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ആമുഖം

ന്ാമീണജനതയുടടഉന്നമനതിനായിസ്വതന്ത്രഭാരതതിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റ

വുംസുന്രധാനവുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാ

ഴിലുറപ്നിയമം.

ഇ്ത്ര്ത്യയിടലസാധാരണകാരായജനങ്ങളുടടടതാഴിൽടെയുവാനുള്ളഅവകാശ

ടതസംരകിച്ചുനിലനിർതുന്നതിനായിഇ്ത്ര്ത്യൻ്രാർലടമൻറ്അം്ീകരിച്ച്ച്,

ന്രസിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005

ടസ്ര്റ്റംബർമാസംഅഞാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.

ഇ്ത്ര്ത്യയിടലന്ാമീണജനതയുടടഉന്നമനതിനായിനിരവധിന്ാമവികസന്രദ്ധ

തികൾനടപിലാകിയിരുന്നുടവങിലും്ുണഫലംശരിയായവിധതിൽജനങ്ങ

ളിൽഎതാതിരുന്നതിടനതുടർന്ന്്രാർലടമൻറ്്രാസാകിയമഹാത്മാ്ാനിദേ

ശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറന്രാഥമികലക്ത്യംഒരുന്ാമീണകുടും

ബതിന്നിയമംവഴിഒരുസാമ്പതികവർഷം 100

ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതാണ്.

ന്ാമീണജനതയുടടഉന്നമനതിനുംടമച്ചടപട്ടജീവിതസാഹെര്ത്യംഉറപാകുന്ന

തിനുംഅതിലൂടടോരിനേ്ത്യനിർമാർജ്ജനവുംസുസിരവികസനവുംആണ്ഈനി

യമതിന്ടറന്രാധാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപികുകയുംമാന്ത്യമായദവതനം

നൽകിഅവരുടടകുടുംബതിന്നകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്ോരിനേ്ത്യതിൽനിന്നും

കരകയറാൻടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടടകഴിയുന്നു.

ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിലൂടടഓദരാന്രദേശതിന്ടറയുംവിഭവാടിതറ

ശക്തമാകുകയും, അതിലൂടടവരൾച്ച, മട്ാലിപ്, ടവള്ളടപാകം,

വനനശീകരണംതുടങ്ങിയ്രാരിസിതികന്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരകണംനൽ

കുകയുംഅതിലൂടടഉത്്രാേനം,

ഉത്്രാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവാനും്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങളിൽകൂടി

കഴിയുന്നു.

ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിന്ഏറ്റവുംന്രധാനടപട്ടഘടകമാണ്ജലസംരകണ

വുംഅതിൻടറസുരകിതത്വവുംഇവടതാഴിലുറപ്ന്രവർതനങ്ങളിൽഉറപ്വരു

തുവാൻകഴിയുന്നു.

2018-ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയന്രളയേുര്ത്രംഏറ്റുവാങ്ങിയനാടാണ്.

ദകരളതിടലഎല്ലാജില്ലകളിലുംഈന്രളയംവളടരയധികംേുര്ത്രങ്ങൾഉണാകി

യിട്ടുള്ളതാണ്.

അദതദകരളംതടന്നയാണ്മാർച്ച്മാസദതാടുകൂടിശക്തമായവരൾച്ചയുംകുടി

ടവള്ളകാമവുംഅനുഭവടപടുന്നത്.
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ഈഅവസരതിലാണ്എനതദയാനൂറ്റാണുകളായിനാംനിർമിച്ചകിണറുകൾ,

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടടന്രാധാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത്.

ജലസുരകടയകുറിച്ച്െി്ത്രികുദമ്പാൾഅതിനുദവണവലിയസാദങതികവിേ്ത്യ

ടയകുറിച്ചാണ്നാംആേ്ത്യംെി്ത്രികുക.

ടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിനമുക്ന്രധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്നഒരുവസ്ുതയാണ്മ

ഴകുഴികൾ.

ഇവയുടടനിർമാണന്രവൃതികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂടുതലായുംനശദ്ധടെലു

തിയാൽഭൂ്ർഭജലടതഅളവിടനനമുക്നല്ലരീതിയിൽഉയർതുവാൻസാധി

കുന്നു.

ന്രധാനമായുംദമൽപറഞ്ഞന്രശ്നങ്ങൾജലസംരകണതിനുംജലസംഭരണതി

ന്കാര്ത്യമായരീതിയിൽതടന്നബാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നാം്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്ബനടപടുതികാർഷിക

്രദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലതികൽ,

കാർഷിദകാത്്രാേനതിൽസ്വയം്രര്ത്യാപ്തകകവരികൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്ത്യഭൂമിയിലുംട്രാതുസാ്രനങ്ങളിലുംഫലവൃക

ങ്ങൾടവച്ചു്രിടിപികൽ, എന്നിവനടതിവരുന്നു.

്രഞായതിടലവിവിധദതാടുകളിൽതടയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

്രടുതാകുളം, നീർകുഴി, കയാലനിർമാണം,

കിണർറീൊർജ്ജിങ്തുടങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

ഇങ്ങടനമഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താക

ളായജനങ്ങൾക്ച്

ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപാകുന്നതിലൂടടജനങ്ങളുടടജീവിതനിലവാരംടമച്ചടപ

ടുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടടന്ാമീണദമഖലയുടടസുസി

രആസ്ിവികസനംഎന്നതാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005-

ൽന്രാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇ്ത്ര്ത്യയിടല 200

ജില്ലകളിൽന്രഥമഘട്ടതിൽനടപിലാകുകയും 2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലകുംവ്ത്യാ്രിപികുകയുംടെയ്ു.

അതനുസരിച്ച്ദകാഴിദകാട്ില്ലയിലും്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങൾതുടങ്ങുകയുംഇ

ദപാഴുംതുടർന്നുടകാണിരികുകയുംടെയുന്നു.

ഒഞിയംഗ്ാമപ്പഞായത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ അക്ഷാംശം 11 ഡിഗ്രി എട്ടിനും

രേഖാംശം 75 ഡിഗ്രി 33 നും ഇടയിൽ 900 ഹെക്ടർ   വിസ്തൃതി ഇൽ കിടക്കുന്ന

പഞ്ചായത്താണ് ഒഞ്ചിയം.  വടക്ക് അഴിയൂർഏറാമല പഞ്ചായത്തുകൾ തെക്ക്

ചോറോട് പഞ്ചായത്ത് കിഴക്ക് ഏറാമല പഞ്ചായത്ത് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ
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എന്നിവയാണ് പഞ്ചായത്തിൻറെ അതിരുകൾ. ആകെ 17 വാർഡുകൾ .

ദകാഴിദകാട്ില്ലയിൽവടകരദ്ാകിൽഉൾടപടുന്നഒഞിയംന്ാമ്രഞായത്നല്ലരീതി

യിൽടതാഴിലുറപ്ന്രവർതനങ്ങൾഏടറ്റടുത്നടതുന്നു.്രദ്ധതിനടതിപിനായിദ്ാ

ക്ലതിൽദ്ാക്ടഡവല്ര്ടമന്റ്ഓഫീസർ,JBDO,അനകഡിറ്റഡ്എന്ജിനിയർ,അ

ടകകൌണന്റ്&ഡാറ്റാഎൻനടിഓപദററ്റർഎന്നിവരും്രഞായത്തലതിൽടസനകട്ടറി,അ

സി.ടസനകട്ടറി,അനകഡിറ്റഡ്എന്ജിനിയർ,ഓവർസിയർ,അടകകൌണന്റ്&ഡാറ്റാഎന്നടി

ഓപദററ്റർഎന്നിവരുംഅവരുടടദസവനംഈ്രദ്ധതിദക്വണിനല്കുന്നു.2018-

19സാമ്പതികവർഷതിൽ30130ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഈ്രദ്ധതിയിലൂടട്രഞായത്ൃ

ഷ്ട്ടികുകയുംഒരുകുടുംബതിനു100ടതാഴിൽേിനങ്ങൾനല്കുകയുംടെയ്ിട്ടുണ്.3916

ടതാഴിൽകാർഡ്ഉടമകൾഉടണങിലും1313ടതാഴിലാളികടളടതാഴിൽടെയാറുള്ളു..ക

ഴിഞ്ഞസാമ്പതികവർഷം്രുതുതായി120കുടുംബങ്ങൾ്രദ്ധതിയിൽഅം്ങ്ങളായി.16

ആസ്ികൾസൃഷിച്ചന്രവർതികൾകഴ്ഞ്ഞസാബതികവർഷംടതാഴിലുറപിlude

ജില്ല

ദകാഴിദകാ

ട്

ബ്ദളാക് വടകര

വിസ്ീർ്ം 8.33 െ.കി.മീ

വാർഡുകളുടടഎ്ം 17

ജനസംഖ്ത്യ 28650

്രുരുഷൻമാർ 13224

സ്നതീകൾ 15246

പട്ടികജാതി 393

സ്നതീ :

്രുരുഷഅനു്രാതം 116.6:100

പട്ടികവർഗ്ഗം ഇല്ല

തതാഴിലുറപ്േംബനിച്ചവിവരങ്ങള്

വിവരങ്ങള് ജില്ലാ

തലം

ദ്ാ

ക്ക്തലം

പ്പഞായ

ത്തലം
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സൃഷിച്ചടതാഴിൽേിനങ്ങൾ 83.05(ല

കം)

186891 30130

കുടുംബങ്ങൾക്നൽകിയിരികുന്നശരാശരിടതാ

ഴിൽേിനങ്ങൾ(ലകം)

57.58 34.3 22.95

100േിനങ്ങൾ്രൂർതീകരിച്ചകുടുംബങ്ങൾ 38300 246 1

ആടകടതാഴിടലടുതകുടുംബങ്ങൾ 1.44(ല

കം)

6071 1313

ആടകടതാഴിടലടുതടതാഴിലാളികൾ 1.6(ല

കം)

6419 1364

മുഖ്യലക്യങ്ങള്

● അവിേ്്ദ്ധ-

കായികടതാഴിലിൽഏർടപടാൻസന്നദ്ധതയുള്ളന്ാമന്രദേശങ്ങളിൽഅ

ധിവസികുന്നഏടതാരുകുടുംബതിനുംഒരുസാമ്പതികവർഷം 100

േിവസതിൽകുറയാതടതാഴിൽഉറപാകുന്നദതാടടാപം,

്ുണദമന്മയുള്ളതുംസായിയായിട്ടുള്ളതുംഉല്ാേനകമവുമായആസി

കളുടടസൃഷിയാണ്ഈ്രദ്ധതിയുടടമുഖ്ത്യലക്ത്യം.

● േരിനേരുടടഉ്രജീവനവുമായിബനടപട്ടവിഭവാടിതറശക്തിടപടുതൽ.

● സാമൂഹികമായി്രിദന്നാകംനിൽകുന്നഎല്ലാകുടുംബങ്ങടളയും്രദ്ധതി

യിൽഉൾടപടുതുക.

● ്രഞായതിരാജ്സാ്രനങ്ങടളശക്തിടപടുതുക.

േവിദശഷതേള്

● നിയമതിൻടറ്രിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ിത്രദ്ധതി.

● ന്ാമ്രഞായത്ന്രദേശത്താമസികുന്ന 18

വയസ്്രൂർതിയായഎടതാരാൾകും്രദ്ധതിയിൽ്രങാളിയാവാം.

● സ്നതീകും്രുരുഷനുംതുല്ത്യദവതനം.
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● ്രരിസിതിസംരകണം,

കാർഷികദമഖലയിടലഅടിസാനടസകൌകര്ത്യവികസനംഎന്നിവയ്കുമു

ൻ്ണന.

● ടതാഴിലാളികൾതടന്നന്രവൃതികൾകടണതുകആസൂനതണന്രനകിയ

യിൽ്രങാളികളാകാനുംഅവസരം

● ആസൂനതണതിലും, നിർവഹണതിലുംതികഞ്ഞസുതാര്ത്യത

● കരാറുകാദരാഇടനിലകാദരാഇല്ല.

● ട്രാതുജന്രങാളിതദതാടടദലബർബഡ്റ്റ്.

● ബാങ്/ദ്രാസ്വഴിമാനതംദവതനവിതരണം.

● സ്നതീകൾക്ുൻ്ണന.

● കമ്പ്ത്യൂട്ടർശൃംഖലവഴിയുള്ളദമാണിറ്ററിംഗ്ംവിധാനം.

● ന്ാമസഭ്രദ്ധതിഓഡിറ്റ്ടെയുന്നു.(ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്സംവിധാനം)

● ്രരാതി്രരിഹാരസംവിധാനം

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേള്

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതാഴിൽസലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കുക.

2.

ടതാഴിലുറപ്ന്ാമസഭയ്ക്ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്ാമസഭയുംകൃത്ത്യമാ

യി്രടങടുകുക

3.

്രണിസലത്താസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയാ്ികുവാദനാകതികു

വാനും്രാടുള്ളതല്ല

4.

സിറ്റിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്ന്രവൃതിയുടടആരംഭഘട്ട

തിൽതടന്നനിർബനമായുംവയ്ദകണതാണ്

5.

ന്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമായന്രവൃതികൾഏടറ്റടു

ത്നടപിലാകുക.

6.

ആസ്ിസൃഷികുന്നന്രവൃതികൾകടണതിദമറ്റ്ച്ടനയും്രഞായ

ത്അധികൃതടരയുംഅറിയികുക.

ദോഷ്യല്ഓഡിറ്ഗപ്പഗേിയ

1പ്പശാതലംഒരു്ല്

ദ്ാക്ലതിലുംന്ാമ്രഞായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സ
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നായദ്ാക്ഓഫീസർ (BDO), ്രഞായടത്നകട്ടറി,

മറ്റ്നിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർതുടങ്ങിയവരുമായിദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദ്രഴ്ൺനട

തിയകൂടിയാദലാെനയിൽഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്ച്

തുടർന്രനകിയകൾആസൂനതണംടെയുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്ാമസഭാതീയ

തിനിശ്ചയികുകയുംടെയുന്നു.

2. ഫയല്പ്പരിദശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്രനകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്മുൻ്രുള്ളആറ്മാസ

കാലയളവിൽവാർഡിടലന്രവൃതിഫയലുകൾ, ഏനഴജിസറുകൾ,

അദതാടടാപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്്രരിദശാധനനടതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരാന്രവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽന്രതി്രാേികുന്നഅളവിലും്ുണതിലുംനട

പിലാകിയിട്ടുദണാഎന്നുംആന്രവൃതിയുടട്ുണഫലതിന്ടറവ്ത്യാപ്ിതിട്ട

ടപടുതുകയുംന്രസ്ുതടതാഴിലിടങ്ങളിൽടതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദകണഅവ

കാശആനുകൂല്ത്യങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണാഎന്നുംന്രവൃതിസല്രരിദശാധനയിലൂ

ടടലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളുടടവീടുവീടാ്ത്രരംടെന്ന്ദനരിൽകണ്്രദ്ധതിയുടട

നിർവഹണടതകുറിച്ചും്ുണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ളഅഭിന്രായങ്ങളുംനിർ

ദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ്രരിദശാധന, ന്രവൃതിസല്രരിദശാധന,

വീടുവീടാ്ത്രരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുടങ്ങിയഓഡിറ്റ്ന്രനകിയകടണതലുക

ളുടടവസ്ുനിഷ്മായടതളിവ്ദശഖരണംനടതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യദബാധവല്്രണം

സാമൂഹ്ത്യഇടട്രടലുകളിലൂടട്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രകൌരാവദബാധംഉയ

ർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്രനകിയവിജയിപികുകയുംടെയുന്നതിന്ആവ

ശ്ത്യമായദബാധവൽകരണംന്രവർതനങ്ങൾനടപിലാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാ്ല്

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്രനകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും,

നിർദ്ദേശങ്ങളുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ന്ാമസഭയിൽെർച്ചടെയ്്അം്ീകാരംനട

തുന്നതിനാവശ്ത്യമായകരട്റിദപാർട്ട്തയാറാകുന്നു.

8. ദോഷ്യല്ഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചാതലംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസകൌകര്ത്യന്രേമായ
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സലത്ന്ാമസഭദെർന്ന്കരട്റിദപാർട്ട്അവതരണവും, െർച്ചയും,

നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽന്രനകിയകളും,

അം്ീകാരംദനടിടയടുകുകയുംതുടർനട്രടികളുംകകടകാള്ളുന്നു.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിന്രകാരംടതാഴിലാളിക

ൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറിച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയ

കുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽന്രസ്ാവിച്ചിട്ടുണ്.

ടതാഴിലാളികളുടടയുംഅവരുടടആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദടയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതാ

യവിശേീകരണംഈറിദപാർട്ട്മുഖാ്ത്രരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്

എതികുവാൻസാധികും.

ഈറിദപാർട്ട്അടിസാനതിൽനിങ്ങൾക്ന്രാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവ

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

3.

അടല്ലങിൽടതാഴിലില്ലായ്ദവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാ

ശംആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4 &്രിന്നീടുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദന്രാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5.

അഞ്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാ

ശംഅടല്ലങിൽദവതനതിന്ടറ 10%

അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുടിടവള്ളം, വിനശമസകൌകര്ത്യം,

ന്രഥമശുനശൂഷസകൌകര്ത്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംടഷ

ഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8.

ദവതനവിതരണതിടലകാലതാമസതിന്നഷ്രരിഹാരംല

ഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബനിതമായുള്ള്രരാതി്രരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം
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10.ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്നടതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം.

അവോശങ്ങളുമായിബനതപട്തതാഴിലാളിേളില്നിന്നുംദോേി

ച്ചറിഞ്ഞവിവരങ്ങള്.

തതാഴില്ോർഡ്

സജീവടതാഴിലാളികൾടകല്ലാംതടന്നടതാഴിൽ കാർഡ്നൽകിയിട്ടുണ്.

ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്റിദസാഴ്സ്ദ്രഴ്ൺ

സന്ദര്ശിച്ചടതാഴിലാളികളിൽനിന്നുംഅറിയാൻ സാധിച്ചത്,

എല്ലാവരുംടതാഴിൽ

കാര്ഡിദലക്ആവശ്ത്യമായദഫാദട്ടാസ്വ്ത്രമായിക്രസടെലവഴിച്ച്എ

ടുകാറുള്ളത്.ടതാഴിൽകാർഡിനാവശ്ത്യമായദഫാദട്ടാ്രഞായത്ത

ടന്നഎടുത്നൽദകണതാണ്.അതായത് ടതാഴിൽ കാർഡ്

്രൂർ്മായും സകൌജന്ത്യമായി നൽദകണതാണ്. അതുദ്രാടലതടന്ന

ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദ്രകിച്ചിട്ടുണ് കവകിയാണ് ടതാഴിൽ

കാർഡ് ലഭികുന്നടതന്നും ടതാഴിലാളികൾ ്രറഞ്ഞു.

ടതാഴിൽകാർഡ്എട്ത്രാടക്രൂരിപികണടമന്നുംഎഴുതണടമന്നും

ടതാഴിലാളികൾക്വ്ത്യക്തതകുറവുണ്.

ടതാഴിൽകാർഡ്എങ്ങടന്രൂരിപികണംഎന്നതിടനസംബനിച്ചുള്ള

ടനടയിനിങ്നൽകുന്നത്്ുണകരമായിരികും.

തതാഴില്അദപ്പക

ട്രാതുന്രവൃതികൾകായിടതാഴിലാളികൾ

വ്ത്യക്തി്രരമായിഅദ്രകനൽകൾ ഉടണന്ന്

ടതാഴിലാളികളിൽനിന്നുംമനസിലായി.വ്ത്യക്തി്രരമായി വഴിയാണ്

അദ്രക നൽകുന്നത്. ്രഞായത് നിന്ന് സി്ര് കിട്ടിയിട്ടുണ്. അതിനു

ദശഷം ടതാഴിൽ ലഭികുകയും ടെയ്ിട്ടുണ്. 5ദ്രർ മാനതദമ

ടതാഴിലിനു അദ്രക നൽകാടതഉള്ളു. ബാകി മികവരും

അദ്രകിെവർആണ്.

േൂലി/നഷ്ടപ്പരിഹാരം

ടതാഴിലുറപ്നിയമന്രകാരംന്രവൃതികഴിഞ്ഞ് 15

േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭിദകണഅവകാശംടതാഴിലാളികൾ

ക്ഉണ്.

ഓഡിറ്റിന്വിദധയമാകിയ2ന്രവൃതികളുടടദവതനംടതാഴിലാളിക

ൾക്ക്ലഭ്ത്യമായിട്ടുള്ളതായിഫീൽഡ്രിദശാധനയിൽ മനസിലാകുവാൻ

സാധിച്ചു.എങിലുംന്രവൃതികഴിഞ്ഞ് 15

േിവസം്രിന്നിട്ടതിനുദശഷമാദണ്വതനംടതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിച്ചിട്ടുള്ള

ത്. ടതാഴിലാളികൾക്നഷ്ട്ട്രരിഹാരംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംഉണ്.
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ടതാഴിലുറപ്നിയമംടസകൻ 3(2),6 ടഷഡ്ത്യൂൾ 2(29),a,b,c,d,e,f,30

ന്രകാരം്രണികഴിഞ്ഞ് 14

േിവസതിനുള്ളിൽകൂലിലഭ്ത്യമാദകണതാണ്.

കൂലികവകിയതിനുള്ളആനുകൂല്ത്യങ്ങൾലഭ്ത്യമാകിയതായികാണു

ന്നില്ല. ഒരു മാസടമങിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദനത മിക ദവതനവും

ലഭികുന്നത്. ടതാഴിലില്ലായ് ദവേന തിന് ആരും അദ്രകിച്ചിട്ടില്ല.

അവർക് അതിടന ്രറ്റി വലിയ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ്

മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിന്ടറ നട്രടിനകമങ്ങൾ കുറിച്ച്

ഞങ്ങൾ്രറഞ്ഞു ദബാധ്ത്യടപടുതി.

തതാഴില്സ്ഥലതതേൗേര്യങ്ങള്

കുടിയ്കുവാനുള്ളടവള്ളം, വിനശമസകൌകര്ത്യം, ന്രഥമശുനശൂഷാസകൌകര്ത്യം,

നകഷ്എന്നിവടതാഴിൽസലത്ക്ലഭ്ത്യമാകണടമന്ന്ടതാഴിലുറപ്നിയമം

ടഷഡ്ത്യൂൾ 2 para 23-28, ദകനന്ദവാർഷികമാസർസർകുലർ 8, 8.2

അനുശാസികുന്നുണ്.

ടതാഴിലാളികളുമായിദനരിട്ട്നടതിയസംഭാഷണതിനിടയിൽ

ന്രവൃതിസലങ്ങളിൽ

ടതാഴിലാളികൾക്ആവശ്ത്യമായകുടികുവാൻ ഉള്ള ടവള്ളം, വിനശമ

സകൌകര്ത്യം ന്രഥമശുനശൂഷാലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ത്.

ന്രഥമശുനശുഷകിറു മറ്റ് ടസ്വാ്ത്രം കയിൽ നിന്ന് ക്രസ എടുതു

വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് മനസിലായി. ബില്ല് ്രഞായതിൽ ടകാട്ത്

എങിലുംക്രസ കിട്ടിയില്ല. എന്ന് മനസിൽആയി. 6 വയസിനു താടഴ

കുട്ടികൾ ഇല്ലാതതിനാൽ അവിടട നകഷ് ന്ടറ ആവശ്ത്യം

ഇല്ലായിരുന്നു.

തഷല്ഫ്ഓഫ്ദഗപ്പാജക്്തയാറാ്ുവാനുള്ളഅവോശം

ടഷൽഫ്ഓഫ്ദന്രാടജക്റ്റിൽ

ടതാഴിലാളികളുടട്രങാളിതംഉണാകാറില്ല.

ടഷൽഫ്ഓഫ്ടന്രാജക്റ്റ്,

ആക്ച്ഷൻതാൻതയാറാകൽഎന്നിവകുള്ളന്ാമസഭകൾവാർഡ്ലതി

ൽദെരാറില്ല.ഇതരംമീറ്റിം്ുകൾ,

ന്ാമസഭകൾഎന്നിവവാർഡ്ലതിൽതടന്നദെദരണതാണ്.

5 േിദലാമീററിനുള്ളില്തതാഴില്ലഭിയ്്ുവാനുള്ളഅവോശം

ടതാഴിലുറപ്നിയമംടഷഡ്ത്യൂൾ 2 para 18,

ദകനന്ദവാർഷികസർകുലർൊ്ര്റ്റർ 17

എന്നിവയിൽടതാഴിലാളികൾക് 5

കിദലാമീറ്റർെുറ്റളവിൽടതാഴിൽലഭ്ത്യമാകണംഎന്ന്അനുശാസികുന്നു

. വാർഡിടലമുഴുവൻടതാഴിലാളികൾകും 5
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കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽതടന്നടതാഴിൽലഭികുന്നുടണന്ന്ടതാഴിലാളി

കളിൽനിന്ന്അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

േമയബനിതമായുള്ളപ്പരാതിപ്പരിഹാരതിനുള്ളഅവോശം

ടതാഴിലാളികൾക്്രലവിധ്രരാതികൾഉടണങിലുംആരും തടന്ന

്രഞായതിൽആ്രരാതി നൽകിയിട്ടില്ല.

ദോഷ്യല്ഓഡിറ്നടതുന്നതിനുള്ളഅവോശം

ടതാഴിലുറപ്നിയമംടസകൻ 17(2) ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ച്

നടതുവാനുള്ളഅവകാശംനൽകുന്നു. ന്രസ്ുതവാർഡിൽഓഡിറ്റ്ച്

നടതുന്നതിനായിന്രദത്ത്യകകമിറ്റിനിലവിലുടണന്ന്ഫീൽഡ്രിദശാധ

നയിൽമനസിലായി.

കമിറ്റിഅം്ങ്ങൾഫീൽഡ്രിദശാധനനടതാറില്ലഎന്നാണ്അറിയു

വാൻസാധിച്ചത്.

ഗപ്പവൃതിവിശോംശങ്ങള്

ഒഞിയംപ്പഞായത്വാർഡ് 11അറ്ല്

ഒഞിയംപ്പഞായത്വാർഡ് 11അറ്ല്തല 1/10/2018 മുതല്

31/3/2019 വതര ഉള്ള2 ഗപ്പവർതിഫയല്േളാണ് ദോഷ്യല്

ഓഡിറ്ണു ദവണി തതരതഞ്ഞടുതത്.

Wc/294810 ഖനിേ 5ഇല്ഉള്തപടേുടുംബങ്ങളുതടയും തേറുേിട

നാമമാഗതേർഷേരുതട ഭൂമിയില്മണ് ജലേംരകണ

ഗപ്പവർതിേള്.

If/ 34 4233േർ്ാർധനേഹായംലഭി്ുന്നേുടുംബങ്ങളുതട

ഭവനനിർമാണ ഗപ്പവർതിേള്റീത.

Wc/ 294810 ഖണിക 5 ഇൽ ഉൾടപട്ടകുടുംബങ്ങളുടടയും ടെറുകിട

നാമമാനതകർഷകരുടട ഭൂമിയിൽ മ്് ജലസംരകണ ന്രവർതികൾ.

ഈ ന്രവർതിയിൽകുറച്ച് ടതാഴിലാളികൾതടന്നയായിരുന്നു

ഭൂവുടമകൾഅവർടതാഴിൽഇൽ ്രങാളികളായിട്ടുണ് കുറച്ചുദ്രർ

ഭൂമിയിൽ ടെറിയസഹായങ്ങൾടെയ്ു ടകാടുതു. എന്നാൽ െില

ഭൂവുടമകളിൽനിന്ന് യാടതാരു വിധസഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലഎന്ന്

മനസിലാകാൻസാധിച്ചു. ഭൂമിയിൽ്രണിടയടുപികാൻ ദവണിയാണ്

ഇവർ ടതാഴിൽകാർഡ് എടുതത് എന്ന് മനസിലാകാൻസാധിച്ചു.
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ടെയ്സലങ്ങൾ്രൂർണമായും കാടു്രിടിച്ചു നശിച്ചിട്ടുണ്.അതുടകാണ്

തടന്നഅളന്നുതിട്ടടപടുതാൻസാധിച്ചില്ല. തീരന്രദേശആയതിനാൽ

ടവള്ളംകയറിയിട്ടുണ്. ്രൂഴിസലമായതിനാൽ മഴട്രയ്ാൽതടന്ന

ന്രവർതികൾനശികും. രാഘവൻ എന്നവ്ത്യക്തിയുടട ്രറമ്പിൽ

മാനതമാണ് ന്രവർതി ടെറിയ രീതിയിൽകാണാൻസാധിച്ചത്. എങിലും

മഴകാരണം മാറ്റങ്ങൾവന്നതിനാൽകൃത്ത്യമായഅളവിൽ

ദരഖടപടുതാൻകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ടെയ്ഓദരാ ന്രവർതിയും കുറഞ്ഞത്

മൂന്നു വർഷടമങിലും നിലനിൽകണടമന്ന് ടതാഴിലാളികൾക്

അറിയില്ല ആയിരുന്നു. 41 ഭൂവുടമകളുടട വീട്ടിൽആണ്ഈ ന്രവർതി

ടെയ്ത്. എന്നാൽ ്രരിദശാധനസമയത്ഇവിടട ഇദത ന്രവർതി

നടന്നുടകാണിരികുകയാണ് 41 വീടുകൾസന്ദർശിച്ച് 4 വീടുകളിൽ

ഇദത ന്രവർതിവീണും ടെയ്ിരികുകയാണ് എന്നും 9 വീട്ടിൽ ഇദത

ന്രവർതി ടെയാം ദ്രാവുകയാടണന്ന്അറിയാൻസാധിച്ചു.അറകൽ

തീരന്രദേശമാണ് ( ്രൂഴി ന്രദേശത്)അടല്ലങിൽതീരന്രദേശത്

ഇതരം ന്രവർതിയുടടആവശ്ത്യമുടണങിലും വളടരകുറവ്

മാനതമാണ്. 41 ഭൂവുടമകളുടട വീട്ടിലാണ്ഈ ന്രവർതി ടെയ്ത്

ഭൂവുടമകളുടടഅഭിന്രായതിൽ ടെയ് ന്രവർതികൾനന്നായിരുന്നു

എന്ന് മനസിലാകാൻസാധിച്ചു.100 ടതാഴിൽ േിനം ലഭിച്ചിട്ടിടല്ലന്നും

ടതാഴിലാളികളുടട ന്രധാന ്രരാതഈവർഷം 27 ്രണിയാണ്

ലഭിച്ചടതന്നും ഒരാഴ്ച കൂടി ഉള്ള്രണിഎടുകാൻ ബാകി ഉടണന്നും

ടതാഴിലാളികളിൽനിന്ന്ആശയദതാടട മനസിലാകാൻസാധിച്ചു. 100

ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾലഭിച്ച് മൂന്നു ടതാഴിൽകാർഡുകൾകാണാൻ

സാധിച്ചുഓദരാ ടതാഴിൽകാർഡിൽ ഉം രണുദ്രർവീതം ഉണായിരുന്നു

െനന്ദി -മിനി, ദേവി -റിനി, ശാ്ത്രാ റിസ. െന്ദി -മിനി ഇവർഇദപാൾ

ടതാഴിലുറപിന് വരാറില്ലഎന്ന്അറിയാൻസാധിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ 100

ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ്രൂർതിയാകിയത് ്രതാംവാർഡിൽ ദ്രായി മറ്റും

ടെയ്താണ്. 100 ്രൂർതിയാകിയവരിൽ 1000രൂ്ര ലഭികുടമന്നകാര്ത്യം

്രറഞ്ഞതു ടകാണാണ് ഇങ്ങടന ടെയ്ത് എന്ന്അവർക്അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

മറ്്റ വാർഡിലും ്രഞായതിൽഇങ്ങടന ലഭിച്ചിട്ടുണ്എന്ന്അവർ

്രറഞ്ഞു.ഈവാർഡിൽ മുൻ്ര് 50 to 60 ടതാഴിലാളികളുടട

ഉണാകാറുണ്എന്നുംഎന്നാൽഇദപാൾ 36 ടതാഴിലാളികൾ മാനതദമ

ഉള്ളൂ. 60 ടതാഴിലാളികടള ഒരു േിവസംഎടുതദജാലി ഇദപാൾ 36

ടതാഴിലാളികൾഒരു േിവസം ടകാണ്തീർകുന്നത്. ടതാഴിലാളികൾ

കുറഞ്ഞിട്ടുo കൂടുതൽ ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭികുന്നിടല്ലന്നും ദജാലി

ഭാരം കൂടി വരുന്നുഎന്നുംഅവർ്രറഞ്ഞു. കൂടാടത ടതാഴിൽ ദവതന
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കാലതാമസടത്രറ്റി ്രറഞ്ഞുഇതുവളടരനല്ല ന്രശ്നമാകുന്നു നല്ല

രീതിയിൽഅവടരബാധികുന്നഎന്നും മനസിലാകാൻസാധിച്ചു.

രണു മൂന്നു മാസങ്ങൾകു ദശഷം മാനതദമ ദവതനo ലഭികുന്നുള്ളൂ.

ദവതനതിന്ടറ കാര്ത്യതിൽ്രഞായതിൽനിന്ന് ടെദയണ

ന്രവർതികൾകൃത്ത്യസമയത് ടെയ്ിട്ടുടണന്ന് മനസിലാകാൻ

സാധിച്ചുഎന്നത് ന്രശംസനീയമാണ്. നിലവിലുള്ളടതാഴിൽ

ദവതനതിൽ അവർതൃപ്രല്ലആയിരുന്നു. ദവതനം കൂട്ടുവാനുംഅവർ

ആവശ്ത്യടപട്ടു. ടതാഴിൽസമയം 9 - 4 വടരആകാൻആവശ്ത്യടപട്ടു. ഒരു

ഫീൽഡിൽ്രലകസറ്റുകളും ഉണാവുന്നതും ്രല സാലങ്ങങ്ങളിൽ

ദ്രായി കവകുദന്നരങ്ങളിൽഒപിടാൻ െില േൂടരയുള്ളകസറ്റിൽ

ദ്രാദവണിവരുന്നുടണന്ന് 5:00 മണികയിയാർ ഉടണന്നും ്രറഞ്ഞു.

അഞ് മണികുള്ളിൽതടന്നഒപിട്ടു തീർകാൻ്രറ്റുദമാഎന്ന് ദൊേിച്ചു.

ടതാഴിൽ ടെയുന്നസലടതഅവർടവള്ളതിന്ആവശ്ത്യമായ ്രാനതം

ഇല്ലായിരുന്നു. ടതാഴിൽ ടെയുന്നവീട്ടിൽനിന്ന് ലഭികുകദയാ

അടല്ലങിൽഅവർടകാണുവരികയാണ് ടെയുന്നത്.്രഞായതിൽ

നിന്നും നഫീയായി ലഭിദകണതാദനന്ന് അവർക് അറിയില്ലയിരുന്നു.

ഫസ്എയ്് ദബാക്് ഉണായിരുന്നുഅത് ദമറ്്റ കയിൽനിന്നുംക്രസ

എടുത്വാങ്ങിയതാടണന്ന്ബിൽ്രഞായതിൽടകാടുടതങിലും

ക്രസകിട്ടിയിട്ടില്ല മനസിലാകി. ഇവരിൽആർകും തടന്നഅഞ്

വയസിൽതാടഴ കുട്ടികളില്ലാത നകഷ് ആവശ്ത്യം ഇടല്ലന്ന്

മനസിലാകി.. ടതാഴിലാളികടളസംബനിച്ചിടദതാളം ഈ്രണി

ഇരട്ടി ്രണിയിൽഇരട്ടി ടെദയണിവന്നിട്ടുണ്. മറി എടുകൽകിട്ടുന്ന

സലങ്ങൾ്രലദപാഴും കാടു്രിടിച്ചത്ആണ്. കാട വൃതിയാകൽ

ന്രവർതി ടതാഴിലുറപിൽഇടല്ലന്നും ടതാഴിലാളികൾകാട

വൃതിയാകി ദവണം മാറ്റിടയടുകാൻഅതുടകാണുതടന്നഇരട്ടി

്രണിടയടുദകണിവന്നിട്ടുണ്. ്രലദപാഴും കാട് ദ്രാകുകഎന്ന

ഉദ്ദേശദതാടടയാണ് ്രലരുംഈ ന്രവർതി ടെയാൻഅനുവേിച്ചത്

ടതാഴിലാളികളുടടഅവകാശങ്ങൾഇൽഅവർ ദബാധവാന്മാരായി

ഇടുന്നില്ല ന്ാമസഭകളിടല ്രങാളികളാകാൻ ഉടണന്ന് ്രറഞ്ഞു.

ടതാഴിലിനുദവണിഅദ്രകിച്ചിട്ടുണ്എന്നും ്രറഞ്ഞു. ടതാഴിൽ

ടെയുന്നസമയത്ഗകൌസ്, മാസ് തുടങ്ങിയവയും ദസാപ് ടഡദറ്റാൾ മറ്റും

ദവണടമന്ന്ആവശ്ത്യടപട്ടു. ഇദപാൾആവശ്ത്യമായആയുധങ്ങടളല്ലാം

ടതാഴിലാളികൾതടന്നയാണ് ടകാണുവന്നടതന്നും ടകാടുവാൾ മാ്ത്രി

തുടങ്ങിയആയുധങ്ങൾലഭ്ത്യമാകണടമന്നുംഅവർ്രറഞ്ഞു. ദസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ്്റആരുംതടന്നഫീൽഡ് ്രരിദശാധനനടതിടല്ലന്ന് മനസിലായി.
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വീട്ടിൽ ദ്രാദകണആവശ്ത്യം വന്നാൽ ഹാഫ് ദഡഅറ്റൻഡ് ലഭികുദമാ

ദൊേിച്ചു.അതുദ്രാടലതടന്ന ന്രവർതിസലത്നിന്ന്അ്രകടം

്രറ്റാൻഎ്ത്ര് ടെയുംഎന്ന്സംശയംഅവർ ദൊേിച്ചു ദബാണസ്കിട്ടുദമാ

എന്ന് ദൊേിച്ചു. ടതാഴിലാളികൾനല്ലരീതിയിൽ ന്രവർതിച്ചു

ടെയ്ിട്ടുടണന്ന്ഫീൽഡ് ്രരിദശാധനയിലൂടട മനസിലാകാൻസാധിച്ചു.

അവരുടട ടതാഴിൽ ഭൂവുടമകൾതൃപ്ർ ആടണന്ന്ടണന്ന്

ആശയവിനിമയതിലൂടട മനസിലാകാൻസാധിച്ചു. ഒദര ടതാഴിൽ

കാർഡിലുള്ളവരുംഎന്നാൽ്രണിടയടുകുന്നസലത് ഭൂവുടമ

ടതാഴിൽ ടെയാറിടല്ലന്നും ്രകരംകാർഡിടല മദറ്റവ്ത്യക്തി ടതാഴിലാളി

ആടണന്നുംഅതുടകാണ്അവരുടട ്രറമ്പിൽ്രണിടയടുകുദമ്പാൾ

സലതിൻടറ ഉടമയായ ടതാഴിൽകാർഡിൽ ഉണ്അവർക് ഒരു

േിവസടതഒപിടാൻ ്രറ്റുദമാഎന്ന് ഒരു ടതാഴിലാളി ദൊേിച്ചു.

ടതാഴിലാളികളിൽഇരട്ടി ്രണിടയടുതിട്ടുണ്ഫീൽഡ്

്രരിദശാധനലൂടട മനസിലാകാൻകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്. ഇത്

ന്രശംസനീയമാണ്.

IF/344233സർകാർധനസഹായം ലഭികുന്ന

കുടുംബങ്ങളുടട ഭവനനിർമാണ്രദ്ധതി റീത വലിയവീടും താടഴ

ഈ ന്രവൃതിയുടടഫീൽഡ് ്രരിദശാധനടയഇൻെില ്രണി

്രൂർണമായിട്ടില്ല മനസിലായി. ്രഞായതിൽനിന്നും ലഭിദകണ90

േിവസടതകൂലി രൂ്രഅകകൌണിൽലഭിച്ചതായി മനസിലാകാൻ

കഴിഞ്ഞു.. ്രഞായത്നിന്ന് ക്രസകിട്ടിയത് ടകാണാണ്ആ

ന്രവർതി ടെയ്ത് എന്ന് മനസിലാകാൻകഴിഞ്ഞു. 4 ദസജ്കളിൽ

ആയിട്്ടആണു ടതാഴിൽനൽകുന്നത്ഓഡിറ്്റ ്രീരിയഡ്സമയതു 3

ഘട്ടം ്രൂർതിയാകി 62 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾലഭിച്ചു. ബാകി 28 േിനം

ഓഡിറ്്റണദശഷംആണുനൽകിയത്.ആടക 29390 രൂ്രഅവർക്

ലഭിച്ചിരികുന്നു.

ഫയൽ്രരിദശാധനവിവരങ്ങൾ

1. േവർദപ്പജ്

ന്രവർതിയുമായിബനടപട്ടട്രാതുവിവരങ്ങളഉ്ൾടകാള്ളന്ന

ദരഖയാണ്കവർദ്രജ്. ്രരിദശാധിച്ചരണ് ന്രവൃതിഫയലുകൾകുംന്രാദേശിക

രീതിയിൽ ഉള്ള കവർ ദ്രജ് ആയിരുന്നു ഉണായിരുന്നത്ച്.എന്നാൽ അതിൽ

തടന്ന മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപടുതിയിട്ടില്ല.

വാർഷികമാസർസർകുലറിൽകവർദ്രജ്ാതൃകനൽകിയിട്ടുണ്.
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ആമാതൃകന്രകാരംകവർദ്രജുകൾസൂകികുകയും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും

ദരഖടപടുതുകയും ദവണം.

തേക്ിസ്

ഒരുന്രവൃതിഫയലിൽനകമന്രകാരംഏടതാടകദരഖകൾഎവിടടഏത്ദ്രജ്ുത

ൽസൂകിച്ചിരികുന്നുഎന്ന്മനസിലാകുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെ

ക്ക്ലിസ്. ്രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽഒന്നിലുംടെക്ക്ലിസ്കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

ആകൻപാൻദോപി

ന്രസ്ുതന്രവൃതി്രഞായതിടലനടപുവർഷതിടലആനുവൽആകൻതാനി

ൽഉൾടപട്ടതാണ്എന്ന്ടതളിയികുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആകൻതാൻന്ടറദകാ

പി.

്രരിദശാധിച്ചഒരുന്രവൃതിഫയലുകളിലുംആകൻതാനിന്ടറദകാപികാണു

വാൻസാധിച്ചില്ല.

എസിദമറ്

ഒരുന്രവൃതിഎങ്ങടന,

എനതഅളവിൽടെയണടമന്ാദങതികമായിന്രതി്രാേികുന്നആധികാരികദര

ഖയാണ്എസിദമറ്റ്. ്രരിദശാധനഭാ്മായികടണതിയിട്ടുള്ളതഒ്രു

ന്രവർതിയിൽ മാനതദമ എസിദമറ്റ്

ഉണായിരുന്നുള്ളു.സാധാരണജനങ്ങൾക്നസിലാകുന്നരീതിയിൽജനകീയഭാഷ

യിൽദവണംഎസിദമറ്റ്തയാറാകാൻ.

എന്നാൽ്രരിദശാധിച്ച്ഒരുഫയലിലുംജനകീയഎസിദമറ്റ്കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല.

ന്രവൃതിയുടടഓദരാഘട്ടതിടലയുംവിശേവിവരങ്ങൾഎസിദമറ്റിൽ

ഉണാകണം.

ോദ്കേതിോനുമതിപ്പഗതം

ഒരുന്രവൃതിക്ാദങതികവിേഗ്ധരുടടഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്എന്നതിനുള്ളആ

ധികാരികദരഖയാണ്സാദങതികഅനുമതിദരഖ. ്രരിദശാധിച്ചഒരു

ഫയലുകളിലുംസാദങതികാനുമതിദരഖഉണായിരുന്നില്ല .ഫയലിന്ടറ ഒപം ഈ

ദരഖയും നിർബദ്ധമായും ടവദകണതാണ്.

സാദങതികാനുമതിദരഖയിൽഒപിടുന്നസാദങതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടടാപംഒ

പിട്ടതീയതികൂടിദെർദകണതുണ്അതിനാൽഇകാര്ത്യതിൽന്രദത്ത്യകനശദ്ധ്രു

ലർദതണതാണ്.

ഭരണാനുമതിദരഖ

ന്രവൃതിടെയുന്നതിന്നിർവഹണസാ്രനംനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ഭരണാ

നുമതിദരഖഈദരഖഎല്ലാഫയലുകളിലുംസൂകിദകണതാണ്. എന്നാൽ
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്രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി ഉണായിരുന്നില്ല.

ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംഎടുതിട്ടുള്ളഭരണാനുമതിദരഖടവദകണതാണ് .

ദരഖയിൽഒപ്, സീൽ, തിയതിഎന്നിവഉണാവണം .

ടസകുരിൽനിന്നുംഎടുകുന്നദരഖയാടണങിൽകൂടിഒപും,

സീദലംടവദകണതാണ്.

ഡിമാൻഡ് ദഫാം

ടതാഴിലാളികൾടതാഴിൽആവശ്ത്യടപട്ട്നൽകുന്നഅദ്രകയാണിമാൻ

ഡ്ദഫാം. ടതാഴിൽആവശ്ത്യട്രട്ടവർക് 15

േിവസതിനുള്ളിൽദജാലിനൽകിദയാഎന്നറിയുവാൻസഹായികുന്നദരഖകൂ

ടിയാണിമാൻഡ്ദഫാം. ്രരിദശാധിച്ചഒരു ഫയലിൽ മാനതദമ ഡിമാൻഡ് ദഫാം

കാണാൻസാധിച്ചിട്ടുള്ളു.

വർ്്ക്അദലാദ്ഷൻദഫാം

ന്രവൃതിഅനുവേിച്ചുടകാണ്നിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർനൽകുന്നഅനുമതിയാ

ണ്വർക്അടലാദകഷൻദഫാo. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽന്രവൃതിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാംസഹായികുംഎ

ന്നാൽഒരുന്രവൃതികളുടടഫയലിൽദ്രാലുംഈദഫാംകാണാൻസാധിച്ചില്ല.

മസർദറാള്

ടതാഴിലാളികളുടടഹാജർനിലദരഖടപടുതാൻഉള്ളദരഖയാണ്മസർദറാൾ.

മസർദറാളുകളിൽബിഡിഒ.,

ടസനകട്ടറിഎന്നിവർതീയതിവച്ച്ഒപ്,സീൽഎന്നിവ്രതിപിദകണതാണ്.

എന്നാൽബി ഡി ഓ യുടട

ഒപുംസീലുംമാനതദമഫയലിൽകാണാൻസാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

തീയതിഉണായിരുന്നില്ല. മാസർദറാളിൽഎം-

ബുക്നമ്പർഎഴുതിദെർദകണതുണ്. ്രരിദശാധിച്ച് മാസർളിൽ ഒന്നും

്രഞായത് ഉദേ്ത്യാ്സരുടട ദ്രര് ഓദപാ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.ടതാഴിലാളികളുടട ഹാജർ ഉച്ചയ്കും രാവിടലയും ഒരുമിച്ചാണ്

ഉള്ളത്.

തമഷർതമന്റ്ബു്്

ഒരുന്രവൃതിഎസിദമറ്റ്ന്രകാരംകൃത്ത്യമായഅളവിൽആണ്ടെദയണത്എന്നും

ടെയ്ിരികുന്നത്ഇന്രകാരംതടന്നടയന്ന്മനസിലാകാനുള്ളആധികാരികദരഖ

യാടണ്മഷർടമന്റ്ബുക്.

്രരിദശാധനവിദധയമാകിയന്രവൃതിഫയലിൽഎല്ലാംതടന്നഎംബുക്ഉണാ

യിരുന്നു.

ന്രവൃതി്രൂർതീകരണതിന്ടറവിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതുക്രാസാകുദമ്പാഴും

ഒടുവിൽന്രവൃതിയ്ക്അനുവേിച്ചതുകന്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേി
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യ്കുദമ്പാഴുംടമഷർടമന്റ്ബുകിൽ്രഞായടത്നകട്ടറിസാക്ത്യടപടുതൽന

ടതിഒപ്സീല്എന്നിവ്രതിപിദകണതാണ്.

എന്നാൽഇങ്ങടനകാണാൻസാധിച്ചില്ല.

ദവജിസ്

മസർദറാളിന്ആനു്രാതികമായിടതാഴിലാളിദക്വതനംഅനുവേിച്ചുഎന്ന്ടത

ളിയികാനുള്ളആധികാരികദരഖയാദണ്വജിസ്.

്രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽദവജിസ്ഉണായിരുന്നില്ല

ഫണ്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മസർദറാളിനും,

ദവജിസിനുംആനുസരിച്ച്ടതാഴിലാളിദക്വതനംകകമാറിദയാഎന്ന്ഉറപാകാ

നുള്ളദരഖയാണ്ഫണ്നടാൻസ്ഫർഓർഡർ.

്രരിദശാധിച്ചഒറ്റഫയലുകളിൽദ്രാലുംഫണ്നടാൻസ്ഫർഓർഡർകാണുവാൻസാ

ധിച്ചില്ല.

ദഫാദടാഗ്ാഫ്

ഒരുന്രവൃതിതുടങ്ങുന്നതിനുമുൻ്രും, ന്രവൃതിനടന്നുടകാണിരികുദമ്പാഴും,

ന്രവൃതി്രൂർതിയായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാന്രവൃ

തിഫയലിൽസൂകിദകണതാണ്.

എന്നാൽ്രരിദശാധിച്ചഒറ്റഫയലുകളിലുംഒരുഘട്ടതിടലയുംദഫാദട്ടാഫയലിൽ

സൂകിച്ചിട്ടില്ല.

അദതാടടാപംജിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദട്ടാന്ാഫ്ഒരുഫയലിലുംഉണായിരുന്നില്ല.

ഗപ്പവൃതിപ്പൂർതീേരണോക്യപ്പഗതം

ന്രവൃതി്രൂർതീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ന്രവൃതി്രൂർതീകരണസാ

ക്ത്യ്രനതം. ഇതിൽ ഒരു ഫയലിൽ മാനതദമ വർക്ച് കംതീഷൻ സർട്ടിഫികറ്റ്

ഉള്ളൂ. എന്നാൽഅത് ടമമ്പർസാക്ത്യട്രടുതിയതാണ്.

മസർദറാള്മൂവ്തമന്റ്സിപ്

ഒരുന്രവൃതിയുടടഓദരാഘട്ടതിന്ടറയുംമസർദറാൾഅനുവേിച്ച്ടതാഴിലാളി

കൾദക്വതനംനൽകുന്നത്വടരയുള്ളഓദരാഘട്ടങ്ങളുംഏടതാടകതീയതികളി

ൽനടന്നുഎന്ന്മനസിലാകാനാണ്മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്.

എന്നാൽ്രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽമസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ് സി്ര്

ഉണായിരുന്നില്ല.ഇത് നിർബദ്ധമായും ടവദകണതാണ്.

സേറ്ഡയറി

ന്രവൃതിസലടതമുഴുവൻവിവരങ്ങളുംദരഖടപടുതുന്നതിദന്വണിയുള്ള

ആധികാരികദരഖയാണ്കസറ്റ്ഡയറി. ടതാഴിലാളികളുടടസാക്ത്യ്രനതം,

ടതാഴിലു്രകരണങ്ങളുടടവാടകസംബനിച്ചവിവരങ്ങൾ, എന്നിവമാനതദമ
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കസറ്റ്ഡയറികളിൽഉണായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ ടെക് ലിസ് ്രൂരിപിച്ചിരുന്നില്ല.

അത് നിർബദ്ധമായും ്രൂരിപിദകണതാണ്.

ദറാേ്ക് ർേിവേം

വാർഷികമാസർതാൻന്രകാരംഎല്ലാ്രഞായതുകളിലുംദറാസ്ച് ർേിവസംആ

െരികണംഎന്ന്നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്, എന്നാൽഒഞിയം

്രഞായതിൽദറാസ്ച് ർേിവസംആെരിച്ചതായിആെരിച്ചത് ആയി അറിയാൻ

സാധിച്ചു.

പ്പഞായതില്േൂകിച്ചിരിദ്ണ 7രജിസറുേള്

1. ടതാഴിൽകാർഡിനുള്ളകുടുംബാദ്രകയുടടരജിസർ

2. ന്ാമസഭരജിസർ

3.

ടതാഴിൽആവശ്ത്യടപട്ടതുംടതാഴിൽഅനുവേിച്ചതുംസംബ

നിച്ചരജിസർ

4.

ന്രവൃതിയുടടലിസുംെിലവുംവിശോംശങ്ങളുംസംബനിച്ച

രജിസർ

5. സിരആസികളുടടരജിസർ

6. ്രരാതിരജിസർ

7. സാധനരജിസർ

തതാഴില്ോർഡ് രജിസർ

ടതാഴിൽകാർനഡജിസർസൂകിച്ചിട്ടുണ്.നകമനമ്പർ2413മുതൽ2871വടര11ആംവാർഡി

ൽ

ടതാഴിൽകാർഡ്നൽകിയിരുന്നതായികാണുന്നു.ടതാഴിൽകാർനഡജിസർബനട്രട്ടഉ

ദേ്ത്യാ്സർസാകിട്രടുതിയിട്ടില്ല.രജിസർടസനകട്ടറിസാക്ത്യടപടുദതണതുമാണു

.

ഗ്ാമേഭ രജിസർ

.ച്ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്ററും മറ്റെല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും പോലെ തന്നെ സർട്ടിഫൈ

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

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് ഗ്രാമസഭയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ

രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയത് പ്രശംസനീയമാണ്
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വർ്് രജിസർ - ഗപ്പവൃതിേളുതട ലിസ്, േിലവ്, മറ് വിശോംശങ്ങള്

ദരഖതപടുതിയിടുള്ളക് രജിസർ

വർക് രജിസർ ഉതരവാേടപട്ട ഉദേ്ത്യാ്സർ ആരും തടന്ന

സാക്ത്യടപടുതിയിട്ടുള്ളതല്ല. രജിസറിൽ ഒരു ന്രവൃതിയുടടയും

ആരംഭിച്ചതുംഅവസാനിച്ചതുമായതീയതി ദരഖടപടുതിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ

പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച അതിനെയും പ്രവർത്തി അവസാനിച്ചതിനു തീയതി ഉണ്ട്

പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി ഉണ്ട്. അവസാന തീയതി വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വർക്ക്

രജിസ്റ്റർ അല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത.് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ

പ്രവർത്തികൾക്കും ഒരു വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കാലാനുസൃതമായി രജിസ്റ്ററുകൾ 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

പ്പരാതിരജിസർ

്രരാതി രജിസർ മറ്റ് രജിസറുകൾ ദ്രാടലതടന്ന ഉതരവാേടപട്ടച് ഉദേ്ത്യാ്സർ

സർട്ടികഫടെയ്ിട്ടില്ലാതതാണ്. 2013 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മൂന്ന്

പരാതികളാണ് രജിസ്റ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരാതി നൽകിയ തീയതി

പരാതിക്കാരന് പേരും വിലാസവും പരാതിയിൽസ്വീകരിച്ച നടപടി എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് പരാതി തീർപ്പാക്കിയ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

േിറിൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്

ഒരുന്രവൃതിനടതിയസലംകൃത്ത്യമായിമനസിലാകാനും,

്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങളുടടസുതാര്ത്യതഉറപുവരുതുന്നതിനുംദേശീയന്ാമീണ

ടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിൽസിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്അത്ത്യാവശ്ത്യമാ

ണ്. ടതാഴിലുറപ്നിയമംടഷഡ്ത്യൂൾ 22(4)ലുംവാർഷികമാസർസർകുലർൊ്ര്റ്റർ

10(6), 11, 7, 13
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എന്നിവയിലുംസിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡിടനകുറിച്ച്്രരാമർശികു

ന്നു. ഓഡിറ്റിൻടറഭാ്മായിനടതിയവർകുകളുടടഫീൽഡ്രിദശാധയിൽ

wc/294810 എന്ന ന്രവർതി യുടട സിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡക്ല്ത്യാണി

മാളികാകൽ എന്ന വ്ത്യക്തിയുടട വീട്ടിൽ കണു.

If/344233എന്നന്രവർതിയുടടസിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡക്ാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

നിരീകണഗപ്പശ്നപ്പരിഹാരേംവിധാനം

ടതാഴിലുറപിന് 10

അവകാശങ്ങളിൽഒന്നായിസമയബനിതമായിഉള്ള്രരാതി്രരിഹാരതിനുള്ള

അവകാശംനിലനിൽടകതടന്ന്രരാതികൾ്രലവിധതിൽഉടണങിലുംഈ

അവകാശടതകുറിച്ച്ടതാഴിലാളികൾക്അവദബാധംഇല്ലാതതുടകാണും

നാളിതുവടരഒരു്രരാതിയും്രഞായതിൽദരഖാ്രരമായിസമർപിച്ചിട്ടില്ല. .

കസറ്റ്സന്ദർശികുന്നഉദേ്ത്യാ്സരുടടഅടുത്്രരാതിവാകാൽ

്രറയുകമാനതമാണ്ടെയ്ിട്ടുള്ളത്.്രരാതി്രരിഹാരതിന്ദടാൾനഫീ 18004254536

എന്നനമ്പരിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ബനടപടാവുന്നതാണ്.

ഗ്ാമേഭയിതലേർച്ചയും തീരുമാനങ്ങളും

വാർഡ്11

െർച്ച

്രുതുകിയ ടതാഴിൽ കാർഡ് സജീവ ടതാഴിലാളിക് എല്ലാ ലഭിടച്ചന്നും,

എന്നാൽ അതിദലക് ആവശ്ത്യമായ ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വ്ത്രമായി

എടുതതാടണന്ന് റിദപാർട്ട് ടെയ്ു. ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള എല്ലാ കാര്ത്യങ്ങളും

അത് നഫീയായി നടദതണതാണ് നിർദ്ദേശിച്ച ടതാഴിൽ അദ്രകയിൽ ദമൽ

നടന്ന

െർച്ചയിൽ ടതാഴിൽനു ദവണി അദ്രകികാൻ ഉടണന്നു ടതാഴിൽ

ലഭ്ത്യമായിട്ടുണ് എന്ന് റിദപാർട്ട് ടെയ്ു. ദവതന കാലതാമസതിന്

്രറ്റിെർച്ചടെയ്ു.്രഞായതിൽനിന്ന് ദവണ നട്രടികൾ കൃത്ത്യസമയത്

ടെയാനുടണന്ന് ഓവർസിയർ മറു്രടി ്രറഞ്ഞു. ദവതന കാലതാമസം

ദനരിട്ടാൽ ടതാഴിലില്ലായ് ദവതനം അദ്രക നൽകാൻ ടതാഴിലാളികൾക്

നിർദ്ദേശം നൽകി. വാർഡ് തീരന്രദേശ ആടണന്നും എന്നാൽ മറ്റു െില

ന്രദേശങ്ങളിൽ ടെയുന്ന ന്രവർതികൾ ഇവിടട ടെയാൻ കഴിയിടല്ലന്നും

അതുടകാണുതടന്ന തീരന്രദേശ ആയതിനാൽ ടതാഴിൽ കടണതാൻ
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ബുദ്ധിമുട്ടാടണന്നും ടതാഴിൽ േിവസങ്ങൾ കുറവാണ് ലഭികുന്നതിനും

ടതാഴിലാളികടള അഭിന്രായടപട്ടു. ഈ ന്രദേശത് മറി എടകൽ ന്രവർതി

ഉ്രകാരന്രേം െില സലതു ഉ്രകാരംന്രമാടണന്ന് െില സലതു ഉ്രകാരം

അടല്ലന്ന് കടണതി. മറിയ എടുകൽ ന്രവർതി കൂടട ഇടല്ലങിൽ

ടതാഴിൽേിനങ്ങൾനദന്നകുറവായിരികുംഎന്ന് ടമമ്പർഅഭിന്രായടപട്ടു.

ടതാഴിൽ ആസൂനതണതിൽ ്രങാളികളാവാം, ടതാഴിൽ കടണതാനും

അതുവഴി ദതാഴിൽ േിനം കൂട്ടുടമന്നും ഓവർസിയർ ന്രശാ്ത്ര് മറു്രടി ്രറയൂ.

ടതാഴിൽ സകൌകര്ത്യങ്ങൾ ഫസ് എയ്് ദബാക്് ഒഴിടക മടറ്റാന്നും ലഭിച്ചിട്ടിടല്ലന്ന്

്രറഞ്ഞു. അദ്രക നൽകാൻ ന്ാമസഭയിൽ നിർദേശം നൽകി. വീട്ടിൽ

ട്രടട്ടന്നു ദ്രാദകണ ആവശ്ത്യം ഉടണങിൽ ദ്രാകാൻ കഴിയുദമാഹാഫ് ദഡ

അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുദമാ എന്ന് സംശയം ദൊേിച്ചു. ഇല്ല എന്ന് മറു്രടി ്രറഞ്ഞു.

ടതാഴിൽ സലത് അ്രകടം സംഭവിച്ചാൽ എ്ത്ര് ടെയും എന്ന്

ടതാഴിലാളികൾ ദൊേിച്ചു സർകാർ ദഹാസ്ിറ്റൽ അടല്ലകിൽ അടുതുള്ള

ദഹാസ്ിറ്റൽ എതികാൻ ്രറഞ്ഞു. ദവസ് കദമ്പാസ് നിർമാണം

നടതണടമന്ന്ഓവർസിയർ ്രറഞ്ഞു.

ആേ്ത്യം ടതാഴിലാളികളുടട വീട്ടിൽ നിർമാണം നടതണടമന്ന് അത് കണ്

മറ്റുള്ളവർ ഇത് ആവശ്ത്യടപടുകയും ടതാഴിൽ േിനം കൂടുടമന്ന് ്രറഞ്ഞു.

ദറാഡ് നവീകരണം തുടങ്ങിയ ന്രവർതികൾ താൻ ടെയുന്നുടണന്നും

ഭൂവുടമകൾ സഹായികാതകാണണടമന്നുംസഹകരികണംഎന്നും ടമമ്പർ

്രറഞ്ഞു.

തീരുമാനങ്ങൾ

- ദതാഴിൽ ദവതന കാലതാമസതിന് നഷ്രരിഹാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

തീരന്രദേശ അതുടകാണുതടന്ന ദവതന കാലതാമസം ടതാഴിലാളികടള നല്ല

രീതിയിൽബുദ്ധിമുട്ടുണാകുന്നഅവർ ഉന്നയിച്ചു.

-100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭ്ത്യമാകാനും ടതാഴിൽ ആസൂനതണങ്ങൾ

്രങുദെരാനും വാർഡിൽ ്ുണകരമായ ന്രവർതികൾ ഏടറ്റടുതു

നടതുവാൻതീരുമാനിച്ചു.

-ടതാഴിലിനുദവണികൂടുതൽഅദ്രകനൽകാൻതീരുമാനിച്ചു.

-വാർഡ്നു ഉ്രകാരന്രേമായ ആസ്ിയുള്ള ന്രവർതി ഏടറ്റടുതു ടെയാൻ

തീരുമാനിച്ചു.
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ടതാഴിൽ സലടത സകൌകര്ത്യങ്ങൾ ലഭ്ത്യമാകാനുള്ള അദ്രകകൾ നൽകാൻ

തീരുമാനിച്ചു.

നിർഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർ്ായുള്ളനിർദ്ദേശങ്ങള്

ബി.ഡി. ഒ.

● മസർദറാളിൽബിഡിഓഒപുംസീലും്രതിപികുന്നതിദനാടടാപംതീയതി

കൂടിഇടുവാൻനശദ്ധിദകണതാണ്

● അകകൌണൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ . അനകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,

ഓവർസിയർദമറ്റുമാർഎന്നിവർക്അവരുടടെുമതലകടളകുറിച്ചുംഉ

തരവാേിത്വങ്ങടളകുറിച്ചുംഏടറ്റടുത്നടപിലാകാൻസാധികുന്നന്ര

വൃതികടളകുറിച്ചുംമതിയായടനടയിനിടങാടുകുക

● ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽടതാഴിലാളികടളയുംടതാഴിൽസല

ങ്ങളുംസന്ദർശികുന്നത്്ുണകരമായിരികും

തേഗേടറി /അേിസൻറ്തേഗേടറി

● മസർദറാളിൽഒപിനുംസീലിനുംഒപംതീയതികൂടിദെർകുവാൻനശദ്ധി

കുക

● ഏഴുരജിസറുകൾ, എം.

ബുക്എന്നിവസാക്ത്യടപടുതിആധികാരികതഉറപുവരുതുക

● ടതാഴിലാളികളുടടഅവകാശങ്ങൾ,

അടിസാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപുവരുതുക

● സിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർടഡ്വകുന്നതിനായുള്ളനട്രടികൾടെ

യുക

● െികിത്സാെിലവുകൾകൃത്ത്യമായിഅനുവേികുവാൻഉള്ളനട്രടികൾസ്വീ

കരികുക

● ഏടറ്റടുത്നടപിലാകുവാൻസാധികുന്നവർകുകൾക്അനുസൃതമായി

ടഷൽഫ്ടന്രാജക്റ്റ്കടണതിവയ്കുക

● വിജിലൻസ്ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിങമിറ്റിടയശക്തിടപടുതുക.

ആറുമാസതിടലാരികൽ്രുന:സംഘടിപികുകയുംടെയുക

● ടതാഴിലിടസകൌകര്ത്യങ്ങൾഉറപ്വരുതുക

● എഎം. സിഅനുസരിച്ചുള്ളബി.എഫ്.റ്റി,

ദസവനങ്ങൾന്രദയാജനടപടുതുക. ദ്രജ് 78,16 .1

നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർ(അകകൌണൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ .

അനകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

● വർക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാസർസർകുലറിൽ്രറയുന്നന്രകാരമു
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ള്ള 22

ദഡാക്ത്യൂടമന്റസ്ഉടണന്ന്ഉറപ്വരുതിന്രവൃതിഫയൽതയാറാകുക

● കസറ്റ്ഡയറികൃത്ത്യമായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനുംദമറ്റ്മാർക്നിർദേ

ശംനൽകുക

● മസർദറാൾടതാഴിലിടങ്ങളിൽഎതിച്ചുദന്രാജക്്ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്മീറ്റിംഗ്കൂടി

്രണിആരംഭികുന്നതിന്സഹായികുക

● കൃത്ത്യമായഇടദവളകളിൽടതാഴിലിടംസന്ദർശിച്ചടെയ്ടതാഴിൽഅളന്ന്

എംബുകിൽദരഖടപടുതുക

● ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക

● ടതാഴിലാളികൾക്അടിസാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്

● മസർദറാൾകൃത്ത്യമായിഒടപ്വപികുക

● ഹാജരാകാതവരുടടവിവരംഅടയാളടപടുതുക

● മസർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടടതീയതിഅടയാളടപടുതുക

● കസറ്റ്ഡയറി്രൂർ്മായും്രൂരിപികുക

● ടതാഴിൽകസറ്റുകളിൽടവച്ച്അ്രകടംനടന്നിട്ടുടണങിൽകസറ്റ്ഡയറി

യിൽഎഴുതുകയുംനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സടരഅറിയികുകയുംെികിത്സ

ഉറപാകുകയുംടെയുക

● നിശ്ചിതഅളവിലും്ുണനിലവാരതിലുംദജാലിടെയുന്നുണ്എന്ന്ഉറപ്വ

രുതുക

വാർഡില്നടപിലാ്ാൻപ്പറുന്നഗപ്പവർത

 ദതാടുകളുടടആഴംകൂട്ടൽ

 മൃ്്രരി്രാലനംദന്രാത്സാഹിപികുന്നതിനുള്ളഅടിസാനസകൌകര്ത്യ

ങ്ങളായദകാഴികൂട്,ആട്ടിൻകൂട്, ്രട്ടികൂട്, ടതാഴുത്,

്രുൽടതാട്ടിഎന്നിവയുടടനിർമാണം

 തീറ്റപുൽകൃഷി

 മത്സ്ത്യബനനന്രവർതനങ്ങൾദന്രാത്സാഹിപികുന്നതിന്ഉതകുന്നഅ

ടിസാനസകൌകര്ത്യങ്ങളായമത്സ്ത്യംഉണകുന്നദകനന്ദങ്ങൾ,

മത്സ്ത്യംസൂകികുന്നദകനന്ദങ്ങൾഎന്നിവയുടടനിർമാണം

 മഴടവള്ളംടകട്ടിനിൽകുന്നതാഴ്ന്നട്രാതുസലങ്ങളുടടടമച്ചടപടു

തൽ (Chaur renovation)



24

തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയില്ഏതറടുത്നടതാവുന്നഗപ്പവൃതിേള്

I. വിഭാ്ംഎ :

ഗപ്പേൃതിവിഭവപ്പരിപ്പാലനവുമായിബനതപടതപ്പാതുഗപ്പവൃതിേള്

i. കുടിടവള്ളദനസാതസുകൾ

ഉൾടപടടയുള്ളഭൂ്ർഭജലവിതാനംഉയർതുന്നതിന്ആവശ്ത്യമായഅടിയണക

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

തുടങ്ങിയജലസംരകണതിനുംജലടകായ്തിനുംസഹായകരമായനിർമി

തികൾ;

ii.

ഒരുനീർതടതിട്റെസമന്്രരി്രാലനതിന്ഉതകുന്നഇടട്രടലുകളായ

ദകാണൂർനടഞുകൾ, തട്ട്തിരികൽ(Terracing), ദകാണൂർബണുകൾ,

കൽതടയണകൾ, ്്ത്യാബിദയാൺനിർമിതികൾ,

നീരുറവന്രദേശതിട്റെ്രരിദ്രാഷണംതുടങ്ങിയനീർതട്രരി്രാലനന്രവൃതി

കൾ ;

iii. സൂക-്ടെറുകിടജലദസെനന്രവൃതികളുംദതാടുകൾ/കനാൽ

എന്നിവയുടടനിർമാണം, ്രുനരുദ്ധാരണം,

ടമയി്റെനൻസ്എന്നീന്രവൃതികളും ;

iv. ജലദസെനകുളങ്ങളുദടയുംമറ്റ്ജലദനസാതസുകളുദടയുംആഴംകൂട്ടൽ

ഉൾടപടടയുള്ള്രരമ്പരാ്തജലദനസാതസുകളുടട്രുനരുദ്ധാരണവും;

v.

കടദലാരങ്ങളിലുംകുളങ്ങളുടടഅരികിലുംകനാൽബണുകളിലുംദറാഡു

കളുടടഓരതിലും, വനഭൂമിയിലും, മറ്റ്ട്രാതുഭൂമിയിലുംഫലവൃകങ്ങൾ

അടകമുള്ളമരംവച്ച്്രിടിപികലുംവനവത്കരണവും, (ഇവയിൽ

നിന്നുംലഭികുന്നആോയതിട്റെഅവകാശംഖണിക 5

ൽന്രതി്രാേികുന്നകുടുംബങ്ങൾക്നൽദകണതാണ്);

vi. ട്രാതുഭൂമിയിടലഭൂവികസനന്രവൃതികളും.

II. വിഭാ്ംബി:േമൂഹതില്

അവശതഅനുഭവി്ുന്നവിഭാ്ങ്ങള്്ുള്ളവ്യകി്തആസ്ക്തിേള്

(ഖണിേ 5ല്പ്പരാമർശി്ുന്നേുടുംബങ്ങള്കാഗതം)

i. ഖണിക 5ൽ്രരാമർശികുന്നകുടുംബങ്ങൾക് Scheduled Caste, Scheduled
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Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe,

ോരിനേ്ത്യദരഖയ്ക്താടഴയുള്ളമറ്റ്കുടുംബങ്ങൾ,

സ്നതീകൾ്ൃഹനാഥയായകുടുംബങ്ങൾ,

ഭിന്നദശഷികാർ്ൃഹനാഥരായകുടുംബം,

ഭൂ്രരിഷ്കരണതിട്റെ്ുണദഭാക്താകൾ,

ഇന്ദിരആവാദസ്ത്യാജന്ുണദഭാക്താകൾ,

വനാവകാശനിയമന്രകാരമുള്ള്ുണദഭാക്താകൾ, മുകളിൽ

്രറഞ്ഞിരികുന്നകുടുംബങ്ങളല്ലാത്രകം, 2008-

ടലകാർഷികകടാശ്വാസനിയമന്രകാരമുള്ളടെറുകിട-നാമമാനതകർഷകർ,

ഭൂമിയുടടഉല്ാേനകമതവർദ്ധിപികുന്നതിനായിഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ

(Dugg well), കുളങ്ങൾ (Farm Ponds),

മറ്റ്ജലടകായ്ത്നിർമിതികൾഎന്നിവഉൾടപടടയുള്ളജലദസെനതിനാവ

ശ്ത്യമായഅടിസാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾലഭ്ത്യമാകൽ

ii. ്രഴകൃഷി, ്രട്ട്നൂൽകൃഷി, ദതാട്ടവിളകൃഷി,

ഫാംദഫാറസ്നടിഎന്നിവയിലൂടടഉ്രജീവനംടമച്ചടപടുതൽ;

iii. ഖണിക 5ൽസൂെിപികുന്നകുടുംബങ്ങളുടടതരിശ്ഭൂമി/ ്രാഴ്ഭൂമി

(Fallow or Waste Land) വികസിപിച്ച്കൃഷിക്അനുദയാജ്ത്യമാകൽ;

iv. ഇന്ദിരആവാദസ്ത്യാജനന്രകാരദമാ,

ദകനന്ദ/സംസാനസർകാരുകൾആവിഷ്കരികുന്നമറ്റ്ഭവനനിർമാണ്രദ്ധതി

കൾന്രകാരദമാഏടറ്റടുകുന്നഭവനനിർമാണതിടലഅവിേ്്ദ്ധകായികടതാ

ഴിൽഘടകം;

v.

മൃ്്രരി്രാലനംദന്രാത്സാഹിപികുന്നതിനുള്ളഅടിസാനസകൌകര്ത്യങ്ങ

ളായദകാഴികൂട്,ആട്ടിൻകൂട്, ്രട്ടികൂട്, ടതാഴുത്,

്രുൽടതാട്ടിഎന്നിവയുടടനിർമാണവും;

vi.

മത്സ്ത്യബനനന്രവർതനങ്ങൾദന്രാത്സാഹിപികുന്നതിന്ഉതകുന്നഅടി

സാനസകൌകര്ത്യങ്ങളായമത്സ്ത്യംഉണകുന്നദകനന്ദങ്ങൾ,

മത്സ്ത്യംസൂകികുന്നദകനന്ദങ്ങൾ

എന്നിവനിർമികലുംവർഷകാലത്മാനതംടവള്ളമുള്ളട്രാതുകുളങ്ങളിൽ

(Seasonal water bodies on public land)

മത്സ്ത്യംവളർതുന്നതിന്അടിസാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾഒരുകലും;

III. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയഗ്ാമീണഉപ്പജീവനമിഷത്റെനി്ബനനേള്അനുേരി്ുന്നേ്വ
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യംേഹായേംഘങ്ങള്്്തപ്പാതുഅടിസ്ഥാനേൗേര്യങ്ങള്

i.

കാർഷിദകാത്്രന്നങ്ങളുടടഈടുറ്റസംഭരണസകൌകര്ത്യംഉൾടപടടയുള്ളവി

ളടവടുപിന്ദശഷംആവശ്ത്യമായിവരുന്നസകൌകര്ത്യങ്ങൾ (Post-Harvest facilities),

കജവവളംഎന്നിവയ്ക്ആവശ്ത്യമായസായിയായഅടിസാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾ

സൃഷികുകവഴികാർഷിദകാത്്രാേനകമതവർദ്ധിപികുന്നതിനുള്ളന്രവൃ

തികളും;

ii.

സ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടടഉ്രജീവനന്രവർതനങ്ങൾക്ആവശ്ത്യമായ

ട്രാതുവർക്ടകഡുകളുടടനിർമാണവും.

IV. വിഭാ്ംഡി: ഗ്ാമീണഅടിസ്ഥാനേൗേര്യങ്ങള്

i.

നിർദ്ദേശികടപട്ടമാനേണങ്ങൾക്അനുസൃതമായിഖര-നിർദ്ദേശികടപട്ടമാനേണങ്ങൾക്അനുസൃതമായിഖര-

നേവമാലിന്ത്യസംസ്കരണതിനുംതുറസായമലമൂനതവിസർജ്ജനംഇല്ലാതാകുന്നതി

നുംദവണിസ്വതന്ത്രമാദയാസർകാർവകുപുകളുടടഇതര്രദ്ധതികളുമായിസം

ദയാജിപിച്ച്ടകാദണാവ്ത്യക്തി്തകകൂസുകൾ,സ്കൂൾദടായ്ക്ലറ്റുകൾ,

അങണവാടിദടായ്ക്ലറ്റുകൾതുടങ്ങിയന്ാമീണശുെിത്വവുമായിബനടപട്ടന്രവൃ

തികൾ;

ii. ഒറ്റടപട്ട്കിടകുന്നന്ാമങ്ങടളയും,

നിർ്ദേിഷന്ാമീണഉല്ാേനദകനന്ദങ്ങടളയുംനിലവിലുള്ളദറാഡ്ൃംഖലയുമായിബ

നിപികുന്നതിനുള്ള,

എല്ലാകാലാവസയിലുംഉ്രദയാ്ികാൻ്രറ്റുന്നന്ാമീണദറാഡുകളുടടനിർമാ

ണവും, ഓടകൾ,

കലുങുകൾഎന്നിവഉൾടപടടയുള്ളന്ാമതിടലഈടുറ്റഉൾദറാഡുകളുടടയും

വീഥികളുടടയുംനിർമാണവും;

iii. കളിസലങ്ങളുടടനിർമാണവും;

iv. ടവള്ളടപാകനിയന്ത്രണസംരകണന്രവൃതികൾ,

ടവള്ളടകട്ട്ഒഴിവാകുന്നതിനുള്ളജലനിർഗമനന്രവൃതികൾ,

മഴടവള്ളംടകട്ടിനിൽകുന്നതാഴ്ന്നട്രാതുസലങ്ങളുടടടമച്ചടപടുതൽ

(Chaur renovation), തീരന്രദേശങ്ങളുടടസംരകണതിനുള്ളദസാംവാട്ടർ

ടനഡയിനുകൾ,എന്നിവഉൾടപടടയുള്ളട്രാതുഅടിസാനസകൌകര്ത്യങ്ങൾ,

ദറാഡുകളുടട്രുന:രുദ്ധാരണം, േുര്ത്രന്രതിദരാധതയാടറടുപുകൾ

ടമച്ചടപടുതുന്നതിനുള്ളന്രവൃതികളും;
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v. ന്ാമ്രഞായതുകൾ,

വനിതാസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടടടഫഡദറഷനുകൾ,

ടകാടുങാറ്റ്ബാധിതർകുള്ളഅഭയദകനന്ദങ്ങൾ (കസദ്ാൺടഷൽറ്റർ),

അങണവാടിദകനന്ദങ്ങൾ,

ന്ാമീണെ്ത്രകൾഎന്നിവയ്കാവശ്ത്യമുള്ളടകട്ടിടങ്ങളുടടനിർമാണവും,

ന്ാമ/ദ്ാക്ലനകിമിദറ്റാറിയങ്ങളുടടനിർമാണവും;

vi. ദേശീയഭക്ത്യസുരകാനിയമം 2013 (20/2013) ടലവ്ത്യവസകൾ

നടപിലാകുന്നതിന്ആവശ്ത്യമായിവരുന്നഭക്ത്യ-

ധാന്ത്യസംഭരണികളുടടനിർമാണവും;

vii.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമന്രകാരംഏടറ്റടുകു

ന്നനിർമാണന്രവൃതികളുടടഎസിദമറ്റിട്റെഭാ്മായിവരുന്നനിർമാണസാമ

ന്ികളുടടഉല്ാേനവും;

viii.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമന്രകാരംസൃഷിക

ടപട്ടന്ാമീണട്രാതുആസ്ികളുടടഅറ്റകുറ്റ്രണികളും;

ix.

ഇത്സംബനിച്ച്സംസാനസർകാരുമായികൂടിയാദലാെനനടതിദകനന്ദ

സർകാർവിജാ്രനംടെയുന്നമറ്റ്ഏടതാരുന്രവൃതിയും.


