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ആമുഖം 

ഗ്രൊമീണ ജനതയുകെ ഉന്നമനത്തിനൊയി സവതഗ്രഭൊരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച 

ഏറ്റവുും സുഗ്രധൊനവുും ശക്തവുമൊയ നിയമമൊണ് മഹൊത്മ രൊന്ധി ദദശീയ 

ഗ്രൊമീണ കതൊഴിലുറന്ഫ് നിയമും. ഇരയയികല സൊധൊരണക്കൊരൊയ ജനങ്ങളുകെ 

കതൊഴിൽ കചയ്യുവൊനുള്ള അവ ൊശകത്ത സുംരക്ഷിച്ചു 

നിലനിർത്തുന്നതിനൊയി ഇരയൻ രൊർലകമൻറ് അുംരീ രിച്്ച, ഗ്രസിഡൻറ ്

ന്ഫുവച്ച 2005 കസരറ്്റുംബർ മൊസും അഞ്ൊും തീയതി മുതൽ ഈ നിയമും 

നിലവിൽ വന്നു.   

ഇരയയികല ഗ്രൊമീണ ജനതയുകെ ഉന്നമനത്തിനൊയി നിരവധി ഗ്രൊമവി സന 

രദ്ധതി ൾ നെന്ഫിലൊക്കിയിരുന്നുകവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയൊയവിധത്തിൽ 

ജനങ്ങളിൽ എത്തൊതിരുന്നതികന തുെർന്ന ് രൊർലകമൻറ ് രൊസൊക്കിയ 

മഹൊത്മൊരൊന്ധി ദദശീയ ഗ്രൊമീണ കതൊഴിലുറന്ഫ് നിയമത്തിനക്റ ഗ്രൊഥമി  

ലക്ഷയും രു ഗ്രൊമീണ  ുെുുംബത്തിന് നിയമുംവഴി രു സൊമ്പത്തി  വർഷും 

100 കതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറന്ഫുനൽ ു കയന്നതൊണ്. ഗ്രൊമീണ ജനതയുകെ 

ഉന്നമനത്തിനുും  കമച്ചകന്ഫട്ട ജീവിത സൊഹചരയും ഉറന്ഫൊക്കുന്നതിനുും 

അതിലൂകെ ദൊരിഗ്ദയ നിർമൊർജ്ജനവുും സുസ്ഥിര വി സനവുും ആണ ് ഈ 

നിയമത്തിന്കറ  ഗ്രൊധൊന ലക്ഷയും. ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുും കതൊഴിലൊളി കള 

ദമൊചിന്ഫിക്കു യുും മൊനയമൊയ ദവതനും നൽ ി അവരുകെ  ുെുുംബത്തിന ്

ഗ് യ ദശഷി വർദ്ധിന്ഫിച്്ച ദൊരിഗ്ദയത്തിൽ നിന്നുും  ര യറൊൻ 

കതൊഴിലുറന്ഫുരദ്ധതിയിലൂകെ  ഴിയുന്നു. ഗ്ര തതിവിഭവ 

രരിരൊലനത്തിലൂകെ ഒദരൊ  ഗ്രദദശത്തിന്കറയുും വിഭവൊെിത്തറ 

ശക്തമൊക്കു യുും, അതിലൂകെ വരൾച്ച, മകണൊലിന്ഫ്, കവള്ളകന്ഫൊക്കും, 

വനനശീ രണും തുെങ്ങിയ രൊരിസ്ഥിതി  ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുും 

സുംരക്ഷണും നൽ ു യുും അതിലൂകെ ഉത്രൊദനും, ഉത്രൊദനക്ഷമത എന്നിവ 

വർദ്ധിന്ഫിക്കുവൊനുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ൂെി  ഴിയുന്നു. 

ഗ്ര തതിവിഭവ രരിരൊലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്രധൊനകന്ഫട്ട ഘെ മൊണ ്

ജലസുംരക്ഷണവുും അതിൻകറ സുരക്ഷിതതവവുും ഇവ കതൊഴിലുറന്ഫ ്

ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറന്ഫ് വരുത്തുവൊൻ  ഴിയുന്നു. 

2018-ൽ ദ രളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയദുരരും ഏറ്റുവൊങ്ങിയ നൊെൊണ്. 

ദ രളത്തികല എല്ലൊ ജില്ല ളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളകരയധി ും ദുരരങ്ങൾ 

ഉണ്ടൊക്കിയിട്ടുള്ളതൊണ്. അദത ദ രളും തകന്നയൊണ് മൊർച്്ച 

മൊസദത്തൊെു ൂെി ശക്തമൊയ വരൾച്ചയുും  ുെികവള്ളക്ഷൊമവുും 

അനുഭവകന്ഫെുന്നത്. ഈ അവസരത്തിലൊണ് എഗ്തദയൊ നൂറ്റൊണ്ടു ളൊയി നൊും 

നിർമ്മിച്ച  ിണറു ൾ,  ുളങ്ങൾ എന്നിവയുകെ ഗ്രൊധൊനയും തിരിച്ചറിയുന്നത്. 

ജല സുരക്ഷകയ  ുറിച്്ച ചിരിക്കുദമ്പൊൾ അതിനുദവണ്ട വലിയ സൊദങ്കതി  

വിദയകയ  ുറിച്ചൊണ ്നൊും ആദയും ചിരിക്കു . കതൊഴിലുറന്ഫുരദ്ധതി നമുക്ക ്

ഗ്രധൊനമൊയുും  ൊണൊൻ  ഴിയുന്ന രു  വസ്തു തയൊണ് മഴക്കുഴി ൾ. 
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ഇവയുകെ നിർമ്മൊണ ഗ്രവതത്തി  ളിൽ കതൊഴിലൊളി ൾ  ൂെുതലൊയുും ഗ്ശദ്ധ 

കചലുത്തിയൊൽ ഭൂരർഭജലകത്ത അളവികന നമുക്ക ് നല്ല രീതിയിൽ 

ഉയർത്തുവൊൻ സൊധിക്കുന്നു. ഗ്രധൊനമൊയുും ദമൽന്ഫറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ 

ജലസുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസുംഭരണത്തിന്  ൊരയമൊയ രീതിയിൽ തകന്ന 

ബൊധിക്കുന്നു. 

രതിമൂന്നൊും രഞ്വത്സര രദ്ധതിയുമൊയി കതൊഴിലുറന്ഫ് ബന്ധകന്ഫെുത്തി 

 ൊർഷി  രദ്ധതി ൾ ജനങ്ങളികലത്തിക്കൽ,  ൊർഷിദ ൊത്രൊദനത്തിൽ 

സവയുംരരയൊപ്തത ക വരിക്കൽ, തരിശുഭൂമി ളിലുും സവ ൊരയ ഭൂമിയിലുും 

കരൊതുസ്ഥൊരനങ്ങളിലുും ഫലവതക്ഷങ്ങൾ കവച്ചുരിെിന്ഫിക്കൽ, എന്നിവ 

നെത്തിവരുന്നു. രഞ്ൊയത്തികല വിവിധ ദതൊെു ളിൽ തെയണ 

നിർമ്മിക്കു യുും,  ുളങ്ങൾ, രെുതൊക്കുളും, നീർക്കുഴി,  യ്യൊല നിർമൊണും, 

 ിണർ റീചൊർജ്ജിങ് തുെങ്ങിയവഴി ജലസുംരക്ഷണവുും 

ഉറന്ഫുവരുത്തുന്നു.  ഇങ്ങകന മഹൊത്മൊരൊന്ധി ദദശീയ ഗ്രൊമീണ കതൊഴിലുറന്ഫ ്

രദ്ധതി രുണദഭൊക്തൊക്കളൊയ ജനങ്ങൾക്ക ് കതൊഴിൽദിനങ്ങൾ 

ഉറന്ഫൊക്കുന്നതിലൂകെ ജനങ്ങളുകെ ജീവിതനിലവൊരും കമച്ചകന്ഫെുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂകെ 

ഗ്രൊമീണദമഖലയുകെ  സുസ്ഥിര ആസ്തി വി സനും എന്നതൊണ് ലക്ഷയും 

കവക്കുന്നത്. 2005-ൽ ഗ്രൊബലയത്തിൽ വന്ന നിയമമനുസരിച്്ച ഇരയയികല 200 

ജില്ല ളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നെന്ഫിലൊക്കു യുും 2008-ൽ മുഴുവൻ 

ജില്ല ളിദലക്കുും വയൊരിന്ഫിക്കു യുും കചയ്തു. അതനുസരിച്്ച ദ ൊഴിദക്കൊെ ്

ജില്ലയിലുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങു യുും ഇദന്ഫൊഴുും തുെർന്നു 

ക ൊണ്ടിരിക്കു യുും കചയ്യുന്നു. 

ദ ാദറാട് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

വെ ര ദലൊക്കിൽ  ഉൾകന്ഫെുന്ന ദചൊദറൊെ് ഗ്രൊമരഞ്ൊയത്്ത നല്ല രീതിയിൽ  

കതൊഴിലുറന്ഫ് ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഏകറ്റെുത്്ത നെത്തുന്നു. രദ്ധതി 

നെത്തിന്ഫിനൊയി ദലൊക്ക ്തലത്തിൽ  ദലൊക്ക് കഡവലര്കമന്പ ് ഒഫീസർ, JBDO, 

അഗ് ഡിറ്റഡ് എൻജിനിയർ, അകക്കൌണ്ടന്പ ് & ഡൊറ്റൊ എൻഗ്െി ഒന്ഫദററ്റർ 

എന്നിവരുും രഞ്ൊയത്്ത തലത്തിൽ  കസഗ് ട്ടറി, അസി.കസഗ് ട്ടറി, 

അഗ് ഡിറ്റഡ് എൻജിനിയർ, ഒവർസിയർ, അകക്കൌണ്ടന്പ ് & ഡൊറ്റൊ എൻഗ്െി 

ഒന്ഫദററ്റർ എന്നിവരുും അവരുകെ ദസവനും ഈ രദ്ധതിക്ക് ദവണ്ടി നൽ ുന്നു. 

2018-19 സൊമ്പത്തി  വർഷത്തിൽ  59658 കതൊഴിൽ  ദിനങ്ങൾ  ഈ 

രദ്ധതിയിലൂകെ രഞ്ൊയത്്ത സതഷ്ട്ടിക്കു യുും 146  ുെുുംബങ്ങൾക്ക് 100 

കതൊഴിൽ  ദിനങ്ങൾ  നൽ ു യുും കചയ്തിട്ടുണ്ട.് 3789  ുെുുംബങ്ങൾ 

രദ്ധതിയിൽ അുംരങ്ങളൊണ്.  ഴിഞ്ഞ സൊമ്പത്തി  വർഷും രുതുതൊയി 221 

 ുെുുംബങ്ങൾ രദ്ധതി അുംരങ്ങളൊയി. 30 ആസ്തി ൾ സതഷ് െിച്ച 

ഗ്രവർത്തി ൾ  ഴിഞ്ഞ സൊമ്പത്തി  വർഷും കതൊഴിലുറന്ഫിലൂകെ 

കചയ്തിട്ടുണ്ട്.  
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ജില്ല ദ ൊഴിദക്കൊെ ്

ബ്ദളൊക്ക ്     വെ ര 

വിസ്തീർണും 12.75 ച. ി.മീ  

വൊർഡു ളുകെ എണും 21 

ജനസുംഖയ 32947 

രുരുഷൻമൊർ  15958 

സ്ഗ്തീ ൾ  16989 

ജനസൊഗ്രത 2457 

സ്ഗ്തീ : രുരുഷ അനുരൊതും 1065 

കമൊത്തും സൊക്ഷരത 90.79 

സൊക്ഷരത (രുരുഷൻമൊർ ) 95.1 

സൊക്ഷരത (സ്ഗ്തീ ൾ ) 86.81 

തതാഴിലുറപ്പ ്സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

വിവരങ്ങള് ജില്ലാതലം ദലാക് 

തലം 

പഞ്ചായത്്ത 

തലം 

സതഷ്ടിച്ച കതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 83.05(ലക്ഷും) 186891 59658 

 ുെുുംബങ്ങൾക്ക് 

നൽ ിയിരിക്കുന്ന ശരൊശരി 

കതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ (ലക്ഷും) 

57.58 34.3 23.56 



5 
 

100 ദിനങ്ങൾ രൂർത്തീ രിച്ച 

 ുെുുംബങ്ങൾ 

38300 246 146 

ആക  കതൊഴികലെുത്ത 

 ുെുുംബങ്ങൾ 

1.44(ലക്ഷും) 6071 1406 

ആക  കതൊഴികലെുത്ത 

കതൊഴില ൾ 

1.6(ലക്ഷും) 6419 1476 

ആക  കതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 

എസ് സി. കതൊഴിലൊളി ൾക്ക ്

9980 404 87 

 

  

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങള് 

 അവിദര്ദ്ധ- ൊയി  കതൊഴിലിൽ ഏർകന്ഫെൊൻ സന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രൊമഗ്രദദശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏകതൊരു  ുെുുംബത്തിനുും രു 

സൊമ്പത്തി വർഷും 100 ദിവസത്തിൽ  ുറയൊത്ത കതൊഴിൽ 

ഉറന്ഫൊക്കുന്നദതൊകെൊന്ഫും, രുണദമന്ഩയുള്ളതുും സ്ഥൊയിയൊയിട്ടുള്ളതുും 

ഉല്ഩൊദനക്ഷമവുമൊയ ആസ്ഥി ളുകെ സതഷ്ടിയൊണ് ഈ രദ്ധതിയുകെ 

മുഖയ ലക്ഷയും. 

 ദരിഗ്ദരുകെ ഉരജീവനവുമൊയി ബന്ധകന്ഫട്ട വിഭവൊെിത്തറ 

ശക്തികന്ഫെുത്തൽ. 

 സൊമൂഹി മൊയി രിദന്നൊക്കും നിൽക്കുന്ന എല്ലൊ  ുെുുംബങ്ങകളയുും 

രദ്ധതിയിൽ ഉൾകന്ഫെുത്തു . 

 രഞ്ൊയത്തിരൊജ് സ്ഥൊരനങ്ങകള ശക്തികന്ഫെുത്തു . 

  

സവിദശഷത ള് 

 നിയമത്തിൻകറ രിൻബലമുള്ള അവ ൊശൊധിഷ്ഠ ിത രദ്ധതി. 

 ഗ്രൊമരഞ്ൊയത്്ത ഗ്രദദശത്്ത തൊമസിക്കുന്ന 18  വയസ്സ്രൂർത്തിയൊയ 

എകതൊരൊൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ  രങ്കൊളിയൊവൊും. 

 സ്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും. 

 രരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും,  ൊർഷി  ദമഖലയികല അെിസ്ഥൊന 

കസൌ രയ വി സനും എന്നിവയ്ക്കു മുൻരണന. 

 കതൊഴിലൊളി ൾ തകന്ന ഗ്രവതത്തി ൾ  കണ്ടത്തു  ആസൂഗ്തണ 

ഗ്രഗ് ിയയിൽ രങ്കൊളി ളൊ ൊനുും അവസരും 

 ആസൂഗ്തണത്തിലുും, നിർവഹണത്തിലുും തി ഞ്ഞ സുതൊരയത 

  രൊറു ൊദരൊ ഇെനിലക്കൊദരൊ ഇല്ല. 

 കരൊതുജന രങ്കൊളിത്തദത്തൊകെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ.് 

 ബൊങ്ക/്ദരൊസ്റ്റ ്വഴി മൊഗ്തും ദവതന വിതരണും. 

 സ്ഗ്തീ ൾക്ക് മുൻരണന. 
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  മ്പയൂട്ടർ ശതുംഖല വഴിയുള്ള ദമൊണിറ്ററിുംര് സുംവിധൊനും. 

 ഗ്രൊമസഭ രദ്ധതി ഒഡിറ്റ ്കചയ്യുന്നു.(ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ ്സുംവിധൊനും) 

 രരൊതിരരിഹൊര സുംവിധൊനും 

തതാഴിലാളി ളുതട  ടമ ള് 

1.  തതയസമയത്്ത കതൊഴിൽ സ്ഥലത്്ത ഹൊജരൊയി ന്ഫ് വയ്ക്കു . 

2. കതൊഴിലുറന്ഫ് ഗ്രൊമസഭയ്ക്ക ് ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ ് ഗ്രൊമസഭയുും 

 തതയമൊയി രകങ്കെുക്കു  

3. രണിസ്ഥലത്്ത ന്ബൊസ്റ്റി ് വസ്തുക്കൾ ഉരദയൊരിക്കുവൊദനൊ 

 ത്തിക്കുവൊനുും രൊെുള്ളതല്ല 

4. സിറ്റിസൺ ഇൻദഫൊർദമഷൻ ദബൊർഡ് ഗ്രവതത്തി യുകെ 

ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തകന്ന നിർബന്ധമൊയുും വയ്ദക്കണ്ടതൊണ ്

5. ഗ്ര തതി സുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമൊയ ഗ്രവതത്തി  ൾ ഏകറ്റെുത്്ത 

നെന്ഫിലൊക്കു . 

6. ആസ്തി സതഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവതത്തി ൾ    കണ്ടത്തി ദമറ്റക്നയുും 

രഞ്ൊയത്്ത അധി തതകരയുും    അറിയിക്കു . 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ്ഗ്പഗ് ിയ  

1 പശ്ചാത്തലം ഒരുകല് 

ദലൊക്ക് തലത്തിലുും ഗ്രൊമ രഞ്ൊയത്്ത തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദദയൊരസ്ഥനൊയ ദലൊക്ക് ഒഫീസർ (BDO), രഞ്ൊയത്്ത കസഗ് ട്ടറി, മറ്റ് 

നിർവഹണ ഉദദയൊരസ്ഥർ തുെങ്ങിയവരുമൊയി ദലൊക്ക് റിദസൊഴ്സ് ദരഴ്സൺ 

നെത്തിയ  ൂെിയൊദലൊചനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്്ച  തുെർ 

ഗ്രഗ് ിയ ൾ ആസൂഗ്തണും കചയ്യു യുും ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ് ഗ്രൊമസഭൊ 

തീയതി നിശ്ചയിക്കു യുും കചയ്യുന്നു. 

2. ഫയല് പരിദശാധന 

ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ് ഗ്രഗ് ിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയ്ക്ക്  മുൻരുള്ള 

ആറ് മൊസക്കൊലയളവിൽ വൊർഡികല ഗ്രവതത്തി ഫയലു ൾ, ഏഴ ്

രജിസ്റ്ററു ൾ, അദതൊകെൊന്ഫും അനുബന്ധദരഖ ളുും സൂക്ഷ്ഫരരിദശൊധന 

നെത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഒദരൊ ഗ്രവതത്തി യുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരൊദിക്കുന്ന അളവിലുും 

രുണത്തിലുും നെന്ഫിലൊക്കിയിട്ടുദണ്ടൊ എന്നുും ആ ഗ്രവതത്തിയുകെ രുണ 

ഫലത്തിന്കറ  വയൊപ്തി തിട്ടകന്ഫെുത്തു യുും ഗ്രസ്തു ത കതൊഴിലിെങ്ങളിൽ 

കതൊഴിലൊളി ൾക്ക ് ലഭിദക്കണ്ട അവ ൊശ ആനു ൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടൊ 

എന്നുും  ഗ്രവതത്തി സ്ഥല രരിദശൊധനയിലൂകെ ലക്ഷയും കവക്കുന്നു. 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 
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രദ്ധതി രുണദഭൊക്തൊക്കളുകെ വീെുവീെൊരരും കചന്ന് ദനരിൽ  ണ്ട ്

രദ്ധതിയുകെ നിർവഹണകത്തക്കുറിച്ചുും രുണ 

ഫലകത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്രൊയങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും സവരൂരിക്കുന്നു. 

5. തതളിവ് ദശഖരണം 

ഫയൽ രരിദശൊധന, ഗ്രവതത്തി സ്ഥല രരിദശൊധന, വീെുവീെൊരരും ഉള്ള 

വിവരദശഖരണും തുെങ്ങിയ ഒഡിറ്റ് ഗ്രഗ് ിയ  കണ്ടത്തലു ളുകെ 

വസ്തു നിഷ്ഠമൊയ കതളിവ ്ദശഖരണും നെത്തുന്നു. 

 6. സാമൂഹയ  ദബാധവല്കരണം 

സൊമൂഹയ ഇെകരെലു ളിലൂകെ രദ്ധതി വിജയും ഉറന്ഫു വരുത്തി 

രൌരൊവദബൊധും  ഉയർത്തു യുും ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ് ഗ്രഗ് ിയ 

വിജയിന്ഫിക്കു യുും കചയ്യുന്നതിന് ആവശയമൊയ ദബൊധവൽക്കരണും 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെന്ഫിലൊക്കുന്നു. 

7. റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാകല് 

ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ ് ഗ്രഗ് ിയയികല  കണ്ടത്തലു ളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും  ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ ് ഗ്രൊമസഭയിൽ ചർച്ച കചയ്ത ്അുംരീ ൊരും 

നെത്തുന്നതിനൊവശയമൊയ  രെ് റിദന്ഫൊർട്്ട തയ്യൊറൊക്കുന്നു. 

8. ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭ 

രശ്ചൊത്തലും രുക്കൽ ചർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കകന്ഫട്ട ദിനത്തിൽ 

സൌ രയഗ്രദമൊയ സ്ഥലത്്ത ഗ്രൊമസഭ ദചർന്ന ് രെ ്റിദന്ഫൊർട്്ട അവതരണവുും, 

ചർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽ ഗ്രഗ് ിയ ളുും, അുംരീ ൊരും 

ദനെികയെുക്കു യുും തുെർനെരെി ളുും ക ക ൊള്ളുന്നു. 

മഹൊത്മൊരൊന്ധി ദദശീയ ഗ്രൊമീണ കതൊഴിലുറന്ഫ് രദ്ധതി ഗ്ര ൊരും 

കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് ദവണ്ട ആനു ൂലയങ്ങകള  ുറിച്ചുും അതുമൊയി 

ബന്ധകന്ഫട്ട ആവശയ തകയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്കറ ആമുഖത്തിൽ 

ഗ്രസ്തൊവിച്ചിട്ടുണ്ട.് കതൊഴിലൊളി ളുകെയുും അവരുകെ ആനു ൂലയങ്ങളുദെയുും 

 ുറിച്്ച രു തനതൊയ വിശദീ രണും ഈ റിദന്ഫൊർട്്ട മുഖൊരരും 

കതൊഴിലൊളി ളൊയ നിങ്ങളിദലക്ക ്എത്തിക്കുവൊൻ സൊധിക്കുും. ഈ റിദന്ഫൊർട്്ട 

അെിസ്ഥൊനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക ് ഗ്രൊപ്തമൊക്കൊൻ  ഴിയുന്ന ട്ടനവധി 

വസ്തു തൊരരമൊയ  ൊരയങ്ങൾ ക വരിക്കൊൻ നിങ്ങൾക്ക ് ഏവർക്കുും 

 ഴിയകട്ട.                                       

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തതാഴിലാളി ള്ക് ഉറപ്പ് നല് ുന്ന പത്്ത 

അവ ാശങ്ങള് 

1. കതൊഴിൽ  ൊർഡ് ലഭിക്കുവൊൻ ഉള്ള അവ ൊശും- കഷഡയൂൾ 2; 

ഖണ്ഡി  1-5, എ.എും. സി. അദ്ധയൊയും-3 

2. അദരക്ഷിച്്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കതൊഴിൽ ലഭിക്കുവൊനുള്ള 

അവ ൊശവുും ആയതിന് ക ന്ഫറ്റ ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള 

അവ ൊശും- കഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡി  8, കഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡി  6-13 
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3. അകല്ലങ്കിൽ കതൊഴിലില്ലൊയ്ഫ ദവതനും ലഭിക്കുവൊനുള്ള അവ ൊശും 

ആദയകത്ത 30 ദിവസും (1/4 & രിന്നീെുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 1/2) 

4. കഷൽഫ് ഒഫ് ദഗ്രൊജക്ട് തയ്യൊറൊക്കുവൊനുള്ള അവ ൊശും 

5. അഞ് ് ിദലൊമീറ്ററിനുള്ളിൽ കതൊഴിൽ ലഭിക്കൊനുള്ള അവ ൊശും 

അകല്ലങ്കിൽ ദവതനത്തിനക്റ  10% അധി ും ലഭിക്കുവൊനുള്ള 

അവ ൊശും 

6.  ുെികവള്ളും, വിഗ്ശമ സൌ രയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷ സൌ രയും ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ ൊശും കഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡി  23-28 

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ ൊശും 

8. ദവതന വിതരണത്തികല  ൊലതൊമസത്തിന ് നഷ്ടരരിഹൊരും 

ലഭിക്കുവൊനുഉള്ള അവ ൊശും 

9. സമയബന്ധിതമൊയുള്ള രരൊതി രരിഹൊരത്തിനുള്ള അവ ൊശും 

10. ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിനുള്ള അവ ൊശും. 

 

അവ ൊശങ്ങളുമൊയി ബന്ധകന്ഫട്്ട കതൊഴിലൊളി ളിൽ നിന്നുും 

ദചൊദിച്ചറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ. 

തതാഴില്  ാർഡ ്

സജീവ കതൊഴിലൊളി ൾകക്കല്ലൊും (രൊകളൊഴിക  -  മല ) തകന്ന രുതിയ 

കതൊഴിൽ   ൊർഡ് നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. ദസൊഷയൽ  ഒഡിറ്റ് റിദസൊഴ്സ് ദരഴ്സൺ  

സരർശിച്ച  കതൊഴിലൊളി ളിൽ നിന്നുും അറിയൊൻ  സൊധിച്ചത,് 

എല്ലൊവരുും കതൊഴിൽ   ൊർഡിദലക്ക് ആവശയമൊയ ദഫൊദട്ടൊ സവരമൊയി 

കരസ കചലവഴിച്്ച എെുക്കൊറുള്ളതൊയൊണ്. കതൊഴിൽ 

 ൊർഡിനൊവശയമൊയ ദഫൊദട്ടൊ രഞ്ൊയത്്ത  തകന്ന എെുത്്ത 

നൽദ ണ്ടതൊണ്. കതൊഴിൽ  ൊർഡ ്എകരൊകക്ക രൂരിന്ഫിക്കണകമന്നുും 

എഴുതണകമന്നുും കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് വയക്തത  ുറവുണ്ട്. കതൊഴിൽ 

 ൊർഡ് എങ്ങകന രൂരിന്ഫിക്കണും എന്നതികന സുംബന്ധിച്ചുള്ള 

കഗ്െയിനിങ് നൽ ുന്നത് രുണ രമൊയിരിക്കുും. 

തതാഴില്  അദപക്ഷ് 

കരൊതു ഗ്രവതത്തി ൾക്കൊയി കതൊഴിലൊളി ൾ  വയക്തിരരമൊയി അദരക്ഷ 

നൽ ൊറികല്ലന്ന് കതൊഴിലൊളി ളിൽ നിന്നുും 

മനസിലൊയി.  കതൊഴിലിനദരക്ഷിച്്ച 14 ദിവസത്തിനുലള്ളിൽ കതൊഴിൽ 

ലഭിക്കൊത്ത സൊഹചരയും ഉണ്ടൊവൊറുകണ്ടങ്കിലുും കതൊഴിലില്ലൊയ്ഫ ദവതനും 

ഇതുവകര നൽ ിയതൊയി ദരഖ ളിൽ  ണ്ടില്ല. 

 ൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

കതൊഴിലുറന്ഫ് നിയമ ഗ്ര ൊരും ഗ്രവതത്തി  ഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ദവതനും ലഭിദക്കണ്ട അവ ൊശും കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് ഉണ്ട്. ഒഡിറ്റിന ്

വിദധയമൊക്കിയ 5   ഗ്രവതത്തി ളുകെ ദവതനും കതൊഴിലൊളി ൾക്ക ്

ലഭയമൊയിട്ടുള്ളതൊയി ഫീൽഡ് രരിദശൊധനയിൽ  മനസിലൊക്കുവൊൻ  

സൊധിച്ചു എങ്കിലുും ഗ്രവതത്തി  ഴിഞ്ഞ ്  15 ദിവസും രിന്നിട്ടതിനു 

ദശഷമൊണ ് ദവതനും കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
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കതൊഴിലൊളി ൾക്ക ് നഷ്ട്ടരരിഹൊരും ലഭിക്കുവൊനുള്ള അവ ൊശും 

ഉണ്ട്. കതൊഴിലുറന്ഫ ് നിയമും കസക്ഷൻ  3(2),6 കഷഡയൂൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30 

ഗ്ര ൊരും രണി  ഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  ൂലി 

ലഭയമൊദക്കണ്ടതൊണ്.  ൂലി കവ ിയതിനുള്ള ആനു ൂലയങ്ങൾ 

ലഭയമൊക്കിയതൊയി  ൊണുന്നില്ല. കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് 15 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നെരെി ൾ 

രഞ്ൊയത്്ത കചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രശുംസനീയമൊണ്. 

തതാഴില്  സ്ഥലതത്ത സൗ രയങ്ങള് 

 ുെിയ്ക്കുവൊനുള്ള കവള്ളും, വിഗ്ശമ സൌ രയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷൊ 

സൌ രയും, ഗ് ഷ ് എന്നിവ കതൊഴിൽ സ്ഥലത്്ത ലഭയമൊക്കണകമന്ന ്

കതൊഴിലുറന്ഫ് നിയമും കഷഡയൂൾ  2 para 23-28, ദ ഗ്ര വൊർഷി  മൊസ്റ്റർ 

സർക്കുലർ 8, 8.2  അനുശൊസിക്കുന്നുണ്ട്. കതൊഴിലൊളി ളുമൊയി ദനരിട്്ട 

നെത്തിയ സുംഭൊഷണത്തിനിെയിൽ  ഗ്രവതത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ  

കസൌ രയങ്ങൾ  ലഭിക്കൊറുകണ്ടന്ന് മനസ്സിലൊയി. നിലവിൽ നെന്ന ്

ക ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രവതത്തിക്ക് ദവണ്ട ഗ്രൊഥമി  ചി ിത്സ  ിറ്റ് 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  2 വർഷും മുമ്്പ വത്സല( ൊർഡ് നമ്പർ 155) ചി ിത്സ 

സഹൊയത്തിനുആവശയകന്ഫകട്ടങ്കിലുും ഇതുവകരയുും ലഭയമൊയിട്ടില്ല 

എന്ന് മനസ്സിലൊയി. ചി ിത്സയുകെ ദരഖ ൾ അെങ്ങിയ അദരക്ഷ 

രഞ്ൊയത്തിൽ സമർന്ഫിച്ചിരുന്നു. 2000 രൂരദയൊളും ചിലവ് വന്നിരുന്നു. 

  

തഷല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജട ് തയ്യാറാകുവാനുള്ള അവ ാശം 

കഷൽഫ് ഒഫ് ദഗ്രൊകജ ്റ്റിൽ  കതൊഴിലൊളി ളുകെ രങ്കൊളിത്തും 

ഉണ്ടൊ ൊറില്ല. കഷൽഫ് ഒഫ് കഗ്രൊജ ്റ്റ,് ആ ് ഷൻ ന്ബൊൻ തയ്യൊറൊക്കൽ 

എന്നിവക്കുള്ള ഗ്രൊമസഭ ൾ വൊർഡ്തലത്തിൽ ദചരൊറില്ല.  മൂന്നുും 

നൊലുും വൊർഡു ൾ രുമിച്ചൊണ് ഗ്രൊമസഭ ൾ  ൂെൊറുള്ളത്. ഇത്തരും 

മീറ്റിുംരു ൾ, ഗ്രൊമസഭ ൾ എന്നിവ വൊർഡ് തലത്തിൽ തകന്ന 

ദചദരണ്ടതൊണ്. 

  

5  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയ്കുവാനുള്ള അവ ാശം 

കതൊഴിലുറന്ഫ്നിയമും കഷഡയൂൾ 2 para 18, ദ ഗ്രവൊർഷി  സർക്കുലർ 

ചൊര്റ്റർ 17 എന്നിവയിൽ കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് 5  ിദലൊമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 

കതൊഴിൽ ലഭയമൊ ണും എന്ന് അനുശൊസിക്കുന്നു. വൊർഡികല മുഴുവൻ 

കതൊഴിലൊളി ൾക്കുും 5  ിദലൊമീറ്ററിനുള്ളിൽ തകന്ന കതൊഴിൽ 

ലഭിക്കുന്നുകണ്ടന്ന ്കതൊഴിലൊളി ളിൽ നിന്ന് അറിയുവൊൻ സൊധിച്ചു. 

സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം 

കതൊഴിലൊളി ൾക്ക ്രലവിധ രരൊതി ൾ ഉകണ്ടങ്കിലുും ഇത ്വകര യകതൊരു 

രരൊതിയുും ദരഖൊമൂലും രഞ്ൊയത്തിന് നൽ ിയിട്ടില്ല.  

ദസാഷയല്  ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 
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കതൊഴിലുറന്ഫ്നിയമും കസക്ഷൻ 17(2) ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ ് നെത്തുവൊനുള്ള 

അവ ൊശും നൽ ുന്നു. ഗ്രസ്തു ത വൊർഡിൽ ഒഡിറ്റ ് നെത്തുന്നതിനൊയി 

ഗ്രദതയ   മ്മിറ്റി നിലവിലുകണ്ടന്ന ് ഫീൽഡ് രരിദശൊധനയിൽ 

മനസ്സിലൊയി.  മ്മിറ്റി അുംരങ്ങൾ ഫീൽഡ് രരിദശൊധന നെത്തൊറില്ല 

എന്നൊണ് അറിയുവൊൻ സൊധിച്ചത്.  

ഗ്പവൃത്തി വിശോംശങ്ങള്  വാർഡ-്3  ദ ാളങ്ങട്ടതാതഴ  

ദചൊദറൊെ് രഞ്ൊയത്്ത വൊർഡ-്3  (ക ൊളങ്ങൊട്്ടതൊകഴ) കല 01.10.2018 മുതൽ  

31.03.2019 വകരയുള്ള 4 ഗ്രവതത്തി ഫയലു ളൊണ് ദസൊഷയൽ  

ഒഡിറ്റിനു ദവണ്ടി തിരകഞ്ഞെുത്തത്.  ഈ  ൊലയളവിൽ  നെത്തിയ 

ഗ്രവതത്തി ൾക്കൊയി 2859 അവിദരദ്്ധ കതൊഴിൽ  ദിനങ്ങളുും 

സതഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിദര്ദ്ധ ദവതന ഇനത്തിൽ  7753332/- രൂരയുും 

ഗ്രവതത്തി ൾക്ക് ദവണ്ടി ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രവതത്തി ൾ  സുംബന്ധിച്ച 

വിശദൊുംശങ്ങൾ  തൊകഴ ക ൊെുക്കുന്നു 

  

1. ഖണ്ഡി  5ൽ  രരൊമർശിക്കുന്ന  ുെുുംബങ്ങളുകെയുും 

5ഏക്കറിൽതൊകഴയുള്ള നൊമമൊഗ്ത ർഷ രുകെ 

ഭൂമിയിൽ (w3)(1604012002/WC/292405) 

2. ദ ദളൊത്്ത ദറൊഡ് മുതൽ  കറയിൽദവ ദസ്റ്റഷൻ  ദറൊഡ് 

വകര ദറൊഡ് നിരമ്്മൊണും(1604012002/RC/278090) 

3. എസ്.സി.ബി.രി.എൽ  5ഏക്കറിൽ  തൊകഴയുള്ള നൊമമൊഗ്ത 

 ർഷ രുകെ ഭൂമിയിൽ   യ്യൊല( W3.18-

19)(1604012002/WC/292319) 

4. നദെര്  ദമ്പൊസ്റ്റ(്w3)(1604012002/IF/302422) 

 

ദ ദളാത്്ത ദറാഡ ് മുതല്  തറയില്ദവ ദനഷ   ദറാഡ ് വതര ദറാഡ ്

നിര്മാണം(1604012002/RC/278090) 

ദ ദളൊത്്ത ദറൊഡ് മുതൽ  കറയിൽദവ ദസ്റ്റഷൻ  ദറൊഡ് വകര മണിട്്ട 

നിരന്ഫൊക്കിയ ഗ്രവർത്തിയൊണ ് ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചത്. 160 മീറ്റർ ഗ്രവതത്തി 

കചയ്തതൊയി  ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചു. സമീരകത്ത ആളു ളുമൊയി നെത്തിയ 

വിവരദശഖരണത്തിനക്റ അെിസ്ഥൊനത്തിൽ ഗ്രവതത്തി നല്ല രീതിയിൽ 

നെത്തികയന്നുും വലിയ ഉര ൊരും ലഭിക്കു യുണ്ടൊയി എന്ന ്

രറയു യുണ്ടൊയി. ഇത ് ഗ്രശുംസനീയമൊണ്. എന്നൊൽ  നത്ത മഴ ഉണ്ടൊവുന്ന 

സൊഹചരയത്തിൽ ഇത്തരും ഗ്രവതത്തി  ൊണുവൊൻ സൊധിക്കില്ല. ഇത്തരും 

ഗ്രവർത്തിക്കൊയി ചിലവഴിക്കുന്ന തു  നഷ്ടകന്ഫെുും. കമറ്റീരിയൽ ഉരദയൊരിച്്ച 

ക ൊണ്ട ് ഗ്രവതത്തി കചയ്തൊൽ  ൂെുതൽ  ൊലും നിലനിൽക്കു യുും രദ്ധതി 

കരൊതുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉര ൊരവുമൊയിരിക്കുും.  

IF/302419 നദടപ്പ്  ദപാസ്റ് നിർമാണം 

ഈ ഗ്രവർത്തിയിൽ   202  നദെന്ഫ് ക ൊദമ്പൊസ്റ്  ുഴിച്ചതൊയൊണ് എും 

ബുക്കിൽ ഉള്ളത്. എന്നൊൽ നിലവിൽ ക ൊദമ്പൊസ്റ്  ുഴി 145 എണും മൊഗ്തദമ 
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 ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.  ൊലഗ് ദമണ മണ് നിറഞ്ഞതൊയുും, ഭൂവുെമ ൾ 

നി ത്തിയതുമൊയ അവസ്ഥയിലൊണ ് ദമ്പൊസ്റ്  ുഴിയുള്ളത.്  ൂെൊകത രല 

 ദമ്പൊസ്റ്  ുഴി ളിലുും കത ൾ നട്ട നിലയിലൊണ് ഉള്ളത്.  ഇത്തരും 

 ദമ്പൊസ്റ്  ുഴി  ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വർഷകമങ്കിലുും നിലനിൽദക്കണ്ടതൊണ്. 

കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് കതൊഴിൽ നൽ ുവൊൻ ദവണ്ടി ഉണ്ടൊക്കിയ 

കതൊഴിലൊയൊണ് ഇതികന മനസ്സിലൊക്കുന്നത്. ഈ രു ഗ്രവതത്തി ക ൊണ്ട ്

ഉദേശിച്ച ഫലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രവതത്തി കചയ്യുദമ്പൊൾ രണദഭൊക്തൊവിന്  / 

കതൊഴിലൊളിക്ക ് ആ ഗ്രവതത്തി ക ൊണ്ട ് ഉണ്ടൊദവണ്ട രുണങ്ങകള രറ്റിയുും 

രരിരൊലിദക്കണ്ട രീതികയ രറ്റിയുും അറിയിന്ഫ ് ക ൊെുക്കണും. ഗ്രവതത്തി 

ആരുംഭ മീറ്റിുംരിൽ ഇത്തരും  ൊരയങ്ങൾ രറദയണ്ടതുണ്ട്.  ദമ്പൊസ്റ്റ ്

ഉണ്ടൊക്കുന്ന രീതി ആരുും തകന്ന രിരുെരുന്നില്ല.  ദമ്പൊസ്റ്റ ്  ുഴി രലരുും 

 തഷി ആവശയങ്ങൾക്കൊയൊണ ് ഉരദയൊരിക്കുന്നത്. രലരുും മണിട്്ട 

നി ത്തു യുും ഉണ്ടൊയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരും ഗ്രവതത്തി ഉണ്ടൊവൊതിരിക്കുവൊൻ 

മുഴുവനൊളു ളുും ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്ട്.  ദമ്പൊസറ്്  ുഴിയുകെ 

യഥൊർത്ഥത്തിൽ ഉരദയൊരിക്കുന്നതൊയി 4  ുഴി ൾ മൊഗ്തദമ  ൊണുവൊൻ 

സൊധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

ഹരിതദ രളം പദ്ധതി 

എും ബുക്ക ് ഗ്ര ൊരും 695 കചെി ൾ നെു യുും  അതിനുദവണ്ട കജവദവലി 

ക ട്ടു യുും കചയ്തു എന്ന ഗ്രവതത്തി സ്ഥലും രരിദശൊധിച്ചത് ഗ്ര ൊരും 

നൊമമൊഗ്തമൊയ കചെി ൾ മൊഗ്തദമ    ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

ഗ്രവർത്തിയുകെ അഞ്് ശതമൊനത്തിൽ തൊകഴ മൊഗ്തദമ നിലവിൽ ഗ്രവതത്തി 

 ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആക  രദ്ധതി തു  28980 രൂരയൊണ്. 

രഞ്ൊയത്തിൽ നെന്ഫിലൊക്കിയ ഹരിതദ രളും രദ്ധതിയിൽ ഇത് വകര 

ഒഡിറ്റ് നെത്തിയ 2 വൊർഡിലുും ഇദത അവസ്ഥയൊണ ്ഉള്ളത്.  

നാമമാഗ്ത  ർഷ രുതട ഭൂമിയില്  യ്യാല നിർമാണം 

 രണ്ട ്ഗ്രവർത്തി ളിലുും ഭൂവുെമ ളിൽ രലരുും തകന്ന കതൊഴികലെുത്തിട്ടില്ല. 

ഭൂമിയിൽ രണി ലഭിക്കുവൊൻ ദവണ്ടിയൊണു രലരുും കതൊഴിൽ  ൊർഡ ്

എെുത്തിട്ടുള്ളത്. മണ ് ജല സുംരക്ഷണത്തിനൊയി വയൊര മൊയി  യ്യൊല 

നിർമൊണത്തിനക്റ ആവശയമില്ല.  ൂെൊകത  യ്യൊല ൾ തമ്മിൽ 60 cm 

അ ലും മൊഗ്തമുള്ള 3  ഗ്രവതത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടൊയിട്ടുണ്ട്. നിർമിച്ച 

 യ്യൊല ളിൽ ഭൊരി മൊയി മൊഗ്തദമ  ൊണുവൊൻ സൊദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എസ് സി 

ഭൂഗ്രവതത്തിയിൽ 230 മീറ്റർ ഗ്രവതത്തി എും ബുക്ക് ഗ്ര ൊരും ഉണ്ടൊയിരുന്നത്. 

അത് ഫീൽഡിൽ  ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖണ്ഡി  5ൽ  രരൊമർശിക്കുന്ന 

 ുെുുംബങ്ങളുകെയുും 5ഏക്കറിൽതൊകഴയുള്ള നൊമമൊഗ്ത ർഷ രുകെ 

ഭൂമിയിൽ  ഗ്രവർത്തിയുകെ എും ബുക്ക് ഒഡിറ്റ ്  ൊലയളവിൽ 

ലഭയമൊയിരുന്നില്ല. 1210 മീറ്റർ ഗ്രവതത്തി അളന്ന ് തിട്ടകന്ഫെുത്തുവൊൻ 

സൊധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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ഫയല് പരിദശാധന വിവരങ്ങള് 

1.  വർദപജ ്

ഗ്രവർത്തിയുമൊയി ബന്ധകന്ഫട്ട കരൊതുവിവരങ്ങൾ  ഉൾകക്കൊള്ളുന്ന 

ദരഖയൊണ്  വർദരജ.് രരിദശൊധിച്ച 4 ഗ്രവതത്തി ഫയലു ൾക്കുും  വർ ദരജ ്

ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല. വൊർഷി  മൊസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ  വർ ദരജ ് മൊതത  

നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. ആ മൊതത  ഗ്ര ൊരും  വർദരജു ൾ സൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്  

ത ക് ലിന ്

രു ഗ്രവതത്തി ഫയലിൽ ഗ് മഗ്ര ൊരും ഏകതൊകക്ക ദരഖ ൾ എവികെ ഏത ്

ദരജ് മുതൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ്മനസ്സിലൊക്കുവൊനുള്ള ആധി ൊരി  

ദരഖയൊണ് കചക്ക ്ലിസ്റ്റ്. രരിദശൊധിച്ച ഫയലു ളിൽ ന്നിലുും  കചക്ക് ലിസ്റ്റ ്

 ൊണൊൻ സൊധിച്ചില്ല.              

 

ആക്ഷ്  പ്ലാ  ദ ാപ്പി            

ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവതത്തി രഞ്ൊയത്തികല നെന്ഫു വർഷത്തികല ആനുവൽ ആക്ഷൻ 

ന്ബൊനിൽ ഉൾകന്ഫട്ടതൊണ ് എന്ന ് കതളിയിക്കുവൊനുള്ള ദരഖയൊണ ് ആക്ഷൻ 

ന്ബൊൻന്കറ ദ ൊന്ഫി.  രരിദശൊധിച്ച രു ഗ്രവതത്തി ഫയലു ളിലുും ആക്ഷൻ 

ന്ബൊനിനക്റ ദ ൊന്ഫി  ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചില്ല.   

എനിദമറ്റ ്

രു ഗ്രവതത്തി എങ്ങകന, എഗ്ത അളവിൽ കചയ്യണകമന്ന ് സൊദങ്കതി മൊയി 

ഗ്രതിരൊദിക്കുന്ന ആധി ൊരി  ദരഖയൊണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. രരിദശൊധന ഭൊരമൊയി 

 കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത ് എല്ലൊ ഗ്രവതത്തി ഫയലു ളിലുും എസ്റ്റിദമറ്റ ്

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൊധൊരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊ ുന്ന രീതിയിൽ ജന ീയ 

ഭൊഷയിൽ ദവണും എസ്റ്റിദമറ്റ ് തയ്യൊറൊക്കൊൻ. എന്നൊൽ രരിദശൊധിച്്ച രു 

ഫയലിലുും ജന ീയ എസ്റ്റിദമറ്റ ്  ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചില്ല. 

ഗ്രവതത്തിയുകെ  ഒദരൊ ഘട്ടത്തികലയുും വിശദവിവരങ്ങൾ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

ഗ്രതിരൊദിച്ചിട്ടുണ്ട ്എന്നത് ഗ്രശുംസനീയമൊണ്. 

സാദേതി ാനുമതി പഗ്തം 

രു ഗ്രവതത്തിക്ക് സൊദങ്കതി വിദഗ്ധരുകെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട ്

എന്നതിനുള്ള ആധി ൊരി  ദരഖയൊണ് സൊദങ്കതി  അനുമതി ദരഖ. 

രരിദശൊധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലു ളിലുും സൊദങ്കതി ൊനുമതി ദരഖ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു. സൊദങ്കതി ൊനുമതി ദരഖയിൽ ന്ഫിെുന്ന സൊദങ്കതി വിദഗ്ധർ 

അതിദനൊകെൊന്ഫും ന്ഫിട്ട തീയതി  ൂെി  ദചർദക്കണ്ടതുണ്ട ് അതിനൊൽ  

ഇക്കൊരയത്തിൽ  ഗ്രദതയ  ഗ്ശദ്ധരുലർദത്തണ്ടതൊണ.് 

ഭരണാനുമതി ദരഖ 

ഗ്രവതത്തി കചയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥൊരനും നൽ ുന്ന അനുമതിയൊണ ്

ഭരണൊനുമതി ദരഖ  ഈ ദരഖ എല്ലൊ ഫയലു ളിലുും സൂക്ഷിദക്കണ്ടതൊണ.് 4 

ഗ്രവതത്തി ഫയലു ളിലുും ഭരണൊനുമതി ദരഖ ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല  
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ഡിമാ ഡ ്ദഫാം 

കതൊഴിലൊളി ൾ കതൊഴിൽ ആവശയകന്ഫട്്ട നൽ ുന്ന അദരക്ഷയൊണ ്

ഡിമൊൻഡ് ദഫൊും. കതൊഴിൽ ആവശയകരട്ടവർക്ക ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ദജൊലി നൽ ിദയൊ എന്നറിയുവൊൻ സഹൊയിക്കുന്ന ദരഖ ൂെിയൊണ ്

ഡിമൊൻഡ് ദഫൊും. രരിദശൊധിച്ച ഫയലിൽ രു ഫയലിൽ ദരൊലുും ഡിമൊൻഡ് 

ദഫൊo  ൊണൊൻ സൊധിച്ചില്ല. 

വർക്  അദലാദകഷ   ദഫാം 

ഗ്രവതത്തി അനുവദിച്ചുക ൊണ്ട ് നിർവഹണ ഉദദയൊരസ്ഥർ നൽ ുന്ന 

അനുമതിയൊണ് വർക്ക ് അകലൊദക്കഷൻ ദഫൊo. അദരക്ഷിച്്ച 15 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രവതത്തി ലഭിദച്ചൊ എന്നറിയൊൻ ഈ ദഫൊും 

സഹൊയിക്കുും എന്നൊൽ  രു ഗ്രവതത്തി ളുകെ ഫയലിൽ ദരൊലുും ഈ ദഫൊും 

 ൊണൊൻ സൊധിച്ചില്ല. 

മനർ  ദറാള് 

കതൊഴിലൊളി ളുകെ ഹൊജർനില ദരഖകന്ഫെുത്തൊൻ ഉള്ള ദരഖയൊണ ് മസ്റ്റർ 

ദറൊൾ. മസ്റ്റർ  ദറൊളു ളിൽ ബി ഡി ., കസഗ് ട്ടറി എന്നിവർ തീയതി വച്്ച 

ന്ഫ,്സീൽ  എന്നിവ രതിന്ഫിദക്കണ്ടതൊണ്. എന്നൊൽ ന്ഫുും സീലുും മൊഗ്തദമ 

ഫയലിൽ  ൊണൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീയതി ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല. മൊസ്റ്റർ 

ദറൊളിൽ എും-ബുക്ക് നമ്പർ എഴുതി ദചർദക്കണ്ടതുണ്ട്. 

തമഷർതമനറ്് ബുക് 

രു ഗ്രവതത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്ര ൊരും  തതയമൊയ അളവിൽ ആണ് കചദയ്യണ്ടത ്

എന്നുും കചയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്ര ൊരും തകന്നകയന്ന് മനസ്സിലൊക്കൊനുള്ള 

ആധി ൊരി  ദരഖയൊണ് കമഷർകമനറ്് ബുക്ക്. 

രരിദശൊധനവിദധയമൊക്കിയ ഗ്രവതത്തിഫയലിൽ WC/292305 എന്ന 

ഗ്രവതത്തിക്ക് എും-ബുക്ക് ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല.  ഗ്രവതത്തി 

രൂർത്തീ രണത്തിനക്റ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളികല തു  രൊസൊക്കുദമ്പൊഴുും 

െുവിൽ ഗ്രവതത്തി യ്ക്ക ് അനുവദിച്ച തു  ഗ്ര ൊരമുള്ള ആക  തു  

അനുവദിയ്ക്കുദമ്പൊഴുും കമഷർകമന്റ ് ബുക്കിൽ രഞ്ൊയത്്ത കസഗ് ട്ടറി 

സൊക്ഷയകന്ഫെുത്തൽ നെത്തി ന്ഫ് സീല് എന്നിവ രതിന്ഫിദക്കണ്ടതൊണ്. 

എന്നൊൽ ഇങ്ങകന  ൊണൊൻ സൊധിച്ചില്ല.  

ദവജ ് ലിന ്

മസ്റ്റർ  ദറൊളിന് ആനുരൊതി മൊയി കതൊഴിലൊളിക്ക ് ദവതനും അനുവദിച്ചു 

എന്ന് കതളിയിക്കൊനുള്ള ആധി ൊരി  ദരഖയൊണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ്.  രരിദശൊധിച്ച 

ഫയലു ളിൽ ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല  

ഫണ്ട് ഗ്ടാ സ്ഫർ ഓർഡർ 

മസ്റ്റർ ദറൊളിനുും,   ദവജ് ലിസ്റ്റിനുും  ആനുസരിച്്ച കതൊഴിലൊളിക്ക ് ദവതനും 

ക  മൊറിദയൊ എന്ന ് ഉറന്ഫൊക്കൊനുള്ള ദരഖയൊണ് ഫണ്ട ് ഗ്െൊൻസ്പർ ഒർഡർ. 



14 
 

രരിദശൊധിച്ച റ്റ ഫയലു ളിൽ ദരൊലുും ഫണ്ട ് ഗ്െൊൻസ്പർ ഒർഡർ 

 ൊണുവൊൻ  സൊധിച്ചില്ല. 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

രു ഗ്രവതത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവതത്തി 

നെന്നുക ൊണ്ടിരി ുദമ്പൊഴുും,  ഗ്രവതത്തി രൂർത്തിയൊയതിനുദശഷവുമുള്ള 

മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ദഫൊദട്ടൊ ഗ്രവതത്തി ഫയലിൽ  സൂക്ഷിദക്കണ്ടതൊണ്. 

എന്നൊൽ രരിദശൊധിച്ച റ്റ ഫയലു ളിലുും  രു ഘട്ടത്തികലയുും ദഫൊദട്ടൊ 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അദതൊകെൊന്ഫുംജിദയൊ  െൊഗ്്ഗഡ് ദഫൊദട്ടൊ ഗ്രൊഫ്  രു 

ഫയലിലുും  ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല.  

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രണ സാക്ഷ്യപഗ്തം 

ഗ്രവതത്തി രൂർത്തീ രിച്ചു എന്നതിന്കറ ദരഖയൊണ ് ഗ്രവതത്തി 

രൂർത്തീ രണ സൊക്ഷയരഗ്തും. എന്നൊൽ രൂർത്തീ രിച്ച രു 

ഗ്രവതത്തിയുകെയുും ഫയലിൽ ഗ്രവതത്തി രൂർത്തീ രണ സൊക്ഷയരഗ്തും 

ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല. 

മനർ ദറാള് മൂവ്തമന്റ ്സ്ലിപ്പ ്

രു ഗ്രവതത്തിയുകെ ഒദരൊ ഘട്ടത്തിനക്റയുും മസ്റ്റർ ദറൊൾ അനുവദിച്്ച 

കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് ദവതനും നൽ ുന്നത് വകരയുള്ള ഒദരൊ ഘട്ടങ്ങളുും 

ഏകതൊകക്ക തീയതി ളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലൊക്കൊനൊണ് മസ്റ്റർ ദറൊൾ 

മൂവ്കമന്റ് സ്ലിര്. എന്നൊൽ രരിദശൊധിച്ച ഫയലു ളിൽ മസ്റ്റർ ദറൊൾ 

മൂവ്കമന്റ് സ്ലിര ്ഉണ്ടൊയിരുകന്നങ്കിലുും അരൂർണമൊയിരുന്നു. 

സസറ്റ് ഡയറി 

ഗ്രവതത്തി സ്ഥലകത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖകന്ഫെുത്തുന്നതിന ്

ദവണ്ടിയുള്ള ആധി ൊരി  ദരഖയൊണ ്കസറ്റ് ഡയറി. IF/302419 ഗ്രവതത്തിക്ക ്

കസറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല   കതൊഴിലൊളി ളുകെ സൊക്ഷയരഗ്തും, 

ചി ിത്സൊ സഹൊയും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കതൊഴിലുര രണങ്ങളുകെ 

വൊെ  സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, വിജിലൻസ് ആനറ്് ദമൊണിറ്ററിുംര്  മ്മിറ്റി 

(വി.എും.സി.)വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കസറ്റ് ഡയറി ളിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല.  

ദറാസ് ഗർ  േിവസം 

വൊർഷി  മൊസ്റ്റർ  ന്ബൊൻ  ഗ്ര ൊരും എല്ലൊ  രഞ്ൊയത്തു ളിലുും  

ദറൊസ് രർ  ദിവസും ആചരിക്കണും എന്ന ്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട,് 

എന്നൊൽ  ദചൊദറൊെ്  രഞ്ൊയത്തിൽ  നൊളിതുവകരയൊയി  ദറൊസ് രർ  ദിവസും  

ആചരിച്ചതൊയി ദരഖ ളിദലൊ കതൊഴിലൊളി ൾദക്കൊ ഉദദയൊരസ്ഥർദക്കൊ 

അറിവില്ല. 

പഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷ്ിച്ചിരിദകണ്ട 7 രജിനറു ള് 

1. കതൊഴിൽ  ൊർഡിനുള്ള  ുെുുംബൊദരക്ഷയുകെ രജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്രൊമസഭ രജിസ്റ്റർ 
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3. കതൊഴിൽ ആവശയകന്ഫട്ടതുും കതൊഴിൽ അനുവദിച്ചതുും സുംബന്ധിച്ച 

രജിസ്റ്റർ 

4. ഗ്രവതത്തിയുകെ ലിസ്റ്റുും ചിലവുും വിശദൊുംശങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച 

രജിസ്റ്റർ 

5. സ്ഥിര ആസ്ഥി ളുകെ രജിസ്റ്റർ 

6. രരൊതി രജിസ്റ്റർ 

7. സൊധന രജിസ്റ്റർ 

തതാഴില്  ാർഡ ്രജിനർ 

കതൊഴിൽ  ൊർഡ ്രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

എും ഐ എസ്സിൽ നിന്നുും ഗ്രിന്റ ് എെുത്ത ദരജു ൾ മൊഗ്തമൊണ ് ഉള്ളത്. 

കരജിസ്റ്ററൊക്കി സൂക്ഷിക്കു യുും അതിന് കസഗ് ട്ടറി 

സൊക്ഷയകന്ഫെുദത്തണ്ടതുമൊണ്. 

ഗ്ഗാമസഭ രജിനർ 

ഗ്രൊമസഭ രജിസ്റ്റർ വൊർഡ് തലത്തിൽ ഇല്ല കതൊഴിലുറന്ഫ ് രദ്ധതിയുമൊയി 

ബന്ധകന്ഫട്ട ഗ്രൊമസഭനെന്ന വിവരങ്ങൾ ദരഖകന്ഫെുദത്തണ്ട രജിസ്റ്റർ രല 

വൊർഡു ളുകെയുും  ൂകെയൊണ ്ദരഖകന്ഫെുത്തുന്നത്.  

വർക് രജിനർ - ഗ്പവൃത്തി ളുതട ലിന,്  ിലവ,് മറ്റ് വിശോംശങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിനർ 

വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവൊദകന്ഫട്ട ഉദദയൊരസ്ഥർ ആരുും തകന്ന 

സൊക്ഷയകന്ഫെുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. രജിസ്റ്ററിൽ രു ഗ്രവതത്തിയുകെയുും 

ആരുംഭിച്ചതുും അവസൊനിച്ചതുമൊയ തീയതി ദരഖകന്ഫെുത്തിയിട്ടില്ല. വൊർഡ ്

തലത്തിലുള്ള വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ അല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൊമ രഞ്ൊയത്തികല 

മുഴുവൻ ഗ്രവതത്തി ൾക്കുും രു വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കൊണ് വർക്ക ്

രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ൊലൊനുസതതമൊയി രജിസ്റ്ററു ൾ 

രുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത ്ഗ്രശുംസനീയമൊണ്.   

സ്ഥിര ആസ്ഥി ളുതട രജിനർ 

എല്ലൊ വൊർഡികലയുും ഗ്രവതത്തി  ൾ രുമിച്ചൊണ് രജിസ്റ്ററിൽ 

ക ൊെുത്തിട്ടുള്ളത് ആക  120  ഗ്രവതത്തി ളുകെ വിവരങ്ങളൊണ് രജിസ്റ്ററിൽ  

ദരഖകന്ഫെുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രതിവുദരൊകല ഈ രജിസ്റ്ററുും ഉത്തരവൊദകന്ഫട്ട 

ഉദദയൊരസ്ഥൻ സർട്ടികഫ കചയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. ഗ്രവതത്തി ളിൽ  ൂെി 

സതഷ്ടിക്കകന്ഫട്ട ആസ് തി ൾ ആർക്ക് ദവണ്ടിയൊണ് എന്ന വിവരും ചുരുക്കും 

മൊഗ്തദമ ദരഖകന്ഫെുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. 

പരാതിരജിനർ 

രരൊതി രജിസ്റ്റർ മറ്റ് രജിസ്റ്ററു ൾ ദരൊകല തകന്ന 

ഉത്തരവൊദകന്ഫട്ട  ഉദദയൊരസ്ഥർ സർട്ടികഫ കചയ്തിട്ടില്ലൊത്തതൊണ്. 2012 മുതൽ 

2016 വരയുള്ള  ൊലയളവിൽ രു രരൊതി ദരൊലുും ദരഖകന്ഫെുത്തിയിട്ടില്ല. 
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നിരവധി രരൊതി ൾ ലഭികച്ചങ്കിലുും അകതൊന്നുും രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖകന്ഫെുത്തിയിട്ടില്ല. 

സിറ്റിൺ ഇ ഫർദമഷ  ദബാർഡ ്

രു ഗ്രവതത്തി നെത്തിയ സ്ഥലും  തതയമൊയി മനസ്സിലൊക്കൊനുും, രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങളുകെ സുതൊരയത  ഉറന്ഫുവരുത്തുന്നതിനുും ദദശീയ ഗ്രൊമീണ 

കതൊഴിലുറന്ഫു രദ്ധതിയിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബൊർഡ ്

അതയൊവശയമൊണ്. കതൊഴിലുറന്ഫ് നിയമും കഷഡയൂൾ 22(4)ലുും വൊർഷി  

മൊസ്റ്റർ സർക്കുലർ ചൊരറ്്റർ 10(6), 11, 7, 13 എന്നിവയിലുും സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബൊർഡികനക്കുറിച്്ച രരൊമർശിക്കുന്നു. ഒഡിറ്റിൻകറ 

ഭൊരമൊയി നെത്തിയ വർക്കു ളുകെ ഫീൽഡ് രരിദശൊധനയിൽ  രിെത്തുും 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബൊർഡ ് സ്ഥൊരിച്ചിട്ടില്ല. വൊർഡു ളിൽ 

എവികെയുും രു ദബൊർഡുദരൊലുും  ൊണുവൊൻ സൊധിച്ചിട്ടില്ല.  ദബൊർഡ് 

സ്ഥൊരിക്കുവൊൻ ദവണ്ട നെരെി ൾ ഉെൻ കചദയ്യണ്ടതുകണ്ടന്ന ് 

നിർദദശിക്കുന്നു. 

നിരീക്ഷ്ണ ഗ്പശ്നപരിഹാര സംവിധാനം 

കതൊഴിലുറന്ഫിന് 10 അവ ൊശങ്ങളിൽ ന്നൊയി സമയബന്ധിതമൊയി ഉള്ള 

രരൊതി രരിഹൊരത്തിനുള്ള അവ ൊശും നിലനിൽകക്കത്തകന്ന രരൊതി ൾ 

രലവിധത്തിൽ ഉകണ്ടങ്കിലുും ഈ അവ ൊശകത്തക്കുറിച്്ച കതൊഴിലൊളി ൾക്ക ്

അവദബൊധും ഇല്ലൊത്തതുക ൊണ്ടുും നൊളിതുവകര രു രരൊതിയുും 

രഞ്ൊയത്തിൽ ദരഖൊരരമൊയി സമർന്ഫിച്ചിട്ടില്ല.   .കസറ്റ ് സരർശിക്കുന്ന 

ഉദദയൊരസ്ഥരുകെ അെുത്്ത രരൊതി വൊക്കൊൽ  രറയു  മൊഗ്തമൊണ ്

കചയ്തിട്ടുള്ളത്. രരൊതി  രരിഹൊരത്തിന ് ദെൊൾഗ്ഫീ  18004254536 എന്ന നമ്പരിൽ  

കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് ബന്ധകന്ഫെൊവുന്നതൊണ്. 

ഗ്ഗാമസഭ  ർച്ചയും ദയാഗതീരുമാനങ്ങളും  

 ഹരിത ദ രളും ഗ്രവർത്തിയിൽ 695 കചെി ൾ കവച്്ച രിെിന്ഫിച്ചതൊയി എും 

ബുക്കിൽ ഉകണ്ടങ്കിലുും ഫീൽഡിൽ 33 കചെി ൾ മൊഗ്തദമ  ൊണുവൊൻ 

സൊധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഗ്രവതത്തികയ രറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽ രദ്ധതി 

ആസൂഗ്തണത്തികല വീഴ്ച  ൊരണും കതൊഴിലൊളി ൾക്ക്  െുത്ത വരൾച്ച 

അനുഭവകന്ഫെുന്ന സമയത്തൊണ ് ഈ ഗ്രവതത്തി നെത്തിയകതന്നുും 

അതിനൊൽ തകന്ന  തതയമൊയ രരിരൊലനും ഇല്ലൊത്തതിനൊൽ 

കചെി കളല്ലൊും തകന്ന ഉണങ്ങിദന്ഫൊവു യൊയിരുന്നു എന്ന ്

രറയു യുണ്ടൊയി.  

 നദെന്ഫ്  ദമ്പൊസ്റ് നിർമൊണും ഗ്രവർത്തിയിൽ എും ബുക്ക് ഗ്ര ൊരും 

ഉണ്ടൊദവണ്ട ഗ്രവർത്തിയിൽ 145 എണും മൊഗ്തദമ ഫീൽഡിൽ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നുള്ളൂ. രലരുും  ദമ്പൊസ്റ്റ്  ുഴിയിൽ വൊഴയുും മറ്റുും  തഷി 

കചയ്യു യൊണ്. ഈ രു ഗ്രവതത്തിയുമൊയി ബന്ധകന്ഫട്ട ചർച്ചയിൽ ഒദരൊ 

ഗ്രവതത്തിയുകെയുും ഉദേശയ ലക്ഷയങ്ങൾ ഭൂവുെമയ്ക്കുും 

കതൊഴിലൊളി ൾക്കുും രദ്ധതി ഗ്രൊരുംഭ മീറ്റിുംരിൽ രറഞ്ഞു 



17 
 

ക ൊെുക്കുവൊൻ ആവശയകന്ഫട്ടു. ഇനിയുള്ള രദ്ധതി മീറ്റിുംരിൽ  ഇത്തരും 

 ൊരയങ്ങൾ സുംസൊരിക്കുകമന്ന ്രഞ്ൊയത്്ത  ഉദദയൊരസ്ഥർ രറഞ്ഞു. 

 നിലവിൽ നെന്നു ക ൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണിക്ക് ആവശയമൊയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ ്

ദബൊക്സിദലക്ക ് ദവണ്ട മരുന്നു ൾ ഉെൻ ലഭയമൊക്കുവൊൻ ഗ്രൊമസഭയിൽ 

തീരുമൊനിച്ചു. 

 2 വർഷും മുമ്്പ വത്സല എന്ന കതൊഴിലൊളിക്ക് രരിക്ക് രറ്റു യുും ചി ിത്സ 

ചിലവിന് ദവണ്ടി അദരക്ഷ ക ൊെുകത്തങ്കിലുും ഇത് വകരയൊയി ലഭിച്ചില്ല 

എന്ന രരൊതി ഗ്രൊമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ഇതിന്കറ സ്ഥിതി വിവരും 

രരിദശൊധിച്്ച ദവണ്ട നെരെി എെുക്കണകമന്ന് ആവശയകന്ഫെു യുും ദവണ്ട 

നെരെി ൾ ക കക്കൊള്ളുകമന്ന് ഉദദയൊരസ്ഥർ അറിയിച്ചു 

 കതൊഴിൽ അദരക്ഷ, ഗ്ഫണ്ട് ഒഫീസ ് വഴി ആക്കൊനുും, അതിന്കറ 

ക രറ്റു രസീത ്വൊങ്ങൊനുും തീരുമൊനിച്ചു. 

 കതൊഴിലില്ലൊയ്ഫ ദവതനും,  ൂലി നഷ്ടരരിഹൊരും എന്നിവ അർഹതയുള്ള 

രക്ഷും  അദരക്ഷിക്കുവൊൻ തീരുമൊനിച്ചു. 

 എല്ലൊവർക്കുും നൂറ ് രണി ലഭയമൊക്കൊനുുംആവർത്തിച്ചുവരുന്ന 

കതൊഴിലു ൾക്ക് ര രും വൊർഡികല സ്ഥിരും വരൾച്ച  ുറക്കൊവുന്ന 

തരത്തിലുള്ള ഗ്രവർത്തി ൾ ഏകറ്റെുക്കൊനുും ഉള്ള ഗ്ശമങ്ങൾ 

നെത്തുകമന്നുും ദയൊരും തീരുമൊനിച്ചു 

 6 ആളു ൾ അെങ്ങിയ ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ് സമിതി 

രൂരീ രിച്ചു.  വൊർഡിൽ ഉെൻതകന്ന ദറൊസ് രൊർ ദിനും 

ആചരിക്കുവൊനുും, വൊർഡിൽ നെന്ഫിലൊക്കുവൊൻ സൊധിക്കുന്ന 

ഗ്രവർത്തി ൾ  കണ്ടത്തി അവതരിന്ഫിക്കുവൊനുും തീരുമൊനിച്ചു. 

വൊർഡിൽ നെക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തി ളിലുും ദസൊഷയൽ ഒഡിറ്റ ്

സമിതിയികല അുംരങ്ങൾ സരർശിക്കു യുും ദവണ്ട നിർദേശങ്ങൾ 

നൽ ുവൊനുും തീരുമൊനിച്ചു. 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ്സമിതി 

1. രഘുനൊഥ്  

2.  ുമൊരൻ മൊഷ ് 

3. ബിരു െി  

4. സരസവതി  

5. ദീപ്തി  

6. ദഡൊളിഷ ് 

നിർഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർകായുള്ള നിർദേശങ്ങള് 

ബി. ഡി. ഒ. 

 മസ്റ്റർ ദറൊളിൽ ബി ഡി ഒ ന്ഫുും സീലുും രതിന്ഫിക്കുന്നതിദനൊകെൊന്ഫും തീയതി 

 ൂെി ഇെുവൊൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതൊണ ്

 അക്കൌണ്ടൻറ,് ഡി. ഇ.  . അഗ് ിഡിറ്റഡ ് എൻജിനീയർ, 

ഒവർസിയർ  ദമറ്റുമ്മൊർ എന്നിവർക്ക് അവരുകെ ചുമതല കള  ുറിച്ചുും 
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ഉത്തരവൊദിതവങ്ങകള  ുറിച്ചുും ഏകറ്റെുത്ത ് നെന്ഫിലൊക്കൊൻ സൊധിക്കുന്ന 

ഗ്രവതത്തി കള   ുറിച്ചുും മതിയൊയ കഗ്െയിനിങ് ക ൊെുക്കു  

 ബി ഡി ഒ  ഴിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ കതൊഴിലൊളി കളയുും കതൊഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളുും സരർശിക്കുന്നത് രുണ രമൊയിരിക്കുും 

 തസഗ് ട്ടറി / അസിന റ ്തസഗ് ട്ടറി 

 മസ്റ്റർ ദറൊളിൽ ന്ഫിനുും  സീലിനുും  ന്ഫും തീയതി  ൂെി ദചർക്കുവൊൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കു  

 ഏഴു രജിസ്റ്ററു ൾ, എും. ബുക്ക് എന്നിവ സൊക്ഷയകന്ഫെുത്തി  ആധി ൊരി ത 

ഉറന്ഫു വരുത്തു  

 കതൊഴിലൊളി ളുകെ അവ ൊശങ്ങൾ, അെിസ്ഥൊന സൌ രയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉറന്ഫുവരുത്തു  

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബൊർഡ ് കവക്കുന്നതിനൊയുള്ള നെരെി ൾ 

കചയ്യു  

 ചി ിത്സൊചിലവു ൾ  തതയമൊയി അനുവദിക്കുവൊൻ ഉള്ള നെരെി ൾ 

സവീ രിക്കു  

 ഏകറ്റെുത്ത ് നെന്ഫിലൊക്കുവൊൻ സൊധിക്കുന്ന വർക്കു ൾക്ക ് അനുസതതമൊയി 

കഷൽഫ ്കഗ്രൊജ റ്്റ്  കണ്ടത്തി വയക്്കു  

 വിജിലൻസ് ആൻഡ ് ദമൊണിറ്ററിങ ്  മ്മിറ്റികയ ശക്തികന്ഫെുത്തു . 

ആറുമൊസത്തികലൊരിക്കൽ രുന:സുംഘെിന്ഫിക്കു യുും കചയ്യു  

 കതൊഴിലിെ സൌ രയങ്ങൾ ഉറന്ഫ ്വരുത്തു  

 എ എും. സി അനുസരിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾ 

ഗ്രദയൊജനകന്ഫെുത്തു . ദരജ് 78,16 .1   

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൌണ്ടൻറ്/ ഡി. ഇ.  . അഗ് ിഡിറ്റഡ ്എൻജിനീയർ, 

ഒവർസിയർ) 

 വർക്ക് ഫയലു ളിൽ ആനുവൽ മൊസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ രറയുന്ന  ഗ്ര ൊരമുള്ള 

22 ദഡൊ യൂകമനറ്സ്  ഉകണ്ടന്്ന ഉറന്ഫ് വരുത്തി ഗ്രവതത്തി  ഫയൽ തയ്യൊറൊക്കു  

 കസറ്റ ് ഡയറി  തതയമൊയി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുും ദമറ്റ ് മൊർക്ക ്

നിർദദശും നൽ ു  

 മസ്റ്റർ ദറൊൾ കതൊഴിലിെങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു ദഗ്രൊജക്ട് ഇനീദഷയറ്റീവ് മീറ്റിുംര് 

 ൂെി രണി ആരുംഭിക്കുന്നതിന ്സഹൊയിക്കു  

  തതയമൊയ ഇെദവള ളിൽ കതൊഴിലിെും സരർശിച്ച കചയ്ത കതൊഴിൽ അളന്്ന 

എും ബുക്കിൽ ദരഖകന്ഫെുത്തു  

 ഡിമൊൻഡ ്അനുസരിച്്ച കതൊഴിൽ നൽ ു  

 കതൊഴിലൊളി ൾക്ക് അെിസ്ഥൊന സൌ രയങ്ങൾ രുക്കു  

ദമറ്്റ 

 മസ്റ്റർ ദറൊൾ  തതയമൊയി ന്ഫ ്കവന്ഫിക്കു  

 ഹൊജരൊ ൊത്തവരുകെ വിവരും അെയൊളകന്ഫെുത്തു    

 മസ്റ്റർ ദറൊളിൽ കതൊഴിൽ ദിനങ്ങളുകെ തീയതി അെയൊളകന്ഫെുത്തു  

 കസറ്റ ്ഡയറി രൂർണമൊയുും രൂരിന്ഫിക്കു  

 കതൊഴിൽ കസറ്റു ളിൽ കവച്്ച അര െും നെന്നിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ കസറ്റ ്

ഡയറിയിൽ എഴുതു യുും നിർവഹണ ഉദദയൊരസ്ഥകര അറിയിക്കു യുും 

ചി ിത്സ ഉറന്ഫൊക്കു യുും കചയ്യു  

 നിശ്ചിത അളവിലുും രുണനിലവൊരത്തിലുും ദജൊലി കചയ്യുന്നുണ്്ട  എന്ന് ഉറന്ഫ ്

വരുത്തു  
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തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയില്  ഏതറ്റടുത്ത ്നടത്താവുന്ന ഗ്പവൃത്തി ള് 

I. വിഭാഗം എ : ഗ്പ ൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തപാതുഗ്പവൃത്തി ള്   

i.  ുെികവള്ള ദഗ്സൊതസ്സു ൾ  ഉൾകന്ഫകെയുള്ള ഭൂരർഭജല വിതൊനും 

ഉയർത്തുന്നതിന ് ആവശയമൊയ അെിയണ ൾ (Undergroud dykes), മൺതെയണ ൾ, 

അണ ൾ (ദസ്റ്റൊന്ഫഡ്ൊും), കചക്കഡ്ൊമു ൾ  തുെങ്ങിയ ജലസുംരക്ഷണത്തിനുും 

ജലക ൊയത്്തിനുും സഹൊയ രമൊയ നിർമ്മിതി ൾ;  

ii. രു നീർത്തെത്തികന്പ സമഗ്ര രരിരൊലനത്തിന് ഉത ുന്ന ഇെകരെലു ളൊയ 

ദ ൊണ്ടൂർഗ്െഞ്ു ൾ, തട്ട്തിരിക്കൽ (Terracing), ദ ൊണ്ടൂർബണ്ടു ൾ, 

 ൽത്തെയണ ൾ, രയൊബിദയൊൺ നിർമ്മിതി ൾ, നീരുറവ ഗ്രദദശത്തികന്പ 

രരിദരൊഷണും തുെങ്ങിയ നീർത്തെ രരിരൊലന ഗ്രവതത്തി ൾ  ;  

iii. സൂക്ഷ്ഫ-കചറു ിെ ജലദസചന ഗ്രവതത്തി ളുും ദതൊെു ൾ/ നൊൽ  

എന്നിവയുകെ നിർമ്മൊണും, രുനരുദ്ധൊരണും, കമയിന്പനൻസ് എന്നീ ഗ്രവതത്തി ളുും ; 

iv. ജലദസചന  ുളങ്ങളുദെയുും മറ്റ ് ജലദഗ്സൊതസ്സു ളുദെയുും ആഴും  ൂട്ടൽ  

ഉൾകന്ഫകെയുള്ള രരമ്പരൊരത ജലദഗ്സൊതസ്സു ളുകെ രുനരുദ്ധൊരണവുും; 

v.  െദലൊരങ്ങളിലുും  ുളങ്ങളുകെ അരി ിലുും  നൊൽ ബണ്ടു ളിലുും 

ദറൊഡു ളുകെ ഒരത്തിലുും, വനഭൂമിയിലുും, മറ്റ് കരൊതുഭൂമിയിലുും ഫലവതക്ഷങ്ങൾ  

അെക്കമുള്ള മരും വച്്ച രിെിന്ഫിക്കലുും വനവത് രണവുും, (ഇവയിൽ  നിന്നുും 

ലഭിക്കുന്ന ആദൊയത്തികന്പ അവ ൊശും ഖണ്ഡി  5 ൽ ഗ്രതിരൊദിക്കുന്ന 

 ുെുുംബങ്ങൾക്ക ്നൽദ ണ്ടതൊണ്);  

vi. കരൊതു ഭൂമിയികല ഭൂവി സന ഗ്രവതത്തി ളുും.  

II. വിഭാഗം ബി: സമൂഹത്തില്  അവശത അനുഭവികുന്ന 

വിഭാഗങ്ങള്കുള്ള വയക്തിഗത ആസ്തി ള് (ഖണ്ഡി  5 ല് പരാമർശികുന്ന 

 ുടുംബങ്ങള്ക് മാഗ്തം)  

i. ഖണ്ഡി  5 ൽ രരൊമർശിക്കുന്ന  ുെുുംബങ്ങൾക്ക ്Scheduled Caste, Scheduled Tribe, 

Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, ദൊരിഗ്ദയദരഖയക്്ക് തൊകഴയുള്ള മറ്റ്  ുെുുംബങ്ങൾ , 

സ്ഗ്തീ ൾ രതഹനൊഥയൊയ  ുെുുംബങ്ങൾ , ഭിന്നദശഷിക്കൊർ രതഹനൊഥരൊയ 

 ുെുുംബും, ഭൂരരിഷ്കരണത്തികന്പ രുണദഭൊക്തൊക്കൾ, ഇരിര ആവൊസ് ദയൊജന 

രുണദഭൊക്തൊക്കൾ , വനൊവ ൊശ നിയമഗ്ര ൊരമുള്ള രുണദഭൊക്തൊക്കൾ, മു ളിൽ  

രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ുെുുംബങ്ങളല്ലൊത്ത രക്ഷും, 2008-കല  ൊർഷി   െൊശവൊസ നിയമ 

ഗ്ര ൊരമുള്ള കചറു ിെ-നൊമമൊഗ്ത  ർഷ ർ, ഭൂമിയുകെ ഉല്ഩൊദനക്ഷമത 

വർദ്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനൊയി ഭൂവി സനവുും,  ിണറു ൾ  (Dugg well),  ുളങ്ങൾ  (Farm 

Ponds), മറ്റ് ജലക ൊയത്്ത് നിർമ്മിതി ൾ എന്നിവ ഉൾകന്ഫകെയുള്ള 

ജലദസചനത്തിനൊവശയമൊയ അെിസ്ഥൊന സൌ രയങ്ങൾ ലഭയമൊക്കൽ 

ii. രഴ തഷി, രട്ടന്ൂൽ തഷി, ദതൊട്ടവിള തഷി, ഫൊുംദഫൊറസ്ഗ്െി എന്നിവയിലൂകെ 

ഉരജീവനും കമച്ചകന്ഫെുത്തൽ;  
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iii. ഖണ്ഡി  5 ൽ സൂചിന്ഫിക്കുന്ന  ുെുുംബങ്ങളുകെ തരിശ് ഭൂമി/ രൊഴഭ്ൂമി (Fallow or 

Waste Land) വി സിന്ഫിച്്ച  തഷിക്ക ്അനുദയൊജയമൊക്കൽ ; 

iv. ഇരിര ആവൊസ് ദയൊജന ഗ്ര ൊരദമൊ, ദ ഗ്ര/സുംസ്ഥൊന സർക്കൊരു ൾ 

ആവിഷക്്കരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭവന നിർമ്മൊണ രദ്ധതി ൾ ഗ്ര ൊരദമൊ ഏകറ്റെുക്കുന്ന 

ഭവന നിർമ്മൊണത്തികല അവിദര്ദ്ധ  ൊയി  കതൊഴിൽ ഘെ ും;  

v. മതരരരിരൊലനും ദഗ്രൊത്സൊഹിന്ഫിക്കുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥൊന സൌ രയങ്ങളൊയ 

ദ ൊഴിക്കൂെ,് ആട്ടിൻ   ൂെ,് രട്ടി  ൂെ,് കതൊഴുത്ത,് രുൽകതൊട്ടി എന്നിവയുകെ 

നിർമ്മൊണവുും;  

vi. മത്സയബന്ധന ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ ദഗ്രൊത്സൊഹിന്ഫിക്കുന്നതിന ് ഉത ുന്ന 

അെിസ്ഥൊന സൌ രയങ്ങളൊയ മത്സയും ഉണക്കുന്ന ദ ഗ്രങ്ങൾ, മത്സയും സൂക്ഷിക്കുന്ന 

ദ ഗ്രങ്ങൾ  എന്നിവ നിർമ്മിക്കലുും വർഷ ൊലത്ത ് മൊഗ്തും കവള്ളമുള്ള 

കരൊതു ുളങ്ങളിൽ (Seasonal water bodies on public land) മത്സയും വളർത്തുന്നതിന ്

അെിസ്ഥൊന സൌ രയങ്ങൾ രുക്കലുും;  

III. വിഭാഗം സി: ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷതെ നിബ്ന്ധന ള് 

അനുസരികുന്ന സവയം സഹായസംഘങ്ങള്ക് തപാതു അടിസ്ഥാന 

സൗ രയങ്ങള്  

 

i.  ൊർഷിദ ൊത്രന്നങ്ങളുകെ ഈെുറ്റ സുംഭരണ സൌ രയും ഉൾകന്ഫകെയുള്ള 

വിളകവെുന്ഫിന് ദശഷും ആവശയമൊയി വരുന്ന സൌ രയങ്ങൾ  (Post-Harvest facilities), 

കജവവളും എന്നിവയക്്ക് ആവശയമൊയ സ്ഥൊയിയൊയ അെിസ്ഥൊന സൌ രയങ്ങൾ  

സതഷ്ടിക്കു  വഴി  ൊർഷിദ ൊത്രൊദനക്ഷമത വർദ്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഗ്രവതത്തി ളുും; 

ii. സവയും സഹൊയ സുംഘങ്ങളുകെ ഉരജീവന ഗ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയമൊയ 

കരൊതു വർ ്കക്ഷഡ്ഡു ളുകെ നിർമ്മൊണവുും.  

IV. വിഭാഗം ഡി: ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗ രയങ്ങള് 

i. നിർദേശിക്കകന്ഫട്ട മൊനദണ്ഡങ്ങൾക്ക ് അനുസതതമൊയി ഖര-ഗ്ദവ മൊലിനയ 

സുംസ്കരണത്തിനുും തുറസ്സൊയ മലമൂഗ്ത വിസർജ്ജനും ഇല്ലൊതൊക്കുന്നതിനുും ദവണ്ടി 

സവതഗ്രമൊദയൊ സർക്കൊർ വ ുന്ഫു ളുകെ ഇതര രദ്ധതി ളുമൊയി സുംദയൊജിന്ഫിച്്ച 

ക ൊദണ്ടൊ വയക്തിരത  ക്കൂസു ൾ, സ്കൂ ൾ ദെൊയ്ലറ്റു ൾ, അങ്കണവൊെി ദെൊയ്ലറ്റു ൾ 

തുെങ്ങിയ ഗ്രൊമീണ ശുചിതവവുമൊയി ബന്ധകന്ഫട്ട ഗ്രവതത്തി ൾ ; 

ii. റ്റകന്ഫട്ട്  ിെക്കുന്ന ഗ്രൊമങ്ങകളയുും, നിർേിഷ്ട ഗ്രൊമീണ ഉല്ഩൊദന 

ദ ഗ്രങ്ങകളയുും നിലവിലുള്ള ദറൊഡ ് ശതുംഖലയുമൊയി ബന്ധിന്ഫിക്കുന്നതിനുള്ള, 

എല്ലൊ  ൊലൊവസ്ഥയിലുും ഉരദയൊരിക്കൊൻ രറ്റുന്ന ഗ്രൊമീണ ദറൊഡു ളുകെ 

നിർമ്മൊണവുും, ഒെ ൾ ,  ലുങ്കു ൾ എന്നിവ ഉൾകന്ഫകെയുള്ള ഗ്രൊമത്തികല ഈെുറ്റ 

ഉൾദറൊഡു ളുകെയുും വീഥി ളുകെയുും നിർമ്മൊണവുും; 

iii.  ളിസ്ഥലങ്ങളുകെ നിർമ്മൊണവുും;  
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iv. കവള്ളകന്ഫൊക്ക നിയഗ്രണ സുംരക്ഷണ ഗ്രവതത്തി ൾ, കവള്ളകക്കട്ട ്

ഴിവൊക്കുന്നതിനുള്ള ജലനിർഗ്ഗമന ഗ്രവതത്തി ൾ, മഴകവള്ളും ക ട്ടി നിൽക്കുന്ന 

തൊഴ്ന്ന കരൊതുസ്ഥലങ്ങളുകെ കമച്ചകന്ഫെുത്തൽ (Chaur renovation), തീരഗ്രദദശങ്ങളുകെ 

സുംരക്ഷണത്തിനുള്ള ദസ്റ്റൊും വൊട്ടർ  കഗ്ഡയിനു ൾ , എന്നിവ ഉൾകന്ഫകെയുള്ള കരൊതു 

അെിസ്ഥൊന സൌ രയങ്ങൾ , ദറൊഡു ളുകെ രുന:രുദ്ധൊരണും, ദുരരഗ്രതിദരൊധ 

തയ്യൊകറെുന്ഫു ൾ  കമച്ചകന്ഫെുത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്രവതത്തി ളുും;  

v. ഗ്രൊമരഞ്ൊയത്തു ൾ , വനിതൊ സവയും സഹൊയ സുംഘങ്ങളുകെ 

കഫഡദറഷനു ൾ , ക ൊെുങ്കൊറ്റ ് ബൊധിതർക്കുള്ള അഭയദ ഗ്രങ്ങൾ (കസദലൊൺ  

കഷൽറ്റർ), അങ്കണവൊെിദ ഗ്രങ്ങൾ , ഗ്രൊമീണ ചര ൾ എന്നിവയക്്കൊവശയമുള്ള 

ക ട്ടിെങ്ങളുകെ നിർമ്മൊണവുും, ഗ്രൊമ/ദലൊക്ക്തല ഗ് ിമിദറ്റൊറിയങ്ങളുകെ 

നിർമ്മൊണവുും;  

vi. ദദശീയ ഭക്ഷയസുരക്ഷൊനിയമും 2013 (20/2013) കല വയവസ്ഥ ൾ  

നെന്ഫിലൊക്കുന്നതിന ് ആവശയമൊയി വരുന്ന ഭക്ഷയ-ധൊനയ സുംഭരണി ളുകെ 

നിർമ്മൊണവുും; 

vii. മഹൊത്മൊരൊന്ധി ദദശീയ ഗ്രൊമീണ കതൊഴിലുറന്ഫ് നിയമ ഗ്ര ൊരും ഏകറ്റെുക്കുന്ന 

നിർമ്മൊണ ഗ്രവതത്തി ളുകെ എസ്റ്റിദമറ്റികന്പ ഭൊരമൊയി വരുന്ന നിർമ്മൊണ 

സൊമഗ്രി ളുകെ ഉല്ഩൊദനവുും;  

viii. മഹൊത്മൊരൊന്ധി ദദശീയ ഗ്രൊമീണ കതൊഴിലുറന്ഫ ് നിയമ ഗ്ര ൊരും 

സതഷ്ടിക്കകന്ഫട്ട ഗ്രൊമീണ കരൊതു ആസ്തി ളുകെ അറ്റ ുറ്റരണി ളുും; 

ix. ഇത് സുംബന്ധിച്്ച സുംസ്ഥൊന സർക്കൊരുമൊയി  ൂെിയൊദലൊചന നെത്തി 

ദ ഗ്രസർക്കൊർ വിജ്ഞൊരനും കചയ്യുന്ന മറ്റ ്ഏകതൊരു ഗ്രവതത്തിയുും. 

 

 


