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പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്



ജില്ല :പാലക്കാട്

ബ്ലോക്ക് :ആലത്തൂർ

താലൂക്ക് :ആലത്തൂർ

പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് : കിഴക്കഞ്ചേരി

വീസ്തീര്ണ്ണം : 112.56ച.കി.മീ

നിയമസഭാമണ്ഡലം. :ആലത്തൂർ

പാര്ലമെന്റ് മണ്ഡലം :പാലക്കാട്

വാര്ഡുകളുടെഎണ്ണം : 22

ആകെ ജനസംഖ്യ. : 39388(2001 Census )

സ്ത്രീകള് : 19909

പരുഷന്മാര് : 19479

പട്ടികജാതി : 4526

പട്ടിക വർഗം. : 400

സാക്ഷരത. : 84.05 %

അതിരുകൾ

തെക്ക് -പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

വടക്ക് -വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

കിഴക്ക് -വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത്

പടിഞ്ഞാറ് - കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്

(വികസന രേഖപ്രകാരം)

വാര്ഡ്- 18, മഞ്ഞലികുളമ്പ്



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 നേതൃത്വത്തില്ആലത്തൂർ ബ്ലോക്കിലെ കിഴക്കഞ്ചേരി

പഞ്ചായത്തിലെ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയാണ് നടക്കാൻപോകുന്നത്.

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

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

നിരീക്ഷണം -അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ കാർഡ്

ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട.്എന്നാൽ തൊഴിൽ കാർഡിൽ പതിക്കേണ്ട ഫോട്ടോ

തൊഴിലാളികൾസ്വന്തം ചെലവിലാണ് എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

.

2. അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും

ആയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും

നിരീക്ഷണം –പരിശോധിച്ചതിൽ തൊഴിലില്ലാത്ത കാര്യം തൊഴിലാളികൾ

മേറ്റിനെഅറിയിച്ചു മേറ്റ് എം ജി എൻആർ ഇഎസ് ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ

കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.അല്ലാതെ പഞ്ചായത്തിലെഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി



തൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കാറില്ല.

3. തൊഴില്ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം, (15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല്അടുത്ത 30 ദിവസം ദിവസവേതനത്തിന്റെ

നാലിലൊന്നും പിന്നിടുള്ള ദിവസങ്ങളില്ദിവസവേതനത്തിന്റെ 50%വും

ലഭിക്കാന്തൊഴിലാളിക്ക് അവകാശമുണ്ട.്)

നിരീക്ഷണം -നിലവിൽ മഞ്ഞളികുളമ്പ് വാർഡിൽ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ് പണിയുടെ

കൂലി കിട്ടാനുണ്ട.് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക്

അറിയില്ലായിരുന്നു.

4. പദ്ധതിആസൂത്രണത്തില്പങ്കെടുക്കാനുളളഅവകാശം.

നിരീക്ഷണം -പദ്ധതിആസൂത്രണത്തില് തൊഴിലാളികൾപങ്കാളികൾ

ആകാറുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ നിർദ്ദേശിച്ച തൊഴിലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പണികൾ

തുടങ്ങാറുണ്ട് എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ മുഖേനഅറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.

5. 5 കിലോമീറ്ററിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം,അല്ലെങ്കില്

(വേതനത്തിന്റെ 10ശതമാനം അധികം)

നിരീക്ഷണം -ഈവാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾഅഞ്ച് കിലോമീറ്റർചുറ്റളവിനു

പുറത്ത് തൊഴിൽചെയ്യാൻപോയിട്ടില്ല.

6. കുടിവെള്ളം,വിശ്രമസൗകര്യം,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ സൗകര്യം ഇവ

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

നിരീക്ഷണം - കുടിവെള്ളം തൊഴിലാളികൾ കൊണ്ടുവരാറാണ് പതിവ്,

എന്നിരുന്നാലും പണിസ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് .

പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു

എന്ന് അറിഞ്ഞു .

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്വേതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.



നിരീക്ഷണം - 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽവേദനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.എന്നാൽ

ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിക്ക് ഇതുവരെ കൂലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്

തൊഴിലാളികൾഎടുത്തുപറയുക ഉണ്ടായി.

8. വേതനവിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം.

നിരീക്ഷണം -നിലവിൽവേതനം ലഭിക്കാനുണ്ട്.എന്നാൽവേതന വിതരണ

കാലതാമസത്തിന് ഉള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക്

അറിവില്ലായിരുന്നു.

9. സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം.

നിരീക്ഷണം – 18004255720എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽപരാതികൾ

രേഖപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള വിവരം തൊഴിലാളികളിൽലഭ്യമല്ല.

10. ഗ്രാമസഭയില്പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയില്

പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാനപരമായി

ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ.് അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശലംഘനത്തെ ഗൗരവത്തോടെതന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.അതിലേക്ക്

വരുന്നതിന് മുമ്പ് സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് സംഘം) മഞ്ഞളികുളമ്പ്

വാര്ഡില്3 ഫയലുകളും പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി.അതിന്റെ വിവരങ്ങള്ഇവിടെ

പങ്കുവക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്



1 ആകെതൊഴില്കാര്ഡ് 4390

2 ആകെതൊഴിലാളികള് 5246

3 ആക്റ്റീവ് തൊഴില്

കാര്ഡ്

1901

4 ആക്റ്റീവ് തൊഴിലാളികള് 2947

5 പട്ടികജാതി വിഭാഗം 1023

6 എസ്ടിതൊഴിലാളികള് 142

7 മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ 3831

8 കഴിഞ്ഞവര്ഷം ആകെ

ചെലവ്

24076000

9 ഈവര്ഷംആകെചെലവ് 35106000

വാര്ഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

ആകെതൊഴില്കാര്ഡ് 191

ആകെതൊഴിലാളികള് 223

ആക്റ്റീവ് തൊഴിലാളികള് 60

ആകെചിലവായ തുക(2018-2019) 680600

ആകെതൊഴില്ദിനങ്ങള് 2464

സ്ഥിരമായിതൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര് 60

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്പെട്ടവര് 99

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 100 ദിവസം തൊഴില്കിട്ടിയവര്

(18-19)

14

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികള്



ക്ര

മ

നമ്

പ

ര്

വര്ക്ക്

കോഡ്

പ്രവൃത്തി തീയതി അടങ്

കല്

തുക

ചെല

വായ

തുക

അവി

ദഗ്ദ്ധ

തൊ

ഴില്

ദിനങ്

ങള്

വിദഗ്

ദ്ധ

തൊ

ഴില്

ദിനങ്

ങള്

സാധന

ഘടകം

1 160600100
5/IC/31754
2

അവിഞ്ഞി

ജലസേചന കനാൽ

സംരക്ഷണവും,

വൃക്ഷത്തൈ

വെച്ച്

പിടിപ്പിക്കലും

13/11/201
8 to
26/11/201
8

150000 120450 438 ഇല്ല ഇല്ല

2 160600100
5/IC/21300
6

എരിക്കിൻചിറ

ജലസേചന തോട്

സംരക്ഷണം

21/2/2019
to
21/3/2019

200000 196050 702 ഇല്ല ഇല്ല

3 160600100
5/FP/30692
7

മഞ്ഞളികുളമ്പ്

നീർച്ചാൽ

സംരക്ഷണവും

മൺബണ്ട്

നിർമ്മാണവും

3/12/2018
to
2/2/2019

391000 364100 1324 ഇല്ല ഇല്ല

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

വിവരങ്ങള് ജില്ലാത

ലം

ബ്ലോക്

ക് തലം

പഞ്ചായ

ത്ത് തലം

1 സൃഷ്ടിച്ച തൊഴില്ദിനങ്ങള് 9311669 919006 124172

2 കുടുബങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ ശരാശരി തൊഴില്

ദിനങ്ങള്(ലക്ഷത്തില്)

56.1 45.11 55.33

3 100 ദിനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ച

കുടുംബങ്ങള്

29976 1625 272



4 ആകെതൊഴിലെടുത്ത കുടുംബങ്ങള് 1.66 9070 2244

5 ആകെതൊഴിലെടുത്ത തൊഴിലാളികള് 1.88 20372 2292

6 ആകെ തൊഴില് ദിനങ്ങള് എസ്.സി

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്

28.7% 183560 29705
(23.92%)

7 ആകെ തൊഴില് ദിനങ്ങള് എസ്.ടി

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്

8.63% 4036 965
(0.77%)

സന്ദര്ശന വിവരങ്ങൾ

1. ആകെസന്ദര്ശിച്ച തൊഴിലിടങ്ങള് 3

2 സന്ദര്ശിച്ച വീടുകള് ഇല്

ല

3 സന്ദര്ശിച്ചസജീവ തൊഴിലാളികള് 35

4 സന്ദര്ശിച്ച നിഷ്ക്രിയ തൊഴിലാളികള് ഇല്

ല

5 പരിശോധിച്ച തൊഴില്കാര്ഡുകള് 28

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. കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തില്പതിനെട്ടാം വാർഡായ

മഞ്ഞളികുളമ്പിൽ 18- 19 കാലയളവിൽ 191 തൊഴില്കാര്ഡ്ആണ്

അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ

തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ

ആണ് ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ. കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽഓരോവാർഡിനും

ഓരോ ഗ്രാമസഭാ രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായിസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്ആര്ഇ ജി

എസ് ഓഫീസില്ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുത്തു ബൈന്ഡ് ചെയ്ത് പുസ്തക

രൂപത്തിൽസൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്..ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ

പതിനെട്ടാം വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർപരിശോധിച്ചപ്പോൾ മഞ്ഞളി

കുളമ്പ് നീർച്ചാൽസംരക്ഷണവും മൺബണ്ട് നിർമ്മാണവും,എരിക്കിൻചിറ

ജലസേചനതോട് സംരക്ഷണവും,അവിഞ്ഞി ജലസേചനതോട് സംരക്ഷണവും

വൃക്ഷത്തൈവച്ചുപിടിപ്പിക്കൽഎന്നീ പ്രവർത്തികൾ കാണുവാൻ

സാധിച്ചു.

3. ഡിമാൻഡ്, അലോക്കേഷൻ വേതന രജിസ്റ്റർ

ഡിമാന്ഡ്,അലോക്കേഷൻ,വേതന രജിസ്റ്റര്ഉണ്ടായിരുന്നു.പഞ്ചായത്തിലെ

എം.ജി.എൻ.ആർ.ജി.എസ് ഓഫീസിൽഈരണ്ടു രജിസ്റ്റർഫോട്ടോകോപ്പി



എടുത്ത് വൃത്തിയായിസൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:

പ്രവൃത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

ആണ് വർക്ക് രജിസ്റ്റർ.വർക്ക് രജിസ്റ്റർസെര്ട്ടിഫൈചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018 -2019

കാലയളവിൽചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രോഡീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ)

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായിബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്ത്തികളുടെ

പേരുവിവരങ്ങള്ആണ്ആസ്തി രജിസ്റ്റർ.വിവരങ്ങൾ പ്രിന്റട് ബുക്ക്

രൂപത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത.്പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയ

പതിനെട്ടാം വാർഡിലെപ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽ 3പ്രവൃത്തികളും ആസ്തി

രജിസ്റ്ററില്ഉണ്ടായിരുന്നു.

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ:

പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾപതിനെട്ടാം വാർഡിലെ

യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള പരാതികള്രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുവാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.പരാതി നൽകാനായി 18004255720എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽ

പരാതികൾ രേഖപെടുത്താം എന്നുള്ള വിവരം തൊഴിലാളികളിൽലഭ്യമല്ല.

7. മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ :

മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർപരിശോധിച്ചതിൽപതിനെട്ടാം വാർഡിൽ

മെറ്റീരിയൽവുമായിബന്ധപ്പെട്ടയാതൊരു വർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

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 3പ്രവൃത്തികളുടെഫയല്പരിശോധിച്ചപ്പോള്

കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

.

1.കവര്പേജ്

വാര്ഷിക മാസ്റ്റര്സര്ക്കുലര്പ്രകാരമുള്ള ഒരു കവര്പേജ് ഫയലില്

സൂക്ഷിക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെസുതാര്യതയും ലാളിത്യവും

ഉറപ്പാക്കാന്സഹായകമാകും.ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെഎല്ലാ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളും

അടങ്ങുന്ന രേഖയാണിത.്

3ഫയലുകൾപരിശോധിച്ചതിൽഎല്ലാ ഫയലുകളിലും AMCപ്രകാരമുള്ള

കവർപേജുണ്ടായിരുന്നു. ജിയോ ടാഗ് അസറ്റ്, ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻഎന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.അത് കൂടാതെഎല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക കവർപേജ് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ AMCപ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കവർപേജിൽഇവയൊന്നും

കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

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 3ഫയലുകളിൽഅവിഞ്ഞി ജലസേചന കനാൽസംരക്ഷണവും

വൃക്ഷത്തൈവച്ചുപിടിപ്പിക്കലും,എരിക്കിൻചിറ ജലസേചനതോട്



സംരക്ഷണം, മഞ്ഞളി കുളമ്പ് നീർച്ചാൽസംരക്ഷണവും മൺബണ്ട് നിർമ്മാണവും

ഫയലുകളിൽചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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 3പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽഅവിഞ്ഞി ജലസേചന കനാൽ

സംരക്ഷണവും വൃക്ഷത്തൈവച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ,എരിക്കിൻചിറ ജലസേചന

തോട് സംരക്ഷണം, മഞ്ഞളി കുളമ്പ് നീർച്ചാൽസംരക്ഷണവും മൺബണ്ട്

നിർമ്മാണവും എന്നീ ഫയലുകളിൽവാർഷിക പദ്ധതി രേഖകൾ കൃത്യവും

വിശദവുമായ രീതിയിൽസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്

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.്എന്നാല്കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തില്ഇത്തരത്തിലുള്ള

ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയില്ലെന്നാണ് പരിശോധിച്ച

ഫയലുകളിൽ നിന്നും കാണാന്കഴിഞ്ഞത്.

പരിശോധിച്ച 3ഫയലുകളിലും ഡീറ്റെയ്ൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

എല്ലാ ഫയലുകളിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്,സർവ്വേഡാറ്റ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അസിസ്റ്റൻറ്

എൻജിനീയറുടെ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ട്. തീയതി ഇല്ല.

5.സാങ്കേതികാനുമതി

സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോപ്രവർത്തിക്കും

സംസ്ഥാനസർക്കാർചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര സ്ഥാനത്തിന്റെ

അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരടങ്ങുന്നസമിതിയുടെഅനുമതിരേഖഎല്ലാരീതിയിലും

പൂര്ണവുംആധികാരികവുമായിരിക്കണം.പരിശോധിച്ച 3ഫയലുകളിലും

സാങ്കേതികഅനുമതിരേഖ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. AEയുടെ ഒപ്പും സീലും

ഉണ്ടായിരുന്നു. തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാര്ഡില്ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നല്കുന്നഅംഗീകാരമാണ്

ഭരണാനുമതി.സെക്യുറില്നിന്നെടുത്ത കോപ്പിയാണ് ഫയലില്

സൂക്ഷിച്ചരിക്കുന്നത.്പരിശോധിച്ച 3ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതിരേഖ

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണാനുമതിയില്സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

.



7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ്)

കൺവേർജൻസ് ബാധകമായ ഒരു പ്രവൃത്തി പോലും പരിശോധനക്ക്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

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.്

ഇവിടെ, കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തില്പതിനെട്ടാം വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ

വെള്ളപ്പേപ്പറിൽഎഴുതിയഡിമാൻഡ്ഫോം മേറ്റ് മുഖേന വഴിയാണ് തൊഴിലിനു

അപേക്ഷിക്കുന്നത.് തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ,പേര്, ഒപ്പ,്

തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തീയതിഎന്നിവയെല്ലാം കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

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 21പ്രവൃത്തി

ഫയലുകളിലും കാണുവാന്സാധിച്ചു.

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. 3പ്രവൃത്തി ഫയലിലെ 77 മസ്റ്റര്റോള്

പരിശോധിച്ചപ്പോള്കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു:

1) മസ്റ്റര്റോളുകള്സെക്രട്ടറി കൂടി പരിശോധിക്കുന്നതായി

മനസ്സിലാക്കുവാന്കഴിഞ്ഞു.

2) പരിശോധിച്ച 3പ്രവർത്തികളിലും ദിവസഹാജറിനുമുകളിൽ തീയതി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) പരിശോധിച്ച മസ്റ്റര്റോളുകളിൽഎംബുക്ക്നമ്പര്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽപേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) പരിശോധിച്ച മസ്റ്റര്റോളുകളിൽബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമർ ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും, സീലും

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെകിലും തീയതിഎല്ലാ മസ്റ്റ്ര്റോളിലും

രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻസാധിച്ചില്ല

5) പരിശോധിച്ചഎല്ലാ മസ്റ്റർ റോളുകളിൽആകെതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

6) മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..

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 3ഫയലുകളിലും എംബുക്ക്ഉണ്ടായിരുന്നു. 3എംബുക്കും

സെക്രട്ടറി സര്ട്ടിഫൈചെയ്തു ,സീല് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെഷർമെൻറ് ബുക്കിൽ



നമ്പർ ,പേജ് നമ്പർ, ഇവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി,അക്രെഡിറ്റഡ്

എഞ്ചിനീയര്എന്നിവരുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്

പ്രസിഡന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും ഓവർസീയറുടെയും ഒപ്പിനൊപ്പം

തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള

അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് മെഷർമെന്റ്ബുക്ക്. ഇതില്പ്രവൃത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനു

മുമ്പുള്ള അളവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.് പ്രവർത്തികൾആരംഭിക്കുന്നതിനു

മുമ്പുള്ള അളവുകൾഈ എംബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുവാൻ

കഴിഞ്ഞു.എല്ലാഎംബുക്കിലും യഥാര്ത്ഥ ചെലവ് രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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.പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ

എല്ലാ ഫയലുകളിലും മെറ്റീരിയൽവർക്കുമായിബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു

തൊഴിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

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 3

ഫയലുകളിലും മസ്റ്റർ റോൾപ്രകാരമുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.



14. ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ (FTO)

തൊഴിലാളികളുടെ വേതനംഅവരവരുടെബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു

എന്നതിനുളള തെളിവെന്ന നിലയിലാണ് FTOയുടെ പ്രധാന്യം.

പരിശോധിച്ച 3ഫയലുകളിലും ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. FTO രജിസ്റ്റര്പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

15. മെറ്റീരിയല്വൗച്ചറുകളും ബില്ലുകളും

ഈഓഡിറ്റ് കാലയളവില് മെറ്റീരിയല്ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി

ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മെറ്റീരിയൽവിവരങ്ങളും ചിലവുകളുംആയിബന്ധപ്പെട്ട

രേഖകൾസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

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.

പരിശോധിച്ച 3 പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിലും മൂന്ന് ഘട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒന്നും

തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18. പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച 3ഫയലുകളിൽപ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.



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 3ഫയലിലും ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ് ഫോംഅഥവാ മസ്റ്റർ റോൾ

മൂവ്മെൻറ് സ്ലിപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

പ്രവ്യത്തി പൂര്ത്തിയായ മസ്റ്റര്റോളുകള്പഞ്ചായത്തിലെ

എംജിഎന്ആര്ഇജിഎസ് സെല്ലില്ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കാലതാമസമില്ലാതെ

തുടര്നടപടികള്സ്വീകരിച്ചതായി 3പ്രവ്യത്തി ഫയലുകളിലും

കാണുന്നു.ഇക്കാര്യത്തില്തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തിയിട്ടുണ്ട.്എന്നാല്ഒന്നാം സിഗ്നേറ്ററിയും രണ്ടാം

സിഗ്നേറ്ററിയും (പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും)ബന്ധപ്പെട്ട

കോളങ്ങളില്തീയതി, ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് പ്രസ്തുത രേഖയുടെ

ആധികാരികത ഇല്ലാതാക്കാനിടവരുത്തും.

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.്എന്നാൽ

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ മൂന്നു ഫയലിലും ഇവ കാണാന്സാധിച്ചില്ല.

തെളിവ് ശേഖരണം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവ്യത്തികളുടെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത

ഘടകമായതിനാല്ഈകാര്യത്തില്ബന്ധപ്പെട്ട 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.

വിജിലന്സ്ആന്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി വിവരങ്ങള്, തൊഴിലുപകരണങ്ങളുടെ

വാടക,ഷാര്പ്പനിംഗ് തുക, തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് പദ്ധതിച്ചെലവ്,പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെസൗകര്യങ്ങൾ,

സന്ദര്ശക കുറിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ IC/213006എന്നവർക്ക്

ഫയലിൽസന്ദർശക കുറുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്,ഏതുതരം പ്രവർത്തി,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,പ്രവർത്തി

ആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതുംആയ തീയതി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. WH/286478

& IC/317542എന്നീഫയലുകളിലെസൈറ്റ് ഡയറിയിൽപ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച

തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എല്ലാ ഫയലുകളിലും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിആണ് കാണുവാൻ

കഴിയുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷ്യപത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

പരിശോധിച്ചഫയലുകളിലെസൈറ്റ് ഡയറിയിലും ചികിത്സ ചെലവ്

സംബന്ധിച്ച ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

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 വിജിലന്സ്ആന്ഡ്

മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും വാർഡ് മെമ്പര്,സ്റ്റാഫ്എന്നിവരുടെ

സാന്നിധ്യത്തില്പദ്ധതിആരംഭ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന്

തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്മനസ്സിലാക്കുവാന്കഴിഞ്ഞു..

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(ആയ)

തുടങ്ങിയഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്ഒരുക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെഷെഡ്യൂള്2ൽ

23 മുതൽ 28വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഈഅവകാശത്തെക്കുറിച്ച്

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോള്അറിയാന്കഴിഞ്ഞത്:

 അയൽക്കൂട്ടം വഴി തൊഴിലുകൾ കണ്ടെത്തി അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി

അവലംബിക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു

 ക്രഷ് സൗകര്യത്തെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളികള്ക്ക് അറിവില്ല.

 കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുവരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് തൊഴിലാളികള്

പറഞ്ഞത.്



 തണൽസൗകര്യം ലഭ്യമല്ല

 കയ്യുറ, കാലുറ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമല്ല

 തൊഴിലാളികൾക്ക് ചികിത്സസഹായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം

കുറവാണ്

 തൊഴിൽഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ

പരിമിതമാണ.്

 നിലവിൽപ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് ഇല്ല

വിജിലന്സ്ആന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി (ജാഗ്രതാ മേല്നോട്ട സമിതി)

ഓരോഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത മേൽനോട്ട

സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ.് ഇതില്പട്ടികവര്ഗ്ഗ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്

വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടതും പകുതി പേര്സ്ത്രീകള്ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അധ്യാപകര്,അംഗനവാടി വർക്കർ,സ്വയംസഹായസംഘത്തിലെഅംഗങ്ങൾ,

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ, ഉപഭോക്തൃ സമിതികൾ,യുവജന

ക്ലബ്ബുകൾ,പൊതുസമൂഹസംഘടനകൾ, തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും VMC

അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ.്ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് VMC

യെ നിയമിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമസഭയാണ്.പ്രവര്ത്തി സ്ഥലസന്ദര്ശനം

,തൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയം നടത്തൽ, രേഖകളുടെ പരിശോധന

പ്രവർത്തി സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന,പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം

നിർണയിക്കൽ, തുക നിർണയം,പ്രവർത്തിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ്,

പ്രവർത്തിയുടെസ്വഭാവത്തെസംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തൽ

എന്നിവയാണ് 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

ലഭിക്കേണ്ടതും ആണ.്

ഇവിടെ 6 VMC അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്താഴെ പറയുന്നു.

1. K.M. ജോർജ് -പൊതുപ്രവർത്തകൻ



2. രഞ്ജിനി - കൺവീനർ

3. ശാന്ത -തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

4. രാധ -തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

5. സാറാമ്മ -തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

6. ശാന്തഅപ്പുക്കുട്ടൻ -തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി

● അഞ്ചുമുതല്ഏഴുവരെഅംഗങ്ങള്ഉള്പ്പെട്ടതാണ് ഒരു വിഎംസി

● വിഎംസി അംഗങ്ങള്വല്ലപ്പോഴും തൊഴിലിടം സന്ദര്ശിക്കാറുണ്ടെന്നു

തൊഴിലാളികള്പറഞ്ഞു

● 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 3 ഫയലുകളിൽഎരിക്കിൻചിറ ജലസേചനതോട്

സംരക്ഷണംഎന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രം CIBസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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

പൂജ്യം

2. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ് സന്ദര്ശിച്ചിട്

ടില്ല

സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില്

ല

പൂജ്യം

3. ഡിപിസി സന്ദര്ശിച്ചിട്

ടില്ല

സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില്

ല

പൂജ്യം

4. ജെ പിസി സന്ദര്ശിച്ചിട്

ടില്ല

സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില്

ല

പൂജ്യം

5. ബിപിഒ/ബിഡി ഒ സന്ദര്ശിച്ചിട്

ടില്ല

സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില്

ല

0

6. ജോ .ബിഡി ഒ 01-10-2018 സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില് 8



30-10-2018

8-11-2018

28-12-2018

27-5-2019

19-6-2019

26-7-2019

16-9-2019

ല

7. അസിസ്റ്റന്റ്

എഞ്ചിനീയര്

വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

9. ബ്ലോക്ക്ഡി ഇ ഒ വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

പൂജ്യം

പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദര്ശനം

പതിനെട്ടാം വാർഡിലെ മഞ്ഞളികുളമ്പിൽ 3പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്

സന്ദര്ശിക്കുകയുണ്ടായി.പ്രവൃത്തികള്പരിശോധിച്ചും തൊഴിലാളികളോടും

മേറ്റുമാരോടും സംസാരിച്ചും ഓഡിറ്റ് ടീം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങള്താഴെ

ചേര്ക്കുന്നു.

ഫയല്പരിശോധന നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവൃത്തിസ്ഥല

സന്ദര്ശനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങള്:-

ക്രമ

നമ്പർ

പ്രവർത്തിയു

ടെ കോഡ്

പ്രവർത്തിയുടെ

പേര്

കണ്ടെത്തലുകൾ

1 1606001005/
FP/306927

മഞ്ഞളികുളമ്പ്

നീർച്ചാൽ

സംരക്ഷണവും

M book അളവ് :

നീളം 2000m

വീതി 1m



മൺബണ്ട്

നിർമ്മാണവും.

ആഴം 0.30

 വീതി

1മീറ്റർ

തുല്യം

 ആഴം 0.30

തുല്യമായി

രുന്നു

 നീളം 1270

മീറ്റർ

അളന്നു

തിട്ടപ്പെ

ടുത്തി.

ബാക്കിയുള്

ളത്

അളക്കുവാ

ൻ

കഴിഞ്ഞില്

ല.

നിലവിൽ

കാടുപിടിച്

കിടക്കുക

യാണ.്

2 IC/317542 അവിഞ്ഞി

ജലസേചന

കനാൽ

സംരക്ഷണവും

വൃക്ഷതൈ

M bookഅളവ് :

നീളം 1000m

വീതി 2m

ആഴം 0.30



വച്ചുപിടിപ്പി

ക്കലും.

 വീതി

2മീറ്റർ

അളന്നു

തിട്ടപ്പെ

ടുത്തി.

 ആഴം m

ബുക്കിൽ

0.30

ആണെങ്കി

ലും

അളന്നപ്

പോൾ 0.60

ആണ്

കിട്ടിയത്

 നീളം 748

മീറ്റർ

അളക്കാൻ

പറ്റി,

ബാക്കിയുള്

ളത്

സഞ്ചാര

യോഗ്യമല്

ലാത്തതിനാ

ൽ

അളക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്

ല.



3 IC/213006 എരിക്കിൻചിറ

ജലസേചന തോട്

സംരക്ഷണം

M bookഅളവ് :

നീളം 1690m

വീതി 2.5m

ആഴം 0.30

 M

ബുക്കിലെ

വീതിയും

ആഴവും

തുല്യം

 നീളം

879മീറ്ററും,

500മീറ്ററും

അളക്കാൻ

കഴിഞ്ഞു,

ബാക്കി

കാടുപിടിച്

ചതു

കാരണം

അളക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്

ല

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്ാമേഭാവിവരങ്ങൾ

പ്കാലക്കാട് ജില്ലയിലല ആലത്തൂർ ബ്്കാകിലല കിഴകബ്ചേരി പ്ചേ്കായത് വ്കാർഡ് 18

മഞ്ഞളികുളമ് ബേ്കാഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗ്്കാമേഭ G.L.P സ്്തൂൾ പ്കാചി കുളമിൽ ലവച് 30/11/2019 ന്

ക്കാലത് 10.30 മണിക് ബേർനു. ഈശ്വര ഗപ്കാർത്ഥനബയ്കാലട ആരംഭിച ഗ്്കാമേഭയിൽ 45 ബപർ

പല്കെടുതു. അതിൽ ലത്കാഴിലുറപ് ലത്കാഴില്കാളികൾ, ഗ്്കാമവ്കാേികൾ, ലപ്കാതുഗപവർതകർ,

ജനഗപതിനിധികൾ, ഉബ്്യ്കാ്സ്ഥർ, വി.ആർ.പി, എനിവർ ഉണ്കായിരുനു. ലത്കാഴില്കാളികളിൽ

നിനും 100 ലത്കാഴിൽ ്ിനം ലഭിച മ്കാളു ബവല്കായുധൻ എന ലത്കാഴില്കാളിലയ ഐക്യകബ്ഠേന

അധ്യക്ഷയ്കായി തിരലഞ്ഞടുതു. തുടർന് അവതരിപിച ബേ്കാഷ്യൽ ഓഡിറ് റിബപ്കാർടിൻ

ബമലുള്ളേർച ലേയ്തതിന്ലറ തീരുമ്കാനങ്ങൾേുവലട ബേർകുനു



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്ാമേഭയിലെതീരുമാനങ്ങൾ

 ലത്കാഴിൽ ക്കാർഡിൽ പതിപിബകണബേ്കാബട്കാ ഇനിമുതൽ എൻ ആർ ഇ ജി എേ്

ഓേീേ് മുഖ്കാന്തരംേൗജന്യമ്കായി നൽകണലമന് തീരുമ്കാനമ്കായി.

 ലത്കാഴിലിലന അബപക്ഷിച് 15 ്ിവേതിനുള്ളിൽ ലത്കാഴിൽ ലഭ്യമ്കാകുനതിനും

അല്ല്കാതപക്ഷം ലത്കാഴിലില്ല്കായ്മ ബവതനം ലഭികുനതിന്കായി പ്ചേ്കായത് ഗേണ്

ഓേീേ് മുഖ്കാന്തരംഅബപക്ഷനൽകുനതിന് തീരുമ്കാനമ്കായി.

 ഗപഥമ ശുഗശ്തൂഷ കിറ് ഗപ്കാഥമിക ആബര്കാ്്യ ബകഗ്ം വഴി ലഭ്യമ്കാകുനതിന്

തീരുമ്കാനമ്കായി.

 ലത്കാഴിൽ ലേയുന േമയത് അപകടം േംഭവിച്കാൽ സേറ് ഡയറിയിൽ

ബരഖലപടുതുകയും േികിത്കാലചലവിന് ബില്ലുകൾ എൻആർഇജി ഓേീേിൽ

േമർപികുനതിന് തീരുമ്കാനമ്കായി.

 ലത്കാഴിൽ ലേയ്ത് കഴിഞ്ഞതിലന ക്തൂലി 15 ്ിവേതിനുള്ളിൽ ലഭ്യമ്കാക്കാത പക്ഷം

പ്ചേ്കായതിലല ഗേണ്ഓേീേ് മുഖ്കാന്തരംഅബപക്ഷനൽകുനതിന് തീരുമ്കാനമ്കായി.

 പര്കാതി പരിഹ്കാരതിനുള്ള ബട്കാൾഗേീ നമർ എൻ ആർ ഇ ജി എേ് ഓേീേർ

മുമ്കാലകസ്ഥ്കാപികുനതിന് തീരുമ്കാനമ്കായി.

 ഗ്്കാമേഭ രജിസ്റ്റർ ബഗക്കാഡീകരിച്എഴുതുനതിലനതീരുമ്കാനമ്കായി.

 ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഗപസ്തുത വ്കാർഡിലലവർകുകളിൽ" വ്കാർഡ്" ബരഖലപടുതുനതിന്

തീരുമ്കാനമ്കായി.

 പര്കാതികൾ രജിസ്റ്ററിൽ വ്കാക്കാലുള്ള പര്കാതികൾ വലര ബരഖലപടുതുനതിന്

തീരുമ്കാനമ്കായി

 കവർ ബപജിൽ ബരഖലപടുതിയിടില്ല ജിബയ്കാ ട്കാ്്, ജിപിഎേ് ലല്കാബകഷൻ എനിവ

ബരഖലപടുതുനതിന് തീരുമ്കാനമ്കായി.

 ഭരണ്കാനുമതി യുലട ബേ്കാബട്കാ ബക്കാപി ക് പകരം കമ്യ്തൂടറിൽ നിന് ഡൗൺബല്കാഡ്

ലേയ്ത പകർപ് ലവക്കാൻതീരുമ്കാനമ്കായി.

 ലത്കാഴില്കാളികൾക് ആവശ്യമ്കായ ക്കാലുറ, സകയുറ എനിവ പ്ചേ്കായതിലല

ലഭ്യതയ്കനുേരിച് നൽക്കാലമന് തീരുമ്കാനമ്കായി.

 ലത്കാഴിൽ ലേയുനതിന് മ്തൂന് ഘടതിലുള്ള ബേ്കാബട്കാലയടുത് വർക് േയൽ

േ്തൂക്ഷികുനതിന് തീരുമ്കാനമ്കായി.

 ഈ മസ്റ്റർ ബറ്കാൾ ലഡയിലി അറൻഡൻേ് മുകളിൽ തീയതി ബരഖലപടുതുനതിന്

തീരുമ്കാനമ്കായി. ക്തൂട്കാലത ലവടി തിരുതലുകൾഒഴിവ്കാകുനതിനും തീരുമ്കാനമ്കായി.

 നിലവിലുള്ളവിജിലൻേ്ആൻഡ് ബമ്കാണിററിങ് കമിറി പിരിചുവിട് പുതിയ കമിറി

ര്തൂപീകരിചു

 ഓബര്കാ പണികളും ലേയ്തു പ്തൂർതിയ്കാകിയതിനുബശഷം േിറിേൺ ഇൻേർബമഷൻ

ബബ്കാർഡ് ലവക്കാൻതീരുമ്കാനമ്കായി.



നിർസ്ദേശങ്ങൾ

 ലത്കാഴിലുറപുപദ്ധതി ഇനിയും വിജയകരമ്കായി മുബന്കാട് ലക്കാണുബപ്കാകുനതിന്

ഉബ്്യ്കാ്സ്ഥതലതിലും ഭരണതലതിലും ഒരുബപ്കാലല മ്കാന്ണ്ഡങ്ങൾകനുേൃതമ്കായി

ഗപവർതികൾ നടപില്കാബകണതുണ.് ലത്കാഴില്കാളികളും ലമയ്റ്മ്കാരും ലത്കാഴിലുറപുപദ്ധതിയിൽ

ഗപവർതികുനസ്റ്റ്കാേുകളും അവരുലടനിയമം അനുശ്കാേികുന കൃത്യമ്കായ നിർബ്ദേശങ്ങൾ

പ്കാലിബകണതുണ്. ഇതരതിലുള്ള കുറചു നിർബ്ദേശങ്ങൾ അനുബന്ധമ്കായി ബേർതിടുണ്.

(അനുബന്ധംക്കാണുക)

 ഗപവർതിസേലിൽഉൾലക്കാള്ളിചിരികുന ലമഷർലമന്റ് ബുക് ബരഖലപടുതുനത്, ജനകീയ

ഭ്കാഷയിബലക് മ്കാറുനത്കായിരികുംേുത്കാര്യത ഉറപുവരുതുനതിന്ഏറവും ഉേിതം.

 േ്തൂക്ഷിചിരികുന 7 രജിസ്റ്ററുകളും വ്കാർഡ് തിരിചുള്ള രീതിയ്കാണ് അവലംബികുനത് എ്കെിൽ

പരിബശ്കാധികുവ്കാനും തിരലഞ്ഞടുകുനതിനുംക്തൂടുതൽേഹ്കായകമ്കാവും.

 അവക്കാശഅധിഷിതമ്കായനിയമപരിരക്ഷബയ്കാട്്തൂടിയപദ്ധതിഒബടലറജനങ്ങൾക്്ുണഗപ്മ്കാകുനു .

എന്കാൽഈഗപവർതികൾലതരലഞ്ഞടുകുനതുംനടതിപുംകൃത്യമ്കായേർചകളില്തൂലടയുംതബ്ദേ

ശീയമ്കായവസ്തുതകൾഅനുേരിചുംഅല്ല.

ഗപവർതികൾഅനുബയ്കാജ്യമ്കായവതലനയ്കാബണ്കാഎന്പരിബശ്കാധനയുംനടതിപിലനേമയത്കൃ

ത്യമ്കായബമ്കാണിററിങ്ങുംഅവബല്കാകനങ്ങളുംലേബയണതുണ്എന്കാൽമ്കാഗതബമപദ്ധതിയുലടആവശ്യ

കതയും്ുണബമന്മയുംഉറപുവരുത്കാൻകഴിയ്തൂ.

ഇലല്ല്കെിൽന്കാളിതുവലരയ്കായിടുംപദ്ധതിയിലലനടതിപിലലപ്കാളിചകൾശരിയ്കാംവിധംകലണ

ത്കാബന്കാലതറ്കായിലേയ്തതിൻലറവിശകലനംഅടിസ്ഥ്കാനലപടുതിബപ്കാര്കായ്മകൾപരിഹരികുനതി

ബന്കാഇനലതനടതിപുരീതിയിൽേ്കാധ്യമ്കാകുനില്ല.

പദ്ധതിയുലടലക്ഷ്യവും്ുണേലങ്ങളുംബേ്കാഷ്യൽഓഡിറ്ഗപഗകിയയില്തൂലടഒരുേ്കാമ്തൂഹികവുംപ്കാ

രിസ്ഥിതികവുമ്കായപരിബശ്കാധനനടതിയ്കാൽമ്കാഗതബമബപ്കാര്കായ്മകൾപരിഹരിച്ഗപബ്ശതിൻലറ

യുംജനങ്ങളുലടയുംപുബര്കാ്തിബനട്കാന്കാവുകയുള്ളു

ഉപേംഗ്ഹം

ഇനി ഗപവർതികൾ തിരലഞ്ഞടുകുബമ്കാൾ അതീവ ജ്കാഗ്ത പുലർബതണതുണ്. ഭ്തൂമിലയ

പുനരുജീവിപികുനതിനു൦ അതു വഴി േുസ്ഥിരവികേനം േ്കാധ്യമ്കാകുനതിനും ലക്ഷ്യം ലവചിടുള്ള

ലത്കാഴിലുറപു പദ്ധതിയുലട പ്കാനിം്് നടതിപ് എനിവ േ്കാമ്തൂഹിക പ്കാരിസ്ഥിക മ്കാന്ണ്ഡങ്ങൾ പ്കാലിചു

ലക്കാണ് ശ്കാേ്ഗതീയമ്കായിതലന നടപില്കാബകണതുണ്. എങ്ങലനലയ്കെിലും ഗപവർതികൾ നടപില്കാകി

ലേലവ്ക്തൂടുകഎനും ലത്കാഴില്കാളികൾക് ലത്കാഴിൽ്ിനങ്ങൾക്തൂടുകഎനും മ്കാഗതമ്കാവരുത് നിലപ്കാടുകൾ.

വ്യക്തമ്കായ ക്കാഴ്ചപ്കാടില്ല്കാലത അശ്കാേ്ഗതീയമ്കായ രീതിയിൽ

ഗപവർതികൾലതലരലഞ്ഞടുകുനതുംലേയുനതും,

ക്കാല്കാനുേൃതമല്ല്കാതഗപവർതികൾലേയുനതുംഇതിന്ലറയഥ്കാർത്ഥലക്ഷ്യലതകള്കെലപടുതുനത്കായി

വിഷമബത്കാലടബന്കാകിനിൽബകണിവരുനത്ആശ്കെ്കാജനകമ്കാണ് ഈ േ്കാമ്തൂഹിക പരിബശ്കാധന ഒരു

ഉയിർലതഴുബനൽപിനുേ്കാധ്യമ്കാകുലമന ഗപത്യ്കാശബയ്കാലടഈറിബപ്കാർടേമർപികുനു.



തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ച്

പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്:

1.സ്നേഹ V - അക്രഡിറ്റഡ് എന്ജിനീയര്

2. തങ്കമണി P - ഓവർസിയർ

3. മീര M S -ഓവർസിയർ

4. ജിബീഷ് മാത്യു - ഡിഇഒ/അക്കൗണ്ടന്റ്

5.സോണിവർഗ്ഗീസ് - ഡിഇഒ/അക്കൗണ്ടന്റ്

6.സുമിത K T – ബെയർഫുഡ് ടെക്നീഷ്യൻ

പ്ചേ്കായതിൽനിനും ലഭിച വിവരങ്ങൾഅനുേരിച് ലത്കാഴിലുറപ്

പദ്ധതിയിൽകഴിഞ്ഞവർഷം 24076000 ര്തൂപയുംഈവർഷം 35106000 ര്തൂപയും

ലേലവ്ആയിടുണ്. വ്യത്യസ്തമ്കായ ഗപവൃതികൾകലണതുനതിൽ

ത്കാൽപര്യം ക്കാണിച്കാൽകുലറക്തൂടി ലമചലപട ഗപവർതനം

ക്കാഴ്ചലവക്കാന്കാകും.അത് ലത്കാഴില്കാളികൾക്േഹ്കായകമ്കാവുനഏറവും

നല്ല ഒരു ഉപ്കായമ്കാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം

ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികള്:

വിഭാഗം എ-പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായിബന്ധപ്പെട്ട പൊതു പ്രവൃത്തികള്.

കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകള്ഉള്പ്പടെയുള്ള ഭൂഗര്ഭ ജല വിതാനം

ഉയര്ത്തുന്നതിനാവശ്യമായഅടിയണകള്,മണ്തടയണകള്,ചെക്ക്

ഡാമുകള്,തുടങ്ങിയവ

നീര്ത്തടത്തിന്റെ സമഗ്ര പരിപാലനതിനുതകുന്ന കൊണ്ടൂര്ബണ്ടുകള്,ഭൂമി

തട്ടുതിരിക്കല്,ഗ്യാബിയോന്നിര്മിതികള്

വിഭാഗംബി-ഖണ്ഡികഅഞ്ചില്പരാമര്ശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ജീവനോപാധി

മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവൃത്തികള്. (ബിപിഎല്,പട്ടിക ജാതി,



പട്ടികവര്ഗ്ഗം,വിധവകള്, ഭിന്നശേഷിക്കാര്,ഐഎവൈഗുണഭോക്താക്കള്.)

ഇവരുടെ ഭൂമിയില്ഉല്പ്പാദന ക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ

ഭൂവികസനവും ,കുളം ,കിണര്തുടങ്ങിയ ജല ലഭ്യതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികള്.

പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്,പട്ടുനൂല്,തോട്ടവിളകള്തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷിപ്രവൃതികള്.

മൃഗ പരിപാലനവുമായിബന്ധപ്പെട്ടു കന്നുകാലി തൊഴുത്തുകള്,ആട്ടിന്കൂട്

,കോഴിക്കൂട,്പന്നിക്കൂട് തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗതആസ്ഥികള്.

സര്ക്കാര്ഭവന നിര്മാണപദ്ധതികളില്ഉള്പ്പെടുത്തി നിര്മ്മിക്കുന്ന വീടുകള്ക്ക്

അവിദഗ്ദ കായിക തൊഴില്.

മത്സ്യബന്ധനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു അടിസ്ഥാന

സൌകര്യങ്ങളായ മല്സ്യം ഉണക്കു കേന്ദ്രങ്ങള്,സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങള്

മല്സ്യക്രുഷിക്ക് ആവശ്യമായഅടിസ്ഥാനസൌകര്യങ്ങള്എന്നിവ.

വിഭാഗം സി- ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്റെ നിബന്ധനകള്ക്ക് വിധേയമായി

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നസ്വയം സഹായസംഘങ്ങള്ക്ക് പൊതുഅടിസ്ഥാനസൌകര്യ

വികസനം.

സ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെ ഉപജീവനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ വര്ക്ക്

ഷെഡ്നിര്മാണം.

കാര്ഷികോല്പ്പന്നങ്ങളുടെസംഭരണത്തിവശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം.

ജൈവവള നിര്മ്മാണയൂണിറ്റുകള്തുടങ്ങിയവ.

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രാമീണഅടിസ്ഥാനസൌകര്യ വികസനപ്രവൃത്തികള്.

മാലിന്യ സംസ്കരണസംവിധാനങ്ങള്.

അങ്കണവാടി സ്കൂള്തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കക്കൂസ് നിര്മ്മാണം.

ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെയും,ഗ്രാമീണ ഉല്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളെയും

നിലവിലുള്ള റോഡുകളുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായഎല്ലാ

കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാന്പറ്റുന്ന ഗ്രാമീണ റോഡുകള്,ഓടകള്,

കല്ലുങ്കുകള്,നടപ്പാതകള്.

പൊതു കളിസ്ഥലങ്ങള്

വെള്ളപ്പൊക്കം,വരള്ച്ചാ നിയന്ത്രണപ്രവൃത്തികള്.



ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്,വനിതാ സ്വയം സഹായസംഘങ്ങളുടെഫെഡറേഷനുകള്,

ഗ്രാമീണചന്തകള്,അങ്കണവാടികള്,പ്രകൃതി ക്ഷോഭബാധിതര്ക്കുള്ള അഭയ

കേന്ദ്രങ്ങള്തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കെട്ടിട നിര്മ്മാണം.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിര്മ്മാണപ്രവൃത്തികള്ക്കാ

വശ്യമായ നിര്മ്മാണസാമഗ്രികളുടെ ഉല്പ്പാദനം.

തൊഴിലുറപ്പ്പ്രകാരം സൃഷ്ട്ടിക്കപ്പെട്ട പൊതുആസ്തികളുടെ

അറ്റകുറ്റപ്പണികള്തുടങ്ങിയവ.

അനുബന്ധം:

വിവിധതലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്.

മേറ്റ്മാരുടെ ചുമതലകള്.

 പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്പ്രവൃത്തിയുടെ മേല്നോട്ടം.

 തൊഴില്കാര്ഡില്ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങള്രേഖപ്പെടുത്തുക.

 മസ്റ്റര്റോളില്തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജര്ഉറപ്പു വരുത്തുക.

 മേറ്റ്മാരുടെ പരിശീലനങ്ങളില്പങ്കെടുക്കുക.അറിവുകള്

തൊഴിലാളികളുമായി പങ്കുവെക്കുക

 പ്രവൃത്തി ഇടങ്ങളില്ആവശ്യ മായസൌകര്യങ്ങള്ഉണ്ടോഎന്ന് ഉറപ്പു

വരുത്തുക

 സൈറ്റ് ഡയറിയില്മോണിറ്ററിംഗിന് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് ഒപ്പ്

വയ്പ്പിക്കണം

 തൊഴിലാളികള്ക്ക് അവരുടെ പത്തു അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു

കൊടുക്കുകയും അവരെബോധാവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക

 പുതിയ തൊഴില്ഇടങ്ങള്കണ്ടെത്തുവാനും പുതിയ തൊഴില്ആസൂത്രണം

ചെയ്യുവാനും തൊഴിലാളികളെസഹായിക്കുക .

 കൃത്യമായിസോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിലും,പ്രൊജക്റ്റ്മീറ്റിങ്ങിലും

പരിശീലന ക്യാമ്പിലും പങ്കെടുക്കുക.

 മറ്റു തൊഴിലാളികള്ക്ക് കൂടി മേറ്റ്ന്റെ ചുമതലകളിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള

സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക

 തൊഴിലാളികളുമായി നിരന്തര സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുകയും കൂടുതല്ബന്ധം

സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക.



ഓവര്സീയര്/എഞ്ചിനീയര്

 പ്രവൃത്തികളുടെഎസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കല്.

 പ്രവൃത്തിയുടെസാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളും അളവുകളും തൊഴിലാളികള്ക്ക്

പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.

 പ്രവൃത്തിയുടെഅളവുകള്രേഖപ്പെടുത്തി കൂലിനല്കുന്നതി നാവശ്യമായ

നടപടികള്ചെയ്യുക.

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി /അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

 പദ്ധതിയുടെ മേല്നോട്ടം.

 ബില്ലുകള്അംഗീകരിക്കല്.

 തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം യഥാസമയംഅവരുടെഎക്കൌണ്ടില്

എത്തിയെന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തല്.

 മസ്റ്റര്റോള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തൊഴില്അനുമതി നല്കുക,

തൊഴിലാളികളുടെ കടമകള്.

 തൊഴിലിടങ്ങളില്സമയകൃത്യതപാലിക്കുക.

 പ്രോജക്റ്റ്മീറ്റിംഗ്, തൊഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമസഭകള്,സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭകള്എന്നിവയില്പങ്കെടുക്കുക.

 ഏല്പ്പിക്കുന്ന ജോലികള്കൃത്യതയോടെപൂര്ത്തീകരിക്കുക.

 ദിവസവും തൊഴില്ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും മസ്റ്റര്റോളില്

ഒപ്പുകള്രേഖപ്പെടുത്തുക

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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ്പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ്

പേര്സണ്

റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കിയത്

വി.ആർ.പി : ശ്രീജേഷ് കെ കെ , മഹേഷ്കെ , രഞ്ജിനിആർ , ജിജി കെ ,സുജിത കെ


