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�ഗാമപ�ായ�്-ആദിയൂർഈ�് 

വാർഡ്-5

ആമുഖം

�ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി സ�ത��ഭാരത�ിൽആവിഷ്കരി� ഏ�വും സു�പധാനവും

ശ�വുമായ നിയമമാണ് മഹാ� ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. ഇ��യിെല
സാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു� അവകാശെ� സംര�ി��



2

നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് അംഗീകരി�്, �പസിഡൻറ് ഒ��വ� 2005 െസപ്�ംബർ
മാസംഅ�ാം തീയതി മുതൽഈനിയമം നിലവിൽ വ�ു.

ഇ��യിെല �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനായി നിരവധി �ഗാമവികസന പ�തികൾ

നട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലും ഗുണഫലം ശരിയായവിധ�ിൽ ജന�ളിൽ എ�ാതിരു�തിെന

തുടർ�് പാർലെമൻറ് പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ�

�പാഥമിക ല��ം ഒരു �ഗാമീണ കുടുംബ�ിന് നിയമംവഴി ഒരു സാ��ിക വർഷം 100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ഉറ��നൽകുകെയ�താണ.് �ഗാമീണ ജനതയുെട ഉ�മന�ിനും െമ�െ�� ജീവിത

സാഹചര�ം ഉറ�ാ�ു�തിനും അതിലൂെട ദാരി�ദ� നിർമാർ�നവും സു�ിര വികസനവും ആണ്

ഈ നിയമ�ിെ� �പാധാന ല��ം. ചൂഷണ�ളിൽ നി�ും െതാഴിലാളികെള േമാചി�ി�ുകയും
മാന�മായ േവതനം നൽകി അവരുെട കുടുംബ�ിന് �കയ േശഷി വർ�ി�ി�് ദാരി�ദ��ിൽ നി�ും

കരകയറാൻ െതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെട കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിലൂെട ഓേരാ
�പേദശ�ിെ�യും വിഭവാടി�റ ശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെട വരൾ�, മെ�ാലി�,്
െവ�െ�ാ�ം, വനനശീകരണം തുട�ിയ പാരി�ിതിക �പശ്ന�ളിൽ നി�ും സംര�ണം

നൽകുകയും അതിലൂെട ഉത്പാദനം, ഉത്പാദന�മത എ�ിവ വർ�ി�ി�ുവാനും പ�തി

�പവർ�ന�ളിൽകൂടി കഴിയു�ു. �പകൃതിവിഭവ പരിപാലന�ിന് ഏ�വും �പധാനെ��ഘടകമാണ്
ജലസംര�ണവും അതിൻെറ സുര�ിതത�വും ഇവ െതാഴിലുറ�് �പവർ�ന�ളിൽ ഉറ�്

വരു�ുവാൻകഴിയു�ു.

2018-ൽ േകരളം ഏ�വും വലിയ �പളയദുര�ം ഏ��വാ�ിയ നാടാണ.് േകരള�ിെല എ�ാ
ജി�കളിലും ഈ �പളയം വളെരയധികം ദുര��ൾ ഉ�ാ�ിയി���താണ.് അേത േകരളം

തെ�യാണ് മാർ�് മാസേ�ാടുകൂടി ശ�മായ വരൾ�യും കുടിെവ��ാമവും

അനുഭവെ�ടു�ത്.ഈഅവസര�ിലാണ് എ�തേയാ നൂ�ാ�ുകളായി നാം നിർ�ി� കിണറുകൾ,
കുള�ൾ എ�ിവയുെട �പാധാന�ം തിരി�റിയു�ത്. ജല സുര�െയ കുറി�് ചി�ി�ുേ�ാൾ
അതിനുേവ�വലിയസാേ�തിക വിദ�െയ കുറി�ാണ് നാംആദ�ം ചി�ി�ുക. െതാഴിലുറ��പ�തി
നമു�് �പധാനമായും കാണാൻ കഴിയു� ഒരു വസ്തുതയാണ് മഴ�ുഴികൾ. ഇവയുെട നിർ�ാണ
�പവൃ�ി കളിൽ െതാഴിലാളികൾ കൂടുതലായും �ശ� െചലു�ിയാൽ ഭൂഗർഭജലെ� അളവിെന

നമു�് ന� രീതിയിൽ ഉയർ�ുവാൻ സാധി�ു�ു. �പധാനമായും േമൽ�റ� �പശ്ന�ൾ

ജലസംര�ണ�ിനും ജലസംഭരണ�ിന് കാര�മായ രീതിയിൽ തെ�ബാധി�ു�ു.

പതിമൂ�ാം പ�വ�ര പ�തിയുമായി െതാഴിലുറ�് ബ�െ�ടു�ി കാർഷിക പ�തികൾ

ജന�ളിെല�ി�ൽ, കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാപ്തത ൈകവരി�ൽ,
തരിശുഭൂമികളിലും സ�കാര� ഭൂമിയിലും െപാതു�ാപന�ളിലും ഫലവൃ��ൾ െവ��പിടി�ി�ൽ,
എ�ിവ നട�ിവരു�ു. പ�ായ�ിെല വിവിധ േതാടുകളിൽ തടയണനിർ�ി�ുകയും,കുള�ൾ,
പടുതാ�ുളം, നീർ�ുഴി, ക�ാല നിർമാണം, കിണർ റീചാർ�ിങ് തുട�ിയവഴി ജലസംര�ണവും

ഉറ��വരു�ു�ു. ഇ�െന മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

ഗുണേഭാ�ാ�ളായ ജന�ൾ� ് െതാഴിൽദിന�ൾ ഉറ�ാ�ു�തിലൂെട ജന�ള�െട

ജീവിതനിലവാരം െമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി��� പ�തി നിർവഹണ�ിലൂെട �ഗാമീണേമഖലയുെട സു�ിര ആസ്തി

വികസനം എ�താണ് ല��ം െവ�ു�ത്. 2005-ൽ �പാബല��ിൽ വ� നിയമമനുസരി�്

ഇ��യിെല 200 ജി�കളിൽ �പഥമഘ��ിൽ നട�ിലാ�ുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും
വ�ാപി�ി�ുകയും െചയ്തു. അതനുസരി�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിലും പ�തി �പവർ�ന�ൾ
തുട�ുകയും ഇേ�ാഴും തുടർ�ു െകാ�ിരി�ുകയും െച���ു.



3

മുഖ� ല���ൾ

● അവിദഗ്�-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ

അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാ� െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും

ഉ�ാദന�മവുമായആ�ികള�െട സൃഷ്ടിയാണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.
● ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.
● സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ

ഉൾെ�ടു�ുക.
● പ�ായ�ിരാജ്�ാപന�െളശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

● നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.
● �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�്പൂർ�ിയായ എെതാരാള് �ും
പ�തിയില ് പ�ാളിയാവാം.

● സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം.
● പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന െസൗകര� വികസനം

എ�ിവയ്�ു മുൻഗണന.
● െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവൃ�ികൾ കെ��ുക ആസൂ�തണ �പ�കിയയിൽ

പ�ാളികളാകാനുംഅവസരം

● ആസൂ�തണ�ിലും, നിർവഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത

● കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.
● െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�.്
● ബാ�്/േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.
● സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.
● ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം.
● �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.(േസാഷ�ൽഓഡി�് സംവിധാനം)
● പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

1. കൃത�സമയ�് െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായി ഒ�് വയ്�ുക.
2. െതാഴിലുറ�് �ഗാമസഭയ്�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയും കൃത�മായി പെ�ടു�ുക
3. പണി�ല�് �ാ�ിക് വസ്തു�ൾ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ ക�ി�ുവാനും

പാടു�ത�

4. സി�ിസൺ ഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ് �പവൃ�ി യുെട ആരംഭഘ��ിൽ തെ�

നിർബ�മായും വയ്േ��താണ്
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5. �പകൃതി സംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ �പവൃ�ി കൾഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുക.
6. ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു� �പവൃ�ികൾ കെ��ി േമ�െ്നയും പ�ായ�്

അധികൃതെരയും അറിയി�ുക.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ

1 പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ

േ�ാ�് തല�ിലും �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിലും പ�തി നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ േ�ാ�്

ഓഫീസർ (BDO), പ�ായ�് െസ�ക�റി, മ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ തുട�ിയവരുമായി േ�ാ�്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ നട�ിയ കൂടിയാേലാചനയിൽ ഉരു�ിരി�തിനനുസരി�് തുടർ

�പ�കിയകൾ ആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭാ തീയതി നി�യി�ുകയും

െച���ു.

2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ ആരംഭി�ിരി�ു� തിയതിയ്�് മുൻപു� ആറ് മാസ�ാലയളവിൽ

വാർഡിെല �പവൃ�ി ഫയലുകൾ, ഏഴ് രജി�റുകൾ, അേതാെടാ�ം അനുബ�േരഖകള�ം
സൂ�്മപരിേശാധന നട�ു�ു.

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവൃ�ി യും എ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു� അളവിലും ഗുണ�ിലും നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ

എ�ും ആ �പവൃ�ിയുെട ഗുണ ഫല�ിെ� വ�ാപ്തി തി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുത

െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��അവകാശആനുകൂല��ൾ ലഭി�ി��േ�ാ എ�ും

�പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം െവ�ു�ു.

4.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�് േനരിൽ ക�് പ�തിയുെട

നിർവഹണെ��ുറി��ം ഗുണ ഫലെ��ുറി��മു� അഭി�പായ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

സ�രൂപി�ു�ു.

5. െതളിവ് േശഖരണം

ഫയൽ പരിേശാധന, �പവൃ�ി �ല പരിേശാധന, വീടുവീടാ�രം ഉ� വിവരേശഖരണം തുട�ിയ
ഓഡി�് �പ�കിയ കെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ് േശഖരണംനട�ു�ു.

6.സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരാവേബാധം ഉയർ�ുകയും

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന് ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണം

�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു�ു.

7. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പ�കിയയിെല കെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ്ത് അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ കരട് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ു�ു.
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8. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ ചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽ സൗകര��പദമായ�ല�് �ഗാമസഭ

േചർ�് കരട് റിേ�ാർ�് അവതരണവും , ചർ�യും, നിർേ�ശ�ള�ം, തിരു�ൽ �പ�കിയകള�ം,
അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയും തുടർനടപടികള�ം ൈകെകാ���ു.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് േവ�

ആനുകൂല��െള കുറി��ം അതുമായി ബ�െ�� ആവശ�കതെയ�ുറി��ം നിയമ�ിെ�

ആമുഖ�ിൽ �പസ്താവി�ി���്. െതാഴിലാളികള�െടയും അവരുെട ആനുകൂല��ള�േടയും
കുറി�് ഒരു തനതായ വിശദീകരണംഈ റിേ�ാർ�് മുഖാ�രം െതാഴിലാളികളായ നി�ളിേല�്

എ�ി�ുവാൻ സാധി�ും. ഈ റിേ�ാർ�് അടി�ാന�ിൽ നി�ൾ�് �പാപ്തമാ�ാൻ

കഴിയു� ഒ�നവധി വസ്തുതാപരമായ കാര��ൾ ൈകവരി�ാൻ നി�ൾ�് ഏവർ�ും

കഴിയെ�.

െതാഴിലുറ�് നിയമം െതാഴിലാളികൾ�് ഉറ�് നൽകു�പ�്അവകാശ�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ുവാൻ ഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 1-5,എ.എം.
സി.അ��ായം-3

2. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനു� അവകാശവും

ആയതിന് ൈക��് രസീത് ലഭി�ു�തിനും ഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 1; ഖ�ിക

8, െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 6-13
3. അെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ആദ�െ� 30
ദിവസം (1/4 & പി�ീടു� ദിവസ�ളിൽ 1/2)

4. െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം
5. അ�് കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശം അെ��ിൽ

േവതന�ിെ� 10%അധികം ലഭി�ുവാനു�അവകാശം
6. കുടിെവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം , �പഥമശു�ശൂഷ സൗകര�ം ഇവ ലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 23-28
7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം
8. േവതന വിതരണ�ിെല കാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ുവാനുഉ�

അവകാശം

9. സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം
10. േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം.

അവകാശ�ള�മായി ബ�െ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും േചാദി�റി�വിവര�ൾ.
െതാഴിൽ കാർഡ്

സജീവ െതാഴിലാളികള് െ��ാം തെ� പുതിയ െതാഴില ് കാർഡ് നൽകിയി�ി� .
േസാഷ�ല ് ഓഡി�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണ ് സ�ര് ശി� െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

അറിയാന് സാധി�ത്, എ�ാവരും െതാഴില് കാര് ഡിേല�് ആവശ�മായ േഫാേ�ാ

സ��മായി ൈപസ െചലവഴി�് എടു�ാറു�തായാണ.് െതാഴിൽ കാർഡിനാവശ�മായ
േഫാേ�ാ പ�ായ�് തെ� എടു�് നൽേക�താണ.് െതാഴിൽ കാർഡ് എെ�ാെ�
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പൂരി�ി�ണെമ�ും എഴുതണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ�് വ��ത കുറവു�്. െതാഴിൽ
കാർഡ് എ�െന പൂരി�ി�ണം എ�തിെന സംബ�ി��� െ�ടയിനിങ് നൽകു�ത്

ഗുണകരമായിരി�ും.
െതാഴില ് അേപ�
െപാതു �പവൃ�ികള് �ായി െതാഴിലാളികള് വ��ിപരമായി അേപ�

നല ് കാറിെ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും മനസിലായി. െതാഴിലിനേപ�ി�് 14
ദിവസ�ിനുല�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാവാറുെ��ിലും

െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഇതുവെര നല് കിയതായി േരഖകളിൽക�ി�.
കൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം
െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം �പവൃ�ി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവതനം ലഭിേ��
അവകാശം െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�്. ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ 2 �പവൃ�ികള�െട
േവതനം െതാഴിലാളികള് �് ലഭ�മായി���തായി ഫീല ് ഡ് പരിേശാധനയില ്
മനസിലാ�ുവാന് സാധി�� എ�ിലും �പവൃ�ി കഴി�് 15 ദിവസം പി�ി�തിനു
േശഷമാണ് േവതനം െതാഴിലാളികള് �് ലഭി�ി���ത്. െതാഴിലാളികള് �്

നഷ്�പരിഹാരം ലഭി�ുവാനു� അവകാശം ഉ�്. െതാഴിലുറ�് നിയമം െസ�ന്
3(2),6 െഷഡ��ൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30 �പകാരം പണി കഴി�് 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ
കൂലി ലഭ�മാേ��താണ.് കൂലി ൈവകിയതിനു� ആനുകൂല��ൾ ലഭ�മാ�ിയതായി

കാണു�ി�. .
െതാഴില് �ലെ�സൗകര��ൾ

കുടിയ്�ുവാനു� െവ�ം, വി�ശമ സൗകര�ം , �പഥമശു�ശൂഷാ സൗകര�ം , �കഷ് എ�ിവ

െതാഴിൽ �ല�് ലഭ�മാ�ണെമ�് െതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ��ള് 2 para 23-28,
േക�� വാര് ഷിക മാ�ർ സര്�ുലർ 8, 8.2 അനുശാസി�ു�ു�്.
െതാഴിലാളികള�മായി േനരി�് നട�ിയ സംഭാഷണ�ിനിടയില ്
�പവൃ�ി�ല�ളില ് ആവശ�മായ �പഥമശു�ശൂഷാ കി�് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും

നി�ിത രൂപ വീതം പിരിവിെ�ടു�ാണ് വാ�ു�ത്. ഇത് നിയമ�പകാരം െത�ാണ.്
െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ �പഥമശു�ശൂഷാ കി�് സൗജന�മായി െതാഴിലാളികൾ�്

ലഭി�ാനു�നടപടികൾസ�ീകരി�ുവാൻ �ഗാമസഭആവശ�െ�ടു�ു

െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

െഷൽഫ്ഓഫ് േ�പാെജക്�ില ് െതാഴിലാളികള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ാകാറി�. െഷൽഫ്ഓഫ്
െ�പാജക്�,് ആക് ഷൻ �ാൻ ത�ാറാ�ൽ എ�ിവ�ു� �ഗാമസഭകൾ

വാർഡ്തല�ിൽ േചരാറി�. മൂ�ും നാലും വാർഡുകൾ ഒരുമി�ാണ് �ഗാമസഭകൾ

കൂടാറു�ത്. ഇ�രം മീ�ിംഗുകൾ, �ഗാമസഭകൾ എ�ിവ വാർഡ് തല�ിൽ തെ�

േചേര�താണ.്

5കിേലാമീ�റിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭിയ്�ുവാനു�അവകാശം
െതാഴിലുറ�്നിയമം െഷഡ��ൾ 2 para 18, േക��വാർഷിക സർ�ുലർ ചാപ്�ർ 17
എ�ിവയിൽ െതാഴിലാളികൾ�് 5 കിേലാമീ�ർ ചു�ളവിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മാകണം എ�്
അനുശാസി�ു�ു. വാർഡിെല മുഴുവൻ െതാഴിലാളികൾ�ും 5 കിേലാമീ�റിനു�ിൽ
തെ� െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെ��് െതാഴിലാളികളിൽ നി�്അറിയുവാൻസാധി��.

സമയബ�ിതമായു�പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികൾ�് പലവിധ പരാതികൾ ഉെ��ിലും ഇത് വെര യെതാരു പരാതിയും
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േരഖാമൂലം പ�ായ�ിന് നൽകിയി�ി�.
േസാഷ�ല് ഓഡി�് നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലുറ�്നിയമം െസ�ൻ 17(2) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ുവാനു� അവകാശം

നൽകു�ു. �പസ്തുത വാർഡിൽ ഓഡി� ് നട�ു�തിനായി �പേത�ക ക�ി�ി

നിലവിലുെ��് ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായി. ക�ി�ി അംഗ�ൾ ഫീൽഡ്
പരിേശാധന നട�ാറി�എ�ാണ്അറിയുവാൻസാധി�ത്.

�പവൃ�ി വിശദാംശ�ള് വാർഡ്-5ആദിയൂർഈ�്
ഏറാമല പ�ായ�് വാർഡ്-5 (ആദിയൂർ ഈ�് ) െല 01.10.2018 മുതല് 31.03.2019
വെരയു� ര�് �പവൃ�ി ഫയലുകളാണ് േസാഷ�ല് ഓഡി�ിനു േവ�ി

തിരെ�ടു�ത്. ഈ കാലയളവില് നട�ിയ �പവൃ�ികൾ�ായി 1252
അവിദഗ്� െതാഴില് ദിന�ള�ം സൃഷ്�ി�ി���്. അവിദഗ്� േവതന

ഇന�ില ് 331716 /- രൂപയും �പവൃ�ികൾ�് േവ�ി ചിലവഴി�ി���്. �പവൃ�ികള് 
സംബ�ി� വിശദാംശ�ള് താെഴ െകാടു�ു�ു

1. കേ�ാ�് കുഴി നിർമാണം ( Work Code - 1604012003/IF1310545)

2 .ഖ�ിക 5ൽപറ�കുടുംബ�ളിൽക�ാലഫാം ബ�ിങ്ൈജവേവലി നിർമാണം

�കമ

ന�

ർ

വർ�്

േകാഡ്

�പവൃ�ിയുെട

േപര്

�പവൃ�ി

യുെട

�ിതി

അട�

ൽതുക
അനുവദി�

െതാഴിൽ

ദിന�ൾ

ലഭി�

െതാഴി

ൽ

ദിന�

ൾ

ആെക

േവത

നം

സാധന

ഘടകം

അ

വിദ

ഗ്ധ

വിദഗ്ധ

/അർധ
വിദഗ്ധ

1 1604012003/
IF1310545

കേ�ാ�്

കുഴി

നിർമാണം

COMPLE
TED

135000 383 0 357 94747 RENT-1428

2 1604012003/
WC/333940

ഖ�ിക 5ൽ
പറ�

കുടുംബ�ളി

ൽ ൈജവ

േവലി, ഫാം

ബ�ിങ,്
ക�ാല ( ര�്
ഘ�ം )

COMPLE
TED

250000 896 0 895 225161 RENT -3580

#കേ�ാ�് കുഴി നിർമാണം

കേ�ാ�് കുഴി നിർമാണംനട�ിയആെകയു� 63വീടുകളിൽസ�ർശനം നട�ിയ വീടുകളിൽ
എ�ാം ഉപേയാഗശൂന�മായിരു�ു,കഴി� �പളയകാല�് ഒ��മി�വീടുകളിലും െവ�ം
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കയറുകയും പറ�ുകളിലും മ��ം നട�ിയ �പവർ�ികൾപൂർണമായും നശി��േപാവുകയും

െചയ്തി���്.എ�ിലും ഇ�രം �പശ്ന�ൾകാര�മായി ബാധികാ�ിട�് ഇെ�ാള�ം ന�

രീതിയിൽകാണാൻ പ���ു�്.തുടർ�യായി മഴെപ��േ�ാൾ െവ�ം കയറുകയും താഴ്�
�പേദശ�ള�മായ ഇ�രം ഇട�ളിൽകേ�ാ�് േപാെലയു� �പവർ�ികൾ�്ആയു�്

കുറവാണ.്

ഖ�ിക 5ൽപറ�കുടുംബ�ളിൽക�ാല,ൈജവേവലി,ഫാം ബ�ിങ്

ഈ �പവർ�ിയിൽസ�ർശി� ഇട�ളിൽഎ�ാംന� രീതിയിൽ �പവർ�ി കാണാനു�ായിരു�ു,
േമ�റ�ത് േപാെല �പളയം കാരണം പലയിട�ും നാശനഷ്ട�ൾ ഉ�ായി���് എ�് കാണാൻ

കഴി� .ുവാർഡിൽകൂടുതലായും ഇ�രം �പവർ�ികൾ�് മാ�തമാണ് മുൻഗണന
െകാടു�ിരി�ു�ത്എ�ത് തിക��ം പരിതാപകരമായ�ിതിയാണ.് ര�്ഘ��ളിലായ
നട�ിയഈ �പവർ�ി േവ��ത �പേയാജനകരമായിരു�ി�എ�് േവണംകരുതാൻ.

ഫയൽപരിേശാധന വിവര�ൾ

1.കവര് േപജ്

�പവർ�ിയുമായി ബ�െ�� െപാതുവിവര�ള് ഉള് െ�ാ��� േരഖയാണ് കവർേപജ്.
പരിേശാധി� ര�് �പവൃ�ി ഫയലുകൾ�ും കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ി�. വാർഷിക മാ�ർ
സർ�ുലറിൽ കവർ േപജ് മാതൃക നൽകിയി���്. ആ മാതൃക �പകാരം കവർേപജുകൾ

സൂ�ിേ��തു�്

െച�് ലി�്

ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ �കമ�പകാരം ഏെതാെ� േരഖകൾ എവിെട ഏത് േപജ് മുതൽ

സൂ�ി�ിരി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ുവാനു�ആധികാരിക േരഖയാണ് െച�് ലി�്. പരിേശാധി�
ഫയലുകളിൽ ഒ�ിലും െച�് ലി�് കാണാൻസാധി�ി�.

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി

�പസ്തുത �പവൃ�ി പ�ായ�ിെല നട�� വർഷ�ിെല ആനുവൽ ആ�ൻ �ാനിൽ

ഉൾെ��താണ് എ�് െതളിയി�ുവാനു� േരഖയാണ്ആ�ൻ�ാൻെ� േകാ�ി. പരിേശാധി� ഒരു
�പവൃ�ി ഫയലുകളിലുംആ�ൻ�ാനിെ� േകാ�ി കാണുവാൻസാധി�ി�.

എ�ിേമ�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�െന, എ�ത അളവിൽ െച�ണെമ�് സാേ�തികമായി �പതിപാദി�ു�

ആധികാരിക േരഖയാണ് എ�ിേമ�.് പരിേശാധന ഭാഗമായി കെ��ിയി���ത് എ�ാ �പവൃ�ി
ഫയലുകളിലും എ�ിേമ�് സൂ�ി�ി���്. സാധാരണ ജന�ൾ�് മന�ിലാകു� രീതിയിൽ

ജനകീയ ഭാഷയിൽ േവണം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാൻ. എ�ാൽ പരിേശാധി�് ഒരു ഫയലിലും

ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണുവാൻ സാധി�ി�. �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെലയും

വിശദവിവര�ൾഎ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ി���് എ�ത് �പശംസനീയമാണ.്
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സാേ�തികാനുമതി പ�തം

ഒരു �പവൃ�ി�് സാേ�തികവിദഗ്ധരുെട അനുമതി ലഭി�ി���് എ�തിനു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് സാേ�തിക അനുമതി േരഖ. പരിേശാധി� മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും സാേ�തികാനുമതി
േരഖ ഉ�ായിരു�ു.സാേ�തികാനുമതി േരഖയിൽ ഒ�ിടു� സാേ�തികവിദഗ്ധർ അതിേനാെടാ�ം
ഒ�ി� തീയതി കൂടി േചർേ��തു�് അതിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ �പേത�ക

�ശ�പുലർേ��താണ.്

ഭരണാനുമതി േരഖ

�പവൃ�ി െച���തിന് നിർവഹണ�ാപനം നൽകു� അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി േരഖ ഈ

േരഖ എ�ാ ഫയലുകളിലും സൂ�ിേ��താണ.് ഒരു �പവൃ�ി ഫയലുകളിൽ മാ�തമാണ്

ഭരണാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ത്. െസക��രിൽ നി�ും എടു�ി��� ഭരണാനുമതി േരഖയാണ്

െവ�ി���ത്. േരഖയിൽ ഒ�,്സീൽ,തി�തി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�. െസകുരിൽ നി�ും എടു�ു�
േരഖയാെണ�ിൽകൂടി ഒ��ം,സീേലം െവേ��താണ.്

ഡിമാൻഡ് േഫാം

െതാഴിലാളികൾ െതാഴിൽ ആവശ�െ��് നൽകു� അേപ�യാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. െതാഴിൽ
ആവശ�െപ�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േജാലി നൽകിേയാ എ�റിയുവാൻ സഹായി�ു�

േരഖകൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ് േഫാം. പരിേശാധി� ഫയലിൽ ഒരു ഫയലിൽ േപാലും ഡിമാൻഡ് േഫാo
കാണാൻസാധി�ി�.

വർ� ്അേലാേ�ഷൻ േഫാം

�പവൃ�ി അനുവദി��െകാ�് നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ നൽകു� അനുമതിയാണ് വർ�്

അെലാേ�ഷൻ േഫാo. അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ �പവൃ�ി ലഭിേ�ാ എ�റിയാൻ ഈ
േഫാം സഹായി�ും എ�ാൽ ഒരു �പവൃ�ികള�െട ഫയലിൽ േപാലും ഈ േഫാം കാണാൻ

സാധി�ി�.

മ�ർ േറാൾ

െതാഴിലാളികള�െട ഹാജർനില േരഖെ�ടു�ാൻ ഉ� േരഖയാണ് മ�ർ േറാൾ. മ�ർ േറാള�കളിൽ
ബി ഡി ഒ., െസ�ക�റി എ�ിവർ തീയതി വ�് ഒ�,്സീൽ എ�ിവ പതി�ിേ��താണ.്എ�ാൽ ഒ��ം
സീലും മാ�തേമ ഫയലിൽ കാണാൻ സാധി�ി����. തീയതി ഉ�ായിരു�ി�. മാ�ർ േറാളിൽ എം-
ബു�് ന�ർഎഴുതി േചർേ��തു�്.

െമഷർെമ� ്ബു�്

ഒരു �പവൃ�ി എ�ിേമ�് �പകാരം കൃത�മായ അളവിൽ ആണ് െചേ��ത് എ�ും

െചയ്തിരി�ു�ത് ഇ�പകാരം തെ�െയ�് മന�ിലാ�ാനു� ആധികാരിക േരഖയാണ്

െമഷർെമ� ്ബു�.്

പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ിഫയലിൽ എ�ാം തെ� എം ബു�് ഉ�ായിരു�ു. �പവൃ�ി
പൂർ�ീകരണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിെല തുക പാസാ�ുേ�ാഴും ഒടുവിൽ �പവൃ�ി യ്�്

അനുവദി� തുക �പകാരമു� ആെക തുക അനുവദിയ്�ുേ�ാഴും െമഷർെമ� ് ബു�ിൽ

പ�ായ�് െസ�ക�റി സാ��െ�ടു�ൽനട�ി ഒ�് സീല്എ�ിവ പതി�ിേ��താണ.്എ�ാൽ
ഇ�െനകാണാൻസാധി�ി�.

േവജ് ലി�്

മ�ർ േറാളിന് ആനുപാതികമായി െതാഴിലാളി�് േവതനം അനുവദി�� എ�് െതളിയി�ാനു�
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ആധികാരിക േരഖയാണ് േവജ് ലി�്. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�

ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മ�ർ േറാളിനും, േവജ് ലി�ിനും ആനുസരി�് െതാഴിലാളി�് േവതനം ൈക മാറിേയാ എ�്

ഉറ�ാ�ാനു� േരഖയാണ് ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പരിേശാധി� ഒ� ഫയലുകളിൽ േപാലും
ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർകാണുവാൻ സാധി�ി�.

േഫാേ�ാ�ഗാഫ്

ഒരു �പവൃ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപും, �പവൃ�ി നട�ുെകാ�ിരികുേ�ാഴും, �പവൃ�ി

പൂർ�ിയായതിനുേശഷവുമു� മൂ�് ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ �പവൃ�ി ഫയലിൽ

സൂ�ിേ��താണ.് എ�ാൽ പരിേശാധി� ഒ� ഫയലുകളിലും ഒരു ഘ��ിെലയും േഫാേ�ാ

ഫയലിൽ സൂ�ി�ി�ി�. അേതാെടാ�ംജിേയാ ടാ�്ഡ് േഫാേ�ാ �ഗാഫ് ഒരു ഫയലിലും

ഉ�ായിരു�ി�.

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�തിെ� േരഖയാണ് �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം. എ�ാൽ
പൂർ�ീകരി� ഒരു �പവൃ�ിയുെടയും ഫയലിൽ �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

ഉ�ായിരു�ി�.

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�്

ഒരു �പവൃ�ിയുെട ഓേരാ ഘ��ിെ�യും മ�ർ േറാൾ അനുവദി�് െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം

നൽകു�ത് വെരയു� ഓേരാ ഘ��ള�ം ഏെതാെ� തീയതികളിൽ നട�ു എ�്

മന�ിലാ�ാനാണ് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ.്എ�ാൽ പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ മ�ർ േറാൾ
മൂവ്െമ� ്�ിപ് ഉ�ായിരുെ��ിലുംഅപൂർ�മായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറി

�പവൃ�ി �ലെ� മുഴുവൻ വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ു�തിന് േവ�ിയു� ആധികാരിക

േരഖയാണ് ൈസ�് ഡയറി. െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം, ചികി�ാ സഹായം സംബ�ി�
വിവര�ൾ, െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ, എ�ിവ ൈസ�്

ഡയറികളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

േറാസ് ഗർ ദിവസം

വാർഷിക മാ�ർ �ാൻ �പകാരം എ�ാ പ�ായ�ുകളിലും േറാസ് ഗർ ദിവസം ആചരി�ണം
എ�് നിഷ്കര്ഷി�ി���്, എ�ാൽ ഏറാമല പ�ായ�ിൽ നാളിതുവെരയായി േറാസ് ഗർ
ദിവസം ആചരി�തായി േരഖകളിേലാ െതാഴിലാളികൾേ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാഅറിവി�.

പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരിേ�� 7 രജി�റുകൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ രജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽഅനുവദി�തും സംബ�ി� രജി�ർ

4. �പവൃ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ

5. �ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

6. പരാതി രജി�ർ
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7. സാധന രജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ്രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�ർ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻസാ��െ�ടു�ിയി���ത�.വിവര�ൾ ഒ�ും
തെ�രജി�ർആയി�്സൂ�ി�ി�ി�

�ഗാമസഭരജി�ർ

�ഗാമസഭ രജി�റും മെ��ാ രജി�റുകൾ േപാെല തെ� സർ�ിൈഫ െചയ്തി���ത�.എ�ാ
വാർഡുകള�െടയുംവിവര�ൾെവേ�െറസൂ�ി�ു�തിന്പകരം ഒരുമി��സൂ�ി�ിരി�ു�ു

വർ�് രജി�ർ - �പവൃ�ികള�െടലി�്,ചിലവ്,മ�്വിശദാംശ�ൾേരഖെ�ടു�ിയി��� രജി�ർ

വർ�് രജി�ർ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആരും തെ� സാ��െ�ടു�ിയി���ത�.
രജി�റിൽ ഒരു �പവൃ�ിയുെടയുംആരംഭി�തുംഅവസാനി�തുമായ തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�..
വാർഡ് തല�ിലു� വർ�് രജി�ർ അ� സൂ�ി�ി���ത്. �ഗാമ പ�ായ�ിെല മുഴുവൻ
�പവൃ�ികൾ�ും ഒരു വർ�് രജി�ർ എ� നിലയ്�ാണ് വർ�് രജി�ർ സൂ�ി�ി���ത്.
കാലാനുസൃതമായി രജി�റുകൾ പുതു�ി കാണു�ി�. രജി�ർ പരിേശാധി�് കഴി�ാൽ ഏത്
കാലയളവിൽെചയ്ത് �പവൃ�ിയാെണ�്മന�ിലാ�ാൻസാധി�ുകയി�.

�ിരആ�ികള�െട രജി�ർ

�ിരആസ്തികള�െട രജി�റിൽഎ�ാവിവരങ്ള�ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�, പൂർണമായിരു�ി�
പരാതിരജി�ർ

പരാതി രജി�ർ മ�് രജി�റുകൾ േപാെല തെ� ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ സർ�ിൈഫ
െചയ്തി�ി�ാ�താണ.്ഇതുവെരയുംപരാതികൾഒ�ുംതെ�ലഭി�തായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

ക�ാഷ് ബു� ്

ക�ാഷ് ബു�ിൽ ൈസൻ േബാർഡ് മ�� ചിലവുകൾ എ�ിവ എ�ാം തെ� േരഖെപടു�ിയി���്,
എ�ിലുംപൂർണമായിരു�ി�

നിരീ�ണ �പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം

െതാഴിലുറ�ിന് 10അവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി സമയബ�ിതമായി ഉ� പരാതി പരിഹാര�ിനു�
അവകാശം നിലനിൽെ��െ� പരാതികൾ പലവിധ�ിൽ ഉെ��ിലും ഈ

അവകാശെ��ുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് അവേബാധം ഇ�ാ�തുെകാ�ും നാളിതുവെര ഒരു

പരാതിയും പ�ായ�ിൽ േരഖാപരമായി സമർ�ി�ി�ി�. . ൈസ�് സ�ർശി�ു� ഉേദ�ാഗ�രുെട

അടു�് പരാതി വാ�ാല് പറയുക മാ�തമാണ് െചയ്തി���ത്.പരാതി പരിഹാര�ിന്

േടാള് �ഫീ 18004254536എ�ന�രില് െതാഴിലാളികള് �് ബ�െ�ടാവു�താണ.്

നിർഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ

ബി.ഡി. ഒ.

● മ�ർ േറാളിൽ ബി ഡി ഓ ഒ��ം സീലും പതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ം തീയതി കൂടി ഇടുവാൻ

�ശ�ിേ��താണ്

● അ�ൗ�ൻറ,് ഡി. ഇ. ഒ . അ�കിഡി�ഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ േമ���ാർ

എ�ിവർ�് അവരുെട ചുമതലകെള കുറി��ം ഉ�രവാദിത��െള കുറി��ം ഏെ�ടു�്

നട�ിലാ�ാൻസാധി�ു� �പവൃ�ികെള കുറി��ം മതിയായ െ�ടയിനിങ് െകാടു�ുക
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● ബി ഡി ഓ കഴിയു� സമയ�ളിൽ െതാഴിലാളികെളയും െതാഴിൽ �ല�ള�ം

സ�ർശി�ു�ത് ഗുണകരമായിരി�ും

െസ�ക�റി /അസി�ൻറ് െസ�ക�റി

● മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിനും സീലിനും ഒ�ം തീയതി കൂടി േചർ�ുവാൻ �ശ�ി�ുക

● ഏഴു രജി�റുകൾ,എം.ബു�്എ�ിവസാ��െ�ടു�ി ആധികാരികത ഉറ�� വരു�ുക
● െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ,അടി�ാനസൗകര��ൾഎ�ിവ ഉറ��വരു�ുക

● സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് െവ�ു�തിനായു�നടപടികൾ െച��ക

● ചികി�ാചിലവുകൾകൃത�മായി അനുവദി�ുവാൻ ഉ�നടപടികൾസ�ീകരി�ുക

● ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ുവാൻ സാധി�ു� വർ�ുകൾ�് അനുസൃതമായി െഷൽഫ്

െ�പാജക്�് കെ��ി വയ്�ുക

● വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിെയ ശ�ിെ�ടു�ുക.
ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽപുന:സംഘടി�ി�ുകയും െച��ക

● െതാഴിലിട സൗകര��ൾ ഉറ�് വരു�ുക

● എഎം.സി അനുസരി��� ബി.എഫ്.�ി, േസവന�ൾ �പേയാജനെ�ടു�ുക. േപജ് 78,16
.1

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ(അ�ൗ�ൻറ/്ഡി.ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

● വർ�് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽ മാ�ർ സർ�ുലറിൽ പറയു� �പകാരമു� 22
േഡാക��െമ�സ് ഉെ��് ഉറ�് വരു�ി �പവൃ�ി ഫയൽത�ാറാ�ുക

● ൈസ�്ഡയറി കൃത�മായി എഴുതി സൂ�ി�ു�തിനും േമ�് മാർ�് നിർേദശം നൽകുക

● മ�ർ േറാൾ െതാഴിലിട�ളിൽ എ�ി�� േ�പാജക്ട് ഇനീേഷ��ീവ് മീ�ിംഗ് കൂടി പണി

ആരംഭി�ു�തിന് സഹായി�ുക

● കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ െതാഴിലിടം സ�ർശി� െചയ്ത െതാഴിൽ അള�് എം ബു�ിൽ

േരഖെ�ടു�ുക

● ഡിമാൻഡ്അനുസരി�് െതാഴിൽ നൽകുക

● െതാഴിലാളികൾ�്അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരു�ുക

േമ�്

● മ�ർ േറാൾകൃത�മായി ഒ�് െവ�ി�ുക

● ഹാജരാകാ�വരുെട വിവരംഅടയാളെ�ടു�ുക

● മ�ർ േറാളിൽ െതാഴിൽ ദിന�ള�െട തീയതിഅടയാളെ�ടു�ുക

● ൈസ�്ഡയറി പൂർ�മായും പൂരി�ി�ുക

● െതാഴിൽ ൈസ��കളിൽ െവ�് അപകടം നട�ി��െ��ിൽ ൈസ�് ഡയറിയിൽ

എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�െര അറിയി�ുകയും ചികി� ഉറ�ാ�ുകയും

െച��ക

● നി�ിതഅളവിലും ഗുണനിലവാര�ിലും േജാലി െച���ു�് എ�് ഉറ�് വരു�ുക
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വാർഡിൽ നട�ിലാ�ാൻ പ��� �പവർ�ികൾ

 മ�� കൃഷി

 േതാടുകള�െടആഴം കൂ�ൽ

 മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു�അടി�ാനസൗകര��ളായ േകാഴി�ൂട,്
ആ�ിന് കൂട,് പ�ി കൂട,് െതാഴു�്, പുല ് െതാ�ിഎ�ിവയുെട നിർ�ാണം

 തീ���ൽകൃഷി

 മഴെവ�ം െക�ി നില് �ു�താഴ്� െപാതു�ല�ള�െട െമ�െ�ടു�ൽ (Chaur
renovation)

െതാഴിലുറ�്പ�തിയില ് ഏെ�ടു�് നട�ാവു� �പവൃ�ികൾ

I. വിഭാഗംഎ : �പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബ�െ�� െപാതു�പവൃ�ികള്
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i. കുടിെവ� േ�സാത��കള് ഉള് െ�െടയു� ഭൂഗര് ഭജല വിതാനം ഉയര് �ു�തിന്

ആവശ�മായഅടിയണകൾ (Undergroud dykes), മണ് തടയണകൾ,അണകൾ (േ�ാ�്ഡാം),
െച�്ഡാമുകള് തുട�ിയ ജലസംര�ണ�ിനും ജലെകായ്�ിനും സഹായകരമായ

നിര് �ിതികൾ;

ii. ഒരു നീര് �ട�ിന് െറസമ�ഗ പരിപാലന�ിന് ഉതകു�ഇടെപടലുകളായ
േകാ�ൂര് �ട�ുകൾ,ത�്തിരി�ല ് (Terracing), േകാ�ൂര് ബ�ുകൾ,കല ് �ടയണകൾ,
ഗ�ാബിേയാൺനിര് �ിതികൾ, നീരുറവ �പേദശ�ിന് െറ പരിേപാഷണംതുട�ിയ നീര് �ട

പരിപാലന �പവൃ�ികള് ;

iii. സൂ�്മ-െചറുകിട ജലേസചന �പവൃ�ികള�ം േതാടുകൾ/കനാല് എ�ിവയുെട
നിര് �ാണം, പുനരു�ാരണം, െമയിന് റനന് സ്എ�ീ �പവൃ�ികള�ം ;

iv. ജലേസചനകുള�ള�േടയും മ�് ജലേ�സാത��കള�േടയുംആഴം കൂ�ല ് ഉള് െ�െടയു�
പര�രാഗതജലേ�സാത��കള�െട പുനരു�ാരണവും;

v. കടേലാര�ളിലും കുള�ള�െടഅരികിലും കനാൽബ�ുകളിലും േറാഡുകള�െട

ഓര�ിലും,വനഭൂമിയിലും, മ�് െപാതുഭൂമിയിലും ഫലവൃ��ള് അട�മു� മരം വ�്

പിടി�ി�ലും വനവത്കരണവും , (ഇവയില് നി�ും ലഭി�ു�ആദായ�ിന് െറഅവകാശം

ഖ�ിക 5ൽ �പതിപാദി�ു�കുടുംബ�ള് �് നല ് േക�താണ)്;

vi. െപാതു ഭൂമിയിെല ഭൂവികസന �പവൃ�ികള�ം.

II. വിഭാഗംബി:സമൂഹ�ില ് അവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ള് �ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾ (ഖ�ിക 5ൽപരാമര് ശി�ു�കുടുംബ�ള് �് മാ�തം)

i. ഖ�ിക 5ൽപരാമര് ശി�ു�കുടുംബ�ള് �് Scheduled Caste, Scheduled Tribe,
Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, ദാരി�ദ�േരഖയ്�് താെഴയു� മ�് കുടുംബ�ള് , സ്�തീകൾ
ഗൃഹനാഥയായകുടുംബ�ള് , ഭി�േശഷി�ാർ ഗൃഹനാഥരായകുടുംബം,
ഭൂപരിഷ്കരണ�ിന് െറ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ,ഇ�ിരആവാസ് േയാജന ഗുണേഭാ�ാ�ള് ,
വനാവകാശ നിയമ�പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, മുകളില ് പറ�ിരി�ു�

കുടുംബ�ള�ാ�പ�ം, 2008-െല കാര് ഷികകടാശ�ാസ നിയമ �പകാരമു� െചറുകിട-
നാമമാ�ത കര് ഷകർ, ഭൂമിയുെട ഉ�ാദന�മതവര് �ി�ി�ു�തിനായി ഭൂവികസനവും ,
കിണറുകള് (Dugg well),കുള�ള് (Farm Ponds), മ�് ജലെകായ്�് നിര് �ിതികൾഎ�ിവ

ഉള് െ�െടയു�ജലേസചന�ിനാവശ�മായഅടി�ാനസൗകര��ൾലഭ�മാ�ൽ

ii. പഴകൃഷി, പ�്നൂല് കൃഷി, േതാ�വിളകൃഷി,ഫാംേഫാറസ്�ടി എ�ിവയിലൂെട ഉപജീവനം
െമ�െ�ടു�ൽ;
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iii. ഖ�ിക 5ൽസൂചി�ി�ു�കുടുംബ�ള�െട തരിശ് ഭൂമി/ പാഴ്ഭൂമി (Fallow or Waste Land)
വികസി�ി�് കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ല് ;

iv. ഇ�ിരആവാസ് േയാജന �പകാരേമാ, േക��/സം�ാനസര് �ാരുകൾ

ആവിഷ്�രി�ു� മ�് ഭവന നിര് �ാണപ�തികൾ �പകാരേമാ ഏെ�ടു�ു� ഭവന
നിര് �ാണ�ിെലഅവിദഗ്�കായിക െതാഴിൽഘടകം;

v. മൃഗപരിപാലനം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു�അടി�ാനസൗകര��ളായ േകാഴി�ൂട,്
ആ�ിന് കൂട,് പ�ി കൂട,് െതാഴു�്, പുല് െതാ�ിഎ�ിവയുെട നിര് �ാണവും;

vi. മ��ബ�ന �പവര് �ന�ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഉതകു�അടി�ാന

സൗകര��ളായ മ��ം ഉണ�ു� േക���ൾ, മ��ം സൂ�ി�ു� േക���ള് എ�ിവ

നിര് �ി�ലും വര് ഷകാല�് മാ�തം െവ�മു� െപാതുകുള�ളിൽ (Seasonal water bodies
on public land) മ��ം വളര് �ു�തിന്അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒരു�ലും;

III. വിഭാഗംസി: േദശീയ �ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷന് െറ നി്ബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യം
സഹായസംഘ�ള് �് െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ള്

i. കാര് ഷിേകാത്പ��ള�െടഈടു� സംഭരണസൗകര�ം ഉള് െ�െടയു�വിളെവടു�ിന്

േശഷംആവശ�മായി വരു�സൗകര��ള് (Post-Harvest facilities),ൈജവവളംഎ�ിവയ്�്
ആവശ�മായ�ായിയായഅടി�ാനസൗകര��ള് സൃഷ്ടി�ുക വഴി
കാര് ഷിേകാത്പാദന�മതവര് �ി�ി�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;

ii. സ�യം സഹായസംഘ�ള�െട ഉപജീവന �പവര് �ന�ള് �്ആവശ�മായ െപാതു

വര് �്െഷ��കള�െട നിര് �ാണവും.

IV. വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

i. നിര് േ�ശി�െ�� മാനദ��ള് �്അനുസൃതമായി ഖര-�ദവ മാലിന�
സംസ്കരണ�ിനും തുറ�ായ മലമൂ�ത വിസര് �നംഇ�ാതാ�ു�തിനും േവ�ി

സ�ത��മാേയാ സര് �ാർ വകു��കള�െട ഇതര പ�തികള�മായി സംേയാജി�ി�് െകാേ�ാ

വ��ിഗതക�ൂസുകൾ, സ്കൂൾ േടായ്ല��കൾ,അ�ണവാടി േടായ്ല��കൾതുട�ിയ �ഗാമീണ
ശുചിത�വുമായി ബ�െ�� �പവൃ�ികള് ;

ii. ഒ�െ��് കിട�ു� �ഗാമ�െളയും, നിര് �ിഷ്ട �ഗാമീണ ഉ�ാദന േക���െളയും
നിലവിലു� േറാഡ് ശൃംഖലയുമായി ബ�ി�ി�ു�തിനു�,എ�ാകാലാവ�യിലും

ഉപേയാഗി�ാൻ പ��� �ഗാമീണ േറാഡുകള�െട നിര് �ാണവും ,ഓടകള് ,കലു�ുകൾഎ�ിവ
ഉള് െ�െടയു� �ഗാമ�ിെലഈടു� ഉള് േറാഡുകള�െടയും വീഥികള�െടയും നിര് �ാണവും;

iii. കളി�ല�ള�െട നിര് �ാണവും;

iv. െവ�െ�ാ�നിയ��ണസംര�ണ �പവൃ�ികൾ, െവ�െ��് ഒഴിവാ�ു�തിനു�
ജലനിര് �മന �പവൃ�ികൾ, മഴെവ�ം െക�ി നില ് �ു�താഴ്� െപാതു�ല�ള�െട
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െമ�െ�ടു�ൽ (Chaur renovation),തീര�പേദശ�ള�െട സംര�ണ�ിനു� േ�ാം വാ�ര്
െ�ഡയിനുകള് ,എ�ിവ ഉള് െ�െടയു� െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ള് , േറാഡുകള�െട
പുന:രു�ാരണം, ദുര��പതിേരാധ ത�ാെറടു��കള് െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവൃ�ികള�ം;

v. �ഗാമപ�ായ�ുകള് ,വനിതാസ�യം സഹായസംഘ�ള�െട െഫഡേറഷനുകള് ,
െകാടു�ാ�് ബാധിതര് �ു�അഭയേക���ൾ (ൈസേ�ാണ ് െഷല ് �ർ),
അ�ണവാടിേക���ള് , �ഗാമീണ ച�കൾഎ�ിവയ്�ാവശ�മു� െക�ിട�ള�െട
നിര് �ാണവും , �ഗാമ/േ�ാ�്തല �കിമിേ�ാറിയ�ള�െട നിര് �ാണവും;

vi. േദശീയ ഭ��സുര�ാനിയമം 2013 (20/2013) െല വ�വ�കള് നട�ിലാ�ു�തിന്

ആവശ�മായി വരു� ഭ��-ധാന� സംഭരണികള�െട നിര് �ാണവും;

vii. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം ഏെ�ടു�ു�നിര് �ാണ
�പവൃ�ികള�െട എ�ിേമ�ിന് െറ ഭാഗമായി വരു� നിര് �ാണസാമ�ഗികള�െട ഉ�ാദനവും;

viii. മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം സൃഷ്ടി�െ�� �ഗാമീണ

െപാതുആസ്തികള�െടഅ�കു�പണികള�ം;

ix. ഇത്സംബ�ി�് സം�ാനസര് �ാരുമായി കൂടിയാേലാചന നട�ി േക��സര് �ാർ

വി�ാപനം െച��� മ�് ഏെതാരു �പവൃ�ിയും.


