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ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണകാരായ ജനങ്ങളുതെതൊഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശത്തെസംരകിച്ചുനിലനിർത്തുന്നെിനായി ഇന്ത്യൻ പാർലതെൻറ് 2005

പാസാകിയ െഹാതാഗാനി ദേശീയ ഗാെീണ തൊഴിലുറപ് നിയെ്തെിന്

അെിസാന്തെിൽ രൂപം തകാടു്തെിട്ടുള്ള പദ്ധെിയാണ് െഹാതാ ഗാനി ദേശീയ

ഗാെീണ തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി.അവിേഗധ കായിക തൊഴിലിൽ ഏർതപൊൻ

സന്നദ്ധെയുള്ള ഗാെപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബ്തെിനു0 ഒരു

സാമ്പ്തെിക വർഷം 100 േിവസ്തെിൽ കുറയാെ തൊഴിൽ ഉറപാക്കുന്നദൊതൊപ0

അതുവഴിനിഷ്കർഷിക്കുക തപട്ട ഗുണദെന്മയുള്ളതും സിരൊയിട്ട് ഉള്ളതുൊയ

ഉൽപാേനകെൊയ ആസികളുതെ സൃഷിയും ആണ് ഈ പദ്ധെിയുതെ മുഖ്ത്യ ലക്ത്യം.2005

തസപ്ംബർ അഞിനാണ് പാർലതെൻറ് തൊഴിലുറപ് നിയെം പാസാകിയെ് 2006

തെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിതല 100 ജില്ലകളിൽ പദ്ധെി ആരംഭിച്ചു ദകരള്തെിൽ വയനാെ്

പാലകാെ് എന്നീ ജില്ലകളിലും പദ്ധെി വ്ത്യാപിച്ചു കാലാകാലങ്ങളായി ദകന്ദ്ര സർകാർ

പുറതപടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃെൊയി ആയിരിക്കും പദ്ധെിയുതെ നെ്തെിപ്.

പദ്ധത്ടിയുവെ സവ്ടിനേഷത്ൾ

 ഗാെപഞായ്തെ് പ്രദേശ്തെ് ൊെസിക്കുന്ന 18 വയസ് പൂർ്തെിയായ

ഏതൊരാൾക്കും പദ്ധെിയിൽ പങാളിയാകാം

 നിയെ്തെിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷിെ പദ്ധെി

 സീക്കും പുരുഷനും തുല്ത്യ ദവെനം

 കരാറുകാതര ഇെനിലകാദരാ ഇല്ല .

 പരിസിെി സംരകണം കാർഷിക ദെഖലയിതല അെിസാന വികസനം

എന്നിവയാണ് മുൻഗണന

 തൊഴിലാളികൾ െതന്ന പ്രവർ്തെികൾ കത്ടെത്തുകയും അെിനുള്ള

ആസൂത്രണത്തെ സഹായിക്കുകയും തെയ്യുന്നു

 തപാതുജനപങാളി്തെദ്തൊതെ കൂെിയുള്ള ദലബർ ബഡജ്്

 സീകൾക് മുൻഗണന

 ഗെസഭ െതന്ന പദ്ധെി ഓഡി്്തെയുന്നു

ഉമ്മന്നൂർപഞ്ചായത്ത്

തകാല്ലം ജില്ലയിതല തവട്ടികവല ദ്ാക് ഉൾതപടുന്ന ആറ് പഞായത്തുകളിൽ
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ഒന്നാണ് ഉമ്മന്നൂർ   പഞായത്തു. വിശാലൊയ ഏലാകളാല്സമൃദ്ധൊയിരുന്നു

ഉമ്മന്നൂര്പഞായ്തെ്. തനല്ലിക്കുന്നം കൊട്ട് ഏലാ, വാളകം ഏല, അമ്പലകര

ഏലാ, തപാലിദകാെ് ഏലാ, ദെവന്നൂര് ഏല, കമ്പംദകാെ് ഏല തുെങ്ങി

ഉമ്മന്നൂര് പഞായ്തെിതന കൃഷിസമൃദ്ധൊകിയ ഏലാകളില് പലതും ഇന്ന്

െരിശുകിെക്കുന്നു. വ്ത്യാപകൊയ നിലംനിക്തെല് അരദങ്ങറിയിട്ടുള്ള

പഞായത്തുകളിതലാന്നാണ് ഉമ്മന്നൂര്.  രാഷീയപ്രമുഖരുദെതുള്തപതെയുള്ള

ഏലകള് നിക്തെതപട്ടു. നിക്തെല് ഇദപാഴം തുെരുന്നു. കുടുംബശീ

പ്രവര്്തെനങ്ങള് െികച്ചരീെിയില് നെക്കുന്നു

കുടുംബശീ കൂട്ടായ്മകള് കൃഷിരംഗദ്തെക്കും കുെില്വ്ത്യവസായങ്ങ

കെന്നെ് ജനജീവി്തെില്നല്ലയ ൊ്ങൽ വരു്തെിയിട്ടു്ടെ്. കുെിതവള്ളപ്രശ്നവം

പ്രധാന ദറാഡുകളുതെ െകര്ച്ചയും പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

തകാല്ലം ജില്ലയിതല തവട്ടികവല ദ്ാക് പഞായ്തെിതല

7അം വാർഡ്ആയ വാള്കം വാർഡ് ആനു ഓഡി്ിനായിെിരത്ഞെടുകതപട്ടെ് . സജീവ്

തൊഴിലാളികളാണ് ഈ വാർഡിൽ ഉള്ളെ്.ഈ വാർഡഇൽ തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി
പൂർ്തെീകരിച്ച് 5 പ്രവർ്തെികളുതെ െയലുകൾ പരിദശാധിക്കുകയും പ്രവർ്തെികൾ നെന്ന
സസറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും തെയ്തു വർക്കുകളുതെ ലിസ് ചുവതെ ദെർക്കുന്നു

വർക്
ദകാഡ്

പ്രവർ്തെിയുതെ ദപര് എസിദെ്്
തുക

െിലവായ
തുക

ആരംഭിച്ച
െീയെി

അവസാന
െീയെി

342976 APL
ഭുവികസനപ്രവർ്തെികൾ 499869 479181 11/9/18 21/3/19
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323155 ്്ടിഴക്ക് പള്ടി ഭ്ചാഗകം
ഇര്ടിനവര്ടി ക്കൽ വല്ടിയ
നത്ചാെ് േവീ്രണകം

129703
104046 5/3/19 28/3/19

342975 .
തെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുതെ
കുടുംബങ്ങളുതെ ഭൂെിയിൽ
ഭുവികസന പ്രവർ്തെികൾ

495066 471932
26/10/18 23/3/19

339408 SC/BPL കുടുംബങ്ങളുതെ
ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

254055 242784 23.11.18 1/2/19

272371 മൺ നേ്ചാ്് േ്ടിർമ്മ്ചാണകം 107979 104808 9.10.18 15.11.18

നസ്ചാഷ്യൽ ഓ്്ടിറ്

തപാതു സമൂഹം പദ്ധെി നിർവഹണത്തെ പ്ിയും തപാതുധനം

തെലവഴിക്കുന്നെിതനകുറിച്ചുള്ള പരസ്ത്യവം സ്വെന്ത്രവൊയി നെത്തുന്ന

പരിദശാധനയാണ് ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് . തൊഴിലുറപ് നിയെം

അനുശാസിക്കുന്നെ് ഒരു വർഷ്തെിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്ത്യം ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്്

ഗാെസഭ എല്ലാ വാർഡുകളിലും നിർബനൊയും നെദ്തെ്ടെൊണ്. സുൊര്ത്യെ

ഉറപ്പുവരു്തെി അഴിെെിരഹിെവം അതുവഴി സദഭരണ സാധ്ത്യൊക്കുന്നെിനും

ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് സമൂഹത്തെ പാകതപടു്തെിയിരിക്കുന്നു. തൊഴിലുറപ്

നിയെ്തെിത്റെ 17 ( 2 )ൽ ആണ് സാമൂഹിക പരിദശാധനതയ കുറിച്ച്

പ്രെിപാേിക്കുന്നെ്. അെ് പദ്ധെി വിഭാവനം തെയിരിക്കുന്ന രീെിയിൽ

ഗുണദഭാകാകൾ ഗുണദഭാകാകളുതെ ജീവിെ സാഹെര്ത്യ്തെിനു െലപ്രേൊയ

ൊ്ം സൃഷിക്കുന്നെിനു തപാതുപണം ശരിയായ രീെിയിൽ വിനിദയാഗിച്ച്

ലക്ത്യപ്രാപി സകവരിതൊ എന്ന് വിലയിരു്തെലിന് ദവ്ടെിയാണ്

ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് നെത്തുന്നെ്
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രീ്ിശാസ്ത്രം .

 നസ്ചാഷ്യൽ ഓ്്ടിറ് സകംഘകംനേരൽ.

 പര്ടിനേ്ചാധേ ഫയൽ.

 പ്രവർ്്ടി സ്ഥലപര്ടിനേ്ചാധേ.

 വീടുവീെ്ചാന്തരകം ഉള വ്ടിവരനേഖരണകം.

 വതള്ടിവ് നേഖരണകം .

 സ്ചാമൂഹ്ടി് നേ്ചാധവൽക്കരണകം.

 േ്ടിന്്ചാർട് തയ്ചാേ്ചാക്കൽ .

 സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

അവ്്ചാേ്ചാധ്ടിഷ്ടിത േ്ടിനഷധങ്ങൾ

 തൊഴിൽ ആവശ്ത്യതപട്ടുതകാ്ടെ് വ്ത്യകിപരൊയ അദപക പഞായ്തെിൽ

തകാടുക്കും എന്നും അറിയാൊയിരുന്നിട്ടും കൂതെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും കളും

തെ്ിത്റെ സഹായദ്തൊതെ ഗ്രൂപ് ആയിട്ടാണ്അദപക നൽകിയിരിക്കുന്നെ്

. ചുരുകം െില തൊഴിലാളികൾക് അവകാശത്തെക്കുറിച്ച്

അറിവില്ലായിരുന്നു. ഇെ് വഴി തൊഴിലാളികളുതെ തൊഴിൽ

അദപകികാനുള്ള ഉള്ളഅവകാശൊണ് ആണ് നിദഷധികതപട്ടെ്.

 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടി്ൾ വത്ചാഴ്ടിൽ ആവഷ്ടിയവ്ട 14 ദ്ടിവസ്്ടിനുള്ടിൽ വത്ചാഴ്ടിൽ

േൽ്ണകം അല്ല്ചാ്പകകം വത്ചാഴ്ടില്ടില്ല്ചായ്മ നവതേകം േൽ്ണവമന്

േ്ടിയമകം േ്ടിലേ്ടിൽവക്ക വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടി്ൾക്ക് ഈ േ്ടിയമവ്ക്കുേ്ടിച്ചുള

അേ്ടിവു, അവല്ലങ്ടിൽ വത്ചാഴ്ടില്ടില്ല്ചായ്മ നവതേകം ലഭ്ടിച്ചത്ചായ്ടി ്്ചാണ്ചാൻ

സ്ചാധ്ടിച്ച്ടില്ല. ഈ സ്ചാഹേര്യ്്ടിൽ വത്ചാഴ്ടില്ടില്ല്ചായ്മ നവതേകം

ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടി്ളുവെ അവ്്ചാേമ്ചാണ് േ്ടിനഷധ്ടിച്ച്ടിര്ടിക്കുനത്.

 വത്ചാഴ്ടിൽ അനപക്ടിച്ച്ടിട്ടുണ് ദ്ടിവസങ്ങനള്ചാളകം ്്ചാത്തു േ്ടിൽനക്കണ

അവസ്ഥയ്ചാണ് ആണ് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടി്ൾക്ക് ഉളത് . പഞ്ചായ്്ടിൽ േ്ടിന്

വ്ടിവരങ്ങൾ ത്ടിരക്കുന്്ചാൾ പുത്ടിയ നജ്ചാല്ടി്ൾ ഒനകം ആയ്ടിട്ടില്ല എന്
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പേഞ്ഞു ത്ടിര്ടിച്ചയക്കു്യ്ചാണ് പത്ടിവ്. മൂന ഗ്രൂപ്പു്ൾ നജ്ചാല്ടിക്ക്ചായ്ടി

്്ചാ്്ടിര്ടിക്കു്യ്ചാണ് എന്ചാണ് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടി്ള്ടിൽ േ്ടിനകം അേ്ടിയ്ചാൻ

്ഴ്ടിഞ്ഞത്.

 വത്ചാഴ്ടിൽ ്്ചാർ്് എടുക്കുനത്ടിനുല്ല തു് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടി്ള്ടിൽ േ്ടിനകം

വേലവ്ചായ്ടിട്ടുണ് അത് ത്ടിര്ടിവ് േൽന്ണതുണ്. എന്ചാൽ നമൽ പേഞ്ഞ

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടി്ൾക്ക് ഒനകം തവന േ്ടിലവ്ചായ തു്ത്ടിര്ടിവ് ലഭ്ടിച്ച്ടിട്ടില്ല.

 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 കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ടാർപാളഇൻ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പൈസ

ഉപയോഗിച്ചാണ് വാങ്ങിയത് എന്നാണ്അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞത.് വാടകയായി ഒരു ദിവസം 20 രൂപ എന്ന ക്രമത്തിൽ

എഴുതി പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞത് .എന്നാൽ ഇതിന്റെഒന്നും തന്നെ പൈസ ഇതുവരെയും

ആരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞത് . കുടിവെള്ളം അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും

മേറ്റ് എത്തിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ കൂടെ

ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ
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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 ലഭിച്ചിട്ടില്ലഎന്നാണ് പരാതി .

 തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വച്ച് അപകടം

സംഭവിച്ചാൽ അവരുടെ ആശുപത്രി ചെലവ, ആശുപത്രിയിൽ

കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള വണ്ടിക്കൂലിയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ പണി സൈറ്റിൽ വെച്ച് അപകടം പറ്റി മരണപ്പെട്ട

ജോസഫ് എന്ന തൊഴിലാളി ക്കു 25000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞത.് എന്നാൽ ചെറിയ അപകടങ്ങൾ പറ്റിയാൽ

ചികിത്സിക്കുന്ന തിനുള്ള ചെലവ് പഞ്ചായത്തിൽ

നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക്

അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ബില്ലുകൾ

ഒന്നും തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ല
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എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്. തൊഴിലാളി കലെ

ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്ന വണ്ടിക്കൂലിയും

ആശുപത്രി ചിലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകൾ

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 . 5 വർക്കുകൾ ഉള്ളതിൽ 1 സൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ബോർഡ്

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. . തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന്

പിരിച്ചെടുത്താണ് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ

പൈസ ഇതുവരെയും പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും മേറ്റിന്റെ

അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മേറ്റിമാരിൽ

നിന്നും തൊഴിലാളികളിൽനിന്നും അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.

 മരുന്നു വാങ്ങുന്ന ബില്ലുകൾ ; ഫോട്ടോയെടുക്കുന്ന

ബില്ലുകൾ , ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുന്നതിനു

ചെലവുകൽ, വണ്ടിക്കൂലിക്ക്ഉല്ല ചിലവുകൾ കൾ

ഇവയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് മേറ്റുമാരുടെ
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പരാതി

 കാലാനുസൃതമായതും തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉള്ള

ജോലികൾ അല്ല നൽകുന്നതെന്ന് പരാതിയുയർന്നിട്ടുണ്ട് .

തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്ല ട്രെയിനുകളും ബോധവൽക്കരണ

ക്ലാസുകളും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ

കൂടുതൽസുതാര്യമാക്കുവാൻകഴിഉം. അതിലൂടെയും തൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതി കൂടുതൽഫലപ്രദമാകും.

ഫീല്ഡ്്ലപരിശശാധനയില്

കണ്ടെതിയവ

 FIELD VERIFICATION ANALYSIS

N
O

OBSERVATION REMARKS SOLUTION

1 അശാസീയൊയ
രീെിയില്
െഴക്കുഴികള്
എടുെിരിക്കുന്നൊണ്
െീല്ഡില്
കാണുവാന്
കഴി്ഞെെ്.കൃെ്ത്യൊയ
അകലദൊ എണ്ണദൊ
പാലിച്ചിട്ടില്ല

കൃെ്ത്യൊയ
അളവില്,എണ്ണ്തെില്
അല്ല െഴക്കുഴി
നിരമ്മിക്കുന്നെ് എങില്
ഗുണദ്തെകാള് ഏതറ
ദോഷൊയി വരും.

ശാസീയവം
അനുദയാജ്ത്യവം ആയ
െര്തെില് െഴക്കുഴികള്
െണ്ണ് കയാല കള്
നിരമ്മിക്കുക.

2 െണ്ണ് കയാല
നിരമ്മാണം നതല്ലാരു
പ്രവര്തെിയായി
കാണതപട്ടു. െണ്ണ്

െണ്ണ്കയാലനിരമ്മാണം
െണ്ണ് ജല സംരകണ
പ്രവര്തെികളില്
ഉള്തപട്ടെ്

എസിതെ്്,MBOOKല്
പറ്ഞെിരിക്കുന്ന
അളവില് െതന്ന
െീല്ഡില്
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കയാല നിരമ്മാണം
വളതര െലപ്രേവം
ഈെ്
നില്ക്കുന്നവയായും
കാണതപട്ടു.ഇെ്
വളതര നല്ല
ഗുണെലം
തെയൊയി
കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു.

ആണ്.അനുദയാഗ്ത്യൊയ
ഭൂപ്രദേശ്തെ്
അനുദയാജ്ത്യൊയ
െണ്ണില്
ഉപകാരപ്രേൊയ
പ്രവര്തെിആണ്.
പതക െില
സലങ്ങളില് ഇെിഞ്ഞു
ദപായൊയി
കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു

ഉറപുവരുതുക.പ്രവര്തെി
തെയെ് തകാ്ടെ്
അവിതെ ഒരു ആസി
സൃഷിച്ചു എന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തുക.
.െീ് പ്പുല്ല് ,പുല്ലു
വാര്ഗ്ഗ്തെില് തപട്ട
സസ്ത്യങ്ങള് നട്ടു
പിെിപിക്കുക,കല്ലുകള്
തകാ്ടെ് ബലതപടുത്തുക
ഇവ തെയാം

3 എസിതെ്്,MBOOK
ല് പറ്ഞെിരിക്കുന്ന
പ്രകാരമുള്ളഅളവില്
എണ്ണ്തെില് െതന്ന
പ്രവര്തെികള്
ഉ്ടൊയിരുന്നു

പതക അെിത്റെ
ഗുണെലം
എത്രദ്തൊളം ഉ്ടൊയി
എന്ന്
െനസിലാക്കുന്നെില്
ബുദ്ധിമുട്ട് ഉ്ടെ് .

ഒരു പ്രവര്തെിയുതെ
അനിെ െലം
എനാതണന്നും
,ഭാവിയില് അെ്
എങ്ങതന ഒരു സാമൂഹിക
ആസിയായി
വര്തെിക്കും എന്നെിതന
കുറിച്ചുമുള്ള പഠനങ്ങള്
നെ്തെിയ പ്രവര്തെികള്
െതന്ന െീല്ഡില്
ഉറപുവരുതുക.

4 NO
TOPOGRAPHY
STUDY
OCCURRED)
ദൊദപാഗെി പഠനം
നെന്നട്ടില്ല.െഴക്കുഴിക
ള് ഭൂെിയുതെ െരിവിന്
അനുസരിച്ചും
ആവശ്ത്യമുള്ള
സലത്തും അല്ല
കാണുവാന്

ഭൂപ്രകിെിയ്
അനുദയാജ്ത്യൊയപ്രവ
ര്തെികള്
ആയിരുന്നുന്നില്ല
പ്രവര്തെി സലത്തു
ക്ടെെ്.

െംബി തലവല്
ഉപദയാഗിച്ച് കൃെ്ത്യൊയി
അളവ്
എടു്തെിരുതന്നങില്
ഭൂപ്രകിെിയ്
അനുദയാജ്ത്യൊയ
പ്രവര്തെികള്
കത്ടെത്തുവാന്
കഴിദ്ഞെതന
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കഴി്ഞെെ്. .
5 പ്രദേശത്തെ െണ്ണിനു

അനുദയാജ്ത്യൊയ
പ്രവ്തെി
ആയിരുന്നില്ല.
,

ഓദരാ െണ്ണിനും
അനുദയാജ്ത്യൊയ െണ്ണ്
ജല സംരകണ
പ്രവര്തെികള്
വ്ത്യെ്ത്യസൊണ്.
ഈ കാര്ത്യങ്ങള്
ശദ്ധിച്ചിരുന്നുതവങില്
പ്രവര്തെിയുതെ
ഗുണദെന്മ
വരധിക്കുകയും ഈെ്
നില്ക്കുകയും
തെയദെതന.

പ്രീ തെഷരതെന്റ്
എടുക്കുന്ന സെയം ഈ
കാര്ത്യങ്ങളില് ശദ്ധ
തെലു്തൊം.ഭൂപ്രകൃെി
അനുദയാജ്ത്യൊയ
പ്രവര്തെികള്
െിരത്ഞെടുകാം.ഇെ്
പ്രവര്തെിയുതെ
ഗുണദെന്മ വരധിക്കുകയും
ഈെ് നില്ക്കുകയും
തെയദെതന .

6 െഴക്കുഴികളില്
വാഴ,തെങ്ങ്
മുെലായവയുതെ
സെകള്
നാട്ടുപിെിപിച്ചൊയി
കാണുന്നു.ൊലിന്ത്യങ്ങ
ള് കൂട്ടിയിട്ട കുഴികളും
ഉ്ടൊയിരുന്നു.

കുഴികള്
നിരമ്മിക്കുദമ്പാള്
എസറിദെ്്
എടുക്കുദമ്പാള് െതന്ന
ഗുണദഭാകാകളുതെ
ൊല്പര്ത്യവം
ആവശ്ത്യവം
കണകാകിയിരുന്നുതവ
ങില് തൊഴിലാളികളുതെ
കായിക
ഊര്ജ്ജവം,പ്രവര്തെിക
ള്ക് ദവ്ടെി
െിലവാകിയ തുകയും
പാഴായി
ദപാകില്ലായിരുന്നു.െഴക്കു
ഴികള് നിരമ്മിച്ചാല്
അെ് ദവ്ടെ വിധ്തെില്
പ്രദയാജനതപടുത്തുന്നു
എന്ന് ഉറപാകാം.
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7 ആവര്തെന
സ്വഭാവം ഉള്ള
പ്രവര്തെികള് ആണ്
അധികവം
കാണുവാന്
കഴി്ഞെെ്.

ഒദര െര്തെില് ഉള്ള
പ്രവര്തെികള്
ആവര്തെിക്കുന്നെ്
ഗുണദ്തെകാള് ഏതറ
ദോഷം ആണ്
വരുത്തുക.

വ്ത്യെ്ത്യസവം,കിയാതക
വം ആയ പ്രവര്തെികള്
കത്ടെ്തെി
തെയ്യുക.ആസി
സൃഷിക്കുന്ന
പ്രവര്തെികളും
കത്ടെത്തുക.

9. കാലാനുസൃെൊയി
പ്രവര്തെികള്
െിതരത്ഞെടുത്തു
തെയ്യുന്നെിന്
ശെിക്കുന്നില്ല.

െിക പ്രവര്തെികളും
തവള്ളം തകാണ്ടും െറ്റും
നശിച്ചു ദപായി.

ഇ്തെര്തെില് ഉള്ള
പാരിസിെിക
പ്രശ്നങ്ങള് നിലനിക്കുന്ന
പ്രദേശങ്ങളില്,ഇെ്
മൂലം ഉ്ടൊകുന്ന
പ്രശ്നങ്ങതള െടുക്കുന്നദൊ
അെിജീവിക്കുന്നദൊ
ആയ പ്രവര്തെികള്
കത്ടെത്തുവാന് ആണ്
ശെിദക്ടെെ്.

10 എസിതെ്്,MBOOK
ഇല്
പറ്ഞെിരിക്കുന്ന
പ്രകാരമുള്ളഅളവില്
നിന്നും
പ്രവര്തെിയില്
വ്ത്യെ്ത്യാസം
കത്ടെത്തുവാന്
കഴിഞ്ഞു.

പകരം ഭൂഉെെയുതെ
സൗകര്ത്യാര്ം ഉള്ള
അളവില് നീള്തെിലും
വീെിയിലും പ്രവര്തെി
ആണ് തെയിരിക്കുന്നെ്.

െണ്ണ് ജല
സംരകണാര്ം
ഏത്ടുക്കുന്ന
പ്രവര്തെികള്,നീര്തെെ
ധിഷിെ പ്രവര്തെികള്
തെയ്യുദമ്പാള് അെിത്റെ
ഉദ്ദേശ്ത്യലക്ത്യങ്ങള്
നിറദവറാന് െക വണ്ണം
പ്രദയാജന പ്രേൊയി
തെയ്യുക

11 െണ്ണ് ജല
സംരകണാര്ം
ഏത്ടുക്കുന്ന
പ്രവര്തെികള്
ആതണങിലും
വാരഡില് െറ്റു

ഇ്തെരം പ്രവര്തെികള്
കൂെി ,അനുദയാജ്ത്യൊയ
ഭൂപ്രകൃെിയും െണം
ഉത്ടെങില് ഏത്ടുത്തു
പ്രവര്തെിയുതെ െല
പ്രപിയുതെ വ്ത്യാപി

െണ്ണ് ജല
സംരകണാര്ം
ഏത്ടുക്കുന്ന
പ്രവര്തെികള്,നീര്തെെ
ധിഷിെ പ്രവര്തെികള്
തെയ്യുദമ്പാള് അെിത്റെ



SAU, KollamPage 13

പ്രവര്തെികള്
ഏത്ടു്തെ്
നെക്കുന്നില്ല.

വരധിപികാം. ഉദ്ദേശ്ത്യലക്ത്യങ്ങള്
നിറദവറാന് െക വണ്ണം
പ്രദയാജന പ്രേൊയി
തെയ്യുക

13 തൊഴിലാളികള്
പ്രാഗല്ഭ്ത്യം
ഉള്ളവരായി
കാണതപടുന്നു.അെ്
പ്രവര്തെിയില്
പ്രെിെലിക്കുന്നുമു്ടെ്
.

പ്രവര്തെികള് വളതര
വൃ്തെിദയാതെയും
കണിശെദയാതെയും
ആണ്
തെയിരിക്കുന്നെ്.ഈെ്
നില്ക്കുന്നവയും,പ്രവ
ര്തെിയുതെ പ്രഭാവം
തെളിവകുന്നവയും
ആണ്.

കൂടുെല് നിരദേശങ്ങളും
കൃെ്ത്യൊയ
ഇെദവളകളിതല
ഉദേ്ത്യാഗസരുതെ
ഇെതപെലുകളും അളവ്
എടുകലുകളും
പ്രവര്തെിയുതെ
ഗുണദെന്മയും
ഗുനെലവം
വരധിപിക്കും

14 െീല്ഡ്
പരിദശാധനയില്
നിന്നും
െനസിലാക്കുവാന്
കഴി്ഞെെ്
.കൃെ്ത്യൊയ
ഇെദവളകളില്
നിരവഹണ
ഉദധ്ത്യാഗസ്തുതെ
ദെല്ദനാട്ടം
,അളതവടുപ്,നിരദധ
ശ്നങ്ങള് നല്കുക ഇവ
ഉ്ടൊകുന്നില്ല
എന്നൊണ്

െീല്ഡില് കാണുന്ന
അളവകളില് ഉള്ള
വ്ത്യെ്ത്യാസം
,ആവര്തെനം
,ദപാരയ്മയള് ,ഭൂ
ഉെെകളുതെ ദപര് ൊസര
ദറാളില് വരാ്ഞെെ്,
അദപകയില്
നല്കിയിരിക്കുന്ന
ഭൂെിയില് അല്ലാതെ
പ്രവര്തെി തെയ്യുക
എന്നിവ നിരവഹണ
ഉദേ്ത്യാഗസരുതെ
ഭാഗ്തെ് നിന്നും ഉ്ടൊയ
കൃെ്ത്യ നിരവഹണ വീഴ്ച
ആണ്

കൃെ്ത്യൊയ
ഇെദവളകളില്
നിരവഹണ
ഉദധ്ത്യാഗസ്തുതെ
ദെല്ദനാട്ടം
,അളതവടുപ്,നിരദധശ്ന
ങ്ങള് നല്കുക
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(വർക്സസറിൽ തപവർതിണനരിട്പരിശശാധന

നടതിയ്ിന്ണെവിശദാരംശങ്ങൾ)
പ്രവർ്്ടിയുവെ നപര് APL ഭൂവികസനം

പ്രവർ്്ടിയുവെ ന്്ചാ്് 342976

പ്രവർ്്ടി ആരകംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 11/9/18
പ്രവർ്്ടി അവസ്ചാേ്ടി്്ടിച്ച് തീയത്ടി 21/3/19
എസ്ടിനമറ് തു് 499869
വേലവ്ചായ തു് 479181
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിേകം 1701

ഈ പ്രവര്തിയില് -3294 രൂ്ര പ്രാതു്രണം നഷ്ടമയിരികുന്നതായി

കണകാകുന്നു .

2 വർ്്ടിയുവെ നപര് ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനപ്രവർത്തികൾകൾ

പ്രവർ്്ടിയുവെ ന്്ചാ്് 342975
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പ്രവർ്്ടി ആരകംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 26.10.18
പ്രവർ്്ടി അവസ്ചാേ്ടി്്ടിച്ച് തീയത്ടി 23.3.19
എസ്ടിനമറ് തു് 495066
വേലവ്ചായ തു് 471932
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിേകം 1672

ഈ പ്രവര്തിയില് -3111 രൂ്ര പ്രാതു്രണം നഷ്ടമയിരികുന്നതായി

കണകാകുന്നു

പ്രവർ്്ടിയുവെ നപര് SC/BPL കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനപ്രവർത്തികൾ

പ്രവർ്്ടിയുവെ ന്്ചാ്് 339408

പ്രവർ്്ടി ആരകംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 23.11.18
പ്രവർ്്ടി അവസ്ചാേ്ടി്്ടിച്ച് തീയത്ടി 1.2.19
എസ്ടിനമറ് തു് 254055
വേലവ്ചായ തു് 242784
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിേകം 864
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ഈ പ്രവര്തിയില് -5673 രൂ്ര പ്രാതു്രണം നഷ്ടമയിരികുന്നതായി

കണകാകുന്നു

പ്രവർ്്ടിയുവെ നപര് 272371 മൺ നേ്ചാ്് േ്ടിർമ്മ്ചാണകം

പ്രവർ്്ടി ആരകംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 9.10.18
പ്രവർ്്ടി അവസ്ചാേ്ടി്്ടിച്ച് തീയത്ടി 15.11.18
എസ്ടിനമറ് തു് 107979

വേലവ്ചായ തു് 104808
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിേകം 368

മൺ റോഡ് നിർമ്മാണ എന്ന് പ്രവർത്തിയിലൂടെ ചെറിയ

ഒരു ഇടവഴിയെ 200 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു റോഡ് ആക്കി

മാറ്റുകയും ഒരു വാഹനം കയറി പോകാന്ന് രീതിയിൽ

വീതികൂട്ടി റോഡ് ഉപയോഗയോഗ്യം ആക്കി. ഇതുവഴി

പ്രദേശത്തെ നാലഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്കും മൂന്നാല് ഭു

ഉടമകൾക്കും ഇതുമൂലം പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.
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ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ആസ്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിട്ടാണ്

മനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞത്

പ്രവർ്്ടിയുവെ നപര് ്്ടിഴക്ക് പള്ടി ഭ്ചാഗകം വല്ടിയ നത്ചാെ്
േവീ്രണകം

പ്രവർ്്ടിയുവെ ന്്ചാ്് 323155

പ്രവർ്്ടി ആരകംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 5.3.19
പ്രവർ്്ടി അവസ്ചാേ്ടി്്ടിച്ച് തീയത്ടി 28.3.19

എസ്ടിനമറ് തു് 129703

വേലവ്ചായ തു് 104046
വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിേകം 366

കിഴക്ക് പള്ളി ഭാഗം ഇരിവേരി കര വലിയ തോട് നവീകരണം എന്ന

പ്രവർത്തിയിലൂടെ അടുത്തുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അ

ജലത്തെ സുഖമായി എത്തിക്കുന്നതിനുഅതുവഴി ജലം കൃഷിക്ക്

അനുയോജ്യം ആകുന്ന രീതിയിൽ ലഭിക്കും ന്നതിന് തോട്

നവീകരണം എന്ന് പ്രവർത്തിയിലൂടെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ആസ്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്ക്

മനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്

ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അവകാശ അവലോകന

ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പഞ്ചായത്തിലെ
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തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾഎല്ലാം വിളിച്ചു ചേർത്തു

ഒരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി.

അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക

എന്നതായിരുന്നു ചർച്ചയുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം

124തൊഴിലാളികളുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏകദേശം

74തൊഴലാളികൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതു. 2008

ആണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. 12

വർഷത്തോളമായി ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ജോലി

ചെയ്യുന്നവരും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം

അടുത്ത സമയത്ത് ജോലി തുടങ്ങിയവരും ചർച്ചയിൽ

പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയായിരുന്നു

മുൻഗണന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ്

ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. 90% പ്രായംചെന്നവർ

ആയിരുന്നു

 ഉമ്മന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 7 വാർഡിൽ

തൊഴിൽകാർഡ് അപേക്ഷിച്ച് 18 വയസ്

പൂർത്തിയായവർക്കും 15 ദിവസത്തിനകം തന്നെ

തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിചതായി അറിയാൻസാധിചു.

 തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം എന്ന്

അറിയാമായിരുന്നിട്ടും കൂടി അവർ മെറ്റിന്റെ

സഹായത്തോടെയാണ് തൊഴിൽ അപേക്ഷ
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നൽകിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളിയുടെ

കൈവശം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന

കൈപ്പ്റ്റ് രസിതു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 14

ദിവസത്തിനകം ജോലി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള

അവകാശമാണ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത്.

 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 . തൊഴിൽ സൈറ്റിൽ വെച്ച് സുഖം
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ഇല്ലാതായ ജോസഫ് എന്ന തൊഴിലാളി

മരിക്കുകയുണ്ടായി .ഇതിനു നഷ്ടപരിഹാരമായി

ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്

ലഭിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതുകൂടാതെ

തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്

പ്രധാന പരാതി. തുടർച്ചയായും ജോലി

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും ഒരു മസ്ട്രൊൽ കഴിഞ്ഞാൽ

പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കാലതാമസം വരുത്തുകയാണ്

ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതുകൊണ്ട് 100 തൊഴിൽ

ദിനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും

ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗമാണ്

എന്നുമനുതൊഴിലാളികളും പറഞ്ഞത്. ഒരു കൂടാതെ

സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങളായ കൈയുറ ,കാലുര എന്നിവ

ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഒരു രൂപ കിറ്റ് വാങ്ങി കാലു കെട്ടി

കൊണ്ടാണ് മലിനമായ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങി ജോലി

ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞത്.

തൊഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ

തൊഴിലാളികൾക്ക് പത്ത് അവകാശങ്ങൾ പ്രധാനം

ചെയ്യുന്നു അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചുവടെ

ചേർക്കുന്നു .

 തൊഴിൽകാർഡ് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം.
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 അപേക്ഷിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയതിനാൽ കൈപ്പറ്റ്

രസീത് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും.

 തൊഴിൽലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

 ഷെൽ ഒഫ്ഫ് പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവകാശം.

 5 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള

അവകാശം അല്ലെങ്കിൽവേതനത്തിന് 10%അധികം.

 കുടിവെള്ളം വെള്ളം വിശ്രമ സൗകര്യം പ്രഥമശുശ്രൂഷ

സൗകര്യം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം.

 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേതനം ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള

അവകാശം .

 വേതന വിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം .

 പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം.

 സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം .

പദ്ധതിയിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള

വ്യവസ്ഥകൾ.

 അവിദഗ്ധ കായികാധ്വാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള

വരും പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ

ആയിരിക്കണം.

 18 വയസ്സ്പൂർത്തിയായിരിക്കണം.
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 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽഅപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം

തൊഴിൽലഭിക്കും.

 കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തേക്ക് തൊഴിലിന്

അപേക്ഷിക്കണം.

 ജോലിക്ക് മുൻകൂറായിഅപേക്ഷിക്കണം.

 അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ

അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഉള്ള

തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം.

 തൊഴിൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് രേഖാമൂലം

നൽകണം .

 മസ്റ്റർ റോൾ പൂർത്തീകരിച്ചു 15 ദിവസത്തിനകം

കൂലി.

 കാലതാമസം ആകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും 0.5 ശതമാനം

നിരക്കിൽനഷ്ടപരിഹാരം

 കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷസൗകര്യം എന്നിവ

പണിയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം

പഞ്ചായത്തിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

 തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബ അപേക്ഷയുടെ

രജിസ്റ്റർ

 ഗ്രാമസഭ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ,ഗ്രാമസഭ മീറ്റിംഗ്

രജിസ്റ്റർ
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 തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും തൊഴിൽ

കൊടുത്തതുംസംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ

 പ്രവർത്തി ലിസ്റ്റ് ചെലവും വിശദാംശങ്ങളും

സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ

 സ്റ്റിരആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ

 പരാതി രജിസ്റ്റർ

 സാധന രജിസ്റ്റർ

1.തൊഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ

തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർപൂർണമായിരുന്നു എം ഐസിൽ നിന്നും

രജിസ്റ്റർആയി തന്നെസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .

2.ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ

പൊതു ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്ററും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്ററും ഒന്നുതന്നെയാണ ഒൿറ്റൊബെർ വരെ

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത.് എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി

അറിയിച്ചതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2019 മുതൽ ഗ്രാമസഭയുദെ

പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർഎഴുതിസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് .

3. തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും

സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും

സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും എം ഐ എസിൽ

നിന്നും പ്രിൻറ് എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .
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4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ

വർക്ക് 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 ചെയ്ത്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

5.സ്ഥിരആസ്തി രജിസ്റ്റർ.

2017 വരെയുള്ള വ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥർസർട്ടിഫൈചെയ്തിട്ടില്ല .

6.പരാതി രജിസ്റ്റർ .

2012 മുതൽ ഉള്ള പരാതികളാണ് രജിസ്റ്ററിൽ

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം 1.9.2018 വരെയുള്ള

പരാതികളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരാതികൾക്ക്

എല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയതായി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്
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7. മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ

ജൂൺ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻറെയും സിറ്റിസൺ

ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് രേഖകളാണ് രജിസ്റ്റർ ആയി എം

ഐ എസിൽ നിന്നും പ്രിൻറ് എടുത്തു

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ്

രജിസ്ട്രരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങൾ

തൊഴിലുറപ്പു നിയമത്തിന് സെക്ഷൻ 25 പ്രകാരമുള്ള ഉള്ള

ശിക്ഷാനടപടികൾ ക്ഷണിച്ച് വരുത്താൻ പര്യാപ്തമാണ്.

പ്രവർത്തി നിർവ്വഹണം .

1. സൈറ്റ് ഡയറി.

പ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക

സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആണ്

ഡയറി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തി

പരിശോധിക്കാൻ എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വി എം സി

അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പ്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത്

ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ മറ്റ്
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തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയും ഡയറി

രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആണ് വ്യവസ്ഥ

.പരിശോധിച്ച് 4വർക്കുകളിലും സൈറ്റ് ഡയറി.

ഉണ്ടായിരുന്നു. കവർപേജ് പൂർണമായും

പൂരിപ്പിചിരുന്നില്ല. ചികിത്സാ ചെലവ്

സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ

ഡയറിയിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല ല്തൊഴിലിടം

സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ

രേഖപ്പെടുത്തി.യിരുന്നില്ല. വിജിലൻസ് ആൻഡ്

മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി ഒപ്പിട്ട് അഞ്ച്

അംഗങ്ങളും പൊതു പ്രവർത്തകരാണ് . എന്നാൽ

പ്രവർത്തിയുടെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ

നിർദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്നും തന്നെ ഡയറി

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല .

തൊഴിൽഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക യുടെ മുഴുവൻ

കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടഇല്ല്. സന്ദർശന

കുറിപ്പ് ഓവർസിയർ മാത്രമാണ് ആണ്

ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് .തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയ

നിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ചും
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കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്നും തന്നെ

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല.

2.വിജിലൻസ്ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി

ഓരോവാർഡിലും അംഗീകരിച്ച 5 മുതൽ 7 പേരിൽ

കുറയാത്ത ഒരു വിഎംസി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ്

വ്യവസ്ഥ. . പ്രവർത്തിയുടെ യുടെ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലെ

പുരോഗതി ഈ സമിതി വിലയിരുത്തുന്നതും തിരുത്തൽ

നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിൽ

രേഖാമൂലം അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻറെ

റിപ്പോർട്ട് വർക്ക് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും

ഇത് ഭാവിയിലുള്ള ഗ്രാമസഭാ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്

സഹായകമാകുന്നതാണ് .

3. എഫ് ടി ഓ - എംബുക്ക് സംബന്ധിച്ചു

എഞ്ചിനീയർ മൊത്തം ഹാജരും കൂട്ടി നോക്കി മസ്റ്റ് റോൾ

ക്ലോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അള്ളനു

രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ

വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൂലി നൽകുന്നതിനായി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് താണ്

വ്യവസ്ഥ. പരിശോധിച്ച് 5 ഫയലുകളിലും പ്രവർത്തികൾ അളന്ന്
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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

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

4 .സിറ്റിസൺഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

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 5
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പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ1

.സ്ഥലതു മറ്റ്രമനു ആനുബോർഡു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ

ബോർഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്

പിരിച്ചെടുത്ത പൈസ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് .. ഈ

ബോഡി നായി ചിലവായ തുക കൾ ഇതുവരെയും

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്

അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.

5.ആസ്തിസൃഷ്ടിക്കൽ.

വിവിധ സർക്കാർ വികസന പദ്ധതികളുടെ വിവിധ

ഘട്ടങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് പരമാവധി ആസ്തി

സൃഷ്ടിക്കാനും അതുവഴി ശരിയായ വികസനം

സാധ്യമാക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ.എന്നാൽ

പരിശോധിച്ച് 5ഫയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ യാതൊരു

ആസ്തിയും സൃഷ്ടിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

.എന്നാൽ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽഭു

വികസനമെന്ന 3 വർക്കുകളിലെ മഴകുഴിയും മൻകൈയാലയും

ചെയ്തത് മൂലം ഒരു പരിധിവരെ ജലക്ഷാമത്തിൽ നിന്നും

രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞിട്ടുന്ദു എന്നാണ്ഭൂഉടമകലിൽ

നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന
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പ്രവർത്തി മൂലം വാളകം നോർത്ത് അവാർഡിൽ ഒരു

ആസ്തി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

6സന്ദർശനകുറിപ്പ്.

പ്രവർത്തി പരിശോധിക്കാൻ എത്തുന്ന

ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊതു പ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ സംഘടനാ

പ്രവർത്തകർ, ഗ്രന്ഥശാല ,ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ

എന്നിവർക്ക് പ്രവർത്തി സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താം. 5 വർക്കുകളുടെ

സന്ദർശനം കുറിപ്പുകളിലു AE, വാർഡ് മെമ്പറും മാത്രമാണ്

ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

7.ഹെൽപ്പ് ലൈൻ

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഹെൽപ്പ്

ലൈൻ നമ്പർ(1800 425 7800) പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ്

ബോധ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക്

ഇതിനെക്കുറിച്ച്അറിവുള്ള തായിഅറിയാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

കണ്ടെത്തലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

 തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച്

കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയുമില്ല
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 ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടെ 126 തൊഴിലാളികൽ ഉള്ളതിൽ

23തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രം ആണ് നൂറ് തൊഴിൽദിനം

ലഭിച്ചതഉ.ഇതിൽ കൂടുതൽപേരും ഒരു കുടുംബത്തിൽ

നിന്ന് രണ്ട് പേർ ജോലിക്ക് വരുന്ന വരാനു. ഇത്

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശമായി അല്ല അവർ കാണുന്നത്, മേറ്റു

നൽകുന്ന ഒരു ഔദാര്യം എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ

മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

 മാർച്ചിനുശേഷം ഇതുവരെയും 20 തഴെ

ജോലിവീതം മാത്രമെ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചു

കൊടുത്തിട്ടുല്ലു എന്നാണ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പഞ്ചായത്തിൽ പ്രോജക്ട്

മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ആഴ്ചകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ട

അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് തൊഴിലാളികളിൽ

നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. തൊഴിലിനു വേണ്ടി

അപേക്ഷ നൽകി , . പക്ഷേ

കൈപ്പറ്റ് രസീത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് വാങ്ങണം
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എന്ന കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്

മേറ്റു പറഞ്ഞത്

 തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രഗൽഭരായI

കാണപ്പെടുമെങ്കിലും അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു

മിക്ക തൊഴിലുകളും പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തു

നടത്താറില്ല എന്നാണ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും

അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.

 മാർച്ച് വരെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ

കാലതാമസം വരുത്തുകയും മാർച്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും

വലിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക നൽകി തൊഴിലുകൾ

ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുകയും അത് കുറച്ചു മാത്രം

ചെലവാക്കുകയും ബാക്കി തുക ചെലവാകാതെ

പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്

കണ്ടുവരുന്നത് .ഇതുനിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

 സമയമ ബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും

രേഖകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നില്ല

എന്ന് മാത്രമല്ല അംഗീകാരം കിട്ടിയ പ്രോജക്ടുകൾ
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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

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



SAU, KollamPage 34

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

 സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും എൻജിഒ

യുടെയും പങ്കാളിത്ത എങ്ങും തന്നെ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

 പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ട പരിശീലനം

തൊഴിലുറപ്പ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മെറ്റ് മാർക്കും

നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അനുേന്ധങ്ങൾ

ഫയൽ പര്ടിനേ്ചാധേയ്ടിൽ ്വണ്്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ
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ന്ന്ദ്ര സർക്ക്ചാർ േ്ടിർനദേപ്ര്്ചാരകം ത്ചാവഴ പേയുന നരഖ്ൾ േ്ടിർേന്ധമ്ചായുകം

സൂക്ടിനക്കണത്ചാണ്

1. ്വർനപജ്

2. വേക്ക് ല്ടിസ്

3. ആകൻ പ്ചാൻ/വഷൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ടിവയുവെ അകംഗീ്ര്ടിച്ച ന്്ചാ്്ടി.

4. സ്ചാനങത്ടി് എസ്ടിനമറ് ്്ടിസസനുകം അെങ്ങ്ടിയ പുത്ടിയ സ്ചാനങത്ടി്

അനുമത്ടിയുവെ ന്്ചാ്്ടി.

5. ഭരണ്ചാനുമത്ടി യുവെ സ്ചാ്്്ടി് അനുമത്ടിയുവെയുകം ന്്ചാ്്ടി

6. ്ൺവർജൻസ് വ്ടിേദ്ചാകംേങ്ങൾ

7. വത്ചാഴ്ടിൽ ആവേ്യവ്ട്ടുവ്്ചാണ്ടുളഅനപക

8. അനുവദ്ടിച്ചു വ്്ചാണ്ടുള നേ്ചാടീസ് ന്്ചാ്്ടി

9. പൂര്ടി്്ടിച്ച മ്ചാസർ വര്ചാൾ ന്്ചാ്്ടി

10. വമഷർവമൻേ് ബുക്ക്ടിവ്റെ ന്്ചാ്്ടി.

11. സ്ചാധേങ്ങൾ വ്ചാങ്ങുനത്ടിനുള വ്്ചാനടഷൻ കണ്ടിച്ചത്ടിൽ ്കംപ്ചാരറീവ്

നസറ്വമൻേ് വമറീര്ടിയൽസ് സസപ ഓർ്ർ ന്്ചാ്്ടി

12.നവജസ് ല്ടിസ്

13.നവതേ ്്ടിൻവേ സ്ചാധേങ്ങൾക്ക് പണമെച്ച അത്ടിൻവേ എഫ് െ്ടി ന്്ചാ്്ടി

14. വമറീര്ടിയൽ വൗച്ചർവ്റെഉകം േ്ടില്ലു്ളുവെ യുകം ന്്ചാ്്ടി

15. നേ്ചായൽറ്ടി അെച്ച രസീത് ന്്ചാ്്ടി

16. മൂന് ഘടങ്ങള്ചായുള ഉള വത്ചാഴ്ടിൽ നഫ്ചാനട്ചാ്ൾ

17. പൂർ്ീ്ര്ടിച്ച സർട്ടിഫ്ടിക്കറ് ന്്ചാ്്ടി

18.മസർ നേ്ചാൾ മൂവവമൻേ് സ്ടിൽ്്

19. ആസ്ടി ഉവദ ജ്ടിനയ്ചാ െ്ചാഗ് നഫ്ചാനട്ചാസ്

20. നസ്ചാഷ്യൽ ഓ്്ടിറ് േ്ടിന്്ചാർട് ന്്ചാ്്ടി

21. സസറ് ്യേ്ടി

22.മറ് അനുേന്ധ നരഖ്ൾ

്വർനപജ്
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വാർഷിക ൊസർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു കവർ ദപജ

കാണാൻ കഴിഞില്ല. ..

വേക്ക് ല്ടിസ്.

ഒരു പ്രവർ്തെി സെയലിൽ ഏതൊതക ദരഖകൾ എവിതെ ഏെ് ദപജു

മുെൽ സൂകിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് െനസിലാകാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്

തെക് ലിസ്. പരിദശാധിച്ച്5 െയലുകളിലും തെക് ലിസ് പകർപ്

ഉ്ടൊയിരുന്ന്നില്ല്..

ആകൻ പ്ചാൻ ഇൻവേ ന്്ചാ്്ടി

ഒരു പ്രവർ്തെി പഞായ്തെിൽ നെപ്പുവർഷ്തെിൽ അനുവേികണതെങിൽ

എങിൽ അെ് ആകൻ പാനിൽ ഉ്ടൊയിരികണം. നെന്ന പ്രവർ്തെി ആകൻ

പാനിൽ ഉ്ടെ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നെിന് ദവ്ടെി ആകൻ പാനിന് ദകാപി

കൂെി െയലിൽ സൂകികനം ..പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും ആകൻ

പാനിന് ദകാപിയും യും ഗാെസഭാ െീരുൊന്തെിന് ദകാപിയും സൂകിച്ചിട്ടു്ടെ്.

എസ്ടിനമറ്

ഒരു പ്രവർ്തെി എങ്ങതന ഏെളവിൽ തെയണതെന്ന് എന്ന് സാദങെികൊയി

പ്രെിപാേിപിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസിദെ്്.

സ്ചാനങത്ടി് അനുമത്ടി

ഒരു പ്രവർ്തെിക്കു സാദങെികവിേഗധരുതെ അനുെെി ലഭിച്ചിട്ടു്ടെ് എന്നെിനുള്ള ഉള്ള

ആധികാരിക ദരഖയാണ് അനുെെിദരഖ . മുഴവൻ െയലുകളും സാദങെിക അനുെെിദരഖ

.സൂകിച്ചിരുന്നു. സാദങെിക അനുെെിദരഖ ദരഖകൾ സാദങെികവിേഗധരുതെ

ഓദപാ,സിl െീയെി എന്നിവ ദരഖതപടു്തെിയിരുന്നില്ല.

ഭരണ്ചാനുമത്ടി നരഖ.

പ്രവർ്തെി തെയ്യുന്നെിന് നിർവഹണ സാപനം നൽകുന്ന അനുെെിയാണ്

ഭരണാനുെെി ദരഖ. എല്ലാ െയലുകളും സൂകിച്ചിരുന്നു. കമ്പ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന്

എടു്തെ ദകാപിയാണ് െയലിൽ സൂകിക്കുന്നെ് .അെ്ൽi നിർവഹണ
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ഉദേ്ത്യാഗസരുതെ ഒപ്പും െീയെിയും ദരഖതപടു്തെിയിരുന്നില്ല. ഭരണാനുെെി

ലഭിക്കുന്നെിനു സെർപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാെസഭ െീരുൊന്തെിത്റെ ദകാപിയും

സൂകിച്ചിട്ടു്ടെ്.

്്ടിമ്ചാൻ്് നഫ്ചാേകം

തൊഴിലാളി തൊഴിൽ ആവശ്ത്യതപടുന്നെിത്റെ അദപകയാണ് ഡിൊൻഡ്

തൊർെ്. ആവശ്ത്യതപട്ടു 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ദജാലി നൽകിദയാ

എന്ന് അറിയുന്ന ദരഖയാണ്. ഡിൊൻഡ് തൊർെ് െയലുകളിലും

ഉ്ടൊയിരുന്ന്നില്ല്..

വർക്ക് അനല്ചാനക്കഷൻ നഫ്ചാേകം

പ്രവർ്തെി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള നിർവഹണ ഉദേ്ത്യാഗസർ നൽകുന്ന

അനുെെിയാണ്. അദപകിച്ച് 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ദജാലി ലഭിദച്ചാ

എന്നറിയാൻ ഈ ദൊറം സഹായിക്കും .. തഷഡ്പ്യൂൾ വൺ പാര 2 തഷഡ്പ്യൂൾ

2 പാര 14,21 എ എം സി ൊപ്ർ 4.2 പ്രകാരം വർക്

അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദൊറം സൂകിദക്ടെൊണ്. എന്നാൽ ഈ ദൊറം

െയലുകളിൽ സൂകിച്ചിരുന്നില്ല.

െസർ ദറാൾ

തൊഴിലാളികളുതെ ഹാജർനില ദരഖതപടുത്തുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് ൊസർ ദറാൾ.

തഷഡ്പ്യൂൾ വൺ പാര 1, 5 ജി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃ്തെിയുൊയി ബനതപട്ട െസർ ദറാളുകൾ

െയലിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു . തസകട്ടറി, ബി.ഡി.ഓ എന്നിവരുതെ ഒപം െീയെിയും

ദരഖതപടു്തെിയിരുന്നു. െസർ ദറാളുകളിൽ തവട്ടി്തെിരു്തെലുകൾ ഉ്ടൊയിരുന്നു

തെഷർതെൻറ് ബുക്

ഒരു പ്രവർ്തെി എസിദെ്് പ്രകാരം കൃെ്ത്യൊയ അളവിൽ ആണ് തെദയ്ടെെ് എന്നും

തെയിരിക്കുന്നെ് എപ്രകാരം ആണ് എന്നും െനസിലാകാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്

തെഷർതെൻറ് ബുക്. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും തെഷർതെൻറ് ബുക്

ഉ്ടൊയിരുന്നു. തെഷർതെൻറ് ബുക് പഞായ്തെിതല ചുെെലതപട്ട ഉദേ്ത്യാഗസർ
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സാക്ത്യതപടു്തെിയിരുന്നില്ല.

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിക്കുന്നെിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിതല തുക ആകുദമ്പാഴം ഒടുവിൽ

പ്രവർ്തെിക്കു അനുവേിച്ച തുക പ്രകാരമുള്ള ആതകത്തുക അനുവേിക്കുദമ്പാഴം തെഷർതെൻറ്

ബുകിൽ പഞായ്തെ് തസകട്ടറി സാക്ത്യതപടു്തെിയ ഒപ്പും സീലും എന്നിവ

പെിപിച്ചിരികനം എന്നാൽ എല്ലാ എം ബുക്കുകളും സെക്രട്ടറി ഒപ്പും സീലും

ചെയ്തതായി കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല .

തവജ് ലിസ്

െസർ ദരാള്ളിനു ആനുപാെികൊയി തൊഴിലാളികൾക് ദവതം അനുവേിച്ചു എന്ന്

തെളിയികാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് തവജു ലിസ്.. പരിദശാധിച്ച്

ഒരുെയലുകലിലും തവജ് ലിസറ് ഉ്ടൊയിരു ന്നില്ല.

െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓഡർ

െസർ ദറാളും, ദവജു ലിസിനു അനുസരിച്ച് തൊഴിലാളിക് ദവെനം സകൊറിതയന്ന്

ഉറപാകാനുള്ള ദരഖയാണ് െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പരിദശാധിച്ച് ഒരുെയലുകളിലും

െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഉ്ടൊയിരു ന്നില്ല.

ദൊദട്ടാഗാെ്

ഒരു പ്രവർ്തെി തുെങ്ങുന്നെിനുമുദമ്പ പ്രവർ്തെി നെന്നുതകാ്ടെിരിക്കുദമ്പാൾ പ്രവർ്തെി

പൂർ്തെീകരിക്കുന്നെിന് ദശഷവമുള്ള മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുള്ള ദൊദട്ടാ പ്രവർ്തെി െയലുകളിൽ

സൂകിച്ചിരികനം . ദൊദട്ടാഗാെ്,

ജിദയാ ൊഗ് ദൊദട്ടാസ് െയലിൽ സൂകിച്ചിരുന്നില്ല.

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണ സാക്ത്യപത്രം

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിച്ചെ് ദരഖയാണ് പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണം

സാകിപത്രം. എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച് െയലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തി

പൂർത്തീകരണംസാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

െസർ ദറാൾ മൂവതെൻറ് സിപ്

ഒരു പ്രവർ്തെിയുതെ ഓദരാ ഘട്ടത്തെയും ൊസർ ദറാൾ അനുവേിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്
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ദവെനം നൽകുന്നെ് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഏതൊതക െീയെികളിൽ എന്

നെന്നു എന്ന് െനസിലാക്കുന്നൊണ് െസർ ദറാൾ മൂവതെൻറ് സിപ്. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ

െയലുകളിലും ഇെ് കാണാൻ സാധിച്ചു . എന്നാൽ പൂരിപ്പിച്ച് ആയിരുന്നില്ല

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത.്

സസ്് ഡയറി

പ്രവർ്തെി സലത്തെ മുഴവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖതപടുത്തുന്നെിനുദവ്ടെിയുള്ള ആധികാരിക

ദരഖയാണ് സസ്് ഡയറി. പരിദശാധിച്ച്5 െയലുകളും3ൽ െത്രെനു സസ്്ഡയറി

കാണാൻ കഴിഞ്ഞുതു .തൊഴിലാളികളുതെ തൊഴിൽ സൗകര്ത്യങ്ങൾ, െികിതാസഹായം

സംബനിച്ചുള്ള ദരഖകൾ എന്നിവ ഒഴിച്ച് ബാകി എല്ലാ ദപജുകളും അപൂർണ്ണൊയും

പൂരിപിച്ച് ഇരുന്നു .സന്ദർശന കുറിപിൽ വാർഡ് തെമ്പറും ഓവർസിയർ ൊത്രൊണ്

സന്ദർശിെിരിക്കുന്നതു.

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 സൂസമ്മ,വസന്ത രാജൻ,സരസ്വതി

5) & sXmgn-em-fn-Ifpw
6){io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, സോഷ്യല്

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

GS Meeting Minutes


