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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനരായി സ്വതഗ്ത്രഭരാരതതിൽ ആവിഷ്കരിച്ച

ഏറ്റവും സുഗ്രധരാനവും ശക്തവുമരായ നിയമമരാണ് മഹരാത്മ ്രാനി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് നിയമം. ഇ്ത്ര്ത്യയിടല സരാധരാരണകരാരരായ ജനങ്ങളുടെ

ടതരാഴിൽ ടെയുവരാനുള്ള അവകരാശടതസംരകിച്ചു നിലനിർതുന്നതിനരായി

ഇ്ത്ര്ത്യൻ ്രരാർലടമൻറ് അം്ീകരിച്ച്ച്, ഗ്രസിഡൻറ് ഒപുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റംബർ

മരാസംഅഞരാംതീയതി മുതൽഈനിയമം നിലവിൽവന്നു.

ഇ്ത്ര്ത്യയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനരായി നിരവധി ഗ്രാമവികസന

്രദ്ധതികൾ നെപിലരാകിയിരുന്നുടവങിലും ്ുണഫലം ശരിയരായവിധതിൽ

ജനങ്ങളിൽ എതരാതിരുന്നതിടന തുെർന്ന് ്രരാർലടമൻറ് ്രരാസരാകിയ

മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് നിയമതിന്ടറ ഗ്രരാഥമിക

ലക്ത്യം ഒരു ഗ്രാമീണ കുെുംബതിന് നിയമംവഴി ഒരു സരാമ്പതിക വർഷം 100

ടതരാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപുനൽകുകടയന്നതരാണ്. ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ

ഉന്നമനതിനും ടമച്ചടപട്ട ജീവിത സരാഹെര്ത്യം ഉറപരാകുന്നതിനും അതിലൂടെ

േരാരിഗേ്ത്യ നിർമരാർജ്ജനവും സുസിര വികസനവും ആണ് ഈ നിയമതിന്ടറ

ഗ്രരാധരാന ലക്ത്യം. െൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ടതരാഴിലരാളികടള ദമരാെിപികുകയും

മരാന്ത്യമരായ ദവതനം നൽകി അവരുടെ കുെുംബതിന് ഗകയ ദശഷി വർദ്ധിപിച്ച്

േരാരിഗേ്ത്യതിൽ നിന്നും കരകയറരാൻ ടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു.

ഗ്രകൃതിവിഭവ ്രരി്രരാലനതിലൂടെ ഓദരരാ ഗ്രദേശതിന്ടറയും

വിഭവരാെിതറ ശക്തമരാകുകയും, അതിലൂടെ വരൾച്ച, മട്രാലിപ്,

ടവള്ളടപരാകം, വനനശീകരണം തുെങ്ങിയ ്രരാരിസിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ

നിന്നും സംരകണം നൽകുകയും അതിലൂടെ ഉത്്രരാേനം, ഉത്്രരാേനകമത

എന്നിവ വർദ്ധിപികുവരാനും ്രദ്ധതി ഗ്രവർതനങ്ങളിൽകൂെി കഴിയുന്നു.

ഗ്രകൃതിവിഭവ ്രരി്രരാലനതിന് ഏറ്റവും ഗ്രധരാനടപട്ട ഘെകമരാണ്

ജലസംരകണവും അതിൻടറ സുരകിതത്വവും ഇവ ടതരാഴിലുറപ്

ഗ്രവർതനങ്ങളിൽ ഉറപ് വരുതുവരാൻകഴിയുന്നു.

2018-ൽ ദകരളം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രളയേുര്ത്രം ഏറ്റുവരാങ്ങിയ നരാെരാണ്.

ദകരളതിടല എലരാ ജിലകളിലും ഈ ഗ്രളയം വളടരയധികം േുര്ത്രങ്ങൾ

ഉണരാകിയിട്ടുള്ളതരാണ്. അദത ദകരളം തടന്നയരാണ് മരാർച്ച് മരാസദതരാെുകൂെി

ശക്തമരായ വരൾച്ചയും കുെിടവള്ളകരാമവും അനുഭവടപെുന്നത്. ഈ

അവസരതിലരാണ് എഗതദയരാ നൂറ്റരാണുകളരായി നരാം നിർമിച്ച കിണറുകൾ,
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കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രരാധരാന്ത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജല സുരകടയ കുറിച്ച്

െി്ത്രികുദമ്പരാൾ അതിനുദവണ വലിയ സരാദങതിക വിേ്ത്യടയ കുറിച്ചരാണ് നരാം

ആേ്ത്യം െി്ത്രികുക. ടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതി നമുക് ഗ്രധരാനമരായും കരാണരാൻ

കഴിയുന്ന ഒരു വസ്ുതയരാണ് മഴകുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമരാണ ഗ്രവൃതി

കളിൽ ടതരാഴിലരാളികൾ കൂെുതലരായും ഗശദ്ധ ടെലുതിയരാൽ ഭൂ്ർഭജലടത

അളവിടന നമുക് നല രീതിയിൽ ഉയർതുവരാൻ സരാധികുന്നു. ഗ്രധരാനമരായും

ദമൽപറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസംരകണതിനും ജലസംഭരണതിന് കരാര്ത്യമരായ

രീതിയിൽതടന്നബരാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നരാം ്രഞവത്സര ്രദ്ധതിയുമരായി ടതരാഴിലുറപ് ബനടപെുതി

കരാർഷിക ്രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലതികൽ, കരാർഷിദകരാത്്രരാേനതിൽ

സ്വയം്രര്ത്യരാപ്ത കകവരികൽ, തരിശുഭൂമികളിലും സ്വകരാര്ത്യ ഭൂമിയിലും

ട്രരാതുസരാ്രനങ്ങളിലും ഫലവൃകങ്ങൾ ടവച്ചു്രിെിപികൽ, എന്നിവ

നെതിവരുന്നു. ്രഞരായതിടല വിവിധ ദതരാെുകളിൽ തെയണ

നിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ, ്രെുതരാകുളം, നീർകുഴി, കയരാല നിർമരാണം,

കിണർ റീെരാർജ്ജിങ് തുെങ്ങിയവഴി ജലസംരകണവും ഉറപുവരുതുന്നു.

ഇങ്ങടന മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതി

്ുണദഭരാക്തരാകളരായ ജനങ്ങൾക്ച് ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപരാകുന്നതിലൂടെ

ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവരാരം ടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള ്രദ്ധതി നിർവഹണതിലൂടെ ഗ്രാമീണദമഖലയുടെ

സുസിര ആസ്ി വികസനം എന്നതരാണ് ലക്ത്യം ടവകുന്നത്. 2005-ൽ

ഗ്രരാബല്ത്യതിൽ വന്ന നിയമമനുസരിച്ച് ഇ്ത്ര്ത്യയിടല 200 ജിലകളിൽ

ഗ്രഥമഘട്ടതിൽ നെപിലരാകുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജിലകളിദലകും

വ്ത്യരാ്രിപികുകയും ടെയ്ു. അതനുസരിച്ച് ദകരാഴിദകരാെ് ജിലയിലും ്രദ്ധതി

ഗ്രവർതനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയും ഇദപരാഴും തുെർന്നു ടകരാണിരികുകയും

ടെയുന്നു.

നാോപുരം ഗഗാമപഞായത്പ്

തൂദണരി ദ്രാകിൽ ഉൾടപെുന്ന നരാേരാ്രുരം ഗ്രാമ്രഞരായതിൽ

ടതരാഴിലുറപ് ഗ്രവർതനങ്ങൾ ഏടറ്റെുത് നെതുന്നു. ്രദ്ധതി നെതിപിനരായി

ദ്രാക് തലതിൽ ദ്രാക് ടഡവല്ര്ടമന് ഓഫീസർ, JBDO, അഗകഡിറ്റഡ്

എൻജിനിയർ, അടകകൌണന് & ഡരാറ്റരാ എൻഗെി ഓപദററ്റർ എന്നിവരും

്രഞരായത് തലതിൽ ടസഗകട്ടറി, അസി.ടസഗകട്ടറി, അഗകഡിറ്റഡ്

എൻജിനിയർ, ഓവർസിയർ, അടകകൌണന് & ഡരാറ്റരാ എൻഗെി ഓപദററ്റർ

എന്നിവരും അവരുടെ ദസവനം ഈ ്രദ്ധതിക് ദവണി നൽകുന്നു. 2018-19

സരാമ്പതിക വർഷതിൽ 59658 ടതരാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഈ ്രദ്ധതിയിലൂടെ

്രഞരായത് സൃഷ്ട്ടികുകയും 146 കുെുംബങ്ങൾക് 100 ടതരാഴിൽ േിനങ്ങൾ
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നൽകുകയും ടെയ്ിട്ടുണ്. 20 ടതരാഴിലരാളികൾക് ടക െി ബസരാർ വരാർഡിൽ 100

േിവസ ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ നൽകുകയും ടെയ്ിട്ടുണ്. 3789 കുെുംബങ്ങൾ

്രദ്ധതിയിൽ അം്ങ്ങളരാണ്. കഴിഞ്ഞ സരാമ്പതിക വർഷം ്രുതുതരായി 221

കുെുംബങ്ങൾ ്രദ്ധതി അം്ങ്ങളരായി. 30 ആസ്ികൾ സൃഷ്ച്െിച്ച ഗ്രവർതികൾ

കഴിഞ്ഞസരാമ്പതികവർഷം ടതരാഴിലുറപിലൂടെ ടെയ്ിട്ടുണ്.

ജില ദകരാഴിദകരാെ്

ബ്ദളരാക് തൂദണരി

വിസ്ീർ്ം 20.44 െ.കി.മീ

വരാർഡുകളുടെഎ്ം 22

ജനസംഖ്ത്യ 35245

്രുരുഷൻമരാർ 17000

സ്ഗതീകൾ 18245

ജനസരാഗ്ദ്രത 1724

സ്ഗതീ : ്രുരുഷഅനു്രരാതം 1073

ടമരാതംസരാകരത 86.32

സരാകരത (്രുരുഷൻമരാർ) 93.56

സരാകരത (സ്ഗതീകൾ) 79.75

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്േംബന്ധിച്ചവ്ധിവരങ്ങള്

വ്ധിവരങ്ങള് ജ്ധില്ലാെലം ദ്ാ്്പ്

െലം

പഞായത്പ്

െലം

സൃഷിച്ച ടതരാഴിൽ

േിനങ്ങൾ

83.05(ലകം) 115068 59658
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കുെുംബങ്ങൾക്

നൽകിയിരികുന്ന

ശരരാശരി ടതരാഴിൽ

േിനങ്ങൾ (ലകം)

57.58
34.3

23.56

100 േിനങ്ങൾ

്രൂർതീകരിച്ച

കുെുംബങ്ങൾ

38300 246 146

ആടക ടതരാഴിടലെുത

കുെുംബങ്ങൾ

1.44(ലകം) 6071 1406

ആടക ടതരാഴിടലെുത

ടതരാഴിലകൾ

1.6(ലകം) 6419 1476

ആടക ടതരാഴിൽ േിനങ്ങൾ

എസ് സി.

ടതരാഴിലരാളികൾക്

9980 404 87

മുഖ്യ ലക്യങ്ങള്

● അവിേ്്ദ്ധ-കരായിക ടതരാഴിലിൽ ഏർടപെരാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള

ഗ്രാമഗ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസികുന്ന ഏടതരാരു കുെുംബതിനും ഒരു

സരാമ്പതികവർഷം 100 േിവസതിൽ കുറയരാത ടതരാഴിൽ

ഉറപരാകുന്നദതരാടെരാപം, ്ുണദമന്മയുള്ളതും സരായിയരായിട്ടുള്ളതും

ഉല്രാേനകമവുമരായആസികളുടെ സൃഷിയരാണ്ഈ ്രദ്ധതിയുടെ മുഖ്ത്യ

ലക്ത്യം.

● േരിഗേരുടെ ഉ്രജീവനവുമരായി ബനടപട്ട വിഭവരാെിതറ

ശക്തിടപെുതൽ.

● സരാമൂഹികമരായി ്രിദന്നരാകം നിൽകുന്ന എലരാ കുെുംബങ്ങടളയും

്രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപെുതുക.

● ്രഞരായതിരരാജ്സരാ്രനങ്ങടളശക്തിടപെുതുക.

േവ്ധിദശഷെേള്
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● നിയമതിൻടറ ്രിൻബലമുള്ളഅവകരാശരാധിഷ്ിത ്രദ്ധതി.

● ഗ്രാമ്രഞരായത് ഗ്രദേശത് തരാമസികുന്ന 18 വയസ്്രൂർതിയരായ

എടതരാരരാൾകും ്രദ്ധതിയിൽ്രങരാളിയരാവരാം.

● സ്ഗതീകും ്രുരുഷനും തുല്ത്യ ദവതനം.

● ്രരിസിതിസംരകണം, കരാർഷിക ദമഖലയിടലഅെിസരാന

ടസകൌകര്ത്യ വികസനംഎന്നിവയ്കു മുൻ്ണന.

● ടതരാഴിലരാളികൾ തടന്ന ഗ്രവൃതികൾ കടണതുക ആസൂഗതണ

ഗ്രഗകിയയിൽ്രങരാളികളരാകരാനുംഅവസരം

● ആസൂഗതണതിലും, നിർവഹണതിലും തികഞ്ഞസുതരാര്ത്യത

● കരരാറുകരാദരരാ ഇെനിലകരാദരരാ ഇല.

● ട്രരാതുജന ്രങരാളിതദതരാടെ ദലബർബഡ്ജറ്റ്.

● ബരാങ്/ദ്രരാസ് വഴി മരാഗതം ദവതനവിതരണം.

● സ്ഗതീകൾക് മുൻ്ണന.

● കമ്പ്ത്യൂട്ടർ ശൃംഖലവഴിയുള്ള ദമരാണിറ്ററിം്് സംവിധരാനം.

● ഗ്രാമസഭ ്രദ്ധതിഓഡിറ്റ് ടെയുന്നു.(ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ് സംവിധരാനം)

● ്രരരാതി്രരിഹരാരസംവിധരാനം

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേള്

1. കൃത്ത്യസമയത് ടതരാഴിൽസലത്ഹരാജരരായി ഒപ് വയ്കുക.

2. ടതരാഴിലുറപ് ഗ്രാമസഭയ്ക് ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയും

കൃത്ത്യമരായി ്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത് പരാസിക് വസ്ുകൾ ഉ്രദയരാ്ികുവരാദനരാ

കതികുവരാനും ്രരാെുള്ളതല

4. സിറ്റിസൺ ഇൻദഫരാർദമഷൻ ദബരാർഡ് ഗ്രവൃതി യുടെ

ആരംഭഘട്ടതിൽതടന്നനിർബനമരായും വയ്ദകണതരാണ്

5. ഗ്രകൃതി സംരകണതിന് ആവശ്ത്യമരായ ഗ്രവൃതി കൾ ഏടറ്റെുത്

നെപിലരാകുക.

6. ആസ്ി സൃഷികുന്ന ഗ്രവൃതികൾ കടണതി ദമറ്റ്ച്ടനയും

്രഞരായത്അധികൃതടരയും അറിയികുക.

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് ഗപഗേ്ധിയ

1പശാതലം ഒരു്ല്

ദ്രാക് തലതിലും ഗ്രാമ ്രഞരായത് തലതിലും ്രദ്ധതി നിർവഹണ

ഉദേ്ത്യരാ്സനരായ ദ്രാക് ഓഫീസർ (BDO), ്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി, മറ്റ്

നിർവഹണ ഉദേ്ത്യരാ്സർ തുെങ്ങിയവരുമരായി ദ്രാക് റിദസരാഴ്് ദ്രഴ്ൺ
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നെതിയ കൂെിയരാദലരാെനയിൽ ഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്ച് തുെർ

ഗ്രഗകിയകൾ ആസൂഗതണം ടെയുകയും ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭരാ തീയതി

നിശ്ചയികുകയും ടെയുന്നു.

2. ഫയല്പര്ധിദശാധന

ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗകിയ ആരംഭിച്ചിരികുന്ന തിയതിയ്ക് മുൻ്രുള്ള ആറ്

മരാസകരാലയളവിൽ വരാർഡിടല ഗ്രവൃതി ഫയലുകൾ, ഏഴ് രജിസറുകൾ,

അദതരാടെരാപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്ഷ്മ്രരിദശരാധന നെതുന്നു.

3. ഗപവമൃത്ധിസ്ഥലപര്ധിദശാധന

ഓദരരാ ഗ്രവൃതി യും എസിദമറ്റിൽ ഗ്രതി്രരാേികുന്ന അളവിലും ്ുണതിലും

നെപിലരാകിയിട്ടുദണരാഎന്നുംആ ഗ്രവൃതിയുടെ ്ുണ ഫലതിന്ടറ വ്ത്യരാപ്ി

തിട്ടടപെുതുകയും ഗ്രസ്ുത ടതരാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതരാഴിലരാളികൾക്

ലഭിദകണ അവകരാശ ആനുകൂല്ത്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണരാ എന്നും ഗ്രവൃതി

സല്രരിദശരാധനയിലൂടെ ലക്ത്യം ടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരം ഉളവ്ധിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി ്ുണദഭരാക്തരാകളുടെ വീെുവീെരാ്ത്രരം ടെന്ന് ദനരിൽ കണ്

്രദ്ധതിയുടെ നിർവഹണടതകുറിച്ചും ്ുണ ഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള

അഭിഗ്രരായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തെള്ധിവ്പ് ദശഖരണം

ഫയൽ ്രരിദശരാധന, ഗ്രവൃതി സല ്രരിദശരാധന, വീെുവീെരാ്ത്രരം ഉള്ള

വിവരദശഖരണം തുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗകിയ കടണതലുകളുടെ

വസ്ുനിഷ്മരായ ടതളിവ് ദശഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ ദബാധവല്്രണം

സരാമൂഹ്ത്യ ഇെട്രെലുകളിലൂടെ ്രദ്ധതി വിജയം ഉറപു വരുതി ്രകൌരരാവദബരാധം

ഉയർതുകയും ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗകിയ വിജയിപികുകയും ടെയുന്നതിന്

ആവശ്ത്യമരായ ദബരാധവൽകരണം ഗ്രവർതനങ്ങൾനെപിലരാകുന്നു.

7. റ്ധിദപാർട്പ് െയാറാ്ല്

ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗകിയയിടല കടണതലുകളും നി്മനങ്ങളും,

നിർദ്ദേശങ്ങളും ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ െർച്ച ടെയ്് അം്ീകരാരം

നെതുന്നതിനരാവശ്ത്യമരായകരെ് റിദപരാർട്ട് തയരാറരാകുന്നു.

8. ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭ

്രശ്ചരാതലം ഒരുകൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയികടപട്ട േിനതിൽ

സകൌകര്ത്യഗ്രേമരായ സലത് ഗ്രാമസഭ ദെർന്ന് കരെ് റിദപരാർട്ട് അവതരണവും,

െർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽ ഗ്രഗകിയകളും, അം്ീകരാരം
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ദനെിടയെുകുകയും തുെർനെ്രെികളുംകകടകരാള്ളുന്നു.

മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതി ഗ്രകരാരം

ടതരാഴിലരാളികൾക് ദവണ ആനുകൂല്ത്യങ്ങടള കുറിച്ചും അതുമരായി

ബനടപട്ട ആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചും നിയമതിന്ടറ ആമുഖതിൽ

ഗ്രസ്രാവിച്ചിട്ടുണ്. ടതരാഴിലരാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയും

കുറിച്ച് ഒരു തനതരായ വിശേീകരണം ഈ റിദപരാർട്ട് മുഖരാ്ത്രരം

ടതരാഴിലരാളികളരായ നിങ്ങളിദലക് എതികുവരാൻ സരാധികും. ഈ

റിദപരാർട്ട് അെിസരാനതിൽ നിങ്ങൾക് ഗ്രരാപ്മരാകരാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി

വസ്ുതരാ്രരമരായ കരാര്ത്യങ്ങൾ കകവരികരാൻ നിങ്ങൾക് ഏവർകും

കഴിയടട്ട.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്്്പ് ഉറപ്പ് നല്േുന്ന പത്പ്

അവോശങ്ങള്

1. ടതരാഴിൽ കരാർഡ് ലഭികുവരാൻ ഉള്ള അവകരാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, എ.എം. സി.അദ്ധ്ത്യരായം-3

2. അദ്രകിച്ച് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ടതരാഴിൽ ലഭികുവരാനുള്ള

അവകരാശവും ആയതിന് കകപറ്റ് രസീത് ലഭികുന്നതിനും ഉള്ള

അവകരാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 1; ഖണിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അടലങിൽ ടതരാഴിലിലരായ്ഷ്മ ദവതനം ലഭികുവരാനുള്ള അവകരാശം

ആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4 & ്രിന്നീെുള്ള േിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ് ദഗ്രരാജക്് തയരാറരാകുവരാനുള്ളഅവകരാശം

5. അഞ് കിദലരാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതരാഴിൽ ലഭികരാനുള്ള അവകരാശം

അടലങിൽ ദവതനതിന്ടറ 10% അധികം ലഭികുവരാനുള്ള

അവകരാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിഗശമ സകൌകര്ത്യം, ഗ്രഥമശുഗശൂഷ സകൌകര്ത്യം ഇവ

ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ദവതനം ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

8. ദവതന വിതരണതിടല കരാലതരാമസതിന് നഷ്രരിഹരാരം

ലഭികുവരാനുഉള്ളഅവകരാശം

9. സമയബനിതമരായുള്ള്രരരാതി ്രരിഹരാരതിനുള്ളഅവകരാശം

10. ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ് നെതുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം.

അവോശങ്ങളുമായ്ധിബനതപട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധില്ന്ധിന്നും

ദോേ്ധിച്ചറ്ധിഞ്ഞവ്ധിവരങ്ങള്.
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തൊഴ്ധില്ോർഡ്പ്

സജീവ ടതരാഴിലരാളികൾടകലരാം തടന്ന ടതരാഴിൽ കരാർഡ്

നൽകിയിട്ടുണ്. ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദസരാഴ്് ദ്രഴ്ൺ സ്ദ്രര്ശിച്ച

ടതരാഴിലരാളികളിൽ നിന്നും അറിയരാൻ സരാധിച്ചത്, എലരാവരും

ടതരാഴിൽ കരാര്ഡിദലക് ആവശ്ത്യമരായ ദഫരാദട്ടരാ സ്വ്ത്രമരായി ക്രസ

ടെലവഴിച്ച് എെുകരാറുള്ളത്. ടതരാഴിൽ കരാർഡ് ്രൂർണമരായും

സകൌജന്ത്യമരായി നൽദകണതരാണ്. ടതരാഴിൽ കരാർഡിനരാവശ്ത്യമരായ

ദഫരാദട്ടരാ ്രഞരായത് തടന്ന എെുത് നൽദകണതരാണ്. ടതരാഴിൽ

കരാർഡ് എട്ത്രരാടക ്രൂരിപികണടമന്നും എഴുതണടമന്നും

ടതരാഴിലരാളികൾക് വ്ത്യക്തത കുറവുണ്. ടതരാഴിൽ കരാർഡ് എങ്ങടന

്രൂരിപികണം എന്നതിടന സംബനിച്ചുള്ള ടഗെയിനിങ് നൽകുന്നത്

്ുണകരമരായിരികും.

തൊഴ്ധില്അദപക

ട്രരാതു ഗ്രവൃതികൾകരായി ടതരാഴിലരാളികൾ വ്ത്യക്തി്രരമരായി

അദ്രക നൽകരാറിടലന്ന് ടതരാഴിലരാളികളിൽ നിന്നും

മനസിലരായി.MAT വഴിയരാണ് അദ്രക നൽകുന്നത്.

ടതരാഴിലിനദ്രകിച്ച് 15 േിവസതിനുലള്ളിൽ ടതരാഴിൽ

ലഭികരാറില.ഇങ്ങടന ടതരാഴിൽ ലഭിച്ചിടലങിൽ ടതരാഴിൽ ഇലരായ്ഷ്മരാ

ദവതനതിന് അദ്രകികണം എന്ന് ടതരാഴിലരാളികൾക്

അറിയിലരായിരുന്നു.

േൂല്ധി/നഷ്ടപര്ധിഹാരം

ടതരാഴിലുറപ് നിയമ ഗ്രകരാരം ഗ്രവൃതി കഴിഞ്ഞ് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ

ദവതനം ലഭിദകണ അവകരാശം ടതരാഴിലരാളികൾക് ഉണ്. ഓഡിറ്റിന്

വിദധയമരാകിയ 4 ഗ്രവൃതികളുടെ ദവതനം ടതരാഴിലരാളികൾക്

ലഭ്ത്യമരായിട്ടുള്ളതരായി ഫീൽഡ് ്രരിദശരാധനയിൽ മനസിലരാകുവരാൻ

സരാധിച്ചു എങിലും ഗ്രവൃതി കഴിഞ്ഞ് 15 േിവസം ്രിന്നിട്ടതിനു

ദശഷമരാണ് ദവതനം ടതരാഴിലരാളികൾക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ടതരാഴിലരാളികൾക് നഷ്ട്ട്രരിഹരാരം ലഭികുവരാനുള്ള അവകരാശം

ഉണ്. ടതരാഴിലുറപ് നിയമം ടസകൻ 3(2),6 ടഷഡ്ത്യൂൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30

ഗ്രകരാരം ്രണി കഴിഞ്ഞ് 14 േിവസതിനുള്ളിൽ കൂലി

ലഭ്ത്യമരാദകണതരാണ്. കൂലി കവകിയതിനുള്ള ആനുകൂല്ത്യങ്ങൾ

ലഭ്ത്യമരാകിയതരായി കരാണുന്നില.

തൊഴ്ധില്സ്ഥലതതേൗേര്യങ്ങള്

കുെിയ്കുവരാനുള്ള ടവള്ളം, വിഗശമ സകൌകര്ത്യം, ഗ്രഥമശുഗശൂഷരാ

സകൌകര്ത്യം, ഗകഷ് എന്നിവ ടതരാഴിൽ സലത് ലഭ്ത്യമരാകണടമന്ന്

ടതരാഴിലുറപ് നിയമം ടഷഡ്ത്യൂൾ 2 para 23-28, ദകഗ്ദ്ര വരാർഷിക മരാസർ

സർകുലർ 8, 8.2 അനുശരാസികുന്നുണ്. ടതരാഴിലരാളികളുമരായി ദനരിട്ട്
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നെതിയ സംഭരാഷണതിനിെയിൽ ഗ്രവൃതിസലങ്ങളിൽ

ടതരാഴിലരാളികൾക് ആവശ്ത്യമരായ ഗ്രഥമശുഗശൂഷരാ കിറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില

എന്നരാണ് അറിയരാൻ കഴിഞ്ത്. ഗ്രഥമശുഗശുഷ സകൌജന്ത്യമരായി

ടതരാഴിലരാളികൾക് ലഭികരാനുള്ള നെ്രെികൾ സ്വീകരികുവരാൻ

ഗ്രാമസഭ ആവശ്ത്യടപെുന്നു . കൂെരാടത ബൂതി നവീകരണതിന്

കകയുറ കരാലുറ എന്നിവയും അത്ത്യരാവശ്ത്യമരാണ്. അവയ്ക്

ദവണിയുംഅദ്രകികരാൻ ടതരാഴിലരാളികദളരാെ് ്രറഞ്ഞു.

തഷല്ഫ്പ്ഓഫ്പ് ദഗപാജക്്പ് െയാറാ്ുവാനുളഅവോശം

ടഷൽഫ് ഓഫ് ദഗ്രരാടജക്റ്റിൽ ടതരാഴിലരാളികളുടെ ്രങരാളിതം

ഉണരാകരാറില. ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്രരാജക്റ്റ്, ആക്ച്ഷൻ പരാൻ തയരാറരാകൽ

എന്നിവകുള്ള ഗ്രാമസഭകൾ വരാർഡ്ലതിൽ ദെരരാറില.ഇതരം

മീറ്റിം്ുകൾ, ഗ്രാമസഭകൾ എന്നിവ വരാർഡ് തലതിൽ തടന്ന

ദെദരണതരാണ്.

5 േ്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ധില്തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിയ്പ്്ുവാനുളഅവോശം

ടതരാഴിലുറപ്നിയമം ടഷഡ്ത്യൂൾ 2 para 18, ദകഗ്ദ്രവരാർഷിക സർകുലർ

െരാ്ര്റ്റർ 17 എന്നിവയിൽ ടതരാഴിലരാളികൾക് 5 കിദലരാമീറ്റർ

െുറ്റളവിൽ ടതരാഴിൽ ലഭ്ത്യമരാകണം എന്ന് അനുശരാസികുന്നു.

വരാർഡിടല മുഴുവൻ ടതരാഴിലരാളികൾകും 5 കിദലരാമീറ്ററിനുള്ളിൽ

തടന്ന ടതരാഴിൽ ലഭികുന്നുടണന്ന് ടതരാഴിലരാളികളിൽ നിന്ന്

അറിയുവരാൻസരാധിച്ചു.

േമയബന്ധിെമായുളപരാെ്ധി പര്ധിഹാരത്ധിനുളഅവോശം

ടതരാഴിലരാളികൾക് ്രലവിധ ്രരരാതികൾ ഉടണങിലും ആരും തടന്ന

്രഞരായതിൽആ്രരരാതി നൽകിയിട്ടില.

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് നടതുന്നെ്ധിനുളഅവോശം

ടതരാഴിലുറപ്നിയമം ടസകൻ 17(2) ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ച്നെതുവരാനുള്ള

അവകരാശം നൽകുന്നു. ഗ്രസ്ുത വരാർഡിൽ ഓഡിറ്റ്ച്നെതുന്നതിനരായി

ഗ്രദത്ത്യക കമിറ്റി നിലവിലുടണന്ന് ഫീൽഡ് ്രരിദശരാധനയിൽ

മനസിലരായി. കമിറ്റി അം്ങ്ങൾ ഫീൽഡ് ്രരിദശരാധന നെതരാറില

എന്നരാണ്അറിയുവരാൻസരാധിച്ചത്.

ഗപവമൃത്ധിവ്ധിശോംശങ്ങള്വാർഡ്പ് 15( േ്ംതവള്ധി)

നരാേരാ്രുരം ്രഞരായത് വരാർഡ-്15( കകംടവള്ളി ) ടല 01.10.2018 മുതൽ

31.03.2019 വടരയുള്ള നരാല് ഗ്രവൃതി ഫയലുകളരാണ് ദസരാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ്റിനു ദവണി തിരടഞ്ഞെുതത്. ഈ കരാലയളവിൽ നെതിയ

ഗ്രവൃതികൾകരായി 2859 അവിേ്്ദ്ധ ടതരാഴിൽ േിനങ്ങളും

സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുണ്. അവിേ്്ദ്ധ ദവതന ഇനതിൽ 7753332/- രൂ്രയും

ഗ്രവൃതികൾക് ദവണി െിലവഴിച്ചിട്ടുണ്. ഗ്രവൃതികൾ
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സംബനിച്ചവിശേരാംശങ്ങൾതരാടഴ ടകരാെുകുന്നു

ഗേ

മ

ന

മ്പ

ർ

വർ്്പ്

ദോഡ്പ്

ഗപവമൃത്ധി

യുതട

ദപര്പ്

ഗപവമൃ

ത്ധി

യുതട

സ്ഥ്ധി

െ്ധി

അട

ങ്കല്

െുേ

അനുവേ്ധി

ച്ച

തൊഴ്ധില്

േ്ധിനങ്ങള്

ലഭ്ധി

ച്ച

തൊ

ഴ്ധില്

േ്ധിന

ങ്ങള്

ആ

തേ

ദവെ

നം

ോധന

ഘടേം

അ

വ്ധി

േഗ്ധ

വ്ധിേഗ്ധ

/അർ

ധ

വ്ധിേഗ്ധ

1 1604011003/

WC/335955

SC/ST/BPL

ടെറുകിെ

നരാമമരാഗത

കർഷകരു

ടെ

ഭൂമിയിൽ

മ്് ജല

സംരക

ണം

COMPLE

TED

300000 152 103 27913 RENT-490

2 1604011003/

IC/331962

തൂദണരി

ഗബരാഞ്

ഫീൽഡ്

ബൂതി

നവീകര

ണം

COMPLE

TED

300000 1069 0 445 122373

3 1604011003/

RC/282339

ആര്ത്യമ്പറ്റ

ഗസരാമ്പി

ദറരാഡ്

ദകരാൺഗകീ

റ്റ്

COMPLE

TED

300000 1794 0 1777 492322

4 160411003/R

C/286170

കരാെ്ത്യരാല

ഭരാ്ം

ദറരാഡ്

ദകരാൺഗകീ

റ്റ്

COMPLE

TED

300000 189 0 187 51437
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എേ്പ്േ്ധി /എേ്പ് ട്ധി /ബ്ധി പ്ധില് തേറുേ്ധിട നാമമാഗെേർഷേരുതട

ഭൂമ്ധിയ്ധില്മണ്പ് ജലേംരകണം, ഗബാഞ്പ് ബൂത്ധിനവീേരണം,

ദറാഡ്പ് ദോൺഗേീറ്പ്

ജലസംരകണം ഗ്രവർതിയിൽ ഭൂവുെമകളിൽ ്രലരും തടന്ന

ടതരാഴിടലെുതിട്ടില. ഭൂമിയിൽ ്രണി ലഭികുവരാൻ ദവണിയരാണു ്രലരും

ടതരാഴിൽ കരാർഡ് എെുതിട്ടുള്ളത്. വിദലജ് റിദസരാഴ്് ദ്രഴ്ൺമരാർ സ്ദ്രർശിച്ച

മിക ഗ്രവർതികളും കരാെു്രിെിച്ചു കിെകുന്ന അവസയിൽ ആണുള്ളത്. ഒരു

ഗ്രവർതി കഴിഞ്ഞ മിനിമം മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞതിനുദശഷം മരാഗതദമ ആ

സലത് വീണും ഗ്രവർതികൾ ആരംഭികരാൻ ്രരാെുള്ളൂ എന്നരാൽ വീണും

അതരതിലുള്ള ഗ്രവർതി അവിടെ എെുതതരായി ഗശദ്ധയിൽടപട്ടിട്ടുണ്.

ബൂത് നവീകരണവും കരാെു്രിെിച്ച് നിലയിലരായിരുന്നു. അതുടകരാണുതടന്ന

അളന്നു തിട്ടടപെുതരാൻ കഴിഞ്ഞില. വളടര ഗ്രയരാസടപട്ടരാണ് അവർ ഈ

ഗ്രവർതി ടെയ്ത് ആ കനരാൽ കണദപരാൾ മനസിലരായി. ഈ വരാർഡി

നവീകരണ ഗ്രവർതിയരാണ് ഉണരായത്. അവയിൽ അന്ത്യ നരാട്ടിടല

ടതരാഴിലരാളികടള ടകരാണ് ്രണിടയെുപിച്ച്തരായി ഗശദ്ധയിൽടപട്ടിട്ടുണ്.

ടതരാഴിലുറപ് ടതരാഴിലരാളികൾക് ഇത് എെുകരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്

ആയതുടകരാണരാണ്എന്നരാണ് ്രറഞ്ഞത്. ദറരാഡ്ഞങ്ങൾഅളന്നുതിട്ടടപെുതി.

ദറരാഡ് ഗ്രവർതികളുടെ മസരാർസ്ദറരാളുകൾ്രൂർണംഅലരായിരുന്നു.

ഇനി ഇത് അനുവേിനീയമല.വിദലജ് റിദസരാഴ്് ദ്രഴ്ൺമരാർ സ്ദ്രർശിച്ച ഒരു

ഗ്രവർതികും ദബരാർഡ്ച്കരാണരാൻസരാധിച്ചിട്ടില.

ഫയല്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരങ്ങള്

1. േവർദപജ്പ്

ഗ്രവർതിയുമരായി ബനടപട്ട ട്രരാതുവിവരങ്ങൾ ഉള്ടകരാള്ളുന്ന ദരഖയരാണ്

കവർദ്രജ്. ്രരിദശരാധിച്ച നരാല് ഗ്രവൃതി ഫയലുകൾകും ഗ്രരാദേശിക

രീതിയിൽ ഉള്ള കവർ ദ്രജ് ആയിരുന്നു ഉണരായിരുന്നത്ച്.എന്നരാൽ അതിൽ

തടന്ന മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപെുതിയിട്ടില. വരാർഷിക മരാസർ

സർകുലറിൽ കവർ ദ്രജ് മരാതൃക നൽകിയിട്ടുണ്. ആ മരാതൃക ഗ്രകരാരം

കവർദ്രജുകൾ സൂകികുകയും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപെുതുകയും

ദവണം.

തേ്്പ് ല്ധിസ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതിഫയലിൽ ഗകമഗ്രകരാരംഏടതരാടക ദരഖകൾഎവിടെഏത് ദ്രജ്

മുതൽ സൂകിച്ചിരികുന്നു എന്ന് മനസിലരാകുവരാനുള്ള ആധികരാരിക

ദരഖയരാണ് ടെക് ലിസ്. ്രരിദശരാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നിലും ടെക് ലിസ്

കരാണരാൻസരാധിച്ചില.

ആകൻപാൻ ദോപ്ധി
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ഗ്രസ്ുത ഗ്രവൃതി ്രഞരായതിടല നെപു വർഷതിടല ആനുവൽ ആകൻ

പരാനിൽ ഉൾടപട്ടതരാണ് എന്ന് ടതളിയികുവരാനുള്ള ദരഖയരാണ് ആകൻ

പരാൻന്ടറ ദകരാപി. ്രരിദശരാധിച്ച ഒരു ഗ്രവൃതി ഫയലുകളിലും ആകൻ

പരാനിന്ടറ ദകരാപി കരാണുവരാൻസരാധിച്ചില.

എസ്ധിദമറ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതി എങ്ങടന, എഗത അളവിൽ ടെയണടമന്ന് സരാദങതികമരായി

ഗ്രതി്രരാേികുന്ന ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് എസിദമറ്റ്. ്രരിദശരാധന ഭരാ്മരായി

കടണതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രവർതിയിൽ ( ജലസംരകണം)മരാഗതദമഎസിദമറ്റ്

ഉണരായിരുന്നുള്ളു. മറ്റു മൂന്നു ഗ്രവൃതികളിലും എസിദമറ്റ് കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞില.സരാധരാരണ ജനങ്ങൾക് മനസിലരാകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ

ഭരാഷയിൽ ദവണം എസിദമറ്റ് തയരാറരാകരാൻ. എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച് ഒരു

ഫയലിലും ജനകീയ എസിദമറ്റ് കരാണുവരാൻ സരാധിച്ചില. ഗ്രവൃതിയുടെ ഓദരരാ

ഘട്ടതിടലയും വിശേവിവരങ്ങൾഎസിദമറ്റിൽ ഉണരാകണം.

ോദങ്കെ്ധിോനുമെ്ധി പഗെം

ഒരു ഗ്രവൃതിക് സരാദങതികവിേഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ് എന്നതിനുള്ള

ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് സരാദങതിക അനുമതി ദരഖ. ്രരിദശരാധിച്ച ഒരു

ഫയലിൽ സമ്പൂർ്മലരാത സരാദങതികരാനുമതി ദരഖ കരാണുവരാൻ കഴിഞ്ഞു.

അതരായത് അതിൽ ഗ്രവൃതിയുടെ ദ്രരും ഭരണരാനുമതി നൽകി

അധികൃതരുടെ ദ്രരും മരാഗതമരാണ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുള്ളത്.ഫയലിന്ടറ ഒപം

ഈ ദരഖയും നിർബദ്ധമരായും ടവദകണതരാണ്. സരാദങതികരാനുമതി ദരഖയിൽ

ഒപിെുന്ന സരാദങതികവിേഗ്ധർ അതിദനരാടെരാപം ഒപിട്ട തീയതി കൂെി

ദെർദകണതുണ് അതിനരാൽ ഇകരാര്ത്യതിൽ ഗ്രദത്ത്യക

ഗശദ്ധ്രുലർദതണതരാണ്.

ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ

ഗ്രവൃതി ടെയുന്നതിന് നിർവഹണ സരാ്രനം നൽകുന്ന അനുമതിയരാണ്

ഭരണരാനുമതി ദരഖ ഈ ദരഖ എലരാ ഫയലുകളിലും സൂകിദകണതരാണ്.

എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച ഫയലിൽ ഭരണരാനുമതി ഉണരായിരുന്നില. ടസക്ത്യൂരിൽ

നിന്നും എെുതിട്ടുള്ള ഭരണരാനുമതി ദരഖ ടവദകണതരാണ് . ദരഖയിൽ ഒപ്,

സീൽ, തിയതി എന്നിവ ഉണരാവണം . ടസകുരിൽ നിന്നും എെുകുന്ന

ദരഖയരാടണങിൽകൂെി ഒപും, സീദലം ടവദകണതരാണ്.

ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദഫാം

ടതരാഴിലരാളികൾ ടതരാഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ട് നൽകുന്ന അദ്രകയരാണ് ഡിമരാൻഡ്

ദഫരാം. ടതരാഴിൽ ആവശ്ത്യട്രട്ടവർക് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ദജരാലി

നൽകിദയരാ എന്നറിയുവരാൻ സഹരായികുന്ന ദരഖകൂെിയരാണ് ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം.

്രരിദശരാധിച്ച ഒരു ഫയലിൽ മരാഗതദമ ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം കരാണരാൻ
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സരാധിച്ചിട്ടുള്ളു.

വർ്്പ്ക്അദലാദ്ഷൻ ദഫാം

ഗ്രവൃതി അനുവേിച്ചുടകരാണ് നിർവഹണ ഉദേ്ത്യരാ്സർ നൽകുന്ന

അനുമതിയരാണ് വർക് അടലരാദകഷൻ ദഫരാo. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽ ഗ്രവൃതി ലഭിദച്ചരാ എന്നറിയരാൻ ഈ ദഫരാം സഹരായികും

എന്നരാൽ ഒരു ഗ്രവൃതികളുടെ ഫയലിൽ ദ്രരാലും ഈ ദഫരാം കരാണരാൻ

സരാധിച്ചില.

മസർ ദറാള്

ടതരാഴിലരാളികളുടെ ഹരാജർനില ദരഖടപെുതരാൻ ഉള്ള ദരഖയരാണ് മസർ ദറരാൾ.

മസർ ദറരാളുകളിൽ ബി ഡി ഒ., ടസഗകട്ടറി എന്നിവർ തീയതി വച്ച് ഒപ്,സീൽ

എന്നിവ ്രതിപിദകണതരാണ്. എന്നരാൽബി ഡിഓയുടെ ഒപും സീലും മരാഗതദമ

ഫയലിൽ കരാണരാൻ സരാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീയതി ഉണരായിരുന്നില. മരാസർ ദറരാളിൽ

എം-ബുക് നമ്പർ എഴുതി ദെർദകണതുണ്. ദറരാഡിന്ടറ മസ് ദറരാഡുകളിൽ

ടതരാഴിലരാളികളുടെ ദ്രരും കൂലിയുമിലരാടത യരാടതരാന്നും ്രൂരിപിച്ചതരായി

കണില.

തമഷർതമന്പ്റ്പ്ബു്്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതി എസിദമറ്റ് ഗ്രകരാരം കൃത്ത്യമരായ അളവിൽ ആണ് ടെദയണത്

എന്നും ടെയ്ിരികുന്നത് ഇഗ്രകരാരം തടന്നടയന്ന് മനസിലരാകരാനുള്ള

ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് ടമഷർടമന്റ് ബുക്.

്രരിദശരാധനവിദധയമരാകിയ ഗ്രവൃതിഫയലിൽ എലരാം തടന്ന എം ബുക്

ഉണരായിരുന്നു. ്രദക ്രൂർ്മരായിരുന്നില.ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരണതിന്ടറ

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിടല തുക ്രരാസരാകുദമ്പരാഴും ഒെുവിൽ ഗ്രവൃതി യ്ക്

അനുവേിച്ച തുക ഗ്രകരാരമുള്ള ആടക തുക അനുവേിയ്കുദമ്പരാഴും

ടമഷർടമന്റ് ബുകിൽ ്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി സരാക്ത്യടപെുതൽ നെതി

ഒപ് സീല് എന്നിവ ്രതിപിദകണതരാണ്. എന്നരാൽ ഇങ്ങടന കരാണരാൻ

സരാധിച്ചില.

ദവജ്പ് ല്ധിസ്പ്

മസർ ദറരാളിന് ആനു്രരാതികമരായി ടതരാഴിലരാളിക് ദവതനം അനുവേിച്ചു എന്ന്

ടതളിയികരാനുള്ള ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് ദവജ് ലിസ്. ്രരിദശരാധിച്ച

ഫയലുകളിൽ ദവജ് ലിസ് ഉണരായിരുന്നില

ഫണ്പ് ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മസർ ദറരാളിനും, ദവജ് ലിസിനും ആനുസരിച്ച് ടതരാഴിലരാളിക് ദവതനം കക

മരാറിദയരാ എന്ന് ഉറപരാകരാനുള്ള ദരഖയരാണ് ഫണ് ഗെരാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.

്രരിദശരാധിച്ച ഒറ്റ ഫയലുകളിൽ ദ്രരാലും ഫണ് ഗെരാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കരാണുവരാൻ
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സരാധിച്ചില.

ദഫാദടാഗഗാഫ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻ്രും, ഗ്രവൃതി

നെന്നുടകരാണിരികുദമ്പരാഴും, ഗ്രവൃതി ്രൂർതിയരായതിനുദശഷവുമുള്ള

മൂന്ന് ഘട്ടതിലുള്ള ദഫരാദട്ടരാ ഗ്രവൃതി ഫയലിൽ സൂകിദകണതരാണ്.

എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച ഒറ്റ ഫയലുകളിലും ഒരു ഘട്ടതിടലയും ദഫരാദട്ടരാ

ഫയലിൽ സൂകിച്ചിട്ടില. അദതരാടെരാപംജിദയരാ െരാഗ്ഡ് ദഫരാദട്ടരാ ഗ്രാഫ് ഒരു

ഫയലിലും ഉണരായിരുന്നില.

ഗപവമൃത്ധിപൂർതീേരണോക്യപഗെം

ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയരാണ് ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരണ

സരാക്ത്യ്രഗതം. ഇതിൽ ഒരു ഫയലിൽ മരാഗതദമ വർക്ച്കംപീഷൻ സർട്ടിഫികറ്റ്

ഉള്ളൂ. എന്നരാൽഅത് ടമമ്പർസരാക്ത്യട്രെുതിയതരാണ്.

മസർ ദറാള് മൂവ്പ്തമന്പ്റ്പ് സ്ധിപ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതിയുടെ ഓദരരാ ഘട്ടതിന്ടറയും മസർ ദറരാൾ അനുവേിച്ച്

ടതരാഴിലരാളികൾക് ദവതനം നൽകുന്നത് വടരയുള്ള ഓദരരാ ഘട്ടങ്ങളും

ഏടതരാടക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസിലരാകരാനരാണ് മസർ ദറരാൾ

മൂവ്ടമന്റ് സി്ര്. എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച ഫയലുകളിൽ മസർ ദറരാൾ മൂവ്ടമന്റ്

സി്ര് ഉണരായിരുന്നില.ഇത് നിർബദ്ധമരായും ടവദകണതരാണ്.

സേറ്പ്ഡയറ്ധി

ഗ്രവൃതി സലടത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപെുതുന്നതിന്

ദവണിയുള്ള ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് കസറ്റ് ഡയറി. ്രരിദശരാധിച്ച് നരാലു

ഫയലുകളിലും കസറ്റ്ഡയറി ഉണരായിരുന്നു. കസഡ് ഡയറിയിൽ

ഗ്രവൃതിയുടെ ദ്രരും കൂെും ്രൂർണമരായി എഴുതരാൻ മരാറ്റും ്രഞരായത്

അധികൃതരും ഗശദ്ധിദകണതരാണ്. ഒരു കസറ്റിലും വിവരങ്ങൾ ്രൂർണമരായി

ദരഖടപെുതിയതരായി കണില. ഗ്രവൃതി സലടത മുഴുവൻ ദരഖകളും

ദരഖടപെുതുന്നതിനുള്ള ദവണിയുള്ള ആധികരാരിക ദരഖയരാണ്

ഇത്.ടതരാഴിലരാളികളുടെ സരാക്ത്യ്രഗതം, ടതരാഴിലു്രകരണങ്ങളുടെ വരാെക

സംബനിച്ച വിവരങ്ങൾ, ഇവ ്രൂർ്മരായും കസറ്റ് ഡയറികളിൽ

്രൂരിപിദകണതരാണ്.ഇതിൽ ടെക് ലിസ് ്രൂരിപിച്ചിരുന്നില. അത്

നിർബദ്ധമരായും ്രൂരിപിദകണതരാണ്.

ദറാേ്പ്ക്ഗർ േ്ധിവേം

വരാർഷിക മരാസർ പരാൻ ഗ്രകരാരം എലരാ ്രഞരായതുകളിലും ദറരാസ്ച് ർ

േിവസം ആെരികണം എന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്, എന്നരാൽ നരാേരാ്രുരം

്രഞരായതിൽ നരാളിതുവടരയരായി ദറരാസ്ച് ർ േിവസം ആെരിച്ചതരായി

ദരഖകളിദലരാ ടതരാഴിലരാളികൾദകരാ ഉദേ്ത്യരാ്സർദകരാഅറിവില.
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പഞായത്ധില്േൂക്ധിച്ച്ധിര്ധിദ്ണ 7രജ്ധിസറുേള്

1. ടതരാഴിൽകരാർഡിനുള്ളകുെുംബരാദ്രകയുടെ രജിസർ

2. ഗ്രാമസഭ രജിസർ

3. ടതരാഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ടതും ടതരാഴിൽ അനുവേിച്ചതും സംബനിച്ച

രജിസർ

4. ഗ്രവൃതിയുടെ ലിസും െിലവും വിശേരാംശങ്ങളും സംബനിച്ച

രജിസർ

5. സിരആസികളുടെ രജിസർ

6. ്രരരാതി രജിസർ

7. സരാധന രജിസർ

തൊഴ്ധില്ോർഡ്പ് രജ്ധിസർ

ടതരാഴിൽകരാർഡ് രജിസർസൂകിച്ചിട്ടില

എം ഐ എസിൽ നിന്നും ഗ്രിന്റ് എെുത ദ്രജുകൾ മരാഗതമരാണ് ഉള്ളത്.

ടരജിസറരാകി സൂകികുകയും അതിന് ടസഗകട്ടറി

സരാക്ത്യടപെുദതണതുമരാണ്.

ഗഗാമേഭ രജ്ധിസർ

ഗ്രാമസഭ രജിസർ വരാർഡ് തലതിൽ ഇല ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതിയുമരായി

ബനടപട്ട ഗ്രാമസഭനെന്ന വിവരങ്ങൾ ദരഖടപെുദതണ രജിസർ ്രല

വരാർഡുകളുടെയും കൂടെയരാണ് ദരഖടപെുതുന്നത്.ച്

വർ്്പ് രജ്ധിസർ - ഗപവമൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്പ്, േ്ധിലവ്പ്, മറ്പ് വ്ധിശോംശങ്ങള്

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിടുളക് രജ്ധിസർ

വർക് രജിസർ ഉതരവരാേടപട്ട ഉദേ്ത്യരാ്സർ ആരും തടന്ന

സരാക്ത്യടപെുതിയിട്ടുള്ളതല. രജിസറിൽ ഒരു ഗ്രവൃതിയുടെയും

ആരംഭിച്ചതും അവസരാനിച്ചതുമരായ തീയതി ദരഖടപെുതിയിട്ടില. വരാർഡ്

തലതിലുള്ള വർക് രജിസർ അല സൂകിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമ ്രഞരായതിടല

മുഴുവൻ ഗ്രവൃതികൾകും ഒരു വർക് രജിസർ എന്ന നിലയ്കരാണ് വർക്

രജിസർ സൂകിച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാലരാനുസൃതമരായി രജിസറുകൾ ്രുതുകിയിട്ടുണ്.

ഇത് ഗ്രശംസനീയമരാണ്.ച്ച്

സ്ഥ്ധിരആസ്ഥ്ധിേളുതട രജ്ധിസർ

എലരാ വരാർഡിടലയും ഗ്രവൃതികകൾ ഒരുമിച്ചരാണ് രജിസറിൽ

ടകരാെുതിട്ടുള്ളത് ആടക 120ച് ഗ്രവൃതികളുടെ വിവരങ്ങളരാണ് രജിസറിൽ

ദരഖടപെുതിയിട്ടുള്ളത്. ്രതിവുദ്രരാടല ഈ രജിസറും ഉതരവരാേടപട്ട
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ഉദേ്ത്യരാ്സൻ സർട്ടികഫ ടെയ്ിട്ടുള്ളതല. ഗ്രവൃതികളിൽ കൂെി

സൃഷികടപട്ട ആസ്ച്തികൾ ആർക് ദവണിയരാണ് എന്ന വിവരം െുരുകം

മരാഗതദമ ദരഖടപെുതിയിട്ടുള്ളൂ.

പരാെ്ധിരജ്ധിസർ

്രരരാതി രജിസർ മറ്റ് രജിസറുകൾ ദ്രരാടല തടന്ന ഉതരവരാേടപട്ടച് ഉദേ്ത്യരാ്സർ

സർട്ടികഫടെയ്ിട്ടിലരാതതരാണ്. 2012 മുതൽ 2016 വരയുള്ള കരാലയളവിൽ ഒരു

്രരരാതി ദ്രരാലും ദരഖടപെുതിയിട്ടില. നിരവധി ്രരരാതികൾ ലഭിടച്ചങിലും

അടതരാന്നും രജിസറിൽ ദരഖടപെുതിയിട്ടില.

േ്ധിറ്ധിൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതി നെതിയ സലം കൃത്ത്യമരായി മനസിലരാകരാനും, ്രദ്ധതി

ഗ്രവർതനങ്ങളുടെ സുതരാര്ത്യത ഉറപുവരുതുന്നതിനും ദേശീയ ഗ്രാമീണ

ടതരാഴിലുറപു ്രദ്ധതിയിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബരാർഡ്

അത്ത്യരാവശ്ത്യമരാണ്. ടതരാഴിലുറപ് നിയമം ടഷഡ്ത്യൂൾ 22(4)ലും വരാർഷിക മരാസർ

സർകുലർ െരാ്ര്റ്റർ 10(6), 11, 7, 13 എന്നിവയിലും സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ

ദബരാർഡിടനകുറിച്ച് ്രരരാമർശികുന്നു. ഓഡിറ്റിൻടറ ഭരാ്മരായി നെതിയ

വർകുകളുടെ ഫീൽഡ് ്രരിദശരാധനയിൽ ഒരിെതും സിറ്റിസൺ

ഇൻഫർദമഷൻ ദബരാർഡ് സരാ്രിച്ചിട്ടില. വരാർഡുകളിൽ എവിടെയും ഒരു

ദബരാർഡുദ്രരാലും കരാണുവരാൻ സരാധിച്ചിട്ടില. ദബരാർഡ് സരാ്രികുവരാൻ ദവണ

നെ്രെികൾ ഉെൻ ടെദയണതുടണന്ന് നിർദേശികുന്നു.

ന്ധിരീകണ ഗപശ്നപര്ധിഹാരേംവ്ധിധാനം

ടതരാഴിലുറപിന് 10 അവകരാശങ്ങളിൽ ഒന്നരായി സമയബനിതമരായി ഉള്ള

്രരരാതി ്രരിഹരാരതിനുള്ള അവകരാശം നിലനിൽടകതടന്ന ്രരരാതികൾ

്രലവിധതിൽ ഉടണങിലും ഈ അവകരാശടതകുറിച്ച് ടതരാഴിലരാളികൾക്

അവദബരാധം ഇലരാതതുടകരാണും നരാളിതുവടര ഒരു ്രരരാതിയും

്രഞരായതിൽ ദരഖരാ്രരമരായി സമർപിച്ചിട്ടില. . കസറ്റ് സ്ദ്രർശികുന്ന

ഉദേ്ത്യരാ്സരുടെ അെുത് ്രരരാതി വരാകരാൽ ്രറയുക മരാഗതമരാണ്

ടെയ്ിട്ടുള്ളത്.്രരരാതി ്രരിഹരാരതിന് ദെരാൾഗഫീ 18004254536 എന്ന നമ്പരിൽ

ടതരാഴിലരാളികൾക്ബനടപെരാവുന്നതരാണ്.

ഗഗാമേഭയ്ധിതലേർച്ചയും െീരുമാനങ്ങളും

നരാേരാ്രുരം ്രഞരായതിടല വരാർഡ് 15 ടല ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ഇന്ന്

കവകിട്ട് 4 മണിക് കുമദങരാെ് സകൌത്എൽ്രി സ്കൂളിൽ ടവച്ച് നെന്നു. വരാർഡ്

ടമമ്പർ ടമദറ്റണിറ്റി ലീവിൽ ആയതുടകരാണ് ഇദപരാൾ െരാർജ്ജുള്ള

്രഞരായതിടല ദവടറ വരാർഡ് ടമമ്പർ നരാസർ , വരാർഡ് കൺവീനർ മുനീർ ,

്രഞരായത് ഗ്രതിനിധി ഗ്രജിത്, 84 ടതരാഴിലരാളികൾ എന്നിവർ ഗ്രാമസഭയിൽ
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്രടങെുതു. നരാസർ( ഇൻെരാർജ്) സ്വരാ്തം ്രറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളടര

വിശേമരായിതടന്ന നരാട്ടിൽ നെകുന്ന ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതിടയ കുറിച്ച്

്രറഞ്ഞു. അദ്ദേഹതിന് ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റിങ് കുറിച്ചും അതിന്ടറ

ഗ്രരാധരാന്ത്യടതകുറിച്ചും വളടര വ്ത്യക്തമരായ കരാഴ്ചപരാെുണ് എന്ന്

അദ്ദേഹതിന്ടറ സംസരാരതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസിലരാകി. അതിനുദശഷം

ടതരാഴിലരാളികളിൽ ഒരരാടള( രരാധ) അധ്ത്യകൻ ആയി തിരടഞ്ഞെുതു.വി ആർ

്രി വിസ്ഷ്മയ ഗ്രതിജ്ഞ ടെരാലിടകരാെുതു.ദശഷം ദസരാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ്റിടനകുറിച്ചും ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നെതുന്നത് എ്ത്രിന്

എന്നതിടനകുറിച്ചും വിആർ്രി ജിൻസിസംസരാരിച്ചു. ്രിന്നീെ്

ടതരാഴിലരാളികളുടെ 10 അവകരാശങ്ങൾ വി ആർ ്രി സ്ഷ്മൃതി വളടര വിശേമരായി

തടന്ന ്രറഞ്ഞു ടകരാെുതു. വി ആർ ്രി മരാരരായ വിസ്ഷ്മയ, ഷിംന, എന്നിവർ

റിദപരാർട്ട്അവതരിപിച്ചു.അതിനുദശഷംെർച്ച നെന്നു.

െർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചകരാര്ത്യങ്ങൾതരാടഴ ടകരാെുകുന്നു

*മ്് ജല സംരകണ ഗ്രവൃതിയിൽ ടതരാഴിലരാളികൾ മറിദകറ്റലിടനരാപം

ടകരാതലും ടെയുന്നുണ്, ടതരാഴിലുറപ് നിയമഗ്രകരാരം ഇങ്ങടന

ടെയരുടതന്നും മനസിലരാകി ടകരാെുതു.

* ടതരാഴിലുറപിന് സമയം 9 മണി മുതൽ നരാലുമണിവടര ആകരാൻ കഴിയുദമരാ

എന്ന് ഒരു ടതരാഴിലരാളി ദെരാേിച്ചു. നിലവിൽ ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതിയുടെ സമയം

രരാവിടല 9 മണി മുതൽ കവകുദന്നരം 5 മണി വടര ആണ് എന്ന് മറു്രെി

്രറഞ്ഞു.

* ഒരു ടതരാഴിലരാളി ദെരാേിച്ചു ഈ സലതു നിന്ന് െികൻദ്രരാക്്

വന്നതിടനതുെർന്ന് ഒരു മരാസദതരാളം ലീവ്ആയിരുന്നു. ഇതിന് എട്ത്രങിലും

െികിത്സരാസഹരായം ലഭികുദമരാ എന്ന്. ്രണിസലത് സംഭവിച്ച

അ്രകെങ്ങൾക് മരാഗതദമ െികിത്സരാസഹരായം നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന്

ടതരാഴിലരാളിടയ ്രറഞ്ഞു മനസിലരാകി.

* െില ടമറ്റീരിയൽ വർകുകൾ ടെയുന്നത് മരാറ്റ് തടന്ന അറിയില എന്ന് ്രരരാതി

ഉണരായി. ടമറ്റീരിയൽ വർകുകൾ ടതരാഴിലരാളികളുടെ കരാർഡ് ടവച്ച്

ബം്രാളികടള ടകരാണരാണ് എെുകുന്നത് എന്ന ്രഞരായത് ഞങ്ങൾക്

മനസിലരാകരാൻകഴിഞ്ഞു.

* ്രൂർതിയരായി മൂന്നുമരാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ദവതനം ലഭിച്ചില എന്ന ്രരരാതി

്രറഞ്ഞു.ഫണിന്ടറ ബുദ്ധിമുട്ടുകരണമരാണ് ഈ ഗ്രശ്നം വന്നടതന്ന് ്രഞരായത്ച്

ഉദേ്ത്യരാ്സ്ച്ഥൻ മറു്രെി നൽകി

* ടതരാഴിൽ േിനങ്ങൾവളടരകുറച്ചു മരാഗതദമഈവർഷംകിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ.

* ദവേനം 300ആയി വർധിപികരാൻ്രറ്റുദമരാഎന്ന് ടതരാഴിലരാളി ദെരാേിച്ചു.

*അെുതവർഷം മുതൽ ഏടതരാടക ഗ്രവൃതികൾ ആണ് ടതരാഴിലുറപിൽ
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ഉണരാവുക എന്ന് ഒരു ടതരാഴിലരാളി സംശയം ദെരാേിച്ചു അതിനുള്ള മറു്രെി

്രഞരായത്ച്ഉദേ്ത്യരാ്സ്ച്ഥൻ നൽകി

ന്ധിർഹണഉദേ്യാഗസ്ഥർ്ായുളന്ധിർദ്ദേശങ്ങള്

ബ്ധി.ഡ്ധി. ഒ.

● മസർ ദറരാളിൽ ബി ഡി ഓ ഒപും സീലും ്രതിപികുന്നതിദനരാടെരാപം

തീയതി കൂെി ഇെുവരാൻ ഗശദ്ധിദകണതരാണ്

● അകകൌണൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ . അഗകിഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ

ദമറ്റുമരാർ എന്നിവർക് അവരുടെ െുമതലകടള കുറിച്ചും

ഉതരവരാേിത്വങ്ങടള കുറിച്ചും ഏടറ്റെുത് നെപിലരാകരാൻ സരാധികുന്ന

ഗ്രവൃതികടള കുറിച്ചും മതിയരായ ടഗെയിനിങ് ടകരാെുകുക

● ബി ഡി ഓ കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ടതരാഴിലരാളികടളയും ടതരാഴിൽ

സലങ്ങളുംസ്ദ്രർശികുന്നത് ്ുണകരമരായിരികും

തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസൻറ്പ് തേഗേടറ്ധി

● മസർ ദറരാളിൽ ഒപിനും സീലിനും ഒപം തീയതി കൂെി ദെർകുവരാൻ

ഗശദ്ധികുക

● ഏഴു രജിസറുകൾ, എം. ബുക് എന്നിവ സരാക്ത്യടപെുതി

ആധികരാരികത ഉറപു വരുതുക

● ടതരാഴിലരാളികളുടെ അവകരാശങ്ങൾ, അെിസരാന സകൌകര്ത്യങ്ങൾ എന്നിവ

ഉറപുവരുതുക

● സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബരാർഡ് ടവകുന്നതിനരായുള്ള നെ്രെികൾ

ടെയുക

● െികിത്സരാെിലവുകൾ കൃത്ത്യമരായി അനുവേികുവരാൻ ഉള്ള നെ്രെികൾ

സ്വീകരികുക

● ഏടറ്റെുത് നെപിലരാകുവരാൻ സരാധികുന്ന വർകുകൾക്

അനുസൃതമരായി ടഷൽഫ് ടഗ്രരാജക്റ്റ് കടണതിവയ്കുക

● വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമരാണിറ്ററിങ് കമിറ്റിടയ ശക്തിടപെുതുക.

ആറുമരാസതിടലരാരികൽ്രുന:സംഘെിപികുകയും ടെയുക

● ടതരാഴിലിെസകൌകര്ത്യങ്ങൾ ഉറപ് വരുതുക

● എ എം. സി അനുസരിച്ചുള്ള ബി.എഫ്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾ

ഗ്രദയരാജനടപെുതുക. ദ്രജ് 78,16 .1

ന്ധിർവഹണ ഉദേ്യാഗസ്ഥർ(അകകൌണൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അഗകിഡിറ്റഡ്

എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)
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● വർക് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽ മരാസർ സർകുലറിൽ ്രറയുന്ന

ഗ്രകരാരമുള്ള 22 ദഡരാക്ത്യൂടമന്റസ് ഉടണന്ന് ഉറപ് വരുതി ഗ്രവൃതി

ഫയൽതയരാറരാകുക

● കസറ്റ് ഡയറി കൃത്ത്യമരായി എഴുതി സൂകികുന്നതിനും ദമറ്റ് മരാർക്

നിർദേശം നൽകുക

● മസർ ദറരാൾ ടതരാഴിലിെങ്ങളിൽ എതിച്ചു ദഗ്രരാജക്് ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്

മീറ്റിം്് കൂെി ്രണിആരംഭികുന്നതിന് സഹരായികുക

● കൃത്ത്യമരായ ഇെദവളകളിൽ ടതരാഴിലിെം സ്ദ്രർശിച്ച ടെയ് ടതരാഴിൽ

അളന്ന്എംബുകിൽ ദരഖടപെുതുക

● ഡിമരാൻഡ്അനുസരിച്ച് ടതരാഴിൽനൽകുക

● ടതരാഴിലരാളികൾക്അെിസരാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്പ്

● മസർ ദറരാൾകൃത്ത്യമരായി ഒപ് ടവപികുക

● ഹരാജരരാകരാതവരുടെ വിവരംഅെയരാളടപെുതുക

● മസർ ദറരാളിൽ ടതരാഴിൽ േിനങ്ങളുടെ തീയതിഅെയരാളടപെുതുക

● കസറ്റ് ഡയറി ്രൂർ്മരായും ്രൂരിപികുക

● ടതരാഴിൽ കസറ്റുകളിൽ ടവച്ച് അ്രകെം നെന്നിട്ടുടണങിൽ കസറ്റ്

ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉദേ്ത്യരാ്സടര അറിയികുകയും

െികിത്സഉറപരാകുകയും ടെയുക

● നിശ്ചിത അളവിലും ്ുണനിലവരാരതിലും ദജരാലി ടെയുന്നുണ് എന്ന്

ഉറപ് വരുതുക

വാർഡ്ധില്നടപ്ധിലാ്ാൻപറുന്ന ഗപവർതനങ്ങള്

 ദതരാെുകളുടെആഴംകൂട്ടൽ

 മൃ്്രരി്രരാലനം ദഗ്രരാത്സരാഹിപികുന്നതിനുള്ളഅെിസരാന

സകൌകര്ത്യങ്ങളരായ ദകരാഴികൂെ്,ആട്ടിൻകൂെ്, ്രട്ടി കൂെ്, ടതരാഴുത്,

്രുൽടതരാട്ടിഎന്നിവയുടെ നിർമരാണം

 തീറ്റപുൽകൃഷി

 മത്സ്ത്യബനന ഗ്രവർതനങ്ങൾദഗ്രരാത്സരാഹിപികുന്നതിന് ഉതകുന്ന

അെിസരാനസകൌകര്ത്യങ്ങളരായ മത്സ്ത്യം ഉണകുന്ന ദകഗ്ദ്രങ്ങൾ, മത്സ്ത്യം

സൂകികുന്ന ദകഗ്ദ്രങ്ങൾഎന്നിവയുടെ നിർമരാണം

 മഴടവള്ളം ടകട്ടി നിൽകുന്നതരാഴ്ന്ന ട്രരാതുസലങ്ങളുടെ

ടമച്ചടപെുതൽ (Chaur renovation)
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തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധില്ഏതറടുത്പ് നടതാവുന്ന ഗപവമൃത്ധിേള്

I. വ്ധിഭാഗംഎ : ഗപേമൃെ്ധിവ്ധിഭവപര്ധിപാലനവുമായ്ധിബനതപട

തപാെുഗപവമൃത്ധിേള്

i. കുെിടവള്ള ദഗസരാതസുകൾ ഉൾടപടെയുള്ള ഭൂ്ർഭജലവിതരാനം

ഉയർതുന്നതിന്ആവശ്ത്യമരായഅെിയണകൾ (Undergroud dykes),

മൺതെയണകൾ,അണകൾ (ദസരാപ്ഡരാം), ടെക്ഡരാമുകൾതുെങ്ങിയ

ജലസംരകണതിനും ജലടകരായ്തിനുംസഹരായകരമരായ നിർമിതികൾ;

ii. ഒരു നീർതെതിടനസമഗ് ്രരി്രരാലനതിന് ഉതകുന്ന

ഇെട്രെലുകളരായ ദകരാണൂർഗെഞുകൾ, തട്ട്തിരികൽ(Terracing),

ദകരാണൂർബണുകൾ, കൽതെയണകൾ, ്്ത്യരാബിദയരാൺനിർമിതികൾ,

നീരുറവ ഗ്രദേശതിടന്രരിദ്രരാഷണംതുെങ്ങിയനീർതെ്രരി്രരാലന

ഗ്രവൃതികൾ ;

iii. സൂക്ഷ്മ-ടെറുകിെ ജലദസെന ഗ്രവൃതികളും ദതരാെുകൾ/കനരാൽ

എന്നിവയുടെ നിർമരാണം, ്രുനരുദ്ധരാരണം, ടമയിനനൻസ്എന്നീ

ഗ്രവൃതികളും ;

iv. ജലദസെനകുളങ്ങളുദെയും മറ്റ് ജലദഗസരാതസുകളുദെയുംആഴംകൂട്ടൽ

ഉൾടപടെയുള്ള്രരമ്പരരാ്ത ജലദഗസരാതസുകളുടെ ്രുനരുദ്ധരാരണവും;

v. കെദലരാരങ്ങളിലും കുളങ്ങളുടെഅരികിലും കനരാൽബണുകളിലും

ദറരാഡുകളുടെഓരതിലും, വനഭൂമിയിലും, മറ്റ് ട്രരാതുഭൂമിയിലും

ഫലവൃകങ്ങൾഅെകമുള്ള മരം വച്ച് ്രിെിപികലും വനവത്കരണവും,

(ഇവയിൽനിന്നും ലഭികുന്നആേരായതിടനഅവകരാശംഖണിക 5ൽ

ഗ്രതി്രരാേികുന്നകുെുംബങ്ങൾക് നൽദകണതരാണ്);

vi. ട്രരാതു ഭൂമിയിടല ഭൂവികസന ഗ്രവൃതികളും.

II. വ്ധിഭാഗംബ്ധി:േമൂഹത്ധില്അവശെഅനുഭവ്ധി്ുന്ന

വ്ധിഭാഗങ്ങള്്ുളവ്യക്ധിഗെആസ്്ധിേള് (ഖണ്ധിേ 5ല്

പരാമർശ്ധി്ുന്നേുടുംബങ്ങള്്്പ് മാഗെം)
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i. ഖണിക 5ൽ്രരരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക് Scheduled Caste, Scheduled

Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, േരാരിഗേ്ത്യദരഖയ്ക് തരാടഴയുള്ള മറ്റ്

കുെുംബങ്ങൾ,സ്ഗതീകൾ്ൃഹനരാഥയരായകുെുംബങ്ങൾ, ഭിന്നദശഷികരാർ

്ൃഹനരാഥരരായകുെുംബം, ഭൂ്രരിഷ്കരണതിടന്ുണദഭരാക്തരാകൾ, ഇ്ദ്രിര

ആവരാസ് ദയരാജന ്ുണദഭരാക്തരാകൾ, വനരാവകരാശ നിയമഗ്രകരാരമുള്ള

്ുണദഭരാക്തരാകൾ, മുകളിൽ്രറഞ്ഞിരികുന്നകുെുംബങ്ങളലരാത്രകം,

2008-ടലകരാർഷികകെരാശ്വരാസ നിയമ ഗ്രകരാരമുള്ള ടെറുകിെ-നരാമമരാഗത

കർഷകർ, ഭൂമിയുടെ ഉല്രാേനകമതവർദ്ധിപികുന്നതിനരായി ഭൂവികസനവും,

കിണറുകൾ (Dugg well), കുളങ്ങൾ (Farm Ponds), മറ്റ് ജലടകരായ്ത് നിർമിതികൾ

എന്നിവ ഉൾടപടെയുള്ള ജലദസെനതിനരാവശ്ത്യമരായഅെിസരാന

സകൌകര്ത്യങ്ങൾലഭ്ത്യമരാകൽ

ii. ്രഴകൃഷി, ്രട്ട്നൂൽകൃഷി, ദതരാട്ടവിളകൃഷി, ഫരാംദഫരാറസ്ഗെി

എന്നിവയിലൂടെ ഉ്രജീവനം ടമച്ചടപെുതൽ;

iii. ഖണിക 5ൽസൂെിപികുന്നകുെുംബങ്ങളുടെ തരിശ് ഭൂമി/ ്രരാഴ്ഭൂമി

(Fallow or Waste Land) വികസിപിച്ച് കൃഷിക്അനുദയരാജ്ത്യമരാകൽ;

iv. ഇ്ദ്രിരആവരാസ് ദയരാജന ഗ്രകരാരദമരാ, ദകഗ്ദ്ര/സംസരാനസർകരാരുകൾ

ആവിഷ്കരികുന്ന മറ്റ് ഭവന നിർമരാണ്രദ്ധതികൾ ഗ്രകരാരദമരാഏടറ്റെുകുന്ന

ഭവനനിർമരാണതിടലഅവിേ്്ദ്ധ കരായിക ടതരാഴിൽഘെകം;

v. മൃ്്രരി്രരാലനം ദഗ്രരാത്സരാഹിപികുന്നതിനുള്ളഅെിസരാന

സകൌകര്ത്യങ്ങളരായ ദകരാഴികൂെ്,ആട്ടിൻകൂെ്, ്രട്ടി കൂെ്, ടതരാഴുത്, ്രുൽടതരാട്ടി

എന്നിവയുടെ നിർമരാണവും;

vi. മത്സ്ത്യബനന ഗ്രവർതനങ്ങൾദഗ്രരാത്സരാഹിപികുന്നതിന് ഉതകുന്ന

അെിസരാനസകൌകര്ത്യങ്ങളരായ മത്സ്ത്യം ഉണകുന്ന ദകഗ്ദ്രങ്ങൾ, മത്സ്ത്യം

സൂകികുന്ന ദകഗ്ദ്രങ്ങൾഎന്നിവ നിർമികലും വർഷകരാലത് മരാഗതം

ടവള്ളമുള്ള ട്രരാതുകുളങ്ങളിൽ (Seasonal water bodies on public land) മത്സ്ത്യം

വളർതുന്നതിന്അെിസരാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾഒരുകലും;

III. വ്ധിഭാഗംേ്ധി: ദേശീയ ഗഗാമീണ ഉപജീവന മ്ധിഷത്റെന്ധി്പ്ബനനേള്

അനുേര്ധി്ുന്നേ്വയംേഹായേംഘങ്ങള്്്പ് തപാെുഅട്ധിസ്ഥാന

േൗേര്യങ്ങള്

i. കരാർഷിദകരാത്്രന്നങ്ങളുടെഈെുറ്റസംഭരണസകൌകര്ത്യം ഉൾടപടെയുള്ള

വിളടവെുപിന് ദശഷംആവശ്ത്യമരായി വരുന്നസകൌകര്ത്യങ്ങൾ (Post-Harvest facilities),
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കജവവളംഎന്നിവയ്ക്ആവശ്ത്യമരായസരായിയരായഅെിസരാന

സകൌകര്ത്യങ്ങൾസൃഷികുകവഴി കരാർഷിദകരാത്്രരാേനകമത

വർദ്ധിപികുന്നതിനുള്ള ഗ്രവൃതികളും;

ii. സ്വയംസഹരായസംഘങ്ങളുടെ ഉ്രജീവന ഗ്രവർതനങ്ങൾക്

ആവശ്ത്യമരായ ട്രരാതു വർക്ടകഡുകളുടെ നിർമരാണവും.

IV. വ്ധിഭാഗംഡ്ധി: ഗഗാമീണഅട്ധിസ്ഥാനേൗേര്യങ്ങള്

i. നിർദ്ദേശികടപട്ട മരാനേണങ്ങൾക്അനുസൃതമരായി ഖര-ഗേവ മരാലിന്ത്യ

സംസ്കരണതിനും തുറസരായ മലമൂഗത വിസർജ്ജനം ഇലരാതരാകുന്നതിനും

ദവണിസ്വതഗ്ത്രമരാദയരാസർകരാർവകുപുകളുടെ ഇതര ്രദ്ധതികളുമരായി

സംദയരാജിപിച്ച് ടകരാദണരാവ്ത്യക്തി്തകകൂസുകൾ,സ്കൂൾ ദെരായ്ലറ്റുകൾ,

അങണവരാെി ദെരായ്ലറ്റുകൾതുെങ്ങിയ ഗ്രാമീണശുെിത്വവുമരായിബനടപട്ട

ഗ്രവൃതികൾ;

ii. ഒറ്റടപട്ട് കിെകുന്ന ഗ്രാമങ്ങടളയും, നിർ്ദേിഷ ഗ്രാമീണ ഉല്രാേന

ദകഗ്ദ്രങ്ങടളയും നിലവിലുള്ള ദറരാഡ് ശൃംഖലയുമരായി

ബനിപികുന്നതിനുള്ള,എലരാകരാലരാവസയിലും ഉ്രദയരാ്ികരാൻ്രറ്റുന്ന

ഗ്രാമീണ ദറരാഡുകളുടെ നിർമരാണവും, ഓെകൾ, കലുങുകൾഎന്നിവ

ഉൾടപടെയുള്ള ഗ്രാമതിടലഈെുറ്റ ഉൾദറരാഡുകളുടെയും വീഥികളുടെയും

നിർമരാണവും;

iii. കളിസലങ്ങളുടെ നിർമരാണവും;

iv. ടവള്ളടപരാകനിയഗ്ത്രണസംരകണ ഗ്രവൃതികൾ, ടവള്ളടകട്ട്

ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള ജലനിർഗമന ഗ്രവൃതികൾ, മഴടവള്ളം ടകട്ടി

നിൽകുന്നതരാഴ്ന്ന ട്രരാതുസലങ്ങളുടെ ടമച്ചടപെുതൽ (Chaur renovation),

തീരഗ്രദേശങ്ങളുടെസംരകണതിനുള്ള ദസരാം വരാട്ടർ ടഗഡയിനുകൾ,

എന്നിവ ഉൾടപടെയുള്ള ട്രരാതുഅെിസരാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾ, ദറരാഡുകളുടെ

്രുന:രുദ്ധരാരണം, േുര്ത്രഗ്രതിദരരാധ തയരാടറെുപുകൾ ടമച്ചടപെുതുന്നതിനുള്ള

ഗ്രവൃതികളും;

v. ഗ്രാമ്രഞരായതുകൾ, വനിതരാസ്വയംസഹരായസംഘങ്ങളുടെ

ടഫഡദറഷനുകൾ, ടകരാെുങരാറ്റ് ബരാധിതർകുള്ളഅഭയദകഗ്ദ്രങ്ങൾ

(കസദ്രാൺടഷൽറ്റർ),അങണവരാെിദകഗ്ദ്രങ്ങൾ, ഗ്രാമീണെ്ത്രകൾ

എന്നിവയ്കരാവശ്ത്യമുള്ള ടകട്ടിെങ്ങളുടെ നിർമരാണവും, ഗ്രാമ/ദ്രാക്ല

ഗകിമിദറ്റരാറിയങ്ങളുടെ നിർമരാണവും;

vi. ദേശീയ ഭക്ത്യസുരകരാനിയമം 2013 (20/2013) ടലവ്ത്യവസകൾ
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നെപിലരാകുന്നതിന്ആവശ്ത്യമരായി വരുന്ന ഭക്ത്യ-ധരാന്ത്യസംഭരണികളുടെ

നിർമരാണവും;

vii. മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് നിയമ ഗ്രകരാരം

ഏടറ്റെുകുന്നനിർമരാണ ഗ്രവൃതികളുടെഎസിദമറ്റിടന ഭരാ്മരായി വരുന്ന

നിർമരാണസരാമഗ്ികളുടെ ഉല്രാേനവും;

viii. മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് നിയമ ഗ്രകരാരം

സൃഷികടപട്ട ഗ്രാമീണ ട്രരാതുആസ്ികളുടെഅറ്റകുറ്റ്രണികളും;

ix. ഇത് സംബനിച്ച് സംസരാനസർകരാരുമരായി കൂെിയരാദലരാെന നെതി

ദകഗ്ദ്രസർകരാർവിജ്ഞരാ്രനം ടെയുന്ന മറ്റ് ഏടതരാരു ഗ്രവൃതിയും.


