
1

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്പോർട്ട്

പാലക്കാട് ജില്ല

ആലത്തൂർ ബ്ലോക്ക്

കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 16 കോരൻചിറ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പീരീഡ്15.10.19 To 20.10.19

റിപ്പോര്ട്ട്തയ്യാറാക്കിയത്

ആലത്തൂര്ബ്ലോക്ക്

VRP

രഞ്ജിനി.ആർ ,സുജിത. കെ, ജിജി. കെ, മഹേഷ്, ശ്രീജേഷ്

BRP

പ്രകാശ്
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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റി കേരള (MGNSASK)

2018-19

ക്രമ

നമ്പര്

ഉള്ളടക്കം

1 കവര്പേജ്

2 ഉള്ളടക്കം

3 ഭൂപടം

4 ആമുഖം

5 രീതിശാസ്ത്രം

6 പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

7 വാര്ഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം

8 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം

9 ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

10 അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള്

11 ഫയൽപരിശോധന

12 7രജിസ്റ്റർ പരിശോധന

13 പ്രവർത്തി ഫയലിലെ 22 രേഖകൾ

14 പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിവരണം

15 CIB-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

16 റോസ്ഗാർദിനം

17 വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി



3ഭൂപടം : കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്
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വാർഡ് 16: കോരൻചിറ
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ആമുഖം

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തെ സംരക്ഷിച്ച്

നിലനിർത്തുന്നതിനായി 2005 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കായിക തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ

അധിവസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത

തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗുണമേന്മയുള്ളതും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമവുമായ

ആസ്തികളുടെസൃഷ്ടിയാണ്ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദരിദ്രരുടെ ഉപജീവനവുംആയി ബന്ധപ്പെട്ട

വിഭവാടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ

കുടുംബങ്ങളെയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളെ

ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതും ഇതിൻറെ ലക്ഷ്യമാണ.്

സവിശേഷതകൾ

1. നിയമത്തിൻറെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ

ഏതൊരാൾക്കും പദ്ധതിയിൽപങ്കാളിയാകാം

3. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനം

4. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കാർഷിക മേഖലയിലെഅടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം

എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന

5. തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തുകയുംആസൂത്രണത്തെ

സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

6. ആസൂത്രണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞസുതാര്യത

7. കരാറുകാരെ ഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല



6

8. പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ലേബർബഡ്ജറ്റ്

9. ബാങ്ക് പോസ്റ്റോഫീസ് വഴി മാത്രം വേതന വിതരണം

10. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന

11. കമ്പ്യൂട്ടർശൃംഖല വഴിയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം

12. ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന

മുഴുവൻപ്രവൃത്തികളും സോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ്ങിനു വിധേയമാക്കണമെന്ന17(2)വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്രവർത്തന ത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനംചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും

പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്ആണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

അഥവാസാമൂഹിക പരിശോധന .തൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾഎല്ലാ വാർഡിലും കൃത്യമായി നടത്തേണ്ടതാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ലൂടെഅഴിമതി

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്

സത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയായ രീതിയിൽചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്

എന്നും പണം ചെലവഴിച്ച് അതുകൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായും കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സോഷ്യൽ

കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുസംസ്ഥാനസർക്കാർ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ട രീതി സംബന്ധിച്ച്

ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ വിജയം

ജനപങ്കാളിത്തആണ.്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെ തീയതി,വേദി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 ദിവസം

മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകിയിരിക്കണം പദ്ധതിആസൂത്രണ്ണം.നിര്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ്

തുടങ്ങി എല്ലാ വ്യക്തികളും സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായും

പങ്കെടുക്കണം.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്പ ദ്ധതിയിൽ സുഗമവും

സുതാര്യവുമായി സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 1 2017 നിലവിൽവന്നു

രീതിശാസ്ത്രം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പെര്സണ്പ്രവർത്തി ഫയൽപരിശോധന,ഫീൽഡ്സന്ദർശനം,

തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം,എംഐ എസ് പരിശോധനഎന്നിവയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്താഴെ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചാണ്ഈ

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ

1.1 ഓഡിറ്റ്പ്ലാന്തയ്യാറാക്കല്
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1.2 ഓഫീസ് സന്ദർശനപരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം

2.1 ബിഡിഒ,പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്, ജനപ്രതിനിധികൾ,സെക്രട്ടറി &സ്റ്റാഫ്

2.2 മേറ്റ്,തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, തൊഴിലിന് പോകാത്ത തൊഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ

3. ഫയൽ പരിശോധന

3.1 പൊതു പ്രവർത്തികൾ,വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾ

3.2 രേഖകളുടെ ഉള്ളടക്കം -സുതാര്യത,പരിപൂർണ്ണത

4. ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം

4.1 പൂർത്തിയായ തൊഴിലിടം,നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലിടം

5. റഫറൻസ്

5.1 9വികസനരേഖ,വാർഷിക പദ്ധതി രേഖ,എംഐഎസ്, രജിസ്റ്ററുകൾ

6. വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം

6.1 ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ട ചർച്ച

7. കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

േിഴക്കക്ചേരി പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്

2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തുകള്

പടിഞ്ഞാറ് കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകള്
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തെക്ക് പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

വടക്ക് വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകള്

5 വാര്ഡ്കളുടെഎണ്ണം 22

6 ജനസംഖ്യ 40928

9 പട്ടികജാതി 4526

10 പട്ടിക വർഗം 400

12 മൊത്തംസാക്ഷരത 78.86%

വാർഡിനെേ്ചുറിച്ചുള്ളഅടിസാെവിവരം

1 അത്ടിരുകൾ

1.1 വടക്ക് കക്കാടടക്കാട്ക് വ്കാർഡ്ക്

1.2 കതക്ക്  ടക്കാടകുളം വ്കാർഡ്ക്

1.3 ക്ടിഴക്ക് മൂലം ടക്കാട്ക് വ്കാർഡ്ക്

1.4 പട്ടിഞ്കാറ്ക് വ്കാൽകുളമ്ക് വ്കാർഡ്ക്

1.5 ജനസംഖ്യ 2100

3.1 സ്ക്തതരീ 1150

3.2 പുരുഷൻ 950

നൊഴില്ചുറപ് പദ്ധെിഅടിസാെവിവരം

അടിസാെവിവരം കിഴക്കഞ്ചേരി വ്കാർഡ്ക് 

1 Total No. of Job Cards issued 4327 189

2 Total No. of Active Job Cards 1901 50

3 Total no. of Job cards SC 487 63

4 Total no. of Job cards ST 56 0

5 Person days Generated so far 124172

6 Total No of HHs completed 100 Days of 272 11
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Wage Employment

Total Expenditure 35140516 1089473

ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ

നമ്

പര്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വര്ക്ക്

ഐ,ഡി

കാലയളവ് ചിലവ

പ്ര

വൃ

ത്

തി

ദിന

ങ്ങ

ള ്

1 കോര്ചേിറെീർചാൽ

സംരക്ഷണവ്ചും മൺബണ്

െിർമാണവ്ചും

Fp/306171

1/11/2018To

29/11/2018

368755 134

1

2 പൗകലാസ്വേേ്ചുളംസംരക്ഷണം WH/321691 4/2/2019 To

21/3/2019
228525

831

3 കോരൻചിറപ്ചുത്തൻേ്ചുളമ് കറാഡ്

െിർമാണം RC/276980

16/3/2019 To

22/3/2019
276318 84

4 പപഭാേരൻനൊഴ്ചുത്ത്ചുംപാറവേേ്ചുളം

സംരക്ഷണം WH/320914

4/2/2019 To

21/3/2019 215875

785

അവകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങള്

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് തൊഴില്
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നല്കപെടുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടേണ്ടതാണ.്

1. 1 സൗജന്യമ്കായ്ടി കത്കാഴ്ടിൽക്കാർഡ്ക് ലഭ്ടികുവ്കാൻ ഉള്ളഅവക്കാശം- കഷഡ്യൂൾ 2;

ഖണ്ടിക 1-5, വ്കാര്ക്ഷ്ടികമ്കാസ്റ്റര്ക്സര്ക്കുലര്ക്അദ്യ്കായം-3

2. അടപക്ടിച്ക്

15ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടിൽകത്കാഴ്ടിൽലഭ്ടികുവ്കാനുള്ളഅവക്കാശവുംആയത്ടിന്ക്കറ

കകപ്പറു റസരീതു ലഭ്ടികുന്നത്ടിനുംഉള്ളഅവക്കാശം- കഷഡ്യൂൾ 1; ഖണ്ടിക 8,

കഷഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ടിക 6-13

3. അകലങ്ടിൽകത്കാഴ്ടില്ടില്കായ്മടവതനംലഭ്ടികുവ്കാനുള്ളഅവക്കാശംആദ്യകത 30

ദ്ടിവസം (1/4 &പ്ടിന്നരീടുള്ളദ്ടിവസങ്ങള്ടിൽ 1/2)

4. കഷൽഫ്ക്ഓഫ്ക്ടതപ്കാജക്്ക്തയ്കാറ്കാകുവ്കാനുള്ളഅവക്കാശം

5. അഞ്ക്ക്ടിടല്കാമരീററ്ടിനുള്ള്ടിൽകത്കാഴ്ടിൽലഭ്ടിക്കാനുള്ളഅവക്കാശംഅകലങ്ടിൽടവ

തനത്ടിന്ക്കറ  10%അധ്ടികംലഭ്ടികുവ്കാനുള്ളഅവക്കാശം

6. കുട്ടികവള്ളം, വ്ടിതശമസൗകര്യം,

തപഥമശുതശൂഷസൗകര്യംഇവലഭ്ടികുന്നത്ടിനുള്ളഅവക്കാശംകഷഡ്യൂൾ 2;

ഖണ്ടിക 23-28

7. 15 ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടിൽടവതനംലഭ്ടികുന്നത്ടിനുള്ളഅവക്കാശം

8. ടവതനവ്ടിതരണത്ടികലക്കാലത്കാമസത്ടിന്ക്

 നഷ്ടപര്ടിഹ്കാരംലഭ്ടികുവ്കാനുഉള്ളഅവക്കാശം

9. സമയബന്ടിതമ്കായുള്ളപര്കാത്ടിപര്ടിഹ്കാരത്ടിനുള്ളഅവക്കാശം

10. ടസ്കാഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ക്നടതുന്നത്ടിനുള്ളഅവക്കാശം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടുന്നു എന്ന്കാൽ ച്ടില അവക്കാശങ്ങള്ക് 

സംരക്ടികകപടുന്ന്ടില.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

● കത്കാഴ്ടിലുറപ്പു ന്ടിയമം കഷഡ്യൂൾ 2 പ്കാര 1 അനുസര്ടിച്ക് 18 വയസ്ക്

പൂർത്ടിയ്കായഏകത്കാര്കാളും കത്കാഴ്ടിൽക്കാർഡ്ടിന്ക്അടപക്ടിച്കാൽ 15

ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടിൽടഫ്കാടട്കാ പത്ടിചകത്കാഴ്ടിൽക്കാർഡ്ക് ടകത്ദ്രസർക്കാർ

കചലവ്ടിൽലഭ്ടിക്കാനുള്ളഅവക്കാശമ്കാണ്ക് ന്ടിയമംനൽകുന്നത്ക്.

നിരീക്ഷണം
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● പത്ടിന്കാറ്കാം വ്കാർഡ്ടിൽ 189 കത്കാഴ്ടിൽക്കാർഡ്ക് രജ്ടിസ്റ്റർ കചയ്്ടിടുണ്ക്.2018-19

ക്കാലയളവ്ടില്ക്കത്കാഴ്ടില്ക്ക്കാര്ക്ഡ്ടിന്ക്അടപക്ടിചഎല്കാവര്ക്കും കത്കാഴ്ടില്ക്ക്കാര്ക്ഡ്ക്

ലഭ്യമ്കാക്ടിയ്ടിടുണ്ക് . 2018 19ക്കാലയളവ്ടിൽ 13ക്കാർഡുകൾകൂട്ടി

കക്കാടുത്ടിടുണ്ക്.കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾസ്വനംകചലവ്ടില്കാണ്ക് പുത്ടിയ കത്കാഴ്ടിൽ

ക്കാർഡ്ടിൽടഫ്കാടട്കാ പത്ടിചത്ക്എന്നും മനസ്ടില്കാക്കാൻസ്കാധ്ടിചു ഇതു

അവക്കാശലംഘനമ്കാണ്ക്.50 ടപർആക്്ടിവ്കായ്ടിപണ്ടികയടുകുന്നു.

തൊഴില ്ആവശ്യ പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയതിന്റെ കൈപറ്റ് രസീത്

ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം

നിരീക്ഷണം

● പരിശോധിച്ചതിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം തൊഴിലാളികള്മേറ്റ് ന് അറിയിച്ചു

മേറ്റ് എം ജി എൻആർഇ ജി എസ് ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്

ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാതെഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അല്ലഅപേക്ഷ നൽകാറുള്ളത.്

.തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശo

● കത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക്ന്ടിയമ തപക്കാരംകത്കാഴ്ടില്ക്ആവശ്യകപടുകഴ്ടിഞ്കാല്ക്പത്ടിനഞ്ക് ദ്ടിവസത്ടിനുള്ള്ടില്ക്

കത്കാഴ്ടില്ക്നല്ക്ക്ടിയ്ടിര്ടികണം.

● അകലങ്ടിൽകത്കാഴ്ടില്ടില്കായ്മടവതനംലഭ്ടികുവ്കാനുള്ളഅവക്കാശംആദ്യകത30 ദ്ടിവസം (1/4

&പ്ടിന്നരീടുള്ളദ്ടിവസങ്ങള്ടിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 ദ്ടിവസത്ടിനകതുതകന്നകത്കാഴ്ടിൽലഭ്ടിച്ടിരുന്നി്ടില.

*ന്ടിലവ്ടിൽകചയ്ു കഴ്ടിഞ്ക്പണ്ടിയുകടകൂല്ടിക്ടിട്കാനുണ്ക്.

ജോലിസ്ഥലത്ത,്കുടിവെള്ളം,തണല്,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റുകള്,എന്നിവലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

● തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം,തണല് ,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

,കയ്യുറ കാലുറ എന്നിവ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനം വഴി സൗജന്യ മായി തൊഴിലാളികള്ക്ക്

ലഭികെണ്ടാതാണ്
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നിരീക്ഷണം

● ന്ടിലവ്ടിൽകുട്ടികവള്ളം ലഭ്യമ്കായ്ടിടുണ്ക്. തപഥമശുതശൂഷയ്ക്കുള്ളക്ടിറ്ക്,തണല്ക്,എന്ന്ടിവ

ലഭ്യമ്കാണ്ക് എന്ന്കാണ്ക്ഫരീല്ക്ഡ്ക്വ്ടിസ്ടിറ്ക് കചയുന്നസമയത്ക് കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികള്ടില്ക്ന്ടിന്നും ടമറ്ക്

മ്കാര്ടില്ക്ന്ടിന്നും മനസ്ടില്കാക്കാന്ക്സ്കാധ്ടിചത്ക്. ഫസ്റ്റ്ക്എയ്്ക് ക്ടിറ്ക് സ്വനംകപസഎടുത്കാണ്ക്

വ്കാങ്ങുന്നത്ക്. കയുറകളുംക്കാലുറകളും ഉണ്ക്.

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗില്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം

● കത്കാഴ്ടില്ക്ഉറപ്പുന്ടിയമംകഷഡ്യൂള്ക്22 തപക്കാരംഒരുപദത്ടിആരംഭ്ടികുന്നത്ക് മുന്ക്പ്ക്പദത്ടി

സംബന്ടിചമുഴുവന്ക്ക്കാര്യങ്ങളുംകൃത്യമ്കായ്ടികത്കാഴ്ടില്കാള്ടികകളടബ്കാധ്യ

കപ്പടുതുന്നത്ടിന്ക്ബനകപടന്ടിര്ക്വഹണഉടദ്യ്കാഗസ്ഥന്ക്കറയും ,വ്കാര്ക്ഡ്ക്

കമമര്ക്,സ്കാടങത്ടികഉടദ്യ്കാഗസ്ഥര്ക്എന്ന്ടിവരുകടസ്കാന്ടിധ്യത്ടില്ക്ഏകതന്ക്ക്ടിലുംകപ്കാതു

സ്ഥലടത്കാകത്കാഴ്ടില്ടിടങ്ങള്ടില്ക്വച്ക്പദത്ടിആരംഭമരീറ്ടിംഗ്ക് നടടതണതുണ്ക്.

നിരീക്ഷണം

● ന്ടിലവ്ടിൽവ്കാർഡ്ടില്ക്തപതവ്ക്ത്ടിതുടങ്ങുന്നത്ടിനുമുന്ക്പ്ക് തടലന്ന്കാൾമരീറ്ടിംഗ്ക്കൂട്കാറുണ്ക്.എന്ന്കാണ്ക്

ഫരീൽഡ്ക്വ്ടിസ്ടിറ്ടിങ്ങ്ടിനു ടപ്കായടപ്പ്കാൾകത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾമുടഖനഅറ്ടിയുവ്കാൻകഴ്ടിഞത്ക്.

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലും തരത്തില്ഉള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാല്ചികിത്സ്യക്ക്ആവശ്യമയി വരുന്ന മുഴുവന്

ചിലവുകളും തൊഴിലാളിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

● കത്കാഴ്ടിൽ കചയുന്നസമയങ്ങള്ടിൽപത്ടിന്കാറ്കാംവ്കാർഡ്ടിൽ കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾക്ക്അപകടം

സംഭവ്ടിച്ടിട്ടിലഎന്ന്ക്ഫരീൽഡ്ക് വ്ടിസ്ടിറ്ക്ആയ്ടി കചന്നടപ്പ്കാൾ കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾ, ടമറ്ക്

എന്ന്ടിവർ മുടഖനഅറ്ടിയുവ്കാൻസ്കാധ്ടിചു.

പരാതി പരിഹാരം

● കത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക്ന്ടിയമകഷഡ്യൂള്ക്പകത്കാന്ക്പതു തപക്കാരംസമയബന്ടിതമ്കായ്ടിപര്കാത്ടി

പര്ടിഹ്കാരത്ടിനുള്ളഅവക്കാശംന്ടിഷ്കര്ക്ഷ്ടികുന്നു.പദത്ടിയുമ്കായ്ടിബനകപടപര്കാത്ടികള്ക്

ടഫ്കാണ്ക്മുടഖനടട്കാള്ക്തഫരീനമര്ക്ഉപടയ്കാഗ്ടിചും ടരഖ്കാമൂലംഎഴുത്ടിനല്ക്ക്ടിയുംഇകമയ്ടില്ക്

വഴ്ടിയുംസമര്ക്പ്പ്ടിക്കാവുന്നത്കാണ്ക്...

● 18004255720എന്നടട്കാൾ തഫരീനമറ്ടിൽപര്കാത്ടികൾടരഖകപടുത്കാംഎന്നുള്ളവ്ടിവരം

കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികള്ടിൽലഭ്യമ്കാകണം

നിരീക്ഷണം

● 18004255720എന്നടട്കാൾ തഫരീനമറ്ടിൽപര്കാത്ടികൾടരഖകപടുത്കാംഎന്നുള്ള

വ്ടിവരം കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികള്ടിൽലഭ്യമല.

● തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കുറവാണെന്നും കൂടാതെ വേദനം കിട്ടാൻ വൈകുന്നു എന്നുമാണ്
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തൊഴിലാളികൾപരാതി പറഞ്ഞത.്

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിൽതൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

● തകി്കാഴ്ടില്കാള്ടിയുകടത്കാമസസ്ഥലതുന്ടിന്ന്ക്അഞ്ക്ക്ടിടല്കാമരീറർചുറളവ്ടിലലകത്കാ

ഴ്ടിൽലഭ്ടികുന്നകതങ്ടിൽടവതനത്ടിന്ക്കറ 10

ശതമ്കാനംകൂട്ടിഅധ്ടികടവതനംലഭ്ടികുന്നത്ടിനുള്ളഅവക്കാശം

നിരീക്ഷണം

● പെിൊറാംവാർഡിനലനൊഴിലാളിേൾഅ്ചേ്ചുേികലാമീറ്ററിൽ

േൂട്ചുെൽപരിധിവിട് പണിക്ക് കപാോറില്ല.

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം

● കത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക് പദത്ടിയ്ടില്ക്ഏകറടുതു നടപ്പ്ടില്കാകുന്ന മുഴുവ്ക്ഴ്്ക്

തപവൃത്ടികളും ടസ്കാഷ്യല്ക് ഓഡ്ടിറ്ക് നു വ്ടിടധയമ്കാകണകമന്ന്ക് കസകന്ക് 17(2)

ന്ടിഷ്കര്ക്ഷ്ടികുന്നു

● ന്ടിയമം അനുശ്കാസ്ടികും തപക്കാരം ഉള്ള ടസ്കാഷ്യല്ക് ഓഡ്ടിറ്ക് തപതക്ടിയ ഇതുവകര

നടന്ന്ടിട്ടില.

രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ടകത്ദ്ര സർക്കാറ്ടിന്ക്കറ ന്ടിർടദശ തപക്കാരം ത്കാകഴ പറയുന്ന ഏഴു രജ്ടിസ്റ്ററുകൾ ന്ടിർബനമ്കായും

തഗ്കാമപഞ്കായത്ടിൽസൂക്ടിടകണ്കാത്കാണ്ക്

1. ടജ്കാബ്ക് ക്കാർഡ്ക് രജ്ടിസ്റ്റർ 

2. പ്ാമസഭ  രജ്ടിസ്റ്റർ 

3. ഡ്ടിമ്കാൻഡ്ക് / അടല്കാടകഷൻ&ടവതന രജ്ടിസ്റ്റർ 

4. വർക്ക് രജ്ടിസ്റ്റർ

5. ആസ്്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ

6. പര്കാത്ടിരജ്ടിസ്റ്റർ

7. കമറരീര്ടിയൽരജ്ടിസ്റ്റർ 

9.1 രജിസ്റ്റർ പരികോധെ

 AMC തപക്കാരമുള്ള 7 രജ്ടിസ്റ്ററുകൾ മ്കാതതടമ ഉണ്കായ്ടിരുകന്ന്കാള്ളു

1. നൊഴിൽോർഡ് രജിസ്റ്റർ
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 കത്കാഴ്ടിൽക്കാർഡ്ടിനുള്ള കുടുംബ്കാടപകയുകട രജ്ടിസ്റ്റർ ആണ്ക്കത്കാഴ്ടിൽക്കാർഡ്ക്

രജ്ടിസ്റ്റർ. 

 പത്ടിന്കാറ്കാംവ്കാർഡ്ടിൽ 189 കത്കാഴ്ടിൽ ക്കാർഡ്ക് രജ്ടിസ്റ്റർ കചയ്്ടിടുണ്ക്. ടഫ്കാടട്കാ

ഒട്ടിച്ക് വൃത്ടിയ്കായ്ടിസൂക്ടികുന്ന രജ്ടിസ്റ്റർആണ്ക്ക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞത്ക്.

 18-19 ക്കാലയളവ്ടിൽ 13 കത്കാഴ്ടിൽക്കാർഡ്ക് കൂട്ടിഅനുവധ്ടിച്ടിടുണ്ക്.

 മുഴുവൻ കത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക് അംഗങ്ങളുടടയും കത്കാഴ്ടിൽ ക്കാർഡ്ക് ഡരീകറയ്ടിൽസ്ക്

തപ്ടിന്ക്റ്ക്ഔട്ക്എടുത്ക്സൂക്ടിച്ടിടുണ്ക്.

2 പ്ാമസഭരജിസ്റ്റർ

 തഗ്കാമസഭ രജ്ടിസ്റ്റർ ക്കാണ്കാൻ കഴ്ടിഞു. പത്ടിന്കാറ്കാം വ്കാർഡ്ടികല ന്ടിർദ്ടിഷ്ട

ക്കാലയളവ്ടികല കത്കാഴ്ടിൽ തപവർത്ടികൾ തഗ്കാമസഭ രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ ക്കാണുവ്കാൻ

കഴ്ടിഞു.

3 ഡിമാൻഡ്അകലാകക്കഷൻ/കവെെരജിസ്റ്റർ

 ഡിമാൻഡ്അകലാകക്കഷൻരജിസ്റ്റർ ഉണായിര്ചുന്ചു. പപിെ്റ്ഔട് നചയ്്

രീെിയാണ്അവലംബിചിരിക്ക്ചുനെ്.വാർഡ്ചുേൾെിരിച

രീെിയിലായിര്ചുനില്ല രജിസ്റ്റർസൂക്ഷിചിരിക്ക്ചുനെ്.ആയെിൊൽ

നചയ്ഡിമാൻഡ് േനണത്ത്ചുനെിൽവളനര പപയാസം ഉണായിര്ചുന്ചു.

വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള രീതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു.

 4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:

 തപവൃത്ടിയുകട ല്ടിസ്റ്റും ച്ടിലവുംവ്ടിശദ്കാംശങ്ങളുംസംബന്ടിച്ക് രജ്ടിസ്റ്റർ

2018 19 ോലയളവിൽ നചയ്ചുവാൻ ഉക്ദേേിചിര്ചുന മ്ചുഴ്ചുവൻ

ഫയല്ചുേള്ചുകടയ്ചും വിവരങ്ങൾവർക്ക്രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്.

എം,നെഎ.എസ്ൽെിന്ചുംഡൗൺകലാഡ് നചയ്്ചു

സൂക്ഷിചിരിക്ക്ചുന്ചു.

* പെിൊറാംവാർഡിൽ 4വർക്ക്ചുേള്ചും ോണാൻേഴിഞ്ചു.

* വർക്കിെ്ആവേ്യമായി വനെ്ചുേനയല്ലാം ഇെിൽ

കരഖനപട്ചുത്തിയിരിക്ക്ചുന്ചു.

5ആസ്ിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥ്ടിരആസ്്ടികളുകട രജ്ടിസ്റ്റർ)

 ആസ്്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ ഉണ്ക്. എന്ന്കാൽ ച്ടില ഭ്കാഗങ്ങൾ പൂര്ടിപ്പ്ടിക്കാകത

രരീത്ടിയ്ടില്കായ്ടിരുന്നു ക്കാണ്കാൻ കഴ്ടിഞത്ക്. വ്കാർഡ്ക് ത്ടിര്ടിചുള്ള

രരീത്ടിയ്ടിൽ ആയ്ടിരുന്ന്ടില ആസ്്ടി രജ്ടിസ്റ്റർസൂക്ടിച്ടിര്ടികുന്നത്ക്. വ്കാർഡ്ക്

ത്ടിര്ടിച്ക് എഴുത്കാതത്ടിന്കാൽ തപസ്ുത ഉടദ്യ്കാഗസ്ഥൻകറ സഹ്കായം

ആവശ്യമ്കായ്ടിവന്നു.

 വ്കാർഡ്ക് ത്ടിര്ടിച്ക് എഴുതുകടയ്കാ, അകലങ്ടിൽ വർക്ടിംഗ്ക് വ്ടിശദ്കാംശം

എഴുതുന്ന ടപജ്ടിടല്കാ വ്കാർഡ്ക് ടരഖകപ്പടുതുക യ്കാകണങ്ടിൽ

പര്ടിടശ്കാധകർക്ക്എളുപ്പമ്കാവും.

6പരാെി രജിസ്റ്റർ:
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 തൊഴിൽ വേദനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി രജിസ്റ്റർ

 ന്ടിലവ്ടിൽ പര്കാത്ടികളും ഒന്നും 2018-2019 ക്കാലയളവ്ടിൽ ടരഖകപ്പടുത്ടിയ്ടിട്ടില.

.എഴുത്ടി സൂക്ടികുന്ന പര്കാത്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ പര്ടിടശ്കാധ്ടിചടപ്പ്കാൾ യ്കാകത്കാരുവ്ടിധ

പര്കാത്ടിയും ടരഖകപ്പടുത്ടിയത്കായ്ടികണ്ടില.

 18004255720 എന്ന ടട്കാൾ തഫരീ നമറ്ടിൽ പര്കാത്ടികൾ ടരഖകപടുത്കാം എന്നുള്ള

വ്ടിവരം കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികള്ടിൽലഭ്യമല.

7.നമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ :

 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

 കമറരീര്ടിയൽ രജിസ്റ്റർപരിശോധിച്ചതിൽവാങ്ങിയതും മറ്റുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത്

ബൈൻഡ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

 പത്ടിന്കാറ്കാംവ്കാർഡ്ടിൽകചയ് മൂന്ന്ക് കമറരീര്ടിയൽവർകുകളുംക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞു ടറ്കാഡ്ക്

ന്ടിർമ്കാണത്ടിന്ക്ആവശ്യമ്കായഎല്കാം കമറരീര്ടിയൽസ്ക്ന്ക്കറ വ്ടിവരങ്ങളും ടവണ്ടിവന്നതുകയും ഇത്ടിൽ

ടരഖകപ്പടുത്ടിയ്ടിര്ടികുന്നു.

പപവൃത്തിഫയലിനല22 കരഖേൾ

വ്കാര്ക്ഷ്ടികമ്കാസ്റ്റര്ക്സര്ക്കുലര്ക്തപക്കാരംഒരു തപവൃത്ടിഫയല്ടില്ക്ത്കാകഴപറയുന്നഇരുപത്ടിരണു

ടരഖകള്ക്ന്ടിര്ക്ബ്ബനമ്കായുംഉണ്കായ്ടിര്ടിടകണ്കാത്കാണ്ക്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസ്റ്റർസർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള

കവർപേജ്കാണാൻസ്കാധ്ടിചു.

● ജ്ടി ആർ എസ്ക്, ജ്ടിടയ്കാ ട്കാഗ്ടിങ്ക് ഓഫ്ക് അസറ്ക് ജ്ടി പ്ടിഎസ്ക് കല്കാടകഷൻ

എന്ന്ടിവർ ടരഖകപ്പടുത്ടിയ്ടിട്ടില

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്

● വർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ പേജ് നമ്പറും

രേഖപ്പെടുത്തി ആണ് ചെക്ക്ലിലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത.് പര്ടിടശ്കാധ്ടിച

ന്കാലു ഫയലുകള്ടിലും കചക്ക് ല്ടിസ്റ്റ്ക് ക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞു.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ

● ഒരു ജനകരീയഇടകപടല്ടിന്ക്കറ ടനർസ്കാക്യംകതള്ടിയ്ടികുന്ന ടരഖയ്കാണ്ക്

ആകൻപ്കാൻ. ടക്കാപ്പ്ടി.തഗ്കാമസഭന്ടിർടദശ്ടികുന്ന തപവർത്ടികൾകഷൽഫ്ക്
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ഓഫ്ക് ടതപ്കാജക്്ടിടലക്ക് മ്കാറുകയുംഇത്ടിൽന്ടിന്നും മുൻഗണനഅട്ടിസ്ഥ്കാനത്ടിൽ

അത്കാത്ക്സ്കാമത്ടികവർഷത്ടിൽആവശ്യമുള്ള തപവര്ക്ത്ടികതരകഞടുത്ക്

ആകൻപ്കാൻതയ്കാറ്കാകുകയും കചയും .ആകൻപ്കാന്ടിൽഉൾകപ്പട

തപവർത്ടിതകന്നയ്കാടണ്കാനടപ്പ്ടില്കാക്ടിയത്ക്എന്ന്ക് മനസ്ടില്കാകുന്നത്ടിനും

ആകൻപ്കാൻ ടക്കാപ്പ്ടിഉപകര്ടികുന്നു

● .പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ AMCപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട

ആക്ഷൻപ്ലാനിൻറെ കോപ്പി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ്ഡ്രോയിങ്

● സ്കാടങത്ടികഎസ്റ്റ്ടിടമറ്ക് പദത്ടിയ്ടിൽഏകറടുകുന്നഓടര്കാ

തപവർത്ടികുംസംസ്ഥ്കാനസർക്കാർചുമതലകപ്പടുത്ടിയഅധ്ടിക്കാര

സ്ഥ്കാനത്ടിന്ക്കറഅനുമത്ടിടയ്കാടുകൂട്ടിയസ്കാടങത്ടികഎസ്റ്റ്ടിടമറ്ക്

ഉണ്കായ്ടിര്ടിടകണത്കാണ്ക്.ഓടര്കാ തപവർത്ടികുംഎസ്റ്റ്ടിടമറ്ടിന്ക്കറ

സംക്ടിപ്ം, ഡ്ടികസൻ, തപവർത്ടിയുകട തപതരീക്ടിത ടനടങ്ങൾ

വ്ടിശദരീകര്ടികുന്നസ്കാടങത്ടികകുറ്ടിപ്പ്ക് തുടങ്ങ്ടിയവ

ഉണ്കായ്ടിര്ടിടകണതും കസക്വർ ടസ്കാഫ്ക്റ്ക് കവയറ്ടിലൂകടഓൺകലന്കായ്ടി

അനുമത്ടികൾലഭ്യമ്കാടകണതുമ്കാണ്ക്

പര്ടിടശ്കാധ്ടിചഫയലുകള്ടില്കാംഡരീകറൽഡ്ക്എസ്റ്റ്ടിടമറ്ക്ഉണ്കായ്ടിരുന്നു....

എന്നാൽ ഒരു ഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട് ,ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

● പര്ടിടശ്കാധ്ടിചഎല്കാ ഫയല്ടിലുംഡരീകറയ്ടിൽഎസ്റ്റ്ടിടമറ്ക്ക്കാണ്കാൻ

കഴ്ടിഞു.

● ബനകപ്പട ഉടദ്യ്കാഗസ്ഥരുകട ടഡടറ്കാട്ക് കൂട്ടിയ ഒപ്പ്ക് പര്ടിടശ്കാധ്ടിച

ഫയലുകള്ടിൽക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞ്ടില.

5.ഭരണാെ്ചുമെി

● ഒരുവ്കാർഡ്ടിൽഒരുവർഷംനടപ്പ്ടില്കാകുന്നകത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക് പദത്ടി

തപവർതനങ്ങൾക്ക്പഞ്കായത്ക് ഭരണസമ്ടിത്ടിനൽകുന്ന

അംഗരീക്കാരമ്കാണ്ക് ഭരണ്കാനുമത്ടിപര്ടിടശ്കാധ്ടിചഫയലുകള്ടില്ക്

ഭരണ്കാനുമത്ടി ടക്കാപ്പ്ടിയ്കാണ്ക്ക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞത്ക്.

6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച 4ഫയലുകളിലും സാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജക്സക്യൂറ്ടിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ
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കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്ക്, തീയതി മുതലായവയ കാണാൻകഴ്ടിഞു.

● ബനകപ്പട ഓഫ്ടിസറുകട തരീയത്ടി ടയ്കാടു കൂട്ടിയ ഒപ്പ്ക് ക്കാണ്കാൻ

കഴ്ടിഞ്ടില.

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ)്

പരിശോധിച്ച നാല് ഫയലുകളിലും സംയോജിത പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വർക്കുകൾ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം

* 16 വാർഡിൽപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെഡിമാൻഡ് ഫോം

ഉണ്ടായിരുന്നു

9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടവര് ക്കു തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോംന്കാല്ക്ഫയലുകള്ടിലുംക്കാണ്കാൻസ്കാധ്ടിചു

●

10.ഇമസ്റ്റർ റോൾ

 തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനരേ

ഖയാണ്ഇമസ്റ്റർ റോൾ.

 ഇതിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ട

റിഎന്നിവർഒപ്പും, സീലും രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ.് ഇ-മസ്റ്റര് 

റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർ ഒപ്പും, സീലും

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി

കാണാൻസാധിച്ചില്ല. ഇതിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പുകൾ,
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അവരുടെ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ, .കൂലി എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

 ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസിനു മുകളിൽ ഡേറ്റ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 വെട്ടി തിരുത്തലുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, മസ്റ്റർ റോൾ വെട്ടി

തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെസൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീയതി യോട് കൂടിയ ഒപ്പ് കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

 പരിശോധിച്ച വര്ക്ക് ഫയലുകളിലെ മസ്റ്റർ

റോളിൽതൊഴിലിന് ഹാജരാവുന്ന ദിവസം മുകളില് ഒപ്പ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, മസ്റ്റർ റോളുകള് ഒന്നും തന്നെ

പൂര്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചതായ് കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല.



 Check leaf നോളം പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഇ മസ്റെര് റോളില് ഉള്ള വെട്ടി

തിരുത്തലുകള്നിര്ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ.്

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എല്കാഫയലുകള്ടിലും M book ഉണ്കായ്ടിരുന്നു.

● കമഷർകമൻറ്ക്ബുക്ടിൽ ടപജ്മർഇവടരഖകപ്പടുത്ടിയ്ടിടുണ്ക്.

● ബന്ധനപടഉക്്യാ്സർഅൊയെ്ഓവർസിയർ,

എൻജിെീയർഎനിവര്ചുനടഒപ് നമഷർനമെ്റ്ബ്ചുക്കിൽ

ഉണായിര്ചുന്ചുഎങില്ചുംചിലയിടങ്ങളിൽഎല്ലാംെനന

െീയെി കരഖനപട്ചുത്താനെയാണ്ഒപിടിരിക്ക്ചുനെ്.

12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● കമറരീര്ടിയൽരജ്ടിസ്റ്റർപര്ടിടശ്കാധ്ടിചത്ടിൽകഴ്ടിഞ6 മ്കാസത്ടില്ക്1 തപവർത്ടി

കമറരീര്ടിയൽഉപടയ്കാഗ്ടിച്ക് കചയ്്ടിടുണ്ക്.
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● പുതൻകുളമ്ക് ടറ്കാഡ്ക്ന്ടിർമ്കാണം (RC276980)ഈതപവർത്ടിയുകടകമറരീര്ടിയൽല്ടിസ്റ്റ്ക്

ഫയല്ടിൽക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞു.

●

● കമറരീര്ടിയൽല്ടിസ്റ്റ്ടിൽകസതകടറ്ടിയുകടതരീയത്ടി ടയ്കാട്ക്കൂട്ടിയഒപ്പ്ക്ക്കാണുവ്കാൻ

കഴ്ടിഞ്ടില

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസംജോലിചെയ്തുഎന്നതിന്അടിസ്ഥാന

പ്പെടുത്തി അവര്ക്ക് നൽകേണ്ടതുകഅതായത്കൂലി,

ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാടക, മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ള

തുക എന്നിവ എല്ലാംകാണിച്ചുകൊണ്ട് പണം

കൈമാറുന്നതയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടവജ്ക്

ല്ടിസ്റ്റ്ക്

● മസ്റ്റർറോൾ പ്രകാരമുള്ള ടവജ്ക് ല്ടിസ്റ്റ്ക് എല്കാ ഫയലുകളിലും

കാണാന് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ചില വർക്ക് ഫയലുകളിൽ

സെക്രട്ടറി ഒപ്പ് സീൽഎന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുമസ്റ്റർടറ്കാൾഅവസ്കാന്ടിച്ക് 3 ദ്ടിവസത്ടിനകംതകന്ന

അളവുകൾബനകപ്പട ഉദ്യ്കാഗസ്ഥൻ

ടരഖകപ്പടുതണംഎന്ന്ക്ന്ടിയമം

അനുശ്കാസ്ടികുന്നു.അളവുകള്ടിൽ തകമടകടുകൾ

ഉണ്കായ്കാടല്കാ, ഉപടയ്കാഗ്ടികുന്ന കമറരീര്ടിയല്ടിന്ക്കറ

ക്വ്കാള്ടിറ്ടിയ്ടിൽന്ടിലവ്കാരംകുറയ്ക്കുകടയ്കാ,

ഉയർന്നഎസ്റ്റ്ടിടമറ്ക്ക്കാണ്ടികുകടയ്കാകചയുന്നത്ക്ന്ടിയമവ്ടിരു

ദമ്കാവുകയുംകസകൻ 25അനുശ്കാസ്ടികുന്നശ്ടികക്ക് .

● 4ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്റർറോൾമൂവ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ് ഫായലുകളില്ഉണ്ടായിരുന്നു

● കസതകടറ്ടിയുകട ഒപ്പ്ക് ഉകണങ്ടിലും തരീയത്ടി,സരീൽ

എന്ന്ടിവ ഉണ്കായ്ടിരുന്ന്ടില
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15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

● പരിശോധിച്ച പുത്തൻ കുളമ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ മെറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പര്ടിടശ്കാധ്ടിച 4വർക്ക്ഫയലുകള്ടിലുംഫണ്ക് തട്കാൻസ്ഫർ

ഓർഡർക്കാണുവ്കാൻകഴ്ടിഞു.

● എന്ന്കാൽ തപസ്ുത ഉടദ്യ്കാഗസ്ഥന്ക്കറ ടഡടറ്കാടുകൂട്ടിയഒപ്പും

സരീലും ക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞ്ടില.

17. കറായൽറ്റി

● പര്ടിടശ്കാധ്ടിച 4വർക്ക്ഫയലുകള്ടിലും ടറ്കായൽറ്ടിയുമ്കായ്ടി

ബനകപ്പടവർകുകൾകചയ്്ടിട്ടില്കായ്ടിരുന്നു.

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● തപവർത്ടിതുടങ്ങുന്നത്ടിനുമ്ക്തപവർത്ടിനടന്നുകക്കാണ്ടിര്ടികുടമ്കാ

ള്ക് , തപവർത്ടിപൂർതരീകര്ടിചുകഴ്ടിയുടമ്കാള്ക് 

തുടങ്ങ്ടിയഓടര്കാഘടത്ടികലയുംടഫ്കാടട്കാകൾഫയല്ടിൽസൂക്ടിക

ണകമന്നുന്ടിഷ്കർഷ്ടിച്ടിര്ടികുന്നു

● പര്ടിടശ്കാധ്ടിച 4വർക്ക്ഫയലുകള്ടിലും തപവർത്ടികളുകട ടഫ്കാടട്കാ

ക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞ്ടില.

●

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്

● പ്രവർത്തിസ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്

ജിയോയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്. എന്നാൽ ഇവ പരിശോധനയ്ക്ക്

വിധേയമാക്കിയ നാല് ഫയലുകളിലും ഇത് കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല.

20പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

● പര്ടിടശ്കാധ്ടിച ന്കാല്ക്ഫയലുകള്ടിലും തപവർത്ടി

പൂർതരീകരണസ്കാക്യപതതംക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞു.

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്
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● എഎംസ്ടി തപക്കാരമുള്ളടസ്കാഷ്യൽഒി്കാഡ്ടിറ്ക് നടപ്പ്കാകുന്നത്ക്

ഇടപ്പ്കാഴ്കാണ്ക്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സംസ്ഥ്കാനസർക്കാര്ടിന്ക്കറന്ടിർടദശതപക്കാരംവർക്ക്ഫയല്ടിൽസൂക്ടി

ടകണ22 മകതടരഖയ്കാണ്ക്കസറ്ക്ഡയറ്ടി.

● പര്ടിടശ്കാധനയ്ക്ക്ക് വ്ടിടധയമ്കാക്ടിയകപ്കാതു തപവർത്ടിയുകടന്കാല്ക്

വർക്ക്ഫയലുകള്ടിലുംകസറ്ക്ഡയറ്ടിക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞു.

● തപ്കാഥമ്ടികവ്ടിവരങ്ങൾഏകത്കാരുവ്യക്ടികുംമനസ്ടില്കാക്കാൻപറുന്ന

രരീത്ടിയ്ടിൽഉണ്കാടകണത്കാണ്ക്.

● പണ്ടിസ്ഥലകതകസൗകര്യങ്ങളുകടലഭ്യതഅടങ്ങ്ടിയകചക്്ടിസ്റ്റ്ക്പൂർ

ണമ്കായും പൂര്ടിപ്പച്ടിര്ടികണം.

● കസറ്ക്ഡയറ്ടിയുകട ഒരു ഭ്കാഗമ്കാണ്ക്

ടതപ്കാജക്്ക്ഇനരീഷ്യൽമരീറ്ടിങ്ങ്ക്.ഒരുതപവൃത്ടിതുടങ്ങുന്നത്ടിനു

മുമ്ക്തപവർത്ടികയകുറ്ടിചുളളവ്ടിവരങ്ങൾപങുവയ്ക്കുന്ന

തുംഅതുടപ്കാകലഒരുതപവർത്ടിഎങ്ങകനകചയണകമ

ന്ന്ക്കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികള്ക്ക്ക്കൃത്യമ്കായഅവടബ്കാധംഉണ്കാക്ടിഎ

ടുകുന്നത്ടിനുംവ്കാർഡ്ക്കമമർ, സ്റ്റ്കാഫ്ക് എന്ന്ടിവരുകട

അധ്യകതയ്ടിൽകൂടുന്നടയ്കാഗമ്കാണ്ക്പദത്ടി

ആരംഭമരീറ്ടിങ്ങ്ക്. പദത്ടിആരംഭ മരീറ്ടിംഗ്ക് നന്ന്കായ്ടിക്കാണ്കാൻ

കഴ്ടിഞു.

● കസറ്ക്ഡയറ്ടിയുകട ഒരു ഭ്കാഗമ്കാണ്ക്

വ്ടിജ്ടിലൻസ്ക്ആൻഡ്ക്ടമ്കാണ്ടിററ്ടിങ

കമ്ടിറ്ടി.വ്ടിജ്ടിലൻസ്ക്ആൻഡ്ക്ടമ്കാണ്ടിററ്ടികമ്ടിറ്ടി

യുകടറ്ടിടപ്പ്കാർട്ക്അഭ്ടിതപ്കായങ്ങൾടരഖകപ്പടുത്ടിയ്ടിടുണയ്ടി

രുന്ന്ടില.ഓടര്കാവ്കാർഡ്ടികലതപവർതനങ്ങകളന്ടിരരീക്ടികു

ന്നത്ടിനുംകൂടുതൽകമചകപ്പടുതുന്നത്ടിനുമ്കായ്ടിക്കാര്യകമ

മ്കായതപവർത്ടിടകണവരുമ്കാണ്ക്

വ്ടി.എം.സ്ടിയ്ടിൽഅംഗങ്ങൾആയ്ടിര്ടിടകണത്ക്.

● കസറ്ക്ഡയറ്ടി മകറ്കാരു ഒരു ഭ്കാഗമ്കാണ്ക് സ്ദ്രർശകകുറ്ടിപ്പ്ക്:

● തപവൃത്ടിയുകടഓടര്കാഘടങ്ങള്ടിലുള്ളപുടര്കാഗത്ടിവ്ടിലയ്ടിരു

തുന്നത്ടിനും,

കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികളുകടതപശ്ങ്ങൾമനസ്ടില്കാകുന്നത്ടിനും,

പദത്ടിന്ടിർവഹണഏജൻസ്ടിയുകടഉടദ്യ്കാഗസ്ഥർ,

ജനതപത്ടിന്ടിധ്ടികൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്ടിവർതപവൃത്ടിനടകുടമ്കാൾസ്ഥലസ്ദ്രർശ

നനടടതണത്കാണ്ക്.കസറ്ക്ഡയറ്ടികള്ടിൽ, ഇവ

ടരഖകപ്പടുടതണത്കാണ്ക്.സ്ദ്രർശ്ടികുന്നവർകസറ്ക്

ഡയറ്ടിയ്ടിൽ ടരഖകപ്പടുത്ടിയ്ടിര്ടികുന്നത്ക്ആയ്ടികണു.

● കസറ്ക്ഡയറ്ടി യ്ടില്ക്ഉണ്കായ്ടിര്ടിടകണ മകറ്കാരു

തപധ്കാനകപട ഭ്കാഗമ്കാണ്ക് കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികളുകടസ്കാക്ടിപതതം

,മസ്റ്റർടറ്കാള്ടിൽഒപ്പുകവചകത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾതപവൃത്ടികചയ്ു

എന്നും, ടമറ്ക്ടമൽടന്കാടംവഹ്ടിചുഎന്നുംകതള്ടിയ്ടികുന്ന

ആധ്ടിക്കാര്ടിക ടരഖയ്കാണ്ക്സ്കാക്ടിപതതം.അത്ക്കൃത്യമ്കായ്ടി

കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾഒപ്പ്ടിട്ടിര്ടികുന്നത്ക് ക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞു.
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പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിധേയമാക്കിയത്

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : ടക്കാരൻച്ടിറ നരീർച്കാൽസംരകണവും മൺബണ്ക് ന്ടിർമ്കാണവും

(FP/306171)

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 500000

ചിലവായ തുക 368755

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  1/11/2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 29/11/2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   1341

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length:2000mtr

Breadth : 1mtr, 0.30mtr

െിലവിൽ ഈ പപവർത്തി നചയ് സലം മണ് വന്ചു അടിഞ് മൂടി േിടക്ക്ചുന

അവസയാണ്. നചറിയ കൊെിൽപ്ചുല്ല് മൂടി േിടക്ക്ചുന്ചുണ്.

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : പൗകലാസ് വേേ്ചുളംസംരക്ഷണം

( WH/321691)

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 417000

ചിലവായ തുക 228525

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  4/2/2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 21/3/2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   831

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length:13.90 mtr
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Breadth : 13.90

Depth : 1.50 mtr

 കുളംക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞു.കുളംപണ്ടിനലരരീത്ടിയ്ടിൽപൂർതരീകര്ടിച്ടിടുണ്ക്.

കൃഷ്ടിസ്ഥലങ്ങള്ടിടലകുള്ളജലസൗകര്യത്ടിനു ടവണ്ടിയ്കാണ്ക്കുളം

ന്ടിർമ്ടിച്ടിര്ടികുന്നത്ക്.

 പണ്ടിപൂർതരീകര്ടിചത്ടിനുടശഷമുള്ളസ്ടിറ്ടിസൺഇൻഫർടമഷൻ ടബ്കാർഡ്ക്

ക്കാണ്കാൻകഴ്ടിഞു.

3.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : ടക്കാരൻച്ടിറ പുതൻകുളമ്ക് ടറ്കാഡ്ക് ന്ടിർമ്കാണം

( RC/276980)

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 276318

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  16/3/2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 22/3/2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   84

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length 72

Breadth 3mtr

പണ്ടികചയ് ടറ്കാഡ്ക്ക്കാണുവ്കാൻകഴ്ടിഞു. കമയ്ടിൻ ടറ്കാഡ്ടിൽന്ടിന്നും 300മരീറർ ഉള്ള്ടിടലക്ക്

ആയ്കാണ്ക് ടറ്കാഡ്ക് പണ്ടികചയ്്ടിര്ടികുന്നത.വളകരനലരരീത്ടിയ്ടിൽ ടറ്കാഡ്ക് പണ്ടി

പൂർതരീകര്ടിച്ടിടുണ്ക്.പര്ടിടശ്കാധനയ്ടിൽപ്കാടടശഖരത്ടിടലക്ക്ഇറങ്ങ്ടിടപ്പ്കാക്കാൻആണ്ക്ഈ

ടറ്കാഡ്ക് ഉപടയ്കാഗ്ടികുന്നത്ക്.പണ്ടിപൂർത്ടിയ്കാക്ടിയത്ടിനു ടശഷംഉള്ള സ്ടിറ്ടിസൺഇൻഫർടമഷൻ

ടബ്കാർഡ്ക്കാണുവ്കാൻകഴ്ടിഞു.

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : തപഭ്കാകരൻ കത്കാഴുതും പ്കാറ വകകുളംസംരകണം

(WH/320914)

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 215875

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  4/2/2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 21/3/2019
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തൊഴിൽ ദിനങൾ   785

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length: 14mtr

Breadth : 14

Depth : 1.5mtr

േ്ചുളംോണാൻേഴിഞ്ചു.അട്ചുത്ത്ചുള്ളേൃഷിയിടങ്ങളികലക്്കജലകസചെസൗേര്യത്തിെ്ചു

കവണിയാണ്േ്ചുളംെിർമിചെ്. പണിപൂർത്തിയാക്കിയെിെ്ചു കേഷം ഉള്ളസിറ്റിസൺ

ഇൻഫർകമഷൻകബാർഡ്ോണാൻേഴിഞ്ചു.േ്ചുളം പണിെല്ലരീെിയിൽപൂർത്തീേരിചിട്ചുണ്.

പത്ടിന്കാറ്കാംവ്കാർഡ്ടികല കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾയൂണ്ടിടഫ്കാം, ട്കാഗ്ക്  എന്ന്ടിവധര്ടിച്കാണ്ക് പണ്ടി

കചയുന്നത്ക്. കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികളുകടസ്വനം കചലവ്ടില്കാണ്ക് യൂണ്ടിടഫ്കാംവ്കാങ്ങുന്നത്ടിന്കായ്ടി പണം മുടക്ടിയത്ക്.

കൂട്കാകതഈവ്കാർഡ്ടികല കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾ കത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക് തഗ്കാമസഭയുംകൂട്കാറുണ്ക്.

76 നൊഴിലാളിേള്ചുനടഒര്ചു ്ിവസനത്തേൂലി മ്ചുഖ്യമപ്ിയ്ചുനട പപളയ്്ചുരിൊേ്ാസ

ഫണികലക്്ക(2018) ഇവർെൽേിയിട്ചുണ്.

CIB-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെസുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് സിറ്റിസൺ

ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ് Para 25(a), schedule 1അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തിയുടെഅടിസ്ഥാന

വിവരങ്ങൾഅതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക സാധനവേതനഘടകങ്ങൾയഥാർത്ഥ ചെലവ് തൊഴിൽ

ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾസാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന

രീതിയിൽപ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ.്.ഈബോർഡ്സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഓരോ
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പ്രവർത്തിയുടെയുംആരംഭഘട്ടത്തിൽആണ്.ഓരോപ്രവർത്തിക്കും അനുസൃതമായി

നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബോർഡുകൾസിമൻറ്ഉം കോൺക്രീറ്റും ഉപയോഗിച്ച്

നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ളക്സ്ഷീറ്റുകൾ

തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾസ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ.്

നിർമ്മാണച്ചെലവ് വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾക്ക് 3000 രൂപയും പൊതു പ്രവർത്തികൾക്ക് 5000

രൂപയുംആണ് പരമാവധി ചിലവ് എന്നാണ്ആനുവൽ മാസ്റ്റർസർക്കുലർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത.്

സിഐബിഅടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണംഎന്നത് നിർബന്ധമാണ.്–

പരിശോധനയ്ക് വിധേയമായ തൊഴില്ഇടങ്ങളില്ഒരു ഭ്കാഗതു ടപ്കാലും CIBസ്ഥാപിച്ചതായി

കണ്ടിരിന്നില്ല.

12.റോസ്ഗാർദിനം

തൊഴിൽആവശ്യകതകൃത്യമായിരജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിനുംതൊഴിലാളികളുടെഅർഹതകളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവരെബോധ്

യപ്പെടുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിറോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.റോസ്ഗാർദിനം

ആചരിക്കുന്നതിനുമുൻപായിവിവരവിദ്യാഭ്യാസവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്എന്ന്ജില്ലാപ്

രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർകലണ്ടർസംബന്ധിച്ച്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെപ്രത്യേകമാ

യിബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻറെചുമതലകളുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംസംസ്ഥാ

നസർക്കാർജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർരൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രതിമാസപട്ടികഅനുസരിച്ച്തന്നെറോസ്ഗാർദിനംസം

ഘടിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോർഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്

ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമന്ത്രാലയവുമായുംപൊതുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുവെക്കേണ്ടതുംഒരുമാസത്തിലൊരിക്കൽഗ്രാമപ

ഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ.്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്നിയോഗിക്കപ്പെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്

തിലെഭാരവാഹിദിനാചരണത്തിൽഅധ്യക്ഷതവഹിക്കേണ്ടതാണ.്ഇത്നടത്തുന്നതിനുംനടപടിക്രമങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തുന്

നതിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെഫെഡറേഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ.്

റോസ്ഗാർദിനംആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളദിവസംനടത്തുന്നതിനായിഉദ്യോഗസ്ഥരെനിയോഗിക്കേണ്ട

താണ്.ഈയോഗത്തിൽമിനിറ്റ്സ്പൊതുജനങ്ങൾക്ക്പരിശോധിക്കുന്നതിനുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിനുംലഭ്യമാക്കേണ്ടതു

ണ്ട.്സംസ്ഥാനസർക്കാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിപ്പോർട്ടുകൾശേഖരിക്കുന്നതാണ.്

സംസ്ഥാനസർക്കാർതൊഴിൽആവശ്യകതസംബന്ധിച്ച്ജില്ലാതലറിപ്പോർട്ടുകൾപതിവായിഅവലോകനംചെയ്യേണ്

ടതാണ്

13.വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി

ഓരോഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത മേൽനോട്ട സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ.്ഇതിൽ

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതും പകുതി പേർ സ്ത്രീകൾ

ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.അദ്ധ്യാപകർഅംഗനവാടി വർക്കർ സ്വയംസഹായസംഘത്തിലെഅംഗങ്ങൾസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ ഉപഭോക്തൃ സമിതികൾയുവജന ക്ലബ്ബുകൾപൊതുസമൂഹസംഘടനകൾ

തുടങ്ങിയവരിൽനിന്നും VMCഅംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് VMCയെ

നിയമിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമസഭയാണ.് പ്രവർത്തി സ്ഥലസന്ദർശനം തൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയം നടത്തൽ
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,രേഖകളുടെ പരിശോധന ,പ്രവർത്തി സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന ,പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം

നിർണയിക്കൽ, തുക നിർണയം പ്രവർത്തിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ

സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തൽഎന്നിവയാണ് പ്രധാന ചുമതല. VMCഎല്ലാ പ്രവർത്തികളും

പരിശോധിക്കേണ്ടതും മൂല്യ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അവ

ഗ്രാമസഭയിൽസമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് VMC റിപ്പോർട്ട് ഒരു പൊതു രേഖയായി കരുതേണ്ടതും

ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പൊതു രേഖയായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുമാണ.്

Sn Name Designation

1 വ്ടി.ഓമനകുടൻ കർഷകത്തൊഴിലാളി അംഗം

2 സുന്ടിതസുടരഷ്ക് സി.ഡി.എസ്

3 ടമര്ടി ച്കാടക്കാ തൊഴിലാളി അംഗം

4 ന്കാണ്ടി ടവല്കായുധൻ കത്കാഴ്ടില്കാള്ടി

5 കമലം ടവല്കായുധൻ കത്കാഴ്ടില്കാള്ടി

വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

ടസ്കാഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ക് തഗ്കാമസഭ വ്ടിവരങ്ങൾ

പ്കാലക്കാട്ക് ജ്ടിലയ്ടികല ആലതൂർ ട്്കാക്ടികല ക്ടിഴകടഞര്ടി പഞ്കായത്ക് പത്ടിന്കാറ്കാം വ്കാർഡ്ക്

ടക്കാരൻ ച്ടിറടസ്കാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ക് തഗ്കാമസഭ ക്കാലത്ക് 10 മണ്ടിക്ക് വ്കാൽ കുളമ്ക്ടക്കാട്ടിയ്കാട്ടിൽ

ടക്കാംപക്്ടിൽ കവച്ക്ആരംഭ്ടിചു.

കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികളും തഗ്കാമവ്കാസ്ടികളും കപ്കാതുതപവർതകരും കർഷകരും ടചർന്ന്ക്137ടപർ

തഗ്കാമസഭയ്ടിൽപകങടുതു.

കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികള്ടിൽ ന്ടിന്നും ഏറവും കൂടുതൽ കത്കാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിച മ്കാധവ്ടി അമ) എന്ന

കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികയ അധ്യകയ്കായ്ടി ത്ടിരകഞടുതു. തുടർന്ന്ക് അവതര്ടിപ്പ്ടിച ടസ്കാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ക്

റ്ടിടപ്പ്കാർട്ടിൽ ടമലുള്ളചർചകചയ്ു തരീരുമ്കാനങ്ങൾചുവകട ടചർകുന്നു.

.

ടസ്കാഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ക് തഗ്കാമസഭ യ്ടികലതരീരുമ്കാനങ്ങൾ

🔹 നൊഴിൽ ോർഡിൽ പെിപികക്കണകഫാകടാ ഇെിമ്ചുെൽ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓഫീസ്

മ്ചുഖാ്രംസൗജെ്യമായിെൽേണനമന്െീര്ചുമാെമായി.



27

🔹 നൊഴിലിനെഅകപക്ഷിച് 15 ്ിവസത്തിെ്ചുള്ളിൽനൊഴിൽ ലഭ്യമാക്ക്ചുനെിെ്ചുംഅല്ലാത്തപക്ഷം

നൊഴിലില്ലായ്മ കവെെം ലഭിക്ക്ചുനെിൊയി പ്ചോയത്ത് പഫണ് ഓഫീസ് മ്ചുഖാ്രം അകപക്ഷ

െൽേ്ചുനെിെ് െീര്ചുമാെമായി.

🔹 പപഥമേ്ചുപേൂഷേിറ്്റ പപാഥമിേആകരാ്്യ കേപ്ംവഴിലഭ്യമാക്ക്ചുനെിെ് െീര്ചുമാെമായി.

🔹 നൊഴിൽ നചയ്ചുന സമയത്ത് അപേടം സംഭവിചാൽ സസറ്്റ ഡയറിയിൽ കരഖനപട്ചുത്ത്ചുേയ്ചും

ചിേിതാനചലവിെ്ബില്ല്ചുേൾഎൻആർഇജിഓഫീസിൽസമർപിക്ക്ചുനെിെ് െീര്ചുമാെമായി.

🔹 നൊഴിൽ നചയ്് േഴിഞെിനെ േൂലി 15 ്ിവസത്തിെ്ചുള്ളിൽ ലഭ്യമാോത്ത പക്ഷം

പ്ചോയത്തിനല പഫണ്ഓഫീസ് മ്ചുഖാ്രംഅകപക്ഷെൽേ്ചുനെിെ് െീര്ചുമാെമായി.

🔹 പരാെി പരിഹാരത്തിെ്ചുള്ള കടാൾപഫീ െമർ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓഫീസർ മ്ചുമാനേ

സാപിക്ക്ചുനെിെ് െീര്ചുമാെമായി.

🔹 ആസ്ി രജിസ്റ്ററിൽ പപസ്്ചുെ വാർഡിനല വർക്ക്ചുേളിൽ" വാർഡ്" കരഖനപട്ചുത്ത്ചുനെിെ്

െീര്ചുമാെമായി.

🔹പരാെിേൾരജിസ്റ്ററിൽവാക്കാല്ചുള്ളപരാെിേൾവനര കരഖനപട്ചുത്ത്ചുനെിെ് െീര്ചുമാെമായി.

🔹 േവർ കപജിൽ കരഖനപട്ചുത്തിയിടില്ല ജികയാ ടാ്്, ജിപിഎസ് നലാകക്കഷൻ എനിവ

കരഖനപട്ചുത്ത്ചുനെിെ് െീര്ചുമാെമായി.

🔹 ഭരണാെ്ചുമെി യ്ചുനട കഫാകടാ കോപി ക്്ക പേരം േമ്യൂടറിൽ െിന് ഡൗൺകലാഡ് നചയ് പേർപ്

നവക്കാൻെീര്ചുമാെമായി.

🔹 നൊഴിലാളിേൾക്്ക ആവേ്യമായ ോല്ചുറ, സേയ്ചുറ എനിവ പ്ചോയത്തിനല

ലഭ്യെയ്ക്കെ്ചുസരിച് െൽോനമന്െീര്ചുമാെമായി.

🔹 നൊഴിൽ നചയ്ചുനെിെ് മൂന്ഘടത്തില്ചുള്ള കഫാകടാനയട്ചുത്ത് വർക്്കഫയൽ സൂക്ഷിക്ക്ചുനെിെ്

െീര്ചുമാെമായി.

🔹 ഈ മസ്റ്റർ കറാൾ നഡയിലി അറ്റൻഡൻസ് മ്ചുേളിൽ െീയെി കരഖനപട്ചുത്ത്ചുനെിെ്

െീര്ചുമാെമായി. േൂടാനെനവടിെിര്ചുത്തല്ചുേൾഒഴിവാക്ക്ചുനെിെ്ചുംെീര്ചുമാെമായി.

🔹 െിലവില്ചുള്ള വിജിലൻസ് ആൻഡ് കമാണിറ്ററിങ് േമിറ്റി പിരിച്ചുവിട് പ്ചുെിയ േമിറ്റി

രൂപീേരിക്കാൻെീര്ചുമാെമായി.

🔹 ഓകരാ പണിേള്ചും നചയ്്ചു പൂർത്തിയാക്കിയെിെ്ചുകേഷം സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ്

നവക്കാൻെീര്ചുമാെമായി.

െിർക്ദേേങ്ങൾ

● കത്കാഴ്ടിലുറപ്പുപദത്ടിഇന്ടിയുംവ്ടിജയകരമ്കായ്ടിമുടന്ന്കാട്ക്കക്കാണുടപ്കാകുന്നത്ടിന്ക്ഉടദ്യ്കാഗസ്ഥതലത്ടിലും

ഭരണതലത്ടിലുംഒരുടപ്കാകലമ്കാനദണങ്ങൾകനുസൃതമ്കായ്ടിതപവർത്ടികൾനടപ്പ്ടില്കാടകണതുണ്ക്.

കന്കാഴ്ടില്കാള്ടികളുംകമയ്ക്റ്ക്മ്കാരുംകത്കാഴ്ടിലുറപ്പുപദത്ടിയ്ടിൽതപവർത്ടികുന്നസ്റ്റ്കാഫുകളുംഅവരുകടന്ടിയ

മംഅനുശ്കാസ്ടികുന്നകൃത്യമ്കായന്ടിർടദശങ്ങൾപ്കാല്ടിടകണതുണ്ക്.

● കമഷർകമന്ക്റ്ക് ബുക്ക് മലയ്കാളത്ടിൽ എഴുത്ടി സൂക്ടികുകയ്കാകണങ്ടിൽ പര്ടിടശ്കാധ്ടികുന്നവർക്ക്

എളുപ്പമ്കാകും.

● 7 കരജ്ടിസ്റ്റർവ്കാർഡ്ക് ത്ടിര്ടിച്ക് എഴുത്ടിസൂക്ടികുകയ്കാകണങ്ടിൽപര്ടിടശ്കാധ്ടികുന്നവർക്ക്എളുപ്പമ്കാകും.
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ഉപസംപ്ഹം

ഇന്ടിതപവർത്ടികൾത്ടിരകഞടുകുടമ്കാൾഅതരീവജ്കാതഗതപുലർടതണതുണ്ക്.

ഭൂമ്ടികയപുനരുജരീവ്ടിപ്പ്ടികുന്നത്ടിനു൦അതുവഴ്ടിസുസ്ഥ്ടിരവ്ടികസനംസ്കാധ്യമ്കാകുന്നത്ടിനുംലക്ക് ഷ്യംകവച്ടിടുള്ള

കത്കാഴ്ടിലുറപ്പുപദത്ടിയുകടപ്കാന്ടിംഗ്ക്

നടത്ടിപ്പ്ക്എന്ന്ടിവസ്കാമൂഹ്ടികപ്കാര്ടിസ്ഥ്ടികമ്കാനദണങ്ങൾപ്കാല്ടിച്ക്കക്കാണ്ക്ശ്കാസ്ക്തതരീയമ്കായ്ടിതകന്നനടപ്പ്ടില്കാടക

ണതുണ്ക്.

എങ്ങകനകയങ്ടിലുംതപവർത്ടികൾനടപ്പ്ടില്കാക്ടികചലവ്ക്കൂടുകഎന്നുംകത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾകക്്കാഴ്ടിൽദ്ടിനങ്ങൾകൂടു

കഎന്നുംമ്കാതതമ്കാവരുത്ക്ന്ടിലപ്കാടുകൾ.

വ്യകമ്കായക്കാഴ്ചപ്പ്കാട്ടില്കാകതഅശ്കാസ്ക്തതരീയമ്കായരരീത്ടിയ്ടിൽതപവർത്ടികൾകതകരകഞടുകുന്നതുംകചയുന്നതും

,

ക്കാല്കാനുസൃതമല്കാതതപവർത്ടികൾകചയുന്നതുംഇത്ടിന്ക്കറയഥ്കാർത്ഥലക്യകതകളങകപ്പടുതുന്നത്കായ്ടിവ്ടി

ഷമടത്കാകടടന്കാക്ടിന്ടിൽടകണ്ടിവരുന്നത്ക്ആശങ്കാജനകമ്കാണ്ക്

ഈസ്കാമൂഹ്ടികപര്ടിടശ്കാധനഒരുഉയ്ടിർകതഴുടന്നൽപ്പ്ടിനുസ്കാധ്യമ്കാകുകമന്നതപത്യ്കാശടയ്കാകടഈറ്ടിടപ്പ്കാർട്ക്സമർ

പ്പ്ടികുന്നു.

ടസ്കാഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ക് തപവർതനങ്ങള്ടിൽപങ്കാള്ടികൾആയവർ

കസാഷ്യൽഓഡിറ്റ് പപവർത്തെങ്ങളിൽപങാളിേൾആയവർ
 വാർഡ്നമമർ

 പ്ചോയത്ത്ഉക്്യാ്സർ

 നൊഴില്ചുറപ് വിഭാ്ം ഉക്്യാ്സർ

 വാർഡിനലനൊഴിലാളിേൾ

 കമറ്്റമാർ

 േ്ചുട്ചുംബപേീ പപവർത്തേർ

അനുബനം- 1-

മഹാതാ്ാന്ധി ക്േീയ പ്ാമീണനൊഴില്ചുറപ്പദ്ധെി പപോരംഏനറ്റട്ചുക്കാവ്ചുന പപവൃത്തിേൾ :

വിഭാ്ംഎ-തപകൃത്ടി വ്ടിഭവപര്ടിപ്കാലനവുമ്കായ്ടിബനകപ്പട കപ്കാതു തപവൃത്ടികൾ.

 കുട്ടികവള്ള ടതസ്കാതസുകൾ ഉൾപ്പകടയുള്ള ഭൂഗർഭ ജല വ്ടിത്കാനം ഉയർതുന്നത്ടിന്കാവശ്യമ്കായ

അട്ടിയണകൾ,മൺതടയണകൾ, കചക്ക്ഡ്കാമുകൾ,തുടങ്ങ്ടിയവ

 നരീർതടത്ടിന്ക്കറ സമതഗ പര്ടിപ്കാലനത്ടിനുതകുന്ന കക്കാണൂർ ബണുകൾ,ഭൂമ്ടി

തടുത്ടിര്ടികൽ,ഗ്യ്കാബ്ടിടയ്കാൻന്ടിര്ക്മ്ടിത്ടികൾ

വിഭാ്ം ബി-ഖണ്ടിക അഞ്ടിൽ പര്കാമർശ്ടികുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജരീവടന്കാപ്കാധ്ടി കമചകപ്പടുതുവ്കാനുള്ള

തപവൃത്ടികൾ. (ബ്ടി പ്ടി എൽ ,പട്ടിക ജ്കാത്ടി, പട്ടികവർ്ം, വ്ടിധവകൾ, ഭ്ടിന്നടശഷ്ടിക്കാർ, ഐഎകവ
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ഗുണടഭ്കാക്കാകൾ.)

 ഇവരുകട ഭൂമ്ടിയ്ടിൽ ഉൽപ്പ്കാദന കമത വര്ക്ധ്ടിപ്പ്ടികുന്നത്ടിന്കാവശ്യമ്കായ ഭൂവ്ടികസനവും

,കുളം ,ക്ടിണർതുടങ്ങ്ടിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ക്ക്ആവശ്യമ്കായ തപവൃത്ടികൾ.

 പഴവർ്ങ്ങൾ,പടുനൂൽ,ടത്കാടവ്ടിളകൾതുടങ്ങ്ടിയവയുകടകൃഷ്ടിതപവൃത്ടികൾ.

 മൃഗ പര്ടിപ്കാലനവുമ്കായ്ടി ബനകപ്പടു കന്നുക്കാല്ടി കത്കാഴുതുകൾ,ആട്ടിന്ക്കൂട്ക്

,ടക്കാഴ്ടികൂട്ക്,പന്ന്ടികൂട്ക് തുടങ്ങ്ടിയവ്യക്ടിഗതആസ്ഥ്ടികൾ.

 സർക്കാർ ഭവന ന്ടിർമ്കാണ പദത്ടികള്ടിൽ ഉൾകപ്പടുത്ടി ന്ടിർമ്ടികുന്ന വരീടുകൾക്ക്

അവ്ടിദഗ്ദ ക്കായ്ടിക കത്കാഴ്ടിൽ.

 മത്യബനന തപവർതനങ്ങൾ ടതപ്കാത്കാഹ്ടിപ്പ്ടികുന്നത്ടിനുഅട്ടിസ്ഥ്കാന കസൗകര്യങ്ങള്കായ

മൽസ്യം ഉണകു ടകത്ദ്രങ്ങൾ,സൂക്ടിപ്പ്ക് ടകത്ദ്രങ്ങൾ മല്ക്സ്യതകുഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമ്കായ

അട്ടിസ്ഥ്കാന കസൗകര്യങ്ങൾഎന്ന്ടിവ.

വിഭാ്ംസി- ടദശരീയ തഗ്കാമരീണ ഉപജരീവന മ്ടിഷന്ക്കറ ന്ടിബനനകൾക്ക് വ്ടിടധയമ്കായ്ടി തപവർത്ടികുന്ന സ്വയം

സഹ്കായസംഘങ്ങൾക്ക് കപ്കാതുഅട്ടിസ്ഥ്കാന കസൗകര്യ വ്ടികസനം.

 സ്വയം സഹ്കായ സംഘങ്ങളുകട ഉപജരീവന തപവർതനങ്ങൾക്കാവശ്യമ്കായ വർക്ക് കഷഡ്ക് 

ന്ടിർമ്കാണം.

 ക്കാർഷ്ടിടക്കാൽപ്പന്നങ്ങളുകടസംഭരണത്ടിവശ്യമ്കായ കകട്ടിടങ്ങളുകട ന്ടിർമ്കാണം.

 കജവവളന്ടിർമ്കാണയൂണ്ടിറുകൾതുടങ്ങ്ടിയവ.

വിഭാ്ംഡി-തഗ്കാമരീണഅട്ടിസ്ഥ്കാന കസൗകര്യ വ്ടികസന തപവൃത്ടികൾ.

 മ്കാല്ടിന്യസംസ്കരണസംവ്ടിധ്കാനങ്ങൾ.

 അങണവ്കാട്ടിസ്കൂൾ തുടങ്ങ്ടിയവയ്ക്ക്ക് കകൂസ്ക് ന്ടിർമ്കാണം.

 ഒറകപ്പടു ക്ടിടകുന്ന തഗ്കാമങ്ങകളയും,തഗ്കാമരീണ ഉല്്കാദന ടകത്ദ്രങ്ങകളയും ന്ടിലവ്ടിലുള്ള

ടറ്കാഡുകളുമ്കായ്ടി ബന്ടിപ്പ്ടികുന്നത്ടിന്കാവശ്യമ്കായ എല്കാ ക്കാല്കാവസ്ഥയ്ടിലും

ഉപടയ്കാഗ്ടിക്കാൻപറുന്ന തഗ്കാമരീണ ടറ്കാഡുകൾ,ഓടകൾ,കലുങുകൾ,നടപ്പ്കാതകൾ .

 കപ്കാതുകള്ടിസ്ഥലങ്ങൾ

 കവള്ളകപ്പ്കാകം, വരൾച്കാ ന്ടിയതനണ തപവൃത്ടികൾ.

 തഗ്കാമ പഞ്കായതുകൾ,വന്ടിത്കാ സ്വയം സഹ്കായ സംഘങ്ങളുകട കഫഡടറ ഷനുകൾ,

തഗ്കാമരീണ ചനകൾ,അങണവ്കാട്ടികൾ, തപകൃത്ടി ടക്കാഭ ബ്കാധ്ടിതർകുള്ള അഭയ ടകത്ദ്രങ്ങൾ

തുടങ്ങ്ടിയവയ്ക്ക്ക് കകട്ടിട ന്ടിർമ്കാണം.

 കത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക് പദത്ടി തപക്കാരം ഏകറടുകുന്ന ന്ടിർമ്കാണ തപവൃത്ടികൾക്കാ വശ്യമ്കായ

ന്ടിർമ്കാണസ്കാമതഗ്ടികളുകട ഉൽപ്പ്കാദനം.

 കത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക്തപക്കാരം സൃഷ്ക്ട്ടികകപ്പട കപ്കാതു ആസ്്ടികളുകട അറകുറപ്പണ്ടികൾ

തുടങ്ങ്ടിയവ.

അനുബനം:വിവിധെലത്തില്ചുള്ളഉക്്യാ്സര്ചുനടച്ചുമെലേൾ.

കമറ്്റമാര്ചുനടച്ചുമെലേൾ.

തപവൃത്ടിസ്ഥലങ്ങള്ടിൽ തപവൃത്ടിയുകട ടമൽടന്കാടം.

 കത്കാഴ്ടിൽക്കാർഡ്ടിൽആവശ്യമുള്ളവ്ടിവരങ്ങൾടരഖകപ്പടുതുക.

 മസ്റ്റർ ടറ്കാള്ടിൽകത്കാഴ്ടില്കാള്ടികളുകടഹ്കാജർ ഉറപ്പുവരുതുക.

 ടമറ്ക്മ്കാരുകട പര്ടിശരീലനങ്ങള്ടിൽപകങടുകുക.അറ്ടിവുകൾ കത്കാഴ്ടില്കാള്ടിക

ളുമ്കായ്ടി പങുകവകുക

 തപവൃത്ടിഇടങ്ങള്ടിൽആവശ്യ മ്കായ കസൗകര്യങ്ങൾഉടണ്കാഎന്ന്ക് ഉറപ്പുവരുതുക

 കസറ്ക്ഡയറ്ടിയ്ടിൽ ടമ്കാണ്ടിററ്ടിംഗ്ടിന്ക് വരുന്ന ഉടദ്യ്കാഗസ്ഥകരകക്കാണ്ക് ഒപ്പ്ക് വയ്ക്പ്പ്ടികണം

 കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾക്ക് അവരുകട പതു അവക്കാശങ്ങകള കുറ്ടിച്ക് പറഞു കക്കാടുകുകയും

അവകര ടബ്കാധ്കാവത്ക്കര്ടികുകയും കചയുക

 പുത്ടിയ കത്കാഴ്ടിൽ ഇടങ്ങൾ കകണതുവ്കാനും പുത്ടിയ കത്കാഴ്ടിൽ ആസൂതതണം കചയുവ്കാനും

കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികകളസഹ്കായ്ടികുക .
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 കൃത്യമ്കായ്ടി ടസ്കാഷ്യൽഓഡ്ടിറ്ക് തഗ്കാമസഭയ്ടിലും,കതപ്കാജക്ക്റ്ക് മരീറ്ടിങ്ങ്ടിലും പര്ടിശരീലനക്യ്കാമ്ടിലും

പകങടുകുക.

 മറു കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾക്ക് കൂട്ടി ടമറ്ക്  ന്ക്കറ ചുമതലകള്ടിടലക്ക് കടന്നു വര്കാനുള്ള സ്കാഹചര്യം

ഉണ്കാകുക

 കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികളുമ്കായ്ടി ന്ടിരനര സമർകം പുലർതുകയും കൂടുതൽ ബനം

സ്ഥ്കാപ്ടികുകയും കചയുക.

ഓവർസീയർ /എ്ചേിെീയർ

 തപവൃത്ടികളുകടഎസ്റ്റ്ടിടമറ്ക് തയ്കാറ്കാകൽ.

 തപവൃത്ടിയുകട സ്കാടങത്ടിക ക്കാര്യങ്ങളും അളവുകളും കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികൾക്ക് പറഞു

കക്കാടുകുക.

 തപവൃത്ടിയുകട അളവുകൾ ടരഖകപ്പടുത്ടി കൂല്ടിനൽകുന്നത്ടി ന്കാവശ്യമ്കായ നടപട്ടികൾ

കചയുക.

പ്ചോയത്ത് നസപേടറി /അസിസ്റ്റന് നസപേടറി

 പദത്ടിയുകട ടമൽടന്കാടം.

 ബ്ടിലുകൾഅംഗരീകര്ടികൽ.

 കത്കാഴ്ടില്കാള്ടികളുകട ടവതനം യഥ്കാസമയം അവരുകട എകകൗണ്ടിൽ എത്ടികയന്നത്ക് ഉറപ്പു

വരുതൽ.

 മസ്റ്റർ ടറ്കാള്ക് സ്കാക്യകപ്പടുത്ടി കത്കാഴ്ടിൽഅനുമത്ടി നൽകുക,

നൊഴിലാളിേള്ചുനടേടമേൾ.

 കത്കാഴ്ടില്ടിടങ്ങള്ടിൽസമയകൃത്യതപ്കാല്ടികുക.

 ടതപ്കാജക്ക്റ്ക് മരീറ്ടിംഗ്ക്, കത്കാഴ്ടിലുറപ്പ്ക് തഗ്കാമസഭകൾ,ടസ്കാഷ്യൽ ഓഡ്ടിറ്ക് തഗ്കാമസഭകൾ എന്ന്ടിവയ്ടിൽ

പകങടുകുക.

 ഏൽപ്പ്ടികുന്ന ടജ്കാല്ടികൾകൃത്യതടയ്കാകട പൂർതരീകര്ടികുക.

 ദ്ടിവസവും കത്കാഴ്ടിൽ ആരംഭ്ടികുന്നത്ടിനു മുമും ടശഷവും മസ്റ്റർ ടറ്കാള്ടിൽ ഒപ്പുകൾ

ടരഖകപ്പടുതുക

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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


