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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനരായി സ്വതഗന്തഭരാരതതിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും സുഗ്രധരാനവും

ശക്തവുമരായ നിയമമരാണ് മഹരാത്മ ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് നിയമം. ഇന്ത്ത്യയിടല

സരാധരാരണകരാരരായ ജനങ്ങളുടെ ടതരാഴിൽ ടെയുവരാനുള്ള അവകരാശടത സംരകിച്ചു

നിലനിർതുന്നതിനരായി ഇന്ത്ത്യൻ ്രരാർലടമൻറ് അം്ീകരിച്ച്, ഗ്രസിഡൻറ് ഒപുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റംബർ

മരാസംഅഞരാംതീയതി മുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.  

ഇന്ത്ത്യയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനരായി നിരവധി ഗ്രാമവികസന ്രദ്ധതികൾ

നെപിലരാകിയിരുന്നുടവങിലും ്ുണഫലം ശരിയരായവിധതിൽ ജനങ്ങളിൽ എതരാതിരുന്നതിടന

തുെർന്ന് ്രരാർലടമൻറ് ്രരാസരാകിയ മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് നിയമതിന്ടറ

ഗ്രരാഥമിക ലക്ത്യം ഒരു ഗ്രാമീണ കുെുംബതിന് നിയമംവഴി ഒരു സരാമ്പതിക വർഷം 100 ടതരാഴിൽ

േിനങ്ങൾ ഉറപുനൽകുകടയന്നതരാണ.് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനും  ടമച്ചടപട്ട ജീവിതസരാഹെര്ത്യം

ഉറപരാകുന്നതിനും അതിലൂടെ േരാരിഗേ്ത്യ നിർമരാർജ്ജനവും സുസിര വികസനവും ആണ് ഈ

നിയമതിന്ടറ  ഗ്രരാധരാന ലക്ത്യം. െൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ടതരാഴിലരാളികടള ദമരാെിപികുകയും

മരാന്ത്യമരായ ദവതനം നൽകി അവരുടെ കുെുംബതിന് ഗകയ ദശഷി വർദ്ധിപിച്ച് േരാരിഗേ്ത്യതിൽ നിന്നും

കരകയറരാൻ ടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതിവിഭവ ്രരി്രരാലനതിലൂടെ ഓദരരാ

 ഗ്രദേശതിന്ടറയും വിഭവരാെിതറ ശക്തമരാകുകയും, അതിലൂടെ വരൾച്ച, മട്രാലിപ,് ടവള്ളടപരാകം,

വനനശീകരണം തുെങ്ങിയ ്രരാരിസിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരകണം നൽകുകയും അതിലൂടെ

ഉത്്രരാേനം, ഉത്്രരാേനകമത എന്നിവ വർദ്ധിപികുവരാനും ്രദ്ധതി ഗ്രവർതനങ്ങളിൽകൂെി കഴിയുന്നു.

ഗ്രകൃതിവിഭവ ്രരി്രരാലനതിന് ഏറ്റവും ഗ്രധരാനടപട്ട ഘെകമരാണ് ജലസംരകണവും അതിൻടറ

സുരകിതത്വവും ഇവ ടതരാഴിലുറപ് ഗ്രവർതനങ്ങളിൽഉറപ് വരുതുവരാൻകഴിയുന്നു.

2018-ൽ ദകരളം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രളയേുരന്തം ഏറ്റുവരാങ്ങിയ നരാെരാണ.് ദകരളതിടല എലരാ ജിലകളിലും

ഈ ഗ്രളയം വളടരയധികം േുരന്തങ്ങൾ ഉണരാകിയിട്ടുള്ളതരാണ.് അദത ദകരളം തടന്നയരാണ് മരാർച്ച്

മരാസദതരാെുകൂെി ശക്തമരായ വരൾച്ചയും കുെിടവള്ളകരാമവും അനുഭവടപെുന്നത്. ഈ

അവസരതിലരാണ് എഗതദയരാ നൂറ്റരാണുകളരായി നരാം നിർമിച്ച കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ

ഗ്രരാധരാന്ത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജലസുരകടയ കുറിച്ച് െിന്തികുദമ്പരാൾഅതിനുദവണ വലിയ സരാദങതിക

വിേ്ത്യടയ കുറിച്ചരാണ് നരാം ആേ്ത്യം െിന്തികുക. ടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതി നമുക് ഗ്രധരാനമരായും കരാണരാൻ

കഴിയുന്ന ഒരു  വസ്ുതയരാണ് മഴകുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമരാണ ഗ്രവൃതി കളിൽ ടതരാഴിലരാളികൾ

കൂെുതലരായും ഗശദ്ധ ടെലുതിയരാൽ ഭൂ്ർഭജലടത അളവിടന നമുക് നല രീതിയിൽ ഉയർതുവരാൻ

സരാധികുന്നു. ഗ്രധരാനമരായും ദമൽപറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസംരകണതിനും ജലസംഭരണതിന്

കരാര്ത്യമരായ രീതിയിൽതടന്നബരാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നരാം ്രഞവത്സര ്രദ്ധതിയുമരായി ടതരാഴിലുറപ് ബനടപെുതി കരാർഷിക ്രദ്ധതികൾ

ജനങ്ങളിടലതികൽ, കരാർഷിദകരാത്്രരാേനതിൽ സ്വയം്രര്ത്യരാപ്ത കകവരികൽ, തരിശുഭൂമികളിലും

സ്വകരാര്ത്യ ഭൂമിയിലും ട്രരാതുസരാ്രനങ്ങളിലും ഫലവൃകങ്ങൾ ടവച്ചു്രിെിപികൽ, എന്നിവ

നെതിവരുന്നു. ്രഞരായതിടല വിവിധ ദതരാെുകളിൽ തെയണ നിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

്രെുതരാകുളം, നീർകുഴി, കയരാല നിർമരാണം, കിണർ റീെരാർജ്ജിങ് തുെങ്ങിയവഴി ജലസംരകണവും

ഉറപുവരുതുന്നു.  ഇങ്ങടന മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതി ്ുണദഭരാക്തരാകളരായ

ജനങ്ങൾക്ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപരാകുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവരാരം ടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള ്രദ്ധതി നിർവഹണതിലൂടെ ഗ്രാമീണദമഖലയുടെ  സുസിര ആസ്ി വികസനം

എന്നതരാണ് ലക്ത്യം ടവകുന്നത്. 2005-ൽ ഗ്രരാബല്ത്യതിൽ വന്ന നിയമമനുസരിച്ച് ഇന്ത്ത്യയിടല 200

ജിലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടതിൽ നെപിലരാകുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജിലകളിദലകും വ്ത്യരാ്രിപികുകയും

ടെയ്ു. അതനുസരിച്ച് ദകരാട്ടയം ജിലയിലും ്രദ്ധതി ഗ്രവർതനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയും ഇദപരാഴും തുെർന്നു

ടകരാണിരികുകയും ടെയുന്നു.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം തൊഴ്ധിലാള്ധിേൾ ്്പ് ഉറപ്പ് നൽേുന്നപത്പ്അവോശങ്ങൾ

1. ടതരാഴിൽ കരാർഡ് ലഭികുവരാൻ ഉള്ള അവകരാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 1-5, എ.എം. സി.

അദ്ധ്ത്യരായം-3

2. അദ്രകിച്ച് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ടതരാഴിൽ ലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശവുംആയതിന് കകപറ്്റ

രസീത് ലഭികുന്നതിനും ഉള്ളഅവകരാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 1; ഖണിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അടലങിൽ ടതരാഴിലിലരായ്മ ദവതനം ലഭികുവരാനുള്ള അവകരാശം ആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4 &

്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ് ദഗ്രരാജക്് തയരാറരാകുവരാനുള്ളഅവകരാശം

5. അഞ് കിദലരാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതരാഴിൽ ലഭികരാനുള്ള അവകരാശം അടലങിൽ ദവതനതിന്ടറ

 10%അധികംലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിഗശമ സൗകര്ത്യം, ഗ്രഥമശുഗശൂഷ സൗകര്ത്യം ഇവ ലഭികുന്നതിനുള്ള അവകരാശം

ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം
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8. ദവതനവിതരണതിടലകരാലതരാമസതിന്  നഷ്ട്രരിഹരാരം ലഭികുവരാനുഉള്ളഅവകരാശം

9. സമയബനിതമരായുള്ള്രരരാതി ്രരിഹരാരതിനുള്ളഅവകരാശം

10. ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റ നെതുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

തൊഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ

1. കൃത്ത്യസമയത് ടതരാഴിൽസലത്ഹരാജരരായി ഒപ് വയ്കുക.

2. ടതരാഴിലുറപ് ഗ്രാമസഭയ്ക് ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റ ഗ്രാമസഭയുംകൃത്ത്യമരായി ്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത്പരാസിക് വസ്ുകൾ ഉ്രദയരാ്ികുവരാദനരാകതികുവരാനും ്രരാെുള്ളതല

4. സിറ്റിസൺ ഇൻദഫരാർദമഷൻ ദബരാർഡ് ഗ്രവൃതി യുടെ ആരംഭഘട്ടതിൽ തടന്ന

നിർബനമരായുംവയ്ദകണതരാണ്

5. ഗ്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമരായ ഗ്രവൃതികൾഏടറ്റെുത് നെപിലരാകുക.

6. ആസ്ി സൃഷ്ടികുന്ന ഗ്രവൃതികൾ   കടണതി ദമറ്്റടനയും ്രഞരായത് അധികൃതടരയും

   അറിയികുക.

മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതി ഗ്രകരാരം ടതരാഴിലരാളികൾക് ദവണ

ആനുകൂല്ത്യങ്ങടള കുറിച്ചും അതുമരായി ബനടപട്ട ആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചും നിയമതിന്ടറ

ആമുഖതിൽ ഗ്രസ്രാവിച്ചിട്ടുണ്. ടതരാഴിലരാളികളുടെയും അവരുടെ ആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയും കുറിച്ച് ഒരു

തനതരായ വിശേീകരണം ഈ റിദപരാർട്്ട മുഖരാന്തരം ടതരാഴിലരാളികളരായ നിങ്ങളിദലക് എതികുവരാൻ

സരാധികും. ഈ റിദപരാർട്്ട അെിസരാനതിൽ നിങ്ങൾക് ഗ്രരാപ്മരാകരാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി

വസ്ുതരാ്രരമരായകരാര്ത്യങ്ങൾകകവരികരാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയടട്ട.

തൊഴ്ധിലുറപുപദ്ധെ്ധിയ്ധിൽഏതറടുത്പ് തെയാൻപറ്ധിയ ഗപവൃത്ധിേൾ

1. വ്ധിഭാഗംഎ : ഗ്രകൃതി വിഭവ്രരി്രരാലനവുമരായിബനടപട്ട ട്രരാതു ഗ്രവൃതികൾ

2. വ്ധിഭാഗം ബ്ധി: സമൂഹതിൽ അവശത അനുഭവികുന്ന വിഭരാ്ങ്ങൾകുള്ള വ്ത്യക്തി്ത

ആസ്ികൾഖണിക 5ൽ്രരരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്മരാഗതം

3. വ്ധിഭാഗം േ്ധി: ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉ്രജീവന മിഷൻ നിബനനകൾ അനുസരികുന്ന സ്വയം

സഹരായസംഘങ്ങൾക്ട്രരാതുഅെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വ്ധിഭാഗംഡ്ധി: ഗ്രാമീണഅെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്

ട്രരാതുസമൂഹം ്രദ്ധതി നിർവഹണടത ്രറ്റിയും ട്രരാതു ധനം ടെലവഴികുന്നതിടനകുറിച്ചും

്രരസ്ത്യവും സ്വതഗന്തവുമരായ നെതുന്ന ്രരിദശരാധനയരാണ് സരാമൂഹ്ത്യ ഓഡിറ്്റ. ടതരാഴിലുറപ് നിയമം

അനുശരാസികുന്നത് വർഷതിൽ എലരാ വരാർഡിലും രണ് ഗ്രരാവശ്ത്യം ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്രാമസഭ

നിർബനമരായും നെദതണതരാണ.് സുതരാര്ത്യത ഉറപുകു വരുതി, അഴിമതിരഹിതമരാകുകയും അതുവഴി

സേ്ഭരണം സരാധ്ത്യമരാന്നതിനും ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്്റ സമൂഹടത ്രരാകടപെുതുന്നു. ്രദ്ധതി വിഭരാവനം

ടെയുന്ന രീതിയിൽ ്ുണദഭരാക്തരാകളുടെ ജീവിതസരാഹെര്ത്യതിൽ ഫലഗ്രേമരായ മരാറ്റം സൃഷ്ടികുന്നതിന്

ട്രരാതു്രണം ശരിയരായ രീതിയിൽ വിനിദയരാ്ിച്ച് ലക്ത്യഗ്രരാപ്ി കകവരിച്ചിട്ടുദണരാ എന്ന

വിലയിരുതലും  ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്്റ നെതുന്നു. കഴിഞ്ഞ ്രതുവർഷമരായി തുെർന്നുടകരാണിരികുന്ന

്രദ്ധതി ഗ്രവർതനങ്ങടളകുറിച്ചുള്ള  സരാമൂഹിക ഓഡിറ്്റ, ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതി നിയമം ടസകൻ 17 (2)

അനുസരിച്ച് എരുദമലി ്രഞരായതിൽ ്രതരാം വരാർഡ് തുമരം്രരാറയിൽ 2019 മരാർച്ച് 18 മുതൽ 23 വടര

നെതടപട്ടു.

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് ഗപഗേ്ധിയ

1 പശാതലം ഒെു്ൽ

ദ്രാക് തലതിലും ഗ്രാമ ്രഞരായത് തലതിലും ്രദ്ധതി നിർവഹണ ഉദേ്ത്യരാ്സനരായ ദ്രാക്

ഓഫീസർ (BDO), ്രഞരായത് ടസഗകട്ടറി, മറ്്റ നിർവഹണ ഉദേ്ത്യരാ്സർ തുെങ്ങിയവരുമരായി ദ്രാക്

റിദസരാഴ്് ദ്രഴ്ൺ നെതിയ കൂെിയരാദലരാെനയിൽ ഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്  തുെർ ഗ്രഗകിയകൾ

ആസൂഗതണം ടെയുകയും ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റ ഗ്രാമസഭരാ തീയതി നിശ്ചയികുകയും ടെയുന്നു.

2. േയൽപെ്ധിദശാധന

ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്രഗകിയ ആരംഭിച്ചിരികുന്ന തിയതിയ്ക്  മുൻ്രുള്ള ആറ് മരാസകരാലയളവിൽ

വരാർഡിടല ഗ്രവൃതി ഫയലുകൾ, ഏഴ് രജിസറുകൾ, അദതരാടെരാപം അനുബനദരഖകളും

സൂക്മ്രരിദശരാധനനെതുന്നു.

3. ഗപവൃത്ധിസ്ഥലപെ്ധിദശാധന

ഓദരരാ ഗ്രവൃതി യും എസിദമറ്റിൽ ഗ്രതി്രരാേികുന്ന അളവിലും ്ുണതിലും നെപിലരാകിയിട്ടുദണരാ

എന്നും ആ ഗ്രവൃതിയുടെ ്ുണ ഫലതിന്ടറ  വ്ത്യരാപ്ി തിട്ടടപെുതുകയും ഗ്രസ്ുത ടതരാഴിലിെങ്ങളിൽ

ടതരാഴിലരാളികൾക് ലഭിദകണ അവകരാശ ആനുകൂല്ത്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണരാ എന്നും  ഗ്രവൃതി സല

്രരിദശരാധനയിലൂടെ ലക്ത്യം ടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തെം ഉള്ളവ്ധിവെദശഖെണം

്രദ്ധതി ്ുണദഭരാക്തരാകളുടെ വീെുവീെരാന്തരം ടെന്ന് ദനരിൽ കണ് ്രദ്ധതിയുടെ
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നിർവഹണടതകുറിച്ചും ്ുണ ഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്രരായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തെള്ധിവ്പ് ദശഖെണം

ഫയൽ ്രരിദശരാധന, ഗ്രവൃതി സല ്രരിദശരാധന, വീെുവീെരാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം തുെങ്ങിയ

ഓഡിറ്്റ ഗ്രഗകിയകടണതലുകളുടെ വസ്ുനിഷ്ഠമരായ ടതളിവ് ദശഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  ദബാധവൽ്െണം

സരാമൂഹ്ത്യ ഇെട്രെലുകളിലൂടെ ്രദ്ധതി വിജയം ഉറപു വരുതി ്രൗരരാവദബരാധം  ഉയർതുകയും

ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്രഗകിയ വിജയിപികുകയും ടെയുന്നതിന് ആവശ്ത്യമരായ ദബരാധവൽകരണം

ഗ്രവർതനങ്ങൾനെപിലരാകുന്നു.

7. റ്ധിദപാർട്പ് െയാറാ്ൽ

ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്രഗകിയയിടല കടണതലുകളും നി്മനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും  ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്്റ

ഗ്രാമസഭയിൽെർച്ച ടെയ്്അം്ീകരാരം നെതുന്നതിനരാവശ്ത്യമരായകരെ് റിദപരാർട്്ട തയരാറരാകുന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭ

്രശ്ചരാതലം ഒരുകൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയികടപട്ട േിനതിൽ സൗകര്ത്യഗ്രേമരായ സലത് ഗ്രാമസഭ

ദെർന്ന് കരെ് റിദപരാർട്്ടഅവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും,തിരുതൽ ഗ്രഗകിയകളും, അം്ീകരാരം

ദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെ്രെികളുംകകടകരാള്ളുന്നു

എ.എം.േ്ധി. അദ്ധ്യായം- 7.11.5 ഗപോെമുള്ള ഗപവൃത്ധി േയൽ - പെ്ധിദശാധനയുതട

േതണതലുേൾ

േവർദപജ്പ്

എ.എം.സി. ഗ്രകരാരമുള്ളകവർദ്രജ്ഫയലിൽസൂകിച്ചിട്ടുള്ളത്അഭിനന്ദനരാർഹമരാണ.്  

.

തെ ്്പ് ല്ധിസ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതിഫയലിൽ ഗകമഗ്രകരാരംഏടതരാടകദരഖകൾഎവിടെഏത് ദ്രജ് മുതൽസൂകിച്ചിരികുന്നു

എന്ന് മനസിലരാകുവരാനുള്ളആധികരാരിക ദരഖയരാണ് ടെക്ലിസ.്്രരിദശരാധിച്ച 5ഫയലുകളിൽ ഒന്നിലും

 ടെക്ലിസ് കരാണരാൻസരാധിച്ചില.             

ആക്ഷൻപാൻ ദോപ്ധി           

ഗ്രസ്ുത ഗ്രവൃതി ്രഞരായതിടല നെപു വർഷതിടലആനുവൽ ആകൻപരാനിൽ ഉൾടപട്ടതരാണ് എന്ന്

ടതളിയികുവരാനുള്ള ദരഖയരാണ് ആകൻപരാൻന്ടറ ദകരാപി.  ്രരിദശരാധിച്ച ഒരു ഫയലുകളിലും ആകൻ

പരാനിന്ടറ ദകരാപികരാണുവരാൻസരാധിച്ചില.  

എസ്ധിദമറ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതി എങ്ങടന, എഗത അളവിൽ ടെയണടമന്ന് സരാദങതികമരായി ഗ്രതി്രരാേികുന്ന ആധികരാരിക

ദരഖയരാണ് എസിദമറ്്റ. ്രരിദശരാധന ഭരാ്മരായി കടണതിയിട്ടുള്ളത് എലരാ ഗ്രവൃതി ഫയലുകളിലും

എസിദമറ്്റ സൂകിച്ചിട്ടുണ്. സരാധരാരണ ജനങ്ങൾക് മനസിലരാകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ഭരാഷയിൽ ദവണം

എസിദമറ്്റ തയരാറരാകരാൻ. എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച് ഒരു ഫയലിലും ജനകീയ എസിദമറ്്റ കരാണുവരാൻ

സരാധിച്ചില. ഗ്രവൃതിയുടെ  ഓദരരാ ഘട്ടതിടലയും വിശേവിവരങ്ങൾ എസിദമറ്റിൽ ഗ്രതി്രരാേിച്ചിട്ടുണ്

എന്നത് ഗ്രശംസനീയമരാണ.്

ോദ്കേെ്ധിോനുമെ്ധി പഗെം

ഒരു ഗ്രവൃതിക് സരാദങതികവിേഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ് എന്നതിനുള്ള ആധികരാരിക ദരഖയരാണ്

സരാദങതിക അനുമതി ദരഖ. ്രരിദശരാധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും സരാദങതികരാനുമതി ദരഖ

ഉണരായിരുന്നു. സരാദങതികരാനുമതി ദരഖയിൽ ഒപിെുന്ന സരാദങതികവിേഗ്ധർ അതിദനരാടെരാപം ഒപിട്ട

തീയതികൂെി  ദെർദകണതുണ്അതിനരാൽ  ഇകരാര്ത്യതിൽ  ഗ്രദത്ത്യക ഗശദ്ധ്രുലർദതണതരാണ്.

ഭെണാനുമെ്ധി ദെഖ

ഗ്രവൃതി ടെയുന്നതിന് നിർവഹണ സരാ്രനം നൽകുന്ന അനുമതിയരാണ് ഭരണരാനുമതി ദരഖ  ഈ ദരഖ

എലരാ ഫയലുകളിലും സൂകിദകണതരാണ.് 2 ഗ്രവൃതി ഫയലുകളിലും ടസക്ത്യുറിൽ നിന്നും ലഭികുന്ന

ദകരാപി ആണ് ഉണരായിരുന്നത്, ടസക്ത്യൂറിൽ  നിന്നും ലഭികുന്ന ദകരാപി ആയരാൽ ദ്രരാലും  ്രഞരായത്

ടസഗകട്ടറിയുടെ ഒപ്, സീൽ  തീയതി എന്നിവ ദരഖടപെുദതണത് നിർബനമരാണ.് എന്നരാൽ ഇതരം

അെയരാളടപെുതലുകൾ ഒന്നും തടന്ന ഭരണരാനുമതി ദരഖയിൽ കരാണരാൻ സരാധിച്ചില. ഭരണരാനുമതി

ലഭികുന്നതിന് സമർപികുന്ന ദരഖകളിൽ  ഗ്രാമസഭ അം്ീകരാരതിന്ടറ ്രകർപ് ഉൾടപെുദതണതുണ്

ആയതിനരാൽ ഗ്രസ്ുത ഗ്രാമ സഭ തീരുമരാനതിന്ടറ അതരായത്  ഗ്രവൃതി ഗ്രാമ സഭ  അം്ീകരിച്ചതിന്ടറ

്രകർപും ഭരണരാനുമതിയ്ടകരാപം ഗ്രവൃതിഫയലിൽ ദെർദകണതരാണ്.

ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദോം
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ടതരാഴിലരാളികൾ ടതരാഴിൽ ആവശ്ത്യടപട്്ട നൽകുന്ന അദ്രകയരാണ് ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം. ടതരാഴിൽ

ആവശ്ത്യട്രട്ടവർക് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ദജരാലി നൽകിദയരാ എന്നറിയുവരാൻ സഹരായികുന്ന

ദരഖകൂെിയരാണ് ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം. ്രരിദശരാധിച്ച 5 ഫയലിൽ ഒരു ഫയലിൽ ദ്രരാലും ഡിമരാൻഡ് ദഫരാo

കരാണരാൻസരാധിച്ചില.

വർ ്്പ് അദലാദ്ഷൻ  ദോം

ഗ്രവൃതി അനുവേിച്ചുടകരാണ് നിർവഹണ ഉദേ്ത്യരാ്സർ നൽകുന്ന അനുമതിയരാണ് വർക്

അടലരാദകഷൻ ദഫരാo. അദ്രകിച്ച് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ഗ്രവൃതി ലഭിദച്ചരാ എന്നറിയരാൻ ഈ ദഫരാം

സഹരായികുംഎന്നരാൽ 5-ൽഒരു ഗ്രവൃതികളുടെഫയലിൽ ദ്രരാലുംഈദഫരാംകരാണരാൻസരാധിച്ചില.

മസർ  ദറാൾ

ടതരാഴിലരാളികളുടെ ഹരാജർനില ദരഖടപെുതരാൻ ഉള്ള ദരഖയരാണ് മസർ ദറരാൾ. മസർ  ദറരാളുകളിൽ ബി

ഡി ഒ., ടസഗകട്ടറി എന്നിവർ തീയതി വച്ച് ഒപ്,സീൽ  എന്നിവ ്രതിപിദകണതരാണ.് എന്നരാൽ ഒപും സീലും

മരാഗതദമ ഫയലിൽ കരാണരാൻ സരാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീയതി ഉണരായിരുന്നില. ഫയൽ ്രരിദശരാധിച്ചതിൽ നിന്നും

മസർ ദറരാളുകളിൽടവട്ടിതിരുതലുകൾകരാണടപട്ടു.

 WC/333929എന്നവർക്ഫയലിൽമസർ ദറരാളിൽ

 ഇദത ഫയലിൽ മസർ ദറരാൾ നമ്പർ 16741-ൽ ടവട്ടി തിരുതലുകൾ ഉണരായിരുന്നു ( ആബ്ടസന്റ

നു ്രുറത് ഒപ് വരായിച്ചിരുന്ന).

 WC/339613 എന്ന വർക് ഫയലിടല മസർ ദറരാൾ നമ്പർ 1517-ൽ ടവട്ടി തിരുതൽ ഉണരായിരുന്നു

(ടതരാഴിൽ കരാർഡ് ഉെമ 10/336 ശരാലിനി സജി, ഒപിട്ടിരുന്നതിനു ്രുറത് ആബ്ടസന്റ

ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു)

ടവട്ടിതിരുതലുകൾ ടെയുദമ്പരാൾ വിശേീകരണം നൽകി ഒപ് വയ്ദകണതരാണ് എന്നരാൽ അവദയരാന്നും

കരാണരാൻ സരാധിച്ചിട്ടില. ടമഷർടമന്റ് ബുക് നമ്പർ മസർ  ദറരാളുകളിൽ ഉണരാകണം എന്നരാൽ അവ ഒരു

മസർ ദറരാളിലും ദരഖടപെുതിയിട്ടില.

തമഷർതമന്പ്റ്പ് ബു ്്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതി എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരം കൃത്ത്യമരായ അളവിൽ ആണ് ടെദയണത് എന്നും ടെയ്ിരികുന്നത്

ഇഗ്രകരാരംതടന്നടയന്ന് മനസിലരാകരാനുള്ളആധികരാരിക ദരഖയരാണ് ടമഷർടമന്റ് ബുക്.

്രരിദശരാധനവിദധയമരാകിയ 5 ഫയലുകളിലും എം -ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ കൃത്യമായി അളവുകളും മറ്റു

വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട.് ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അധികാരിയുടെ പേരും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

തമറീെ്ധിയൽതഗപാേ്യൂർതമന്പ്റ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതി ക് സരാദങതിക എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരം ആവശ്ത്യമുള്ള സരാധനസരാമഗ്ികൾ വരാങ്ങുന്നതിനുള്ള

നെ്രെിഗകമങ്ങൾ ഗ്രതി്രരാേികുന്ന ദരഖയരാണ് ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രരാക്ത്യൂർടമന്റ.് ്രരിദശരാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ

ഒന്നിൽപോലും സാധനസാമഗ്രികൾആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല .

ദവജ്പ്  ല്ധിസ്പ്

മസർ  ദറരാളിന് ആനു്രരാതികമരായി ടതരാഴിലരാളിക് ദവതനം അനുവേിച്ചു എന്ന് ടതളിയികരാനുള്ള

ആധികരാരിക ദരഖയരാണ് ദവജ് ലിസ്.  ്രരിദശരാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എലരാം ദവജ്  ലിസ് കരാണരാൻ സരാധിച്ചു.

ഇത് ഗ്രശംസനീയമരായകരാര്ത്യമരാണ.്

ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ

മസർ ദറരാളിനും,   ദവജ് ലിസിനും  ആനുസരിച്ച് ടതരാഴിലരാളിക് ദവതനം കക മരാറിദയരാ എന്ന്

ഉറപരാകരാനുള്ള ദരഖയരാണ് ഫണ് ഗെരാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. ്രരിദശരാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എല്ലാം ഫണ് ഗെരാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ ഉണരായിരുന്നു, എന്നരാൽ ഒന്നിലും അസിസന്റ് ടസഗകട്ടറി, ടസഗകട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്

ഉണരായിരുന്നില

തമറീെ്ധിയൽ  വൗചർ  ആൻഡ്പ്  ബ്ധിൽ

സരാധനസരാമഗ്ികൾ ആവശ്ത്യമരായ ഗ്രവൃതികൾക് സരാമഗ്ികൾ വിതരണം ടെയ്തിന്ടറ ബിലുകളും

വൗച്ചറുകളും  ഫയലിൽ സൂകിദകണതരാണ്. എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ചതിൽ ഒരു ഗ്രവൃതിക് പോലും

സരാധനസരാമഗ്ികൾ ഉ്രദയരാ്ിച്ചതരായികണിട്ടില . .

ദോദടാഗഗാേ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതി തുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻ്രും, ഗ്രവൃതി നെന്നുടകരാണിരികുദമ്പരാഴും,  ഗ്രവൃതി

്രൂർതിയരായതിനുദശഷവുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടതിലുള്ള ദഫരാദട്ടരാ ഗ്രവൃതി ഫയലിൽ  സൂകിദകണതരാണ.്

എന്നരാൽ ്രരിദശരാധിച്ച ഒറ്റ ഫയലുകളിലും  ഒരു ഘട്ടതിടലയും ദഫരാദട്ടരാ ഫയലിൽ സൂകിച്ചിട്ടില.

അദതരാടെരാപംജിദയരാ െരാഗ്ഡ് ദഫരാദട്ടരാ ഗ്രാഫ് ഒരുഫയലിലും ഉണരായിരുന്നില. 
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ഗപവൃത്ധിപൂർതീേെണോക്ഷ്യപഗെം

ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയരാണ് ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരണ സരാക്ത്യ്രഗതം. എന്നരാൽ

്രൂർതീകരിച്ച ഒരു ഗ്രവൃതിയുടെയും ഫയലിൽ ഗ്രവൃതി ്രൂർതീകരണ സരാക്ത്യ്രഗതം

ഉണരായിരുന്നില.

മസർ ദറാൾ മൂവ്പ്തമന്പ്റ്പ് സ്ധിപ്പ്

ഒരു ഗ്രവൃതിയുടെ ഓദരരാ ഘട്ടതിന്ടറയും മസർ ദറരാൾ അനുവേിച്ച് ടതരാഴിലരാളികൾക് ദവതനം

നൽകുന്നത് വടരയുള്ള ഓദരരാ ഘട്ടങ്ങളും ഏടതരാടക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസിലരാകരാനരാണ്

മസർ ദറരാൾ മൂവ്ടമന്റ് സി്ര്.എന്നരാൽ്രരിദശരാധിച്ചഫയലുകളിൽഒന്നിലും മസർ ദറരാൾ മൂവ്ടമന്റ് സി്ര്

ഉണരായിരുന്നില.എന്നാൽഫയൽ ട്രാക്കിങ് ഫോം കാണാൻസാധിച്ചു

സേറ്പ്ഡയറ്ധി

ഗ്രവൃതിസലടതമുഴുവൻവിവരങ്ങളും ദരഖടപെുതുന്നതിന് ദവണിയുള്ളആധികരാരിക ദരഖയരാണ്

കസറ്്റ ഡയറി. ്രരിദശരാധിച്ച ഫയലുകളിൽ കസറ്്റ ഡയറികൾ ്രൂർ്മരായും ്രൂരിപിച്ചിരുന്നു

ടതരാഴിലരാളികളുടെ സരാക്ത്യ്രഗതം, െികിത്സരാ സഹരായം സംബനിച്ച വിവരങ്ങൾ,

ടതരാഴിലു്രകരണങ്ങളുടെ വരാെക സംബനിച്ച വിവരങ്ങൾ, എന്നിവ കസറ്്റ ഡയറികളിൽ

ഉണരായിരുന്നില.വിഎംസിറിദപരാർട്ട്കസറ്റ്ഡയറിയിൽഉണരായിരുന്നു

 വി.എം.സി. രൂ്രീകരിദകണത്എങ്ങടനടയന്നുള്ളത്എ.എം.സി.യിടല ദ്രജ് നമ്പർ 57 ഭരാ്ം

10.5.3.അനുസരിച്ച്ആവണം.

ദറാേ്പ്ട്ഗർ േ്ധിവേം

വരാർഷിക മരാസർ പരാൻ ഗ്രകരാരം എലരാ ്രഞരായതുകളിലും ദറരാസ്് ർ േിവസം ആെരികണം എന്ന്

നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്, എന്നരാൽ ഏറരാമല ്രഞരായതിൽ നരാളിതുവടരയരായി ദറരാസ്് ർ േിവസം

ആെരിച്ചതരായി ദരഖകളിദലരാ ടതരാഴിലരാളികൾദകരാ ഉദേ്ത്യരാ്സർദകരാഅറിവില.

പഞായത്ധിൽേൂക്ഷ്ധിച്ധിെ്ധിദ്ണ 7 െജ്ധിസറുേൾ

1. ടതരാഴിൽകരാർഡിനുള്ളകുെുംബരാദ്രകയുടെ രജിസർ

2. ഗ്രാമസഭ രജിസർ

3. ടതരാഴിൽആവശ്ത്യടപട്ടതും ടതരാഴിൽഅനുവേിച്ചതുംസംബനിച്ച രജിസർ

4. ഗ്രവൃതിയുടെ ലിസും െിലവുംവിശേരാംശങ്ങളുംസംബനിച്ച രജിസർ

5. സിരആസികളുടെ രജിസർ

6. ്രരരാതി രജിസർ

7. സരാധന രജിസർ

തൊഴ്ധിൽോർഡ്പ് െജ്ധിസർ

ടതരാഴിൽ കരാർഡ് രജിസർ ബനടപട്ട ഉദേ്ത്യരാ്സൻ സരാക്ത്യടപെുതിയിട്ടുള്ളതല.വിവരങ്ങൾ ഒന്നും

തന്നെ രജിസ്റ്റർആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ഗഗാമേഭ െജ്ധിസർ

ഗ്രാമസഭ രജിസറും മടറ്റലരാ രജിസറുകൾ ദ്രരാടല തടന്ന സർട്ടികഫ ടെയ്ിട്ടുള്ളതല.എല്ലാ

വാർഡുകളുടെയും വിവരങ്ങൾവെവ്വേറെസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരുമിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

വർ ്്പ് െജ്ധിസർ - ഗപവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്പ്, െ്ധിലവ്പ്, മറ്പ് വ്ധിശോംശങ്ങൾ ദെഖതപടുത്ധിയ്ധിടുള്ള

 െജ്ധിസർ

വർക് രജിസർ ഉതരവരാേടപട്ട ഉദേ്ത്യരാ്സർ ആരും തടന്ന സരാക്ത്യടപെുതിയിട്ടുള്ളതല. രജിസറിൽ

ഒരു ഗ്രവൃതിയുടെയും ആരംഭിച്ചതും അവസരാനിച്ചതുമരായ തീയതി ദരഖടപെുതിയിട്ടില.. വരാർഡ്

തലതിലുള്ള വർക് രജിസർ അല സൂകിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമ ്രഞരായതിടല മുഴുവൻ ഗ്രവൃതികൾകും

ഒരു വർക് രജിസർ എന്ന നിലയ്കരാണ് വർക് രജിസർ സൂകിച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാലരാനുസൃതമരായി

രജിസറുകൾ ്രുതുകി കരാണുന്നില. രജിസർ ്രരിദശരാധിച്ച് കഴിഞ്ഞരാൽ ഏത് കരാലയളവിൽ ടെയ്്

ഗ്രവൃതിയരാടണന്ന് മനസിലരാകരാൻസരാധികുകയില.

സ്ഥ്ധിെആസ്ഥ്ധിേളുതട െജ്ധിസർ

സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാ വിവരങ്ളും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല,പൂർണമായിരുന്നില്ല

പൊെ്ധിെജ്ധിസർ
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്രരരാതി രജിസർ മറ്്റ രജിസറുകൾ ദ്രരാടല തടന്ന ഉതരവരാേടപട്ട  ഉദേ്ത്യരാ്സർ സർട്ടികഫ

ടെയ്ിട്ടിലരാതതരാണ.്ഇതുവരെയും പരാതികൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

േ്യാഷ്പ് ബു ്്പ്ട്

േ്യാഷ്പ് ബു്്ധിൽ സേൻ ദബാർഡ്പ്ട് മറു െ്ധിലവുേൾ എന്ന്ധിവ എല്ലാം െതന്ന

ദെഖതപടുത്ധിയ്ധിടുണ്പ്,എ്കേ്ധിലും പൂർണമായ്ധിെുന്ന്ധില്ല

ഗപവൃത്ധിസ്ഥലപെ്ധിദശാധനവ്ധിവെങ്ങൾ

േ്ധിറ്ധിേൺഇൻേർദമഷൻദബാർഡ്പ്

ഗ്രവർതി ആരംഭികുദമ്പരാൾ സരാ്രിദകണതരായ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബരാർഡ് വരാർഡിടല

്രരിദശരാധനനെതിയ ഗ്രവർതി ഗ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടിടത്തും ഉണരായിരുന്നു.

ചികിത്സ ചിലവ്

പ്രവർത്തിയുടെ കാലയളവിൽ ആർക്കും തന്നെ അപകടങ്ങൾ

ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതിനാൽ തന്നെ ചികിത്സാ ചിലവ് സംബന്ധിച്ച

വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

ന്ധിർഹണഉദേ്യാഗസ്ഥർ്ായുള്ളന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

ബ്ധി. ഡ്ധി. ഒ.

 മസർ ദറരാളിൽ ബി ഡി ഓ ഉപും സീലും ്രതിപികുന്നതിദനരാടെരാപം തീയതി കൂെി ഇെുവരാൻ

ഗശദ്ധിദകണതരാണ്

 അകൗണൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ . അഗകിഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ  ദമറ്റുമരാർ എന്നിവർക്

അവരുടെ െുമതലകടള കുറിച്ചും ഉതരവരാേിത്വങ്ങടള കുറിച്ചും ഏടറ്റെുത് നെപിലരാകരാൻ

സരാധികുന്ന ഗ്രവൃതികടള  കുറിച്ചും മതിയരായ ടഗെയിനിങ് ടകരാെുകുക

 ബി ഡി ഓ കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ടതരാഴിലരാളികടളയും ടതരാഴിൽ സലങ്ങളും

സന്ദർശികുന്നത്്ുണകരമരായിരികും

തേഗേടറ്ധി / അേ്ധിസൻറ്പ് തേഗേടറ്ധി

 മസർ ദറരാളിൽഒപിനും  സീലിനും  ഒപംതീയതികൂെി ദെർകുവരാൻ ഗശദ്ധികുക

 ഏഴു രജിസറുകൾ,എം.ബുക്എന്നിവസരാക്ത്യടപെുതി  ആധികരാരികത ഉറപുവരുതുക

 ടതരാഴിലരാളികളുടെഅവകരാശങ്ങൾ,അെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഎന്നിവ ഉറപുവരുതുക

 െികിത്സരാെിലവുകൾകൃത്ത്യമരായിഅനുവേികുവരാൻ ഉള്ളനെ്രെികൾസ്വീകരികുക

 ഏടറ്റെുത് നെപിലരാകുവരാൻ സരാധികുന്ന വർകുകൾക് അനുസൃതമരായി ടഷൽഫ് ടഗ്രരാജക്റ്്റ

കടണതിവയ്കുക

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമരാണിറ്ററിങ് കമിറ്റിടയ ശക്തിടപെുതുക. ആറുമരാസതിടലരാരികൽ

്രുന:സംഘെിപികുകയും ടെയുക

 എഎം.സിഅനുസരിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾ ഗ്രദയരാജനടപെുതുക. ദ്രജ് 78,16 .1  

ന്ധിർവഹണഉദേ്യാഗസ്ഥർ(അകൗണൻറ്/ഡി.ഇ. ഒ .അഗകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

 വർക് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽ മരാസർ സർകുലറിൽ ്രറയുന്ന  ഗ്രകരാരമുള്ള 22

ദഡരാക്ത്യൂടമന്റസ്  ഉടണന്ന് ഉറപ് വരുതി ഗ്രവൃതി  ഫയൽതയരാറരാകുക

 കസറ്്റഡയറികൃത്ത്യമരായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനും ദമറ്്റ  മരാർക്നിർദേശംനൽകുക

 മസർ ദറരാൾ ടതരാഴിലിെങ്ങളിൽ എതിച്ചു ദഗ്രരാജക്് ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ് മീറ്റിം്് കൂെി ്രണി

ആരംഭികുന്നതിന് സഹരായികുക

 കൃത്ത്യമരായ ഇെദവളകളിൽ ടതരാഴിലിെം സന്ദർശിച്ച ടെയ് ടതരാഴിൽ അളന്ന് എം ബുകിൽ

ദരഖടപെുതുക

 ഡിമരാൻഡ്അനുസരിച്ച് ടതരാഴിൽനൽകുക

 ടതരാഴിലരാളികൾക്അെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്പ്

 മസർ ദറരാൾകൃത്ത്യമരായി ഒപ് ടവപികുക

 ഹരാജരരാകരാതവരുടെ വിവരംഅെയരാളടപെുതുക  

 മസർ ദറരാളിൽടതരാഴിൽ േിനങ്ങളുടെ തീയതിഅെയരാളടപെുതുക
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 കസറ്്റഡയറി ്രൂർ്മരായും ്രൂരിപികുക

 ടതരാഴിൽ കസറ്റുകളിൽ ടവച്ച് അ്രകെം നെന്നിട്ടുടണങിൽ കസറ്്റ ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും

നിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സടരഅറിയികുകയും െികിത്സഉറപരാകുകയും ടെയുക

 നിശ്ചിതഅളവിലും ്ുണനിലവരാരതിലും ദജരാലി ടെയുന്നുണ്  എന്ന് ഉറപ് വരുതുക

ഉദേ്യാഗസ്ഥെുതടെുമെലേൾ  

ദ്ാ ്്പ് ദഗപാഗഗാംഓേീേർ

ദ്രാക് ദഗ്രരാഗ്രാം ഓഫീസർ  ്രഞരായതുകടള ടതരാഴിലുറപു ്രദ്ധതിയുടെ ടഷൽഫ് ടഷൽഫ് ഓഫ്

 ടഗ്രരാജക്റ്്റ തയരാറരാകുന്നതിലും വിദകഗന്ദീകൃതരാസൂഗതണം നെപിലരാകുന്നതിലും ്രരാകടപെുതണം. ഈ

മസർ ദറരാൾ വിതരണം ടെയുക,  ്രഞരായതുകളുടെ ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതിയുടെ നിർവഹണദമൽദനരാട്ടം

വഹികുക. ്രദ്ധതിയുടെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുടെയും, വിതരണം ടെയ്വയുടെയും,  ഉ്രദയരാ്ിച്ചവയുടെയും

കണകുകൾസൂകികുക.ആവശ്ത്യമരായ രജിസറുകൾസൂകികുക.

പഞായത്പ് തേഗേടറ്ധി/ അേ്ധിസന്പ്റ്പ് തേഗേടറ്ധി

ടസഗകട്ടറി ടതരാഴിലുറപ് ്രദ്ധതിയുടെ ദമൽദനരാട്ടം ഗ്രവൃതികളുടെ ബിലുകൾ യഥരാസമയം

അം്ീകരികുക. ടതരാഴിലരാളികളുടെ ദവതനം യഥരാസമയം അം്ീകരികുക, ടതരാഴിലരാളികളുടെ

ദവതനംയഥരാസമയംഡി.ബി. െി  മുഖരാന്തിരം ടതരാഴിലരാളികളുടെഅകൗണിടലതിടയന്ന് ഉറപരാകുക

ഓവർേ്ധിയർ/ എൻജ്ധിനീയർ

ഗ്രാമസഭ തീരുമരാനഗ്രകരാരം ഗ്രവൃതി കൾ കടണതുക ഗ്രരാഥമിക എസിദമറ്്റ തയരാറരാകുക ഗ്രവൃതി

യുടെ സരാദങതികമരായ കരാര്ത്യങ്ങൾ ടതരാഴിലരാളികൾക് വിശേമരാകുക. ഗ്രവൃതി യുടെ അളവുകൾ

ദരഖടപെുതുക.  ടെക് ടമഷർ   ടെയുക,  ബിലുകൾതയരാറരാകുവരാൻഡി.ഇ. ഒ ടയ.  സഹരായികുക

ഡാറാഎൻഗട്ധിഓപദററർ

മസ്റ്റർ  ദറരാൾ വിതരണതിന് സഹരായികുക. ്രൂർതിയരായ മസർ ദറരാളുകൾ  ദമറ്റിൽനിന്നും ദശഖരിച്ച്

വർക് ബിലുകൾ ്രൂർതീകരിച്ച് ദവതന  വിതരണതിന് നെ്രെി സ്വീകരികുക. രജിസറുകൾ

സൂകികുക. ടതരാഴിലരാളികളുടെ ദവതനം (ഡി.ബി. െി) മുദഖനഎന്ന് ഉറപരാകുക

ദമറ്പ്

ഗ്രവൃതിയുടെ ദമൽ ദനരാട്ടം. ടതരാഴിൽ കരാർഡിൽ ആവശ്ത്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ  കൃത്ത്യമരായി

ദരഖടപെുതുക. അളവ് ദരഖടപെുതരാനുള്ള ടമഷർടമൻറ് ബുക് ഗ്രവൃതി  സലത് സൂകികുക.

േിവസവും ടതരാഴിലരാളികളുടെഹരാജർ മസർ ദറരാളിൽ ഉറപുവരുതുക.്രൂർതിയരായ  മസർ  ദറരാൾ  ദഡറ്റരാ

എൻഗെിഓപദററ്ററുടെ ്രകൽഎതികുക.
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ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് ടീമംഗങ്ങൾ

ഗേമ.

ന.

ദപെ്പ് പേവ്ധി

1.        
നിധിൻ

ഇല്ലിക്കാമ്പത്ത്

വില്ലേജ് റിസോർസ് പേഴ്സൺ, ഏറാമല

പഞ്ചായത്ത് 

2.        
അക്ഷയ് കുമാർ

എൻ

വില്ലേജ് റിസോർസ് പേഴ്സൺ, ഏറാമല

പഞ്ചായത്ത് 

3.        
അഞ്ജുന വില്ലേജ് റിസോർസ് പേഴ്സൺ, ഏറാമല

പഞ്ചായത്ത് 

4.        
ആതിര വിസി വില്ലേജ് റിസോർസ് പേഴ്സൺ, ഏറാമല

പഞ്ചായത്ത് 


