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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 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 ഔേി്് ടെയുന്നു

വവട്ടിക്കവല ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടവട്ടികവല ദ്ാക് ഉൾടപടുന്ന ആറ് പഞായത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ടവട്ടികവല

പഞായതു. ടവട്ടികവല: െഹാദേവരദകത്ര്തൊല് കീര്തെിദകട്ട ടവട്ടികവല പഞായ്തെ്

കലകളുടെയും കൃഷിയുടെയും ഭൂെിയാണ്. ടനല്്ക്കൃഷിക് ഏടറ പ്രശസൊയിരുന്നു ടവട്ടികവലയിടല

ഗാെങ്ങള്. പുനലൂര, പ്തെനാപുരം, ടകാട്ടാരകര ൊലൂക്കുകളില് ഒരുദപാടല ബനടപട്ടുകിെക്കുന്ന

പഞായ്തൊണ് ടവട്ടികവല.

  നരികല് പ്രദേശം പുനലൂര നഗരസഭദയാെ് ദെരന്നാണ് കിെക്കുന്നെ്. ടകാട്ടാരകര

പട്ടണദ്തൊെ് ദെരന്നാണ് ടവട്ടികവല പഞായത്തുള്ളടെങിലും പ്തെനാപുരം ൊലൂക്

രൂപവതകരിച്ചദപാള് ടവട്ടികവല പ്തെനാപുരം ൊലൂകില് ഉള്ടപടുത്തുകയായിരുന്നു. ആഫികന്
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ഒച്ചുകള് ജനജീവിെട്തെ വലയ്ക്കുന്നുടവന്ന വാര്തെകളിലൂടെയാണ് അടു്തെിടെ ടവട്ടികവല

വാര്തെകളില് നിറഞ്ഞെ്. കൃഷികടളല്ലാം പരൊവധി ജജവസമൃദ്ധി ഉ്ടൊകി വനസംരകണവം

െണിന് െലഭൂയിഷി വർദ്ധിപിക്കുന്നെിനു സഹായകരൊയ പ്രവർ്തെനങ്ങൾ മുൻഗണനാ

അെിസാന്തെിൽ ദേശീയ ഗാെീണ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി ഏട്ടുദക്ടെൊണ്
. ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടവട്ടികവല ദ്ാക് പഞായ്തെിടല 3അം വാർഡ്ആയ

ടവട്ടികവല വാർഡ് ആനു ഓഡി്ിനായി െിരടഞ്ഞടുകടപട്ടെ്.172സജീവ് ടൊഴിലാളികളാണ് ഈ

വാർഡിൽ ഉള്ളെ്. ഈ വാർഡഇൽ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി പൂർ്തെീകരിച്ച് 6 പ്രവർ്തെികളുടെ െയലുകൾ

പരിദശാധിക്കുകയും പ്രവർ്തെികൾ നെന്ന ജസറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ടെയ്തു വർക്കുകളുടെ ലിസ്

ചുവടെ ദെർക്കുന്നു

വർക്ക്ത്
ബെ്ചാഡ്ത്

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് എസ്ടിബമറ്ത്
തുെ

ച്ടിലവ്ചായ
തുെ

ആര്ലംഭ്ടിച്ച
തീയത്ടി

അവസ്ചാന
തീയത്ടി

358987 ടെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുടെ
കുടുംബങ്ങളുെഭൂെിയിൽ
ഭുവികസനപ്രവർ്തെികൾ

199971 182931 28/9/18 8/11/18

358985 ടെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ
ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

199527 181526 28/9/18 9/11/18

363397 ApL ടെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ
ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

193970 179278
14.12.18 7.2.19

363285 ടെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ
ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

196812 181807 14.12.18 5.2.19

358984
ടെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ
ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

197777 180402 28.9.18 7.11.18

363278 ടെറുകിെ നാെൊത്ര
കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ

199745 182369 14/12/18 20.2.19
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ഭൂെിയിൽ ഭുവികസന
പ്രവർ്തെികൾ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

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

കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അത് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന

രീതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനു

ഫലപ്രദമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പൊതുപ്പണം ശരിയായ രീതിയിൽ

വിനിയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിഛൊ എന്ന് വിലയിരുത്തലിന്

വേണ്ടിയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്

രീത്ടിേ്ചാസ്ലം .

 ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ത് സ്ലംഘ്ലംബചരൽ.

 പര്ടിബേ്ചാധന ഫയൽ.

 പ്രവർത്ടി സ്ഥലപര്ടിബേ്ചാധന.

 വീടുവീെ്ചാന്തര്ലം ഉള്ള വ്ടിവരബേഖരണ്ലം.

 വതള്ടിവ്ത് ബേഖരണ്ലം .

 സ്ചാമൂഹ്ടിെ ബേ്ചാധവൽക്കരണ്ലം.

 റ്ടിബ്്ചാർട്ത് തയ്ചാറ്ചാക്കൽ .

 ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ത് ഗ്ചാമസഭ
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പഞ്ചായത്തിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

 ടൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബ അദപകയുടെ രജിസർ

 ഗാെസഭ ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ,ഗാെസഭ െീ്ിംഗ് രജിസർ

 ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപടുന്നതും ടൊഴിൽ ടകാടു്തെതും സംബനിച്ച് രജിസർ

 പ്രവർ്തെി ലിസ് ടെലവം വിശോംശങ്ങളും സംബനിച്ച് രജിസർ

 സിര ആസികളുടെ രജിസർ

 പരാെി രജിസർ

 സാധന രജിസർ

1. വത്ചാഴ്ടിൽ െ്ചാർഡ്ത് രജ്ടിസർ

ടൊഴിൽ കാർഡ് രജിസർ പൂർണൊയിരുന്നു എം ഐസിൽ നിന്നും രജിസർ ആയി െടന്ന സൂകിച്ചിരുന്നു
.
2. ഗാെസഭ രജിസർ
ടപാതു ഗാെസഭ രജിസറും ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡി്് ഗാെസഭ രജിസറും ഒന്നുെടന്നയാണ ഒൿട്ാടബർ വടര
സൂകിച്ചിരുന്നെ്. എന്നാൽ പഞായ്തെിൽ ദപായി അറിയിച്ചെിന് അെിസാന്തെിൽ 2019 മുെൽ
ഗാെസഭയുടേ പ്രദെ്ത്യക രജിസർ എഴുെി സൂകിച്ചിരിക്കുന്നെ് .

3. വത്ചാഴ്ടിൽ ആവേ്യവ്ടുന്നതു്ലം വത്ചാഴ്ടിൽ വെ്ചാടുതതു്ലം സ്ലംേന്ടിച്ച്ത് രജ്ടിസർ
ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ടതും ടൊഴിൽ ടകാടു്തെതും സംബനിച്ച രജ്ടിസർ സൂകിച്ചിട്ടുന്ദു

.എന്നാൽ ഇവ ഒന്നും െടന്ന പുരിപിെിരുന്നില്ല .

4 വർക്ക്ത് രജ്ടിസർ
വർക് രജിസർ2018 വടര പൂർണൊയിരുന്നു. എം ഐ എസ് ഇൽ നിന്നും പ്രിൻറ് എടുത്തു
സൂകിച്ചിരുന്നു. പ്രവർ്തെി ആരംഭിച്ചെ് അതും അവസാനിച്ച െീയെി ദബാധ്ത്യടപടു്തെിയിട്ടു്ടെ് .
ഗാെപഞായ്തെിടല മുഴുവൻ പ്രവർ്തെികളും ഒരു വർക് രജിസർ എന്ന നിലയാണ് രജിസർ
സൂകിച്ചിരിക്കുന്നെ്. എം ഐ എസിൽ നിന്നും ഡൗൺദലാഡ് ടെയടെടു്തെ ദകാപി ജബൻഡ് ടെയ്
സൂകിച്ചിരിക്കുന്നു.

5.സ്ഥ്ടിര ആസ്ടി രജ്ടിസർ.
2017 വവരയുള്ള വ രജ്ടിസറ്ടിൽ ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിട്ടുണ്ത് . എന്ന്ചാൽ ഈ രജ്ടിസറ്ടിൽ ഉതരവ്ചാദവ്ട
ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ സർട്ടിഫഫ വചയ്ടിട്ടില .

6.പര്ചാത്ടി രജ്ടിസർ
2008 മുതൽ 2019 വവര ഉള്ള പര്ചാത്ടിെള്ചാണ്ത് രജ്ടിസറ്ടിൽ സൂക്ടിച്ച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്. വമ്ചാത്ലം 13
പര്ചാത്ടിെള്ചാണ്ത് ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിട്ടുള്ളത്ത്. പര്ചാത്ടിെൾക്ക്ത് എല്ചാ്ലം പര്ടിഹ്ചാര്ലം ഉണ്ചാക്ക്ടിയത്ചായ്ടി
ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിട്ടുണ്ത്.

7.വമറീര്ടിയൽ രജ്ടിസർ .
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2018 വവരയുള്ളവമറ്ടിര്ടിയൽ വർക്കു്ലം ബരഖെള്ചാണ്ത് രജ്ടിസർ ആയ്ടി എ്ലം ഐ എസ്ടിൽ ന്ടിന്ലം പ്ര്ടിൻറ്ത്

എടുത്തു സൂക്ടിച്ച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്

പഞ്ചായത്ടിവല വത്ചാഴ്ടിലുറ്്ത് രജ്ടിസ്ട്രരുമ്ചായ്ടി േനവ്ട ല്ലംഘനങ്ങൾ വത്ചാഴ്ടിലുറപ്പു ന്ടിയമത്ടിന്ത്

വസകൻ 25 പ്രെ്ചാരമുള്ള ഉള്ള േ്ടിക്ചാനെപെ്ടിെൾ കണ്ടിച്ച്ത് വരുത്ചാൻ പര്യ്ചാപ്തമ്ചാണ്ത്.

പ്രവർത്തി നിർവ്വഹണം .

1. ഫസറ്ത് ഡയറ്ടി.

പ്രവർത്ടി സ്ഥലത്ത് നെക്കുന്ന പ്രബത്യെ സ്ലംഭവങ്ങൾ ബരഖവ്ടുത്തുന്നത്ടിന്ത് ബവണ്ടിയ്ചാണ്ത് ആണ്ത്

ഡയറ്ടി സൂക്ടിച്ച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്. പ്രവർത്ടി പര്ടിബേ്ചാധ്ടിക്ക്ചാൻ എത്തുന്ന ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ വ്ടി എ്ലം സ്ടി

അ്ലംഗങ്ങൾ എന്ന്ടിവർ പ്രവർത്ടിവയ സ്ലംേന്ടിച്ചുള്ള അഭ്ടിപ്ര്ചായങ്ങള്ലം ന്ടിർബ്ദേേങ്ങള്ലം

ബരഖവ്ടുബതണത്ചാണ്ത്. വത്ചാഴ്ടിൽ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ചാകുന്ന പ്രബത്യെ സ്ലംഭവങ്ങൾ അപെെങ്ങൾ മറ്ത്

തെസ്സങ്ങൾ എന്ന്ടിവയു്ലം ഡയറ്ടി ബരഖവ്ടുതണവമന്ന്ചാണ്ത് ആണ്ത് വ്യവസ്ഥ .പര്ടിബേ്ചാധ്ടിച്ച്ത്

6വർക്കുെള്ടിലു്ലം ഫസറ്ത് ഡയറ്ടി.

ഉണ്ചായ്ടിരുന. െവർബപജ്ത് പൂർണമ്ചായു്ലം പൂര്ടി്്ടിച്ടിരുന്ന്ടില. ച്ടിെ്ടിത്ചാ വചലവ്ത് സ്ലംേന്ടിച്ച്ത് യ്ചാവത്ചാരു

ബരഖവ്ടുതലുെൾ ഡയറ്ടിയ്ടിൽ െ്ചാണുവ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ച്ടില വ്്ചാഴ്ടില്ടിെ്ലം സൗെര്യങ്ങൾ സ്ലംേന്ടിച്ച

വ്ടിവരങ്ങൾ ഒന്ലം തവന്ന ബരഖവ്ടുത്ടി.യ്ടിരുന്ന്ടില. വ്ടിജ്ടിലൻസ്ത് ആൻഡ്ത് ബമ്ചാണ്ടിററ്ടിങ്ത് െമ്ടിറ്ടി

അ്ലംഗങ്ങള്ചായ്ടി ഒ്്ടിട്ത് അഞ്ത് അ്ലംഗങ്ങള്ലംഒവര ഡയറ്ടിയ്ടിലു്ലം വപ്രവതയഗ്ലം അ്ലംഗങ്ങള്ചായ്ടി രുന .

എന്ന്ചാൽ പ്രവർത്ടിയുവെ പ്രബയ്ചാജനവതക്കുറ്ടിച്ച്ത് പുത്ടിയ ന്ടിർബ്ദേേങ്ങവള കുറ്ടിച്ചു്ലം ഒന്ലം തവന്നഎല്ചാ

ഡയറ്ടിയ്ടിലു്ലം ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിരുന്ന്ടില . വത്ചാഴ്ടിൽഉപെരണങ്ങളവെ വ്ചാെെ യുവെ മുഴുവൻ െ്ചാര്യങ്ങള്ലം

ബരഖവ്ടുത്ടിയ്ടിടഇല്ത്. സന്ദർേന കുറ്ടി്്ത് ഓവർസ്ടിയർ,വ്്ചാക്ക്ത് Ae യു്ലം മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ആണ്ത്

ഒപ്പുവച്ച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത് .വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് നൽെ്ടിയ ന്ടിർബദേങ്ങവളക്കുറ്ടിച്ച്ത് അഭ്ടിപ്ര്ചായങ്ങവള കുറ്ടിച്ചു്ലം

െവണത്ടിയ െ്ചാര്യങ്ങവള കുറ്ടിച്ചു്ലം ഒന്ലം തവന്ന പ്രത്ടിപ്ചാദ്ടിച്ച്ടിട്ടില.

2. വ്ടിജ്ടിലൻസ്ത് ആൻഡ്ത് ബമ്ചാണ്ടിററ്ടിങ്ത് െമ്ടിറ്ടി

ഓബര്ചാ വ്ചാർഡ്ടിലു്ലം അ്ലംഗീെര്ടിച്ച 5 മുതൽ 7 ബപര്ടിൽ കുറയ്ചാത ഒരു വ്ടിഎ്ലംസ്ടി ഉണ്ചായ്ടിര്ടിക്കണ്ലം

എന്നത്ചാണ്ത് വ്യവസ്ഥ. . പ്രവർത്ടിയുവെ യുവെ വ്ടിവ്ടിധ ഘടങ്ങള്ടിവല പുബര്ചാഗത്ടി ഈ സമ്ടിത്ടി

വ്ടിലയ്ടിരുത്തുന്നതു്ലം ത്ടിരുതൽ ന്ടിർബ്ദേേങ്ങൾ സമയ്ചാസമയങ്ങള്ടിൽ പഞ്ചായത്ടിൽ ബരഖ്ചാമൂല്ലം

അറ്ടിയ്ടിക്ക്ചാവുന്നത്ചാണ്ത്. ഇത്ടിൻവറ റ്ടിബ്്ചാർട്ത് വർക്ക്ത് ഫയലുെള്ടിൽ സൂക്ടിബക്കണതു്ലം ഇത്ത്

ഭ്ചാവ്ടിയ്ടിലുള്ള ഗ്ചാമസഭ്ചാ ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ടിങ്ത് സഹ്ചായെമ്ചാകുന്നത്ചാണ്ത് .

3. എഫ്ത് െ്ടി ഓ - എ്ലം ബുക്ക്ത് സ്ലംേന്ടിച്ചു

എഞിനീയർ ടൊ്തെം ഹാജരും കൂട്ടി ദനാകി െസ് ദറാൾ ദ്ാസ് ടെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെയ

പ്രവർ്തെികൾ അള്ളനു ദരഖടപടുത്തുകയും അെിൻടറ അെിസാന്തെിൽ െയാറാകിയ വാലുദവഷൻ

സർട്ടിെിക്് ഉ്ടൊകി കൂലി നൽകുന്നെിനായി ഗാെപഞായ്തെ് ടസക്രട്ടറിടയ ഏൽപികണടെന്ന്

ൊണ് വ്ത്യവസ. പരിദശാധിച്ച് 6 െയലുകളിലും പ്രവർ്തെികൾ അളന്ന് െിട്ടടപടു്തെിയെ് ആയി
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കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ െീൽഡിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെ് പ്രവർ്തെികൾ

അളക്കുന്നെിന് കൃെ്ത്യൊയ ൊനേണം പാലിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊണ്. ഓദരാ െസർ കഴിയുദമ്പാഴും

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

പ്രവർ്തെി സലട്തെ പ്രവർ്തെിടയ സംബനിച്ച് ലഘുവായ വിവരങ്ങളെങ്ങിയ തും

സാധാരണകാരായ ആയ ഏടൊരു വ്ത്യകിക്കും െനസിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുെിയതുൊയ ഒരു

ദബാർഡ് ഉ്ടൊയിരികണം എന്നൊണ് .െട്ടം.പ്രവർ്തെി ആരംഭിക്കുന്ന സെയ്തെ് െടന്ന

ടൊഴിലിെങ്ങളിൽ സാപിക്കുന്ന അധികാരികദരഖയാ സി്ിസൺ ഇൻെർദെഷൻ ദബാർഡ് .

പരിദശാധിച്ച് 6 പ്രവർ്തെി സലങ്ങളിൽ ഒരു സലതുെത്രൊനു ദബാർഡു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ദബാർഡു

ടെ്് സ്വന്തമായി ജപസ ഉപദയാഗിച്ച് വാങ്ങിയൊണ് .. ഈ ദബാഡി നായി െിലവായ തുക

ഇതുവടരയും പഞായ്തെിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെ്.

5. ആസ്ടി സൃഷ്ടിക്കൽ.

വിവിധ സർകാർ വികസന പദ്ധെികളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങടള സെന്വയിപിച്ച് പരൊവധി ആസി

സൃഷികാനും അതുവഴി ശരിയായ വികസനം സാധ്ത്യൊക്കുകയും ദവണം എന്നൊണ് വ്ത്യവസ.എന്നാൽ

പരിദശാധിച്ച് 6 െയലുകളിൽ ഒന്നും െടന്ന യാടൊരു ആസിയും സൃഷിച്ചൊയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

.എന്നാൽ ടെറുകിെ നാെൊത്ര കർഷകരുടെ ഭൂെിയിൽഭു വികസനടെന്ന 6 വർക്കുകളിടല െഴകുഴിയും

െൻജകയാലയും ടെയെ് മൂലം ഒരു പരിധിവടര ടപാലും ജലകാെ്തെിൽ നിന്നും രകടപൊൻ കഴിഞു

എന്നാണഭൂഉെെകലിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെ്.

6 സന്ദർേന കുറ്ടി്്ത്.

പ്രവർ്തെി പരിദശാധികാൻ എത്തുന്ന ഉദേ്ത്യാഗസർ, ടപാതു പ്രവർ്തെകർ, സന്നദ്ധ സംഘെനാ

പ്രവർ്തെകർ, ഗന്ഥശാല ,്ബ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർക് പ്രവർ്തെി സംബനിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളും ദരഖടപടു്തൊം. 6വർക്കുകളുടെ സന്ദർശനം കുറിപ്പുകളിലും ഓവർസിയറും , AE ഉം

ൊത്രൊണ് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നെ്.

7. വഹൽ്്ത് ഫലൻ

ടകാല്ലം ജില്ലയിടല ടഹൽപ് ജലൻ നമ്പർ(1800 425 7800) പ്രവർ്തെിക്കുന്നൊയാണ് ദബാധ്ത്യടപട്ടെ്

എന്നാൽ ടൊഴിലാളികൾക് ഇെിടനക്കുറിച്ച് അറിവള്ള ൊയി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

കണ്ടെത്തലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും
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 ടൊഴിലാളികൾക് അവരുടെ അവകാശങ്ങടളക്കുറിച്ച് കൃെ്ത്യൊയ ഒരു ധാരണയുെില്ല

 ഉെമെൾ ഉൾവ്വെ 171വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൽ ഉള്ളത്ടിൽ 42വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് മ്ചാത്ര്ലം ആണ്ത് നൂറ്ത്

വത്ചാഴ്ടിൽദ്ടിന്ലം ലഭ്ടിച്ചതഉ.ഇത്ടിൽ കൂടുതൽബപരു്ലം ഒരു കുടു്ലംേത്ടിൽ ന്ടിന്ന്ത് രണ്ത് ബപർ ബജ്ചാല്ടിക്ക്ത്

വരുന്ന വര്ചാനു. ഇത്ത് ന്ടിർവഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ പ്രബത്യെ ശ്രദ്ധ്ടിബക്കണത്ചാണ്ത്.

 ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി ടൊഴിലാളികളുടെ അവകാശൊയി അല്ല അവർ കാണുന്നെ്, ദെറ്റു നൽകുന്ന

ഒരു ഔോര്ത്യം എന്നാണ് ടൊഴിലാളികൾ െനസിലാക്കുന്നെ്.

 ൊർച്ചിനുദശഷം ഇതുവടരയും എട്ടും,പതും ജോലികൾ വീതമാണ് ആണ് രണ്ട്

ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അനുവേിച്ചു ടകാടു്തെിട്ടുല്ലു എന്നാണ് ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞെ്. പഞായ്തെിൽ ടൊഴിലിനു ദവ്ടെി അദപക നൽകി ൊസങ്ങദളാളൊയി എന്നാണ്

ദെ്ിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെ്. പദക ജകപ്് രസീെ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അെ് വാങ്ങണം

എന്ന കാര്ത്യം അവർക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ദെറ്റു പറഞ്ഞെ്.

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

 മ്ചാർച്ച്ത് വവര വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് വത്ചാഴ്ടിൽ നൽെ്ചാൻ െ്ചാലത്ചാമസ്ലം വരുത്തുെയു്ലം മ്ചാർച്ച്ത്
ആകുബമ്പ്ചാബഴക്കു്ലം വല്ടിയ എസ്ടിബമറ്ത് തുെ നൽെ്ടി വത്ചാഴ്ടിലുെൾ ഏവറടുത്തു നെത്തുെയു്ലം അത്ത്
കുറച്ചു മ്ചാത്ര്ലം വചലവ്ചാക്കുെയു്ലം േ്ചാക്ക്ടി തുെ വചലവ്ചാെ്ചാവത ബപ്ചാവുെയു്ലം വചയ്യുന്ന ഒരു
പ്രവണതയ്ചാണ്ത് െണ്ടുവരുന്നത്ത് .ഇതുന്ടിർവ്വഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ പ്രബത്യെ ശ്രദ്ധ്ടിബക്കണത്ചാണ്ത്.

 സമയമ ബന്ധിതമായി ബപ്ര്ചാജക്ടുെൾ തയ്ചാറ്ചാക്കുെയു്ലം ബരഖെൾ സ്ലംഘെ്ടി്്ടിക്കുന്നത്ടിനു്ലം
െഴ്ടിയുന്ന്ടില എന്ന്ത് മ്ചാത്രമല അ്ലംഗീെ്ചാര്ലം െ്ടിട്ടിയ ബപ്ര്ചാജക്ടുെൾ ബപ്ചാലു്ലം പൂർതീെര്ടിക്ക്ചാൻ
െഴ്ടിയുന്ന്ടില എന്നത്ത് പ്രബത്യെ്ലം ന്ടിർവ്വഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധ്ടിബക്കണത്ചാണ്ത്.

 ക്രിയാതക െർച്ചകളിലൂടെ ടൊഴിലാളികളുടെ പരമ്പരാഗെ അറിവിടന പ്രദയാജനടപടു്തെി
അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾടപടു്തെി ഗാെസഭയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾടകാ്ടെ്
ദവണം ഉദേ്ത്യാഗസർ ടൊഴിൽ െിരടഞ്ഞടുദക്ടെെ്

 ടൊഴിലുറപ്പു നിയെം ടൊഴിലാളികൾക് ഉറപ്പുനൽകുന്ന ടൊഴിൽ സൗകര്ത്യങ്ങളായ സുരകാ
ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്ത്യൊയി എന്ന് ദബാധ്ത്യടപട്ട അവർ ഉറപ്പുവരു്തെണം.

 നിയെപ്രകാരം ഉെെകൾ അവരുടെ ഭൂെിയിൽ ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി പ്രകാരം കൃഷിദയാഗ്ത്യൊകാൻ

അദപക നൽകുകയും അെ് പ്രകാരം അവർക് ടെയ്തു ടകാടുക്കുകയാണ് ടെയെ്. പരിദശാധിച്ച

പ്രവർ്തെികളിൽ ഉെെകൾ എല്ലാം െടന്ന ഒരു േിവസം ദജാലി ടെയൊയാണ് െനസിലാകാൻ

കഴിഞ്ഞെ്.

 പ്രവർ്തെികൾ െിരടഞ്ഞടുക്കുദമ്പാൾ ഭൂപ്രകൃെിയനുസരിച്ച് ആ പ്രദേശ്തെ് ടെയാൻ പറ്റുന്ന

പ്രവർ്തെികൾആണ് എന്ന് ഉദേ്ത്യാഗസർ ഉറപ്പുവരു്തെണം.

 ഒരു െഴക്കുഴി യുടെ കാലാവധി 3 വർഷം ആടണന്നിരിടക അെ് ൊണകം, വാഴ, ടെങ്ങ്,
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െപ്പുെവറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കുഴികൾആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിച്ചെ്.

 ഒരു ജെപ്പും െഴക്കുഴികൾ ൊത്രൊണ് എസിദെ്് പ്രകാരം ഉ്ടൊയിരുന്നെ് എന്നാൽ

പരിദശാധനയിൽ െനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞെ് അശാസീയൊയി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു വലുതും

ടെറുതുൊയ െഴക്കുഴികൾആണ്

 ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി പ്രകാരം അനുവേനീയൊയ 260 വർക്കുകൾ ടെയാടെന്നിരിടക ദസാഷ്ത്യൽ

ഓഡി്് ദൊറം പ്രകാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ് െണ് ജല സംരകണ  പ്രവർ്തെികൾ ൊത്രൊണ്.

 എസിദെ്ിൽ പറയുന്ന രീെിയിലായിരുന്നില്ല െഴക്കുഴികളുടെ നിർമാണം.

 ഭൂപ്രകൃെിക് അനുസരിച്ചല്ല എസിദെ്് െയാറാകിയിരുന്നെ് അതുടകാണ്ടുെടന്ന എസിദെ്ിൽ

പറയുന്ന നിലയിലല്ല െങയാല നിർമിച്ചിരുന്നെ്. എന്നാൽ െൻ കയാലകൾ അളവിൽ കൂടുെൽ

നിർമിച്ചൊയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടു്ടെ്.

 എസിദെ്് പ്രകാരമുള്ള കദമ്പാസ് പിറ്റുകളിൽ 25 ശെൊനം ൊത്രൊണ് പൂർ്തെീകരിച്ചൊയി ക്ടെെ്

.വായിച്ചു െനസിലാകാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമായി തൊഴിലാളികൾ

പറഞ്ഞത്.അത് വിശദീകരിച്ചു നൽകുന്നതിലെ കുറവാണ് ഇതിനു കാരണം..

 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ള മഴക്കുഴികൾ 10% പോലും മഴക്കുഴികൾ ആയി

നിലനിർത്തി ട്ടില്ല . മഴ കുഴികളിൽ എല്ലാം തന്നെ റബ്ബർ, ചേന,

ചേമ്പ്, തെങ്ങ് എന്നിവ നട്ടതാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജലദൗര്ലഭ്യം പരിഹരിക്കുക എന്ന മഴക്കുഴി

നിർമ്മാണത്തിന് ലക്ഷ്യം നേടുന്നത് കഴിയുന്നില്ലഎന്നതാണ് അവസ്ഥ .

 സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും എൻജിഒ യുടെയും പങ്കാളിത്ത

എങ്ങും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

 പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ട പരിശീലനം തൊഴിലുറപ്പ്

സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മെറ്റ് മാർക്കും നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

എംഐ എസ് ഫോർമാറ്റ്

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

പരിദശാധിക്കുകയും അെിൻടറ അെിസാന്തെിൽ ദൊർൊറ്റുകൾ പൂരിപിക്കുകയും ടെയ്തു. െയലിടല
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ദരഖകൾ െടന്നയാണ് എം ഐ എസിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ്.

അവകാശാധിഷ്ഠിത നിഷേധങ്ങൾ

 ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്ടുടകാ്ടെ് വ്ത്യകിപരൊയ അദപക പഞായ്തെിൽ ടകാടുക്കും എന്നും

അറിയാൊയിരുന്നിട്ടും കൂടെ എല്ലാ ടൊഴിലാളികളും കളും ടെ്ിട്റെ സഹായദ്തൊടെ ഗ്രൂപ്

ആയിട്ടാണ്അദപക നൽകിയിരിക്കുന്നെ് . ചുരുകം െില ടൊഴിലാളികൾക്

അവകാശട്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു. പഞായ്തെിൽ നിന്നുള്ള ഉദേ്ത്യാഗസരുടെ സമർ്ദേം

മൂലൊണഗ്രൂപ് ആയിഅദപക നൽകുന്നടെന്ന് ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും െനസിലാകാൻ

സാധിെതു. ഇെ് വഴി ടൊഴിലാളികളുടെ ടൊഴിൽ അദപകികാനുള്ള ഉള്ള അവകാശൊണ്

ആണ് നിദഷധികടപട്ടെ്.

 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾ അവെ്ചാേവ്ട 14 ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടിൽ വത്ചാഴ്ടിൽ നൽെണ്ലം അല്ചാതപക്ലം

വത്ചാഴ്ടില്ടില്ചായ്മ ബവതന്ലം നൽെണവമന്ന്ത് ന്ടിയമ്ലം ന്ടിലന്ടിൽക്കുന്ന വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് ഈ

ന്ടിയമവതക്കുറ്ടിച്ചുള്ള അറ്ടിവു, അവലങ്ടിൽ വത്ചാഴ്ടില്ടില്ചായ്മ ബവതന്ലം ലഭ്ടിച്ചത്ചായ്ടി െ്ചാണ്ചാൻ

സ്ചാധ്ടിച്ച്ടില. ഈ സ്ചാഹചര്യത്ടിൽ വത്ചാഴ്ടില്ടില്ചായ്മ ബവതന്ലം ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ള

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളവെ അവെ്ചാേമ്ചാണ്ത് ന്ടിബഷധ്ടിച്ച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ത്.

 വത്ചാഴ്ടിൽ അബപക്ടിച്ച്ടിട്ടുണ്ത് ദ്ടിവസങ്ങബള്ചാള്ലം െ്ചാത്തു ന്ടിൽബക്കണ അവസ്ഥയ്ചാണ്ത് ആണ്ത്

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് ഉള്ളത്ത് . പഞ്ചായത്ടിൽ ന്ടിന്ന്ത് വ്ടിവരങ്ങൾ ത്ടിരക്കുബമ്പ്ചാൾ പുത്ടിയ

ബജ്ചാല്ടിെൾ ഒന്ലം ആയ്ടിട്ടില എന്ന്ത് പറഞ്ഞു ത്ടിര്ടിച്ചയക്കുെയ്ചാണ്ത് പത്ടിവ്ത്. 2 ഗ്രൂപ്പുെൾ

ബജ്ചാല്ടിക്ക്ചായ്ടി െ്ചാത്ടിര്ടിക്കുെയ്ചാണ്ത് എന്ന്ചാണ്ത് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്ലം അറ്ടിയ്ചാൻ

െഴ്ടിഞ്ഞത്ത്.

 വത്ചാഴ്ടിൽ െ്ചാർഡ്ത് എടുക്കുന്നത്ടിന ബഫ്ചാബട്ചാ എടുക്കുന്നത്ടിനുള്ള ച്ടിലവുെൾ െൾ ബഫ്ചാബട്ചാബെ്ചാ്്ടി

എടുക്കുന്നത്ടിനുള്ള ച്ടിലവ്ത് ഇവവയല്ചാ്ലം വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്ലം വചലവ്ചായ്ടിട്ടുണ്ത് അത്ത്

ത്ടിര്ടിവെ നൽബെണതുണ്ത്. എന്ന്ചാൽ ബമൽ പറഞ്ഞ വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് ഒന്ലം തവന്ന

ച്ടിലവ്ചായ തുെത്ടിര്ടിവെ ലഭ്ടിച്ച്ടിട്ടില.

 എ്ലം ജ്ടി എൻ ആർ ഇ ജ്ടി വയ ന്ടിയമപ്രെ്ചാര്ലം വത്ചാഴ്ടില്ടിെങ്ങള്ടിൽ അെ്ടിസ്ഥ്ചാന

സൗെര്യങ്ങള്ചായ കുെ്ടിവവള്ള്ലം തണവല്ചാരുക്ക്ചാൻ ഉള്ള െ്ചാർ്്ചാള്ടിൻ, പ്രഥെശുശ്രൂഷ കി്് എന്നിവ

നൽദക്ടെതു്ടെ്. എന്നാൽ ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരെനുസരിച്ച് ദെൽപറഞ്ഞ

സൗകര്ത്യങ്ങൾ ഒന്നും െടന്ന ടകാടുക്കുന്നൊയി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. െ്ചാർപ്ചാളഇൻ വമറ്ത്മർ

സ്വന്ത്ലം ഫപസ വെ്ചാടുത്ത് വ്ചാങ്ങ്ടിയത്ചാണ്ത് എന്ന്ചാണ്ത്അറ്ടിയ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്ത്. ഇത്ടിൻവറ

േ്ടില്ലുെൾ ഒന്ലം തവന്ന പഞ്ചായത്ടിൽ വെ്ചാടുത്ചാൽ െ്ടിട്ടില എന്ന്ചാണ്ത് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെള്ടിൽ

ന്ടിന്ലം വമറ്ത്മര്ടിൽ ന്ടിന്ന്ത് അറ്ടിയ്ചാൻ െഴ്ടിഞതു. അത്ടിനു മുമ്പുള്ള േ്ടില്ലുെൾ വെ്ചാടുത്ടിട്ത്

ബപ്ചാലു്ലം ഫപസ ഇതുവവരയു്ലം ആരുവെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ടിയ്ടിട്ടില എന്നത്ചാനു. കുെിടവള്ളം

അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും ദെ്് എ്തെിക്കുകയാണ് പെിവ്. ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ കൂടെ

ഉപദയാഗികാൻ പ്ിയ െരുന്നുകടളാന്നും െടന്ന അവരുടെ പകൽ ഇല്ല എന്നതും പ്രഥെശുശ്രൂഷ

കി്് എന്നെ് നിയെ്തെിൽ ൊത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി ൊത്രൊണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ്. പ്രഥമ

ശുശ്രൂഷ െ്ടിറ്ത് വ്ചാങ്ങുന്ന േ്ടില്ത് പഞ്ചായത്ടിൽ വെ്ചാടുത്ചാൽ അനുേന വചലവ്ത്
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പഞ്ചായത്ടിൽ ന്ടിന്ലം ലഭ്ടിക്കഇല എനപറഞ്ഞ്ത് ത്ടിന്ചാല്ചാണ്ത് ആണ്ത് അവർ അത്ത്

വ്ചാങ്ങ്ചാതത്ത് . എന്ന്ചാൽ ബനരവത വെ്ചാടുത അനുേന ച്ടിലവുെളവദ ഫപസവയ്ചാന്ലം

തവന്ന അവർക്ക്ത് ലഭ്ടിച്ച്ടിട്ടില എന്ന്ചാണ്ത് പര്ചാത്ടി .

 ടൊഴിലാളികൾക് ടൊഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ച് അപകെം സംഭവിച്ചാൽ അവരുടെ ആശുപത്രി

ടെലവ, ആശുപത്രിയിൽ ടകാണ്ടു ദപാകുന്നെിനുള്ള വ്ടെിക്കൂലിയും നൽദക്ടെതു്ടെ്. എന്ന്ചാൽ

ഇത്ടിവനക്കുറ്ടിച്ച്ത് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്കു്ലം വമറ്ത്മ്ചാർക്കു്ലം അറ്ടിയ്ടില അതുവെ്ചാണ്ത് അപെെ്ലം

പറ്ടിയ്ചാൽ ബപ്ചാലു്ലം സ്വന്ത്ലം വചലവ്ടില്ചാണ്ത് ച്ടിെ്ടിത്ടിക്കുന്നത്ത്

 നിയെപ്രകാരം 5 കിദലാെീ്ർ അപ്പുറം ദജാലി ടെയ്യുകയാടണങിൽ ടൊഴിലാളികൾക് 10%

യാത്ര കൂലി നൽദക്ടെൊണ്. അങ്ങടന യാത്രാക്കൂലി ലഭിക്കുടെന്നും ഉള്ള ടൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശട്തെക്കുറിച്ച് അവർക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

 വിശോംശങ്ങളെങ്ങി സി്ിസൺ ദബാർഡ് ടൊഴിലിെങ്ങളിൽ സാപികണടെന്നാണ് നിയെം .

6 വർക്കുെൾ ഉള്ളത്ടിൽ 1 ഫസറ്ടിൽ മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ബേ്ചാർഡ്ത് െ്ചാണുവ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്ത്. . എന്ന്ചാൽ

ഈ ബേ്ചാർഡ്ത് വമറ്ത് സ്വന്ത്ലം ഫപസ എടുത്ത് വ്ചാങ്ങ്ടി വച്ച്ടിട്ത് ഉള്ളത്ചാണ്ത് . ഈ ജപസ

ഇതുവടരയും പഞായ്തെിൽനിന്നും ദെ്ിട്റെ അകൗ്ടെിൽ എ്തെിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ദെ്ിൊരിൽ

നിന്നും ടൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെ്.

 െരുന്നു വാങ്ങുന്ന ബില്ലുകൾ ; ദൊദട്ടാടയടുക്കുന്ന ബില്ലുകൾ, ദൊദട്ടാ ദകാപി എടുക്കുന്നെിനു

ടെലവകൽ, വ്ടെിക്കൂലിക്ഉല്ല െിലവകൾ കൾ ഇവടയാന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ദെറ്റുൊരുടെ

പരാെി

 കാലാനുസൃെൊയതും ടൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്ത്യപ്രകാരം ഉള്ള ദജാലികൾ അല്ല നൽകുന്നടെന്ന്

പരാെിയുയർന്നിട്ടു്ടെ് . ടൊഴിലാളികൾക് നല്ല ടടയിനുകളും ദബാധവൽകരണ ്ാസുകളും

ടെയ്യുന്നെിലൂടെ നമ്മുടെ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ കൂടുെൽ സുൊര്ത്യൊക്കുവാൻകഴിഉം.

അെിലൂടെയും ടൊഴിലുറപ് പദ്ധെി കൂടുെൽ െലപ്രേൊകും.

വപ്ചാതു ന്ടിർബ്ദേേങ്ങൾ

 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് വർഷത്ടിൽ 100 പണ്ടിക്കുള്ള അബപക ഒരുമ്ടിച്ചു നൽെ്ചാൻ

ബപ്രര്ടി്്ടിക്കണ്ലം. ഇത്ത് ഫ്രണ്ത് ഓഫീസ്ടിൽ തവന്ന നൽെണ്ലം .തീയത്ടി ബരഖവ്ടുത്ടിയ

ഫെ്റ്ത് രസീത്ത് നൽെണ്ലം

 പദ്ധത്ടി നെത്ടി്്ടിവല ഉന്നതതല ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ അവരുവെ ചുമതലെൾ കൃത്യമ്ചായ്ടി

ന്ടിർവഹ്ടിക്കുന എന്ന്ത് ഉറ്്ചാക്കണ്ലം.

 തൊഴിലാളികൾഅവരുടെചുമതലകൾകൃത്യമായി നിർവഹിക്കന്നം

 പദ്ധത്ടി നെത്ടിപ്പുമ്ചായ്ടി േന വ്ട എല്ചാ വ്ടിഭ്ചാഗത്ടിലുള്ള ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥർ പറ്റുന്നത്ര

പ്രവർത്ടി സ്ഥലങ്ങള്ടിൽ കൃത്യമ്ചായ്ടി സന്ദർേ്ടിച്ചു ഇര്ടിബക്കണത്ചാണ്ത്.

 വ്ടി എ്ലംസ്ടി അ്ലംഗങ്ങൾ അവരുവെ ചുമതലെൾ കൃത്യമ്ചായ്ടി ന്ടിർവഹ്ടിക്കുന്നവർ

ആയ്ടിര്ടിക്കണ്ലം. ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓഡ്ടിറ്ടി്ലംഗ്ത് സമ്ടിത്ടിയ്ചായ്ടി വളബരണതുണ്ത്.



SAU, KollamPage 12

 സുത്ചാര്യത ഉറ്്ചാക്ക്ചാൻ എല്ചാ പ്രവർത്ടി സ്ഥലത്തു്ലം സ്ടി ഐ േ്ടി സ്ഥ്ചാപ്ടിച്ച്ടിര്ടിക്ക ണ്ലം.

 പങ്ചാള്ടിത സമീപന്ലം, പദ്ധത്ടി ആസൂത്രണത്ടിൽ െർഷെവരയു്ലം വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെവളയു്ലം

വപ്ചാതുസമൂഹവതയു്ലം ഉൾവ്ടുത്ചാൻ െഴ്ടിയണ്ലം.

 ജനെീയ എസ്ടി ബമറ്ത് തയ്ചാറ്ചാക്കുവ്ചാനു്ലം അത്ത് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് ലഭ്യമ്ചാക്കുെയു്ലം അവവര

പറഞ്ഞു മനസ്സ്ടില്ചാക്കുെയു്ലം ബവണ്ലം

 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് സുരക്ചാ ഉപെരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുതലത്ടിൽ വ്ചാങ്ങ്ടി

സൂക്ടിക്കുെയു്ലം ഇവ വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് ലഭ്യമ്ചാകുന ഉബണ്ചാ എന്ന്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുെയു്ലം

വചയണ്ലം

 ബമറ്ത് മ്ചാവര ത്ടിരവഞ്ഞടുക്കുബമ്പ്ചാൾ വ്ടിബവചന്ലം പ്ചാെ്ടില

 പ്രകൃത്ടിവ്ടിഭവ പര്ടിപ്ചാലനത്ടിന്ത് പ്ര്ചാധ്ചാന്യ്ലം നൽെ്ടി ബവണ്ലം പദ്ധത്ടിെൾ ആസൂത്രണ്ലം

വചയ്യുവ്ചാൻ

 ബമറ്റു മ്ചാർക്കു്ലം വ്ടി എ്ലംസ്ടി അ്ലംഗങ്ങൾക്കു്ലം സമയേന്ടിതമ്ചായ്ടി പര്ടിേീലന്ലം നൽെണ്ലം.

 ഫജവ സമ്പത്ത് വർധ്ടി്്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്ടിെൾ ഏവറടുക്ക്ചാൻ ശ്രമ്ടിക്കണ്ലം

 സീസൗഹൃദ പണ്ടിയ്ചായുധങ്ങൾ ആവണന്ന്ത് ഉറ്്ചാക്കണ്ലം

അനുേനങ്ങൾ

അനുേന്ലം 1 (വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളവെ അവെ്ചാേങ്ങൾ)

.

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് 10 അവകാശങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു അവ

ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

 വത്ചാഴ്ടിൽ െ്ചാർഡ്ത് ലഭ്ടിക്ക്ചാനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം.

 അബപക്ടിച്ചു 15 ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടിൽ വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ള അവെ്ചാേവു്ലം ആയത്ടിന്ചാൽ
ഫെ്റ്ത് രസീത്ത് ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ള അവെ്ചാേവു്ലം.

 വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിച്ച്ടിവലങ്ടിൽ വത്ചാഴ്ടില്ടില്ചായ്മ ബവതന്ലം ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം.

 വഷൽ ഒഫഫ്ത് വപ്ര്ചാജക്ത് തയ്ചാറ്ചാക്ക്ചാനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം.

 5 െ്ടിബല്ചാമീററ്ടിനുള്ള്ടിൽ വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിക്ക്ചാനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം അവലങ്ടിൽ ബവതനത്ടിന്ത് 10%
അധ്ടിെ്ലം.

 കുെ്ടിവവള്ള്ലം വവള്ള്ലം വ്ടിശ്രമ സൗെര്യ്ലം പ്രഥമശുശ്രൂഷ സൗെര്യ്ലം ലഭ്ടിക്ക്ചാനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം.

 15 ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടിൽ ബവതന്ലം ലഭ്ടിക്കുവ്ചാൻ ഉള്ള അവെ്ചാേ്ലം .

 ബവതന വ്ടിതരണത്ടിവല െ്ചാലത്ചാമസത്ടിന്ത് നഷപര്ടിഹ്ചാര്ലം ലഭ്ടിക്കുവ്ചാനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം .

 പര്ചാത്ടി പര്ടിഹ്ചാരത്ടിനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം.
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 ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ത് നെത്തുവ്ചാനുള്ള അവെ്ചാേ്ലം

അനുബന്ധം 2 (പദ്ധതിയിൽ തൊഴിൽലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ)

 അവ്ടിദഗധ െ്ചായ്ടിെ്ചാധ്വ്ചാന്ലം വചയ്ചാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള വരു്ലം പഞ്ചായത്ടിവല
സ്ഥ്ടിരത്ചാമസക്ക്ചാര്ചായ ആയ്ടിര്ടിക്കണ്ലം.

 18 വയസ്സ്ത് പൂർത്ടിയ്ചായ്ടിര്ടിക്കണ്ലം.

 ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ടിൽ അബപക്ടിച്ച്ത് 15 ദ്ടിവസത്ടിനെ്ലം വത്ചാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിക്കു്ലം.

 കുറഞ്ഞത്ത് 14 ദ്ടിവസബതക്ക്ത് വത്ചാഴ്ടില്ടിന്ത് അബപക്ടിക്കണ്ലം.

 ബജ്ചാല്ടിക്ക്ത് മുൻകൂറ്ചായ്ടി അബപക്ടിക്കണ്ലം.

 അബപക്ടിച്ച്ത് 15 ദ്ടിവസത്ടിനെ്ലം വത്ചാഴ്ടിൽ അവലങ്ടിൽ ന്ടിശ്ടിത ന്ടിരക്ക്ടിൽ ഉള്ള വത്ചാഴ്ടില്ടില്ചായ്മ
ബവതന്ലം.

 വത്ചാഴ്ടിൽ നൽെ്ടിവക്ക്ചാണ്ടുള്ള അറ്ടിയ്ടി്്ത് ബരഖ്ചാമൂല്ലം നൽെണ്ലം .

 മസർ ബറ്ചാൾ പൂർതീെര്ടിച്ചു 15 ദ്ടിവസത്ടിനെ്ലം കൂല്ടി.

 െ്ചാലത്ചാമസ്ലം ആകുന്ന ഓബര്ചാ ദ്ടിവസത്ടിനു്ലം 0.5 േതമ്ചാന്ലം ന്ടിരക്ക്ടിൽ നഷപര്ടിഹ്ചാര്ലം

 കുെ്ടിക്ക്ചാനുള്ള വവള്ള്ലം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സൗെര്യ്ലം എന്ന്ടിവ പണ്ടിയ്ടിെങ്ങള്ടിൽ ഉണ്ചായ്ടിര്ടിക്കണ്ലം

വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളവെ െെമെൾ

 കൃെ്ത്യസെയ്തെ് ടൊഴിൽ സല്തെ് 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 തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ട

തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം ഈ റിപ്പോർട്ട് മുഖാന്തരം

തൊഴിലാളികളായ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.ഈ റിപ്പോർട്ട്

അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി

വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും

കഴിയട്ടെ.

അനുബന്ധം 3 (ഫയൽപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ)
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ബെന്ദ്ര സർക്ക്ചാർ ന്ടിർബദേപ്രെ്ചാര്ലം ത്ചാവഴ പറയുന്ന ബരഖെൾ ന്ടിർേനമ്ചായു്ലം സൂക്ടിബക്കണത്ചാണ്ത്

1. െവർബപജ്ത്

2. വചക്ക്ത് ല്ടിസ്ത്

3. ആകൻ പ്ചാൻ/വഷൽഫ്ത് ഓഫ്ത് വർക്ക്ത് എന്ന്ടിവയുവെ അ്ലംഗീെര്ടിച്ച ബെ്ചാ്്ടി.

4. സ്ചാബങത്ടിെ എസ്ടിബമറ്ത് ഡ്ടിഫസനു്ലം അെങ്ങ്ടിയ പുത്ടിയ സ്ചാബങത്ടിെ അനുമത്ടിയുവെ ബെ്ചാ്്ടി.

5. ഭരണ്ചാനുമത്ടി യുവെ സ്ചാമ്പത്ടിെ അനുമത്ടിയുവെയു്ലം ബെ്ചാ്്ടി

6. െൺവർജൻസ്ത് വ്ടിേദ്ചാ്ലംേങ്ങൾ

7. വത്ചാഴ്ടിൽ ആവേ്യവ്ട്ടുവെ്ചാണ്ടുള്ള അബപക

8. അനുവദ്ടിച്ചു വെ്ചാണ്ടുള്ള ബന്ചാടീസ്ത് ബെ്ചാ്്ടി

9. പൂര്ടി്്ടിച്ച മ്ചാസർ വര്ചാൾ ബെ്ചാ്്ടി

10. വമഷർവമൻറ്ത് ബുക്ക്ടിവ്റെ ബെ്ചാ്്ടി.

11. സ്ചാധനങ്ങൾ വ്ചാങ്ങുന്നത്ടിനുള്ള വെ്ചാബടഷൻ കണ്ടിച്ചത്ടിൽ െ്ലംപ്ചാരറീവ്ത് ബസറ്ത്വമൻറ്ത്

വമറീര്ടിയൽസ്ത് സഫപ ഓർഡർ ബെ്ചാ്്ടി

12.ബവജസ്ത് ല്ടിസ്ത്

13.ബവതന ത്ടിൻവറ സ്ചാധനങ്ങൾക്ക്ത് പണമെച്ച അത്ടിൻവറ എഫ്ത് െ്ടി ബെ്ചാ്്ടി

14. വമറീര്ടിയൽ വൗച്ചർവ്റെഉ്ലം േ്ടില്ലുെളവെ യു്ലം ബെ്ചാ്്ടി

15. ബറ്ചായൽറ്ടി അെച്ച രസീത്ത് ബെ്ചാ്്ടി

16. മൂന്ന്ത് ഘടങ്ങള്ചായുള്ള ഉള്ള വത്ചാഴ്ടിൽ ബഫ്ചാബട്ചാെൾ

17. പൂർതീെര്ടിച്ച സർട്ടിഫ്ടിക്കറ്ത് ബെ്ചാ്്ടി

18.മസർ ബറ്ചാൾ മൂവവമൻറ്ത് സ്ടിൽ്്ത്

19. ആസ്ടി ഉവദ ജ്ടിബയ്ചാ െ്ചാഗ്ത് ബഫ്ചാബട്ചാസ്ത്

20. ബസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ത് റ്ടിബ്്ചാർട്ത് ബെ്ചാ്്ടി

21. ഫസറ്ത് ഡയറ്ടി

22.മറ്ത് അനുേന ബരഖെൾ

െവർബപജ്ത്

വാർഷിക ൊസർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു കവർ ദപജ് 6െയലിലും കാണാൻ കഴിഞ്. കവർ

ദപജിൽ പ്രവർ്തെിയുടെ ദപര് ആരംഭിച്ച െീയെി, അവസാനിച്ച െീയെി, എസിദെ്് തുക ,െിലവായ

തുക., പഞായ്തെിൻടറ ദപര്, വാർഡിന് ദപര് എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു . എന്നാൽ

കവർപേജ് പൂർണമായും പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

വചക്ക്ത് ല്ടിസ്ത്.
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ഒരു പ്രവർ്തെി ജെയലിൽ ഏടൊടക ദരഖകൾ എവിടെ ഏെ് ദപജു മുെൽ സൂകിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ന് െനസിലാകാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക് ലിസ്. പരിദശാധിച്ച് 6െയലുകളിൽ ടെക്

ലിസ് പകർപ് ഉ്ടൊയിരുന്നില്ല.

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.

എസ്ടിബമറ്ത്

ഒരു പ്രവർ്തെി എങ്ങടന ഏെളവിൽ ടെയണടെന്ന് എന്ന് സാദങെികൊയി പ്രെിപാേിപിക്കുന്ന

ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസിദെ്്. പരിദശാധിച്ച് െയലുകളിലും എസിദെറ്റു സൂകിെിരുന്നു സാധാരണ

ജനങ്ങൾക് െനസിലാകുന്ന െര്തെിലുള്ള വിശേൊയ എസിദെറ്റു സൂകിെിരുന്നില്ല.

സ്ചാബങത്ടിെ അനുമത്ടി

ഒരു പ്രവർ്തെിക്കു സാദങെികവിേഗധരുടെ അനുെെി ലഭിച്ചിട്ടു്ടെ് എന്നെിനുള്ള ഉള്ള ആധികാരിക

ദരഖയാണ് അനുെെിദരഖ . മുഴുവൻ െയലുകളും സാദങെിക അനുെെിദരഖ .സൂകിച്ചിരുന്നു. സാദങെിക

അനുെെിദരഖ ദരഖകൾ സാദങെികവിേഗധരുടെ ഓദപാ,സിlൽ,െീയെി 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 െീരുൊന്തെിട്റെ ദകാപിയും സൂകിച്ചിട്ടു്ടെ്.

ഡ്ടിമ്ചാൻഡ്ത് ബഫ്ചാറ്ലം

ടൊഴിലാളി ടൊഴിൽ ആവശ്ത്യടപടുന്നെിട്റെ അദപകയാണ് ഡിൊൻഡ് ടൊർെ്. ആവശ്ത്യടപട്ടു 15

േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ദജാലി നൽകിദയാ എന്ന് അറിയുന്ന ദരഖയാണ്. ഒരു ഡിമാൻഡ്

ടൊർെ് ഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല .

വർക്ക്ത് അബല്ചാബക്കഷൻ ബഫ്ചാറ്ലം

പ്രവർ്തെി അനുവേിച്ചുടകാണ്ടുള്ള നിർവഹണ ഉദേ്ത്യാഗസർ നൽകുന്ന അനുെെിയാണ്. അദപകിച്ച്

15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ ദജാലി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻഈ ദൊറം സഹായിക്കും .. ടഷഡ്പ്യൂൾ വൺ പാര

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



SAU, KollamPage 16

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

ദറാളുകളിൽ ടവട്ടി്തെിരു്തെലുകൾ ഉ്ടൊയിരുന്നു

ടെഷർടെൻറ് ബുക്

ഒരു പ്രവർ്തെി എസിദെ്് പ്രകാരം കൃെ്ത്യൊയ അളവിൽ ആണ് ടെദയ്ടെെ് എന്നും ടെയിരിക്കുന്നെ്

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 ആകുദമ്പാഴും ഒടുവിൽ പ്രവർ്തെിക്കു

അനുവേിച്ച തുക പ്രകാരമുള്ള ആടകത്തുക അനുവേിക്കുദമ്പാഴും ടെഷർടെൻറ് ബുകിൽ പഞായ്തെ്

ടസക്രട്ടറി സാക്ത്യടപടു്തെിയ ഒപ്പും സീലും എന്നിവ പെിപിച്ചിരികനം എന്നാൽ എം

ബുക്കുകളഇൽ സെക്രട്ടറി ഒപ്പും സീലുംചെയ്തതായി 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 ജകൊറിടയന്ന് ഉറപാകാനുള്ള

ദരഖയാണ് െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളിലും െ്ടെ് ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .

ദൊദട്ടാഗാെ്

ഒരു പ്രവർ്തെി തുെങ്ങുന്നെിനുമുദമ്പ പ്രവർ്തെി നെന്നുടകാ്ടെിരിക്കുദമ്പാൾ പ്രവർ്തെി

പൂർ്തെീകരിക്കുന്നെിന് ദശഷവമുള്ള മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുള്ള ദൊദട്ടാ പ്രവർ്തെി െയലുകളിൽ

സൂകിച്ചിരികനം .എന്നാൽപ്രവർത്തിയുടെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ഫോട്ടോ

മാത്രമാണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു. ജിദയാ ൊഗ് ദൊദട്ടാസ് െയലിൽ

സൂകിച്ചിരുന്നില്ല.

പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണ സാക്ത്യപത്രം
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പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരിച്ചെിട്റെ ദരഖയാണ് പ്രവർ്തെി പൂർ്തെീകരണം സാകിപത്രം.

എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച് െയലുകളിൽ എല്ലാം െടന്ന പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കാത്ത

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രംഫയലിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞു

െ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 ആയിരുന്നില്ല

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്

ജസ്് ഡയറി

പ്രവർ്തെി സലട്തെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപടുത്തുന്നെിനുദവ്ടെിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്

ജസ്് ഡയറി. പരിദശാധിച്ച് എല്ലാ െയലുകളും ജസ്്ഡയറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .ടൊഴിലാളികളുടെ

ടൊഴിൽ സൗകര്ത്യങ്ങൾ, െികിതാസഹായം സംബനിച്ചുള്ള ദരഖകൾ എന്നിവ ഒഴിച്ച് ബാകി എല്ലാ

ദപജുകളും അപൂർണൊയും പൂരിപിച്ച് ഇരുന്നു .സന്ദർശന കുറിപിൽ വാർഡ് ടെമ്പറും ഓവർസിയർ

ൊത്രൊണ് സന്ദർശിെിരിക്കുന്നതു.

അനുബന്ധം 4 (വർക്ക് സൈറ്റിൽ പ്രവർത്തി നെരിട്ട് പരിശോധന

നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ)

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വചറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരുവെ ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ
ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 358987

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 28.9.18

പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ച്ത് തീയത്ടി 8.11.18

എസ്ടിബമറ്ത് തുെ 199971

വചലവ്ചായ തുെ 182931

വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 651

വർക്ക്ത് ഫസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ ചുവവെ ബചർക്കുന
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No Name mankayyala mazhakuzhi compostpit Krishikku
anuyogiyamakkal

1
ഗിരിജാ

കുമാരി

അതതം

80െിട്ർ1.2 12 80ടസ്റെ്

2
ശാന്തകുമാരി

അഖിലേഷ്

ഭവൻ

22 2 80ടസ്റെ്

3
രമാദേവി

നെടുവത്തൂർ

കോണത്ത്

വീട്

55െിട്ർ 3 2 20

4
ശാന്തമ്മ

sudevan

150െിട്ർ 6 40

5
മഞ്ജുള ദേവി

കണ്ണമ്പള്ളി

അരികത്തു

വീട്

150 28

6
ശാമള ശിശിരം

22 26

7
ജയകുമാരി

കരിവെലിൽ

200െിട്ർ 15

മഴക്കുഴികൾ

ഭുഉെമയുവെ പറമ്പ്ടിൽ എടുത്ത് മഴക്കുഴ്ടിെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന റബ്ബർ ബത്ചാടങ്ങള്ടിൽ ആണ്ത് എന്ന്ചാൽ

കുഴ്ടിെൽ പറഞ്ഞ്ത് അളവുെൾ െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ച്ടില. അത്ടിൽ പ്ചാത്ടിയു്ലം മ്ചാല്ടിന്യങ്ങൾ ന്ടിറഞ്ഞു

െ്ടിെക്കുെയ്ചാണ്ത് . ഇത്ത് കൂെ്ചാവത തവന്ന മ്ടിക്ക കുഴ്ടിെള്ടിലു്ലം ബചനയു്ലം ബചമ്പു്ലം വച്ച്ത്

പ്ടിെ്ടിച്ച്ടിര്ടിക്കുെയ്ചാണ്ത്. റബ്ബറ്ടിവ്റെ ബവര്ടിവന േ്ചാധ്ടിക്കുന്നത്ടിന്ചാൽ അത്രയു്ലം മഴക്കുഴ്ടിെൾ എടുത്ടിട്ടില.

കൃത്യമ്ചായ അളവ്ടിൽ അല ഈ കുഴ്ടിെൾ ന്ടിർമ്ടിച്ച്ടിട്ടുള്ളത്ത് മ്ചാത്രമല റബ്ബറ്ടിവ്റെ പുരയ്ടിെത്ടില്ചാണ്ത്

എടുത്ടിട്ടുള്ളത്ത്. വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളവെ അറ്ടിവ്ടില്ചായ്മയു്ലം ന്ടിർവഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥരുവെ െ്ചാര്യമ്ചായ

ഇെവപെൽ ഇല്ചാതത്ചാണ്ത് ഇത്ടിനു െ്ചാരണ്ലം. മഴക്കുഴ്ടി ന്ടിർമ്ചാണത്ടിലൂവെ ലക്യമ്ടിട്ത് ജലക്ചാമ്ലം

പര്ടിഹ്ചാര്ലം എന്ന ലക്യ്ലം ബനെ്ചാൻ ഇതുമൂല്ലം െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടില
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മൺകയ്യാല

പുരയ്ടിെങ്ങള്ടിൽ ആയ്ടി വചയ മൺെയ്ചാലെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന കൃത്യമ്ചായ അളവ്ടിൽ െ്ചാണ്ചാൻ

െഴ്ടിഞ്ടില. ഈ െയ്ചാലെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന സ്ഥ്ടിര ആസ്ടിെൾ ആയ്ടി തവന്ന ന്ടില ന്ടിൽക്കുന്നത്ത്.

ഭൂപ്രകൃത്ടിക്ക്ത് അനുസര്ടിച്ചല എസ്ടിബമറ്ത് തയ്ചാറ്ചാക്ക്ടിയ്ടിരുന്നത്ത് അതുവെ്ചാണ്ടുതവന്ന എസ്ടിബമറ്ടിൽ

പറയുന്ന ന്ടിലയ്ടിലല മങയ്ചാല ന്ടിർമ്ടിച്ച്ടിരുന്നത്ത്. എന്ന്ചാൽ മൻ െയ്ചാലെൾ അളവ്ടിൽ കൂടുതൽ

ന്ടിർമ്ടിച്ചത്ചായ്ടി െ്ചാണ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടുണ്ത്.

കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റുകളിൽ 25 ശതമാനം മാത്രമാണ്

പൂർത്തീകരിച്ചതായി കണ്ടത് .വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്

ഇതിന് കാരണമായി തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്. അത് വിശദീകരിച്ചു

നൽകുന്നതിലെ കുറവാണ് ഇതിനു കാരണം.

കൃഷിക്കനുയോജ്യംആക്കൽ

ഉടമകളുടെ ഭൂമിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം

ആക്കി കൊടുക്കുകയും അതിൽ ഉടമകൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുകയും

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വചറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരുവെ ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ
ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 363397

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 14/12/18

പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ച്ത് തീയത്ടി 7/2/19

എസ്ടിബമറ്ത് തുെ 193970

വചലവ്ചായ തുെ 179278

വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 638

വർക്ക്ത് ഫസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ ചുവവെ ബചർക്കുന
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No Name mankayyala Mazhakuzhi compostpit Krishikku
anuyogiyamakkal

1
ലീലാദേവി

കൃഷ്ണവിലാസം

150െിട്ർ1.2 5 80ടസ്റെ്

2
ഗീതാകുമാരി മേലേ

വിള പുത്തൻവീട്

160െിട്ർ 8 1 85ടസ്റെ്

3
സുധ

10 40

4
മിനിമോൾ മീനു

25െിട്ർ 20 35

5
ശശികല ചന്ദ്ര

വിലാസം

30െിട്ർ 18 50

6
പ്രദീപ്കുമാർ

ചന്ദ്രഹാസം

20 4 25

7
രാജശ്രീ

ശ്രീനിലയം

200 1എക്ർ

8
മുരളീധരൻപിള്ള

കണിക്കൊന്ന

ചന്ദ്ര വീട്

120 10 80ടസ്റെ്

9
ഗൗരി കുട്ടിയമ്മ

130 18

10
തങ്കപ്പൻ

110 9 35

11
ശ്രീദേവി

200 7 80

മഴക്കുഴികൾ

ഭുഉെമയുവെ പറമ്പ്ടിൽ എടുത്ത് മഴക്കുഴ്ടിെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന റബ്ബർ ബത്ചാടങ്ങള്ടിൽ ആണ്ത് എന്ന്ചാൽ

കുഴ്ടിെൽ പറഞ്ഞ്ത് അളവുെൾ െ്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധ്ടിച്ച്ടില. അത്ടിൽ പ്ചാത്ടിയു്ലം മ്ചാല്ടിന്യങ്ങൾ ന്ടിറഞ്ഞു

െ്ടിെക്കുെയ്ചാണ്ത് . ഇത്ത് കൂെ്ചാവത തവന്ന മ്ടിക്ക കുഴ്ടിെള്ടിലു്ലം ബചനയു്ലം ബചമ്പു്ലം വച്ച്ത്

പ്ടിെ്ടിച്ച്ടിര്ടിക്കുെയ്ചാണ്ത്. റബ്ബറ്ടിവ്റെ ബവര്ടിവന േ്ചാധ്ടിക്കുന്നത്ടിന്ചാൽ അത്രയു്ലം മഴക്കുഴ്ടിെൾ എടുത്ടിട്ടില.

കൃത്യമ്ചായ അളവ്ടിൽ അല ഈ കുഴ്ടിെൾ ന്ടിർമ്ടിച്ച്ടിട്ടുള്ളത്ത് മ്ചാത്രമല റബ്ബറ്ടിവ്റെ പുരയ്ടിെത്ടില്ചാണ്ത്

എടുത്ടിട്ടുള്ളത്ത്. വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളവെ അറ്ടിവ്ടില്ചായ്മയു്ലം ന്ടിർവഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥരുവെ െ്ചാര്യമ്ചായ

ഇെവപെൽ ഇല്ചാതത്ചാണ്ത് ഇത്ടിനു െ്ചാരണ്ലം. മഴക്കുഴ്ടി ന്ടിർമ്ചാണത്ടിലൂവെ ലക്യമ്ടിട്ത് ജലക്ചാമ്ലം

പര്ടിഹ്ചാര്ലം എന്ന ലക്യ്ലം ബനെ്ചാൻ ഇതുമൂല്ലം െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടില . 10% മഴക്കുഴികൾ മാത്രമേ



SAU, KollamPage 21

മഴക്കുഴികൾആയികാണാൻകഴിഞ്ഞുള്ളു

മൺകയ്യാല

ഉടമകളുടെപുരയ്ടിെങ്ങള്ടിൽ ആയ്ടി വചയ മൺെയ്ചാലെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന കൃത്യമ്ചായ അളവ്ടിൽ

െ്ചാണ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ടില. ഈ െയ്ചാലെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന സ്ഥ്ടിര ആസ്ടിെൾ ആയ്ടി തവന്ന ന്ടില

ന്ടിൽക്കുന്നത്ത്. ഭൂപ്രകൃത്ടിക്ക്ത് അനുസര്ടിച്ചല എസ്ടിബമറ്ത് തയ്ചാറ്ചാക്ക്ടിയ്ടിരുന്നത്ത് അതുവെ്ചാണ്ടുതവന്ന

എസ്ടിബമറ്ടിൽ പറയുന്ന ന്ടിലയ്ടിലല മങയ്ചാല ന്ടിർമ്ടിച്ച്ടിരുന്നത്ത്. എന്ന്ചാൽ മൻ െയ്ചാലെൾ അളവ്ടിൽ

കൂടുതൽ ന്ടിർമ്ടിച്ചത്ചായ്ടി െ്ചാണ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടുണ്ത്. ഈ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മൺ കൈ

കാലുകൾ കൊണ്ട് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് ഒരുപരിധിവരെ

സഹായകമായിട്ടുണ്ട്

കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റുകളിൽ 25 എണ്ണം

ആയിരുന്നെങ്കിലും ലും പ്രവർത്തി സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

അത് ഒരു കമ്പോസ്റ്റ്പിറ്റ് മാത്രമാണ..വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമായി തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്. അത്

വിശദീകരിച്ചു നൽകുന്നതിലെ കുറവാണ് ഇതിനു കാരണം.

കൃഷിക്കനുയോജ്യംആക്കൽ

ഉടമകളുടെ ഭൂമിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം

ആക്കി കൊടുക്കുകയും അതിൽ ഉടമകൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുകയും

ചെയ്തിട്ടുണ്ട.് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഉടമകൾക്ക്

പ്രയോജനംആണ്എന്നാണ്ആണ് ഉടമകളിൽനിന്ന്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വചറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരുവെ ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ
ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 363278

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 14/12/18

പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ച്ത് തീയത്ടി 20.2.19
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എസ്ടിബമറ്ത് തുെ 199745

വചലവ്ചായ തുെ 182369

വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 649

വർക്ക്ത് ഫസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ ചുവവെ ബചർക്കുന

No Name mankayyala Mazhakuzhi compostpit Krishikku
anuyogiyamakkal

1
അശ്വതി വി

ചന്ദ്രൻ

110െിട്ർ.6 5 40ടസ്റെ്

2
ഗോപകുമാർ

കുഴിവിള വീട്

6 80ടസ്റെ്

3
പുഷ്പലതഅനീഷ്

20 3 3 40

4
സുന്ദർ മണിയമ്മ

കുറ്റി കോണത്ത്

പുത്തൻവീട്

60െിട്ർ 2 18

5
ശാന്തമ്മ

പ്രശാന്തം

100െിട്ർ1.2
60െിട്ർ.6

28 30

6
സുനിൽകുമാർ

കോണത്ത് മഠം

150െിട്ർ1.2 128 50ടസ്റെ്

മഴക്കുഴികൾ

മഴക്കുഴികൾഎസ്റ്റിമേറ്റിൽപറഞ്ഞതിൽ ഉള്ള അത്രയും പലയിടത്തും

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . പലതും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി

ഉപയോഗിച്ചതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. ചില മഴക്കുഴികൾ കാടുമൂടി

കിടക്കുന്നതിനാൽ പൂർണമായും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . ഒരു അളവും

ഇല്ലാതെയാണ് മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത.് അത്ടിൽ പ്ചാത്ടിയു്ലം

മ്ചാല്ടിന്യങ്ങൾ ന്ടിറഞ്ഞു െ്ടിെക്കുെയ്ചാണ്ത് . ഇത്ത് കൂെ്ചാവത തവന്ന മ്ടിക്ക കുഴ്ടിെള്ടിലു്ലം ബചനയു്ലം ബചമ്പു്ലം

വച്ച്ത് പ്ടിെ്ടിച്ച്ടിര്ടിക്കുെയ്ചാണ്ത്. വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളവെ അറ്ടിവ്ടില്ചായ്മയു്ലം ന്ടിർവഹണ ഉബദ്യ്ചാഗസ്ഥരുവെ

െ്ചാര്യമ്ചായ ഇെവപെൽ ഇല്ചാതത്ചാണ്ത് ഇത്ടിനു െ്ചാരണ്ലം. മഴക്കുഴ്ടി ന്ടിർമ്ചാണത്ടിലൂവെ ലക്യമ്ടിട്ത്
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ജലക്ചാമ്ലം പര്ടിഹ്ചാര്ലം എന്ന ലക്യ്ലം ബനെ്ചാൻ ഇതുമൂല്ലം െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടില . 10% മഴക്കുഴികൾ

മാത്രമേ മഴക്കുഴികൾആയികാണാൻകഴിഞ്ഞുള്ളു

മൺകയ്യാല

ഉടമകളുടെപുരയ്ടിെങ്ങള്ടിൽ ആയ്ടി വചയ മൺെയ്ചാലെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന കൃത്യമ്ചായ അളവ്ടിൽ

െ്ചാണ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ടില. ഈ െയ്ചാലെൾ എല്ചാ്ലം തവന്ന സ്ഥ്ടിര ആസ്ടിെൾ ആയ്ടി തവന്ന ന്ടില

ന്ടിൽക്കുന്നത്ത്. ഭൂപ്രകൃത്ടിക്ക്ത് അനുസര്ടിച്ചല എസ്ടിബമറ്ത് തയ്ചാറ്ചാക്ക്ടിയ്ടിരുന്നത്ത് അതുവെ്ചാണ്ടുതവന്ന

എസ്ടിബമറ്ടിൽ പറയുന്ന ന്ടിലയ്ടിലല മങയ്ചാല ന്ടിർമ്ടിച്ച്ടിരുന്നത്ത്. എന്ന്ചാൽ മൻ െയ്ചാലെൾ അളവ്ടിൽ

കൂടുതൽ ന്ടിർമ്ടിച്ചത്ചായ്ടി െ്ചാണ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടുണ്ത്. ഈ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മൺ കൈ

കാലുകൾ കൊണ്ട് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് ഒരുപരിധിവരെ

സഹായകമായിട്ടുണ്ട്

കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റുകളിൽ 17 എണ്ണം

ആയിരുന്നെങ്കിലും ലും പ്രവർത്തി സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

3കമ്പോസ്റ്റ്പിറ്റ് മാത്രമാണ... എസ്റ്റിമേറ്റ് വിശദീകരിച്ചു

നൽകുന്നതിലെ കുറവാണ് ഇതിനു കാരണം.

കൃഷിക്കനുയോജ്യംആക്കൽ

ഉടമകളുടെ ഭൂമിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം

ആക്കി കൊടുക്കുകയും അതിൽ ഉടമകൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുകയും

ചെയ്തിട്ടുണ്ട.് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഉടമകൾക്ക്

പ്രയോജനംആണ്എന്നാണ്ആണ് ഉടമകളിൽനിന്ന്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വചറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരുവെ ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ
ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 358985

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 28.9.18

പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ച്ത് തീയത്ടി 9.11.18
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എസ്ടിബമറ്ത് തുെ 199527

വചലവ്ചായ തുെ 181526

വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 646

വർക്ക്ത് ഫസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ ചുവവെ ബചർക്കുന

No Name mankayyala Mazhakuzhi compostpit Krishikku
anuyogiyamakkal

1
വിജയകുമാർ സജിത

നിവാസ്

70െിട്ർ.6 4 40ടസ്റെ്

2
ഉഷാ മധു അഖിൽ

ഭവനം

20 90ടസ്റെ്

3
സോമരാജൻ കണി

കോണത്ത്

മേലതിൽ

120 30 50

4
സുലോചന കുമാരി

മാളിക മഠം

25 1 37

5
പ്രകാശ്

തിരുവോണം

100െിട്ർ1.2
50െിട്ർ.6

20 80

6
മോഹനൻ

സോപാനം

29 60ടസ്റെ്

7 ഭാസ്കരപിള്ള

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

വീട്

150െിട്ർ 15 35

8 സോമശേഖരൻ

പിള്ള

50െിട്ർ 4 37

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വചറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരുവെ ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ
ഭൂവ്ടിെസന്ലം
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പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 358984

പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 28.9.18

പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ച്ത് തീയത്ടി 7.11.18

എസ്ടിബമറ്ത് തുെ 197777

വചലവ്ചായ തുെ 180402

വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 642

വർക്ക്ത് ഫസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ ചുവവെ ബചർക്കുന

No Name mankayyala Mazhakuzhi compostpit Krishikku
anuyogiyamakkal

1
സരസ്വതിയമ്മ

15െിട്ർ1.2 22

2
സിന്ധു ഫൈ

സുരഭി

200െിട്ർ 8

3
ശോഭനകുമാരി

12െിട്ർ.6 3 1

4
വിജയൻപിള്ള

കൃഷ്ണവിലാസം

15 3

5
വാസന്തി

പൂജപ്പുര വീട്

100െിട്ർ1.2
50െിട്ർ.6

10

6
സിന്ധു സുരേഷ്

പല്ലവി

50െിട്ർ 10

7 ഷീലഷീലപവൻ 150മിറ്റെർ 15 35

8 കരുണാകരൻപിള്ള 50മിറ്റെർ 12 1 37

9 സിന്ധു 20മിറ്റെർ 25

10 മോളി 20മിറ്റെർ 4 2

പ്രവർത്ടിയുവെ ബപര്ത് വചറുെ്ടിെ ന്ചാമമ്ചാത്ര െർഷെരുവെ ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ ഭൂവ്ടിെസന്ലം

പ്രവർത്ടിയുവെ ബെ്ചാഡ്ത് 353285
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പ്രവർത്ടി ആര്ലംഭ്ടിച്ച തീയത്ടി 14.2.19

പ്രവർത്ടി അവസ്ചാന്ടി്്ടിച്ച്ത് തീയത്ടി 5.2.19

എസ്ടിബമറ്ത് തുെ 196812

വചലവ്ചായ തുെ 181807

വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിന്ലം 644

വർക്ക്ത് ഫസറ്ടിൽ ബനര്ടിട്ത് പര്ടിബേ്ചാധന നെത്ടി െവണത്ടിയ വ്ടിവരങ്ങൾ ചുവവെ ബചർക്കുന

No Name mankayyala Mazhakuzhi compostpit Krishikku
anuyogiyamakkal

1
ശ്രീകല

30െിട്ർ1.2 9

2
വിനോദ് കുമാർ

20െിട്ർ 12

3
സുധാകുമാരി

35െിട്ർ.6 10 1

4

ഷംസി

50 4 1

5
വത്സല

150െിട്ർ1.2 4

6
ഗിരിജാ കുമാരി

50െിട്ർ 11

7 മല്ലിക കുമാരി 150മിറ്റെർ 4

8 നീലാമ 50മിറ്റെർ 1 1

9 സുരേന്ദ്രൻ 60മിറ്റെർ 11 1

10 വസന്തകുമാരി 20മിറ്റെർ 10 2

11 രാധാമണി 70മിറ്റെർ 10 2

12 ലതിക 58മിറ്റെർ 8 1

13 കുട്ടൻപിള്ള 50 16 1

14 ഗംഗാധരൻ 40 11 1

15 സൂസമ്മ 50 14 2
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അനുബന്ധം 5 (ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ)

വത്ചാഴ്ടിലുറ്്ത് പദ്ധത്ടിയുവെ അവെ്ചാേ അവബല്ചാെന ഗ്ചാമസഭയ്ത് മുബന്ന്ചാെ്ടിയ്ചായ്ടി പഞ്ചായത്ടിവല
വത്ചാഴ്ടിലുറ്്ത് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾ എല്ചാ്ലം വ്ടിള്ടിച്ചു ബചർത്തു ഒരു ബഫ്ചാക്കസ്ത് ഗ്രൂ്്ത് ഡ്ടിസ്കഷൻ
നെത്തുെയുണ്ചായ്ടി. അവരുവെ അവെ്ചാേങ്ങവളക്കുറ്ടിച്ച്ത് ബേ്ചാധവ്ചാന്ചാര്ചാക്കുെ എന്നത്ചായ്ടിരുന
ചർച്ചയുവെ പ്രധ്ചാനലക്യ്ലം

78 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളള്ള ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ടിൽ ഏെബദേ്ലം 52 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾ ഈ ചർച്ചയ്ടിൽ
പവങടുതതു. 2008 ആണ്ത് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്ഈ പദ്ധത്ടി ആര്ലംഭ്ടിക്കുന്നത്ത്. 12 വർഷബത്ചാളമ്ചായ്ടി
ഈ പദ്ധത്ടിയുവെ െീഴ്ടിൽ ബജ്ചാല്ടി വചയ്യുന്നവരു്ലം സ്ചാമ്പത്ടിെ ബുദ്ധ്ടിമുട്ടുെൾ െ്ചാരണ്ലം അടുത
സമയത്ത് ബജ്ചാല്ടി തുെങ്ങ്ടിയവരു്ലം ചർച്ചയ്ടിൽ പവങടുത്ടിട്ടുണ്ത്. സീെൾക്ക്ത് തവന്നയ്ചായ്ടിരുന
മുൻഗണന വ്ടിരല്ടിവലണ്ചാവുന്ന പുരുഷന്ചാർ മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ചർച്ചയ്ടിൽ പവങടുതത്ത്. 90%
പ്ര്ചായ്ലംവചന്നവർ ആയ്ടിരുന

 വവട്ടിക്കവല ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്ടിവല 3 വ്ചാർഡ്ടിൽ വത്ചാഴ്ടിൽെ്ചാർഡ്ത് അബപക്ടിച്ച്ത് 18 വയസ്ത്
പൂർത്ടിയ്ചായവർക്കു്ലം 15 ദ്ടിവസത്ടിനെ്ലം തവന്ന വത്ചാഴ്ടിൽ െ്ചാർഡ്ത് ലഭ്ടിചത്ചായ്ടി അറ്ടിയ്ചാൻ
സ്ചാധ്ടിചു.

 വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് ക്ക്ത് അബപക നൽെ്ചാ്ലം എന്ന്ത് അറ്ടിയ്ചാമ്ചായ്ടിരുന്ന്ടിട്ടു്ലം കൂെ്ടി അവർ വമറ്ടിവ്റെ
സഹ്ചായബത്ചാവെയ്ചാണ്ത് വത്ചാഴ്ടിൽ അബപക നൽെ്ടിയ്ടിരുന്നത്ത്. അതുവെ്ചാണ്ത് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിയുവെ
ഫെവേ്ലം പഞ്ചായത്ടിൽ ന്ടിന്ന്ത് ലഭ്ടിക്കുന്ന ഫെ്്ത്റ്ത് രസ്ടിതു ഉണ്ചായ്ടിരുന്ന്ടില. അതുവെ്ചാണ്ത്
14 ദ്ടിവസത്ടിനെ്ലം ബജ്ചാല്ടി ലഭ്ടിക്കണ്ലം എനള്ള അവെ്ചാേമ്ചാണ്ത് ല്ലംഘ്ടിക്കവ്ടുന്നത്ത്.

 വത്ചാഴ്ടില്ടിെ്ലം സൗെര്യങ്ങള്ചായ കുെ്ടിവവള്ള്ലം, പ്രഥമശുശ്രൂഷ െ്ടിറ്ത്, തണൽ എന്ന്ടിവ
ഉണ്ചായ്ടിര്ടിബക്കണ തു വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെളവെ അവെ്ചാേമ്ചാണ്ത് എന്ന്ചാൽ വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്ലം
മനസ്ടില്ചാക്ക്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്ത് കുെ്ടിവവള്ള്ലം മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ലഭ്യമ്ചാക്ക്ടിയ്ടിട്ടുള്ളത്ത് എന്ന്ചാണ്ത്.
എന്ന്ചാൽ ബമറ്ത് മ്ചാർ എല്ചാവരു്ലം തവന്ന സ്വന്ത്ലം ച്ടിലവ്ടിൽ െ്ചാർബപ്ചാള്ടിൻ വ്ചാങ്ങുെയു്ലം പ്രഥമ
ശുശ്രൂഷ െ്ടിറ്വവ്ചാങ്ങുെയു്ലം വചയ്യുനണ്ത് . െ്ചാർബ്്ചാള്ടിൻ വ്ചാങ്ങ്ടിയത്ടിന്ത് േ്ടില്ത് പഞ്ചായത്ടിൽ
നൽെ്ടിയ്ടിട്ടുവണന, പ്രഥമശുശ്രൂഷ െ്ടിറ്ത് വ്ചാങ്ങ്ടിയത്ടിനുള്ള അനുേന വചലവുെൾ
പഞ്ചായത്ടിൽ വെ്ചാടുക്കുനണ്ത് എന്ലം ഇത്ടിവന ഒന്ലം തവന്ന ഫപസ അവർക്ക്ത് ലഭ്ടിക്കുന്ന്ടില
എന്നത്ചാണ്ത് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്ലം അറ്ടിയ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്ത് .

 വത്ചാഴ്ടില്ടിെങ്ങള്ടിൽ വവച്ച്ത് വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്ക്ത് അപെെ്ലം സ്ലംഭവ്ടിച്ച്ചാൽ അത്ടിന്ത്
ആശുപത്ര്ടിയ്ടിൽ വെ്ചാണ്ടു ബപ്ചാകുന്ന വചലവ്ത്, ആശുപത്ര്ടി വചലവ്ത് െ്ടിട്ടുവമനള്ള െ്ചാര്യ്ലം
വത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെൾക്കു്ലം വമറ്ടിനു്ലം അറ്ടിയ്ടില്ചായ്ടിരുന എന്ന്ചാണ്ത് അറ്ടിയ്ചാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്ത്

തുെർച്ചയ്ചായു്ലം ബജ്ചാല്ടി ലഭ്ടിക്കുന്ന്ടില എന്ലം രണ്ത് മവസ്ട്ര്ചാൽ െഴ്ടിഞ്ഞ്ചാൽ പല െ്ചാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ്ത്
െ്ചാലത്ചാമസ്ലം വരുത്തുെയ്ചാണ്ത് വചയ്യുന്നത്ത് എന്ലം അതുവെ്ചാണ്ത് 100 വത്ചാഴ്ടിൽ ദ്ടിനങ്ങള്ലം ഞങ്ങൾക്ക്ത്

ലഭ്ടിക്കുന്ന്ടില എന്ലം ഞങ്ങളവെ ഉപജീവനമ്ചാർഗമ്ചാണ്ത് എനമനുവത്ചാഴ്ടില്ചാള്ടിെള്ലം പറഞ്ഞത്ത്. രണ്ട്

ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒമ്പതും പത്തും തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ

ആവശ്യമാണെന്നു0 ഈ വർഷമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് തൊഴിൽദിനം

കിട്ടണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെഅവളുടെഅഭിപ്രായം .
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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) ]©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 ശ്രീകുമാരി, ഉഷാകുമാരി,സിന്ധു, രാധാമണി,ശാന്തമ്മ,

സരസ്വതി

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

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

Gramasabha Minutes


