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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്പോർട്ട്

പാലക്കാട് ജില്ല

ആലത്തൂർ. ബ്ലോക്ക്

കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 21 ഇളംങാവ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പീരീഡ്13.10.19 To 16.10.19

റിപ്പോര്ട്ട്തയ്യാറാക്കിയത്

ആലത്തൂര്ബ്ലോക്ക്

VRP മഹേഷ്K, ശ്രീജേഷ,് ജിജി, രഞ്ജിനി,സുജിത.
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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

18 ഗ്രാമസഭതീരുമാനങ്ങള്

18 ഉപസംഗ്രഹം

19 അനുബന്ധം- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികള്

20 അനുബന്ധം2 വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതല
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4

ഭൂപടം

വാർഡ് മാപ്. : ഇളംകാവ്, കിഴക്കഞ്ചേരി
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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 ആസ്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ

ലക്ഷ്യം.ദരിദ്രരുടെ ഉപജീവനവും ആയി 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

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
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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

1.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

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
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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

2.പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്

2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തുകള്

പടിഞ്ഞാറ് കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകള്

തെക്ക് പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

വടക്ക് വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകള്

4 വിസ്തീര്ണം

5 വാര്ഡ്കളുടെഎണ്ണം 22
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6 ജനസംഖ്യ 40928

9 പട്ടികജാതി 4526

10 പട്ടിക വർഗം 400

12 മൊത്തംസാക്ഷരത 78.86%

3.വാർഡിനെക്ചുറിച്ചുള്ളഅടിസാെവിവരം

1 അത്ടിരുകൾ

1.1 വടക് ചീരകുഴ്ടി , ക്ടിഴകഞ്ചേര്ടി

വാർഡ്

1.2 തതക്  കാരപാടം, തകാഞടകാട് വാർഡ്

1.3 ക്ടിഴക് വടകത്തറ, തച്ചഞകാട് വാർഡ്

1.4 പട്ടിഞാറ് ചീരകുഴ്ടി വാർഡ്

4.നൊഴില്ചുറപ് പദ്ധെിഅടിസാെവിവരം

അടിസാെവിവരം കിഴക്കഞ്ചേരി വാർഡ് 

1 Total No. of Job Cards issued 4327 280

2 Total No. of Active Job Cards 1901 121

3 Total no. of Job cards SC 487 68

4 Total no. Of Job card ST 56

5 Persondays Generated so far 124172 5051

6 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

272 2

Total Expenditure 35140516 964925
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5.ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ

നമ്പ

ര്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വര്ക്ക്ഐ,ഡി കാലയളവ് ചിലവ

പ്രവൃ

ത്തി

ദിനങ്ങ

ള്

1 ഇളംങ്കാവ.് പൊരിയം പാടം കനൽസംരക്ഷണവും,

വൃക്ഷ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപിക്കലും

IC -317549 30/09/2018

to 6/10/2018 1,64,275

595

2 ക്ചുണ്ചുകാട്. െീർചാൽസംരക്ഷണവ്ചും ,

മൺബണ് െിർമാണവ്ചും

FD - 306172 17/10/2018 to
30/10/2018

320100 1164

3 സണിയ്ചുനട ഭൂമിയിൽപ്ചുെിയക്ചുളം

െിർമാണം

WH - 320502 3/01/2019 to

9/03/2019
4,80,55

0

1642

6.അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള്

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് തൊഴില്

നല്കപെടുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടേണ്ടതാണ.്

1. 1 സൗജന്യമായ്ടി തതാഴ്ടിൽകാർഡ് ലഭ്ടികുവാൻ ഉള്ളഅവകാശം- തെഡ്യയൂൾ 2;

ഖണ്ടിക 1-5, വാര്െ്ടികമാസ്റ്റര്സര്കുലര്അദ്യായം-3

2. അഞപക്ടിച്ച്

15ദ്ടിവസത്ത്ടിനുള്ള്ടിൽതതാഴ്ടിൽലഭ്ടികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയത്ത്ടിന്തറ

കകപറു റസീതു ലഭ്ടികുന്നത്ടിനുംഉള്ളഅവകാശം- തെഡ്യയൂൾ 1; ഖണ്ടിക 8,

തെഡ്യയൂൾ 2; ഖണ്ടിക 6-13

3. അതലങ്ടിൽതതാഴ്ടില്ടിലായ്മഞവതനംലഭ്ടികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യതത്ത 30

ദ്ടിവസം (1/4 &പ്ടിന്നീടുള്ളദ്ടിവസങ്ങള്ടിൽ 1/2)

4. തെൽഫ്ഓഫ്ഞ്പാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അ്ചേ്ക്ടിഞലാമീററ്ടിനുള്ള്ടിൽതതാഴ്ടിൽലഭ്ടികാനുള്ളഅവകാശംഅതലങ്ടിൽഞവ

തനത്ത്ടിന്തറ  10%അധ്ടികംലഭ്ടികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുട്ടിതവള്ളം, വ്ടി്ശമസൗകര്യം,
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്പഥമശു്ശയൂെസൗകര്യംഇവലഭ്ടികുന്നത്ടിനുള്ളഅവകാശംതെഡ്യയൂൾ 2;

ഖണ്ടിക 23-28

7. 15 ദ്ടിവസത്ത്ടിനുള്ള്ടിൽഞവതനംലഭ്ടികുന്നത്ടിനുള്ളഅവകാശം

8. ഞവതനവ്ടിതരണത്ത്ടിതലകാലതാമസത്ത്ടിന്

 നഷ്ടപര്ടിഹാരംലഭ്ടികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബന്ടിതമായുള്ളപരാത്ടിപര്ടിഹാരത്ത്ടിനുള്ളഅവകാശം

10. ഞസാെ്യൽഓഡ്ടിറ്നടത്തുന്നത്ടിനുള്ളഅവകാശം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടുന്നു എന്നാൽ ച്ടില അവകാശങ്ങള് 

സംരക്ടികതപടുന്ന്ടില.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

● തതാഴ്ടിലുറപു ന്ടിയമം തെഡ്യയൂൾ 2 പാര 1 അനുസര്ടിച് 18 വയസ്

പയൂർത്ത്ടിയായഏതതാരാളും തതാഴ്ടിൽകാർഡ്ടിന്അഞപക്ടിച്ചാൽ 15

ദ്ടിവസത്ത്ടിനുള്ള്ടിൽഞഫാഞടാ പത്ടിച്ചതതാഴ്ടിൽകാർഡ് ഞക്്ദ്രസർകാർ

തചലവ്ടിൽലഭ്ടികാനുള്ളഅവകാശമാണ് ന്ടിയമംനൽകുന്നത്.

നിരീക്ഷണം

● 280. തതാഴ്ടിൽകാര്ഡുള്ള ഈവാർഡ്ടിൽ 121. ഞപർസജീവമായ്ടി തതാഴ്ടിൽ

തചയുന്നവരാണ.് 2018-19 കാലയളവ്ടില്തതാഴ്ടില്കാര്ഡ്ടിന്അഞപക്ടിച

എലാവര്കും തതാഴ്ടില്കാര്ഡ്ലഭ്യമാക്ടിയ്ടിടുണ് . തതാഴ്ടിലാള്ടികൾസ്വനം

തചലവ്ടിലാണ് പുത്ടിയ തതാഴ്ടിൽകാർഡ്ടിൽഞഫാഞടാ പത്ടിച്ചത്എന്നും

മനസ്ടിലാകാൻസാധ്ടിച്ചു ഇതു അവകാശലംഘനമാണ്

തൊഴില ്ആവശ്യ പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയതിന്റെ കൈപറ്റ് രസീത്

ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം

നിരീക്ഷണം
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● 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

● തതാഴ്ടിലുറപ്ന്ടിയമ ്പകാരംതതാഴ്ടില്ആവശ്യതപടുകഴ്ടിഞാല്പത്ടിന്്ചേദ്ടിവസത്ത്ടിനുള്ള്ടില്

തതാഴ്ടില്നല്ക്ടിയ്ടിര്ടികണം.

● അതലങ്ടിൽതതാഴ്ടില്ടിലായ്മഞവതനംലഭ്ടികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യതത്ത30 ദ്ടിവസം (1/4

&പ്ടിന്നീടുള്ളദ്ടിവസങ്ങള്ടിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 ദ്ടിവസത്ത്ടിനകത്തുതതന്നതതാഴ്ടിൽലഭ്ടിച്ച്ടിരുന്നി്ടില 100 തതാഴ്ടില്

ദ്ടിനങ്ങൾകുള്ളഅവകാശമുണായ്ടിടുംകഴ്ടിഞസാമ്പത്ത്ടികവര്െത്ത്ടിൽഭയൂര്ടിഭാഗം

50 ൽ താതഴ തതാഴ്ടിൽ ദ്ടിനങ്ങള് മാ്തമാണ്ഈവാർഡ്ടിതലതതാഴ്ടിലാള്ടികൾക്

ലഭ്യമായ്ടിടുള്ളത.്

● 121ആക്റീവ് തതാഴ്ടിലാള്ടികള്ഉള്ളഈവാര്ഡ്ടില് കഴ്ടിഞ വർെത്ത്ടിൽ ഒരു

കാർഡ്ടിൽരണുഞപർ ്പകാരംപണ്ടിതയടുത്തഞപാൾ മാ്തമാണ് 100 ദ്ടിവസംപണ്ടി

പയൂർത്ത്ടിയാകുന്നത.്

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

നിരീക്ഷണം

● ന്ടിലവ്ടിൽകുട്ടിതവള്ളം ലഭ്യമായ്ടിടുണ്. ്പഥമശു്ശയൂെയ്കുള്ളക്ടിറ്,തണല്,എന്ന്ടിവ

ലഭ്യമായ്ടിട്ടില എന്നാണ്ഫീല്ഡ്വ്ടിസ്ടിറ് തചയുന്നസമയത്ത് തതാഴ്ടിലാള്ടികള്ടില്ന്ടിന്നും

ഞമറ്മാര്ടില്ന്ടിന്നും മനസ്ടിലാകാന്സാധ്ടിച്ചത്. ഫസ്റ്റ്എയ്് ക്ടിറ് സ്വനംകപസ

എടുത്താണ് വാങ്ങുന്നത്. ന്ടിലവ്ടിൽ മുപഞതാളംകാലുറകൾപ്ചോയത്ത്ടിൽന്ടിന്നും

അനുവദ്ടിച്ച്ടിടുണ് എന്ന് ഞമറ്അറ്ടിയ്ടിച്ചു . ഞമറ്ടിന്തറ കകവശമാണ്എലാകാലുറകളും

സയൂക്ടിച്ച്ടിര്ടികുന്നത്.എന്നാൽപ്ചോയത്ത്ടിൽന്ടിന്നുംകകയുറകൾലഭ്യമായ്ടിട്ടില.

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗില്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം

● തതാഴ്ടില്ഉറപുന്ടിയമംതെഡ്യയൂള്22 ്പകാരംഒരുപദത്ടിആരംഭ്ടികുന്നത്മുന്പ്പദത്ടി

സംബന്ടിച്ചമുഴുവന്കാര്യങ്ങളുംകൃത്യമായ്ടിതതാഴ്ടിലാള്ടികതളഞബാധ്യ

തപടുത്തുന്നത്ടിന്ബനതപടന്ടിര്വഹണഉഞദ്യാഗസ്ഥന്തറയും ,വാര്ഡ്
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തമമ്പര്,സാഞങത്ടികഉഞദ്യാഗസ്ഥര്എന്ന്ടിവരുതടസാന്ടിധ്യത്ത്ടില്ഏതതന്ക്ടിലുംതപാതു

സ്ഥലഞത്താതതാഴ്ടില്ടിടങ്ങള്ടില്വച്ച്പദത്ടിആരംഭമീറ്ടിംഗ് നടഞത്തണതുണ.്

നിരീക്ഷണം

● ന്ടിലവ്ടിൽവാർഡ്ടില്്പ്വ്ത്ത്ടിതുടങ്ങുന്നത്ടിനുമുന്പ് (അഞന്നദ്ടിവസംരാവ്ടിതല പണ്ടി

തുടങ്ങുന്നത്ടിനുതതാടുമുമ്പ്)പദത്ടിആരംഭമീറ്ടിങ്കയൂടാറുണ്എന്നാണ്

തതാഴ്ടിലാള്ടികളുമായുള്ളസംസാരത്ത്ടിൽമനസ്ടിലായത്.

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലും തരത്തില്ഉള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാല്ചികിത്സ്യക്ക്ആവശ്യമയി വരുന്ന മുഴുവന്

ചിലവുകളും തൊഴിലാളിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

● തതാഴ്ടിൽഎടുകുന്നസമയത്തു തതാഴ്ടിലാള്ടികൾക്എതനങ്ടിലുംഅപകടം

സംഭവ്ടിച്ചാൽ ഞമറ് അത്ടിനുഞവണച്ടിക്ടിതാനടപട്ടികൾസ്വീകര്ടിച്ചു .എന്നാൽ

ബനതപടഅധ്ടികാര്ടികള്ടിൽ/പ്ചോയത്ത് ന്ടിന്നും ധനസഹായംലഭ്യമായ്ടില.

● അപകടംസംഭവ്ടികുന്നസ്ദ്രർഭങ്ങള്ടിൽ തതാടടുത്തുള്ള ( മയൂലം ഞകാട്) ്പാഥമ്ടിക

ആഞരാഗ്യ ഞക്്ദ്രത്ത്ടിൽച്ടിക്ടിത ഞതടാറാണ് പത്ടിതവന്നും തതാഴ്ടിലാള്ടികള്ടിൽന്ടിന്നും

അറ്ടിയാൻകഴ്ടിഞു.

പരാതി പരിഹാരം

● തതാഴ്ടിലുറപ്ന്ടിയമതെഡ്യയൂള്പതത്താന്പതു ്പകാരംസമയബന്ടിതമായ്ടിപരാത്ടി

പര്ടിഹാരത്ത്ടിനുള്ളഅവകാശംന്ടിഷ്കര്െ്ടികുന്നു.പദത്ടിയുമായ്ടിബനതപടപരാത്ടികള്

ഞഫാണ്മുഞഖനഞടാള്്ഫീനമ്പര്ഉപഞയാഗ്ടിച്ചും ഞരഖാമയൂലംഎഴുത്ടിനല്ക്ടിയുംഇതമയ്ടില്

വഴ്ടിയുംസമര്പ്ടികാവുന്നതാണ.്..

● 18004255720എന്നഞടാൾ ്ഫീനമ്പറ്ടിൽപരാത്ടികൾഞരഖതപടുത്താംഎന്നുള്ളവ്ടിവരം

തതാഴ്ടിലാള്ടികള്ടിൽലഭ്യമാകണം

നിരീക്ഷണം

● 18004255720എന്നഞടാൾ ്ഫീനമ്പറ്ടിൽപരാത്ടികൾഞരഖതപടുത്താംഎന്നുള്ള

വ്ടിവരം തതാഴ്ടിലാള്ടികള്ടിൽലഭ്യമല.

● തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കുറവായതിന്റെ പേരിൽ തൊഴിലാളികൾ

പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്നിന്നും പരിഹരിച്ചു

കണ്ടില്ല.

● ഒഞരവാർഡ്ടിൽതതന്നയുള്ളപണ്ടികളാണ് തതാഴ്ടിലാള്ടികൾ തചയ്ുവരുന്നത്

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിൽതൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2 Para 18 )
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● തതിാഴ്ടിലാള്ടിയുതടതാമസസ്ഥലത്തുന്ടിന്ന്അ്ചേ്ക്ടിഞലാമീറർചുറളവ്ടിലലതതാ

ഴ്ടിൽലഭ്ടികുന്നതതങ്ടിൽഞവതനത്ത്ടിന്തറ 10

ശതമാനംകയൂട്ടിഅധ്ടികഞവതനംലഭ്ടികുന്നത്ടിനുള്ളഅവകാശം

നിരീക്ഷണം

● ഒഞരവാർഡ്ടിൽതതന്നയുള്ളപണ്ടികളാണ് തതാഴ്ടിലാള്ടികൾതചയ്ു വരുന്നത.്

എന്നാൽഒരുതവണപറഞ്ശേരിവാർഡിൽ ഞപായ്ടിപണ്ടിതചയ്്ടിരുന്നുപഞക 10

ശതമാനം കയൂടുതൽഞവതനംലഭ്ടിച്ച്ടിരുന്ന്ടില.

● തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലത്തു നിന്ന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർചുറ്റളവിനെ

അപ്പുറത്ത് പോയി ജോലിചെയ്യാനും തൊഴിലാളികൾക്കും സമ്മതമാണെന്ന്

അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം

● തതാഴ്ടിലുറപ് പദത്ടിയ്ടില് ഏതറടുത്തു നടപ്ടിലാകുന്ന മുഴുവൻ ്പവൃത്ത്ടികളും

ഞസാെ്യല്ഓഡ്ടിറ്ടിനു വ്ടിഞധയമാകണതമന്ന് തസകന് 17(2) ന്ടിഷ്കര്െ്ടികുന്നു

● ന്ടിയമം അനുശാസ്ടികും ്പകാരം ഉള്ള ഞസാെ്യല് ഓഡ്ടിറ് ്പ്ക്ടിയ ഇതുവതര

നടന്ന്ടിട്ടില.

9 . രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ഞക്്ദ്ര സർകാറ്ടിന്തറ ന്ടിർഞദശ ്പകാരം താതഴ പറയുന്ന ഏഴു രജ്ടിസ്റ്ററുകൾ ന്ടിർബനമായും

്ഗാമപ്ചോയത്ത്ടിൽസയൂക്ടിഞകണാതാണ്

1. ഞജാബ് കാർഡ് രജ്ടിസ്റ്റർ 

2. ഗ്ാമസഭ  രജ്ടിസ്റ്റർ 

3. ഡ്ടിമാൻഡ് / അഞലാഞകെൻ&ഞവതന രജ്ടിസ്റ്റർ 

4. വർക് രജ്ടിസ്റ്റർ

5. ആസ്്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ

6. പരാത്ടിരജ്ടിസ്റ്റർ

7. തമറീര്ടിയൽരജ്ടിസ്റ്റർ 

9.1 രജിസ്റ്റർ പരിഞോധെ

 AMC ്പകാരമുള്ള 5 രജ്ടിസ്റ്ററുകൾ മാ്തഞമ ഉണായ്ടിരുന്നുള്ളു

1. നൊഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ

 തതാഴ്ടിൽകാർഡ്ടിനുള്ള കുടുംബാഞപകയുതട രജ്ടിസ്റ്റർ ആണ്തതാഴ്ടിൽകാർഡ്



14

രജ്ടിസ്റ്റർ.ഇതുവതരയുള്ള കാലയളവ്ടിൽ 21ആംവാർഡ്ടിൽ 280 തതാഴ്ടിൽകാർഡ്

പ്ചോയത്ത്ടിൽ ന്ടിന്നും അനുവദ്ടിച്ച്ടിടുണ്. ഞഫാഞടാ ഒട്ടിച്ച് വൃത്ത്ടിയായ്ടി

സയൂക്ടിച്ച തതാഴ്ടിൽ കാർഡ് രജ്ടിസ്റ്റർ കാണാൻ കഴ്ടിഞു, , കയൂടാതത

പ്ചോയത്ത്ടിതല മുഴുവൻ തതാഴ്ടിലുറപ് അംഗങ്ങളുതടയും തതാഴ്ടിൽ കാർഡ്

വ്ടിവരങ്ങൾ ്പ്ടിന്റ്ഔട്എടുത്ത്സയൂക്ടിച്ച്ടിര്ടികുന്നു.

2 ഗ്ാമസഭ രജിസ്റ്റർ

 ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതുമായ

പ്രവർത്തികൾ മുൻഗണന വിഭാഗ പ്രകാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്

 പര്ടിഞശാധ്ടിച്ച 3 ്പവൃത്ത്ടികളുതടയും ന്ടിർഞ്ദേശം ്ഗാമസഭ രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ

അവതര്ടിപ്ടിച്ചതായ്ടി കാണാൻ കഴ്ടിഞു എന്നാൽ 20/10/2018 ന് നടന്ന

്ഗാമസഭ രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ എലാ ഒപും ഏകഞദശം ഒരുഞപാതല തതന്ന

ആയ്ടിരുന്നു

3 ഡിമാൻഡ്അഞലാഞക്കഷൻ/ഞവെെരജിസ്റ്റർ

 ഡിമാൻഡ്അഞലാഞക്കഷൻരജിസ്റ്റർ ഉണായിര്ചുന്ചു, ഗപവൃതി

ഓർഡർആയിടായിര്ചുന്ചുസൂക്ഷിചിരിക്ക്ചുനെ്.എനാൽവാർഡ്

െിരിച്ചുള്ളരീെിയായിര്ചുനങിൽകൂട്ചുെൽ ഉചിെംആഞയനെ

4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:

 ്പവൃത്ത്ടിയുതട ല്ടിസ്റ്റും ച്ടിലവുംവ്ടിശദാംശങ്ങളുംസംബന്ടിച്ച് രജ്ടിസ്റ്റർ

 വർക് രജ്ടിസ്റ്റർകാണുവാൻകഴ്ടിഞു, വർക് രജ്ടിസ്റ്റർ ്പ്ടിന്റ്ഔട് തചയ്

രീത്ടിയ്ടിലായ്ടിരുന്നു.

 2018 19 കാലയളവിൽ നചയ്ചുവാൻ ഉഞ്ദേേിചിര്ചുന മ്ചുഴ്ചുവൻ

ഫയല്ചുകള്ചുഞടയ്ചും വിവരങ്ങൾവർക്ക്രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്

എം,നെഎ.എസ്ൽെിന്ചുംഡൗൺഞലാഡ് നചയ്്ചു

സൂക്ഷിചിരിക്ക്ചുന്ചു.

 വാർഡ് െിരിച്ചുള്ളവർക്കിെ്നറ വിേദാംേങ്ങൾ

ഞരഖനപട്ചുതിയിടില്ല

5ആസ്ിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥ്ടിരആസ്്ടികളുതട രജ്ടിസ്റ്റർ)

 2019 ജനുവര്ടി മാസം വതര തതാഴ്ടിലുറപ് പദത്ടിയുമായ്ടി ബനതപട്

തചയുന്ന ്പവർത്ത്ടികളുതട ഞപരും വ്ടിവരങ്ങളും നല രീത്ടിയ്ടിൽ

എഴുത്ടി സയൂക്ടിച്ച്ടിടുണ് എന്നാല് പ്രവ്ര്ത്തി പൂര്ത്തിയായ ദിവസം

ആരംഭിച്ച തീയതി ഏതുതരം ആസ്്ടി തുടങ്ങി മുഴുവൻ വ്ടിവരങ്ങളും

ഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില.

 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കാനാകാത്ത

രീതിയിലായിരുന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ ആയിരുന്നില്ല
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ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാർഡ് തിരിച്ച് എഴുതാത്ത അതിനാൽ

പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥൻസഹായംആവശ്യമായി വന്നു.

 വാർഡ് തിരിച്ച് എഴുതുകയോ, വാർഡ് വിശദാംശം എഴുതുന്ന പേജിൽ വാർഡ്

രേഖപെടുത്തുകയോചെയ്യുകയാണെങ്കിൽപരിശോധനക്ക്എളുപ്പമാകും.

6പരാെി രജിസ്റ്റർ:

 തൊഴിൽ വേദനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി രജിസ്റ്റർ

 ന്ടിലവ്ടിൽ പരാത്ടികളും ഒന്നും 2018-2019 കാലയളവ്ടിൽ ഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില

.എഴുത്ടി സയൂക്ടികുന്ന പരാത്ടി രജ്ടിസ്റ്റർ പര്ടിഞശാധ്ടിച്ചഞപാൾ. യാതതാരുവ്ടിധ

പരാത്ടിയും ഞരഖതപടുത്ത്ടിയതായ്ടികണ്ടില.

 18004255720 എന്ന ഞടാൾ ്ഫീ നമ്പറ്ടിൽ പരാത്ടികൾ ഞരഖതപടുത്താം എന്നുള്ള

വ്ടിവരം തതാഴ്ടിലാള്ടികള്ടിൽലഭ്യമല.

7.നമറീരിയൽ രജിസ്റ്റർ :

 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

 തമറീര്ടിയൽ രജിസ്റ്റർപരിശോധിച്ചതിൽവാങ്ങിയതും മറ്റുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത്

ബൈൻഡ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

 WH 320502എന്നവർക് ഞകാഡുള്ള പണ്ടിയ്ടിൽതമറീര്ടിയൽഉപഞയാഗ്ടിച്ചുള്ളവർക്കാണുവാൻ

സാധ്ടിച്ചു, ്പകൃത്ടിക്ടിണങ്ങുന്നരീത്ടിയ്ടിലുള്ളകയർതകാണുള്ളവ്ടിര്ടിപാണ് കുളത്ത്ടിൽ

ഉപഞയാഗ്ടിച്ച്ടിര്ടികുന്നത്.

 ഞകരള ഞസ്റ്ററ്കയർ Ltd ന്ടിന്നും 27300 രയൂപവ്ടിലയുള്ളകയറ്ടിന്തറ തമറ്ടിര്ടിയൽവാങ്ങ്ടിയതായ്ടി

കാണുവാൻകഴ്ടിഞു.

9.2ഗപവൃതിഫയലിനല 22 ഞരഖകൾ

വാര്െ്ടികമാസ്റ്റര്സര്കുലര്്പകാരംഒരു ്പവൃത്ത്ടിഫയല്ടില്താതഴപറയുന്നഇരുപത്ത്ടിരണു

ഞരഖകള്ന്ടിര്ബ്ബനമായുംഉണായ്ടിര്ടിഞകണാതാണ്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസ്റ്റർസർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള

കവർപേജ്കാണാൻസാധിച്ചില്ല

● പര്ടിഞശാധ്ടിച്ച ഫയലുകള്ടിൽ കവർ ഞപജ്ടിൽ, വർക് ഞകാഡ് ജ്ടിപ്്ടി തലാഞകെൻ

എന്ന്ടിവഞരഖതപടുത്ത്ടിട്ടിലാത്ത രീത്ടിയ്ടിലാണ്കാണുവാൻകഴ്ടിഞത്.

● ച്ടില ഫയലുകള്ടിൽ സാഞങത്ടിക വ്ടിദഗ്ധൻതറ ഞപരുതണങ്ടിലും , ഞമറ്ടിന്റ ഞപര്



16

കാണുവാൻകഴ്ടില..

● 283/18-19 WH 320502 എന്ന വർക് ഞകാട് ഉള്ളത്ടിൽ കവർഞപജ്

കാണുവാൻകഴ്ടിഞു

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്

● വർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ പേജ് നമ്പറും

രേഖപ്പെടുത്തിആണ് ചെക്ക്ലിലിസ്റ്റ് ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ തചക് ല്ടിസ്റ്റ് ഞകാപ്ടി കാണാൻകഴ്ടിഞു.

● ഞപജ് നമ്പഞരാടുകയൂട്ടിയ തചക് ല്ടിസ്റ്റ് സയൂക്ടികുന്നുണ്.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ

● ഒരു ജനകീയഇടതപടല്ടിന്തറ ഞനർസാക്യംതതള്ടിയ്ടികുന്ന ഞരഖയാണ്

ആകൻപാൻ. ഞകാപ്ടി.്ഗാമസഭന്ടിർഞ്ദേശ്ടികുന്ന ്പവർത്ത്ടികൾതെൽഫ്

ഓഫ് ഞ്പാജക്്ടിഞലക് മാറുകയുംഇത്ടിൽന്ടിന്നും മുൻഗണനഅട്ടിസ്ഥാനത്ത്ടിൽ

അതാത്സാമ്പത്ത്ടികവർെത്ത്ടിൽആവശ്യമുള്ള ്പവര്ത്ത്ടിതതരതഞടുത്ത്

ആകൻപാൻതയാറാകുകയും തചയും .ആകൻപാന്ടിൽഉൾതപട

്പവർത്ത്ടിതതന്നയാഞണാനടപ്ടിലാക്ടിയത്എന്ന് മനസ്ടിലാകുന്നത്ടിനും

ആകൻപാൻ ഞകാപ്ടിഉപകര്ടികുന്നു

● .പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽAMCപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട

ആക്ഷൻപ്ലാനിൻറെ കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചു.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ്ഡ്രോയിങ്

● സാഞങത്ടികഎസ്റ്റ്ടിഞമറ് പദത്ടിയ്ടിൽഏതറടുകുന്നഓഞരാ

്പവർത്ത്ടികുംസംസ്ഥാനസർകാർചുമതലതപടുത്ത്ടിയഅധ്ടികാര

സ്ഥാനത്ത്ടിന്തറഅനുമത്ടിഞയാടുകയൂട്ടിയസാഞങത്ടികഎസ്റ്റ്ടിഞമറ്

ഉണായ്ടിര്ടിഞകണതാണ്.ഓഞരാ ്പവർത്ത്ടികുംഎസ്റ്റ്ടിഞമറ്ടിന്തറ

സംക്ടിപ്ം, ഡ്ടികസൻ, ്പവർത്ത്ടിയുതട ്പതീക്ടിത ഞനടങ്ങൾ

വ്ടിശദീകര്ടികുന്നസാഞങത്ടികകുറ്ടിപ് തുടങ്ങ്ടിയവ

ഉണായ്ടിര്ടിഞകണതും തസക്വർ ഞസാഫ്റ് തവയറ്ടിലയൂതടഓൺകലനായ്ടി

അനുമത്ടികൾലഭ്യമാഞകണതുമാണ്

പര്ടിഞശാധ്ടിച്ചഫയലുകള്ടിലാംഡീകറൽഡ്എസ്റ്റ്ടിഞമറ്ഉണായ്ടിരുന്നു

● FP 306172എന്നവർക് ഞകാഡുള്ളഫയല്ടിൽബനതപട ഉഞദ്യാഗസ്ഥരുതട

ഒപുംസീലുംകാണുവാൻകഴ്ടിഞ്ടില.

5.ഭരണാെ്ചുമെി

● ഒരുവാർഡ്ടിൽഒരുവർെംനടപ്ടിലാകുന്നതതാഴ്ടിലുറപ് പദത്ടി

്പവർത്തനങ്ങൾക്പ്ചോയത്ത് ഭരണസമ്ടിത്ടിനൽകുന്ന
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അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമത്ടി.

● പര്ടിഞശാധ്ടിച്ചഫയലുകള്ടില്ഭരണാനുമത്ടി ഞകാപ്ടികാണാൻ

കഴ്ടിഞു.

● എലാത്ത്ടിലുംഓഞര തരത്ത്ടിലുള്ളഭരണാനുമത്ടിയുതട ഞഫാഞടാ

ഞകാപ്ടിയാണ് വർക്ഫയല്ടിൽഉൾതപടുത്ത്ടിയ്ടിര്ടികുന്നത.്

6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജത്സക്യയൂറ്ടിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്

● ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയ

കാണാൻസാധ്ടിച്ച്ടില ( വർക് ഞകാഡ്:FP 306172, IC 317549)

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ)്

പരിശോധിച്ച കനാല്വര്ക്കുകള്ക്ക്കൺവേർജൻസ്ബാധകമാണ്

ഫയലില്കൺവേർജൻസ്സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകല്സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം

21ആം വാർഡിൽപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിമാൻഡ

ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആകെ തൊഴിൽ ദിവസംഎത്ര വേണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഇല്ല.

9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടവര് ക്കു തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോംഫയലില്കാണാൻസാധിച്ചു.

10.ഇ-മസ്റ്റർ റോൾ

 തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,
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ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനരേ

ഖയാണ്ഇമസ്റ്റർ റോൾ.

 ഇതിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ട

റിഎന്നിവർഒപ്പും, സീലും രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ.് എന്നാൽ ഇ-

മസ്റ്റര്  റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർ ഒപ്പും, സീലും

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി

കാണാൻസാധിച്ചില്ല. ഇതിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പുകൾ,

അവരുടെ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ, .കൂലി എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

 പരിശോധിച്ച വര്ക്ക് ഫയലുകളിലെ മസ്റ്റർ

റോളിൽതൊഴിലിന് ഹാജരാവുന്ന ദിവസം മുകളില് ഒപ്പ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, മസ്റ്റർ റോളുകള് ഒന്നും തന്നെ

പൂര്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചതായ് കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല.

 മസ്റ്റർ ഞറാള്ടിൽ തവട്ടി ത്ടിരുത്തലുകൾകാണുവാൻകഴ്ടിഞു

 കവറ്നർ തകാണ് മായ്ച്ചു രീത്ടിയ്ടിൽകാണുവാൻകഴ്ടിഞു..

 Check leaf നോളം പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഇ മസ്റെര് റോളില് ഉള്ള വെട്ടി

തിരുത്തലുകള്നിര്ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ.്

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എലാഫയലുകള്ടിലും M book ഉണായ്ടിരുന്നു.

● തമെർതമൻറ്ബുക്ടിൽനമ്പർ ഞപജ്നമ്പർ

ഇവഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിടുണ്

● AS,TS നമ്പർഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില. മതസ്റ്റർഞറാൾനമ്പർ , ഇല.

● M.Bookൽ ്പീ തമെർതമന്റ് കാണാൻകഴ്ടിഞ്ടിട്ടില

● എം.ബുക്ടിൽ തമെർതമന്റ് എന്ന്എഴുത്ടിയ്ടിട്ടില.

● ച്ടിലത്ടിൽഎംബുക് നമ്പർകാണാൻകഴ്ടിഞ്ടില

● എംബുക്ടിൽ ഞഡറ് കയൂട്ടിയ ഒപ് കാണാൻകഴ്ടിഞ്ടില

● 84/18-19 എന്നഎംബുക്ടിൽസീൽഇല

● 283/18-19 എന്നഎംബുക്ടിൽസീൽആൻഡ് sign കാണാൻ

കഴ്ടിഞ്ടില

● ഇതില് പ്രവർത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവും

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ.്

● ബന്ധപ്പെട്ടഉദ്യോഗസ്ഥർ അതായത് ഓവർസിയർ,എൻജിനീയർ

എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് മെഷർമെന്റ ്ബുക്കില ്ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും

ചിലയിടങ്ങളിൽ എല്ലാംതന്നെ തീയതിരേഖപ്പെടുത്താതെ
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ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത.്

12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● WH 320502എന്നവർക് ഐഡ്ടിയുള്ള്പവർത്ത്ടിയ്ടിൽമാ്തഞമ തമറീര്ടിയൽല്ടിസ്റ്റ്

കാണുവാൻകഴ്ടിഞു.

● ഞകരളഞസ്റ്ററ്കയർ Ltd ന്ടിന്നും 27300രയൂപവ്ടിലയുള്ളകയറ്ടിന്തറതമറ്ടിര്ടിയൽ

വാങ്ങ്ടിയത്ടിന്തറബ്ടിലുംസ്ടിറ്ടിസൺഇൻഫർഞമെൻഞബാർഡ് തവച്ചത്ടിന്തറ

വകയ്ടിലുള്ള 3000രയൂപയുതടബ്ടിലുംകാണുവാൻകഴ്ടിഞു.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസംജോലിചെയ്തുഎന്നതിന്അടിസ്ഥാന

പ്പെടുത്തി അവര്ക്ക് നൽകേണ്ടതുകഅതായത്കൂലി,

ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാടക, മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ള

തുക എന്നിവ എല്ലാംകാണിച്ചുകൊണ്ട് പണം

കൈമാറുന്നതയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞവജ്

ല്ടിസ്റ്റ്

● മസ്റ്റർറോൾ പ്രകാരമുള്ള ഞവജ് ല്ടിസ്റ്റ് എലാ ഫയലുകളിലും

കാണാന്കഴിഞ്ഞു

● WH 320502എന്ന ഫയലിൽസെക്രട്ടറിയുടെ സീൽആൻഡ്

സൈൻ ഇല്ല

14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുമസ്റ്റർഞറാൾഅവസാന്ടിച് 3 ദ്ടിവസത്ത്ടിനകംതതന്ന

അളവുകൾബനതപട ഉദ്യാഗസ്ഥൻ

ഞരഖതപടുത്തണംഎന്ന്ന്ടിയമം

അനുശാസ്ടികുന്നു.അളവുകള്ടിൽ ്കമഞകടുകൾ

ഉണായാഞലാ, ഉപഞയാഗ്ടികുന്ന തമറീര്ടിയല്ടിന്തറ

ക്വാള്ടിറ്ടിയ്ടിൽന്ടിലവാരംകുറയ്കുകഞയാ,

ഉയർന്നഎസ്റ്റ്ടിഞമറ്കാണ്ടികുകഞയാതചയുന്നത്ന്ടിയമവ്ടിരു

ദമാവുകയുംതസകൻ 25അനുശാസ്ടികുന്നശ്ടികക്

വ്ടിഞധയമാഞവണ്ടിവരുകയുംതചയും.

● 3ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്റർറോൾമൂവ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ് ഫായലുകളില്ഉണ്ടായിരുന്നു

എന്നാൽചില ഭാഗങ്ങൾപൂരിപ്പിക്കാതെ

രീതിയിലായിരുന്നു.

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ
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● പരിശോധിച്ച 3 ഫയലുകളിലും ഒന്നിൽ മാത്രം മെറ്റീരിയൽ

ഉപയോഗിച്ചുള്ള വർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇൻഫർമേഷൻ

ബോര്ട് 3 പ്രവ്ര്ത്തികള്ക്ക്

എസ്റ്റിമാറ്റില്വച്ചിരുന്നെങ്കിലും 1 പ്രവർത്തിയുടെ

മാത്രമാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോര്ഡ്

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത.്

● ഞകരള ഞസ്റ്ററ് കയർ Ltd ന്ടിന്നും 27300 രയൂപവ്ടിലയുള്ള കയറ്ടിന്തറ

തമറ്ടിര്ടിയൽ വാങ്ങ്ടിയത്ടിന്തറ ബ്ടിലും സ്ടിറ്ടിസൺ ഇൻഫർഞമെൻ

ഞബാർഡ് തവച്ചത്ടിന്തറ വകയ്ടിലുള്ള 3000 രയൂപയുതട ബ്ടിലും

കാണുവാൻകഴ്ടിഞു

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പര്ടിഞശാധ്ടിച്ചഫയലുകള്ടില്

ഫണ്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ഡ്ഞകാപ്ടി

സയൂക്ടിച്ച്ടിടുണ്

● FP 306172എന്നവർക് ഞകാഡ് ഉള്ളഫയല്ടിൽസീൽഇല,

ഒപ്കാണാൻകഴ്ടിഞു

● WH 320502എന്ന വർക്ക്കോഡ് ഉള്ള ഫയലിൽസീൽആൻഡ്

സൈൻ ഇല്ല

● IC 317549എന്ന വർക്ക്കോഡ് ഉള്ള ഫയലിൽസീൽആന്റ

സൈൻ ഇല്ല

17. ഞറായൽറി

● പര്ടിഞശാധന വ്ടിഞധയമാക്ടിയ ഒരുവര്ക്ഫയല്ടിലും ഞറായൽറ്ടി

ബാധകമല.

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● ്പവർത്ത്ടിതുടങ്ങുന്നത്ടിനുമ്പ്്പവർത്ത്ടിനടന്നുതകാണ്ടിര്ടികുഞമ്പാ

ള് , ്പവർത്ത്ടിപയൂർത്തീകര്ടിച്ചുകഴ്ടിയുഞമ്പാള് 

തുടങ്ങ്ടിയഓഞരാഘടത്ത്ടിതലയുംഞഫാഞടാകൾഫയല്ടിൽസയൂക്ടിക

ണതമന്നുന്ടിഷ്കർെ്ടിച്ച്ടിര്ടികുന്നു

● ഇത്തരത്ത്ടിലുള്ള വ്ടിവ്ടിധഘടങ്ങള്ടിതല ഞഫാഞടാകൾഒന്നും

തതന്നതപാതു്പവൃത്ത്ടികള്ടില്കാണാൻസാധ്ടിച്ച്ടില.

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്

● പ്രവർത്തിസ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്
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ജിയോയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്. എന്നാൽ ഇവ പരിശോധനയ്ക്ക്

വിധേയമാക്കിയ ഒരു ഫയലില്പോലും കാണാന്സാധിച്ചില്ല.

20പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

● പര്ടിഞശാധ്ടിച്ച ഫയല്ടില് ്പ്വ്ത്ത്ടിപയൂര്ത്ത്ടികരണ

സാക്യപ്തത്ത്ടിൽച്ടിലഭാഗങ്ങള്ടിൽപയൂര്ടിപ്ടികാതത

രീത്ടിയ്ടിലായ്ടിരുന്നു ഞമലുഞദ്യാഗസ്ഥതന ഞപര് ഒപ്എന്ന്ടിവ

ഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

● എഎംസ്ടി ്പകാരമുള്ളഞസാെ്യൽഒിാഡ്ടിറ് നടപാകുന്നത്

ഇഞപാഴാണ്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സംസ്ഥാനസർകാര്ടിന്തറന്ടിർഞ്ദേശ്പകാരംവർക്ഫയല്ടിൽസയൂക്ടി

ഞകണ22 മതത്തഞരഖയാണ്കസറ്ഡയറ്ടി.

● പര്ടിഞശാധനയ്ക് വ്ടിഞധയമാക്ടിയതപാതു ്പവൃത്ത്ടികള്

3എണ്ണത്ത്ടിന്കസറ്ഡയറ്ടിസയൂക്ടിച്ച്ടിരുന്നു. 2 ്പവര്ത്ത്ടിയുതട

ഫയലുകള്ക്കസറ്ഡയറ്ടികാണാന്കഴ്ടിഞ്ടില

● കസറ്ഡയറ്ടിയുതട കവർഞപജ്ടിൽ ്പവർത്ത്ടിതയകുറ്ടിച്ചുള്ള

● ്പാഥമ്ടികവ്ടിവരങ്ങൾഏതതാരുവ്യക്ടികുംമനസ്ടിലാകാൻപറുന്ന

രീത്ടിയ്ടിൽഉണാഞകണതാണ്.്പവർത്ത്ടിആരംഭ്ടികുന്നദ്ടിവസം്പവർ

ത്ത്ടിഅവസാനതീയത്ടിഎസ്റ്റ്ടിഞമറ്തുക,്പവൃത്ത്ടിദ്ടിനങ്ങള്,എന്ന്ടിവ

കവർഞപജ്ടിൽ ഉണായ്ടിരുന്നു.

● പണ്ടിസ്ഥലതത്തതസൗകര്യങ്ങളുതടലഭ്യതഅടങ്ങ്ടിയതചക്്ടിസ്റ്റ്പയൂർ

ണമായും പയൂര്ടിപച്ച്ടിരുന്ന്ടില..

● കസറ്ഡയറ്ടിയുതട ഒരു ഭാഗമാണ്

ഞ്പാജക്്ഇനീെ്യൽമീറ്ടിങ്ങ്.ഒരു്പവൃത്ത്ടിതുടങ്ങുന്നത്ടിനു

മുമ്പ്്പവർത്ത്ടിതയകുറ്ടിച്ചുളളവ്ടിവരങ്ങൾപങുവയ്കുന്ന

തുംഅതുഞപാതലഒരു്പവർത്ത്ടിഎങ്ങതനതചയണതമ

ന്ന്തതാഴ്ടിലാള്ടികള്ക്കൃത്യമായഅവഞബാധംഉണാക്ടിഎ

ടുകുന്നത്ടിനുംവാർഡ്തമമ്പർ, സ്റ്റാഫ് 

എന്ന്ടിവരുതടഅധ്യകതയ്ടിൽകയൂടുന്നഞയാഗമാണ്പദത്ടി

ആരംഭമീറ്ടിങ്ങ്.പര്ടിഞശാധ്ടിച്ച്ഫയലുകള്ടിൽ 2എണ്ണത്ത്ടിന്

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എലാംഞമൽപറഞഅധ്ടികാര്ടികളുതട

സാന്ന്ടിധ്യത്ത്ടിൽപദത്ടിആരംഭമീറ്ടിംങ്ങ്

നടത്ത്ടിയതായ്ടിഞബാധ്യതപടു.എന്നാല്അത്ടില്

ഒതരണ്ണത്ത്ടില്ആരുംഒപ് ഞരഖതപടുത്ത്ടിയതായ്ടികണ്ടില.

അതുഞപാതലപണ്ടിആയുധങ്ങളുതടവാടക

നല്ക്ടിയുതടതണങ്ടിലുംഏതുതരംആയുധം ഉപഞയാഗ്ടിച്ച്

എന്നു ഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില

● കസറ്ഡയറ്ടിയുതട ഒരു ഭാഗമാണ്

വ്ടിജ്ടിലൻസ്ആൻഡ്ഞമാണ്ടിററ്ടിങ

കമ്ടിറ്ടി.വ്ടിജ്ടിലൻസ്ആൻഡ്ഞമാണ്ടിററ്ടികമ്ടിറ്ടി

യുതടറ്ടിഞപാർട്ഉണായ്ടിരുതന്നങ്ടിലുംഅഭ്ടി്പായങ്ങൾഞരഖ

തപടുത്ത്ടിയ്ടിടുണയ്ടിരുന്ന്ടില.ഓഞരാവാർഡ്ടിതല്പവർത്തന

ങ്ങതളന്ടിരീക്ടികുന്നത്ടിനുംകയൂടുതൽതമച്ചതപടുത്തുന്നത്ടി
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നുമായ്ടികാര്യകമമായ്പവർത്ത്ടിഞകണവരുമാണ്വ്ടി.എം.

സ്ടിയ്ടിൽഅംഗങ്ങൾആയ്ടിര്ടിഞകണത്.

● കസറ്ഡയറ്ടി മതറാരു ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ദ്രർശകകുറ്ടിപ്:

● ്പവൃത്ത്ടിയുതടഓഞരാഘടങ്ങള്ടിലുള്ളപുഞരാഗത്ടിവ്ടിലയ്ടിരു

ത്തുന്നത്ടിനും,

തതാഴ്ടിലാള്ടികളുതട്പശ്നങ്ങൾമനസ്ടിലാകുന്നത്ടിനും,

പദത്ടിന്ടിർവഹണഏജൻസ്ടിയുതടഉഞദ്യാഗസ്ഥർ,

ജന്പത്ടിന്ടിധ്ടികൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്ടിവർ്പവൃത്ത്ടിനടകുഞമ്പാൾസ്ഥലസ്ദ്രർശ

നംനടഞത്തണതാണ്.കസറ്ഡയറ്ടികള്ടിൽ,

സ്ദ്രർശകരുതടഞപരും,ഒപും,

ഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിരുതന്നങ്ടിലും, കുറ്ടിപ്ഉണായ്ടിരുന്ന്ടില.

● കസറ്ഡയറ്ടി യ്ടില്ഉണായ്ടിര്ടിഞകണ മതറാരു

്പധാനതപട ഭാഗമാണ് തതാഴ്ടിലാള്ടികളുതടസാക്ടിപ്തം

,മസ്റ്റർഞറാള്ടിൽഒപുതവച്ചതതാഴ്ടിലാള്ടികൾ്പവൃത്ത്ടിതചയ്ു

എന്നും, ഞമറ്ഞമൽഞനാടംവഹ്ടിച്ചുഎന്നുംതതള്ടിയ്ടികുന്ന

ആധ്ടികാര്ടിക

ഞരഖയാണ്സാക്ടിപ്തംപര്ടിഞശാധ്ടിച്ച്ഫയലുകള്ടിൽഉള്ള

കസറ്ഡയറ്ടിയ്ടില്എലാംതതാഴ്ടിലാള്ടികൾസാക്യതപടുത്ത്ടി

യ്ടിരുന്നു.

10.പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിധേയമാക്കിയത്

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : ഇളംകാവ് നപാരിയൻപാടം കൊൽസംരക്ഷണവ്ചും

വൃക്ഷതതകൾനവച് പിടിപിക്ക്ചും - IC/317549

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 180000

ചിലവായ തുക 164275

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  30/9/2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 6/10/2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   595

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length: 800 Mtr

Breadth : 2.5 Mtr
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Depth : 0.30 Mtr

 800M ഓളം ദൂരമ്ചുള്ള കൊൽ കാണ്ചുവാൻ സാധിച്ചു, എനാൽ

വൃക്ഷതതകൾകാണാൻകഴിഞില്ല

 വീെിയിൽ 2.5 m ഗപകാരമ്ചുള്ളഅളവ്കാണാൻകഴിഞില്ല, എനാൽ 1.2 m

വീെിയാണ്കാണ്ചുവാൻസാധിചെ്.

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് :കുണുകാട് നീർച്ചാൽസംരകണവും, മണ്ണ്ബണ് ന്ടിർമാണവും – FP

306172

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 354000

ചിലവായ തുക 320100

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  17/10/2018

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 30/10/2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   1164

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length: 1000 Mtr

Breadth : 1 Mtr

Depth : 0.30 Mtr

 രണ്തവണകളായ്ടി തചയ്ുതീർത്തനീർച്ചാൽസംരകണംഇഞപാൾന്ടിലവ്ടിൽ

പ്ടിഡബ്യുഡ്ടിയുതടകാടകനാൽന്ടിർമാണത്ത്ടിന്തറ ഭാഗമായ്ടിപകുത്ടിഭാഗവും

ഞകാൺ്കീറ് തചയ്്അവസ്ഥയ്ടിലാണ്.

 തചയ് പണ്ടികതളലാംവളതരവൃത്ത്ടിയായ്ടികാണാൻകഴ്ടിഞു

3.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : സണിയ്ചുനട ഭൂമിയിൽപ്ചുെിയക്ചുളം െിർമാണം WH

320502

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 500000

ചിലവായ തുക 480550

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  3/1/2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 9/3/2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   1642

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : Length : 15.21 Mtr

Breadth : 15.21

Depth : 1.5
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 സണ്ണ്ടിയുതടപറമ്പ്ടിതലകുളംകാണുവാൻകഴ്ടിഞു.

 WH /32052എന്ന വർക് ഞകാടുള്ളസണ്ണ്ടിയുതട ഭയൂമ്ടിയ്ടിൽപുത്ടിയകുളംന്ടിർമാണംഎന്ന

്പവർത്ത്ടിതചയ്ത് കാണുവാൻകഴ്ടിഞു.കുളത്ത്ടിൽന്ടിന്നുംചുറുമുള്ള

കൃെ്ടിഭയൂമ്ടിയ്ടിഞലക് ജലഞസചനസൗകര്യംലഭ്യമാകാൻകഴ്ടിയുന്നുണ്,കയൂടാതത മണ്ണ്ടിന്

സംരകണംതകാടുകുന്നരീത്ടിയ്ടിലുള്ളചക്ടിര്ടി തകാണുള്ളവ്ടിര്ടിപ്ആണ്

ഉപഞയാഗ്ടിച്ച്ടിര്ടികുന്നത.്കുളം ഉടമയുതടകുളത്ത്ടിൽന്ടിലവ്ടിൽമത്യകൃെ്ടി

തചയുന്നുമുണ.്

 സ്ടിറ്ടിസൺഇൻഫർഞമെൻ ഞബാർഡ് കുളത്ത്ടിനര്ടിക്ടിൽന്ടിന്നുംകാണുവാൻസാധ്ടിച്ചു,

എന്നാൽ

 M Book ഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിര്ടികുന്ന 14M ×14M നീളവുംവീത്ടിയും ഉള്ളകുളത്ത്ടിന്തറ അളവ്

ഏകഞദശം 12 M × 11 M ആണ് ഉണായ്ടിരുന്നത്.സണ്ണ്ടിയുതടകുളംഎന്നഞപര്ടിലുള്ള

വർക്ടിൽതതാഴ്ടിൽകാർഡ് പര്ടിഞശാധ്ടിച്ചഞപാൾപുഷ്പരാജ്എന്നാണ്കാണുവാൻ

കഴ്ടിഞത.്യഥാർത്ഥത്ത്ടിൽഈരണു ഞപരുകൾഒഞരവ്യക്ടിതതന്നയാണ്എന്നാണ്

മനസ്ടിലാകാൻകഴ്ടിഞത്

 സണ്ണ്ടിഎന്നുപറയുന്നഈവ്യക്ടിഒരു തതാഴ്ടിൽ ദ്ടിനം ഞപാലും തതാഴ്ടിൽ തചയ്തായ്ടി

കാണാൻകഴ്ടിഞ്ടില.

11.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

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.്–

പരിശോധനയ്കു വിധേയമായ ചില തൊഴില്ഇടങ്ങളില്സ്ടിറ്ടിസൺഇൻഫർഞമെൻ ഞബാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടു. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..

12.റോസ്ഗാർദിനം
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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

,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 വാസു C പാടശേഖര കമ്മിറ്റി മെമ്പർ

2 V G. രാജൻ കർഷകതൊഴിലാളി മെമ്പർ

3 സ്ടിനുസുഞദവൻ CDS മെമ്പർ
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4 സുബലക്മ്ടി ഞമറ്

5 അംബ്ടിക ഞമറ്

വിജിലന്സ് ആന്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആക്ടിവായ

കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നില്ല.

ഞസാഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമസഭവിവരങ്ങൾ

ഞസാെ്യൽ ഓഡ്ടിറ് ്ഗാമസഭ ക്ടിഴകഞ്ചേര്ടി പ്ചോയത്ത് വാർഡ് 21 ഇളങാവ്, പതങടുത്തവരുതട

വ്ടിവരങ്ങൾ

തതാഴ്ടിലുറപ് തതാഴ്ടിലാള്ടികൾ, ്ഗാമവാസ്ടികൾ, തപാതു്പവർത്തകർ, ജന്പത്ടിന്ടിധ്ടികൾ,

ഉഞദ്യാഗസ്ഥർഎന്ന്ടിവർ ഞചർന്ന്അന്ന് 38 ഞപർ.

പാലകാട് ജ്ടിലയ്ടിതല ആലത്തയൂർ ഞബാക്ടിതല ക്ടിഴകഞ്ചേര്ടി പ്ചോയത്ത് ഇരുപത്ത്ടിതയാന്നാം

വാർഡ് ഇളങാവ് ഞസാെ്യൽ ഓഡ്ടിറ് ്ഗാമസഭ കാലത്ത് 10 മണ്ടിക് ക്ടിഴകഞ്ചേര്ടി പ്ചോയത്ത്

ഹാള്ടിൽവച്ച്ആരംഭ്ടിച്ചു.

ഏറവും കയൂടുതൽ തതാഴ്ടിൽ ലഭ്ടിച്ച ര്ചുഗിണിയമ എന്ന തതാഴ്ടിലാള്ടിതയ അധ്യകയായ്ടി

ത്ടിരതഞടുത്തു.

അധ്യകയുതടസാന്ന്ടിധ്യത്ത്ടിൽ ്ഗാമസഭയ്ടിൽഎടുത്തതീരുമാനങ്ങൾ

ഞസാഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമസഭയിനലെീര്ചുമാെങ്ങൾ

🔹 തതാഴ്ടിൽ കാർഡ്ടിൽ പത്ടിപ്ടിഞകണഞഫാഞടാ ഇന്ടിമുതൽ എൻ ആർ ഇ ജ്ടി എസ് ഓഫീസ്

മുഖാനരംസൗജന്യമായ്ടി നൽകണതമന്ന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 തതാഴ്ടില്ടിതന അഞപക്ടിച്ച് 15 ദ്ടിവസത്ത്ടിനുള്ള്ടിൽ തതാഴ്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്ടിനും

അലാത്തപകം തതാഴ്ടില്ടിലായ്മ ഞവതനം ലഭ്ടികുന്നത്ടിനായ്ടി പ്ചോയത്ത് ്ഫണ് ഓഫീസ്

മുഖാനരംഅഞപകനൽകുന്നത്ടിന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 ്പഥമശു്ശയൂെക്ടിറ് ്പാഥമ്ടികആഞരാഗ്യ ഞക്്ദ്രംവഴ്ടി ലഭ്യമാകുന്നത്ടിന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 തതാഴ്ടിൽ തചയുന്ന സമയത്ത് അപകടം സംഭവ്ടിച്ചാൽ കസറ് ഡയറ്ടിയ്ടിൽ

ഞരഖതപടുത്തുകയും ച്ടിക്ടിതാതച്ചലവ്ടിന് ബ്ടിലുകൾ എൻആർഇജ്ടി ഓഫീസ്ടിൽ

സമർപ്ടികുന്നത്ടിന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 തതാഴ്ടിൽ തചയ്് കഴ്ടിഞത്ടിതന കയൂല്ടി 15 ദ്ടിവസത്ത്ടിനുള്ള്ടിൽ ലഭ്യമാകാത്ത പകം

പ്ചോയത്ത്ടിതല ്ഫണ്ഓഫീസ് മുഖാനരംഅഞപകനൽകുന്നത്ടിന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 പരാത്ടി പര്ടിഹാരത്ത്ടിനുള്ള ഞടാൾ്ഫീ നമ്പർ എൻ ആർ ഇ ജ്ടി എസ് ഓഫീസർ മുമ്പാതക

സ്ഥാപ്ടികുന്നത്ടിന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 ആസ്്ടി രജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽ ്പസ്ുത വാർഡ്ടിതല വർകുകള്ടിൽ" വാർഡ്" ഞരഖതപടുത്തുന്നത്ടിന്

തീരുമാനമായ്ടി.

🔹പരാത്ടികൾരജ്ടിസ്റ്ററ്ടിൽവാകാലുള്ളപരാത്ടികൾവതര ഞരഖതപടുത്തുന്നത്ടിന് തീരുമാനമായ്ടി
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🔹 കവർ ഞപജ്ടിൽ ഞരഖതപടുത്ത്ടിയ്ടിട്ടില ജ്ടിഞയാ ടാഗ്, ജ്ടിപ്ടിഎസ് തലാഞകെൻ എന്ന്ടിവ

ഞരഖതപടുത്തുന്നത്ടിന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 ഭരണാനുമത്ടി യുതട ഞഫാഞടാ ഞകാപ്ടി ക് പകരം കമ്പ്യയൂടറ്ടിൽ ന്ടിന്ന് ഡൗൺഞലാഡ് തചയ്

പകർപ് തവകാൻതീരുമാനമായ്ടി.

🔹 തതാഴ്ടിലാള്ടികൾക് ആവശ്യമായ കാലുറ, കകയുറ എന്ന്ടിവ പ്ചോയത്ത്ടിതല

ലഭ്യതയ്കനുസര്ടിച്ച് നൽകാതമന്ന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 തതാഴ്ടിൽ തചയുന്നത്ടിന് മയൂന്ന് ഘടത്ത്ടിലുള്ള ഞഫാഞടാതയടുത്ത് വർക് ഫയൽ

സയൂക്ടികുന്നത്ടിന് തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 ഈ മസ്റ്റർ ഞറാൾ തഡയ്ടില്ടി അറൻഡൻസ് മുകള്ടിൽ തീയത്ടി ഞരഖതപടുത്തുന്നത്ടിന്

തീരുമാനമായ്ടി. കയൂടാതത തവട്ടി ത്ടിരുത്തലുകൾഒഴ്ടിവാകുന്നത്ടിനും തീരുമാനമായ്ടി.

🔹 ന്ടിലവ്ടിലുള്ള വ്ടിജ്ടിലൻസ് ആൻഡ് ഞമാണ്ടിററ്ടിങ് കമ്ടിറ്ടി പ്ടിര്ടിച്ചുവ്ടിട് പുത്ടിയ കമ്ടിറ്ടി

രയൂപീകര്ടികാൻതീരുമാനമായ്ടി.

🔹ഓഞരാ പണ്ടികളും തചയ്ു പയൂർത്ത്ടിയാക്ടിയത്ടിനുഞശെംസ്ടിറ്ടിസൺ ഇൻഫർഞമെൻ ഞബാർഡ്

തവകാൻതീരുമാനമായ്ടി.

െിർഞ്ദേേങ്ങൾ

● തതാഴ്ടിലുറപുപദത്ടിഇന്ടിയുംവ്ടിജയകരമായ്ടിമുഞന്നാട്തകാണുഞപാകുന്നത്ടിന്ഉഞദ്യാഗസ്ഥതലത്ത്ടിലും

ഭരണതലത്ത്ടിലുംഒരുഞപാതലമാനദണങ്ങൾകനുസൃതമായ്ടി്പവർത്ത്ടികൾനടപ്ടിലാഞകണതുണ.്

തനാഴ്ടിലാള്ടികളുംതമയ്റ്മാരുംതതാഴ്ടിലുറപുപദത്ടിയ്ടിൽ്പവർത്ത്ടികുന്നസ്റ്റാഫുകളുംഅവരുതടന്ടിയ

മംഅനുശാസ്ടികുന്നകൃത്യമായന്ടിർഞ്ദേശങ്ങൾപാല്ടിഞകണതുണ.്

ഇത്തരത്ത്ടിലുള്ളകുറച്ചുന്ടിർഞ്ദേശങ്ങൾഅനുബനമായ്ടിഞചർത്ത്ടിടുണ.് (അനുബനംകാണുക)

● തമെർതമന്റ് ബുക് മലയാളത്ത്ടിഞലക് മാറുകയാതണങ്ടിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾകും വായ്ടിച്ചു

മനസ്ടിലാകുവാൻകഴ്ടിയുമായ്ടിരുന്നു

● തതാഴ്ടിലുറപ് പണ്ടിതയ സംബന്ടികുന്ന 7 രജ്ടിസ്റ്ററുകളും വാർഡ് ത്ടിര്ടിച്ചുള്ള രീത്ടിയ്ടിൽ ആണ്

സയൂക്ടിച്ച്ടിര്ടികുന്നത്എങ്ടിൽകയൂടുതൽഉച്ടിതംആകുമായ്ടിരുന്നു.

ഉപസംഗ്ഹം

ഇന്ടി്പവർത്ത്ടികൾത്ടിരതഞടുകുഞമ്പാൾഅതീവജാ്ഗതപുലർഞത്തണതുണ്.

ഭയൂമ്ടിതയപുനരുജീവ്ടിപ്ടികുന്നത്ടിനു൦അതുവഴ്ടിസുസ്ഥ്ടിരവ്ടികസനംസാധ്യമാകുന്നത്ടിനുംലക് െ്യംതവച്ച്ടിടുള്ള

തതാഴ്ടിലുറപുപദത്ടിയുതടപാന്ടിംഗ്

നടത്ത്ടിപ്എന്ന്ടിവസാമയൂഹ്ടികപാര്ടിസ്ഥ്ടികമാനദണങ്ങൾപാല്ടിച്തകാണ്ശാസ്്തീയമായ്ടിത്തതന്നനടപ്ടിലാഞക

ണതുണ്.

എങ്ങതനതയങ്ടിലും്പവർത്ത്ടികൾനടപ്ടിലാക്ടിതചലവ്കയൂടുകഎന്നുംതതാഴ്ടിലാള്ടികൾതക്ാഴ്ടിൽദ്ടിനങ്ങൾകയൂടു

കഎന്നുംമാ്തമാവരുത്ന്ടിലപാടുകൾ.

വ്യകമായകാഴ്ചപാട്ടിലാതതഅശാസ്്തീയമായരീത്ടിയ്ടിൽ്പവർത്ത്ടികൾതതതരതഞടുകുന്നതുംതചയുന്നതും

,

കാലാനുസൃതമലാത്ത്പവർത്ത്ടികൾതചയുന്നതുംഇത്ടിന്തറയഥാർത്ഥലക്യതത്തകളങതപടുത്തുന്നതായ്ടിവ്ടി

െമഞത്താതടഞനാക്ടിന്ടിൽഞകണ്ടിവരുന്നത്ആശങാജനകമാണ്
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ഈസാമയൂഹ്ടികപര്ടിഞശാധനഒരുഉയ്ടിർതത്തഴുഞന്നൽപ്ടിനുസാധ്യമാകുതമന്ന്പത്യാശഞയാതടഈറ്ടിഞപാർട്സമർ

പ്ടികുന്നു.

ഞസാെ്യൽഓഡ്ടിറ് ്പവർത്തനങ്ങള്ടിൽപങാള്ടികൾആയവർ

 വാർഡ്നമമ്പർ

 പ്ചോയത്ഉഞദ്യാ്സർ

 നൊഴില്ചുറപ് വിഭാ്ം ഉഞദ്യാ്സർ

 വാർഡിനലനൊഴിലാളികൾ

 ഞമറ്മാർ

 ക്ചുട്ചുംബഗേീ ഗപവർതകർ

അനുബനം- 1-

മഹാതാ്ാനി ഞദേീയ ഗ്ാമീണനൊഴില്ചുറപ്പദ്ധെി ഗപകാരംഏനറട്ചുക്കാവ്ചുന ഗപവൃതികൾ :

വിഭാ്ംഎ-്പകൃത്ടി വ്ടിഭവപര്ടിപാലനവുമായ്ടിബനതപട തപാതു ്പവൃത്ത്ടികൾ.

 കുട്ടിതവള്ള ഞ്സാതസുകൾ ഉൾപതടയുള്ള ഭയൂഗർഭ ജല വ്ടിതാനം ഉയർത്തുന്നത്ടിനാവശ്യമായ

അട്ടിയണകൾ,മൺതടയണകൾ, തചക്ഡാമുകൾ,തുടങ്ങ്ടിയവ

 നീർത്തടത്ത്ടിന്തറ സമ്ഗ പര്ടിപാലനത്ടിനുതകുന്ന തകാണയൂർ ബണുകൾ,ഭയൂമ്ടി

തടുത്ടിര്ടികൽ,ഗ്യാബ്ടിഞയാൻന്ടിര്മ്ടിത്ടികൾ

വിഭാ്ം ബി-ഖണ്ടിക അ്ചേ്ടിൽ പരാമർശ്ടികുന്ന കുടുംബങ്ങൾക് ജീവഞനാപാധ്ടി തമച്ചതപടുത്തുവാനുള്ള

്പവൃത്ത്ടികൾ. (ബ്ടി പ്ടി എൽ ,പട്ടിക ജാത്ടി, പട്ടികവർ്ം, വ്ടിധവകൾ, ഭ്ടിന്നഞശെ്ടികാർ, ഐഎകവ

ഗുണഞഭാകാകൾ.)

 ഇവരുതട ഭയൂമ്ടിയ്ടിൽ ഉൽപാദന കമത വര്ധ്ടിപ്ടികുന്നത്ടിനാവശ്യമായ ഭയൂവ്ടികസനവും

,കുളം ,ക്ടിണർതുടങ്ങ്ടിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ആവശ്യമായ ്പവൃത്ത്ടികൾ.

 പഴവർ്ങ്ങൾ,പടുനയൂൽ,ഞതാടവ്ടിളകൾതുടങ്ങ്ടിയവയുതടകൃെ്ടി്പവൃത്ടികൾ.

 മൃഗ പര്ടിപാലനവുമായ്ടി ബനതപടു കന്നുകാല്ടി തതാഴുത്തുകൾ,ആട്ടിന്കയൂട്

,ഞകാഴ്ടികയൂട,്പന്ന്ടികയൂട് തുടങ്ങ്ടിയവ്യക്ടിഗതആസ്ഥ്ടികൾ.

 സർകാർ ഭവന ന്ടിർമാണ പദത്ടികള്ടിൽ ഉൾതപടുത്ത്ടി ന്ടിർമ്ടികുന്ന വീടുകൾക്

അവ്ടിദഗ്ദ കായ്ടിക തതാഴ്ടിൽ.

 മത്യബനന ്പവർത്തനങ്ങൾ ഞ്പാതാഹ്ടിപ്ടികുന്നത്ടിനുഅട്ടിസ്ഥാന തസൗകര്യങ്ങളായ

മൽസ്യം ഉണകു ഞക്്ദ്രങ്ങൾ,സയൂക്ടിപ് ഞക്്ദ്രങ്ങൾ മല്സ്യ്കുെ്ടിക് ആവശ്യമായ

അട്ടിസ്ഥാന തസൗകര്യങ്ങൾഎന്ന്ടിവ.

വിഭാ്ംസി- ഞദശീയ ്ഗാമീണ ഉപജീവന മ്ടിെന്തറ ന്ടിബനനകൾക് വ്ടിഞധയമായ്ടി ്പവർത്ത്ടികുന്ന സ്വയം

സഹായസംഘങ്ങൾക്തപാതുഅട്ടിസ്ഥാന തസൗകര്യ വ്ടികസനം.

 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുതട ഉപജീവന ്പവർത്തനങ്ങൾകാവശ്യമായ വർക് തെഡ് 

ന്ടിർമാണം.

 കാർെ്ടിഞകാൽപന്നങ്ങളുതടസംഭരണത്ത്ടിവശ്യമായ തകട്ടിടങ്ങളുതട ന്ടിർമാണം.

 കജവവളന്ടിർമാണയയൂണ്ടിറുകൾതുടങ്ങ്ടിയവ.

വിഭാ്ംഡി-്ഗാമീണഅട്ടിസ്ഥാന തസൗകര്യ വ്ടികസന ്പവൃത്ത്ടികൾ.

 മാല്ടിന്യസംസ്കരണസംവ്ടിധാനങ്ങൾ.
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 അങണവാട്ടിസ്കയൂൾ തുടങ്ങ്ടിയവയ്ക്കകയൂസ് ന്ടിർമാണം.

 ഒറതപടു ക്ടിടകുന്ന ്ഗാമങ്ങതളയും,്ഗാമീണ ഉല്പാദന ഞക്്ദ്രങ്ങതളയും ന്ടിലവ്ടിലുള്ള

ഞറാഡുകളുമായ്ടി ബന്ടിപ്ടികുന്നത്ടിനാവശ്യമായ എലാ കാലാവസ്ഥയ്ടിലും

ഉപഞയാഗ്ടികാൻപറുന്ന ്ഗാമീണ ഞറാഡുകൾ,ഓടകൾ,കലുങുകൾ,നടപാതകൾ .

 തപാതുകള്ടിസ്ഥലങ്ങൾ

 തവള്ളതപാകം, വരൾച്ചാ ന്ടിയ്നണ ്പവൃത്ത്ടികൾ.

 ്ഗാമ പ്ചോയത്തുകൾ,വന്ടിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുതട തഫഡഞറ െനുകൾ,

്ഗാമീണ ചനകൾ,അങണവാട്ടികൾ, ്പകൃത്ടി ഞകാഭ ബാധ്ടിതർകുള്ള അഭയ ഞക്്ദ്രങ്ങൾ

തുടങ്ങ്ടിയവയ്ക് തകട്ടിട ന്ടിർമാണം.

 തതാഴ്ടിലുറപ് പദത്ടി ്പകാരം ഏതറടുകുന്ന ന്ടിർമാണ ്പവൃത്ത്ടികൾകാ വശ്യമായ

ന്ടിർമാണസാമ്ഗ്ടികളുതട ഉൽപാദനം.

 തതാഴ്ടിലുറപ്്പകാരം സൃെ്ട്ടികതപട തപാതു ആസ്്ടികളുതട അറകുറപണ്ടികൾ

തുടങ്ങ്ടിയവ.

അനുബനം:വിവിധെലതില്ചുള്ളഉഞദ്യാ്സര്ചുനടച്ചുമെലകൾ.

ഞമറ്മാര്ചുനടച്ചുമെലകൾ.

്പവൃത്ത്ടിസ്ഥലങ്ങള്ടിൽ ്പവൃത്ത്ടിയുതട ഞമൽഞനാടം.

 തതാഴ്ടിൽകാർഡ്ടിൽആവശ്യമുള്ളവ്ടിവരങ്ങൾഞരഖതപടുത്തുക.

 മസ്റ്റർ ഞറാള്ടിൽതതാഴ്ടിലാള്ടികളുതടഹാജർ ഉറപുവരുത്തുക.

 ഞമറ്മാരുതട പര്ടിശീലനങ്ങള്ടിൽ പതങടുകുക. അറ്ടിവുകൾ

തതാഴ്ടിലാള്ടികളുമായ്ടിപങുതവകുക

 ്പവൃത്ത്ടിഇടങ്ങള്ടിൽആവശ്യ മായ തസൗകര്യങ്ങൾഉഞണാഎന്ന് ഉറപുവരുത്തുക

 കസറ്ഡയറ്ടിയ്ടിൽ ഞമാണ്ടിററ്ടിംഗ്ടിന് വരുന്ന ഉഞദ്യാഗസ്ഥതരതകാണ് ഒപ് വയ്പ്ടികണം

 തതാഴ്ടിലാള്ടികൾക് അവരുതട പത്തു അവകാശങ്ങതള കുറ്ടിച്ച് പറഞു തകാടുകുകയും

അവതര ഞബാധാവത്കര്ടികുകയും തചയുക

 പുത്ടിയ തതാഴ്ടിൽ ഇടങ്ങൾ കതണത്തുവാനും പുത്ടിയ തതാഴ്ടിൽ ആസയൂ്തണം തചയുവാനും

തതാഴ്ടിലാള്ടികതളസഹായ്ടികുക .

 കൃത്യമായ്ടി ഞസാെ്യൽഓഡ്ടിറ് ്ഗാമസഭയ്ടിലും,ത്പാജക്റ് മീറ്ടിങ്ങ്ടിലും പര്ടിശീലനക്യാമ്പ്ടിലും

പതങടുകുക.

 മറു തതാഴ്ടിലാള്ടികൾകു കയൂട്ടി ഞമറ്ടിന്തറ ചുമതലകള്ടിഞലക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം

ഉണാകുക

 തതാഴ്ടിലാള്ടികളുമായ്ടി ന്ടിരനര സമ്പർകം പുലർത്തുകയും കയൂടുതൽ ബനം

സ്ഥാപ്ടികുകയും തചയുക.

ഓവർസീയർ /എ്ചേിെീയർ

 ്പവൃത്ത്ടികളുതടഎസ്റ്റ്ടിഞമറ് തയാറാകൽ.

 ്പവൃത്ത്ടിയുതട സാഞങത്ടിക കാര്യങ്ങളും അളവുകളും തതാഴ്ടിലാള്ടികൾക് പറഞു

തകാടുകുക.

 ്പവൃത്ത്ടിയുതട അളവുകൾ ഞരഖതപടുത്ത്ടി കയൂല്ടിനൽകുന്നത്ടി നാവശ്യമായ നടപട്ടികൾ

തചയുക.

പ്ചോയത് നസഗകടറി /അസിസ്റ്റന് നസഗകടറി

 പദത്ടിയുതട ഞമൽഞനാടം.

 ബ്ടിലുകൾഅംഗീകര്ടികൽ.
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 തതാഴ്ടിലാള്ടികളുതട ഞവതനം യഥാസമയം അവരുതട എതകൗണ്ടിൽ എത്ത്ടിതയന്നത് ഉറപു

വരുത്തൽ.

 മസ്റ്റർ ഞറാള് സാക്യതപടുത്ത്ടി തതാഴ്ടിൽഅനുമത്ടി നൽകുക,

നൊഴിലാളികള്ചുനടകടമകൾ.

 തതാഴ്ടില്ടിടങ്ങള്ടിൽസമയകൃത്യതപാല്ടികുക.

 ഞ്പാജക്റ് മീറ്ടിംഗ,് തതാഴ്ടിലുറപ് ്ഗാമസഭകൾ,ഞസാെ്യൽ ഓഡ്ടിറ് ്ഗാമസഭകൾ എന്ന്ടിവയ്ടിൽ

പതങടുകുക.

 ഏൽപ്ടികുന്ന ഞജാല്ടികൾകൃത്യതഞയാതട പയൂർത്തീകര്ടികുക.

 ദ്ടിവസവും തതാഴ്ടിൽ ആരംഭ്ടികുന്നത്ടിനു മുമ്പും ഞശെവും മസ്റ്റർ ഞറാള്ടിൽ ഒപുകൾ

ഞരഖതപടുത്തുക

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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


