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ആമുഖം
C´y-bnÂ km[m-c-¡m-cmb P\-§-fpsS sXmgnÂ sN¿p-hm-\pÅ Ah-Im-is¯ kwc-

£n¨p \nÀ¯p-¶-Xn-\mbn 2005 sk]väw-_À amkw 5þmw XobXn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-

d¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. AhnZKv[ Imbn-I sXmgnÂ sN¿m³ k¶-²-sX-bpÅ {Kma

{]tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶, GsXmcp IpSpw-_-̄ n\pw Hcp km¼-̄ nI hÀjw 100 Znhks¯

sXmgnÂ Dd-̧ m-¡p-¶-tXm-sSm¸w KpW-ta-·-bpÅXpw ,Ømbn-bmbn«pÅXpw ,DÂ¸m-Z-\-£-

ahpamb BkvXn-¡-fpsS krjvSn-bmWv Cu ]²-Xn-bpsS apJy e£yw. {KmaoW P\-Xbv¡v

AXn-Po-h\ D]m-ZnIÄ hÀ²n-̧ n-¡pI. kmaqlnIambn ]nt¶m¡w \nÂ¡p¶ IpSpw-_-§sf

Cu ]²-Xn-bnÂ DÂs¸-Sp¯n Ah-cpsS D¶-a\w e£y-am-¡pI, ]©m-b-̄ o-cmPv Øm]-\-

§sf iàn-s¸-Sp-̄ pI F¶-Xpw CXnsâ e£y-amWv.

khn-ti-j-X-IÄ

 \nb-a-̄ nsâ ]n³_-e-½pÅ Ah-Im-im-[n-jvTnX ]²Xn

 {Kma]©m-b¯v {]tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶ GsXm-cmÄ¡pw (18 hbÊv ]qÀ¯n-bmb)

]²-Xn-bnÂ ]¦m-fn-bmImw.

 kv{Xo¡pw ]pcp-j\pw Xpey-th-X\w.

 ]cn-kvXnYn kwc-£Ww ImÀjnI taJ-e-bnse ASn-Øm\ kuI-cy-hn-I-k\w F¶n-

hbv¡v ap³K-W\.

 sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ {]hÀ¯n-IÄ Is-̄ p-Ibpw AXn-\pÅ Bkq{XWs¯

klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p¶p.

 Bkq-{XW¯nepw \nÀÆ-l-W-̄ nepw XnI-ª-kp-Xm-cyX.

 Icm-dp-Imtcm CS-¶n-e-¡mtcm CÃ.s]mXp-P\ ]¦m-fn-̄ -tXmsSbpÅ te_À…

 _m¦v hgn am{Xw thX\ hnX-cWw

 kv{XoIÄ¡v ap³K-W\.

 I¼yq-«À irw-Jehgn-bpÅ tamWn-ä-dnwKv kwhn-[m\w

 {Kma-k` ]²Xn HmUnäv sN¿p¶p.

tkmjyÂ HmUnäv F´v ? F´n\v?

tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v ]²Xn {]Imcw {Kma-]-©m-b¯v B{]-tZ-i¯v Hcp km¼-

¯nIhÀjw \S-̧ n-em-¡p¶ FÃm {]hÀ¯n-Ifpw tkmjyÂ HmUnän\p hnt[-b-am-¡-W-sa¶v

sXmgn-ep-d¸v \nbaw Section 17 (2) \njvIÀjn-¡p¶p. ]²Xn {]hÀ¯-\s¯]änbpw



s]mXp-[\w sNe-h-gn-¡p-¶-Xns\]änbpw ]uc-k-aqlw kzX-{ -́hp-amb ]cn-tim-[-\-bmWv

tkmjyÂ HmUnäv AYhm kmaq-lnI IW¡v ]cn-tim-[\. hÀj-̄ nÂ cv {]mhiyw

tkmjyÂ HmUnäv {Kma-k-̀ -IÄ FÃmhmÀUnepw IyXy-ambn \S-t¯XmWv. F¶v

sXmgnepd¸v \nbaw A\p-jm-kn-¡p¶p.Cu ]²-Xn-bnÂ Agn-a-Xn¡v CS-\Â¡msX, kpXm-

cy-Xbpw, Imcy-£-a-Xbpw Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I-bmWv. tkmjyÂ HmUnäneqsS e£y-an-Sp-¶Xv. Cu

AÀY-̄ nÂ kZv -̀c-W-̄ n-te-¡pÅ Hcp NphSv hbv¸m-WnXv. ]²Xn ]Ww icn-bmb coXn-

bnÂ Nne-shm-gn-¡p¶ptmsb¶pw, Cu ]Ww sNe-h-gn-̈ Xv sImv ]²-Xn-bpsS e£yw

ssIh-cn-̈ n-«ptm F¶pw, AXn-eqsS ]²Xn KpW-t`m-àm-¡-fpsS Pohn-X-̄ nÂ Imcy-amb

amäw Dm-bn-«ptm F¶pw tkmjyÂ HmUnäv {]{Inb hne-bn-cp-̄ p¶p. s]mXp P\-§-

fpsS ]¦m-fn-̄ -tXmsS \S-̄ p-¶-Xn-\mÂ kÀ¡mÀ ]²-Xn-I-fpsS \S-̄ n-̧ n-\p-taÂ s]mXp

kaq-l-̄ nsâ Pm{KX Dd-̧ n-¡m³ tkmjyÂ HmUnäv hgn-sbm-cp¡pw. cmPys¯ ]c-tam-

¶X HmUnänwKv kwhn-[m-\-amb Iwt{Sm-fÀ Aâv HmUn-äÀ P\-dÂ (C&AG) ]pd-s¸-Sq-hn¨

am\-Z-Þ-§fpsS ASn-Øm-\-̄ nÂ tkmjyÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn\v kwØm\ kÀ¡mÀ

cq]o-I-cn¨ tkmjyÂ HmUnäv bqWn-änsâ t\Xz-̄ -Xn-emWv Cu HmUnäv \S-̄ n-bn-«p-ÅXv.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയ

 1 പശാത്തല്ലംഒരുക്കൽ

ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയആര്ലംഭ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ടിയത്ടിയ്

 മുൻപുള്ള ആറ്ാേക്കാലയളവ്ടിൽ വാർഡ്ടിവല റ്പ്രവൃത്ത്ടിഫയലുെൾ, ഏഴരജ്ടിസ്റ്ററുെൾ,

അബതാവൊപ്ലം അനുബന്ധബരഖെള്ലംസൂക്ഷ്മപര്ടിബോധനനെത്തുന്നു.

ബ്ാക്ക്തലത്ത്ടിലു്ലംഗാ്പഞായത്ത്തലത്ത്ടിലു്ലം പദ്ധത്ടിന്ടിർവഹണ

ഉബ്്യാഗസ്ഥനായബ്ാക്ക്ഓഫീേർ (BDO), പഞായത്ത്വേകടറ്ടി, ്റ്ന്ടിർവഹണ

ഉബ്്യാഗസ്ഥർതുെങ്ടിയവരു്ായ്ടി

ബ്ാക്ക്റ്ടിബോഴ്സ്ബപഴ്സൺനെത്ത്ടിയകൂെ്ടിയാബലാചനയ്ടിൽഉരുത്ത്ടിര്ടിഞ്ഞത്ടിനനുേര്ടിച്

തുെർറ്പ്രക്ടിയെൾആസൂത്രണ്ലംവചയ്യുെയ്ലംബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ഗാ്േഭാതീയത്ടിന്ടിശയ്ടി

ക്കുെയ്ലംവചയ്യുന്നു



2. ഫയൽപരിസോധന

ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയആര്ലംഭ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ടിയത്ടിയ്  മുൻപുള്ള

ആറ്ാേക്കാലയളവ്ടിൽ വാർഡ്ടിവല റ്പ്രവൃത്ത്ടിഫയലുെൾ, ഏഴരജ്ടിസ്റ്ററുെൾ,

അബതാവൊപ്ലം അനുബന്ധബരഖെള്ലംസൂക്ഷ്മപര്ടിബോധനനെത്തുന്നു.

3. . പ്രവൃതിസ്ഥലപരിസോധന

ഓബരാറ്പ്രവൃത്ത്ടിയ്ലംഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിൽറ്പ്രത്ടിപാ്്ടിക്കുന്നഅളവ്ടിലു്ലംഗുണത്ത്ടിലു്ലംനെപ്ടിലാക്ക്ടിയ്ടിട്ടു

ബ്ാഎന്നു്ലംആറ്പ്രവൃത്ത്ടിയവെഗുണഫലത്ത്ടിവ്റെ

 വ്യാപ്ടിത്ടിടവപടുത്തുെയ്ലംറ്പ്രസ്തുതവതാഴ്ടില്ടിെങള്ടിൽവതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക്ക്ലഭ്ടിബക്ക്അവ

ൊേആനുകൂല്യങൾലഭ്ടിച്ടിട്ടുബ്ാഎന്നു്ലം

 റ്പ്രവൃത്ത്ടിസ്ഥലപര്ടിബോധനയ്ടിലൂവെലക്യ്ലംവവക്കുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരസേഖരണം

പദ്ധത്ടിഗുണബഭാകാക്കളവെവീടുവീൊന്തര്ലംവചന്ന്ബനര്ടിൽെ്്പദ്ധത്ടിയവെന്ടിർവഹണ

വത്തക്കുറ്ടിച്ചു്ലംഗുണഫലവത്തക്കുറ്ടിച്ചുമുള്ള  അഭ്ടിറ്പ്രായങള്ലംന്ടിർബ്ദേേങള്ലംേ്വരൂപ്ടിക്കുന്നു.

5. തെളിവസേഖരണം

ഫയൽപര്ടിബോധന, റ്പ്രവൃത്ത്ടിസ്ഥലപര്ടിബോധന, വീടുവീൊന്തര്ലംഉള്ള വ്ടിവരബേഖരണ്ലം

തുെങ്ടിയഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയെവ്ത്തലുെളവെവസ്തുന്ടിഷ്ഠ്ായവതള്ടിവബേഖരണ്ലംനെത്തുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം

ോമൂഹ്യഇെവപെലുെള്ടിലൂവെപദ്ധത്ടിവ്ടിജയ്ലംഉറപ്പുവരുത്ത്ടിപൗരാവബബാധ്ലം



 ഉയർത്തുെയ്ലം ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയ വ്ടിജയ്ടിപ്ടിക്കുെയ്ലം

വചയ്യുന്നത്ടിന്ആവേ്യ്ായ ബബാധവൽക്കരണ്ലംറ്പ്രവർത്തനങൾനെപ്ടിലാക്കുന്നു.

7. റിസ്ാർട്െയാറാക്കൽ

ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയയ്ടിവലെവ്ത്തലുെള്ലംന്ടിഗ്നങള്ലം, ന്ടിർബ്ദേേങള്ലം

ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ഗാ്േഭയ്ടിൽ ചർചവചയ് അ്ലംഗീൊര്ലംനെത്തുന്നത്ടിനാവേ്യ്ായ

െരടറ്ടിബപാർട്തയാറാക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റാമേഭ

പശാത്തല്ലംഒരുക്കൽചർചയ്ടിൽന്ടിശയ്ടിക്കവപട്്ടിനത്ത്ടിൽേൗെര്യറ്പ്ര്്ായസ്ഥല

ത്ത്ഗാ്േഭബചർന്ന്െരടറ്ടിബപാർട്അവതരണവ്ലം, ചർചയ്ലം, ന്ടിർബ്ദേേങള്ലം,

ത്ടിരുത്തൽറ്പ്രക്ടിയെള്ലം,

അ്ലംഗീൊര്ലംബനെ്ടിവയടുക്കുെയ്ലംതുെർനെപെ്ടിെള്ലംകെവൊള്ളുന്നു.

9.അനുേന്ധനടപടികള് (ആക്ഷന് തടക്കന്)

ബോഷ്യല് ഓഡ്ടിറ് ഗാ്േഭയ്ടില് എടുത്ത തീരു്ാനങളവെയ്ലം ന്ടിരബ്േങളവെയ്ലം

അെ്ടിസ്ഥാനത്ത്ടില് എടുത്ത അനുബന്ധ നെപെ്ടിെള് അടുത്ത ബോഷ്യല് ഓഡ്ടിറ്

ഗാ്േഭയ്ടില് ചരച വചയ്യുന്നു

പഞായതിൽ സൂക്ഷിസക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

 വതാഴ്ടിൽ ൊർഡ്ടിനുള്ള കുടു്ലംബഅബപകയവെ രജ്ടിസ്റ്റർ

 ഗാ്േഭ ബോഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ് ,ഗാ്േഭ ്ീറ്ടി്ലംഗ് രജ്ടിസ്റ്റർ

 വതാഴ്ടിൽ ആവേ്യവപടുന്നതു്ലം വതാഴ്ടിൽ വൊടുത്തതു്ലം േ്ലംബന്ധ്ടിച് രജ്ടിസ്റ്റർ

 റ്പ്രവർത്ത്ടി ല്ടിസ്റ്റ് വചലവ്ലം വ്ടിേ്ാ്ലംേങള്ലം േ്ലംബന്ധ്ടിച് രജ്ടിസ്റ്റർ

 സ്റ്റ്ടിര ആസ്ടിെളവെ രജ്ടിസ്റ്റർ



 പരാത്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ

 ോധന രജ്ടിസ്റ്റർ

1. വതാഴ്ടിൽ ൊർഡ് രജ്ടിസ്റ്റർ

വതാഴ്ടിൽ ൊർഡ് രജ്ടിസ്റ്റർ പൂർണ്ായ്ടിരുന്നു എ്ലം ഐേ്ടിൽ
ന്ടിന്നു്ലം രജ്ടിസ്റ്റർആയ്ടി തവന്ന സൂക്ടിച്ടിരുന്നു .
2. ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്റർ

വപാതു ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്ററു്ലം ബോഷ്യൽ
ഓഡ്ടിറ് ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്ററു്ലം ഒന്നുതവന്നയാണ ഒൿവറാവബർ വവര
സൂക്ടിച്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പഞായത്ത്ടിൽ ബപായ്ടി
അറ്ടിയ്ടിചത്ടിന് അെ്ടിസ്ഥാനത്ത്ടിൽ 9.2. 2019 കൂെ്ടിയ ഗാ്േഭ
റ്പ്രബത്യെ രജ്ടിസ്റ്റർ എഴുത്ടി സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത് .

3. വതാഴ്ടിൽആവേ്യവപടുന്നതു്ലം വതാഴ്ടിൽ വൊടുത്തതു്ലം േ്ലംബന്ധ്ടിച്
രജ്ടിസ്റ്റർ

വതാഴ്ടിൽആവേ്യവപടതു്ലം വതാഴ്ടിൽ വൊടുത്തതു്ലം േ്ലംബന്ധ്ടിച
എലാ ബരഖെള്ലം 2018 19 ജൂൺ വവരയള്ള ബരഖെൾ എ്ലം
ഐഎേ്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം റ്പ്ര്ടിൻറ് എടുത്തു കവെ്ടിട് സൂക്ടിച്ടിട്ടു്് .

4. വർക്ക് രജ്ടിസ്റ്റർ
വർക്ക് രജ്ടിസ്റ്റർ പൂർണ്ായ്ടിരുന്നു. എ്ലം ഐ എേ് ഇൽ ന്ടിന്നു്ലം
റ്പ്ര്ടിൻറ് എടുത്തു സൂക്ടിച്ടിരുന്നു. റ്പ്രവർത്ത്ടി ആര്ലംഭ്ടിചത് അതു്ലം
അവോന്ടിച തീയത്ടി ബബാധ്യവപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടു്് .
ഗാ്പഞായത്ത്ടിവല മുഴുവൻ റ്പ്രവർത്ത്ടിെള്ലം ഒരു വർക്ക് രജ്ടിസ്റ്റർ
എന്ന ന്ടിലയാണ് രജ്ടിസ്റ്റർ സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്. എ്ലം ഐഎേ്ടിൽ
ന്ടിന്നു്ലം ഡൗൺബലാഡ് വചയവതടുത്ത ബൊപ്ടി കബൻഡ് വചയ്
സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നു.
5.സ്ഥ്ടിര ആസ്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ.

ല്ടിസ്റ്റ് പൂർണ്ണ്ായ്ലം 2019 ജൂൺ വവരയള്ള വ രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ
ബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടു്് . എന്നാൽ ഈ രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ ഉത്തരവാ്വപട
ഉബ്്യാഗസ്ഥർ േർട്ടികഫ വചയ്ടിട്ടില
6.പരാത്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ .

2012 മുതൽ ഉള്ള പരാത്ടിെളാണ് രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ



സൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്. വ്ാത്ത്ലം 2018 വവരയള്ള പരാത്ടിെളാണ്
ബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടുള്ളത്. പരാത്ടിെൾക്ക് എലാ്ലം പര്ടിഹാര്ലം
ഉ്ാക്ക്ടിയതായ്ടി ബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടു്്.

 വ്റീര്ടിയൽ രജ്ടിസ്റ്റർ .

ജൂൺ വവരയള്ളഎലാവർക്കു്ലം എൻവറയ്ലം േ്ടിറ്ടിേൺ

ഇൻഫർബ്ഷൻ ബബാർഡ് ബരഖെളാണ് രജ്ടിസ്റ്റർആയ്ടി എ്ലംഐ

എേ്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം റ്പ്ര്ടിൻറ് എടുത്തുസൂക്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്

പഞായത്ത്ടിവല വതാഴ്ടിലുറപ് രജ്ടിബ്ട്രേഷനു്ായ്ടി

ബന്ധവപട ല്ലംഘനങൾ വതാഴ്ടിലുറപ്പു ന്ടിയ്ത്ത്ടിന് വേകൻ

25 റ്പ്രൊരമുള്ള ഉള്ള േ്ടികാനെപെ്ടിെൾകണ്ടിച് വരുത്താൻ

താൻ പര്യാപ്ാണ്.

പ്രവൃതികൾ
വർക്ക്
ബൊഡ്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയവെ
ബപര്

എസ്റ്റ്ടിബ്റ്
തുെ

ച്ടിലവായ
തുെ

ആര്ലംഭ്ടിച തീയത്ടി അവോന
തീയത്ടി

349039 കക്കുേ്
നിരമാണം

12338 11439 5.3.19 8.3.19

348434 കക്കുേ്
നിരമാണം

12338 11439 5.3.19 8.3.19

249621 വചരുെ്ടിെനാ്്ാത്ര

െരഷെരുവെ

ഭു്്ടിയ്ടില്
ഭുവ്ടിെേ0

19746
5

172644 22.11.18 12.12.18

314524 Sc/bplഭുവ്ടിെ
േ0

19952
4

167676 6.9.18 12.10.18

404016 വചരുെ്ടിെനാ്്ാത്ര

െരഷെരുവെ

ഭു്്ടിയ്ടില്
ഭുവ്ടിെേ0

17019
3

79918 18.3.19 29.3.19



323215 കനാല്
േംരകഷ
നം

13665
7

135275 6.2.19 25.2.19

362652 വചരുെ്ടിെനാ്്ാത്ര

െരഷെരുവെ

ഭു്്ടിയ്ടില്
ഭുവ്ടിെേ0

19823
4

169884 4.1.19 28.1.19

402256 വചരുെ്ടിെനാ്്ാത്ര

െരഷെരുവെ

ഭു്്ടിയ്ടില്
ഭുവ്ടിെേ0

19862
6

175458 5.3.19 28.3.19

249622 വചരുെ്ടിെനാ്്ാത്ര

െരഷെരുവെ

ഭു്്ടിയ്ടില്
ഭുവ്ടിെേ0

19671
6

171264 12.12.18 30.1.19

323214
െനാല്
േ്ലംരകണ്ലം

14503
7

143986 6.2.19 7.3.19

ഫയൽ പരിസോധിച്ചസ്ാൾ കതണ്ടതിയ വിവരങ്ങൾ

കവർസപജ് വാർഷ്ടിെ്ാസ്റ്റർ   േർക്കുലർറ്പ്രൊരമുള്ള  െവർബപജഫയല്ടിൽ

  സൂക്ടിബക്ക്തു്ലംഅതപൂർണ്ണ്ായ്ലംപൂര്ടിപ്ടിബക്ക്തു്ാണ് .
വാർഷ്ടിെ്ാസ്റ്റർേർക്കുലർറ്പ്രൊരമുള്ളെവർബപജപര്ടിബോധ്ടിച

 ഫയലുെള്ടിൽ  ൊണാന് െഴ്ടിഞ്ഞു
തെക്ക്ിസ്റ്റ്ഓഫസഡാക്യുതമ
ന്

എലാറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംഅതാതുഫയലുെള്ടിൽസൂക്ടിബക്ക്22
ബരഖെളവെവ്ടിവരങള്ലംബപജനമ്പറു്ലംബരഖവപടുത്തുന്നവചക്ക്ക്ല്ടിസ്റ്റ്സൂക്ടി
ബക്ക്ത്ഉ്്

പര്ടിബോധ്ടിച   റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 വചക്ക്ക്ല്ടിസ്റ്റ്ൊണാൻോധ്ടിച്ടില



വാർഷികകർമ്മപദ്ധെിയു
തടപകർ്്

വാർഷ്ടിെെർമ്മപദ്ധത്ടിയവെപെർപ് ഫയല്ടിൽ

  സൂക്ടിബക്ക്താണ്.
പര്ടിബോധ്ടിചത്ടിൽവാർഷ്ടിെെർമ്മപദ്ധത്ടിയവെപെർപ്െവ്തുവാൻ
െഴ്ടിഞു

വിേദമായോസ്കേെികഎ

സ്റ്റിസമറിതന  പകർ്്
വ്ടിേ്്ായോബ്കേത്ടിെഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിവ്റെ  പെർപ്പര്ടിബോധ്ടിച

 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംൊണുവാൻോധ്ടിച്ചുവേെ്യൂറ്ടിൽന്ടിന്നു്ലംലഭ്ടിച

ബൊപ്ടിആയ്ടിരുന്നുഫയല്ടിൽസൂക്ടിച്ടിരുന്നത്  ഇത്ടിൽേീൽ, ഒപ്,

 എന്ന്ടിവബരഖവപടുത്ത്ടിയരുന്നുഎന്നാൽതീയത്ടിബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിരു
ന്ന്ടില ,
വറ്പ്രാജക്റ്ടിബപാർട്അഥവാഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്റ്ടിബപാർട്ഉ്ായ്ടിരുന്ന്ടിലവ്ടിേ്
്ായഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്അനാല്ടിേ്ടിേ്ഓഫബററ്,
ലീബ്ഡായ്ടിങ്&ല്ടിഫ്ററ്ബററ്വ്്റെ്ഇവഉൾവപടുത്ത്ടിയ്ടിരുന്നു

 എന്നാൽഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിൽ&ഡ്ടികേൻേർബ്വേബഡറഎന്ന്ടിവബചർത്ത്ടിട്ടി
ല .

ജനെീയഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്

ജനെീയഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്പര്ടിബോധ്ടിച   ഫയലുെള്ടിൽെവ്ത്ത്ടി
ോസ്കേെികഅനുമെിയുതട

പകർ്്   ോബ്കേത്ടിെഅനു്ത്ടിയവെപെർപ്ഫയല്ടില് സൂക്ടിരുന്നു

ഭരണാനുമെി
ഫയൽപര്ടിബോധനയ്ക്കുവ്ടിബധയ്ാക്ക്ടിയഎലാഫയല്ടിലു്ലംഭരണാനു്ത്ടി
യവെപെർപ്ഉ്ായ്ടിരുന്നു.

േംസയാജിെപദ്ധെി

പര്ടിബോധ്ടിച   റ്പ്രവൃത്ത്ടിെൾ  േ്ലംബയാജ്ടിതപദ്ധത്ടിയ്ടിൽഉൾവപട
റ്പ്രവരത്ത്ടി െളയ്ടിരുന്ന്ടില.

തൊഴിൽആവേ്യത്ട്ടു
തകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ

വതാഴ്ടിൽആവേ്യത്ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ
യവെപെർപ്ഉ്ായ്ടിരുന്നു.

തൊഴിൽ

 നൽകിയേംേന്ധിച്ചവി

വരങ്ങൾ  

വതാഴ്ടില്ടിന്ഉള്ളഅബപകനല്ടിയത്ടിൻറ്പ്രൊര്ലംവതാഴ്ടിൽഅനുവ്്ടിച
ത്ലംബന്ധ്ടിചവ്ടിവരങൾറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ

അത്ടിവ്റെപെർപ്ഉ്ായ്ടിരുന്നു. 

ഇമസററർസറാൾ   റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപട്റററർബറാളെൾ3
റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംൊണുവാൻോധ്ടിച്ചു.്റററർബറാള്ടിൽഎ്ലംബു
ക്ക്നമ്പർ, ബപജനമ്പർഇവബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില.

തമഷർതമന്  ബുക്ക് വ്ഷർവ്്റെ്  ബുക്ക്ഫയല്ടിൽ ഉ്ായ്ടിരുന്നു



ോധനോമാറികതളക്കു
റിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ

10 റ്പ്രവർത്ത്ടിെള്ടിലു്ലം  ോധനോ്ാഗ്ടിെൾഒന്നു്ലംഉപബയാഗ്ടിച്ടിട്ടില

സവജ്ിസ്റ്റ് ബവജ്ക്ല്ടിസ്റ്റ്പര്ടിബോധ്ടിച 10 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലം MIS
ൽന്ടിന്നു്ലംഎടുത്തബവജ്ക്ല്ടിസ്റ്റ്ടിവ്റെപെർപ്ഉ്ായ്ടിരുന്നു

ഫണ്ട്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ      MIS ൽന്ടിന്നു്ലംഎടുത്തഫ്്ടാൻസ്ഫർഓർഡറ്ടിവ്റെപെർപ് 10
റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംഉ്ായ്ടിരുന്നു

സറായൽറി വ്യക്ടിഗതഗുണബഭാകാക്കളവെെര്െചരേീത്ടിവ്റെപെർപ് 10
റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംസൂക്ടിച്ടിട്ടു്്

മൂന്ന്ഘട   സഫാസടാറാഫ് റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടവ്ടിവ്ടിധഘടങള്ടിൽഉള്ളബഫാബടാെൾ
(റ്പ്രാര്ലംഭ, ്ധ്യ, അവോന) റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ

 സൂക്ടിബക്ക്താണപര്ടിബോധ്ടിചറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ

 രന്ദുന്ന്ഘടബഫാബടാഗാഫുെൾ   സൂക്ടിച്ടിട്ടുട്
പ്രവർതിപൂർതീകരണ
ോക്ഷ്യപതം

പര്ടിബോധ്ടിച  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 റ്പ്രവർത്ത്ടിപൂർത്തീെരണോക്യപത്ര. സൂക്ടിച്ടിട്ടു്്
മസററർസറാൾ

 മൂവതമന്റിപ് /
ഫയൽടാക്കിംഗ്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടഫയൽടാക്ക്ടി്ലംഗബഫാറ്ലംഎലാ

 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംസൂക്ടിച്ടിരുന്നു .

ജിസയാടാഗസഡഫാസടാറാ
ഫ്

പര്ടിബോധ്ടിച  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 ജ്ടിബയാൊഗബഡഫാബടാഗാഫ്ൊണുവാൻോധ്ടിച്ടില
സോഷ്യൽഓഡിറ്റിസ്ാർ
ട്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്ടിബപാർട്

  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ   സൂക്ടിച്ടിട്ടില
സേറ്ഡയറി 10 വർക്ക്ടിനുഉ്ായ്ടിരുന്നു

ഫീല്ഡ്ഡ്െല പരിസോധനയില് കതണ്ടതിയവ
പ്രവർതിയുതട സപര് വചറുെ്ടിെ ന്്ാത്രെരഷെരുവെ

ഭു്്ടിയ്ടില് ഭുവ്ടിെേന്ലം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 249621

പ്രവർതി ആരംഭിച്ച െീയെി 22.11.18
പ്രവർതി അവോനി്ിച്ച് െീയെി 12.12.18
എസ്റ്റിസമറ് തുക 197465
തെലവായ തുക 172644
തൊഴിൽ ദിനം 619



എം ബുക്ക് പ്രകാരം
52മഴക്കുഴി യും 1595

മീറർ മന്കയാലലം 215മിതറര കല്ലുകയാലംആയിരുന്നു ഫയൽ
പരിസോധനയിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എനാൽ
ഫീല്ഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ5 ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 36 മഴ കുഴിഉം 1100
മിറര മൺ കയാല യും 185 miter കല്ലുകയാലംമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ്.
ഇെിൽ പകുെി മഴക്കുഴികൾ മാതമാണ് നിലനില്ക്കുനെ്. ഇെില്കൃഷി

ചെയ്തതായും ,മൂടിയാതും കണു. ജലേംരക്ഷണ പദ്ധെി ലക്ഷ്യം
ആയിട്ടുള്ള മഴക്കുഴി നിർമ്മാണ പ്രവർതനങ്ങളുതട സപ്രാജക് മഴ കുഴികളുതട
എണം കുറവം എടുത് കുഴികൾ മൂടത്ട ആയെിനാൽവി നിസയാഗിക്കത്ട
തുകയുതട ഉസ്ദേേശുദ്ധിയിൽ എതാൻ കഴിഞ്ഞിടില്ല. കലു കയാല

കൃതിമായിതച്നെഉണ്ടായിരുന്നത് .മന്നുകയ്യാല ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. തരിശു

ഭൂമി കൃഷിയയാഗ്യമാകാൻ മിക്ക പുരയിടങ്ങളിലംുംം ഇയ്ാഴും കൃഷി ഉണ്ട്.

അവിചട വാഴ യെന തുടങിയവ കൃഷി ചെയ്തതായി കണു .മന്ട്കയാലക്ട്.

എസിയമറ്ട് പ്രകാരമുള്ളനീളയമാ,ഉയരയമാകാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .

2
പ്രവർതിയുതട സപര്

എേ്ടി/BPL ന്ടിരതെത്ടിഷ്ടിത
റ്പ്രവവരത്ടിെള്

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 314524

പ്രവർതി ആരംഭിച്ച െീയെി 6.9.18
പ്രവർതി അവോനി്ിച്ച് െീയെി 12.10.18
എസ്റ്റിസമറ് തുക 199524
തെലവായ തുക 167676
തൊഴിൽ ദിനം 601

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 48മഴക്കുഴി യും 850
മീറർ മന്കയാലലം 110മിതറര കല്ലുകയാലംആയിരുന്നുഫയൽ

പരിസോധനയിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എനാൽ



ഫീല്ഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ16ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 26 മഴ കുഴിഉം
653മിറര മൺ കയാല യും 265 miter കല്ലുകയാലംമാണ് കാണാൻ
കഴിഞ്ഞെ്.

3
പ്രവർതിയുതട സപര് എേ്ടി/BPL ന്ടിരതെത്ടിഷ്ടിത

റ്പ്രവവരത്ടിെള്

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 362652

പ്രവർതി ആരംഭിച്ച െീയെി 4.1.19
പ്രവർതി അവോനി്ിച്ച് െീയെി 28.1.19
എസ്റ്റിസമറ് തുക 198234
തെലവായ തുക 169884
തൊഴിൽ ദിനം 609

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 51മഴക്കുഴി യും 1605
മീറർ മന്കയാലലം 195മിതറര കല്ലുകയാലംആയിരുന്നുഫയൽ

പരിസോധനയിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .
എനാൽ ഫീല്ഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ26ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 82 മഴ കുഴിഉം
1400മിറര മൺ കയാല യും 165miter കല്ലുകയാലംമാണ് കാണാൻ
കഴിഞ്ഞെ്.

4
പ്രവർതിയുതട സപര് തെറുകിട

നമമാതകരഷകരുതട്ഭുമിയില്്ഭുവികേനം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 404016 324603

പ്രവർതി ആരംഭിച്ച െീയെി 18.3.19 22.2.19
പ്രവർതി അവോനി്ിച്ച് െീയെി 29.3.19 7.3.19
എസ്റ്റിസമറ് തുക 170193 86476
തെലവായ തുക 79918 86100
തൊഴിൽ ദിനം 300



എസ്ിമചെ പ്രകാരം
38മഴക്കുഴി യും 1175

മീറർ മന്കയാലലം 130മിതറര കല്ലുകയാലംആയിരുന്നു ഫയൽ
പരിസോധനയിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ്
.എനാൽ ഫീല്ഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ7 ഗുണസഭാകാക്കളില്
5ഗുണസഭാകാക്കള്ക്കായി24 മഴ കുഴിഉം620 മിറര മൺ കയാല യും 70 miter
കല്ലുകയാലംമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ്. ജലേംരക്ഷണ പദ്ധെി ലക്ഷ്യം
ആയിട്ടുള്ള മഴക്കുഴി നിർമ്മാണ പ്രവർതനങ്ങളുതട സപ്രാജക് മഴ കുഴികളുതട
എണം കുറവം എടുത് കുഴികൾ മൂടത്ട ആയെിനാൽവി നിസയാഗിക്കത്ട
തുകയുതട ഉസ്ദേേശുദ്ധിയിൽ എതാൻ കഴിഞ്ഞിടില്ല. കലു കയാല ്രലതും

യനരച്തെ്രുരയിടങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പുതുക്കിയയതായാണ് കാണാന ്കഴിഞ്ഞത്.

അതും ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട.് തരിശു ഭൂമി കൃഷിയയാഗ്യമാകാൻ മിക്ക

പുരയിടങ്ങളിലംുംം ഇയ്ാഴും കൃഷി ഉണ്ട്. അവിചട വാഴ യെന തുടങിയവ

കൃഷി ചെയ്തതായി കണു .മന്ട്കയാല്രലതും ഇടിഞു നിലയിലുമാണ്ട്.

എസിയമറ്ട് പ്രകാരമുള്ളനീളയമാ,ഉയരയമാകാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .

5
പ്രവർതിയുതട സപര് തെറുകിട നമമാതകരഷകരുതട്ഭുമിയില്്ഭുവികേനം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 402256

പ്രവർതി ആരംഭിച്ച െീയെി 5.3.19
പ്രവർതി അവോനി്ിച്ച് െീയെി 28.3.19
എസ്റ്റിസമറ് തുക 198626
തെലവായ തുക 175458
തൊഴിൽ ദിനം 618

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 35 മഴക്കുഴി യും 1250



മീറർ മന്കയാലലം 295 miter കല്ലുകയാലംആയിരുന്നു ഫയൽ
പരിസോധനയിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എനാൽ
ഫീല്ഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ8 ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 21മഴ കുഴിഉം 980മിറര
മൺ കയാല യും 205 മിതറരകല്ലുകയാലംആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെ്. .

6

പ്രവർതിയുതട സപര് തെറുകിട നമമാതകരഷകരുതട്ഭുമിയില്്ഭുവികേനം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 249622

പ്രവർതി ആരംഭിച്ച െീയെി 12.12.18
പ്രവർതി അവോനി്ിച്ച് െീയെി 30.1.19
എസ്റ്റിസമറ് തുക 196716
തെലവായ തുക 171264
തൊഴിൽ ദിനം 614

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 48 മഴക്കുഴി യും 1605
മീറർ മന്കയാലലം 205 miter കല്ലുകയാലംആയിരുന്നു ഫയൽ

പരിസോധനയിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെ് .എനാൽ
ഫീല്ഡഡ്സ്പരിസോധനയിൽ15 ഗുണസഭാകാക്കൾക്കായി 31മഴ കുഴിഉം
1061മിറര മൺ കയാല യും 160 മിതറരകല്ലുകയാലംആണ് കാണാൻ
കഴിഞ്ഞെ്.

8
പ്രവർതിയുതട സപര് കനാല്േംരക്ഷണം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 323214

പ്രവർതി ആരംഭിച്ച െീയെി 6.2.19
പ്രവർതി അവോനി്ിച്ച് െീയെി 7.3.19



എസ്റ്റിസമറ് തുക 145037
തെലവായ തുക 143986
തൊഴിൽ ദിനം 506

. കരികു്നെൻ ഭാഗം മുതൽ പാലക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ വരചം ullaകനാൽ നവീകരണ

പ്രവേര്ത്തനം അവസാനിച്ചിട്ടും ഏഴ് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ പൂർണമായും

ഉപയോഗശൂന്യമായ രീതിയിൽ കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ് . കനാലിചന

ഇരുവശങളിലുചടഉള്ള കാൽനടയാത്ര പോലും അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്ന

രീതിയിലാണ്. കനാലിലൂടെ ജലം ഒഴുക്കി വിടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പാറ കൂട്ടി

കിടക്കുന്നതായി കാണാന ് കഴിഞ്ഞു. കനാൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനം മൂലം എന്ത്

പ്രയോജനം സമീപവാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിഎ്നെ്ട്മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

പ്രവർതിയുതട സപര് കനാല് േംരക്ഷണം

പ്രവർതിയുതട സകാഡ് 323215

പ്രവർതി ആരംഭിച്ച െീയെി 6.2.19
പ്രവർതി അവോനി്ിച്ച് െീയെി 25.2.19
എസ്റ്റിസമറ് തുക 136657
തെലവായ തുക 135275

ആകവിള മുതൽ കൊച്ചാലുംമൂട് വരെയുള്ള കനാൽ നിലവിൽ കാടുമൂടി

അവസ്ഥയിലും ഉപയോഗശൂന്യമായ രീതിയിലുമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് .ഇതുമൂലം ഈ

പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എന്തം്ട് പ്രയയാജനം ലഭിചു എ്നെ്ട്

െിനിയകണിയിരികു്നെു

കതണ്ടതലകളും നിർസ്ദേേങ്ങളും

 വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക് അവരുവെ അവൊേങവളക്കുറ്ടിച്

കൃത്യ്ായ ഒരു ധാരണയ്്ടില

 കഴിഞ്ഞോേതിക വരഷം 28തൊഴിലാളികൾക്ക്

ആണ് നൂറ് തൊഴിൽദിനം ലഭിച്ചെഉ.

 വതാഴ്ടിലുറപ് പദ്ധത്ടി വതാഴ്ടിലാള്ടിെളവെ

അവൊേ്ായ്ടി അല അവർ ൊണുന്നത്, ബ്റ്റു നൽകുന്ന



ഒരുഔ്ാര്യ്ലം എന്നാണ് വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾ

്നസ്ടിലാക്കുന്നത്.

 തവടിക്കവല സ്ാക്കിതല മറ്റു പഞായത്തുകതള

അസപക്ഷിച്ച് 45മുെല്50 സജാലി വീെം അനുവദിച്ചു

തകാടുതെിന് നിർവഹണ ഉസദ്യാഗസ്ഥതര പ്രസെ്യകം

പ്രേംേിസക്കണ്ട ഇരിക്കുന്നു

.

.

 മാർച്ച് വതര തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ
കാലൊമേം വരുത്തുകയും മാർച്ച് ആകുസ്ാസഴക്കും
വലിയ എസ്റ്റിസമറ് തുക നൽകി തൊഴിലകൾ ഏതറടുത്തു
നടത്തുകയും അെ് കുറച്ചു മാതം തെലവാക്കുകയും
ോക്കി തുക തെലവാകാതെ സപാവകയും തെയ്യുന ഒരു
പ്രവണെയാണ് കണ്ടുവരുനെ് .ഇതുനിർവ്വഹണ
ഉസദ്യാഗസ്ഥർ പ്രസെ്യക ശ്രദ്ധിസക്കണ്ടൊണ്.

 ക്ടിയാത്മെ ചർചെള്ടിലൂവെ വതാഴ്ടിലാള്ടിെളവെ
പരമ്പരാഗത അറ്ടിവ്ടിവന റ്പ്രബയാജനവപടുത്ത്ടി അവരുവെ
അഭ്ടിറ്പ്രായങൾ ഉൾവപടുത്ത്ടി ഗാ്േഭയ്ടിൽ
ഉയർന്നുവരുന്ന ന്ടിർബ്ദേേങൾ ഉൾവക്കാ

 ്് ബവണ്ലം ഉബ്്യാഗസ്ഥർ വതാഴ്ടിൽ
ത്ടിരവഞ്ഞടുബക്ക്ത്

 വതാഴ്ടിലുറപ്പു ന്ടിയ്്ലം ്്ലം വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക്

ഉറപ്പുനൽകുന്ന വതാഴ്ടിൽ േൗെര്യങളായ സുരകാ

ഉപെരണങൾ ലഭ്യ്ായ്ടി എന്ന് ബബാധ്യവപട അവർ

ഉറപ്പുവരുത്തണ്ലം.

 ന്ടിയ്റ്പ്രൊര്ലം ഉെ്െൾ അവരുവെ ഭൂ്്ടിയ്ടിൽ



വതാഴ്ടിലുറപ് പദ്ധത്ടി റ്പ്രൊര്ലം കൃഷ്ടിബയാഗ്യ്ാക്കാൻ

അബപകനൽകുെയ്ലം അത് റ്പ്രൊര്ലം അവർക്ക് വചയ്തു

വൊടുക്കുെയാണ് വചയത്. പര്ടിബോധ്ടിച

റ്പ്രവർത്ത്ടിെള്ടിൽ ഉെ്െൾ എലാ്ലം തവന്ന ബജാല്ടി

വചയതതായ്ടി ്നസ്ടിലാക്കാൻ െഴ്ടിനജ്ടിട്ടില

 റ്പ്രവർത്ത്ടിെൾ ത്ടിരവഞ്ഞടുക്കുബമ്പാൾ ഭൂറ്പ്രകൃത്ടിയനുേര്ടിച് ആ

റ്പ്രബ്േത്ത് വചയാൻ പറ്റുന്ന റ്പ്രവർത്ത്ടിെൾ ആണ് എന്ന്

ഉബ്്യാഗസ്ഥർ ഉറപ്പുവരുത്തണ്ലം.

 ഒരു ്ഴക്കുഴ്ടി യവെ ൊലാവധ്ടി 3 വർഷ്ലം ആവണന്ന്ടിര്ടിവക്ക

അത് , വാഴ, വതങ്, ചപ്പുചവറുെൾ എന്ന്ടിവയ്ക്കുള്ള കുഴ്ടിെൾ

ആയ്ടിടാണ് ൊണാൻ ോധ്ടിചത്.

 ഒരു കെപ്പു്ലം ്ഴക്കുഴ്ടിെൾ ്ാത്ര്ാണ് എസ്റ്റ്ടിബ്റ് റ്പ്രൊര്ലം

ഉ്ായ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പര്ടിബോധനയ്ടിൽ ്നസ്ടിലാക്കാൻ

െഴ്ടിഞ്ഞത് അോസീയ്ായ്ടി ന്ടിർമ്മ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നു വലുതു്ലം

വചറുതു്ായ ്ഴക്കുഴ്ടിെൾ ആണ്

 വതാഴ്ടിലുറപ് പദ്ധത്ടി റ്പ്രൊര്ലം അനുവ്നീയ്ായ 260 വർക്കുെൾ

വചയാവ്ന്ന്ടിര്ടിവക്ക ബോഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ് ബഫാറ്ലം റ്പ്രൊര്ലം

ൊണാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത് ്ണ്ണ് ജല േ്ലംരകണറ്പ്ര റ്പ്രവർത്ത്ടിെൾ

്ാത്ര്ാണ്.

 70% ്ഴകുഴ്ടിെള് ്ാത്രബ് ്ഴകുഴ്ടിെളായ്ടി
ൊണാന്െഴ്ടിഞ്ഞുല്ലു .ഇതുമുല്ലം 8 എസ്ടിലായ്ടിവച്ടിര്ടിക്കുന്ന ്ഴകുഴ്ടിെളവെ
തുെ െള്ഒരുആസ്ടിയ്ലംവ്രെഷ്ടിക്കാവതബപാകുെയാന്നു വചയ്തുത്





 എസ്റ്റ്ടിബ്റ് റ്പ്രൊര്ലം പല അളവ്ടില് ്ന്നു െയാല

ഉ്ായ്ടിരുവന്ന്കേ്ടിലു്ലംഎസ്റ്റിസമറിൽ പറയുന

രീെിയിലായിരുനില്ല തെയിരിക്കുനെ്.

 എസ്റ്റിസമറ് പ്രകാരമുള്ള കല്ലുകയാലകള് ഒരുപരിെിവതര

കൃെ്യമായി െതന തെയിട്ടുണ്ട്

 ോമൂഹ്ടിെ േന്നദ്ധേ്ലംഘെനെളവെയ്ലം എൻജ്ടിഒ യവെയ്ലം

പ്കോള്ടിത്ത എങ്ലം തവന്ന ൊണാൻ െഴ്ടിഞ്ഞ്ടില.

 പദ്ധത്ടി ആസൂത്രണത്ത്ടിന് ബവ് പര്ടിേീലന്ലം വതാഴ്ടിലുറപ്

സ്റ്റാഫുെൾക്ക് വ്റ് ്ാർക്കു്ലം നൽബെ്്ടിയ്ടിര്ടിക്കുന്നു

അവകാോധിഷിെ നിസഷധങ്ങൾ

 വതാഴ്ടിൽ ആവേ്യവപട്ടുവൊ്് വ്യക്ടിപര്ായ അബപക

പഞായത്ത്ടിൽ വൊടുക്കു്ലം എന്നു്ലം അറ്ടിയാ്ായ്ടിരുന്ന്ടിട്ടു്ലം

കൂവെ എലാ വതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ലം െള്ലം വ്റ്ടിവ്റെ

േഹായബത്താവെ ഗ്രൂപ് ആയ്ടിടാണ്അബപക

നൽെ്ടിയ്ടിര്ടിക്കുന്നത് . ചുരുക്ക്ലം ച്ടില വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക്

അവൊേവത്തക്കുറ്ടിച് അറ്ടിവ്ടിലായ്ടിരുന്നു. ഇത് വഴ്ടി

വതാഴ്ടിലാള്ടിെളവെ വതാഴ്ടിൽ അബപക്ടിക്കാനുള്ള

അവൊേ്ാണ് ആണ് ന്ടിബഷധ്ടിക്കവപടത്.

 തൊഴിലാളികൾ അവകാേത്ട 14 ദിവേതിനുള്ളിൽ

തൊഴിൽ നൽകണം അല്ലാതപക്ഷം തൊഴിലില്ലായ്മ

സവെനം നൽകണതമന് നിയമം നിലനിൽക്കുന

തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ നിയമതതക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ,

അതല്ല്കേിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ സവെനം ലഭിച്ചൊയി

കാണാൻ ോധിച്ചില്ല. ഈ ോഹെര്യതിൽ

തൊഴിലില്ലായ്മ സവെനം ലഭിക്കുവാനുള്ള

തൊഴിലാളികളുതട അവകാേമാണ്

നിസഷധിച്ചിരിക്കുനെ്.

 തൊഴിൽ അസപക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവേങ്ങസളാളം കാത്തു

നിൽസക്കണ്ട അവസ്ഥയാണ് ആണ് തൊഴിലാളികൾക്ക്

ഉള്ളെ് . പഞായതിൽ നിന് വിവരങ്ങൾ



െിരക്കുസ്ാൾ പുെിയ സജാലികൾ ഒന്നും ആയിടില്ല

എന് പറഞ്ഞു െിരിച്ചയക്കുകയാണ് പെിവ്.

 എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി തയ നിയമപ്രകാരം

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന േൗകര്യങ്ങളായ

കുടിതവള്ളം െണതലാരുക്കാൻ ഉള്ള ടാർ്ാളിൻ,

റ്പ്രഥ്ശുശ്രൂഷ െ്ടിറ് എന്ന്ടിവ നൽബെ്തു്്. എന്നാൽ

വതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം ലഭ്ടിച വ്ടിവര്നുേര്ടിച്

ബ്ൽപറഞ്ഞേൗെര്യങൾ ഒന്നു്ലം തവന്ന

വൊടുക്കുന്നതായ്ടി ൊണുവാൻ െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടില. കുെ്ടിവവള്ള്ലം

അടുത്തുള്ള വീടുെള്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം ബ്റ് എത്ത്ടിക്കുെയാണ്

പത്ടിവ്. ഒരു മുറ്ടിവ് വന്നാൽ കൂവെ ഉപബയാഗ്ടിക്കാൻ

പറ്ടിയ ്രുന്നുെവളാന്നു്ലം തവന്നഅവരുവെ പക്കൽ ഇല

എന്നതു്ലം റ്പ്രഥ്ശുശ്രൂഷ െ്ടിറ് എന്നത് ന്ടിയ്ത്ത്ടിൽ ്ാത്ര്ലം

ന്ടിൽക്കുന്ന ഒന്നായ്ടി ്ാത്ര്ാണ് ൊണാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ് വാങ്ങുന േില്ല് പഞായതിൽ

തകാടുതാൽ അനുേന്ധ തെലവ് പഞായതിൽ നിന്നും

ലഭിക്കഇല്ല . സനരതത തകാടുത അനുേന്ധ

െിലവകളുതദ സപേതയാന്നും െതന അവർക്ക്

ലഭിച്ചിടില്ല എനാണ് പരാെി .

 ഇപതയുംചതാഴിലാളികളുള്ളഈവാർഡിൽ ഒരു

ടാർപാലിന് പോലും ഇല്ല

എന്നാണ്അറിയങ്കഴിഞ്ഞത്.കാലാവര്ഷം ശക്തമായഈ

സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം അടിയന്തരമായി

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണം്ട്.

വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക് വതാഴ്ടില്ടിെങള്ടിൽ വച് അപെെ്ലം
േ്ലംഭവ്ടിചാൽ അവരുവെ ആശുപത്ര്ടി വചലവ, ആശുപത്ര്ടിയ്ടിൽ വൊണ്ടു ബപാകുന്നത്ടിനുള്ള

വ്്ടിക്കൂല്ടിയ്ലം നൽബെ്തു്്. എ്നൊൽ പണി സൈറ്റിൽ വെച്ച് മത്തായി എന്ന

തൊഴിലാളിക്ക് അപകടം പറ്റിയപ്പോൾആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെലവ്

തൊഴിലാളിയും ,മേറ്റുംകൂടിയാണ് വഹിച്ചത.്ഒന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും

ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതം്ട്

 ന്ടിയ്റ്പ്രൊര്ലം 5 െ്ടിബലാ്ീറർ അപ്പുറ്ലം ബജാല്ടി

വചയ്യുെയാവണ്കേ്ടിൽ വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക് 10% യാത്ര കൂല്ടി



നൽബെ്താണ്. അങവന യാത്രാക്കൂല്ടി ലഭ്ടിക്കുവ്ന്നു്ലം

ഉള്ള വതാഴ്ടിലാള്ടിെളവെ അവൊേവത്തക്കുറ്ടിച് അവർക്ക്

അറ്ടിയ്ടിലായ്ടിരുന്നു. വ്ടിേ്ാ്ലംേങളെങ്ടി േ്ടിറ്ടിേൺ

ബബാർഡ് വതാഴ്ടില്ടിെങള്ടിൽസ്ഥാപ്ടിക്കണവ്ന്നാണ്

ന്ടിയ്്ലം . എനാൽ പരിസോധിെ 10 വർക്കുകളിലം

േിറിേൺ ഇൻഫർസമഷൻ സോർഡ്

ആണസേറിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതു. ഈ

സോർഡിന് സപേ പിരിച്ചു വാങ്ങിയൊണ്

എനാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെ്. ഇെിൻതറ

സപേ പഞായതിൽനിന് കുറച്ചു അക്കൗണ്ടിൽ

എതിയിടുടനാണ് അറിയാന്അറിഞ്ഞെ്

 ്രുന്നു വാങന്നബ്ടില്ലുെൾ ; ബഫാബടാവയടുക്കുന്നബ്ടില്ലുെൾ

, ബഫാബടാ ബൊപ്ടി എടുക്കുന്നത്ടിനു വചലവെൽ,

വ്്ടിക്കൂല്ടിക്ക്ഉല ച്ടിലവെൾ െൾ ഇവവയാന്നു്ലം െ്ടിട്ടുന്ന്ടില

എന്നാണ് ബ്റ്റു്ാരുവെ പരാത്ടി

 ൊലാനുസൃത്ായതു്ലം വതാഴ്ടിലാള്ടിെളവെ ആവേ്യറ്പ്രൊര്ലം

ഉള്ള ബജാല്ടിെൾ അല നൽകുന്നവതന്ന്

പരാത്ടിയയർന്ന്ടിട്ടു്് . വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക് നല

വടയ്ടിനുെള്ലം ബബാധവൽക്കരണ കാസുെള്ലം

വചയ്യുന്നത്ടിലൂവെ നമ്മുവെ ഭരണേ്ലംവ്ടിധാനങൾ കൂടുതൽ

സുതാര്യ്ാക്കുവാൻെഴ്ടിഉ്ലം. അത്ടിലൂവെയ്ലം വതാഴ്ടിലുറപ്

പദ്ധത്ടി കൂടുതൽ ഫലറ്പ്ര്്ാകു

 ഭൂപ്രകൃെി ഉണ്ടായ മാറങ്ങളും കാലവർഷവം

നിർമ്മാണ പ്രവർതനങ്ങളുതട കൃെ്യമായ അളവ്

സരഖത്ടുത്തുന െടസം സൃഷിച്ചു.

 കിണർ സനാട് സെർന കുഴിച്ച് മഴക്കുഴികൾ പലതും

നിലനിർതിയിട്ടുണ്ട് കിണറിതല ജലലഭ്യെക്ക്

ഏതറ േഹായകമാണ്. ഇതരതിലള്ള

മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മാണം ഏതറ പ്രസയാജനകരവം

ഫലപ്രദമായിരുന്നു.



 ഭൂമി കൃഷിസയാഗ്യമാക്കാൻ നൽകുന്നുതണ്ട്കേിലം

അെ് നിലനിർതി േംരക്ഷിക്കാൻ ഉടമ

െയാറാകുനില്ല ഉടമകളുതട നിർസദേപ്രകാരം

മാതസമ പല പണികളും തെയാവ

 കകൂസ്ട്നിർമ്മാണം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കക്കൂസുകൾ ഒരു

ആസ്തി നിർമ്മികച്ട്ടആയിട്ടാണ്ട്

മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത്

സഫാക്കേ് ഗ്രൂ്് ഡിസ്കഷൻ .

തൊഴിലറ്് പദ്ധെിയുതട അവകാേ അവസലാകന റാമേഭയ് മുസനാടിയായി
പഞായതിതല തൊഴിലറ്് തൊഴിലാളികൾ എല്ലാം വിളിച്ചു സെർത്തു ഒരു സഫാക്കേ്
ഗ്രൂ്് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. അവരുതട അവകാേങ്ങതളക്കുറിച്ച്
സോധവാനാരാക്കുക എനൊയിരുന്നു െർച്ചയുതട പ്രധാനലക്ഷ്യം

തൊഴിലാളികളുള്ള റാമപഞായതിൽ ഏകസദേം തൊഴിലാളികൾ ഈ

െർച്ചയിൽ പത്കേടുതതു. 2008 ആണ് റാമപഞായത്ഈപദ്ധെി
ആരംഭിക്കുനെ്. 12 വർഷസതാളമായി ഈ പദ്ധെിയുതട കീഴിൽ സജാലി തെയ്യുനവ

ോമ്പത്ത്ടിെ ബുദ്ധ്ടിമുട്ടുെൾ ൊരണ്ലം അടുത്തേ്യത്ത് ബജാല്ടി തുെങ്ടിയവരു്ലം
ചർചയ്ടിൽ പവ്കേടുത്ത്ടിട്ടു്്. സീെൾക്ക് തവന്നയായ്ടിരുന്നു മുൻഗണന
വ്ടിരല്ടിവലണ്ണാവന്ന പുരുഷനാർ ്ാത്ര്ാണ് ചർചയ്ടിൽ പവ്കേടുത്തത്. 90%
റ്പ്രായ്ലംവചന്നവർആയ്ടിരുന്നു

 ക്ല്ലംഗാ് പഞായത്ത്ടിവല വാർഡ്ടിൽ വതാഴ്ടിൽൊർഡ് അബപക്ടിച്
18 വയേ് പൂർത്ത്ടിയായവർക്കു്ലം 15 ്്ടിവേത്ത്ടിനെ്ലം തവന്ന വതാഴ്ടിൽ
ൊർഡ് ലഭ്ടിചതായ്ടി അറ്ടിയാൻ ോധ്ടിചു.

 വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക് അബപക നൽൊ്ലം എന്ന് അറ്ടിയാ്ായ്ടിരുന്ന്ടിട്ടു്ലം കൂെ്ടി
അവർ വ്റ്ടിവ്റെ േഹായബത്താവെയാണ് വതാഴ്ടിൽ അബപക
നൽെ്ടിയ്ടിരുന്നത്. അതുവൊ്് വതാഴ്ടിലാള്ടിയവെ കെവേ്ലം
പഞായത്ത്ടിൽ ന്ടിന്ന് ലഭ്ടിക്കുന്ന കെപ്റ് രേ്ടിതു ഉ്ായ്ടിരുന്ന്ടില.
അതുവൊ്് 14 ്്ടിവേത്ത്ടിനെ്ലം ബജാല്ടി ലഭ്ടിക്കണ്ലം എന്നുള്ള



അവൊേ്ാണ് ല്ലംഘ്ടിക്കവപടുന്നത്.

 വതാഴ്ടില്ടിെ്ലം േൗെര്യങളായ കുെ്ടിവവള്ള്ലം, റ്പ്രഥ്ശുശ്രൂഷ െ്ടിറ്, തണൽ
എന്ന്ടിവ ഉ്ായ്ടിര്ടിബക്ക് തു വതാഴ്ടിലാള്ടിെളവെ അവൊേ്ാണ്
എന്നാൽ വതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം ്നേ്ടിലാക്കാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്
കുെ്ടിവവള്ള്ലം ്ാത്ര്ാണ് ലഭ്യ്ാക്ക്ടിയ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. എന്നാൽ
വതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ടില് പ്ടിര്ടിവചടുത്ത കപേഉപബയാഗഇച്വാങ്ടിയ
ഒരുഡാരപല്ടിന് ്ാത്ര്ാണ് ഉള്ളത്.

 എലാവരു്ലം തവന്ന േ്വന്ത്ലം ച്ടിലവ്ടിലാണ് റ്പ്രഥ് ശുശ്രൂഷ
െ്ടിറ്വവാങന്നത് . റ്പ്രഥ്ശുശ്രൂഷ െ്ടിറ് വാങ്ടിയത്ടിനുള്ള അനുബന്ധ
വചലവെൾ പഞായത്ത്ടിൽ വൊടുക്കുന്നു്് എന്നു്ലം ഇത്ടിവന ഒന്നു്ലം
തവന്ന കപേ അവർക്ക് ലഭ്ടിക്കുന്ന്ടില എന്നതാണ് വതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ടിൽ
ന്ടിന്നു്ലം അറ്ടിയാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്

 തുെർചയായ്ലം ബജാല്ടി ലഭ്ടിക്കുന്ന്ടില എന്നു്ലം പല ൊരണങൾ പറഞ്ഞ്
ൊലതാ്േ്ലം വരുത്തുെയാണ് വചയ്യുന്നത് എന്നു്ലം അതുവൊ്് 100
വതാഴ്ടിൽ ്്ടിനങള്ലം ഞങൾക്ക് ലഭ്ടിക്കുന്ന്ടില എന്നു്ലംഇതു ഞങളവെ
ഉപജീവന്ാർഗ്ാണ് എന്നു്നുവതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ലം പറഞ്ഞത്

 ചതാഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായ കൂലി ലഭികു്നെില എ്നൊണ്ട്

ചതാഴിലാളികളുചട പ്രധാന്രരാതി




