
മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധില്പുറപ്പു

പദ്ധെ്ധി.

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ് തോസേറ്ധി ദേരളദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്

റ്ധിദപാർട്റ്.

ജില്ല :- പത്തനംതിട്ട

ബ്ലോക്ക് :- പറബകലോട്ക്

ഗ്ലോമപഞലോയത്ത്ക് :-ഏറത്ത്ക്

വലോർഡ്ക്നമ്പർ : - 9പുതുബ്ശേരി ഭലോ്ം

2018ഒക്ക്ബടലോബർ 1മുതൽ 2019മലോർച്ക്31വരര
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ആമ്പുഖം

അവിദ്്ക്ദ്ധരതലോഴിലലോളികുടുംബങ്ങൾക്ക്രതലോഴിൽസുരകിതത്ം

ലക്ഷ്യമലോകിയിട്ടുള്ളഈപദ്ധതിയിൽഒരുകുടുംബത്തിന്ക്ഒരുസലോമ്പത്തിക

വർഷം 100രതലോഴിൽദിനങ്ങൾസ്നംനലോട്ടിൽഉറപുനൽകുന്നബതലോരടലോപം

ഉത്ക്പലോദനവർദ്ധനവ്ക്,സിരആസ്ിസൃഷികുക,പരിസിതിസംരകണം,

ജീവിതനിലവലോരംഉയർത്തുകഎന്നീലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ക്.ഈപദ്ധതിയിൽ,

ഗ്ലോമസഭകളുരടവർദ്ധിചപങലോളിത്തംകൂടലോരത,സലോമൂഹികഓഡിറിം്്ക്,

പങലോളിത്തആസൂഗതണം,നടത്തിപിലും ബമൽബനലോട്ടത്തിലും

തബ്ദേശസലോപനങ്ങളുരടവർദ്ധിചഉത്തരവലോദിത്തംഎന്നീകലോര്ഷ്യങ്ങളലോൽ

ജനകീയമലോയഅടിത്തറനിലവിൽവരുന്നു.രതലോഴിലിനുള്ള

മൗലികലോവകലോശവും,മിനിമംകൂലിയും,സ്ക്ഗതീകൾകുംപുരുഷനലോർകും

തുല്ഷ്യബവതനവും ഉറപുനൽകുന്നുഎന്നസവിബശഷതയുംഈപദ്ധതിയുരട

ഗപധലോന്ുണങ്ങളലോണ്ക്.ഈപദ്ധതി ബകഗ്ദ്രസംസലോനസർകലോരുകളുബടയും

ഗതിതലപഞലോയത്തുകളുബടയും,രപലോതുജനങ്ങളുബടയും

സഹകരണബത്തലോരടയലോണ്ക്നടപിലലോകുന്നത്ക്.

രീെ്ധിശാേ്റ്ഗെം

● 9ആംവലോർഡിൽബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറ്ക്കലോലയളവിൽപൂർത്തിയലോകിയ

ഗപവർത്തിഫയലുകൾപരിബശലോധിചു.

● വിബല്ലജ്ക് റിബസലോഴ്്ക് ബപഴ്ൺപരിബശലോധിചഫയൽ ഗപകലോരം ഗപവർത്തി

പൂർത്തീകരിചസലങ്ങൾസ്ദ്രർശികുകയും ഗപവർത്തിയുരട

അളവുകൾഎടുകുകയുംരെയ്ു.

● രതലോഴിലലോളികളുരട രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്ബലോങ്ക്പലോസ്ക്ബുക്ക്എന്നിവ

പരിബശലോധികുകയും്ുണബഭലോകലോകളുരടപറമ്പുകളിൽനടത്തിയ

ഗപവർത്തികളുരട്ുണബമനരയകുറിച്ക് ്ുണബഭലോകലോകബളലോട്ക് ബെലോദിചു

മനസിലലോകി.ഇതിന്ക്രറഅടിസലോനത്തിൽബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറ്ക് റിബപലോർട്ട്ക്

തയലോറലോകി.

വാർഡ്ധിതെക്പുറ്ധിച്റ്

ജില്ല :പത്തനംതിട്ട

ബ്ലോക്ക് :പറബകലോട്ക്

പഞലോയത്ത്ക് :ഏറത്ത്ക്
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വലോർഡ്ക്: 9

ജനസംഖ്ഷ്യ :1746

സ്ക്ഗതീകൾ: 874

പുരുഷനലോർ :872

ആരകവീടുകൾ: :478

എപിഎൽകുടുംബങ്ങൾ:250

ബിപിഎൽകുടുംബങ്ങൾ:201

അയൽകൂട്ടങ്ങൾ :11

എസ്ക്സികുടുംബങ്ങൾ :4

അങണവലോടി :1

രപലോതുകിണർ :1

അതിരുകൾ

കിഴക്ക് :ഏനലോത്ത്ക്ഏഴംകുളം ബറലോഡ്ക്

പടിഞലോറ്ക്:ഏനലോത്ത്ക്അടൂർ ബറലോഡ്ക്

രതക്ക്:പുതുബ്ശേരി ഭലോ്ംെലോലിബത്തലോട്ടത്തിൽതട്ടലോരുപലോടി

വടക്ക് :പുതുബ്ശേരി ഭലോ്ംകകതമുക്ക് ബറലോഡ്ക്

ഓഡ്ധിറ്ധിംഗ്ധിെ്റ്െ്ധിരത്ഞെട്പുത്തഗപവർത്ത്ധിേൾ

രഗക

മ

നമ്പ

ർ

ഗപവൃത്തിയുരട

ബപര്ക്

ഗപവർത്തിയു

രട ബകലോഡ്ക്

എസിബമ

റ്ക്തുക

െിലവഴിച

തുക

രതലോഴിൽ

ദിനം

1 കിണർ

നിർമലോണം

IF/391542 78250 36600 39

2 കിണർ

നിർമലോണം

IF/390554 78250 35382 39

3 കിണർ

നിർമലോണം

IF/394380 78250 36600 39
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4 മൺകകയലോല

നിർമലോണം

LD/313626 286639 250885 928

5 മൺകകയലോല

നിർമലോണം

LD/253886 277639 257509 928

6 കലോലിരത്തലോഴുത്ക്

നിർമലോണം

IF/395541 112903 112073 34

7 ആട്ടിൻകൂട്ക്

നിർമലോണം

IF/395600 115027 87529 41

8 വ്ഷ്യകി്ത

കകൂസ്ക്

നിർമലോണം

IF/363143 12002 11799 5

9 വ്ഷ്യകി്ത

കകൂസ്ക്

നിർമലോണം

IF/369431 12002 11755 5

10 കല്ല്ക്കകയലോല

നിർമലോണം

IF/372172 133538 59960 10

11 കലഫ്ക് ഭവന

പദ്ധതി

IF/363721 25390 24390 90

12 ഭൂമിതട്ട്ക്

തിരികൽ

LD/333797 325963 272689 1094

13 ഭൂമിതട്ട്ക്

തിരികൽ

LD/333786 325963 256129 1094

14 കല്ല്ക്കകയലോല

നിർമലോണം

IF/372165 133538 59960 10

15 കയർഭൂവസ്ക്ഗതം

ഉപബയലോ്ിെ്ക്

ബതലോടിന്ക്രറ

ഭിത്തി

സംരകണം

FP/114399 307016 304101 1068

പഞായത്ത്റ്േൂക്ധിദകണ്ട 7രജ്ധിസ്റ്ററ്പുേൾ

ബകഗ്ദ്രസർകലോരിന്ക്രറനിർബ്ദേശഗപകലോരംതലോരഴപറയുന്നരജിസറുകൾ

ഗ്ലോമപഞലോയത്തിൽനിർബന്ധമലോയുംസൂകിബകണതലോണ്ക്
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1.രതലോഴിൽനൽകലോനുള്ളകുടുംബഅബപകയുരടരജിസർ

2. ഗപവർത്തിയുരടലിസുംെിലവുംവിശദലോംശങ്ങൾസംബന്ധിചരജിസർ

3.സിരആസ്ി രജിസർ

4.ഗ്ലോമസഭലോരജിസർ

5.രതലോഴിൽആവശ്ഷ്യരപടുന്നതുംരതലോഴിൽരകലോടുകുന്നത്ക്സംബന്ധിചരജിസർ

6.പരലോതി രജിസർ

7.സലോധനരജിസർ

7രജിസറുകൾപഞലോയത്തിൽനിന്ന്ക്ലഭിചില്ല,അതിനലോൽ ഗപവർത്തികളുരട

വിവരങ്ങൾരജിസറുകളിൽബരഖരപടുത്തിയിട്ടുബണലോ എന്ന്ക്പരിബശലോധികലോൻ

സലോധിചില്ല.

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ് ഫയൽപര്ധിദശാധെയ്ധിൽേതണ്ടത്ത്ധിയവ്ധിവരങ്ങൾ

കവർപേജ് ഒരു കവർപേജിൽ

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട

പ്രധാന വസ്തുതഎല്ലാം

തന്നെ

ഉണ്ടായിരുന്നു.ജിയോ

ടാഗിംഗ് അസ്സറ്റിന്റെ

അസറ്റ്ഐഡി

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ്

ഡോക്യുമെന്റ്സ്

പരിശോധിച്ച

പ്രവർത്തി ഫയലുകളിൽ

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് കാണാൻ

സാധിച്ചു എന്നാൽ

ഒന്നിനും പേജ് നമ്പർ

നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു

.

വാർഷിക കർമ്മ

പദ്ധതിയുടെ പകർപ്പ്

വാർഷിക കർമ്മ

പദ്ധതിയുടെ പകർപ്പ് ഒരു
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ഫയലിൽ(ഭൂമി തട്ട്

തിരിക്കൽ, LD/333786)

ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒന്നിലും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

വിശദമായസാങ്കേതിക

എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ

പകർപ്പ്

വിശദമായസാങ്കേതിക

എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ

പകർപ്പ് പരിശോധിച്ച്

പ്രവർത്തി ഫയലിലും

കാണുവാൻസാധിച്ചു

സെക്യൂറിൽ നിന്നും

ലഭിച്ച

കോപ്പിയായിരുന്നു.

ഫയലിൽ

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത.്

ഇതിൽസീൽ, ഒപ്പ,്

തീയതി,എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നി

ല്ല.എസ്റ്റിമേറ്റ്

കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്

അഥവാഎസ്റ്റിമേറ്റ്

റിപ്പോർട്ട്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ

ഡ്രോയിങ് ഡിസൈൻ

സർവ്വേഡേറ്റാ എന്നിവ

ഉണ്ട്.

ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലുകളിൽ ജനകീയ

ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്

കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക
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അനുമതിയുടെ പകർപ്പ് അനുമതിയിൽ

സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെ

സീൽ തീയതിയോട് കൂടിയ

ഒപ്പ്

എന്നിവയില്ലായിരുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയർ

ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി

അംഗം,എൽഎസ് ജി ഡി.

എൻജിനീയർ, മറ്റ്

ടെക്നിക്കൽഅംഗങ്ങൾ

എന്നിവരുടെ വിവരവും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഭരണാനുമതി ഫയൽപരിശോധനയ്ക്ക്

വിധേയമാക്കിയഎല്ലാ

ഫയലിലും

ഭരണാനുമതിയുടെ

പകർപ്പ്

ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒപ്പും

സീലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സംയോജിതപദ്ധതി പരിശോധിച്ച

പ്രവർത്തികളിൽലൈഫ്

ഭവന നിർമാണം ഒഴിച്ച്

ബാക്കി ഉള്ള

പ്രവർത്തികൾ

സംയോജിതപദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നില്

ല.

തൊഴിൽ

ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു

ള്ള അപേക്ഷയും

അനുവദിച്ച രേഖയും

തൊഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പ്

ആയിട്ടാണ് തൊഴിലിന്

അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന

ത്, കൂടാതെ വ്യക്തിഗത
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അപേക്ഷകളും കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.അപേക്ഷയിൽ

തൊഴിൽ കാർഡ് ഉടമയുടെ

പേര്, കാർഡ് നമ്പർ, ഒപ്പ്

മുതലായവ കണ്ടു.

തൊഴിൽഅനുവദിച്ച

രേഖ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

തൊഴിലിന് അപേക്ഷിച്ച

തീയതിയും അനുവദിച്ച

തീയതിയും ഒന്നു തന്നെ

ആയിരുന്നു.

ഇ -മസ്ട്രോളിൽ

പ്രവൃത്തിയുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട മസ്റ്ററോൾ

കൾപ്രവൃത്തി ഫയലിലും

കാണുവാൻസാധിച്ചു.

1)േ്ധിണർ

െ്ധിർമാണം(IF/390554)

ബകലോപിഓഫ്ക്ഇ -മസ്ക്

ബറലോൾ 6എണം

ഉണലോയിരുന്നു ,

*എംബുക്ക്നമ്പരും

ബപജ്ക് നമ്പരും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*സലോബങതിക

വിദഗ്ധന്ക്രറ ഒപുംസീലും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

2)കാലിത്തൊഴുത്ത്

നിർമ്മാണം(IF/395541)

ഇ - മസ്റ്റ് റോൾ

പകർപ്പിൽ
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*എംബുക്ക് നമ്പരും പേജ്

നമ്പരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

*ചെക്കിംഗ്

ഓഫീഷ്യൽസിന്റെ

ഒപ്പും സീലും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

3) വ്യക്തിഗത കക്കൂസ്

നിർമ്മാണം(IF/363143)

കോപ്പി ഓഫ് ഇ - മസ്റ്റ്

റോളിൽ,

*എംബുക്ക് നമ്പരും പേജ്

നമ്പരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

*ചെക്കിംഗ് ഓഫീഷ്യൽ

സിന്റെ ഒപ്പും സീലും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4)കിണർ

നിർമ്മാണം(IF/391542)

ഇ - മസ്റ്റ് റോളിൽ,

*എംബുക്ക് നമ്പരും പേജ്

നമ്പരും
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ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

*ചെക്കിംഗ്

ഓഫീഷ്യലിന്റെ ഒപ്പും

സീലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

5)ആട്ടിൻ കൂട്

നിർമ്മാണം(IF/395600)

ഇ - മസ്റ്റ്റോൾ 8എണ്ണം

ഉണ്ടായിരുന്നു ,

*എംബുക്ക് നമ്പരും പേജ്

നമ്പരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

*ചെക്കിംഗ് ഓഫീഷ്യൽ

സിന്റെ ഒപ്പും സീലും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

*മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ

18685, 18686, 18687സെമി

സ്കിൽഡ് ലേബർ ന്റെ

ഡെയിലിഅറ്റന്റൻസിൽ

തിരുത്തൽ ഉണ്ട.്

*മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ

18684 ഇൽ റോയ്,

സ്വർണ്ണമ്മ
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എന്നിവരുടെ ടോട്ടൽ

അറ്റന്റൻസിൽ തിരുത്ത്

ഉണ്ട്.

6)കല്ല് കൈയ്യാല

നിർമ്മാണം(IF/372172)

കോപ്പി ഓഫ് ഇ - മസ്റ്റ്

റോൾ 7എണ്ണം

ഉണ്ടായിരുന്നു ,

*എംബുക്ക് നമ്പരും പേജ്

നമ്പരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

*ചെക്കിംഗ് ഓഫീഷ്യൽ

സിന്റെ ഒപ്പും സീലും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

7)കല്ല് കൈയ്യാല

നിർമ്മാണം(LD/372165)

കോപ്പി ഓഫ് ഇ - മസ്റ്റ്

റോൾ 10എണ്ണം

ഉണ്ടായിരുന്നു ,

*എംബുക്ക് നമ്പരും പേജ്

നമ്പരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
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8) മൺ കൈയ്യാല

നിർമ്മാണം(LD/313626)

ഇ - മസ്റ്റ് റോൾ 6എണ്ണം

ഉണ്ടായിരുന്നു ,

*എംബുക്ക് നമ്പരും പേജ്

നമ്പരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9)േയർഭൂവേ്റ്ഗെം

ഉപദയാഗ്ധിച്റ് ദൊട്ധിെ്റ്

ഭ്ധിത്ത്ധി

ബലതപട്പുത്തൽ
(FP/144399)

ബകലോപിഓഫ്ക്ഇ -മസ്ക്

ബറലോൾ 8എണം

ഉണലോയിരുന്നു

*എംബുക്ക്നമ്പരും

ബപജ്ക് നമ്പരും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*രെകിം്്ക്ഓഫീഷ്ഷ്യൽ

സിന്ക്രറഒപുംസീലും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*മസർബറലോൾ.14890 -

(അമ്പിളി,ലക്ി ) ദിവസ

ഹലോജർഇൽ

രവട്ടിതിരുത്തുണ്ക്

*മസർബറലോൾ:14892ൽ

സുമതിയുരട ദിവസ

ഹലോജർഇൽ

രവട്ടിത്തിരുത്തുണ്ക്.

*മസർബറലോൾ:14893

ശ്ഷ്യലോമള.പി ഹലോജർഇൽ

രവട്ടിത്തിരുത്തുണ്ക്.
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*മസർബറലോൾ:16699

വിജയകുമലോരിസി

ഹലോജർഇൽ

രവട്ടിതിരുത്തുണ്ക്.

*മസർബറലോൾ:16700

ബി്ദ്രു.ജി,രലോധിക.ആർ

ദിവസഹലോജർഇൽ

രവട്ടിതിരുത്തുണ്ക്.

10)ഭൂമ്ധിെട്റ്െ്ധിര്ധികൽ(
LD/333786)

ബകലോപിഓഫ്ക്ഇ -മസ്ക്

ബറലോൾ 16എണം

ഉണലോയിരുന്നു ,

*എംബുക്ക്നമ്പരും

ബപജ്ക് നമ്പരും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*സലോബങതിക

വിദഗ്ധന്ക്രറ ഒപുംസീലും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*മസ്ക്ബഗടലോൾനമ്പർ: 18250

ൽകലോർഡ്ക്നമ്പർ 009/ 22

,ഓമനയുരടആരക

ബവതനത്തിൽ

രവട്ടിത്തിരുത്തുണ്ക്.

*മസർബറലോൾ.18252ൽ,

009/22കലോർഡ്ക് ഉടമ

ഓമനയുരടഹലോജരിൽ

ഒപ്ക് രവട്ടിത്തിരുത്ത്ക്

ഉണ്ക്.

*മസ്ക്ബഗടലോൾനമ്പർ :
20333,009/10

ഉഷലോകുമലോരിയുരടയും

009/11ലീലലോമ്മ

ബതലോമസിരനയുംആരക

ബവതനത്തിൽ

രവട്ടിത്തിരുത്ത്ക് ഉണ്ക്.

*009/241,രമപി.യുരടയും
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009/30

വിലലോസിനിയുരടയും

ആരകബവതനത്തിൽ

തിരുത്ത്ക് ഉണ്ക്.

11)സലഫ്റ്ഭവെ

പദ്ധെ്ധി (IF/363721)

ബകലോപിഓഫ്ക്ഇ -മസ്ക്

ബറലോൾ 8എണം

ഉണലോയിരുന്നു ,

*എംബുക്ക്നമ്പരും

ബപജ്ക് നമ്പരും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*സലോബങതിക

വിദഗ്ധന്ക്രറഒപുംസീലും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

12)മൺസേയാല

െ്ധിർമാണം (LD/253886)

ബകലോപിഓഫ്ക്ഇ -

മസബറലോൾഉണലോയിരുന്നു
,

*എംബുക്ക്നമ്പരും

ബപജ്ക് നമ്പരും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*രെകിം്്ക്

ഓഫീഷ്ഷ്യൽസിന്ക്രറ

ഒപുംസീലും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*മസർബറലോൾനമ്പർ 8209 -

KL - 12-OO6-02-009/3l -മണി -

ഹലോജർ, ഗപവർത്തിദിനം

എന്നിവയിൽ

തിരുത്തുണ്ക്.

*മസർബറലോൾനമ്പർ:

009/160-അംബിക -

ഹലോജർതിരുത്തുണ്ക്.

*മസർബറലോൾനമ്പർ 9725 -
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രണലോമരത്തബപജിൽ

ആരക ഗപവർത്തിരെയ്

ദിവസം

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ക്.009/28-

രപലോടിരപണ്ക് - ഗപവർത്തി

ദിനം,ഷലോർപനിം്്ക്

െലോർജ്ക്,ആരകതുക

എന്നിവ

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ക്.

13)ഭൂമ്ധിെട്റ്െ്ധിര്ധികൽ
(LD/333797)

ബകലോപിഓഫ്ക്ഇ -മസ്ക്

ബറലോൾ 4എണം

ഉണലോയിരുന്നു

*മസർബറലോൾനമ്പർ:18253

ദിവസബവതനം

ആർകുംതരന്ന

ബരഖരപടുത്തിയിട്ടില്ലലോ

യിരുന്നു.

*മസർബറലോൾനമ്പർ:18254

ഇൽബപജുകൾക്ക്

വ്ഷ്യകത

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*എംബുക്ക്നമ്പരും

ബപജ്ക് നമ്പരും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*സലോബങതിക

വിദഗ്ധന്ക്രറഒപുംസീലും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

14)വ്യക്ധിഗെ

േകൂേ്റ്

െ്ധിർമാണം(IF/369431)

ബകലോപിഓഫ്ക്ഇ -മസ്ക്

ബറലോൾ 2എണം

ഉണലോയിരുന്നു ,

*എംബുക്ക്നമ്പരും

ബപജ്ക് നമ്പരും
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ഉണലോയിരുന്നില്ല.

*സലോബങതിക

വിദഗ്ധന്ക്രറഒപുംസീലും

ഉണലോയിരുന്നില്ല.

15)േ്ധിണർ

െ്ധിർമാണം(IF/394380)

ഇ-മസ്ക്ബഗടലോൾആരക

എണം :6

*മസ്ക്ബഗടലോളിൽ

രവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ

കലോണരപട്ടു.ആരക 5

മസ്ക്ബഗടലോളിൽ

രവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ

ഉണ്ക്.

4മസ്ക്ബഗടലോളുകളിൽ,

രതലോഴിൽദിവസങ്ങളിൽ

ആണ്ക്തിരുത്തലുകൾ

കണത്ക്.

1.മസ്ക്ബഗടലോൾനമ്പർ :

17683,സജി,ഒപ്ക്

രവട്ടിത്തിരുത്തിരപലോതു

അവധി

ബരഖരപടുത്തിയിരികു

ന്നു.

#മസ്ക്ബഗടലോൾ ബഫലോർ

സ്ക്കിൽഡ്ക്/രസമി

സ്ക്കിൽഡ്ക് ബലബർ -

2.മസ്ക്ബഗടലോൾനമ്പർ : 17684,

കുഞുകുഞ്ക്,അഖിൽ

-മസ്ക്ബഗടലോളിരല 1,2,3

എന്നീദിവസങ്ങളിൽ

ഒപ്ക്

ബരഖരപടുത്തിയിരുന്നത്ക്

അവധിആകി

തിരുത്തിയിരികുന്നു.

3.മസ്ക്ബഗടലോൾനമ്പർ :

17685,കുഞുകുഞ്ക്,അ
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ഖിൽ - 2ആംദിവസംഒപ്ക്

രവട്ടിത്തിരുത്തി

അവധി

ബരഖരപടുത്തിയിരികു

ന്നു.

4.മസ്ക്ബഗടലോൾനമ്പർ :

17686,കുഞു

കുഞ്ക്,അഖിൽ -രണലോം

ദിവസംഒപ്ക്

രവട്ടിത്തിരുത്തി

അവധി

ബരഖരപടുത്തിയിരികു

ന്നു.

#മസ്ക്ബഗടലോൾനമ്പർ :

17682,സജി -ആരക തുക

രവട്ടിത്തിരുത്തി

എഴുതിയിരികുന്നു.

*പരിബശലോധിച

മസ്ക്ബഗടലോളിരലലോന്നും

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക്

നമ്പർ,ബപജ്ക്

നമ്പർ,രമഷർരമന്ക്റ്ക്

തീയതി,ബമറിന്ക്രറഒപ്ക്

എന്നിവരയലോന്നും

ബരഖരപടുത്തിയിട്ടില്ല.

മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് ഫയലുകളിൽഎല്ലാം

തന്നെഎംബുക്ക്

ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ

തിരുത്തലുകൾ ഒന്നും

തന്നെ

ഇല്ലായിരുന്നു.സാങ്കേ

തികഅനുമതി നമ്പറും

ഭരണാനുമതി നമ്പറും

രേഖപെടുത്തിയിരുന്നില്

ല.
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സാധനസാമഗ്രികളെക്കുറി

ച്ചു ള്ള വിവരങ്ങൾ

ഫയലുകൾ

നോക്കിയതിൽസാധന

സാമഗ്രികളുടെ വൗച്ചറും

ബില്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലുകൾ

നോക്കിയതിൽവേജ്

ലിസ്റ്റ്

പരിശോധിച്ചപ്പോൾ

MISൽ നിന്നും എടുത്ത

വേജ് ലിസ്റ്റ് പകർപ്പ്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ

ഫയൽപരിശോധനയിൽ

എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും

ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

റോയൽറ്റി വ്യക്തിഗത

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരം

അടച്ച രസീത് പകർപ്പ്

പ്രവർത്തി ഫയലിലും

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് ഘട്ട

ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

പരിശോധിച്ച

പ്രവർത്തി ഫയലിൽ 8

പ്രവർത്തിയുടെ 3ഘട്ട

ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാക്കി 7പ്രവർത്തിയുടെ

ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ്രവർത്തി

പൂർത്തീകരണ

പരിശോധിച്ച

പ്രവർത്തി ഫയലുകളിൽ
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സാക്ഷ്യപത്രം പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ

സാക്ഷ്യപത്രം

ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒപ്പും

സീലും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..

മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ്

സ്ലിപ്പ/്ഫയൽ

ട്രാക്കിംഗ് ഫോം

ഫയൽപരിശോധനയിൽ

5പ്രവർത്തിയുടെ മസ്റ്റ്

റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്

കാണുവാൻ

സാധിച്ചു.ബാക്കിയുള്ളവ

യിൽ മസ്റ്റർ റോൾ

മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ജിയോ ടാഗ്

ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ

പരിശോധിച്ച

പ്രവർത്തി ഫയലുകളിൽ

ജിയോ ടാഗ്

ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

കാണുവാൻ

സാധിച്ചില്ല.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട്

പ്രവൃത്തിയുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പ്രവർത്തി ഫയലുകളിൽ

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

സൈറ്റ് ഡയറി മെറ്റീരിയൽപ്രവർത്തി

ഫയലുകളിൽസൈറ്റ്

ഡയറികൾ

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.കക്കൂ

സ് നിർമാണം (IF/369431)

ഇൽഎഡി എസ് ന്റെ
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പേരും ഒപ്പും

രേഖപെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ബാക്കിയുള്ളവയിൽ

സൈറ്റ് ഡയറി

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഗപധാെേതണ്ടത്തല്പുേൾ

1. ഗപബദശരത്തവീടുകളിൽസ്ദ്രർശിചബപലോൾരതലോഴിലുറപിരന കുറിച്ക്

അറിവുണലോയിരുന്നുഎങിലുംഅവരുരടവീടുകളിൽരതലോഴിലുറപ്ക്വഴി

രെയലോൻപറുന്ന ഗപവർത്തികൾഉണ്ക്എന്ന്ക്അറിയില്ലലോയിരുന്നു.

2.രമറീരിയൽവർകുകൾ ഉൾരപടുത്തിയിട്ടുണലോയിരുന്നു.

3.രതലോഴിലലോളികൾക്ക്അവരുരടഅവകലോശരത്തകുറിച്ക്വളരരപരിമിതമലോയ

അറിവുമലോഗതബമഉണലോയിരുന്നുള്ളൂ

4. 260തരം ഗപവർത്തികൾഉണ്ക്എങിലുംഅതിൽവളരരകുറച്ക് ഗപവർത്തികരള

കുറച്ക് മലോഗതബമരതലോഴിലുറപ്ക് രതലോഴിലലോളികൾക്ക്അറിവ്ക് ഉണലോയിരുന്നുള്ളൂ.

6.രതലോഴിലുറപ്ക് AEപഞലോയത്ത്ക്രമമ്പർഎന്നിവർഎല്ലലോം ബഗപലോജക്്ക് മീറിം്ിൽ

പരങടുകുന്നതലോയികരണത്തി.

8.ഈവലോർഡിൽ എപിഎൽകുടുംബങ്ങൾകും രതലോഴിലുറപുപദ്ധതി

ഗപകലോരമുള്ള ഗപവൃത്തികൾരെയ്്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ക്.

9.പരിബശലോധിചമലോസ്ക്ബഗടലോളിൽരവട്ടിതിരുത്തലുകൾകരണത്തി.

11.മികമലോസ്ക്ബഗടലോളിലും പഞലോയത്ത്ക്രസഗകട്ടറിയുരട ബപര്ക് ഒപ്ക്സീൽഎന്നിവ

ബരഖരപടുത്തിയിട്ടില്ല

ഫീൽഡ്റ്േന്ദർശെത്ത്ധിൽേതണ്ടത്ത്ധിയെ്റ്

എസിബമറ്ക് ഗപകലോരം 15 ഗപവൃത്തികളുരടഫയലും ഗപവൃത്തിസലവും

പരിബശലോധികുകയുണലോയി.

േയർഭൂവേ്റ്ഗെംഉപദയാഗ്ധിച്റ് ദൊട്ധിെ്റ്തറഭ്ധിത്ത്ധിേംരകണം,സലഫ്റ്

ഭവെപദ്ധെ്ധി,േകൂേ്റ്െ്ധിർമാണം,േ്ധിണർെ്ധിർമാണം,മൺേയാല,

േല്പുേയാല,െട്റ്െ്ധിര്ധികൽ,ആട്ധിൻേൂട്റ്െ്ധിർമാണം,ോല്ധിതത്താഴ്പുത്ത്റ്

െ്ധിർമാണംെ്പുടങ്ങ്ധിയവയായ്ധിര്പുന്പു ഗപവൃത്ത്ധിേൾ.
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*പരിബശലോധിചതിൽഒരുകിണർനിർമലോണംഒഴിരകബലോകിരയല്ലലോ

ഗപവൃത്തികളും രെയ്തലോയികലോണലോൻകഴിഞു.

*കിണർനിർമലോണ ഗപവർത്തിയിൽരതി(IF/391542),രമ (390554)എന്നിവരുരട

കിണറുകൾപണിപൂർത്തിയലോകിഉപബയലോ്ിച്ക്തുടങ്ങിയതലോയികലോണലോൻ

കഴിഞു.

*വർക്ക്കസറ്ക്പരിബശലോധനയിൽസജിഎന്നഉപബഭലോകലോവിന്ക്രറ (IF/394380)

കിണറിന്ക് മുഴുവൻതുകയുംഅനുവദിച്ക്കിട്ടിരയങിലും ഉപബയലോ്ശൂന്ഷ്യമലോയ

നിലയിൽകിണറിന്ക്രറപണിപൂർത്തിയലോകലോരതകിടകുന്നത്ക്കണു.

*കയർഭൂവസ്ക്ഗതം ഉപബയലോ്ിചുള്ളബതലോടിന്ക്രറ ഭിത്തിസംരകണ

ഗപവൃത്തിയിൽ 100mകയർഭൂവസ്ക്ഗതംഅളകലോൻ സലോധിചു.കൂടലോരതപുല്ലും

അതിൽവചുപിടിപിചിട്ടുള്ളതലോയികലോണലോൻകഴിഞു.

*പരിബശലോധിചശ്ഷ്യലോമളയുരട (IF/369431)കകൂസ്ക്നിർമലോണത്തിന്ക്രറ മുഴുവൻ

പണിയുരടഫണ്ക് കിട്ടിയിട്ടും ഉൾവശവുംമുൻവശവും

ബതചിബട്ടകുകയലോരണങിലുംപുറരത്തമറുവശങ്ങൾബതചിട്ടില്ല.വലോതിൽ

ഉറപിചിട്ടില്ലലോത്തനിലയിലലോണ്ക്.ശശിയുരട(IF/363143))കകൂസ്ക്

നിർമലോണത്തിന്ക്രറപണിപൂർത്തിയലോകിഉപബയലോ്ിചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ക്.

*ആട്ടിന്ക്കൂട്ക് നിർമലോണത്തിൽശശികലയുരട (IF/395600)ആട്ടിൻകൂട്ക് നിർമിച്ക്

ഇതുവരരയും മുഴുവൻതുകഅനുവദിചിരല്ലന്ന്ക് ഉപബഭലോകലോവ്ക്പറഞു.

ഉപബയലോ്ിച്ക്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ക്.

*കലോലിരത്തലോഴുത്ത്ക്നിർമ്മലോണത്തിൽരതലോഴുത്തിന്ക്രറ പണിപൂർത്തിയലോയി

ഉപബയലോ്ിച്ക്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ക്.

*കലഫ്ക് ഭവനപദ്ധതി ഗപകലോരമുള്ളവീടുപണിഇനിയുംപൂർത്തീകരിചിട്ടില്ല,

പണംമുഴുവൻലഭിചതലോണ്ക് .

*മൺകയലോലനിർമ്മലോണത്തിൽകയലോലമഴയിൽഇടിഞ്ക്ഉയരംകുറഞതലോയി

കലോണലോൻസലോധിചു.എല്ലലോഉപബഭലോകലോകളുരടവീട്ടിലും മൺകയലോല

നിർമ്മിചിട്ടുള്ളതലോയി കലോണലോൻകഴിഞു.

* ഭൂമിതട്ട്ക്തിരികൽ ഗപവർത്തിയിൽഎല്ലലോഉപബഭലോകലോകളുരടവസ്ുവിലും

ഭൂമിതട്ട്ക്തിരിചതലോയികലോണലോൻസലോധിചു.

*ഫീൽഡ്ക്സ്ദ്രർശനത്തിനു ബപലോയബപലോൾകലോണലോൻകഴിഞഎപിഎൽ

വിഭലോ്ത്തിൽരപട്ടഉപബഭലോകലോകളുരടലിസ്ക്െുവരട ബെർകുന്നു.

● ശശികല,ശ്യം നിവാസ് (ആട്ടിൻകൂട് നിർമാണം )
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● ഗൗരികുട്ടി,രാജേന്ദ്ര ഭവനം(തട്ട് തിരിക്കൽ )

● കുഞ്ഞുമോൾ മാത്തുക്കുട്ടി,ജോബിൻ ഭവനം (തട്ട് തിരിക്കൽ)

● ഇന്ദിര, മണക്കാട്ട് (മൺ കൈയ്യാല നിർമാണം )

● മിനി വർഗ്ഗിസ,്ചാലി തോട്ടത്തിൽ(മൺ കൈയ്യാല നിർമാണം )

വാർഡ്റ്െടത്താവ്പുന ഗപവർത്ത്ധിേൾ

*കബമ്പലോസ്ക്കുഴികൾനിർമ്മലോണം

*ബറലോഡ്ക്കസഡ്ക്സംരകണത്തിനലോയിരഷൽട്ടർരബൽറ്ക് മരങ്ങൾ

വചുപിടിപികൽ

*തുറന്നകിണറുകളുരടപരിബപലോഷണം

*വലോട്ടർഅബ്ക്ബസലോർപ്ക്ഷൻെലോലുകൾ

േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്പുേൾ

1) ഗപവർത്തിസലങ്ങളിൽസലോപിചിട്ടുണലോയിരുന്നസിറിസൺ

ഇൻഫർബമഷൻബബലോർഡുകൾഎല്ലലോംതരന്ന ഗപവർത്തിയുരട

വിവരങ്ങരളല്ലലോംപൂർണമലോയബരഖരപടുത്തിയതും,ശരിയലോയരീതിയിൽ

സലോപിചിട്ടുള്ളതുംആയിരുന്നു.

2) പരിബശലോധിചെിലഫയലുകളുരടസിറിസൺഇൻഫർബമഷൻബബലോർഡ്ക്

ഫീൽഡ്ക്സ്ദ്രർശനത്തിൽകലോണലോൻകഴിഞിട്ടില്ല.സിറിസൺ

ഇൻഫർബമഷൻബബലോർഡ്ക്സലോപികലോത്തഗപവർത്തികളുരടലിസ്ക്തലോരഴ

ബെർകുന്നു,

● കല്ല്ക്കയലോലനിർമ്മലോണം(സുബരഗ്ദ്രൻ, IF/372165)

● കല്ല്ക്കയലോലനിർമ്മലോണം(വിദ്ഷ്യലോധരൻ, (IF/372172)

● കിണർനിർമ്മലോണം (സജിബി, IF/394380)

● മൺകയലോലനിർമ്മലോണം (LD/313626)

െ്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

A)തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്റ്:

1.രതലോഴിലലോളികൾകൃത്ഷ്യമലോയിഅവകലോശങ്ങൾമനസിലലോകുകയുംഅതുവഴി

അവകലോശങ്ങൾബനടിരയടുകുകയും ബവണം.

2.രതലോഴിൽസംബന്ധമലോയഏത്ക് ബരഖകൾനൽകുബമ്പലോഴുംബന്ധരപട്ട

അധികലോരികളിൽനിന്ന്ക്കകപറ്ക് രസീത്ക്വലോബങ്ങണതലോണ്ക്.
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3.രതലോഴിൽ ഗ്ൂപലോയികരണത്തിഅത്ക് രെയുവലോൻപഞലോയത്തിൽരതലോഴിൽ

അബപകനൽകുന്നത്ക്വഴി 100 ദിവസരത്തരതലോഴിലുറപ്ക്ആകലോൻ ഗശമികുക

4. ബജലോലിസമയത്തിൽകൃത്ഷ്യതപലോലികുകയുംമസർബറലോളിൽഒപിടുകയും

രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്നൽകികൃത്ഷ്യമലോയിപൂരിപിച ബശഷംതിരിരക

വലോബങ്ങണതലോണ്ക്

5. ഗ്ലോമസഭകളിൽപരങടുത്തനിർബ്ദേശങ്ങളുംഅഭിഗപലോയങ്ങളും

അറിയിബകണതലോണ്ക്

B)ദമറ്റ്മാർക്റ്

1.കസറ്ക്ഡയറി മസർബറലോൾരതലോഴിൽകലോർഡ്ക്എന്നിവകൃത്ഷ്യമലോയി

ബരഖരപടുത്തുക,രവട്ടിതിരുത്തലുകൾഉണലോകലോൻപലോടില്ല

2.പരിശീലനത്തിൽലഭിചവിവരങ്ങൾരതലോഴിലലോളികൾക്ക് മനസിലലോകി

രകലോടുകുക

3.രതലോഴിൽകലോർഡുകൾപൂരിപിചബശഷംരതലോഴിലലോളികൾക്ക്നിർബന്ധമലോയും

കലോർഡുകൾതിരിരകനൽകുക

4. ദലോഹജലംതണൽമരുന്നുകൾഇവപണിസലത്ത്ക്ഉരണന്ന്ക് ഉറപുവരുത്തുക

5.കസറ്ക്ഡയറികൃത്ഷ്യമലോയിപൂരിപികുന്നബതലോരടലോപം ബമലോണിററിങ്ക്

എത്തുന്നവരുരടനിർബ്ദേശങ്ങളും കൃത്ഷ്യമലോയി ബരഖരപടുത്തുക.

6.മറു രതലോഴിലലോളികൾബമറ്ക്സലോനംഏരറടുകുന്നതിന്ക്സഹലോയികുക

C)ഉദേ്യാഗസ്ഥർക്റ്

1.രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്ആവശ്ഷ്യരപട്ടിട്ടുള്ളഎല്ലലോവർകും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്സൗജന്ഷ്യമലോയിനൽകുന്നുഎന്ന്ക് ഉറപലോകുക

2. ഗപവർത്തിസലംപരിബശലോധിച്ക് ഗപവർത്തിആവശ്ഷ്യരമങിൽഅർഹമലോയ

വർക്ക് ബവണിഎസിബമറ്ക്തയലോറലോകുക

3.പദ്ധതിയുരടപുബരലോ്തികൃത്ഷ്യമലോയി ബമലോണിററിം്്ക് രെയ്നിർബ്ദേശങ്ങൾ

നൽബകണതലോണ്ക്

4.ഫയലിൽഉൾരപടുന്നഎല്ലലോ ബരഖകളിലുംെുമതലഉള്ളഉബദ്ഷ്യലോ്സരുരട ബപര്ക്

ഒപ്ക്സീല്ക്തീയതിഇവകൃത്ഷ്യമലോയി ബരഖരപടുത്തണം

5.ജനകീയഎസിബമറ്ക് നിർബന്ധമലോയും ഉണലോകണം

6.ആനുവൽമലോസർസർകുലറിൽപരലോമർശിചരീതിയിൽ ഗപവർത്തിഫയലിൽ
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സൂകിബകണ 22 ബരഖകൾകൃത്ഷ്യമലോയിസൂകികണം.

7. ഗപവർത്തിആരംഭമീറിം്ിൽ ഗപവർത്തിരയകുറിച്ക്കൃത്ഷ്യമലോയി

രതലോഴിലലോളികരളപറഞുമനസിലലോബകണതലോണ്ക്.

8. ബലബർബഡ്ജറ്ക്,വലോർഷികകർമ്മപദ്ധതി, ബഗപലോജക്്ക് വർക്ക്കലണർഎന്നിവ

തയലോറലോകുന്നതിൽരതലോഴിലലോളികളുരടയും്ുണബഭലോകലോകളുരടയുംപങ്ക്

ഉറപിബകണത്ക്ആണ്ക്

9.AMCചാപ്റ്റർ 6പ്രകാരം മാറിവരുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി വേണം

പ്രവർത്തിയുടെ രൂപ രേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടത.് നിയമപ്രകാരം 4വർഷമാണ് ഒരുബണ്ടിന്റെ

കാലാവധി

10.രഷഡ്ഷ്യൂൾ 1,രസകൻ 4(3) ഗപകലോരംആവർത്തന ഗപവർത്തികൾ

തിരരഞടുകലോൻപലോടില്ല.

11.രഷഡ്ഷ്യൂൾ 1,രസകൻ 25 A(1),രഷഡ്ഷ്യൂൾ 2,രസകൻ 22(4) ഗപകലോരംസിറിസൺ

ഇൻഫർബമഷൻബബലോർഡ്ക്എല്ലലോ ഗപവർത്തികുംസലോപിബകണതലോണ്ക്.

D) ഗഗാമപഞായത്ത്ധിദൊട്റ്

1.കൃത്ഷ്യമലോയി ബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറ്ക് ഗ്ലോമസഭനടത്തുക

2.ഇബപലോഴുള്ളവിജിലൻസ്ക് ബമലോണിററിം്്ക്കമ്മിറിനിങ്ങരളയഥലോസമയംമലോറി

സലോമൂഹ്ഷ്യവിശ്ലോസംബസവനമനസിതിയുള്ളഅം്ങ്ങരളഉൾരപടുത്തി

പുതിയകമ്മിറി രൂപീകരികുക

3.സിര ആസ്ിയുള്ള ഗപവർത്തനങ്ങൾതിരരഞടുകണം

4.ജലസംരകണഗപവർത്തനങ്ങൾഉൾരപടുത്തുക

5.രതലോഴിലുപകരണങ്ങൾ്ുണബമനയുള്ളതുംസ്ക്ഗതീസൗഹൃദവുംആരണന്ന്ക്

ഉറപലോകുക

6.തുകവിനിബയലോ്ികുന്നതിന്ക്ആബപകികമലോയആസ്ികൾഉണലോകുന്നുഎന്ന്ക്

ഉറപുവരുത്തുക.

7.രതലോഴിലലോളികളുരടപരലോതിപരിഹലോരങ്ങൾക്ക് ബവണിയുംഇതുവരര

ലഭിചിട്ടില്ലലോത്തആവശ്ഷ്യങ്ങൾരജിസർരെയുന്നതിനു ബവണിയും ഗ്ലോമ

പഞലോയത്ത്ക്തലത്തിൽ ഗ്ലോമ ബറലോസ്ലോർ ദിവസ്ക്നടബത്തണതലോണ്ക്.

● ഗ്ലോമപഞലോയത്ത്ക്തലത്തിൽ ഗ്ലോമ ബറലോസ്ലോർ ദിവസിന്ക്രറകലണർ

തയലോറലോബകണതലോണ്ക്.
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● മലോസത്തിരലലോരുതവണരയങിലും ഗ്ലോമപഞലോയത്ത്ക്തലത്തിബലലോവലോർഡ്ക്

തലത്തിബലലോ ബറലോസ്ലോർ ദിവസ്ക് സംഘടിപിബകണതലോണ്ക്.

● ബറലോസ്ലോർ ദിവസത്തിന്ക്രറമിനിട്്ക് ബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറിന്ക്

വിബധയമലോരകണതലോണ്ക്കൂടലോരതബന്ധരപട്ടവിവരങ്ങൾരതലോഴിൽ

ദിനങ്ങൾകണകലോകുന്നതിനലോയിഎൻആർഇജിരയബസലോഫ്ക്റിൽകൂട്ടി

ബെർബകണതുംആണ്ക്.

െീരീകണഗപശ്നപര്ധിഹാരേംവ്ധിധാെങ്ങൾ

*പരലോതിപരിഹലോരം

സംയബന്ധിതമലോയ ഗപശ്നപരിഹലോരംഎന്നത്ക് മഹലോതലോ്ലോന്ധിബദശിയ ഗ്ലോമീണ

തൊഴില്പുറപ്പുപദ്ധെിയ്പുതെതെക്ഷൻ 19 ബഗപകലോരംരതലോഴിലലോളികൾക്ക്

ലഭികുന്ന ഗപധലോനഅവകലോശങ്ങളിൽഒന്നലോണ്ക് ഗപവർത്തനവുമലോയിബന്ധരപട്ട

ഏതുപരലോതിയും പരിഹരികുന്നതിനലോയിബന്ധരപട്ടഉബദ്ഷ്യലോ്സരര

സമീപിചലോൽപരിഹലോരംനൽകണരമന്നലോണ്ക്തൊഴില്പുറപ്പുനിയമംതെക്ഷൻ 19

നിയമംഅനുശലോസികുന്നത്ക്.പരലോതിഎഴുതിബയലോഓൺകലൻആബയലോ

രകലോടുകലോവുന്നതലോണ്ക്.ലഭിചപരലോതികൾഎഴുതിസൂകികുന്നതിയലോയിഒരു

പരലോതി റജിസറുംപഞലോയത്തിൽസൂകിബകണതലോയിരികുന്നു .

ബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറ്ക് ടീംഅം്ങ്ങൾപരലോതി രജിസർപരിബശലോധിചതിൽ

ഇതുവരരയുംഒരുപരലോതിയും ബരഖരപടുത്തിയതലോയികണില്ല.പഞലോയത്തിൽ

ഒരുപരലോതിലഭിചുകഴിഞലോൽഉടരനപരലോതി റജിസറിൽഎഴുബതണതും

അഞുദിവസത്തിനുള്ളിൽപരലോതിയിൽബമൽഉള്ളനടപടി

സ്ീകരികുകയയും ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽപരലോതികലോരന്ക് മറുപടി

ലഭിബകണതുമലോണ്ക് .ഓബരലോപതിനലോലു ദിവസംകൂടുബമ്പലോഴുംബിപി

പഞലോയത്തുകളിൽഎത്തിപരലോതിസംബന്ധിചബരഖകൾ

പരിബശലോധിബകണതലോണ്ക്.

അവോശാധ്ധിഷ്്ധിെ െ്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്

● എഎംെി 2018 2019പാര1തെഡ്യൂൾ 2 ഗപകലോരം ഗ്ലോമ ഗപബദശത്ത്ക്

തലോമസകലോരലോയകുടുംബത്തിരല 18വയസ്ക്തികഞഅവിദഗ്ധകലോയിക

അധ്ലോനത്തിൽഏർരപടുവലോൻതലോല്പര്ഷ്യമുള്ളഏരതലോരലോൾകും

രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്ലഭികുവലോനുള്ളഅവകലോശമുണ്ക്.

● ഈകലോർഡിനുള്ളഅബപകപഞലോയത്തിൽരകലോടുകുകയും

അബപകലോബഫലോറബത്തലോരടലോപംഅടിസലോനബരഖകൾകകവശം

ഇല്ലലോത്തവർവലോർഡ്ക് രമമ്പർന്ക്രറ കയിൽനിന്നുംസലോക്ഷ്യപഗതം

വലോബങ്ങണതലോണ്ക്.
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● എഎംെി 2018 2019 pa2തെഡ്യൂൾ 2 ഗപകലോരംഅബപകസമർപിച 15

ദിവസത്തിനുള്ളിൽരതലോഴിൽകലോർഡ്ക്ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകലോശവും

ഗപസ്ുത രതലോഴിൽകലോർഡിൽബഫലോബട്ടലോപഞലോയത്ത്ക്തരന്നസൗജന്ഷ്യമലോയി

നൽബകണതുമലോണ്ക്

● ലഭ്ഷ്യമലോയരതലോഴിൽകലോർഡിൽകൃത്ഷ്യമലോയിവിവരങ്ങൾ

ബരഖരപടുത്തിയിട്ടുണ്ക്എന്നുംഅബപകകൻകൃത്ഷ്യമലോയി

ഉറപുവരുബത്തണതലോണ്ക്

● ഈകലോർഡിന്ക്രറ പൂർണഅവകലോശംരതലോഴിൽകലോർഡ്ക് ഉടമയ്ക്ക്ക്

മലോഗതമുള്ളതുംഇത്ക് മറലോരുബടയുംകകവശംരവകലോൻ

പലോടില്ലലോത്തതുമലോണ്ക്.എന്നലോൽരതലോഴിൽവിവരങ്ങൾബരഖരപടുത്തുവലോൻ

ബമറിന്ക് മലോഗതംരതലോഴിൽകലോർഡ്ക്കകമലോറലോവുന്നതലോണ്ക്.

പരിബശലോധനനടത്തിയഏറത്ത്ക് 9ആംവലോർഡിരലവിവിധ ഗപവർത്തികളുരട

രതലോഴിൽസംബന്ധിചരതലോഴിലലോളികളുരട രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്പരിബശലോധിചതിൽ

നിന്നുംതലോരഴപറയുന്നവസ്ുതകൾബബലോധ്ഷ്യരപട്ടിട്ടുണ്ക്

1. പരിബശലോധിച്ക് രതലോഴിൽകലോർഡുകളിൽഎല്ലലോം ബഫലോബട്ടലോ രതലോഴിലലോളികൾ

സ്നംപണംരകലോടുത്ത്ക്സുഡിബയലോയിൽനിന്നുംഎടുത്തതലോണ്ക്.

രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്സൗജന്ഷ്യമലോയിനൽബകണബപലോൾ കുറഞത്ക് 100രൂപ

ഓബരലോരതലോഴിലലോളിയും രതലോഴിൽകലോർഡിനലോയിെിലവഴികുന്നു.ഇത്ക്

അവകലോശലംഘനമലോണ്ക്.

2. എല്ലലോരതലോഴിലലോളികൾകുംരതലോഴിൽകലോർഡ്ക്സൗജന്ഷ്യമലോയി

ലഭികുരമന്ന്ക് രതലോഴിലലോളികൾക്ക്അറിവ്ക്ഉണലോയിരുന്നില്ല.

തൊഴ്ധിൽോർഡ്ധിൽേതണ്ടത്ത്ധിയവ്ധിവരങ്ങൾ

● രതലോഴിൽകലോർഡിൽഡിമലോൻഡ്ക് രെയ്വിവരബമലോ രതലോഴിൽ ആവശ്ഷ്യരപട്ട

തീയതി,രതലോഴിൽആവശ്ഷ്യംരപട്ടകലോലയളവ്ക്

(ആദ്ഷ്യദിവസം,അവസലോനദിവസം)എന്നിവബരഖരപടുത്തിയിട്ടില്ല.

● രതലോഴിൽകലോർഡിൽപതിപിച ബഫലോബട്ടലോഓബരലോരുത്തരുംസ്നമലോയി

ആണ്ക്എടുത്തത്ക്.ഒരലോൾക്ക് ബഫലോബട്ടലോഎടുകുന്നതിന്ക് 100രൂപ

രെലവലോയിട്ടുണ്ക്. 26രതലോഴിലലോളികളുരട രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്ആണ്ക്

പരിബശലോധിചത്ക്.അതിനലോൽ 2600രൂപരപലോതുപണത്തിന്ക്രറനഷം

സംഭവിചിരികുന്നു.

തൊഴ്ധിൽഅെ്പുവേ്ധിക്പുനെ്ധിെ്പുംആവ്ധിശ്യതപട്പുനെ്പുംേംബന്ധിച്റ്

● AMC 2018, 19പലോരലോ 6രഷഡ്ഷ്യൂൾ 2 ഗപകലോരംരതലോഴിൽആവിശ്ഷ്യരപടലോനുള്ള

അവകലോശവുംആവിശ്ഷ്യരപട്ട്ക് 15 ദിവസത്തിനകംരതലോഴിൽ

ലഭികുവലോനുമുള്ളഅവകലോശംരതലോഴിലലോളികൾക്ക് ഉള്ളതലോണ്ക്
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● ഡിമലോൻഡ്ക് AMCഅംശബന്ധം 3(A), 3(B) ഗപകലോരമുള്ളഡിമലോൻഡ്ക്

ബഫലോമുകളിൽഅബപകികലോവുന്നതലോണ്ക്.

● പരിബശലോധിചഫയലുകളിൽഉൾരപടുത്തിയിരികുന്നഡിമലോൻഡ്ക്

ബഫലോമിൽരവള്ളബപപറിൽരതലോഴിലലോളികളുരടവിവരങ്ങൾബമറിന്ക്രറ

ബനതൃത്ത്തിൽഎഴുതിനൽകുന്നു.എന്നല്ലലോരതഎഗതദിവസബത്തക്ക്

രതലോഴിൽആവിശ്ഷ്യമലോരണബന്നലോ,എന്നുമുതൽഎന്നുവരര രതലോഴിൽ

ആവിശ്ഷ്യമുരണബന്നലോബരഖരപടുത്തിയിട്ടില്ല .

ഗപവർത്ത്ധിേൾെ്ധിരത്ഞെട്പുക്പുനെ്ധിെ്പുംഡ്ധിമാൻഡ്റ്

അെ്പുവേ്ധിക്പുനെ്ധിതെയ്പുംേംബന്ധിച്റ്

രതലോഴിൽഅവശ്ഷ്യരപടലോനുള്ളഅവകലോശംഏരതലോരുകലോർഡ്ക് ഉടമകൾകും

ഉള്ളതലോണ്ക്.രതലോഴിലിനുഅബപകിചുകഴിഞലോൽഅബപകിചദിവസംമുതൽ

അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽരതലോഴിൽനിർവഹണഏജൻസിരതലോഴിലിനു

അബപകിചവ്ഷ്യകിക്ക് രതലോഴിൽരകലോടുബകണതലോണ്ക്. 15 ദിവസംകഴിഞലോണ്ക്

രതലോഴിൽലഭികുന്നരതങിൽമഹലോതലോ്ലോന്ധിബദശീയ ഗ്ലോമീണരതലോഴിലുറപ്ക്

നിയമം ബലലോ 7(1) ഗപകലോരംഅതുവരരഉള്ളരതലോഴിലില്ലലോയ്ക്മബവതനം

രതലോഴിലലോളിക്ക്ലഭിബകണതലോണ്ക്.ആദ്ഷ്യ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽരതലോഴിൽ

ലഭിചിരല്ലങിൽബവതനത്തിന്ക്രറപകുതിയുംഅതിനു ബശഷംമുഴുവൻ

ബവതനവും നൽബകണതലോണ്ക്.

● ഈവലോർഡിൽബമറ്ക് /AEരതലോഴിൽകണ്ക്പിടിചു രകലോടുകുബമ്പലോൾആണ്ക്

ഡിമലോൻഡ്ക് രെയുന്നത്ക്.

● ഡിമലോൻഡ്ക് രെയ്്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രതലോഴിൽലഭികുവലോനുള്ള

അവകലോശംരതലോഴിലലോളികൾകുഅറിയലോരമങിലും രതലോഴിലില്ലലോയ്

ബവതനരത്തകുറിചുംഡിരലബകലോമ്പൻബസഷരനകുറിചുംവ്ഷ്യകമലോയ

ധലോരണഇല്ല.

തൊഴ്ധിൽആവശ്യതപടാെ്പുള്ളഅവോശം

രതലോഴിൽആവശ്ഷ്യരപടലോനുള്ളഅവകലോശമലോണ്ക് മഹലോതലോ്ലോന്ധിബദശീയ

ഗ്ലോമീണരതലോഴിലുറപ്ക് പദ്ധതിരയമറ്ക് രതലോഴിൽനൽകുന്നപദ്ധതികളിൽനിന്ന്ക്

വ്ഷ്യത്ഷ്യസ്മലോകുന്നത്ക്

● ഏരതലോരു രതലോഴിലലോളികുംഎബപലോൾബവണരമങിലും രതലോഴിൽബനടലോൻ

കഴിയും.എന്നലോൽതുടർചയലോയികുറഞത്ക് 14 ദിവസബത്തക്ക്രതലോഴിൽ

ആവശ്ഷ്യരപടണംഎന്ന്ക് മലോഗതം(ഒരുകുടുംബത്തിന്ക് 100 ദിവസം).

● 18വയസിന്ക് ബശഷമുള്ളകുടുംബത്തിരലഏരതലോരുഅം്ത്തിനും

രതലോഴിൽരെയലോവുന്നതലോണ്ക്.

● രതലോഴിലലോളികൾക്ക്ഒറബകലോകൂട്ടമലോബയലോരതലോഴിലിന്ക്
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അബപകികലോവുന്നതലോണ്ക്.

● ആഴ്ചയിൽആറ്ക് ദിവസംരതലോഴിൽരെയുകയുംഒരു ദിവസംവിഗശമവും

ആണ്ക്അനുവദിബകണത്ക്.

ദവെെം 15േ്ധിവേത്ത്ധിെ്പുള്ള്ധിൽ

സ്ക്ഗതീപുരുഷവിത്ഷ്യലോസമില്ലലോരതതുല്ഷ്യ ബജലോലിക്ക്തുല്ഷ്യ ബവതനംഎന്നതലോണ്ക്

മഹലോതലോ്ലോന്ധിബദശീയ ഗ്ലോമീണരതലോഴിലുറപ്ക് നിയമത്തിന്ക്രറ ഗപബത്ഷ്യകത .

15ദിവസത്തിനുള്ളിൽബജലോലിയുരടകൂലികിട്ടുകഎന്നത്ക് രതഴിലലോളികളുരട

അവകലോശമലോണ്ക് .നിയമം 6(1), മിനിമം wagesആക്്ക് 1948 ഗപകലോരംമഹലോതലോ്ലോന്ധി

ബദശീയ ഗ്ലോമീണരതലോഴിലുറപ്ക് നിയമംരസഷൻ 3(3) ഗപകലോരംഒരു ഗപവർത്തി

തുടങ്ങി 15 ദിവസത്തിനകംബവതനംലഭികുകഎന്നത്ക്ഓബരലോ

രതലോഴിലലോളികളുരടയുംഅവകലോശമലോണ്ക് .എന്നലോൽഇതിൽവീഴ്ച

വരുത്തുകയലോരണങിൽമഹലോതലോ്ലോന്ധിബദശിയ ഗ്ലോമീണരതലോഴിലുറപ്ക് നിയമം

shedule2രലപലോരലോ 29 ഗപകലോരംരതലോഴിൽദിനത്തിൽഒരു ദിവസത്തിന്ക് 5കപസ

നിരകിൽനഷപരിഹലോരംനിർബന്ധമലോയിനൽബകണതലോണ്ക്.എഫ്ക്ടിഓ, ബവജ്ക്

ലിസ്ക്പരിബശലോധിചത്ക് ഗപകലോരംകൃത്ഷ്യസമയത്തുതരന്നപഞലോയത്തിന്ക്ബറതലോയ

കർത്തവ്ഷ്യങ്ങൾനടത്തിരയങിലും ബവതനംലഭികുന്നതിന്ക്തലോമസം

ബനരിടുന്നതലോയികലോണലോൻസലോധിചു.കൂടലോരതരതലോഴിലലോളികൾക്ക്

നഷപരിഹലോരരത്തകുറിചുഅറിവുണലോയിരുന്നില്ല.

പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽതൊഴ്ധിൽലഭ്ധിക്പുനെ്ധിെ്പുള്ളവ്യവസ്ഥേൾ

1.അവിദഗ്ധകലോയികലോധ്ലോനംരെയലോൻസന്നദ്ധതയുള്ളവരുംപഞലോയത്തിൽ

സിരതലോമസകലോരൻആയിരികണം.

2. ഗ്ലോമപഞലോയത്തിൽഅബപകിച്ക് 15 ദിവസത്തിനകംരതലോഴിൽകലോർഡ്ക്

ലഭികും

3.കുറഞത്ക് 14 ദിവസബത്തക്ക്രതലോഴിലിന്ക്അബപകികണം

4.അബപകലഭിച്ക് 15 ദിവസത്തിനകംരതലോഴിൽലഭിചിരല്ലങിൽ നിശിത

നിരകിൽരതലോഴിലില്ലലോയ് ബവതനം.

5മസർബറലോൾപൂർത്തീകരിച്ക് 15 ദിവസത്തിനകംകൂലി

6.കലോലതലോമസംഉണലോകുന്നഓബരലോ ദിവസത്തിനും ബപലോയിന്ക്റ്ക് 0. 5ശതമലോനം

നിരകിൽനഷപരിഹലോരം

6.ആരകരതലോഴിലിന്ക്രറ മൂന്നിരലലോന്ന്ക്സ്ക്ഗതീകൾക്ക്കുടുംബത്തിന്ക്പരമലോവധി

100 ദിവസം
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7.അഞ്ക്കിബലലോമീററിനുള്ളിൽബജലോലിഅരല്ലങിൽ 10%അധികംകൂലി

8.കുടികുവലോനുള്ളരവള്ളംവിഗശമസൗകര്ഷ്യം ഗപഥമശുഗശൂഷസൗകര്ഷ്യം

എന്നിവപണിഇടങ്ങളിൽഉണലോയിരികണം

9.പരികുപറിയലോൽസൗജന്ഷ്യെികിത്സ.

10.അപകടമരണം/സിരഅം്കവകല്ഷ്യത്തിന്ക്നഷപരിഹലോരം

11.അഞ്ക്വയസിൽതലോരഴയുള്ളകുട്ടികൾക്ക് ഗകഷ്ക്സൗകര്ഷ്യം

12.കുട്ടിക്ക് രതലോഴിൽസലത്ത്ക്അപകടംപറിയലോൽസൗജന്ഷ്യെികിത്സ.

മരണത്തിന്ക്എക്ക്സ്ക്രഗ്ബഷ.

പദ്ധെ്ധിഗപോരംതൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്റ്െ്ധിഷ്കർഷ്ധിച്ധിട്പുള്ളപത്ത്റ്

അവോശങ്ങൾ

1.രതലോഴിൽകലോർഡ്ക്ലഭികുവലോൻഉള്ളഅവകലോശം

2.രതലോഴിൽകലോർഡിന്ക്അബപകിച്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽരതലോഴിൽ

ലഭികുവലോൻഉള്ളഅവകലോശവുംആയതിന്ക്രറകകപറ്ക് രസീത്ക്

ലഭികുവലോനുള്ളഅവകലോശം

3.അരല്ലങിൽരതലോഴിലില്ലലോയ് ബവതനംലഭികുവലോനുള്ളഅവകലോശം (ആദ്ഷ്യരത്ത

30 ദിവസം 1/4ഉംപിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ1/2ഉം )

4.രഷൽഫ്ക്ഓഫ്ക് ബഗപലോജക്്ക് തയലോറലോകലോനുള്ളഅവകലോശം

5.അഞ്ക്കിബലലോമീററിനുള്ളിൽരതലോഴിൽലഭികുവലോൻഉള്ളഅവകലോശം

അരല്ലങിൽബവതനത്തിന്ക് 10%അധികം.

6.കുടിരവള്ളംവിഗശമസൗകര്ഷ്യം ഗപഥമശുഗശൂഷസൗകര്ഷ്യംഇവ

ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകലോശം

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽബവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകലോശം

8. ബവതനവിതരണത്തിരലകലോലതലോമസത്തിന്ക്നഷപരിഹലോരംലഭികുവലോനുള്ള

അവകലോശം

9.സമയബന്ധിതമലോയി ഉള്ളപരലോതിപരിഹലോരത്തിനുള്ളഅവകലോശം

10. ബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറ്ക് നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവകലോശം

തൊഴ്ധില്പുറപ്റ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഏതറട്പുകാൻപറ്പുന ഗപധാെ ഗപവർത്ത്ധിേൾ
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*വ്ധിഭാഗം എ : ഗപകൃതി വിഭവപരിപലോലനവുമലോയി ബന്ധരപട്ട

രപലോതുഗപവർത്തികൾ

*വ്ധിഭാഗംബ്ധി :സമൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭലോ്ങ്ങൾക്ക് ഉള്ള

വ്ഷ്യകി്തആസ്ികൾ (ഖണിക 5ൽപരലോമർശികുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മലോഗതം)

*വ്ധിഭാഗംേ്ധി : ബദശീയ ഗ്ലോമീണഉപജീവന മിഷന്ക്രറ നിബന്ധനകൾ

അനുസരികുന്ന സ്യംസഹലോയ സംഘങ്ങൾക്ക് രപലോതു അടിസലോന

സൗകര്ഷ്യങ്ങൾ

*വ്ധിഭാഗംഡ്ധി :ഗ്ലോമീണഅടിസലോനസൗകര്ഷ്യങ്ങൾ

വ്ധിവ്ധിധെലത്ത്ധില്പുള്ളഉദേ്യാഗസ്ഥര്പുതട ച്പുമെലേൾ

* ദമറ്റ്

1.ഗപവർത്തിയുരട ബമൽബനലോട്ടം

2.രതലോഴിൽകലോർഡിൽആവശ്ഷ്യമുള്ളവിവരങ്ങൾബരഖരപടുത്തുക.അളവ്ക്

ബരഖരപടുത്തുവലോനുള്ളരമഷർരമന്ക്റ്ക് ബുക്ക്ഗപവർത്തിസലത്ത്ക്

സൂകികുക.

3. ദിവസവുംരതലോഴിലലോളികളുരടഹലോജർ മസബറലോളിൽ ഉറപ്ക്വരുത്തുക.

പൂർത്തിയലോയമസബറലോളുകൾ ഡലോറലോഎൻഗടി ഓപബറററുരടപകൽഎത്തികുക.

*ഡാറാഎൻഗട്ധിഓപദററർ

1.മസബറലോൾ വിതരണത്തിന്ക് സഹലോയികുക.പൂർത്തിയലോയമസബറലോളുകൾ

ബമറിൽനിന്നുംസ്ീകരിച്ക്വർക്ക്ബില്ലുകൾപൂർത്തീകരിചു

ബവതനവിതരണത്തിന്ക്നടപടിസ്ീകരികുക. രജിസറുകൾസൂകികുക.

രതലോഴിലലോളികളുരട ബവതനം (ഡി.ബി. റി )മുബഖനഎത്തിരയന്ന്ക് ഉറപലോകുക.

*ഓവർേ്ധിയർ /എഞ്ധിെീയർ

1.ഗ്ലോമസഭതീരുമലോനഗപകലോരം ഗപവർത്തികൾകരണത്തുക, ഗപലോഥമികഎസിബമറ്ക്

തയലോറലോകുക. ഗപവർത്തിയുരടസലോബങതികമലോയകലോര്ഷ്യങ്ങൾബമറ്ക് നും

രതലോഴിലലോളികൾകുംവിശദമലോകുക. ഗപവർത്തിയുരടഅളവുകൾ

ബരഖരപടുത്തുക,രെക്ക് രമഷർ രെയുക.ബില്ലുകൾതയലോറലോകുവലോൻഡി.ഇ.

ഒരയ സഹലോയികുക.

*പഞായത്ത്റ്തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസ്റ്റെ്റ്റ്റ്

1.രസഗകട്ടറി രതലോഴിലുറപ്ക് പദ്ധതിയുരട ബമൽബനലോട്ടം ഗപവർത്തിയുരടബില്ലുകൾ

യഥലോസമയം അം്ീകരികുക, രതലോഴിലലോളികളുരട ബവതനംയഥലോസമയംഡി.
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ബി. റി മുഖലോനിരംരതലോഴിലലോളികളുരടഅകൗണിൽഎത്തിരയന്ന്ക്

ഉറപലോകുക.

* ദ്ാക്റ്ദഗപാഗഗാംഓഫീേർ

1.പഞലോയത്തുകരളരതലോഴിലുറപ്ക് പദ്ധതിയുരടരഷൽഫ്ക്ഓഫ്ക് രഗപലോജക്ക്റ്ക്

തയലോറലോകുന്നതിലുംവിബകഗ്ദ്രികൃതലോസുഗതണത്തിലും സഹലോയികുക.ഇ-

മുസർബറലോൾവിതരണംരെയുക. പഞലോയത്തുകളുരടരതലോഴിലുറപ്ക്

പദ്ധതിയുരടനിർവ്വഹണബമൽബനലോട്ടംവഹികുകയുംനിർവ്വഹണം ബമലോണിറർ

രെയുകയുംരെയുക.

2.പദ്ധതിയിൽ ലഭിചവിഭവങ്ങളുരടയുംവിതരണംരെയ്വയുരടയും

ഉപബയലോ്ിചവരുരടയുംകണകുകൾസൂകികുക.ആവശ്ഷ്യമലോയരജിസറുകൾ

സൂകികുക.

തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്റ് ച്ധിലേടമേൾ േൂട്ധിെ്ധിവഹ്ധിദകണ്ട

ബാധ്യെയ്പുണ്ട്റ്

1.കൃത്ഷ്യസമയത്ത്ക് രതലോഴിൽസലത്ത്ക്ഹലോജരലോയിഒപ്ക് രവകുക.

2.രതലോഴിലുറപ്ക് ഗ്ലോമസഭകും ബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറ്ക് ഗ്ലോമസഭകുംകൃത്ഷ്യമലോയി

പരങടുകുക.

3.പണിസലത്ത്ക്പലോസിക്ക്വസ്ുകൾഉപബയലോ്ികുവലോബനലോ കത്തികുവലോബനലോ

പലോടില്ല.

4.സിറിസൺഇൻഫർബമഷൻബബലോർഡ്ക്ആരംഭഘട്ടത്തിൽതരന്ന

നിർബന്ധമലോയും രവയ്ക്ബകണതലോണ്ക്.

5. ഗപകൃതി സംരകണത്തിന്ക്ആവശ്ഷ്യമലോയ ഗപവർത്തികൾഏരറടുത്ത്ക്

നടപിലലോകുക.

6.ആസ്ി സൃഷികുന്ന ഗപവർത്തികൾകരണത്തി ബമറിബനയും പഞലോയത്ത്ക്

അധികൃതബരയും അറിയികുക.

തൊഴ്ധിലാള്ധിേള്പുമായ്ധിേംവേ്ധിചെ്ധിൽെ്ധിന്പുംമെേ്ധിലായെ്റ്

*രതലോഴിലുറപ്ക് ഗ്ലോമസഭനടത്തലോറുണ്ക്.

*മസബറലോൾ,കസറ്ക്ഡയറിഎന്നിവഎല്ലലോരുംപരിബശലോധികുന്നില്ല .

*കസറ്ക് ബലക്ക്ആവശ്ഷ്യമലോയസലോധനകൾക്ക്പഞലോയത്തിൽഅബപക

രകലോടുകലോംഎന്ന്ക്സമ്മതിചു.
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*രതലോഴിൽലഭികലോത്തപകംപഞലോയത്തിൽഅബപകസമർപിെ്ക് റസീപ്ക്റ്ക്

വലോങ്ങലോരമന്ന്ക്സമ്മതിചു.

*മുൻകരുതലിന്ക് ആവശ്ഷ്യമലോയമരുന്നുകൾരഹൽത്ത്ക്രസന്ക്റർമുബഖനയലോണ്ക്

വലോങ്ങുന്നത്ക്.

* 10അവകലോശങ്ങരളപറിആരുംപറഞുരകലോടുത്തിട്ടില്ല.

*ഡിബലബകലോമ്പൻബസഷരനകുറിച്ക്അറിവുണലോയിരുന്നില്ല,ഇനി ബവതനം

തലോമസികുകയലോരണങിൽഅബപകസമർപിച്ക്കകപറ്ക് രറസിപ്ക്റ്ക് വലോങ്ങലോം

എന്ന്ക് രതലോഴിലലോളികൾസമ്മതിചിട്ടുണ്ക്.

പര്ധിദശാധ്ധിചതൊഴ്ധിൽോർഡ്കള്പുതടല്ധിസ്റ്റ്റ്

ക്രമ നമ്പർ തൊഴിലാളികളുടെ പേര് തൊഴിൽ കാർഡ്

നമ്പർ

1 വിജയകുമാർ.സി 9/194

2 സിന്ധു 9/293

3 യേശുദാസ് 9/33

4 ശശി 9/21

5 രാമൻ 9/183

6 ബാലൻ 9/125

7 ഗൗരികുട്ടി 9/20

8 സുധാമണി 9/122

9 ലീലാമ്മ 9/259

10 കുഞ്ഞുമോൻ 9/137

11 ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി 9/4

12 സുബ്രമണ്യൻ 9/44

13 ബിന്ദു ജി 9/124
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14 മണി കെ 9/31

15 മണിആർ 9/52

16 മീനാക്ഷി 9/162

17 അംബിക 9/160

18 തങ്കമണി 9/2

19 ശ്രീജ 9/156

20 രതി പി 9/240

21 രമ റ്റി 9/220

22 ഇന്ദിര 9/296

23 മിനി വർഗീസ് 9/74

24 ഇന്ദിര ദേവി 9/225

25 ലീലാമ്മ തോമസ് 9/11

26 ശശികല 9/5

ഫീൽഡ്റ്േന്ദർശെത്ത്ധിൽെ്ധിന്പുംലഭ്യമായഅളവ്പുവ്ധിവരങ്ങൾ

● തട്ട്തിരിക്കൽ :LD/333786

ക്രമ നമ്പർ ഉപഭോക്താ

വിന്റെ പേര്

നീളം [m] വീതി [m] ഉയരം [m] വിസ്തീർണ

ം

[m3]

1 ഇന്ദിരാദേ

വി

90.6 0.5 1.8 81.54

2 കുഞ്ഞുമോ

ൾ

322 0.5 2 322
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3 സാംകുട്ടി 1140 0.5 1.9 1038

4 സൂസമ്മ 56 0.5 1.3 36.4

5 സാവിത്രി 74 0.5 1.1 40.7

6 രാജൻ 18 0.5 2.1 18.9

7 രാജേന്ദ്രൻ 50 0.5 1.9 47.5

8 ഗൗരികുട്ടി 46.6 0.5 1.9 44.27

ആകെ

വിസ്തീർണ്

ണം

1674.31m3

ഫീൽഡ്ക് ഗപകലോരമുള്ള ആരകവിസ്ീർണം= 1674.31m3

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക് ഗപകലോരംഉള്ളആരകവിസ്ീർണം= 1250m3

ഫീൽഡ്ക് ഗപകലോരമുള്ളആരകത്തുക =129270രൂപ

രമഷർരമന്ക്റ്ക് മുക്ക് ഗപകലോരമുള്ളആരകതുക= 91426രൂപ

അധികബലോധ്ഷ്യത= 129270-91426=37808രൂപ

തമഷർതമെ്റ്റ്റ്ബ്പുക്ധില്പുള്ളവ്ധിസ്ീർണ്ണത്ത്ധിദലകാള്പും 424m3അധ്ധിേം

വ്ധിസ്ീർണത്ത്ധിൽഭൂമ്ധിെട്റ്െ്ധിര്ധിചൊയ്ധിോണാൻേഴ്ധി്ഞെ്പു.ഈ

അധ്ധിേദജാല്ധിതചയ്്പുെീർക്പുനെ്ധിെ്റ്ആവശ്യമായ 139തൊഴ്ധിൽ

േ്ധിെങ്ങൾതൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്റ്െഷ്ടതപടൊയ്ധിേണകാക്പുന്പു.

● തട്ട്തിരിക്കൽ :LD/333797

ക്രമ

നമ്പർ

ഉപഭോക്താവിന്റെ

പേര്

നീളം

[m]

വീതി

[m]

ഉയരം

[m]

വിസ്തീർണം

[m3]

1 സോമൻ 116 0.5 1.7 98.60

2 രാജൻ 500 0.5 1.4 350
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3 രാജേന്ദ്രൻ 56.6 0.5 1.9 148.77

4 ഗൗരിക്കുട്ടി 200 0.5 1.8 180

5 യേശുദാസ് 416 0.5 1.5 312

6 സാവിത്രി 324 0.5 1.9 307.8

7 പൊന്നമ്മ 104 0.5 2.1 109.2

8 പൊടിയൻ 188.8 0.5 1.5 141.6

9 കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് 400 0.2 1.6 128

ആകെ

വിസ്തീർണ്ണം

1775.9 m3

ഫീൽഡ്ക് ഗപകലോരമുള്ളവിസ്ീർണം= 1775.9m3

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക് ഗപകലോരമുള്ളവിസ്ീർണം= 1250m3

ഫീൽഡ്ക് ഗപകലോരംആരകത്തുക= 138276രൂപ

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക് ഗപകലോരമുള്ളആരകത്തുക= 91426രൂപ

അധികബലോധ്ഷ്യത= 138276-91426 = 46850രൂപ

തമഷർതമെ്റ്റ്റ്ബ്പുക്ധില്പുള്ളവ്ധിസ്ീർണ്ണത്ത്ധിദലകാള്പും 525m3അധ്ധിേം

വ്ധിസ്ീർണത്ത്ധിൽഭൂമ്ധിെട്റ്െ്ധിര്ധിചൊയ്ധിോണാൻേഴ്ധി്ഞെ്പു.ഈ

അധ്ധിേദജാല്ധിതചയ്്പുെീർക്പുനെ്ധിെ്റ്ആവശ്യമായ 172തൊഴ്ധിൽ

േ്ധിെങ്ങൾതൊഴ്ധിലാള്ധിേൾക്റ്െഷ്ടതപടൊയ്ധിേണകാക്പുന്പു.

● മൺ കൈയ്യാല നിർമ്മാണം, (LD/253886)

No. ഉപഭോക്താവിന്

റെ

പേര്

നീളം

(m)

വീതി

(m)

ഉയരo

(m)

വിസ്തീർണ്ണം

(m3)

1. വിദ്യാധരന് 73.56 0.525 1.82 70.286
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2. ഇന്ദിര 172.22 0.525 1.8 162.74

3. യേശുദാസ് 36.37 0.525 2.02 38.57

4. റോസമ്മ 61.8 0.525 1.7 55.156

5. ദീപ 106 0.525 1.5 83.475

6. പൊന്നമ്മ 104 0.525 1.6 87.36

7. സോമൻ 83.5 0.525 1.8 78.90

ആകെ

വിസ്തീർണ്ണം

576.487 m3

ഫീൽഡ്ക് ഗപകലോരമുള്ളവിസ്ീർണം= 576.48m3

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക് ഗപകലോരമുള്ളവിസ്ീർണം= 924m3

ഫീൽഡ്ക് ഗപകലോരംആരകത്തുക= 106839രൂപ

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക് ഗപകലോരമുള്ളആരകത്തുക= 171244രൂപ

ബലോധ്ഷ്യത = 171244-106839=64405രൂപ

● മൺ കൈയ്യാല നിർമാണം,(LD/313626)

No.

ഉപഭോക്താവി

ന്റെ

പേര്

നീളം

(m) വീ

തി

( m )

ഉയരo

(m) വിസ്തീർണ്

ണം

(m3)

1. മിനി വർഗ്ഗീസ്സ് 173.20.525 1.42 129.12

2. കുഞ്ഞുമോൻ 2940.525 1.21 186.76

3. ഇന്ദിരദേവി 77.650.525 1.36 55.44

4. സാവിത്രി 3330.525 1.43 249.9
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5. ലീലാമ്മ 126.60.525 1.52 101.02

ആരക

വിസ്ീർണം

722.24 m3

ഫീൽഡ്ക് ഗപകലോരമുള്ളവിസ്ീർണം= 722.24m3

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക് ഗപകലോരമുള്ളവിസ്ീർണം= 924m3

ഫീൽഡ്ക് ഗപകലോരംആരകത്തുക= 133852രൂപ

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക് ഗപകലോരമുള്ളആരകത്തുക= 171244രൂപ

ബലോധ്ഷ്യത =171244-133852=37392രൂപ

● വ്യക്ധിഗെേകൂേ്റ്െ്ധിർമാണം

(1)

ഗപവർത്തിയു

രട ബപര്ക്

ഗപവർത്തിയു

രട ബകലോഡ്ക്&

ഉപബഭലോകലോവി

ന്ക്രറ ബപര്ക്

നീളം വീ

തി

ഉയരം വിസ്ക്തീർ

ണം

വ്ഷ്യകി്തക

കൂസ്ക്

നിർമ്മലോണം

IF/369431

ശ്ഷ്യലോമള

7.8 O.2 1.86 2.901

േകൂേ്റ് പണ്ധിമ്പുഴ്പുവെ്പുംപൂർത്തീേര്ധിച്ധിട്ധില.വാെ്ധിൽ

സ്ഥാപ്ധിച്ധിട്ധിലാര്പുന്പു.ഉപദയാഗ്ധിച്റ്െ്പുടങ്ങ്ധിയ്ധിട്ധിലാര്പുന്പു.േ്ധിറ്ധിേൺ

ഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്റ്സ്ഥാപ്ധിച്ധിട്പുണ്ട്റ്.

(2)

ഗപവർത്തിയു

രട ബപര്ക്

ഗപവർത്തിയു

രട

ബകലോഡ്ക്&ഉപ

ബഭലോകലോവി

ന്ക്രറ ബപര്ക്

നീളം

(m)

വീ

തി

(m)

ഉയരം

(m)

വിസ്ക്തീർ

ണം

(m3)
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വ്ഷ്യകി്തക

കൂസ്ക്

നിർമ്മലോണം

IF/363143

ശശി

6.6 O.2 1.95 2.574

േകൂേ്റ് പണ്ധിമ്പുഴ്പുവെ്പുംപൂർത്തീേര്ധിചെ്ധിലയ്ധിൽ

ആയ്ധിര്പുന്പു.ഉപദയാഗ്ധിച്റ്െ്പുടങ്ങ്ധിയ്ധിര്പുന്പു.േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ

ദബാർഡ്റ്സ്ഥാപ്ധിച്ധിട്പുണ്ട്റ്.

● സലഫ്റ്ഭവെെ്ധിർമാണം (IF/363721)

കലഫ്ക് ഭവനനിർമലോണംഫീൽഡ്ക് പരിബശലോധനനടത്തിയതിൽനിന്ന്ക്

കരണത്തലോൻകഴിഞത്ക്,

*ഘട്ടംഘട്ടമലോയിപണംലഭിചതീയതിപലോസ്ക്ബുക്ക്ബനലോകിപരിബശലോധിചതിൽ

നിന്ന്ക്,ആതീയതി ഗപകലോരംആണ്ക് മസർബറലോൾ അനുവദിചിരികുന്നത്ക്എന്ന്ക്

കലോണലോൻകഴിഞു.

*പണിപൂർത്തിയലോകലോൻഉള്ളതിനലോൽഭവനംഉപബയലോ്ികലോൻതുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

*ബജലോലി രെയ് ബമശിരിമലോരുരടലിസ്ക്പരിബശലോധിചു,ലിസിൽപറഞഎല്ലലോവരും

പണിരെയ്തലോയി ഉപബഭലോകലോവ്ക്സലോക്ഷ്യരപടുത്തി.

*ഉപബഭലോകലോവിന്ക്രറ ബപരിൽആയിരുന്നു മസർബറലോൾ ഗപിന്ക്റ്ക് രെയ്ിരികുന്നത്ക്.

*ഉപബഭലോകലോവിന്ക്രറഒപ്ക് മസർബറലോൾഇൽബരഖരപടുത്തിയിട്ടുണലോരുന്നു.

*മസർബറലോൾഇൽഉപബഭലോകലോവ്ക് ഒപ്ക് ഇട്ടത്ക് പഞലോയത്തിൽനിന്ന്ക് മസർബറലോൾ

ബമടിച്ക്വീട്ടിൽരകലോണ്ക്വന്ന്ക്ആയിരുന്നു എന്ന്ക് ഉപബഭലോകലോവ്ക്

സലോക്ഷ്യരപടുത്തി .

*ഭവനനിർമലോണം സ്ദ്രർശികലോൻപഞലോയത്ത്ക്ഉബദ്ഷ്യലോ്സർ ആയവിഇഒ,

ഓവർസിയർ,എഇഎന്നിവർവന്നതലോയിഅറിയലോൻകഴിഞു.

● േയർഭൂവേ്റ്ഗെംഉപദയാഗ്ധിച്റ് ദൊട്ധിെ്റ്തറഭ്ധിത്ത്ധിബലതപട്പുത്തൽ

(FP/114399)

ഫീൽഡ്ക്പരിബശലോധനയിൽകരണത്തിയത്ക്,

*കയർഭൂവസ്ക്ഗതം 100m രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക്ഇൽപറഞഅളവിൽ

രെയ്ിട്ടുള്ളതലോയികലോണലോൻസലോധിചു.
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*കയർഭൂവസ്ക്ഗതത്തിന്ക്രറമുകളിൽപുല്ലുവചുപിടിപിചിരുന്നു.

*സിറിസൺഇൻഫർബമഷൻബബലോർഡ്ക്സലോപിചിട്ടുണ്ക്.

● ോല്ധിതത്താഴ്പുെ്റ് െ്ധിർമാണം (IF/395541)

No ഉപബഭലോകലോവിന്ക്രറ ബപര്ക് നീളം
(m)

വീതി
(m)

ഉയരം
(m)

1 ലീലലോമ്മബതലോമസ്ക് 16.5 7.52 2.24

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക്

ഗപകലോരമുള്ളഅളവുകൾ

29.7 1.05 3.85

ോല്ധിതത്താഴ്പുത്ത്റ് പണ്ധിമ്പുഴ്പുവെ്പുംപൂർത്തീേര്ധിചെ്ധിലയ്ധിൽ

ആയ്ധിര്പുന്പു.ഉപദയാഗ്ധിച്റ്െ്പുടങ്ങ്ധിയ്ധിര്പുന്പു.േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ

ദബാർഡ്റ്സ്ഥാപ്ധിച്ധിട്പുണ്ട്റ്.

● ആട്ധിെ്റ്േൂട്റ്െ്ധിർമാണം (IF/395600)

No ഉപബഭലോകലോവിന്ക്രറ ബപര്ക് നീളം
(m)

വീതി
(m)

ഉയരം
(m)

1 ശശികല 10.38 7.4 2.14

രമഷർരമന്ക്റ്ക്ബുക്ക്

ഗപകലോരമുള്ളഅളവുകൾ

8.9 2.6 3.75

ആട്ധിൻേൂട്റ് പണ്ധിമ്പുഴ്പുവെ്പുംപൂർത്തീേര്ധിചെ്ധിലയ്ധിൽ

ആയ്ധിര്പുന്പു.ഉപദയാഗ്ധിച്റ്െ്പുടങ്ങ്ധിയ്ധിര്പുന്പു.േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ

ദബാർഡ്റ്സ്ഥാപ്ധിച്ധിട്പുണ്ട്റ്.

● കിണർ നിർമാണം

ക്രെമ

നമ്പ

ർ

പ്രവർത്തി

യുടെ പേര്

പ്രവർത്

തി യുടെ

കോഡ്

ഉപഭോക്

താവിന്

റെ പേര്

ഫീൽഡ്

പ്രകാര

മുള്ള

വിസ്തീ

എം

ബുക്ക്

പ്രകാര

മുള്ള
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ർണ്ണം

(m3)

വിസ്തീ

ർണ്ണം

(m3)

1 കിണർ

നിർമാണം

IF/39055
4

രമ റ്റി 2.75 4.71

2 കിണർ

നിർമാണം

IF/39154
2

രതി പി 2.75 4.71

മ്പുേള്ധിൽപറ്ഞെ്ധിര്ധിക്പുനരണ്ട്റ്ഉപദഭാകാകള്പുതടേ്ധിണർ

െ്ധിർമാണവ്പുംപൂർത്തീേര്ധിചെ്ധിലയ്ധിൽആയ്ധിര്പുന്പു .ഉപദയാഗ്ധിച്റ്

െ്പുടങ്ങ്ധിയ്ധിട്പുണ്ടായ്ധിര്പുന്പുരെ്ധിയ്പുതടേ്ധിണർെ്ധിർമാണത്ത്ധിൽ 5

തൊട്ധിേള്പുംരമയ്പുതടേ്ധിണർെ്ധിർമാണത്ത്ധിൽ 7തൊട്ധിേള്പും

ആയ്ധിര്പുന്പുോണാൻോധ്ധിചെ്റ്.േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്റ്

സ്ഥാപ്ധിച്ധിട്പുണ്ട്റ്.

● േ്ധിണർെ്ധിർമാണം (IF/394380)

ഉപബഭലോകലോവിന്ക്രറ ബപര്ക് :സജി ബി,അഖിൽഭവനം

സലോധനസലോമഗ്ികളുരടതുക=7460രൂപ

സിറിസൺഇൻഫർബമഷൻബബലോർഡിന്ക്രറബലോധ്ഷ്യത =1000രൂപ

ആതേബാധ്യെ =8460രൂപ

പണംമ്പുഴ്പുവെ്പുംലഭ്ധിച്ധിട്പുംേ്ധിണർപൂർത്ത്ധിേര്ധിച്ധിട്ധിലാത്തെ്ധിലയ്ധിൽ

ആയ്ധിര്പുന്പുഫീൽഡ്റ്തവര്ധിഫ്ധിദകഷെ്ധിൽോണാൻോധ്ധിചെ്റ്.റ്ധിങ്ങ്റ്

സ്ഥാപ്ധിച്ധിട്ധിലാര്പുന്പു.CIBയ്പുംോണാൻോധ്ധിച്ധില.

● േല്റ്സേയാലെ്ധിർമാണം

ക്രെമ

നമ്പ

ർ

പ്രവർത്

തി യുടെ

പേര്

പ്രവർ

ത്തി

യുടെ

കോഡ്

ഉപഭോ

ക്താവി

ന്റെ

പേര്

Area as
per field
(m3)

Area as
per
m.book
(m3)

1 കല്ല് IF/3721
65

സുരേന് 55.3 41.04
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കൈയ്യാ

ല

ദ്രൻ

2 കല്ല്

കൈയ്യാ

ല

IF/3721
72

വിദ്യധ

രൻ

49.5 46.28

രണ്ട്റ് േല്റ്സേയാലേള്ധില്പുംതമഷർതമെ്റ്റ്റ്ബ്പുക്ധില്പുള്ളഅളവ്ധിതെ

ോട്ധില്പുംേൂട്പുെൽഅളവ്ധിൽആണ്റ്േയാല

െ്ധിർമ്ധിച്ധിട്പുള്ളെ്റ്.പൂർത്തീേര്ധിചെ്ധിലയ്ധിൽആയ്ധിര്പുന്പുോണാൻ

ോധ്ധിചെ്റ്.രണ്ട്റ്സേയാലേള്ധില്പുംേ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ

ദബാർഡ്റ്സ്ഥാപ്ധിച്ധിട്ധിലായ്ധിര്പുന്പു .

വാർഡ്റ് 9തലആതേബാധ്യെ = 110257രൂപ

െന്ദ്ധി

ബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറ്ക് റിബപലോർട്ട്ക് തയലോറലോകുന്നതിന്ക്സഹലോയിചപത്തനംതിട്ടഡി

ആർപികുംപറബകലോട്ക് ബ്ലോക്ക്എഇകുംഏറത്തു ഗ്ലോമപഞലോയത്ത്ക് 9ആം

വലോർഡ്ക് രമമ്പർ,മറു ഉബദ്ഷ്യലോ്സർരതലോഴിലുറപ്ക് രതലോഴിലലോളികൾബമറ്ക് മലോർ

എന്നിവർകുംഹൃദയംനിറഞന്ദ്രി ബരഖരപടുത്തുന്നു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസ്ാർട്റ്തയാറാകിയത്റ്,

ബരഷ് ജിനലോയർ, ബദവിക,ആശ

മഹലോതലോ്ലോന്ധിബദശീയ ഗ്ലോമീണരതലോഴിലുറപ്ക് പദ്ധതി ബസലോഷ്ഷ്യൽഓഡിറ്ക്,

പത്തനംതിട്ടജില്ലപറബകലോട്ക് ബ്ലോക്ക് ടീം

ഏറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒമ്പതാം വാർഡ് സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

ഗ്രാമസഭ
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2019 നവംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക്

പുതുശ്ശേരിഭാഗം എൽ.പി.എസ്സിൽ കൂടിയ വാർഡ് 9പുതുശ്ശേരി

ഭാഗത്തിന്റെ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, എം ജിഎൻആർ

ഇ ജിഎ യുടെ ഓഫീസിലുള്ളവർ, 121 തൊഴിലാളികൾ, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ

തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.ഗ്രാമസഭയിൽഎടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. രതലോഴിലലോളികളുരട ബഫലോബട്ടലോഎടുകലോൻപഞലോയത്ത്ക്ക്ഷ്യലോമറ

ലഭ്ഷ്യമലോകണംഎന്ന്ക് പറഞു.

2. ജനകീയഭലോഷയിലുള്ള എസിബമറ്ക് ലഭ്ഷ്യമലോകണം.

3. കിട്ടലോനുള്ളബവതനംഎഗതയുംരപരട്ടന്ന്ക്തരന്നലഭ്ഷ്യമലോകണം.

ഗ്രാമസഭയിൽഎടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ

1. അടുത്ത തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തി മുതൽ ജനകീയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കും.

2. മസ്റ്റർ റോളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായാൽഅതിന് കാരണം മേറ്റ് ഒരു

വെള്ളപേപ്പറിൽഎഴുതി നൽകും.

3. തൊഴിൽ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ

നിന്നും ഫോട്ടോ എടുത്തു നൽകും.

4. പുതിയ വിഎംസി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

5. തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഫോം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി
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വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

6. റോസ്ഗാർ ദിവസ് ഇതുവരെ കൂടിയിട്ടില്ല. ഇനിമുതൽആചരിക്കുമെന്നു

തീരുമാനമായി.

7. പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കിണർ നിർമാണം ഡിസംബറിനുള്ളിൽ

പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് തീരുമാനം ആയി.

8. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്സ്ഥാപിക്കാത്ത പ്രവർത്തികളുടെ

ബാധ്യതഅത് സ്ഥാപിച്ചതിനാൽബാധ്യതതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 ന് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട് ബാധ്യത ഒഴിച്ച് അംഗീകരിച്ചു.

അദ്ധ്യക്ഷൻ :

DRP :

BRP :


