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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണകാരായ ജനങ്ങളുതെതൊഴിൽ തെയുവാനുള്ള

അവകാശതതസംരകിചുനിലനിർതുന്നെിനായി ഇന്ത്യൻ പാർലതെൻറ് 2005 പാസാകിയ

െഹാതാഗാനി ദേശീയ ഗഗാെീണ തൊഴിലുറപ് നിയെതിന് അെിസാനതിൽ രൂപം

തകാെുതിടുള്ളപദ്ധെിയാണ് െഹാതാ ഗാനി ദേശീയ ഗഗാെീണ തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി.അവിേഗ്ധ

കായിക തൊഴിലിൽ ഏർതപൊൻ സന്നദ്ധെയുള്ള ഗഗാെഗപദേശങ്ങളിൽ അധിവസികുന്ന

ഏതൊരു കുെുംബതിനു0 ഒരു സാമ്പതിക വർഷം 100 േിവസതിൽ കുറയാെ തൊഴിൽ

ഉറപാകുന്നദൊതൊപ0 അെുവഴിനിഷ്കർഷികുക തപട ഗുണദെന്മയുള്ളെും സിരൊയിട്

ഉള്ളെുൊയ ഉൽപാേനകെൊയ ആസ്ികളുതെ സൃഷിയും ആണ് ഈ പദ്ധെിയുതെ െുഖ്ത്യ

ലക്ത്യം.2005 തസപ്റംബർ അഞിനാണ് പാർലതെൻറ് തൊഴിലുറപ് നിയെം പാസാകിയെ് 2006

തെഗബുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിതല 100 ജില്ലകളിൽ പദ്ധെി ആരംഭിചു ദകരളതിൽ വയനാെ്

പാലകാെ് എന്നീ ജില്ലകളിലും പദ്ധെി വ്ത്യാപിചു കാലാകാലങ്ങളായി ദകഗ്ദ്ര സർകാർ

പുറതപെുവികുന്നനിർദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃെൊയിആയിരികുംപദ്ധെിയുതെനെതിപ്.

പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ

 ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ത്ചാമസിക്കുന്ന 18 വയസ്ത് പൂർതിയ്ചായ ഏതത്ചാര്ചാൾക്കു്കും പദ്ധതിയിൽ പങ്ചാളിയ്ചാക്ചാ്കും

 നിയമതിൻതെ പിൻബലമുള്ള അവക്ചാശ്ചാധിഷിത പദ്ധതി

 സ്ത്രീക്കു്കും പുരുഷന്കും തുല്യ ദവതന്കും

 കര്ചാറുക്ചാതര ഇടനിലക്ചാദര്ചാ ഇല്ല .

 പരിസിതി സ്കുംരക്ഷണ്കും ക്ചാർഷിക ദമഖലയിതല അടിസ്ചാന വികസന്കും എന്നിവയ്ചാണ്ത് മുൻഗണന

 തത്ചാഴില്ചാളികൾ തതന്ന പ്രവർതികൾ കത്ടെത്തുകയ്കും അതിനള്ള ആസൂത്രണതത സഹ്ചായിക്കുകയ്കും തെയ്യുന്നു

 തപ്ചാതുജനപങ്ചാളിതദത്ചാതട കൂടിയള്ള ദലബർ ബഡജറ്ത്

 സ്ത്രീകൾക്ത് മുൻഗണന

 ഗമസഭ തതന്ന പദ്ധതി ഓഡിറ്ത്റ്തെയന്നു.

ശസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്

tZiob {KmaoWsXm-gn-ep-d¸v ]²Xn {]Imcw {Kma ]©m-b¯v {]tZ-i¯v \S-̧ n-em-¡p¶ FÃm

{]hr¯n-Ifpwtkm-jyÂHmUn-än\v hnt[-b-am-¡-W-sa¶v \nb-a-̄ nse 17(2)þmwhIp¸v \njvIÀjn-¡p-¶p. ]²Xn

{]hÀ¯-\s¯¸änbpw s]m-Xp-[\w sNe-h-gn-¡p-¶-Xn-s\-̧ -änbpw ]uckaqlw \S-̄ p¶ ]c-kyhpwkzX-{´hp-

amb ]cn-tim-[-\-bmWvtkm-jyÂHmUn-äv. sXm-gn-ep-d¸v \nba {]ImcwhÀj-̄ nÂ cv XhWtkm-jyÂHmUnäv

{Kma-k-̀ -IÄ FÃm-hmÀUnepw \S-t¯--Xm-Wv. tkm-jyÂHmUnäv {Kma-k` AYhmkmaq-lnI IW-s¡-Sp¸v

F¶-Xn-eqsSDt±-in-¡p-¶Xv {]hr¯nØe-§Ä AYhmhÀ¡vsskäp-IÄ t\cn«vkµÀin¨pwsXm-gn-ep-d¸psXm-

gnem-fn-I-tfmSpw \nÀÆ-lWDtZymK-Ø-tcmSpwA`n-apJw \S-̄ n-b-Xn-eq-sSbpwe`y-ambtcJ-I-fpsShniZ ]cn-tim-[-

\-bn-ep-sSbpwe`n-¡p¶ hnh-c-§sf t{Im-Uo-I-cn¨v {Kma-k-̀ -I-fn-eqsS s]mXpkaq-ls¯ Adnbn-¡pI F¶-Xm-

Wv. C{]-Imcwe`n-¡p¶ hnh-c-§-fp-sSbpw {Kma-k-̀ -I-fnÂDb-cp¶ sXm-gn-ep-d¸vsXm-gn-em-fn-I-fpsSA`n-{]m-b-§-

fp-sSbpw \nÀÆ-lWDtZym-K-Ø-cpsSA`n-{]m-b-§-fp-sSbpwASn-Øm-\-̄ nÂalm-ßm-KmÔntZiob

{KmaoWsXm-gn-ep-d¸v ]²XnbpsS \S-̄ n-̧ nsekpXm-cy-Xbpw D¯-c-hm-Zn-XzhpwDu«nDd-̧ n-¡p-I-sb-¶-XmWvtkm-

jyÂHmUnävAYhmkmaq-lnI IW-s¡-Sp¸ve£y-an-Sp-¶-Xv. hkvXp-X-]-c-amb Is-̄ -ep-I-fn-eqsSsXm-gn-ep-d¸p

]²-Xn-bpsS KpW-t`màm-¡-fmb {KmaoW P\-X-bpsS D¶-a-\-̄ n\pw ]²-Xn-bpsS sa -̈s¸« {]hÀ¯-\-



SAU KOLLAM 3

¯n\pw tkm-jyÂHmUn-än-eqsS km[n-¡p-¶p.

ശസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റ്പ്രകിയ

1പശാതലംഒരുകൽ

ദ്ാക്ലതിലുംഗഗാെപഞായത്െലതിലുംപദ്ധെിനിർവഹണഉദേ്ത്യാഗസനായദ്ാക്ഓെീസർ (BDO),

പഞായത ത്്സെഗകടറി,

െറ്നിർവഹണഉദേ്ത്യാഗസർെുെങ്ങിയവരുൊയിദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദപഴത്സെൺനെതിയകൂെിയാദലാെനയിൽഉരു

തിരിഞ്ഞെിനനുസരിച് െുെർഗപഗകിയകൾ ആസൂഗെണംതെയുകയും ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗഗാെസഭാ െീയെി

നിശയികുകയും തെയുന്നു.

2.ഫയൽപരികശ്ചാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയ ആരംഭിചിരികുന്ന െിയെിയ്ക് െുൻപുള്ള ആറ്ൊസകാലയളവിൽ

വാർഡിതലഗപവൃതിെയലുകൾ, ഏഗഴജിസ്റ്ററുകൾ, അദൊതൊപം അനുബനദരഖകളും സൂക്ഷ്മപരിദശാധന

നെതുന്നു.

3. പപവൃതിസ്ഥലപരികശ്ചാധന

ഓദരാഗപവൃതിയുംഎസ്റ്റിദെറിൽഗപെിപാേികുന്നഅളവിലുംഗുണതിലുംനെപിലാകിയിടുദ്ാഎന്നുംആഗപ

വൃതിയുതെഗുണെലതിന്തറ

വ്ത്യാപ്ിെിടതപെുതുകയുംഗപസ്ുെതൊഴിലിെങ്ങളിൽതൊഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദക്അവകാശആനുകൂല്ത്യങ്ങൾല

ഭിചിടുദ്ാഎന്നും ഗപവൃതിസലപരിദശാധനയിലൂതെലക്ത്യംതവകുന്നു.

4.വീടുവീട്ചാന്തരാംഉള്ളവിവരകശഖരണാം

പദ്ധെിഗുണദഭാകാകളുതെവീെുവീൊനരംതെന്്നദനരിൽക്്പദ്ധെിയുതെനിർവഹണതതകുറിചുംഗുണെ

ലതതകുറിചുെുള്ള അഭിഗപായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപികുന്നു.

5.കെളിവ്കശഖരണാം

െയൽപരിദശാധന, ഗപവൃതിസലപരിദശാധന, വീെുവീൊനരംഉള്ള വിവരദശഖരണം

െുെങ്ങിയഓഡിറ്ഗപഗകിയകത്തലുകളുതെവസ്ുനിഷ്ഠൊയതെളിവ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6.സ്ചാമ്തൂഹ്യ കേ്ചാധവൽകരണാം

സാെൂഹ്ത്യഇെതപെലുകളിലൂതെ പദ്ധെി വിജയം ഉറപുവരുതിപൗരാവദബാധം

ഉയർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയവിജയിപികുകയുംതെയുന്നെിന്ആവശ്ത്യൊയദബാധവൽകരണംഗപവ

ർതനങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7. റിക്്ചാർട്ട്െയ്ചാറ്ചാകൽ ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയയിതല കത്തലുകളുംനിഗെനങ്ങളും,

നിർദ്ദേശങ്ങളുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗഗാെസഭയിൽെർചതെയ്്അംഗീകാരംനെതുന്നെിനാവശ്ത്യൊയകരെ്റിദപാർ

ട്െയാറാകുന്നു.

8. കസ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്പ്്ചാമസഭ

പശാതലംഒരുകൽെർചയിൽനിശയികതപടേിനതിൽസൗകര്ത്യഗപേൊയസലത്ഗഗാെസഭദെർന്്നകരെ്റി
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ദപാർട്അവെരണവും, െർചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, െിരുതൽഗപഗകിയകളും,

അംഗീകാരംദനെിതയെുകുകയുംെുെർനെപെികളുംകകതകാള്ളുന്നു.

9.അനുബന്ധ നടപടികള്(ആക്ഷന്ടെക്കന്)

ദസാഷ്ത്യല്ഓഡിറ് ഗഗാെസഭയില്എെുതെീരുൊനങ്ങളുതെയും നിര്ദേശങ്ങളുതെയും അെിസാനതില്എെുത

അനുബനനെപെികള്അെുതദസാഷ്ത്യല്ഓഡിറ്ഗഗാെസഭയില്െര്ചതെയുന്നു.

കുന്നത്തൂര് പഞായത്റ് 

അടൂർ താലൂക്കിലെ ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കുന്നത്തൂർ.

കൊല്ലം ജില്ലയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറേ അതിർത്തിയിൽ വരുന്ന ഈ പഞ്ചായത്ത്

കൊട്ടാരക്കര ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് മാറി

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രാജഭരണകാലത്ത് കുന്നത്തൂർ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശം കായംകുളം രാജാവിനെ

രാജ്യ പരിധിയിലായിരുന്നു. കിഴക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.

കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ചേർന്ന് ഈ പ്രദേശം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് അതിര്ത്തിയില്

പെട്ടതായിരുന്നു.കുന്നുകളാല് സമൃദ്ധമായിരുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ ആവണം ഈ

സ്ഥലത്തിന് കുന്നത്തൂർ എന്ന പേര് വന്നത്. കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനം

കച്ചേരിക്കടവ് അല്പം വടക്കുമാറി ആലുംകടവ് ഇടയ്ക്കായിരുന്നു.

ചരിത്രം

കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് കടമ്പനാട് ഭാഗമായിരുന്നു.അതിർത്തി പുനർനിർണയം

ചെയ്തപ്പോള് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ കുന്നത്തൂർ വില്ലേജ് പരിധിയിൽ

പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് 1962-ലാണ് രൂപംകൊണ്ടത.്

പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ മാധവൻ പിള്ളയായിരുന്നു. 1934

ഐവർകാല കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല

കുന്നത്തൂര് സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ.്. സർദാർ കെ എം പണിക്കർ

ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ രക്ഷാധികാരി. കൊക്കാം കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള

ആദ്യ മണൽപരപ്പിൽ ആലുവ ശിവരാത്രി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ശിവരാത്രി

ഉത്സവം നടക്കുക പതിവായിരുന്നു.18 കരക്കാർ ചേർന്നു നടത്തിയ ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ

ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മതപണ്ഡിതന്മാർ, കവികൾ തുടങ്ങിയവർ സജീവമായി

പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യാഗങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു.

സാഹിത്യവുമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അഗാധമായ ബന്ധമാണുള്ളത് സാഹിത്യ സാമ്രാട്ട്

ആയിരുന്ന ഈ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജന്മംകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണിത.് നെടിയവിളയിൽ

ആയിരുന്നു ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ജന്മം. പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാന സംസ്കൃത
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പണ്ഡിതന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ആയിരുന്നു ശ്രീ മംഗലത്ത് ടിപിഗോപാലപിള്ള, മറവൂർ

ഭാസ്കര ആനന്ദജി, പുഴക്കൽ കെ എസ് നായർ എന്നിവർ

ആറ്റുകെവ്റ് വാര്ഡ്റ് 

Resourc
e map and google earth pro image of ward XII

പഞായതിൽ സൂകിശ്കേണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

1. തൊഴിൽകാർഡിനുള്ളകുെുംബഅദപകയുതെരജിസ്റ്റർ

2. ഗഗാെസഭ ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ,ഗഗാെസഭെീറിംഗ് രജിസ്റ്റർ

3. തൊഴിൽ ആവശ്ത്യതപെുന്നെും തൊഴിൽ തകാെുതെും സംബനിച്

രജിസ്റ്റർ

4. ഗപവർതിലിസ്റ്റ് തെലവുംവിശോംശങ്ങളുംസംബനിച് രജിസ്റ്റർ

5. സ്റ്റിരആസ്ികളുതെ രജിസ്റ്റർ

6. പരാെി രജിസ്റ്റർ

7. സാധനരജിസ്റ്റർ

1.തൊഴില്കാര്ഡ്രജിസ്റ്റര്

തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ പൂർണൊയിരുന്നു
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എംഐസിൽനിന്നുംരജിസ്റ്റർആയിെതന്നസൂകിചിരുന്നു.

2.ഗഗാെസഭ രജിസ്റ്റർ

തപാെു ഗഗാെസഭ രജിസ്റ്ററും ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ് ഗഗാെസഭ രജിസ്റ്ററും

ഒന്നുെതന്നയാനു.പഞായതിൻതറ െറ്

ഗഗാെസഭകളിൽതൊഴിലുറപ്പദ്ധെിഅജ്ഉ്ാകി എഴുെി തവകുകയാണ്

തെയുക. ഗഗാെസഭയുതെ രജിസ്റ്റർ ഗപദെ്ത്യകൊയി സൂകിദക്െും, ഇെിൽ

നിന്നാണ് ഗപവർതികൾ െിരതഞ്ഞദക്െും, ആണ്. ഇെ് ഗൗരവതിൽ

എെുദക്െു്ു.

3.തൊഴിൽആവശ്ത്യതപെുന്നെുംതൊഴിൽതകാെുതെുംസംബനിചരജിസ്റ്റർ

തൊഴിൽ ആവശ്ത്യതപടെും തൊഴിൽ തകാെുതെും സംബനിച എല്ലാ

ദരഖകളും എംഐഎസിൽനിന്നും ഗപിൻറ്എെുതുസൂകിചിടു്് .

4.വർക് രജിസ്റ്റർ

വർകരജിസ്റ്റർപൂർണൊയിരുന്നു.എംഐഎസ്ഇൽനിന്നുംഗപിൻറ്എെുതുസൂകിചിരു

ന്നു.ഗപവർതിആരംഭിചെ്അെുംഅവസാനിചെീയെിദബാധ്ത്യതപെുതിയിടു്.്ഗഗാെ

പഞായതിതലെുഴുവൻഗപവർതികളുംഒരുവർഗകജിസ്റ്റർഎന്നനിലയ്കാഗണജിസ്റ്റർ

സൂകിചിരികുന്നെ.്എംഐഎസിൽനിന്നുംഡൗൺദലാഡ്തെയ്തെെുതദകാപി

കബൻഡ്തെയ്്സൂകിചിരികുന്നു.

5.ആസ്ിരജിസ്റ്റർ.

ലിസ്റ്റ്പൂർണ്ണൊയുംരജിസ്റ്ററിൽദരഖതപെുതിയിടു്് .

6.പരാെി രജിസ്റ്റർ.

പരാെി രാജിസ്തറര് പരിദശാധനയ്ക് ലഭിചില്ല.പരാെി ഒന്നും ഇെുവതര

പഞായതില്ലഭിചിടില്ലഎന്ന് NREGSസ്റ്റാെ്അറിയിചു.

7.തെറീരിയൽരജിസ്റ്റർ

തെറീരിയൽരജിസ്റ്റർപരിദശാധനയ്ക് ലഭിചില്ല.

ശസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിശധയമാ്കേിയ റ്പ്രവൃതികൾ

ക്രമ

ന0.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വർക്ക് കോഡ്

1 BPL,IAY,SC/ST,SF,MF കുടുാംേങ്ങള്ക് കൃഷി സ്ഥലാം

ഒരുകല്

1613010001/IF/394886

2
മണ്ണ് കയ്യാല നിര്മ്മാണം 1613010001/WC/316158



SAU KOLLAM 7

ഫയൽ പരിശോധിച്ചശ്ാൾ കടണ്ടതിയ വിവരങ്ങൾ

കവർപേജ് വാർഷികമാസ്റ്റർ   സർക്കുലർപ്രകാരമുള്ള  കവർപേജ്ഫയലിൽ

  സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുംഅത്പൂർണ്ണമായുംപൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് .

വാർഷികമാസ്റ്റർസർക്കുലർപ്രകാരമുള്ളകവർപേജ്പരിശോധിച്ച  ഫയലുകളിൽ

 കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്ഓഫ്ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാപ്രവർത്തിഫയലിലുംഅതാതുഫയലുകളിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ട22

രേഖകളുടെവിവരങ്ങളുംപേജ്നമ്പറുംരേഖപെടുത്തുന്നചെക്ക്ലിസ്റ്റ്സൂക്ഷിക്കേ

ണ്ടത്ഉണ്ട്

പരിശോധിച്ച   പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ  ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്കാണാൻസാധിച്ചില്ല

വാർഷികകർമ്മപദ്ധതിയുടെപകർ

പ്പ്

വാർഷികകർമ്മപദ്ധതിയുടെപകർപ്പ് ഫയലിൽ   സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശോധിച്ചഒരു

  ഫയലുകളിലുംവാർഷികകർമ്മപദ്ധതിയുടെപകർപ്പ്കണ്ടെതുവാൻകഴിഞ്ഞില്ല

വിശദമായസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്

റിന്റെ പകർപ്പ്

വിശദമായസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ  പകർപ്പ്പരിശോധിച്ച

 പ്രവർത്തിഫയലിലുംകാണുവാൻസാധിച്ചുസെക്യൂറിൽനിന്നുംലഭിച്ചകോപ്

പിആയിരുന്നുഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്  ഇതിൽസീൽ, ഒപ്പ്,

 എന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയരുന്നുഎന്നാൽതീയതിരേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ,

പ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട്അഥവാഎസ്റ്റിമേറ്റ്റിപ്പോർട്ട്ഉണ്ടായിരുന്നില്ലവിശ

ദമായഎസ്റ്റിമേറ്റ്അനാലിസിസ്ഓഫ്റേറ്റ്,

ലീഡ്ഡ്രോയിങ്&ലിഫ്റ്റ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്ഇവഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

 എന്നാൽഎസ്റ്റിമേറ്റിൽ&ഡിസൈൻസർവ്വേഡേറ്റഎന്നിവചേർത്തിട്ടില്ല .

ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്പരിശോധിച്ച   ഫയലുകളിൽകണ്ടെത്തിയില്ല

സാങ്കേതികഅനുമതിയുടെപകർ

പ്പ്  സാങ്കേതികഅനുമതിയുടെപകർപ്പ്െയലില് സൂകിരുന്നില്ല

ഭരണാനുമതി

ഫയൽപരിശോധനയ്ക്കുവിധേയമാക്കിയഎല്ലാഫയലിലുംഭരണാനുമതിയുടെപക

ർപ്പ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സംയോജിതപദ്ധതി

പരിശോധിച്ച   പ്രവൃത്തികൾ  സംയോജിതപദ്ധതിയിൽഉൾപ്പെട്ടത്അല്ല .

തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്

ടുള്ളഅപേക്ഷ

തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളഅപേക്ഷപ്രവർത്തിഫയലിൽകണ്ടില്ല.

തൊഴിൽ

നൽകിയസംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങ

ൾ 

തൊഴിലിന്ഉള്ളഅപേക്ഷനല്കിയതിൻപ്രകാരംതൊഴിൽഅനുവദിച്ചത്സംബന്ധി

ച്ചവിവരങ്ങൾപ്രവർത്തിഫയലിൽ  കണ്ടില്ല

ഇമസ്ററർറോൾ  പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടമസ്ററർറോളുകൾ2

പ്രവർത്തിഫയലിലുംകാണുവാൻസാധിച്ചു.മസ്ററർറോളിൽഎംബുക്ക്നമ്പർ,

പേജ്നമ്പർഇവരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് മെഷർമെന്റ്  ബുക്ക്െയല് പരിശോധനാ വേളയില്ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. 

സാധനസാമാഗ്രികളെക്കുറിച്ചുള്

ളവിവരങ്ങൾ

2 പ്രവർത്തികളിലും  സാധനസാമാഗ്രികൾഒന്നുംഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല

വേജ്ലിസ്റ്റ് വേജ്ലിസ്റ്റ്പരിശോധിച്ച 2 പ്രവർത്തിഫയലിലും MIS

ൽനിന്നുംഎടുത്തവേജ്ലിസ്റ്റിന്റെപകർപ്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ  MIS ൽനിന്നുംഎടുത്തഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡറിന്റെപകർപ്പ് 2

പ്രവർത്തിഫയലിലുംഉണ്ടായിരുന്നു

റോയൽറ്റി വ്യക്തിഗതഗുണഭോക്താക്കളുടെകരമടച്ചരസീതിന്റെപകർപ്പ് 2

പ്രവർത്തിഫയലിലുംസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

മൂന്ന്ഘട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടവിവിധഘട്ടങ്ങളിൽഉള്ളഫോട്ടോകൾ (പ്രാരംഭ,

മധ്യ, അവസാന) പ്രവർത്തിഫയലിൽ

 സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്പരിശോധിച്ചപ്രവർത്തിഫയലിൽ

 മൂന്ന്ഘട്ടഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ   സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്

യപത്രം

പരിശോധിച്ച  പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ

 പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രംകണ്ടെത്താനായില്ല.

മസ്ററർറോൾ മൂവ്മെന്റ്സ്ലിപ് /

ഫയൽട്രാക്കിംഗ്

പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോറംഎല്ലാ

 പ്രവർത്തിഫയലിലുംസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .

ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് പരിശോധിച്ച  പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ

 ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

  പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ   സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

സൈറ്റ്ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു

ഫീലഡ്റ് തല പരിശോധനയില കടണ്ടതിയവ

FIELD VERIFICATION ANALYSIS

OBSERVATION REMARKS SOLUTION
1. െയലില്അദപക

നല്കിയിരികുന്നഭൂ

ഉെെകളുതെ ഭൂെിയില്

ആയിരുന്നില്ല

ഗപവര്തികള്

തെയ്ിരികുന്നെ് .

പകരംഅദപകനല്കാത

ഭൂഉെെയുെവസ്ുവില്ആണ്കൂെുെല്

ഗപവര്തികളുംതെയ്ിരികുന്നെ് .

ഇെ്നിയെവിരുദ്ധൊണ.്േുര്ബല

ജനവിഭാഗങ്ങളുതെ

ഉന്നെനതിനായുംഅവരുതെ

ഉപജീവനൊര്ഗ്ഗതിനുെകുന്ന

െരതിലുള്ളഗപവര്തികള്

ആണ്തെദയ്െ്.

2. നിലവില്ഗപവര്തി

തെയ്ിരികുന്ന

വ്ത്യകികളില്

ഭൂരിഭാഗംദപരും

തൊഴില്കാര്ഡ്

ഇല്ലാതവരുംെസ്റ്റര്

ദറാളില്ദപര്വന്നിടും

ഇല്ല

പകരംെറുതൊഴിലാളികളുതെകരം

ഒെുകിയരസീെിഉപദയാഗിച്ആണ്

ഗപവര്തിതെയ്ിരികുന്നെ്.ആ

ദൊഴിലകളുതെ ദപര്ആണ്െസ്റ്റര്

ദറാളില്വന്നിരികുന്നെ്.

തൊഴിലുറപ്പദ്ധെിയില്

ഉള്തപെുതിേുര്ബലജന

വിഭാഗങ്ങളുതെ ഭൂെിയില്

തെയുന്ന ഗപവര്തികള്

ഏതറെുകുദമ്പാള്തൊഴില്

കാര്ഡ്ഉള്ളവരുംെസ്റ്റര്ദറാളില്

ദപര്വരികയും.അവര്ആെസ്റ്റര്

ദറാളില്ഗപവര്തിതെയുകയും

ദവണംഎന്ന്തൊഴിലുറപ്

നിയെംനിഷ്കര്ഷികുന്നു.ഇതരം
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3. എസ്ിതെറ്,MBOOKഇല്

പറഞ്ഞിരികുന്ന

ഗപകാരെുള്ളഅളവില്

നിന്നും ഗപവര്തിയില്

വ്ത്യെ്ത്യാസം

കത്തുവാന്

കഴിഞ്ഞു.

പകരംഭൂഉെെയുതെസൗകര്ത്യാര്ഥം

ഉള്ള അളവില്നീളതിലും

വീെിയിലും ഗപവര്തിആണ്

തെയ്ിരികുന്നെ്.

െണ്്ണജലസംരകണാര്തം

ഏതറെുകുന്ന

ഗപവര്തികള്,നീര്തെധിഷിെ

ഗപവര്തികള്തെയുദമ്പാള്

അെിന്തറ ഉദ്ദേശ്ത്യലക്ത്യങ്ങള്

നിറദവറാന്െകവണ്ണം

ഗപദയാജന ഗപേൊയിതെയുക

4. െണ്്ണജല

സംരകണാര്തം

ഏതറെുകുന്ന

ഗപവര്തികള്

ആതണങിലും

വാര്ഡില്െഴകുഴി

,റീൊര്ജ്പിറ്ഇവയുതെ

ഗപവര്തിനെകുന്നില്ല.

ഇതരം ഗപവര്തികള്കൂെി

,അനുദയാജ്ത്യൊയഭൂഗപകൃെിയും

െണ്ണുംഉത്ങില്ഏതറെുതു

ഗപവര്തിയുതെെല ഗപപ്ിയുതെ

വ്ത്യാപ്ിവര്ധിപികാം.

െണ്്ണജലസംരകണാര്തം

ഏതറെുകുന്ന

ഗപവര്തികള്,നീര്തെധിഷിെ

ഗപവര്തികള്തെയുദമ്പാള്

അെിന്തറ ഉദ്ദേശ്ത്യലക്ത്യങ്ങള്

നിറദവറാന്െകവണ്ണം

ഗപദയാജന ഗപേൊയിതെയുക

5. െണ്്ണകയാലനിര്മാണം

വളതരെലഗപേവുംഈെ്

നില്കുന്നവയായും

കാണതപടു.ഇെ്വളതര

നല്ലഗുണെലം

തെയ്ൊയികാണുവാന്

കഴിഞ്ഞു.

െണ്്ണകയാലനിര്മാണംഈെ്

നില്കുന്നവആയിരുന്നു.

പതകെിലസലങ്ങളില്

ഇെിഞ്ഞുദപായൊയി

കാണുവാന്കഴിഞ്ഞു.െീറപുല്്ല

,പുല്ലുവാര്ഗ്ഗതില്തപട

സസ്ത്യങ്ങള്നടു

പിെിപികുക,കല്ലുകള്തകാ്്

ബലതപെുതുകഇവതെയാം.

6. ദൊദപാഗഗെി(ഭൂഗപകൃ

െി)പഠനംനെന്നിടില്ല.

ഭൂഗപഗകിെിയ്ക്

അനുദയാജ്ത്യൊയഗപവര്തികള്

ആയിരുന്നുന്നില്ലഎല്ലാ ഗപവര്തി

സലെുംക്െ്.

െംബിതലവല്ഉപദയാഗിച്

കൃെ്ത്യൊയിഅളവ്

എെുതിരുതന്നങില്ഭൂഗപഗകിെിയ്ക്

അനുദയാജ്ത്യൊയ ഗപവര്തികള്

കത്തുവാന്കഴിദഞ്ഞതന

7. ഗപദേശതതെണ്ണിനു

അനുദയാജ്ത്യൊയ

ഗപവതി

ആയിരുന്നു.എന്നാല്

െിലസലങ്ങളില്

െണ്ണിന്തറ ഗപെ്ത്യകെ

തകാ്്ഇെിഞ്ഞൊയി

കാണുന്നു.

ഓദരാെണ്ണിനുംഅനുദയാജ്ത്യൊയെണ്്ണ

ജലസംരകണഗപവര്തികള്

വ്ത്യെ്ത്യസ്ൊണ.്

ഈകാര്ത്യങ്ങള്ഗശദ്ധിചിരുന്നുതവങില്

ഗപവര്തിയുതെഗുണദെന്മ

വര്ധികുകയുംഈെ്നില്കുകയും

തെയ്ദെതന.

ഗപീതെഷര്തെന്റ്എെുകുന്ന

സെയംഈകാര്ത്യങ്ങളില്ഗശദ്ധ

തെലുതാം.ഭൂഗപകൃെി,െണ്്ണഇവയ്ക്

അനുദയാജ്ത്യൊയ ഗപവര്തികള്

െിരതഞ്ഞെുകാം.ഇെ്

ഗപവര്തിയുതെഗുണദെന്മ

വര്ധികുകയുംഈെ്

നില്കുകയുംതെയ്ദെതന

8. ഭൂവികസന

ഗപവതികള്(െരിശു

നിലം കൃഷി

ദയാഗ്ത്യൊകുക )ഒന്നും

െതന്നഅളകാന്

കഴിയുന്നഅവസ

യില്ആയിരുന്നില്ല.കാെ്

തെതി

വൃെിയകിയൊയി

ൊഗെൊണ്അറിയുവാന്

കഴിഞ്ഞെ്.എന്നാല്

നിലവില്കാെ് െൂെി

കിെകുന്നൊയി

കാണുവാന്കഴിഞ്ഞു

ഗപവര്തിയുതെഗുണദെന്മവളതര

കുറവായിരുന്നു.6ൊസതിനുള്ളില്

നെന്ന ഗപവര്തികളാണ്

പരിദശാധനയ്ക് വിദധയൊകിയെ്.

ഭൂവികസന ഗപവര്തികള്

ഏതറെുകുദമ്പാള്നിലനില്കുന്ന

ആസ്ിസൃഷികുന്ന

െരതിലുള്ളഗപവര്തികള്

കൂതെഉള്തപെുതിതെയുക.കാെ്

തവടിതെളികുകഎന്ന

ഗപവര്തിൊഗെെയിതെയുവാന്

കഴിയില്ലഎന്ന്നിയെം

അനുശാസികുന്നു.

9. വ്ത്യെ്ത്യസ്ൊയ

ഗപവര്തികള്

കാണുവാന്

കഴിഞ്ഞില്ല.ഗപവര്തി

കളില്ആവര്െന്

സ്വഭാവംകാണുന്നു.

260ഓളം ഗപവര്തികള്ഏതറെുകാം

എന്നിരിതകവാര്ഡില്ഒദരെരതില്

ഉള്ളഗപവതികള്

ആവര്തികുന്നൊയികാണുവാന്

കഴിയുന്നു.

വ്ത്യെ്ത്യസ്വും ഗകീതകവുംആയ

ഗപവര്തികള്ഏതറെുകുകയും

അെിലൂതെ ഉപജീവനൊര്ഗ്ഗം

തെചതപെുകയുംസുസിര

വികസനംഉറപുവരുതുകയും

തെയണം.

10. ഒദരഭൂ ഉെെയുതെ

ഭൂെിയില്ആവര്തിചു

തെയുന്ന ഗപവര്തികള്

കാണുവാന്കഴിഞ്ഞു .

ഒരുവസ്ുവില്െതന്നഅെുതെുത

വര്ഷങ്ങളില്ഗപവര്തികള്

ആവര്തികുന്നെ്കാണുന്നു.

ഇെുംനിയെവിരുദ്ധൊണ്.ഒരു

ഗപവര്തിയുതെആസ്ിസൃഷിചു

കഴിഞ്ഞാല്5വര്ഷംആആസ്ി

നിലനില്കുകയുംപിന്നീെ് 5
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വര്ഷതിനുദശഷദെആ

ഭൂെിയില്ഗപവര്തിഏതറെുതു

നെതുവാന്കഴിയുകയുള്ളൂ.

11. െനപൂര്വംതെയ്

ഗപവര്തികളില്(െണ്്ണ

കയാല്നിര്മാണം

)ൊറംവരുെിയെദയാ

തപാളിചു

നീകിയെദയാ 2

സലങ്ങളില്

കാണുവാന്കഴിഞ്ഞു.

പിന്നീട്അതസൗകര്ത്യംെൂലദൊ െറു

നിര്മാണങ്ങള്തകാദ്ാ

െകര്തൊയികാണുവാന്കഴിഞ്ഞു.

ഒരുആസ്ിസൃഷികുന്ന

ഗപവര്തിഏതറെുകുദമ്പാള്

ഏറവുംഅനുദയാജ്ത്യരായ

ഗുണദഭാകാകതള

കത്തുകയുംപിന്നീെ്ഈ

ആസ്ിഒരുബാധ്ത്യെആകില്ല

എന്ന് ഉറപുള്ളെുൊയഭൂെിയില്

ഏതറെുകുക

12. അെുദപാതലെില

വ്ത്യകികളുതെ

ഭൂെിയില്MBOOK ഇല്

പറഞ്ഞിരികുന്നെിതന

കാള്കൂെുെല്

ഗപവര്തിതെയ്ായി

കാണുവാന്കഴിഞ്ഞു

ഇെ്തൊഴിലാളികളുതെഅധ്വാനഭാരം

കൂടുകയും.

അളവുകള്കൃെ്ത്യം

ആയിരികുവാനുംവ്ത്യകി

ൊല്പര്ത്യങ്ങള്ക്അനുസരിച്

ഗപവര്തിയില്ൊറംതകാ്്

വരെിരികുവാനും ഗശദ്ധികുക.

13. തൊഴിലാളികള്

ഗപാഗല്ഭ്ത്യം

ഉള്ളവരായി

കാണതപെുന്നു.അെ്

ഗപവര്തിയില്

ഗപെിെലികുന്നുെു

്്.

ഗപവര്തികള്വളതര

വൃതിദയാതെയും

കണിശെദയാതെയുംആണ്

തെയ്ിരികുന്നെ്.ഈെ്

നില്കുന്നവയും,ഗപവര്തിയുതെ

ഗപഭാവം തെളിവകുന്നവയും

ആണ്.

കൂെുെല്നിര്ദേശങ്ങളും

കൃെ്ത്യൊയഇെദവളകളിതല

ഉദേ്ത്യാഗസരുതെ

ഇെതപെലുകളുംഅളവ്

എെുകലുകളും

ഗപവര്തിയുതെ

ഗുണദെന്മയുംഗുനെലവും

വര്ധിപികും

14. െീല്ഡ്

പരിദശാധനയില്

നിന്നും

തൊഴിലാളികള്

,തപാെു ജനങ്ങള്

ഇവരില്നിന്നും

െനസിലാകുവാന്

കഴിഞ്ഞെ്

.കൃെ്ത്യൊയ

ഇെദവളകളില്

നിര്വഹണ

ഉദധ്ത്യാഗസ്ുതെ

ദെല്ദനാടം

,അളതവെുപ,്നിര്ദധ

ശ്നങ്ങള്നല്കുകഇവ

ഉ്ാകുന്നില്ല

എന്നൊണ്

െീല്ഡില്കാണുന്ന

അളവുകളില്ഉള്ളവ്ത്യെ്ത്യാസം

,ആവര്തനം ,ദപാരയ്ഷ്മയ്കള്,ഭൂ

ഉെെകളുതെ ദപര് ൊസ്റ്റര്ദറാളില്

വരാഞ്ഞെ്,അദപകയില്

നല്കിയിരികുന്നഭൂെിയില്

അല്ലാതെ ഗപവര്തിതെയുക

എന്നിവനിര്വഹണ

ഉദേ്ത്യാഗസരുതെ ഭാഗത്നിന്നും

ഉ്ായകൃെ്ത്യനിര്വഹണ വീഴ്ച

ആണ്

കൃെ്ത്യൊയഇെദവളകളില്

നിര്വഹണഉദധ്ത്യാഗസ്ുതെ

ദെല്ദനാടം

,അളതവെുപ്,നിര്ദധശ്നങ്ങള്

നല്കുക
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ഈ പ്രവരതിയില് 1613010001/WC/316158 മണ്ണ് കയ്യാല നിര്മ്മാണം ദുര്ബല ജന വിഭാങ്ങളുടെ ഭൂമിയില്

അല്ലാതെയും,തൊഴില് കാര്ഡ് ഇല്ലതവരുടെയും ഭൂമിയില് ചെയ്തതായി കാണപ്പെടുന്നു.ആയതിനാല്, കരം അടച്ച

രസീതി വച്ച് അപേക്ഷ നല്കിയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഭൂമിയില്അല്ല പ്രവര്ത്തി നടന്നിരിക്കുന്നത്

അതിനാല്87,994.94 രൂപ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു.

അവകാോധിഷിത നിശഷധങ്ങൾ/ശഫാ്കേസ്റ് ഗ്രൂപ്റ് ഡിസ്ക്കഷന്

1.സരസമ്മ (ക്ചാരഡ്ത്റ്നമ്പര 2069 )2018-2019 സ്ചാമ്പതിക വരഷ്കും മുതല് നിലവില് വതര 35 േിവസതത തത്ചാഴിലുെപ്ത്

കൂലി ലഭിചിടില്ല.ഇതുവതര 800 വതര മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത്

 തത്ചാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടുതക്ചാ്ടെ്ത് വ്യകിപരമ്ചായ അദപക്ഷ പഞ്ചായതിൽ തക്ചാടുക്ചാ്കും എന്നു്കും അെിയ്ചാമ്ചായിരുന്നിട്ടു്കും കൂതട എല്ല്ചാ

തത്ചാഴില്ചാളികള്കും കള്കും തമറിത്റെ സഹ്ചായദത്ചാതട ഗ്രൂപ്ത് ആയിട്ചാണ്ത് തത്ചാഴിൽ ലഭിക്ചാനള്ള അദപക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്ത് .

തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് അവക്ചാശതതക്കുെിച്ത് അെിവില്ല്ചായിരുന്നു.

 100 തത്ചാഴില് േിനങ്ങള് പൂരതിയ്ചാകിയ തത്ചാഴില്ചാളികള് 2 ദപര മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത് ഉ്ടെ്ചായിരുന്നത്ത്.ഒരു കുടു്കുംബതിതല 2 അ്കുംഗങ്ങള്

ദെരന്ന്ത് മ്ചാത്രദമ 100 തത്ചാഴില് േിനങ്ങള് പൂരതിയ്ചാക്കുവ്ചാന് കഴിയന്നുള്ളൂ.

 തത്ചാഴില്ചാളികൾ അവക്ചാശതപട 14 േിവസതിനള്ളിൽ തത്ചാഴിൽ നൽകണ്കും അല്ല്ചാതപക്ഷ്കും തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും

നൽകണതമന്ന്ത് നിയമ്കും നിലനിൽതക തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഈ നിയമതതക്കുെിച്ചുള്ള അെിവു, അതല്ലങിൽ തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും

ലഭിചത്ചായി ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിചില്ല. ഈ സ്ചാഹെര്യതിൽ തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള തത്ചാഴില്ചാളികളതട

അവക്ചാശമ്ചാണ്ത് നിദഷധിചിരിക്കുന്നത്ത്.

 തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡ്ത് എടുക്കുന്നതിന്ത് തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്നു്കും തെലവ്ചായ

ദഫ്ചാദട്ചാതയടുക്കുന്നെ്ചാർജദഫ്ചാദട്ചാദക്ചാപിഎടുക്കുന്നെ്ചാർജ്ത്എന്നിവ തിരിതക നൽദക്ടെതു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ ദമൽ പെഞ്ഞ

തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഒന്നു്കും തതന്ന െിലവ്ചായ തുക ലഭിചിടില്ല.

 എംജിഎൻആർഇജിയെനിയമപ്രകാരംതൊഴിലിടങ്ങളിൽഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളായകുടിവെള്ളംതണ

ലൊരുക്കാൻഉള്ളടാർപ്പാളിൻ,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്എന്നിവനൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽതൊഴിലാളികളിൽനിന്നുംലഭിച്ചവിവരമനുസരിച്ച്മേൽപ്പറഞ്ഞസൗകര്യങ്ങൾഒന്നുംത

ന്നെകൊടുക്കുന്നതായികാണുവാൻകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.കുടിവെള്ളംതൊഴിലാളികള് തന്നെ കൊണ്ട്

വരികയാണ്

പതിവ്.ഒരുമുറിവ്വന്നാൽകൂടെഉപയോഗിക്കാൻപറ്റിയമരുന്നുകളൊന്നുംതന്നെഅവരുടെപക്കൽഇ
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ല്ലഎന്നതുംപ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.ഇതു മേറ്റ് മാരോ തൊഴിലാളികളോ പിരിവ്ഇട്ടു

വാങ്ങുകയാണ് പതിവ്എന്ന് പറഞ്ഞു.

 തൊഴിലാളികൾക്ക്തൊഴിലിടങ്ങളിൽവച്ച്അപകടംസംഭവിച്ചാൽഅവരുടെആശുപത്രിചിലവ,്

ആശുപത്രിയിൽകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ളവണ്ടിക്കൂലിയുംനൽകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ

ഇത്തരത്തില് ആനുകൂല്യം ഉള്ളതായി അറിയില്ല എന്നും ആണ് തൊഴിലാളികളില് നിന്ന് അറിയാന്

കഴിഞ്ഞത്.അലര്ജി ,പനി ഇവ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.മുള്ള് ,കുപ്പിച്ചില്ല് ഇവ

കൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങളും സാധാരണമാണ.്എന്നാല് ഇവയ്ക് ഉള്ള പരിഹാരമായി സുരക്ഷ

ഉപകരണങ്ങള്ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.

 നിയമപ്രകാരം 5 കിലോമീറ്റർഅപ്പുറംജോലിചെയ്യുകയാണെങ്കിൽതൊഴിലാളികൾക്ക്10%

യാത്രകൂലിനൽകേണ്ടതാണ.്

അങ്ങനെയാത്രാക്കൂലിലഭിക്കുമെന്നുംഉള്ളതൊഴിലാളികളുടെഅവകാശത്തെക്കുറിച്ച്അവർക്ക്അറി

യില്ലായിരുന്നു.

 വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ സിറ്റിസൺ

ഇൻഫെർമെഷൻബോർഡ്തൊഴിലിടങ്ങളിൽസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ്നിയമം .എല്ല്ചാ

വർക്കുസൈറ്റുകളിലുംബോർഡ്കാണുവാൻകഴിഞ്ഞു.എന്നാൽഎല്ലാസൈറ്റിലുംബോർഡ്വെച്ചി

രിക്കുന്നത്തൊഴിലാളികളിൽനിന്നുംപണംപിരിചാണ്എന്ന് തൊഴിലാളികള് പറഞ്ഞെ് 

 .മരുന്നുവാങ്ങുന്നബില്ലുകൾ ; ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നബില്ലുകൾ,

ഫോട്ടോകോപ്പിഎടുക്കുന്നതിനു,

വണ്ടിക്കൂലിക്ക്ചിലവുകൾകൾഇവയൊന്നുംകിട്ടുന്നില്ലഎന്നാണ്മേറ്റുമാരുടെപരാതി പരിഹാരം

കാണേണ്ടതുണ്ട്.

 തൊഴിലാളികളുടെആവശ്യപ്രകാരംഉള്ളജോലികൾകാലാനുസൃതമായതുംതൊഴിലാളികൾക്ക്നല്ലട്രൈ

നിങ്ങ്കളും,ബോധവൽക്കരണക്ലാസുകളുംചെയ്യുന്നതിലൂടെനമ്മുടെഭരണസംവിധാനങ്ങൾകൂടുതൽ

സുതാര്യമാക്കുവാൻഅതിലൂടെയുംതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതികൂടുതൽഫലപ്രദമാകും

കടണ്ടതലുകളം നിർശ്ദേേങ്ങളം

 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് അവരുതട അവക്ചാശങ്ങതളക്കുെിച്ത് കൃത്യമ്ചായ ഒരു ധ്ചാരണയ്കും ഉ്ടെ്ചായിരുന്നില്ല.

 തത്ചാഴില്ചാളികൾ എല്ല്ചാവരു്കും തതന്ന പ്രഗൽഭര്ചായി ക്ചാണതപടുന്നു .പ്രവരതികള് കൃത്യവു്കും ഈട്ത് നിക്കുന്നവയ്കും ഗുണ നിലവ്ചാര്കും
പുലരത്തുന്നയ്കും ആയിരുന്നു.

 കിയ്ചാത്മക െർചകളിലൂതട തത്ചാഴില്ചാളികളതട പരമ്പര്ചാഗത അെിവിതന പ്രദയ്ചാജനതപടുതി അവരുതട അഭിപ്ര്ചായങ്ങൾ
ഉൾതപടുതി ഗ്ചാമസഭയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾതക്ചാ്ടെ്ത് ദവണ്കും ഉദേ്യ്ചാഗസർ തത്ചാഴിൽ തിരതഞ്ഞടുദക്ടെത്ത്

 തത്ചാഴിലുെപ്പു നിയമ്കും തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഉെപ്പുനൽകുന്ന തത്ചാഴിൽ സൗകര്യങ്ങള്ചായ സുരക്ഷ്ചാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമ്ചായി എന്ന്ത്

ദബ്ചാധ്യതപടവർ ഉെപ്പുവരുതണ്കും.

 നിയമപ്രക്ചാര്കും ഉടമകൾ അവരുതട ഭൂമിയിൽ തത്ചാഴിലുെപ്ത് പദ്ധതി പ്രക്ചാര്കും കൃഷിദയ്ചാഗ്യമ്ചാക്ചാൻ അദപക്ഷ നൽകുകയ്കും അത്ത് പ്രക്ചാര്കും

അവർക്ത് തെയ്തു തക്ചാടുക്കുകയ്ചാണ്ത് തെയ്തത്ത്.

 പ്രവർതികൾ തിരതഞ്ഞടുക്കുദമ്പ്ചാൾ ഭൂപ്രകൃതിയനസരിച്ത് ആ പ്രദേശത്ത് തെയ്ചാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർതികൾ ആണ്ത് എന്ന്ത്

ഉദേ്യ്ചാഗസർ ഉെപ്പുവരുതണ്കും.
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 തത്ചാഴിലുെപ്ത് പദ്ധതി പ്രക്ചാര്കും അനവേന്ത്രീയമ്ചായ 260 വർക്കുകൾ തെയ്ചാതമന്നിരിതകദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് ദഫ്ചാെ്കും പ്രക്ചാര്കും ക്ചാണ്ചാൻ

കഴിഞ്ഞത്ത് മണ്ത് ജല സ്കുംരക്ഷണ പ്രവർതികൾ മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത്.

 സ്ചാമൂഹിക സന്നദ്ധ സ്കുംഘടനകളതടയ്കും എൻജിഒ യതടയ്കും പങ്ചാളിത എങ്കും തതന്ന ക്ചാണ്ചാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

 പദ്ധതി ആസൂത്രണതിന്ത് ദവ്ടെ പരിശ്ത്രീലന്കും തത്ചാഴിലുെപ്ത് സ്ചാഫുകൾക്ത് തമറ്ത് മ്ചാർക്കു്കും നൽദക്ടെിയിരിക്കുന്നു

ടപാതുനിർശ്ദേേങ്ങൾ.

 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് വർഷതിൽ 100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷഒരുമിച്ചു നൽക്ചാൻദപ്രരിപികണ്കും. ഇത്ഫ്ര്ടെ്ത്ഓഫ്ത്രീസിൽ തതന്ന

നൽകണ്കും .ത്ത്രീയതിദരഖതപടുതിയകകപറ്റ്രസ്ത്രീത്നൽകണ്കും

 വ്യത്യസ്തവു്കും കിയ്ചാത്മകവു്കും ആയ പ്രവരതികള് ഏതറടുക്കുകയ്കും അത്ത് കൃത്യമ്ചായി നടപക്കുകയ്കും തെയ്ചാ്കും.

 പദ്ധതിനടതിപിതലഉന്നതതലഉദേ്യ്ചാഗസർഅവരുതടചുമതലകൾകൃത്യമ്ചായിനിർവഹിക്കുന്നുഎന്ന്ത്ഉെപ്ചാകണ്കും.

 പദ്ധതിനടതിപ്പുമ്ചായിബന്ധതപടഎല്ല്ചാവിഭ്ചാഗതിലുള്ളഉദേ്യ്ചാഗസർപറ്റുന്നത്രപ്രവർതിസലങ്ങളിൽകൃത്യമ്ചായിസന്ദർശിച്ചുഇരി

ദക്ടെത്ചാണ്ത്.

 വിഎ്കുംസിഅ്കുംഗങ്ങൾഅവരുതടചുമതലകൾകൃത്യമ്ചായിനിർവഹിക്കുന്നവർആയിരികണ്കും.

ഒരുസ്വതന്ത്രഓഡിറി്കുംഗസമിതിയ്ചായിവളദര്ടെതു്ടെ്ത്.

 സുത്ചാര്യതഉെപ്ചാക്ചാൻഎല്ല്ചാപ്രവർതിസലത്തു്കുംസിഐബിസ്ചാപിചിരികണ്കും.

 പങ്ചാളിതസമ്ത്രീപന്കുംപദ്ധതിആസൂത്രണതിൽകർഷകതരയ്കുംതത്ചാഴില്ചാളികതളയ്കുംതപ്ചാതുസമൂഹതതയ്കുംഉൾതപടുത്ചാൻകഴിയ

ണ്കും.

 ജനക്ത്രീയഎസിദമറ്ത്തയ്ചാെ്ചാക്കുവ്ചാന്കുംഅതത്ചാഴില്ചാളികൾക്ക്ലഭ്യമ്ചാക്കുകയ്കുംഅവതരപെഞ്ഞുമനസില്ചാക്കുകയ്കുംദവണ്കും

 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത്സുരക്ഷ്ചാഉപകരണങ്ങൾപഞ്ചായത്തുതലതിൽവ്ചാങ്ങിസൂക്ഷിക്കുകയ്കുംഇവതത്ചാഴില്ചാളികൾക്ക്ലഭ്യമ്ചാകുന്നുഉ

ദ്ടെ്ചാഎന്ന്ത്ഉെപ്പുവരുത്തുകയ്കുംതെയണ്കും

 ദമറ്ത്മ്ചാതരതിരതഞ്ഞടുക്കുദമ്പ്ചാൾവിദവെന്കുംപ്ചാടില്ല

 പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിന്പ്രാധാന്യംനൽകിവേണംപദ്ധതികൾആസൂത്രണംചെയ്യുവാൻ

 മേറ്റുമാർക്കുംബിഎംസിഅംഗങ്ങൾക്കുംസമയബന്ധിതമായിപരിശീലനംനൽകണം.

 ജൈവസമ്പത്ത്വർധിപ്പിക്കുന്നപ്രവർത്തികൾഏറ്റെടുക്കാൻശ്രമിക്കണം

 സ്ത്രീസൗഹൃദപണിയായുധങ്ങൾആണെന്ന്ഉറപ്പാക്കണം

ടതാഴിലാളികളടെ അവകാേങ്ങൾ .

തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് പത്ത് അവക്ചാശങ്ങൾ പ്രധ്ചാന്കും തെയ്യുന്നു അവ ഏതത്ചാതകയ്ചാതണന്ന്ത് ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1. തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡ്ത് ലഭിക്ചാനള്ള അവക്ചാശ്കും.
2. അദപക്ഷിച്ചു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തത്ചാഴിൽ ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള അവക്ചാശവു്കും ആയതിന്ചാൽ കകപറ്ത് രസ്ത്രീത്ത് ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള

അവക്ചാശവു്കും.
3. തത്ചാഴിൽ ലഭിചിതല്ലങിൽ തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള അവക്ചാശ്കും.
4. തഷൽ ഒഫഫ്ത് തപ്ര്ചാജക്ത് തയ്ചാെ്ചാക്ചാനള്ള അവക്ചാശ്കും.
5. 5 കിദല്ചാമ്ത്രീറെിനള്ളിൽ തത്ചാഴിൽ ലഭിക്ചാനള്ള അവക്ചാശ്കും അതല്ലങിൽ ദവതനതിന്ത് 10% അധിക്കും.
6. കുടിതവള്ള്കും തവള്ള്കും വിശ്രമ സൗകര്യ്കും പ്രഥമശുശ്രൂഷ സൗകര്യ്കും ലഭിക്ചാനള്ള അവക്ചാശ്കും.
7. 15 േിവസതിനള്ളിൽ ദവതന്കും ലഭിക്കുവ്ചാൻ ഉള്ള അവക്ചാശ്കും .
8. ദവേന വിതരണതിതല ക്ചാലത്ചാമസതിന്ത് നഷ്ടപരിഹ്ചാര്കും ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള അവക്ചാശ്കും .
9. പര്ചാതി പരിഹ്ചാരതിനള്ള അവക്ചാശ്കും.
10. ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് നടത്തുവ്ചാനള്ള അവക്ചാശ്കും

പദ്ധതിയിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ.
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1. അവിേഗധ ക്ചായിക്ചാധ്വ്ചാന്കും തെയ്ചാൻ സന്നദ്ധതയള്ള വരു്കും പഞ്ചായതിതല സിരത്ചാമസക്ചാര്ചായ ആയിരികണ്കും.
2. 18 വയസ്ത് പൂർതിയ്ചായിരികണ്കും.
3. ഗ്ചാമപഞ്ചായതിൽ അദപക്ഷിച്ത് 15 േിവസതിനക്കും തത്ചാഴിൽ ലഭിക്കു്കും.
4. കുെഞ്ഞത്ത് 14 േിവസദതക്ത് തത്ചാഴിലിന്ത് അദപക്ഷികണ്കും.
5. ദജ്ചാലിക്ത് മുൻകൂെ്ചായി അദപക്ഷികണ്കും.
6. അദപക്ഷിച്ത് 15 േിവസതിനക്കും തത്ചാഴിൽ അതല്ലങിൽ നിശിത നിരകിൽ ഉള്ള തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും.
7. തത്ചാഴിൽ നൽകിതക്ചാണ്ടുള്ള അെിയിപ്ത് ദരഖ്ചാമൂല്കും നൽകണ്കും .
8. മസർ ദെ്ചാൾ പൂർത്ത്രീകരിച്ചു 15 േിവസതിനക്കും കൂലി.
9. ക്ചാലത്ചാമസ്കും ആകുന്ന ഓദര്ചാ േിവസതിന്കും 0.5 ശതമ്ചാന്കും നിരകിൽ നഷ്ടപരിഹ്ചാര്കും
10. കുടിക്ചാനള്ള തവള്ള്കും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സൗകര്യ്കും എന്നിവ പണിയിടങ്ങളിൽ ഉ്ടെ്ചായിരികണ്കും

ടതാഴിലാളികളടെ കെമകൾ

1. കൃത്യസമയത്ത് തത്ചാഴിൽ സലത്ത് ഹ്ചാജര്ചായി ഒപ്പുതവയ്ക്കുക
2. തത്ചാഴിലുെപ്ത് ഗ്ചാമസഭകളിലു്കും ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് ഗ്ചാമസഭയിലു്കും. കൃത്യമ്ചായി പതങടുക്കുക.
3. .പണിസലത്ത് പ്ചാസിക്ത് വസ്തുകൾ ഉപദയ്ചാഗിക്കുവ്ചാദന്ചാ കതിക്കുവതന്ചാപ്ചാടുള്ളതല്ല .
4. സിറിസൺ ഇൻദഫ്ചാർദമഷൻ ദബ്ചാർഡ്ത് പ്രവർതിയതട ആര്കുംഭഘടതിൽ തതന്ന നിർബന്ധമ്ചായ്കും വയദക്ടെത്ചാണ്ത്.
5. പ്രകൃതി സ്കുംരക്ഷണതിന്ത് ആവശ്യമ്ചായ പ്രവർതികൾ ഏതറടുത്തു നടപില്ചാക്കുക.
6. ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ കത്ടെതി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതതര അെിയിക്കുക .

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരംതൊഴിലാളികൾക്ക്ആനുകൂല്യങ്ങളെകുറി

ച്ചുംഅതുമായിബന്ധപ്പെട്ട്ആവശ്യകതയെകുറിച്ച്ഒരുവിശദീകരണംഈറിപ്പോർട്ട്മുഖാന്തരംതൊഴി

ലാളികളായനിങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കാൻസാധിക്കും.ഈറിപ്പോർട്ട്അടിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങൾക്ക്പ്രാപ്

തമാക്കാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവാസ്തുപരമായകാര്യങ്ങൾകൈവരിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്ഏവർക്കുംകഴിയട്

ടെ.

tkmj-yÂBUnäv]s¦-Sp-¯-hÀ

1. അക്ഷര വൈ,ബ്ക്ലോക്ക്റിലസാഴ്ക്സ്ക് ലേഴ്ക്സണ്ക്,ശാസ്ക്താംലോട്ട

klm-bn- -̈hÀ

1) {ioേുന്നത്തൂര്ക്േ്രസാദ്ക്]©m-b¯v {]kn-Uâv, േുന്നത്തൂര്ക്, sImÃw
2) ൈാര്ക്ഡ്ക്മെമ്പര്ക്ശ്രരീ രൈരീന്രന്ക്,]©m-b¯vkanXnAwK-§fpwPoh-\-¡mcpw
3) sImÃwsP.-]n.-kn,ശാസ്ക്താംലോട്ട_n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H, ]©m-b¯vsk{I-«dn,അസിസ്റ്റന്ക്റ്ക്

മസേ്രട്ടറി

4) MGNREGSനിര്വഹണഉദധ്ത്യാഗസ്ര്

5) taäp-am-ര്ക്&sXmgn-em-fn-Ifpw
6) {io]oäÀ {]Zo]v , PnÃmdntkmgvkv t]gvk¬,ലസാഷ്യേ്ക്ഓഡിറ്ക്sImÃw
7) alm-ßm-KmÔntZiob {KmaoWsXmgn-ep-d¸v \nbawtkmj-yÂHmUnävskmsskäntIcfm

Sow
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