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ആമുഖ്ലം 

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.

പദ്ധത്ടിയുവെ സവ്ടിബേഷതെൾ

 ഗാെപഞായ്തെ് പ്രദേശ്തെ് ൊെസിക്കുന്ന 18 വയസ് പൂർ്തെിയായ ഏടൊരാൾക്കും

പദ്ധെിയിൽ പങാളിയാകാം

 നിയെ്തെിൻടറ പിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷിെ 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

ഉമ്മന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്
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ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടവട്ടികവല ദ്ാക് ഉൾടപടുന്ന ആറ് പഞായത്തുകളിൽ

ഒന്നാണ് ഉമ്മന്നൂർ   പഞായത്തു. വിശാലൊയ ഏലാകളാല്റ് സമൃദ്ധൊയിരുന്നു ഉമ്മന്നൂര്റ്

പഞായ്തെ്. ടനല്ലിക്കുന്നം കൊട്ട് ഏലാ, വാളകം ഏല, അമ്പലകര ഏലാ, ടപാലിദകാെ് ഏലാ,

ദെവന്നൂര്റ് ഏല, കമ്പംദകാെ് ഏല തുെങ്ങി ഉമ്മന്നൂര്റ് പഞായ്തെിടന കൃഷിസമൃദ്ധൊകിയ

ഏലാകളില്റ് പലതും ഇന്ന് െരിശുകിെക്കുന്നു. വ്ത്യാപകൊയ നിലംനിക്തെല്റ് അരദങ്ങറിയിട്ടുള്ള

പഞായത്തുകളിടലാന്നാണ് ഉമ്മന്നൂര്റ്.  രാഷീയപ്രമുഖരുദെതുള്റ്ടപടെയുള്ള ഏലകള്റ്

നിക്തെടപട്ടു. നിക്തെല്റ് ഇദപാഴം തുെരുന്നു. കുടുംബശീ പ്രവര്റ്്തെനങ്ങള്റ് െികച്ചരീെിയില്റ്

നെക്കുന്നു

കുടുംബശീ കൂട്ടായ്മകള്റ് കൃഷിരംഗദ്തെക്കും കുെില്റ്വ്ത്യവസായങ്ങളിദലക്കും

കെന്നെ് ജനജീവി്തെില്റ് ഗുണകരൊയ ൊ്ങ്ങള്റ് വരു്തെിയിട്ടു്ടെ്. കുെിടവള്ളപ്രശ്റ്നവം പ്രധാന

ദറാഡുകളുടെ െകര്റ്ച്ചയും പ്രശ്റ്നങ്ങളാണ്.

ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടവട്ടികവല ദ്ാക് പഞായ്തെിടല 19അം വാർഡ്ആയ
ടപാലിടകാ ഡ് വാർഡ് ആനു ഓഡി്ിനായിെിരട്ഞെടുകടപട്ടെ് . 176സജീവ്
ടൊഴിലാളികളാണ് ഈ വാർഡിൽ ഉള്ളെ്.ഈ വാർഡഇൽ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി പൂർ്തെീകരിച്ച്
9 പ്രവർ്തെികളുടെ െയലുകൾ പരിദശാധിക്കുകയും പ്രവർ്തെികൾ നെന്ന സസറ്റുകൾ
സന്ദർശിക്കുകയും ടെയ്തു വർക്കുകളുടെ ലിസ് ചുവടെ ദെർക്കുന്നു

വർക്
ദകാഡ്

പ്രവർ്തെിയുടെ ദപര് എസിദെ്് തുക െിലവായ തുക ആരംഭിച്ച
െീയെി

അവസാന
െീയെി

342980 ടെറുകിെ നാെൊത്ര കർഷകരുടെ
കുടുംബങ്ങളുെഭൂെിയിൽ
ഭുവികസനപ്രവർ്തെികൾ

355914 338962 9/7/18 9/11/18

362712 ടെറുകിെ നാെൊത്ര കർഷകരുടെ
കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

448866 423262 27.9.18 5.1.19

219505 ദൊെ് നവീകരണം . 171207 168395
5.7.18 26.10.18

342979 ടെറുകിെ നാെൊത്ര കർഷകരുടെ 353139 335871 9.7.18 12.10.18



SAU KollamPage 4

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

384283 ടെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുടെ
കുടുംബങ്ങളുടെ
ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

204179 99754 5.3.19 18.3.19

376392 Sc/Bpl ഭുവികസന

പ്രവർ്തെികൾ

347077 329613 3.1.19 29.3.19

376397 ടെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുടെ
കുടുംബങ്ങളുടെ
ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

321797 94697 21.2.19 29.3.19

339414 Sc/Bpl ഭുവികസന

പ്രവർ്തെികൾ

137179 126731 27.11.18 2.2.19

ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ത്

ടപാതു സമൂഹം പദ്ധെി നിർവഹണത്തെ പറ്റിയും പൊതുധനം

ചെലവഴിക്കുന്നതിനെകുറിച്ചുള്ള പരസ്യവും

സ്വതന്ത്രവുമായി നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് . തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

അനുശാസിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ എല്ലാ വാർഡുകളിലും

നിർബന്ധമായും നടത്തേണ്ടതാണ്. സുതാര്യത

ഉറപ്പുവരുത്തി അഴിമതിരഹിതവും അതുവഴി സദ്ഭരണ

സാധ്യമാക്കുന്നതിനും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സമൂഹത്തെ

പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ്

നിയമത്തിന്റെ 17 ( 2 )ൽ ആണ് സാമൂഹിക പരിശോധനയെ
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കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അത് പദ്ധതി വിഭാവനം

ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനു

ഫലപ്രദമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പൊതുപ്പണം

ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി

കൈവരിഛൊ എന്ന് വിലയിരുത്തലിന് വേണ്ടിയാണ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്

രീ്ിശാസ്ത്രം .

 ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ത് സ്ലംഘ്ലംബേരൽ.

 പര്ടിബേ്ചാധന ഫയൽ.

 പ്രവർത്ടി സ്ഥലപര്ടിബേ്ചാധന.

 വീടുവീെ്ചാന്തര്ലം ഉള്ള വ്ടിവരബേഖരണ്ലം.

 വതള്ടിവ്ത് ബേഖരണ്ലം .

 സ്ചാമൂഹ്ടിെ ബേ്ചാധവൽക്കരണ്ലം.

 റ്ടിബ്്ചാർട്ത് തയ്ചാറ്ചാക്കൽ .

 ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ത് ഗ്ചാമസഭ

ട്ാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് പത്ത് അവകാശങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു

അവഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

 വത്ചാഴ്ടിൽ െ്ചാർഡ്ത് ലഭ്ടിക്ക്ചാനുള്ളഅവെ്ചാേ്ലം.

 അബപക്ടിച്ചു 15 ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടിൽ വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ള
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അവെ്ചാേവ്ലം ആയത്ടിന്ചാൽ കെ്റ്ത് രസീത്ത് ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ളഅവെ്ചാേവ്ലം.

 വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിച്ടിവലങ്ടിൽ വത്ചാഴ്ടില്ടില്ചായ്മ ബവതന്ലം ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ള
അവെ്ചാേ്ലം.

 വഷൽ ഒഫഫ്ത് വപ്ര്ചാജക്ത് തയ്ചാറ്ചാക്ക്ചാനുള്ളഅവെ്ചാേ്ലം.

 5 െ്ടിബല്ചാമീററ്ടിനുള്ള്ടിൽ വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിക്ക്ചാനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം അവലങ്ടിൽ
ബവതനത്ടിന്ത് 10% അധ്ടിെ്ലം.

 കുെ്ടിവവള്ള്ലം വവള്ള്ലം വ്ടിശ്രമ സൗെര്യ്ലം പ്രഥമശുശ്രൂഷ സൗെര്യ്ലം
ലഭ്ടിക്ക്ചാനുള്ളഅവെ്ചാേ്ലം.

 15 ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടിൽ ബവതന്ലം ലഭ്ടിക്കുവ്ചാൻ ഉള്ളഅവെ്ചാേ്ലം .

 ബവദന വ്ടിതരണത്ടിവല െ്ചാലത്ചാമസത്ടിന്ത് നഷ്ടപര്ടിഹ്ചാര്ലം
ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ളഅവെ്ചാേ്ലം .

 പര്ചാത്ടി പര്ടിഹ്ചാരത്ടിനുള്ളഅവെ്ചാേ്ലം.

 ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ത് നെത്തുവ്ചാനുള്ളഅവെ്ചാേ്ലം .
പദ്ധത്ടിയ്ടിൽ വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിക്കുന്നത്ടിനുള്ള വ്യവസ്ഥെൾ.

 അവ്ടിദഗധ െ്ചായ്ടിെ്ചാധ്്ചാന്ലം വേയ്ചാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള വര്ലം
പഞ്ചായത്ടിവലസ്ഥ്ടിരത്ചാമസക്ക്ചാര്ചായ ആയ്ടിര്ടിക്കണ്ലം.

 18 വയസ്ത് പൂർത്ടിയ്ചായ്ടിര്ടിക്കണ്ലം.

 ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ടിൽ അബപക്ടിച്ത് 15 ദ്ടിവസത്ടിനെ്ലം വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിക്കു്ലം.

 കുറഞ്ഞത്ത് 14 ദ്ടിവസബതക്ക്ത് വത്ചാഴ്ടില്ടിന്ത് അബപക്ടിക്കണ്ലം.

 ബജ്ചാല്ടിക്ക്ത് മുൻകൂറ്ചായ്ടി അബപക്ടിക്കണ്ലം.

 അബപക്ടിച്ത് 15 ദ്ടിവസത്ടിനെ്ലം വത്ചാഴ്ടിൽ അവലങ്ടിൽ ന്ടിശ്ടിത
ന്ടിരക്ക്ടിൽ ഉള്ള വത്ചാഴ്ടില്ടില്ചായ്മ ബവതന്ലം.

 വത്ചാഴ്ടിൽ നൽെ്ടിവക്ക്ചാണ്ടുള്ളഅറ്ടിയ്ടി്്ത് ബരഖ്ചാമൂല്ലം നൽെണ്ലം .

 മസ്റ്റർ ബറ്ചാൾ പൂർതീെര്ടിച്ചു 15 ദ്ടിവസത്ടിനെ്ലം കൂല്ടി.

 െ്ചാലത്ചാമസ്ലം ആകുന്ന ഓബര്ചാ ദ്ടിവസത്ടിനു്ലം 0.5 േതമ്ചാന്ലം ന്ടിരക്ക്ടിൽ
നഷ്ടപര്ടിഹ്ചാര്ലം

 കുെ്ടിക്ക്ചാനുള്ള വവള്ള്ലം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സൗെര്യ്ലം എന്ന്ടിവ പണ്ടിയ്ടിെങ്ങള്ടിൽ
ഉണ്ചായ്ടിര്ടിക്കണ്ലം
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വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളുവെ െെമെൾ

 കൃെ്ത്യസെയ്തെ് ടൊഴിൽസല്തെ് ഹാജരായി ഒപ്പുടവയ്ക്കുക

 ടൊഴിലുറപ് ഗാെസഭകളിലും ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ഗാെസഭയിലും.
കൃെ്ത്യൊയി പടങടുക്കുക.

 .പണിസല്തെ് പാസിക് വസ്തുകൾ ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ
കെിക്കുവടനാപാടുള്ളെല്ല .

 സി്ിസൺ ഇൻദൊർദെഷൻ ദബാർഡ് പ്രവർ്തെിയുടെ ആരംഭഘട്ട്തെിൽ
െടന്ന നിർബനൊയും വയദക്ടെൊണ്.

 പ്രകൃെി സംരകണ്തെിന് ആവശ്ത്യൊയ പ്രവർ്തെികൾ ഏട്ടുത്തു
നെപിലാക്കുക.

 ആസി സൃഷിക്കുന്ന പദ്ധെികൾ കട്ടെ്തെി പഞായ്തെ് അധികൃെടര
അറിയിക്കുക .

െഹാതാഗാനി ദേശീയ ഗാെീണ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി പ്രകാരം
ടൊഴിലാളികൾക് ദവ്ടെ െര്തെിലുള്ള ആനുകൂല്ത്യങ്ങൾ കുറിച്ചും അതുൊയി
ബനടപട്ട് ആവശ്ത്യകെടയ കുറിച്ച് ഒരു വിശേീകരണം ഈ റിദപാർട്ട്

മുഖാനരം ടൊഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക് എ്തെികാൻ സാധിക്കും.ഈ

റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക്

പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വാസ്തുപരമായ

കാര്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും

കഴിയട്ടെ.

പഞ്ചായത്ടിൽ സൂക്ടിബക്കണ 7 രജ്ടിസ്റ്ററുെൾ

 ടൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബഅദപകയുടെ രജിസർ

 ഗാെസഭ ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ,ഗാെസഭ െീ്ിംഗ് രജിസർ



SAU KollamPage 8

 ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപടുന്നതും ടൊഴിൽ ടകാടു്തെതും സംബനിച്ച്
രജിസർ

 പ്രവർ്തെി ലിസ് ടെലവം വിശോംശങ്ങളും സംബനിച്ച് രജിസർ

 സിര ആസികളുടെ രജിസർ

 പരാെി രജിസർ

 സാധന രജിസർ

1.വത്ചാഴ്ടിൽ െ്ചാർഡ്ത് രജ്ടിസ്റ്റർ

ടൊഴിൽ കാർഡ് രജിസർ പൂർണൊയിരുന്നു എം ഐസിൽ നിന്നും രജിസർ ആയി
െടന്ന സൂകിച്ചിരുന്നു .

2.ഗ്ചാമസഭ രജ്ടിസ്റ്റർ
ടപാതു ഗാെസഭ രജിസറും ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ഗാെസഭ

രജിസറും ഒന്നുെടന്നയാണ ഒൿട്ാടബർ വടര സൂകിച്ചിരുന്നെ്. എന്നാൽ
പഞായ്തെിൽ ദപായി അറിയിച്ചെിന് അെിസാന്തെിൽ 2019 മുെൽ ഗാെസഭയുടേ

പ്രദെ്ത്യക രജിസർഎഴെി സൂകിച്ചിരിക്കുന്നെ് .

3.വത്ചാഴ്ടിൽ ആവേ്യവ്ടുന്നത്ലം വത്ചാഴ്ടിൽ വെ്ചാടുതത്ലം
സ്ലംേന്ടിച്ത് രജ്ടിസ്റ്റർ

ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ടതും ടൊഴിൽ ടകാടു്തെതും സംബനിച്ച എല്ലാ
ദരഖകളും എംഐഎസിൽ നിന്നും പ്രിൻറ് എടുത്തു സൂകിച്ചിട്ടില്ല .

4.വർക്ക്ത് രജ്ടിസ്റ്റർ

വർക്ക് രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു. എം ഐഎസ് ഇൽ

നിന്നും പ്രിൻറ് എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തി

ആരംഭിച്ചത് അതും അവസാനിച്ച തീയതി

ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ

മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും ഒരു വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന
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നിലയ്ക്കാണ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എം

ഐ എസിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത

കോപ്പിബൈൻഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

5.സ്ഥിരആസ്തി രജിസ്റ്റർ.
2017 വവരയുള്ള വ രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിട്ടുണ്ത് . എന്ന്ചാൽ ഈ

രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ ഉതരവ്ചാദവ്ട ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ സർട്ടികഫ വേയ്ടിട്ടില .

6.പര്ചാത്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ .

2012 മുതൽ ഉള്ള പര്ചാത്ടിെള്ചാണ്ത് രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്.
വമ്ചാത്ലം 1.9.2018 വവരയുള്ള പര്ചാത്ടിെള്ചാണ്ത് ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിട്ടുള്ളത്ത്.
പര്ചാത്ടിെൾക്ക്ത് എല്ചാ്ലം പര്ടിഹ്ചാര്ലം ഉണ്ചാക്ക്ടിയത്ചായ്ടി ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിട്ടുണ്ത്.

7. വമറീര്ടിയൽ രജ്ടിസ്റ്റർ

ജൂൺ വവരയുള്ള എല്ചാവർക്കു്ലം എൻവറയു്ലം സ്ടിറ്ടിസൺ ഇൻഫർബമഷൻ

ബേ്ചാർഡ്ത് ബരഖെള്ചാണ്ത് രജ്ടിസ്റ്റർ ആയ്ടി എ്ലം ഐ എസ്ടിൽ ന്ടിന്ലം പ്ര്ടിൻറ്ത്

എടുത്തുസൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്

പഞ്ചായത്ടിവല വത്ചാഴ്ടിലുറ്്ത് രജ്ടിസ്ട്രരമ്ചായ്ടി േനവ്ട

ല്ലംഘനങ്ങൾ വത്ചാഴ്ടിലുറപ്പു ന്ടിയമത്ടിന്ത് വസകൻ 25 പ്രെ്ചാരമുള്ള ഉള്ള

േ്ടിക്ചാനെപെ്ടിെൾ കണ്ടിച്ത് വരത്ചാൻ പര്യ്ചാപ്തമ്ചാണ്ത്.

പ്രവർത്ടി ന്ടിർവ്വഹണ്ലം
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1. കസറ്ത് ഡയറ്ടി.

പ്രവർത്ടി സ്ഥലത്ത് നെക്കുന്ന പ്രബത്യെ സ്ലംഭവങ്ങൾ

ബരഖവ്ടുത്തുന്നത്ടിന്ത് ബവണ്ടിയ്ചാണ്ത് ആണ്ത് ഡയറ്ടി സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്.

പ്രവർത്ടി പര്ടിബേ്ചാധ്ടിക്ക്ചാൻ എത്തുന്ന ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ വ്ടി എ്ലം സ്ടി അ്ലംഗങ്ങൾ

എന്ന്ടിവർ പ്രവർത്ടിവയ സ്ലംേന്ടിച്ചുള്ള അഭ്ടിപ്ര്ചായങ്ങളു്ലം ന്ടിർബ്ദേേങ്ങളു്ലം

ബരഖവ്ടുബതണത്ചാണ്ത്. വത്ചാഴ്ടിൽ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ചാകുന്ന പ്രബത്യെ സ്ലംഭവങ്ങൾ

അപെെങ്ങൾ മറ്ത് തെസങ്ങൾ എന്ന്ടിവയു്ലം ഡയറ്ടി ബരഖവ്ടുതണവമന്ന്ചാണ്ത്

ആണ്ത് വ്യവസ്ഥ .പര്ടിബേ്ചാധ്ടിച്ത് 9വർക്കുെള്ടിലു്ലം കസറ്ത് ഡയറ്ടി.

ഉണ്ചായ്ടിരന. െവർബപജ്ത് പൂർണമ്ചായു്ലം പൂര്ടി്്ടിേ്ടിരന്ന്ടില. േ്ടിെ്ടിത്ചാ വേലവ്ത്

സ്ലംേന്ടിച്ത് യ്ചാവത്ചാര ബരഖവ്ടുതലുെൾ ഡയറ്ടിയ്ടിൽ െ്ചാണുവ്ചാൻ

സ്ചാധ്ടിച്ടില വ്്ചാഴ്ടില്ടിെ്ലം സൗെര്യങ്ങൾ സ്ലംേന്ടിച വ്ടിവരങ്ങൾ ഒന്ലം തവന്ന

ബരഖവ്ടുത്ടി.യ്ടിരന്ന്ടില. വ്ടിജ്ടിലൻസ്ത് ആൻഡ്ത് ബമ്ചാണ്ടിററ്ടിങ്ത് െമ്മ്ടിറ്ടി

അ്ലംഗങ്ങള്ചായ്ടി ഒ്്ടിട്ത് അഞ്ത് അ്ലംഗങ്ങളു്ലം വപ്ചാത പ്രവർതെര്ചാണ്ത് . എന്ന്ചാൽ

പ്രവർത്ടിയുവെ പ്രബയ്ചാജനവതക്കുറ്ടിച്ത് പുത്ടിയ ന്ടിർബ്ദേേങ്ങവള കുറ്ടിച്ചു്ലം ഒന്ലം

തവന്ന ഡയറ്ടി ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിരന്ന്ടില . വത്ചാഴ്ടിൽഉപെരണങ്ങളുവെ വ്ചാെെ

യുവെ മുഴുവൻ െ്ചാര്യങ്ങളു്ലം ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിടഇല്ത്. സന്ദർേന കുറ്ടി്്ത്

ഓവർസ്ടിയർ മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ആണ്ത് ഒപ്പുവച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത് .വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത്

നൽെ്ടിയ ന്ടിർബദേങ്ങവളക്കുറ്ടിച്ത് അഭ്ടിപ്ര്ചായങ്ങവള കുറ്ടിച്ചു്ലം െവണത്ടിയ

െ്ചാര്യങ്ങവള കുറ്ടിച്ചു്ലം ഒന്ലം തവന്ന പ്രത്ടിപ്ചാദ്ടിച്ടിട്ടില.

2. വ്ടിജ്ടിലൻസ്ത് ആൻഡ്ത് ബമ്ചാണ്ടിററ്ടിങ്ത് െമ്മ്ടിറ്ടി

ഓബര്ചാ വ്ചാർഡ്ടിലു്ലം അ്ലംഗീെര്ടിച 5 മുതൽ 7 ബപര്ടിൽ കുറയ്ചാത ഒര

വ്ടിഎ്ലംസ്ടി ഉണ്ചായ്ടിര്ടിക്കണ്ലം എന്നത്ചാണ്ത് വ്യവസ്ഥ. . പ്രവർത്ടിയുവെ യുവെ

വ്ടിവ്ടിധ ഘടങ്ങള്ടിവല പുബര്ചാഗത്ടി ഈ സമ്ടിത്ടി വ്ടിലയ്ടിരത്തുന്നത്ലം ത്ടിരതൽ

ന്ടിർബ്ദേേങ്ങൾ സമയ്ചാസമയങ്ങള്ടിൽ പഞ്ചായത്ടിൽ ബരഖ്ചാമൂല്ലം

അറ്ടിയ്ടിക്ക്ചാവന്നത്ചാണ്ത്. ഇത്ടിൻവറ റ്ടിബ്്ചാർട്ത് വർക്ക്ത് ഫയലുെള്ടിൽ

സൂക്ടിബക്കണത്ലം ഇത്ത് ഭ്ചാവ്ടിയ്ടിലുള്ള ഗ്ചാമസഭ്ചാ ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ടിങ്ത്

സഹ്ചായെമ്ചാകുന്നത്ചാണ്ത് .



SAU KollamPage 11

3. എഫ് ടി ഓ - എംബുക്ക് സംബന്ധിച്ചു

എഞിനീയർ ടൊ്തെം ഹാജരും കൂട്ടി ദനാകി െസ് ദറാൾ ദ്ാസ് ടെയ്തു

കഴി്ഞൊൽ ടെയ്ത പ്രവർ്തെികൾ അള്ളനു ദരഖടപടുത്തുകയും അെിൻടറ

അെിസാന്തെിൽ െയാറാകിയ വാലുദവഷൻ സർട്ടിെിക്് ഉ്ടൊകി കൂലി

നൽകുന്നെിനായി ഗാെപഞായ്തെ് ടസക്രട്ടറിടയ ഏൽപികണടെന്ന് ൊണ് വ്ത്യവസ.

പരിദശാധിച്ച് 9 െയലുകളിലും പ്രവർ്തെികൾ അളന്ന് െിട്ടടപടു്തെിയെ് ആയി

കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ െീൽഡിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്

പ്രവർ്തെികൾ അളക്കുന്നെിന് കൃെ്ത്യൊയ ൊനേണം പാലിച്ചിരുന്നില്ല

എന്നൊണ്. ഓദരാ െസർ കഴിയുദമ്പാഴം കൃെ്ത്യൊയി അളകാടെയാണ്

ദ്ാസ് ടെയ്തു വാലുദവഷൻ സർട്ടിെിക്് െയാറാകിയിരിക്കുന്നെ് എന്ന്

അനുൊനിദക്ടെിയിരിക്കുന്നു .െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ െയാറാക്കുന്നെിന് മുദന്ന

പ്രവർ്തെികൾ അളന്ന് െിട്ടടപടുത്തുകയും അെ് കൃെ്ത്യൊയി എം ബുകിൽ

ദരഖടപടുദ്തെ്ടെൊണ്.

4 .സ്ടിറ്ടിസൺ ഇൻഫർബമഷൻ ബേ്ചാർഡ്ത്

പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തെ പ്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച്

ലഘുവായ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ തും സാധാരണക്കാരായ ആയ

ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ

എഴുതിയതുമായ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണംഎന്നതാണ്

.ചട്ടം.പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന അധികാരികരേഖയാണ്

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് . പരിശോധിച്ച് 9

പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ, 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ ആനു

ബോർഡുകൾ വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ബോർഡുകൾ
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എല്ലാം തന്നെ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത

പൈസ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് .. ഈ ബോഡി നായി

ചിലവായ തുക കൾ ഇതുവരെയും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും

ലഭിച്ചിട്ടില്ലഎന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.

5.ആസ്ടി സൃഷ്ട്ടിക്കൽ.

വിവിധ സർകാർ വികസന പദ്ധെികളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങടള

സെന്വയിപിച്ച് പരൊവധി ആസി സൃഷികാനും അതുവഴി ശരിയായ വികസനം

സാധ്ത്യൊക്കുകയും ദവണം എന്നൊണ് വ്ത്യവസ.എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച് 9

െയലുകളിൽ ഒന്നും െടന്ന യാടൊരു ആസിയും സൃഷിച്ചൊയി കാണാൻ

കഴി്ഞെില്ല .എന്നാൽ ടെറുകിെ നാെൊത്ര കർഷകരുടെ ഭൂെിയിൽഭു

വികസനടെന്ന 8 വർക്കുകളിടല െഴകുഴിയും െൻസകയാലയും ടെയ്തെ് മൂലം ഒരു

പരിധിവടര ടപാലും ജലകാെ്തെിൽ നിന്നും രകടപൊൻ കഴി്ഞെഇട്ടില്ല

എന്നാണഭൂഉെെകലിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴി്ഞെെ്.

6സന്ദർേന കുറ്ടി്്ത്.

പ്രവർ്തെി പരിദശാധികാൻ എത്തുന്ന ഉദേ്ത്യാഗസർ, ടപാതു

പ്രവർ്തെകർ, സന്നദ്ധ സംഘെനാ പ്രവർ്തെകർ, ഗന്ഥശാല ,്ബ്

ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർക് പ്രവർ്തെി സംബനിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളും ദരഖടപടു്തൊം. 11 വർക്കുകളുടെ സന്ദർശനം കുറിപ്പുകളിലും

ഓവർസിയറും വാർഡ് ടെമ്പറും ൊത്രൊണ് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നെ്.

7.വഹൽ്്ത് കലൻ

ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടഹൽപ് സലൻ നമ്പർ(1800 425 7800)

പ്രവർ്തെിക്കുന്നൊയാണ് ദബാധ്ത്യടപട്ടെ് എന്നാൽ ടൊഴിലാളികൾക്

ഇെിടനക്കുറിച്ച് അറിവള്ള ൊയി അറിയാൻ കഴി്ഞെില്ല.
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െവണതലുെളു്ലം ന്ടിർബ്ദേേങ്ങളു്ലം

 ടൊഴിലാളികൾക് അവരുടെ അവകാശങ്ങടളക്കുറിച്ച് കൃെ്ത്യൊയ ഒരു

ധാരണയുെില്ല

 ഉെമെൾ ഉൾവ്വെ 173 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൽ ഉള്ളത്ടിൽ 30

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് മ്ചാത്ര്ലം ആണ്ത് നൂറ്ത് വത്ചാഴ്ടിൽദ്ടിന്ലം ലഭ്ടിചതഉ.ഇത്ടിൽ

കൂടുതൽബപര്ലം ഒര കുടു്ലംേത്ടിൽ ന്ടിന്ന്ത് രണ്ത് ബപർ ബജ്ചാല്ടിക്ക്ത് വരന്ന

വര്ചാനു. ഇത്ത് ന്ടിർവഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ പ്രബത്യെ ശ്രദ്ധ്ടിബക്കണത്ചാണ്ത്.

 ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി ടൊഴിലാളികളുടെ അവകാശൊയി അല്ല അവർ

കാണുന്നെ്, ദെറ്റു നൽകുന്ന ഒരു ഔോര്ത്യം എന്നാണ് ടൊഴിലാളികൾ

െനസിലാക്കുന്നെ്.

 ൊർച്ചിനുദശഷം ഇതുവടരയും 6 ജോലിവീതം മാത്രമെ

പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുല്ലു

എന്നാണ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞത്. പഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിലിനു വേണ്ടി

അപേക്ഷനൽകി മാസങ്ങളോളമായി എന്നാണ് മേറ്റിൽ

നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.പക്ഷേ കൈപ്പറ്റ് രസീത്

വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് വാങ്ങണം എന്ന കാര്യം

അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് മേറ്റു

പറഞ്ഞത്.

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

 മ്ചാർച്ത് വവര വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് വത്ചാഴ്ടിൽ നൽെ്ചാൻ െ്ചാലത്ചാമസ്ലം
വരത്തുെയു്ലം മ്ചാർച്ത് ആകുബമ്പ്ചാബഴക്കു്ലം വല്ടിയ എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ നൽെ്ടി
വത്ചാഴ്ടിലുെൾ ഏവറടുത്തു നെത്തുെയു്ലം അത്ത് കുറച്ചു മ്ചാത്ര്ലം
വേലവ്ചാക്കുെയു്ലം േ്ചാക്ക്ടി തെ വേലവ്ചാെ്ചാവത ബപ്ചാവെയു്ലം വേയ്യുന്ന ഒര
പ്രവണതയ്ചാണ്ത് െണ്ടുവരന്നത്ത് .ഇതന്ടിർവ്വഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ പ്രബത്യെ
ശ്രദ്ധ്ടിബക്കണത്ചാണ്ത്.

 സമയമ ബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ

തയ്യാറാക്കുകയും രേഖകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും

കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അംഗീകാരം കിട്ടിയ

പ്രോജക്ടുകൾ പോലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ

കഴിയുന്നില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം നിർവ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

 ക്രിയാത്മക ചർച്ചകളിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ പരമ്പരാഗത

അറിവിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവരുടെ

അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമസഭയിൽ

ഉയർന്നുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം

ഉദ്യോഗസ്ഥർതൊഴിൽതിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്

 തൊഴിലുറപ്പു നിയമം മം തൊഴിലാളികൾക്ക്

ഉറപ്പുനൽകുന്ന തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങളായ

സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായി എന്ന്

ബോധ്യപ്പെട്ടഅവർ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

 നിയമപ്രകാരം ഉടമകൾ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ
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അപേക്ഷ നൽകുകയും അത് പ്രകാരം അവർക്ക് ചെയ്തു

കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പരിശോധിച്ച

പ്രവർത്തികളിൽ ഉടമകൾഎല്ലാം തന്നെ ഒരു ദിവസം

ജോലി ചെയ്തതായാണ് മനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞത്.

 പ്രവർത്തികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ

ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് ചെയ്യാൻ

പറ്റുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആണ് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉറപ്പുവരുത്തണം.

 ഒരു മഴക്കുഴി യുടെ കാലാവധി 3 വർഷം

ആണെന്നിരിക്കെ അത് ചാണകം, വാഴ, തെങ്ങ്,

ചപ്പുചവറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കുഴികൾ

ആയിട്ടാണ് കാണാൻസാധിച്ചത്.

 ഒരു ടൈപ്പും മഴക്കുഴികൾ മാത്രമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അശാസ്ത്രീയമായി

നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു വലുതും ചെറുതുമായ

മഴക്കുഴികൾആണ്

 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദനീയമായ 260

വർക്കുകൾചെയ്യാമെന്നിരിക്കെ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

ഫോറം പ്രകാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണ പ്ര പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ്.

 എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല
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ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം

 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം മന്നു കയ്യാല

ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ്

കാണാൻകഴിഞ്ഞത്.

 സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും എൻജിഒ

യുടെയും പങ്കാളിത്ത എങ്ങും തന്നെ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

 പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ട പരിശീലനം

തൊഴിലുറപ്പ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മെറ്റ് മാർക്കും

നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

എ്ലം ഐഎസ്ത് ബഫ്ചാർമ്ചാറ്ത്.

ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ൊയി ബനടപട്ട ദൊർൊറ്റുകൾ ആയ 2,2ബി,

3,4എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും അതിൻറെ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോർമാറ്റുകൾ പൂരിപ്പിക്കുകയും

ചെയ്തു. ഫയലിലെ രേഖകൾ തന്നെയാണ് എം ഐ എസിൽ

കാണാൻകഴിഞ്ഞത്.

അവെ്ചാേ്ചാധ്ടിഷ്ടിത ന്ടിബഷധങ്ങൾ

 ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ടുടകാ്ടെ് വ്ത്യകിപരൊയ അദപക പഞായ്തെിൽ

ടകാടുക്കും എന്നും അറിയാൊയിരുന്നിട്ടും കൂടെ എല്ലാ ടൊഴിലാളികളും

കളും ടെ്ിന്റെ സഹായത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ്



SAU KollamPage 17

ആയിട്ടാണ്അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് . ചുരുക്കം

ചില തൊഴിലാളികൾക്ക് അവകാശത്തെക്കുറിച്ച്

അറിവില്ലായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ്ഗ്രൂപ്പ്

ആയിഅപേക്ഷ നൽകുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളികളിൽ

നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത് വഴി

തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഉള്ള

അവകാശമാണ്ആണ്നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്.

 തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെട്ട 14

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ നൽകണം

അല്ലാത്തപക്ഷം തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം

നൽകണമെന്ന് നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന

തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

അറിവു, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം

ലഭിച്ചതായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ

സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം

ലഭിക്കുവാനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശമാണ്

നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 തൊഴിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം
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കാത്തു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ആണ്

തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉള്ളത് . പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്

വിവരങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ പുതിയ ജോലികൾ

ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു

തിരിച്ചയക്കുകയാണ് പതിവ്. നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ

ജോലിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്

തൊഴിലാളികളിൽനിന്നും അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.

 തൊഴിൽ കാർഡ് എടുക്കുന്നതിന്തുക

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ചെലവായിട്ടുണ്ട് അത്

തിരികെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ

തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചിലവായ

തുകതിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

 എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി യെ നിയമപ്രകാരം

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ

കുടിവെള്ളം തണലൊരുക്കാൻ ഉള്ള ടാർപ്പാളിൻ,

പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച

വിവരമനുസരിച്ച് മേൽപ്പറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങൾ

ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായി കാണുവാൻ
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കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ടാർപാളഇൻ മെറ്റ്മർ സ്വന്തം പൈസ

കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് എന്നാണ്അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത.്

വാടകയായി ഒരു ദിവസം 20 രൂപ എന്ന ക്രമത്തിൽ എഴുതി

പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞത് .എന്നാൽ ഇതിന്റെഒന്നും തന്നെ പൈസ

ഇതുവരെയും ആരുടെ അക്കൗണ്ടിൽഎത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് . കുടിവെള്ളം അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ

നിന്നും മേറ്റ് എത്തിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒരു മുറിവ്

വന്നാൽ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ

മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ അവരുടെ പക്കൽ ഇല്ല

എന്നതും പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നത് നിയമത്തിൽ

മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി മാത്രമാണ് കാണാൻ

കഴിഞ്ഞത്. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് വാങ്ങുന്ന ബില്ല്

പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്താൽ അനുബന്ധ ചെലവ്

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കഇല്ല എന്നുപറഞ്ഞ്ഉ

അതിനാലാണ് ആണ് അവർ അത് വാങ്ങാത്തത് . എന്നാൽ

നേരത്തെ കൊടുത്ത അനുബന്ധ ചിലവുകളുദെ

പൈസയൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്

പരാതി .

 തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വച്ച് അപകടം

സംഭവിച്ചാൽ അവരുടെ ആശുപത്രി ചെലവ, ആശുപത്രിയിൽ



SAU KollamPage 20

കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള വണ്ടിക്കൂലിയും

നൽകേണ്ടതുണ്ട.് എന്നാൽ പണി സൈറ്റിൽ വെച്ച്

അപകടം പറ്റിയ 3 തൊഴിലാളികൽക്കു ആശുപത്രിയിൽ

കൊണ്ടു പോയ വണ്ടിക്കൂലിയും ആശുപത്രി ചിലവുകൾ

ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ

നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെയും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല

എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം തന്നെ

തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം കയ്യിൽനിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.

 നിയമപ്രകാരം 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ജോലി

ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് 10% യാത്ര കൂലി

നൽകേണ്ടതാണ.് അങ്ങനെ യാത്രാക്കൂലി ലഭിക്കുമെന്നും ഉള്ള

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക്

അറിയില്ലായിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങളടങ്ങി സിറ്റിസൺ

ബോർഡ് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ്

നിയമം . 9 വർക്കുകൾ ഉള്ളതിൽ 5 സൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ബോർഡ്

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. .എന്നാൽ എല്ലാ സൈറ്റിലും

തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന് പിരിച്ചെടുത്താണ് ബോർഡ്

വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പൈസ ഇതുവരെയും

പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും മേറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ

എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മേറ്റിമാരിൽ നിന്നും

തൊഴിലാളികളിൽനിന്നും അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.
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 മരുന്നു വാങ്ങുന്ന ബില്ലുകൾ ;

ഫോട്ടോയെടുക്കുന്ന ബില്ലുകൾ , ഫോട്ടോ

കോപ്പി എടുക്കുന്നതിനു ചെലവുകൽ,

വണ്ടിക്കൂലിക്ക്ഉല്ല ചിലവുകൾ കൾ ഇവയൊന്നും

കിട്ടുന്നില്ലഎന്നാണ് മേറ്റുമാരുടെ പരാതി

 കാലാനുസൃതമായതും തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉള്ള

ജോലികൾ അല്ല നൽകുന്നതെന്ന് പരാതിയുയർന്നിട്ടുണ്ട് .

തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്ല ട്രെയിനുകളും ബോധവൽക്കരണ

ക്ലാസുകളും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ

കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുവാൻകഴിഉം. അതിലൂടെയും

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കൂടുതൽഫലപ്രദമാകും.

വപ്ചാത ന്ടിർബ്ദേേങ്ങൾ.

 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് വർഷത്തിൽ 100 പണിക്കുള്ള

അപേക്ഷ ഒരുമിച്ചു നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഇത്

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ തന്നെ നൽകണം .തീയതി

രേഖപ്പെടുത്തിയ കൈപ്പറ്റ് രസീത് നൽകണം

 പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ

അവരുടെ ചുമതലകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നു
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എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

 പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട എല്ലാ

വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറ്റുന്നത്ര

പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായി സന്ദർശിച്ചു

ഇരിക്കേണ്ടതാണ്.

 വി എംസി അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ചുമതലകൾ

കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. ഒരു

സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റിംഗ് സമിതിയായി വളരേണ്ടതുണ്ട.്

 സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ പ്രവർത്തി

സ്ഥലത്തും സിഐബി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം.

 പങ്കാളിത്ത സമീപനം പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ

കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും

പൊതുസമൂഹത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം.

 ജനകീയ എസി മേറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാനും അത്

തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും അവരെ പറഞ്ഞു

മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം

 തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തുതലത്തിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും

ഇവ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു ഉണ്ടോ എന്ന്
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ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം

 മേറ്റ് മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിവേചനം

പാടില്ല

 പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി

വേണം പദ്ധതികൾആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ

 മേറ്റു മാർക്കും ബിഎംസി അംഗങ്ങൾക്കും

സമയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നൽകണം.

 ജൈവ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ

ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം

 സ്ത്രീസൗഹൃദ പണിയായുധങ്ങൾ ആണെന്ന്

ഉറപ്പാക്കണം

അനുേനങ്ങൾ

അനുേന്ലം 1 (ഫയൽ പര്ടിബേ്ചാധനയ്ടിൽ െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ)

ബെന്ദ്ര സർക്ക്ചാർ ന്ടിർബദേപ്രെ്ചാര്ലം ത്ചാവഴ പറയുന്ന ബരഖെൾ

ന്ടിർേനമ്ചായു്ലം സൂക്ടിബക്കണത്ചാണ്ത്

1. െവർബപജ്ത്

2. വേക്ക്ത് ല്ടിസ്റ്റ്ത്

3. ആകൻ പ്ചാൻ/വഷൽഫ്ത് ഓഫ്ത് വർക്ക്ത് എന്ന്ടിവയുവെ അ്ലംഗീെര്ടിച

ബെ്ചാ്്ടി.
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4. സ്ചാബങത്ടിെ എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് ഡ്ടികസനു്ലം അെങ്ങ്ടിയ പുത്ടിയ സ്ചാബങത്ടിെ

അനുമത്ടിയുവെ ബെ്ചാ്്ടി.

5. ഭരണ്ചാനുമത്ടി യുവെ സ്ചാമ്പത്ടിെ അനുമത്ടിയുവെയു്ലം ബെ്ചാ്്ടി

6. െൺവർജൻസ്ത് വ്ടിേദ്ചാ്ലംേങ്ങൾ

7. വത്ചാഴ്ടിൽ ആവേ്യവ്ട്ടുവെ്ചാണ്ടുള്ളഅബപക

8. അനുവദ്ടിച്ചു വെ്ചാണ്ടുള്ള ബന്ചാടീസ്ത് ബെ്ചാ്്ടി

9. പൂര്ടി്്ടിച മ്ചാസ്റ്റർ വര്ചാൾ ബെ്ചാ്്ടി

10. വമഷർവമൻറ്ത് ബുക്ക്ടിവ്റെ ബെ്ചാ്്ടി.

11. സ്ചാധനങ്ങൾ വ്ചാങ്ങുന്നത്ടിനുള്ള വെ്ചാബടഷൻ കണ്ടിചത്ടിൽ

െ്ലംപ്ചാരറീവ്ത് ബസ്റ്ററ്ത്വമൻറ്ത് വമറീര്ടിയൽസ്ത് സകപ ഓർഡർ ബെ്ചാ്്ടി

12.ബവജസ്ത് ല്ടിസ്റ്റ്ത്

13.ബവതന ത്ടിൻവറ സ്ചാധനങ്ങൾക്ക്ത് പണമെച അത്ടിൻവറ എഫ്ത് െ്ടി

ബെ്ചാ്്ടി

14. വമറീര്ടിയൽ വൗചർവ്റെഉ്ലം േ്ടില്ലുെളുവെ യു്ലം ബെ്ചാ്്ടി

15. റോയൽറ്റി അടച്ച രസീത് കോപ്പി

16.മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളായുള്ള ഉള്ള തൊഴിൽഫോട്ടോകൾ

17.പൂർത്തീകരിച്ചസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പി

18.മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെൻറ് സിൽപ്പ്

19. ആസ്തി ഉദെ ജിയോ ടാഗ്ഫോട്ടോസ്

20.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി

21. സൈറ്റ് ഡയറി

22.മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകൾ

െവർബപജ്ത്

വാർഷിക ൊസർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു കവർ ദപജ്
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4െയലിൽെത്രൊനു കാണാൻ കഴി്ഞെെ്. കവർ ദപജിൽ പ്രവർ്തെിയുടെ

ദപര് ആരംഭിച്ച െീയെി, അവസാനിച്ച െീയെി, എസിദെ്് തുക ,െിലവായ

തുക., ഭരണാനുെെി നമ്പർ , സാദങെികാനുെെി നമ്പർ, പഞായ്തെിൻടറ

ദപര് അവാർഡിന് ദപര് എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു ..

വേക്ക്ത് ല്ടിസ്റ്റ്ത്

ഒരു പ്രവർ്തെി സെയലിൽ ഏടൊടക ദരഖകൾ എവിടെ ഏെ് ദപജു

മുെൽ സൂകിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് െനസിലാകാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്

ടെക് ലിസ്. പരിദശാധിച്ച് 9 െയലുകളിൽ5 െയലുകലിൽ െത്രൊനു ടെക്

ലിസ് പകർപ് ഉ്ടൊയിരുന്നതു.

ആകൻ പ്ചാൻ ഇൻവറ ബെ്ചാ്്ടി

ഒരു പ്രവർ്തെി പഞായ്തെിൽ നെപ്പുവർഷ്തെിൽ അനുവേികണടെങിൽ

എങിൽ അെ് ആകൻ പാനിൽ ഉ്ടൊയിരികണം. നെന്ന പ്രവർ്തെി ആകൻ

പാനിൽ ഉ്ടെ് എന്ന് ടെളിയിക്കുന്നെിന് ദവ്ടെി ആകൻ പാനിന് ദകാപി

കൂെി െയലിൽ സൂകികണ 0 ..പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും ആകൻ

പാനിന് ദകാപിയും യും ഗാെസഭാ െീരുൊന്തെിന് ദകാപിയും സൂകിച്ചിട്ടു്ടെ്.

എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത്

ഒരു പ്രവർ്തെി എങ്ങടന ഏെളവിൽ ടെയണടെന്ന് എന്ന് സാദങെികൊയി

പ്രെിപാേിപിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസിദെ്്. പരിദശാധിച്ച്

െയലുകളിലും എസിദെറ്റു സൂകിെിരുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്

െനസിലാകുന്ന െര്തെിലുള്ള വിശേൊയ എസിദെറ്റും സൂകിെിരുന്നില്ല.

സ്ചാബങത്ടിെ അനുമത്ടി

ഒരു പ്രവർ്തെിക്കു സാദങെികവിേഗധരുടെ അനുെെി ലഭിച്ചിട്ടു്ടെ്

എന്നെിനുള്ള ഉള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് അനുെെിദരഖ . മുഴവൻ

െയലുകളും സാദങെിക അനുെെിദരഖ .സൂകിച്ചിരുന്നു. സാദങെിക

അനുെെിദരഖ ദരഖകൾ സാദങെികവിേഗധരുടെ ഓദപാ,സിl െീയെി
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എന്നിവ ദരഖടപടു്തെിയിരുന്നില്ല.

ഭരണ്ചാനുമത്ടി ബരഖ.

പ്രവർ്തെി ടെയ്യുന്നെിന് നിർവഹണ സാപനം നൽകുന്ന

അനുെെിയാണ് ഭരണാനുെെി ദരഖ. എല്ലാ െയലുകളും സൂകിച്ചിരുന്നു.

കമ്പ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എടു്തെ ദകാപിയാണ് െയലിൽ സൂകിക്കുന്നെ് .അെ്ൽi

നിർവഹണ ഉദേ്ത്യാഗസരുടെ ഒപ്പും െീയെിയും ദരഖടപടു്തെിയിരുന്നില്ല.

ഭരണാനുെെി ലഭിക്കുന്നെിനു സെർപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാെസഭ െീരുൊന്തെിടന്റ

ദകാപിയും സൂകിച്ചിട്ടു്ടെ്.

ഡ്ടിമ്ചാൻഡ്ത് ബഫ്ചാറ്ലം

ടൊഴിലാളി ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപടുന്നെിടന്റ അദപകയാണ് ഡിൊൻഡ്

ടൊർെ്. ആവശ്ത്യടപട്ടു 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ദജാലി നൽകിദയാ

എന്ന് അറിയുന്ന ദരഖയാണ്. ടെ്് ടൊഴിലിനായി അദപക

നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൊൊണ് ആണ് െയലിൽ സൂകിച്ചിരിക്കുന്നെ്. ദൊെിൽ

നിന്നുമുള്ളസകപ്് രസീെ് ടകാടു്തെൊയി കാണാൻ കഴിഞില്ല.

വർക്ക്ത് അബല്ചാബക്കഷൻ ബഫ്ചാറ്ലം

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 . ടസക്രട്ടറി,
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ബി.ഡി.ഓ എന്നിവരുടെ ഒപം െീയെിയും ദരഖടപടു്തെിയിരുന്നു. െസർ

ദറാളുകളിൽ ടവട്ടി്തെിരു്തെലുകൾ ഉ്ടൊയിരുന്നു

ടെഷർടെൻറ് ബുക്

ഒരു പ്രവർ്തെി എസിദെ്് പ്രകാരം കൃെ്ത്യൊയ അളവിൽ ആണ് ടെദയ്ടെെ്

എന്നും ടെയ്തിരിക്കുന്നെ് എപ്രകാരം ആണ് എന്നും െനസിലാകാനുള്ള

ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെഷർടെൻറ് ബുക്. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ

െയലുകളിലും ടെഷർടെൻറ് ബുക് ഉ്ടൊയിരുന്നു. ടെഷർടെൻറ് ബുക്

പഞായ്തെിടല ചുെെലടപട്ട ഉദേ്ത്യാഗസർ സാക്ത്യടപടു്തെിയിരുന്നില്ല.

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിക്കുന്നെിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിടല തുക ആകുദമ്പാഴം

ഒടുവിൽ പ്രവർ്തെിക്കു അനുവേിച്ച തുക പ്രകാരമുള്ള ആടകത്തുക

അനുവേിക്കുദമ്പാഴം ടെഷർടെൻറ് ബുകിൽ പഞായ്തെ് ടസക്രട്ടറി

സാക്ത്യടപടു്തെിയ ഒപ്പും സീലും എന്നിവ പെിപിച്ചിരികനം എന്നാൽ

എല്ലാ എം ബുക്കുകളും സെക്രട്ടറി ഒപ്പും സീലും ചെയ്തതായി

കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല .

ടവജ് ലിസ്

െസർ ദരാള്ളിനു ആനുപാെികൊയി ടൊഴിലാളികൾക് ദവതം അനുവേിച്ചു

എന്ന് ടെളിയികാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടവജു ലിസ്..

പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും ലിസ് കാണാൻ സാധിചു

െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓഡർ 

െസർ ദറാളും, ദവജു ലിസിനു അനുസരിച്ച് ടൊഴിലാളിക് ദവെനം

സകൊറിടയന്ന് ഉറപാകാനുള്ള ദരഖയാണ് െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.

പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കാണാൻ
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കഴിഞ്ഞു .

ദൊദട്ടാഗാെ്

ഒരു പ്രവർ്തെി തുെങ്ങുന്നെിനുമുദമ്പ പ്രവർ്തെി നെന്നുടകാ്ടെിരിക്കുദമ്പാൾ

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിക്കുന്നെിന് ദശഷവമുള്ള മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുള്ള ദൊദട്ടാ

പ്രവർ്തെി െയലുകളിൽ സൂകിച്ചിരികനം .എന്നാൽ3

പ്രവർത്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ആണ് ഫോട്ടോകൾ

ഫയലിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ജിദയാ ൊഗ് ദൊദട്ടാസ് െയലിൽ

സൂകിച്ചിരുന്നില്ല.

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണസാക്ത്യപത്രം

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിച്ചെ് ദരഖയാണ് പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണം

സാകിപത്രം. എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച് െയലുകളിൽ എല്ലാം െടന്ന പ്രവർ്തെി

പൂർ്തെീകരണം സാക്ത്യപത്രം എന്നാൽ പൂരിപ്പിച്ച്

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം സാക്ഷ്യപത്രം 3 ഫയലുകളിൽ

മാത്രമാണ്കാണാൻകഴിയുന്നത്..

െ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 . എന്നാൽ ഇവ പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച്

ആയിരുന്നില്ലസൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്

സസ്് ഡയറി
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പ്രവർ്തെി സലട്തെ മുഴവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപടുത്തുന്നെിനുദവ്ടെിയുള്ള

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സസ്് ഡയറി. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളും

സസ്്ഡയറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .ടൊഴിലാളികളുടെ ടൊഴിൽ സൗകര്ത്യങ്ങൾ,

െികിതാസഹായം സംബനിച്ചുള്ള ദരഖകൾ എന്നിവ ഒഴിച്ച് ബാകി എല്ലാ

ദപജുകളും അപൂർണ്ണൊയും പൂരിപിച്ച് ഇരുന്നു .സന്ദർശന കുറിപിൽ വാർഡ്

ടെമ്പറും ഓവർസിയർ ൊത്രൊണ് സന്ദർശിെിരിക്കുന്നതു.

അനുേന്ലം 2 (വർക്ക്ത് കസറ്ടിൽ പ്രവർത്ടി വനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന

നെത്ടിയത്ടിവ്റെ വ്ടിേദ്ചാ്ലംേങ്ങൾ)

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് ബത്ചാെ്ത് നവീെരണ്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 219505

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 5.7.18
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 26.10.18
എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 171207
വേലവ്ചായ തെ 168325
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 595

12 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾ ബേർന്ന്ത് 585 വത്ചാഴ്ടിൽദ്ടിനങ്ങൾ ഉപബയ്ചാഗ്ടിച്ചാണ്ത്

വേറുബെ്ചാെ്ത് നവീെര്ടിചത്ത്. കൃത്യമ്ചായ രീത്ടിയ്ടിൽ ആണ്ത് ഈ വേറു ബത്ചാെ്ത്

നവീെരണ്ലം നെന്ന്ടിട്ടുള്ളത്ത്. ഈ വേറുബത്ചാദ്ടിവ്റെ നീവര്ചാഴുക്ക്ത്

സുഗമമ്ചാക്കുന്നത്ടിന്ത് ഈ നവീെരണ്ലം ഏവറ സഹ്ചായ്ടിച്ടിട്ടുണ്ത്. ഈ ബത്ചാെ്ത്

നവീെരണ്ലം സമീപവത കൃഷ്ടിക്ക്ത് ഏവറ സഹ്ചായെരമ്ചായ്ടിട്ടുണ്ത്.എന്ന്ചാൽ

സ്ടിറ്ടിസൺ ഇൻഫർബമഷൻ ബേ്ചാർഡ്ത് സ്ഥ്ചാപ്ടിക്കുന്നത്ടിനുബവണ്ടി

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളുവെ അടുത്തു ന്ടിന്ന്ത് പണ്ലം പ്ടിര്ടിചത്ചായ്ടി അറ്ടിയ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ചു.

ഇവര്ടിൽ ന്ടിന്ന്ത് 100 രൂപ വീതമ്ചാണ്ത് പ്ടിര്ടിവചടുതത്ത്.ഈ 1200 രൂപ രൂപ

ഇതവവരയു്ലം പഞ്ചായത്ടിൽ ന്ടിന്ന്ത് ലഭ്ടിച്ടിട്ടില .

2.
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പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വേറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരവെ
ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 376387

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 21.2.19
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 29.2.19
എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 321797
വേലവ്ചായ തെ 94697
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 337

വർക്ക്ത് കസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ

ചുവവെ ബേർക്കുന

പേര് മഴക്കുഴി മൺ

കയ്യാല
1

സുശീലൻ
56 100മ്ടിറ്ത്ർ

2
ശാന്തമ്മ

25 80

മഴക്കുഴികൾ

ഭുഉെമയുവെ പറമ്പ്ടിൽ എടുത്ത് മഴക്കുഴ്ടിെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന റബ്ബർ

ബത്ചാടങ്ങള്ടിൽ ആണ്ത് എന്ന്ചാൽ കുഴ്ടിെൽ പറഞ്ഞ്ത് അളവെൾ െ്ചാണ്ചാൻ

സ്ചാധ്ടിച്ടില. അത്ടിൽ പ്ചാത്ടിയു്ലം മ്ചാല്ടിന്യങ്ങൾ ന്ടിറഞ്ഞു െ്ടിെക്കുെയ്ചാണ്ത് . ഇത്ത്

കൂെ്ചാവത തവന്ന മ്ടിക്ക കുഴ്ടിെള്ടിലു്ലം ബേനയു്ലം ബേമ്ലം വച്ത്

പ്ടിെ്ടിച്ടിര്ടിക്കുെയ്ചാണ്ത്. റബ്ബറ്ടിവ്റെ ബവര്ടിവന േ്ചാധ്ടിക്കുന്നത്ടിന്ചാൽ അത്രയു്ലം
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മഴക്കുഴ്ടിെൾ എടുത്ടിട്ടില. സുേീലൻ വറ പുരയ്ടിെത്ടിൽ 14 മഴക്കുഴ്ടിെൾ ആണ്ത്

െഴ്ടിഞ്ഞ സ്ചാമ്പത്ടിെവർഷ്ലം എടുത്ടിട്ടുള്ളത്ത്. 32 മഴക്കുഴ്ടിെൾ

ന്ടിർമ്മ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത് ഇബ്്ചാഴ്ചാണന്ടി. കൃത്യമ്ചായ അളവ്ടിൽ അല ഈ കുഴ്ടിെൾ

ന്ടിർമ്മ്ടിച്ടിട്ടുള്ളത്ത് മ്ചാത്രമല റബ്ബറ്ടിവ്റെ പുരയ്ടിെത്ടില്ചാണ്ത് എടുത്ടിട്ടുള്ളത്ത്. സ്ടിൽ

ഓവർ ഇല്ചാത ഈ പ്രവർത്ടിെള്ടിൽ വീണ്ടു്ലം വേയ എന്ത്ടിവനന്നറ്ടിയ്ടില

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളുവെ അറ്ടിവ്ടില്ചായ്മയു്ലം ന്ടിർവഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥരവെ െ്ചാര്യമ്ചായ

ഇെവപെൽ ഇല്ചാതത്ചാണ്ത് ഇത്ടിനു െ്ചാരണ്ലം. കൂല്ടിയ്ടില്ചാവത വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെവല

വെ്ചാന്ദു ബജ്ചാല്ടി വേയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ചാണ്ത് ഉണ്ചായ്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്. മഴക്കുഴ്ടി

ന്ടിർമ്ചാണത്ടിലൂവെ ലക്യമ്ടിട്ത് ജലക്ചാമ്ലം പര്ടിഹ്ചാര്ലം എന്ന ലക്യ്ലം ബനെ്ചാൻ

ഇതമൂല്ലം െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടില

മൺകയ്യാല

രണ്ടു പുരയ്ടിെങ്ങള്ടിൽ ആയ്ടി വേയ മൺെലങ്ങൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന കൃത്യമ്ചായ

അളവ്ടിൽ ആണ്ത് െ്ചാണ്ചാൻ െഴ്ടിയു ഞു. ഈ െയ്ചാലെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന സ്ഥ്ടിര

ആസ്ടിെൾ ആയ്ടി തവന്ന ന്ടില ന്ടിൽക്കുന്നത്ത്

3

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വേറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരവെ
ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 342980

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 9.7.18
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 9.11.18
എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 355914
വേലവ്ചായ തെ 338962
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 1202
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പ്രവർത്ടി സ്ഥലത്തു്ലം ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധ്ടിച്ത് െവണത്ടിയ െ്ചാര്യങ്ങൾ ചുവവെ

ബേർക്കുന.

പേര് മഴക്കുഴി മൺ

കയ്യാല

തട്ടു

തിരിക്കൽ
തമ്പ്ടി 10 10മ്ടിറ്ത്ർ
വജസ്ടി 25 100മീവറർ
കുഞുവമ്ചാൽ 20 15മ്ടിറ്ത്ർ
വ്ടിജയൻപ്ടില 124 50മ്ടിറ്ത്ർ 60മ്ടിറ്ത്ർ
വെ്ചാചുകുഞു 10 65മ്ടിറ്ത്ർ
വഷർല്ടി 20 200മ്ടിറ്ത്ർ
പ്രെ്ചാഷ്ത് 264 220മ്ടിറ്ത്ർ 35മ്ടിറ്ത്ർ

മഴക്കുഴി

എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് പ്രെ്ചാര്ലം 700 മഴക്കുഴ്ടിെൾ ആണ്ത് ഉണ്ചായ്ടിരന്നത്ത് എന്ന്ചാൽ

ഫീൽഡ്ത് പര്ടിബേ്ചാധനയ്ടിൽ െവണത്ടിയത്ത് 473 മഴക്കുഴ്ടിെൾ ആണ്ത് .

മഴവവള്ള സ്ലംരകണത്ടിന്ചായ്ടി ന്ടിർമ്മ്ടിക്കവ്ട മഴ കുഴ്ടിെളുവെ ഇബ്്ചാഴവത

അവസ്ഥ പര്ടിത്ചാപെരമ്ചാണ്ത്. അവ മണ്ടിറങ്ങ്ടിയു്ലംെ്ചാദു െയറുെയു്ലം വേയ്തു . മൂന

വർഷമ്ചാണ്ത് ഇവ ന്ടിലന്ടിൽബക്കണത്ത് , വമറ്ത്മ്ചാർ പറഞ്ഞ അളവ്ത് മഴക്കുഴ്ടി

എണത്ടിൽ ഉണ്ചായ്ടിരന്ന്ടില . വ്ടിജയൻ പ്ടിള്ള എന്ന വ്യക്ടിയുവെ വസ്തുവ്ടിവല

മഴക്കുഴ്ടിെൾ ഭൂര്ടിഭ്ചാഗവ്ലം വ്ചാഴനട്ത് അവസ്ഥയ്ടില്ചായ്ടിരന.

മൺകയ്യാല

പ്രധ്ചാനമ്ചായു്ലം മവണ്ചാല്ടി്്ത് തെയ്ചാൻ ആണ്ത് മൺകയ്യാല

ന്ടിർമ്മ്ടിക്കവ്ട്ടിട്ടുള്ളത്ത്. 60 േതമ്ചാന്ലം മൺകയ്യാല ഇബ്്ചാഴു്ലം പ്രവർത്ടി
സ്ഥലത്ത് ന്ടിലന്ടിൽക്കുനണ്ചായ്ടിരന. എല്ചാ്ലം തവന്ന .6 അളവ്ടില്ചാണ്ത് ആണ്ത്
വേയ്ടിട്ടുള്ളത്ത്. എല്ചാ്ലം തവന്ന കൃത്യമ്ചായ അളവ്ടിൽ ആയ്ടിരന
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തട്ത് ത്ടിര്ടിക്കൽ

പുരയ്ടിെങ്ങൾ തട്ത്ത്ടിര്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്ടിയു്ലം യു്ലം ഈ പദ്ധത്ടിയ്ടിൽ

ഉൾവ്ട്ടിരന. മഴവവള്ളവത പ്ടിെ്ടിച്ചു ന്ടിർത്തുന്നത്ടിനു്ലം മവണ്ചാല്ടി്്ത്

തെയുന്നത്ടിനു്ലം വേയ ഈ പ്രവർത്ടി വസ്തു അനുസര്ടിച്ത് േ്ടില ഇെങ്ങള്ടിൽ

മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് വേയ്ടിരന്നത്ത്. അത്ത് രണ്ടു്ലം മൂന്ലം തട്ടുെള്ചായ്ചാണ്ത് ഇവ

ത്ടിര്ടിച്ടിരന്നത്ത്. എല്ചാ്ലം ഇബ്്ചാഴു്ലം ന്ടിലന്ടിൽക്കുനണ്ത് ഉണ്ത് .

4.

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വേറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരവെ
ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 362712

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 27.9.18
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 5.1.19
എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 448866
വേലവ്ചായ തെ 423262
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 1502

വർക്ക്ത് കസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ െ്ചാര്യങ്ങൾ

ചുവവെ ബേർക്കുന

പേര്
മൺ െയ്ചാല

മഴക്കുഴി

കി

കിളച്ച് ത്

രത്നമ്മ
100മ്ടിവറർ 84 94വസ്റെ്ത്

പൊന്നമ്മ
200മ്ടിറ്ത്ർ 40 70വസ്റെ്ത്

ഐഷാബീവി
100മ്ടിറ്ത്ർ 90 40
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റീജ
80 60 90

നബീസത്ത്
60 50 72

സുകുമാരൻ
70 17 69

ഗിരിജ
100 40 50

സബിത
60 40 43

ചന്ദ്രിക
600 64 85

ആനന്ദവല്ലി
18 80

സുജാത
150 50 100

മൺ െയ്ചാല 

എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് പ്രെ്ചാര്ലം പറഞ്ഞ അളവ്ടിൽ കൂടുതലു്ലം േ്ടിലയ്ടിെങ്ങള്ടിൽ കുറവമ്ചായ്ടി

ആണ്ത് െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിചത്ത് . േ്ടിലയ്ടിെങ്ങള്ടിൽ േക്ടിയ്ചായ്ടി മഴവവള്ള്ലം

വീണത്ടിന്ചാൽ െയ്ചാല ഇെ്ടിഞ്ഞു ബപ്ചായ്ടിട്ടുണ്ചായ്ടിരന. നല ഉയരത്ടില്ചാണ്ത്

െയ്ചാല മുഴുവനു്ലം ന്ടിർമ്മ്ടിച്ടിട്ടുള്ളത്ത്.

മഴക്കുഴി

മഴവവള്ള സ്ലംരകണത്ടിന്ചായ്ടി ന്ടിർമ്മ്ടിക്കവ്ട മഴക്കുഴ്ടിെൾ എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത്

പ്രെ്ചാരമുള്ള എല്ചാ്ലം തവന്ന െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ചു .കുറച്ത് മഴക്കുഴി

അടുത െ്ചാലഘടത്ടിൽ ന്ടിർമ്മ്ടിചത്ത് ആയ്ടിട്ചാണ്ത് െ്ചാണ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്ത്.

കട്ടി മണ്ണ്കിളച്ച്
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എസ്റ്റ്ടിബമറ്ടിൽ പറഞ്ഞ രീത്ടിയ്ടിൽ തവന്ന പുരയ്ടിെങ്ങൾ കൃഷ്ടിക്ക്ത് അനുബയ്ചാജ്യ്ലം

ആക്ക്ടി വെ്ചാടുത്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത് ആയ്ടി െ്ചാണ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞു’.

മുരളീധരൻപ്ടിള്ള കുരവ്ടിള വീെ്ത് എന്ന ഭൂവെമയുവെ പുരയ്ടിെത്ടിൽ വർക്ക്ത്

വേയ്തുവെ്ചാണ്ടിരന്നബ്്ചാൾ ബമര്ടി എന്ന വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടി െ്ത് അപെെ്ലം പറ്ടിയ്ടിരന

െയ്ടിൽ ന്ടിന്ന്ചാണ്ത് ഇത്ടിനുബവണ കപസ വേലവ്ചായത്ത്. പഞ്ചായത്ടിൽ േ്ടിൽ

വെ്ചാടുത്ടിട്ടുണ്ത്. അത്ടിൻവറ തെ ഇതവവരയു്ലം ലഭ്ടിച്ടിട്ടില .

5

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വേറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരവെ
ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 342979

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 9.7.18
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 12.10.2018
എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 353139

വേലവ്ചായ തെ 335871
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 1191

വർക്ക്ത് കസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ െ്ചാര്യങ്ങൾ

ചുവവെ ബേർക്കുന

പേര് മഴക്കുഴി മൺ െയ്യാല

ബജ്ചാർജ്ത് 28 51

തുളസീധരൻപിള്ള
93 90

സാവത്രി
84 80
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ഓമനഅമ്മ
15 20

കമലമ്മ
7 25

വത്സല

ജോയിക്കുട്ടി

50 130

ശ്യാമള
34 97

ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
132 130

മഴക്കുഴ്ടിെൾ എസ്റ്റ്ടിബമറ്ടിൽ ന്ടിന്ലം കുറവണ്ചായ്ടിരന. വർക്കുെള്ടിൽ എല്ചാ്ലം

വീണ്ടു്ലം വേയത്ചായ്ചാണ്ത് െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിചത. ഉള്ള മൺ െയ്ചാലെൾ അളവ്ടിലു്ലം

കൂടുതൽ െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ചു. എന്ന്ചാൽ മഴക്കുഴ്ടി എടുത്ടിട്ടുവണങ്ടിലു്ലം െ്ചാടുപ്ടിെ്ടിച്ചു

െ്ടിെക്കുന്നത്ചായ്ടി െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ടില. മൺ െയ്ചാലെൾ എല്ചാ്ലംതവന്ന എവന്ന

1.2; .6 അളവെള്ടിൽ ഉയരമുള്ള ആയ്ടിരന കുറച്ത് കൃഷ്ടി ആവേ്യങ്ങൾക്ക്ചായ്ടി

ഉപബയ്ചാഗ്ടിച്ടിട്ടുണ്ത് . വ്ചാഴ ബേന ബേമ്പ്ത് എന്ന്ടിവയ്ചാണ്ത് കൃഷ്ടി വേയ്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്.

6.

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വേറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരവെ
ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 384283

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 5.3.19
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 18.3.19

എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 204179

വേലവ്ചായ തെ 99754
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 354
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കസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ ചുവവെ

ബേർക്കുന.

പേര്
മൺ

കയ്യാല

മഴക്കുഴി കിളച്ച് ത

മഞ്ജു
80 35

മുരളീധരൻപ്ടിള്ള 100 30 40

സരസ്വതിഅമ്മ
50 30 150

മൺ കൈകാലുകളും മഴ കുഴികളും ഏകദേശം കൃത്യമായ

അളവിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് .എന്നാൽ

മഴക്കുഴി കളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

മഴക്കുഴികൾ ഏകദേശം തെങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് എന്നിവ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള ആയതുകൊണ്ട്

സ്ഥിരം മയി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട’്,

7

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് SC/BPLഭുവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 376392

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 3.1.19
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 29.3.19
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എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 347077

വേലവ്ചായ തെ 329613
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 1173

വർക്ക്ത് കസറ്ടിൽ ബനര്ടിട പര്ടിബേ്ചാധനയ്ടിൽ െവണത്ടിയ െ്ചാര്യങ്ങൾ.

പേര് മഴക്കുഴി മൺകയ്യാല

സദാശിവൻ
10 20

ഗീതാകുമാരി 
8 30

ഗീതാ
6 25

ശാലിനി
19 25

ബിജഗ
10 20

ഷീബ
10 10

കമലമ്മ
18 45

വത്സലഅമ്മ
20 51

സരസ്വതിഅമ്മ
18 45

ഓമനാമ
10 40

നന്ദകുമാർ
25 45

ലിനി
80 25

സരസ്വതി
15 45

ചന്ദ്രമതിഅമ്മ
40 20

സുമകുമാരി
11 30
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പങ്കജാക്ഷി
20 35

വിജയകുമാരി 
5 20

മഴക്കുഴി

പ്രധ്ചാനമ്ചായു്ലം മഴക്കുഴ്ടിെൾ ന്ടിർമ്മ്ടിക്കുന്നത്ത് മഴവവള്ള്ലം സ്ലംഭര്ടിക്ക്ചാൻ ആണ്ത്

.േ്ടില മഴ കുഴ്ടിെള്ടിൽ ബവസ്റ്റ്ത് േ്ടിലത്ടിൽ കൃഷ്ടിക്ക്ചായ്ടി ഉപബയ്ചാഗ്ടിച്ടിട്ടുണ്ത്. മണ്ത്

വീണ മൂെവ്ട ന്ടിലയ്ടിൽ െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ചു .

മൺ െയ്ചാല

മൺ െയ്ചാല എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് പ്രെ്ചാര്ലം പറഞ്ഞ്ടിട്ടുള്ളത്ത് കൂടുതൽ െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ചു.

നല ഉയരത്ടില്ചാണ്ത് േ്ടില മൺ െയ്ചാല ന്ടിർമ്മ്ടിച്ടിട്ടുള്ളത്ത് .േ്ടിലതവപ്ചാക്ക്ലം

കുറഞ്ഞത്ചായ്ടി െ്ചാണവ്ട്ടു.

8

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വേറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരവെ
ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 376397

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 5.3.19
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 25.3.19
എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 298215

വേലവ്ചായ തെ 104532
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 327

വർക്ക്ത് കസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധനയ്ടിൽ െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ ചുവവെ
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ബേർക്കുന

പേര് മഴക്കുഴി മൺകയ്യാല

ബാബു
64 200

േ്ചാബു എന്ന ഭൂവെമയ്ത് മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് മഴക്കുഴ്ടിയു്ലംമൺ െയ്ചാല യു്ലം യു്ലം

വേയ്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത് . എന്ന്ചാൽ കൃത്യമ്ചായ അളവ്ടിലു്ലം വവള്ള്ലം വെട്ടി ന്ടിൽക്കുന്ന

രീത്ടിയ്ടില്ചാണ്ത് വേയ്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്

9.

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് SC/BPLഭുവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 339414

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി 27.11.18
പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ത് തീയത്ടി 2.2.19

എസ്റ്റ്ടിബമറ്ത് തെ 137179

വേലവ്ചായ തെ 126731
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 451

വർക്ക്ത് കസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ

ചുവവെ ബേർക്കുന

പേര് മഴക്കുഴി മൺകയ്യാല



SAU KollamPage 41

പൊന്നമ്മ
50െി്്ർ

പരമേശ്വരൻ
15 60

വിശ്വംഭരൻ
10 40

കൊച്ചു കുഞ്ഞു
10 40

പ്രകാശ്
20 53

ഷീജ
23

ഷൈലബീവി
16

ബഷർല്ടി 4 10

നീലകണ്ഠൻ
20 60

ബാലൻ
20 50

മഴക്കുഴി

െഴടവള്ള സംരകിക്കുന്നെിനായി നിർമ്മികടപട്ട െഴക്കുഴികൾ ഇദപാഴട്തെ

അവസ പരിൊപകരൊണ്. മൂന്ന് വർഷം നിലനിൽദക്ടെ ഈ െഴ

കുഴികളിൽ ഇെിൽ വാഴ ദെന ദെമ്പ് തുെങ്ങിയ നട്ട്െയിണ് കാണാൻ

കഴി്ഞെെ്. െഴക്കുഴികൾ എടുക്കുന്നെിന് ഉദ്ദേശ ട്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഭുഉടമകൾ

ദബാധവാന്മാരല്ല എന്നൊണ് ഇെിൽ നിന്ന് നമുക് െനസിലാകുന്നെ്.

മൺകയ്യാല

പ്രധാനൊയും െടണ്ണാലിപ് െെയാൻ ആണ് െൺ കയാലകൾ

നിർമ്മികടപടുന്നെ്. 75% അെ് ഇദപാഴം സല്തെ് നിലനിൽക്കുന്നു്ടെ്

.എല്ലാം െടന്ന.6 ദപായിൻറ് അളവിൽആണ് ടെയ്തിരിക്കുന്നെ്.

തട്ട് തിരിക്കൽ
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െട്ടെിരികൻ പ്രവർ്തെി മൂലം െഴടവള്ളട്തെ പിെിച്ചു നിർത്തുന്നെിനും

െടണ്ണാലിപ് െെയുന്നെിനും സഹായകൊകും . പ്രവർ്തെികടളല്ലാം െടന്ന നല്ല

ഗുണനിലവാരമുള്ളപ്രവർ്തെികൾആയിട്ടാണ് കാണാൻ കഴി്ഞെെ് .

കിളച്ച െണ്ണ്

കാർഷിക ആവശ്ത്യങ്ങൾകായി ഈ പദ്ധെിയുടെ കീഴിൽ െണ്ണ് കിളച്ചു

ടകാടുത്തു .പുരയിെങ്ങളിൽ െൺകയാല, ഭൂെി െട്ടെിരികൽ എന്നീ

പ്രവർ്തെികൾ ടെയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സല്തെ് വളർന്നുകിെക്കുന്ന

കു്ികാടുകൾ മുൾടച്ചെികളും നീകംടെയ്തു.

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

98 ടൊഴിലാളികളുള്ള ഗാെപഞായ്തെിൽ ഏകദേശം 78
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 വിരലിടലണ്ണാവന്ന പുരുഷന്മാർ
ൊത്രൊണ് െർച്ചയിൽ പടങടു്തെെ്. 90% പ്രായംടെന്നവർആയിരുന്നു

 ഉമ്മന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 19 വാർഡിൽ

തൊഴിൽകാർഡ് അപേക്ഷിച്ച് 18 വയസ്

പൂർത്തിയായവർക്കും 15 ദിവസത്തിനകം തന്നെ

തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിചതായി അറിയാൻസാധിചു.

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

 തൊഴിലിടം സൗകര്യങ്ങളായ കുടിവെള്ളം,

പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ,് തണൽ എന്നിവ

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട തു തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശമാണ്

എന്നാൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞത് കുടിവെള്ളം മാത്രമാണ്

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. എന്നാൽ മേറ്റ് മാർ

എല്ലാവരും തന്നെ എന്നെ സ്വന്തം ചിലവിൽ

ടാർപോളിൻ വാങ്ങുകയും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ

കിറ്റ്വവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് . ടാർപ്പോളിൻ

വാടകയിനത്തിൽ ഒരുദിവസത്തെ 20 രൂപ എന്ന

ക്രമത്തിൽ ബില്ലിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ

നൽകുന്നുണ്ടെന്നും എന്നും പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

വാങ്ങിയതിനുള്ള അനുബന്ധ ചെലവുകൾ

പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഇതിനെ

ഒന്നും തന്നെ പൈസ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല

എന്നതാണ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞത്

 തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വെച്ച് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക്

അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അവർക്ക് ചിലവായ
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പൈസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ

കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നും ഇതിനൊന്നും തന്നെ

ഒരു പൈസപോലും പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് ഇതുവരെ

ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും

മെറ്റുമാരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിതു.

 തുടർച്ചയായും ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും രണ്ട്

മസ്ട്രൊൽ കഴിഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ്

കാലതാമസം വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും

അതുകൊണ്ട് 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും ഞങ്ങളുടെ

ഉപജീവനമാർഗമാണ് എന്നുമനുതൊഴിലാളികളും

പറഞ്ഞത്

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
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1)]©m-b¯v {]kn-Uâv
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 അംബ്ടിക, ഉഷ, ബീന,ഷീല, ശാന്ത & sXmgn-em-fn-
Ifpw

5){io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, സോഷ്യല്

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

Gramsabha Meeting Minutes


