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ദോഷ്യൽഓഡിറ്തോസേറിദകരള (MGNSASK)

രണാംനിലേി.എേ്ട്.ബിൽഡിഗ്്

എൽ.എം.എേ്ട്.ദകാംപ്പൗണ്

വികാേ്ഭവൻ .പ്പി.ഒ.

തിരുവനന്തപ്പുരം

പ്പിൻ.695033

ദോൺ: 0471-2724696

ഇ-തമയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com



2

ആമുഖം

പ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിസ്വതപന്തഭാരതതിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുംസുപ്രധാനവുംശക്തവുമാ

യനിയമമാണ്മഹാത്മ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമം.ഇന്ത്ത്യയിടലസാധാരണകാരായജനങ്ങളു

ടെടതാഴിൽടെയുവാനുള്ളഅവകാശടതസംരകിച്ചുനിലനിർതുന്നതിനായിഇന്ത്ത്യൻ്രാർലടമൻറ്അം

്ീകരിച്ച്, പ്രസിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റംബർമാസംഅഞാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.  

ഇന്ത്ത്യയിടലപ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിനിരവധിപ്ാമവികസന്രദ്ധതികൾനെപിലാകിയിരുന്നു

ടവങിലും്ുണഫലംശരിയായവിധതിൽജനങ്ങളിൽഎതാതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്്രാർലടമൻറ്്രാസാ

കിയമഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറപ്രാഥമികലക്ത്യംഒരുപ്ാമീണകുെുംബ

തിന്നിയമംവഴിഒരുസാമ്പതികവർഷം 100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതാണ.്

പ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനും

 ടമച്ചടപട്ടജീവിതസാഹെര്ത്യംഉറപാകുന്നതിനുംഅതിലൂടെോരിപേ്ത്യനിർമാർജ്ജനവുംസുസിരവികസന

വുംആണ്ഈനിയമതിന്ടറ  പ്രാധാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപികുകയുംമാന്ത്യമായദവതനംനൽകിഅവരുടെകുെുംബ

തിന്പകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്ോരിപേ്ത്യതിൽനിന്നുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിലൂടെഓദരാ  പ്രദേശതിന്ടറയുംവിഭവാെിതറശക്തമാകുകയും,

അതിലൂടെവരൾച്ച, മട്ാലിപ,് ടവള്ളടപാകം,

വനനശീകരണംതുെങ്ങിയ്രാരിസിതികപ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരകണംനൽകുകയുംഅതിലൂടെഉത്്രാ

േനം, ഉത്്രാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവാനും്രദ്ധതിപ്രവർതനങ്ങളിൽകൂെികഴിയുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിന്ഏറ്റവുംപ്രധാനടപട്ടഘെകമാണ്ജലസംരകണവുംഅതിൻടറസുരകിത

ത്വവുംഇവടതാഴിലുറപ്പ്രവർതനങ്ങളിൽഉറപ്വരുതുവാൻകഴിയുന്നു.

2018-

ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയപ്രളയേുരന്തംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ.്ദകരളതിടലഎല്ലാജില്ലകളിലുംഈപ്രളയംവ

ളടരയധികംേുരന്തങ്ങൾഉണാകിയിട്ടുള്ളതാണ്.അദതദകരളംതടന്നയാണ്മാർച്ച്മാസദതാെുകൂെിശക്തമാ

യവരൾച്ചയുംകുെിടവള്ളകാമവുംഅനുഭവടപെുന്നത്.ഈഅവസരതിലാണ്എപതദയാനൂറ്റാണുകളായി

നാംനിർമിച്ചകിണറുകൾ,

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെപ്രാധാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത്.ജലസുരകടയകുറിച്ച്െിന്തികുദമ്പാൾഅതിനുദവണ

വലിയസാദങതികവിേ്ത്യടയകുറിച്ചാണ്നാംആേ്ത്യംെിന്തികുക.

ടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിനമുക്പ്രധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്നഒരു  വസ്ുതയാണ്മഴകുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമാണപ്രവൃതികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂെുതലായുംപശദ്ധടെലുതിയാൽഭൂ്ർഭജലടത

അളവിടനനമുക്നല്ലരീതിയിൽഉയർതുവാൻസാധികുന്നു.പ്രധാനമായുംദമൽപറഞ്ഞപ്രശ്നങ്ങൾജലസംര

കണതിനുംജലസംഭരണതിന്കാര്ത്യമായരീതിയിൽതടന്നബാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നാം്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്ബനടപെുതികാർഷിക്രദ്ധതികൾജനങ്ങളിടല

തികൽ, കാർഷിദകാത്്രാേനതിൽസ്വയം്രര്ത്യാപ്തകകവരികൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്ത്യഭൂമിയിലുംട്രാതുസാ്രനങ്ങളിലുംഫലവൃകങ്ങൾടവച്ചു്രിെിപികൽ,

എന്നിവനെതിവരുന്നു. ്രഞായതിടലവിവിധദതാെുകളിൽതെയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

്രെുതാകുളം, നീർകുഴി, കയാലനിർമാണം,

കിണർറീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

 ഇങ്ങടനമഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളായജനങ്ങൾക്ടതാഴിൽ

േിനങ്ങൾഉറപാകുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരംടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെപ്ാമീണദമഖലയുടെ

 സുസിരആസ്ിവികസനംഎന്നതാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005-

ൽപ്രാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്ത്യയിടല 200 ജില്ലകളിൽപ്രഥമഘട്ടതിൽനെപിലാകുകയും
2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലകുംവ്ത്യാ്രിപികുകയുംടെയ്ു.അതനുസരിച്ച്ദകാട്ടയംജില്ലയിലും്രദ്ധതിപ്രവർത

നങ്ങൾതുെങ്ങുകയുംഇദപാഴുംതുെർന്നുടകാണിരികുകയുംടെയുന്നു.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളികൾക്ഉറപ്നൽകുന്നപ്പത്അവകാശങൾ

1. ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭികുവാൻഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 1-5, എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യായം-3

2. അദ്രകിച്ച്15

േിവസതിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്കകപറ്പറസീത്ലഭികുന്ന

തിനുംഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 1; ഖണിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അടല്ലങിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4

&്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദപ്രാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅടല്ലങിൽദവതനതിന്ടറ  10%

അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം
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6. കുെിടവള്ളം, വിപശമസൗകര്ത്യം,

പ്രഥമശുപശൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8. ദവതനവിതരണതിടലകാലതാമസതിന്  നഷ്ട്രരിഹാരംലഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബനിതമായുള്ള്രരാതി്രരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10. ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തതാഴിലാളികളുതടകടമകൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതാഴിൽസലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കുക.

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ാമസഭയ്ക്ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭയുംകൃത്ത്യമായി്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത്താസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയാ്ികുവാദനാകതികുവാനും്രാെുള്ളതല്ല

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്പ്രവൃതിയുടെആരംഭഘട്ടതിൽതടന്നനിർബനമായുംവ

യ്ദകണതാണ്

5. പ്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമായപ്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്നെപിലാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നപ്രവൃതികൾ   കടണതിദമറ്്റടനയും്രഞായത്അധികൃതടരയും

   അറിയികുക.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിപ്രകാരംടതാഴിലാളികൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടള

കുറിച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽപ്രസ്ാവിച്ചിട്ടുണ.്

ടതാഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതായവിശേീകരണംഈറിദപാർ

ട്്ടമുഖാന്തരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്എതികുവാൻസാധികും.ഈറിദപാർട്്ടഅെിസാനതിൽ

നിങ്ങൾക്പ്രാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതാ്രരമായകാര്ത്യങ്ങൾകകവരികാൻനിങ്ങൾക്ഏവർ

കുംകഴിയടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതികൾ

1. വിഭാ്ംഎ :പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനവുമായിബനടപട്ടട്രാതുപ്രവൃതികൾ

2. വിഭാ്ംബി:

സമൂഹതിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്തി്തആസ്ികൾഖണിക

5ൽ്രരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്മാപതം

3. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയപ്ാമീണഉ്രജീവനമിഷൻനിബനനകൾഅനുസരികുന്നസ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾ

ക്ട്രാതുഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വിഭാ്ംഡി: പ്ാമീണഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡിറ്

ട്രാതുസമൂഹം്രദ്ധതിനിർവഹണടത്രറ്റിയുംട്രാതുധനംടെലവഴികുന്നതിടനകുറിച്ചും്രരസ്ത്യവുംസ്വ

തപന്തവുമായനെതുന്ന്രരിദശാധനയാണ്സാമൂഹ്ത്യഓഡിറ്്റ.ടതാഴിലുറപ്നിയമംഅനുശാസികുന്നത്വർഷ

തിൽഎല്ലാവാർഡിലുംരണ്പ്രാവശ്ത്യംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭനിർബനമായുംനെദതണതാണ.്സുതാ

ര്ത്യതഉറപുകുവരുതി,

അഴിമതിരഹിതമാകുകയുംഅതുവഴിസേ്ഭരണംസാധ്ത്യമാന്നതിനുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റസമൂഹടത്രാക

ടപെുതുന്നു.്രദ്ധതിവിഭാവനംടെയുന്നരീതിയിൽ്ുണദഭാക്താകളുടെജീവിതസാഹെര്ത്യതിൽഫലപ്രേ

മായമാറ്റംസൃഷ്ടികുന്നതിന്ട്രാതു്രണംശരിയായരീതിയിൽവിനിദയാ്ിച്ച്ലക്ത്യപ്രാപ്ികകവരിച്ചിട്ടു

ദണാഎന്നവിലയിരുതലും  ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നു.

കഴിഞ്ഞ്രതുവർഷമായിതുെർന്നുടകാണിരികുന്ന്രദ്ധതിപ്രവർതനങ്ങടളകുറിച്ചുള്ള

 സാമൂഹികഓഡിറ്്റ, ടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിനിയമംടസകൻ 17 (2)

അനുസരിച്ച്എരുദമലി്രഞായതിൽ്രതാംവാർഡ്ുമരം്രാറയിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23

വടരനെതടപട്ടു.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗകിയ

1 പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്ാക്ലതിലുംപ്ാമ്രഞായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സനായദ്ാക്ഓഫീസർ

(BDO), ്രഞായട ത്്സെപകട്ടറി,

മറ്്റനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർതുെങ്ങിയവരുമായിദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദ്രഴത്സെൺനെതിയകൂെിയാദലാെനയിൽ

ഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്

 തുെർപ്രപകിയകൾആസൂപതണംടെയുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭാതീയതിനിശ്ചയികുകയുംടെയു

ന്നു.

2. േയൽപ്പരിദശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്

 മുൻ്രുള്ളആറ്മാസകാലയളവിൽവാർഡിടലപ്രവൃതിഫയലുകൾ, ഏപഴജിസറുകൾ,

അദതാടൊപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മ്രരിദശാധനനെതുന്നു.
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3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരാപ്രവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽപ്രതി്രാേികുന്നഅളവിലും്ുണതിലുംനെപിലാകിയിട്ടുദണാഎന്നും

ആപ്രവൃതിയുടെ്ുണഫലതിന്ടറ

 വ്ത്യാപ്ിതിട്ടടപെുതുകയുംപ്രസ്ുതടതാഴിലിെങ്ങളിൽടതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദകണഅവകാശആനുകൂല്ത്യ

ങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണാഎന്നും  പ്രവൃതിസല്രരിദശാധനയിലൂടെലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളുടെവീെുവീൊന്തരംടെന്ന്ദനരിൽകണ്്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണടതകുറിച്ചും

്ു

ണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള  അഭിപ്രായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ്രരിദശാധന, പ്രവൃതിസല്രരിദശാധന,

വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്്റപ്രപകിയകടണതലുകളുടെവസ്ുനിഷ്ഠമായടതളി

വ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  ദബാധവൽകരണം

സാമൂഹ്ത്യഇെട്രെലുകളിലൂടെ്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രൗരാവദബാധം

 ഉയർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയവിജയിപികുകയുംടെയുന്നതിന്ആവശ്ത്യമായദബാധവൽകര

ണംപ്രവർതനങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

 ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭയിൽെർച്ചടെയ്്അം്ീകാരംനെതുന്നതിനാവശ്ത്യമായകരെ്റിദപാർട്്ടതയാറാ

കുന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചാതലംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യപ്രേമായസലത്പ്ാമസഭദെർന്ന്ക

രെ്റിദപാർട്്ടഅവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽപ്രപകിയകളും,

അം്ീകാരംദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെ്രെികളുംകകടകാള്ളുന്നു

ഫയൽടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്ട്

ഫയൽ 1

പ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-മുേിശാസ്ാംദകാെ്വാർഡിടലഇെപറമ്പ് ദതാെ്

തെയണടകട്ടി്രുനരുദ്ധാരണം.

പ്രവർതിയുടെ ദകാഡ് -WC/319475

എസിദമറ്റ്തുക -125000രൂ്ര

െിലവായതുക -115717രൂ്ര

മസർദറാളിന്ടറഎ്ം -28

ദജാലിതുെങ്ങിയതീയതി -25/09/2018

ദജാലിഅവസാനിച്ചതീയതി-8/10/2018
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1.കവർദ്രജ:്-കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത് ദ്രര്,വർക് ദ്രര്,മുതലായരദണാ

മൂദന്നാവിവരങ്ങൾമാപതമാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ്:-ടെക്ലിസ് ഉൾടപട്ടിരുന്നില്ല.

3.ആകൻതാൻദകാപി:-ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി ഉണായിരുന്നില്ല.

4.എസിദമറ്റ് ദകാപി:-ടസക്ത്യൂരിറ്റിയിൽനിന്നുംഎെുതദകാപികാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽഫയലിൽ ദപ്രാജക്് റിദപാർട്ട,് ,ജനകീയഎസിദമറ്റ്

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.എസിദമറ്റ് ദകാപിയിൽവിേ്്ദ്ധരുടെഓദപാ

സീദലാഒന്നും ഉണായിരുന്നില്ല.

5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു.എഞിനീയർഒപ്,സീൽഉണ.്

6.ഭരണാനുമതി:-ഭരണാനുമതി ദകാപിഫയില് ഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:-ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:-ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

അനുെ്ദേേം 3B പ്രകാരമുള്ളതല്ല.ടതാഴിലാളികൾ പ്ുപായി

ടവള്ളദ്രപറിൽദ്രരുംഒപുംഎഴുതിഅദ്രകികുകയാണ് ടെയുന്നത.്

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്.ടസടപകട്ടറിയുടെഒപുംസീലും

ഉണായിരുന്നില്ല.

10.മസർദറാൾ:-ഉണായിരുന്നു.മസദറാൾനമ്പർ 7124ശ്ത്യാമളഎന്ന

ടതാഴിലാളിതുെർച്ചയായി absentആകുകയുംഇെയ്ക് ഒരുേിവസംമാപതംഒപ്

ഇട്ടിരികുന്നതായികണു.ആേിവസംഒരുഒപ് മാപതമാണ്ഇട്ടത്. Half ദഡ

ആണ്.മസദറാളിൽ number of days 1എന്ന്കണു 271രൂ്രയും പൊൻസ്ഫർ

ടെയ്തതായിവാജ്ലിസ്റ്റിലുംകണു.

11.എം.ബുക്:-ഉണായിരുന്നു.

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ച ദകാപിയാണ.്മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ.്

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :-ബാധകമല്ല.
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17. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രപതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽപൊകിങ് ദഫാം:-ഫയൽ

ഉണായിരുന്നു.

20ജിദയാ പൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്റ്ഡയറി:-കസറ്റ്ഡയറി ഉണ.്വിജിലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് റിദപാർട്ട്,

ടതാഴിലാളികളുടെസാകി്രപതം,ടതാഴിൽഉറപു ഉ്രകരണങ്ങളുടെ

വാെക,സന്ദർശനകുറിപ്എന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ട് ഉണ്.എസിദമറ്റ്തുക,

As&Ts numberഎന്നിവഇല്ല.ടെക്ക്ലിസ് ്രൂർണമല്ല.ആടകപ്രവർതിേിനം

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻ റിദപാർട്ട്

മുേിശാസ്ാംദകാെ്വാർഡ് ഇെപറമ്പ് ദതാെ് -5തെയണകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

അവഭാ്ികമായിതകർന്നനിലയിൽആയിരുന്നു.ഡിസ്ദത ദബാർഡ്

കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

ഫയൽ 2

14/11/2019

രാവിടല 10.30നുകരകുളം്രഞായതിൽഎതി.മുേിശാസ്താംദകാെു

വാർഡിൻ്്ടറഫയൽവാങ്ങി്രരിദശാധിച്ചു.

ടനെുമങ്ങാെ് ദ്ാക്

കരകുളം്രഞായത്

മുേിശാസ്ാംദകാെ്വാർഡ്

ഫയൽടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്ട്

പ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-കിള്ളിയാർമിഷൻകരകുളം്രാലം-വഴയില കയർ

ഭൂവസ്പതം ഉ്രദയാ്ിെ്വശഭിതി

സംരകണം 3

പ്രവർതിയുടെ ദകാഡ് -WH/301479
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എസിദമറ്റ്തുക -500000രൂ്ര

മസർദറാളിന്ടറഎ്ം -34

1.കവർദ്രജ:്- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത് ദ്രര്,വർക് ദ്രര്,മുതലായരദണാ

മൂദന്നാവിവരങ്ങൾമാപതമാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ്:- ഇല്ല

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി ഉണായിരുന്നില്ല.

4.എസിദമറ്റ് ദകാപി:- ടസക്ത്യൂരിറ്റിയിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ ഫയലിൽ ദപ്രാജക്് റിദപാർട്ട,് ,ജനകീയഎസിദമറ്റ്

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.എസിദമറ്റ് ദകാപിയിൽവിേ്്ദ്ധരുടെഓദപാ

സീദലാഒന്നും ഉണായിരുന്നില്ല.

5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. ജനകീയഭാഷയിൽആയിരുന്നു

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു ടസടപകട്ടറിയുടെഒപ്,ഉണ്സീൽ,തീയതി

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

ടതാഴിലാളികൾ പ്ുപായി ടവള്ളദ്രപറിൽദ്രരുംഒപുംഎഴുതി

അദ്രകികുകയാണ് ടെയുന്നത്.

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്.

10.മസർദറാൾ:- ഉണായിരുന്നു.ടവട്ടിതിരുത് ഉണായിരുന്നു

11.എം.ബുക്:നമ്പർഉണായിരുന്നുNo125/18-19.

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിരുന്നു

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ച ദകാപിയാണ.്മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ.്

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :- ബാധകമല്ല.
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17. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഇല്ല

18.പ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രപതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽപൊകിങ് ദഫാം:-ഫയൽ

ഉണായിരുന്നു.

20ജിദയാ പൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്റ്ഡയറി:-ഉണായിരുന്നു.അ്രൂർ്ം

ഫീൽഡിടലകടണതലുകൾ

കിള്ളിയാർമിഷന്ടറ ഭാ്മായി ഭൂവസ്പതം ഉ്രദയാ്ിച്ച് വശഭിതി

സംരകണംനെതിയതായികാണാൻസാധിച്ചു.ഭൂവസ്പതതിനു

മുകളിലായി ടെെികൾവച്ചു്രിെി്രിച്ചതായികണു. ഡിസ്ദത ദബാർഡ്

കസറ്റിൽ ഉണായിരുന്നു.

ഫയൽ 3

ഫയൽടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്ട്

പ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്- മുേിശാസ്ാംദകാെ്വാർഡിടലനീർതൊധിഷിഠിത

മ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ -1

പ്രവർതിയുടെ ദകാഡ്- 1614004003/ IF/375641

എസിദമറ്റ്തുക -233000രൂ്ര

െിലവായതുക - 220594രൂ്ര

മസർദറാളിന്ടറഎ്ം -26

ആടകടതാഴിൽേിനങ്ങൾ - 814

1.കവർദ്രജ:്- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽവർക് ദ്രര്,വർക് ദകാഡ് മുതലായ വിവരങ്ങൾ
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മാപതമാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ്:- ഇല്ല

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി ഉണായിരുന്നില്ല.

4.എസിദമറ്റ് ദകാപി:- ടസക്ത്യൂറിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.ജനകീയഭാഷയിൽആയിരുന്നില്ല.എസിദമറ്റ് ദകാപിയിൽ

വിേ്്ദ്ധരുടെഓദപാസീദലാഒന്നും ഉണായിരുന്നില്ല.

5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. ജനകീയഭാഷയിൽആയിരുന്നു

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു ടസടപകട്ടറിയുടെഒപ് ഉണ്സീൽ,തീയതി

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉണായിരുന്നു, 3(b)

പ്രകാരമുള്ളദഫാംആയിരുന്നില്ല

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്.

10.മസർദറാൾ:- ഉണായിരുന്നു. ടവട്ടിതിരുതൽഇല്ലായിരുന്നുമസർദറാൾ

നമ്പർ 13911മുതൽ 13925വടരടതാഴിലാളികളുടെഒപ് മാപതദമ

ദരഖട്രെുതിയിരിന്നുള്ളു.മറ്റു ദകാളങ്ങടളാന്നും്രൂരിപിച്ചിരുന്നില്ല

11.എം.ബുക്: ഉണായിരുന്നു certifyടെയ്ിട്ടില്ല 96/18-19.തട്ട്തിരികൽ-8,ബണ്

-27, മഴകുഴി-37

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങിയതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ച ദകാപിയാണ.്മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ.്

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉണായിരുന്നു

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :- ഇല്ല .

17. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഇല്ല

18.പ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രപതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽപൊകിങ് ദഫാം:ഉണായിരുന്നു

20ജിദയാ പൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.



10

21.കസറ്റ്ഡയറി:- ഇല്ലായിരുന്നു.

ഫീൽഡ് റിദപാർട്ട്

രദമശ്കുമാർ, ഉഷാകുമാരി്ീത,അമൃതജിഎസ,്അജിത്കുമാർ

ഹരികുമാർ,ൊർലറ്റു, സജിത,സരളഭായ് എന്നിവരുടെവസ്ുവിലാണ്

ഫീൽഡ്വിസിറ്റ് നെതിയത്കൃഷ്ണ്രിള്ള, ഉഷാകുമാരിഎന്നിവരുടെ

വസ്ുവിൽരണുമഴകുഴിയും, രണു 2ബണും കണു.

്ീതയുടെയും, അമൃതയുംവസ്ുകാെു്രിെിച്ചുകിെകുന്നതിനാൽഒന്നും

തടന്നകാണുവാൻസാധിച്ചില്ല.അജിത്കുമാർ, ഹരികുമാർഎന്നുവരുടെ

വസ്ുവിൽ പ്രവർതിനെന്നസലംഇെിച്ചുഅവിടെ െീ ടയസ് എന്ന

കമ്പനിതുെങ്ങിയിരികുന്നു ബാകി ഭാ്തുനിന്നുംഒരു മഴകുഴി ഒരു

ബണും കാണുവാൻസാധിച്ചു.ൊർലറ്റിന്ടറവസ്ുവിൽകാെു്രിെിച്ചു

കിെകുന്നതിനാൽഒന്നുംതടന്നകാണുവാൻസാധിച്ചില്ല..സജിതയുടെയും,

സരളഭായിയുടെയുംവസ്ുവിൽനിന്നും 1മഴകുഴി, 1ബണും സാധിച്ചു .

പ്രവർതനങ്ങൾകഴിഞ്ഞ്ഒരു്രാെ് നാളായതിനാൽമികവാറും

വസ്ുകളിലുംകാെു്രിെിച്ചുകിെകുന്നതിനാൽ പ്രവർതനങ്ങൾ

എ്ിതിട്ടടപെുതാൻസാധിച്ചില്ല.

അവകാശനിദഷധങൾ

⛳️ടതാഴിലാളികൾക്ആവശ്ത്യമായഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾലഭികുന്നില്ല

(ൊർപ,ബൂട്ട,്കകയുറ )

⛳️ദജാലി ടെയ്് 15 േിവസതിനകംകൂലിലഭികുന്നില്ല.

⛳️പ്രതിദരാധമരുന്നുകൾസൗജന്ത്യമായിലഭികുന്നില്ല.

⛳️ടതാഴിലില്ല ദവതനംലഭികുന്നില്ല.

നിർഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർകായുള്ളനിർദ്ദേശങൾ

ബി.ഡി.ഒ.

 മസർദറാളിൽബിഡിഓഉപുംസീലും്രതിപികുന്നതിദനാടൊപംതീയതികൂെിഇെുവാൻപശദ്ധിദക

ണതാണ്

 അകൗണൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അപകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ

 ദമറ്റുമാർഎന്നിവർക്അവരുടെെുമതലകടളകുറിച്ചുംഉതരവാേിത്വങ്ങടളകുറിച്ചുംഏടറ്റെു
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ത്നെപിലാകാൻസാധികുന്നപ്രവൃതികടള  കുറിച്ചുംമതിയായടപെയിനിടങാെുകുക

 ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽടതാഴിലാളികടളയുംടതാഴിൽസലങ്ങളുംസന്ദർശികുന്നത്്ു

ണകരമായിരികും

തേഗകടറി / അേിസ്റ്റൻറ്തേഗകടറി

 മസർദറാളിൽഒപിനും  സീലിനും  ഒപംതീയതികൂെിദെർകുവാൻപശദ്ധികുക

 ഏഴുരജിസറുകൾ,എം.ബുക്എന്നിവസാക്ത്യടപെുതി  ആധികാരികതഉറപുവരുതുക

 ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ,അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപുവരുതുക

 െികിത്സാെിലവുകൾകൃത്ത്യമായിഅനുവേികുവാൻഉള്ളനെ്രെികൾസ്വീകരികുക

 ഏടറ്റെുത്നെപിലാകുവാൻസാധികുന്നവർകുകൾക്അനുസൃതമായിടഷൽഫ്ടപ്രാജക്റ്്റക

ടണതിവയ്കുക

 വിജിലൻസ്ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിങമിറ്റിടയശക്തിടപെുതുക.

ആറുമാസതിടലാരികൽ്രുന:സംഘെിപികുകയുംടെയുക

 എഎം.സിഅനുസരിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾപ്രദയാജനടപെുതുക. ദ്രജ് 78,16 .1  

നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർ(അകൗണൻറ്/ഡി.ഇ. ഒ .അപകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

 വർക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാസർസർകുലറിൽ്രറയുന്ന  പ്രകാരമുള്ള 22 ദഡാക്ത്യൂടമന്റസ്

 ഉടണന്ന്ഉറപ്വരുതിപ്രവൃതി  ഫയൽതയാറാകുക

 കസറ്്റഡയറികൃത്ത്യമായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനുംദമറ്്റ  മാർക്നിർദേശംനൽകുക

 മസർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎതിച്ചുദപ്രാജക്്ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്മീറ്റിംഗ്കൂെി്രണിആരംഭികുന്നതി

ന്സഹായികുക

 കൃത്ത്യമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെംസന്ദർശിച്ചടെയ്ടതാഴിൽഅളന്ന്എംബുകിൽദരഖടപെു

തുക

 ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക

 ടതാഴിലാളികൾക്അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്

 മസർദറാൾകൃത്ത്യമായിഒടപ്വപികുക

 ഹാജരാകാതവരുടെവിവരംഅെയാളടപെുതുക  

 മസർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപെുതുക

 കസറ്്റഡയറി്രൂർ്മായും്രൂരിപികുക

 ടതാഴിൽകസറ്റുകളിൽടവച്ച്അ്രകെംനെന്നിട്ടുടണങിൽകസറ്്റഡയറിയിൽഎഴുതുകയുംനിർവ

ഹണഉദേ്ത്യാ്സടരഅറിയികുകയുംെികിത്സഉറപാകുകയുംടെയുക

 നിശ്ചിതഅളവിലും്ുണനിലവാരതിലുംദജാലിടെയുന്നുണ്  എന്ന്ഉറപ്വരുതുക

 100പണി ലഭിക്കുന്നതിനായിആവശ്യമായ തൊഴിലുകൾഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക

 തൊഴിൽചെയ്ത് വേദനം ലഭിക്കാതിരുന്നാൽതൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക

ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട്ചെുമതലകൾ 

ദ്ാക്ദഗപ്പാഗ്ാംഓേീേർ

ദ്ാക്ദപ്രാപ്ാംഓഫീസർ  ്രഞായതുകടളടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയുടെടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓഫ്

 ടപ്രാജക്റ്്റതയാറാകുന്നതിലുംവിദകപന്ദീകൃതാസൂപതണംനെപിലാകുന്നതിലും്രാകടപെുതണം.

ഈമസർദറാൾവിതരണംടെയുക,

 ്രഞായതുകളുടെടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണദമൽദനാട്ടംവഹികുക.

്രദ്ധതിയുടെലഭിച്ചവിഭവങ്ങളുടെയും, വിതരണംടെയ്വയുടെയും,

 ഉ്രദയാ്ിച്ചവയുടെയുംകണകുകൾസൂകികുക.ആവശ്ത്യമായരജിസറുകൾസൂകികുക.

പ്പഞായത്്ഗകടറി/ അേിസ്റ്റന്റ്തേഗകടറി

ടസപകട്ടറിടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിയുടെദമൽദനാട്ടംപ്രവൃതികളുടെബില്ലുകൾയഥാസമയംഅം്ീകരികുക.

ടതാഴിലാളികളുടെദവതനംയഥാസമയംഅം്ീകരികുക, ടതാഴിലാളികളുടെദവതനംയഥാസമയംഡി.

ബി.െി  മുഖാന്തിരംടതാഴിലാളികളുടെഅകൗണിടലതിടയന്ന്ഉറപാകുക

ഓവർേിയർ/ എൻജിനീയർ
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പ്ാമസഭതീരുമാനപ്രകാരംപ്രവൃതികൾകടണതുകപ്രാഥമികഎസിദമറ്്റതയാറാകുകപ്രവൃതിയുടെ

സാദങതികമായകാര്ത്യങ്ങൾടതാഴിലാളികൾക്വിശേമാകുക.

പ്രവൃതിയുടെഅളവുകൾദരഖടപെുതുക.  ടെടക്മഷർ   ടെയുക,  ബില്ലുകൾതയാറാകുവാൻഡി. ഇ.

ഒടയ.  സഹായികുക

ഡാറാഎൻഗടിഓപദററർ

മസ്റ്റർ  ദറാൾവിതരണതിന്സഹായികുക. ്രൂർതിയായമസർദറാളുകൾ

 ദമറ്റിൽനിന്നുംദശഖരിച്ച്വർക്ബില്ലുകൾ്രൂർതീകരിദച്ച്വതന  വിതരണതിന്നെ്രെിസ്വീകരികുക.

രജിസറുകൾസൂകികുക. ടതാഴിലാളികളുടെദവതനം (ഡി.ബി. െി) മുദഖനഎന്ന്ഉറപാകുക

ദമറ്

പ്രവൃതിയുടെദമൽദനാട്ടം.ടതാഴിൽകാർഡിൽആവശ്ത്യമുള്ളവിവരങ്ങൾ  കൃത്ത്യമായിദരഖടപെുതുക.

അളദപവഖടപെുതാനുള്ളടമഷർടമൻറ്ബുക്പ്രവൃതി  സല ത്്സെൂകികുക.

േിവസവുംടതാഴിലാളികളുടെഹാജർമസർദറാളിൽഉറപുവരുതുക. ്രൂർതിയായ  മസർ  ദറാൾ

 ദഡറ്റാഎൻപെിഓപദററ്ററുടെ്രകൽഎതികുക.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ

റിപ്പോർട്ട്

മുദിശാസ്താംകോഡ് വാർഡിന്റെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 29 -11- 2019

രാവിലെ മുദിശാസ്താംകോട്ടു ജയനി യുടെ വസതിയിൽ വച്ച്

നടക്കുകയുണ്ടായി. തൊഴിലാളികൾ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന പാടി ഗ്രാമസഭ

ആരംഭിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ഭാഗമായി അധ്യക്ഷനെ

തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ആമുഖം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും

എന്ന കർത്തവ്യം വി ർ പി ആര്യ നിർവഹിച്ചു. അധ്യക്ഷനായി

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും 100 പണി തികഞ്ഞ രാജമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ വി ആർ പി അഞ്ചു ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ക്ക് വന്നെത്തിയ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം

മേറ്റ് ശോഭന അർപ്പിച്ചു. മുദി ശാസ്താംകോഡ് വാർഡ് മെമ്പറായ രാജമ്മ

സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.വി ർ പി യായ സുമയ്യ

തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു

കൊടുത്തു. തുടർന്ന് 2018 ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ 2019 മാർച്ച് 31

വരെയുള്ള ജോലിയുടെ ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തലുകളും ഫയലിലെ

കണ്ടെത്തലുകളും റിപ്പോർട്ടായി വി ർ പി അഭിരാജ് അവതരിപ്പിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പല ആവശ്യങ്ങളും

മുന്നോട്ടുവച്ചു.

* ശോഭ എന്ന തൊഴിലാളി വേദനം കൃത്യസമയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നില്ല

എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി

*ഗിരിജ - തൊഴിൽ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ വേദനം കിട്ടുന്നതിനു മുൻപ്
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തന്നെ കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നതിനാൽവേദനം കിട്ടുമോ?

*വിജയകുമാരി -സമയം നാലുമണിവരെആക്കണം

*മെമ്പർ - മാസ്റ്റർ റോളിൽ വെ ട്ടി തിരുത്തുകൾ വരുന്നതിന് കാരണം

മേറ്റ് മാർ കൃത്യസമയങ്ങളിൽ അബ്സെന്റ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത

അതിനാലാണ്. കൂടാതെ വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ യാതൊരു

തരത്തിലുള്ള യോജിപ്പുമില്ല.

*രാജമ്മ - കിള്ളിയാറിൽ സർവ്വേക്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് അതിർ

വേർതിരിക്കുന്ന അതിനായി അഞ്ചു തൊഴിലാളികൾ 14 ദിവസങ്ങളിൽ

മസ്ട്രോളിൽ ഒപ്പിടാതെ ജോലി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്നുള്ള

ജോലികളിൽ റോളിൽ ഒപ്പിട്ട് വേതനം നൽകാമെന്നായിരുന്നു മേറ്റ്

പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെ മുഴുവനായും വേദനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നാണ് വേതനം ലഭിക്കുന്നത.്

ചർച്ചയുടെ തീരുമാനം ധനലക്ഷ്മി പറയുകയുണ്ടായി.

* വേദനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന തിനുള്ള മറുപടി, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും

തൊഴിലുറപ്പ് ഫണ്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ

ലഭിക്കുന്നതാണ്.

* ഇതുവരെയുള്ള ജോലിയുടെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും പഞ്ചായത്തിൽ

നിന്നും ഫണ്ട് സാങ്ഷൻ ആയതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെയ്ത

ജോലിയുടെ കൂലി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനിമുതൽ കാടുവെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന

ജോലികൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ല.

* കേന്ദ്രസർക്കാർസമയം മാറ്റി നൽകുകയാണ്എങ്കിൽ ഉറപ്പായും

സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള നിയമത്തിൽ പഞ്ചായത്ത്

അധികൃതർക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തുവാനും

സാധിക്കുന്നതല്ല.

* മസ്റ്റ് റോളിൽ ഒപ്പിടാതെ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയതിനാൽ വേദനം

ലഭിക്കുക ഇല്ല.വാർഡ് മെമ്പർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരുമായി

ആലോചിച്ച് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനംഎടുക്കാവുന്നതാണ്.

തുടർന്ന് ഗ്രാമസഭാ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ അംഗങ്ങളും അംഗീകരിക്കുകയും

എഴുതാൻ ലക്ഷ്മി എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞു12.45 pm നു ഗ്രാമസഭ

അവസാനിച്ചു.
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(നെടുമങ്ങാട്ബ്ലോക്ക്

കരകുളം പഞ്ചായത്ത്)


