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MGNREGS Social Audit Report

മൈലം ഗ്രാൈ പഞരായത്ത്
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ആമുഖം 

kzm-X-{ -́ym-\-́ c `mc-X-̄ nÂ {KmaoW P\-X-bpsS D¶-a-\-̄ nepw sa -̈s¸«
PohnX kml-N-cyw Dd-̧ m-¡p-¶-Xn\pw thn P\-§-sf-bmsI I£n-t -̀Z-a-t\-y- I®n
tNÀ¡p¶ {]hÀ¯-\-§-fnÂ H¶mWv ""almßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v
]²Xn"".

C -́y-bnse km[m-c-W-¡m-cmb P\-§-fpsS sXmgnÂ sN¿p-hm-\p-ff Ah-Im-
is¯ kwc-£n¨v \ne-\nÀ¯p-¶-Xn-\mbn C´y ]mÀe-saâv AwKo-I-cn¨v {]kn-Uâv H¸v
h¨v 2005 sk]vXw-_À amkw 5þmw XobXn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw \ne-
hnÂh-¶p. CXnsâ ASn-Øm-\-̄ nÂ {Kma-{]-tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶ GsXmcp IpSpw-_-
¯n-sebpw 18 hbÊp ]qÀ¯n-bmb GsXm-cw-K-̄ n\pw Hcp km¼-̄ nI hÀjw 100
Znh-ks¯ sXmgnÂ Dd-̧ p-h-cp-̄ p-¶-Xn-\mbn Cu ]²Xn Bhn-jvI-cn-̈ p. Cu ]²-Xn-
bmWv ""alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bmbn Bhn-jvI-cn-¡-s¸-«-Xv.
]·\ {Kma-]-©m-b-̄ nÂ Cu ]²Xn 2008 G{]nÂ H¶mw XobXn apXÂ \S¸nem-bn.

ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണജനങ്ങളുടെ തൊഴിലിനുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ

മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകമാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം. തദ്ദേശ

സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് സുതാര്യം

ആയിട്ടാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത.് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും

പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന്

മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതകൾ

പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറിൻറെ കാഴ്ചപ്പാട്.  പ്രകൃതി വിഭവ

പരിപാലനം, പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിവരുന്നു.

tZiob {KmaoW sXmgn-epd¸v ]²Xn {]Imcw {Kma-]-©m-b¯v {]tZ-i¯v \S-̧ n-
em-¡p¶ FÃm {]hÀ¯n-I-fpw tkmj-yÂ HmUn-än\v hnt[-b-am-¡-W-sa¶v 17 (2) þmw
\njvIÀjn-¡p-¶p.

പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ

 ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ത്ചാമസിക്കുന്ന 18 വയസ്ത് പൂർതിയ്ചായ ഏതത്ചാര്ചാൾക്കു്കും പദ്ധതിയിൽ

പങ്ചാളിയ്ചാക്ചാ്കും

 നിയമതിൻതെ പിൻബലമുള്ള അവക്ചാശ്ചാധിഷിത പദ്ധതി

 സ്ത്രീക്കു്കും പുരുഷന്കും തുല്യ ദവതന്കും

 കര്ചാറുക്ചാതര ഇടനിലക്ചാദര്ചാ ഇല്ല .

 പരിസിതി സ്കുംരക്ഷണ്കും ക്ചാർഷിക ദമഖലയിതല അടിസ്ചാന വികസന്കും എന്നിവയ്ചാണ്ത് മുൻഗണന

 തത്ചാഴില്ചാളികൾ തതന്ന പ്രവർതികൾ കത്ടെത്തുകയ്കും അതിനള്ള ആസൂത്രണതത സഹ്ചായിക്കുകയ്കും

തെയ്യുന്നു

 തപ്ചാതുജനപങ്ചാളിതദത്ചാതട കൂടിയള്ള ദലബർ ബഡജറ്ത്

 സ്ത്രീകൾക്ത് മുൻഗണന

 ഗമസഭ തതന്ന പദ്ധതി ഔേിറ്ത് തെയന്നു
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മമലം ഗ്്ചാമപഞ്ചായത്ത്
തക്ചാല്ല്കും ജില്ലയിതല തവടികവല ദ്്ചാക്ത് ഉൾത്പെടുന്ന ആെ്ത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്ന്ചാണ്ത് മമല്കും പഞ്ചായത്തു.

തക്ചാട്ചാരകര ത്ചാലൂകിതല പ്രധ്ചാനത്പെട ക്ചാർഷികദമഖലയ്ചാണ്ത് മമല്കും ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്. തക്ചാട്ചാരകര
പടണതിദലക്ത് കയെിയ്ചാണ്ത് മമല്കും പഞ്ചായതിതല തവങലതു ഭ്ചാഗ്കും സിതിതെയ്യുന്നത്ത്. ദെ്ചാഡിൻതെ ഭൂരിഭ്ചാഗവ്കും
കടന്നുദപ്ചാകുന്നത്ത് മമല്കും പഞ്ചായതിലൂതടയ്ചാണ്ത്. മരച്ത്രീനിയ്കും കുന്നിൻപ്രദേശങ്ങളലിൽ െബ്ബറു്കും ആണ്ത് പ്രധ്ചാനകൃഷി.

കൃഷികതള പരമ്ചാവധി ദപ്ര്ചാത്ചാഹിപിച്ചു, മജവസമൃദ്ധി നിലനിരതി, വനവലകരണവ്കും,സ്കുംരക്ഷണതിലൂണി
മണിന്ത് ഫലഭൂയിഷി വർദ്ധി്പെിക്കുന്നതിന സഹ്ചായകരമ്ചായ പ്രവർതനങ്ങൾക്ത് മുൻഗണന്ചാ അടിസ്ചാനതിൽ ദേശ്ത്രീയ
ഗ്ചാമ്ത്രീണ തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി ഏതറടുദക്ടെത്ചാണ്ത്.

MGNREGA Snapshot : Vettikkavala Block-Panchayat Mylom
(FY:2018-19)

Total No. of JobCards issued 6,559

Total No. of Workers 8,987

Total No. of Active Job Cards 4,567

Total No. of Active Workers 5,257

(i)SC worker against active
workers[%] 12.42

(ii)ST worker against active
workers[%] 0

Persondays Generated so far 1,60,161

SC persondays % as of total
persondays 13.51

ST persondays % as of total
persondays 0

Women Persondays out of Total
(%) 84.75

Average days of employment
provided per Household 46.34

Average Wage rate per day per
person(Rs.) 277.03

Total No of HHs completed 100
Days of Wage Employment 567

Total Households Worked 3,456

Total Individuals Worked 3,868

Differently abled persons worked 0

തക്ചാല്ല്കും ജില്ലയിതല തവടികവല ദ്്ചാക്ത് പഞ്ചായതിതല പതത്ചാമ്പത്ചാ്കും വ്ചാർഡ്ത് ആയ
ഇഞക്ചാടദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത്ന്ചായ്ത് ആയി തിരത്ഞെടുകത്പെടത്ത്. 217 സജ്ത്രീവ്ത് തത്ചാഴില്ചാളികള്ചാണ്ത് ഈ വ്ചാർഡിൽ
ഉള്ളത്ത്.തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി പൂർത്ത്രീകരിച്ത് വ്ചാർഡ്ത് പ്രവർതികളുതട ഫയലുകൾ പരിദശ്ചാധിക്കുകയ്കും പ്രവർതികൾ
നടന്ന മസറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയ്കും തെയ്തു വ്ചാക്കുകളുതട ലിസ്ത് ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

വർക്ക്

കോട്ക്

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് എസ്തിടെ

ട്ക്ട്ക് തുേ

ടെലവാ

യ തുേ

ആരംഭ്തി

ച്ച

തീയത്തി

അവസാ

ന്തിച്ച

ത്തിയത്തി

371677

അരുവിതെ ഭ്ചാഗതത തെറുകിട

ന്ചാമമ്ചാത്ര കർഷകരുതട

കുടു്കുംബങ്ങളുതട ഭൂമിയിൽ നിർതേ

പ്രവർതികൾ

199240 179268 1.11.18 29.12.18
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371678

ശില്പ ഭ്ചാഗതത തെറുകിട ന്ചാമമ്ചാത്ര

കർഷകരുതട കുടു്കുംബങ്ങളുതട

ഭൂമിയിൽ നിർതേ പ്രവർതികൾ 199099 180372 1.11.18 13.12.18

390833 തെറുകിട ന്ചാമമ്ചാത്ര കർഷകരുതട

കുടു്കുംബങ്ങളുതട ഭൂമിയിൽ നിർതേ

പ്രവർതികൾ

197714 173210 21.2.19 13.3.19

390835

തെറുവള്ളി ഭ്ചാഗതത തെറുകിട

ന്ചാമമ്ചാത്ര കർഷകരുതട

കുടു്കുംബങ്ങളുതട ഭൂമിയിൽ നിർതേ

പ്രവർതികൾ

199287 174334 25.2.19 17.3.19

348810

മാനം പള്ളി നരി കുന്നിൽ

തോട് സംരക്ഷണം 79839 77108 21.3.19 29.3.19

371680 കരിച്ചാൽ ഭാഗത്തെ

ചെറുകിട നാമമാത്ര

കർഷകരുടെ ഭൂവികസനം

199569 180372 1.11.18 24.11.18

371679 വള്ളക്കടവ് ഭാഗത്തെ

ചെറുകിട നാമമാത്ര

കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം

199196 179820 1.11.18 17.12.18
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322974 കെ ഐ പി കനാൽ

സംരക്ഷണം

124084 122911 21.1.19 29.1.19

322973

കെ ഐ പി കനാൽ

സംരക്ഷണം 148458 147920 29.1.19 17.2.19

348809 പുലമൺ തോട്

സംരക്ഷണം

105692 104927 7.3.19 27.3.19

303624 അനുവിന് ചിറ

സംരക്ഷണം

126845 126552 4.1.19 303624

സേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്

ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പണം ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചെലവിടുമ്പോൾ അത് ശരിയായി

തന്നെയാണോ ചിലവിട്ടത് എന്ന് നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുവാനും ജനങ്ങൾക്ക്

അവകാശമുണ്ട്. നാളിതുവരെ സർക്കാർ പണം വിനിയോഗിക്കുന്നത ് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു

ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമാണ.് അക്കൗണ്ടൻറ് ജനറൽ ആഡിറ്റ്, ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്,

പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്, ഇവയൊക്കെ ഫയലിൽ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച പരിഹാരം

നേടുമ്പോൾ ധനവിനിയോഗം നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് അതിൻറെ ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ

ശരി തെറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. 

സർക്കാർ ധനം വിനിയോഗിച്ചത് ഉദ്ദേശിച്ച

ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടായോ,  ഇതിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന അവകാശങ്ങളും

ആനുകൂല്യങ്ങളും അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് സമയബന്ധിതമായി ലഭിച്ചുവോ,

നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അവകാശം നിഷേധിച്ചുവോ, ഏതെങ്കിലും നിർവഹണ

രീതിയിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടായോ, ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തികൾ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത

ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകിയോ, ചുമതല കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായോ,

എന്നൊക്കെ പരസ്യമായി ഗുണഭോക്താക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും

നിഷ്പക്ഷമതികളും കൂടിയിരുന്നു ചർച്ചചെയ്തു വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും

വീഴ്ചവരുത്തിയ വരെ തുടർനടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കാനും സോഷ്യൽ ആഡിറ്റ്

വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന നേട്ടം എന്തെന്നാൽ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും
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എന്തൊക്കെയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം

പൊതുവേദിയിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അതുവഴി പരമാവധി

അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

sXmgn-em-fpsS Ah-Im-i-§Ä

sXmgn-em-fn-IÄ¡v 10 Ah-Im-i-§Ä{]-[m-\w-sN-¿p-¶p.-Ah GsXm-s¡-bmWv Nph-sS-
tNÀ¡p¶p

1) sXmgnÂ ImÀUv e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw
2) At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Im-ihpw Bb-

Xnsâ ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-ap-ff Ah-Imiw
3) AsÃ-¦nÂ sXmgn-en-Ãmbva thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Im-iw(-B-Z-ys¯ 30 Znhkw

1/4 & ]n¶o-Sp-ff Znh-k-§-fnÂ 1/2 Znh-kw)
4) sjÂ^v Hm^v t{]mPIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw
5) 5 Intem aoä-dn-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw , AsÃ-¦nÂ thX-\-

¯nsâ 10% A[nIw
6) IpSn-sh-ffw, hn{ia kuI-cyw, {]Ya ip{iqj kuI-cyw Ch e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-

Imiw
7) 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw
8) thX\ hnX-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-

Imiw
9) ka-b-_-Ôn-X-am-bp-ff ]cmXn ]cn-lm-c-̄ n-\pff Ah-Imiw
10) tkmj-yÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw

]²-Xn-bnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-¶-Xn-\p-ff hy-h-Ø-IÄ

1. Ahn-Z-Kv²-Im-bnIm²-zm\w sN¿m³k-¶-²-X-bp-f-f-h-cpw-]-©m-b-̄ nÂ Ønc-Xm-a-k-
¡m-cp-am-bn-cn-¡-Ww

2. 18 hb-Êv]qÀ¯n-bm-bn-cn-¡-Ww.
3. {Kma-]-©m-b-̄ nÂ At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\-Iw-sXm-gnÂImÀUv e`nbv¡pw
4. Ipd-ªXv 14-Zn-h-k-t¯bv¡v sXmgn-en\v At]-£n-¡-Ww
5. tPmebv¡v ap³Iq-dm-bpw-A-t]-£n-¡Ww
6. At]-£-e-̀ n-̈ v 15 Znh-k-̄ n-\-Iw-sXm-gnÂ AsÃ-¦ne \nÝn-X-\n-c-¡ne sXmgn-en-Ãmbva

thX\w
7. sXmgnÂ \ÂIn sImp-ff Adn-bn¸v tcJm-aq-ew -\ÂIWw
8. aÌÀtdmÄ ]qÀ¯n-I-cn-̈ v 15 Znh-k-̄ n-\-Iw -Iqen
9. Ime-Xm-a-k-ap-m-Ip-¶-Hmtcm Znh-k-̄ n-\-Iw.05%-\n-c-¡nÂ \jvS-]-cn-lmcw
10. BsI sXmgn-ensâ 1/3 kv{XoIÄ¡v IpSpw-_-̄ n\v ]c-am-h[n 100 Znhkw
11. 5In-tem-ao-ä-dn-\p-f-fnÂ tPmen AsÃ-¦nÂ 10%-A-[nIw Iqen#v
12. IpSn-bv¡p-hm-\p-ff shffw hn{ia kuI-c-yw, {]Y-a-ip-{iqjm kuI-cyw F¶nh ]Wn-

bn-S-§-fnÂ Dm-bn-cn-¡Ww
13. ]cn-¡p-]-än-bmÂ kuP-\y NnInÂk
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14. A]-I-S-a-cWw/Ønc-Aw-K-ssh-I-Ã-y-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw
15. 5 hb-ÊnÂ Xmsg-bp-ff Ip«n-IÄ¡v {Ijvku-I-cyw
16. Ip«nbv¡v sXmgnÂ Øe¯v A]-ISw ]än-bmÂ kuP-\y NnInÂk, ac-W-̄ n\v

FIvkvt{K-jy

sXmgn-em-fn-IÄ¡v Nne IS-a-IÄ IqSn \nÀh-ln-t¡-- _m-[-y-X-bp-v.

1. IrX-y-k-a-b¯v sXmgnÂ Øe¯v lmP-cmbn H¸v hbv¡p-I.
2. sXmgn-ep-d¸v {Kma-k-̀ -bv¡pw-tkm-j-yÂ HmUnäv {Kma-§Ä¡pw IrX-y-am-bn-]-s¦-Sp-

¡p-I.
3. ]Wn-Ø-e¯v ¹mÌnIv hkvXp-¡Ä-D-]-tbm-Kn-¡p-hmt\m I¯n-bv¡p-hm-t\m-]m-Sp-f-

f-X-Ã.
4. C³t^mÀta-j³t_mÀUv Bcw-̀ -L-«-̄ nÂ Xs¶-\nÀ_-Ô-am-bpw-h-bvt¡--Xm-

Wv.
5. {]IrXn kwc-£-W-̄ n-\v-B-h-i-y-amb {]hr-̄ n-IÄ Gsä-Sp¯v \S-̧ n-em-¡p-I.
6. BkvXn krjvSn-¡p¶ {]hr-̄ n-IÄI-s¯n taän-s\-bpw-]-©m-b¯v A[n-Ir-X-

sc-bpw-A-dn-bn-¡p-I.

alm-ßm-KmÔn tZiob {Kmao-W-sXm-gn-ep-d¸v ]²Xn {]Imcw ]²-Xn-bnÂ
DÄs¸-Sp-t¯-Xpw sXmgn-em-fn-IÄ¡v th-X-c-̄ n-ep-ff B\p-Iq-e-y-§-sf-¡p-dn¨pw
AXp-ambn _Ô-s¸« Bh-i-y-I-X-sb-¡p-dn¨pw Bap-J-̄ nÂ {]kvXm-hn-̈ n-«p-v.
taÂ{]-Imcw {]kvXm-hn-̈ n-«p-ff hnh-c-§-fp-sS-A-Sn-Øm-\-̄ nÂ NÀ -̈sN-¿-s¸« Hmtcm
hn`m-K-hpw-Cu-]-²-Xnbv¡v AX-ym-́ m-t]-£n-X-am-Wv.

sXmgn-em-fn-I-fp-sSbpw Ah-cpsS B\p-Iq-e-y-§-fp-sSbpw Ipdn¨vHcp X\-Xmb
hni-Zo-I-cWw Cu dnt¸mÀ«v apJm-́ ncw sXmgn-em-fn-I-fmb \n§-fn-te¡v F¯n-¡p-
hm³R-§Ä¡v km[n-¡pw. Cu dnt¸mÀ«ns â ASn-Øm-\-̄ nÂ \n§Ä¡v {]m]vX-am-
¡m³I-gn-bp¶ H«-\-h[n hkvXp-]-c-amb Imc-y-§Ä \½p¡v ssIh-cn-¡p-hm³km-[-y-am-
Ipw. Cu Hcp Bap-J-̄ n-eqsS dnt¸mÀ«nsâ `mK-am-Im³\n-§Ät¡-hÀ¡pw Ign-b-s«.

]©m-b-¯nÂ kq£n-t¡ 7 cPn-Ì-dp-IÄ

tI{µ kÀ¡m-cnsâ \nÀt±-i-{]-Imcw Xmsg ]d-bp¶ 7 cPn-Ì-dp-IÄ \nÀ_-Ô-ambpw
{Kma-]-©m-b¯v kq£n-t¡--Xm-Wv.

1. sXmgnÂ ImÀUn-\p-ff IpSpw_ At]-£-bp-sS cPn-ÌÀ
2. {Kmak` -tkm-j-yÂ BUnäv, {Kma-k` aoänwKv cPn-ÌÀ
3. sXmgnÂ Bh-i-y-s¸-«Xpw sXmgnÂ sImSp-̄ Xpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ
4. {]hÀ¯n-bpsS enÌpw Nnehpw hnin-Zmw-i-§fpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ
5. Ønc BkvXn-I-fpsS cPn-ÌÀ
6. ]cmXn cPn-ÌÀ
7. km[\ cPn-ÌÀ
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1. തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡ്ത് രജിസർ
തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡ്ത് രജിസർ പൂർണമ്ചായിരുന്നു എ്കും ഐസിൽ നിന്നു്കും രജിസർ ആയി തതന്ന സൂക്ഷിചിരുന്നു .

2. ഗ്ചാമസഭ രജിസർ
തപ്ചാതു ഗ്ചാമസഭ രജിസറു്കും ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് ഗ്ചാമസഭ രജിസറു്കും ഒന്നുതതന്നയ്ചാണ ഒത്്ചാതബർ വതര

സൂക്ഷിചിരുന്നത്ത്. എന്ന്ചാൽ പഞ്ചായതിൽ ദപ്ചായി അെിയിചതിന്ത് അടിസ്ചാനതിൽ 9.2.2019 കൂടിയ ഗ്ചാമസഭ
പ്രദത്യക രജിസർ എഴുതി സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നത്ത്.

3.തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെടുന്നതു്കും തത്ചാഴിൽ തക്ചാടുതതു്കും സ്കുംബനിച്ത് രജിസർ
തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെടതു്കും തത്ചാഴിൽ തക്ചാടുതതു്കും സ്കുംബനിച എല്ല്ചാ ദരഖകളു്കും 2018 19 ജൂൺ
വതരയള്ള ദരഖകൾ എ്കും ഐ എസിൽ നിന്നു്കും പ്രിൻെ്ത് എടുത്തു സൂക്ഷിചിട്ടു്ടെ്ത് .

4. വർക്ത് രജിസർ
വർക്ത് രജിസർ പൂർണമ്ചായിരുന്നു. എ്കും ഐ എസ്ത് എസിൽ നിന്നു്കും പ്രിൻെ്ത് എടുത്തു സൂക്ഷിചിരുന്നു. പ്രവർതി
ആര്കുംഭിചത്ത് അതു്കും അവസ്ചാനിച ത്ത്രീയതി ദബ്ചാധ്യത്പെടുതിയിട്ടു്ടെ്ത് . ഗ്ചാമപഞ്ചായതിതല മുഴുവൻ പ്രവർതികളു്കും ഒരു
വർക്ത് രജിസർ എന്ന നിലയ്ചാണ്ത് രജിസർ സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നത്ത്. എ്കും ഐ എസിൽ നിന്നു്കും ഡൗൺദല്ചാഡ്ത്
തെയതതടുത ദക്ചാ്പെി മബൻഡ്ത് തെയ്ത് സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നു.

5.സിര ആസി രജിസർ.
ലിസ്ത് പൂർണമ്ചായ്കും 2019 ജൂൺ വതരയള്ളവ രജിസെിൽ ദരഖത്പെടുതിയിട്ടു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ ഈ രജിസെിൽ

ഉതരവ്ചാേത്പെട ഉദേ്യ്ചാഗസർ സർടിമഫ തെയിടില്ല

6.പര്ചാതി രജിസർ .
2012 മുതൽ ഉള്ള പര്ചാതികള്ചാണ്ത് രജിസെിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നത്ത്. തമ്ചാത്കും 2018 വതരയള്ള പര്ചാതികള്ചാണ്ത്
ദരഖത്പെടുതിയിട്ടുള്ളത്ത്. പര്ചാതികൾക്ത് എല്ല്ചാ്കും പരിഹ്ചാര്കും ഉ്ടെ്ചാകിയത്ചായി ദരഖത്പെടുതിയിട്ടു്ടെ്ത്.

7.തമറ്ത്രീരിയൽ രജിസർ.
ജൂൺ വതരയള്ള എല്ല്ചാ വരകിത്റെ സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബ്ചാർഡ്ത് ദരഖകള്ചാണ്ത് രജിസർ ആയി എ്കും ഐ എസിൽ

നിന്നു്കും പ്രിൻെ്ത് എടുത്തു സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നത്ത്

പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് രജിസ്റ്ററുകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങൾ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിൻറെ സെക്ഷൻ 25 പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾ

ക്ഷണിച്ചുവരുത്താൻ പര്യാപ്തമാണ.്

ഗപവർതിനിർവ്വഹണം

1. മസറ്ത് ഡയെി.

പ്രവർതി സലത്ത് നടക്കുന്ന പ്രദത്യക സ്കുംഭവങ്ങൾ ദരഖത്പെടുത്തുന്നതിന്ത് ദവ്ടെിയ്ചാണ്ത് ആണ്ത് ഡയെി

സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നത്ത്. പ്രവർതി പരിദശ്ചാധിക്ചാൻ എത്തുന്ന ഉദേ്യ്ചാഗസർ, വി എ്കും സി അ്കുംഗങ്ങൾ എന്നിവർ

പ്രവർതിതയ സ്കുംബനിച്ചുള്ള അഭിപ്ര്ചായങ്ങളു്കും നിർദ്ദേശങ്ങളു്കും ദരഖത്പെടുദത്ടെത്ചാണ്ത്. തത്ചാഴിൽ സലത്ത് ഉ്ടെ്ചാകുന്ന

പ്രദത്യക സ്കുംഭവങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ മറ്ത് തടസങ്ങൾ എന്നിവയ്കും ഡയെി ദരഖത്പെടുതണതമന്ന്ചാണ്ത് ആണ്ത് വ്യവസ

.പരിദശ്ചാധിച്ത് 11 വർക്കുകളിലു്കും മസറ്ത് ഡയെി ഉ്ടെ്ചായിരുന്നു.

കവർദപജ്ത് പൂർണമ്ചായ്കും പൂരി്പെിചിരുന്നു. െികിത്ചാ തെലവ്ത് സ്കുംബനിച്ത് യ്ചാതത്ചാരു ദരഖത്പെടുതലുകൾ

ഡയെിയിൽ ക്ചാണുവ്ചാൻ സ്ചാധിചില്ല. തത്ചാഴിലിട സൗകര്യങ്ങൾ സ്കുംബനിച വിവരങ്ങൾ ഒന്നു്കും തതന്ന

ദരഖത്പെടുതി.യിരുന്നില്ല.

വിജിലൻസ്ത് ആൻഡ്ത് ദമ്ചാണിറെിങ്ത് കമിറി അ്കുംഗങ്ങള്ചായി ഒ്പെിട്ത് അഞ്ത് അ്കുംഗങ്ങളു്കും കുടു്കുംബശ്ത്രീ

പ്രവർതകര്ചാണ്ത്. എന്ന്ചാൽ പ്രവർതിയതട പ്രദയ്ചാജനതതക്കുെിച്ത് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങതള കുെിച്ചു്കും ഒന്നു്കും തതന്ന

ഡയെി ദരഖത്പെടുതിയിരുന്നില്ല.

തത്ചാഴിൽഉപകരണങ്ങളുതട വ്ചാടക യതട മുഴുവൻ ക്ചാര്യങ്ങളു്കും ദരഖത്പെടുതിയിട്ടു്ടെ്ത്. സന്ദർശന കുെി്പെ്ത്

ഓവർസിയർ മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ആണ്ത് ഒപ്പുവചിരിക്കുന്നത്ത് .തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് നൽകിയ നിർദേശങ്ങതളക്കുെിച്ത്
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അഭിപ്ര്ചായങ്ങതള കുെിച്ചു്കും കത്ടെതിയ ക്ചാര്യങ്ങതള കുെിച്ചു്കും ഒന്നു്കും തതന്ന പ്രതിപ്ചാേിചിടില്ല.

2. വിജിലൻസ്ത് ആൻഡ്ത് ദമ്ചാണിറെിങ്ത് കമിറി

ഓദര്ചാ വ്ചാർഡിലു്കും അ്കുംഗ്ത്രീകരിച 5 മുതൽ 7 ദപരിൽ കുെയ്ചാത അത്ത് ഒരു വിഎ്കുംസി ഉ്ടെ്ചായിരികണ്കും

എന്നത്ചാണ്ത് വ്യവസ.പ്രവർതിയതട യതട വിവിധ ഘടങ്ങളിതല പുദര്ചാഗതി ഈ സമിതി വിലയിരുത്തുന്നതു്കും

തിരുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമയ്ചാസമയങ്ങളിൽ പഞ്ചായതിൽ ദരഖ്ചാമൂല്കും അെിയിക്ചാവന്നത്ചാണ്ത്.

ഇതിൻതെ െിദ്പെ്ചാർട്ത് വർക്ത് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിദക്ടെതു്കും ഇത്ത് ഭ്ചാവിയിലുള്ള ഗ്ചാമസഭ്ചാ ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറിങ്ത്

സഹ്ചായകമ്ചാകുന്നത്ചാണ്ത് .

3. എഫ്ത് ടി ഓ - എ്കും ബുക്ത് സ്കുംബനിച്ചു

എഞിന്ത്രീയർ തമ്ചാത്കും ഹ്ചാജരു്കും കൂടി ദന്ചാകി മസ്ത് ദെ്ചാൾ ദ്്ചാസ്ത് തെയ്തു കഴി്ഞെ്ചാൽ തെയ പ്രവർതികൾ

അള്ളന്നു ദരഖത്പെടുത്തുകയ്കും അതിൻതെ അടിസ്ചാനതിൽ തയ്ചാെ്ചാകിയ വ്ചാലുദവഷൻ സർടിഫികറ്ത് ഉ്ടെ്ചാകി കൂലി

നൽകുന്നതിന്ചായി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് തസക്രടെിതയ ഏൽ്പെികണതമന്ന്ത് അത്ചാണ്ത് വ്യവസ. പരിദശ്ചാധിച്ത് 11

ഫയലുകളിലു്കും പ്രവർതികൾ അളന്ന്ത് തിടത്പെടുതിയത്ത് ആയി ക്ചാണുവ്ചാൻ സ്ചാധിചില്ല.

എന്ന്ചാൽ ഫ്ത്രീൽഡിൽ നിന്ന്ത് അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത് പ്രവർതികൾ അളക്കുന്നതിന്ത് കൃത്യമ്ചായ മ്ചാനേണ്കും

പ്ചാലിചിരുന്നില്ല എന്നത്ചാണ്ത്. ഓദര്ചാ മസർ ദെ്ചാള് കഴിയദമ്പ്ചാഴു്കും കൃത്യമ്ചായി അളക്ചാതതയ്ചാണ്ത് ദ്്ചാസ്ത് തെയ്തു

വ്ചാലുദവഷൻ സർടിഫികറ്ത് തയ്ചാെ്ചാകിയിരിക്കുന്നത്ത് എന്ന്ത് അനമ്ചാനിദക്ടെിയിരിക്കുന്നു. ഫ്ടെ്ത് ട്ചാൻസ്ഫർ

തയ്ചാെ്ചാക്കുന്നതിന്ത് മുദന്ന പ്രവർതികൾ അളന്ന്ത് തിടത്പെടുത്തുകയ്കും അത്ത് കൃത്യമ്ചായി എ്കും ബുകിൽ

ദരഖത്പെടുദത്ടെത്ചാണ്ത്.

4 .സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബ്ചാർഡ്ത്

പ്രവർതി സലതത പ്രവർതിതയ സ്കുംബനിച്ത് ലഘുവ്ചായ വിവരങ്ങളടങ്ങിയതു്കും സ്ചാധ്ചാരണക്ചാര്ചായ ആയ

ഏതത്ചാരു വ്യകിക്കു്കും മനസില്ചാകുന്ന ഭ്ചാഷയിൽ എഴുതിയതുമ്ചായ ഒരു ദബ്ചാർഡ്ത് ഉ്ടെ്ചായിരികണ്കും എന്നത്ചാണ്ത് െട്കും.

പ്രവർതി ആര്കുംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തതന്ന തത്ചാഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ചാപിക്കുന്ന അധിക്ചാരികദരഖയ്ചാണ്ത് സിറിസൺ

ഇൻഫർദമഷൻ ദബ്ചാർഡ്ത്. പരിദശ്ചാധിച്ത് 11 പ്രവർതി സലങ്ങളിലു്കും ഈ ദബ്ചാർഡ്ത് വചിട്ടു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ മൂന്നു

സലങ്ങളിൽ ദബ്ചാർഡുകൾ നശി്പെിചിരിക്കുന്നു.

ഈ ദബ്ചാർഡുകൾ എല്ല്ചാ്കും തതന്ന തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്ന്ത് പിരിതചടുത മപസ ഉപദയ്ചാഗിച്ത് വ്ചാങ്ങിയത്ചാണ്ത്.

ഈ ദബ്ചാഡി ന്ചായി െിലവ്ചായ തുക കൾ ഇതുവതരയ്കും പഞ്ചായതിൽ നിന്നു്കും ലഭിചിടില്ല എന്ന്ചാണ്ത് അെിയ്ചാൻ

കഴി്ഞെത്ത്.

5. ആസി സൃഷികൽ

വിവിധ സർക്ചാർ വികസന പദ്ധതികളുതട എല്ല്ചാ ഘടങ്ങതള സമന്വയി്പെിച്ത് പരമ്ചാവധി ആസികൾ സൃഷിക്ചാന്കും

അതുവഴി സുസിര വികസന്കും സ്ചാധ്യമ്ചാക്കുകയ്കും ദവണ്കും എന്നത്ചാണ്ത് വ്യവസ.പതക്ഷ പരിദശ്ചാധിച്ത് അഞ്ചു

ഫയലുകളിൽ ഒന്നു്കും തതന്ന യ്ചാതത്ചാരു ആസിയ്കും സൃഷിചത്ചായി ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെില്ല .എന്ന്ചാൽ തെറുകിട ന്ചാമമ്ചാത്ര

കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ ഭുവികസനതമന്ന 6 വർക്കുകളിതല മഴകുഴിയ്കും മൻമകയ്ചാലയ്കും തെയത്ത് മൂല്കും ഒരു പരിധിവതര

ജലക്ഷ്ചാമതിൽ നിന്നു്കും രക്ഷത്പെട്ചാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന്ചാണഭൂഉടമകലിൽ നിന്നു്കും അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്. ഇത്ത് ഒരു ഒറത്പെട

ആഭിപ്ര്ചായ്കും അല്ല, പരദക ഉള്ള അനഭവ്കും ത്ചാതനയ്ചാണ്ത്

6. സന്ദർശന കുെി്പെ്ത്

പ്രവർതി പരിദശ്ചാധിക്ചാൻ എത്തുന്ന ഉദേ്യ്ചാഗസർ, തപ്ചാതു പ്രവർതകർ, സന്നദ്ധ സ്കുംഘടന്ചാ പ്രവർതകർ,

ഗന്ഥശ്ചാല ,്ബ്ത് ഭ്ചാരവ്ചാഹികൾ എന്നിവർക്ത് പ്രവർതി സ്കുംബനിച്ത് അഭിപ്ര്ചായങ്ങളു്കും നിർദ്ദേശങ്ങളു്കും ദരഖത്പെടുത്ചാ്കും.

11 വർക്കുകളുതട സന്ദർശന്കും കുെിപ്പുകളിലു്കും ഓവർസിയറു്കും വ്ചാർഡ്ത് തമമ്പറു്കും മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ഒപ്പുവചിരിക്കുന്നത്ത്.

7. തഹൽ്പെ്ത് മലൻ

തക്ചാല്ല്കും ജില്ലയിതല തഹൽ്പെ്ത് മലൻ നമ്പർ(1800 425 7800) പ്രവർതിക്കുന്നത്ചായ്ചാണ്ത് ദബ്ചാധ്യത്പെടത്ത്
എന്ന്ചാൽ തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഇതിതനക്കുെിച്ത് അെിവള്ളത്ചായി അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെില്ല.
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അവക്ചാശ്ചാധിഷ്ിതനിസഷധങ്ങൾ

a) തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെട്ടുതക്ചാ്ടെ്ത് വ്യകിപരമ്ചായ അദപക്ഷ പഞ്ചായതിൽ തക്ചാടുക്ചാ്കും എന്നു്കും അെിയ്ചാമ്ചായിരുന്നിട്ടു്കും

കൂതട എല്ല്ചാ തത്ചാഴില്ചാളികളു്കും കളു്കും തമറിത്റെ സഹ്ചായദത്ചാതട ഗ്രൂ്പെ്ത് ആയിട്ചാണ്ത് തത്ചാഴിൽ ലഭിക്ചാനള്ള അദപക്ഷ

നൽകിയിരിക്കുന്നത്ത്. ചുരുക്കും െില തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് അവക്ചാശതതക്കുെിച്ത് അെിവില്ല്ചായിരുന്നു.

പഞ്ചായതിൽ നിന്നുള്ള ഉദേ്യ്ചാഗസരുതട സമർ്ദേ്കും മൂലമ്ചാണഗ്രൂ്പെ്ത് ആയി അദപക്ഷ നൽകുന്നതതന്ന്ത്

തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്നു്കും മനസില്ചാക്ചാൻ സ്ചാധിച്ചു. ഇത്ത് വഴി തത്ചാഴില്ചാളികളുതട തത്ചാഴിൽ അദപക്ഷിക്ചാനള്ള

ഉള്ള അവക്ചാശമ്ചാണ്ത് ആണ്ത് നിദഷധികത്പെടത്ത്. E1

b) തത്ചാഴില്ചാളികൾ അവക്ചാശത്പെട 14 േിവസതിനള്ളിൽ തത്ചാഴിൽ നൽകണ്കും അല്ല്ചാതപക്ഷ്കും തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ

ദവതന്കും നൽകണതമന്ന്ത് നിയമ്കും നിലനിൽതക തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഈ നിയമതതക്കുെിച്ചുള്ള അെിവ, അതല്ലങിൽ

തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും ലഭിചത്ചായി ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിചില്ല. ഈ സ്ചാഹെര്യതിൽ തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും

ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള തത്ചാഴില്ചാളികളുതട അവക്ചാശമ്ചാണ്ത് നിദഷധിചിരിക്കുന്നത്ത്. E2

c) തത്ചാഴിൽ അദപക്ഷിചിട്ടു േിവസങ്ങദള്ചാള്കും ക്ചാത്തു നിൽദക്ടെ അവസയ്ചാണ്ത് ആണ്ത് തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഉള്ളത്ത് .
പഞ്ചായതിൽ നിന്ന്ത് വിവരങ്ങൾ തിരക്കുദമ്പ്ചാൾ പുതിയ ദജ്ചാലികൾ ഒന്നു്കും ആയിടില്ല എന്ന്ത് പെഞ്ഞു
തിരിചയക്കുകയ്ചാണ്ത് പതിവ്ത്. ന്ചാല്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ അദപക്ഷ തക്ചാടുതിട്ടു്ടെ്ത് രണ്ടുമ്ചാസ്കും കഴി്ഞെ്ത് അവർ ദജ്ചാലിക്ചായി

ക്ചാതിരിക്കുകയ്ചാണ്ത് എന്ന്ചാണ്ത് തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്നു്കും അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശംലംഘിക്കപ്പെട്ടു. E3

d) തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡ്ത് എടുക്കുന്നതിന്ത് തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്നു്കും ക്ചാശു തെലവ്ചായിട്ടു്ടെ്ത് അത്ത് തിരിതക
നൽദക്ടെതു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ ദമൽ പെ്ഞെ തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഒന്നു്കും തതന്ന െിലവ്ചായ തുക ലഭിചിടില്ല. E4

e) എ്കും ജി എൻ ആർ ഇ ജി തയ നിയമപ്രക്ചാര്കും തത്ചാഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ചാന സൗകര്യങ്ങള്ചായ കുടിതവള്ള്കും
തണതല്ചാരുക്ചാൻ ഉള്ള ട്ചാർ്പെ്ചാളിൻ, പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്ത് എന്നിവ നൽദക്ടെതു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ
നിന്നു്കും ലഭിച വിവരമനസരിച്ത് ദമൽ്പെെ്ഞെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നു്കും തതന്ന തക്ചാടുക്കുന്നത്ചായി ക്ചാണുവ്ചാൻ
കഴി്ഞെിടില്ല. തത്ചാഴില്ചാളികൾ മരങ്ങള്ചാണ്ത് ആശയിക്കുന്നത്ത്. കുടിതവള്ള്കും അടുത്തുള്ള വ്ത്രീടുകളിൽ നിന്നു്കും ദമറ്ത്
എതിക്കുകയ്ചാണ്ത് പതിവ്ത്. E5

f) ഒരു മുെിവ്ത് വന്ന്ചാൽ ഉപദയ്ചാഗിക്ചാൻ പറിയ മരുന്നുകതള്ചാന്നു്കും തതന്ന അവരുതട പകൽ ഇല്ല എന്നതു്കും
പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്ത് എന്നത്ത് നിയമതിൽ മ്ചാത്ര്കും നിൽക്കുന്ന ഒന്ന്ചായി മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്.

ചികിത്സാസഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അവകാശത്തെ

തൊഴിലാളികൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നിഷേധിച്ചതായി

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. E6

g) തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് തത്ചാഴിലിടങ്ങളിൽ വച്ത് അപകട്കും സ്കുംഭവിച്ചാൽ അവദര ആശുപത്രിയിൽ തക്ചാണ്ടു
ദപ്ചാകുന്നതിനള്ള വ്ടെിക്കൂലിയ്കും നൽദക്ടെതു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ കുടി എന്ന തത്ചാഴില്ചാളി പണി മസറിൽ വച്ചു്ടെ്ചായ
അപകടതിൽ ആശുപത്രിയിൽ തക്ചാണ്ടു ദപ്ചായ തെലവ്കും തത്ചാഴില്ചാളി സ്വന്കും കയിൽ നിന്ന്ചാണ്ത് എടുതിട്ടുള്ളത്ത്.
E7

h) നിയമപ്രക്ചാര്കും 5 കിദല്ചാമ്ത്രീറർ അപ്പുെ്കും ദജ്ചാലി തെയ്യുകയ്ചാതണങിൽ തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് 10% യ്ചാത്ര കൂലി
നൽദക്ടെത്ചാണ്ത്. അങ്ങതന യ്ചാത്ര്ചാക്കൂലി ലഭിക്കുതമന്നു്കും ഉള്ള തത്ചാഴില്ചാളികളുതട അവക്ചാശതതക്കുെിച്ത്
അവർക്ത് അെിയില്ല്ചായിരുന്നു. E8

i) വിശേ്ചാ്കുംശങ്ങളടങ്ങി സിറിസൺ ദബ്ചാർഡ്ത് തത്ചാഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ചാപികണതമന്ന്ചാണ്ത് നിയമ്കും. 11 തവ്ചാർക്ത്
മസറ്റുകളിലു്കും ദബ്ചാർഡ്ത് ക്ചാണുവ്ചാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന്ചാൽ മൂന്നു സലങ്ങളിൽ സ്ചാമൂഹികവിരുദ്ധർ നശി്പെിചത്ചായി
ക്ചാണ്ചാൻ കഴിഞ്ഞു .എല്ല്ചാ മസറിലു്കും തത്ചാഴില്ചാളികളിൽനിന്ന്ത് പിരിതചടുത്ചാണ്ത് ദബ്ചാർഡ്ത് തവചിരിക്കുന്നത്ത്. ഈ
മപസ ഇതുവതരയ്കും പഞ്ചായതിൽനിന്നു്കും ദമറിത്റെ അകൗ്ടെിൽ എതിയിടില്ല എന്ന്ചാണ്ത് ദമറിമ്ചാരിൽ നിന്നു്കും
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തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്നു്കും അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്. E9

j) മരുന്നു വ്ചാങ്ങുന്ന ബില്ലുകൾ, ദഫ്ചാദട്ചാതയടുക്കുന്ന ബില്ലുകൾ , ദഫ്ചാദട്ചാ ദക്ചാ്പെി എടുക്കുന്നതിന, വ്ടെിക്കൂലിക്ത്
െിലവകൾ ഇവതയ്ചാന്നു്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന്ചാണ്ത് ദമറ്റുമ്ചാരുതട പര്ചാതി E10

k) ക്ചാല്ചാനസൃതമ്ചായതു്കും തത്ചാഴില്ചാളികളുതട ആവശ്യപ്രക്ചാര്കും ഉള്ള ദജ്ചാലികൾ അല്ല നൽകുന്നതതന്ന്ത്
പര്ചാതിയയർന്നിട്ടു്ടെ്ത്. സ്വനമ്ചായി സൂക്ഷിദക്ടെത്ത് ക്ചാർഡുകൾ എല്ല്ചാ്കും തതന്ന മ്ചാസങ്ങദള്ചാളമ്ചായി പഞ്ചായതിൽ
പുതുക്കുന്നതിന്ത് ദവ്ടെി തക്ചാണ്ടു വചിരിക്കുന്നതതന്ന്ത് തത്ചാഴില്ചാളികൾ പെ്ഞെത്ത്. തത്ചാഴില്ചാളികളുതട
അവക്ചാശങ്ങതള കുെിച്ചുള്ള അെിവില്ല്ചായ്മയ്കും ഉദേ്യ്ചാഗസരുതട അന്ചാസയ്ചാണ്ത് ദമൽ്പെെ്ഞെ സ്ചാഹെര്യങ്ങളിദലക്ത്
നയിക്കുന്നത്ത്. തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് നല്ല മടനിങ്ങു്കും, ദബ്ചാധവൽകരണ ്്ചാസുകളു്കും തെയ്യുന്നതിലൂതട നമ്മുതട
ഭരണസ്കുംവിധ്ചാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുത്ചാര്യമ്ചാക്കുകയ്കും അതിലൂതടയ്കും തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി കൂടുതൽ ഫലപ്രേമ്ചാകു്കും
തെയ്യു്കും. E11

േട്ടെതലുേളം ന്തിർക്ദേശങ്ങളം

 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് അവരുതട അവക്ചാശങ്ങതളക്കുെിച്ത് കൃത്യമ്ചായ ഒരു ധ്ചാരണയമില്ല

 ഒരു കുടു്കുംബതിൽ നിന്നു്കും നൂെ്ത് തത്ചാഴിൽേിന്കും കിടിയത്ത് 67 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ചാണ്ത്.

 തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി തത്ചാഴില്ചാളികളുതട അവക്ചാശമ്ചായി അല്ല അവർ ക്ചാണുന്നത്ത്, ദമറ്റു നൽകുന്ന ഒരു

ഔേ്ചാര്യ്കും എന്ന്ചാണ്ത് തത്ചാഴില്ചാളികൾ മനസില്ചാക്കുന്നത്ത്.

 മ്ചാർചിനദശഷ്കും ഇതുവതരയ്കും ഒരു ദജ്ചാലി ദപ്ചാലു്കും പഞ്ചായത്ത് അനവേിച്ചു തക്ചാടുതിടില്ല എന്ന്ചാണ്ത്

തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്നു്കും അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്.

 പഞ്ചായതിൽ തത്ചാഴിലിന ദവ്ടെി അദപക്ഷ നൽകി മ്ചാസങ്ങദള്ചാളമ്ചായി എന്ന്ചാണ്ത്, ദമറിൽ നിന്നു്കും

അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്. പദക്ഷ മക്പെറ്ത് രസ്ത്രീത്ത് വ്ചാങ്ങിയിടില്ല. അത്ത് വ്ചാങ്ങണ്കും എന്ന ക്ചാര്യ്കും അവർക്ത്

അെിയില്ല്ചായിരുന്നു എന്ന്ചാണ്ത് ദമറ്റു പെ്ഞെത്ത്.

 തത്ചാഴില്ചാളികൾ എല്ല്ചാവരു്കും തതന്ന പ്രഗലഭരു്കും പരമ്പര്ചാഗത കൃഷി ര്ത്രീതികള് നല്ല അെിവ്ത് ഉത്ടെന്നിരിതക

അവർ കത്ടെതിയിരിക്കുന്നു മിക തത്ചാഴിലുകളു്കും പഞ്ചായത്ത് ഏതറടുത്തു നടത്ചാെില്ല എന്ന്ചാണ്ത് ആണ്ത്

തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്നു്കും അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്.

 ക്രിയ്ചാത്മക െർചകളിലൂതട തത്ചാഴില്ചാളികളുതട പരമ്പര്ചാഗത അെിവിതന പ്രദയ്ചാജനത്പെടുതി അവരുതട

അഭിപ്ര്ചായങ്ങൾ ഉൾത്പെടുതി ഗ്ചാമസഭയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾതക്ചാ്ടെ്ത് ദവണ്കും ഉദേ്യ്ചാഗസർ

തത്ചാഴിൽ തിരത്ഞെടുദക്ടെത്ത്

 തത്ചാഴിലുെപ്പു നിയമ്കും തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഉെപ്പുനൽകുന്ന തത്ചാഴിൽ സൗകര്യങ്ങള്ചായ സുരക്ഷ്ചാ ഉപകരണങ്ങൾ

ലഭ്യമ്ചായി എന്ന്ത് ഉദേ്യ്ചാഗസര ഉെപ്പുവരുതിയിരികണ്കും.

 നിയമപ്രക്ചാര്കും ഉടമകൾ അവരുതട ഭൂമിയിൽ തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി പ്രക്ചാര്കും കൃഷിദയ്ചാഗ്യമ്ചാക്ചാൻ അദപക്ഷ

നൽകുകയ്കും അത്ത് പ്രക്ചാര്കും അവർക്ത് അത്ത് തെയ്തു തക്ചാടുക്കുകയ്ചാണ്ത് ദവ്ടെത്ത്. പരിദശ്ചാധിച പ്രവർതികളിൽ

എല്ല്ചാ്കും തതന്ന, ഉടമകൾ ഒരു േിവസ്കും മ്ചാത്ര്കും ദജ്ചാലി തെയത്ചായ്ചാണ്ത് മനസില്ചാക്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്.

 പ്രവർതികൾ തിരത്ഞെടുക്കുദമ്പ്ചാൾ ഭൂപ്രകൃതിയനസരിച്ത് ആ പ്രദേശത്ത് തെയ്ചാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർതികൾ

ആണ്ത് എന്ന്ത് ഉദേ്യ്ചാഗസർ ഉെപ്പുവരുതണ്കും.

 ഒരു മഴക്കുഴി യതട ക്ചാല്ചാവധി അഞ്ത് വർഷ്കും ആതണന്നിരിതക അത്ത് െ്ചാണക്കും, വ്ചാഴ, തതങ്ങ്ത്, െപ്പുെവറുകൾ

എന്നിവയ്ക്കുള്ള കുഴികൾ ആയിട്ചാണ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിചത്ത്.

 ഒരു മടപ്പു്കും മഴക്കുഴികൾ മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് എസിദമറ്ത് പ്രക്ചാര്കും ഉ്ടെ്ചായിരുന്നത്ത് എന്ന്ചാൽ പരിദശ്ചാധനയിൽ

മനസില്ചാക്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത് ശ്ചാസ്ത്രീയമ്ചായി നിർമിചിരിക്കുന്നു വലുതു്കും തെറുതുമ്ചായ മഴക്കുഴികൾ ആണ്ത്

 മൂന്നുമ്ചാസ്കും മുമ്പ്ത് ശുെ്ത്രീകരിച്ചു എന്ന്ത് പെയത്പെടുന്ന ഈ ദത്ചാട്ത് ഇദ്പെ്ചാഴതത അവസ വളതര

പരിത്ചാപകരമ്ചാണ്ത്. മുൻപു ദത്ചാടിനള്ളിൽ

നിദഷധികത്പെടിരുന്ന അടിഞ്ഞു കൂടിയതുമ്ചായ പ്ചാസിക്ത് ഉൾത്പെടുന്ന മ്ചാലിന്യങ്ങൾ ശുെ്ത്രീകരണ സമയത്ത്

തത്ചാഴില്ചാളികൾ ദെ്ചാഡിൻതെ ഇരുവശങ്ങളിലുമ്ചായി കൂടിയിടിരുന്നു. എന്ന്ചാൽ മഴ സമയത്ത് ദത്ചാടിനതെ ജല്കും

ഉയർന്നദ്പെ്ചാൾ ഇദത മ്ചാലിന്യ്കും തിരിതക ദത്ചാടിദലക്ത് തതന്ന എതിദചരുകയ്കും തെയ്തു.

 ഈ മ്ചാലിന്യങ്ങൾ എല്ല്ചാ്കുംകൂടി ദെർന്ന്ത് ജലതമ്ചാഴുക്ത് തടസ്കും സൃഷിചിരിക്കുന്ന. കൂട്ചാതത 20 മ്ത്രീറർ വ്ത്രീതിഉള്ള
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ഈ ദത്ചാടിനതെ ഇദ്പെ്ചാഴതത വിസ്ത്രീർണ്കും 10 മ്ത്രീറർ ആയി ചുരുങ്ങി ബ്ചാകിയിടങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങളു്കും മൺ

കൂമ്പ്ചാരങ്ങളു്കും ആണ്ത്.

 തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി പ്രക്ചാര്കും അനവേന്ത്രീയമ്ചായ 260 വർക്കുകൾ തെയ്ചാതമന്നിരിതക ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത്

ദഫ്ചാെ്കും പ്രക്ചാര്കും ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത് മണ്ത് ജല സ്കുംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾമാപ്രമാണ.്

 എസിദമറ്ത് പെയന്ന ര്ത്രീതിയില്ചായിരുന്നില്ല ബണ്ടുകളുതട നിർമ്ചാണ്കും

 എസിദമറ്ത് പ്രക്ചാര്കും കല്ലു കയ്ചാല ഉ്ടെ്ചായിരുതന്നങിലു്കും വളതര കുെച്ചു മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്.

 ചെറുക്തിട നാമമാപ്ര കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസനം എന്ന് ആറു

വർക്കുകളിലും മഴ കുഴിയും മൺ കയ്യാലയും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉള്ളതിൽ ന്തിനുനും

കൂടുതലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അളവ്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്തിമമറ് പ്രകാരനും ഉള്ള്ര്തിൽ നിന്നും 25 ശ്രമാനനും മാത്രമാണ

കലുകയാലകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്്

 സ്ചാമൂഹിക സന്നദ്ധ സ്കുംഘടനകളുതടയ്കും, എൻജിഒ കളുതട പങ്ചാളിത്കും എങ്ങു്കും തതന്ന ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെില്ല.

 പദ്ധതി ആസൂത്രണതിന്ത് ദവ്ടെ പരിശ്ത്രീലന്കും തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് സ്ചാഫുകൾക്ത് തമറ്ത് മ്ചാർക്കു്കും

നൽദക്ടെിയിരിക്കുന്ന, എങില മ്ചാത്രദമ പ്രവരതി തക്ചാ്ടെ്ത് ഉദേശിച ഫല്കും ലഭിക്കുക ഒള്ളു.

 എ്കും ഐ എസ്ത് ദഫ്ചാർമ്ചാറ്ത് ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് മ്ചായി ബനത്പെട ദഫ്ചാർമ്ചാറ്റുകൾ ആയ 2, 2B, 3, 4 എന്നിവ

പരിദശ്ചാധിക്കുകയ്കും അതിൻതെ അടിസ്ചാനതിൽ ദഫ്ചാർമ്ചാറ്റുകൾ പൂരി്പെിക്കുകയ്കും തെയ്തു. ഫയലിതല

ദരഖകൾ തതന്നയ്ചാണ്ത് എ്കും ഐ എസിൽ ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്.

അനുബന്ധങ്ങൾ

അന്കുംബന്കും 1 (ഫയൽ പരിദശ്ചാധനയിൽ കത്ടെതിയ വിവരങ്ങൾ)

ദകന്ദ്ര സർക്ചാർ നിർദേശപ്രക്ചാര്കും ത്ചാതഴ പെയന്ന ദരഖകൾ നിർബനമ്ചായ്കും സൂക്ഷിദക്ടെത്ചാണ്ത്

1. കവർദപജ്ത്

2. തെക്ത് ലിസ്ത്

3. ആക്ഷൻ പ്ചാൻ/തഷൽഫ്ത് ഓഫ്ത് വർക്ത് എന്നിവയതട അ്കുംഗ്ത്രീകരിച ദക്ചാ്പെി.

4. സ്ചാദങതിക എസിദമറ്ത് ഡിമസന്കും അടങ്ങിയ പുതിയ സ്ചാദങതിക അനമതിയതട ദക്ചാ്പെി.

5. ഭരണ്ചാനമതി യതട സ്ചാമ്പതിക അനമതിയതടയ്കും ദക്ചാപ്ത്
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6. കൺവർജൻസ്ത് വിശേ്ചാ്കുംശങ്ങൾ

7. തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെട്ടുതക്ചാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ

8. അനവേിച്ചു തക്ചാണ്ടുള്ള ദന്ചാട്ത്രീസ്ത് ദക്ചാ്പെി

9. പൂരി്പെിച മ്ചാസർ തര്ചാൾ ദക്ചാ്പെി

10. തമഷർതമൻെ്ത് ബുകിത്റെ ദക്ചാ്പെി.

11. സ്ചാധനങ്ങൾ വ്ചാങ്ങുന്നതിനള്ള തക്ചാദടഷൻ ക്ഷണിചതിൽ ക്കുംപ്ചാരറ്ത്രീവ്ത് ദസറ്ത്തമൻെ്ത് തമറ്ത്രീരിയൽസ്ത് സമപ

ഓർഡർ ദക്ചാ്പെി

12.ദവജസ്ത് ലിസ്ത്

13.ദവേന തിൻതെ സ്ചാധനങ്ങൾക്ത് പണമടച അതിൻതെ എഫ്ത് ടി ദക്ചാ്പെി

14. തമറ്ത്രീരിയൽ വൗചർ ഇന്യ ബില്ലുകളുതട യ്കും ദക്ചാ്പെി

15. ദെ്ചായൽറി അടച രസ്ത്രീത്ത് ദക്ചാ്പെി

16. മൂന്ന്ത് ഘടങ്ങള്ചായള്ള ഉള്ള തത്ചാഴിൽ ദഫ്ചാദട്ചാകൾ

17. പൂർത്ത്രീകരിച സർടിഫികറ്ത് ദക്ചാ്പെി

18.മസർ ദെ്ചാൾ മൂവതമൻെ്ത് സിൽ്പെ്ത്

19. ആസി ഉതേ ജിദയ്ചാ ട്ചാഗ്ത് ദഫ്ചാദട്ചാസ്ത്

20. ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് െിദ്പെ്ചാർട്ത് ദക്ചാ്പെി

21. മസറ്ത് ഡയെി

22.മറ്ത് അനബന ദരഖകൾ

കവർദപജ്ത്

വ്ചാർഷിക മ്ചാസർ സർക്കുലർ പ്രക്ചാര്കും ഉള്ള ഒരു കവർ ദപജ്ത് ആണ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്. കവർ ദപജിൽ

പ്രവർതിയതട ദപര്ത് ആര്കുംഭിച ത്ത്രീയതി, അവസ്ചാനിച ത്ത്രീയതി, എസിദമറ്ത് തുക ,െിലവ്ചായ തുക., മ്ത്രീറി്കുംഗ്ത് ദപര്ത്,

ഭരണ്ചാനമതി നമ്പർ , സ്ചാദങതിക്ചാനമതി നമ്പർ, പഞ്ചായതിൻതെ ദപര്ത്, വ്ചാർഡിന്ത് ദപര്ത് എന്നിവ ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിച്ചു

..

തെക്ത് ലിസ്ത്

ഒരു പ്രവർതി മഫലിൽ ഏതത്ചാതക ദരഖകൾ എവിതട ഏത്ത് ദപജു മുതൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നു എന്ന്ത്

മനസില്ചാക്ചാനള്ള ആധിക്ചാരിക ദരഖയ്ചാണ്ത് തെക്ത് ലിസ്ത്. പരിദശ്ചാധിച്ത് 11 ഫയലുകളിലു്കും തെകി്സ്ത് പകർ്പെ്ത്

ഉ്ടെ്ചായിരുന്നില്ല .

ആക്ഷൻ പ്ചാൻ ദക്ചാ്പെി

ഒരു പ്രവർതി പഞ്ചായതിൽ നടപ്പുവർഷതിൽ അനവേികണതമങിൽ എങിൽ അത്ത് ആക്ഷൻ പ്ചാനിൽ

ഉ്ടെ്ചായിരികണ്കും. നടന്ന പ്രവർതി ആക്ഷൻ പ്ചാനിൽ ഉ്ടെ്ത് എന്ന്ത് തതളിയിക്കുന്നതിന്ത് ദവ്ടെി ആക്ഷൻ പ്ചാനിന്ത്

ദക്ചാ്പെി കൂടി ഫയലിൽ സൂക്ഷികണ്കും .പരിദശ്ചാധിച്ത് എല്ല്ചാ ഫയലുകളിലു്കും ആക്ഷൻ പ്ചാനിത്റെ ദക്ചാ്പെിയ്കും ഗ്ചാമസഭ്ചാ

ത്ത്രീരുമ്ചാനതിന്ത് ദക്ചാ്പെിയ്കും സൂക്ഷിചിട്ടു്ടെ്ത്.

എസിദമറ്ത്

ഒരു പ്രവർതി എങ്ങതന ഏതളവിൽ തെയണതമന്ന്ത് എന്ന്ത് സ്ചാദങതികമ്ചായി പ്രതിപ്ചാേി്പെിക്കുന്ന ആധിക്ചാരിക

ദരഖയ്ചാണ്ത് എസിദമറ്ത്. പരിദശ്ചാധിച്ത് ഫയലുകളിലു്കും എസിദമറ്റു്കും സ്ചാധ്ചാരണ ജനങ്ങൾക്ത് മനസില്ചാകുന്ന തരതിലുള്ള

വിശേമ്ചായ എസിദമറ്റു്കും സൂക്ഷിക്കുന്നു.

സ്ചാദങതിക അനമതി
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ഒരു പ്രവർതിക്കു സ്ചാദങതികവിേഗധരുതട അനമതി ലഭിചിട്ടു്ടെ്ത് എന്നതിനള്ള ഉള്ള ആധിക്ചാരിക ദരഖയ്ചാണ്ത്

അനമതിദരഖ . മുഴുവൻ ഫയലുകളു്കും സ്ചാദങതിക അനമതിദരഖ .സൂക്ഷിചിരുന്നു. സ്ചാദങതിക അനമതിദരഖ ദരഖകൾ

സ്ചാദങതികവിേഗധരുതട ഓദ്പെ്ചാ,സ്ത്രീല ത്ത്രീയതി എന്നിവ ദരഖത്പെടുതിയിരുന്നു

ഭരണ്ചാനമതി ദരഖ

പ്രവർതി തെയ്യുന്നതിന്ത് നിർവഹണ ഏജനസി നൽകുന്ന അനമതിയ്ചാണ്ത് ഭരണ്ചാനമതി ദരഖ. എല്ല്ചാ ഫയലുകളു്കും

സൂക്ഷിചിരുന്നു. കമ്പ്പ്യൂടെിൽ നിന്ന്ത് എടുത ദക്ചാ്പെിയ്ചാണ്ത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്ത് .അതില നിർവഹണ

ഉദേ്യ്ചാഗസരുതട ഒപ്പു്കും ത്ത്രീയതിയ്കും ദരഖത്പെടുതിയിട്ടു്ടെ്ത്. ഭരണ്ചാനമതി ലഭിക്കുന്നതിന സമർ്പെിചിരിക്കുന്ന ഗ്ചാമസഭ

തിരുമ്ചാനതിത്റെ ദക്ചാ്പെിയ്കും സൂക്ഷിചിട്ടു്ടെ്ത്.

ഡിമ്ചാൻഡ്ത് ദഫ്ചാെ്കും

തത്ചാഴില്ചാളി തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെടുന്നതിത്റെ അദപക്ഷയ്ചാണ്ത് ഡിമ്ചാൻഡ്ത് തഫ്ചാർമ്ത്. ആവശ്യത്പെട്ടു 15

േിവസതിനള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ദജ്ചാലി നൽകിദയ്ചാ എന്ന്ത് അെിയന്ന ദരഖയ്ചാണ്ത്. ഓദര്ചാ തത്ചാഴില്ചാളിയ്കും തത്ചാഴിലിന്ചായി

അദപക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദഫ്ചാമ്ചാണ്ത് ആണ്ത് ഫയൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നത്ത്. ദഫ്ചാമിൽ നിന്നുമുള്ള മക്പെറ്ത് രസ്ത്രീത്ത്

തത്ചാഴില്ചാളിക്ത് തക്ചാടുതത്ചായി ആണ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ കഴിയന്നത്ത്.

വർക്ത് അദല്ചാദകഷൻ ദഫ്ചാെ്കും

പ്രവർതി അനവേിച്ചുതക്ചാണ്ടുള്ള നിർവഹണ ഉദേ്യ്ചാഗസർ നൽകുന്ന അനമതിയ്ചാണ്ത്. അദപക്ഷിച്ത് 15

േിവസതിനള്ളിൽ ദജ്ചാലി ലഭിദച്ചാ എന്നെിയ്ചാൻ ഈ ദഫ്ചാെ്കും സഹ്ചായിക്കു്കും .. തഷഡ്പ്യൂൾ വൺ പ്ചാര 2, തഷഡ്പ്യൂൾ 2

പ്ചാര 14,21, എ എ്കും സി െ്ചാപറർ 4.2 പ്രക്ചാര്കും വർക്ത് അനവേിച്ചുതക്ചാണ്ടുള്ള ദഫ്ചാെ്കും സൂക്ഷിദക്ടെത്ചാണ്ത്. എന്ന്ചാൽ

ഈ ദഫ്ചാെ്കും ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിചിരുന്നില്ല.

മസർ ദെ്ചാൾ

തത്ചാഴില്ചാളികളുതട ഹ്ചാജർനില ദരഖത്പെടുത്തുന്ന ആധിക്ചാരിക ദരഖയ്ചാണ്ത് മ്ചാസർ ദെ്ചാൾ. തഷഡ്പ്യൂൾ വൺ പ്ചാര 1, 5 ജി

പ്രക്ചാരമുള്ള പ്രവൃതിയമ്ചായി ബനത്പെട മസർ ദെ്ചാളുകൾ ഫയലിൽ ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിച്ചു . തസക്രടെി, ബി.ഡി.ഓ

എന്നിവരുതട ഒ്പെ്കും ത്ത്രീയതിയ്കും ദരഖത്പെടുതിയിരുന്നു. മസർ ദെ്ചാളുകളിൽ തവടിതിരുതലുകൾ ഉ്ടെ്ചായിരുന്നില്ല

തമഷർതമൻെ്ത് ബുക്ത്

ഒരു പ്രവർത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം കൃത്യമായ അളവിൽ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും

ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരം ആണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധികാരിക രേഖയാണ്

മെഷർമെൻറ് ബുക്ക്. പരിശോധിച്ച് എല്്ലാ ഫയലുകള്തിലുനും ചമഷർമെൻറ് ബുക്ക്

ഉണ്ടായിരുന്നു. മെഷർമെൻറ് ബുക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ തുക ആകുമ്പോഴും ഒടുവിൽ

പ്രവർത്തിക്കു അനുവദിച്ച തുക പ്രകാരമുള്ള ആകെത്തുക അനുവദികക്ുമ്ാഴുനും

ചമഷർമെൻറ് ബുക്കിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒപ്പും സീലും

എന്നിവ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്്

തവജ്ത് ലിസ്ത്

മസർ ദര്ചാള്ളിന ആനപ്ചാതികമ്ചായി തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ദവത്കും അനവേിച്ചു എന്ന്ത് തതളിയിക്ചാനള്ള ആധിക്ചാരിക

ദരഖയ്ചാണ്ത് തവജു ലിസ്ത്.. പരിദശ്ചാധിച്ത് എല്ല്ചാ ഫയലുകളിലു്കും ലിസ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിക്കു്കും
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ഫ്ടെ്ത് ട്ചാൻസ്ഫർ ഓഡർ 

മസർ ദെ്ചാളു്കും, ദവജു ലിസിന അനസരിച്ത് തത്ചാഴില്ചാളിക്ത് ദവതന്കും മകമ്ചാെിതയന്ന്ത് ഉെ്പെ്ചാക്ചാനള്ള ദരഖയ്ചാണ്ത്

ഫ്ടെ്ത് ട്ചാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പരിദശ്ചാധിച്ത് എല്ല്ചാ ഫയലുകളിലു്കും ഫ്ടെ്ത് ട്ചാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ക്ചാണ്ചാൻ കഴിഞ്ഞു .

ദഫ്ചാദട്ചാഗ്ചാഫ്ത്

ഒരു പ്രവർതി തുടങ്ങുന്നതിനമുദമ്പ പ്രവർതി നടന്നുതക്ചാ്ടെിരിക്കുദമ്പ്ചാൾ പ്രവർതി പൂർത്ത്രീകരിക്കുന്നതിന്ത്

ദശഷവമുള്ള മൂന്നു ഘടങ്ങളുള്ള ദഫ്ചാദട്ചാ പ്രവർതി ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിചിരുന്നു .എന്ന്ചാൽ ജിദയ്ചാ ട്ചാഗ്ത് ദഫ്ചാദട്ചാസ്ത്

ഫയൽ സൂക്ഷിചിരുന്നില്ല.

പ്രവർതി പൂർത്ത്രീകരണ സ്ചാക്ഷ്യപത്ര്കും

പ്രവർതി പൂർത്ത്രീകരിചത്ത് ദരഖയ്ചാണ്ത് പ്രവർതി പൂർത്ത്രീകരണ്കും സ്ചാക്ഷിപത്ര്കും. എന്ന്ചാൽ പരിദശ്ചാധിച്ത്

ഫയലുകളിൽ എല്ല്ചാ്കും തതന്ന പ്രവർതി പൂർത്ത്രീകരണ്കും സ്ചാക്ഷ്യപത്ര്കും ഒപ്പും സീലും എന്നിവദയ്ചാടുകൂടി ക്ചാണ്ചാൻ

കഴിഞ്ഞു .

മസർ ദെ്ചാൾ മൂവതമൻെ്ത് സി്പെ്ത്

ഒരു പ്രവർതിയതട ഓദര്ചാ ഘടതതയ്കും മ്ചാസർ ദെ്ചാൾ അനവേിച്ചു തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ദവതന്കും നൽകുന്നത്ത് വതരയള്ള

ഓദര്ചാ ഘടങ്ങളിലു്കും ഏതത്ചാതക ത്ത്രീയതികളിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന്ത് മനസില്ചാക്കുന്നത്ചാണ്ത് മസർ ദെ്ചാൾ മൂവതമൻെ്ത്

സി്പെ്ത്. പരിദശ്ചാധിച്ത് എല്ല്ചാ ഫയലുകളിലു്കും ഇത്ത് ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിച്ചു

മസറ്ത് ഡയെി

പ്രവർതി സലതത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളു്കും ദരഖത്പെടുത്തുന്നതിനദവ്ടെിയള്ള ആധിക്ചാരിക ദരഖയ്ചാണ്ത് മസറ്ത് ഡയെി.

പരിദശ്ചാധിച്ത് എല്ല്ചാ ഫയലുകളു്കും മസറ്ത്ഡയെി ക്ചാണ്ചാൻ കഴിഞ്ഞു .തത്ചാഴില്ചാളികളുതട തത്ചാഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ,

െികിത്ചാസഹ്ചായ്കും സ്കുംബനിച്ചുള്ള ദരഖകൾ എന്നിവ ഒഴിച്ത് ബ്ചാകി എല്ല്ചാ ദപജുകളു്കും പൂർണമ്ചായ്കും പൂരി്പെിച്ത് ഇരുന്നു

.സന്ദർശന കുെി്പെിൽ വ്ചാർഡ്ത് തമമ്പറു്കും ഓവർസിയർ മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് സന്ദർശിെിരിക്കുന്നതു.

അനുബന്ധം 2 (വർക്ത് മേറിൽ ഗപവർതി നനരിട്ത് പരിസശ്ചാധന

നടതിയതിന്ത്നെവിശദ്ചാംശങ്ങൾ)

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് അരുവിചിെ േംരക്ഷണം

പ്രവർത്തിയുടട കോഡ്ക് 303624

പ്രവർത്തി ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി 4.1.19

പ്രവർത്തി അവസാന്തിപ്തിച്ച്ക് തീയത്തി 16.1.19

എസ്തികെട്ക് തുേ 126845

ടെലവായ തുേ 126552

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനം 452

അരിവി െിെ സ്കുംരക്ഷണ്കും എന്ന പ്രവർതി കഴി്ഞെിട്ത് ഏകദേശ്കും ആറുമ്ചാസ്കും മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ആയിരിക്കുന്നത്ത് .

കുളതിതല പ്ചായൽ കൃത്യമ്ചായി മ്ചാറ്ചാതത്ത് തക്ചാ്ടെ്ത് കുളതിൻ ഉള്ളിൽ നിെതയ പ്ചായലുകൾന്തിറഞ്തിര്തികുനു.

െിെയിതല മ്ചാലിന്യങ്ങതളല്ല്ചാ്കും തതന്ന മതറ്ചാരു പെമ്പിദലക്ത് ന്ത്രീക്കും തെയ്തു എന്ന്ചാണ്ത് തത്ചാഴില്ചാളികളിൽനിന്ന്ത് അെിയ്ചാൻ

കഴി്ഞെത്ത്. ഇദ്പെ്ചാൾ ക്ടെ്ചാൽ ഉപദയ്ചാഗശൂന്യമ്ചായ വിധ്കും ്രായലുകളുനും തെറുസസ്യങ്ങളു്കും െിെയിൽ

നിെ്ഞെിരിക്കുന്നു. തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി വഴി വൃതിയ്ചാകിയതിനദശഷ്കും ദ്്ചാക്ത്ക് പഞ്ചായത്ത്ക് സഹ്ചായദത്ചാതട

െിെക ചുറ്റു്കും കല്ലുതക്ചാണ്ടുള്ള ചുറ്റുമതിൽ നിർമിചിരിക്കുകയ്ചാണ്ത്.



16

SAU, KollamPage 16

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് പുലെൺ കതാട്ക് സംരക്ഷണം

പ്രവർത്തിയുടട കോഡ്ക് 348809

പ്രവർത്തി ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി 7/3/19

പ്രവർത്തി അവസാന്തിപ്തിച്ച്ക് തീയത്തി 27/3/19

എസ്തികെട്ക് തുേ 105692

ടെലവായ തുേ 104927

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനം 367

ഈ ദത്ചാടിനതെ ഒരു വശ്കും പതത്ചാമ്പത്ചാ്കും വ്ചാർഡ്ത് ഒരുവർഷ്കും ഇരുപത്ചാ്കും വ്ചാർഡ്ത് കൂടി സ്കുംയകമ്ചായിട്ചാണ്ത്

തെയിരിക്കുന്നത്ത്. മൂന്നുമ്ചാസ്കും മുമ്പ്ത് ശുെ്ത്രീകരിച്ചു എന്ന്ത് പെയത്പെടുന്ന ഈ ദത്ചാട്ത് ഇദ്പെ്ചാഴതത അവസ വളതര

പരിത്ചാപകരമ്ചാണ്ത്. മുൻപു ദത്ചാടിനള്ളിൽ നിദഷധികത്പെടിരുന്ന അടിഞ്ഞു കൂടിയതുമ്ചായ പ്ചാസിക്ത് ഉൾത്പെടുന്ന

മ്ചാലിന്യങ്ങൾ ശുെ്ത്രീകരണ സമയത്ത് തത്ചാഴില്ചാളികൾ ദെ്ചാഡിൻതെ ഇരുവശങ്ങളിലുമ്ചായി കൂടിയിടിരുന്നു .

എന്ന്ചാൽ മഴ സമയത്ത് ദത്ചാടിനതെ ജല്കും ഉയർന്നദ്പെ്ചാൾ ഇദത മ്ചാലിന്യ്കും തിരിതക ദത്ചാടിദലക്ത് തതന്ന

എതിദചരുകയ്കും തെയ്തു. ഈ മ്ചാലിന്യങ്ങൾ എല്ല്ചാ്കുംകൂടി ദെർന്ന്ത് ജലതമ്ചാഴുക്ത് തടസ്കും സൃഷിചിരിക്കുന്ന. കൂട്ചാതത 20

മ്ത്രീറർ വ്ത്രീതിഉള്ള ഈ ദത്ചാടിനതെ ഇദ്പെ്ചാഴതത വിസ്ത്രീർണ്കും 10 മ്ത്രീറർ ആയി ചുരുങ്ങി ബ്ചാകിയിടങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങളു്കും

മൺ കൂമ്പ്ചാരങ്ങളു്കും ആണ്ത്.

സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബ്ചാർഡ്ത് തെളിയിൽ മുങ്ങി ദപ്ചായി ഇരിക്കുന്നത്ചായ്കും ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിച്ചു . അത്ത് മ്ചാത്രമല്ല

ദത്ചാടിനതെ തടതില തതന്ന ആണ്ത് ദബ്ചാരഡ്ത്ക് സപിെിരിക്കുനത്ത്. ദത്ചാടിത്റെ വ്ത്രീതി 20 മ്ത്രീറർ ആതണന്നിതരതക

എഞിന്ത്രീയര തയ്ചാെ്ചാകിയ വരക്ത്ക്3 മ്ത്രീറർ മ്ചാത്ര്കും പ്രതിബ്ചാതിക്കുനത്ത് എങ്ങതന എന്ന്ത് മനസില്ചാകുന്നില്ല. തമ്ചാതതില

ദത്ചാടിനതെ സുഗമമ്ചായ ന്ത്രീര ഒഴുകിതന തടസത്പെടുത്തുന്ന അവസ സ്കുംജത്കും ആയിരിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് ൊനം േള്തി ൽ നര്തിക്കുന്തിൽ കതാട്ക് സംരക്ഷണം

പ്രവർത്തിയുടട കോഡ്ക് 348810

പ്രവർത്തി ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി 21.3.19

പ്രവർത്തി അവസാന്തിപ്തിച്ച്ക് തീയത്തി 29.3.19

എസ്തികെട്ക് തുേ 79839

ടെലവായ തുേ 77108

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനം 268

ഈ പ്രവർതിയിലൂതട ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത് മ്ചാലിന്യങ്ങൾ വ്ചാരി ദത്ചാടിനതെ ഇരുകരകളിലുമ്ചായി വചിരിക്കുന്നു. ശില്പ

ദഹ്ചാടൽ ഇന്യയ്കും ആര്യ ദഹ്ചാടൽഇന്യയ്കും മ്ചാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓടകൾ വഴി ദത്ചാടിദലക്ത് വിടിരിക്കുന്നു.

മ്ചാലിന്യങ്ങൾ മൂല്കും ഈ ദത്ചാടിനതെ അവസ ദശ്ചാെന്ത്രീയമ്ചാണ്ത്. ഈ ദത്ചാടുകളിൽ ജല്കും ഒട്ടു്കും തതന്ന ക്ചാണ്ചാൻ

കഴി്ഞെില്ല.

വൃതിയ്ചാകി എങിലു്കും മസഡില നിന്നു്കും മണിടിഞ്ഞുവ്ത്രീണ്ത് ജലതിൻതെ ഒഴുക്ത് തടസത്പെട്ത് കിടക്കുകയ്ചാണ്ത് . മമല്കും

തമയിൻ ദെ്ചാഡിൻതെ മസഡിൽ അരികിൽ ആയള്ള ഓട്ത് വഴി വരുന്ന ദഹ്ചാടൽ മ്ചാലിന്യങ്ങൾ ദത്ചാടിദലക്ത് ആണ്ത്

വന്നുദെരുന്നത്ത് .അത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഒടകളുതട ശിങതലയ്കും ആയി ബനി്പെിക്ചാത തക്ചാ്ടെ്ചാണ്ത് ഇങ്ങതന

സ്കുംഭവിക്കുന്നത്ത് .ഇതുമൂല്കും ഭൂഗർഭജല്കും കൂടുതല ഇടങ്ങളില മലിനമ്ചാകി തക്ചാ്ടെ്ത് ഇരിക്കുകയ്ചാണ്ത്.

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് ടേ ഐ േ്തി േനാൽ സംരക്ഷണം

പ്രവർത്തിയുടട കോഡ്ക് 322974

പ്രവർത്തി ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി 21.1.19

പ്രവർത്തി അവസാന്തിപ്തിച്ച്ക് തീയത്തി 29.1.19

എസ്തികെട്ക് തുേ 124084
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ടെലവായ തുേ 122911

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനം 431

തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി വഴി കന്ചാൽ വൃതിയ്ചാകിയിട്ത് ആറു മ്ചാസദമ ആയിട്ടുള്ളൂ. എങിലു്കും കന്ചാൽമുഴുവൻ ക്ചാട്ത് മൂടി

കിടക്കുകയ്ചാണ്ത്. ജല്കും ഒട്ടു്കും തതന്ന ഒരിടത്തു്കും ക്ചാണ്ചാന്ചായില്ല. .ആഴ്കും കൂടിയതു്കും വളതര വലുതു്കും ആയ കന്ചാല്ചാന ഇത്ത്.

പ്രദേശവ്ചാസികൾ കന്ചാലിതന ഒരു മ്ചാലിന്യനിദക്ഷപ സ്ചാന്കും ആയ്ചാണ്ത് ക്ചാണുന്നത്ത്. എന്ന്ചാൽ പ്രദേശവ്ചാസികളിൽ

നിന്ന്ത് അെിയ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത് ഈ കന്ചാലിൽ കൂടി ജല്കും വിടിട്ത് അഞ്ചുവർഷതിദലതെയ്ചായി എന്ന്ചാണ്ത്.

പ്രദേശവ്ചാസികൾക്ത് ദപ്ചാലു്കും പ്രദയ്ചാജനമില്ല്ചാത ഈ പ്രവർതി എനിന ദവ്ടെി തെയ്തു എന്ന്ത്

െിനിദക്ടെിയിരിക്കുന്നു .സ്ചാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബ്ചാർഡ്ത് നശി്പെിച നിലയില്ചാണ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ

കഴി്ഞെത്ത്

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് ടേ ഐ േ്തി േനാൽ സംരക്ഷണം

പ്രവർത്തിയുടട കോഡ്ക് 322973

പ്രവർത്തി ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി 29/1/19

പ്രവർത്തി അവസാന്തിപ്തിച്ച്ക് തീയത്തി 17/2/19

എസ്തികെട്ക് തുേ 148458

ടെലവായ തുേ 147920

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനം 520

ഒരു കന്ചാലിതന തതന്ന ര്ടെ്ത് പ്രദേശങ്ങളുതട ദപരിൽ തിരിച്ചുതക്ചാ്ടെ്ത് ര്ടെ്ത് വർക്ത് ആക്കുകയ്ചാണ്ത് തെയിരിക്കുന്നത്ത്.
കന്ചാൽ മുഴുവൻ ക്ചാണ്ചാൻ ആക്ചാത ര്ത്രീതിയിൽ ക്ചാടുമൂടി കിടക്കുകയ്കും അതിൻതെ കുെച്ചു ഭ്ചാഗത്ത് വ്ചാഴ നട്ടു വളർതി
കുലയ്ചായി നിൽക്കുന്നത്ചാണ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത്. ഈ പ്രവർതി മൂല്കും തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് കുെച്ചു തത്ചാഴിൽേിനങ്ങൾ
ലഭിച്ചു എന്നല്ല്ചാതത ഒരു ആസി ദപ്ചാലു്കും ഉ്ടെ്ചാക്ചാൻ കഴി്ഞെിടില്ല. മ്ചാലിന്യങ്ങൾ നിദക്ഷപിക്കുന്ന ഒരു സ്ചാന്കും
ആയിട്ചാണ്ത് പ്രദേശവ്ചാസികൾ കന്ചാലിതന ക്ചാണുന്നത്ത്.

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് ശ്തില്പ ഭാഗടത ടെറുേ്തിട നാെൊത്ര േർഷേരുടട
ഭൂെ്തിയ്തിൽ നീർതടാധ്തിഷ്തിത പ്രവർത്തിേൾ.

പ്രവർത്തിയുടട കോഡ്ക് 371678

പ്രവർത്തി ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി 1/1/18

പ്രവർത്തി അവസാന്തിപ്തിച്ച്ക് തീയത്തി 13/12/18

എസ്തികെട്ക് തുേ 199099

ടെലവായ തുേ 180372

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനം 647

വർക്ത് മസറില ദനരിട്ത് പരിദശ്ചാധന നടതി അളവകൾ എടുത്ത് ഇതിൻതെ വിശേ്ചാ്കുംശങ്ങൾ.

ക്രമന്കുംതബർ ദപരു്കും അഡ്രസ്കും  മൺ കയ്ചാല മഴക്കുഴി  കിളക്കുന്നതിന്ത്

1 വസനകുമ്ചാരി വസന
വില്ചാസ്കും

60 മ്ത്രീറ്ത്ർ 26 8തസ്റെ്ത്

2 െന്ദ്രിക ന്ചായർ 40 44 3തസ്റെ്ത്

3 ദെ്ചാസമ 2 10 5

4 േ്ത്രീപ്ത്.
േ്ത്രീപ ഭവന്കും

50 4 20

5 ര്ചാജു ര്ചാജു സേന്കും . 65 10

6 സരസ്വതിയമ 70 20 25
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7 വിശ്വന്ചാഥൻ പിള്ള 10 10

8 വസനകുമ്ചാരി ദമ്ചാഹന്കും 4 10

9 ര്ചാജമ മടുത്തു കുന്നിൽ 100 10 20

10 ദജ്ചാൺ തു്ടെിൽ 30 13 30

11 ര്ചാജമ െക്കു വിള 40 15 10

12 െന്ദ്രൻപിള്ള അഞ്ചു ഭവന്കും 30 5 10

13 തങമ തെജി ഭവന്കും 40 10 10

കല്ലു കയ്ചാല

മമല്കും പഞ്ചായതിതല ശ്ത്രീകല എന്ന ദമറിതന ദമൽദന്ചാടതിൽ നടന്ന മണ്ത് ജല സ്കുംരക്ഷണ
പദ്ധതിയതട ഭ്ചാഗമ്ചായി സന്ദർശിച്ചു 14 വ്ത്രീടുകളിലു്കും കല്ലുകയല കത്ടെത്ചാൻ സ്ചാധിചില്ല. അന്ചാവശ്യമ്ചായി
പദ്ധതിയതട പണ്കും െിലവഴിചത്ചായി കണക്ത് ആദക്ടെി ഇരിക്കുന്നു.

മൺ കയ്ചാലക്

മൺ കയ്ചാലകൾ എല്ല്ചാ്കും തതന്ന പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കൃത്യമ്ചായ അളവകൾ ഉ്ടെ്ത് .എന്ന്ചാൽ
െിലയിടത്ത് അളവിൽ കൂടുതലു്കും െിലയിടത്ത് അളവിൽ കുെ്ഞെ കയ്ചാല നിർമിചിരിക്കുന്നത്ത് .ഭൂരിഭ്ചാഗ്കും
വ്ത്രീടുകളിലു്കും അതു്കും ദപ്ചായിൻെ്ത് സിക്ത് മ്ത്രീറർ അളവിലു്കും െില കയ്ചാലകൾ 1.2 മ്ത്രീറെിലു്കും ക്ചാണ്ചാൻ
കഴിഞ്ത്.ഏതെ ക്ചാല്കും ന്ത്രീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈട്ടുട കയ്ചാലകൾ ക്ചാണുവ്ചാൻ കഴിഞ്ഞു.അത്ത് തത്ചാഴില്ചാളികല്ലുതട
പ്ര്ചാഗലഭ്യ്കും ആണ്ത് വിളിദച്ചാതുന്നത്ത്.

കടി മണ്ത് കിളച്ത്തു

ഭുഉടമയ്ത്അനദയ്ചാജ്യമ്ചായ ആയ ര്ത്രീതിയില്ചാണ്ത് മണ്ത് കിളച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്ത്.

മഴക്കുഴി

മൂന്നുവർഷദത്ചാള്കും മഴക്കുഴി ഉപദയ്ചാഗപ്രേമ്ചാകുന്ന ര്ത്രീതിയിൽ ആയിരികണ്കും നിർമ്ചാണവ്കും പരിെരണവ്കും
എന്ന്ചാൽ മഴക്കുഴികൾ ഏകദേശ്കും 15 ശതമ്ചാന്കും മഴതപയ്തു മതന്ന്ചാലിപ്പു ഉ്ടെ്ചായദ്പെ്ചാൾ മൂടി ദപ്ചാവകയ്കും
ബ്ചാകിയള്ളവയിൽ വ്ചാഴ തവയ്ക്കുകദയ്ചാ മറ്റു മ്ചാലിന്യനിർമ്ചാർജനതിന്ത് ദവ്ടെിയ്ചാണ്ത് പ്രധ്ചാനമ്ചായ്കും
ഉപദയ്ചാഗിക്കുന്നത്ത് .

െില പുരയിടതിൽ െബ്ബർദത്ചാടതിൽ മഴക്കുഴി എടുതത്ചായി ക്ചാണത്പെട്ടു . ഉടമകൾ അവരുതട
ഇഷ്ചാനസരണ്കും മഴക്കുഴിക്കുപുെദമ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ചായ്കും പുരയിടങ്ങളിൽ കുഴി എട്പെിെിടു്ടെ്ത്.
െിലയിടങ്ങളിൽ മ്ചാത്ര്കും മഴക്കുഴികൾ കൃത്യമ്ചായ തവള്ള്കും വ്ത്രീഴുന്ന ര്ത്രീതിയില്ചാണ്ത് നിർമിചിരിക്കുന്നത്ത്
.ആപ്രദേശങ്ങളിതലല്ല്ചാ്കും തതന്ന കുടിതവള്ളക്ഷ്ചാമതിന്ത് നല്ല ഒരു പരിഹ്ചാര്കും എന്ന ര്ത്രീതിയില്ചാണ്ത് മഴക്കുഴി
നിർമ്ചാണതിതന പ്രദേശവ്ചാസികൾ വിലയിരുത്തുന്നത്ത്

 
പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് ോര്തിച്ചാൽ ഭാഗടത ടെറുേ്തിട നാെൊത്ര േർഷേരുടട

ഭൂെ്തിയ്തിൽ നീർതടാധ്തിഷ്തിത പ്രവർത്തിേൾ

വർക്ക് കോഡ്ക് 371680

ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി . 1.11.18

അവസാന്തിച്ച തീയത്തി 24.11.18

എസ്തികെട്ക് തുേ 199569

െ്തിലവായ തുേ 180372

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനം 647
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വർക്ത് മസറില ദനരിട്ത് പരിദശ്ചാധന നടതി അളവകൾ എടുത്ത് ഇതിൻതെ വിശേ്ചാ്കുംശങ്ങൾ.

കേര്ക് അഡ്രസ്ക് െൺ േയാല െഴക്കുഴ്തി േ്തിളക്കുന്നത്തിനു േല്ലു േയാല

ലതാകുൊര്തി
വവഷ്ണവ്ക് വം

400മിറ്ത്ർ.6 30 50തസ്റെ്ത് 100മിറ്ത്ർ.

ഗ്തിര്തിജാകുൊര്തി െന്തു
ഭവനം

100മ്ത്.6 2 15തസത്റെ

ഗീതാകുൊര്തി
പുതൻവീട്ക്

200മ്ത്11.2 8 30 100 മിറ്ത്ർ

ഷീലാകുൊര്തി 200മി1.2 10 40തസ്റെ്ത്

കജായ്തിക്കുട്തി ന്തിവാസ്ക് 400മ്ത്11.2 25 75തസ്റെ്ത് 10 മിറ്ത്ർ

Leelamani രാജൻ 500മി.6 10 100 മിറ്ത്ർ

കജാൺകുട്തി 50മി1.2
120മി.6

25 30തസ്റെ്ത് 10 മിറ്ത്ർ

തങ്കച്ചൻ ഹ്തിന്ദുഭവനം 80മി1.2 20 5തസ്റെ്ത് 40 മിറ്ത്ർ

എല്തിസബത്ക് ൊത്യു 100മ്ത്.6 20 10തസ്റെ്ത്

ല്തിസ്തി അലക്ക് 350മിറ്ത്ർ.6 4 5തസ്റെ്ത് 50 മിറ്ത്ർ

ഏല്തിയാമ്മ വർഗീസ്ക്
ടനട്തിയോല

300മി.6 30 100തസത്റെ 50 മിറ്ത്ർ

കുഞ്ഞമ്മ
ടനട്തിയോല
ടതകത്തിൽ

250മി.6 10 50തസത്റെ 75 മിറ്ത്ർ

ഏല്തിയാമ്മ വർഗീസ്ക് 350.മി.6 30 85തസത്റെ

കല്ലു കയ്ചാല.

മമല്കും പഞ്ചായതിതല അനിതകുമ്ചാരിയതട ദമൽദന്ചാടതിൽ നടന്ന മണ്ത് ജല സ്കുംരക്ഷണ പദ്ധതിയതട ഭ്ചാഗമ്ചായി
സന്ദർശിച 14 വ്ത്രീടുകളിൽ 9 വ്ത്രീടുകളിൽ കല്ത്ക്്കയ്ചാല നിർമിചിട്ടു്ടെ്ത്.

മൺ കയ്ചാല

മൺ കയ്ചാലയ കൃത്യമ്ചായ അളവകൾ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശിചിട്ടു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ 14 വ്ത്രീടുകൾ സന്ദർശിചതിൽ ഒമ്പത്ത്
വ്ത്രീടുകളിൽ .6 മ്ത്രീററു്കും ബ്ചാകിയള്ള അഞ്ചു വ്ത്രീടുകളിൽ 1.2 മ്ത്രീററുമ്ചാണ്ത് മൺകല നിർമിചിട്ടുള്ളത്ത്. െിലയിടങ്ങളിൽ
ശകിയ്ചായ മഴ തവള്ള്കും വ്ത്രീണത്ത് ക്ചാരണ്കും മൺ കയ്ചാല ഇടിഞ്ഞു ദപ്ചായിരുന്നു
.

മഴക്കുഴി

സന്ദർശിച 14 വ്ത്രീടുകളിലു്കും മഴക്കുഴി ഉ്ടെ്ചായിരുന്നു. എന്ന്ചാൽ അളവിൽ പെ്ഞെിട്ടുള്ള തിദനക്ചാൾ കൂടുതൽ ക്ചാണ്ചാൻ
കഴിഞ്ഞു. മിക വ്ത്രീടുകളിലു്കും മ്ചാലിന്യങ്ങൾ നിദക്ഷപിക്ചാന്കും കൃഷിക്ചായി ഉപദയ്ചാഗിചിട്ടു്ടെ്ത് .കുെച്ചു മൂടിദപ്ചായിട്ടു്ടെ്ത്.
എന്ന്ചാൽ െിലയിടങ്ങളിൽ കുഴിതയടുതത്ത് ക്ചാരണ്കും കഴി്ഞെ പ്ര്ചാവശ്യതത അദപക്ഷിച്ത് കിണെിൽ കൂടുതൽ തവള്ള്കും
ഉത്ടെന്നു മനസില്ചാക്ചാൻ കഴിഞ്ഞു.

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് ടെറുവള്തി ഭാഗടത ടെറുേ്തിട നാെൊത്ര േർഷേരുടട
ഭൂെ്തിയ്തിൽ നീർതടാധ്തിഷ്തിത പ്രവർത്തിേൾ

വർക്ക് കോഡ്ക് 390835

ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി . 25/2/2019

അവസാന്തിച്ച തീയത്തി 17/3/2019

എസ്തികെട്ക് തുേ 199287

െ്തിലവായ തുേ 174334
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ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനം 614

വർക്ത് മസറില ദനരിട്ത് പരിദശ്ചാധന നടതി അളവകൾ എടുത്ത് ഇതിൻതെ വിശേ്ചാ്കുംശങ്ങൾ.

ദപരു്കും അഡ്രസ്കും മൺ കയ്ചാല മഴക്കുഴി േ്തിളക്കുന്നത്തിനു കല്ലു കയ്ചാല

ഏലിയ്ചാമ ദത്ചാമസ്ത് 80m 20 35cent 30m

സുനിത 70m 5 5cent

ശ്ചാന ക്ചാ്പെി വഴി 50m 3 5cent

തങചി പരുതി്പെ്ചാെ വ്ത്രീട്ത് 50m 4 5cent

അമിണിയമ 60m 5 10cent

രവ്ത്രീന്ദ്രൻ 90m 4 10cent

സുനിത 50m 2 5cent

ദബബി 50m 2 5cent

ശ്ത്രീജ 100m 3 5cent

അ്കുംബിക 100m 5

വിൻസി സ്ചാെ്ചാ ദജ്ചാർജ്ത് 100m 5

സജി ദജ്ചാർജ്ത് 100m 3

തപ്ചാടിയമ 100m 5

ല്ത്രീല 50m 2

ഏലിയ്ചാമ ബ്ത്രീവി 200m 10 30cent

ദശ്ചാഭ്ചാ ര്ചാജ്ത് 100m 5 50cent

പത്മ്ചാവതി അമ 1003 5 80cent

മഴക്കുഴി

മമല്കും പഞ്ചായതിതല അനിതകുമ്ചാരി ചുമതലയിൽ നടന്ന മണ്ത് ജല സ്കുംരക്ഷണ പദ്ധതിയതട ഭ്ചാഗമ്ചായി സന്ദർശിച
17 വ്ത്രീടുകളില മഴക്കുഴികൾ ക്ചാണ്ചാൻ കഴിഞു. കുെച്ചു മഴക്കുഴികൾ നിലനിൽക്കുന്നു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ കുെച്ചു മഴക്കുഴികൾ
മ്ചാലിന്യങ്ങൾ നിെ്ഞെിരിക്കുന്നു .

മൺ കയ്ചാല

മൺ കയ്ചാലകൾ കൾ മൂന്നു തരതിലു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ ഏഴ്ത് വ്ത്രീടുകളിൽ തെന്നദ്പെ്ചാൾ ദപ്ചായിൻെ്ത് സിക്ത് അളവിലുള്ള

കയ്ചാലകൾ ആണ്ത് ക്ചാണ്ചാൻ കഴിയന്നത്ത് മറിടങ്ങളിൽ 1.2 അളവകളിലുള്ള കയ്ചാലകൾ കണ്ടു. കുതെദയതെ മണിടി്ഞെ്ത്

ദപ്ചായിരിക്കുന്നു

കല്ലു കയ്ചാല

അനിതാ കുമാരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ

ഭാഗമായി സന്ദർശിച്ച 17 വീടുകളിലും ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് കല്ലു കയ്യാല കാണാൻ

കഴിഞ്ഞത.്

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് ടെറുേ്തിട നാെൊത്ര േർഷേരുടട ഭൂെ്തിയ്തിൽ നീർതട
പ്രവർത്തിേൾ

വർക്ക് കോഡ്ക് 390833

ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി 21/2/19

അവസാന തീയത്തി 13/319

എസ്തികെട്ക് തുേ 197714

െ്തിലവായ തുേ 173210

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനങ്ങൾ 615
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വർക്ത് മസറിൽ ദപ്ചായി നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്തി അളവുകൾഎടുത്തതിന് വിശദാംശങ്ങൾ.

നമ്പർ ദപരു്കും അഡ്രസ്കും മൺ കയ്ചാല മഴക്കുഴി കല്ലു കയ്ചാല

1 ലളിത തതക്ത് പടി്ഞെ്ചാെ്ത് 50m 1

2 ദഗ്ചാപ്ചാലകൃഷ്ണൻ െിതിര 200m 20

3 ദരഖ േ്ചാരക 100 13

4 ലളിത പ്ചാലക്കുഴി 100 6

5 രജനി പുതൻപുരയിൽ 50m 5

6 ഇന്ദിര ഭ്ചായി മകല്ചാസ്ത് എസ്ത് 100m 10

7 ഭ്ചാർഗവിയമ അമ ശിവകൃപ 10m 3

8 തങമ മലദമൽ അരികത്ത് 200m 5

9 പ്ര്ത്രീത ഗ്കുംഗ്ചാധരൻ 50m 5

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് വളകടവ്ക് ഭാഗടത ടെറുേ്തിട നാെൊത്ര േർഷേരുടട ഭൂെ്തിയ്തിൽ
നീർതടാധ്തിഷ്തിത പ്രവർത്തിേൾ േൾ

വർക്ക് കോഡ്ക് 371679

ആരംഭ്തിച്ച തീയത്തി 1.11.18

അവസാന തീയത്തി 17.12.18

എസ്തികെട്ക് തുേ 199196

െ്തിലവായ തുേ 179820

ടതാഴ്തിൽ ദ്തിനങ്ങൾ 645

വർക്ത് മസറിൽ ദനരിട്ത് പരിദശ്ചാധന നടതി കത്ടെതി വിശേ്ചാ്കുംശങ്ങൾ.

ദപരു്കും അഡ്രസ്കും മൺ കയ്ചാല കിളക്കുന്നതിന കല്ലു കയ്ചാല മഴക്കുഴി

അനനൻപിള്ള 500m 100 20

സരസ്വതിയമ 400m 20m 10

ലത്ചാ ശ്ചാവണ്കും 450m 10

വിജയകുമ്ചാരി 400m 20 200 10

ഉഷ്ചാകുമ്ചാരി 800m 100 24

ന്ചാര്ചായണൻ പിള്ള 400m 40 20

പ്രവർത്തിയുടട കേര്ക് അരുവിതുെ ഭ്ചാ്ത്ത് നചെുകിട ന്ചാമമ്ചാഗത

കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ നീർത്തട പ്രവർത്തികൾ.

വർക്ക് കോഡ്്ത്
371677

ആരംഭിച്ചതീയതി 1.11.18

അവേ്ചാനിച്ചതീയതി 29.12.18

എസിസമറ്ത്തുക 199240

ചിലവ്ചായതുകഅ 179268

നത്ചാഴിൽ ദിനങ്ങൾ
643

വർക്ക് സൈറ്റിൽ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തിയ വിശദാംശങ്ങൾ
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മ്രരുനുംഅപ്രസുനും മൺ

കയ്യാല

മഴകുഴ്തി കിളക്കുന്നതിന കലു

കയാല

ലക്്തിസൗ്രർണിക്നും
800m 23 50 20

ബാലകൃഷ്ണൻ ഉപാസന
400m 20 60 15

വാസുമേവൻപിള്ള രാഗ ശ്രുത്്തി
400m 10 50

ശാന്തമ്മമേവ്തിസേനനും 400m 20 10

ഉഷാകുമാര്തി വാസുമേവ

വ്തിലാസനും

200 5 20

ജയകൃഷ്ണൻ 50 5 20

രജന്തി ന്തി മുള്ള്തികാട്

്രുതൻവീട്്

400m 10 30

സേ്ചാകേ്ത് ഗ്രൂപ്ത്ഡിസ്കഷൻ

ച്രാഴ്തിലുറപ് ്രദ്ധ്ര്തിയുചട അവകാശ അവമലാകന പ്ാമസഭയ്ക് മുമനാട്തിയായ്തി

്രഞായത്തിചല ച്രാഴ്തിലുറപ് ച്രാഴ്തിലാള്തികൾ എല്ലാം വിളിച്ചു ചേർത്തു ഒരു

ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായ്്തി. ച്രാഴ്തിലുറപ് ച്രാഴ്തിലാള്തികചള

അവരുചട അവകാശങ്ങചളകുറ്തിച് മബാധവാനാരാകുക എനുള്ള്രായ്തിരുനു

െർച്ചയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

217 ച്രാഴ്തിലാള്തികൾ ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏകദേശം 60 ച്രാഴ്തിലാള്തികൾ ഈ

ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത്ു. 2008ലാണ്മമലനും പ്ാമ്രഞായത് ച്രാഴ്തിലുറപ് ്രദ്ധ്ര്തി

ആരനുംഭ്തികുന്ര.് 12 വർഷത്തോളമായി ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം അടുത്ത സമയത്ത് ജോലി. തുടങ്ങിയവരും

ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് . സ്പ്രരീകൾക്ക് തന്നെയായിരുന്്നു മുൻഗണന.

വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത.് അത് 90

ശ്രമാനവുനും പ്രായനുംചെനവരുനുംആണ.്

 മമലനും പ്ാമ്രഞായത്തിചല 19 ആനും വാർഡിൽ തൊഴിൽ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ച്

18 വയസ് ്രൂർത്തിയായവർക്കും 15 േ്തിവസത്തിനകനും ്രചന ച്രാഴ്തിൽ കാർഡ്

ലഭിക്കുന്നതായി അറിയാൻസാധിച്ച്ു

 ച്രാഴ്തിലാള്തികൾക് ച്രാഴ്തില്തിന്അമ്രക്ഷനൽകാനുംഎന്അറ്തിയാമായ്തിരുന്തിടുനും

കൂട്തി അവർ മമറ്  ഇന ്ചറ സഹായമതാചടയാണ് ച്രാഴ്തിൽ അമ്രക്ഷ

നൽക്തിയ്തിരുന്ര.് അ്രുചകാണ് ച്രാഴ്തിലാള്തികളുചട മകവശനും ്രഞായത്തിൽ

ന്തിനുനും ലഭ്തികുന മകപറ് രസരീ്ര് ഉണായ്തിരുന്തില. അ്ര്തിനാൽ

മാസങ്ങമളാളമായ്തി ആയ്തി ച്രാഴ്തില്തിനു മവണ്തി കാത്തിര്തികുന
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ച്രാഴ്തിലാള്തികളാണ് ഈ വാർ്ര്തിൽ ഏചറയുനും. അറ്തിവ്തിലായ് കാരണനും 14

േ്തിവസത്തിനകനും മജാല്തി ലഭ്തികണചമന് അവകാശമാണ്

ലനുംഘ്തികചപട്തിര്തികുന്ര് .

 പത്തൊമ്പതാം വാർഡിലെ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു

മാസമായി തൊഴിലാളികൾഎല്ലാവരും തൊഴിൽരഹിതരാണ.് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിലധികം

തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട.് ഓരോ മേറ്റ് അവരുടെ സംഘത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക്

വേണ്ടി തൊഴിലിനായി അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മേറ്റ് മാരും

തൊഴിലാളികളും കളും ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞത.് എന്നാൽ

പഞ്ചായത്തിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഒരു അപേക്ഷ പോലും ഇവിടെ

ലഭ്തിച്തിട്ടില്ല എന്നാണ് തൊഴിലുറപ്പ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത.്

ഇതിന് തെളിവായി തൊഴിലാളികൾക്ക് കാണിക്കാൻ കൈപ്പറ്റ് രസീത്

തൊഴിലാളികളുടെ പക്കലില്ല. അതിനാൽ 14 ദിവസത്തിനകം ജോലി

ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കും എന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശമാണ് ലംഘിക്കുന്നത്.

 തൊഴിലിടം സൗകര്യങ്ങളായ  കുടി വെള്ളം ,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് തണൽ എന്നിവ

തൊഴിൽ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശമാണ് എന്നാൽ

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കുടിവെള്ളം മാത്രമാണ്

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ.് ഇതുവഴി

തൊഴിലാളികളുടതൊഴിലിടം സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന അവകാശമാണ്

ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

 തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വെച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം

സംഭവിച്ചാൽചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് നൽകേണ്ടതാണ.് 19/214

കുട്ടി എന്ന തൊഴിലാളിക്ക് പണിയിടത്തിലും വെച്ച് കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ കൊണ്ട്

കൈ മുറിഞ്ഞു .അതിനുള്ള ഒരു ചികിത്സാ സഹായവും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മസ്റ്റര് റോൾ തീരുന്നതുവരെ

വരെ ഹാജർ മാത്രമാണ്ആണ് നൽകിയിരുന്നത.്
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tkmj-yÂ BUnäv]s¦-Sp-¯-hÀ

1) ssj\n hn Fkv t»m¡v dntkmgvkv t]gvk¬, വവട്ടികവല, sImÃw
2) keo\m _oKw
3) A\ojm Fw.
4) അക്ഷര യൈുനരാ

5) Kmb{Xn sI. BÀ

klm-bn- -̈hÀ

1) {ioa-Xn. ധന്യ െൃഷ്ത്ണന്ത്, ]©m-b¯v {]kn-Uâv, പവ്ടില്്ശ്വരം, sImÃw
2) ]©m-b¯v kanXn AwK-§fpw Poh-\-¡mcpw
3) sImÃw sP.-]n.-kn, വവട്ടികവല _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H & ]©m-b¯v sk{I-«dn
4) taäp-am-cmb ബ്ടിനു, ലശരാഭനരാ, ജയ, ബബ്ടി്, ഉൈയമ്മ & sXmgn-em-fn-Ifpw
5) {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, ലേരാഷ്യല്ത്ഓഡ്ടിറ്ത്sImÃw
6) alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw tkmj-yÂ HmUnäv skmsskän

tIcfm Sow

Note: Special thanks and appreciation to the below Staff and Students of “Shree
Vidyadhiraja College of Arts And Science, Thevarkavu” who supported us
throughout the audit process as part of their field assighment.
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1. Anjali Krishnan .R, V,
2. Reshma.S,
3. Sruthi Krishnan
4. Laya Mol
5. Anju A
6. Fathima N.S
7. Muhammad Bilal 

Gramsabha Meeting Minutes


