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ആമുഖം

1. ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽആ

വിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുംസുപ്രധാനവുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മ

ഹാത്മഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്നിയമം.ഇന്ത്യയി

ലെസാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെതൊഴിൽചെയ്യുവാനുള്ളഅ

വകാശത്തെസംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇന്ത്യൻപ

ാർലമെൻറ്അംഗീകരിച്ച്,പ്രസിഡൻറ്ഒപ്പുവച്ച2005സെപ്റ്റം

ബർമാസംഅഞ്ചാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.

2. ഇന്ത്യയിലെഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാ

മവികസനപദ്ധതികൾനടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലുംഗുണ

ഫലംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരുന്നതിനെതുട

ർന്ന്പാർലമെൻറ്പാസാക്കിയമഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്റെപ്രാഥമികലക്ഷ്യംഒരുഗ്രാമീണകു

ടുംബത്തിന്നിയമംവഴിഒരുസാമ്പത്തികവർഷം100തൊഴിൽദിനങ്

ങൾഉറപ്പുനൽകുകയെന്നതാണ്.ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്

തിനുംമെച്ചപ്പെട്ടജീവിതസാഹചര്യംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുംഅ

തിലൂടെദാരിദ്ര്യനിർമാർജ്ജനവുംസുസ്ഥിരവികസനവുംആണ്ഈ

നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാനലക്ഷ്യം.

ചൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംതൊഴിലാളികളെമോചിപ്പിക്കുകയും

മാന്യമായവേതനംനൽകിഅവരുടെകുടുംബത്തിന്ക്രയശേഷിവർ

ദ്ധിപ്പിച്ച്ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നുംകരകയറാൻതൊഴിലുറപ്പു

പദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിലൂടെ

ഓരോപ്രദേശത്തിന്റെയുംവിഭവാടിത്തറശക്തമാക്കുകയും,അതി

ലൂടെവരൾച്ച,



മണ്ണൊലിപ്പ,്വെള്ളപ്പൊക്കം,വനനശീകരണംതുടങ്ങിയപാ

രിസ്ഥിതികപ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരക്ഷണംനൽകുകയുംഅ

തിലൂടെഉത്പാദനം,ഉത്പാദനക്ഷമതഎന്നിവവർദ്ധിപ്പിക്കുവാ

നുംപദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽകൂടികഴിയുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിന്ഏറ്റവുംപ്രധാനപ്പെട്ടഘടക

മാണ്ജലസംരക്ഷണവുംഅതിൻറെസുരക്ഷിതത്വവുംഇവതൊഴി

ലുറപ്പ്പ്രവർത്തനങ്ങളിൽഉറപ്പ്വരുത്തുവാൻകഴിയുന്നു.

3. 2018ൽകേരളംഏറ്റവുംവലിയപ്രളയദുരന്തംഏറ്റുവാങ്ങിയനാടാ

ണ്.കേരളത്തിലെഎല്ലാജില്ലകളിലുംഈപ്രളയംവളരെയധികംദു

രന്തങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.അതേകേരളംതന്നെയാണ്മാ

ർച്ച്മാസത്തോടുകൂടിശക്തമായവരൾച്ചയുംകുടിവെള്ളക്ഷാമ

വുംഅനുഭവപ്പെടുന്നത.്ഈഅവസരത്തിലാണ്എത്രയോനൂറ്റാ

ണ്ടുകളായിനാംനിർമ്മിച്ചകിണറുകൾ,കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെ

പ്രാധാന്യംതിരിച്ചറിയുന്നത.്ജലസുരക്ഷയെകുറിച്ച്ചിന്തി

ക്കുമ്പോൾഅതിനുവേണ്ടവലിയസാങ്കേതികവിദ്യയെകുറിച്

ചാണ്നാംആദ്യംചിന്തിക്കുക.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിനമുക്ക്പ്രധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്ന

ഒരു വസ്തുതയാണ് മഴക്കുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളിൽതൊഴിലാളികൾകൂടുതലാ

യുംശ്രദ്ധചെലുത്തിയാൽഭൂഗർഭജലത്തെഅളവിനെനമുക്ക്നല്ല

രീതിയിൽഉയർത്തുവാൻസാധിക്കുന്നു.പ്രധാനമായുംമേൽപ്പ

റഞ്ഞപ്രശ്നങ്ങൾജലസംരക്ഷണത്തിനുംജലസംഭരണത്തിന്കാ

ര്യമായരീതിയിൽതന്നെബാധിക്കുന്നു.

4. പതിമൂന്നാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുമായിതൊഴിലുറപ്പ്ബന്ധ

പ്പെടുത്തികാർഷികപദ്ധതികൾജനങ്ങളിലെത്തിക്കൽ,

കാർഷികോത്പാദനത്തിൽസ്വയംപര്യാപ്തതകൈവരിക്കൽ,



തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്യഭൂമിയിലുംപൊതുസ്ഥാപനങ്ങളി

ലുംഫലവൃക്ഷങ്ങൾവെച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ,എന്നിവനടത്തി

വരുന്നു.

പഞ്ചായത്തിലെവിവിധതോടുകളിൽതടയണനിർമ്മിക്കുകയും,

കുളങ്ങൾ,പടുതാക്കുളം,നീർക്കുഴി,കയ്യാലനിർമാണം,കിണർറീ

ചാർജ്ജിങ്തുടങ്ങിയവഴിജലസംരക്ഷണവുംഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

ഇങ്ങനെമഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി

ഗുണഭോക്താക്കളായജനങ്ങൾക്ക്തൊഴിൽദിനങ്ങൾഉറപ്പാക്

കുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരംമെച്ചപ്പെടുത്തുന്

നു.

5. നിയമമനുസരിച്ചുള്ളപദ്ധതിനിർവഹണത്തിലൂടെഗ്രാമീണമേ

ഖലയുടസുസ്ഥിരആസ്തിവികസനംഎന്നതാണ്ലക്ഷ്യംവെക്കു

ന്നത.്2005-

ൽപ്രാബല്യത്തിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്യയിലെ200

ജില്ലകളിൽപ്രഥമഘട്ടത്തിൽനടപ്പിലാക്കുകയും2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിലേക്കുംവ്യാപിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു.അ

തനുസരിച്ച്കോട്ടയംജില്ലയിലുംപദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങൾത

ുടങ്ങുകയുംഇപ്പോഴുംതുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുംചെയ്യുന്

നു.

തൊഴിലുറപ്ക്പിയമംതൊഴിലാളികൾക്ക്

ഉറപ്ക്പൽകുന്നപത്ക്അവകാശങ്ങൾ

1) തൊഴിൽകാർഡ്ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശം-ഷെഡ്യൂൾ2;

ഖണ്ഡിക 1-5,എ.എം.സി.അദ്ധ്യായം-3

2) അപേക്ഷിച്ച1്5ദിവസത്തിനുള്ളിൽതൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅ

വകാശവുംആയതിന്കൈപ്പറ്റ്രസീത്ലഭിക്കുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാ

ശം-ഷെഡ്യൂൾ 1;ഖണ്ഡിക 8,ഷെഡ്യൂൾ 2;ഖണ്ഡിക 6-13



3) അല്ലെങ്കിൽതൊഴിലില്ലായ്മവേതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം

ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം (1/4 &പിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4) ഷെൽഫ്ഓഫ്പ്രോജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശം

5) അഞ്ച്കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽതൊഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശംഅ

ല്ലെങ്കിൽവേതനത്തിന്റെ10%അധികംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം

6) കുടിവെള്ളം,വിശ്രമസൗകര്യം,പ്രഥമശുശ്രൂഷസൗകര്യംഇവലഭിക്കു

ന്നതിനുള്ളഅവകാശംഷെഡ്യൂൾ 2;ഖണ്ഡിക 23-28

7) 15ദിവസത്തിനുള്ളിൽവേതനംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8) വേതനവിതരണത്തിലെകാലതാമസത്തിന്

നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9) സമയബന്ധിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശം

10)സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തൊഴിലാളികളുടെ കടമകൾ

 കൃത്യസമയത്ത്തൊഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹാജരായിഒപ്പ്വയ്ക്കുക.

 തൊഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസഭയ്ക്ക്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയും

കൃത്യമായിപങ്കെടുക്കുക

 പണിസ്ഥലത്ത്പ്ലാസ്റ്റിക്വസ്തുക്കൾഉപയോഗിക്കുവാനോ

കത്തിക്കുവാനുംപാടുള്ളതല്ല

 സിറ്റിസൺഇൻഫോർമേഷൻബോർഡ്പ്രവൃത്തിയുടെആരംഭ

ഘട്ടത്തിൽതന്നെനിർബന്ധമായുംവയ്ക്കേണ്ടതാണ്

 പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന്ആവശ്യമായപ്രവൃത്തികൾഏറ്റെടു

ത്ത്നടപ്പിലാക്കുക.

 ആസ്തിസൃഷ്ടിക്കുന്നപ്രവൃത്തികൾ

കണ്ടെത്തിമേറ്റ്നെയുംപഞ്ചായത്ത്അധികൃതരെയും

അറിയിക്കുക.



 മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരം

തൊഴിലാളികൾക്ക്വേണ്ടആനുകൂല്യങ്ങളെകുറിച്ചുംഅതുമാ

യിബന്ധപ്പെട്ടആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുംനിയമത്തിന്റെആമു

ഖത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 തൊഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്യങ്ങളുടേയുംകുറിച്ച്ഒ

രുതനതായവിശദീകരണംഈറിപ്പോർട്ട്മുഖാന്തരംതൊഴിലാളിക

ളായനിങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കുവാൻസാധിക്കും.ഈറിപ്പോർട്ട്

അടിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങൾക്ക്പ്രാപ്തമാക്കാൻകഴിയുന്നഒട്ട

നവധിവസ്തുതാപരമായകാര്യങ്ങൾകൈവരിക്കാൻനിങ്ങൾക്

ക്ഏവർക്കുംകഴിയട്ടെ.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുത്ത്ചെയ്യാൻ

പറ്റിയപ്രവൃത്തികൾ

1. വിഭാഗംഎ:

പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബന്ധപ്പെട്ടപൊതുപ്രവൃത്

തികൾ

2. വിഭാഗംബി:

സമൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളവ്യ

ക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡിക

5ൽപരാമർശിക്കുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മാത്രം

3. വിഭാഗംസി:

ദേശീയഗ്രാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസരിക്കുന്

നസ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾക്ക്പൊതുഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്

ങൾ

4. വിഭാഗം ഡി:



ഗ്രാമീണഅടി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

പൊതുസമൂഹംപദ്ധതിനിർവഹണത്തെപറ്റിയുംപൊതുധനംചെലവഴി

ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുംപരസ്യവുംസ്വതന്ത്രവുമായനടത്തുന്നപ

രിശോധനയാണ്സാമൂഹ്യഓഡിറ്റ്.തൊഴിലുറപ്പ്നിയമംഅനുശാസിക്

കുന്നത്വർഷത്തിൽഎല്ലാവാർഡിലുംരണ്ട്പ്രാവശ്യംസോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭനിർബന്ധമായുംനടത്തേണ്ടതാണ്.സുതാര്യതഉറപ്

പുക്കുവരുത്തി,

അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുംഅതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ്യമാന്നതിനുംസോ

ഷ്യൽഓഡിറ്റ്സമൂഹത്തെപാകപ്പെടുത്തുന്നു.പദ്ധതിവിഭാവനംചെ

യ്യുന്നരീതിയിൽഗുണഭോക്താക്കളുടെജീവിതസാഹചര്യത്തിൽഫ

ലപ്രദമായമാറ്റംസൃഷ്ടിക്കുന്നതന്പൊതുപണംശരിയായരീതിയിൽ

വിനിയോഗിച്ചു

ലക്ഷ്യപ്രാപ്തികൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോഎന്നവിലയിരുത്തലുംസോ

ഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തുന്നു.

കഴിഞ്ഞപത്തുവർഷമായിതുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപദ്ധതിപ്രവ

ർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളസാമൂഹികഓഡിറ്റ്,തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി

നിയമംസെക്ഷൻ17(2)അനുസരിച്ച്എരുമേലിപഞ്ചായത്തിൽപത്താം

വാർഡ്തുമരംപാറയിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23

വരെനടത്തപ്പെട്ടു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയ

1പശ്ചാത്തലംഒരുക്കൽ

ബ്ലോക്ക്തലത്തിലുംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തലത്തിലുംപദ്ധതിനിർവ

ഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായബ്ലോക്ക്ഓഫീസർ (BDO),



പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി,

മറ്റ്നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥർതുടങ്ങിയവരുമായിബ്ലോക്ക്റിസോഴ്

സ്പേഴ്സൺനടത്തിയകൂടിയാലോചനയിൽഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസ

രിച്ച്

തുടർപ്രക്രിയകൾആസൂത്രണംചെയ്യുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാ

മസഭാതീയതിനിശ്ചയിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

2.ഫയൽപരിശോധന

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിയതിയ്ക്ക്

മുൻപുള്ളആറ്മാസക്കാലയളവിൽവാർഡിലെപ്രവൃത്തിഫയലുകൾ,

ഏഴ്രജിസ്റ്ററുകൾ,

അതോടൊപ്പംഅനുബന്ധരേഖകളുംസൂക്ഷ്മപരിശോധനനടത്തുന്നു

.

3.പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധന

ഓരോപ്രവൃത്തിയുംഎസ്റ്റിമേറ്റിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നഅളവിലുംഗു

ണത്തിലുംനടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോഎന്നുംആപ്രവൃത്തിയുടെഗു

ണഫലത്തിന്റെ

വ്യാപ്തിതിട്ടപ്പെടുത്തുകയുംപ്രസ്തുതതൊഴിലിടങ്ങളിൽതൊഴി

ലാളികൾക്ക്ലഭിക്കേണ്ടഅവകാശആനുകൂല്യങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുണ്

ടോഎന്നും

പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധനയിലൂടെലക്ഷ്യംവെക്കുന്നു.

4.വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരശേഖരണം

പദ്ധതിഗുണഭോക്താക്കളുടെവീടുവീടാന്തരംചെന്ന്നേരിൽകണ്ട്പദ്

ധതിയുടെനിർവഹണത്തെക്കുറിച്ചുംഗു

ണഫലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള



അഭിപ്രായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപിക്കുന്നു.

5. തെളിവ്ശേഖരണം

ഫയൽപരിശോധന,പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധന,

വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരശേഖരണംതുടങ്ങിയഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയകണ്

ടെത്തലുകളുടെവസ്തുനിഷ്ഠമായതെളിവ്ശേഖരണംനടത്തുന്നു.

6.സാമൂഹ്യ ബോധവൽക്കരണം

സാമൂഹ്യഇടപെടലുകളിലൂടെപദ്ധതിവിജയംഉറപ്പുവരുത്തിപൗരാവ

ബോധം

ഉയർത്തുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയവിജയിപ്പിക്കുകയുംചെ

യ്യുന്നതിന്ആവശ്യമായബോധവൽക്കരണംപ്രവർത്തനങ്ങൾനട

പ്പിലാക്കുന്നു.

7. റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കൽ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയയിലെകണ്ടെത്തലുകളുംനിഗമനങ്ങളും,

നിർദ്ദേശങ്ങളും

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽചർച്ചചെയ്ത്അംഗീകാരംനടത്തു

ന്നതിനാവശ്യമായകരട്റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭ

പശ്ചാത്തലംഒരുക്കൽചർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടദിനത്തിൽ

സൗകര്യപ്രദമായസ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസഭചേർന്ന്കരട്റിപ്പോർട്ട്അവത

രണവും,ചർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും,തിരുത്തൽപ്രക്രിയകളും,

അംഗീകാരംനേടിയെടുക്കുകയുംതുടർനടപടികളുംകൈകൊള്ളുന്നു

കണ്ടെത്തിയഅവകാശനിഷേധങ്ങൾ

✔ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും 15



ദ്തിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസിലാക്കാൻ

സാധിച്ചു.

✔ പ്രാഥമികസുരക്ഷാ കിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല.

✔ ബൂട്ട്,കയ്യുറഎന്നിവ ഇല്ല.

✔️ ടാർപോളിൻപിരിച്ചപൈസകൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണ്.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഫയൽ: 1

ഫയൽതവരിഫിദകഷൻ
വർകിന്തറ ദപ്പര:് അയണികാട് വാർഡിതല നീർത്തടാധിഷിത

ഭാ്മായി ബണ,് തട് തിരിയ്കൽ, ഭൂവികേന മണ്

ജലേംരക്ഷണം.

വർക്ദകാഡ്: if/391655

എസിദമറ്തുക: 2,33,000

ഗപ്പവൃത്തിആരംഭിച്ചത്:19/2/2019

ഗപ്പവൃത്തിഅവോനിച്ചത്:26/3/2019

മസർദറാൾഎണം:21

1.കവർദപ്പജ:് ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു

2.തെക്ലിസ്:ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു

3.അക്ഷൻപാൻദകാപി :ഇല്ല

4. ഭരണാനുമതി: ഉണ്.(പ്പഞായത്ത് തേഗകടറിയുതട ഒപ് ഉണ്.

േീലുംതീയതിയുംഇല്ല.)

5.ോദ്കേതിക അനുമതി: ഉണ്.( എൻജിനിയർ ഒപ് ഉണ്. േീലും

തിയതിയുംഇല്ലാ)

6.ഡിദറൽഎസിദമറ:്ഉണ്

7.ദഗഡായിങ്&ഡിസേനിങ് :ഉണ്

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം: ഉണ.് തവള്ളദപ്പപറിൽ ദപ്പര്, തതാഴിൽകാർഡ്

no,A/C no,ഒപ്എനിവഎഴുതി ദരഖതപടുതിയത്

9. ഗപ്പവൃത്തിഅനുവതിച്ചത്േംബനിച്ചത്ദഫാം:ഉണ്



10. മസർ ദറാൾ ദകാപി : ഉണ്. 26339,26340 എനി മസർ ദറാളിൽ

ഗശീകുമാരി, രജിനി.ജി എനിവർ ഒപിടിട് അപ്്പതേന്റ്

ദരഖതപടുത്തിയിരികുനു.മസർദറാളിന് ഗകിത്യതയില്ല.

11.മസർദറാൾമൂതമന്റ് ദഫാം:ഇല്ല

12.ദവജ്ലിസ്:ഉണ്.ഒപ്ഉണ്,േീൽതിയതിഇല്ല.

13. FTO:ഉണ്

14.എംബുക്:ഉണ്.എല്ലാവിവരങളുംദരഖതപടുത്തിയിരുനു.

15.തമറീരിയൽബില്്ലആൻഡ്വൗച്ചർ:ഫയലിൽഇല്ല

16.ദറായൽറി ദപ്പയ്തമന്റ്തറേിപ്്പറ്:ബാധകമല്ല

17. 3ദസജ് ദഫാതടാഗ്ാഫ്:ഫയലിൽഇല്ല

18.ജിദയാ ഗടാക്ദഫാദടാ:ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു

19.വർക്പ്പൂർത്തീകരണേർടിഫികറ:്ഫയലിൽഇല്ല

20.ദോഷ്യൽഓഡിറ് റിദപാർട്:ഇല്ല

21.സേറ് ഡയറി: ഉണ്. ഗപ്പവൃത്തിയുതട ദപ്പര്

ദരഖതപടുത്തിയിടില്ല. തെക് ലിസ് പ്പൂർത്തികരിച്ചിടില്ല. ദഗപ്പാജക്്

മീറിം്് ഉണ്. തതാഴിലാളികളുതട ോക്ഷി പ്പഗതം ഉണ്.

വിജിലൻേ&് ദമാണിററിം്് കമിറി റിദപാർട്

പ്പൂർത്തികരിച്ചിടില്ല.േന്ദർശനകുറിപ്ഉണ്.

ഫീൽഡ്തവരിഫിദകഷൻ
* രാധ മണിയുതട പ്പുരയിടത്തിൽ 22 മഴകുഴികളും, 8 ബണുകൾ

തെയ്ിരുനു എന് കൺവീനർ പ്പറയുക ഉണായി എനാൽ

പ്പുരയിടം കാട് പ്പിടിച്്ച കിടകുകയായിരുനു. മഴ കുഴികളിൽ

തതങും,വാഴയുംനടിരികുനു.

* ഗശീകുമാരി : മഴകുഴികൾ - 8.എനാൽമഴകുഴികൾഒനുംതതന

കാണാൻ കഴിഞില്ല. പ്പകരം അവിതട പ്പുതിയ ഒരു വീട്

നിർമാണമാണ്കാണാൻോധിച്ചത്.

* നന്ദിത കുമാരി: 6 മഴ കുഴികൾ പ്പണി തെയ്ിടുണ് എന് മാറ്

പ്പറഞു.എനാൽപ്പുരയിടംകാട്പ്പിടിച്്ചകിടകുനത്കാരണംമഴ

കുഴികൾകാണുവാൻ കഴിഞില്ല.

ഫയൽ: 2

ഫയൽതവരിഫിദകഷൻ

വർകിന്തറ ദപ്പര:് അയണികാട് വാർഡിതല നീർത്തടാധിഷിത



മണ്ജലേംരക്ഷണഗപ്പവർത്തി - 1

വർക്ദകാഡ്: IF/375639

ഗപ്പവൃത്തിആരംഭിച്ചത്: 01/12/2018

ഗപ്പവൃത്തിഅവോനിച്ചത്:13/03/2019

എസിദമറ്തുക: 2,33,000/-

മസർദറാൾ: 35

1.കവർദപ്പജ:് ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു

2.തെക്ലിസ്:ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു

3.അക്ഷൻപാൻദകാപി:ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു

4. ഭരണാനുമതി: ഉണ്. തേക്യുർ ദകാപി ആയിരുനു. പ്പഞായത്ത്

തേഗകടറിയുതട ഒപ് ഉണ.് എനാൽ േീൽ, തിയതി എനിവ

ഇല്ലായിരുനു.

5. ോദ്കേതികഅനുമതി: ഫയലിൽ ഉണ്. തേക്യുർ ദകാപിആണ്.

ോദ്കേതിക വിേഗ്ധരുതട ഒപ് ഉണ്. എനാൽ േീൽ, തിയതി

എനിവഇല്ലായിരുനു.

✳️ ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള ോദ്കേതികാനുമതി ഫയലിൽ

ഉൾതപടുത്തിയിരുനു. അതിൽ എ.ഇ യുതട ഒപ്, േീൽ എനിവ

ഉണായിരുനു.

6.ഡീസറൽഡ്എസിദമറ് : ഉണ്

എസിദമറിൽ ദരഖതപടുത്തിയിരികുന ഗപ്പവർത്തികൾ :

തടറേിങ,് എർദതൺ ബണ്-21, ദകാൺടൂർ തഗടഞ്-25, മഴകുഴി-35.

ഡിേ്ദപദബാർഡിന്തുകദരഖതപടുത്തിയിരുനു.

7. ഗഡായിങ്ആൻഡ്ഡിസേൻ :ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

8. ഡിമാന്റ്ദഫാം: ഇല്ല ( തവള്ള ദപ്പപറിൽ ദപ്പര്, തതാഴിൽ കാർഡ്

നമ്പർ, A/c no,ഒപ്എനിവദരഖതപടുതിയിരികുനു)

9. ഗപ്പവൃത്തി അനുവതിച്ചത് േംബനിച്ചത് ദഫാം: ഉണ.് അതിൽ

ആേ്യതത്തദകാപികിയർഇല്ലായിരുനു.

10.മസർദറാൾ:തവടിതിരുത്തലുകൾഉണ്.മസർദറാൾനമ്പർ 14489-

14491 വതരയുള്ളതിൽ ഏഴാമതത്ത േിവേം കുറച്ചു

തതാഴിലാളികൾ ഒപിട് നടുക് കൂടി തവടിയിരികുനു.

ഉഷാകുമാരി.എം,കമലം.എ,നളിനകുമാരി,ശാന്ത.ആർ,ഓമന.ഡി

തുടങിയവർ കാർഡ് ഉടമ ദകാളത്തിൽ ഒപ്

ദരഖതപടുത്തിയിടില്ല. ദവതനം, യാഗത ബത്ത, വാടക, ആതക

ദവതനം ഗകമമായി ദരഖതപടുതിയിടില്ല.

11.മസർദറാൾമൂദവതമന്റ്സിപ്്പ:ഫയലിൽഉണ്.

12.ദവജ്ലിസ്:ഉണ്.ഒപ്ഉണ്,േീൽതിയതിഇല്ല.



13. FTO:ഉണ്

14.എംബുക്:ഉണ്.

എം.ബുക്ഗപ്പകാരം ദരഖതപടുത്തിയിരുന ഗപ്പവർത്തികൾഭൂമി

തട്തിരികൽ,മഴകുഴി,ബണ്, ദകാൺടൂർതഗടഞ് - 25തുടങിയവ

ആണ്. എനാൽ മഴകുഴികളുതടയും ബണുകളുതടയും എണം

കൃത്യമായി ദരഖതപടുത്തിയിടില്ല.

15.തമറീരിയൽബില്്ലആൻഡ്വൗച്ചർ:ഫയലിൽഇല്ല

16.ദറായൽറി ദപ്പയ്തമന്റ്തറേിപ്്പറ്:ബാധകമല്ല

17. 3ദസജ് ദഫാതടാഗ്ാഫ്:ഫയലിൽഇല്ല

18.ജിദയാ ഗടാക്ദഫാദടാ:ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു

19.വർക്പ്പൂർത്തീകരണേർടിഫികറ:്ഫയലിൽഇല്ല

20.ദോഷ്യൽഓഡിറ് റിദപാർട്:ഇല്ല

21. സേറ് ഡയറി: ഉണ.് അഡ്ിനിേ്ദഗടറീവ് ആൻഡ് തടക്ികൽ

ോൻഷൻ നമ്പർ, തീയതി എനിവ ദരഖതപടുത്തിയിടില്ല.

ദഗപ്പാജക്് മീറിം്് ഉണ്. വിജിലൻേ&് ദമാണിററിം്് കമിറി

റിദപാർട്പ്പൂർത്തികരിച്ചിടില്ല.േന്ദർശകകുറിപ്ഉണ.്

ഫീൽഡ്തവരിഫിദകഷൻ

⭐️ഗശീജ,േരേമ,മം്ളാംബിക,േുഗബമണ്യൻദപ്പാറി,ശശിധരൻ

നാടാർ, ഗശീദേവിതുടങിയവ്യകികളുതട പ്പുരയിടത്തിൽആണ്

ഈ ഫയലിതല ഗപ്പവർത്തികൾ തെയ്ിടുള്ളത്. എനാൽ ഈ

ഗപ്പവർത്തികൾതെയ്േമയത്ത്ഉണായിരുനകൺവീനർഫീൽഡ്

േന്ദർശന േമയത്ത് വരാതിരുനതിനാൽ ഒരു പ്പുരയിടങളും

േന്ദർശികുവാൻോധിച്ചില്ല.

ഫയൽ: 3

ഫയൽതവരിഫിദകഷൻ

വർകിന്തറ ദപ്പര:്അയണികാട് വാർഡിതല വാര്യദകാണം ദതാട്

തടയണനിർമിച്ചപ്പുനരുദ്ധാരണം.

വർക്ട്ദകാഡ് : -WC/319488

1.കവർദപ്പജ:്- കവർ ദപ്പജ് ഉൾതപടുത്തിയിരുനില്ല. എനാൽ

ഗപ്പാദേശികമായി വച്ചിരുന കവർ ദപ്പജിൽ പ്പഞായത്ത് ദപ്പര്,

വർക് ദപ്പര,് മുതലായ രദണാ മൂദനാ വിവരങൾ മാഗതമാണ്



കാണാൻകഴിഞത്.

2.തെക്ലിസ്:- തെക്ലിസ് ഉൾതപടിരുനില്ല.

3.ആക്ഷൻപാൻ ദകാപി:- ആക്ഷൻപാൻ ദകാപി ഉണായിരുനില്ല.

4.എസിദമറ് ദകാപി:- തേക്യൂരിൽ നിനും എടുത്ത ദകാപി

കാണാൻ കഴിഞു. എനാൽ ഫയലിൽ ദഗപ്പാജക്് റിദപാർട്,

തേക്യൂർ ഡാറ, ജനകീയ എസിദമറ് എനിവ എനിവ

ഉണായിരുനില്ല. എസിദമറ് ദകാപിയിൽ വിേ്്ദ്ധരുതട ഓദപാ

േീദലാ ഒനും ഉണായിരുനില്ല.

5.ോദ്കേതിക അനുമതി:- ോദ്കേതികനുമതി ദരഖ

ഉൾതപടുത്തിയിടുണ.് തേഗകടറിയുതട ഒപും തീയതിയും ഉണ്.

ോദ്കേതിക അനുമതി തുക ഉണ്. ോദ്കേതിക അനുമതി നമ്പർ,

തീയതിഎനിവ ഉണ്.

6.ഭരണാനുമതി:- തേക്യൂരിൽ നിനുംിിച്ച ദകാപിയാണ്.

തേതഗകടറിയുതട ഒപ്,ഉണ്. േീൽ,തീയതി ഭരണാനുമതി

ദരഖയിൽകാണാൻോധിച്ചില്ല.

7.േംദയാെിതപ്പദ്ധതിയുതടവിവരങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാം ഫയലിൽ

ഉൾതപടുത്തിയിടില്ല. അനുെ്ദേേം 3B ഗപ്പകാരമുള്ളതല്ല.

തതാഴിലാളികൾ ഗ്ുപായി തവള്ളദപ്പപറിൽ ദപ്പരും ഒപും എഴുതി

അദപ്പക്ഷികുകയാണ് തെയുനത്.

9.വർക് അതലാദകഷൻ ദഫാം:- ഉണ്. തേതഗകടറിയുതട ഒപും

േീലും ഇല്ല.

10.മസർ ദറാൾ:- ആതക 16മസർ ദറാളുകൾ ഉണായിരുനു. തവടി

തിരുത്തലുകൾഒനുംതതന ഉണായിരുനില്ല.

11.എം.ബുക്:-ഫയലിൽഉൾതപടുത്തിയിടുണ്.

12.തമറീരിയൽവാങായതുമായി ബനതപട ദരഖകൾ:- ഫയലിൽ

ഉൾതപടുത്തിയിരുനില്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:- തേക്യൂരിൽ നിനും ലഭിച്ച ദകാപിയാണ.് മസർ

ദറാളിന് ആനുപ്പതികമായുള്ള ദവജ് ലിസാണ.് തേഗകടറിയുതട

ഒപ്,േീൽഎനിവഇല്ല.



14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾതപടുത്തിയിരുനില്ല.

15.തമറീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറി നൽകിയത്േംബനിച്ച ദരഖകൾ :- ബാധകമല്ല.

17. ഗപ്പവർത്തിയുതട 3 ഘടത്തിലുള്ള ദഫാദടാ:- ഫയലിൽ

ഉൾതപടുത്തിയിടില്ല.

18.ഗപ്പവർത്തി പ്പൂർത്തീകരികുന ോക്ഷിപ്പഗതം:- ഫയലിൽ

ഉൾതപടുത്തിയിടില്ല.

19.മസർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സിപ്്പ/ ഫയൽ ഗടാകിങ് ദഫാം:- ഫയൽ

ഗടാകിങ് ദഫാംഫയലിൽഉൾതപടുത്തിയിടുണ്.

20 ജിദയാ ഗടാക് ദഫാദടാ:- ഉണായിരുനില്ല.

21.ദോഷ്യൽഓഡിറ് റിദപാർട് ദകാപി

22.സേറ് ഡയറി:- സേറ് ഡയറി ഉണ്. ോദ്കേതിക അനുമതി

നമ്പറും, ഭരണാനുമതി നമ്പറും ദരഖതപടുത്തിയിടില്ല. തെക്

ലിസ്, തതാഴിലാളികളുതട ോക്ഷ്യപ്പഗതം, ദഗപ്പാജക്് മീറിം്്

വിവരങൾ, എസിദമറ് തുക , വിജിലൻേ് and ദമാണിററിം്്

റിദപാർട് എനിവ ഉണ്.േന്ദർശകകുറിപ് ഉണ്.

ഫീൽഡ്തവരിഫിദകഷൻ

വാര്യദകാണം ദതാട് പ്പുനരുദ്ധാരണം ആണ് േന്ദർശിച്ചത്.

ദതാടിൽ 7 തടയണകൾ, ദതാടിനകം വൃത്തിയാകൽ, കാട്

വൃത്തിയാകൽ തുടങിയ ഗപ്പവർത്തികൾ ആണ്

തെയ്ിരികുനത്.

േന്ദർശന േമയത്ത് തടയണകൾ ഒനും തതന കാണാൻ

ോധിച്ചില്ല. മഴ തപ്പയ്ുള്ള തവള്ളപ്പാച്ചിലിൽ തടയണകൾ തപ്പാടി

ദപ്പായിരികുനു.

ദോഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമേഭറിദപാർട്
24/10/2019 രാവിതല 11:30 ന് ഈശ്വര ഗപ്പർത്ഥനദയാട് കുടി

കരകുളം ഗ്ാമപ്പഞായത്ത് കമ്യൂണിറി ഹാളിൽ വച്്ച

അയണികാട് വാർഡിതല ദോഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭ കൂടി.

അയണികാട് വാർഡ് തമമ്പർ ശശികല, എ.ഇ ധനലക്ി,



അയണികാട് വാർഡിതല തതാഴിലുറപ് തതാഴിലാളികൾ,

തനടുമങാട് ദ്ാക് വി.ആർ.പ്പിമാർ എനിവർ പ്പത്കേടുത്ത

തേഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമേഭയിൽആമുഖമായിവി.ആർ.പ്പിആര്യാ

തജ എേ് ദോഷ്യൽ ഓഡിറിതന കുറിച്്ച േംോരികുകയും,

തതാഴിലാളികളിൽ നിന് അദ്ധ്യക്ഷയായി തക. ഭേുരാം്ിതയ

തതരതഞടുത്തു. ഭരണഘടന ഗപ്പതിജ്ഞ വി.ആർ.പ്പി മിനി എേ്.

തതാഴിലാളികൾക് തൊല്ലിതകടുത്തു. കൺവീനർ മഞു

ദയാ്ത്തിൽ േ്വാ്തം പ്പറഞു. ദോഷ്യൽ ഓഡിറ്

ഗ്ാമേഭയുതട ഉേ്ഘാടനംഅയണികാട് വാർഡ് തമമ്പർശശികല

നിർവഹിച്ചു. തതാഴിലാളികളുതട പ്പത്ത് അവകാശങൾ

വി.ആർ.പ്പി ശാലിനി. എൽ പ്പറഞു. തുടർന് ദോഷ്യൽ ഓഡിറ്

റിദപാർട്വി.ആർ.പ്പിഅഞു.വിഅവതരിപിച്ചു.

തുടർന്റിദപാർടിൽദമലുള്ളെർച്ചനടനു:

◆ ദവതനംകിടാൻസവകുനു.

◆േമയം 9മണിമുതൽ 4മണിവതരആകണം.

◆മസർ ദറാൾ തവടി തിരുത്തലുകൾ ഉണാകുനതിനു കാരണം

വയോയവർക് കൃത്യമായി കാണാൻ ോധികില്ല. കാണിച്ചു

തകാടുകുനസ്ഥലത്ത്ആയിരികില്ലഅവർഒപ്ഇടുനത്.

മറുപ്പടി:എ.ഇ.ധനലക്ി
● കഴിഞ അഞ് മാേമായിട് ദകഗന്ദ േർകാരിൽ നിന് ഫണ്

വനിടിതല്ലനാണ്അറിയാൻകഴിഞത്.ഫണ്വരുനതനുേരിച്്ച

എല്ലാർകുംദവതനംലഭ്യമാകുനതായിരികും.

● േമയം മാറുനതിൽ ഇദപാൾ തിരുമാനികാൻ കഴിയില്ല.

േർകാരിൽ നിന് അറിയിപ് കിടുനതുവതര ഇദപാഴുള്ള

േമയത്തിന്മാറമുണാവില്ല.

●മസർ ദറാൾ തവടി തിരുത്തലുകൾ വരാതത േൂക്ഷികുക. ഒരു

കാരണവശാലും മസർ ദറാളിതല തവടിത്തിരുത്തൽ

അനുവേികുനതല്ല. ഒരാൾ ദകാളം മാറി ഒപിടുദമ്പാൾ

മതറാരാളുതട ദജാലിയാണ്നഷമാകുനത്.

ഈ െർച്ചയിൻ ദമലുള്ള തീരുമാനം VRP ആശ പ്പറയുകയും

ദശഷം ദോഷ്യൽ ഓഡിറ് റിദപാർട് ഗ്ാമേഭയിൽ

അം്ികരികുകയും തതാഴിലുറപ് തതാഴിലാളികൾ സകയടിച്്ച

പ്പോകുകയുംതെയ്ു.

തുടർന് എ.ഇ ധനലക്ി ദോഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭയിൽ



പ്പത്കേടുത്ത എല്ലവർകും കൃതജ്ഞത പ്പറഞു. 1:30 ന് അദ്ധ്യക്ഷ

ദയാ്ംപ്പിരിച്്ചവിടു.

പിർവഹണ ഉദ്യാഗസ്ഥർകായുള്ള

പിർദ്ദേശങ്ങൾ

ബി.ഡി.ഒ.

•മസ്റ്റർറോള്തിൽബ്തിഡ്തിഒ

ഒപുംസീലുംപത്തിപ്തികുന്നത്തിറനാടടാപംതീയത്തികൂട്തിഇടുവാ

ൻശ്രദ്തിറകണ്ടതാണ്

•അക്കൗണ്ടൻേ,്ഡ്തി.ഇ.ഒ .അശക്തിഡ്തിറ്റഡ്എൻജ്തിനീയർ,

ഓവർസ്തിയർ

റമറ്റുമാർഎന്ന്തിവർക്അവരുടടചുമതലകടളകുേ്തിചുംഉതര

വാദ്തിത്വങ്ങടളകുേ്തിചുംഏടറ്റടുത്നടപ്തിലാകാൻസാധ്തികുന്ന

ശപവൃത്തികടള കുേ്തിചുംമത്തിയായടശടയ്തിന്തിട്ാടുകുക

•ബ്തിഡ്തിഓകഴ്തിയുന്നസമയങ്ങള്തിൽടതാഴ്തിലാള്തികടളയുംടതാ

ഴ്തിൽസ്ഥലങ്ങളുംസന്ദർ്ര്തികുന്നത്ഗുണകരമായ്തിര്തികും

 സെക്രട്ടറി /അസിസ്റ്റൻറ്സെക്രട്ടറി

•മസ്റ്റർറോള്തിൽഒപ്തിനും സീല്തിനും

ഒപംതീയത്തികൂട്തിറചർകുവാൻശ്രദ്തികുക

•ഏഴുരജ്തിസ്റ്റേുകൾ,എം.ബുക്എന്ന്തിവസാക്ഷ്യടപടുത്തി

ആധ്തികാര്തികതഉേപുവരുതുക

•ടതാഴ്തിലാള്തികളുടടഅവകാ്രങ്ങൾ,

അട്തിസ്ഥാനസ്കൗകര്ഷ്യങ്ങൾഎന്ന്തിവഉേപുവരുതുക

•ച്തിക്തിതാച്തിലവുകൾകൃത്ഷ്യമായ്തിഅനുവദ്തികുവാൻഉള്ളനട

പട്തികൾസ്വീകര്തികുക

•ഏടറ്റടുത്നടപ്തിലാകുവാൻസാധ്തികുന്നവർകുകൾക്അനു

സൃതമായ്തിടെൽഫ്ടശപാജക്റ്്റകടണ്ടത്തിവയ്കുക



•വ്തിജ്തിലൻസ്ആൻഡ്റമാണ്തിറ്റേ്തി്മ്തിറ്റ്തിടയ്രക്തിടപടുതുക.

ആേുമാസത്തിടലാര്തികൽപുന:സംഘട്തിപ്തികുകയുംടചയുക

•എഎം.സ്തിഅനുസര്തിചുള്ള ബ്തി.എഫ്.റ്റ്തി,

റസവനങ്ങൾശപറയാജനടപടുതുക. റപജ് 78,16 .1

 നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടൻറ/്ഡി.ഇ. ഒ .

അക്രിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

•വർക്ഫയലുകള്തിൽആനുവൽമാസ്റ്റർസർകുലേ്തിൽപേയുന്ന

ശപകാരമുള്ള 22 റഡാക്ഷ്യൂടമന്േസ്

ഉടണ്ടന്ന്ഉേപ്വരുത്തിശപവൃത്തി ഫയൽതയാോകുക

•സസറ്്റഡയേ്തികൃത്ഷ്യമായ്തിഎഴുത്തിസൂക്തികുന്നത്തിനുംറമറ്്റ

മാർക്്തിർറദ്രംനൽകുക

•മസ്റ്റർറോൾടതാഴ്തില്തിടങ്ങള്തിൽഎത്തിചുറശപാജക്്ഇനീറെ്ഷ്യറ്റീ

വ്മീറ്റ്തിംഗ്ൂട്തിപണ്തിആരംഭ്തികുന്നത്തിന്സഹായ്തികുക

•കൃത്ഷ്യമായഇടറവളകള്തിൽടതാഴ്തില്തിടംസന്ദർ്ര്തിചടചയ്തടതാഴ്തി

ൽഅളന്ന്എംബുക്തിൽറരഖടപടുതുക

•ഡ്തിമാൻഡ്അനുസര്തിച്ടതാഴ്തിൽനൽകുക

•ടതാഴ്തിലാള്തികൾക്അട്തിസ്ഥാനസ്കൗകര്ഷ്യങ്ങൾഒരുകുക

 മേറ്റ്

•മസ്റ്റർറോൾകൃത്ഷ്യമായ്തിഒടപ്വപ്തികുക

•ഹാജരാകാതവരുടടവ്തിവരംഅടയാളടപടുതുക

•

മസ്റ്റർറോള്തിൽടതാഴ്തിൽദ്തിനങ്ങളുടടതീയത്തിഅടയാളടപടുതു

ക

•സസറ്്റഡയേ്തിപൂർണ്ണമായുംപൂര്തിപ്തികുക

•ടതാഴ്തിൽസസറ്റുകള്തിൽടവച്അപകടംനടന്ന്തിടുടണ്ട്്തിൽ



സസറ്്റഡയേ്തിയ്തിൽഎഴുതുകയുംന്തിർവഹണഉറദ്ഷ്യാഗസ്ഥടരഅ

േ്തിയ്തികുകയുംച്തിക്തിതഉേപാകുകയുംടചയുക

•

ന്തിശ്തിതഅളവ്തിലുംഗുണന്തിലവാരത്തിലുംറജാല്തിടചയുന്നുണ്ട്

എന്ന്ഉേപ്വരുതുക

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെചുമതലകൾ

 ബ്ലോക്ക്പ്രോഗ്രാംഓഫീസർ



പഞായതുകടളടതാഴ്തിലുേപുപദത്തിയുടടടെൽഫ്ടെ

ൽഫ്ഓഫ്

ടശപാജക്റ്്റതയാോകുന്നത്തിലുംവ്തിറകശന്ദീകൃതാസൂശതണം

നടപ്തിലാകുന്നത്തിലുംപാകടപടുതണം.

ഈമസ്റ്റർറോൾവ്തിതരണംടചയുക,

പഞായതുകളുടടടതാഴ്തിലുേപ്പദത്തിയുടടന്തിർവഹണ

റമൽറനാടംവഹ്തികുക.

പദത്തിയുടടലഭ്തിചവ്തിഭവങ്ങളുടടയും,

വ്തിതരണംടചയ്തവയുടടയും,

ഉപറയാഗ്തിചവയുടടയുംകണകുകൾസൂക്തികുക.

ആവ്ര്ഷ്യമായരജ്തിസ്റ്റേുകൾസൂക്തികുക.

 പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ്സെക്രട്ടറി

സടെശകടേ്തിടതാഴ്തിലുേപ്പദത്തിയുടടറമൽറനാടംശപവൃ

ത്തികളുടടബ്തിലുകൾയഥാസമയംഅംഗീകര്തികുക.

ടതാഴ്തിലാള്തികളുടടറവതനംയഥാസമയംഅംഗീകര്തികുക

,ടതാഴ്തിലാള്തികളുടടറവതനംയഥാസമയംഡ്തി.ബ്തി.ട്തി

മുഖാന്തിരംടതാഴ്തിലാള്തികളുടടഅക്കൗണ്ട്തിടലത്തിടയന്ന്

ഉേപാകുക

 ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ



ഗെ്രാമസഭതീരുമാനശപകാരംശപവൃത്തികൾകടണ്ടതുകശപാഥ

മ്തികഎസ്റ്റ്തിറമറ്്റതയാോകുകശപവൃത്തിയുടടസാറ്ത്തികമായ

കാര്ഷ്യങ്ങൾടതാഴ്തിലാള്തികൾക്വ്തി്രദമാകുക.

ശപവൃത്തിയുടടഅളവുകൾറരഖടപടുതുക. ടചടകക്മെെർ

ടചയുക, ബ്തിലുകൾതയാോകുവാൻഡ്തി.ഇ.ഒടയ.

സഹായ്തികുക

 ഡാറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്റർ

മസ്റ്റർ റോൾവ്തിതരണത്തിന്സഹായ്തികുക.

പൂർത്തിയായമസ്റ്റർറോളുകൾ

റമറ്റ്തിൽന്തിന്നുംറ്രഖര്തിച്വർക്ബ്തിലുകൾപൂർതീകര്തിറച്വതന

വ്തിതരണത്തിന്നടപട്തിസ്വീകര്തികുക.

രജ്തിസ്റ്റേുകൾസൂക്തികുക.ടതാഴ്തിലാള്തികളുടടറവതനം

(ഡ്തി.ബ്തി. ട്തി)മുറഖനഎന്ന്ഉേപാകുക

 മേറ്റ്

പെ്രവൃത്തിയുടടറമൽറനാടം.ടതാഴ്തിൽകാർഡ്തിൽആവ്ര്ഷ്യമു

ള്ളവ്തിവരങ്ങൾ കൃത്ഷ്യമായ്തിറരഖടപടുതുക.

അളറശവഖടപടുതാനുള്ളടമെർടമൻേ്ബുക്ശപവൃത്തി

സ്ഥലത്ൂക്തികുക.

ദ്തിവസവുംടതാഴ്തിലാള്തികളുടടഹാജർമസ്റ്റർറോള്തിൽഉേപുവരു

തുക.പൂർത്തിയായ മസ്റ്റർ റോൾ

റഡറ്റാഎൻശട്തിഓപറേറ്റേുടടപകൽഎത്തികുക.


