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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 {KmaoW sXm-gn-ep-d¸v ]²Xn {]Imcw {Kma ]©m-b¯v {]tZ-i¯v \S-̧ n-

em-¡p¶ FÃm {]hr¯n-Ifpw tkm-jyÂ HmUn-än\v hnt[-b-am-¡-W-sa¶v \nb-a-̄ nse

17(2)þmw hIp¸v \njvIÀjn-¡p-¶p. ]²Xn {]hÀ¯-\s¯¸änbpw s]m-Xp-[\w sNe-h-gn-

¡p-¶-Xn-s\-̧ -änbpw ]uckaqlw \S-̄ p¶ ]c-kyhpw kzX-{´hp-amb ]cn-tim-[-\-

bmWv tkm-jyÂ HmUn-äv. sXm-gn-ep-d¸v \nba {]Imcw hÀj-̄ nÂ cv XhW tkm-

jyÂ HmUnäv {Kma-k-̀ -IÄ FÃm-hmÀUnepw \S-t¯--Xm-Wv. tkm-jyÂ HmUnäv {Kma-

k` AYhm kmaq-lnI IW-s¡-Sp¸v F¶-Xn-eqsS Dt±-in-¡p-¶Xv {]hr¯n Øe-§Ä

AYhm hÀ¡v sskäp-IÄ t\cn«v kµÀin¨pw sXm-gn-ep-d¸p sXm-gnem-fn-I-tfmSpw \nÀÆ-

lW DtZymK-Ø-tcmSpw A`n-apJw \S-̄ n-b-Xn-eq-sSbpw e`y-amb tcJ-I-fpsS hniZ ]cn-

tim-[-\-bn-ep-sSbpw e`n-¡p¶ hnh-c-§sf t{Im-Uo-I-cn¨v {Kma-k-̀ -I-fn-eqsS s]mXp kaq-

ls¯ Adnbn-¡pI F¶-Xm-Wv. C{]-Imcw e`n-¡p¶ hnh-c-§-fp-sSbpw {Kma-k-̀ -I-fnÂ
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Db-cp¶ sXm-gn-ep-d¸v sXm-gn-em-fn-I-fpsS A`n-{]m-b-§-fp-sSbpw \nÀÆ-lW DtZym-K-Ø-

cpsS A`n-{]m-b-§-fp-sSbpw ASn-Øm-\-̄ nÂ alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXm-gn-

ep-d¸v ]²XnbpsS \S-̄ n-̧ nse kpXm-cy-Xbpw D¯-c-hm-Zn-Xzhpw Du«n Dd-̧ n-¡p-I-sb-¶-

XmWv tkm-jyÂ HmUnäv AYhm kmaq-lnI IW-s¡-Sp¸v e£y-an-Sp-¶-Xv. hkvXp-X-]-c-

amb Is-̄ -ep-I-fn-eqsS sXm-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¯-\-̄ n\pw tkm-jyÂ HmUn-än-eqsS

km[n-¡p-¶p.

ശസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റ്പ്രകിയ

1പശാതലംഒരുകൽ

ദ്ാക്ലതിലുംഗഗാെപഞായത്െലതിലുംപദ്ധെിനിർവഹണഉദേ്ത്യാഗസനായദ്ാക്ഓെീസർ (BDO),

പഞായത ത്്സെഗകടറി, െറ്നിർവഹണ ഉദേ്ത്യാഗസർ െുെങ്ങിയവരുൊയി

ദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദപഴത്സെൺനെതിയകൂെിയാദലാെനയിൽഉരുതിരിഞ്ഞെിനനുസരിച് െുെർഗപഗകിയകൾ

ആസൂഗെണംതെയുകയും ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗഗാെസഭാെീയെിനിശയികുകയും തെയുന്നു.

2.ഫയൽപര്ളികശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയആരംഭിചിരികുന്നെിയെിയ്ക്

െുൻപുള്ളആറ്ൊസകാലയളവിൽവാർഡിതലഗപവൃതിെയലുകൾ, ഏഗഴജിസ്റ്ററുകൾ, അദൊതൊപം

അനുബനദരഖകളുംസൂക്ഷ്മപരിദശാധനനെതുന്നു.

3. പപവൃത്ളിസ്ഥലപര്ളികശാധന

ഓദരാഗപവൃതിയും എസ്റ്റിദെറിൽ ഗപെിപാേികുന്ന അളവിലുംഗുണതിലും നെപിലാകിയിടുദ്ാ

എന്നുംആഗപവൃതിയുതെ ഗുണെലതിന്തറ വ്ത്യാപ്ി െിടതപെുതുകയും ഗപസ്ുെ തൊഴിലിെങ്ങളിൽ

തൊഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദക് അവകാശആനുകൂല്ത്യങ്ങൾലഭിചിടുദ്ാഎന്നും

ഗപവൃതിസലപരിദശാധനയിലൂതെലക്ത്യംതവകുന്നു.

4.വീടുവീടാന്തരാംഉളവ്ളിവരകശഖരണാം

പദ്ധെിഗുണദഭാകാകളുതെവീെുവീൊനരംതെന്്നദനരിൽക്്പദ്ധെിയുതെനിർവഹണതതകുറിചുംഗുണെ

ലതതകുറിചുെുള്ള അഭിഗപായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപികുന്നു.

5.കെള്ളിവ്ത്കശഖരണാം

െയൽപരിദശാധന, ഗപവൃതിസലപരിദശാധന, വീെുവീൊനരംഉള്ള വിവരദശഖരണം

െുെങ്ങിയഓഡിറ്ഗപഗകിയകത്തലുകളുതെവസ്ുനിഷ്ഠൊയതെളിവ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6.സാൈൂഹ്യ  കോധവൽകരണാം
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സാെൂഹ്ത്യഇെതപെലുകളിലൂതെപദ്ധെിവിജയംഉറപുവരുതിപൗരാവദബാധം ഉയർതുകയും

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയ വിജയിപികുകയും തെയുന്നെിന്ആവശ്ത്യൊയ

ദബാധവൽകരണംഗപവർതനങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7.റ്ളികപ്പാർട്ട്ത്െയാറാകൽ

ദസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്ഗപഗകിയയിതല കത്തലുകളുംനിഗെനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ഗഗാെസഭയിൽെർചതെയ്്അംഗീകാരംനെതുന്നെിനാവശ്ത്യൊയകരെ്റിദപാർട്െയാറാകുന്നു.

8. കസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്പഗാൈസഭ

പശാതലംഒരുകൽെർചയിൽനിശയികതപടേിനതിൽസൗകര്ത്യഗപേൊയസലത്ഗഗാെസഭദെർന്്നകരെ്റി

ദപാർട്അവെരണവും, െർചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, െിരുതൽഗപഗകിയകളും,

അംഗീകാരംദനെിതയെുകുകയുംെുെർനെപെികളുംകകതകാള്ളുന്നു.

9.അനുബന്ധ നടപടികള്(ആക്ഷന്ടെക്കന്)

ദസാഷ്ത്യല്ഓഡിറ് ഗഗാെസഭയില്എെുതെീരുൊനങ്ങളുതെയും നിര്ദേശങ്ങളുതെയും അെിസാനതില്എെുത

അനുബന നെപെികള് അെുത ദസാഷ്ത്യല് ഓഡിറ് ഗഗാെസഭയില് െര്ച തെയുന്നു.
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മൈനാഗപ്പളി പഞായത്റ് 

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 വേദിയാകാറുണ്ട്.

ചരിത്രം

ഐതിഹ്യ പ്രസിദ്ധമായ മൈനാഗപ്പള്ളി യിലും കരുനാഗപ്പള്ളി, കാർത്തികപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ

പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ ബുദ്ധമത സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 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 പരാമർശമുണ്ട്. പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരംഗത്ത് പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന തേവലക്കര
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കണ്ണു വൈദ്യന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് മൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലാണ.് 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 ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം കൃഷിക്കാരും ഒരു ഹെക്ടറിൽ

താഴെമാത്രം ഭൂമി കൈവശം ഉള്ളവരാണ്. 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 പഞ്ചായത്തിലെ

ആദ്യത്തെ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ 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 സ്ഥലത്താണ.് പട്ട് കടവിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നത്

പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളായ കശുവണ്ടി വ്യവസായം ഓട് വ്യവസായം മുതലായവ ഈ പഞ്ചായത്ത്

പ്രദേശത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിനു അരങ്ങു ഒരുക്കി.

ശകാവൂര് വാര്ഡ്റ് 

ഗോക്കളുടെ സ്ഥലം ഗോ ഊര് ലോപിച്ചാണ് ഗോവൂര്എന്ന സ്ഥല നാമത്തില്നിന്നാണ് കോവൂര്എന്ന

സ്ഥല നാമം ഉണ്ടായത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.ഗോവൂര് എന്ന പദത്തിന് മറ്റൊരു അര്ത്ഥവും

പറയുന്നുണ്ട്.ഗോ എന്ന പദത്തിന് തമിഴില്രാജാവ്എന്നാണ് അര്ഥം,രാജാവ്സ്ഥിരമായി വരുന്ന സ്ഥലം

ആയതിനാല് ഗോവൂര് എന്നും പിന്നീട് കോവൂര് എന്നും സ്ഥല നാമ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച്

പറയപ്പെടുന്നു. പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരംഗത്ത് പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന തേവലക്കര കണ്ണു വൈദ്യന്മാർ

ജീവിച്ചിരുന്നത് മൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലാണ.് കല്ലടയില്നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് കാല്നട

ആയി വരുന്ന കല്ലട സ്വാമി സംഘം ഇവിടുത്തെ വലിയ വീട് എന്ന കുടുംബത്തില്തങ്ങി സദ്യയില്

പങ്കെടുക്കുന്ന പതിവ് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ,്ഇപ്പോഴും ഇത് തുടര്ന്ന് വരുന്നു.ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

വിശ്രമിച്ച തെന്നൂര് വീട് ഇപ്പോഴും ഈ നാടിന്റെ പൈതൃക പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്നു.ഈ

കുടുംബത്തിലെ അംഗം ആയിരുന്ന ഗോവിന്ദന് ചാന്നാര് ദാനമായി നല്കിയ വസ്തുവില് ആരംഭിച്ച

ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂള്ആയിരുന്നു ഈ നാടിന്റെ ഔപചാരിക വിധ്യഭ്യസതിനും ഇംഗ്ലീഷ് വിധ്യഭായസത്തിനും

ഒക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചത്.പാരമ്പര്യ കൃഷി ,ചികില്സ,പാരമ്പര്യ കലകള് എന്നിവയില് ആചാര്യ

സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഉള്ള നാടാണ്ഇത.്

നിറയെ തോടുകളും നീര്ച്ചാലുകള്നിറഞ്ഞുനിന്ന വയലേലകളും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഇവിടെ ഇന്ന് തോടുകള്

നമവശേഷം ആയി ,കൈ തോടുകള് ,നീര്ച്ചാലുകള് ഇവ അപ്രത്യക്ഷമായി,വയലുകള് തരിശായി

കിടക്കുന്നു.വയലുകള്മണ്ണിട്ട്നികത്തിയും 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
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മാത്രമാണ് കൃഷിയ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത.്

പഞായതിൽ സൂകിശ്കേണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

1. തത്ചാഴിൽ ക്ചാർഡിനള്ള കുട്കുംബ അദപക്ഷയതട 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.

2.ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ

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.തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടുന്നതുംതൊഴിൽകൊടുത്തതുംസംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ

തത്ചാഴിൽ ആവശ്യത്പെട്ടതു്കും തത്ചാഴിൽ തക്ചാടതതു്കും സ്കുംബനിച എല്ല്ചാ ദരഖകള്കും എ്കും ഐ എസിൽ നിന്നു്കും
പ്രിൻെ്ത് എടത്തു സൂക്ഷിചിട്ടു്ടെ്ത് .

4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ

വർകരജിസ്റ്റർപൂർണമായിരുന്നു.എംഐഎസ്ഇൽനിന്നുംപ്രിൻറ്എടുത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചത്അതുംഅവസാനിച്ചതീയതിബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്ഗ്രാമപഞ്

ചായത്തിലെമുഴുവൻപ്രവർത്തികളുംഒരുവർക്ക്രജിസ്റ്റർഎന്നനിലയ്ക്കാണ്രജിസ്റ്റർസൂക്

ഷിച്ചിരിക്കുന്നത.്എംഐഎസിൽനിന്നുംഡൗൺലോഡ്ചെയ്തെടുത്തകോപ്പിബൈൻഡ്ചെ

യ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

5.ആസ്ഥിരആസ്തിരജിസ്റ്റർ.
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ലിസ്റ്റ്ത് പൂർണ്ണമ്ചായ്കും രജിസ്റ്ററിൽരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

6.പര്ചാതി രജിസ്റ്റർ.

പര്ചാതി ര്ചാജിസതെര് പരിദശ്ചാധനയ്ത് ലഭിചില്ല.

7.തമറ്ത്രീരിയൽരജിസ്റ്റർ

മെറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ പരിദശ്ചാധനയ്ത് ലഭിചില്ല.

ശസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിശധയൈാ്കേിയ റ്പ്രവൃതികൾ

ക്രമ

ന0.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വർക്ക് കോഡ്

1
ഷെഡ്യൂൾ I & IIഖണ്ഡിക 5 ൽ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ

മഴക്കുഴി , തട്ട് തിരിക്കൽ

LD/253175

2 കഷഡ്യൂൾ I & II ഖണ്ളിേ 5 ൽ പരാൈർശ്ളികുന്ന

േുടുാംേങ്ങള്ളിൽഏകറടുകാവുന്ന പപവർത്ളിേൾ

LD/251215

3 ചാൈവ്ളിള  K I Pേനാൽവൃത്ളിയാകൽ IC/321836

4 പാകലാട്ട്ത്   K I Pേനാൽവൃത്ളിയാകൽ IC/321837

ഫയൽ പരിശോധിച്ചശപ്പാൾ കടണ്ടതിയ വിവരങ്ങൾ

േവർകപജ്ത്

            വാർഷികൊസ്റ്റർസർകുലർഗപകാരെുള്ളകവർദപജ്പരിദശാധിച െയലുകളിൽ കാണാൻസാധിചില്ല

.പകരം െയൽ ഗൊകിംഗ് ദൊം ആണുള്ളെ് .അെിൽഗപവർതിയുതെദപര്, ഗപവർതിനെന്നവർഷം,

പ്രവർത്തിയുടെകാറ്റഗറി, പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചതീയതി, പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരിച്ച തീയതി, എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക,

പ്രൊജക്റ്റ്ഇമ്പ്ലിമെൻറ്ചെയ്തഏജൻസിഎന്നിവകൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്എന്നാൽപ്രവർത്തിയുടെകോ

ഡ്, പ്രവർത്തിനടന്നസ്ഥലം, പ്രവർത്തിയുടെ ആകെചിലവായതുക,

അംഗീകൃെതഷൽെ്ഓെ്വർകിൽഗപവർതിയുതെസീരിയൽനമ്പർ , ജിയോടാഗ്അസറ്റ്ഐഡി, GPS

ലൊക്കേഷൻ, മേറ്റിന്റെ, സാങ്കേതികവിദഗ്ദന്റെപേര് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്എന്നിവയെക്കുറിച്ച്

ഉള്ളവിവരങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഷികമാസ്റ്റർ സർക്കുലർപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ്ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുംഅത്പൂർണ്ണമായുംപൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് .

കചക്്ളിസ്ത്ഓഫ്ത്കഡാേ്യുകൈന്ത്റ്ത്

പരിശോധിച്ച  പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്കാണാൻസാധിച്ചില്ല . 
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വാർഷ്ളിേേർമ്മപദ്ധെ്ളിയുകടപേർപ്പ്ത്

പരിദശാധിചഒരു   െയലുകളിലുംവാർഷികകർമ്മപദ്ധെിയുതെപകർപ്കത്െുവാൻകഴിഞ്ഞില്ല .

വ്ളിശദൈായസാക്കേെ്ളിേഎസ്ളികൈറ്ളിന്ത്കറ  പേർപ്പ്ത്

വിശദമായസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പകർപ്പ്പരിദശാധിച 2  പ്രവർത്തിഫയലിലും

കാണുവാൻസാധിച്ചുസെക്യൂറിൽനിന്നുംലഭിച്ചകോപ്പിആയിരുന്നുഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽസീൽ,

ഒപ്പ്, എന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയരുന്നു എന്നാൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല,

പ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട്അഥവാഎസ്റ്റിമേറ്റ്റിപ്പോർട്ട്ഉണ്ടായിരുന്നില്ലവിശദമായഎസ്റ്റിമേറ്റ്അനാലിസിസ്ഓഫ്റേ

റ്റ്, ലീഡ്ഡ്രോയിങ്&ലിഫ്റ്റ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്ഇവഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

എന്നാൽഎസ്റ്റിമേറ്റിൽ&ഡിസൈൻസർവ്വേഡേറ്റഎന്നിവചേർത്തിട്ടില്ല .ജനകീയ എസ്റ്റിദെറ് പരിദശാധിച

  െയലുകളിൽകത്തിയില്ല

സാക്കേെ്ളിേഅനുൈെ്ളിയുകടപേർപ്പ്ത്  

 സാങ്കേതികഅനുമതിയുടെപകർപ്പ് പരിശോധിച്ചഎല്ലാ

പ്രവർത്തിഫയലിലുംസാദ്കേെികഅനുെെിയുതെ പകർപ്ഉ്ായിരുന്നു .എന്നാൽ സാദ്കേെിക

കമ്മിറിയിതലഅംഗങ്ങളുതെ ദപര്,ഒപ്,സീൽ,െീയെി,എന്നിവദരഖതപെുതിയിരുന്നില്ല .

ഭരണാനുൈെ്ളി

ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയ എല്ലാ ഫയലിലും ഭരണാനുമതിയുടെ പകർപ്പ്

ഉണ്ടായിരുന്നു .സെക്യൂറിൽ നിന്നും എടുത്ത ഭരണാനുമതിയുടെ പകർപ്പായിരുന്നു ഫയലിൽ

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് .

സാംകയാജ്ളിെപദ്ധെ്ളി

പരിശോധിച്ച ഗപവൃതികൾസംയോജിതപദ്ധതിയിൽഉൾപ്പെട്ടതല്ല .

കൊഴ്ളിൽആവശ്യകപ്പട്ടുകോണുളഅകപക്ഷ

തൊഴിൽആവശ്ത്യതപടുതകാ്ുള്ളഅദപകഗപവർതിെയലിൽക്ില്ല.

കൊഴ്ളിൽ  നൽേ്ളിയസാംേന്ളിച്ചവ്ളിവരങ്ങൾ  

 തൊഴിലിന്ഉള്ള അപേക്ഷനല്കിയതിൻപ്രകാരം തൊഴിൽ അനുവദിച്ചത്സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

പ്രവർത്തിഫയലിൽ കണ്ടില്ല

ഇൈസ്ത്ററർകറാൾ  

പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്ററർ റോളുകൾ എല്ലാ പ്രവർത്തിഫയലിലും കാണുവാൻസാധിച്ചു.

മസ്ററർറോളിൽ BDO യുടെ ഒപ്പ്, സീൽഇവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്എന്നാൽ തീയതി രേഖപെടുത്തിരിട്ടില്ല.

സെക്രെട്ടറിയുടെ ഒപ്പുംസീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ
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സെക്രട്ടറിതീയതിരേഖപെടുത്തിരിട്ടില്ല.മസ്ററർ റോളിൽതൊഴിൽചെയ്തതീയതി, ആകെഹാജർ, ദിവസവേതനം,

മസ്ററർ റോൾപ്രകാരമുള്ളവേതനം, തൊഴിലുപരണങ്ങളുടെവാടക, തൊഴിലാളികളുടെഒപ്പ്, മേറ്റിന്റെഒപ്പ്,

മസ്ററർറോൾ പരിശോധിച്ച ആളിന്റെ / ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്എന്നിവ കൃത്യമായി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടപ്ക്ഷെ കോളം മാറി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ

മസ്ററർറോളിൽഎംബുക്ക്നമ്പർ, പേജ്നമ്പർഇവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കൈഷർകൈന്ത്റ്ത്  േുക്ത്

മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്പരിശോധിച്ച പ്രവർത്തി ഫയലിലും പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംബുക്ക്കാണുവാൻ

സാധിച്ചു എംബുക്കിൽ എംബുക്ക്നമ്പർ, പേജ്നമ്പർ,

എന്നിവകൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്എംബുക്ക്സെർട്ടിഫൈഡ്ആണ്, എംബുക്കിൽഓവർസിയർ

അക്രെഡിറ്റഡ്എഞ്ചിനീയറുടെ പേര്, ഒപ്പ് ,തീയതിഎന്നിവ സീൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .എംബുക്കിൽ

പ്രവർത്തിഅനുവദിച്ചതുമായിബന്ധപ്പെട്ടവിവരങ്ങളുംഅളവുകളുംകൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

എംബുക്കിൽഅടങ്കൽതുകയുംയഥാർത്ഥചിലവുംതമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

സാധനസാൈാപഗ്ളിേകളകുറ്ളിച്ചുളവ്ളിവരങ്ങൾ

 ര്് ഗപവർതികളിലും  സാധനസാൊഗഗികൾഒന്നുംഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല

കവജ്ളിസ്ത്

വേജ്ലിസ്റ്റ്പരിശോധിച്ച ര്പ്്രവർത്തി ഫയലിലും MIS ൽനിന്നും എടുത്ത

വേജ്ലിസ്റ്റിന്റെപകർപ്പ്ഉണ്ടായിരുന്നു

ഫണ്ത്പടാൻസ്ഫർഓർഡർ

 MIS ൽനിന്നും എടുത്തഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡറിന്റെ പകർപ്പ്ര്്പ്രവർത്തി ഫയലിലും

ഉണ്ടായിരുന്നു

കറായൽറ്ളി

വ്യക്തിഗതഗുണഭോക്താക്കളുടെകരമടച്ചരസീതിന്റെപകർപ്പ്ര്്പ്രവർത്തിഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

ൈൂന്ന്ത്ന്ഘട്ട   കഫാകട്ടാപഗാഫ്ത്

പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽഉള്ള ഫോട്ടോകൾ (പ്രാരംഭ, മധ്യ, അവസാന)

പ്രവർത്തിഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്പരിശോധിച്ചര്്പ്രവർത്തി ഫയലിലും ഘട്ട െൂന്ന്ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.ബില്ല് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പപവർത്ളിപൂർതീേരണസാക്ഷ്യപപൊം

പരിശോധിച്ച പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രംകണ്ടെത്താനായില്ല.

ൈസ്ത്ററർകറാൾ  ൈൂവ്ത്കൈന്ത്റ്ത്സ്ളിപ്ത് /ഫയൽപടാക്ളിാംഗ്ത്

പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടഫയൽട്രാക്കിംഗദ്ൊറം എല്ലാ  പ്രവർത്തിഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഇതിൽഒപ്പുംതീയതിയുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

ജ്ളികയാടാഗ്ത്ഡ്ത്കഫാകട്ടാപഗാഫ്്ത്
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പരിശോധിച്ച പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല

കസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്റ്ളികപ്പാർട്ട്ത്

പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്  പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽസൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

മസറ്ത്ഡയറ്ളി

 പ്രവർത്തിയുമായിബന്ധപ്പെട്ട സൈറ്റ്ഡയറി ര്്പ്രവർത്തി ഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചട്ടുണ്ട.്  

a, ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് : ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്ഡയറിയിലുണ്ട്, പൂർണ്ണമായുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

b, പ്രൊജക്റ്റ്ഇനിഷ്യറ്റിഗ്മീറ്റിംഗ്വിശദാoശങ്ങൾസൈറ്റ്ഡയറിയിൽരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

c, തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷ്യപത്രംഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

d, ചികിത്സചെലവ്സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾചേർത്തിട്ടില്ല

e, പണിയായുധങ്ങളുടെവാടകസംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

വിജിലൻസ്&മോണിറ്ററിങ്

വിജിലൻസ്&മോണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിയുടെ ഒപ്പുംപ്രവർത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

സന്ദർശകകുറിപ്പ്

സ്ദ്രർശകകുറിപിൽദപര്,ഔദേ്ത്യാഗിക ദെൽവിലാസംസ്ദ്രർശദനാദ്ദേശംഎന്നിവദരഖതപെുതിയിടു്.്

ഫീലഡ്റ് തല പരിശോധനയില കടണ്ടതിയവ

LD253175ഷെഡ്യൂൾ I & IIഖണ്ഡിക 5ൽ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ മഴക്കുഴി , തട്ട് തിരിക്കൽ

ഗപവര് തികള് എണ്ണതിലും അളവിലും കൃെ്ത്യൊയിരുന്നു.ഒരു ഭൂെിയില് ൊഗെം
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െഴ കുഴിയില്  കുറവ് ക്ു.4742.28 രൂപയുതെ നഷം വരുന്നൊയി

െനസിലാകുവാന ്കഴിയുന്നു .

LD251215കഷഡ്യൂൾ I & II ഖണ്ളിേ 5 ൽ പരാൈർശ്ളികുന്ന േുടുാംേങ്ങള്ളിൽ

ഏകറടുകാവുന്ന പപവർത്ളിേൾ

ഗപവര് തികള്  എണ്ണതിലും അളവിലും കൃെ്ത്യൊയിരുന്നു.ഈെ്

നില് കുനവയുംെലവതായവയുംആയിരുന്നുഎല്ലാ ഗപവര് തികളും

IC321836ചാൈവ്ളിള  K I Pേനാൽവൃത്ളിയാകൽ

കനാല ് വൃതിയാകല ് ഗപവര് തി നെന്നിടു്് എന്നാല്  വൃക

കെകള് ന നെന്നുെിനായി നിര് മ്മിച കുഴികള്  ,കജവ ദവലി എന്നീ

ഗപവര് തികള്  കാണുവാന ് കഴിഞ്ഞില്ല.ഈ ഗപവര് തി നിലയ്കുന്നില്ല

എന്നാണ് െനസിലാകുവാന ്കഴിയുന്നെ്.നഷം 2841.07 രൂപ.
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IC321837പാകലാട്ട്ത്   K I Pേനാൽവൃത്ളിയാകൽ

കനാല ്വൃതിയാകല ് ഗപവര് തി നെന്നിടു്് എന്നാല് വൃക കെകള് 

നെന്നുെിനായി നിര് മ്മിച കുഴികള്  ,കജവ ദവലി എന്നീ ഗപവര് തികള് 

കാണുവാന ് കഴിഞ്ഞില്ല.ഈ ഗപവര് തി നിലയ്കുന്നില്ല എന്നാണ്

െനസിലാകുവാന ്കഴിയുന്നെ.്നഷം 3332.69 രൂപ.

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.

 എംജിഎൻആർഇജിയെനിയമപ്രകാരംതൊഴിലിടങ്ങളിൽഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളായകുടിവെള്ളംതണ

ലൊരുക്കാൻഉള്ളടാർപ്പാളിൻ,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്എന്നിവനൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽതൊഴിലാളികളിൽനിന്നുംലഭിച്ചവിവരമനുസരിച്ച്മേൽപ്പറഞ്ഞസൗകര്യങ്ങൾഒന്നുംത

ന്നെകൊടുക്കുന്നതായികാണുവാൻകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.കുടിവെള്ളംതൊഴിലാളികള് തന്നെ കൊണ്ട്

വരികയാണ്

പതിവ്.ഒരുമുറിവ്വന്നാൽകൂടെഉപയോഗിക്കാൻപറ്റിയമരുന്നുകളൊന്നുംതന്നെഅവരുടെപക്കൽഇ
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ല്ലഎന്നതുംപ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 തൊഴിലാളികൾക്ക്തൊഴിലിടങ്ങളിൽവച്ച്അപകടംസംഭവിച്ചാൽഅവരുടെആശുപത്രിചിലവ,്

ആശുപത്രിയിൽകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ളവണ്ടിക്കൂലിയുംനൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല് ഒരു

തൊഴിലാളികള്ക്ക്ഉധ്യോഗസ്തര്പിരിവ്ഇട്ട് കുറച്ചു പണം ചികില്സ ചിലവായി നല്കി എന്നും

അല്ലാതെ ഇത്തരത്തില്ആനുകൂല്യം ഉള്ളതായി അറിയില്ല എന്നും ആണ് തൊഴിലാളികളില്നിന്ന്

അറിയാന്കഴിഞ്ഞത്.

 നിയമപ്രകാരം 5 കിലോമീറ്റർഅപ്പുറംജോലിചെയ്യുകയാണെങ്കിൽതൊഴിലാളികൾക്ക്10%

യാത്രകൂലിനൽകേണ്ടതാണ.്

അങ്ങനെയാത്രാക്കൂലിലഭിക്കുമെന്നുംഉള്ളതൊഴിലാളികളുടെഅവകാശത്തെക്കുറിച്ച്അവർക്ക്അറി

യില്ലായിരുന്നു.

 വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ സിറ്റിസൺ

ഇൻഫെർമെഷൻബോർഡ്തൊഴിലിടങ്ങളിൽസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ്നിയമം .എല്ല്ചാ

വർക്കുസൈറ്റുകളിലുംബോർഡ്കാണുവാൻകഴിഞ്ഞു.എന്നാൽഎല്ലാസൈറ്റിലുംബോർഡ്വെച്ചി

രിക്കുന്നത്തൊഴിലാളികളിൽനിന്നുംപണം പിരിചാണ് എന്ന് 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 ക്ചാണത്പെടന്നു .പ്രവര്തികള് കൃത്യവ്കും ഈട്ത് നിക്കുന്നവയ്കും ഗുണ നിലവ്ചാര്കും
പുലര്ത്തുന്നയ്കും ആയിരുന്നു.

 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.
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 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 പണിക്കുള്ളഅദപക്ഷഒരുമിച്ചുനൽക്ചാൻദപ്രരി്പെികണ്കും.

ഇത്ഫ്ര്ടെ്ത്ഓഫ്ത്രീസിൽതതന്നനൽകണ്കും .ത്ത്രീയതിദരഖത്പെടതിയകക്പെറ്റ്രസ്ത്രീത്നൽകണ്കും

 വ്യത്യസവ്കും കിയ്ചാത്മകവ്കും ആയ പ്രവര്തികള് ഏതറടക്കുകയ്കും അത്ത് കൃത്യമ്ചായി നട്പെക്കുകയ്കും തെയ്ചാ്കും.

 പദ്ധതിനടതി്പെിതലഉന്നതതലഉദേ്യ്ചാഗസർഅവരുതടചുമതലകൾകൃത്യമ്ചായിനിർവഹിക്കുന്നുഎന്ന്ത്ഉെ്പെ്ചാകണ്കും.

 പദ്ധതിനടതിപ്പുമ്ചായിബനത്പെട്ടഎല്ല്ചാവിഭ്ചാഗതിലുള്ളഉദേ്യ്ചാഗസർപറ്റുന്നത്രപ്രവർതിസലങ്ങളിൽകൃത്യമ്ചായിസന്ദർശിച്ചുഇരി

ദക്ടെത്ചാണ്ത്.

 വിഎ്കുംസിഅ്കുംഗങ്ങൾഅവരുതടചുമതലകൾകൃത്യമ്ചായിനിർവഹിക്കുന്നവർആയിരികണ്കും.

ഒരുസ്വതന്ത്രഓഡിറി്കുംഗസമിതിയ്ചായിവളദര്ടെതു്ടെ്ത്.

 സുത്ചാര്യതഉെ്പെ്ചാക്ചാൻഎല്ല്ചാപ്രവർതിസലത്തു്കുംസിഐബിസ്ചാപിചിരികണ്കും.

 പങ്ചാളിതസമ്ത്രീപന്കുംപദ്ധതിആസൂത്രണതിൽകർഷകതരയ്കുംതത്ചാഴില്ചാളികതളയ്കുംതപ്ചാതുസമൂഹതതയ്കുംഉൾത്പെടത്ചാൻകഴിയ

ണ്കും.

 ജനക്ത്രീയഎസിദമറ്ത്തയ്ചാെ്ചാക്കുവ്ചാന്കുംഅതത്ചാഴില്ചാളികൾക്ക്ലഭ്യമ്ചാക്കുകയ്കുംഅവതരപെഞ്ഞുമനസില്ചാക്കുകയ്കുംദവണ്കും

 തത്ചാഴില്ചാളികൾക്ത്സുരക്ഷ്ചാഉപകരണങ്ങൾപഞ്ചായത്തുതലതിൽവ്ചാങ്ങിസൂക്ഷിക്കുകയ്കുംഇവതത്ചാഴില്ചാളികൾക്ക്ലഭ്യമ്ചാകുന്നുഉ

ദ്ടെ്ചാഎന്ന്ത്ഉെപ്പുവരുത്തുകയ്കുംതെയണ്കും

 ദമറ്ത്മ്ചാതരതിരത്ഞെടക്കുദമ്പ്ചാൾവിദവെന്കുംപ്ചാടില്ല

 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 അവക്ചാശവ്കും ആയതിന്ചാൽ കക്പെറ്ത് രസ്ത്രീത്ത് 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 ലഭിക്കുന്നതിനുള 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. 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

ടതാഴിലാളികളടെ കെൈകൾ

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 .

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരംതൊഴിലാളികൾക്ക്ആനുകൂല്യങ്ങളെകുറി

ച്ചുംഅതുമായിബന്ധപ്പെട്ട്ആവശ്യകതയെകുറിച്ച്ഒരുവിശദീകരണംഈറിപ്പോർട്ട്മുഖാന്തരംതൊഴി

ലാളികളായനിങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കാൻസാധിക്കും.ഈറിപ്പോർട്ട്അടിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങൾക്ക്പ്രാപ്

തമാക്കാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവാസ്തുപരമായകാര്യങ്ങൾകൈവരിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്ഏവർക്കുംകഴിയട്

ടെ.

tkmj-yÂ BUnäv]s¦-Sp-¯-hÀ

1. അക്ഷര വൈ,ബ്ക്ലോക്ക്റിലസാഴ്ക്സ്ക് ലേഴ്ക്സണ്ക്,ശാസ്ക്താംലോട്ട

2. ലസാമദത്തന്ക്എസ്ക്,ലസാഷ്യേ്ക്ഓഡിറ്ക്സന്നദ്ധ േ്രൈര്ക്ത്തേന്ക്

klm-bn-¨-hÀ

1) {ioa-Xn.P.S ജയലക്ഷ്മി, ]©m-b¯v {]kn-Uâv, വമനാഗപ്പളി , sImÃw
2) ൈാര്ക്ഡ്ക്മമമ്പര്ക്]©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
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,അസിസ്റ്റന്ക്റ്ക് മസേ്രട്ടറി

4) MGNREGSനിര്വഹണഉദധ്ത്യാഗസ്ര്

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

tIcfm Sow


