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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പാലക്കാട്ജില്ല

ആലത്തൂർബ്ലോക്ക്

വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് 15

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പീരീഡ്1.10.18 To 31.03.19

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്

വിആർപി :ഗോപിക.ജി,അയന.എം,പ്രിയൻ.സി,ഹരിത.എൻസി,നീതുമോൾ.ആർ

ആലത്തൂർബ്ലോക്ക്

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്നിയമം.
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സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റികേരള(MGNSASK)

2018-19

ക്രമനമ്

പര്

ഉള്ളടക്കം പേജ്നമ്പര്

1 കവർപേജ്

1

2 ഉള്ളടക്കം

2

3 ഭൂപടം

3

4 ആമുഖം 4

5 രീതിശാസ്ത്രം 5

6 പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 6

7 വാര്ഡിനെകുറിച്ചുള്ളഅടിസ്ഥാനവിവരം 7

8 തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരം 7

9 ഓഡിറ്റ്നുവിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെലിസ്റ്റ് 8

10 അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 8

11 7 രജിസ്റ്റർ പരിശോധന 12

12 ഫയൽപരിശോധന 12

13 പ്രവർത്തിഫയലിലെ 22 രേഖകൾ 13

14 പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിവരണം 19

15 CIB-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ് 20

16 റോസ്ഗാർദിനം 21

17 വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ്കമ്മിറ്റി 21
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ഭൂപടം
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3. ആമുഖം

ഇന്ത്യയിൽസാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തെ

സംരക്ഷിച്ച്നിലനിർത്തുന്നതിനായി 2005സെപ്റ്റംബർഅഞ്ചാംതീയതി

ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്നിയമംനിലവിൽവന്നു.അവിദഗ്ധകായികതൊഴിലിൽ

ഏർപ്പെടാൻസന്നദ്ധതയുള്ളഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ

അധിവസിക്കുന്നഏതൊരുകുടുംബത്തിനുംഒരുസാമ്പത്തികവർഷം100 ദിവസത്തിൽ

കുറയാത്തതൊഴിൽ

ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പംഗുണമേന്മയുള്ളതുംസ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതുംഉൽപാദനക്ഷമവുമായ

ആസ്തികളുടെസൃഷ്ടിയാണ്ഈ

പദ്ധതിയുടെമുഖ്യലക്ഷ്യം.ദരിദ്രരുടെഉപജീവനവുംആയിബന്ധപ്പെട്ടവിഭവാടിത്തറശക്തിപ്

പെടുത്തുകയുംസാമൂഹികമായിപിന്നോക്കംനിൽക്കുന്നഎല്ലാകുടുംബങ്ങളെയുംപദ്ധതിയി

ൽ

ഉൾപ്പെടുത്തുകയുംപഞ്ചായത്ത്രാജ്സ്ഥാപനങ്ങളെശക്തിപ്പെടുത്തുകഎന്നതുംഇതിൻറെല

ക്ഷ്യമാണ.്

സവിശേഷതകൾ

1. നിയമത്തിൻറെപിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രദേശത്ത്താമസിക്കുന്ന18

വയസ്സ്പൂർത്തിയായഏതൊരാൾക്കുംപദ്ധതിയിൽപങ്കാളിയാകാം

3. സ്ത്രീക്കുംപുരുഷനുംതുല്യവേതനം

4. പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണംകാർഷികമേഖലയിലെഅടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനംഎന്നിവയ്ക്

ക്മുൻഗണന

5. തൊഴിലാളികൾ തന്നെപ്രവർത്തികൾ

കണ്ടെത്തുകയുംആസൂത്രണത്തെസഹായിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു

6. ആസൂത്രണത്തിലുംനിർവഹണത്തിലുംതികഞ്ഞസുതാര്യത

7. കരാറുകാരെഇടനിലക്കാരോഇല്ല

8. പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെലേബർബഡ്ജറ്റ്

9. ബാങ്ക്പോസ്റ്റോഫീസ്വഴിമാത്രംവേതനവിതരണം

10. സ്ത്രീകൾക്ക്മുൻഗണന

11. കമ്പ്യൂട്ടർശൃംഖലവഴിയുള്ളമോണിറ്ററിംഗ്സംവിധാനം
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12. ഗ്രാമസഭപദ്ധതിഓഡിറ്റ്ചെയ്യുന്നു

ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രദേശത്ത്നടപ്പിലാക്കുന്നമു

ഴുവൻപ്രവൃത്തികളുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ്ങിനു വിധേയമാക്കണമെന്ന17(2)

വകുപ്പ്നിഷ്കർഷിക്കുന്നുപദ്ധതിപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുംപൊതുധനംചിലവഴിക്കുന്നതി

നെപ്പറ്റിയുംപൗരസമൂഹംനടത്തുന്നപരസ്യവുംസ്വതന്ത്രവുമായപരിശോധനയാണ്ആണ്സോഷ്

യൽഓഡിറ്റ്അഥവാസാമൂഹികപരിശോധന.തൊഴിലുറപ്പ്നിയമപ്രകാരംവർഷത്തിൽ

രണ്ടുതവണസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭകൾ

എല്ലാവാർഡിലുംകൃത്യമായിനടത്തേണ്ടതാണ്സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ്ലൂടെഅഴിമതിഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുംസുതാര്യതഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുംകാര്യക്ഷമതവർ

ധിപ്പിക്കുന്നതിന്സത്ഭരണംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുംകഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണംശരിയായരീതിയിൽ

ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്നുംപണംചെലവഴിച്ച്അതുകൊണ്ട്പദ്ധതിയുടെലക്ഷ്യംകൈവരിച്ചിട്

ടുണ്ട്എന്നുംഗുണഭോക്താക്കളുടെജീവിതത്തിൽ

ഗുണകരമായുംകാര്യമായമാറ്റംഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്എന്ന്സോഷ്യൽ കണ്ടെത്താൻ

കഴിയുന്നുസംസ്ഥാനസർക്കാർ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തേണ്ടരീതിസംബന്ധിച്ച്

ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ വിജയം ജനപങ്കാളിത്ത

ആണ്.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെതീയതി,വേദിഎന്നിവനിശ്ചയിച്ച5

ദിവസംമുമ്പ്ജനങ്ങൾക്ക്വിവരംനൽകിയിരിക്കണംപദ്ധതിആസൂത്രണ്ണം.നിര്വഹണം,

മോണിറ്ററിംഗ്തുടങ്ങിഎല്ലാവ്യക്തികളുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽ

നിർബന്ധമായുംപങ്കെടുക്കണം.മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിൽ

സുഗമവുംസുതാര്യവുമായിസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തുന്നതിന്കേരളത്തിൽ

സ്വതന്ത്രചുമതലയുള്ളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്യൂണിറ്റ്31 1 2017 നിലവിൽവന്നു

രീതിശാസ്ത്രം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിസോഴ്സ്പെര്സണ്പ്രവർത്തിഫയൽ

പരിശോധന,ഫീൽഡ്സന്ദർശനം,തൊഴിലാളികളുംആയുള്ളഅഭിമുഖം,എംഐ

എസ്പരിശോധനഎന്നിവയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്സോഷ്യൽ
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ഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.താഴെപറയുന്നരീതിഅവലംബിച്ചാണ്ഈ

റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1. ഓഡിറ്റ്പ്ലാൻ

1.1 ഓഡിറ്റ്പ്ലാന്തയ്യാറാക്കല്

1.2 ഓഫീസ്സന്ദർശനപരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം

2.1 ബിഡിഒ,പഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്,ജനപ്രതിനിധികൾ,സെക്രട്ടറി&സ്റ്റാഫ്

2.2 മേറ്റ്,തൊഴിലാളികൾ,കർഷകർ,തൊഴിലിനപ്ോകാത്തതൊഴിൽ കാർഡ്ഉടമകൾ

3. ഫയൽ പരിശോധന

3.1 പൊതുപ്രവർത്തികൾ,വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾ

3.2 രേഖകളുടെഉള്ളടക്കം -സുതാര്യത,പരിപൂർണ്ണത

4. ഫീൽഡ്സന്ദർശനം,നിരീക്ഷണം

4.1 പൂർത്തിയായതൊഴിലിടം,നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊഴിലിടം

5. റഫറൻസ്

5.1 9വികസനരേഖ,വാർഷികപദ്ധതിരേഖ,എംഐഎസ്,രജിസ്റ്ററുകൾ

6. വിവരങ്ങളുടെക്രോഡീകരണം

6.1 ക്രോസ്വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ടചർച്ച

7. കരട്റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കൽ

പഞ്ചായത്ത്

വടക്കഞ്ചേരി

പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്

2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് നെന്മാറ ബ്്മാക് 

പടിഞ്ഞാറ് കണ്ണമ്പ്ര
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തെക്ക് കിഴകബ്ചേരി

വടക്ക് കാവശ്ശേരി

4 വിസ്തീര്ണം 37.88ച ..മീ

5 വാര്ഡ്കളുടെഎണ്ണം 20

6 ജനസംഖ്യ 35969

9 പട്ടികജാതി 4971

10 പടിക വർഗം 19

12 മൊത്തംസാക്ഷരത

വാർഡഡിനെക്ചുറഡിച്ചുള്ളഅടഡിസാെവഡിവരം

1 അതഡിര്ചുകൾ

1.1 വടക് ഡയ്മാെ ബേ്മാടൽ

1.2 നെക്  പട്മാർക്മാവ് മ്ീകൃഷ്ണബ്ഷേമെം

1.3 കിഴക് െങംെിയറ്റർ

1.4 പടിഞ്മാറ് ബെെിടുക്

2 വിസ്ീർണ്ണം

3 ജെസംഖ്യ 1611

3.1 സ്മെീ 848

3.2 പുരുഷൻ 763

നതാഴഡില്ചുറപ് പദ്ധതഡിഅടഡിസാെവഡിവരം

അടഡിസാെവഡിവരം വടകബ്ചേരി വ്മാർഡ് 

1 Total No. of Job Cards issued 3745 118

2 Total No. of Active Job Cards 2434 65
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3 Total no. of Job cards SC 907 26

4 Persondays Generated so far 1,07,932 2833

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

224 16

Total Expenditure 3,12,91000 7,76242

ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ

നമ്

പര്

പ്രവൃത്തിയുടെപേര് വര്ക്ക്

ഐ,ഡി

കാലയളവ് ചിലവ് പ്രവൃത്തി

ദിനങ്ങള്

1 പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ

ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രളയക്കെടുതി

മൂലം നാശം സംഭവിച്ച കാക്കത്തോട്

പാർശ്വഭിത്തി പുനസ്ഥാപികൽ

FP/306829

14/01/2019
To
12/02/2019

268794 1040

2 പെിെ്ചേ്മാംവ്മാർഡിനെ മപളയനകടുെി

മൂെംെ്മാ്െഷംസംഭവിച്ച

മപബേ്ങ്ങളിൽനവള്ളനകട്

ഒഴിവ്മാകെും മൺകയ്മാെെിർമ്മാണവും

03/01/2019
To
12/03/2019

481692 1793

അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള്

മേ്മാത്മഗ്മാനിബേ്ീയമഗ്മാമീണനെ്മാഴിെുറപ്െിയമതിെൂനടമഗ്മാമീണജെെയ്ക്നെ്മാ

ഴിെ് 

െല്കനപടുന്നബെ്മാനട്മാപംഅവരുനടപത്അവക്മാ്ങ്ങളുംസംര്ഷേികനപബടണ്ടെ്മാണ.്
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1. 1സൗജെ്യമായഡിനതാഴഡിൽകാർഡ്ലഭഡിക്ചുവാൻ ഉള്ളഅവകാശം- നഷഡ്യൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, വ്മാര് ഷികമ്മാസ്റ്റര് സര ്കുെര ്അദ്യ്മായം-3

2. അപപകഡിച്

15ദഡിവസതഡിെ്ചുള്ളഡിൽനതാഴഡിൽലഭഡിക്ചുവാെ്ചുള്ളഅവകാശവ്ചുംആയ

തഡിെ്നറകകപറ്ചുറസീത്ചുലഭഡിക്ചുന്നതഡിെ്ചുംഉള്ളഅവകാശം- നഷഡ്യൂൾ

1; ഖണിക 8, നഷഡ്യൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അനലങഡിൽനതാഴഡിലഡിലായ്മപവതെംലഭഡിക്ചുവാെ്ചുള്ളഅവകാശംആദ്യ

നത 30 ദഡിവസം (1/4 &പഡിന്നീട്ചുള്ളദഡിവസങ്ങളഡിൽ 1/2)

4. നെൽഫ്ഓഫ്പ്പാജക്്തയാറാക്ചുവാെ്ചുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്കഡിപലാമീററഡിെ്ചുള്ളഡിൽനതാഴഡിൽലഭഡികാെ്ചുള്ളഅവകാശംഅനല

ങഡിൽപവതെതഡിെ്നറ 10%അധഡികംലഭഡിക്ചുവാെ്ചുള്ളഅവകാശം

6. ക്ചുടഡിനവള്ളം,വഡി്ശമസൗകര്യം,

്പഥമശ്ചു്ശരൂെസൗകര്യംഇവലഭഡിക്ചുന്നതഡിെ്ചുള്ളഅവകാശംനഷഡ്യൂൾ 2;

ഖണിക 23-28

7. 15ദഡിവസതഡിെ്ചുള്ളഡിൽപവതെംലഭഡിക്ചുന്നതഡിെ്ചുള്ളഅവകാശം

8. പവതെവഡിതരണതഡിനലകാലതാമസതഡിെ് െഷ്ടപരഡിഹാരം

ലഭഡിക്ചുവാെ്ചുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബനഡിതമായ്ചുള്ളപരാതഡിപരഡിഹാരതഡിെ്ചുള്ളഅവകാശം

10. പസാെ്യൽഓഡഡിറ്െടത്ചുന്നതഡിെ്ചുള്ളഅവകാശം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടുന്നുഎന്ന്മാൽ ചിെഅവക്മാ്ങ്ങള് 

സംര്ഷേികനപടുന്നില്ല.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 തൊഴിലുറപ്പുനിയമംഷെഡ്യൂൾ 2 പാര 1 അനുസരിച്

18 വയസ്പൂർതിയ്മായഏനെ്മാര്മാളും നെ്മാഴിൽ ക്മാർഡിെ്അബപ്ഷേിച്ച്മാൽ 15

േിവസതിെുള്ളിൽ ബേ്മാബട്മാപെിച്ചനെ്മാഴിൽ ക്മാർഡ്ബകമ്ദ്രസർക്മാർ നചെവിൽ

െഭിക്മാെുള്ള അവക്മാ്മ്മാണ്െിയമം െൽകുന്നെ്.

നിരീക്ഷണം

● 118 നെ്മാഴിൽക്മാര്ഡുള്ള ഈവ്മാർഡിൽ 65 ബപർസജീവമ്മായിനെ്മാഴിൽ
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നചയുന്നവര്മാണ.് 2018-19 ക്മാെയളവിെ്നെ്മാഴിെ്ക്മാര്ഡിെ്അബപ്ഷേിച

എല്ല്മാവര്കും നെ്മാഴിെ്ക്മാർഡ് െഭ്യമ്മാകിയിടുണ്ട് . നെ്മാഴിെ്മാളികൾസ്വനം

നചെവിെ്മാണ്പുെിയനെ്മാഴിൽക്മാർഡിൽബേ്മാബട്മാപെിച്ചെ്

എന്നുംമെസിെ്മാക്മാൻസ്മാധിച്ചു.ഇെുഅവക്മാ്െംഘെമ്മാണ.്

തൊഴില ്ആവശ്യപെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്തൊഴില്ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ളഅവകാശവും ആയതിന്റെ കൈപ്പറ്റു രസീത്

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

നിരീക്ഷണം

● പരിശോധിച്ചതിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാത്തകാര്യംതൊഴിലാളികള്മേറ്റ്ന്അറിയിച്ചു

മേറ്റ് MGNREGSഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷകൊടുക്കുകയാണ്ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാതെ

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അല്ലഅപേക്ഷ നൽകാറുള്ളത.്

.തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശo

● നെ്മാഴിെുറപ്െിയമമപക്മാരംനെ്മാഴിെ്ആവ്്യനപടുകഴിഞ്മാെ്പെിെ്്ചേേിവസതിെുള്ളിെ്

നെ്മാഴിെ്െെ്കിയിരികണം.

● അനല്ലങിൽനെ്മാഴിെില്ല്മായ്മബവെെംെഭികുവ്മാെുള്ള അവക്മാ്ം ആേ്യനത 30 േിവസം (1/4 &

പിന്നീടുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 േിവസതിെകതുെനന്നനെ്മാഴിൽെഭിച്ചിരുന്നിില്ല 100 നെ്മാഴിെ്

േിെങ്ങൾകുള്ള അവക്മാ്മുണ്ട്മായിടും കഴിഞ സ്മാ്പ്രതികവര്ഷതിൽ

ഭൂരിഭ്മാഗം 50 ൽെ്മാനഴ നെ്മാഴിൽ േിെങ്ങള് മ്മാമെമ്മാണ്ഈവ്മാർഡിനെ

നെ്മാഴിെ്മാളികൾക്െഭ്യമ്മായിടുള്ളെ്.

● 65ആക്റ്റീവ്നെ്മാഴിെ്മാളികള് ഉള്ള ഈവ്മാര്ഡിെ് കഴിഞസ്മാ്പ്രതിക വര്ഷതിൽ

16 ബപർക് മ്മാമെമ്മാണെ്ൂറുനെ്മാഴിൾ േിെങ്ങൾ െഭ്യമ്മായിടുള്ളെ്.

ജോലിസ്ഥലത്ത,്കുടിവെള്ളം,തണല്,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റുകള്,എന്നിവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം.

● തൊഴിലുറപ്പ്നിയമപ്രകാരംപ്രവൃത്തിനടക്കുന്നസ്ഥലത്ത്കുടിവെള്ളം,തണല്

,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്,കയ്യുറകാലുറഎന്നിവപ്രവൃത്തിനടപ്പിലാക്കുന്നസ്ഥാപനംവഴിസൗജന്യമായിതൊ

ഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടാതാണ്



11

നിരീക്ഷണം

● െിെവിൽകുടിനവള്ളം െഭ്യമ്മായിടുണ്ട്. മപഥമ്ുമ്ൂഷയ്കുള്ളകിറ്റ്, െഭ്യമ്മായിടില്ല

എന്ന്മാണ് േീൽഡ്വിസിറ്റ് നചയുന്ന സമയത്നെ്മാഴിെ്മാളികളിെ് െിന്നും ബമറ്റ്മ്മാരിെ്

െിന്നും മെസിെ്മാക്മാെ്സ്മാധിച്ചെ്. കയുറകളും ക്മാെുറകളും െഭ്യമ്മായിടില്ല.

പദ്ധതിആരംഭമീറ്റിംഗില്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ളഅവകാശം

● നെ്മാഴിെ്ഉറപുെിയമംനഷഡ്യൂള്

22മപക്മാരംഒരുപദെിആരംഭികുന്നത്മുെ്പദെിസംബനിച്ചമുഴുവെ്

ക്മാര്യങ്ങളുംകൃെ്യമ്മായി

നെ്മാഴിെ്മാളികനളബബ്മാധ്യനപടുതുന്നെിെ്ബനനപടെിര്വേണഉബേ്യ്മാഗസ്ഥെ്നറയും,വ

ി്മാര്ഡ്നമ്പ്രര്,സ്മാബങെികഉബേ്യ്മാഗസ്ഥര്എന്നിവരുനടസ്മാെിധ്യതിെ്

ഏനെെ്കിെുംനപ്മാെുസ്ഥെബത്മാനെ്മാഴിെിടങ്ങളിെ്

വച്ച്പദെിആരംഭമീറ്റിംഗ്നടബതണ്ടെുണ്ട.്

നിരീക്ഷണം

 െഡിലവഡിൽ വാർഡഡില് ്പ്വ്തഡി ത്ചുടങ്ങ്ചുന്നതഡിെ്ചുമ്ചുെ്പ്(അപന്നദഡിവസംരാവഡിനലപണഡി

ത്ചുടങ്ങ്ചുന്നതഡിെ്ചുനതാട്ചുമ്ചുമ്)പദ്ധതഡിആരംഭമീറഡിങ് കരൂടാറ്ചുണ്

എന്നാണ്നതാഴഡിലാളഡികള്ചുമായ്ചുള്ളസംസാരതഡിൽമെസഡിലായത.്

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലുംതരത്തില്ഉള്ളഅപകടംസംഭവിച്ചാല്ചികിത്സ്യക്ക്ആവശ്യമയിവരുന്നമുഴുവന്

ചിലവുകളുംതൊഴിലാളിക്ക്ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

ഈ കാലയളവിൽ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല

പരാതിപരിഹാരം

● നെ്മാഴിെുറപ്െിയമനഷഡ്യൂള്

പനത്മാെ്പെുമപക്മാരംസമയബനിെമ്മായിപര്മാെിപരിേ്മാരതിെുള്ളഅവക്മാ്ംെിഷ്കര്ഷി

കുന്നു.പദെിയുമ്മായിബനനപടപര്മാെികള്ബേ്മാണ്മുബഖെബട്മാള്മേീെ്പ്രര്

ഉപബയ്മാഗിച്ചുംബരഖ്മാമൂെംഎഴുെിെെ്കിയുംഇനമയിെ്വഴിയുംസമര്പിക്മാവുന്നെ്മാണ.്..

● 18004255720എന്നബട്മാൾ മേീെ്പ്രറിൽപര്മാെികൾ

ബരഖനപടുത്മാംഎന്നുള്ളവിവരംനെ്മാഴിെ്മാളികളിൽെഭ്യമ്മാകണം

നിരീക്ഷണം

● 18004255720എന്നബട്മാൾ മേീെ്പ്രറിൽപര്മാെികൾ

ബരഖനപടുത്മാംഎന്നുള്ളവിവരംനെ്മാഴിെ്മാളികളിൽെഭ്യമല്ല.

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം(Schedule 2 Para 18 )
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● തനി്മാഴിെ്മാളിയുനടെ്മാമസസ്ഥെതുെിന്ന്അ്ചേ്കിബെ്മാമീറ്റർചുറ്റളവിെല്ലനെ്മാ

ഴിൽെഭികുന്നനെങിൽബവെെതിെ്നറ 10

്െമ്മാെംകൂടിഅധികബവെെംെഭികുന്നെിെുള്ളഅവക്മാ്ം

നിരീക്ഷണം

● ഒബരവ്മാർഡിൽ െനന്നയുള്ള പണികള്മാണ്നെ്മാഴിെ്മാളികൾ

നചയ്ുവരുന്നെ.്തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന്അഞ്ചുകിലോമീറ്റർ

ചുറ്റളവിനെ അപ്പുറത്ത്പോയി ജോലി ചെയ്യാനും തൊഴിലാളികൾക്കും

സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ളഅവകാശം

● നെ്മാഴിെുറപ്പദെിയിെ് ഏനറ്റടുതുെടപിെ്മാകുന്നമുഴുവ്ഴ്്

മപവൃതികളുംബസ്മാഷ്യെ് ഓഡിറ്്റ െുവിബധയമ്മാകണനമന ന്്സെ്ഷേെ് 17(2)

െിഷ്കര്ഷികുന്നു

● െിയമം അെു്്മാസികും മപക്മാരം ഉള്ള ബസ്മാഷ്യെ് ഓഡിറ്്റ മപമകിയ ഇെുവനര

െടന്നിടില്ല.

രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ബകമ്ദ്ര സർക്മാറിെ്നറ െിർബേ് മപക്മാരം െ്മാനഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ െിർബനമ്മായും

മഗ്മാമപ്ചേ്മായതിൽസൂ്ഷേിബകണ്ട്മാെ്മാണ്

1. ബജ്മാബ് ക്മാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

2. മഗ്മാമസഭ  രജിസ്റ്റർ 

3. ഡിമ്മാൻഡ് / അബെ്മാബകഷൻ&ബവെെ രജിസ്റ്റർ 

4. വർക് രജിസ്റ്റർ

5. ആസ്ി രജിസ്റ്റർ

6. പര്മാെിരജിസ്റ്റർ

7. നമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

9.1 രജഡിസ്റ്റർ പരഡിപശാധെ

 AMC മപക്മാരമുള്ള 7 രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു

1. നതാഴഡിൽകാർഡ് രജഡിസ്റ്റർ

തൊഴിൽകാർഡിനുള്ള കുടുംബാപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർആണ്തൊഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ.
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 18-19 കാലയളവിൽ

പെിെ്ചേ്മാം വാർഡ് പള്ളിക്മാട്, ആകെ ജോബ് കാർഡുകൾ 118 ഇതിലേക്ക്

ആക്ടീവർക്കേഴ്സ് 65 പേർ . ജോബ് കാർഡ് ലിസ്റ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബൈൻറ്

ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

2. ്്ാമസഭ രജഡിസ്റ്റർ

 2018-19 ക്മാെയളവിൽ 18 ആം വ്മാർഡിനെ നെ്മാഴിെ്മാളികൾ

മഗ്മാമസഭയിൽ പനങടുതെ്മായി ക്മാണ്മാൻ കഴിഞു. എങഡില്ചും

എനഡിെ്ചു പവണഡിയാണ് ്്ാമസഭ കരൂടഡിയത് എന്നതഡിൻനറ

വഡിശധാംശങ്ങൾ പരഖനപട്ചുതഡിയഡിടഡില

3. ഡഡിമാൻഡ്അപലാപകെൻ/പവതെരജഡിസ്റ്റർ

 ഡഡിമാൻഡ്അപലാപകെൻരജഡിസ്റ്റർ ഉണായഡിര്ചുന്ന്ചുഎങഡില്ചും പവദെം

നകാട്ചുതതഡിെ്നറ മാ്തം്പഡിെ്റ്ചുകനളട്ചുത്ചുസരൂകഡിചഡിരഡിക്ചുന്ന്ചു.

 ഡഡിമാൻഡ് നെയ്്ചുനകാണ്ചുള്ള പഫാമ്ചുകൾ ഒന്ന്ചുംതനന്നകാണാൻ

കഴഡിഞഡില

4. വർക് രജഡിസ്റ്റർ:

 മപവൃതിയുനട െിസ്റ്റും ചിെവുംവി്േ്മാം്ങ്ങളുംസംബനിച്ച് രജിസ്റ്റർ

 2018-19 കാലയളവഡിൽ നെയ്ചുവാൻ ഉപ്ദേശഡിചഡിര്ചുന്ന മ്ചുഴ്ചുവൻ

ഫയല്ചുകള്ചുപടയ്ചും വഡിവരങ്ങൾവർക്രജഡിസ്റ്ററഡിൽ ഉണ് MIS

െഡിന്ന്ചുംഡൗൺപലാഡ് നെയ്്ചുസരൂകഡിചഡിരഡിക്ചുന്ന്ചു.

5ആസ്ഡിരജഡിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്ികളുനട രജിസ്റ്റർ)

 2019 ജെുവരി മ്മാസം വനര നെ്മാഴിെുറപ് പദെിയുമ്മായി ബനനപട്

നചയുന്ന മപവർതികളുനട ബപരും വിവരങ്ങളും െല്ല രീെിയിൽ

എഴുെിസൂ്ഷേിച്ചിടുണ്ട്.

എന്നാല് പ്രവ്ര്ത്തി പൂര്ത്തിയായ ദിവസം ആരംഭിച്ച തീയതി ഏതുതരം

ആസ്ിതുടങ്ങി മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ബരഖനപടുതിയിടില്ല .കൂടാതെ

സംയോജിത പതദ്ധി വിവരങ്ങളും എഴുതിയിട്ടില്ല

6പരാതഡി രജഡിസ്റ്റർ:

 തൊഴിൽ വേദനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി രജിസ്റ്റർ

െഡിലവഡിൽ പരാതഡികള്ചും ഒന്ന്ചും 2018-2019 കാലയളവഡിൽ

പരഖനപട്ചുതഡിയഡിടഡില .എഴ്ചുതഡി സരൂകഡിക്ചുന്ന പരാതഡി രജഡിസ്റ്റർ

പരഡിപശാധഡിചപപാൾ. യാനതാര്ചുവഡിധ പരാതഡിയ്ചും പരഖനപട്ചുതഡിയതായഡി

കണഡില.

 18004255720 എന്ന പടാൾ ്ഫീ െമറഡിൽ പരാതഡികൾ പരഖനപട്ചുതാം

എന്ന്ചുള്ളവഡിവരം നതാഴഡിലാളഡികളഡിൽലഭ്യമല.
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7.നമറീരഡിയൽരജഡിസ്റ്റർ :

 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

 നമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർപരിശോധിച്ചതിൽവാങ്ങിയതും മറ്റുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രിന്റ്ഔട്ട് എടുത്ത്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ന്മാൽബബൻഡ് നചയ്ുസൂ്ഷേിച്ചിടില്ല

്പവൃതഡിഫയലഡിനല 22 പരഖകൾ

വ്മാര്ഷികമ്മാസ്റ്റര്സര്കുെര്മപക്മാരംഒരു മപവൃതിേയെിെ്െ്മാനഴപറയുന്നഇരുപതിരണ്ടുബരഖകള്െിര്ബ്ബനമ്മായും

ഉണ്ട്മായിരിബകണ്ട്മാെ്മാണ്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാർഷികമാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള

കവർപേജ്കാണാൻസാധിച്ചു

● ജിബയ്മാ ട്മാഗിംഗ്ഓേ്അനസറ്സ് ബരഖനപടുതിയിടില്ല

● വർക്ഏൻഡ്െീയെിഇല്ല

● നെയിംഓേ് GRS ഇല്ല

● നെയിംഓേ് TA/JE/BFTഇല്ല

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്

● വർക്ക്ഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുടെപട്ടികയും, അവയുടെ പേജ്നമ്പറും

രേഖപ്പെടുത്തിആണ് ചെക്ക്ലിലിസ്റ്റ് ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ടത.്

● പരിശോധിച്ച 2ഫയലുകളിൽ നചക് െിസ്റ്റ് ബക്മാപി ക്മാണ്മാൻകഴിഞില്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ

● ഒരു ജെകീയഇടനപടെിെ്നറ ബെർ

സ്മാ്ഷേ്യംനെളിയികുന്നബരഖയ്മാണ്ആ്ഷേൻപ്മാൻ.

ബക്മാപി.മഗ്മാമസഭെിർബ്ദേ്ികുന്നമപവർതികൾ

നഷൽേ്ഓേ്ബമപ്മാജക്ിബെക്മ്മാറ്റുകയുംഇെിൽെിന്നുംമുൻഗണെഅടിസ്ഥ്മാെ

തിൽഅെ്മാത്മാ്പ്രതികവർഷതിൽആവ്്യമുള്ള

മപവര്തിനെരനഞടുത് ആ്ഷേൻപ്മാൻെയ്മാറ്മാകുകയും നചയും.

ആ്ഷേൻപ്മാെിൽഉൾനപടമപവർതിെനന്നയ്മാബണ്മാെടപിെ്മാകിയെ്

എന്ന്മെസിെ്മാകുന്നെിെും ആ്ഷേൻപ്മാൻ ബക്മാപി ഉപകരികുന്നുല്
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● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമേ AMC

പ്രകാരംനിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിൻറെ കോപ്പി

കാണാൻസ്മാധിച്ചുള്ളൂ

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ് ഡ്ഡ്രോയിങ്

● സ്മാബങെികഎസ്റ്റിബമറ്റ്പദെിയിൽഏനറ്റടുകുന്നഓബര്മാ

മപവർതികും സംസ്ഥ്മാെസർക്മാർചുമെെനപടുതിയ

അധിക്മാരസ്ഥ്മാെതിെ്നറഅെുമെിബയ്മാടുകൂടിയസ്മാബങെിക

എസ്റ്റിബമറ്റ് ഉണ്ട്മായിരിബകണ്ടെ്മാണ്.ഓബര്മാമപവർതികും

എസ്റ്റിബമറ്റിെ്നറ സം്ഷേിപ്ം, ഡിബസൻ, മപവർതിയുനട

മപെീ്ഷേിെബെടങ്ങൾവി്േീകരികുന്നസ്മാബങെികകുറി

പ്െുടങ്ങിയവ ഉണ്ട്മായിരിബകണ്ടെും നസക്വർ ബസ്മാേ്റ്നറ്വയറിെൂനട

ഓൺബെെ്മായിഅെുമെികൾെഭ്യമ്മാബകണ്ടെുമ്മാണ്

● പരിബ്്മാധിച്ച േയെുകളിനെല്ല്മാംഡീബറ്റൽഡ്എസ്റ്റിബമറ്റ് ഉണ്ട്മായിരുന്നു

എന്നാൽ ഒരു ഫയലിലും പ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട്

ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

5.ഭരണാെ്ചുമതഡി

● ഒരുവ്മാർഡിൽഒരുവർഷംെടപിെ്മാകുന്നനെ്മാഴിെുറപ്പദെി

മപവർതെങ്ങൾക്പ്ചേ്മായത്ഭരണസമിെിെൽകുന്ന

അംഗീക്മാരമ്മാണ്ഭരണ്മാെുമെി

● പരിബ്്മാധിച്ചേയെുകളിെ് ഭരണ്മാെുമെി ബക്മാപിക്മാണ്മാൻ

കഴിഞില്ല.

6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച 2ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി രേഖ

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പിനൊപ്പം

ഡേറ്റ് കാണാൻസ്മാധിച്ചില്ല

7.സംയോജിത പദ്ധതി (കൺവേർജൻസ്)

പരിശോധിച്ച വര്ക്കുകള്ക്ക്കൺവേർജൻസ്ബാധകമല്ല
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8.ഡിമാൻഡ്ഫോo

വാർഡിൽപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെഡിമാൻഡ്ഫോo ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

വർക്ക് അലോക്കേഷൻഫോംഫയലില്കാണാൻസാധിച്ചില്ല

10.ഇമസ്റ്റർ റോൾ

 തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള

അടിസ്ഥാനരേഖയാണ് ഇമസ്റ്റർ റോൾ.

 ഇതിൽ ബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർഒപ്പും,സീലും

രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ.്എന്നാൽ ഇ-മസ്റ്റര് 

റോളുകളിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പും, സീലും

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി

കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

 ഇതിൽതൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പുകൾ, അവരുടെ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ,

.കൂലി എന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

 പരിശോധിച്ചവര്ക്ക്ഫയലുകളിലെമസ്റ്റർ

റോളിൽതൊഴിലിന്ഹാജരാവുന്ന ദിവസം മുകളില്ക്രോസ്സ് ആയി

തിയതിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എല്ല്മാേയെുകളിെും M book ഉണ്ട്മായിരുന്നു.

● നമഷർനമൻറ്ബുകിൽ ബപജ്്പ്രർഇവബരഖനപടുതിയിടുണ്ട്

● AS,TS െ്പ്രർബരഖനപടുതിയിടില്ല . മനസ്റ്റർബറ്മാൾെ്പ്രർ ഇല്ല

● ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർഅതായത് ഓവർസിയർ,എൻജിനീയർ

എന്നിവരുടെ ഒപ്പ്മെഷർമെന്റ ്ബുക്കില ്ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും

തീയതി രേഖപ്പെടുത്താതെആണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത.്
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12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● നമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ പരിബ്്മാധിച്ചെിൽ കഴിഞ 6 മ്മാസതിെ്ഒരു

മപവര്തിബപ്മാെും നമറ്റീരിയൽ ഉപബയ്മാഗിച്ച് നചയ്ിടുണ്ട്മായിരുന്നില്ല.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസം ജോലിചെയ്തു എന്നതിന്

അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവര്ക്ക്നൽകേണ്ട തുക

അതായത്കൂലി,ആയുധങ്ങൾക്ക്കൊടുക്കുന്നവാടക,

മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു

കൊണ്ട്പണം കൈമാറുന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട

ഒന്നാണ് വേജ് ലിസ്റ്റ്

● മസ്റ്റർറോൾ പ്രകാരമുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റ് എല്ല്മാ ഫയലുകളിലും

കാണാന്കഴിഞ്ഞു

14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുമസ്റ്റർബറ്മാൾഅവസ്മാെിച് 3 േിവസതിെകംെനന്ന

അളവുകൾബനനപട ഉേ്യ്മാഗസ്ഥൻബരഖനപടുതണം

എന്ന്െിയമംഅെു്്മാസികുന്നു .അളവുകളിൽ

മകമബകടുകൾഉണ്ട്മായ്മാബെ്മാ, ഉപബയ്മാഗികുന്ന

നമറ്റീരിയെിെ്നറക്വ്മാളിറ്റിയിൽെിെവ്മാരം

കുറയ്കുകബയ്മാ, ഉയർന്നഎസ്റ്റിബമറ്റ്ക്മാണികുകബയ്മാ

നചയുന്നെ്െിയമവിരുദമ്മാവുകയും നസ്ഷേൻ 25

അെു്്മാസികുന്ന ്ി്ഷേക്വിബധയമ്മാബവണ്ടിവരുകയും

നചയും.

● എല്ല്മാഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോം

അഥവാമസ്റ്റർറോൾമൂവ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ്ഫായലുകളില്ഉണ്ടായി

രുന്നു എന്നാൽചില ഭാഗങ്ങൾപൂരിപ്പിക്കാതെ

രീതിയിലായിരുന്നു.

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

● പരിബ്്മാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നിൽപോലും മെറ്റീരിയൽ

ഉപയോഗിച്ചുള്ള വർക്ക് കണ്ടിരുന്നില്ല

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പരിബ്്മാധിച്ചേയെുകളിെ്േണ്ട്മട്മാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

’േ്മാര്ഡ്ബക്മാപി സൂ്ഷേിച്ചിടില്ല . ബമപബെ്യകം മപിെ്റ്ഔട്
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എടുത്സൂ്ഷേ്ച്ചിടുണ്ട്

17. പറായൽറഡി

● പരിബ്്മാധെയ്കുവിബധയമ്മാകിയഒരുവര്ക്േയെിെും

ബറ്മായൽറ്റിബ്മാധകമല്ല

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● മപവർതിെുടങ്ങുന്നെിനു്പ്ര്മപവർതിെടന്നുനക്മാണ്ടിരികുബ്പ്ര്മാ

ള് , മപവർതിപൂർതീകരിച്ചുകഴിയുബ്പ്ര്മാള് 

െുടങ്ങിയഓബര്മാഘടതിനെയുംബേ്മാബട്മാകൾേയെിൽസൂ്ഷേിക

ണനമന്നുെിഷ്കർഷിച്ചിരികുന്നു

● പരിബ്്മാധിച്ചഏെുേയെുകളിെും ബേ്മാബട്മാമഗ്മാേ്

സൂ്ഷേിച്ചിടില്ല

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്

 പ്രവർത്തിസ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള

ഉപാധിയാണ്ജിയോയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്.

 എന്നാൽ ഇവ പരിശോധനയ്ക്ക്വിധേയമാക്കിയ ഒരു ഫയലില് പോലും

കാണാന്സാധിച്ചില്ല.

20 .പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

 പരിബ്്മാധിച്ച 2

േയെിെ്മപമവ്തിപൂര്തികരണസ്മാ്ഷേ്യപമെ0ക്മാണ്മാൻ

സ്മാധിച്ചില്ല

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

● എഎംസി മപക്മാരമുള്ളബസ്മാഷ്യൽഒി്മാഡിറ്റ്െടപ്മാകുന്നെ്

ഇബപ്മാഴ്മാണ്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സംസ്ഥ്മാെസർക്മാരിെ്നറെിർബ്ദേ്മപക്മാരംവർക്േയെിൽ

സൂ്ഷേിബകണ്ട22 മനത ബരഖയ്മാണ്ബസറ്്റഡയറി.

● പരിബ്്മാധെയ്ക്വിബധയമ്മാകിയനപ്മാെുമപവൃതികള് 2

എണ്ണതിെ്ബസറ്്റഡയറിസൂ്ഷേിച്ചിരുന്നു.

● ബസറ്്റഡയറിയുനടകവർബപജിൽ മപവർതിനയകുറിച്ചുള്ള

വിവരങ്ങൾഉണ്ട്മായിരുന്നു

● മപ്മാഥമികവിവരങ്ങൾഏനെ്മാരുവ്യകികുംമെസിെ്മാക്മാൻ

പറ്റുന്നരീെിയിൽഉണ്ട്മാബകണ്ടെ്മാണ.് മപവർതിആരംഭികുന്ന
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േിവസം മപവർതിഅവസ്മാെെീയെി എസ്റ്റിബമറ്്റെുക ,മപവൃതി

േിെങ്ങള്,എന്നിവകവർബപജിൽ ഉണ്ട്മായിരുന്നു.

● പണഡിസലനതനസൗകര്യങ്ങള്ചുനടലഭ്യതഅടങ്ങഡിയ

നെക്ഡിസ്്റ്റപരൂർണമായ്ചുംപരൂരഡിപഡിചഡി ര്ചുന്ന്ചു

● ബസറ്റ്ഡയറിയുനട ഒരുഭ്മാഗമ്മാണ്വിജിെൻസ്

ആൻഡ്ബമ്മാണിറ്ററിങ്കമിറ്റി.

വിജിെൻസ്ആൻഡ്ബമ്മാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിയുനട

റിബപ്മാർട്ഉണ്ട്മായിരുനന്നങിെുംഅഭിമപ്മായങ്ങൾബരഖനപടു

തിയിടുണ്ടയിരുന്നില്ല.ഓബര്മാവ്മാർഡിനെ

മപവർതെങ്ങനള

െിരീ്ഷേികുന്നെിെുംകൂടുെൽനമച്ചനപടുതുന്നെിെുമ്മാ

യിക്മാര്യ്ഷേമമ്മായ മപവർതിബകണ്ടവരുമ്മാണ് VMC

ൽഅംഗങ്ങൾആയിരിബകണ്ടെ്.

● ബസറ്റ്ഡയറി മനറ്റ്മാരു ഭ്മാഗമ്മാണ്സ്ദ്രർ്കകുറിപ്:

● മപവൃതിയുനടഓബര്മാഘടങ്ങളിെുള്ളപുബര്മാഗെിവിെയിരു

തുന്നെിെും,

നെ്മാഴിെ്മാളികളുനടമപശ്ങ്ങൾമെസിെ്മാകുന്നെിെും,

പദെിെിർവേണഏജൻസിയുനടഉബേ്യ്മാഗസ്ഥർ,

ജെമപെിെിധികൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്നിവർമപവൃതിെടകുബ്പ്ര്മാൾ

സ്ഥെസ്ദ്രർ്െംെടബതണ്ടെ്മാണ്.

● ബസറ്റ്ഡയറികളിൽ,സ്ദ്രർ്കരുനട ബപരും,ഒപും,

ബരഖനപടുതിയിരുനന്നങിെും, കുറിപ് ഉണ്ട്മായിരുന്നില്ല.

● ബസറ്റ്ഡയറിയിെ്ഉണ്ട്മായിരിബകണ്ടമനറ്റ്മാരു മപധ്മാെനപട

ഭ്മാഗമ്മാണ്നെ്മാഴിെ്മാളികളുനട സ്മാ്ഷേിപമെം ,മസ്റ്റർബറ്മാളിൽ

ഒപു നവച്ച നെ്മാഴിെ്മാളികൾ മപവൃതിനചയ്ു എന്നും,

ബമറ്റ്ബമൽബെ്മാടം വേിച്ചു എന്നും നെളിയികുന്ന

ആധിക്മാരിക ബരഖയ്മാണ്സ്മാ്ഷേിപമെം

പരിബ്്മാധിച്ച്േയെുകളിൽ ബസറ്്റഡയറിയിെ്എല്ല്മാ

നെ്മാഴിെ്മാളികൾ സ്മാ്ഷേ്യനപടുതിയിരുന്നു.

10.പ്രവർത്തികളുടെ പരിശോധനവിധേയമാക്കിയത്

പ്രവൃത്തിയുടെപേര:്

1. പതഡിെഞാംവാർഡഡിൽ ്പളയനകട്ചുതഡി മരൂലം ൊശെഷ്ടം സംഭവഡിച

്പപദശങ്ങളഡിനല നവള്ളനകട് ഒഴഡിവാകല്ചും മൺകയാല

െഡിർമാണവ്ചും

എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക 4,98,983
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ചിലവായതുക 4,81,692

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചതീയതി  15/10/2018

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി 24/12/2018

തൊഴിൽ ദിനങൾ   1793

Mbook മേഷര്ഴ്സ് :

 കൊൽ െഡിലവഡിൽ കാട്ചുപഡിടഡിച്ചു കഡിടക്ചുന്ന അവസയാണ.് പ്ചുല്ചും മറ്ചും

മരൂടഡികഡിടക്ചുന്നതഡിൊൽ മൺകയാലകാണാൻകഴഡിഞഡില.

 ്പളയതഡിൽ െഷ്ടനപട്ചു എന്നാണ് നതാഴഡിലാളഡികളഡിൽെഡിന്ന്ചും

പമറ്ചുമാരഡിൽെഡിന്ന്ചുംമെസഡിലാകാൻകഴഡിഞത് .

2. പതഡിെഞാംവാർഡഡിൽ ്പളയനകട്ചുതഡി മരൂലം ൊശം സംഭവഡിച കാകപതാട്

പാർശ്വഭഡിതഡി പ്ചുെ:സാപഡികൽ

എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക 2,90,894

ചിലവായതുക 2,68,794

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചതീയതി  14/01/2019

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി 12/02/20190

തൊഴിൽ ദിനങൾ   1040

Mbook മേഷര്ഴ്സ്: നീളം : 6400 MTR

ആഴം: 3 mtr

വീതഡി: 4 mtr

 പാർശ്വി ഭിത്തി കാണാൻസാധിച്ചെങ്കിലും കുറച്ചു ഭ്മാഗബത്മാളംക്മാടുപിടിച്ചുകിടകുന്ന

അവസ്ഥയിെ്മായിരുന്നു. കാണാൻസാധഡിചഭാ്ംവളനരെലരീതഡിയഡിൽ
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പരൂർതീകരഡിചഡിട്ചുണ്.പാർശ്വഭഡിതഡികാർെഡികപമഖലനയവളനരെലരീതഡിയഡിൽ

സ്വാധീെഡിചതായഡിഅറഡിയാൻകഴഡിഞ്ചു

CIB-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുടെസുതാര്യതഉറപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളഒരുഉപാധിയാണ്സിറ്റിസൺ

ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്Para 25(a), schedule 1അനുസരിച്ച്ഒരുപ്രവർത്തിയുടെഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

അതായത്എസ്റ്റിമേറ്റ്തുകസാധനവേതനഘടകങ്ങൾയഥാർത്ഥചെലവ്തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ

തുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾസാധാരണജനങ്ങൾക്കുംഗുണഭോക്താക്കൾക്കുംമനസ്സിലാകുന്നരീതിയിൽ

പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്അനിവാര്യമാണ്..ഈ

ബോർഡ്സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്ഓരോപ്രവർത്തിയുടെയുംആരംഭഘട്ടത്തിൽആണ്.

ഓരോപ്രവർത്തിക്കുംഅനുസൃതമായിനിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളഅളവുകളിൽ ഉള്ളബോർഡുകൾ

സിമൻറ്ഉംകോൺക്രീറ്റുംഉപയോഗിച്ച്നിർമ്മിച്ച്സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്നിയമംഅനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇരുമ്പ,്ടിൻ ,ഫ്ളക്സ്ഷീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളബോർഡുകൾ

സ്ഥാപിക്കുന്നത്നിയമവിരുദ്ധമാണ്.നിർമ്മാണച്ചെലവ്വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾക്ക3്000

രൂപയുംപൊതുപ്രവർത്തികൾക്ക്5000 രൂപയുംആണ്പരമാവധിചിലവ്എന്നാണ്ആനുവൽ മാസ്റ്റർ

സർക്കുലർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.സിഐബിഅടങ്ങുന്നഒരുഫോട്ടോവർക്ക്ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തണംഎന്നത്നിർബന്ധമാണ്.–

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ തൊഴില്ഇടങ്ങളില്ഒരു ഭ്മാഗതു ബപ്മാെും CIB

സ്ഥാപിച്ചതായികണ്ടിരിന്നില്ല.

12.റോസ്ഗാർദിനം

തൊഴിൽആവശ്യകതകൃത്യമായിരജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിനുംതൊഴിലാളികളുടെഅർഹതകളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവരെബോധ്

യപ്പെടുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിറോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.റോസ്ഗാർദിനം

ആചരിക്കുന്നതിനുമുൻപായിവിവരവിദ്യാഭ്യാസവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്എന്ന്ജില്ലാപ്

രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർകലണ്ടർസംബന്ധിച്ച്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെപ്രത്യേകമാ

യിബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻറെചുമതലകളുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംസംസ്ഥാ

നസർക്കാർജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർരൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രതിമാസപട്ടികഅനുസരിച്ച്തന്നെറോസ്ഗാർദിനംസം

ഘടിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോർഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്

ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമന്ത്രാലയവുമായുംപൊതുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുവെക്കേണ്ടതുംഒരുമാസത്തിലൊരിക്കൽഗ്രാമപ



22

ഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ.്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്നിയോഗിക്കപ്പെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്

തിലെഭാരവാഹിദിനാചരണത്തിൽഅധ്യക്ഷതവഹിക്കേണ്ടതാണ.്ഇത്നടത്തുന്നതിനുംനടപടിക്രമങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തുന്

നതിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെഫെഡറേഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ.്

റോസ്ഗാർദിനംആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളദിവസംനടത്തുന്നതിനായിഉദ്യോഗസ്ഥരെനിയോഗിക്കേണ്ട

താണ്.ഈയോഗത്തിൽമിനിറ്റ്സ്പൊതുജനങ്ങൾക്ക്പരിശോധിക്കുന്നതിനുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിനുംലഭ്യമാക്കേണ്ടതു

ണ്ട.്സംസ്ഥാനസർക്കാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിപ്പോർട്ടുകൾശേഖരിക്കുന്നതാണ.്

സംസ്ഥാനസർക്കാർതൊഴിൽആവശ്യകതസംബന്ധിച്ച്ജില്ലാതലറിപ്പോർട്ടുകൾപതിവായിഅവലോകനംചെയ്യേണ്

ടതാണ്

13.വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ്കമ്മിറ്റി

ഓരോഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുംഅഞ്ച്അംഗങ്ങളുള്ളജാഗ്രതമേൽനോട്ടസമിതിരൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.ഇതിൽപട്ടികജാതി-

പട്ടികവർഗവിഭാഗങ്ങൾക്ക്വേണ്ടത്രപ്രാധാന്യംനൽകേണ്ടതുംപകുതിപേർ സ്ത്രീകൾആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ.്

അദ്ധ്യാപകർഅംഗനവാടിവർക്കർ സ്വയംസഹായസംഘത്തിലെഅംഗങ്ങൾസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിസോഴ്സ്പേഴ്സൺമാർ

ഉപഭോക്തൃസമിതികൾയുവജനക്ലബ്ബുക

പൊതുസമൂഹസംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവരിൽനിന്നുംVMC

അംഗങ്ങളെതെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞകാലയളവിലേക്ക്VMCയെനിയമിക്കേണ്ടത്ഗ്രാമസഭയാണ.്

പ്രവർത്തിസ്ഥലസന്ദർശനംതൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയംനടത്തൽ

,രേഖകളുടെപരിശോധന,പ്രവർത്തിസ്ഥലസൗകര്യങ്ങളുടെപരിശോധന,പ്രവർത്തികളുടെഗുണനിലവാരംനിർണയിക്കൽ,

തുകനിർണയംപ്രവർത്തിയിൽ

ഉടനീളമുള്ളറിപ്പോർട്ടിംഗ്പ്രവർത്തിയുടെസ്വഭാവത്തെസംബന്ധിച്ചുള്ളഗുണപരമായവിലയിരുത്തൽ

എന്നിവയാണ്പ്രധാനചുമതല. VMCഎല്ലാപ്രവർത്തികളുംപരിശോധിക്കേണ്ടതുംമൂല്യനിർണയരജിസ്റ്ററിൽ

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സമയത്ത്അവഗ്രാമസഭയിൽസമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണV്MC

റിപ്പോർട്ട്ഒരുപൊതുരേഖയായികരുതേണ്ടതുംആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച്ഒരുപൊതുരേഖയായിപഞ്ചായത്ത്നി

ന്നുംലഭിക്കേണ്ടതുമാണ്.

Sn Name Designation

1 ബമപമകുമ്മാരി നെ്മാഴിെ്മാളി

2 നക നപ്മാന്നൻ KSRTCബസ് ജീവെക്മാരൻ

3 ബേവേ്മാസ്സി നക ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ

4 വി വി മുരുഗൻകുടി ബേ്മാനറസ്റ് ഡിപ്മാർട്നമൻറ്

ജീവെക്മാരൻ

5 സെ്യഭ്മാമ ആ്്മാവർകർ
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വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ്കമ്മിറ്റി ഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ കുറച്ചുപേർ

നിലവിൽസജീവമല്ല .കുറിപ്പുകൾ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

ബസ്മാഷ്യൽഓഡിറ്്റ മപവർതെങ്ങളിൽപങ്മാളികൾആയവർ

 വാർഡ്നമമർ

 പഞായത്ഉപദ്യാ്സർ

 നതാഴഡില്ചുറപ് വഡിഭാ്ം ഉപദ്യാ്സർ

 വാർഡഡിനലനതാഴഡിലാളഡികൾ

 പമറ്മാർ

അെുബനം- 1-

മഹാതാ്ാനഡി പദശീയ ്്ാമീണനതാഴഡില്ചുറപ്പദ്ധതഡി ്പകാരംഏനറട്ചുകാവ്ചുന്ന ്പവൃതഡികൾ :

വഡിഭാ്ംഎ-മപകൃെി വിഭവപരിപ്മാെെവുമ്മായിബനനപട നപ്മാെു മപവൃതികൾ.

 കുടിനവള്ള ബമസ്മാെസുകൾ ഉൾപനടയുള്ള ഭൂഗർഭ ജെ വിെ്മാെം ഉയർതുന്നെിെ്മാവ്്യമ്മായ

അടിയണകൾ,മൺെടയണകൾ, നചക്ഡ്മാമുകൾ,െുടങ്ങിയവ

 െീർതടതിെ്നറ സമമഗ പരിപ്മാെെെിെുെകുന്ന നക്മാണ്ടൂർ ബണ്ടുകൾ,ഭൂമി

െടുെിരികൽ,ഗ്യ്മാബിബയ്മാൻെിര്മിെികൾ

വഡിഭാ്ം ബഡി-ഖണിക അ്ചേിൽ പര്മാമർ്ികുന്ന കുടുംബങ്ങൾക് ജീവബെ്മാപ്മാധി നമച്ചനപടുതുവ്മാെുള്ള

മപവൃതികൾ. (ബി പി എൽ ,പടിക ജ്മാെി, പടികവർ്ം, വിധവകൾ, ഭിന്നബ്ഷിക്മാർ, ഐഎബവ

ഗുണബഭ്മാക്മാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്മാേെ ്ഷേമെ വര്ധിപികുന്നെിെ്മാവ്്യമ്മായ ഭൂവികസെവും

,കുളം ,കിണർെുടങ്ങിയ ജെെഭ്യെയ്ക്ആവ്്യമ്മായ മപവൃതികൾ.

 പഴവർ്ങ്ങൾ,പടുെൂൽ,ബെ്മാടവിളകൾെുടങ്ങിയവയുനടകൃഷിമപവൃെികൾ.

 മൃഗ പരിപ്മാെെവുമ്മായി ബനനപടു കന്നുക്മാെി നെ്മാഴുതുകൾ,ആടിെ്കൂട്

,ബക്മാഴികൂട,്പന്നികൂട് െുടങ്ങിയവ്യകിഗെആസ്ഥികൾ.

 സർക്മാർ ഭവെ െിർമ്മാണ പദെികളിൽ ഉൾനപടുതി െിർമികുന്ന വീടുകൾക്

അവിേഗ്ദ ക്മായിക നെ്മാഴിൽ.

 മത്യബനെ മപവർതെങ്ങൾ ബമപ്മാത്മാേിപികുന്നെിെുഅടിസ്ഥ്മാെ നസൗകര്യങ്ങള്മായ

മൽസ്യം ഉണകു ബകമ്ദ്രങ്ങൾ,സൂ്ഷേിപ് ബകമ്ദ്രങ്ങൾ മെ്സ്യമകുഷിക് ആവ്്യമ്മായ

അടിസ്ഥ്മാെ നസൗകര്യങ്ങൾഎന്നിവ.

വഡിഭാ്ംസഡി- ബേ്ീയ മഗ്മാമീണ ഉപജീവെ മിഷെ്നറ െിബനെകൾക് വിബധയമ്മായി മപവർതികുന്ന സ്വയം

സേ്മായസംഘങ്ങൾക്നപ്മാെുഅടിസ്ഥ്മാെ നസൗകര്യ വികസെം.

 സ്വയം സേ്മായ സംഘങ്ങളുനട ഉപജീവെ മപവർതെങ്ങൾക്മാവ്്യമ്മായ വർക് നഷഡ് 

െിർമ്മാണം.

 ക്മാർഷിബക്മാൽപന്നങ്ങളുനടസംഭരണതിവ്്യമ്മായ നകടിടങ്ങളുനട െിർമ്മാണം.

 ബജവവളെിർമ്മാണയൂണിറ്റുകൾെുടങ്ങിയവ.

വഡിഭാ്ംഡഡി-മഗ്മാമീണഅടിസ്ഥ്മാെ നസൗകര്യ വികസെ മപവൃതികൾ.
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 മ്മാെിെ്യസംസ്കരണസംവിധ്മാെങ്ങൾ.

 അങണവ്മാടിസ്കൂൾ െുടങ്ങിയവയ്ക്കകൂസ് െിർമ്മാണം.

 ഒറ്റനപടു കിടകുന്ന മഗ്മാമങ്ങനളയും,മഗ്മാമീണ ഉല്്മാേെ ബകമ്ദ്രങ്ങനളയും െിെവിെുള്ള

ബറ്മാഡുകളുമ്മായി ബനിപികുന്നെിെ്മാവ്്യമ്മായ എല്ല്മാ ക്മാെ്മാവസ്ഥയിെും

ഉപബയ്മാഗിക്മാൻപറ്റുന്ന മഗ്മാമീണ ബറ്മാഡുകൾ,ഓടകൾ,കല്ലുങുകൾ,െടപ്മാെകൾ .

 നപ്മാെുകളിസ്ഥെങ്ങൾ

 നവള്ളനപ്മാകം, വരൾച്ച്മാ െിയമനണ മപവൃതികൾ.

 മഗ്മാമ പ്ചേ്മായതുകൾ,വെിെ്മാ സ്വയം സേ്മായ സംഘങ്ങളുനട നേഡബറ ഷെുകൾ,

മഗ്മാമീണ ചനകൾ,അങണവ്മാടികൾ, മപകൃെി ബ്ഷേ്മാഭ ബ്മാധിെർകുള്ള അഭയ ബകമ്ദ്രങ്ങൾ

െുടങ്ങിയവയ്ക് നകടിട െിർമ്മാണം.

 നെ്മാഴിെുറപ് പദെി മപക്മാരം ഏനറ്റടുകുന്ന െിർമ്മാണ മപവൃതികൾക്മാ വ്്യമ്മായ

െിർമ്മാണസ്മാമമഗികളുനട ഉൽപ്മാേെം.

 നെ്മാഴിെുറപ്മപക്മാരം സൃഷ്ടികനപട നപ്മാെു ആസ്ികളുനട അറ്റകുറ്റപണികൾ

െുടങ്ങിയവ.

അെുബനം:വഡിവഡിധതലതഡില്ചുള്ളഉപദ്യാ്സര്ചുനടെ്ചുമതലകൾ.

പമറ്മാര്ചുനടെ്ചുമതലകൾ.

മപവൃതിസ്ഥെങ്ങളിൽ മപവൃതിയുനട ബമൽബെ്മാടം.

 നെ്മാഴിൽക്മാർഡിൽആവ്്യമുള്ളവിവരങ്ങൾബരഖനപടുതുക.

 മസ്റ്റർ ബറ്മാളിൽനെ്മാഴിെ്മാളികളുനടേ്മാജർ ഉറപുവരുതുക.

 ബമറ്്റമ്മാരുനട പരി്ീെെങ്ങളിൽപനങടുകുക.അറിവുകൾ നെ്മാഴിെ്മാളിക

ളുമ്മായി പങുനവകുക

 മപവൃതിഇടങ്ങളിൽആവ്്യ മ്മായ നസൗകര്യങ്ങൾഉബണ്ട്മാഎന്ന് ഉറപുവരുതുക

 ബസറ്്റഡയറിയിൽ ബമ്മാണിറ്ററിംഗിെ് വരുന്ന ഉബേ്യ്മാഗസ്ഥനരനക്മാണ്ട് ഒപ് വയ്പികണം

 നെ്മാഴിെ്മാളികൾക് അവരുനട പതു അവക്മാ്ങ്ങനള കുറിച്ച് പറഞു നക്മാടുകുകയും

അവനര ബബ്മാധ്മാവെ്കരികുകയും നചയുക

 പുെിയ നെ്മാഴിൽ ഇടങ്ങൾ കനണ്ടതുവ്മാെും പുെിയ നെ്മാഴിൽ ആസൂമെണം നചയുവ്മാെും

നെ്മാഴിെ്മാളികനളസേ്മായികുക .

 കൃെ്യമ്മായി ബസ്മാഷ്യൽഓഡിറ്്റ മഗ്മാമസഭയിെും,നമപ്മാജക്റ്്റ മീറ്റിങ്ങിെും പരി്ീെെക്യ്മാ്പ്രിെും

പനങടുകുക.

 മറ്റു നെ്മാഴിെ്മാളികൾക് കൂടി ബമറ്്റ  െ്നറ ചുമെെകളിബെക് കടന്നു വര്മാെുള്ള സ്മാേചര്യം

ഉണ്ട്മാകുക

 നെ്മാഴിെ്മാളികളുമ്മായി െിരനര സ്പ്രർകം പുെർതുകയും കൂടുെൽ ബനം

സ്ഥ്മാപികുകയും നചയുക.

ഓവർസീയർ /എഞഡിെീയർ

 മപവൃതികളുനടഎസ്റ്റിബമറ്്റ െയ്മാറ്മാകൽ.

 മപവൃതിയുനട സ്മാബങെിക ക്മാര്യങ്ങളും അളവുകളും നെ്മാഴിെ്മാളികൾക് പറഞു

നക്മാടുകുക.

 മപവൃതിയുനട അളവുകൾ ബരഖനപടുതി കൂെിെൽകുന്നെി െ്മാവ്്യമ്മായ െടപടികൾ

നചയുക.

പഞായത് നസ്കടറഡി /അസഡിസ്റ്റന് നസ്കടറഡി

 പദെിയുനട ബമൽബെ്മാടം.

 ബില്ലുകൾഅംഗീകരികൽ.

 നെ്മാഴിെ്മാളികളുനട ബവെെം യഥ്മാസമയം അവരുനട എനകൗണ്ടിൽ എതിനയന്നെ് ഉറപു
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വരുതൽ.

 മസ്റ്റർ ബറ്മാള് സ്മാ്ഷേ്യനപടുതി നെ്മാഴിൽഅെുമെി െൽകുക,

നതാഴഡിലാളഡികള്ചുനടകടമകൾ.

 നെ്മാഴിെിടങ്ങളിൽസമയകൃെ്യെപ്മാെികുക.

 ബമപ്മാജക്റ്്റ മീറ്റിംഗ,് നെ്മാഴിെുറപ് മഗ്മാമസഭകൾ,ബസ്മാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ മഗ്മാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ

പനങടുകുക.

 ഏൽപികുന്ന ബജ്മാെികൾകൃെ്യെബയ്മാനട പൂർതീകരികുക.

 േിവസവും നെ്മാഴിൽ ആരംഭികുന്നെിെു മു്പ്രും ബ്ഷവും മസ്റ്റർ ബറ്മാളിൽ ഒപുകൾ

ബരഖനപടുതുക

്്ാമസഭഅം്ീകരഡിചതീര്ചുമാെങ്ങൾ

1. പഫാപടാ പതഡിച നതാഴഡിൽകാർഡ് പക്്ദ്രസർകാർെഡിലവഡിൽസൗജെ്യമായഡി

ലഭ്യമാക്ചും.

2. നതാഴഡിലഡിെ്ചുള്ളഅപപക്ഫണ്ഓഫീസ്വഴഡിെൽക്ചും.

3. നതാഴഡിലഡിെ്ചുഅപപകഡിെ് നതാഴഡിൽലഭ്യമായഡിലഎങഡിൽനതാഴഡിലഡിലായ്മ പവതെതഡിെ്

നതാഴഡിലാളഡികൾഅപപകഡിക്ചും.

4. ഫസ്്റ്റഎയ്് പബാക്് ,കയ്ചുറ,കാല്ചുറഎന്നഡിവ ്പവർതഡിസലത്ചുലഭ്യമാക്ചും.

5. വഡിജഡിനലൻസ്ആൻഡ് പമാണഡിററഡിങ്കമഡിറഡിപ്ചുെഃസാപഡിക്ചും.

6. പരൂർതീകരഡിച ്പവർതഡികളഡിനലലാംസഡിറഡിസൺഇൻഫർപമെൻപബാർഡ്വയ്ക്ചും.

7. നതാഴഡിലാളഡികൾക്നതാഴഡിലഡിനെസംബനഡിച്ചുള്ളപരാതഡികൾഅറഡിയഡികാൻ

18004255720എന്നപടാൾ ്ഫീെമർഓഫീസഡിൽലഭ്യമാക്ചും.

8. കരൂലഡികവകഡിയാൽപലഡിശസഹഡിതംകരൂലഡിലഭഡികാൻപമറ്വഴഡി നതാഴഡിലാളഡികൾ

അപപകഡിക്ചും.

9. NREGS ഓഫീസഡിൽസരൂകഡിക്ചുന്ന 7 നരജഡിസ്റ്ററ്ചുകൾ പപാരായ്മകൾെഡികതഡിഎലാ

വഡിവരങ്ങള്ചും ഉൾനപട്ചുതഡിസരൂകഡിക്ചും.

10. ്പവർതഡിയ്ചുമായഡിബനനപട 22 പരഖകള്ചും പപാരായ്മകൾെഡികതഡിഎലാ

വഡിവരങ്ങള്ചും ഉൾനപട്ചുതഡിസരൂകഡിക്ചും.

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