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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

വർക്ക് കകാഡ്ക് : IF/351627

വർക്തിന്ക്റെ കേര്ക്:

വട്ടപാെ ഈസ്ക് വാർഡ്തിറെ വ്യക്തി ഗത ഫാം

കോണ്ക് ന്തിർമാണം

എസ്തികേറ്ക് തുക : 105000

ച്തിെവായതുക : 97794

േസകൊൾഎണം : 15

റതാഴ്തിൽതുടങ്തിയത്ക് : 24-12-18

അവസാന്തിച്ചത്ക് :04-02-19

കതാഴ്തിൽ ദ്തിനങൾ 364

1.കവർകേജ്ക്.കവർകേജ്ക് ഇല്ല

2..റചക്ക്െ്തിസ്ക് :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

3.ആക്ഷൻ പാൻ കകാപ്തി : ഫയെ്തിൽ



ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

4.ഭരണാനനുേത്തി : ഫയെ്തിൽ ഉണായ്തിരുനു.

അത്തിൽ എസ്തികേറ്ക് തുകയും പേവർത്തിയുറട

കേരും, വർക്ക് കകാഡും ഉണായ്തിരുനു.secure

കകാപ്തിആയ്തിരുനു.

5. സാക്കേത്തികാനുേത്തി : ഫയെ്തിൽ ഉണായ്തിരുനു.

ന അത്തിൽ പേവർത്തിയുോയ്തി ബന്ധറേട്ടു തുക,

പകേനമ്പർ, ഭരണാനുേത്തി നമ്പർ, സാക്കേത്തിക

അനുേത്തി തുക, റതാഴ്തിൽ ദ്തിനങൾ എന്തിവ

ഉണായ്തിരുനു. അസ്തിസന്ക്െ്ക് എഞ്തിനീയർ,

അറപകഡ്തിറഡ്ക് എഞ്തിനീയർ, ഓവർസ്തിയർ

എന്തിവരുറടഒപുംസീെുംഇല്ലായ്തിരുനു .

6.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക് എസ്തികേറ്ക് : ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു. അത്ക് ജനകീയ ഭാഷയ്തിൽ

ആയ്തിരുനു. അത്തിൽ േദ്ധത്തിയുറട കേര്ക്,

അട്കേൽ തുക, റതാഴ്തിൽ ദ്തിനങൾ, എന്തിവ

ഉണായ്തിരുനു.

7. അബ്്ക്പടാക്ക്റ്ക് എസ്തികേറ്ക്: ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

8.കപഡായ്തിങ്ക് ആന്ക്െ്ക് ഡ്തിസസന്തിങ്ക് : ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

9.ഡ്തിോൻഡ്ക് കഫാം :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

10.അകൊകകഷൻ കഫാം : ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

11.േസകൊൾ : ഉണായ്തിരുനു.



റവട്ട്തിത്തിരുതെുകൾഇല്ലായ്തിരുനു.

ഹാജർ, കവതനം,ഷാർപണ്തിങ്ക് ചാർജ്ക്,

റതാഴ്തിൊള്തികളുറടഒപ്ക്,റസപകട്ടെ്തിയുറട ഒപ്ക്, bdo

യുറട ഒപ്ക്, ോറ്തിന്ക്റെ ഒപ്ക് എന്തിവ കൃത്യോയ്തി

കരഖറപടുത്തിയ്തിട്ടുണ്ക്.

12.േസകൊൾ േൂറേന്ക്െ്ക് സ്തിേ്ക് : ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു. അത്തിൽ പേവർത്തിയുറട കേര്ക്,

ആക്ഷൻ പാൻ യൂണ്തിക്ക് ഐഡ്തി, AS, TS നമ്പർ

തീയത്തി, എസ്തികേറ്ക് തുക, പേവർത്തി uആരംഭ്തിച്ച

തീയത്തി തുടങ്തിയവ

കരഖറേടുത്തിയ്തിട്ടുണായ്തിരുനു.

അേൂർണോയ്തിരുനു.

13.കവജ്ക് െ്തിസ്ക് : ഉണായ്തിരുനു. അത്ക് േൂർണവും

ആയ്തിരുനു.

14.FTO കവജ്ക് െ്തിസ്ക് :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

15.M ബുക്ക് : ഫയെ്തിൽ ഉണായ്തിരുനു. എസ്തികേറ്ക്

പേകാരേുള്ള ഡീററയ്തിൽസ്ക് എഴുത്തിയ്തിരുനു.

ോർട്ട്ക്ബ്തില്ല്തിൽ ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

16.GEO Trake കഫാകട്ടാ :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

17.3 കസജ്ക് കഫാകട്ടാപഗാഫ്ക്ഫയെ്തിൽഇല്ലായ്തിരുനു.

18.വർക്ക് കംപീഷൻ സർട്ട്തിഫ്തികറ്ക് ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല

19.സസറ്ക്ഡയെ്തി :ഉണായ്തിരുനു.

*.കവർ കേജ്തിൽപേവർത്തിയുറട കേര്ക്, AS, TS

നമ്പർ, തീയത്തി എസ്തികേറ്ക് തുക, േ എന്തിവ



കരഖറേടുത്തിയ്തിട്ട്തില്ല. റചക്ക് െ്തിസ്ക്

ഉണായ്തിരുനു.അത്ക്േൂർണോയ്തിരുനു

*റപോജക്ക്റ്ക് േീറ്തിംഗ്ക് നടത്തിയ്തിട്ടുണ്ക്. വാർഡ്ക്

റേമ്പർഒപ്ക് കരഖറപടുത്തിയ്തിട്ട്തില്ല.

*.പേവർത്തി ന്തിർവഹണം വഴ്തി ഉണായ്തിട്ടുള്ള

പേകയാജനങൾഎഴുത്തിയ്തിട്ടുണ്ക്.

*.റതാഴ്തിെുെപ്ക് ഉേകരണങളുറട വാടക

കരഖറപടുത്തിയ്തിട്ടുണ്ക്.

* റതാഴ്തിൊള്തികളുറടസാക്ഷ്യേപതം ഉണ്ക്.

*.സന്ദർശനകുെ്തിപ്ക് കരഖപടുത്തിയ്തിട്ട്തില്ല.

ഫയൽ2

വർക്ക് കകാഡ്ക് :IF/400769

വർക്തിന്ക്െ കേര്ക്: വട്ടപാെ ഈസ്ക് വാർഡ്തിറെ

നീർതടാധ്തിഷ്്തിത േണ്ക് ജെ സംരക്ഷണ

പേവർത്തികൾ

എസ്തികേറ്ക് തുക : 283000

ച്തിെവായതുക : 126286

േസകൊൾഎണം :12

റതാഴ്തിൽതുടങ്തിയത്ക് : 02/03/2019

അവസാന്തിച്ചത്ക് :22/03/2019

1.കവർകേജ്ക്.ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല

2..റചക്ക്െ്തിസ്ക് :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല

3.ആക്ഷൻ പാൻ കകാപ്തി : ഫയെ്തിൽ



ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

4.ഭരണാനനുേത്തി : ഫയെ്തിൽ ഉണായ്തിരുനു.

5.സാക്കേത്തികാനുേത്തി :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുനു.

6.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക് എസ്തികേറ്ക് : ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

7. അബ്്ക്പടാക്ക്റ്ക് എസ്തികേറ്ക്: ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

8.കപഡായ്തിങ്ക് ആന്ക്െ്ക് ഡ്തിസസന്തിങ്ക് : ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

9.ഡ്തിോൻഡ്ക് കഫാം : ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.ന്തിർദ്തിഷ്ടകഫാേ്തിൽഅല്ല.

10.അകൊകകഷൻകഫാം :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരു

ന്തില്ല.

11.േസകൊൾ : ഉണായ്തിരുനു.

റവട്ട്തിത്തിരുതെുകൾഇല്ലായ്തിരുനു.

ഹാജർ, കവതനം,ഷാർപണ്തിങ്ക് ചാർജ്ക്,

റതാഴ്തിൊള്തികളുറട ഒപ്ക്,AE ഒപ്ക്, ോറ്തിന്ക്റെ ഒപ്ക്

എന്തിവകൃത്യോയ്തി കരഖറപടുത്തിയ്തിട്ടുണ്ക്.

12.േസകൊൾ േൂറേന്ക്െ്ക് സ്തിേ്ക് : ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

13.കവജ്ക് െ്തിസ്ക് : ഉണായ്തിരുനു. അത്ക് േൂർണവും

ആയ്തിരുനു.

14.FTO കവജ്ക് െ്തിസ്ക് :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

15.M ബുക്ക് : ഫയെ്തിൽ ഉണായ്തിരുനു.

സാക്ഷ്യറപടുത്തിയ സർട്ട്തിഫ്തികറ്ക്



ഇല്ലായ്തിരുനു.

16.GEO Trake കഫാകട്ടാ :ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

17.വർക്ക് കംപീഷൻ സർട്ട്തിഫ്തികറ്ക് ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

18.സസറ്ക്ഡയെ്തി :ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

ഫയൽ3

വർക്ക്കകാഡ്ക് :-IF/356441

വർക്തിന്ക്റെ കേര്ക് :- വട്ടപാെ ഈസ്ക് വാർഡ്തിൽ

നീർതട േര്തിോെനത്തിന്ക്റെ ഭാഗോയ്തി

തട്ടുത്തിര്തികൽ ബണ്ക്, കപടഞ്ക്തുടങ്തിയവ

എസ്തികേറ്ക് തുക :- 231000/-

ച്തിെവായതുക :- 224117/-

ആറകറതാഴ്തിൽദ്തിനങൾ :- 82

േസകൊൾ എണം :- 24

കവർകേജ്ക് :-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

റചക്ക്െ്തിസ്ക് :-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

 ആക്ഷൻപാൻ കകാപ്തി:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല

 ഭരണാനുേത്തി:- ഫയെ്തിൽ ഉണായ്തിരുനു.

റസപകട്ടെ്തി ഒപ്ക് ഉണായ്തിരുനു.സീൽ ഇല്ല.



 സാക്കേത്തികാനുേത്തി:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.എഞ്തിനീയർ ഒപ്ക് ഉണായ്തിരുനു.

 ഡീററയ്തിൽസ്ക് എസ്തികേറ്ക്:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

 കപഡായ്തിങ്ക് ആന്ക്െ്ക് ഡ്തിസസന്തിങ്ക്:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല

ഡ്തിോൻഡ്ക് കഫാം:-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

 അകൊകകഷൻ കഫാം :- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

 േസർ കൊൾ:- ഉണായ്തിരുനു. റവട്ട്തി

ത്തിരുതെുകൾ ഉണായ്തിരുനു. ഒരു കകാളം

േൂർണോയും റവട്ട്തിയ്തിരുനു . ഹാജർ, കവതനം,

റതാഴ്തിൊള്തികളുറട ഒപ്ക്, AE ഒപ്ക്, ോറ്തിന്ക്െ ഒപ്ക്

എന്തിവകൃത്യോയ്തി കരഖറപടുത്തിയ്തിട്ടുണ്ക്.

കവജ്ക് െ്തിസ്ക് :-ഉണായ്തിരുനു.

FTO േൂർണോയ്തി േൂര്തിപ്തിച്ച്തിട്ട്തില്ല.എല്ലാം FTOഇല്ല.

 M.ബുക്ക് :- ഫയെ്തിൽ ഉണായ്തിരുനു. M book



പേകാരം േഴകുഴ്തി 38ഉണായ്തിരുനു.

സസറ്ക്ഡയെ്തി :-ഉണായ്തിരുനു

ഫയൽ4

വർക്ക്കകാഡ്ക് :-IF/356443

വർക്തിന്ക്റെ കേര്ക് :- വട്ടപാെ ഈസ്ക് വാർഡ്തിറെ

നീർതട േര്തിോെനത്തിന്ക്റെ ഫാഗോയ്തി,

തട്ടുത്തിര്തികൽ,ബാൻഡ്ക്,റപടഞു ന്തിർോണം.

എസ്തികേറ്ക് തുക :-231000.

ച്തിെവായതുക :-169375

ആറകറതാഴ്തിൽദ്തിനങൾ :-952

റതാഴ്തിൽതുടങ്തിയത്ക് :-27/2/2019

അവസാന്തിച്ചത്ക്:-26/3/2019

േസകൊൾ എണം :-14

കവർകേജ്ക് :-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

റചക്ക്െ്തിസ്ക് :-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

ആക്ഷൻപാൻകകാപ്തി:-ഉണ്ക്

ഭരണാനുേത്തി:-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുനു.



സാക്കേത്തികാനുേത്തി:-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുനു.

 ഡീററയ്തിൽസ്ക് എസ്തികേറ്ക്:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

 കപഡായ്തിങ്ക് ആന്ക്െ്ക് ഡ്തിസസന്തിങ്ക്:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

ഡ്തിോൻഡ്ക് കഫാം:-ഉണ്ക്

 അകൊകകഷൻ കഫാം :- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

 േസർ കൊൾ:- ഉണായ്തിരുനു. റവട്ട്തി

ത്തിരുതെുകൾ ഇല്ലായ്തിരുനു. ഹാജർ, കവതനം,

റതാഴ്തിൊള്തികളുറട ഒപ്ക്, AE ഒപ്ക്, ോറ്തിന്ക്െ ഒപ്ക്

എന്തിവകൃത്യോയ്തി കരഖറപടുത്തിയ്തിട്ടുണ്ക്.

കവജ്ക് െ്തിസ്ക് :-ഉണ്ക്

M.ബുക്ക്:-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുനു.

സസറ്ക്ഡയെ്തി :-ഉണ്ക്.അേൂർണം

ടാക്തിംഗ്ക് കഫാെം :-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.



കഫാകട്ടാസ്ക് ഒനുംതറനഉണായ്തിരുന്തില്ല.

ഫയൽ5

വർക്ക്കകാഡ്ക് :-IF/400769

വർക്തിന്ക്റെ കേര്ക് :- വട്ടപാെ ഈസ്ക് വാർഡ്തിറെ

നീർതടാധ്തിഷ്്തിത േണ്ക് ജെസംരക്ഷണ

പേവർത്തികൾ.

എസ്തികേറ്ക് തുക :-283000

ച്തിെവായതുക :-126286

ആറകറതാഴ്തിൽദ്തിനങൾ :-466

റതാഴ്തിൽതുടങ്തിയത്ക് :-02/3/2019

അവസാന്തിച്ചത്ക്:-22/3/2019

േസകൊൾ എണം :-12

കവർകേജ്ക് :-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

റചക്ക്െ്തിസ്ക് :-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

 ആക്ഷൻപാൻ കകാപ്തി:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുന്തില്ല

ഭരണാനുേത്തി:-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുനു.

സാക്കേത്തികാനുേത്തി:-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുനു.



 ഡീററയ്തിൽസ്ക് എസ്തികേറ്ക്:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

 കപഡായ്തിങ്ക് ആന്ക്െ്ക് ഡ്തിസസന്തിങ്ക്:- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

ഡ്തിോൻഡ്ക് കഫാം:-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.

 അകൊകകഷൻ കഫാം :- ഫയെ്തിൽ

ഉണായ്തിരുനു.

 േസർ കൊൾ:- ഉണായ്തിരുനു. റവട്ട്തി

ത്തിരുതെുകൾ ഇല്ലായ്തിരുനു. ഹാജർ, കവതനം,

റതാഴ്തിൊള്തികളുറട ഒപ്ക്, AE ഒപ്ക്, ോറ്തിന്ക്െ ഒപ്ക്

എന്തിവകൃത്യോയ്തി കരഖറപടുത്തിയ്തിട്ടുണ്ക്.

 കവജ്ക് െ്തിസ്ക് :- ഉണായ്തിരുനു അത്ക് േൂർണവും

ആയ്തിരുനു.

M.ബുക്ക്:-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുനു.

സസറ്ക്ഡയെ്തി :-ഉണായ്തിരുന്തില്ല.

ടാക്തിംഗ്ക് കഫാെം :-ഫയെ്തിൽഉണായ്തിരുന്തില്ല.



കഫാകട്ടാസ്ക് ഒനുംതറനഉണായ്തിരുന്തില്ല.

ഫീൽഡീൽകണ്ടകാര്യങൾ

*ന്തിർമെേകൾസുന്തിത-3ബണ്ക്, 2േഴകുഴ്തി

*രാധാ േകൾസന്ധ്യ-ബണ്ക് 1,റടെസ്തിങ്ക് 1

* കഗാേത്തി േകൾ സഷെജ-

കൃഷ്തികനുകയാജ്യോക്തി റകാടുതു

* കജായ്ക്- േഴയ ബണ്ക് റെവൽ

റചയ്ുറകാടുതു

*അംബ്തിക-േഴകുഴ്തി 3,ബണ്ക് 5

*കാർത്തികകയൻനായർ-ബണ്ക് 3,േഴകുഴ്തി 2

*സകരാജ്തിന്തി-ബണ്ക് 2,

ഗ്ാമേഭറിദപാർട്

26/10/2019 11.30 േണ്തിക്ക് കരകുളം

േഞായത്തിറെ വട്ടപാെ ഈസ്ക്

വാർഡ്തിറെ പഗാേസഭ കരകുളം PHC

ൽ വച്ച്ക് നടനു. VRP ആര്യ ആേുഖം

േെഞുറകാണ്ക് കയാഗം ആരംഭ്തിച്ചു

അധ്യക്ഷറന ത്തിരറഞടുതു.

സര്തിത എന റതാഴ്തിൊള്തി ആണ്ക്



അധ്യക്ഷൻ.VRP അഞു. M R

പേത്തിജ്ഞ േെഞുറകാടുതു. ോറ്ക്

വത്സെകുോര്തി എല്ലാവർകും

സ്ാഗതം േെഞു. വാർഡ്ക് റേമ്പർ

േുഷ്പകുോര്തി കയാഗം ഉദ്ക്ഘാടനം

റചയ്ു. റതാഴ്തിൊള്തികളുറട

അവകാശങറള കുെ്തിച്ച്ക് Vrp േ്തിന്തി

സംസാര്തിച്ചു. െ്തികപാർട്ട്ക് Vrp നീതു

അവതര്തിപ്തിച്ചു. അത്തിനുകശഷം

ചർച്ച ആരംഭ്തിച്ചു. ശമ്പളം ക്തിട്ട്തിയ്തില്ല,

100 ദ്തിവസം േൂർത്തിയാക്തി േകക്ഷ

1000രൂേ കബാണസ്ക് ക്തിട്ട്തിയ്തില്ല., first

aid,ബൂട്ട്ക് കയുെ എന്തിവ ഇല്ല. കജാെ്തി

സേയംകുെച്ചു തരണം, 9.30 േുതൽ 4

േണ്തി വറര ആകണം, 150 ദ്തിവസം

റതാഴ്തിൽ ക്തിട്ടണം,

എന്തിവയായ്തിരുനു

റതാഴ്തിൊള്തികളുറട ആവശ്യങൾ.



Oversear ന്തിഖ്തിൽ ഇത്തിറനല്ലാം

േെുേട്തി നൽക്തി. േെഞു. Oversear

ന്തിഖ്തിൽ കയാഗത്തിൽ വന

എല്ലാവർകും നന്ദ്തി

േെഞു.തുടർന്ക് പഗാേസഭ

അവസാന്തിച്ചു.

പിർവഹണ ഉദ്യാഗസ്ഥർകായുള്ള

പിർദ്ദേശങ്ങൾ

ബി.ഡി.ഒ.

•േസർകൊള്തിൽബ്തിഡ്തിഒ

ഒപുംസീെുംേത്തിപ്തികുനത്തികനാറടാപംതീയത്തികൂട്തിഇടുവാ

ൻപശദ്ധ്തികകണതാണ്ക്

•അക്കൗണൻെ്ക്,ഡ്തി.ഇ.ഒ .അപക്തിഡ്തിറഡ്ക്എൻജ്തിനീയർ,

ഓവർസ്തിയർ

കേറുമാർഎന്തിവർക്ക്അവരുറടചുേതെകറളകുെ്തിച്ചുംഉതര

വാദ്തിത്ങറളകുെ്തിച്ചുംഏററടുത്ക്നടപ്തിൊകാൻസാധ്തികുന

പേവൃത്തികറള കുെ്തിച്ചുംേത്തിയായറപടയ്തിന്തിറ്കോടുകുക

•ബ്തിഡ്തിഓകഴ്തിയുനസേയങള്തിൽറതാഴ്തിൊള്തികറളയുംറതാ

ഴ്തിൽസ്ഥെങളുംസന്ദർശ്തികുനത്ക്ഗുണകരോയ്തിര്തികും

 സെക്രട്ടറി /അസിസ്റ്റൻറ്സെക്രട്ടറി

•േസർകൊള്തിൽഒപ്തിനും സീെ്തിനും

ഒപംതീയത്തികൂട്തികചർകുവാൻപശദ്ധ്തികുക



•ഏഴുരജ്തിസെുകൾ,എം.ബുക്ക്എന്തിവസാക്ഷ്യറപടുത്തി

ആധ്തികാര്തികതഉെപുവരുതുക

•റതാഴ്തിൊള്തികളുറടഅവകാശങൾ,

അട്തിസ്ഥാനസ്കൗകര്യങൾഎന്തിവഉെപുവരുതുക

•ച്തിക്തിത്സാച്തിെവുകൾകൃത്യോയ്തിഅനുവദ്തികുവാൻഉള്ളനട

േട്തികൾസ്ീകര്തികുക

•ഏററടുത്ക്നടപ്തിൊകുവാൻസാധ്തികുനവർകുകൾക്ക്അനു

സൃതോയ്തിറഷൽഫ്ക്റപോജക്ക്റ്ക്കറണത്തിവയ്ക്കുക

•വ്തിജ്തിെൻസ്ക്ആൻഡ്ക്കോണ്തിറെ്തി്കേമ്തിറ്തിറയശക്തിറപടുതുക.

ആെുോസത്തിറൊര്തികൽേുന:സംഘട്തിപ്തികുകയുംറചയുക

•എഎം.സ്തിഅനുസര്തിച്ചുള്ള ബ്തി.എഫ്ക്.റ്തി,

കസവനങൾപേകയാജനറപടുതുക. കേജ്ക് 78,16 .1

 നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടൻറ/്ഡി.ഇ. ഒ .

അക്രിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

•വർക്ക്ഫയെുകള്തിൽആനുവൽോസർസർകുെെ്തിൽേെയുന

പേകാരേുള്ള 22 കഡാക്യൂറേന്ക്െസ്ക്

ഉറണന്ക്ഉെപ്രുത്തിപേവൃത്തി ഫയൽതയാൊകുക

•സസറ്ക്ഡയെ്തികൃത്യോയ്തിഎഴുത്തിസൂക്ഷ്തികുനത്തിനുംകേറ്ക്

ോർക്്തിർകദശംനൽകുക

•േസർകൊൾറതാഴ്തിെ്തിടങള്തിൽഎത്തിച്ചുകപോജക്്ക്ഇനീകഷ്യറീ

വ്ക്േീറ്തിംഗ്ൂട്തിേണ്തിആരംഭ്തികുനത്തിന്ക്സഹായ്തികുക

•കൃത്യോയഇടകവളകള്തിൽറതാഴ്തിെ്തിടംസന്ദർശ്തിച്ചറചയ്റതാഴ്തി

ൽഅളന്ക്എംബുക്തിൽകരഖറപടുതുക

•ഡ്തിോൻഡ്ക്അനുസര്തിച്ച്ക്റതാഴ്തിൽനൽകുക

•റതാഴ്തിൊള്തികൾക്ക്അട്തിസ്ഥാനസ്കൗകര്യങൾഒരുകുക

 മേറ്റ്



•േസർകൊൾകൃത്യോയ്തിഒറപ്പ്തികുക

•ഹാജരാകാതവരുറടവ്തിവരംഅടയാളറപടുതുക

•

േസർകൊള്തിൽറതാഴ്തിൽദ്തിനങളുറടതീയത്തിഅടയാളറപടുതു

ക

•സസറ്ക്ഡയെ്തിേൂർണോയുംേൂര്തിപ്തികുക

•റതാഴ്തിൽസസറുകള്തിൽറവച്ച്ക്അേകടംനടന്തിട്ടുറണ്കേ്തിൽ

സസറ്ക്ഡയെ്തിയ്തിൽഎഴുതുകയുംന്തിർവഹണഉകദ്യാഗസ്ഥറരഅ

െ്തിയ്തികുകയുംച്തിക്തിത്സഉെപാകുകയുംറചയുക

•

ന്തിശ്തിതഅളവ്തിെുംഗുണന്തിെവാരത്തിെുംകജാെ്തിറചയുനുണ്ക്

എന്ക്ഉെപ്രുതുക

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെചുമതലകൾ

 ബ്ലോക്ക്പ്രോഗ്രാംഓഫീസർ



േഞായതുകറളറതാഴ്തിെുെപുേദ്ധത്തിയുറടറഷൽഫ്ക്റഷ

ൽഫ്ക്ഓഫ്ക്

റപോജക്ക്റ്ക്തയാൊകുനത്തിെുംവ്തികകപന്ദീകൃതാസൂപതണം

നടപ്തിൊകുനത്തിെുംോകറപടുതണം.

ഈേസർകൊൾവ്തിതരണംറചയുക,

േഞായതുകളുറടറതാഴ്തിെുെപ്ക്േദ്ധത്തിയുറടന്തിർവഹണ

കേൽകനാട്ടംവഹ്തികുക.

േദ്ധത്തിയുറടെഭ്തിച്ചവ്തിഭവങളുറടയും,

വ്തിതരണംറചയ്വയുറടയും,

ഉേകയാഗ്തിച്ചവയുറടയുംകണകുകൾസൂക്ഷ്തികുക.

ആവശ്യോയരജ്തിസെുകൾസൂക്ഷ്തികുക.

 പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ്സെക്രട്ടറി



സറെപകട്ടെ്തിറതാഴ്തിെുെപ്ക്േദ്ധത്തിയുറടകേൽകനാട്ടംപേവൃ

ത്തികളുറടബ്തില്ലുകൾയഥാസേയംഅംഗീകര്തികുക.

റതാഴ്തിൊള്തികളുറടകവതനംയഥാസേയംഅംഗീകര്തികുക

,റതാഴ്തിൊള്തികളുറടകവതനംയഥാസേയംഡ്തി.ബ്തി.ട്തി

േുഖാന്തിരംറതാഴ്തിൊള്തികളുറടഅക്കൗണ്തിറെത്തിറയന്ക്

ഉെപാകുക

 ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ

ഗെ്ക്രാേസഭതീരുോനപേകാരംപേവൃത്തികൾകറണതുകപോഥ

േ്തികഎസ്തികേറ്ക്തയാൊകുകപേവൃത്തിയുറടസാക്കേത്തികോയ

കാര്യങൾറതാഴ്തിൊള്തികൾക്്തിശദോകുക.

പേവൃത്തിയുറടഅളവുകൾകരഖറപടുതുക. റചറകക്മെഷർ

റചയുക, ബ്തില്ലുകൾതയാൊകുവാൻഡ്തി.ഇ.ഒറയ.

സഹായ്തികുക

 ഡാറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്റർ

മസ്ക്റർ കൊൾവ്തിതരണത്തിന്ക്സഹായ്തികുക.

േൂർത്തിയായേസർകൊളുകൾ

കേറ്തിൽന്തിനുംകശഖര്തിച്ച്ർക്ക്ബ്തില്ലുകൾേൂർതീകര്തികച്ച്തന

വ്തിതരണത്തിനടേട്തിസ്ീകര്തികുക.

രജ്തിസെുകൾസൂക്ഷ്തികുക.റതാഴ്തിൊള്തികളുറടകവതനം

(ഡ്തി.ബ്തി. ട്തി)േുകഖനഎന്ക്ഉെപാകുക

 മേറ്റ്

പെ്ക്രവൃത്തിയുറടകേൽകനാട്ടം.റതാഴ്തിൽകാർഡ്തിൽആവശ്യേു

ള്ളവ്തിവരങൾ കൃത്യോയ്തികരഖറപടുതുക.

അളകപവഖറപടുതാനുള്ളറേഷർറേൻെ്ക്ബുക്ക്പേവൃത്തി

സ്ഥെത്ൂക്ഷ്തികുക.

ദ്തിവസവുംറതാഴ്തിൊള്തികളുറടഹാജർേസർകൊള്തിൽഉെപുവരു



തുക.േൂർത്തിയായ േസർ കൊൾ

കഡറാഎൻപട്തിഓപകെറെുറടേകൽഎത്തികുക.


