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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്പോർട്ട്

പാലക്കാട് ജില്ല

ആലത്തൂർ ബ്ലോക്ക്

എരുമയൂർപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 17

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പീരീഡ്04.10.19 TO 18.10.19

റിപ്പോര്ട്ട്തയ്യാറാക്കിയത്

ശരത് രാജ് ആർ

അനിത

ആതിര

ദിവ്യ

ശ്രീദിവ്യ

വില്ലജ് റിസോഴ്സ് പേര്സൺസ്



2
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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം
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20 അനുബന്ധം2 വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതല 27

ഭൂപടം

ആമുഖം

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തെ

സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിനായി 2005 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കായിക തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 100

ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗുണമേന്മയുള്ളതും

സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമവുമായ ആസ്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ

ലക്ഷ്യം.ദരിദ്രരുടെ ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭവാടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും

സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും

പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതും ഇതിൻറെ ലക്ഷ്യമാണ.്

സവിശേഷതകൾ
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1. നിയമത്തിൻറെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ

ഏതൊരാൾക്കും പദ്ധതിയിൽപങ്കാളിയാകാം

3. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനം

4. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കാർഷിക മേഖലയിലെഅടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം

എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന

5. തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തുകയുംആസൂത്രണത്തെ

സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

6. ആസൂത്രണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞസുതാര്യത

7. കരാറുകാരെ ഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല

8. പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ലേബർബഡ്ജറ്റ്

9. ബാങ്ക് പോസ്റ്റോഫീസ് വഴി മാത്രം വേതന വിതരണം

10. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന

11. കമ്പ്യൂട്ടർശൃംഖല വഴിയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം

12. ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന

മുഴുവൻപ്രവൃത്തികളും സോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ്ങിനു വിധേയമാക്കണമെന്ന17(2)വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്രവർത്തന ത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനംചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും

പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്ആണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

അഥവാസാമൂഹിക പരിശോധന .തൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾഎല്ലാ വാർഡിലും കൃത്യമായി നടത്തേണ്ടതാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ലൂടെഅഴിമതി

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്

സത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയായ രീതിയിൽചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്

എന്നും പണം ചെലവഴിച്ച് അതുകൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായും കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സോഷ്യൽ

കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുസംസ്ഥാനസർക്കാർ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ട രീതി സംബന്ധിച്ച്

ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ വിജയം

ജനപങ്കാളിത്തആണ.്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെ തീയതി,വേദി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 ദിവസം

മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകിയിരിക്കണം പദ്ധതിആസൂത്രണ്ണം.നിര്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ്

തുടങ്ങി എല്ലാ വ്യക്തികളും സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായും

പങ്കെടുക്കണം.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്പ ദ്ധതിയിൽ സുഗമവും
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സുതാര്യവുമായി സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 1 2017 നിലവിൽവന്നു

1.രീതിശാസ്ത്രം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പെര്സണ്പ്രവർത്തി ഫയൽപരിശോധന,ഫീൽഡ്സന്ദർശനം,

തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം,എംഐ എസ് പരിശോധനഎന്നിവയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്താഴെ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചാണ്ഈ

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ

1.1 ഓഡിറ്റ്പ്ലാന്തയ്യാറാക്കല്

1.2 ഓഫീസ് സന്ദർശനപരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം

2.1 ബിഡിഒ,പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്, ജനപ്രതിനിധികൾ,സെക്രട്ടറി &സ്റ്റാഫ്

2.2 മേറ്റ്,തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, തൊഴിലിന് പോകാത്ത തൊഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ

3. ഫയൽ പരിശോധന

3.1 പൊതു പ്രവർത്തികൾ,വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾ

3.2 രേഖകളുടെ ഉള്ളടക്കം -സുതാര്യത,പരിപൂർണ്ണത

4. ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം

4.1 പൂർത്തിയായ തൊഴിലിടം,നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലിടം

5. റഫറൻസ്

5.1 വികസനരേഖ,വാർഷിക പദ്ധതി രേഖ,എംഐഎസ്, രജിസ്റ്ററുകൾ

6. വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം

6.1 ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ട ചർച്ച

7. കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

2.പഞായത്അടിസാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്
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2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് പല്ലശേന, തേങ്കുറിശ്ശി പഞ്ചായത്തുകള്

പടിഞ്ഞാറ് ആലത്തൂര്,കുത്തന്നൂര്പഞ്ചായത്തുകള്

തെക്ക് മേലാര്ക്കോഡ പഞ്ചായത്ത്

വടക്ക് തേങ്കുറിശ്ശി, കുഴല്മന്ദം,കുത്തന്നൂര്

പഞ്ചായത്തുകള്

4 വിസ്തീര്ണം 33.67 ച. കി. മി

5 വാര്ഡ്കളുടെഎണ്ണം 18

സ

6 ജനസംഖ്യ 30621

7 പുരുഷന്മാര് 14962

8 സ്ത്രീകള് 15659

9 Sc
ST

6607

27

10 പുരുഷന്മാര് 14962

11 സ്ത്രീകള് 15659

12 മൊത്തംസാക്ഷരത 92

3.വാർഡിനനക്ചുറിച്ചുള്ളഅടിസാനവിവരം

1 അതിരുകൾ

1.1 വടക്ക് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂര്NH

1.2 തതക്ക്  ചേരനാട്ക്

1.3 കിഴക്ക് ചുള്ളിമട

1.4 പടിഞാറ്ക് മാരാക്കാവ്
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4.നൊഴില്ചുറപ് പദ്ധെിഅടിസാനവിവരം

അടിസാനവിവരം എരിമയൂര് വാർ്്ക് 17

1 Total No. of Job Cards issued 5181 246

2 Total No. of Active Job Cards 3068 111

3 Total no. of Job cards SC 1173 74

4 Persondays Generated so far 108753

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

85 1

Total Expenditure 3,13,58,668 1711612 (oct1 to march31st)

5.ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ

നമ്പ

ര്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വര്ക്ക്ഐ,ഡി കാലയളവ് ചിലവ

പ്രവൃ

ത്തി

ദിനങ്ങ

ള്

1 എരിമയൂർനാടിൻനറ പപളയന്കെട്ചുെി

മൂലംനാശനഷംസംഭവിച നപഡയിനനജ്

കള്ചുനട നവള്ളന്കെട്ഒഴിവാ്കെൽ

FP/345542 29/01/2019

To

04/02/2019

81675 297

2

ജലസേചന കുളങ്ങളുടെ ആഴം കൂട്ടൽ WH/108488 02/05/2018 To

25/03/2019
125950

702

3

എരിമയൂർ മ്ചുെൽചാര്ചുപടിവനരയ്ചുള്ള

മലമ്ചുഴകനാൽവൃക്ഷതെവച്ചു

പിടിപി്കെല്ചുംകയർ ഭൂവസ്പെം

ഉപനയാഗിച് പാർശ്വഭിതിസംരക്ഷണം.

IC/212690 28/092018

To

03/10/2018

86625
315

4

SC,BPL,IAY ചെറു കിട നാമ മാത്ര കര്ഷകരുടെ

സ്ഥലത്ത് മഴ കുഴി നിർമ്മാണം, ഭൂ വികസനം

LD/313909 13/08/2018

To

31/08/2018

43450 122
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5 SC,BPL,IAY ചെറു കിട നാമ മാത്ര കര്ഷകരുടെ

സ്ഥലത്ത് മഴ കുഴി നിർമ്മാണം, ഭൂ വികസനം
LD/313908 21/01/2019

To

27/01/2019

42625
155

6 ചേരനാട് ചുള്ളി മട തോട് ആഴം കൂട്ടി

പാര്ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണ വും, ഫ്രെഷ് വുഡ്

തടയണ നിർമ്മാണം

IC/212704 22/02/2019

To

10/03/2019

162800 227

7 പടേറ്റി നീർത്തടത്തിൽ മൺ കയ്യാല

നിർമ്മാണം (മണിയിൽപാടം പാടശേഖരം)
WC/294704 16/10/2018

To

12/11/2018

270720 999

8 എരുമയൂർപാട്ടിലെ

പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ

കൊക്കർണി കിണർ നിർമ്മാണം (ബഷീർ

മണിയിൽപറമ്പ്)

IF7326284
07/05/2018

To

20/05/2018
23406 74

6.അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള്

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് തൊഴില്

നല്കപെടുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടേണ്ടതാണ.്

1. 1 സൗജന്യമായി തതാഴിൽകാർ്്ക് ലഭികുവാൻ ഉള്ളഅവകാശം- തെ്്യൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, വാര്ക്െികമാസ്റ്റര്ക്സര്ക്കുലര്ക്അദ്യായം-3

2. അചപകിച്ക്

15ദിവസതിനുള്ളിൽതതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്ക്തറ

കകപ്പറു റസീതു ലഭികുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം- തെ്്യൂൾ 1; ഖണിക 8,

തെ്്യൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അതലങിൽതതാഴിലിലായ്മചവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യതത 30

ദിവസം (1/4 &പിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. തെൽഫ്ക്ഓഫ്ക്ച്പാജക്്ക്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്ക്കിചലാമീററിനുള്ളിൽതതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅതലങിൽചവ

തനതിന്ക്തറ  10%അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുടിതവള്ളം, വി്ശമസൗകര്യം,

്പഥമശു്ശൂെസൗകര്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംതെ്്യൂൾ 2;

ഖണിക 23-28

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽചവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം
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8. ചവതനവിതരണതിതലകാലതാമസതിന്ക്

 നഷ്ടപരിഹാരംലഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10. ചസാെ്യൽഓ്ിറ്ക്നടതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടുന്നു എന്നാൽ േില അവകാശങ്ങള്ക് 

സംരകികതപടുന്നില.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

● തതാഴിലുറപ്പു നിയമം തെ്്യൂൾ 2 പാര 1 അനുസരിേ്ക് 18 വയസ്ക്

പൂർതിയായഏതതാരാളും തതാഴിൽകാർ്ിന്ക്അചപകിചാൽ 15

ദിവസതിനുള്ളിൽചഫാച്ാ പതിചതതാഴിൽകാർ്്ക് ചക്്ദ്രസർകാർ

തേലവിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശമാണ്ക് നിയമംനൽകുന്നത്ക്.

നിരീക്ഷണം

● …. തതാഴിൽകാര്ക്് ുള്ള ഈവാർ്ിൽ….. ചപർസജീവമായി തതാഴിൽ

തേയുന്നവരാണ്ക്. 2018-19 കാലയളവില്ക്തതാഴില്ക്കാര്ക്് ിന്ക്അചപകിേ

എലാവര്ക്കും തതാഴില്ക്കാര്ക്് ്ക് ലഭ്യമാകിയി്ുണ്ക് . തതാഴിലാളികൾസ്വനം

തേലവിലാണ്ക് പുതിയ തതാഴിൽകാർ്ിൽചഫാച്ാ പതിചത്ക്എന്നും

മനസിലാകാൻസാധിചു ഇതു അവകാശലംഘനമാണ്ക്

തൊഴില ്ആവശ്യ പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയതിന്റെ കൈപറ്റ് രസീത്

ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം

നിരീക്ഷണം

● പരിശോധിച്ചതിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം തൊഴിലാളികള്മേറ്റ് ന് അറിയിച്ചു

മേറ്റ് എം ജി എൻആർഇ ജി എസ് ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്

ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാതെഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അല്ലഅപേക്ഷ നൽകാറുള്ളത.്

.തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശo
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● തതാഴിലുറപ്പ്ക്നിയമ ്പകാരംതതാഴില്ക്ആവശ്യതപ്ുകഴിഞാല്ക്പതിനഞ്ക് ദിവസതിനുള്ളില്ക്

തതാഴില്ക്നല്ക്കിയിരികണം.ഹചലാഹചലാഎനായാലുംകവർചപജ്ക് തയാറാകണം

● അതലങിൽതതാഴിലിലായ്മചവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യതത30 ദിവസം (1/4

&പിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 ദിവസതിനകതുതതന്നതതാഴിൽലഭിചിരുന്നിില 100 തതാഴില്ക്

ദിനങ്ങൾകുള്ളഅവകാശമുണായി്ുംകഴിഞസാമ്പതികവര്ക്െതിൽഭൂരിഭാഗം

40 താതഴ തതാഴിൽ ദിനങ്ങള്ക് മാ്തമാണ്ക്ഈവാർ്ിതലതതാഴിലാളികൾക്ക്

ലഭ്യമായി്ുള്ളത്ക്.

● …ആക്ക്റീവ്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ഉള്ളഈവാര്ക്് ില്ക് കഴിഞസാമ്പതികവര്ക്െതിൽ

ഒരാള്ക്ക്ക് ചപാലുംനൂറു തതാഴിൾ ദിനങ്ങൾലഭ്യമായി്ില.

ജോലിസ്ഥലത്ത,്കുടിവെള്ളം,തണല്,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റുകള്,എന്നിവലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

● തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം,തണല് ,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

,കയ്യുറ കാലുറ എന്നിവ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനം വഴി സൗജന്യ മായി തൊഴിലാളികള്ക്ക്

ലഭികെണ്ടാതാണ്

നിരീക്ഷണം

● നിലവിൽകുടിതവള്ളം ലഭ്യമായി്ുണ്ക്. ്പഥമശു്ശൂെയ്ക്കുള്ളകിറ്ക്,തണല്ക്,എന്നിവ

ലഭ്യമായി്ില എന്നാണ്ക്ഫീല്ക്് ്ക് വിസിറ്ക് തേയുന്നസമയത്ക് തതാഴിലാളികളില്ക്നിന്നും

ചമറ്ക്മാരില്ക്നിന്നും മനസിലാകാന്ക്സാധിചത്ക്. കയുറകളുംകാലുറകളുംലഭ്യമായി്ില.

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗില്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം

● തതാഴില്ക്ഉറപ്പുനിയമംതെ്്യൂള്ക്ഇരുപതിരണു ്പകാരംഒരുപദതിആരംഭികുന്നത്ക്

മുന്ക്പ്ക്പദതിസംബനിചമുഴുവന്ക്കാര്യങ്ങളുംകൃത്യമായിതതാഴിലാളികതളചബാധ്യ

തപ്പടുതുന്നതിന്ക്ബനതപ്നിര്ക്വഹണഉചദ്യാഗസ്ഥന്ക്തറയും ,വാര്ക്് ്ക്

തമമ്പര്ക്,സാചങതികഉചദ്യാഗസ്ഥര്ക്എന്നിവരുതടസാനിധ്യതില്ക്ഏതതന്ക്കിലുംതപാതു

സ്ഥലചതാതതാഴിലിടങ്ങളില്ക്വച്ക്പദതിആരംഭമീറിംഗ്ക് നടചതണതുണ്ക്.

നിരീക്ഷണം

● നിലവിൽവാർ്ില്ക്്പ്വ്ക്തിതുടങ്ങുന്നതിനുമുന്ക്പ്ക്പദതിആരംഭമീറിങ്ക്കൂടാറുണ്ക്

എന്നാണ്ക്തതാഴിലാളികളുമായുള്ളസംസാരതിലുംകസറ്ക്്യറിപരിചശാധിചചപ്പാഴും

മനസിലാകാന്ക്സാധിചത്ക്.

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലും തരത്തില്ഉള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാല്ചികിത്സ്യക്ക്ആവശ്യമയി വരുന്ന മുഴുവന്

ചിലവുകളും തൊഴിലാളിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം
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നിരീക്ഷണം

● തതാഴിൽഎടുകുന്നസമയതു തതാഴിലാളികൾക്ക്എതനങിലുംഅപകടം

സംഭവിചാൽ മാറ്ക്അതിനുചവണേികിതാനടപടികൾസ്വീകരികാറുണ്ക്.

പരാതി പരിഹാരം

● തതാഴിലുറപ്പ്ക്നിയമതെ്്യൂള്ക്പതതാന്ക്പതു ്പകാരംസമയബനിതമായിപരാതി

പരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശംനിഷ്കര്ക്െികുന്നു.പദതിയുമായിബനതപ്പരാതികള്ക്

ചഫാണ്ക്മുചഖനചടാള്ക്്ഫീനമ്പര്ക്ഉപചയാഗിചും ചരഖാമൂലംഎഴുതിനല്ക്കിയുംഇതമയില്ക്

വഴിയുംസമര്ക്പ്പികാവുന്നതാണ്ക്...

● 18004255720എന്നചടാൾ ്ഫീനമ്പറിൽപരാതികൾചരഖതപടുതാംഎന്നുള്ളവിവരം

തതാഴിലാളികളിൽലഭ്യമാകണം

നിരീക്ഷണം

● 18004255720എന്നചടാൾ ്ഫീനമ്പറിൽപരാതികൾചരഖതപടുതാംഎന്നുള്ള

വിവരം തതാഴിലാളികളിൽലഭ്യമല.

● തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കുറവായതിന്റെ പേരിൽ തൊഴിലാളികൾ

പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്നിന്നും പരിഹരിച്ചു

കണ്ടില്ല.

● ഒചര വാർ്ിൽതതന്നയുള്ളപണികളാണ്ക് തതാഴിലാളികൾ

തേയ്ുവരുന്നത്ക്

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

● തതിാഴിലാളിയുതടതാമസസ്ഥലതുനിന്ന്ക്അഞ്ക്കിചലാമീറർേുറളവിലലതതാ

ഴിൽലഭികുന്നതതങിൽചവതനതിന്ക്തറ 10

ശതമാനംകൂടിഅധികചവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

നിരീക്ഷണം

● ഒചരവാർ്ിൽതതന്നയുള്ളപണികളാണ്ക് തതാഴിലാളികൾതേയ്ു വരുന്നത്ക്.

തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലത്തു നിന്ന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർചുറ്റളവിനെ

അപ്പുറത്ത് പോയി ജോലിചെയ്യാനും തൊഴിലാളികൾക്കും സമ്മതമാണെന്ന്

അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം

● തതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതിയില്ക്ഏതറടുതു നടപ്പിലാകുന്ന മുഴുവ്ക്ഴ്്ക്

്പവൃതികളും ചസാെ്യല്ക് ഓ്ിറ്ക് നു വിചധയമാകണതമന്ന്ക് തസകന്ക് 17(2)

നിഷ്കര്ക്െികുന്നു
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● നിയമം അനുശാസികും ്പകാരം ഉള്ള ചസാെ്യല്ക് ഓ്ിറ്ക് ്പ്കിയ ഇതുവതര

നടന്നി്ില.

9 . രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ചക്്ദ്ര സർകാറിന്ക്തറ നിർചദശ ്പകാരം താതഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബനമായും

്ഗാമപഞായതിൽസൂകിചകണാതാണ്ക്

1. ചജാബ്ക് കാർ്്ക് രജിസ്റ്റർ 

2. പഗാമസഭ  രജിസ്റ്റർ 

3. ്ിമാൻ്്ക് / അചലാചകെൻ&ചവതന രജിസ്റ്റർ 

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ

5. ആസ്ി രജിസ്റ്റർ

6. പരാതിരജിസ്റ്റർ

7. തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

9.1 രജിസ്റ്റർ പരിനശാധന

 AMC ്പകാരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉണായിരുന്നു. 

1. നൊഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ

 തതാഴിൽകാർ്ിനുള്ള കുടുംബാചപകയുതട രജിസ്റ്റർ ആണ്ക്തതാഴിൽകാർ്്ക്

രജിസ്റ്റർ.2017- 18 കാലയളവില്ക് 5181തതാഴിൽ കാർ്്ക് ആണ്ക് നിലവിൽ ഉള്ളത്ക്.

17 വാർ്്ക് എരിമയൂരിൽ ആതക ചജാബ്ക് കാർ്ുകൾ 246 ഇതിചലക്ക് ആക്ീവ

ർചകഴ്്ക് 111ചപർ ചജാബ്ക് കാർ്്ക് ലിസ്റ്റ്ക് വളതര നല രീതിയിൽ കബൻറ്ക് തേയ്

സൂകിചിരികുന്നു.

2 പഗാമസഭരജിസ്റ്റർ

 ഓ്ിറിനു വിചധയമാകിയ ,17 വാർ്ിതല ്ഗാമസഭരജിസ്റ്റർ

പരിചശാധിചചപ്പാൾ തതാഴിലുറപ്പു പദതിയിൽ ഏതറടുചകണ

പദതികൾ ്ഗാമസഭയിൽ േർചതേയ്ു തീരുമാനിചതായി കാണുവാൻ

സാധിചു.

3 ഡിമാൻഡ്അനലാന്കെഷൻ/നവെനരജിസ്റ്റർ

 നരജിസ്റ്ററിൽ ഡിമാൻഡ് നോാം നവള്ളനപപറിൽകൂടായിഎഴ്ചുെി നമറ്

നനഏൽപിച് നൊഴില്ചുറപ്ഓോീസിൽനൽക്ചുന്ന രീെിയാണ്

അവലംബിചിരി്കെ്ചുന്നെ് .

 ആയെ്ചുനകാണ് 17 വാർഡിൽപരിനശാധനയ്്കെ് വിനധയമാ്കെിയ

പപവൃതികള്ചുനട ഡിമാൻഡക്ണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഏനറ പപയാസമാണ്

‘ഓനരാപ്രവര്ത്തിയുടെയും ഡിമാന്ഡ് അതാത് ഫയലില്

സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം.
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4.വർ്കെ് രജിസ്റ്റർ:

 ്പവൃതിയുതട ലിസ്റ്റും േിലവുംവിശദാംശങ്ങളുംസംബനിച്ക് രജിസ്റ്റർ

 2018 19 കാലയളവിൽ നചയ്ചുവാൻ ഉന്ദേശിചിര്ചുന്ന മ്ചുഴ്ചുവൻ

ോയല്ചുകള്ചുനടയ്ചും വിവരങ്ങൾവർ്കെ്രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്

എം,നെഎ.എസ്ൽനിന്ന്ചുംഡൗൺനലാഡ് നചയ്്ചു

സൂക്ഷിചിരി്കെ്ചുന്ന്ചു.

5ആസ്ിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്ികളുതട രജിസ്റ്റർ)

 2019 ജനുവരി മാസം വതര തതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതിയുമായി ബനതപ്പ്്ക്

തേയുന്ന ്പവർതികളുതട ചപരും വിവരങ്ങളും നല രീതിയിൽ

എഴുതി സൂകിചി്ുണ്ക് എന്നാല് പ്രവ്ര്ത്തി പൂര്ത്തിയായ ദിവസം

ആരംഭിച്ച തീയതി ഏതുതരം ആസ്ി തുടങ്ങി മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും

ചരഖതപ്പടുതിയി്ില.കൂടാതെസംയോജിത പതദ്ധി വിവരങ്ങളും എഴുതിയിട്ടില്ല

6പരാെി രജിസ്റ്റർ:

 നിലവിൽ പരാതികളും ഒന്നും 2018 19 കാലയളവിൽ ചരഖതപ്പടുതിയി്ില

.എഴുതി സൂകികുന്ന പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിചശാധിചചപ്പാൾ. യാതതാരുവിധ

പരാതിയും ചരഖതപ്പടുതിയതായികണില.

 18004255720 എന്ന ചടാൾ ്ഫീ നമ്പറിൽ പരാതികൾ ചരഖതപടുതാം എന്നുള്ള

വിവരം തതാഴിലാളികളിൽലഭ്യമല.

7.നമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ :

 തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർപരിചശാധിചതിൽകഴിഞവർെംഒറപദതിചപാലും

തമറീരിയൽഉപചയാഗിച്ക് വർക്ക് തേയ്തായി കാണാൻകഴിഞില

9.2പപവൃതിോയലിനല 22 നരഖകൾ
വാര്ക്െികമാസ്റ്റര്ക്സര്ക്കുലര്ക്്പകാരംഒരു ്പവൃതിഫയലില്ക്താതഴപറയുന്നഇരുപതിരണു

ചരഖകള്ക്നിര്ക്ബ്ബനമായുംഉണായിരിചകണാതാണ്ക്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസ്റ്റർസർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള

കവർപേജ്കാണാൻസാധിച്ചില്ല

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്

● വർക്ക്ഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുടെപട്ടികയും,

അവയുടെപേജ്നമ്പറുംരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടചെക്ക്ലിലിസ്റ്റ്ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ.്

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിൽ ചപജ്ക് നമ്പർകാണാൻകഴിഞില.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ
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● ഒരു ജനകീയഇടതപടലിന്ക്തറ ചനർസാക്യംതതളിയികുന്ന ചരഖയാണ്ക്

ആകൻപാൻ. ചകാപ്പി.്ഗാമസഭനിർച്ദേശികുന്ന ്പവർതികൾതെൽഫ്ക്

ഓഫ്ക് ച്പാജക്ിചലക്ക് മാറുകയുംഇതിൽനിന്നും മുൻഗണനഅടിസ്ഥാനതിൽ

അതാത്ക്സാമ്പതികവർെതിൽആവശ്യമുള്ള ്പവര്ക്തിതതരതഞടുത്ക്

ആകൻപാൻതയാറാകുകയും തേയും .ആകൻപാനിൽഉൾതപ്പ്

്പവർതിതതന്നയാചണാനടപ്പിലാകിയത്ക്എന്ന്ക് മനസിലാകുന്നതിനും

ആകൻപാൻ ചകാപ്പിഉപകരികുന്നു

● .പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നില്പോലും AMCപ്രകാരം നിർബന്ധമായും

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിൻറെ കോപ്പി കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നാലും തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം ഓഫീസില്പഞ്ചായത്തിലെ

മുഴുവന്ആക്ഷന്പ്ലാനും ബൈന്ഡ് ചെയ്തു വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

● ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഫയലില്കൂടി സൂക്ഷികെണ്ടാതാണ്

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ്ഡ്രോയിങ്

● സാചങതികഎസ്റ്റിചമറ്ക് പദതിയിൽഏതറടുകുന്നഓചരാ

്പവർതികുംസംസ്ഥാനസർകാർേുമതലതപ്പടുതിയഅധികാര

സ്ഥാനതിന്ക്തറഅനുമതിചയാടുകൂടിയസാചങതികഎസ്റ്റിചമറ്ക്

ഉണായിരിചകണതാണ്ക്.ഓചരാ ്പവർതികുംഎസ്റ്റിചമറിന്ക്തറ

സംകിപ്ം, ്ികസൻ, ്പവർതിയുതട ്പതീകിത ചന്ങ്ങൾ

വിശദീകരികുന്നസാചങതികകുറിപ്പ്ക് തുടങ്ങിയവ

ഉണായിരിചകണതും തസക്വർ ചസാഫ്ക്റ്ക് തവയറിലൂതടഓൺകലനായി

അനുമതികൾലഭ്യമാചകണതുമാണ്ക്

പരിചശാധിചഫയലുകളിലാം്ീകറൽ്്ക്എസ്റ്റിചമറ്ക്ഉണായിരുന്നു....

ഒരുഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിന്നു ,ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

5.ഭരണാന്ചുമെി

● ഒരുവാർ്ിൽഒരുവർെംനടപ്പിലാകുന്നതതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതി

്പവർതനങ്ങൾക്ക്പഞായത്ക് ഭരണസമിതിനൽകുന്ന

അംഗീകാരമാണ്ക് ഭരണാനുമതിപരിചശാധിച 8 ഭരണാനുമതി

ചകാപ്പിസൂകിചി്ുണ്ക്.എന്നാൽഅസിസ്റ്റന്ക്റ്ക്എൻജിനീയർ

ഓവർസിയർഎന്നിവരുതടആരുതടയും ചപര്ക് ഒപ്പ്ക്എന്നിവ

ഉണായിരുന്നില

6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി
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കവര്പ്പജത്സക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയ കാണാൻ

സാധിചില

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ)്

പരിശോധിച്ച കനാല്വര്ക്കു കള്ക്ക്കൺവേർജൻസ്ബാധകമാണ്

ഫയലില്കൺവേർജൻസ്സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകല്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം

17 വാർഡിൽപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിമാൻഡഫോം

ഉണ്ടെങ്കിലും തീർത്തും പൂരിപ്പിക്കാതെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ‘ഓരോ

പ്രവര്ത്തിയുടെയും ഡിമാന്ഡ്അതാത് ഫയലില്സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും

അഭികാമ്യം.

9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടവര് ക്കു തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

വർക്ക്അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലില് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ

അവ ഒന്നും പൂരിപ്പിക്കാതെ രീതിയിലായിരുന്നു

10.ഇമസ്റ്റർ റോൾ

● തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനരേഖയാണ്

ഇമസ്റ്റർ റോൾ.

ഇതിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർഒപ്

പും, സീലും രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ.് എന്നാൽ ഇ-മസ്റ്റര്  റോളുകളിൽ

ബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർ

ഒപ്പും, സീലും രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീയതി

രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻസാധിച്ചില്ല

.ഇതിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പുകൾ, അവരുടെ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ,

.കൂലിഎന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

പരിചശാധിച വര്ക്ക്ക്ഫയലുകളിതല മസ്റ്റർ റോളിൽതൊഴിലിന്



16

ഹാജരാവുന്ന ദിവസം മുകളില്ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, മസ്റ്റർ

റോളുകള്ഒന്നും തന്നെ പൂര്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചതായ് കാണാന്

കഴിഞ്ഞില്ല.

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എലാഫയലുകളിലും M book ഉണായിരുന്നു.

● തമെർതമൻറ്ക്ബുകിൽനമ്പർ ചപജ്മ്പർ

ഇവചരഖതപ്പടുതിയി്ുണ്ക്

● AS,TS നമ്പർചരഖതപ്പടുതിയി്ില. മതസ്റ്റർചറാൾനമ്പർ , ഇല.

● ഇതില് പ്രവർത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവും

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

● ബന്ധപ്പെട്ടഉദ്യോഗസ്ഥർഅതായത്ഓവർസിയർ,

എൻജിനീയർഎന്നിവരുടെഒപ്പ്മെഷർമെന്റ ്ബുക്കില ്

ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിലുംചിലയിടങ്ങളിൽഎല്ലാംതന്നെതീയതിരേഖപ്

പെടുത്താതെഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത.്

12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർപരിചശാധിചതിൽകഴിഞ6 മാസതില്ക്ഒരു ്പവര്ക്തി

ചപാലുംതമറീരിയൽഉപചയാഗിച്ക് തേയ്ി്ുണായിരുന്നില.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസംജോലിചെയ്തുഎന്നതിന്അടിസ്ഥാന

പ്പെടുത്തി അവര്ക്ക് നൽകേണ്ടതുകഅതായത്കൂലി,

ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാടക, മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ള

തുക എന്നിവ എല്ലാംകാണിച്ചുകൊണ്ട് പണം

കൈമാറുന്നതയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ചവജ്ക്

ലിസ്റ്റ്ക്

● മസ്റ്റർറോൾ പ്രകാരമുള്ള ചവജ്ക് ലിസ്റ്റ്ക് എലാ ഫയലുകളിലും

കാണാന്കഴിഞ്ഞു

14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുമസ്റ്റർചറാൾഅവസാനിേ്ക് 3 ദിവസതിനകംതതന്ന

അളവുകൾബനതപ്പ് ഉദ്യാഗസ്ഥൻ

ചരഖതപ്പടുതണംഎന്ന്ക്നിയമം

അനുശാസികുന്നു.അളവുകളിൽ ്കമചകടുകൾ

ഉണായാചലാ, ഉപചയാഗികുന്ന തമറീരിയലിന്ക്തറ
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ക്വാളിറിയിൽനിലവാരംകുറയ്ക്കുകചയാ,

ഉയർന്നഎസ്റ്റിചമറ്ക്കാണികുകചയാതേയുന്നത്ക്നിയമവിരു

ദമാവുകയുംതസകൻ 25അനുശാസികുന്നശികക്ക്

വിചധയമാചവണിവരുകയുംതേയും.

8ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്റർറോൾമൂവ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ് ഫായലുകളില്ഉണ്ടായിരുന്നു

എന്നാൽചില ഭാഗങ്ങൾപൂരിപ്പിക്കാതെ

രീതിയിലായിരുന്നു.

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

● പരിശോധിച്ച 8 ഫയലുകളിലും ഒന്നിൽ പോലും മെറ്റീരിയൽ

ഉപയോഗിച്ചുള്ള വർക്ക് കണ്ടിരുന്നില്ല.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പരിചശാധിചഫയലുകളില്ക്

ോണ്പടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ക്് ്ക്ചകാപ്പി

സൂകിചി്ുണ്ക്

17. നറായൽറി

● പരിചശാധന വിചധയമാകിയ ഒരുവര്ക്ക്ക്ഫയലിലും ചറായൽറി

ബാധകമല

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● ്പവർതിതുടങ്ങുന്നതിനുമ്പ്ക്്പവർതിനടന്നുതകാണിരികുചമ്പാ

ള്ക് , ്പവർതിപൂർതീകരിചുകഴിയുചമ്പാള്ക് 

തുടങ്ങിയഓചരാഘ്തിതലയുംചഫാച്ാകൾഫയലിൽസൂകിക

ണതമന്നുനിഷ്കർെിചിരികുന്നു

● ഇതരതിലുള്ള ഒരുഘ്തിലുള്ളചഫാച്ായുതടബാക്ക്

ആന്ക്് ്ക്കവറ്ക് ചഫാച്ാ ചകാപ്പിസൂകിചി്ുണ്ക് പീന്നീടുള്ള

വിവിധഘ്ങ്ങളിതല ചഫാച്ാകളുംഒന്നുംതതന്ന

തപാതു്പവൃതികളില്ക്കാണാൻസാധിചില.

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്

● പ്രവർത്തിസ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്

ജിയോയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്. എന്നാൽ ഇവ പരിശോധനയ്ക്ക്

വിധേയമാക്കിയ ഒരു ഫയലില്പോലും കാണാന്സാധിച്ചില്ല.

20പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം
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● പരിചശാധിച 8ഫയലില്ക് ്പ്വ്ക്തിപൂര്ക്തികരണ

സാക്യപ്തതിൽേിലഭാഗങ്ങളിൽപൂരിപ്പികാതത

രീതിയിലായിരുന്നു ചമലുചദ്യാഗസ്ഥതന ചപര്ക് ഒപ്പ്ക്എന്നിവ

ചരഖതപ്പടുതിയി്ില

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

● എഎംസി ്പകാരമുള്ളചസാെ്യൽഒിാ്ിറ്ക് നടപ്പാകുന്നത്ക്

ഇചപ്പാഴാണ്ക്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സംസ്ഥാനസർകാരിന്ക്തറനിർച്ദേശ്പകാരംവർക്ക്ഫയലിൽസൂകി

ചകണ22 മതതചരഖയാണ്ക്കസറ്ക്്യറി.

● പരിചശാധനയ്ക്ക്ക് വിചധയമാകിയ 8 ്പവൃതികള്ക്എലാതിലും

കസറ്ക്്യറിസൂകിചിരുന്നു.

● കസറ്ക്്യറിയുതട കവർചപജിൽ ്പവർതിതയകുറിചുള്ള

്പാഥമികവിവരങ്ങൾഏതതാരുവ്യകികുംമനസിലാകാൻപറുന്ന

രീതിയിൽഉണാചകണതാണ്ക്.്പവർതിആരംഭികുന്നദിവസം്പവർ

തിഅവസാനതീയതിഎസ്റ്റിചമറ്ക്തുക,്പവൃതിദിനങ്ങള്ക്,എന്നിവ

കവർചപജിൽ ഉണായിരുന്നു.

● പണിസ്ഥലതതതസൗകര്യങ്ങളുതടലഭ്യതഅടങ്ങിയതേക്ിസ്റ്റ്ക്പൂർ

ണമായും പൂരിപ്പചിരുന്നില..

● കസറ്ക്്യറിയുതടഒരു ഭാഗമാണ്ക്

ച്പാജക്്ക്ഇനീെ്യൽമീറിങ്ങ്ക്.ഒരു്പവൃതിതുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്ക്്പവ

ർതിതയകുറിചുളളവിവരങ്ങൾപങുവയ്ക്കുന്നതുംഅതുചപാതലഒ

രു്പവർതിഎങ്ങതനതേയണതമന്ന്ക്തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക്കൃത്യമായ

അവചബാധംഉണാകിഎടുകുന്നതിനുംവാർ്്ക്തമമ്പർ, സ്റ്റാഫ്ക് 

എന്നിവരുതടഅധ്യകതയിൽകൂടുന്നചയാഗമാണ്ക്പദതി

ആരംഭമീറിങ്ങ്ക്.പരിചശാധിച്ക്ഫയലിൽത്പാജക്ക്റ്ക്നടന്നതായി

ചബാധ്യതപ്പ്ു.

കസറ്ക്്യറിയുതട ഒരു ഭാഗമാണ്ക്

വിജിലൻസ്ക്ആൻ്്ക്ചമാണിററിങ

കമിറി.വിജിലൻസ്ക്ആൻ്്ക്ചമാണിററികമിറി

യുതടറിചപ്പാർ്്ക്ഉണായിരുതന്നങിലുംഅഭി്പായങ്ങൾചരഖ

തപ്പടുതിയി്ുണയിരുന്നില.ഓചരാവാർ്ിതല്പവർതന

ങ്ങതളനിരീകികുന്നതിനുംകൂടുതൽതമചതപ്പടുതുന്നതി

നുമായികാര്യകമമായ്പവർതിചകണവരുമാണ്വി.എം.

സിയിൽഅംഗങ്ങൾആയിരിചകണത്ക്.

● കസറ്ക്്യറി മതറാരു ഒരു ഭാഗമാണ്ക് സ്ദ്രർശകകുറിപ്പ്ക്:

● ്പവൃതിയുതടഓചരാഘ്ങ്ങളിലുള്ളപുചരാഗതിവിലയിരു

തുന്നതിനും,

തതാഴിലാളികളുതട്പശ്ങ്ങൾമനസിലാകുന്നതിനും,

പദതിനിർവഹണഏജൻസിയുതടഉചദ്യാഗസ്ഥർ,

ജന്പതിനിധികൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്നിവർ്പവൃതിനടകുചമ്പാൾസ്ഥലസ്ദ്രർശ

നംനടചതണതാണ്ക്.കസറ്ക്്യറികളിൽ,

സ്ദ്രർശകരുതടചപരും,ഒപ്പും,

ചരഖതപ്പടുതിയിരുതന്നങിലും, കുറിപ്പ്ക്ഉണായിരുന്നില.

കസറ്ക്്യറി യില്ക്ഉണായിരിചകണ മതറാരു ്പധാനതപ്
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ഭാഗമാണ്ക് തതാഴിലാളികളുതടസാകിപ്തം

,മസ്റ്റർചറാളിൽഒപ്പുതവചതതാഴിലാളികൾ്പവൃതിതേയ്ു

എന്നും, ചമറ്ക്ചമൽചനാ്ംവഹിചുഎന്നുംതതളിയികുന്ന

ആധികാരിക

10.പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിധേയമാക്കിയത്

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ജലസേചന കുളങ്ങളുടെ ആഴം കൂട്ടലും പുനരുദ്ധാരണവും WH/108488

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 190000

ചിലവായ തുക 125950

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  03.05.2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 04.05.2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   702

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : 1050 sq m @4.33/sq m

225 sq m @34.06/sq m

97.5 Cc @161.25/Cc

● തതാഴിലാളികൾ ചശഖരിച്ക് ോകിൽ മണ്ക് നിറച്ക് ആണ്ക് സംരകണഭിതി

തക്ിയിരികുന്നത്ക്

കുളതിതല വശങ്ങതളലാം കാടുപിടിചു കിടകുന്നു കുളതിചലക്ക് തപാതുവഴി ഇല

കുളതിൽനിതന്നടുതമണ്ക്അരികിൽതതന്നനിചകപിചിരികുന്നു

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എരിമയൂർവാർ്ിതലപാർശ്വവത്ക്കരികതപ്പ്കുടുംബങ്ങളിൽ

തകാകർണി /കിണർനിർമാണം (ബെീർ മണിയിൻപറമ്പ്ക്

)IF/326284

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 30000

ചിലവായ തുക 23406

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  07.05.2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 20.05.2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   74
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Mbook മേഷര്ഴ്സ് :

ഏകദേശം 1.7 മീറ്റർവ്യാസംആറ് മീറ്റർആഴമുള്ള കിണർആണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേആദ്യം ഏകദേശം 4.5

മീറ്റർ മാത്രമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തത് ബാക്കി പാറആയതിനാൽവീട്ടുടമ പാറ

പൊട്ടിച്ച ശേഷം 1.5 മീറ്റർ മണ്ണ് കൂടി തൊഴിലാളികൾ നീക്കംചെയ്തു പാറ പൊട്ടിച്ചതും സംരക്ഷണഭിത്തി

നിർമിച്ച് തുമായ വീട്ടുടമയ്ക്ക് ഏകദേശം 1.3ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് ചെലവായതായി അറിയിച്ചുഈകിണറിലെ ജലം

പരിസരവാസികൾ കുടിക്കാനും മറ്റും ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നഅറിയാൻ കഴിഞ്ഞു

3.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : LD/383109 SC, BPL, IAY ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ സ്ഥലത്ത്

ഭൂവികസനം LD /313909

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 50000

ചിലവായ തുക 43450

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  13.08.2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 31.08. .2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   122

Mbook മേഷര്ഴ്സ് :

നോാർഓപൺഏരിയ 22എണം 14.85 m3

കനമാസ്്റ്റപിറ 25എണം 20.25 m3

നസാ്്കെപിറ് 25എണം 37.50m3

മഴ്കെ്ചുഴി 22എണം 22.00m3

● ഭൂവികസനതിന്നറ ഭാഗമായിഓപൺഏരിയയിൽ 22കനമാസ്്റ്റോിറായി 25 നസാ്്കെ

ോിറായി 25 മഴ്കെ്ചുഴി 22ആനക 94ക്ചുഴികൾഉണ്എസ്റ്റിനമറിൽ

● അമനൊളംക്ചുഴികൾപരിനശാധിചെിൽഒനരനയാര്ചുക്ചുഴിയാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞെ്

● മനറലാക്ചുഴികള്ചും പപളയതിൽമൂടി നപായൊയികണ്ചു.

● ഒര്ചുക്ചുഴിയിൽവാഴ നവചൊയികണ്ചു

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എരിമയൂർ മ്ചുെൽചാര്ചുപടി വനരയ്ചുള്ളമലമ്ചുഴ

കനാൽവൃക്ഷതതവച്ചുപിടിപി്കെല്ചുംകയർ, ഭൂവസ്പെം

ഉപനയാഗിച് പാർശ്വഭിതിസംരക്ഷണവ്ചും. IC/212690

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 100000

ചിലവായ തുക 86625
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പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  28.09.2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 0.3.10.2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   315

Mbook മേഷര്ഴ്സ് :

3074.84ച മീറർ @4.55/ച മീറർ

457.95cubic മീറർ @145.80/cubic മീറർ

നീളം=900മീറർ

വീെി =0.75മീറർ

ഏകദേശം 920 മീറ്റർ നീളവും 0.7 മീറ്റർവീതിയുമുള്ള കാടകനാൽആണ്സൗകര്യംആക്കിയത് കയർ ഭൂവസ്ത്രം

ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാർശ്വഭിത്തി യും വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു എന്നുപറയുന്ന വൃക്ഷതൈയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

കനാലിലേക്ക് ഖരമാലിന്യങ്ങൾഅധികമായി തള്ളുന്നഅതിനാൽ ജലത്തിന്റെ നീരൊഴുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല

ആയതിനാൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക്ആവശ്യത്തിന് ജലം എത്തുന്നില്ല

5.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പടേറ്റി നീർത്തടത്തിൽ മൺകയ്യാല നിർമ്മാണം (മണിയിൻപാടം പാടശേഖര

സമിതി )

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 400000

ചിലവായ തുക 270720

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  16.10..2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 12.11. .2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   999

Mbook മേഷര്ഴ്സ:് 4250.3 Cc

6.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :LD/383108 SC/BPL/IAY ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ സ്ഥലത്ത് മഴക്കുഴി

നിർമ്മാണം ഭൂവികസനം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 50000

ചിലവായ തുക 42625

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  21/01/19

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 27/01/19
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തൊഴിൽ ദിനങൾ   155

Mbook മേഷര്ഴ്സ:് 910 sq m

സന്ദർശിചനപാൾെരിശായി കിട്കെ്ചുന്ന ഭൂമി കൃഷിനയാഗ്യമാ്കെിയൊണ് കാണാൻ

കഴിഞ്ഞെ്എന്നാൽപച്കെറികൃഷിഎന്ന്ചുപറഞ്ഞ്ഇടത് നനൽകൃഷിആയിര്ചുന്ന്ചു.

7.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : എരിമയൂർ നാടിന്റെ പ്രളയക്കെടുതി മൂലം നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച ഡ്രെയിനേജ്

കളുടെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കൽ FP/345542

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 158650

ചിലവായ തുക 81675

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  29/01/19

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 04/02/18

തൊഴിൽ ദിനങൾ   297

Mbook മേഷര്ഴ്സ:്

2700ച മീറർ @4.55/ച മീറർ

435.24ച മീറർ @169.38/cubic മീറർ

250 മീറർനീളവ്ചും 0.5 മീറർവീെിയ്ചുമ്ചുള്ളതപഡനനജ് മണ്ചും നചളിയ്ചും

മൃഗാശ്ചുപപെി യ്ചുനട പ്ചുറകിലായി നിനക്ഷപിച്ചുഎന്ന് പറയ്ചുന്ന്ചു. ഇങ്ങനനഎട്ചു്കെ്ചുന്ന

മണ്ചും നചളിയ്ചും ഉനൂലനം നചയാൻകഴിയ്ചുന്നിനലന്നപരാെി ഉണായിര്ചുന്ന്ചു

8.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : ചേരനാട് ചുള്ളിമട തോട് ആഴംകൂട്ടി പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണവും ഫ്രഷ് ഫുഡ്

തടയണ സംരക്ഷണവുംIC/212704

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 196000

ചിലവായ തുക 162800

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  22/02/19

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 10/03/19

തൊഴിൽ ദിനങൾ   227

Mbook മേഷര്ഴ്സ:് 3440 sq m@4. 55/sq m

2340Cc @35.77/Cc
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11.CIB-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെസുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് സിറ്റിസൺ

ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ് Para 25(a), schedule 1അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തിയുടെഅടിസ്ഥാന

വിവരങ്ങൾഅതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക സാധനവേതനഘടകങ്ങൾയഥാർത്ഥ ചെലവ് തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾസാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന

രീതിയിൽപ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ.്.ഈബോർഡ്സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഓരോ

പ്രവർത്തിയുടെയുംആരംഭഘട്ടത്തിൽആണ്.ഓരോപ്രവർത്തിക്കും അനുസൃതമായി

നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബോർഡുകൾസിമൻറ്ഉം കോൺക്രീറ്റും ഉപയോഗിച്ച്

നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ളക്സ്ഷീറ്റുകൾ

തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾസ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ.്

നിർമ്മാണച്ചെലവ് വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾക്ക് 3000 രൂപയും പൊതു പ്രവർത്തികൾക്ക് 5000

രൂപയുംആണ് പരമാവധി ചിലവ് എന്നാണ്ആനുവൽ മാസ്റ്റർസർക്കുലർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത.്

സിഐബിഅടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണംഎന്നത് നിർബന്ധമാണ.്–

പരിശോധനയ്ക് വിധേയമായ തൊഴില്ഇടങ്ങളില് CIBസ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടിരിന്നില്ല.2ടത്ത് കാണാന്

കഴിഞ്ഞില്ല

12.റോസ്ഗാർദിനം

തൊഴിൽആവശ്യകതകൃത്യമായിരജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിനുംതൊഴിലാളികളുടെഅർഹതകളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവരെബോധ്

യപ്പെടുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിറോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.റോസ്ഗാർദിനം

ആചരിക്കുന്നതിനുമുൻപായിവിവരവിദ്യാഭ്യാസവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്എന്ന്ജില്ലാപ്

രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർകലണ്ടർസംബന്ധിച്ച്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെപ്രത്യേകമാ

യിബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻറെചുമതലകളുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംസംസ്ഥാ

നസർക്കാർജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർരൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രതിമാസപട്ടികഅനുസരിച്ച്തന്നെറോസ്ഗാർദിനംസം

ഘടിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോർഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്

ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമന്ത്രാലയവുമായുംപൊതുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുവെക്കേണ്ടതുംഒരുമാസത്തിലൊരിക്കൽഗ്രാമപ

ഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ.്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്നിയോഗിക്കപ്പെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്

തിലെഭാരവാഹിദിനാചരണത്തിൽഅധ്യക്ഷതവഹിക്കേണ്ടതാണ.്ഇത്നടത്തുന്നതിനുംനടപടിക്രമങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തുന്

നതിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെഫെഡറേഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ.്

റോസ്ഗാർദിനംആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളദിവസംനടത്തുന്നതിനായിഉദ്യോഗസ്ഥരെനിയോഗിക്കേണ്ട

താണ്.ഈയോഗത്തിൽമിനിറ്റ്സ്പൊതുജനങ്ങൾക്ക്പരിശോധിക്കുന്നതിനുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിനുംലഭ്യമാക്കേണ്ടതു

ണ്ട.്സംസ്ഥാനസർക്കാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിപ്പോർട്ടുകൾശേഖരിക്കുന്നതാണ.്

സംസ്ഥാനസർക്കാർതൊഴിൽആവശ്യകതസംബന്ധിച്ച്ജില്ലാതലറിപ്പോർട്ടുകൾപതിവായിഅവലോകനംചെയ്യേണ്
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ടതാണ്

13.വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി

ഓരോഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത മേൽനോട്ട സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ.്ഇതിൽ

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതും പകുതി പേർ സ്ത്രീകൾ

ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.അദ്ധ്യാപകർഅംഗനവാടി വർക്കർ സ്വയംസഹായസംഘത്തിലെഅംഗങ്ങൾസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ ഉപഭോക്തൃ സമിതികൾയുവജന ക്ലബ്ബുകൾപൊതുസമൂഹസംഘടനകൾ

തുടങ്ങിയവരിൽനിന്നും VMCഅംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് VMCയെ

നിയമിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമസഭയാണ.് പ്രവർത്തി സ്ഥലസന്ദർശനം തൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയം നടത്തൽ

,രേഖകളുടെ പരിശോധന ,പ്രവർത്തി സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന ,പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം

നിർണയിക്കൽ, തുക നിർണയം പ്രവർത്തിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ

സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തൽഎന്നിവയാണ് പ്രധാന ചുമതല. VMCഎല്ലാ പ്രവർത്തികളും

പരിശോധിക്കേണ്ടതും മൂല്യ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അവ

ഗ്രാമസഭയിൽസമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് VMC റിപ്പോർട്ട് ഒരു പൊതു രേഖയായി കരുതേണ്ടതും

ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പൊതു രേഖയായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുമാണ.്

Sn Name Designation

1 തങചഗാപാലൻ വാർഡ് മെമ്പർ

2 പാരിജാൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

3 ബദറുന്നിസ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

4 ഖാദർ കര്ഷകന്

5 കൃഷ്ണന്ക്കു്ി കര്ഷകന്

6 അക്ക്ബർ കർഷകൻ

ഇത്രയും പേര്വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ആക്ടിവായി ഉണ്ടെകിലും നിലവില്

തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവര്ത്തി ചെയുന്നവര്ത്തന്നെയാണ് അംഗങ്ങള്ആയു ള്ളത.്അതുകൊണ്ട്

വി.എംസി.പുന:സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്
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സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങള്

 ഫോട്ടോപതിപ്പിച്ച തൊഴിൽ കാർഡ്സൗജന്യമായി നൽകണമെന്നും ഭരണ

സമിതിയുടെഅംഗീകാരം വേണമെന്നും.

 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽതൊഴിലില്ലാ വേതനത്തിന്

അപേക്ഷിക്കാൻഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി ഉള്ള നിർദ്ദേശം.

 തൊഴിലില്ലാ വേതനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് മേറ്റ് വഴിആക്കാൻ തീരുമാനമായി.

 വേതനം വൈകിയാൽഅപേക്ഷ കൊടുക്കണംഎന്നും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽനൽകണം

എന്നും തീരുമാനമായി.

 22 രേഖകൾഫയലിൽസൂക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനംആയി.

 വിഎംസിഅംഗങ്ങളെപുനസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും തീരുമാനമെടുത്തു.

 ്പവർതിപൂർതിയായഎലാഇടതും CIBവയ്ക്കാൻതീരുമാനംആയി.

 തൊഴിൽഇടത് നടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾഎല്ലാംസൈറ്റ് ഡയറി യിൽഎഴുതാൻ തീരുമാനം

ആയി.

 ഫസ്റ്റ്ക്എയ്്ക് ചബാക്്ക്,തണൽ,കുടിതവള്ളംഎന്നിവലഭ്യമാകാൻതീരുമാനംആയി.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

▪ തതാഴിലുറപ്പുപദതിഇനിയുംവിജയകരമായിമുചന്നാ ്്ക്തകാണുചപാകുന്നതിന്ക്ഉചദ്യാഗസ്ഥതലതിലും

ഭരണതലതിലുംഒരുചപാതലമാനദണങ്ങൾകനുസൃതമായി്പവർതികൾനടപ്പിലാചകണതുണ്ക്.

തനാഴിലാളികളുംതമയ്ക്റ്ക്മാരുംതതാഴിലുറപ്പുപദതിയിൽ്പവർതികുന്നസ്റ്റാഫുകളുംഅവരുതടനിയ

മംഅനുശാസികുന്നകൃത്യമായനിർച്ദേശങ്ങൾപാലിചകണതുണ്ക്.

ഇതരതിലുള്ളകുറചുനിർച്ദേശങ്ങൾഅനുബനമായിചേർതി്ുണ്ക്. (അനുബനംകാണുക)

▪ തെ്്യൂൾ 1തലപാര4ൽ അനുബന പാര 2 അനുസരിേ്ക് 60

ശതമാനം്പവർതികൾആസ്ിവർദിപ്പികുന്നതുംകാര്ക്െികാനുബന്പവൃതികൾആയിരികാൻ

്ശദികണം .

എന്നാൽഇചപ്പാളതതസാഹേര്യതിൽകൂടുതൽഭൂവികസന്പവർതികളുംആസ്ിവര്ക്ധിപ്പികുന്നതാ

ചയാകൃെിതമചതപ്പടുതുന്നതാചയാകാണുന്നില.

▪ വരമ്പുകൾകൃെിചയാഗ്യമാകിയതായികണില. ആടചലാടകം, വാതംതകാലി, എരുക്ക്, ആര്യചവപ്പ്ക്,

തുടങ്ങിയഔെധികൾകജവചവലികുഉപചയാഗികുന്നത്ക്ഔെധസസ്യപരിപാലനതിനുംലഭ്യത

കുംസഹായകമാകും. (അനുബനംകാണുക)

▪ അവകാശഅധിഷ്ടിതമായനിയമപരിരകചയാട്കൂടിയപദതിഒച്തറജനങ്ങൾക്ക്ഗുണ്പദമാകുന്നു .

എന്നാൽഈ്പവർതികൾതതരതഞടുകുന്നതുംനടതിപ്പുംകൃത്യമായേർചകളിലൂതടയുംതച്ദേശീയ

മായവസ്ുതകൾഅനുസരിചുംഅല.

്പവർതികൾഅനുചയാജ്യമായവതതന്നയാചണാഎന്ന്ക്പരിചശാധനയുംനടതിപ്പിതനസമയത്ക്കൃത്യ

മായചമാണിററിങ്ങുംഅവചലാകനങ്ങളുംതേചയണതുണ്ക്എന്നാൽമാ്തചമപദതിയുതടആവശ്യകത
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യുംഗുണചമനയുംഉറപ്പുവരുതാൻകഴിയൂ.

ഇതലങിൽനാളിതുവതരയായി്ുംപദതിയിതലനടതിപ്പിതലപാളിചകൾശരിയാംവിധംകതണതാ

ചനാതതറായിതേയ്തിൻതറവിശകലനംഅടിസ്ഥാനതപ്പടുതിചപാരായ്മകൾപരിഹരികുന്നതിചനാഇന്ന

തതനടതിപ്പുരീതിയിൽസാധ്യമാകുന്നില.

പദതിയുതടലക്യവുംഗുണഫലങ്ങളുംചസാെ്യൽഓ്ിറ്ക്്പ്കിയയിലൂതടഒരുസാമൂഹികവുംപാരി

സ്ഥിതികവുമായപരിചശാധനനടതിയാൽമാ്തചമചപാരായ്മകൾപരിഹരിച്ക്്പചദശതിൻതറയുംജന

ങ്ങളുതടയുംപുചരാഗതിചനടാനാവുകയുള്ളു

ഉപസംഗ്രഹം

ഇനിപ്രവർത്തികൾതിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾഅതീവജാഗ്രതപുലർത്തേണ്ടതുണ്ട.്

ഭൂമിയെപുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനു൦അതുവഴിസുസ്ഥിരവികസനംസാധ്യമാകുന്നതിനുംലക് ഷ്യംവെച്ചിട്ടുള്ളതൊഴി

ലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെപ്ലാനിംഗ്

നടത്തിപ്പ്എന്നിവസാമൂഹികപാരിസ്ഥികമാനദണ്ഡങ്ങൾപാലിച്കൊണ്ട്ശാസ്ത്രീയമായിത്തന്നെനടപ്പിലാക്കേണ്ട

തുണ്ട.്

എങ്ങനെയെങ്കിലുംപ്രവർത്തികൾനടപ്പിലാക്കിചെലവ്കൂട്ടുകഎന്നുംതൊഴിലാളികൾക്ക്തൊഴിൽദിനങ്ങൾകൂട്ടുക

എന്നുംമാത്രമാവരുത്നിലപാടുകൾ.

വ്യക്തമായകാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെഅശാസ്ത്രീയമായരീതിയിൽപ്രവർത്തികൾതെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതുംചെയ്യുന്നതും ,

കാലാനുസൃതമല്ലാത്തപ്രവർത്തികൾചെയ്യുന്നതുംഇതിന്റെയഥാർത്ഥലക്ഷ്യത്തെകളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതായിവിഷമ

ത്തോടെനോക്കിനിൽക്കേണ്ടിവരുന്നത്ആശങ്കാജനകമാണ്

ഈസാമൂഹികപരിശോധനഒരുഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുസാധ്യമാകുമെന്നപ്രത്യാശയോടെഈറിപ്പോർട്ട്സമർപ്പിക്

കുന്നു.

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്പ്രവര്ത്തന ങ്ങളില്പങ്കാളികള്ആയവര്

● വാര്ക്് ്ക്തമമ്പര്ക്

● പഞായത്ക്ഉചദ്യാഗസ്ഥര്ക്

● തതാഴിലുറപ്പ്ക് വിഭാഗംഉചദ്യാഗസ്ഥര്ക്

● വാര്ക്് ിതലതതാഴിലാളികള്ക്

● ചമറ്ക്മാര്ക്

● കുടുംബ്ശീ ്പവര്ക്തകര്ക്

അനുബന്ധം- 1-

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികള്:

വിഭാഗം എ-പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായിബന്ധപ്പെട്ട പൊതു പ്രവൃത്തികള്.

● കുടിതവള്ള ച്സാതസുകള്ക് ഉള്ക്പ്പതടയുള്ള ഭൂഗര്ക്ഭ ജല വിതാനം ഉയര്ക്തുന്നതിനാവശ്യമായ
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അടിയണകള്ക്,മണ്ക്തടയണകള്ക്, തേക്ക്്ാമുകള്ക്,തുടങ്ങിയവ

● നീര്ക്തടതിന്ക്തറ സമ്ഗ പരിപാലനതിനുതകുന്ന തകാണൂര്ക് ബണുകള്ക്,ഭൂമി

ത്ുതിരികല്ക്,ഗ്യാബിചയാന്ക്നിര്ക്മിതികള്ക്

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ജീവനോപാധി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള

പ്രവൃത്തികള്. (ബിപിഎല്,പട്ടിക ജാതി,പട്ടികവര്ഗ്ഗം,വിധവകള്, ഭിന്നശേഷിക്കാര്,ഐഎവൈഗുണഭോക്താക്കള്.)

● ഇവരുതട ഭൂമിയില്ക്ഉല്ക്പ്പാദനകമതവര്ക്ധിപ്പികുന്നതിനാവശ്യമായ ഭൂവികസനവും ,കുളം

,കിണര്ക്തുടങ്ങിയജലലഭ്യതയ്ക്ക്ക്ആവശ്യമായ ്പവൃതികള്ക്.

● പഴവര്ക്ഗ്ഗങ്ങള്ക്,പ്ുനൂല്ക്,ചതാ്വിളകള്ക്തുടങ്ങിയവയുതടകൃെി്പവൃതികള്ക്.

● മൃഗ പരിപാലനവുമായി ബനതപ്പ്ു കന്നുകാലി തതാഴുതുകള്ക്,ആ്ിന്ക്കൂട്ക്

,ചകാഴികൂട്ക്,പന്നികൂട്ക്തുടങ്ങിയവ്യകിഗതആസ്ഥികള്ക്.

● സര്ക്കാര്ക്ഭവന നിര്ക്മാണ പദതികളില്ക്ഉള്ക്തപ്പടുതി നിര്ക്മികുന്ന വീടുകള്ക്ക്ക് അവിദഗ്ദ

കായികതതാഴില്ക്.

● മത്യബനന ്പവര്ക്തനങ്ങള്ക്ച്പാതാഹിപ്പികുന്നതിനു അടിസ്ഥാന തസൗകര്യങ്ങളായ

മല്ക്സ്യം ഉണകു ചക്്ദ്രങ്ങള്ക്,സൂകിപ്പ്ക് ചക്്ദ്രങ്ങള്ക് മല്ക്സ്യ്കുെിക്ക് ആവശ്യമായ

അടിസ്ഥാനതസൗകര്യങ്ങള്ക്എന്നിവ.

വിഭാഗം സി- ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്റെ നിബന്ധനകള്ക്ക് വിധേയമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്വയം സഹായ

സംഘങ്ങള്ക്ക് പൊതുഅടിസ്ഥാനസൌകര്യവികസനം.

● സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുതട ഉപജീവന ്പവര്ക്തനങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ വര്ക്ക്ക് തെ്്ക്

നിര്ക്മാണം.

● കാര്ക്െിചകാല്ക്പ്പന്നങ്ങളുതടസംഭരണതിവശ്യമായതക്ിടങ്ങളുതടനിര്ക്മാണം.

● കജവവളനിര്ക്മാണയൂണിറുകള്ക്തുടങ്ങിയവ.

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രാമീണഅടിസ്ഥാനസൌകര്യവികസന പ്രവൃത്തികള്.

● മാലിന്യസംസ്കരണസംവിധാനങ്ങള്ക്.

● അങണവാടിസ്കൂള്ക്തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്ക്കകൂസ്ക്നിര്ക്മാണം.

● ഒറതപ്പ്ു കിടകുന്ന ്ഗാമങ്ങതളയും,്ഗാമീണ ഉല്ാദന ചക്്ദ്രങ്ങതളയും നിലവിലുള്ള

ചറാ്ുകളുമായി ബനിപ്പികുന്നതിനാവശ്യമായ എലാ കാലാവസ്ഥയിലും

ഉപചയാഗികാന്ക്പറുന്ന ്ഗാമീണചറാ്ുകള്ക്, ഓടകള്ക്, കലുങുകള്ക്,നടപ്പാതകള്ക്.

● തപാതുകളിസ്ഥലങ്ങള്ക്

● തവള്ളതപ്പാകം, വരള്ക്ചാനിയ്നണ്പവൃതികള്ക്.

● ്ഗാമ പഞായതുകള്ക്,വനിതാസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുതട തഫ്ചറെനുകള്ക്, ്ഗാമീണ

േനകള്ക്,അങണവാടികള്ക്, ്പകൃതി ചകാഭ ബാധിതര്ക്കുള്ള അഭയ ചക്്ദ്രങ്ങള്ക്

തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്ക് തക്ിടനിര്ക്മാണം.

● തതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതി ്പകാരം ഏതറടുകുന്ന നിര്ക്മാണ ്പവൃതികള്ക്കാ വശ്യമായ

നിര്ക്മാണസാമ്ഗികളുതട ഉല്ക്പ്പാദനം.

● തതാഴിലുറപ്പ്ക്്പകാരം സൃെ്ക്്ികതപ്പ് തപാതു ആസ്ികളുതട അറകുറപ്പണികള്ക്

തുടങ്ങിയവ.

അനുബന്ധം:വിവിധതലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്.

മേറ്റ്മാരുടെ ചുമതലകള്.

പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്പ്രവൃത്തിയുടെ മേല്നോട്ടം.

● തതാഴില്ക്കാര്ക്് ില്ക്ആവശ്യമുള്ളവിവരങ്ങള്ക്ചരഖതപ്പടുതുക.

● മസ്റ്റര്ക്ചറാളില്ക്തതാഴിലാളികളുതടഹാജര്ക്ഉറപ്പുവരുതുക.

● ചമറ്ക്മാരുതടപരിശീലനങ്ങളില്ക്പതങടുകുക.അറിവുകള്ക്തതാഴിലാളിക
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ളുമായി പങ്കുവെക്കുക

● ്പവൃതിഇടങ്ങളില്ക്ആവശ്യമായതസൗകര്യങ്ങള്ക്ഉചണാഎന്ന്ക് ഉറപ്പുവരുതുക

● കസറ്ക്്യറിയില്ക്ചമാണിററിംഗിന്ക്വരുന്നഉചദ്യാഗസ്ഥതരതകാണ്ക്ഒപ്പ്ക്വയ്ക്പ്പികണം

● തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് അവരുതട പതു അവകാശങ്ങതള കുറിച്ക് പറഞു തകാടുകുകയും

അവതരചബാധാവത്ക്കരികുകയുംതേയുക

● പുതിയ തതാഴില്ക് ഇടങ്ങള്ക് കതണതുവാനും പുതിയ തതാഴില്ക് ആസൂ്തണം തേയുവാനും

തതാഴിലാളികതളസഹായികുക .

● കൃത്യമായി ചസാെ്യല്ക്ഓ്ിറ്ക് ്ഗാമസഭയിലും,ത്പാജക്ക്റ്ക്മീറിങ്ങിലും പരിശീലന ക്യാമ്പിലും

പതങടുകുക.

● മറു തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് കൂടി ചമറ്ക് ന്ക്തറ േുമതലകളിചലക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹേര്യം

ഉണാകുക

● തതാഴിലാളികളുമായിനിരനരസമ്പര്ക്കംപുലര്ക്തുകയുംകൂടുതല്ക്ബനംസ്ഥാപികുകയും

തേയുക.

ഓവര്സീയര്/എഞിനീയര്

● ്പവൃതികളുതടഎസ്റ്റിചമറ്ക്തയാറാകല്ക്.

● ്പവൃതിയുതട സാചങതിക കാര്യങ്ങളും അളവുകളും തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് പറഞു

തകാടുകുക.

● ്പവൃതിയുതടഅളവുകള്ക്ചരഖതപ്പടുതികൂലിനല്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായനടപടികള്ക്തേയുക.

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി /അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

● പദതിയുതട ചമല്ക്ചനാ്ം.

● ബിലുകള്ക്അംഗീകരികല്ക്.

● തതാഴിലാളികളുതട ചവതനം യഥാസമയം അവരുതട എതകൗണില്ക് എതിതയന്നത്ക് ഉറപ്പു

വരുതല്ക്.

● മസ്റ്റര്ക്ചറാള്ക്സാക്യതപ്പടുതിതതാഴില്ക്അനുമതിനല്ക്കുക,

തൊഴിലാളികളുടെ കടമകള്.

● തതാഴിലിടങ്ങളില്ക്സമയകൃത്യതപാലികുക.

● ച്പാജക്ക്റ്ക് മീറിംഗ്ക്, തതാഴിലുറപ്പ്ക് ്ഗാമസഭകള്ക്,ചസാെ്യല്ക് ഓ്ിറ്ക് ്ഗാമസഭകള്ക് എന്നിവയില്ക്

പതങടുകുക.

● ഏല്ക്പ്പികുന്നചജാലികള്ക്കൃത്യതചയാതടപൂര്ക്തീകരികുക.

● ദിവസവും തതാഴില്ക് ആരംഭികുന്നതിനു മുമ്പും ചശെവും മസ്റ്റര്ക് ചറാളില്ക് ഒപ്പുകള്ക്

ചരഖതപ്പടുതുക

…………………………………………………………………………………………...................

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


