം

പ്പരിദശാധികുന ഉദേ്യാ്സ്ഥർ അവരുതട ദപ്പര്, സ്ഥാന്കം എനിവയു്കം ദരഖതപടുതുവാന് ഗശദ്ധികണ്കം. മസർ

ദറാളുകളില്തവടിതിരുതലുകള് കാണതപടു.



10. തമഷർതമ്റെ്ത്ബുക്ത്(57/18-19)

ഗപ്പവൃതി തേയ് അളവ് ദരഖതപടുദതണ ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷർതമന്റ് ബുക്. പ്പരിദശാധിച

ഗപ്പവൃതികളുതടെയലുകളില് ഗപ്പവൃതിയുതട വിശോ്കംശങ്ങള് ദരഖതപടുതിയിടുണ്

വര്ിന്തറ നീള്കം 4000 മീറർ ആണ്

11.സാധനഘടകം

േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡുമായി ബനപട തുക തമറീരിയല് ഇനതില് ഉള്തപടുതിയാണ്

നല്കിയിടുളത് .േിറിേൺഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ് കാണാന്ോധിചിടി്ലെ.

12. ബവജ്ത് ലിസ്ത്

മസർദറാളിതല   തതാഴിലാളികളുതട  ഹാജർ േിനങ്ങതള ആധാരമാകിയാണ് ദവതന വിതരണതിനുളള ദവജ്

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

കഴിഞ്ഞാല്  നാലാമതതദയാ അഞാമതതദയാ േിവേ്കം ഈ ഗപ്പവൃതികള്

പ്പ്നൂർതീകരിചിരികണ്കം.മസർദറാളില് ആനുപ്പാതികമായി തതാഴിലാളിക് ദവതന്കം അനുവേിചു എന്

തതളിയികുവാനുള ആധികാരിക ദരഖയാണിത്. കൃത്യേമയത് ഹാജർ MISല് ദരഖതപടുതി ദവജ് ലിസ്

ആകുകയു്കം FTO മുഖാനിര്കം ദവതന്കം തതാഴിലാളികളുതട ബാങ് അകകൌണില് എതികുനതിനു്കം ദവണ

കാര്യങ്ങള്കൃത്യതദയാതട തേയ്യുനതായി മനേിലായി.

13.എ ്്ത് ടി ഒ

ഡിജിറല് േ്കംവിധാനതില്നൂതട  ഓൺവലനായിട്  ഗ്ാമപ്പഞായത് തേഗകടറിയു്കം ഗപ്പേിഡ്റെു്കം ഒപുകള്

ദരഖതപടുതുനത്. അതിനാല് െണ്  ഗടാന്സഡർ  ഓർഡറുകള് തയ്യാറാകിയ  അനുതതനദയാ

പ്പിദറേിവേദമാ പ്പഞായതില് നിനു്കം തതാഴിലാളികളുതട ദവതന്കം ബനതപട

സ്ഥലങ്ങളിദലക്എതികുവാന് കഴിയു്കം.  ഇതിനുദവണി ഡിജിറല് േിദ്നേചറുകളാണ് ഗപ്പേിഡ്റെു്കം

തേഗകടറിയു്കം ഉപ്പദയാ്ികുനത്.പ്പകർപ് െയലില്കാണുവാന്ോധിചി്ലെ

14. തമറീരിയലവൗച്ചർ

ഒരു ഗപ്പവൃതിക് ോദങതിക എസിദമറ് ഗപ്പകാര്കം ആവശ്യമുള ോധനോമഗ്ികള് വാങ്ങുനതിനുള

നടപ്പടിഗകമങ്ങള് ഗപ്പതിപ്പാേികുന ദരഖയാണ് തമറീരിയല് തഗപ്പാക്യ്നൂർതമന്റ്. ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ

ഗപ്പവർതികും  തമറീരിയല്ആവശ്യമായിരുനി്ലെ.

15. ബറായലറി

ദറായല്റി നല്കിയ ഗപ്പവൃതിയാദണാ എന് അറിയുവാന് േഹായികുനദരഖയാണ് ദറായല്റിദരഖ.

പ്പരിദശാധിച ഗപ്പവൃതി ദറായല്റി തകാടുദകണ ഗപ്പവർതിഅ്ലെ.

16. ബ്ാബടാസ്ത്

ഗപ്പവർതനവുമായി ബനതപടുതിതയടുദകണ മ്നൂന് ദൊദടാ പ്പതിപുകള് അതായത് ഗപ്പവർതനതി്റെ

ആര്കംഭ്കം, ഗപ്പവർതന്കം നടനുതകാണിരികുദ്ാള്,  ഗപ്പവർതി പ്പ്നൂർതികരിചതിനുദശഷ്കം. ദൊദടാ കാണാന്

ോധിചി്ലെ

17. ഗപവൃതിപ്തൂർതീകരണസർടി്ികറിത്റെ ബകാപി

ഗപ്പവൃതി പ്പ്നൂർതീകരിചു എന് ോക്യതപടുതുന ദരഖയാണ് ഗപ്പവൃതിപ്പ്നൂർതീകരണ

ോക്യപ്പഗത്കം.പ്പ്നൂർതികരിച ഗപ്പവൃതികളുതട
പ്പ്നൂർതീകരണ േർടിെികറുകള് െയലില് ഉണായിരുനി്ലെ.



ഉള്തപടുതുവാന് ഗശദ്ധിദകണതാണ്.

18. മസർ ബറാള്മ്തൂവ്ത്തമ്റെ്ത്സിപ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതടഓദരാഘടതിതലയു്കം മസർ ദറാള്അനുവേിചു തതാഴിലാളികള്ക് ദവതന്കം നല്കുനത്

വതരയുള ഓദരാ ഘടങ്ങളു്കം ഏതതാതക തീയതികളില് നടനു എന് മനസിലാകാന് ഉളതാണ് മസർദറാള്

മ്നൂവ്തമന്റ് സിപ്. മസദറാള് മ്നൂവ്തമ്റെ്അഥവെയല് ഗടാകി്കം്് ദൊ്കം. ഗപ്പവർതികളുതട െയലുകളില്െയല്

ഗടാകി്കം്് ദൊ്കം കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു.ഇതില് ഗപ്പവർതി ദ്ാകിദലക് നല്കിയ തിയതി, MIS ഗപ്പവൃതി

പ്പ്നൂർതികര ണ്കം ദരഖ തപ്പടുതി യ തിയ്യതി ക്നൂടാതത തേഗകടറിയുതട ഒപു്കം ദരഖതപടുതിയതായി

കാണുനി്ലെ .

ജിബയാ ടാഗ്്ത് ബ്ാബടാകള്

ഗപ്പവർതികള് ജിദയാ ടാ്് തേയ്ിടുദണാ എന് അറിയുവാന് േഹായികുന ഘടകമാണ് ജിദയാടാഗ്്

ദൊദടാഗ്ാെ്. ജിദയാ ടാഗ്് ദൊദടാകള്െയലില്കാണുവാന്കഴിഞ്ഞി്ലെ.

20. ബസാഷ്യലഓഡിറ്ത് റിബപാർടിൻതറ ബകാപി

ഒരു ഗപ്പവൃതിയുതട ദനരവകാശികളായ ോധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പ്പദ്ധതി അവദലാകന്കം തേയ്യുകയു്കം,

പ്പരിദശാധികുകയു്കം, വിലയിരുതുകയു്കം തേയ്യുന ജനകീയ ഇടതപ്പടലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ്

പ്പദ്ധതിയുതട േവിദശഷതയാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ്. തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയില് പ്പണ്കം തേലവഴിചത്

ശരിയായ രീതിയിലാദണാ, ലക്യമിടഅവകാശങ്ങളു്കംആനുക്നൂല്യങ്ങളു്കംഅർഹതതപടവർക് ലഭിചിടുദണാ,

നിർവഹണ രീതിയില് അപ്പാകതകള് ഉണായിടുദണാ, ഗപ്പതീകിച ദനട്കം പ്പദ്ധതി മ്നൂല്കം ഉണായിടുദണാ

എതന്ലൊ്കം ജനങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധികുന ജനകീയ ഗപ്പഗകിയാണ് തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിയില് ദോഷ്യല്

ആഡിറ്. ദോഷ്യല് ആഡിറ് ടീ്കം ദരഖകളു്കം െയലുകളു്കം  രജിസറുകളു്കം പ്പരിദശാധികുകയു്കം ഗപ്പവൃതി

സ്ഥലങ്ങള് ദനരിട് പ്പരിദശാധിച് അളവുകള് ഒതുദനാകുകയു്കം തേയ്യുനു. ഗപ്പദത്യക്കം വിളിചുദചർകുന

ദോഷ്യല് ആഡിറ് ഗ്ാമേഭയിലാണ് ദോഷ്യല് ആഡിറ് റിദപാർട് അവതരിപിദകണത്.ഗപ്പവൃതി

ദോഷ്യല് ഓഡിറിന് വിദധയമായതാദണാ എന് പ്പരിദശാധികാന് േഹായികുനദരഖയാണ് ദോഷ്യല്

ഓഡിറ് റിദപാർട്.ആറ് മാേ്കംക്നൂടുദ്ാള്ഓഡിറ് നടദതണതാണ്.

21.കസറ്ത്ഡയറി

തതാഴിലുറപ ്ഗപ്പവൃതി സ്ഥലത് ആ ഗപ്പവൃതിയുമായി ബനതപട് നടകുന എ്ലൊ കാര്യങ്ങളു്കം

എഴുതിതവകുനതിനുള ദരഖയാണ് വേറ് ഡയറി. ഗപ്പവൃതി സ്ഥല്കം േ്ദ്രർശികുന തപ്പാതുഗപ്പവർതകരു്കം

ോധരണകാരു്കം അവരുതട  നീരികണങ്ങളു്കം അഭിഗപ്പയാങ്ങളു്കം ആദകപ്പങ്ങളു്കം എഴുദതണത് വേറ്

ഡയറിയിലാണ്. തഗപ്പാജക്് മീറിങ്ങിത്റെ മിനിറ്േു്കം ഹാജരു്കം വേറ് ഡയറിയുതട ഭാ്മായി

ഉള്തപടുതാവുനതാണ്.തതാഴിലാളികള്ക് തതാഴില് സ്ഥലത് അനുവേിചു നല്കിയിരികുന

േകൌകര്യങ്ങളുതട വിവരങ്ങളു്കം ഇതില് നിർബനമായു്കം എഴുതണ്കം. ഒദരാ തതാഴിലാളിയു്കം പ്പണിസ്ഥലത്

തകാണു വനിരികുന പ്പണിയായുധങ്ങളുതട വിവരങ്ങളു്കം ദരഖതപടുതണ്കം. ജാഗ്ത േമിതിയുതട

റിദപാർടു്കം വേറ് ഡയറിയുതട ഭാ്മായി ഉള്തപടുതാവുനതാണ്.ദമറിത്റെ വിലാേവു്കം ദൊൺ ന്രു്കം

കൃത്യമായി വേറ് ഡയറിയില് ദരഖതപടുദതതാണ്. . തേക് ലിസ് പ്പ്നൂർണമായിരുനു. തഗപ്പാജക്് മീറി്കം്്

നടതിയതിത്റെ തിയ്യതി ദരഖതപടുതിയിടുളതില് വ്യത്യാേ്കം കാണുനു. പ്പണിയായുധ വാടക വേറ്

ഡയറിയില് ഉള്തപടുതിയിടുണ്. ോക്യപ്പഗതതില് .തതാഴിലാളികള് ഒപ് ദരഖതപടുദതണതാണ്

ദരഖതപടുദതണതാണ്..VMCറിദപാർട്,േ്ദ്രർശകകുറിപ് എനിവയില് അ്കം്ങ്ങള്/ഉദേ്യാ്സ്ഥർ ഒപു്കം

കുറിപു്കം ദരഖതപടുതിയിടുണ്

എസിബമറും ഗപവൃതിയുതടഅളവുകളും

ഗപ്പവൃതി നടപാകുനതിനായി എന്ജിനിയറി്കം്് വിഭാ്്കം തയ്യാറാകുന ോദങതികദരഖയാണ് എസിദമറ്.

ഒരു ഗപ്പവൃതി എങ്ങതന നടപിലാകണതമന് മാർ്ഗ്ഗനിർദ്ശ്കം നല്കുന ഒരു ദരഖ ക്നൂടിയാണിത്. ഇതില്

പ്പദ്ധതിയുതട ദപ്പര്, പ്പദ്ധതിയില്ഏതറടുകുനവിവിധ ശീർഷകതില്തപട ഗപ്പവൃതികള്(Activities), അവയുതട

എണ്കം, നീള്കം, വീതി, ആഴ്കം, (തപ്പാക്കം) വ്യാപ്പത്കം, ഒരു യുണിറിന് ഒരു നല്ദകണുനതുക, ആതകതുക എനിവ



നിർബനമായു്കം ദരഖതപടുതിയിരികണ്കം. ോധനോമഗ്ികള് (ആവശ്യമായ ഗപ്പവൃതികളില് മാഗത്കം)

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

തേലവ് എനിവ നിർബനമായു്കം എസിദമറില് ഉള്തകാളിചിരിദകണതാണ്. വർക് െയലില്

േ്നൂകിചിടുള എസിദമറ് ഇ്കംഗീഷിലുളതു്കം ോദങതിക ഭാഷയിലുളതുമാണ്. ോധാരണ

തതാഴിലാളികള്കു്കം, തപ്പാതുജനങ്ങള്കു്കം പ്പരിദശാധികുവാന് കഴിയു്കം വിധ്കം ഈ എസിദമറ് ജനകീയ

ഭാഷയിദലക് ആകി ഗപ്പവൃതി േമയത് ദമറിത്റെ വകവശ്കം വയ്ദകണതു്കം തപ്പാതു സ്ഥലങ്ങളില്

ഗപ്പേർശനതിനു്കം ഉപ്പദയാ്ിദകണതാണ്.

േ്കാര്യഭ്നൂമികളില് തേയ്യുന ഗപ്പവൃതികളില് ഭ്നൂവുടമയുതട അദപ്പക േമർപികുദ്ാള് ഭ്നൂമിയുതട അളവ്

ദരഖതപടുദതണതാണ്. ോക്യപ്പഗത്കം േമർപികുദ്ാള് ഗപ്പസ്ുത ഭ്നൂമിയില് തേയ് ഗപ്പവൃതിയുതട

വിശോ്കംശങ്ങള് (എണ്കം, നീള്കം, വീതി,ആഴ്കം)ക്നൂടി ദരഖതപടുദതണതാണ്.

അളവുകള് അടിസ്ഥാനതപടുതിയാണ് ബി്്ലെ പ്പാോകുനതു്കം ദവതന്കം നല്കുനതു്കം ഉള്പതടയുള

കാര്യങ്ങള് അനിമമാകുനത്. എനതിനാല് അളവുകളുതടയു്കം എണതിത്റെയു്കം കാര്യതില് ഭാവിയില്

അദങ്ങയറതത കൃത്യത ോദങതിക വിഭാ്്കം ഉറപാദകണതാണ്. അ്ലൊതപ്പക്കം

അളവുകളുതട/എണതിത്റെ വ്യത്യാേതിന് ബാധ്യത േുമതതപടുകയു്കം ബനതപട അധികാരികള്

തീർതു്കം ഉതരവാേികളാദകണിവരു്കംഎനതു്കം ഗപ്പദത്യക്കം ഗശദ്ധയില്തപടുതുനു.

 തതാഴിലാളികള് ക്നൂട്കം ദേർന് അവർകാവശ്യമായ ഗപ്പവൃതികള് തിരതഞ്ഞടുകുകയു്കം എങ്ങതന ദജാലി

തേയ്യണതമനു്കം േർച തേയ്് വർക് കലണർ തയ്യാറാകുകയു്കം തേയ്യുക. ഓദരാ മാേതിത്റെയു്കം

േവിദശഷതകളു്കം ്ുണങ്ങളു്കംകണകിതലടുത് ദവണ്കം ഗപ്പവർതനങ്ങള്തീരുമാനികാന്.

 വർക് കലണർ അനുേരിച് തതാഴിലാളികള്ക് പ്പുതിയ തരതിലുള തതാഴിലു്കം തതാഴിലിടവു്കം

കതണതുവാനു്കം നിർദ്ശികുവാനു്കം അവകാശമുണ്. ഇതുവഴി 100 േിവേ്കം തതാഴില് പ്പ്നൂർണമായു്കം

ലഭ്യമാവാത തതാഴിലാളികള്ക് അധികമായി തതാഴില് ലഭ്യമാവുകയു്കം 100 ഗപ്പവൃതിേിനങ്ങള്

പ്പ്നൂർതീകരികുവാന്ോധികുകയു്കം തേയ്യു്കം.

 നിയമഗപ്പകാര്കം അനുവേനീയമായ അഗതയു്കം ഗപ്പവൃതി േിനങ്ങള് ദോേിചു വാദങ്ങണതാണ്. ഇതിനായി

തതാഴിലിന് ഡിമാ്റെ് തേയ്യുകയു്കംഅതിനു തീയതിവചവകപറു രേീത്വാദങ്ങണതുമാണ്.

സിറിൺഇൻ്ർബമഷൻബബാർഡ്ത്

ഒരു ഗപ്പവൃതി നടതിയ സ്ഥല്കം കൃത്യമായി മനസിലാകാനു്കം, പ്പദ്ധതി ഗപ്പവർതനങ്ങളുതട േുതാര്യത

ഉറപുവരുതുനതിനു്കം ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയില് േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ്

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

എനിവയിലു്കം േിറിേൺ ഇന്െർദമഷന് ദബാർഡിതനകുറിച് പ്പരാമർശികുനു. ഓഡിറിന്തറ ഭാ്മായി

നടതിയ െീല്ഡ് പ്പരിദശാധനയില് , േിറിേൺഇന്െർദമഷന് ദബാർഡ്സ്ഥാപ്പിചിടി്ലെ.

നിരീകണഗപശ്നപരിഹാരസംവിധാനം

തതാഴിലുറപിന്10അവകാശങ്ങളില്ഒനായിേമയബനിതമായിഉളപ്പരാതിപ്പരിഹാരതിനുളഅവകാശ്കം

നിലനില്തകതതനപ്പരാതികള്പ്പലവിധതില്ഉതണങിലു്കംഈഅവകാശതതകുറിച്തതാഴിലാളികള്ക്

അവദബാധ്കംഇ്ലൊതതുതകാണു്കംനാളിതുവതരഒരുപ്പരാതിയു്കംപ്പഞായതില്ദരഖാപ്പരമായി േമർപിചിടി്ലെ..

വേറ് േ്ദ്രർശികുന ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട അടുത് പ്പരാതി വാകാല് പ്പറയുക മാഗതമാണ് തേയ്ിടുളത്. പ്പരാതി

പ്പരിഹാരതിന്18004254536എനന്രില്ബനതപടാവുനതാണ്.

നിർബദേങ്ങള്

ഉബദ്യാ്സബരാട്ത്

 ഗപ്പവ്യതി െയലില് േ്നൂകിദകണ ദരഖകള് കൃത്യമായി േ്നൂകികുക. .ദകഗ്ദ്ര േർകാരിത്റെ

ഇകാര്യതിലുളമാർ് നിർദ്ശ്കംകൃത്യമായി പ്പാലിദകണതാണ്.

 ജനകീയ ഭാഷയില്ഉളഎസിദമറ് തതാഴില്സ്ഥലങ്ങളില്നല്കുക.



 മസർ ദറാള്അനുവേിച് നല്കുദ്ാള്ബനതപട ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട തിയ്യതിദയാടു ക്നൂടിയ ഒപ്, േീല്എനിവ

ഉറപാകുക.

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

തതാഴിലാളികളുതടയു്കം ്ുണദഭാകകളുതടയു്കം ഗപ്പാദേശികവിേ്്ദ്ധരുതടയു്കം പ്പങാളിത്കം ഉറപാകുക.

 കൃത്യമായഇടദവളകളില്തതാഴില്സ്ഥലങ്ങള്േ്ദ്രർശികുക.

 തതാഴിലാളികള്ആവശ്യതപേുനേമയങ്ങളില്കാലാവസ്ഥകനുേരിചുള ഗപ്പവൃതികള്നല്കുക.

 ഗപ്പവൃതി സ്ഥലങ്ങളില് കുടിതവള്കം, തണല്, ഗപ്പഥമിക േികിതാ തേകൌകര്യങ്ങള് എനിവ ഒരുകി

തകാടുകുക.

 എസിദമറിന്അനുേൃതമായി ഗപ്പവർതിനടതാന് ഗശദ്ധിദകണതാണ്.

ഗ്ാമപഞായതിബനാട്ത്

 കൃത്യമായഇടദവളകളില് ഗ്ാമേഭ, ദോഷ്യല്ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭഎനിവനടതുക.

 ക്നൂടുതല് പ്പദ്ധതികളു്കം മഴകുഴികളു്കം മൺകയ്യാലയു്കം ആണ് തേയ്ിരികുനത്. സ്ഥിര ആസ്ഥിയുണാകുന

ഗപ്പവർതികള്തിരതഞ്ഞടുകുക.

 കൃഷി േ്കംബനമായ പ്പദ്ധതികള് തിരതഞ്ഞടുകുദ്ാള് പ്പഞായതിനു വകമാറികിടിയ

ഘടകസ്ഥാപ്പനമായകൃഷിഭവനുമായിആദലാേിച് േ്കംദയാജിതപ്പദ്ധതികള്ഏതറടുത് നടതുക.

 വിേ്യാലയങ്ങള്ക്കളിസ്ഥല്കം, േുറുമതില്എനിവനിർ്ിച് നല്കുക

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

കുറചു തതാഴിലാളികതളവിേ്്ദ്ധ/അർദ്ധവിേ്ദ്ധതതാഴിലാളികളാകി മാറുക.

തതാഴിലുറപ്ത്പദ്ധതിയിലഏതറടുത്ത്നടതാവുന ഗപവൃതികള്

I. വിഭാ്ംഎ : ഗപകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബനതപടതപാതുഗപവൃതികള്

i. കുടിതവള ദഗോതസുകള് ഉള്തപതടയുള ഭ്നൂ്ർഭജല വിതാന്കം ഉയർതുനതിന് ആവശ്യമായ

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

ജലേ്കംരകണതിനു്കം ജലതകായ്തിനു്കംേഹായകരമായനിർ്ിതികള്;

ii. ഒരു നീർതടതിത്റെ േമഗ് പ്പരിപ്പാലനതിന് ഉതകുന ഇടതപ്പടലുകളായ ദകാണ്നൂർഗടഞുകള്,

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

ഗപ്പദേശതിത്റെപ്പരിദപ്പാഷണ്കംതുടങ്ങിയനീർതടപ്പരിപ്പാലന ഗപ്പവൃതികള് ;

iii. േ്നൂക്മ-തേറുകിട ജലദേേന ഗപ്പവൃതികളു്കം ദതാടുകള്/കനാല് എനിവയുതട നിർ്ാണ്കം,

പ്പുനരുദ്ധാരണ്കം, തമയി്റെനന്േ്എനീ ഗപ്പവൃതികളു്കം ;

iv. ജലദേേന കുളങ്ങളുദടയു്കം മറ് ജലദഗോതസുകളുദടയു്കം ആഴ്കം ക്നൂടല് ഉള്തപതടയുള പ്പര്രാ്ത

ജലദഗോതസുകളുതട പ്പുനരുദ്ധാരണവു്കം;

v. കടദലാരങ്ങളിലു്കം കുളങ്ങളുതട അരികിലു്കം കനാല് ബണുകളിലു്കം ദറാഡുകളുതട ഓരതിലു്കം,

വനഭ്നൂമിയിലു്കം, മറ് തപ്പാതുഭ്നൂമിയിലു്കം െലവൃകങ്ങള് അടകമുള മര്കം വച് പ്പിടിപികലു്കം

വനവത്കരണവു്കം, (ഇവയില് നിനു്കം ലഭികുന ആോയതിത്റെ അവകാശ്കം ഖണിക 5 ല്

ഗപ്പതിപ്പാേികുനകുടു്കംബങ്ങള്ക്നല്ദകണതാണ്);

vi. തപ്പാതു ഭ്നൂമിയിതല ഭ്നൂവികേന ഗപ്പവൃതികളു്കം.

വിഭാ്ം ബി: സമ്തൂഹതില അവേത അനുഭവികുന വിഭാ്ങ്ങള്കുള്ള വ്യകി്ത ആസ്ികള്

(ഖണിക 5ലപരാമർേികുനകുടുംബങ്ങള്ക്ത് മാഗതം)

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

ോരിഗേ്യദരഖയ്ക് താതഴയുള മറ് കുടു്കംബങ്ങള്, േ്ഗതീകള് ്ൃഹനാഥയായ കുടു്കംബങ്ങള്,

ഭിനദശഷികാർ ്ൃഹനാഥരായ കുടു്കംബ്കം, ഭ്നൂപ്പരിഷ്രണതിത്റെ ്ുണദഭാകാകള്, ഇ്ദ്രിര ആവാേ്

ദയാജന ്ുണദഭാകാകള്, വനാവകാശ നിയമഗപ്പകാരമുള ്ുണദഭാകാകള്, മുകളില്

പ്പറഞ്ഞിരികുന കുടു്കംബങ്ങള്ലൊത പ്പക്കം,2008-തല കാർഷിക കടാശ്ാേ നിയമ ഗപ്പകാരമുള

തേറുകിട-നാമമാഗത കർഷകർ, ഭ്നൂമിയുതട ഉല്ാേനകമത വർദ്ധിപികുനതിനായി ഭ്നൂവികേനവു്കം,

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

ജലദേേനതിനാവശ്യമായഅടിസ്ഥാനേകൌകര്യങ്ങള്ലഭ്യമാകല്



ii. പ്പഴകൃഷി, പ്പട്ന്നൂല്കൃഷി, ദതാടവിളകൃഷി, ൊ്കംദൊറേ്ഗടി എനിവയില്നൂതട ഉപ്പജീവന്കം

തമചതപടുതല്;

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

കൃഷിക്അനുദയാജ്യമാകല്;

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

നിർ്ാണ പ്പദ്ധതികള് ഗപ്പകാരദമാ ഏതറടുകുന ഭവന നിർ്ാണതിതല അവിേ്്ദ്ധ കായിക തതാഴില്

ഘടക്കം;

v. മൃ്പ്പരിപ്പാലന്കം ദഗപ്പാതാഹിപികുനതിനുള അടിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങളായ ദകാഴിക്നൂട്, ആടിന് ക്നൂട്,

പ്പടി ക്നൂട്, തതാഴുത്, പ്പുല്തതാടിഎനിവയുതട നിർ്ാണവു്കം;

vi. മത്യബനന ഗപ്പവർതനങ്ങള് ദഗപ്പാതാഹിപികുനതിന് ഉതകുനഅടിസ്ഥാനേകൌകര്യങ്ങളായ മത്യ്കം

ഉണകുന ദകഗ്ദ്രങ്ങള്, മത്യ്കം േ്നൂകികുന ദകഗ്ദ്രങ്ങള് എനിവ നിർ്ികലു്കം വർഷകാലത് മാഗത്കം

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

േകൌകര്യങ്ങള്ഒരുകലു്കം;

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

സഹായസംഘങ്ങള്ക്ത് തപാതുഅടിസാനസൗകര്യങ്ങള്

i. കാർഷിദകാത്പ്പനങ്ങളുതട ഈടുറ േ്കംഭരണ േകൌകര്യ്കം ഉള്തപതടയുള വിളതവടുപിന് ദശഷ്കം

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

സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങള് േൃഷ്ടികുക വഴി കാർഷിദകാത്പ്പാേനകമത

വർദ്ധിപികുനതിനുള ഗപ്പവൃതികളു്കം;

ii. േ്യ്കം േഹായ േ്കംഘങ്ങളുതട ഉപ്പജീവന ഗപ്പവർതനങ്ങള്ക് ആവശ്യമായ തപ്പാതുവർക്തകഡുകളുതട

നിർ്ാണവു്കം.

III. വിഭാ്ംഡി: ഗ്ാമീണഅടിസാനസൗകര്യങ്ങള്

i. നിർദ്ശികതപട മാനേണങ്ങള്ക് അനുേൃതമായി ഖര-ഗേവ മാലിന്യ േ്കംസ്രണതിനു്കം തുറസായ

മലമ്നൂഗത വിേർ്ജ്ജന്കം ഇ്ലൊതാകുനതിനു്കം ദവണി േ്തഗനമാദയാ േർകാർ വകുപുകളുതട ഇതര

പ്പദ്ധതികളുമായി േ്കംദയാജിപിച് തകാദണാ വ്യകി്ത കക്നൂേുകള്, സ്്നൂള് ദടായ്ലറുകള്, അങണവാടി

ദടായ്ലറുകള്തുടങ്ങിയ ഗ്ാമീണശുേിത്വുമായിബനതപട ഗപ്പവൃതികള്;

ii. ഒറതപട് കിടകുന ഗ്ാമങ്ങതളയു്കം, നിർ്ിഷ്ട ഗ്ാമീണ ഉല്ാേന ദകഗ്ദ്രങ്ങതളയു്കം നിലവിലുള ദറാഡ്

ശൃ്കംഖലയുമായി ബനിപികുനതിനുള, എ്ലൊ കാലാവസ്ഥയിലു്കം ഉപ്പദയാ്ികാന് പ്പറുന ഗ്ാമീണ

ദറാഡുകളുതട നിർ്ാണവു്കം, ഓടകള്, കലുങുകള് എനിവ ഉള്തപതടയുള ഗ്ാമതിതല ഈടുറ

ഉള്ദറാഡുകളുതടയു്കംവീഥികളുതടയു്കം നിർ്ാണവു്കം;

iii. കളിസ്ഥലങ്ങളുതട നിർ്ാണവു്കം;

iv. തവളതപാക നിയഗനണ േ്കംരകണ ഗപ്പവൃതികള്, തവളതകട് ഒഴിവാകുനതിനുള ജലനിർ്ഗ്ഗമന

ഗപ്പവൃതികള്, മഴതവള്കം തകടി നില്കുന താഴ്ന തപ്പാതുസ്ഥലങ്ങളുതട തമചതപടുതല് (Chaur

renovation), തീരഗപ്പദേശങ്ങളുതട േ്കംരകണതിനുള ദസാ്കം വാടർ തഗഡയിനുകള്, എനിവ

ഉള്തപതടയുള തപ്പാതു അടിസ്ഥാന േകൌകര്യങ്ങള്, ദറാഡുകളുതട പ്പുന:രുദ്ധാരണ്കം, േുരനഗപ്പതിദരാധ

തയ്യാതറടുപുകള് തമചതപടുതുനതിനുള ഗപ്പവൃതികളു്കം;

v. ഗ്ാമപ്പഞായതുകള്, വനിതാ േ്യ്കം േഹായ േ്കംഘങ്ങളുതട തെഡദറഷനുകള്, തകാടുങാറ്

ബാധിതർകുള അഭയദകഗ്ദ്രങ്ങള് (വേദ്ാൺ തഷല്റർ), അങണവാടിദകഗ്ദ്രങ്ങള്, ഗ്ാമീണ േനകള്

എനിവയ്കാവശ്യമുള തകടിടങ്ങളുതട നിർ്ാണവു്കം, ഗ്ാമ/ദ്ാ്്ല ഗകിമിദറാറിയങ്ങളുതട

നിർ്ാണവു്കം;

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

ഭക്യ-ധാന്യേ്കംഭരണികളുതട നിർ്ാണവു്കം;

vii. മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് നിയമ ഗപ്പകാര്കം ഏതറടുകുന നിർ്ാണ

ഗപ്പവൃതികളുതടഎസിദമറിത്റെ ഭാ്മായി വരുനനിർ്ാണോമഗ്ികളുതട ഉല്ാേനവു്കം;

viii. മഹാതാ്ാനി ദേശീയ ഗ്ാമീണ തതാഴിലുറപ് നിയമ ഗപ്പകാര്കം േൃഷ്ടികതപട ഗ്ാമീണ തപ്പാതു

ആസ്ികളുതടഅറകുറപ്പണികളു്കം



ix. ഇത് േ്കംബനിച് േ്കംസ്ഥാന േർകാരുമായി ക്നൂടിയാദലാേന നടതി ദകഗ്ദ്രേർകാർ വിജാപ്പന്കം

തേയ്യുന മറ്ഏതതാരു ഗപ്പവൃതിയു്കം.

ഗപസ്ുതവാർഡിലസാധ്യമായ ഗപവർതികള്ത്

1.കജവബവലിനിർമാണം

2.തീറപുലകൃഷി

3.തതാഴുത്ത്നിർമാണം

AS PER FIELD VERIFICATION

Name House name length

pathmanaban Kalari parambu Not meaured

poroli not measured

ummar panakadu not measured

santhoh nechuli not measured

sherin Kuttiyadan thazathu not measured

balan patteri not measured

Gopinathan nair mattuparambu not measured

Abdul rahman Nochi kattil not measured

thankamani malayil not measured

sarojini pillasheri not measured

peravakutti pillasheri not measured

Sadanadan nair mattuparambu not measured

velayudan malayil not measured

പരിബോധിച്ചഈസലങ്ങളിലമുഴുവൻ കാടുപിടിച്ചും മഴകാരണംവരമ്പുകള്നേിച്ചുംആണ്ത്

കാണാൻകഴിഞ്ഞത്ത്.അതുതകാണുതതനകൃത്യമായഅളവുകള്ബരഖതപടുതാൻസാധിച്ചിടില.

18/10/2019 ന്ത് നടന ഗ്ാമസഭതീരുമാനങ്ങള്

53അം്ങ്ങള്പതങടുത ഗ്ാമസഭയിലഅവതരിപിച്ച ബസാഷ്യലഓഡിറ്ത് റിബപാർട്ത്

അം്ീകരിച്ചുതകാണ്ത്

താതഴപറയുനതീരുമാനങ്ങള്എടുതു

1.്സ്ത്എയ്്ത് ബബാക്്ത് വർക്ത്കസറിലസ്തൂകികാനുള്ളനടപടിഎടുകുനതാണ്ത്

2. തതാഴിലാളികള്ക്ത്അവബബാധകാസ്ത്സംഘടിപിബകണത്ത്ആണ്ത്

3. തതാഴിലാളികള്തതാഴിലിന്ത്അബപകികുബമ്പാള്പറിച്ചിട്ത് വാങ്ങിസ്തൂകികാൻ

ഗേദ്ധികുനതാണ്ത്

4. കാര്യകമമായതഷല ്്ത്ഓ ്്ത്വർക്ത് ര്തൂപീകരണം ഉറപുവരുതുനതാണ്ത്




