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ആമുഖം

ന്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിസ്വതന്ത്രഭാരതതിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റ

വുംസുന്രധാനവുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാ

ഴിലുറപ്നിയമം.

ഇ്ത്ര്ത്യയിടലസാധാരണകാരായജനങ്ങളുടെടതാഴിൽടെയുവാനുള്ളഅവകാശ

ടതസംരകിച്ചുനിലനിർതുന്നതിനായിഇ്ത്ര്ത്യൻ്രാർലടമൻറ്അം്ീകരിച്ച്ച്,

ന്രസിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005

ടസ്ര്റ്റംബർമാസംഅഞാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.

ഇ്ത്ര്ത്യയിടലന്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിനിരവധിന്ാമവികസന്രദ്ധ

തികൾനെപിലാകിയിരുന്നുടവങിലും്ുണഫലംശരിയായവിധതിൽജനങ്ങ

ളിൽഎതാതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്്രാർലടമൻറ്്രാസാകിയമഹാത്മാ്ാനിദേ

ശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറന്രാഥമികലക്ത്യംഒരുന്ാമീണകുെും

ബതിന്നിയമംവഴിഒരുസാമ്പതികവർഷം 100

ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതാണ്.

ന്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനുംടമച്ചടപട്ടജീവിതസാഹെര്ത്യംഉറപാകുന്ന

തിനുംഅതിലൂടെോരിനേ്ത്യനിർമാർജ്ജനവുംസുസിരവികസനവുംആണ്ഈനി

യമതിന്ടറന്രാധാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപികുകയുംമാന്ത്യമായദവതനം

നൽകിഅവരുടെകുെുംബതിന്നകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്ോരിനേ്ത്യതിൽനിന്നും

കരകയറാൻടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.

ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിലൂടെഓദരാന്രദേശതിന്ടറയുംവിഭവാെിതറ

ശക്തമാകുകയും, അതിലൂടെവരൾച്ച, മട്ാലിപ്, ടവള്ളടപാകം,

വനനശീകരണംതുെങ്ങിയ്രാരിസിതികന്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരകണംനൽ

കുകയുംഅതിലൂടെഉത്്രാേനം,

ഉത്്രാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവാനും്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങളിൽകൂെി

കഴിയുന്നു.

ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിന്ഏറ്റവുംന്രധാനടപട്ടഘെകമാണ്ജലസംരകണ

വുംഅതിൻടറസുരകിതത്വവുംഇവടതാഴിലുറപ്ന്രവർതനങ്ങളിൽഉറപ്വരു

തുവാൻകഴിയുന്നു.

2018-ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയന്രളയേുര്ത്രംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ്.

ദകരളതിടലഎല്ലാജില്ലകളിലുംഈന്രളയംവളടരയധികംേുര്ത്രങ്ങൾഉണാകി

യിട്ടുള്ളതാണ്.

അദതദകരളംതടന്നയാണ്മാർച്ച്മാസദതാെുകൂെിശക്തമായവരൾച്ചയുംകുെി



3

ടവള്ളകാമവുംഅനുഭവടപെുന്നത്.

ഈഅവസരതിലാണ്എനതദയാനൂറ്റാണുകളായിനാംനിർമിച്ചകിണറുകൾ,

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെന്രാധാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത്.

ജലസുരകടയകുറിച്ച്െി്ത്രികുദമ്പാൾഅതിനുദവണവലിയസാദങതികവിേ്ത്യ

ടയകുറിച്ചാണ്നാംആേ്ത്യംെി്ത്രികുക.

ടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിനമുക്ന്രധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്നഒരുവസ്ുതയാണ്മ

ഴകുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമാണന്രവൃതികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂെുതലായുംനശദ്ധടെലു

തിയാൽഭൂ്ർഭജലടതഅളവിടനനമുക്നല്ലരീതിയിൽഉയർതുവാൻസാധി

കുന്നു.

ന്രധാനമായുംദമൽപറഞ്ഞന്രശ്നങ്ങൾജലസംരകണതിനുംജലസംഭരണതി

ന്കാര്ത്യമായരീതിയിൽതടന്നബാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നാം്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്ബനടപെുതികാർഷിക

്രദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലതികൽ,

കാർഷിദകാത്്രാേനതിൽസ്വയം്രര്ത്യാപ്തകകവരികൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്ത്യഭൂമിയിലുംട്രാതുസാ്രനങ്ങളിലുംഫലവൃക

ങ്ങൾടവച്ചു്രിെിപികൽ, എന്നിവനെതിവരുന്നു.

്രഞായതിടലവിവിധദതാെുകളിൽതെയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

്രെുതാകുളം, നീർകുഴി, കയാലനിർമാണം,

കിണർറീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

ഇങ്ങടനമഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താക

ളായജനങ്ങൾക്ച്

ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപാകുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരംടമച്ചടപ

െുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെന്ാമീണദമഖലയുടെസുസി

രആസ്ിവികസനംഎന്നതാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005-

ൽന്രാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇ്ത്ര്ത്യയിടല 200

ജില്ലകളിൽന്രഥമഘട്ടതിൽനെപിലാകുകയും 2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലകുംവ്ത്യാ്രിപികുകയുംടെയ്ു.

അതനുസരിച്ച്ദകാഴിദകാട്ില്ലയിലും്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങൾതുെങ്ങുകയുംഇ

ദപാഴുംതുെർന്നുടകാണിരികുകയുംടെയുന്നു.

.

ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്
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കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ അക്ഷാംശം 11ഡിഗ്രി 8

നും രേഖാംശം 75ഡിഗ്രി 33 നും ഇടയിൽ 900ഹെക്ടർ  വിസ്തൃതി ഇൽ

കിടക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് ഒഞ്ചിയം. വടക്ക് അഴിയൂർഏറാമല

പഞ്ചായത്തുകൾ തെക്ക് ചോറോട് പഞ്ചായത്ത് കിഴക്ക് ഏറാമല പഞ്ചായത്ത്

പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽഎന്നിവയാണ് പഞ്ചായത്തിൻറെ അതിരുകൾ.ആകെ

17വാർഡുകൾ .വടകരബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒഞ്ചിയം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്ലരീതിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നു.പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായിബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ

ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസർ , JBDO, അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ,

അക്കൗണ്ടൻറ് &ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർഎന്നിവരും പഞ്ചായത്ത്

തലത്തിൽസെക്രട്ടറി അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർഓവർ,അക്കൗണ്ടൻറ്,

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ,എന്നിവരും അവരുടെ സേവനംഈ

പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി നൽകുന്നു . 2018-2019സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ 30,130

തൊഴിൽദിനങ്ങൾപഞ്ചായത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3916 കുടുംബങ്ങൾഈ

പദ്ധതിയിൽഅംഗമായി. 1313ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊഴിൽചെയ്തു

കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതുതായി 120പേർഅംഗങ്ങളായി. 3അംഗപരിമിതർക്ക്

തൊഴിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.16ആസ്ഥികൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രവർത്തിഈ

പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തു 

ജില്ല ദകാഴിദകാെ്

ബ്ദളാക് വെകര

വിസ്ീർ്ം 8.33ച.കി.മീ മീ

വാർഡുകളുടെഎ്ം 17

ജനസംഖ്ത്യ 28650
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്രുരുഷൻമാർ 13224

സ്നതീകൾ 15246

പട്ടികജാതി 393

സ്നതീ : ്രുരുഷഅനു്രാതം 116.6:100

പട്ടികവർഗ്ഗം ഇല്ല

തതാഴിലുറപ്േംബനിച്ചവിവരങ്ങള്

വിവരങ്ങള് ജില്ലാതലം ദ്ാക്ക്ത

ലം

പ്പഞായ

ത്തലം

സൃഷിച്ചടതാഴിൽേിനങ്ങ

ൾ

83.05(ലകം) 186891 30130

കുെുംബങ്ങൾക്നൽകിയി

രികുന്നശരാശരിടതാഴി

ൽേിനങ്ങൾ (ലകം)

57.58
34.3

22.95

100

േിനങ്ങൾ്രൂർതീകരിച്ച

കുെുംബങ്ങൾ

38300 246 1

ആടകടതാഴിടലെുതകു

െുംബങ്ങൾ

1.44(ലകം) 6071 1313

ആടകടതാഴിടലെുത

ടതാഴിലകൾ

1.6(ലകം) 6419 1364
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മുഖ്യലക്യങ്ങള്

● അവിേ്്ദ്ധ-

കായികടതാഴിലിൽഏർടപൊൻസന്നദ്ധതയുള്ളന്ാമന്രദേശങ്ങളിൽഅ

ധിവസികുന്നഏടതാരുകുെുംബതിനുംഒരുസാമ്പതികവർഷം 100

േിവസതിൽകുറയാതടതാഴിൽഉറപാകുന്നദതാടൊപം,

്ുണദമന്മയുള്ളതുംസായിയായിട്ടുള്ളതുംഉല്ാേനകമവുമായആസി

കളുടെസൃഷിയാണ്ഈ്രദ്ധതിയുടെമുഖ്ത്യലക്ത്യം.

● േരിനേരുടെഉ്രജീവനവുമായിബനടപട്ടവിഭവാെിതറശക്തിടപെുതൽ.

● സാമൂഹികമായി്രിദന്നാകംനിൽകുന്നഎല്ലാകുെുംബങ്ങടളയും്രദ്ധതി

യിൽഉൾടപെുതുക.

● ്രഞായതിരാജ്സാ്രനങ്ങടളശക്തിടപെുതുക.

േവിദശഷതേള്

● നിയമതിൻടറ്രിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ിത്രദ്ധതി.

● ന്ാമ്രഞായത്ന്രദേശത്താമസികുന്ന 18

വയസ്്രൂർതിയായഎടതാരാൾകും്രദ്ധതിയിൽ്രങാളിയാവാം.

● സ്നതീകും്രുരുഷനുംതുല്ത്യദവതനം.

● ്രരിസിതിസംരകണം,

കാർഷികദമഖലയിടലഅെിസാനടസൗകര്ത്യവികസനംഎന്നിവയ്കുമു

ൻ്ണന.

● ടതാഴിലാളികൾതടന്നന്രവൃതികൾകടണതുകആസൂനതണന്രനകിയ

യിൽ്രങാളികളാകാനുംഅവസരം

● ആസൂനതണതിലും, നിർവഹണതിലുംതികഞ്ഞസുതാര്ത്യത

● കരാറുകാദരാഇെനിലകാദരാഇല്ല.

● ട്രാതുജന്രങാളിതദതാടെദലബർബഡ്റ്റ്.

● ബാങ്/ദ്രാസ്വഴിമാനതംദവതനവിതരണം.

● സ്നതീകൾക്ുൻ്ണന.

● കമ്പ്ത്യൂട്ടർശൃംഖലവഴിയുള്ളദമാണിറ്ററിംഗ്ംവിധാനം.

● ന്ാമസഭ്രദ്ധതിഓഡിറ്റ്ടെയുന്നു.(ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്സംവിധാനം)

● ്രരാതി്രരിഹാരസംവിധാനം

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേള്

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതാഴിൽസലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കുക.

2.ടതാഴിലുറപ്ന്ാമസഭയ്ക്ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്ാമസഭയുംകൃത്ത്യമായി്ര
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ടങെുകുക

3.്രണിസലത്താസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയാ്ികുവാദനാകതികുവാനും

്രാെുള്ളതല്ലസിറ്റിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്ന്രവൃതിയുടെആ

രംഭഘട്ടതിൽതടന്നനിർബനമായുംവയ്ദകണതാണ്

5.ന്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമായന്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്നെപി

ലാകുക.

6.

ആസ്ിസൃഷികുന്നന്രവൃതികൾകടണതിദമറ്റ്ച്ടനയും്രഞായ

ത്അധികൃതടരയുംഅറിയികുക.

ദോഷ്യല്ഓഡിറ്ഗപ്പഗേിയ

1പ്പശാതലംഒരു്ല്

ദ്ാക്ലതിലുംന്ാമ്രഞായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സ

നായദ്ാക്ഓഫീസർ (BDO), ്രഞായട്്നകട്ടറി,

മറ്റ്നിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർതുെങ്ങിയവരുമായിദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദ്രഴ്ൺനെ

തിയകൂെിയാദലാെനയിൽഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്ച്

തുെർന്രനകിയകൾആസൂനതണംടെയുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്ാമസഭാതീയ

തിനിശ്ചയികുകയുംടെയുന്നു.

2. ഫയല്പ്പരിദശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്രനകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്മുൻ്രുള്ളആറ്മാസ

കാലയളവിൽവാർഡിടലന്രവൃതിഫയലുകൾ, ഏനഴജിസറുകൾ,

അദതാടൊപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്്രരിദശാധനനെതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരാന്രവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽന്രതി്രാേികുന്നഅളവിലും്ുണതിലുംനെ

പിലാകിയിട്ടുദണാഎന്നുംആന്രവൃതിയുടെ്ുണഫലതിന്ടറവ്ത്യാപ്ിതിട്ട

ടപെുതുകയുംന്രസ്ുതടതാഴിലിെങ്ങളിൽടതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദകണഅവ

കാശആനുകൂല്ത്യങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണാഎന്നുംന്രവൃതിസല്രരിദശാധനയിലൂ

ടെലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളുടെവീെുവീൊ്ത്രരംടെന്ന്ദനരിൽകണ്്രദ്ധതിയുടെ

നിർവഹണടതകുറിച്ചും്ുണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ളഅഭിന്രായങ്ങളുംനിർ

ദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം
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ഫയൽ്രരിദശാധന,ന്രവൃതിസല്രരിദശാധന,

വീെുവീൊ്ത്രരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്റ്ന്രനകിയകടണതലുക

ളുടെവസ്ുനിഷ്മായടതളിവ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യദബാധവല്്രണം

സാമൂഹ്ത്യഇെട്രെലുകളിലൂടെ്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രൗരാവദബാധംഉയ

ർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്രനകിയവിജയിപികുകയുംടെയുന്നതിന്ആവ

ശ്ത്യമായദബാധവൽകരണംന്രവർതനങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാ്ല്

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്രനകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും,

നിർദ്ദേശങ്ങളുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്ാമസഭയിൽെർച്ചടെയ്്അം്ീകാരംനെ

തുന്നതിനാവശ്ത്യമായകരെ്റിദപാർട്ട്തയാറാകുന്നു.

8. ദോഷ്യല്ഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചാതലംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യന്രേമായ

സലത്ന്ാമസഭദെർന്ന്കരെ്റിദപാർട്ട്അവതരണവും, െർച്ചയും,

നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽന്രനകിയകളും,

അം്ീകാരംദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെ്രെികളുംകകടകാള്ളുന്നു.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിന്രകാരംടതാഴിലാളിക

ൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറിച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയ

കുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽന്രസ്ാവിച്ചിട്ടുണ്.

ടതാഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതാ

യവിശേീകരണംഈറിദപാർട്ട്മുഖാ്ത്രരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്

എതികുവാൻസാധികും.

ഈറിദപാർട്ട്അെിസാനതിൽനിങ്ങൾക്ന്രാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവ

ധിവസ്ുതാ്രരമായകാര്ത്യങ്ങൾകകവരികാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയ

ടട്ട.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളിേള്്്ഉറപ്നല്േുന്നപ്പത്അവോ

ശങ്ങള്

1. ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭികുവാൻഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, എ.എം. സി.അദ്ധ്ത്യായം-3

2. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയ

തിന്കകപറ്നറസീത്ലഭികുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ

1; ഖണിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 6-13
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3.അടല്ലങിൽടതാഴിലില്ലായ്ദവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആേ്ത്യ

ടത 30 േിവസം (1/4 &്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദന്രാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5.അഞ്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅ

ടല്ലങിൽദവതനതിന്ടറ 10%

അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിനശമസൗകര്ത്യം,

ന്രഥമശുനശൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംടഷ

ഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8.ദവതനവിതരണതിടലകാലതാമസതിന്നഷ്രരിഹാരംലഭികുവാ

നുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബനിതമായുള്ള്രരാതി്രരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10.ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്നെതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം.

അവോശങ്ങളുമായിബനതപട്തതാഴിലാളിേളില്നിന്നുംദോേി

ച്ചറിഞ്ഞവിവരങ്ങള്.

തതാഴില്ോർഡ്

സജീവ് തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാംതന്നെ പുതിയ തൊഴിൽ കാർഡ്

നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ

സന്ദർശിച്ച തൊഴിലാളികൾ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത് പഴയ

തൊഴിൽ കാർഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൊഴിൽ കാർഡിലേക്കുള്ള

ഫോട്ടോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീയായി എടുത്തു

കൊടുത്തതാണെന്നും പുതിയ തൊഴിൽ കാർഡിലേക്കുള്ള ഫോട്ടോ

തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തമായി പൈസ ചിലവഴിച്ച്

എടുത്തതാണെന്നുമാണ്. തൊഴിൽ കാർഡിലേക്ക് ആവശ്യമായ

ഫോട്ടോ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ ഫ്രീ ആയി എടുത്തു നൽകേണ്ടതാണ്.

തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ കാർഡ് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായാണ്

നൽകേണ്ടത്.തൊഴിൽ കാർഡ് അപേക്ഷയിൽ എന്തൊക്കെ

പൂരിപ്പിക്കണം എഴുതണമെന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് അവ്യക്ത ഉണ്ട്
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.അവർ മേറ്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്

.അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക്

ലഭിച്ചതായി അറിയാൻസാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൊഴില്അപേക്ഷ

പൊതു പ്രവർത്തികൾക്കായി വ്യക്തിപരമായി അപേക്ഷകൾ നൽകൽ

ഉണ്ടെന്ന് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി.  വ്യക്തിപരമായ

അപേക്ഷ  മേറ്റിന് നൽകി മേറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിക്കുകയും സ്ലിപ്പ്

കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽപിന്നീട് സ്ലിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല 

തൊഴിൽഅപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിച്ചിട്ടില്ല .മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ കിട്ടാറുള്ളൂ .അപേക്ഷിച്ച് 15

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്ത

സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നൽകണം. ഇത് ഇതുവരെ

നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല .

േൂലി/നഷ്ടപ്പരിഹാരം

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

വേതനം ലഭിക്കേണ്ട അവകാശം തൊഴിലാളികളുണ്ട്.ഓഡിറ്റിങ്ങിന്

വിധേയമാക്കിയ 3പ്രവർത്തികളുടെ വേതനം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ട്

ഉള്ളതായി ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻസാധിച്ചു. 15 ദിവസം

പിന്നിട്ടശേഷമാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ലഭിച്ചതെന്ന്

മനസ്സിലാക്കാൻസാധിച്ചു. 15 ദിവസം പിന്നിട്ടാൽഅതിനുശേഷം

തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

തൊഴിലാളികളച്്ക്ക്നഷ്ട്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശംഉണ്ട്.

തൊഴിലുറപ്പ്നിയമംസെക്ഷനച്്3(2),6ഷെഡ്യൂൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30

പ്രകാരംപണികഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽകൂലിലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

കൂലിവൈകിയതിനുള്ളആനുകൂല്യങ്ങൾലഭ്യമാക്കിയതായികാണുന്നില്ല.

തൊഴിലാളികൾക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽവേതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്  ഇത് പ്രശംസനീയമാണ്. തൊഴിൽ

വേതനം ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന്

തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല .14 ദിവസം പിന്നിട്ടാൽവൈകുന്ന
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ഓരോ ദിവസവും 0.05% നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും എന്ന കാര്യം

തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് അപേക്ഷിക്കാറും ഇല്ല.

.

തതാഴില്സ്ഥലതതേൗേര്യങ്ങള്

കുെിയ്കുവാനുള്ളടവള്ളം, വിനശമസൗകര്ത്യം, ന്രഥമശുനശൂഷാസൗകര്ത്യം,

നകഷ്എന്നിവടതാഴിൽസല്്ക്ലഭ്ത്യമാകണടമന്ന്ടതാഴിലുറപ്നിയമംടഷഡ്ത്യൂ

ൾ 2 para 23-28, ദകന്ദ്രവാർഷികമാസർസർകുലർ 8, 8.2 അനുശാസികുന്നുണ്.

ടതാഴിലാളികളുമായിദനരിട്ട്നെതിയസംഭാഷണതിനിെയിൽ നേരിട്ട്

നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളത്തിൻറെ പാത്രം

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചെന്നും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടെന്നും

ഇത് മേറ്റ് സ്വന്തം ചിലവിൽവാങ്ങിയതാണെന്നും ബില്ല് പഞ്ചായത്തിൽ

കൊടുത്തെങ്കിലും പൈസകിട്ടിയിട്ടില്ലഎന്ന് മനസ്സിലായി.ഷെൽട്ടർ

സൗകര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

തൊഴിലാളികളിൽ ആർക്കുംതന്നെ 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ

ഇല്ലാത്തതിനാൽഅവിടെ ക്രഷിന്റെആവശ്യമില്ല.

തഷല്ഫ്ഓഫ്ദഗപ്പാജക്്തയാറാ്ുവാനുള്ളഅവോശം

ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് വാർഡ്തല ഗ്രാമസഭയിൽ നടത്താറുണ്ടെന്നും

അതിൽ ചില തൊഴിലാളികൾ മാത്രമേ പങ്കാളികളാവാർഉള്ളൂ എന്ന്

മനസ്സിലായി . തൊഴിലാളികൾ ജോലികൾആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്

മനസ്സിലായി

5 േിദലാമീററിനുള്ളില്തതാഴില്ലഭിയ്്ുവാനുള്ളഅവോശം

ടതാഴിലുറപ്നിയമംടഷഡ്ത്യൂൾ 2 para 18, ദകന്ദ്രവാർഷികസർകുലർൊ്ര്റ്റർ 17

എന്നിവയിൽടതാഴിലാളികൾക് 5

കിദലാമീറ്റർെുറ്റളവിൽടതാഴിൽലഭ്ത്യമാകണംഎന്ന്അനുശാസികുന്നു.

വാർഡിടലമുഴുവൻടതാഴിലാളികൾകും 5

കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽതടന്നടതാഴിൽലഭികുന്നുടണന്ന്ടതാഴിലാളികളിൽനി

ന്ന്അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

േമയബനിതമായുള്ളപ്പരാതിപ്പരിഹാരതിനുള്ളഅവോശം

ടതാഴിലാളികൾക്്രലവിധ്രരാതികൾഉടണങിലുംഇത്വടരയടതാരു്രരാതി

യുംദരഖാമൂലം്രഞായതിന്നൽകിയിട്ടില്ല.

ദോഷ്യല്ഓഡിറ്നടതുന്നതിനുള്ളഅവോശം
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ടതാഴിലുറപ്നിയമംടസകൻ 17(2) ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ച്

നെതുവാനുള്ളഅവകാശംനൽകുന്നു. ന്രസ്ുതവാർഡിൽഓഡിറ്റ്ച്

നെതുന്നതിനായിന്രദത്ത്യകകമിറ്റിനിലവിലുടണന്ന്ഫീൽഡ്രിദശാധനയിൽമ

നസിലായി.

കമിറ്റിഅം്ങ്ങൾഫീൽഡ്രിദശാധനനെതാറില്ലഎന്നാണ്അറിയുവാൻസാധി

ച്ചത്.

പ്രവർത്തി വിശദാംശങ്ങള്വാർഡ് 5പുതിയോട്ടുംകണ്ടി

ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 [പുതിയോട്ടും കണ്ടി]ലെ 1-10 - 2018 മുതൽ

31- 3 -2019വരെയുള്ള 3പ്രവർത്തി ഫയലുകളാണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ്ങിനു

വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.ഈകാലയളവിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തികൾക്കായി

1990അവിദഗ്ധ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് .അവിദഗ്ധ വേദന

ഇനത്തിൽ 5 35 225 രൂപയും പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പ്രവർത്തി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള് . 

1.WC/294 749

ഖണ്ഡിക 5ല് ഉള്പ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെയും ചെറുകിട നാമമാത്ര

കർഷകരുടെ ഭൂമികളില് മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തി

2. IC / 214 803അഴിയൂർബ്രാഞ്ച് കനാല് നവീകരണം 

3. IF /34 4285 

സർക്കാർ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവന നിർമാണത്തിന്

ആവശ്യമായ പ്രവർത്തികള് നിർമ്മല രാമത്ത് താഴെ കുനി
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1.WC/294 749

ഖണ്ഡിക 5ല് ഉള്പ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെയും ചെറുകിട നാമമാത്ര

കർഷകരുടെ ഭൂമികളില് മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തി

WC/ 294749ഖണ്ഡിക 5ൽ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെയും ചെറുകിട നാമമാത്ര

കർഷകരുടെ ഭൂമികളിൽ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തി . ഇത് 23

ഭൂവുടമകളുടെ വീട്ടിലാണ് ചെയ്തത്.ഈപ്രവർത്തിയിൽആറ് ഭൂവുടമകൾ

തന്നെയായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾഅതുകൊണ്ടുതന്നെആപ്രവർത്തിയിൽ

ആറുപേരും പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്  '

മറ്റു ഭൂവുടമകളിൽചിലർ  ഇവരെസഹായിച്ചഎങ്കിലും കുറച്ചു പേരിൽ

നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും

ഭൂവുടമ പ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.എന്നാൽചിലർ തൊഴിൽ കാർഡ്

ഏറ്റെടുത്തത് തങ്ങളുടെ ഭൂമികളിൽപണി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി

മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻസാധിച്ചു.പ്രവർത്തി ചെയ്തത് മഴ

കാരണംപൂർണമായും കാടുപിടിച്ചതും നശിച്ചതുമായിആണ് കാണാൻ

സാധിച്ചത്.ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തി കുറഞ്ഞത് മൂന്നു വർഷമെങ്കിലും

നിലനിൽക്കണമെന്ന് കാര്യം തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു .

കഴിഞ്ഞവർഷം 23പേരുടെ ഭൂമികളിൽആയിരുന്നു പ്രവർത്തി ചെയ്തത് ഈ

വർഷം 7 ഭൂവുടമകളിലെസ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇതേ പ്രവർത്തി

ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.പുതിയയോട്ടുംകണ്ടി കരപ്രദേശവും എന്നാൽ

ചിലയിടങ്ങളിവയൽപ്രദേശം കൂടിയാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ

പുതിയയോട്ടുംകണ്ടിയിലെ കര പ്രദേശങ്ങളിൽഅതായത് ഉയർന്ന

പ്രദേശങ്ങളിൽഈപ്രവർത്തി വളരെആവശ്യവുമാണ്.അവിടങ്ങളിൽ

ജലക്ഷാമം കുറവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻസാധിച്ചു. 13 ഭൂവുടമകളുടെ

സ്ഥലത്താണ്ഈപ്രവർത്തി ചെയ്തത്. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ

ഭൂവുടമകൾ നല്ലസംതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻസാധിച്ചു. 100

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന
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പരാതി അതുപോലെതന്നെ വേതനത്തിന് കാലത്ത് കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്

എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള തൊഴിൽവേതനത്തിൽ

അവർ തൃപ്തരല്ലന്നും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങളും അവർ

ഉന്നയിച്ചു. കൂടാതെ തൊഴിൽസമയം കുറയ്ക്കുവാനും അവർആവശ്യപ്പെട്ടു

.തൊഴിൽചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്കാവശ്യമായ കുടിവെള്ളത്തിന് പാത്രം

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞു.ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്ബോക്സ് ഉണ്ടെന്നും അതിന്റെചിലവ് മേറ്റ് ആണ്

എടുത്തത് എന്നും പഞ്ചായത്തിൽബില്ല് കൊടുത്തെങ്കിലും പൈസ

ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു .ഷെൽട്ടർസൗകര്യം

ഇല്ലായിരുന്നു..ആകെഈപ്രവർത്തികൾചിലവായത് 37 44 0 0 രൂപയാണ്.ഈ

പ്രവർത്തിയിൽ 60വയസ്സിന് മുകളിൽ 14പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു.ചെയ്ത കര

പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലക്ഷാമം നന്നേ കുറവുണ്ടെന്ന് ഭൂവുടമസ്ഥരിൽ നിന്ന്

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽഈപ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ 

ഒന്നു രണ്ട് വയൽപ്രദേശങ്ങൾചെയ്തതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.പ്രദേശങ്ങളിൽ

ഇത്തരം പ്രവർത്തിയുടെആവശ്യകത ഇല്ല. ജലക്ഷാമം കുറവുണ്ടെങ്കിലും

പൂർണമായും പ്രവർത്തന ച്ച ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽചെയ്ത

പ്രവർത്തി കുറഞ്ഞത് മൂന്നു വർഷമെങ്കിലും നിലനിൽക്കണം. കല്യാണി

എന്ന തൊഴിലാളി കാർഡ് നമ്പർ KL - 04-02-004-5/46] മാത്രമാണ് 100 തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി.

 മേറ്റുമാർഅവരുടെ കൂലി വർധന വരുത്താൻആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 

തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈപ്രവൃത്തിക്ക് അധികം പണി ചെയ്യേണ്ടി

വന്നിട്ടുണ്ട്. മാറ്റിയെടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾപലപ്പോഴും കാർഡ്

പിടിച്ചതാണ് .കാട് മുത്തിയാക്കാൻപ്രവർത്തിയില്ലെങ്കിലും

തൊഴിലാളികൾക്ക് കാട് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമേമ റിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൊഴിലാളികൾ ഇരട്ടി പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്

എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.അത് പ്രശംസനീയമാണ്. തൊഴിൽചെയ്ത 

ചുരുങ്ങിയ ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ കിള എന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി

കണ്ടിട്ടുണ്ട് .

ഈപ്രവർത്തി തൊഴിലുറപ്പിന് തൊഴിൽ ഇല്ലെന്നുംഈപ്രവർത്തി
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ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി. 

തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്താൽപറ്റുമോഎന്ന ഒരു

സംശയം ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ തൊഴിലാളികൾചോദിച്ചു. 

അതുപോലെതന്നെ ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഒരു തൊഴിലും

ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നുംഈ മാസങ്ങളിൽ കരനെൽകൃഷി ചെയ്യാവോഎന്ന

അഭിപ്രായവും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് .ഈപ്രവർത്തിയിൽ  മാധവി [76]എന്ന

തൊഴിലാളിയാണ്ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയതാന്നെന്നും അവർവളരെ നന്നായി

തൊഴിൽചെയ്യാറുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി.

തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾഅടങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്ക് മേറ്റ് സ്വന്തമായി

സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക

്കാൻസാധിച്ചു പ്രശംസനീ

യമാണ് .

2. IC/ 214 803അഴിയൂർബ്രാഞ്ച് നവീകരണം 

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി കനാൽപൂർണമായും കാട് പിടിച്ചതായും

ചില ഭാഗങ്ങൾപൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതുമായികാണാൻസാധിച്ചു. കനാലിന്റെ

ഉള്ളിലിറങ്ങി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻസാധിക്കാത്തതിനാൽപുറമെ

നിന്നാണ് കനാൽഅളന്നത്. നീളം   വീതി. കനാൽ നവീകരണപ്രവർത്തി

സമയങ്ങളിൽപൂർണമായും കാടുപിടിച്ചതും വേസ്റ്റുകൾ

ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും തൊഴിലാളികൾ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.ഈ

സമയങ്ങളിൽഅവർക്ക് കൈയുറകൾകളോഅതുപോലെതന്നെ മാസ്കോ

തുടങ്ങ വ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു. കനാൽ നവീകരണത്തിന്

ശേഷം കനാലിലൂടെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല .നവീകരണത്തിന് രണ്ടുവർഷം

മുമ്പ് വരെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ലഎന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
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കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ

വന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി.എങ്കിലും കാടുപിടിച്ച് വീണ്ടും പഴയപോലെ

സ്ഥിതിആയിട്ടുണ്ട് .

എങ്കിലും കനാലിലൂടെ വെള്ളം എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ

ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജലലഭ്യത

ഉണ്ടായാൽ തന്നെ വീണ്ടുംഈപ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ തന്നെയാണ്.

136 04 2ആണ്ഈപ്രവർത്തിക്ക് ആകെ ചില വാ യ തുക.6 3 2019 ന് പ്രവർത്തി

ആരംഭിച്ചു.20. 3. 20l 9പ്രവർത്തി അവസാനിച്ചു.പ്രവർത്തിയുടെ അടങ്കൽ

തുക 143000. 502 തൊഴിലാളികൾപ്രവർത്തി ചെയ്തു.

3. IF/ 34 42 85സർക്കാർ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്

ആവശ്യമായ പ്രവർത്തികള് നിർമ്മല രാമത്ത് താഴെ കുനി.

ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ ഇവരുടെ വീടിൻറെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന്

മനസ്സിലാക്കാൻസാധിച്ചു.പഞ്ചായത്തിനു ലഭിക്കേണ്ട 90 ദിവസത്തെ

കൂലി24,390 രൂപഅവരുടെ അക്കൗണ്ട് ലഭിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാൻ

സാധിച്ചു . 4സ്റ്റേജുകളിലായട്ടാണ് തൊഴിൽ നൽകുന്നത് .ഓഡിറ്റ് പിരീഡ്

സമയത്ത് മൂന്നു ഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് 62 തൊഴിൽ ദിനം ലഭിച്ചു .ബാക്കി 28

ദിനം ഓഡിറ്റ് ശേഷമാണ് നൽകിയത.് ത്തക്കെ 24,390അവർക്ക്

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഫയല്പ്പരിദശാധനവിവരങ്ങള്

1. േവർദപ്പജ്

പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന

രേഖയാണ്  കവർപേജ് .പരിശോധിച്ചഫയലിൽപ്രാദേശിക കവർ കാണാൻ

സാധിച്ചു.AMC   പ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.പ്രാദേശികമായ

കവർപേജ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
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തേക്ിസ്

ഒരുന്രവൃതിഫയലിൽനകമന്രകാരംഏടതാടകദരഖകൾഎവിടെഏത്ദ്രജ്ുത

ൽസൂകിച്ചിരികുന്നുഎന്ന്മനസിലാകുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെ

ക്ക്ലിസ്. ്രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽഒന്നിലുംടെക്ക്ലിസ്കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

ആകൻപാൻദോപി

ന്രസ്ുതന്രവൃതി്രഞായതിടലനെപുവർഷതിടലആനുവൽആകൻതാനി

ൽഉൾടപട്ടതാണ്എന്ന്ടതളിയികുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആകൻതാൻന്ടറദകാ

പി.

്രരിദശാധിച്ചഒരുന്രവൃതിഫയലുകളിലുംആകൻതാനിന്ടറദകാപികാണു

വാൻസാധിച്ചില്ല.

എസിദമറ്

. ഒരു പ്രവർത്തി എങ്ങനെഎത്ര അളവിൽചെയ്യണമെന്ന് സാങ്കേതികമായി

പ്രതിപാദിക്കുന്നആധികാരിക രേഖയാണ്എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയുടെ

ഭാഗമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പ്രവർത്തി ഫയലും എസ്റ്റിമേറ്റ്

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽആണ്എസ്റ്റിമേറ്റ്.

പരിശോധിച്ച് IC/214 803അഴിയൂർബ്രാഞ്ച് കനാൽ നവീകരണത്തിന്റെ

ഫയലിൽ മാത്രമാണ് ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്dnt¸mÀ«v കാണാൻസാധിച്ചത്. മറ്റ് 2

ഫയലുകളിലും ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് കാണാൻസാധിച്ചില്ല. കനാൽ

നവീകരണത്തിന് ഫയലിൽ ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റും അല്ലാത്ത

എസ്റ്റിമേറ്റുംകാണാൻസാധിച്ചു ഇത് പ്രശംസനീയമാണ്.എല്ലാ ഫയലിലും

അബ്സ്ട്രാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും സീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും കാണാൻസാധിച്ചു.

IF/ 34 62 85 നിർമ്മല രാമത്ത് ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫയലിൽആക്ടിവിറ്റി

ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഒപ്പിടുന്നവർ

അതിനോടൊപ്പം തീയതി കൂടിചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്.അതിനാൽഈ

കാര്യത്തിൽപ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ് .

സാങ്കേതികാനുമതിപത്രം

. ഒരു പ്രവർത്തിക്കു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്
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എന്ന ആധികാരിക രേഖയാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി പത്രം. പരിശോധിച്ച 3

ഫയലുളിലും സാങ്കേതികാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു .സാങ്കേതിക അനുമതി

രേഖയിൽ ഒപ്പിടുന്ന സാങ്കേതികവിദഗ്ധർ അതിനോടൊപ്പം ഒപ്പിട്ട

തീയതി കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ

പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

ഭരണാനുമതിദരഖ

.പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിന് നിർമ്മാണസ്ഥാപനം നൽകുന്ന അനുമതിയാണ്

ഭരണാനുമതി രേഖഈ രേഖഎല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.പരിശോധിച്ച

IF /344 285 നിർമല രാമത്ത് താഴെ കുനിയുടെ ഫയലിൽ ഇത് കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല. ഇതെല്ലാം മറ്റൊരു ഫയലിൽ ഒരുമിച്ച്

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതെല്ലാം ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമാണത്തിന്റെ ഫയലിൽആക്ടിവിറ്റി

ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു രണ്ടു ഫയലുളിലും ഭരണാനുമതിരേഖ

കാണാൻസാധിച്ചു . ദരഖയിൽഒപ്, സീൽ, തിയതിഎന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

ടസകുരിൽനിന്നുംഎെുകുന്നദരഖയാടണങിൽകൂെിഒപും,

സീദലംടവദകണതാണ്.

ഡിമാൻഡ്ദഫാം

തൊഴിലാളികൾക് തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകുന്ന രേഖയാണ് ഡിമാൻഡ്

ഫോറം. തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട്വർക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

നൽകി എന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്മാൻഡ്ഫോം.

പരിശോധിച്ചഫയലിൽഒരുഫയലിൽപോലുംഡിമാൻഡ്ഫോo

കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

എന്നാൽ തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ രേഖകൾപഞ്ചായത്തിൽ

എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചതായി കാണാൻസാധിച്ചു

.തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്

മനസ്സിലാക്കാൻസാധിച്ചു. 

.
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വർ്്ക്അദലാദ്ഷൻദഫാം

ന്രവൃതിഅനുവേിച്ചുടകാണ്നിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർനൽകുന്നഅനുമതിയാ

ണ്വർക്അടലാദകഷൻദഫാo.അദ്രകിച്ച്15

േിവസതിനുള്ളിൽന്രവൃതിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാംസഹായികുംഎ

ന്നാൽഒരുന്രവൃതികളുടെഫയലിൽദ്രാലുംഈദഫാംകാണാൻസാധിച്ചില്ല.

മസർദറാള്

ടതാഴിലാളികളുടെഹാജർനിലദരഖടപെുതാൻഉള്ളദരഖയാണ്മസർദറാൾ.

മസർദറാളുകളിൽബിഡിഒ.,

ടസനകട്ടറിഎന്നിവർതീയതിവച്ച്ഒപ്,സീൽഎന്നിവ്രതിപിദകണതാണ്.

എന്നാൽഒപുംസീലുംമാനതദമഫയലിൽകാണാൻസാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

തീയതിഉണായിരുന്നില്ല.മാസർദറാളിൽഎം-

ബുക്നമ്പർഎഴുതിദെർദകണതുണ്.

തമഷർതമന്റ്ബു്്

ഒരുന്രവൃതിഎസിദമറ്റ്ന്രകാരംകൃത്ത്യമായഅളവിൽആണ്ടെദയണത്എന്നും

ടെയ്ിരികുന്നത്ഇന്രകാരംതടന്നടയന്ന്മനസിലാകാനുള്ളആധികാരികദരഖ

യാടണ്മഷർടമന്റ്ബുക്.

്രരിദശാധനവിദധയമാകിയന്രവൃതിഫയലിൽഎല്ലാംതടന്നഎംബുക്ഉണാ

യിരുന്നു.

ന്രവൃതി്രൂർതീകരണതിന്ടറവിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതുക്രാസാകുദമ്പാഴും

ഒെുവിൽന്രവൃതിയ്ക്അനുവേിച്ചതുകന്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേി

യ്കുദമ്പാഴുംടമഷർടമന്റ്ബുകിൽ്രഞായട്്നകട്ടറിസാക്ത്യടപെുതൽന

െതിഒപ്സീല്എന്നിവ്രതിപിദകണതാണ്.

എന്നാൽഇങ്ങടനകാണാൻസാധിച്ചില്ല.

ദവജിസ്

മസർദറാളിന്ആനു്രാതികമായിടതാഴിലാളിദക്വതനംഅനുവേിച്ചുഎന്ന്ടത

ളിയികാനുള്ളആധികാരികദരഖയാദണ്വജിസ്.

്രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽദവജിസ്ഉണായിരുന്നില്ല

ഫണ്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മസർദറാളിനും,

ദവജിസിനുംആനുസരിച്ച്ടതാഴിലാളിദക്വതനംകകമാറിദയാഎന്ന്ഉറപാകാ

നുള്ളദരഖയാണ്ഫണ്നൊൻസ്ഫർഓർഡർ.

്രരിദശാധിച്ചഒറ്റഫയലുകളിൽദ്രാലുംഫണ്നൊൻസ്ഫർഓർഡർകാണുവാൻസാ

ധിച്ചില്ല.
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ദഫാദടാഗ്ാഫ്

ഒരുന്രവൃതിതുെങ്ങുന്നതിനുമുൻ്രും, ന്രവൃതിനെന്നുടകാണിരികുദമ്പാഴും,

ന്രവൃതി്രൂർതിയായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാന്രവൃ

തിഫയലിൽസൂകിദകണതാണ്.

എന്നാൽ്രരിദശാധിച്ചഒറ്റഫയലുകളിലുംഒരുഘട്ടതിടലയുംദഫാദട്ടാഫയലിൽ

സൂകിച്ചിട്ടില്ല.

അദതാടൊപംജിദയാൊഗ്ഡ്ദഫാദട്ടാന്ാഫ്ഒരുഫയലിലുംഉണായിരുന്നില്ല.

ഗപ്പവൃതിപ്പൂർതീേരണോക്യപ്പഗതം

ന്രവൃതി്രൂർതീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ന്രവൃതി്രൂർതീകരണസാ

ക്ത്യ്രനതം.

എന്നാൽ്രൂർതീകരിച്ചഒരുന്രവൃതിയുടെയുംഫയലിൽന്രവൃതി്രൂർതീക

രണസാക്ത്യ്രനതംഉണായിരുന്നില്ല. IF/3 44 2 85എന്ന ഭവന നിർമാണത്തിന്റെ

ഫയലിൽവീക്ക്ലിവാല്യൂഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,VEO

Sanctionഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

മസർദറാള്മൂവ്തമന്റ്സിപ്

ഒരുപ്രവൃത്തിയുടെഓരോഘട്ടത്തിന്റെയുംമസ്റ്റർറോൾഅനുവദിച്ച്തൊഴിലാളികൾ

ക്ക്വേതനംനൽകുന്നത്വരെയുള്ളഓരോഘട്ടങ്ങളുംഏതൊക്കെതീയതികളിൽനടന്നുഎ

ന്ന്മനസ്സിലാക്കാനാണ്മസ്റ്റർറോൾമൂവ്മെന്റ്സ്ലിപ.്

എന്നാൽപരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽമസ്റ്റർറോൾമൂവ്മെന്റ്സ്ലിപ്ഉണ്ടായിരുന്നെ

ങ്കിലുംഅപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

മെറ്റീരിയല്വൗച്ചർആൻഡ്ബില്

 സാധനസാമഗ്രികൾ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തികൾക്ക് സാമഗ്രികൾ വിതരണം

ചെയ്ത് ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ

പരിശോധിച്ച് IF/344 285 ഭവനനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫയലിൽ ഇത് കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല. മറ്റ് 2ഫയലിലുംസൈറ്റ്ഡയറിൽ

ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു.
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സൈറ്റ്ഡയറി

ന്രവൃതിസലടതമുഴുവൻവിവരങ്ങളുംദരഖടപെുതുന്നതിദന്വണിയുള്ള

ആധികാരികദരഖയാണ്കസറ്റ്ഡയറി IF/344285 എന്ന ഫയലിൽ സൈറ്റ്

ഡയറി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് 2 ഫയലിലും കാണാൻ സാധിച്ചു.

പരിശോധിച്ച സൈറ്റ് ഡയറി പൂർണമായും പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.  ഉള്ളടക്കം

പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. IC / 21483 കനാൽ നവീകരണം ഇതിൽ

സാധനസാമഗ്രികൾ, ചികിത്സ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തൊഴിലാളികളെ

സാക്ഷ്യപത്രം, VM C റിപ്പോർട്ട് ,സന്ദർശന റിപ്പോർട്ട്,പ്രൊജക്റ്റ്

മീറ്റിങ്ങ് പങ്കെടുത്തവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയവ 2 ഫയലിലെ സൈറ്റ്

ഡയറിയിലും  ഉണ്ട്..

ദറാേ്ക് ർേിവേം

വാർഷികമാസർതാൻന്രകാരംഎല്ലാ്രഞായതുകളിലുംദറാസ്ച് ർേിവസംആ

െരികണംഎന്ന്നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്,.ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത റോസ്ഗർ

ദിവസംആചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി.

പ്പഞായതില്േൂകിച്ചിരിദ്ണ 7രജിസറുേള്

1. ടതാഴിൽകാർഡിനുള്ളകുെുംബാദ്രകയുടെരജിസർ

2. ന്ാമസഭരജിസർ

3.ടതാഴിൽആവശ്ത്യടപട്ടതുംടതാഴിൽഅനുവേിച്ചതുംസംബനിച്ചരജി

സർ

4.ന്രവൃതിയുടെലിസുംെിലവുംവിശോംശങ്ങളുംസംബനിച്ചരജിസ

ർ

5. സിരആസികളുടെരജിസർ

6. ്രരാതിരജിസർ

7. സാധനരജിസർ

തതാഴില്ോർഡ് രജിസർ

. ക്രമനമ്പർ 972 മുതൽ 1233 വരെയാണ് ഒന്നാം വാർഡിൽ രജിസ്റ്റർ മായി

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ

ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



22

ഗ്ാമേഭ രജിസർ

ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്ററും മറ്റെല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും പോലെ തന്നെ സർട്ടിഫൈ

ചെയ്തിട്ടില്ല.  15  - 16  മുതൽ  18 -  19 വരെയുള്ള ഗ്രാമസഭ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് ഗ്രാമസഭയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ

രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയത് പ്രശംസനീയമാണ്

വർ്് രജിസർ - ഗപ്പവൃതിേളുതട ലിസ്, േിലവ്, മറ് വിശോംശങ്ങള്

ദരഖതപടുതിയിടുള്ളക് രജിസർ വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരും തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു

പ്രവൃത്തിയുടെയും ആരംഭിച്ചതും അവസാനിച്ചതുമായ തീയതി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച അതിനെയും

പ്രവർത്തി അവസാനിച്ചതിനു തീയതി ഉണ്ട് പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി ഉണ്ട്.

അവസാന തീയതി വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വർക്ക് രജിസ്റ്റർ അല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തികൾക്കും ഒരു വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന

നിലയ്ക്കാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത.് കാലാനുസൃതമായി രജിസ്റ്ററുകൾ

നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതുക്കി ട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രശംസനീയമാണ.്

സ്ഥിരആസ്ഥിേളുതട രജിസർ

. എല്ലാ വാർഡിലെ പ്രവർത്തികൾക്കും ഒരുമിച്ചാണ് രജിസ്റ്ററിൽ

കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 84 പ്രവർത്തി വിവരങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റർ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത.് പതിവുപോലെ രജിസ്റ്ററും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. വാർഡ് തലത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റർ

സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും
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പ്പരാതിരജിസർ

പരാതി രജിസ്റ്റർ മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ പോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടച്

ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതാണ്. 2013 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള

കാലയളവിൽ മൂന്ന് പരാതികളാണ് രജിസ്റ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരാതി

നൽകിയ തീയതി പരാതിക്കാരന് പേരും വിലാസവും പരാതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി

എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് പരാതി തീർപ്പാക്കിയ ദിവസം

േിറിൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്

ഒരുന്രവൃതിനെതിയസലംകൃത്ത്യമായിമനസിലാകാനും,

്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങളുടെസുതാര്ത്യതഉറപുവരുതുന്നതിനുംദേശീയന്ാമീണ

ടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിൽസിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്അത്ത്യാവശ്ത്യമാ

ണ്. ടതാഴിലുറപ്നിയമംടഷഡ്ത്യൂൾ 22(4)ലുംവാർഷികമാസർസർകുലർൊ്ര്റ്റർ

10(6), 11, 7, 13

എന്നിവയിലുംസിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡിടനകുറിച്ച്്രരാമർശി

ഓഡിറ്റിൻറെഭാഗമായിനടത്തിയവർക്കുകളുടെഫീൽഡ്പരിശോധനയില്ച്

ഈപ്രവർത്തിയുടെബോർഡ് പത്മാവതി അമ്മ മനോളിയുടെ പറമ്പിൽ

കാണാൻസാധിച്ചു.ബോർഡിൽ ജില്ലാ പ്രവർത്തിയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു.

വാർഡ,്പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച ദിവസം [2 -8 -2018]അവസാനിച്ചത് [ 26 -10 -

2018]വർക്ക് കോഡ്,അടങ്കൽ തുക [ 400000]ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ [1400]

,ദിവസവേതനം [ 271] ടി എസ് നമ്പർ,എഎസ് നമ്പർ ,എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

IF/344285എന്ന പ്രവർത്തിയുടെബോർഡ്

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ് കാണാൻസാധിച്ചില്ല. IC/ 214 803

അഴിയൂർബ്രാഞ്ച് നവീകരണംഈപ്രവർത്തിയുടെബോർഡ് കാണാൻ

സാധിച്ചു. 

നിരീകണഗപ്പശ്നപ്പരിഹാരേംവിധാനം

ടതാഴിലുറപിന് 10
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അവകാശങ്ങളിൽഒന്നായിസമയബനിതമായിഉള്ള്രരാതി്രരിഹാരതിനുള്ള

അവകാശംനിലനിൽടകതടന്ന്രരാതികൾ്രലവിധതിൽഉടണങിലുംഈ

അവകാശടതകുറിച്ച്ടതാഴിലാളികൾക്അവദബാധംഇല്ലാതതുടകാണും

നാളിതുവടരഒരു്രരാതിയും്രഞായതിൽദരഖാ്രരമായിസമർപിച്ചിട്ടില്ല. .

കസറ്റ്സ്ദ്രർശികുന്നഉദേ്ത്യാ്സരുടെഅെുത്്രരാതിവാകാൽ

്രറയുകമാനതമാണ്ടെയ്ിട്ടുള്ളത്.്രരാതി്രരിഹാരതിന്ദൊൾനഫീ 18004254536

എന്നനമ്പരിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ബനടപൊവുന്നതാണ്.

ഗ്ാമേഭയിതലേർച്ചയും തീരുമാനങ്ങളും

ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്തിലെഅഞ്ചാം വാർഡ്ആയപുതിയോട്ടും കണ്ടിയിലെ

ഒക്ടോബർ  1 2018 മുതൽ മാർച്ച് 31 2019 കാലയളവിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ

പ്രവർത്തികളുടെ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

തയ്യാറാക്കിയ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി

20.10.2019വർഷത്തെ ഗാന ശ്രീ സംഗീത വിദ്യാലയത്തിൽവെച്ച് സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

ചേർന്നു. സജീവ തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാംതന്നെ പുതിയ തൊഴിൽ കാർഡ്

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പുതിയ തൊഴിൽ കാർഡിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോ

തൊഴിലാളികൾസ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് പൈസചിലവഴിച്ച്

എടുത്തതാണെന്നും തൊഴിൽ കാർഡ് അപേക്ഷയിൽഎന്തൊക്കെ

ചെയ്യണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവർ

അത് മേറ്റിനോട് ചോദിച്ചാണ് സംശയങ്ങൾ തീർത്തതെന്നും റിപ്പോർട്ട്

ചെയ്തു. തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ കാർഡ് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായാണ്

ലഭിക്കേണ്ടതെന്നും യാതൊരു പൈസയും അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ട

ആവശ്യമില്ലെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി .

ആവശ്യമായഫോട്ടോപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നൽകണമെന്ന്

നിർദ്ദേശം നൽകി തൊഴിലിന് അപേക്ഷ നൽകി.

തൊഴിലിന് അപേക്ഷ നൽകൽ ഉണ്ടെന്നും 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ

ലഭിക്കൽ ഇല്ലെന്നും തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി റിപ്പോർട്ട്

ചെയ്തു.ഓവർസിയർഅപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് തൊഴിൽ നൽകാത്ത സാഹചര്യം

ഇല്ലെന്നും എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കാത്തതെന്നും തൊഴിലാളികളോട് ചോദിച്ചു.
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എന്നാൽഈഓഡിറ്റ് പിരീഡ് 

അല്ലെന്നും വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേആണെന്നും തൊഴിലാളികൾ

പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെഅഞ്ചാം വാർഡിൽ 100 തൊഴി ലഭിച്ച ഒരാൾ കല്യാണി കാർഡ്

നമ്പർ [KL-04-012-004 5/ 46 ]മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കുറവാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളികൾചർച്ചയിൽ

ഉന്നയിച്ചു .

തൊഴിൽആസൂത്രണത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ

കുറവാണെന്നും തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂടണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ

പൂർണ്ണപങ്കാളിത്തംആസൂത്രണത്തിൽആവശ്യമാണെന്നും മെറ്റീരിയൽ

വർക്കുകളും പുതിയ തൊഴിലുകളും [കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം തീറ്റപ്പുൽകൃഷി

ഫുട്പാത്ത് നവീകരണം റോഡ് ] തുടങ്ങിയവ ഗ്രാമസഭയിൽ

പരിചയപ്പെടുത്തി .

ഈവാർഡിൽ 76വയസ്സുള്ള മാധവി എന്ന തൊഴിലാളിയാണ്ഏറ്റവും പ്രായം

കൂടിയതെന്നും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ഉത്സാഹത്തോടെഅവർതൊഴിൽ

ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ മനസ്സിലായി

അവരെ ഗ്രാമസഭയിൽഅഭിനന്ദിച്ചു. 60വയസ്സിനു മുകളിൽ 14പേർ

പ്രവർത്തിയിൽചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും വളരെആക്റ്റീവ്

ആണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു .

ഈവാർഡിൽ തൊഴിലുറപ്പിൽചെയ്ത കനാൽ നവീകരണപ്രവർത്തിയെ

പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നവീകരണത്തിന് ശേഷം വെള്ളം വന്നിട്ടില്ലെന്നും

നവീകരണത്തിന് രണ്ടുവർഷം മുമ്പും വെള്ളം വന്നിട്ടില്ലെന്നും വർഷാവർഷം

ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി എന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

എന്നാൽ കനാലിനെഅറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വെള്ളം വരും

എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലിൽപ്രവർത്തി

ചെയ്തതെന്നും വെള്ളം വരാത്തത് പ്രദേശത്ത് ജലക്ഷാമം

ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞു. 
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തൊഴിൽസമയം കുറയ്ക്കണമെന്നും പല വാർഡുകളിലും പലസമയത്താണ് മറ്റു

തൊഴിലാളികൾപോകാറുള്ളതെന്നും ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികൾ

ഉന്നയിച്ചു. തൊഴിൽസമയം 9 മുതൽ 5 മണി വരെആണെന്നും യൂണിയൻറെ

ഇടപെടലുകളും തീരുമാനങ്ങളും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾപാലിക്കേണ്ടത്

ഇല്ലെന്നു സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നതുവരെ നിലവിലെസമയത്ത് ജോലി

ചെയ്യാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി .

തീരുമാനങ്ങള്

1.ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ

പ്രവർത്തികൾആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു .

2. തൊഴിലിനുവേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. തൊഴിൽ

ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന്നും അപേക്ഷ നൽകാൻ

തീരുമാനിച്ചു.

3.സൗകര്യങ്ങൾവർധിപ്പിക്കാൻഅപേക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു

നിർഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർ്ായുള്ളനിർദ്ദേശങ്ങള്

ബി.ഡി. ഒ.

● മസർദറാളിൽബിഡിഓഒപുംസീലും്രതിപികുന്നതിദനാടൊപംതീയതി

കൂെിഇെുവാൻനശദ്ധിദകണതാണ്

● അകൗണൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ . അനകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,

ഓവർസിയർദമറ്റുമാർഎന്നിവർക്അവരുടെെുമതലകടളകുറിച്ചുംഉ

തരവാേിത്വങ്ങടളകുറിച്ചുംഏടറ്റെുത്നെപിലാകാൻസാധികുന്നന്ര

വൃതികടളകുറിച്ചുംമതിയായടനെയിനിടങാെുകുക

● ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽടതാഴിലാളികടളയുംടതാഴിൽസല

ങ്ങളുംസ്ദ്രർശികുന്നത്്ുണകരമായിരികും

തേഗേടറി /അേിസൻറ്തേഗേടറി

● മസർദറാളിൽഒപിനുംസീലിനുംഒപംതീയതികൂെിദെർകുവാൻനശദ്ധി
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കുക

● ഏഴുരജിസറുകൾ, എം.

ബുക്എന്നിവസാക്ത്യടപെുതിആധികാരികതഉറപുവരുതുക

● ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ,

അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപുവരുതുക

● സിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർടഡ്വകുന്നതിനായുള്ളനെ്രെികൾടെ

യുക

● െികിത്സാെിലവുകൾകൃത്ത്യമായിഅനുവേികുവാൻഉള്ളനെ്രെികൾസ്വീ

കരികുക

● ഏടറ്റെുത്നെപിലാകുവാൻസാധികുന്നവർകുകൾക്അനുസൃതമായി

ടഷൽഫ്ടന്രാജക്റ്റ്കടണതിവയ്കുക

● വിജിലൻസ്ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിങമിറ്റിടയശക്തിടപെുതുക.

ആറുമാസതിടലാരികൽ്രുന:സംഘെിപികുകയുംടെയുക

● ടതാഴിലിെസൗകര്ത്യങ്ങൾഉറപ്വരുതുക

● എഎം. സിഅനുസരിച്ചുള്ളബി.എഫ്.റ്റി,

ദസവനങ്ങൾന്രദയാജനടപെുതുക. ദ്രജ് 78,16 .1

നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർ(അകൗണൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ .

അനകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

● വർക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാസർസർകുലറിൽ്രറയുന്നന്രകാരമു

ള്ള 22

ദഡാക്ത്യൂടമന്റസ്ഉടണന്ന്ഉറപ്വരുതിന്രവൃതിഫയൽതയാറാകുക

● കസറ്റ്ഡയറികൃത്ത്യമായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനുംദമറ്റ്മാർക്നിർദേ

ശംനൽകുക

● മസർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎതിച്ചുദന്രാജക്്ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്മീറ്റിംഗ്കൂെി

്രണിആരംഭികുന്നതിന്സഹായികുക

● കൃത്ത്യമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെംസ്ദ്രർശിച്ചടെയ്ടതാഴിൽഅളന്ന്

എംബുകിൽദരഖടപെുതുക

● ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക

● ടതാഴിലാളികൾക്അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്

● മസർദറാൾകൃത്ത്യമായിഒടപ്വപികുക

● ഹാജരാകാതവരുടെവിവരംഅെയാളടപെുതുക

● മസർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപെുതുക

● കസറ്റ്ഡയറി്രൂർ്മായും്രൂരിപികുക
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● ടതാഴിൽകസറ്റുകളിൽടവച്ച്അ്രകെംനെന്നിട്ടുടണങിൽകസറ്റ്ഡയറി

യിൽഎഴുതുകയുംനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സടരഅറിയികുകയുംെികിത്സ

ഉറപാകുകയുംടെയുക

● നിശ്ചിതഅളവിലും്ുണനിലവാരതിലുംദജാലിടെയുന്നുണ്എന്ന്ഉറപ്വ

രുതുക

വാർഡില്നടപിലാ്ാൻപ്പറുന്നഗപ്പവർതിേള്

 മത്സ്ത്യകൃഷി

 ദതാെുകളുടെആഴംകൂട്ടൽ

 മൃ്്രരി്രാലനംദന്രാത്സാഹിപികുന്നതിനുള്ളഅെിസാനസൗകര്ത്യ

ങ്ങളായദകാഴികൂെ്,ആട്ടിൻകൂെ്, ്രട്ടികൂെ്, ടതാഴുത്,

്രുൽടതാട്ടിഎന്നിവയുടെനിർമാണം

 തീറ്റപുൽകൃഷി

 മത്സ്ത്യബനനന്രവർതനങ്ങൾദന്രാത്സാഹിപികുന്നതിന്ഉതകുന്നഅ

െിസാനസൗകര്ത്യങ്ങളായമത്സ്ത്യംഉണകുന്നദകന്ദ്രങ്ങൾ,

മത്സ്ത്യംസൂകികുന്നദകന്ദ്രങ്ങൾഎന്നിവയുടെനിർമാണം

 മഴടവള്ളംടകട്ടിനിൽകുന്നതാഴ്ന്നട്രാതുസലങ്ങളുടെടമച്ചടപെു

തൽ (Chaur renovation)
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തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയില്ഏതറടുത്നടതാവുന്നഗപ്പവൃതിേള്

I. വിഭാ്ംഎ :

ഗപ്പേൃതിവിഭവപ്പരിപ്പാലനവുമായിബനതപടതപ്പാതുഗപ്പവൃതിേള്

i. കുെിടവള്ളദനസാതസുകൾ

ഉൾടപടെയുള്ളഭൂ്ർഭജലവിതാനംഉയർതുന്നതിന്ആവശ്ത്യമായഅെിയണക

ൾ (Undergroud dykes), മൺതെയണകൾ,അണകൾ (ദസാപ്ഡാം), ടെക്ഡാമുകൾ

തുെങ്ങിയജലസംരകണതിനുംജലടകായ്തിനുംസഹായകരമായനിർമി

തികൾ;

ii.

ഒരുനീർതെതിട്റെസമന്്രരി്രാലനതിന്ഉതകുന്നഇെട്രെലുകളായ

ദകാണൂർനെഞുകൾ, തട്ട്തിരികൽ(Terracing), ദകാണൂർബണുകൾ,

കൽതെയണകൾ, ്്ത്യാബിദയാൺനിർമിതികൾ,

നീരുറവന്രദേശതിട്റെ്രരിദ്രാഷണംതുെങ്ങിയനീർതെ്രരി്രാലനന്രവൃതി

കൾ ;

iii. സൂക-്ടെറുകിെജലദസെനന്രവൃതികളുംദതാെുകൾ/കനാൽ

എന്നിവയുടെനിർമാണം, ്രുനരുദ്ധാരണം,

ടമയി്റെനൻസ്എന്നീന്രവൃതികളും ;

iv. ജലദസെനകുളങ്ങളുദെയുംമറ്റ്ജലദനസാതസുകളുദെയുംആഴംകൂട്ടൽ

ഉൾടപടെയുള്ള്രരമ്പരാ്തജലദനസാതസുകളുടെ്രുനരുദ്ധാരണവും;

v.

കെദലാരങ്ങളിലുംകുളങ്ങളുടെഅരികിലുംകനാൽബണുകളിലുംദറാഡു

കളുടെഓരതിലും, വനഭൂമിയിലും, മറ്റ്ട്രാതുഭൂമിയിലുംഫലവൃകങ്ങൾ

അെകമുള്ളമരംവച്ച്്രിെിപികലുംവനവത്കരണവും, (ഇവയിൽ

നിന്നുംലഭികുന്നആോയതിട്റെഅവകാശംഖണിക 5

ൽന്രതി്രാേികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്നൽദകണതാണ്);

vi. ട്രാതുഭൂമിയിടലഭൂവികസനന്രവൃതികളും.
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II. വിഭാ്ംബി:േമൂഹതില്

അവശതഅനുഭവി്ുന്നവിഭാ്ങ്ങള്്ുള്ളവ്യകി്തആസ്ക്തിേള്

(ഖണിേ 5ല്പ്പരാമർശി്ുന്നേുടുംബങ്ങള്കാഗതം)

i. ഖണിക 5ൽ്രരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക് Scheduled Caste, Scheduled

Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe,

ോരിനേ്ത്യദരഖയ്ക്താടഴയുള്ളമറ്റ്കുെുംബങ്ങൾ,

സ്നതീകൾ്ൃഹനാഥയായകുെുംബങ്ങൾ,

ഭിന്നദശഷികാർ്ൃഹനാഥരായകുെുംബം,

ഭൂ്രരിഷ്കരണതിട്റെ്ുണദഭാക്താകൾ,

ഇ്ദ്രിരആവാദസ്ത്യാജന്ുണദഭാക്താകൾ,

വനാവകാശനിയമന്രകാരമുള്ള്ുണദഭാക്താകൾ, മുകളിൽ

്രറഞ്ഞിരികുന്നകുെുംബങ്ങളല്ലാത്രകം, 2008-

ടലകാർഷികകൊശ്വാസനിയമന്രകാരമുള്ളടെറുകിെ-നാമമാനതകർഷകർ,

ഭൂമിയുടെഉല്ാേനകമതവർദ്ധിപികുന്നതിനായിഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ

(Dugg well), കുളങ്ങൾ (Farm Ponds),

മറ്റ്ജലടകായ്ത്നിർമിതികൾഎന്നിവഉൾടപടെയുള്ളജലദസെനതിനാവ

ശ്ത്യമായഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾലഭ്ത്യമാകൽ

ii. ്രഴകൃഷി, ്രട്ട്നൂൽകൃഷി, ദതാട്ടവിളകൃഷി,

ഫാംദഫാറസ്നെിഎന്നിവയിലൂടെഉ്രജീവനംടമച്ചടപെുതൽ;

iii. ഖണിക 5ൽസൂെിപികുന്നകുെുംബങ്ങളുടെതരിശ്ഭൂമി/ ്രാഴ്ഭൂമി

(Fallow or Waste Land) വികസിപിച്ച്കൃഷിക്അനുദയാജ്ത്യമാകൽ;

iv. ഇ്ദ്രിരആവാദസ്ത്യാജനന്രകാരദമാ,

ദകന്ദ്ര/സംസാനസർകാരുകൾആവിഷ്കരികുന്നമറ്റ്ഭവനനിർമാണ്രദ്ധതി

കൾന്രകാരദമാഏടറ്റെുകുന്നഭവനനിർമാണതിടലഅവിേ്്ദ്ധകായികടതാ

ഴിൽഘെകം;

v.

മൃ്്രരി്രാലനംദന്രാത്സാഹിപികുന്നതിനുള്ളഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങ

ളായദകാഴികൂെ്,ആട്ടിൻകൂെ്, ്രട്ടികൂെ്, ടതാഴുത്,

്രുൽടതാട്ടിഎന്നിവയുടെനിർമാണവും;
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vi.

മത്സ്ത്യബനനന്രവർതനങ്ങൾദന്രാത്സാഹിപികുന്നതിന്ഉതകുന്നഅെി

സാനസൗകര്ത്യങ്ങളായമത്സ്ത്യംഉണകുന്നദകന്ദ്രങ്ങൾ,

മത്സ്ത്യംസൂകികുന്നദകന്ദ്രങ്ങൾ

എന്നിവനിർമികലുംവർഷകാലത്മാനതംടവള്ളമുള്ളട്രാതുകുളങ്ങളിൽ

(Seasonal water bodies on public land)

മത്സ്ത്യംവളർതുന്നതിന്അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകലും;

III. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയഗ്ാമീണഉപ്പജീവനമിഷത്റെനി്ബനനേള്അനുേരി്ുന്നേ്വ

യംേഹായേംഘങ്ങള്്്തപ്പാതുഅടിസ്ഥാനേൗേര്യങ്ങള്

i.

കാർഷിദകാത്്രന്നങ്ങളുടെഈെുറ്റസംഭരണസൗകര്ത്യംഉൾടപടെയുള്ളവി

ളടവെുപിന്ദശഷംആവശ്ത്യമായിവരുന്നസൗകര്ത്യങ്ങൾ (Post-Harvest facilities),

കജവവളംഎന്നിവയ്ക്ആവശ്ത്യമായസായിയായഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

സൃഷികുകവഴികാർഷിദകാത്്രാേനകമതവർദ്ധിപികുന്നതിനുള്ളന്രവൃ

തികളും;

ii.

സ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെഉ്രജീവനന്രവർതനങ്ങൾക്ആവശ്ത്യമായ

ട്രാതുവർക്ടകഡുകളുടെനിർമാണവും.

IV. വിഭാ്ംഡി: ഗ്ാമീണഅടിസ്ഥാനേൗേര്യങ്ങള്

i.

നിർദ്ദേശികടപട്ടമാനേണങ്ങൾക്അനുസൃതമായിഖര-നിർദ്ദേശികടപട്ടമാനേണങ്ങൾക്അനുസൃതമായിഖര-

നേവമാലിന്ത്യസംസ്കരണതിനുംതുറസായമലമൂനതവിസർജ്ജനംഇല്ലാതാകുന്നതി

നുംദവണിസ്വതന്ത്രമാദയാസർകാർവകുപുകളുടെഇതര്രദ്ധതികളുമായിസം

ദയാജിപിച്ച്ടകാദണാവ്ത്യക്തി്തകകൂസുകൾ,സ്കൂൾദൊയ്ക്ലറ്റുകൾ,

അങണവാെിദൊയ്ക്ലറ്റുകൾതുെങ്ങിയന്ാമീണശുെിത്വവുമായിബനടപട്ടന്രവൃ

തികൾ;

ii. ഒറ്റടപട്ട്കിെകുന്നന്ാമങ്ങടളയും,

നിർ്ദേിഷന്ാമീണഉല്ാേനദകന്ദ്രങ്ങടളയുംനിലവിലുള്ളദറാഡ്ൃംഖലയുമായിബ

നിപികുന്നതിനുള്ള,

എല്ലാകാലാവസയിലുംഉ്രദയാ്ികാൻ്രറ്റുന്നന്ാമീണദറാഡുകളുടെനിർമാ

ണവും, ഓെകൾ,
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കലുങുകൾഎന്നിവഉൾടപടെയുള്ളന്ാമതിടലഈെുറ്റഉൾദറാഡുകളുടെയും

വീഥികളുടെയുംനിർമാണവും;

iii. കളിസലങ്ങളുടെനിർമാണവും;

iv. ടവള്ളടപാകനിയന്ത്രണസംരകണന്രവൃതികൾ,

ടവള്ളടകട്ട്ഒഴിവാകുന്നതിനുള്ളജലനിർഗമനന്രവൃതികൾ,

മഴടവള്ളംടകട്ടിനിൽകുന്നതാഴ്ന്നട്രാതുസലങ്ങളുടെടമച്ചടപെുതൽ

(Chaur renovation), തീരന്രദേശങ്ങളുടെസംരകണതിനുള്ളദസാംവാട്ടർ

ടനഡയിനുകൾ,എന്നിവഉൾടപടെയുള്ളട്രാതുഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ,

ദറാഡുകളുടെ്രുന:രുദ്ധാരണം, േുര്ത്രന്രതിദരാധതയാടറെുപുകൾ

ടമച്ചടപെുതുന്നതിനുള്ളന്രവൃതികളും;

v. ന്ാമ്രഞായതുകൾ,

വനിതാസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെടഫഡദറഷനുകൾ,

ടകാെുങാറ്റ്ബാധിതർകുള്ളഅഭയദകന്ദ്രങ്ങൾ (കസദ്ാൺടഷൽറ്റർ),

അങണവാെിദകന്ദ്രങ്ങൾ,

ന്ാമീണെ്ത്രകൾഎന്നിവയ്കാവശ്ത്യമുള്ളടകട്ടിെങ്ങളുടെനിർമാണവും,

ന്ാമ/ദ്ാക്ലനകിമിദറ്റാറിയങ്ങളുടെനിർമാണവും;

vi. ദേശീയഭക്ത്യസുരകാനിയമം 2013 (20/2013) ടലവ്ത്യവസകൾ

നെപിലാകുന്നതിന്ആവശ്ത്യമായിവരുന്നഭക്ത്യ-

ധാന്ത്യസംഭരണികളുടെനിർമാണവും;

vii.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമന്രകാരംഏടറ്റെുകു

ന്നനിർമാണന്രവൃതികളുടെഎസിദമറ്റിട്റെഭാ്മായിവരുന്നനിർമാണസാമ

ന്ികളുടെഉല്ാേനവും;

viii.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമന്രകാരംസൃഷിക

ടപട്ടന്ാമീണട്രാതുആസ്ികളുടെഅറ്റകുറ്റ്രണികളും;

ix.

ഇത്സംബനിച്ച്സംസാനസർകാരുമായികൂെിയാദലാെനനെതിദകന്ദ്ര

സർകാർവിജാ്രനംടെയുന്നമറ്റ്ഏടതാരുന്രവൃതിയും.


