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ആമുഖം

ഇന്ത്യയിൽസാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെതൊഴിൽചെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശത്തെസംരക്ഷിച്ച്നിലനിർ

ത്തുന്നതിനായി 2005 സെപ്റ്റംബർഅഞ്ചാംതീയതിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്നിയമംനിലവിൽവന്നു.

അവിദഗ്ധകായികതൊഴിലിൽഏർപ്പെടാൻസന്നദ്ധതയുള്ളഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽഅധിവസിക്കുന്നഏ

തൊരുകുടുംബത്തിനുംഒരുസാമ്പത്തികവർഷം100

ദിവസത്തിൽകുറയാത്തതൊഴിൽ.ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പംഗുണമേന്മയുള്ളതുംസ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതുംഉ

ൽപാദനക്ഷമവുമായആസ്തികളുടെസൃഷ്ടിയാണ്ഈപദ്ധതിയുടെമുഖ്യലക്ഷ്യം.ദരിദ്രരുടെഉപജീവനവുംആ

യിബന്ധപ്പെട്ടവിഭവാടിത്തറശക്തിപ്പെടുത്തുകയുംസാമൂഹികമായിപിന്നോക്കംനിൽക്കുന്നഎല്ലാ

കുടുംബങ്ങളെയുംപദ്ധതിയിൽഉൾപ്പെടുത്തുകയുംപഞ്ചായത്ത്രാജ്സ്ഥാപനങ്ങളെശക്തിപ്പെടുത്തുക

എന്നതുംഇതിൻറെലക്ഷ്യമാണ്.

സവിശേഷതകൾ

1. നിയമത്തിൻറെപിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രദേശത്ത്താമസിക്കുന്ന18

വയസ്സ്പൂർത്തിയായഏതൊരാൾക്കുംപദ്ധതിയിൽപങ്കാളിയാകാം

3. സ്ത്രീക്കുംപുരുഷനുംതുല്യവേതനം

4. പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണംകാർഷികമേഖലയിലെഅടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനംഎന്നിവയ്ക്

ക്മുൻഗണന

5. തൊഴിലാളികൾതന്നെപ്രവർത്തികൾകണ്ടെത്തുകയുംആസൂത്രണത്തെസഹായിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു

6. ആസൂത്രണത്തിലുംനിർവഹണത്തിലുംതികഞ്ഞസുതാര്യത

7. കരാറുകാരെഇടനിലക്കാരോഇല്ല

8. പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെലേബർബഡ്ജറ്റ്

9. ബാങ്ക്പോസ്റ്റോഫീസ്വഴിമാത്രംവേതനവിതരണം

10. സ്ത്രീകൾക്ക്മുൻഗണന

11. കമ്പ്യൂട്ടർശൃംഖലവഴിയുള്ളമോണിറ്ററിംഗ്സംവിധാനം

12. ഗ്രാമസഭപദ്ധതിഓഡിറ്റ്ചെയ്യുന്നു

ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രദേശത്ത്നടപ്പിലാക്കുന്നമുഴുവൻപ്

രവൃത്തികളുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ്ങിനുവിധേയമാക്കണമെന്ന17(2)
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വകുപ്പ്നിഷ്കർഷിക്കുന്നുപദ്ധതിപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുംപൊതുധനംചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്

റിയുംപൗരസമൂഹംനടത്തുന്നപരസ്യവുംസ്വതന്ത്രവുമായപരിശോധനയാണ്ആണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്അഥ

വാസാമൂഹികപരിശോധന.തൊഴിലുറപ്പ്നിയമപ്രകാരംവർഷത്തിൽരണ്ടുതവണസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമ

സഭകൾഎല്ലാവാർഡിലുംകൃത്യമായിനടത്തേണ്ടതാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ലൂടെഅഴിമതിഇല്ലാതാക്കുന്ന

തിനുംസുതാര്യതഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുംകാര്യക്ഷമതവർധിപ്പിക്കുന്നതിന്സത്ഭരണംഉറപ്പാക്കുന്ന

തിനുംകഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണംശരിയായരീതിയിൽചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്നുംപണംചെലവഴിച്ച്അതു

കൊണ്ട്പദ്ധതിയുടെലക്ഷ്യംകൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്നുംഗുണഭോക്താക്കളുടെജീവിതത്തിൽഗുണകരമാ

യുംകാര്യമായമാറ്റംഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്എന്ന്സോഷ്യൽകണ്ടെത്താൻകഴിയുന്നുസംസ്ഥാനസർക്കാർസോഷ്

യൽഓഡിറ്റ്നടത്തേണ്ടരീതിസംബന്ധിച്ച്ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭയുടെവിജയംജനപങ്കാളിത്തആണ്.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെതീയതി,

വേദിഎന്നിവനിശ്ചയിച്ച5 ദിവസംമുമ്പ്ജനങ്ങൾക്ക്വിവരംനൽകിയിരിക്കണംപദ്ധതിആസൂത്രണ്ണം.

നിര്വഹണം,

മോണിറ്ററിംഗ്തുടങ്ങിഎല്ലാവ്യക്തികളുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽനിർബന്ധമായുംപങ്കെടുക്

കണം.മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിൽസുഗമവുംസുതാര്യവുമായിസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ്നടത്തുന്നതിന്കേരളത്തിൽസ്വതന്ത്രചുമതലയുള്ളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്യൂണിറ്റ്31 1 2017

നിലവിൽവന്നു

രീതിശാസ്ത്രം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിസോഴ്സ്പെര്സണ്

പ്രവർത്തിഫയൽപരിശോധന,ഫീൽഡ്സന്ദർശനം,തൊഴിലാളികളുംആയുള്ളഅഭിമുഖം,എംഐഎസ്പരി

ശോധനഎന്നിവയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്താ

ഴെപറയുന്നരീതിഅവലംബിച്ചാണ്ഈറിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്

1. ഓഡിറ്റ്പ്ലാൻ

1.1 ഓഡിറ്റ്പ്ലാന്തയ്യാറാക്കല്

1.2 ഓഫീസ്സന്ദർശനപരിപാടികൾ

2. അഭിമുഖം

2.1 ബിഡിഒ,പഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്,ജനപ്രതിനിധികൾ,സെക്രട്ടറി&സ്റ്റാഫ്

2.2 മേറ്റ്,തൊഴിലാളികൾ,കർഷകർ,തൊഴിലിനപ്ോകാത്തതൊഴിൽകാർഡ്ഉടമകൾ

3. ഫയൽപരിശോധന

3.1 പൊതുപ്രവർത്തികൾ,വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾ
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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

വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പ്കാലക്കാട്

2 ബ്്കാക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക് ബേല്കാർബക്കാഡ് ,ആലത്തൂർ ,വണ്കാഴി

ഗ്്കാേപഞ്കായതുകൾ

പടിഞ്കാറ് കണ്ണഗ്പ്ര ഗ്്കാേപഞ്കായത്

തതക് കിഴകബഞരി ഗ്്കാേപഞ്കായത്

വടക് 

കണ്ണഗ്പ്ര,ആലത്തൂർ,ക്കാവബ്ശേരിഗ്്കാേപഞ്കായതുകൾ

4 വിസ്തീര്ണം

37.88ച.േതീ

5 വ്കാര്ഡ്കളുതടഎണ്ണം 20

6 ജനസംഖ്യ 35969

9 പടികജ്കാതി 4971

10 പടികവർ്ം 85

12 തേ്കാതംസ്കാക്ഷരത

വാർഡിനനകുറിചുള്ളഅടിസാനവിവരം

1 അതിരുകൾ
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1.1 വടക് കിഴകബഞരിപഞ്കായത്

1.2 തതക്  കമ്കാന്തറ

1.3 കിഴക് തചറ്കാ്പ്ര്കാടം

1.4 പടിഞ്കാറ് തിരുവറപ്കാടം

2 വിസ്തീര്ണ്ണം

3 ജനസംഖ്യ

3.1 സ്ഗതതീ

3.2 പുരുഷൻ

നതാഴിലുറപ് പദ്ധതിഅടിസാനവിവരം

അടിസാനവിവരം വടകബഞരി വ്കാര്ഡ് 

1 Total No. of Job Cards issued 3745 350

2 Total No. of Active Job Cards 2434 75

3 Total no. of Job cards SC 907

4 Persondays Generated so far 107932 3200

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

224 22

Total Expenditure 3,12,91000 876800

ഓഡിറ്റ്നുവിധേയമാക്കിയപ്രവൃത്തികളുടെലിസ്റ്റ്

ക്ര

മന

മ്പ

ര്

പ്രവൃത്തിയുടെപേര് വർക്ക്

ഐ,ഡി

കാലയള

വ്

ചില

വ്

പ്ര

വൃത്

തിദി

നങ്

ങൾ 

1 പതിനാറാംവാർഡിലെപ്രളയക്കെടു

തിമൂലംനാശനഷ്ടംസംഭവിച്ചപ്രദേ

ശങ്ങളിലെവെള്ളക്കെട്ട്ഒഴിവാക്ക

FP/305273

29/10/20

18

To23/12/

2018

51580

0

1795
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ലുംമൺകയ്യാലനിർമ്മാണവും

2 പതിനാറാംവാർഡിനലതരിശു

ഭൂേികൃഷിഗയാേ്യോകാൻതി

നുള്ളഭൂവികസനപപവർതിക

ൾ

LD/324478 11/02/2019

To

07/03/2019

29044

0

1060

3 പശീരാേതിഗയറ്റർ sobha

തിഗയറ്റർവനരകാടട്ബണ്ട്ബല

നപടുതലുംതതകൾവചുപി

ടിപികലും

IC/215647

31/1/2019

To

06/02/2019

88228 345

അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാത്മഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിലൂടെഗ്രാമീണജനതയ്ക്ക്തൊഴില്

നല്കപെടുന്നതോടൊപ്പംഅവരുടെപത്ത്അവകാശങ്ങളുംസംരക്ഷിക്കപെടേണ്ടതാണ.്

1. സൗജന്യോയിനതാഴിൽകാർഡ്ലഭികുവാൻഉള്ളഅവകാശം-

തഷഡ്യ്തൂൾ 2; ഖണിക 1-5, വ്കാര്ഷികേ്കാസ്റ്റര്സര്കുലര്അദ്യ്കായം-3

2. അഗപകിച്

15ദിവസതിനുള്ളിൽനതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവും

ആയതിന്നറതകപറ്റുറസീതുലഭികുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം-

തഷഡ്യ്തൂൾ 1; ഖണിക 8, തഷഡ്യ്തൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അനലങിൽനതാഴിലിലായ്മഗവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

ആദ്യനത30 ദിവസം(1/4 &പിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ഓഫ്ഗപപാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്കിഗലാേീറ്ററിനുള്ളിൽനതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശം

അനലങിൽഗവതനതിന്നറ 10%

അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുടിനവള്ളം, വിപശേസൗകര്യം,

പപഥേശുപശൂഷസൗകര്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംതഷ

ഡ്യ്തൂൾ 2; ഖണിക 23-28
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7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽഗവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8. ഗവതനവിതരണതിനലകാലതാേസതിന്

നഷ്ടപരിഹാരംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

9. സേയട്ബനിതോയുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10. ഗസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

സോഷ്യല്

ഓഡിറ്റിലൂടെപ്രവൃത്തികളുടെപരിശോധനയുംഅതോടൊപ്പംതൊഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങ

ളുംസംരക്ഷിക്കപെടുന്നുഎന്കാൽചിലഅവക്കാശങ്ങള ്സംരക്ഷികതപടുനില്ല.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായനിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകുന്നത്സംബന്ധിച്ചു

● തത്കാഴിലുറപുനിയേംതഷഡ്യ്തൂൾ 2 പ്കാര 1 അനുസരിച്

● 18

വയസ്പൂർതിയായഏനതാരാളുംനതാഴിൽകാർഡിന്അഗപകിചാൽ

15 ദിവസതിനുള്ളിൽഗഫാഗ്ാപതിചനതാഴിൽകാർഡ്

ഗകപ്ദ്രസർകാർനെലവിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശോണ്നിയേംനൽ

കുന്നത്.

നിരീക്ഷണം

198 തത്കാഴിൽക്കാര്ഡുള്ളഈവ്കാർഡിൽ 75 ബപർസജതീവേ്കായിതത്കാഴിൽതചയുനവര്കാണ.്

2018-19 ക്കാലയളവില്തത്കാഴിൽക്കാർഡിന് അബപക്ഷിച്ച എല്ല്കാവർകും

തത്കാഴില്്കാർഡ്ലഭ്യേ്കാകിയിടുണ് .

തത്കാഴില്കാളികൾസ്വന്തംതചലവില്കാണ്പുതിയതത്കാഴിൽക്കാർഡിൽബേ്കാബട്കാപതിച്ചത്

എനുംേനസില്കാക്കാൻസ്കാധിച്ചുഇതുഅവക്കാശലംഘനേ്കാണ്

തൊഴിൽആവശ്യപെടുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷിച്ചുപതിനഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില് തൊഴില്ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയതിന്റെകൈപറ്റ്

രസീത് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ളഅവകാശം

നിരീക്ഷണം

● പരിശോധിച്ചതിൽതൊഴിൽഇല്ലാത്തകാര്യംതൊഴിലാളികള്
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മേറ്റ്ന്അറിയിച്ചുമേറ്റ്എംജിഎൻആർഇജിഎസ്ഓഫീസ്വഴിഅപേക്ഷകൊടുക്കുകയാ

ണ്ചെയ്യാറുള്ളത്അല്ലാതെഫ്രണ്ട്ഓഫീസ്വഴിഅല്ലഅപേക്ഷനൽകാറുള്ളത.്

.തൊഴിലില്ലായ്മവേതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശo

● തത്കാഴിലുറപ്നിയേഗപക്കാരംതത്കാഴില്ആവശ്യതപടുകഴിഞ്കാല്പതിനഞ്ചിവസതിനുള്ളില്

തത്കാഴില്നല്ിയിരികണം.

● അതല്ലങിൽതത്കാഴിലില്ല്കായ്മബവതനംലഭികുവ്കാനുള്ളഅവക്കാശംആച്യതത30 ചിവസം (1/4

&പിനതീടുള്ളചിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 ചിവസതിനകതുതതനതത്കാഴിൽലഭിച്ചിരുനില്ല.

● 75ആക്റതീവ്തത്കാഴില്കാളികള്ഉള്ളഈവ്കാർഡിൽ കഴിഞസ്കാ്പ്രതികവർഷതിൽ

22ബപർക്േ്കാഗതേ്കാണന്്തൂറുതത്കാഴിൾചിനങ്ങൾലഭ്യേ്കായിടുള്ളത്.

ജോലിസ്ഥലത്ത,്കുടിവെള്ളം,തണൽ ,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റുകൾ,എന്നിവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം.

● തൊഴിലുറപ്പ്നിയമപ്രകാരംപ്രവൃത്തിനടക്കുന്നസ്ഥലത്ത്കുടിവെള്ളം,തണല്

,പ്രഥമശുശ്രൂഷകിറ്റ്,കയ്യുറ,കാലുറഎന്നിവപ്രവൃത്തിനടപ്പിലാക്കുന്നസ്ഥാപനംവഴിസൗജന്യമായിതൊ

ഴിലാളികൾക്ക് ലഭി ക്കേണ്ടാതാണ.്

നിരീക്ഷണം

● നിലവിൽകുടിനവള്ളംലഭ്യോയി്ുണ്.

പപഥേശുപശൂഷയ്കുള്ളകിറ്റ,്ലഭ്യോയി്ിലഎന്നാണ്ഫീല്ഡ്ിസിറ്റ്നെയുന്നസേ

യത്നതാഴിലാളികളില്നിന്നുംഗേറ്റ്ോരില്നിന്നുംേനസിലാകാന്സാധിചത്.

● കയുറകളുംകാലുറകളുംലഭ്യോയി്ില.

പദ്ധതിആരംഭമീറ്റിംഗില ്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ളഅവകാശം

● തത്കാഴില്ഉറപുനിയേംതഷഡ്യ്തൂള്

22ഗപക്കാരംഒരുപദതിആരംഭികുനതുന്പദതിസംബനിച്ചേുഴുവന്

ക്കാര്യങ്ങളുംകൃത്യേ്കായിതത്കാഴില്കാളികതളബബ്കാധ്യതപടുതുനതിന്ബനതപടനിര്വഹണ

ഉബച്യ്കാ്സ്ഥന്തറയും,വ്കാര്ഡ്തേ്പ്രര്,സ്കാബങതികഉബച്യ്കാ്സ്ഥര്

എനിവരുതടസ്കാനിധ്യതില്ഏതതന്കിലുംതപ്കാതുസ്ഥലബത്കാതത്കാഴിലിടങ്ങളില്

വച്ച്പദതിആരംഭേതീറിംഗ്നടബതണതുണ.്

നിരീക്ഷണം
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● നിലവിൽവാർഡില്പപപവ്തിതുടങ്ങുന്നതിനുേുന്പ്(അഗന്നദിവസം

രാവിനലപണിതുടങ്ങുന്നതിനു നതാ്ു

േുമ)്പദ്ധതിആരംഭേീറ്റിങൂടാറുണ്എന്നാണ്നതാഴിലാളികളുോയുള്ള

സംസാരതിൽേനസിലായത്.

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലുംതരത്തില ്ഉള്ളഅപകടംസംഭവിച്ചാല്ചികിത്സ്യക്ക്

ആവശ്യമയിവരുന്നമുഴുവന്ചിലവുകളുംതൊഴിലാളിക്ക്ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

ഈകാലയളവിൽയാതൊന്നുംസംഭവിച്ചിട്ടില്ല

പരാതിപരിഹാരം

● തത്കാഴിലുറപ്നിയേതഷഡ്യ്തൂള്

പതത്കാന്പതുഗപക്കാരംസേയബനിതേ്കായിപര്കാതിപരിഹ്കാരതിനുള്ളഅവക്കാശംനിഷ്ര്ഷി

കുനു.പദതിയുേ്കായിബനതപടപര്കാതികള്ബേ്കാണ്േുബഖനബട്കാള്ഗേതീന്പ്രര്

ഉപബയ്കാ്ിച്ചുംബരഖ്കാേ്തൂലംഎഴുതിനല്കിയുംഇതേയില്വഴിയുംസേര്പിക്കാവുനത്കാണ.്..

● 18004255720

എനബട്കാൾഗേതീന്പ്രറിൽപര്കാതികൾബരഖതപടുത്കാംഎനുള്ളവിവരംതത്കാഴില്കാളികളിൽലഭ്യ

േ്കാകണം

നിരീക്ഷണം

● 18004255720എനബട്കാൾഗേതീന്പ്രറിൽപര്കാതികൾബരഖതപടുത്കാം

എനുള്ളവിവരംതത്കാഴില്കാളികളിൽലഭ്യേല്ല.

അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിൽതൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

● തതൊ്കാഴില്കാളിയുതടത്കാേസസ്ഥലതുനിന്അഞ്കിബല്കാേതീറർചുറളവിലല്ലതത്കാ

ഴിൽലഭികുനതതങിൽബവതനതിന്തറ 10

ശതേ്കാനംക്തൂടിഅധികബവതനംലഭികുനതിനുള്ളഅവക്കാശം

നിരീക്ഷണം

● ഒബരവ്കാർഡിൽതതനയുള്ളപണികള്കാണ്തത്കാഴില്കാളികൾതചയ്ുവരുനത്.തൊഴി

ലാളികളുടെതാമസസ്ഥലത്തുനിന്ന്അഞ്ചുകിലോമീറ്റർചുറ്റളവിനെഅപ്പുറത്ത്പോ

യിജോലിചെയ്യാനുംതൊഴിലാളികൾക്കുംസമ്മതമാണെന്ന്അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ളഅവകാശം
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● തത്കാഴിലുറപ്പദതിയില് ഏതറടുതുനടപില്കാകുനേുഴുവ്ഴ്്

ഗപവൃതികളുംബസ്കാഷ്യല് ഓഡിറ് നുവിബധയേ്കാകണതേത ന്്സെക്ഷന് 17(2)

നിഷ്ര്ഷികുനു

● നിയേംഅനുശ്കാസികുംഗപക്കാരംഉള്ളബസ്കാഷ്യല്ഓഡിറ്ഗപഗകിയഇതുവതരനടനിടില്ല.

രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ബകഗ്ദ്ര സർക്കാറിന്തറ നിർബചശ ഗപക്കാരം ത്കാതഴ പറയുന ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബനേ്കായും

ഗ്്കാേപഞ്കായതിൽസ്തൂക്ഷിബകണ്കാത്കാണ്

1. ബജ്കാബ് ക്കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

2. പോേസഭ  രജിസ്റ്റർ 

3. ഡിേ്കാൻഡ് / അബല്കാബകഷൻ&ബവതന രജിസ്റ്റർ 

4. വർക് രജിസ്റ്റർ

5. ആസ്ി രജിസ്റ്റർ

6. പര്കാതിരജിസ്റ്റർ

7. തേറതീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

9.1 രജിസ്റ്റർ പരിഗശാധന

 AMC ഗപക്കാരേുള്ള 7 രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു

1.നതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ

● തത്കാഴിൽക്കാർഡിനുള്ള കുടുംബ്കാബപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റർ ആണ്തത്കാഴിൽക്കാർഡ്

രജിസ്റ്റർ

● 2018-19 കാലയളവിൽ 16 വാർഡ്പപധാനി ആകെജോബ്കാർഡുകൾ 350

ഇതിഗലക് ആക്ടീവ് വർക്കേഴ്സ് 75 പേർ.

ജോബ്കാർഡ്ലിസ്റ്റ്വളരെനല്ലരീതിയിൽ

ബൈൻറ്ചെയ്ത്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

2 പോേസഭരജിസ്റ്റർ

● 2018-19കാലയളവിൽ 16 വാർഡിനല നതാഴിലാളികൾ

പോേസഭയിൽപനങടുതതായികാണാൻകഴിഞു.എങിലും എനിനു

ഗവണിയാണ് പോേസഭ കൂടിയത് എന്നതിന്നറ വിശധാംശങ്ങൾ,

തിയതി ഗരഖനപടുതിയി്ില.

3 ഡിോൻഡ്അഗലാഗകഷൻ/ഗവതനരജിസ്റ്റർ

● ഡിോൻഡ്അഗലാഗകഷൻരജിസ്റ്റർ ഉണായിരുന്നുഎങിലും ഗവദനം
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നകാടുതതിന്നറഗകാപി കാണാൻകഴിഞില.

● ഡിോൻഡ് നെയ്ുനകാണുള്ള ഗഫാേുകൾ ഒന്നുംതനന്നകാണാൻ

കഴിഞില

4.വർക് രജിസ്റ്റർ:

● ഗപവൃതിയുതട ലിസ്റ്റും ചിലവുംവിശച്കാംശങ്ങളുംസംബനിച്ച് രജിസ്റ്റർ

● 2018 19 കാലയളവിൽ നെയുവാൻ ഉഗ്ദേശിചിരുന്ന േുഴുവൻ

ഫയലുകളുഗടയും വിവരങ്ങൾവർക്രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ് MIS

ൽനിന്നുംഡൗൺഗലാഡ് നെയ്ുസൂകിചിരികുന്നു.

5ആസ്ിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്ികളുതട രജിസ്റ്റർ)

● 2019 േ്കാർച്ച് േ്കാസം വതര തത്കാഴിലുറപ് പദതിയുേ്കായി ബനതപട്

തചയുന ഗപവർതികളുതട ബപരും വിവരങ്ങളും നല്ല രതീതിയിൽ

എഴുതി സ്തൂക്ഷിച്ചിടുണ് .

ഇരുപത്കാംവ്കാർഡിൽതേറതീരിയൽഉപബയ്കാ്ിച്ചിടുള്ളഗപവർതിനടനിടി

ല്ല.

6പരാതി രജിസ്റ്റർ:

● തൊഴിൽ വേതനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ളപരാതി രജിസ്റ്റർ

● നിലവിൽ  പര്കാതികൾ ഒനും 2018-2019 ക്കാലയളവിൽ ബരഖതപടുതിയിടില്ല

.എഴുതി സ്തൂക്ഷികുന പര്കാതി രജിസ്റ്റർ പരിബശ്കാധിച്ചബപ്കാൾയ്കാതത്കാരുവിധ

പര്കാതിയും ബരഖതപടുതിയത്കായികണില്ല.

● 18004255720 എന ബട്കാൾ ഗേതീ ന്പ്രറിൽ പര്കാതികൾ ബരഖതപടുത്കാം എനുള്ള

വിവരം തത്കാഴില്കാളികളിൽലഭ്യേല്ല.

7.നേറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ :

● മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

● ഇരുപതാം വാർഡിൽ മെറ്റിരിയൽ പണിയൊന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല.

പപവൃതിഫയലിനല22 ഗരഖകൾ

വ്കാര്ഷികേ്കാസ്റ്റര് സര്കുലര് ഗപക്കാരംഒരുഗപവൃതിേയലില് ത്കാതഴപറയുനഇരുപതിരണുബരഖകള്

നിര്ബ്ബനേ്കായുംഉണ്കായിരിബകണ്കാത്കാണ്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽവാർഷികമാസ്റ്റർസർക്കുലർപ്രകാരമുള്ളകവർപേ

ജ്കാണാൻസാധിച്ചു

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്
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● വർക്ക്ഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുടെപട്ടികയും,

അവയുടെപേജ്നമ്പറുംരേഖപ്പെടുത്തിആണ് ചെക്ക്ലിലിസ്റ്റ് ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

● പരിശോധിച്ച 3 ഫയലുകളിൽതചക് ലിസ്റ്റ് ബക്കാപിക്കാണ്കാൻകഴിഞില്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ

● ഒരുജനകതീയഇടതപടലിന്തറബനർസ്കാക്ഷ്യംതതളിയികുനബരഖയ്കാണ്ആക്ഷൻ

പ്കാൻ.

ബക്കാപി.ഗ്്കാേസഭനിർബ്ദേശികുനഗപവർതികൾതഷൽേ്ഓേ്ബഗപ്കാജക്ിബല

ക്മ്കാറുകയുംഇതിൽനിനുംേുൻ്ണനഅടിസ്ഥ്കാനതിൽഅത്കാത്കാ്പ്രതികവ

ർഷതിൽആവശ്യേുള്ളഗപവര്തിതതരതഞടുത്ആക്ഷൻപ്കാൻതയ്കാറ്കാകു

കയുംതചയും.

ആക്ഷൻപ്കാനിൽഉൾതപടഗപവർതിതതനയ്കാബണ്കാനടപില്കാകിയത്എന്േന

സില്കാകുനതിനുംആക്ഷൻപ്കാൻബക്കാപിഉപകരികുനു

● .പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽഒന്നില്പോലുംAMC

പ്രകാരംനിർബന്ധമായുംഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിൻറെകോപ്പികാണാ

ൻസാധിച്ചില്ല.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ്ഡ്രോയിങ്

● സ്കാബങതികഎസ്റ്റിബേറ്പദതിയിൽഏതറടുകുനഓബര്കാഗപവർതികും

സംസ്ഥ്കാനസർക്കാർചുേതലതപടുതിയഅധിക്കാരസ്ഥ്കാനതിന്തറഅ

നുേതിബയ്കാടുക്തൂടിയസ്കാബങതികഎസ്റ്റിബേറ്ഉണ്കായിരിബകണത്കാണ്.

ഓബര്കാഗപവർതികുംഎസ്റ്റിബേറിന്തറസംക്ഷിപ്ം, ഡിസസൻ,

ഗപവർതിയുതടഗപതതീക്ഷിതബനടങ്ങൾവിശചതീകരികുനസ്കാബങതികകു

റിപ്തുടങ്ങിയവഉണ്കായിരിബകണതുംതസക്വർബസ്കാേ്റ്തറ്വയറില്തൂതട

ഓൺസലന്കായിഅനുേതികൾലഭ്യേ്കാബകണതുേ്കാണ്

പരിഗശാധിചഫയലുകളിലാംഡീതറ്റൽഡ്എസ്റ്റിഗേറ്റ്ഉണായിരു

ന്നു....എന്നാൽ ഒരു ഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട്

,ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ്എന്നിവഉണ്ടായിരുന്നില്

ല

5.ഭരണാനുേതി

● ഒരുവ്കാർഡിൽഒരുവർഷംനടപില്കാകുനതത്കാഴിലുറപ്പദതിഗപവർത

നങ്ങൾക്പഞ്കായത്ഭരണസേിതിനൽകുനഅം്തീക്കാരേ്കാണ്ഭരണ്കാ

നുേതി

● പരിഗശാധിച 3ഫയലിലും ഭരണാനുേതി ഗകാപികാണാൻ

കഴിഞില.
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6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച 3ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതികവർ

പേജ്സെക്വറിൽനിന്നെടുത്തസാങ്കേതികനുമതിയുടെകോപ്പിഎന്നി

വസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ടഉദ്യോഗസ്ഥരുടെഒപ്പ്,

സീൽഎന്നിവയ്ക്കൊപ്പംതിയതിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ)്

പരിഗശാധിച 3 ഫയലിലും കൺവേർജൻസട്്ബാധകേല

8.ഡിമാൻഡ്ഫോo

വാർഡിൽപരിശോധനയ്ക്ക്വിധേയമാക്കിയപ്രവൃത്തികളുടെഡിമാൻഡഫോം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടവര് ക്കുതൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവർക്ക്

അലോക്കേഷൻഫോംഫയലില്കാണാൻസാധിച്ചില്ല

10.ഇമസ്റ്റർറോൾ

 തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനരേ

ഖയാണ്ഇമസ്റ്റർറോൾ.

 ഇതിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ട

റിഎന്നിവർഒപ്പും, സീലുംരേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽഇ-

മസ്റ്റർ  റോളുകളിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർഒപ്പും,

സീലുംരേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുംതീയതിരേഖപ്പെടുത്തിയ

തായികാണാൻസാധിച്ചില്ല. ഇതിൽതൊഴിലാളികളുടെഒപ്പുകൾ,

അവരുടെതൊഴിൽദിനങ്ങൾ,

.കൂലിഎന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

 പരിശോധിച്ച
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വർക്ക്ഫയലുകളിലെമസ്റ്റർറോളിൽതൊഴിലിന്ഹാജരാവുന്നദി

വസം,ഒപ്പ് രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുകളിൽ ക്രോസ്സ്

ആയി തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എല്ല്കാേയലുകളിലും M book ഉണ്കായിരുനു.

● തേഷർതേൻറ്ബുകിൽന്പ്രർബപജ്്പ്രർഇവബരഖതപടുതിയിടുണ്

● AS,TS ന്പ്രർബരഖതപടുതിയിടില്ല. േതസ്റ്റർബറ്കാൾന്പ്രർഉണ്

● ഇതില് 

പ്രവർത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ളഅളവുംരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാ

ണ്.

● ബന്ധപ്പെട്ടഉദ്യോഗസ്ഥർഅതായത്ഓവർസിയർ,

എൻജിനീയർഎന്നിവരുടെഒപ്പ്മെഷർമെന്റ ്ബുക്കില ്

ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിലുംഎല്ലാടങ്ങളിൽതന്നെതീയതിരേഖപ്പെടുത്

താതെആണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത.്

12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● തേറതീരിയൽരജിസ്റ്റർപരിബശ്കാധിച്ചതിൽകഴിഞ6 േ്കാസതില്ഒരുഗപവര്തിബപ്കാലും

തേറതീരിയൽഉപബയ്കാ്ിച്ച് തചയ്ിടുണ്കായിരുനില്ല.

13.വേജ്ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസംജോലിചെയ്തുഎന്നതിന്അടിസ്ഥാന

പ്പെടുത്തിഅവര്ക്ക്നൽകേണ്ടതുകഅതായത്കൂലി,

ആയുധങ്ങൾക്ക്കൊടുക്കുന്നവാടക,

മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലാംകാണിച്ചുകൊണ്ട്

പണംകൈമാറുന്നതയ്യാറാക്കുന്നപ്രധാനപ്പെട്ടഒന്നാണബ്വജി

സ്റ്റ്

● മസ്റ്റർറോൾപ്രകാരമുള്ളബവജിസ്റ്റ്എല്ല്കാഫയലുകളിലുംകാണാന്

കഴിഞ്ഞു

14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുേസ്റ്റർബറ്കാൾഅവസ്കാനിച് 3

ചിവസതിനകംതതനഅളവുകൾബനതപടഉച്യ്കാ്സ്ഥ

ൻബരഖതപടുതണംഎന്നിയേംഅനുശ്കാസികുനു.അള

വുകളിൽഗകേബകടുകൾഉണ്കായ്കാബല്കാ,

ഉപബയ്കാ്ികുനതേറതീരിയലിന്തറക്വ്കാളിറിയിൽനിലവ്കാ
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രംകുറയ്കുകബയ്കാ,ഉയർനഎസ്റ്റിബേറ്ക്കാണികുകബയ്കാ

തചയുനത്നിയേവിരുദേ്കാവുകയുംതസക്ഷൻ 25

അനുശ്കാസികുനശിക്ഷക്വിബധയേ്കാബവണിവരുകയും

തചയും.

● 3ഫയലുകളിലുംഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാമസ്റ്റർറോൾ

മൂവ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ്ഫായലുകളില്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

● പരിശോധഫയലുകളിലും ഒന്നിൽ പോലുംമെറ്റീരിയൽ

ഉപയോഗിച്ചുള്ള വർക്ക് കണ്ടിരുന്നില്ല

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പരിബശ്കാധിച്ചേയലുകളില്ഫണ്പടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

’ഹ്കാര്ഡ്ബക്കാപിസ്തൂക്ഷിച്ചിടില്ല ബഗപബത്യകം ഗപിന്റ്ഔട്

എടുത്സ്തൂക്ഷ്ച്ചിടുണ്

17. ഗറായൽറ്റി

● പരിബശ്കാധനവിബധയേ്കാകിയഒരുവര്ക്

േയലിലുംബറ്കായൽറിബ്കാധകേല്ല

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● ഗപവർതിതുടങ്ങുനതിനു്പ്ര്ഗപവർതിനടനുതക്കാണിരികുബ്പ്ര്കാ

ള് , ഗപവർതിപ്തൂർതതീകരിച്ചുകഴിയുബ്പ്ര്കാള് 

തുടങ്ങിയഓബര്കാഘടതിതലയുംബേ്കാബട്കാകൾേയലിൽസ്തൂക്ഷിക

ണതേനുനിഷ്ർഷിച്ചിരികുനു

● ഇതരതിലുള്ളഒരുവർക്േയൽനിന്തറഘടതിലുള്ളബേ്കാബട്കാ

യുതടകളർബേ്കാബട്കാബക്കാപിസ്തൂക്ഷിച്ചിടുണ്പതീനതീടുള്ളവിവിധഘട

ങ്ങളിതലബേ്കാബട്കാകളുംഒനുംതതനതപ്കാതുഗപവൃതികളില്ക്കാ

ണ്കാൻസ്കാധിച്ചില്ല.

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്

● പ്രവർത്തിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപാധിയാണ്ജിയോയോടാഗ്ഡ്

ഫോട്ടോസ്. എന്നാൽഇവപരിശോധനയ്ക്ക്വിധേയമാക്കിയഒരുഫയലില്

പോലുംകാണാന്സാധിച്ചില്ല.

20പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

● പരിബശ്കാധിച്ച3

േയലില്ഗപഗവ്തിപ്തൂര്തികരണസ്കാക്ഷ്യപഗതതിൽ

ചിലഭ്കാ്ങ്ങളിൽപ്തൂരിപിക്കാതതരതീതിയില്കായിരുനു
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ബേലുബച്യ്കാ്സ്ഥതന ബപര് ഒപ്എനിവ ബരഖതപടുതിയിടില്ല

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

● എഎംസിഗപക്കാരേുള്ളബസ്കാഷ്യൽഒൊ്കാഡിറ്നടപ്കാകുനത്ഇ

ബപ്കാഴ്കാണ്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സംസ്ഥ്കാനസർക്കാരിന്തറനിർബ്ദേശഗപക്കാരംവർക്േയലി

ൽസ്തൂക്ഷിബകണ 22 േതതബരഖയ്കാണ്സസറ്ഡയറി.

● പരിബശ്കാധനയ്ക്വിബധയേ്കാകിയതപ്കാതുഗപവൃതികളിൽ

2എണ്ണതിലുംസസറ്ഡയറി ഉണ്കായിരുനു.

● സസറ്ഡയറിയുതടകവർബപജിൽഗപവർതിതയകുറിച്ചുള്ള

വിവരങ്ങൾഉണ്കായിരുനു

● ഗപ്കാഥേികവിവരങ്ങൾഏതത്കാരുവ്യകികുംേനസില്കാക്കാ

ൻപറുനരതീതിയിൽഉണ്കാബകണത്കാണ്.ഗപവർതിആരംഭി

കുനചിവസംഗപവർതിഅവസ്കാനതതീയതിഎസ്റ്റിബേറ്തുക,

ഗപവൃതിചിനങ്ങൾ,എനിവകവർബപജിൽഉണ്കായിരുനു.

● പണിസ്ഥലതതതസൗകര്യങ്ങളുതടലഭ്യതഅടങ്ങിയ

തചക്ിസ്റ്റ്കൾ

ഉതണങിലുംപ്തൂർണേ്കായവിവരങ്ങൾബരഖതപടുതിടി

ല്ല.

● സസറ്ഡയറിയുതടഒരുഭ്കാ്േ്കാണ്

വിജിലൻസ്ആൻഡ്ബേ്കാണിററിങ്

കമിറി.വിജിലൻസ്ആൻഡ്ബേ്കാണിററികമിറിയുതടറി

ബപ്കാർട്ഉണ്കായിരുതനങിലുംഅഭിഗപ്കായങ്ങൾബരഖതപടു

തിയിടുണ്.ഓബര്കാവ്കാർഡിതലഗപവർതനങ്ങതളനിരതീക്ഷി

കുനതിനുംക്തൂടുതൽതേച്ചതപടുതുനതിനുേ്കായിക്കാര്യ

ക്ഷേേ്കായഗപവർതികൾബരഖതപടുതിയിടുണ്.

● സസറ്ഡയറിയുതട

േതറ്കാരുഒരുഭ്കാ്േ്കാണ്സ്ദ്രർശകകുറിപ:്

ഇതിൽഒന്നുംതനന്നഗരഖനപടുതിയി്ില

● ഗപവൃതിയുതടഓബര്കാഘടങ്ങളിലുള്ളപുബര്കാ്തിവിലയിരു

തുനതിനും,

തത്കാഴില്കാളികളുതടഗപശ്ങ്ങൾേനസില്കാകുനതിനും,

പദതിനിർവഹണഏജൻസിയുതടഉബച്യ്കാ്സ്ഥർ,

ജനഗപതിനിധികൾ, VMC

അം്ങ്ങൾഎനിവർഗപവൃതിനടകുബ്പ്ര്കാൾസ്ഥലസ്ദ്രർശ

നംനടബതണത്കാണ്.

● സസറ്ഡയറിയില്

ഉണ്കായിരിബകണേതറ്കാരുഗപധ്കാനതപടഭ്കാ്േ്കാണ്തത്കാഴില്കാളി

കളുതടസ്കാക്ഷിപഗതം

,േസ്റ്റർബറ്കാളിൽഒപുതവച്ചതത്കാഴില്കാളികൾഗപവൃതിതചയ്ു

എനും,

ബേറ്ബേൽബന്കാടംവഹിച്ചുഎനുംതതളിയികുനആധിക്കാരി
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കബരഖയ്കാണ്സ്കാക്ഷിപഗതംപരിബശ്കാധിച്ച്േയലുകളിൽ

സസറ്ഡയറിയിൽ എല്ല്കാ തത്കാഴില്കാളികളും

സ്കാക്ഷ്യതപടുതിയിരുനു

10.പ്രവർത്തികളുടെപരിശോധനവിധേയമാക്കിയത്

1.പതിനറാംവാർഡിൽപപളയനകടുതിേൂലംനാശനഷ്ടംസംഭവിചപപഗദശങ്ങളിനലനവ

ള്ളനക്്ഒഴിവാകലേൺകയാലനിർമാണവും

എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക 498272

ചിലവായതുക 515800

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചതീയതി  29/10/2018

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി 23/12/2018

തൊഴിൽദിനങൾ   1795

Mbookമേഷര്ഴ്സ് :

 കനാൽ നിലവിൽ കാടുപിടിചു കിടകുന്ന അവസയാണ.് പുലും േറ്റും

േൂടികിടകുന്നതിനാൽേൺകയാലകാണാൻകഴിഞില

2.പതിനറാംവാർഡിനലതരിശുഭൂേികൃഷിഗയാേ്യോകുന്നതിനുള്ളഭൂവിക

സനപദ്ധതികൾ

:

എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക 297410

ചിലവായതുക 290440

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചതീയതി  11/021/2019

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി 07/03/2019

തൊഴിൽദിനങൾ   1060
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Mbook മേഷര്ഴ്സ്

തരിശുഭൂമി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയതായി കണ്ടു, നെല്ലും മഞ്ഞളും വാഴ മറ്റും എല്ലാം

നല്ലരീതിയിൽ കൃഷിച്യ്തിരികുന്ന് ,കൂടാതെ ബണ്ട് കൃഷിയെ നല്ല രീതിയിൽസ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്നും

മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു

3. പപവർതിയുനടഗപര് :

പശീരാേതീഗയറ്റർേുതൽഗശാഭതീഗയറ്റർവനരകാടട്ബണ്ട്ബലനപടുതലുംതത

കൾനവചുപിടിപികലും

എസ്റ്റിമേറ്റ്തുക 100293

ചിലവായതുക 88228

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചതീയതി 31/01/2019

പൂർത്തീകരിച്ചതീയതി 06/02/2019

തൊഴിൽദിനങൾ 345

Mbookമേഷര്ഴ്സ്:length: 1700(2000)

വൃകതതകൾനവചുപിടിപിചി്ുനണങിലുംകുനറഒന്നുംകാണാൻകഴിഞില ,കുനറനയാനക

പശു േറ്റു േൃേങ്ങൾതിന്നുഗപായിഎന്ന് േനസിലാകാൻകഴിഞു

CIB-സിറ്റിസൺഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുടെസുതാര്യതഉറപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളഒരുഉപാധിയാണ്സിറ്റിസൺഇൻ

ഫർമേഷൻബോർഡ്Para 25(a), schedule 1

അനുസരിച്ച്ഒരുപ്രവർത്തിയുടെഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്റ്റിമേറ്റ്തുകസാധനവേതനഘടകങ്

ങൾയഥാർത്ഥചെലവ്തൊഴിൽദിനങ്ങൾതുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾസാധാരണജനങ്ങൾക്കുംഗുണഭോക്താക്ക

ൾക്കുംമനസ്സിലാകുന്നരീതിയിൽപ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്അനിവാര്യമാണ.്.ഈബോർഡ്സ്ഥാപിക്കേണ്

ടത്ഓരോപ്രവർത്തിയുടെയുംആരംഭഘട്ടത്തിൽആണ്.

ഓരോപ്രവർത്തിക്കുംഅനുസൃതമായിനിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളഅളവുകളിൽഉള്ളബോർഡുകൾസിമൻറ്ഉം

കോൺക്രീറ്റുംഉപയോഗിച്ച്നിർമ്മിച്ച്സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്നിയമംഅനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇരുമ്പ,്ടിൻ,ഫ്ളക്സ്ഷീറ്റുകൾതുടങ്ങിയവഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളബോർഡുകൾസ്ഥാപിക്കുന്നത്നിയമവി
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രുദ്ധമാണ.്നിർമ്മാണച്ചെലവ്വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾക്ക3്000 രൂപയുംപൊതുപ്രവർത്തികൾക്ക്5000

രൂപയുംആണ്പരമാവധിചിലവ്എന്നാണ്ആനുവൽമാസ്റ്റർസർക്കുലർനിഷ്കർഷിക്കുന്നത.്

സിഐബിഅടങ്ങുന്നഒരുഫോട്ടോവർക്ക്ഫയലിൽഉൾപ്പെടുത്തണംഎന്നത്നിർബന്ധമാണ.്–

പരിശോധനയ്ക്വിധേയമായ തൊഴില്ഇടങ്ങളില്രണ്ടു ഭാഗത്ത് CIB

സ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടിരിന്നു

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.വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ്കമ്മിറ്റി

ഓരോഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുംഅഞ്ച്അംഗങ്ങളുള്ളജാഗ്രതമേൽനോട്ടസമിതിരൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.ഇതിൽപട്ടികജാതി-

പട്ടികവർഗവിഭാഗങ്ങൾക്ക്വേണ്ടത്രപ്രാധാന്യംനൽകേണ്ടതുംപകുതിപേർസ്ത്രീകൾആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ.്

അദ്ധ്യാപകർഅംഗനവാടിവർക്കർസ്വയംസഹായസംഘത്തിലെഅംഗങ്ങൾസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിസോഴ്സ്പേഴ്സൺമാർഉ

പഭോക്തൃസമിതികൾയുവജനക്ലബ്ബുകൾപൊതുസമൂഹസംഘടനകൾതുടങ്ങിയവരിൽനിന്നുംVMC

അംഗങ്ങളെതെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞകാലയളവിലേക്ക്VMCയെനിയമിക്കേണ്ടത്ഗ്രാമസഭയാണ.്

പ്രവർത്തിസ്ഥലസന്ദർശനംതൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയംനടത്തൽ,രേഖകളുടെപരിശോധന,പ്രവർത്തിസ്ഥലസൗ

കര്യങ്ങളുടെപരിശോധന,പ്രവർത്തികളുടെഗുണനിലവാരംനിർണയിക്കൽ,തുകനിർണയംപ്രവർത്തിയിൽഉടനീളമുള്ളറി
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പ്പോർട്ടിംഗ്പ്രവർത്തിയുടെസ്വഭാവത്തെസംബന്ധിച്ചുള്ളഗുണപരമായവിലയിരുത്തൽഎന്നിവയാണ്പ്രധാനചുമതല

. VMC

എല്ലാപ്രവർത്തികളുംപരിശോധിക്കേണ്ടതുംമൂല്യനിർണയരജിസ്റ്ററിൽരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സ

മയത്ത്അവഗ്രാമസഭയിൽസമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണV്MC

റിപ്പോർട്ട്ഒരുപൊതുരേഖയായികരുതേണ്ടതുംആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച്ഒരുപൊതുരേഖയായിപഞ്ചായത്ത്നി

ന്നുംലഭിക്കേണ്ടതുമാണ്.

Sn Name Designation

1 സി ഗപസ്കാച് വ്കാർഡ് തേ്പ്രർ

2 ആർസജതീഷ് കുേ്കാർ ഗബ്കാൻഡ് തസഗകടറി(േുൻ തേ്പ്രർ)

3 കൃഷ്ണൻ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ

4 ്ിരിജ ആശ്കാവർകർ

5

വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ്കമ്മിറ്റിഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ബസ്കാഷ്യൽഓഡിറ് ഗപവർതനങ്ങളിൽപങ്കാളികൾആയവർ

 വാർഡ്നേമർ

 പഞായത്ഉഗദ്യാേസർ

 നതാഴിലുറപ് വിഭാേം ഉഗദ്യാേസർ

 വാർഡിനലനതാഴിലാളികൾ

 ഗേറ്്റോർ

അനുബനം- 1-

േഹാതാോനി ഗദശീയ പോേീണനതാഴിലുറപ്പദ്ധതി പപകാരംഏനറ്റടുകാവുന്ന പപവൃതികൾ :

വിഭാേംഎ-ഗപകൃതി വിഭവപരിപ്കാലനവുേ്കായിബനതപട തപ്കാതു ഗപവൃതികൾ.

 കുടിതവള്ള ബഗസ്കാതസുകൾ ഉൾപതടയുള്ള ഭ്തൂ്ർഭ ജല വിത്കാനം ഉയർതുനതിന്കാവശ്യേ്കായ

അടിയണകൾ,േൺതടയണകൾ, തചക്ഡ്കാേുകൾ,തുടങ്ങിയവ

 നതീർതടതിന്തറ സേഗ് പരിപ്കാലനതിനുതകുന തക്കാണ്തൂർ ബണുകൾ,ഭ്തൂേി

തടുതിരികൽ,്്യ്കാബിബയ്കാൻനിര്േിതികൾ

വിഭാേം ട്ബി-ഖണിക അഞിൽ പര്കാേർശികുന കുടുംബങ്ങൾക് ജതീവബന്കാപ്കാധി തേച്ചതപടുതുവ്കാനുള്ള

ഗപവൃതികൾ. (ബി പി എൽ ,പടിക ജ്കാതി, പടികവർ്ം, വിധവകൾ, ഭിനബശഷിക്കാർ, ഐഎസവ

്ുണബഭ്കാക്കാകൾ.)

 ഇവരുതട ഭ്തൂേിയിൽ ഉൽപ്കാചന ക്ഷേത വര്ധിപികുനതിന്കാവശ്യേ്കായ ഭ്തൂവികസനവും
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,കുളം ,കിണർതുടങ്ങിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ആവശ്യേ്കായ ഗപവൃതികൾ.

 പഴവർ്ങ്ങൾ,പടുന്തൂൽ,ബത്കാടവിളകൾതുടങ്ങിയവയുതടകൃഷിഗപവൃതികൾ.

 േൃ് പരിപ്കാലനവുേ്കായി ബനതപടു കനുക്കാലി തത്കാഴുതുകൾ,ആടിന്ക്തൂട്

,ബക്കാഴിക്തൂട,്പനിക്തൂട് തുടങ്ങിയവ്യകി്തആസ്ഥികൾ.

 സർക്കാർ ഭവന നിർേ്കാണ പദതികളിൽ ഉൾതപടുതി നിർമികുന വതീടുകൾക്

അവിചഗ്ദ ക്കായിക തത്കാഴിൽ.

 േത്യബനന ഗപവർതനങ്ങൾ ബഗപ്കാത്കാഹിപികുനതിനുഅടിസ്ഥ്കാന തസൗകര്യങ്ങള്കായ

േൽസ്യം ഉണകു ബകഗ്ദ്രങ്ങൾ,സ്തൂക്ഷിപ് ബകഗ്ദ്രങ്ങൾ േല്സ്യഗകുഷിക് ആവശ്യേ്കായ

അടിസ്ഥ്കാന തസൗകര്യങ്ങൾഎനിവ.

വിഭാേംസി- ബചശതീയ ഗ്്കാേതീണ ഉപജതീവന േിഷന്തറ നിബനനകൾക് വിബധയേ്കായി ഗപവർതികുന സ്വയം

സഹ്കായസംഘങ്ങൾക്തപ്കാതുഅടിസ്ഥ്കാന തസൗകര്യ വികസനം.

 സ്വയം സഹ്കായ സംഘങ്ങളുതട ഉപജതീവന ഗപവർതനങ്ങൾക്കാവശ്യേ്കായ വർക് തഷഡ് 

നിർേ്കാണം.

 ക്കാർഷിബക്കാൽപനങ്ങളുതടസംഭരണതിവശ്യേ്കായ തകടിടങ്ങളുതട നിർമ്കാണം.

 സജവവളനിർമ്കാണയ്തൂണിറുകൾതുടങ്ങിയവ.

വിഭാേംഡി-ഗ്്കാേതീണഅടിസ്ഥ്കാന തസൗകര്യ വികസന ഗപവൃതികൾ.

 േ്കാലിന്യസംസ്രണസംവിധ്കാനങ്ങൾ.

 അങണവ്കാടിസ്്തൂൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കക്തൂസ് നിർമ്കാണം.

 ഒറതപടു കിടകുന ഗ്്കാേങ്ങതളയും,ഗ്്കാേതീണ ഉല്്കാചന ബകഗ്ദ്രങ്ങതളയും നിലവിലുള്ള

ബറ്കാഡുകളുേ്കായി ബനിപികുനതിന്കാവശ്യേ്കായ എല്ല്കാ ക്കാല്കാവസ്ഥയിലും

ഉപബയ്കാ്ിക്കാൻപറുന ഗ്്കാേതീണ ബറ്കാഡുകൾ,ഓടകൾ,കല്ലുങുകൾ,നടപ്കാതകൾ .

 തപ്കാതുകളിസ്ഥലങ്ങൾ

 തവള്ളതപ്കാകം, വരൾച്ച്കാ നിയഗന്തണ ഗപവൃതികൾ.

 ഗ്്കാേ പഞ്കായതുകൾ,വനിത്കാ സ്വയം സഹ്കായ സംഘങ്ങളുതട തേഡബറ ഷനുകൾ,

ഗ്്കാേതീണ ചന്തകൾ,അങണവ്കാടികൾ, ഗപകൃതി ബക്ഷ്കാഭ ബ്കാധിതർകുള്ള അഭയ ബകഗ്ദ്രങ്ങൾ

തുടങ്ങിയവയ്ക് തകടിട നിർമ്കാണം.

 തത്കാഴിലുറപ് പദതി ഗപക്കാരം ഏതറടുകുന നിർമ്കാണ ഗപവൃതികൾക്കാ വശ്യേ്കായ

നിർമ്കാണസ്കാേഗ്ികളുതട ഉൽപ്കാചനം.

 തത്കാഴിലുറപ്ഗപക്കാരം സൃഷ്ടികതപട തപ്കാതു ആസ്ികളുതട അറകുറപണികൾ

തുടങ്ങിയവ.

അനുബനം:വിവിധതലതിലുള്ളഉഗദ്യാേസരുനടെുേതലകൾ.

ഗേറ്്റോരുനടെുേതലകൾ.

ഗപവൃതിസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗപവൃതിയുതട ബേൽബന്കാടം.

 തത്കാഴിൽക്കാർഡിൽആവശ്യേുള്ളവിവരങ്ങൾബരഖതപടുതുക.

 േസ്റ്റർ ബറ്കാളിൽതത്കാഴില്കാളികളുതടഹ്കാജർ ഉറപുവരുതുക.

 ബേറ്േ്കാരുതട പരിശതീലനങ്ങളിൽപതങടുകുക.അറിവുകൾ തത്കാഴില്കാളിക

ളുേ്കായി പങുതവകുക

 ഗപവൃതിഇടങ്ങളിൽആവശ്യ േ്കായ തസൗകര്യങ്ങൾഉബണ്കാഎന് ഉറപുവരുതുക

 സസറ്ഡയറിയിൽ ബേ്കാണിററിം്ിന് വരുന ഉബച്യ്കാ്സ്ഥതരതക്കാണ് ഒപ് വയ്പികണം

 തത്കാഴില്കാളികൾക് അവരുതട പതു അവക്കാശങ്ങതള കുറിച്ച് പറഞു തക്കാടുകുകയും

അവതര ബബ്കാധ്കാവത്കരികുകയും തചയുക

 പുതിയ തത്കാഴിൽ ഇടങ്ങൾ കതണതുവ്കാനും പുതിയ തത്കാഴിൽ ആസ്തൂഗതണം തചയുവ്കാനും

തത്കാഴില്കാളികതളസഹ്കായികുക .

 കൃത്യേ്കായി ബസ്കാഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്്കാേസഭയിലും,തഗപ്കാജക്റ് േതീറിങ്ങിലും പരിശതീലനക്യ്കാ്പ്രിലും

പതങടുകുക.
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 േറു തത്കാഴില്കാളികൾക് ക്തൂടി ബേറ്  ന്തറ ചുേതലകളിബലക് കടനു വര്കാനുള്ള സ്കാഹചര്യം

ഉണ്കാകുക

 തത്കാഴില്കാളികളുേ്കായി നിരന്തര സ്പ്രർകം പുലർതുകയും ക്തൂടുതൽ ബനം

സ്ഥ്കാപികുകയും തചയുക.

ഓവർസീയർ /എഞിനീയർ

 ഗപവൃതികളുതടഎസ്റ്റിബേറ് തയ്കാറ്കാകൽ.

 ഗപവൃതിയുതട സ്കാബങതിക ക്കാര്യങ്ങളും അളവുകളും തത്കാഴില്കാളികൾക് പറഞു

തക്കാടുകുക.

 ഗപവൃതിയുതട അളവുകൾ ബരഖതപടുതി ക്തൂലിനൽകുനതി ന്കാവശ്യേ്കായ നടപടികൾ

തചയുക.

പഞായത് നസപക്റി /അസിസ്റ്റന് നസപക്റി

 പദതിയുതട ബേൽബന്കാടം.

 ബില്ലുകൾഅം്തീകരികൽ.

 തത്കാഴില്കാളികളുതട ബവതനം യഥ്കാസേയം അവരുതട എതകൗണിൽ എതിതയനത് ഉറപു

വരുതൽ.

 േസ്റ്റർ ബറ്കാള് സ്കാക്ഷ്യതപടുതി തത്കാഴിൽഅനുേതി നൽകുക,

നതാഴിലാളികളുനടകടേകൾ.

 തത്കാഴിലിടങ്ങളിൽസേയകൃത്യതപ്കാലികുക.

 ബഗപ്കാജക്റ് േതീറിം്,് തത്കാഴിലുറപ് ഗ്്കാേസഭകൾ,ബസ്കാഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗ്്കാേസഭകൾ എനിവയിൽ

പതങടുകുക.

 ഏൽപികുന ബജ്കാലികൾകൃത്യതബയ്കാതട പ്തൂർതതീകരികുക.

 ചിവസവും തത്കാഴിൽ ആരംഭികുനതിനു േു്പ്രും ബശഷവും േസ്റ്റർ ബറ്കാളിൽ ഒപുകൾ

ബരഖതപടുതുക

പോേസഭഅംേീകരിചതീരുോനങ്ങൾ

1.ഗഫാഗ്ാപതിചനതാഴിൽകാർഡ്ഗകപ്ദ്രസർകാർെിലവിൽസൗജന്യോയിലഭ്യോകും.

2.നതാഴിലിനുള്ളഅഗപകപഫണ്ഓഫീസ്ഴിനൽകും.

3.നതാഴിലിനുഅഗപകിെ്നതാഴിൽലഭ്യോയിലഎങിൽനതാഴിലിലായ്മഗവതനതിനനാഴിലാളികൾ

അഗപകികും.4ഫസ്്റ്റഎയ്്4.ഗട്ബാക്,്കയുറ,കാലുറഎന്നിവപപവർതിസലതുലഭ്യോകും.

5.വിജിനലൻസ്ആൻഡ്ഗോണിറ്ററിങമിറ്റിപുനഃസാപികും.

6.പൂർതീകരിചപപവർതികളിനലലാംസിറ്റിസൺഇൻഫർഗേഷൻഗട്ബാർഡ്യ്കും.

7.നതാഴിലാളികൾന്്ാഴിലിനനസംട്ബനിചുള്ളപരാതികൾഅറിയികാൻ18004255720എന്നഗടാൾ

പഫീനമർഓഫീസിൽലഭ്യോകും.

8.കൂലിതവകിയാൽപലിശസഹിതംകൂലിലഭികാൻഗേറ്റ്ഴിനതാഴിലാളികൾഅഗപകികും.

9.NREGSഓഫീസിൽസൂകികുന്ന7നരജിസ്റ്ററുകൾഗപാരായ്മകൾനികതിഎലാവിവരങ്ങളുംഉൾനപടു
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തിസൂകികും.

10.പപവർതിയുോയിട്ബനനപ്22ഗരഖകളുംഗപാരായ്മകൾനികതിഎലാവിവരങ്ങളുംഉൾനപടുതി

സൂകികും.

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

അധ്യക ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


