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ആമുഖം

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തെ സംരക്ഷിച്ച്

നിലനിർത്തുന്നതിനായി 2005 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കായിക തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ

അധിവസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത

തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗുണമേന്മയുള്ളതും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമവുമായ

ആസ്തികളുടെസൃഷ്ടിയാണ്ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദരിദ്രരുടെ ഉപജീവനവുംആയി ബന്ധപ്പെട്ട

വിഭവാടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ

കുടുംബങ്ങളെയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളെ

ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതും ഇതിൻറെ ലക്ഷ്യമാണ.്

സവിശേഷതകൾ

1. നിയമത്തിൻറെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ

ഏതൊരാൾക്കും പദ്ധതിയിൽപങ്കാളിയാകാം

3. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനം

4. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കാർഷിക മേഖലയിലെഅടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം

എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന

5. തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തുകയുംആസൂത്രണത്തെ

സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

6. ആസൂത്രണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞസുതാര്യത

7. കരാറുകാരെ ഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല

8. പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ലേബർബഡ്ജറ്റ്

9. ബാങ്ക് പോസ്റ്റോഫീസ് വഴി മാത്രം വേതന വിതരണം

10. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന

11. കമ്പ്യൂട്ടർശൃംഖല വഴിയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം

12. ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു



5

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന

മുഴുവൻപ്രവൃത്തികളും സോഷ്യൽഓഡിറ്റിങ്ങിനു വിധേയമാക്കണമെന്ന17(2)വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്രവർത്തന ത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനംചിലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും

പൗരസമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്ആണ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

അഥവാസാമൂഹിക പരിശോധന .തൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾഎല്ലാ വാർഡിലും കൃത്യമായി നടത്തേണ്ടതാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ലൂടെഅഴിമതി

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്

സത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയായ രീതിയിൽചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്

എന്നും പണം ചെലവഴിച്ച് അതുകൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായും കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സോഷ്യൽ

കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുസംസ്ഥാനസർക്കാർ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ട രീതി സംബന്ധിച്ച്

ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ വിജയം

ജനപങ്കാളിത്തആണ.്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെ തീയതി,വേദി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 ദിവസം

മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകിയിരിക്കണം പദ്ധതിആസൂത്രണ്ണം.നിര്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ്

തുടങ്ങി എല്ലാ വ്യക്തികളും സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായും

പങ്കെടുക്കണം.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്പ ദ്ധതിയിൽ സുഗമവും

സുതാര്യവുമായി സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 1 2017 നിലവിൽവന്നു

രീതിശാസ്ത്രം

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പെര്സണ്പ്രവർത്തി ഫയൽപരിശോധന,ഫീൽഡ്സന്ദർശനം,

തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം,എംഐ എസ് പരിശോധനഎന്നിവയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.്താഴെ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചാണ്ഈ

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ

1.1 ഓഡിറ്റ്പ്ലാന്തയ്യാറാക്കല്

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
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3.1 പൊതു പ്രവർത്തികൾ,വ്യക്തിഗതപ്രവർത്തികൾ

3.2 രേഖകളുടെ ഉള്ളടക്കം -സുതാര്യത,പരിപൂർണ്ണത

4. ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം

4.1 പൂർത്തിയായ തൊഴിലിടം,നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലിടം

5. റഫറൻസ്

5.1 9വികസനരേഖ,വാർഷിക പദ്ധതി രേഖ,എംഐഎസ്, രജിസ്റ്ററുകൾ

6. വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം

6.1 ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ,അവസാനവട്ട ചർച്ച

7. കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ

വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്

2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് നെനലോറബ്ലോക്ക്

പടിഞ്ഞാറ് കണ്ണമ്പ്ര

തെക്ക് കിഴക്കഞ്ചേരി

വടക്ക് കാവശ്ശേരി

4 വിസ്തീര്ണം
37.88ച .കി.മീ.

5 വാര്ഡ്കളുടെഎണ്ണം 20

6 ജനസംഖ്യ 35969

9 പട്ടികജാതി 4971

10 പടിക വർഗം 19
12 മൊത്തംസാക്ഷരത

വാർഡഡിനെക്ചുറഡിച്ചുള്ളഅടഡിസാെവഡിവരം
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1 അതിരുകൾ

1.1 വടക്ക് പമ്പരംകുന്ക്

1.2 നതക്ക്  വിലങ്ങൂർ

1.3 കിഴക്ക് ശ്ീരലോമ തിയറ്റർ

1.4 പടിഞലോറ്ക് കിഴബകകുളമ്പ്ക്

2 വിസ്ീർ്ം

3 ജെസംഖ്യ 1568

3.1 സ്ക്ശതീ

3.2 പുരുഷൻ

നൊഴഡില്ചുറപ് പദ്ധെഡിഅടഡിസാെവഡിവരം

അടഡിസാെവഡിവരം വടകബ്ചേരി വലോർ്്ക് 

1 Total No. of Job Cards issued 3745 150

2 Total No. of Active Job Cards 2434 55

3 Total no. of Job cards SC 907 12

4 Persondays Generated so far 1, 07, 932 2120

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

224 23

Total Expenditure 3, 12, 91000 5,80,880

ഓഡിറ്റ്നു വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ

നമ്

പര്

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വര്ക്ക്ഐ,ഡി കാലയള

വ്

ചിലവ

പ്ര

വൃത്

തി

ദിനങ്

ങള ്
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1 പതിനേഴാം വാർഡിലെ തരിശ്ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള

ഭൂവികസന പ്രവർത്തികൾ

LD/324481

05/02/1

9 to

12/3/19

284412 1065

2 പെഡിനെഴാം

വാർഡഡിൽഉൾനപട്ചുന്ന ഭാഗത്

പപളയനകട്ചുെഡിമൂലംൊശെഷം

സംഭവഡിചആെക്ചുഴഡിപാടം

കൂട്ടക്ചുഴഡി നൊട് പാർശ്വഭഡിതഡി

പ്ചുെഃസാപഡികൽ

FP/306826 12/01/1

9 to

29/01/1

9

109874 1055

അവകാശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങള്

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് തൊഴില്

നല്കപെടുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടേണ്ടതാണ.്

1. 1സൗജെ്യമലോയിനതലോഴിൽകലോർ്്ക് ലഭികുവലോൻ ഉള്ളഅവകലോ്ം- നഷ്്യ്ങൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, വലോര്ക്ഷികമലോസ്റ്റര്ക്സര്ക്കുലര്ക്അദ്യലോയം-3

2. അബപകിച്ക്

15ദിവസതിെുള്ളിൽനതലോഴിൽലഭികുവലോെുള്ളഅവകലോ്വുംആയതിെ്ക്നറ

കകപ്പറ്റു റസീതു ലഭികുനതിെുംഉള്ളഅവകലോ്ം- നഷ്്യ്ങൂൾ 1; ഖണിക 8,

നഷ്്യ്ങൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അനലങിൽനതലോഴിലിലലോയ്മബവതെംലഭികുവലോെുള്ളഅവകലോ്ംആദ്യനത 30

ദിവസം (1/4 &പിനീടുള്ളദിവസങളിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ക്ഓഫ്ക്ബശപലോജക്്ക്തയലോറലോകുവലോെുള്ളഅവകലോ്ം

5. അ്ചേ്ക്കിബലലോമീറ്ററിെുള്ളിൽനതലോഴിൽലഭികലോെുള്ളഅവകലോ്ംഅനലങിൽബവ

തെതിെ്ക്നറ  10%അധികംലഭികുവലോെുള്ളഅവകലോ്ം

6. കുടിനവള്ളം, വിശ്മസൗകര്യം,

ശപഥമ്ുശ്്ങൂഷസൗകര്യംഇവലഭികുനതിെുള്ളഅവകലോ്ംനഷ്്യ്ങൂൾ 2;

ഖണിക 23-28
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7. 15 ദിവസതിെുള്ളിൽബവതെംലഭികുനതിെുള്ളഅവകലോ്ം

8. ബവതെവിതരണതിനലകലോലതലോമസതിെ്ക്

 െഷ്ടപരിഹലോരംലഭികുവലോെുഉള്ളഅവകലോ്ം

9. സമയബനിതമലോയുള്ളപരലോതിപരിഹലോരതിെുള്ളഅവകലോ്ം

10. ബസലോഷ്യൽഓ്ിറ്റ്ക്െടതുനതിെുള്ളഅവകലോ്ം

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപെടുന്നു എനലോൽ ചില അവകലോ്ങള്ക് 

സംരകികനപടുനില.

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്താഴെപ്പറയ്യുന്നു.

തൊഴില ്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

● നതലോഴിലുറപ്പു െിയമം നഷ്്യ്ങൂൾ 2 പലോര 1 അെുസരിച്ക്

18 വയസ്ക് പ്ങൂർതിയലോയഏനതലോരലോളും നതലോഴിൽകലോർ്ിെ്ക്അബപകിചലോൽ 15

ദിവസതിെുള്ളിൽബഫലോബടലോ പതിചനതലോഴിൽകലോർ്്ക് ബകശ്ദ്രസർകലോർ

നചലവിൽലഭികലോെുള്ളഅവകലോ്മലോണ്ക് െിയമംെൽകുനത്ക്.

നിരീക്ഷണം

150 നൊഴഡിൽകാര്ഡ്ചുള്ള ഈവാർഡഡിൽ 55 നപർസജീവമായഡിനൊഴഡിൽ

നെയ്ചുന്നവരാണ്. 2018-19 കാലയളവഡില്നൊഴഡില്

കാര്ഡഡിെ്അനപകഡിെഎലാവര്ക്ചുംനൊഴഡില്കാര്ഡ്ലഭ്യമാകഡിയഡിട്ട്ചുണ.്

എന്നാൽ 15ദഡിവസതഡിെ്ചുള്ളഡിൽനൊഴഡിൽകാർഡ്ലഭ്യമായഡിട്ടഡില.

നൊഴഡിൽകാർഡ്െമ്പർമാപെമാണ് 15ദഡിവസതഡിെ്ചുള്ളഡിൽ

ലഭഡികാറ്ചുള്ള്ചു.നൊഴഡിലാളഡികൾസ്വനംനെലവഡിലാണ്പ്ചുെഡിയനൊഴഡിൽ

കാർഡഡിൽനോനട്ടാപെഡിചെ്എന്ന്ചുംമെസഡിലാകാൻ

സാധഡിച്ചു.ഇെ്ചുഅവകാശലംഘെമാണ.്നൊഴഡിൽകാർഡഡിെ്ചു 10രൂപവച്

നമറ്ചുമാർക്ചുനകാട്ചുകാറ്ചുനണന്ന്അറഡിയാൻസാധഡിച്ചു. . .

തൊഴില ്ആവശ്യ പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില് തൊഴില് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും

ആയതിന്റെ കൈപറ്റ് രസീത് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം
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നിരീക്ഷണം

● അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാറില്ല.

പരിശോധിച്ചതിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാത്തകാര്യം തൊഴിലാളികള ്

മേറ്റ്ന്അറിയിച്ചു മേറ്റ്എംജി എൻആർ ഇ ജിഎസ് ഓഫീസ്വഴി അപേക്ഷ

കൊടുക്കുകയാണ്ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്വഴി അല്ല

അപേക്ഷ നൽകാറുള്ളത.്

.തൊഴിലില്ലായ്മവേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശo

● നതലോഴിലുറപ്പ്ക്െിയമ ശപകലോരംനതലോഴില്ക്ആവ്്യനപടുകഴിഞലോല്ക്പതിെ്ചേ്ക് ദിവസതിെുള്ളില്ക്

നതലോഴില്ക്െല്ക്കിയിരികണം.

● അനലങിൽനതലോഴിലിലലോയ്മബവതെംലഭികുവലോെുള്ളഅവകലോ്ംആദ്യനത30 ദിവസം (1/4

&പിനീടുള്ളദിവസങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

● 15 ദഡിവസതഡിെകത്ചുെനന്നനൊഴഡിൽലഭഡിചഡിര്ചുന്നിഡില.

55ആക്റീവ്നൊഴഡിലാളഡികള്ഉള്ളഈവാര്ഡഡില്

കഴഡിഞ്ഞസാമ്പതഡികവര്ഷതഡിൽ 23നൊഴഡിലാളഡിക്ൂറ്ചുനൊഴഡിൾ

ദഡിെങ്ങൾലഭ്യമായഡിട്ട്ചുണ്. .മറ്ചുവാർഡ്ചുകനളഅനപകഡിച്

െനിാക്ചുനമ്പാൾഇെ്ഈവാർഡഡിെ്ചു അഭഡിമാൊര്ഹമാണ.്

വേതന വിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശം

വേതന വിതരണത്തിലെ കാലതാമസം എടുത്താൽ 0.5 %പലിശയും ചേർത്ത് കൂലി

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

ജോലിസ്ഥലത്ത്,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
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ലഭികെണ്ടാതാണ്

നിരീക്ഷണം

● െഡിലവഡിൽക്ചുടഡിനവള്ളം,െണൽലഭ്യമായഡിട്ട്ചുണ.് പപഥമശ്ചുപശൂഷയ്ക്ചുള്ള

കഡിറ,്ലഭ്യമായഡിട്ടഡില എന്നാണ്േീല്ഡ്വഡിസഡിറ് നെയ്ചുന്നസമയത്

നൊഴഡിലാളഡികളഡില്െഡിന്ന്ചും നമറ്മാരഡില്െഡിന്ന്ചും മെസഡിലാകാെ്

സാധഡിചെ.്കയ്ചുറഒന്ന്ചുംെനന്നലഭ്യമായഡിട്ടഡില .എന്നാൽകാല്ചുറ 5എണം

ഉനണന്ന്ചുഅറഡിയാൻകഴഡിഞ്ഞ്ചു.

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗില ്പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം

● നതലോഴില്ക്ഉറപ്പുെിയമംനഷ്്യ്ങൂള്ക്22 ശപകലോരംഒരുപദതിആരംഭികുനത്ക് മുെ്ക്പ്ക്പദതി

സംബനിചമുഴുവെ്ക്കലോര്യങളുംകൃത്യമലോയിനതലോഴിലലോളികനളബബലോധ്യ

നപ്പടുതുനതിെ്ക്ബനനപടെിര്ക്വഹണഉബദ്യലോഗസ്ഥെ്ക്നറയും ,വലോര്ക്് ്ക്

നമമ്പര്ക്,സലോബങതികഉബദ്യലോഗസ്ഥര്ക്എനിവരുനടസലോെിധ്യതില്ക്ഏനതെ്ക്കിലുംനപലോതു

സ്ഥലബതലോനതലോഴിലിടങളില്ക്വച്ക്പദതിആരംഭമീറ്റിംഗ്ക് െടബതണതുണ്ക്.

നിരീക്ഷണം

● െഡിലവഡിൽ വാർഡഡില്പപപവ്തഡിെ്ചുടങ്ങ്ചുന്നെഡിെ്ചു മ്ചുെ്പദ്ധെഡി

ആരംഭമീറഡിങൂടാറ്ചുണ്എന്നാണ് നൊഴഡിലാളഡികള്ചും നമറ്ചും

അഭഡിപപായനപട്ടെ്

.

തൊഴിലിടങ്ങളില്ഏതെന്കിലും തരത്തില ്ഉള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാല്ചികിത്സ്യക്ക്

ആവശ്യമയി വരുന്ന മുഴുവന്ചിലവുകളും തൊഴിലാളിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

ഈകാലയളവിൽ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽചാത്തുണ്ണിഎന്നൊരു തൊഴിലാളിക്ക് 1

½വര്ഷം മുൻപ് അപകടം പറ്റിയിരുന്നതായി അറിയിച്ചു.

പരാതി പരിഹാരം

● നതലോഴിലുറപ്പ്ക്െിയമനഷ്്യ്ങൂള്ക്പനതലോെ്ക്പതു ശപകലോരംസമയബനിതമലോയിപരലോതി

പരിഹലോരതിെുള്ളഅവകലോ്ംെിഷ്കര്ക്ഷികുനു.പദതിയുമലോയിബനനപടപരലോതികള്ക്

ബഫലോണ്ക്മുബഖെബടലോള്ക്ശഫീെമ്പര്ക്ഉപബയലോഗിചും ബരഖലോമ്ങൂലംഎഴുതിെല്ക്കിയുംഇനമയില്ക്
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വഴിയുംസമര്ക്പ്പികലോവുനതലോണ്ക്...

● 18004255720എനബടലോൾ ശഫീെമ്പറിൽപരലോതികൾബരഖനപടുതലോംഎനുള്ളവിവരം

നതലോഴിലലോളികളിൽലഭ്യമലോകണം

നിരീക്ഷണം

● 18004255720എന്നനടാൾ പേീെമ്പറഡിൽ പരാെഡികൾ നരഖനപട്ചുതാം

എന്ന്ചുള്ളവഡിവരംനൊഴഡിലാളഡികളഡിൽ ലഭ്യമല.

അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

● തനൊലോഴിലലോളിയുനടതലോമസസ്ഥലതുെിന്ക്അ്ചേ്ക്കിബലലോമീറ്റർചുറ്റളവിലലനതലോ

ഴിൽലഭികുനനതങിൽബവതെതിെ്ക്നറ 10

്തമലോെംക്ങൂടിഅധികബവതെംലഭികുനതിെുള്ളഅവകലോ്ം

നിരീക്ഷണം

● ഒബരവലോർ്ിൽതനനയുള്ളപണികളലോണ്ക് നതലോഴിലലോളികൾ

നചയ്ുവരുനത്ക്.

തൊഴിലാളികളുടെതാമസസ്ഥലത്തുനിന്ന്അഞ്ചുകിലോമീറ്റർ

ചുറ്റളവിനെഅപ്പുറത്ത്പോയിജോലിചെയ്യാൻ മറ്റു വാർഡിലെ

തൊഴിലാളികൾഅനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻസമ്മതമാണെന്ന്

അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട.്

സോഷ്യല ്ഓഡിറ്റ്നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം

● നതലോഴിലുറപ്പ്ക് പദതിയില്ക് ഏനറ്റടുതു െടപ്പിലലോകുന മുഴുവ്ക്ഴ്്ക് ശപവൃതികളും

ബസലോഷ്യല്ക്ഓ്ിറ്റ്ക്െുവിബധയമലോകണനമന്ക് നസകെ്ക് 17(2) െിഷ്കര്ക്ഷികുനു

● െഡിയമം അെ്ചുശാസഡിക്ചും പപകാരം ഉള്ള നസാഷ്യല്ഓഡഡിറ് പപപകഡിയ

ഇെ്ചുവനരെടന്നഡിട്ടഡില.

രജിസ്റ്റർപരിശോധന

ബകശ്ദ്ര സർകലോറിെ്ക്നറ െിർബദ് ശപകലോരം തലോനഴ പറയുന ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ െിർബനമലോയും

ശഗലോമപ്ചേലോയതിൽസ്ങൂകിബകണലോതലോണ്ക്

1. ബജലോബ്ക് കലോർ്്ക് രജിസ്റ്റർ 

2. പഗാമസഭ  രജിസ്റ്റർ 

3. ്ിമലോൻ്്ക് / അബലലോബകഷൻ&ബവതെ രജിസ്റ്റർ 
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4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ

5. ആസ്ി രജിസ്റ്റർ

6. പരലോതിരജിസ്റ്റർ

7. നമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

9.1 രജഡിസ്റ്റർ പരഡിനശാധെ

 AMC ശപകലോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു

1. നൊഴഡിൽകാർഡ് രജഡിസ്റ്റർ

 നതലോഴിൽകലോർ്ിെുള്ള കുടുംബലോബപകയുനട രജിസ്റ്റർ ആണ്ക്നതലോഴിൽകലോർ്്ക്

രജിസ്റ്റർ. 

 2018-19 കലോലയളവിൽ 17 ആം വലോർഡ്കലോളലോംകുളം ആനക ബജലോബ്ക് കലോർ്ുകൾ

150 ഇതിബലക്ക് ആക്ീവ്ക് വർബകഴ്്ക് 55 ബപർ.ബജലോബ്ക് കലോർ്്ക് രജിസ്റ്റർ വളനര െല

രീതിയിൽകബൻറ്ക് നചയ്സ്ങൂകിചിരികുനു.

2 പഗാമസഭരജഡിസ്റ്റർ

 2018-19 കലോലയളവിൽ 17 ആം വലോർ്ിനല നതലോഴിലലോളികൾ

ശഗലോമസഭയിൽ പനങടുതതലോയി കലോണലോൻ കഴിഞു. എങഡില്ചും

എനഡിെ്ചു നവണഡിയാണ് പഗാമസഭ കൂടഡിയെ് എന്നെഡിൻനറ

വഡിശധാംശങ്ങൾ നരഖനപട്ചുതഡിയഡിട്ടഡില

3 ഡഡിമാൻഡ്അനലാനകഷൻ/നവെെരജഡിസ്റ്റർ

 ഡഡിമാൻഡ്അനലാനകഷൻരജഡിസ്റ്റർ ഉണായഡിര്ചുന്ന്ചുഎങഡില്ചും നവദെം

നകാട്ചുതെഡിെ്നറനകാപഡി കാണാൻകഴഡിഞ്ഞഡില.

 ഡഡിമാൻഡ് നെയ്്ചുനകാണ്ചുള്ള നോമ്ചുകൾ ഒന്ന്ചുംെനന്നകാണാൻ

കഴഡിഞ്ഞഡില.

4.വർക് രജഡിസ്റ്റർ:

 ശപവൃതിയുനട ലിസ്റ്റും ചിലവുംവി്ദലോം്ങളുംസംബനിച്ക് രജിസ്റ്റർ

 2018 19 കാലയളവഡിൽ നെയ്ചുവാൻ ഉന്ദേശഡിചഡിര്ചുന്ന മ്ചുഴ്ചുവൻ

േയല്ചുകള്ചുനടയ്ചും വഡിവരങ്ങൾവർക്രജഡിസ്റ്ററഡിൽ ഉണ്. MISൽ

െഡിന്ന്ചുംഡൗൺനലാഡ് നെയ്്ചുസൂകഡിചഡിരഡിക്ചുന്ന്ചു.

5ആസ്ഡിരജഡിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്ികളുനട രജിസ്റ്റർ)

 2019 മലോർച്ക്  മലോസം വനര നതലോഴിലുറപ്പ്ക് പദതിയുമലോയി ബനനപ്പട്ക്

നചയുന ശപവർതികളുനട ബപരും വിവരങളും െല രീതിയിൽ

എഴുതി സ്ങൂകിചിടുണ്ക് . 17ആം വലോർ്ിൽ നമറ്റീരിയൽ

ഉപബയലോഗിചിടുള്ള ശപവർതിെടനിടില.

6പരാെഡി രജഡിസ്റ്റർ:
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 തൊഴിൽ വേദനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ളപരാതി രജിസ്റ്റർ

 െിലവിൽ പരലോതികളും ഒനും 2018-2019 കലോലയളവിൽ ബരഖനപ്പടുതിയിടില

.എഴുതി സ്ങൂകികുന പരലോതി രജിസ്റ്റർ പരിബ്ലോധിചബപ്പലോൾ. യലോനതലോരുവിധ

പരലോതിയും ബരഖനപ്പടുതിയതലോയികണില.

 18004255720 എന ബടലോൾ ശഫീ െമ്പറിൽ പരലോതികൾ ബരഖനപടുതലോം എനുള്ള

വിവരം നതലോഴിലലോളികളിൽലഭ്യമല.

7.നമറീരഡിയൽരജഡിസ്റ്റർ :

 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

 പതിനേഴാം വാർഡിൽ മെറ്റിരിയൽ പണിയൊന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല.

പപവൃതഡിേയലഡിനല22 നരഖകൾ

വലോര്ക്ഷിക മലോസ്റ്റര്ക് സര്ക്കുലര്ക് ശപകലോരം ഒരു ശപവൃതി ഫയലില്ക് തലോനഴപറയുന ഇരുപതിരണു ബരഖകള്ക്

െിര്ക്ബ്ബനമലോയുംഉണലോയിരിബകണലോതലോണ്ക്

1.കവർപേജ്

● പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽ

വാർഷികമാസ്റ്റർസർക്കുലർപ്രകാരമുള്ളകവർപേജ്കാണാൻകഴിഞു.

● പരിബ്ലോധിച 2 ഫയലിലും കവർ ബപജിൽ വർക്ക്  ഏൻ്്ക് ബ്റ്റ്ക്

ബരഖനപ്പടുതിയിടില.

● ജിബയലോടലോഗൊിങ്ക് ഓഫ്ക് അനസറ്ക്സ്ക് 2ഫയലിലുംകലോണലോൻകഴിഞില.

2.ചെക്ലിസ്റ്റ്

● വർക്ക്ഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ പേജ് നമ്പറും

രേഖപ്പെടുത്തിആണ് ചെക്ക്ലിലിസ്റ്റ് ഫയലിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ടത.്

● പരിശോധിച്ച 2 ഫയലുകളിലും നചക്ക് ലിസ്റ്റ്ക് ബകലോപ്പി കലോണലോൻ കഴിഞില.
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● നെക്ലഡിസ്റഡിെ്നറ നമാഡൽ ഞങ്ങൾ കാണഡിച്ചുനകാട്ചുത്ചു . അട്ചുത

പപവർതഡികളഡിൽ നെക്ഡിസ്റ്റ് ഉൾനപട്ചുതാംഎന്ന് NREGS ഓേീസർമാർ

അറഡിയഡിച്ചു

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ

● ഒരു ജെകീയഇടനപടലിെ്ക്നറ ബെർസലോക്യംനതളിയികുന ബരഖയലോണ്ക്

ആകൻപലോൻ. ബകലോപ്പി.ശഗലോമസഭെിർബ്ദേ്ികുന ശപവർതികൾനഷൽഫ്ക്

ഓഫ്ക് ബശപലോജക്ിബലക്ക് മലോറ്റുകയുംഇതിൽെിനും മുൻഗണെഅടിസ്ഥലോെതിൽ

അതലോത്ക്സലോമ്പതികവർഷതിൽആവ്്യമുള്ള ശപവര്ക്തിനതരനഞടുത്ക്

ആകൻപലോൻതയലോറലോകുകയും നചയും .ആകൻപലോെിൽഉൾനപ്പട

ശപവർതിതനനയലോബണലോെടപ്പിലലോകിയത്ക്എന്ക് മെസിലലോകുനതിെും

ആകൻപലോൻ ബകലോപ്പിഉപകരികുനു

● പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നില്പോലും AMCപ്രകാരംനിർബന്ധമായും

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിൻറെ കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ്ഡിസൈൻആൻഡ്ഡ്രോയിങ്

● സലോബങതികഎസ്റ്റിബമറ്റ്ക്പദതിയിൽഏനറ്റടുകുനഓബരലോശപവർതികും

സംസ്ഥലോെസർകലോർചുമതലനപ്പടുതിയഅധികലോരസ്ഥലോെതിെ്ക്നറഅ

െുമതിബയലോടുക്ങൂടിയസലോബങതികഎസ്റ്റിബമറ്റ്ക്ഉണലോയിരിബകണതലോണ്ക്.

ഓബരലോശപവർതികുംഎസ്റ്റിബമറ്റിെ്ക്നറസംകിപ്ം, ്ികസൻ,

ശപവർതിയുനടശപതീകിതബെടങൾവി്ദീകരികുനസലോബങതികകു

റിപ്പ്ക്തുടങിയവഉണലോയിരിബകണതുംനസകവെർബസലോഫ്ക്റ്ക്നറവെയറില്ങൂനട

ഓൺകലെലോയിഅെുമതികൾലഭ്യമലോബകണതുമലോണ്ക്.

● പരിബ്ലോധിചഫയലുകളിനലലലോം ്ീകറ്റൽ്്ക്എസ്റ്റിബമറ്റ്ക്

ഉണലോയിരുനു....എന്നാൽ ഒരു ഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട്

,ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്,പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ്എന്നിവഉണ്ടായിരുന്നില്ല

5.ഭരണാെ്ചുമെഡി

● ഒരുവലോർ്ിൽഒരുവർഷംെടപ്പിലലോകുനനതലോഴിലുറപ്പ്ക് പദതി

ശപവർതെങൾക്ക്പ്ചേലോയത്ക് ഭരണസമിതിെൽകുന

അംഗീകലോരമലോണ്ക് ഭരണലോെുമതി

● പരിബ്ലോധിചഫയലുകളില്ക്ഭരണലോെുമതിബകലോപ്പികലോണലോൻ

കഴിഞില.

● എനലോൽഭരണലോെുമതിെമ്പർനപലോതുവിവരങളിൽ
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ബരഖനപടുതിയിടുണ്ക്

6.സാങ്കേതികാനുമതി

● പരിശോധിച്ച 2ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി രേഖ

സൂക്ഷിച്ചി.ട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് ,സീൽ

എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7.സംയോജിതപദ്ധതി(കൺവേർജൻസ)്

പരഡിനശാധഡിചഡില 2േയലഡില്ചുംനകാൺനവർനജൻസ്ബാധകമല .

8.ഡിമാൻഡ്ഫോo

വാർഡിൽപരിശോധനയ്ക്ക്വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ

ഡിമാൻഡഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രേത്യേകം കോപ്പി

എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്

9.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

● തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടവര് ക്കു തൊഴിൽഅനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

വർക്ക് അലോക്കേഷൻഫോം 2ഫയലിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല

● അത്ക് ശപിെ്ക്റ്ക് എടുത്ക് സ്ങൂകികലോൻ ബുദിമുടലോണ്ക് എന്ക് NREGS

ഓഫീസിൽ ബചലോദിചബപ്പലോൾഅറിയലോൻകഴിഞത്ക്.

10.ഇമസ്റ്റർ റോൾ

 തൊഴിലാളികൾതൊഴിൽചെയ്യുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾപ്പെടെഹാജർരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനരേ

ഖയാണ്ഇമസ്റ്റർ റോൾ.

 ഇതിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ട

റിഎന്നിവർഒപ്പും, സീലുംരേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽഇ-

മസ്റ്റര്  റോളുകളിൽബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെൻറ്ഓഫീസർ,

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറിഎന്നിവർഒപ്പും,
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സീലുംരേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുംതീയതിരേഖപ്പെടുത്തിയ

തായികാണാൻസാധിച്ചില്ല. ഇതിൽതൊഴിലാളികളുടെഒപ്പുകൾ,

അവരുടെതൊഴിൽദിനങ്ങൾ, .കൂലി എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

 പരിശോധിച്ചവര്ക്ക്ഫയലുകളിലെമസ്റ്റർ

റോളിൽതൊഴിലിന്ഹാജരാവുന്ന ദിവസം മുകളില്ക്രോസ്സ് ആയി

തിയതിരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

11.മെഷർമെൻറ്പുസ്തകം (M Book)

● എലലോഫയലുകളിലും M book ഉണലോയിരുനു.

● നമഷർനമൻറ്ക്ബുകിൽെമ്പർബപജ്മ്പർഇവബരഖനപ്പടുതിയിടുണ്ക്

● AS,TS െമ്പർ, മനസ്റ്റർബറലോൾെമ്പർഎനിവ ബരഖനപ്പടുതിയിടില.

● ഇതില് 

പ്രവർത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ളഅളവുംരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാ

ണ്. പനകബരഖനപ്പടുതിയതലോയികണില.

● ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ,അതായത് ഓവർസിയർ,എൻജിനീയർ

എന്നിവരുടെ ഒപ്പ്മെഷർമെന്റ ്ബുക്കില ്ഉണ്ടായിരുന്നുവേങ്കിലും

ചിലയിടങ്ങളിലെല്ലാംതന്നെ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താതെയാണ്

ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത.്

12.മെറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ്

● നമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർപരിബ്ലോധിചതിൽകഴിഞ6 മലോസതില്ക്ഒരു ശപവര്ക്തിബപലോലും

നമറ്റീരിയൽഉപബയലോഗിച്ക് നചയ്ിടുണലോയിരുനില.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്

● തൊഴിലാളികൾഎത്രദിവസംജോലിചെയ്തുഎന്നതിന്അടിസ്ഥാന

പ്പെടുത്തി അവര്ക്ക് നൽകേണ്ടതുകഅതായത്കൂലി,

ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നവാടക,

മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലാംകാണിച്ചുകൊണ്ട്

പണം കൈമാറുന്നതയ്യാറാക്കുന്നപ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്

ബവജ്ക് ലിസ്റ്റ്ക്

● മസ്റ്റർറോൾപ്രകാരമുള്ളബവജ്ക് ലിസ്റ്റ്ക്എലലോ ഫയലുകളിലും

കാണാന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു വേജ് ലിസ്റ്റിൽ മാത്രം

സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പിനൊപ്പം സീൽ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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14.മസ്റ്റർറോൾ /ഫയൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ

● ഒരുമസ്റ്റർബറലോൾഅവസലോെിച്ക് 3

ദിവസതിെകംതനനഅളവുകൾബനനപ്പടഉദ്യലോഗസ്ഥ

ൻബരഖനപ്പടുതണംഎന്ക്െിയമംഅെു്ലോസികുനു.അള

വുകളിൽശകമബകടുകൾഉണലോയലോബലലോ,

ഉപബയലോഗികുനനമറ്റീരിയലിെ്ക്നറകവെലോളിറ്റിയിൽെിലവലോ

രംകുറയ്ക്കുകബയലോ,

ഉയർനഎസ്റ്റിബമറ്റ്ക്കലോണികുകബയലോനചയുനത്ക്െിയമവിരു

ദമലോവുകയുംനസകൻ 25അെു്ലോസികുന്ികക്ക്

വിബധയമലോബവണിവരുകയുംനചയും.

● 2ഫയലുകളിലും ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്റർറോൾമൂവ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസറുടെ പേരും ഒപ്പും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

● പരിശോധിച്ചഫയലുകളിൽ ഒന്നിൽ പോലുംമെറ്റീരിയൽ

ഉപയോഗിച്ചുള്ള വർക്ക് കണ്ടിരുന്നില്ല.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

● പരിബ്ലോധിചഫയലുകളില്ക്േണ്പടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

’ഹലോര്ക്് ്ക്ബകലോപ്പിസ്ങൂകിചിടില. ശപബത്യകം

ഫയലുകളിലലോകിസ്ങൂകിചിടുണ്ക്.

17. നറായൽറഡി

● പരിബ്ലോധിചഒരുവര്ക്ക്ക്ഫയലിലുംബറലോയൽറ്റിബലോധകമല

18.ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

● ശപവർതിതുടങുനതിനുമ്പ്ക്ശപവർതിെടനുനകലോണിരികുബമ്പലോ

ള്ക് , ശപവർതിപ്ങൂർതീകരിചുകഴിയുബമ്പലോള്ക് 

തുടങിയഓബരലോഘടതിനലയുംബഫലോബടലോകൾഫയലിൽസ്ങൂകിക

ണനമനുെിഷ്കർഷിചിരികുനു

● ഇതരതിലുള്ളവർക്ക്ഫയലിെ്ക്നറഘടതിലുള്ളബഫലോബടലോയുനട

ബഫലോബടലോ ബകലോപ്പിസ്ങൂകിചിടില. പീനീടുള്ളവിവിധ

ഘടങളിനലബഫലോബടലോകളുംഒനുംതനനനപലോതുശപവൃതികളില്ക്

കലോണലോൻസലോധിചില.

19 .ജിയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്
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● പ്രവർത്തിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപാധിയാണ്

ജിയോയോടാഗ്ഡ്ഫോട്ടോസ്.

● എന്നാൽഇവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ഒരു ഫയലില് പോലും

കാണാന്സാധിച്ചില്ല.

20പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

● പരിബ്ലോധിച 2ഫയലുകളിലുംവർക്ക്കംപീഷൻ

സർടിഫികറ്റ്ക് ഉണലോയിരുനില.

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിപ്പോർട്ട്

● എഎംസി ശപകലോരമുള്ളബസലോഷ്യൽഒൊലോ്ിറ്റ്ക് െടപ്പലോകുനത്ക്

ഇബപ്പലോഴലോണ്ക്.

22.സൈറ്റ്ഡയറി

● സംസ്ഥലോെസർകലോരിെ്ക്നറെിർബ്ദേ്ശപകലോരംവർക്ക്ഫയലിൽസ്ങൂകി

ബകണ22 മനതബരഖയലോണ്ക്കസറ്റ്ക്്യറി.

● പരഡിനശാധെയ്ക് വഡിനധയമാകഡിയ.

പപവർതഡികളഡിൽഒന്നഡിൽമാപെനമസസറ്ഡയറഡി

കാണാൻകഴഡിനഞ്ഞാള്ളൂ

● കസറ്റ്ക്്യറിയുനടകവർബപജിൽശപവർതിനയകുറിചുള്ള

വിവരങൾഉണലോയിരുനു

● ശപലോഥമികവിവരങൾഏനതലോരുവ്യകികും

മെസിലലോകലോൻപറ്റുനരീതിയിൽ

ഉണലോബകണതലോണ്ക്.ശപവർതിആരംഭികുനദിവസംശപവർതിഅവ

സലോെതീയതിഎസ്റ്റിബമറ്റ്ക്തുക ,ശപവൃതിദിെങള്ക്

,എനിവകവർബപജിൽഉണലോയിരുനു.

● പണഡിസലനതനസൗകര്യങ്ങള്ചുനടലഭ്യെഅട

ങ്ങഡിയനെക്ഡിസ്റ്റ്കനണങഡില്ചുംപൂർണമായ

വഡിവരങ്ങൾനരഖനപട്ചുതഡിട്ടഡില.

● കസറ്റ്ക്്യറിയുനട ഒരു ഭലോഗമലോണ്ക്

വിജിലൻസ്ക്ആൻ്്ക്ബമലോണിറ്ററിങ

കമിറ്റി.വിജിലൻസ്ക്ആൻ്്ക്ബമലോണിറ്ററികമിറ്റി

യുനടറിബപ്പലോർട്ക്ഉണലോയിരുനനങിലുംഅഭിശപലോയങൾബരഖ

നപ്പടുതിയിടുണ്ക്.ഓബരലോവലോർ്ിനലശപവർതെങനളെി

രീകികുനതിെുംക്ങൂടുതൽനമചനപ്പടുതുനതിെുമലോയി

കലോര്യകമമലോയശപവർതികൾ .

● കസറ്റ്ക്്യറിമനറ്റലോരുഒരുഭലോഗമലോണ്ക്സ്ദ്രർ്കകുറിപ്പ്ക്:

ഇെഡിൽഒന്ന്ചുംെനന്നനരഖനപട്ചുതഡിയഡിട്ടഡില

● ശപവൃതിയുനടഓബരലോഘടങളിലുള്ളപുബരലോഗതിവിലയിരു

തുനതിെും,

നതലോഴിലലോളികളുനടശപശ്ങൾമെസിലലോകുനതിെും,

പദതിെിർവഹണഏജൻസിയുനടഉബദ്യലോഗസ്ഥർ,

ജെശപതിെിധികൾ, VMC

അംഗങൾഎനിവർശപവൃതിെടകുബമ്പലോൾസ്ഥല
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സ്ദ്രർ്െംെടബതണതലോണ്ക്.

● കസറ്റ്ക്്യറിയില്ക്

ഉണലോയിരിബകണമനറ്റലോരുശപധലോെനപടഭലോഗമലോണ്ക്നതലോഴിലലോളി

കളുനടസലോകിപശതം

,മസ്റ്റർബറലോളിൽഒപ്പുനവചനതലോഴിലലോളികൾശപവൃതിനചയ്ു

എനും,

ബമറ്റ്ക്ബമൽബെലോടംവഹിചുഎനുംനതളിയികുനആധികലോരി

ക ബരഖയലോണ്ക്സലോകിപശതം

● പരഡിനശാധഡിച്േയല്ചുകളഡിൽഉള്ളസസറ്ഡയറഡിയഡി

ല്എലാനൊഴഡിലാളഡികൾ

സാക്യനപട്ചുതഡിയഡിര്ചുന്ന്ചു.

10.പ്രവർത്തികളുടെ പരിശോധന വിധേയമാക്കിയത്

പ്രവൃത്തിയുടെപേര്:

1. പതിബെഴലോം വലോർ്ിനലതരി്ുഭ്ങൂമി കൃഷിബയലോഗ്യമലോകുനതിെുള്ള

ഭ്ങൂവികസെ ശപവർതികൾ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 298736

ചിലവായതുക 2,84,412

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  05/02/2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 12/03/19

തൊഴിൽ ദിനങൾ   1065

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : െീളം :: 1915 ( estimate: 1968)

െരഡിശ്ചുഭൂമഡി െല രീെഡിയഡിൽ കൃഷഡിനയാഗ്യമാകഡിയഡിട്ട്ചുണ്. നെറ്ചുകഡിട

കർഷകര്ചുനട 40ൽഅധഡികംവീട്ചുകളഡിലായാണ് കൃഷഡി നെയ്ഡിരഡിക്ചുന്നെ് .

അെഡിൽവാഴ ,മഞ്ഞൾ,നെമ്പ് െ്ചുടങ്ങഡിയവെലരീെഡിയഡിൽകൃഷഡി നെയ്ൊയഡി
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കാണാൻകഴഡിഞ്ഞ്ചു.

2.പ്രവൃത്തിയുടെപേര്: പതിബെഴലോം വലോർ്ിൽ ഉൾനപ്പടുന ഭലോഗതു ശപളയ നകടുതി

മ്ങൂലം െലോ് െഷ്ടംസംഭവിചആെകുഴിപ്പലോടം ക്ങൂടകുഴി

ബതലോട്ക് പലോർ്വെഭിതി പുെഃസ്ഥലോപികൽ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 2,96,362

ചിലവായതുക 109874

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി  12/01/2019

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 29/01/2019

തൊഴിൽ ദിനങൾ   1055

Mbook മേഷര്ഴ്സ:് നീളം : 2410(Estimate :2600)

പാർശ്വഭഡിതഡി കാണാൻകഴഡിഞ്ഞ്ചുഎങഡിലൂം ക്ചുറച്ചു ഭാഗനതാളംെകർന്ന

അവസയഡിൽആയഡിര്ചുന്ന്ചു .കന്ന്ചുകാലഡികനളകഴ്ചുകാെ്ചും കൃഷഡിക്ചും

നൊട് െലരീെഡിൽ പപനയാജെനപട്ടഡിട്ട്ചുനണന്ന്ചുഅറഡിയാൻകഴഡിഞ്ഞ്ചു

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.്–
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പരിശോധനയ്ക് വിധേയമായ തൊഴില്ഇടങ്ങളില്CIBകണ്ടില്ല.

12.റോസ്ഗാർദിനം

തൊഴിൽആവശ്യകതകൃത്യമായിരജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിനുംതൊഴിലാളികളുടെഅർഹതകളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവരെബോധ്

യപ്പെടുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിറോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.റോസ്ഗാർദിനം

ആചരിക്കുന്നതിനുമുൻപായിവിവരവിദ്യാഭ്യാസവ്യാപനപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്എന്ന്ജില്ലാപ്

രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർകലണ്ടർസംബന്ധിച്ച്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെപ്രത്യേകമാ

യിബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ.്റോസ്ഗാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻറെചുമതലകളുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംസംസ്ഥാ

നസർക്കാർജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോഡിനേറ്റർരൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രതിമാസപട്ടികഅനുസരിച്ച്തന്നെറോസ്ഗാർദിനംസം

ഘടിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജില്ലാപ്രോഗ്രാംകോർഡിനേറ്റർഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ.്

ഈപട്ടികഗ്രാമവികസനമന്ത്രാലയവുമായുംപൊതുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുവെക്കേണ്ടതുംഒരുമാസത്തിലൊരിക്കൽഗ്രാമപ

ഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ.്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡൻറ്നിയോഗിക്കപ്പെട്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്

തിലെഭാരവാഹിദിനാചരണത്തിൽഅധ്യക്ഷതവഹിക്കേണ്ടതാണ.്ഇത്നടത്തുന്നതിനുംനടപടിക്രമങ്ങൾരേഖപ്പെടുത്തുന്

നതിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുടെഫെഡറേഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ.്

റോസ്ഗാർദിനംആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളദിവസംനടത്തുന്നതിനായിഉദ്യോഗസ്ഥരെനിയോഗിക്കേണ്ട

താണ്.ഈയോഗത്തിൽമിനിറ്റ്സ്പൊതുജനങ്ങൾക്ക്പരിശോധിക്കുന്നതിനുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിനുംലഭ്യമാക്കേണ്ടതു

ണ്ട.്സംസ്ഥാനസർക്കാർദിനംസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിപ്പോർട്ടുകൾശേഖരിക്കുന്നതാണ.്

സംസ്ഥാനസർക്കാർതൊഴിൽആവശ്യകതസംബന്ധിച്ച്ജില്ലാതലറിപ്പോർട്ടുകൾപതിവായിഅവലോകനംചെയ്യേണ്

ടതാണ്

13.വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി

ഓരോഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത മേൽനോട്ട സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ.്ഇതിൽ

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതും പകുതി പേർ സ്ത്രീകൾ

ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.അദ്ധ്യാപകർഅംഗനവാടി വർക്കർ സ്വയംസഹായസംഘത്തിലെഅംഗങ്ങൾസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ ഉപഭോക്തൃ സമിതികൾയുവജന ക്ലബ്ബുകൾപൊതുസമൂഹസംഘടനകൾ

തുടങ്ങിയവരിൽനിന്നും VMCഅംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് VMCയെ

നിയമിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമസഭയാണ.് പ്രവർത്തി സ്ഥലസന്ദർശനം തൊഴിലാളികളുമായിആശയവിനിമയം നടത്തൽ

,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 സുജലോതഗംഗലോധരൻ CDS

2 രുഗ്മണിപഴെിമല നതലോഴിലലോളി
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3 നവള്ളചി ബകലി തൊഴിലാളി

4 ബപലോൾസൺബജലോർജ്ക് കർഷകൻ

5 രലോമചശ്ദ്രൻ കടലർ

വിജിലന്സ്ആന്ഡ്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

ബസലോഷ്യൽഓ്ിറ്റ്ക് ശപവർതെങളിൽപങലോളികൾആയവർ

 വാർഡ്നമമ്പർ

 പഞായത്ഉനദ്യാഗസർ

 നൊഴഡില്ചുറപ് വഡിഭാഗം ഉനദ്യാഗസർ

 വാർഡഡിനലനൊഴഡിലാളഡികൾ

 നമറ്മാർ

അെുബനം- 1-

മഹാതാഗാനഡി നദശീയ പഗാമീണനൊഴഡില്ചുറപ്പദ്ധെഡി പപകാരംഏനറട്ചുകാവ്ചുന്ന പപവൃതഡികൾ :

വഡിഭാഗംഎ-ശപകൃതി വിഭവപരിപലോലെവുമലോയിബനനപ്പട നപലോതു ശപവൃതികൾ.

 കുടിനവള്ള ബശസലോതസുകൾ ഉൾപ്പനടയുള്ള ഭ്ങൂഗർഭ ജല വിതലോെം ഉയർതുനതിെലോവ്്യമലോയ

അടിയണകൾ,മൺതടയണകൾ, നചക്ക്്ലോമുകൾ,തുടങിയവ

 െീർതടതിെ്ക്നറ സമശഗ പരിപലോലെതിെുതകുന നകലോണ്ങൂർ ബണുകൾ,ഭ്ങൂമി

തടുതിരികൽ,ഗ്യലോബിബയലോൻെിര്ക്മിതികൾ

വഡിഭാഗം ബഡി-ഖണിക അ്ചേിൽ പരലോമർ്ികുന കുടുംബങൾക്ക് ജീവബെലോപലോധി നമചനപ്പടുതുവലോെുള്ള

ശപവൃതികൾ. (ബി പി എൽ ,പടിക ജലോതി, പടികവർ്ം, വിധവകൾ, ഭിനബ്ഷികലോർ, ഐഎകവ

ഗുണബഭലോകലോകൾ.)

 ഇവരുനട ഭ്ങൂമിയിൽ ഉൽപ്പലോദെ കമത വര്ക്ധിപ്പികുനതിെലോവ്്യമലോയ ഭ്ങൂവികസെവും

,കുളം ,കിണർതുടങിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ക്ക്ആവ്്യമലോയ ശപവൃതികൾ.

 പഴവർ്ങൾ,പടുെ്ങൂൽ,ബതലോടവിളകൾതുടങിയവയുനടകൃഷിശപവൃതികൾ.

 മൃഗ പരിപലോലെവുമലോയി ബനനപ്പടു കനുകലോലി നതലോഴുതുകൾ,ആടിെ്ക്ക്ങൂട്ക്

,ബകലോഴിക്ങൂട്ക്,പനിക്ങൂട്ക് തുടങിയവ്യകിഗതആസ്ഥികൾ.

 സർകലോർ ഭവെ െിർമലോണ പദതികളിൽ ഉൾനപ്പടുതി െിർമികുന വീടുകൾക്ക്

അവിദഗ്ദ കലോയിക നതലോഴിൽ.

 മത്യബനെ ശപവർതെങൾ ബശപലോതലോഹിപ്പികുനതിെുഅടിസ്ഥലോെ നസൗകര്യങളലോയ

മൽസ്യം ഉണകു ബകശ്ദ്രങൾ,സ്ങൂകിപ്പ്ക് ബകശ്ദ്രങൾ മല്ക്സ്യശകുഷിക്ക് ആവ്്യമലോയ

അടിസ്ഥലോെ നസൗകര്യങൾഎനിവ.

വഡിഭാഗംസഡി- ബദ്ീയ ശഗലോമീണ ഉപജീവെ മിഷെ്ക്നറ െിബനെകൾക്ക് വിബധയമലോയി ശപവർതികുന സവെയം

സഹലോയസംഘങൾക്ക് നപലോതുഅടിസ്ഥലോെ നസൗകര്യ വികസെം.

 സവെയം സഹലോയ സംഘങളുനട ഉപജീവെ ശപവർതെങൾകലോവ്്യമലോയ വർക്ക് നഷ്്ക് 

െിർമലോണം.

 കലോർഷിബകലോൽപ്പനങളുനടസംഭരണതിവ്്യമലോയ നകടിടങളുനട െിർമലോണം.

 കജവവളെിർമലോണയ്ങൂണിറ്റുകൾതുടങിയവ.

വഡിഭാഗംഡഡി-ശഗലോമീണഅടിസ്ഥലോെ നസൗകര്യ വികസെ ശപവൃതികൾ.
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 മലോലിെ്യസംസ്കരണസംവിധലോെങൾ.

 അങണവലോടിസ്ക്ങൂൾ തുടങിയവയ്ക്ക്ക് കക്ങൂസ്ക് െിർമലോണം.

 ഒറ്റനപ്പടു കിടകുന ശഗലോമങനളയും,ശഗലോമീണ ഉല്ലോദെ ബകശ്ദ്രങനളയും െിലവിലുള്ള

ബറലോ്ുകളുമലോയി ബനിപ്പികുനതിെലോവ്്യമലോയ എലലോ കലോലലോവസ്ഥയിലും

ഉപബയലോഗികലോൻപറ്റുന ശഗലോമീണ ബറലോ്ുകൾ,ഓടകൾ,കലുങുകൾ,െടപ്പലോതകൾ .

 നപലോതുകളിസ്ഥലങൾ

 നവള്ളനപ്പലോകം, വരൾചലോ െിയശ്ത്രണ ശപവൃതികൾ.

 ശഗലോമ പ്ചേലോയതുകൾ,വെിതലോ സവെയം സഹലോയ സംഘങളുനട നഫ്ബറ ഷെുകൾ,

ശഗലോമീണ ച്ത്രകൾ,അങണവലോടികൾ, ശപകൃതി ബകലോഭ ബലോധിതർകുള്ള അഭയ ബകശ്ദ്രങൾ

തുടങിയവയ്ക്ക്ക് നകടിട െിർമലോണം.

 നതലോഴിലുറപ്പ്ക് പദതി ശപകലോരം ഏനറ്റടുകുന െിർമലോണ ശപവൃതികൾകലോ വ്്യമലോയ

െിർമലോണസലോമശഗികളുനട ഉൽപ്പലോദെം.

 നതലോഴിലുറപ്പ്ക്ശപകലോരം സൃഷ്ക്ടികനപ്പട നപലോതു ആസ്ികളുനട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

തുടങിയവ.

അെുബനം:വഡിവഡിധെലതഡില്ചുള്ളഉനദ്യാഗസര്ചുനടെ്ചുമെലകൾ.

നമറ്മാര്ചുനടെ്ചുമെലകൾ.

ശപവൃതിസ്ഥലങളിൽ ശപവൃതിയുനട ബമൽബെലോടം.

 നതലോഴിൽകലോർ്ിൽആവ്്യമുള്ളവിവരങൾബരഖനപ്പടുതുക.

 മസ്റ്റർ ബറലോളിൽനതലോഴിലലോളികളുനടഹലോജർ ഉറപ്പുവരുതുക.

 ബമറ്റ്ക്മലോരുനട പരി്ീലെങളിൽപനങടുകുക.അറിവുകൾ നതലോഴിലലോളിക

ളുമലോയി പങുനവകുക

 ശപവൃതിഇടങളിൽആവ്്യ മലോയ നസൗകര്യങൾഉബണലോഎന്ക് ഉറപ്പുവരുതുക

 കസറ്റ്ക്്യറിയിൽ ബമലോണിറ്ററിംഗിെ്ക് വരുന ഉബദ്യലോഗസ്ഥനരനകലോണ്ക് ഒപ്പ്ക് വയ്ക്പ്പികണം

 നതലോഴിലലോളികൾക്ക് അവരുനട പതു അവകലോ്ങനള കുറിച്ക് പറഞു നകലോടുകുകയും

അവനര ബബലോധലോവത്ക്കരികുകയും നചയുക

 പുതിയ നതലോഴിൽ ഇടങൾ കനണതുവലോെും പുതിയ നതലോഴിൽ ആസ്ങൂശതണം നചയുവലോെും

നതലോഴിലലോളികനളസഹലോയികുക .

 കൃത്യമലോയി ബസലോഷ്യൽഓ്ിറ്റ്ക് ശഗലോമസഭയിലും,നശപലോജക്ക്റ്റ്ക് മീറ്റിങിലും പരി്ീലെക്യലോമ്പിലും

പനങടുകുക.

 മറ്റു നതലോഴിലലോളികൾക്ക് ക്ങൂടി ബമറ്റ്ക്  െ്ക്നറ ചുമതലകളിബലക്ക് കടനു വരലോെുള്ള സലോഹചര്യം

ഉണലോകുക

 നതലോഴിലലോളികളുമലോയി െിര്ത്രര സമ്പർകം പുലർതുകയും ക്ങൂടുതൽ ബനം

സ്ഥലോപികുകയും നചയുക.

ഓവർസീയർ /എഞഡിെീയർ

 ശപവൃതികളുനടഎസ്റ്റിബമറ്റ്ക് തയലോറലോകൽ.

 ശപവൃതിയുനട സലോബങതിക കലോര്യങളും അളവുകളും നതലോഴിലലോളികൾക്ക് പറഞു

നകലോടുകുക.

 ശപവൃതിയുനട അളവുകൾ ബരഖനപ്പടുതി ക്ങൂലിെൽകുനതി െലോവ്്യമലോയ െടപടികൾ

നചയുക.

പഞായത് നസപകട്ടറഡി /അസഡിസ്റ്റന് നസപകട്ടറഡി

 പദതിയുനട ബമൽബെലോടം.

 ബിലുകൾഅംഗീകരികൽ.

 നതലോഴിലലോളികളുനട ബവതെം യഥലോസമയം അവരുനട എനകൗണിൽ എതിനയനത്ക് ഉറപ്പു
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വരുതൽ.

 മസ്റ്റർ ബറലോള്ക് സലോക്യനപ്പടുതി നതലോഴിൽഅെുമതി െൽകുക,

നൊഴഡിലാളഡികള്ചുനടകടമകൾ.

 നതലോഴിലിടങളിൽസമയകൃത്യതപലോലികുക.

 ബശപലോജക്ക്റ്റ്ക് മീറ്റിംഗ്ക്, നതലോഴിലുറപ്പ്ക് ശഗലോമസഭകൾ, ഓ്ിറ്റ്ക് ബസലോഷ്യൽ ൊ്ക്  ശഗലോമസഭകൾ

എനിവയിൽപനങടുകുക.

 ഏൽപ്പികുന ബജലോലികൾകൃത്യതബയലോനട പ്ങൂർതീകരികുക.

 ദിവസവും നതലോഴിൽ ആരംഭികുനതിെു മുമ്പും ബ്ഷവും മസ്റ്റർ ബറലോളിൽ ഒപ്പുകൾ

ബരഖനപ്പടുതുക

പഗാമസഭഅംഗീകരഡിച െീര്ചുമാെങ്ങൾ

1. ഫോട്ടോപെഡിചനൊഴഡിൽകാർഡ്നകപ്ദ്രസർകാർെഡിലവഡിൽസൗജെ്യമായഡിലഭ്യമാ

ക്ചും

2. നൊഴഡിലഡിെ്ചുള്ളഅനപകപേണ്ഓേീസ്വഴഡിെൽക്ചും.

3. നൊഴഡിലഡിെ്ചുഅനപകഡിെ്നൊഴഡിൽലഭ്യമായഡിലഎങഡിൽനൊഴഡിലഡിലായ്മനവെെ

തഡിനനാഴഡിലാളഡികൾഅനപകഡിക്ചും.

4. േസ്റ്റ്എയ്ഡ്നബാക്,്കയ്ചുറ,കാല്ചുറഎന്നഡിവപപവർതഡിസലത്ചുലഭ്യമാക്ചും.

5. വഡിജഡിനലൻസ്ആൻഡ്നമാണഡിററഡിങമഡിറഡിപ്ചുെഃസാപഡിക്ചും.

6. പൂർതീകരഡിചപപവർതഡികളഡിനലലാംസഡിറഡിസൺഇൻേർനമഷൻനബാർഡ്വ

യ്ക്ചും.

7. നൊഴഡിലാളഡികൾനക്ാഴഡിലഡിനെസംബനഡിച്ചുള്ളപരാെഡികൾഅറഡിയഡികാൻ1800425

5720എന്നനടാൾപേീെമ്പർഓേീസഡിൽലഭ്യമാക്ചും.

8. കൂലഡിസവകഡിയാൽപലഡിശസഹഡിെംകൂലഡിലഭഡികാൻനമറ്റ്വഴഡിനൊഴഡിലാളഡികൾഅ

നപകഡിക്ചും.

9. NREGSഓേീസഡിൽസൂകഡിക്ചുന്ന7നരജഡിസ്റ്ററ്ചുകൾനപാരായ്മകൾെഡികതഡിഎലാവഡി

വരങ്ങള്ചുംഉൾനപട്ചുതഡിസൂകഡിക്ചും.

10. പപവർതഡിയ്ചുമായഡിബനനപട്ട22നരഖകള്ചുംനപാരായ്മകൾെഡികതഡിഎലാവഡിവര

ങ്ങള്ചുംഉൾനപട്ചുതഡിസൂകഡിക്ചും.
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…………………………………………………………………………………………...................

അധ്യക ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


