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BapJw

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണകാരായ ജനങ്ങളുടെ ടൊഴിൽ ടെയാനുള്ള അവകാശട്തെ സംരകിചു നിലനിർ്തെുന്നെിനായി 2005 ടസപ്െംബര് അഞാം െിയെി ദേശീയ

ഗ്ാമീണ ടൊഴിലുറപു നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്േ കായിക ടൊഴിലിൽ ഏർടപൊൻ സന്നദ്ധെയുള്ള ഗ്ാമപ്ദേശങ്ങളിൽ അധിവസികുന്ന ഏടൊരു

കുെുംബ്തെിനും ഒരു സാമ്പ്തെിക വര്ഷം നൂറു േിവസ്തെിൽ കുറയാ്തെ ടൊഴിൽ ഉറപാകുന്നെിദനാടൊപം ഗുണദമന്മയുള്ളെും സായിയായിടുള്ളെും

ഉല്പാേനകമവുമായ അസികളുടെ സൃഷിയാണ് ഈ പദ്ധെിയുടെ മുഖ്ത്യ ലക്ഷ്ത്യം. േരിേ്രുടെ ഉപജീവനം ആയി ബന്ധടപടു വിഭവാെി്തെറ ശകിടപെു്തെുകയും

സാമൂഹികമായി പിദന്നാകം നിൽകുന്ന എല്ലാ കുെുംമ്പങ്ങടളയും പദ്ധെിയിൽ ഉൾടപെു്തെുകയും പഞായ്തെി രാജ് സാപനങ്ങടള ശകിടപെു്തെുക എന്നെും

ഇെിന്ടറ ലക്ത്യമാണ്.

സവിദശഷെകൾ

 നിയമ്തെിന്ടറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷിെ പദ്ധെി

 ഗ്ാമപഞായെ് പ്ദേശ്തെു ൊമസികുന്ന 18 വയസു പൂർ്തെിയായ ഏടൊരാൾകും പദ്ധെിയിൽ പങാളിയാവാം

 സ്െ്ീകും പുരുഷനും െുല്ത്യ ദവെനം പരിസിെി സംരകണം കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസാന സൗകര്ത്യ വികസനം എന്നിവകു മുൻഗണന

 ടൊഴിലാളികൾ െടന്ന പ്വർ്തെികൾ കട്ടെ്തെുകയും ആസൂെ്ണട്തെ സഹായികുകയും ടെയുന്നു

 ആസൂെ്ണ്തെിലും നിർവഹണ്തെിലും െികഞ്ഞ സുൊര്ത്യെ

 കരാറുകാദരാ ഇെനിലകാദരാ ഇല്ല

 ടപാെുജന പങാളി്തെദ്തൊടെ ദലബർ ബജറ്

 ബാങ്, ദപാദ്ാഫീസ് വഴി മാെ്ം ദവെന വിെരണം

 സ്െ്ീകൾക് മുൻഗണന

 കമ്പ്ത്യൂടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിററിങ് സംവിധാനം

 ഗ്ാമസഭ പദ്ധെി ഓഡിറ് ടെയുന്നു.

tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn {]Imcw {Kma]©mb v̄ {]tZi v̄ \S¸nem¡p¶ Fലാ

{]hr¯nIfpw tkmjyÂ HmUnän\v hnt[bam¡Wsa¶v 17(2)þmw hIp¸v \njvIÀjn¡p¶p.

]²Xn {]hÀ¯\s¯¸änbpw s]mXp[\w Nnehgn¡p¶Xns\¸änbpw ]uckaqlw \S¯p¶

]ckyhpw kzX{´hpamb ]cntim[\bpamWv tkmjyÂ HmUnäv AYhm kmaqlnI

]cntim[\. sXmgnepd¸v \nba {]Imcw hÀj¯nÂ cണ്റ് {]mhiyw tkmjyÂ HmUnäv

{Kmak`IÄ Fലാ hmÀUnepw IrXyambn \St¯ണXmWv. tkmjyÂ HmUnäneqsS AgnaXn

CÃmXm¡p¶Xn\pw kpXmcyX Dd¸phcp¯p¶Xn\pw Imcy£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw

kZv`cWw Dd¸m¡p¶Xn\pw Ignbp¶p. ]²Xn ]Ww icnbmb coXnbnÂ Nnehgn¨n«pസണാ

F¶pw Cu ]Ww Nnehgn¨XpsImണ്റ് ]²XnbpsS e£yw ssIhcn¨n«pസണാ F¶pw AXneqsS

]²XnbpsS KpWt`màm¡fpsS PohnX¯nÂ KpWIcamb amäw Dണmbn«pസണാ F¶pw

tkmjyൽ HmUnäv v പ്ക്ിയക്Iണണ¯m³ Ignbp¶p.

ബേലോഷ്യൽഓഡിറ് കപക്ിയ

1.ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ

എസ് എ യു യിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിച്ച് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ തിരുവില്യാമല പഞ്ചായത്തിലെ



വാർഡ് 5പാമ്പാടിയിൽ ,2018 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2019 മാർച്ച് വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ സാമൂഹിക പരിശോധന

നടത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയ്ക്ക്

ആരംഭം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

2. അഭിമുഖ൦

ജെപിസി,ബിഡിഒ ,പഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡന്റ്,സെക്രട്ടറി,ജനപ്രതിനിധികൾ,സ്റ്റാഫ്

അംഗങ്ങൾ,മേറ്റ്,തൊഴിലാളികൾ,തൊഴിലിനു പോകാത്ത തൊഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ,ക്ലബ്ബുകൾ ,റെസിഡന്ഷ്യൽ

അസോസിയേഷനുകൾ,തുടങ്ങിയവരുമായി നേരിട്ടും അല്ലാതെയും സംവദിച്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

3.ഫയൽ പരിശോധന

ഇതിൻറെ ഭാഗമായി സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഫോർമാറ്റുകൾ MIS ഇൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു 7

രജിസ്റ്ററുകൾ, 11 വർക്ക് ഫയലുകൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു.ഊന്നൽ നൽകിയ

കാര്യങ്ങൾ :

 പൊതു പ്രവർത്തികൾ,വ്യക്തിഗത പ്രവർത്തികൾ

 രേഖകളുടെ ഉള്ളടക്കം -സുതാര്യത,പരിപൂർണത

 ഭരണ സമിതിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കാര്യപ്രാപ്തി

4.ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം

പൂർത്തിയായ തൊഴിലിടം,നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലിടംതുടങ്ങിയവയുടെ ഫീൽഡ് തല പരിശോധന നടത്തി.

5.റഫറൻസ്

വികസന രേഖ, വാർഷിക പദ്ധതി രേഖ,എംഐഎസ് ,റജിസ്റ്ററുകൾ

6 .വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം

ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ട ചർച്ച

7 . കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ



പഴയന്നൂർ അടിസലോനവിവരങ്ങൾ

തൃശൂർ ജിലയിൽ sXmgnepd¸v പദ്ധതിക്റ് തുടക്കം കുറിച്ചത്റ് 2008 ഏപപിൽ ഒനിനായിരുനു. പഴയനൂർ

സ്ാകിണെ പഴയന്നൂർ പഞായതിൽ ഈ പദ്ധതിയുണട നടതി്്റ് വളണര േുഗമവു്കം േജീവമായി തുടർനു

സപായിണകാണിരികുനുണ്റ്.. സകരളതിണെ തൃശൂർ ജിലയിൽ തെ്ിളി താെൂകിണെ പഴയനൂർ സ്ാകിൽ

ഉൾണ്ട ഒരു പഗാമമാണ്റ് പഴയന്നൂർ..

ജില : തൃശൂര്റ്

ബ്റ്സളാക്റ് : പഴയനൂര്റ്

വിസ്ീർ്്കം : 37.94ച.കി.മീ.

വാർഡുകളുണട എ്്കം : 17

ജനേംഖ്യ : 24175

പുരുഷൻ്ലോര് : 11484

േ്കതരീ്ള് : 12691

ജനേലോക്ദ്രത : 637

േ്കതരീ : പുരുഷഅനുപലോതം : 1105

മ്ലോതംേലോക്ഷരത : 83.85

േലോക്ഷരത (പുരുഷൻ്ലോർ ) : 88.57

േലോക്ഷരത (േ്കതരീ്ൾ ) : 79.64



അതിരു്ൾ:

കിഴക്റ് ണപരിസ്ാടുകുറിശി, തരൂർ പഞായതുകൾ; പടിഞാറു്കം ണതകു്കം ചീരകുഴി്ുഴ; വടക്റ് ഭാരത്ുഴ.

ഭാരത്ുഴയുണട തീരതായി പാെകാട്റ് ജിലയിണെ െകിടിക്റ് എതിർവശതായാണു തിരുവിെ്ാമെ

സിതിണചയുനത്റ്.

ണനലു്കം, ണത്ു്കം, റബ്ബറുമാണ്റ് മുഖ്യ വിളകൾ. കകതറി ണനയ്റ്ത്റ്, പനമ്റ്പ്ണനയ്റ്ത്റ്, കുടണനയ്റ്ത്റ്,

സൊഹ്ണി, പ്ടവ്യവോയ്കം, ആശാരി്ണി, കളിമൺപാപത നിർമാണ്കം, ഓടുപാപതനിർമാണ്കം തുട്ിയ

നിരവധി പരമരാഗത ണചറുകിട-കുടിൽ വ്യവോയ്ൾ ഇവിണട നിെവിെുണ്റ്. ചിെയിട്ളിൽ റബ്ബറു്കം

പാസികു്കം ഉപസയാഗിച്ചുള ആധുനിക ണചറുകിട വ്യവോയ യൂണിറുകളു്കം പപവർതികുനുണ്റ്.

പഞായതിൽേുെഭമായി െഭികുനകരിങ്കല്റ് ണകടിടനിർമാണതിന്റ് ഉപസയാഗികുനു.

്ലോലലോവസ

കാൊവസാവ്യതിയാന്കം മൺതര്ൾ ഭൂപപകൃതി എനിവയുണട അടിസാനതിൽ തിരുവിെ്ാമെ

പഗാമപഞായത്റ് വടക്റ് മധ്യ ണചങ്കല്റ് വിഭാഗതിൽ ഉൾണ്ടുനു കാെവർഷവു്കം തുൊവർഷവു്കം അസതാണടാ്്കം

നണലാരു സവനൽ മഴയു്കം െഭികാറുണ്റ്. വർഷകാെത്റ് അമിത ജെ പപവാഹവു്കം സവനൽകാെത്റ് രൂക്ഷമായ

വരൾച്ചയു്കം അനുഭവിച്ചു വരുനു. ഭൂവിനിസയാഗതിൽ ഉണായ മാറ്ളുണട ഫെമായി പഞായതിണെ ഭൂരിഭാഗ്കം

നീർച്ചാെുകൾ മഴ മാറുനസതാണട വറുനതായി കണുവരുനു. ശാേ്റ്പതീയമായ മ ്്റ്-ജെ േ്കംരക്ഷണ

പപവർതന്ളുണടഅഭാവ്കം ണവള്കംകുതിണയാഴുകി സപാകുനതിന്റ് കാരണമാകുനു.

പലോമലോടി വലോർഡ് 5

പൗരാണികമായ വിശ്ാേ്ളു്കം ആചാര്ളു്കം പാെിച്ചു സപാരുന ഈ പപസേശതിൽ 8 ആരാധനാെയ്ളു്കം 3

േ്കാര്യ ണതാഴിൽ സകപ്ദ്ര്ളു്കം ഒരു പടിക ജാതി ോയാഹ്ന പഠന സകപ്ദ്രവു്കം 3 ക്ലബ്ബുകളു്കം 2 ണറേിഡന്റ്ഷ്യൽ

അസ്ാേിസയഷനുകളു്കം മൃഗാശുപപതി, സ്മശാന്കം, ണനഹ്റ്പ്റു സകാസളജ്റ് തുട്ി പെ ോ്കംേ്റ്പ്കാരിക സകപ്ദ്ര്ളുണട

പപവർതന്കം മൂെ്കം ഈ വാർഡിണന മറുള വാർഡുകളിൽ നിന്റ് വിഭിനമാകുനു. സകരളതിണെ ഏറവു്കം ണപശഷ്ഠമായ

പുഴയായ ഭാരതപുഴയുണട തീരതുസിതി ണചയുനഈവാർഡ്റ് നീണരാഴുകാൽേമനമാണ്റ്

വലോർഡിന്മെഅതിർതി്ൾ

്ിഴക് :പാമിൻകാവ്റ് ചീരാതുപടി സറാഡ്റ്,പടിഞലോെ്:പാമാടി ഗവണ്മെന്റ്റ്റ് ഹയർ ണേകന്റ്ററി സ്ൂെിന്റ്ണറ

മുൻവശ്കം മുതൽോയിഭവൻവണര,

വടക് : ഭാരത പുഴ മതക് : പകുതി ഭാഗ്കം 14 ആ്കം വാർഡിസനാട്റ് സചർന്റ് കിടകുന മ്ദ്ര്കം ആടിൻപാറ സറാഡ്റ്



ണനഹ്റ്പ്റു സകാസളജിന്റ്ണറ മുൻവശ്കം മുതൽ പാമിൻ കാവ്റ് വണരയു്കം ബാകി പാമാടി ണപരിസ്ാടുകുറിശി PWD

സറാഡുമായിഅതിരിടുനു.

 ്ുടുംബക്രീയുണിറ് പലോമലോടിവലോർഡ് 5

ആണകകുടു്കംബപശീ -272 ആണകകുടു്കംബപശീ - 13

േ്റ്ണപഷ്യൽകുടുബപശീ -2 ജനറൽകുടു്കംബപശീ - 12

വസയാജനകുടു്കംബപശീ -8 SC-കുടു്കംബപശീ - 1േ്കംഘകൃഷി പഗൂ്്റ് -2കമസപകാേ്കംര്കംഭപഗൂ്്റ് -1

SC സകാളനികൾ

ബ്ലോളനി്ളുമട ബപരും ്ുടുംബങ്ങളും

1) വയലാല കോളനി- 26, 2) കുന്നത്താട്ടു കോളനി- 16

പട്ടിക ജാതി സങ്കേതങ്ങൾ

 ചീരാത്തുപടി - 4 കുടുംബങ്ങൾ

 നാരായണമംഗലം കോതകുറിശ്ശി- 6 കുടുംബങ്ങൾ

 (കൂടാതെ ഒറ്റപെട്ടു നിൽക്കുന്ന 10 കുടുംബങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട)്.

പഴയനൂർ സ്ാകിണെതിരുവിെ്യാമെ പഞായതിണെ വാർഡ് 5ആയ പാമ്പാടിയിൽ ഒക്റ്സടാബർ 2018 മുതൽ

മാർച്ച്റ്2019വണരയുളകാെഘടതിൽനട്ിൊകിയ 15 പപവർതികളാണ്റ് ഓഡിറിന്റ് വിസധയമാകിയത്റ്.

ഈപദ്ധതിയിെൂണട ണതാഴിൊളികൾകുഅവരുണടഅവകാശ്ൾേ്കംരക്ഷികണ്ടിടുസണാഎനു്കം

പപവർതികളുണടഅടിസാനതിൽഈപദ്ധതിഎപതസതാള്കംകാര്യക്ഷമമായു്കംേുതാര്യമായു്കം ഗുണനിെവാര്കം

സനടിയിടുണണന്റ് പരിസശാധികുനു. ഇതിന്റ്ണറഅടിസാനതിെുളപരിസശാധനവിവര്ൾചുവണട

സചർകുനു.

മതലോഴിലലോളി്ളുമട AhImi§Ä

almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v]²Xn hn`mh\w sN¿p¶Xv Fs´ms¡sb¶pw
അെ് എങ്ങടന ഫലപ്േമായും Imcy£aambpw Cu പദ്ധെിയിലൂടെ \S¸nem¡msa¶pw {Kma]©mb¯nt\bpw
sXmgnemfnIstfbpw {Kmak` AwK§tfbpw കൂെി t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\p thnbmWv Cu sSÌv tkmjyÂ
HmUnäv . ഈ നിയമം പ്ധാനം ടെയുന്ന 10 അവകാശങ്ങൾ എങ്ങടന എെ്ദ്തൊളം ഈ വാർഡിൽ നെപിലാകടപടിടു്ടെ് എന്നെിടന സംബന്ധിച് ഞങ്ങൾ

നെ്തെിയ പരിദശാധനയുടെ വിശേ വിവരങ്ങൾ െുവടെ ദെർകുന്നു.

1.മതലോഴിൽ ്ലോർഡ് ലഭികുനതിനുള്ള അവ്ലോ്ം (മഷഡ്യ്ശൂൾ2 പലോര 1)

18 വയ്്റ് പൂർതിയായ ഏണതാരാളു്കം ണതാഴിൽ കാർഡിന്റ് അസപക്ഷിച്ചാൽ 15 േിവേതിനുളിൽ

സഫാസടാ പതിച്ച ണതാഴിൽ കാർഡ്റ് സകപ്ദ്ര േർകാർ ണചെവിൽ െഭികാനുള അവകാശമാണ്റ് നിയമ്കം

നൽകുനത്റ്. 24 sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw Adn-bm³ km[n-̈ Xv , FÃm-hcpw sXmgnÂ ImÀUn-te¡v B-h-iy-

amb t^mt«m kz´-ambn ss]k Nne-h-gn¨v FSp-¡m-dp-Å-Xm-bm-Wv. ]©mb¯nÂ \n¶p Xs¶



kuP\yambn t^mt«m FSp¯v \ÂIWw F¶Xns\¡pdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb [mcW

CÃmbncp¶p. -sXm-gn-em-fn-I-fpsS sXmgnÂ ImÀUn-te-¡m-h-iy-amb t^mt«m ]©m-b-̄ nÂ \n¶v Xs¶

FSp¯v sImSp-¡p-¶-Xn\v th \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-¶Xv \Ã-Xm-bn-cn-¡pw.

.2. മതലോഴിൽ ആവ്്യമ്പെടലോനും 15 ദിവേതിനുള്ളിൽ ലഭികലോനുള്ള അവ്ലോ്ം.

(ഷെഡ്യൂൾ 1 പാര 11)

തീയതി ണവച്ച്റ് 14 േിവേതിൽകുറയാണതയുളണതാഴിൽേിന്ൾആവശ്യണ്ടുവാനു്കംഅതിണനതീയതി

വച്ച്റ് രേീത്റ്കക്റുവാനു്കം 15 േിവേതിനുളിൽണതാഴിൽെഭികുവാനു്കം ഉളഅവകാശ്കംനിയമ്കം

അനുശാേികുനു.

ഇതിണനേ്കംബനിച്ചപരിസശാധനയിൽ 26 ണതാഴിൊളികൾണതാഴിൽആവശ്യണ്ടതു്കംഅവർകുഡിമാൻഡ്റ്

ണറേിപ്റ്റ്റ് നൽകിയതായു്കം കണണതാൻകഴിഞിടുണ്റ്. സമറിൻണറകയിൽേൂക്ഷിച്ചിരുനഒരുഡിമാൻഡ്റ്

ണറേിപ്റ്റ്റ് കാണാൻോധിചു.

ഫയെുകളിൽഒനിെു്കംഇതുമായിബനണ്ട സരഖകൾഉണായിരുനില

3 മതലോഴിലില്ലലോയ്മ ബവതനം ലഭികലോനുള്ള അവ്ലോ്ം. (ഷെക്ഷൻ7(1) )

ണതാഴിൽ ആവശ്യണ്ട്റ് 15 േിവേതിനക്കം ണതാഴിൽ െഭിച്ചിണലങ്കിൽ ആേ്യണത പതിനഞ്റ് േിവേ്കം

സവതനതിന്റ് നാെിണൊനു്കം തുടർന്റ് 100 േിവേ്കം വണര സവതനതിന്റ് പകുതികു്കം അവകാശമുണ്റ്.

ടൊഴിലില്ലായ്മ ദവെനം ആർകും ലഭിചൊയി അറിവില്ല.

4. കപവർതി്ൾ ്മ്ടെതിനൽ്ലോനുള്ളഅവ്ലോ്ം ഷെഡ്യൂൾ 1 പാര 9

ഓസരാ ണതാഴിൊളികു്കം ണതാഴിെുറ്്റ് പദ്ധതി പപകാര്കം ത്ളുണട വാർഡിൽ ഏണറടുതു നട്ിൊസകണ

പപവർതികൾ (നാെ്റ് വിഭാഗ്ളിൊയി 260എ്്കം)കണണതിനൽകുവാനുളഅവകാശ്കം.

 ]²Xn Bkq-{X-W-¯n-ep-ff ]¦m-fn¯w

\nbaw A\pimkn¡p¶ {]Imcw sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnÂ Is¯p¶Xn\pw sXmgnÂ Bkq{XWw

sN¿p¶Xn\pÅ AhImiw Dv. F¶mÂ Cu Hcp AhImis¯ Ipdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb

[mcWbnÃm¯Xn\mÂ ]©mb¯nÂ \n¶pw AXn\pth ]cnioe\§f¡v ¢mÊpIÄ apJm´capÅ

Aht_m[tam e`yam¡n sImSpt¡Xv A\nhmcyamb LSIamWv.

5.അഞു്ിബലലോ്രീറർ ചുറളവിൽ മതലോഴിൽലഭികുവലോനുള്ളഅവ്ലോ്ം

മഷഡ്യ്ശൂൾ 2 പലോര 18

ണതാഴിൊളിയുണട താമേസെതു നിന്റ് അഞ്റ് കിസൊമീറർ ചുറളവിെല ണതാഴിൽ െഭികുനണതങ്കിൽ

സവതനതിന്റ്ണറ 10 ശതമാന്കംകൂടിഅധികസവതന്കംെഭികുനതിനുളഅവകാശ്കം.

 bm{X _¯

5 IntemaoäÀ Npä-fhnn\v ]pd¯v sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ sN¿pIbmsW¦nÂ 10% A[nI thX\w



\Ât¡XmWv. ]cntim[\bnÂ BÀ¡pw bm{X_¯ A\p-h-Zn-̈ -Xmbn ImWp-hm³ km[n-̈ nÃ. ഒസര

വാർഡിൽതണനഉളപണികൾക്റ് സപാെു്കം ണതാഴിൊളികൾയാപത ണചെവ്റ് വരുനുണ്റ് .എനാൽ 5kmൽകുറവ്റ്

ആയതിനാൽഇത്റ് െഭ്യമല

6.പണിസലമത ASn-Øm\ േൗ്ര്യങ്ങÄ¡pÅ അവ്ലോ്ം

മഷഡ്യ്ശൂൾ 2പലോര 23

ണതാഴിൽസെ¯ v ശുദ്ധമായകുടിണവള്കം,ഫസ്റ്എയ്്റ് സബാക്്റ്, XWÂ, 5 കുടികളിൽകൂടുതൽ

ണതാഴിൊളികസളാണടാ്്കം ഉണണങ്കിൽഅവണര സനാകുനതിനായിBb, F¶nh¡pÅ അവകാശ്കം.

IqSmsX sXmgnÂ Øe¯v Dm-Ip¶ A]-I-S-̄ nsâ NnInÂk sNehpw e`n-¡p-¶-Xn\pff Ah-Im-i-ap-
v.

sXmgnÂ Øes¯ kuI-cy-§Ä

IpSn-bv¡p-hm-\pÅ shÅw, hn{ia kuI-cyw, {]Y-a-ip-{iqjm kuIcyw F¶nh sXmgnÂ

Øe v̄ e`y-am-¡-W-sa¶v sXmgn-ep-d¸v \nbaw A\p-im-kn-¡p-¶p-v.-sXm-gn-em-fn-I-fp-ambn t\cn«v

\S-̄ nb k`m-j-W-̄ n-\n-S-bnÂ an¡ {]hr-̄ n-I-fnepw sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ IpSn-shÅw

sImp-h-cp-¶-Xm-bmWv Adn-bm³ Ign-ª-Xv.{]Ya ip{iqj Inäp-IÄ ]Wn Øe-§-fnÂ e`y-am-

bn-«pv F¦nepw AXym-hiy acp¶pIÄ t_mIvknÂ CÃ, X-Wen\pÅ SmÀt]m-fn³ e`y-am-bn-

«nÃ. ]Wn-bm-bp-[-§Ä sXmgn-em-fn-IÄ sImp-h-cp-¶-XmWv. sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw t\cn«v

tNmZn-̈ -dnª hnh-c-§-fm-Wn-Xv.,

. 7.്്ശൂലി ലഭികലോനും 15 ദിവേതിനുള്ളിൽതമനഅത് ലഭികലോനുള്ള

അവ്ലോ്ംമഷഡ്യ്ശൂൾ 2 പലോര 29

േർകാർ പപഖ്യാപിച്ചിടുള കൂെി 15 േിവേതിനുളിൽ െഭികുവാൻ ഉള അവകാശ്കം.

കൂെി കവകുനതായി പരാെി ലഭിച്ചു.

. പരിദശാധനകായി ലഭിച പാസ്ബുകുകൾ അപ്ദഡറ് ടെയാ്തെെ് ടകാ്ടെ് 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിചിടുദ്ടൊ എന്ന്

മനസിലാകാൻ കഴിഞ്ഞിടില്ല

8. thX\-hn-X-c-W-¯nse Ime-Xm-a-k-¯n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-

Im-iw - ടസകൻ3(2),6

Ah-km\ {]hr¯n Znh-k-̄ nsâ 15-þmw Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-̈ nsÃ¦nÂ thX-\-̄ nsâ

0.05% A[nI thX\w e`n-¡m-\pÅ Ah-Imiw.

. പരിസശാധനകു വിസധയമാകിയ ബാങ്ക പാ്്റ്പ്ബുകളിൽ ഇത്റ് നൽകിയതായി കാണാൻ

കഴിഞില.

9.േ്യബനിത്ലോയ കപശ്നപരിഹലോരതിനുള്ളഅവ്ലോ്ം - മേക്ഷൻ 3(3)

sk£³ 19ന്റ് അനുേരിച്ച്റ്അഞുേിവേതിനക്കംപരാതി പരിഹരികുകയു്കം ഏഴുേിവേതിനുളിൽ



പരാതികാരന്റ്അത്റ്അറിയികുവാനു്കം ഉളഅവകാശ്കം.\ പരാതികൾ ണപാതുണവപറയാറില.

.

10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw-ഷെക്ഷൻ 17(2)

XpSÀ -̈bmbn kmaqly ]cn-tim-[\ \S-̄ p-hm\pw AXnÂ ]¦m-fn-bm-Ip-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw

tkmjyÂ HmUnäv

പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഓരോ

വാർഡുകളിലും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തി

വരുന്നത്. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും

അവരുടെഅവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്താനുള്ള വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ

ബോർഡ് Para 25(a), schedule 1അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തിയുടെഅടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾഅതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക

സാധന വേതനഘടകങ്ങൾയഥാർത്ഥ ചെലവ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾസാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും

ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ഈബോർഡ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഓരോ പ്രവർത്തിയുടെയുംആരംഭഘട്ടത്തിൽആണ.്ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും

അനുസൃതമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബോർഡുകൾസിമൻറ്ഉം കോൺക്രീറ്റും ഉപയോഗിച്ച്

നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ളക്സ്ഷീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ

ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിർമ്മാണച്ചെലവ് വ്യക്തിഗത

പ്രവർത്തികൾക്ക് 3000 രൂപയും പൊതു പ്രവർത്തികൾക്ക് 5000 രൂപയുംആണ് പരമാവധി ചിലവ് എന്നാണ്ആനുവൽ

മാസ്റ്റർസർക്കുലർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്

.ഫയലിൽവർക്ക് സിഐബിഅടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തണം

11വർക്ക് ഫയലുകളിലായി 7ബോർഡുകൾ മാത്രമേ കാണാൻസാധിച്ചുള്ളൂ.

.

റോസ്ഗാർദിനം

തൊഴിൽ ആവശ്യകത കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും തൊഴിലാളികളുടെ അർഹതകളും അവകാശങ്ങളും അവരെ

ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി റോസ്ഗാർ ദിനം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.



റോസ്ഗാർ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനു മുൻപായി വിവര വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾ

സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോഡിനേറ്റർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.് റോസ്ഗാർ കലണ്ടർ

സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ പ്രത്യേകമായി ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ.്

റോസ്ഗാർ ദിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻറെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോഡിനേറ്റർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിമാസ പട്ടിക അനുസരിച്ച് തന്നെ

റോസ്ഗാർ ദിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.് ഈ പട്ടിക

ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയവുമായും പൊതുജനങ്ങളുമായും പങ്കുവെക്കേണ്ടതും ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ.് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭാരവാഹി ദിനാചരണത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടതാണ.് ഇത് നടത്തുന്നതിനും

നടപടിക്രമങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷൻ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ.്

റോസ്ഗാർദിനം ആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദിവസം നടത്തുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ

നിയോഗിക്കേണ്ട താണ.് ഈ യോഗത്തിൽ മിനിറ്റ്സ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനും സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിനും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട.് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ

ശേഖരിക്കുന്നതാണ.്സംസ്ഥാനസർക്കാർ തൊഴിൽആവശ്യകതസംബന്ധിച്ച് ജില്ലാതല റിപ്പോർട്ടുകൾപതിവായി

അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ.്

hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-Kv I-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-anXn)

a-lm-ß-Km-Ôn tZio-b {Kmao-W sXm-gn-ep-d¸v ]-²n-Xn-bnse G-ähpw {]-[m-\-s¸-« kw-L-S-\m-

]-cam-b H-cp hn-̀ m-K-am-Wv hn-Pn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-Kv- I½-än AY-hm Pm-{K-Xm taÂ-t\m-« k-an-

Xn . 2018þ2019 am-kv-äÀ kÀ-¡p-eÀ A-\p-k-cn-̈ v Pm-{K-Xm taÂ-t\m-« k-an-XnbnÂ k-aq-l¯n-sâ- hnhn-

[ `m-K-§fnÂ \n-¶p-f-f ]-«n-I-Pm-Xn ]«n-I hÀ-K hn-̀ m-K¯nÂs]-«-hcpw P-\-k-½-X\m-b H-cp hy-àn-

bpw H-cp P-\-{]-Xn-\n-[nbpw h-\n-X-Ifpw DÄ-s¸-sS A-©v ap-XÂ F-gp h-sc AwK-§Ä A-S§p-¶ I-

½n-än cq-]o-I-cn-¡p-¶-Xv {Km-a-k-̀ bnÂ h-̈ mWv. hmÀ-Uv X-e¯nÂ cq-]o-I-cn-t¡-- I-½n-änbnÂ A-

[ym-]-IÀ, B-im-hÀ-t¡-gvkv, kz-bw klm-b kw-L-§fnÂ \n-¶pw (A-bÂ-¡q-«w,Ip-Spw-_{io),

tPm-bnâv sse-_n-en-än AwK-§Ä bq-̄ v AwK-§Ä knhnÂ skm-ssk-än AwK-§Ä Cu taÂ ]-

dª hn-̀ m-K-§fnÂ \n-¶p-f-f AwK-§Ä B-bn-cn¡Ww hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-Kv I-½-

änbnÂ DÄ-s¸-tS-Xv.

{]m-Xn-\n-Xy kz-̀ m-h-t¯m-Sp-Iq-Sn P-\-§fnÂ \n¶pw sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-¶ -Cu -Aw-K-§-fp-

sS- {]-hÀ-̄ -\-Im-emh-[n Np-cp-§n-b-Xv 6 am-k-¡m-ehpw ]-c-am-h-[n H-cp hÀ-jw h-sc-bp-amWv.

sXmgnÂ \-S-¡p-t¼mgpw ]qÀ-̄ n-bm-Ip-t¼mgpw Cu k-an-Xn-¡v {]-hÀ-̄ n ]-cn-tim-[n-¡m-hp-¶Xpw Xn-

cp-̄ Â \nÀ-tZi-§Ä k-a



-bm-k-a-b-§-fn-Â ]-©m-b-̄ n-\v tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-¡m-hp-¶-Xp-amWv. Cu dn-t¸mÀ-«p-IÄ hÀ-

¡p ^-b-en-sâ `m-K-am-bn-cn-¡p-¶Xpw H-cp I¬-Idâv tkmjyÂ B-Un-äv dn-t¸mÀ«v F-¶ \n-ebnÂ

]n-¶o-Sv {Kma-k-̀ \-S¯p-¶ tkmjyÂ B-Un-än-\v C-Xv k-lm-b-I-c-am-Ip-Ibpw sN-¿pw.

വിജിലൻേ് &ബ്ലോണിറെിങ്േ്ിതിഅംഗങ്ങൾ

ഫയൽപരിബ്ലോധന

]©mb¯nÂ kq£n¨ncnt¡ 7 cPn-Ì-dp-IÄ

tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ \nÀ_Ôambpw
{Kma]©mb¯nÂ kq£nt¡hbmWv.

1. സജാബ്റ് കാർഡ്റ് രജിസർ

2. കഗലോ്േഭ രജിസർ

3. ഡിമാൻഡ്റ് / അസൊസകഷൻ &പയ്റ്ണമന്റ്റ്റ് ഓഫ്റ് സവജേ്റ്രജിസർ

4. വർക്റ് രജിസർ

5. ഫിക്ഡ്റ്അേറ്റ് രജിസർ

6. പരാതി രജിസർ

7. ണമറീരിയൽ രജിസർ

രജിസ്റ്റർപരിബ്ലോധന

AMC പപകാരമുള 7 രജിസറുകളു്കം ഉണായിരുനു.

1. ബജലോബ് ്ലോർഡ് രജിസ്റ്റർ
sXmgnÂ ImÀUv ( At]£, cPnkv{Sj³ hnXcWw) IpSpw_mt]£bptSbpw cPn-kvt{S-j³ MIS ഇൽ നിന്നുള്ള

വിവരങ്ങൾ സൂകിചിരുന്നു

2. കഗലോ്േഭ രജിസ്റ്റർ :

പഗാമേഭ നടതിയ തീയതി ഉണായിരുനു. പണങ്കടുതവരുണട (45 സപരുണട) സപരു്കം സജാബ്റ് കാർഡ്റ് നമറു്കം

ഒ്ു്കം ഉണായിരുനു. 2 .10 .2018 ണെ തീയതിയിൽ ആണ്റ് ഇത്റ് സരഖണ്ടുതിയിരികുനത്റ്.എനാൽ മറു

വിവര്ൾഒനു്കംഉണായിരുനില.

3. ഡി്ലോൻഡ്അബലലോബകഷൻ ബവതനരജിസ്റ്റർ

ഡിമാൻഡ്റ് പരിസശാധിച്ചതിൽ ഡിമാൻഡ്റ് ണചയ് േിവേവു്കം ണതാഴിൽ അനുവേിച്ച േിവേവു്കം

സവതന വിശോ്കംശ്ളു്കം ഒറ ഷീറിൽ സരഖണ്ടുതിയിരുനു. കൃത്യമായി രജിസരിൽ

വിവര്ൾ േൂക്ഷിച്ചിരുനു.

ഇത്റ്പരിസശാധിച്ചതിൽ43ണതാഴിൊളികൾകു8



മസർസറാളുകളിൽ(MR)നിനായിസവതന്കംകിടാനുളതായികാണുനുണ്റ്.

4.വർക് രജിസ്റ്റർ:

{]hÀ¯nbpsS enÌpw Nnehpw hniZmwi§fpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ Fw sF.-Fkv
Â \n¶pw {]nâv FSp¯v kq£n-̈ n-«p-m-bn-cp-¶p.

5.ആസ്ി രജിസ്റ്റർ:

Ønc BkvXnIfpsS cPnÌdnÂ BkvXn kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä ]qÀ®-ambpw
tcJ-s¸Sp¯n-bn- ടു്ടൊയിരുന്നില്ല

6.പരലോതി രജിസ്റ്റർ:

]cmXn ]cn-lmc kwhn-[m\w

k-a-b-_-Ôn-Xam-b ]-cm-Xn ]-cn-lm-cw F¶-Xv a-lm-ßmKm-Ôn tZio-b {Kmao-W sXm-gn-epd-̧ v \n-b-a {]-Im-cw
sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p {]-[m-\w sN¿p-¶ H-cp A-SnØm-\ A-h-Im-i-am-Wv sXm-gn-em-fn-IÄ X-§-fp-sS {]-hÀ-̄ -\-
hp-am-bn _-Ô-s¸-« G-Xp ]-cm-Xnbpw G-Xp k-a-b¯pw ]-©m-b-̄ n-s\tbm _-Ô-s¸-« A-[n-Ir-X-sctbm k-
ao-]n-̈ mÂ ]qÀ-®-ambpw ]-cnlm-c \-S-]-Sn-IÄ \Â-In- sIm-f-fm-sa-¶m-Wv \nb-aw A-\p-im-kn-¡p-¶-Xvv. AXn-
\m-bn ]-©m-b¯nÂ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p th-nbp-f-f H-cp ]-cm-Xn ]-cnlm-c c-Pn-ÌÀ kq-£n-¡p-¶p-. IqSmsX
tSmÄ {^o \¼-dmb 1800 4255720 D]-tbm-Kn-¡mw. C sabnÂ hgnbpw ]cmXns¸«n-bnÂ t\cn-«pw ]cmXn
kaÀ¸n-¡mw. ]cmXn kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä H¶pw Fgp-Xn-bn-«p-m-bn-cp-¶n-Ã

7. മ്റരീരിയൽരജിസ്റ്റർ :

km[\ cPn-ÌÀ 2017-þ18 hsc-bp-ff hnh-c-§Ä Fgp-Xn-bn-cp-¶p, F¶mÂ 2018-þ19
km¼-̄ nI hÀjs¯ hnh-c-§Ä H¶pw Fgp-Xn-bn-«p-m-bn-cp-¶n-Ã.

കപവർതിഫയലിമല 22 ബരഖ്ൾ

tI{µkÀ¡mÀ \nÀt±i{]Imcw Hcp കപവർതി ^benൽÂ Xmsg ]dbp¶ 22 tcJIÄ
\nÀ_Ôambpw Dmt¡XmWv.

1) IhÀ t]Pv
2) sN¡v enÌv
3) B£³ ¹m³/sjÂ^v Hm^v hÀ¡v F¶nhbpsS AwKoIcn¨ tIm¸n
4) kmt¦nXnI FÌntaäpw Unssk\pw
5) `cWm\paXnbpsSbpw km¼¯nIm\paXnbpsSbpw tIm¸n
6) kmt¦XnI A\paXnbpsS tIm¸n
7) I¬shÀP³kv hniZmwi§Ä
8) sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ Bhiys¸«psImpff At]£
9) sXmgnÂ A\phZn¨psImpff t\m«oknsâ tIm¸n
10) ]qcn¸n¨ aÌÀ tdmfnsâ tIm¸n
11) sajÀsaâv _p¡nsâ tIm¸n
12) km[\§Ä hm§p¶Xn\pff Izmt«j³ £Wn¨Xnsâbpw Iw]mcnäohv



tÌävsIânsâbpw saäocnbÂ kt¹ HmÀUdnsâbpw tIm¸n
13) thPvenÌv
14) thX\¯nsâbpw km[\§Ä¡v ]WaS¨Xnâbpw F^v.än.H bpsSbpw tIm¸n
15) saäocnbÂ hu¨dnsâbpw _nÃpIfpsSbpw tIm¸n
16) tdmbÂän AS¨Xnsâ ckoXnsâ tIm¸n
17) aq¶v L«§Ä Bbpff sXmgnensâ t^mt«IÄ
18) ]qÀ¯nIcn¨ kÀ«n^n¡änsâ tIm¸n
19) aÌv tdmÄ aqhvsaâv Én]v
20) BkvXnbpsS Pntbm SmKv t^mt«mIÄ
21) tkmjyÂ HmUnänsâ dnt¸mÀ«v tIm¸n
22) sskäv Ubdn

15 വർക്റ് ഫയെുകൾ പരിസശാധിച്ചതിൽ നിയമ പപകാര്കം ഉണിയിരിസകണതു്കം എനാൽ ഞ്ളുണട

പരിസശാധനയിൽകണണതിയതുമായ 22 സഡാക്യൂണമൻറ്റ്േിന്റ്ണറ വിവര്ൾചുവണട സചർകുനു:

1.്വർബപജ്

ആനുവൽ മാസർ േർകുെർ പപകാരമുള ഒരു കവർ സപജ്റ് ഫയെിൽ േൂക്ഷികുനത്റ്

ണതാഴിെുറ്ുപദ്ധതിയുണട േുതാര്യതയു്കം ൊളിത്യവു്കം ഉറ്ാകാൻ ോധികു്കം. ഒരു പപവർതിയുണട എലാ

അടിസാന വിവര്ളു്കം അട്ുന ഒരു സരഖയാണിത്റ്.

11 ഫയെുകൾ പരിസശാധിച്ചതിൽ 11 ഫയെുകൾക കവർ സപജുണായിരുനു.. ോസങ്കനിക വിേഗ്ധന്റ്ണറ സപസരാ

ഓസ്ാേീസൊ ,സോഷ്യൽഓഡിറി്കംഗ്റ് നടതിയതിണനേ്കംബനിച്ചുളവിവര്ളു്കംഇതിൽഇലായിരുനു.

2. മചക് ലിേ്ക്റ്

ഒരുഫയെിൽഏണതാണകസരഖകൾഉളടക്കംണചയ്ിടുണണനു്കംഅത്റ്ഏത്റ് സപജ്റ് മുതൽഏത്റ് സപജ്റ്

വണരയാണണനു്കംമന്ിൊകുനതിനുളഒരു സരഖയാണ്റ് ണചക്റ്െിസ്റ് .ഫയെുകളിൽ ണചക്റ് െിസുകൾ

പൂരി്ികാണതവച്ചിരികുകയായിരുനു, എനാൽ ഫയെിൽ അട്ിയിടുള സരഖകൾ ഏണതലാ്കം

എന്റ് േൂചി്ിച്ചിരുനു. വർക്റ് ഫയെിൽ ണചക്റ്പ്െിേ്റ്പ്റ്റ് പപകാരമല സരഖകൾ

പകമണ്ടുതിയിരുനത്റ്.

3.ആക്ഷൻപ്ലാനിന്റെകോപ്പി

ഒരു ജനകീയ ഇടണപടെിന്റ്ണറ സനർ ോക്ഷ്യ്കം ണതളിയികുന സരഖയാണ്റ് ആക്ഷൻ പാൻ സകാ്ി.പഗാമേഭ

നിർസ്ദേശികുന പപവർതികൾ ണഷൽഫ്റ് ഓഫ്റ് സപപാജക്ിസെക്റ് മാറുകയു്കം ഇതിൽനിനു്കം

മുൻഗണനാടിസാനതിൽ അതാത്റ് ോമതികവർഷതിൽ ആവശ്യമുള വർകുകൾ ണതരണഞടുത്റ്

ആക്ഷൻ പാൻ തയാറാകുകയു്കം ണചയു്കം . ആക്ഷൻ പാനിൽ ഉൾണ്ട പപവർതി തണനയാസണാ നട്ിൊകിയത്റ്

എന്റ് മന്ിൊകുനതിനു്കം ആക്ഷൻപാൻ സകാ്ി ഉപകരികുനു. . ആയതിനാൽ തണന ഈ ോമതിക

വർഷതിൽ ണചയാനുള പപവർതികളുണട െിസ്റ് മുൻഗണനാപകമതിൽ ആസണാ എനു്കം ഈ

െിസ്റ് തയാറാകാൻ ജന്ളുണട പങ്കാളിത്കം ഉറ്ാകിസയാ എനു്കം മുൻഗണനാപകമതിൽ ഉള

പപവർതി തണനയാസണാ നടതിയത്റ് എനു്കം മന്ിൊകാൻ ോധിച്ചില അതുണകാണ്റ് ആക്ഷൻ

പാനിന്റ്ണറ സകാ്ിനിർബനമായു്കംവയ്റ്സകണതാണ്റ്.

4.എസ്റ്റിബ്റ്

ോസങ്കതികഎസിസമറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏണറടുകുനഓസരാ പപവർതികു്കംേ്കംസാനേർകാർ



ചുമതെണ്ടുതിയഅധികാരസാനതിന്റ്ണറഅനുമതിസയാടുകൂടിയോസങ്കതികഎസിസമറ്റ്

ഉണായിരിസകണതാണ്റ്.ഓസരാ പപവർതികു്കംഎസിസമറിന്റ്ണറേ്കംക്ഷിപ്്കം,ഡികേൻ, പപവർതിയുണട

പപതീക്ഷിതസനട്ൾവിശേീകരികുനോസങ്കതികകുറി്്റ്തുട്ിയവഉണായിരിസകണതു്കംണേക്ർസോഫ്റ്റ്റ്

ണവയറിെൂണടഓൺകെനായിഅനുമതികൾെഭ്യമാസകണതുമാണ്റ്.

വ്യകിഗതമായിണചയ്മ ്്റ് ജെേ്കംരക്ഷണപപവർതികളു്കം,ഖണികഅഞിൽപരാമർശികുന

കുടു്കംബ്ളുണടവീടിൽമ ്്റ് ജെേ്കംരക്ഷണപപവർതികൾഎലാ്കംകാറഗറിഎആയാണ്റ്ഫയെുകളിൽ

കാണിച്ചിരികുനത്റ്,എനാൽഇതര്കം പപവർതികൾകാറഗറിബിൽവരുനതാണണന്റ്അറിയിച്ചുണകാളുനു.

അത്റ്ണകാണ്റ്തണനഎസിസമറിൽവ്യകിഗത പപവർതികൾക്റ്എലാ്കംതണനസബാർഡ്റ്തുകയായി 3000നുമുകളിൽ

വകയിരുതിയിരികുനു.

എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ കവർപേജ് നല്ലരീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് റേറ്റ് അനാലിസിസ്, കോപ്പി ഓഫ് ഡീറ്റയില്ഡ്

എസ്റ്റിമേറ്റ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ എല്ലാ ഫയലിലും കാണാനായി. ജനങ്ങള്ക്ക് മനസിലാകുന്ന

രീതിയിലുളള ജനകീയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ രേഖകളില് സാങ്കേതിക അനുമതി

നൽകുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ഒപ്പ്, സീൽ എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.് ഒരു വർക്ക്

ഫയെിലും ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ നിർബന്ധമായും

എസിസമറിനോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

 P\-Iob FÌn-taäv

hÀ¡v ^b-enÂ kqNn-̧ n-̈ n-«pÅ FÌn-taäv Cw¥o-jn-ep-ÅXpw kmt¦-XnI `mj-bn-ep-Å-Xp-

amWv km[m-cW sXm-gn-em-fn-IÄ¡pw, s]m-Xp-P-\-§Ä¡pw ]cn-tim-[n-¡p-hm³ Ignbpw hn[w Cu

FÌn-taäv P\-Iob `mj-bn-te¡v B¡n {]hr¯n ka-b v̄ taänsâ ssIhiw hbv¡p-¶p.

s]m-Xp Øe-§-fnÂ {]ZÀi-\-̄ n\pw D]-tbm-Kn-t¡--Xm-Wv.

Af-hp-IÄ ASn-Øm-\-s¸-Sp-̄ n-bmWv _nÃv ]mkm-¡p-¶Xpw thX\w \ÂIp-¶Xpw DÄ¸-sS-

bpÅ Imcy-§Ä A´n-a-am-¡p-¶-Xv F¶-Xn-\mÂ Af-hp-I-fpsSbpw F®-̄ nsâbpw Imcy-

¯nÂ `mhn-bnÂ At§-b-äs¯ IrXyX kmt¦-XnI hn`mKw Dd-̧ m-t¡--Xm-Wv. AÃm-̄ -

]£w Af-hp-I-fpsS/F®-̄ nsâ hyXym-k-̄ n\v _m[yX Npa-̄ -s¸-Sp-Ibpw _Ô-s¸«

A[n-Im-cn-IÄ XoÀ¯pw D -̄c-hm-Zn-IÄ BtIn hcpw F¶Xv {]tXyIw {i²-bnÂs¸Sp-

¯p-¶p.

 FÌn-taäpw {]hr-¯n-bpsS Af-hp-Ifpw

Hcp {]hr¯n \S-̧ m-¡p-¶-Xn-\mbn F³Po-\n-b-dnwKv hn`mKw X¿m-dm-¡p¶ kmt¦-Xn-I-tc-J-bmWv

FÌn-ta-äv. Hcp {]hr¯n F§s\ \S-̧ n-em-¡-W-sa¶v amÀ¤-\nÀt±iw \ÂIp¶ Hcp tcJ IqSn-

bm-Wn-Xv. CXnÂ ]²-Xn-bpsS t]cv, ]²-Xn-bnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnhn-[- ioÀj-I-̄ nÂs¸« {]hr-

¯n-IÄ(Activities), Ah-bpsS F®w, \ofw, hoXn, Bgw, (s]m-¡w) hym]Xw, Hcp bpWn-än\v

\ÂtI-p¶ XpI, BsI XpI F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw tcJ-s¸-Sp-̄ n-bn-c-n¡-Ww. km[-\-km-a-

{Kn-IÄ (B-h-iy-amb {]hr-̄ n-I-fnÂ am{Xw) hnZ-Kv²þAhn-ZKv² sXm-gn-em-fn-I-fpsS F®w,



\ÂtI-p¶ Iqen, kn-än-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUv, kn-än-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUn\v

th XpI F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw FÌn-ta-änÂ DÄs¡m-Ån-̈ n-cn-t¡--Xm-Wv.

5. ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിന്റെ കോപ്പി

ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിന്റെ കോപ്പി സെക്യുർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നും എടുത്ത്

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ,് സീൽ എന്നിവ കൃത്യമായി

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

6.സാങ്കേതികാനുമതി തീരുമാനത്തിന്റെ കോപ്പി

സാങ്കേതികഅനുമതി തീരുമാനത്തിന്റെ കോപ്പി സെക്യുർസോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നും എടുത്ത്

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീയതിയോട് കൂടിയ ഒപ്പ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

7.സംയോജിതപദ്ധതി

വാർഡിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തികൾ കൺവേർജൻസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ

അല്ല.

8. തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ

വ്യക്തിപരമായും, ഗ്രൂപ്പായുമുള്ള അപേക്ഷകൾ ഫയൽ നിന്നും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഈ

അപേക്ഷകൾക്കെല്ലാം നല്ല വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റ്

അനുസരിച്ചുളളതായിരുന്നു. എനാൽ ഒരു അസപക്ഷയിെു്കം രേീതി നമർ ഉണായിരുനില

അതിനാൽഅസപക്ഷകൾക്റ് രേീതിനൽകുനിലഎന്റ് മന്ിൊകാൻോധിച്ചു.

9. തൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുമതി പത്രം.

തൊഴില് അനുവദിച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും എല്ലാ

ഫയലുകളിലും കാണുവാൻസാധിച്ചു..

10. മസ്റ്റർ റോൾ

മസ്റ്റർ റോൾ വളരെ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും, സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. വർക്റ് ഫയെുകൾ

ഒനിൽസപാെു്കംഎ്കംബുക്റ് നമർ സരഖണ്ടുതുനില. മസ്റ്റർ റോൾ നൽകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട



ഉദ്യോഗസ്ഥർ പേരിനോടൊപ്പം തീയതിയും, പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ പേര് സ്ഥാനം

എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പണിയായുധ വാടക ദിവസവേതനത്തോടൊപ്പം ഒരു മസ്റ്റർ

റോളിലും നൽകുന്നില്ല. ദിവസ വേതനം, ഹാജർ പ്രകാരമുള്ള കൂലി എന്നിവ ഒരു മസ്റ്റർ റോളിലും

എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവ കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.് മെഷർമെൻറ് ബുക്ക് നമ്പറും

പേജ് നമ്പറും മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

11. മെഷർമെൻറ് ബുക്ക്

എം. ബുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . എനാൽ എസിസമറ്റ്

തുക, മസർസറാൾനമർഎനിവഒരുഎ്കംബുകിെു്കം ഇലായിരുനു.

12.സാധന ഘടകം

സാമൂഹ്യ ആസ്തികളുടെ നിർമാണത്തിന് സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിനിയോഗം അത്യാവശ്യമാണ.്

തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയിൽആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളെ പൊതുവായ സാധന സാമഗ്രികൾ

എന്നും (മണൽ,ഇഷ്ടിക, മെറ്റൽ, സിമന്റ് ) നീർത്തടാധിഷ്ടിത പ്രവർത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായവ

(കാട്ടുകല്ല ,്മുള, കയർ,പുല്ലിനങ്ങൾ) എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ പ്രവർത്തിയിലും സാധന ഘടകങ്ങൾ കാണാൻസാധിച്ചിട്ടുണ്ട്

13.ബവജ്ലിസ്റ്റ്

IrXy-k-a-b¯v lmPÀ Fw sF FknÂ tcJ-s -̧Sp¯n thPvenÌv B¡p-Ibpw

thX\w F v̂ Sn H apJm-́ ncw thX\w sXmgn-em-fn-I-fpsS _m¦v A¡u-nÂ

F¯n-¡p-¶-Xn\pw th Imcy-§Ä IrXy-X-tbmsS sN¿p-¶-Xmbn a\-kn-em-bn.-

14. FTO

സവജ്റ് െിസിന്റ് അനുേരിച്ചുള ഫണ്റ് പടാൻസ്ഫർ ഓർഡർകാണാൻ ോധിച്ചിടുണ്റ്. MIS െ്റ് നിനു്കം

പപിന്റ്റ്റ്എടുത്റ്േൂക്ഷിച്ചിടുണ്റ്

15.മ്റരീരിയൽവൗച്ചർ



പരിസശാധനയ്റ്ക്റ്വിസധയമായഫയെുകളിൽബാധകമല.

16.ബെലോയൽറി

പപസ്ുത പപവർതികളിൽബാധകമല.

17.ബഫലോബ്ലോകഗലോഫ്്

ഓസരാ വർക്റ് ഫയെുകളിെു്കം പപവർതി ആര്കംഭികുസമാൾ,

നടനുണകാണിരികുസമാൾ, പൂർതീകരണ സവളയിൽ എനി്ണന മൂനു ഘട്ളിെുള

സഫാസടാപഗാഫ്്റ് േൂക്ഷിസകണതുണ്റ്. പപവർതിയുണട േുതാര്യതയ്റ്കു്കം ഒരു സെതുതണന

പപവർതികൾ ആവർതികാതിരികുനതിനു്കം, നിർ്ദേിഷ്ട പപവർതികൾ നിർ്ദേിഷ്ട സെത്റ്

തണനയാണ്റ് ണചയുനത്റ്എന്റ് ഉറ്ുവരുതുനതിനുമാണ്റ് ഇതര്കം സഫാസടാപഗാഫുകൾഫയെിൽ

േൂക്ഷികുനത്റ്. .കപവർതി നടനുണകാണിരികുസമാഴുള സഫാസടാകൾ

ഉണായിരുനില. 3ഘട്ളുണടയു്കം സഫാസടാകൾ ഉൾണ്ടുതാൻ പശദ്ധികണ്കം.

18.ജിബയലോടലോഗ്ഡ് ബഫലോബ്ലോേ്

ജിസയാ ടാഗ്റ്ഡ്റ് സഫാസടാേ്റ് ഒരുഫയെിെു്കം ഉണായിരുനില ഉൾണ്ടുതാൻ പശദ്ധികണ്കം.

19.പ്ശൂർതരീ്രണേർ്ിഫികറ് ബ്ലോ്പെി

ഫയെുകളിൽ പപവർതി പൂർതീകരണ ണേര്റ്ടിഫികറുകൾ ഉണായിരുനു. ഇത്റ്

പൂരി്ിച്ചു്കം ോക്ഷ്യണപടുതിയു്കം േൂക്ഷിസകണ സരഖ ആണണന്റ് ഈ അവേരതിൽ

ഓർമി്ികുനു.

20.്േ്റർ റോൾ ്്ശൂവ്മ്ൻെ്സി്പെ് :

21.ബേലോഷ്യൽഓഡിറ് െിബ്പെലോർ്് ബ്ലോ്പെി
ബാധകമല

22.സേറ്ഡയെി

േ്കംസാനേർകാരിന്റ്ണറ നിർസ്ദേശപപകാര്കം വർക്റ്ഫയെിൽേൂക്ഷിസകണ 22മണത

സരഖയാണ്റ്കേറ്റ് ഡയറി .

 ബകപലോജക്് ഇനരീഷ്യൽ്രീറിങ്ങ.്

ഒരു പപവൃതി തുട്ുനതിനുമുമ്റ് പപവർതിണയകുറിച്ചുളള വിവര്ൾ പങ്കുവയ്റ്കുനതു്കം

അതുസപാണെ ഒരു പപവർതി എ്ണന ണചയണണമന്റ് ണതാഴിൊളികള്റ്ക്റ് കൃത്യമായ

അവസബാധ്കം ഉണാകിഎടുകുനതിനു്കം വാർഡ്റ് ണമമർ, സാഫ്റ്എനിവരുണട അധ്യക്ഷതയിൽ



കൂടുന സയാഗമാണ്റ് പദ്ധതി ആര്കംഭ മീറി്്റ്. പരിസശാധിച്ച്റ് ഫയെുകളിൽ എലാ്കം സമൽപറഞ

അധികാരികളുണടോനിധ്യതിൽപദ്ധതിആര്കംഭ മീറി്കംഗ്റ് നടതിയിരുനു.

 വിഎ്കംേി

വിജിെൻേ്റ് ആൻഡ്റ് സമാണിററിങ്റ് കമിറിയുണട റിസ്ാർട്റ് ഉണായിരുണനങ്കിെു്കം

അഭിപപായ്ൾ സരഖണ്ടുതി ഉണായിരുനില. ഓസരാ വാർഡിണെ പപവർതന്ണള

നിരീക്ഷികുനതിനു്കം കൂടുതൽ ണമച്ചണ്ടുതുനതിനുമായി കാര്യക്ഷമമായ

പപവർതിസകണവരു്കം, ണതാഴിൽകാർഡിൽ സപര്റ് ഇലാത വ്യകികളാണ്റ് വി. എ്കം.േി യിൽ

അ്കംഗ്ൾആയിരിസകണത്റ്.

 പണിയായുധ്ളുണടവാടകകേറ്റ്ഡയറിയിൽഉണായിരുനു

 േ്ദ്രർശകകുറി്്റ്:

പപവൃതിയുണട ഓസരാ ഘട്ളിെുള പുസരാഗതി വിെയിരുതുനതിനു്കം, ണതാഴിൊളികളുണട

പപശ്ന്ൾ മന്ിൊകുനതിനു്കം, പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻേിയുണട ഉസേ്യാഗസർ,

ജനപപതിനിധികൾ, VMC അ്കംഗ്ൾ എനിവർ പപവൃതി നടകുസമാൾ സെ േ്ദ്രർശന്കം

നടസതണതാണ്റ്. കേറ്റ് ഡയറികളിൽ, േ്ദ്രർശകരുണട സപരു്കം,ഒ്ു്കം,

സരഖണ്ടുതിയിരുണനങ്കിെു്കം,കുറി്്റ് ഉണായിരുനില.

 മതലോഴിലലോളി്ളുമടേലോക്ഷിപകതം:

മസർസറാളിൽഒ്ുണവച്ചണതാഴിൊളികൾ പപവൃതിണചയ്ുഎനു്കം, സമറ്റ് സമൽസനാട്കംവഹിച്ചു

എനു്കംഎലാകേറ്റ്ഡയറിയു്കം ണതാഴിൊളികൾോക്ഷ്യണ്ടുതിയിരുനു.

പ്രവർത്തികളുടെ പരിശോധനവിവരണം

1.പറ്റിയത്ത് കുന്ന്പൊട്ടൻകോട്എന്നി പട്ടികജാതി കോളനികളിൽപാരാ 5

വിഭാഗങ്ങൾക്കു മണ്ണുജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ(wc/320441)

എസിസമറ്റ് തുക : 200000

പ്രവർത്തി ആര്കംഭിച്ച തീയതി : 25/5/2018

പൂർതീകരിച്ച തീയതി : 14/8/2018

ണതാഴിൽ േിനങൾ : 702



702 മനുഷ്യ ദിനങ്ങൾഈപ്രവർത്തിയിൽസൃഷ്ടിക്കാൻസാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 200000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്ളഈ

പ്രവർത്തിയുടെആകെചെലവ് 196652 രൂപയാണ.് CIB ്ലോണലോൻേലോധിച്ചു. ബവതനഘട്ം 190242

ര്ശൂപഎനുംേലോധനഘട്ം 6410 ര്ശൂപഎനും ബരഖമപടുതിയിരികുനു..

2.പറ്റിയത്ത് കുന്ന്പൊട്ടൻകോട്എന്നി പട്ടികജാതി കോളനികളിൽപാരാ 5

വിഭാഗങ്ങൾക്കു സമഗ്ര ഭുവികസനപ്രവർത്തികൾ(wc/

എസിസമറ്റ് തുക :200000 /-

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി : 13/11/2018

പൂർതീകരിച്ച തീയതി :17/11/ 2019

ണതാഴിൽ േിനങൾ :702

200000 എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തിയുടെ വേതന ഇനത്തിൽ 190242 രൂപയും മെറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ

6251 രൂപയും ചേർന്ന് ആകെ 196493 രൂപ ചിലവിൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു .

3.പൊറ്റ പറ്റിയത്ത് കുന്ന് പ്രദേശത്തു നീർത്തട ഗുണഭോതകൾക് ഭുവികസന

പ്രവർത്തികൾ(LD/329021)

എസിസമറ്റ് തുക : 200000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി :29/1/2019

പൂർതീകരിച്ച തീയതി : 01/02/2019

ണതാഴിൽേിന്ൾ : 640

200000 എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തിയുടെ വേതന ഇനത്തിൽ 173440 രൂപയും മെറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ

5788 രൂപയും ചേർന്ന് ആകെ 179228 രൂപ ചിലവിൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

4.പൊറ്റ പ്രദേശത്തെനീർത്തട ഗുണഭോക്താക്കൾക്സമഗ്രഭൂവികസന

പ്രവർത്തികൾ (LD/329020)

എസിസമറ്റ് തുക : 200000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി : 28/12/2018

പൂർതീകരിച്ച തീയതി : 24/1/2019

ണതാഴിൽ േിനങൾ : 704



CIB ്ലോണലോൻേലോധിച്ചു.. 200000 എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തിയുടെ വേതന ഇനത്തിൽ 190784

രൂപയും മെറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ 6277 രൂപയും ചേർന്ന് ആകെ 197061 രൂപ ചിലവിൽ പ്രവർത്തി

പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

5.പൊറ്റ പൊട്ടൻകോഡ് പ്രദേശത്തെ നീർത്തട ഗുണഭോക്താക്കൾക് മണ്ണ്

ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ(LD/320454)

എസിസമറ്റ് തുക :150000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി :

പൂർതീകരിച്ച തീയതി :

ണതാഴിൽ േിനങൾ :518

CIB ്ലോണലോൻേലോധിച്ചു. 150000എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തിയുടെ വേതന ഇനത്തിൽ 140378

രൂപയും മെറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ 5390 രൂപയും ചേർന്ന് ആകെ 145768 രൂപ ചിലവിൽ പ്രവർത്തി

പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

6. . പൊറ്റ പൊട്ടൻകോഡ് പ്രദേശത്തെ നീർത്തട ഗുണഭോക്താക്കൾക്

സമഗ്രഭൂവികസനപ്രവർത്തികൾ(LD/316592)

എസിസമറ്റ് തുക : 200000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി :

പൂർതീകരിച്ച തീയതി :

ണതാഴിൽ േിനങൾ : 706

CIB ്ലോണലോൻേലോധിച്ചു. 200000എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തിയുടെ വേതന ഇനത്തിൽ 191326

രൂപയും മെറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ 5655 രൂപയും ചേർന്ന് ആകെ 196981 രൂപ ചിലവിൽ പ്രവർത്തി

പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

.

7.പൊറ്റ പ്രദേശത്തെ നീർത്തട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കല്ല് കയ്യാല നിർമ്മാണം(LD/338764)

എസിസമറ്റ് തുക :300000



പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി :

പൂർതീകരിച്ച തീയതി :

ണതാഴിൽ േിനങൾ : 1072

CIB ്ലോണലോൻസാധിച്ചില്ല 300000എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തിയുടെ വേതന ഇനത്തിൽ

290512 രൂപയും മെറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ 8360 രൂപയും ചേർന്ന് ആകെ 298872 രൂപ ചിലവിൽ

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

8.പൊറ്റ പ്രദേശത്തെ നീർത്തട ഗുണഭോക്താക്കൾക് മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ

പ്രവർത്തികൾ(WC/339071)

എസിസമറ്റ് തുക :2 00000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി :6/2/2019

പൂർതീകരിച്ച തീയതി : 9/2/19

ണതാഴിൽ േിനങൾ : 616

9.പലോമലോടി ഭലോഗതുഖണി്അഞിൽപരലോ്ർ്ികുന

വിഭലോഗങ്ങൾകുനബടപ്്ബമലോസ്റ്റ്നിർ്ലോണംേുധരീപ-്5/113 (സ്ിൽഓവർ)

െരീച്-5 IF/369730

എസിസമറ്റ് തുക : 10000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി : 8/1/19

ണതാഴിൽ േിനങൾ :3

ഒരു ദിവേമതമതലോഴിൽ ദിനംഅനുവദിച്ചതലോയലോണ് ്ലോണലോൻേലോധിച്ചത്.

10. സകപ്ദ്രേ്കംസാനേർകാർഅനുവേിച്ച ഭാവനനിർമാണപദ്ധതികൾകുള

അവിേഗ് ണതാഴിൽറീച്റ്-6രാജകുമാരി 5/189 IF/369431

എസിസമറ്റ് തുക : 25000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി : 15/1/19

ണതാഴിൽ േിനങൾ :90



രണുമസർസറാളിൽനിനായി 28 േിവേ്ളുണട സവതന്കം 3794രൂപ

നൽകിയതായികണണതി.

11. സകപ്ദ്രേ്കംസാനേർകാർഅനുവേിച്ച ഭാവനനിർമാണപദ്ധതികൾകുള

അവിേഗ്ധ ണതാഴിൽമുതു 5/25 IF/346753

5മസർസറാളിൽനിനായി 62ണതാഴിൽേിന്ൾേൃഷ്ടികണ്ടുകയു്കംകൂെി

ഇനതിൽ 16802രൂപപാേ്റ്ആയതായു്കംകാണാൻോധിച്ചു.

12.േർകാർഅനുവേിച്ച ഭവനനിർമാണപദ്ധതിഅബുൽറഹാൻ 5/173 IF/354234

40ണതാഴിൽേിന്ളിൽനിനായി 10840രൂപഅനുവേിച്ചതായികാണാൻ

ോധിച്ചു.

13. സകപ്ദ്രേർകാർഅനുവേിച്ച ഭാവനനിർമാണപദ്ധതിെിേിോമുസവൽ5/174

IF/341627

എസിസമറ്റ് തുക : 25000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി : 6/6/2018

ണതാഴിൽ േിനങൾ : 62

5മസർസറാളിൽനിനായി 62ണതാഴിൽേിന്ൾേൃഷ്ടികണ്ടുകയു്കംകൂെി

ഇനതിൽ 16802രൂപപാേ്റ്ആയതായു്കംകാണാൻോധിച്ചു

14. പാമാടി ഭാഗതുഖണിക 5ൽപരാമർശികുനവിഭാഗ്ൾകുകകൂേ്റ്

നിർമാണ്കം (റീച്റ് -3 ) യസശാേ- 5/ 84 1607012005/ RS/332019

എസിസമറ്റ് തുക : 12000

പപവർതിആര്കംഭിച്ച തീയതി : 14/01/19

ണതാഴിൽ േിനങൾ : 23

കൂെിഇനതിൽMR no. 6891അനുേരിച്ചു 8 േിവേ്ൾകു 2168രൂപ

നൽകിയതായികണു.

15. പാമാടി പപസേശതു നീർതട ഗുണസഭാകാകളുണട ഭൂമിയിൽ കുള്കം

നിർമാണ്കം -അരവി്ദ്രാക്ഷൻ 5/ 74 IF/347773

കുള്കം ണവടു കലിന്റ്ണറ ോനിേ്യ്കം മൂെ്കം പൂർതിയാകാൻ ആവാണത നിർസതണി വനു.

അവിേഗ് കൂെി ഇനതിൽ 17615 രൂപയു്കം ണതാഴിൊളികളുണട ണതാഴിൽ ഉപകരണ ഇനതിൽ 117

രൂപയു്കം മാപത്കംഅനുവേിച്ചു ണകാണ്റ് പപവർതിനിർസതണതായി വനു.



നിരരീക്ഷണങ്ങളുംനിഗ്നങ്ങളും

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി ഇനിയും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലും

ഭരണതലത്തിലും ഒരുപോലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട.് ഇതിന്

തൊഴിലാളികളും മെയ്റ്റ്മാരും തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളും അവരുടെ നിയമം

അനുശാസിക്കുന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട.് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. (അനുബന്ധം കാണുക)

 ഷെഡ്യൂൾ 1 ലെ പാര 4 ൽ അനുബന്ധ പാര 2 അനുസരിച് 60 ശതമാനം പ്രവർത്തികൾ ആസ്തിവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും

കാര്ഷികാനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം . എന്നാൽ ഇപ്പോളത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ

ഭൂവികസന പ്രവർത്തികളും ആസ്തി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതായോ കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായോ കാണുന്നില്ല.

 ആടലോടകം, വാതംകൊല്ലി, എരുക്ക്, ആര്യവേപ്പ്, തുടങ്ങിയ ഔഷധികൾ ജൈവ വേലിക്കു ഉപയോഗിക്കുന്നത്

ഔഷധസസ്യ പരിപാലനത്തിനും ലഭ്യതക്കും സഹായകമാകും. (അനുബന്ധം കാണുക). ജൈവവേലി പ്രവർത്തികളിൽ

നിലവിലുള്ള (മുൻവർഷങ്ങളിലെ വേലികളിൽ വീണ്ടും കമ്പുകൾ ചേർത്ത്പുതിയ ജൈവവേലി യായി

രേഖപ്പെടുത്തുന്നത)്. ജൈവവേലി പ്രവർത്തികൾ കാലാനുസൃതമായി അല്ല ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു

വയ്ക്കുന്നില്ല. വേനൽക്കാലത്ത് കമ്പുകൾ കുഴിച്ചു വെക്കുന്നത് കിളിർക്കുന്നില്ല.. ജൈവവേലി ഒരു മതിൽ മറ

മാത്രമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്

 sc കോളണിയിലേക്കുള്ള നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതായി കാണപ്പെട്ടു.

 ആേ്ത്യ കാലങ്ങളിൽ ഇരുമ്പു ദബാർഡുകൾ ADS അകൗണിണെ പണം ഉപദയാഗിച് വാങ്ങാറുട്ടെന്നു ടൊഴിലാളികൾ

പറയുന്നു.

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്തതിനാൽ

ഉടമസ്ഥരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് മേറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പണി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പണികൾ

ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾപാലിച്ചല്ല



ഭൂമിയുടെ ചരിവ് ഘടന മണ്ണ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി അല്ല പണികൾ ചെയ്തു വരുന്നത.് ഇതിന്

ആവശ്യമായ ധാരണകളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നില്ല.

 ഭൂഉടമകൾ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ പ്രവ ർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം തൊഴിൽ

കാർഡുകൾഎടുക്കുന്ന പ്രേവണതയാണ് വാർഡിൽ നിലനിൽകുന്നത.്

 കാട്ടു പന്നികളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. പ്രദേശ വാസികൾകും തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പ്രവർത്തികൾക്കും ഇത്

ഭീഷണിയായി നിലനിൽക്കുന്നു.

 ഭൂവികസനപ്രവർത്തികൾചെയ്ത ഭൂമികളിൽ തുടർ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതായി

കണ്ടില്ല

 ഗ്രാമസഭാ മിനിറ്റ്സിൽവ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ



സാധിച്ചില്ല.അതിനാൽഖണ്ഡിക 5പ്രകാരം വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്

അർഹത/ മുൻഗണന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാണോഎന്ന് പരിശോധിക്കാൻസാധിച്ചില്ല.

 തിട്ട വരമ്പ് കയ്യാല എന്നിവ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനും അളക്കുന്നതിന് പോലും

നിശ്ചയമില്ല.തിട്ടു വരമ്പ് എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പ്രവർത്തി

സ്ഥലത്ത് വ്യക്തമാവുന്നില്ല.

 ഒരേ വർഷം തന്നെ മാസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് പല വർക്കുകളിലെ പ്രവർത്തി

നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള അളവ് കൃത്യമായി

പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തുനിന്നും മനസ്സിലാക്കാനോഅളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താ നോസാധ്യമാകുന്നില്ല.

 പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മുതലായ

ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തി സന്ദർശനത്തിനും തുകയൊന്നും

ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നില്ല

 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇനത്തിൽ തിരുവില്വാമല പഞ്ചായത്തിൽ ശമ്പള

ഇനത്തിൽ മാത്രം രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ

ആയപണിയായുധ വാടകയ്ക്ക് പൈസയൊന്നും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നില്ല

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 sXmgnepd¸v ]²Xnbpambn _Ôs¸« GsXmcp hnhchpw hnhcmhImi \nba¯nsâ 7þmw
hIp¸nÂ {]Xn¸mZn¡p¶ coXnbnÂ \nÝnX kab]cn[n¡pÅnÂ \ÂtIXmWv. ]²Xnbpambn
_Ôs¸« GsXmcp tcJbptSbpw ]IÀ¸n\mbpÅ At]£ e`n¨mÂ BbXv Ggv Znhk¯n\Iw
\ÂInbncn¡Ww. hnhcmhImiw \nba¯nÂ e`n¡p¶ t]mse 30 Znhkw F¶Xv Cu
\nba¯nÂ e`n¡p¶nÃ.

 \nba {]Imcw `qhpSaØcpsS `qanbnÂ sXmgnÂ sN¿pIbmsW¦nÂ sXmgnemfnItfmsSm¸w
`qhpSabpw sXmgnÂ sN¿Ww. kmaq-lnI Ak-aXzw CÃm-Xm-¡pI F¶ e£y-amWv ]²Xn Dt±-in-
¡p-¶Xv `qhpSaIfpw CXnÂ ]¦m-fn-I-fm-tIXmWv.

 അവകാശ അധിഷ്ടിതമായനിയമപരിരക്ഷ യോട് കൂടിയ ഈ പദ്ധതി ഒട്ടേറെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമാകുന്നുണ്ട.് എന്നാൽ

ഈ പ്രവർത്തികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നടത്തിപ്പും കൃത്യമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും തദ്ദേശീയമായ വസ്തുതകൾ

അനുസരിച്ചും അല്ല. പ്രവർത്തികൾഅനുയോജ്യമായവ തന്നെയാണോഎന്ന് പരിശോധനയും നടത്തിപ്പിനെസമയത്ത്

കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങും അവലോകനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യകതയും

ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയൂ.

 കാർഷിക കലണ്ടർ പ്രകാരമല്ലാതെയാണ് നിലവിൽ തൊഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൊഴിൽ

ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്കോ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ

പൊതു ജനങ്ങൾക്കോ പ്രവർത്തികളുടെ നടത്തിപ്പികുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടത്

അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ കാലോചിതമായി പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നടപ്പിലാകുന്നതിനും അത്

വഴി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാർഷികഅഭിവൃന്ധിക്കും ഉപയോഗപ്രദമാവുകയുള്ളു.

 ഭൂരിഭാഗ്കം ആളുകൾകു്കം ഇതിസനകാൾ ആോയകരമായ സജാെി ഉളതിനാെു്കം കൂെി

കിടുനതിനുളതാമേ്കംഉളതിനാെു്കം ണതാഴിെുറ്്റ് സജാെികൾക്റ്വരാൻ ോധികുനില.

ഉപസംഗ്രഹം



{][m\ambpw ]²XnbnÂ GsäSpt¡ {]hÀ¯nIsf¡pdn¨v ImtemNnXambXpw

hkvXpX]cambpff amä§sf¡pdn¨v \ncÆlW Dt±ymKØscbpw ]©mb¯pIsfbpw

]©mb v̄ Dt±ymKØscbpw t_m[hXvIcn¡p¶Xn\v tkmjzÂ HmUnäv Hcp apJy ]¦p

hln¡p¶p. Hcp ]²Xn sXmgnemfnIÄ¡pw sXmgnÂ Bkq{XWw sN¿p¶hÀ¡pw \nÀÆlW

Dt±ymKØÀ¡pw AhcpsS \yq\XIÄ a\Ênem¡n sImSp¯pw ap³IcpXepIÄ \hoIcn¡m³

{]m]vXcm¡pI F¶ e£yt¯mSv IqSnbpamWv Cu tkmjzÂ HmUnäv {][m\ambpw

hn\ntbmKn¨n«pffXv. Cu ]²XnbneqsS kv{XoIfmb sXmgnemfnIfnÂ ]eÀ¡pw kzbw sXmgnÂ

]cym]vXX t\Sn AhcpsS PohnX \nehmcs¯ apt¶m«v \bn¡phm³ Ahsc {]m]vXcm¡m³

സാധിചിടു്ടെ്.

ഇനി പ്രവർത്തികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട.് ഭൂമിയെ

പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനു൦ അതുവഴി സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാകുന്നതിനും ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ പ്ലാനിംഗ് , നടത്തിപ്പ് എന്നിവസാമൂഹികപാരിസ്ഥിക മാനദണ്ഡങ്ങൾപാലിച് കൊണ്ട്

ശാസ്ത്രീയമായിത്തന്നെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട.് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി ചെലവ് കൂട്ടുക

എന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും മാത്രമാവരുത് നിലപാടുകൾ. വ്യക്തമായ

കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ,

കാലാനുസൃതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതായി

വിഷമത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ.് ഈ സാമൂഹിക പരിശോധന ഒരു

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനു സാധ്യമാകുന്ന പ്രത്യാശയോടെഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഈ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയല് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ യഥാസമയം നൽകിയ ബഹു.

പ്രസിഡൻറ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്, സെക്രട്ടറി, സെൽ ജീവനക്കാർ, വാർഡ് മെമ്പർ കൂടാതെ ഫീൽഡ് തല

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മേറ്റ് തുടങ്ങിയവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി

അറിയിക്കുന്നു.

റിദപാർട് െയാറാകിയെ് :

alm-ßm-KmÔn tZio-b-{Km-aoW sXm-gn-ep-d v̧ \nbaw



tkm-jyÂ HmUnäv skm-sskän tIcf Sow -

ദിവ്യവി, ബ്ലോക്ക്റിസോഴ്സ്പേഴ്സൺപഴയന്നൂർബ്ലോക്ക്തൃശൂർ

tkmjyÂ HmUnäv - -klm-bn- -̈hÀ

പ്രസിഡന്റ് :എംആർ മണി

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് :സിന്ധു എസ്

മെമ്പർ : മനോജ് കുമാർ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

സെക്രട്ടറി :ആൽഫ്രഡ്സോജൻ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി : കുമാരി.എ

തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാർ

A E :വിഷ്ണു

ഓവർസിയർ :ഐശ്വര്യ

ഡി ഇഓ /ആകൗണ്ടൻറ് : മീര, പ്രിയ, ശാന്തി

ബിഫ് ടി : രാധിക. കെഎം

മേറ്റ് മാർ :സരോജിനി,വിജയ കുമാരി

അനുബന്ധം 1

sXm-gnep-d-¸p-]-²-Xn-bnÂ Gsä-Sp¯v sN¿m³ ]änb {]hr¯n-IÄ.

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ



i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v Bhiyamb

ASnbWIÄ (under ground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ (tÌm¸vUmw),

sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw klmbIcamb

\nÀ½nXnIÄ;

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb tImqÀ{S©pIÄ,

X«vXncn¡Â (terracing), tImqÀ_pIÄ, IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ,

\ocpdh {]tZi¯nsâ ]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ ;

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS

\nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ;

iv. PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â

DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS ]p\cp²mcWhpw;

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS

Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ

acw h¨v ]nSn¸n¡epw h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶

BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v

\ÂtIXmWv;

vi. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.

II. hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX
BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)

i) JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v `qanbpsS Dev]mZ\£aX

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä

(farm ponds), aäv PesImbv v̄ \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ

PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â;

ii) ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS

BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â;

iii) JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow

or waste land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;

iv) Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ

Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶

`h\ \nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;

v) arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb



tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp v̄, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS

\nÀ½mWhpw;

vi) aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶

ASnØm\ kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw

kq£n¡p¶ tI{µ§Ä Fónh \nÀ½n¡epw hÀjIme v̄ am{Xw shffw

DXIp¶ s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal water bodies on public land) aÕyw

hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;

III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶
kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä

i. ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ hnfshSp¸n\v tijw

Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), ssPhhfw F¶nhbv¡v

Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn

ImÀjntImXv]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;

ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb s]mXphÀ¡v

sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw.

IV. hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä

i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y

kwkvIcW¯n\pw XpdÊmb aeaq{X hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw

thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ hIp¸pIfpsS CXc ]²XnIfpambn

kwtbmPn¸n¨v sImtm hyànKX I¡qkpIÄ, kvIqÄ tSmbveäpIÄ,

A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn _Ôs¸«

{]hr¯nIÄ;

ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\

tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ,

FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS

\nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse

CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;

iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;

iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v

Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n



\nÂ¡p¶ Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation),

Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ,

F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS

]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ

{]hr¯nIfpw;

v. {Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS

s^Utdj\pIÄ, sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä

(sskt¢m¬ sjðäÀ), A¦WhmSntI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ

F¶nhbv¡mhiyapÅ sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe

{Inantämdnb§fpsS \nÀ½mWhpw;

vi. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ

\S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS

\nÀ½mWhpw;

vii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶

\nÀ½mW {]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶ \nÀ½mW

kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;

viii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw

krjvSn¡s¸« {KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw;

iii. CXv kw_Ôn¨v kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n

tI{µkÀ¡mÀ hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.

അനുബന്ധം 2

hnhn[ Xe-¯n-epÅ DtZym-K-Ø-cpsS Npa-X-e-IÄ/\nÀt±i§Ä

1. sXmgnemfnIÄ¡v

 sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sf¡pdn¨v t_m[hm·mcmIpIbpw Ah
IrXyambn t\SnsbSp¡m³ {ian¡pIbpw thWw

 sXmgnemfnIÄ ]©mb¯ntebv¡v tcJIÄ \ÂIpt¼mÄ skÂ^v AäÌUv
tIm¸n kaÀ¸n¡Ww.

 sXmgnemfnIÄ Iq«w tNÀ¶v AhÀ¡mhiyamb {]hr¯nIÄ
XncsªSp¡pIbpw F§s\ tPmen sN¿Wsa¶pw F§s\ NÀ¨ sNbvXv



hÀ¡v IeÀ X¿mdt¡XmWv. {]hÀ¯\§Ä Xocpam\n¡pt¼mÄ Hmtcm
amk¯nsâbpw khntijXIfpw KpW§fpw IW¡nseSp v̄ thWw
{]hÀ¯\§Ä Xocpam\n¡m³.

 hÀ¡v IeÀ A\pkcn¨v sXmgnemfnIÄ¡p ]pXnb Xc¯nepÅ sXmgnepw
sXmgnenShpw Is¯phm\pw \nÀt±in¡phm\pw AhImiapv. CXphgn 100
Znhkw sXmgnÂ ]qÀ®ambpw e`yamhm¯ sXmgnemfnIÄ¡v A[nIambn
sXmgnÂ e`yamhpIbpw 100 {]hr¯nZn\§Ä ]qÀ¯oIcn¡phm³
km[n¡pIbpw sN¿pw.

 \nba{]Imcw A\phZ\obamb A{Xbpw {]hr¯n Zn\§Ä tNmZn¨v
hmt§XmWv. CXn\mbn sXmgnÂ Unamâv sN¿pIbpw AXn\p ssI¸äp XobXn
h¨v ckoXv hmt§XpamWv.

 sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sfIpdn¨v t_m[hm·mcmhp¶tXmsSm¸w
AhcpsS D¯chmZnXz§sf¡pdn¨pw IrXyambn kab v̄ lmPcmbn
tPmensN¿pI, Ir{Xna§Ä¡v Iq«p \nÂ¡mXncn¡pI
t_m[hm·mcmtIXmWv.

 sXmgnepd¸v {Kma k`bnÂ IrXyambn ]s¦Sp v̄ ]²Xn \nÀt±i§fpw
A`n{]mb§fpw Adnbn¡pI

2) taäpIÄ¡v

sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb ]qcn¸n¡Ww. aÌÀ tdmfnÂ
sh«n¯ncp¯epIÄ ]mSnÃ. `qan ]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ kÀ¡mÀ amÀK \nÀt±i¯nÂ
]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v hÀjs¯sb¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«¯ns\Sp¡m³
{ian¡Ww.

 taäpamÀ X§f¡p e`n¨ ]cnioe\w A\pkcn¨v sXmgnemfnIÄ¡v
sXmgnens\¡pdn¨v hyàX \ÂIWw.

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. bmsXmcp
ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ kq£n¡mXncn¡pI.

 ]WnØe v̄ Bhiyamb kuIcy§Ä Dtm F¶p taäv Dd¸phcp¯pI.

 sskäv UbdnÂ taWnädn§ns\¯p¶ Dt±ymKØsc sImv H¸ph¸n¡Ww.

 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS ] v̄ AhImi§sf¸än ]dªpsImSp¡pIbpw .
Ahsc t_m[hm·mcm¡pIbpw sN¿pI.

 ]pXnb sXmgnenS§Ä Is¯phm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq{XWw
sN¿phm\pw sXmgnemfnIsf klmbn¡pIbpw sN¿pI.

 IrXyambn tkmjyÂ HmUnän§nepw {Kmak`bnepw t{]mPIvSv aoän§nepw
]cnioe\ Iym¼nepw ]s¦Sp¡pI.



 aäp sXmgnemfnIÄ¡v IqSn taänsâ NpaXeIfntebv¡v IS¶phcphm\pÅ
kmlNcyhpw kµÀ`hpw Hcp¡nsImSp¡Ww.

 sXmgnemfnIfpambn \nc´c k¼À¡w ]peÀ¯pIbpw IqSpXÂ _Ôw
Øm]n¡pIbpw sN¿pI

3) Dt±ymKØÀ¡v

 BÀlamb FÃm IpSpw_mwK§sfbpw sXmgnÂ ImÀUnÂ
DÄs¸Sp¯p¶Xn\mbpw sXmgnÂ Bhiys¸Sp¶Xn\mbpw DÅ hnhc
hnÚm\hym]\ {]hÀ¯\§Ä GsäSp¡pI.

 {]hy¯n Øew ]cntim[n¨v Xs¶ FÌntaäv IrXyambn X¿mtdt¡XmWv.
DuXn s]cn¸n¨pw AhiyLS-I-amb FÌntaäv X¿mdm¡p¶Xmbn Nne
{]hÀ¯nIfnse¦nepw ImWm³ km[n¨n«pv

 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS AhImi§sf¡pdn¨v t_m[hÂ¡cWw \ÂIWw.

 ]©mb v̄ _n.]n.H/ sP.]n.kn Xe¯nÂ ]²Xn \S¯n¸nse ]ptcmKXn
IrXyambn tamWnändnwKv \S¯Ww.

 sXmgnepd¸v ]²XnbpsS \nÀlhWs¯¡pdn¨pw {]hy¯nsb¡pdn¨pw,
tamWnädn§ns\¡pdn¨pw sXmgnemfnIÄ¡pw taäpamÀ¡pw hnPne³kv Bâv
tamWnädnwKv AwK§Ä¡pw P\{]Xn\n[nIÄ¡pw aXnbmb ]cnioe\w
\ÂtIXmWv.

 tamWnädn§n\mbn F¯p¶hÀ sskäv UbdnbnÂ H¸nSWw. {]hy¯nbpsS
^benepw GXptcJbnepw H¸nSp¶ Dt±ymKØÀ AhcpsS t]cpw Øm\hpw
Xo¿Xnbpw koepw tcJs¸Sp¯Ww.

 {]hy¯n ^benÂ kq£nt¡ tcJIÄ IrXyambn kq£n¡Ww .tI{µ
kÀ¡mcnsâ C¡mcy¯nepÅ amÀK \nÀt±iw IrXyambn ]ment¡XmWv.

 FÌn-taäv P\Iob `mjbnÂ sXmgnemfnIÄ¡v a\knemhp¶ coXnbnemhWw.

 ]²Xn Bcw` aoänwKv IrXyamb coXnbnÂ \S¯Ww. CXv UbdnbnÂ IrXyamb
coXnbnÂ tcJs¸Sp¯p¶psh¶v Dd-̧ m-¡pI.

 te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½]²Xn, sjÂ^v Hm^v s{]mPIvS,v hÀ¡v IeÀ
F¶nh X¿mdm¡p¶XnÂ sXmgnemfnIfpsSbpw KpWt`mà¡fpsSbpw {]mtZinI
hnZvK²cpsSbpw ]¦mfn¯w Dd¸m¡Ww.

 {Kma]©mb v̄ PnÃþt»m¡v Dt±ymKØ Xe§fnÂ {]hr¯nIÄ IÀi\ambpw
]cntim[nt¡XmWv.

 ]©mb¯nÂ {]ZÀin¸n¨n«pÅ slÂ¸v sse³ \¼dnsâ Imcy£aX hÀ²n¸n¡pI.
]©mb¯nsâ {i²bmIÀjn¡p¶ s]mXpbnS§fnseÃmw (N-́ , A¦¬hm-Sn, kv¡qÄ, apX-
em-b-h)Xs¶ Cu \¼À Øm]n¡Ww.

 {]hr¯n Øes¯ {]hÀ¯\ coXnIÄ sXmgnemfnIfpsS {]hÀ¯\§fpsS
\nehmcw, {]hÀ¯\coXn , {]hr¯n Øes¯ `q{]IrXn XpS§n Imcy§Ä Dt±ymKØÀ
\nco£nt¡ Hcp ASnØm\ LSIamWv.

 ]cmXnIfpambn F¯p¶ sXmgnemfnIfpsS {]iv\§Ä Imcy£aXtbmSp IqSn ]cn-



lmcw ImtW--Xm-Wv.

 ]cmXnbpambn sXmgnemfnIÄ F¯nbmÂ sXmgnepd¸v \nba {]Imcw ]cmXn \ÂIn 7
Znhk¯n\pÅnÂ \ÂInbn«pÅ ]cmXnbpsS ASnb´c \ne]mSv F´msW¶v
]cmXn¡mcs\ Adnbnt¡XmWv. sXmgnepd¸v ]²Xnbpambn _Ôs¸« GXp hnhchpw
hnhcmhImi¯nsâ 7þmw hIp¸nÂ {]Xn¸mZn¡p¶ coXnbnÂ Hcp \nÝnX kab
]cn[nbv¡pÅnÂ ]cmXn¡m\p ]cmXnbpsS adp]Sn \ÂIWsa¶mWv Cu hIp¸v
{]Xn]mZn¡p¶Xv.

4) {Kma]©mb¯nt\mSv

 IrXyamb CSthfbnÂ {Kmak` tkmjyÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh \S¯Ww

 Ønc BØnbpÅ {]hÀ¯\§Ä XncsªSp¡Ww. Irjn kw_Ôamb ]²XnIÄ
XncsªSp¡pt¼mÄ ]©mb¯n\p ssIamdn¡n«nb LSIØm]\amb Irjn`h\nse
DtZym-K-Ø-cpsS tkh\w IqSn {]tbmP\s¸Spt¯XmWv. CXv ]²XnbpsS KpWta·bpw
km¼¯nI £aXbpw Dd¸m¡p¶Xn\p AXy´mt]£nXamWv.

 Ct¸mgs¯ hnPne³kv B³Uv tamWnädnMv I½nänbnse AwK§Ä 5 hÀjambn
XpScp¶Xmbn a\Ênem¡p¶p. kmaqlnIamb hnizmkyXbpw tkh\ a\xØnXnbpapÅ
AwK§sf tNÀ v̄ hnPne³kv B³Uv tamWnädnwKv I½nän ]p\ÀkwLSn¸nt¡XmWv.
AhcpsS {]hÀ¯\¯n\p Imebfh \nÝbn¡Ww.

 ImemhØ¡\pkcn¨ thWw ]²XnIÄ XncsªSp¡m³

 Pekwc£W {]IrXnhn`h ]cn]me\¯n\mbpÅ {]hr¯nI ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯Ww.

 sXmgnepd¸v D]IcW§Ä KpW\nehmcapÅXpw kv{Xo kulrZhpw BsW¶pw
Dd¸phcp¯Ww

 sXmgnepd¸p ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\p hn\ntbmKn¡p¶ XpIbv¡pÅ
t\«apmXp¶ps¶p Dd¸m¡Ww.

taävþ

 {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w

 sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-apÅ hnh-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-̄ p-I. Afhv tcJ-s¸-Sp-

¯p-hm-\pÅ sajÀsaâv _p¡v {]hr¯n Øe v̄ kq£n-¡p-I.

 Znh-khpw sXm-gn-em-fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I. ]qÀ¯n-bmb

aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm F³{Sn Hm¸-td-ä-dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.

 tUäm F³{Sn Hm¸-td-äÀþ

 aÌÀtdmÄ hnX-c-W-̄ n\v klm-bn-¡p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌ-Àtdm-fp-IÄ taänÂ

\n¶pw kzoI-cn¨v hÀ¡v _nÃp-IÄ ]qÀ¯o-I-cn¨v thX-\-hn-X-c-W-̄ n\v \S-]Sn

kzoI-cn-bv¡p-I. cPn-Ì-dp-IÄ kq£n-¡p-I. sXm-gn-em-fn-I-fpsS thX\w F^v än H

aptJ\ F¯n-sb¶v Dd-̧ m-¡p-I.



 HmhÀkn-bÀ/F©n-\o-bÀþ

 {Kma-k`m Xocp-am-\-{]-Imcw {]hr-̄ n-IÄ Is-̄ p-I, {]mY-anI FÌn-taäv X¿m-dm-

¡p-I.

 {]hr-̄ n-bpsS kmt¦-Xn-I-amb Imcy-§Ä taän\pw sXm-gn-em-fn-IÄ¡pw hni-Z-am-

¡p-I.

 {]hr-̄ n-bpsS Af-hp-IÄ tcJ-s¸-Sp-̄ pI, sN¡v sajÀ sN¿p-I. _nÃp-IÄ

X¿m-dm-¡p-hm³ Un.-C.-Hsb klm-bn-¡p-I.

 ]©m-b¯v sk{I-«dn/ Akn-Ìâvþ

 sk{I-«dn sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS taÂt\m«w {]hr-̄ n-bpsS _nÃp-IÄ bYm-k-

abw AwKo-I-cn-bv¡p-I, sXm-gn-em-fn-I-fpsS thX\w bYm-k-abw F^v än H apJm-

´ncw sXm-gn-em-fn-I-fpsS A¡u-nÂ F¯nsb¶v Dd-̧ m-¡p-I.

 t»m¡v t{]m{Kmw Hm^o-kÀþ

 ]©m-b-̄ p-Isf sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS sjÂ^vv Hm^v t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-¶-

Xnepw hntI-{µo-Ir-Xm-kq-{X-W-̄ n-epw klm-bn-¡p-I.

 CþaÌÀtdmÄ hnX-cWw sN¿p-I.

 ]©m-b-̄ p-I-fpsS sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS \nÀÆ-lW taÂt\m«w hln-¡p-

Ibpw \nÀÆ-lWw tam-Wn-ä-À sN¿p-I.

 ]²-Xn-bpsS e`n¨ hn`-h-§-fp-sSbpw hnX-cWw sNbvX-Xmbpw D]-tbm-Kn-̈ -h-bp-

sSbpw IW-¡p-IÄ kq£n-¡pI. Bh-iy-amb cPn-Ì-dp-IÄ kq£n-¡p-I.

അനുബന്ധം 3

sXmgnemfnIfpsS ISaIÄ

 IrXykab v̄ sXmgnÂ Øe v̄ lmPcmbn H¸v hbv¡pI. ka-b-{Iaw ]men-¡p-Ibpw
thWw

 {]hr¯n Bcw` aoänw-KnÂ ]s¦-Sp v̄ sN¿  {]hr-̄ n-tb-¡pdn¨v hyà-ambn Adn-bpI



 sXmgnepd¸v {Kmak`bv¡pw tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`¡pw IrXyambn ]s¦Sp¡pI.

 ]WnØe v̄ ¹mÌn¡v hkvXp¡Ä D]tbmKn¡phmt\m I¯nbv¡phmt\m ]mSpÅXÃ.

 knänk¬ C³t^mÀtaj³ t_mÀUv Bcw` L«¯nÂ Xs¶ \nÀ_Ôambpw h¡p-¶n-
s¶v Dd¸v hcp-̄ pI

 {]IyXn kwc£W¯n\v Ahiyamb {]hy¯nIÄ GsäSp v̄ \S¸nem¡pI.

 BkvXn krjvSn¡p¶ {]hr¯nIÄ Is¯n taänt\bpw ]©mb v̄ A[nIrXtcbpw
Adnbn¡pI.

അനുബന്ധം - 4

^oÂUv Xe ]cn-tim-[\ \S-¯n-b-t¸mÄ Cu hmÀUnÂ Is-¯nb sXmgn-
ep-d¸v ]²Xn {]Imcw \S-¸n-em-¡p-hm³ km[n-¡p¶ {]hÀ¯n-IÄ NphsS
tNÀ¡p-¶p,

1. Fkv kn Ip«n-I-fpsS ]T\ apdn \nÀ½m-W-̄ n\v th ]Wn-IÄ
2. Fkv kn tImf-\n-bnepw thÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, ssPh-then \nÀ½mWw,

Iwt¼mÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, NmWI Ipgn \nÀ½mWw
3. Imen-s¯m-gp¯v, B«n³Iq-Sv, F¶nh sNdp-InS \ma am{X IÀj-IÀ¡pw

sXmgn-ep-d v̧ sXmgn-em-fn-I-fpsS hoSp-I-fnepw km[y-am-Wv.
4. sNdnb ssIt¯m-Sp-IÄ ]p\-cp-²m-c-Whpw XS-bW \nÀ½m-W-hpw,
5. hnhn[ `mK-§-fn-embn ]mSw Xcn-imbn InS-¡p-¶p-v. AXv s\ÂIr-jn¡v

A\p-tbmPyam¡n XoÀ¡m-hp-¶-Xm-Wv.)
6. ]mSw sskUv sI«v
7. hr£ss¯ \SoÂ þ Xcniv `qan-bnepw tdmUv sskUn-epw (sI Fkv C _n

sse³ Hgn-hm-¡n)
8. \gvkdn \nÀ½m-Ww, hr£ss¯ \Soepw
9. tdmUnsâ sskUnÂ HmS \nÀ½m-Ww,
10. ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw
11. ao³Irjn \S-̄ p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw

ImemhØbv¡v A\pkcn¨pw `q{]Irbv¡v A\pkcn¨pw Hmtcm hÀjhpw sXmgnepd¸v ]²Xn
Bcw`n¡p¶Xn\p ap¼mbn hyàamb coXnbnepÅXpw IrXyXtbmsSbpÅXpw Bb ImÀjnI
IeÀ sXmgnemfnIfpambn tNÀ¶ncp¶v X¿mdmt¡Xpv AXn\mbn ]pXnb sXmgnen\pw
sXmgnÂ coXnIfpw It¯Xpv. amdnhcp¶ ImemhØ IW¡nseSp¯psImv Hmtcm
sXmgnemfnIfpw GsäSp¡pIbmsW¦nÂ sXmgnemfnIÄ¡pw `q{]IrXnbv¡pw IqSp-XÂ
D]Imc{]ZamIpw. AXn\mbn GsäSp¡m\mhp¶ Nne {]hr¯nIÄ NphsS \nÀt±in¡p¶p.

1. {Kma¯nsâ hnIk\¯n\pw ]ptcmKXnbv¡pw A\pkrXambn coXnbnÂ {KmaoW

\S¸mXIÄ tIm¬{Ioäv t»m¡pIÄ D]tbmKn¨v \nÀ½n¡pI. ദസാദമശ്വരം ഭാഗം, വയലാല

2. Ipf§Ä, tXmSpIÄ F¶nh _es¸Sp¯pI, tXmSpIfpw Ipf§fpw

_es¸Sp¯p¶Xn\mbn apf h¨v ]nSn-̧ n-¡Â, IbÀ, NWw t]mepÅ DÂ¸¶§Ä



D]tbmKn¡pIbpw sN¿pI

3. hnZymeb§Ä¡v IfnØew, NpäpaXnÂ F¶nh \nÀ½n¨v \ÂIpI

4. dºÀtXm«§fnÂ dºÀ t_mÀUnsâbpw sX§n³ tXm«§fnÂ \mfntIc

t_mÀUnsâbpw amÀ¤\nÀt±i {]Imcw ]pXnb sXmgnepIÄ {]hr¯nIÄ

GsäSp¡pIbpw IrjnbnÂ Xzcs¸Sp¯p¶Xn\phiyamb coXnbnÂ `qansb

sa¨s¸Sp¯pIbpw sN¿pI.

5. tZiob D]Poh\ anjsâ (NRLM) klmbt¯msS sa¨s¸« cnXnbnepÅ sXmgnÂ

]cnio\w \ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf AÀ² hnK² sXmgnemfnIfm¡n amäpI

100 sXmgnÂ Zn\-§Ä

SL.no Name of workers Job card number
Days

completed
1 വളി KL-07-012-005-005/142 113

2 സവൊയുധൻ KL-07-012-005-005/184 100

3 ചകി KL-07-012-005-005/16 105

4 ജാനകി KL-07-012-005-005/17 105

5 മീനാക്ഷി KL-07-012-005-005/18 100

6 ശാരേ KL-07-012-005-005/5 108

7 നീെി KL-07-012-005-005/8 106

8 പാറു KL-07-012-005-005/20 100

9 രാധിക KL-07-012-005-005/101 100

10 രജനി KL-07-012-005-005/102 100

11 േിനു KL-07-012-005-005/104 100

12 േുജാത KL-07-012-005-005/99 100

13 തത KL-07-012-005-005/12 102

14 ജാനു KL-07-012-005-005/16 100

15 വിജയകുമാരി KL-07-012-005-005/108 100
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ഈ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയല് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ യഥാസമയം നൽകിയ ബഹു.

പ്രസിഡൻറ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്, സെക്രട്ടറി, സെൽ ജീവനക്കാർ, വാർഡ് മെമ്പർ കൂടാതെ ഫീൽഡ് തല

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മേറ്റ് തുടങ്ങിയവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി

അറിയിക്കുന്നു.

പഗാമേഭയിണെചർച്ചകളു്കം തീരുമാന്ളു്കം
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26/7/2019നു 129 സപർ പണങ്കടുത പഗാമേഭയിൽ ചർച്ച ണചയ് വിഷയ്ളു്കം അവകുള തീരുമാന്ളു്കം ചുവണട

സചർകുനു;

1. മ ്്റ് ജെ േ്കംരക്ഷണ പപവർതികളുണട പരിസശാധനയിൽ ഒരു മഴ കുഴി അോധാരണമായ വെു്തിൽ

കാണാൻ ോധിച്ചതിണന കുറിച്ച്റ് അസന്ഷിച്ചസ്ാൾ അത്റ് സമറ്റ് ഭൂവുടമയുണട നിർസേശ പപകാര്കം 4

മഴകുഴിയുണട അളവിൽ ഒരു മഴകുഴി തീർകുകയു്കം എനാൽ ഇതിന്റ്ണറ ണമഷർണമൻറ്റ് തുട്ിയ

കാര്യ്ൾ AEയുണട സപശദ്ധയിൽ ണപടുതുകസയാ ണചയ്ിടില. ണചക്റ് ണമഷർണമന്റ്റിന്റ്ണറ അഭാവ്കം ഇവിണട

വ്യകമാണ്റ്. ആയതിനാൽ ഇനി മുതൽ പപവർതി സെ്കം േ്ദ്രർശിച്ചു കൃത്യമായി ണചക്റ് ണമഷർ ണമന്റ്റ്റ്

നട്ിലാകേണ്ടത് ആണ്

2. 2017 - 18 ോമതികവർഷതിൽ കിണർ നിർമാണവുമായി ബനണ്ട്റ് പപവർതിയിൽ മുൻ AE

ണതറിദ്ധരി്ിച്ചത്റ് മൂെ്കം ഗുണസഭാകാവിന്റ് സവതന നഷ്ട്കം േ്കംഭവിച്ചതായി പരാതി പറഞു. ഇസ്ദേഹതിന്റ്

ഉണായ സവതന നഷ്ട്കം എപതയു്കം ണപണടന്റ് തണന തിരിച്ചു നൽകാണമന പഞായതധികൃതർ ഉറ്ുനൽകി.

ഈ പപവർതിഓഡിറ്റ് പീരീഡിൽഉൾണപടാതതാണ്റ്.

3. കിണറ്റ്, കുള്കം നിർമാണ്കം എനീ പപവർതികൾ ണവടുകലിന്റ്ണറ ോനിധ്യ്കം മൂെ്കം പപവർതി

പൂർതീകരികാണത നിർസതണിവനു അതിണന േ്കംബനിച്ച ചർച്ചയിൽ AE പറഞത്റ് പപവർതികൾ

കണണതുനതിനു്കം എസിസമറ്റ് തയാറാകുനതിനു്കം ഉള ണപടയിനിങ്റ് െഭ്യമായിടില എനാണ്റ്. ജെ്കം

െഭ്യമാകുസമാ ഇലസയാഎനതിണനേ്കംബനിച്ച്റ് ഒരു ധാരണ ഉണാകാൻോധിച്ചിടിലഎനു്കം പറഞു.

4. പപവർതികൾ കണണതുന കാര്യണതകുറിച്ച്റ് േ്കംോരിച്ചസ്ാൾ ഉോഹരണമായി അവിണട

നട്ിൊയി വരുന13 കുടു്കംബപശീ യൂണിറുകൾക്റ് ഒരു വർക്റ്പ് ണഷഡ്റ് പണിയുവാൻ ണതാഴിെുറ്ിെൂണട

ോധ്യമാവു്കം എനു്കം ഇവർക്റ് ഇതിന്റ് ആവശ്യമായിടുള സ്ിൽഡ്റ് സെബർ നിെവിണെ ണതാഴിൊളികളിൽ

നിനു്കം താല്പര്യമുളവണര തിരണഞടുത അവണര പരിശീെന്കം നൽകി വിേഗ്ധ ണതാഴിൊളികളാകി

മാറുനതിനുള േ്കംവിധാന്കം ണചയാൻ കഴിയിസല എന്റ് ആരാഞസ്ാൾ മറുപടിയായി AE പറഞത്റ് 780രൂപ

മുതൽ 1040 രൂപ വണര െഭ്യമാകു്കം എനു്കം ഇതിണന േ്കംബനിച്ച ണപടയിനിങ്റ് സ്ാകിൽ 6മാേ്കം മുൻപ്റ്

നൽകിയിരുണനങ്കിെു്കം പിനീട്റ് തുടർ നടപടികൾഒനു്കംതണന ഉണായിലഎനാണ്റ്.

5. ണതാഴിൽകാർഡിന്റ് അസപക്ഷിച്ചിടു്കംഅത്റ് െഭ്യമായഇലഎനപരാതികൾവനസ്ാൾഎപതയു്കം ണപണടന്റ്

തണന ണതാഴിൽകാർഡുകൾ നൽകാനുളനടപടികൾേ്ീകരികുണമന്റ്അധികൃതർഅറിയിച്ചു.

6.കജവസവെികുള തൂ്്റ് കണണതുനതിനുള ബുദ്ധിമുടുകളു്കം അത്റ് പപവർതി സെത്റ്

എതികുനതിനുള ബുദ്ധിമുടുകളു്കം മാനിച്ച്റ് man days കൂടുതൽ ആകണ്കം എന പരാമർശവു്കം ചർച്ചയിൽ

വനു.

7. കാർഷികകെണർഅനുേരിച്ച്റ് തണന പപവർതികൾനട്ിൊകാൻ പശമികുണമന്റ് AE ഉറ്ുനൽകി.

8. കാടു പനികളുണട ശെ്യ്കം രൂക്ഷ്കം ആയതിനാൽ പപവർതികൾ നശിച്ചു സപാകുനതായു്കം ണതാഴിൊളികൾ

പരാതി പറഞു.

9.കൃത്യമായി സറാസ്ാർ േിന്കം എലാ മാേവു്കം പതിണനാനാ്കം തീയതി തണന നട്ിൊകുണമനു്കം

ഉറ്ുനൽകി.

10. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പപവർതന്ൾ ആര്കംഭിച്ചതിനു സശഷ്കം ഈ പഞായതിൽ ണതാഴിൽ

ആവശ്യണ്ടുനവർക്റ് ഡിമാൻഡ്റ് ണറേിപ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി നൽകി തുട്ിയത്റ് പപശ്കംേനീയമായ

കാര്യമാണണന്റ് പറയുകയുണായി.

ഈതീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും എന്ന് ഗ്രാമ സഭയിൽ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് യോഗംഅവസാനിച്ചു
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