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ആമുഖം

ഗ്ാമീണ ജനതേുടട ഉന്നമനത്ലിനാേ്ലി സ്വതഗന്തഭാരതത്ലിൽ ആവ്ലിഷ്കര്ലിച്ച ഏറ്റവും സുഗ്രധാനവും

ശക്തവുമാേന്ലിേമമാണ്മഹാത്മ്ാന്ലി യേശീേഗ്ാമീണ ടതാഴ്ലിലുറപ്ന്ലിേമം.ഇന്ത്ത്യേ്ലിടല

സാധാരണകാരാേജനങ്ങളുടടടതാഴ്ലിൽടെയുവാനുള്ളഅവകാശടതസംരക്ലിച്ചുന്ലിലന്ലിർതുന്നത്ലിനാേ്ലിഇ

ന്ത്ത്യൻ്രാർലടമൻറ്അം്ീകര്ലിച്ച്, ഗ്രസ്ലിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005

ടസ്ര്റ്റംബർമാസംഅഞാംതീേത്ലിമുതൽഈന്ലിേമംന്ലിലവ്ലിൽവന്നു.  

ഇന്ത്ത്യേ്ലിടലഗ്ാമീണജനതേുടടഉന്നമനത്ലിനാേ്ലിന്ലിരവധ്ലിഗ്ാമവ്ലികസന്രദ്ധത്ലികൾനടപ്ലിലാക്ലിേ്ലിരുന്നുടവ

ങ്ലിലും്ുണഫലംശര്ലിോേവ്ലിധത്ലിൽജനങ്ങള്ലിൽഎതാത്ലിരുന്നത്ലിടനതുടർന്ന്്രാർലടമൻറ്്രാസാക്ലിേമ

ഹാത്മാ്ാന്ലിയേശീേഗ്ാമീണടതാഴ്ലിലുറപ്ന്ലിേമത്ലിന്ടറഗ്രാഥമ്ലികലക്ത്യംഒരുഗ്ാമീണകുടുംബത്ലിന്ന്ലിേ

മംവഴ്ലിഒരുസാമ്പത്ലികവർഷം 100 ടതാഴ്ലിൽേ്ലിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടേന്നതാണ.്

ഗ്ാമീണജനതേുടടഉന്നമനത്ലിനും

 ടമച്ചടപട്ടജീവ്ലിതസാഹെര്ത്യംഉറപാകുന്നത്ലിനുംഅത്ലിലൂടടോര്ലിഗേ്ത്യന്ലിർമാർജ്ജനവുംസുസ്ലിരവ്ലികസനവും

ആണ്ഈന്ലിേമത്ലിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങള്ലിൽന്ലിന്നുംടതാഴ്ലിലാള്ലികടളയമാെ്ലിപ്ലികുകേുംമാന്ത്യമാേയവതനംനൽക്ലിഅവരുടടകുടുംബത്ലി

ന്ഗകേയശഷ്ലിവർദ്ധ്ലിപ്ലിച്ച്ോര്ലിഗേ്ത്യത്ലിൽന്ലിന്നുംകരകേറാൻടതാഴ്ലിലുറപു്രദ്ധത്ലിേ്ലിലൂടടകഴ്ലിേുന്നു.

ഗ്രകൃത്ലിവ്ലിഭവ്രര്ലി്രാലനത്ലിലൂടടഓയരാ  ഗ്രയേശത്ലിന്ടറേുംവ്ലിഭവാട്ലിതറശക്തമാകുകേും,

അത്ലിലൂടടവരൾച്ച, മട്ാല്ലിപ,് ടവള്ളടപാകം,

വനനശീകരണംതുടങ്ങ്ലിേ്രാര്ലിസ്ലിത്ലികഗ്രശ്നങ്ങള്ലിൽന്ലിന്നുംസംരകണംനൽകുകേുംഅത്ലിലൂടടഉത്്രാേനം,

ഉത്്രാേനകമതഎന്ന്ലിവവർദ്ധ്ലിപ്ലികുവാനും്രദ്ധത്ലിഗ്രവർതനങ്ങള്ലിൽകൂട്ലികഴ്ലിേുന്നു.

ഗ്രകൃത്ലിവ്ലിഭവ്രര്ലി്രാലനത്ലിന്ഏറ്റവുംഗ്രധാനടപട്ടഘടകമാണ്ജലസംരകണവുംഅത്ലിൻടറസുരക്ലിതത്വ

വുംഇവടതാഴ്ലിലുറപ്ഗ്രവർതനങ്ങള്ലിൽഉറപ്വരുതുവാൻകഴ്ലിേുന്നു.

2018-

ൽയകരളംഏറ്റവുംവല്ലിേഗ്രളേേുരന്തംഏറ്റുവാങ്ങ്ലിേനാടാണ.്യകരളത്ലിടലഎലാജ്ലിലകള്ലിലുംഈഗ്രളേംവള

ടരേധ്ലികംേുരന്തങ്ങൾഉണാക്ലിേ്ലിട്ടുള്ളതാണ്.അയതയകരളംതടന്നോണ്മാർച്ച്മാസയതാടുകൂട്ലിശക്തമാേവര

ൾച്ചേുംകുട്ലിടവള്ളകാമവുംഅനുഭവടപടുന്നത്.ഈഅവസരത്ലിലാണ്എഗതയോനൂറ്റാണുകളാേ്ലിനാംന്ലിർമ്ലി

ച്ചക്ലിണറുകൾ,

കുളങ്ങൾഎന്ന്ലിവേുടടഗ്രാധാന്ത്യംത്ലിര്ലിച്ചറ്ലിേുന്നത്.ജലസുരകടേകുറ്ലിച്ച്െ്ലിന്ത്ലികുയമ്പാൾഅത്ലിനുയവണവ

ല്ലിേസായങത്ലികവ്ലിേ്ത്യടേകുറ്ലിച്ചാണ്നാംആേ്ത്യംെ്ലിന്ത്ലികുക.

ടതാഴ്ലിലുറപു്രദ്ധത്ലിനമുക്ഗ്രധാനമാേുംകാണാൻകഴ്ലിേുന്നഒരു  വസ്ുതോണ്മഴകുഴ്ലികൾ.

ഇവേുടടന്ലിർമാണഗ്രവൃത്ലികള്ലിൽടതാഴ്ലിലാള്ലികൾകൂടുതലാേുംഗശദ്ധടെലുത്ലിോൽഭൂ്ർഭജലടതഅള

വ്ലിടനനമുക്നലരീത്ലിേ്ലിൽഉേർതുവാൻസാധ്ലികുന്നു.ഗ്രധാനമാേുംയമൽപറഞ്ഞഗ്രശ്നങ്ങൾജലസംരകണത്ലി

നുംജലസംഭരണത്ലിന്കാര്ത്യമാേരീത്ലിേ്ലിൽതടന്നബാധ്ലികുന്നു.

്രത്ലിമൂന്നാം്രഞവത്സര്രദ്ധത്ലിേുമാേ്ലിടതാഴ്ലിലുറപ്ബനടപടുത്ലികാർഷ്ലിക്രദ്ധത്ലികൾജനങ്ങള്ലിടലത്ലിക

ൽ, കാർഷ്ലിയകാത്്രാേനത്ലിൽസ്വേം്രര്ത്യാപ്തകകവര്ലികൽ,

തര്ലിശുഭൂമ്ലികള്ലിലുംസ്വകാര്ത്യഭൂമ്ലിേ്ലിലുംട്രാതുസാ്രനങ്ങള്ലിലുംഫലവൃകങ്ങൾടവച്ചു്ര്ലിട്ലിപ്ലികൽ,

എന്ന്ലിവനടത്ലിവരുന്നു. ്രഞാേത്ലിടലവ്ലിവ്ലിധയതാടുകള്ലിൽതടേണന്ലിർമ്ലികുകേും, കുളങ്ങൾ,

്രടുതാകുളം, നീർകുഴ്ലി, കയാലന്ലിർമാണം,

ക്ലിണർറീൊർജ്ജ്ലിങ്തുടങ്ങ്ലിേവഴ്ലിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

 ഇങ്ങടനമഹാത്മാ്ാന്ലിയേശീേഗ്ാമീണടതാഴ്ലിലുറപ്്രദ്ധത്ലി്ുണയഭാക്താകളാേജനങ്ങൾക്ടതാഴ്ലിൽേ്ലിന

ങ്ങൾഉറപാകുന്നത്ലിലൂടടജനങ്ങളുടടജീവ്ലിതന്ലിലവാരംടമച്ചടപടുതുന്നു.

ന്ലിേമമനുസര്ലിച്ചുള്ള്രദ്ധത്ലിന്ലിർവഹണത്ലിലൂടടഗ്ാമീണയമഖലേുടട

 സുസ്ലിരആസ്്ലിവ്ലികസനംഎന്നതാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005-

ൽഗ്രാബല്ത്യത്ലിൽവന്നന്ലിേമമനുസര്ലിച്ച്ഇന്ത്ത്യേ്ലിടല 200 ജ്ലിലകള്ലിൽഗ്രഥമഘട്ടത്ലിൽനടപ്ലിലാകുകേും 2008-

ൽമുഴുവൻജ്ലിലകള്ലിയലകുംവ്ത്യാ്ര്ലിപ്ലികുകേുംടെയ്ു.അതനുസര്ലിച്ച്യകാട്ടേംജ്ലിലേ്ലിലും്രദ്ധത്ലിഗ്രവർതനങ്ങ

ൾതുടങ്ങുകേുംഇയപാഴുംതുടർന്നുടകാണ്ലിര്ലികുകേുംടെയുന്നു.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളിേൾക്ഉറപ്നൽേുന്നപ്പത്അവോശങൾ

1. ടതാഴ്ലിൽകാർഡ്ലഭ്ലികുവാൻഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണ്ലിക 1-5, എ.എം.സ്ലി.അദ്ധ്ത്യാേം-3

2. അയ്രക്ലിച്ച് 15

േ്ലിവസത്ലിനുള്ള്ലിൽടതാഴ്ലിൽലഭ്ലികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആേത്ലിന്കകപറ്ഗറസീത്ലഭ്ലികുന്നത്ലി

നുംഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 1; ഖണ്ലിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണ്ലിക 6-13



3. അടലങ്ലിൽടതാഴ്ലില്ലിലായ്മയവതനംലഭ്ലികുവാനുള്ളഅവകാശംആേ്ത്യടത 30 േ്ലിവസം (1/4

&്ര്ലിന്നീടുള്ളേ്ലിവസങ്ങള്ലിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്യഗ്രാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്ക്ലിയലാമീറ്ററ്ലിനുള്ള്ലിൽടതാഴ്ലിൽലഭ്ലികാനുള്ളഅവകാശംഅടലങ്ലിൽയവതനത്ലിന്ടറ  10%

അധ്ലികംലഭ്ലികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുട്ലിടവള്ളം, വ്ലിഗശമസൗകര്ത്യം, ഗ്രഥമശുഗശൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭ്ലികുന്നത്ലിനുള്ളഅവകാശംടഷഡ്ത്യൂൾ

2; ഖണ്ലിക 23-28

7. 15 േ്ലിവസത്ലിനുള്ള്ലിൽയവതനംലഭ്ലികുന്നത്ലിനുള്ളഅവകാശം

8. യവതനവ്ലിതരണത്ലിടലകാലതാമസത്ലിന്  നഷ്ട്രര്ലിഹാരംലഭ്ലികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമേബന്ലിതമാേുള്ള്രരാത്ലി്രര്ലിഹാരത്ലിനുള്ളഅവകാശം

10. യസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റനടതുന്നത്ലിനുള്ളഅവകാശം

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ

1. കൃത്ത്യസമേത്ടതാഴ്ലിൽസലത്ഹാജരാേ്ലിഒപ്വേ്കുക.

2. ടതാഴ്ലിലുറപ്ഗ്ാമസഭേ്ക്യസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റഗ്ാമസഭേുംകൃത്ത്യമാേ്ലി്രടങടുകുക

3. ്രണ്ലിസലത്താസ്ലിക്വസ്ുകൾഉ്രയോ്്ലികുവായനാകത്ലികുവാനും്രാടുള്ളതല

4. സ്ലിറ്റ്ലിസൺഇൻയഫാർയമഷൻയബാർഡ്ഗ്രവൃത്ലിേുടടആരംഭഘട്ടത്ലിൽതടന്നന്ലിർബനമാേുംവ

േ്യകണതാണ്

5. ഗ്രകൃത്ലിസംരകണത്ലിന്ആവശ്ത്യമാേഗ്രവൃത്ലികൾഏടറ്റടുത്നടപ്ലിലാകുക.

6. ആസ്്ലിസൃഷ്ട്ലികുന്നഗ്രവൃത്ലികൾ   കടണത്ലിയമറ്്റടനേും്രഞാേത്അധ്ലികൃതടരേും

   അറ്ലിേ്ലികുക.

മഹാത്മാ്ാന്ലിയേശീേഗ്ാമീണടതാഴ്ലിലുറപ്്രദ്ധത്ലിഗ്രകാരംടതാഴ്ലിലാള്ലികൾയക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറ്ലി

ച്ചുംഅതുമാേ്ലിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടേകുറ്ലിച്ചുംന്ലിേമത്ലിന്ടറആമുഖത്ലിൽഗ്രസ്ാവ്ലിച്ച്ലിട്ടുണ.്

ടതാഴ്ലിലാള്ലികളുടടേുംഅവരുടടആനുകൂല്ത്യങ്ങളുയടേുംകുറ്ലിച്ച്ഒരുതനതാേവ്ലിശേീകരണംഈറ്ലിയപാർട്്ടമു

ഖാന്തരംടതാഴ്ലിലാള്ലികളാേന്ലിങ്ങള്ലിയലക്എത്ലികുവാൻസാധ്ലികും.ഈറ്ലിയപാർട്്ടഅട്ലിസാനത്ലിൽന്ലിങ്ങൾ

ക്ഗ്രാപ്മാകാൻകഴ്ലിേുന്നഒട്ടനവധ്ലിവസ്ുതാ്രരമാേകാര്ത്യങ്ങൾകകവര്ലികാൻന്ലിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴ്ലിേ

ടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതിേൾ

1. വിഭാ്ംഎ :ഗ്രകൃത്ലിവ്ലിഭവ്രര്ലി്രാലനവുമാേ്ലിബനടപട്ടട്രാതുഗ്രവൃത്ലികൾ

2. വിഭാ്ംബി:

സമൂഹത്ലിൽഅവശതഅനുഭവ്ലികുന്നവ്ലിഭാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്ത്ലി്തആസ്്ലികൾഖണ്ലിക

5ൽ്രരാമർശ്ലികുന്നകുടുംബങ്ങൾക്മാഗതം

3. വിഭാ്ംേി:

യേശീേഗ്ാമീണഉ്രജീവനമ്ലിഷൻന്ലിബനനകൾഅനുസര്ലികുന്നസ്വേംസഹാേസംഘങ്ങൾക്ട്രാതു

അട്ലിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വിഭാ്ംഡി: ഗ്ാമീണഅട്ലിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡിറ്

ട്രാതുസമൂഹം്രദ്ധത്ലിന്ലിർവഹണടത്രറ്റ്ലിേുംട്രാതുധനംടെലവഴ്ലികുന്നത്ലിടനകുറ്ലിച്ചും്രരസ്ത്യവുംസ്വത

ഗന്തവുമാേനടതുന്ന്രര്ലിയശാധനോണ്സാമൂഹ്ത്യഓഡ്ലിറ്്റ.ടതാഴ്ലിലുറപ്ന്ലിേമംഅനുശാസ്ലികുന്നത്വർഷത്ലിൽ

എലാവാർഡ്ലിലുംരണ്ഗ്രാവശ്ത്യംയസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റഗ്ാമസഭന്ലിർബനമാേുംനടയതണതാണ.്സുതാര്ത്യതഉറപു

കുവരുത്ലി,

അഴ്ലിമത്ലിരഹ്ലിതമാകുകേുംഅതുവഴ്ലിസേ്ഭരണംസാധ്ത്യമാന്നത്ലിനുംയസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റസമൂഹടത്രാകടപടു

തുന്നു.്രദ്ധത്ലിവ്ലിഭാവനംടെയുന്നരീത്ലിേ്ലിൽ്ുണയഭാക്താകളുടടജീവ്ലിതസാഹെര്ത്യത്ലിൽഫലഗ്രേമാേമാറ്റം

സൃഷ്ട്ലികുന്നത്ലിന്ട്രാതു്രണംശര്ലിോേരീത്ലിേ്ലിൽവ്ലിന്ലിയോ്്ലിച്ച്ലക്ത്യഗ്രാപ്്ലികകവര്ലിച്ച്ലിട്ടുയണാഎന്നവ്ലില

േ്ലിരുതലും  യസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റനടതുന്നു.

കഴ്ലിഞ്ഞ്രതുവർഷമാേ്ലിതുടർന്നുടകാണ്ലിര്ലികുന്ന്രദ്ധത്ലിഗ്രവർതനങ്ങടളകുറ്ലിച്ചുള്ള  സാമൂഹ്ലികഓഡ്ലിറ്്റ,

ടതാഴ്ലിലുറപ്്രദ്ധത്ലിന്ലിേമംടസകൻ 17 (2)

അനുസര്ലിച്ച്എരുയമല്ലി്രഞാേത്ലിൽ്രതാംവാർഡ്ുമരം്രാറേ്ലിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23വടരനടതടപട്ടു.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗേിയ

1 പ്പശാതലംഒരുകൽ

യ്ാക്ലത്ലിലുംഗ്ാമ്രഞാേത്തലത്ലിലും്രദ്ധത്ലിന്ലിർവഹണഉയേ്ത്യാ്സനാേയ്ാക്ഓഫീസർ (BDO),

്രഞാേട ത്്സെഗകട്ടറ്ലി,

മറ്്റന്ലിർവഹണഉയേ്ത്യാ്സർതുടങ്ങ്ലിേവരുമാേ്ലിയ്ാക്റ്ലിയസാഴ്സ്യ്രഴത്സെൺനടത്ലിേകൂട്ലിോയലാെനേ്ലിൽഉരു



ത്ലിര്ലിഞ്ഞത്ലിനനുസര്ലിച്ച്

 തുടർഗ്രഗക്ലിേകൾആസൂഗതണംടെയുകേുംയസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റഗ്ാമസഭാതീേത്ലിന്ലിശ്ചേ്ലികുകേുംടെയുന്നു.

2. േയൽപ്പരിദശാധന

യസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റഗ്രഗക്ലിേആരംഭ്ലിച്ച്ലിര്ലികുന്നത്ലിേത്ലിേ്ക്

 മുൻ്രുള്ളആറ്മാസകാലേളവ്ലിൽവാർഡ്ലിടലഗ്രവൃത്ലിഫേലുകൾ, ഏഗഴജ്ലിസറുകൾ,

അയതാടടാപംഅനുബനയരഖകളുംസൂക്മ്രര്ലിയശാധനനടതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓയരാഗ്രവൃത്ലിേുംഎസ്ലിയമറ്റ്ലിൽഗ്രത്ലി്രാേ്ലികുന്നഅളവ്ലിലും്ുണത്ലിലുംനടപ്ലിലാക്ലിേ്ലിട്ടുയണാഎന്നുംആ

ഗ്രവൃത്ലിേുടട്ുണഫലത്ലിന്ടറ

 വ്ത്യാപ്്ലിത്ലിട്ടടപടുതുകേുംഗ്രസ്ുതടതാഴ്ലില്ലിടങ്ങള്ലിൽടതാഴ്ലിലാള്ലികൾക്ക്ലഭ്ലിയകണഅവകാശആനുകൂല്ത്യങ്ങ

ൾലഭ്ലിച്ച്ലിട്ടുയണാഎന്നും  ഗ്രവൃത്ലിസല്രര്ലിയശാധനേ്ലിലൂടടലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധത്ലി്ുണയഭാക്താകളുടടവീടുവീടാന്തരംടെന്ന്യനര്ലിൽകണ്്രദ്ധത്ലിേുടടന്ലിർവഹണടതകുറ്ലിച്ചും്ു

ണഫലടതകുറ്ലിച്ചുമുള്ള  അഭ്ലിഗ്രാേങ്ങളുംന്ലിർയ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്ര്ലികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫേൽ്രര്ലിയശാധന, ഗ്രവൃത്ലിസല്രര്ലിയശാധന,

വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവ്ലിവരയശഖരണംതുടങ്ങ്ലിേഓഡ്ലിറ്്റഗ്രഗക്ലിേകടണതലുകളുടടവസ്ുന്ലിഷ്ഠമാേടതള്ലിവ്യശ

ഖരണംനടതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  ദബാധവൽകരണം

സാമൂഹ്ത്യഇടട്രടലുകള്ലിലൂടട്രദ്ധത്ലിവ്ലിജേംഉറപുവരുത്ലി്രൗരാവയബാധം

 ഉേർതുകേുംയസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റഗ്രഗക്ലിേവ്ലിജേ്ലിപ്ലികുകേുംടെയുന്നത്ലിന്ആവശ്ത്യമാേയബാധവൽകരണം

ഗ്രവർതനങ്ങൾനടപ്ലിലാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാകൽ

യസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റഗ്രഗക്ലിേേ്ലിടലകടണതലുകളുംന്ലി്മനങ്ങളും, ന്ലിർയ്ദേശങ്ങളും

 യസാഷ്ത്യൽഓഡ്ലിറ്്റഗ്ാമസഭേ്ലിൽെർച്ചടെയ്്അം്ീകാരംനടതുന്നത്ലിനാവശ്ത്യമാേകരട്റ്ലിയപാർട്്ടതയാറാകു

ന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചാതലംഒരുകൽെർച്ചേ്ലിൽന്ലിശ്ചേ്ലികടപട്ടേ്ലിനത്ലിൽസൗകര്ത്യഗ്രേമാേസലത്ഗ്ാമസഭയെർന്ന്കര

ട്റ്ലിയപാർട്്ടഅവതരണവും, െർച്ചേും, ന്ലിർയ്ദേശങ്ങളും, ത്ലിരുതൽഗ്രഗക്ലിേകളും,

അം്ീകാരംയനട്ലിടേടുകുകേുംതുടർനട്രട്ലികളുംകകടകാള്ളുന്നു

കണ്ടെത്തിയഅവകാശനിഷേധങ്ങൾ

1.തൊഴിലാളികളോട്സംസാരിച്ചതിൽനിന്നുംസമയബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ലന്നുഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു. .

ഫയൽവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

േയൽ.01

ഗ്രവർത്ലിേുടട യ്രര:്-കല്ലിയോട്വാർഡ്ലിൽനീർതാടാഷ്റ്റ്ലിധകർഷകരുടട

ഭൂമ്ലിേ്ലിൽകുളംന്ലിർമാണവുംതീറ്റപുൽകൃഷ്ലിേും.



ഗ്രവർത്ലിേുടട യകാഡ്: -IF/366977

എസ്ലിയമറ്റ്തുക :-174000രൂ്ര

െ്ലിലവാേതുക: 161460-രൂ്ര

മസർയറാള്ലിന്ടറഎ്ം -25

യജാല്ലിതുടങ്ങ്ലിേതീേത്ലി:-04/10/2018

യജാല്ലിഅവസാന്ലിച്ചതീേത്ലി:-02/11/2018

1.കവർയ്രജ:്-കവർയ്രജ് ഉണ്.എസ്ലിയമറ്റ്തുക,തീേത്ലി, ഭരണാനുമത്ലിനമ്പർ,

്രദ്ധത്ലിനമ്പർ,്രദ്ധത്ലി യ്രര്എന്ന്ലിവഉണ്.

2.ടെക്ല്ലിസ്ഓഫ് യഡാക്ത്യൂടമന്റ്:-ഉണ്.എന്നാൽയ്രജ്നമ്പർഇല.

3.ആകൻതാൻയകാപ്ലി:- ഉണ്.

4.സായങത്ലികഅനുമത്ലി:-ഉണ്.ടസഗകട്ടറ്ലിേുടടസീൽ

യരഖടപടുത്ലിേ്ലിട്ടുണ്.Secure യകാപ്ലിോണ.്

5.ഭരണാനുമത്ലി:-ഉണ്.ടസഗകട്ടറ്ലിേുടടസീൽഉണ.് SECURE യകാപ്ലിോണ.്

6.എസ്ലിയമറ്റ് യകാപ്ലി:-ഉണ.്ടസടഗകട്ടറ്ലിേുടടഒപ,്സീൽ,എന്ന്ലിവഉണാേ്ലിരുന്നു.

7.സംയോെ്ലിത്രദ്ധത്ലിേുടടവ്ലിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല.

8.ഡ്ലിമാൻഡ് യഫാം:- ഡ്ലിമാൻഡ് യഫാം ഉണ്. യജാല്ലിആവശ്ത്യടപട്ടതീേത്ലി ഉണ്.

9.വർക്അടലായകഷൻയഫാം:-ഉണ്.

10.മസർയറാൾ:- 20മസർയറാളുകൾഉണ്.ടസഗകട്ടറ്ലി, BDOഎന്ന്ലിവരുടടഒപ് ഉണ.്

മസർയറാൾ 7787, valsala p(03/34),

8383-ടഷമീന (03/176),8384-വസന്തകുമാര്ലി (03/223),8385-ശീലാകുമാര്ലി (03/327),െ്ലിഗത

യലഖ T.R (03/306)എന്ന്ലിവരുടട മസ്യഗടാളുകള്ലിൽടവട്ട്ലിത്ലിരുതലുകൾകാണാൻ

സാധ്ലിച്ചു.

11.എം.ബുക്:-ഉണ്. M.ബുക്ഗ്രകാരം 585 ഗ്രവർത്ലിേ്ലിനങ്ങൾ.മസർയറാൾ

്രര്ലിയശാധ്ലിച്ചത്ലിൽന്ലിന്നും 585ടതാഴ്ലിൽേ്ലിനങ്ങൾഉള്ളതാേ്ലി

കടണത്ലി.എന്നാൽകസറ്റ്ഡേറ്ലിേ്ലിൽ 21േ്ലിവസങ്ങള്ലിലാേ്ലി 584 ഗ്രവർത്ലി

േ്ലിനങ്ങൾഎന്ന് യരഖടപടുത്ലിേ്ലിര്ലികുന്നു.ഷാർപണ്ലിം്്ൊർജ്

ഉൾടപടുത്ലിേ്ലിട്ടുണ.്



12.ടമറ്റീര്ലിേൽവാങ്ങാേതുമാേ്ലിബനടപട്ടയരഖകൾ:-ബാധകമല.

13.യവജ് ല്ലിസ്:-ടസക്ത്യൂര്ലിൽന്ലിന്നുംലഭ്ലിച്ച യകാപ്ലിോണ.്മസർയറാള്ലിന്

ആനു്രത്ലികമാേുള്ളയവജ്ല്ലിസാണ.്

14.F.T.O:-ഫേല്ലിൽഉൾടപടുത്ലിേ്ലിരുന്ന്ലില.

15.ടമറ്റീര്ലിേൽവൗച്ചർബ്ലിൽ:-ബാധകമല.

16. യറാേൽറ്റ്ലിനൽക്ലിേത്സംബന്ലിച്ചയരഖകൾ :-ബാധകമല.

17. ഗ്രവർത്ലിേുടട 3ഘട്ടത്ലിലുള്ളയഫായട്ടാ:-ഫേല്ലിൽഉൾടപടുത്ലിേ്ലിട്ട്ലില.

18.ഗ്രവർത്ലി്രൂർതീകര്ലികുന്നസാക്ലി്രഗതം:-ഉണ്.ഒപ്സീൽഎന്ന്ലിവ

കൃത്ത്യമാേ്ലി യരഖടപടുത്ലിേ്ലിട്വ്

19.മസർയറാൾമൂവ്ടമന്റ്സ്ലി്ര്/ഫേൽഗടാക്ലിങ് യഫാം:-ഉണ.്മസർയറാൾ

നമ്പർഉണ്.വ്ലിവരങ്ങൾ്രൂർണമല.

20.ജ്ലിയോ ഗടാക് യഫായട്ടാ:-ഉണാേ്ലിരുന്ന്ലില.

21.കസറ്റ്ഡേറ്ലി:-കസറ്റ്ഡേറ്ലി ഉണ.് ആേ്ത്യ യ്രജ് ്രൂർണമാണ.്്രഞാേത്,

വാർഡ്,എസ്ലിയമറ്റ്തുക, ഗ്രവർത്ലിേുടട യ്രര്,വ്ലിജ്ലിലൻസ് യമാണ്ലിറ്ററ്ലിങ്

റ്ലിയപാർട്ട്,ടെക്ല്ലിസ്,ടതാഴ്ലിലാള്ലികളുടടസാക്ലി്രഗതം,സന്ദർശനകുറ്ലിപ്

എന്ന്ലിവയരഖടപടുത്ലിേ്ലിട്ട് ഉണ.് യഗ്രാജക്് മീറ്റ്ലിം്് നടത്ലിേ്ലിട്ടുണ് (യഗ്രാജക്്

മീറ്റ്ലിം്്തീേത്ലി-23/09/18).

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട

Mബുക് പ്രകാരം വസ്തുവിൽ കുളം നിർമ്മാണവും തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയുമാണ്

പറഞ്ഞിരുന്നത.്6.5*6.5 m കുളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.കുളത്തിന്റെ വശങ്ങൾ മണ്ണ്

ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.കുളം മറ്റ്

ആവസ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായോതീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്തതായോഅറിയാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

േയൽ.02

പ്രവർത്തിയുടെപേര്:- വാർഡ് 3പട്ടിക 5പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭൂമിയിൽ

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ

പ്രവർത്തിയുടെകോഡ:് -LD/319518



💊എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക :-199820 രൂപ

💊ചിലവായതുക: -194304 രൂപ

💊മസ്റ്റർറോളിന്റെഎണ്ണം -25

💊ജോലിതുടങ്ങിയതീയതി:-8/10/2018

💊ജോലിഅവസാനിച്ചതീയതി:-31/10/2018

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

നമ്പർ,പദ്ധതിപേര്എന്നിവ ഉണ്ട്.

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

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി:- ഉണ്ട.്

4.സാങ്കേതികഅനുമതി:- ഉണ്ട്.സെക്രട്ടറിയുടെസീൽ മാത്രമേ ഉള്ളു. ഒപ്പ് ഇല്ല. Secure

യകാപ്ലിആണ.്

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

യകാപ്ലി ആണ.്

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

ഉണ്ടായിരുന്നു.

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ട.് ജോലിആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി

ഉണ്ട്.1/10/1865

9.വർക്അലൊക്കേഷൻഫോം:-ഇല്ല.

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

ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾവെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾഇല്ല. 704 ഗ്രവർത്ലിേ്ലിനങ്ങൾ

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

ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.യവജ് ല്ലിസ് ഗ്രകാരം 194304ടതാഴ്ലിലാള്ലിക്



ക്ലിട്ട്ലിേതാേ്ലി കാണാൻ കഴ്ലിഞ്ഞു.

12.എം.ബുക്ക:്- ഉണ്ട്. M.ബുക്ക്പ്രകാരം 704പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ. മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധയിൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി.ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെതൊഴിലാളികളുടെ

വേതനം1, 94,304

13.ഫേൽ റ്റാക്ലിങ് യഫാം ഉണാേ്ലിരുന്നു. ്രൂർണമാേ്ലി്രൂര്ലിപ്ലിച്ച്ലിട്ട്ലില.

14. മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

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

16.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല

1 7. 3ഘട്ടത്തിലുള്ള 6:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18. ജിയോ ട്രാക്ക്ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

19.വർക് യകാംതഷൻ സർട്ട്ലിഫ്ലികറ്റ് ്രൂര്ലിപ്ലിച്ച്ലിട്ട്ലില.

19.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട.് ആദ്യപേജ് പൂർണമല്ല.പഞ്ചായത്ത,്വാർഡ്,

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,പ്രവർത്തിയുടെപേര,്ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിങ്

റിപ്പോർട്ട്,തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷിപത്രം,സന്ദർശനകുറിപ്പ്എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട

1.ഹാഷിന മഴകുഴി 1 മണ്ണ് കിളച്ചു കൃഷി യോഗ്യമാക്കി.

2.ഹരിദാസ് വസ്തുവിൽ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് പിറ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.വേസ്റ്റ്

മൂടികിടന്നതിനാൽ അലക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

3.രമാദേവിയുടെ വസ്തുവിൽ ഒരു മഴകുഴി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

4.രത്നാകരൻ റബ്ബർ പ്ലാറ്ഫോംഎടുത്തു. മഴക്കുഴി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ



കഴിഞ്ഞില്ല.

5.ശോഭിതബീവിയുടെ വസ്തുവിൽ 2 മഴക്കുഴി,വഴക്കുഴി എന്നിവ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

6.രാധയുടെ വസ്തുവിൽ 2 മഴക്കുഴി കൃഷിയോഗ്യമക്കൽ എന്നിവ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

7.ശാന്തമ്മയുടെ വസ്തുവിൽ വാഴക്കുഴി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

M ബുക്ക്  പ്രകാരം കമ്പോസ്റ്റ് പിറ് 6എണ്ണം,പിറ് 25എണ്ണം എന്നിവ

ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ 1 കമ്പോസ്റ്റ് പിറ് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള. കൂടാതെ

25പിറ്റുകൾ എടുത്തതിൽ 7എണ്ണം മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

േയൽ.03

വർക് name.വാർഡ് 3പട്ടിക 5പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്

ജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ (ശാന്തകുമാര്ലി,രമ,സ്ലിനു)

Work code.IF/376198

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

നമ്പർ,പദ്ധതിപേര്എന്നിവ ഉണ്ട്.

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

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി:- ഉണ്ട.്

4.സാങ്കേതികഅനുമതി:- ഉണ്ട്.സെക്രട്ടറിയുടെസീൽ മാത്രമേ ഉള്ളു. ഒപ്പ് ഇല്ല. Secure

യകാപ്ലിആണ.്സായങത്ലിക അനുമത്ലി നമ്പർ 356/18-19

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

യകാപ്ലി ആണ.് ഭരണാനുമത്ലി നമ്പർ 1614/2018/301287

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

ഉണ്ടായിരുന്നു.



7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോം ഉണ്ട.് ജോലിആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി

ഉണ്ട്.1/12/2018

9.വർക്അലൊക്കേഷൻഫോം:-ഇല്ല.

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

ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോൾവെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾഇല്ല. 698 ഗ്രവർത്ലിേ്ലിനങ്ങൾ

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

ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.യവജ് ല്ലിസ് ഗ്രകാരം 192648ടതാഴ്ലിലാള്ലിക്

ക്ലിട്ട്ലിേതാേ്ലി കാണാൻ കഴ്ലിഞ്ഞു.

12.എം.ബുക്ക:്- ഉണ്ട്. M.ബുക്ക്പ്രകാരം 698പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ. മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധയിൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി.ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്ഷാർപ്പണിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെതൊഴിലാളികളുടെ

വേതനം1, 92, 648

13.ഫേൽ റ്റാക്ലിങ് യഫാം ഉണാേ്ലിരുന്നു. ്രൂർണമാേ്ലി്രൂര്ലിപ്ലിച്ച്ലിട്ട്ലില.

14. മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

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

16.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല

1 7. 3ഘട്ടത്തിലുള്ള 6:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18. ജിയോ ട്രാക്ക്ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

19.വർക് യകാംതഷൻ സർട്ട്ലിഫ്ലികറ്റ് ്രൂര്ലിപ്ലിച്ച്ലിട്ട്ലില.

20.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട.് ആദ്യപേജ് പൂർണമല്ല.പഞ്ചായത്ത,്വാർഡ്,

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,പ്രവർത്തിയുടെപേര,്ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിങ്

റിപ്പോർട്ട്,തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷിപത്രം,സന്ദർശനകുറിപ്പ്എന്നിവ



രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്

1രമയുടെ 5സെന്റ് വസ്തുവിൽ കിളച്ചു കൃഷിയോഗ്യമാക്കി.

2.സിന്ധുവിന്റെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ മൂട് വൃത്തിയാക്കുകയും 10 മൂട് തെങ്ങിന്

തടം പിടിച്ചതായും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

3.നാദിറബീവിയുടെ വസ്തുവിൽ മഴക്കുഴി 1,ചേമ്പ്,വാഴ കൃഷി എന്നിവ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

4.സുശീലയുടെ വസ്തുവിൽ വഴക്കുഴി എടുത്തു എന്നാൽ വാഴനാട്ടതായി കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയ വസ്തു കാട് നിറഞ്ഞ നിലയിൽ ആണ്

5.ഉഷാകുമാരിയുടെ 18സെന്റർ വസ്തുവിൽ വാഴക്കൃഷി ചേമ്പ് കൃഷി എന്നിവ

ചെയ്തതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

6.പാത്മകുമാരിയുടെ ഒരേക്കർ റബ്ബർപുരയിടത്തിൽ പ്ലാറ്റഫോം ചെയ്തതായി

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

7.തങ്കരാജന്റെ 5സെന്റ് വസ്തുവിൽ റബ്ബർ മൂട് വൃത്തിയാക്കിയതായി കണ്ടു.

8.തങ്കമണിയുടെ 15സെന്റ് വസ്തുവിൽ മഴക്കുഴി 1, തെങ്ങിന് തടം പിടിച്ചതായും

കണ്ടു.

Mബുക്ക് പ്രകാരം 100 മഴക്കുഴി, 12 കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് എന്നിവ ചെയ്തയായി കണ്ടു

.എന്നാൽ 2 മഴക്കുഴി മാത്രംമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് ഒന്നും

തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

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.


