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ആമുഖം

ഇന്ത്യയിലെ ്രരിദ്രരായ ദ്ാമീണ ജനതയുലെ ്രാരിദ്ര്ത്യ്യം  െഘൂകരികുന്നതിനു്യംഅവരുലെ ജീവിത

സുരകിതത്്യം ഉറപു വരുതുന്നതിനു്യം വവണി രൂപ്യം ലകാെുതിടുളള ഒരു

ബൃഹത്പദ്ധതിയാണ് മഹാതാ്ാനി വ്രശീയ ദ്ാമീണല താഴിെുറപ് പദ്ധതി. കാര്ിക

വമഖെയിെു്യം നിര്ാണ വമഖെയിെു്യം ലതാഴില് െഭികാലത ദ്ാമീണ ജനത

ബുദ്ധിമുടനുഭവികുവ്ാള്അവരക് 100 ്രിവസലതലതാഴിലെങിെു്യം ഉറപു വരുതുവാന് ഈ

പദ്ധതി െക്ത്യമിെുന്നു. ഇങ്ങലന ലതാഴില് നല്കുന്നതിന് ഏല്റെെുകുന്ന വിവിധ

പദ്ധതികളിെൂലെ രാജ്ത്യതില്റെ മണു്യം ജെവു്യം പരമാവധി സ്യംരകികുന്നതിന്  സാദ്ധ്ത്യമാകു്യം

എന്നു്യം ദപതീകികുന്നു.

ലതാഴില്ആവശ്ത്യലപെുന്നവരക് നിശിതകാെയളവിനുളളില്   ലതാഴില്െഭികുന്നുലവന്നു്യം

അതിന് നിരണയികലപടിടുളള വവതന്യംനിര്ിഷ്ടസമയതിനുളളില്െഭികുന്നുലവന്നു്യം

ഉറപു വരുതുന്നതിന് ഇന്ത്യന് പാരെലമ്റെ്  പാസാകിയിടുളള  നിയമമാണ് മഹാതാ്ാനി

വ്രശീയ ദ്ാമീണലതാഴിെുറപ് നിയമ്യം. 2005ആ്സ് 23-ംാം്യം തിയ്യതിയാണ് പാരെലമ്റെ്ഈ

നിയമ്യം പാസാകുന്നത്.

ലതാഴിെു്യം  വവതനവു്യം നിര്ിഷ്ട സമയതിനുളില് കൃത്ത്യമായി െഭികുന്നതിനുള

 അവകാശ്യം നിയമപരമായി ഉറപു വരുതുലവന്നതാണ് ഈ നിയമതില്റെ സവിവശ്ത.

ലതാഴില് െഭിചില്ലെങില്  ലതാഴിെി്ലൊയ്മ വവതനവു്യം ലതാഴിലെെുതവശ്്യം വവതന്യം

വവകുകവയാ െഭികാതിരികുകവയാ ലെയ്ാല് നഷ്ടപരിഹാരവു്യം ഈ നിയമ്യം വ്ത്യവസ്ഥ

ലെയ്യുന്നു.

ലതാഴില് ആവശ്ത്യലപെുന്നവരക് 15 ്രിവസതിനുളില് ലതാഴില് നല്കിയിരികണലമന്നാണ്

വ്ത്യവസ്ഥ. അ്ലൊതപക്യം പതിനാറാമലത ്രിവസ്യം മുതല് അവരക് ലതാഴിെി്ലൊയ്മ

വവതനതിന് അരഹതയുണായിരികു്യം. അതുവപാലെ ലെയ് ലതാഴിെില്റെ വവതന്യം 14

്രിവസതില് കൂെുതല് വവകിയാല് വവകുന്ന ഒവരാ ്രിവസതിനു്യം നഷ്ട പരിഹാര്യം

െഭികുന്നതിനു്യം അരഹതയുണ്. ലതാഴില് ആവശ്ത്യലപെുന്നവരക് ലതാഴിവൊ ലതാഴിെി്ലൊയ്മ

വവതനവമാ ഉറപായു്യം ഉറപ് വരുതുന്നുലവന്നതാണ്ല താഴിെുറപ് നിയമതില്റെ ദപവത്ത്യകത.

ഇന്ത്യയിലെ ഏ്റെവു്യം പിവന്നാകമായ 200 ദ്ാമീണ  ജി്ലെകളില് 2006 ലെദബുവരി 2ആ്യം തീയതി

ഈ നിയമ്യം നിെവില് വരുകയു്യം പദ്ധതി നെപിൊകുകയു്യം ലെയ്ു. വകരളതില് വയനാെു്യം,

പാെകാെു്യം ഈ 200 ജി്ലെകളില് ഉള്ലപടിരുന്നു. 2007 ലമയ് 15 ന് 130 ജി്ലെകളിവെക് കൂെി ഇത്

വ്ത്യാപിപിചു.  ഇെുകി, കാസരവ്ാഡ് ജി്ലെകള് ഇതില് ഉള്ലപടിരുന്നു. 2008 ഏദപില് 1 ന്

ഇന്ത്യയിലെ ബാകി മുഴുവന് ജി്ലെകളിവെകു്യം ഇത് വ്ത്യാപിപിചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവന്

ദ്ാമീണ ജി്ലെകളിെു്യം ഈ പദ്ധതി നിെവിെുണ്. ആവ്ാളതെതില് സവിവശ്



ദശദ്ധയാകര്ിച ഒരു  അവകാശാധിഷ്ിത ലതാഴില് നിയമലമന്ന നിെയിെു്യം ദ്ാമീണ

വമഖെയില് ്രാര്ത്യദ്ര െഘൂകരണതില് നിരണയാകമായ വഴിതിരിവ് സൃഷ്ടിച ബൃഹത്

പദ്ധതി എന്നകാര്ത്യ്യം പരി്ണിചു്യം 2009 ഒക്വൊബര 2-ംാം്യം തീയതി വകദ്ദ്ര സരകാര ഈ

നിയമലത മഹാതാ്ാനി വ്രശീയ ദ്ാമീണ ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയന്ന് പുനരനാമകരണ്യം

ലെയ്ു.

െ്ധിരുവനന്തപുരം ജ്ധില്ല

വകരളതിന്ലറ ലതവക അ്റെതുളതു്യം സ്യംസഥാനതിന്ലറ തെസ്ഥാന ന്ര്യം

ഉള്ലകാളുന്നതുമായ ജി്ലെ. ഭാരതതിന്ലറ ലതവക അ്റെമായ കന്ത്യാകുമാരി തിരുവനനപുര്യം

ജി്ലെയുലെഅതിരായപാറശാെയില്നിന്നു്യം 56 കിവൊമീ്റെരഅകലെയായിസ്ഥിതി ലെയ്യുന്നു .

തപരുങ്കടവ്ധിള

തിരുവനനപുര്യം ജി്ലെയില് ലനയ്യാ്റെിന്കര താെൂകിൊണ്

ലപരുങെവിളബ്വളാക് പഞായത്സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നത്. ലവളറെ, കുന്നതുകാല്,

ലകാ്ലെയില്, ലപരുങെവിള,ആര്ത്യവങാെ്, ഒ്റെവശഖരമ്യം്െ്യം, കളികാെ്, അ്ൂരിഎന്നീ

ദ്ാമപഞായതുകള് ലപരുങെവിളബ്വളാകില് ഉള്ലപെുന്നു.

തപാെുവ്ധിവരങ്ങള്

ജി്ലെ -തിരുവനനപുര്യം

വ്ാക്  - ലപരുങെവിള

വിസ്ീരണ്യം -304.29 െ.കി.മീ

ഡിവി്നുകളുലെഎണ്യം-14

ജനസ്യംഖ്ത്യ -214801

പുരു്ന്മാര -106938

സ്ദതീകള് -107863

.

തപരുങ്കടവ്ധിള ഗഗാമ പഞായത്പ്ഡ്

തിരുവനനപുരതിന്ലറ ലതവക അ്റെതുള ലനയ്യാ്റെിന്കര താെൂകിന്ലറ

വെകുഭാ്തായി സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന ഒരു മെവയാര പഞായതാണ് ലപരുങെവിള.

തിരുവനനപുര്യം കന്ത്യാകുമാരി റൂടില് സ്വ്രശാഭിമാനി

ലക.രാമക്ത്യഷ്ണപിളയുലെയു്യം  വീരരാഘവന്വറയു്യം ജന്മനാൊയ ലനയ്യാ്റെിന്കരയില്

നിന്നു്യം  10 കിവൊ മീ്റെര വെകു മാറി  സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന ലപരുങെവിള

പഞായതിെൂലെ കെന്നു വപാകുന്ന ലനയ്യാര, അ്സ്ത്ത്യവനതില് നിന്നു്യം ഉത്ഭവിച്



അറബികെെില്പതികുന്നു.

ലപാതുവിവരങ്ങള്

ജി്ലെ :തിരുവനനപുര്യം

വ്ാക്      :
ലപരുങെവിള

 

വിസ്ീരണ്യം : 17.54െ.കി.മീ

വാരഡുകളുലെ

എണ്യം
: 16

ജനസ്യംഖ്ത്യ : 21098

പുരു്ന്മാര : 10545

സ്ദതീകള് : 10553

ജനസാദ്ദ്രത : 1203

സ്ദതീ : പുരു്

അനുപാത്യം
: 1001

വാർഡ്പ്ഡ്-9, ചുള്ധിയൂർ



ലപരുങെവിള പഞായത്ഒന്പതാ്യം വാരഡ്ആയ

െുളിയൂരകാര്ികപരമായി പരിവപാ്ിപികുന്നതിനു്യം

മുന്നിരയില്നിെലകാളുന്നവാരഡ്ആണ്. വാരഡില് രണു

അ്യം്ന്വാെിയു്യം ദപവരതിചുവരുന്നു. ദപകൃതിഅണിയിലചാരുകിയ

വതാെുകളു്യം കുളങ്ങളു്യം കൃ്ിയ്ക്അനുവയാജ്ത്യമായ ഭൂദപകൃതിയു്യം

ദപവ്രശതിന് മാ്്റെ കൂടുന്നു മഹാതാ്ാനി വ്രശീയ ദ്ാമീണ

ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിെൂലെ വതാെുകള്കുളങ്ങള്ഇവയുലെ

പുനരുദ്ധാരണ്യംകിണരനിര്ാണ്യംവെെ് ഭവനപദ്ധതി മണ് ജെ

സ്യംരകണ ദപ ദപവരതനങ്ങള്തുെങ്ങിയ ദപവരതികള്ഏല്റെെുത്

നെപിൊകിവരുന്നു .

തപാെുവ്ധിവരങ്ങള് -ചുള്ധിയൂർ

വിസ്ീരണ്യം-3.5െതുരദശ കിവൊമീ്റെര

അെ്ധിരുകള്

വെക് -പുളിമാ്യം വകാെ് വാരഡ്

ലതക് - വെകര വാരഡ്

കിഴക് -അരുവികര കാണിവാരഡ്

പെിഞാറ് –അണമുഖ്യം വാരഡ്

ദപധാന നീരചാെുകള് -4എണ്യം

ലപാതു കുളങ്ങള് -3എണ്യം

അ്യം്നവാെി - 2 എണ്യം

.

മുഖ്യ ലക്യങ്ങള്

 അവി്ര്്ദ്ധ-കായിക ലതാഴിെില് ഏരലപൊന് സന്നദ്ധതയുള ദ്ാമദപവ്രശങ്ങളില്



അധിവസികുന്ന ഏലതാരു കുെു്യംബതിനു്യം ഒരു സാ്തികവര്്യം 100 ്രിവസതില്

കുറയാത ലതാഴില് ഉറപാകുന്നവതാലൊപ്യം, ്ുണവമന്മയുളതു്യം സ്ഥായിയായിടുളതു്യം

ഉല്ാ്രനകമവുമായആസ്ഥികളുലെസൃഷ്ടിയാണ്ഈപദ്ധതിയുലെ മുഖ്ത്യ െക്ത്യ്യം.

 ്രരിദ്രരുലെ ഉപജീവനവുമായിബനലപടവിഭവാെിതറശകിലപെുതല്.

 സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്യം നില്കുന്ന എ്ലൊ കുെു്യംബങ്ങലളയു്യം പദ്ധതിയില്

ഉള്ലപെുതുക.

 പഞായതിരാജ്സ്ഥാപനങ്ങലളശകിലപെുതുക.

േവ്ധിദശഷെകള്

 നിയമതിന്ലറ പിന്ബെമുളഅവകാശാധിഷ്ിത പദ്ധതി.

 ദ്ാമപഞായത് ദപവ്രശത് താമസികുന്ന 18 വയസ്പൂരതിയായ എലതാരാള്കു്യം

പദ്ധതിയില്പങാളിയാവാ്യം.

 സ്ദതീകു്യം പുരു്നു്യം തുെ്ത്യ വവതന്യം.

 പരിസ്ഥിതി സ്യംരകണ്യം, കാര്ിക വമഖെയിലെ അെിസ്ഥാന ലസൗകര്ത്യ വികസന്യം

എന്നിവയ്കു മുന്്ണന.

 ലതാഴിൊളികള് തലന്ന ദപവൃതികല് കലണതാനു്യം ആസൂദതണ ദപദകീയയില്

പങാളികള്ആകാനു്യംഅവസര്യം .

 ആസൂദതണതിെു്യം നിരവഹണതിെു്യം തികഞസുതാര്ത്യത .

 കരാറുകാവരാ ഇെനിെകാവരാ ഇ്ലെ.

 ലപാതുജന പങാളിതവതാലെ വെബരബഡ്ജ്റെ്.

 ബാങ/്വപാസ് വഴി മാദത്യം വവതനവിതരണ്യം.

 സ്ദതീകള്ക് മുന്്ണന.

 ക്്ത്യൂടരശൃ്യംഖെവഴിയുള വമാണി്റെറി്യം്് സ്യംവിധാന്യം.

 ദ്ാമസഭ പദ്ധതിഓഡി്റെ് ലെയ്യുന്നു.(വസാ്്ത്യല്ഓഡി്റെ് സ്യംവിധാന്യം)

 പരാതിപരിഹാരസ്യംവിധാന്യം

രീെ്ധിശാേ്പ്ഗെം

വകരള വസാ്്ത്യല് ഓഡി്റെ് ലസാവസ്റെി, വകരള, തിരുവനനപുര്യം ജി്ലെ- അതിയന്നൂര

വ്ാക് റിവസാഴ്് വപഴ്ണാണ് തിരുവനനപുര്യം ജി്ലെയില് അതിയന്നൂര വ്ാക് പഞായതിലെ

ലവങ്ങാനൂര ദ്ാമ പഞായത് വാരഡ് 15ല് (ലവങ്ങാനൂര) വസാ്്ത്യല് ഓഡി്റെ് ദപദകിയ

നെതിയത്.

ആേ്യഘടം:

പഞായത് ലസദകടറി, ദപസിഡണ്, വാരഡ് ലമ്ര,എന്ആരഇജിഎസ്സാെ് എന്നിവരുമായി

വസാ്്ത്യല് ഓഡി്റെ് അതിയന്നൂര വ്ാക് റിവസാഴ്് വപഴ്ൺ വാരഡ് 15ല് നെവതണ വസാ്്ത്യല്

ഓഡി്റെ് ദപവരതനങ്ങലളകുറിചുളെരച.

രണാംഘടം:



2018 ഒക്വൊബര മാസ്യംഒന്നാ്യം തിയതി മുതല് 2019 മാരച് മാസ്യം വലര ഏല്റെെുത് നെതിയ

ദപവൃതികളുലെെയെുകള്, 7 രജിസറുകള്,എ്യംവഎഎസ്എന്നിവപരിവശാധികല്.

മൂനാംഘടം:

പരിവശാധിച െയെുകളുലെ അെിസ്ഥാനതില് ദപവൃതിയിെങ്ങള് പരിവശാധികല്, ലെയ്

ദപവൃതികളുലെഅളവുകള്പരിവശാധികല്

നാലാംഘടം:

്ുണവഭാകാകവളാെ് ദപവൃതികളുലെ ്ുണെെങ്ങള് വൊ്രിചറിയുകയു്യം, സജീവ

ലതാഴിൊളികലളകണ് ലതാഴില്കാരഡ്, ബാങ് പാസ് ബുക് എന്നിവ പരിവശാധിച് അഭിമുഖ്യം

നെതെു്യംവിവരവശഖരണ്യംനെതെു്യം.

അഞാംഘടം:

െീല്ഡ് പരിവശാധനയുലെയു്യം െയല് പരിവശാധനയുലെയു്യം അെിസ്ഥാനതില്

റിവപാരട് തയാറാകല്.

മഹാതാ്ാനി വ്രശീയ ദ്ാമീണ ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതി വിഭാവന്യം ലെയ്യുന്നത്

എലനാലകലയന്നു്യംകാര്ത്യകമമായു്യംെെദപ്രമായു്യംഈപദ്ധതിഎങ്ങലന നെപിൊകാലമന്നു്യം

ദ്ാമപഞായതിലനയു്യം ലതാഴിൊളികലളയു്യം ദ്ാമസഭ അ്യം്ങ്ങലളയു്യം

വബാധ്ത്യലപെുതുന്നതിനു വവണിയാണ്ഈ വസാ്്ത്യല്ഓഡി്റെ് .
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1 മണ് ജെസ്യംരകണ്യം WC/326959

2 മണ് ജെസ്യംരകണ്യം WC/327734

3 മണ് ജെസ്യംരകണ്യം WC/327735

4 മണ് ജെസ്യംരകണ്യം WC/328255

5 മണ് ജെസ്യംരകണ്യം WC/328256

6 ലകാണൂരബണ് ,ലകാണൂര ദെഞ് ,തട് തിരികല് WC/334818

7 ലകാണൂരബണ് ,ലകാണൂര ദെഞ് ,തട് തിരികല് WC/334820

8 ലകാണൂരബണ് ,ലകാണൂര ദെഞ് ,തട് തിരികല് WC/335189

9 ലകാണൂരബണ് ,ലകാണൂര ദെഞ് ,തട് തിരികല് WC/335417

10 ലകാണൂരബണ് ,ലകാണൂര ദെഞ് ,തട് തിരികല് WC/335501

11 ഓണ്യം വകാെ് കുള്യം ലെളിവകാരി പാരശ് ഭിതിനിരമാണ്യം WH/72069

12 വെെ് ഭവനപദ്ധതി –വിജുകുമാര IF/357142

13 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-വിജയകുമാര IF/362547

14 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-വമാഹനന്നായര IF/362571

15 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-്ാജി IF/365282



16 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-വിമെ IF/365284

17 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-സവരാജിനി IF/365306

18 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-െിവജാ IF/365312

19 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-സജിത IF/374028

20 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-കെ IF/374566

21 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-െീെ IF/380196

22 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-െളിത IF/392089

23 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-െത.എസ് IF/392996

24 വെെ് ഭവനപദ്ധതി-രാവജദ്ദ്രന് IF/393030

തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ക്പ് 10അവകാശങ്ങള്

ലതാഴിൊളികള്ക് 10 അവകാശങ്ങള് ദപധാന്യം ലെയ്യുന്നു. അവ ഏലതാലകലയന്ന് െുവലെ

വെരകുന്നു.

1. തൊഴ്ധില് കാർഡ്പ്ഡ് ലഭ്ധികാനുള അവകാശം .(ല്ഡ്ത്യൂള് 2; ഖണിക 1-5, എ.എ്യം.

സി.അദ്ധ്ത്യായ്യം-3 )

ദ്ാമപഞായതില്സ്ഥിരതാമസമുളഅവി്ര്്ദ്ധകായിക ലതാഴില് ലെയ്യുവാന്

തയ്യാറായിടുളആളുകള് ദ്ാമ പഞായതില് വപര് രജിസര ലെയ്യുക. ഒരു കുെു്യംബതില്

ലതാഴില്ആവശ്ത്യമുളവരുലെ മുഴുവന്വിവരങ്ങളു്യം ഉള്ലപെുതിയാണ് ഇതിനായി

അവപക നല്വകണത്.  അവപകയില്പൂരണവിൊസ്യം, വയസ്, വാരെ് ന്ര, വറ്ന്കാരഡ് 

ന്ര ,ആധാരകാരഡ്  ന്യം്രഎന്നിവ വെരതിരികണ്യം. ദപാഥമികഅവന്്ണതിന്

വശ്്യം ദ്ാമ പഞായത് ലസലദകടറികാരഡ് അനുവ്രികണ്യം.അവപകനല്കിയാല്അഞു

്രിവസതിനക്യം ലതാഴില്കാരഡ് നല്കണ്യം.  ഒരു കുെു്യംബതിന് ഒരു ലതാഴില്കാരഡ് ആണ്

െഭികുന്നത് ലതാഴില്

ആവശ്ത്യമുളളമുഴുവന്കുെു്യംബാ്യം്ങ്ങളുവെയു്യം വിവരങ്ങളു്യംവൊവടായു്യംലതാഴില്കാരഡിെു

ണായിരികു്യം.ഒന്നിെധിക്യംലതാഴില്കാരഡുകള്ഒവരയാളുലെവപരിെുണായിരികുന്നത്ദകിമിന

ല് കു്റെമാണ്.എന്നാല്മാതാപിതാകലളവയാസവഹാ്രരങ്ങലളവയാമകലളവയാആദശയിചുകഴി

വയണിവരുന്നവിധവകള്, ഉവപകികലപടസ്ദതീകള്,

അ്തികള്എന്നിവരക്ദപവത്ത്യക്യംവവലറലതാഴില്കാരഡുകള്ലകാെുകണലമന്ന്നിരവ്ശിചിടു

ണ്.ലതാഴിൊവശ്ത്യമുളളമുഴുവന് കുെു്യംബങ്ങളുവെയു്യംവൊവടാകള് ലതാഴില്കാരഡില്

പതിചിരികണ്യം. വൊവടാ

എെുകുന്നതില്റെ െിെവ്ല താഴിെുറപ്പദ്ധതിയില് ഉള്ലപെുതിദ്ാമ പഞായത് വഹികു്യം..

അഞുവര്വതകാണ്ഒരുലതാഴില്കാരഡ്അനുവ്രിചുനല്കുന്നത്.



ഒരുകുെു്യംബ്യംഒരുവര്്യംആവശ്ത്യലപടലതാഴില്്രിനങ്ങള്,

അവരക്അനുവ്രിചലതാഴില്്രിനങ്ങള്,െഭിചവവതന്യം,ഏല്റെെുതദപവൃതികളു്യംമസരവറാള്ന

്റുകളു്യം,

െഭിചലതാഴിെി്ലൊയ്മവവതന്യം,നഷ്ടപരിഹാര്യംമുതൊയവിവരങ്ങളു്യംലതാഴില്കാരഡില്അതാ

ത് സമയ്യംഎഴുതിവെരകണ്യം.

2.അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിയ്പ്കുവാനുള അവകാശവും

ആയെ്ധിത്റെ കകപറ്പ് രേീെ്പ് ലഭ്ധികുനെ്ധിനുമുള അവകാശം. (ല്ഡ്ത്യൂള് 1; ഖണിക 8,

ല്ഡ്ത്യൂള് 2; ഖണിക 6-13)

ലതാഴില്കാരഡ്  െഭിചവര ലതാഴില് ആവശ്ത്യമുളവപാള്ദപവതക്ത്യ്യം അവപക നല്കണ്യം.

നിര്ിഷ്ടവൊറതില്ദ്ാമപഞായതിൊണ്അവപകനല്വകണത്.

ലവളകെൊസിെു്യം അവപകനല്കാവുന്നതാണ്.2014-ലെ പുതിയ നിരവ്ശങ്ങള്ദപകാര്യം

ലമാവബല്വൊൺ, ൊന്വഡഡാൺ, ഇ-ലമയില് മാധ്ത്യമങ്ങളിെൂലെയു്യം ലതാഴില്

ആവശ്ത്യലപൊവുന്നതാണ്. എഴുതു്യംവായനയു്യം അറിയാതവരക് നിരവഹണ

ഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥന്ലറ മു്ില്വാകാെു്യം  ലതാഴില് ആവശ്ത്യലപൊവുന്നതാണ്.. രണാഴ്ചവതയ്കുള

(14്രിവസ്യം) പണികളാണ്ഏ്റെവു്യംെുരുങ്ങിയത്ആവശ്ത്യലപവെണത്. നൂറു ്രിവസവതക് വലര

ഒരുമിചു ദപവരതി ആവശ്ത്യലപൊ്യം എന്നു മുതല് എന്നു വലരയാണ്ലതാഴില്

ആവശ്ത്യമുളലതന്ന്അവപകയില്വ്ത്യകമാകണ്യം.

അവപകിചതീയതിമുതെ്വകാഅവപകെഭിച്പരമാവധി15്രിവസങ്ങള്കുളിവൊലതാഴില്െ

ഭ്ത്യമാകിയിരികണ്യം. പരമാവധി100

 ്രിവസലതലതാഴിെിനാണ്അവപകനല്വകണത്. എന്നാല്വനദപവ്രശതു്യംവാനാതിരതിക

ളിെു്യംതാമസികുന്നപടികവര്ഗ്ഗവിഭാ്ങ്ങള്ക്150്രിവസലതലതാഴില്നല്ുന്നതിന്ഇവപാള്അ

നുവാ്ര്യംെഭിചിടുണ്.

3. തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ക്ധില് തൊഴ്ധില്ധില്ലായ ദവെനം ലഭ്ധിയ്പ്കുവാനുള അവകാശം,

(ആ്ര്ത്യലത 30 ്രിവസ്യം കൂെിയുലെ 1/4&പിന്നീെുള ്രിവസങ്ങളില് 1/2 ഭാ്്യം)

ലതാഴിൊവശ്ത്യലപടവരക്15്രിവസതിനുളില് ലതാഴില്നല്കണലമന്നാണ്്ത്യവസ്ഥ.

അ്ലൊതപക്യംലതാഴിെി്ലൊയ്മവവതന്യംെഭികുന്നതിനിയ്യതിവരഖലപെുതിയവകപ്റെുരശീത്

ആവശ്ത്യമാണ്.ലതാഴിെിന്അവപകിചിട്15  ്രിവസതിനക്യംലതാഴില്െഭിചില്ലെങില്

16മലത്രിവസ്യംമുതല്ആ്ര്ത്യലത30്രിവസ്യംനിര്ിഷ്ടവവതനതില്റെനാെിലൊന്നില്കുറയാത

തുകയു്യംപിന്നിടുള്രിവസങ്ങളില്വവതനതില്റെപകുതിയില്കുറയാതതുകയുമാണ്ലതാഴി

െി്ലൊയ്യ്വമ വതനമായിെഭികുക. സ്യംസ്ഥാനസരകാരാണ്ലതാഴിെി്ലൊയ്യ്മവവതന്യംനെ്വകണത്.

എന്നാല്പിന്നീെ്ഈതുകലതാഴില്നല്കുന്നതില്വീഴ്ചവരുതിയവരില്നിന്നു്യംഈൊകണലമ

ന്നാണ്്ത്യവസ്ഥ.ലതാഴില്അനുവ്രിചുനല്കിയഅന്നുമുതല്വകാ,

നൂറു്രിവസലതവവതനതിനുെ്ത്യമായതുകലതാഴിെി്ലൊയ്യ്മവവതനമാവയാെഭികുന്ന്രിവസ

വമാലതാഴിെി്ലൊയ്യ്മവവതനതിനുളഅരഹതനഷ്ടമാകു്യം.വവതനമായു്യംലതാഴിെി്ലൊയ്യ്മവവതന

മായു്യം ഒരാള്ക്പരമാവധി100്രിവസലതവവതനതിനുെ്ത്യമായതുകലയെഭികുവാന്അരഹത



യുളു.

4.തഷല്്്പ്ഓ്്പ് ദഗപാജക്്പ് െയാറാകുവാനുളഅവകാശം,

ഒരുദ്ാമപഞായതില്റെല്ല്െ്ഓെ്ലദപാജക്്എന്നുപറയുന്നത് എസിവമ്റെുകള്അെകമുളളദപ

വൃതികളുലെവിശ്രവിവരങ്ങളാണ്.

ഇതുനെപുസാ്തികവര്തിന് തവെവര്്യംലെദബുവരിമാസവതാലെ പൂരതീകരിചിരി

കണ്യം.ഒരുദ്ാമപഞായതില്റെഅ്യം്ീകരികലപടവെബരബഡ്ജ്റെില്റെഇരടിയിെധിക്യം തുക

യ്കുളളദപവൃതികളാണ്ല്ല്ഓെ്ലദപാജക്ില്ഉണാവുക.

ഇതില്ഏതുദപവൃതിവവണലമങിെു്യം കാര്ികകെണര, ലതാഴിൊവശ്ത്യലപടവരുലെഎണ്യം,

ദപവൃതിനെപിൊകുന്നകാെയളവിലെകാൊവസ്ഥ എന്നതില്റെഅെിസ്ഥാനതില്തിരലഞെു

കാ്യം.

5 ക്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിയ്പ്കുവാനുള അവകാശം, അതല്ലങ്ക്ധില്

(ദവെനത്ധിത്റെ 10 ശെമാനംഅധ്ധികം)

അവപകകരുലെതാമസസ്ഥെതിന്5കിവൊമീ്റെര്രൂരപരിധിയ്കുളില്ലതാഴില്നല്കുന്നതി

ന്മുന്്ണനനല്ണ്യം. 5കിവൊമീ്റെര്രൂരപരിധിയ്ക്പുറതാണ്ലതാഴിലെെുകുന്നലതങില് 10ശത

മാന്യംഅധിക്യംവവതനതിനു ലതാഴിൊളികള്ക്അവകാശമുണായിരികു്യം.

6.കുട്ധിതവളം,വ്ധിഗശമേൗകര്യം, ഗപഥമശുഗശൂഷാേൗകര്യം ഇവ ലഭ്ധിയ്പ്കുനെ്ധിനുള

അവകാശം, (ല്ഡ്ത്യൂള് 2; ഖണിക 23-28)

ലതാഴിെിെങ്ങളിലെസൗകര്ത്യങ്ങള്

a.ലതാഴിൊളികള്ക് തിളപിചാറിയകുെിലവള്യംനല്കുക.

b. ദപഥമശൂദശൂ്ാകി്റെ് ഉലണന്ന് ഉറപ് വരുതുക.

c. ഭകണ്യം കഴികുന്നതിനു്യം ഉചയ്ക് 1 മണികൂര വിദശമികുന്നതിനു്യം ൊരവപാളിന് ്ീ്റെ്

ലകാണ് തണല്ഒരുകുക.

d. അഞ് വയസിന് താലഴ ദപായമുള കുടികളുലെലയണ്യം അഞില് കൂെുതല് ഉലണങില്      

അവലര  പരിപാെികുന്നതിന്ആയയുലെസൗകര്ത്യ്യംഎന്നിവ .

7. 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ധില് ദവെനംലഭ്ധികുനെ്ധിനുളഅവകാശം

പദ്ധതിയുലെ വവതന്യം ബാങ്, വപാസ് ഓെീസ് എന്നിവിെങ്ങളിലെ അകൗണിെൂലെയാണ്

നല്കുന്നത്.ഓവരാ ലതാഴിൊളികു്യം ദപവത്ത്യക അകൗണ് വവണ്യം. ഒവരാ ലതാഴിൊളികളുലെയു്യം

വവതന്യം അവരവരക് തലന്ന െഭികുന്നുലവന്ന് ഉറപുവരുതന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന

നി്്കര്ിചിടുളളത്.സ്ദതീ ലതാഴിൊളികളുലെ വവതനതിന്  വമെുള നിയദനണ്യം

അവരകു തലന്നയായിരികണലമന്ന ഒരു െക്ത്യവു്യം ഈ വ്ത്യവസ്ഥയ്ക് പിന്നിെുണ്.

ലതാഴിൊളികളുലെആധാര ന്രകൂെി ലതാഴില്കാരഡില് വരഖലപെുതിയാല് ആള്മാറാട്യം,

ഇരടിപ്എന്നിവ മുവഖനയുള ദപശ്നങ്ങള്കൂെി ഒഴിവാകുവാന്സാധ്ത്യമാകു്യം.



8. ദവെനവ്ധിെരണത്ധിതല കാലൊമേത്ധിന്പ് നഷ്ടപര്ധിഹാരം ലഭ്ധിയ്പ്കുവാനുള

അവകാശം,

മസരവറാള് അവസാനിച് 15 ്രിവസതിനക്യം വവതന്യം െഭിചിരികണ്യം. ഇങ്ങലന െഭികാലത

വന്നാല് പതിനാറാമലത  ്രിവസ്യം മുതല് െഭികാനുളള വവതനതില്റെ 0.05 ശതമാന്യം തുക

ഓവരാ ്രിവസവു്യം നഷ്ടപരിഹാരമായി െഭികുലമന്നാണ് 2014 - ലെ പുതുകിയ  ല്ഡ്ത്യൂള് 2 ല്

വ്ത്യവസ്ഥ ലെയ്ിടുളളത്. ഈ തുക തല്കാെ്യം സരകാര വഹികുലമങിെു്യം പിന്നീെ് വിശ്രമായ

അവന്്ണതില്റെ അെിസ്ഥാനതില്റെ  ഉതരവാ്രികളായവരില്  നിന്നു്യം

ഈൊകണലമന്നാണ് വ്ത്യവസ്ഥ. മനപൂര്വ്വവമാ അെ്യംഭാവ്യം മൂെവമാ പാവലപടവരായ

കൂെിലതാഴിൊളികളുലെ വവതന്യം മുെങ്ങുകവയാ വവകുകവയാ ലെയ്യുന്നത്

ഒഴിവാകുന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന വ്ത്യവസ്ഥ ലെയ്ിടുളത്.അളവുകള് വരഖലപെുവതണ

ഓവരസിയര, വമെളവുകള് എെുവകണ അദകഡി്റെഡ് എഞിനീയര, ഡാ്റെ എന്ദെി നെതി വവജ്

െിസ് തയ്യാറാവകണ ഡാ്റെ എന്ദെി ഓപവറ്റെര, െണ് ദൊന്സഡര ഓരഡറുകള് ഒപിട് അയവകണ

ദ്ാമപഞായത് ലസദകടറി, ദപസിഡണ് എന്നിവര നിര്ിഷ്ട ്രിവസങ്ങള്കുളില് അവ

നെതുന്നുലവന്നു്യം പൂരതികരികുന്നുലവന്നു്യം ഉറപുവരുതണ്യം.

9.േമയബന്ധിെമായുളപരാെ്ധി പര്ധിഹാരത്ധിനുളഅവകാശം,

ലതാഴിെുറപ്നിയമ്യം ലസകന്19, ല്ഡ്ത്യൂള് 2 para 35, വകദ്ദ്രവാര്ിക സരകുെര ൊപ്്റെര 10.4

എന്നിവ ദപകാര്യം സമയബനിത പരാതി പരിഹാരതിനുള അവകാശ്യം അനുശാസികുന്നു.

ലതാഴിെുറപുമായി ബനലപട പരാതികള് വരഖപരമാവയാ, വാകാവൊ, വൊൺ മുഖാനിരവമാ

നിരവഹണ ഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥലര അറികാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങലന െഭികുന്ന പരാതികള് പരാതി

രജിസറില് എഴുതി സൂകികുകയു്യം പരാതിയിന്വമല് എെുത നെപെികള് പരാതികാരലന

അറിയിവകണതു്യം നിരവഹണഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥരുലെ െുമതെയാണ്.

10. ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് നടതുനെ്ധിനുളഅവകാശം.

ഒരു ദപവൃതിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പദ്ധതി അവവൊകന്യം

ലെയ്യുകയു്യം, പരിവശാധികുകയു്യം, വിെയിരുതുകയു്യം ലെയ്യുന്ന ജനകീയ ഇെലപെൊണ്

വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ്. ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സവിവശ്തയാണ് വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ്.

ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് പണ്യം ലെെവഴിചത് ശരിയായ രീതിയിൊവണാ, െക്ത്യമിട

അവകാശങ്ങളു്യംആനുകൂെ്ത്യങ്ങളു്യംഅരഹതലപടവരക് െഭിചിടുവണാ, നിരവഹണരീതിയില്

അപാകതകള് ഉണായിടുവണാ, ദപതീകിച വനട്യം പദ്ധതി മൂെ്യം ഉണായിടുവണാ എലന്ന്ലൊ്യം

ജനങ്ങള് വനരിട് പരിവശാധികുന്ന ജനകീയ ദപദകിയാണ് ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് വസാ്്ത്യല്

ആഡി്റെ്. വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ് െീ്യം വരഖകളു്യം െയെുകളു്യം  രജിസറുകളു്യം പരിവശാധികുകയു്യം

ദപവൃതി സ്ഥെങ്ങള് വനരിട് പരിവശാധിച് അളവുകള് ഒതുവനാകുകയു്യം ലെയ്യുന്നു.

ദപവത്ത്യക്യം വിളിചുവചരകുന്ന വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ് ദ്ാമസഭയിൊണ് വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ്

റിവപാരട്അവതരിപിവകണത്.

അവകാശങ്ങളുമായ്ധി ബനതപട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില് ന്ധിനും ദചാേ്ധിചറ്ധിഞ്ഞ

വ്ധിവരങ്ങള്



തൊഴ്ധില്കാർഡ്പ്

സജീവ ലതാഴിൊളികള്ലക്ലൊ്യം തലന്ന പുതിയ ലതാഴില് കാരഡ് നല്കിയിടുണ്. വസാ്്ത്യല്

ഓഡി്റെ് റിവസാഴ്് വപഴ്ൺ സ്ദ്രരശിച ലതാഴിൊളികളില് നിന്നു്യം അറിയാന്

സാധിചത്,എ്ലൊവരു്യം ലതാഴില് കാരഡിവെക് ആവശ്ത്യമായ വൊവടാ സ്നമായി വപസ

ലെെവഴിച്എെുതതാണ്. ലതാഴിൊളികളുലെ ലതാഴില് കാരഡിവെകാവശ്ത്യമായ

വൊവടാ പഞായതില് നിന്ന് തലന്ന എെുത് ലകാെുകുന്നതിന് വവണ നെപെികള്

സ്ീകരികുന്നത് ന്ലെതായിരികു്യം. ലതാഴില് കാരഡില് ആവശ്ത്യമായ വിവരങ്ങള്

വരഖലപെുതാലത ഇരികുന്നത് ദശദ്ധയില്ലപടു. വ്ത്യകി്ത ദപവരതിയായ, ഭവന നിര്ാണ്യം

ദപവരതികളില് ഉള്ലപട ്ുണവഭാകാകളുലെ ലതാഴില്കാരഡില് ലതാഴിെുമായി

സ്യംബനിചവിവരങ്ങള്ഒന്നു്യംതലന്ന വരഖലപെുതിയിടി്ലെ.

തൊഴ്ധില്അദപക

ലതാഴിെിനുളഅവപ് AMC ദപകാര്യം ഉളവൊമില്അവപകനല്വകണതാണ് .

കൂല്ധി/നഷ്ടപര്ധിഹാരം

ലതാഴിെുറപ് നിയമ ദപകാര്യം ദപവൃതി കഴിഞ് 15 ്രിവസതിനുളില് വവതന്യം െഭിവകണ

അവകാശ്യം ലതാഴിൊളികള്ക് ഉണ്. ഓഡി്റെിന് വിവധയമാകിയ 9ദപവൃതികളുലെ വവതന്യം

ലതാഴിൊളികള്ക് െഭ്ത്യമായിടുളതായി െീല്ഡ് പരിവശാധനയില് മനസിൊകുവാന്

സാധിചു ലതാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലസകന് 3(2),6 ല്ഡ്ത്യൂള് 2(29),a,b,c,d,e,f,30 ദപകാര്യം പണി

കഴിഞ് 14 ്രിവസതിനുളില്കൂെി െഭ്ത്യമാവകണതാണ്.

തൊഴ്ധില്സ്ഥലതതേൗകര്യങ്ങള്

കുെിയ്കുവാനുള ലവള്യം, വിദശമ സൗകര്ത്യ്യം, ദപഥമശുദശൂ്ാ സൗകര്ത്യ്യം, ദക്് എന്നിവ

ലതാഴില് സ്ഥെത് െഭ്ത്യമാകണലമന്ന് ലതാഴിെുറപ് നിയമ്യം ല്ഡ്ത്യൂള് 2 para 23-28, വകദ്ദ്ര

വാര്ിക മാസര സരകുെര 8, 8.2 അനുശാസികുന്നുണ്. ലതാഴിൊളികളുമായി വനരിട്

നെതിയ സ്യംഭാ്ണതിനിെയില് നിന്നു്യം ദപവൃതി നെന്നു ലകാണിരികുന്ന സ്ഥെങ്ങളില്

പരിവശാധന നെതിയതിന്ലറ അെിസ്ഥാനതിെു്യം എ്ലൊ ലസൗകര്ത്യങ്ങളു്യം ഉണായിരുന്നി്ലെ .

ദപഥമശുദശൂ്കി്റെുകള്,തണല്എന്നിവ പണിസ്ഥെങ്ങളില്െഭ്ത്യമായിടി്ലെ.

ഗപഥമശുഗശൂഷക്ധിറുകള്

പരിവശാധനനെതിയ ദപവരതിസ്ഥെത് ദപഥമശുദശൂ്കി്റെു ഇ്ലൊയിരുന്നു .

പഞായത് ഭരണസമിതി മുന്വകഎെുകണ്യം. CHCആയി വെരന്ന് ദപഥമശുദശൂ്

കി്റെുകള്െഭ്ത്യമാകുന്നതിനുളനെപെികളു്യംസ്ീകരികാവുന്നതാണ്.

െണല്

വമല് പറഞ ദപവരതി സ്ഥെ സ്ദ്രര്ശന സമയത് അവിലെ ലതാഴിൊളികള്ക്

വിദശമികുന്നതിന് തണല്സൗകര്ത്യ്യം ഇ്ലൊയിരുന്നു. അതിനു വവണ ലസൗകര്ത്യ്യം ലെയ്യണലമന്നു്യം

അറിയികുന്നു.

ച്ധിക്ധിതാേഹായം

ലതാഴിെുറപ് നിയമ്യം ല്ഡ്ത്യൂള് 2 para 5, വകദ്ദ്ര വാര്ിക സരകുെര ൊപ്്റെര 9 ദപകാരവു്യം



ലതാഴിൊളിക് ലതാഴിെിെതില് ലവച് അസുഖവമാ അപകെവമാ സ്യംഭവിചാല്

െികിതാലസൗകര്ത്യ്യം ഉറപ് വരുവതണതാണ്. െികിതിസാ സഹായ്യം ലതാഴിൊളികള്ക്

നല്കാതിരികുന്നത് നിയമ െ്യംഘനമാണ്. ഇതര്യം സാഹെര്ത്യങ്ങളില് നിരവഹണ

ഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥരകൂെുതല്ജാദ്തപാെിവകണതുണ്.

.

കനല്/വതാെ്/കുള്യം നവീകരണ ദപവരതികള് നെകുന്ന സമയത് ലതാഴിൊളികള്ക്

വകയുറ ,കാെുറ എന്നിവ െഭ്ത്യമാകണ്യം.( സ്ദ്രരശന വവളയില് ഇ്ലൊയിരുന്നു ) ഇത് െഭ്ത്യമാകാന്

വവണകര്ത്യങ്ങളിെു്യം ദശദ്ധ വവണ്യം.

തഷല്്്പ്ഓ്്പ് ദഗപാജക്്പ് െയാറാകുവാനുളഅവകാശം

ല്ല്െ്ഓെ് വദപാലജക്്റെില്തയ്യാറാകളില്ലതാഴിൊളികളുലെ പങാളിത്യം ഉണ്

5 ക്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ധില് തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിയ്പ്കുവാനുളഅവകാശം

ലതാഴിെുറപ്നിയമ്യം ല്ഡ്ത്യൂള് 2 para 18, വകദ്ദ്രവാര്ികസരകുെര ൊപ്്റെര 17 എന്നിവയില്

ലതാഴിൊളികള്ക് 5 കിവൊമീ്റെര െു്റെളവില് ലതാഴില് െഭ്ത്യമാകണ്യം എന്ന് അനുശാസികുന്നു.

വാരഡിലെ മുഴുവന് ലതാഴിൊളികള്കു്യം 5 കിവൊമീ്റെറിനുളില്തലന്ന ലതാഴില്

െഭികുന്നുലണന്ന് ലതാഴിൊളികളില്നിന്ന്അറിയുവാന്സാധിചു.

േമയബന്ധിെമായുളപരാെ്ധി പര്ധിഹാരത്ധിനുളഅവകാശം

ലതാഴിെുറപിന്10

അവകാശങ്ങളില്ഒന്നായിസമയബനിതമായിഉളപരാതിപരിഹാരതിനുളഅവകാശ്യംനിെ

നില്ലകതലന്നപരാതികള്പെവിധതില്ഉലണങിെു്യംഈഅവകാശലതകുറിച്ലതാഴിൊ

ളികള്ക്അവവബാധ്യംഇ്ലൊതതുലകാണു്യംനാളിതുവലരഒരുപരാതിയു്യംപഞായതില്വരഖാപ

രമായി സമരപിചിടി്ലെ.. വസ്റെ് സ്ദ്രരശികുന്ന ഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥരുലെ അെുത് പരാതി വാകാല്

പറയുക മാദതമാണ് ലെയ്ിടുളത്. 1800 425 45 36 എന്ന ന്റില് വിളിചു്യം പരാതികള്

പറയാവുന്നതാണ് .

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് നടതുനെ്ധിനുളഅവകാശം

ലതാഴിെുറപ്നിയമ്യം ലസകന് 17(2) വസാ്്ത്യല്ഓഡി്റെ് നെതുവാനുളഅവകാശ്യംനല്കുന്നു.

7 രജ്ധിസ്റ്റർപര്ധിദശാധന

വകദ്ദ്രസരകാരില്റെ നിരവ്ശദപകാര്യം താലഴപറയുന്ന 7 രജിസറുകള് നിരബനമായു്യം

ദ്ാമപഞായതില്സൂകിവകണവയാണ്.

1) ലതാഴില്കാരഡിനുളളകുെു്യംബാവപകയുലെ രജിസര

2) ദ്ാമസഭ രജിസര

3) ലതാഴില്ആവശ്ത്യലപടതു്യം ലതാഴില് ലകാെുതതു്യംസ്യംബനിച രജിസര

4) ദപവരതിയുലെ െിസു്യം െിെവു്യംവിശ്രാ്യംശങ്ങളു്യംസ്യംബനിച രജിസര



5)സ്ഥിരആസ്ികളുലെ രജിസര

6) പരാതി രജിസര

7) സാധന രജിസര

2018-19 സാ്തിക വര്ലത രജിസറുകള് വളലര വൃതിയായു്യം െിടവയാെു്യം കൂെി

രജിസരകല്സൂകിചിരികുന്നു.എെുതുപറവയണകാര്ത്യ്യംആണ്.

1) തൊഴ്ധില്കാർഡ്ധിനുളളകുടുംബാദപകയുതട രജ്ധിസ്റ്റർ

കുെു്യംബങ്ങളുലെ ലതാഴില് കാരഡ് വിവരങ്ങള്(Job Card Number,Date of Card issued,Name,age,bank

account number) MIS ല് നിന്നു്യം പകരപ് എെുതു സൂകിചിരികുന്നു. 2018-19 സാ്തിക

വര്തില് 190 ലതാഴില്കാരഡ് അവപകവിവരങ്ങള്ആണ് വരഖലപെുതിയിരികുന്നത്. 2)

2)ഗഗാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റർ

ദ്ാമ സഭ രജിസ്ലറരില് ലതാഴില് ദ്ാമ സഭ, 1/07/2019ല് കൂെി ദപവരതികള് വിശ്രമായ് െരച

ലെയ്ു തീരുമാനിചിടുണ് .അവബുകില് വരഖലപെുതിയിടുണ്

3) തൊഴ്ധില്ആവശ്യതപടെും തൊഴ്ധില് തകാടുതെുംേംബന്ധിചരജ്ധിസ്റ്റർ

ലതാഴിൊളികള് ലതാഴില് ആവശ്ത്യലപടുലകാണുളതിന്ലറ വിവര്യം MIS ല് നിന്നു്യം ദപിന്റ് 

എെുതു രജിസര്റ്ധില് ഒടിചു വെരതിടുണ്

4) ഗപവർത്ധിയുതട ല്ധിസ്റ്റും ച്ധിലവുംവ്ധിശോംശങ്ങളുംേംബന്ധിചരജ്ധിസ്റ്റർ

ദപവരതിയുലെ വിശ്രവിവരങ്ങള്MISല്നിന്നു്യം ദപിന്റ് എെുതുസൂകിചിടുണ്

5)സ്ഥ്ധിരആ്്്ധികളുതട രജ്ധിസ്റ്റർ

സ്ഥിരആസ്ികളുലെ രജിസരറില് ല്ആണ് അവസാനമായിആസ്ി

വരഖലപെുതിയിടുളത്

6) പരാെ്ധി രജ്ധിസ്റ്റർ

പദ്ധതികായെവില്ഇതുമായിബനലപടു ഒരു പരാതിയു്യം െഭിചതായി വരഖലപെുതിയിടി്ലെ.

7)ോധനരജ്ധിസ്റ്റർ

ഓഡി്റെ്  കാെയളവില് സാധനതിന്ലറ വിശ്രവിവര്യം MIS ല് നിന്നു്യം ദപിന്റ്  എെുതു

രജിസരറ്്ധില് ഒടിചു വെരതിടുണ്



ദകഗന്ദ േർകാർ ന്ധിർദദ്ദേശഗപകാരം ഒരു വർക്പ് ്യല്ധില് ൊതഴ പറയുന ദരഖകള്

ന്ധിർബനമായും ഉണാദകണൊണ്പ്

1) കവര വപജ്

2) ലെക് െിസ്

3) ആകന്പാന്/ല്ല്െ്ഓെ് വരക്എന്നിവയുലെഅ്യം്ീകരിച വകാപി

4) സാവങതികഎസിവമ്റെു്യംഡിവസനു്യംഅെങ്ങുന്നസാവങതികഅനുമതിയുലെവകാപി

5) ഭരണാനുമതിയുലെ വകാപി

6) സവങതികാനുമതിയുലെ വകാപി

7) സ്യംവയാജിത പദ്ധതിവിശ്രാ്യംശങ്ങള്

8) ലതാഴിൊളികള് ലതാഴില്ആവശ്ത്യലപടുലകാണുളളഅവപക

9) ലതാഴില്അനുവ്രിചുലകാണുളള വരഖയുലെ വകാപി

10) പൂരിപിച മസര വറാളില്റെ വകാപി

11) ലമ്രലമ്റെ്ബുകില്റെ വകാപി

12) സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള ക്ാവട്ന് കണിചതില്റെയു്യം ക്യംപാരി്റെീവ്

വസ്റെ്ലമ്റെില്റെയു്യം ലമ്റെീരിയല്സവപഓരഡറില്റെയു്യം വകാപി

13) വവജ് െിസ്

14) വവതനതില്റെയു്യംസാധനങ്ങള്ക് പണമെചതി്റെയു്യം FTO യുലെയു്യം വകാപി

15) ലമ്റെീരിയല്വൗചറില്റെയു്യംബി്ലെുകളുലെയു്യം വകാപി

16) വറായല്്റെിഅെചതില്റെ രസീതില്റെ വകാപി

17) ലതാഴിെില്റെ മൂന്ന്ഘടങ്ങളിെുള വൊവടാകള്

18) ദപവൃതിപൂരതീകരണസരടിെിക്റെില്റെ വകാപി

19) മസര വറാള് മൂവ്ലമ്റെ് സിപ്

20) ആസ്ിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്് വൊവടാകള്

21) വസാ്്ത്യല്ഓഡി്റെ് റിവപാരടിന്ലറ വകാപി



22) വസ്റെ്ഡയറി

കതണതലുകള്

െയല് പരിവശാധനകിെയില് വസാ്്ത്യല് ഓഡി്റെ് റിവസാഴ്് വപഴ്ൺ കലണതുവാന്

സാധിച വസ്ുതകള് താലഴ വെരകുന്നു. ആ്ര്ത്യ െയല് പരിവശാധന സമയത് AMC ദപകാരമുള

വരഖകലള കുറിച് പറഞിരുന്നു. തുെരന്ന് നെതിയ പരിവശാധന സമയത് അവയില് പെതു

കൂടി വെരതിരികുന്നതായി ദശദ്ധയില് ലപടു. ഇത് അഭിന്ദ്രനാരഹമായ ദപവണതയായി

െൂണികാണികുന്നു.

1. കവർദപജ്പ്

ദപവരതിയുമായി ബനലപട ലപാതുവിവരങ്ങള് ഉള്ലകാളുന്ന വരഖയാണ് കവരവപജ്.

പരിവശാധിച എ്ലൊ െയെുകളിെു്യം AMC ദപകാരമുള കവരവപജ് സൂകിചിരുന്നു. GEO-TAGGING

സ്യംബനിച വിവരങ്ങള് കവരവപജില് ഉള്ലപടിരുന്നി്ലെ. കവര വപജില് ദപവരതിയുലെ

ല്ല്െ് ഓെ് വരക് ലെ സീരിയല് ന്ര, ദപവരതി അവസാനിച തീയതി ഉവണാ ഇ്ലെവയാ,

കൺലവരലജന്സ് ഉവണാ ഇ്ലെവയാ, ആലക െിെവായ തുക ജിവയാ ൊ്ി്യം്് id, ലൊവക്ന്

എന്നിവനിരബനമായു്യം പൂരതീകരികണ്യം.

2. തചക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

ഒരു ദപവൃതി െയെില് ദകമദപകാര്യം ഏലതാലക വരഖകള് എവിലെ/ ഏതു വപജ് മുതല്

സൂകിചിരികുന്നു എന്ന് മനസിൊകുവാനുള വരഖയാണ് ലെക് െിസ്. എ്ലൊ െയെു്യം

എഎ്യംസി ദപകാരമുള ലെക് െിസ്റ് ഉണായിരുന്നു. എന്നാല് അവയില് വിവരങ്ങള്

അപൂരണമായി ആണ് വരഖലപെുതിയിരികുന്നത്.

3.ആകന്പാന്പകർപ്പ്

ദപസ്ുത ദപവരതി പഞായതിലെ നെപ് സാ്തിക വര്തിലെ ആനുവല് ആകന്

പാ+നില് ഉള്ലപടതാണ് എന്ന് ലതളിയികുവാനുള വരഖയാണ് ആകന് പാനിന്ലറ വകാപി.

ആകന്പാന്പകരപ് ദപവൃതിെയെുകളില് ഉണായിരുന്നു

4. ഭരണാനുമെ്ധി

ദപവൃതി ലെയ്യുന്നതിന് നിരവഹണ സ്ഥാപന്യം നല്കുന്ന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി.

പരിവശാധന നെതിയ 8െയെുകളില്. Secure നിന്ന് െഭിച ഭരണാധികാരിയുലെ വകാപിയാണ്

െയല്സൂകിചിരുന്നത്.

5.ോദങ്കെ്ധികാനുമെ്ധി,ോദങ്കെ്ധികഎസ്റ്റ്ധിദമറ്പ്, ഡ്ധികേന്

ഒരു ദപവൃതിക് സാവങതികവി്രഗ്ധരുലെ അനുമതി െഭിചിടുണ് എന്നതിനുള ആധികാരിക



വരഖയാണ് സാവങതിക അനുമതി വരഖ. സാവങതികാനുമതി. എ്ലൊ െയെിെു്യം സാവങതിക

അനുമതി സൂകിചിടുണ്. ലസക്ത്യൂര നിന്നുള വകാപി ഉണായിരുന്നു. സാവങതിക വി്രഗ്ധന് ഒപ്,

സീല്എന്നിവയുലെകൂലെ നിരബനമായു്യം തീയതി വരഖലപെുതാന് ദശദ്ധികണ്യം

ദപവരതികളുലെ എസിവമ്റെ് എ്ലൊ െയെു്യം നിരബനമായു്യം സൂകികണ്യം. ദപവരതിയുലെ

്ുണെെങ്ങള് ഉള്ലപെുന്ന എസിവമ്റെ് /വദപാജക്് റിവപാരട്, വറ്റെ് അനാെിസിസ്, വെബര വറ്റെ്,

വദഡായി്യം്് ആന്ഡ് ഡിവസന്, സരവ്വ്വ വഡ്റെ എന്നിവയു്യം െയെില് ഉണായിരികണ്യം.

പരിവശാധന നെതിയ െയെില് മല്റെ്ലൊ െയെു്യം ഡീല്റെയില്സ് എസിവമ്റെ് ഉലണങിെു്യം

അതുമായി ബനലപട അനുബന വരഖകള് ഒന്നു്യം തലന്ന ഉണായിരുന്നി്ലെ. ജനകീയ

ഭാ്യിെുളഎസ്ിമലറ ഉണായിരുന്നി്ലെ

6.േംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധി

വാരഡില് നെതിയ ലപാതു ദപവരതികളില് convergence മായി ബനലപട വരഖകള് ബാധക

മി്ലെ

7. തൊഴ്ധില്ധിനുളഅദപക

അനക്ര 4 ദപകാരമുള ഡിമാന്ഡ് form െയെുകളില് ഉണായിരുന്നി്ലെ . വൊമില് എ്ലൊവരു്യം

നിരബനമായു്യം തീയതി വരഖലപെുതണ്യം. തീയതി വരഖലപെുതിയ അവപകയുലെ വകപ്റെ്

രസീത് ഉലണങില് മാദതവമ ഭാവിയില് ലതാഴിെി്ലൊയ്മ വവതന്യം വപാെുള അവകാശങ്ങള്ക്

അരഹത ഉണാകുകയുളു. ഭവന നിര്ാണ പദ്ധതികളുലെ ഓവരാ ഘ ടതിെു്യം ലതാഴില്

അവപകനല്കണ്യം.

8. തൊഴ്ധില്അനുവേ്ധിചെ്ധിത്റെപകർപ്പ്

ലതാഴിെനുവ്രിച കാര്ത്യ്യം വരഖാമൂെ്യം ലതാഴിൊളികലള അറിയികണലമന്നാണ്

വ്ത്യവസ്ഥ.ദപവൃതി അനുവ്രിചുലകാണ് നിരവഹണ ഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥര നല്കുന്ന അനുമതിയാണ്

വരക് അവൊവക്ന്. അതില് തലന്ന അഞ് കിവൊമീ്റെര കൂെുതല് ്രൂര്യം യാദത ലെയ്ു വരുന്ന

ലതാഴിൊളികള് യാദതാബത ്രിവസ വവതനതിന്ലറ 10% അനുവ്രികുന്ന വിവരവു്യം

ഉണാകണ്യം. പരിവശാധിച് െയെുകളില് ദപവരതി അനുവ്രിചതിന്ലറ വകാപി

സൂകിചിടുണായിരുന്നു .

9. മസ്റ്റർദറാള്

ദപവൃതി സ്ഥെത് ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജര വരഖലപെുതുന്നതിനുള വരഖയാണ് മസര

വറാള്. പണി ആര്യംഭികുന്നതിന് മു്് രാവിലെയു്യം  അവസാനിപിചതിനു വശ്്യം

വവകുവന്നരവു്യം ്രിവസ്യം രണു ദപാവശ്ത്യ്യം മസര വറാളില് ഒപുലവകണ്യം.

ലതാഴിെുറപ ് നല്കുന്ന  പദ്ധതിയായതിനാല് ഏ്റെവു്യം സുക്മതവയാലെയു്യം

കാര്ത്യകമതവയാലെയു്യം വകകര്ത്യ്യം ലെയ്യുകയു്യം സൂകികുകയു്യം ലെവയ്യണ അെിസ്ഥാന



വരഖയാണ് മസര വറാള്.ലതാഴിൊളികള് ലതാഴില് ലെയ്ുലവന്ന് ലതളിയികുന്ന

ആധികാരികവരഖകൂെിയാണിത്. പരിവശാധിച വരക് െയെുകളിലെ മസരവറാളുകളില്

വിവരങ്ങള് കൃത്ത്യമായി വരഖലപെുതിയിടി്ലെ. മസരവറാളില് ലമ്രലമ്റെ് ബുക് ന്ര,

ദപവൃതി നെന്ന തിയ്യതി എന്നിവ വരഖലപെുതിയിടി്ലെ.ദപവൃതിക് വവണി അനുവ്രിച്

നല്കുന്നഎ്ലൊ മസര വറാളിെു്യം നിരവഹണഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥരുലെ (വ്ാക് ദ്ാമ പഞായത് NREGS)

എന്നിവര തിയ്യതിവയാെുകൂെിയ ഒപ്,സീല് എന്നിവ അത്ത്യാവശ്ത്യമാണ്. മസര വറാള്

നല്കുവ്ാള് ബനലപട ഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥര ഒപിലനാപ്യം തിയ്യതിയ്യു്യം, സീെു്യം പരിവശാധികുന്ന

ഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥര അവരുലെ വപര്, സ്ഥാന്യം എന്നിവയു്യം വരഖലപെുതുവാന് ദശദ്ധികണ്യം. മസര

വറാളുകളില് വവതന്യം വാെക എന്നിവ വരഖലപെുതിയിടി്ലെ. മസര വറാളുകളില്

തിരുതെുകവളാ വവ്റെ്നര ഉപവയാ്ിച് മാ്റെി എഴുതുകവയാ ലെയ്യാന് പാെി്ലെ. ലതാഴിൊളികള്

ഏഴു ്രിവസതില് കൂെുതല് തുെരചയായി വരാതിരികുന്ന ദപവണത ദശദ്ധയില് ലപടു.

ലതാഴിെിനു അവപക നല്കി ലതാഴില് െഭിചു കഴിയുവ്ാള് മതിയായ കാരണങ്ങള് ഇ്ലൊലത

വരാതിരികുന്നതു ശരിയായ ദപവണത അ്ലെ. മാസര വറാളില് ഓവ ര വറ്റെി്യം്് ,ലവടി

തിരുതെുകള്ഇവകാണാന്കഴിഞു .ഇത്അനുവ്രീനമ്ലെ .

10. തമഷർതമ്റെ്പ്ബുക്പ്

ദപവൃതി ലെയ് അളവ് വരഖലപെുവതണ ആധികാരിക വരഖയാണ് ലമ്രലമന്റ് ബുക്.

പരിവശാധിച ദപവൃതികളുലെ െയെുകളില് ദപവൃതിയുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങള്

വരഖലപെുവതണലമ്രലമ്റെ് ബുക്സൂകിചിരികുന്നതായി കാണലപടു. മസരവറാളുകള്ക്

പാരടുകളായി വവതന്യം നല്കുന്നുണ്. ലമ്രലമന്റ് ബുകില് അളവുകള് വരഖലപെുതു്യം

ഉലണങിെു്യം അത് വിശ്രമാകി എഴുതുന്നി്ലെ. എസിവമ്റെ് തുകയു്യം ആലക െിെവായ തുകയു്യം

അതിന്ലറ വ്ത്യത്ത്യാസവു്യം വരഖലപെുതി കാണുന്നി്ലെ. നിരവഹണ ഉവ്ര്ത്യാ്സ്ഥന്

സാക്ത്യലപെുതിയ ലമ്രലമന്റ് ബുകുകള് മാദതവമ ഉപവയാ്ികാവൂ. ദപി. ലമ്രലമ്റെ്

വരഖലപെുതിയിടി്ലെ .പെതിെു്യം ലമ്രലമ്റെ് തീയതി വരഖലപെുതിയിടി്ലെ .

11.ോധനഘടകം

പരിവശാധനനെതിയെയെില്ഒരു ദപവരതികു മാദതവമ ലമ്റെീരിയല് ഉപവയാ്ിചിരുന്നുളൂ

.അതില് ലമ്റെീരിയല്ബി്ലെു്യം ലവൗചരു്യം ഉണായിരുന്നു..

12. ദവജ്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

മസരവറാളിലെ   ലതാഴിൊളികളുലെ  ഹാജര ്രിനങ്ങലള ആധാരമാകിയാണ് വവതന

വിതരണതിനുളള വവജ് െിസ് തയ്യാറാവകണതാണ്. ഇത് ഡാ്റൊ എന്ദെി ഓപവറ്റെറുലെ

െുമതെയാണ്. ഒരു മസരവറാള് വ്ാസ് ലെയ്ു കഴിഞാല്  നാൊമലതവയാ അഞാമലതവയാ

്രിവസ്യം ഈ ദപവൃതികള് പൂരതീകരിചിരികണ്യം.മസരവറാളില് ആനുപാതികമായി

ലതാഴിൊളിക് വവതന്യം അനുവ്രിചു എന്ന് ലതളിയികുവാനുള ആധികാരിക വരഖയാണിത്.

കൃത്ത്യസമയത് ഹാജര MIS ല് വരഖലപെുതി വവജ് െിസ്ആകുകയു്യം FTO മുഖാനിര്യം വവതന്യം,



ലതാഴില് ഉപകരണങ്ങളുലെ വാെക എന്നിവ ലതാഴിൊളികളുലെ ബാങ് അകൗണില്

എതികുന്നതിനു്യം വവണ കാര്ത്യങ്ങള് കൃത്ത്യതവയാലെ ലെയ്യുന്നതായി മനസിൊയി.

പരിവശാധനനെതിയ െയെിെുകളില് വവജ് െിസ് വകാപിസൂകിചിടുണ്.

13.എ്്പ് ട്ധി ഒ

ഡിജി്റെല്സ്യംവിധാനതിെൂലെ  ഓൺവെനായിട്  ദ്ാമപഞായത് ലസദകടറിയു്യം ദപസിഡ്റെു്യം

ഒപുകള് വരഖലപെുതുന്നത്. അതിനാല് െണ്  ദൊന്സഡര  ഓരഡറുകള് തയ്യാറാകിയ

 അന്നുതലന്നവയാ പിവ്റെ്രിവസവമാ പഞായതില് നിന്നു്യം ലതാഴിൊളികളുലെ വവതന്യം

ബനലപട സ്ഥെങ്ങളിവെക്എതികുവാന് കഴിയു്യം.  ഇതിനുവവണി ഡിജി്റെല്

സിവ്നേചറുകളാണ് ദപസിഡ്റെു്യം ലസദകടറിയു്യം ഉപവയാ്ികുന്നത്. എ്ലൊ െയെിെു്യം എെ് െി ഓ

പകരപ്സൂകിചിടുണ്.

14. തമറീര്ധിയല്വൗചർ

ഒരു ദപവൃതിക് സാവങതിക എസിവമ്റെ് ദപകാര്യം ആവശ്ത്യമുള സാധനസാമദ്ികള്

വാങ്ങുന്നതിനുള നെപെിദകമങ്ങള് ദപതിപാ്രികുന്ന വരഖയാണ് ലമ്റെീരിയല് ലദപാക്ത്യൂരലമന്റ്.

ഓഡി്റെിന് വിവധയമാകിയ ദപവൃതികളില് ലമ്റെീരിയല് ഉപവയാ്ിചിടി്ലെ.

15. ദറായല്റ്ധി

വറായല്്റെി നല്കിയ ദപവൃതിയാവണാ എന്ന് അറിയുവാന് സഹായികുന്നവരഖയാണ്

വറായല്്റെിവരഖ. പരിവശാധിച ദപവൃതികലളാന്നു്യം തലന്ന വറായല്്റെി ലകാെുവകണ

ദപവരതികള്ലെ.

16. ദ്ാദടാേ്പ്

ദപവരതനവുമായി ബനലപെുതിലയെുവകണ മൂന്ന് വൊവടാ പതിപുകള് അതായത്

ദപവരതനതി്റെ ആര്യംഭ്യം, ദപവരതന്യം നെന്നുലകാണിരികുവ്ാള് ദപവരതന്യം

പൂരതികരിചതിനുവശ്്യം എന്നീ മൂന്ന് ഘടങ്ങളിലെ വൊവടാകള് പരിവശാധിച

ദപവൃതികളുലെ െയെുകളില് കാണാന് സാധിചി്ലെ. അവ ഉള്ലപെുതുവാന് ദശദ്ധികുക.

ഭവനപദ്ധതിയില് വൊവടാ ഉള്ലപെുതിയിടുണ്.

17. ഗപവൃത്ധിപൂർതീകരണേർട്ധി്്ധികറ്ധിത്റെ ദകാപ്ധി

ദപവൃതി പൂരതീകരിചു എന്ന് സാക്ത്യലപെുതുന്ന വരഖയാണ് ദപവൃതിപൂരതീകരണ

സാക്ത്യപദത്യം. പരിവശാധന നെതിയതില് 3 െയെുകള് അലദകഡി്റെഡ് എഞിനീയര

സാക്ത്യലപെുതിയ ദപവരതി പൂരതീകരണ സരടിെിക്റെ് സൂകിചിടുണ്. ഭവന

പദ്ധതികളില് ഒഴിലക മല്റെ്ലൊ െയെിെു്യം ദപവരതി പൂരതീകരണ സരടിെിക്റെ് പകരപ്

ലവചിടുണ്.



18. മസ്റ്റർ ദറാള് മൂവ്പ്തമ്റെ്പ് സ്ധിപ്പ്

ഒരു ദപവൃതിയുലെ ഓവരാ ഘടതിലെയു്യം മസര വറാള് അനുവ്രിചു ലതാഴിൊളികള്ക്

വവതന്യം നല്കുന്നത് വലരയുള ഓവരാ ഘടങ്ങളു്യം ഏലതാലക തീയതികളില് നെന്നു എന്ന്

മനസിൊകാന് ഉളതാണ് മസരവറാള് മൂവ്ലമന്റ് സിപ് അഥവ െയല് ദൊകി്യം്് വൊ്യം.

ദപവരതികളുലെ െയെുകളില് െയല് ദൊകി്യം്് വൊ്യം കാണുവാന് കഴിഞു എങിെു്യം

വിവരങ്ങള്അപൂരണമായിരുന്നു.

19.ആ്്്ധിയുതട ജ്ധിദയാ ടാഗ്്പ് ദ്ാദടാകള്

ദപവരതികള് ജിവയാ ൊ്് ലെയ്ിടുവണാ എന്ന് അറിയുവാന് സഹായികുന്ന ഘെകമാണ്

ജിവയാൊഗ്് വൊവടാദ്ാെ്. ജിവയാ ൊഗ്് വൊവടാകള് െയെില് കാണുവാന് കഴിഞി്ലെ.

െയെുകളില്അത് ഉള്ലപെുവതണത്അത്ത്യാവശ്ത്യമാണ്.

20. ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്ധിന്തറ ദകാപ്ധി

ഒരു ദപവൃതിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പദ്ധതി അവവൊകന്യം

ലെയ്യുകയു്യം, പരിവശാധികുകയു്യം, വിെയിരുതുകയു്യം ലെയ്യുന്ന ജനകീയ ഇെലപെൊണ്

വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ്. ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സവിവശ്തയാണ് വസാ്്ത്യല്

ആഡി്റെ്. ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് പണ്യം ലെെവഴിചത് ശരിയായ രീതിയിൊവണാ, െക്ത്യമിട

അവകാശങ്ങളു്യംആനുകൂെ്ത്യങ്ങളു്യംഅരഹതലപടവരക് െഭിചിടുവണാ, നിരവഹണരീതിയില്

അപാകതകള് ഉണായിടുവണാ, ദപതീകിച വനട്യം പദ്ധതി മൂെ്യം ഉണായിടുവണാ എലന്ന്ലൊ്യം

ജനങ്ങള് വനരിട് പരിവശാധികുന്ന ജനകീയ ദപദകിയാണ് ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് വസാ്്ത്യല്

ആഡി്റെ്. വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ് െീ്യം വരഖകളു്യം െയെുകളു്യം  രജിസറുകളു്യം പരിവശാധികുകയു്യം

ദപവൃതി സ്ഥെങ്ങള് വനരിട് പരിവശാധിച് അളവുകള് ഒതുവനാകുകയു്യം ലെയ്യുന്നു.

ദപവത്ത്യക്യം വിളിചുവചരകുന്ന വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ് ദ്ാമസഭയിൊണ് വസാ്്ത്യല് ആഡി്റെ്

റിവപാരട് അവതരിപിവകണത്.ദപവൃതി വസാ്്ത്യല് ഓഡി്റെിന് വിവധയമായതാവണാ എന്ന്

പരിവശാധികാന് സഹായികുന്നവരഖയാണ് വസാ്്ത്യല് ഓഡി്റെ് റിവപാരട്. ആറ് മാസ്യം

കൂെുവ്ാള്ഓഡി്റെ് നെവതണതാണ്.

ദ്ാമസഭ രജിസറില് വസാ്്ത്യല് ഓഡി്റെ് ദ്ാമസഭ നെതിയ തായിവടാ അതിന്ലറ വകാപി

െയെിവൊസൂകിചിടി്ലെ

21.കേറ്പ്ഡയറ്ധി

ലതാഴിെുറപ ്ദപവൃതി സ്ഥെത് ആ ദപവൃതിയുമായി ബനലപട് നെകുന്ന എ്ലൊ

കാര്ത്യങ്ങളു്യം എഴുതിലവകുന്നതിനുള വരഖയാണ് വസ്റെ് ഡയറി. ദപവൃതി സ്ഥെ്യം

സ്ദ്രരശികുന്ന ലപാതുദപവരതകരു്യം സാധരണകാരു്യം അവരുലെ  നീരികണങ്ങളു്യം

അഭിദപയാങ്ങളു്യം ആവകപങ്ങളു്യം എഴുവതണത് വസ്റെ് ഡയറിയിൊണ്. ലദപാജക്് മീ്റെിങ്ങില്റെ



മിനി്റെ്സു്യം ഹാജരു്യം വസ്റെ് ഡയറിയുലെ ഭാ്മായി

ഉള്ലപെുതാവുന്നതാണ്.ലതാഴിൊളികള്ക് ലതാഴില് സ്ഥെത് അനുവ്രിചു

നല്കിയിരികുന്ന സൗകര്ത്യങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളു്യം ഇതില് നിരബനമായു്യം എഴുതണ്യം. ഒവരാ

ലതാഴിൊളിയു്യം പണിസ്ഥെത് ലകാണു വന്നിരികുന്ന പണിയായുധങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളു്യം

വരഖലപെുതണ്യം. ജാദ്ത സമിതിയുലെ റിവപാരടു്യം വസ്റെ് ഡയറിയുലെ ഭാ്മായി

ഉള്ലപെുതാവുന്നതാണ്.വമ്റെില്റെവിൊസവു്യം വൊൺന്രു്യംകൃത്ത്യമായിവസ്റെ് ഡയറിയില്

വരഖലപെുവതതാണ്.

കവര വപജ് :: െിെ െയെുകളില്അപൂരണമായിരുന്നു.

ലെക് െിസ് :: പെതിെു്യം ലെക് െിസ് പൂരിപിചിടി്ലെ .

ദപവരതിആര്യംഭ വയാ്്യം ::വിശ്രാ്യംശങ്ങള്വരഖലപെുതിയിടുണ്.

പണിയായുധവാെക ::വസ്റെ്ഡയറിയില് ഉള്ലപെുതിയിടുണ്.

ലതാഴിൊളികളുലെസാക്ത്യപദത്യം :: പൂരതീകരിചിടുണ്.

െികിതലെെവ്സ്യംബനിച് :: വിവരങ്ങള്ഒന്നു്യംതലന്ന വരഖലപെുതിയിടി്ലെ.

പദ്ധതി ലെെവ് :: വരഖലപെുതിയിടി്ലെ

VMC റിവപാരട്:: അ്യം്ങ്ങള് വസ്റെില് വന്നതായി സ്ദ്രരശക കുറിപില് വരഖലപെുതിയിടുണ് .

VMC അ്യം്ങ്ങളുലെ െുമതെകളു്യം കെമകളു്യം കുറിചു അ്യം്ങ്ങള്ക് വബാധവല്കരണ്യം

നെതണ്യം.

സ്ദ്രരശക കുറിപ് :: കുറിപില് തീയതി, വപര്, സ്ഥാനവപര്, ഒപ് എന്നിവ വരഖലപെുതിയിടുണ്.

കലണതെുകള് നിരവ്രശങ്ങള് എന്നിവ കൂെി ഉള്ലപെുതി യഥാരത്ഥ െക്ത്യതിവെക്

പദ്ധതിലയഎതികാന് ദശമികണ്യം.

എസ്റ്റ്ധിദമറും ഗപവൃത്ധിയുതടഅളവുകളും

ഒരു ദപവൃതി നെപാകുന്നതിനായി എന്ജിനിയറി്യം്് വിഭാ്്യം തയ്യാറാകുന്ന

സാവങതികവരഖയാണ്എസിവമ്റെ്. ഒരു ദപവൃതിഎങ്ങലനനെപിൊകണലമന്ന് മാര്ഗ്ഗനിരവ്ശ്യം

നല്കുന്ന ഒരു വരഖ കൂെിയാണിത്. ഇതില് പദ്ധതിയുലെ വപര്, പദ്ധതിയില് ഏല്റെെുകുന്ന

വിവിധ ശീര്കതില്ലപട ദപവൃതികള്(Activities), അവയുലെ എണ്യം, നീള്യം, വീതി, ആഴ്യം,

(ലപാക്യം) വ്ത്യാപത്യം, ഒരു യുണി്റെിന് നല്വകണുന്ന തുക, ആലക തുക എന്നിവ നിരബനമായു്യം

വരഖലപെുതിയിരികണ്യം. സാധനസാമദ്ികള് (ആവശ്ത്യമായ ദപവൃതികളില് മാദത്യം)

വി്ര്്ദ്ധ-അവി്ര്്ദ്ധ ലതാഴിൊളികളുലെ എണ്യം, നല്കുന്ന കൂെി, സി്റെിസൺ ഇന്െരവമ്ന്



വബാരഡില്റെ ലെെവ് എന്നിവ നിരബനമായു്യം എസിവമ്റെില് ഉള്ലകാളിചിരിവകണതാണ്.

വരക് െയെില് സൂകിചിടുള എസിവമ്റെ് ഇ്യംഗീ്ിെുളതു്യം സാവങതിക

ഭാ്യിെുളതുമാണ്. സാധാരണ ലതാഴിൊളികള്കു്യം, ലപാതുജനങ്ങള്കു്യം

പരിവശാധികുവാന് കഴിയു്യം വിധ്യം ഈ എസിവമ്റെ് ജനകീയ ഭാ്യിവെക് ആകി ദപവൃതി

സമയത് വമ്റെില്റെ വകവശ്യം വയ്വകണതു്യം ലപാതു സ്ഥെങ്ങളില് ദപ്രരശനതിനു്യം

ഉപവയാ്ിവകണതാണ്.

സ്കാര്ത്യഭൂമികളില് ലെയ്യുന്ന ദപവൃതികളില് ഭൂവുെമയുലെ അവപക സമരപികുവ്ാള്

ഭൂമിയുലെ അളവ് വരഖലപെുവതണതാണ്. സാക്ത്യപദത്യം സമരപികുവ്ാള് ദപസ്ുത ഭൂമിയില്

ലെയ് ദപവൃതിയുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങള് (എണ്യം, നീള്യം, വീതി, ആഴ്യം)കൂെി

വരഖലപെുവതണതാണ്. നാല് ദപവരതിസ്ഥെ്യംകലണതുന്നതിന്ബുദ്ധിമുടുണായിരുന്നു.

അളവുകള് അെിസ്ഥാനലപെുതിയാണ് ബി്ലെ് പാസാകുന്നതു്യം വവതന്യം നല്കുന്നതു്യം

ഉള്പലെയുള കാര്ത്യങ്ങള് അനിമമാകുന്നത്. എന്നതിനാല് അളവുകളുലെയു്യം

എണതില്റെയു്യം കാര്ത്യതില് അവങ്ങയ്റെലത കൃത്ത്യത സാവങതിക വിഭാ്്യം

ഉറപാവകണതാണ്. അ്ലൊതപക്യം അളവുകളുലെ/എണതില്റെ വ്ത്യത്ത്യാസതിന് ബാധ്ത്യത

െുമതലപെുകയു്യം ബനലപട അധികാരികള് തീരതു്യം ഉതരവാ്രികള് ആകു്യം എന്നതു്യം

ദപവത്ത്യക്യം ദശദ്ധയില്ലപെുതുന്നു.

ഗപവർത്ധിസ്ഥലപര്ധിദശാധന റ്ധിദപാർട്പ്ഡ്

1. മണ്പ് ജലേംരകണ ഗപവർത്ധികള്

മണു ജലേംരകണവുമായ്ധി ബനതപട പത്പ് ഗപവർത്ധികള് ആണ്പ്

പര്ധിദശാധനക്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയെ്പ്ഡ്. 50 ലകം രൂപയുതടഅടങ്കല് െുക

ആയ്ധിരുനു . ഓദരാ ഗപവർത്ധിയും വാർഡ്ധിത്റെ വ്ധിവ്ധിധ ഭാഗങ്ങള്ധില് ആണ്പ്

ഉണായ്ധിരുനെ്പ് ഓദരാ ദപാട്ധിലും എന്താണ്പ് തചയ്്ധിര്ധികുനെ്പ് എന്പ്

വ്ധിശേമാകുന ഒരു ദരഖയും ്യലുകള്ധില് കാണാന് കഴ്ധിഞ്ഞ്ധില്ല ദകാണൂർ

ബണ്പ് മഴകുഴ്ധി ന്ധിർമാണം ഗപവർത്ധി സ്ഥലതത പാഴ്പ്തചട്ധികള് തവട്ധിമാറ്ധി

കൃഷ്ധിദയാഗ്യമാകാന് ഇവയാണ്പ് എസ്റ്റ്ധിദമറ്ധില് ഉണായ്ധിരുനെ്പ് ഘടന

മനസ്ധിലാക്ധിയുള എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ് കാണാന് കഴ്ധിഞ്ഞ്ധില്ല 10 എസ്റ്റ്ധിദമറും ഒദര

രീെ്ധിയ്ധില് ആയ്ധിരുനു പത്ധിലും യഗന്തങ്ങള് ഉപദയാഗ്ധികാന് ദവണ്ധി

എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ് എടുത്ധിടുണ്പ് ഒന്ധിലും അെ്പ് ഉപദയാഗ്ധിചൊയ്ധി കാണാന്

ോധ്ധിച്ധിട്ധില്ല അെ്പ് എം ബുക്ധില് കുറവ്പ് തചയ്ൊയ്ധി കാണുക ന്ധിർമാണം

മൂനുവർഷദതക്പ് തചയ്്ധിടുണായ്ധിരുനു മഴ േമയത്പ് തവളം തകട്ധി

ന്ധില്കുകയും ആ ഗപദേശതത മണ്ധിനട്ധിയ്ധിലുള ജലന്ധിരപ്പ് ഉയരുനെ്ധിനും

അഗപകാരം ദവനല്കാലതത ജലേൗർലഭ്യം കുറയ്പ്കുനെ്ധിനും ോധ്ധികും

എനാല് പല മഴകുഴ്ധികള് മഴ കുഴ്ധികള്ധിലും വാഴ റബ്ബർ െുടങ്ങ്ധിയവ തവചു

പ്ധിട്ധിപ്ധിച്ധിടുണ്പ് മഴകുഴ്ധി മഴ കുഴ്ധിയ്ധില് തകാണ്പ് മൂട്ധിയ ദ്ാദടാകളും കാണാന്



ോധ്ധിചു അെുതകാണുെതന ബുക്ധില് ഗപകാരം സ്ഥലം പര്ധിദശാധ്ധികാന്

കഴ്ധിഞ്ഞ്ധില്ലഒരു ഗപവർത്ധിസ്ഥലതുംേ്ധിഐബ്ധി തവച്ധിരുന്ധില്ല

2 ഓണം ദകാഡ്പ് കുളം തചള്ധി ദകാര്ധി പാർശ്വഭ്ധിത്ധിന്ധിർമാണം

30 1 2015 െ്ധില് 5 ലകംഎ്്്ധിമതറകൂട്ധിആരംഭ്ധിചൊയ്ധി കണു 3 2 2019

പൂർതീകര്ധിചു വർഷം തമറീര്ധിയല് ആയ്ധി 21, 715 രൂപയും unskilled

,Semiskilled,Skilled എനീഇനത്ധില് 17 133 രൂപയുമാണ്പ് തചലവഴ്ധിചൊയ്ധി കണെ്പ്

േ്ധി ഐ ബ്ധി തവച്ധിടുണ്പ് എങ്ക്ധിലും അവ്യക്തമായ്ധിരുനു എനാല് കുളം

ഇദപാഴും പൂർണമായും ഉപദയാഗഗപേം മല്ല എനാണ്പ് േമീപവാേ്ധികള് ഇല്

ന്ധിനുംഅറ്ധിയാന്കഴ്ധിഞ്ഞെ്പ്

3 കല്്പ് ഭവനപദ്ധെ്ധി

13 ഗപവർത്ധി ഇടങ്ങള്േന്ദർശ്ധിചു .പാസ്റ്റർ തചയ് പൂർതീകര്ധിച

ന്ധിലയ്ധില് കാണതപടു തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഗപകാരം 90 അവ്ധിേഗ്ധ തൊഴ്ധില്

േ്ധിനങ്ങള് ലഭ്യമാദകണെുണ്പ് വീട്ധിന്പ് അട്ധിസ്ഥാനം ഇടുദ്ാള് 28 േ്ധിവേം

േൺദഷഡ്പ് വതര േ്ധിവേം 24 േ്ധിവേം വാർപ്പ് വതര 10 േ്ധിവേം െുടർനുള

പണ്ധികള് തചയുനെ്ധിന്പ് 28 േ്ധിവേം ഇഗപകാരമാണ്പ് തൊഴ്ധില് നല്ദകണെ്പ്

എനാല് അഗപകാരം നല്ക്ധിയൊയ്ധി കാണാന് ോധ്ധിച്ധില്ല പലർകും പല

ഗകമത്ധിലാണ്പ് നല്ക്ധിയൊയ്ധി കണെ്പ്.

നിരവ്ശങ്ങള്

1 തൊഴ്ധില്ധിനുള അദപക എംേ്ധി ഗപകാരമുള ദ്ാമ്ധില്

അദപക്ധിദകണൊണ്പ്.

2 മസ്റ്റർ ദറാള്ധില് തവട്ധി െ്ധിരുതലുകള് പാടുളെല്ല. മസ്റ്റർ ദറാള്ധില് എല്ലാ

ദകാളങ്ങളും പൂര്ധിപ്ധിദകണെ്പ്ആണ്പ്

3 ജലേംരകണ ഗപവർത്ധികള് ഏതറടുകുദ്ാള് വ്യക്ത്ധികളുതട ദപാട്ധില്

ഏെുെരം ഗപവൃത്ധി തചയുനു എനും അെ്ധിന്പ്തറ ഉദദ്ദേശം ഉടമസ്ഥതന

ദബാധ്യതപടുത്ധി കണ്പ്ദോള്ധിദഡറഡ്പ് തചയ്ു എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ് െയാറാക്ധി

അെ്ധിന്ഗപകാരം ഗപവർത്ധി തചദയണെുമാണ്പ്

4 പാട കൃഷ്ധി തചയുനെ്ധിന്പ് ൊല്പര്യമുളവർക്പ്അഗപകാരമുള ഗപവർത്ധികള്

ഏതറടുത്പ് നടപ്ധില്വരുദതണൊണ്പ്

5 കുളങ്ങള് ദൊടുകള് പുനരുദ്ധാരണ ഗപവർത്ധികള്ധില് തമറീര്ധിയല്

ദവണതമങ്ക്ധില്അെുകൂട്ധി ഉള്തപടുത്ധി ഉപദയാഗഗപേമായ തചദയണൊണ്പ്

6 തൊഴ്ധില്കാർഡ്പ് ഗപവൃത്ധികൃെ്യമായും ദരഖതപടുദതണൊണ്പ്



അനുബനം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധില്ഏതറടുത്പ് നടതാവുന ഗപവൃത്ധികള്

I. വ്ധിഭാഗംഎ : ഗപകൃെ്ധി വ്ധിഭവപര്ധിപാലനവുമായ്ധിബനതപട തപാെുഗപവൃത്ധികള്

i. കുെിലവള വദസാതസുകള് ഉള്ലപലെയുള ഭൂ്രഭജെ വിതാന്യം ഉയരതുന്നതിന്

ആവശ്ത്യമായ അെിയണകള് (Undergroud dykes), മൺതെയണകള്, അണകള് (വസാപ്ഡാ്യം),

ലെക്ഡാമുകള് തുെങ്ങിയ ജെസ്യംരകണതിനു്യം ജെലകായ്തിനു്യം സഹായകരമായ

നിര്ിതികള്;

ii. ഒരു നീരതെതില്റെ സമദ് പരിപാെനതിന് ഉതകുന്ന ഇെലപെെുകളായ

വകാണൂരദെഞുകള്, തട്തിരികല്(Terracing), വകാണൂരബണുകള്, കല്തെയണകള്,

്്ത്യാബിവയാൺ നിര്ിതികള്, നീരുറവ ദപവ്രശതില്റെ പരിവപാ്ണ്യം തുെങ്ങിയ നീരതെ

പരിപാെന ദപവൃതികള് ;

iii. സൂക്മ-ലെറുകിെ ജെവസെന ദപവൃതികളു്യം വതാെുകള്/കനാല് എന്നിവയുലെ

നിര്ാണ്യം, പുനരുദ്ധാരണ്യം, ലമയി്റെനന്സ്എന്നീ ദപവൃതികളു്യം ;

iv. ജെവസെന കുളങ്ങളുവെയു്യം മ്റെ് ജെവദസാതസുകളുവെയു്യം ആഴ്യം കൂടല് ഉള്ലപലെയുള

പര്രാ്ത ജെവദസാതസുകളുലെ പുനരുദ്ധാരണവു്യം;

v. കെവൊരങ്ങളിെു്യം കുളങ്ങളുലെ അരികിെു്യം കനാല് ബണുകളിെു്യം വറാഡുകളുലെ

ഓരതിെു്യം, വനഭൂമിയിെു്യം, മ്റെ് ലപാതുഭൂമിയിെു്യം െെവൃകങ്ങള് അെകമുള മര്യം വച്

പിെിപികെു്യം വനവത്കരണവു്യം, (ഇവയില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന ആ്രായതില്റെ അവകാശ്യം

ഖണിക 5ല് ദപതിപാ്രികുന്നകുെു്യംബങ്ങള്ക് നല്വകണതാണ്);

vi. ലപാതു ഭൂമിയിലെ ഭൂവികസന ദപവൃതികളു്യം.

II. വ്ധിഭാഗം ബ്ധി: േമൂഹത്ധില് അവശെ അനുഭവ്ധികുന വ്ധിഭാഗങ്ങള്കുള

വ്യക്ത്ധിഗെആ്്്ധികള് (ഖണ്ധിക 5ല്പരാമർശ്ധികുനകുടുംബങ്ങള്ക്പ് മാഗെം)

i. ഖണിക 5 ല് പരാമരശികുന്ന കുെു്യംബങ്ങള്ക്Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Nomadic Tribe,

De-Notified Tribe, ്രാരിദ്ര്ത്യവരഖയ്ക് താലഴയുള മ്റെ് കുെു്യംബങ്ങള്, സ്ദതീകള് ്ൃഹനാഥയായ

കുെു്യംബങ്ങള്, ഭിന്നവശ്ികാര ്ൃഹനാഥരായ കുെു്യംബ്യം, ഭൂപരിഷ്രണതില്റെ

്ുണവഭാകാകള്, ഇ്ദ്രിര ആവാസ് വയാജന ്ുണവഭാകാകള്, വനാവകാശ

നിയമദപകാരമുള ്ുണവഭാകാകള്, മുകളില് പറഞിരികുന്ന കുെു്യംബങ്ങള്ലൊത

പക്യം,2008-ലെ കാര്ിക കൊശ്ാസ നിയമ ദപകാരമുള ലെറുകിെ-നാമമാദത കര്കര,

ഭൂമിയുലെ ഉല്ാ്രനകമത വരദ്ധിപികുന്നതിനായി ഭൂവികസനവു്യം, കിണറുകള് (Dugg well),

കുളങ്ങള് (Farm Ponds), മ്റെ് ജെലകായ്ത് നിര്ിതികള് എന്നിവ ഉള്ലപലെയുള

ജെവസെനതിനാവശ്ത്യമായഅെിസ്ഥാനസൗകര്ത്യങ്ങള്െഭ്ത്യമാകല്

ii. പഴകൃ്ി, പട്നൂല്കൃ്ി, വതാടവിളകൃ്ി, ൊ്യംവൊറസ്ദെി എന്നിവയിെൂലെ ഉപജീവന്യം

ലമചലപെുതല്;

iii. ഖണിക 5 ല് സൂെിപികുന്ന കുെു്യംബങ്ങളുലെ തരിശ് ഭൂമി/ പാഴ്ഭൂമി (Fallow or Waste Land)



വികസിപിച് കൃ്ിക്അനുവയാജ്ത്യമാകല്;

iv. ഇ്ദ്രിര ആവാസ് വയാജന ദപകാരവമാ, വകദ്ദ്ര/സ്യംസ്ഥാന സരകാരുകള് ആവി്്കരികുന്ന

മ്റെ് ഭവന നിര്ാണ പദ്ധതികള് ദപകാരവമാ ഏല്റെെുകുന്ന ഭവന നിര്ാണതിലെ

അവി്ര്്ദ്ധകായിക ലതാഴില്ഘെക്യം;

v. മൃ്പരിപാെന്യം വദപാതാഹിപികുന്നതിനുള അെിസ്ഥാന സൗകര്ത്യങ്ങളായ വകാഴികൂെ്,

ആടിന്കൂെ്, പടി കൂെ്, ലതാഴുത്, പുല്ലതാടിഎന്നിവയുലെ നിര്ാണവു്യം;

vi. മത്ത്യബനന ദപവരതനങ്ങള് വദപാതാഹിപികുന്നതിന് ഉതകുന്ന അെിസ്ഥാന

സൗകര്ത്യങ്ങളായ മത്ത്യ്യം ഉണകുന്ന വകദ്ദ്രങ്ങള്, മത്ത്യ്യം സൂകികുന്ന വകദ്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ

നിര്ികെു്യം വര്കാെത് മാദത്യം ലവളമുള ലപാതുകുളങ്ങളില്(Seasonal water bodies on

public land) മത്ത്യ്യംവളരതുന്നതിന്അെിസ്ഥാനസൗകര്ത്യങ്ങള്ഒരുകെു്യം;

III. വ്ധിഭാഗം േ്ധി: ദേശീയ ഗഗാമീണ ഉപജീവന മ്ധിഷത്റെ ന്ധി്പ്ബനനകള് അനുേര്ധികുന

േ്വയംേഹായേംഘങ്ങള്ക്പ് തപാെുഅട്ധിസ്ഥാനേൗകര്യങ്ങള്

i. കാര്ിവകാത്പന്നങ്ങളുലെ ഈെു്റെ സ്യംഭരണ സൗകര്ത്യ്യം ഉള്ലപലെയുള വിളലവെുപിന്

വശ്്യം ആവശ്ത്യമായി വരുന്ന സൗകര്ത്യങ്ങള് (Post-Harvest facilities), വജവവള്യം എന്നിവയ്ക്

ആവശ്ത്യമായ സ്ഥായിയായ അെിസ്ഥാന സൗകര്ത്യങ്ങള് സൃഷ്ടികുക വഴി

കാര്ിവകാത്പാ്രനകമതവരദ്ധിപികുന്നതിനുള ദപവൃതികളു്യം;

ii. സ്യ്യം സഹായ സ്യംഘങ്ങളുലെ ഉപജീവന ദപവരതനങ്ങള്ക് ആവശ്ത്യമായ

ലപാതുവരക്ലകഡുകളുലെ നിര്ാണവു്യം.

IV. വ്ധിഭാഗംഡ്ധി: ഗഗാമീണഅട്ധിസ്ഥാനേൗകര്യങ്ങള്

i. നിരവ്ശികലപട മാന്രണങ്ങള്ക് അനുസൃതമായി ഖര-ദ്രവ മാെിന്ത്യ സ്യംസ്രണതിനു്യം

തുറസായ മെമൂദത വിസര്ജ്ജന്യം ഇ്ലൊതാകുന്നതിനു്യം വവണി സ്തദനമാവയാ സരകാര

വകുപുകളുലെ ഇതര പദ്ധതികളുമായിസ്യംവയാജിപിച് ലകാവണാ വ്ത്യകി്തകകൂസുകള്,

സ്ൂള് വൊയ്ല്റെുകള്, അങണവാെി വൊയ്ല്റെുകള് തുെങ്ങിയ ദ്ാമീണ ശുെിത്വുമായി

ബനലപട ദപവൃതികള്;

ii. ഒ്റെലപട് കിെകുന്ന ദ്ാമങ്ങലളയു്യം, നിര്ിഷ്ട ദ്ാമീണ ഉല്ാ്രന വകദ്ദ്രങ്ങലളയു്യം

നിെവിെുള വറാഡ് ശൃ്യംഖെയുമായി ബനിപികുന്നതിനുള, എ്ലൊ കാൊവസ്ഥയിെു്യം

ഉപവയാ്ികാന് പ്റെുന്ന ദ്ാമീണ വറാഡുകളുലെ നിര്ാണവു്യം, ഓെകള്, കെുങുകള്

എന്നിവ ഉള്ലപലെയുള ദ്ാമതിലെ ഈെു്റെ ഉള്വറാഡുകളുലെയു്യം വീഥികളുലെയു്യം

നിര്ാണവു്യം;

iii. കളിസ്ഥെങ്ങളുലെ നിര്ാണവു്യം;

iv. ലവളലപാക നിയദനണ സ്യംരകണ ദപവൃതികള്, ലവളലകട് ഒഴിവാകുന്നതിനുള

ജെനിര്ഗ്ഗമന ദപവൃതികള്, മഴലവള്യം ലകടി നില്കുന്ന താഴ്ന്ന ലപാതുസ്ഥെങ്ങളുലെ

ലമചലപെുതല് (Chaur renovation), തീരദപവ്രശങ്ങളുലെ സ്യംരകണതിനുള വസാ്യം വാടര

ലദഡയിനുകള്, എന്നിവ ഉള്ലപലെയുള ലപാതു അെിസ്ഥാന സൗകര്ത്യങ്ങള്, വറാഡുകളുലെ

പുന:രുദ്ധാരണ്യം, ്രുരനദപതിവരാധ തയ്യാലറെുപുകള് ലമചലപെുതുന്നതിനുള



ദപവൃതികളു്യം;

v. ദ്ാമപഞായതുകള്, വനിതാ സ്യ്യം സഹായ സ്യംഘങ്ങളുലെ ലെഡവറ്നുകള്,

ലകാെുങാ്റെ് ബാധിതരകുള അഭയവകദ്ദ്രങ്ങള് (വസവ്ാൺ ല്ല്്റെര),

അങണവാെിവകദ്ദ്രങ്ങള്, ദ്ാമീണ െനകള് എന്നിവയ്കാവശ്ത്യമുള ലകടിെങ്ങളുലെ

നിര്ാണവു്യം, ദ്ാമ/വ്ാക്െ ദകിമിവ്റൊറിയങ്ങളുലെ നിര്ാണവു്യം;

vi. വ്രശീയ ഭക്ത്യസുരകാനിയമ്യം 2013 (20/2013) ലെ വ്ത്യവസ്ഥകള് നെപിൊകുന്നതിന്

ആവശ്ത്യമായിവരുന്ന ഭക്ത്യ-ധാന്ത്യസ്യംഭരണികളുലെ നിര്ാണവു്യം;

vii. മഹാതാ്ാനി വ്രശീയ ദ്ാമീണ ലതാഴിെുറപ് നിയമ ദപകാര്യം ഏല്റെെുകുന്ന നിര്ാണ

ദപവൃതികളുലെഎസിവമ്റെില്റെ ഭാ്മായിവരുന്നനിര്ാണസാമദ്ികളുലെ ഉല്ാ്രനവു്യം;

viii. മഹാതാ്ാനി വ്രശീയ ദ്ാമീണ ലതാഴിെുറപ് നിയമ ദപകാര്യം സൃഷ്ടികലപട ദ്ാമീണ

ലപാതുആസ്ികളുലെഅ്റെകു്റെപണികളു്യം;

ix. ഇത് സ്യംബനിച് സ്യംസ്ഥാന സരകാരുമായി കൂെിയാവൊെന നെതി വകദ്ദ്രസരകാര

വിജാപന്യം ലെയ്യുന്ന മ്റെ്ഏലതാരു ദപവൃതിയു്യം.


