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ആമുഖം

ഗഗാമീണ ജനെയുതട ഉന്നമനത്ധിനായ്ധി േ്വെഗ്ത്രഭാരെത്ധിൽ ആവ്ധിഷ്കര്ധിച്ച ഏറവും

േുഗപധാനവും ശക്തവുമായ ന്ധിയമമാണ്പ് മഹാത ഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം. ഇ്ത്ര്യയ്ധിതല ോധാരണ്ാരായ ജനങ്ങളുതട തൊഴ്ധിൽ

തെയുവാനുള്ള അവോശതത േംരക്ധിച്ചു ന്ധിലന്ധിർതുന്നെ്ധിനായ്ധി ഇ്ത്ര്യൻ

പാർലതമൻറ്പ് അംഗീേര്ധിച്ച്പ്ച്, ഗപേ്ധിഡൻറ്പ് ഒപുവച്ച 2005 തേപ്പ്റംബർ മാേം അഞാം

െീയെ്ധി മുെൽഈന്ധിയമം ന്ധിലവ്ധിൽവന്നു.ച്ച്

ഇ്ത്ര്യയ്ധിതല ഗഗാമീണ ജനെയുതട ഉന്നമനത്ധിനായ്ധി ന്ധിരവധ്ധി ഗഗാമവ്ധിേേന

പദ്ധെ്ധിേൾ നടപ്ധിലാ്്ധിയ്ധിരുന്നുതവങ്ധിലും ഗുണഫലം ശര്ധിയായവ്ധിധത്ധിൽ

ജനങ്ങള്ധിൽ എതാെ്ധിരുന്നെ്ധിതന െുടർന്ന്പ് പാർലതമൻറ്പ് പാോ്്ധിയ

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിന്പ്തറ ഗപാഥമ്ധിേ ലക്യം

ഒരു ഗഗാമീണ േുടുംബത്ധിന്പ് ന്ധിയമംവഴ്ധി ഒരു ോമ്പത്ധിേ വർഷം 100 തൊഴ്ധിൽ

േ്ധിനങ്ങൾ ഉറപുനൽേുേതയന്നൊണ്പ്. ഗഗാമീണ ജനെയുതട ഉന്നമനത്ധിനുംച്

തമച്ചതപട ജീവ്ധിെ ോഹെര്യം ഉറപാ്ുന്നെ്ധിനും അെ്ധിലൂതട ോര്ധിഗേ്യ

ന്ധിർമാർജ്ജനവും േുസ്ധിര വ്ധിേേനവും ആണ്പ് ഈ ന്ധിയമത്ധിന്പ്തറ ഗപാധാന

ലക്യം. െൂഷണങ്ങള്ധിൽ ന്ധിന്നും തൊഴ്ധിലാള്ധിേതള ദമാെ്ധിപ്ധി്ുേയും മാന്യമായ

ദവെനം നൽേ്ധി അവരുതട േുടുംബത്ധിന്പ് ഗേയ ദശഷ്ധി വർദ്ധ്ധിപ്ധിച്ച്പ് ോര്ധിഗേ്യത്ധിൽ

ന്ധിന്നും േരേയറാൻ തൊഴ്ധിലുറപുപദ്ധെ്ധിയ്ധിലൂതട േഴ്ധിയുന്നു. ഗപേൃെ്ധിവ്ധിഭവ

പര്ധിപാലനത്ധിലൂതട ഓദരാ ഗപദേശത്ധിന്പ്തറയും വ്ധിഭവാട്ധിതറ

ശക്തമാ്ുേയും, അെ്ധിലൂതട വരൾച്ച, മത്ാല്ധിപ്പ്, തവള്ളതപാ്ം,

വനനശീേരണം െുടങ്ങ്ധിയ പാര്ധിസ്ധിെ്ധിേ ഗപശ്നങ്ങള്ധിൽ ന്ധിന്നും േംരകണം

നൽേുേയും അെ്ധിലൂതട ഉെ്പ്പാേനം, ഉെ്പ്പാേനകമെ എന്ന്ധിവ

വർദ്ധ്ധിപ്ധി്ുവാനും പദ്ധെ്ധി ഗപവർതനങ്ങള്ധിൽേൂട്ധി േഴ്ധിയുന്നു. ഗപേൃെ്ധിവ്ധിഭവ

പര്ധിപാലനത്ധിന്പ് ഏറവും ഗപധാനതപട ഘടേമാണ്പ് ജലേംരകണവും അെ്ധിൻതറ

േുരക്ധിെെ്വവും ഇവ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗപവർതനങ്ങള്ധിൽ ഉറപ്പ് വരുതുവാൻ

േഴ്ധിയുന്നു.

2018-ൽ ദേരളം ഏറവും വല്ധിയ ഗപളയേുര്ത്രം ഏറുവാങ്ങ്ധിയ നാടാണ്പ്.

ദേരളത്ധിതല എല്ലാ ജ്ധില്ലേള്ധിലും ഈ ഗപളയം വളതരയധ്ധിേം േുര്ത്രങ്ങൾ

ഉണാ്്ധിയ്ധിടുള്ളൊണ്പ്. അദെ ദേരളം െതന്നയാണ്പ് മാർച്ച്പ് മാേദതാടുേൂട്ധി

ശക്തമായ വരൾച്ചയും േുട്ധിതവള്ളകാമവും അനുഭവതപടുന്നെ്പ്. ഈ

അവേരത്ധിലാണ്പ് എഗെദയാ നൂറാണുേളായ്ധി നാം ന്ധിർമ്ധിച്ച േ്ധിണറുേൾ,

േുളങ്ങൾ എന്ന്ധിവയുതട ഗപാധാന്യം െ്ധിര്ധിച്ചറ്ധിയുന്നെ്പ്. ജല േുരകതയ േുറ്ധിച്ച്പ്

െ്ധി്ത്ര്ധി്ുദമ്പാൾ അെ്ധിനുദവണ വല്ധിയ ോദങെ്ധിേ വ്ധിേ്യതയ േുറ്ധിച്ചാണ്പ് നാം

ആേ്യം െ്ധി്ത്ര്ധി്ുേ. തൊഴ്ധിലുറപുപദ്ധെ്ധി നമു്്പ് ഗപധാനമായും ോണാൻേഴ്ധിയുന്ന

ഒരുച് വസ്ുെയാണ്പ് മഴ്ുഴ്ധിേൾ. ഇവയുതട ന്ധിർമാണ ഗപവൃത്ധി േള്ധിൽ

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ േൂടുെലായും ഗശദ്ധ തെലുത്ധിയാൽ ഭൂഗർഭജലതത അളവ്ധിതന

നമു്്പ് നല്ല രീെ്ധിയ്ധിൽ ഉയർതുവാൻ ോധ്ധി്ുന്നു. ഗപധാനമായും ദമൽപറഞ്ഞ

ഗപശ്നങ്ങൾ ജലേംരകണത്ധിനും ജലേംഭരണത്ധിന്പ് ോര്യമായ രീെ്ധിയ്ധിൽ െതന്ന

ബാധ്ധി്ുന്നു.

പെ്ധിമൂന്നാം പഞവത്സര പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ബനതപടുത്ധി ോർഷ്ധിേ

പദ്ധെ്ധിേൾ ജനങ്ങള്ധിതലത്ധി്ൽ, ോർഷ്ധിദോെ്പ്പാേനത്ധിൽ േ്വയംപര്യാപ്െ

കേവര്ധി്ൽ, െര്ധിശുഭൂമ്ധിേള്ധിലും േ്വോര്യ ഭൂമ്ധിയ്ധിലും തപാെുസാപനങ്ങള്ധിലും

ഫലവൃകങ്ങൾ തവച്ചുപ്ധിട്ധിപ്ധി്ൽ, എന്ന്ധിവ നടത്ധിവരുന്നു. പഞായത്ധിതല

വ്ധിവ്ധിധ ദൊടുേള്ധിൽ െടയണ ന്ധിർമ്ധി്ുേയും, േുളങ്ങൾ, പടുൊ്ുളം,

നീർ്ുഴ്ധി, േയാല ന്ധിർമാണം, േ്ധിണർ റീൊർജ്ജ്ധിങ്പ് െുടങ്ങ്ധിയവഴ്ധി

ജലേംരകണവും ഉറപുവരുതുന്നു.ച് ഇങ്ങതന മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഗുണദഭാക്താ്ളായ ജനങ്ങൾ്്പ്ച് തൊഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ

ഉറപാ്ുന്നെ്ധിലൂതട ജനങ്ങളുതട ജീവ്ധിെന്ധിലവാരം തമച്ചതപടുതുന്നു.
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ന്ധിയമമനുേര്ധിച്ചുള്ളപദ്ധെ്ധി ന്ധിർവഹണത്ധിലൂതട ഗഗാമീണദമഖലയുതടച് േുസ്ധിര

ആസ്്ധി വ്ധിേേനം എന്നൊണ്പ് ലക്യം തവ്ുന്നെ്പ്. 2005-ൽ ഗപാബല്യത്ധിൽ വന്ന

ന്ധിയമമനുേര്ധിച്ച്പ് ഇ്ത്ര്യയ്ധിതല 200 ജ്ധില്ലേള്ധിൽ ഗപഥമഘടത്ധിൽ നടപ്ധിലാ്ുേയും

2008-ൽ മുഴുവൻ ജ്ധില്ലേള്ധിദല്ും വ്യാപ്ധിപ്ധി്ുേയും തെയ്ു. അെനുേര്ധിച്ച്പ്

ദോഴ്ധിദ്ാട്പ് ജ്ധില്ലയ്ധിലും പദ്ധെ്ധി ഗപവർതനങ്ങൾ െുടങ്ങുേയും ഇദപാഴും

െുടർന്നു തോണ്ധിര്ധി്ുേയും തെയുന്നു.

ഒഞ്ചിയം ഗ്്ചാമപഞ്ചായത്ത്

ദോഴ്ധിദ്ാട്പ് ജ്ധില്ലയ്ധിൽ വടേര ദ്ാ്്ധിൽഉൾതപടുന്ന ഒഞ്ധിയം ഗഗാമപഞായത്പ്

നല്ല രീെ്ധിയ്ധിൽ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗപവർതനങ്ങൾ ഏതറടുത്പ് നടതുന്നു. പദ്ധെ്ധി

നടത്ധിപ്ധിനായ്ധി ദ്ാ്്പ് െലത്ധിൽ ദ്ാ്്പ് തഡവലപ്പ്തമന്പ്റ്പ് ഓഫീേർ, JBDO,

അഗേഡ്ധിറഡ്പ് എന്പ്ജ്ധിന്ധിയർ, അത്കൌണന്പ്റ്പ് & ഡാറാ എൻഗട്ധി ഓപദററർ എന്ന്ധിവരും

പഞായത്പ് െലത്ധിൽ തേഗേടറ്ധി, അേ്ധി.തേഗേടറ്ധി, അഗേഡ്ധിറഡ്പ് എന്പ്ജ്ധിന്ധിയർ,

ഓവർേ്ധിയർ, അത്കൌണന്പ്റ്പ് & ഡാറാ എന്പ്ഗട്ധി ഓപദററർ എന്ന്ധിവരും അവരുതട

ദേവനം ഈ പദ്ധെ്ധി്്പ് ദവണ്ധി നല്കുന്നു. 2018-19 ോമ്പത്ധിേ വർഷത്ധിൽ

30130തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ ഈ പദ്ധെ്ധിയ്ധിലൂതട പഞായത്പ് േൃഷ്പ്ട്ധി്ുേയും ഒരു

േുടുംബത്ധിനു 100 തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ നല്കുേയും തെയ്്ധിടുണ്പ്.3916 തൊഴ്ധിൽ

ോർഡ്പ് ഉടമേൾ ഉതണങ്ധിലും 1313തൊഴ്ധിലാള്ധിേതള തൊഴ്ധിൽ തെയാറുള്ളു. .

േഴ്ധിഞ്ഞ ോമ്പത്ധിേ വർഷം പുെുൊയ്ധി 120 േുടുംബങ്ങൾ പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ

അംഗങ്ങളായ്ധി. 16 ആസ്്ധിേൾ േൃഷ്ധിച്ച ഗപവർത്ധിേൾ േഴ്പ്ഞ്ഞ ോബത്ധിേ

വർഷം തൊഴ്ധിലുറപ്ധിലുതട തെയ്ു.

ജ്ധില്ല

ദോഴ്ധിദ്ാ

ട്പ്

ബ്പ്ദളാ്്പ് വടേര

വ്ധിസ്ീര്പ്്ം 8.33 െ.േ്ധി.മീ

വാര്പ്ഡുേളുതടഎ്ം 17

ജനേംഖ്യ 28650

പുരുഷനാർ 13224

േ്പ്ഗെീേൾ 15246

േ്പ്ഗെീ : പുരുഷ

അനുപാെം 116.6:100

പട്ധിേജാെ്ധി്ാർ 393

തെ്ചാഴ്ചിലുറപ്ത്സംബന്ചിച്ചവ്ചിവരങ്ങള്

വ്ചിവരങ്ങള് ജ്ചില്ചാെലം ബ്്ചാക്ത്

െലം

പഞ്ചായ

ത്ത്െലം
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േൃഷ്ധിച്ച തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ 83.05(ല

കം)

186891 30130

േുടുംബങ്ങൾ്്പ് നൽേ്ധിയ്ധിര്ധി്ുന്ന

ശരാശര്ധി തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ (ലകം)

57.58 34.3 22.95

100 േ്ധിനങ്ങൾ പൂർതീേര്ധിച്ച

േുടുംബങ്ങൾ

38300 246 1

ആതേ തൊഴ്ധിതലടുതേുടുംബങ്ങൾ 1.44(ലകം) 6071 1313

ആതേ തൊഴ്ധിതലടുത

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ

1.6(ലകം) 6419 1364

ആതേ തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ എേ്പ് േ്ധി.

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ്

9980 4054 507

ച്

മുഖ്യ ലക്യങ്ങള്

 അവ്ധിേഗ്പ്ദ്ധ-ോയ്ധിേ തൊഴ്ധില്ധിൽ ഏർതപടാൻ േന്നദ്ധെയുള്ള

ഗഗാമഗപദേശങ്ങള്ധിൽ അധ്ധിവേ്ധി്ുന്ന ഏതൊരു േുടുംബത്ധിനും ഒരു

ോമ്പത്ധിേവർഷം 100 േ്ധിവേത്ധിൽ േുറയാത തൊഴ്ധിൽ

ഉറപാ്ുന്നദൊതടാപം, ഗുണദമനയുള്ളെും സായ്ധിയായ്ധിടുള്ളെും

ഉല്ാേനകമവുമായ ആസ്ധിേളുതട േൃഷ്ധിയാണ്പ് ഈ പദ്ധെ്ധിയുതട മുഖ്യ

ലക്യം.

 േര്ധിഗേരുതട ഉപജീവനവുമായ്ധിബനതപട വ്ധിഭവാട്ധിതറശക്ത്ധിതപടുതൽ.

 ോമൂഹ്ധിേമായ്ധി പ്ധിദന്നാ്ം ന്ധിൽ്ുന്ന എല്ലാ േുടുംബങ്ങതളയും

പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഉൾതപടുതുേ.

 പഞായത്ധിരാജ്പ്സാപനങ്ങതള ശക്ത്ധിതപടുതുേ.

ച്

സവ്ചിബേഷെകള്

 ന്ധിയമത്ധിൻതറ പ്ധിൻബലമുള്ളഅവോശാധ്ധിഷ്്ധിെ പദ്ധെ്ധി.

 ഗഗാമപഞായത്പ് ഗപദേശത്പ് ൊമേ്ധി്ുന്ന 18ച് വയസ്പ്പൂർത്ധിയായ

എതൊരാൾ്ും പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ പങാള്ധിയാവാം.

 േ്പ്ഗെീ്ും പുരുഷനും െുല്യ ദവെനം.

 പര്ധിസ്ധിെ്ധി േംരകണം, ോർഷ്ധിേ ദമഖലയ്ധിതല അട്ധിസാന തേകൌേര്യ

വ്ധിേേനംഎന്ന്ധിവയ്പ്്ു മുൻഗണന.

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ െതന്ന ഗപവൃത്ധിേൾ േതണതുേ ആേൂഗെണ

ഗപഗേ്ധിയയ്ധിൽപങാള്ധിേളാോനുംഅവേരം

 ആേൂഗെണത്ധിലും, ന്ധിർവഹണത്ധിലും െ്ധിേഞ്ഞ േുൊര്യെ

 േരാറുോദരാ ഇടന്ധില്ാദരാ ഇല്ല.

 തപാെുജന പങാള്ധിതദതാതട ദലബർബഡ്ജറ്പ്.

 ബാങ്പ്/ദപാസ്പ് വഴ്ധി മാഗെം ദവെനവ്ധിെരണം.

 േ്പ്ഗെീേൾ്്പ് മുൻഗണന.

 േമ്പ്യൂടർ ശൃംഖലവഴ്ധിയുള്ള ദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്പ് േംവ്ധിധാനം.
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 ഗഗാമേഭ പദ്ധെ്ധിഓഡ്ധിറ്പ് തെയുന്നു.(ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് േംവ്ധിധാനം)

 പരാെ്ധിപര്ധിഹാരേംവ്ധിധാനം

തെ്ചാഴ്ചില്ചാള്ചികളുതെകെമകള്

1. േൃെ്യേമയത്പ് തൊഴ്ധിൽസലത്പ്ഹാജരായ്ധി ഒപ്പ് വയ്പ്്ുേ.

2. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗഗാമേഭയ്പ്്്പ് ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭയും േൃെ്യമായ്ധി

പതങടു്ുേ

3. പണ്ധിസലത്പ് പാസ്ധിേ്പ് വസ്ു്ൾ ഉപദയാഗ്ധി്ുവാദനാ േത്ധി്ുവാനും

പാടുള്ളെല്ല

4. േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് ഗപവൃത്ധി യുതട ആരംഭഘടത്ധിൽ

െതന്നന്ധിർബനമായും വയ്പ്ദ്ണൊണ്പ്

5. ഗപേൃെ്ധി േംരകണത്ധിന്പ് ആവശ്യമായ ഗപവൃത്ധി േൾ ഏതറടുത്പ്

നടപ്ധിലാ്ുേ.

6. ആസ്്ധി േൃഷ്ധി്ുന്ന ഗപവൃത്ധിേൾ ച് േതണത്ധി ദമറ്പ്ച്തനയും പഞായത്പ്

അധ്ധിേൃെതരയുംച് ച് അറ്ധിയ്ധി്ുേ.

ബസ്ചാഷ്യൽഓഡ്ചിറ്ത് ഗപഗക്ചിയ 

1 പശ്ചാതലം ഒരുകൽ

ദ്ാ്്പ് െലത്ധിലും ഗഗാമ പഞായത്പ് െലത്ധിലും പദ്ധെ്ധി ന്ധിർവഹണ

ഉദേ്യാഗസനായ ദ്ാ്്പ് ഓഫീേർ (BDO), പഞായത്പ് തേഗേടറ്ധി, മറ്പ് ന്ധിർവഹണ

ഉദേ്യാഗസർ െുടങ്ങ്ധിയവരുമായ്ധി ദ്ാ്്പ് റ്ധിദോഴ്്പ് ദപഴ്ൺ നടത്ധിയ

േൂട്ധിയാദലാെനയ്ധിൽ ഉരുത്ധിര്ധിഞ്ഞെ്ധിനനുേര്ധിച്ച്പ്ച്ച് െുടർ ഗപഗേ്ധിയേൾ

ആേൂഗെണം തെയുേയും ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭാ െീയെ്ധി

ന്ധിശ്ചയ്ധി്ുേയും തെയുന്നു.

2.ഫയൽപര്ചിബേ്ചാധന

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ഗപഗേ്ധിയ ആരംഭ്ധിച്ച്ധിര്ധി്ുന്ന െ്ധിയെ്ധിയ്പ്്്പ്ച് മുൻപുള്ള ആറ്പ്

മാേ്ാലയളവ്ധിൽ വാർഡ്ധിതല ഗപവൃത്ധി ഫയലുേൾ, ഏഴ്പ് രജ്ധിസറുേൾ,

അദൊതടാപംഅനുബനദരഖേളുംേൂക്ഷ്മപര്ധിദശാധന നടതുന്നു.

3. ഗപവൃത്ചിസ്ഥലപര്ചിബേ്ചാധന

ഓദരാ ഗപവൃത്ധി യും എസ്ധിദമറ്ധിൽ ഗപെ്ധിപാേ്ധി്ുന്ന അളവ്ധിലും ഗുണത്ധിലും

നടപ്ധിലാ്്ധിയ്ധിടുദണാ എന്നും ആ ഗപവൃത്ധിയുതട ഗുണ ഫലത്ധിന്പ്തറച് വ്യാപ്്ധി

െ്ധിടതപടുതുേയും ഗപസ്ുെ തൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് ലഭ്ധിദ്ണ

അവോശ ആനുേൂല്യങ്ങൾ ലഭ്ധിച്ച്ധിടുദണാ എന്നും ഗപവൃത്ധി സല

പര്ധിദശാധനയ്ധിലൂതട ലക്യം തവ്ുന്നു.

4. വീെുവീെ്ചാന്തരം ഉള്ളവ്ചിവരബേഖരണം

പദ്ധെ്ധി ഗുണദഭാക്താ്ളുതട വീടുവീടാ്ത്രരം തെന്ന്പ് ദനര്ധിൽ േണ്പ് പദ്ധെ്ധിയുതട

ന്ധിർവഹണതത്ുറ്ധിച്ചും ഗുണ ഫലതത്ുറ്ധിച്ചുമുള്ളച് അഭ്ധിഗപായങ്ങളും

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങളുംേ്വരൂപ്ധി്ുന്നു.

5. തെള്ചിവ്ത് ബേഖരണം

ഫയൽ പര്ധിദശാധന, ഗപവൃത്ധി സല പര്ധിദശാധന, വീടുവീടാ്ത്രരം ഉള്ള

വ്ധിവരദശഖരണം െുടങ്ങ്ധിയ ഓഡ്ധിറ്പ് ഗപഗേ്ധിയ േതണതലുേളുതട വസ്ുന്ധിഷ്മായ

തെള്ധിവ്പ് ദശഖരണം നടതുന്നു.

ച്6.സ്ചാമൂഹ്യ  ബബ്ചാധവൽകരണം

ോമൂഹ്യ ഇടതപടലുേള്ധിലൂതട പദ്ധെ്ധി വ്ധിജയം ഉറപു വരുത്ധി പകൌരാവദബാധംച്

ഉയർതുേയും ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ഗപഗേ്ധിയ വ്ധിജയ്ധിപ്ധി്ുേയും തെയുന്നെ്ധിന്പ്
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ആവശ്യമായ ദബാധവൽ്രണം ഗപവർതനങ്ങൾനടപ്ധിലാ്ുന്നു.

7. റ്ചിബപ്ചാർട്ത് െയ്ചാറ്ചാകൽ

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ഗപഗേ്ധിയയ്ധിതല േതണതലുേളും ന്ധിഗമനങ്ങളും,

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങളുംച് ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭയ്ധിൽ െർച്ച തെയ്്പ് അംഗീോരം

നടതുന്നെ്ധിനാവശ്യമായേരട്പ് റ്ധിദപാർട്പ് െയാറാ്ുന്നു.

8. ബസ്ചാഷ്യൽഓഡ്ചിറ്ത് ഗ്്ചാമസഭ

പശ്ചാതലം ഒരു്ൽ െർച്ചയ്ധിൽ ന്ധിശ്ചയ്ധി്തപട േ്ധിനത്ധിൽ േകൌേര്യഗപേമായ

സലത്പ് ഗഗാമേഭ ദെർന്ന്പ് േരട്പ് റ്ധിദപാർട്പ് അവെരണവും, െർച്ചയും,

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങളും, െ്ധിരുതൽ ഗപഗേ്ധിയേളും, അംഗീോരം ദനട്ധിതയടു്ുേയും

െുടർനടപട്ധിേളുംകേതോള്ളുന്നു.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഗപോരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ്

ദവണ ആനുേൂല്യങ്ങതള േുറ്ധിച്ചും അെുമായ്ധി ബനതപട

ആവശ്യേെതയ്ുറ്ധിച്ചും ന്ധിയമത്ധിന്പ്തറ ആമുഖത്ധിൽ ഗപസ്ാവ്ധിച്ച്ധിടുണ്പ്.

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതടയും അവരുതട ആനുേൂല്യങ്ങളുദടയും േുറ്ധിച്ച്പ് ഒരു െനൊയ

വ്ധിശേീേരണം ഈ റ്ധിദപാർട്പ് മുഖാ്ത്രരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളായ ന്ധിങ്ങള്ധിദല്്പ്

എത്ധി്ുവാൻ ോധ്ധി്ും. ഈ റ്ധിദപാർട്പ് അട്ധിസാനത്ധിൽ ന്ധിങ്ങൾ്്പ്

ഗപാപ്മാ്ാൻ േഴ്ധിയുന്ന ഒടനവധ്ധി വസ്ുൊപരമായ ോര്യങ്ങൾ കേവര്ധി്ാൻ

ന്ധിങ്ങൾ്്പ്ഏവർ്ും േഴ്ധിയതട.ച്

ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്

ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്

തെ്ചാഴ്ചിലുറപ്ത് ന്ചിയമം തെ്ചാഴ്ചില്ചാള്ചികള്ക്ത് ഉറപ്ത് നൽകുന്ന പത്ത്

അവക്ചാേങ്ങള്

1. തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് ലഭ്ധി്ുവാൻ ഉള്ള അവോശം- തഷഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ധിേ

1-5, എ.എം. േ്ധി.അദ്ധ്യായം-3

2. അദപക്ധിച്ച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധി്ുവാനുള്ള

അവോശവും ആയെ്ധിന്പ് കേപറ്പ് രേീെ്പ് ലഭ്ധി്ുന്നെ്ധിനും ഉള്ള

അവോശം- തഷഡ്യൂൾ 1; ഖണ്ധിേ 8, തഷഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ധിേ 6-13

3. അതല്ലങ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്ഷ്മ ദവെനം ലഭ്ധി്ുവാനുള്ള അവോശം

ആേ്യതത 30 േ്ധിവേം (1/4 & പ്ധിന്നീടുള്ള േ്ധിവേങ്ങള്ധിൽ 1/2)

4. തഷൽഫ്പ്ഓഫ്പ് ദഗപാജക്്പ് െയാറാ്ുവാനുള്ളഅവോശം

5. അഞ്പ് േ്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധി്ാനുള്ള അവോശം

അതല്ലങ്ധിൽ ദവെനത്ധിന്പ്തറച് 10%അധ്ധിേം ലഭ്ധി്ുവാനുള്ളഅവോശം

6. േുട്ധിതവള്ളം, വ്ധിഗശമ േകൌേര്യം, ഗപഥമശുഗശൂഷ േകൌേര്യം ഇവ

ലഭ്ധി്ുന്നെ്ധിനുള്ളഅവോശം തഷഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ധിേ 23-28

7. 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ ദവെനം ലഭ്ധി്ുന്നെ്ധിനുള്ളഅവോശം

8. ദവെന വ്ധിെരണത്ധിതല ോലൊമേത്ധിന്പ്ച് നഷപര്ധിഹാരം

ലഭ്ധി്ുവാനുഉള്ളഅവോശം

9. േമയബന്ധിെമായുള്ളപരാെ്ധി പര്ധിഹാരത്ധിനുള്ളഅവോശം

10. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് നടതുന്നെ്ധിനുള്ളഅവോശം.

അവോശങ്ങളുമായ്ധി ബനതപട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധിൽ ന്ധിന്നും ദൊേ്ധിച്ചറ്ധിഞ്ഞ

വ്ധിവരങ്ങൾ.

തെ്ചാഴ്ചിൽക്ചാർഡ്ത്

േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്ത്ല്ലാം െതന്ന പുെ്ധിയ തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് ന ല്ക്ധിയ്ധിടുണ്പ്.

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ്േ്പ്ദപഴ്ൺേന്ദര്പ്ശ്ധിച്ചച് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധിൽന്ധിന്നും
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അറ്ധിയാൻ ോധ്ധിച്ചെ്പ്,തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി െുടങ്ങുന്ന േമയത്പ് തൊഴ്ധിൽ

ോർഡ്ധിദല്്പ് ആവശ്യമായ ദഫാദടാ പഞായത്പ്ച് മുദഖന എടുതു

നൽേ്ധിയ്ധിടുണ്പ്. എന്നാൽ തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് പുെു്ുന്ന േമയെ്പ്തൊഴ്ധിൽ

ോര്പ്ഡ്ധിദല്്പ് ആവശ്യമായ ദഫാദടാ േ്വ്ത്രമായ്ധി കപേ തെലവഴച്ചാണ്പ്

എടു്ാറുള്ളെ്പ്. തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്ധിനാവശ്യമായ ദഫാദടാ പഞായത്പ്ച് െതന്ന

എടുത്പ് നൽദേണൊണ്പ്.

തെ്ചാഴ്ചിൽ അബപക

തപാെു ഗപവൃത്ധിേള്പ്്ായ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ വ്യക്ത്ധിപരമായ്ധി അദപക

നലോറ്ധിതല്ലന്ന്പ് തൊ ഴ്ധിലാള്ധിേള്ധിൽ ന്ധിന്നും മനേ്ധിലായ്ധി.തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ

പഞായത്ധിൽ ദനര്ധിട്പ് അദപക നൽോറ്ധില്ല. തൊഴ്ധില്ധിന്പ്

അദപക്ധിച്ച്ധിരുന്നെ്പ് ദമറ്പ്ആണ്പ്. എന്നാൽകേപറ്പ് രേീെ്പ് ലഭ്ധി്ാറ്ധില്ല.

തൊഴ്ധില്ധിനദപക്ധിച്ച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുലള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധി്ാത

ോഹെര്യം ഉണാവാറുതണങ്ധിലും തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്ഷ്മ ദവെനം ഇെുവതര നല്ക്ധിയൊയ്ധി

ദരഖേള്ധിൽ േണ്ധില്ല.തൊഴ്ധിൽ ഇല്ലായ്ഷ്മ ദവെനതത പറ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്ു

അറ്ധിവ്ധില്ല.

,കൂല്ചി/നഷ്ടപര്ചിഹ്ചാരം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ ഗപോരം ഗപവൃത്ധി േഴ്ധിഞ്ഞ്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ

ദവെനം ലഭ്ധിദ്ണ അവോശം തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് ഉണ്പ്. ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ്

വ്ധിദധയമാ്്ധിയ ച്ഗപവൃത്ധിേളുതട ദവെനം തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്്്പ്

ലഭ്യമായ്ധിടുള്ളൊയ്ധി ഫീല്്പ് പര്ധിദശാധനയ്ധിൽ മനേ്ധിലാ്ുവാൻ ോധ്ധിച്ചു

എങ്ധിലും ഗപവൃത്ധി േഴ്ധിഞ്ഞ്പ് ച്15 േ്ധിവേം പ്ധിന്ന്ധിടെ്ധിനു ദശഷമാണ്പ് ദവെനം

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്്്പ് ലഭ്ധിച്ച്ധിടുള്ളെ്പ്.ഈ െവണ തെയ് വർ്്പ്ച്ദോഡ്പ് WC/340334

ഖണ്ധിേ 5 ൽ ഉൾതപടുന്ന േുടുംബങ്ങളുതടയും തെറുേ്ധിട നാമമാഗെ

േർഷേരുതട ഭൂമ്ധിേള്ധിൽ മ്്പ്ജലേംരകണ ഗപവർത്ധിയുതട ദവെനം

ഇെുവതര ലഭ്യമായട്ധില്ല. 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ ദവെനം ലഭ്ധിച്ച്ധിതല്ലങ്ധിൽ

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പ്്്പ് നഷ്പ്ടപര്ധിഹാരം ലഭ്ധി്ുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്പ്.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം തേകൻ 3(2),6 തഷഡ്യൂൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30 ഗപോരം

പണ്ധി േഴ്ധിഞ്ഞ്പ് 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ േൂല്ധി ലഭ്യമാദ്ണൊണ്പ്.16ആം

േ്ധിവേം മുെൽ കവേുന്ന ഓദരാ േ്ധിവേവും 0.05% നഷ പര്ധിഹാരം

ലഭ്ധി്ുതമന്ന ോര്യതത പറ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്ു അറ്ധിവ്ധില്ല. േൂല്ധി

കവേ്ധിയെ്ധിനുള്ള ആനുേൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാ്്ധിയൊയ്ധി

ോണുന്ന്ധില്ല.ച്തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ ദവെനം

ലഭ്ധി്ുന്നെ്ധിനുള്ള നടപട്ധിേൾ പഞായത്പ് തെയ്്ധിടുണ്പ് ഇെ്പ്

ഗപശംേനീയമാണ്പ്.

തെ്ചാഴ്ചിൽസ്ഥലതതസൗകര്യങ്ങള്

േുട്ധിയ്പ്്ുവാനുള്ള തവള്ളം, വ്ധിഗശമ േകൌേര്യം, ഗപഥമശുഗശൂഷാ േകൌേര്യം,

ഗേഷ്പ് എന്ന്ധിവ തൊഴ്ധിൽ സലത്പ് ലഭ്യമാ്ണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം

തഷഡ്യൂൾ 2 para 23-28, ദേഗന്ദ വാർഷ്ധിേ മാസർ േർ്ുലർ 8, 8.2ച്

അനുശാേ്ധി്ുന്നുണ്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുമായ്ധി ദനര്ധിട്പ് നടത്ധിയ

േംഭാഷണത്ധിന്ധിടയ്ധിൽ ഗപവൃത്ധിസലങ്ങള്ധിൽെണൽ തേകൌേര്യം

ലഭ്യമല്ല എന്ന്പ് മനേ്ധിലായ്ധി. വ്ധിഗശമത്ധിന്പ് ആവശ്യമായ ടാർ ദപാള്ധിന്പ് ഷീറ്പ്

മുൻപ്പ് ഉണായ്ധിരുതന്നങ്ധിലും ഇദപാൾ ന്ധിലവ്ധിൽ ഇല്ല. േുട്ധിതവള്ള പാഗെവും

ഫസ്പ്എയ്്പ്ച്ദബാക്്പ്ച്േകൌേര്യവും ലഭ്ധി്ാറുണ്പ്.

തഷല്്ത് ഓഫ്ത് ബഗപ്ചാജക്്ത് െയ്ചാറ്ചാകുവ്ചാനുള്ളഅവക്ചാേം

തഷല്്പ് ഓഫ്പ് ദഗപാതജേ്പ്റ്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട പങാള്ധിതം ഉണാോറുണ്പ്

തഷൽഫ്പ് ഓഫ്പ് തഗപാജേ്പ്റ്പ്, ആേ്പ്ച്ഷൻ പാൻ െയാറാ്ൽ എന്ന്ധിവ്ുള്ള
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ഗഗാമേഭേൾ വാർഡ്ലത്ധിൽ ദെരാറുണ്പ് . ഇതരം മീറ്ധിംഗുേൾ,

ഗഗാമേഭേൾഎന്ന്ധിവവാർഡ്പ് െലത്ധിൽെതന്ന ദെദരണൊണ്പ്.

ച്

5 ക്ചിബല്ചാമീററ്ചിനുള്ള്ചിൽ തെ്ചാഴ്ചിൽലഭ്ചിയ്ത്കുവ്ചാനുള്ളഅവക്ചാേം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമം തഷഡ്യൂൾ 2 para 18, ദേഗന്ദവാർഷ്ധിേ േർ്ുലർ

ൊപ്പ്റർ 17 എന്ന്ധിവയ്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് 5 േ്ധിദലാമീറർ െുറളവ്ധിൽ

തൊഴ്ധിൽ ലഭ്യമാേണം എന്ന്പ് അനുശാേ്ധി്ുന്നു. വാർഡ്ധിതല മുഴുവൻ

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്ും 5 േ്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധിൽ െതന്ന തൊഴ്ധിൽ

ലഭ്ധി്ുന്നുതണന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്ധിൽ ന്ധിന്ന്പ്അറ്ധിയുവാൻോധ്ധിച്ചു.

സമയബന്ചിെമ്ചായുള്ളപര്ചാെ്ചി പര്ചിഹ്ചാരത്ചിനുള്ളഅവക്ചാേം

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് പലവ്ധിധ പരാെ്ധിേൾ ഉതണങ്ധിലും ഇെ്പ് വതര യതൊരു

പരാെ്ധിയും ദരഖാമൂലം പഞായത്ധിന്പ് നൽേ്ധിയ്ധിട്ധില്ല.ച്പരാെ്ധിേൾ ദമറ്ധിതന

അറ്ധിയ്ധി്ുേ മാഗെമാണ്പ് തെയാറ്പ്.

ബസ്ചാഷ്യൽഓഡ്ചിറ്ത് നെതുന്നെ്ചിനുള്ളഅവക്ചാേം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമം തേകൻ 17(2) ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്ച്നടതുവാനുള്ള

അവോശം നൽേുന്നു. ഗപസ്ുെ വാർഡ്ധിൽ ഓഡ്ധിറ്പ്ച് നടതുന്നെ്ധിനായ്ധി

ഗപദെ്യേ േമ്ധിറ്ധി ന്ധിലവ്ധിലുതണന്ന്പ് ഫീൽഡ്പ് പര്ധിദശാധനയ്ധിൽ മനസ്ധിലായ്ധി.

എന്നാൽ ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിതന പറ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്ുഅറ്ധിവ്ധില്ല.

ഗപവൃത്ചിവ്ചിേദ്ചാംേങ്ങള്വ്ചാർഡ്ത്-6. ഒഞ്ചിയം

ഒഞ്ധിയം പഞായത്പ് വാർഡ്പ് 6 (ഒഞ്ധിയം )തല 01.10.2018 മുെൽ 31.03.2019

വതരയുള്ള 5 ഗപവൃത്ധി ഫയലുേളാണ്പ് ദോഷ്യൽ ച് ഓഡ്ധിറ്ധിനു ദവണ്ധി

െ്ധിരതഞ്ഞടുതെ്പ്.ച് ഈ ോലയളവ്ധിൽ നടത്ധിയ ഗപവൃത്ധി്ായ്ധി 1292

അവ്ധിേഗ്പ്ദ്ധ തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ േൃഷ്പ്ട്ധിച്ച്ധിടുണ്പ്. അവ്ധിേഗ്പ്ദ്ധ ദവെന

ഇനത്ധിൽ369024/- രൂപയും ഗപവൃത്ധി്്പ് ദവണ്ധി െ്ധിലവഴ്ധിച്ച്ധിടുണ്പ്. ഗപവൃത്ധി

േംബന്ധിച്ചവ്ധിശോംശങ്ങൾൊതഴ തോടു്ുന്നു

1604012004/IC/214804അഴ്ചിയൂർ ഗബ്ചാഞ്ത്കന്ചാൽനവീകരണം

ഈ ഗപവർത്ധി്ു ദവണ്ധി 870 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ േൃഷ്ധിച്ചു. ഇെ്ധിനായ്ധി 243120

രൂപആതേ െ്ധിലവായ്ധി. ഈ ഗപവർത്ധിയുതട ദബാർഡ്പ് ഗപവർത്ധി തെയ്സലത്പ്

ഉണായ്ധിരുന്നു. േനാല്ധിതല ഇരുവശതുമുള്ള ോടുതവട്ധിതതള്ധിച്ച്പ് മ്്പ്

എടുതുമാറ്ധി ജലദേെനത്ധിന്പ്അനുദയാജ്യമാ്ുന്ന രീെ്ധിയ്ധിലാണ്പ് ഇെ്ധിൻതറ

ഗപവർത്ധി നടതുന്നെ്പ്. 1000മീറർ നീളത്ധിലും 1.40 വീെ്ധിയ്ധിലുമാണ്പ് ഗപവർത്ധി

നടത്ധിയെ്പ് എന്നാൽ ഇദപാൾ േനാൽ മുഴുവനായ്ധി ോടുപ്ധിട്ധിച്ച്പ് േ്ധിട്ുേയാണ്പ്

അെുതോണുെതന്ന 540 മീറർ മാഗെദമ അളന്ന്പ് െ്ധിടതപടുതുവാൻ ോധ്ധിച്ചുള്ളൂ.

ഈ ഗപവർത്ധി എല്ലാ വർഷവും നടത്ധി വരുന്നു എന്നാൽ വർഷങ്ങളായ്ധി േനാൽ

ജലദേെനത്ധിന്പ് ഉപദയാഗ്ധി്ാൻ േഴ്ധിയാറ്ധില്ല മുൻോലങ്ങള്ധിൽ ഈ േനാൽ

ദവനൽ്ാലത്പ് ഗപദേശവാേ്ധിേൾ്്പ് ഒരു ആശ്വാേം ആയ്ധിരുന്നു എന്നാൽ

ഇദപാൾ ആർ്ും ഇെ്ധിൻതറ ഗുണം ലഭ്ധി്ാറ്ധില്ല. അെുതോണുെതന്ന േർ്ാറ്ധിന്പ്

ഈ ഗപവർത്ധിയ്ധിലൂതട നഷമാണ്പ് േംഭവ്ധിച്ചെ്പ്. എന്നാൽ േനാൽ നവീേരണം

നട്ാെ്ധിരുന്നാൽ േനാൽ പൂർണമായും ോടു പ്ധിട്ധി്ുേയും മാല്ധിന്യ്ൂമ്പാരം

ആവുേയും തെയുന്നു േൂടാതെ േനാല്ധിന്പ്തറ േമീപത്പ് േൂതട ഉള്ള

തപാെുവഴ്ധിേൾോടു പ്ധിട്ധി്ുന്നു.ഈ ഗപവർത്ധി തെയുദമ്പാൾ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ്

കേയുറ ോലുറ എന്ന്ധിവ ലഭ്ധിച്ച്ധിട്ധില്ല. ൊഴ്ച ഏറ്ധിയ ഭാഗങ്ങള്ധിതല ോടുതവട്പ്ലും

മത്ടു്ലും ഗപയാേേരമാണ്പ്എന്ന്പ് പര്ധിദശാധനയ്ധിൽ മനസ്ധിലായ്ധി.

* 1604012004 /IF/ 335257 ച്ചാപയ്ചിൽകുളം ന്ചിർമ്ചാണം
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ൊപയ്ധിൽ േുളം ന്ധിർമാണ ഗപവർത്ധി്്പ് ദവണ്ധി 148 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ

േൃഷ്ധിച്ചു ഗപവർത്ധിയുതട േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് ഗപവർത്ധി

സല ഉടമയായ പാറയുള്ള പറമ്പത്പ് ലീലയുതട പറമ്പ്ധിൽ സാപ്ധിച്ച്ധിടുണ്പ്. 60

വയസ്ധിനു മുേള്ധിൽ ഗപായമുള്ള 10 ദപർ ഈ ഗപവർത്ധിയ്ധിൽ പങാള്ധിയായ്ധി.

ഗപവർത്ധി തെയുദമ്പാൾ വർ്്പ്ച് കേറ്പ് തഫേ്ധില്ധിറ്ധി ആയ ഷീറ്പ് ലഭ്ധിച്ച്ധിരുന്ന്ധില്ല.

ോർഷ്ധിേ ആവശ്യത്ധിനുദവണ്ധി ഉപദയാഗ്ധി്ാനാണ്പ് ഈ േുളം ന്ധിർമ്ധിച്ചെ്പ്. 9

മീറർ നീളവും 6 മീറർ വീെ്ധിയും അളന്ന്പ് ദരഖതപടുത്ധി ന്ധിലവ്ധിൽ ഈ

േുളത്ധിൽ തവള്ളം ന്ധിലന്ധിൽ്ുന്നുണ്പ് എന്നാൽ േംരകണഭ്ധിത്ധിയായ്ധി

ൊ്്ധിൽ മ്്പ് ന്ധിറച്ച്പ് തേട്ധിയെ്പ് മഴയ്ധിൽ നശ്ധിച്ചു ദപായ്ധിടുണ്പ് എന്ന്ധിരുന്നാലും

ജലദേെനത്ധിന്പ് ഈ േുളം ഉപോരഗപേമാണ്പ്. ഈ ഗപവൃത്ധി്്പ് ദവണ്ധി 46768

രൂപആതേെ്ധിലവായ്ധി.

ഫീൽഡ്പ് പര്ധിദശാധനയ്ധിലൂതട ഈ േുളം അടുതുള്ള വീടുോർ്ും

മറുള്ളവർ്ും േൃഷ്ധി ആവശ്യങ്ങൾ്ും ജലദേെനത്ധിനും ഉപോരഗപേം

ആതണന്ന്പ് മനസ്ധിലായ്ധി. േുളം ന്ധിർമാണ ഗപവർത്ധി തയപറ്ധി

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് അറ്ധിവ്ധില്ലായ്ധിരുന്നു ഓവർേ്ധിയരുട പ്ധി്ത്രുണദയാതടയാണ്പ്

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ ൊപയ്ധിൽ േുളം ന്ധിർമാണം നല്ല രീെ്ധിയ്ധിൽ തെയ്തെന്ന്പ്

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾഅഭ്ധിഗപായതപടു.

* 1604012004/IF/344232-സർക്ചാർ ധനസഹ്ചായം ലഭ്ചികുന്ന

കുെുംബങ്ങളുതെ ഭവനന്ചിർമ്ചാണ ഗപവർത്ചികള് 2018 -2019 (ഫ്ചാത്ചിമ

പുെ്ചിബയ്ചാടും കണ്ചി )

ഒഞ്ധിയം പഞായത്ധിതല 2018- 19 ോമ്പത്ധിേ വർഷത്ധിൽ കലഫ്പ് ഭവന ന്ധിർമാണ

പദ്ധെ്ധി ഗുണദഭാക്താവായ ഫാത്ധിമ പുെ്ധിതയാടു്ണ്ധി എന്നവർ്്പ് മഹാതാഗാന്ധി

ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഉൾതപടുത്ധി (തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് നമ്പർ

05/182)വീട്ധിൻതറ െറ, ഭ്ധിത്ധി, ദമൽ്ൂര, എന്ന്ധിവയുതട പണ്ധിപൂർതീേര്ധിച്ചൊയ്ധി

മനസ്ധിലായ്ധി. നാല്പ് ഘടമായാണ്പ് ഈ ഗപവർത്ധി പൂർതീേര്ധി്ുന്നെ്പ്. െറ

ന്ധിർമാണത്ധിന്പ് 28 േ്ധിവേം ല്ധിന്പ്റൽ വതരയുള്ള ഗപവർത്ധി്ു 24 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനം

റൂഫ്ധിങ്ങ്ധിന്പ് ദവണ്ധി 10 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനം ഫ്ധിന്ധിഷ്ധിങ്ങ്ധിന്പ് ദവണ്ധി 28 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ

എന്ന്ധിങ്ങതന തമാതം 90 തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ്്പ് 24300 രൂപ ഗുണദഭാക്താവ്ധിന്പ്

ലഭ്ധിച്ച്ധിടുതണന്ന്പ് മനസ്ധിലായ്ധി.എന്നാൽ ഈ ഗപവർത്ധി്്പ് 62 േ്ധിവേതത ദവെന

മാഗെമാണ്പ് ഓഡ്ധിറ്ധിംഗ്പ് ോലയളവ്ധിൽ ലഭ്ധിച്ച്ധിടുള്ളെ്പ് ബാ്്ധിവരുന്ന 28 േ്ധിവേതത

ദവെനം 2019-20 ോമ്പത്ധിേ

വർഷത്ധിൽ ആണ്പ് ലഭ്ധിച്ചെ്പ്. ഈ ഗപവർത്ധി്്പ് വ്ധി ഇ ഒ ആണ്പ് ഫണ്പ് അനുമെ്ധി

നൽേുന്നെ്പ്.

* 1604012004/IF/344230-സർക്ചാർ ധനസഹ്ചായം ലഭ്ചികുന്ന

കുെുംബങ്ങളുതെ ഭവനന്ചിർമ്ചാണ ഗപവർത്ചികള് 2018-2019(ബ്ചാബു

കൂവൽകണ്ചി )

ഒഞ്ധിയം പഞായത്ധിതല 2018- 19 ോമ്പത്ധിേ വർഷത്ധിൽ കലഫ്പ് ഭവന ന്ധിർമാണ

പദ്ധെ്ധി ഗുണദഭാക്താവായ ബാബു േൂവൽ്ണ്ധി എന്നവർ്്പ് മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ

ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഉൾതപടുത്ധി (തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് നമ്പർ

06/168)വീട്ധിൻതറ െറ, ഭ്ധിത്ധി, ദമൽ്ൂര, എന്ന്ധിവയുതട പണ്ധിപൂർതീേര്ധിച്ചൊയ്ധി

മനസ്ധിലായ്ധി. നാല്പ് ഘടമായാണ്പ് ഈ ഗപവർത്ധി പൂർതീേര്ധി്ുന്നെ്പ്. െറ

ന്ധിർമാണത്ധിന്പ് 28 േ്ധിവേം ല്ധിന്പ്റൽ വതരയുള്ള ഗപവർത്ധി്ു 24 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനം

റൂഫ്ധിങ്ങ്ധിന്പ് ദവണ്ധി 10 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനം ഫ്ധിന്ധിഷ്ധിങ്ങ്ധിന്പ് ദവണ്ധി 28 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ

എന്ന്ധിങ്ങതന തമാതം 90 തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ്്പ് 24300 രൂപ ഗുണദഭാക്താവ്ധിന്പ്
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ലഭ്ധിച്ച്ധിടുതണന്ന്പ് മനസ്ധിലായ്ധി.എന്നാൽ ഈ ഗപവർത്ധി്്പ് 62 േ്ധിവേതത ദവെന

മാഗെമാണ്പ് ഓഡ്ധിറ്ധിംഗ്പ് ോലയളവ്ധിൽ ലഭ്ധിച്ച്ധിടുള്ളെ്പ് ബാ്്ധിവരുന്ന െുേ 2019-20

ോമ്പത്ധിേ വർഷത്ധിൽ ആണ്പ് ലഭ്ധിച്ചെ്പ്. ഈ ഗപവർത്ധി്്പ് വ്ധി ഇ ഒ ആണ്പ് ഫണ്പ്

അനുമെ്ധി നൽേുന്നെ്പ്

* 1604012004 /RS/ 293574 കബ്്ചാസ്ത് കുഴ്ചി & ബസ്ചാബകജ്ത് പ്ചിറ്ത് ന്ചിർമ്ചാണം

22 വീടുേള്ധിലാണ്പ് ഈ ഗപവർത്ധി തെയ്െ്പ്. മൂന്ന്പ് നദടപ്പ് േദമ്പാസും 104

ോധാരണ േദമ്പാസ്പ് േുഴ്ധിേളും ആണ്പ് ഈ ഗപവൃത്ധിയ്ധിലൂതട ന്ധിർമ്ധിച്ചെ്പ്. 2.40

നീളത്ധിലും 1.20 വീെ്ധിയ്ധിലുമാണ്പ് നദടപ്പ് േദമ്പാസേൾ ന്ധിർമ്ധിച്ച്ധിടുള്ളെ്പ് അെ്പ്

േൃെ്യമായ്ധിഅളന്നു െ്ധിടതപടുതാൻ ോധ്ധിച്ചു. തമറീര്ധിയൽ വർ്്പ്ആയ നദടപ്പ്

േദമ്പാസ്പ് വളതര ഉപോരഗപേം ആതണന്നും േൂടാതെ വളം ഉണാോൻ

ോധാരണ േദമ്പാസ്പ് ദന്ാൾ ഗുണേരം ഇൊതണന്നും തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ

അഭ്ധിഗപായതപടു 104 ോധരണ േദമ്പാസ്പ് േുഴ്ധിേളുമാണ്പ് ഈ ഗപവർത്ധിയ്ധിലൂതട

ന്ധിർമ്ധിച്ചെ്പ്. അെ്ധിൽ 1 4 എ്ത്ധിൽ വാഴ, കെ എന്ന്ധിവ േുഴ്ധിച്ച്ധിടൊയും 25

എ്ം മൂട്ധിയ ൊയും 27 എ്ത്ധിൽ ദവസ്പ് തോണ്പ് ന്ധിറഞ്ഞൊയ്ധി 38 എ്ം

ഭാഗ്ധിേമായ്ധി ന്ധിലന്ധിൽ്ുന്നൊയും ഫീൽഡ്പ് പര്ധിദശാധനയ്ധിൽ വ്യക്തമായ്ധി.

ഒരു മീറർ നീളത്ധിലും ഒരു മീറർ വീെ്ധിയ്ധിലും ഒരു മീറർ ആഴത്ധിലും ആണ്പ്

ഈ ഗപവർത്ധി തെയ്തെങ്ധിലും ഇദപാൾ ന്ധിലവ്ധിലുള്ള േദമ്പാസ്പ് േുഴ്ധിേള്ധിൽ

മഴയ്ധിൽ മ്്ധിട്ധിഞ്ഞെ്പ് ോരണം അളവ്ധിൽ മാറം ഉണ്പ്. ഈ വാർഡ്ധിതല ഉയർന്ന

ഗപദേശതുള്ളവർ േദമ്പാസ്പ് േുഴ്ധിതയ മഴ്ുഴ്ധിയായും ഉപദയാഗ്ധിതച്ചന്ന്പ്

പറയുേയുണായ്ധി.തമറീര്ധിയൽ വർ്്പ് ആയ നദടപ്പ് േദമ്പാസ്പ് ദോളാർ

േുമൽ േുന്ധിയ്ധിൽ ൽ രജന്ധി, പുതൻപുരയ്ധിൽ ഹരീഗന്ദനാഥ്പ്, േൂവൽ

േുന്ധിയ്ധിൽ രാജൻ എന്ന്ധിവരുതട വീടുേള്ധിൽോണാൻ ോധ്ധിച്ചു ഗപവൃത്ധിയുതട

ദബാർഡ്പ് ദോളാർ േുമൽ േുന്ധിയ്ധിൽ രജന്ധിയുതട വീടുപറമ്പ്ധിൽ ോണാൻ

ോധ്ധിച്ചു.ഈ ഗപവർത്ധി്ു ദവണ്ധി 30536രൂപ െ്ധിലവായ്ധി. 94 തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ

ഈ ഗപവൃത്ധിയ്ധിലൂതട േൃഷ്ധിച്ചു. അെ്ധിൽ എട്പ് തേമ്ധി സ്ക്ധിൽഡ്പ് തൊഴ്ധിൽ

േ്ധിനങ്ങൾ ആയ്ധിരുന്നു തേമ്ധി സ്ക്ധിൽഡ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് േ്ധിവേദവെനം

ആയ്ധി 850 രൂപയാണ്പ് നൽേ്ധിയെ്പ്.

പര്ചാെ്ചികള്

* 100 തൊഴ്ധിൽേ്ധിനം ലഭ്ധി്ാറ്ധില്ല

* അഴ്ധിയൂർ ഗബാഞ്പ് േനാൽ ഗപവർത്ധിയ്ധിൽ തൊഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾേുറവാണ്പ്.

* വൃത്ധിയാ്ൽനടപട്ധിേള്ധിൽകേയുറ ോലുറഎന്ന്ധിവ ലഭ്ധി്ാറ്ധില്ല

* ദവെന ലഭ്യെയ്ധിതലോലൊമേം 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽേൂല്ധി ലഭ്ധി്ാറ്ധില്ല.

* ദജാല്ധിേമയത്ധിൻതറകേർഘ്യം േുറയ്പ്്ാൻ നടപട്ധിേൾ ഉണാവണം

* േുട്ധിതവള്ളേകൌേര്യംഫസ്പ്എയ്്പ് ദബാക്്പ് എന്ന്ധിവ ലഭ്ധി്ാറുണ്പ്എങ്ധിലും

തഷൽടർ േകൌേര്യo ലഭ്യമല്ല

* േനാല്ധിതല ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങള്ധിതല ോട്പ് തവടൽ അപേടം പ്ധിട്ധിച്ചൊണ്പ്

ഗപയാേേരമായ ഇതരം

ഗപവർത്ധിേൾ്്പ് തൊഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾവർധ്ധിപ്ധി്ണം

* േൂല്ധി വർധ്ധിപ്ധി്ണം

* തപാെുവഴ്ധിേൾ വൃത്ധിയാ്ാനുള്ള ദജാല്ധിേൾ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ

ഉൾതപടുതണം.

* ൊതഴ്ുറ്ധി േരുവാര്ൽ ദൊട്പ് നവീേരണ ഗപവർത്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ അനുവേ്ധിച്ചു

െരണം
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* ആറാം വാർഡ്ധിതല െുട്ം തറയ്ധില്ധിന്പ് േ്ധിഴ്ുഭാഗതുള്ള ഓടേൾ

വൃത്ധിയാ്ാനുള്ള ഗപവർത്ധി

തൊഴ്ധിലുറപുപദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഉൾതപടുതണം അല്ലാതപകം മഴ്ാലത്പ്

ഗപദേശവാേ്ധിേൾ

േുര്ധിെത്ധിലാ്ും

* മുൻവർഷങ്ങള്ധിൽ 100 തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ പൂർതീേര്ധിച്ച രേീെ(6/71),

ദശാഭ, ശാരേ( 6/ 4 1),

പുഷ് ബാലേൃഷ്ണൻ, േകൌമ്ധിന്ധി, വേ്ത്ര (6 /8) എന്ന്ധിവർ്്പ് ആയ്ധിരം രൂപ

ലഭ്ധിച്ച്ധിട്ധില്ല.

*ദമറ്പ് േ്വ്ത്രം േയ്ധിൽ ന്ധിന്ന്പ് കപേ എടുത്പ് ഫസ്പ് എയ്്പ് ദബാക്്പ് വാങ്ങുേയും

അെ്ധിൻതറകപേഇെുവതരഎ്കൌണ്ധിദല്്പ് വന്ന്ധിട്ധില്ല.

ഫയൽപര്ചിബേ്ചാധനവ്ചിവരങ്ങള്

1. കവർബപജ്ത്

ഗപവർത്ധിയുമായ്ധി ബനതപട തപാെുവ്ധിവരങ്ങൾ ഉൾത്ാള്ളുന്ന ദരഖയാണ്പ്

േവർദപജ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച്ച ഗപവൃത്ധി ഫയലുേള്ധിൽ വാർഷ്ധിേ മാസർ േർ്ുലർ

ഗപോരമുള്ള േവർ ദപജ്പ് ോണാൻ ോധ്ധിച്ച്ധില്ല.എന്നാൽ ഗപാദേശ്ധിേ േവർ ദപജ്പ്

ോണാൻ ോധ്ധിച്ചു. വാർഷ്ധിേ മാസർ േർ്ുലർ മാെൃേ ഗപോരം േവർദപജുേൾ

േൂക്ധിദ്ണെുണ്പ്ച്

തചക്ത് ല്ചിസ്ത്

ഒരു ഗപവൃത്ധി ഫയല്ധിൽ ഗേമഗപോരം ഏതൊത് ദരഖേൾ എവ്ധിതട ഏെ്പ് ദപജ്പ്

മുെൽ േൂക്ധിച്ച്ധിര്ധി്ുന്നു എന്ന്പ് മനസ്ധിലാ്ുവാനുള്ള ആധ്ധിോര്ധിേ ദരഖയാണ്പ്

തെ്്പ് ല്ധിസ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച്ചഫയലേള്ധിൽ തെ്്പ് ല്ധിസ്പ് ോണാൻോധ്ധിച്ച്ധില്ല.ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്

ആകൻപ്ചാൻ ബക്ചാപ്ചിച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്ച്

ഗപസ്ുെ ഗപവൃത്ധി പഞായത്ധിതല നടപു വർഷത്ധിതല ആനുവൽ ആകൻ

പാന്ധിൽ ഉൾതപടൊണ്പ് എന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധി്ുവാനുള്ള ദരഖയാണ്പ് ആകൻ പാൻന്പ്തറ

ദോപ്ധി.ച് പര്ധിദശാധ്ധിച്ച ഗപവൃത്ധി ഫയലുേള്ധിൽ ആകൻ പാന്ധിന്പ്തറ ദോപ്ധി

ോണുവാൻോധ്ധിച്ച്ധില്ല.ച്ച്

എസ്ചിബമറ്ത്

ഒരു ഗപവൃത്ധി എങ്ങതന, എഗെ അളവ്ധിൽ തെയണതമന്ന്പ് ോദങെ്ധിേമായ്ധി

ഗപെ്ധിപാേ്ധി്ുന്ന ആധ്ധിോര്ധിേ ദരഖയാണ്പ് എസ്ധിദമറ്പ്. പര്ധിദശാധന ഭാഗമായ്ധി

േതണത്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ്.

ഗപവൃത്ധി ഫയലുേള്ധിൽ എസ്ധിദമറ്പ് േൂക്ധിച്ച്ധിടുണ്പ്. ോധാരണ ജനങ്ങൾ്്പ്

മനസ്ധിലാേുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ ജനേീയ ഭാഷയ്ധിൽ ദവണം എസ്ധിദമറ്പ് െയാറാ്ാൻ.

എന്നാൽ പര്ധിദശാധ്ധിച്ച ഫയല്ധിൽ ജനേീയ എസ്ധിദമറ്പ് ോണുവാൻ ോധ്ധിച്ച്ധില്ല.

ഗപവൃത്ധിയുതടച് ഓദരാ ഘടത്ധിതലയും വ്ധിശേവ്ധിവരങ്ങൾ എസ്ധിദമറ്ധിൽ

ഗപെ്ധിപാേ്ധിച്ച്ധിടുണ്പ് എന്നെ്പ് ഗപശംേനീയമാണ്പ്.പര്ധിദശാധനയുതട പര്ധിദശാധനയുതട

ഭാഗമായ്ധി േതണത്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ് എല്ലാ ഗപവർത്ധി ഫയലുേള്ധിലും എസ്ധിദമറ്പ്

േൂക്ധിച്ച്ധിടുണ്പ്. IC/ 214804 എന്ന ഗപവർത്ധിയുതട എസ്ധിദമറ്പ് (246000 ), IF/335257 എന്ന

ഗപവർത്ധിയുതട എസ്ധിദമറ്പ്( 63000 ), RS/293574 എന്ന ഗപവർത്ധിയുതട എസ്ധിദമറ്പ്

(75000), IF/ 344232 എന്ന ഗപവർത്ധിയുതട എസ്ധിദമറ്പ് (24390), IF/344230 എന്ന

ഗപവർത്ധിയുതട (24390) ആതണന്ന്പ് പര്ധിദശാധന ോണാൻ ോധ്ധിച്ചു. ോധാരണ

ജനങ്ങൾ്്പ് മനസ്ധിലാേുന്ന രീെ്ധി ജനേീയ ഭാഷയ്ധിൽ ദവണം എസ്ധിദമറ്പ്

െയാറാ്ാൻഎന്നാൽപര്ധിദശാധ്ധിച്ച ഒരു ഫയല്ധിലും ജനേീയഎസ്ധിദമറ്പ് ോണാൻ
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ോധ്ധിച്ച്ധില്ല. ഓദരാ ഘടത്ധിതലയും വ്ധിശേവ്ധിവരങ്ങൾ എസ്ധിദമറ്പ് ഗപെ്ധിപാേ്ധിച്ച്ധിടുണ്പ്

ഇെ്പ് ഗപശംേനീയമാണ്പ്.

സ്ചാബ്കേെ്ചിക്ചാനുമെ്ചി പഗെം

ഒരു ഗപവൃത്ധി്്പ് ോദങെ്ധിേവ്ധിേഗ്ധരുതട അനുമെ്ധി ലഭ്ധിച്ച്ധിടുണ്പ് എന്നെ്ധിനുള്ള

ആധ്ധിോര്ധിേ ദരഖയാണ്പ് ോദങെ്ധിേ അനുമെ്ധി ദരഖ. പര്ധിദശാധ്ധിെഫയലുേള്ധിൽ

ോദങെ്ധിേ അനുമെ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നുോദങെ്ധിേ അനുമെ്ധി ദരഖയ്ധിൽ ഒപ്ധിടുന്ന

ോദങെ്ധിേ വ്ധിേഗ്ധർ അെ്ധിദനാതടാപം ഒപ്ധിട െീയെ്ധി േൂട്ധി ദെർദ്ണെുണ്പ്

അെ്ധിനാൽഈോര്യത്ധിൽ ഗപദെ്യേ ഗശദ്ധപുലർദതണൊണ്പ്

ഭരണനുമെ്ചി

ഗപവൃത്ധി തെയുന്നെ്ധിന്പ് ന്ധിർവഹണ സാപനം നൽേുന്ന അനുമെ്ധിയാണ്പ്

ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലുേള്ധിലും േൂക്ധിദ്ണൊണ്പ്. ഈ

ഗപവൃത്ധിഫയലുേള്ധിൽ ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ ഉണായ്ധിരുന്നു

ഡ്ചിമ്ചാൻഡ്ത് ബഫ്ചാം

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപട്പ് നൽേുന്ന അദപകയാണ്പ് ഡ്ധിമാൻഡ്പ്

ദഫാം. തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടവർ്്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ ദജാല്ധി നൽേ്ധിദയാ

എന്നറ്ധിയുവാൻ േഹായ്ധി്ുന്ന ദരഖേൂട്ധിയാണ്പ് ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദഫാം. പര്ധിദശാധ്ധിച്ച

എല്ലാ ഫയല്ധിലും ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദഫാo ോണാൻോധ്ധിച്ചു.

വർക്ത്അബല്ചാബകഷൻബഫ്ചാം

ഗപവർത്ധി അനുവേ്ധിച്ചുതോണ്പ് ന്ധിർവ്വഹണ ഉദേ്യാഗസൻ നൽേുന്ന

അനുമെ്ധിയാണ്പ് വർ്്പ് അ ദലാദ്ഷൻദഫാം.അദപക്ധിച്ച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ

ഗപവർത്ധി ലഭ്ധിച്ചു എന്ന്പ് അറ്ധിയാൻ േഹായ്ധി്ുന്ന ദരഖ േൂട്ധിയാണ്ധിെ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച്ച രണു ഭവനന്ധിർമാണ ഫയലുേള്ധിൽ അദലാദ്ഷൻ ദഫാം ഘടം

ആയ്ധിടാണ്പ് ഉള്ളെ്പ് എന്നാൽ ബാ്്ധിയുള്ള ഫയലുേള്ധിൽ അദലാദ്ഷൻ ദഫാം

ോണാൻോധ്ധിച്ച്ധില്ല.

മസർ ബറ്ചാള്

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട ഹാജർന്ധില ദരഖതപടുതാൻ ഉള്ള ദരഖയാണ്പ് മസർ ദറാൾ.

മസർ ദറാളുേള്ധിൽ ബ്ധി ഡ്ധി ഒ., തേഗേടറ്ധി എന്ന്ധിവർ െീയെ്ധി വച്ച്പ് ഒപ്പ്,േീൽ

എന്ന്ധിവ പെ്ധിപ്ധിദ്ണൊണ്പ്.പര്ധിദശാധനയ്ധിൽ മസർ ദറാളുേള്ധിൽ തവട്ധി

െ്ധിരുതലുേൾ ഒന്നും െതന്ന ോണാൻ ോധ്ധിച്ച്ധില്ല. എന്നാൽ അഴ്ധിയൂർ ഗബാഞ്പ്

േനാൽ നവീേരണം, േദമ്പാസ്പ് േുഴ്ധി&ദോദ്ജ്പ് പ്ധിറ്പ് ന്ധിർമാണം എന്നീ

ഗപവർത്ധിയുതട മസർ ദറാളുേള്ധിൽ ദമറ്പ് ഒപുതവച്ച്ധിട്ധില്ല. മസർ ദറാളുേള്ധിൽ

തമഷർതമൻറ്പ് ബു്്പ് നമ്പർ ദപജ്പ് നമ്പർ എന്ന്ധിവ ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല

അെുദപാതലഅറൻഡൻേ്പ് ഗപോരം തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട േൂല്ധി ദരഖതപടുത്ധിയ്ധില്ല.

തമഷർതമന്ത്റ്ത്ബുക്ത്

ഒരു ഗപവൃത്ധി എസ്ധിദമറ്പ് ഗപോരം േൃെ്യമായ അളവ്ധിൽ ആണ്പ് തെദയണെ്പ് എന്നും

തെയ്്ധിര്ധി്ുന്നെ്പ് ഇഗപോരം െതന്നതയന്ന്പ് മനസ്ധിലാ്ാനുള്ള ആധ്ധിോര്ധിേ

ദരഖയാണ്പ് തമഷർതമന്പ്റ്പ് ബു്്പ്.പര്ധിദശാധനവ്ധിദധയമാ്്ധിയ ഗപവൃത്ധിഫയല്ധിതല

എം-ബു്്ധിൽ എസ്ധിദമറ്ധിൽ പരാമർശ്ധിെ അളവ്പ്േൾ െതന്ന ആണ്പ്

ദരഖതപടുത്ധിയെ്പ്. ഗപവൃത്ധി പൂർതീേരണത്ധിന്പ്തറ വ്ധിവ്ധിധ ഘടങ്ങള്ധിതല െുേ

പാോ്ുദമ്പാഴും ഒടുവ്ധിൽ ഗപവൃത്ധി യ്പ്്്പ് അനുവേ്ധിച്ച െുേ ഗപോരമുള്ള ആതേ

െുേ അനുവേ്ധിയ്പ്്ുദമ്പാഴും തമഷർതമന്പ്റ്പ് ബു്്ധിൽ പഞായത്പ് തേഗേടറ്ധി

ോക്യതപടുതൽനടത്ധി ഒപ്പ് േീല്പ് എന്ന്ധിവ പെ്ധിപ്ധിദ്ണൊണ്പ്

ബവജ്ത് ല്ചിസ്ത്

പര്ധിദശാധ്ധിച്ച്പ് ഫയലുേള്ധിൽ ല്ധിസ്പ് ോണാൻ ോധ്ധിച്ച്ധില്ല. എന്നാൽ േുളം
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ന്ധിർമാണത്ധിന്പ്തറഫയല്ധിൽ ദവജ്പ് ല്ധിസ്പ് ഉണായ്ധിരുന്നു.

ഫണ്ത് ഗെ്ചാൻസ്ർഓർഡർ

പര്ധിദശാധ്ധിച്ച ഫയലുേള്ധിൽ ൊപയ്ധിൽ േുളന്ധിർമാണം, അഴ്ധിയൂർ ഗബാഞ്പ് േനാൽ

നവീേരണംഎന്ന്ധിവയുതട ഫയല്ധിൽ എഫ്പ് ട്ധി ഒ ോണാൻ ോധ്ധിച്ചു. എന്നാൽ

ബാ്്ധിയുള്ളഫയലുേള്ധിൽഎഫ്പ് ട്ധി ഒ ോണുവാൻോധ്ധിച്ച്ധില്ല.

തമറീര്ചിയൽവൗച്ചർആൻഡ്ത്ബ്ചിൽ

അഴ്ധിയൂർ ഗബാഞ്പ് േനാൽ നവീേരണം, ൊപയ്ധിൽ േുളംന്ധിർമാണം എന്നീ

ഫയലുേള്ധിൽ ദബാർഡ്ധിൻതറ അകഡ്വകടേ്പ്തമൻറ്പ് വകൌച്ചർ ഫയൽ

േൂക്ധിച്ച്ധിടുണ്പ് എന്നാൽ േദമ്പാസ്പ് േുഴ്ധി ആൻഡ്പ് ദോദ്ജ്പ് പ്ധിറ്പ് ന്ധിർമാണം,

ഭവനന്ധിർമാണം എന്നീ ഗപവർത്ധി ഫയലുേള്ധിൽ വകൌച്ചർ ആൻഡ്പ് ബ്ധില്ല്പ്

ോണുവാൻോധ്ധിച്ച്ധില്ല.

ബഫ്ചാബട്ചാഗ്്ചാഫ്ത്

ഒരു ഗപവൃത്ധി െുടങ്ങുന്നെ്ധിനു മുൻപും, ഗപവൃത്ധി നടന്നുതോണ്ധിര്ധിേുദമ്പാഴും,

ഗപവൃത്ധി പൂർത്ധിയായെ്ധിനുദശഷവുമുള്ള മൂന്ന്പ് ഘടത്ധിലുള്ള ദഫാദടാ

ഗപവൃത്ധി ഫയല്ധിൽ േൂക്ധിദ്ണൊണ്പ്. എന്നാൽ പര്ധിദശാധ്ധിച്ച ഒറ

ഫയലുേള്ധിലും ഒരു ഘടത്ധിതലയും ദഫാദടാ ഫയല്ധിൽ േൂക്ധിച്ച്ധിട്ധില്ല.

അദൊതടാപംജ്ധിദയാ ടാഗ്പ്ഡ്പ് ദഫാദടാ ഗഗാഫ്പ് ഒരു ഫയല്ധിലും ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

ഗപവൃത്ചിപൂർതീകരണസ്ചാക്യപഗെം

ഗപവൃത്ധി പൂർതീേര്ധിച്ചു എന്നെ്ധിന്പ്തറ ദരഖയാണ്പ് ഗപവൃത്ധി പൂർതീേരണ

ോക്യപഗെം. എന്നാൽ പൂർതീേര്ധിച്ച ഒരു ഗപവത്ധി ഫയല്ധിലും ഗപവൃത്ധി

പൂർതീേരണോക്യപഗെം ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

മസർ ബറ്ചാള് മൂവ്ത്തമന്ത്റ്ത് സ്ചിപ്ത്

ഒരു ഗപവൃത്ധിയുതട ഓദരാ ഘടത്ധിന്പ്തറയും മസർ ദറാൾ അനുവേ്ധിച്ച്പ്

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് ദവെനം നൽേുന്നെ്പ് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘടങ്ങളും

ഏതൊത് െീയെ്ധിേള്ധിൽ നടന്നു എന്ന്പ് മനസ്ധിലാ്ാനാണ്പ് മസർ ദറാൾ

മൂവ്പ്തമന്പ്റ്പ് സ്ധിപ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച്ച ഫലുേള്ധിൽ മസർ ദറാൾ മൂവ്പ്തമന്പ്റ്പ് സ്ധിപ്പ്

ഉണായ്ധിരുന്നു. എന്നാൽബനതപട ഉേ്യഗസർ ഒപ്പ് തവച്ച്ധിട്ധില്ല.

സസറ്ത്ഡയറ്ചി

ഗപവൃത്ധി സലതത മുഴുവൻ വ്ധിവരങ്ങളും ദരഖതപടുതുന്നെ്ധിന്പ് ദവണ്ധിയുള്ള

ആധ്ധിോര്ധിേ ദരഖയാണ്പ് കേറ്പ് ഡയറ്ധി. േദമ്പാസ്പ് േുഴ്ധി ആൻഡ്പ് ദോദ്ജ്പ് പ്ധിറ്പ്

ന്ധിർമാണം എന്ന ഫയല്ധിൽ തെ്്പ് ല്ധിസ്പ് ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല തഗപാജേ്പ്റ്പ്

മീറ്ധിങ്ങ്ധിൽ 29 ദപർ പതങടുതു. തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട ോക്യപഗെം

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ് എന്നാൽ പദ്ധെ്ധിയുതട െ്ധിലവായ െുേയും മറും

പൂര്ധിപ്ധിച്ച്ധിട്ധില്ല.

ൊപയ്ധിൽ േുളം ന്ധിർമാണം എന്ന ഫയല്ധിൽ തെക്്ധിസ്പ് ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്നു.

തഗപാജേ്പ്റ്പ്ച് മീറ്ധിംഗ്ധിൽ 20 ദപർ പതങടുതു തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട ോക്യപഗെം

ദരഖതപടുത്ധി ഇല്ലായ്ധിരുന്നു അെ്ധിദനാതടാപം പദ്ധെ്ധിയുതട തെലവായ െുേയും

മറും പൂര്ധിപ്ധിച്ച്ധിട്ധില്ല.

അഴ്ധിയൂർ ഗബാഞ്പ് േനാൽ നവീേരണത്ധിന്പ്തറ ഫയല്ധിൽ തെ്്പ് ല്ധിസ്പ്

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല. തഗപാജേ്പ്റ്പ് മീറ്ധിംഗ്ധിൽ 50 ദപർ പതങടുതു

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട ോക്യപഗെം ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ് എന്നാൽ പദ്ധെ്ധിയുതട

െ്ധിലവായ െുേയും മറും ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

ബറ്ചാസ്ത് ് ർ  ദ്ചിവസം

വാർഷ്ധിേ മാസർച് പാൻ ഗപോരം എല്ലാച് പഞായതുേള്ധിലും ദറാേ്പ്ച്ഗർച് േ്ധിവേം
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ആെര്ധി്ണം എന്ന്പ് ന്ധിഷ്കര്പ്ഷ്ധിച്ച്ധിടുണ്പ്, എന്നാൽച് ദൊദറാട്പ് പഞായത്ധിൽ

നാള്ധിെുവതരയായ്ധി ദറാേ്പ്ച്ഗർ േ്ധിവേം ആെര്ധിച്ചൊയ്ധി ദരഖേള്ധിദലാ

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾദ്ാ ഉദേ്യാഗസർദ്ാഅറ്ധിവ്ധില്ല.

പഞ്ചായത്ചിൽസൂക്ചിച്ച്ചിര്ചിബകണ7 രജ്ചിസറുകള്

1. തൊഴ്ധിൽോർഡ്ധിനുള്ളേുടുംബാദപകയുതട രജ്ധിസർ

2. ഗഗാമേഭ രജ്ധിസർ

3. തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടെും തൊഴ്ധിൽ അനുവേ്ധിച്ചെും േംബന്ധിച്ച

രജ്ധിസർ

4. ഗപവൃത്ധിയുതട ല്ധിസും െ്ധിലവും വ്ധിശോംശങ്ങളുംേംബന്ധിച്ച രജ്ധിസർ

5. സ്ധിരആസ്ധിേളുതട രജ്ധിസർ

6. പരാെ്ധി രജ്ധിസർ

7.ോധന രജ്ധിസർ

ഗ്്ചാമസഭ്ചാ രജ്ചിസർ

ഗഗാമേഭ രജ്ധിസറും മതറല്ലാ രജ്ധിസറുേളും ദപാതല െതന്ന േർട്ധികഫ തെയ്്ധിട്ധില്ല

2015 -2016 മുെൽ 2017- 2018 വതരയുള്ള ഗഗാമേഭാ വ്ധിവരങ്ങൾ രജ്ധിസറ്ധിൽ

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ് ഗഗാമേഭയുതട വ്ധിശേവ്ധിവരങ്ങൾ ദരഖതപടുതുന്നെ്ധിൽ

ഗശദ്ധപുലർത്ധിയെ്പ് ഗപശംേനീയമാണ്പ്

തെ്ചാഴ്ചിൽ ക്ചാർഡ്ത് രജ്ചിസർ

തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് രജ്ധിസർ ഗേമനമ്പർ 1234 മുെൽ 1588 വതര ആറാം വാർഡ്ധിൽ

250 തൊഴ്ധിൽ ോർഡ്പ് നൽേ്ധിയ്ധിരുന്നൊയ്ധി ദരഖയ്ധിൽ ോണുന്നു. തൊഴ്ധിൽ

ോർഡ്പ് രജ്ധിസർബനതപട ഉദേ്യാഗസർോക്യതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല

വർക്ത് രജ്ചിസർ - ഗപവൃത്ചികളുതെ ല്ചിസ്ത്, ച്ചിലവ്ത്, മറ്ത് വ്ചിേദ്ചാംേങ്ങള്

ബരഖതപെുത്ചിയ്ചിടുള്ള  രജ്ചിസർ

വർ്്പ് രജ്ധിസർ ഉതരവാേതപട ഉദേ്യാഗസർ ആരും െതന്ന

ോക്യതപടുത്ധിയ്ധിടുള്ളെല്ല. രജ്ധിസറ്ധിൽ ഒരു ഗപവൃത്ധി ആരംഭ്ധിെ്പ്ത്ധിന്പ്തറ

െീയെ്ധി ഉണ്പ് എന്നാൽ ഗപവർത്ധി അവോന്ധിെത്ധിന്പ്തറ െീയെ്ധി

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല. വാർഡ്പ് െലത്ധിലുള്ള വർ്്പ് രജ്ധിസർ അല്ല

േൂക്ധിച്ച്ധിടുള്ളെ്പ്. ഗഗാമ പഞായത്ധിതല മുഴുവൻ ഗപവൃത്ധിേൾ്ും ഒരു

വർ്്പ് രജ്ധിസർ എന്ന ന്ധിലയ്പ്്ാണ്പ് വർ്്പ് രജ്ധിസർ േൂക്ധിച്ച്ധിടുള്ളെ്പ്.

ോലാനുേൃെമായ്ധി രജ്ധിസറുേൾ പുെു്്ധിയ്ധിടുണ്പ്. ഇെ്പ് ഗപശംേനീയമാണ്പ്.ച്ച്

സ്ഥ്ചിരആസ്ഥ്ചികളുതെ രജ്ചിസർ

എല്ലാ വാർഡ്ധിതലയും ഗപവൃത്ധിേേൾ ഒരുമ്ധിച്ചാണ്പ് രജ്ധിസറ്ധിൽ

തോടുത്ധിടുള്ളെ്പ് ആതേ 84 ഗപവൃത്ധിേളുതട വ്ധിവരങ്ങളാണ്പ് രജ്ധിസറ്ധിൽ

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ്. പെ്ധിവുദപാതല ഈ രജ്ധിസറും ഉതരവാേതപട

ഉദേ്യാഗസൻ േർട്ധികഫ തെയ്്ധിടുള്ളെല്ല. വാർഡ്പ് െലത്ധിലുള്ള രജ്ധിസർ

േൂക്ധി്ുന്നെ്പ് േൂടുെൽനല്ലൊയ്ധിര്ധി്ും.

പര്ചാെ്ചി രജ്ചിസർ

പരാെ്ധി രജ്ധിസർ മറ്പ് രജ്ധിസറുേൾ ദപാല െതന്ന ഉതരവാേതപടച് ഉദേ്യാഗസർ

േർട്ധികഫ തെയ്്ധിട്ധില്ലാതൊണ്പ്. 2013 മുെൽ 2019 വരയുള്ള ോലയളവ്ധിൽ 3

പരാെ്ധിേൾ ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ്. പരാെ്ധി നൽേ്ധിയ െീയെ്ധി,

പരാെ്ധിോരന്പ്തറ ദപരും വ്ധിലാേവും പരാെ്ധിയ്ധിൽ േ്വീേര്ധിച്ച നടപട്ധി എന്ന്ധിവ

ദരഖ തപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ്. പരാെ്ധി െീർപാ്്ധിയ േ്ധിവേം രജ്ധിസറ്ധിൽ
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ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

സ്ചാധനരജ്ചിസർ

തമറീര്ധിയൽ ഗപവർത്ധിേൾ തെയാതെ്പ് തോണ്പ് ഈ രജ്ധിസർ

േൂക്ധിെ്ധിട്ധില്ല.

സ്ചിറ്ചിൺഇൻഫർബമഷൻ ബബ്ചാർഡ്ത്

ഒരു ഗപവൃത്ധി നടത്ധിയ സലം േൃെ്യമായ്ധി മനസ്ധിലാ്ാനും, പദ്ധെ്ധി

ഗപവർതനങ്ങളുതട േുൊര്യെ ഉറപുവരുതുന്നെ്ധിനും ദേശീയ ഗഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപു പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് അെ്യാവശ്യമാണ്പ്.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം തഷഡ്യൂൾ 22(4)ലും വാർഷ്ധിേ മാസർ േർ്ുലർ ൊപ്പ്റർ

10(6), 11, 7, 13 എന്ന്ധിവയ്ധിലും േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്ധിതന്ുറ്ധിച്ച്പ്

പരാമർശ്ധി്ുന്നു. ഓഡ്ധിറ്ധിൻതറ ഭാഗമായ്ധി നടത്ധിയ വർ്ുേളുതട ഫീൽഡ്പ്

പര്ധിദശാധനയ്ധിൽ IC/214804 അഴ്ധിയൂർ ഗബാഞ്പ് േനാൽ നവീേരണം എന്ന

ഗപവർത്ധിയുതട ദബാർഡ്പ് ഗപവർത്ധി സലത്പ് ോണാൻ ോധ്ധിച്ചു. IF/ 335257

ൊപയ്ധിൽ േുളം ന്ധിർമാണത്ധിന്പ്തറ േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്

ഗപവർത്ധി തെയ് സലമായ പാറയുള്ള പറമ്പത്പ് ലീലയുതട പറമ്പ്ധിൽ ോണാൻ

ോധ്ധിച്ചു. RS/293574 േദമ്പാസ്പ് േുഴ്ധി &ദോദ്ജ്പ് പ്ധിറ്പ് ന്ധിർമാണം എന്ന

ഗപവർത്ധിയുതട േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് ദോളാർ േുമൽ

േുന്ധിയ്ധിൽ രജന്ധിയുതട വീടുപറമ്പ്ധിൽ ോണാൻോധ്ധിച്ചു.എന്നാൽ രണ്പ്

ഭവനന്ധിർമാണഗപവർത്ധിേളുതടയും ദബാർഡുേൾോണാൻോധ്ധിച്ച്ധില്ല.

ന്ചിരീകണ ഗപശ്നപര്ചിഹ്ചാരസംവ്ചിധ്ചാനം

തൊഴ്ധിലുറപ്ധിന്പ് 10 അവോശങ്ങള്ധിൽ ഒന്നായ്ധി േമയബന്ധിെമായ്ധി ഉള്ള പരാെ്ധി

പര്ധിഹാരത്ധിനുള്ള അവോശം ന്ധിലന്ധിൽത്തതന്ന പരാെ്ധിേൾ പലവ്ധിധത്ധിൽ

ഉതണങ്ധിലും ഈ അവോശതത്ുറ്ധിച്ച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ് അവദബാധം

ഇല്ലാതെുതോണും നാള്ധിെുവതര ഒരു പരാെ്ധിയും പഞായത്ധിൽ ദരഖാപരമായ്ധി

േമർപ്ധിച്ച്ധിട്ധില്ല. . കേറ്പ് േന്ദർശ്ധി്ുന്ന ഉദേ്യാഗസരുതട അടുത്പ് പരാെ്ധി

വാ്ാൽ പറയുേ മാഗെമാണ്പ് തെയ്്ധിടുള്ളെ്പ്.പരാെ്ധി പര്ധിഹാരത്ധിന്പ് ദടാൾഗഫീ

18004254536 എന്നനമ്പര്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ്ബനതപടാവുന്നൊണ്പ്.

ഗ്്ചാമസഭ - ചർച്ച,െീരുമ്ചാനങ്ങള്

ച്ഒഞ്ധിയം ഗഗാമപഞായത്ധിതല വാർഡ്പ് 6 ഒഞ്ധിയം ഒേ്പ്ദടാബർ 1 2018 മുെൽ മാർച്ച്പ്ച്

31 2019 ോലയളവ്ധിൽ മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ

നടപ്ധിലാ്്ധിയ ഗപവർത്ധിേളുതട ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് േതണതലുേളുതട

അട്ധിസാനത്ധിൽ െയാറാ്്ധിയ ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

അവെര്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിനായ്ധി 21/10/2019 ഒഞ്ധിയം എൽ പ്ധി സ്കൂള്ധിൽ വച്ച്പ് ദോഷ്യൽ
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ഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭ ദെർന്നു

.ചർച്ച

* തൊഴ്ധിൽേമയംേുറയ്പ്്ാനും ദവെനo വർദ്ധ്ധിപ്ധി്ൽ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമഗപോരം തൊഴ്ധിൽ േമയം 9 മുെൽ 5 ആണ്പ്. പഞായത്ധിദനാ

ദേരള േർ്ാര്ധിദനാ മാറം വരുതാൻ ോധ്ധി്്ധില്ല. യൂണ്ധിയൻതറ

ഇടതപടലുേളും െീരുമാനങ്ങളും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ പാല്ധിദ്ണെ്ധില്ല.

എന്നാൽ ഈ ന്ധിയമദതാട്പ് വ്ധിദയാജ്ധിപ്പ് ഗപേട്ധിപ്ധിച്ചദപാൾ ന്ധിയമങ്ങൾ

പാല്ധിച്ച്ധിതല്ലങ്ധിൽ ശക്തമായ നടപട്ധിേൾ േ്വീേര്ധി്ുതമന്ന്പ് ബ്ധി ആർ പ്ധി

മുന്നറ്ധിയ്ധിപ്പ് നൽേ്ധി.

* െണൽ േകൌേര്യം ലഭ്ധി്ാതെ്ധിതന ോരണം ഓവർേ്ധിയർ വ്യക്തമാ്്ധി എല്ലാ

കേറുേള്ധിലും തഷൽറർ ഗപാദയാഗ്ധിേമല്ല ആവശ്യമായ ഗപവർത്ധിേള്ധിൽ

തെയാവുന്നൊണ്പ്

* ദവെന ലഭ്യെയ്ധിതലോലൊമേം

ദവെന ലഭ്യെയ്ധിതല ോലൊമേം പഞായത്ധിൻതറ ഭാഗതു ന്ധിന്നുള്ള വീഴ്ച

അതല്ലന്നും എട്പ് േ്ധിവേം തോണ്പ് നടപട്ധിേൾ പൂർത്ധിയാ്ാർ ഉതണന്നും

െർച്ചയ്പ്്്പ് മറുപട്ധി നൽേ്ധി.

* നൂറ്പ് തൊഴ്ധിൽേ്ധിനം ലഭ്ധി്ുന്ന്ധില്ല. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗഗാമേഭ ആകൻ പാൻ

െയാറാ്ൽ തഷൽഫ്പ് ഓഫ്പ് ദഗപാജക്്പ് െയാറാ്ൽ എന്ന്ധിവയ്ധിതല

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട പങാള്ധിത േുറവും വ്യക്ത്ധിപരമായ തൊഴ്ധിൽ അദപകേൾ

നൽോതെും ആണ്പ് ഒരു പര്ധിധ്ധിവതര തൊഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ േുറയ്പ്്ാനുള്ള

ോരണം.

*ആസ്്ധി വ്ധിേേനവുമായ്ധിബനതപട്പ് ഗപവർത്ധിേൾ

ന്ധിലവ്ധിൽതെയ്ുതോണ്ധിര്ധി്ുന്ന ഗപവർത്ധിേദളാതടാപം 40% ആസ്്ധി വ്ധിേേന

ഗപവർത്ധിേൾ േൂട്ധി തെദയണൊണ്പ് ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് ലൂതട തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

ഗപവർത്ധിേൾേുൊര്യംആദേണെുണ്പ്

െീരുമ്ചാനങ്ങള്

* നൂറ്പ് തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ ലഭ്ധി്ുവാനുംആവർത്ധിച്ചുവരുന്ന തൊഴ്ധിലുേൾ്്പ്

പേരം വാർഡ്ധിന്പ് ഗുണേരമാവും വ്ധിധമുള്ള ഗപവർത്ധിേൾ ഏതറടുത്പ്

തെയാനുള്ള ഗശമം നടതാൻ െീരുമാന്ധിച്ചു തഷൽറർ േകൌേര്യം ലഭ്യമാ്ാൻ

െീരുമാന്ധിച്ചു.

* തൊഴ്ധിൽ ദവെനത്ധിതല ോലൊമേത്ധിന്പ് നഷപര്ധിഹാരം ലഭ്ധി്ാൻ അദപക

നൽോൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

* തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടുന്നെ്ധിനു 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധി്ുവാനും

ദവണ്ധിഅദപകനൽോൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

* തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ സ്ധിരം തെയാറുള്ള ഗപവർത്ധിേള്ധിൽ ന്ധിന്ന്പ് മാറ്ധി

ആസ്്ധി വ്ധിേേന ഗപവർത്ധിേൾഏതറടുതു തെയാൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

*തഷൽഫ്പ് തഗപാജേ്പ്റ്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട പങാള്ധിതംേൂടാൻ െീരുമാന്ധിച്ചു.
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ന്ചിർഹണഉബദ്യ്ചാ്സ്ഥർക്ചായുള്ളന്ചിർബ്ദേേങ്ങള്

ബ്ചി.ഡ്ചി. ഒ.

 മസർ ദറാള്ധിൽ ബ്ധിഡ്ധിഓ ഒപുംേീലും പെ്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിദനാതടാപം െീയെ്ധി

േൂട്ധി ഇടുവാൻ ഗശദ്ധ്ധിദ്ണൊണ്പ്

 അ്കൌണൻറ്പ്, ഡ്ധി. ഇ. ഒ . അഗേ്ധിഡ്ധിറഡ്പ് എൻജ്ധിനീയർ, ഓവർേ്ധിയർച്

ദമറുമാർ എന്ന്ധിവർ്്പ് അവരുതട െുമെലേതള േുറ്ധിച്ചും

ഉതരവാേ്ധിെ്വങ്ങതള േുറ്ധിച്ചും ഏതറടുത്പ് നടപ്ധിലാ്ാൻ ോധ്ധി്ുന്ന

ഗപവൃത്ധിേതളച് േുറ്ധിച്ചും മെ്ധിയായ തഗടയ്ധിന്ധിങ്പ് തോടു്ുേ

 ബ്ധി ഡ്ധി ഓ േഴ്ധിയുന്ന േമയങ്ങള്ധിൽ തൊഴ്ധിലാള്ധിേതളയും തൊഴ്ധിൽ

സലങ്ങളുംേന്ദർശ്ധി്ുന്നെ്പ് ഗുണേരമായ്ധിര്ധി്ും

ച്തസഗകടറ്ചി /അസ്ചിസൻറ്ത് തസഗകടറ്ചി

 മസർ ദറാള്ധിൽ ഒപ്ധിനുംച് േീല്ധിനും ഒപം െീയെ്ധി േൂട്ധി ദെർ്ുവാൻ

ഗശദ്ധ്ധി്ുേ

 ഏഴു രജ്ധിസറുേൾ, എം. ബു്്പ് എന്ന്ധിവ ോക്യതപടുത്ധിച് ആധ്ധിോര്ധിേെ

ഉറപു വരുതുേ

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട അവോശങ്ങൾ, അട്ധിസാന േകൌേര്യങ്ങൾ എന്ന്ധിവ

ഉറപുവരുതുേ

 േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് തവ്ുന്നെ്ധിനായുള്ള നടപട്ധിേൾ

തെയുേ

 െ്ധിേ്ധിത്സാെ്ധിലവുേൾ േൃെ്യമായ്ധി അനുവേ്ധി്ുവാൻ ഉള്ള നടപട്ധിേൾ

േ്വീേര്ധി്ുേ

 ഏതറടുത്പ് നടപ്ധിലാ്ുവാൻ ോധ്ധി്ുന്ന വർ്ുേൾ്്പ് അനുേൃെമായ്ധി

തഷൽഫ്പ് തഗപാജേ്പ്റ്പ് േതണത്ധിവയ്പ്്ുേ

 വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ് ആൻഡ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േമ്ധിറ്ധിതയ ശക്ത്ധിതപടുതുേ.

ആറുമാേത്ധിതലാര്ധി്ൽപുന:േംഘട്ധിപ്ധി്ുേയും തെയുേ

 തൊഴ്ധില്ധിടേകൌേര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുതുേ

 എ എം. േ്ധി അനുേര്ധിച്ചുള്ളച് ബ്ധി.എഫ്പ്.റ്ധി, ദേവനങ്ങൾ

ഗപദയാജനതപടുതുേ. ദപജ്പ് 78,16 .1ച്ച്

ന്ചിർവഹണ ഉബദ്യ്ചാ്സ്ഥർ(അ്കൌണൻറ്പ്/ ഡ്ധി. ഇ. ഒ . അഗേ്ധിഡ്ധിറഡ്പ് എൻജ്ധിനീയർ,

ഓവർേ്ധിയർ)

 വർ്്പ് ഫയലുേള്ധിൽ ആനുവൽ മാസർ േർ്ുലറ്ധിൽ പറയുന്നച്

ഗപോരമുള്ള 22 ദഡാേ്യൂതമന്പ്റേ്പ് ഉതണന്ന്പ് ഉറപ്പ് വരുത്ധി ഗപവൃത്ധിച് ഫയൽ

െയാറാ്ുേ

 കേറ്പ് ഡയറ്ധി േൃെ്യമായ്ധി എഴുെ്ധി േൂക്ധി്ുന്നെ്ധിനും ദമറ്പ്ച് മാർ്്പ്

ന്ധിർദേശം നൽേുേ

 മസർ ദറാൾ തൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽ എത്ധിച്ചു ദഗപാജക്്പ് ഇനീദഷ്യറീവ്പ് മീറ്ധിംഗ്പ്

േൂട്ധി പണ്ധിആരംഭ്ധി്ുന്നെ്ധിന്പ് േഹായ്ധി്ുേ

 േൃെ്യമായ ഇടദവളേള്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധിടം േന്ദർശ്ധിച്ച തെയ് തൊഴ്ധിൽ അളന്ന്പ്

എംബു്്ധിൽ ദരഖതപടുതുേ

 ഡ്ധിമാൻഡ്പ്അനുേര്ധിച്ച്പ് തൊഴ്ധിൽ നൽേുേ

 തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ്്പ്അട്ധിസാനേകൌേര്യങ്ങൾ ഒരു്ുേ

ബമറ്ത്
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 മസർ ദറാൾേൃെ്യമായ്ധി ഒപ്പ് തവപ്ധി്ുേ

 ഹാജരാോതവരുതട വ്ധിവരംഅടയാളതപടുതുേച്ച്

 മസർ ദറാള്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങളുതട െീയെ്ധിഅടയാളതപടുതുേ

 കേറ്പ് ഡയറ്ധി പൂർ്മായും പൂര്ധിപ്ധി്ുേ

 തൊഴ്ധിൽ കേറുേള്ധിൽ തവച്ച്പ് അപേടം നടന്ന്ധിടുതണങ്ധിൽ കേറ്പ്

ഡയറ്ധിയ്ധിൽ എഴുെുേയും ന്ധിർവഹണ ഉദേ്യാഗസതര അറ്ധിയ്ധി്ുേയും

െ്ധിേ്ധിത്സ ഉറപാ്ുേയും തെയുേ

 ന്ധിശ്ച്ധിെ അളവ്ധിലും ഗുണന്ധിലവാരത്ധിലും ദജാല്ധി തെയുന്നുണ്പ്ച് എന്ന്പ് ഉറപ്പ്

വരുതുേ

വാർഡ്ധിൽനടപ്ധിലാ്ാൻ പറുന്ന ഗപവർത്ധിേൾ

 മത്സ്യേൃഷ്ധി

 ദൊടുേളുതടആഴം േൂടൽ

 മൃഗപര്ധിപാലനം ദഗപാത്സാഹ്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിനുള്ള അട്ധിസാന

േകൌേര്യങ്ങളായ ദോഴ്ധി്ൂട്പ്, ആട്ധിൻ േൂട്പ്, പട്ധി േൂട്പ്, തൊഴുത്പ്, പുൽതൊട്ധി

എന്ന്ധിവയുതട ന്ധിർമാണം

 െീറപുൽേൃഷ്ധി

 മത്സ്യബനന ഗപവർതനങ്ങൾ ദഗപാത്സാഹ്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിന്പ് ഉെേുന്ന

അട്ധിസാന േകൌേര്യങ്ങളായ മത്സ്യം ഉണ്ുന്ന ദേഗന്ദങ്ങൾ, മത്സ്യം

േൂക്ധി്ുന്ന ദേഗന്ദങ്ങൾഎന്ന്ധിവയുതട ന്ധിർമാണം

 മഴതവള്ളം തേട്ധി ന്ധിൽ്ുന്ന ൊഴ്പ്ന്ന തപാെുസലങ്ങളുതട തമച്ചതപടുതൽ

(Chaur renovation)

 െീരഗപദേശങ്ങളുതടേംരകണത്ധിനുള്ള ദസാം വാടർ തഗഡയ്ധിനുേൾ

തെ്ചാഴ്ചിലുറപ്ത്പദ്ധെ്ചിയ്ചിൽഏതറെുത്ത് നെത്ചാവുന്ന ഗപവൃത്ചികള്

I. വ്ചിഭ്ചാ്ം എ : ഗപകൃെ്ചി വ്ചിഭവ പര്ചിപ്ചാലനവുമ്ചായ്ചി ബനതപട

തപ്ചാെുഗപവൃത്ചികള്

i. േുട്ധിതവള്ള ദഗോെസുേൾ ഉൾതപതടയുള്ള ഭൂഗർഭജല വ്ധിൊനം

ഉയർതുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായ അട്ധിയണേൾ (Undergroud dykes), മൺെടയണേൾ,

അണേൾ (ദസാപ്പ്ഡാം), തെ്്പ്ഡാമുേൾ െുടങ്ങ്ധിയ ജലേംരകണത്ധിനും

ജലതോയ്പ്ത്ധിനുംേഹായേരമായ ന്ധിർമ്ധിെ്ധിേൾ;

ii. ഒരു നീർതടത്ധിത്റെ േമഗഗ പര്ധിപാലനത്ധിന്പ് ഉെേുന്ന ഇടതപടലുേളായ

ദോണൂർഗടഞുേൾ, െട്പ്െ്ധിര്ധി്ൽ(Terracing), ദോണൂർബണുേൾ,

േൽതടയണേൾ, ഗ്യാബ്ധിദയാൺ ന്ധിർമ്ധിെ്ധിേൾ, നീരുറവ ഗപദേശത്ധിത്റെ

പര്ധിദപാഷണംെുടങ്ങ്ധിയ നീർതടപര്ധിപാലന ഗപവൃത്ധിേൾ ;

iii. േൂക്ഷ്മ-തെറുേ്ധിട ജലദേെന ഗപവൃത്ധിേളും ദൊടുേൾ/േനാൽ

എന്ന്ധിവയുതട ന്ധിർമാണം, പുനരുദ്ധാരണം, തമയ്ധി്റെനൻേ്പ്എന്നീ ഗപവൃത്ധിേളും ;

iv. ജലദേെന േുളങ്ങളുദടയും മറ്പ് ജലദഗോെസുേളുദടയും ആഴം േൂടൽ

ഉൾതപതടയുള്ളപരമ്പരാഗെ ജലദഗോെസുേളുതട പുനരുദ്ധാരണവും;

v. േടദലാരങ്ങള്ധിലും േുളങ്ങളുതട അര്ധിേ്ധിലും േനാൽ ബണുേള്ധിലും
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ദറാഡുേളുതട ഓരത്ധിലും, വനഭൂമ്ധിയ്ധിലും, മറ്പ് തപാെുഭൂമ്ധിയ്ധിലും ഫലവൃകങ്ങൾ

അട്മുള്ള മരം വച്ച്പ് പ്ധിട്ധിപ്ധി്ലും വനവെ്പ്േരണവും, (ഇവയ്ധിൽ ന്ധിന്നും

ലഭ്ധി്ുന്ന ആോയത്ധിത്റെ അവോശം ഖണ്ധിേ 5 ൽ ഗപെ്ധിപാേ്ധി്ുന്ന

േുടുംബങ്ങൾ്്പ് നൽദേണൊണ്പ്);

vi. തപാെു ഭൂമ്ധിയ്ധിതല ഭൂവ്ധിേേന ഗപവൃത്ധിേളും.

II. വ്ചിഭ്ചാ്ം ബ്ചി: സമൂഹത്ചിൽ അവേെ അനുഭവ്ചികുന്ന

വ്ചിഭ്ചാ്ങ്ങള്കുള്ള വ്യക്ചി്െ ആസ്്ചികള് (ഖണ്ചിക 5 ൽ പര്ചാമർേ്ചികുന്ന

കുെുംബങ്ങള്ക്ത് മ്ചാഗെം)

i. ഖണ്ധിേ 5 ൽ പരാമർശ്ധി്ുന്ന േുടുംബങ്ങൾ്്പ് Scheduled Caste, Scheduled

Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, ോര്ധിഗേ്യദരഖയ്പ്്്പ് ൊതഴയുള്ള മറ്പ് േുടുംബങ്ങൾ,

േ്പ്ഗെീേൾ ഗൃഹനാഥയായ േുടുംബങ്ങൾ, ഭ്ധിന്നദശഷ്ധി്ാർ ഗൃഹനാഥരായ

േുടുംബം, ഭൂപര്ധിഷ്കരണത്ധിത്റെ ഗുണദഭാക്താ്ൾ, ഇന്ദ്ധിര ആവാേ്പ് ദയാജന

ഗുണദഭാക്താ്ൾ, വനാവോശ ന്ധിയമഗപോരമുള്ള ഗുണദഭാക്താ്ൾ, മുേള്ധിൽ

പറഞ്ഞ്ധിര്ധി്ുന്ന േുടുംബങ്ങളല്ലാത പകം, 2008-തല ോർഷ്ധിേ േടാശ്വാേ

ന്ധിയമ ഗപോരമുള്ള തെറുേ്ധിട-നാമമാഗെ േർഷേർ, ഭൂമ്ധിയുതട ഉല്ാേനകമെ

വർദ്ധ്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിനായ്ധി ഭൂവ്ധിേേനവും, േ്ധിണറുേൾ (Dugg well), േുളങ്ങൾ (Farm

Ponds), മറ്പ് ജലതോയ്പ്ത്പ് ന്ധിർമ്ധിെ്ധിേൾ എന്ന്ധിവ ഉൾതപതടയുള്ള

ജലദേെനത്ധിനാവശ്യമായഅട്ധിസാനേകൌേര്യങ്ങൾലഭ്യമാ്ൽ

ii. പഴേൃഷ്ധി, പട്പ്നൂൽേൃഷ്ധി, ദൊടവ്ധിളേൃഷ്ധി, ഫാംദഫാറേ്പ്ഗട്ധി

എന്ന്ധിവയ്ധിലൂതട ഉപജീവനം തമച്ചതപടുതൽ;

iii. ഖണ്ധിേ 5 ൽ േൂെ്ധിപ്ധി്ുന്ന േുടുംബങ്ങളുതട െര്ധിശ്പ് ഭൂമ്ധി/ പാഴ്പ്ഭൂമ്ധി (Fallow

or Waste Land) വ്ധിേേ്ധിപ്ധിച്ച്പ് േൃഷ്ധി്്പ്അനുദയാജ്യമാ്ൽ;

iv. ഇന്ദ്ധിര ആവാേ്പ് ദയാജന ഗപോരദമാ, ദേഗന്ദ/േംസാന േർ്ാരുേൾ

ആവ്ധിഷ്പ്്ര്ധി്ുന്ന മറ്പ് ഭവന ന്ധിർമാണ പദ്ധെ്ധിേൾ ഗപോരദമാ ഏതറടു്ുന്ന

ഭവന ന്ധിർമാണത്ധിതലഅവ്ധിേഗ്പ്ദ്ധോയ്ധിേ തൊഴ്ധിൽഘടേം;

v. മൃഗപര്ധിപാലനം ദഗപാത്സാഹ്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിനുള്ള അട്ധിസാന

േകൌേര്യങ്ങളായ ദോഴ്ധി്ൂട്പ്, ആട്ധിൻ േൂട്പ്, പട്ധി േൂട്പ്, തൊഴുത്പ്, പുൽതൊട്ധി

എന്ന്ധിവയുതട ന്ധിർമാണവും;

vi. മത്സ്യബനന ഗപവർതനങ്ങൾ ദഗപാത്സാഹ്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിന്പ് ഉെേുന്ന

അട്ധിസാന േകൌേര്യങ്ങളായ മത്സ്യം ഉണ്ുന്ന ദേഗന്ദങ്ങൾ, മത്സ്യം േൂക്ധി്ുന്ന

ദേഗന്ദങ്ങൾ എന്ന്ധിവ ന്ധിർമ്ധി്ലും വർഷോലത്പ് മാഗെം തവള്ളമുള്ള

തപാെുേുളങ്ങള്ധിൽ (Seasonal water bodies on public land) മത്സ്യം വളർതുന്നെ്ധിന്പ്

അട്ധിസാനേകൌേര്യങ്ങൾ ഒരു്ലും;

III. വ്ചിഭ്ചാ്ം സ്ചി: ബദേീയ ഗ്്ചാമീണ ഉപജീവന മ്ചിഷത്റെ ന്ചി്ത്ബനനകള്

അനുസര്ചികുന്ന സ്വയം സഹ്ചായസംഘങ്ങള്ക്ത് തപ്ചാെു അെ്ചിസ്ഥ്ചാന

സൗകര്യങ്ങള്
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i. ോർഷ്ധിദോെ്പ്പന്നങ്ങളുതട ഈടുറ േംഭരണ േകൌേര്യം ഉൾതപതടയുള്ള

വ്ധിളതവടുപ്ധിന്പ് ദശഷം ആവശ്യമായ്ധി വരുന്ന േകൌേര്യങ്ങൾ (Post-Harvest facilities),

കജവവളം എന്ന്ധിവയ്പ്്്പ് ആവശ്യമായ സായ്ധിയായ അട്ധിസാന േകൌേര്യങ്ങൾ

േൃഷ്ധി്ുേ വഴ്ധി ോർഷ്ധിദോെ്പ്പാേനകമെ വർദ്ധ്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിനുള്ള

ഗപവൃത്ധിേളും;

ii. േ്വയം േഹായ േംഘങ്ങളുതട ഉപജീവന ഗപവർതനങ്ങൾ്്പ് ആവശ്യമായ

തപാെു വർേ്പ്തകഡുേളുതട ന്ധിർമാണവും.

IV. വ്ചിഭ്ചാ്ംഡ്ചി: ഗ്്ചാമീണഅെ്ചിസ്ഥ്ചാനസൗകര്യങ്ങള്

i. ന്ധിർദ്ദേശ്ധി്തപട മാനേണങ്ങൾ്്പ് അനുേൃെമായ്ധി ഖര-ഗേവ മാല്ധിന്യ

േംസ്കരണത്ധിനും െുറസായ മലമൂഗെ വ്ധിേർജ്ജനം ഇല്ലാൊ്ുന്നെ്ധിനും ദവണ്ധി

േ്വെഗ്ത്രമാദയാ േർ്ാർ വേുപുേളുതട ഇെര പദ്ധെ്ധിേളുമായ്ധി േംദയാജ്ധിപ്ധിച്ച്പ്

തോദണാ വ്യക്ത്ധിഗെ േ്ൂേുേൾ, സ്കൂൾ ദടായ്റുേൾ, അങണവാട്ധി ദടായ്റുേൾ

െുടങ്ങ്ധിയ ഗഗാമീണശുെ്ധിെ്വവുമായ്ധിബനതപട ഗപവൃത്ധിേൾ;

ii. ഒറതപട്പ് േ്ധിട്ുന്ന ഗഗാമങ്ങതളയും, ന്ധിർ്ദേ്ധിഷ ഗഗാമീണ ഉല്ാേന

ദേഗന്ദങ്ങതളയും ന്ധിലവ്ധിലുള്ള ദറാഡ്പ് ശൃംഖലയുമായ്ധി ബന്ധിപ്ധി്ുന്നെ്ധിനുള്ള,

എല്ലാ ോലാവസയ്ധിലും ഉപദയാഗ്ധി്ാൻ പറുന്ന ഗഗാമീണ ദറാഡുേളുതട

ന്ധിർമാണവും, ഓടേൾ, േലുങുേൾ എന്ന്ധിവ ഉൾതപതടയുള്ള ഗഗാമത്ധിതല ഈടുറ

ഉൾദറാഡുേളുതടയും വീഥ്ധിേളുതടയും ന്ധിർമാണവും;

iii. േള്ധിസലങ്ങളുതട ന്ധിർമാണവും;

iv. തവള്ളതപാ് ന്ധിയഗ്ത്രണ േംരകണ ഗപവൃത്ധിേൾ, തവള്ളത്ട്പ്

ഒഴ്ധിവാ്ുന്നെ്ധിനുള്ള ജലന്ധിർഗമന ഗപവൃത്ധിേൾ, മഴതവള്ളം തേട്ധി ന്ധിൽ്ുന്ന

ൊഴ്പ്ന്ന തപാെുസലങ്ങളുതട തമച്ചതപടുതൽ (Chaur renovation), െീരഗപദേശങ്ങളുതട

േംരകണത്ധിനുള്ള ദസാം വാടർ തഗഡയ്ധിനുേൾ, എന്ന്ധിവ ഉൾതപതടയുള്ള തപാെു

അട്ധിസാന േകൌേര്യങ്ങൾ, ദറാഡുേളുതട പുന:രുദ്ധാരണം, േുര്ത്രഗപെ്ധിദരാധ

െയാതറടുപുേൾ തമച്ചതപടുതുന്നെ്ധിനുള്ള ഗപവൃത്ധിേളും;

v. ഗഗാമപഞായതുേൾ, വന്ധിൊ േ്വയം േഹായ േംഘങ്ങളുതട

തഫഡദറഷനുേൾ, തോടുങാറ്പ് ബാധ്ധിെർ്ുള്ള അഭയദേഗന്ദങ്ങൾ (കേദ്ാൺ

തഷൽറർ), അങണവാട്ധിദേഗന്ദങ്ങൾ, ഗഗാമീണ െ്ത്രേൾ എന്ന്ധിവയ്പ്്ാവശ്യമുള്ള

തേട്ധിടങ്ങളുതട ന്ധിർമാണവും, ഗഗാമ/ദ്ാക്ല ഗേ്ധിമ്ധിദറാറ്ധിയങ്ങളുതട

ന്ധിർമാണവും;

vi. ദേശീയ ഭക്യേുരകാന്ധിയമം 2013 (20/2013) തല വ്യവസേൾ

നടപ്ധിലാ്ുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായ്ധി വരുന്ന ഭക്യ-ധാന്യ േംഭരണ്ധിേളുതട

ന്ധിർമാണവും;

vii. മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ ഗപോരം

ഏതറടു്ുന്ന ന്ധിർമാണ ഗപവൃത്ധിേളുതട എസ്ധിദമറ്ധിത്റെ ഭാഗമായ്ധി വരുന്ന

ന്ധിർമാണോമഗഗ്ധിേളുതട ഉല്ാേനവും;

viii. മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ ഗപോരം

േൃഷ്ധി്തപട ഗഗാമീണ തപാെുആസ്്ധിേളുതടഅറേുറപണ്ധിേളും;
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ix. ഇെ്പ് േംബന്ധിച്ച്പ് േംസാന േർ്ാരുമായ്ധി േൂട്ധിയാദലാെന നടത്ധി

ദേഗന്ദേർ്ാർ വ്ധിജാപനം തെയുന്ന മറ്പ് ഏതൊരു ഗപവൃത്ധിയും.


