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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണകാരായ ജനങ്ങളുടെ ടൊഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശട്തെസംരകിച്ചു

നിലനിർത്തുന്നെിനായി ഇന്ത്യൻ പാർലടെൻറ് 2005 പാസാകിയ െഹാതാഗാനി ദേശീയ ഗാെീണ

ടൊഴിലുറപ് നിയെ്തെിന് അെിസാന്തെിൽ രൂപം ടകാടു്തെിട്ടുള്ള പദ്ധെിയാണ് െഹാതാ ഗാനി ദേശീയ

ഗാെീണ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി. അവിേഗധ കായിക ടൊഴിലിൽ ഏർടപൊൻ സന്നദ്ധെയുള്ള ഗാെപ്രദേശങ്ങളിൽ

അധിവസിക്കുന്ന ഏടൊരു കുടുംബ്തെിനു0 ഒരു സാമ്പ്തെിക വർഷം 100 േിവസ്തെിൽ കുറയാെ ടൊഴിൽ

ഉറപാക്കുന്നദൊടൊപ0 അതുവഴിനിഷ്കർഷിക്കുക ടപട്ട ഗുണദെന്മയുള്ളതും സിരൊയിട്ട് ഉള്ളതുൊയ

ഉൽപാേനകെൊയ ആസികളുടെ സൃഷിയും ആണ് ഈ പദ്ധെിയുടെ മുഖ്ത്യ ലക്ത്യം. 2005 ടസപ്ംബർ

അഞിനാണ് പാർലടെൻറ് ടൊഴിലുറപ് നിയെം പാസാകിയെ് 2006 ടെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിടല 100

ജില്ലകളിൽ പദ്ധെി ആരംഭിച്ചു ദകരള്തെിൽ വയനാെ് ജില്ലകളിലും പദ്ധെി വ്ത്യാപിച്ചു കാലാകാലങ്ങളായി ദകന്ദ്ര

സർകാർ പുറടപടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃെൊയി ആയിരിക്കും പദ്ധെിയുടെ നെ്തെിപ്.

പദ്ധതിയുവെ സവിതശഷതകൾ

 ഗാെപഞായ്തെ് പ്രദേശ്തെ് ൊെസിക്കുന്ന 18 വയസ് പൂർ്തെിയായ ഏടൊരാൾക്കും പദ്ധെിയിൽ

പങാളിയാകാം

 നിയെ്തെിൻടറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷിെ പദ്ധെി

 സീക്കും പുരുഷനും തുല്ത്യ ദവെനം

 കരാറുകാടര ഇെനിലകാദരാ ഇല്ല .

 പരിസിെി സംരകണം കാർഷിക ദെഖലയിടല അെിസാന വികസനം എന്നിവയാണ് മുൻഗണന

 ടൊഴിലാളികൾ െടന്ന പ്രവർ്തെികൾ കട്ടെത്തുകയും അെിനുള്ള ആസൂത്രണട്തെ സഹായിക്കുകയും

ടെയ്യുന്നു

 ടപാതുജനപങാളി്തെദ്തൊടെ കൂെിയുള്ള ദലബർ ബഡജ്്

 സീകൾക് മുൻഗണന

 ഗെസഭ െടന്ന പദ്ധെി ഓഡി്്റ്ടെയുന്നു

പവിത്രേശ്വരം ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടവട്ടികവല ദ്ാക് ഉൾടപടുന്ന ആറ് പഞായത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് പവിദത്രശ്വരം 

പഞായത്തു. മുഖ്ത്യെനി ആർ ശങറിട്റെ ജന്മം ടകാ്ടെ് െരിത്ര്തെിൽ സാനം ദനെിയ പഞായ്തൊണ്

പവിദത്രശ്വരം. ടൊഴിലാളി ദെഖലയാണ് പഞായ്തെിൻടറ കരു്തെ്. കശുവ്ടെി വ്ത്യവസായ രംഗ്തെ് പ്രബലൊയ

പഞായത്തുകളിൽ ഒന്നാണിെ്. ജില്ലയിൽ ഏ്വം കൂടുെൽ ഇഷിക നിർമാണ കമ്പനികൾ പവിദത്രശ്വരം ഗാെ

പഞായ്തെിൽ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് അവയിൽ ഭൂരിപകവം അപ്രെ്ത്യകൊയി .ടനൽ കൃഷിക് ദപരുദകട്ട

വയലുകൾ െരിശുനിലങ്ങൾ ആയി. ടെളി, െണ് ഖനനങ്ങൾ പവിദത്രശ്വരം ഗാെപഞായ്തെ് ഗുരുെരൊയ

പരിസിെി പ്രശ്നൊണ് സൃഷിച്ചെ്. ഉൾനാെൻ ഗാെങ്ങൾ നിരവധി ഉള്ളെിനാൽ അെിസാന സൗകര്ത്യങ്ങളുടെ

കാര്ത്യ്തെിൽ പവിദത്രശ്വരം പഞായ്തെ് ഏടറ മുദന്നാട്ടു ദപാദക്ടെതു്ടെ്.

ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടവട്ടികവല ദ്ാക് പഞായ്തെിടല ഒന്നാം വാർഡ്ആയ കരിമ്പിൻപുഴ
വാർഡ് ആനു ഓഡി്ിനായിെിരട്ഞെടുകടപട്ടെ് . 161 സജീവ് ടൊഴിലാളികളാണ് ഈ വാർഡിൽ ഉള്ളെ്.ഈ
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വാർഡഇൽ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി പൂർ്തെീകരിച്ച് 4 പ്രവർ്തെികളുടെ െയലുകൾ പരിദശാധിക്കുകയും
പ്രവർ്തെികൾ നെന്ന സസറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ടെയ്തു വർക്കുകളുടെ ലിസ് ചുവടെ ദെർക്കുന്നു

വർക്
ദകാഡ്

പ്രവർ്തെിയുടെ ദപര് എസിദെ്് തുക െിലവായ തുക ആരംഭിച്ച
െീയെി

അവസാന
െീയെി

341015 ടെറുകിെ നാെൊത്ര കർഷകരുടെ
കുടുംബങ്ങളുെഭൂെിയിൽ
ഭുവികസനപ്രവർ്തെികൾ

447600 411125 7.8.18 10.10.18

356472 ടെറുകിെ നാെൊത്ര കർഷകരുടെ
കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

439836 419925 27.10.18 10.12.18

336317 ദൊെ് നവീകരണം . 149669 137225
1.2.19 21.3.19

273164 നഴ്സറി നിർമാണം 82673 50710 11.10.18 17.10.18

തസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത്

ടപാതു സമൂഹം പദ്ധെി നിർവഹണട്തെ പ്ിയും ടപാതുധനം ടെലവഴിക്കുന്നെിടനകുറിച്ചുള്ള പരസ്ത്യവം

സ്വതന്ത്രവുമായി നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് . തൊഴിലുറപ്പ്

നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭ എല്ലാ വാർഡുകളിലും നിർബന്ധമായും നടത്തേണ്ടതാണ.് സുതാര്യത

ഉറപ്പുവരുത്തി അഴിമതിരഹിതവും അതുവഴി സദ്ഭരണ സാധ്യമാക്കുന്നതിനും

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സമൂഹത്തെ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ്

നിയമത്തിന്റെ 17 ( 2 )ൽ ആണ് സാമൂഹിക പരിശോധനയെ കുറിച്ച്

പ്രതിപാദിക്കുന്നത.് അത് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ

ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനു ഫലപ്രദമായ

മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പൊതുപ്പണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ച്

ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിഛൊ എന്ന് വിലയിരുത്തലിന് വേണ്ടിയാണ് സോഷ്യൽ
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ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്

രീതിശ്ചാസം

 ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് സംഘംദെരൽ.

 പരിദശാധന െയൽ.

 പ്രവർ്തെി സലപരിദശാധന.

 വീടുവീൊനരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം.

 ടെളിവ് ദശഖരണം .

 സാമൂഹിക ദബാധവൽകരണം.

 റിദപാർട്ട് െയാറാകൽ .

 ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ഗാെസഭ

ടൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ .

ടൊഴിലാളികൾക് പ്തെ് അവകാശങ്ങൾ പ്രധാനം ടെയ്യുന്നു അവ ഏടൊടകയാടണന്ന് ചുവടെ ദെർക്കുന്നു .

1. ടൊഴിൽ കാർഡ് ലഭികാനുള്ള അവകാശം.
2. അദപകിച്ചു 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ടൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവം ആയെിനാൽ സകപ്് രസീെ്

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവം.
3. ടൊഴിൽ ലഭിച്ചിടല്ലങിൽ ടൊഴിലില്ലായ്മ ദവെനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.
4. ടഷൽ ഒഫെ് ടപ്രാജക് െയാറാകാനുള്ള അവകാശം.
5. 5 കിദലാെീ്റിനുള്ളിൽ ടൊഴിൽ ലഭികാനുള്ള അവകാശം അടല്ലങിൽ ദവെന്തെിന് 10% അധികം.
6. കുെിടവള്ളം ടവള്ളം വിശ്രെ സൗകര്ത്യം പ്രഥെശുശ്രൂഷ സൗകര്ത്യം ലഭികാനുള്ള അവകാശം.
7. 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ദവെനം ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം .
8. ദവേന വിെരണ്തെിടല കാലൊെസ്തെിന് നഷപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം .
9. പരാെി പരിഹാര്തെിനുള്ള അവകാശം.
10. ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് നെത്തുവാനുള്ള അവകാശം

പദ്ധതിയിൽ വത്ചാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ.

1. അവിേഗധ കായികാധ്വാനം ടെയാൻ സന്നദ്ധെയുള്ള വരും പഞായ്തെിടല സിരൊെസകാരായ
ആയിരികണം.

2. 18 വയസ് പൂർ്തെിയായിരികണം.
3. ഗാെപഞായ്തെിൽ അദപകിച്ച് 15 േിവസ്തെിനകം ടൊഴിൽ ലഭിക്കും.
4. കുറ്ഞെെ് 14 േിവസദ്തെക് ടൊഴിലിന് അദപകികണം.
5. ദജാലിക് മുൻകൂറായി അദപകികണം.
6. അദപകിച്ച് 15 േിവസ്തെിനകം ടൊഴിൽ അടല്ലങിൽ നിശിെ നിരകിൽ ഉള്ള ടൊഴിലില്ലായ്മ ദവെനം.
7. ടൊഴിൽ നൽകിടകാണ്ടുള്ള അറിയിപ് ദരഖാമൂലം നൽകണം .
8. െസർ ദറാൾ പൂർ്തെീകരിച്ചു 15 േിവസ്തെിനകം കൂലി.
9. കാലൊെസം ആകുന്ന ഓദരാ േിവസ്തെിനും 0.5 ശെൊനം നിരകിൽ നഷപരിഹാരം
10. കുെികാനുള്ള ടവള്ളം പ്രഥെ ശുശ്രൂഷ സൗകര്ത്യം എന്നിവ പണിയിെങ്ങളിൽ ഉ്ടൊയിരികണം

വത്ചാഴില്ചാളികളുവെ കെമകൾ
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1. കൃെ്ത്യസെയ്തെ് ടൊഴിൽ സല്തെ് ഹാജരായി ഒപ്പുടവയ്ക്കുക
2. ടൊഴിലുറപ് ഗാെസഭകളിലും ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ഗാെസഭയിലും. കൃെ്ത്യൊയി പടങടുക്കുക.
3. .പണിസല്തെ് പാസിക് വസ്തുകൾ ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ കെിക്കുവടനാപാടുള്ളെല്ല .
4. സി്ിസൺ ഇൻദൊർദെഷൻ ദബാർഡ് പ്രവർ്തെിയുടെ ആരംഭഘട്ട്തെിൽ െടന്ന നിർബനൊയും

വയദക്ടെൊണ്.
5. പ്രകൃെി സംരകണ്തെിന് ആവശ്ത്യൊയ പ്രവർ്തെികൾ ഏട്ടുത്തു നെപിലാക്കുക.
6. ആസി സൃഷിക്കുന്ന പദ്ധെികൾ കട്ടെ്തെി പഞായ്തെ് അധികൃെടര അറിയിക്കുക .

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക്

ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഒരു

വിശദീകരണം ഈ റിപ്പോർട്ട് മുഖാന്തരം തൊഴിലാളികളായ നിങ്ങളിലേക്ക്

എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.ഈ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക്

പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വാസ്തുപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ

നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ.

പഞ്ചായതിൽ സൂകിതക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

1. ടൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബ അദപകയുടെ രജിസർ
2. ഗാെസഭ ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ,ഗാെസഭ െീ്ിംഗ് രജിസർ
3. ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപടുന്നതും ടൊഴിൽ ടകാടു്തെതും സംബനിച്ച് രജിസർ
4. പ്രവർ്തെി ലിസ് ടെലവം വിശോംശങ്ങളും സംബനിച്ച് രജിസർ
5. സിര ആസികളുടെ രജിസർ
6. പരാെി രജിസർ
7. സാധന രജിസർ

1. തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ

ടൊഴിൽ കാർഡ് രജിസർ പൂർണൊയിരുന്നു എം ഐസിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ആയി തന്നെ

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .

2. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ

ടപാതു ഗാെസഭ രജിസറും ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ഗാെസഭ രജിസറും ഒന്നുെടന്നയാനു. പഞായ്തെിൻടറ െ്്

ഗാെസഭകളിൽ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി അജ്ടെ ഉ്ടൊകി എടനങിലും എഴുെി ടവക്കുകയാണ് ടെയ്യുക.

ഗാെസഭയുടെ രജിസർ പ്രദെ്ത്യകൊയി സൂകിദക്ടെതും, ഇെിൽ നിന്നാണ് പ്രവർ്തെികൾ െിരട്ഞെദക്ടെതും,

ആണ്. ഇെ് ഗൗരവ്തെിൽ എടുദക്ടെതുണ്ടു.

3. തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടുന്നതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ

ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ടതും ടൊഴിൽ ടകാടു്തെതും സംബനിച്ച എല്ലാ ദരഖകളും 2018-19
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ജൂൺ വടരയുള്ള ദരഖകൾ എം ഐ എസിൽ നിന്നും പ്രിൻറ് എടുത്തു സൂകിച്ചിട്ടു്ടെ് .

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ

വർക് രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു. എം ഐ എസ് ഇൽ നിന്നും പ്രിൻറ് എടുത്തു

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചത് അതും അവസാനിച്ച തീയതി

ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും ഒരു

വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എം ഐ

എസിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത കോപ്പി ബൈൻഡ് ചെയ്ത്

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

5.സ്ഥിരആസ്തി രജിസ്റ്റർ.

ലിസ് പൂർണൊയും 2019 ജൂൺ വരെയുള്ള വ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർട്ടിഫൈ

ചെയ്തിട്ടില്ല

6.പരാെി രജിസർ .

2015 മുതൽ ഉള്ള പരാതികളാണ് രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം 2019

വരെയുള്ള പരാതികളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരാതികൾക്ക് എല്ലാം പരിഹാരം

ഉണ്ടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

7. മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ

ജൂൺ വടരയുള്ള എല്ലാവർകഇനടറ സി്ിസൺ ഇൻെർദെഷൻ ദബാർഡ് ദരഖകളാണ് രജിസർ ആയി എം ഐ

എസിൽ നിന്നും പ്രിൻറ് എടുത്തു സൂകിച്ചിരിക്കുന്നെ്

പഞായ്തെിടല ടൊഴിലുറപ് രജിദ്ട്രേഷനുൊയി ബനടപട്ട ലംഘനങ്ങൾ ടൊഴിലുറപ്പു നിയെ്തെിന് ടസകൻ

25 പ്രകാരമുള്ള ഉള്ള ശികാനെപെികൾ കണിച്ച് വരു്തൊൻ ൊൻ പര്ത്യാപ്തൊണ്.

പ്രവർതി നിർവ്വഹണം

1. സസ്് ഡയറി.

പ്രവർ്തെി സല്തെ് നെക്കുന്ന പ്രദെ്ത്യക സംഭവങ്ങൾ ദരഖടപടുത്തുന്നെിന് ദവ്ടെിയാണ് ആണ് ഡയറി

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത.് പ്രവർത്തി പരിശോധിക്കാൻ എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വി
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എം സി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പ്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.് തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക

സംഭവങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയും ഡയറി

രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആണ് വ്യവസ്ഥ .പരിശോധിച്ച് 4വർക്കുകളിലും സൈറ്റ്

ഡയറി ഉ്ടൊയിരുന്നു.

കവർദപജ് പൂർണൊയും പൂരിപിച്ച ഇരുന്നു. െികിതാ ടെലവ് സംബനിച്ച് യാടൊരു ദരഖടപടു്തെലുകൾ

ഡയറിയിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല...തൊഴിലിടം സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി.യിരുന്നില്ല. വിജിലൻസ് ആൻഡ്

മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതു 8 അംഗങ്ങലാന്നു.

എന്നാൽ പ്രവർത്തിയുടെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെ

കുറിച്ചും ഒന്നും തന്നെ ഡയറി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല .

തൊഴിൽഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക യുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് സന്ദർശന കുറിപ്പ് ഓവർസിയരും, A.E ഉം

ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് .തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയ നിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ചും കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്നും തന്നെ

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല.

2. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദൊണി്റിങ് കമി്ി

ഓദരാ വാർഡിലും അംഗീകരിച്ച 5 മുതൽ 7 പേരിൽ കുറയാത്ത അത് ഒരു വി എംസി

ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ. . പ്രവർത്തിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ

പുരോഗതി ഈ സമിതി വിലയിരുത്തുന്നതും തിരുത്തൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സമയാസമയങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻറെ

റിപ്പോർട്ട് വർക്ക് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇത് ഭാവിയിലുള്ള ഗ്രാമസഭാ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ് സഹായകമാകുന്നതാണ് .

3. എെ് െി ഓ - എം ബുക് സംബനിച്ചു

എഞിനീയർ ടൊ്തെം ഹാജരും കൂട്ടി ദനാകി െസ് ദറാൾ ദ്ാസ് ടെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത

പ്രവർത്തികൾ അള്ളനു രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

തയ്യാറാക്കിയ വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൂലി നൽകുന്നതിനായി
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അതാണ് വ്യവസ്ഥ.

പരിശോധിച്ച് 4 ഫയലുകളിലും പ്രവർത്തികൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആയി

കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്

പ്രവർത്തികൾ അളക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിരുന്നില്ല

എന്നതാണ്. ഓരോ മസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും കൃത്യമായി അളക്കാതെയാണ് ക്ലോസ്

ചെയ്തു വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന്

അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു .ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ

പ്രവർത്തികൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അത് കൃത്യമായി എം ബുക്കിൽ

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

4 . സി്ിസൺ ഇൻെർദെഷൻ ദബാർഡ്

പ്രവർ്തെി സലട്തെ പ്രവർ്തെിടയ സംബനിച്ച് ലഘുവായ വിവരങ്ങളെങ്ങിയ തും സാധാരണകാരായ

ഏടൊരു വ്ത്യകിക്കും െനസിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുെിയതുൊയ ഒരു ദബാർഡ് ഉ്ടൊയിരികണം എന്നൊണ്

.െട്ടം.പ്രവർ്തെി ആരംഭിക്കുന്ന സെയ്തെ് െടന്ന ടൊഴിലിെങ്ങളിൽ സാപിക്കുന്ന അധികാരികദരഖയാണ്

സി്ിസൺ ഇൻെർദെഷൻ ദബാർഡ് . പരിദശാധിച്ച് 4പ്രവർ്തെി സലങ്ങളിലും ലും ഈ ദബാർഡ് വച്ചിട്ടു്ടെ്.

ഈ ദബാർഡുകൾ എല്ലാം െടന്ന ദെ്് സ്വനം െിലവിൽ വാങ്ങിയൊണ് .. ഈ ദബാർഡി നായി െിലവായ

തുക കൾ ഇതുവടരയും പഞായ്തെിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്.

5. ആസി സൃഷികൽ.

വിവിധ സർകാർ വികസന പദ്ധെികളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങടള സെന്വയിപിച്ച് പരൊവധി ആസികൾ

സൃഷികാനും അതുവഴി ശരിയായ വികസനം സാധ്ത്യൊക്കുകയും ദവണം എന്നൊണ് വ്ത്യവസ.എന്നാൽ

പരിദശാധിച്ച് അഞ്ചു െയലുകളിൽ ഒന്നും െടന്ന യാടൊരു ആസിയും സൃഷിച്ചൊയി കാണാൻ കഴി്ഞെില്ല

.എന്നാൽ ടെറുകിെ നാെൊത്ര കർഷകരുടെ ഭൂെിയിൽ ഭു വികസനടെന്ന വർക്കുകളിടല െഴകുഴിയും

െൻസകയാലയും ടെയ്തെ് മൂലം ഒരു പരിധിവടര ജലകാെ്തെിൽ നിന്നും രകടപൊൻ കഴിഞ്ഞു

എന്നാണഭൂഉെെകലിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്.

6. സന്ദർശന കുറിപ്.

പ്രവർ്തെി പരിദശാധികാൻ എത്തുന്ന ഉദേ്ത്യാഗസർ, ടപാതു പ്രവർ്തെകർ, സന്നദ്ധ സംഘെനാ

പ്രവർ്തെകർ, ഗന്ഥശാല ,്ബ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർക് പ്രവർ്തെി സംബനിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളും ദരഖടപടു്തൊം. 4 വർക്കുകളുടെ സന്ദർശനം കുറിപ്പുകളിലും ഓവർസിയറും വാർഡ് ടെമ്പറും

ൊത്രൊണ് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നെ്.

7.ടഹൽപ് സലൻ

ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടഹൽപ് സലൻ നമ്പർ(1800 425 7800) പ്രവർ്തെിക്കുന്നൊയാണ് ദബാധ്ത്യടപട്ടെ് എന്നാൽ

ടൊഴിലാളികൾക് ഇെിടനക്കുറിച്ച് അറിവള്ള ൊയി അറിയാൻ കഴി്ഞെില്ല.

.
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കവണ്ടതലുകളും നിർത്ദേശങ്ങളും

 ടൊഴിലാളികൾക് അവരുടെ അവകാശങ്ങടളക്കുറിച്ച് കൃെ്ത്യൊയ ഒരു ധാരണയുെില്ല

 ഒരു കുടുംബ്തെിൽ നിന്നും നൂറ് ടൊഴിൽേിനം കിട്ടിയെ് 103 ടൊഴിലാളികൾകാണ്. ഭൂ ഉെെകൾ ഉൾടപടെ

ഇവിടെ ടൊ്തെം 163 ടൊഴിലാളികളാണ് ആണ് ഉള്ളെ്. ഇെിൽ നിന്നും 103 ടൊഴിലാളികൾക്

നൂറുടൊഴിൽേിനം അനുവേിച്ചു ടകാടു്തെെിനു നിർവഹണ ഉദേ്ത്യാഗസടര പ്രദെ്ത്യകം പ്രശംസിദക്ടെ

തു്ടെ്.

 ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി ടൊഴിലാളികളുടെ അവകാശൊയി അല്ല അവർ കാണുന്നെ്, ദെറ്റു നൽകുന്ന ഒരു

ഔോര്ത്യം എന്നാണ് ടൊഴിലാളികൾ െനസിലാക്കുന്നെ്.

 ടൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും െടന്ന പ്രഗൽഭരായ കാണടപടുടെങിലും അവർ കട്ടെ്തെിയിരിക്കുന്നു െിക
ടൊഴിലുകളും പഞായ്തെ് ഏട്ടുത്തു നെ്തൊറില്ല എന്നാണ് ആണ് ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ
കഴി്ഞെെ്.

 കിയാതക െർച്ചകളിലൂടെ ടൊഴിലാളികളുടെ പരമ്പരാഗെ അറിവിടന പ്രദയാജനടപടു്തെി അവരുടെ
അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾടപടു്തെി ഗാെസഭയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾടകാ്ടെ് ദവണം
ഉദേ്ത്യാഗസർ ടൊഴിൽ െിരട്ഞെടുദക്ടെെ്

 ടൊഴിലുറപ്പു നിയെം ടൊഴിലാളികൾക് ഉറപ്പുനൽകുന്ന ടൊഴിൽ സൗകര്ത്യങ്ങളായ സുരകാ

ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്ത്യൊയി എന്ന് ദബാധ്ത്യടപട്ടവർ ഉറപ്പുവരു്തെണം.

 നിയെപ്രകാരം ഉെെകൾ അവരുടെ ഭൂെിയിൽ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി പ്രകാരം കൃഷിദയാഗ്ത്യൊകാൻ അദപക

നൽകുകയും അെ് പ്രകാരം അവർക് ടെയ്തു ടകാടുക്കുകയാണ് ടെയ്തെ്. പരിദശാധിച്ച പ്രവർ്തെികളിൽ

ഉെെകൾ എല്ലാം െടന്ന ഒരു േിവസം ദജാലി ടെയ്തൊയാണ് െനസിലാകാൻ കഴി്ഞെെ്.

 പ്രവർ്തെികൾ െിരട്ഞെടുക്കുദമ്പാൾ ഭൂപ്രകൃെിയനുസരിച്ച് ആ പ്രദേശ്തെ് ടെയാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർ്തെികൾ

ആണ് എന്ന് ഉദേ്ത്യാഗസർ ഉറപ്പുവരു്തെണം.

 ഒരു െഴക്കുഴി യുടെ കാലാവധി അഞ് വർഷം ആടണന്നിരിടക അെ് ൊണകം, വാഴ, ടെങ്ങ്,

െപ്പുെവറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കുഴികൾ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിച്ചെ്.

 ഒരു സെപ് െഴക്കുഴികൾ ൊത്രൊണ് എസിദെ്് പ്രകാരം ഉ്ടൊയിരുന്നെ് എന്നാൽ പരിദശാധനയിൽ

െനസിലാകാൻ കഴി്ഞെെ് അശാസീയൊയി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു വലുതും ടെറുതുൊയ െഴക്കുഴികൾ ആണ്.

 ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി പ്രകാരം അനുവേനീയൊയ 260 വർക്കുകൾ ടെയാടെന്നിരിടക ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്്

ദൊറം പ്രകാരം കാണാൻ കഴി്ഞെെ് െണ് ജല സംരകണ പ്രവർ്തെികൾ ൊത്രൊണ്.

 സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘെനകളുടെയും എൻജിഒ യുടെയും പങാളി്തെ എങം െടന്ന കാണാൻ കഴി്ഞെില്ല.
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 പദ്ധെി ആസൂത്രണ്തെിന് ദവ്ടെ പരിശീലനം ടൊഴിലുറപ് സാഫുകൾക് ടെ്് ൊർക്കും

നൽദക്ടെിയിരിക്കുന്നു

എം ഐ എസ്ത് തേ്ചാർമ്ചാറ്ത്.

ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ൊയി ബനടപട്ട ദൊർൊറ്റുകൾ ആയ 2എ,2ബി, 3,4എന്നിവ

പരിശോധിക്കുകയും അതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോർമാറ്റുകൾ

പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫയലിലെ രേഖകൾ തന്നെയാണ് എം ഐ എസിൽ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.്

അവക്ചാശ്ചാധിഷിത നിതഷധങ്ങൾ

 ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ടുടകാ്ടെ് വ്ത്യകിപരൊയ അദപക പഞായ്തെിൽ ടകാടുകാം എന്നും

അറിയാൊയിരുന്നിട്ടും കൂടെ എല്ലാ ടൊഴിലാളികളും കളും ടെ്ിട്റെ സഹായദ്തൊടെ ഗ്രൂപ് ആയിട്ടാണ്

ടൊഴിൽ ലഭികാനുള്ള അദപക നൽകിയിരിക്കുന്നെ് . ചുരുകം െില ടൊഴിലാളികൾക്

അവകാശട്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു. ഇെ് വഴി ടൊഴിലാളികളുടെ ടൊഴിൽ അദപകികാനുള്ള

ഉള്ള അവകാശൊണ് ആണ് നിദഷധികടപട്ടെ്.

 ടൊഴിലാളികൾ അവകാശടപട്ട 14 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ടൊഴിൽ നൽകണം അല്ലാ്തെപകം ടൊഴിലില്ലായ്മ

ദവെനം നൽകണടെന്ന് നിയെം നിലനിൽടക ടൊഴിലാളികൾക് ഈ നിയെട്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ,

അടല്ലങിൽ ടൊഴിലില്ലായ്മ ദവെനം ലഭിച്ചൊയി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ സാഹെര്ത്യ്തെിൽ

ടൊഴിലില്ലായ്മ ദവെനം ലഭിക്കുവാനുള്ള ടൊഴിലാളികളുടെ അവകാശൊണ് നിദഷധിച്ചിരിക്കുന്നെ്.

 ടൊഴിൽ അദപകിച്ചിട്ടു്ടെ് േിവസങ്ങദളാളം കാത്തു നിൽദക്ടെ അവസയാണ് ആണ് ടൊഴിലാളികൾക്

ഉള്ളെ് . പഞായ്തെിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ െിരക്കുദമ്പാൾ പുെിയ ദജാലികൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന്

പറഞ്ഞു െിരിച്ചയക്കുകയാണ് പെിവ് എന്നാണ് ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്.

 ടൊഴിൽ കാർഡ് എടുക്കുന്നെിന് ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ടെലവായ ദൊദട്ടാടയടുക്കുന്ന ൊർജ് ദൊദട്ടാ

ദകാപി എടുക്കുന്ന ൊർജ് എന്നിവ െിരിടക നൽദക്ടെതു്ടെ്. എന്നാൽ ദെൽ പറ്ഞെ ടൊഴിലാളികൾക്

ഒന്നും െടന്ന െിലവായ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

 എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി യെ നിയമപ്രകാരം തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന

സൗകര്യങ്ങളായ കുടിവെള്ളം തണലൊരുക്കാൻ ഉള്ള ടാർപ്പാളിൻ, പ്രഥമശുശ്രൂഷ

കിറ്റ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട.് എന്നാൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച

വിവരമനുസരിച്ച് മേൽപ്പറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ

കൊടുക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുടിവെള്ളം അടുത്തുള്ള

വീടുകളിൽ നിന്നും മേറ്റ് എത്തിക്കുകയാണ് പതിവ്.

 ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ

അവരുടെ പക്കൽ ഇല്ല എന്നതും പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നതു മേറ്റ് സ്വന്തം
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കൈയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കാശ് ചിലവാക്കി വാങ്ങിയ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റാണ്

അവരുടെ പക്കൽ ഉള്ളത് .

 കൈയുറ കാലുറ എന്നിവ ഇല്ലാത്ത കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് കാലിൽ കെട്ടിയാണ്

മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലതു തൊഴിലാളികൾപണിയെടുത്തിരുന്നത്.

 തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വച്ച് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അവരുടെ

ആശുപത്രി ചിലവ,് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള വണ്ടിക്കൂലിയും

നൽകേണ്ടതുണ്ട.് എന്നാൽ ബിന്ദു, പത്മജൻഎന്നീ തൊഴിലാളികൾക്ക് പണി

സൈറ്റിൽ വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോയ

ചെലവും വണ്ടിക്കൂലിയും മേറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് .

 നിയമപ്രകാരം 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ

തൊഴിലാളികൾക്ക് 10% യാത്ര കൂലി നൽകേണ്ടതാണ.് അങ്ങനെ യാത്രാക്കൂലി

ലഭിക്കുമെന്നും ഉള്ള തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക്

അറിയില്ലായിരുന്നു.

 വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ സിറ്റിസൺ ഇൻഫെർമെഷൻ ബോർഡ് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ

സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നിയമം . 4 വർക്കുസൈറ്റുകളിലും ബോർഡ് കാണുവാൻ

കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ എല്ലാ സൈറ്റിലുംബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിന്ദു

എന്ന മേറ്റ് സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നാണ് കാശ് ചിലവാക്കിയാണ്. ഈ പൈസ

ഇതുവരെയും പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും മേറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല

എന്നാണ് മേറ്റ്മാരിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.

മറ്റൊന്ന് ഈ ബോർഡുകളിൽ വർക്കിന്റെ പേരു മാത്രമാണ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് .

 മരുന്നു വാങ്ങുന്ന ബില്ലുകൾ ; ഫോട്ടോയെടുക്കുന്ന ബില്ലുകൾ , ഫോട്ടോ

കോപ്പി എടുക്കുന്നതിനു, വണ്ടിക്കൂലിക്ക് ചിലവുകൾ കൾ ഇവയൊന്നും

കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് മേറ്റുമാരുടെ പരാതി പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട്.

 കാലാനുസൃതമായതും തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉള്ള ജോലികൾ അല്ല

നൽകുന്നതെന്ന് പരാതിയുയർന്നിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്ല

ട്രൈനിങ്ങ്കളും, ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ

ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുവാൻ അതിലൂടെയും തൊഴിലുറപ്പ്
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പദ്ധതി കൂടുതൽഫലപ്രദമാകും

വപ്ചാതു നിർത്ദേശങ്ങൾ.

 ടൊഴിലാളികൾക് വർഷ്തെിൽ 100 പണിക്കുള്ള അദപക ഒരുെിച്ചു നൽകാൻ ദപ്രരിപികണം. ഇെ്

ഫ്ര്ടെ് ഓെീസിൽ െടന്ന നൽകണം .െീയെി ദരഖടപടു്തെിയ സകപ്് രസീെ് നൽകണം

 പദ്ധെി നെ്തെിപിടല ഉന്നെെല ഉദേ്ത്യാഗസർ അവരുടെ ചുെെലകൾ കൃെ്ത്യൊയി നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന്

ഉറപാകണം.

 പദ്ധെി നെ്തെിപ്പുൊയി ബന ടപട്ട എല്ലാ വിഭാഗ്തെിലുള്ള ഉദേ്ത്യാഗസർ പറ്റുന്നത്ര പ്രവർ്തെി

സലങ്ങളിൽ കൃെ്ത്യൊയി സന്ദർശിച്ചു ഇരിദക്ടെൊണ്.

 വി എംസി അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ചുെെലകൾ കൃെ്ത്യൊയി നിർവഹിക്കുന്നവർ ആയിരികണം. ഒരു

സ്വെന ഓഡി്ിംഗ് സെിെിയായി വളദര്ടെതു്ടെ്.

 സുൊര്ത്യെ ഉറപാകാൻ എല്ലാ പ്രവർ്തെി സലത്തും സി ഐ ബി സാപിച്ചിരിക ണം.

 പങാളി്തെ സെീപനം പദ്ധെി ആസൂത്രണ്തെിൽ കർഷകടരയും ടൊഴിലാളികടളയും

ടപാതുസമൂഹട്തെയും ഉൾടപടു്തൊൻ കഴിയണം.

 ജനകീയ എസി ദെ്് െയാറാക്കുവാനും അെ് ടൊഴിലാളികൾക് ലഭ്ത്യൊക്കുകയും അവടര പറഞ്ഞു

െനസിലാക്കുകയും ദവണം

 ടൊഴിലാളികൾക് സുരകാ ഉപകരണങ്ങൾ പഞായത്തുെല്തെിൽ വാങ്ങി സൂകിക്കുകയും ഇവ

ടൊഴിലാളികൾക് ലഭ്ത്യൊകുന്നു ഉദ്ടൊ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ടെയണം

 ദെ്് ൊടര െിരട്ഞെടുക്കുദമ്പാൾ വിദവെനം പാെില്ല

 പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി വേണം പദ്ധതികൾ

ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ

 മേറ്റു മാർക്കും ബിഎംസി അംഗങ്ങൾക്കും സമയബന്ധിതമായി പരിശീലനം

നൽകണം.

 ജൈവ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം

 സ്ത്രീസൗഹൃദ പണിയായുധങ്ങൾആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം

അനുബന്ധങ്ങൾ

അനുബന്ധം 1 (ഫയൽപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ)

ദകന്ദ്ര സർകാർ നിർദേശപ്രകാരം ൊടഴ പറയുന്ന ദരഖകൾ നിർബനൊയും സൂകിദക്ടെൊണ്

1. കവർദപജ്

2. ടെക് ലിസ്
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3. ആകൻ പാൻ/ടഷൽെ് ഓെ് വർക് എന്നിവയുടെ അംഗീകരിച്ച ദകാപി.

4. സാദങെിക എസിദെ്് ഡിസസനും അെങ്ങിയ പുെിയ സാദങെിക അനുെെിയുടെ ദകാപി.

5. ഭരണാനുെെി യുടെ സാമ്പ്തെിക അനുെെിയുടെയും ദകാപ്

6. കൺവർജൻസ് വിശോംശങ്ങൾ

7. ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ടുടകാണ്ടുള്ള അദപക

8. അനുവേിച്ചു ടകാണ്ടുള്ള ദനാട്ടീസ് ദകാപി

9. പൂരിപിച്ച ൊസർ ടരാൾ ദകാപി

10. ടെഷർടെൻറ് ബുകിട്റെ ദകാപി.

11. സാധനങ്ങൾ വാങന്നെിനുള്ള ടകാദട്ടഷൻ കണിച്ചെിൽ കംപാര്ീവ് ദസ്്ടെൻറ് ടെ്ീരിയൽസ്

സസപ ഓർഡർ ദകാപി

12.ദവജസ് ലിസ്

13.ദവെന ്തെിൻടറ സാധനങ്ങൾക് പണെെച്ച അെിൻടറ എെ് െി ദകാപി

14. ടെ്ീരിയൽ വൗച്ചർ ഇന്ത്യ ബില്ലുകളുടെ യും ദകാപി

15. ദറായൽ്ി അെച്ച രസീെ് ദകാപി

16. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള ഉള്ള ടൊഴിൽ ദൊദട്ടാകൾ

17. പൂർ്തെീകരിച്ച സർട്ടിെിക്് ദകാപി

18.െസർ ദറാൾ മൂവടെൻറ് സിൽപ്

19. ആസി ഉടേ ജിദയാ ൊഗ് ദൊദട്ടാസ്

20. ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് റിദപാർട്ട് ദകാപി

21. സസ്് ഡയറി

22.െ്് അനുബന ദരഖകൾ

കവർദപജ്

വാർഷിക ൊസർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു കവർ ദപജ് ആണ് കാണാൻ കഴി്ഞെെ്. കവർ ദപജിൽ

പ്രവർ്തെിയുടെ ദപര് ആരംഭിച്ച െീയെി, അവസാനിച്ച െീയെി, എസിദെ്് തുക ,െിലവായ തുക., െീ്ിംഗ് ദപര്,

ഭരണാനുെെി നമ്പർ , സാദങെികാനുെെി നമ്പർ, പഞായ്തെിൻടറ ദപര് അവാർഡിന് ദപര് എന്നിവ കാണാൻ

സാധിച്ചു ..

ടെക് ലിസ്.

ഒരു പ്രവർ്തെി സെലിൽ ഏടൊടക ദരഖകൾ എവിടെ ഏെ് ദപജു മുെൽ സൂകിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്

െനസിലാകാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക് ലിസ്. പരിദശാധിച്ച് 4 െയലുകളിലും ടെകി്സ് പകർപ്

ഉ്ടൊയിരുന്നു .

ആകൻ പാൻ ഇൻടറ ദകാപി

ഒരു പ്രവർ്തെി പഞായ്തെിൽ നെപ്പുവർഷ്തെിൽ അനുവേികണടെങിൽ എങിൽ അെ് ആകൻ പാനിൽ

ഉ്ടൊയിരികണം. നെന്ന പ്രവർ്തെി ആകൻ പാനിൽ ഉ്ടെ് എന്ന് ടെളിയിക്കുന്നെിന് ദവ്ടെി ആകൻ
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പാനിന് ദകാപി കൂെി െയലിൽ സൂകികണ 0 .പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും ലും ആകൻ പാനിന്

ദകാപിയും യും ഗാെസഭാ െീരുൊന്തെിന് ദകാപിയും സൂകിച്ചിട്ടു്ടെ്.

എസിദെ്്

ഒരു പ്രവർ്തെി എങ്ങടന ഏെളവിൽ ടെയണടെന്ന് എന്ന് സാദങെികൊയി പ്രെിപാേിപിക്കുന്ന

ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസിദെ്്. പരിദശാധിച്ച് െയലുകളിലും എസിദെറ്റും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്

െനസിലാകുന്ന െര്തെിലുള്ള വിശേൊയ എസിദെറ്റും സൂകിക്കുന്നു.

സാദങെിക അനുെെി

ഒരു പ്രവർ്തെിക്കു സാദങെികവിേഗധരുടെ അനുെെി ലഭിച്ചിട്ടു്ടെ് എന്നെിനുള്ള ഉള്ള ആധികാരിക

ദരഖയാണ് സാദങെിക അനുെെിദരഖ . മുഴുവൻ െയലുകളും സാദങെിക അനുെെിദരഖ .സൂകിച്ചിരുന്നു.

സാദങെിക അനുെെിദരഖ ദരഖകൾ സാദങെികവിേഗധരുടെ ഓദപാ,സിl െീയെി എന്നിവ

ദരഖടപടു്തെിയിരുന്നു

ഭരണാനുെെി ദരഖ.

പ്രവർ്തെി ടെയ്യുന്നെിന് നിർവഹണ സാപനം നൽകുന്ന അനുെെിയാണ് ഭരണാനുെെി ദരഖ. എല്ലാ

െയലുകളും സൂകിച്ചിരുന്നു. കമ്പ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എടു്തെ ദകാപിയാണ് െയലിൽ സൂകിക്കുന്നെ് .അെ്ൽi

നിർവഹണ ഉദേ്ത്യാഗസരുടെ ഒപ്പും െീയെിയും ദരഖടപടു്തെിയിട്ടു്ടെ്. ഭരണാനുെെി ലഭിക്കുന്നെിനു

സെർപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാെസഭ െീരുൊന്തെിട്റെ ദകാപിയും സൂകിച്ചിട്ടു്ടെ്.

ഡിൊൻഡ് ദൊറം

ടൊഴിലാളി ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപടുന്നെിട്റെ അദപകയാണ് ഡിൊൻഡ് ടൊർെ്. ആവശ്ത്യടപട്ടു 15

േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ദജാലി നൽകിദയാ എന്ന് അറിയുന്ന ദരഖയാണ്. ദെ്് ഗ്രൂപായി നൽകിയ

അദപകയുടെ ദൊൊണ് െയലിൽ സൂകിച്ചിരുന്നെ്. സകപ്് രസീെ് വാങ്ങിച്ചെ് ആയിട്ടാണ് െനസിലാകാൻ

കഴി്ഞെെ്

വർക് അദലാദകഷൻ ദൊറം

പ്രവർ്തെി അനുവേിച്ചുടകാണ്ടുള്ള നിർവഹണ ഉദേ്ത്യാഗസർ നൽകുന്ന അനുെെിയാണ്. അദപകിച്ച് 15

േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ദജാലി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദൊറം സഹായിക്കും .. ടഷഡ്പ്യൂൾ വൺ പാര 2 ടഷഡ്പ്യൂൾ

2 പാര 14,21 എ എം സി ൊപ്ർ 4.2 പ്രകാരം വർക് അനുവേിച്ചുടകാണ്ടുള്ള ദൊറം സൂകിദക്ടെൊണ്.

എന്നാൽ ഈ ദൊറം െയലുകളിൽ സൂകിച്ചിരുന്നില്ല.

െസർ ദറാൾ

ടൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർനില ദരഖടപടുത്തുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് ൊസർ ദറാൾ. ടഷഡ്പ്യൂൾ വൺ പാര

1, 5 ജി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃ്തെിയുൊയി ബനടപട്ട െസർ ദറാളുകൾ െയലിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു . ടസകട്ടറി,

ബി.ഡി.ഓ എന്നിവരുടെ ഒപം െീയെിയും ദരഖടപടു്തെിയിരുന്നു. െസർ ദറാളുകളിൽ ടവട്ടി്തെിരു്തെലുകൾ

ഉ്ടൊയിരുന്നില്ല

ടെഷർടെൻറ് ബുക്

ഒരു പ്രവർ്തെി എസിദെ്് പ്രകാരം കൃെ്ത്യൊയ അളവിൽ ആണ് ടെദയ്ടെെ് എന്നും ടെയ്തിരിക്കുന്നെ് എപ്രകാരം
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ആണ് എന്നും െനസിലാകാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെഷർടെൻറ് ബുക്. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ

െയലുകളിലും ടെഷർടെൻറ് ബുക് ഉ്ടൊയിരുന്നു. ടെഷർടെൻറ് ബുക് പഞായ്തെിടല ചുെെലടപട്ട

ഉദേ്ത്യാഗസർ സാക്ത്യടപടു്തെിയിരുന്നു.

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിക്കുന്നെിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിടല തുക ആകുദമ്പാഴും ഒടുവിൽ പ്രവർ്തെിക്കു അനുവേിച്ച തുക

പ്രകാരമുള്ള ആടകത്തുക അനുവേിക്കുദമ്പാഴും ടെഷർടെൻറ് ബുകിൽ പഞായ്തെ് ടസകട്ടറി സാക്ത്യടപടു്തെിയ

ഒപ്പും സീലും എന്നിവ പെിപിച്ചിട്ടു്ടെ്

ടവജ് ലിസ്

െസർ ദരാള്ളിനു ആനുപാെികൊയി ടൊഴിലാളികൾക് ദവതം അനുവേിച്ചു എന്ന് ടെളിയികാനുള്ള

ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടവജു ലിസ്.. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും ലിസ് കാണാൻ സാധിക്കും

െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓഡർ 

െസർ ദറാളും, ദവജു ലിസിനു അനുസരിച്ച് ടൊഴിലാളിക് ദവെനം സകൊറിടയന്ന് ഉറപാകാനുള്ള ദരഖയാണ്

െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .

ദൊദട്ടാഗാെ്

ഒരു പ്രവർ്തെി തുെങന്നെിനുമുദമ്പ പ്രവർ്തെി നെന്നുടകാ്ടെിരിക്കുദമ്പാൾ പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിക്കുന്നെിന്

ദശഷവമുള്ള മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുള്ള ദൊദട്ടാ പ്രവർ്തെി െയലുകളിൽ സൂകിച്ചിരുന്നു .എന്നാൽ ജിദയാ ൊഗ്

ദൊദട്ടാസ് െയൽ സൂകിച്ചിരുന്നില്ല.

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണ സാക്ത്യപത്രം

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിച്ചെ് ദരഖയാണ് പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണം സാകിപത്രം. എന്നാൽ

പരിദശാധിച്ച് െയലുകളിൽ എല്ലാം െടന്ന പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണം സാക്ത്യപത്രം ഒപ്പും സീലും

എന്നിവദയാടുകൂെി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .

െസർ ദറാൾ മൂവടെൻറ് സിപ്

ഒരു പ്രവർ്തെിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടട്തെയും ൊസർ ദറാൾ അനുവേിച്ചു ടൊഴിലാളികൾക് ദവെനം നൽകുന്നെ്

വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഏടൊടക െീയെികളിൽ എന് നെന്നു എന്ന് െനസിലാക്കുന്നൊണ് െസർ ദറാൾ

മൂവടെൻറ് സിപ്. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും ഇെ് കാണാൻ സാധിച്ചു

സസ്് ഡയറി

പ്രവർ്തെി സലട്തെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപടുത്തുന്നെിനുദവ്ടെിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് സസ്്

ഡയറി. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളും സസ്്ഡയറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .ടൊഴിലാളികളുടെ ടൊഴിൽ

സൗകര്ത്യങ്ങൾ, െികിതാസഹായം സംബനിച്ചുള്ള ദരഖകൾ എന്നിവ ഒഴിച്ച് ബാകി എല്ലാ ദപജുകളും

പൂർണൊയും പൂരിപിച്ച് ഇരുന്നു .സന്ദർശന കുറിപിൽ വാർഡ് ടെമ്പറും ഓവർസിയർ ൊത്രൊണ്

സന്ദർശിെിരിക്കുന്നതു.

അനുബനം 2 (വർക് സസ്ിൽ പ്രവർ്തെി ടനരിട്ട് പരിദശാധന നെ്തെിയെിട്റെ വിശോംശങ്ങൾ)

പ്രവർ്തെിയുടെ ദപര് നഴ്സറി നിർമാണം 
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പ്രവർ്തെിയുടെ ദകാഡ് 273164

പ്രവർ്തെി ആരംഭിച്ച െീയെി 11/10/18

പ്രവർ്തെി അവസാനിപിച്ച് െീയെി 17/10/18

എസിദെ്് തുക 82673

ടെലവായ തുക 50710

ടൊഴിൽ േിനം 180

നഴ്സറി നിർമാണം പദ്ധെിയുടെ ഭാഗൊയി ഔഷധസസ്ത്യങ്ങളുടെ നഴ്സറി ഉ്ടൊക്കുക എന്നൊയിരുന്നു ലക്ത്യം. ഈ

പദ്ധെിയുടെ ഭാഗൊയി ടൊഴിലാളികൾക് ദനരിട്ട് ദ്ാകിൽ നിന്നുദവപ് കറിദവപ് എന്നിവയുടെ അരികൾ

ടകാടുത്തു വിടുകയായിരുന്നു. അെിനുദശഷം അെ് ശാസീയൊയ രീെിയിൽ പരിപാലിച്ചു അരിയിൽ നിന്ന്

സെകൾ ഉ്ടൊകിയ ദശഷം പാക്ിൽ ആക്കുകയായിരുന്നു. ഇെിന് ശാസീയൊയ പരിപാലന്തെിനു ദവ്ടെി

െകിരിദച്ചാറ് 15 ൊ ക്ടെ്് സ്വനം ടെലവിലാണ് ഇറകിയെ്.ഇെിനുപുറദെ െണലിനായി ദവ്ടെിയുള്ള വല,

വിെരണം ടെയ്യുന്നെിനുള്ള കവറുകൾ തുെങ്ങിയ എല്ലാ െിലവകളും ടെ്് സ്വനം പകൽ നിന്നാണ് എടു്തെിട്ടുള്ളെ്

. എല്ലാംബില്ലുകലും പഞായ്തെിൽ ഏൽപിച്ചിട്ടു്ടെ് എങിലും ഒരു വർഷ്തെിന് അടു്തെ് ആയിട്ടുംഈതുക

പഞായ്തെിൽ നിന്നും െിരിടക ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ടെ്ിൽ നിന്നുംഅറിയാൻ

കഴി്ഞെെ്.

ടെലവായ തുക കളായ വല 7800, നിരകാനുള്ള കവർ 2200 , െകിരിദച്ചാറ് 5500 ദബാർഡ്

3000 ഈ തുകകൾ എല്ലാം െടന്നടെ്് സ്വനം കയിൽ നിന്നാണ് െിലവഴി െിരിക്കുന്നെ് . ഏകദേശം 5500 ഓളം

കവറുകൾ കൾ നിറച്ചു എന്നാണ് ദെ്ിൽനിന്നും ടൊഴിലാളികളും നിന്നും അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്. . 56

ടൊഴിലാളികൾ ദെർന്നാണ് ദനഴ്സറി നിർമാണവം പരിപാലനവം നെന്നെ്.

ഈ പദ്ധെിയുടെ ഭാഗൊയി പരിപാലനം നെ്തെിയ സെകളിൽ 200ലധികം സെകൾ ബാകി

വന്നിട്ടു്ടെ്.ഈെിട്റെ കാര്ത്യ്തെിൽ പഞായ്തെിൽ നിന്ന് ഒരു െീരുൊനവം ഉ്ടൊയിട്ടില്ല . ഇ്തെരം പദ്ധെികൾ

ടെയ്യുന്നെ് ടൊഴിലാളികൾക് സദനാഷം ൊത്രൊണുള്ളടെന്നും ഇങ്ങടനയുള്ള പ്രവർ്തെികൾ ടെയാൻ

ടൊഴിലാളികൾ സന്നദ്ധരാടണന്ന് ടൊഴിലാളികളും ടെ്് ആയ ബിന്ദുവം കൂെി അറിയിച്ചു. പഞായ്തെിൽ നിന്ന്

െിലവാകിയ തുക െിരിടക ലഭിക്കുടെന്ന പ്രെീകയിലാണ് ദെ്് ടൊഴിലാളികൾക് 100 േിവസം െികയാൻ

സഹായിച്ച പദ്ധെി കൂെിയാനു നഴ്സറി നിർമാണം

പ്രവർ്തെിയുടെ ദപര് ദൊെ് നവീകരണം

പ്രവർ്തെിയുടെ ദകാഡ് 336317

പ്രവർ്തെി ആരംഭിച്ച െീയെി 1.2.19

പ്രവർ്തെി അവസാനിപിച്ച് െീയെി 21.3.19

എസിദെ്് തുക 149669

ടെലവായ തുക 137225

ടൊഴിൽ േിനം 531

അഞ്ചുൊസം മുമം നവീകരികടപട്ട ഈ ദൊെ് സസ്ത്യങ്ങളും െറ്റും ദവസ് ൊലിന്ത്യങ്ങളും ടകാ്ടെ് മൂെി

കിെക്കുന്നൊയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .ടൊഴിൽ ടെയ്തിരുന്ന സെയ്തെ് സഞ്ജയൻ എന്ന ടൊഴിലാളി െണ്ണു

നീക്കുന്ന െിനിെയിൽ ആഴമുള്ള ഈ ദൊട്ടിദലക് വീഴുകയും യും അപകെം സംഭവിക്കുകയും ടെയ്തിരുന്നു . ഈ

ടൊഴിലാളിക് ആവശ്ത്യൊയ ആശുപത്രി ടെലവ് വഹിച്ചെ് ബിന്ദു എന്ന ദെ്് ആണ്. പഞായ്തെിൽ ബില്ലുകൾ
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സെർപിച്ചിട്ടു്ടെ് എങിലും നാളിതുവടര െിലവഴിച്ച തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല

കല്ലെയാറിന് െീരതും കുന്നത്തൂർ പാല്തെിൻടറ അടു്തൊയി സിെി ടെയ്യുന്നു വാർഡ് ആണ് കരിമ്പിൻപുഴ

വാർഡ്. അതുടകാ്ടെ് പ്രളയ്തൊൽ മുങ്ങിദപായ ഒരു വാർഡ് കൂെിയാണിെ്. കല്ലെയാറ് ദലക്കുകരിമ്പിൻപുഴ

വാർഡിടല ടവള്ളം െെസം കൂൊടെ എ്തെിദച്ചരുന്നെിന് ദവ്ടെി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സകദൊെ് കൂെിയാണിെ്.

ദൊെ് ൻടറ ഇദപാഴട്തെ അവസ െനസിലാക്കുക യാടണങിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം ദപാലും കരിമ്പിൻപുഴ

വാർഡിൽ നിന്ന് കല്ലെയാരിൽഎ്തെികാൻ കഴിയുന്ന സാഹെര്ത്യ്തെിൽ ആയിരുന്നില്ല .

പ്രവർ്തെിയുടെ ദപര് ഭൂവികസന പ്രവർ്തെികൾ

പ്രവർ്തെിയുടെ ദകാഡ് 356472

പ്രവർ്തെി ആരംഭിച്ച െീയെി 27/10/18

പ്രവർ്തെി അവസാനിപിച്ച് െീയെി 10/12/18

എസിദെ്് തുക 439836

ടെലവായ തുക 419925

ടൊഴിൽ േിനം 1500

. വർക് സസ്ിൽ ദനരിട്ട് പരിദശാധന നെ്തെി അളവകൾ എടു്തെെിന് വിശോംശങ്ങൾ,

നമ്പർ ദപരും ദെൽവിലാസവം െഴക്കുഴി ദവസ്
കുഴി

െൺ കയാല െട്ട് െിരികൽ കട്ടി െണ്
കിളകൽ

1 ജയശ്രീ അജയ് ഭവനം 40 1 60െി്്ർ 1.2 52െി്്ർ 60ടസ്റെ്

2 അംബിക കുൊരി അഭി
െന്ദിരം

5 2 12െി്്ർ1.2 10െിട്ർ 10ടസ്റെ്

3 അജിെകുെരി
ആഷാഭവനം

16 2 350െി്്ർ 1.2 350െി്്ർ 90ടസ്റെ്

4 ഗീൊകുെരി
കൃഷ്ണകൃപ

4 1 15െി്്ർ1.2 450െി്്ർ 25ടസ്റെ്

5 ലക്ഷ്മനൻ
ൊധവി സേനം

62 1 90െി്്ർ1.2 40െി്്ർ 100ടസ്റെ്

6 ഗിരിജകുെരി
രാെകൃഷ്ണ െഠം

26 3 30െി്്ർ.6 80െി്്ർ 40ടസ്റെ്

7 ബിന്ദു ദൊൾ നന്ദനം 20 1 28െി്്ർ1.2 40െി്്ർ 30ടസ്റെ്

8 ആനന്ദവല്ലി അമ സുദരഷ്
ഭവനം

20 1 30െി്്ർ1.2 10െി്ർ 10ടസന്

9 രതമ റൂട്ട് വിള കുഴിയിൽ 30 2 320െി്്ർ1.2 320െി്്ർ 320ടസ്റെ്

10 സരസ്വെിയമ സൂരജ്
bhawan

12 1 36െി്്ർ1.2 36െി്്ർ 15ടസ്റെ്

11 ഉെയമ സാദകെം 25 1 80െി്്ർ1.2 - 25ടസ്റെ്

12 രഘുനാഥൻ പിള്ള
അർപണം

34 1 55െി്്ർ1.2 35െി്്ർ 66ടസ്റെ്

13 രാധാെണിയമ െന്ദ്രാലയം 9 1 32െി്്ർ1.2 - 20ടസ്റെ്

14 വതലകുൊരി ൊങ്ങയിൽ
വീെ്

5 1

15 വസനകുൊരി കളിയിൽ
വീെ്

15 1 90െി്്ർ1.2 90െി്്ർ 60ടസ്റെ്

16 ഓെനക്കുട്ടൻ പിള്ള തുണ്ടു
ദെൽ വീെ്

8 1 80ടസ്റെ്
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17 ശങരപിള്ള ബിജു ഭവനം 15 1 35െി്്ർ1.2 80െി്്ർ 86ടസ്റെ്

18 സുശീല ദേവി ദേവി vihar 16 1 74ടസ്റെ്

19 അനിെകുൊരി അനുഭവനം 10 1 20െി്്ർ1.2 50ടസ്റെ്

20 െധുസൂേനൻ പിള്ള സുനിൽ
ഭവനം

15 1 20െി്്ർ1.2 20െി്ർ 60ടസ്റെ്

െഴക്കുഴി

വിേഗധ ടൊഴിലാളികളുടെ ദെൽദനാട്ട്തെിൽ കൃെ്ത്യൊയ അളവിൽ െഴക്കുഴി നിർമിച്ചിട്ടു്ടെ് .ഉെെകളിൽ നിന്നും

ടൊഴിലാളികൾക് അനുകൂലൊയ അഭിപ്രായൊണ് അറിയാൻ സാധിച്ചെ്. ദവനൽകാല്തെ് ദപാലും

ആളുകൾക് െഴക്കുഴി യുടെ സഹായദ്തൊടെ കിണ്ിൽ ജലം ലഭ്ത്യൊണ്. െണ് ജല സംരകണ പ്രവർ്തെികൾ

നെ്തെിയ പല പുരയിെങ്ങളിലും െഴക്കുഴികൾ നിർെിക്കുക ഉട്ടെങിലും അവയിൽ വാഴ ടെങ്ങ് കാച്ചിൽ ദെമ്പ്

ദെന തുെങ്ങിയവ നട്ട് ൊയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്

ഇടൊന്നും നെരുടെന്നും ഉെെദയാെ് പറയുകയാടണങിൽ ടൊഴിലാളിക് ഉെെയുടെ പുരയിെങ്ങളിൽ ദജാലി

ടെയാൻ സമെികില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്. എന്നാൽ പ്രളയം നല്ല രീെിയിൽ ബാധിച്ച ഒരു വാർഡ്

കൂെിയാണ് കരിമ്പിൻപുഴ അതുടകാ്ടെ് െഴക്കുഴികൾ എല്ലാം െടന്ന നികന്ന്നിലയിൽ ആണ് കാണാൻ

കഴിയുന്നെ്,

ദവസ് കുഴി

ദവസ് കുഴിയുടെ കൃെ്ത്യൊയ ഉപദയാഗൊണ് നെന്നിട്ടുള്ളെ് .കൃെ്ത്യൊയ അളവിൽ ആണ് എല്ലാം

നിർമിച്ചിരിക്കുന്നെ്. െിലയിെങ്ങൾ ഭു ഉെെകൾസ്വകാര്ത്യ ആവശ്ത്യ്തെിനായി ഉപദയാഗിക്കുന്നു്ടെ് .

െൺ കയാല

പലയിെങ്ങളിലു0 വളടര വൃ്തെിയായും അളവിന് അനുസൃെൊയാണ് ടെയ്തിരിക്കുന്നെ്. അെ് എല്ലാം െടന്ന

േീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആയിട്ടാണ് കാണുന്നെ്. ശകൊയ പ്രളയം വന്നിട്ട് ദപാലും കയാലകൾ എല്ലാം

സിര ആസികൾ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതു.

െട്ട് െിരികൽ

െട്ട് െിരികൽ കൃെ്ത്യൊയ അളവിൽ െടന്ന എസിദെ്് പ്രകാരം ടെയ്തിട്ടു്ടെ് . ഇവടയല്ലാംെടന്ന പ്രളയം

വന്നിട്ട് ദപാലും സിര ആസികൾ ആയി െടന്ന നില നിൽക്കുന്നു.

കട്ടി െണ് കിളകൽ

ഉെെയുടെ ൊൽപര്ത്യപ്രകാരം കാർഷിക ആവശ്ത്യങ്ങൾകായി കിളച്ചു വൃ്തെിയാകി ടകാടു്തെിരുന്നു എന്നാണ്

ഉെെകളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്.

പ്രവർ്തെിയുടെ ദപര് ഭൂവികസന പ്രവർ്തെികൾ

പ്രവർ്തെിയുടെ ദകാഡ് 341015

പ്രവർ്തെി ആരംഭിച്ച െീയെി 7/8/18

പ്രവർ്തെി അവസാനിപിച്ച് െീയെി 10/10/18

എസിദെ്് തുക 447600

ടെലവായ തുക 411125
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ടൊഴിൽ േിനം 1500

വർക് സസ്ിൽ ദനരിട്ട് പരിദശാധന നെ്തെി അളവകൾ എടു്തെെിന് വിശോംശങ്ങൾ,

നമ്പർ ദപരും ദെൽവിലാസവം െഴക്കുഴി ദവസ് കുഴി െൺ കയാല കട്ടി െണ് കിളകൽ

1 പ്രെീള കളിയിൽ അഴീകൽ വീെ് 27 1 226m1.2 60ടസ്റെ്

2 അമ്പിളി പാറവിള പു്തെൻ വീെ് 28 25െി്്ർ

3 സരസ്വെിയമ ടെദകകര 35െി്്ർ 20ടസ്റെ്

4 വസനകുൊരി നിർമാല്ത്യം 35 3 6െി്്ർ 6ടസ്റെ്

5 വതലകുൊരി ശ്രീ ഭവനം 3 1 10െിട്ർ 10ടസ്റെ്

6 ബാലകൃഷ്ണൻ ആലുവിള 40 2 30െി്ർ 30ടസ്റെ്

7 വസനകുൊരി വനിൊ bhawan 20 1 210െിട്ർ 55ടസ്റെ്

8 ബിന്ദു ലക്ഷ്മി ഭവനം 2 30െിട്ർ 30ടസ്റെ്

9 ദഗാപിനാഥൻ പിള്ള 16 1 23െിട്ർ 60ടസ്റെ്

10 രെണി ഷിബു ഭവനം 2 3 25െിട്ർ

11 രാധാെണിയമ 27 1 126െിട്ർ 30ടസ്റെ്

12 രാജീവ് 26 1 140െിട്ർ 20ടസ്റെ്

13 സുെംഗല രാധാ െന്ദിരം 10 1 60െിട്ർ 25ടസ്റെ്

14 െിനിദൊൾ പ്രധാന വിള 12 2 10െിട്ർ 15ടസ്റെ്

15 ലക്ഷ്മി 13 1 20െിട്ർ 20ടസ്റെ്

16 രാഗിണി അമ്ബംഗാവിൽ 24 1 60െിട്ർ 25ടസ്റെ്

17 െങമ ഇെവഴി തു്ടെ് 1 1 15െിട്ർ 5ടസ്റെ്

18 വാസു രാഗി വെദക ടക ൊനുവൽ 36 1 60െിട്ർ 42ടസ്റെ്

19 സദരാജിനിയമ അരിക് കുഴി വീെ് 30 1 20െിട്ർ 45ടസ്റെ്

20 ഉഷാകുൊരി 23 1 25െിട്ർ 20ടസ്റെ്

21 സുഭദ്ര തു്ടെിൽ 8 1 28െിട്ർ 10ടസ്റെ്

22 ശാരേ ഇല വിള വീെ് 4 1 14െിട്ർ 12ടസ്റെ്

െഴക്കുഴി

െഴക്കുഴികൾ എല്ലാം െടന്ന കൃെ്ത്യൊയ അളവിൽ െടന്നയാണ് എടു്തെിരിക്കുന്നെ് െഴക്കുഴികൾ ഉെെകൾ സ്വകാര്ത്യ

കൃഷി ആവശ്ത്യങ്ങൾകായി ഉപദയാഗിച്ചിരുന്നു ആടക 400 െഴക്കുഴികൾ ആണ് എടുദക്ടെെ്. എന്നാൽ 385

െഴക്കുഴികൾ ആണ് കാണാൻ സാധിച്ചെ്. ഉെെകൾ െഴക്കുഴി ഉപദയാഗപ്രേൊയ രീെിയിൽ ആണ്

ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുള്ളെ്.

ദവസ് കുഴി

ൊലിന്ത്യ നിർമാർജന്തെിന് ദവ്ടെിയാണ് പ്രദെ്ത്യകൊയും ദവസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളെ് സന്ദർശിച്ച വീടുകളുടെ

ഒട്ടുെിക ഉെെകളും ദവസ് കുഴി ഉപദയാഗപ്രേം ആകിയിട്ടു്ടെ് .എന്നാൽ മൂന്നു വീടുകളിൽ ദവസ് കുഴി

ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുള്ളെ് ൊണകക്കുഴി ആയിട്ടാണ്. െിലെ് ഉെെയുടെ സ്വകാര്ത്യ ആവശ്ത്യങ്ങൾകായി മൂെി

ഉപദയാഗിച്ചിട്ടു്ടെ്.

െൺ സകയാല
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ഈ പദ്ധെിയിടെ ഏ്വം വലിയ പ്രദെ്ത്യകെ െൺ സകയാലകൽ

വളടര ഉയരമുള്ളതും ബലമുള്ളതും ആയിരുന്നു എന്നൊണ്. പ്രളയ ബാധിെ ദെഖലകളിൽ ദപാലും കയാലകൾ

ഇന്നും നന്നായി നിലനിൽക്കുന്നു്ടെ്.അളവിൽ ടെറിയ വ്ത്യെിയാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുട്ടെങിലും തൃപ്തികരൊയിരുന്നു.

കട്ടി െണ് കിളകൽ

കൃഷിക് അനുദയാജ്ത്യൊയ രീെിയിലാണ് എല്ലാ ഭൂെിയിലും കട്ടി െണ് കിളച്ച് ട്ടുള്ളെ് ഭൂവെെകൾ കൃഷി

ആവശ്ത്യ്തെിനായി ഇെ് വിനിദയാഗിച്ചിട്ടുമു്ടെ്

ദൊകസ് ഗ്രൂപ് ഡിസ്കഷൻ .

ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുടെ അവകാശ അവദലാകന ഗാെസഭയ് മുദന്നാെിയായി പഞായ്തെിടല ടൊഴിലുറപ്
ടൊഴിലാളികൾ എല്ലാം വിളിച്ചു ദെർത്തു ഒരു ദൊകസ് ഗ്രൂപ് ഡിസ്കഷൻ നെത്തുകയു്ടൊയി. അവരുടെ
അവകാശങ്ങടളക്കുറിച്ച് ദബാധവാന്മാരാക്കുക എന്നൊയിരുന്നു െർച്ചയുടെ പ്രധാനലക്ത്യം

160 ടൊഴിലാളികളുള്ള ഗാെപഞായ്തെിൽ ഏകദേശം 108 ടൊഴിലാളികൾ ഈ െർച്ചയിൽ
പടങടു്തെതു. 2008 ആണ് ഗാെപഞായ്തെ്ഈ പദ്ധെി ആരംഭിക്കുന്നെ്. 12 വർഷദ്തൊളൊയി ഈ
പദ്ധെിയുടെ കീഴിൽ ദജാലി ടെയ്യുന്നവരും സാമ്പ്തെിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം അടു്തെ സെയ്തെ് ദജാലി
തുെങ്ങിയവരും െർച്ചയിൽ പടങടു്തെിട്ടു്ടെ്. സീകൾക് െടന്നയായിരുന്നു മുൻഗണന വിരലിടലണാവന്ന
പുരുഷന്മാർ ൊത്രൊണ് െർച്ചയിൽ പടങടു്തെെ്. 90% പ്രായംടെന്നവർ ആയിരുന്നു

 സെലം ഗാെ പഞായ്തെിടല ഒന്നാം വാർഡിൽ ടൊഴിൽകാർഡ് അദപകിച്ച് 18 വയസ്
പൂർ്തെിയായവർക്കും 15 േിവസ്തെിനകം െടന്ന ടൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിെൊയി അറിയാൻ സാധിചു.

 ടൊഴിലാളികൾക് ക് അദപക നൽകാം എന്ന് അറിയാൊയിരുന്നിട്ടും കൂെി അവർ ടെ്ിട്റെ
സഹായദ്തൊടെയാണ് ടൊഴിൽ അദപക നൽകിയിരുന്നെ്. അതുടകാ്ടെ് ടൊഴിലാളിയുടെ സകവശം
പഞായ്തെിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സകപ്്് രസിതു ഉ്ടൊയിരുന്നില്ല. അതുടകാ്ടെ് 14 േിവസ്തെിനകം
ദജാലി ലഭികണം എന്നുള്ള അവകാശൊണ് ലംഘികടപടുന്നെ്.

 ടൊഴിലിെം സൗകര്ത്യങ്ങളായ കുെിടവള്ളം, പ്രഥെശുശ്രൂഷ കി്്, െണൽ എന്നിവ ഉ്ടൊയിരിദക്ടെ തു
ടൊഴിലാളികളുടെ അവകാശൊണ് എന്നാൽ ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും െനസിലാകാൻ കഴി്ഞെെ്
കുെിടവള്ളം ൊത്രൊണ് ലഭ്ത്യൊകിയിട്ടുള്ളെ് എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ടൊഴിലാളികൾ കൾ അറിയിച്ചതു.
എന്നാൽ ബിന്ദു ദെ്് ആയ് ടൊഴിലാളികൾക് കുെിടവള്ളം അെിനുള്ള കലവം ഗാസും, െസ് എയഡ്
ദബാക്, െണലിനായി ഉള്ള ൊർദപാളിൻ ഇവടയല്ലാംെടന്ന പണി സസറ്റുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .
എന്നാൽ ഇടെല്ലാം െടന്ന ദെ്് സ്വനം കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതും കുറച്ചു ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്
പിരിടച്ചടു്തെ വാങ്ങിയതാനു. ഇതുവഴി ടൊഴിലാളികളുടെ ടൊഴിൽ സൗകര്ത്യങ്ങൾ എന്ന
അവകാശൊണ് ലംഘികടപട്ടഇരിക്കുന്നെ്.

 ടൊഴിലിെങ്ങളിൽ ടവച്ച് ടൊഴിലാളികൾക് ഏടെങിലും െര്തെിലുള്ള അപകെം സംഭവിച്ചാൽ
െികിതയ്ക്കുള്ള പണം പഞായ്തെിൽനിന്ന് നൽദക്ടെതു്ടെ്. എന്നാൽ പതജൻ, ബിന്ദു എന്ന
ടൊഴിലാളികൾക് പണി ഇെങ്ങളിൽ വച്ച് അപകെം സംഭവിച്ചദപാൾ ആശുപത്രിയിൽ ടകാണ്ടുദപായ
െിലവ0െരുന്നു വാങ്ങിയ അെിനുള്ള െിലവം ടൊ്തെം ടെലവ് ടെ്് സ്വനം സകയിൽ നിന്നാണ്
നൽകിയെ്. അെിനുള്ള ബില്ലുകൾ എല്ലാം െടന്ന പഞായ്തെിൽ നൽകിടയങിലും ഇതുവടരയും
അെിൻടറ സപസ അകൗ്ടെിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ടെറ്റുെരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്.

 ൊലിന്ത്യങ്ങൾ മൂെി കിെക്കുന്നടൊഡുകളിൽ യിറങ്ങി ദജാലി ടെയ്യുന്നെിന് ദവട്ടെന്ന് സുരകാ
ഉപകരണങ്ങളായ കയ്യുറ കാലുരകൾ എന്നിവ അവർക്കു്ടൊയിരുന്നില്ല .ടൊഴിലാളികടളല്ലാം െടന്ന
പാസിക് കവറുകലാനു ഉപദയാഗിക്കുന്നെ്. അെ് അവരുടെ സുരകാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകണടെന്ന്
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എന്ന ടൊഴിലാളികളുടെ അവകാശൊണ് ലംഘികടപട്ടഇരിക്കുന്നെ്.

tkmj-yÂ BUnäv]s¦-Sp-¯-hÀ

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

5) Kmb{Xn sI. BÀ

klm-bn-¨-hÀ

1) {ioa-Xn. ധന്യ കൃഷ്ണന്, ]©m-b¯v {]kn-Uâv, പവ്ടിത്രേശ്വരം, sImÃw
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2) ]©m-b¯v kanXn AwK-§fpw Poh-\-¡mcpw
3) sImÃw sP.-]n.-kn, വവട്ടിക്കവല _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H & ]©m-b¯v sk{I-«dn
4) taäp-am-cmb ബ്ടിനു, തശാഭനാ, ജയ, ബബ്ടി്, ഉമയമ്മ & sXmgn-em-fn-Ifpw
5) {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, തോഷ്യല്ഓഡ്ടിറ്sImÃw
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.

1. Anjali Krishnan .R, V,
2. Reshma.S,
3. Sruthi Krishnan
4. Laya Mol
5. Anju A
6. Fathima N.S
7. Muhammad Bilal 
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