
മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ

ഗഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

വാർഡ്പ് 7- ദമഞാണ്യയം

ദപരാഗ്പ്ര ഗഗാമപഞായത്പ്

ദപരാഗ്പ്രദ്ാക്പ്

ദോഴ്ധിദകാട്പ് ജ്ധില്ല

റ്ധിദപാർട്പ്െയാറാക്ധിയെ്പ്

ജ്ധിന്ധിൽ,ശരെ്പ്,ശ്ധില്പ,പഞമ്ധി, ഗശീജ്ധിത്പ്,ആരെ്ധി

വ്ധിദല്ലജ്പ് റ്ധിദോഴ്്പ് ദപഴ്ൺ, ദപരാഗ്പ്രദ്ാക്പ്



ആമുഖയം

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണടതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധിഗഗാമീണജനതയുടെ

ഉന്നമനത്ധിനുംസാമൂഹ്യആസ്്ധിയുടെന്ധിർമാണത്ധിനും

സഹായേമായ്ധിടുള്ളഒരുദേഗ്ാവ്ധിഷ്കൃതപ്പദ്ധത്ധിയാണ.് 2005ടസപ്പ്റംബർ 5ന്

ന്ധിലവ്ധിൽവന്നടതാഴ്ധിലുറപ്ന്ധിയമത്ധിന്ടറഅെ്ധിസാനടപ്പെുത്ധിയാണ്

പ്പദ്ധത്ധിനെപ്ധിലാക്ധിവരുന്നത്.സമൂഹത്ധിൽ

പ്പ്ധിദന്നാകംന്ധിൽകുന്നവരുടെയും ോര്ധിഗേംഅനുഭവ്ധികുന്നവരുടെയും

കേപ്പ്ധിെ്ധിചുയർതുവാനുംഅതുവഴ്ധി ഗഗാമീണസമ്പേ്വ്യവസയുടെമുഖചായ

മാറാനുംഈപ്പദ്ധത്ധിലക്യമ്ധിെുന്നു. ഗഗാമീണദമഖലയ്ധിടലഓദരാ

േുെുംബത്ധിനുംമറു ടതാഴ്ധിലുേൾനഷ്ടമാോടത അധ്ധിേമായ്ധി 100 േ്ധിവസടത

അവ്ധിേഗ്ധോയ്ധിേടതാഴ്ധിൽഉറപാകുേഎന്നത്ധിലൂടെജനങ്ങളുടെ ഉപ്പജീവന

മാർഗംടമചടപെുതുേഎന്നതാണ്ഇത്ധിൻടറഅെ്ധിസാന

ലക്യംടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅവോശ

അധ്ധിഷ്്ധിതവുംആവ്ധിശ്യാധ്ധിഷ്്ധിതവുംപ്പദ്ധത്ധിയാണ.്ടതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധിയുടെമ

റ്ഗപ്പധാനലക്ങ്ങൾഗപ്പേകൃത്ധിവ്ധിഭവപ്പര്ധിപ്പാലനത്ധിൽ ഓദരാ ഗപ്പദേശടതയും

വ്ധിഭവഅെ്ധിതറശക്തമാകുേ,വരൾച,മട്ാല്ധി

പ,്ടവള്ളടപാകം,വനനശീേരണം, iോലാവസാവ്യത്ധിയാനം

തുെങ്ങ്ധിയപ്പാര്ധിസ്ധിത്ധിേഗപ്പശ്നങ്ങൾപ്പര്ധിഹാരംോണുേ.ഉൽപാേനപ്പരമായ

ആസ്്ധിേൾസകൃഷ്ട്ധികുന്നത്ധിലൂടെ ോര്ധിഗേ്യ ലഘൂേരണംസുസ്ധിരംആകുേ,

ടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിയ്ധിലൂടെ

മുഖ്യധാരയ്ധിടലസ്ഗതീേടളസംഘമായ്ധിടോണുവരുന്നത്ധിനുഅവരുടെ

സാമ്പത്ധിേവും സാമൂഹ്ധിേവുമായശാസ്ഗതീേരണംഉറപാകുേ

എന്ന്ധിവയാണ.്

ഇന്യയ്ധിടലഏറവുംപ്പ്ധിദന്നാകംആയ 200 ഗഗാമീണജ്ധില്ലേള്ധിൽ 2006ടെഗബുവര്ധി

രണാംതീയത്ധിഈന്ധിയമംന്ധിലവ്ധിൽവര്ധിേയും പ്പദ്ധത്ധിനെപ്ധിലാകുേയും

ടെയ്ു ദേരളത്ധിൽവയനാെ,് പ്പാലകാെ്ഈ 200ജ്ധില്ലേള്ധിൽഉൾടപട്ധിരുന്നു. 2007

ടമയ് 15ന് 130ജ്ധില്ലേള്ധിൽേൂെ്ധിഇത്വ്യാപ്പ്ധിചു.ഇെുക്ധി,ോസർദോെ് ജ്ധില്ലേള്ധിൽ

ഇത്ധിൽഉൾടപട്ധിര്ധികുന്നു.2008ഏഗപ്പ്ധിൽഒന്ന്ധിന് ഇന്യയ്ധിടലബാക്ധിമുഴുവൻ

ജ്ധില്ലേള്ധിദലകുംഇത്വ്യാപ്പ്ധിചു.ഇന്യയ്ധിടലമുഴുവൻജ്ധില്ലേള്ധിൽഈപ്പദ്ധത്ധി

ന്ധിലവ്ധിൽഉണ്.ആദഗാളതലത്ധിൽസവ്ധിദശഷ ഗശദ്ധയാേർഷ്ധിച

ഒരുഅവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതംടതാഴ്ധിൽന്ധിയമംഎന്നന്ധിലയ്ധിലും



ഗഗാമീണദമഖലയ്ധിൽോര്ധിഗേലഘൂേരണടതന്ധിർണായേവഴ്ധിത്ധിര്ധിവ്

സകൃഷ്ട്ധിചബകൃഹത്പ്പദ്ധത്ധിഎന്നോര്യംപ്പര്ധിഗണ്ധിചു 2009ഒേ്ദൊബർരണാം

തീയത്ധി ദേഗ്സർകാർഈന്ധിയമടതമഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണ

ടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഎന്ന്പ്പുനർനാമേരണംടെയ്ു.

േവ്ധിദശഷെേൾ :-

*ഗഗാമപ്പഞായത് ഗപ്പദേശത് 18വയസ്പ്പൂർത്ധിയായഏടതാരാൾകും

പ്പദ്ധത്ധിയ്ധിൽ പ്പങാള്ധിയാവാം.

*സ്ഗതീകുംപ്പുരുഷനുംതുല്യ ദവതനം.

*പ്പര്ധിസ്ധിത്ധിസംരകണം,ോർഷ്ധിേദമഖലയ്ധിടലഅെ്ധിസാനവ്ധിേസനം

എന്ന്ധിവയ്ക് മുൻഗണന.

*ടതാഴ്ധിലാള്ധിേൾതടന്നടതാഴ്ധിൽേടണതുേ,ആസൂഗതണ ഗപ്പഗേ്ധിയേള്ധിൽ

പ്പങാള്ധിയാവാൻഅവസരം.

*േരാറുോദരാ ഇെന്ധിലകാദരാഇല്ല.

*ടപ്പാതുജനപ്പങാള്ധിതദതാടെ ദലബർബജറ്.

*ബാങ്അക്കൗണ്, ദപ്പാസ്ഓെീസ്വഴ്ധി മാഗതം ദവതന വ്ധിതരണം.

*സ്ഗതീേൾക് മുൻഗണന. *േമ്പ്യൂടർശകൃംഖലയ്ധിൽഉള്ളദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്

സംവ്ധിധാനം. *ഗഗാമസഭപ്പദ്ധത്ധിഓഡ്ധിറ് ടെയുന്നു (ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്

സംവ്ധിധാനം)

*പ്പരാത്ധിപ്പര്ധിഹാരസംവ്ധിധാനം.

ദേശീയ ഗഗാമീണടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരം ഗഗാമപ്പഞായത് ഗപ്പദേശത്

നെപ്ധിലാകുന്നഎല്ലാ ഗപ്പവർത്ധിയും ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിനു

വ്ധിദധയമാകണടമന്ന് ന്ധിയമത്ധിടലപ്പത്ധിദനഴാംവേുപ് ന്ധിഷ്ർഷ്ധികുന്നു.

പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പവർതനടതപറ്ധിയുംടപ്പാതുധനം ടെലവഴ്ധികുന്നത്ധിടനപ്പറ്ധിയും

പ്പ്കൗരസമൂഹംനെതുന്നപ്പരസ്യവുംസ്വതഗനവുമായപ്പര്ധിദശാധനയാണ്

ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്.ടതാഴ്ധിലുറപ് ന്ധിയമം ഗപ്പോരംവർഷത്ധിൽരണ്തവണ

ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ് ഗഗാമസഭഎല്ലാവാർഡ്ധിലുംനെദതണതാണ.്ദസാഷ്യൽ

ഓഡ്ധിറ് ഗഗാമസഭഅഥവാസാമൂഹ്ധിേേണടകെുപ്എന്നത്ധിലൂടെ

ഉദ്ദേശ്ധികുന്നത് ഗപ്പവർത്ധിസലങ്ങൾഅഥവാ വർക്ക്സൈറ്ദനര്ധിട്സ്ർശ്ധിചും,

ടതാഴ്ധിലാള്ധിേദളാെ് ന്ധിർവഹണഉദേ്യാഗസദരാെും,അഭ്ധിമുഖ

നെത്ധിയത്ധിലൂടെയും,ലഭ്യമായദരഖേളുടെവ്ധിശേപ്പര്ധിദശാധനയ്ധിലൂടെയും

ലഭ്ധികുന്നവ്ധിവരങ്ങൾ



ദഗോഡീേര്ധിച്ഗഗാമസഭേള്ധിലുംടപ്പാതുസമൂഹടതഅറ്ധിയ്ധികുേ

എന്നതാണ.്ഇഗപ്പോരംലഭ്ധികുന്ന

വ്ധിവരങ്ങളുടെയുംഗഗാമസഭേള്ധിൽഉയരുന്നടതാഴ്ധിലുറപ്ടതാഴ്ധിലാള്ധിേളുടെ

അഭ്ധിഗപ്പായങ്ങളുടെയുംന്ധിർവ്വഹണഉദേ്യാഗസരുടെഅഭ്ധിഗപ്പായങ്ങളുടെയും

അെ്ധിസാനത്ധിൽമഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണടതാഴ്ധിലുറപ്

പ്പദ്ധത്ധിയ്ധിലൂടെനെത്ധിപ്ധിടനസുതാര്യതയും ഉതരവാേ്ധിത്വവും

ഊട്ധിയുറപ്ധികുേഎന്നതാണ് ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ലക്യമ്ധിെുന്നത.്

വസ്ുതാപ്പരമായേടണതലുേള്ധിലൂടെ ടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിയുടെ

ഗുണദഭാക്താകളായ ഗഗാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്ധിനുംപ്പദ്ധത്ധിയുടെ

ടമചടപട ഗപ്പവർതനത്ധിനും ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിലൂടെസാധ്ധികുന്നു.

ദപരാഗ്പ്ര ഗഗാമപഞായത്പ്

പേരാമ്പ്രബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നപേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്നല്ല

രീതിയിൽതൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നു.പദ്ധതി

നടത്തിപ്പിനായ്ബ്ലോക്ക്തലത്തിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്പമെന്റ് ഓഫിസർ,

JBDO,അക്രെഡിക്ട്എഞ്ചിനീയർ,അക്കൗണ്ടന്റ് &ഡാറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്റർ

എന്നിവരുംപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽസെക്രട്ടറി,അസി.സെക്രട്ടറി,

അക്രെഡിക്ട്എഞ്ചിനീയർ,ഓവർസിയർഅക്കൗണ്ടന്റ് &ഡാറ്റാഎൻട്രി

ഓപ്പറേറ്റർഎന്നിവരുംഅവരുടെസേവനംഇപദ്ധതിക്വേണ്ടി നൽകുന്നു.



പ്പഞായത്ധിന്ടറ ദപ്പര് ദപ്പരാഗമ്പ

ഗഗാമപ്പഞായത്

വ്ധിസ്ീർ്ം

21.61sk

ജ്ധില്ലാപ്പഞായത് ദോഴ്ധിദകാെ്

ദ്ാക്പ്പഞായത് ദപ്പരാഗമ്പ

താലൂക് ടോയ്ധിലാണ്ധി

ഉൾടപെുന്ന

വാർഡുേൾ

19



ടതാഴ്ധിൽോർഡ്

ഉെമേൾ

15566

സജീവ

ടതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

7080

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതട 10അവോശങ്ങൾ

ടതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക് 10അവോശങ്ങൾ ഗപ്പധാനംടെയുന്നു.അവ

ഏടതാടകയാടണന്ന്െുവടെ ദെർകുന്നു.

1)തൊഴ്ധിൽോർഡ്പ്ലഭ്ധികുവാൻഉള്ളഅവോശയം(തഷഡ്യയൂൾഡ്പ് 2,

ഖണ്ധിേ 1-5 AMCഅധ്യായയം-3)

ഗഗാമപ്പഞായത്സ്ധിരതാമസംഉള്ളഅവ്ധിേഗ്ധോയ്ധിേടതാഴ്ധിൽ

ടെയുവാൻതയാർആയ്ധിടുള്ളവ്യക്ത്ധിേൾ ഗഗാമപ്പഞായത്ധിൽദപ്പര് രജ്ധിസർ

ടെയുേ.ഒരുേുെുംബത്ധിൽടതാഴ്ധിൽആവശ്യമുള്ളവരുടെ മുഴുവൻദപ്പര്

വ്ധിവരങ്ങൾഉൾടപെുത്ധിആയ്ധിര്ധികണംഅദപ്പക്ധിദകണത.്അദപ്പകയ്ധിൽ

പ്പൂർണമായദമൽവ്ധിലാസം,വയസ,്വാർഡ്നമ്പർ, ദറഷൻോർഡ്നമ്പർ,

ആധാർനമ്പർഎന്ന്ധിവദെർത്ധിര്ധികണം.അദപ്പകേർക് ഗപ്പാഥമ്ധിേ

അദന്വഷണത്ധിന് ദശഷം ഗഗാമപ്പഞായത്ടസഗേടറ്ധി ടതാഴ്ധിൽോർഡ്

അനുവേ്ധിച് നൽേും.അദപ്പകനൽേ്ധിയാൽ 15 േ്ധിവസത്ധിനേം

ടതാഴ്ധിൽോർഡ്അനുവേ്ധികണം.ഒരുേുെുംബത്ധിന് ഒരു ടതാഴ്ധിൽോർഡ്

മാഗതദമലഭ്ധികൂ.ടതാഴ്ധിൽആവശ്യമുള്ളമുഴുവൻേുെുംബാംഗങ്ങളുടെയും

ദൊദടായും,വ്ധിവരങ്ങളുംടതാഴ്ധിൽോർഡ്ധിൽഉണായ്ധിര്ധികണം.

ഒന്ന്ധിലധ്ധിേംടതാഴ്ധിൽോർഡുേൾഒരാളുടെ ദപ്പര്ധിൽഉണായ്ധിര്ധികുന്നത്

ഗേ്ധിമ്ധിനൽേുറേരമാണ.്എന്നാൽമാതാപ്പ്ധിതാകടളദയാ,സദഹാേരങ്ങടളദയാ

ആഗശയ്ധിചുേഴ്ധിയുന്നവ്ധിധവേൾ, ഉദപ്പക്ധികടപടസ്ഗതീേൾഅഗത്ധിേൾ

എന്ന്ധിവർക് ഗപ്പദത്യേംദവടറടതാഴ്ധിൽോർഡ് ടോെുകണടമന്ന്

ന്ധിർദ്ദേശ്ധിച്ധിടുണ്.ടതാഴ്ധിൽആവശ്യമുള്ളമുഴുവൻേുെുംബാംഗങ്ങളുടെയും

പ്പാസ്ദപ്പാർട്കസസ് ദൊദടാേൾടതാഴ്ധിൽോർഡ്ധിൽപ്പഠ്ധിച്ധിര്ധികണം.

ദൊദടാഎെുകുന്നത്ധിന്ടറ െ്ധിലവ് ടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിയ്ധിലുൾടപെുത്ധി

ഗഗാമപ്പഞായത്വഹ്ധികും.അഞുവർഷദതകാണ്ഒരു ടതാഴ്ധിൽോർഡ്

അനുവേ്ധിചുനൽേുന്നത.്ഒരുേുെുംബംഒരുവർഷംആവശ്യടപട



ടതാഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾഅവർക്അനുവേ്ധിചടതാഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ,ലഭ്ധിച ദവതനം,

ഏടറെുത ഗപ്പവർത്ധിേളും മസർദറാൾനമ്പറുേളുംലഭ്ധിചടതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ

ദവതനംനഷ്ടപ്പര്ധിഹാരംമുതലായവ്ധിവരങ്ങളുംടതാഴ്ധിൽോർഡ്ധിൽഅതാത്

സമയംഎഴുത്ധി ദെർകണം.

2)അദപക്ധിച്പ് 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽതൊഴ്ധിൽലഭ്ധികാനുള്ള

അവോശയംആയെ്ധിന്പ്തറ കേപറ്പ് രേീെ്പ്ലഭ്ധികുവാനുയം ഉള്ള

അവോശയം (തഷഡ്യയൂൾഡ്പ് 1,ഖണ്ധിേ 8,തഷഡ്യയൂൾ 2,ഖണ്ധിേ 6-13)

ടതാഴ്ധിൽോർഡ്ലഭ്ധിചവർടതാഴ്ധിൽആവശ്യമുള്ളദപാൾ ഗപ്പദത്യേഅദപ്പക

നൽേണം.ന്ധിർ്ദേ്ധിഷ്ടദൊറത്ധിൽ ഗഗാമപ്പഞായത്ധിലാണ്അദപ്പക

നൽദേണത്.ടവള്ളേെലാസ്ധിലുംഅദപ്പകനൽോവുന്നതാണ.് 2014ടല

പ്പുതുക്ധിയന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗപ്പോരംടമാകബൽദൊൺ,ലാൻഡ് ദൊൺ

എന്ന്ധിവയ്ധിലൂടെയും ടതാഴ്ധിൽആവശ്യടപൊവുന്നതാണ.്എഴുതുംവായനയും

അറ്ധിയാതവർക്ന്ധിർ്ദേ്ധിഷ്ടഉദേ്യാഗസരുടെമുന്ന്ധിൽവാകാലുംടതാഴ്ധിൽ

ആവശ്യടപൊവുന്നതാണ.്ടതാഴ്ധില്ധിനായ്ധിഅദപ്പകനൽേുദമ്പാൾരസീത്

കേപറ്ധിഇര്ധികണം.െുരുങ്ങ്ധിയത് രണാഴ്ചദതക്ആണ്ടതാഴ്ധിൽ

ആവശ്യടപദെണത്േൂെുതൽേ്ധിവസങ്ങള്ധിദലക് ദവണ ഗപ്പവർത്ധിേൾ

മുൻേൂട്ധിഅദപ്പക്ധികുന്നത്ധിന്അനുവാേമുണ.്എന്നുമുതൽഎന്നുവടര

ടതാഴ്ധിൽആവശ്യംഉള്ളത്എന്ന്വ്യക്തമാകണംഅദപ്പക്ധിച്തീയത്ധിമുതൽ

ദോ,അദപ്പകലഭ്ധിച് പ്പരമാവധ്ധി 15 േ്ധിവസങ്ങള്ധിദലാടതാഴ്ധിൽ

ലഭ്യമായ്ധിര്ധികണം.പ്പരമാവധ്ധി 100 േ്ധിവസടതടതാഴ്ധിൽആണ്അദപ്പക

നൽദേണത്.എന്നാൽവനഗപ്പദേശതുവനാത്ധിർത്ധിേള്ധിൽഉംതാമസ്ധികുന്ന

പ്പട്ധിേവർഗവ്ധിഭാഗങ്ങൾക് 100 േ്ധിവസടതടതാഴ്ധിൽനൽേുന്നത്ധിന് ഇദപാൾ

അനുവാേമുണ്.

3)തൊഴ്ധിൽലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധിൽതൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെനയംലഭ്ധികുവാൻഉള്ള

അവോശയം(ആേ്യതത 30േ്ധിവേയംേയൂല്ധിയുതട1/4പ്ധിനീടുള്ള

േ്ധിവേങ്ങള്ധിൽ1/2ഭാഗയം)

ടതാഴ്ധിൽആവശ്യടപട്വർക് 15 േ്ധിവസത്ധിനുള്ള്ധിൽടതാഴ്ധിൽനൽേണം

എന്നാണ്വ്യവസ.അല്ലാതപ്പകംടതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനംലഭ്ധികുന്നത്ധിന്

തീയത്ധി ദരഖടപെുത്ധിയകേപറ് രസീത്ആവശ്യമാണ്.ടതാഴ്ധില്ധിന്

അദപ്പക്ധിച് 15 േ്ധിവസത്ധിനുള്ള്ധിൽടതാഴ്ധിൽലഭ്ധിച്ധിടല്ലങ്ധിൽപ്പത്ധിനാറാമടത



േ്ധിവസംമുതൽആേ്യടത 30 േ്ധിവസംന്ധിർ്ദേ്ധിഷ് ദവേനത്ധിന്ടറ1/4േുറയാടത

തുേയുംപ്പ്ധിന്നീെുള്ളേ്ധിവസങ്ങള്ധിൽദവേനത്ധിന്ടറപ്പേുത്ധിയ്ധിൽേുറയാടത

തുേയുംആണ്ടതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനംലഭ്ധികുേ.സംസാനസർകാരാണ്

ടതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനംനൽദേണത.്പ്പ്ധിന്നീെ്ഈതുേടതാഴ്ധിൽ

നൽേുന്നത്ധിൽവീഴ്ചവരുത്ധിയഅവര്ധിൽന്ധിന്നുംഈൊകണടമന്ന്വ്യവസ.

ടതാഴ്ധിൽഅനുവേ്ധിചുനൽേ്ധിയഅന്നുമുതൽദോ 100 േ്ധിവസടത

ദവതനത്ധിന്തുല്യമായതുേടതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനമായ്ധിലഭ്ധികുന്ന

േ്ധിവസദമാടതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനത്ധിനുള്ളഅർഹതനഷ്ടമാേും ദവേനമായും

ടതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനംആയുംഒരാൾക്പ്പരമാവധ്ധി 100 േ്ധിവസടത

ദവതനത്ധിന്തുല്യമായതുേദയാലഭ്ധികുവാൻഅർഹതയുള്ളൂ.

4)തഷൽഫ്പ്ഓഫ്പ്തഗപാജേ്പ്റ്പ്െയാറാകാനുള്ളഅവോശയം.

ഒരു ഗഗാമപ്പഞായത്ധിടലടഷൽെ്ഓെ് ടഗപ്പാജേ്റ്എന്ന്പ്പറയുന്നത്

എസ്ധിദമറ്അെകമുള്ള ഗപ്പവർത്ധിേളുടെവ്ധിശേവ്ധിവരങ്ങൾആണ്ഇത്നെപു

സാമ്പത്ധിേവർഷത്ധിടലതദലേ്ധിവസംടെഗബുവര്ധി മാസദതാടെ

പ്പൂർതീേര്ധികണം.ഒരു ഗഗാമപ്പഞായത്ധിടലഅംഗീേര്ധികടപടദലബർ

ബഡ്ജറ് ഇരട്ധിയ്ധിലധ്ധിേംതുേയ്കുള്ള ഗപ്പവർത്ധിേളാണ് ടഷൽെ്ഓെ്

ടഗപ്പാജേ്റ് ഉണാവുേഇത്ധിൽഏതു ഗപ്പവർത്ധിദവണടമങ്ധിലുംവാർഷ്ധിേ

േലണർ,ടതാഴ്ധിൽആവശ്യടപടവരുടെഎ്ം, ഗപ്പവർത്ധിനെപ്ധിലാകുന്ന

ോലയളവ്ധിടലോലാവസഎന്നത്ധിന്ടറഅെ്ധിസാനത്ധിൽത്ധിരട്ഞെെുകാം.

5)അഞുേ്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധിൽതൊഴ്ധിൽലഭ്ധികാനുള്ളഅവോശയം,

അതല്ലങ്ധിൽദവേനത്ധിന്പ്തറ 10%അധ്ധിേയം

അദപ്പകേരുടെതാമസസലത്ധിന്അഞ്േ്ധിദലാമീറർപ്പര്ധിധ്ധികുള്ള്ധിൽ

ടതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുന്നത്ധിന് മുൻഗണനനൽേണം 5േ്ധിദലാമീറർ േൂരപ്പര്ധിധ്ധിേ്

പ്പുറതാണ് ടതാഴ്ധിടലെുകുന്നത്എങ്ധിൽ10%അധ്ധിേദവതനത്ധിന്

ടതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക്അവോശമുണായ്ധിര്ധികും.

6)േുട്ധിതവള്ളയം,വ്ധിഗശമേൗേര്യയം, ഗപഥമശുഗശയൂഷേൗേര്യയംഎന്ധിവ

ലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശയം(തഷഡ്യയൂൾഡ്പ് 2:ഖണ്ധിേ 23-28)



ടതാഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധിടലസ്കൗേര്യങ്ങൾ:-

*ടതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക്ത്ധിളപ്ധിചാറ്ധിയടവള്ളംനൽേുേ

* ഗപ്പഥമശുഗശൂഷേ്ധിറ് ഉടണന്ന് ഉറപുവരുതുേ

* ഭകണംേഴ്ധികുന്നത്ധിനു ഉചക്ഒരു മണ്ധികൂർവ്ധിഗശമ്ധികുന്നഅത്ധിനും

ൊർദപ്പാള്ധിൻഷീറ് ടോണ്തണുപ്ധികുേ

* 5വയസ്ധിൽതാടഴ ഗപ്പായമുള്ളേുട്ധിേളുടെഎ്ംഅഞ്ധിൽേൂെുതൽ

ആടണങ്ധിൽഅവടരപ്പര്ധിപ്പാല്ധികുേ

7) 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽദവെനയംലഭ്ധികുനെ്ധിനുള്ളഅവോശയം

പ്പദ്ധത്ധിയുടെ ദവതനംബാങ,് ദപ്പാസ്ഓെീസ്അക്കൗണ്ധിലൂടെയാണ്

നൽേുന്നത്ഓദരാടതാഴ്ധിലാള്ധിേൾകും ഗപ്പദത്യേംഅക്കൗണ് ദവണം.ഓദരാ

ടതാഴ്ധിലാള്ധിേളുദെയും ദവേനംഅവരവർക്തടന്നലഭ്ധികുന്നുദണാടയന്ന്

ഉറപുവരുതാനാണ്ഇങ്ങടനന്ധിഷ്ർഷ്ധിച്ധിടുള്ളത.്സ്ഗതീ ടതാഴ്ധിലാള്ധിേളുടെ

ദവതനത്ധിന് ദമലുള്ളന്ധിയഗനണംഅവർക്തടന്നആയ്ധിര്ധികണടമന്നഒരു

ലക്യംഈഅവസയ്ക്പ്പ്ധിന്ന്ധിലുണ്.ടതാഴ്ധിലാള്ധിേളുടെആധാർനമ്പർേൂെ്ധി

ടതാഴ്ധിൽോർഡ്ധിൽദരഖടപെുത്ധിയാൽആൾമാറാടം,ഇരട്ധിപ്എന്ന്ധിവ

മുദഖനഉള്ള ഗപ്പശ്നങ്ങൾഒഴ്ധിവാകാൻസാധ്ധികും.

8)ദവേനവ്ധിെരണത്ധിതലോലൊമേത്ധിന്പ്നഷ്ടപര്ധിഹാരയം

ലഭ്ധികുനഅവോശയം.

മസർദറാൾഅവസാന്ധിെ് 15 േ്ധിവസത്ധിനേംദവേനംലഭ്ധിച്ധിര്ധികണം

ഇങ്ങടനലഭ്യമാോടതവന്നാൽപ്പത്ധിനാറാമടതേ്ധിവസംമുതൽ

ലഭ്ധികുവാനുള്ളദവേനത്ധിന്ടറ 0.05%തുേഓദരാ േ്ധിവസവും



നഷ്ടപ്പര്ധിഹാരമായ്ധിലഭ്ധികണടമന്നാണ് 2014ടലപ്പുതുക്ധിയടഷഡ്യൂൾ 2

വ്യവസടെയ്്ധിടുള്ളത്.ഈതുേതൽകാലംസർകാർവഹ്ധികുംഎങ്ധിലും

പ്പ്ധിന്നീെ്വ്ധിശേമായഅദന്വഷണത്ധിന്ടറ അെ്ധിസാനത്ധിൽഉതരവാേ്ധിയായ

അവര്ധിൽന്ധിന്നുംഈൊകണംഎന്നാണ്വ്യവസമനപൂർവ്വംഅലംഭാവം

ടോണ്പ്പാവടപടവരായേൂല്ധി ടതാഴ്ധിലാള്ധിേളുടെ ദവതനംതുെങ്ങുേദയാ

കവേുേയുംടെയുന്നത് ഒഴ്ധിവാകുന്നതാണ്ഇങ്ങടനവ്യവസടെയ്്ധിടുള്ളത.്

അളവുേൾദരഖടപെുദതണഓവർസ്ധിയർ, ദമൽഅളവുേൾഎെുദകണ

അടഗേഡ്ധിറഡ്എഞ്ധിനീയർ,ഡാറാഎൻഗെ്ധിനെത്ധിദവജ് ല്ധിസ്തയാറാദകണ

ഡാറാഎൻഗെ്ധിഓപദററർ,െണ് ഗൊൻസ്ഫർഓർഡറുേൾഉപഅെയ്ദകണ

ഗഗാമപ്പഞായത്ടസഗേടറ്ധി, ഗപ്പസ്ധിഡന്റ്എന്ന്ധിവർന്ധിർേ്ധിഷ്ട

േ്ധിവസത്ധിനുള്ള്ധിൽഅതുനൽേുന്നുടവന്നുംപ്പൂർതീേര്ധികുടമന്നും

ഉറപുവരുതണം.

9 )േമയബന്ധിെമായല്ലപരാെ്ധിപര്ധിഹാരത്ധിനുള്ളഅവോശയം.

ടതാഴ്ധിലുറപ് ന്ധിയമംടസകൻ 19ടഷഡ്യൂൾ 2 ദപ്പരഗഗാെ് 35 ദേഗ്വാർഷ്ധിേ

സർകുലർൊപ്പ്റർ 10.4എന്ന്ധിവ ഗപ്പോരംസമയബന്ധിതപ്പരാത്ധി

പ്പര്ധിഹാരത്ധിനുള്ളഅവോശംഅനുശാസ്ധികുന്നു.ടതാഴ്ധിലുറപു മായ്ധി

ബനടപടപ്പരാത്ധിേൾദരഖപ്പരമായവാകാദലാ ദൊൺമുഖാന്ധിരദമാ

ന്ധിർവഹണഉദേ്യാഗസടരഅറ്ധിയ്ധികാവുന്നതാണ്ഇങ്ങടനലഭ്ധികുന്ന

പ്പരാത്ധിേൾപ്പരാത്ധി രജ്ധിസറ്ധിൽഎഴുത്ധിസൂക്ധികുേയുംപ്പരാത്ധിയ്ധിദ്മേൽ

എെുതനെപ്പെ്ധിേൾപ്പരാത്ധികാരടനഅറ്ധിയ്ധിദകണതുംന്ധിർവ്വഹണ

ഉദേ്യാഗസരുടെെുമതലയാണ്.

10)ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്നടതുനെ്ധിനുള്ളഅവോശയം

ഒരു ഗപ്പവർത്ധിയുടെ ദനരവോശ്ധിേൾആയസാധാരണജനങ്ങൾആപ്പദ്ധത്ധി

അവദലാേനംടെയുേയുംപ്പര്ധിദശാധ്ധികുേയുംവ്ധിലയ്ധിരുതുേയുംടെയുന്ന

ജനേീയഇെടപ്പെലാണ് ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്.ടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിയുടെ

സവ്ധിദശഷതയാണ് ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്.ടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിയ്ധിൽപ്പണം

ടെലവഴ്ധിചത്ശര്ധിയായരീത്ധിയ്ധിലാണ്,ലക്യമ്ധിട്അവോശങ്ങളും

ആനുേൂല്യങ്ങളുംഅർഹതടപടവർക്ലഭ്ധികുന്നുദണാ,ന്ധിർവഹണ

രീത്ധിയ്ധിൽഅപ്പാേതഉണായ്ധിരുദന്നാ, ഗപ്പതീക്ധിചദനടംപ്പദ്ധത്ധിമൂലം

ഉണായ്ധിടുദണാ,എന്നാൽജനങ്ങൾദനര്ധിട് പ്പര്ധിദശാധ്ധികുന്നജനേീയ



ഗപ്പഗേ്ധിയയാണ് ടതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധി ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ്. ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ് െീം

െയലുേളും, ദരഖേളും, രജ്ധിസറുേളുംപ്പര്ധിദശാധ്ധികുേയും ഗപ്പവർത്ധി

സലങ്ങൾദനര്ധിട് പ്പര്ധിദശാധ്ധിെ്അളവുേൾഎെുതുദനാകുേയുംടെയുന്നു.

ഗപ്പദത്യേംവ്ധിള്ധിചുദെർകുന്നദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ് ഗഗാമസഭയ്ധിൽആണ്

ദസാഷ്യൽഓഡ്ധിറ് റ്ധിദപാർട് തയാറാദകണത

ഗപവർത്ധിതയേയംബന്ധിചവ്ധിവരങ്ങൾ

കല്ലൂർബ്രാഞ്ച് കനാൽസംരക്ഷണം റീച് 5

Ic/215333

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി 26 1 2019 മുതൽ 4 2 2019, 30തൊഴിലാളികൾ ഒമ്പത്

ദിവസങ്ങളിലായി 224തൊഴിൽദിനങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു.പ്രവർത്തിയുടെഅടങ്കൽ

തുകയായി 87000 രൂപയും തൊഴിലാളികളുടെവേതനത്തിൽ60704 രൂപയുംപണിയായത്

വാടകയായി 227 രൂപയുംസൈറ്റ്ബോർഡിന് 5000 രൂപയുംഅനുവദിച്ചതായികണ്ടു.

പ്രവർത്തിസന്ദർശനവേളയിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞത് കനാലിനെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളും

കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്അളവെടുക്കാൻസാധിക്കാത്തനിലയിലാണ് കണ്ടത്.

കുറച്ചുഭാഗം നല്ല രീതിയിലും കണ്ടു.കനാലിൽതൊഴിൽചെയ്യുമ്പോൾഫസ്റ്റ്

എയ്ഡ്ബോക്സ് ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് തൊഴിലാളികളെഅഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പുതിയ

തൊഴിൽലഭിച്ചില്ല. 100തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾലഭിക്കാറില്ലെന്നത് തൊഴിലാളികൾ

അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പാണ്ടിക്കാട് നീർത്തടം മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണംവടക്കേടത്ത് ഭാഗം കയ്യാലനിർമ്മാണം

Wc/303224

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി 6 12 2018 മുതൽ 28 12 2018വരെയാണ് 124തൊഴിലാളികൾ

21 ദിവസങ്ങളിലായി 1055തൊഴിൽദിനങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു.പണിയായുധം

വാടകയിനത്തിൽ 1942 രൂപയും തൊഴിലാളികളുടെവേതനത്തിൽ 285905 രൂപയും

ചെലവായിട്ടുണ്ട,്സൈറ്റ്ബോർഡിന്ആയി 3000 രൂപയുംഅനുവദിച്ചതായികണ്ടു

പ്രവർത്തിയുടെആകെത്തുക മൂന്നു ലക്ഷത്തിഅമ്പതിനായിരം രൂപയാണ.്

പ്രവർത്തിസന്ദർശനവേളയിൽകയ്യാലകൾനല്ല രീതിയിൽകാണാൻസാധിച്ചു.

പലയിടങ്ങളിലായിആണ് കയ്യാലകൾനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് 500 മീറ്റർ മുതൽ 150 മീറ്റർ



വരെയുള്ളഅളവുകൾവിവിധ ഉടമസ്ഥരുടെ ഭൂമിയിൽകയ്യാലകൾനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രദേശങ്ങളിലെതൊഴിലാളികളിൽനിന്നുംഅവർക്ക് 100തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

ലഭിക്കാറില്ലഎന്ന് മനസ്സിലായി.കഴിഞ്ഞപ്രവർത്തിയുടെകൂലിഇതുവരെ

ലഭ്യമായിട്ടില്ലഎന്നുംഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു

വിക്രംകണ്ടി താഴെതോട്സംരക്ഷണം

1604009007fp/349014

21 3 2019ന് തുടങ്ങിയപ്രവർത്തി 30 3 2019തന്നെഅവസാനിച്ചു. 58തൊഴിലാളികൾ 10

ദിവസംകൊണ്ടും 388തൊഴിൽദിനങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു 167000 രൂപഅടങ്കൽതുക

നിശ്ചയിച്ചപ്രവർത്തിയിൽവേതനത്തിൽവേതനഇനത്തിൽ 105148 രൂപയാണ്

ചിലവായത് വാടകയിനത്തിൽ 490 രൂപയുംസൈറ്റ്ബോർഡിൽ 5000 രൂപയും

വകയിരുത്തി.( 1100 മീറ്റർനീളത്തിൽകുറ്റിച്ചെടിയും മറ്റും വെട്ടി ശരിയാക്കുന്നതിന്

4.55 രൂപനിരക്കിൽ 5005 രൂപയും)

പ്രവർത്തിസന്ദർശനവേളയിൽകാണാൻസാധിച്ചത് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായാണ്

തോടുകൾകാണാൻസാധിച്ചത.്നല്ലരീതിയിൽതന്നെഇപ്പോഴും തോടുകൾ

നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വൃത്തിയുള്ള ചുറ്റുപാടിൽശുദ്ധമായ ജലം തന്നെ ഒഴുകുന്നതായി

കാണാൻസാധിച്ചു.പ്രദേശവാസികൾക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് ദിനങ്ങൾനൂറ് തികയാത്തതും

കൂലിവൈകുന്നപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.

കല്ലൂർബ്രാഞ്ച് കനാൽസംരക്ഷണം റീച് 3

Ic/215331

26 1 2019ന് തുടങ്ങിപ്രവർത്തി 4 2 2019ന്അവസാനിച്ചു. 30തൊഴിലാളികൾ ഒമ്പത്

ദിവസങ്ങളിലായി 225തൊഴിൽദിനങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു. 60905 രൂപവേതനയനത്തിലും

238 രൂപസൈറ്റ്ബോർഡിന്ആയും വകയിരുത്തി..

പ്രവർത്തിസന്ദർശനവേളയിൽകനാൽഇൻറെചുറ്റുപാടും കാട് മൂടപ്പെട്ട നിലയിൽ

ആണ്കാണാൻസാധിച്ചത് വളരെ ഉയരത്തിൽകാടുമൂടിയ കൊണ്ട്അളവെടുക്കാൻ

സാധ്യമല്ലാത്തസാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു പ്രദേശം.എല്ലാ കൊല്ലവും



വൃത്തിയാക്കാൻ ഉണ്ട്എങ്കിലും ഇതുപോലെകാടുകയറിലാണ്പതിവ്എന്ന് മാറ്റ്

അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.വളരെചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേഏകദേശം 250 മീറ്റർ

നല്ലരീതിയിൽനിലനിൽക്കുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു.പ്രവർത്തിസ്ഥലത്ത്സൈറ്റ്

ബോർഡ് കാണാൻസാധിച്ചില്ല

Ic/215332

21 1 19നു തുടങ്ങി 4 2 19വരെയാണ്ഈപ്രവർത്തി നടന്നത്.ഇതിൽ 30തൊഴിലാളികൾ

ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ 222തൊഴിൽദിനങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു.വേതനഇനത്തിൽ 60162

രൂപപണിയായുധംവാടകയിനത്തിൽ 330പുഴയുംസൈറ്റ്ബോർഡിനെ 5000 രൂപയും

ചെലവായിആകെഅടങ്കൽതുക 87000 രൂപയാണ്.

പ്രവർത്തിസന്ദർശനവേളയിൽ മുഴുവനായികാട് മൂടപ്പെട്ട നിലയിൽകണ്ടുഅത്

കാരണംഅളവുകൾവ്യക്തമായിതിട്ടപ്പെടുത്താൻനിർവാഹംഇല്ലായിരുന്നു.

പ്രവർത്തിയിൽപങ്കെടുത്തതൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയം നടത്തിയപ്പോൾ

പ്രവർത്തിയിൽചികിത്സാസാമഗ്രികൾലഭ്യമായഎന്ന്അറിയാൻസാധിച്ചു

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം കാൾതൊഴിൽദിനങ്ങൾകൂട്ടി നൽകണമെന്നും

അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.തൊഴിലാളികൾക്ക് പുതിയതൊഴിൽകാർഡ്ലഭ്യമായിട്ടില്ല

എന്നും തൊഴിൽവേതനംവൈകുന്നുഎന്നും പറഞ്ഞു. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽപുതിയ

തൊഴിൽലഭിക്കുന്നില്ലെന്നുംഅഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിയുടെസൈറ്റ്

ബോർഡ് കാണാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.

പാണ്ടിക്കാട് നീർതടത്തിലെ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണവിക്രം കണ്ടി ഭാഗം കയ്യാല

നിർമ്മാണം

Wc/331445

12 3 2019 മുതൽ 15 3 2019വരെയാണ്ഈപ്രവർത്തി നടന്നത്അത്.വേദനയിൽ 69647 രൂപ

ചെലവായിട്ടുണ്ട.്പണിയായുധംവാടകയിനത്തിൽ 491 രൂപയുംസൈറ്റ്ബോർഡിന്

ആയി 3000 രൂപയും ചിലവായഫയൽപരിശോധനയിൽ മനസ്സിലായിആകെഅടങ്കൽ

തുക മൂന്നു ലക്ഷത്തിഅമ്പതിനായിരം രൂപയാണ്.

പ്രവർത്തിസന്ദർശനവേളയിൽകയ്യാലനിർമാണംവളരെ മികച്ച രീതിയിൽതന്നെ



കാണാൻസാധി ിച്ചു.എംബുക്ക് പ്രകാരം കയ്യാല കളുടെആകെ നീളം 1145m2ആണ്.

ടോട്ടൽഏരിയ 1257 മീറ്റർ ക്യൂബ്

മൂന്നാർവിആർപി മാർക്ക് ആകെ നീളം 780 മീറ്ററും രേഖപ്പെടുത്താനായി

സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കയ്യാലകൾപലതും മഴക്കെടുതിയിൽ നശിപ്പിച്ചതായും കണ്ടു.

തൊഴിലാളികളും ആയുള്ളആശയവിനിമയം നടത്തിയപ്പോൾപുതിയ തൊഴിൽ കാർഡ്

ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നും പുതിയ തൊഴിൽലഭിക്കാൻ കാലതാമസം പിടിക്കുന്നുണ്ട്

എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൊഴിൽവേതനം വൈകുന്നതെന്ന്

എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആദ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും

തൊഴിലാളികൾഅഭിപ്രായപ്പെട്ടു,പ്രവർത്തിയുടെസൈറ്റ് ബോർഡ് കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പാണ്ടിക്കാട് നീർത്തടം മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം കാപ്പുമ്മൽ ഭാഗം കയ്യാല നിർമ്മാണം

Wc/303227

പ്രവർത്തി നടന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് അടങ്കൽ തുകയായി മൂന്നു ലക്ഷത്തി

അമ്പതിനായിരം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരംഭിച്ചത് 6 12 2018 മുതൽ 28 12 2018

അവസാനിച്ചു. 119 തൊഴിലാളികൾ 21 ദിവസങ്ങളിലായി 1015 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട.്വാടകയിനത്തിൽ 1880 രൂപയും സൈറ്റ് ബോർഡുമായി 3000

രൂപയുമാണ് ചിലവഴിച്ചത.് വേതനയിനത്തിൽ 275065 രൂപയാണ്

പ്രവർത്തി സന്ദർശനവേളയിൽ കയ്യാലകൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻസാധിച്ചു.

പലസ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തി നടന്നതെല്ലാം. ഭൂവുടമകൾക്ക് എല്ലാം തൊഴിൽ

കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.പുതിയ കാർഡ്ആർക്കുംതന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 150 മീറ്റർ

500 മീറ്റർഎന്നീഅളവുകളിൽആണ് കയ്യാലകൾ കാണാൻസാധിച്ചത്.പ്രവർത്തി

നടന്നസ്ഥലത്ത് സൈറ്റ് കൂടുതൽ കാണാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.

റോഡ് നിർമാണം കാപ്പുമ്മൽ

1604009007/RC/276872

18.02.19 നു തുടങ്ങി 24.02.19അവസാനിച്ചു. 12അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളും നാലു

വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് 46 തൊഴിൽദിനങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു.വേദന



ഇനത്തിൽ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക 20400 രൂപയും അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക്

19512 രൂപയും നൽകി.പണിയായുധ വാടകയിനത്തിൽ 36 രൂപയും,സൈറ്റ് ബോർഡ്

നായി 5000 രൂപയും അനുവദിച്ചു.അടങ്കൽ തുക 216000 രൂപയാണ്.

കാപ്പുമ്മൽ നീർച്ചാൽ റോഡുമായിബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനസ്ഥലം

സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായി

കാണാൻസാധിച്ചു.എന്നാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം രണ്ട് വീടുകൾക്ക് മാത്രമായി

ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട ഉള്ളത്.

റോഡ് നിർമാണം പള്ളിയറകണ്ടി കുണ്ടില്ലകണ്ടി അരിക്കൽചാലിൽ റോഡ്

1604009007/RC/278206

18.02.19 നു തുടങ്ങി 22.02.19അവസാനിച്ചു. 4അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളും 2വിദഗ്ദ്ധ

തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് 30 തൊഴിൽദിനങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചു.വേദന ഇനത്തിൽ

വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക 8500 രൂപയും അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് 5420 രൂപയും

നൽകി.പണിയായുധ വാടകയിനത്തിൽ 10 രൂപയും,സൈറ്റ് ബോർഡ് നായി 5000

രൂപയും അനുവദിച്ചു. മെറ്റീരിയലിനായി 6615 രൂപയും ചിലവിട്ടു.

പ്രവർത്തിസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം

പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണാൻസാധിച്ചു. 28m നീളവും 3mവീതിയുംആണ്.സൈറ്റ്

ബോർഡ ്കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

പാണ്ടിക്കാട് നീർത്തടം മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം കണ്ണിപ്പൊയിൽ ഭാഗം.ബണ്ട്

നിർമ്മാണം.

1604009007/WC/328656

11.10.2018 തുടങ്ങി 29.10.2018അവസാനിച്ചു. 72 തൊഴിലാളികൾ 17

ദിവസങ്ങളിലായി 1073 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾസൃഷ്ട്ടിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ

വേതനത്തിൽ രൂപയും

പാണ്ടിക്കാട് നീർത്തടം മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം കണ്ണിപ്പൊയിൽ ഭാഗം.ബണ്ട്

നിർമ്മാണം.



1604009007/WC/328656

11.10.2018 തുടങ്ങി 29.10.2018അവസാനിച്ചു. 72 തൊഴിലാളികൾ 17

ദിവസങ്ങളിലായി 1073 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾസൃഷ്ട്ടിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ

വേതനത്തിൽ 290783 രൂപയും.വാടകയിനത്തിൽ 2335 രൂപയും സൈറ്റ് ബോര്ഡിനായി

3000 രൂപയും ചിലവഴിച്ചു. 350000 രൂപയാണ് അടങ്കൽ തുക.

പ്രവർത്തി സന്ദർശനവേളയിൽ കൊള്ളു മറിയാണ് കാണാൻസാധിച്ചത്. മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്ഈപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. മഴക്കെടുതിയിൽ

പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾപലതും നശിച്ചതായി കാണാൻസാധിച്ചു. മെഷർമെന്റ്

ബുക്ക് പ്രകാരം 1028 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഏരിയ പ്രവർത്തി നടന്നത് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്

എന്നാൽവിആർപി മാർക്ക് 780 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഏരിയ മാത്രമേഅളന്നു

തിട്ടപ്പെടുത്താൻസാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രവർത്തിയുടെസൈറ്റ് ബോർഡ് കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല.

വാളംപൊയിൽ കയ്യാല നിർമ്മാണം.

1604009007/WC/303226

06.12.2018 തുടങ്ങി 28.12.2018അവസാനിച്ചു. 120 തൊഴിലാളികൾ 21

ദിവസങ്ങളിലായി 1054 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾസൃഷ്ട്ടിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ

വേതനയിനത്തിൽ 285634 രൂപയും.വാടകയിനത്തിൽ 1897 രൂപയും സൈറ്റ്

ബോര്ഡിനായി 3000 രൂപയും ചിലവഴിച്ചു. 350000 രൂപയാണ് അടങ്കൽ തുക

നിശ്ചയിച്ച പ്രവർത്തിക്ക് 290531 രൂപചിലവായി.

പ്രവർത്തി സന്ദർശനവേളയിൽ കയ്യാലകൾ നല്ല രീതിയിൽപണി

പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണാൻസാധിച്ചു . മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണത്തിന്

വേണ്ടിയാണ്ഈപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. മഴക്കെടുതിയിൽപ്രവർത്തി

സ്ഥലങ്ങൾപലതും നശിച്ചതായി കാണാൻസാധിച്ചു.പ്രവർത്തിയുടെസൈറ്റ്

ബോർഡ് കാണാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിൽലഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടെന്നും,

വേദന വിതരണത്തിൽ കാലതാമസം നേരിടാറുണ്ട് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം പുത്തൻ കുളങ്ങര ഭാഗം (കയ്യാല നിർമ്മാണം.)



വർക്ക് കോഡ് : 1604009007/WC/303225

6/12/2018 ന് തുടങ്ങി 4/3/2019 ന് പൂര് ത്തീകരിച്ചു. 3ഘട്ടങ്ങളിലായിആണ ്

പ്രവര് ത്തി നടന്നിരിക്കുന്നത.് 169 തൊഴിലാളികള് 25 ദിവസങ്ങളില് ആയി 1060

തൊഴിൽ ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു.വേതന ഇനത്തില ്286912 രൂപയും പണിആയുധവാടക

ആയി 2301 രൂപയും സൈറ്റ് ബോർഡ്നായി 3000 രൂപയും ചിലവഴിച്ചതായി കണ്ടു.

350000അടങ്കൽ തുകഅനുവദിച്ച പ്രവർത്തികു 292561 രൂപയാണ്ആകെ

ചിലവഴിച്ചതായി കണ്ടത.്

പ്രവര് ത്തി സന്ദര ്ശനവേളയില ്കയ്യാലകല് നല്ല രീതിയില് കാണാനും സാധിച്ചു.

പലസ്ഥലങ്ങളിലുംആയാണ് പ്രവര് ത്തി നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഭൂഉടമകള് ക്ക് എല്ലാം

തൊഴിൽ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

പാണ്ടിക്കോട് നീര് തടം മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം കുളപ്പുറം ഭാഗം (ബണ്ട് നിര ്മാണം)

വർക്ക് കോഡ് 1604009007/WC/328655

11.10.218 ന് തുടങ്ങിയ പ്രവര് ത്തി 29.10.2018 ന് അവസാനിച്ചു. രണ്ട്

ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രവര് ത്തി നടന്നു. 145 തൊഴിലാളികള് 17 ദിവസങ്ങളില് ആയി 989

തൊഴില ്ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു.വേതന ഇനത്തില ്268019 രൂപയും പണിആയുധ വാടക

ആയി 1894 രൂപയും സൈറ്റ് ബോർഡ്നായി 3000 രൂപയും അനുവദിച്ചു. 35000 രൂപ

അടങ്കല ്തുകഅനുവദിച്ച പ്രവർത്തിക്കു 272913ചിലവഴിച്ചു.

പ്രവര് ത്തി സന്ദര ്ശനവേളയില ്കൊള്ളുമറി പ്രവൃത്തിആണ് കാണാന് സാധിച്ചത്.

രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന പ്രവർത്തിക്ക് ആകെസ്ഥലം 674m3 +273.96

m3=948.6m3ആണ ്measurement book il രേഖപെടുത്തി ഇരിക്കുന്നത്.എന്നാൽ VRP

മാർക്ക് 628 m3ഏരിയ മാത്രമേഅളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തന്ന് സാധിച്ചിളൂ.

പ്രവര് ത്തിയിടങ്ങലില് ചിലത് തകര് ന്നതിനാല ്വ്യക്തമായഅളവുകള് 

രേഖപ്പെടുത്തനു സാധിച്ചില്ല.തൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയം

നടത്തിയപ്പോഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ലഭിച്ചില്ല. 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് പുതിയ

തൊഴില ്ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും കൂലി വയ്ക്കുന്നതും പരാതിപെട്ടു



കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം ഒരു വർക്ക് ഫയലിൽ താഴെപ്പറയുന്ന

രേഖകൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

1. കവർപേജ്

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ/ഷെൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നിവയുടെഅംഗീകരിച്ചത്

കോപ്പി

4.സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റും ഡിസൈനുംഅടങ്ങുന്നസാങ്കേതികഅനുമതി

കോപ്പി

5. ഭരണാനുമതി യുടെ കോപ്പി

6സാങ്കേതികഅനുമതിയുടെ കൊപ്പി

7.സംയോജിതപദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ

8.തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ

9.തൊഴിൽഅനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രേഖയുടെ കോപ്പി

10.പൂരിപ്പിച്ച മുസ്റ്ററോളിന്റെ കോപ്പി

11. മെഷർമെൻറ് ബുക്കിനെ കോപ്പി

12.സാധനങ്ങൾവാങ്ങുന്നതിനുള്ള കൊട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിൽഎയും

കംപാരറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് യും മെറ്റീരിയൽസപ്ലൈഓർഡർകോപ്പി

13.വെജ് ലിസ്റ്റ്

14.വേതനത്തിനും സാധനങ്ങളുടെയും പണമടച്ച് അതിൻറെഎഫ് ടി ഓ യുടെയും

കോപ്പി

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബില്ലുകളുടെ യും കോപ്പി



16. റോയൽറ്റി അടച്ചതിനെ രസീത് കോപ്പി

17.തൊഴിലിനെ മൂന്നുഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോകൾ

18.പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പി

19.മുസ്റ്ററോള ് മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്

20.ആസ്തിയുടെ ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോകൾ

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി

22.സൈറ്റ് ഡയറി

തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള 10അവകാശങ്ങൾ

തൊഴിലാളികൾക്ക് പത്ത് അവകാശങ്ങൾപ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അവ

ഏതൊക്കെഎന്ന് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1.തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം (ഷെഡ്യൂൾ 2 :ഖണ്ഡിക 1--5എ 

എംസി അദ്ധ്യായം  3)

2.അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും

ആയതിന് കൈപറ്റ് രസീത് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം(ഷെഡ്യൂൾ  1ഖണ്ഡിക 8

ഷെഡ്യൂൾ  2ഖണ്ഡിക  6--13)

3.തൊഴിൽലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം (ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം കൂലിയുടെ 1/4 &പിന്നിടുള്ള

ദിവസങ്ങളിൽ1/2 ഭാഗം)

4.ഷെൽഫ് ഓഫ് വർക്ക് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവകാശം

5.അഞ്ചു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ തൊഴിൽലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം

അല്ലെങ്കിൽവേതനത്തിന് 10ശതമാനത്തിലധികം



6. കുടിവെള്ളം വിശ്രമസൗകര്യം പ്രഥമശുശ്രൂഷസൗകര്യം ഇവ

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം(ഷെഡ്യൂൾ  2ഖണ്ഡിക 23--28)

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽവേതനം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം

8.വേദന വിതരണത്തിലെ കാലതാമസംസംഭവിച്ചാൽ നഷ്ടപരിഹാരം

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം

9.സമയബന്ധിതമായി പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം

10.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം

കണ്ടെത്തലുകൾ

1-കവർപേജ്

എഎംസിപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ്ഫയലുകളിൽ ഒന്നും കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

2ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

എഎംസിപ്രകാരമുള്ള ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഫയലുകൾ ഒന്നും കാണുവാൻ

സാധിച്ചില്ല.

3ആനുവൽആക്ഷൻപ്ലാൻ

എഎംസിപ്രകാരമുള്ളആനുവൽആക്ഷൻപ്ലാൻ ഒരുഫയലുകളിലും കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.



4 ഭരണാനുമതി

പരിശോധിച്ചാൽ മുഴുവൻഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി കാണാൻസാധിച്ചു.

5സാങ്കേതികഅനുമതി

സാങ്കേതികഅനുമതി മുഴുവൻഫയലും കാണാൻസാധിച്ചു.ഇതിൻറെ കവർ

പേജിൽനമ്പർ,തീയതിഏതിനംപ്രവർത്തി,അവിദഗ്ധതൊഴിലാളികളുടെ

എണ്ണം,വേതനം,മാറ്റി നിൻറെപേര്,തൊഴിൽകാർഡ്നമ്പർ,ഫോൺനമ്പർ

എന്നിവയുംസാങ്കേതികഅനുമതി നൽകിയസമിതിയുടെ കൺവീനർ

ചെയർമാൻഎന്നിവരുടെപേര് തീയതിഎന്നിവയുംസമിതിയിലെഅംഗങ്ങളുടെ

പേര് വിവരങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു.

ഈകാര്യങ്ങൾകൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

6തൊഴിലിനുള്ളഅപേക്ഷ

തൊഴിലിനുള്ളഅപേക്ഷഎല്ലാഫയലുകളിലും

കാണാൻസാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.തൊഴിലാളികൾവെള്ളപേപ്പറിൽഎഴുതിയ

അപേക്ഷആയിരുന്നു ഇത്അതിൽ ഒപ്പിട്ടതായി കാണുവാൻസാധിച്ചുഎ

എംസിപ്രകാരമുള്ള തൊഴിലിനുള്ളഅപേക്ഷഫോറം ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

7തൊഴിൽഅനുവദിച്ചതിനെപകർപ്പ്



തൊഴിൽഅനുവദിച്ചകാര്യം രേഖാമൂലംതൊഴിലാളികളെ

അറിയിക്കണമെന്നാണ്വ്യവസ്ഥ.

പ്രവർത്തിഅനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർനൽകുന്ന

അനുമതിയാണ്ഇത്.വർക്ക്അലോക്കേഷൻ.പ്രവർത്തിഅനുവദിച്ചതിന്റെ

പകർപ്ഫയലുകളിൽകാണുവാൻസാധിച്ചില്ല.എന്നാൽതൊഴിൽ

സാക്ഷ്യപത്രം കാണുവാൻസാധിച്ചു.

8 മസ്റ്റർ റോൾ

പ്രവർത്തിസ്ഥലത്തെതൊഴിലാളികളുടെഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള

രേഖയാണ് മസ്റ്റ് റോൾ.

പണിആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രാവിലെഅവസാനിക്കുന്നതിന് ശേഷം

വൈകുന്നേരം ദിവസം രണ്ടുപ്രാവശ്യംവസ്തുക്കളിൽ ഒപ്പ് വെക്കണം.

തൊഴിലുറപ്പ് നൽകുന്നപദ്ധതിആയതിനാൽഏറ്റവുംസൂക്ഷ്മതയോടെ

കാര്യക്ഷമതയോടെയും കൈകാര്യംചെയ്യുകയുംസൂക്ഷിക്കുകയുംചെയ്യേണ്ട

അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് മസ്റ്റർ റോൾ.

മുസ്ട്രോളിൽവെട്ടി തിരുത്തലുകൾവരാതിരിക്കാൻശ്രദ്ധിക്കുക.കൂടാതെ

ഡെയിലിഅറ്റൻഡൻസ്കൃത്യമായതീയതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

മെഷർമെൻറ്ബുക്ക് നമ്പർപേജ് നമ്പർ,ചെക്കിങ് ടണ്ബൈ,അറ്റൻഡൻസ്

ടേക്കൺബൈഎന്നിവയും കൂടെ കൃത്യമായിചേർക്കേണ്ടതാണ്.

9 മെഷർമെൻറ് മുക്ക്

പ്രവർത്തിചെയ്തഅളവ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടആധികാരിക രേഖയാണ്

മെഷർമെൻറ്ബുക്ക്.



പരിശോധിച്ച്ഫയലുകളിൽപ്രവർത്തിയുടെവിശദാംശങ്ങൾ

രേഖപ്പെടുത്തിയ മെഷർമെൻറ്ബുക്ക്സൂക്ഷിച്ചുഇരിക്കുന്നതായി

കാണപ്പെട്ടു. മെഷർമെൻറ്ബുക്കിലെഅളവുകൾകൃത്യമായി കാണാൻ

സാധിച്ചു.

10വെജ് ലിസ്റ്റ്

മുസ്ട്രോളിലെതൊഴിലാളികളുടെഹാജർ ദിനങ്ങളെആധാരമാക്കിവേതന

വിതരണത്തിനുള്ള വെജ്ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത.്

ഇത്ഡാറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്റർചുമതലയാണ്.

ഒരുമസ്ട്രോൾ ക്ലോസ്ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽനാലാമത്തെയോ

അഞ്ചാമത്തെയോദിവസംഈപ്രവർത്തികൾപൂർത്തീകരിക്കണം.

മുസ്ട്രോളിൽആധികാരികമായിതൊഴിലാളികൾക്ക് വേദനംഅനുവദിച്ചു

എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ളആധികാരികത രേഖയാണിത.്പരിശോധിച്ച് ഒരു

ഫയലുകളിലുംവെജ് ലിസ്റ്റ് കാണുവാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.

11എഫ് ടി ഒ

ഡിജിറ്റൽസംവിധാനത്തിലൂടെഓൺലൈനായിആയിട്ട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സെക്രട്ടറിയുംപ്രസിഡണ്ടും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ

ഓർഡറുകൾതയ്യാറാക്കിഅന്നു തന്നെയോപിറ്റേദിവസവുംപഞ്ചായത്തിൽ

നിന്നും തൊഴിലാളികളുടെവേതനംബന്ധപ്പെട്ടസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്

എത്തിക്കാൻകഴിയുന്നസംവിധാനമാണിത.്പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽ

ഒന്നുംഎഫ് ടി ഒകാണാൻസാധിച്ചില്ലഅവകൊണ്ടുവരാൻശ്രമിക്കണം.



12ഫോട്ടോസ്

പ്രവർത്തനവുമായിബന്ധപ്പെട്ട് ടു മൂന്ന് തരംഫോട്ടോകൾഫയൽ

ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.അതായത് പ്രവർത്തിയുടെആരംഭം,പ്രവർത്തി

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾപ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരിച്ച്അതിനുശേഷവും

എന്നീ മൂന്നുഫോട്ടോകൾപരിശോധിച്ച്ഫയലുകളിൽ ഒന്നും കാണാൻ

സാധിച്ചില്ലഅവയും ഉൾപ്പെടുത്താൻശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

13പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പി

പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരിച്ചഎന്ന്സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖയാണ്

പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ.്പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽ

പഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകയിലുള്ള പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണ

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുംഅവഎഎംസിപ്രകാരമുള്ള

മാതൃകയിൽഅല്ലഉണ്ടായിരുന്നത്.അതിനാൽതന്നെഎഎംസി

മാതൃകയിലുള്ള പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

14 മുസ്ട്രോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്

ഒരുപ്രവർത്തിയുടെഓരോഘട്ടത്തിലും മാസ്റ്റർഓൾഅനുവദിച്ച

തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനംനൽകുന്നത് വരെയുള്ളഓരോഘട്ടങ്ങളും

ഏതൊക്കെതീയതികളിൽനടന്നുഎന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളതാണ് മാസ്റ്റർ

ഓൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്അഥവാഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്ഫോറംപരിശോധിച്ച

ഫയലുകളിൽഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്ഫോറംകാണുവാൻകഴിഞ്ഞെങ്കിലും



വിവരങ്ങൾഅപൂർണആയിരുന്നു.

മുസ്ട്രോള് മൂവേമെന്റ്സ്ലിപ്പിൽ മുസ ് ട്രോൾ നമ്പർ മുസ് ട്രോളിനുള്ള 

അപേക്ഷ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക് നൽകിയ തിയ്യതി 

ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും മുസ് ട്രോൾലഭിച്ച തിയ്യതി ചെക്ക്  മെഷര്മെന്റ് 

നടത്തി എം ബുക്കും  മറ്റു രേഖയും ബന്ധപ്പെട്ടസെക്രട്ടറി യ്ക്ക്

സമർപ്പിക്കേണ്ട തിയ്യതി സെക്രട്ടറി യുടെ ഒപ്പ് സീൽ എന്നിവ 

കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല  മുസ് ട്രോൾ  മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പിൽപൂർണമായ 

വിവരങ്ങൾ ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രദികേണ്ടത് ആണ്.

15 ജിയോ റ്റാഗ്സ് ഫോട്ടോസ്

പ്രവർത്തികൾ  ജിയോ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാൻ

സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോകൾ പരിശോധിച്ച

ഫയലുകളിലൊന്നും ഫോട്ടോകൾ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അവയും കൂടി

ഉൾപെടുത്താൻശ്രദിക്കണം

16സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ന്റെ കോപ്പി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപണംചെലവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിലാണ്

ലക്ഷ്യമിട്ട് അവകാശങ്ങളുംആനുകൂല്യങ്ങളും അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക്

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ,നിർവഹണരീതിയിൽഅപാകതകൾസംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ

പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം പദ്ധതിമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോഎന്ന് എല്ലാം ജനങ്ങൾ

നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്.സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ടീം രേഖകളും ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററും പരിശോധിക്കുകയും പ്രവർത്തി

സ്ഥലങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് അളവുകൾ ഒത്തു നോക്കുകയും

ചെയ്യുന്നതിനു ശേഷം പ്രത്യേകം വിളിച്ചുചേർക്കുന്നസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്



ഗ്രാമസഭയിൽആണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത.്

ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നടത്തണം

പരിശോധിച്ച് ഫയലുകളിൽ ഒന്നിലും തന്നെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട് കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല.

17സൈറ്റ് ഡയറി

തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത് ആപ്രവർത്തനവുമായിബന്ധപ്പെട്ട്

നടക്കുന്നഎല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കാനുള്ള രേഖയാണ്സൈറ്റ് ഡയറി.

പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ്,ഹാജർ,തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽസ്ഥലത്ത്

അനുവദിച്ചു നൽകിയസൗകര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ,തൊഴിലാളികൾ

കൊണ്ടുവരുന്ന പണിയായുധങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, മേറ്റിനെ വിലാസവും

ഫോൺ നമ്പറും,വിജിലൻസ്ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട്,അവർക്ക്ഈ

സ്ഥലംസന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരുടെഅഭിപ്രായങ്ങളും

നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നിവസൈറ്റ് ഡയറിയിൽ നിർബന്ധമായും

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.പരിശോധിച്ച് ഫയലുകളിൽ ഒന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ

കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലഫയലുകളിൽഈ

കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

18 സൈറ്റ് ബോർഡ് 

ഒരു പ്രവർത്തി നടത്തിയസ്ഥലം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, 

പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെസുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ദേശീയ

ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽസൈറ്റ് ബോർഡ്അത്യാവശ്യമാണ്.

ഓഡിറ്റിന് ഭാഗമായിഫീൽഡ് പരിശോധനനടത്തിയപ്പോൾഞങ്ങളുടെ

ഓഡിറ്റിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെസൈറ്റ് ബോർഡ് ഒന്നും കാണാൻ



സാധിച്ചിട്ടില്ല.

.

ചർച്ച.

തൊഴിലുറപ്പ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികളുമായി നടത്തിയ

ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികൾചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെസംശയങ്ങളും താഴെ

കൊടുക്കുന്നു..

തൊഴിലാളികൾസാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100പണി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന്

അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തൊഴിലാളികൾപൊതുവായിഅഭിപ്രായപ്പെട്ടത് രണ്ട്

തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമേ 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുള്ളു

എന്ന് തൊഴിലാളികൾഅഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മഴ കുഴി വേണ്ട എന്ന് തൊഴിലാളികൾഅഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സൈറ്റ് ബോർഡ് ലഭിക്കാറില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു,

മറുപടി

അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ കഴിഞ്ഞവർഷംഎല്ലാവർകിലും ട സൈറ്റ് ബോർഡ്

ഉണ്ടായിരുന്നു. 85സൈറ്റ് ബോർഡുകൾ 19വാർഡുകളിലായി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും

എന്നാൽഈവർഷം കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് നടത്തുകയാണ്ആയതിനാൽബിൽ എഴുതി

വെച്ചോളൂ എന്നാണ് അവരോട് നിർദേശിച്ചത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും



വാങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്.

തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയിഡ്ബോക്സ് ലഭിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

മേറ്റ്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് തന്നെ പൈസഎടുത്തു വാങ്ങാറാണ് ചെയ്യാറ്

എന്നാൽപൈസലഭിക്കാറില്ല എന്നുമാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

മറുപടി

അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർപറഞ്ഞത് തൊഴിലാളികൾവാങ്ങിയാൽഅതിന്റെ

ബില്ല് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽപൈസലഭിക്കുമെന്നു മറുപടി കൊടുത്തു. തോട്

വയൽഎന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നും

മറുപടി നൽകി.

കുടി വെള്ള പാത്രം ഷീറ്റ് എന്നിവ വേണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾഅഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അപകടം പറ്റിയാൽചികിത്സാസഹായം ലഭിക്കുമോഎന്ന് തൊഴിലാളികൾ

അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മറുപടി

അപകടം പറ്റിയാൽപഞ്ചായത്തിൽഅറിയിക്കണമെന്നും യാത്ര ചിലവ്ആശുപത്രി

ചെലവുകൾഎന്നിവയെല്ലാംബില്ലുകൾ നൽകിയാൽഅതിന്റെഅലവൻസ്

ലഭിക്കും എന്നും അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾവേതനപ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചും വേതനം ലഭിക്കാൻ

കാലതാമസംഎടുക്കുന്നു എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മറുപടി



വേതനം ലഭിക്കാത്തത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വരാത്തതു കൊണ്ടാണ് എന്നാണ്

ആ ക്രെഡിറ്റ് എൻജിനീയർ മറുപടി നൽകിയത്.


