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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണകാരായ ജനങ്ങളുതെതൊഴിൽ തെയുവാനുള്ള

അവകാശതതസംരകിചുനിലനിർതുന്നെിനായി ഇന്ത്യൻ

പാർലതെൻറ് 2005 പാസാകിയ െഹാതാഗാനി ദേശീയ

ഗഗാെീണ തൊഴിലുറപ് നിയെതിന് അെിസാനതിൽ രൂപം

തകാെുതിടുള്ള പദ്ധെിയാണ് െ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 പുറതപെുവികുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃെൊയി

ആയിരികുംപദ്ധെിയുതെനെതിപ്.

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
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 തപ്ചാതുജനപങ്ചാളിതദത്ചാതട കൂടിയള്ള ദലബർ ബഡജറ്ത്

 സ്ത്രീകൾക്ത് മുൻഗണന

 ഗമസഭ തതന്ന പദ്ധതി ഓഡിറ്ത്റ്തെയന്നു

ശസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രകിയ

1പശാതലംഒരുകൽ

ദ്ാക്ലതിലുംഗഗാെപഞായത്െലതിലുംപദ്ധെിനിർവ

ഹണഉദേ്ത്യാഗസനായദ്ാക്ഓെീസർ (BDO),

പഞായത്ത്സെഗകടറി,

െറ്നിർവഹണഉദേ്ത്യാഗസർെുെങ്ങിയവരുൊയിദ്ാക്റി

ദസാഴ്സ്ദപഴത്സെൺനെതിയകൂെിയാദലാെനയിൽഉരുതിരി

ഞ്ഞെിനനുസരിച്

െുെർഗപഗകിയകൾആസൂഗെണംതെയുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓ

ഡിറ്ഗഗാെസഭാെീയെിനിശയികുകയുംതെയുന്നു.

2.ഫയൽപര്ളികശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയആരംഭിചിരികുന്നെിയെിയ്ക്

െുൻപുള്ളആറ്ൊസകാലയളവിൽവാർഡിതലഗപവൃതിെ

യലുകൾ,ഏഗഴജിസ്റ്ററുകൾ,

അദൊതൊപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്ഷ്മപരിദശാധനനെ

തുന്നു.

3. പപവൃത്ളിസ്ഥലപര്ളികശാധന

ഓദരാഗപവൃതിയുംഎസ്റ്റിദെറിൽഗപെിപാേികുന്നഅളവി



SAU, KollamPage 4

ലുംഗുണതിലുംനെപിലാകിയിടുദ്ാഎന്നുംആഗപവൃ

തിയുതെഗുണെലതിന്തറ

വ്ത്യാപ്ിെിടതപെുതുകയുംഗപസ്ുെതൊഴിലിെങ്ങളിൽതൊ

ഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദക്അവകാശആനുകൂല്ത്യങ്ങൾലഭിചിടു

ദ്ാഎന്നും

ഗപവൃതിസലപരിദശാധനയിലൂതെലക്ത്യംതവകുന്നു.

4.വീടുവീടാന്തരാംഉളവ്ളിവരകശഖരണാം

പദ്ധെിഗുണദഭാകാകളുതെവീെുവീൊനരംതെന്ന്ദനരിൽ

ക്്പദ്ധെിയുതെനിർവഹണതതകുറിചുംഗുണെലതത

കുറിചുെുള്ള

അഭിഗപായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപികുന്നു.

5.കെള്ളിവ്ത്കശഖരണാം

െയൽപരിദശാധന, ഗപവൃതിസലപരിദശാധന,

വീെുവീൊനരം ഉള്ളവിവരദശഖരണംെുെങ്ങിയ

ഓഡിറ്ഗപഗകിയകത്തലുകളുതെവസ്ുനിഷ്ഠൊയ

തെളിവ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6.സാൈൂഹ്യ  കോധവൽകരണാം

സാെൂഹ്ത്യഇെതപെലുകളിലൂതെപദ്ധെിവിജയംഉറപുവരുതി

പൗരാവദബാധം

ഉയർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയവിജയിപികുക
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യുംതെയുന്നെിന്ആവശ്ത്യൊയദബാധവൽകരണംഗപവർത

നങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7.റ്ളികപ്പാർട്ട്ത്െയാറാകൽ

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയയിതലകത്തലുകളുംനിഗെന

ങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗഗാെസഭയിൽെർചതെയ്്അംഗീകാരംനെ

തുന്നെിനാവശ്ത്യൊയകരെ്റിദപാർട്െയാറാകുന്നു.

8. കസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്പഗാൈസഭ

പശാതലംഒരുകൽെർചയിൽനിശയികതപടേിനതിൽ

സൗകര്ത്യഗപേൊയസലത്ഗഗാെസഭദെർന്ന്കരെ്റിദപാർട്അ

വെരണവും,െർചയും,നിർദ്ദേശങ്ങളും,

െിരുതൽഗപഗകിയകളും,

അംഗീകാരംദനെിതയെുകുകയുംെുെർനെപെികളുംകക

തകാള്ളുന്നു

9.അനുബനനെപെികള്(ആകന്തെകന്)

ദസാഷ്ത്യല്ഓഡിറ്ഗഗാെസഭയില്എെുത

െീരുൊനങ്ങളുതെയുംനിര്ദേശങ്ങളുതെയും

അെിസാനതില്എെുതഅനുബനനെപെികള്അെുത

ദസാഷ്ത്യല്ഓഡിറ്ഗഗാെസഭയില്െര്ചതെയുന്നു
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മൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്

ശാസ്താംകോട്ട: പള്ളിക്കലാറിന്റെ തീരത്ത് കുന്നത്തൂര്

താലൂക്കിന്റെ അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന വിശാലമായ പഞ്ചായത്താണ്

മൈനാഗപ്പള്ളി. കുന്നത്തൂര് താലൂക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ

പഞ്ചായത്തെന്ന ഖ്യാതിയും മൈനാഗപ്പള്ളിക്കാണ.് കര്ഷകരും

കര്ഷകത്തൊഴിലാളികളും കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളികളുമാണ്

ജനസംഖ്യയിലധികവും. എന്നാല് അടുത്തകാലത്ത്

കാര്ഷികമേഖലയില്നിന്ന് ജനം മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക്

നീങ്ങുന്നതിനാല് ഇവിടെ കൃഷി കുറയുകയാണ.് നിലംനികത്തലും

മണ്ണെടുപ്പും കല്ലുവെട്ടും തുടരുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളുടെ അളവ്

ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷവും യു.ഡി.എഫും മാറിമാറി

ഭരണം നടത്തുന്ന മൈനാഗപ്പള്ളിയില് രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികള്ക്ക്

വേദിയാകാറുണ്ട.്
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ചരിത്രം

ഐതിഹ്യ പ്രസിദ്ധമായ മൈനാഗപ്പള്ളി യിലും കരുനാഗപ്പള്ളി,

കാർത്തികപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ

ബുദ്ധമതസംസ്കാരവുമായിബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം കെട്ടുപിണഞ്ഞു

കിടക്കുന്നു.കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് ജീവിതമാരംഭിച്ച മനുഷ്യൻ

അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന നാഗങ്ങളുടെ അപ്രീതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ

കാവുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും മുഖ്യ ഭീഷണി ആയിരുന്ന

നാഗങ്ങളുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകാം മൈനാഗപ്പള്ളി,

കരുനാഗപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലനാമങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന്

കരുതപ്പെടുന്നു ശാസ്താംകോട്ട ധർമ്മശാസ്തക്ഷേത്രം ത്തിന്റെ

ഉത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാള

കുത്തും പൊയ്കമൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലാണ്.

ശാസ്താംകോട്ട ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനു

വേണ്ടി കായംകുളത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ട പന്തളം രാജാവിനെയും

സംഘത്തെയും കാളകൾ ആക്രമിച്ച സ്ഥലമാണിത് എന്ന്

ഐതിഹ്യമാലയിൽ പരാമർശമുണ്ട.് പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരംഗത്ത്

പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന തേവലക്കര കണ്ണു വൈദ്യന്മാർ

ജീവിച്ചിരുന്നത് മൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലാണ്. ബ്രാഹ്മണ

കുടുംബമായിരുന്നു ഒരാൾ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച വീട്

വിട്ടിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയിൽ വിരട രാജ്യത്തു നിന്നും

വന്ന ഒരു സന്യസിയ്കു ആഥിത്യം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ

നിന്നും പഠിച്ച ചികിത്സാവിധികൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ

രാജ്ഞി യുടെ തീരാവാദി മാറ്റിയ കാരണത്താൽ മഹാരാജാവ് വൈദ്യ

സ്ഥാനം നൽകി ബഹുമാനിക്കുകയും ഉണ്ടായത്രേ. അവരുടെ

പിൻതലമുറക്കാർ ഇന്നും വൈദ്യ സ്ഥാനം പേരിനോടൊപ്പം
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ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം കൃഷിക്കാരും ഒരു ഹെക്ടറിൽ

താഴെമാത്രം ഭൂമി കൈവശം ഉള്ളവരാണ.് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് പാട്ട്

വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. പഞ്ചായത്തിലെ

ഭൂരിഭാഗം കൃഷിഭൂമിയും ദേവസ്വം വകയോ പണ്ടാരവക യോ

ജന്മിമാരുടെ വകയായിരുന്നു. നെല്ല് കൃഷിക്ക് ആയിരുന്നു പണ്ട്

കാലത്ത് പ്രാമുഖ്യം. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ

പ്രൊഫഷണൽ നാടക കമ്പനികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ

പഞ്ചായത്തിലെആദ്യത്തെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ

ശാസ്താംകോട്ട കേന്ദ്രീകരിച്ച് രൂപം കൊണ്ടത്. സെബാസ്റ്റ്യൻ

കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു ഭാഗവതർ, വൈക്കം വാസുദേവൻ നായർ,

തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ, ചിറ വേലുക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ

അഭിനയിച്ച സുഭഗ, ജീവിതയാത്ര, സ്ത്രീ,യാചകി തുടങ്ങിയ

നാടകങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവയായിരുന്നു.

മൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് രൂപംകൊള്ളുന്നത് 1963-ലാണ്

ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്

ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയാണ.് പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി ഓഫീസ്

ഉണ്ടായത് ചായക്ക് ചായക്കന്റയ്യത് വീട്ടിൽ മാധവൻ പിള്ള എന്ന

വ്യക്തി സംഭാവന ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ്. പട്ട് കടവിൽ

ആരംഭിച്ചിരുന്നത് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളായ കശുവണ്ടി

വ്യവസായം ഓട് വ്യവസായം മുതലായവ ഈ പഞ്ചായത്ത്

പ്രദേശത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻപ്രവർത്തനത്തിനു അരങ്ങു ഒരുക്കി.

കോവൂര്ഈസ്റ്റ് വാര്ഡ്

ഗോക്കളുടെ സ്ഥലം ഗോ ഊര് ലോപിച്ചാണ് ഗോവൂര്എന്ന സ്ഥല

നാമത്തില്നിന്നാണ് കോവൂര്എന്ന സ്ഥല നാമം ഉണ്ടായത്എന്ന്

കരുതപ്പെടുന്നു.ഗോവൂര് എന്ന പദത്തിന് മറ്റൊരു അര്ത്ഥവും
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പറയുന്നുണ്ട.്ഗോ എന്ന പദത്തിന് തമിഴില് രാജാവ് എന്നാണ്

അര്ഥം,രാജാവ് സ്ഥിരമായി വരുന്ന സ്ഥലം ആയതിനാല് ഗോവൂര്

എന്നും പിന്നീട് കോവൂര് എന്നും സ്ഥല നാമ പരിണാമത്തെ

കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നു.പാരമ്പര്യ കൃഷി ,ചികില്സ,പാരമ്പര്യ

കലകള്എന്നിവയില്ആചാര്യ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി

സാമൂഹികസാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഉള്ള നാടാണ്ഇത്.

നിറയെ തോടുകളും നീര്ച്ചാലുകള് നിറഞ്ഞുനിന്ന വയലേലകളും

നിറഞ്ഞു നിന്ന ഇവിടെ ഇന്ന് തോടുകള് നമവശേഷം ആയി ,കൈ

തോടുകള് ,നീര്ച്ചാലുകള് ഇവ അപ്രത്യക്ഷമായി,വയലുകള്

തരിശായി കിടക്കുന്നു.വയലുകള് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയും കരയിലെ

മണ്ണ് എടുത്തു മാറ്റിയും സ്വാഭാവിക ഭൂപ്രകൃതി നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു

നാടാണ് ഇത് . കാര്ഷിക വൃത്തി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഈ

നാട്ടില് ഇന്ന് വയലുകള് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ

അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.അതില് തന്നെ വളരെ കുറച്ചു പ്രദേശം

മാത്രമാണ് കൃഷിയ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത.്

പഞായതിൽ സൂകിശ്കേണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

1. തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡിനള്ള കുട്കുംബഅദപക്ഷയതട രജിസ്റ്റർ
2. ഗ്ചാമസഭ ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് ,ഗ്ചാമസഭ മ്ത്രീറി്കുംഗ്ത് രജിസ്റ്റർ
3. തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെടന്നതു്കും തത്ചാഴിൽ തക്ചാടതതു്കും സ്കുംബനിച്ത് രജിസ്റ്റർ
4. പ്രവർതിലിസ്റ്റ്ത് തെലവ്കും വിശേ്ചാ്കുംശങ്ങള്കും സ്കുംബനിച്ത് രജിസ്റ്റർ
5. സ്റ്റിര ആസികളതട രജിസ്റ്റർ
6. പര്ചാതി രജിസ്റ്റർ
7. സ്ചാധന രജിസ്റ്റർ

1.തൊഴിൽകാർഡ്രജിസ്റ്റർ

തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡ്ത് രജിസ്റ്റർ പൂർണമ്ചായിരുന്നു

എ്കുംഐസിൽനിന്നുംരജിസ്റ്റർആയിതന്നെസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
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2.ഗ്രാമസഭരജിസ്റ്റർ

തപ്ചാതു ഗ്ചാമസഭ രജിസ്റ്ററു്കും ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് ഗ്ചാമസഭ രജിസ്റ്ററു്കും

ഒന്നുതതന്നയ്ചാന.പഞ്ചായതിൻതെ മറ്ത്

ഗ്ചാമസഭകളിൽതത്ചാഴിലുെ്പെ്ത്പദ്ധതിഅജ്ടെഉ്ടെ്ചാകി എത്തെങിലു്കും എഴുതി തവക്കുകയ്ചാണ്ത്

തെയ്യുക. ഗ്ചാമസഭയതട രജിസ്റ്റർ പ്രദത്യകമ്ചായി സൂക്ഷിദക്ടെതു്കും, ഇതിൽ നിന്ന്ചാണ്ത്

പ്രവർതികൾ തിരത്ഞെദക്ടെതു്കും, ആണ്ത്. ഇത്ത് ഗൗരവതിൽ എടദക്ടെതുണ്ടു.

3.തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടുന്നതുംതൊഴിൽകൊടുത്തതുംസംബന്ധിച്

ച്രജിസ്റ്റർ

തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെട്ടതു്കും തത്ചാഴിൽ തക്ചാടതതു്കും സ്കുംബനിച എല്ല്ചാ ദരഖകള്കും 2018-19
ജൂൺ വതരയള്ള ദരഖകൾ എ്കുംഐഎസിൽ നിന്നു്കും പ്രിൻെ്ത് എടത്തു സൂക്ഷിചിട്ടു്ടെ്ത് .

4.വർക്ക്രജിസ്റ്റർ

വർക്ത്രജിസ്റ്റർപൂർണമായിരുന്നു.എംഐഎസ്ഇൽനിന്നുംപ്രിൻറ്എ

ടുത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചത്അതുംഅവസാനിച്

ചതീയതിബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെമുഴു

വൻപ്രവർത്തികളുംഒരുവർക്ക്രജിസ്റ്റർഎന്നനിലയ്ക്കാണ്രജിസ്റ്റ

ർസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത.്എംഐഎസിൽനിന്നുംഡൗൺലോഡ്ചെ

യ്തെടുത്തകോപ്പിബൈൻഡ്ചെയ്ത്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

5.ആസ്ഥിരആസ്തിരജിസ്റ്റർ.

ലിസ്റ്റ്ത് പൂർണ്ണമ്ചായ്കും 2019

ജൂൺവരെയുള്ളവരജിസ്റ്ററിൽരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

6.പര്ചാതി രജിസ്റ്റർ.

പര്ചാതി ര്ചാജിസതെര് പരിദശ്ചാധനയ്ത് ലഭിചില്ല.
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7.തമറ്ത്രീരിയൽരജിസ്റ്റർ

മെറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ പരിദശ്ചാധനയ്ത് ലഭിചില്ല.

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയ

പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ

ന0.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വർക്ക് കോഡ്

1
BPL ,SC ,IAY കുടുംബങ്ങളിൽ തരിശു

നിലം കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോഗ്യമാക്കൽ

LD/250334

2
BPL ,SC ,IAY കുടുംബങ്ങളിൽ തരിശു

നിലം കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോഗ്യമാക്കൽ

LD/250333

3
ഷെഡ്യൂൾ I & IIഖണ്ഡിക 5ലെ

കുടുംബങ്ങളിൽ മഴക്കുഴി,മൺകയ്യാല

നിർമ്മാണം

LD/323030

4
ഷെഡ്യൂൾ I & IIഖണ്ഡിക 5ലെ

കുടുംബങ്ങളിൽ മഴക്കുഴി,മൺകയ്യാല

നിർമ്മാണം

LD/323029

5
തോപ്പിൽ മുക്ക് -- കുണ്ടറയത്ത് K I P

കനാൽആഴം കൂട്ടി

ജലസേചനയോഗ്യമാക്കൽ

IC /324681

6
ചെമ്പക്കൽ മുക്ക് പേരൂർ മുക്ക് K I P IC/322421
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കനാൽവൃത്തിയാക്കൽ

ഫയൽപരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ

േവർകപജ്ത്

            വാർഷികൊസ്റ്റർസർകുലർഗപകാരെുള്ളകവർദപജ്പരിദശാധിച െയലുകളിൽ കാണാൻസാധിചില്ല

.പകരം െൂല്ത്യ നിർണയസാക്ത്യപഗെവുംെയൽ ഗൊകിംഗ് ദൊെുംആണുള്ളെ്

.കവർദപജിൽഗപവർതിയുതെദപര്, ഗപവർതിനെന്നവർഷം, പ്രവർത്തിയുടെകാറ്റഗറി,

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചതീയതി, പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരിച്ച തീയതി, എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക,ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഐഡി ,

പ്രൊജക്റ്റ്ഇമ്പ്ലിമെൻറ്ചെയ്തഏജൻസിഎന്നിവകൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്എന്നാൽപ്രവർത്തിയുടെകോ

ഡ്, പ്രവർത്തിനടന്നസ്ഥലം, പ്രവർത്തിയുടെ ആകെചിലവായതുക,

അംഗീകൃെതഷൽെ്ഓെ്വർകിൽഗപവർതിയുതെസീരിയൽനമ്പർ , ജിയോടാഗ്അസറ്റ്ഐഡി, GPS

ലൊക്കേഷൻ, മേറ്റിന്റെ, സാങ്കേതികവിദഗ്ദന്റെപേര് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്എന്നിവയെക്കുറിച്ച്

ഉള്ളവിവരങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഷികമാസ്റ്റർ സർക്കുലർപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ്ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുംഅത്പൂർണ്ണമായുംപൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് .

കെക്്ളിസ്ത്ഓഫ്ത്കഡാേ്യുകൈന്ത്റ്ത്          

പരിശോധിച്ച  പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്കാണാൻസാധിച്ചില്ല . 

വാർഷ്ളിേേർമ്മപദ്ധെ്ളിയുകടപേർപ്പ്ത്

 പരിദശാധിചഒരു   െയലുകളിലുംവാർഷികകർമ്മപദ്ധെിയുതെപകർപ്

കത്െുവാൻകഴിഞ്ഞില്ല .

വ്ളിശദൈായസാക്കേെ്ളിേഎസ്ളികൈറ്ളിന്ത്കറ  പേർപ്പ്ത്

 വിശദമായസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പകർപ്പ്പരിദശാധിച  പ്രവർത്തിഫയലിലും

കാണുവാൻസാധിച്ചുസെക്യൂറിൽനിന്നുംലഭിച്ചകോപ്പിആയിരുന്നുഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽസീൽ,

ഒപ്പ്, എന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയരുന്നു എന്നാൽതീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല,

പ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട്അഥവാഎസ്റ്റിമേറ്റ്റിപ്പോർട്ട്ഉണ്ടായിരുന്നില്ലവിശദമായഎസ്റ്റിമേറ്റ്അനാലിസിസ്ഓഫ്റേ

റ്റ്, ലീഡ്ഡ്രോയിങ്&ലിഫ്റ്റ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്ഇവഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

എന്നാൽഎസ്റ്റിമേറ്റിൽ&ഡിസൈൻസർവ്വേഡേറ്റഎന്നിവചേർത്തിട്ടില്ല .ജനകീയഎസ്റ്റിദെറ്പരിദശാധിച

  െയലുകളിൽകത്തിയില്ല

സാക്കേെ്ളിേഅനുൈെ്ളിയുകടപേർപ്പ്ത്  

 സാങ്കേതികഅനുമതിയുടെപകർപ്പ് പരിശോധിച്ചഎല്ലാ

പ്രവർത്തിസാദ്കേെികഅനുെെിയുതെപകർപ്ഉ്ായിരുന്നു .എന്നാൽസാദ്കേെിക

കമ്മിറിയിതലഅംഗങ്ങളുതെ ദപര്,ഒപ്,സീൽ,െീയെി,എന്നിവദരഖതപെുതിയിരുന്നില്ല .
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ഭരണാനുൈെ്ളി

ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയ എല്ലാ ഫയലിലും ഭരണാനുമതിയുടെ പകർപ്പ്

ഉണ്ടായിരുന്നു .സെക്യൂറിൽ നിന്നും എടുത്ത ഭരണാനുമതിയുടെ പകർപ്പായിരുന്നു ഫയലിൽ

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് .

സാംകയാജ്ളിെപദ്ധെ്ളി

 പരിശോധിച്ച ഗപവൃതികൾസംയോജിതപദ്ധതിയിൽഉൾപ്പെട്ടതല്ല .

കൊഴ്ളിൽആവശ്യകപ്പട്ടുകോണുളഅകപക്ഷ

തൊഴിൽആവശ്ത്യതപടുതകാ്ുള്ളഅദപകഗപവർതിെയലിൽക്ില്ല.

കൊഴ്ളിൽ  നൽേ്ളിയസാംേന്ളിച്ചവ്ളിവരങ്ങൾ  

                          തൊഴിലിന്ഉള്ളഅപേക്ഷനല്കിയതിൻപ്രകാരംതൊഴിൽഅനുവദിച്ചത്സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾപ്ര

വർത്തിഫയലിൽ കണ്ടില്ല

ഇൈസ്ത്ററർകറാൾ  

 പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടമസ്ററർ റോളുകൾഎല്ലാപ്രവർത്തിഫയലിലും

കാണുവാൻസാധിച്ചു. മസ്ററർറോളിൽ BDO യുടെ ഒപ്പ്, സീൽഇവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്എന്നാൽതീയതിരേഖപെടുത്തിരിട്ടില്ല.

സെക്രെട്ടറിയുടെഒപ്പുംസീലുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ

സെക്രട്ടറിതീയതിരേഖപെടുത്തിരിട്ടില്ല.മസ്ററർ റോളിൽതൊഴിൽചെയ്തതീയതി, ആകെഹാജർ, ദിവസവേതനം,

മസ്ററർ റോൾപ്രകാരമുള്ളവേതനം, തൊഴിലുപരണങ്ങളുടെവാടക, തൊഴിലാളികളുടെഒപ്പ്,

മേറ്റിന്റെഒപ്പ്,മസ്ററർറോൾ പരിശോധിച്ചആളിന്റെ /

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഒപ്പ്എന്നിവകൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടപ്ക്ഷെ കോളം മാറി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽമസ്ററർറോളിൽഎംബുക്ക്നമ്പർ, പേജ്നമ്പർഇവരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

കൈഷർകൈന്ത്റ്ത്  േുക്ത്

                                                    മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്പരിശോധിച്ച പ്രവർത്തിഫയലിലും

പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടഎംബുക്ക്കാണുവാൻസാധിച്ചുഎംബുക്കിൽഎംബുക്ക്നമ്പർ, പേജ്നമ്പർ,

എന്നിവകൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്എംബുക്ക്സെർട്ടിഫൈഡ്ആണ്, എംബുക്കിൽഓവർസിയർ

അക്രെഡിറ്റഡ്എഞ്ചിനീയറുടെ പേര്, ഒപ്പ് ,തീയതിഎന്നിവ സീൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .എംബുക്കിൽ

പ്രവർത്തിഅനുവദിച്ചതുമായിബന്ധപ്പെട്ടവിവരങ്ങളുംഅളവുകളുംകൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

എംബുക്കിൽഅടങ്കൽതുകയുംയഥാർത്ഥചിലവുംതമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
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സാധനസാൈാപഗ്ളിേകളകുറ്ളിച്ചുളവ്ളിവരങ്ങൾ

 െൂന്ന് ഗപവർതികളിലും  സാധനസാൊഗഗികൾഒന്നുംഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല

കവജ്ളിസ്ത്

 വേജ്ലിസ്റ്റ്പരിശോധിച്ചെൂന്ന്പ്രവർത്തിഫയലിലുംMIS

ൽനിന്നുംഎടുത്തവേജ്ലിസ്റ്റിന്റെപകർപ്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു

ഫണ്ത്പടാൻസ്ഫർഓർഡർ      

 MIS

ൽനിന്നുംഎടുത്തഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡറിന്റെപകർപ്പ്െൂന്നപ്്രവർത്തിഫയലിലുംഉണ്ടായിരുന്നു

കറായൽറ്ളി

വ്യക്തിഗതഗുണഭോക്താക്കളുടെകരമടച്ചരസീതിന്റെപകർപ്പ്െൂന്ന്പ്രവർത്തിഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

ൈൂന്ത്ന്ഘട്ട   കഫാകട്ടാപഗാഫ്ത്

 പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടവിവിധഘട്ടങ്ങളിൽഉള്ളഫോട്ടോകൾ (പ്രാരംഭ, മധ്യ, അവസാന)

പ്രവർത്തിഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്പരിശോധിച്ചപ്രവർത്തിഫയലിൽ എല്ലാപ്രവർത്തിഫയലിലുംഘട്ട

െൂന്നഫ്ോട്ടോഗ്രാഫുകൾസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്

പപവർത്ളിപൂർതീേരണസാക്ഷ്യപപൊം

 പരിശോധിച്ച പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ

പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രംകണ്ടെത്താനായില്ല.

ൈസ്ത്ററർകറാൾ  ൈൂവ്ത്കൈന്ത്റ്ത്സ്ളിപ്ത് /ഫയൽപടാക്ളിാംഗ്ത്

 പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടഫയൽട്രാക്കിംഗദ്ൊറംഎല്ലാ  പ്രവർത്തിഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഇതിൽഒപ്പുംതീയതിയുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

ജ്ളികയാടാഗ്ത്ഡ്ത്കഫാകട്ടാപഗാഫ്്ത്

പരിശോധിച്ച പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല

കസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്റ്ളികപ്പാർട്ട്ത്

 പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

 പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽസൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

മസറ്ത്ഡയറ്ളി

 പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടസൈറ്റ്ഡയറിെൂന്നപ്്രവർത്തിഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചട്ടുണ്ട.്  
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a, ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് : ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്ഡയറിയിലുണ്ട്, പൂർണ്ണമായുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

b, പ്രൊജക്റ്റ്ഇനിഷ്യറ്റിഗ്മീറ്റിംഗ്വിശദാoശങ്ങൾസൈറ്റ്ഡയറിയിൽരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

c, തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷ്യപത്രംഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

d, ചികിത്സചെലവ്സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾചേർത്തിട്ടില്ല

e, പണിയായുധങ്ങളുടെവാടകസംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

f. വിജിലൻസ്&മോണിറ്ററിങ്



വിജിലൻസ്&മോണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിയുടെഒപ്പുംപ്രവർത്തയെക്കുറിച്ചുള്ളവിശദംശങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തിയിട്

ടുണ്ട.്എന്നാല്വിജിലെന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി മാനദണ്ഡപ്രകാരം നിലനില്ക്കുന്നത് അല്ല.മാത്രമല്ല VMC

യുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചു അവബോധം കുറവാണ,്ആയതിനാല്VMCയുടെ ചുമതല കൃത്യമായി

നിര്വഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

g.സ്ദ്രർശകകുറിപ്

സ്ദ്രർശകകുറിപിൽദപര്,ഔദേ്ത്യാഗിക ദെൽവിലാസംസ്ദ്രർശദനാദ്ദേശംഎന്നിവദരഖതപെുതിയിടു്.്

സിെിസണ ്ഇന് െര ്ദെഷന് ദബാര ്ഡ് 
സിെിസണ ്ഇന് െര ്ദെഷന് ദബാര് ഡ ്സാപിചിരുന്നുഎ്കേിലുംഎസ്റിദെറ് ഗപകാരം ഉള്ളെുക

െിലവകുന്നില്ലഎന്ന് െനസിലാകുവാന് കഴിയുന്നു.െണ് ജലസംതരകണ ഗപവര ്തികളില് ഭൂ

ഉെെകളുതെവീടില് െതന്ന ഭിതിയില് എഴുെിവചിരികുന്നസിെിസണ് ഇന് െര് ദെഷന് 

ദബാര് ഡ് ആണ്കാണുവാന ്കഴിഞ്ഞെ്.ബില് പാസ്സയിടില്ലെെിനാല് തൊഴിലാളികളുതെകയില് 

നിന്നുംകപസപിരിചാണ് ദബാര് ഡിനുള്ളെുകെിലവകിയിരികുന്നെ്.

FIELD VERIFICATION ANALYSIS

N
O

OBSERVATION REMARKS SOLUTION

1 എസ്ിതെറ്,MBOOK,ഇവ

യില്

പറഞ്ഞിരികുന്ന

ഗപകാരെുള്ള

ഗപവര്തികള്

ആയിരുന്നില്ല

െീല്ഡില്ക്െ്.

പകരംഭൂഉെെയുതെ

സൗകര്ത്യാര്ഥംഉള്ള

ഗപവര്തികള്ആണ്

തെയ്ിരികുന്നെ.്

െണ് ജല

സംരകണാര്തം,ഏ
റുഎെുകുന്നനീര്തെ

അെിഷിധ ഗപവര്തികള്

തെയുദമ്പാള്

അെിന്തറ

ഉദ്ദേശ്ത്യലക്ത്യങ്ങള്

നിറദവറാന്െക

വണം ഗപദയാജന

ഗപേൊയി തെയുക

2 എസ്ിതെറ്,MBOOKല്

പറഞ്ഞിരികുന്നെ്

EARTHERN BUND (െണ്

െിെില്)ആണ്.പതക

െീല്ഡില്

കാണുവാന്

െണ്കയാലനിര്മ്മാണംെണ്

ജലസംരകണ

ഗപവര്തികളില്ഉള്തപടെ്

ആണ്.അനുദയാഗ്ത്യൊയ

ഭൂഗപദേശത്

അനുദയാജ്ത്യൊയെണില്

എസ്ിതെറ്,MBOOKല്

പറഞ്ഞിരികുന്ന

ഗപവര്തികള്െതന്ന

െീല്ഡില്

ഉറപുവരുെുക.ഗപവര്

തിതെയ്െ് തകാ്്
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കഴിഞ്ഞെ്

െഞ്ഞള്,GINJERെുെലാ

യവനടിരികുന്ന

പണകള്ആണ്

ഉപകാരഗപേൊയ

ഗപവര്തിആണ്.

അവിതെഒരുആസ്ി

സൃഷിചുഎന്ന്

ഉറപുവരുതുക

3 എസ്ിതെറ്,MBOOKല്

പറഞ്ഞിരികുന്ന

ഗപകാരെുള്ളഅളവില്

എണതില്ഒരു

ഗപവര്തിയും

കത്തുവാന്

കഴിഞ്ഞില്ല

എസ്ിതെറ്,MBOOKല്

പറഞ്ഞിരികുന്ന

ഗപവര്തികള്അല്ലെറു

ഗപവര്തികള്ആണ്

അെിനുപകരം

കാണുവാന്കഴിഞ്ഞെ.്

എസ്ിതെറ്,MBOOKല്

പറഞ്ഞിരികുന്ന

ഗപവര്തികള്െതന്ന

െീല്ഡില്

ഉറപുവരുെുക.

4 ദൊദപാഗഗെി(ഭൂഗപകൃ

െി)പഠനം

നെന്നിടില്ല.((NO
TOPOGRAPHY STUDY

OCCURRED)

ഭൂഗപഗകിെിയ്ക്

അനുദയാജ്ത്യൊയഗപവര്ത

ിികള്ആയിരുന്നുന്നില്ല

ഗപവര്തിസലതു

ക്െ്.

െംബിതലവല്

ഉപദയാഗിച്

കൃെ്ത്യൊയിഅളവ്

എെുതിരുതന്ന്കേില്

ഭൂഗപഗകിെിയ്ക്

അനുദയാജ്ത്യൊയ

ഗപവര്തികള്

കത്തുവാന്

കഴിദഞ്ഞതന

5 ഗപദേശതതെണിനു

അനുദയാജ്ത്യൊയ

ഗപവതി

ആയിരുന്നില്ല.െളിനി

റഞ്ഞെെുപ്

ദപാതലയുള്ള ഗപദേശം

ഗഗാദവല്,തെ്കേല്

,ലാറകററ്െണ്ഇവ

ആയിരുന്നു.അെില്

അധികവുംെെുപ്

ഗപദേശംആയിരുന്നു.

അെുതകാ്്െതന്ന

കളിെണ്കയാലകള്

ഉണങ്ങുദമ്പാള്

വിള്ളലുകള്(CLAYEY
SOIL)

വീഴുവാനും,െഴകുഴി

ഈെ്നില്കാതെും,

െളിആയെിനാല്

തവള്ളംതകടി

നില്കാനും ഉള്ള

സാധ്ത്യെഉ്്,

എന്നിടുംഈ

ഓദരാെണിനും

അനുദയാജ്ത്യൊയെണ് ജല

സംരകണഗപവര്തികള്

വ്ത്യെ്ത്യസ്ൊണ.്

ഈകാര്ത്യങ്ങള്

ഗശദ്ധിചിരുന്നുതവ്കേില്

ഗപവര്തിയുതെഗുണദെന്മ

വര്ധികുകയുംഈെ്

നില്കുകയും

തെയ്ദെതന.

ഒരുവാര്ഡിതലഎല്ലാഭൂ

വികസന ഗപവര്തികളും

നശിചു ദപായി .ഇദപാള്

ഒന്നുംനിലവില്ഇല്ല

അതല്ല്കേില്

അളതവെുകാന്

പാകതിലുള്ള

ഗപവര്തികള്ഇല്ലഎന്നെ്

ദപാരായ്ഷ്മയും,വിനിദയാഗി

ചപണംപാഴകലുംആണ്

ഗപീ തെഷര്തെന്റ്

എെുകുന്നസെയംഈ

കാര്ത്യങ്ങളില്ഗശദ്ധ

തെലുതാം.ഭൂഗപകൃ

െി,െണ്ഇവയ്ക്

അനുദയാജ്ത്യൊയ

ഗപവര്തികള്

െിരതഞ്ഞെുകാം.ഇെ്

ഗപവര്തിയുതെ

ഗുണദെന്മ

വര്ധികുകയുംഈെ്

നില്കുകയും

തെയ്ദെതന .
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ഗപവര്തികള്

തെയ്ിരുന്നു.എന്നാല്

കനാലില്തവള്ളം

െുറന്നുവിടദപാള്

എല്ലാം ദപായി

എന്നാണ് ദെറുൊര്

പറയുന്നെ്

6 ഭൂവികസന

ഗപവതികള്ഒന്നും

െതന്നഅളകാന്

കഴിയുന്നഅവസ

യില്

ആയിരുന്നില്ല.ഗെീ

പാന്ദറഷന്പിറുകള്

ൊരെദെ്ത്യനഎണം

ഉ്ായിരുന്നു.

ഗപവര്തിയുതെഗുണദെന്മ

വളതരകുറവായിരുന്നു.6

ൊസതിനുള്ളില്നെന്ന

ഗപവര്തികളാണ്

പരിദശാധനയ്ക്

വിദധയൊകിയെ്പതക

ഒരു ഗപവര്തിദപാലും

ഉപദയാഗഗപേം

ആയിരുന്നില്ല.കൃെ്ത്യൊയ

അളവില്ഉ്ായിരുന്നില്ല
.TREE PLANTATION PITS

ഉത്്കേിലുംവളതര

കുറചു ദപരാണ്

ഉപദയാഗതപെുതിയിടു

ള്ളെ്.ബാകികുഴികള്

നികതുകദയാതവറുതെ

നിലനില്കുകദയാ

തെയുന്ന

അവസയിലാണ്.

കുഴികള്

നിര്മ്മികുദമ്പാള്

എസ്റിദെറ്

എെുകുദമ്പാള്െതന്ന

ഗുണദഭാകാകളുതെ

ൊല്പര്ത്യവും

ആവശ്ത്യവും

കണകാകിയിരുന്നു

തവ്കേില്

തൊഴിലാളികളുതെ

കായിക

ഊര്ജ്ജവും,ഗപവര്തി

കള്ക്ദവ്ി

െിലവാകിയ

െുകയുംപാഴായി

ദപാകില്ലായിരുന്നു.ഗെീ

പന്തറഷന്പിറുകള്

നിര്മ്മിചാല്അെ്

ദവ്വിധതില്

ഗപദയാജനതപെുതു

ന്നുഎന്ന് ഉറപാകാം

7 െണ് ജലസംരകണ

ഗപവര്െികളില്

ഉള്തപെുതിതെയ്

കജവദവലിഒരു

ഗപവര്തി

സലങ്ങളിലും

കത്തുവാന്

കഴിഞ്ഞില്ല

െണ് ജലസംതരകണ

ഗപവര്തികളില്

ഉള്തപെുതിMBOOK ഇല്

ദരഖതപെുതിയിരികുന്നു

.എന്നാല് കജവദവലി

എവിതെയുംകാണുവാന്

കഴിഞ്ഞില്ല.െണ് ജല

സംതരകണ

ഗപവര്തികളില്

ഉപകാരഗപേൊയഒന്നാണ്

കജവദവലി,ഇതരം

ഗപവര്തികള്

അര്തവതായി

തെയുന്നെ് െണ് ജല

സംതരകണതത

എസ്ിദെറില്

പറഞ്ഞിരികുന്ന

ഗപകാരംഉള്ള

ഗപവര്തികള്

െീല്ഡില്

നെപിലാകുന്നെില്

നിര്വഹണ

ഉദധ്ത്യാഗസര്ക്

കൂെുെല്ഗശദ്ധ

നല്കാം.

കജവദവലിഈ

ഗപദേശതിന്

അനുദയാജ്ത്യൊയ

ഗപവര്തിആണ്.ഈ

ഗപവര്തികൃെ്ത്യൊയി



SAU, KollamPage 18

പരിദപാഷിപികാന്

ഉെകുന്നവയാണ.്

ഗപാവര്തികം

ആകിയിരുന്നുതവ്കേി

ല്

ഒരുപാട്്ഗപദയാജനഗപേ

ൊയ ഗപവര്തി

ആയിരുന്നു.

8 സ്ഗെീം ദൊര്ദെഷന്

/ൊലുകള്

നിര്മ്മികുകഎന്ന

ഗപവര്തിയും

എസ്റിദെറ് ഗപകാരം

കത്തുവാന്

കഴിഞ്ഞില്ല

ഗപവര്തികളില്

അധികവും

നിലനില്കുന്നില്ല,തവള്ളം

കയറിനശിചു ദപായി

എതന്നാതകയാണ് ദെറ്ൊര്

പറഞ്ഞെ്.

െണ് ജല

സംരകണാര്തം,ഏ
റുഎെുകുന്നനീര്തെ

അെിഷിധ ഗപവര്തികള്

തെയുദമ്പാള്

അെിന്തറ

ഉദ്ദേശ്ത്യലക്ത്യങ്ങള്

നിറദവറാന്െക

വണം ഗപദയാജന

ഗപേൊയി തെയുക

9. എസ്റിദെറില്

പറഞ്ഞിരികുന്ന

ഗപവര്തികള്അല്ല

തെയ്ിരികുന്നെ്

എ്കേിലും

എസ്റിദെറില്

പറഞ്ഞിരികുന്നെി

തനകാള്

കൂെുെല്അധ്വാനം

തൊഴിലാളികള്

എെുതിടു്്.െരിശു

നിലംകൃഷി

ദയാഗ്ത്യൊകുക ,കാെ്

തവടി തെളികുക

എന്നീ

ഗപവര്തികളില്

എസ്ിദെറില്

പറയുന്നെിദനകാള്

കൂെുെല്ഗപവര്തി

തെയ്ൊയും

കാണുന്നു ,

ഇെിനാല്െീല്ഡില്ഉള്ള

ഗപവര്തിയുതെഅളവിനു

അനുസരിച് ഗപവര്തി

കുറചാണ്ബില്

പാസ്സാകിയിരികുന്നെ.്(

അൊയെ്എസ്റിദെറ്

ഗപകാരം 7000െീെര്ആണ്

എ്കേിലും തൊഴിലാളികള്

8000 M ഗപവര്തി

തെയുകയും,5000രൂപയുതെ

ബില്ൊഗെൊണ്

പസ്സകിയിരികുന്നെ.്

കൃെ്ത്യൊയ്ദെല്ദനാടം

വഹികുകയും

കൃെ്ത്യൊയ

ഇെദവളകളില്

അളവുകള്

ദരഖതപെുതുകയും

തെയ്ിരുതന്ന്കേില്

തൊഴിലാളികളുതെ

അധ്വാനഭാരം

അധികൊവില്ലയിരു

ന്നു.

1
0.

ആവര്തനസ്വഭാവം

ഉള്ള ഗപവര്തികള്

ആണ്അധികവും

കാണുവാന്

കഴിഞ്ഞെ്.

ഒദരെരതില്ഉള്ള

ഗപവര്തികള്

ആവര്തികുന്നെ്

ഗുണദതകാള്ഏതറ

ദോഷംആണ്വരുതുക.

വ്ത്യെ്ത്യസ്വും,ഗകിയാ

തകവുംആയ

ഗപവര്തികള്

കത്തി

തെയുക.ആസ്ി

സൃഷികുന്ന
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ഗപവര്തികളും

കത്തുക.

1
1.

കാലാനുസൃെൊയി

ഗപവര്തികള്

െിതരതഞ്ഞെുതു

തെയുന്നെിന്

ഗശെികുന്നില്ല.

െിക ഗപവര്തികളും

തവള്ളംതകാ്ുംെറും

നശിചു ദപായി.കനലില്

തവള്ളംെുറന്നെ് തകാ്്

നശിചു ദപായി

എതന്നാതകയാണ്

ഗപവര്തികതളകുറിച്

അറിയാന്കഴിഞ്ഞെ.്

ഇതരതില്ഉള്ള

പാരിസിെിക

ഗപശ്ങ്ങള്

നിലനികുന്ന

ഗപദേശങ്ങളില്,ഇെ്

െൂലം ഉ്ാകുന്ന

ഗപശ്ങ്ങതള

െെുകുന്നദൊ

അെിജീവികുന്നദൊ

ആയ ഗപവര്തികള്

കത്തുവാന്ആണ്

ഗശെിദക്െ്.

1
2

കനാല്

വൃതിയാകല്

ഗപവര്തിനെന്നു

തകാ്ിരികുദമ്പാള്

കനാലില്തവള്ളം

െുറന്നുവിടെ്

അപകെസാഹെര്ത്യം

ഉ്ാകിഎന്ന്

തൊഴിലാളികളില്

നിന്ന്അറിയുവാന്

കഴിഞ്ഞു.

അഗപെീകിെൊയി

തവള്ളംെുറന്നുവിടദപാള്

തൊഴിലാളികള്ക്

തപതടന്ന്കനാലിനു

പുറതുകെകാന്

ബുദ്ധിെുട്

ദനരിടു,ആയുധങ്ങള്

തവള്ളതില്ഒഴുകി

ദപായെ്െിരിതചെുകാന്

ബുദ്ധിെുടി.

ഇതരംസംദയാജിെ

ഗപവര്തികള്

ഏതറെുകുദമ്പാള്

വകുപുൊയിെര്ച

തെയ്ു ഇതരം

കാര്ത്യങ്ങളില്ധാരണ

ഉ്ാകുന്നെ്

അഗപെീകിെൊയ

അപകെങ്ങള്

ഒഴിവാകും.

1
3.

കനാല്

വൃതിയാകല്

ഗപവര്തിയില്

ഉള്തപെുതിതെയ്

െരംനൊന്ഉള്ള

കുഴികള്

നിര്മ്മികുക,കജവ

ദവലി ഗപവര്തിയില്

ഉള്തപെുതിെരം

നാടുപിെിപികുക

എന്നീ ഗപവര്തികള്

പാഴായികാണതപടു

വൃകകെകള്നാടു

പിെിപികല്

എസ്റിദെറ,്MBOOK

ഇവയില്

പറഞ്ഞിരികുന്നു,പതക

കനാലിനുഇെ്

ദോഷകരൊയിബാധികും

എന്ന്അറിയിചെിനാല്

ഇെ് ഒഴിവാകിഎന്ന്

ഉദധ്ത്യാഗസര്,ദെറുൊര്

പറഞ്ഞു .

ഇതരതില്

സംദയാജിെ

ഗപവര്തികള്

ഏതറെുകുദമ്പാള്

വകുപ്െല

െര്ചകളും

,ആവശ്ത്യങ്ങളും

,നിര്ദേശങ്ങളും

ഉള്തകാ്്തകാ്്

എസ്റിദെറ്

െയാറാകിയിരുതന്ന

്കേില്പണം

േുര്വിനിദയാഗം

തെയുന്നെും

തൊഴിലാളികളുതെ

അധ്വാനഭാരം

പഴാകുന്നെും

ഒഴിവാകുവാന്
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കഴിയുൊയിരുന്നു.

LD323030ഷെഡ്യൂൾ I & II ഖണ്ഡിക 5 ലെ കുടുംബങ്ങളിൽ മഴക്കുഴി,മൺകയ്യാല നിർമ്മാണം

ഈപപവർത്ളിയുകടഫീൽഡ്ത്െലപര്ളികശാധനയ്ളിൽ ന്ളിനുാം. ൈനസ്ളിലാകാൻ

സാധ്ളികുനെ്ത് INR 193,186.64 കപാെുപണാംപാഴാക്ളിഎന്ത്െകനയാണ്ത്.

LD323030 2nd estimate

ഷെഡ്യൂൾ I & II ഖണ്ഡിക 5 ലെ കുടുംബങ്ങളിൽ മഴക്കുഴി,മൺകയ്യാല നിർമ്മാണം
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ഈപപവർത്ളിയുകടഫീൽഡ്ത്െലപര്ളികശാധനയ്ളിൽ ന്ളിനുാം. ൈനസ്ളിലാകാൻ

സാധ്ളികുനെ്ത് INR 76,419.15 കപാെുപണാംപാഴാക്ളിഎന്ത്െകനയാണ്ത്.

LD25033 BPL ,SC ,IAY കുടുംബങ്ങളിൽ തരിശു നിലം കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോഗ്യമാക്കൽ

ഈപപവർത്ളിയുകടഫീൽഡ്ത്െലപര്ളികശാധനയ്ളിൽ ന്ളിനുാം. ൈനസ്ളിലാകാൻ

സാധ്ളികുനെ്ത് INR 63,414.00 കപാെുപണാംപാഴാക്ളിഎന്ത്െകനയാണ്ത്.

IC324681 തോപ്പിൽ മുക്ക് -- കുണ്ടറയത്ത് K I P കനാൽ ആഴം കൂട്ടി ജലസേചനയോഗ്യമാക്കൽ
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ഈപപവർത്ളിയുകടഫീൽഡ്ത്െലപര്ളികശാധനയ്ളിൽ ന്ളിനുാം. ൈനസ്ളിലാകാൻ

സാധ്ളികുനെ്ത് INR 1005.18 കപാെുപണാംപാഴാക്ളിഎന്ത്െകനയാണ്ത്.

WC 322986

ഈപപവർത്ളിയുകടഫീൽഡ്ത്െലപര്ളികശാധനയ്ളിൽ ന്ളിനുാം. ൈനസ്ളിലാകാൻ

സാധ്ളികുനെ്ത് INR 7686.00 കപാെുപണാംപാഴാക്ളിഎന്ത്െകനയാണ്ത്.
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അവകാോധിഷിത നിശഷധങ്ങൾ

 തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെട്ടുതക്ചാ്ടെ്ത് വ്യകിപരമ്ചായ അദപക്ഷ പഞ്ചായതിൽ തക്ചാടക്ചാ്കും എന്നു്കും

അെിയ്ചാമ്ചായിരുന്നിട്ടു്കും കൂതട എല്ല്ചാ തത്ചാഴില്ചാളികള്കും കള്കും തമറിത്റെ സഹ്ചായദത്ചാതട ഗ്രൂ്പെ്ത് ആയിട്ട്ചാണ്ത്

തത്ചാഴിൽ ലഭിക്ചാനള്ള അദപക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്ത് . തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് അവക്ചാശതതക്കുെിച്ത്

അെിവില്ല്ചായിരുന്നു.

 തത്ചാഴില്ചാളികൾ അവക്ചാശത്പെട്ട 14 േിവസതിനള്ളിൽ തത്ചാഴിൽ നൽകണ്കും അല്ല്ചാതപക്ഷ്കും തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ

ദവതന്കും നൽകണതമന്ന്ത് നിയമ്കും നിലനിൽതക തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഈ നിയമതതക്കുെിച്ചുള്ള അെിവ,

അതല്ലങിൽ തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും ലഭിചത്ചായി ക്ചാണ്ചാൻ സ്ചാധിചില്ല. ഈ സ്ചാഹെര്യതിൽ

തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള തത്ചാഴില്ചാളികളതട അവക്ചാശമ്ചാണ്ത് നിദഷധിചിരിക്കുന്നത്ത്.

 തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡ്ത് എടക്കുന്നതിന്ത് തത്ചാഴില്ചാളികളിൽ നിന്നു്കും തെലവ്ചായ

ദഫ്ചാദട്ട്ചാതയടക്കുന്നെ്ചാർജദഫ്ചാദട്ട്ചാദക്ചാ്പെിഎടക്കുന്നെ്ചാർജ്ത്എന്നിവ തിരിതക നൽദക്ടെതു്ടെ്ത്. എന്ന്ചാൽ ദമൽ

പെ്ഞെ തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഒന്നു്കും തതന്ന െിലവ്ചായ തുക ലഭിചിട്ടില്ല.

 എംജിഎൻആർഇജിയെനിയമപ്രകാരംതൊഴിലിടങ്ങളിൽഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളാ

യകുടിവെള്ളംതണലൊരുക്കാൻഉള്ളടാർപ്പാളിൻ,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്എന്നിവനൽ

കേണ്ടതുണ്ട.്

എന്നാൽതൊഴിലാളികളിൽനിന്നുംലഭിച്ചവിവരമനുസരിച്ച്മേൽപ്പറഞ്ഞസൗക

ര്യങ്ങൾഒന്നുംതന്നെകൊടുക്കുന്നതായികാണുവാൻകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.കുടിവെള്ളം

തൊഴിലാളികള് തന്നെ കൊണ്ട് വരികയാണ്

പതിവ്.ഒരുമുറിവ്വന്നാൽകൂടെഉപയോഗിക്കാൻപറ്റിയമരുന്നുകളൊന്നുംതന്നെഅ

വരുടെപക്കൽഇല്ലഎന്നതുംപ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.പ്രാഥമിക

ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടും ആവശ്യമായ മരുന്നുകള്

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.കൈയുറകാലുറഎന്നിവഇല്ലാത്തകാരണംപ്ലാസ്റ്റിക്കാലിൽകെട്

ടിയാണ്മാലിന്യങ്ങൾനിറഞ്ഞസ്ഥലതുതൊഴിലാളികൾപണിയെടുത്തിരുന്നത.്

 തൊഴിലാളികൾക്ക്തൊഴിലിടങ്ങളിൽവച്ച്അപകടംസംഭവിച്ചാൽഅവരുടെആശു

പത്രിചിലവ,്

ആശുപത്രിയിൽകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ളവണ്ടിക്കൂലിയുംനൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാല് ഒരു തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഉധ്യോഗസ്തര് പിരിവ് ഇട്ട് കുറച്ചു പണം

ചികില്സ ചിലവായി നല്കി എന്നും അല്ലാതെ ഇത്തരത്തില് ആനുകൂല്യം

ഉള്ളതായിഅറിയില്ല എന്നും ആണ് തൊഴിലാളികളില്നിന്ന് അറിയാന്കഴിഞ്ഞത്.
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 നിയമപ്രകാരം 5

കിലോമീറ്റർഅപ്പുറംജോലിചെയ്യുകയാണെങ്കിൽതൊഴിലാളികൾക്ക്10%

യാത്രകൂലിനൽകേണ്ടതാണ.്

അങ്ങനെയാത്രാക്കൂലിലഭിക്കുമെന്നുംഉള്ളതൊഴിലാളികളുടെഅവകാശത്തെക്കുറിച്

ച്അവർക്ക്അറിയില്ലായിരുന്നു.

 വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ സിറ്റിസൺ

ഇൻഫെർമെഷൻബോർഡ്തൊഴിലിടങ്ങളിൽസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ്നിയമം .എല്ല്ചാ

വർക്കുസൈറ്റുകളിലുംബോർഡ്കാണുവാൻകഴിഞ്ഞു.എന്നാൽഎല്ലാസൈറ്റിലും

ബോർഡ്വെച്ചിരിക്കുന്നത്തൊഴിലാളികളിൽനിന്നുംപണം പിരിചാണ് എന്ന്

തൊഴിലാളികള ് പറഞ്ഞെ്  .മറ്റൊന്ന്ഈബോർഡുകള് ഭൂ ഉടമയുടെ വീട്ടിലെ

ഏതെങ്കിലും ഭിത്തിയില് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ,അതിനാല് എസ്റിമേറ്റ്

പ്രകാരം ഉള്ള തുക ചിലവാകില്ല .

 മരുന്നുവാങ്ങുന്നബില്ലുകൾ ; ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നബില്ലുകൾ,

ഫോട്ടോകോപ്പിഎടുക്കുന്നതിനു,

വണ്ടിക്കൂലിക്ക്ചിലവുകൾകൾഇവയൊന്നുംകിട്ടുന്നില്ലഎന്നാണ്മേറ്റുമാരുടെ

പരാതി പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട.്

 കാലാനുസൃതമായതുംതൊഴിലാളികളുടെആവശ്യപ്രകാരംഉള്ളജോലികൾഅല്ലനൽക

ുന്നതെന്ന്പരാതിയുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലാളികൾക്ക്നല്ലട്രൈനിങ്ങ്കളും,ബോധവൽക്കരണക്ലാസുകളുംചെയ്യുന്

നതിലൂടെനമ്മുടെഭരണസംവിധാനങ്ങൾകൂടുതൽസുതാര്യമാക്കുവാൻഅതിലൂടെയും

തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതികൂടുതൽഫലപ്രദമാകും

 സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

ആയിരുന്നു തൊഴിലാളികള്ക്കിടയില്ഉണ്ടായിരുന്നത്

തത്ചാഴില്ചാളികളതട അവക്ചാശങ്ങൾ .

തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് പത്ത് അവക്ചാശങ്ങൾ പ്രധ്ചാന്കും തെയ്യുന്നു അവ ഏതത്ചാതകയ്ചാതണന്ന്ത് ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1. തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡ്ത് ലഭിക്ചാനള്ള അവക്ചാശ്കും.
2. അദപക്ഷിച്ചു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തത്ചാഴിൽ ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള അവക്ചാശവ്കും ആയതിന്ചാൽ കക്പെറ്ത് രസ്ത്രീത്ത്
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ലഭിക്കുവ്ചാനള്ള അവക്ചാശവ്കും.
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.

1. അവിേഗധ ക്ചായിക്ചാധ്്ചാന്കും തെയ്ചാൻ സന്നദ്ധതയള്ള വരു്കും പഞ്ചായതിതല സിരത്ചാമസക്ചാര്ചായ
ആയിരികണ്കും.

2. 18 വയസ്ത് പൂർതിയ്ചായിരികണ്കും.
3. ഗ്ചാമപഞ്ചായതിൽ അദപക്ഷിച്ത് 15 േിവസതിനക്കും തത്ചാഴിൽ ലഭിക്കു്കും.
4. കുെ്ഞെത്ത് 14 േിവസദതക്ത് തത്ചാഴിലിന്ത് അദപക്ഷികണ്കും.
5. ദജ്ചാലിക്ത് മുൻകൂെ്ചായി അദപക്ഷികണ്കും.
6. അദപക്ഷിച്ത് 15 േിവസതിനക്കും തത്ചാഴിൽ അതല്ലങിൽ നിശിത നിരകിൽ ഉള്ള തത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ദവതന്കും.
7. തത്ചാഴിൽ നൽകിതക്ചാണ്ടുള്ള അെിയി്പെ്ത് ദരഖ്ചാമൂല്കും നൽകണ്കും .
8. മസ്റ്റർ ദെ്ചാൾ പൂർത്ത്രീകരിച്ചു 15 േിവസതിനക്കും കൂലി.
9. ക്ചാലത്ചാമസ്കും ആകുന്ന ഓദര്ചാ േിവസതിന്കും 0.5 ശതമ്ചാന്കും നിരകിൽ നഷ്ടപരിഹ്ചാര്കും
10. കുടിക്ചാനള്ള തവള്ള്കും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സൗകര്യ്കും എന്നിവ പണിയിടങ്ങളിൽ ഉ്ടെ്ചായിരികണ്കും

ടതാഴിലാളികളുടെ കെമകൾ

1. കൃത്യസമയത്ത് തത്ചാഴിൽ സലത്ത് ഹ്ചാജര്ചായി ഒപ്പുതവയ്ക്കുക
2. തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് ഗ്ചാമസഭകളിലു്കും ദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് ഗ്ചാമസഭയിലു്കും. കൃത്യമ്ചായി പതങടക്കുക.
3. .പണിസലത്ത് പ്ചാസ്റ്റിക്ത് വസ്തുകൾ ഉപദയ്ചാഗിക്കുവ്ചാദന്ചാ കതിക്കുവതന്ചാപ്ചാടള്ളതല്ല .
4. സിറിസൺ ഇൻദഫ്ചാർദമഷൻ ദബ്ചാർഡ്ത് പ്രവർതിയതട ആര്കുംഭഘട്ടതിൽ തതന്ന നിർബനമ്ചായ്കും

വയദക്ടെത്ചാണ്ത്.
5. പ്രകൃതി സ്കുംരക്ഷണതിന്ത് ആവശ്യമ്ചായ പ്രവർതികൾ ഏതറടത്തു നട്പെില്ചാക്കുക.
6. ആസി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ കത്ടെതി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതതര അെിയിക്കുക .

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരംതൊഴിലാളികൾക്ക്ആനു

കൂല്യങ്ങളെകുറിച്ചുംഅതുമായിബന്ധപ്പെട്ട്ആവശ്യകതയെകുറിച്ച്ഒരുവിശദീകര

ണംഈറിപ്പോർട്ട്മുഖാന്തരംതൊഴിലാളികളായനിങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കാൻസാധിക്

കും.ഈറിപ്പോർട്ട്അടിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങൾക്ക്പ്രാപ്തമാക്കാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവ

ധിവാസ്തുപരമായകാര്യങ്ങൾകൈവരിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്ഏവർക്കുംകഴിയട്ടെ.

കടണ്ടതലുകളും നിർശ്ദേേങ്ങളും
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 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് അവരുതട അവക്ചാശങ്ങതളക്കുെിച്ത് കൃത്യമ്ചായ ഒരു ധ്ചാരണയ്കും ഉ്ടെ്ചായിരുന്നില്ല.

 തത്ചാഴില്ചാളികൾ എല്ല്ചാവരു്കും തതന്ന പ്രഗൽഭര്ചായി ക്ചാണത്പെടന്നു എങിലു്കും എസെിദമറ്ത്,MBOOK പ്രക്ചാര്കും
പ്രവര്തി നടക്കുന്നു എന്ന്ത് ദമലദന്ചാട്ട്കും വഹിദക്ടെ ഉദേ്യ്ചാഗസരുതട ഭ്ചാഗത്ത് നിന്നു്കും വ്ത്രീഴ്ച ഉ്ടെ്ചായി.

 കിയ്ചാത്മക െർചകളിലൂതട തത്ചാഴില്ചാളികളതട പരമ്പര്ചാഗത അെിവിതന പ്രദയ്ചാജനത്പെടതി അവരുതട
അഭിപ്ര്ചായങ്ങൾ ഉൾത്പെടതി ഗ്ചാമസഭയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾതക്ചാ്ടെ്ത് ദവണ്കും
ഉദേ്യ്ചാഗസർ തത്ചാഴിൽ തിരത്ഞെടദക്ടെത്ത്

 തത്ചാഴിലുെപ്പു നിയമ്കും തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് ഉെപ്പുനൽകുന്ന തത്ചാഴിൽ സൗകര്യങ്ങള്ചായ സുരക്ഷ്ചാ

ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമ്ചായി എന്ന്ത് ദബ്ചാധ്യത്പെട്ടവർ ഉെപ്പുവരുതണ്കും.

 നിയമപ്രക്ചാര്കും ഉടമകൾ അവരുതട ഭൂമിയിൽ തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി പ്രക്ചാര്കും കൃഷിദയ്ചാഗ്യമ്ചാക്ചാൻ അദപക്ഷ

നൽകുകയ്കും അത്ത് പ്രക്ചാര്കും അവർക്ത് തെയ്തു തക്ചാടക്കുകയ്ചാണ്ത് തെയ്തത്ത്.

 പ്രവർതികൾ തിരത്ഞെടക്കുദമ്പ്ചാൾ ഭൂപ്രകൃതിയനസരിച്ത് ആ പ്രദേശത്ത് തെയ്ചാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർതികൾ

ആണ്ത് എന്ന്ത് ഉദേ്യ്ചാഗസർ ഉെപ്പുവരുതണ്കും.

 ഒരു മഴക്കുഴി യതട ക്ചാല്ചാവധി അഞ്ത് വർഷ്കും ആതണന്നിരിതക അത്ത് പല ക്ചാരണങ്ങള് തക്ചാ്ടെ്ത് നികത

തപട്ടത്ചായി അെിയ്ചാന് കഴിഞ്ഞു.

 തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് പദ്ധതി പ്രക്ചാര്കും അനവേന്ത്രീയമ്ചായ 260 വർക്കുകൾ തെയ്ചാതമന്നിരിതകദസ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത്

ദഫ്ചാെ്കും പ്രക്ചാര്കും ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെത്ത് മണ്ണ്ത് ജല സ്കുംരക്ഷണ പ്രവർതികൾ മ്ചാത്രമ്ചാണ്ത്.

 സ്ചാമൂഹിക സന്നദ്ധ സ്കുംഘടനകളതടയ്കും എൻജിഒ യതടയ്കും പങ്ചാളിത എങ്കും തതന്ന ക്ചാണ്ചാൻ കഴി്ഞെില്ല.

 പദ്ധതി ആസൂത്രണതിന്ത് ദവ്ടെ പരിശ്ത്രീലന്കും തത്ചാഴിലുെ്പെ്ത് സ്റ്റ്ചാഫുകൾക്ത് തമറ്ത് മ്ചാർക്കു്കും

നൽദക്ടെിയിരിക്കുന്നു

ടപാതുനിർശ്ദേേങ്ങൾ.

 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത് വർഷതിൽ 100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷ ഒരുമിച്ചുനൽക്ചാൻദപ്രരി്പെികണ്കും.

ഇത്ഫ്ര്ടെ്ത്ഓഫ്ത്രീസിൽതതന്നനൽകണ്കും .ത്ത്രീയതിദരഖത്പെടതിയകക്പെറ്റ്രസ്ത്രീത്നൽകണ്കും

 വ്യത്യസവ്കും കിയ്ചാത്മകവ്കും ആയ പ്രവര്തികള് ഏതറടക്കുകയ്കും അത്ത് കൃത്യമ്ചായി നട്പെക്കുകയ്കും

തെയ്ചാ്കും.

 പദ്ധതിനടതി്പെിതലഉന്നതതലഉദേ്യ്ചാഗസർഅവരുതടചുമതലകൾകൃത്യമ്ചായിനിർവഹിക്കുന്നുഎന്ന്ത്ഉെ്പെ്ചാ

കണ്കും.

 പദ്ധതിനടതിപ്പുമ്ചായിബനത്പെട്ടഎല്ല്ചാവിഭ്ചാഗതിലുള്ളഉദേ്യ്ചാഗസർപറ്റുന്നത്രപ്രവർതിസലങ്ങളിൽകൃ

ത്യമ്ചായിസന്ദർശിച്ചുഇരിദക്ടെത്ചാണ്ത്.

 വിഎ്കുംസിഅ്കുംഗങ്ങൾഅവരുതടചുമതലകൾകൃത്യമ്ചായിനിർവഹിക്കുന്നവർആയിരികണ്കും.

ഒരുസ്തന്ത്രഓഡിറി്കുംഗസമിതിയ്ചായിവളദര്ടെതു്ടെ്ത്.

 സുത്ചാര്യതഉെ്പെ്ചാക്ചാൻഎല്ല്ചാപ്രവർതിസലത്തു്കുംസിഐബിസ്ചാപിചിരികണ്കും.

 പങ്ചാളിതസമ്ത്രീപന്കുംപദ്ധതിആസൂത്രണതിൽകർഷകതരയ്കുംതത്ചാഴില്ചാളികതളയ്കുംതപ്ചാതുസമൂഹതതയ്കുംഉ

ൾത്പെടത്ചാൻകഴിയണ്കും.
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 ജനക്ത്രീയഎസിദമറ്ത്തയ്ചാെ്ചാക്കുവ്ചാന്കുംഅതത്ചാഴില്ചാളികൾക്ക്ലഭ്യമ്ചാക്കുകയ്കുംഅവതരപെഞ്ഞുമനസില്ചാക്കുക

യ്കുംദവണ്കും

 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത്സുരക്ഷ്ചാഉപകരണങ്ങൾപഞ്ചായത്തുതലതിൽവ്ചാങ്ങിസൂക്ഷിക്കുകയ്കുംഇവതത്ചാഴില്ചാളി

കൾക്ക്ലഭ്യമ്ചാകുന്നുഉദ്ടെ്ചാഎന്ന്ത്ഉെപ്പുവരുത്തുകയ്കുംതെയണ്കും

 ദമറ്ത്മ്ചാതരതിരത്ഞെടക്കുദമ്പ്ചാൾവിദവെന്കുംപ്ചാടില്ല

 പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിന്പ്രാധാന്യംനൽകിവേണംപദ്ധതികൾആസൂത്ര

ണംചെയ്യുവാൻ

 മേറ്റുമാർക്കുംബിഎംസിഅംഗങ്ങൾക്കുംസമയബന്ധിതമായിപരിശീലനംനൽക

ണം.

 ജൈവസമ്പത്ത്വർധിപ്പിക്കുന്നപ്രവർത്തികൾഏറ്റെടുക്കാൻശ്രമിക്കണം

 സ്ത്രീസൗഹൃദപണിയായുധങ്ങൾആണെന്ന്ഉറപ്പാക്കണം

tkmj-yÂ BUnäv]s¦-Sp-¯-hÀ

1. അക്ഷര വൈ,ബ്ക്ലോക്ക്റിലസാഴ്ക്സ്ക് ലേഴ്ക്സണ്ക്,ശാസ്ക്താംലോട്ട

2. ആതിര എേ്ക്,രണാം ൈര്ക്ഷ ബി.എസ്ക്.ഡബ്ക്േ്യു,ശ്രീ ൈിദ്ാധിരാജ ലോലേജ്ക്ഓഫ്ക് ആര്ക്ട്ക്സ്ക്ആന്ക്ഡ്ക്സയന്ക്സ്ക്

3. അഞ്ജന എസ്ക്.ൈി, രണാം ൈര്ക്ഷ ബി.എസ്ക്.ഡബ്ക്േ്യു,ശ്രീ ൈിദ്ാധിരാജ ലോലേജ്ക്ഓഫ്ക് ആര്ക്ട്ക്സ്ക്ആന്ക്ഡ്ക്സയന്ക്സ്ക്

4. ആര് Rനായര്, രണാം ൈര്ക്ഷ ബി.എസ്ക്.ഡബ്ക്േ്യു,ശ്രീ ൈിദ്ാധിരാജ ലോലേജ്ക്ഓഫ്ക് ആര്ക്ട്ക്സ്ക്ആന്ക്ഡ്ക്സയന്ക്സ്ക്

5. കൃഷ്ണഗപിയആര്, രണാം ൈര്ക്ഷ ബി.എസ്ക്.ഡബ്ക്േ്യു,ശ്രീ ൈിദ്ാധിരാജ ലോലേജ്ക്ഓഫ്ക് ആര്ക്ട്ക്സ്ക്ആന്ക്ഡ്ക്സയന്ക്സ്ക്

6. അജയു സജരീൈ്ക്, രണാം ൈര്ക്ഷ ബി.എസ്ക്.ഡബ്ക്േ്യു,ശ്രീ ൈിദ്ാധിരാജ ലോലേജ്ക്ഓഫ്ക് ആര്ക്ട്ക്സ്ക്ആന്ക്ഡ്ക്സയന്ക്സ്ക്

7. ശ്രീ േക്ഷ്ക്ഷി.ജജ, രണാം ൈര്ക്ഷ ബി.എസ്ക്.ഡബ്ക്േ്യു,ശ്രീ ൈിദ്ാധിരാജ ലോലേജ്ക്ഓഫ്ക് ആര്ക്ട്ക്സ്ക്ആന്ക്ഡ്ക്സയന്ക്സ്ക്

8. ദിേരീേ്ക്എന്ക്േയുഷാര്ക്, രണാം ൈര്ക്ഷ ബി.എസ്ക്.ഡബ്ക്േ്യു,ശ്രീ ൈിദ്ാധിരാജ ലോലേജ്ക്ഓഫ്ക് ആര്ക്ട്ക്സ്ക്ആന്ക്ഡ്ക്സയന്ക്സ്ക്

9. ലസാഷദത്തന്ക്എസ്ക്,ലസാഷ്േ്ക്ഓഡിറ്ക്സന്നദ്ധ േ്ൈര്ക്ത്തേന്ക്

10. സനരീഷ, ലസാഷ്േ്ക്ഓഡിറ്ക്സന്നദ്ധ േ്ൈര്ക്ത്തേ

klm-bn-¨-hÀ

1) {ioa-Xn.P.S ജയലക്ഷ്മി , ]©m-b¯v {]kn-Uâv, വഷനാഗപ്പളി , sImÃw
2) ൈാര്ക്ഡ്ക്ജഷമ്പര്ക്]©m-b¯v kanXn AwK-§fpw Poh-\-¡mcpw
3) sImÃw sP.-]n.-kn,ശാസ്ക്താംലോട്ട _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H, ]©m-b¯v sk{I-«dn

,അസിസ്റ്റന്ക്റ്ക് ജസേ്ട്ടറി

4) MGNREGS നിര്വഹണഉദധ്ത്യാഗസ്ര്

5) taäp-am-cmb ഗിരിജ,രജനി,രഷ & sXmgn-em-fn-Ifpw
6) {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, ലസാഷ്േ്ക്ഓഡിറ്ക്sImÃw
7) alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw tkmj-yÂ HmUnäv skmsskän

tIcfm Sow


