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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

കത്ടെതിയ അവകാശ നിദഷധങൾ

✔കൃത്യമായി വേതനംകിട്ടുനില്ല.

✔ഫസ്റ്റ്എയ്്റ്റ് വോക്്റ്റ്ഇല്ല.



✔നലല്ലാര്ടു ടാർവോളിൻഇല്ല.

✔കയ്ടുറ,േൂട്റ്റ്ത്ടുടങിയസാധനങൾഇല്ല.

✔ എല്ാല്കെ ആണ്റ്റ് അേര്ടുലട അേകാശങൾ എന്റ്റ്

കൃത്യമായിഅറിയില്ല.

ദോഷ്യൽഓഡിറ് റിദപാർട്

ഫയൽ 1
ഗപ്പവർതിയുതട ദപ്പര്:- തനടുമൺവാർഡിതല നീർതടാധിഷ്ിത

ഭാ്മായി ദകാ്ടെ്ടൂർ ബ്ടെ് തടു തിരികൽ ഭ്ടൂവികേന മണ് ജല

േംരക്ഷണം

ഗപ്പവർതിയുതട ദകാഡ് - IF/376373

എസിദമറ്തുക -2,30,000/-

മസർദറാളിന്തറഎണം - 31

തതാഴിൽതുടങിയത് :14/1/2019

തതാഴിൽഅവോനിച്ചത് :23/3/2019

ഫയൽതവരിഫിദകഷൻ

1.കവർദപ്പജ:്- ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

2.തെക്ലിസ്:- ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

3.ആക്ഷൻ പാൻ ദകാപി:- ഫയലിൽ ആക്ഷൻ പാൻ ദകാപി

ഉ്ടൊയിരുനില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉ്ടെ.് തേഗകടറിയുതട ഒപ് േീൽ

തീയതിഒനുംതതനഇല്ലായിരുനു

5.ോദ്കേതികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ്ടൊയിരുനു. ോദ്കേതിക

വിേഗ്ധരുതടഒപ്േീൽതീയതിഎനിവഇല്ലായിരുനു

6.ഡീതറയ്ൽേ് എസിദമറ് :ഫയലിൽ ഉ്ടൊയിരുനു.

എസിദമറിൽ ദരഖതപടുതിയിരികുന ഗപ്പവർതികൾ:

തടറാേിങ,് ബ്ടെ് - 30, ദകാ്ടെ്ടൂർ തഗടഞ് - 20, മഴകുഴി - 44

തുടങിയവ ആണ.് ഡിേ്ദപ ദബാർഡിന് തുക

ദരഖതപടുതിയിരുനു.

7.ദഗഡായിങ്ആൻഡ്ഡിസേൻ:ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

8. ഡിമാൻഡ് ദഫാം: തവള്ളദപ്പപറിൽ തതാഴിലാളികളുതട ദപ്പര്,

അക്കൗ്ടെ് നമ്പർ, തതാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ഒപ് എനിവ



ദരഖതപടുതിതതാഴിൽആവശ്യതപടിരികുനതാണ്ക്ടെത്.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം :ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനു.

10.മസദറാൾ : ഉ്ടൊയിരുനു. തവടിതിരുതലുകൾഉ്ടൊയിരുനു.

ബാബു, േരള, ഇനിര, ജയന്തി എനിവരുതട ദകാളതിൽ

അബ്തേന്റും ഒപും ഒനിച്ചു ദരഖതപടുതിയിരികുനു.

രവീഗനൻ നായർ, സലല എനിവർ കാർഡ് ഉടമ ദകാളതിൽ ഒപ്

ദരഖതപ്പടുതിയിടില്ല. എല്ലാ മസദറാളും പ്പ്ടൂർണമായി

പ്പ്ടൂരിപിച്ചിരുനില്ല.

11.മാസദറാൾമ്ടൂതമന്റ്സിപ്്പ :ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനില്ല

12.ദവജ് ലിസ് : ഉ്ടൊയിരുനു. അത് പ്പ്ടൂർണവും ആയിരുനു. ഒപ്

ദരഖതപടുതിയിരുനില്ല.

13.FTO ദവജ്ലിസ് :ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനു.

14.M ബുക് : ഫയലിൽ ഉ്ടൊയിരുനു. മഴകുഴി, ബ്ടെ്, തഗടഞ്

എനിവയുതടഎണംകൃത്യമായി ദരഖതപടുതിയിരുനില്ല.

േുമാ ശിവൻ, േജുകുമാർ, അജികുമാർ, അംബിക, േുദരഷ്ുമാർ,

ഗപ്പേനകുമാരി തുടങിയ വ്യകികളായിരുനു േ്വകാര്യ

ഉപ്പദഭാകാകൾ.

15.തമറീരിയൽബിൽ ആൻഡ്വ്കൗച്ചർ:ബാധകമല്ല.

16.ദറായൽറിതപ്പയ്തമന്റ്റേീപ്്പറ്:ബാധകമല്ല

17. ഗതീ ദസജ് ദഫാദടാഗ്ാഫ്:ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനില്ല.

18.GEO ഗടാക്ദഫാദടാ :ഉ്ടൊയിരുനില്ല

19.വർക്കംപീഷൻേർടിഫികറ്ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

20.ദോഷ്യൽഓഡിറ് റിദപാർട്:ഇല്ല

21സേറ്ഡയറി :ഉ്ടൊയിരുനു.

*തെക്ലിസ്ഉ്ടൊയിരുനു.അത്പ്പ്ടൂർണമായിരുനു

*തഗപ്പാജക്റ് മീറിം്് നടതിയിടു്ടെ.് വാർഡ് തമമ്പർ ഒപ്

ദരഖതപടുതിയിടു്ടെ്

*വിജിലൻേ് ആൻഡ് ദമാണിററിം്് റിദപാർട്

പ്പ്ടൂർതീകരിച്ചിടില്ല.

*േനർശന കുറിപ് ഇല്ല.

ഫീൽഡ്വെരിഫിക്കേഷൻ

േജു കുമാർഎനആളിന്തറ പ്പുരയിടതിൽ 4 മഴകുഴി, 3 ബ്ടെ്,

തതങിന്തടം

എടുൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാടുപിടിച്ച്



കിടക്കുന്നത്

കാരണം വ്യക്തമായി ഒന്നും കാണാൻസാധിച്ചില്ല

🔶സുരേഷ് കുമാർ, സുമ ശിവൻ, പ്രസന്നകുമാരി എന്നിവരുടെ പുരയിടങ്ങൾ

കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

ഫയൽ 2
 ഗപ്പവർതിയുതട ദപ്പര:്- തനടുമൺ വാർഡിതല നീർതടാധിഷ്ിത

ദകാ്ടെ്ടൂർബ്ടെ്തടുതിരികൽതുടങിയ ഗപ്പവർതി - 3

ഗപ്പവർതിയുതട ദകാഡ് - IF/402901

എസിദമറ്തുക -2,32,800ര്ടൂപ്പ

മസർദറാളിന്തറഎണം - 12

തതാഴിൽതുടങിയത് :13/03/2019

തതാഴിൽഅവോനിച്ചത് :26/03/2019

ഫയൽലേരിഫിവ്കെഷൻ
1.കവർദപ്പജ:്- കവർദപ്പജ്ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

2.തെക്ലിസ്:- ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

3.ആക്ഷൻ പാൻ ദകാപി:- ഫയലിൽ ആക്ഷൻ പാൻ ദകാപി

ഉ്ടൊയിരുനില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉൾതപടുതിയിരുനു തേക്യുർ

ദകാപി ആയിരുനു പ്പഞായത് തേഗകടറിയുതട ഒപ് ഉ്ടെ്

എനാൽേീലുംതീയതിയുംഇല്ല.

5.ോദ്കേതിക അനുമതി:- ോദ്കേതിക അനുമതിയുതട തേക്യ്ടൂർ

ദകാപിഫയലിൽ ഉൾതപടുതിയിരുനു. ജനകീയ ഭാഷയിൽ ഉള്ള

ോദ്കേതിക അനുമതിയും ഉ്ടൊയിരുനു. അേിസന്റ്

എഞിനീയറിന്തറ ഒപ്, േീൽ, തീയതി എനിവ

ദരഖതപടുതിയിടില്ല. അതഗകഡിറഡ് എഞിനീയറിന്തറ ഒപ്

ഉ്ടൊയിരുനു.

6.ഡീതറയ്ൽേ്എസിദമറ് :ഫയലിൽ ഉ്ടൊയിരുനു.

എസിദമറിൽദരഖതപടുതിയിരികുന ഗപ്പവർതികൾ:ബ്ടെ് - 37,

മഴകുഴി - 35തുടങിയവയാണ.്ഡിേ്ദപ ദബാർഡിന്ആയിതുക

ദരഖതപടുതിയിടു്ടെ്

7.ദഗഡായിങ്ആൻഡ്ഡിസേൻ:ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

8. ഡിമാൻഡ് ദഫാം: തവള്ളദപ്പപറിൽ തതാഴിലാളികളുതട ദപ്പര്,



അക്കൗ്ടെ് നമ്പർ, തതാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ഒപ് എനിവ

ദരഖതപടുതിതതാഴിൽആവശ്യതപടിരികുനതാണ്ക്ടെത്.

9. വർക് അദലാദകഷൻ ദഫാം : ഫയലിൽ

ഉ്ടൊയിരുനു.

10.മസദറാൾ : ഉ്ടൊയിരുനു. തവടി തിരുതലുകൾ ഉ്്ടെ

പ്പുരുദഷാതമൻനായർബാബുഎനീര്്ടെ ദപ്പരുതടയും

ദകാളങളിൽ അബ്തേന്റും ഒപും ഒരുമിച്്ച

ദരഖതപടുതിയിരികുനു. ഒരു വിവരങളും

കൃത്യമായി ദരഖതപടുതിയിടില്ല

11.മസദറാൾ മ്ടൂദവതമന്റ് സിപ്്പ:ഫയലിൽ

ഉ്ടൊയിരുനില്ല.

12.ദവജ് ലിസ് : ഉ്ടൊയിരുനു. അത് പ്പ്ടൂർണവും

ആയിരുനു.ഒപ്ദരഖതപടുതിയിരുനില്ല.

13.FTO ദവജ്ലിസ് :ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനു.

14.Mബുക് :ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനു.തട്തിരികൽ, bund-

12 തുടങിയ ഗപ്പവർതികളാണ്

ദരഖതപടുതിയിരികുനത്.

15.തമറീരിയൽബിൽ ആൻഡ്വ്കൗച്ചർ:ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറിതപ്പയ്തമന്റ് റേീപ്്പറ്:ബാധകമല്ല

17. ഗതീ ദസജ്ദഫാദടാഗ്ാഫ്:ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനില്ല.

18.GEO ഗടാക് ദഫാദടാ :ഉ്ടൊയിരുനില്ല

19.വർക് കംപീഷൻ േർടിഫികറ് ഫയലിൽ

ഇല്ലായിരുനു.

20. ദോഷ്യൽഓഡിറ്റിദപാർട:്ഇല്ല

21..സേറ് ഡയറി : ഉ്ടൊയിരുനു. ഗഫ്്ടെ ദപ്പപറിൽ

ോദ്കേതികാനുമതി ഭരണാനുമതി എനിവയുതട നമ്പർ

തീയതി എനിവ ദരഖതപടുതിയിടില്ല. സേറ്

ഡയറിയിതലഎല്ലാവിവരങളുംപ്പ്ടൂർണമല്ല.

ഫീൽഡ്ക്തവരിഫികകഷൻ
ഷീബ എന വ്യകിയുതട വസ്ുവിൽ 2 മഴകുഴി ക്ടെു. എനാൽ

ര്ടെുംമണ്തകാ്ടെ്മ്ടൂടിയനിലയിലായിരുനു.



േുഭാഷ് എന വ്യകിയുതട പ്പുരയിടതിൽ നാല് മഴകുഴി,

വികേന ഗപ്പവർതികൾ, കൃഷി തുടങിയവ തെയ്ിരികുനത്

ആണ് ക്ടെത്. ഒരു മഴകുഴി ദവസ് തകാ്ടെ് മ്ടൂടിയ നിലയിലും

മതറാരു മഴകുഴിയിൽ തതങ് നട് നിലയിലും ആണ് കാണാൻ

ോധിച്ചത്.

 പ്പ്കേജാക്ഷി പ്പ്കേജാക്ഷി എന വ്യകിയുതട പ്പുരയിടതിൽ

തതങിന് തടം എടുകൽ 3 മഴകുഴി തുടങിയ ഗപ്പവർതികൾ

തെയ്ിരികുനത് ആണ് ക്ടെത് എനാൽ ഒരു മഴകുഴി ദവസ്

തകാ്ടെും മറ് ര്ടെ് മഴകുഴി മണ് തകാ്ടെു മ്ടൂടിയ

നിലയിലായിരുനു.

 ്ായഗതി, ശ്യാമള, രഞ്ജു, വിൽേൺ, നിശാ ലക്ി

തുടങിയവരുതടപ്പുരയിടങൾേനർശികുവാൻോധിച്ചില്ല.

ഫയൽ 3

വർക്ദകാഡ് : IF/319459

വർകിന്തറ ദപ്പര്: തനടുമൺ വാർഡിതല പ്പള്ളിമുക് ഈശ്വരൻ

തമ്പിദതാട്പ്പുനരുദ്ധാരണം

എസിദമറ് തുക : 1,57,000

മസദറാൾഎണം : 18

തതാഴിൽതുടങിയത് : 12/10/18

അവോനിച്ചത് : 04/11/18

ഫയൽ തവരിഫികകഷൻ

1.കവർകപജ്ക്:ഫയലിൽഇലായിരുന്നു.

2..തെക്ക്ലിസ്ക് :ഫയലിൽഇലായിരുന്നു.

3.ആക്ഷൻപാൻകകാപി : ഫയലിൽഇലായിരുന്നു.

4.ഭരണാപുമെി : ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നു. പഞായത്ക്

തെകകട്ടറിഒപ്ക് കരഖതപടുതിയിട്ടുണ്ക്.

5. ൊക്കേെികാപുമെി : ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നു. അെിസപ്ക്റ്ക്

എഞിപീയർ, ഓവർെിയർ, അതകകഡിറ്റഡ്ക് എഞിപീയർ

എന്നിവരുതടഒപുംഓഫീെ്ക്മുക്രയുംഉണായിരുന്നു.െീയെിഇല

6.ഡീതറ്റയ്ക്ൽെ്ക്എസികമറ്റ്ക് :ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നു.

7.ദഗഡായിങ്ആൻഡ്ഡിസേൻ:ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

8. ഡിമാൻഡ് ദഫാം: തവള്ളദപ്പപറിൽ തതാഴിലാളികളുതട ദപ്പര്,



അക്കൗ്ടെ് നമ്പർ, തതാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ഒപ് എനിവ

ദരഖതപടുതിതതാഴിൽആവശ്യതപടിരികുനതാണ്ക്ടെത്.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം :ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനു.

10.മസദറാൾ : ഉ്ടൊയിരുനു. തവടിതിരുതലുകൾ ഉ്ടെ്. എല്ലാ

വിവരങളുംകൃത്യമായി ദരഖതപടുതിയിടില്ല.

11.മസകറാൾമൂതമപ്ക്റ്ക്സിപ്ക് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

13.FTOകവജ്ക്ലിസ്ക് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില.

14.എം.ബുക്ക്:ഫയലിൽഉൾതപടുതിയിരുന്നു.

15.തമറീരിയൽബിൽ ആൻഡ്വ്കൗച്ചർ:ബാധകമല്ല.

16.ദറായൽറിതപ്പയ്തമന്റ്റേീപ്്പറ്:ബാധകമല്ല

17. ഗതീ ദസജ് ദഫാദടാഗ്ാഫ്:ഫയലിൽഉ്ടൊയിരുനില്ല.

18.GEO ഗടാക്ദഫാദടാ :ഉ്ടൊയിരുനില്ല

19.വർക്കംപീഷൻേർടിഫികറ:്ഫയലിൽഇല്ലായിരുനു.

20.ദോഷ്യൽഓഡിറ് റിദപാർട്:ഇല്ല

21..സേറ്ഡയറി :ഉ്ടൊയിരുനു.

ഫീൽഡ്ക്തവരിഫികകഷൻ
ഈശ്വരൻ തമ്പി ദതാട് പ്പുനരുദ്ധാരണ ഭാ്മായി 10 ബ്ടെ്, കാടു

വൃതിയാകൽ തുടങിയ ഗപ്പവർതികൾ ആണ്

തെയ്ിരികുനത്. ഇദപാൾ ദതാടിനു ഇരുവശവും കാട് കയറിയ

നിലയിലാണ.് ബ്ടെുകൾ എല്ലാം തപ്പാടിതപാളിഞ്ഞ നിലയിലാണ്

കാണതപടത്.

ഗ്ാമേഭറിദപാർട്:
19/10/2019 ശനിയാഴ്ച രാവിതല 11ന് തനടുമൺ വാർഡിന്തറ

ഗ്ാമേഭ മാഞ്ഞംദകാട് ദകാളനിയിൽ തവച്്ച ക്ടൂടുകയു്ടൊയി.

ഇനതത ദയാ്തിൽ തതാഴിലുറപ് തതാഴിലാളികൾ, വാർഡ്

തമമ്പർ, വി.ആർ.പ്പിമാർ, കൺവീനർമാർ, പ്പഞായത്

ഓവർേിയർമാർ തുടങിയവർ പ്പത്കേടുതു. വി.ആർ.പ്പി.

അഞു.വി ആമുഖം പ്പറഞ്ഞുതകാ്ടെ് ദയാ് നടപ്പടികൾ

ആരംഭിച്ചു. ആമുഖതിൽഅധ്യക്ഷയായി 100 തതാഴിൽ േിനങൾ

പ്പ്ടൂർതിയാകിയ രാധതയ തിരതഞ്ഞടുതു. വി.ആർ.പ്പി മിനി

തതാഴിലാളികൾക് ഗപ്പതിജ്ഞ തൊല്ലി തകാടുതു. എതിദച്ചർന

എല്ലാവർകും കൺവീനർ േുധ േ്വാ്തം പ്പറഞ്ഞു.

അതുകഴിഞ്ഞ് ഗ്ാമേഭ ആടുകാൽ വാർഡ് തമമ്പർ ഗശീ.അനിത

ഉേ്ഘാടനം തെയ്ു. തതാഴിലാളികളുതട പ്പത് അവകാശങൾ

വി.ആർ.പ്പിഅഞു.എം.ആർപ്പറഞ്ഞുതകാടുതു.



അത് കഴിഞ്ഞ് തതാഴിലാളികളുതട േംശയങൾ,

ദൊേ്യങൾ, ഗപ്പശ്നങൾ എനിവ പ്പറയുവാനായി െർച്ചയിദലക്

കടനു.െർച്ചതെയ്കാര്യങൾെുവതടദെർകുനു.

െർച്ച:

1.ദവതനംകിടിയിട്കുദറനാളുകളായി.

2.ദജാലികൃത്യമായികിടുനില്ല.

3. ഞങളുതട ഇദപാഴുള്ള മാറ് മാറാൻ ദപ്പാവുകയാണ.് ആരും ആ

േ്ഥാനതു നിൽകാൻ തയാർ ആകുനില്ല. അതിനു

എതന്ത്കേിലുംപ്പരിഹാരംഇവിതടതവച്്ചകാണണം.

4.കയുറ,ബ്ടൂട്എനിവഇല്ല.

ഈദൊേ്യങൾതകല്ലാംമറുപ്പടി തകാടുതത്ഓവർേിയർ

നിഖിൽആണ.്അവയുംെുവതടദെർകുനു.

മറുപ്പടി :

1. ദവതനം ദകഗനം പ്പണം അയകാതതുതകാ്ടൊണ്

ഇതുവതരയും കിടാതത്. നിങൾക് മാഗതം അല്ല. എല്ലാ

പ്പഞായതിലുംഇത്തതനആണ്അവസ്ഥ.

2. നിങൾ ദജാലിക് അദപ്പക്ഷിച്ചാൽ മാഗതദമ ഞങൾക്

കൃത്യമായി ദജാലിതരാൻപ്പറ്ടൂ.

3. ഒരു മാറിന്തറ കാലാവധി എന് പ്പറയുനത് 14 േിവേം ആണ്.

അത് കഴിയുദമ്പാൾ മതറാരാൾ മാറ് ആയി നിൽകണം. അത്

തകാ്ടെ്ആതര്കേിലുംനിദനപ്പറു.

4. നിങൾക് ദവേനതിന്തറ ക്ടൂതട ആയുധങൾക് 5 ര്ടൂപ്പ

ക്ടൂടുതൽകിടുനു്ടെ്. ആസപ്പേഎടുത്ആയുധങൾക് മ്ടൂർച്ച

ക്ടൂടുക, ബ്ടൂട്, കയുറ തുടങിയ അത്യാവശ്യ ോധനങൾ

വാങികുക.
ചർച്ച മറുപടികൾക്ക് ശേഷം ഗ്രാമസഭയിൽ വരായിച്ച റിശ്രാർട്ക്

പരാസരാകരാശമരാ എന്ക് അധ്യക്ഷൻ ശചരാദികുകയും തെരാഴിലരാളികൾ പരാസരാകരാം

എന്ക് പറഞ്ക് കകയടികുകയും തചയു. അവസരാനമരായി ഓവർസിയർ അനനു

കൃെജ്ഞെ പറഞു തകരാണ്ക് ശയരാഗനടപടികൾ അവസരാനി്ിച്ചു.

പിർവഹണഉക്രയാഗസ്ഥർകായുള്ള

പിർക്ദേശങ്ങൾ

 ബി.ഡി.ഒ.



 ഒപിലനാപംതീയതികൂടിഇട്ടുോൻശശദിവ്കെണ്ടതാണ്റ്റ്

 അ്കെ്കൗണ്ടൻറ്റ്റ്,ഡി.ഇ.ഒ .അശകിഡിറ്റഡ്റ്റ്എൻജിനീയർ,

ഓേർസിയർ

വമറ്റ്ടുമാർഎനിേർ്കെ്റ്റ്അേര്ടുലടച്ടുമതലകലളക്ടുറിച്ടുംഉ

തരോദിത്വങലളക്ടുറിച്ടുംഏലറ്റട്ടുത്റ്റ്നടപിലാ്കൊൻ

സാധി്കെ്ടുനശേേൃതികലള

ക്ടുറിച്ടുംമതിയായലശടയിനില്ാട്ടു്കെ്ടുക

 േിഡിഓകഴിയ്ടുനസമയങളിൽലതാഴിലാളികലളയ്ടും

ലതാഴിൽസ്ഥലങള്ടുംസന്ദർശി്കെ്ടുനത്റ്റ്ഗ്ടുണകരമായിരി

്കെ്ടും

 സെക്രട്ടറി /അസിസ്റ്റൻറ്സെക്രട്ടറി

•മസർവറാളിൽഒപിന്ടും സീലിന്ടും

ഒപംതീയതികൂടിവചർ്കെ്ടുോൻശശദി്കെ്ടുക

•ഏഴ്ടുരജിസറ്ടുകൾ,എം.േ്ടു്കെ്റ്റ്എനിേസാക്യലപട്ടുതി

ആധികാരികതഉറപ്ടുേര്ടുത്ടുക

•ലതാഴിലാളികള്ടുലടഅേകാശങൾ,

അടിസ്ഥാനസ്കൗകര്യങൾഎനിേഉറപ്ടുേര്ടുത്ടുക

•ചികിതാചിലേ്ടുകൾകൃത്യമായിഅന്ടുേദി്കെ്ടുോൻഉള്ളനട

േടികൾസ്വീകരി്കെ്ടുക

•ഏലറ്റട്ടുത്റ്റ്നടപിലാ്കെ്ടുോൻസാധി്കെ്ടുനേർ്കെ്ടുകൾ്കെ്റ്റ്അന്ടു

സൃതമായിലഷൽഫ്റ്റ്ലശോജക്റ്റ്റ്റ്റ്റ്കലണ്ടതിേയ്റ്റ്്കെ്ടുക

•േിജിലൻസ്റ്റ്ആൻഡ്റ്റ്വമാണിറ്ററി്മിറ്റിലയശകിലപട്ടുത്ടുക.

ആറ്ടുമാസതിലലാരി്കെൽേ്ടുന:സംഘടിപി്കെ്ടുകയ്ടുംലചയ്ടുക

•എഎം.സിഅന്ടുസരിച്ടുള്ള േി.എഫ്റ്റ്.റ്റി,

വസേനങൾശേവയാജനലപട്ടുത്ടുക. വേജ്റ്റ് 78,16 .1

 നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടൻറ/്ഡി.ഇ. ഒ .

അക്രിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)



•േർ്കെ്റ്റ്ഫയല്ടുകളിൽആന്ടുേൽമാസർസർ്കെ്ടുലറിൽേറയ്ടുന

ശേകാരമ്ടുള്ള 22 വഡാക്യൂലമന്റ്റ്റസ്റ്റ്

ഉലണ്ടന്റ്റ്ഉറപ്വര്ടുതിശേേൃതി ഫയൽതയാറാ്കെ്ടുക

•സസറ്റ്റ്റ്ഡയറികൃത്യമായിഎഴ്ടുതിസൂകി്കെ്ടുനതിന്ടുംവമറ്റ്റ്റ്

മാർക്ിർവദശംനൽക്ടുക

•മസർവറാൾലതാഴിലിടങളിൽഎതിച്ടുവശോജക്്റ്റ്ഇനീവഷ്യറ്റീ

േ്റ്റ്മീറ്റിംഗ്ൂടിേണിആരംഭി്കെ്ടുനതിന്റ്റ്സഹായി്കെ്ടുക

•കൃത്യമായഇടവേളകളിൽലതാഴിലിടംസന്ദർശിചലചയ്തലതാഴി

ൽഅളന്റ്റ്എംേ്ടു്കെിൽവരഖലപട്ടുത്ടുക

•ഡിമാൻഡ്റ്റ്അന്ടുസരിച്റ്റ്ലതാഴിൽനൽക്ടുക

•ലതാഴിലാളികൾ്കെ്റ്റ്അടിസ്ഥാനസ്കൗകര്യങൾഒര്ടു്കെ്ടുക

 മേറ്റ്

•മസർവറാൾകൃത്യമായിഒലപ്വപി്കെ്ടുക

•ഹാജരാകാതേര്ടുലടേിേരംഅടയാളലപട്ടുത്ടുക

•

മസർവറാളിൽലതാഴിൽദിനങള്ടുലടതീയതിഅടയാളലപട്ടുത്ടു

ക

•സസറ്റ്റ്റ്ഡയറിേൂർണ്ണമായ്ടുംേൂരിപി്കെ്ടുക

•ലതാഴിൽസസറ്റ്ടുകളിൽലേച്റ്റ്അേകടംനടനിട്ടുലണ്ട്ിൽ

സസറ്റ്റ്റ്ഡയറിയിൽഎഴ്ടുത്ടുകയ്ടുംനിർേഹണഉവദ്യാഗസ്ഥലരഅ

റിയി്കെ്ടുകയ്ടുംചികിതഉറപാ്കെ്ടുകയ്ടുംലചയ്ടുക

•

നിശിതഅളേില്ടുംഗ്ടുണനിലോരതില്ടുംവജാലിലചയ്ടുന്ടുണ്ട്റ്റ്

എന്റ്റ്ഉറപ്വര്ടുത്ടുക

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെചുമതലകൾ



 ബ്ലോക്ക്പ്രോഗ്രാംഓഫീസർ



േഞായത്ടുകലളലതാഴില്ടുറപ്ടുേദതിയ്ടുലടലഷൽഫ്റ്റ്ലഷ

ൽഫ്റ്റ്ഓഫ്റ്റ്

ലശോജക്റ്റ്റ്റ്റ്റ്തയാറാ്കെ്ടുനതില്ടുംേിവകശന്ദീകൃതാസൂശതണം

നടപിലാ്കെ്ടുനതില്ടുംോകലപട്ടുതണം.

ഈമസർവറാൾേിതരണംലചയ്ടുക,

േഞായത്ടുകള്ടുലടലതാഴില്ടുറപ്റ്റ്േദതിയ്ടുലടനിർേഹണ

വമൽവനാടംേഹി്കെ്ടുക.

േദതിയ്ടുലടലഭിചേിഭേങള്ടുലടയ്ടും,

േിതരണംലചയ്തേയ്ടുലടയ്ടും,

ഉേവയാഗിചേയ്ടുലടയ്ടുംകണ്കെ്ടുകൾസൂകി്കെ്ടുക.

ആേശ്യമായരജിസറ്ടുകൾസൂകി്കെ്ടുക.

 പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ്സെക്രട്ടറി

സലെശകടറിലതാഴില്ടുറപ്റ്റ്േദതിയ്ടുലടവമൽവനാടംശേേൃതിക

ള്ടുലടേില്ല്ടുകൾയഥാസമയംഅംഗീകരി്കെ്ടുക.

ലതാഴിലാളികള്ടുലടവേതനംയഥാസമയംഅംഗീകരി്കെ്ടുക,

ലതാഴിലാളികള്ടുലടവേതനംയഥാസമയംഡി.േി.ടി

മ്ടുഖാ്ിരംലതാഴിലാളികള്ടുലടഅ്കെ്കൗണ്ടിലലതിലയന്റ്റ്ഉറപാ

്കെ്ടുക

 ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ

ഗെ്റ്റ്രാമസഭതീര്ടുമാനശേകാരംശേേൃതികൾകലണ്ടത്ടുകശോഥ

മികഎസിവമറ്റ്റ്റ്തയാറാ്കെ്ടുകശേേൃതിയ്ടുലടസാവ്തികമായ

കാര്യങൾലതാഴിലാളികൾ്കെ്വിശദമാ്കെ്ടുക.

ശേേൃതിയ്ടുലടഅളേ്ടുകൾവരഖലപട്ടുത്ടുക. ലചലകക്മെഷർ

ലചയ്ടുക, േില്ല്ടുകൾതയാറാ്കെ്ടുോൻഡി.ഇ.ഒലയ.

സഹായി്കെ്ടുക

 ഡാറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്റർ



മസ്റ്റ്റ്റർ വറാൾേിതരണതിന്റ്റ്സഹായി്കെ്ടുക.

േൂർതിയായമസർവറാള്ടുകൾ

വമറ്റിൽനിന്ടുംവശഖരിച്വർ്കെ്റ്റ്േില്ല്ടുകൾേൂർതീകരിവച്വതന

േിതരണതിനടേടിസ്വീകരി്കെ്ടുക.

രജിസറ്ടുകൾസൂകി്കെ്ടുക.ലതാഴിലാളികള്ടുലടവേതനം

(ഡി.േി. ടി)മ്ടുവഖനഎന്റ്റ്ഉറപാ്കെ്ടുക

 മേറ്റ്

പെ്റ്റ്രേൃതിയ്ടുലടവമൽവനാടം.ലതാഴിൽകാർഡിൽആേശ്യമ്ടു

ള്ളേിേരങൾ കൃത്യമായിവരഖലപട്ടുത്ടുക.

അളവശേഖലപട്ടുതാന്ടുള്ളലമഷർലമൻറ്റ്റ്േ്ടു്കെ്റ്റ്ശേേൃതി

സ്ഥലത്ൂകി്കെ്ടുക.

ദിേസേ്ടുംലതാഴിലാളികള്ടുലടഹാജർമസർവറാളിൽഉറപ്ടുേര്ടു

ത്ടുക.േൂർതിയായ മസർ വറാൾ

വഡറ്റാഎൻശടിഓപവററ്ററ്ടുലടേ്കെൽഎതി്കെ്ടുക.


