
SAU, KollamPage 1

MGNREGS Social Audit Report

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്പ് (കരട്പ് )

ചടയമംഗലം ദ്ാക്പ് ച്ധിെറ പഞായത്പ്ത്, ഐരക്കുഴ്ധി വാരഡ്പ്ത്

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് കാലയളവ്പ്: 01-10-2018 to 31-03-2019

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് തോസേറ്ധി ദകരള (MGNSASK)

രണാം ന്ധില, േ്ധി.എേ്പ്.ഐബ്ധില്ഡ്ധിങേ്പ്

എല്.എം.എേ്പ് ദകാമ്പൗണ്പ്, വ്ധികാേ്പ് ഭവന് പ്ധി.ഒ

െ്ധിരുവനന്തപുരം, പ്ധിന്: 695033

ദോണ്: 0471 2724696

ഇ.തമയ്ധില്: keralasocialaudit@gmail.com

ആമുഖം

രാജ്യത്തെ ഗാമങ്ങളില് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതെ സരവതോന്മുഖമായ പുതരാഗേി

ലക്യഷ്യം വച്ച് സ്ാേന്യാനന്തര ഇന്ത്യന് പാരലിതമന്്ില് നിര്ികത്പെട്ട ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്ച്

മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി. 2005 തസപഷ്യംബർ മാസഷ്യം 5-ംാംഷ്യം േീയ്യേി ഈ നിയമഷ്യം

നിലവില് വന്നു.

തോഴില് ഒരു അവകാശമായി കല്്പെിച്ചു നല്്കുന്ന നിരവധി സവിതശഷേകളുള്ള നിയമമാണിേ്ച്. ഗാമീണ

തമഖലയിതല ോരിദ്യനിരമാരജനഷ്യം എന്ന പാഥമിക ലക്യത്തൊതൊ്പെഷ്യം പാരിസിേിക പുനസാപനഷ്യം, സാമൂഹ്യ

ആസി സൃഷികൽ എന്നിവയഷ്യം തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ ലക്യങ്ങളാണ്ച്.ജനങ്ങളുതെ തോഴില് തെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശ്തെിനുഷ്യം അവരുതെ കായികാധ്ാന തശഷിക്കുഷ്യം നിയമ സാധുേയഷ്യം അന്തസഷ്യം കല്്പെിക്കുന്നുതവന്നോണ്ച്

മഹാതാ ഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ സവിതശഷേ.

മുഖ്യ ലക്യങ്ങൾ

1.ഗാമ പതേശ്തെ്ച് ോമസിക്കുന്ന, അവിേഗധ തോഴിൽ തെയ്യാൻ ോതപര്യമുള്ള എതോരു ്കുടഷ്യംബ്തെിനുഷ്യം ഒരു

സാമ്പ്തെിക വരഷഷ്യം 100 േിവസത്തെ തോഴിലിനുള്ള അവകാശഷ്യം.

2.േരിദരുതെ ഉപജീവനവുമായി ബനത്പെട്ട വിഭവാെി്തെ് ശക്തിത്പെട്തെല്.

3.സാമൂഹ്യമായി പിന്നാകഷ്യം നില്ക്കുന്ന എലാ ്കുടഷ്യംബങ്ങതളയഷ്യം പദ്ധേിയില് ഉളത്പെടത്തുക.

4.പഞായ്തെ്ച് രാജ്ച്സാപനങ്ങതള ശക്തിത്പെടത്തുക.

േവ്ധിദശഷെകൾ

 നിയമ്തെിന്ത് പിന്ബലമുള്ള അവകാശാധിഷിേ പദ്ധേി

 സീക്കുഷ്യം പുരുഷനുഷ്യം തുല്യ തവേനഷ്യം

 പരിസിേി സഷ്യംരകണഷ്യം,കാരഷിക തമഖലയിതല അെിസാന സൗകര്യ വികസനഷ്യം

 തോഴിലാളികളക്ച്ആസൂത്രണ്തെിലുഷ്യം നിരവഹണ്തെിലുഷ്യം പങാള

 തവേനഷ്യം തനരിട്ട്ച് തോഴിലാളികളുതെ ബാങ്ച്/തപാത്ാഫീസ്ച് അകൗണിതലക്ച്

 പദ്ധേി സുോര്യമാകാന് സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്ച്

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിന്തറ പാധാന്യം
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മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി പകാരഷ്യം ഗാമപഞായ്തെ്ച് പതേശ്തെ്ച്

നെ്പെിലാക്കുന്ന എലാ പവൃ്തെികളുഷ്യം തപാതുജന പങാളി്തെത്തൊതെയള്ള തസാഷ്യല് ഓഡിറിന്ച്

വിതധയ മാകണതമന്ന്ച് ഈ നിയമ്തെിന്ത് അനുതേേഷ്യം 17(2)ല് നിഷ്കരഷിക്കുന്നു. പദ്ധേി

പവര്തെനത്തെ്പെറിയഷ്യം തപാതുധനഷ്യം തെലവഴിക്കുന്നേിതന്പെറിയഷ്യം പൗരസമൂഹഷ്യം നെത്തുന്ന

പരസ്യവുഷ്യം സ്േനവുമായ പരിതശാധനയാണ്ച് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് അഥവാ സാമൂഹിക കണക്ച്

പരിതശാധന.

എലാ വാരഡിലുഷ്യം വരഷ്തെില് രണ്ച് പാവശ്യഷ്യം തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് ഗാമസഭകള കൃേ്യമായി

നെ്തെണഷ്യം. തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയില് അഴിമേിക്ച് ഇെനല്കാതേ, സുോര്യേയഷ്യം കാര്യകമേയഷ്യം

ഉ്പ്പുവരുത്തുകയാണ്ച് തസാഷ്യല് ഓഡിറിലൂതെ ലക്യമിടന്നേ്ച്. സമൂഹ്തെിതല

നാനാതു്കളിലുള്ളവരുതെ പങാളി്തെഷ്യം ഉ്്പൊകി,വിപുലമായ സാമൂഹ്യ വിേ്യാഭ്യാസ

പരിപാെിയായണ്ച് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് പകിയ നെക്കുക. പദ്ധേി്പെണഷ്യം ശരിയായ രീേിയില്

തെലവഴിചിട്ടുതണാ, പദ്ധേിയതെ ലക്യഷ്യം കകവരിച്ചുതവാ, പദ്ധേിയതെ ഗുണതഭാക്താകളുതെ

ജീവിേ്തെില് ഗുണപരമായ എന്തുമാറമാണുണായേ്ച്, സാമൂഹ്യ ആസി സൃഷിചിട്ടുതണാ തുെങ്ങിയ

കാര്യങ്ങളാണ്ച് തസാഷ്യല് ഓഡിറിലൂതെ കതണ്തൊന് ശ്രമിക്കുന്നേ്ച്. തപാതുജനങ്ങളുതെ

പങാളി്തെത്തൊതെ നെത്തുന്നേിനാല് സരകാര പദ്ധികളുതെ നെ്തെി്പെിനുതമല്

തപാതുസമൂഹ്തെിന്ത് ജാഗേയ്്പൊകാന് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് വഴിതയാരുക്കുഷ്യം.

രാജ്യത്തെ പരതമാന്നേ ഓഡിറിങ്ച് സഷ്യംവിധാനമായ കഷ്യംത്ാളര ആന്്്ച് ഓഡിറര ജന്ല്

(സി.എ.ജി) പു്ത്പെടവിച മാരഗനിരതേശമനുസരിചാണ്ച് ഈ തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച്

നെ്തെിയിട്ടുള്ളേ്ച്.സഷ്യംസാന സരകാര രൂപീകരിച തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് യൂണിറിന്ത്

തനതൃേ്്തെില് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച്റ്നെത്തുന്നേ്ച്

രീെ്ധിശാസം

തസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ച് ്ിതസാഴ്ച് തപഴണ് പവൃ്തെിഫയല് പരിതശാധന, ഫീല്ഡ്ച് സന്ദരശനഷ്യം,

തോഴിലാളികളുമായള്ള അഭിമുഖഷ്യം, എഷ്യം.ഐ.എസ്ച് പരിതശാധന എന്നിവതയ

അെിസാനമാകിയാണ്ച് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് ്ിത്പൊരട്ട്ച് േയ്യാ്ാകിയിട്ടുള്ളേ്ച്. ോതഴ പ്യന്ന രീേി

അവഷ്യംലഷ്യംബിചാണ്ച്ഈ ്ിത്പൊരട്ട്ച് േയ്യാ്ാകിയിട്ടുള്ളേ്ച്

അവകാശങ്ങതള േംബന്ധിച്പ്

മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി പകാരഷ്യം തോഴിലാളികളക്ച് ലഭിതകണ

അവകാശങ്ങതള ്കു്ിച്ചുഷ്യം ഏതറടതകണ പവ്യ്തെികതള ്കു്ിച്ചുഷ്യം തോഴിലു്്പെ്ച് നിയമ്തെിലുഷ്യം 2018

-19 തല മാ്ര സരക്കുല്ിലുഷ്യം വിശേമായി പേിപാേിചിട്ടുണ്ച്.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ

1. അതപകിച്ച് 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ തോഴില്കാരഡ്ച് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശഷ്യം. Act

schedule 2 a.

2. അതപകിച്ച് 15 േിവസ്തെിനുള്ളില് തോഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുഷ്യം ആയേിന്ത്
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കക്പെറ്ച് രസീേ്ച് ലഭിക്കുന്നേിനുള്ള അവകാശവുഷ്യം (Act schedule 2 section 6)

3. തോഴില് ലഭിചിതലങില് തോഴിലിലായ്മ തവേനഷ്യം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശഷ്യം, (15 േിവസഷ്യം

കഴിഞാല് അട്തെ 30 േിവസഷ്യം േിവസതവേന്തെിന്ത് നാലിതലാന്നുഷ്യം പിന്നിടള്ള

േിവസങ്ങളില് േിവസതവേന്തെിന്ത് 50% വുഷ്യം ലഭികാന് തോഴിലാളിക്ച് അവകാശമുണ്ച്.)

Section 7

4. പദ്ധേി ആസൂത്രണ്തെില് പതങടകാനുളള അവകാശഷ്യം. (section 16)

5. 5 കിതലാമീറ്ിനുള്ളില് തോഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശഷ്യം, അതലങില് (തവേന്തെിന്ത്

10 ശേമാനഷ്യം അധികഷ്യം) Schedule 3 section 12.

6. ്കുെിതവള്ളഷ്യം, വിശ്രമസൗകര്യഷ്യം, പഥമ ശുശ്രൂഷാ സൗകര്യഷ്യം ഇവ ലഭിക്കുന്നേിനുള്ള അവകാശഷ്യം.

(schedule 2 section 5 subsection 23)

7. 15 േിവസ്തെിനുള്ളില് തവേനഷ്യം ലഭിക്കുന്നേിനുള്ള അവകാശഷ്യം.

8. തവേനവിേരണ്തെിതല കാലോമസ്തെിന്ച് നഷപരിഹാരഷ്യം ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശഷ്യം(schedule 2 section 5 subsection 29)

9. സമയബനിേമായള്ള പരാേി പരിഹാര്തെിനുള്ള അവകാശഷ്യം.(section 19)

10. ഗാമസഭയില് പതങടക്കുന്നേിനുഷ്യം തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് പകിയയില് പതങടകാനുമുള്ള

അവകാശഷ്യം. (section 17)

മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി അെിസാനപരമായി ഒരു

അവകാശാധിഷിേ പദ്ധേിയാണ്ച്.അതുതകാണ്ടുേതന്ന തോഴിലാളികളുതെ അവകാശലഷ്യംഘനത്തെ

ഗൗരവത്തൊതെേതന്ന കാതണണതുണ്ച്.അേിതലക്ച് വരുന്നേിന്ച് മുമ്പ്ച് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച്

്ിതസാഴ്ച് തപഴണ് ഇ ഐരക്കുഴി വാരഡില് കഴിഞ സാമ്പ്തെിക വരഷഷ്യം നെ്തെിയ

പവൃ്തെികളുലതെ ഫയലുകള പരിതശാധിക്കുകയണായി. അേിന്ത് വിവരങ്ങള ഇവിതെ

പങ്കുവക്കുന്നു.

പഞായത്ധിതന േംബന്ധിച അട്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള്

തകാലഷ്യം ജിലയിതല മലതയാര തമഖലയില്ത്പെട്ട ഒരു പനചയോണ്ച് െിേ്.

തവണാെ്ച് രാജവഷ്യംശ്തെിനു കീഴില് ഉള്ള ഒരു പതേശമായിരുന്നു ഇേ്ച്.കരഷിതകാല്്പെന്നമായ

്കുരുമുളക്ച് ഉണകാന് ഉപതയാഗിചിരുന്ന െിക േ്തലാപിചാണ്ച് െിേ് എന്നാ തപര

ഉണായതു.പല സാമൂഹിക രാഷീയ രഷ്യംഗത്തെപമുഖര ,സ്േനസമര തസനാനികള

തുെങ്ങിയവര ഇ പഞായ്തെില് ജീവിചിരുന്നു.ഒരു നൂറാണ്ച് പഴകമുള്ള െിേ് സ്കൂള, ഒരു

പധാനവിധ്യലമാണ്ച്.1953 ലാണ്ച് െിത് പഞായ്തെ്ച് രൂപീകരിചേ്ച്. പഞായ്തെിത്റെ പഥമ

പസിഡ്റെ്ച്റ് ശ്രി ്ാവു്തെര ആയിരുന്നു. ഇ പഞായ്തെിത്റെ ഒന്നാഷ്യം വാരഡായ ഐരക്കുഴി

വാരഡാണ്ച് ഔേിെിനു തവണി തേരതഞട്തെേ്ച്.



SAU, KollamPage 4

ജില : തകാലഷ്യം ത്ാക്ച് െെയമഷ്യംഗലഷ്യം :

ോലൂക്ച് :തകാട്ടാരകര

പഞായ്തെിന്ത് തപര്ച് :െിേ്

വീസീര്ഷ്യം 57.67 െ.കി.മി.

നിയമസഭാമണ്ഡലഷ്യം : െെയമഷ്യംഗലഷ്യം

പാരലതമന്്്ച് മണ്ഡലഷ്യം തകാലഷ്യം

വാര്ഡുകളുതെ എ്ഷ്യം : 23

ആതക ജനസഷ്യംഖ്യ : 42206

സീകള :21756

പരുഷന്മാര : 20449

പട്ടികജാേി ജനസഷ്യംഖ്യ 5600

പട്ടികവര്ഗ്ഗ ജനസഷ്യംഖ്യ 2829 : (വികസന തരഖപകാരഷ്യം)

പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി ബനതപ് അട്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള്

1 ആതക തോഴില് കാരഡ്ച് 9067

2 ആതക തോഴിലാളികള 18138

3 ആകീവ്ച് തോഴില് കാരഡ്ച് 4767

4 ആകീവ്ച് തോഴിലാളികള 4767

5 പട്ടികജാേി വിഭാഗഷ്യം 552

6 എസിതോഴിലാളികള 125

7 കഴിഞവരഷഷ്യംആതക തെലവ്ച് 9.18 cr.

8 ഈ വരഷഷ്യംആതക തെലവ്ച് 22.2 cr

ആതക തോഴില് കാരഡ്ച് 404

ആതക തോഴിലാളികള 201

ആകീവ്ച് തോഴിലാളികള 196

ആതക െിലവായ തുക 1,82,4156

ആതക തോഴില് േിനങ്ങള 39217



SAU, KollamPage 5

സിരമായിതോഴിലിന്ച് അതപകിക്കുന്നവര 170

പട്ടികജാേി വിഭാഗ്തെില് തപട്ടവര 52

കഴിഞ വരഷഷ്യം 100 േിവസഷ്യം തോഴില് കിട്ടിയവര 102

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വമാക്ധിയ പവൃത്ധികള്

ക

മ

ന

മ്പ

ര

വ

രക്ച്

തകാ

ഡ്ച്റ്

പിവൃ്തെി ആരഷ്യംഭി

ച

േിയേി

അെങ

ല്

തുക

തെലവാ

യ തുക

അവിേ

ഗ്ച് ദ്ധ

തോഴി

ല്

േിനങ്ച്

വിേഗ്ച്

ദ്ധ

തോ

ഴില്

േിന

ങ്ങള

സാ

ധന

ഘെ

കഷ്യം

1

DP

264

899

െിേ് ഓയില് പാമില്

കാശുമാവിന് കേ നെീലുഷ്യം

പരിപാലനവുഷ്യം A! 1/6/201

8

3,51,

281

3,25,431 1130

ഇല ഇല

2

DP

264

902

െിേ്ഓയില് പാമില്

കശുമാവിന് കേ നെീലുഷ്യം

പരിപാലനവുഷ്യം A2

14/6/20

18

3,51,

281

2,99,057 113

0 ഇല ഇല

3 DP

264

929

െിേ് ഓയില് പാമില്

കാശുമാവിന് കേ നെീലുഷ്യം

പരിപലാനവഷ്യം B7

4/7/201

8

3,51,

281

2,69,808 1130

ഇല ഇല

4 DP

264

930

െിേ് ഓയില് പാമില്

കശുമാവിന് കേ നെീലുഷ്യം

പരിപാലനവുഷ്യം B8.

15/7/20

18

3,51,

281

2,65,105

1130

ഇല

ഇല

5

Wc

298

644

ഐരക്കുഴി

വാരഡില്തപരിങ്ങാെ്ച്റ്നീ

രേെ്തെിതല തോട്ടമുക്ച്

പതേശഷ്യം മഴക്കുഴി

നിരമാണഷ്യം,

9/10/20

18

1,24,

808 85008

424

ഇല ഇല

6

Wc

298

651

ഐരക്കുഴി വാരഡിതല

തപരിങ്ങാെ്ച്റ് നീരേെ്തെില്

തപട്ട തവെന് വിളാകഷ്യം

പതേശഷ്യം കയ്യാല

നിരമാണഷ്യം

26/11/

2018

2,65,8

73

80,868 929 ഇല

ഇല
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ഏഴ്പ് രജ്ധിസ്റ്ററുകളുതട പര്ധിദശാധന

തകന്ദ്രസരകാരിന്ത് നിരതദ്ദേശപകാരഷ്യം തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയമായി ബനത്പെട്ട്ച് ോതഴ്പെ്യന്ന 7

രജി്റുകള നിരബനമായഷ്യം സൂകിതകണവയാണ്ച്.

1) തോഴില് കാരഡിനുളള അതപകയതെ രജി്ര

2) തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് ഗാമസഭ മീറിഷ്യംഗ്ച് രജി്ര

3) ഡിമാന്്്ച് രജി്ര

4) പവൃ്തെിയതെ ലിസഷ്യം തെലവുഷ്യം വിശോഷ്യംശങ്ങളുഷ്യം സഷ്യംബനിച രജി്ര

5) സിരആസികളുതെ രജി്ര

6) പരാേി രജി്ര

7) സാധന ഘെക രജി്ര

AMC പകാരമുള്ള 6 രജി്റുകളുഷ്യം ഉണായിരുന്നു. എന്നാല് ഗാമസഭ രജി്ര ഉണായിരുന്നിലലറ്്ച്

1.തോഴില് കാരഡിനുള്ള അതപകയതെ രജി്ര

പാരട്ട്ച്. എ

2018-19 സാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് ലിസ്്ച് 23 വാരഡിതലയഷ്യം സുകിചിട്ടുണ്ച്

പാരട്ട്ച് ബി

2018-19 സാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് 1 മുേല് 100 തപരുതെ ലി്്ച്20 വാരഡിതലയഷ്യം എഴുേി

സുകിചിട്ടുണ്ച്

പാരട്ട്ച്. സി

2018-19 സാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് 1 മുേല് 23 വാരഡിതലയഷ്യം സുകിചിട്ടുണ്ച്

പാരട്ട്ച്. 2. ഗാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റർ

ഗമസഭ കൂെി മിനുടസ്ച് ,േീരുമാനങ്ങള ,മുന്ഗണന പിവൃേികളുതെ ലി്്ച് അഷ്യംഗികരികല്

എന്നിവ തരഖതപട്തൊനുഷ്യം ,പതേ്യക തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് മിനുടസ്ച് ,േിരുമാനങ്ങള പിതന്ന

സ്ികരിച നെപെികളുതെ ്ിത്പൊരട്ട്ച്റ് എന്നിവ തരഖതപട്തൊനുഷ്യം അന്ന്ച് ഗാമസഭ രജി്ര .6

മാസ്തെില് ഒരികല് ഗാമസഭ കൂെണഷ്യം

ഗാമസഭ രജി്ര പതേ്യകമായി സൂകിചിട്ടില. മറ്റു ഗാമസഭകളുതെ തരജിസത്രില് .

അജണ എഴുേി തപാ്കുന്നോണ്ച് പേിവ്ച്. എന്നാല് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച്റ് എഴുോന് തവണി ഒരു

തരജിസത്ര സൂകിചിടണ്ച്.

3. ഡ്ധിമാൻഡ്പ്, അദലാദകഷൻ ദവെന രജ്ധിസ്റ്റർ

ഡിമാൻഡ്ച് അതലാതകഷൻ തവേന രജി്ർ എഷ്യം ഐ എസില് നിതന്നട്തെ്ച് വളതര നല

രീേിയിൽ സൂകിചിട്ടുണ്ച്. 2018-19 സാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് ഡിമാന്ഡ്ച്, തോഴില്
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അനുവേികല് ,കൂലി അനുവേികല് എന്നിവ ഒന്നിച്ചു വാരഡ്ച്റ് േല്തെില് പിന്്്ച് എടത്തു 23

വാരഡിതലയഷ്യം സുകിചിടണ്ച്.

4. വർക്പ് രജ്ധിസ്റ്റർ:

പവൃ്തെിയതെ ലിസഷ്യം െിലവുഷ്യം വിശോഷ്യംശങ്ങളുഷ്യം സഷ്യംബനിച്ച് രജി്ർ. 2018 -19

സാമ്പ്തെിക വരഷ ്തെില് 808 വരക്കുകളുതെ ല്ധിസ്റ്റ്പ് പഞായത്പ്ത്െലത്ധില് എം.തെഎ

എേ്ധിൽ ന്ധിനം ഡ്പൗൺദലാഡ്പ് തചയ്തു സൂക്ധിച്ധിര്ധിക്കുന.

5. ആസ്ധി രജ്ധിസ്റ്റർ: (സിരആസികളുതെ രജി്ർ)

2018-19 സാമ്പ്തെിക വരഷ്തെിതല 58 പിവൃ്തെികളുതെ വിവരങ്ങള പഞായ്തെ്ച്

േല്തെില് പാരട്ട്ച് എ ,പാരട്ട്ച് ബി എന്നിങ്ങതന രജിസ്്ില് എഴുേി സുകിചിട്ടുണ്ച് .

6. പരാേി രജി്ർ:

2018-19 സാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് പാരേികള ഒന്നുഷ്യം തരഖതപടേിയിട്ടില . .പാരേിയിന്

തമല് നെപെികള സ്ികരിചിടണ്ച് .എന്നാല് പാരാേി േീരപാകിയ േിയേി തരഖതപടേിയിട്ടില

.പഴയ മാതൃകയിലുള്ള രജിസര ആണ്ച് നിലവിലുഷ്യം സുകിക്കുന്നേ്ച് .

7. തമറീര്ധിയൽ രജ്ധിസ്റ്റർ :

2018-19 സാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് 120 MATERIAL പിവൃ്തെികളുതെയഷ്യം വിവരങ്ങള

പിന്്്ച് എട്തെ്ച് രജിസ്്ില് ഒട്ടിച്ചു സുകിചിട്ടുണ്ച് .

അവകാശലംഘനങ്ങൾ

തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് സമയ്തെ്ച്ഈ വാരഡിതല ്കുടഷ്യംബങ്ങളുമായി സഷ്യംസാരിചത്പൊള

അവകാശലഷ്യംഘനങ്ങളുമായി ബനത്പെട്ട്ച് െില സഷ്യംഭവങ്ങള

ശ്രദ്ധയില്ത്പെടകയണായി.അകാര്യങ്ങളാണ്ച് ഇവിതെ പരാമരശിക്കുന്നേ്ച്.

1) തൊഴില്കാര ്ഡ്

തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയില് പണിതയടക്കുന്ന തോഴിലാളിയതെ അെിസാനപരമായ

അവകാശമാണ്ച് തോഴില്കാരഡ്ച്.അതപകിചാല് 15 േിവസ്തെിനകഷ്യം കാരഡ്ച്

നല്കണതമന്നാണ്ച് വ്യവസ.ഈ വാരഡിതല തോഴില് കാരഡിന്ച് അതപകിചവര തകലാഷ്യം

കാരഡ്ച് ലഭിചിട്ടുണ്ച്.ഇകാര്യ്തെില് പഞായ്തെിന്ത് സമീപനഷ്യം മാതൃകാപരമാണ്ച്.

എന്നാല് മറ്ച് െില പശ്നങ്ങള ഓഡിറ്ച് െീമിന്ത് ശ്രദ്ധയില് തപട്ടു.

 തോഴില് കാരഡില് തോഴിലിനുള്ള അതപക, എത്ര േിവസത്തെക്ച്

ആവശ്യത്പെട്ടു,തകാട്തെ തവേനഷ്യം, തവേനഷ്യം ലഭിച േീയേി എന്നിവതയാന്നുഷ്യം

തരഖത്പെട്തെിയിട്ടില.

 തവേനഷ്യം എത്ര ലഭിക്കുവാനുതണന്നു ഒരു തോഴിലാളിക്ച് തപാലുഷ്യം വ്യക്തമായ
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ധാരണയില.

..; പുേിയ തോഴില് കാരഡിന്ച് തവണി തഫാതട്ടാ എടതകണിവന്നു

2) തൊഴ്ധിൽ ന്ധിദഷധം

ഒരുവരഷ്തെിൽ 100 േിവസത്തെ തോഴില് തോഴിലാളിയതെ നിയമപരമായ

അവകാശമാണ്ച്. ഇേ്ച് നിതഷധികാന് ആരക്കുഷ്യംഅധികാരമില. എന്നാല് ഐരക്കുഴി വാരഡില്

തോഴിലാളികള തോഴിലിനുതവണി അതപക നല്കിയിട്ടില മാത്രവുമലഅതപക നല്കാതേ

േതന്നയാണ്ച് തോഴില് നല്കിയിരിക്കുന്നേ്ച് ഇ വാരഡിതല 102 തോഴിലാളികളില് നിന്നുഷ്യം 90

സജീവ തോഴിലാളികളക്ച്റ്ആണ്ച് 100 േിവസത്തെ തോഴില് ലഭിചിട്ടുള്ളേ

3) ദവെനം സവകൽ

മ്ര ത്ാള പൂര്തെിയായി പരമാവധി 14 േിവസ്തെിനകഷ്യം കൂലി തോഴിലാളികളുതെ ബാങ്ച്

അകൗണിതലക്ച് നിതകപികണതമന്ന്ച് തോഴിലു്്പെ്ച് നിയമ്തെിതല തസകന് 3(2),6

എന്നിവിെങ്ങളില് വ്യക്തമാകിയിട്ടുണ്ച്.കവകിയാല് ആേ്യത്തെ 30 േിവസഷ്യം തവേന്തെിന്ത്

0.05 ശേമാനഷ്യം തുക പിഴ നല്കണതമന്ന്ച് നിയമ്തെിതല തസകന് 3(3)ലുഷ്യം വാരഷിക മാ്ര

സരക്കുലര അധ്യായഷ്യം 9ലുഷ്യം പ്യന്നു.

15 േിവസ്തെ്ച്നുള്ളില് തവേനഷ്യം ലഭികണതമന്നാണ്ച് നിയമഷ്യം.എന്നാല് ഇ വാരഡില്

തോഴിലാളികള പ്ഞേ്ച് പണിതെയ്തു 6 മാസഷ്യം കഴിഞ തശഷമാണു തവേനഷ്യം

കിട്ടുന്നേ്ച് എന്നാണ്ച്.എന്നാല് ഇ തവേനഷ്യം കവ്കുന്നേിനുള്ള നഷപരിഹാരഷ്യം ഇതുവതര

ലഭ്യമായിട്ടില.അേിനുള്ള അതപക പഞായ്തെില് നല്കിയിട്ടുമില.ഇ സാമ്പ്തെിക

വരഷഷ്യം ഇതുവതരയഷ്യം പണി തെയ്ത വകയില് ഒരുരൂപതപാലുഷ്യം ലഭിചിട്ടില.

ആരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന്ച് വീഴ്ച സഷ്യംഭവിചാലുഷ്യം കൃേ്യസമയ്തെ്ച് തവേനവുഷ്യം അേ്ച് ലഭിചിതലങില്

നഷപരിഹാരവുഷ്യം ലഭിതകണോണ്ച്.

4) ബാങ്പ് ജീവനകാരുതട േമീപനം

തോഴിലാളികതളാെ്ച് സഷ്യംസാരിചത്പൊള മനസിലാകാന് കഴിഞേ്ച്:

 ബാങ്കുകാരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന്ച് സൗമ്യമായ സമീപനമല ഉള്ളേ്ച്

 തോഴിലു്്പെ്ച് കൂലി എടകാന് തോഴിലാളികളക്ച് േിരക്കുള്ള സമയങ്ങളില് മാത്രഷ്യം

നില്തകണി വരുന്നു.മാത്രമല തെക്ച്റ്എഴുോന് ആരുഷ്യംസഹായികാ്ില ,പാസ്ച്റ്

ബുക്ച്റ്പേികാൻ മിഷ്യന് തസൗകര്യഷ്യം ഉപതയാഗികാന് ബാങ്ച് ഉതധ്യാഗസർ

നിർബനിക്കുന്ന

5) േയല് പര്ധിദശാധന നടത്ധിയ പവൃത്ധികളുതട പവൃത്ധിസല

േന്ദരശനത്ധിലൂതട കതണത്ധിയ കാര്യങ്ങള്:.
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കമ

നമ്പര

വ

രക്ച്റ്

തകാ

ഡ്ച്

പവൃ്തെി കതണ്തെലുകള

1 264

899

െിേ് ഓയില്

പമില്

കശുമാവിന് കേ

നെീലുഷ്യം

പരിപാലനവുഷ്യം

എസിതമറ്ച് തുക

351281 രൂപ

െിലവായ തുക൩,

3,25,431.

കടതവട്ടാല്,കേ നെനുള്ള ്കുഴിഎടകല്, കേ

നെീല്,തവള്ളഷ്യം ഒഴികല്,വളപതയാഗഷ്യം

എന്നിങ്ങതന യായിരുന്നു പവിരേികള ഇ

പവിരേിയില് .60 mtr നീളഷ്യം .60 mtr വീേി..6o

mtr അളവില് 240 കശുമാവിന് കേ

നട്ടേ്ച്.എന്നാല് പവിരേിസല

പരിതശാധനയില് 240 കേക്ച് പകരഷ്യം 227

കേകള ആണ്ച് ഉണായിരുന്നേ്ച്.ഇേില്

പലതുഷ്യം തെ്ിയ കേകള ആയിരുന്നു.13

കേകള നശിച്ചുതപായി.

ഈ പ്രവര്ത്തി ചെയ്തതില്പൊതുപണത്തില്നിന്നും 323 രൂപ നഷ്ടമായതായി

കണക്കാക്കുന്നു,എന്നാല്അത് നഷ്ടമായ്കണക്കകെണ്ടാതില്ല.
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2 DP

264

902

െിത് ഓയില്

പമില്

കശുമാവിന് ോയ്ച്റ്

നെീലുഷ്യം

പരിപാലനവുഷ്യം

എസിതമറ്ച് തുക

381251 രൂപ

െിലവായ തുക

269808.

മുകളില് പരാമരശിച അതേ പവിര്തെി

േതന്നയാണ്ച് ഇതുഷ്യം. ഇ പവിരേിയില് മഴക്കുഴി

ട്രുനെ്ച് എന്നിവ കൂെി ഉണായിരുന്നു.ഇേില്

മഴക്കുഴികള എ്്തെിലുഷ്യം അളവിലുഷ്യം കൃേ്യമായി

ഉണായിരുന്നു എന്നാല് പലത്പൊഴുഷ്യം

എസിതമറിതനകള അധികാരിചാണ്ച്

പവിരേികള തെയ്യുന്നേ്ച്. ഇ പവിരേിയില്

240 കേ നാട്ടിെേ്ച്റ്235 കേകതള ഉണ്ച് 5

കേകള നശിച്ചുതപായി.തകാണ്്ടൂര ട്രുനെ്ച്

ഒന്നുഷ്യം േതന്ന കാണാന് സാധിചില. കാടമൂെി

കിെക്കുന്നതുതകാണാണ്ച് കാണാന് പറാതേ

തപായേ്ച്റ്

ഈ പവര്തെി തെയ്തേില് തപാതുപണ്തെില്നിന്നു 840.80 രൂപ നഷമായോയി

കണകാക്കുന്നു, എന്നാല്അത് നഷ്ടമായ്കണക്കകെണ്ടാതില്ല.

3 DP

264

929

െിേ് ഓയില്

പമില്

കശുമാവിന് കേ

നെീലുഷ്യം

പരിപാലനവുഷ്യം.

B7

മുകളില് പ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ പവിര്തെി

േതന്നയാണ്ച് ഇതുഷ്യം എന്നാല് ഇ പവിരേിയില്

കശുമാവിന് കേ 240 എ്േിനു പകരഷ്യം

പവിരേിസല പരിതശാധനയില് കാണാന്

സാധിചേ്ച് 189 കേകളാണ്ച്. 41 കേകള

ഇലാതേ ്കുഴികള മാത്രമാണ്ച് ഉള്ളേ്ച്.മാത്രവുമല

നശിച കേകളക്ച് പകരഷ്യം പുേിയ കേകള

വചിട്ടുണ്ച്. ആയേിനാല് കൂടേല് കേകള

തെറുേയാണ്ച് ഉള്ളേ്ച്.
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ഈ പവര്തെി തെയ്തേില് തപാതുപണ്തെില്നിന്നു 2846.02 രൂപ നഷമായോയി

കണകാക്കുന്നു.

4 DP

264

930

െിേ് ഓയില്

പമില്

കശുമാവിന് ോയ്ച്റ്

നെീലുഷ്യം

പരിപാലനവുഷ്യം.

എസിതമ്്്ച് തുക

3 51281

െിലവായ തുക

2.25.138,

ഇതുഷ്യം അതേ പവിരേിയാണ്ച്

തെയ്തിരിക്കുന്നേ്ച്.ഇ പവിരേിയില് കശുമാവിന്

കേ 240 നു പകരഷ്യം 196 കേകളാണ്ച് കണേ്ച്.

ഈ പവര്തെി തെയ്തേില് തപാതുപണ്തെില്നിന്നു 4527.76 രൂപ നഷമായോയി

കണകാക്കുന്നു

5 WC. ഐരക്കുഴി എസിതമ്്്ച് പകാരഷ്യം 360 മഴക്കുഴികളാണ്ച്
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398

644

വാരഡിതല

തപരിങ്ങാെ്ച്റ്

നീരേെേിതല

തോട്ടുമുക്ച്

പതേശഷ്യം മഴക്കുഴി

നിരമാണഷ്യം.

എസിതമറ്റു തുക

1,24,308.

െിലവായ തുക

85008,

നിരമിതകണേ്ച്. 424 തോഴില് േിനങ്ങള

നല്കിതകാണാണ്ച് ഇ പവിര്തെി

ഏതറട്തെിരിക്കുന്നേ്ച്.എന്നാല് ഇ

പവിരേിയതെ ഫയല് പരിതശാധനയില് രണ്ച്

ഭു ഉെമകളുതെ അതപക മാത്രതമ കാണാന്

സാധിച്ചുള്ളൂ.എന്നാല് ഇ വാരഡില് കൂടേല്

തപരക്ച്റ് ഇ പവിര്തെി അതപകയിലാതേ

തെയ്തോയി പവിരേിസല പരിതശാധനയില്

മനസിലായി. ഇേ്ച് ഓഡിറ്ച്റ് ന്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്ച്

ഉണാ്കുകയഷ്യം ശരിയാഷ്യം വ്ഷ്യം അളവുകള

തരഖത്പെട്തൊന് കഴിയാതേ തപാ്കുകയഷ്യം

തെയ്തു., ഇവിതെ 360 മഴക്കുഴികല്ച് പകരഷ്യം 126

എ്ഷ്യം മാത്രതമ ഉള്ളു. തപാതുപണഷ്യം നല

അളവില് പാഴയോയി കണ്ടു. എന്നാല്

എസ്ിതമറ്ച് പകാരഷ്യം പവിരേികള തെയ്തിട്ടുണ്ച്

എന്ന്ച് തോഴിലാളികളില് നിന്നുഷ്യം മനസിലായി.

പഞായ്തെിത്റെ ഭാഗ്തെ്ച് നിന്നുള്ള വീഴ്ച

കാരണഷ്യം ഭു ഉെമയതെ അതപക ഇലാതേ

തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി പണഷ്യം

െിലവകിയേയാണ്ച് മനസിലായേ്ച്.

എസ്ടിമേറ്റ്പ്രകാരം 360േഴക്കുഴടികലാണ്റ്നടിര്റ്േടിമകണ്ടത്റ്എനാല്റ്രണ്ട്കുഭൂ

ഉെേകള്കുടെരണ്ടരഏകര്റ്വസ്്കുവടിന്റ്ടെ കരംരസീത്കുംഅമ്രക്ഷയ്കുോണ്റ്

ഫയലടില്റ്കണ്ടത്റ്ഈ പ്രവര്റ്തടിസ്ഥല്രരടിമോധനയടില്റ്ആണ്റ് 89

േഴക്കുഴടികള്റ്കാണാന്റ്സാധടിച്ചത്റ്.

ഈ പവര്തെി തെയ്തേില് തപാതുപണ്തെില്നിന്നു 1491.11 രൂപ നഷമായോയി

കണകാക്കുന്നു

6

WC

398

ഐരക്കുഴി

വാരഡിതല

എസിതമറ പകാരഷ്യം മ്്ച് കയ്യാല നിരമാണഷ്യം

2300 mtr കല്ച്ലറ് കയ്യാല800 mtr എന്നാ
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651 തപരിങ്ങാെ്ച്റ്

നീരേെ്തെില്

തപട്ട തവേന

വിളാകഷ്യം കയ്യാല

നിരമാണഷ്യം.

എസ്ിതമ്്്ച്

തുക 2,65473.

െിലവായ തുക

80568

അളവിലാണ്ച് തെതയ്യണേ്ച്. ഇേിലുഷ്യം

അതപകകളിലാതേ പവിര്തെി തെയ്തോയാണ്ച്

കണേ്ച്. അതപക പകാരഷ്യം തമല് പസപിച

അളവില് കയ്യാലകള കാണാന് സാധിചില.

എന്നാല് കല്ച്ലറ് കയ്യാല ഒട്ടുഷ്യം േതന്ന കാണാന്

സാധിചില കയ്യാല തെയ്തുതകാട്തെ ഭു ഉെമ അേ്ച്

ഇെിച്ചു മേില് തകട്ടിയേയാണ്ച്

കണേ്ച്.തപാതുപണഷ്യം പാഴായി തപായോയി

മനസിലാകാന് കഴിഞ്ഞു. മാത്രവുമല

തോഴിലാളികള നലതപാതല പവിരേികള

തെയ്തിട്ടുണ്ച്.എന്നാല് ഫയലില് കാണുന്ന

പവിരേികള അേേ്ച് അളവില് മാത്രമാണ്ച്

ഓഡിറ്ച്റ് തെതയ്യണേ്ച്. ആയേിനാല് തമല്

പ്ഞ പകാരമുള്ള അളവില് പവിരേികള

കാണാന് ഓഡിറ്ച്റ്െീമിന്ച് കഴിഞിട്ടില.

ഈ പവര്തെി തെയ്തേില് തപാതുപണ്തെില്നിന്നു 14308.80 രൂപ നഷമായോയി കണകാക്കുന്നു.

രണ്ടാമതായി ഈ പ്രവര്ത്തിയുടെ എസ്ടിമേറ്റ്പ്രകാരം ചെയ്ത കല്ല്കയ്യാല എന്ന പ്രവര്ത്തി

ഫീല്ഡ് പരിശോധനയില് കാണാന് സാധിച്ചില്ല എന്തെന്നാല് കല്ല് കയ്യാല

പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ മതില്പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

6) തപാതുവായ്ധി കണെ്പ്

.വാരഡ്ധില് തചയ്ത പവ്ധിരെ്ധികള്ധില് അധ്ധികവം തപാതു ഭുമ്ധിയ്ധില് ആണ്പ് തചയ്ത്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

.എന്നാല് ഓയ്ധില് പാമും കാഷ്യുവ്ധികേന വകുപം േംയുക്ത മായാണ്പ് പവ്ധിരത്ധി. തചയ്പ്

െ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് എന്നാല് േംദയാജന പദ്ധെ്ധിയുതട ദരഖകള് ഒനം െതന്ന േയല് ദരഖകള്ധില്

കണ്ധില്ല. ഇ ദരഖകള് എത്രയും ദവഗം ലഭ്യമാക്ധി േയല്ധില് സൂക്ധികാന് ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന.

@ എസ്ധിദമററ്റുകള് മ്ധികതും ഒരുദപാതലയാണ്പ് കാണാന് ോധ്ധിചെ

@ എസ്ധിദമററ്ധില് കാണുന്ന തുകയും യാഥരത ച്ധിലവം െമ്ധിലുള്ള വ്യെ്യാേം എഴുെ്ധി
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കണ്ധില്ല

@ എസ്ധിദമറ്ധില് പരാമരശ്ധികാത പവ്ധിരെ്ധികളും തൊഴ്ധിലാള്ധികള് തചയ്യുന്നൊയ്ധി

മനേ്ധിലായ്ധി.

@ പദ്ധെ്ധി വഴ്ധി തൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധികെവരകും പവ്ധിരെ്ധികള് തചയ്യഉണനൊയ്ധി

കാണാന് ോധ്ധിച്ചു.

@ കശുമാവ്ധിന് സെ നശ്ധിച്ചു ദപായ സലത്പ് പുെ്ധിയ സെ വചൊയ്ധി കണ്ടു. ആയെ്ധിനാല്

പല പവ്ധിരെ്ധിസലതും സെകള് പലതും വളതര തചറുൊയ്ധി കണ്ടു .എന്നാല് സെ

നടതെദപായ കുഴ്ധികളും ശ്രദ്ധയ്ധില് തപട്ടു.

7) ച്ധിലവീഴചകൾ

 കരഷകരക്ച് പങാളി്തെഷ്യം ലഭിക്കുന്നില..

 പിവൃ്തെിസലങ്ങള അപകെഷ്യം നി്ഞതാണ്

 മരുന്നുകളുതെ ലഭ്യേ ്കു്വ്ച്

 കകയ് ,കാലു് തപാലുള്ള സുരകാ ഉപകകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില .വിശ്രമസല-

സൗകര്യങ്ങള ലഭിക്കുന്നില

..

തോഴിലാളികളുമായള്ള അഭിമുഖ്തെില് നിന്നുഷ്യം ലഭിച വിവരങ്ങള ഐരക്കുഴി

വാരഡിതല സജീവ തോഴിലാളികതള തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച്റ്സഷ്യംഘഷ്യം കാണുകയണായി.അവതരാെ്ച്റ്

സഷ്യംസാരിചേിത്റെ അെിസാന്തെില് തോഴിലാളികളുതെ അവകാശ ലഷ്യംഘനവുമായി ബനത്പെട്ട്ച്

െില കാര്യങ്ങള അ്ിയാന്കഴിഞ്ഞു.

തോഴില് കാരഡ്ച്റ്;- തോഴില് കാരഡ്ച്റ്സവജന്യമായി ലഭിക്കുക എന്ന

തോഴിലാളിയതെ അവകാശഷ്യം നിതഷധിചേയാണ്ച് മനസിലായേ്ച്റ്. തോഴില് കാരഡിന്ച് തവണി

തഫാതട്ടാ എടക്കുന്നേിനായി 60 രൂപ െിലവതയന്നുഷ്യം പഞായ്തെില് നിന്നുഷ്യം സവ്ച്റ്ജന്യമായി

നല്തകണ തഫാതട്ടാക്ച് തോഴിലാളിയതെ സ്ന്തഷ്യം കയ്യില് നിന്നുഷ്യംആണ്ച് പണഷ്യം മുെകിയേ്ച് എന്നുഷ്യം

അ്ിഞ്ഞു,ആയേിനാല് തോഴിലാളികളക്ച്റ്തഫാതട്ടാ എട്തെ വകയില് െിലവായ തുക േിരിതക

തകാടകാനുള്ള നെപെി സ്ീകരികണഷ്യം.

തോഴിലിെ സവകര്യങ്ങള ;- തോഴിലിെങ്ങളില് ലഭിതകണ അെിസാന

സവകര്യങ്ങളായ േണല്, ്കുെിതവള്ളഷ്യം,പഥമശുശ്രുഷകിറ്ച്റ് സുരക ഉപകരണങ്ങളായ

കയ്യു്,കലുര എന്നിവ ലഭ്യമാതകണേ്ച് തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ നിരവഹണ

വിഭാഗമാണ്ച്,എന്നാല് ഐരക്കുഴി വാരഡില് ഇ സവകര്യങ്ങള ലഭ്യമായേ്ച് തോഴിലാളികളില്

നിന്നുഷ്യം പിരിതവടോണ്ച്. തോഴിലിെ സവകര്യഷ്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നാതോഴിലാളിയതെ

അവകാശമാണ്ച് ഇവിതെ നിതഷധിചകത്പെട്ടേ്ച്റ്,ബനത്പെട്ട വര ജാഗേതയാതെ കാതണണോണ്ച്,.

്കുെിതവള്ളഷ്യം ഒരു വലിയ പശ്നമായാണ്ച്ഐരക്കുഴി വാരഡിതല തോഴിലാളികലില് നിന്നുഷ്യം
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മനസിലായേ്ച്. ഓയില് പാമില് തോഴില് തെയ്യുന്ന സമയഷ്യം ്കുെിതവള്ള്തെിന്ച് തവണി നല

പയാസഷ്യം തനരിതെണിവന്നു എന്നാണ്ച് തോഴിലാളികള പ്ഞേ്ച്,മാത്രവുമല കശുപിരിച്ചു

വാങ്ങിയ കാലവുഷ്യം പത്രവുഷ്യം ഇത്പൊള ഇലാതയന്നുഷ്യംഅവര പ്യകയണായി.ഇകാര്യ്തെില്

പഞായ്തെ്ച് നിരവഹണ വിഭാഗഷ്യം ശ്രദ്ധതയാതെ കകകാര്യഷ്യം തെതയ്യണ വിഷയമാണ്ച്റ്..

േണലുമായി ബനത്പെട്ടുലഭിതകണ ൊരതപാളിന് പഞായ്തെില് നിന്നുഷ്യം ലഭിചിരുന്നു എങില്

ഇത്പൊള തോഴിലാളികളക്ച് ആനുപാേികമായി അല ഉള്ളതേന്നുഷ്യം,പുേിയ ൊരതപാളിന് വാങ്ങാന്

തോഴിലാളികളില് നിന്നുഷ്യം 25 രൂപ പിരിതവടേ്ച്റ്ംാണ്ച് വാങ്ങിയതേന്നുഷ്യം തോഴിലാളികള പ്ഞ്ഞു.

ആയേിനാല് തോഴിലാളികളില് നിന്നുഷ്യം ഇേിനായി െിലവാകിയ തുക േിരിതക തകാടകാനുള്ള

നെപെി ഉണാകണഷ്യം.

പഥമശുശ്രുഷകിറ്ച്റ്തഹല്്തെ്ച്റ്തസത്റെ്ില് നിന്നുഷ്യം ലഭിക്കുന്നു തണങിലുഷ്യം മേിയായ

സാധനങ്ങള കിട്ടിനകത്തു കാണാന് സാധിചില.മാത്രവുമല ഇേ്ച് തമറ്ച്റ്കസറില് വരാ്തെ

േിവസഷ്യംകസറില് ലഭിക്ിലതയന്നുഷ്യം തോഴിലാളികള പ്ഞ്ഞു,.

അപകെ പരിരക ലഭ്യമാകല് ;- തോഴിലിെങ്ങളില് വച്ച് സഷ്യംഭവിക്കുന്ന

അപകെങ്ങളക്ച്റ്പരിരക ഉണ്ച്എന്നുള്ള തോഴിലാളിയതെ അവകാശഷ്യം നിതഷധിചോയി

അ്ിയാന് കഴിഞ്ഞു. .തോഴിലിെങ്ങളില് വച്ച് സഷ്യംഭവിക്കുന്ന അപകെങ്ങളക്ച്റ്െികിത്സസഹയഷ്യം

ലഭിക്കുതമന്ന്ച് തോഴിലാളികളക്ച്റ്അ്ിയേോണ്ച് അതപകികാന് കഴിയാ്തെേ്ച്,ഇേ്ച്

ജാഗേതയാതെ കാതണണ വിഷയമാണ്ച്റ്. തോഴിലാളിയായ െന്ദ്രിക തോഴില് കസറില് വച്ച്

സുഖമിലാതേ വരികയഷ്യം ഉെതന ആശുപത്രിയില് എ്തെിക്കുകയഷ്യം തെയ്തു, എന്നാല് അസുഖഷ്യം

മൂരെിച്ചു േിരുവനന്തപുരഷ്യം തമഡികല് തകാതളജില് തകാണ്ടുതപായത്പൊള അവിതെ വച്ച്

മരണത്പെടകയഷ്യം തെയ്തു, എന്നാല് മരണകാരണഷ്യംഅ്ിയാന് തപാസ്ടുമാരട്ടഷ്യം നെ്തെിയ ്ിത്പൊരട്ട്ച്റ്

കിട്ടാ്തെേിനാല് ഇതുവതരയഷ്യം മരണത്പെട്ടയളിന്ത് അവകാശിക്ച് ഒരുസഹായവുഷ്യം പദ്ധേി വഴി

ലഭിചില. ഇേിനുള്ള നെപെി എത്രയഷ്യം തവഗഷ്യം സ്ീകരിതകണോണ്ച്, ജനപധിനിധികള

ഇകാര്യ്തെില് ശ്രദ്ധിതകണോണ്ച്.

പുഷ്പരാജന്.,െന്ദ്രിക,തെല്,സു്കുമാരന്,െന്ദനവലി,തകൗസല്യ,അജിേ്കുമാരി,ശ്യാമള, എന്നി

തോഴിലാളികളക്കുഷ്യം തോഴില് സല്തെ്ച് വച്ച് അപകെഷ്യം ഉണായി. എന്നാല് ഒരു പരിരകയഷ്യം

ഇതുവതരയഷ്യം ലഭചില.

പദ്ധേി അസുത്രണ പകിയയില് പതങെി്പെിക്കുന്നില;- പദ്ധേി ആസുത്രണഷ്യം

തെയ്യല് പകിയയില് തോഴിലാളിതയകൂെി പതങട്പെിതകണതുണ്ച്.വാര്ഡുപതേശ്തെ്ച് ഏതേലാഷ്യം

പവിരേികള തെയ്യണതമന്നുഷ്യംഅരതകലാഷ്യം തെയ്യണതമന്നുഷ്യം മുന്ഗണന അെിസാന്തെില്

േയ്യാ്ാ്കുകയഷ്യംഅതുവഴി അരഹേ ഉള്ളവരക്ച്റ്ലഭ്യമാക്കുകയഷ്യം തെയ്യുന്നേിന്ച് തവണി അയല്കൂട്ട

േല്തെില് നിന്നുഷ്യം വരുന്ന നിരതേശങ്ങളു പരമ്പരാഗേ,കരഷകര മറ്റു സന്നദ്ധ പവരേകതരകൂെി

ഉളത്പെട്തെി തോഴിലു്്പെ്ച് ഗാമസഭ നെ്തെിതവണഷ്യം പദ്ധേികള ആസുത്രണഷ്യം തെയ്യാന്,എന്നാല്

ഇ വാരഡില് തമ്്്ച് ആണ്ച് തോഴില് കണ്ടുപിെിക്കുന്നേ്ച്,ഇേ്ച് ഒഴിവാകി തമല്പ്ഞ പകാരഷ്യം

തോഴില് കണ്ടുപിെിതകണാോണ്ച്.
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8) വ്ധിലയ്ധിരുതല്

1.പദ്ധേി ആസൂത്രണഷ്യം മുേലുള്ള കാര്യങ്ങളില് തപാതുജനങ്ങളക്ച് പതേ്യകിച്ച് കരഷക

സമൂഹ്തെിന്ച് പങാളി്തെമില.

2.പദ്ധേി നിരതേശിക്കുന്ന കാര്യ്തെില് ജനപേിനിധികളസ്ാധീനഷ്യം തെലുത്തുന്നുതണങിലുഷ്യം

അേ്ച് കിയാതകമയിട്ടല നെക്കുന്നേ്ച്.

3 .സാതങേിക പിഴവുകള അോതുസമയങ്ങളില് േിരു്തെണതമന്ന നിരതേശഷ്യം നല്കാന്

പഞായ്തെ്ച് തസകട്ട്ി മുേല് മുകളിതലക്കുള്ള ഉതേ്യാഗസര േയ്യാ്ായിട്ടില. അേതലങില്

ഇവരുളത്പെടന്ന പദ്ധേി നിരീകണ സഷ്യംവിധാനഷ്യം കാര്യകമമല.

തപാതുന്ധിരദേശങ്ങൾ

1.തോഴിലാളികതളതകാണ്ച് വരഷ്തെില് 100 പണിക്കുള്ള അതപക ഒരുമിച്ചു നല്കാന്

തപരി്പെികണഷ്യം. ഇേ്ച് ഫ്രണ്ച് ഓഫീസില് േതന്ന നല്കണഷ്യം.

2.തോഴിലാളികളുതെ എ്ഷ്യം പരമാവധി വർധി്പെികാനാവശ്യമായ നെപെി

സ്ീകരികണഷ്യം.ആവശ്യത്പെട്ടവർതകലാഷ്യം 100 പണി തകാടകാൻ കഴിയന്നുതണന്ന വസ്തുേ

ജനങ്ങൾകിെയിൽ തബാധ്യത്പെട്തെണഷ്യം.

3. തോഴിലാളികളില്നിന്നുള്ള അതപക വാങ്ങുന്ന രീേിയില് സമഗമായ മാറഷ്യം തവണഷ്യം. അവരക്ച്

ആവശ്യമുണാ്കുതമ്പാള തോഴില് നല്കാന് വ്യവസയണാകണഷ്യം.

4. തേശീയ നിരീകണ ഏജന്സിമുേല് പദ്ധേി നെ്തെി്പെിതല ഉന്നേേല ഉതേ്യാഗസര

വതരയള്ളവര അവതര ഏല്്പെിച ചുമേലകള കൃേ്യമായി നിരവഹിക്കുന്നുതണന്നു്്പൊകണഷ്യം.

5. ഡി.പി.സി, തജ.പി.സി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉതേ്യാഗസര പഞായ്തെിതല തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി

ഓഫീസുഷ്യം കഴിയാവുന്നത്ര പവൃ്തെിസലങ്ങളുഷ്യം സന്ദരശിക്കുന്നുതവന്നു്്പൊകാന്

സഷ്യംസാനേല്തെില് സഷ്യംവിധാനമുണാകണഷ്യം.

6. വിജിലന്സ്ച് ആന്്്ച് തമാണിറ്ിങ്ച് സഷ്യംവിധാനഷ്യം സമഗമായി അഴിച്ചുപണിയണഷ്യം.ഇവതയ

സ്േനമാകി നിലനിര്തെി േത്സമയഓഡിറിങ്ച് സമിേികളായി മാറിതയടകണഷ്യം.

7. വിഎഷ്യംസിയതെ പവര്തെനങ്ങള ത്ാക്ച് േല്തെില് നിരീകികത്പെെണഷ്യം.

8. സുോര്യേ ഉ്്പൊകാന് തോഴിലു്്പെ്ച് നിയമഷ്യം അനുശാസിക്കുന്ന േര്തെില് സിറിസണ്

ഇന്ഫരതമഷന് തബാരഡ്ച് അെിയന്തിരമായി എലാ തോഴിലിെ്തെിലുഷ്യംസാപികണഷ്യം.

9. പദ്ധേി ആസൂത്രണ്തെില് കരഷകതരയഷ്യം തോഴിലാളികതളയഷ്യം തപാതുസമൂഹത്തെയഷ്യം

ഉളത്പെട്തൊന് കഴിയണഷ്യം.

10. ജനകീയ എ്ിതമറ്ച് നിരബനമായി േയ്യാ്ാക്കുകയഷ്യംഅേ്ച് തോഴിലാളികളക്ച്

ലഭ്യമാക്കുകയഷ്യംഅവതര പ്ഞ്ഞുമനസിലാക്കുകയഷ്യം തവണഷ്യം.

11. തോഴിലാളികളക്കുള്ള സുരകാ ഉപകരണങ്ങള പഞായ്തെ്ച് േല്തെില് വാങ്ങി

സൂകികണഷ്യം.ഇേ്ച് തോഴിലാളികളക്ച് ലഭിക്കുന്നുതണന്ന്ച് ഉ്പ്പുവരു്തെണഷ്യം.

12. വാരഡിതല തോഴില് കാരഡിന്ത് എ്്തെിന്ച് അനുസൃേമായി തമറ്റുമാതര

തേരതഞടകണഷ്യം.

13. മ്ര ത്ാള,കസറ്ച് ഡയ്ി തുെങ്ങിയആധികാരിക തരഖകള കകകാര്യഷ്യം തെയ്യുന്നേില്

ജാഗേതവണഷ്യം.
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14. ഭൂവികസന പവൃ്തെികള ഏതറടക്കുന്നേ്ച് ഭൂവുെമയതെ

ആവശ്യപകാരമായിരികണഷ്യം.ഇേിനായി പഞായ്തെ്ച് േല്തെില് വ്യാപക പെരണഷ്യം നല്കി

അതപക കണികണഷ്യം.

15. ഇ്തെരഷ്യം പവൃ്തെികള ഏതറടക്കുതമ്പാള അവ മ്്ച്-ജല സഷ്യംരകണ്തെിന്ച്

ഉേ്കുന്നോണന്ന്ച് ഉ്പ്പുവരു്തെണഷ്യം.

16. തമറ്റുമാരക്കുഷ്യം വിജിലന്സ്ച് ആന്്്ച് തമാണിറ്ിങ്ച് ക്ിറി അഷ്യംഗങ്ങളക്കുഷ്യംസമയബനിേമായി

പരിശീലനഷ്യം നല്കണഷ്യം

17. കജവ സമ്പത്തുഷ്യംആസിയഷ്യം വരധി്പെിക്കുന്നേിനുള്ള പവൃ്തെികൾ ഏതറടകാൻ കഴിയണഷ്യം.

18. സീ സൗഹൃേ തോഴിലുപകരണങ്ങള ലഭ്യമാ്കുന്നുതണന്ന്ച് ഉ്പപ്ച് വരുത്തുക

യവാകളുഷ്യം, കാര്യതശഷിയള്ളവരുമായ ഒരു ശക്തമായ െീമാണ്ച് പഞായ്തെിതല

തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിതയ മുതന്നാട്ട്ച് നയിക്കുന്നേ്ച്. കഴിഞ വരഷഷ്യം 4,42,6626.ലകവുഷ്യം ഈ

വരഷഷ്യം 1,26,47000 ലകഷ്യംരൂപയഷ്യം കൂലിയിന്തെില് തോഴിലാളികളുതെ കകയിതല്തെികാന്

കഴിഞേ്ച് ഉതേ്യാഗസരുതെ ശുഷാന്തി തകാണാണ്ച്. വ്യേ്യസമായ പവൃ്തെികള

കതണത്തുന്നേില് ോല്്പെര്യഷ്യം കാണിചാൽ ്കുത്ക്കൂെി തമചത്പെട്ട പവർ്തെനഷ്യം കാഴ്ചവകാനാ്കുഷ്യം.

േയൽ തവര്ധിേ്ധിദകഷന്

2018തല വാരഷിക മാ്ര സരക്കുലര അധ്യായഷ്യം 7തല ഖണ്ഡിക 11(5) പകാരഷ്യം ഒരു

പവൃ്തെി ഫയലില് ോതഴ പ്യന്ന 22 തരഖകള സൂകിതകണതുണ്ച്:

1.കവരതപജ്ച്

2.തെക്ച് ലി്്ച്

3.വാരഷിക പദ്ധേിആസൂത്രണ തരഖ

4.തെകികല് എ്ിതമറ്ച് ആന്്്ച് ഡികസന്

5.സാതങേിക അനുമേി തരഖ

6.ഭരണാനുമേി തരഖ

7.സഷ്യംതയാജിേ പദ്ധേിആതണങില് അതുമായി ബനത്പെട്ട തരഖകള

8.ആന്ല് മാ്ര സരക്കുലര അനുതേേഷ്യം 3എ,3ബി പകാരമുള്ള തോഴിലാളികളുതെ ഡിമാന്്്ച്

തഫാ്ഷ്യം.

9.പവൃ്തെി അനുവേികൽ തഫാ്ഷ്യം

10.ഇ.മ്ർ ത്ാള

11.തമഷരതമന്്്ച് ബുക്ച്

12. തമറീരിയല് വരക്ച് ആതണങില് സാധനങ്ങള വാങ്ങുന്നതുഷ്യം ഉപതയാഗിക്കുന്നതുമായി

ബനത്പെട്ട തരഖകള

13.തവജ്ച് ലി്്ച്

14.ഫണ്ച് ്ാന്്സ്ഫർ ഓരഡർ

15.തമറീരിയൽ വൗചറുകളുഷ്യം ബില്ലുകളുഷ്യം

16.ത്ായല്റി ഉതണങിൽ അേിന്ത് തരഖകൾ

17.പവൃ്തെിആരഷ്യംഭഷ്യം മുേല് അവസാനിക്കുന്നതുവതരയള്ള മൂന്ന്ച് ഘട്ട തഫാതട്ടാ.

18. പവൃ്തെി പൂര്തെീകരണ സാക്യപത്രഷ്യം.
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19.മ്ര ത്ാള മൂവതമന്്്ച് സി്പെ്ച്/ഫയൽ ്ാകിങ്ച് തഫാ്ഷ്യം

20.ജിതയാ ൊഗഡ്ച് തഫാതട്ടാഗാഫ്ച്

21.തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് ്ിത്പൊരട്ടിന്ത് തകാ്പെി

22.കസറ്ച് ഡയ്ി

കതണതലുകൾ

ഓഡിറിന്ത് ഭാഗമായി പവര്തെികളുതെ ഫയല് പരിതശാധിചത്പൊൾ 6 ഫയലിലുഷ്യം

ഏറവുഷ്യം അേ്യാവശ്യമായി സൂകിതകണ െില തരഖകള സൂകിചിട്ടിതലന്ന്ച് കതണ്തെി. എന്നാല്

ഇനിയള്ള ഫയലുകളിൽ എലാ തരഖകളുഷ്യം ഉളതപട്തൊനുള്ള ശ്രമങ്ങള MGNREGA

ഉതേ്യാഗസരിൽ നിന്നുഷ്യം ഉണായിട്ടുണ്ച്.

1.കവരദപജ്പ്

വാരഷിക മാ്ർ സരക്കുലർ പകാരമുള്ള ഒരു കവർ തപജ്ച് ഫയലിൽ സൂകിക്കുന്നേ്ച്

തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ സുോര്യേയഷ്യം ലാളിേ്യവുഷ്യം ഉ്്പൊകാന് സഹായകമാ്കുഷ്യം.ഒരു

പവൃ്തെിയതെ എലാ അെിസാനവിവരങ്ങളുഷ്യംഅെങ്ങുന്ന തരഖയാണിേ്ച്.

AMC പകരമുള്ളതുഷ്യം പാതേശികമായി േയ്യ്ാകിയതുമായ കവര തപജ്ച് ഫയലില്

ഉണായിരുന്നു എന്നാല് കവര തപജില് ഉളത്പെടത്തെണ വിശോഷ്യംശങ്ങള മികതുഷ്യം തരഖത്പെട്തെി

കണില.

2.തചക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ്

കവര തപജ്ച് തപാതല്തെതന്ന തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി പവൃ്തെികളക്ച് സുോര്യേയഷ്യം

വ്യക്തേയഷ്യം ഉ്്പൊകാന് സഹായിക്കുന്ന തരഖയാണ്ച് തെക്ച് ലി്്ച്. ഒരു ഫയലിൽ ഏതോതക

തരഖകൾ ഉള്ളെകഷ്യം തെയ്തിട്ടുതണന്നുഷ്യം അേ്ച് ഏേ്ച് തപജ്ച് മുേൽ ഏേ്ച് തപജ്ച് വതരയാതണന്നുഷ്യം

മനസിലാക്കുന്നേിനുള്ള ഒരു തരഖയാണ്ച് തെക്ച് ലി്്ച്. പരിതശാധിച ഫയലുകളില് AMC

പകാരമുള്ള തെക്ച് ലി്്ച് ഉണായിരുന്നു, എന്നാല് തെക്ച്റ്ലി്്ച്റ്പൂരി്പെിച്ചു കണില

3.വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ

ഒരു വാരഡിതല തോഴില് ആവശ്യത്പെടന്ന മുഴുവന് തോഴിലാളികളക്കുഷ്യം വരഷ്തെില് 100

പണി ഉ്്പൊക്കുന്നേിന്ച് ആവശ്യമായപവൃ്തെികള കതണ്തെി തരഖത്പെട്തെിതവചിരിക്കുന്ന

സുപധാനമായ രണ്ടു തരഖകളാണ്ച് ആകന് പാനുഷ്യം തഷല്ഫ്ച്റ്ഓഫ്ച് തപാജകഷ്യം. ഒരു വാരഡില്

ഒരു വരഷഷ്യം നെ്തൊനുതദ്ദേശിക്കുന്ന പവ്യ്തെികതള ്കു്ിച്ചുളള സമഗമായ രൂപതരഖയാണ്ച്

വാരഷിക പദ്ധേി തരഖ. ഗാമസഭ നിർതദ്ദേശിക്കുന്ന പവർ്തെികൾ തഷൽഫ്ച് ഓഫ്ച് തപാജകിതലക്ച്

മാറ്റുകയഷ്യം ഇേിൽനിന്നുഷ്യം മുൻഗണനാെിസാന്തെിൽ അോേ്ച് സാമ്പ്തെികവർഷ്തെിൽ

ആവശ്യമുള്ള വർക്കുകൾ തേരതഞട്തെ്ച്ആകൻ പാൻ േയ്യാ്ാക്കുകയഷ്യം തെയ്യുഷ്യം .

ആകൻ പാനിൽ ഉൾത്പെട്ട പവർ്തെി േതന്നയാതണാ നെ്പെിലാകിയേ്ച് എന്ന്ച്

മനസിലാക്കുന്നേിനുഷ്യംആകൻപാൻ തകാ്പെി ഉപകരിക്കുന്നു. ഒരുപവൃ്തെിയതെ ഫയലില്

പവ്യ്തെിതയ ്കു്ിച്ച് പരാമരശിക്കുന്ന വാരഷികപദ്ധേിയതെ പകര്പെ്ച് സൂകിതകണേ്ച്
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അനിവാര്യമാണ്ച്. പരിതശാധിച ഒരു പവൃ്തെി ഫയലിലുഷ്യം വാരഷിക പദ്ധിതരഖയതെ

പകര്പെ്ച് ഉണായിരുന്നില .എന്നാല് വാരഷിക പദ്ധേി തരഖയതെ അെിസാന വിവരങ്ങള

അെങ്ങുന്ന ആേ്യതപജ്ച് കൂെി ഇേിതനാതൊ്പെഷ്യം തെർ്തൊണ്ച് സൂകിതകണേ്ച്.

4.എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ്

ഓതരാ പവർ്തെിക്കുഷ്യം എ്ിതമറിത്റെ സഷ്യംകിപഷ്യം, ഡികസൻ, പവർ്തെിയതെ പേീകിേ

തനട്ടങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുന്ന സാതങേിക ്കു്ി്പെ്ച് തുെങ്ങിയവ ഉണായിരിതകണതുഷ്യം തസകർ

തസാഫ്ച് തവയ്ിലൂതെ ഓൺകലനായി അനുമേികൾ ലഭ്യമാതകണതുമാണ്ച് .ഒരു പവൃ്തെി

തുെങ്ങുഷ്യം മുമ്പ്ച് ആ പവൃ്തെി എന്ത്ച്, എങ്ങതന, എത്ര അളവില് തെയ്യണതമന്ന്ിയാന്

തോഴിലാളികളക്ച് അവകാശമുണ്ച്. അേിന്ച് അവരക്കുഷ്യം ഇകാര്യമ്ിയാന് ോതപര്യമുള്ള

മറ്റുള്ളവരക്കുഷ്യം മനസിലാകാന് കഴിയന്ന േര്തെില് ഓതരാ പവൃ്തെിയതെയഷ്യം എ്ിതമറിന്ത്

കൂതെ ജനകീയ എ്്ച്തമറ്ച് േയ്യാ്ാതകണതുണ്ച്. എന്നാല് െിേ് പഞായ്തെില്

ഇ്തെര്തെിലുള്ള ജനകീയ എ്ിതമറ്ച് േയ്യാ്ാക്കുന്ന രീേിയിതലന്നാണ്ച് ജീവനകാര പ്യന്നേ്ച്.

പരിതശാധിച ഒരുഫയലിലുഷ്യം ജനകീയ എ്ിതമറ്ച് കാണാന് കഴിഞില.

പരിതശാധിച 6 ഫയലുകളില് ഡീതറയിൽ എ്ിതമറ്ച് , എ്ിതമറ്ച് അബ്ാക്ച് . ജനകീയ

എ്ിതമറ്ച്, സർത്വേ ഡാറ എന്നിവ ഉണായിരുന്നില. എൽ .എസ്ച്.ജി .ഡി.അസി്ൻ്്ച്

എൻജിനീയർ , ഒ്പെ്ച് സീല് എന്നിവ തരഖത്പെട്തെിയിരുന്ന

5.ോദങെ്ധികാനുമെI

സാതങേിക എ്ിതമറ്ച് പദ്ധേിയിൽ ഏതറടക്കുന്ന ഓതരാ പവർ്തെിക്കുഷ്യംസഷ്യംസാന

സർകാർ ചുമേലത്പെട്തെിയഅധികാരസാന്തെിത്റെ അനുമേിതയാടകൂെിയ സാതങേിക

എ്ിതമറ്ച് ഉണായിരിതകണോണ്ച്. സാതങേിക വിേഗധരെങ്ങുന്ന സമിേിയതെ അനുമേിതരഖ

എലാരീേിയിലുഷ്യം പൂരണവുഷ്യംആധികാരികവുമായിരികണഷ്യം. പരിതശാധിച എലാ

ഫയലുകളിലുഷ്യം സാതങേികാനുമേി ഉണായിരുന്നു .

6.ഭരണാനുമെ്ധി

ഒരു വാരഡില് ഒരു വരഷഷ്യം നെ്പെിലാക്കുന്ന തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി പവര്തെനങ്ങളക്ച്

പഞായ്തെ്ച് ഭരണസമിേി നല്്കുന്ന അഷ്യംഗീകാരമാണ്ച് ഭരണാനുമേി. തസക്യു്ില് നിതന്നട്തെ

തകാ്പെിയാണ്ച് ഫയലില് സൂകിചരിക്കുന്നേ്ച്. തസക്യൂര തകാ്പെിയില് ത്സല്യൂഷന് നമ്പര,േിയേി

എന്നിവ അപ്ച് തലാഡ്ച് തെയ്യുതമ്പാള ആ േിവസത്തെ േീയേിയഷ്യം തപാസീഡിങ്ച് നമ്പറുഷ്യം മാത്രമാണ്ച്

പിന്്്ച് ഔട്ടില് വരുന്നേ്ച്. ഇേ്ച് ഭരണാനുമേി നമ്പ്ായി

പരിഗണികാനാവില.അതുതകാണ്ടുേതന്ന, ഗാമസഭാ േീരുമാന്തെിന്ച് പഞായ്തെ്ച് ഭരണസമിേി

നല്്കുന്ന അനുമേിപത്ര്തെിന്ത് ഒരു തകാ്പെി ഫയലില് സൂകിതകണോണ്ച്. ഇകാര്യ്തെില്

പഞായ്തെ്ച് ഭരണസമിേിയതെ ഭാഗത്തു നിന്നുഷ്യം തസകട്ട്ിയതെ ഭാഗത്തു നിന്നുഷ്യം ജഗേ

ഉണാകണഷ്യം. പരിതശാധിച മിക ഫയലുകളിലുഷ്യം ഭരണനുമേിയതെ തകാ്പെി ഉണായിരുന്നില. .

7.േംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധി(കൺദവർജൻേ്പ്)

മതറാരു വ്കു്പെിന്ത് സഹായത്തൊതെ തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി നെ്തൊന് ഉതധഷിച്ചുള്ള
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പവിരേികളുതെ ഫയലുകളില് സഷ്യംതയാജിേ പദ്ധേി വിശോഷ്യംശങ്ങള ഉളതപടേിതവണഷ്യം

േയ്യാ്ാകാന്. .െിേ് ഓയില് പാമില് കശുമാവിന് കേ നെീല് പവിരേിയതെ ഫയലില് വനഷ്യം

വ്കു്പെിത്റെോയ ഒരു വിശോഷ്യംശങ്ങളുഷ്യം കണില

8.തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഡ്ധിമാന്റ്പ് ദോറം

നിയമഷ്യം അനുശാസിക്കുന്ന േര്തെില് തോഴിലാളികളക്ച് വരഷ്തെില് 100 േിവസത്തെ

തോഴിലുഷ്യം ,തോഴില് കിട്ടിയിതലങില് തോഴിലിലായ്മ തവേനവുഷ്യം കിട്ടണതമങില് അവര നല്്കുന്ന

അതപകയഷ്യം കൃേ്യമാതകണതുണ്ച്. ആന്ൽ മാ്ർ സരക്കുല്ിൽ നിരതേശിക്കുന്ന േര്തെില്

തോഴിലു്പ്പു നിയമ്തെിതല അനുതേേഷ്യം 3എ,3ബി പകാരമുള്ള നിരേിഷ തഫാ്്തെിൽ അതപക

നല്തകണതുണ്ച്.

AMC പകാരമുള്ള തോഴില് അതപക നല്കിയിട്ടില തവള്ള തപ്പെ്ില് എങിലുഷ്യം അതപക

സമര്പെിതകണോണ്ച്.എന്നാല് ഇ വാരഡിതല തോഴിലാളികള തോഴില് അതപക നല്കാതേ

േതന്ന തോഴില് നല്കിയോയാണ്ച് പരിതശാധനയില് മനസിലായേ്ച്. ഇങ്ങതന തെയ്യാന്

പാെിലാ്തെോ്കുന്നു മാത്രവുമല തോഴിലിനു അതപക പഞായ്തെില് നല്കി തരസീേ്ച്

വതങ്ങണതുമാണ്ച്.

9.തൊഴ്ധിൽ അനുവേ്ധികൽ

തോഴിലിനുള്ള അതപക സ്ീകരിചാല് 15 േിവസ്തെിനുള്ളില് തോഴില് നല്കണതമന്ന്ച്

MGNREGA Shedule2 Section 6– ല് പരാമരശിക്കുന്നു. അേിന്ച് കഴിഞിതലങില്

തോഴിലിലായ്മ തവേനഷ്യം തകാടകണതമന്നുഷ്യം അദ്ധ്യായഷ്യം 3 Section 7,8,9 ഭാഗങ്ങളില്

അനുശാസിക്കുന്നു. തോഴിൽ ആവശ്യത്പെട്ടവരക്കു തോഴിൽ അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള AMC

പകാരമുള്ള വർക്ച് അതലാതകഷൻ തഫാഷ്യം ഫയലില് ഉണായിരുന്നില .

10. ഇ.മസ്റ്റർ ദറാൾ

തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയിതല തരഖകളില് ഏറവുഷ്യം പധാനത്പെട്ട തരഖയാണ്ച് മ്ര

ത്ാള.തോഴിലാളികൾ തോഴിൽ തെയ്യുന്ന േീയേി, ഹാജർ,േിവസ തവേനഷ്യം ,മ്്ച്റ്ര ത്ാള

പകാരമുള്ള തവേനഷ്യം, എന്നിവ തരഖത്പെടത്തുന്നേിനുള്ള അെിസാന തരഖയാണ്ച് ഇ മ്ര

ത്ാള. ഇേിൽ ത്ാക്ച് തഡവലപതമൻ്്ച് ഓഫീസർ, പഞായ്തെ്ച് തസകട്ട്ി എന്നിവർ

േീയേിതയാട കൂെി ഒപ്പുഷ്യം, സീലുഷ്യം തരഖതപടത്തെണോണ്ച്.

6 പവര്തെി ഫയലിതല മ്ർ ത്ാള പരിതശാധിചത്പൊള തഫ്രണ്ച് ഓഫീസ്ച് വഴി മാ്ര

ത്ാള വിേരണഷ്യം തെയ്തേ്തെിത്റെ നമ്പര േിയേി എന്നിവ കാണുവാന് സാധിെില.മ്ര

ത്ാളുകളിൽ ത്ാക്ച് തഡവലപതമൻ്്ച് ഓഫീസർ, പഞായ്തെ്ച് തസകട്ട്ി എന്നിവർ ഒപ്പുഷ്യം,

സീലുഷ്യം തരഖതപട്തെിയിട്ടുതണകിലുഷ്യം േീയേി തരഖത്പെട്തെിയോയി കാണാൻ സാധിചില .എഷ്യം

.ബുക്ച്റ് നമ്പര ,തോഴില് തെയ്ത േിയേി ,ഹജാര ,ആതക തോഴില് േിനങ്ങള ,േിവസ തവേനഷ്യം

,തോഴിലുപകരണങ്ങളുതെ വാെക ,അനുവേിച തുക ,തോഴിലാളികളുതെ ഒ്പെ്ച് യാത്ര കൂലി,

എന്നിവ കൃേ്യമായി തരഖതപട്തെിയോയി കാണാന് സാധിചില .

.

ഹാജര പകാരമുള്ള തവേനഷ്യം കൂെി തരഖതപട്തൊന് നിരതേശിക്കുന്ന
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11. തമഷർതമൻറ്പ് പുസകം (M Book)

ഒരു പവൃ്തെിയില് എന്തു നെന്നു,എത്ര അളവില് നെന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള കൃേ്യമായി

തരഖത്പെടത്തെണ സുപധാന തരഖയാണ്ച് എഷ്യം.ബുക്ച്. അതുതകാണ്ടുേതന്ന ഈ പുസക്തെില്

അളവുകള തരഖത്പെടത്തുന്ന ബനത്പെട്ട ഉതേ്യാഗസര അവരുതെ തപരുഷ്യം ഒപ്പുഷ്യം സീലുഷ്യം

നിരബനമായഷ്യം തരഖത്പെടത്തെണോണ്ച്.

പരിതശാധിച 6ഫയലുകളിലുഷ്യം എഷ്യം ബുക്ച്റ്ഉണായിരുന്നു. 6 എഷ്യം ബുക്കുഷ്യം തസകട്ട്ി സീതലാെ്ച്

കൂെി സരട്ടികഫ തെയ്തിട്ടുണ്ച്. .തമഷർതമൻ്്ച് ബുകിൽ നമ്പർ ,തപജ്ച് നമ്പർ,എ്ിതമറ്ച് , AS,TS

നമ്പർ ഇവ തരഖത്പെട്തെിയിട്ടുണ്ച് ., മ്ർ ത്ാൾ നമ്പർ തരഖത്പെട്തെിയിട്ടില. ബനത്പെട്ട

ഉതേ്യാഗസർ അോയേ്ച് തസകട്ട്ി, അതകെിറഡ്ച് എഞിനീയര, ഓവർസിയര എന്നിവരുതെ

ഒ്പെ്ച് എഷ്യം ബുകില് തരഖതപടേിയിട്ടുണ്ച്. പസിഡ്റെിത്റെ ഒ്പെ്ച്റ്തരഖതപട്തെി കാണുന്നില .

12.തമറീര്ധിയൽ ല്ധിസ്റ്റ്പ്

തമറീരിയല് എത്ര ഉപതയാഗിച്ചു എന്നേിന്ച് അെിസാനത്പെട്തെി, തവണരക്ച്

നൽതകണ തുക, അവരുതെ തപര്ച്, അകൗണ്ച്റ് നമ്പര ,പവര്തെിയതെ തപര്ച്,വരക്ച്റ് തകാഡ്ച് ,

ബില് നമ്പര ,േീയേി എന്നിവ എലാഷ്യം കാണിച്ചു തകാണ്ച് തമറീരിയലിന്ച് തവണിയള്ള പണഷ്യം

കകമാറുന്നേിന്ച് തവണി േയ്യാ്ാക്കുന്ന പധാനത്പെട്ട ഒന്നാണ്ച് തമറീരിയൽ ലി്്ച്. പരിതശാധിച6

പിവൃ്തെിയിലുഷ്യം തമറീരിയൽ ഉപതയാഗിചിട്ടില .

13.ദവജ്പ് ല്ധിസററ്പ്

പവൃ്തെി പൂര്തെിയായാല് മ്ര ത്ാള പകാരഷ്യം തോഴിലാളികളക്ച് തവേനഷ്യം

അനുവേിച്ചുതവന്ന്ച് ഉ്്പൊക്കുന്ന തരഖയാണ്ച് തവജ്ച് ലി്്ച്. തോഴിലാളികൾ എത്ര േിവസഷ്യം തജാലി

തെയ്തു എന്നേിന്ച് അെിസാനത്പെട്തെി അവർക്ച് നൽതകണ തുക അോയതകൂലി,

ആയധങ്ങൾക്ച് തകാടക്കുന്ന വാെക, മൂർച കൂട്ടുന്നേിനുള്ള തുക എന്നിവ എലാഷ്യം കാണിച്ചു തകാണ്ച്

പണഷ്യംകകമാറുന്നേിന്ച് തവണി േയ്യാ്ാക്കുന്ന പധാനത്പെട്ട തരഖയാണ്ച് തവജ്ച് ലി്്ച്.

പരിതശാധിച 6 ഫയലിലുഷ്യം മാ്ര ത്ാള പകാരമുള്ള തവജ്ച്റ്ലി്്ച് സുകിെിട്ടുണ്ച്.

14. േണ്പ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)

തോഴിലാളികളുതെ തവേനഷ്യം അവരവരുതെ ബാങ്ച് അകൗണിതലക്ച് അയച്ചു എന്നേിനുളള

തേളിവാണ്ച് FTO. പര്ധിദശാധ്ധിചവായ്ധില് 6 േയലുകള്ധിൽ ഫണ്ച് ്ാൻ്സ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)

സൂക്ധിച്ധി്്ധില്ല , എന്നാല് േയല്ധില് തവജ്ച് ലി്ിൽ FTO നമർ ദരഖതപടുത്ധിതവച്ധിട്ടുണ്പ്.

തോഴിലാളികളക്ച് കൃേ്യമായി തവേനഷ്യം കിട്ടിതയാ എന്ന്ിയാനുള്ള സൂക്ഷ്മ പരിതശാധന എലാ

ഫയലുകളിലുഷ്യം നെ്തൊന് കഴിഞില

15. തമറീര്ധിയല് വ്പൗചറുകളും ബ്ധില്ലുകളും

പരിതശാധന വിതധയമാകിയേിൽ തമറീരിയൽ വരക്ച്റ്ഇലാ്തെേിനാൽ തമറീരിയല്

വൗചറുകളുഷ്യം ബില്ലുകളുഷ്യം ബാധകമല.

16. ദറായൽറ്ധി
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പരിതശാധന വിതധയമാകിയ ഒരു വരക്ച്റ്ഫയലിലുഷ്യം ത്ായൽറി ബാധകമല.

17.ദോദ്ാഗാേ്പ്

തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ ഗുണനിലവാരഷ്യം ഉ്്പൊകാന്, പവ്യ്തെികള സഷ്യംബനിച്ചു

തേളിവുകള തശഖരികാന് അേിന്ത് തഫാതട്ടാകള സഹയകമാ്കുഷ്യം. പവര്തെി തുെങ്ങുന്നേിന്ച്

മുമ്പ്ച്, പവർ്തെി നെന്നു തകാണിരിക്കുതമ്പാള, പവർ്തെി പൂർ്തെീകരിച്ചു കഴിയതമ്പാള തുെങ്ങിയ

ഓതരാ ഘട്ട്തെിതലയഷ്യം തഫാതട്ടാകൾ ഫയലിൽ സൂകികണതമന്ന്ച് നിഷ്കർഷിചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ

ഇ്തെര്തെിലുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിതല തഫാതട്ടാകള ഒരു വർ്തെിഫയലിലുഷ്യം

ഉണായിരുന്നില

18. പവൃത്ധി പൂരതീകരണ ോക്യപത്രം

പരിതശാധിച 6 ഫയലിലുഷ്യം പവൃ്തെി പൂര്തെീകരണ സാക്യപത്രഷ്യം കാണുവാൻ

സാധിചില .പൂര്തെിയായഎലാ ഫയലുകളിലുഷ്യം പവിര്തെി പൂര്തെീകരണ സാക്യപത്രഷ്യം

ഉളതപടതേണാോണ്ച്

19.മസ്റ്റര ദറാള് മൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്പ് /േയല് ടാക്ധിങ്പ് ദോറം

തോഴിലു്്പെ്ച് പവൃ്തെി നെ്പൊക്കുന്നേിലുഷ്യം അേിന്ത് തരഖകള കകകാര്യഷ്യം

തെയ്യുന്നേിലുഷ്യം ഓതരാ ഉതേ്യാഗസരക്കുഷ്യം ഉ്തെരവാേി്തെഷ്യം നിശ്ചയിചിടണ്ച്. തോഴിലു്്പെ്ച്

പദ്ധേിയിതല ഏറവുഷ്യം സുപധാനതരഖയായ മ്രത്ാള ജനത്റ്ച് തെയ്യുന്നതു മുേല്

തോഴിലാളികളുതെ തവേനഷ്യം ബാങിതലക്ച് അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള FTO ബാങിതലക്ച് അയക്കുന്ന

േീയേി കമ്തെില് മ്ര ത്ാള മൂവതമന്്്ച് സി്പെില് തരഖത്പെടത്തെണോണ്ച്.ഒരു മ്ർ ത്ാൾ

അവസാനിെ്ച് 3 േിവസ്തെിനകഷ്യം േതന്ന അളവുകൾ ബനത്പെട്ട ഉേ്യാഗസൻ തരഖത്പെട്തെണഷ്യം

എന്ന്ച് നിയമഷ്യം അനുശാസിക്കുന്നു.

പരിതശാധിച എലാ ഫയലിലുഷ്യം പാതേശികമായി േയ്യാ്ാകിയ മ്ര ത്ാള മൂവതമന്്്ച് സിപ്ച്

കാണുവാന് സാധിച്ചു. എന്നാല് ഫയലിന്ത് മുഴുവന് വിശോഷ്യംശങ്ങളുഷ്യം തരഖതപടേിയിട്ടില.

20. ജ്ധിദയാ ടാഗഡ്പ് ദോദ്ാഗാേ്പ്

പവർത്ധി സലം െ്ധിര്ധിചറ്ധിയുന്നെ്ധിനുള്ള ഉപാധ്ധിയാണ്പ് ജ്ധിദയാ ടാഗഡ്പ് ദോദ്ാേ്പ്.

മൂന്ന്പ് ഘ്ത്ധിലുള്ള ടേടോട്ടോകൾക്കു പുറതമ ജ്ധിദയാടാഗഡ്പ് ദോദ്ായുതട പ്ധിന്റും േയല്ധില്

സൂക്ധിദകണൊണ്പ്. ഇതുറപാദകണെ്പ് ദമറ്ധിന്തറയും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ഉദദ്ധാഗസരുതടയും ചുമെലയാണ്പ്. എന്നാൽ പര്ധിദശാധനയ്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഒരു

േയല്ധിലും ഇവ കാണാന് ോധ്ധിച്ധില്ല. തെള്ധിവ്പ് ദശഖരണം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

പവ്യത്ധികളുതട ഒഴ്ധിച്ചു കൂടാനാവാത ഘടകമായെ്ധിനാല് ഈ കാര്യത്ധില് ബനതപ്

ഉദ്ാഗസര കൂടുെല് ജാഗെ പുലരദതണതുണ്പ്.

21. ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്ധിന്തറ ദകാപ്ധി

ഇത്പൊൾ തസാഷ്യൽ ഒംാഡിറ്ച് നെക്കുന്നതുതകാണ്ച് ഈ പവൃ്തെി ഫയലുകളിൽ തസാഷ്യല്

ഓഡിറ്ച് ്ിത്പൊരട്ടിന്ത് തകാ്പെി സൂകിതകണേില
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22. സേറ്പ് ഡയറ്ധി

സഷ്യംസാന സർകാരിത്റെ നിർതദ്ദേശപകാരഷ്യം വർക്ച് ഫയലിൽ സൂകിതകണ 22 മത്തെ

തരഖയാണ്ച് കസറ്ച് ഡയ്ി. തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേി പവൃ്തെികള പ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലുഷ്യം

കൃേ്യേയിലുഷ്യം നിരവഹിക്കുന്നേിലുള്ള ഉപാധികളെങ്ങുന്ന പധാനത്പെട്ട തരഖയാണ്ച് കസറ്ച്

ഡയ്ി.സഷ്യംസാന സരകാര പതേ്യകമായി േയ്യാ്ാകിയകസറ്ച് ഡയ്ി പവര്തെി

സലത്തുണായിരിതകണ സുപധാന തരഖയാണ്ച്. പദ്ധേി ആരഷ്യംഭതയാഗ്തെിന്ത് വിവരങ്ങള

മുേല് ഉതേ്യാഗസരുതെയഷ്യം തപാതുജനങ്ങളുതെയഷ്യം നിരതേശങ്ങളുഷ്യം സന്ദരശക ഡയ്ിയില്

അെങ്ങിയിട്ടുണ്ച്.

പരിതശാധിചഫയലില് 6 ഫയലിലുഷ്യം കസറ്ച് ഡയ്ി ഉണായിരുന്നു ഉള്ളേിലാകതട്ട

വിവരങ്ങള പൂരണമല. സേറ്പ് ഡയറ്ധി യുതട കവർദപജ്ധിൽ പവർത്ധിതയ കുറ്ധിച്ചുള്ള

പാഥമ്ധിക വ്ധിവരങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്ത്ധിക്കും മനസ്ധിലാകാൻ പറ്റുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ

ഉണാദകണൊണ്പ്. പ്ധിവൃത്ധിതയ േംബന്ധിച വ്ധിശേംഷങ്ങള് ,പവർത്ധി ആരംഭ്ധിക്കുന്ന

േ്ധിവേം, എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ് തുക, പവർത്ധി അവോന െീയെ്ധി എ .സ്ച് ,ട്ധി .േ്പ് നമര എന്ന്ധിവ

സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില് ദരഖതപടുതണം. പണ്ധിസലതത തേ്പൗകര്യങ്ങളുതട ലഭ്യെ അടങ്ങ്ധിയ

തചക്പ് ല്ധിസ്റ്റ്പ് ,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ോക്യപത്രം എന്ന്ധിവ സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില് ഇല്ല.

സേറ്പ് ഡയറ്ധി യുതട ഒരു ഭാഗമാണ്പ് പദ്ധെ്ധി ആരംഭ മീറ്ധിങ്ങ്പ്. ഒരു പവൃത്ധി

തുടങ്ങുന്നെ്ധിനു മുമ്പ് പവർത്ധിതയക്കുറ്ധിച്ചുളള വ്ധിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുദപാതല ഒരു

പവർത്ധി എങ്ങതന തചയ്യണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് കൃെ്യമായ അവദബാധം ഉണാക്ധി

എടുക്കുന്നെ്ധിനും വാർഡ്പ് തമമർ, സ്റ്റാേ്പ്ത്എന്ന്ധിവരുതട അധ്യകെയ്ധിൽ കൂടുന്ന ദയാഗമാണ്പ്

പദ്ധെ്ധി ആരംഭ മീറ്ധിങ്ങ്പ്. പസ്തുെ സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില് ദമൽപറഞ്ഞ അധ്ധികാര്ധികളുതട

ോന്ന്ധിധ്യത്ധിൽ പദ്ധെ്ധി ആരംഭ മീറ്ധിംഗ്പ് നടത്ധിയൊയ്ധി ദബാധ്യതപട്ടു. തപാജക്ച് മീറിങ്ങിൽ

േീയേിയഷ്യം സമയവുഷ്യം തരഖത്പെട്തെിയിട്ടുണ്ച്. തോഴിലാളികൾ പതങട്തെോയി കാണുന്നുണ്ച്.

തൊഴിലിടത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ

തോഴില് സല്തെ്ച് തോഴിലാളികളക്ച്ആവശ്യമായ ്കുെിതവളളഷ്യം, േണല്, പാഥമിക

കവേ്യസഹായഷ്യം, തൊയലറ്ച്, 5 വയസിന്ച് ോതഴയളള ്കുട്ടികളക്ച് കഷ്ച് തുെങ്ങിയഅെിസാന

സൗകര്യങ്ങള ഒരുകണതമന്ന്ച് നിയമ്തെിതല തഷഡ്യൂള 2ൽ 23 മുേൽ 28 വതരയള്ള ഭാഗ്തെ്ച്

നിരതേശിചിട്ടുണ്ച്.

ഈ അവകാശത്തെക്കു്ിച്ച് തോഴിലാളികതളാെ്ച് സഷ്യംസാരിചത്പൊള അ്ിയാന് കഴിഞേ്ച്.

 കഷ്ച് സൗകര്യത്തെക്കു്ിച്ച് തോഴിലാളികളക്ച് അ്ിവുണ്ച്.

 അഞ്ചു വയസിനു ോതഴയള്ള ്കുട്ടികളൂള്ള അ്മാര തോഴിലിന്ച് ഇലാ്തെേിനാല്

ഈ സൗകര്യഷ്യം ലഭ്യമായിട്ടിതലന്ന്ച് തോഴിലാളികള പ്ഞ്ഞു.

 േണല് തസൗകര്യഷ്യം ഇേ്ച് വതര ലഭ്യമായിട്ടില.

 മരുന്നുകൾ പിഎചസി യിൽ നിന്നി കിട്ടുന്നുതണങിലുഷ്യംആവശ്യ്തെിന്ച്

േികയന്നില.

 കയ്യു്യഷ്യം കാലു്കളുഷ്യം ആവശ്യമുള്ള തോഴിലിെങ്ങളില് നിലവില് ലഭികാ്ില
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തോഴിലാളികള പ്ഞ്ഞു.തനരത്തെ ലഭ്യമായേ്ച് തോഴിലാളികളക്ച് അനുസൃ

േമയിട്ടല .

 ്കുെിതവള്ളഷ്യം തോഴിലിെങ്ങളില് തോഴിലാളികള സ്യഷ്യം തശഖരിക്കുന്നോയി

തോഴിലാളികള പ്ഞ്ഞു.

വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ത്ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്പ് കമറ്ധി (ജാഗൊ ദമല്ദനാ് േമ്ധിെ്ധി)

ഓതരാ ഗാമപഞായ്തെിലുഷ്യം ഏഴ്ച് അഷ്യംഗങ്ങളുള്ള ജാഗേ തമൽതനാട്ട സമിേി

രൂപീകരിതകണോണ്ച്. ഇേിൽ പട്ടികജാേി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ച് തവണത്ര പാധാന്യഷ്യം

നൽതകണതുഷ്യം പ്കുേി തപർ സീകൾ ആയിരിതകണതുമാണ്ച്. അദ്ധ്യാപകർ, അങണവാെി വർകർ,

സ്യഷ്യം സഹായസഷ്യംഘ്തെിതല അഷ്യംഗങ്ങൾ, തസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ച് ്ിതസാഴ്ച് തപഴൺമാർ,

ഉപതഭാക്തൃ സമിേികൾ, യവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപാതു സമൂഹ സഷ്യംഘെനകൾ, തുെങ്ങിയവരിൽ

നിന്നുഷ്യം വിഎഷ്യംസി അഷ്യംഗങ്ങതള തേരതഞടകാവുന്നോണ്ച് .വിഎഷ്യംസി എലാ പവർ്തെികളുഷ്യം

പരിതശാധിതകണതുഷ്യം മൂല്യ നിർണയ രജി്്ിൽ തരഖത്പെടത്തെണതുഷ്യം തസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ച്

സമയ്തെ്ച് അവ ഗാമസഭയിൽ സമർ്പെിതകണതുമാണ്ച്. വിഎഷ്യംസി ്ിത്പൊർട്ട്ച് ഒരു തപാതു

തരഖയായി കരുതേണതുഷ്യംആവശ്യത്പെടന്നേിനനുസരിച്ച് ഒരു തപാതു തരഖയായി പഞായ്തെ്ച്

നിന്നുഷ്യം ലഭിതകണതുഷ്യംആണ്ച്.

ഐരക്കുഴ്ധി വാരഡ്ധിതല പര്ധിദശാധ്ധിച എല്ലാ സേറ്പ് ടയര്ധിയ്ധിലും ഒപ്പ്

ദരഖതപടുെ്ധിയ്ധിര്ധികുന്നെ്പ് വാരഡ്പ്ത്തമമറും എ ഡ്ധി എേ്പ് ,േ്ധി ഡ്ധി എേ്പ്,അങന്വാട്ധി വരകര

എന്ന്ധിവരാണ്പ്.

വിജിലൻസ്ച്ആൻഡ്ച് തമാണിറ്ിങ്ച് ക്ിറിയതെ ്ിത്പൊർട്ട്ച് ഉണായിരുതന്നങിലുഷ്യം അഭിപായങ്ങൾ

തരഖത്പെട്തെി യിരുന്നില. ഓതരാ വാർഡിതല പവർ്തെനങ്ങതള നിരീകിക്കുന്നേിനുഷ്യംആ

പിവൃ്തെി മൂലഷ്യംആ പതേശതുള്ളവരക്ച്റ്ഉപതയാഗഷ്യം ഉതണാ എന്ന്ച് ഉ്്പെ്കുന്നതുഷ്യം , പിവൃ്തെിയതെ

ഗുണനിലവാരഷ്യം ഉ്്പൊക്കുക,കൂടേൽ തമചത്പെടത്തുന്നേിനുമായി കാര്യകമമായ

പവർ്തെിതകണവരുഷ്യം, തോഴിൽകാർഡിൽ തപര്ച് ഇലാ്തെവരുമായ വ്യക്തികളാണ്ച് വി. എഷ്യം.സി

യിൽ അഷ്യംഗങ്ങൾ ആയിരിതകണേ്ച് .

സന്ദർശക ്കു്ി്പെില് ഒരുപവിര്തെിസല്തെ്ച് ബിഡിഒ യഷ്യംജ.ബിഡി.ഒ യഷ്യം പവിരേിസലഷ്യം

സന്ദരശിചോയി കാണുന്നു

CIB- േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻേർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്

തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ സുോര്യേ ഉ്്പൊക്കുന്നേിനു തവണിയള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്ച്

സിറിസൺ ഇൻഫർതമഷൻ തബാർഡ്ച് .പാര 25(a), തഷഡ്യൂള 1 അനുസരിച്ച് ഒരു പവർ്തെിയതെ

അെിസാന വിവരങ്ങൾ അോയേ്ച് പവർ്തെിയതെ തപര ,എ്ിതമറ്ച് തുക, സാധന തവേന

ഘെകങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ തെലവ്ച് ,ആതക തോഴിൽ േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ

ജനങ്ങൾക്കുഷ്യം ഗുണതഭാക്താകൾക്കുഷ്യം മനസിലാ്കുന്ന രീേിയിൽ പേർശി്പെിതകണേ്ച്

അനിവാര്യമാണ്ച്.. ഓതരാ പവർ്തെിയതെയഷ്യംആരഷ്യംഭ്തെില് േതന്ന തബാരഡ്ച്റ്സാപികണതമന്നു



SAU, KollamPage 25

മാ്ര സരകൂലരില് പ്യന്നു .സിതമനഷ്യം തകാണ്കീറ്റുഷ്യം ഉപതയാഗിച്ച് നിർ്ിച്ച്

സാപികണതമന്ന്ച് നിയമഷ്യം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ച്. ഇരുമ്പ്ച്. ,െിൻ ,പാ്ിക്ച്റ്ഷീറ്റുകള തുെങ്ങിയവ

ഉപതയാഗിചിട്ടുള്ള തബാർ്ഡുകൾ സാപിക്കുന്നേ്ച് നിയമ വിരുദ്ധമാണ്ച് .വ്യക്തിഗേ

പിവൃ്തെികളക്ച് 3000 രൂപയഷ്യം തപാതു പവർ്തെികൾക്ച് 5000 രൂപയഷ്യം ആണ്ച് പരമാവധി

െിലവ്ച് എന്നാണ്ച് വാരഷിക മാ്ർ സർക്കുലർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നേ്ച്.

പരിതശാധനക്ച് വിതധയമായ െില പിവിര്തെിസലത്തുഷ്യം തബാര്ഡുകള സാപിചിട്ടുണ്ച് .

. തകാണാക്ച് അെിസാന്തെിലാണ്ച് തബാര്ഡുകള സപിെിരി്കുന്നേ്ച്

ദറാസഗാർേ്ധിനം

തോഴിൽ ആവശ്യകേ കൃേ്യമായി രജി്ർ തെയ്യുന്നേിനുഷ്യം തോഴിലാളികളുതെ അർഹേകളുഷ്യം

അവകാശങ്ങളുഷ്യം അവതര തബാധ്യത്പെടത്തുന്നേിനുഷ്യം പദ്ധേികൾ പരിഹരിക്കുന്നേിനുമായി

ത്ാസഗാർ േിനഷ്യം സഷ്യംഘെി്പെിതകണോണ്ച്. ത്ാസഗാർ േിനഷ്യം ആെരിക്കുന്നേിനു മുൻപായി വിവര

വിേ്യാഭ്യാസ വ്യാപനപവർ്തെനങ്ങൾ സഷ്യംഘെി്പെിക്കുന്നുണ്ച് എന്ന്ച് ജിലാ തപാഗാഷ്യം തകാഡിതനറർ

ഉ്പ്പുവരുത്തെണോണ്ച്. ത്ാസഗാർ കലണർ സഷ്യംബനിച്ച് ഗാമപഞായത്തുകതള പതേ്യകമായി

തബാധവൽകരിതകണോണ്ച്.

ത്ാസഗാർ േിനഷ്യം സഷ്യംഘെി്പെിക്കുന്നേിൻത് ചുമേലകളുഷ്യം ഉ്തെരവാേിേ്ങ്ങളുഷ്യം

സഷ്യംസാന സർകാർ ജിലാ തപാഗാഷ്യം തകാഡിതനറർ രൂപീകരിചിട്ടുള്ള പേിമാസ പട്ടിക

അനുസരിച്ച് േതന്ന ത്ാസഗാർ േിനഷ്യം സഷ്യംഘെി്പെിക്കുന്നു എന്ന്ച് ജിലാ തപാഗാഷ്യം തകാർഡിതനറർ

ഉ്പ്പുവരുത്തെണോണ്ച്. ഈ പട്ടിക ഗാമവികസന മനാലയവുമായഷ്യം തപാതുജനങ്ങളുമായഷ്യം

പങ്കുതവതകണതുഷ്യം ഒരു മാസ്തെിതലാരികൽ ഗാമ പഞായ്തെ്ച് േല്തെിൽ

സഷ്യംഘെി്പെിതകണോണ്ച്. ഗാമപഞായ്തെ്ച് പസിഡൻ്്ച് നിതയാഗികത്പെട്ട ഗാമപഞായ്തെിതല

ഭാരവാഹി േിനാെരണ്തെിൽ അധ്യകേ വഹിതകണോണ്ച്. ഇേ്ച് നെത്തുന്നേിനുഷ്യം

നെപെികമങ്ങൾ തരഖത്പെടത്തുന്നേിനുള്ള സ്യഷ്യംസഹായ സഷ്യംഘങ്ങളുതെ തഫഡത്ഷൻ

അഷ്യംഗങ്ങൾ എന്നിവർകാണ്ച്. ത്ാസഗാർേിനഷ്യം ആെരിക്കുന്നതിശ്ചയികത്പെട്ടിട്ടുള്ള േിവസഷ്യം

നെത്തുന്നേിനായി ഉതേ്യാഗസതര നിതയാഗിതകണ ോണ്ച്. ഈ തയാഗ്തെിൽ മിനിറ്ച്സ്ച്

തപാതുജനങ്ങൾക്ച് പരിതശാധിക്കുന്നേിനുഷ്യം തസാഷ്യൽ ഓഡിറിനുഷ്യം ലഭ്യമാതകണതുണ്ച്.

സഷ്യംസാന സർകാർ േിനഷ്യം സഷ്യംഘെി്പെിക്കുന്നേ്ച് സഷ്യംബനിച ്ിത്പൊർട്ടുകൾ തശഖരിക്കുന്നോണ്ച്.

സഷ്യംസാന സർകാർ തോഴിൽ ആവശ്യകേ സഷ്യംബനിച്ച് ജിലാേല ്ിത്പൊർട്ടുകൾ പേിവായി

അവതലാകനഷ്യം തെതയ്യണേ്ച്

കഴ്ധിഞ്ഞ ഒരു വരഷത്ധിന്ധിതട വ്ധിവ്ധിധ ഉദേ്യാഗസര നടത്ധിയ േന്ദരേന വ്ധിവരം

ക്രമ

നമര

ഉദേ്യാഗസത്റെ

ദപര്പ്

ഓേീേ്പ്

േന്ദരേന

േ്ധിവേങ്ങള്

തൊഴ്ധില്ധിട േന്ദരശന

െ്ധിയെ്ധികള്

ആതക േ്ധിവേങ്ങള്

1 നാഷണല്

ഓഫീസര

/നിരികകര

ഇല ഇല ഇല

2 ത്റ്ച് ഓഫീസ്ച് ഇല ഇല ഇല

3 ഡി.പി.സി. ഇല ഇല ഇല
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4 തജ .പി.സി ഇല ഇല ഇല

5 ബി.ഡി.ഒ/ബി.പി.ഒ ഉണ്ച്റ് ഉണ്ച്റ് ഉണ്ച്റ്1 േവണ

6 തജാ.ബി.ഡി.ഒ
1 തവണ

ഉണ്ച് ഇല

7 അസിസ്്റെ്ച്

എനജിയര
1 തവണ

ഇല ഇല

അനുബനങ്ങള്

പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധിയ്ക്കുന്നെ്ധിനുള്ള വ്യവസകൾ

 അവിേഗ്ദ്ധ കായികാദ്ധ്ാനഷ്യം തെയ്യാന് സന്നദ്ധേയള്ളവരുഷ്യം പഞായ്തെില് സിര

ോമസകാരുമായിരികണഷ്യം.

 18 വയസ്ച് പൂര്തെിയായിരികണഷ്യം.

 ഗാമപഞായ്തെില് അതപകിച്ച് 15 േിവസ്തെിനകഷ്യം തോഴില്കാരഡ്ച് ലഭിയഷ്യം

 ്കു്ഞേ്ച് 14 േിവസത്തെയ്ച് തോഴിലിന്ച് അതപകികണഷ്യം.

 തജാലിയ മുന്കൂ്ായി അതപകികണഷ്യം .

 തോഴില് നല്കി തകാണ്ടുള്ള അ്ിയി്പെ്ച് തരഖാമൂലഷ്യം നല്കണഷ്യം.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ചുമെലകൾ

 കൃേ്യസമയ്തെ്ച് തോഴില് സല്തെ്ച് ഹാജരായി ഒ്പെ്ച് വയക.

 തോഴിലു്്പെ്ച് ഗാമസഭയഷ്യം തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് ഗാമങ്ങയഷ്യം കൃേ്യമായി പതങടക്കുക.

 പണിസല്തെ്ച് പാ്ിക്ച് വസ്തുകള ഉപതയാഗിക്കുവാതനാ ക്തെിയവാതനാ പാടള്ളേല.

 സിറിസണ് ഇന്തഫാരതമഷന് തബാരഡ്ച് ആരഷ്യംഭ ഘട്ട്തെില് േതന്ന നിരബനമായഷ്യം

തവയതകണോണ്ച്.

 പക്യേി സഷ്യംരകണ്തെിന്ച് അവശ്യമായ പവ്യ്തെികള ഏതറട്തെ്ച് നെ്പെിലാക്കുക.

 ആസി സൃഷിക്കുന്ന പവൃ്തെികള കതണ്തെി തമറിതനയഷ്യം പഞായ്തെ്ച് അധികൃേതരയഷ്യം

അ്ിയിക്കുക.

 സിരോമസകാരാതണന്ന്ച് തേളിയികാനുള്ള തരഖകതളാന്നുമിതലങിലുഷ്യം ബനത്പെട്ട

പഞായ്തെഷ്യംഗഷ്യം സാക്യപത്രഷ്യം നല്കിയാലുഷ്യം ഇേ്ച് തരഖയാകി തോഴില് കാരഡ്ച്

നല്കണഷ്യം.
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വ്ധിവ്ധിധ െലത്ധിലുള്ള ഉദേ്യാഗസരുതട ചുമെലകള്

ദമറ്പ്

 പവൃ്തെിയതെ തമല്തനാട്ടഷ്യം

 തോഴില് കാരഡില് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങള തരഖത്പെടത്തുക. അളവ്ച്

തരഖത്പെടത്തുവാനുള്ള തമഷരതമന്്്ച് ബുക്ച് പവൃ്തെിസല്തെ്ച് സൂകിക്കുക.

 േിവസവുഷ്യം തോഴിലാളികളുതെ ഹാജര മ്രത്ാളില് ഉ്പ്പുവരുത്തുക. പൂര്തെിയായ

മ്രത്ാളുകള തഡറാ എന്്ി ഓ്പെത്ററുതെ പകല് എ്തെിയക.

ദഡറാ എന്ട്ധി ഓപദററര

 മ്രത്ാള വിേരണ്തെിന്ച് സഹായിക്കുക. പൂര്തെിയായ മ്രത്ാളുകള തമറില്

നിന്നുഷ്യം സ്ീകരിച്ച് വരക്ച് ബില്ലുകള പൂര്തെീകരിച്ച് തവേനവിേരണ്തെിന്ച്

നെപെി സ്ീകരിയക. രജി്റുകള സൂകിക്കുക. തോഴിലാളികളുതെ തവേനഷ്യം

(ഡി.ബി.റി) മുതഖന എ്തെിതയന്ന്ച് ഉ്്പൊക്കുക.

ഓവരേ്ധിയര/എഞ്ധിനീയര

 ഗാമസഭാ േീരുമാനപകാരഷ്യം പവൃ്തെികള കതണത്തുക, പാഥമിക എ്ിതമറ്ച്

േയ്യാ്ാക്കുക. പവൃ്തെിയതെ സാതങേികമായ കാര്യങ്ങള തമറിനുഷ്യം

തോഴിലാളികളക്കുഷ്യം വിശേമാക്കുക. പവൃ്തെിയതെ അളവുകള തരഖത്പെടത്തുക,

തെക്ച് തമഷര തെയ്യുക. ബില്ലുകള േയ്യാ്ാക്കുവാന് ഡി.ഇ.ഒതയസഹായിക്കുക.

പഞായത്പ് തേക്ര്റ്ധി/ അേ്ധിസ്റ്റന്റ്പ്

 തസകട്ട്ി തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ തമല്തനാട്ടഷ്യം പവൃ്തെിയതെ ബില്ലുകള

യഥാസമയഷ്യംഅഷ്യംഗീകരിയക, തോഴിലാളികളുതെ തവേനഷ്യം യഥാസമയഷ്യം ഡി.ബി.റി

മുഖാന്തിരഷ്യം തോഴിലാളികളുതെ അകൗണില് എ്തെിതയന്ന്ച് ഉ്്പൊക്കുക.

ദ്ാക്പ് ദപാഗാം ഓേീേര

 പഞായത്തുകതള തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ തഷല്ഫ്ച് ഓഫ്ച് തപാജക്ച്

േയ്യാ്ാക്കുന്നേിലുഷ്യം വിതകന്ദ്രീകൃോസൂത്രണ്തെിലുഷ്യം സഹായിക്കുക. ഇ-മ്രത്ാള

വിേരണഷ്യം തെയ്യുക. പഞായത്തുകളുതെ തോഴിലു്്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ നിര്വേഹണ

തമല്തനാട്ടഷ്യം വഹിക്കുകയഷ്യം നിര്വേഹണഷ്യം തമാണിറര തെയ്യുക.

 പദ്ധേിയതെ ലഭിച വിഭവങ്ങളുതെയഷ്യം വിേരണഷ്യം തെയ്തോയഷ്യം

ഉപതയാഗിചവയതെയഷ്യം കണക്കുകള സൂകിക്കുക. ആവശ്യമായ രജി്റുകള

സൂകിക്കുക.
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തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് ഏതറടുകാവന്ന പവൃത്ധികള്

വ്ധിഭാഗം എ : പകൃെ്ധി വ്ധിഭവ പര്ധിപാലനവമായ്ധി ബനതപ് തപാതുപവൃത്ധികള്

്കുെിതവള്ള ത്ാേസകള ഉളത്പെതെയള്ള ഭൂഗരഭജല വിോനഷ്യം ഉയരത്തുന്നേിന്ച് ആവശ്യമായ

അെിയണകള (underground dykes), മണ്േെയണകള, അണകള (ത്ാ്പെ്ച്ഡാഷ്യം),

തെക്ച്ഡാമുകള തുെങ്ങിയ ജലസഷ്യംരകണ്തെിനുഷ്യം ജലതകായിനുഷ്യം സഹായകരമായ

നിര്ിേികള.

i) ഒരു നീര്തെെ്തെിന്ത് സമഗ പരിപാലന്തെിന്ച് ഉേ്കുന്ന ഇെതപെലുകളായ

തകാണ്ടൂര്ഞ്ചുകള, േട്ട്ച്േിരികല് (terracing), തകാണ്ടൂരബണ്ടുകള, കല്്തെെയണകള,

ഗ്യാബിതയാണ് നിര്ിേികള, നീരു്വ പതേശ്തെിന്ത് പരിതപാഷണഷ്യം തുെങ്ങിയ നീര്തെെ

പരിപാലന പവൃ്തെികള

ii) സൂക്ഷ്മ-തെറുകിെ ജലതസെന പവൃ്തെികളുഷ്യം തോടകള/കനാല് എന്നിവയതെ

നിര്ാണഷ്യം, പുനരുദ്ധാരണഷ്യം, തമയിന്്നന്സ്ച് എന്നി പവൃ്തെികളുഷ്യം ;

iii) ജലതസെന ്കുളങ്ങളുതെയഷ്യം മറ്ച് ജലത്ാേസകളുതെയഷ്യംആഴഷ്യം കൂട്ടല് ഉളത്പെതെയള്ള

പരമ്പരാഗേ ജലത്ാേസകളുതെ പുനരുദ്ധാരണവുഷ്യം;

iv) കെതലാരങ്ങളിലുഷ്യം ്കുളങ്ങളുതെ അരികിലുഷ്യം കനാല് ബണ്ടുകളിലുഷ്യം ത്ാ്ഡുകളുതെ

ഓര്തെിലുഷ്യം, വനഭൂമിയിലുഷ്യം, മറ്ച് തപാതുഭൂമിയിലുഷ്യം ഫലവൃകങ്ങള അെകമുള്ള മരഷ്യം വച്ച്

പിെി്പെികലുഷ്യം വനവതകരണവുഷ്യം, ഇവയില് നിന്നുഷ്യം ലഭിക്കുന്ന ആോയ്തെിന്ത് അവകാശഷ്യം

ഖണ്ഡിക 5 ല് പേിപാേിക്കുന്ന ്കുടഷ്യംബങ്ങളക്ച് നല്തകണോണ്ച്;

v) തപാതു ഭൂമിയിതല ഭൂവികസന പവൃ്തെികളുഷ്യം.

II വ്ധിഭാഗം ബ്ധി: േമൂഹത്ധില് അവശെ അനുഭവ്ധിക്കുന്ന വ്ധിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള വ്യക്ത്ധിഗെ

ആസ്ധികള് (ഖണ്ധിക 5 ല് പരാമരശ്ധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്പ് മാത്രം)

i) ഖണ്ഡിക 5 ല് പരാമരശിക്കുന്ന ്കുടഷ്യംബങ്ങളക്ച് ഭൂമിയതെ ഉലാേനകമേ

വരദ്ധി്പെിക്കുന്നേിനായി ഭൂവികസനവുഷ്യം, കിണറുകള (Dugg well), ്കുളങ്ങള (farm ponds), മറ്ച്

ജലതകായ്ച് നിര്ിേികള എന്നിവ ഉളത്പെതെയള്ള ജലതസെന്തെിനാവശ്യമായഅെിസാന

സൗകര്യങ്ങള ലഭ്യമാകല്;

ii) പഴകൃഷി, പട്ട്ച്നൂല്കൃഷി, തോട്ടവിളകൃഷി, ഫാഷ്യംതഫാ്്ി എന്നിവയിലൂതെ ആജീവനഷ്യം

തമചത്പെട്തെല്;

ശശശ)ഖണ്ഡിക 5 ല് സൂെി്പെിക്കുന്ന ്കുടഷ്യംബങ്ങളുതെ േരിശ്ച് ഭൂമി/ പാഴഭൂമി (fallow or waste

land) വികസി്പെിച്ച് കൃഷിക്ച് അനുതയാജ്യമാകല്;

iii) ഇന്ദിരാ ആവാസ്ച് തയാജന പകാരതമാ, തകന്ദ്ര/സഷ്യംസാന സരകാരുകള ആവിഷരിക്കുന്ന

മറ്ച് ഭവന നിര്ാണ പദ്ധേികള പകാരതമാ ഏതറടക്കുന്ന ഭവന നിര്ാണ്തെിതല അവിേഗ്ദ്ധ

കായിക തോഴില് ഘെകഷ്യം;

iv) മൃഗപരിപാലനഷ്യം തപാത്സാഹി്പെിക്കുന്നേിനുള്ള അെിസാന സൗകര്യങ്ങളായ തകാഴിക്കൂെ്ച്,
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ആട്ടിന് കൂെ്ച്, പട്ടി കൂെ്ച്, തോഴു്തെ്ച്, പുല്തോട്ടി എന്നിവയതെ നിര്ാണവുഷ്യം;

v) മത്സ്യബനന പവര്തെനങ്ങള തപാത്സാഹി്പെിക്കുന്നേിന്ച് ഉേ്കുന്ന അെിസാന

സൗകര്യങ്ങളായ മത്സ്യഷ്യം ഉണക്കുന്ന തകന്ദ്രങ്ങള, മത്സ്യഷ്യം സൂകിക്കുന്ന തകന്ദ്രങ്ങള എിവ

നിര്ികലുഷ്യം വരഷകാല്തെ്ച് മാത്രഷ്യം തവളളഷ്യം ഉേ്കുന്ന തപാതു്കുളങ്ങളില് (seasonal water

bodies on public land) മത്സ്യഷ്യം വളരത്തുന്നേിന്ച് അെിസാന സൗകര്യങ്ങള ഒരുകലുഷ്യം;

III. വ്ധിഭാഗം.േ്ധി: ദേശീയ ഗാമീണ ഉപജീവന മ്ധിഷന്തറ ന്ധിബനനകള് അനുേര്ധിക്കുന്ന

േ്വയംേഹായ േംഘങ്ങള്ക്പ് തപാതു അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങള്

i) കാരഷിതകാതപന്നങ്ങളുതെ ഈടറ സഷ്യംഭരണ സൗകര്യഷ്യം ഉളത്പെതെയള്ള വിളതവട്പെിന്ച്

തശഷഷ്യംആവശ്യമായി വരുന്ന സൗകര്യങ്ങള (post harvest facilities), കജവവളഷ്യം എന്നിവയ്ച്

ആവശ്യമായസായിയായഅെിസാന സൗകര്യങ്ങള സൃഷിക്കുക വഴി

കാരഷിതകാതപാേനകമേ വരദ്ധി്പെിക്കുന്നേിനുള്ള പവൃ്തെികളുഷ്യം;

ii) സ്യഷ്യം സഹായസഷ്യംഘങ്ങളുതെ ഉപജീവന പവര്തെനങ്ങളക്ച്ആവശ്യമായ

തപാതുവരക്ച് തഷഡ്ഡുകളുതെ നിര്ാണവുഷ്യം.

IV. വ്ധിഭാഗം ഡ്ധി : ഗാമീണ അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങള്

i) നിരതദ്ദേശികത്പെട്ട മാനേണ്ഡങ്ങളക്ച് അനുസൃേമായി ഖര-ദവ മാലിന്യ

സഷ്യംസ്കരണ്തെിനുഷ്യം തു്സായ മലമൂത്ര വിസര്ജ്ജനഷ്യം ഇലാോക്കുന്നേിനുഷ്യം തവണി സ്േനമാതയാ

സരകാര വ്കുപ്പുകളുതെ ഇേര പദ്ധേികളുമായി സഷ്യംതയാജി്പെിച്ച് തകാതണാ വ്യക്തിഗേ

കക്കൂസുകള, സ്കൂള തൊയലറ്റുകള, അങണവാെി, തൊയലറ്റുകള തുെങ്ങിയ ഗാമീണ ശുെിേ്വുമായി

ബനത്പെട്ട പവൃ്തെികള.

ii) ഒറത്പെട്ട്ച് കിെക്കുന്ന ഗാമങ്ങതളയഷ്യം, നിരദ്ദേിഷ ഗാമീണ ഉലാേന തകന്ദ്രങ്ങതളയഷ്യം

നിലവിലുള്ള ത്ാഡ്ച് ശഷ്യംഖലയമായി ബനി്പെിക്കുന്നേിനുള്ള, എലാ കാലാവസയിലുഷ്യം

ഉപതയാഗികാന് പറ്റുന്ന ഗാമീണ ത്ാ്ഡുകളുതെ നിര്ാണവുഷ്യം, ഓെകള, കലുങ്കുകള എന്നിവ

ഉളത്പെതെയള്ള ഗാമ്തെിതല ഈടറ ഉളത്ാ്ഡുകളുതെയഷ്യം വീഥികളുതെയഷ്യം നിര്ാണവുഷ്യം;

iii) കളിസലങ്ങളുതെ നിര്ാണവുഷ്യം;

iv) തവള്ളത്പൊക നിയനണ സഷ്യംരകണ പവൃ്തെികള, തവള്ളതകട്ട്ച് ഒഴിവാക്കുന്നേിനുള്ള

ജലനിര്ഗ്ഗമന പവൃ്തെികള, മഴതവള്ളഷ്യം തകട്ടി നില്ക്കുന്ന ോഴ്ന്ന തപാതുസലങ്ങളുതെ

തമചത്പെട്തെല് (chaur renovation), േീരപതേശങ്ങളുതെ സഷ്യംരകണ്തെിനുള്ള ത്ാഷ്യം വാട്ടര

ത്രെയിനുകള, എന്നിവ ഉളത്പെതെയള്ള തപാതുഅെിസാന സൗകര്യങ്ങള, ത്ാ്ഡുകളുതെ

പുന:രുദ്ധാരണഷ്യം, ദൂരന്തപേിതരാധ േയ്യാത്ടപ്പുകള തമചത്പെടത്തുന്നേിനുള്ള പവൃ്തെികളുഷ്യം;

v) ഗാമപഞായത്തുകള, വനിോ സ്യഷ്യം സഹായസഷ്യംഘങ്ങളുതെ തഫഡത്ഷനുകള,

തകാടങാറ്ച് ബാധിേരക്കുള്ള അഭയതകന്ദ്രങ്ങള (കസതക്ലാണ് തഷല്റര),

അങണവാെിതകന്ദ്രങ്ങള, ഗാമീണ െന്തകള എന്നിവയാവശ്യമുള്ള തകട്ടിെങ്ങളുതെ നിര്ാണവുഷ്യം,

ഗാമ/ത്ാക്ച്േല കിമിതറാ്ിയങ്ങളുതെ നിര്ാണഷ്യം.

vi) തേശീയ ഭക്യസുരകാനിയമഷ്യം 2013 (20/2013) തല വ്യവസകള നെ്പെിലാക്കുന്നേിന്ച്

ആവശ്യമായി വരുന്ന ഭക്യധാന്യ സഷ്യംഭരണികളുതെ നിര്ാണഷ്യം.

vii). മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലു്്പെ്ച് നിയമ പകാരഷ്യം ഏതറടക്കുന്ന നിര്ാണ

പവൃ്തെികളുതെ എ്ിതമറിന്ത് ഭാഗമായി വരുന്ന നിര്ാണ സാമഗികളുതെ ഉലാേനവുഷ്യം;
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viii) മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലു്്പെ്ച് നിയമപകാരഷ്യം സൃഷികത്പെട്ട ഗാമീണ

തപാതുആസികളുതെ അറ്കുറപണികളുഷ്യം;

ഇേ്ച് സഷ്യംബനിച്ച് സഷ്യംസാന സരകാരുമായി കൂെിയാതലാെന നെ്തെി തകന്ദ്രസരകാര

വിജാപനഷ്യം തെയ്യുന്ന മറ്ച് ഏതോരു പവൃ്തെിയഷ്യം.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പങ്കെടുത്തവര്

1. സലീനബീഗഷ്യം (ത്ാക്ച്റ്്ിതസാഴ്ച് തപരഴണ്) 9447230834

2. തസാഷ്യല് ഓഡിറ്ച് തകാലഷ്യം ജില െീഷ്യം

klm-bn-¨-hÀ

1. പഞായ്തെ്ച്റ്പസിഡ്റെ്ച്റ്,വാരഡ്ച്റ്തമമ്പര, ജനപേിനിധികള,

തമ്റമാര,തോഴിലാളികള,ഉതേ്യാഗസര.

2. sImÃw sP.-]n.-kn, ചടയമംഗലം _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H &
]©m-b¯v sk{I-«dn

3. {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, സോഷ്യല്ഓഡിറ്,
sImÃw

4. alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw tkmj-
yÂ HmUnäv skmsskän tIcfm Sow
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