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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റി കേരള (MGNSASK)

2018-19

ക്രമ

നമ്പര്

ഉള്ളടക്കം പേജ് നമ്പര്

1 കവര്പേജ്

1

2 ഉള്ളടക്കം

2

3 ഭൂപടം

3

4 ആമുഖം 5

5 രീതിശാസ്ത്രം 6

6 പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 7

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 ഗ്രാമസഭതീരുമാനങ്ങള് 24
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18 ഉപസംഗ്രഹം 27

19 അനുബന്ധം- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികള് 28

20 അനുബന്ധം2 വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതല 29

ഭൂപടം
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വാർഡ് മാപ്. : അമിട്ടൻതരിശ്, കിഴക്കഞ്ചേരി

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 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
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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

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
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5. റഫറൻസ്

5.1 9വികസനരേഖ,വാർഷിക പദ്ധതി രേഖ,എംഐഎസ്, രജിസ്റ്ററുകൾ

6. വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം

6.1 ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ട ചർച്ച

7. കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

2.പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്

2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തുകള്

പടിഞ്ഞാറ് കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകള്

തെക്ക് പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

വടക്ക് വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകള്

4 വിസ്തീർണ്ണം

5 വാർഡ് കളുടെഎണ്ണം 22

6 ജനസംഖ്യ 40928

9 പട്ടികജാതി 4526

10 പട്ടിക വർഗ്ണം 400

12 മൊത്തംസാക്ഷരത 78.86%
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3.വാർഡിനെക്ചുറിച്ചുള്ളഅടിസാെവിവരം

1 അതിരുകൾ

1.1 വടക് തതകിൻകല്ല, പുത്തൻകുളമ്

വാർഡ്

1.2 തതക്  പാലകുഴി , വാർഡ്

1.3 കിഴക് കാകഞ്ചേരി വാർഡ്

1.4 പടിഞാറ് പാലകുഴി, തതകിൻകല്ലവാർഡ്

2 വിസ്തീർണ്ണം 9050 തെക്ടർ

3 ജനസ്ണംഖ്യ 458 വതീടുകൾ

3.1 സ്തതതീ 648

3.2 പുരുഷൻ 654

4.നതാഴില്ചുറപ് പദ്ധതിഅടിസാെവിവരം

അടിസാെവിവരം കിഴക്കഞ്ചേരി വാർഡ് 

1 Total No. of Job Cards issued 4327 200

2 Total No. of Active Job Cards 1901 75

3 Total no. of Job cards SC 487 20

4 Total no. Of Job card ST 56 26

5 Persondays Generated so far 124172 2906

6 Total No of HHs completed 100 Days of 272 7
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Wage Employment

Total Expenditure 35140516 900623

5.ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ

നമ്പ

ര്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വര്ക്ക്ഐ,ഡി കാലയളവ് ചിലവ

പ്രവൃ

ത്തി

ദിനങ്ങ

ള്

1

അമ്പിട്ടൻതരിശ് നീർച്ചാൽസംരക്ഷണവും

മൺബണ്ട് നിർമ്മാണവും

FP/306283 5.11.2018

10.12.2018
3, 66575 964

2 അമിട്ടൻതരിശ് വാഴപള്ളം ഞതാട്

സംരക്ഷണവ്ചുംസംഭരണഞശഷി

വർധിപിക്കല്ചും

IC/212890 21.2.2019

21.3.2019
2, 59323 943

3 കല്ലമ്ചുതൽതൃപന്നൂർവനര നമയിൻ

കൊൽസംരക്ഷണവ്ചുംവൃക്ഷത്തൈകൾ

വച്ചുപിടിപിക്കൽ

IC/317500

18.9.2018

13.10.2018

2,

74725

999

6.അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് തൊഴില്

നല്കപെടുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടേണ്ടതാണ.്

1. 1 സൗജന്യമായി തതാഴിൽകാർഡ് ലഭികുവാൻ ഉള്ളഅവകാശ്ണം- തഷഡ്യയൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, വാര്ഷികമാസ്റ്റര്സര്കുലര്അദ്യായ്ണം-3

2. അഞപകിച്

15ദിവസത്തിനുള്ളിൽതതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവു്ണംആയത്തിന്തറ

കകപ്പറു റസതീതു ലഭികുന്നതിനു്ണംഉള്ളഅവകാശ്ണം- തഷഡ്യയൂൾ 1; ഖണിക 8,
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തഷഡ്യയൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അതല്ലങിൽതതാഴിലില്ലായ്മഞവതന്ണംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശ്ണംആദ്യതത്ത 30

ദിവസ്ണം (1/4 &പിന്നതീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. തഷൽഫ്ഓഫ്ഞതപാജക്ട്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശ്ണം

5. അ്ചേ്കിഞലാമതീററിനുള്ളിൽതതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശ്ണംഅതല്ലങിൽഞവ

തനത്തിന്തറ  10%അധിക്ണംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശ്ണം

6. കുടിതവള്ള്ണം, വിതശമസൗകര്യ്ണം,

തപഥമശുതശയൂഷസൗകര്യ്ണംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശ്ണംതഷഡ്യയൂൾ 2;

ഖണിക 23-28

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽഞവതന്ണംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശ്ണം

8. ഞവതനവിതരണത്തിതലകാലതാമസത്തിന്

 നഷ്ടപരിൊര്ണംലഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശ്ണം

9. സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിൊരത്തിനുള്ളഅവകാശ്ണം

10. ഞസാഷ്യൽഓഡിറ്നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശ്ണം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടുന്നു എന്നാൽ ചില അവകാശങ്ങൾ

സ്ണംരകികതപടുന്നില്ല.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

● തതാഴിലുറപ്പു നിയമ്ണം തഷഡ്യയൂൾ 2 പാര 1 അനുസരിച് 18 വയസ്

പയൂർത്തിയായഏതതാരാളു്ണം തതാഴിൽകാർഡിന്അഞപകിചാൽ 15

ദിവസത്തിനുള്ളിൽഞഫാഞട്ടാ പതിചതതാഴിൽകാർഡ് ഞകത്ദ്രസർകാർ

തചലവിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശമാണ് നിയമ്ണംനൽകുന്നത്.

നിരീക്ഷണം

● 200. തതാഴിൽകാര്ഡുള്ള ഈവാർഡിൽ .75 ഞപർസജതീവമായി തതാഴിൽ

തചയുന്നവരാണ.് 2018-19 കാലയളവില്തതാഴില്കാര്ഡിന്അഞപകിച

എല്ലാവര്കു്ണം തതാഴില്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകിയിട്ടുണ് . തതാഴിലാളികൾസ്വന്ണം

തചലവിലാണ് പുതിയ തതാഴിൽകാർഡിൽഞഫാഞട്ടാ പതിചത്എന്നു്ണം

മനസിലാകാൻസാധിചു ഇതു അവകാശല്ണംഘനമാണ്

തൊഴില ്ആവശ്യ പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
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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

● തതാഴിലുറപ്പ്നിയമ തപകാര്ണംതതാഴില്ആവശ്യതപട്ടുകഴിഞാല്പതിന്്ചേദിവസത്തിനുള്ളില്

തതാഴില്നല്കിയിരികണ്ണം.

● അതല്ലങിൽതതാഴിലില്ലായ്മഞവതന്ണംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശ്ണംആദ്യതത്ത30 ദിവസ്ണം (1/4

&പിന്നതീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 ദിവസത്തിനകത്തുതതന്നതതാഴിൽലഭിചിരുന്നിില്ല 100 തതാഴില്

ദിനങ്ങൾകുള്ളഅവകാശമുണായിട്ടു്ണംകഴിഞസാമത്തികവര്ഷത്തിൽഭയൂരിഭാഗ്ണം

50 ൽ താതഴ തതാഴിൽ ദിനങ്ങള് മാതതമാണ്ഈവാർഡിതലതതാഴിലാളികൾക്

ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത.്

● 200 ആക്റതീവ് തതാഴിലാളികള്ഉള്ളഈവാര്ഡില് കഴിഞ വർഷത്തിൽ 7 ഞപർക്

ആണ് 100പണിപയൂർത്തിയായിരികുന്നത്.

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

● നിലവിൽകുടിതവള്ള്ണം ലഭ്യമായിട്ടുണ്. എന്നാൽതണൽസൗകര്യത്തിനു്ണംകുടിതവള്ള

സൗകര്യത്തിനു തതാഴിലാളികളുതടകയിൽനിന്നു്ണംആണ് പണ്ണം

എടുത്തിരികുന്നതത്പഥമശുതശയൂഷയ്കുള്ളകിറ് മുൻപ് ഉണായിരുന്നുഎന്നാൽഇഞപ്പാൾ

ഇല്ലഅതുലഭ്യമാകണ്ണം എന്നാണ്ഫതീല്ഡ്വിസിറ് തചയുന്നസമയത്ത്

തതാഴിലാളികളില്നിന്നു്ണം ഞമറ്മാരില്നിന്നു്ണം മനസിലാകാന്സാധിചത്. ഫസ്റ്റ്എയ്്

കിറ് സ്വന്ണംകപസഎടുത്താണ് വാങ്ങുന്നത്. നിലവിൽകുറചുഞപർക്കാലുറകൾ
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പ്ചോയത്തിൽനിന്നു്ണം ലഭ്യ്ണം ആയിട്ടുണ്എന്ന് ഞമറ്അറിയിചു . ഞമറിതനകകവശമാണ്

എല്ലാകാലുറകളു്ണം സയൂകിചിരികുന്നത്. പദ്ധതി ആരംഭ

മീറ്റിംഗില്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം

● തതാഴില്ഉറപ്പുനിയമ്ണംതഷഡ്യയൂള്22 തപകാര്ണംഒരുപദതിആര്ണംഭികുന്നത്മുന്പ്പദതി

സ്ണംബനിചമുഴുവന്കാര്യങ്ങളു്ണംകൃത്യമായിതതാഴിലാളികതളഞബാധ്യ

തപ്പടുത്തുന്നതിന്ബനതപട്ടനിര്വെണഉഞദ്യാഗസ്ഥന്തറയു്ണം ,വാര്ഡ്

തമമര്,സാഞങതികഉഞദ്യാഗസ്ഥര്എന്നിവരുതടസാനിധ്യത്തില്ഏതതന്കിലു്ണംതപാതു

സ്ഥലഞത്താതതാഴിലിടങ്ങളില്വച്പദതിആര്ണംഭമതീറി്ണംഗ് നടഞത്തണതുണ.്

നിരീക്ഷണം

● നിലവിൽവാർഡില്തപതവ്ത്തിതുടങ്ങുന്നതിനുമുന്പ് (അഞന്നദിവസ്ണംരാവിതല പണി

തുടങ്ങുന്നതിനുതതാട്ടുമുമ്)പദതിആര്ണംഭമതീറിങ്കയൂടാറുണ്എന്നാണ്

തതാഴിലാളികളുമായുള്ളസ്ണംസാരത്തിൽമനസിലായത്.

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലും തരത്തില്ഉള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാല്ചികിത്സ്യക്ക്ആവശ്യമയി വരുന്ന മുഴുവന്

ചിലവുകളും തൊഴിലാളിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

● തതാഴിൽഎടുകുന്നസമയത്തു തതാഴിലാളികൾക്എതനങിലു്ണംഅപകട്ണം

സ്ണംഭവിചാൽ ഞമറ് അതിനുഞവണചികിതാനടപടികൾസ്വതീകരിചു .എന്നാൽധന

സൊയ്ണംലഭ്യമായില്ല.

● കുറചുഞപർക് പണിസ്ഥലത്തുതവച്അപകട്ണംസ്ണംഭവിതചങിലു്ണംകസറ്ഡയറിയിൽ

ഞരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

● കുറചു തതാഴിലാളികളിൽനിന്നു്ണം പരാതികൾകൾ ഞകട്ടിരുന്നു. പണി തചയ്ു

തകാണിരികുന്ന ഒരു തതാഴിലാളിക് പണിസ്ഥലത്തുതവച് വിഷ്ണംതതീണുകയുണായി

അതിനുള്ളചികിതാതചലവ് തതാഴിലാളികളാണ് വെിചത്.

● പണിതചയ്ു തകാണിരികുഞമാൾകാലിന് മിടുകനു്ണംപരികുപറിഅതിനാൽ

ഒരുവർഷഞത്താള്ണംപണിക് ഞപായിട്ടില്ല 5600രയൂപയിൽകയൂടുതൽതചലവായിഎന്നാൽ

ഞമറ് പ്ചോയത്തിൽപറതഞങിലു്ണംഅർെമായസൊയ്ണംഒന്നു്ണം

ലഭിചില്ല.(5600ചിലവായി )ഓവർസിയർമാതത്ണംവന്നുകണു.

പരാതി പരിഹാരം

● തതാഴിലുറപ്പ്നിയമതഷഡ്യയൂള്പതത്താന്പതു തപകാര്ണംസമയബനിതമായിപരാതി

പരിൊരത്തിനുള്ളഅവകാശ്ണംനിഷ്കര്ഷികുന്നു.പദതിയുമായിബനതപട്ടപരാതികള്

ഞഫാണ്മുഞഖനഞടാള്തഫതീനമര്ഉപഞയാഗിചു്ണം ഞരഖാമയൂല്ണംഎഴുതിനല്കിയു്ണംഇതമയില്

വഴിയു്ണംസമര്പ്പികാവുന്നതാണ.്..

● 18004255720എന്നഞടാൾ തഫതീനമറിൽപരാതികൾഞരഖതപടുത്താ്ണംഎന്നുള്ളവിവര്ണം
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തതാഴിലാളികളിൽലഭ്യമാകണ്ണം.

നിരീക്ഷണം

● 18004255720എന്നഞടാൾ തഫതീനമറിൽപരാതികൾഞരഖതപടുത്താ്ണംഎന്നുള്ള

വിവര്ണം തതാഴിലാളികളിൽലഭ്യമല്ല.

● തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കുറവായതിന്റെ പേരിൽ തൊഴിലാളികൾ

പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്നിന്നും പരിഹരിച്ചു

കണ്ടില്ല.

● ഒഞരവാർഡിൽതതന്നയുള്ളപണികളാണ് തതാഴിലാളികൾ തചയ്ുവരുന്നത്

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിൽതൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

● തതിാഴിലാളിയുതടതാമസസ്ഥലത്തുനിന്ന്അ്ചേ്കിഞലാമതീറർചുറളവിലല്ലതതാ

ഴിൽലഭികുന്നതതങിൽഞവതനത്തിന്തറ 10

ശതമാന്ണംകയൂടിഅധികഞവതന്ണംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശ്ണം

നിരീക്ഷണം

● തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലത്തു നിന്ന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർചുറ്റളവിനെ

അപ്പുറത്ത് പോയി ജോലിചെയ്യാനും തൊഴിലാളികൾക്കും സമ്മതമാണെന്ന്

അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം

● തതാഴിലുറപ്പ് പദതിയില് ഏതറടുത്തു നടപ്പിലാകുന്ന മുഴുവ്ഴ്് തപവൃത്തികളു്ണം

ഞസാഷ്യല്ഓഡിറ്നുവിഞധയമാകണതമന്ന് തസകന് 17(2) നിഷ്കര്ഷികുന്നു

● നിയമ്ണം അനുശാസികു്ണം തപകാര്ണം ഉള്ള ഞസാഷ്യല് ഓഡിറ് തപതകിയ ഇതുവതര

നടന്നിട്ടില്ല.

9 . രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ഞകത്ദ്ര സർകാറിന്തറ നിർഞദശ തപകാര്ണം താതഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബനമായു്ണം

തഗാമപ്ചോയത്തിൽസയൂകിഞകണാതാണ്

1. ഞജാബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്ാമസഭ  രജിസ്റ്റർ 

3. ഡിമാൻഡ് / അഞലാഞകഷൻ&ഞവതന രജിസ്റ്റർ 

4. വർക് രജിസ്റ്റർ

5. ആസ്ി രജിസ്റ്റർ
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6. പരാതിരജിസ്റ്റർ

7. തമറതീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

9.1 രജിസ്റ്റർ പരിഞശാധെ

 AMC തപകാരമുള്ള 5 രജിസ്റ്ററുകൾ മാതതഞമ ഉണായിരുന്നുള്ളു

1. നതാഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ

 തതാഴിൽകാർഡിനുള്ള കുടു്ണംബാഞപകയുതട രജിസ്റ്റർ ആണ്തതാഴിൽകാർഡ്

രജിസ്റ്റർ.ഇതുവതരയുള്ള കാലയളവിൽ 9ആ്ണം വാർഡിൽ 200 തതാഴിൽ കാർഡ്

പ്ചോയത്തിൽ നിന്നു്ണം അനുവദിചിട്ടുണ്. ഞഫാഞട്ടാ ഒട്ടിച് വൃത്തിയായി

സയൂകിച തതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ കാണാൻ കഴിഞു, , കയൂടാതത

പ്ചോയത്തിതല മുഴുവൻ തതാഴിലുറപ്പ് അ്ണംഗങ്ങളുതടയു്ണം തതാഴിൽ കാർഡ്

വിവരങ്ങൾ തപിന്റ്ഔട്ട്എടുത്ത്സയൂകിചിരികുന്നു.

2 ഗ്ാമസഭ രജിസ്റ്റർ

 ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതുമായ

പ്രവർത്തികൾ മുൻഗണന വിഭാഗ പ്രകാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്

 തഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ പരിഞശാധിചതിൽ അവർ നിർഞ്ദേശിച 3 വർകുകൾ

തതന്നയാണ് തചയ്തായി കാണാൻകഴിഞു,

3 ഡിമാൻഡ്അഞലാഞക്കഷൻ/ഞവതെരജിസ്റ്റർ

 ഡിമാൻഡ്അഞലാഞക്കഷൻരജിസ്റ്റർ ഉണായിര്ചുന്ചു, ഗപവൃ്തൈി

ഓർഡർആയിട്ടായിര്ചുന്ചുസ്നൂക്ഷിചിരിക്ക്ചുനത്.എനാൽവാർഡ്

തിരിച്ചുള്ളരീതിയായിര്ചുനങിൽക്നൂട്ചുതൽ ഉചിതംആഞയനെ

 ഡിമാൻഡ് നചയ്്ചുനകാണ്ചുള്ള ഞോമ്ചുകൾ കാണാൻകഴിഞ്ചു.

4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:

 തപവൃത്തിയുതട ലിസ്റ്റു്ണം ചിലവു്ണംവിശദാ്ണംശങ്ങളു്ണംസ്ണംബനിച് രജിസ്റ്റർ

 വർക് രജിസ്റ്റർകാണുവാൻകഴിഞു, വർക് രജിസ്റ്റർ തപിന്റ്ഔട്ട് തചയ്

രതീതിയിലായിരുന്നു.

 2018 19 കാലയളവിൽ നചയ്ചുവാൻ ഉഞ്ദേശിചിര്ചുന മ്ചുഴ്ചുവൻ

േയല്ചുകള്ചുഞടയ്ചും വിവരങ്ങൾവർക്ക്രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്

എം,നെഎ.എസ്ൽെിന്ചുംഡൗൺഞലാഡ് നചയ്്ചു

സ്നൂക്ഷിചിരിക്ക്ചുന്ചു.

 വാർഡ് തിരിച്ചുള്ളവർക്കിെ്നറ വിശദാംശങ്ങൾ

ഞരഖനപട്ചു്തൈിയിട്ടില്ല

5ആസ്ിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്ികളുതട രജിസ്റ്റർ)

 2019 ജനുവരി മാസ്ണം വതര തതാഴിലുറപ്പ് പദതിയുമായി ബനതപ്പട്ട്

തചയുന്ന തപവർത്തികളുതട ഞപരു്ണം വിവരങ്ങളു്ണം നല്ല രതീതിയിൽ
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എഴുതി സയൂകിചിട്ടുണ് എന്നാല് പ്രവ്ര്ത്തി പൂര്ത്തിയായ ദിവസം

ആരംഭിച്ച തീയതി ഏതുതരം ആസ്ി തുടങ്ങി മുഴുവൻ വിവരങ്ങളു്ണം

ഞരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കാനാകാത്ത

രീതിയിലായിരുന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ ആയിരുന്നില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാർഡ് തിരിച്ച് എഴുതാത്ത അതിനാൽ

പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥൻസഹായംആവശ്യമായി വന്നു.

 വാർഡ് തിരിച്ച് എഴുതുകയോ, വാർഡ് വിശദാംശം എഴുതുന്ന പേജിൽ വാർഡ്

രേഖപെടുത്തുകയോചെയ്യുകയാണെങ്കിൽപരിശോധനക്ക്എളുപ്പമാകും.

6പരാതി രജിസ്റ്റർ:

 തൊഴിൽ വേദനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി രജിസ്റ്റർ

 നിലവിൽ പരാതികളു്ണം ഒന്നു്ണം 2018-2019 കാലയളവിൽ ഞരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

.എഴുതി സയൂകികുന്ന പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിഞശാധിചഞപ്പാൾ. യാതതാരുവിധ

പരാതിയു്ണം ഞരഖതപ്പടുത്തിയതായികണില്ല.

 18004255720 എന്ന ഞടാൾ തഫതീ നമറിൽ പരാതികൾ ഞരഖതപടുത്താ്ണം എന്നുള്ള

വിവര്ണം തതാഴിലാളികളിൽലഭ്യമല്ല.

7.നമറീരിയൽ രജിസ്റ്റർ :

 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

9.2ഗപവൃ്തൈിേയലിനല 22 ഞരഖകൾ

വാര്ഷികമാസ്റ്റര്സര്കുലര്തപകാര്ണംഒരു തപവൃത്തിഫയലില്താതഴപറയുന്നഇരുപത്തിരണു

ഞരഖകള്നിര്ബ്ബനമായു്ണംഉണായിരിഞകണാതാണ്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസ്റ്റർസർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള

കവർപേജ്കാണാൻസാധിച്ചു.

● പരിഞശാധിചഫയലുകളിൽകവർ ഞപജിൽ, വർക് ഞകാഡ്, ജിപിഎസ് തലാഞകഷൻ

എന്നിവഞരഖതപടുത്തിട്ടില്ലാത്ത രതീതിയിലാണ്കാണുവാൻകഴിഞത്.

● ചില ഫയലുകളിൽ സാഞങതിക വിദഗ്ധൻതറ ഞപരുതണങിലു്ണം , ഞമറിന്റ ഞപര്

കാണുവാൻകഴില്ല..

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്

● വർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ പേജ് നമ്പറും
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രേഖപ്പെടുത്തിആണ് ചെക്ക്ലിലിസ്റ്റ് ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ തചക് ലിസ്റ്റ് ഞകാപ്പി കാണാൻകഴിഞു.

● ഞപജ് നമഞരാടുകയൂടിയ തചക് ലിസ്റ്റ് സയൂകികുന്നുണ്.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ

● ഒരു ജനകതീയഇടതപടലിന്തറ ഞനർസാക്യ്ണംതതളിയികുന്ന ഞരഖയാണ്

ആകൻപാൻ. ഞകാപ്പി.തഗാമസഭനിർഞ്ദേശികുന്ന തപവർത്തികൾതഷൽഫ്

ഓഫ് ഞതപാജക്ടിഞലക് മാറുകയു്ണംഇതിൽനിന്നു്ണം മുൻഗണനഅടിസ്ഥാനത്തിൽ

അതാത്സാമത്തികവർഷത്തിൽആവശ്യമുള്ള തപവര്ത്തിതതരതഞടുത്ത്

ആകൻപാൻതയാറാകുകയു്ണം തചയു്ണം .ആകൻപാനിൽഉൾതപ്പട്ട

തപവർത്തിതതന്നയാഞണാനടപ്പിലാകിയത്എന്ന് മനസിലാകുന്നതിനു്ണം

ആകൻപാൻ ഞകാപ്പിഉപകരികുന്നു

● .പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽAMCപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട

ആക്ഷൻപ്ലാനിൻറെ കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചു.

● ആക്ഷൻപ്ലാനിലും കവർപേജിലും വാക്കിന്റെ നെയിം ഒരുപോലെ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ്ഡ്രോയിങ്

● സാഞങതികഎസ്റ്റിഞമറ് പദതിയിൽഏതറടുകുന്നഓഞരാ

തപവർത്തികു്ണംസ്ണംസ്ഥാനസർകാർചുമതലതപ്പടുത്തിയഅധികാര

സ്ഥാനത്തിന്തറഅനുമതിഞയാടുകയൂടിയസാഞങതികഎസ്റ്റിഞമറ്

ഉണായിരിഞകണതാണ്.ഓഞരാ തപവർത്തികു്ണംഎസ്റ്റിഞമറിന്തറ

സ്ണംകിപ്്ണം, ഡികസൻ, തപവർത്തിയുതട തപതതീകിത ഞനട്ടങ്ങൾ

വിശദതീകരികുന്നസാഞങതികകുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ

ഉണായിരിഞകണതു്ണം തസക്വർ ഞസാഫ്റ് തവയറിലയൂതടഓൺകലനായി

അനുമതികൾലഭ്യമാഞകണതുമാണ്

പരിഞശാധിചഫയലുകളില്ലാ്ണംഡതീകറൽഡ്എസ്റ്റിഞമറ്ഉണായിരുന്നു

● ഉഞദ്യാഗസ്ഥരുതട ഞഡറ് കയൂടിയകസൻകാണുവാൻകഴിഞില്ല.

5.ഭരണാെ്ചുമതി

● ഒരുവാർഡിൽഒരുവർഷ്ണംനടപ്പിലാകുന്നതതാഴിലുറപ്പ് പദതി

തപവർത്തനങ്ങൾക്പ്ചോയത്ത് ഭരണസമിതിനൽകുന്ന

അ്ണംഗതീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി.

● പരിഞശാധിചഫയലുകളില്ഭരണാനുമതി ഞകാപ്പികാണാൻ

കഴിഞു.

● എല്ലാത്തിലു്ണംഓഞര തരത്തിലുള്ളഭരണാനുമതിയുതട ഞഫാഞട്ടാ

ഞകാപ്പിയാണ് വർക്ഫയലിൽഉൾതപ്പടുത്തിയിരികുന്നത.്
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6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജത്സക്യയൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്

● ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡേറ്റ് കൂടിയസൈൻ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

●

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ)്

പരിശോധിച്ച കനാല്വര്ക്കു കള്ക്ക്കൺവേർജൻസ്ബാധകമാണ്

 സംയോജിത പദ്ധതിയായ മെയിൻ കനാൽസംരക്ഷണം (IC/317500)എന്ന

വർക്കിൽ ഇറിഗേഷൻഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലേക്ക് സംയോജിത പദ്ധതിക്കായി

കൊടുത്താ ലെറ്റർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം

9ആം വാർഡിൽപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിമാൻഡ

ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആകെ തൊഴിൽ ദിവസംഎത്ര വേണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഇല്ല.

9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടവര് ക്കു തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോംഫയലില്കാണാൻസാധിച്ചു.

10.ഇ-മസ്റ്റർ റോൾ

 തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,
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ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനരേ

ഖയാണ്ഇമസ്റ്റർ റോൾ.

 മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ പേജുകൾ എത്ര

ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് മുകളിൽ തീയതി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 മസ്റ്റർ റോൾ താഴെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ്

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

 Check leaf നോളം പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഇ മസ്റെര് റോളില് ഉള്ള വെട്ടി

തിരുത്തലുകള്നിര്ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ.്

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എല്ലാഫയലുകളിലു്ണം M book ഉണായിരുന്നു.

● തമഷർതമൻറ്ബുകിൽനമർ ഞപജ്മർ

ഇവഞരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്

● AS,TS നമർഞരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. മതസ്റ്റർഞറാൾനമർ , ഇല്ല.

● M.Bookൽ തപതീ തമഷർതമന്റ് കാണാൻകഴിഞിട്ടില്ല

● എ്ണംബുകിൽഡതീതറയിൽസ് ഞരഖതപ്പടുത്തുന്നത്

മലയാളത്തിലായാൽനന്നായിരുന്നു.

12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● കാണാൻസാധിച്ചു.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസംജോലിചെയ്തുഎന്നതിന്അടിസ്ഥാനപ്പെ

ടുത്തി അവര്ക്ക് നൽകേണ്ടതുകഅതായത്കൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക്

കൊടുക്കുന്ന വാടക, മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ

എല്ലാംകാണിച്ചുകൊണ്ട് പണം കൈമാറുന്നതയ്യാറാക്കുന്ന

പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞവജ് ലിസ്റ്റ്

● മസ്റ്റർറോൾ പ്രകാരമുള്ള ഞവജ് ലിസ്റ്റ്എല്ലാ ഫയലുകളിലും കാണാന്

കഴിഞ്ഞു

● ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡേറ്റ് കൂടിയ സൈൻ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.
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14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുമസ്റ്റർഞറാൾഅവസാനിച് 3 ദിവസത്തിനക്ണംതതന്ന

അളവുകൾബനതപ്പട്ട ഉദ്യാഗസ്ഥൻ

ഞരഖതപ്പടുത്തണ്ണംഎന്ന്നിയമ്ണം

അനുശാസികുന്നു.അളവുകളിൽ തകമഞകടുകൾ

ഉണായാഞലാ, ഉപഞയാഗികുന്ന തമറതീരിയലിന്തറ

ക്വാളിറിയിൽനിലവാര്ണംകുറയ്കുകഞയാ,

ഉയർന്നഎസ്റ്റിഞമറ്കാണികുകഞയാതചയുന്നത്നിയമവിരു

ദമാവുകയു്ണംതസകൻ 25അനുശാസികുന്നശികക്

വിഞധയമാഞവണിവരുകയു്ണംതചയു്ണം.

● മയൂന്നുഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്റർറോൾമൂവ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ് ഫയലുകളിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽചില ഭാഗങ്ങൾപൂരിപ്പിക്കാത്ത

രീതിയിലായിരുന്നു.

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

●

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പരിഞശാധിച 3ഫയലുകളില്

േണ്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ൊര്ഡ്ഞകാപ്പി

സയൂകിചിട്ടുണ്

●

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● തപവർത്തിതുടങ്ങുന്നതിനുമ്തപവർത്തിനടന്നുതകാണിരികുഞമാ

ള് , തപവർത്തിപയൂർത്തതീകരിചുകഴിയുഞമാള് 

തുടങ്ങിയഓഞരാഘട്ടത്തിതലയു്ണംഞഫാഞട്ടാകൾഫയലിൽസയൂകിക

ണതമന്നുനിഷ്കർഷിചിരികുന്നു

● ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധഘട്ടങ്ങളിതല ഞഫാഞട്ടാകൾഒന്നു്ണം

തതന്നതപാതുതപവൃത്തികളില്കാണാൻസാധിചില്ല.

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്

● പ്രവർത്തിസ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്

ജിയോയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്. എന്നാൽ ഇവ പരിശോധനയ്ക്ക്

വിധേയമാക്കിയ ഒരു ഫയലില്പോലും കാണാന്സാധിച്ചില്ല.

20പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം
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● പരിഞശാധിച ഫയലില് തപതവ്ത്തിപയൂര്ത്തികരണ

സാക്യപതതത്തിൽചിലഭാഗങ്ങളിൽപയൂരിപ്പികാതത

രതീതിയിലായിരുന്നു ഞമലുഞദ്യാഗസ്ഥതന ഞപര് ഒപ്പ്എന്നിവ

ഞരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

● എഎ്ണംസി തപകാരമുള്ളഞസാഷ്യൽഒിാഡിറ് നടപ്പാകുന്നത്

ഇഞപ്പാഴാണ്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സ്ണംസ്ഥാനസർകാരിന്തറനിർഞ്ദേശതപകാര്ണംവർക്ഫയലിൽസയൂകി

ഞകണ22 മതത്തഞരഖയാണ്കസറ്ഡയറി.

● പരിഞശാധനയ്ക് വിഞധയമാകിയതപാതു തപവൃത്തികള്

3എണത്തിന്കസറ്ഡയറിസയൂകിചിരുന്നു.

● കസറ്ഡയറിയുതട കവർഞപജിൽ തപവർത്തിതയകുറിചുള്ള

● തപാഥമികവിവരങ്ങൾഏതതാരുവ്യകികു്ണംമനസിലാകാൻപറുന്ന

രതീതിയിൽഉണാഞകണതാണ്.തപവർത്തിആര്ണംഭികുന്നദിവസ്ണംതപവർ

ത്തിഅവസാനതതീയതിഎസ്റ്റിഞമറ്തുക,തപവൃത്തിദിനങ്ങള്,എന്നിവ

കവർഞപജിൽ ഉണായിരുന്നു.

● പണിസ്ഥലതത്തതസൗകര്യങ്ങളുതടലഭ്യതഅടങ്ങിയതചക്ിസ്റ്റ്പയൂർ

ണമായു്ണം പയൂരിപ്പചിരുന്നില്ല..

● കസറ്ഡയറിയുതട ഒരു ഭാഗമാണ്

ഞതപാജക്ട്ഇനതീഷ്യൽമതീറിങ്ങ്.ഒരുതപവൃത്തിതുടങ്ങുന്നതിനു

മുമ്തപവർത്തിതയകുറിചുളളവിവരങ്ങൾപങുവയ്കുന്ന

തു്ണംഅതുഞപാതലഒരുതപവർത്തിഎങ്ങതനതചയണതമ

ന്ന്തതാഴിലാളികള്ക്കൃത്യമായഅവഞബാധ്ണംഉണാകിഎ

ടുകുന്നതിനു്ണംവാർഡ്തമമർ, സ്റ്റാഫ് 

എന്നിവരുതടഅധ്യകതയിൽകയൂടുന്നഞയാഗമാണ്പദതി

ആര്ണംഭമതീറിങ്ങ്.പരിഞശാധിച്ഫയലുകളിൽ 2എണത്തിന്

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എല്ലാ്ണംഞമൽപറഞഅധികാരികളുതട

സാന്നിധ്യത്തിൽപദതിആര്ണംഭമതീറി്ണംങ്ങ്

നടത്തിയതായിഞബാധ്യതപ്പട്ടു.എന്നാല്അതില്

ഒതരണത്തില്ആരു്ണംഒപ്പ് ഞരഖതപ്പടുത്തിയതായികണില്ല.

അതുഞപാതലപണിആയുധങ്ങളുതടവാടക

നല്കിയുതട്ടതണങിലു്ണംഏതുതര്ണംആയുധ്ണം ഉപഞയാഗിച്

എന്നു ഞരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

● കസറ്ഡയറിയുതട ഒരു ഭാഗമാണ്

വിജിലൻസ്ആൻഡ്ഞമാണിററിങ

കമിറി.വിജിലൻസ്ആൻഡ്ഞമാണിററികമിറി

യുതടറിഞപ്പാർട്ട്ഉണായിരുതന്നങിലു്ണംഅഭിതപായങ്ങൾഞരഖ

തപ്പടുത്തിയിട്ടുണയിരുന്നില്ല.ഓഞരാവാർഡിതലതപവർത്തന

ങ്ങതളനിരതീകികുന്നതിനു്ണംകയൂടുതൽതമചതപ്പടുത്തുന്നതി

നുമായികാര്യകമമായതപവർത്തിഞകണവരുമാണ്വി.എ്ണം.

സിയിൽഅ്ണംഗങ്ങൾആയിരിഞകണത്.

● കസറ്ഡയറി മതറാരു ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ദ്രർശകകുറിപ്പ്:

● തപവൃത്തിയുതടഓഞരാഘട്ടങ്ങളിലുള്ളപുഞരാഗതിവിലയിരു

ത്തുന്നതിനു്ണം,
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തതാഴിലാളികളുതടതപശ്ങ്ങൾമനസിലാകുന്നതിനു്ണം,

പദതിനിർവെണഏജൻസിയുതടഉഞദ്യാഗസ്ഥർ,

ജനതപതിനിധികൾ, VMC

അ്ണംഗങ്ങൾഎന്നിവർതപവൃത്തിനടകുഞമാൾസ്ഥലസ്ദ്രർശ

ന്ണംനടഞത്തണതാണ്.കസറ്ഡയറികളിൽ,

സ്ദ്രർശകരുതടഞപരു്ണം,ഒപ്പു്ണം,

ഞരഖതപ്പടുത്തിയിരുതന്നങിലു്ണം, കുറിപ്പ്ഉണായിരുന്നില്ല.

● കസറ്ഡയറി യില്ഉണായിരിഞകണ മതറാരു

തപധാനതപട്ട ഭാഗമാണ് തതാഴിലാളികളുതടസാകിപതത്ണം

,മസ്റ്റർഞറാളിൽഒപ്പുതവചതതാഴിലാളികൾതപവൃത്തിതചയ്ു

എന്നു്ണം, ഞമറ്ഞമൽഞനാട്ട്ണംവെിചുഎന്നു്ണംതതളിയികുന്ന

ആധികാരിക

ഞരഖയാണ്സാകിപതത്ണംപരിഞശാധിച്ഫയലുകളിൽഉള്ള

കസറ്ഡയറിയില്എല്ലാ്ണംതതാഴിലാളികൾസാക്യതപ്പടുത്തി

യിരുന്നു.

10.പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിധേയമാക്കിയത്

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : അമിട്ടൻതരിശ് െീർചാൽസംരക്ഷണവ്ചും മൺബണ്

െിർമാണവ്ചും-FP/306283.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 500000

ചിലവായ തുക 366575

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  5.11.2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 10.12.2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   964

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length: 2800mtr

Breadth : 5mtr

Depth : 0.30 Mtr

 അമിട്ടൻതരിശ് െീർചാൽ കാണാൻ കഴിഞ്ചു.പനക്ഷ മണ് ബണ്

ഗപളയ്തൈിൽഭാ്ികമായിതകർനത്ആയാണ്കാണ്ചുനത്.

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : അമിട്ടൻതരിശ് വാഴപള്ളംഞതാട് സംരക്ഷണവ്ചും

സംഭരണഞശഷിവർദ്ധിപിക്കല്ചും .-IC/ 212890
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എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 259323

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  21.2.2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 21.3.2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   943

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length: 712 mtr

Breadth : 2.5 Mtr

Depth :. 35 Mtr

 രണ്തവണകളായിതചയ്ുതതീർത്തനതീർചാൽസ്ണംരകണ്ണംഇഞപ്പാൾ

നിലവിൽ .

 തചയ്പണികതളല്ലാ്ണംവളതരവൃത്തിയായികാണാൻകഴിഞു

 ഇഞപ്പാൾതചറിയരതീതിയിൽകാടുപിടിചുകിടകുന്നു

3.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : കല്ല മുതൽതൃപ്പന്നയൂർവതര തമയിൻ കനാൽ സ്ണംരകണവു്ണം

വൃകകത്തകൾതവചുപിടിപ്പികുകലു്ണം- IC/317500

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 274725

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  18.9.2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 13.10.2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   998

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length : 1200Mtr

Breadth : 6.5

Depth : 1.5

 കല്ലമുതൽതൃപ്പന്നയൂർവതരയുള്ളതമയിൻകനാൽസ്ണംരകണ്ണംകാണാൻ

കഴിഞു

 കനാൽകാടുപിടിചു കിടകുന്നുണ്

 ജല്ണംസമൃദമായിഒഴുകുന്നുണ.്വൃകകത്തകൾനട്ടുപിടിപ്പിചത്

ആയികാണാൻകഴിഞു.കയൂടാതതമഞൾ,മറുകൃഷികൾതചയ്തായി
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കാണാൻകഴിഞു.

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.്–

12.റോസ്ഗാർദിനം

തൊഴിൽആവശ്യകതകൃത്യമായിരജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിനുംതൊഴിലാളികളുടെഅർഹതകളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവരെബോധ്

യപ്പെടുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിറോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.റോസ്ഗാർദിനം

ആചരിക്കുന്നതിനുമുൻപായിവിവരവിദ്യാഭ്യാസവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്എന്ന്ജില്ലാപ്

രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർകലണ്ടർസംബന്ധിച്ച്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെപ്രത്യേകമാ

യിബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻറെചുമതലകളുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംസംസ്ഥാ

നസർക്കാർജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർരൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രതിമാസപട്ടികഅനുസരിച്ച്തന്നെറോസ്ഗാർദിനംസം

ഘടിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോർഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്

ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമന്ത്രാലയവുമായുംപൊതുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുവെക്കേണ്ടതുംഒരുമാസത്തിലൊരിക്കൽഗ്രാമപ

ഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ.്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്നിയോഗിക്കപ്പെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്

തിലെഭാരവാഹിദിനാചരണത്തിൽഅധ്യക്ഷതവഹിക്കേണ്ടതാണ.്ഇത്നടത്തുന്നതിനുംനടപടിക്രമങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തുന്

നതിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെഫെഡറേഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ.്

റോസ്ഗാർദിനംആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളദിവസംനടത്തുന്നതിനായിഉദ്യോഗസ്ഥരെനിയോഗിക്കേണ്ട

താണ്.ഈയോഗത്തിൽമിനിറ്റ്സ്പൊതുജനങ്ങൾക്ക്പരിശോധിക്കുന്നതിനുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിനുംലഭ്യമാക്കേണ്ടതു

ണ്ട.്സംസ്ഥാനസർക്കാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിപ്പോർട്ടുകൾശേഖരിക്കുന്നതാണ.്

സംസ്ഥാനസർക്കാർതൊഴിൽആവശ്യകതസംബന്ധിച്ച്ജില്ലാതലറിപ്പോർട്ടുകൾപതിവായിഅവലോകനംചെയ്യേണ്

ടതാണ്
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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 P k രാജൻ കർഷകൻ (പാർട്ടി ബ്രാഞ്ച്

സെക്രട്ടറി )

2 C k പൗഞലാസ് കർഷകൻ (പൊതുപ്രവർത്തകൻ )

3 K c മാധവൻ കർഷകൻ (തൊഴിലുറപ്പ്)

4 രാജമ ഭാസ്കരൻ ഞമറ് 

5 ഞമാളിഎൽഞദാ കർഷക

6 സുമലത ഞമറ് 

വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽആക്ടിവായ

കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നില്ല. ഇതിൽ തതാഴിലാളികൾതതന്നയാണ്അങമാലി ഇരികുന്നത്.ഈ

കമറി പുനസ്ഥാപികുക ഞവണതാണ്.

ഞസാഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമസഭവിവരങ്ങൾ

ഞസാഷ്യൽ ഓഡിറ് തഗാമസഭ കിഴകഞ്ചേരി പ്ചോയത്ത് വാർഡ് 9 അമിട്ടൻതരിശ്,

പതങടുത്തവരുതടവിവരങ്ങൾ

പാലകാട് ജില്ലയിതല ആലത്തയൂർ ഞ്ാകിതല കിഴകഞ്ചേരി പ്ചോയത്ത് ഒമതാ്ണം വാർഡ്

അമിട്ടൻതരിശ് ഞസാഷ്യൽ ഓഡിറ് തഗാമസഭ ഉചയ്ക് 3 മണിക് അമിട്ടൻതരിശ്

വായനശാലയിൽ വച് ആര്ണംഭിചു. തതാഴിലാളികളു്ണം തഗാമവാസികളു്ണം തപാതുതപവർത്തകരു്ണം
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കർഷകരു്ണം ഞചർന്ന് 38 ഞപർ തഗാമസഭയിൽപതങടുത്തു.

തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നു്ണം ഏറവു്ണം കയൂടുതൽ തതാഴിൽ ലഭിച പാറ്ചു കണൻ എന്ന

തതാഴിലാളിതയ ഐക്യകഞ്ഠേന അധ്യകയായി തിരതഞടുത്തു. തുടർന്ന് ഞസാഷ്യൽ ഓഡിറ്

റിഞപ്പാർട്ടിഞനലുള്ളചർച തചയ്് വിവരങ്ങൾചുവതട ഞചർകുന്നു.

.

ഞസാഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമസഭ തീര്ചുമാെങ്ങൾ .

🔹 തതാഴിൽകാർഡിൽപതിപ്പിഞകണഞഫാഞട്ടാ ഇനിമുതൽഎൻആർഇജിഎസ്ഓഫതീസ്

മുഖാനര്ണംസൗജന്യമായി നൽകണതമന്ന് തതീരുമാനമായി.

🔹 തതാഴിലിതനഅഞപകിച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽലഭ്യമാകുന്നതിനു്ണം

അല്ലാത്തപക്ണംതതാഴിലില്ലായ്മ ഞവതന്ണംലഭികുന്നതിനായി പ്ചോയത്ത് തഫണ്ഓഫതീസ്

മുഖാനര്ണംഅഞപകനൽകുന്നതിന് തതീരുമാനമായി.

🔹 തപഥമശുതശയൂഷകിറ് തപാഥമികആഞരാഗ്യ ഞകത്ദ്ര്ണംവഴി ലഭ്യമാകുന്നതിന് തതീരുമാനമായി.

🔹 തതാഴിൽ തചയുന്നസമയത്ത്അപകട്ണംസ്ണംഭവിചാൽകസറ്ഡയറിയിൽ

ഞരഖതപ്പടുത്തുകയു്ണം ചികിതാതചലവിന്ബില്ലുകൾഎൻആർഇജിഓഫതീസിൽ

സമർപ്പികുന്നതിന് തതീരുമാനമായി.

🔹 തതാഴിൽ തചയ്് കഴിഞതിതനകയൂലി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽലഭ്യമാകാത്തപക്ണം

പ്ചോയത്തിതല തഫണ്ഓഫതീസ് മുഖാനര്ണംഅഞപകനൽകുന്നതിന് തതീരുമാനമായി.

🔹പരാതി പരിൊരത്തിനുള്ള ഞടാൾതഫതീ നമർഎൻആർഇജിഎസ്ഓഫതീസർ മുമാതക

സ്ഥാപികുന്നതിന് തതീരുമാനമായി.

🔹ആസ്ി രജിസ്റ്ററിൽ തപസ്ുത വാർഡിതലവർകുകളിൽ" വാർഡ്" ഞരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന്
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തതീരുമാനമായി.

🔹പരാതികൾരജിസ്റ്ററിൽവാകാലുള്ളപരാതികൾവതര ഞരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് തതീരുമാനമായി

🔹കവർ ഞപജിൽ ഞരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല ജിഞയാ ടാഗ്, ജിപിഎസ് തലാഞകഷൻഎന്നിവ

ഞരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് തതീരുമാനമായി.

🔹 ഭരണാനുമതിയുതട ഞഫാഞട്ടാ ഞകാപ്പിക് പകര്ണംകമ്യയൂട്ടറിൽനിന്ന്ഡൗൺഞലാഡ് തചയ്

പകർപ്പ് തവകാൻതതീരുമാനമായി.

🔹 തതാഴിലാളികൾക്ആവശ്യമായകാലുറ,കകയുറഎന്നിവപ്ചോയത്തിതല

ലഭ്യതയ്കനുസരിച് നൽകാതമന്ന് തതീരുമാനമായി.

🔹 തതാഴിൽ തചയുന്നതിന് മയൂന്ന്ഘട്ടത്തിലുള്ള ഞഫാഞട്ടാതയടുത്ത് വർക്ഫയൽ

സയൂകികുന്നതിന് തതീരുമാനമായി.

🔹ഈമസ്റ്റർ ഞറാൾ തഡയിലിഅറൻഡൻസ് മുകളിൽതതീയതി ഞരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന്

തതീരുമാനമായി. കയൂടാതത തവട്ടി തിരുത്തലുകൾഒഴിവാകുന്നതിനു്ണം തതീരുമാനമായി.

🔹നിലവിലുള്ളവിജിലൻസ്ആൻഡ് ഞമാണിററിങ് കമിറി പിരിചുവിട്ട് പുതിയകമിറി

രയൂപതീകരികാൻതതീരുമാനമായി.

🔹ഓഞരാ പണികളു്ണം തചയ്ു പയൂർത്തിയാകിയതിനുഞശഷ്ണംസിറിസൺഇൻഫർഞമഷൻ ഞബാർഡ്

തവകാൻതതീരുമാനമായി.

െിർഞ്ദേശങ്ങൾ

● തതാഴിലുറപ്പുപദതിഇനിയു്ണംവിജയകരമായിമുഞന്നാട്്ടതകാണുഞപാകുന്നതിന്ഉഞദ്യാഗസ്ഥതലത്തിലു്ണം

ഭരണതലത്തിലു്ണംഒരുഞപാതലമാനദണങ്ങൾകനുസൃതമായിതപവർത്തികൾനടപ്പിലാഞകണതുണ.്

തനാഴിലാളികളു്ണംതമയ്റ്മാരു്ണംതതാഴിലുറപ്പുപദതിയിൽതപവർത്തികുന്നസ്റ്റാഫുകളു്ണംഅവരുതടനിയ

മ്ണംഅനുശാസികുന്നകൃത്യമായനിർഞ്ദേശങ്ങൾപാലിഞകണതുണ.്

● തമഷർതമന്റ് ബുക് മലയാളത്തിൽ എഴുതി സയൂകികുകയാതണങിൽ പരിഞശാധികുന്നവർക്

എളുപ്പമാകു്ണം
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● 7 രജിസ്റ്ററുകൾവാർഡ് തിരിചുഎഴുതുകയാതണങിൽപരിഞശാധികുന്നവർക്എളുപ്പമാകു്ണം.

●

ഉപസംഗ്ഹം

ഇനിതപവർത്തികൾതിരതഞടുകുഞമാൾഅതതീവജാതഗതപുലർഞത്തണതുണ്.

ഭയൂമിതയപുനരുജതീവിപ്പികുന്നതിനു൦അതുവഴിസുസ്ഥിരവികസന്ണംസാധ്യമാകുന്നതിനു്ണംലക് ഷ്യ്ണംതവചിട്ടുള്ള

തതാഴിലുറപ്പുപദതിയുതടപാനി്ണംഗ്

നടത്തിപ്പ്എന്നിവസാമയൂെികപാരിസ്ഥികമാനദണങ്ങൾപാലിച്തകാണ്ശാസ്തതതീയമായിത്തതന്നനടപ്പിലാഞക

ണതുണ്.

എങ്ങതനതയങിലു്ണംതപവർത്തികൾനടപ്പിലാകിതചലവ്കയൂട്ടുകഎന്നു്ണംതതാഴിലാളികൾതക്ാഴിൽദിനങ്ങൾകയൂട്ടു

കഎന്നു്ണംമാതതമാവരുത്നിലപാടുകൾ.

വ്യകമായകാഴ്ചപ്പാടില്ലാതതഅശാസ്തതതീയമായരതീതിയിൽതപവർത്തികൾതതതരതഞടുകുന്നതു്ണംതചയുന്നതു്ണം

,

കാലാനുസൃതമല്ലാത്തതപവർത്തികൾതചയുന്നതു്ണംഇതിന്തറയഥാർത്ഥലക്യതത്തകളങതപ്പടുത്തുന്നതായിവി

ഷമഞത്താതടഞനാകിനിൽഞകണിവരുന്നത്ആശങാജനകമാണ്

ഈസാമയൂെികപരിഞശാധനഒരുഉയിർതത്തഴുഞന്നൽപ്പിനുസാധ്യമാകുതമന്നതപത്യാശഞയാതടഈറിഞപ്പാർട്്ടസമർ

പ്പികുന്നു.

ഞസാഷ്യൽഓഡിറ് തപവർത്തനങ്ങളിൽപങാളികൾആയവർ

 വാർഡ്നമമർ

 പ്ചോയ്തൈ്ഉഞദ്യാ്സർ

 നതാഴില്ചുറപ് വിഭാ്ം ഉഞദ്യാ്സർ

 വാർഡിനലനതാഴിലാളികൾ

 ഞമറ്മാർ

 ക്ചുട്ചുംബഗശീ ഗപവർ്തൈകർ

അനുബന്ണം- 1-

മഹാതാ്ാനി ഞദശീയ ഗ്ാമീണനതാഴില്ചുറപ്പദ്ധതി ഗപകാരംഏനറട്ചുക്കാവ്ചുന ഗപവൃ്തൈികൾ :

വിഭാ്ംഎ-തപകൃതി വിഭവപരിപാലനവുമായിബനതപ്പട്ട തപാതു തപവൃത്തികൾ.

 കുടിതവള്ള ഞതസാതസുകൾ ഉൾപ്പതടയുള്ള ഭയൂഗർഭ ജല വിതാന്ണം ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ

അടിയണകൾ,മൺതടയണകൾ, തചക്ഡാമുകൾ,തുടങ്ങിയവ



28

 നതീർത്തടത്തിന്തറ സമതഗ പരിപാലനതിനുതകുന്ന തകാണയൂർ ബണുകൾ,ഭയൂമി

തട്ടുതിരികൽ,ഗ്യാബിഞയാൻനിര്മിതികൾ

വിഭാ്ം ബി-ഖണിക അ്ചേിൽ പരാമർശികുന്ന കുടു്ണംബങ്ങൾക് ജതീവഞനാപാധി തമചതപ്പടുത്തുവാനുള്ള

തപവൃത്തികൾ. (ബി പി എൽ ,പട്ടിക ജാതി, പട്ടികവർ്്ണം, വിധവകൾ, ഭിന്നഞശഷികാർ, ഐഎകവ

ഗുണഞഭാകാകൾ.)

 ഇവരുതട ഭയൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദന കമത വര്ധിപ്പികുന്നതിനാവശ്യമായ ഭയൂവികസനവു്ണം

,കുള്ണം ,കിണർതുടങ്ങിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ആവശ്യമായ തപവൃത്തികൾ.

 പഴവർ്ങ്ങൾ,പട്ടുനയൂൽ,ഞതാട്ടവിളകൾതുടങ്ങിയവയുതടകൃഷിതപവൃതികൾ.

 മൃഗ പരിപാലനവുമായി ബനതപ്പട്ടു കന്നുകാലി തതാഴുത്തുകൾ,ആട്ടിന്കയൂട്

,ഞകാഴികയൂട,്പന്നികയൂട് തുടങ്ങിയവ്യകിഗതആസ്ഥികൾ.

 സർകാർ ഭവന നിർമാണ പദതികളിൽ ഉൾതപ്പടുത്തി നിർമികുന്ന വതീടുകൾക്

അവിദഗ്ദ കായിക തതാഴിൽ.

 മത്യബനന തപവർത്തനങ്ങൾ ഞതപാതാെിപ്പികുന്നതിനുഅടിസ്ഥാന തസൗകര്യങ്ങളായ

മൽസ്യ്ണം ഉണകു ഞകത്ദ്രങ്ങൾ,സയൂകിപ്പ് ഞകത്ദ്രങ്ങൾ മല്സ്യതകുഷിക് ആവശ്യമായ

അടിസ്ഥാന തസൗകര്യങ്ങൾഎന്നിവ.

വിഭാ്ംസി- ഞദശതീയ തഗാമതീണ ഉപജതീവന മിഷന്തറ നിബനനകൾക് വിഞധയമായി തപവർത്തികുന്ന സ്വയ്ണം

സൊയസ്ണംഘങ്ങൾക്തപാതുഅടിസ്ഥാന തസൗകര്യ വികസന്ണം.

 സ്വയ്ണം സൊയ സ്ണംഘങ്ങളുതട ഉപജതീവന തപവർത്തനങ്ങൾകാവശ്യമായ വർക് തഷഡ് 

നിർമാണ്ണം.

 കാർഷിഞകാൽപ്പന്നങ്ങളുതടസ്ണംഭരണത്തിവശ്യമായ തകട്ടിടങ്ങളുതട നിർമാണ്ണം.

 കജവവളനിർമാണയയൂണിറുകൾതുടങ്ങിയവ.

വിഭാ്ംഡി-തഗാമതീണഅടിസ്ഥാന തസൗകര്യ വികസന തപവൃത്തികൾ.

 മാലിന്യസ്ണംസ്കരണസ്ണംവിധാനങ്ങൾ.

 അങണവാടിസ്കയൂൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കകയൂസ് നിർമാണ്ണം.

 ഒറതപ്പട്ടു കിടകുന്ന തഗാമങ്ങതളയു്ണം,തഗാമതീണ ഉല്ാദന ഞകത്ദ്രങ്ങതളയു്ണം നിലവിലുള്ള

ഞറാഡുകളുമായി ബനിപ്പികുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലു്ണം

ഉപഞയാഗികാൻപറുന്ന തഗാമതീണ ഞറാഡുകൾ,ഓടകൾ,കല്ലുങുകൾ,നടപ്പാതകൾ .

 തപാതുകളിസ്ഥലങ്ങൾ

 തവള്ളതപ്പാക്ണം, വരൾചാ നിയതനണ തപവൃത്തികൾ.

 തഗാമ പ്ചോയത്തുകൾ,വനിതാ സ്വയ്ണം സൊയ സ്ണംഘങ്ങളുതട തഫഡഞറ ഷനുകൾ,

തഗാമതീണ ചനകൾ,അങണവാടികൾ, തപകൃതി ഞകാഭ ബാധിതർകുള്ള അഭയ ഞകത്ദ്രങ്ങൾ

തുടങ്ങിയവയ്ക് തകട്ടിട നിർമാണ്ണം.

 തതാഴിലുറപ്പ് പദതി തപകാര്ണം ഏതറടുകുന്ന നിർമാണ തപവൃത്തികൾകാ വശ്യമായ

നിർമാണസാമതഗികളുതട ഉൽപ്പാദന്ണം.

 തതാഴിലുറപ്പ്തപകാര്ണം സൃഷ്ട്ടികതപ്പട്ട തപാതു ആസ്ികളുതട അറകുറപ്പണികൾ

തുടങ്ങിയവ.

അനുബന്ണം:വിവിധതല്തൈില്ചുള്ളഉഞദ്യാ്സര്ചുനടച്ചുമതലകൾ.

ഞമറ്മാര്ചുനടച്ചുമതലകൾ.

തപവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ തപവൃത്തിയുതട ഞമൽഞനാട്ട്ണം.

 തതാഴിൽകാർഡിൽആവശ്യമുള്ളവിവരങ്ങൾഞരഖതപ്പടുത്തുക.

 മസ്റ്റർ ഞറാളിൽതതാഴിലാളികളുതടൊജർ ഉറപ്പുവരുത്തുക.

 ഞമറ്മാരുതട പരിശതീലനങ്ങളിൽപതങടുകുക.അറിവുകൾ തതാഴിലാളിക

ളുമായി പങുതവകുക

 തപവൃത്തിഇടങ്ങളിൽആവശ്യ മായ തസൗകര്യങ്ങൾഉഞണാഎന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
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 കസറ്ഡയറിയിൽ ഞമാണിററി്ണംഗിന് വരുന്ന ഉഞദ്യാഗസ്ഥതരതകാണ് ഒപ്പ് വയ്പ്പികണ്ണം

 തതാഴിലാളികൾക് അവരുതട പത്തു അവകാശങ്ങതള കുറിച് പറഞു തകാടുകുകയു്ണം

അവതര ഞബാധാവത്കരികുകയു്ണം തചയുക

 പുതിയ തതാഴിൽ ഇടങ്ങൾ കതണത്തുവാനു്ണം പുതിയ തതാഴിൽ ആസയൂതതണ്ണം തചയുവാനു്ണം

തതാഴിലാളികതളസൊയികുക .

 കൃത്യമായി ഞസാഷ്യൽഓഡിറ് തഗാമസഭയിലു്ണം,തതപാജക്റ് മതീറിങ്ങിലു്ണം പരിശതീലനക്യാമിലു്ണം

പതങടുകുക.

 മറു തതാഴിലാളികൾക് കയൂടി ഞമറ്  ന്തറ ചുമതലകളിഞലക് കടന്നു വരാനുള്ള സാെചര്യ്ണം

ഉണാകുക

 തതാഴിലാളികളുമായി നിരനര സമർക്ണം പുലർത്തുകയു്ണം കയൂടുതൽ ബന്ണം

സ്ഥാപികുകയു്ണം തചയുക.

ഓവർസീയർ /എ്ചേിെീയർ

 തപവൃത്തികളുതടഎസ്റ്റിഞമറ് തയാറാകൽ.

 തപവൃത്തിയുതട സാഞങതിക കാര്യങ്ങളു്ണം അളവുകളു്ണം തതാഴിലാളികൾക് പറഞു

തകാടുകുക.

 തപവൃത്തിയുതട അളവുകൾ ഞരഖതപ്പടുത്തി കയൂലിനൽകുന്നതി നാവശ്യമായ നടപടികൾ

തചയുക.

പ്ചോയ്തൈ് നസഗകട്ടറി /അസിസ്റ്റന് നസഗകട്ടറി

 പദതിയുതട ഞമൽഞനാട്ട്ണം.

 ബില്ലുകൾഅ്ണംഗതീകരികൽ.

 തതാഴിലാളികളുതട ഞവതന്ണം യഥാസമയ്ണം അവരുതട എതകൗണിൽ എത്തിതയന്നത് ഉറപ്പു

വരുത്തൽ.

 മസ്റ്റർ ഞറാള് സാക്യതപ്പടുത്തി തതാഴിൽഅനുമതി നൽകുക,

നതാഴിലാളികള്ചുനടകടമകൾ.

 തതാഴിലിടങ്ങളിൽസമയകൃത്യതപാലികുക.

 ഞതപാജക്റ് മതീറി്ണംഗ,് തതാഴിലുറപ്പ് തഗാമസഭകൾ,ഞസാഷ്യൽ ഓഡിറ് തഗാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ

പതങടുകുക.

 ഏൽപ്പികുന്ന ഞജാലികൾകൃത്യതഞയാതട പയൂർത്തതീകരികുക.

 ദിവസവു്ണം തതാഴിൽ ആര്ണംഭികുന്നതിനു മുമു്ണം ഞശഷവു്ണം മസ്റ്റർ ഞറാളിൽ ഒപ്പുകൾ

ഞരഖതപ്പടുത്തുക

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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


