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ആമുഖം

അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം

ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം

100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നതോടൊപ്പം; ഉത്പാദന

വർദ്ധനവ്, സ്ഥിര ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുക, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ജീവിത നിലവാരം

ഉയർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ പദ്ധതിയിൽ, ഗ്രാമസഭകളുടെ വർദ്ധിച്ച

പങ്കാളിത്തം കൂടാതെ, സാമൂഹിക ഓഡിറ്റിംഗ,് പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണം,

നടത്തിപ്പിലും, മേൽനോട്ടത്തിലും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച

ഉത്തരവാദിത്തo എന്നീ കാര്യങ്ങളാൽ ജനകീയമായഅടിത്തറ നിലവിൽവരുന്നു.

രീതിശാസ്ത്രം

ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3 ൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ

പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തി ഫയലുകളും, 7 രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധിച്ചു. ഫയൽ

പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില്ലേജ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ മാർ പ്രവർത്തി

പൂർത്തീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രവർത്തിയുടെ അളവുകൾ

എടുക്കുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്

എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി.

പഞ്ചായത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ

1. തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബ അപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ.

2. പ്രവർത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങൾസംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.



3. തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടുന്നതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.

4. പ്രവർത്തി ലിസ്റ്റ് ചെലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ.

5. സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ.

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ.

7. സാധന രജിസ്റ്റർ.

1 തൊഴിൽ കാർഡ്

രജിസ്റ്റർ

തൊഴിൽകാർഡിനുള്ള

രജിസ്റ്ററിൽ

തൊഴിലാളികളുതെ പ്രരും

വിവരങ്ങളും

പരഖത്പെെുത്തിയിരികുനു.

2 ഗ്രാമസഭാ രജിസ്റ്റർ 3ആംവാർഡിൽ

തൊഴിലുറപ്പിലൂടെ

ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന

പ്രവർത്തിയെ പറ്റി നടന്ന

ഗ്രാമസഭയുടെ

വിശദാംശങ്ങൾ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

3 തൊഴിൽ

ആവശ്യപ്പെടുന്നതും

അനുവദിക്കുന്നതും

സംബന്ധിച്ച

രജിസ്റ്റർ

3ആംവാർഡിന്തറ

വിവരങ്ങൾഒനും

പരഖത്രെുത്തിയിടില്ല.

4 തൊഴിലിനായുള്ള

രജിസ്റ്റർ

നിരീക്ഷണം നടത്തിയ 3

പ്രവൃത്തികളുതെ

വിവരങ്ങളുംകാണാൻ



സാധിചു

5 സ്ഥിര ആസ്തി

രജിസ്റ്റർ

2019 -തെപ്ുവരി 8

വതരയുള്ളകാലയളവിൽ

തെയ്ത പ്രവർത്തികളുതെ

വിവരങ്ങൾ

പരഖത്പെെുത്തിയിടുണ.്

LD/334791എനെയൽന്തറ

യാതൊരുഅസറ് ഉംെയൽ

ഇൽഉൾത്പെെുത്തിയിടില്ല.

6 പരാതി രജിസ്റ്റർ ്രരാെികൾ ഒനും െതന

പരഖത്പെെുത്തിയിടില്ല

7 സാധന രജിസ്റ്റർ വിവരങ്ങൾ

പരഖത്രെുത്തിയിടുണ.്

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പരിശോധനയ്ക്ക് തിരെഞ്ഞെടുത്ത

പ്രവർത്തികൾ

ക്രമ

നമ്പർ

കപെർതിയുവട

കപര്

െർ്്

ക്രാഡ്

ചിലെഴിച്ച

തു്ര

എസികമറ്

തു്ര

ആവ്ര

വതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾ

1 ഭൂമി തട്

തിരി്ൽ

LD/330075 175752 248279 830

2 ഭൂമി തട്

തിര്ൽ

LD/334791 189276 203670 676

3 ഭൂമി തട്

തിരി്ൽ

LD/329571 150912 161585 536



ഫയൽപരികോധിച്ചതിൻ കപ്രാരം

ക്രമ

നമ്പർ

22ഡോ്ര്യൂമമന്റസ് ്രമ്ടെത്തിയവ്തിവരങ്ങൾ

1 കവർപ്രജ് ഉണ്.ജിപയാ ൊഗിംങ്അസറിൽ

ജി്രിഎസ് തലാപകഷൻഉം, അസറ്

ഐഡിയും, പമറിന്തറ പ്രരും

പരഖത്പെെുത്തിയിടില്ല.

2 പ്രവർത്തിഒത്തു

പനാകുനെിനുള്ള്രടിക

പ്രജ് നമ്പർപരഖത്പെെുത്തിയിടുണ്

3 വാർഷികകർമ്മ്രദ്ധെി െയലിൽഉൾത്പെെുത്തിയിടുണ.്

4 സാപ്കേെികഅനുമെിയുതെ

എസ്റ്റിപമറും, രൂ്രപരഖയും

തസക്ൂറിൽ നിനുംലഭിച പകാ്പെിയല്ല.

ജനകീയഭാഷയിലുള്ളഎസ്റ്റിപമറ്അല്ല.

കയാൽവരചരൂ്രപരഖയാണ്.

സാപ്കേെികവിദഗ്ധന്തറഒ്പെിതനാ്പെം

െീയെിഇല്ല.

5 സാപ്കേെികഅനുമെി തസക്ൂർ പകാ്പെിയാണ.്

LD/334791ഈെയലിൽതസക്ുർ

പകാ്പെിയല്ലഉൾത്പെെുത്തിയിരികുനെ.്

6 ഭരണാനുമെി തസക്ുർ ൽനിനുംലഭിച

പകാ്പെിയാണ് തസപകടറിയുതെ

ഒ്പെിതനാ്പെംെീയെിഇല്ല.

7 സംപയാജിെ്രദ്ധെി സംപയാജിെ്രദ്ധെിഅല്ല

8 തൊഴിൽ

ആവശ്ത്പെെുനെിനുള്ള

അപ്രക്ഷ

ഉണ്.കക്രറ് രസീെ് ഇല്ല

9 പ്രവൃത്തിഅനുവദിചെ്

സം്നിചപൊം

ഉണ്.ഓെീസ് പകാ്പെിയാണ.്

തസപകടറിയുതെഒ്പെിതനാ്പെംെീയെി

ഇല്ല,മുപദ ഉണ്.



10 കരംഅെചരസീെ് ഉണ്

11 മസ്പപൊൾ ഉണ്.

1. LD/334791: 6മസ്പപൊളുകൾഉണ്.

*മസ്പപൊൾനമ്പർ:17035

# പശാഭന.സി(3/12)-ആതകഹാജറിൽ

െിരുത്തുണ.്

#സ്വപ്ന (3/134) -ആതകെുകയിൽ

െിരുത്തുണ.്

ഈമസ്പപൊ ളിൽആതകെുകയിൽ

െിരുത്തുണ.്

*മസ്പപൊൾനമ്പർ:17036 to 17040

മസ്പപൊളുകളിൽഎം്ുക്നമ്പർ,

പ്രജ് നമ്പർഇവതയാനും

പരഖത്പെെുത്തിയിടില്ല.

2 .LD/339571 : 5മസ്പപൊൾഉണ്..

*മസ്പപൊൾനമ്പർ:13512

#രജനി പമാൾ.എസ് (3/307) -ഹാജർഇൽ

തവടിെിരുത്തുണ.്

*മസ്പപൊൾനമ്പർ:13514

#്രുഷ്്രലെ.ജി (3/192)-ഹാജർ

അനുസരിചുള്ളപവെനത്തിൽ

തവടിത്തുരുത്ത്

*മസ്പപൊൾനമ്പർ:16110

#രാജലക്ി(3/63)-ഹാജർൽ

തവടിത്തുരുത്ത്

3.LD/330075 : 8മാസ്പപൊൾകളുണ്

*മസ്പപൊൾനമ്പർ:19433

#മൂനാം ദിവസതത്തഎല്ലാ



തൊഴിലാളികളുതെയുംഅറൻഡൻസ്

തവടികളഞ്ഞൊയികണു.

**മസ്പപൊൾനമ്പർ:14869, 14870, 17046,

17047, 17048, 19432, 19433എനീ

മസ്പപൊളുകളിൽഎം്ുക്നമ്പരും,

പ്രജ് നമ്പരുംഇല്ല.

12 സാധനസാമപഗികളുതെ

വിവരം

ഇല്ല

13 പവജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്.തസക്ുർ പകാ്പെിഅല്ല

14 െണ് പൊൻസ്ഫർഓർഡർ ഇല്ല



15 തമഷർതമന്റ്്ുക് ഉണ്.സാപ്കേെികവിദഗ്ധരുതെ

ഒ്പെിതനാ്പെംെീയെിഇല്ലമുദയുണ്

16 ജിപയാ ൊഗ്് പൊപടാ LD/334791, LD/330075-പ്രവർത്തിക്

മുൻ്രും,നെനുതകാണിരികുപമ്പാഴും

ഉള്ളപൊപടാസ് ഉണ്. പ്രവർത്തികു

പശഷമുള്ളപൊപടാസ്

ഉൾത്പെെുത്തിയിടില്ല.

LD/329571- പ്രവർത്തികു മുൻ്രുള്ള

പൊപടാസ് ഉൾത്പെെുത്തിയിടുണ,്

പ്രവൃത്തിനെനുതകാണിരികുന

പൊപടായും, പ്രവർത്തികുപശഷമുള്ള

പൊപടായും ഉൾത്പെെുത്തിയിടില്ല.

17 െയൽപൊകിംഗ് പൊറം ഉണ്.മസ്പപൊൾനമ്പർഒരുെയലിലും

പരഖത്പെെുത്തിയിടില്ല.തസപകടറിയുതെ

ഒ്പെിതനാ്പെം െീയെിയില്ല, മുപദയില്ല

18 സാധനസാമപഗികളുതെ

്ില്ല്

ഇല്ല

19 പസാഷ്ൽഓഡിറ്

നെത്തിയവിവരം

ഇല്ല

20 പ്രവർത്തി്രൂർത്തീകരണ

സാക്ഷ്്രപെം

ഉണ്

21 വിജിലൻസ്ആൻഡ്

പമാണിററിങ്കമ്മറി

റിപ്പൊർട്

ഉണ്

22 കസറ്ഡയറി ഉണ്.മൂല്നിർണയ സാക്ഷ്്രപെംഉണ്,

തെക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്,സന്ദർശകകുറി്പെുണ.്

തൊഴിലാളികളുതെസാക്ഷ്്രപെം

ഉൾത്പെെുത്തിയിടുണ.്

വതാഴിലാളി്രളുമായിസംൊദിച്ചതിൽനിനും

*സുപ്മണ്ൻ ശിവവിലാസം, തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിചിടിതല്ലന് ്രരാെി



്രറഞ്ഞു. ്രഞായത്തിൽ െിരകിയപ്പൊൾ തൊഴിൽ കാർഡ് വനെ് െീർന്

പ്രാതയനമറു്രെിയാണ്ലഭിചെ്.

*ൊർ്പെ, കുെിതവള്ളം മുെലായവ തൊഴിലാളികൾക് ്രഞായത്തിൽ നിനും

ലഭ്മായിടില്ല, തൊഴിലാളികൾ സ്വയം ്രണം ്രിരിചാണ് ഇവതയല്ലാം

വാങ്ങിയിരികുനെ്.

*്ാ്ു രാജൻ ്രുത്തൻ വിളയിൽ : െീൽഡ് തവരിെിപകഷൻ നെത്തിയ

സമയത്ത് സ്ഥലം ഉെമ ്രറഞ്ഞ ്രരാെി, അവരുതെ വസ്തുവിന്തറ കസഡിലൂെ

ഒഴുകുന പൊെിന്തറ കസഡ് ഇെിഞ്ഞു ൊഴുനു ആയെിനാൽ അവരുെ വസ്തു

ഇെിഞ്ഞു പ്രാകുനു. 20 വർഷം ആയി ്രരാെി തകാെുകുനു ആരും നെ്രെി

എെുത്തിടില്ല.ഇവിതെ 10ഓളംകുെും്ങ്ങൾൊമസികുനുഎല്ലാവരുംഇ പ്രശ്നം

പനരിെുനു.ഇവർക് പൊെിന്തറഈെിതകടിതകാെുകണതമന്്രറഞ്ഞു.

*തമറിരിയൽവർക്തെയാനുള്ള പ്രയാസം തകാണ്കൂെുെൽതൊഴിലാളികളും

ആവശ്ം ഉനയിചെ് െട് െിരികൽ, തെറതസെു്പെ് െുെങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ

അനുവദികണംഎനാണ.്

*പരിശോധിച്ച് തൊഴിൽ കാർഡുകളിൽ എല്ലാം ഫോട്ടോ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം

പണം കൊടുത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ.് തൊഴിൽ കാർഡ്

സൗജന്യമായി നൽകേണ്ടപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 100 രൂപഓരോതൊഴിലാളിയും തൊഴിൽ

കാർഡിനായി ചിലവഴിക്കുന്നുഎന്അറിഞ്ഞു.

* തൊഴിലാളികൾക് 2019ഓഗസ്റ്റ് മുെൽതൊഴിൽചെയ്തതിന്റെ കൂലി കിട്ടാനുണ്ട്.

*മസ്റ്റർ റോൾ,സൈറ്റ് ഡയറിഎന്നിവഎല്ലാരും പരിശോദിക്കാറുണ്ട്

*സൈറ്റ് ലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധങ്ങൾക് പഞ്ചായത്തിൽ ്രരാെിത്രടാൽ

ഇെിനായുള്ളെണ്നിലവിൽഇതല്ലനാണ് തൊഴിലാളികപളാെ് ്രറഞ്ഞെ.്

* തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിചു കൈപറ്റു

രസീത് വാങ്ങാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു.

* 10അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിആരും പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടില്ല.

*തൊഴിലാളികളുമായി സംവദിച്ചപ്പോൾ മനസിലായത് വിജിലൻസ് ആൻഡ്

മോണിറ്ററിങ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളെ ്രറി കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ

എന്നതാണ്.



വതാഴിൽ്രാർഡ്പരികോധനയിൽനിന്

* പരിശോധിച്ച തൊഴിൽ കാർഡുകളിൽ എല്ലാം ഫോട്ടോ തൊഴിലാളികൾ

സ്വന്തം പണം കൊടുത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ.് തൊഴിൽ കാർഡ്

സൗജന്യമായി നൽകേണ്ടപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 100 രൂപഓരോതൊഴിലാളിയും തൊഴിൽ

കാർഡിനായി ചിലവഴിക്കുന്നു. ഇത് അവകാശ ലംഘനമാണ.്

* തൊഴിൽ കാർഡിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത വിവരമോ തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട

തീയതി, തൊഴിൽ ആവശ്യപെട്ട കാലയളവ് (ആദ്യദിവസം, അവസാനദിവസം ) തൊഴിൽ

ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം, ഇ. മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ, ലഭിച്ച കൂലി ഗ്രാമ റോസ്ഗാർ

സഹായകന്റെ /ചുമതല യുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്, കൂലി കൊടുത്ത തീയതി,

തൊഴിൽഇല്ലായിമ വേതനം തുടങ്ങിയവ ഒന്നും തന്നെ രേഖപെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ

*ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

1.മസ്റ്ററോൾ വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുക.

2.പൂർത്തിയായ മസ്റ്ററോളുകൾ മേറ്റിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് വർക്ക് ബില്ലുകൾ

പൂർത്തീകരിച്ചു വേതന വിതരണത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക.

3. രജിസ്റ്ററുകൾസൂക്ഷിക്കുക.

4. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനoകൃെ്മായി എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

*ഓവർസിയർ /എഞ്ചിനീയർ

1.ഗ്രാമസഭ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തുക, പ്രാഥമിക എസ്റ്റിമേറ്റ്

തയാറാക്കുക.

2.പ്രവർത്തിയുടെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ മേറ്റിനും തൊഴിലാളികൾക്കും

വിശദമാക്കുക.



3.പ്രവർത്തിയുടെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക,ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക. ബില്ലുകൾ

തയാറാക്കുവാൻഡി. ഇ. ഒ യെ സഹായിക്കുക.

*പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി /അസിസ്റ്റന്റ്

സെക്രട്ടറി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം പ്രവർത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ

യഥാസമയം അംഗീകരിക്കുക, തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം യഥാസമയം ഡി. ബി. റ്റി

മുഖാന്തിരം തൊഴിലാളികളുടെഅക്കൗണ്ടിൽഎത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

*ബ്ലോക്ക്പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ

1. പഞ്ചായത്തുകളെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ്

തയാറാക്കുന്നതിലും വികേന്ദ്രികൃതാസൂത്രണത്തിലും സഹായിക്കുക. ഇ-

മസ്റ്റർറോൾ വിതരണം ചെയ്യുക. പഞ്ചായത്തുകളുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ

നിർവ്വഹണ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും നിർവ്വഹണം മോണിറ്റർചെയ്യുക.

2. പദ്ധതിയുടെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുടെയും വിതരണം ചെയ്തതായും

ഉപയോഗിച്ചവരുടെയും കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ

സൂക്ഷിക്കുക.

*.തൊഴിലാളികൾക്ക്

1.തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായി അവകാശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുവഴി

അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും വേണം.

2. തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ഏത് രേഖകൾ നൽകുമ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട

അധികാരികളിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റ് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ.്

3. തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പായി കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്യുവാൻ പഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽ

അപേക്ഷ നൽകുന്നത് വഴി 100 ദിവസത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് ദിനം ആകാൻ

പശമികുക.

4. ജോലി സമയത്തിൽ കൃത്യത പാലിക്കുകയും മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിടുകയും

തൊഴിൽ കാർഡ് നൽകി കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം തിരികെ വാങ്ങേണ്ടതാണ്.



5. ഗ്രാമസഭകളിൽ പങ്കെടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും

അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

.*മേറ്റ്മാർക്ക്

1. സൈറ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ റോൾ, തൊഴിൽ കാർഡ് എന്നിവ കൃത്യമായി

രേഖപ്പെടുത്തുക,വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാൻപാടില്ല

2. പരിശീലനത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി

കൊടുക്കുക.

3. തൊഴിൽ കാർഡുകൾ പൂരിപ്പിച്ചശേഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധമായും

കാർഡുകൾ തിരികെ നൽകുക.

4. ദാഹജലം, തണൽ, മരുന്നുകൾ ഇവപണിസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

5. സൈറ്റ് ഡയറി കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം മോണിറ്ററിങ്

എത്തുന്നവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒപ്പം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

6. മറ്റു തൊഴിലാളികൾ മേറ്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക.

* ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

1. തൊഴിൽകാർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

തൊഴിൽ കാർഡ്സൗജന്യമായി നൽകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

2. പ്രവർത്തി സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് പ്രവർത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ

അർഹമായവർക്ക് വേണ്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുക.

3. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി കൃത്യമായി മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നൽകേണ്ടതാണ്.

4. ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ രേഖകളിലും ചുമതല ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര്,



ഒപ്പ,്സീല്, തീയതി ഇവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം.

5. ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാക്കണം.

6. ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ പരാമർശിച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തി ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ട 22 രേഖകൾ കൃത്യമായിസൂക്ഷിക്കണം.

7. പ്രവർത്തി ആരംഭ മീറ്റിംഗിൽ പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി തൊഴിലാളികളെ

പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ.്

8. ലേബർ ബഡ്ജറ്റ്, വാർഷിക കർമ്മ പദ്ധതി, പ്രോജക്ട് വർക്ക് കലണ്ടർ എന്നിവ

തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ തൊഴിലാളികളുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും പങ്ക്

ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ആണ.്

* ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനോട്

1. കൃത്യമായി സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നടത്തുക.

2. ഇപ്പോഴുള്ള വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി നിങ്ങളെ യഥാസമയം മാറ്റി

സാമൂഹ്യ വിശ്വാസം സേവന മനസ്ഥിതിയുള്ള അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ

കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുക.

3.സ്ഥിര ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

4. ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

5. തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ ഗുണമേന്മയുള്ളതും സ്ത്രീ സൗഹൃദവും ആണെന്ന്

ഉറപ്പാക്കുക.

6. തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ആപേക്ഷികമായ ആസ്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന്

ഉറപ്പുവരുത്തുക.

നിരീക്ഷണ / പ്രശ്ന പരിഹാരസംവിധാനങ്ങൾ



പരാതി പരിഹാരം

 സമയ ബന്ധിതമായ പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക്

ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനഅവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ.്

 പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പരാതിയും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി

ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചാൽ പരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ്

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം സെക്ഷൻ 19അനുശാസിക്കുന്നത്.

 പരാതി എഴുതിയോ ഓൺലൈൻ ആയോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ലഭിച്ച പരാതി

എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു പരാതി രജിസ്റ്ററും പഞ്ചായത്തിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

 സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെ പരാതി രജിസ്റ്റർ

പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു പരാതിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത്

പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതേണ്ടതും 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരാതിയിന്മേലുള്ള

നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരാതിക്കാരന് മറുപടി

ലഭിക്കേണ്ടതും ആണ്

 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകൾ നിലവിൽ ഉണ്ടങ്കിലും തൊഴിലാളികൾ അതിനെ

കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ അല്ല. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അവർക്ക്

അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തണംഎന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മറ്റി മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ.് 2018 2019 മാസ്റ്റർ

സർക്കുലർ പ്രകാരം ഈ കമ്മറ്റിയിൽ ഒരു വാർഡിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ

വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളെ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വിജിലൻസ്

ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മറ്റിയിലെഅംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി 6 മാസമാണ്. ഇവർ

തൊഴിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും വേണ്ടുന്ന

നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ.്

 പൂർത്തീകരണ സമയത്ത് ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണമേന്മ

വിലയിരുത്താവുന്നതും അത് സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതും



അതോടൊപ്പം അത് പഞ്ചായത്തിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കാവുന്നതും ആണ്.

ഇത് പ്രവർത്തിയുടെ വർക്ക്ഫയലിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതും ആണ.്

അവകാശാധിഷ്ഠിത നിഷേധങ്ങൾ

 തൊഴിൽ കാർഡ് എഎംസി 2018 2019പാര1ഷെഡ്യൂൾ 2പ്രകാരം ഗ്രാമ

പ്രദേശത്ത് താമസക്കാരായ കുടുംബത്തിലെ 18വയസ്സ് തികഞ്ഞഅവിദഗ്ധ

കായികഅധ്വാനത്തിൽഏർപ്പെടുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും

തൊഴിൽകാർഡ് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്

 തൊഴിൽകാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കുകയും

അപേക്ഷാഫോറത്തോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന രേഖകൾ കൈവശം ഇല്ലാത്തവർ

വാർഡ് മെമ്പറിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

 എഎംസി 2018 2019പാരാ 2ഷെഡ്യൂൾ 2പ്രകാരം അപേക്ഷസമർപ്പിച്ച 15

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും

പ്രസ്തുത തൊഴിൽ കാർഡിൽഫോട്ടോപഞ്ചായത്ത് തന്നെസൗജന്യമായി

നൽകേണ്ടതുമാണ.്

 ലഭ്യമായ തൊഴിൽ കാർഡിൽ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അപേക്ഷകൻ കൃത്യമായി

ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്ഈകാർഡിന്റെ പൂർണ്ണഅവകാശം തൊഴിൽ കാർഡ്

ഉടമയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതും ഇത് മറ്റാരുടേയും കൈവശം വെക്കാൻ

പാടില്ലാത്തതുമാണ.്എന്നാൽ തൊഴിൽവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ

മേറ്റിനു മാത്രം തൊഴിൽ കാർഡ് കൈമാറാവുന്നതാണ.്

തൊഴിൽ അനുവദിക്കുന്നതിനും ആവിശ്യപെടുന്നതും

സംബന്ധിച്ച്

 AMC 2018- 2019 പാരാ 6 ഷെഡ്യൂൾ 2 പ്രകാരം തൊഴിൽ ആവിശ്യപെടാനുള്ള

അവകാശവും ആവിശ്യപ്പെട്ട് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുമുള്ള

അവകാശം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉള്ളതാണ.്



 തൊഴിലിനുള്ളഅപ്രക്ഷ AMC അനു്ന്ധം 3(A), 3(B) പ്രകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ്

ഫോമുകളിൽ ആണ് അപേക്ഷ സമർ്പെിപകണെ.്, അപേക്ഷകൾ

പഞ്ചായത്തിൽ നൽകി രസീത് കക്രതറണൊണ.് പരിശോധിച്ച

ഫയലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ഫോമിൽ

വെള്ളപേപ്പറിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ മേറ്റിന്റെ നേത്രത്വത്തിൽ

എഴുതിനൽകുന്നു എന്നല്ലാതെ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തൊഴിൽ

ആവിശ്യമാണെന്നോ, എന്നുമുതൽ എന്നുവരെ തൊഴിൽ

ആവിശ്യമുണ്ടെന്നോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

പ്രവർത്തികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഡിമാൻഡ്

അനുവദിക്കുന്നതിനെയും സംബന്ധിച്ച്

 തൊഴിൽഅവശ്യപെടാനുള്ള അവകാശം ഏതൊരു കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ഉള്ളതാണ.്

തൊഴിലിനു അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപേക്ഷിച്ച ദിവസം മുതൽ അടുത്ത

15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി തൊഴിലിനു

അപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ലോ 7(1) പ്രകാരം അതു വരെ ഉള്ള

തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യ 30

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേതനത്തിന്റെ പകുതിയും

അതിനു ശേഷം മുഴുവൻവേതനമായി നൽകേണ്ടതാണ്.

 ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

തൊഴിലാളികൾക്കു അറിയാമെങ്കിലും തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തെ കുറിച്ചും

ഡിലെ കോമ്പൻസേഷനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണഇല്ല.

തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ



തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ മറ്റ് തൊഴിൽ നൽകുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന്

വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്

* ഏതൊരു തൊഴിലാളിക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തൊഴിൽ നേടാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തേക്ക് തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടണം

എന്ന് മാത്രം( ഒരു കുടുംബത്തിന് 100 ദിവസം).

* 18 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുടുംബത്തിലെ ഏതൊരു അംഗത്തിനും തൊഴിൽ

ചെയ്യാവുന്നതാണ.്

* തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒറ്റക്കോ കൂട്ടമായോതൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

* ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും ഒരു ദിവസം വിശ്രമവും ആണ്

അനുവദിക്കേണ്ടത.്

വേതനം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

 സ്ത്രീ പുരുഷ വിത്യാസമില്ലാതെ തുല്യ ജോലിക് തുല്യ വേതനം എന്നതാണ്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.

 15ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോലിയുടെ കൂലി കിട്ടുക എന്നത് തെഴിലാളികളുടെ

അവകാശമാണ.് നിയമം 6(1), മിനിമം വേജസ് ആക്ട് 1948 പ്രകാരം മഹാത്മാ

ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം സെഷൻ 3(3) പ്രകാരം ഒരു

പ്രവർത്തി തുടങ്ങി 15 ദിവസത്തിനകം വേതനം ലഭിക്കുക എന്നത് ഓരോ

തൊഴിലാളികളുടെയും അവകാശമാണ് . എന്നാൽ ഇതിൽ വീഴ്ച

വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

ഷെഡ്യൂൾ 2 ലെ പാരാ 29 പ്രകാരം തൊഴിൽ ദിനത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിന് 5

പൈസ നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നിർബന്ധമായി നൽകേണ്ടതാണ്.

 ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ, വെജ് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരം

കൃത്യസമയത്തു തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ

നടത്തിയെങ്കിലും 4 മാസത്തോളമായി വേതനം ലഭിച്ചിട്ട്. എന്നാൽ

തൊഴിലാളികൾക്നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചു അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.



പദ്ധതിയിൽതൊഴിൽലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

1. അവിദഗ്ധ കായികാധ്വാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരും പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിര

താമസക്കാരനായിരിക്കണം

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽഅപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കും.

3. കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തേക്ക് തൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കണം.

4. അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ

തൊഴിലില്ലായ്മാ വേതനം.

5. മസ്റ്റർ റോൾപൂർത്തീകരിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി.

6. കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും പോയിന്റ് 0.5 ശതമാനം നിരക്കിൽ

നഷ്ടപരിഹാരം.

7. ആകെ തൊഴിലിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബത്തിന് പരമാവധി 100

ദിവസം.

8.അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ജോലിഅല്ലെങ്കിൽ 10%അധികം കൂലി.

9. കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം വിശ്രമ സൗകര്യം പ്രഥമശുശ്രൂഷ സൗകര്യം എന്നിവ പണി

ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

10.പരിക്കു പറ്റിയാൽസൗജന്യചികിത്സ.

11.അപകടമരണം/സ്ഥിര അംഗവൈകല്യത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം.

12.അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്രഷ് സൗകര്യം.

13. കുട്ടിക്ക് തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് അപകടം പറ്റിയാൽ സൗജന്യചികിത്സ മരണത്തിന്

എക്സ്ഗ്രെഷേ.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാന

പ്രവർത്തികൾ



വിഭാഗം എ:പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തികൾ

വിഭാഗംബി : സമൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വ്യക്തിഗത

ആസ്തികൾ (ഖണ്ഡിക 5ൽപരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രം)

വിഭാഗം സി : ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്ന

സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പൊതു അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ

വിഭാഗം ഡി :ഗ്രാമീണഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ

പദ്ധതിപ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത്

അവകാശങ്ങൾ

1. തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം.

2. തൊഴിൽ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ

ഉള്ള അവകാശവുംആയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

3. അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ( ആദ്യത്തെ 30

ദിവസം 1/4 ഉം പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ1/2ഉം ).

4.ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവകാശം.

5. അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ

വേതനത്തിന് 10%അധികം.

6. കുടിവെള്ളം വിശ്രമ സൗകര്യം പ്രഥമശുശ്രൂഷ സൗകര്യം ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള

അവകാശം.

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽവേദനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

8.വേതനവിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

9.സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം.

10.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം.



്രാൽക്കുമെഷൻസ്

ഫയൽ -1

LD/334791(തരിേു ഭൂമിതട്തിരി്ൽ )

പകമ.നമ്പർ ഉ്രപഭാക്തവിന്തറ പ്രര് നീളം വീെി ആഴം വിസ്െീർണം

1 ഉഷാപമാഹൻ,മുരുപ്പെൽ

െറ്രുത്തൻവീെ്

130 1 .3 39

2 ശാന്തമ്മ, ഇെപ്ശേരി

കുനത്ത്്രുത്തൻവീെ്

360 1.5 .5 270

3 ക്ജു ലാൽ ്ി.ൻ,

ലക്ി മന്ദിരം

കാെ് കാരണം

അളകാൻ

സാധിചില്ല

4 ക്ജു, ്ിന്ദു

വിലാസം

157.5 3.4 .5 267.75

5 ൊജുനിഷ,കെകാെ് 1021.2 2.2 0.2 449.24

6 വിജയമ്മ,ലക്ി മന്ദിരം 728 1 0.4 291.2

7 രശ്ി,മാരൂർ മുറിയിൽ 1021.2 2.2 0.2 449.24

*എം.ബു്്കപ്രാരംഉള്ളഎസ്റ്റിമേറ്റ് തുക= 837*89.17

=74635.29/-

*ഫീൽഡ് പ്രകാരമുള്ള തുക = 1766.41*89.17

=157510.77 /-

*െ്ത്ാസം =157510- 74635 =82875/-

*അധി്രംലഭിക്ണ്ടവതാഴിൽദിനങ്ങൾ =82875/271=305

*ഇെിവട കപെർതി്രൂടുതൽആയി വചയിപിച്ചിരി്ുനു. 305 വതാഴിൽ



ദിനങ്ങൾ ്രൂവട വതാഴിലാളി്രൾ്് ലഭി്ുമായിരുനു അകതാവടാപം

അെരുവട ്രായി്ര കേമം്രൂവടഅധി്രമായി.

ഫയൽ -2

LD/329571(ഭൂമിതട്തിര്ൽ )

പകമ

നമ്പർ

ഉ്രപഭാക്തവിന്തറ

പ്രര്

നീളം വീെി ആഴം വിസ്െീർണം

1 ്രുഷ്പലെ,

്രുെുമെത്തിൽ

396 2.5 .35 346.5

2 ്ാ്ു രാജൻ,

്രുത്തൻവിളയിൽ

കാെ് കാരണം

അളകാൻ

സാധിചില്ല

3 ഇന്ദിര 175 2.3 .50 115

4 രാമെപന്ദൻ നായർ,

അശ്വിൻഭവനം

126 2.1 .50 132.3

5 പശീപദവിയമ്മ, 126 2.1 .50 132.3

6 രാധാകൃഷ്ണൻ,

വെപകെരുവിള

211.1 2.10 .2 531.972

7 സുപ്മണ്ൻ ,

ശിവവിലാസo

337.6 2.5 .50 297

8 വിജയനാൊരി കാെ് കാരണം

അളകാൻ

സാധിചില്ല

9 മുരളിധരൻ

ഉണിത്താൻ

70 2.3 .50 80.5

*എം.ബു്്കപ്രാരംഉള്ളഎസ്റ്റിമേറ്റ് തുക=667.20*89.17



= 59494.22/-

* ഫീൽഡ് പ്രകാരമുള്ള തുക = 1675.572*89.17

=149410.75/-

*െ്ത്ാസം =149410-59494=89916/-

*അധി്രംലഭിക്ണ്ടവതാഴിൽദിനങ്ങൾ =89916/271=331

*ഇെിവട കപെർതി്രൂടുതൽആയി വചയിപിച്ചിരി്ുനു. 331 വതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾ ്രൂവട വതാഴിലാളി്രൾ്് അധി്രമായി ലഭി്ുമായിരുനു

അകതാവടാപംഅെരുവട ്രായി്ര കേമംഅധി്രമായി.

ഫയൽ -3

LD/330075 (ഭൂമിതട്തിരി്ൽ )

ക്രമ

നമ്പർ

ഉപകഭാക്തെിന്റ

കപര്

നീളം െീതി ആഴം െിസ്തീർണം

1 മീര രാമചക്ദ്രൻ,

െടക്ചരുെിള

്രാട് ്രാരണം

അള്ാൻ

സാധിച്ചില്ല

2 ഐേ്വര് ദാസ്,

വ്രാച്ചമ്പലതിൽ

966 1 .30 289.8

3 അജിത ്രുമാരി,

ക്രാടുർ

പുതൻെീട്

്രാട് ്രാരണം

അള്ാൻ

സാധിച്ചില്ല

4 രാധാ്രൃഷ്ണൻ

നായർ

1080 1 .30 324

5 ചക്ദ്രകമാഹനൻ

നായർ

്രാട് ്രാരണം

അള്ാൻ

സാധിച്ചില്ല

* െീൽഡ് പ്രകാരംരണുപ്രരുതെ്രുരയിെംമാപെപമഅളകാൻകഴിഞ്ഞുള്ളൂ



=613.8 * 145.8 =89492.04/-

*്ാകിയുള്ളമൂന് പ്രരുതെ്രുരയിെങ്ങൾകാെുകയറിയനിലയിലായിരുനു

ന്ദ്രി

പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് റിപ്പൊർട് െയാറാകുനെിന് സഹായിച ്രത്തനംെിട ഡി

ആർ ്രികും 3 ആം വാർഡ് തമമ്പർ, മറു ഉപദ്ാഗസ്ഥർ തൊഴിലുറ്പെ്

തൊഴിലാളികൾ, പമറ് മാർ എനിവർകും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി

പരഖത്പെെുത്തുനു.

തയാറാക്തിയത്

രജ്തിത

ശാെ്കു

ഡേവ്തി്ര

ന്തിഷ

ന്തിഖ്തിൽ

ഏനാേ്തിമംഗെം കഗാമപഞായത് വാർേ് 3 ഡസാഷ്ൽ

ഓേ്തിറ് കഗാമസഭ

2019 നവം്ർ 25 െി്കേളാഴ്ച,ഏനാദിമംഗലം പഗാമ്രഞായത്തിതല വാർഡ് 3,

്രൂെംകര ഭാഗം പസാഷ്ൽ ഓഡിറ് പഗാമസഭ 11.15 am ന് NSS കരപയാഗ

തകടിെത്തിൽ തവച് കുെുകയുണായി. ഇെിൽ തൊഴിലാളികളും

ജനപ്രെിനിധികളും, പഗാമവാസികളും വിപല്ലജ് റിപസാഴ്് പ്രഴ്ൺ എനിവർ

പെർന് 120 പ്രർ ്രത്കേെുത്തു .ഈ പഗാമസഭയിൽ തൊഴിലാളികൾക് പവണ

നിർപ്ദേശങ്ങളുംെീരുമാനങ്ങളും െർചതെയുക ഉണായി.



ന്തിർഡ്ദേശങ്ങൾ

 മൂനാം വാർഡിൽ ൊമസികുന കുറചു തൊഴിലാളി കുെും്ങ്ങളുതെ

കസഡിലൂതെ ഒഴുകുന പൊെിന്തറ നവീകരണത്തിന് ്രഞായത്തിൽ

്രത്തിരു്രെ്വർഷങ്ങൾതകാണ് ്രരാെി തകാെുതത്ത്കേിലുംഇെുവതരയും

ഒരു നെ്രെികളും ഉണായില്ല അെിനാൽ ഈ പ്രവർത്തി തൊഴിലുറ്പെ്

്രദ്ധെിമുപഖതനതെയ്തുെരണതമന് തൊഴിലാളികൾ്രറഞ്ഞു

 തമറീരിയൽവർക് മാപെമാണ് ്രഞായത്തിൽനിന് ലഭികുനുെ്എനും

മറു തൊഴിലുകൾകൂെി ഉൾത്പെെുത്തണംഎന് തൊഴിലാളികൾ ്രറഞ്ഞു

കാരണം സാധാരണകാരായ തൊഴിലാളികൾക് തമറീരിയൽ

വർകിനുള്ളെിലവ്കതണത്തുനെ്വളതര്ുദ്ധിമുപടറിയ കാര്മാണ്.

 VMC അംഗങ്ങതള മാറണതമനും ആറുമാസം കൂെുപമ്പാൾ അവർ

മാറണതമനും്രറഞ്ഞു.

 തൊഴിൽ കാർഡിൽ ഉൾത്പെെുത്തിയിരികുന പൊപടാ സ്വന്തമായി

െതനയാണ് എെുകുനതെന് അെിനുള്ള െിലവ് ്രഞായത്തിൽ നിനും

വഹികണതമന്്രറഞ്ഞു

 എസ്റ്റിപമറ് ജനകീയഭാഷയിൽആകണംഎന്നിർപ്ദേശിചു.

െീരുമാനങ്ങൾ
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തൊഴിലുറ്പെിൽ നിനുള്ള പ്രവർത്തികളുതെ ഗുണപഭാക്താകൾ

ആകുവാൻ പ്രപെ്കം പശദ്ധികും.

 അെുത്തതൊഴിലുറ്പെ് പ്രവർത്തിയിൽജനകീയഎസ്റ്റിപമറ് ലഭ്മാകും.

 മസ്പപൊളിൽ തവടി െിരുത്തലുകൾ ഉണാകുകയിതല്ലനും അങ്ങതന

ഉണായാൽഅെിന് കാരണം ഒരു തവള്ളപ്ര്പെറിൽഎഴുെി നൽകാതമന്

സമ്മെിചു.

 തൊഴിൽകാർഡിനായിഅപ്രക്ഷികുനുവ്ക്തികൾക് ്രഞായത്തിൽ

നിനും പൊപടാതയെുത്തു നൽകും അല്ല എ്കേിൽ അെിന്തറ റസീ്ര്റ്

തകാണുവനാൽെണ്അനുവദികും.

 14 ദിവസംകൂെുപമ്പാൾപമറ്സ്ഥാനം മാറും.

 ്രുെിയവി.എം.സിഅംഗങ്ങതളെിരതഞ്ഞെുകും.

അദ്ധ്യക്ഷൻ :

DRP :

BRP :




