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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?
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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.

സോഷ്യൽഓഡ്രിറ്റ്പ്രക്രിയ

1 പശാത്തല്ലംഒരുക്കൽ

ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയആര്ലംഭ്ടിച്ടിര്ടിക്കുന്നത്ടിയത്ടിയ്

 മുൻപുള്ള ആറ്ാേക്കാലയളവ്ടിൽ വാർഡ്ടിവല റ്പ്രവൃത്ത്ടിഫയലുെൾ, ഏഴരജ്ടിസ്റ്ററുെൾ,

അബതാവൊപ്ലം അനുബന്ധബരഖെള്ലംസൂക്ഷ്മപര്ടിബോധനനെത്തുന്നു.

ബ്ാക്ക്തലത്ത്ടിലു്ലംഗാ്പഞായത്ത്തലത്ത്ടിലു്ലം പദ്ധത്ടിന്ടിർവഹണ

ഉബ്്യാഗസ്ഥനായബ്ാക്ക്ഓഫീേർ (BDO), പഞായത്ത്വേകടറ്ടി, ്റ്ന്ടിർവഹണ

ഉബ്്യാഗസ്ഥർതുെങ്ടിയവരു്ായ്ടി

ബ്ാക്ക്റ്ടിബോഴ്സ്ബപഴ്സൺനെത്ത്ടിയകൂെ്ടിയാബലാചനയ്ടിൽഉരുത്ത്ടിര്ടിഞ്ഞത്ടിനനുേര്ടിച്

തുെർറ്പ്രക്ടിയെൾആസൂത്രണ്ലംവചയ്യുെയ്ലംബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ഗാ്േഭാതീയത്ടിന്ടിശയ്ടി

ക്കുെയ്ലംവചയ്യുന്നു



2. ഫയൽപര്രിസോധന

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിയതിയ്

ക്ക്  മുൻപുള്ള ആറ്മാസക്കാലയളവിൽ വാർഡിലെ

പ്രവൃത്തിഫയലുകൾ, ഏഴ്രജിസ്റ്ററുകൾ, അതോടൊപ്പം

അനുബന്ധരേഖകളുംസൂക്ഷ്മപരിശോധനനടത്തുന്നു.

3. . റ്പ്രവൃത്രിസ്ഥലപര്രിസോധന

ഓബരാറ്പ്രവൃത്ത്ടിയ്ലംഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിൽറ്പ്രത്ടിപാ്്ടിക്കുന്നഅളവ്ടിലു്ലംഗുണത്ത്ടിലു്ലംനെപ്ടിലാക്ക്ടിയ്ടിട്ടു

ബ്ാഎന്നു്ലംആറ്പ്രവൃത്ത്ടിയവെഗുണഫലത്ത്ടിവ്റെ

 വ്യാപ്ടിത്ടിടവപടുത്തുെയ്ലംറ്പ്രസ്തുതവതാഴ്ടില്ടിെങള്ടിൽവതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക്ക്ലഭ്ടിബക്ക്അവ

ൊേആനുകൂല്യങൾലഭ്ടിച്ടിട്ടുബ്ാഎന്നു്ലം

 റ്പ്രവൃത്ത്ടിസ്ഥലപര്ടിബോധനയ്ടിലൂവെലക്യ്ലംവവക്കുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവ്രിവരസേഖരണം

പദ്ധത്ടിഗുണബഭാകാക്കളവെവീടുവീൊന്തര്ലംവചന്ന്ബനര്ടിൽെ്്പദ്ധത്ടിയവെന്ടിർവഹണ

വത്തക്കുറ്ടിച്ചു്ലംഗുണഫലവത്തക്കുറ്ടിച്ചുമുള്ള  അഭ്ടിറ്പ്രായങള്ലംന്ടിർബ്ദേേങള്ലംേ്വരൂപ്ടിക്കുന്നു.

5. തെള്രിവസേഖരണം



ഫയൽപര്ടിബോധന, റ്പ്രവൃത്ത്ടിസ്ഥലപര്ടിബോധന, വീടുവീൊന്തര്ലംഉള്ള വ്ടിവരബേഖരണ്ലം

തുെങ്ടിയഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയെവ്ത്തലുെളവെവസ്തുന്ടിഷ്ഠ്ായവതള്ടിവബേഖരണ്ലംനെത്തുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം

ോമൂഹ്യഇെവപെലുെള്ടിലൂവെപദ്ധത്ടിവ്ടിജയ്ലംഉറപ്പുവരുത്ത്ടിപൗരാവബബാധ്ലം

 ഉയർത്തുെയ്ലം ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയ വ്ടിജയ്ടിപ്ടിക്കുെയ്ലം

വചയ്യുന്നത്ടിന്ആവേ്യ്ായ ബബാധവൽക്കരണ്ലംറ്പ്രവർത്തനങൾനെപ്ടിലാക്കുന്നു.

7. റ്രിസ്ാർട്െയാറാക്കൽ

ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്പ്രക്ടിയയ്ടിവലെവ്ത്തലുെള്ലംന്ടിഗ്നങള്ലം, ന്ടിർബ്ദേേങള്ലം

ബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ഗാ്േഭയ്ടിൽ ചർചവചയ് അ്ലംഗീൊര്ലംനെത്തുന്നത്ടിനാവേ്യ്ായ

െരടറ്ടിബപാർട്തയാറാക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡ്രിറ്റാമേഭ

പശാത്തല്ലംഒരുക്കൽചർചയ്ടിൽന്ടിശയ്ടിക്കവപട്്ടിനത്ത്ടിൽേൗെര്യറ്പ്ര്്ായസ്ഥല

ത്ത്ഗാ്േഭബചർന്ന്െരടറ്ടിബപാർട്അവതരണവ്ലം, ചർചയ്ലം, ന്ടിർബ്ദേേങള്ലം,

ത്ടിരുത്തൽറ്പ്രക്ടിയെള്ലം,

അ്ലംഗീൊര്ലംബനെ്ടിവയടുക്കുെയ്ലംതുെർനെപെ്ടിെള്ലംകെവൊള്ളുന്നു.

9.അനുേന്ധനടപട്രികള് (ആക്ഷന് തടക്കന്)

ബോഷ്യല് ഓഡ്ടിറ് ഗാ്േഭയ്ടില് എടുത്ത തീരു്ാനങളവെയ്ലം ന്ടിരബ്േങളവെയ്ലം

അെ്ടിസ്ഥാനത്ത്ടില് എടുത്ത അനുബന്ധ നെപെ്ടിെള് അടുത്ത ബോഷ്യല് ഓഡ്ടിറ്

ഗാ്േഭയ്ടില് ചരച വചയ്യുന്നു



പഞായത്രിൽ സൂക്ഷ്രിസക്കണ്ട 7 രജ്രിസ്റ്ററുകൾ

 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. തൊഴ്രിൽ കാർഡ് രജ്രിസ്റ്റർ

വതാഴ്ടിൽ ൊർഡ് രജ്ടിസ്റ്റർ പൂർണ്ായ്ടിരുന്നു എ്ലംഐേ്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം രജ്ടിസ്റ്റർ
ആയ്ടി തവന്ന സൂക്ടിച്ടിരുന്നു .

2.ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്റർ
വപാതു ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്ററു്ലം ബോഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ് ഗാ്േഭ രജ്ടിസ്റ്ററു്ലം

ഒന്നുതവന്നയാനു. പഞായത്രിൻതറ മറ് റാമേഭകള്രിൽ തൊഴ്രിലുറ്് പദ്ധെ്രി

അജണ്ട ഉണ്ടാക്ക്രി എതന്തങ്രിലും എഴുെ്രി തവക്കുകയാണ് തെയ്യുക.

റാമേഭയുതട രജ്രിസ്റ്റർ റ്പ്രസെ്യകമായ്രി സൂക്ഷ്രിസക്കണ്ടതം, ഇെ്രിൽ ന്രിനാണ്

റ്പ്രവർത്രികൾ െ്രിരത്ഞെസക്കണ്ടതം, ഇെ് ഗൗരവത്രിൽ എടുസക്കണ്ടതമനു

.

.
3. തൊഴ്രിൽ ആവേ്യത്ടുനതം തൊഴ്രിൽ തകാടുതതം
േംേന്ധ്രിച് രജ്രിസ്റ്റർ

വതാഴ്ടിൽ ആവേ്യവപടതു്ലം വതാഴ്ടിൽ വൊടുത്തതു്ലം േ്ലംബന്ധ്ടിച എലാ
ബരഖെള്ലം 2018 19 ജൂൺ വവരയള്ള ബരഖെൾ എ്ലം ഐ എേ്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം റ്പ്ര്ടിൻറ് എടുത്തു
കവെ്ടിട് സൂക്ടിച്ടിട്ടു്് .



4.വർക്ക് രജ്രിസ്റ്റർ
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.സ്ഥ്രിര ആസ്രി രജ്രിസ്റ്റർ.
ല്രിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും 2019 ജൂൺ വതരയുള്ള വ രജ്രിസ്റ്ററ്രിൽ

സരഖത്ടുത്രിയ്രിട്ടുണ്ട് . എനാൽ ഈ രജ്രിസ്റ്ററ്രിൽ ഉതരവാദത്ട
ഉസദ്യാഗസ്ഥർ േർട്രിഫഫ തെയ്രിട്രില്ല

6.പരാെ്രി രജ്രിസ്റ്റർ .

2015 മുെൽ ഉള്ള പരാെ്രികളാണ് രജ്രിസ്റ്ററ്രിൽ
സൂക്ഷ്രിച്രിര്രിക്കുനെ്. തമാതം 2019 വതരയുള്ള പരാെ്രികളാണ്
സരഖത്ടുത്രിയ്രിട്ടുള്ളെ്. പരാെ്രികൾക്ക് എല്ലാം പര്രിഹാരം
ഉണ്ടാക്ക്രിയൊയ്രി സരഖത്ടുത്രിയ്രിട്ടുണ്ട്.

 തമറീര്രിയൽ രജ്രിസ്റ്റർ .

ജൂൺ വതരയുള്ളഎല്ലാവർക്കും എൻതറയും േ്രിറ്രിേൺ

ഇൻഫർസമഷൻ സോർഡ് സരഖകളാണ് രജ്രിസ്റ്റർ ആയ്രി എം ഐ

എേ്രിൽ ന്രിനം റ്പ്ര്രിൻറ് എടുത്തുസൂക്ഷ്രിച്രിര്രിക്കുനെ്

പഞായത്രിതല തൊഴ്രിലുറ്് രജ്രിസ്ട്രേഷനുമായ്രി

േന്ധത്ട ലംഘനങ്ങൾ തൊഴ്രിലുറപ്പു ന്രിയമത്രിന് തേക്ഷൻ

25 റ്പ്രകാരമുള്ള ഉള്ള േ്രിക്ഷാനടപട്രികൾ ക്ഷണ്രിച് വരുതാൻ

ൊൻ പര്യാപ്തമാണ്.

റ്പ്രവൃത്രികൾ

വർക്ക്
ബൊഡ്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയവെ ബപര് എസ്റ്റ്ടിബ്റ്
തുെ

ച്ടിലവായ
തുെ

ആര്ലംഭ്ടിച
തീയത്ടി

അവോന തീയത്ടി



343568 വചറുെ്ടിെ നാ്്ാത്ര
െർഷെരുവെ
കുടു്ലംബങളെഭൂ്്ടിയ്ടിൽ
ഭുവ്ടിെേനറ്പ്രവർത്ത്ടിെൾ

465299 449170 27.7.18 17.10.18

276312 Puthiya patha nirmanam 44991 43592 10.1.19 16.1.19

348151 Kipcanal navikaranam 284829 279280 22.11.18 29.11.18

348264 ഭുവ്ടിെേനറ്പ്രവർത്ത്ടിെൾ 408648 409490 20.10.08 13.12.18

+

.

ഫയൽ പര്രിസോധ്രിചസ്ാൾ കതണ്ടത്രിയ വ്രിവരങ്ങൾ

കവർസപജ് വാർഷ്ടിെ്ാസ്റ്റർ   േർക്കുലർറ്പ്രൊരമുള്ള  െവർബപജഫയല്ടിൽ

  സൂക്ടിബക്ക്തു്ലംഅതപൂർണ്ണ്ായ്ലംപൂര്ടിപ്ടിബക്ക്തു്ാണ് .
വാർഷ്ടിെ്ാസ്റ്റർേർക്കുലർറ്പ്രൊരമുള്ളെവർബപജപര്ടിബോധ്ടിച

 ഫയലുെള്ടിൽ  ൊണാൻോധ്ടിച്ടില .
തെക്ക്്രിസ്റ്റ്ഓഫസഡാക്യുതമ
ന്

എലാറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംഅതാതുഫയലുെള്ടിൽസൂക്ടിബക്ക്22
ബരഖെളവെവ്ടിവരങള്ലംബപജനമ്പറു്ലംബരഖവപടുത്തുന്നവചക്ക്ക്ല്ടിസ്റ്റ്സൂക്ടി
ബക്ക്ത്ഉ്്

പര്ടിബോധ്ടിച   റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 വചക്ക്ക്ല്ടിസ്റ്റ്ൊണാൻോധ്ടിച്ടില
വാർഷ്രികകർമ്മപദ്ധെ്രിയു
തടപകർ്്

വാർഷ്ടിെെർമ്മപദ്ധത്ടിയവെപെർപ് ഫയല്ടിൽ

  സൂക്ടിബക്ക്താണ്.
പര്ടിബോധ്ടിചത്ടിൽവാർഷ്ടിെെർമ്മപദ്ധത്ടിയവെപെർപ്െവ്തുവാൻ
െഴ്ടിഞു



വ്രിേദമായോസങെ്രികഎ

സ്റ്റ്രിസമറ്രിതന  പകർ്്
വ്ടിേ്്ായോബ്കേത്ടിെഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിവ്റെ  പെർപ്പര്ടിബോധ്ടിച

 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംൊണുവാൻോധ്ടിച്ചുവേെ്യൂറ്ടിൽന്ടിന്നു്ലംലഭ്ടിച

ബൊപ്ടിആയ്ടിരുന്നുഫയല്ടിൽസൂക്ടിച്ടിരുന്നത്  ഇത്ടിൽേീൽ, ഒപ്,

 എന്ന്ടിവബരഖവപടുത്ത്ടിയരുന്നുഎന്നാൽതീയത്ടിബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിരു
ന്ന്ടില ,
വറ്പ്രാജക്റ്ടിബപാർട്അഥവാഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്റ്ടിബപാർട്ഉ്ായ്ടിരുന്ന്ടിലവ്ടിേ്
്ായഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്അനാല്ടിേ്ടിേ്ഓഫബററ്,
ലീബ്ഡായ്ടിങ്&ല്ടിഫ്ററ്ബററ്വ്്റെ്ഇവഉൾവപടുത്ത്ടിയ്ടിരുന്നു

 എന്നാൽഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്ടിൽ&ഡ്ടികേൻേർബ്വേബഡറഎന്ന്ടിവബചർത്ത്ടിട്ടി
ല .

ജനെീയഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്

ജനെീയഎസ്റ്റ്ടിബ്റ്പര്ടിബോധ്ടിച   ഫയലുെള്ടിൽെവ്ത്ത്ടിയ്ടില
ോസങെ്രികഅനുമെ്രിയുതട

പകർ്്   ോബ്കേത്ടിെഅനു്ത്ടിയവെപെർപ്ഫയല്ടില് സൂക്ടിരുന്നു

ഭരണാനുമെ്രി
ഫയൽപര്ടിബോധനയ്ക്കുവ്ടിബധയ്ാക്ക്ടിയഎലാഫയല്ടിലു്ലംഭരണാനു്ത്ടി
യവെപെർപ്ഉ്ായ്ടിരുന്നു.

േംസയാജ്രിെപദ്ധെ്രി

പര്ടിബോധ്ടിച   റ്പ്രവൃത്ത്ടിെൾ  േ്ലംബയാജ്ടിതപദ്ധത്ടിയ്ടിൽഉൾവപട
റ്പ്രവരത്ത്ടി െലായ്ടിരുന്ന്ടില.

തൊഴ്രിൽആവേ്യത്ട്ടു
തകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ

വതാഴ്ടിൽആവേ്യത്ട്ടുതകാണ്ടുള്ളഅസപക്ഷ
യവെപെർപ്ഉ്ായ്ടിരുന്നു.

തൊഴ്രിൽ

 നൽക്രിയേംേന്ധ്രിചവ്രി

വരങ്ങൾ  

വതാഴ്ടില്ടിന്ഉള്ളഅബപകനല്ടിയത്ടിൻറ്പ്രൊര്ലംവതാഴ്ടിൽഅനുവ്്ടിച
ത്ലംബന്ധ്ടിചവ്ടിവരങൾറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ

അത്ടിവ്റെപെർപ്ഉ്ായ്ടിരുന്നു. 

ഇമസററർസറാൾ   റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപട്റററർബറാളെൾ3
റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംൊണുവാൻോധ്ടിച്ചു.്റററർബറാള്ടിൽഎ്ലംബു
ക്ക്നമ്പർ, ബപജനമ്പർഇവബരഖവപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില.

തമഷർതമന്  ബുക്ക് വ്ഷർവ്്റെ്  ബുക്ക്ഫയല്ടിൽ ഉ്ായ്ടിരുന്നു

ോധനോമാറ്രികതളക്കു
റ്രിച്ചുള്ളവ്രിവരങ്ങൾ

2 റ്പ്രവർത്ത്ടിെള്ടിലു്ലം  ോധനോ്ാഗ്ടിെൾഒന്നു്ലംഉപബയാഗ്ടിച്ടിട്ടില

സവജ്്രിസ്റ്റ് ബവജ്ക്ല്ടിസ്റ്റ്പര്ടിബോധ്ടിച 3 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലം MIS
ൽന്ടിന്നു്ലംഎടുത്തബവജ്ക്ല്ടിസ്റ്റ്ടിവ്റെപെർപ്ഉ്ായ്ടിരുന്നു

ഫണ്ട്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ      MIS ൽന്ടിന്നു്ലംഎടുത്തഫ്്ടാൻസ്ഫർഓർഡറ്ടിവ്റെപെർപ് 3



റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംഉ്ായ്ടിരുന്നു

സറായൽറ്രി വ്യക്ടിഗതഗുണബഭാകാക്കളവെെര്െചരേീത്ടിവ്റെപെർപ് 3
റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംസൂക്ടിച്ടിട്ടു്്

മൂന്ഘട   സഫാസടാറാഫ് റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടവ്ടിവ്ടിധഘടങള്ടിൽഉള്ളബഫാബടാെൾ
(റ്പ്രാര്ലംഭ, ്ധ്യ, അവോന) റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ

 സൂക്ടിബക്ക്താണപര്ടിബോധ്ടിചറ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിൽ

 രന്ദുന്ന്ഘടബഫാബടാഗാഫുെൾ   സൂക്ടിച്ടിട്ടുട്
റ്പ്രവർത്രിപൂർതീകരണ
ോക്ഷ്യപതം

പര്ടിബോധ്ടിച  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 റ്പ്രവർത്ത്ടിപൂർത്തീെരണോക്യപത്ര. സൂക്ടിച്ടിട്ടു്്
മസററർസറാൾ

 മൂവതമന്റ്രിപ് /
ഫയൽടാക്ക്രിംഗ്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടഫയൽടാക്ക്ടി്ലംഗബഫാറ്ലംഎലാ

 റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയല്ടിലു്ലംസൂക്ടിച്ടിരുന്നു .

ജ്രിസയാടാഗസഡഫാസടാറാ
ഫ്

പര്ടിബോധ്ടിച  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ

 ജ്ടിബയാൊഗബഡഫാബടാഗാഫ്ൊണുവാൻോധ്ടിച്ടില
സോഷ്യൽഓഡ്രിറ്റ്രിസ്ാർ
ട്

റ്പ്രവർത്ത്ടിയ്ായ്ടിബന്ധവപടബോഷ്യൽഓഡ്ടിറ്റ്ടിബപാർട്

  റ്പ്രവർത്ത്ടിഫയലുെള്ടിൽ   സൂക്ടിച്ടിട്ടില
ഫേറ്ഡയറ്രി 3 വർക്ക്ടിനുഉ്ായ്ടിരുന്നു

ഫീലഡ്ഡ്െല പര്രിസോധനയ്രില കതണ്ടത്രിയവ

റ്പ്രവർത്രിയുതട സപര് ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനപ്രവർത്തികൾകൾ

റ്പ്രവർത്രിയുതട സകാഡ് 342977

റ്പ്രവർത്രി ആരംഭ്രിച െീയെ്രി 9.10.18
റ്പ്രവർത്രി അവോന്രി്്രിച് െീയെ്രി 23.2.19
എസ്റ്റ്രിസമറ് തക 498853
തെലവായ തക 476014
തൊഴ്രിൽ ദ്രിനം 1694

419 മഴക്കുഴി

കൾ ആണ് എം ബുക്ക് പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയി ഫയ്ല്പരിശോധനയിൽ

നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത.് എന്നാൽ ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ നിന്ന് 414



മഴത്തുള്ളികൾ ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് ഇതിൽ പലതും മഴക്കുഴികൾ ആയി കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. വാഴ നട്ട്തായും ചിലരിൽ കാടുമൂടി കിടക്കുന്നതായാണ് കാണാൻ

കഴിഞ്ഞത്. മഴക്കുഴി നിർമ്മാണ പദ്ധതി വഴിയുള്ള ഉള്ള ജലസംരക്ഷണം എന്ന ലക്ഷ്യം

കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. . 600 മീറ്റർ മങ്കയ്യാല നിർമ്മിക്കാനാണ്

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതു. പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 517 മീറ്റർ ആനു

കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത.് പലഭാഗത്തും കയ്യാലകൾ ഭാഗികമായും പൂർണമായും തകർന്ന

നിലയിലാണ്

2
റ്പ്രവർത്രിയുതട സപര് എസി/ബിപിഎൽഭു വികസന

പ്രവർത്തികൾ

റ്പ്രവർത്രിയുതട സകാഡ് 349412

റ്പ്രവർത്രി ആരംഭ്രിച െീയെ്രി 10.12.18
റ്പ്രവർത്രി അവോന്രി്്രിച് െീയെ്രി 25.1.19
എസ്റ്റ്രിസമറ് തക 238252
തെലവായ തക 225348
തൊഴ്രിൽ ദ്രിനം 798

എം ബുക്ക് പ്രകാരം 282 മഴക്കുഴികൾ ആണുള്ളത് .എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ എട്ട്

ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 224 മഴക്കുഴികൾആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പലതും നിക്ന്ന്

നിലയിലാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.്എസ്റ്റിമറ്റെ പ്രകാരമുള്ള നീളം വീതിയോ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചില്ല

എന്നതാണ .് 350 മീറ്റർ മങ്കയ്യാലയാനു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് 345 മീറ്റർ യാണ്. ഇവയിൽ

പലതും ഭാഗികമായി ഇടിഞ്ഞു പോയതായാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് ഇതുമൂലം

മൺകയ്യാലനിർമ്മാണം എന്ന പ്രവർത്തിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആസ്തി

സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് മൂലം ഇത്രയും പൊതുപണം പാഴായി

പോയതായാണ് മനസ്സിലാക്കാൻകഴിയുന്നത.്



3

റ്പ്രവർത്രിയുതട സപര് തോട് നവീകരണം

റ്പ്രവർത്രിയുതട സകാഡ് 219504

റ്പ്രവർത്രി ആരംഭ്രിച െീയെ്രി 5.3.19
റ്പ്രവർത്രി അവോന്രി്്രിച് െീയെ്രി 26.3.19
എസ്റ്റ്രിസമറ് തക 150245
തെലവായ തക 142467
തൊഴ്രിൽ ദ്രിനം 507

തോട്ടിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾതോട്ടിന്

ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.എന്നാൽഇത്തരം പാഴ് വസ്തുക്കൾ

തിരികെ തോട്ടിലേക്ക് തന്നെ വീണുകിടക്കുന്നത്ആയി കാണാൻകഴിഞ്ഞു

.നീർച്ചാലിനെസംരക്ഷിചുഎന്നതല്ലാതെഈപ്രവർത്തി കൊണ്ട്ആർക്കും ഗുണം

ലഭിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.സമീപത്തുള്ള കൈതക്കാടുകളും

പ്രകൃതിയോടു ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽതന്നെ നിലനിർത്താൻശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്

4

റ്പ്രവർത്രിയുതട സപര് തോട് നവീകരണം

റ്പ്രവർത്രിയുതട സകാഡ് 323160

റ്പ്രവർത്രി ആരംഭ്രിച െീയെ്രി 5.3.19
റ്പ്രവർത്രി അവോന്രി്്രിച് െീയെ്രി 29.3.19
എസ്റ്റ്രിസമറ് തക 150245
തെലവായ തക 147528
തൊഴ്രിൽ ദ്രിനം 546

ചൂര ലൂർതോട്സംരക്ഷണംഎന്ന പ്രവർത്തിയിലൂടെ 147021 രൂപചിലവാക്കി



എങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും തോട് മലിനമായി കിടക്കുന്നതായി ഇരുവശങ്ങളിലും

കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുമാണ് കാണാൻകഴിഞ്ഞത്

സമീപവാസികളുടെ പുരയിടത്തിൽനിന്ന്മലിനജലംതൊട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നത്

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.തൊട്ടിന്ൻറെ നൂറ് മീറ്ററോളംസ്ഥലം ജലം ഒഴുക്കി വിടാൻ ഒക്കാത

രീതിയിൽനികത്തിയഅവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

കതണ്ടതലുകളം ന്രിർസ്ദേേങ്ങളം

 വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക് അവരുവെ അവൊേങവളക്കുറ്ടിച് കൃത്യ്ായ

ഒരു ധാരണയ്്ടില

 ഉടമകൾ ഉൾത്തട 113 തൊഴ്രിലാള്രികൽ ഉള്ളെ്രിൽ 13

തൊഴ്രിലാള്രികൾക്ക് മാതം ആണ് നൂറ് തൊഴ്രിൽദ്രിനം

ലഭ്രിചെഉ.ഇെ്രിൽ കൂടുെൽസപരും ഒരു കുടുംേത്രിൽ ന്രിന് രണ്ട്

സപർ സജാല്രിക്ക് വരുന വരാനു. ഇെ് ന്രിർവഹണ ഉസദ്യാഗസ്ഥർ

റ്പ്രസെ്യക ശ്രദ്ധ്രിസക്കണ്ടൊണ്.

 വതാഴ്ടിലുറപ് പദ്ധത്ടി വതാഴ്ടിലാള്ടിെളവെ അവൊേ്ായ്ടി അല

അവർ ൊണുന്നത്, ബ്റ്റു നൽകുന്ന ഒരുഔ്ാര്യ്ലം എന്നാണ്

വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾ ്നസ്ടിലാക്കുന്നത്.

 ്ാർച്ടിനുബേഷ്ലം ഇതുവവരയ്ലം2 6

ബജാല്ടി വീത്ലം ്ാത്രവ് പഞായത്ത് അനുവ്്ടിച്ചു വൊടുത്ത്ടിട്ടുല്ലു

എന്നാണ് വതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം അറ്ടിയാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്.

 വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾ എലാവരു്ലം തവന്ന റ്പ്രഗൽഭരായI
ൊണവപടുവ്്കേ്ടിലു്ലം അവർ െവ്ത്ത്ടിയ്ടിര്ടിക്കുന്നു ്്ടിക്ക
വതാഴ്ടിലുെള്ലം പഞായത്ത് ഏവറടുത്തു നെത്താറ്ടില എന്നാണ്
വതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം അറ്ടിയാൻ െഴ്ടിഞ്ഞത്.

 മാർച് വതര തൊഴ്രിലാള്രികൾക്ക് തൊഴ്രിൽ നൽകാൻ
കാലൊമേം വരുത്തുകയും മാർച് ആകുസ്ാസഴക്കും വല്രിയ
എസ്റ്റ്രിസമറ് തക നൽക്രി തൊഴ്രിലുകൾ ഏതറടുത്തു നടത്തുകയും
അെ് കുറച്ചു മാതം തെലവാക്കുകയും ോക്ക്രി തക
തെലവാകാതെ സപാവുകയും തെയ്യുന ഒരു റ്പ്രവണെയാണ്
കണ്ടുവരുനെ് .ഇതന്രിർവ്വഹണ ഉസദ്യാഗസ്ഥർ റ്പ്രസെ്യക
ശ്രദ്ധ്രിസക്കണ്ടൊണ്.



 േമയമബന്ധിതമായി സറ്പ്രാജക്ടുകൾ െയാറാക്കുകയും
സരഖകൾ േംഘട്രി്്രിക്കുനെ്രിനും കഴ്രിയുന്രില്ല എന് മാതമല്ല
അംഗീകാരം ക്രിട്രിയ സറ്പ്രാജക്ടുകൾ സപാലും പൂർതീകര്രിക്കാൻ
കഴ്രിയുന്രില്ല എനെ് റ്പ്രസെ്യകം ന്രിർവ്വഹണ ഉസദ്യാഗസ്ഥർ
ശ്രദ്ധ്രിസക്കണ്ടൊണ്

 ക്ടിയാത്മെ ചർചെള്ടിലൂവെ വതാഴ്ടിലാള്ടിെളവെ പരമ്പരാഗത
അറ്ടിവ്ടിവന റ്പ്രബയാജനവപടുത്ത്ടി അവരുവെ അഭ്ടിറ്പ്രായങൾ
ഉൾവപടുത്ത്ടി ഗാ്േഭയ്ടിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ന്ടിർബ്ദേേങൾ
ഉൾവക്കാ്് 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 അബപക നൽകുെയ്ലം

അത് റ്പ്രൊര്ലം അവർക്ക് വചയ്തു വൊടുക്കുെയാണ് വചയത്.

പര്ടിബോധ്ടിച റ്പ്രവർത്ത്ടിെള്ടിൽ ഉെ്െൾ എലാ്ലം തവന്ന ഒരു

്്ടിവേ്ലം ബജാല്ടി വചയതതായ്ടി ്നസ്ടിലാക്കാൻ െഴ്ടിഞ്ടില.

 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.

 എസ്റ്റ്ടിബ്റ് റ്പ്രൊര്ലം ്ന്നു െയാല

ഉ്ായ്ടിരുവന്ന്കേ്ടിലു്ലംഎസ്റ്റ്രിസമറ്രിൽ പറയുന

രീെ്രിയ്രിലായ്രിരുന്രില്ല തെയ്രിര്രിക്കുനെ്.

 ോമൂഹ്ടിെ േന്നദ്ധേ്ലംഘെനെളവെയ്ലം എൻജ്ടിഒ യവെയ്ലം

പ്കോള്ടിത്ത എങ്ലം തവന്ന ൊണാൻ െഴ്ടിഞ്ഞ്ടില.

 പദ്ധത്ടി ആസൂത്രണത്ത്ടിന് ബവ് പര്ടിേീലന്ലം വതാഴ്ടിലുറപ്

സ്റ്റാഫുെൾക്ക് വ്റ് ്ാർക്കു്ലം നൽബെ്്ടിയ്ടിര്ടിക്കുന്നു

അവകാോധ്രിഷ്രിെ ന്രിസഷധങ്ങൾ

 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.

 തൊഴ്രിലാള്രികൾ അവകാേത്ട 14 ദ്രിവേത്രിനുള്ള്രിൽ

തൊഴ്രിൽ നൽകണം അല്ലാതപക്ഷം തൊഴ്രില്രില്ലായ്മ

സവെനം നൽകണതമന് ന്രിയമം ന്രിലന്രിൽക്കുന

തൊഴ്രിലാള്രികൾക്ക് ഈ ന്രിയമതതക്കുറ്രിച്ചുള്ള അറ്രിവു,

അതല്ലങ്രിൽ തൊഴ്രില്രില്ലായ്മ സവെനം ലഭ്രിചൊയ്രി

കാണാൻ ോധ്രിച്രില്ല. ഈ ോഹെര്യത്രിൽ

തൊഴ്രില്രില്ലായ്മ സവെനം ലഭ്രിക്കുവാനുള്ള



തൊഴ്രിലാള്രികളതട അവകാേമാണ്

ന്രിസഷധ്രിച്രിര്രിക്കുനെ്.

 തൊഴ്രിൽ അസപക്ഷ്രിച്രിട്ടുണ്ട് ദ്രിവേങ്ങസളാളം കാത്തു

ന്രിൽസക്കണ്ട അവസ്ഥയാണ് ആണ് തൊഴ്രിലാള്രികൾക്ക്

ഉള്ളെ് . പഞായത്രിൽ ന്രിന് വ്രിവരങ്ങൾ

െ്രിരക്കുസ്ാൾ പുെ്രിയ സജാല്രികൾ ഒനം ആയ്രിട്രില്ല

എന് പറഞ്ഞു െ്രിര്രിചയക്കുകയാണ് പെ്രിവ്. ഒരുമ

സ്ട്രോൾ കഴ്രി്ഞെെ്രിനു സേഷം മാേങ്ങസളാളം

കാത്രിര്രിസക്കണ്ട അവസ്ഥയാണ് തൊഴ്രിലാള്രികൾക്ക്

ഉള്ളെ് എനാണ് തൊഴ്രിലാള്രികള്രിൽ ന്രിനം

മനസ്രിലാക്കാൻ കഴ്രിയുനെ്

 എം ജ്രി എൻ ആർ ഇ ജ്രി തയ ന്രിയമറ്പ്രകാരം

തൊഴ്രില്രിടങ്ങള്രിൽ അട്രിസ്ഥാന േൗകര്യങ്ങളായ

കുട്രിതവള്ളം െണതലാരുക്കാൻ ഉള്ള ടാർ്ാള്രിൻ,

റ്പ്രഥ്ശുശ്രൂഷ െ്ടിറ് എന്ന്ടിവ നൽബെ്തു്്. എന്നാൽ

വതാഴ്ടിലാള്ടിെള്ടിൽ ന്ടിന്നു്ലം ലഭ്ടിച വ്ടിവര്നുേര്ടിച്

ബ്ൽപറഞ്ഞേൗെര്യങൾ ഒന്നു്ലം തവന്ന

വൊടുക്കുന്നതായ്ടി ൊണുവാൻ െഴ്ടിഞ്ഞ്ടിട്ടില. ടാർപാളഇൻ

തമറ്മർ േ്വന്തം ഫപേ തകാടുത് വാങ്ങ്രിയൊണ്

എനാണ്അറ്രിയാൻ കഴ്രി്ഞെെ്. വാടകയായ്രി ഒരു

ദ്രിവേം 20 രൂപ എന കമത്രിൽ എഴുെ്രി പഞായത്രിൽ

തകാടുക്കാറുണ്ട് എനാണ് അറ്രിയാൻ കഴ്രി്ഞെെ്

.എനാൽ ഇെ്രിതനഒനം െതന ഫപേ ഇതവതരയും

ആരുതട അക്കൗണ്ട്രിൽ എത്രിയ്രിട്രില്ല എനാണ്

അറ്രിയാൻ കഴ്രി്ഞെത് . 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.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ ക്രിറ് വാങ്ങുന േ്രില്ല് പഞായത്രിൽ

തകാടുതാൽ അനുേന്ധ തെലവ് പഞായത്രിൽ ന്രിനം



ലഭ്രിക്കഇല്ല എനപറ്ഞെ്ഉ അെ്രിനാലാണ് ആണ്

അവർ അെ് വാങ്ങാതെ് . എനാൽ സനരതത തകാടുത

അനുേന്ധ െ്രിലവുകളതദ ഫപേതയാനം െതന

അവർക്ക് ലഭ്രിച്രിട്രില്ല എനാണ് പരാെ്രി .

 വതാഴ്ടിലാള്ടിെൾക്ക് വതാഴ്ടില്ടിെങള്ടിൽ വച് അപെെ്ലം

േ്ലംഭവ്ടിചാൽ അവരുവെ ആശുപത്ര്ടി വചലവ,

ആശുപത്ര്ടിയ്ടിൽ വൊണ്ടു ബപാകുന്നത്ടിനുള്ള വ്്ടിക്കൂല്ടിയ്ലം

നൽബെ്തു്്. എന്നാൽ തൊഴ്രിലുറ്് ഫേറ്രിൽ

ഉണ്ടാകുന അപകടങ്ങൾ ആശുപത്രിയ്രിൽ

സപാകുനെ്രിന് തെലവ് ഫപേ പഞായതാണ്

നൽസകണ്ടതെന് എന് തൊഴ്രിലാള്രികൾക്ക്

അറ്രിയ്രില്ലായ്രിരുന.

 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 പര്രിസോധ്രിെ നാല് വർക്കുകൾക്കും

േ്രിറ്രിേൺ ഇൻഫർസമഷൻ സോർഡ് ഫേറ്രിൽ

കാണാൻ കഴ്രി്ഞെ്രില്ല

 ്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 ഫലറ്പ്ര്്ാകു്ലം.



 ഓണത്രിന് മു്് തെയ 11 സജാല്രിയുതട ഫപേ

ഓണത്രിന് ലഭ്രിക്കാെ്രിരുനെ് തൊഴ്രിലാള്രികൾക്ക്

വല്രിയ ബുദ്ധ്രിമുട് ഉണ്ടാക്ക്രിയൊയ്രി സോധ്യത്ട്ടു

സഫാക്കേ് ഗ്രൂ്് ഡ്രിസ്കഷൻ .

തൊഴ്രിലുറ്് പദ്ധെ്രിയുതട അവകാേ അവസലാകന റാമേഭയ് മുസനാട്രിയായ്രി
പഞായത്രിതല തൊഴ്രിലുറ്് തൊഴ്രിലാള്രികൾ എല്ലാം വ്രിള്രിച്ചു സെർത്തു ഒരു സഫാക്കേ്
ഗ്രൂ്് ഡ്രിസ്കഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായ്രി. അവരുതട അവകാേങ്ങതളക്കുറ്രിച്
സോധവാനാരാക്കുക എനൊയ്രിരുന െർചയുതട റ്പ്രധാനലക്ഷ്യം

113 തൊഴ്രിലാള്രികളള്ള റാമപഞായത്രിൽ ഏകസദേം 68തൊഴ്രിലാള്രികൾ ഈ
െർചയ്രിൽ പതങടുതത. 2008 ആണ് റാമപഞായത്ഈ പദ്ധെ്രി ആരംഭ്രിക്കുനെ്. 12
വർഷസതാളമായ്രി ഈ പദ്ധെ്രിയുതട കീഴ്രിൽ സജാല്രി തെയ്യുനവരും ോ്ത്രിക
ബുദ്ധ്രിമുട്ടുകൾ കാരണം അടുത േമയത് സജാല്രി തടങ്ങ്രിയവരും െർചയ്രിൽ
പതങടുത്രിട്ടുണ്ട്. സീകൾക്ക് െതനയായ്രിരുന മുൻഗണന വ്രിരല്രിതലണ്ണാവുന പുരുഷനാർ
മാതമാണ് െർചയ്രിൽ പതങടുതെ്. 90% റ്പ്രായംതെനവർ ആയ്രിരുന

 ഉമ്മന്നൂർ റാമ പഞായത്രിതല 7 വാർഡ്രിൽ തൊഴ്രിൽകാർഡ് അസപക്ഷ്രിച് 18
വയേ് പൂർത്രിയായവർക്കും 15 ദ്രിവേത്രിനകം െതന തൊഴ്രിൽ കാർഡ്
ലഭ്രിെൊയ്രി അറ്രിയാൻ ോധ്രിചു.

 തൊഴ്രിലാള്രികൾക്ക് ക്ക് അസപക്ഷ നൽകാം എന് അറ്രിയാമായ്രിരുന്രിട്ടും കൂട്രി
അവർ തമറ്രിതന േഹായസതാതടയാണ് തൊഴ്രിൽ അസപക്ഷ നൽക്രിയ്രിരുനെ്.
അതതകാണ്ട് തൊഴ്രിലാള്രിയുതട ഫകവേം പഞായത്രിൽ ന്രിന് ലഭ്രിക്കുന
ഫക്്റ് രേ്രിത ഉണ്ടായ്രിരുന്രില്ല. അതതകാണ്ട് 14 ദ്രിവേത്രിനകം സജാല്രി
ലഭ്രിക്കണം എനള്ള അവകാേമാണ് ലംഘ്രിക്കത്ടുനെ്.

തൊഴ്രില്രിടം േൗകര്യങ്ങളായ കുട്രിതവള്ളം, റ്പ്രഥമശുശ്രൂഷ ക്രിറ്, െണൽ എന്രിവ
ഉണ്ടായ്രിര്രിസക്കണ്ട ത തൊഴ്രിലാള്രികളതട അവകാേമാണ് എനാൽ തൊഴ്രിലാള്രികള്രിൽ
ന്രിനം മനേ്രിലാക്കാൻ കഴ്രി്ഞെെ് കുട്രിതവള്ളം മാതമാണ് ലഭ്യമാക്ക്രിയ്രിട്ടുള്ളെ്
എനാണ്. എനാൽ സമറ് മാർ എല്ലാവരും െതന എതന േ്വന്തം െ്രിലവ്രിൽ
ടാർസപാള്രിൻ വാങ്ങുകയും റ്പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ക്രിറ്വവാങ്ങുകയും തെയ്യുനണ്ട് . ടാർസ്ാള്രിൻ
വാടകയ്രിനത്രിൽ ഒരുദ്രിവേതത 20 രൂപ എന കമത്രിൽ േ്രില്ല്രിട് പഞായത്രിൽ
നൽകുനതണ്ടനം എനം റ്പ്രഥമശുശ്രൂഷ ക്രിറ് വാങ്ങ്രിയെ്രിനുള്ള അനുേന്ധ തെലവുകൾ
പഞായത്രിൽ തകാടുക്കുനണ്ട് എനം ഇെ്രിതന ഒനം െതന ഫപേ അവർക്ക്
ലഭ്രിക്കുന്രില്ല എനൊണ് തൊഴ്രിലാള്രികള്രിൽ ന്രിനം അറ്രിയാൻ കഴ്രി്ഞെെ് .

തടർചയായും സജാല്രി ലഭ്രിക്കുന്രില്ല എനം 1



മത്ട്രോൽ കഴ്രി്ഞൊൽ പല കാരണങ്ങൾ പറ്ഞെ്

കാലൊമേം വരുത്തുകയാണ് തെയ്യുനെ് എനം

അതതകാണ്ട് 100 തൊഴ്രിൽ ദ്രിനങ്ങളം ഞങ്ങൾക്ക്

ലഭ്രിക്കുന്രില്ല എനം ഞങ്ങളതട ഉപജീവനമാർഗമാണ്

എനമനുതൊഴ്രിലാള്രികളം പറ്ഞെെ്.ഓണത്തിന് മുമ്പ്

ചെയ്ത 11 ജോലിയുടെ പൈസഓണത്തിന്

ലഭിക്കാതിരുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയബുദ്ധിമുട്ട്

ഉണ്ടാക്കിയതായിബോധ്യപ്പെട്ടു . മലിനജലത്തിൽ

ഇറങ്ങി ജോലിചെയ്യുമ്പോൾവേണ്ടെന്ന് സുരക്ഷാ

ഉപകരണങ്ങളായ കൈയുറ കാലുറ ഇല്ല

എന്നനുതൊഴിലാളികളുടെ പരാതി.

മേറ്റ് മാർ ,saraswathy, sulochana.,chandrika


