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ആമുഖം

ന്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനരായി സ്വതനന്തഭരാരതതിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും സുന്രധരാനവും

ശക്തവുമരായനിയമമരാണ്മഹരാത്മ്രാനി ദേശീയന്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ്നിയമം.ഇന്ത്ത്യയിടല

സരാധരാരണകരാരരായജനങ്ങളുടെടതരാഴിൽടചയുവരാനുള്ളഅവകരാശടതസംരകിച്ചുനിലനിർതുന്നതിനരായിഇ

ന്ത്ത്യൻ്രരാർലടമൻറ്അം്ീകരിച്ച്, ന്രസിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005

ടസ്ര്റ്റംബർമരാസംഅഞരാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.  

ഇന്ത്ത്യയിടലന്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനരായിനിരവധിന്രാമവികസന്രദ്ധതികൾനെപിലരാകിയിരുന്നുടവ

ങിലും്ുണഫലംശരിയരായവിധതിൽജനങ്ങളിൽഎതരാതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്്രരാർലടമൻറ്്രരാസരാകിയമ

ഹരാത്മരാ്രാനിദേശീയന്രാമീണടതരാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറന്രരാഥമികലക്ത്യംഒരുന്രാമീണകുെുംബതിന്നിയ

മംവഴിഒരുസരാമ്പതികവർഷം 100 ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതരാണ.്

ന്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനും

 ടമച്ചടപട്ടജീവിതസരാഹചര്ത്യംഉറപരാകുന്നതിനുംഅതിലൂടെേരാരിനേ്ത്യനിർമരാർജ്ജനവുംസുസിരവികസനവും

ആണ്ഈനിയമതിന്ടറ  ന്രരാധരാനലക്ത്യം.

ചൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതരാഴിലരാളികടളദമരാചിപികുകയുംമരാന്ത്യമരായദവതനംനൽകിഅവരുടെകുെുംബതി

ന്നകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്േരാരിനേ്ത്യതിൽനിന്നുംകരകയറരാൻടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.

ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രരാലനതിലൂടെഓദരരാ  ന്രദേശതിന്ടറയുംവിഭവരാെിതറശക്തമരാകുകയും,

അതിലൂടെവരൾച്ച, മട്രാലിപ,് ടവള്ളടപരാകം,

വനനശീകരണംതുെങ്ങിയ്രരാരിസിതികന്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരകണംനൽകുകയുംഅതിലൂടെഉത്്രരാേനം,

ഉത്്രരാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവരാനും്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങളിൽകൂെികഴിയുന്നു.

ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രരാലനതിന്ഏറ്റവുംന്രധരാനടപട്ടഘെകമരാണ്ജലസംരകണവുംഅതിൻടറസുരകിതത്വ

വുംഇവടതരാഴിലുറപ്ന്രവർതനങ്ങളിൽഉറപ്വരുതുവരാൻകഴിയുന്നു.

2018-

ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയന്രളയേുരന്തംഏറ്റുവരാങ്ങിയനരാെരാണ.്ദകരളതിടലഎല്ലരാജില്ലകളിലുംഈന്രളയംവള

ടരയധികംേുരന്തങ്ങൾഉണരാകിയിട്ടുള്ളതരാണ്.അദതദകരളംതടന്നയരാണ്മരാർച്ച്മരാസദതരാെുകൂെിശക്തമരായവര

ൾച്ചയുംകുെിടവള്ളകരാമവുംഅനുഭവടപെുന്നത്.ഈഅവസരതിലരാണ്എനതദയരാനൂറ്റരാണുകളരായിനരാംനിർമി

ച്ചകിണറുകൾ,

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെന്രരാധരാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത്.ജലസുരകടയകുറിച്ച്ചിന്തികുദമ്പരാൾഅതിനുദവണവ

ലിയസരാദങതികവിേ്ത്യടയകുറിച്ചരാണ്നരാംആേ്ത്യംചിന്തികുക.

ടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതിനമുക്ന്രധരാനമരായുംകരാണരാൻകഴിയുന്നഒരു  വസ്ുതയരാണ്മഴകുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമരാണന്രവൃതികളിൽടതരാഴിലരാളികൾകൂെുതലരായുംനശദ്ധടചലുതിയരാൽഭൂ്ർഭജലടതഅള

വിടനനമുക്നല്ലരീതിയിൽഉയർതുവരാൻസരാധികുന്നു.ന്രധരാനമരായുംദമൽപറഞ്ഞന്രശ്നങ്ങൾജലസംരകണതി

നുംജലസംഭരണതിന്കരാര്ത്യമരായരീതിയിൽതടന്നബരാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നരാം്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമരായിടതരാഴിലുറപ്ബനടപെുതികരാർഷിക്രദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലതിക

ൽ, കരാർഷിദകരാത്്രരാേനതിൽസ്വയം്രര്ത്യരാപ്തകകവരികൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകരാര്ത്യഭൂമിയിലുംട്രരാതുസരാ്രനങ്ങളിലുംഫലവൃകങ്ങൾടവച്ചു്രിെിപികൽ,

എന്നിവനെതിവരുന്നു. ്രഞരായതിടലവിവിധദതരാെുകളിൽതെയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

്രെുതരാകുളം, നീർകുഴി, കയരാലനിർമരാണം,

കിണർറീചരാർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

 ഇങ്ങടനമഹരാത്മരാ്രാനിദേശീയന്രാമീണടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതി്ുണദഭരാക്തരാകളരായജനങ്ങൾക്ടതരാഴിൽേിന

ങ്ങൾഉറപരാകുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവരാരംടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെന്രാമീണദമഖലയുടെ

 സുസിരആസ്ിവികസനംഎന്നതരാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005-

ൽന്രരാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്ത്യയിടല 200 ജില്ലകളിൽന്രഥമഘട്ടതിൽനെപിലരാകുകയും 2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലകുംവ്ത്യരാ്രിപികുകയുംടചയ്ു.അതനുസരിച്ച്ദകരാട്ടയംജില്ലയിലും്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങ

ൾതുെങ്ങുകയുംഇദപരാഴുംതുെർന്നുടകരാണിരികുകയുംടചയുന്നു.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളിേൾക്ഉറപ്നൽേുന്നപ്പത്അവോശങൾ

1. ടതരാഴിൽകരാർഡ്ലഭികുവരാൻഉള്ളഅവകരാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 1-5, എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യരായം-3

2. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽടതരാഴിൽലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശവുംആയതിന്കകപറ്നറസീത്ലഭികുന്നതി

നുംഉള്ളഅവകരാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 1; ഖണിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 6-13



3. അടല്ലങിൽടതരാഴിലില്ലരായ്മദവതനംലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശംആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4

&്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദന്രരാജക്്തയരാറരാകുവരാനുള്ളഅവകരാശം

5. അഞ്കിദലരാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതരാഴിൽലഭികരാനുള്ളഅവകരാശംഅടല്ലങിൽദവതനതിന്ടറ  10%

അധികംലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിനശമസൗകര്ത്യം, ന്രഥമശുനശൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശംടഷഡ്ത്യൂൾ

2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

8. ദവതനവിതരണതിടലകരാലതരാമസതിന്  നഷ്ട്രരിഹരാരംലഭികുവരാനുഉള്ളഅവകരാശം

9. സമയബനിതമരായുള്ള്രരരാതി്രരിഹരാരതിനുള്ളഅവകരാശം

10. ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതരാഴിൽസലത്ഹരാജരരായിഒപ്വയ്കുക.

2. ടതരാഴിലുറപ്ന്രാമസഭയ്ക്ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രാമസഭയുംകൃത്ത്യമരായി്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത്തരാസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയരാ്ികുവരാദനരാകതികുവരാനും്രരാെുള്ളതല്ല

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫരാർദമഷൻദബരാർഡ്ന്രവൃതിയുടെആരംഭഘട്ടതിൽതടന്നനിർബനമരായുംവ

യ്ദകണതരാണ്

5. ന്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമരായന്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്നെപിലരാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നന്രവൃതികൾ   കടണതിദമറ്്റടനയും്രഞരായത്അധികൃതടരയും

   അറിയികുക.

മഹരാത്മരാ്രാനിദേശീയന്രാമീണടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതിന്രകരാരംടതരാഴിലരാളികൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറി

ച്ചുംഅതുമരായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽന്രസ്രാവിച്ചിട്ടുണ.്

ടതരാഴിലരാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതരായവിശേീകരണംഈറിദപരാർട്്ടമു

ഖരാന്തരംടതരാഴിലരാളികളരായനിങ്ങളിദലക്എതികുവരാൻസരാധികും.ഈറിദപരാർട്്ടഅെിസരാനതിൽനിങ്ങൾ

ക്ന്രരാപ്മരാകരാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതരാ്രരമരായകരാര്ത്യങ്ങൾകകവരികരാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയ

ടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതിേൾ

1. വിഭാ്ംഎ :ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രരാലനവുമരായിബനടപട്ടട്രരാതുന്രവൃതികൾ

2. വിഭാ്ംബി:

സമൂഹതിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭരാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്തി്തആസ്ികൾഖണിക

5ൽ്രരരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്മരാനതം

3. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയന്രാമീണഉ്രജീവനമിഷൻനിബനനകൾഅനുസരികുന്നസ്വയംസഹരായസംഘങ്ങൾക്ട്രരാതു

അെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വിഭാ്ംഡി: ന്രാമീണഅെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡിറ്

ട്രരാതുസമൂഹം്രദ്ധതിനിർവഹണടത്രറ്റിയുംട്രരാതുധനംടചലവഴികുന്നതിടനകുറിച്ചും്രരസ്ത്യവുംസ്വത

നന്തവുമരായനെതുന്ന്രരിദശരാധനയരാണ്സരാമൂഹ്ത്യഓഡിറ്്റ.ടതരാഴിലുറപ്നിയമംഅനുശരാസികുന്നത്വർഷതിൽ

എല്ലരാവരാർഡിലുംരണ്ന്രരാവശ്ത്യംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രാമസഭനിർബനമരായുംനെദതണതരാണ.്സുതരാര്ത്യതഉറപു

കുവരുതി,

അഴിമതിരഹിതമരാകുകയുംഅതുവഴിസേ്ഭരണംസരാധ്ത്യമരാന്നതിനുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റസമൂഹടത്രരാകടപെു

തുന്നു.്രദ്ധതിവിഭരാവനംടചയുന്നരീതിയിൽ്ുണദഭരാക്തരാകളുടെജീവിതസരാഹചര്ത്യതിൽഫലന്രേമരായമരാറ്റം

സൃഷ്ടികുന്നതിന്ട്രരാതു്രണംശരിയരായരീതിയിൽവിനിദയരാ്ിച്ച്ലക്ത്യന്രരാപ്ികകവരിച്ചിട്ടുദണരാഎന്നവില

യിരുതലും  ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നു.

കഴിഞ്ഞ്രതുവർഷമരായിതുെർന്നുടകരാണിരികുന്ന്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങടളകുറിച്ചുള്ള  സരാമൂഹികഓഡിറ്്റ,

ടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതിനിയമംടസകൻ 17 (2)

അനുസരിച്ച്എരുദമലി്രഞരായതിൽ്രതരാംവരാർഡ്ുമരം്രരാറയിൽ 2019 മരാർച്ച് 18 മുതൽ 23വടരനെതടപട്ടു.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗേിയ

1 പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്രാക്ലതിലുംന്രാമ്രഞരായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സനരായദ്രാക്ഓഫീസർ (BDO),

്രഞരായട ത്്സെനകട്ടറി,

മറ്്റനിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സർതുെങ്ങിയവരുമരായിദ്രാക്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴത്സെൺനെതിയകൂെിയരാദലരാചനയിൽഉരു



തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്

 തുെർന്രനകിയകൾആസൂനതണംടചയുകയുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രാമസഭരാതീയതിനിശ്ചയികുകയുംടചയുന്നു.

2. േയൽപ്പരിദശാധന

ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രനകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്

 മുൻ്രുള്ളആറ്മരാസകരാലയളവിൽവരാർഡിടലന്രവൃതിഫയലുകൾ, ഏനഴജിസറുകൾ,

അദതരാടെരാപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മ്രരിദശരാധനനെതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരരാന്രവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽന്രതി്രരാേികുന്നഅളവിലും്ുണതിലുംനെപിലരാകിയിട്ടുദണരാഎന്നുംആ

ന്രവൃതിയുടെ്ുണഫലതിന്ടറ

 വ്ത്യരാപ്ിതിട്ടടപെുതുകയുംന്രസ്ുതടതരാഴിലിെങ്ങളിൽടതരാഴിലരാളികൾക്ക്ലഭിദകണഅവകരാശആനുകൂല്ത്യങ്ങ

ൾലഭിച്ചിട്ടുദണരാഎന്നും  ന്രവൃതിസല്രരിദശരാധനയിലൂടെലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി്ുണദഭരാക്തരാകളുടെവീെുവീെരാന്തരംടചന്ന്ദനരിൽകണ്്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണടതകുറിച്ചും്ു

ണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള  അഭിന്രരായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ്രരിദശരാധന, ന്രവൃതിസല്രരിദശരാധന,

വീെുവീെരാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്്റന്രനകിയകടണതലുകളുടെവസ്ുനിഷ്ഠമരായടതളിവ്ദശ

ഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  ദബാധവൽകരണം

സരാമൂഹ്ത്യഇെട്രെലുകളിലൂടെ്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രൗരരാവദബരാധം

 ഉയർതുകയുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രനകിയവിജയിപികുകയുംടചയുന്നതിന്ആവശ്ത്യമരായദബരാധവൽകരണം

ന്രവർതനങ്ങൾനെപിലരാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രനകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

 ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രാമസഭയിൽചർച്ചടചയ്്അം്ീകരാരംനെതുന്നതിനരാവശ്ത്യമരായകരെ്റിദപരാർട്്ടതയരാറരാകു

ന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചരാതലംഒരുകൽചർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യന്രേമരായസലത്ന്രാമസഭദചർന്ന്കര

െ്റിദപരാർട്്ടഅവതരണവും, ചർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽന്രനകിയകളും,

അം്ീകരാരംദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെ്രെികളുംകകടകരാള്ളുന്നു

കണ്ടെത്തിയഅവകാശനിഷേധങ്ങൾ

1.തൊഴിലാളികളോട്സംസാരിച്ചതിൽനിന്നുംസമയബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ലന്നുഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു. .

ഫയൽവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

േയൽ.01

ന്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-ചന്ദ്രമങ്ങലംവരാർഡിൽ്രട്ടിക 5 ന്രകരാരമുള്ള

കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽമ്് ജലസംരകണന്രവർതികൾ.(എന്നരാൽകവർ



ദ്രജ്, site diaryഎന്നിവഒഴിടക AS, TS, Estimate, muster roll, wage listതുെങ്ങിയവയിൽ

ന്രവർതിയുടെ ദ്രര്വഞുവംവരാർഡിൽ്രട്ടിക 5 ന്രകരാരമുള്ളകർഷകരുടെ

ഭൂമിയിൽമ്് ജലസംരകണന്രവർതികൾ.)

ന്രവർതിയുടെ ദകരാഡ്: -IF/385178

എസിദമറ്റ്തുക :-250000രൂ്ര

കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുക 250000

എസിദമറ്റ് റിദ്രരാർട്ടിൽ 250000രൂ്ര

എന്നരാൽ AS , TSഎന്നിവയിൽഎസിദമറ്റ്തുകടതറ്റരായി

ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു.

ചിലവരായതുക:227424 (824×276)രൂ്ര

മസർദറരാളിന്ടറഎ്ം -27

ദജരാലിതുെങ്ങിയതീയതി:-14/02/2019

ദജരാലിഅവസരാനിച്ചതീയതി:-23/03/2019

1.കവർദ്രജ:്-കവർദ്രജ് ഉണ്.എസിദമറ്റ്തുക,തീയതി, ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,

്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതി ദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2.ടചക്ലിസ്ഓഫ് ദഡരാക്ത്യൂടമന്റ്:-ഉണ്.എന്നരാൽദ്രജ്നമ്പർഇല്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി:- ഉണ്.

4.സരാദങതികഅനുമതി:-ഉണ്.

എസിദമറ്റ്തുകടതറ്റരായി ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു.ടസനകട്ടറിയുടെസീൽ

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.Secure ദകരാപിയരാണ.്

5.ഭരണരാനുമതി:-ഉണ്.

എസിദമറ്റ്തുകടതറ്റരായി ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു.ടസനകട്ടറിയുടെസീൽ

ഉണ്. SECURE ദകരാപിയരാണ.്

6.എസിദമറ്റ് ദകരാപി:-ഉണ.് secure ദകരാപിയരാണ.്

7.സംദയരാചിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബരാധകമല്ല.

8.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം:- ഉണ്. ദജരാലിആവശ്ത്യടപട്ടതീയതി,ടതരാഴിലരാളികളുടെഒപ്

എന്നിവകൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്



9.വർക്അടലരാദകഷൻദഫരാം:-ഇല്ലരായിരുന്നു.

10.മസർദറരാൾ:- 27മസർദറരാളുകൾഉണ്.ടസനകട്ടറി, BDOഎന്നിവരുടെഒപ് ഉണ.്

മസർദറരാൾ 28739 sujadha l (005/3)എന്നവ്ത്യക്തിയുടെ മസ്ദനെരാളിൽ

ടവട്ടിതിരുതലുകൾകരാണരാൻസരാധിച്ചു.

11.എം.ബുക്:-ഉണ്.അതിൽസർട്ടിഫികറ്റ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്M.ബുക്

ന്രകരാരം 824 ന്രവർതിേിനങ്ങൾ.മസർദറരാൾ്രരിദശരാധിച്ചതിൽനിന്നും 824

ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഉള്ളതരായികടണതി.എന്നരാൽകസറ്റ്ഡയറിയിൽ 36

േിവസങ്ങളിലരായി 828 ന്രവർതിേിനങ്ങൾഎന്നുംകവർദ്രജിൽ 850 ന്രവർതി

േിനങ്ങൾഎന്നും ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു.ഷരാർപണിം്്ചരാർജ്

ഉൾടപെുതിയിട്ടുണ.്

12.ടമറ്റീരിയൽവരാങ്ങരായതുമരായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ബരാധകമല്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ച ദകരാപിയരാണ.്മസർദറരാളിന്

ആനു്രതികമരായുള്ളദവജ്ലിസരാണ.്

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബരാധകമല്ല.

16. ദറരായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :-ബരാധകമല്ല.

17. ന്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫരാദട്ടരാ:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

18.ന്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസരാകി്രനതം:-ഉണ്.ഒപ്സീൽഎന്നിവ

കൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിെ്വ്

19.മസർദറരാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽനെരാകിങ് ദഫരാം:-ഉണ.്മസർദറരാൾ

നമ്പർഉണ്.വിവരങ്ങൾ്രൂർണമല്ല.

20.ജിദയരാ നെരാക് ദഫരാദട്ടരാ:-ഉണരായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്റ്ഡയറി:-കസറ്റ്ഡയറി ഉണ.് ആേ്ത്യ ദ്രജിൽ ASനമ്പർതീയതി,TSനമ്പർ

തീയതിഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.ടചക്ലിസ്്രൂർ്മല്ല.്രഞരായത്,

വരാർഡ്,എസിദമറ്റ്തുക, ന്രവർതിയുടെ ദ്രര്,വിജിലൻസ് ദമരാണിറ്ററിങ്

റിദപരാർട്ട്,ടതരാഴിലരാളികളുടെസരാകി്രനതം,സ്ദ്രർശനകുറിപ്എന്നിവ

ദരഖടപെുതിയിട്ട് ഉണ.് ദന്രരാജക്് മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ് (ദന്രരാജക്് മീറ്റിം്്

തീയതി-01/02/19).

വിഷ്ു.വി.എസ്



Estimate.ൽവർകിന്ടറ ദ്രര്

Muster rollൽവർകിന്ടറ ദ്രര്

Cover pageൽവർകിന്ടറ ദ്രര്



Muster rollടലടവട്ടിതിരുതലുകൾ

TS ന്രകരാരംഎസിദമറ്റ് amount

AS ന്രകരാരംഎസിദമറ്റ് amount

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

1.ബി്ദ്രുവിന്ടറ 12ടസന്റ് വസ്ുവിൽ 30 cm ആഴതിൽ കിളച്ചു കൃഷി

ദയരാ്്ത്യമരാകി.അവിടെ ദചന, ദചമ്പ്, വരാഴ എന്നിവ കൃഷിടചയ്ു.

2. ദബബിയുടെ 40 ടസന്റ് വസ്ുവിൽ 2മഴകുഴി ഭരാ്ികമരായി കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞു.രണു മഴകുഴിയിൽഒടര്തിൽടചറുവള്ളികിഴങ്ങു

നട്ടിരികുന്നു.രണരാമടതമഴകുഴിയിൽ ടതങ്ങ് നട്ടിരികുന്നു. ഒരു കദമ്പരാസ്

കുഴി ഉണരായിരുന്നു.

3.വിമലയുടെ 40ടസന്റ് വസ്ുവിൽകിളച്ചു കൃഷി ദയരാ്്ത്യമരാകി.ടതങ്ങിന്

തെം്രിെിച്ചു. 2മഴകുഴി ഉണരായിരുന്നു.എന്നരാൽ മഴയിലും മട്രാലിപിലും

മഴകുഴി ഭരാ്ികമരായി നിനന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു.

4.ഉഷരാറരാണിയുടെവസ്ു കിളിദയരാ്്ത്യമരാകി ഇെവിള കൃഷി ടചയ്ിരികുന്നു.

ഒരു മഴകുഴി എെുതു.അത് ഇദപരാൾ കകൂസ് കുഴിയരായി ഉ്രദയരാ്ികുന്നു.

5.സുേര്ശനന്ടറ വസ്ുവിൽ കിളച്ചു കിഷി ദയരാ്്ത്യമരാകി.ടതങ്ങിന് തെം



എെുതു.വഴകുഴി എെുതു.വരാഴകൃഷി ടചയ്ിരികുന്നു. ഒരു മഴകുഴി

എെുതു എന്ന് മരാറ്റിൽ നിന്നും അറിയരാൻ കഴിഞ്ഞു.എന്നരാൽ കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

മല്ലിക ,കുമരാരിദലഖ എന്നിവരുടെ വസ്ു കൃഷി ദയരാ്്ത്യമരാകുകയും മഴകുഴി

എെുതതരായി മരാറ്റിൽ നിന്നും അറിയരാൻ കഴിഞ്ഞു.മഴകുഴി കരാണരാൻ

സരാധിച്ചില്ല.

എസിദമറ്റ് ന്രകരാരമുള്ള മഴകുഴിദയരാ ദവസ് കുഴിദയരാ കരാണരാൻ സരാധിച്ചില്ല.

ഫയൽ.02

💊പ്രവർത്തിയുടെ പേര:്- വാർഡ,് 5പട്ടിക 5പ്രകാരമുള്ള കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ

മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം(ഗീതാകുമാരി )

💊പ്രവർത്തിയുടെ കോഡ:്IF/376228

💊എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക :-200000രൂപ

💊ചിലവായ തുക: -193200രൂപ

💊മസ്റ്റർറോളിന്റെഎണ്ണം -25

💊ജോലി തുടങ്ങിയ തീയതി:-13/12/18

💊ജോലിഅവസാനിച്ച തീയതി:-25/1/19

1.കവർപേജ:്- കവർപേജ് ഉണ്ട്.എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, തീയതി, ഭരണാനുമതി നമ്പർ,പദ്ധതി

നമ്പർ,പദ്ധതി പേര് എന്നിവ ഉണ്ട്.

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യൂമെന്റ ്:- ഉണ്ട.്എന്നാൽപേജ് നമ്പർ ഇല്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി:- ഉണ്ട്.

4.സാങ്കേതികഅനുമതി:- ഉണ്ട്.എഞ്ചിനീയർ, ഒപ്പ ്,സീൽ, date ഇല്ല. Secure

കോപ്പിആണ.്

5.ഭരണാനുമതി:- ഉണ്ട്.സെക്രട്ടറി യുടെസീൽ, date ഇല്ല Secure കോപ്പി ആണ.്



6.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി:- ഉണ്ട്.സെക്രെട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്,സീൽ,എന്നിവ

ഉണ്ടായിരുന്നു.

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ട.് ജോലിആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി ഉണ്ട.്

9.വർക് അലൊക്കേഷൻഫോം:-ഇല്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ:- 25മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ട.്സെക്രട്ടറി, BDOഎന്നിവരുടെ ഒപ്പ്

ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾവെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല. 708പ്രവർത്തിദിനങ്ങൾ

11.വേജ് ലിസ്റ്റ്:-സെക്യൂരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കോപ്പിയാണ്. മസ്റ്റർ റോളിന്

ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.വേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം

12.എം.ബുക്ക:്- ഉണ്ട്. M.ബുക്ക ്പ്രകാരം 708പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ. മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധയിൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി.ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

13.ഫയൽ റ്റാക്കിങ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂർണമായി പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു

14. മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

15.F.T.O:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

16.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല

1 7. 3ഘട്ടത്തിലുള്ള 6:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18. ജിയോ ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

19.വർക്ക് കോംപ്ക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പൂർണമായും പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

19.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്ത്,വാർഡ്,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്,ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട് ,



തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷിപത്രം,സന്ദർശനകുറിപ്പ് എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

M book പ്രകാരം 6.5*5.5 meter കുളം ചെയ്തതായിഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു.കൂടാതെ തെങ്ങിൻ

തടമെടുക്കൽ, മഴക്കുഴി,ചാല് കോരൽഎന്നി പ്രവർത്ഥികളാണ് m bookൽ

പറഞ്ഞിരുന്നത.്എന്നാൽ കുളവും തെങ്ങിന് തടമെടുക്കൽഎന്നിവ ഒഴികെ മറ്റു

പ്രവർത്തികൾഈവസ്തുവിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഫയൽ.03

വർക്ക് കോഡ് : IF/367421

വർക്കിന്റെ പേര്:വാർഡ് 5പട്ടിക 5പ്രേകാരാമുള്ള കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 199900

ചിലവായ തുക : 198008

മസ്റ്ററോൾഎണ്ണം :27

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 22/10/2018

അവസാനിച്ചത് :09/12/2018

1. കവർപേജ.് കവർപേജ് ഉണ്ട്.എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, തീയതി, ഭരണാനുമതി നമ്പർ,

പദ്ധതി നമ്പർ,പദ്ധതി പേര് എന്നിവ ഉണ്ട്.

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽഎസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയും

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും,വർക്ക ്കോഡും ഉണ്ടായിരുന്നു.secure കോപ്പി



ആയിരുന്നു.ഭരണനുമതി നമ്പർ 1614/2018/253985

5.സാങ്കേതികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നഅതിൽപ്രവർത്തിയുമായി

ബന്ധപെട്ടു തുക, ക്രമനമ്പർ, ഭരണാനുമതി നമ്പർ,സാങ്കേതികഅനുമതി തുക,

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,

അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെ ഒപ്പും സീലും

ഇല്ലായിരുന്നു . നമ്പർ 16142018-2019/2018/253985/2018-2019. Secure കോപ്പിആണ്.

6.ഡീറ്റെയൽ്സ്എസ്റ്റിമേറ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ

ആയിരുന്നു.അതിൽപദ്ധതിയുടെ പേര്, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, എന്നിവ

ഉണ്ടായിരുന്നു.

7.അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്:ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡ്രോയിങ്ആന്റ് ഡിസൈനിങ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ്ഫോം :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊഴിൽ ആവിശ്യപെട്ട തിയതി

15/10/18 മുതൽ 29/10/19.തൊഴിലാളികളുടെ പേര് ഒപ്പ്, തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

10.അലോക്കേഷൻഫോം :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

11.മസ്റ്ററോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു.

ഹാജർ,വേതനം,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ,് തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്,സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്,

bdoയുടെ ഒപ്പ്, മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12.മസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽപ്രവർത്തിയുടെ

പേര,്ആക്ഷൻപ്ലാൻയൂണിക്ഐഡി, AS, TS നമ്പർ തീയതി,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി തുടങ്ങിയവ രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

അപൂർണമായിരുന്നു.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTOവേജ് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



15.Mബുക്ക്  :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്

എഴുതിയിരുന്നു.പാർട്ട് ബില്ലിൽ AE,സെക്രട്ടറി,പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരുടെ ഒപ്പ്

സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

16.GEO Trakeഫോട്ടോ :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

17.3സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽഇല്ലായിരുന്ന

18.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത്

പൂർണമായിരുന്നു.

19.സൈറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ടായിരുന്നു.

*.കവർപേജിൽപ്രവർത്തിയുടെ പേര്, AS, TS നമ്പർ, തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതിഎന്നിവ

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണമായിരുന്നു.

*പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

*.സന്ദർശനകുറിപ്പ് രേഖപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വർക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിലും

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരോഅഡ്രസ്സോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോഫയലിൽ

ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽഈവർക്കുമായിബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ

നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

നിർഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ



ബി.ഡി.ഒ.

•

മസ്റ്റർറോളിൽബിഡിഓഉപ്പുംസീലുംപതിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പംതീയതി

കൂടിഇടുവാൻശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

• അക്കൗണ്ടൻറ്,ഡി.ഇ. ഒ .അക്രിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ

മേറ്റുമ്മാർഎന്നിവർക്ക്അവരുടെചുമതലകളെകുറിച്ചുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെകുറിച്

ചുംഏറ്റെടുത്ത്നടപ്പിലാക്കാൻസാധിക്കുന്നപ്രവൃത്തികളെ

കുറിച്ചുംമതിയായട്രെയിനിങ്കൊടുക്കുക

•

ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽതൊഴിലാളികളെയുംതൊഴിൽസ്ഥലങ്ങളുംസന്

ദർശിക്കുന്നത്ഗുണകരമായിരിക്കും

സെക്രട്ടറി /അസിസ്റ്റൻറ്സെക്രട്ടറി

• മസ്റ്റർറോളിൽഒപ്പിനും സീലിനും

ഒപ്പംതീയതികൂടിചേർക്കുവാൻശ്രദ്ധിക്കുക

• ഏഴുരജിസ്റ്ററുകൾ,എം.ബുക്ക്എന്നിവസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി

ആധികാരികതഉറപ്പുവരുത്തുക

• തൊഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ,

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപ്പുവരുത്തുക

•

ചികിത്സാചിലവുകൾകൃത്യമായിഅനുവദിക്കുവാൻഉള്ളനടപടികൾസ്വീകരിക്

കുക

•

ഏറ്റെടുത്ത്നടപ്പിലാക്കുവാൻസാധിക്കുന്നവർക്കുകൾക്ക്അനുസൃതമായിഷെൽഫ്

പ്രൊജക്റ്റ്കണ്ടെത്തിവയ്ക്കുക

• വിജിലൻസ്ആൻഡ്മോണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിയെശക്തിപ്പെടുത്തുക.



ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽപുന:സംഘടിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുക

• എഎം.സിഅനുസരിച്ചുള്ള ബി.എഫ്.റ്റി,

സേവനങ്ങൾപ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.പേജ് 78,16 .1

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടൻറ/്ഡി.ഇ. ഒ .അക്രിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,

ഓവർസിയർ)

• വർക്ക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാസ്റ്റർസർക്കുലറിൽപറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള 22

ഡോക്യൂമെന്റസ് ഉണ്ടെന്ന്ഉറപ്പ്വരുത്തിപ്രവൃത്തി ഫയൽതയ്യാറാക്കുക

• സൈറ്റ്ഡയറികൃത്യമായിഎഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്നതിനുംമേറ്റ്

മാർക്ക്നിർദേശംനൽകുക

•

മസ്റ്റർറോൾതൊഴിലിടങ്ങളിൽഎത്തിച്ചുപ്രോജക്ട്ഇനീഷ്യേറ്റീവ്മീറ്റിംഗ്

കൂടിപണിആരംഭിക്കുന്നതിന്സഹായിക്കുക

•

കൃത്യമായഇടവേളകളിൽതൊഴിലിടംസന്ദർശിച്ചചെയ്തതൊഴിൽഅളന്ന്എം

ബുക്കിൽരേഖപ്പെടുത്തുക

• ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ച്തൊഴിൽനൽകുക

• തൊഴിലാളികൾക്ക്അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾഒരുക്കുക

മേറ്റ്

• മസ്റ്റർറോൾകൃത്യമായിഒപ്പ്വെപ്പിക്കുക

• ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരംഅടയാളപ്പെടുത്തുക

• മസ്റ്റർറോളിൽതൊഴിൽദിനങ്ങളുടെതീയതിഅടയാളപ്പെടുത്തുക

• സൈറ്റ്ഡയറിപൂർണ്ണമായുംപൂരിപ്പിക്കുക

•



തൊഴിൽസൈറ്റുകളിൽവെച്ച്അപകടംനടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽസൈറ്റ്ഡയറിയിൽഎഴു

തുകയുംനിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥരെഅറിയിക്കുകയുംചികിത്സഉറപ്പാക്കുകയുംചെയ്യു

ക

• നിശ്ചിതഅളവിലുംഗുണനിലവാരത്തിലുംജോലിചെയ്യുന്നുണ്ട്

എന്ന്ഉറപ്പ്വരുത്തുക

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെചുമതലകൾ

ബ്ലോക്ക്പ്രോഗ്രാംഓഫീസർ

ബ്ലോക്ക്പ്രോഗ്രാംഓഫീസർ പഞ്ചായത്തുകളെതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ

ഷെൽഫ്ഷെൽഫ്ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ്തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം

നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പാകപ്പെടുത്തണം.ഈമസ്റ്റർറോൾവിതരണം ചെയ്യുക,

പഞ്ചായത്തുകളുടെതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുടെനിർവഹണമേൽനോട്ടംവഹിക്കുക.

പദ്ധതിയുടെലഭിച്ചവിഭവങ്ങളുടെയും,വിതരണംചെയ്തവയുടെയും,

ഉപയോഗിച്ചവയുടെയുംകണക്കുകൾസൂക്ഷിക്കുക.

ആവശ്യമായരജിസ്റ്ററുകൾസൂക്ഷിക്കുക.

പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ്സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറിതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുടെമേൽനോട്ടംപ്രവൃത്തികളുടെബില്ലുകൾയഥാ

സമയംഅംഗീകരിക്കുക.തൊഴിലാളികളുടെവേതനംയഥാസമയംഅംഗീകരിക്കുക,

തൊഴിലാളികളുടെവേതനംയഥാസമയംഡി.ബി.ടി

മുഖാന്തിരംതൊഴിലാളികളുടെഅക്കൗണ്ടിലെത്തിയെന്ന്ഉറപ്പാക്കുക

ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ

ഗ്രാമസഭതീരുമാനപ്രകാരംപ്രവൃത്തികൾകണ്ടെത്തുകപ്രാഥമികഎസ്റ്റിമേറ്റ്തയ്യാറാ

ക്കുകപ്രവൃത്തിയുടെസാങ്കേതികമായകാര്യങ്ങൾതൊഴിലാളികൾക്ക്വിശദമാക്കുക.

പ്രവൃത്തിയുടെഅളവുകൾരേഖപ്പെടുത്തുക. ചെക്ക്മെഷർ ചെയ്യുക,



ബില്ലുകൾതയ്യാറാക്കുവാൻഡി.ഇ. ഒയെ. സഹായിക്കുക

ഡാറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്റർ

മസ്റ്റർ റോൾവിതരണത്തിന്സഹായിക്കുക.പൂർത്തിയായമസ്റ്റർറോളുകൾ

മേറ്റിൽനിന്നുംശേഖരിച്ച്വർക്ക്ബില്ലുകൾപൂർത്തീകരിച്ച്വേതന

വിതരണത്തിന്നടപടിസ്വീകരിക്കുക. രജിസ്റ്ററുകൾസൂക്ഷിക്കുക.

തൊഴിലാളികളുടെവേതനം (ഡി.ബി. ടി) മുഖേനഎന്ന്ഉറപ്പാക്കുക

മേറ്റ്

പ്രവൃത്തിയുടെമേൽനോട്ടം.തൊഴിൽകാർഡിൽആവശ്യമുള്ളവിവരങ്ങൾ

കൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തുക.

അളവ്രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളമെഷർമെൻറ്ബുക്ക്പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത്സൂക്ഷിക്കുക.

ദിവസവുംതൊഴിലാളികളുടെഹാജർമസ്റ്റർറോളിൽഉറപ്പുവരുത്തുക.പൂർത്തിയായ

മസ്റ്റർ റോൾ ഡേറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്ററുടെപക്കൽഎത്തിക്കുക.


