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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനതിനരായി സ്വതഗന്തഭരാരതതിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും സുഗ്രധരാനവും

ശക്തവുമരായനിയമമരാണ്മഹരാത്മ്രാനി ദേശീയഗ്രാമീണ ടതരാഴിലുറപ്നിയമം.ഇന്ത്ത്യയിടല

സരാധരാരണകരാരരായജനങ്ങളുടെടതരാഴിൽടെയുവരാനുള്ളഅവകരാശടതസംരകിച്ചുനിലനിർതുന്നതിനരായിഇ

ന്ത്ത്യൻ്രരാർലടമൻറ്അം്ീകരിച്ച്, ഗ്രസിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005

ടസ്ര്റ്റംബർമരാസംഅഞരാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.  

ഇന്ത്ത്യയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനരായിനിരവധിഗ്രാമവികസന്രദ്ധതികൾനെപിലരാകിയിരുന്നുടവ

ങിലും്ുണഫലംശരിയരായവിധതിൽജനങ്ങളിൽഎതരാതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്്രരാർലടമൻറ്്രരാസരാകിയമ

ഹരാത്മരാ്രാനിദേശീയഗ്രാമീണടതരാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറഗ്രരാഥമികലക്ത്യംഒരുഗ്രാമീണകുെുംബതിന്നിയ

മംവഴിഒരുസരാമ്പതികവർഷം 100 ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതരാണ.്

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനും

 ടമച്ചടപട്ടജീവിതസരാഹെര്ത്യംഉറപരാകുന്നതിനുംഅതിലൂടെേരാരിഗേ്ത്യനിർമരാർജ്ജനവുംസുസിരവികസനവും

ആണ്ഈനിയമതിന്ടറ  ഗ്രരാധരാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതരാഴിലരാളികടളദമരാെിപികുകയുംമരാന്ത്യമരായദവതനംനൽകിഅവരുടെകുെുംബതി

ന്ഗകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്േരാരിഗേ്ത്യതിൽനിന്നുംകരകയറരാൻടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.

ഗ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രരാലനതിലൂടെഓദരരാ  ഗ്രദേശതിന്ടറയുംവിഭവരാെിതറശക്തമരാകുകയും,

അതിലൂടെവരൾച്ച, മട്രാലിപ,് ടവള്ളടപരാകം,

വനനശീകരണംതുെങ്ങിയ്രരാരിസിതികഗ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരകണംനൽകുകയുംഅതിലൂടെഉത്്രരാേനം,

ഉത്്രരാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവരാനും്രദ്ധതിഗ്രവർതനങ്ങളിൽകൂെികഴിയുന്നു.

ഗ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രരാലനതിന്ഏറ്റവുംഗ്രധരാനടപട്ടഘെകമരാണ്ജലസംരകണവുംഅതിൻടറസുരകിതത്വ

വുംഇവടതരാഴിലുറപ്ഗ്രവർതനങ്ങളിൽഉറപ്വരുതുവരാൻകഴിയുന്നു.

2018-

ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയഗ്രളയേുരന്തംഏറ്റുവരാങ്ങിയനരാെരാണ.്ദകരളതിടലഎല്ലരാജില്ലകളിലുംഈഗ്രളയംവള

ടരയധികംേുരന്തങ്ങൾഉണരാകിയിട്ടുള്ളതരാണ്.അദതദകരളംതടന്നയരാണ്മരാർച്ച്മരാസദതരാെുകൂെിശക്തമരായവര

ൾച്ചയുംകുെിടവള്ളകരാമവുംഅനുഭവടപെുന്നത്.ഈഅവസരതിലരാണ്എഗതദയരാനൂറ്റരാണുകളരായിനരാംനിർമി

ച്ചകിണറുകൾ,

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെഗ്രരാധരാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത്.ജലസുരകടയകുറിച്ച്െിന്തികുദമ്പരാൾഅതിനുദവണവ

ലിയസരാദങതികവിേ്ത്യടയകുറിച്ചരാണ്നരാംആേ്ത്യംെിന്തികുക.

ടതരാഴിലുറപു്രദ്ധതിനമുക്ഗ്രധരാനമരായുംകരാണരാൻകഴിയുന്നഒരു  വസ്ുതയരാണ്മഴകുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമരാണഗ്രവൃതികളിൽടതരാഴിലരാളികൾകൂെുതലരായുംഗശദ്ധടെലുതിയരാൽഭൂ്ർഭജലടതഅള

വിടനനമുക്നല്ലരീതിയിൽഉയർതുവരാൻസരാധികുന്നു.ഗ്രധരാനമരായുംദമൽപറഞ്ഞഗ്രശ്നങ്ങൾജലസംരകണതി

നുംജലസംഭരണതിന്കരാര്ത്യമരായരീതിയിൽതടന്നബരാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നരാം്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമരായിടതരാഴിലുറപ്ബനടപെുതികരാർഷിക്രദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലതിക

ൽ, കരാർഷിദകരാത്്രരാേനതിൽസ്വയം്രര്ത്യരാപ്തകകവരികൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകരാര്ത്യഭൂമിയിലുംട്രരാതുസരാ്രനങ്ങളിലുംഫലവൃകങ്ങൾടവച്ചു്രിെിപികൽ,

എന്നിവനെതിവരുന്നു. ്രഞരായതിടലവിവിധദതരാെുകളിൽതെയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

്രെുതരാകുളം, നീർകുഴി, കയരാലനിർമരാണം,

കിണർറീെരാർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

 ഇങ്ങടനമഹരാത്മരാ്രാനിദേശീയഗ്രാമീണടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതി്ുണദഭരാക്തരാകളരായജനങ്ങൾക്ടതരാഴിൽേിന

ങ്ങൾഉറപരാകുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവരാരംടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെഗ്രാമീണദമഖലയുടെ

 സുസിരആസ്ിവികസനംഎന്നതരാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005-

ൽഗ്രരാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്ത്യയിടല 200 ജില്ലകളിൽഗ്രഥമഘട്ടതിൽനെപിലരാകുകയും 2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലകുംവ്ത്യരാ്രിപികുകയുംടെയ്ു.അതനുസരിച്ച്ദകരാട്ടയംജില്ലയിലും്രദ്ധതിഗ്രവർതനങ്ങ

ൾതുെങ്ങുകയുംഇദപരാഴുംതുെർന്നുടകരാണിരികുകയുംടെയുന്നു.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളിേൾക്ഉറപ്നൽേുന്നപ്പത്അവോശങൾ

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

2. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽടതരാഴിൽലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശവുംആയതിന്കകപറ്ഗറസീത്ലഭികുന്നതി

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



3. അടല്ലങിൽടതരാഴിലില്ലരായ്മദവതനംലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശംആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4

&്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദഗ്രരാജക്്തയരാറരാകുവരാനുള്ളഅവകരാശം

5. അഞ്കിദലരാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതരാഴിൽലഭികരാനുള്ളഅവകരാശംഅടല്ലങിൽദവതനതിന്ടറ  10%

അധികംലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിഗശമസൗകര്ത്യം, ഗ്രഥമശുഗശൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശംടഷഡ്ത്യൂൾ

2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

8. ദവതനവിതരണതിടലകരാലതരാമസതിന്  നഷ്ട്രരിഹരാരംലഭികുവരാനുഉള്ളഅവകരാശം

9. സമയബനിതമരായുള്ള്രരരാതി്രരിഹരാരതിനുള്ളഅവകരാശം

10. ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതരാഴിൽസലത്ഹരാജരരായിഒപ്വയ്കുക.

2. ടതരാഴിലുറപ്ഗ്രാമസഭയ്ക്ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റഗ്രാമസഭയുംകൃത്ത്യമരായി്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത്തരാസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയരാ്ികുവരാദനരാകതികുവരാനും്രരാെുള്ളതല്ല

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫരാർദമഷൻദബരാർഡ്ഗ്രവൃതിയുടെആരംഭഘട്ടതിൽതടന്നനിർബനമരായുംവ

യ്ദകണതരാണ്

5. ഗ്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമരായഗ്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്നെപിലരാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നഗ്രവൃതികൾ   കടണതിദമറ്്റടനയും്രഞരായത്അധികൃതടരയും

   അറിയികുക.

മഹരാത്മരാ്രാനിദേശീയഗ്രാമീണടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതിഗ്രകരാരംടതരാഴിലരാളികൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറി

ച്ചുംഅതുമരായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽഗ്രസ്രാവിച്ചിട്ടുണ.്

ടതരാഴിലരാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതരായവിശേീകരണംഈറിദപരാർട്്ടമു

ഖരാന്തരംടതരാഴിലരാളികളരായനിങ്ങളിദലക്എതികുവരാൻസരാധികും.ഈറിദപരാർട്്ടഅെിസരാനതിൽനിങ്ങൾ

ക്ഗ്രരാപ്മരാകരാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതരാ്രരമരായകരാര്ത്യങ്ങൾകകവരികരാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയ

ടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതിേൾ

1. വിഭാ്ംഎ :ഗ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രരാലനവുമരായിബനടപട്ടട്രരാതുഗ്രവൃതികൾ

2. വിഭാ്ംബി:

സമൂഹതിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭരാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്തി്തആസ്ികൾഖണിക

5ൽ്രരരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്മരാഗതം

3. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയഗ്രാമീണഉ്രജീവനമിഷൻനിബനനകൾഅനുസരികുന്നസ്വയംസഹരായസംഘങ്ങൾക്ട്രരാതു

അെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വിഭാ്ംഡി: ഗ്രാമീണഅെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡിറ്

ട്രരാതുസമൂഹം്രദ്ധതിനിർവഹണടത്രറ്റിയുംട്രരാതുധനംടെലവഴികുന്നതിടനകുറിച്ചും്രരസ്ത്യവുംസ്വത

ഗന്തവുമരായനെതുന്ന്രരിദശരാധനയരാണ്സരാമൂഹ്ത്യഓഡിറ്്റ.ടതരാഴിലുറപ്നിയമംഅനുശരാസികുന്നത്വർഷതിൽ

എല്ലരാവരാർഡിലുംരണ്ഗ്രരാവശ്ത്യംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റഗ്രാമസഭനിർബനമരായുംനെദതണതരാണ.്സുതരാര്ത്യതഉറപു

കുവരുതി,

അഴിമതിരഹിതമരാകുകയുംഅതുവഴിസേ്ഭരണംസരാധ്ത്യമരാന്നതിനുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റസമൂഹടത്രരാകടപെു

തുന്നു.്രദ്ധതിവിഭരാവനംടെയുന്നരീതിയിൽ്ുണദഭരാക്തരാകളുടെജീവിതസരാഹെര്ത്യതിൽഫലഗ്രേമരായമരാറ്റം

സൃഷ്ടികുന്നതിന്ട്രരാതു്രണംശരിയരായരീതിയിൽവിനിദയരാ്ിച്ച്ലക്ത്യഗ്രരാപ്ികകവരിച്ചിട്ടുദണരാഎന്നവില

യിരുതലും  ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നു.

കഴിഞ്ഞ്രതുവർഷമരായിതുെർന്നുടകരാണിരികുന്ന്രദ്ധതിഗ്രവർതനങ്ങടളകുറിച്ചുള്ള  സരാമൂഹികഓഡിറ്്റ,

ടതരാഴിലുറപ്്രദ്ധതിനിയമംടസകൻ 17 (2)

അനുസരിച്ച്എരുദമലി്രഞരായതിൽ്രതരാംവരാർഡ്ുമരം്രരാറയിൽ 2019 മരാർച്ച് 18 മുതൽ 23വടരനെതടപട്ടു.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗേിയ

1 പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്രാക്ലതിലുംഗ്രാമ്രഞരായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സനരായദ്രാക്ഓഫീസർ (BDO),

്രഞരായട ത്്സെഗകട്ടറി,

മറ്്റനിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സർതുെങ്ങിയവരുമരായിദ്രാക്റിദസരാഴ്സ്ദ്രഴത്സെൺനെതിയകൂെിയരാദലരാെനയിൽഉരു



തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്

 തുെർഗ്രഗകിയകൾആസൂഗതണംടെയുകയുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റഗ്രാമസഭരാതീയതിനിശ്ചയികുകയുംടെയുന്നു.

2. േയൽപ്പരിദശാധന

ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റഗ്രഗകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്

 മുൻ്രുള്ളആറ്മരാസകരാലയളവിൽവരാർഡിടലഗ്രവൃതിഫയലുകൾ, ഏഗഴജിസറുകൾ,

അദതരാടെരാപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മ്രരിദശരാധനനെതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരരാഗ്രവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽഗ്രതി്രരാേികുന്നഅളവിലും്ുണതിലുംനെപിലരാകിയിട്ടുദണരാഎന്നുംആ

ഗ്രവൃതിയുടെ്ുണഫലതിന്ടറ

 വ്ത്യരാപ്ിതിട്ടടപെുതുകയുംഗ്രസ്ുതടതരാഴിലിെങ്ങളിൽടതരാഴിലരാളികൾക്ക്ലഭിദകണഅവകരാശആനുകൂല്ത്യങ്ങ

ൾലഭിച്ചിട്ടുദണരാഎന്നും  ഗ്രവൃതിസല്രരിദശരാധനയിലൂടെലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി്ുണദഭരാക്തരാകളുടെവീെുവീെരാന്തരംടെന്ന്ദനരിൽകണ്്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണടതകുറിച്ചും്ു

ണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്രരായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ്രരിദശരാധന, ഗ്രവൃതിസല്രരിദശരാധന,

വീെുവീെരാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്്റഗ്രഗകിയകടണതലുകളുടെവസ്ുനിഷ്ഠമരായടതളിവ്ദശ

ഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  ദബാധവൽകരണം

സരാമൂഹ്ത്യഇെട്രെലുകളിലൂടെ്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രൗരരാവദബരാധം

 ഉയർതുകയുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റഗ്രഗകിയവിജയിപികുകയുംടെയുന്നതിന്ആവശ്ത്യമരായദബരാധവൽകരണം

ഗ്രവർതനങ്ങൾനെപിലരാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റഗ്രഗകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

 ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റഗ്രാമസഭയിൽെർച്ചടെയ്്അം്ീകരാരംനെതുന്നതിനരാവശ്ത്യമരായകരെ്റിദപരാർട്്ടതയരാറരാകു

ന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചരാതലംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യഗ്രേമരായസലത്ഗ്രാമസഭദെർന്ന്കര

െ്റിദപരാർട്്ടഅവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽഗ്രഗകിയകളും,

അം്ീകരാരംദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെ്രെികളുംകകടകരാള്ളുന്നു

കണ്ടെത്തിയഅവകാശനിഷേധങ്ങൾ

1.തൊഴിലാളികളോട്സംസാരിച്ചതിൽനിന്നുംസമയബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ലന്നുഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു. .

ഫയൽവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഫയൽ1

പ്രവർത്തിയുടെപേര്:-ഫാമ്പൗണ്ട് നിർമ്മാണം-ശ്യാമള



പ്രവർത്തിയുടെകോഡ:് -IF/369193

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക :-92500 രൂപ

ചിലവായതുക:85560 - രൂപ

മസ്റ്റർറോളിന്റെഎണ്ണം -12

ജോലിതുടങ്ങിയതീയതി:-29/10/2018

ജോലിഅവസാനിച്ചതീയതി:-19/11/2018

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

നമ്പർ,പദ്ധതിപേര്എന്നിവ ഉണ്ട്.

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ്ഡോക്യൂമെന്റ ്:- ഉണ്ട്.എന്നാൽപേജ് നമ്പർഇല്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി:- ഉണ്ട.്

4.സാങ്കേതികഅനുമതി:- ഉണ്ട്.Secure കോപ്പിയാണ്.

5.ഭരണാനുമതി:- ഉണ്ട്. SECURE കോപ്പിയാണ്.

6.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി:- ഉണ്ട്. AEയുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ട.് ജോലിആവശ്യപ്പെട്ട

തീയതി,തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്എന്നിവ ഉണ്ട.്

9.വർക്അലൊക്കേഷൻഫോം:-ഇല്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ:-12 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ട.്സെക്രട്ടറി, BDOഎന്നിവരുടെ

ഒപ്പ,്സീൽഎന്നിവ ഉണ്ട്. m.no.10318-ശശികലകുമാരി.ബി(04/184),m.no.11176-ആബിദ

ബീവി(04/15),m.no.12206-ഓമന.സി(04/100),എന്നിവരുടെ മസ്ട്രോളുകളിൽ

വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾകാണാൻസാധിച്ചു.

11.എം.ബുക്ക:്- ഉണ്ട്. M.ബുക്ക ്പ്രകാരം 310പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ. മസ്റ്റർ റോൾ



പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നും 310തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി.എന്നാൽ

സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ 35 ദിവസങ്ങളിലായി 16പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾഎന്ന് തെറ്റായി

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12.മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ബാധകമല്ല.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്:-മസ്റ്റർ റോളിന്ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ.്സെക്യൂരിൽ

നിന്നും ലഭിച്ച കോപ്പിയാണ്

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

15.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. റോയൽറ്റി നൽകിയത്സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ :-ബാധകമല്ല.

17.പ്രവർത്തിയുടെ 3ഘട്ടത്തിലുള്ളഫോട്ടോ:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരിക്കുന്നസാക്ഷിപത്രം:- ഉണ്ട.് ഒപ്പ്സീൽഎന്നിവ

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്വ്വ്

19.മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്/ഫയൽ ട്രാക്കിങ്ഫോം:- ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾ

നമ്പർ ഉണ്ട്.വിവരങ്ങൾപൂർണമല്ല.

20. ജിയോ ട്രാക്ക്ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

21.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട.് ആദ്യപേജിൽപ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരിച്ച

തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല,മറ്റ് വിവരങ്ങൾപൂർണമാണ.്ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ

ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.പഞ്ചായത്ത്,വാർഡ്,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തിയുടെപേര്,വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട് ,തൊഴിലാളികളുടെ

സാക്ഷിപത്രം,സന്ദർശനകുറിപ്പ്എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉണ്ട.്എന്നാൽ

പ്രവർത്തി നിർവ്വഹണംവഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് (പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ്

തീയതി-09/10/18).

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻറിദപരാർട്ട്



ശ്ത്യരാമലയുടെവസ്ുവിൽ 6*6മീറ്റർകുളംകരാണരാൻസരാധിച്ചു.െരാകിൽമ്്നിറച്ച്

കുളതിന്ടറവശങ്ങൾബലടപെുതിയിരികുന്നു.വളടരനല്ലരീതിയിൽഅത്

്രരി്രരാലിച്ചുവരുന്നതരായി മനസിലരാകരാൻകഴിഞ്ഞു.m book ഗ്രകരാരമുള്ളവർക്

കൃത്ത്യമരായി ടെയ്ിട്ടുണ.്

േയൽ.02

ഫാംപോണ്ട് നിർമ്മാണം (ജയകുമാർ)

പ്രവർത്തിയുടെപേര്:-വാർഡ് 4,

💊പ്രവർത്തിയുടെകോഡ:് -IF/367424

💊എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക :-91500 രൂപ

💊ചിലവായതുക: -79212,രൂപ

💊മസ്റ്റർറോളിന്റെഎണ്ണം :-16

💊ജോലിതുടങ്ങിയതീയതി:-20/10/2018

💊ജോലിഅവസാനിച്ചതീയതി:-21/11/2018

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

നമ്പർ,പദ്ധതിപേര്,ആകെതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾഎന്നിവ ഉണ്ട.്

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ്ഡോക്യൂമെന്റ ്:- ഉണ്ട്.എന്നാൽപേജ് നമ്പർഇല്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി:- ഉണ്ട്.

4.സാങ്കേതികഅനുമതി:- ഉണ്ട്. ഒപ്പുംസീലും ഇല്ല.എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,ചെലവ്,

പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾഎന്നിവ ഉണ്ട്.സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പർ 168/18-19

5.ഭരണാനുമതി:- ഉണ്ട്.എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,ചെലവ്,പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾഎന്നിവ ഉണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത്സീൽ ഉണ്ട്.ഭരണാനുമതി നമ്പർ 1614/2018/248672

6.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി:- ഉണ്ട്.ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം



ഫാംപോണ്ട്

ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെചെലവായആകെതുക- 91500₹

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ട.് ജോലിആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി

ഉണ്ട്.5/10/2018 മുതൽ 15/10/2018

9.വർക്അലൊക്കേഷൻഫോം:-ഇല്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ:- 16 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ട്.സെക്രട്ടറി, BDOഎന്നിവരുടെ ഒപ്പ്

ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾപ്രകാരം 287പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ.

11.എം.ബുക്ക:്- ഉണ്ട്. M.ബുക്ക ്പ്രകാരം297പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ. മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നും297തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ.ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെതൊഴിലാളികളുടെവേതനം

81972

12.മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്:-സെക്യൂരിൽനിന്നും ലഭിച്ച കോപ്പിയാണ്. മസ്റ്റർ റോളിന്

ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.വേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം79212 ₹

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

15.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. റോയൽറ്റി നൽകിയത്സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ :- ബാധകമല്ല.

17.പ്രവർത്തിയുടെ 3ഘട്ടത്തിലുള്ളഫോട്ടോ:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരിക്കുന്നസാക്ഷിപത്രം:- ഉണ്ട.്

19.മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്/ഫയൽ ട്രാക്കിങ്ഫോം:- ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾ

നമ്പർ ഉണ്ട്.



20. ജിയോ ട്രാക്ക്ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

21.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട.്ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ,പഞ്ചായത്ത്,വാർഡ്,

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,പ്രവർത്തിയുടെപേര,്വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട് ,

തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷിപത്രം,സന്ദർശനകുറിപ്പ്എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട്

ഉണ്ട്.പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.തൊഴിലുപകരണങ്ങളുടെവാടക

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻറിദപരാർട്ട്

ജയകുമാർ എന്നവ്യക്തിയുടെവസ്ുവിൽകുളം നിർമ്മിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

6.1നീളം, 5.9വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു.കുളതിന്െുറ്റും മ്്കയരാല

നിർമിച്ചിരുന്നു.മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുകൃഷിആവശ്ത്യങ്ങൾകുംമറ്റുമരായി

വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട.്വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കുന്ന കുളമാണ് .m book

ഗ്രകരാരമുള്ളവർക്ഇവിടെയുംകരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.

ഫയൽ.03

പ്രവർത്തിയുടെപേര്:-വാർഡ4 പട്ടിക 5പ്രകാരമുള്ളവരുടെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണുജല

സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ

💊പ്രവർത്തിയുടെകോഡ്:-IF/375205

💊എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക :-151500 രൂപ

💊ചിലവായതുക: -1,91268രൂപ

💊മസ്റ്റർറോളിന്റെഎണ്ണം -24

💊ജോലിതുടങ്ങിയതീയതി:-5/12/2018

💊ജോലിഅവസാനിച്ചതീയതി:31/12/2018

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



നമ്പർ,പദ്ധതിപേര്എന്നിവ ഉണ്ട്.പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ707.

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ്ഡോക്യൂമെന്റ ്:- ഉണ്ട്.എന്നാൽപേജ് നമ്പർഇല്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി:- ഉണ്ട.്

4.സാങ്കേതികഅനുമതി:- ഉണ്ട്.സീൽ, ഒപ്പ് ഇല്ല.എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,സാങ്കേതിക

അനുമതിനമ്പർ,തീയതിഎന്നിവ ഉണ്ട.്

5.ഭരണാനുമതി:- ഉണ്ട്.സെക്രട്ടറി യുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയുംസീൽ ഉണ്ട.്

6.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി:- ഉണ്ട്.ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം,

*മഴക്കുഴി 50

*കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി 15

*ഭൂതലബണ്ട്20

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

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

9.വർക്അലൊക്കേഷൻഫോം:-ഇല്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ:- 24 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ട.്സെക്രട്ടറി, BDOഎന്നിവരുടെ ഒപ്പ്

ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾവെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾഇല്ല. മസ്റ്റർ റോൾപ്രകാരം 530

പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ.

11.എം.ബുക്ക:്- ഉണ്ട്.ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഷാർപ്പണിംഗ്

ചാർജ് ഉൾപ്പെടെതൊഴിലാളികളുടെവേതനം146280

12.മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

13.വേജ് ലിസ് റ്:-സെക്യൂരിൽനിന്നും ലഭിച്ച കോപ്പിയാണ്. മസ്റ്റർ റോളിന്

ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.



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

15.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. റോയൽറ്റി നൽകിയത്സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ :- ഇല്ല.

17.പ്രവർത്തിയുടെ 3ഘട്ടത്തിലുള്ളഫോട്ടോ:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരിക്കുന്നസാക്ഷിപത്രം:- ഉണ്ട.്

19.മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്/ഫയൽ ട്രാക്കിങ്ഫോം:- ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾ

നമ്പർ ഉണ്ട്.

20. ജിയോ ട്രാക്ക്ഫോട്ടോ:- ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

21.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഇല്ല

Fieldവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

വ്യക്തികത ഉപഭോകൃത് പദ്ധതി ആണ.്ഊർമിള ദേവിയുടെ വസ്തുവിൽവാഴ കുഴി

എടുത്ത് വാഴ നട്ടു. 1 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി , 4ബണ്ട് എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഗീതയുട വസ്തുവിൽ ടെറസിങ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.സുകുമാരി അമ്മ യുടെ

വസ്തുവിൽ ടെറസിങ് ബണ്ട് 2 മീറ്റർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. രാജകുമാരിയുടെ

വസ്തുവിൽ റബ്ബർ പ്ലേറ്റ് ഫോം ആണ് ചെയ്തത്.ബീനയുടെ വസ്തുവിൽ ടെറസിങ്

തെങ്ങിന് തടം പിടിച്ചു.ശോഭനയുടെ വസ്തുവിൽ മഴകുഴി 3എണ്ണം ബണ്ട് 18.6

മീറ്റർ എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.ശ്യാമളയുടെ വസ്തുവിൽ ടെറസിങ് വഴക്കുഴി

വാഴക്കൃഷി മരച്ചിനിഎന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.ഐഷബീവിയുടെ വസ്തുവിൽ

ടെറസിങ് റബ്ബർപ്ലേറ്റ് ഫോം എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

M book.പ്രകാരം 50 മഴക്കുഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ 3 മഴക്കുഴികളാണ് കാണാൻ

കഴിഞ്ഞത് .ബാക്കിയുള്ളവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.15 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ m bookൽ

രേഖപ്പെടുത്തിയിരുനെങ്കിലും ഊർമിള ദേവിയുടെ വസ്തുവിൽ 1 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി

മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത ്.20ബണ്ടുകൾചെയ്തതായിഎം bookൽ

രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും 6ബണ്ടുകളിൽ 5വലിയബണ്ടും 1ചെറിയബണ്ടും



കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഫയൽ.04

വർക്കിന്റെപേര്:ഇരിയനാട് വാർഡിൽപട്ടിക 5പ്രേകാരാമുള്ള കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ

മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ രാധമ്മ

വർക്ക് കോഡ് : IF/385176

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 299999

ചിലവായതുക : 198008

മസ്റ്ററോൾഎണ്ണം : 33

തൊഴിൽതുടങ്ങിയത് : 12/02/2019

അവസാനിച്ചത് :24/03/2019

തെഴിൽ ദിനങ്ങൾ 1025

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

നമ്പർ,പദ്ധതിപേര്എന്നിവ ഉണ്ട്.

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

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽഎസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയും

പ്രവർത്തിയുടെപേരും,വർക്ക് കോഡും ഉണ്ടായിരുന്നു.secure കോപ്പി

ആയിരുന്നു.ഭരണനുമതിനമ്പർ 1614004001/2018-2019/18025

5.സാങ്കേതികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.നഅതിൽപ്രവർത്തിയുമായി

ബന്ധപെട്ടു തുക,ക്രമനമ്പർ, ഭരണാനുമതി നമ്പർ,സാങ്കേതികഅനുമതിതുക,

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,

അക്രെഡിറ്റഡ്എഞ്ചിനീയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെ ഒപ്പുംസീലും



ഇല്ലായിരുന്നു .നമ്പർ 1614004001/2018-2019/18025. Secureകോപ്പിആണ.്

6.ഡീറ്റെയൽ്സ്എസ്റ്റിമേറ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ

ആയിരുന്നു.അതിൽപദ്ധതിയുടെപേര,് അടങ്കൽതുക,തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, എന്നിവ

ഉണ്ടായിരുന്നു.

7.അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്:ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡ്രോയിങ്ആന്റ് ഡിസൈനിങ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ്ഫോം :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.തൊഴിൽ ആവിശ്യപെട്ട തിയതി

ഇല്ലായിരുന്നു.

10.അലോക്കേഷൻഫോം :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

11.മസ്റ്ററോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾഇല്ലായിരുന്നു.

ഹാജർ,വേതനം,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്,തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്,സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്,

bdoയുടെ ഒപ്പ,് മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ്എന്നിവകൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12.മസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽപ്രവർത്തിയുടെ

പേര,്ആക്ഷൻപ്ലാൻയൂണിക്ഐഡി, AS, TSനമ്പർതീയതി,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതിതുടങ്ങിയവ രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

അപൂർണമായിരുന്നു.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു.അത്പൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTOവേജ് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക്ക്  :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ളഡീറ്റെയിൽസ്

എഴുതിയിരുന്നു.പാർട്ട് ബില്ലിൽ AE,സെക്രട്ടറി,പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരുടെ ഒപ്പ്

സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

16.GEO Trakeഫോട്ടോ :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

17.3സ്റ്റേജ്ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഫയലിൽഇല്ലായിരുന്ന



18.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത്

പൂർണമായിരുന്നു.

19.സൈറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ടായിരുന്നു.

*.കവർപേജിൽപ്രവർത്തിയുടെപേര്, AS, TSനമ്പർ,തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ചതീയതിഎന്നിവ

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത്പൂർണമായിരുന്നില്ല.

*പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണംവഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെവാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

*.സന്ദർശനകുറിപ്പ് രേഖപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫയൽആൻഡ്ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻകഴിഞ്ഞതിനു ദശഷംആണ്

്രഞയതിൽനിന്നുംഫയൽലഭിച്ചത.്ആയതിനരാൽഫീൽഡ്

ടവരിഫിദകഷൻ ഗ്രാമസഭക് മുദന്നനെതരാൻസരാധിച്ചില്ല...

േയൽ.05

പ്രവർത്തിയുടെപേര:്- വാർഡ് 4പട്ടിക 5പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭൂമിയിൽ

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം(ശാന്തമ്മ).

💊പ്രവർത്തിയുടെകോഡ്: -IF/391870

💊എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക :-300000 രൂപ

💊ചിലവായതുക: - 246744 രൂപ

💊മസ്റ്റർറോളിന്റെഎണ്ണം -25



💊ജോലിതുടങ്ങിയതീയതി:-11/2/2019

💊ജോലിഅവസാനിച്ചതീയതി:-25/3/2019

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

നമ്പർ,പദ്ധതിപേര്എന്നിവ ഉണ്ട്.

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ്ഡോക്യൂമെന്റ ്:- ഉണ്ട്.എന്നാൽപേജ് നമ്പർഇല്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി:- ഉണ്ട.്

4.സാങ്കേതികഅനുമതി:- ഉണ്ട്. ഒപ്പുംസീലും ഇല്ല.

5.ഭരണാനുമതി:- ഉണ്ട്.പഞ്ചായത്തിന്റെസീൽ ഉണ്ട.് Secureകോപ്പി ആണ.്

6.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി:- ഉണ്ട്.എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 300000₹.ഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രകാരം,

site clearance:

Earthern bund 50

Rain pits 25

ബയോ fencing

Compost Pits 2

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ട.്പേര,്തൊഴിൽകാർഡ് no, ഒപ്പ്എന്നിവ

ഉണ്ട്. ജോലിആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി ഉണ്ട.്5/2/19

9.വർക്അലൊക്കേഷൻഫോം:-ഇല്ല.

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

ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾവെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾഇല്ല. 894പ്രവർത്തിദിനങ്ങൾ

11.വേജ് ലിസ്റ്റ്:-സെക്യൂരിൽനിന്നും ലഭിച്ച കോപ്പിയാണ്. മസ്റ്റർ റോളിന്



ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.വേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 2,46,744₹തൊഴിലാളിക്ക്

കിട്ടിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

12.എം.ബുക്ക:്- ഉണ്ട്. M.ബുക്ക ്പ്രകാരം 894പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ.ഷാർപ്പണിംഗ്

ചാർജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെതൊഴിലാളികളുടെ

വേതനം 2,46,744₹

13.ഫയൽ റ്റാക്കിങ് ഫോം:- ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂർണമായിപൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

14. മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

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

16.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല

1 7. 3ഘട്ടത്തിലുള്ളഫോട്ടോ:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18. ജിയോ ട്രാക്ക്ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

19.വർക്ക് കോംപ്ലഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

19.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട.് പഞ്ചായത്ത,്വാർഡ്,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തിയുടെപേര്,ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട് ,

സന്ദർശനകുറിപ്പ്എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.തൊഴിലാളികളുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം ഇല്ല. പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് .

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻറിദപരാർട്ട്

കഷലജ 21ടസൻറ്വസ്ുവിൽടതങ്ങിന്കുഴിടയെുകൽ,വരാഴകുഴി,മരച്ചീനി

കൃഷി,ബണ്നിർമരാണംസരസ്വതി 35ടസൻററിൽ 30വരാഴകുഴി,കയരാലഒന്ന് ,

മഴകുഴിവസന്തകുമരാരി 20ടസൻറ്സലത്മൺകയരാലഒന്ന് ദവസ്കുഴി 2

മരായകുമരാരി 32ടസൻററിൽടതങ്ങിന്തെംഎെുകൽ െരാലു ദകരാരി ,സ്വപ്ന 7

ടസൻററിൽമരിച്ചീനികൃഷി ,ടതങ്ങിൻതെംഎെുകൽദവസ്കുഴി

നിർമരാണം, padhmakumaarകരാെ് ടവട്ടിടതളിച്ചു,ടതങ്ങിന്

തെടമെുകൽ,വരാഴകൃഷിഎന്നിവയരാണ് ഗ്രധരാനമരായും ടെയ്ിരുന്നത്എന്നരാൽ

മഴകുഴികൾനിമന്നഅവസയിലരായിരുന്നുകരാണരാൻകഴിഞ്ഞത.്മരാലതിയുടെ



കരംതീർന്നരസീത്ഫയലിൽസൂകിച്ചിരുടന്നങിലുംആവസ്ുവിൽദജരാലി

ടെയ്ിട്ടില്ല.

M book ഗ്രകരാരം 2കദമ്പരാസ് pitആണ്ഉണരായിരുന്നത്അവകൃത്ത്യമരായികരാണരാൻ

സരാധിച്ചു.എന്നരാൽ 25മഴകുഴികളിൽ 1എ്ംഭരാ്ീകമരായും 5എന്നദതരാളം

നിമന്നനിലയിലുംബരാകിയുള്ളവകരാണരാൻകഴിയരാത

അവസയിലുമരായിരുന്നു.m book ഗ്രകരാരം 50ബണുകൾഉണരായിരുടന്നങിലും 1

വലിയബണ്മരാഗതമരാണ്നിലനിൽകുന്നതരായികരാണരാൻസരാധിച്ചത.്

നിർഹണഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ളനിർദ്ദേശങ്ങൾ

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.


