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പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

ജില്ല :പാലക്കാട്

ബ്ലോക്ക് :ആലത്തൂർ

താലൂക്ക് :ആലത്തൂർ

പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് : കാവശ്ശേരി

വീസ്തീര്ണ്ണം : 30.46ച.കി.മീ

നിയമസഭാമണ്ഡലം :ആലത്തൂർ

പാര്ലമെന്റ് മണ്ഡലം :പാലക്കാട്

വാര്ഡുകളുടെഎണ്ണം : 17

ആകെ ജനസംഖ്യ : 26839 (2011ലെസെന്സസ് പ്രകാരം)

സ്ത്രീകള് : 13993

പരുഷന്മാര് : 12846

പട്ടികജാതി : 5946

പട്ടിക വർഗം : 10

സാക്ഷരത : 79.34ശതമാനം

അതിരുകൾ



തെക്ക് -വടക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത,് മംഗലം പുഴ

വടക്ക് - തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കുത്തനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത,്

ഗായത്രിപ്പുഴ

കിഴക്ക് -ആലത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പടിഞ്ഞാറ് - മംഗലം പുഴ

വാർ ഡ് -7ആറപ്പുഴ



ആമുഖം

രാജ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങളില്ജീവിക്കുന്നസാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ

സര്വതോന്മുഖമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യന്

പാര്ലിമെന്റില് നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട ശക്തമായ നിയമങ്ങളിലൊന്നാണ്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005സെപ്തംബര്മാസം

അഞ്ചാം തീയ്യതിഈനിയമം നിലവില്വന്നു.

തൊഴില്ഒരു അവകാശമായി കല്പ്പിച്ചു നല്കുന്ന നിരവധിസവിശേഷതകളുള്ള

നിയമമാണിത.് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ദാരിദ്ര്യനിര്മാര്ജനം എന്ന പ്രാഥമിക

ലക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം പാരിസ്ഥിതിക പുനസ്ഥാപനം,സാമൂഹ്യആസ്തി

സൃഷ്ടിക്കല്എന്നിവയും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ

ലക്ഷ്യങ്ങളാണ.്ജനങ്ങളുടെ തൊഴില്ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തിനും അവരുടെ

കായികാധ്വാന ശേഷിക്കും നിയമസാധുതയും അന്തസ്സും

കല്പ്പിക്കുന്നുവെന്നതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷത. കേരളത്തിലാദ്യമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

നടപ്പാക്കിയത് പാലക്കാട്ടും വയനാട്ടിലുമാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെഈ

മേഖലയിലെ വിപുലമായഅനുഭവസമ്പത്ത് ആര്ജിക്കാന്നമുക്ക്

കഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ.്

മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

1.ഗ്രാമ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന,അവിദഗ്ധ തൊഴിൽചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ള

എതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷം 100 ദിവസത്തെ തൊഴിലിനുള്ള

അവകാശം.

2.ദരിദ്രരുടെ ഉപജീവനവുമായിബന്ധപ്പെട്ട വിഭവാടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തല്.

3.സാമൂഹ്യമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നഎല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പദ്ധതിയില്

ഉള്പ്പെടുത്തുക.

4.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.

സവിശേഷതകൾ



● നിയമത്തിന്റെ പിന്ബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി

● സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനം

● പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം,കാര്ഷിക മേഖലയിലെഅടിസ്ഥാനസൗകര്യ

വികസനം

● തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആസൂത്രണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും പങ്കാളിത്തം

● വേതനം നേരിട്ട് തൊഴിലാളികളുടെബാങ്ക്/പോസ്റ്റോഫീസ്

അക്കൗണ്ടിലേക്ക്

● പദ്ധതിസുതാര്യമാക്കാന്സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നഎല്ലാ പ്രവൃത്തികളും

പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന്

ഈ നിയമത്തിന്റെഅനുഛേദം 17(2)ല്നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു.പദ്ധതി

പ്രവര്ത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതുധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും

പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് അഥവാസാമൂഹിക കണക്ക് പരിശോധന.

എല്ലാ വാര്ഡിലും വര്ഷത്തില്രണ്ട് പ്രാവശ്യം സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭകള്കൃത്യമായി നടത്തണം. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്അഴിമതിക്ക്

ഇടനല്കാതെ,സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സോഷ്യല്

ഓഡിറ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത.് സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറകളിലുള്ളവരുടെ

പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായസാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടിയായണ്

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ നടക്കുക.പദ്ധതിപ്പണം ശരിയായ രീതിയില്

ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ,പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചുവോ,പദ്ധതിയുടെ

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിതത്തില്ഗുണപരമായഎന്തുമാറ്റമാണുണ്ടായത,്

സാമൂഹ്യആസ്തിസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്താന്ശ്രമിക്കുന്നത്.പൊതുജനങ്ങളുടെ

പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തുന്നതിനാല്സര്ക്കാര്പദ്ധികളുടെ നടത്തിപ്പിനുമേല്

പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ജാഗ്രതയുറപ്പാക്കാന്സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് വഴിയൊരുക്കും.



രാജ്യത്തെ പരമോന്നതഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനമായ കംട്രോളര്ആന്റ് ഓഡിറ്റര്

ജനറല് (സി.എ.ജി)പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്ഗനിര്ദേശമനുസരിച്ചാണ്ഈസോഷ്യല്

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത.്സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്രൂപീകരിച്ചസോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്ആലത്തൂർബ്ലോക്കിലെ കാവശ്ശേരി

പഞ്ചായത്തിലെഎട്ടാമത്തെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയാണ് നടക്കാൻ

പോകുന്നത.്

രീതിശാസ്ത്രം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് സംഘം പ്രവൃത്തിഫയല്പരിശോധന,ഫീല്ഡ്

സന്ദര്ശനം, തൊഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖം,എം.ഐ.എസ് പരിശോധന

എന്നിവയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട്

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.് താഴെ പറയുന്ന രീതിഅവംലംബിച്ചാണ്ഈ റിപ്പോര്ട്ട്

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്

1. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ

1.1ഓഫീസ് സന്ദര്ശനപരിപാടികള്.

2. അഭിമുഖം

2.1 (ബിഡിഒ,പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്,ജനപ്രതിനിധികൾ,സെക്രട്ടറി &

സ്റ്റാഫ)്.

2.2 മേറ്റ് ,തൊഴിലാളികൾ,കര്ഷകര്,തൊഴിലിന് പോകാത്ത തൊഴില്കാര്ഡ് ഉടമകള്.

3.ഫയൽപരിശോധന

3.1പൊതുപ്രവൃത്തികള്,വ്യക്തിഗതപ്രവൃത്തികള്

3.2 രേഖകളുടെ ഉള്ളടക്കം.സുതാര്യത,പരിപൂര്ണത.

3.3 ഭരണസമിതിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കാര്യപ്രാപ്തി.

4.ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശനം,നിരീക്ഷണം.



4.1പൂര്ത്തിയായ തൊഴിലിടം.

5. റഫറന്സ് .

5.1വികസന രേഖ,വാര്ഷിക പദ്ധതി രേഖ,രജിസ്റ്ററുകൾ,വർക്ക് ഫയൽ.

6. സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് എംഐഎസ്ഫോര്മാറ്റിലേക്കുള്ള വിവരശേഖരണം

6.1.വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡികരണം

7. ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ട ചര്ച്ച

8. കരട് റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

1 ആകെതൊഴില്കാര്ഡ് 4709

2 ആകെതൊഴിലാളികള്

3 ആക്റ്റീവ് തൊഴില്

കാര്ഡ്

3286

4 ആക്റ്റീവ് തൊഴിലാളികള്

5 പട്ടികജാതി വിഭാഗം 865

6 എസ്ടിതൊഴിലാളികള് 10

7 മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ

8 കഴിഞ്ഞവര്ഷം ആകെ

ചെലവ്

325.39lakh



9 ഈവര്ഷംആകെചെലവ്

വാര്ഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

ആകെതൊഴിൽ കാർഡ് 278

ആകെതൊഴിലാളികൾ 

ആക്റ്റീവ് തൊഴിലാളികള് 178

ആകെചിലവായ തുക(2018-2019) 858,910

ആകെതൊഴില്ദിനങ്ങള് 3097

സ്ഥിരമായിതൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്പെട്ടവര് 85

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 100 ദിവസം തൊഴില്കിട്ടിയവര്

(18-19)

6

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികള്

ക്ര

മ

നമ്

പ

ര്

വര്ക്ക്

കോഡ്

പ്രവൃത്തി തീയതി എസ്റ്

റിമേറ്റ്

തുക

ചെല

വായ

തുക

അ

വിദ

ഗ്ദ്

ധ

ത

ൊ

ഴില്

ദിന

ങ്ങ

ള്

വി

ദഗ്

ദ്ധ

ത

ൊ

ഴി

ല്

ദി

ന

ങ്

ങള്

സാധ

ന

ഘട

കം



1 lf/346878 MBNO-277/18/19 ലൈഫ്

ഭവനം പദ്ധതിയിലൈ

ഗുണഭഭ്താക്താകൾക്

ഭവനനിർമ്താണം -

സുധ്താശരവണൻ .

26/11/18

To

13/03/19

50,000 24390 90 0 0

2 LF/347515 MBNo361/18/19 ലൈഫ്

ഭവനം നിർമ്മാണം -

അബ്ദുൽഖാദർ

20/01/19

To

12/03/29

50,000 24390 90 0 0

3 LF/348503 MB No208/18/19 ലൈഫ്

ഭവന നിർമ്മാണം

നൂർജഹാൻ

29/09/18

To

12/03/19

25000 24390 90 0 0

4 LF/346875 MBNO 139/18/19ലൈഫ്

ഭവന നിർമ്മാണം -

ഗിരിജ

24/08/18

To

19/04/19

50000 24390 90 0 0

5 IC/215405 MBNO 311/18/19 ചേറും

കോട കനാൽമണ്ണ്

നീക്കം ചെയ്യൽ

08.12/18

To

13/12/18

139200 68818 250 0 0

6 FP/344675 MBNO 320/18/19

ആറാപുഴ പ്രദേശത്ത്

നീർച്ചാൽ

സംരക്ഷണം

20/12/18

To

28/12/18

154422 150,000 545 0 0

7 LD/330958 MBNO 378/181/19 ഏഴാം

വാർഡിൽ ശേഷം

അനുഭവിക്കുന്ന

വിഭാഗങ്ങളുടെ

കുടുംബങ്ങളിൽ

ഭൂവികസനം

25/01/19

To

09/02/19

291843 264255 960 0 0



8 IC/215536 MBNO 307/18/19

തെങ്ങിൻ ചിറ കാഡ

കനാൽ മണ്ണ് നീക്കം

ചെയ്യൽ

08/12/18

To

13/12/18

138000 68364 248 0 0

9 WH/286574 MBNO371/18/19

ചുണ്ടക്കാട് മുതൽ

വടക്കേ നട വരെ

ഗായത്രിപ്പുഴ

സംരക്ഷണം

28/02/19

To

10/03/19

314342 209914 762 0 0

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

വിവരങ്ങള് ജില്ലാത

ലം

ബ്ലോ

ക്ക് തലം

പഞ്ചായ

ത്ത് തലം

1 സൃഷ്ടിച്ച തൊഴില്ദിനങ്ങള് 9311669 206130 110647

2 കുടുബങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ ശരാശരി തൊഴില്

ദിനങ്ങള്(ലക്ഷത്തില്)

56.1

3 100 ദിനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ച

കുടുംബങ്ങള്

29976 40 103

4 ആകെതൊഴിലെടുത്ത കുടുംബങ്ങള് 1.66 8138 2922

5 ആകെതൊഴിലെടുത്ത തൊഴിലാളികള് 1.88 9070 3223

6 ആകെ തൊഴില് ദിനങ്ങള് എസ്.സി

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്

28.7% 6208 865

7 ആകെ തൊഴില് ദിനങ്ങള് എസ്.ടി

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്

8.63% 212 10

സന്ദര്ശന വിവരങ്ങൾ



1. ആകെ സന്ദര്ശിച്ച

തൊഴിലിടങ്ങള്

9

2 സന്ദര്ശിച്ച വീടുകള് 10

3 സന്ദര്ശിച്ച സജീവ

തൊഴിലാളികള്

58

4 സന്ദര്ശിച്ച നിഷ്ക്രിയ

തൊഴിലാളികള്

ഇല്ല.

5 പരിശോധിച്ച തൊഴില്

കാര്ഡുകള്

58

അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിലാളികള്ക്ക്

ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവ്യത്തികളെ കുറിച്ചും

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലും 2018ലെ മാസ്റ്റര്സര്ക്കുലറിലും വിശദമായി

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട.്

തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങൾ

1.അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴില്കാര്ഡ് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

2.അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും

ആയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും

3. തൊഴില്ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം, (15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല്അടുത്ത 30 ദിവസം ദിവസവേതനത്തിന്റെ

നാലിലൊന്നും പിന്നിടുള്ള ദിവസങ്ങളില്ദിവസവേതനത്തിന്റെ 50%വും

ലഭിക്കാന്തൊഴിലാളിക്ക് അവകാശമുണ്ട.്)

4.പദ്ധതിആസൂത്രണത്തില്പങ്കെടുക്കാനുളളഅവകാശം.

5. 5 കിലോമീറ്ററിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം,അല്ലെങ്കില്



(വേതനത്തിന്റെ 10ശതമാനം അധികം)

6. കുടിവെള്ളം,വിശ്രമസൗകര്യം,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ സൗകര്യം ഇവ

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്വേതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

8.വേതനവിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം.

9.സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം.

10. ഗ്രാമസഭയില്പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയില്

പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം.

തൊഴിലുറപ്പു നിയമം ഷെഡ്യൂൾ 2 പാര 1 അനുസരിച്

18വയസ്സ് പൂർത്തിയായഏതൊരാളും തൊഴിൽ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ 15

ദിവസത്തിനുള്ളിൽഫോട്ടോപതിച്ച തൊഴിൽ കാർഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ചെലവിൽലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് നിയമം നൽകുന്നത്.

നിരീക്ഷണം

278തൊഴിൽ കാര്ഡുള്ള ഈവാർഡിൽ 174പേർസജീവമായിതൊഴിൽ

ചെയ്യുന്നവരാണ.് 2018-19 കാലയളവില്

തൊഴില്കാർഡിന്അപേക്ഷിചഎല്ലാവര്ക്കുംതൊഴില്

കാര്ഡ്ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട.് തൊഴിലാളികൾ

സ്വന്തംചെലവിലാണ്പുതിയതൊഴിൽ കാർഡിൽഫോട്ടോ

പതിച്ചത്എന്നുംമനസിലാക്കാൻസാധിച്ചു.ഇതുഅവകാശലംഘനമാണ.്

തൊഴില്ആവശ്യ പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള

അവകാശവുംആയതിന്റെ കൈപറ്റ് രസീത് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം

നിരീക്ഷണം

അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാറില്ല.

പരിശോധിച്ചതിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാത്തകാര്യം തൊഴിലാളികള്

മേറ്റ്ന്അറിയിച്ചു മേറ്റ്എംജി എൻആർ ഇ ജിഎസ് ഓഫീസ്വഴി അപേക്ഷ

കൊടുക്കുകയാണ്ചെയ്യാറുള്ളത.്



.തൊഴിലില്ലായ്മവേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശo

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രകാരം തൊഴില്ആവശ്യപെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്പതിനഞ്ച്

ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്നല്കിയിരിക്കണം.

അല്ലെങ്കിൽതൊഴിലില്ലായ്മവേതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യത്തെ 30

ദിവസം (1/4 &പിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

174ആക്റ്റീവ്തൊഴിലാളികള്ഉള്ളഈവാര്ഡില്കഴിഞ്ഞസാമ്പത്തികവര്ഷത്തിൽ

6തൊഴിലാളിക്ക്നൂറുതൊഴിൾ ദിനങ്ങൾലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. .തൊഴിലില്ലായ്മ

വേതനംആർക്കും ലഭിച്ചതായിഅറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

വേതനവിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിന്

നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശം

വേതനവിതരണത്തിലെ കാലതാമസംഎടുത്താൽ 0.05 %പലിശയും ചേർത്ത് കൂലി

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

ഈകലയാളിവിൽആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ജോലിസ്ഥലത്ത,്കുടിവെള്ളം,തണല്,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റുകള്,

എന്നിവലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നസ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം,തണല്

,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് ,കയ്യുറ കാലുറ എന്നിവ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന

സ്ഥാപനം വഴി സൗജന്യ മായി തൊഴിലാളികള്ക്ക് ലഭികെണ്ടാതാണ്

നിരീക്ഷണം

നിലവിൽ കുടിവെള്ളം, തണൽലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.പ്രഥമശുശ്രുഷ കിറ്റ്

ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഫീല്ഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നസമയത്ത്

തൊഴിലാളികളില്നിന്നും മേറ്റ്മാരില്നിന്നും മനസിലാക്കാന് സാധിച്ചത്.

കയ്യുറ, ഒന്നുംതന്നെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല .വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്

കുറച്ചുപേർക്ക്കാലുറ ലഭിച്ചിരുന്നു.

പദ്ധതിആരംഭ മീറ്റിംഗില്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം



തൊഴില്ഉറപ്പു നിയമം ഷെഡ്യൂള്22പ്രകാരം ഒരു പദ്ധതിആരംഭിക്കുന്നത് മുന്പ്

പദ്ധതിസംബന്ധിച്ച മുഴുവന്കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി തൊഴിലാളികളെബോധ്യ

പ്പെടുത്തുന്നതിന് ബന്ധപെട്ട നിര്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ,വാര്ഡ്

മെമ്പര്,സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്എന്നിവരുടെസാനിധ്യത്തില്ഏതെന്കിലും

പൊതുസ്ഥലത്തോ തൊഴിലിടങ്ങളില്വച്ച് പദ്ധതിആരംഭ മീറ്റിംഗ്

നടത്തേണ്ടതുണ്ട.്

നിരീക്ഷണം

നിലവിൽ വാർഡില്പ്രവ്ര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്പ്പദ്ധതി ആരംഭ

മീറ്റിങ്കൂടാറുണ്ട് എന്നാണ് തൊഴിലാളികളും മേറ്റും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്

.

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലും തരത്തില്ഉള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാല്

ചികിത്സ്യക്ക്ആവശ്യമയി വരുന്ന മുഴുവന്ചിലവുകളും തൊഴിലാളിക്ക്

ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽആർക്കും യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള അപകടം പറ്റിയതായി

അറിയിച്ചിട്ടില്ല .

പരാതി പരിഹാരം

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ ഷെഡ്യൂള്പത്തൊന്പതു പ്രകാരം സമയബന്ധിതമായി പരാതി

പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു.പദ്ധതിയുമായിബന്ധപെട്ട

പരാതികള്ഫോണ്മുഖേന ടോള്ഫ്രീ നമ്പര്ഉപയോഗിച്ചും രേഖാമൂലം എഴുതി

നല്കിയും ഇ മെയില്വഴിയും സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്...

18004255720എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽപരാതികൾ രേഖപെടുത്താം എന്നുള്ള

വിവരം തൊഴിലാളികളിൽലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

18004255720എന്നടോൾഫ്രീനമ്പറിൽ പരാതികൾ രേഖപെടുത്താം എന്നുള്ള



വിവരം തൊഴിലാളികളിൽ ലഭ്യമല്ല.

അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം(Schedule 2

Para 18 )

തൊഴിലാളിയുടെതാമസസ്ഥലത്തുനിന്ന്അഞ്ച്കിലോമീറ്റർചുറ്റളവിലല്ലതൊഴി

ൽലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽവേതനത്തിന്റെ 10

ശതമാനംകൂടിഅധികവേതനംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

നിരീക്ഷണം

ഒരേവാർഡിൽ തന്നെയുള്ളപണികളാണ് തൊഴിലാളികൾചെയ്തുവരുന്നത്.

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവ്ഴ്ന്

പ്രവൃത്തികളും സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കണമെന്ന് സെക്ഷന് 17(2)

നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു

നിയമം അനുശാസിക്കും പ്രകാരം ഉള്ള സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയ ഇതുവരെ

നടന്നിട്ടില്ല.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിഅടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു

അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ.്അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശലംഘനത്തെ ഗൗരവത്തോടെതന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.അതിലേക്ക്

വരുന്നതിന് മുമ്പ് സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് സംഘം) .അതിന്റെ വിവരങ്ങള്

ഇവിടെ പങ്കുവക്കുന്നു.

ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിശോധന

കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകള്നിര്ബന്ധമായും

സൂക്ഷിക്കേണ്ടവയാണ.്

1) തൊഴില്കാര്ഡിനുളളഅപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റര്



2) സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റര്

3) ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്

4) പ്രവൃത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചെലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്

5) സ്ഥിരആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റര്

6) പരാതി രജിസ്റ്റര്

7) സാധനഘടക രജിസ്റ്റര്

കണ്ടെത്തലുകൾ

AMCപ്രകാരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

1.തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ

തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബാപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർആണ് തൊഴിൽ കാർഡ്

രജിസ്റ്റർ. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

2. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറിനു വിഭധയമ്താകിയ ഏഴ്താംവ്താർഡിലൈ ഗഗ്താമസഭരജിസ്റ്റർ

പരിഭശ്താധിച്ചഭ്്താൾ ലത്താഴിൈുറ്ു പദ്ധതിയിൽഏലറടുഭകണ്ടപദ്ധതികൾ

ഗഗ്താമസഭയിൽചർച്ച ലചയ്ു തീരുമ്താനിച്ചത്തായി ക്താണുവ്താൻസ്താധിച്ചു.

3. ഡിമാൻഡ്, അലോക്കേഷൻ വേതന രജിസ്റ്റർ

പരിശോധിച്ചതിൽ വെള്ളശപപ്പറിൽകൂടായിഎഴുതി ശേറ്റ്വെഏൽപ്പിച്

ഓഫീസിൽെൽകുന്ന രീതിയാണ്അെലംബിച്ചിരികുന്നത് . ഇങ്ങവെലഭികുന്ന

അശപക്ഷകൾകു രസീതിയും ൊൽകാറുണ് െളവരെല്ല്ിോൻ്് രീതിയാണ്

ആയതുവകാണ് ഏഴാം ൊർ്ിൽപരിശോധെയ്ക് െിശധയോകിയ

പപെൃതികളുവെ ്ിോൻഡ്കവണതിവയങിലും ‘ഓശരാ പപെർതിയുവെയും

്ിോൻ്്അതാത്ഫയലിൽസൂക്ഷികുന്നത്ആയിരികുംഅഭികാേ്ം.

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:



പ്രവൃത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

ആണ് വർക്ക് രജിസ്റ്റർ.വർക്ക് രജിസ്റ്റർസെര്ട്ടിഫൈചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018 -2019

കാലയളവിൽചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് MISൽ നിന്നും ഡ്യൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ)

2019 ജനുവരി മ്താസം വലര ലത്താഴിൈുറ്് പദ്ധതിയുമ്തായി ബന്ധല്ട് ലചയുന്ന

ഗപവർതികളുലട ഭപരും വിവരങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി സൂകിച്ചിടുണ്ട്

ഗുണഭോകതക്കുളുടെ പേര് കൂടീ ചേര്ക്കേണ്ടതാണ്

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ:

പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പരാതികൾ ഒന്നും തന്നെ

രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻസാധിച്ചില്ല. 18004255720എന്ന ടോൾഫ്രീ

നമ്പറിൽപരാതികൾ രേഖപെടുത്താം എന്നുള്ള വിവരം തൊഴിലാളികളിൽ

ലഭ്യമല്ല.

7. മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ :

മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽചെയ്യുന്നതിന്

ആവശ്യമായ രേഖകൾസൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ . 7വാർഡിൽ മെറ്റീരിയൽ

പണിയൊന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല.

ഫയല്വെരിഫിക്കേഷന്

2018ലെവാര്ഷിക മാസ്റ്റര്സര്ക്കുലര്അധ്യായം 7ലെഖണ്ഡിക 11(5)പ്രകാരം ഒരു

പ്രവൃത്തി ഫയലില്താഴെ പറയുന്ന 22 രേഖകള്സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്:



1.കവര്പേജ്

2.ചെക് ലിസ്റ്റ്

3.വാര്ഷിക പദ്ധതിആസൂത്രണ രേഖ

4.ടെക്നിക്കല്എസ്റ്റിമേറ്റ് ആന്റ് ഡിസൈന്

5.സാങ്കേതികഅനുമതി രേഖ(TS)

6.ഭരണാനുമതി രേഖ(AS)

7.സംയോജിതപദ്ധതിആണെങ്കില്അതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്

8.ആന്വല്മാസ്റ്റര്സര്ക്കുലര്അനുഛേദം 3എ,3ബി പ്രകാരമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ

ഡിമാന്റ് ഫോറം.

9.പ്രവൃത്തി അനുവദിക്കല്ഫോറം

10.ഇ.മസ്റ്റര്റോള്

11.മെഷര്മെന്റ് ബുക്ക്

12.മെറ്റീരിയല്വര്ക്ക് ആണെങ്കില്സാധനങ്ങള്വാങ്ങുന്നതും

ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്

14.ഫണ്ട് ട്രാന്സ്ഫര്ഓര്ഡര്

15.മെറ്റീരിയല്വൗച്ചറുകളും ബില്ലുകളും

16.റോയല്റ്റി ഉണ്ടെങ്കില്അതിന്റെ രേഖകള്

17.പ്രവൃത്തിആരംഭം മുതല്അവസാനിക്കുന്നതുവരെയുള്ള മൂന്ന് ഘട്ട ഫോട്ടോ.

18.പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം.

19.മസ്റ്റര്റോള്മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്/ഫയല്ട്രാക്കിങ് ഫോറം

20.ജിയോ ടാഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

21.സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ കോപ്പി

22.സൈറ്റ് ഡയറി



കണ്ടെത്തലുകള്

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചപ്പോള്കണ്ടെത്തിയ 9പ്രവര്ത്തി

ഫയലുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.കവര്പേജ്

പരിഭശ്താധിച്ച9ഫയൈുകളിൽവ്താർഷിക മ്താസ്റ്റർസർകുൈർ ഗപക്താരമുള്ള

കവർഭപജ്്താണ്താൻസ്താധിച്ചു. കവർ ഭപജിൽബ്താങ്ആയ്താണ് ക്താണ്താൻകഴിന്നത്.

2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

കവര്പേജ് പോലെത്തന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവൃത്തികള്ക്ക് സുതാര്യതയും

വ്യക്തതയും ഉറപ്പാക്കാന്സഹായിക്കുന്ന രേഖയാണ് ചെക് ലിസ്റ്റ്. ഒരു ഫയലിൽ

ഏതൊക്കെ രേഖകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഏത് പേജ് മുതൽഏത്

പേജ് വരെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്.

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും ചെക് ലിസ്റ്റ് കാണാൻസാധിച്ചു.പക്ഷേ പേജ്

നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3.വാര്ഷിക പദ്ധതി രേഖ

ഒരു വാര്ഡിലെ തൊഴില്ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുഴുവന്തൊഴിലാളികള്ക്കും

വര്ഷത്തില്100പണി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായപ്രവൃത്തികള്കണ്ടെത്തി

രേഖപ്പെടുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നസുപ്രധാനമായ രണ്ടു രേഖകളാണ്ആക്ഷന്

പ്ലാനും ഷെല്ഫ്ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റും. ഒരു വാര്ഡില്ഒരു വര്ഷം

നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവ്യത്തികളെ കുറിച്ചുളള സമഗ്രമായ രൂപരേഖയാണ്

വാര്ഷിക പദ്ധതി രേഖ. ഗ്രാമസഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾഷെൽഫ് ഓഫ്

പ്രോജക്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇതിൽനിന്നും മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽഅതാത്

സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽആവശ്യമുള്ള വർക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്ഷൻ

പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും .

ആക്ഷൻപ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തി തന്നെയാണോനടപ്പിലാക്കിയത്

എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുംആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഒരു



പ്രവൃത്തിയുടെഫയലില്പ്രവ്യത്തിയെ കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്ന

വാര്ഷികപദ്ധതിയുടെ പകര്പ്പ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ.്

പരിശോധിച്ച 9പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽ വാർഷിക പദ്ധതി രേഖകൾ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല,എന്നാൽഎന്നാൽ തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ഓഫീസിൽ

മുഴുവൻആക്ഷൻപ്ലാനും ബൈൻഡ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിൻറെ ഒരു കോപ്പിഫയലിൽ കൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്

ഓരോപ്രവൃത്തിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈൻ,

പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾവിശദീകരിക്കുന്നസാങ്കേതിക കുറിപ്പ്

തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും സെക്വർസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ

ഓൺലൈനായിഅനുമതികൾലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ് .ഒരു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങും

മുമ്പ് ആ പ്രവൃത്തി എന്ത,്എങ്ങനെ,എത്ര അളവില്ചെയ്യണമെന്നറിയാന്

തൊഴിലാളികള്ക്ക് അവകാശമുണ്ട.്അതിന് അവര്ക്കും ഇക്കാര്യമറിയാന്

താത്പര്യമുള്ള മറ്റുള്ളവര്ക്കും മനസ്സിലാക്കാന്കഴിയുന്ന തരത്തില്ഓരോ

പ്രവൃത്തിയുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ കൂടെ ജനകീയഎസ്റ്റ്മേറ്റ്

തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട.്എന്നാല്വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തില്ഇത്തരത്തിലുള്ള

ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയില്ലെന്നാണ് ജീവനക്കാര്

പറയുന്നത.്പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയലിലും ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് കാണാന്

കഴിഞ്ഞില്ല.

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും ഡീറ്റെയ്ൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് റേറ്റ് അനാലിസിസ്

സഹിതം ഉണ്ടായിരുന്നു.എല്ലാ ഫയലുകളിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടും

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ,്സർവ്വേഡാറ്റ എന്നിവ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയറുടെ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ട.് തീയതി

ഇല്ല.

5.സാങ്കേതികാനുമതി



സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോപ്രവർത്തിക്കും

സംസ്ഥാനസർക്കാർചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര സ്ഥാനത്തിന്റെ

അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരടങ്ങുന്നസമിതിയുടെഅനുമതിരേഖഎല്ലാരീതിയിലും

പൂര്ണവുംആധികാരികവുമായിരിക്കണം.

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും സാങ്കേതികഅനുമതിരേഖ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് AEയുടെ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. തീയതി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാര്ഡില്ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നല്കുന്നഅംഗീകാരമാണ്

ഭരണാനുമതി.സെക്യുറില്നിന്നെടുത്ത കോപ്പിയാണ് ഫയലില്

സൂക്ഷിച്ചരിക്കുന്നത.്

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതിരേഖ ഉണ്ടായിരുന്നു.പൊതു

വിവരങ്ങളിൽ ഭരണാനുമതി നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

.

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ്)

കൺവേർജൻസ് പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും ബാധകമല്ല.

8.തൊഴിലാളികളുടെ ഡിമാന്റ് ഫോറം

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തില്തൊഴിലാളികള്ക്ക് വര്ഷത്തില്100

ദിവസത്തെ തൊഴിലും ,തൊഴില്കിട്ടിയില്ലെങ്കില്തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനവും

കിട്ടണമെങ്കില്അവര്നല്കുന്നഅപേക്ഷയും കൃത്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.ആന്വല്

മാസ്റ്റര്സര്ക്കുലറില്നിര്ദേശിക്കുന്ന തരത്തില്തൊഴിലുറപ്പു നിയമത്തിലെ

അനുഛേദം 3എ,3ബി പ്രകാരമുള്ള നിർധിഷ്ട ഫോറത്തില്അപേക്ഷ

നല്കേണ്ടതുണ്ട.്



വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തില്7വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ

വെള്ളപ്പേപ്പറിൽഎഴുതിയഡിമാൻഡ്ഫോം മേറ്റ് മുഖേനപഞ്ചായത്തിന്റെ

തൊഴിലുറപ്പ് ഓഫിസിൽആണ് തൊഴിൽഅപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

9.തൊഴില്അനുവദിക്കൽ

തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷസ്വീകരിച്ചാല്15 ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്

നല്കണമെന്ന് MGNREGA Shedule2 Section 6–ല്പരാമര്ശിക്കുന്നു.അതിന്

കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം കൊടുക്കണമെന്നും അദ്ധ്യായം 3

Section 7,8,9 ഭാഗങ്ങളില്അനുശാസിക്കുന്നു.

തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടവര്ക്കു തൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

വർക്ക് അലോക്കേഷൻഫോം 9പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിലും കാണുവാന്

സാധിച്ചില്ല.എന്നാൽഇവ മറ്റൊരു ഫയലിൽആയിസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു .

10. ഇ-മസ്റ്റ്ര്റോള്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ രേഖകളില്ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണ്

മസ്റ്റര്റോള്.തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽചെയ്യുന്ന തീയതി, ഹാജർ, ദിവസവേതനം

,മസ്റ്റ്ര്റോള്പ്രകാരമുള്ള വേതനം,എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള

അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര്റോള്. ഇതിൽബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്

ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ തീയതിയോടു കൂടി ഒപ്പും, സീലും

രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ.് മസ്റ്റര്റോള്ഗൗരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട

രേഖയാണ.് ഇവിടെ മേറ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം തന്നെ മസ്റ്റര്റോള്കൈകാര്യം

ചെയ്തതായി കാണാന്കഴിഞ്ഞു. 9പ്രവൃത്തി ഫയലിലെ മസ്റ്റര്റോള്

പരിശോധിച്ചപ്പോള്കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു:

1) മസ്റ്റര്റോളുകള്BPO ,ASഎന്നിവർപരിശോധിക്കുന്നതായി

മനസ്സിലാക്കുവാന്കഴിഞ്ഞു.

2) പരിശോധിച്ച 9ജനറൽഫയലുകളിലും മേറ്റ് ഒപ്പു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.പേജ്

നമ്പർ ഇല്ല.

3) പരിശോധിച്ച മസ്റ്റര്റോളുകളിൽഎംബുക്ക്നമ്പര്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4) പരിശോധിച്ച മസ്റ്റര്റോളുകളിൽബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമർ ഓഫീസർ,



പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും, സീലും , തിയതിഎന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

5) പരിശോധിച്ച റോളുകളിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത തീയതി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

Check leaf ശൊളം പപാധാെ്ംെരുന്നഇ േസ്വറർ ശറാളിൽ ഉള്ളവെടിതിരുതലുകൾ

െിർബന്ധോയും ഒഴിൊശകണതാണ് .

11. മെഷർമെൻറ് പുസ്തകം (M Book)

ഒരു പ്രവൃത്തിയില്എന്തു നടന്നു,എത്ര അളവില്നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സുപ്രധാന രേഖയാണ് എം.ബുക്ക്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെഈപുസ്തകത്തില്അളവുകള്രേഖപ്പെടുത്തുന്ന

ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്അവരുടെ പേരും ഒപ്പും സീലും നിര്ബന്ധമായും

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും എംബുക്ക്ഉണ്ടായിരുന്നു. 9എംബുക്കും

സെക്രട്ടറി സര്ട്ടിഫൈചെയ്തിട്ടില്ല,സീല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെഷർമെൻറ്

ബുക്കിൽ നമ്പർ ,പേജ് നമ്പർ, ഇവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. AS,TS നമ്പർ,

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ,എസ്റ്റിമേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സെക്രട്ടറി,

അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്എന്നിവരുടെ ഒപ്പും സീലും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്എന്നാല്പ്രസിഡന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും

ഓവർസീയറുടെയും ഒപ്പിനൊപ്പം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള

അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് മെഷർമെന്റ്ബുക്ക്. ഇതില്പ്രവൃത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനു

മുമ്പുള്ള അളവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

12.മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്



മെറ്റീരിയല്എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി,

വെന്റര്ക്ക് നൽകേണ്ട തുക,അവരുടെ പേര,്അക്കൗണ്ട്നമ്പര്,പ്രവര്ത്തിയുടെ

പേര,്വര്ക്ക്കോഡ് ,ബില്നമ്പര്,തീയതി എന്നിവഎല്ലാം കാണിച്ചു കൊണ്ട്

മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന

പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്.

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

13.വേജ് ലിസ്ററ്

പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിയായാല്മസ്റ്റര്റോള്പ്രകാരം തൊഴിലാളികള്ക്ക് വേതനം

അനുവദിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന രേഖയാണ് വേജ് ലിസ്റ്റ.് തൊഴിലാളികൾഎത്ര

ദിവസം ജോലി ചെയ്തു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവർക്ക് നൽകേണ്ട

തുകഅതായത്കൂലി,ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാടക, മൂർച്ച

കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുകഎന്നിവഎല്ലാം കാണിച്ചു കൊണ്ട് പണം കൈമാറുന്നതിന്

വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വേജ് ലിസ്റ്റ.്

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും മസ്റ്റർ റോൾപ്രകാരമുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റ്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

14. ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ (FTO)

തൊഴിലാളികളുടെ വേതനംഅവരവരുടെബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു

എന്നതിനുളള തെളിവെന്ന നിലയിലാണ് FTOയുടെ പ്രധാന്യം.

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിലും ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. Mbook ന് പുറകിൽFTO നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. FTO

രജിസ്റ്റര്പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട.്

15. മെറ്റീരിയല്വൗച്ചറുകളും ബില്ലുകളും

ഈഓഡിറ്റ് കാലയളവില് മെറ്റീരിയല്ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി



പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

16. റോയൽറ്റി

പരിശോധന വിധേയമാക്കിയഫയലുകളിൽ റോയൽറ്റി ബാധകമായിരു ന്നില്ല.

17.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന്,പ്രവ്യത്തികള്

സംബന്ധിച്ചു തെളിവുകള്ശേഖരിക്കാന്അതിന്റെഫോട്ടോകള്സഹയകമാകും.

പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്,പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്,

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോള്തുടങ്ങിയ ഓരോഘട്ടത്തിലെയും

ഫോട്ടോകൾഫയലിൽസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരിശോധിച്ച9പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിലും മൂന്ന് ഘട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒന്നും

തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.എന്നാൽസിസ്റ്റത്തിൽ

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

18. പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച 9ഫയലുകളിൽപ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

കാണുവാൻസാധിച്ചു.

19.മസ്റ്റര്റോള്മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് /ഫയല്ട്രാക്കിങ് ഫോറം

തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിലും അതിന്റെ രേഖകള്

കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും ഉത്തരവാദിത്തം

നിശ്ചയിച്ചിടുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെഏറ്റവും സുപ്രധാനരേഖയായ

മസ്റ്റര്റോള്ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതു മുതല്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനംബാങ്കിലേക്ക്

അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള FTOബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുന്ന തീയതി ക്രമത്തില്

മസ്റ്റര്റോള് മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പില്രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

പരിശോധിച്ച 9ഫയലിലും ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ് ഫോംഅഥവാ മസ്റ്റർ റോൾ

മൂവ്മെൻറ് സ്ലിപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീയതി, ഒപ്പ് എന്നിവ



രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

20. ജിയോ ടാഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

പ്രവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജിയോ ടാഗ്ഡ്

ഫോട്ടോസ.് മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾക്കു പുറമെ ജിയോടാഗ്ഡ്

ഫോട്ടോയുടെ പ്രിന്റും ഫയലില്സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുറപ്പാക്കേണ്ടത്

മേറ്റിന്റെയും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്ധോഗസ്ഥരുടെയും ചുമതലയാണ.്

എന്നാൽപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ഒരു പൊതു ഫയലിലും ഇവ കാണാന്

സാധിച്ചില്ല. തെളിവ് ശേഖരണം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവ്യത്തികളുടെ

ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തഘടകമായതിനാല്ഈകാര്യത്തില്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്ദോഗസ്ഥര്കൂടുതല്ജാഗ്രത പുലര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്

21. സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ കോപ്പി

AMCപ്രകാരമുള്ള സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഇപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്.

22. സൈറ്റ് ഡയറി

സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വർക്ക് ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ട 22 മത്തെ രേഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

പ്രവൃത്തികള്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നഅളവിലും കൃത്യതയിലും

നിര്വഹിക്കുന്നതിലുള്ള ഉപാധികളടങ്ങുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണ് സൈറ്റ്

ഡയറി.സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയസൈറ്റ് ഡയറി

പ്രവര്ത്തി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന രേഖയാണ.്പദ്ധതി

ആരംഭയോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്മുതല്ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും

നിര്ദേശങ്ങളും സന്ദര്ശകഡയറിയില്അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവ്യത്തി പദ്ധതിആരംഭ മീറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിജിലന്സ്

ആന്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി വിവരങ്ങള്, തൊഴിലുപകരണങ്ങളുടെ വാടക,

ഷാര്പ്പനിംഗ് തുക, തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് പദ്ധതിച്ചെലവ്,പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെസൗകര്യങ്ങൾ,



പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചസാധനസാമഗ്രികളുടെ വിവരങ്ങൾ,

സന്ദര്ശക കുറിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സൈറ്റ് ഡയറിയുടെ കവർപേജിൽപ്രവ്യത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക

വിവരങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻപറ്റുന്ന രീതിയിൽ

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ.്

സൈറ്റ് ഡയറിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോജക്ട് ഇനീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങ.് ഒരു

പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ

പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ ഒരു പ്രവർത്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്

തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായഅവബോധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനും വാർഡ്

മെമ്പർ, സ്റ്റാഫ്എന്നിവരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്ന യോഗമാണ് പദ്ധതി

ആരംഭ മീറ്റിങ്ങ്.പ്രസ്തുതസൈറ്റ് ഡയറിയില്മേൽപറഞ്ഞഅധികാരികളുടെ

സാന്നിധ്യത്തിൽപദ്ധതിആരംഭ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയതായിബോധ്യപ്പെട്ടു.

ഓരോപ്രവൃത്തിആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്പും അംഗങ്ങളുടെയും വാർഡ്

മെമ്പര്,സ്റ്റാഫ്എന്നിവരുടെസാന്നിധ്യത്തില്പദ്ധതിആരംഭ മീറ്റിംഗ്

നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്

മനസ്സിലാക്കുവാന്കഴിഞ്ഞു..

സൈറ്റ് ഡയറി യുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് വിജിലൻസ്ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ്

കമ്മിറ്റി.ഓരോവാർഡിലെപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ

മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരുമാണ് വി.

എം.സി യിൽഅംഗങ്ങൾആയിരിക്കേണ്ടത്. പദ്ധതിയുമായിബന്ധപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങള്രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാഗത്ത് വിഎംസിഅംഗങ്ങള്പദ്ധതിയുടെ

ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

തൊഴിലിടത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ

തൊഴില്സ്ഥലത്ത് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെളളം, തണല്,

പ്രാഥമിക വൈദ്യസഹായം, 5വയസ്സിന് താഴെയുളള കുട്ടികള്ക്ക് ക്രഷ് തുടങ്ങിയ

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്ഒരുക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെഷെഡ്യൂള്2ൽ 23 മുതൽ

28വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട.്ഈഅവകാശത്തെക്കുറിച്ച്

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോള്അറിയാന്കഴിഞ്ഞത്:



 ക്രഷ് സൗകര്യത്തെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളികള്ക്ക് അറിവില്ല.

 കുടിവെള്ള സ്വകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.

 തണൽസൗകര്യം ലഭ്യമാണ്

 കയ്യുറ, കാലുറ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമല്ല

 തൊഴിലാളികൾക്ക് ചികിത്സസഹായത്തെക്കുറിച്ചുള്ളഅറിവ്

ഉണ്ട്തായിരുന്നില്ല.

 തൊഴിൽഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ

പരിമിതമാണ.്

 നിലവിൽപ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് ഇല്ല

വിജിലന്സ്ആന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി (ജാഗ്രതാ മേല്നോട്ട സമിതി)

ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത മേൽനോട്ട

സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ.് ഇതില്പട്ടികവര്ഗ്ഗ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്

വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടതും പകുതി പേര്സ്ത്രീകള്ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അധ്യാപകര് ,അംഗനവാടി വർക്കർ, സ്വയം സഹായ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ,

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ, ഉപഭോക്തൃ സമിതികൾ, യുവജന

ക്ലബ്ബുകൾ, പൊതു സമൂഹ സംഘടനകൾ, തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും VMC

അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ.് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് VMC

യെ നിയമിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമസഭയാണ്. പ്രവര്ത്തി സ്ഥല സന്ദര്ശനം

,തൊഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തൽ, രേഖകളുടെ പരിശോധന

പ്രവർത്തി സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന, പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം

നിർണയിക്കൽ, തുക നിർണയം, പ്രവർത്തിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ്,

പ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തൽ

എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചുമതല. VMC എല്ലാ പ്രവർത്തികളും

പരിശോധിക്കേണ്ടതും മൂല്യ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അവ ഗ്രാമസഭയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. VMC

റിപ്പോർട്ട് ഒരു പൊതു രേഖയായി കരുതേണ്ടതും

ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പൊതു രേഖയായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും

ലഭിക്കേണ്ടതും ആണ.്

ഇവിടെ 5 VMC അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്താഴെ പറയുന്നു.



1. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. -ചുമട്ട് തൊഴിലാളി

2 വെള്ള -Rtdയൂണിയൻ മെമ്പർ

3. രാധാകൃഷ്ണൻ. -kSEB ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

4. ഭാമ -പ്രസിഡൻറ്

5. രാമൻ -തൊഴിലാളി

● അഞ്ചുമുതല്ഏഴുവരെഅംഗങ്ങള്ഉള്പ്പെട്ടതാണ് ഒരു വിഎംസി

● വിഎംസി അംഗങ്ങള്തൊഴിലിടങ്ങൾസന്ദർശിക്കാറില്ല എന്നാണ്

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത.്

● VMC റിപ്പോര്ട്ടില്ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുംതന്നെ

രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

CIB- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെസുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള

ഒരു ഉപാധിയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ് .Para 25(a), schedule 1

അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തിയുടെഅടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾഅതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ്

തുക,സാധനവേതനഘടകങ്ങൾ,യഥാർത്ഥ ചെലവ് ,തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ

വിവരങ്ങൾസാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന

രീതിയിൽപ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ.്.ഈബോർഡ്

സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഓരോപ്രവർത്തിയുടെയുംആരംഭഘട്ടത്തിൽആണ.്ഓരോ

പ്രവർത്തിക്കും അനുസൃതമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള

ബോർഡുകൾസിമൻറ്ഉം കോൺക്രീറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച്

സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുമ്പ് ,ടിൻ

,ഫ്ളക്സ്ഷീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾ

സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ.് നിർമ്മാണച്ചെലവ് വ്യക്തിഗത.

പ്രവർത്തികൾക്ക് 3000 രൂപയും പൊതു പ്രവർത്തികൾക്ക് 5000 രൂപയുംആണ്

പരമാവധി ചിലവ് എന്നാണ്ആനുവൽ മാസ്റ്റർസർക്കുലർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.

സിഐ ബിഅടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വര്ക്ക്ഫയലില്ഉള്പ്പെടുത്തണംഎന്നത്



നിര്ബന്ധമാണ്.

പരിശോധനക്ക് വിധേയമായ 9ഫയലുകളിലും CIB കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിലെ വീഴ്ച്ചകൾ

സൈറ്റ് ഡയറിയും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ

സന്ദര്ശകപുസ്തകവും പരിശോധിച്ചപ്പോള്മനസിലായ വിവരങ്ങള്: ജില്ലാ,

ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്യോഗസ്ഥര്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസും

പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്സന്ദര്ശിച്ച് വേണ്ട

നിര്ദേശങ്ങള്നല്കിയിട്ടില്ല . തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായിബന്ധപ്പെട്ട

ജില്ലയിലെഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോര്ഡിനേറ്ററായ

കളക്ടറാണ.്അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവൃത്തികള്

ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല ജോയന്റ് പ്രോഗ്രാം കോര്ഡിനേറ്റര്ക്കും. കഴിഞ്ഞ

ഒരു വര്ഷത്തിനിടെഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരിക്കല്പോലുംഈപഞ്ചായത്തില്

സന്ദര്ശനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെഅന്വേഷണത്തില്

മനസിലായില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനിടെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നടത്തിയ സന്ദര്ശന

വിവരങ്ങള്:

ക്രമ

നമ്പ

ര്

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ

പേര്

ഓഫീസ്

സന്ദര്ശന

ദിവസങ്ങള്

തൊഴിലിട

സന്ദര്ശന

തിയതികള്

ആകെ

ദിവസങ്ങള്

1. നാഷണല് ഓഫീസ്

/നിരീക്ഷകര്

സന്ദര്ശിച്ചിട്

ടില്ല

സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില്

ല

0

2. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ് സന്ദര്ശിച്ചിട്

ടില്ല

സന്ദർ

ശിച്ചിട്ടില്ല

0

3. ഡിപിസി സന്ദര്ശിച്ചിട്

ടില്ല

സന്ദർശിച്ചിട്ടു

ണ്ട്.

0



4. ജെ പിസി സന്ദർശിച്ചിടി

ല്ല

സന്ദർശിച്ചിടില്ല 0

5. ബിപിഒ/ബിഡി ഒ സന്ദർശിച്ചിടി

ല്ല

സന്ദർശിച്ചില്ലഇല്ല

6. ജോ .ബിഡി ഒ സന്ദർശിച്ചിടു

ണ്ട്

26/04/18

27/09/18

21/01/19

സന്ദർശിച്ചിടില്ല 3

7. അസിസ്റ്റന്റ്

എഞ്ചിനീയര്

ബ്ലോക്ക്

സന്ദർശിച്ചിടു

ണ്ട്

27/09/18

16/10/18

01/11/18

27/12/18

05/01/19

21/01/19

സന്ദർശിച്ചിടില്ല . 6

9. ബ്ലോക്ക്ഡി ഇ ഒ സന്ദർശിച്ചിടു

ണ്ട്

27/0918

സന്ദർശിച്ചിടില്ല 1

അവകാശലംഘനങ്ങൾ

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ടീംഈവാര്ഡിലെ കുടുംബങ്ങളുമായി



സംസാരിച്ചപ്പോള്അവകാശലംഘനങ്ങളുമായിബന്ധപ്പെട്ട് ചിലസംഭവങ്ങള്

ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുകയുണ്ടായി.അക്കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരാമര്ശിക്കുന്നത്.

തൊഴില്കാര്ഡ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ

അടിസ്ഥാനപരമായഅവകാശമാണ് തൊഴില്കാര്ഡ്.അപേക്ഷിച്ചാല്15

ദിവസത്തിനകം കാര്ഡ് നല്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.ഈവാര്ഡിലെ തൊഴില്

കാര്ഡിന് അപേക്ഷിച്ചവർക്കാർക്കും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ കാർഡ്

ലഭിച്ചു. മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങള്ഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പെട്ടു.

 തൊഴിലാളികൾസ്വന്തം ചിലവിലാണ് തൊഴിൽകാർഡിൽഫോട്ടോ

പതിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

തൊഴിൽ നിഷേധം

ഇവിടെ തൊഴില്നിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരുവര്ഷത്തിൽ 100 ദിവസത്തെ

തൊഴില്തൊഴിലാളിയുടെ നിയമപരമായഅവകാശമാണ്. ഇത് നിഷേധിക്കാന്

ആര്ക്കും അധികാരമില്ല.

വേതനം വൈകൽ

മസ്റ്റര്റോള്പൂര്ത്തിയായി പരമാവധി 14 ദിവസത്തിനകം കൂലി

തൊഴിലാളികളുടെബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് തൊഴിലുറപ്പ്

നിയമത്തിലെസെക്ഷന്3(2),6എന്നിവിടങ്ങളില്

വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട.്വൈകിയാല്ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം വേതനത്തിന്റെ 0.05

ശതമാനം തുക പിഴ നല്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെസെക്ഷന്3(3)ലും വാര്ഷിക മാസ്റ്റര്

സര്ക്കുലര്അധ്യായം 9ലും പറയുന്നു.

ഈ വാര്ഡില് ഓഡിറ്റ് സംഘം തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോള് പ്രധാന

പരാതി വേതനം വൈകുന്നതിനെ ക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇതിൽ ലഭിക്കുന്ന നഷ്ട



പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസില്നിന്ന് നിശ്ചിത ദിവസം തന്നെ

എഫ് ടി ഒ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റില് നിന്ന് പണം

ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വേതനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി വന്നത.് ആരുടെ

ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചാലും കൃത്യസമയത്ത് വേതനവും അത്

ലഭിച്ചില്ലെങ്കില് നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.ഇക്കാര്യത്തില്

തൊഴിലാളികളില് നിന്ന് രേഖാമൂലം പരാതി സ്വീകരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവര്ക്ക്

അയച്ചുകൊടുക്കാന്മേറ്റിനും ഭരണസമിതിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട.്

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സമീപനം

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോള്മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് .പഞ്ചാബ്

നാഷണൽഅൽബാങ്കിൽ ആണ് ഇവര്ക്ക് അക്കൗണ്ടുള്ളത്.ചില തൊഴിലാളികൾ

പണമിടപാട് വിവരങ്ങൾഅപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്.

● പണമിടപാടുകൾചൊവ്വ,വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ

അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻസാധിച്ചു.

പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദർശനം

വാർഡ് 7ആറാപുഴ ഴ 9പ്രവൃത്തിസ്ഥലങ്ങള്സന്ദര്ശിക്കുകയുണ്ടായി.

പ്രവൃത്തികള്പരിശോധിച്ചും തൊഴിലാളികളോടും മേറ്റുമാരോടും സംസാരിച്ചും

ഓഡിറ്റ് ടീം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങള്താഴെ ചേര്ക്കുന്നു.

ഫയല്പരിശോധന നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവൃത്തിസ്ഥല

സന്ദര്ശനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങള്:-

ക്രമ

നമ്പര്

വര്ക്ക്

കോഡ്

പ്രവൃത്തി M bookവിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തലുകൾ



1 LF/3468
78

MB NO 277/18-19ലൈഫ്

ഭവനം പദ്ധതിയിലൈ

ഗുണഭഭ്താതകൾകു

ഭവന നിർമ്താണം -

സുധശരവണൻ.
ഒന്ന്താംഘടം

28 ദിവസം, തുകഅ.

7588

രണ്ട്താംഘടം

24 ദിവസം , തുക 6504

മൂന്ന്താംഘടം

10 ദിവസം, തുക 2710

: ന്താൈ്താംഘടം

28 ദിവസം, തുക 7588

പരിഭശ്താധന

നടതിയഭ്്താൾഅറിയ്താൻ

കഴിഞ്ഞത് ന്താൈ്

ഘടങ്ങളിൈ്തായി 90ദിവസം

പണിലയടുതിരുന്നു

എന്നും ന്താൈ്

ഘടങ്ങളിൈ്തായിലപസ

ൈഭിച്ചിരുന്നു

എന്നുമ്താണ്.ലൈഫ്

വീടുകൾ മുഴുവൻ

പണിയുലടഅവസ്താന

ഘടതിൈ്താലണന്ന്

ക്താണ്താൻസ്താധിച്ചു.

ലത്താഴിൽക്താർഡ്

പരിഭശ്താധിച്ചഭ്്താൾ

ലൈഫിൽവീട് കിട്താൻ

ഭവണ്ടി മ്താഗതം ലത്താഴിൽ

ക്താർഡ്ഡ

എടുതത്താലണന്ന്

മനസിൈ്തായി ഭവലറ

ലത്താഴിൈുറ്്

പണിലക്താന്നുംഅവർ

ഭപ്തായിരുന്നില്ല.

2 LF/3475
15

MB NO 361/18-19ലൈഫ്

ഭവനം നിർമ്താണം

അബുൽഖ്താദർ. ഒന്ന്താംഘടം. 28

ദിവസംതുക 7588

രണ്ട്താംഘടം. 24

ദിവസം, തുക6504

മൂന്ന്താംഘടം. 10

ദിവസംതുക. 2710

ൊലാം ഘടം. 28

ദിവസംതുക7588

അബുൽഖാദർഎന്ന

വതാഴിലാളിയുവെെീെ്

പരിശോധിച്ചശപ്പാൾ

കാണാൻസാധിച്ചത്

ലലഫ് െീെിൻവറ

അെസാെഘട

പണിയിൽആവണന്ന്

േെസിലായി.അെർക്

ൊല്ഘടങ്ങളിലായി 90

ദിെസവതപണി

ലഭികുകയും

അതുശപാവലതവന്ന

ൊലുഘടങ്ങളിലായി

ലപസയും ലഭിച്ചിരുന്നു

എന്ന്അറിയാൻ

കഴിഞു. വതാഴിൽ

കാർ്്

പരിശോധിച്ചശപ്പാൾ

പഴയ വതാഴിൽകാർ്്

ആയിരുന്നു . വതാഴിൽ

കാർ്

പുതുശകണതിവെകുറി

ച്ച്അെർക്

അറിെില്ലായിരുന്നു

അെർക് ശെണ

െിർശ്ദേേങ്ങൾെൽകി.



3 LF/3485
03

MB NO 208/18-19

ലൈഫ്ഭവന

നിർമ്താണവും

നൂർജഹ്താൻ
ഒന്ന്താംഘടം. 28

ദിവസംതുക 7588

രണ്ട്താം ഘടം. 24

ദിവസം. തുക 6504

മൂന്ന്താംഘടം. 10

ദിവസം, തുക. 2710

ന്താൈ്താം ഘടം. 28

ദിവസംതുക 7588

പരിഭശ്താധിച്ചഭ്്താൾ

ഇഭ്്താൾ ന്താൈ്

ഘടങ്ങളിൈ്തായി 90

ദിവസങ്ങളിൽ പണി

ൈഭിച്ചത്തായും ,4 ഘടങ്ങളിൽ

കളിൽ ലപസ

ൈഭിച്ചത്തായും അറിയ്താൻ

സ്താധിച്ചു . വീടിൻലറ

അവസ്താന പണികൾ

നടകുകയ്തായിരുന്നു.

4 LF/3468
75

MB NO 139/18-19 ലൈഫ്

പദ്ധതിയിലൈ

ഗുണഭഭ്താക്താകൾകു

ഭവനം നിർമ്താണവും

ഭൂവികസനവും. ഗിരിജ

ഒന്ന്താംഘടം 28

ദിവസംതുക :7588

രണ്ട്താംഘടം 24

ദിവസം. തുക6504

മൂന്ന്താംഘടം 10

ദിവസംതുക2710

ന്താൈ്താം ഘടം 28

ദിവസം തുക അ അ

7588.

ലൈഫ് വീടുകൾ

മുഴുവനും പണിയുലട

അവസ്താനഘടതിൽ

ആണ്എതിനിൽകുന്നു.

90 പണിൈഭിച്ചത്തായും ,ന്താൈ്

ഘടങ്ങളിൈ്തായിലപസ

ൈഭിച്ചത്തായുംഅറിയ്താൻ

സ്താധിച്ചു.

5 Ic/21540
5

MB NO 311/18-19ചേറും

കോട് കനാൽ മണ്ണ്

നീക്കം ചെയ്യൽ

:Clearing total covered area-

10200m2 (നീളം3000,

വീതി-340)

Earthwork

total content area-

210m3(നീളം450m,വീതി

13m,ആഴം -8m)

പരിശോധിച്ച

ചെറുകോട് കനാലിൽ

വെള്ളം

ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പാടത്തിനു നടുവിലുള്ള

ഈ കനാൽ

വെള്ളത്തിനുള്ള

സൗകര്യമായി ആയി

തൊഴിലാളികൾ

പറയുന്നു. നീളം 400m,

വീതി 1m, ആഴം 60cm

എന്നിങ്ങനെ ആണ്

കാണാൻ സാധിച്ചത്

.ബാക്കി വരുന്ന 50

മീറ്റർ നീളം പുല്ലുകൾ

നിറഞ്ഞതിനാൽ



അളവെടുപ്പ്

സാധിച്ചില്ല.

പാടശേഖരത്തിൽ

ലേക്കുള്ള ജല സൗകര്യം

ലഭ്യമാക്കാൻ

സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

6 FP/3446
75

MB NO 320/18-19ആറാ പുഴ

പ്രദേശത്ത് നീർ ച്ചാൽ

സംരക്ഷണം
: Clearing total

covered area-15150m2

(Clearing നീളം,202.800,

വീതി505)

Earthwork total covered

area-607.50m3

(നീളം-113.400m വീതി

40.5mആഴം34.5m)

പരിശോധിച്ച്

ആറപ്പുഴ നീർച്ചാൽ

നീളം110m, വീതി -.60cm,

ആഴം-.40 cm എന്നീ

അളവുകൾ

രേഖപ്പെടുത്തി.

റോഡരികിലുള്ള ഈ

നീർച്ചാലിൽ ബാക്കി

വരുന്ന ഭാഗം

പുല്ലുകൾ

നിറഞ്ഞതാണ.്

7 LD/3309
58

MB NO 378/18-19 ഏഴാം

വാർഡിൽ ക്ലേശം

അനുഭവിക്കുന്ന

വിഭാഗങ്ങളുടെ

കുടുംബങ്ങളിൽ

ഭൂവികസനം.

: Clearing jungle total

covered area-10.000m2

(നീളം1000,വീതി1000)

Cutting & fixing total

covered area-12000m2

(നീളം11500,വീതി123 )

Earthwork കോണ്ടൂർ

ബണ്ട് total covered area-

610m3

(നീളം850 m,വീതി65m,

ആഴം-45m)

Earthwork bund total

പരിശോധിച്ച് 50

മഴക്കുഴി കളിൽ 32

മഴക്കുഴികൾ കാണുകയും

അളവുകൾ

രേഖപ്പെടുത്തുകയും

ചെയ്തു. ബാക്കി 18

കുഴികൾ പ്രളയത്തിൽ

നശിച്ചിരിക്കുന്നു

.നീളം-1.5m, വീതി-1.5,m,

ആഴം-1 എന്ന

രീതിയിലാണ്ഉമൈബ7/1

46 എന്നെ വീട്ടിൽ

സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

കാണാൻസാധിച്ചത്.



covered area-300m3

(നീളം-570m,വീതി50m,

ആഴം26m)

കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നീള-

2m, വീതി 1.5m എന്ന

രീതിയിൽ 7/267 എന്ന

തൊഴിൽ കാർഡ്

നമ്പറായ അലി

സുഹ്റബതൂൽ വീട്ടിൽ

കഴിഞ്ഞു.

ജൈവവേലി അലി 20

മീറ്റർ നീളത്തിൽ 007/7

എന്ന് തൊഴിൽ കാർഡ്

നമ്പറായ നൂർജഹാൻ

വീട്ടിൽ കാണാൻ

കഴിയും.

ബണ്ടുകൾ നീളം-12,

വീതി 90cm, ആഴം 50cm

എന്നിങ്ങനെയാണ്

കാണാൻസാധിച്ചത്.

8 IC21553
6

MB NO 307/18-19

തെങ്ങിൻ ചിറ കാടക്ക

നാൽ മണ്ണ് നീക്കം

ചെയ്യൽ

: Clearing total covered

area-13200m2

(നീളം 3000m,വീതി-

440m)

Earthwork total covered area-

144m3 (നീളം-

30m,വീതി.80cm,

ആഴം.60cm)

പരിശോധിച തെങ്ങിൻ

ചിറ കട കനാൽ വെള്ളം

ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നീളം 30, വീതി .70cm,

ആഴം.40cm

എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉള്ള

അളവുകൾആണ് കണ്ടത്

പാടശേഖരത്തിൽ

ലേക്കുള്ള ഉള്ള ജല

സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാൻ

സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

9 WH/2865
74

MB No371/18-19

ചുണ്ടക്താട് മുതൽ

വടഭക നട വലര

ഗ്തായഗതി്ുഴ

സംരകണം

clearing total covered area-

40050m2 (നീളം22800m,

വീതി1415m)

Earthwork

total covered area-200m3

ബണ്ടുകൾ നശിച്ചു.

ഗായത്രിപ്പുഴ വെള്ളം

നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന



(നീളം60,വീതി20,

ആഴം 1)
അതിനാൽ അളവെടുപ്പ്

സാധിച്ചില്ല.

പൊതുനിര്ദേശങ്ങൾ

1.തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ട് വര്ഷത്തില്100പണിക്കുള്ള അപേക്ഷ ഒരുമിച്ചു

നല്കാന്പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്തന്നെ നല്കണം.

2.തൊഴിലാളികളുടെഎണ്ണം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി

സ്വീകരിക്കണം.ആവശിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 100പണി കൊടുക്കാൻ

കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുത ജനങ്ങൾക്കിടയിൽബോധ്യപ്പെടുത്തണം.

3. തൊഴിലാളികളില്നിന്നുള്ള അപേക്ഷ വാങ്ങുന്ന രീതിയില്സമഗ്രമായ മാറ്റം

വേണം.അവര്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോള്തൊഴില്നല്കാന്

വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകണം.

4. ദേശീയ നിരീക്ഷണഏജന്സി മുതല്പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ഉന്നതതല

ഉദ്യോഗസ്ഥര്വരെയുള്ളവര്അവരെഏല്പ്പിച്ച ചുമതലകള്കൃത്യമായി

നിര്വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുറപ്പാക്കണം.

5.ഡി.പി.സി, ജെ.പി.സി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥര്പഞ്ചായത്തിലെ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസും കഴിയാവുന്നത്ര പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും

സന്ദര്ശിക്കുന്നുവെന്നുറപ്പാക്കാന്സംസ്ഥാനതലത്തില്സംവിധാനമുണ്ടാകണം.

6.വിജിലന്സ്ആന്റ് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം സമഗ്രമായി

അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവയെസ്വതന്ത്രമാക്കി നിലനിര്ത്തി തത്സമയഓഡിറ്റിങ്

സമിതികളായി മാറ്റിയെടുക്കണം.

7.വിഎംസിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ബ്ലോക്ക് തലത്തില്നിരീക്ഷിക്കപ്പെടണം.

8.സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാന്തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തില്

സിറ്റിസണ്ഇന്ഫര്മേഷന്ബോര്ഡ്അടിയന്തിരമായിഎല്ലാ തൊഴിലിടത്തിലും

സ്ഥാപിക്കണം.

9.പദ്ധതിആസൂത്രണത്തില്കര്ഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും

പൊതുസമൂഹത്തെയും ഉള്പ്പെടുത്താന്കഴിയണം.



10. ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് നിര്ബന്ധമായി തയ്യാറാക്കുകയും അത് തൊഴിലാളികള്ക്ക്

ലഭ്യമാക്കുകയും അവരെ പറഞ്ഞുമനസിലാക്കുകയും വേണം.

11. തൊഴിലാളികള്ക്കുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്വാങ്ങി

സൂക്ഷിക്കണം.ഇത് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

12.വാര്ഡിലെ തൊഴില്കാര്ഡിന്റെഎണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായി മേറ്റുമാരെ

തെരഞ്ഞെടുക്കണം.

13. മേറ്റുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്ജാതി-പ്രദേശിക വിവേചനം പാടില്ല.

14. മസ്റ്റര്റോള്,സൈറ്റ് ഡയറി തുടങ്ങിയആധികാരിക രേഖകള്കൈകാര്യം

ചെയ്യുന്നതില്ജാഗ്രതവേണം.

15. ഭൂവികസനപ്രവൃത്തികള്ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭൂവുടമയുടെ

ആവശ്യപ്രകാരമായിരിക്കണം.ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്വ്യാപക

പ്രചരണം നല്കിഅപേക്ഷ ക്ഷണിക്കണം.

16. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്അവ മണ്ണ-്ജലസംരക്ഷണത്തിന്

ഉതകുന്നതാണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

17. മേറ്റുമാര്ക്കും വിജിലന്സ്ആന്റ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ക്കും

സമയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നല്കണം

18. ജൈവസമ്പത്ത് വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പവൃത്തികള്ഏറ്റെടുക്കാന്

കഴിയണം.

19.സ്ത്രീ സൗഹൃദ തൊഴിലുപകരണങ്ങള്ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ

1.പുതിയ തൊഴിൽ കാർഡ്എടുക്കുന്നവർക്ക് ഫോട്ടോപതിച്ച കാർഡ്

സൗജന്യമായി ലഭിക്കുവാൻവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാമെന്ന് ഗ്രാമസഭയിൽ

തീരുമാനമായി.

2.തൊഴിൽലഭിക്കുവാൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയോ മേറ്റ് വഴിയോപഞ്ചായത്ത് ഫ്രണ്ട്

ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ നൽകാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു.

3.15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം



ലഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി നൽകുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു.

4.ആശാവർക്കർ മായിബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ

തീരുമാനമായി.

5.ഇനിമുതൽചെയ്യുന്നഎല്ലാ വർക്കും കുടുംബശ്രീയെഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട്

CIBവയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനമായി.

6.VMCപുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി.

7.വേതനം വൈകിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായിഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ

നൽകാമെന്ന് തീരുമാനമായി .

8. കൈയുറ ,കാലുറ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ച്

പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്:

1.സുപ്രിയ - അക്രഡിറ്റഡ് എന്ജിനീയര്

2.നിയാസ് - അക്കൗണ്ടന്റ്

േഹാതാഗാന്ധി ശദേീയ പഗാേീണവതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതി പപകാരംഏവറെുകാെുന്ന

പപെൃതികൾ :

െിഭാഗംഎ-ഗപകൃതി വിഭവപരിപ്താൈനവുമ്തായിബന്ധല്ട ലപ്താതു ഗപവൃതികൾ.

കുടിലവള്ള ഭഗസ്താതസുകൾ ഉൾ്ലടയുള്ള ഭൂഗർഭ ജൈ വിത്താനം ഉയർതുന്നതിന്താവശ്യമ്തായ



അടിയണകൾ,മൺതടയണകൾ, ലചക്ഡ്താമുകൾ,തുടങ്ങിയവ

നീർതടതിന്ലറ സമഗഗ പരിപ്താൈനതിനുതകുന്ന ലക്താണ്ടൂർ ബണ്ടുകൾ,ഭൂമി തടുതിരികൽ,ഗ്യ്താബിഭയ്താൻ

നിര്മിതികൾ

െിഭാഗം ബി-ഖണിക അഞിൽ പര്താമർശികുന്ന കുടുംബങ്ങൾക് ജീവഭന്താപ്താധി

ലമച്ചല്ടുതുവ്താനുള്ള ഗപവൃതികൾ. (ബി പി എൽ ,പടിക ജ്താതി, പടികവർ്ം, വിധവകൾ,

ഭിന്നഭശഷിക്താർ,ഐഎലവഗുണഭഭ്താക്താകൾ.)

ഇവരുലട ഭൂമിയിൽ ഉൽ്്താദന കമത വര്ധി്ികുന്നതിന്താവശ്യമ്തായ ഭൂവികസനവും ,കുളം ,കിണർ

തുടങ്ങിയ ജൈൈഭ്യതയ്ക്ആവശ്യമ്തായ ഗപവൃതികൾ.

പഴവർ്ങ്ങൾ,പടുനൂൽ,ഭത്താടവിളകൾതുടങ്ങിയവയുലടകൃഷിഗപവൃതികൾ.

മൃഗ പരിപ്താൈനവുമ്തായി ബന്ധല്ടു കന്നുക്താൈി ലത്താഴുതുകൾ,ആടിന്കൂട് ,ഭക്താഴികൂട,്പന്നികൂട്

തുടങ്ങിയവ്യകിഗതആസികൾ.

സർക്താർ ഭവന നിർമ്താണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾല്ടുതി നിർമികുന്ന വീടുകൾക് അവിദഗ്ദ ക്തായിക

ലത്താഴിൽ.

മത്യബന്ധന ഗപവർതനങ്ങൾ ഭഗപ്താത്താഹി്ികുന്നതിനു അടിസ്താന ലസൗകര്യങ്ങള്തായ മൽസ്യം

ഉണകു ഭകഗന്ദങ്ങൾ,സൂകി്് ഭകഗന്ദങ്ങൾ മൈ്സ്യഗകുഷിക് ആവശ്യമ്തായ അടിസ്താന ലസൗകര്യങ്ങൾ

എന്നിവ.

െിഭാഗം സി- ഭദശീയ ഗഗ്താമീണ ഉപജീവന മിഷന്ലറ നിബന്ധനകൾക് വിഭധയമ്തായി ഗപവർതികുന്ന

സ്വയംസഹ്തായസംഘങ്ങൾക്ലപ്താതുഅടിസ്താന ലസൗകര്യ വികസനം.

സ്വയംസഹ്തായസംഘങ്ങളുലട ഉപജീവന ഗപവർതനങ്ങൾക്താവശ്യമ്തായവർക് ലഷഡ്നിർമ്താണം.

ക്താർഷിഭക്താൽ്ന്നങ്ങളുലടസംഭരണതിവശ്യമ്തായ ലകടിടങ്ങളുലട നിർമ്താണം.

ലജവവളനിർമ്താണയൂണിറുകൾതുടങ്ങിയവ.

െിഭാഗം്ി-ഗഗ്താമീണഅടിസ്താന ലസൗകര്യ വികസന ഗപവൃതികൾ.

മ്താൈിന്യസംസ്രണസംവിധ്താനങ്ങൾ.

അങണവ്താടിസ്ൂൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കകൂസ് നിർമ്താണം.

ഒറല്ടു കിടകുന്ന ഗഗ്താമങ്ങലളയും,ഗഗ്താമീണ ഉല്്താദന ഭകഗന്ദങ്ങലളയും നിൈവിൈുള്ള ഭറ്താഡുകളുമ്തായി

ബന്ധി്ികുന്നതിന്താവശ്യമ്തായ എല്ല്താ ക്താൈ്താവസയിൈും ഉപഭയ്താഗിക്താൻ പറുന്ന ഗഗ്താമീണ ഭറ്താഡുകൾ,

ഓടകൾ,കല്ലുങുകൾ,നട്്താതകൾ .

ലപ്താതുകളിസൈങ്ങൾ

ലവള്ളല്്താകം, വരൾച്ച്താ നിയഗ്ത്രണ ഗപവൃതികൾ.

ഗഗ്താമ പഞ്തായതുകൾ,വനിത്താ സ്വയം സഹ്തായ സംഘങ്ങളുലട ലഫഡഭറ ഷനുകൾ, ഗഗ്താമീണ

ച്ത്രകൾ,അങണവ്താടികൾ, ഗപകൃതി ഭക്താഭ ബ്താധിതർകുള്ള അഭയ ഭകഗന്ദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക് ലകടിട

നിർമ്താണം.

ലത്താഴിൈുറ്് പദ്ധതി ഗപക്താരം ഏലറടുകുന്ന നിർമ്താണ ഗപവൃതികൾക്താ വശ്യമ്തായ നിർമ്താണ

സ്താമഗഗികളുലട ഉൽ്്താദനം.

ലത്താഴിൈുറ്്ഗപക്താരംസൃഷ്ടികല്ട ലപ്താതുആസ്ികളുലടഅറകുറ്ണികൾതുടങ്ങിയവ.

അനുബന്ധം:െിെിധതലതിലുള്ളഉശദ്ാഗസ്ഥരുവെചുേതലകൾ.

ശേറ്റ്ോരുവെചുേതലകൾ.

ഗപവൃതിസൈങ്ങളിൽ ഗപവൃതിയുലട ഭമൽഭന്താടം.

ലത്താഴിൽക്താർഡിൽആവശ്യമുള്ളവിവരങ്ങൾഭരഖല്ടുതുക.

മസ്റ്റർ ഭറ്താളിൽലത്താഴിൈ്താളികളുലടഹ്താജർ ഉറ്ുവരുതുക.

ഭമറ്മ്താരുലട പരിശീൈനങ്ങളിൽപലങടുകുക.അറിവുകൾ ലത്താഴിൈ്താളിക

ളുമ്തായി പങുലവകുക



ഗപവൃതിഇടങ്ങളിൽആവശ്യ മ്തായ ലസൗകര്യങ്ങൾഉഭണ്ട്താഎന്ന് ഉറ്ുവരുതുക

ലസറ്ഡയറിയിൽ ഭമ്താണിററിംഗിന് വരുന്ന ഉഭദ്യ്താഗസലരലക്താണ്ട് ഒ്് വയ്്ികണം

ലത്താഴിൈ്താളികൾക് അവരുലട പതു അവക്താശങ്ങലള കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലക്താടുകുകയും അവലര

ഭബ്താധ്താവത്കരികുകയും ലചയുക

പുതിയ ലത്താഴിൽ ഇടങ്ങൾ കലണ്ടതുവ്താനും പുതിയ ലത്താഴിൽ ആസൂഗതണം ലചയുവ്താനും

ലത്താഴിൈ്താളികലളസഹ്തായികുക .

കൃത്യമ്തായി ഭസ്താഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗഗ്താമസഭയിൈും,ലഗപ്താജക്റ് മീറിങ്ങിൈും പരിശീൈന ക്യ്താമിൈും

പലങടുകുക.

മറു ലത്താഴിൈ്താളികൾക്കൂടി ഭമറ്ന്ലറ ചുമതൈകളിഭൈക്കടന്നുവര്താനുള്ളസ്താഹചര്യം ഉണ്ട്താകുക

ലത്താഴിൈ്താളികളുമ്തായി നിര്ത്രരസമർകംപുൈർതുകയുംകൂടുതൽബന്ധംസ്താപികുകയും ലചയുക.

ഓെർസീയർ /എഞിെീയർ

ഗപവൃതികളുലടഎസ്റ്റിഭമറ് തയ്താറ്താകൽ.

ഗപവൃതിയുലടസ്താഭങതികക്താര്യങ്ങളുംഅളവുകളും ലത്താഴിൈ്താളികൾക്പറഞ്ഞുലക്താടുകുക.

ഗപവൃതിയുലടഅളവുകൾ ഭരഖല്ടുതികൂൈിനൽകുന്നതി ന്താവശ്യമ്തായനടപടികൾ ലചയുക.

പഞായത് വസപകടറി /അസിസ്റ്റന് വസപകടറി

പദ്ധതിയുലട ഭമൽഭന്താടം.

ബില്ലുകൾഅംഗീകരികൽ.

ലത്താഴിൈ്താളികളുലട ഭവതനംയഥ്താസമയംഅവരുലടഎലകൗണ്ടിൽഎതിലയന്നത് ഉറ്ുവരുതൽ.

മസ്റ്റർ ഭറ്താള് സ്താക്യല്ടുതി ലത്താഴിൽഅനുമതി നൽകുക,

വതാഴിലാളികളുവെകെേകൾ.

ലത്താഴിൈിടങ്ങളിൽസമയകൃത്യതപ്താൈികുക.

ഭഗപ്താജക്റ്മീറിംഗ്, ലത്താഴിൈുറ്് ഗഗ്താമസഭകൾ,ഭസ്താഷ്യൽഓഡിറ്ഗഗ്താമസഭകൾഎന്നിവയിൽപലങടുകുക.

ഏൽ്ികുന്ന ഭജ്താൈികൾകൃത്യതഭയ്താലട പൂർതീകരികുക.

ദിവസവും ലത്താഴിൽആരംഭികുന്നതിനു മുമും ഭശഷവും മസ്റ്റർ ഭറ്താളിൽ ഒ്ുകൾ ഭരഖല്ടുതുക

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

അധ്ക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്

റിഭ്്താർട്തയ്താറ്താകിയത്

വി.ആർ.പി : ഐശ്വര്യ


