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പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

ജില്ല :പാലക്കാട്

ബ്ലോക്ക് : മലമ്പുഴ

താലൂക്ക് :പാലക്കാട്
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പട്ടിക വർഗം : 818

സാക്ഷരത : 91.6%
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വടക്ക് -പശ്ചിമഘട്ടം

കിഴക്ക് -പുതുശ്ശേരി

പടിഞ്ഞാറ് -അകത്തേത്തറ

(വികസന രേഖപ്രകാരം)



വാര്ഡ്- 5, കുനുപ്പുള്ളി



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 നേതൃത്വത്തില്മലമ്പുഴബ്ലോക്കിലെ മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ

ഒമ്പതാമത്തെസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് 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.

2.അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും

ആയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും

3. തൊഴില്ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം, (15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല്അടുത്ത 30 ദിവസം ദിവസവേതനത്തിന്റെ

നാലിലൊന്നും പിന്നിടുള്ള ദിവസങ്ങളില്ദിവസവേതനത്തിന്റെ 50%വും

ലഭിക്കാന്തൊഴിലാളിക്ക് അവകാശമുണ്ട.്)

4.പദ്ധതിആസൂത്രണത്തില്പങ്കെടുക്കാനുളളഅവകാശം.

5. 5 കിലോമീറ്ററിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം,അല്ലെങ്കില്

(വേതനത്തിന്റെ 10ശതമാനം അധികം)

6. കുടിവെള്ളം,വിശ്രമസൗകര്യം,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ സൗകര്യം ഇവ

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്വേതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

8.വേതനവിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം.

9.സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം.

10. ഗ്രാമസഭയില്പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയില്

പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാനപരമായി

ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ.് അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശലംഘനത്തെ ഗൗരവത്തോടെതന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.അതിലേക്ക്

വരുന്നതിന് മുമ്പ് സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് സംഘം) കുനുപ്പുള്ളി വാര്ഡില്

14 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതികളുടെ ഫയലുകളും 7 ജനറൽ പ്രവൃത്തി ഫയലുകളും

പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി.അതിന്റെ വിവരങ്ങള്ഇവിടെ പങ്കുവക്കുന്നു.



പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

1 ആകെതൊഴില്കാര്ഡ് 2544

2 ആകെതൊഴിലാളികള് 3847

3 ആക്റ്റീവ് തൊഴില്

കാര്ഡ്

1682

4 ആക്റ്റീവ് തൊഴിലാളികള് 2164

5 പട്ടികജാതി വിഭാഗം 448

6 എസ്ടിതൊഴിലാളികള് 227

7 മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ 1819

8 കഴിഞ്ഞവര്ഷം ആകെ

ചെലവ്

16441326

9 ഈവര്ഷംആകെചെലവ് 33967960

വാര്ഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

ആകെതൊഴില്കാര്ഡ് 240

ആകെതൊഴിലാളികള് 174

ആക്റ്റീവ് തൊഴിലാളികള് 174

ആകെചിലവായ തുക(2018-2019) 2018775

ആകെതൊഴില്ദിനങ്ങള് 7341

സ്ഥിരമായിതൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര് 137

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്പെട്ടവര് 42

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 100 ദിവസം തൊഴില്കിട്ടിയവര്

(18-19)

13



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 160600600
3/RC/25568
1

ചന്ദ്രന്റെ വീട്

മുതൽ

കൃഷ്ണന്കുട്ടിയു

ടെ വീട് വരെ റോഡ്

കോൺക്രീറ്റ്

08/03/201
9 to
09/03/201
9

198664 192600 34 Semi
skilled
= 14

Skille
d = 2

ഉണ്ട്

Amt =
166810

2 160600600
3/RC/27318
3

കുനുപ്പുള്ളി

ആരക്കോട് മണ്ണ്

റോഡ് നിർമാണം

15-01-
2019 to
21-01-
2019

195801 155650 566 ഇല്ല ഇല്ല

3 160600600
3/IC/31895
7

LB കനാലിലെ

കാടച്ചാൽ

പുനർജീവന

പ്രവൃത്തി റീച്ച്-

1

09-10-
2018 to
18-10-
2018

15-03-
2019 to
21-03-
2019

492558 260150
+

67650

=
327800

946+

246

=1192

ഇല്ല ഇല്ല

4 160600600
3/IC/31895
8

LB കനാലിലെ

കാടച്ചാൽ

പുനർജീവന

പ്രവൃത്തി

09-10-
2018 to
19-10-
2018

30-10-
2018 to
05-11-
2018

492558 238700

220000
=45870
0

868

800
=1668

ഇല്ല ഇല്ല

5 160600600
3/FP/30589
6

വിളയിൽപ്പൊറ്റ

കൃഷിച്ചാൽ

പുനർജീവന

പ്രവൃത്തി

23-11-
2018 to
29-11-
2018

06-02-
2019 to

395717 148775
+

153450
=30222

541+

558 =
1099

ഇല്ല ഇല്ല



13-02-
2019

5

6 160600600
3/LD/23224
3

മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തി

(രുഗ്മണി/BPL)

03-10-
2018 to
04-10-
2018

99174 49500 180 ഇല്ല ഇല്ല

7 160600600
3/FP/30589
9

കാരക്കാട്

കൃഷിച്ചാൽ

പുനർജീവന

പ്രവൃത്തി

29-11-
2018 to
12-12-
2018

21-12-
2018 to
29-12-
2018

395717 128150
+

179575

=30772
5

466+

653
=1119

ഇല്ല ഇല്ല

8 160600600
3/IF/367364

SC ഭവനം

കാർത്യായനി,

ആറങ്ങോട്ട്കുളമ്

പ്

08-01-
2019 to
21-01-
2019

22-01-
2019 to
04-02-
2019

08-07-
2019 to
19-07-
2019

20-07-
2019 to
31-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

9 160600600
3/IF/IAY/12
6313

PMAY സരോജിനി

W/oചാമിയാർ,5/36

08-01-
2019 to
20-01-
2019

05-07-
2019 to
16-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല



10 160600600
3/IF/359864

IAY/ഭവനം

രതികW/O

നാരായണൻകുട്ടി5

/115

08-01-
2019 to
21-01-
2019

05-07-
2019 to
16-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

11 160600600
3/IF/359872

SC ഭവന

നിർമ്മാണം മണി

S/O രാമൻ

വിളയിൽപ്പൊറ്റ

മലമ്പുഴ 1st stage

08-01-
2019 to
21-01-
2019

01-07-
2019 to
12-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

12 160600600
3/IF/367285

IAY/ഭവനം ദേവു

W/Oബാലൻ

08-01-
2019 to
21-01-
2019

01-07-
2019 to
12-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

13 160600600
3/IF/374099

ലൈഫ് ഭവനം

രണ്ടാം ഘട്ടം

സുജാത

മണികണ്ഠൻ 4/87

31-12-
2018 to
13-01-
2019

01-07-
2019 to
12-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

14 160600600
3/IF/359866

IAY/ഭവനം

സിലോമണി W/O

രാജേന്ദ്രൻ 5/118

08-01-
2019 to
21-01-
2019

01-07-
2019 to
12-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

15 160600600
3/IF/359869

IAY/ഭവനം തങ്കം

W/Oവേലായുധൻ

15-03-
2019 to
28-03-
2019

21-06-

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല



2019 to
04-07-
2019

16 160600600
3/IF/374102

ലൈഫ് ഭവനം

രണ്ടാം ഘട്ടം

ഗിരിജ

മോഹൻദാസ് 5/216

31-12-
2018 to
13-01-
2019

05-07-
2019 to
16-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

17 160600600
3/IF/359819

EMS ഭവനം

സുകുമാരൻ

മണപ്പുള്ളി 12/06

06-02-
2019 to
19-02-
2019

01-07-
2019 to
12-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

18 160600600
3/IF/359806

ഭവനം ശെൽവി

രാധാകൃഷ്ണൻ,

5/134

08-01-
2019 to
21-01-
2019

05-07-
2019 to

16-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

19 160600600
3/IF/377218

ലൈഫ് ഭവന

പദ്ധതി രണ്ടാം

ഘട്ടം സരോജിനി

5/86

16-03-
2019 to
29-03-
2019

21-06-
2019 to
04-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

20 160600600
3/IF/377221

ലൈഫ് ഭവന

പദ്ധതി രണ്ടാം

ഘട്ടം കോമളം,

5/232

16-03-
2019 to
29-03-
2019

05-07-
2019 to
16-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല



21 160600600
3/IF/373832

ലൈഫ് ഭവന

പദ്ധതി രണ്ടാം

ഘട്ടം പ്രവീണ,

5/215

31-12-
2018 to
13-01-
2019

05-07-
2019 to
16-07-
2019

24390 14092 52 ഇല്ല ഇല്ല

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

വിവരങ്ങള് ജില്ലാത

ലം

ബ്ലോക്

ക് തലം

പഞ്ചായ

ത്ത് തലം

1 സൃഷ്ടിച്ച തൊഴില്ദിനങ്ങള് 9311669 206130 104607

2 കുടുബങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ ശരാശരി തൊഴില്

ദിനങ്ങള്(ലക്ഷത്തില്)

56.1 70.32%

3 100 ദിനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ച

കുടുംബങ്ങള്

29976 13 427

4 ആകെതൊഴിലെടുത്ത കുടുംബങ്ങള് 1.66 8138 29

5 ആകെതൊഴിലെടുത്ത തൊഴിലാളികള് 1.88 9070 2164

6 ആകെ തൊഴില് ദിനങ്ങള് എസ്.സി

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്

28.7% 21181

7 ആകെ തൊഴില് ദിനങ്ങള് എസ്.ടി

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്

8.63% 12373

സന്ദര്ശന വിവരങ്ങൾ

1. ആകെ സന്ദര്ശിച്ച

തൊഴിലിടങ്ങള്

21

2 സന്ദര്ശിച്ച വീടുകള് 48

3 സന്ദര്ശിച്ച സജീവ

തൊഴിലാളികള്



4 സന്ദര്ശിച്ച നിഷ്ക്രിയ

തൊഴിലാളികള്

7

5 പരിശോധിച്ച തൊഴില്

കാര്ഡുകള്

26

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 രജിസ്റ്ററുകളില്ഡിമാന്ഡ്രജിസ്റ്റർ ഒഴികെയുള്ള 6

രജിസ്റ്ററുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

1.തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ

തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബാപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർആണ് തൊഴിൽ കാർഡ്

രജിസ്റ്റർ. മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തില്അഞ്ചാം വാർഡിൽ 18- 19 കാലയളവിൽ 172

തൊഴില്കാര്ഡ്ആണ്അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഈവിവരങ്ങൾലഭിച്ചത്



പഞ്ചയത്തിലെസിസ്റ്റം ഫയലിൽ നിന്നാണ.്എന്നാൽവർഗീകരിച്ച

വിവരങ്ങൾ മാന്വൽആയി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എല്ലാ വിവരങ്ങളും

ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർഎക്സൽഷീറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ

ബൈൻഡ് ചെയ്തസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്

2. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ

തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ

ആണ് ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ. മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽഓരോവാർഡിനും ഓരോ

ഗ്രാമസഭാ രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായിസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്ആര്ഇ ജിഎസ്

ഓഫീസില്ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുത്തു ബൈന്ഡ് ചെയ്ത് പുസ്തക രൂപത്തിൽ

സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത.്.ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയഅഞ്ചാം വാർഡിലെ

ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർപരിശോധിച്ചപ്പോൾവിളയിൽപ്പൊറ്റ കൃഷിച്ചാൽ

പുനർജീവനപ്രവൃത്തി മാത്രമേ കാണുവാൻസാധിച്ചുള്ളൂ.

3. ഡിമാൻഡ്, അലോക്കേഷൻ വേതന രജിസ്റ്റർ

ഡിമാന്ഡ്,അലോക്കേഷൻ,വേതന രജിസ്റ്റര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:

പ്രവൃത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

ആണ് വർക്ക് രജിസ്റ്റർ.വർക്ക് രജിസ്റ്റർസെര്ട്ടിഫൈചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018 -2019

കാലയളവിൽചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

പരിശോധിച്ചപ്പോൾ,ലൈഫ് ഭവനം രണ്ടാം ഘട്ടം സരോജിനി,സരോജിനി w/o

ചാമിയാർഎന്നീ 2പ്രവൃത്തികൾ കാണാൻസാധിച്ചിരുന്നില്ല

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ)

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായിബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്ത്തികളുടെ

പേരുവിവരങ്ങള്ആണ്ആസ്തി രജിസ്റ്റർ.വിവരങ്ങൾ പ്രിന്റട് ബുക്ക്

രൂപത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത.്പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയഅഞ്ചാം

വാർഡിലെപ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽ 21പ്രവൃത്തികളും ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



6. പരാതി രജിസ്റ്റർ:

പരാതി രജിസ്റ്റർസെര്ട്ടിഫൈചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പരാതി രജിസ്റ്റർ

പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 09-05-2017 മുതല്2018-19വരെ 6 പരാതികള്ആണ്

രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടത.്പരാതിക്ക് തീര്പ്പും കല്പിച്ചതായി

രേഖപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട.് 18004255720എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽപരാതികൾ

രേഖപെടുത്താം എന്നുള്ള വിവരം തൊഴിലാളികളിൽലഭ്യമല്ല.

7. മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ :

മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർസെര്ട്ടിഫൈചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ

പരിശോധിച്ചതില്ഈഓഡിറ്റ്കാലയളവിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള

പ്രവൃത്തിയായ ചന്ദ്രന്റെ വീട് മുതൽ കൃഷ്ണൻ കുട്ടിയുടെ വീട് വരെയുള്ള

കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തിയുടെ മെറ്റീരിയൽവിശദാംശങ്ങൾ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

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 21പ്രവൃത്തികളുടെഫയല്പരിശോധിച്ചപ്പോള്

കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

14ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽസൈറ്റ് ഡയറി, ജിയോ

ടാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്,വാർഷിക പദ്ധതി രേഖ (കുനുപ്പുള്ളിആരക്കോട്

മണ്ണ് റോഡ് നിർമാണം,ചന്ദ്രന്റെ വീട് മുതൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വീട് വരെയുള്ള

റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ,വിളയിൽപ്പൊറ്റ കൃഷിച്ചാൽപുനർജീവനപ്രവൃത്തി,



മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം രുഗ്മണി, LBകനാൽ കാടച്ചാൽപുനർജീവനപ്രവൃത്തി,

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതികളായ ഗിരിജ മോഹൻദാസ്,ശെൽവി , മണി രാമൻ, രതിക

നാരായണൻകുട്ടി, ദേവുബാലൻ,സരോജിനി ചാമിയാർ,സരോജിനി ,പ്രവീണ),

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് (കുനുപ്പുള്ളിആരക്കോട് മണ്ണ് റോഡ് നിർമാണം, മണ്ണ്

ജലസംരക്ഷണം രുഗ്മണി, LBകനാൽ കാടച്ചാൽപുനർജീവനപ്രവൃത്തി, ഗിരിജ

മോഹൻദാസ,്ശെൽവി , മണി രാമൻ, രതിക നാരായണൻകുട്ടി, ദേവുബാലൻസുജാത,

സരോജിനി ചാമിയാർ,സരോജിനി ,പ്രവീണ) തുടങ്ങിയ രേഖകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു

രേഖകൾഎല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1.കവര്പേജ്

വാര്ഷിക മാസ്റ്റര്സര്ക്കുലര്പ്രകാരമുള്ള ഒരു കവര്പേജ് ഫയലില്

സൂക്ഷിക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെസുതാര്യതയും ലാളിത്യവും

ഉറപ്പാക്കാന്സഹായകമാകും.ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെഎല്ലാ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളും

അടങ്ങുന്ന രേഖയാണിത.്

21ഫയലുകൾപരിശോധിച്ചതിൽഎല്ലാ ഫയലുകളിലും AMCപ്രകാരമുള്ള

കവർപേജുണ്ടായിരുന്നു.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 21ഫയലുകളിൽ കുനുപ്പുള്ളിആരക്കോട് മണ്ണ് റോഡ് നിർമാണം,

മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം രുഗ്മണി, LBകനാൽ കാടച്ചാൽപുനർജീവനപ്രവൃത്തി,

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതികളായ ഗിരിജ മോഹൻദാസ്,ശെൽവി , മണി രാമൻ, രതിക

നാരായണൻകുട്ടി, ദേവുബാലൻസുജാത,സരോജിനി ചാമിയാർ,സരോജിനി ,

പ്രവീണ ഒഴികെയുള്ള 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 21പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽ കുനുപ്പുള്ളിആരക്കോട് മണ്ണ്

റോഡ് നിർമാണം,ചന്ദ്രന്റെ വീട് മുതൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വീട് വരെയുള്ള റോഡ്

കോൺക്രീറ്റ് ,വിളയിൽപ്പൊറ്റ കൃഷിച്ചാൽപുനർജീവനപ്രവൃത്തി, മണ്ണ്

ജലസംരക്ഷണം രുഗ്മണി, LBകനാൽ കാടച്ചാൽപുനർജീവനപ്രവൃത്തി,ലൈഫ്

ഭവനപദ്ധതികളായ ഗിരിജ മോഹൻദാസ്,ശെൽവി , മണി രാമൻ, രതിക

നാരായണൻകുട്ടി, ദേവുബാലൻ,സരോജിനി ചാമിയാർ,സരോജിനി ,പ്രവീണ

ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി 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.്എന്നാല്മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തില്ഇത്തരത്തിലുള്ള

ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയില്ലെന്നാണ് ജീവനക്കാര്

പറയുന്നത.്പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയലിലും ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് കാണാന്

കഴിഞ്ഞില്ല.

പരിശോധിച്ച 21ഫയലുകളിലും ഡീറ്റെയ്ൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് റേറ്റ്

അനാലിസിസ് സഹിതം ഉണ്ടായിരുന്നു.എല്ലാ ഫയലുകളിലും എസ്റ്റിമേറ്റ്

റിപ്പോർട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ,്സർവ്വേഡാറ്റ

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയറുടെ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ട്.

തീയതി ഇല്ല.

5.സാങ്കേതികാനുമതി

സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോപ്രവർത്തിക്കും

സംസ്ഥാനസർക്കാർചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര സ്ഥാനത്തിന്റെ

അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരടങ്ങുന്നസമിതിയുടെഅനുമതിരേഖഎല്ലാരീതിയിലും

പൂര്ണവുംആധികാരികവുമായിരിക്കണം.പരിശോധിച്ച 21ഫയലുകളിലും

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 21ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതിരേഖ

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണാനുമതിയില്സെക്രട്ടറിയോപ്രസിഡന്റോ ഒപ്പ്



രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

.

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ്)

കൺവേർജൻസ് ബാധകമായ 2പ്രവൃത്തികൾപരിശോധനക്ക്

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽഅത് സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾസൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

Work : (LBകനാൽ കാടച്ചാൽപുനർജീവനപ്രവൃത്തി റീച്ച്-1 LBകനാൽ

കാടച്ചാൽപുനർജീവനപ്രവൃത്തി)

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, മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തില്അഞ്ചാം വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ

വെള്ളപ്പേപ്പറിൽഎഴുതിയഡിമാൻഡ്ഫോം മേറ്റ് മുഖേനപഞ്ചായത്തിന്റെ

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴിയാണ് തൊഴിലിനു അപേക്ഷിക്കുന്നത്

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.എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് 15

ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽലഭ്യമാവുന്നില്ല.

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. 21പ്രവൃത്തി ഫയലിലെ മസ്റ്റര്റോള്

പരിശോധിച്ചപ്പോള്കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു:

1) മസ്റ്റര്റോളുകള്സെക്രട്ടറി കൂടി പരിശോധിക്കുന്നതായി

മനസ്സിലാക്കുവാന്കഴിഞ്ഞു.

2) പരിശോധിച്ച 7 ജനറൽഫയലുകളിലും മേറ്റ് ഒപ്പു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.പേജ്

നമ്പർ ഇല്ല.

3) പരിശോധിച്ച മസ്റ്റര്റോളുകളിൽഎംബുക്ക്നമ്പര്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

4) പരിശോധിച്ച 184 മസ്റ്റര്റോളുകളിൽബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമർ

ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും, സീലും

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെകിലും തീയതിഎല്ലാ മസ്റ്റ്ര്റോളിലും

രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻസാധിച്ചില്ല

5) ഏത് മസ്റ്റര്റോളുകളിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത തീയതി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

6) മസ്റ്റർ റോളുകളിൽചില വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കാണുന്നുണ്ട്.

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 21ഫയലുകളിലും എംബുക്ക്ഉണ്ടായിരുന്നു. 21എംബുക്കും

സെക്രട്ടറി സര്ട്ടിഫൈചെയ്തിട്ടില്ല,സീല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെഷർമെൻറ്

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

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ,എസ്റ്റിമേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സെക്രട്ടറി,

അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്എന്നിവരുടെ ഒപ്പും സീലും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്എന്നാല്പ്രസിഡന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും

ഓവർസീയറുടെയും ഒപ്പിനൊപ്പം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള

അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് മെഷർമെന്റ്ബുക്ക്. ഇതില്പ്രവൃത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനു

മുമ്പുള്ള അളവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.് എന്നാൽപ്രവർത്തികൾ

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവുകൾഈ എംബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി

കണ്ടില്ല.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.പരിശോധിച്ച 21ഫയലുകളില്

ചന്ദ്രന്റെ വീട് മുതൽ കൃഷ്ണൻ കുട്ടിയുടെ വീട് വരെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്

നിർമാണം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതായിരുന്നു.എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ

വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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 21

ഫയലുകളിലും മസ്റ്റർ റോൾപ്രകാരമുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

14. ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ (FTO)

തൊഴിലാളികളുടെ വേതനംഅവരവരുടെബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു

എന്നതിനുളള തെളിവെന്ന നിലയിലാണ് FTOയുടെ പ്രധാന്യം.

പരിശോധിച്ച 21ഫയലുകളിലും 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 7 ജനറൽപ്രവൃത്തി ഫയലുകളിലും മൂന്ന് ഘട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്

ഒന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതികളിൽ രണ്ട് ഘട്ട

ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.ലൈഫ് ഭവനം സിലോമണി,ലൈഫ് ഭവനം



സരോജിനിഎന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരുഘട്ടം ഫോട്ടോ മാത്രമേ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

18. പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച 21ഫയലുകളിൽ ജനറൽപ്രവൃത്തിയായ ചന്ദ്രന്റെ വീട്

മുതൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വീട് വരെയുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫയലിൽ

പ്രവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം കാണുവാൻസാധിച്ചു.ലൈഫ്

ഫയലുകളിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി മാത്രമേ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളു.

പൂര്ത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്എന്നാൽഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സന്റെ ഒപ്പും സീലും

ഇല്ല.

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 21ഫയലിലും ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ് ഫോംഅഥവാ മസ്റ്റർ റോൾ

മൂവ്മെൻറ് സ്ലിപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

പ്രവ്യത്തി പൂര്ത്തിയായ മസ്റ്റര്റോളുകള്പഞ്ചായത്തിലെ

എംജിഎന്ആര്ഇജിഎസ് സെല്ലില്ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കാലതാമസമില്ലാതെ

തുടര്നടപടികള്സ്വീകരിച്ചതായി 21പ്രവ്യത്തി 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 ഒന്പതു 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.

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിഫയലുകളിൽസൈറ്റ് ഡയറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രവ്യത്തി പദ്ധതിആരംഭ മീറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിജിലന്സ്

ആന്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി വിവരങ്ങള്, തൊഴിലുപകരണങ്ങളുടെ വാടക,

ഷാര്പ്പനിംഗ് തുക, തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് പദ്ധതിച്ചെലവ്,പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെസൗകര്യങ്ങൾ,

പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചസാധനസാമഗ്രികളുടെ വിവരങ്ങൾ,



സന്ദര്ശക കുറിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സൈറ്റ് ഡയറിയുടെ കവർപേജിൽപ്രവ്യത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക

വിവരങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻപറ്റുന്ന രീതിയിൽ

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ.്

സൈറ്റ് ഡയറിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോജക്ട് ഇനീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങ.് ഒരു

പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ

പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ ഒരു പ്രവർത്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്

തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായഅവബോധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനും വാർഡ്

മെമ്പർ, സ്റ്റാഫ്എന്നിവരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്ന യോഗമാണ് പദ്ധതി

ആരംഭ മീറ്റിങ്ങ്.പ്രസ്തുതസൈറ്റ് ഡയറിയില്മേൽപറഞ്ഞഅധികാരികളുടെ

സാന്നിധ്യത്തിൽപദ്ധതിആരംഭ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയതായിബോധ്യപ്പെട്ടു.

ഓരോപ്രവൃത്തിആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്പും 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 തുടങ്ങിയ

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്ഒരുക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെഷെഡ്യൂള്2ൽ 23 മുതൽ

28വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട.്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.്അത് മൂലം പലഅബദ്ധങ്ങളും അവർവിശ്വസിക്കുന്നു അത്

മറ്റു തൊഴിലാളികളുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൂടി വഴി

തെളിക്കുന്നു.

 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 4 VMC അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്താഴെ പറയുന്നു.

1. നിമീഷ്

2. സജീഷ് - തൊഴിലാളി (മിൽമ)

3. പങ്കജം - മെമ്പർ(old)

4. ലത -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 7 ജനറൽഫയലുകളിൽചന്ദ്രന്റെ വീട് മുതൽ

കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വീട് വരെയുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രം

CIBസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട.് മുമ്പ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുമ്പോൾബാനറുകൾ

സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും സ്ഥാപിക്കാറില്ല.

നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിലെ വീഴ്ച്ചകൾ

സൈറ്റ് ഡയറിയും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ

സന്ദര്ശകപുസ്തകവും പരിശോധിച്ചപ്പോള്മനസിലായ വിവരങ്ങള്: ജില്ലാ,

ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്യോഗസ്ഥര്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസും

പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്സന്ദര്ശിച്ച് വേണ്ട

നിര്ദേശങ്ങള്നല്കിയിട്ടില്ല . തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായിബന്ധപ്പെട്ട

ജില്ലയിലെഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോര്ഡിനേറ്ററായ

കളക്ടറാണ.്അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവൃത്തികള്

ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല ജോയന്റ് പ്രോഗ്രാം കോര്ഡിനേറ്റര്ക്കും. കഴിഞ്ഞ

ഒരു വര്ഷത്തിനിടെഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരിക്കല്പോലുംഈപഞ്ചായത്തില്

സന്ദര്ശനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെഅന്വേഷണത്തില്

മനസിലായി.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനിടെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നടത്തിയ സന്ദര്ശന

വിവരങ്ങള്:

ക്രമ

നമ്പ

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ

പേര്

ഓഫീസ്

സന്ദര്ശന

തൊഴിലിട

സന്ദര്ശന

ആകെ

ദിവസങ്ങള്



ര് ദിവസങ്ങള് തിയതികള്

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 22-11-2018

16-08-2019

26-08-2019

സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില്

ല

3

6. ജോ .ബിഡി ഒ 02-11-2018

03-12-2018

21-12-2018

29-12-2018

16-08-2019

20-08-2019

26-08-2019

സന്ദര്ശിച്ചിട്ടില്

ല

7

7. അസിസ്റ്റന്റ്

എഞ്ചിനീയര്

വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

9. ബ്ലോക്ക്ഡി ഇ ഒ വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

വിവരങ്ങള്

ഓഫീസില്

ലഭ്യമല്ല

പൂജ്യം

അവകാശലംഘനങ്ങൾ

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ടീംഈവാര്ഡിലെ കുടുംബങ്ങളുമായി



സംസാരിച്ചപ്പോള്അവകാശലംഘനങ്ങളുമായിബന്ധപ്പെട്ട് ചിലസംഭവങ്ങള്

ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുകയുണ്ടായി.അക്കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരാമര്ശിക്കുന്നത്.

തൊഴില്കാര്ഡ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ

അടിസ്ഥാനപരമായഅവകാശമാണ് തൊഴില്കാര്ഡ്.അപേക്ഷിച്ചാല്15

ദിവസത്തിനകം കാര്ഡ് നല്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.ഈവാര്ഡിലെ തൊഴില്

കാര്ഡിന് അപേക്ഷിച്ചവര്ക്കെല്ലാം കാര്ഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്

പഞ്ചായത്തിന്റെസമീപനം മാതൃകാപരമാണ.്എന്നാല്മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങള്

ഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പെട്ടു.

 തൊഴില്കാര്ഡില്ഒട്ടിക്കുവനുള്ള ഫോട്ടോക്കുള്ള ചെലവ് സ്വന്തമായി

എടുത്തതാണ് .

 തൊഴിൽ കാർഡിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

 അഞ്ചാം വാർഡിലെസ്ഥിര താമസക്കാരനായ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ പുതിയ

കാർഡ്അനുവദിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലേക്കാണ്.പല തവണ

ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

തൊഴിൽ നിഷേധം

ഇവിടെ തൊഴില്നിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരുവര്ഷത്തിൽ 100 ദിവസത്തെ

തൊഴില്തൊഴിലാളിയുടെ നിയമപരമായഅവകാശമാണ്. ഇത് നിഷേധിക്കാന്

ആര്ക്കും അധികാരമില്ല.

വേതനം വൈകൽ

മസ്റ്റര്റോള്പൂര്ത്തിയായി പരമാവധി 14 ദിവസത്തിനകം കൂലി

തൊഴിലാളികളുടെബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് തൊഴിലുറപ്പ്

നിയമത്തിലെസെക്ഷന്3(2),6എന്നിവിടങ്ങളില്

വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട.്വൈകിയാല്ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം വേതനത്തിന്റെ 0.05

ശതമാനം തുക പിഴ നല്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെസെക്ഷന്3(3)ലും വാര്ഷിക മാസ്റ്റര്

സര്ക്കുലര്അധ്യായം 9ലും പറയുന്നു.



ഈവാര്ഡില്ഓഡിറ്റ് സംഘം തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോള്പ്രധാന

പരാതി വേതനം വൈകുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇതിൽലഭിക്കുന്ന നഷ്ട

പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസില്നിന്ന് നിശ്ചിത ദിവസം തന്നെ

എഫ് ടി ഒ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റില്നിന്ന് പണം

ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വേതനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി വന്നത്.ആരുടെ

ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചസംഭവിച്ചാലും കൃത്യസമയത്ത് വേതനവും അത്

ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.ഇക്കാര്യത്തില്

തൊഴിലാളികളില്നിന്ന് രേഖാമൂലം പരാതിസ്വീകരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവര്ക്ക്

അയച്ചുകൊടുക്കാന്മേറ്റിനും ഭരണസമിതിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട.്

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സമീപനം

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോള്മനസിലാക്കാന്കഴിഞ്ഞത്:

● കാനറാബാങ്കിലും KGBയിലുംആണ് ഇവര്ക്ക് അക്കൗണ്ടുള്ളത്.ചില

തൊഴിലാളികൾപണമിടപാട് വിവരങ്ങൾഅപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്.

● ബാങ്കിൽ നിന്നും മോശമായസമീപനം തൊഴിലാളികൾക്ക്

അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട.്

പ്രവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദര്ശനം

പതിമൂന്നാം വാർഡിലെചെറാടിൽ 10പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്

സന്ദര്ശിക്കുകയുണ്ടായി.പ്രവൃത്തികള്പരിശോധിച്ചും തൊഴിലാളികളോടും

മേറ്റുമാരോടും സംസാരിച്ചും ഓഡിറ്റ് ടീം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങള്താഴെ

ചേര്ക്കുന്നു.

ഫയല്പരിശോധന നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവൃത്തിസ്ഥല

സന്ദര്ശനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങള്:-



ക്രമ

നമ്പര്

വര്ക്ക്

കോഡ്

പ്രവൃത്തി കണ്ടെത്തലുകൾ

1 1606006003/
RC/255681

ചന്ദ്രന്റെ വീട് മുതൽ

കൃഷ്ണന്കുട്ടിയുടെ

വീട് വരെ റോഡ്

കോൺക്രീറ്റ്

 എം ബുക്ക് പ്രകാരം 26m

നീളവും 4.225m, 4.45m,

4.95m വീതികളിൽ 0.10m

ആഴവും ഉള്ള റോഡ് ആണ്

നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്

 30m നീളവും 3.6m, 3.2m,

2.95m വീതികളിൽ ഉള്ള

റോഡ് അളന്നു

തിട്ടപ്പെടുത്തി

2 1606006003/
RC/273183

കുനുപ്പുള്ളി

ആരക്കോട് മണ്ണ്

റോഡ് നിർമാണം

 എം ബുക്ക് പ്രകാരം 1340m

നീളവും 2.90m വീതിയും

0.35m ആഴവും ഉള്ള റോഡ്

ആണ്

നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്

 1300m നീളവും 3.1m,2.6m

വീതിയും ഉള്ള റോഡ്

അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി

 ആഴം അളക്കാൻ പാകത്തിന്

ഒന്നും തന്നെ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഴ

കാരണം മണ്ണെല്ലാം

കുത്തിയൊലിച്ചു

പോയിട്ടുണ്ട്.

3 1606006003/I
C/318957

LB കനാലിലെ

കാടച്ചാൽ

പുനർജീവന പ്രവൃത്തി

റീച്ച്- 1

 എം ബുക്ക് പ്രകാരം 1243m

നീളവും 1.90m, 290m

വീതികളിൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തി

ആണ്

 800m നീളവും 1.9m



വീതിയും ഉള്ള റോഡ്

അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി

4 1606006003/I
C/318958

LB കനാലിലെ

കാടച്ചാൽ

പുനർജീവനപ്രവൃത്തി

 എം ബുക്ക് പ്രകാരം 1340m

നീളവും 1.90m വീതിയും ഉള്ള

പ്രവൃത്തിആണ്

 936m നീളവും 1.90m

വീതിയും അളന്നു

തിട്ടപ്പെടുത്തി.

5 1606006003/
FP/305896

വിളയിൽപ്പൊറ്റ

കൃഷിച്ചാൽ

പുനർജീവനപ്രവൃത്തി

 എം ബുക്ക് പ്രകാരം 565m

നീളവും 2.5m വീതിയും 0.40

ആഴവും ഉള്ള പ്രവൃത്തി

ആണ്



6 1606006003/
LD/232243

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തി

(രുഗ്മണി/BPL)

 മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന

പ്രവൃത്തിയുടെ അതെ

സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും

പ്രവൃത്തി

ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ

ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ചില

വിലയിരുത്തലുകൾ

ആവശ്യമുണ്ട്

7 1606006003/
FP/305899

കാരക്കാട് കൃഷിച്ചാൽ

പുനർജീവനപ്രവൃത്തി

 എം ബുക്ക് പ്രകാരം 335m

നീളവും 1.90m വീതിയും 0.40

ആഴവും ഉള്ള പ്രവൃത്തി

ആണ്

 200m നീളവും 1.35m

വീതിയും അളന്നു

തിട്ടപ്പെടുത്തി

 ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ

കാട് പിടിച്ചു

കിടക്കുന്നതിനാൽ



അളന്നെടുക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

8 1606006003/I
F/367364

SC ഭവനം കാർത്യായനി,

ആറങ്ങോട്ട്കുളമ്പ്

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

9 1606006003/I
F/IAY/126313

PMAY സരോജിനി W/o

ചാമിയാർ,5/36

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

10 1606006003/I
F/359864

IAY/ഭവനം രതികW/O

നാരായണൻകുട്ടി5/115

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

11 1606006003/I
F/359872

SC ഭവന നിർമ്മാണം

മണി S/O രാമൻ

വിളയിൽപ്പൊറ്റ

മലമ്പുഴ 1st stage

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്



12 1606006003/I
F/367285

IAY/ഭവനം ദേവു W/O

ബാലൻ

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

13 1606006003/I
F/374099

ലൈഫ് ഭവനം രണ്ടാം

ഘട്ടം സുജാത

മണികണ്ഠൻ 4/87

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

14 1606006003/I
F/359866

IAY/ഭവനം സിലോമണി

W/O രാജേന്ദ്രൻ 5/118

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

15 1606006003/I
F/359869

IAY/ഭവനം തങ്കം W/O

വേലായുധൻ

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

16 1606006003/I
F/374102

ലൈഫ് ഭവനം രണ്ടാം

ഘട്ടം ഗിരിജ

മോഹൻദാസ് 5/216

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.



എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

17 1606006003/I
F/359819

EMS ഭവനം സുകുമാരൻ

മണപ്പുള്ളി 12/06

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

18 1606006003/I
F/359806

ഭവനം ശെൽവി

രാധാകൃഷ്ണൻ, 5/134

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

19 1606006003/I
F/377218

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

രണ്ടാം ഘട്ടം

സരോജിനി 5/86

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

20 1606006003/I
F/377221

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

രണ്ടാം ഘട്ടം കോമളം,

5/232

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ



സാധിക്കുന്നത്

21 1606006003/I
F/373832

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രവീണ,

5/215

 രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമാണ്

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പണി

പൂർത്തിയായ രീതിയിലാണ്

വീടുകൾ കാണാൻ

സാധിക്കുന്നത്

പൊതുനിര്ദേശങ്ങൾ

1.തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ട് വര്ഷത്തില്100പണിക്കുള്ള അപേക്ഷ ഒരുമിച്ചു

നല്കാന്പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്തന്നെ നല്കണം.

2.തൊഴിലാളികളുടെഎണ്ണം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി

സ്വീകരിക്കണം.ആവശിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 100പണി കൊടുക്കാൻ

കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുത ജനങ്ങൾക്കിടയിൽബോധ്യപ്പെടുത്തണം.

3. തൊഴിലാളികളില്നിന്നുള്ള അപേക്ഷ വാങ്ങുന്ന രീതിയില്സമഗ്രമായ മാറ്റം

വേണം.അവര്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോള്തൊഴില്നല്കാന്

വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകണം.

4. ദേശീയ നിരീക്ഷണഏജന്സിമുതല്പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ഉന്നതതല

ഉദ്യോഗസ്ഥര്വരെയുള്ളവര്അവരെഏല്പ്പിച്ച ചുമതലകള്കൃത്യമായി

നിര്വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുറപ്പാക്കണം.

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

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസും കഴിയാവുന്നത്ര പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും

സന്ദര്ശിക്കുന്നുവെന്നുറപ്പാക്കാന്സംസ്ഥാനതലത്തില്സംവിധാനമുണ്ടാകണം.

6.വിജിലന്സ്ആന്റ് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം സമഗ്രമായി

അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവയെസ്വതന്ത്രമാക്കി നിലനിര്ത്തി തത്സമയഓഡിറ്റിങ്

സമിതികളായി മാറ്റിയെടുക്കണം.

7.വിഎംസിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ബ്ലോക്ക് തലത്തില്നിരീക്ഷിക്കപ്പെടണം.



8.സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാന്തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തില്

സിറ്റിസണ്ഇന്ഫര്മേഷന്ബോര്ഡ്അടിയന്തിരമായിഎല്ലാ തൊഴിലിടത്തിലും

സ്ഥാപിക്കണം.

9.പദ്ധതിആസൂത്രണത്തില്കര്ഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും

പൊതുസമൂഹത്തെയും ഉള്പ്പെടുത്താന്കഴിയണം.

10. ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് നിര്ബന്ധമായി തയ്യാറാക്കുകയും അത് തൊഴിലാളികള്ക്ക്

ലഭ്യമാക്കുകയും അവരെ പറഞ്ഞുമനസിലാക്കുകയും വേണം.

11. തൊഴിലാളികള്ക്കുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്വാങ്ങി

സൂക്ഷിക്കണം.ഇത് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

12.വാര്ഡിലെ തൊഴില്കാര്ഡിന്റെഎണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായി മേറ്റുമാരെ

തെരഞ്ഞെടുക്കണം.

13. മേറ്റുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്ജാതി-പ്രദേശിക വിവേചനം പാടില്ല.

14. മസ്റ്റര്റോള്,സൈറ്റ് ഡയറി തുടങ്ങിയആധികാരിക രേഖകള്കൈകാര്യം

ചെയ്യുന്നതില്ജാഗ്രതവേണം.

15. ഭൂവികസനപ്രവൃത്തികള്ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭൂവുടമയുടെ

ആവശ്യപ്രകാരമായിരിക്കണം.ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്വ്യാപക

പ്രചരണം നല്കിഅപേക്ഷ ക്ഷണിക്കണം.

16. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്അവ മണ്ണ-്ജലസംരക്ഷണത്തിന്

ഉതകുന്നതാണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

17. മേറ്റുമാര്ക്കും വിജിലന്സ്ആന്റ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ക്കും

സമയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നല്കണം

18. ജൈവസമ്പത്ത് വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പവൃത്തികള്ഏറ്റെടുക്കാന്

കഴിയണം.

19.സ്ത്രീ സൗഹൃദ തൊഴിലുപകരണങ്ങള്ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

20. തൊഴിൽകാർഡ്അനുവദിക്കുന്നതിനു യാതൊരു വിധ ചിലവുകളും

തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യം

ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നു. തൊഴിലാളികൾഫോട്ടോസ്വന്തം കയ്യിൽ

നിന്നും പൈസചിലവാക്കിയാണ് ഫോട്ടോഎടുക്കുന്നത്.പഞ്ചായത്തിൽ



നിന്നും തികച്ചും സൗജന്യമായിഅത് ലഭ്യമാക്കണംഎന്ന് നിർദേശിച്ചു.

21. തൊഴിൽ കാർഡ്അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പരാതി ഉയർന്നു

വന്നിരുന്നു.അഞ്ചാം വാർഡിൽസ്ഥിരതാമസമാക്കിയ തൊഴിലാളികൾക്ക്

നിലവിൽപന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലേക്കും നാലാം വാർഡിലേക്കുമായാണ് കാർഡ്

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത.് ഇതിൽ കൃത്യമായ നടപടിഎടുക്കണമെന്ന്

നിർദേശിച്ചു

22. തൊഴിൽഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് മസ്റ്റർ റോളിൽപേരും ഉൾപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ

പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നസമയങ്ങളിൽ മറ്റു തൊഴിലുകൾക്ക് പോകുന്നത്

വലിയൊരു പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വന്നു. മറ്റു തൊഴിലാളികളുടെ

തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നഷ്ടമാവുകയും അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഭാരം കൂടുകയും

ഇക്കാരണം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു.

23. കാർഷിക കലണ്ടർ നിർബന്ധമായും രൂപീകരിക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ

ഉന്നയിച്ചു.പാടശേഖരസമിതിഅംഗം രാമകൃഷ്ണൻഅതിനെപിന്തുണച്ചു.

തൊഴിൽഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്

ഇതെന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോധ്യമായി

24. രജിസ്റ്ററുകളിൽഇല്ലാതിരുന്നഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾസൈറ്റ്

ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന പ്രശ്നം

നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്

25.ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽഓഡിറ്റിങ്ങിനു വിധേയമായ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.അതിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം

ജൂൺ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.അതിനാൽഈവിവരങ്ങൾ

ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചു

26.പദ്ധതിആസൂത്രണത്തിൽ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും പങ്കാളികളാവാനുള്ള

ചർച്ച ഉയർന്നു വന്നു

27. തൊഴിൽഅപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാവുന്നില്ല.

തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്

വഴി അപേക്ഷ നൽകുവാൻ നിർദേശം നൽകി. നിലവിൽ തൊഴിൽഡിമാൻഡ്

ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി തന്നെയാണ് എന്നത്

അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർപ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന്

അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.ഡിമാൻഡ്ഫോം,പരാതികൾ



തുടങ്ങിയഎല്ലാ അപേക്ഷകളും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി

കൊടുക്കണമെന്നും അതോടൊപ്പം രസീത് കൈപ്പറ്റുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചു.ഏതു

രീതിയിലാണ് തൊഴിലിനു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിർദേശിച്ചു .

28. വിഎംസി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു

29. ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ നിയമലംഘനം നടന്നതായിഅറിയുവാൻസാധിച്ചു.

2009 മുതൽഈപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് 90

തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ഇക്കാലയളവിലും നൽകുന്നുണ്ട്. മിക്കവരുടെയും വീട് പണി

പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സന്ദർശനത്തിലൂടെഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ

സാധിച്ചത്.എന്നാൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക തീരുമാന പ്രകാരമാണ്

ഇത്തരത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക്ഈവർഷത്തിലും തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു.എങ്കിലും പണി പൂർത്തിയായ വീടുകൾക്ക്

കിട്ടേണ്ടുന്ന തുക നൽകുവാൻ നിർദേശിച്ചു.

30. ഭവനപദ്ധതികളിൽ VEO ഒപ്പു വെച്ചിരിക്കുന്നത് PMAYസ്കീമിലുള്ള ഭവന

പദ്ധതികളിൽ മാത്രമാണ.് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേഅങ്ങനെ ഉള്ളൂ.ബാക്കിയുള്ളവ

എല്ലാം തന്നെ 2009ൽഅപേക്ഷിച്ചഫയലുകൾആയതിനാൽഅതിന്റെഅധികാര

പരിധിഅദ്ദേഹത്തിനല്ലെന്നുംആയതിനാൽഇപ്പോൾഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന

ഫയലുകളിൽതാൻഒപ്പു വെക്കുകയില്ലഎന്നുമാണ്അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്

നിന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത.്

31. 2019-20കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂടെഇത്തരത്തിൽതൊഴിൽദിനങ്ങൾ

അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ളആക്ഷൻപ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് ഇനി

അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഭരണസമിതിബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടി

തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കുംഎന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.

32. തൊഴിൽചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് പ്രധാന

പരാതിയായി ഉയർന്നു വന്നു

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ച്

പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്:

1.ബെൻറിത് എസ് കാപ്പൻ - അക്രഡിറ്റഡ് എന്ജിനീയര്

2. ധനേഷ് - ഓവർസിയർ



3.ബേബി മഞ്ജുള - ഡിഇഒ/അക്കൗണ്ടന്റ്

4.സുജ പി വി - ഡിഇഒ/അക്കൗണ്ടന്റ്

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾഅനുസരിച്ച് തൊഴിലുറപ്പ്

പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 16441326 രൂപയുംഈവര്ഷം 33967960 രൂപയും

ചെലവ്ആയിട്ടുണ്ട.്വ്യത്യസ്തമായ പ്രവൃത്തികള്കണ്ടെത്തുന്നതില്

താല്പ്പര്യം കാണിച്ചാൽ കുറെക്കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം

കാഴ്ചവെക്കാനാകും.അത് തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായകമാവുന്നഏറ്റവും നല്ല ഒരു

ഉപായമാണ.്


