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ആമുഖം

ഇന്ത്യയിൽസാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെതൊഴിൽചെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശത്തെസംരക്ഷിച്ച്നിലനിർ

ത്തുന്നതിനായി 2005സെപ്റ്റംബർഅഞ്ചാംതീയതിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്നിയമംനിലവിൽവന്നു.

അവിദഗ്ധകായികതൊഴിലിൽഏർപ്പെടാൻസന്നദ്ധതയുള്ളഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽഅധിവസിക്കുന്നഏ

തൊരുകുടുംബത്തിനുംഒരുസാമ്പത്തികവർഷം100ദിവസത്തിൽകുറയാത്തതൊഴിൽഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊ

പ്പംഗുണമേന്മയുള്ളതുംസ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതുംഉൽപാദനക്ഷമവുമായആസ്തികളുടെസൃഷ്ടിയാണ്ഈപദ്ധ

തിയുടെമുഖ്യലക്ഷ്യം.ദരിദ്രരുടെഉപജീവനവുംആയിബന്ധപ്പെട്ടവിഭവാടിത്തറശക്തിപ്പെടുത്തുകയും

സാമൂഹികമായിപിന്നോക്കംനിൽക്കുന്നഎല്ലാകുടുംബങ്ങളെയുംപദ്ധതിയിൽഉൾപ്പെടുത്തുകയുംപഞ്

ചായത്ത്രാജ്സ്ഥാപനങ്ങളെശക്തിപ്പെടുത്തുകഎന്നതുംഇതിൻറെലക്ഷ്യമാണ.്

സവിശേഷതകൾ

1. നിയമത്തിൻറെപിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രദേശത്ത്താമസിക്കുന്ന18

വയസ്സ്പൂർത്തിയായഏതൊരാൾക്കുംപദ്ധതിയിൽപങ്കാളിയാകാം

3. സ്ത്രീക്കുംപുരുഷനുംതുല്യവേതനം

4. പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണംകാർഷികമേഖലയിലെഅടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനംഎന്നിവയ്ക്

ക്മുൻഗണന

5. തൊഴിലാളികൾതന്നെപ്രവർത്തികൾകണ്ടെത്തുകയുംആസൂത്രണത്തെസഹായിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു

6. ആസൂത്രണത്തിലുംനിർവഹണത്തിലുംതികഞ്ഞസുതാര്യത

7. കരാറുകാരെഇടനിലക്കാരോഇല്ല

8. പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെലേബർബഡ്ജറ്റ്

9. ബാങ്ക്പോസ്റ്റോഫീസ്വഴിമാത്രംവേതനവിതരണം

10. സ്ത്രീകൾക്ക്മുൻഗണന

11. കമ്പ്യൂട്ടർശൃംഖലവഴിയുള്ളമോണിറ്ററിംഗ്സംവിധാനം

12. ഗ്രാമസഭപദ്ധതിഓഡിറ്റ്ചെയ്യുന്നു

ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രദേശത്ത്നടപ്പിലാക്കുന്നമുഴുവൻപ്

രവൃത്തികളുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ്ങിനുവിധേയമാക്കണമെന്ന17(2)

വകുപ്പ്നിഷ്കർഷിക്കുന്നുപദ്ധതിപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുംപൊതുധനംചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്

റിയുംപൗരസമൂഹംനടത്തുന്നപരസ്യവുംസ്വതന്ത്രവുമായപരിശോധനയാണ്ആണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്അഥ
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വാസാമൂഹികപരിശോധന.തൊഴിലുറപ്പ്നിയമപ്രകാരംവർഷത്തിൽരണ്ടുതവണസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമ

സഭകൾഎല്ലാവാർഡിലുംകൃത്യമായിനടത്തേണ്ടതാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ലൂടെഅഴിമതിഇല്ലാതാക്കുന്ന

തിനുംസുതാര്യതഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുംകാര്യക്ഷമതവർധിപ്പിക്കുന്നതിന്സത്ഭരണംഉറപ്പാക്കുന്ന

തിനുംകഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണംശരിയായരീതിയിൽചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്നുംപണംചെലവഴിച്ച്അതു

കൊണ്ട്പദ്ധതിയുടെലക്ഷ്യംകൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്നുംഗുണഭോക്താക്കളുടെജീവിതത്തിൽഗുണകരമാ

യുംകാര്യമായമാറ്റംഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്എന്ന്സോഷ്യൽകണ്ടെത്താൻകഴിയുന്നുസംസ്ഥാനസർക്കാർസോഷ്

യൽഓഡിറ്റ്നടത്തേണ്ടരീതിസംബന്ധിച്ച്ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭയുടെവിജയംജനപങ്കാളിത്തആണ്.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെതീയതി,

വേദിഎന്നിവനിശ്ചയിച്ച5 ദിവസംമുമ്പ്ജനങ്ങൾക്ക്വിവരംനൽകിയിരിക്കണംപദ്ധതിആസൂത്രണ്ണം.

നിര്വഹണം,

മോണിറ്ററിംഗ്തുടങ്ങിഎല്ലാവ്യക്തികളുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽനിർബന്ധമായുംപങ്കെടുക്

കണം.മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിൽസുഗമവുംസുതാര്യവുമായിസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ്നടത്തുന്നതിന്കേരളത്തിൽസ്വതന്ത്രചുമതലയുള്ളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്യൂണിറ്റ്31 1 2017

നിലവിൽവന്നു

രീതിശാസ്ത്രം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിസോഴ്സ്പെര്സണ്

പ്രവർത്തിഫയൽപരിശോധന,ഫീൽഡ്സന്ദർശനം,തൊഴിലാളികളുംആയുള്ളഅഭിമുഖം,എംഐഎസ്പരി

ശോധനഎന്നിവയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്താ

ഴെപറയുന്നരീതിഅവലംബിച്ചാണ്ഈറിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്

1. ഓഡിറ്റ്പ്ലാൻ

1.1 ഓഡിറ്റ്പ്ലാന്തയ്യാറാക്കല്

1.2 ഓഫീസ്സന്ദർശനപരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം

2.1 ബിഡിഒ,പഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്,ജനപ്രതിനിധികൾ,സെക്രട്ടറി&സ്റ്റാഫ്

2.2 മേറ്റ്,തൊഴിലാളികൾ,കർഷകർ,തൊഴിലിനപ്ോകാത്തതൊഴിൽകാർഡ്ഉടമകൾ

3. ഫയൽപരിശോധന

3.1 പൊതുപ്രവർത്തികൾ,വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾ

3.2 രേഖകളുടെഉള്ളടക്കം -സുതാര്യത,പരിപൂർണ്ണത

4. ഫീൽഡ്സന്ദർശനം,നിരീക്ഷണം
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4.1 പൂർത്തിയായതൊഴിലിടം,നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊഴിലിടം

5. റഫറൻസ്

5.1 9വികസനരേഖ,വാർഷികപദ്ധതിരേഖ,എംഐഎസ്,രജിസ്റ്ററുകൾ

6. വിവരങ്ങളുടെക്രോഡീകരണം

6.1 ക്രോസ്വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ടചർച്ച

7. കരട്റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കൽ

വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്

2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് നനനാറമ്ാക്ക്

പടിഞ്ഞാറ് കണ്ണമ്പ്ര

തെക്ക് കിഴക്കഞ്ചേരി

വടക്ക് കാവശ്ശേരി

4 വിസ്തീർണം
37.88ച .കി.േീ.

5 വാർഡ്കളുടെഎണ്ണം 20

6 ജനസംഖ്യ 35969

9 പട്ടികജാതി 4971

10 പടിക വർേം 19
12 മൊത്തംസാക്ഷരത

വാർഡഡിനെക്ചുറഡിച്ചുള്ളഅടഡിസാെവഡിവരം

1 അതിരുകൾ

1.1 വടക്ക് പരുവമ്ശേരി
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1.2 നതക്ക്  മതനിടുക്ക്

1.3 കിഴക്ക് നനലിയാംപാടം

1.4 പടിഞാറ്ക് നകാളമകാട്ക്

2 വിസ്ീർ ണം

3 ജനസംഖ്യ 1257

3.1 സ്ക്പതീ

3.2 പുരുഷൻ 

നൊഴഡില്ചുറപ് പദ്ധെഡിഅടഡിസാെവഡിവരം

അടഡിസാെവഡിവരം വടകമ്ചേരി വാർ്്ക് 

1 Total No. of Job Cards issued 3745 300

2 Total No. of Active Job Cards 2434 90

3 Total no. of Job cards SC 907 35

4 Persondays Generated so far 107932 2848

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

224 1

Total Expenditure 3,12,91000 90632

ഓഡിറ്റ്നുവിധേയമാക്കിയപ്രവൃത്തികളുടെലിസ്റ്റ്

ക്രമ

നമ്

പര്

പ്രവൃത്തിയുടെപേര് വര്ക്ക്ഐ,ഡി കാലയള

വ്

ചിലവ

പ്ര

വൃത്

തിദി

നങ്ങ

ള ്
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1 ഇര്ചുപൊംവാർഡഡിനലെരഡിശ്ഭൂമഡി

കൃഷഡിയോഗ്യമാക്ചുന്നെഡിെ്ചുള്ള

ഭൂവഡികസെ പപവർതഡികൾ

LD/324512 5/219 to

2/3/19

2,84,13

8

1062

2 ഇര്ചുപൊംവാർഡഡിൽ

പപളേനകട്ചുെഡി

മൂലംൊശെഷംസംഭവഡിച

പപയേശങ്ങളഡിനല നവള്ളനകട്

ഒഴഡിവാകല്ചും മൺകകയാല

െഡിർമാണവ്ചും

FP/305285 27/10/1

8 to

2/12/18

4,72,102 1786

അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള്

മഹാത്മഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിലൂടെഗ്രാമീണജനതയ്ക്ക്തൊഴില്

നല്കപെടുന്നതോടൊപ്പംഅവരുടെപത്ത്അവകാശങ്ങളുംസംരക്ഷിക്കപെടേണ്ടതാണ.്

1. 1സൗജന്യോയിനതാഴിൽകാർഡ്ലഭികുവാൻഉള്ളഅവകാശം- നഷ്്യയൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, വാര്ക്ഷികോസ്റ്റര്ക്സര്ക്കുലര്ക്അദ്യായം-3

2. അമപകിച്ക്

15ദിവസതിനുള്ളിൽനതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്ക്നറ

കകപ്പറുറസീതുലഭികുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം- നഷ്്യയൂൾ 1; ഖണിക 8,

നഷ്്യയൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അനലങിൽനതാഴിലിലായ്മമവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യനത 30

ദിവസം (1/4 &പിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ക്ഓഫ്ക്മപപാജക്്ക്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അ്ചേ്ക്കിമലാേീററിനുള്ളിൽനതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅനലങിൽമവ

തനതിന്ക്നറ  10%അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുടിനവള്ളം, വിപശേസൗകര്യം,

പപഥേശുപശയൂഷസൗകര്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംനഷ്്യയൂൾ 2;

ഖണിക 23-28
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7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽമവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8. മവതനവിതരണതിനലകാലതാേസതിന്ക്

 നഷ്ടപരിഹാരംലഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സേയബനിതോയുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10. മസാഷ്യൽഓ്ിറ്ക്നടതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

സോഷ്യല്

ഓഡിറ്റിലൂടെപ്രവൃത്തികളുടെപരിശോധനയുംഅതോടൊപ്പംതൊഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങ

ളുംസംരക്ഷിക്കപെടുന്നുഎന്നാൽചിലഅവകാശങ്ങള്ക് സംരകികനപടുന്നില.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായനിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാർഡ്ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

● നതാഴിലുറപ്പുനിയേംനഷ്്യയൂൾ 2 പാര 1 അനുസരിച്ക്

1. 18 വയസ്സ്പൂർത്തിയായഏതൊരാളുംതൊഴിൽകാർഡിന്അപേക്ഷിച്ചാൽ

15ദിവസത്തിനുള്ളിൽഫോട്ടോപതിച്ചതൊഴിൽകാർഡ്കേന്ദ്രസർക്കാർച

െലവിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശമാണ്നിയമംനൽകുന്നത.്

നിരീക്ഷണം

273നൊഴഡിൽകാർഡ്ചുള്ള ഈവാർഡഡിൽ 100 യപർസജീവമാേഡി നൊഴഡിൽ

നെയ്ചുന്നവരാണ്. 2018-19 കാലേളവഡിൽനൊഴഡിൽകാർഡഡിെ്

അയപകഡിെഎലാവർക്ചുംനൊഴഡിൽ കാർഡ്ലഭ്യമാകഡിേഡിട്ചുണ.്

നൊഴഡിലാളഡികൾസ്വനംനെലവഡിലാണ്പ്ചുെഡിേനൊഴഡിൽകാർഡഡിൽ

യോയടാപെഡിചെ്എന്ന്ചുംമെസഡിലാകാൻ സാധഡിച്ചു ഇെ്ചു

അവകാശലംഘെമാണ്

തൊഴിൽആവശ്യപെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2. അപേക്ഷിച്ചപ്തിനഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്റെകൈപറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

നിരീക്ഷണം
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● പരിശോധിച്ചതിൽതൊഴിൽഇല്ലാത്തകാര്യംതൊഴിലാളികൾ

മേറ്റ്ന്അറിയിച്ചുമേറ്റ് MG NREGS ഓഫീസ്

വഴിഅപേക്ഷകൊടുക്കുകയാണ്ചെയ്യാറുള്ളത്അല്ലാതെഫ്രണ്ട്ഓഫീസ്

വഴിഅല്ലഅപേക്ഷനൽകാറുള്ളത്.

.തൊഴിലില്ലായ്മവേതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശo

3. തൊഴിലുറപ്പ്നിയമപ്രകാരംതൊഴിൽആവശ്യപെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽപതിനഞ്ച്ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

തൊഴിൽനല്കിയിരിക്കണം.

അനലങിൽനതാഴിലിലായ്മമവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യനത30 ദിവസം (1/4

&പിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 േഡിവസതഡിെകത്ചുെനന്നനൊഴഡിൽലഭഡിചഡിര്ചുന്നിഡില.

100ആക്റീവ്നൊഴഡിലാളഡികൾ ഉള്ളഈവാര്ഡഡിൽ

കഴഡിഞ്ഞസാമ്പതഡികവർഷതഡിൽ 1

നൊഴഡിലാളഡികമ്ാപെമാണ്െൂറ്ചുനൊഴഡിൾ േഡിെങ്ങൾ ലഭ്യമാേഡിട്ചുള്ളെ്.

ജോലിസ്ഥലത്ത,്കുടിവെള്ളം,തണൽ,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്,എന്നിവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം.

● നതാഴിലുറപ്പ്ക്നിയേപപകാരം പപവൃതിനടകുന്നസ്ഥലത്ക്കുടിനവള്ളംതണൽ 

,പപഥേശുപശയൂഷകിറ്ക്,കയുറകാലുറഎന്നിവപപവൃതിനടപ്പിലാകുന്നസ്ഥാപനംവഴിസൗജന്യോയി

നതാഴിലാളികൾ ക്ക്ലഭിമകണ്ടതാണ്ക്

നിരീക്ഷണം

● െഡിലവഡിൽക്ചുടഡിനവള്ളം ലഭ്യമാേഡിട്ചുണ.് പപഥമശ്ചുപശൂഷേ്ക്ചുള്ള

കഡിറ്ലഭ്യമാേഡിടഡില എന്നാണ്േീൽഡ്വഡിസഡിറ്നെയ്ചുന്ന

സമേത്നൊഴഡിലാളഡികളഡിൽ  െഡിന്ന്ചും യമറ്മാരഡിൽെഡിന്ന്ചും

മെസഡിലാകാൻസാധഡിചെ്. കേ്ചുറകള്ചുംകാല്ചുറകള്ചുംലഭ്യമാേഡിടഡില.

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിൽതൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

● തനാഴിലാളിയുനടതാേസസ്ഥലതുനിന്ന്ക്അ്ചേ്ക്കിമലാേീറർചുറളവിലലനതാ
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ഴിൽലഭികുന്നനതങിൽമവതനതിന്ക്നറ10ശതോനംകയൂടിഅധികമവതനംലഭി

കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

നിരീക്ഷണം

● ഒയരവാർഡഡിൽെനന്നേ്ചുള്ളപണഡികളാണ്നൊഴഡിലാളഡികൾ

നെയ്്ചുവര്ചുന്നെ് .തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന്

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനെ അപ്പുറത്ത്പോയിജോലി ചെയ്യാനും

തൊഴിലാളികൾക്കും സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ളഅവകാശം

● നതാഴിലുറപ്പ്ക്പദതിയിൽ ഏനറടുതുനടപ്പിലാകുന്നേുഴുവൻ

പപവൃതികളുംമസാഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക് നുവിമധയോകണനേന്ന്സെകൻ 17(2)

നിഷ്കർഷികുന്നു

● െഡിേമംഅെ്ചുശാസഡിക്ചുംപപകാരംഉള്ളയസാഷ്യൽ

ഓഡഡിറ്പപപകഡിേഇെ്ചുവനരെടന്നഡിടഡില.

രജിസ്റ്റർപരിശോധന

മകപ്ദ്ര സർ കാറിന്ക്നറ നിർ മദശ പപകാരം താനഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ നിർ ബനോയും

പോേപ്ചോയതിൽ സയൂകിമകണ്ടാതാണ്ക്

1. മജാബ്ക് കാർ ് ്ക് രജിസ്റ്റർ 

2. പഗാമസഭ  രജിസ്റ്റർ 

3. ്ിോൻ്്ക് / അമലാമകഷൻ&മവതന രജിസ്റ്റർ 

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ

5. ആസ്ി രജിസ്റ്റർ

6. പരാതിരജിസ്റ്റർ

7. നേറീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

9.1രജഡിസ്റ്റർ പരഡിയശാധെ

 AMC പപകാരേുള്ള7 രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു

1. നൊഴഡിൽകാർഡ് രജഡിസ്റ്റർ

 നതാഴിൽകാർ്ിനുള്ള കുടുംബാമപകയുനട രജിസ്റ്റർ ആണ്ക്നതാഴിൽകാർ്്ക്

രജിസ്റ്റർ

 2018-19 കാലയളവിൽ20 വാർഡ്നകാളയകാട്
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ആകെജോബ്കാർഡുകൾ 273 ഇെഡിയലക് ആക്ടീവ് വർക്കേഴ്സ് 100 പേർ.

ജോബ്കാർഡ്ലിസ്റ്റ്വളരെനല്ലരീതിയിൽ

ബൈൻറ്ചെയ്ത്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

2 പഗാമസഭരജഡിസ്റ്റർ

 2018-19കാലേളവഡിൽ

ഇര്ചുപൊംവാർഡഡിനലനൊഴഡിലാളഡികൾപഗാമസഭേഡിൽപന്കെട്ചുതൊേഡി

കാണാൻകഴഡിഞ്ഞ്ചു.എ്കെഡില്ചും എനഡിെ്ചു യവണഡിോണ് പഗാമസഭ

കൂടഡിേെ് എന്നെഡിെ്നറ വഡിശധാംശങ്ങൾ, െഡിേെഡി

യരഖനപട്ചുതഡിേഡിടഡില.

3 ഡഡിമാൻഡ്അയലായകഷൻ/യവെെരജഡിസ്റ്റർ

 ഡഡിമാൻഡ്അയലായകഷൻരജഡിസ്റ്റർ ഉണാേഡിര്ചുന്ന്ചുഎ്കെഡില്ചും യവേെം

നകാട്ചുതെഡിെ്നറയകാപഡി കാണാൻകഴഡിഞ്ഞഡില.

 ഡഡിമാൻഡ് നെയ്്ചുനകാണ്ചുള്ള യോമ്ചുകൾ ഒന്ന്ചുംെനന്നകാണാൻ

കഴഡിഞ്ഞഡില

4.വർക് രജഡിസ്റ്റർ:

 പപവൃതിയുനട ലിസ്റ്റും ചിലവുംവിശദാംശങ്ങളുംസംബനിച്ക് രജിസ്റ്റർ

 2018 19 കാലേളവഡിൽ നെയ്ചുവാൻ ഉയ്ദേശഡിചഡിര്ചുന്ന മ്ചുഴ്ചുവൻ

േേല്ചുകള്ചുയടേ്ചും വഡിവരങ്ങൾവർക്രജഡിസ്റ്ററഡിൽ ഉണ് MIS

ൽെഡിന്ന്ചുംഡൗൺയലാഡ് നെയ്്ചുസൂകഡിചഡിരഡിക്ചുന്ന്ചു.

5ആസ്ഡിരജഡിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്ികളുനട രജിസ്റ്റർ)

 2019 ോർച്ക് ോസം വനര നതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതിയുോയി ബനനപ്പട്ക്

നചയുന്ന പപവർതികളുനട മപരും വിവരങ്ങളും നല രീതിയിൽ

എഴുതി സയൂകിചിടുണ്ട്ക് .

ഇരുപതാംവാർ്ിൽനേറീരിയൽഉപമയാേിചിടുള്ളപപവർതിനടന്നിടി

ല.

6പരാെഡി രജഡിസ്റ്റർ:

 തൊഴിൽ വേതനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ളപരാതി രജിസ്റ്റർ

 നിലവിൽ  പരാതികൾ ഒന്നും 2018-2019 കാലയളവിൽ മരഖനപ്പടുതിയിടില

.എഴുതി സയൂകികുന്ന പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിമശാധിചമപ്പാൾയാനതാരുവിധ

പരാതിയും മരഖനപ്പടുതിയതായികണ്ടില.

 18004255720 എന്ന മടാൾ പഫീ നമ്പറിൽ പരാതികൾ മരഖനപടുതാം എന്നുള്ള

വിവരം നതാഴിലാളികളിൽലഭ്യേല.

7.നമറീരഡിേൽരജഡിസ്റ്റർ :

 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ
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സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

 ഇരുപതാം വാർഡിൽ മെറ്റിരിയൽ പണിയൊന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല.

പപവൃതഡിേേലഡിനല22 യരഖകൾ

വാർഷികോസ്റ്റർ സർകുലർ പപകാരംഒരുപപവൃതിഫയലിൽ താനഴപറയുന്നഇരുപതിരണ്ടുമരഖകൾ

നിർബ്ബനോയുംഉണ്ടായിരിമകണ്ടാതാണ്ക്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽവാർഷികമാസ്റ്റർസർക്കുലർപ്രകാരമുള്ളകവർപേ

ജ്കാണാൻകഴിഞു.

● ജിമയാ ടാേിങ്ക്ഓഫ്ക്അന്സെറ്ക്സ്ക് 2ഫയലുകളിലുംകാണാൻകഴിഞില

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്

● വർക്ക്ഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുടെപട്ടികയും,

അവയുടെപേജ്നമ്പറുംരേഖപ്പെടുത്തിആണ്ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ടത്

● .പരിശോധിച്ച 2 ഫയലുകളിലും നെക്ഡിസ്റ്റ് യകാപഡി കാണാൻകഴഡിഞ്ഞഡില.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ

● ഒരുജനകീയഇടനപടലിന്ക്നറമനർസാക്യംനതളിയികുന്നമരഖയാണ്ക്ആകൻ

പാൻമകാപ്പി.പോേസഭനിർമ്ദേശികുന്നപപ

വ്യർതികൾനഷൽഫ്ക്ഓഫ്ക്മപപാജക്ിമലക്മാറുകയുംഇതിൽനിന്നുംേുൻേണന

അടിസ്ഥാനതിൽഅതാത്ക്

സാമ്പതികവർഷതിൽആവശ്യേുള്ളപപവർതിനതരനഞടുത്ക്ആകൻ

പാൻതയാറാകുകയുംനചയും.

ആകൻപാനിൽഉൾനപ്പടപപവർതിതനന്നയാമണാനടപ്പിലാകിയത്ക്എന്ന്ക്േന

്സെിലാകുന്നതിനുംആകൻപാൻമകാപ്പിഉപകരികുന്നു

● .പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽAMC

പ്രകാരംനിർബന്ധമായുംഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിന്റെകോപ്പികാണാൻസ

ാധിച്ചു.

● എലാ ഭാേവും പയൂരിപ്പിചിടുണ്ടായിരുന്നു
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4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ്ഡ്രോയിങ്

● സാമങതികഎസ്റ്റിമേറ്ക്പദതിയിൽഏനറടുകുന്നഓമരാപപവർതികും

സംസ്ഥാനസർകാർചുേതലനപ്പടുതിയഅധികാരസ്ഥാനതിന്ക്നറഅ

നുേതിമയാടുകയൂടിയസാമങതികഎസ്റ്റിമേറ്ക്ഉണ്ടായിരിമകണ്ടതാണ്ക്.

ഓമരാപപവർതികുംഎസ്റ്റിമേറിന്ക്നറസംകിപ്ം, ്ികസൻ,

പപവർതിയുനടപപതീകിതമനടങ്ങൾവിശദീകരികുന്നസാമങതികകു

റിപ്പ്ക്തുടങ്ങിയവഉണ്ടായിരിമകണ്ടതുംനസക്വർമസാഫ്ക്റ്ക്

വയറിലയൂനടഓൺകലനായിഅനുേതികൾലഭ്യോമകണ്ടതുോണ്ക്

● പരിമശാധിചഫയലുകളലാം്ീകറൽ്്ക്എസ്റ്റിമേറ്ക്ഉണ്ടായിരുന്നു....

എന്നാൽ ഒരു ഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട്

,ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്പ്രവർത്തികളുടെഡ്രോയിങ്എന്നിവഉണ്ടായിരുന്നില്ല

5.ഭരണാെ്ചുമെഡി

● ഒരുവാർ്ിൽഒരുവർഷംനടപ്പിലാകുന്നനതാഴിലുറപ്പ്ക്പദതിപപ

വർതനങ്ങൾക്ക്പ്ചോയത്ക്ഭരണസേിതിനൽകുന്നഅംേീകാര

ോണ്ക്ഭരണാനുേതി

● പരിമശാധിചഫയലുകളിൽഭരണാനുേതിമകാപ്പികാണാൻ

കഴിഞില.

6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച 2ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതികവർ

പേജ്സെക്വറിൽനിന്നെടുത്തസാങ്കേതികനുമതിയുടെകോപ്പിഎന്നി

വസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ടഉദ്യോഗസ്ഥരുടെഒപ്പ്,

സീൽഎന്നിവയ്ക്കൊപ്പംതിയതിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ)്

പരഡിയശാധഡിച 2 േേലഡില്ചും കൺവേർജൻസബ്ാധകമല

8.ഡിമാൻഡ്ഫോo

വാർഡിൽപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്രവൃത്തികളുടെഡിമാൻഡ്ഫോം

ഫയലിൽഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
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9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടവർ ക്കുതൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവർക്

ക്അലോക്കേഷൻഫോംഫയലുകളിൽകാണാൻസാധിച്ചില്ല

10.ഇമസ്റ്റർറോൾ

 തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനരേ

ഖയാണ്ഇമസ്റ്റർറോൾ.

 ഇതിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ട

റിഎന്നിവർഒപ്പും, സീലുംരേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽഇ-

മസ്റ്റർ  റോളുകളിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർഒപ്പും,

സീലുംരേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുംതീയതിരേഖപ്പെടുത്തിയ

തായികാണാൻസാധിച്ചില്ല. ഇതിൽതൊഴിലാളികളുടെഒപ്പുകൾ,

അവരുടെതൊഴിൽദിനങ്ങൾ,

.കൂലിഎന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

 പരിശോധിച്ചവർക്ക്ഫയലുകളിലെമസ്റ്റർറോളിൽതൊഴിലി

ന്ഹാജരാവുന്നദിവസം,ഒപ്പ് രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും

മുകളിൽ ക്രോസ്സ്ആയി തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എലാഫയലുകളിലും M book ഉണ്ടായിരുന്നു.

● നേഷർനേൻറ്ക്ബുകിൽനമ്പർമപജ്നമ്പർമരഖനപ്പടുതിയിടുണ്ട്ക്

● AS,TS നമ്പർമരഖനപ്പടുതിയിടില.

● ഇതിൽ 

പ്രവർത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ളഅളവുംരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാ

ണ്പക്ഷെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

● ബന്ധപ്പെട്ടഉദ്യോഗസ്ഥർഅതായത്ഓവർസിർ,

എൻജിനീയർഎന്നിവരുടെഒപ്പ്മെഷർമെന്റ ്

ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിലുംചിലയിടങ്ങളിൽഎല്ലാംതന്നെതീ

യതിരേഖപ്പെടുത്താതെയാണ്ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത.്
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12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● നേറീരിയൽരജിസ്റ്റർപരിമശാധിചതിൽകഴിഞ6 ോസതിൽഒരുപപവർതിമപാലും

നേറീരിയൽഉപമയാേിച്ക് നചയ്ിടുണ്ടായിരുന്നില.

13.വേജ്ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസംജോലിചെയ്തുഎന്നതിന്അടിസ്ഥാന

പ്പെടുത്തിഅവർക്ക്നൽകേണ്ടതുകഅതായത്കൂലി,

ആയുധങ്ങൾക്ക്കൊടുക്കുന്നവാടക,

മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലാംകാണിച്ചുകൊണ്ട്

പണംകൈമാറുന്നത്തയ്യാറാക്കുന്നപ്രധാനപ്പെട്ടഒന്നാണമ്വ

ജിസ്റ്റ്ക്

● മസ്റ്റർറോൾപ്രകാരമുള്ളമവജിസ്റ്റ്ക്എലാഫയലുകളിലുംകാണാൻ

കഴിഞ്ഞു

14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുേസ്റ്റർമറാൾഅവസാനിച്ക് 3

ദിവസതിനകംതനന്നഅളവുകൾബനനപ്പടഉദ്യാേസ്ഥ

ൻമരഖനപ്പടുതണംഎന്ന്ക്നിയേംഅനുശാസികുന്നു.അള

വുകളിൽപകേമകടുകൾഉണ്ടായാമലാ,

ഉപമയാേികുന്നനേറീരിയലിന്ക്നറക്വാളിറിയിൽനിലവാ

രംകുറയ്ക്കുകമയാ,

ഉയർന്നഎസ്റ്റിമേറ്ക്കാണികുകമയാനചയുന്നത്ക്

നിയേവിരുദോവുകയുംനസകൻ 25

അനുശാസികുന്നശികക്ക്

വിമധയോമവണ്ടിവരുകയുംനചയും.

● 2ഫയലുകളിലുംഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാമസ്റ്റർറോൾമൂ

വ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ്ഫായലുകളിൽഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽചില

ഭാഗങ്ങൾപൂരിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു.

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

● പരിശോധിച്ച 2 ഫയലുകളിലും ഒന്നിൽ പോലുംമെറ്റീരിയൽ

ഉപയോഗിച്ചുള്ള വർക്ക് കണ്ടിരുന്നില്ല

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പരിമശാധിചഫയലുകളിൽേണ്പടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO

)’ഹാർ് ്ക്മകാപ്പിയായി മപപമത്യകംസയൂകിചിടുണ്ട്ക്
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17. യറാേൽറഡി

● പരിമശാധനയ്ക്ക്വിമധയോകിയ ഒരു വർക്ക്

ഫയലിലുംമറായൽറിബാധകേല

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● പപവർതിതുടങ്ങുന്നതിനുമ്പ്ക്പപവർതിനടന്നുനകാണ്ടിരി

കുമമ്പാൾ,പപവർതിപയൂർതീകരിചുകഴിയുമമ്പാൾതുട

ങ്ങിയഓമരാഘടതിനലയുംമഫാമടാകൾഫയലിൽസയൂ

കികണനേന്നുനിഷ്കർഷിചിരികുന്നു

● ഇതരതിലുള്ളവർക്ക്ഫയൽനിന്ക്നറഘടതിലുള്ളമഫാമടായു

നടമഫാമടാമകാപ്പിസയൂകിചിടില.പീന്നീടുള്ളവിവിധഘടങ്ങളിനല

മഫാമടാകളുംഒന്നുംതനന്നനപാതുപപവൃതികളിൽകാണാൻസാ

ധിചില.

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്

● പ്രവർത്തിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപാധിയാണ്ജിയോയോടാഗ്ഡ്

ഫോട്ടോസ്.

● എന്നാൽഇവപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയഒരുഫയലിൽ

പോലുംകാണാൻസാധിച്ചില്ല.

20പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

● പരിമശാധിച 2

ഫയലുകളിൽപ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രംഉണ്ടായി

രുന്നില.

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

● എഎംസിപപകാരേുള്ളമസാഷ്യൽഒാ്ിറ്ക്നടപ്പാകുന്നത്ക്ഇ

മപ്പാഴാണ്ക്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സംസ്ഥാനസർകാരിന്ക്നറനിർമ്ദേശപപകാരംവർക്ക്ഫയലി

ൽസയൂകിമകണ്ട 22 േനതമരഖയാണ്ക്കസറ്ക്്യറി.

● പരിമശാധനയ്ക്ക്ക്വിമധയോകിയനപാതുപപവൃതികളിൽ

2എണതിലുംകസറ്ക്്യറി ഉണ്ടായിരുന്നു.

● കസറ്ക്്യറിയുനടകവർമപജിൽപപവർതിനയകുറിചുള്ള

വിവരങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നു

● പപാഥേികവിവരങ്ങൾഏനതാരുവ്യകികുംേന്സെിലാകാ

ൻപറുന്നരീതിയിൽഉണ്ടാമകണ്ടതാണ്ക്.പപവർതിആരംഭി

കുന്നദിവസംപപവർതിഅവസാനതീയതിഎസ്റ്റിമേറ്ക്തുക,

പപവൃതിദിനങ്ങൾ,എന്നിവകവർമപജിൽഉണ്ടായിരുന്നു.
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● പണിസ്ഥലനതനസൗകര്യങ്ങളുനടലഭ്യതഅടങ്ങിയ

നചക്ക്ലിസ്റ്റ്ക്കൾ

ഉനണ്ടങിലുംപയൂർണോയവിവരങ്ങൾമരഖനപ്പടുതിടി

ല.

● കസറ്ക്്യറിയുനടഒരുഭാേോണ്ക്

വിജിലൻസ്ക്ആൻ്്ക്മോണിററിങ്ക്

കമിറി.വിജിലൻസ്ക്ആൻ്്ക്മോണിററികമിറിയുനടറി

മപ്പാർട്ക്ഉണ്ടായിരുനന്നങിലുംഅഭിപപായങ്ങൾമരഖനപ്പടു

തിയിടുണ്ട്ക്.ഓമരാവാർ്ിനലപപവർതനങ്ങനളനിരീകി

കുന്നതിനുംകയൂടുതൽനേചനപ്പടുതുന്നതിനുോയികാര്യ

കേോയപപവർതികൾമരഖനപ്പടുതിയിടുണ്ട്ക്.

● കസറ്ക്്യറിയുനട

േനറാരുഒരുഭാേോണ്ക്സ്ദ്രർശകകുറിപ്പ്ക്:

ഇെഡിൽഒന്ന്ചുംെനന്നയരഖനപട്ചുതഡിേഡിടഡില

● പപവൃതിയുനടഓമരാഘടങ്ങളിലുള്ളപുമരാേതിവിലയിരു

തുന്നതിനും,

നതാഴിലാളികളുനടപപശ്നങ്ങൾേന്സെിലാകുന്നതിനും,

പദതിനിർവഹണഏജൻസിയുനടഉമദ്യാേസ്ഥർ,

ജനപപതിനിധികൾ, VMC

അംേങ്ങൾഎന്നിവർപപവൃതിനടകുമമ്പാൾസ്ഥലസ്ദ്രർശ

നംനടമതണ്ടതാണ്ക്.

● കസറ്ക്്യറിയില്ക്

ഉണ്ടായിരിമകണ്ടേനറാരുപപധാനനപടഭാേോണ്ക്നതാഴിലാളി

കളുനടസാകിപപതം

,േസ്റ്റർമറാളിൽഒപ്പുനവചനതാഴിലാളികൾപപവൃതിനചയ്ു

എന്നും,

മേറ്ക്മേൽമനാടംവഹിചുഎന്നുംനതളിയികുന്നആധികാരി

കമരഖയാണ്ക്സാകിപപതം

● പരിമശാധിച്ക്ഫയലുകളിൽ കസറ്ക്്യറിയിൽ എലാ

നതാഴിലാളികളും സാക്യനപ്പടുതിയിരുന്നു.

10.പ്രവർത്തികളുടെ ഫയൽപരിശോധനയ്ക്ക്വിധേയമാക്കിയത്

1. ഇര്ചുപൊംവാർഡഡിൽ പപളേനകട്ചുെഡി മൂലം ൊശെഷംസംഭവഡിച

പപയേശങ്ങളഡിനല നവള്ളനകട് ഒഴഡിവാകല്ചും മൺകകയാല

െഡിർമാണവ്ചും

എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക 500000
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ചിലവായതുക 472102

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചതീയതി  27/1018

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി 02/12/18

തൊഴിൽദിനങൾ   1062

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : െീളം : 1915

മൺകയാലകാണാൻകഴഡിഞ്ഞ്ചുഎ്കെഡില്ചും ക്ചുറച്ചു ഭാഗയതാളം പപളേതഡിൽ

െകർന്ന അവസേഡിൽ ആേഡിര്ചുന്ന്ചു ,കൃഷഡിക് മൺകയാലെല രീെഡിേഡിൽ

ഉപകരഡിച്ചു എന്ന്ചും മെസഡിലാകാൻകഴഡിഞ്ഞ്ചു

2. ഇര്ചുപൊം വാർഡഡിനല െരഡിശ്ഭൂമഡി കൃഷഡിയോഗ്യമാക്ചുന്നെഡിെ്ചുള്ള ഭൂവഡികസെ

പപവൃതഡികൾ

എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക 2,97,915

ചിലവായതുക 2.84.138

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  05/02/19

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി 02/03/19

തൊഴിൽദിനങൾ   1062

Mbook മേഷര്ഴ്സ്: നീളം : 1826

വ്യത്യസ്തസ്ഥലങ്ങളിലായി തരുശ് ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയാരിക്കുന്നു.

1 .പൊന്നു കുട്ടി കണ്ണൻ (മെമ്പർ) - തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ :20/85

30സെൻറ്ഓളം വരുന്ന തരുശ് ഭൂമിയിൽ മഞ്ഞൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തതായി കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

2. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി ( തൊഴിലാളി)- തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ :20/132

ഒരേക്കറോളം വരുന്ന തരിശ് ഭൂമി വാഴ ,പയർ , കുമ്പളം തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നു .

കുറച്ചു ഭാഗത്തോളം പുല്ല് മൂടി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
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തരിശുഭൂമി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയതായി കണ്ടു , മഞ്ഞളും

വാഴ,കുമ്പളം,പയർ മറ്റും എല്ലാം നല്ലരീതിയിൽ കൃഷിച്യ്തിരികുന്ന്എന്നും

മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു

CIB-സിറ്റിസൺഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുടെസുതാര്യതഉറപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളഒരുഉപാധിയാണ്സിറ്റിസൺഇൻ

ഫർമേഷൻബോർഡ്Para 25(a), schedule 1

അനുസരിച്ച്ഒരുപ്രവർത്തിയുടെഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്റ്റിമേറ്റ്തുകസാധനവേതനഘടകങ്

ങൾയഥാർത്ഥചെലവ്തൊഴിൽദിനങ്ങൾതുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾസാധാരണജനങ്ങൾക്കുംഗുണഭോക്താക്ക

ൾക്കുംമനസ്സിലാകുന്നരീതിയിൽപ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്അനിവാര്യമാണ.്.ഈബോർഡ്സ്ഥാപിക്കേണ്

ടത്ഓരോപ്രവർത്തിയുടെയുംആരംഭഘട്ടത്തിൽആണ്.

ഓരോപ്രവർത്തിക്കുംഅനുസൃതമായിനിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളഅളവുകളിൽഉള്ളബോർഡുകൾസിമൻറ്ഉം

കോൺക്രീറ്റുംഉപയോഗിച്ച്നിർമ്മിച്ച്സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്നിയമംഅനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇരുമ്പ,്ടിൻ,ഫ്ളക്സ്ഷീറ്റുകൾതുടങ്ങിയവഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളബോർഡുകൾസ്ഥാപിക്കുന്നത്നിയമവി

രുദ്ധമാണ.്നിർമ്മാണച്ചെലവ്വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾക്ക3്000 രൂപയുംപൊതുപ്രവർത്തികൾക്ക്5000

രൂപയുംആണ്പരമാവധിചിലവ്എന്നാണ്ആനുവൽമാസ്റ്റർസർക്കുലർനിഷ്കർഷിക്കുന്നത.്

സിഐബിഅടങ്ങുന്നഒരുഫോട്ടോവർക്ക്ഫയലിൽഉൾപ്പെടുത്തണംഎന്നത്നിർബന്ധമാണ.്–

പരിശോധനയ്ക്വിധേയമായതൊഴില്ഇടങ്ങളില്CIBകണ്ടില്ല.

12.റോസ്ഗാർദിനം

തൊഴിൽആവശ്യകതകൃത്യമായിരജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിനുംതൊഴിലാളികളുടെഅർഹതകളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവരെബോധ്

യപ്പെടുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിറോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.റോസ്ഗാർദിനം

ആചരിക്കുന്നതിനുമുൻപായിവിവരവിദ്യാഭ്യാസവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്എന്ന്ജില്ലാപ്

രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർകലണ്ടർസംബന്ധിച്ച്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെപ്രത്യേകമാ

യിബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻറെചുമതലകളുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംസംസ്ഥാ

നസർക്കാർജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർരൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രതിമാസപട്ടികഅനുസരിച്ച്തന്നെറോസ്ഗാർദിനംസം
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ഘടിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോർഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്

ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമന്ത്രാലയവുമായുംപൊതുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുവെക്കേണ്ടതുംഒരുമാസത്തിലൊരിക്കൽഗ്രാമപ

ഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ.്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്നിയോഗിക്കപ്പെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്

തിലെഭാരവാഹിദിനാചരണത്തിൽഅധ്യക്ഷതവഹിക്കേണ്ടതാണ.്ഇത്നടത്തുന്നതിനുംനടപടിക്രമങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തുന്

നതിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെഫെഡറേഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ.്

റോസ്ഗാർദിനംആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളദിവസംനടത്തുന്നതിനായിഉദ്യോഗസ്ഥരെനിയോഗിക്കേണ്ട

താണ്.ഈയോഗത്തിൽമിനിറ്റ്സ്പൊതുജനങ്ങൾക്ക്പരിശോധിക്കുന്നതിനുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിനുംലഭ്യമാക്കേണ്ടതു

ണ്ട.്സംസ്ഥാനസർക്കാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിപ്പോർട്ടുകൾശേഖരിക്കുന്നതാണ.്

സംസ്ഥാനസർക്കാർതൊഴിൽആവശ്യകതസംബന്ധിച്ച്ജില്ലാതലറിപ്പോർട്ടുകൾപതിവായിഅവലോകനംചെയ്യേണ്

ടതാണ്

13.വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ്കമ്മിറ്റി

ഓരോഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുംഅഞ്ച്അംഗങ്ങളുള്ളജാഗ്രതമേൽനോട്ടസമിതിരൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.ഇതിൽപട്ടികജാതി-

പട്ടികവർഗവിഭാഗങ്ങൾക്ക്വേണ്ടത്രപ്രാധാന്യംനൽകേണ്ടതുംപകുതിപേർസ്ത്രീകൾആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ.്

അദ്ധ്യാപകർഅംഗനവാടിവർക്കർസ്വയംസഹായസംഘത്തിലെഅംഗങ്ങൾസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിസോഴ്സ്പേഴ്സൺമാർഉ

പഭോക്തൃസമിതികൾയുവജനക്ലബ്ബുകൾപൊതുസമൂഹസംഘടനകൾതുടങ്ങിയവരിൽനിന്നുംVMC

അംഗങ്ങളെതെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞകാലയളവിലേക്ക്VMCയെനിയമിക്കേണ്ടത്ഗ്രാമസഭയാണ.്

പ്രവർത്തിസ്ഥലസന്ദർശനംതൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയംനടത്തൽ,രേഖകളുടെപരിശോധന,പ്രവർത്തിസ്ഥലസൗ

കര്യങ്ങളുടെപരിശോധന,പ്രവർത്തികളുടെഗുണനിലവാരംനിർണയിക്കൽ,തുകനിർണയംപ്രവർത്തിയിൽഉടനീളമുള്ളറി

പ്പോർട്ടിംഗ്പ്രവർത്തിയുടെസ്വഭാവത്തെസംബന്ധിച്ചുള്ളഗുണപരമായവിലയിരുത്തൽഎന്നിവയാണ്പ്രധാനചുമതല

. VMC

എല്ലാപ്രവർത്തികളുംപരിശോധിക്കേണ്ടതുംമൂല്യനിർണയരജിസ്റ്ററിൽരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സ

മയത്ത്അവഗ്രാമസഭയിൽസമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണV്MC

റിപ്പോർട്ട്ഒരുപൊതുരേഖയായികരുതേണ്ടതുംആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച്ഒരുപൊതുരേഖയായിപഞ്ചായത്ത്നി

ന്നുംലഭിക്കേണ്ടതുമാണ്.

Sn Name Designation

1 മശാഭന .എ.എം. മേറ്ക്

2 ഷിബു. നപാതുപപവർതകൻ

3 സി.ടി.സനൽകുോർ പൊതുപ്രവർത്തകൻ

4 വിേലപപസാദ്ക് നതാഴിലാളി

5 സിബി അജയൻ നപാതു പപവർതകൻ

6 ലീലവിജയൻ ആശവർകർ
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വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ്കമ്മിറ്റിഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

മസാഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക് പപവർ തനങ്ങളിൽ പങാളികൾആയവർ 

 വാർഡ്നമമ്പർി

 പഞാേത്ഉയേ്യാഗസർി

 നൊഴഡില്ചുറപ് വഡിഭാഗം ഉയേ്യാഗസർി

 വാർഡഡിനലനൊഴഡിലാളഡികൾി

 യമറ്മാർി

 ക്ചുട്ചുംബപശീ പപവർതകർി

അനുബനം- 1-

മഹാതാഗാനഡി യേശീേ പഗാമീണനൊഴഡില്ചുറപ്പദ്ധെഡി പപകാരംഏനറട്ചുകാവ്ചുന്ന പപവൃതഡികൾ :

വഡിഭാഗംഎ-പപകൃതി വിഭവപരിപാലനവുോയിബനനപ്പട നപാതു പപവൃതികൾ.

 കുടിനവള്ള മപസാത്സെുകൾ ഉൾപ്പനടയുള്ള ഭയൂേർഭ ജല വിതാനം ഉയർതുന്നതിനാവശ്യോയ

അടിയണകൾ,േൺതടയണകൾ, നചക്ക്്ാേുകൾ,തുടങ്ങിയവ

 നീർതടതിന്ക്നറ സേപേ പരിപാലനതിനുതകുന്ന നകാണ്ടയൂർ ബണ്ടുകൾ,ഭയൂേി

തടുതിരികൽ,േ്യാബിമയാൻനിര്ക്േിതികൾ

വഡിഭാഗം ബഡി-ഖണിക അ്ചേിൽ പരാേർശികുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവമനാപാധി നേചനപ്പടുതുവാനുള്ള

പപവൃതികൾ. (ബി പി എൽ ,പടിക ജാതി, പടികവർ്ം, വിധവകൾ, ഭിന്നമശഷികാർ, ഐഎകവ

േുണമഭാകാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭയൂേിയിൽ ഉൽപ്പാദന കേത വര്ക്ധിപ്പികുന്നതിനാവശ്യോയ ഭയൂവികസനവും

,കുളം ,കിണർതുടങ്ങിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ക്ക്ആവശ്യോയ പപവൃതികൾ.

 പഴവർ്ങ്ങൾ,പടുനയൂൽ,മതാടവിളകൾതുടങ്ങിയവയുനടകൃഷിപപവൃതികൾ.

 േൃേ പരിപാലനവുോയി ബനനപ്പടു കന്നുകാലി നതാഴുതുകൾ,ആടിന്ക്കയൂട്ക്

,മകാഴികയൂട്ക്,പന്നികയൂട്ക് തുടങ്ങിയവ്യകിേതആസ്ഥികൾ.

 സർകാർ ഭവന നിർോണ പദതികളിൽ ഉൾനപ്പടുതി നിർമികുന്ന വീടുകൾക്ക്

അവിദഗ്ദ കായിക നതാഴിൽ.

 േത്യബനന പപവർതനങ്ങൾ മപപാതാഹിപ്പികുന്നതിനുഅടിസ്ഥാന നസൗകര്യങ്ങളായ

േൽസ്യം ഉണകു മകപ്ദ്രങ്ങൾ,സയൂകിപ്പ്ക് മകപ്ദ്രങ്ങൾ േല്ക്സ്യപകുഷിക്ക് ആവശ്യോയ

അടിസ്ഥാന നസൗകര്യങ്ങൾഎന്നിവ.

വഡിഭാഗംസഡി- മദശീയ പോേീണ ഉപജീവന േിഷന്ക്നറ നിബനനകൾക്ക് വിമധയോയി പപവർതികുന്ന സ്വയം

സഹായസംഘങ്ങൾക്ക് നപാതുഅടിസ്ഥാന നസൗകര്യ വികസനം.

 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട ഉപജീവന പപവർതനങ്ങൾകാവശ്യോയ വർക്ക് നഷ്്ക് 

നിർോണം.

 കാർഷിമകാൽപ്പന്നങ്ങളുനടസംഭരണതിവശ്യോയ നകടിടങ്ങളുനട നിർമാണം.

 കജവവളനിർമാണയയൂണിറുകൾതുടങ്ങിയവ.

വഡിഭാഗംഡഡി-പോേീണഅടിസ്ഥാന നസൗകര്യ വികസന പപവൃതികൾ.

 ോലിന്യസംസ്കരണസംവിധാനങ്ങൾ.

 അങണവാടിസ്കയൂൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്ക് കകയൂസ്ക് നിർമാണം.

 ഒറനപ്പടു കിടകുന്ന പോേങ്ങനളയും,പോേീണ ഉല്ാദന മകപ്ദ്രങ്ങനളയും നിലവിലുള്ള
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മറാ്ുകളുോയി ബനിപ്പികുന്നതിനാവശ്യോയ എലാ കാലാവസ്ഥയിലും

ഉപമയാേികാൻപറുന്ന പോേീണ മറാ്ുകൾ,ഓടകൾ,കലുങുകൾ,നടപ്പാതകൾ .

 നപാതുകളിസ്ഥലങ്ങൾ

 നവള്ളനപ്പാകം, വരൾചാ നിയപ്ത്രണ പപവൃതികൾ.

 പോേ പ്ചോയതുകൾ,വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട നഫ്മറ ഷനുകൾ,

പോേീണ ച്ത്രകൾ,അങണവാടികൾ, പപകൃതി മകാഭ ബാധിതർകുള്ള അഭയ മകപ്ദ്രങ്ങൾ

തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്ക് നകടിട നിർമാണം.

 നതാഴിലുറപ്പ്ക് പദതി പപകാരം ഏനറടുകുന്ന നിർമാണ പപവൃതികൾകാ വശ്യോയ

നിർമാണസാേപേികളുനട ഉൽപ്പാദനം.

 നതാഴിലുറപ്പ്ക്പപകാരം സൃഷ്ക്ടികനപ്പട നപാതു ആസ്ികളുനട അറകുറപ്പണികൾ

തുടങ്ങിയവ.

അനുബനം:വഡിവഡിധെലതഡില്ചുള്ളഉയേ്യാഗസര്ചുനടെ്ചുമെലകൾ.

യമറ്മാര്ചുനടെ്ചുമെലകൾ.

പപവൃതിസ്ഥലങ്ങളിൽ പപവൃതിയുനട മേൽമനാടം.

 നതാഴിൽകാർ്ിൽആവശ്യേുള്ളവിവരങ്ങൾമരഖനപ്പടുതുക.

 േസ്റ്റർ മറാളിൽനതാഴിലാളികളുനടഹാജർ ഉറപ്പുവരുതുക.

 മേറ്ക്ോരുനട പരിശീലനങ്ങളിൽപനങടുകുക.അറിവുകൾ നതാഴിലാളിക

ളുോയി പങുനവകുക

 പപവൃതിഇടങ്ങളിൽആവശ്യ ോയ നസൗകര്യങ്ങൾഉമണ്ടാഎന്ന്ക് ഉറപ്പുവരുതുക

 കസറ്ക്്യറിയിൽ മോണിററിംേിന്ക് വരുന്ന ഉമദ്യാേസ്ഥനരനകാണ്ട്ക് ഒപ്പ്ക് വയ്ക്പ്പികണം

 നതാഴിലാളികൾക്ക് അവരുനട പതു അവകാശങ്ങനള കുറിച്ക് പറഞു നകാടുകുകയും

അവനര മബാധാവത്ക്കരികുകയും നചയുക

 പുതിയ നതാഴിൽ ഇടങ്ങൾ കനണ്ടതുവാനും പുതിയ നതാഴിൽ ആസയൂപതണം നചയുവാനും

നതാഴിലാളികനളസഹായികുക .

 കൃത്യോയി മസാഷ്യൽഓ്ിറ്ക് പോേസഭയിലും,നപപാജക്ക്റ്ക് േീറിങ്ങിലും പരിശീലനക്യാമ്പിലും

പനങടുകുക.

 േറു നതാഴിലാളികൾക്ക് കയൂടി മേറ്ക്  ന്ക്നറ ചുേതലകളിമലക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം

ഉണ്ടാകുക

 നതാഴിലാളികളുോയി നിര്ത്രര സമ്പർകം പുലർതുകയും കയൂടുതൽ ബനം

സ്ഥാപികുകയും നചയുക.

ഓവർസീേർ /എഞഡിെീേർ

 പപവൃതികളുനടഎസ്റ്റിമേറ്ക് തയാറാകൽ.

 പപവൃതിയുനട സാമങതിക കാര്യങ്ങളും അളവുകളും നതാഴിലാളികൾക്ക് പറഞു

നകാടുകുക.

 പപവൃതിയുനട അളവുകൾ മരഖനപ്പടുതി കയൂലിനൽകുന്നതി നാവശ്യോയ നടപടികൾ

നചയുക.

പഞാേത് നസപകടറഡി /അസഡിസ്റ്റന് നസപകടറഡി

 പദതിയുനട മേൽമനാടം.

 ബിലുകൾഅംേീകരികൽ.

 നതാഴിലാളികളുനട മവതനം യഥാസേയം അവരുനട എനകൗണ്ടിൽ എതിനയന്നത്ക് ഉറപ്പു

വരുതൽ.

 േസ്റ്റർ മറാള്ക് സാക്യനപ്പടുതി നതാഴിൽഅനുേതി നൽകുക,

നൊഴഡിലാളഡികള്ചുനടകടമകൾ.
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 നതാഴിലിടങ്ങളിൽസേയകൃത്യതപാലികുക.

 മപപാജക്ക്റ്ക് േീറിംേ്ക്, നതാഴിലുറപ്പ്ക് പോേസഭകൾ,മസാഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക് പോേസഭകൾ എന്നിവയിൽ

പനങടുകുക.

 ഏൽപ്പികുന്ന മജാലികൾകൃത്യതമയാനട പയൂർതീകരികുക.

 ദിവസവും നതാഴിൽ ആരംഭികുന്നതിനു േുമ്പും മശഷവും േസ്റ്റർ മറാളിൽ ഒപ്പുകൾ

മരഖനപ്പടുതുക

പഗാമസഭഅംഗീകരഡിചെീര്ചുമാെങ്ങൾ

1. ഫോട്ടോപെഡിചനൊഴഡിൽകാർഡ്യകപ്ദ്രസർകാർെഡിലവഡിൽസൗജെ്യമാേഡിലഭ്യമാ

ക്ചും

2. നൊഴഡിലഡിെ്ചുള്ളഅയപകപേണ്ഓേീസ്വഴഡിെൽക്ചും.

3. നൊഴഡിലഡിെ്ചുഅയപകഡിെ്നൊഴഡിൽലഭ്യമാേഡിലഎ്കെഡിൽനൊഴഡിലഡിലായ്മയവെെ

തഡിനനാഴഡിലാളഡികൾഅയപകഡിക്ചും.

4. േസ്റ്റ്എേ്ഡ്യബാക്,്കയ്ചുറ,കാല്ചുറഎന്നഡിവപപവർതഡിസലത്ചുലഭ്യമാക്ചും.

5. വഡിജഡിനലൻസ്ആൻഡ്യമാണഡിററഡി്കെമഡിറഡിപ്ചുെഃസാപഡിക്ചും.

6. പൂർതീകരഡിചപപവർതഡികളഡിനലലാംസഡിറഡിസൺഇൻേർയമഷൻയബാർഡ്വ

േ്ക്ചും.

7. നൊഴഡിലാളഡികൾനക്ാഴഡിലഡിനെസംബനഡിച്ചുള്ളപരാെഡികൾഅറഡിേഡികാൻ1800425

5720എന്നയടാൾപേീെമ്പർഓേീസഡിൽലഭ്യമാക്ചും.

8. കൂലഡികവകഡിോൽപലഡിശസഹഡിെംകൂലഡിലഭഡികാൻയമറ്റ്വഴഡിനൊഴഡിലാളഡികൾഅ

യപകഡിക്ചും.

9. NREGSഓേീസഡിൽസൂകഡിക്ചുന്ന7നരജഡിസ്റ്ററ്ചുകൾയപാരായ്മകൾെഡികതഡിഎലാവഡി

വരങ്ങള്ചുംഉൾനപട്ചുതഡിസൂകഡിക്ചും.

10. പപവർതഡിേ്ചുമാേഡിബനനപട22യരഖകള്ചുംയപാരായ്മകൾെഡികതഡിഎലാവഡിവര

ങ്ങള്ചുംഉൾനപട്ചുതഡിസൂകഡിക്ചും.

……………………………………………………………………………...................
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അധ്യക ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


