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5 രീതിശാസ്ത്രം 6
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7 വാര്ഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം 7

8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 7

9 ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ് 8

10 അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 9

11 ഫയൽപരിശോധന 12

12 7രജിസ്റ്റർ പരിശോധന 12

13 പ്രവർത്തി ഫയലിലെ 22 രേഖകൾ 14

14 പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിവരണം 20

15 CIB-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ് 23

16 റോസ്ഗാർദിനം 24

17 വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി 24

18 ഗ്രാമസഭ തീരുമാനങ്ങള് 24

18 ഉപസംഗ്രഹം 27

19 അനുബന്ധം- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ഏറ്റെടുത്തു

നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികള്

28
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20 അനുബന്ധം2 വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതല 29

ഭൂപടം
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വാർഡ്മാപ:് പറശ്ശേരി വാർഡ് 6

ആമുഖം

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തെ
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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

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 കണ്ടെത്തുകയും ആസൂത്രണത്തെ

സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

6. ആസൂത്രണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞസുതാര്യത

7. കരാറുകാരെ ഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല

8. പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ലേബർബഡ്ജറ്റ്

9. ബാങ്ക് പോസ്റ്റോഫീസ് വഴി മാത്രം വേതന വിതരണം

10. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന

11. കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം

12. ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത്
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നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻപ്രവൃത്തികളും സോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ്ങിനു

വിധേയമാക്കണമെന്ന17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്രവർത്തന ത്തെപ്പറ്റിയും

പൊതു ധനംചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും

സ്വതന്ത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്ആണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് അഥവാസാമൂഹിക പരിശോധന

.തൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾ

എല്ലാ വാർഡിലും കൃത്യമായി നടത്തേണ്ടതാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ലൂടെ അഴിമതി

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 കഴിയുന്നുസംസ്ഥാന

സർക്കാർ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ട രീതി സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ വിജയം

ജനപങ്കാളിത്തആണ്.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 സുതാര്യവുമായി സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് കേരളത്തിൽ

സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 1 2017 നിലവിൽവന്നു

1.രീതിശാസ്ത്രം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പെര്സണ്പ്രവർത്തി ഫയൽപരിശോധന,ഫീൽഡ്

സന്ദർശനം, തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം,എംഐഎസ് പരിശോധനഎന്നിവയെ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.് താഴെ

പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചാണ്ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്

1. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ

1.1 ഓഡിറ്റ്പ്ലാന്തയ്യാറാക്കല്

1.2 ഓഫീസ് സന്ദർശനപരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം
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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,വ്യക്തിഗത പ്രവർത്തികൾ

3.2 രേഖകളുടെ ഉള്ളടക്കം -സുതാര്യത,പരിപൂർണ്ണത

4. ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം

4.1 പൂർത്തിയായ തൊഴിലിടം, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലിടം

5. റഫറൻസ്

5.1 വികസനരേഖ,വാർഷികപദ്ധതി രേഖ,എംഐഎസ,് രജിസ്റ്ററുകൾ

6. വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം

6.1 ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ട ചർച്ച

7. കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്

2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തുകള്

പടിഞ്ഞാറ് കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകള്

തെക്ക് പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

വടക്ക് വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകള്

4 വിസ്തീര്ണം

5 വാര്ഡ്കളുടെഎണ്ണം 22

6 ജനസംഖ്യ 40928
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9 പട്ടികജാതി 4526

10 പടിക വർഗം 400

12 മൊത്തംസാക്ഷരത 78.86%

വാർഡിനെക്ചുറിച്ചുള്ളഅടിസാെവിവരം

1 അതിരുകൾ

1.1 വടക്ക് ചെറുകുനം

1.2 ചതക്ക്  ഓടം ശതാട്ക്

1.3 കിഴക്ക് വണാഴി

1.4 പടിഞാറ്ക് കാകശ്ചേരി

2 വിസ്തീർ്ം 3 km

3 ജനസംഖ്യ 1250

3.1 സ്ക്തതതീ 770

3.2 പുരുഷൻ 730

നൊഴില്ചുറപ് പദ്ധെിഅടിസാെവിവരം

അടിസാെവിവരം കിഴക്കഞ്ചേരി വാർ്്ക് 

1 Total No. of Job Cards issued 4327 149

2 Total No. of Active Job Cards 1901 50

3 Total no. of Job cards SC 487 250

4 Total no. of Job cards ST 56 25

5 Person days Generated so far 124172

6 Total No of HHs completed 100 Days of Wage

Employment

272 2

Total Expenditure 35140516 1704161

5.ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ

നമ്

പര്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വര്ക്ക്

ഐ,ഡി

കാലയളവ് ചിലവ

പ്ര

വൃത്

തി



9

ദിനങ്

ങള ്

1 പറഞ്ശേരി മ്ചുെൽകരിങ്കയംപാലം

വനര നമയിൻകൊൽ

സംരക്ഷണവ്ചും

വൃക്ഷത്തൈകൾവച്

പിടിപിക്കല്ചും

IC/317479 14.09.18

11.10.18

426836 1019

2 ഡാം മുതൽ പറശ്ശേരി വരെ മെയിൻ

കനാൽസംരക്ഷണവും

വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ച്

പിടിപ്പിക്കലും

Ic/317476 12.10.18

25.10.18 200675 727

3 പൂപറമ് കൊൽസംരക്ഷണവ്ചും

വൃക്ഷത്തൈകൾവച്

പിടിപിക്കല്ചും

IC/317550

19.11.18

25.11.18

82500

300

4 പാറഞ്ശേരി െീർചാൽ

സംരക്ഷണവ്ചും മൺബണ്

െിർമാണവ്ചും

FP/306279 11.12.18

27.2.19

315496 492

5 മന്ന്തൈ്ചുക്ചുണ് പ്ചുഴ

സംരക്ഷണവ്ചുംസംഭരണഞേഷി

വർദ്ധിപിക്ക്ചും

WH/286304 3.3.19

27.3.19 191303

675

6 പറശ്ശേരി കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം RC/270852 23.3.19

29.9.19 294144

84

6.അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള്

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് തൊഴില്

നല്കപെടുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടേണ്ടതാണ.്

1. 1 സൗജന്യമായി ചതാഴിൽകാർ്്ക് ലഭികുവാൻ ഉള്ളഅവകാശം- ചഷ്്യയൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, വാര്ക്ഷികമാസ്റ്റര്ക്സര്ക്കുലര്ക്അദ്യായം-3

2. അശപകിച്ക്

15ദിവസതിനുള്ളിൽചതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്ക്ചറ

കകപ്പറു റസതീതു ലഭികുനതിനുംഉള്ളഅവകാശം- ചഷ്്യയൂൾ 1; ഖണിക 8,

ചഷ്്യയൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അചലങിൽചതാഴിലിലായ്മശവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യചത 30
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ദിവസം (1/4 &പിനതീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ചഷൽഫ്ക്ഓഫ്ക്ശതപാജക്്ക്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അ്ചേ്ക്കിശലാമതീററിനുള്ളിൽചതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅചലങിൽശവ

തനതിന്ക്ചറ  10%അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുടിചവള്ളം, വിതശമസൗകര്യം,

തപഥമശുതശയൂഷസൗകര്യംഇവലഭികുനതിനുള്ളഅവകാശംചഷ്്യയൂൾ 2;

ഖണിക 23-28

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽശവതനംലഭികുനതിനുള്ളഅവകാശം

8. ശവതനവിതരണതിചലകാലതാമസതിന്ക്

 നഷ്ടപരിഹാരംലഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10. ശസാഷ്യൽഓ്ിറ്ക്നടതുനതിനുള്ളഅവകാശം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടുന്നു എനാൽ െില അവകാശങ്ങള്ക് 

സംരകികചപടുനില.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

● ചതാഴിലുറപ്പു നിയമം ചഷ്്യയൂൾ 2 പാര 1 അനുസരിെ്ക് 18 വയസ്ക്

പയൂർതിയായഏചതാരാളും ചതാഴിൽകാർ്ിന്ക്അശപകിചാൽ 15

ദിവസതിനുള്ളിൽശഫാശടാ പതിചചതാഴിൽകാർ്്ക് ശകത്ദ്രസർകാർ

ചെലവിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശമാണ്ക് നിയമംനൽകുനത്ക്.

നിരീക്ഷണം

● …149. ചതാഴിൽകാര്ക്് ുള്ള ഈവാർ്ിൽ…..50 ശപർസജതീവമായി ചതാഴിൽ

ചെയുനവരാണ്ക്. 2018-19 കാലയളവില്ക്ചതാഴില്ക്കാര്ക്് ിന്ക്അശപകിെ

എലാവര്ക്കും ചതാഴില്ക്കാര്ക്് ്ക് ലഭ്യമാകിയിടുണ്ക് . ചതാഴിലാളികൾസ്വനം

ചെലവിലാണ്ക് പുതിയ ചതാഴിൽകാർ്ിൽശഫാശടാ പതിചത്ക്എനും

മനസിലാകാൻസാധിചു ഇതു അവകാശലംഘനമാണ്ക്
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തൊഴില ്ആവശ്യ പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില് തൊഴില് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും

ആയതിന്റെ കൈപറ്റ് രസീത് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം

നിരീക്ഷണം

● പരിശോധിച്ചതിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം തൊഴിലാളികള്മേറ്റ് ന്

അറിയിച്ചു മേറ്റ് എം ജി എൻആർ ഇ ജി എസ് ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ

കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാതെഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അല്ല

അപേക്ഷ നൽകാറുള്ളത.്

.തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശo

● ചതാഴിലുറപ്പ്ക് നിയമ തപകാരം ചതാഴില്ക്ആവശ്യചപടുകഴിഞാല്ക്പതിന്ചേ്ക്

ദിവസതിനുള്ളില്ക്ചതാഴില്ക്നല്ക്കിയിരികണം.ഹശലാഹശലാ

എനായാലും കവർശപജ്ക് തയാറാകണം

● അചലങിൽചതാഴിലിലായ്മശവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യചത

30 ദിവസം (1/4 &പിനതീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 ദിവസതിനകതുതചനചതാഴിൽലഭിചിരുനിില 100 ചതാഴില്ക്

ദിനങ്ങൾകുള്ള,അവകാശമുണ്ക്. തപളയംവനതുമയൂലംഈവാർ്ിചലെില

ചതാഴിലാളികൾക്ക് 120ചതാഴിൽ ദിനങ്ങൾലഭ്യമായിടുണ്ക്.

● 50…ആക്ക്റതീവ്ക് ചതാഴിലാളികള്ക്ഉള്ളഈവാര്ക്് ില്ക് കഴിഞസാമ്പതിക

വര്ക്ഷതിൽ 32 ശപർകാണ്ക് 100ചതാഴിൽ ദിനങ്ങൾലഭ്യമായത്ക്.

ജോലിസ്ഥലത്ത്,കുടിവെള്ളം,തണല്,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റുകള്, എന്നിവലഭിക്കുന്നതിനുള്ള

അവകാശം.

● തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം,തണല്

,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് ,കയ്യുറ കാലുറ എന്നിവ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന
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സ്ഥാപനം വഴി സൗജന്യ മായി തൊഴിലാളികള്ക്ക് ലഭികെണ്ടാതാണ്

നിരീക്ഷണം

● നിലവിൽകുടിചവള്ളം ലഭ്യമായിടുണ്ക്. തപഥമശുതശയൂഷയ്ക്കുള്ള

കിറ്ക്,തണല്ക്,എനിവ ലഭ്യമായിടില എനാണ്ക്ഫതീല്ക്് ്ക് വിസിറ്ക് ചെയുന

സമയത്ക് ചതാഴിലാളികളില്ക്നിനും ശമറ്ക്മാരില്ക്നിനും മനസിലാകാന്ക്

സാധിചത്ക്. കയുറകളുംകാലുറകളും ലഭ്യമായിടില.

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗില ്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം

● ചതാഴില്ക്ഉറപ്പു നിയമം ചഷ്്യയൂള്ക്ഇരുപതിരണു തപകാരം ഒരു

പദതിആരംഭികുനത്ക് മുന്ക്പ്ക് പദതിസംബനിചമുഴുവന്ക്

കാര്യങ്ങളുംകൃത്യമായി ചതാഴിലാളികചള ശബാധ്യ ചപ്പടുതുനതിന്ക്

ബനചപടനിര്ക്വഹണഉശദ്യാഗസ്ഥന്ക്ചറയും ,വാര്ക്് ്ക്

ചമമ്പര്ക്,സാശങതിക ഉശദ്യാഗസ്ഥര്ക്എനിവരുചടസാനിധ്യതില്ക്

ഏചതന്ക്കിലും ചപാതുസ്ഥലശതാചതാഴിലിടങ്ങളില്ക്വച്ക് പദതി

ആരംഭ മതീറിംഗ്ക് നടശതണതുണ്ക്.

നിരീക്ഷണം

● നിലവിൽവാർ്ില്ക്തപതവ്ക്തിതുടങ്ങുനതിനു മുന്ക്പ്ക് പദതിആരംഭ

മതീറിങ്ക് കയൂടാറുണ്ക്എനാണ്ക് ചതാഴിലാളികളുമായുള്ളസംസാരതിലും

കസറ്ക്്യറിപരിശശാധിചശപ്പാഴും മനസിലാകാന്ക്സാധിചത്ക്.

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലും തരത്തില ്ഉള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാല്ചികിത്സ്യക്ക്

ആവശ്യമയി വരുന്ന മുഴുവന്ചിലവുകളും തൊഴിലാളിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

● ചതാഴിൽഎടുകുനസമയതു ചതാഴിലാളികൾക്ക്എചനങിലുംഅപകടം

സംഭവിചാൽ മാറ്ക്അതിനുശവണെികിതാ നടപടികൾസ്വതീകരികാറുണ്ക്.

15 ദിവസ്തൈിെ്ചുള്ളിൽഞവെെംലഭിക്ക്ചുന്നെിെ്ചുള്ളഅവകാേം

ഞവെെവിെരണ്തൈിനലകാലൊമസ്തൈിെ്

െഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്ക്ചുവാെ്ചുഉള്ളഅവകാേം.

2018- 19 കാലയളവിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കൃത്യമായി വേദനം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നിലവിൽ

മൂന്നുമാസത്തെ കൂലി ലഭിക്കാനുണ്ട്.
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പരാതി പരിഹാരം

● ചതാഴിലുറപ്പ്ക് നിയമചഷ്്യയൂള്ക്പചതാന്ക്പതു തപകാരം

സമയബനിതമായിപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

നിഷ്കര്ക്ഷികുനു.പദതിയുമായിബനചപടപരാതികള്ക്ശഫാണ്ക്മുശഖന

ശടാള്ക്തഫതീ നമ്പര്ക്ഉപശയാഗിചും ശരഖാമയൂലംഎഴുതിനല്ക്കിയും ഇ ചമയില്ക്

വഴിയുംസമര്ക്പ്പികാവുനതാണ്ക്...

● 18004255720 എനശടാൾ തഫതീനമ്പറിൽപരാതികൾ ശരഖചപടുതാം

എനുള്ളവിവരം ചതാഴിലാളികളിൽലഭ്യമാകണം

നിരീക്ഷണം

● 18004255720 എനശടാൾ തഫതീനമ്പറിൽപരാതികൾ ശരഖചപടുതാം

എനുള്ളവിവരം ചതാഴിലാളികളിൽലഭ്യമല.

● തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കുറവായതിന്റെ പേരിൽ തൊഴിലാളികൾ

പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്നിന്നും

പരിഹരിച്ചു കണ്ടില്ല.

● ഒശര വാർ്ിൽതചനയുള്ളപണികളാണ്ക് ചതാഴിലാളികൾ

ചെയ്ുവരുനത്ക്

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിൽതൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2 Para

18 )

● തചിാഴിലാളിയുചടതാമസസ്ഥലതുനിന്ക്അ്ചേ്ക്കിശലാമതീറർെുറളവില

ലചതാഴിൽലഭികുനചതങിൽശവതനതിന്ക്ചറ 10

ശതമാനംകയൂടിഅധികശവതനംലഭികുനതിനുള്ളഅവകാശം

നിരീക്ഷണം

● തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലത്തു നിന്ന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ

ചുറ്റളവിനെഅപ്പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം
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● ചതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതിയില്ക്ഏചറടുതു നടപ്പിലാകുന

മുഴുവ്ക്ഴ്്ക് തപവൃതികളും ശസാഷ്യല്ക് ഓ്ിറ്ക് നു

വിശധയമാകണചമന്ക് ചസകന്ക് 17(2) നിഷ്കര്ക്ഷികുനു

● നിയമം അനുശാസികും തപകാരം ഉള്ള ശസാഷ്യല്ക്ഓ്ിറ്ക് തപതകിയ

ഇതുവചരനടനിടില.

9 . രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ശകത്ദ്ര സർകാറിന്ക്ചറ നിർശദശ തപകാരം താചഴ പറയുന ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ

നിർബനമായും തഗാമപ്ചോയതിൽസയൂകിശകണാതാണ്ക്

1. ശജാബ്ക് കാർ്്ക് രജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്ാമസഭ  രജിസ്റ്റർ 

3. ്ിമാൻ്്ക് /അശലാശകഷൻ&ശവതന രജിസ്റ്റർ 

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ

5. ആസ്ി രജിസ്റ്റർ

6. പരാതിരജിസ്റ്റർ

7. ചമറതീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

9.1 രജിസ്റ്റർ പരിഞോധെ

 AMC തപകാരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉണായിരുനു. 

1. നൊഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ

 ചതാഴിൽകാർ്ിനുള്ള കുടുംബാശപകയുചട രജിസ്റ്റർ

ആണ്ക്ചതാഴിൽകാർ്്ക് രജിസ്റ്റർ. 

 ആറാം വാർ്ിൽ 120ചതാഴിൽ കാർ്്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ിടുണ്ക്. ശഫാശടാ

ഒടിച്ക് വൃതിയായി സയൂകികുന രജിസ്റ്റർ ആണ്ക് കാണാൻ കഴിഞത്ക്

കയൂടാചത പ്ചോയതിചല മുഴുവൻ ചതാഴിലുറപ്പ്ക് അംഗങ്ങളുശടയും

ചതാഴിൽകാർ്്ക് ്തീചറയിൽസ്ക് തപിന്ക്റ്ക്ഔട്ക് എടുത്ക്സയൂകിചിടുണ്ക്.

2 ഗ്ാമസഭരജിസ്റ്റർ

 തഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ കാണാൻ കഴിഞു. ആറാം വാർ്ിചല നിർദിഷ്ട

കാലയളവിചല ചതാഴിൽ തപവർതികൾ തഗാമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ

കാണാൻകഴിഞു
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3 ഡിമാൻഡ്അഞലാഞക്കഷൻ/ഞവെെരജിസ്റ്റർ

 ഡിമാൻഡ്അഞലാഞക്കഷൻരജിസ്റ്റർ ഉണായിര്ചുന്ന്ചു. ഗപിെ്റ്ഔട്

നെയ്് രീെിയാണ്അവലംബിചിരിക്ക്ചുന്നെ് വാർഡ്ചുകൾെിരിച

രീെിയിലായിര്ചുന്നില്ല രജിസ്റ്റർസൂക്ഷിചിരിക്ക്ചുന്നെ്

ആയെിൊൽ നെയ്ഡിമാൻഡ് കനണ്തൈ്ചുന്നെിൽവളനര

ഗപയാസം ഉണായിര്ചുന്ന്ചു.വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള രീതി

ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു.

4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:

 തപവൃതിയുചട ലിസ്റ്റും െിലവും വിശദാംശങ്ങളുംസംബനിച്ക്

രജിസ്റ്റർ

2018 19 കാലയളവിൽ നെയ്ചുവാൻ ഉഞ്ദേേിചിര്ചുന്ന മ്ചുഴ്ചുവൻ

ഫയല്ചുകള്ചുഞടയ്ചും വിവരങ്ങൾവർക്ക്രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്

എം,നെഎ.എസ്ൽെിന്ന്ചുംഡൗൺഞലാഡ് നെയ്്ചു

സൂക്ഷിചിരിക്ക്ചുന്ന്ചു.

ആറാംവാർഡിനല 6 ഗപവർ്തൈികള്ചും കാണാൻകഴിഞ്ചു,

വർക്കിെ്ആവേ്യമായെ്ചുക ഞരഖനപട്ചു്തൈിയിട്ചുണ്

5ആസ്ിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്ികളുചട രജിസ്റ്റർ)

 ആസ്ി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ക്. എനാൽ െില ഭാഗങ്ങൾ പയൂരിപ്പികാചത

രതീതിയിലായിരുനു കാണാൻ കഴിഞത്ക് വാർ്്ക് തിരിചുള്ള

രതീതിയിൽ ആയിരുനില ആസ്ി രജിസ്റ്റർ സയൂകിചിരികുനത്ക്.

വാർ്്ക് തിരിച്ക് എഴുതാതതിനാൽ തപസ്ുത ഉശദ്യാഗസ്ഥൻചറ

സഹായംആവശ്യമായി വനു.

 വാർ്്ക് തിരിച്ക് എഴുതുകശയാ, അചലങിൽ വർകിംഗ്ക്

വിശദാംശം എഴുതുന ശപജിശലാ വാർ്്ക് ശരഖചപ്പടുതുക

യാചണങിൽപരിശശാധകർക്ക്എളുപ്പമാവും.

6പരാെി രജിസ്റ്റർ:

 തൊഴിൽ വേദനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി രജിസ്റ്റർ

 നിലവിൽ പരാതികളും ഒനും 2018-2019 കാലയളവിൽ

ശരഖചപ്പടുതിയിടില .എഴുതി സയൂകികുന പരാതി രജിസ്റ്റർ

പരിശശാധിചശപ്പാൾ. യാചതാരുവിധ പരാതിയും

ശരഖചപ്പടുതിയതായി കണില.

 18004255720 എന ശടാൾ തഫതീ നമ്പറിൽ പരാതികൾ

ശരഖചപടുതാംഎനുള്ളവിവരം ചതാഴിലാളികളിൽ ലഭ്യമല.

7.നമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ :

 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ
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രേഖകൾസൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

 പരിശശാധിചആർഫയലുകളിൽ” പറശ്ശേരി ശകാളനി ശറാ്്ക് നിർമാണം”എന

വർകിന്ക്ചറ ചമറതീരിയൽ രജിസ്റ്റർസയൂകിചിടുണ്ക്.

9.2ഗപവൃ്തൈിഫയലിനല 22 ഞരഖകൾ

വാര്ക്ഷിക മാസ്റ്റര്ക്സര്ക്കുലര്ക് തപകാരം ഒരു തപവൃതി ഫയലില്ക്

താചഴപറയുനഇരുപതിരണു ശരഖകള്ക്നിര്ക്ബ്ബനമായും ഉണായിരിശകണാതാണ്ക്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ച 6ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസ്റ്റർസർക്കുലർ

പ്രകാരമുള്ള കവർപേജ്കാണാൻസാധിച്ചു.

● ജിയോ ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസറ്റ്, ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ എന്നിവകവർ

പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല.

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്

● വർക്ക്ഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുടെപട്ടികയും,

അവയുടെപേജ്നമ്പറുംരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടചെക്ക്ലിലിസ്റ്റ്ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേ

ണ്ടതാണ്.പരിശോധിച്ച നാലു ഫയലുകളിൽ ചെക്ിസ്റ്റ്ക് കാണാൻകഴിഞു.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ

● ഒരു ജനകതീയഇടചപടലിന്ക്ചറ ശനർസാക്യം ചതളിയികുന

ശരഖയാണ്ക്ആകൻപാൻ. ശകാപ്പി.തഗാമസഭനിർശ്ദേശികുന

തപവർതികൾചഷൽഫ്ക്ഓഫ്ക് ശതപാജക്ിശലക്ക് മാറുകയും

ഇതിൽനിനും മുൻഗണനഅടിസ്ഥാനതിൽഅതാത്ക്സാമ്പതിക

വർഷതിൽആവശ്യമുള്ള തപവര്ക്തിചതരചഞടുത്ക്ആകൻ

പാൻതയാറാകുകയും ചെയും .ആകൻപാനിൽഉൾചപ്പട

തപവർതിതചനയാശണാനടപ്പിലാകിയത്ക്എന്ക്

മനസിലാകുനതിനുംആകൻപാൻ ശകാപ്പിഉപകരികുനു

● പരിശശാധിച 6ഫയലുകളിലുംആകൻപാൻഞാൻകഴിഞു.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ്ഡ്രോയിങ്
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● സാശങതികഎസ്റ്റിശമറ്ക് പദതിയിൽഏചറടുകുനഓശരാ

തപവർതികുംസംസ്ഥാനസർകാർ െുമതലചപ്പടുതിയ

അധികാരസ്ഥാനതിന്ക്ചറഅനുമതിശയാടുകയൂടിയസാശങതിക

എസ്റ്റിശമറ്ക് ഉണായിരിശകണതാണ്ക്. ഓശരാ തപവർതികും

എസ്റ്റിശമറിന്ക്ചറസംകിപ്ം, ്ികസൻ, തപവർതിയുചട

തപതതീകിത ശനടങ്ങൾവിശദതീകരികുനസാശങതികകുറിപ്പ്ക്

തുടങ്ങിയവ ഉണായിരിശകണതും ചസക്വർ ശസാഫ്ക്റ്ക്

ചവയറിലയൂചടഓൺകലനായിഅനുമതികൾ

ലഭ്യമാശകണതുമാണ്ക്

പരിശശാധിച

ഫയലുകളിലാം്തീകറൽ്്ക്എസ്റ്റിശമറ്ക്ഉണായിരുനു....

ഒരുഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിന്നു ,.

പ്രവര്ത്തികളുടെ ഡ്രോയിങ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

● 6ഫയലുകളിലും ്തീകറൽ്്ക്എസ്റ്റിശമറ്ക് കാണാൻകഴിഞു.

● പരിശശാധിചഫയലുകളിൽബനചപ്പട ഉശദ്യാഗസ്ഥന്ക്ചറ

തതീയതിശയാട്ക് കുടിയ ഒപ്പ്ക് കാണാൻകഴിഞില

5.ഭരണാെ്ചുമെി

● ഒരുവാർ്ിൽഒരുവർഷംനടപ്പിലാകുനചതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതി

തപവർതനങ്ങൾക്ക്പ്ചോയത്ക് ഭരണസമിതിനൽകുന

അംഗതീകാരമാണ്ക് ഭരണാനുമതിപരിശശാധിചഫയലുകളില്ക്

ഭരണാനുമതിയുചട ശഫാശടാ ശകാപ്പിയാണ്ക്വചിരികുനത്ക്

ചസതകടറിയുചട ശ്റ്ക്കയൂടിയകസൻഉണായിരുനില.

6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച എലാഫയലിലും സാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജച്സക്യയൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്റ്ക് ഓടികയൂടിയ ഒപ്പ്ക് കാണാൻസാധിചില

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ)്

പരിശോധിച്ച കനാല്വര്ക്കു കള്ക്ക്കൺവേർജൻസ്ബാധകമാണ്

ഫയലില്കൺവേർജൻസ്സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകല്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം
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6വാർഡിൽപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിമാൻഡ

ഫോം ഉണ്ടെങ്കിലും തീർത്തും പൂരിപ്പിക്കാതെ രീതിയിലാണ്

ഉണ്ടായിരുന്നത് ‘ഓരോപ്രവര്ത്തിയുടെയും ഡിമാന്ഡ്അതാത് ഫയലില്

സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം.

എലാഫയലിലും ്ിമാൻ്്ക് ശഫാം കാണാൻകഴിഞു,അശപകയിൽ

ശ്റ്ക് ശരഖചപ്പടുതിയിടില

6ഫയൽപരിശശാധിചതിൽ ഒനിൽ മാതതശമ വർകിന്ക്ചറ ശപരും

ശകാ്ുംഎഴുതിയിടുള്ളയൂ.

9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടവര് ക്കു തൊഴിൽ

അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർക്ക്അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലില്

കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥാനം,

തീയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

10.ഇമസ്റ്റർ റോൾ

● തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനരേ

ഖയാണ്ഇമസ്റ്റർ റോൾ.

ഇതിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്

നിവർഒപ്പും, സീലും രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ.് എന്നാൽ ഇ-മസ്റ്റര ്

റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർ ഒപ്പും, സീലും

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി

കാണാൻസാധിച്ചില്ല

.ഇതിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പുകൾ, അവരുടെ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ,

.കൂലിഎന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

പരിശശാധിച വര്ക്ക്ക്ഫയലുകളിചല മസ്റ്റർ റോളുകളിൽഡെയിലി

അറ്റൻഡൻസ് മുകളിൽഡേറ്റ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
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● Check leaf നോളം പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഇ മസ്റെര്റോളില ്ഉള്ള

വെട്ടി തിരുത്തലുകള ്നിര്ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എലാഫയലുകളിലും M book ഉണായിരുനു.

● ചമഷർചമൻറ്ക്ബുകിൽനമ്പർ ശപജ്മ്പർ

ഇവശരഖചപ്പടുതിയിടുണ്ക്

● ഇതില് പ്രവർത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവും

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

● ബന്ധപ്പെട്ടഉദ്യോഗസ്ഥർഅതായത്ഓവർസിയർ,

എൻജിനീയർഎന്നിവരുടെഒപ്പ്മെഷർമെന്റ് ബുക്കില ്

ഉണ്ടായിരുന്നു

● 278/18-19, 50/18-19എന്നീ രണ്ട് എംബുക്കുകളിൽ മെഷർമെന്റ്

എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● ചമറതീരിയൽരജിസ്റ്റർപരിശശാധിചതിൽചമറതീരിയൽലിസ്റ്റ്ക്

സയൂകിചിടുണ്ക്.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസംജോലിചെയ്തുഎന്നതിന്അടി

സ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവര്ക്ക്

നൽകേണ്ടതുകഅതായത്കൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക്

കൊടുക്കുന്ന വാടക, മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക

എന്നിവ എല്ലാംകാണിച്ചുകൊണ്ട് പണം

കൈമാറുന്നതയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്

ശവജ്ക് ലിസ്റ്റ്ക്

● മസ്റ്റർറോൾ പ്രകാരമുള്ള ശവജ്ക് ലിസ്റ്റ്ക് എലാ

ഫയലുകളിലും കാണാന്കഴിഞ്ഞു
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14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുമസ്റ്റർശറാൾഅവസാനിെ്ക് 3 ദിവസതിനകം

തചനഅളവുകൾബനചപ്പട ഉദ്യാഗസ്ഥൻ

ശരഖചപ്പടുതണംഎന്ക്നിയമം

അനുശാസികുനു.അളവുകളിൽ തകമശകടുകൾ

ഉണായാശലാ, ഉപശയാഗികുന ചമറതീരിയലിന്ക്ചറ

ക്വാളിറിയിൽ നിലവാരം കുറയ്ക്കുകശയാ,

ഉയർനഎസ്റ്റിശമറ്ക്കാണികുകശയാചെയുനത്ക്നിയ

മവിരുദമാവുകയുംചസകൻ 25അനുശാസികുന

ശികക്ക്വിശധയമാശവണിവരുകയുംചെയും.

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

● പരിശോധിച്ച പറശ്ശേരി കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണ

വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ മെറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ

ബില്ല് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പരിശശാധിചഫയലുകളില്ക്

ഫണ്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ക്് ്ക്ശകാപ്പി

സയൂകിചിടുണ്ക്

17. ഞറായൽറി

● പരിശശാധന വിശധയമാകിയ ഒരുവര്ക്ക്ക്

ഫയലിലും ശറായൽറിബാധകമല

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● തപവർതിതുടങ്ങുനതിനുമ്പ്ക്തപവർതിനടനുചകാ

ണിരികുശമ്പാള്ക് ,

തപവർതിപയൂർതതീകരിചുകഴിയുശമ്പാള്ക് 

തുടങ്ങിയഓശരാഘടതിചലയുംശഫാശടാകൾഫയ

ലിൽസയൂകികണചമനുനിഷ്കർഷിചിരികുനു

● ഇതരതിലുള്ള ഒരുഘടതിലുള്ളശഫാശടായുചട

ബാക്ക്ആന്ക്് ്ക്കവറ്ക് ശഫാശടാ ശകാപ്പി

സയൂകിചിടുണ്ക് പതീനതീടുള്ളവിവിധഘടങ്ങളിചല
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ശഫാശടാകളുംഒനും തചന ചപാതുതപവൃതികളില്ക്

കാണാൻസാധിചില.

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്

● പ്രവർത്തിസ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്

ജിയോയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ.് എന്നാൽ ഇവ

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ഒരു ഫയലില് പോലും

കാണാന്സാധിച്ചില്ല.

20പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

● പരിശശാധിച 6ഫയലിൽ തപതവ്ക്തിപയൂര്ക്തികരണ

സാക്യപതതംകാണാൻകഴിഞു

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

● എഎംസി തപകാരമുള്ളശസാഷ്യൽഒിാ്ിറ്ക്

നടപ്പാകുനത്ക് ഇശപ്പാഴാണ്ക്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സംസ്ഥാനസർകാരിന്ക്ചറനിർശ്ദേശതപകാരംവർക്ക്ഫ

യലിൽസയൂകിശകണ 22 മചതശരഖയാണ്ക്കസറ്ക്

്യറി.

● കസറ്ക്്യറിയുചട കവർശപജിൽ തപവർതിചയ

കുറിചുള്ള

● തപാഥമികവിവരങ്ങൾഏചതാരുവ്യകികുംമനസി

ലാകാൻപറുനരതീതിയിൽഉണാശകണതാണ്ക്.തപവർ

തിആരംഭികുനദിവസംതപവർതിഅവസാനതതീയ

തിഎസ്റ്റിശമറ്ക്തുക,തപവൃതി ദിനങ്ങള്ക്,എനിവ

കവർശപജിൽ ഉണായിരുനു.

● പണിസ്ഥലചതചസൗകര്യങ്ങളുചടലഭ്യതഅടങ്ങിയ

ചെക്ിസ്റ്റ്ക്പയൂർണമായും പയൂരിപ്പചിരുനില..

● കസറ്ക്്യറിയുചട ഒരു ഭാഗമാണ്ക്

ശതപാജക്്ക്ഇനതീഷ്യൽമതീറിങ്ങ്ക്.ഒരുതപവൃതിതുടങ്ങുന

തിനുമുമ്പ്ക്തപവർതിചയകുറിചുളളവിവരങ്ങൾപങു

വയ്ക്കുനതുംഅതുശപാചലഒരുതപവർതിഎങ്ങചന

ചെയണചമന്ക്ചതാഴിലാളികള്ക്ക്ക്കൃത്യമായഅവ

ശബാധംഉണാകിഎടുകുനതിനുംവാർ്്ക്ചമമ്പർ,

സ്റ്റാഫ്ക് 

എനിവരുചടഅധ്യകതയിൽകയൂടുനശയാഗമാണ്ക്പ
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ദതിആരംഭമതീറിങ്ങ്ക്.പരിശശാധിച്ക്ഫയലുകളിൽ

2എ്തിന്ക്

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എലാംശമൽപറഞഅധികാ

രികളുചടസാനിധ്യതിൽപദതിആരംഭമതീറിംങ്ങ്ക്

നടതിയതായിശബാധ്യചപ്പടു.എനാല്ക്അതില്ക്

ഒചര്തില്ക്ആരും ഒപ്പ്ക് ശരഖചപ്പടുതിയതായി

കണില.അതുശപാചലപണിആയുധങ്ങളുചടവാടക

നല്ക്കിയുചടചണങിലുംഏതുതരംആയുധം

ഉപശയാഗിച്ക്എനു ശരഖ ചപ്പടുതിയിടില തപാതവ്ക്തി

എല്ക്് ി/324188തരയൂര്ക്വാലറംപാടശശഖരം മ്്ക്

കയാല

● കസറ്ക്്യറിയുചട ഒരു ഭാഗമാണ്ക്

വിജിലൻസ്ക്ആൻ്്ക്ശമാണിററിങ

കമിറി.വിജിലൻസ്ക്ആൻ്്ക്ശമാണിററി കമിറി

യുചടറിശപ്പാർട്ക്ഉണായിരുചനങിലുംഅഭിതപായങ്ങൾ

ശരഖചപ്പടുതിയിടുണയിരുനില

● കസറ്ക്്യറി മചറാരു ഒരു ഭാഗമാണ്ക്

സ്ദ്രർശകകുറിപ്പ്ക്:

● തപവൃതിയുചടഓശരാഘടങ്ങളിലുള്ളപുശരാഗതിവി

ലയിരുതുനതിനും,

ചതാഴിലാളികളുചടതപശ്ങ്ങൾമനസിലാകുനതിനും,

പദതിനിർവഹണഏജൻസിയുചടഉശദ്യാഗസ്ഥർ,

ജനതപതിനിധികൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎനിവർതപവൃതിനടകുശമ്പാൾസ്ഥലസ

്ദ്രർശനംനടശതണതാണ്ക്.കസറ്ക്്യറികളിൽ,

സ്ദ്രർശകരുചടശപരും,ഒപ്പും,

ശരഖചപ്പടുതിയിരുചനങിലും,

കുറിപ്പ്ക്ഉണായിരുനില.

● കസറ്ക്്യറി യില്ക്ഉണായിരിശകണ മചറാരു

തപധാനചപട ഭാഗമാണ്ക്

ചതാഴിലാളികളുചടസാകിപതതം

,മസ്റ്റർശറാളിൽഒപ്പുചവചചതാഴിലാളികൾതപവൃതി

ചെയ്ുഎനും,

ശമറ്ക്ശമൽശനാടംവഹിചുഎനുംചതളിയികുന

ആധികാരിക

ശരഖയാണ്ക്സാകിപതതംപരിശശാധിച്ക്ഫയലുകളിൽ

ഉള്ളകസറ്ക്്യറിയില്ക്എലാംചതാഴിലാളികൾസാ

ക്യചപ്പടുതിയിരുനു.

10.പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിധേയമാക്കിയത്
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1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പറശ്ശേരി നീർച്ചാൽസംരക്ഷണവും മൺബണ്ട്

നിർമ്മാണവും FP/306279

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 500000

ചിലവായ തുക 193207

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  21.1.2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 17.2.2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   657

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length:30mtr

Breafth:5mtr

Depth:1mtr

● ചതാഴിലാളികൾ ൊകിൽ മ്്ക് നിറച്ക് ആണ്ക് മൺ ബണ്ക് നിർമിചിരികുനത്ക്.

തപളയം വനതിനാൽബണ്ക് ഭാഗികമായി തകർനിടുണ്ക്,

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പറശ്ശേരി നതീർചാൽസംരകണവും മൺബണ്ക്

നിർമാണവും

FP/306279

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 500000

ചിലവായ തുക 315496

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  11.12.2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 27.02.2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   49

Mbook മേഷര്ഴ്സ് :Length:30mtr

Breadth:5mtr
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Depth:1mtr

3.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : ്ാം മുതൽപറശ്ശേരി വചര ചമയിൻകനാൽ

സംരകണവും വൃകകതവചുപിടിപ്പികലും

IC/317476

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 200675

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  12.10.2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 25.10.2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   727

Mbook മേഷര്ഴ്സ് :Length:827mtr

Breadth:5mtr

* നമയിൻകൊലിൽവൃക്ഷത്തൈവച്ചുപിടിപിചിരിക്ക്ചുന്നെ് കാണാൻ

കഴിഞില്ല.

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :മന്ന്തൈ്ക്ചുണ് പ്ചുഴസംരക്ഷണവ്ചുംസംഭരണ ഞേഷി

വർദ്ധിപിക്കല്ചും

WH/286304
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എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 191303

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  3.03.2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 27.03.2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   675

Mbook മേഷര്ഴ്സ് :Length:1353

Breadtg:4.5

ജൈവരീതിയിൽബണ്ട് നിർമ്മിക്കാനാണ് പഞ്ചായത്ത് നിർദേശിച്ചെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്

ചാക്ക,്പാള മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത,്പ്രളയം

വന്നതിനാൽ ഭാഗികമായി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.്

5.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പറശ്ശേരി കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം (RC/279852)

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 294144

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  23/3/2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 29/03/2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ  84

Mbook മേഷര്ഴ്സ്: Length :108.5

Breadth:2.15

Depth:0.1

ജെങ്ങൾക്ക് ഉപഞയാ്ഗപദമായ രീെിയിൽആണ് ഞറാഡ് െിർമാണം

പൂർ്തൈികരിചിരിക്ക്ചുന്നെ്
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6.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പറശ്ശേരി മുതൽകരിങയം പാലം വചര ചമയിൻകനാൽ

സംരകണവും വൃകകതകൾചവചുപിടിപ്പികലും

IC/317479

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 426836

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി 14/09/2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 11/10/2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ  1019

Mbook മേഷര്ഴ്സ്:Length:457.2

Breadth:15

കൊൽകാട് മൂടനപട രീെിയിലായിര്ചുന്ന്ചുവൃക്ഷത്തൈകൾ

വച്ചുപിടിപിചനൊന്ന്ചുംകാണാൻകഴിഞില്ല

7.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : പൂ പറമ്പ് കനാൽസംരക്ഷണവും വൃക്ഷത്തൈകൾ

വച്ചുപിടിപ്പിക്കലും

IC/317550

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 100000

ചിലവായ തുക 82500

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി 19/11/2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 25/11/2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ  300

Mbook മേഷര്ഴ്സ്: Length:524mtr

Breadth:5Mtr

Depth:28

കൊൽകാണാൻകഴിനഞങ്കില്ചും െിലവിൽകാട് മൂടനപടഅവസയിലാണ്
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11.CIB-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ് Para 25(a), schedule 1അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾഅതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകസാധന വേതനഘടകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ

ചെലവ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾസാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും

ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽപ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്

അനിവാര്യമാണ.്.ഈബോർഡ്സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഓരോപ്രവർത്തിയുടെയും

ആരംഭഘട്ടത്തിൽആണ്.ഓരോപ്രവർത്തിക്കും അനുസൃതമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള

അളവുകളിൽ ഉള്ള ബോർഡുകൾസിമൻറ്ഉം കോൺക്രീറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച്

സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട.് ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ളക്സ്ഷീറ്റുകൾ

തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾസ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ.്

നിർമ്മാണച്ചെലവ് വ്യക്തിഗത പ്രവർത്തികൾക്ക് 3000 രൂപയും പൊതു പ്രവർത്തികൾക്ക്

5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി ചിലവ് എന്നാണ്ആനുവൽ മാസ്റ്റർസർക്കുലർ

നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.സിഐബിഅടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വർക്ക് ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ.്പരിശോധനയ്ക് വിധേയമായ തൊഴില്ഇടങ്ങളില്4

ഇടത്ത് CIBസ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടിരിന്നില്ല.2 ഇടത്ത് കാണാന്കഴിഞ്ഞു

12.റോസ്ഗാർദിനം

തൊഴിൽആവശ്യകതകൃത്യമായിരജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിനുംതൊഴിലാളികളുടെഅർഹതകളുംഅ

വകാശങ്ങളുംഅവരെബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിറോ

സ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.റോസ്ഗാർദിനംആചരിക്കുന്നതിനുമുൻപായിവിവരവിദ്

യാഭ്യാസവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്എന്ന്ജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോഡി

നേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.റോസ്ഗാർകലണ്ടർസംബന്ധിച്ച്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെപ്ര

ത്യേകമായിബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻറെചുമതല

കളുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംസംസ്ഥാനസർക്കാർജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർരൂപീകരിച്ചിട്

ടുള്ളപ്രതിമാസപട്ടികഅനുസരിച്ച്തന്നെറോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജില്ലാപ്
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രോഗ്രാംകോർഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്

ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമന്ത്രാലയവുമായുംപൊതുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുവെക്കേണ്ടതുംഒരുമാ

സത്തിലൊരിക്കൽഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ.്ഗ്രാമപഞ്ചായത്

ത്പ്രസിഡൻറ്നിയോഗിക്കപ്പെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെഭാരവാഹിദിനാചരണത്തിൽഅധ്യക്

ഷതവഹിക്കേണ്ടതാണ്.ഇത്നടത്തുന്നതിനുംനടപടിക്രമങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളസ്വ

യംസഹായസംഘങ്ങളുടെഫെഡറേഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ.്

റോസ്ഗാർദിനംആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളദിവസംനടത്തുന്നതിനായിഉദ്യോഗ

സ്ഥരെനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.ഈയോഗത്തിൽമിനിറ്റ്സ്പൊതുജനങ്ങൾക്ക്പരിശോധിക്കുന്

നതിനുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിനുംലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട.്

സംസ്ഥാനസർക്കാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിപ്പോർട്ടുകൾശേഖരിക്കുന്

നതാണ.്

സംസ്ഥാനസർക്കാർതൊഴിൽആവശ്യകതസംബന്ധിച്ച്ജില്ലാതലറിപ്പോർട്ടുകൾപതിവാ

യിഅവലോകനംചെയ്യേണ്ടതാണ്

13.വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി

ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത മേൽനോട്ട സമിതി

രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽപട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര

പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതും പകുതി പേർസ്ത്രീകൾആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ.്അദ്ധ്യാപകർ

അംഗനവാടി വർക്കർസ്വയം സഹായസംഘത്തിലെഅംഗങ്ങൾസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ്

പേഴ്സൺമാർ ഉപഭോക്തൃ സമിതികൾ യുവജന ക്ലബ്ബുകൾപൊതുസമൂഹസംഘടനകൾ

തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും VMCഅംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ

കാലയളവിലേക്ക് VMC യെ നിയമിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമസഭയാണ.്പ്രവർത്തി സ്ഥലസന്ദർശനം

തൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയം നടത്തൽ ,രേഖകളുടെ പരിശോധന ,പ്രവർത്തി സ്ഥല

സൗകര്യങ്ങളുടെ 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
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പൊതു രേഖയായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുമാണ.്

Sn Name Designation

1 ടിപി.വിൻസന്റ് പോസ്റ്റുമാൻ

2 രാമകൃഷ്ണൻ മുൻബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി

3 ശാന്ത തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

4 വത്സല തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

5 മാതുആറുമുഖൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

ഇത്രയും പേര്വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ആക്ടിവായി ഉണ്ടെകിലും

നിലവില്തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവര്ത്തി ചെയുന്നവര്ത്തന്നെയാണ് അംഗങ്ങള്ആയു

ള്ളത്.അതുകൊണ്ട് വി.എംസി.പുന:സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

ഞസാഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമസഭാവിവരങ്ങൾ

പാലകാട്ക് ജിലയിചല ആലതയൂർ ശബാകിചല കിഴകശ്ചേരി പ്ചോയത്ക് വാർ്്ക് 6

പറശ്ശേരി യിൽ ശസാഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക് തഗാമസഭ അംഗനവാടിയിൽചവച്ക് 28/10/2019 ന്ക്

പതുമണിക്ക് ശെർനു. ഗിരിജ, വതല തപാർത്ഥനശയാചട ആരംഭിച തഗാമസഭയിൽ 53

ശപർ പചങടുതു. അതിൽ പ്ചോയത്ക് തപസി്ന്ക്റ്ക്, ചസതകടറി, ചതാഴിലുറപ്പ്ക്

ചതാഴിലാളികൾ, തഗാമവാസികൾ, ചപാതുതപവർതകർ, ജനതപതിനിധികൾ,

ഉശദ്യാഗസ്ഥർ, വി.ആർ.പി, എനിവർ ഉണായിരുനു.ചതാഴിലാളികളിൽ നിനും 100

ചതാഴിൽ ദിനം ലഭിച െിന്നമ്ചു അമ എന ചതാഴിലാളിചയ ഐക്യകശ്ഠേന

അധ്യകയായി തിരചഞടുതു. അശതതുടർന്ക് അവതരിപ്പിച ശസാഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക്

റിശപ്പാർടിൻ ശമലുള്ളെർച ചെയ്ു തതീരുമാനങ്ങൾെുവചട ശെർകുനു.

ഞസാഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗ്ാമസഭയിനലെീര്ചുമാെങ്ങൾ

 ചതാഴിൽ കാർ്ിൽ പതിപ്പിശകണശഫാശടാ ഇനിമുതൽ എൻ ആർ ഇ ജി എസ്ക്

ഓഫതീസ്ക് മുഖാനരംസൗജന്യമായി നൽകണചമന്ക് തതീരുമാനമായി.

 ചതാഴിലിചന അശപകിച്ക് 15 ദിവസതിനുള്ളിൽ ചതാഴിൽ ലഭ്യമാകുനതിനും

അലാതപകം ചതാഴിലിലായ്മ ശവതനം ലഭികുനതിനായി പ്ചോയത്ക് തഫണ്ക്

ഓഫതീസ്ക് മുഖാനരംഅശപകനൽകുനതിന്ക് തതീരുമാനമായി.

 തപഥമ ശുതശയൂഷ കിറ്ക് തപാഥമിക ആശരാഗ്യ ശകത്ദ്രം വഴി ലഭ്യമാകുനതിന്ക്



30

തതീരുമാനമായി.

 ചതാഴിൽ ചെയുന സമയത്ക് അപകടം സംഭവിചാൽ കസറ്ക് ്യറിയിൽ

ശരഖചപ്പടുതുകയും െികിതാചചലവിന്ക് ബിലുകൾ എൻആർഇജി ഓഫതീസിൽ

സമർപ്പികുനതിന്ക് തതീരുമാനമായി.

 ചതാഴിൽ ചെയ്്ക് കഴിഞതിചന കയൂലി 15 ദിവസതിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാകാത

പകം പ്ചോയതിചല തഫണ്ക് ഓഫതീസ്ക് മുഖാനരം അശപക നൽകുനതിന്ക്

തതീരുമാനമായി.

 പരാതി പരിഹാരതിനുള്ള ശടാൾതഫതീ നമ്പർ എൻ ആർ ഇ ജി എസ്ക് ഓഫതീസർ

മുമ്പാചകസ്ഥാപികുനതിന്ക് തതീരുമാനമായി.

 ആസ്ി രജിസ്റ്ററിൽ തപസ്ുത വാർ്ിചല വർകുകളിൽ" വാർ്്ക്"

ശരഖചപ്പടുതുനതിന്ക് തതീരുമാനമായി.

 പരാതികൾ രജിസ്റ്ററിൽ വാകാലുള്ള പരാതികൾ വചര ശരഖചപ്പടുതുനതിന്ക്

തതീരുമാനമായി

 കവർ ശപജിൽ ശരഖചപ്പടുതിയിടില ജിശയാ ടാഗ്ക്, ജിപിഎസ്ക് ചലാശകഷൻ

എനിവ ശരഖചപ്പടുതുനതിന്ക് തതീരുമാനമായി.

 ഭരണാനുമതി യുചട ശഫാശടാ ശകാപ്പി ക്ക് പകരം കമ്പ്യയൂടറിൽ നിന്ക്

്ൗൺശലാ്്ക് ചെയ് പകർപ്പ്ക് ചവകാൻതതീരുമാനമായി.

 ചതാഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ കാലുറ, കകയുറ എനിവ പ്ചോയതിചല

ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ക് നൽകാചമന്ക് തതീരുമാനമായി.

 ചതാഴിൽ ചെയുനതിന്ക് മയൂന്ക് ഘടതിലുള്ള ശഫാശടാചയടുത്ക് വർക്ക് ഫയൽ

സയൂകികുനതിന്ക് തതീരുമാനമായി.

 ഈ മസ്റ്റർ ശറാൾ ച്യിലി അറൻ്ൻസ്ക് മുകളിൽ തതീയതി

ശരഖചപ്പടുതുനതിന്ക് തതീരുമാനമായി. കയൂടാചത ചവടി തിരുതലുകൾ

ഒഴിവാകുനതിനും തതീരുമാനമായി.

 നിലവിലുള്ള വിജിലൻസ്ക് ആൻ്്ക് ശമാണിററിങ്ക് കമിറി പിരിചുവിട്ക് പുതിയ

കമിറി രയൂപതീകരികാൻതതീരുമാനമായി.

 ഓശരാ പണികളും ചെയ്ു പയൂർതിയാകിയതിനുശശഷം സിറിസൺ

ഇൻഫർശമഷൻ ശബാർ്്ക് ചവകാൻതതീരുമാനമായി.

െിർഞ്ദേേങ്ങൾ

● ചതാഴിലുറപ്പുപദതി ഇനിയും വിജയകരമായി മുശനാട്ക് ചകാണുശപാകുനതിന്ക്
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ഉശദ്യാഗസ്ഥതലതിലും ഭരണതലതിലും ഒരുശപാചല

മാനദണങ്ങൾകനുസൃതമായി തപവർതികൾ നടപ്പിലാശകണതുണ്ക്.

ചതാഴിലാളികളും ചമയ്ക്റ്ക്മാരും ചതാഴിലുറപ്പുപദതിയിൽ

തപവർതികുനസ്റ്റാഫുകളും അവരുചടനിയമം അനുശാസികുന കൃത്യമായ

നിർശ്ദേശങ്ങൾ പാലിശകണതുണ്ക്. ഇതരതിലുള്ള കുറചു നിർശ്ദേശങ്ങൾ

അനുബനമായി ശെർതിടുണ്ക്. (അനുബനംകാണുക)

● തപവർതി കഫലിൽ ഉൾചകാള്ളിചിരികുന ചമഷർചമന്ക്റ്ക് ബുക്ക്

ശരഖചപ്പടുതുനത്ക്, ജനകതീയ ഭാഷയിശലക്ക് മാറുനതായിരികും സുതാര്യത

ഉറപ്പുവരുതുനതിന്ക് ഏറവും ഉെിതം.

● സയൂകിചിരികുന 7 രജിസ്റ്ററുകളും വാർ്്ക് തിരിചുള്ള രതീതിയാണ്ക്

അവലംബികുനത്ക് എങിൽ പരിശശാധികുവാനും തിരചഞടുകുനതിനും

കയൂടുതൽസഹായകമാവും.

● അവകാശഅധിഷ്ടിതമായനിയമപരിരകശയാട്കയൂടിയപദതിഒശടചറജനങ്ങൾ

ക്ക്ഗുണതപദമാകുനു .

എനാൽഈതപവർതികൾചതരചഞടുകുനതുംനടതിപ്പുംകൃത്യമായെർച

കളിലയൂചടയുംതശ്ദേശതീയമായവസ്ുതകൾഅനുസരിചുംഅല.

തപവർതികൾഅനുശയാജ്യമായവതചനയാശണാഎന്ക്പരിശശാധനയുംനടതി

പ്പിചനസമയത്ക്കൃത്യമായശമാണിററിങ്ങുംഅവശലാകനങ്ങളുംചെശയണതുണ്ക്

എനാൽമാതതശമപദതിയുചടആവശ്യകതയുംഗുണശമനയുംഉറപ്പുവരുതാൻക

ഴിയയൂ.

ഇചലങിൽനാളിതുവചരയായിടുംപദതിയിചലനടതിപ്പിചലപാളിചകൾശരി

യാംവിധംകചണതാശനാചതറായിചെയ്തിൻചറവിശകലനംഅടിസ്ഥാനചപ്പടു

തിശപാരായ്മകൾപരിഹരികുനതിശനാഇനചതനടതിപ്പുരതീതിയിൽസാധ്യ

മാകുനില.

പദതിയുചടലക്യവുംഗുണഫലങ്ങളുംശസാഷ്യൽഓ്ിറ്ക്തപതകിയയിലയൂചടഒരു

സാമയൂഹികവുംപാരിസ്ഥിതികവുമായപരിശശാധനനടതിയാൽമാതതശമശപാരാ

യ്മകൾപരിഹരിച്ക്തപശദശതിൻചറയുംജനങ്ങളുചടയുംപുശരാഗതിശനടാനാവുക

യുള്ളു

ഉപസംഗ്ഹം

ഇനി തപവർതികൾതിരചഞടുകുശമ്പാൾഅതതീവജാതഗതപുലർശതണതുണ്ക്.

ഭയൂമിചയപുനരുജതീവിപ്പികുനതിനു൦അതുവഴിസുസ്ഥിരവികസനം

സാധ്യമാകുനതിനും ലക്ക് ഷ്യം ചവചിടുള്ളചതാഴിലുറപ്പു പദതിയുചട പാനിംഗ്ക്
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നടതിപ്പ്ക് എനി്ക്നിവസാമയൂഹിക പാരിസ്ഥിക മാനദണങ്ങൾപാലിചു ചകാണ്ക്

ശാസ്ക്തതതീയമായിതചനനടപ്പിലാശകണതുണ്ക്. എങ്ങചനചയങിലും തപവർതികൾ

നടപ്പിലാകി ചെലവ്ക്കയൂടുകഎനും ചതാഴിലാളികൾക്ക് ചതാഴിൽദിനങ്ങൾകയൂടുക

എനും മാതതമാവരുത്ക് നിലപാടുകൾ. വ്യകമായകാഴ്ചപ്പാടിലാചതഅശാസ്ക്തതതീയമായ

രതീതിയിൽ തപവർതികൾചതചരചഞടുകുനതുംചെയുനതും,

കാലാനുസൃതമലാതതപവർതികൾചെയുനതുംഇതിന്ക്ചറയഥാർത്ഥലക്യചതകള

ങചപ്പടുതുനതായിവിഷമശതാചടശനാകിനിൽശകണിവരുനത്ക്ആശങാജനകമാണ്ക്

ഈസാമയൂഹിക പരിശശാധന ഒരു ഉയിർചതഴുശനൽപ്പിനുസാധ്യമാകുചമന

തപത്യാശശയാചടഈ റിശപ്പാർടസമർപ്പികുനു

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്പ്രവര്ത്തന ങ്ങളില ്പങ്കാളികള ്ആയവര്

● വാര്ക്് ്ക്ചമമ്പര്ക്

● പ്ചോയത്ക്ഉശദ്യാഗസ്ഥര്ക്

● ചതാഴിലുറപ്പ്ക് വിഭാഗം ഉശദ്യാഗസ്ഥര്ക്

● വാര്ക്് ിചലചതാഴിലാളികള്ക്

● ശമറ്ക്മാര്ക്

● കുടുംബതശതീ തപവര്ക്തകര്ക്

അനുബന്ധം- 1-

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന

പ്രവൃത്തികള ്:

വിഭാഗം എ-പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായിബന്ധപ്പെട്ട പൊതു പ്രവൃത്തികള്.

● കുടിചവള്ള ശതസാതസുകള്ക് ഉള്ക്പ്പചടയുള്ള ഭയൂഗര്ക്ഭ ജല വിതാനം

ഉയര്ക്തുനതിനാവശ്യമായ അടിയണകള്ക്,മണ്ക് തടയണകള്ക്, ചെക്ക്

്ാമുകള്ക്,തുടങ്ങിയവ

● നതീര്ക്തടതിന്ക്ചറ സമതഗ പരിപാലനതിനുതകുന ചകാണയൂര്ക്

ബണുകള്ക്,ഭയൂമി തടുതിരികല്ക്,ഗ്യാബിശയാന്ക്നിര്ക്മിതികള്ക്

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ജീവനോപാധി

മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവൃത്തികള്. (ബിപി എല്,പട്ടിക ജാതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗം, വിധവകള്,

ഭിന്നശേഷിക്കാര്,ഐഎവൈഗുണഭോക്താക്കള്.)

● ഇവരുചട ഭയൂമിയില്ക് ഉല്ക്പ്പാദന കമത വര്ക്ധിപ്പികുനതിനാവശ്യമായ

ഭയൂവികസനവും ,കുളം ,കിണര്ക്തുടങ്ങിയ ജല ലഭ്യതയ്ക്ക്ക് ആവശ്യമായ

തപവൃതികള്ക്.

● പഴവര്ക്ഗ്ഗങ്ങള്ക്,പടുനയൂല്ക്,ശതാടവിളകള്ക് തുടങ്ങിയവയുചട
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കൃഷിതപവൃതികള്ക്.

● മൃഗ പരിപാലനവുമായി ബനചപ്പടു കനുകാലി

ചതാഴുതുകള്ക്,ആടിന്ക്കയൂട്ക് ,ശകാഴികയൂട്ക്,പനികയൂട്ക് തുടങ്ങിയ

വ്യകിഗതആസ്ഥികള്ക്.

● സര്ക്കാര്ക് ഭവന നിര്ക്മാണ പദതികളില്ക് ഉള്ക്ചപ്പടുതി നിര്ക്മികുന

വതീടുകള്ക്ക്ക്അവിദഗ്ദ കായിക ചതാഴില്ക്.

● മത്യബനന തപവര്ക്തനങ്ങള്ക്ശതപാതാഹിപ്പികുനതിനു അടിസ്ഥാന

ചസൗകര്യങ്ങളായ മല്ക്സ്യം ഉണകു ശകത്ദ്രങ്ങള്ക്,സയൂകിപ്പ്ക് ശകത്ദ്രങ്ങള്ക്

മല്ക്സ്യതകുഷിക്ക്ആവശ്യമായഅടിസ്ഥാനചസൗകര്യങ്ങള്ക്എനിവ.

വിഭാഗം സി- ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്റെ നിബന്ധനകള്ക്ക് വിധേയമായി

പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്വയം സഹായസംഘങ്ങള്ക്ക് പൊതുഅടിസ്ഥാനസൌകര്യ വികസനം.

● സ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുചട ഉപജതീവന തപവര്ക്തനങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ

വര്ക്ക്ക്ചഷ്്ക്നിര്ക്മാണം.

● കാര്ക്ഷിശകാല്ക്പ്പനങ്ങളുചട സംഭരണതിവശ്യമായ ചകടിടങ്ങളുചട

നിര്ക്മാണം.

● കജവവളനിര്ക്മാണയയൂണിറുകള്ക്തുടങ്ങിയവ.

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രാമീണഅടിസ്ഥാനസൌകര്യ വികസനപ്രവൃത്തികള്.

● മാലിന്യസംസ്കരണസംവിധാനങ്ങള്ക്.

● അങണവാടിസ്കയൂള്ക്തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്ക്കകയൂസ്ക് നിര്ക്മാണം.

● ഒറചപ്പടു കിടകുന തഗാമങ്ങചളയും,തഗാമതീണ ഉല്ാദന ശകത്ദ്രങ്ങചളയും

നിലവിലുള്ള ശറാ്ുകളുമായി ബനിപ്പികുനതിനാവശ്യമായ എലാ

കാലാവസ്ഥയിലും ഉപശയാഗികാന്ക് പറുന തഗാമതീണ ശറാ്ുകള്ക്,

ഓടകള്ക്, കലുങുകള്ക്,നടപ്പാതകള്ക്.

● ചപാതുകളിസ്ഥലങ്ങള്ക്

● ചവള്ളചപ്പാകം, വരള്ക്ചാനിയതനണ തപവൃതികള്ക്.

● തഗാമ പ്ചോയതുകള്ക്,വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുചട

ചഫ്ശറ ഷനുകള്ക്, തഗാമതീണ െനകള്ക്,അങണവാടികള്ക്, തപകൃതി

ശകാഭ ബാധിതര്ക്കുള്ള അഭയ ശകത്ദ്രങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്ക് ചകടിട

നിര്ക്മാണം.

● ചതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതി തപകാരം ഏചറടുകുന നിര്ക്മാണ

തപവൃതികള്ക്കാവശ്യമായനിര്ക്മാണസാമതഗികളുചട ഉല്ക്പ്പാദനം.

● ചതാഴിലുറപ്പ്ക്തപകാരം സൃഷ്ക്ടികചപ്പട ചപാതു ആസ്ികളുചട

അറകുറപ്പണികള്ക്തുടങ്ങിയവ.

അനുബന്ധം: വിവിധതലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള ്.

മേറ്റ്മാരുടെ ചുമതലകള്.
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പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്പ്രവൃത്തിയുടെ മേല്നോട്ടം.

● ചതാഴില്ക്കാര്ക്് ില്ക്ആവശ്യമുള്ളവിവരങ്ങള്ക്ശരഖചപ്പടുതുക.

● മസ്റ്റര്ക്ശറാളില്ക്ചതാഴിലാളികളുചടഹാജര്ക്ഉറപ്പുവരുതുക.

● ശമറ്ക്മാരുചടപരിശതീലനങ്ങളില്ക്പചങടുകുക.അറിവുകള്ക്ചതാഴിലാളിക

ളുമായി പങ്കുവെക്കുക

● തപവൃതി ഇടങ്ങളില്ക് ആവശ്യ മായ ചസൗകര്യങ്ങള്ക് ഉശണാ എന്ക് ഉറപ്പു

വരുതുക

● കസറ്ക് ്യറിയില്ക് ശമാണിററിംഗിന്ക് വരുന ഉശദ്യാഗസ്ഥചര ചകാണ്ക് ഒപ്പ്ക്

വയ്ക്പ്പികണം

● ചതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് അവരുചട പതു അവകാശങ്ങചള കുറിച്ക് പറഞു

ചകാടുകുകയുംഅവചര ശബാധാവത്ക്കരികുകയും ചെയുക

● പുതിയ ചതാഴില്ക് ഇടങ്ങള്ക് കചണതുവാനും പുതിയ ചതാഴില്ക്

ആസയൂതതണംചെയുവാനും ചതാഴിലാളികചളസഹായികുക .

● കൃത്യമായി ശസാഷ്യല്ക് ഓ്ിറ്ക് തഗാമസഭയിലും,ചതപാജക്ക്റ്ക് മതീറിങ്ങിലും

പരിശതീലനക്യാമ്പിലും പചങടുകുക.

● മറു ചതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് കയൂടി ശമറ്ക് ന്ക്ചറ െുമതലകളിശലക്ക് കടനു

വരാനുള്ളസാഹെര്യം ഉണാകുക

● ചതാഴിലാളികളുമായി നിരനര സമ്പര്ക്കം പുലര്ക്തുകയും കയൂടുതല്ക്

ബനംസ്ഥാപികുകയും ചെയുക.

ഓവര്സീയര്/എ്ചേിെീയര്

● തപവൃതികളുചടഎസ്റ്റിശമറ്ക് തയാറാകല്ക്.

● തപവൃതിയുചടസാശങതികകാര്യങ്ങളുംഅളവുകളും ചതാഴിലാളികള്ക്ക്ക്

പറഞുചകാടുകുക.

● തപവൃതിയുചടഅളവുകള്ക്ശരഖചപ്പടുതികയൂലിനല്ക്കുനതി നാവശ്യമായ

നടപടികള്ക്ചെയുക.

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി /അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

● പദതിയുചട ശമല്ക്ശനാടം.

● ബിലുകള്ക്അംഗതീകരികല്ക്.

● ചതാഴിലാളികളുചട ശവതനം യഥാസമയം അവരുചട എചകൗണില്ക്

എതിചയനത്ക് ഉറപ്പുവരുതല്ക്.

● മസ്റ്റര്ക്ശറാള്ക്സാക്യചപ്പടുതിചതാഴില്ക്അനുമതിനല്ക്കുക,

തൊഴിലാളികളുടെ കടമകള്.

● ചതാഴിലിടങ്ങളില്ക്സമയകൃത്യതപാലികുക.



35

● ശതപാജക്ക്റ്ക് മതീറിംഗ്ക്, ചതാഴിലുറപ്പ്ക് തഗാമസഭകള്ക്,ശസാഷ്യല്ക് ഓ്ിറ്ക്

തഗാമസഭകള്ക്എനിവയില്ക്പചങടുകുക.

● ഏല്ക്പ്പികുനശജാലികള്ക്കൃത്യതശയാചടപയൂര്ക്തതീകരികുക.

● ദിവസവും ചതാഴില്ക്ആരംഭികുനതിനു മുമ്പും ശശഷവും മസ്റ്റര്ക്ശറാളില്ക്

ഒപ്പുകള്ക്ശരഖചപ്പടുതുക

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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


