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ആമുഖനാം



ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണകാരായ ജനങ്ങളുടെ ടൊഴിൽ ടെയുവാനുള്ള അവകാശട്തെ സംരകിച്ച്

നിലനിർ്തെുന്നെിനായി 2005 ടസപ്ച്റംബർ അഞാം െീയെി ദേശീയ ഗ്ാമീണ ടൊഴിലുറപ്ച് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ധ

കായിക ടൊഴിലിൽഏർടപൊൻ സന്നദ്ധെയുള്ള ഗ്ാമഗപദേശങ്ങളിൽ അധിവസികുന്ന ഏടൊരു കുെുംബ്തെിനും ഒരു

സാമ്പ്തെിക വർഷം 100 േിവസ്തെിൽ കുറയാ്തെ ടൊഴിൽ ഉറപാകുന്നദൊടൊപം ്ുണദമന്മയുള്ളെും

സായിയായിടുള്ളെും ഉൽപാേനകമവുമായ ആസ്ികളുടെ സൃഷിയാണ്ച് ഈ പദ്ധെിയുടെ മുഖ്ത്യ ലക്ത്യം.േരിഗേരുടെ

ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധടപട വിഭവാെി്തെറശകിടപെു്തെുകയും സാമൂഹികമായി പിദന്നാകം നിൽകുന്ന എലാ

കുെുംബങ്ങടളയും പദ്ധെിയിൽ ഉൾടപെു്തെുകയും പഞായ്തെ്ച് രാജ്ച് സാപനങ്ങടള ശകിടപെു്തെുക എന്നെും ഇെിൻടറ

ലക്ത്യമാണ്ച്.

േവ്ധിദശഷെേൾ

 നിയമ്തെിൻടറ പിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ിെപദ്ധെി

 ഗ്ാമപഞായ്തെ്ച് ഗപദേശ്തെ്ച് ൊമസികുന്ന 18 വയസ്ച് പൂർ്തെിയായ ഏടൊരാൾകും പദ്ധെിയിൽ

പങാളിയാകാം

 സ്ച്ഗെീകും പുരുഷനും െുല്ത്യ ദവെനം

 പരിസിെിസംരകണംകാർഷിക ദമഖലയിടലഅെിസാനസൗകര്ത്യ വികസനംഎന്നിവയ്ച്ക്ച് മുൻ്ണന

 ടൊഴിലാളികൾെടന്ന ഗപവർ്തെികൾകട്ടെ്തെുകയുംആസൂഗെണട്തെസഹായികുകയും ടെയുന്നു

 ആസൂഗെണ്തെിലും നിർവഹണ്തെിലുംെികഞ്ഞസുൊര്ത്യെ

 കരാറുകാടരഇെനിലകാദരാ ഇല

 ടപാെുജന പങാളി്തെദ്തൊടെ ദലബർബഡ്ജറ്ച്

 ബാങ്ച്, ദപാദ്ാഫീസ്ച് വഴി മാഗെം ദവെനവിെരണം

 സ്ച്ഗെീകൾക്ച് മുൻ്ണന

 കമ്പ്ത്യൂടർശൃംഖലവഴിയുള്ളദമാണിററിം്്ച് സംവിധാനം

 ഗ്ാമസഭപദ്ധെിഓഡിറ്ച് ടെയുന്നു

ദേശീയ ഗ്ാമീണ ടൊഴിലുറപ്ച് പദ്ധെി ഗപകാരം ഗ്ാമ പഞായ്തെ്ച് ഗപദേശ്തെ്ച് നെപികുന്ന എലാ ഗപവർ്തെികളും ദസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറിന്ച് വിദേയമാകണടമന്ന്ച് 17 (2 ) -)o വകുപ്ച് നിഷ്കർഷികുന്നു .പദ്ധെി ഗപവർ്തെനട്തെപറിയും ടപാെുധനം

െിലവഴികുന്നെിടനപറിയും പൗരസമൂസഹം നെ്തെുന്ന പരസ്ത്യവും സ്വെഗനവുമായ പരിദശാധനയുമാണ്ച് ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്ച്

അഥവാസാമൂഹികപരിദശാധന.ടൊഴിലുറപ്ച് നിയമ ഗപകാരംവർഷ്തെിൽ 2 ഗപാവിശ്ത്യം ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ച് ഗ്ാമസഭകൾഎലാ

വാർഡുകളിലും കൃെ്ത്യമായി നെദ്തെ്ടെൊണ്ച്.ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറിലൂടെ അഴിമെി ഇലാൊകുന്നെിനും സുൊര്ത്യെ ഉറപു

വരു്തെുന്നെിനും കാര്ത്യകമെ വർദ്ധിപികുന്നെിനും സത്ഭരണം ഉറപാകുന്നെിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധെി പണം ടശരിയായ

രീെിയിൽ െിലവഴിചിടുദ്ടൊ എന്നും ഈ പണം െിലവഴിചെുടകാ്ടെ്ച് പദ്ധെിയുടെ ലക്ത്യം കകവരിചിടുദ്ടൊ എന്നും

പദ്ധെിയുടെ ്ുണദഭാകാകളുടെ ജീവിെ്തെിൽ ്ുണകരമായും അെുമൂലം കാര്ത്യമായ മാറം ഉ്ടൊയിടുദ്ടൊ എന്നും

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ച് ഗപഗകിയക്ച് കട്ടെ്തൊൻകഴിയുന്നു.

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതെഅവോശങ്ങൾ



മഹാതാ്ാന്ധി ദേശീയ ഗ്ാമീണ ടൊഴിലുറപ്ച് പദ്ധെി വിഭാവനം ടെയുന്നെ്ച് എടനാടക എന്നും കാര്ത്യകമമായും

ഫലഗപേമായും ഈ പദ്ധെി എങ്ങടന നെപിലാകണം എന്ന്ച് ഗ്ാമപഞായ്തെിടനയും ടൊഴിലാളികടളയും ഗ്ാമസഭ

അം്ങ്ങടളയും ദബാധ്ത്യടപെു്തെുന്നെിനു ദവ്ടെിയാണ്ച് ഈ ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ച് ടൊഴിലാളികൾക്ച് 10അവകാശങ്ങൾ ഗപോനം

ടെയുന്നെ്ച്.അവഎടനാടകഎന്ന്ച് െുവടെ ദെർകുന്നു.

1.തൊഴ്ധിൽോർഡ്പ് ലഭ്ധികുനെ്ധിെുളഅവോശനാം (Schedule 2 Para 1 )

ടൊഴിലുറപു നിയമം (ടഷഡ്ത്യൂൾ 2 പാര 1) അനുസരിെ്ച് 18 വയസ്ച് പൂർ്തെിയായ ഏടൊരാളും ടൊഴിൽ കാർഡിന്ച്

അദപകിചാൽ 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ദഫാദടാ പെിച ടൊഴിൽ കാർഡ്ച് സർകാർ ടെലവിൽ ലഭികാനുള്ള അവകാശമാണ്ച്

നിയമം നൽകുന്നെ്ച്. വാർഡിൽ ആടക 143 ടൊഴിൽ കാർഡുകൾ ആണ്ച് ഉള്ളെ്ച്. ഇെിൽ 29 ദപരാണ്ച് നിലവിൽ ടൊഴിൽ

ടെയുന്നെിനായി വരുന്നെ്ച്.

ടൊഴിൽ കാർഡിന്ച് പഞായ്തെിൽ അദപക സമർപിചാൽ ഉെിെമായ അദനഷണം നെ്തെി 15 േിവസ്തെിനകം കാർഡ്ച്

നല്ച്ദക്ടെൊണ്ച്. ടൊഴിൽ കാർഡ്ച് കകവശം സൂകിഷിദക്ടെെ്ച് ടൊഴിലാളിയാണ്ച്. ഏടെങിലും കാര്ത്യങ്ങൾ എഴുെി

ദെർകുന്നെിനായി പഞായ്തെിൽ ഏല്ിചിചാൽ എഗെയും ദവ്ം െിരിചു നൽദക്ടെൊണ്ച്. വ്ത്യകമായ കാരണം കൂൊടെ

ടൊഴിൽ കാർഡ്ച് പഞായ്തെിൽ സൂകിക്ക്സയാടണങിൽ ടസകൻ 25 ഗപകാരം ശിക ലഭികാവുന്ന കുറമാണ്ച്. demand, work

allocation, ടെയ് ഗപവൃ്തെി, ഹാജർ, മ്ർ ദറാൾ നമ്പർ, ദവെന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ െുെങ്ങിയവ ടൊഴിൽ കാർഡിൽ

ഉ്ടൊദവ്ടെൊണ്ച്. ടൊഴിൽ കാർഡ്ച് എെുകുന്നെിനുള്ള ടെലവ്ച് ദഫാദടാ ഉൾടപടെ 6 % അഡ്ിനിസ്ച്ദഗെറീവ്ച് ഫ്ടെിൽ ണ്ച് ഇന്നും

എെുദക്ടെൊണ്ച്. പഞായ്തെിൽ നിന്നും സിരമായി ൊമസം മാറി ദപാവുകദയാ, മരണടപെുകദയാ, ഹാജരാകിയ ദരഖകൾ

കൃഗെിമമാടണന്നു ടെളിയുകദയാ ടെയ്ാൽമാഗെദമ ടൊഴിൽകാർഡ്ച് ക്ത്യാൻസൽ/ഡിലീറ്ച് ടെയാൻപാെുള്ളു.

.2. തൊഴ്ധിൽആവശ്യതപൊെുനാം 15 േ്ധിവേത്ധിെുള്ധിൽലഭ്ധികാെുളഅവോശനാം. (Schedule 1 Para 11 )

ടൊഴിൽ േിനങ്ങൾ ആവശ്ത്യടപെുവാനും െീയെി വച രസീെ്ച് കകപറുവാനും 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ടൊഴിൽ ലഭികുവാനും

ഉള്ള അവകാശം നിയമം അനുശാസികുന്നു. ടൊഴിൽ കാർഡിൽ ദപരുള്ള ഏടൊരു അം്്തെിനും അവിേഗ്ധ കായിക

ടൊഴിലിയൂനായി ആവശ്ത്യടപൊവുന്നൊണ്ച്.. ഇ്തെരം അദപക രജി്ർ ടെദയ്ടെെും െീയെി വച രസീെി

നൽദക്ടെെുമാണ്ച്. െീയെി വചുള്ള രസീെി ടൊഴിലാളികൾകു നൽകുന്നെിനുള്ള ഏർപാെ്ച് ടെയുന്നില എങിൽ

ടൊഴിലുറപു നിയമ്തെിടല ടസകൻ25അനുസരിചുള്ള ശിക ലഭികാവുന്നകുറമാണ്ച്.

ഈ വാർഡിടല ടൊഴിലാളികൾ ദമറ്ച് മുദഖനയാണ്ച് ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപെുന്നെ്ച്. ഡിമാൻഡ്ച് ദഫാം ഗഫ്ടെ്ച് ഓഫീസിൽ

ടകാെുകുകയും രസീെികകപറുകയും ടെയാറില.

3 തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെെനാംലഭ്ധികാെുളഅവോശനാം. (Section 7(1) )

ടൊഴിൽആവശ്ത്യടപട്ച് 15 േിവസ്തെിനകം ടൊഴിൽലഭിചിടലങിൽആേ്ത്യട്തെമുപെ്ച് േിവസം ദവെന്തെിന്ച് നാലിടലാന്നും

െുെർന്ന്ച് 100 േിവസംവടര ദവെന്തെിന്ച് പകുെി യും ലഭികൻ അവകാശമു്ടെ്ച്.

വാർഡിടല ടൊഴിലാളികൾആരുംെടന്നടൊഴിലിലായ് ദവെന്തെിനുഅദപകിചൊയിഅറിയാൻകഴിഞ്ഞില .

4. ഗപവർത്ധിേൾ േത്ടെത്ധിെൽോെുളഅവോശനാം . (Schedule 1 Para 9 )

ഓദരാ ടൊഴിലാളികും ടൊഴിലുറപ്ച് പദ്ധെി ഗപകാരംെങ്ങളുടെ വാർഡിൽഏടറെു്തെുനെപിലാദക്ടെ ഗപവർ്തെികൾ (നാല്ച്

വിഭാ്ങ്ങളിലായി 260 എണം - അനുബന്ധം കാണുക) കട്ടെ്തെി നൽകുവാനുള്ള അവകാശം. ടസകൻ 16 (1) ഗപകാരം

ഗ്ാമസഭ / വാർഡ്ച് സഭ യിൽ വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾടപെു്തെി ടകാ്ടെുള്ള ടസല്്ച് ഓഫ്ച് ടഗപാജക്ച്റ്ച് െയാറാദക്ടെ

ഉ്തെരവാേി്തെം ഗ്മ പഞായ്തെിനാണ്ച്..



5.അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതൊഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാെുളഅവോശനാം(Schedule 2 Para 18 )

ടൊഴിലാളിയുടെ ൊമസസല്തെുനിന്ന്ച്അഞ്ച്കിദലാമീറർെുറളവിലല ടൊഴിൽലഭികുന്നടെങിൽ ദവെന്തെിന്ച്ടറ 10

ശെമാനംകൂെിഅധികദവെനംലഭികുന്നെിനുള്ളഅവകാശം. (Schedule 2 Para 20 )

6.പണ്ധിസ്ഥലതത അെ്ധിസ്ഥാെേൗേര്യങ്ങൾകുള അവോശനാം(Schedule 2 Para 23 )

പടിക 2 ഭാ്ം 23 ഗപകാരം ഗപവർ്തെി സഥല്തെു കുെിടവള്ളം, െണൽ , അെിയനിര െികിത്സകുെകുന്ന ഗപഥമശുഗശൂഷ

കിറുകൾ , 5 വയസിൽ ൊടഴയുള്ള കുടികൾക്ച് ആയയുടെ സൗകര്ത്യം എന്നിങ്ങടന നിയമം അനുശാസികുന്നു.

ടൊഴിൽസല്തെ്ച് ശുദ്ധമായ കുെിടവള്ളം, ഫ്്ച് എയ്്ച് ദബാക്ക്സ്ച് എന്നിവകുള്ള അവകാശം. കൂൊടെ ടൊഴിൽ സല്തെ്ച്

ഉ്ടൊകുന്നഅപകെ്തെിൻടറ െികിത്സാെിലവും ലഭികുന്നെിനുള്ളഅവകാശം.

ടൊഴിലാളികൾക്ച് ആവശ്ത്യമായ കുെിടവള്ളം മാറ്ച് മുദഖനയാണ്ച് ടൊഴിൽ സല്തെ്ച് എ്തെികുന്നെ്ച്. െണൽ

സൗകര്ത്യ്തെിനായുള്ള ൊർദപാളിൻ ടൊഴിലാളികൾക്ച് സ്വനം െിലവിൽ വാങ്ങിയൊയും ,നിലവിൽ ദകെുപാെുകൾ

സംഭവിചൊയി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.മാറുമാരായി വരുന്ന വ്ത്യകികൾ സ്വനമായി കപസ ടെലവ്ച് ടെയ്ിടാണ്ച്

അെ്ത്യാവശ്ത്യടമന്നു ദൊന്നുന്ന മരുന്നുകൾ ഗപാഥമികശുഗശൂഷകിറുകൾ ഉൾടപെു്തെുന്നെ്ച്.

7.േ്ശൂല്ധി ലഭ്ധികാെുനാം 15 േ്ധിവേത്ധിെുള്ധിൽെതനഅെ്പ് ലഭ്ധികാെുളഅവോശനാം(Schedule 2 Para 29 )

സർകാർ ഗപഖ്ത്യാപിചിടുള്ളകൂലി 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽലഭികുവാൻ ഉള്ളഅവകാശം. ദവെനം 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ

ലഭികുന്നിലഎന്ന്ച് പരിദശാധനയിൽവ്ത്യകമായി. നിയമംഅനുസരിചു 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽകൂലി ലഭിചിലഎങിൽ

ദവെന്തെിന്ച്ടറ 0.05% നഷപരിഹാര്തെിനുഅർഹെയു്ടെ്ച്.

കൂലി മാസങ്ങദളാളംകവകുന്നൊയികട്ടെ്തെി.

8.ദവെെവ്ധിെരണത്ധിതലോലൊമേത്ധിെു െഷ്ടപര്ധിഹാരനാം ലഭ്ധികുവാെുളഅവോശനാം.

അവസാന ഗപവൃ്തെി േിവസ്തെിന്ച്ടറ പെിനഞാം േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ദവെനംലഭിചിടലങിൽ ദവേന്തെിൻടറ 0.05 ശെമാനം

അധിക ദവെനംലഭികുന്ന്തെിനുള്ളഅവകാശം.

പടിക 2 പാര 29അനുസൃെമായി പെിനഞു േിവസ്തെിനകം ടൊഴിൽ ദവെനം ലഭ്ത്യമായിടലങിൽ ദവെനൊമസ്തെിനു 0.05

ശെമാനംനിരകിൽഅധിക ദവെനംലഭ്ത്യമാദക്ടെൊണ്ച്.

9.േമയബന്ധിെമായ ഗപശ്നപര്ധിഹാരത്ധിെുളഅവോശനാം

ടസകൻ19അനുസരിച്ച്അഞുേിവസ്തെിനകംപരാെി പരിഹരികുകയും ഏഴുേിവസ്തെിനുള്ളിൽപരാെികാരന്ച്അെ്ച്

അറിയികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം.

പരാെി രജി്ർ, ദൊൾ ഗഫീ നമ്പർഎന്നിവവഴിയായി പരാെികൾ ദരഖടപെു്തൊൻഅവസരം ഉ്ടെ്ച്.

10.ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് െെതുനെ്ധിെുളഅവോശനാം. (Section 17)

െുെർചയായിസാമൂഹ്ത്യ പരിദശാധനനെ്തെുവാനുംഅെിൽപങാളിയാകുന്നെിനുമുള്ളഅവകാശം.



ഫയൽപര്ധിദശാധെ

1. ദജാബ്ച് കാർഡ്ച് രജി്ർ

2. ഗ്ാമസഭക്രജി്ർ

3. ഡിമാൻഡ്ച് /അദലാദകഷൻ& ദവെന രജി്ർ

4. വർക്ച് രജി്ർ

5. ഫിക്ക്സഡ്ച്അസറ്ച് രജി്ർ

6. പരാെിരജി്ർ

7. ടമറീരിയൽ രജി്ർ

ഗപവർത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ

ദകഗ്ദ്രസർകാർ നിർദ്ദേശഗപകാരം ഒരു ഗപവൃ്തെിഫയലിൽ ൊടഴ പറയുന്ന 22 ദരഖകൾ നിർബന്ധമായും

ഉ്ടൊദക്ടെൊണ്ച്.

1) കവർ ദപജ്ച്

2) ടെക്ച് ലി്്ച്

3) ആകൻപാൻ / ടഷൽഫ്ച്ഓഫ്ച് വർക്ച്എന്നിവയുടെഅം്ീകരിച ദകാപി.

4) സാദങെികഎ്ിദമറുംഡികസനും

5) ഭരണാനുമെിയുടെയുംസാമ്പ്തെികാനുമെിയുടെയും ദകാപി.

6) സാദങെികാനുമെിയുടെ ദകാപി.

7) കൺടവർടജൻസ്ച് വിശധാംശങ്ങൾ

8) ടൊഴിലാളികൾ ടൊഴിൽആവശ്ത്യടപടുടകാ്ടെുള്ളഅദപക.

9) ടൊഴിൽഅനുവേിചെുടകാ്ടെുള്ളദനാടീസിന്ച്ടറ ദകാപി.

10) പൂരിപിച മ്ർ ദറാളിന്ച്ടറ ദകാപി.

11) ടമഷർടമൻറ്ച്ബുകിന്ച്ടറ ദകാപി.

12) സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നെിനുള്ള ദക്ത്യാദടഷൻ കണിചെിൻടറയും കംപാരിറിവ്ച് ദ്റ്ച്

ടമന്ച്റിന്ച്ടറയും ടമറീരിയൽസകപഓർഡറിന്ച്ടറയും ദകാപി.

13) ദവജ്ച് ലി്്ച്

14) ദവെന്തെിൻടറയുംസാധനങ്ങൾക്ച് പണമെചെിന്ച്ദറയുംഎഫ്ച്.റി.ഒ യുടെയും ദകാപി.

15) ടമറീരിയൽവൗചറിൻടറയുംബിലുകളുടെയും ദകാപി.

16) ദറായൽറിഅെചെിൻടറ രസീെിന്ച്ടറ ദകാപി.

17) മൂന്ന്ച്ഘടങ്ങൾആയുള്ളടൊഴിലിൻടറ ദഫാദടാ.

18) പൂർ്തെീകരിചസർടിഫികറിന്ച്ടറ ദകാപി.

19) മ്ർ ദറാൾ മൂവ്ച് ടമൻറ്ച് സിപ്ച്.

20) ആസ്ിയുടെ ജിദയാ ൊ്്ച് ദഫാദടാസുകൾ.

21) ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറിൻടറ ദകാപി.

22) കസറ്ച്ഡയറി.

CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്



ടൊഴിലുറപ്ച് പദ്ധെിയുടെ സുൊര്ത്യെ ഉറപാകുന്നെിനു ദവ്ടെിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്ച് സിറിസൺ

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്ച് Para 25(a), schedule 1 അനുസരിച്ച് ഒരു ഗപവർ്തെിയുടെ അെിസാന വിവരങ്ങൾ

അൊയെ്ച് എ്ിദമറ്ച് െുക സാധന ദവെന ഘെകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ടെലവ്ച് ടൊഴിൽ േിനങ്ങൾ െുെങ്ങിയ

വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾകും ്ുണദഭാകാകൾകും മനസിലാകുന്ന രീെിയിൽ ഗപേർശിപിദക്ടെെ്ച്

അനിവാര്ത്യമാണ്ച്.ഈ ദബാർഡ്ച് സാപിദക്ടെെ്ച് ഓദരാ ഗപവർ്തെിയുടെയും ആരംഭഘട്തെിൽ ആണ്ച്. ഓദരാ

ഗപവർ്തെികും അനുസൃെമായി നിഷ്കർഷിചിടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ദബാർഡുകൾ സിമൻറ്ച്ഉം

ദകാൺഗകീറും ഉപദയാ്ിച്ച് നിർമിച്ച് സാപികണടമന്ന്ച് നിയമം അനുശാസികുന്നു്ടെ്ച്. ഇരുമ്പ്ച് ,െിൻ

,ഫ്ച്ളക്ക്സ്ച്ഷീറുകൾെുെങ്ങിയവ ഉപദയാ്ിചിടുള്ള ദബാർഡുകൾസാപികുന്നെ്ച് നിയമവിരുദ്ധമാണ്ച്.

വ്ത്യകി്െ ഗപവർ്തെികൾക്ച് 3000 രൂപയും ടപാെു ഗപവർ്തെികൾക്ച് 5000 രൂപയും ആണ്ച് പരമാവധി

നിർമാണ െിലവ്ച് എന്നാണ്ച് ആനുവൽ മാ്ർ സർകുലർ നിഷ്കർഷികുന്നെ്ച്. CIB അെങ്ങുന്ന ഒരു ദഫാദടാ

ഗപവൃ്തെിഫയലിൽഉൾടപെു്തെണംഎന്നെ്ച് നിര്ച്ബന്ധമാണ്ച്.

ദറാസ്ാർേ്ധിെനാം

ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യകെ കൃെ്ത്യമായി രജി്ർ ടെയുന്നെിനും ടൊഴിലാളികളുടെ അർഹെകളും

അവകാശങ്ങളും അവടര ദബാധ്ത്യടപെു്തെുന്നെിനും പദ്ധെികൾ പരിഹരികുന്നെിനുമായി ദറാസ്ാർ േിനം

സംഘെിപിദക്ടെൊണ്ച്. ദറാസ്ാർ േിനം ആെരികുന്നെിനു മുൻപായി വിവര വിേ്ത്യാഭ്ത്യാസ

വ്ത്യാപനഗപവർ്തെനങ്ങൾ സംഘെിപികുന്നു്ടെ്ച് എന്ന്ച് ജിലാ ദഗപാഗ്ാം ദകാഡിദനറർ ഉറപുവരുദ്തെ്ടെൊണ്ച്.

ദറാസ്ാർ കല്ടെർ സംബന്ധിച്ച് ഗ്ാമപഞായ്തെുകടള ഗപദെ്ത്യകമായി ദബാധവൽകരിദക്ടെൊണ്ച്.

ദറാസ്ാർ േിനം സംഘെിപികുന്നെിൻടറ െുമെലകളും ഉ്തെരവാേിെ്വങ്ങളും

സംസാന സർകാർ ജിലാ ദഗപാഗ്ാം ദകാഡിദനറർ രൂപീകരിചിടുള്ള ഗപെിമാസ പടിക അനുസരിച്ച് െടന്ന

ദറാസ്ാർ േിനം സംഘെിപികുന്നു എന്ന്ച് ജിലാ ദഗപാഗ്ാം ദകാർഡിദനറർ ഉറപുവരുദ്തെ്ടെൊണ്ച്. ഈ പടിക

ഗ്ാമവികസന മഗനാലയവുമായും ടപാെുജനങ്ങളുമായും പങുടവദക്ടെെും ഒരു മാസ്തെിടലാരികൽ ഗ്ാമ

പഞായ്തെ്ച് െല്തെിൽ സംഘെിപിദക്ടെൊണ്ച്. ഗ്ാമപഞായ്തെ്ച് ഗപസിഡൻറ്ച് നിദയാ്ികടപട

ഗ്ാമപഞായ്തെിടല ഭാരവാഹി േിനാെരണ്തെിൽ അധ്ത്യകെ വഹിദക്ടെൊണ്ച്. ഇെ്ച് നെ്തെുന്നെിനും

നെപെിഗകമങ്ങൾ ദരഖടപെു്തെുന്നെിനുള്ള സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുടെ ടഫഡദറഷൻ അം്ങ്ങൾ

എന്നിവർകാണ്ച്. ദറാസ്ാർേിനം ആെരികുന്നെ്ച്നിശ്ചയികടപടിടുള്ള േിവസം നെ്തെുന്നെിനായി

ഉദേ്ത്യാ്സടര നിദയാ്ിദക്ടെ ൊണ്ച്. ഈ ദയാ്്തെിൽ മിനിറ്ച്സ്ച് ടപാെുജനങ്ങൾക്ച്

പരിദശാധികുന്നെിനും ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറിനും ലഭ്ത്യമാദക്ടെെു്ടെ്ച്. സംസാന സർകാർ േിനം

സംഘെിപികുന്നെ്ച് സംബന്ധിച റിദപാർടുകൾ ദശഖരികുന്നൊണ്ച്. സംസാന സർകാർ ടൊഴിൽ

ആവശ്ത്യകെസംബന്ധിച്ച് ജിലാെല റിദപാർടുകൾപെിവായിഅവദലാകനം ടെദയ്ടെൊണ്ച്.



ഗപവൃത്ധിപര്ധിദശാധൊവ്ധിവരണനാം

2018 – 19 കാലയളവിലായിആടക നാലു ഗപവൃ്തെികളാണ്ച് വാർഡ്ച് 11 ൽനെന്നിടുള്ളെ്ച്.

1. ഇഗ്ാനാംച്ധിറയ്ധിദലക്പ് ദപാേുന േ്ധിള്ധിയാനാംദൊെ്പ്, ദോഴ്ധിദതാെ്പ്,

മണ്ധിചാൽദതാെ്പ്എന്ധിവ്ധിെങ്ങള്ധിൽപുെരുദ്ധാരണനാം.

( 1607010001/ WH/287495 )

03/10/2018 - 27/11/2018

# ഈ ഗപവൃ്തെിയുടെഎ്ിദമറിൽ 151069 രൂപയും 525 ടൊഴിൽേിനങ്ങളും

ഉൾടകാള്ളിചിരികുന്നു.

# എം.ബുക്ച് ഗപകാരം 4 മ്ർ ദറാളുകളിലായി412 ടൊഴിൽേിനങ്ങളിലായി 68563 രൂപ

ദവെന്തെിന്ച് െിലവഴിചൊയികാണിചിരികുന്നു.എന്നാൽ ടമദമാറ്ടെംബിൽ

കാണാൻസാധികുന്നില.

# CIB യ്ച്കായി 5000/- രൂപഎ്ിദമറിൽകാണിചിരുന്നുടവങിലുംഎം.ബുകിൽകാണാൻ

കഴിയുന്നില

# CIB ടവചിരുന്നു. ടവള്ളടപാക്തെിൽഒലിചുദപായിഎന്നറിയാൻസാധിചു..

# ആടക 6 മ്ർദറാളുകളാണ്ച്ഈ ഗപവൃ്തെികുള്ളെ്ച്.എലാ മ്ർദറാളുകൾകും ദവജ്ച്

ലി്്ച് ഉ്ടെ്ച്. 1048, 1244 എന്നീ മ്ർദറാളുകളിടല ദവജ്ച് ലി്്ച് വ്ത്യകമാണ്ച്. 1133, 1303, 1531,

1600 എന്നീ മ്ർദറാളുകളിടല ദവജ്ച് ലി്ിൽ Printing Mistake മൂലംെുകവ്ത്യകമായി

കാണുന്നില.

# ദൊടിൽനല രീെിയിൽനീടരാഴുകുള്ളൊയികാണാൻസാധിചു.

# ദൊെിനിരുവശ്തെുംഎ്ിദമറ്ച് ഗപകാരംകാണിചിരികുന്നകജവദവലികാണാൻ

കഴിഞ്ഞില.

2. ൊമരപ്ധിള്ധി ഗപദേശത്പ്േനാംഘേൃഷ്ധിയ്പ്ക്പ്അെുദയാജ്യമായ െ്ധിലതമാരുകൽ

ഭാഗനാം – 1

(160701001/LD/326536 )

13/12/2018 - 25/01/2019

# ഈ ഗപവൃ്തെിയുടെഎ്ിദമറിൽ 195345 രൂപയും 694 ടൊഴിൽേിനങ്ങളും

ഉൾടകാള്ളിചിരികുന്നു.

# എം.ബുക്ച് ഗപകാരം ( 47/18-19 ) 121679.83 രൂപയാണ്ച് െിലവഴിചിരികുന്നെ്ച്.

ടൊഴിൽേിനങ്ങൾദരഖടപെു്തെിയിടില.

# CIB യ്ച്കായി െിലവഴിചെുക എം.ബുകിൽകാണാൻകഴിയുന്നില.എന്നാൽകസറിൽ

CIB കാണാൻകഴിഞ്ഞു.

# ആടകയുള്ള 6 മ്ർദറാളുകളിലും ( 1875,2003,2070,2118,2196,2395 ) ദവജ്ച് ലി്്ച് ഉട്ടെങിലും

ആടകെുകയിൽ Printing Mistake കാണുന്നു.



# FTO കാണാൻകഴിഞ്ഞില.

# 38 ഭൂവുെമകളുടെകൃഷിയിെ്തെിലാണ്ച് നിലടമാരുകിയിടുള്ളെ്ച്.

# നിലടമാരുകുന്നെിദനാടൊപംവി്തെിനങ്ങൾപാകുകയും ടെയ്ിരുന്നു.

# ഭൂവുെമകളുടെ ദറഷൻകാർഡ്ച്, ഭൂനികുെി രശീെിഎന്നിവയുടെ ദകാപി,സമെപഗെം

എന്നിവഫയലിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞില.

3. ൊമരപ്ധിള്ധി ഗപദേശത്പ് ഗവ.ഭവെപദ്ധെ്ധി ഗപോരമുളവീെുേളുതെ െ്ധിർമാണ

ഗപവൃത്ധിേൾ ഭാഗനാം – 1

(1607010001/IF/374547 )

സഷെ്ധിശശ്ധി – 14/109

27/11/2018 - 13/02/2019

# ഈ ഗപവൃ്തെിയുടെഎ്ിദമറിൽ 24390/- രൂപയും 90 ടൊഴിൽേിനങ്ങളും

ഉൾടകാള്ളിചിരികുന്നു.

# എം.ബുകിൽ ( 85/18-19 ) 90 ടൊഴിൽേിനങ്ങളിൽ 24390/- രൂപ ദവെന്തെിനായി

െിലവഴിചിരികുന്നൊയികാണുന്നു.

# 4 മ്ർദറാളുകളാണുള്ളെ്ച് ( 1680, 2000, 2362, 2580 ). നാലിനും ദവജ്ച് ലി്്ച് ഉ്ടെ്ച്.

# ഗപവൃ്തെിയിൽപറയുംവിധ്തെിൽവീെു പണിപൂർ്തെീകരിചിടു്ടെ്ച്.

# ൊമസംആരംഭിചിടില.

4. ൊമരപ്ധിള്ധി ഗപദേശത്പ് ഗവ.ഭവെപദ്ധെ്ധി ഗപോരമുളവീെുേളുതെ

െ്ധിർമാണ ഗപവൃത്ധിേൾ ഭാഗനാം – 2

(1607010001/IF/374547 )

ദരാഷ്്ധി.തേ, W/o ശരവണൻ - 13/151

27/11/2018 - 26/03/2019

# ഈ ഗപവൃ്തെിയുടെഎ്ിദമറിൽ 24390 രൂപയും 90 ടൊഴിൽേിനങ്ങളും

ഉൾടകാള്ളിചിരികുന്നു.

# എം.ബുക്ച് ഗപകാരം (70/18 -19)ഈെുകകൃെ്ത്യമായി െിലവഴിചിരികുന്നു. പടകഎലാ

മ്ർദറാളുകളും ( 1682, 1980, 2363, 2844, 3303, 3041 ) ഒടരാറബിലായാണ്ച്

കാണിചിരികുന്നെ്ച്.

# വീെുപണിപൂർ്തെീകരിചിരികുന്നു.

# ൊമസംആരംഭിചിടില.

േത്ടെതലുേൾ

# സംഘകൃഷിയ്ച്കായി നിലടമാരുകിയെിൽകൃഷി ടെയുന്നെിനായിവി്തെ്ച്

പഞായ്തെ്ച്വഴി ലഭിചിരുന്നു. വിളവ്ച് കുെുംബഗശീ െനവഴിവിറഴിചു.



# സംഘകൃഷി ടെയ് ഭൂരിഭാ്വും ടവള്ളടപാക്തെിൽനശിചുദപായൊയി

മനസിലാകാൻകഴിഞ്ഞു.

# കകൂസ്ച് മാലിന്ത്യം െള്ളിയ ദൊെുകളിലാണ്ച് കയുറദയാ കാലുറദയാ ഇലാടെ

ടൊഴിലാളികൾപണിടയെു്തെിരുന്നെ്ച്എന്ന്ച് ടൊഴിലാളികളിൽനിന്നുംഅറിയാൻ

കഴിഞ്ഞു.

# ഗപഥമശുഗശൂഷാസാമഗ്ികൾ സ്വനംെിലവിൽവാങ്ങിഎന്ന്ച് ടൊഴിലാളികളിൽ

നിന്നുംഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു.

# ഭവനനിർമാണഗപവർ്തെിയിൽ ഉെമകൾടൊഴിൽകാർഡ്ച്എെു്തെിരുന്നുടവങിലും

കകവശംഇല.

െ്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

# കൃെ്ത്യമായഇെദവളകളിൽബാങ്ച്പാസ്ച്ബുകിൽഇെപാെ്ച് വിവരങ്ങൾ

ദരഖടപെു്തെുക.അെുവഴി ദവെനംലഭിദചാ ഇലദയാഎന്നറിയാൻസാധികും.

# മ്ർദറാൾ,എംബുക്ച്എന്നിവയിൽെിരു്തെലുകൾപാെില.

# ഗപഥമശുഗശൂഷാസാമഗ്ികൾനിർബന്ധമായുംകകവശംസൂകികുക.

# സ്വയം രകാസാമഗ്ികളായകയുറ, കാലുറഎന്നിവെീർചയായും നൽകുക.

# കസറ്ച്ഡയറികാണാൻകഴിയാ്തെെിനാൽ ടൊഴിലാളികളുടെ െികിത്സാെിലവ്ച്,

അെിസാന ടസൗകര്ത്യങ്ങൾ, ദഗപാജക്്ച് മീറിം്്ച് എന്നിവസംബന്ധിചവിവരങ്ങൾ

അറിയാൻകഴിയുന്നില.

# ടൊഴിലാളികളുടെകകവശമാണ്ച് ടൊഴിൽകാർഡ്ച്സൂകിദക്ടെെ്ച്.

# ടൊഴിലാളികളുടെഅെിസാന ടസൗകര്ത്യങ്ങൾലഭ്ത്യമാകണം.

# സംഘകൃഷി ടെയ്ിരുന്നസലങ്ങളിൽകൃഷി ടെയ്്ച് വിളടവെു്തെെിനു ദശഷം

കാെുപിെികാൻഅനുവേികാടെവീ്ടെുംകൃഷിദയാ്്ത്യമാകണം.

ഗഗാമേഭെീരുമാെങ്ങൾ

1. ടൊഴിലാളികൾക്ച് ഗപഥമശുഗശൂഷാസാമഗ്ികൾനൽകുക.

2. കകയുറ, കാലുറഎന്നിവ ടെ്ടെർവിളിച്ച് ടൊഴിലാളികൾക്ച്

നൽകുക.

3. സ്വനമായി മരുന്ന്ച് വാങ്ങിയബില്ച് പഞായ്തെിൽഏൽപിചാൽ

എഗെയും ടപടടന്ന്ച് െിലവായെുകലഭ്ത്യമാകണം.

4. അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങളിടലാന്നായ ൊർപായലഭ്ത്യമാകുക.



5. മ്ർ ദറാളിൽ ടവടുെിരു്തെലുകൾ ഉ്ടൊകാെിരികാൻ ദമറിനും

ടൊഴിലാളികൾകും ദബാധവെ്ച്കരണംനെ്തെുക.

6. ടൊഴിൽകട്ടെ്തെിആവശ്ത്യമായ ദരഖകൾസഹിെംപഞായ്തെിൽഏൽപിചാൽ

കകപറു രശീെി നൽകുക.

7. ഭൂവികസന ഗപവൃ്തെിയുടെ മ്ർ ദറാളിൽഏടൊടകവ്ത്യകികളുടെസലങ്ങളിലാണ്ച്

ഗപവൃ്തെിനെ്തെുന്നടെന്ന്ച് ദരഖടപെു്തെുക.

8. ഫയലിൽഓദരാ മ്ർ ദറാളിനും ദവജ്ച് ലി്ുംഎഫ്ച്.െി.ഒ.യും

നിർബന്ധമായും ഉൾടപെു്തെുക.

നം. വാർഡ്ച് ഗപവൃ്തെി ആരംഭിച

െിയെി

അവസാനിച

െിയെി

1 11 ഇഗ്ദ്രാംെിറയിദലക്ച് ദപാകുന്ന

കിളിയംദൊെ്ച്,ദകാഴിദ്തൊെ്ച്,മണിചാൽദൊെ്ച്

എന്നിവിെങ്ങളിൽപുനരുദ്ധാരണം.

03/10/2018 27/11/2018

2 11 ൊമരപിള്ളി ഗപദേശ്തെ്ച് ്വ.ഭവനപദ്ധെി ഗപകാരമുള്ള

വീെുകളുടെ നിർമാണ ഗപവൃ്തെികൾ ഭാ്ം 1

27/11/2018 13/02/2019

3 11 ൊമരപിള്ളി ഗപദേശ്തെ്ച് ്വ.ഭവനപദ്ധെി ഗപകാരമുള്ള

വീെുകളുടെ നിർമാണ ഗപവൃ്തെികൾ ഭാ്ം 2

27/11/2018 26/03/2019

4 11 ൊമരപിള്ളി ഗപദേശ്തെ്ച്സംഘകൃഷിയ്ച്ക്ച്

അനുദയാജ്ത്യമായനിലടമാരുകൽഭാ്ം 1

13/12/2018 25/01/2019

നം എ്ിദമറ്ച് െുക യഥാർത്ഥെിലവ്ച് എ്ിദമറ്ച്

ടൊഴിൽ

േിനം

യഥാർത്ഥ

ടൊഴിൽേിനം

1 151069 113712 525 412

2 24390 24390 90 90

3 24390 24390 90 90

4 195345 123924 694 449

ആടക 3,95,194 2,86,416 1,399 1,041



മ്ധിെ്ധിറ്പ്േ്പ്

3 മണിയ്ച്ക്ച് മൗനഗപാർത്ഥനദയാടെ ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ച് ഗ്ാമസഭആരംഭിചു. ബി.ആർ.പി.

മരിയ, വാർഡ്ച് ടമമ്പർ സോന്ദ്രൻ, ഓവർസിയർ രാഹുൽ ഭാസി, അടകൗ്ടെട്്ച് മീര,

വി.ആർ.പിമാർ, 11-)0 വാർഡിടല ടൊഴിലാളികൾ, ടപാെുജനങ്ങൾ എന്നിവർ ഗ്ാമസഭയിൽ

അം്ങ്ങളായിരുന്നു. 3.05 ന്ച് ബി.ആർ.പി. മരിയ ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ഒരാടള

അദ്ധ്ത്യകയായി ടെരടഞ്ഞെു്തെു. ഗശീമെി. ്ീെ ജയനായിരുന്നുഅദ്ധ്ത്യക.അദ്ധ്ത്യകസ്വാ്െം

പറയുന്നെിനായി വാർഡ്ച് ടമമ്പടറ കണിചു. വാർഡ്ച് ടമമ്പർ എലാവർകും സ്വാ്െം പറഞ്ഞു.

ദശഷം ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറിടന കുറിചും അനുബന്ധിെ വിവരങ്ങടള കുറിചും മരിയ

വിഷയാവെരണം നെ്തെി. അെിനു ദശഷം 3.15 ന്ച് ടൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങടള

കുറിച്ച് വിവരണം നൽകി.ടൊഴിൽകാർഡ്ച് ലഭികുന്നെിനുള്ള അവകാശട്തെ കുറിച്ച്

പറഞ്ഞദപാൾ സുദരഗ്ദ്രൻ എന്ന വ്ത്യകി ഒരു മാസദ്തൊളമായി ടൊഴിൽകാർഡിന്ച്

അദപകിചിടും ലഭിചിടിടലന്ന്ച് അറിയിചു. കാർഡ്ച് അെിചിടുട്ടെന്നും അെു്തെ േിവസം

ലഭികുടമന്നുംഅടകൗ്ടെട്്ച് മീരഅറിയിചു.

അെു്തെ അവകാശമായ ടൊഴിൽ ലഭികുന്നെിന്ച് അദപകിച്ച് 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ

ടൊഴിൽ ലഭികുന്നുദ്ടൊ എന്ന്ച് ദൊേിചദപാൾ ലഭികുന്നില എന്ന്ച് മാറ്ച് ്ിരിജ

ദവണുദ്ാപാലൻ അഭിഗപായടപടു. ടൊഴിൽ ലഭികുന്നെിനുള്ള അദപക പഞായ്തെിടല

ഗഫ്ടെ്ച്ഓഫീസിൽ ടകാെു്തൊൽ ടൊഴിൽ ലഭികുടമന്ന്ച് ഓവർസിയർ രാഹുൽ ഭാസി പറഞ്ഞു.

ടൊഴിലിലായ് ദവെനം കിടുന്നിടലന്നും അെിടന കുറിച്ച് അവർക്ച്

അറിയിലായിരുന്നുടവന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 5കിദലാമീറർ െുറളവിൽ െടന്നയാണ്ച്

ടൊഴിൽ ലഭിചിരുന്നടെന്ന്ച് ടൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. അെിസാന സൗകര്ത്യങ്ങളുടെ

കാര്ത്യ്തെിൽ ഗപഥമ ശുഗശൂഷാ സാമഗ്ികൾ ഉ്ടെ്ച്. കുെിടവള്ളം വീടിൽ നിന്നും ടകാ്ടെു വരുന്നു.

കയുറ, കാലുറ എന്നിവ ഒന്നും െടന്നയില. ഗപഥമ ശുഗശൂഷാ കിറുകൾ സ്വനംകകയിൽ നിന്നും

കപസടയെു്തെ്ച് വാങ്ങി ജി.എസ്ച്.െി. ബിൽ കാണിചാൽ അെിട് കപസ പഞായ്തെ്ച് ഫ്ടെിൽ

നിന്നും ലഭികുടമന്ന്ച്ഓവർസിയർ രാഹുൽ ഭാസിഅറിയിചു. കയുറ, കാലുറഎന്നിവ ടെൻ്ടെർ

വിളിച്ച് നൽകാടമന്നും പറഞ്ഞു.

കകൂസ്ച് മാലിന്ത്യം െള്ളിയ ദൊെുകളിൽ പണിടയെുകുദമ്പാൾ അവർകുള്ള

ബുദ്ധിമുടുകടള പറി ടൊഴിലാളികൾ െൂ്ടെികാടി. പണിടയെുകുന്ന സമയ്തെുദപാലും

മലിനജലം ദൊെിദലക്ച് വിെുന്ന വീടുകാർടകെിടര പരാെി ഉന്നയിചിടും െുെർനെപെികൾ

ഒന്നും െടന്ന ഉ്ടൊയിടിടലന്ന്ച് ടൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. ടഹൽ്തെ്ച് ഇൻസ്ച്ടപക്ർ വന്നു

ദനാകിയിടും കാര്ത്യമായ ഗപദയാജനം ഉ്ടൊയിടിടലന്നും പറഞ്ഞു. ടൊഴിൽ േിനം കഴിഞ്ഞ്ച് 15

േിവസ്തെിനുള്ളിൽകൂലി ലഭികാറിടലന്ന്ച്ഷിനിഅഭിഗപായടപ

ടു. പരാെികൾ പഞായ്തെിടല പരാെി രജി്റിൽ ദെർകുന്നെിടന കുറിച്ച് മരിയ പറഞ്ഞു

ടകാെു്തെു.

3.45 ന്ച് വി.ആർ.പി. വിന്ത്യ റിദപാർട്ച് അവെരിപിചു. റിദപാർടിടന ആസ്േമാകി

സംഘകൃഷി ടവള്ളം കിടാനിെയിലാ്തെ്ച് സല്തെ്ച് നെന്നിടുട്ടെന്നും സംഘകൃഷി ടെയ്ു

കിടിയ മൂല്ത്യം കണകാകി ദരഖാമൂലം സൂകികണടമന്നും രവീഗ്ദ്രൻ എന്ന വ്ത്യകി പറഞ്ഞു.

ടൊഴിലാളികളും മറു വ്ത്യകികളും െമിലുള്ള െർചയ്ച്കു ദശഷം റിദപാർട്ച്

അം്ീകരിചൊയി ഗപഖ്ത്യാപിചുടകാ്ടെ്ച് 4 മണിയ്ക്ച് ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്ച് ഗ്ാമ സഭ പിരിചുവിടെയി

അദ്ധ്ത്യകഅറിയിചു.



ഗഗാമേഭെീരുമാെങ്ങൾ

1. ടൊഴിലാളികൾക്ച് ഗപഥമശുഗശൂഷാസാമഗ്ികൾനൽകുക.

2. കകയുറ, കാലുറഎന്നിവ ടെ്ടെർവിളിച്ച് ടൊഴിലാളികൾക്ച്

നൽകുക.

3. സ്വനമായി മരുന്ന്ച് വാങ്ങിയബില്ച് പഞായ്തെിൽഏൽപിചാൽ

എഗെയും ടപടടന്ന്ച് െിലവായെുകലഭ്ത്യമാകണം.

4. അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങളിടലാന്നായ ൊർപായലഭ്ത്യമാകുക.

5. മ്ർ ദറാളിൽ ടവടുെിരു്തെലുകൾ ഉ്ടൊകാെിരികാൻ ദമറിനും

ടൊഴിലാളികൾകും ദബാധവെ്ച്കരണംനെ്തെുക.

6. ടൊഴിൽകട്ടെ്തെിആവശ്ത്യമായ ദരഖകൾസഹിെംപഞായ്തെിൽഏൽപിചാൽ

കകപറു രശീെി നൽകുക.

7. ഭൂവികസന ഗപവൃ്തെിയുടെ മ്ർ ദറാളിൽഏടൊടകവ്ത്യകികളുടെസലങ്ങളിലാണ്ച്

ഗപവൃ്തെിനെ്തെുന്നടെന്ന്ച് ദരഖടപെു്തെുക.

8. ഫയലിൽഓദരാ മ്ർ ദറാളിനും ദവജ്ച് ലി്ുംഎഫ്ച്.െി.ഒ.യും

നിർബന്ധമായും ഉൾടപെു്തെുക.


