
മഹാതാ്ാനിദേശീയഗ്ാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി
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ദോൺ: 0471-2724696

ഇ-തമയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com



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

േയൽ 01

ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-വരാർഡ് 10ഫരാമ്പൗണ(്വിദനരാേ് LG)



നിർമരാണം.

ഗ്രവർതിയുടെ ദകരാഡ:് -IF/377431

എസിദമറ്്റതുക :-60480/-രൂ്ര

െിലവരായതുക:55476/-(201*276)രൂ്ര

മസർദറരാളിന്ടറഎ്ം -8

ദജരാലിതുെങ്ങിയതീയതി:-28/01/2019

ദജരാലിഅവസരാനിച്ചതീയതി:-10/02/2019

1.കവർദ്രജ്:-കവർദ്രജ് ഉണ്.എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2.ടെക്ലിസ്ഓഫ്ദഡരാക്ത്യൂടമന്റ്:- ഉണ്.എന്നരാൽദ്രജ് നമ്പർ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി:- ഉണ്.

4.സരാദങതികഅനുമതി:- ഉണ്.labour chargrs,materials, no.of mandays,

name of engineer,്രഞരായത്സീൽഎന്നിവകരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞു.Secure ദകരാപിയരാണ്.

5.ഭരണരാനുമതി:- ഉണ്.

SECURE ദകരാപിയരാണ്.്രഞരായത്ടസഗകട്ടറിസീൽ

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

6.എസിദമറ്്റ ദകരാപി:- ഉണ്. secure ദകരാപിയരാണ്. Rounded total

Rs.60480/- ,Display Board നരായി 4000/-രൂ്രഎസിദമറ്റിൽ

വകയിരിതിയിരികുന്നു.

7.സംദയരാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബരാധകമല്ല.

8.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം:- ഉണ.് ദജരാലിആവശ്ത്യടപട്ടതീയതി,



ടതരാഴിലരാളികളുടെ ദ്രര്,ഒപ് ടതരാഴിൽകരാർഡ്നമ്പർഎന്നിവ

കൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്

9.വർക്അടലരാദകഷൻദഫരാം:-ഇല്ലരായിരുന്നു.

10.മസർദറരാൾ:-മസർദറരാളുകൾഉണ്.ടസഗകട്ടറി, BDO

എന്നിവരുടെഒപ് ഉണ്. master roll no.22860സുശീല.ടക (c/o

gopalakrishnapilla.v (job card no.010/54)) 6/2/19ഇൽഒപിട്ടദശഷം absend

ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു.

11.എം.ബുക്:- ഉണ്.അതിൽസർട്ടിഫികറ്റിൽഅസിസന്റ്

ടസഗകട്ടറിഒപ്സീൽഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.M.ബുക്

ഗ്രകരാരം 201 ഗ്രവർതിേിനങ്ങൾ.മസർദറരാൾ

്രരിദശരാധിച്ചതിൽനിന്നും 201ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഉള്ളതരായി

കടണതി.കസറ്്റഡയറിയിൽ 9 േിവസങ്ങളിലരായി 201

ഗ്രവർതിേിനങ്ങൾഎന്നുംകവർദ്രജിൽ 201 ഗ്രവർതി

േിനങ്ങൾഎന്നും ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.ഷരാർപണിം്് െരാർജ്

ഉൾടപെുതിയിട്ടുണ്.

12.ടമറ്റീരിയൽവരാങ്ങരായതുമരായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-

ബരാധകമല്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ചദകരാപിയരാണ്.മസർ

ദറരാളിന്ആനു്രതികമരായുള്ള (201 man days×276=55476/-)ദവജ്

ലിസരാണ്.

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബരാധകമല്ല.

16. ദറരായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :-ബരാധകമല്ല.

17. ഗ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫരാദട്ടരാ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.



18.ഗ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസരാകി്രഗതം:- ഉണ്.ഒപ്

സീൽഎന്നിവകൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

19.മസർദറരാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽെരാകിങ് ദഫരാം:- ഉണ്.

മസർദറരാൾനമ്പർഉണ.്വിവരങ്ങൾ്രൂർണമല്ല.

20.ജിദയരാ ഗെരാക് ദഫരാദട്ടരാ:- ഉണരായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്്റഡയറി:-കസറ്്റഡയറിഉണ്. ആേ്ത്യദ്രജ്

്രൂര്ണമരാണ്.ടെക്ലിസ്്രൂര്ണമരാണ്.്രഞരായത്,വരാർഡ്,

എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,വിജിലൻസ്

ദമരാണിറ്ററിങ് റിദപരാർട്ട്,ടതരാഴിലരാളികളുടെസരാകി്രഗതം,

സന്ദർശനകുറിപ്എന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ട് ഉണ.് ദഗ്രരാജക്്

മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ് (ദഗ്രരാജക്് മീറ്റിം്് തീയതി-27/01/19

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻറിദപരാർട്ട്

വിദനരാേ്എൻ.ജിയുടെവസ്ുവിൽകുളംനിർമിച്ചതരായി

കരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.കുളതിന്ടറവശങ്ങൾഇെിഞ്ഞു

ദ്രരാകതരീതിയിൽെുെുകൽഉ്രദയരാ്ിച്്ച

ബരാലടപെുതിയിരികുന്നു.വശങ്ങളിൽടനറ്്റടകട്ടി

സംരകിച്ചിരികുന്നു.CIB ദബരാർഡ്സരാ്രിച്ചിട്ടില്ല.കുളം

ഇദപരാഴും ഉ്രദയരാ്ഗ്രേമരായരീതിയിൽതുെരുന്നു

േയൽ.02

ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്:-വരാർഡ് 10്രട്ടിക 5 ഗ്രകരാരമുള്ള

്ുണദഭരാക്തരാകളുടെഭൂമിയിൽമ്് ജലസംരകണം

ഗ്രവർതിയുടെ ദകരാഡ:് -IF/383449

എസിദമറ്്റതുക :-250000/-രൂ്ര

െിലവരായതുക:239292/-രൂ്ര

മസർദറരാളിന്ടറഎ്ം -26



ദജരാലിതുെങ്ങിയതീയതി:-25/01/2019

ദജരാലിഅവസരാനിച്ചതീയതി:-14/03/2019

1.കവർദ്രജ്:-കവർദ്രജ് ഉണ്.എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2.ടെക്ലിസ്ഓഫ്ദഡരാക്ത്യൂടമന്റ്:- ഉണ്.എന്നരാൽദ്രജ് നമ്പർ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി:-ഇല്ല.

4.സരാദങതികഅനുമതി:- ഉണ്.labour chargrs,materials charges, no.of

mandays, name of engineer,എന്നിവകരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.Secure

ദകരാപിയരാണ്.

5.ഭരണരാനുമതി:- ഉണ്.

SECURE ദകരാപിയരാണ്.

6.എസിദമറ്്റ ദകരാപി:- ഉണ്. secure ദകരാപിയരാണ്. Rounded total

Rs.250000/- ,Display Board നരായി 4000/-രൂ്രഎസിദമറ്റിൽ

വകയിരിതിയിരികുന്നു.

7.സംദയരാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബരാധകമല്ല.

8.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം:- ഉണരായിരുന്നില്ല.

9.വർക്അടലരാദകഷൻദഫരാം:-ഇല്ലരായിരുന്നു.

10.മസർദറരാൾ:-26മസർദറരാളുകൾഉണ്.ടസഗകട്ടറി, BDO

എന്നിവരുടെഒപ് ഉണ്.ടവട്ടിതിരുതലുകൾഒന്നുംതടന്ന

കരാണരാൻസരാധിച്ചില്ല.

11.എം.ബുക്:- ഉണ്.അതിൽസർട്ടിഫികറ്റിൽഅസിസന്റ്

ടസഗകട്ടറിഒപ്സീൽഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.M.ബുക്

ഗ്രകരാരം 633 ഗ്രവർതിേിനങ്ങൾ.മസർദറരാൾ



്രരിദശരാധിച്ചതിൽനിന്നും 867ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഉള്ളതരായി

കടണതി.കസറ്്റഡയറിയിൽ 41 േിവസങ്ങളിലരായി 879

ഗ്രവർതിേിനങ്ങൾഎന്നുംകവർദ്രജിൽ 889 ഗ്രവർതി

േിനങ്ങൾഎന്നും ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.ഷരാർപണിം്് െരാർജ്

ഉൾടപെുതിയിട്ടുണ്.

12.ടമറ്റീരിയൽവരാങ്ങരായതുമരായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-

ബരാധകമല്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ചദകരാപിയരാണ്.മസർ

ദറരാളിന്ആനു്രതികമരായുള്ള (867 man days×276=239292/-)ദവജ്

ലിസരാണ്.

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബരാധകമല്ല.

16. ദറരായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :-ബരാധകമല്ല.

17. ഗ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫരാദട്ടരാ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

18.ഗ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസരാകി്രഗതം:- ഉണ്.ഒപ്,total

expenditure,work id , date,implimenting agencyഎന്നിവകൃത്ത്യമരായി

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

19.മസർദറരാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽെരാകിങ് ദഫരാം:- ഉണ്.

മസർദറരാൾനമ്പർഉണ.്വിവരങ്ങൾ്രൂർണമല്ല.

20.ജിദയരാ ഗെരാക് ദഫരാദട്ടരാ:- ഉണരായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്്റഡയറി:-കസറ്്റഡയറിഉണ്. ആേ്ത്യദ്രജ്

്രൂര്ണമരാണ്.ടെക്ലിസ്്രൂര്ണമല്ല.്രഞരായത്,വരാർഡ്,

എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,വിജിലൻസ്

ദമരാണിറ്ററിങ് റിദപരാർട്ട്,സന്ദർശനകുറിപ്എന്നിവ



ദരഖടപെുതിയിട്ട് ഉണ്.എന്നരാൽടതരാഴിലുറപ് ഉ്രകരങ്ങളുടെ

വരാെക,ടതരാഴിലരാളികളുടെസരാകി്രഗതംഎന്നിവ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല. ദഗ്രരാജക്് മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.

ദഗ്രരാജക്് മീറ്റിം്് തീയതി ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

േീൽഡ്തവരിേിദകഷൻറിദപ്പാർട്

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷന്ടറ ഭരാ്മരായി

ഫിദലരാമിന,ദറരാസമ,ശരാന്ത,രമണിഇഗന്ദജിത്,സുധ

ആൽബർട്ട്എന്നിവരുടെവസ്ുവിലരാണ്സന്ദർശനം

നെതിയത്.ഇവിെങ്ങളിടലരാടകതടന്നറബ്ബറിന്തരാറ്ദഫരാം

നിർമരാണം,വരാഴകൃഷി,വസ്ുകൃഷിക്

അനിദയരാജ്ത്യമരാകൽ,മഴകുഴിനിർമരാണംതുെങ്ങിയ

ഗ്രവർതികളരാണ് ഗ്രധരാനമരായും ടെയ്ിരുന്നത്.വസ്ുകൾ

്രലതുംകരാെ് മൂെികിെകുന്നതിനരാൽവർക്്രൂർ്മരായും

തിട്ടടപെുതരാൻസരാധികിജില്ല.റബ്ബർതരാറ്ദഫരാമും

വരാഴകൃഷിയുംനല്ലരീതിയിൽടെയ്തരായികരാണരാൻസരാധിച്ചു.

േയൽ.03

💊ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-വരാർഡ് 10,്രട്ടിക 5 ഗ്രകരാരമുള്ള

്ുണദഭരാക്തരാകളുടെഭൂമിയിൽമ്് ജലസംരകണ

ഗ്രവർതികൾ(സിമി,രമണി).

💊ഗ്രവർതിയുടെ ദകരാഡ:് -IF/391050

💊എസിദമറ്്റതുക :-2,79713രൂ്ര

💊െിലവരായതുക: -219149രൂ്ര

💊മസർദറരാളിന്ടറഎ്ം :-25

💊ദജരാലിതുെങ്ങിയതീയതി:-12/02/2019

💊ദജരാലിഅവസരാനിച്ചതീയതി:-31/03/2019



1.കവർദ്രജ്:-കവർദ്രജ് ഉണ്.എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർതീയതി,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്,

ആടകടതരാഴിൽേിനങ്ങൾഎന്നിവഉണ.്

2.ടെക്ലിസ്ഓഫ്ദഡരാക്ത്യൂടമന്റ്:- ഉണ്.എന്നരാൽദ്രജ് നമ്പർ

ഇല്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി:- ഉണ്.

4.സരാദങതികഅനുമതി:- ഉണ്.ഒപുംസീലുംഇല്ല.എസിദമറ്്റ

തുക,ടെലവ്, ഗ്രവർതിേിനങ്ങൾഎന്നിവഉണ്.

5.ഭരണരാനുമതി:- ഉണ്.എസിദമറ്്റതുക,ടെലവ്, ഗ്രവർതി

േിനങ്ങൾഎന്നിവഉണ.്്രഞരായത്സീൽഉണ്.

6.എസിദമറ്്റ ദകരാപി:- ഉണ്.ഡീകറ്റൽഡ്എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരം,

*site clearance

•terracing of land

•making land for cultivation

•earthen bunds-60

•contour bunds10

•Rain pits-28

•compost pit- 4

•small pond/tank -2

ഷരാർപണിം്് െരാർജ് ഉൾടപടെടെലവരായആടകതുക- 2,19149₹

7.സംദയരാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബരാധകമല്ല.

8.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം:- ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം ഉണ്. ദജരാലി



ആവശ്ത്യടപട്ടതീയതിഉണ.്ടതരാഴിലരാളികളുടെഒപ് ഉണ.്

9.വർക്അടലരാദകഷൻദഫരാം:-ഇല്ല.

10.മസർദറരാൾ:- 25മസർദറരാളുകൾഉണ്.ടസഗകട്ടറി, BDO

എന്നിവരുടെഒപ് ഉണ്.മസർദറരാൾ ഗ്രകരാരം795 ഗ്രവർതി

േിനങ്ങൾ.

11.എം.ബുക്:- ഉണ്. M.ബുക്ഗ്രകരാരം ഗ്രവർതിേിനങ്ങൾ.

മസർദറരാൾ്രരിദശരാധിച്ചതിൽനിന്നും 794ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ.

ഷരാർപണിം്് െരാർജ് ഉൾടപെുതിയിട്ടുണ്.ഷരാർപണിം്്

െരാർജ് ഉൾടപടെടതരാഴിലരാളികളുടെ ദവതനം2,19149₹

12.ടമറ്റീരിയൽവരാങ്ങരായതുമരായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-

ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ചദകരാപിയരാണ്.മസർ

ദറരാളിന്ആനു്രതികമരായുള്ളദവജ് ലിസരാണ്.ദവജ് ലിസ്

ഗ്രകരാരം 219149₹

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബരാധകമല്ല.

16. ദറരായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :- ബരാധകമല്ല.

17. ഗ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫരാദട്ടരാ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

18.ഗ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസരാകി്രഗതം:- ഉണ്.

19.മസർദറരാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽഗെരാകിങ് ദഫരാം:- ഉണ്.

മസർദറരാൾനമ്പർഉണ.്

20.ജിദയരാ ഗെരാക് ദഫരാദട്ടരാ:- ഉണരായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്്റഡയറി:-കസറ്്റഡയറിഉണ്.ടെക്ലിസ്



,്രഞരായത്,വരാർഡ,്എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,

വിജിലൻസ്ദമരാണിറ്ററിങ് റിദപരാർട്ട്,ടതരാഴിലരാളികളുടെ

സരാകി്രഗതം,സന്ദർശനകുറിപ്എന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ട്

ഉണ.് ദഗ്രരാജക്് മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.

ടതരാഴിലു്രകരണങ്ങളുടെവരാെകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

Athira Remesan

േയൽ.04

വർക് ദകരാഡ് : IF/373883

വർകിന്ടറ ദ്രര് : െുള്ളിമരാനൂർവരാർഡിൽ (10)്രട്ടിക 5

ഗ്രകരാരമുള്ളകർഷകരുടെഭൂമിയിൽനീർതെ വികസന

ഗ്രവർതികൾ മഴകുഴി നിർമരാണം (കമല )

എസിദമറ്്റ തുക : 200000

െിലവരായതുക : 193200

മസദറരാൾഎ്ം : 20

ടതരാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 26/11/2018

അവസരാനിച്ചത് :29/12/2018

ടതഴിൽ േിനങ്ങൾ 700

1.കവർദ്രജ്.കവർദ്രജ് ഉണ.്എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ദ്രജ് നമ്പർ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണരാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

എസിദമറ്്റതുകയും ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രരും,വർക്ദകരാഡും



ഉണരായിരുന്നു.secure ദകരാപിആയിരുന്നു.ഭരണനുമതിനമ്പർ

1614/2018/280235തീയതി 01/11/2018.ടസഗകട്ടറി ഓദപരാസിദലരാ

ഉണരായിരുന്നില്ല.

5.സരാദങതികരാനുമതി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.നഅതിൽ

ഗ്രവർതിയുമരായിബനട്രട്ടുതുക, ഗകമനമ്പർ, ഭരണരാനുമതി

നമ്പർ,സരാദങതികഅനുമതിതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ

എന്നിവഉണരായിരുന്നു.അസിസന്റ്എഞിനീയർ,

അടഗകഡിറ്റഡ്എഞിനീയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെഒപും

സീലുംഇല്ലരായിരുന്നു .നമ്പർ .16142018-2019/2018/280235 Secure

ദകരാപിആണ്.

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്്റ :ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു. അത്

ജനകീയഭരാഷയിൽആയിരുന്നു.അതിൽ്രദ്ധതിയുടെ ദ്രര്,

അെങൽതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ, എന്നിവഉണരായിരുന്നു.

നദരജിസ്എഞിനീയറുടെഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

7.അബത്സെ്ഗെരാക്റ്്റഎസിദമറ്്റ:ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

8.ദഗഡരായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ടതരാഴിൽ

ആവിശ്ത്യട്രട്ട തിയതിഉണരായിരുന്നില്ല.

10.അദലരാദകഷൻദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

11.മസദറരാൾ : ഉണരായിരുന്നു.ഹരാജർ, ദവതനം,ഷരാർപണിങ്

െരാർജ്,ടതരാഴിലരാളികളുടെഒപ്,ടസഗകട്ടറിയുടെ ഒപ്, bdoയുടെ

ഒപ,് എന്നിവകൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

മസർദറരാൾ ്രരിദശരാധിച്ച ഉദേ്ത്യരാ്സന്ടറ ഒപ് എല്ലരാം ഇല്ല.

മരാറ്റിന്ടറ ഒപ് ഉണരായിരുന്നു.

ടവട്ടിതിരുതലുകൾഉണരായിരുന്നു.മരാസർദറരാൾ കവറ്്റനർ

ഉ്രദയരാ്ിച്ചു മരായ്ച്ചതരായി കരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.



12.മസദറരാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,ആകൻതരാൻയൂണിക്ഐഡി, AS, TS

നമ്പർതീയതി,എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി

തുെങ്ങിയവദരഖട്രെുതിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

അ്രൂർണമരായിരുന്നു.

13.ദവജ് ലിസ് : ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരമുള്ള

ഡീടറ്റയിൽസ് എഴുതിയിരുന്നു.്രരാർട്ട്ബില്ലിൽ AE,ടസഗകട്ടറി,

ഗ്രസിഡന്റ്എന്നിവരുടെ ഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

16.GEO Trake ദഫരാദട്ടരാ :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

17.3 ദസജ് ദഫരാദട്ടരാഗ്രാഫ്ഫയലിൽഇല്ലരായിരുന്ന

18.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്്റഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.

അത്്രൂർണമരായിരുന്നു.

19.കസറ്്റഡയറി : ഉണരായിരുന്നു.

*.കവർദ്രജിൽഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്, AS, TSനമ്പർ,തീയതി

എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി,അവസരാനിച്ച

തീയതിഎന്നിവ ദരഖട്രെുതിയിട്ടില്ല..

.ടെക്ലിസ് ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണമരായിരുന്നില്ല.

*ടഗ്രരാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വരാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിരുന്നു.

*.ഗ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണരായിട്ടുള്ള ഗ്രദയരാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിട്ടില്ല.

*.ടതരാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവരാെക



ദരഖടപെുതിയിരുന്നില്ല.

* ടതരാഴിലരാളികളുടെസരാക്ത്യ്രഗതം ്രൂരിപിച്ചിട്ടില്ല.

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖപെുതിയിട്ടുണ.്.

േീൽഡ്തവരിേിദകഷൻറിദപാർട്

ഫയൽ ഒരുവ്ത്യക്തിയുടെ ഡീടറ്റയിൽസ് മരാഗതദമ

ഉണരായിരുന്നുള്ളു.കമലയുടെ വസ്ുവിൽറബ്ബർ ദതറ്്റദഫരാം

ആണ് ടെയ്ത.്ടെറിയ റബ്ബർ ആയിരുന്നു. ഭൂമി കൃഷി

ദയരാ്്ത്യമരാകുകയുംഅവിടെ വരാഴ നട്ടിരികുന്നു ടതങ്ങിന്

തെം ്രിെിച്ചു.എന്നി ഗ്രവര്തികളരാണ് ടെയ്ത.്ഇദപരാൾ

കരാെുകയറിയ നിലയിൽ ആണ് വസ്ു കിെകുന്നത്അനുജ

േയൽ.05

വർക് ദകരാഡ് : IF/360210

വർകിന്ടറ ദ്രര് : വരാർഡിൽ (10)ടെറുകിെ കർഷകരുടെ

ഭൂമിയിൽ കുളം നിർമരാണം (സീഫൻസൺ )

എസിദമറ്്റ തുക : 75000

െിലവരായതുക : 68448

മസദറരാൾഎ്ം : 20

ടതരാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 07/11/2018

അവസരാനിച്ചത് :17/11/2018

ടതഴിൽ േിനങ്ങൾ

1.കവർദ്രജ്.കവർദ്രജ് ഉണ.്എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ദ്രജ് നമ്പർ



ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണരാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

എസിദമറ്്റതുകയും ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രരും,വർക്ദകരാഡും

ഉണരായിരുന്നു.secure ദകരാപിആയിരുന്നു.ഭരണനുമതിനമ്പർ

1614/2018/254323തീയതി 31/10/2018.ടസഗകട്ടറി ഓദപരാസിദലരാ

ഉണരായിരുന്നില്ല.

5.സരാദങതികരാനുമതി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.നഅതിൽ

ഗ്രവർതിയുമരായിബനട്രട്ടുതുക, ഗകമനമ്പർ, ഭരണരാനുമതി

നമ്പർ,സരാദങതികഅനുമതിതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ

എന്നിവഉണരായിരുന്നു.അസിസന്റ്എഞിനീയർ,

അടഗകഡിറ്റഡ്എഞിനീയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെഒപും

സീലുംഇല്ലരായിരുന്നു .നമ്പർ .16142018-2019/2018/254323Secure

ദകരാപിആണ്.

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്്റ :ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു. അത്

ജനകീയഭരാഷയിൽആയിരുന്നു.അതിൽ്രദ്ധതിയുടെ ദ്രര്,

അെങൽതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ, എന്നിവഉണരായിരുന്നു.

നദരജിസ്എഞിനീയറുടെഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

7.അബത്സെ്ഗെരാക്റ്്റഎസിദമറ്്റ:ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

8.ദഗഡരായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ടതരാഴിൽ

ആവിശ്ത്യട്രട്ട തിയതിഉണരായിരുന്നില്ല.

10.അദലരാദകഷൻദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

11.മസദറരാൾ : ഉണരായിരുന്നു.ഹരാജർ, ദവതനം,ഷരാർപണിങ്

െരാർജ്,ടതരാഴിലരാളികളുടെഒപ്,ടസഗകട്ടറിയുടെ ഒപ്, bdoയുടെ

ഒപ,് എന്നിവകൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.



മസർദറരാൾ ്രരിദശരാധിച്ച ഉദേ്ത്യരാ്സന്ടറ ഒപ് എല്ലരാം ഇല്ല.

മരാറ്റിന്ടറ ഒപ് ഉണരായിരുന്നു.

ടവട്ടിതിരുതലുകൾഉണരായിരുന്നു.മരാസർദറരാൾ കവറ്്റനർ

ഉ്രദയരാ്ിച്ചു മരായ്ച്ചതരായി കരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.

12.മസദറരാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,ആകൻതരാൻയൂണിക്ഐഡി, AS, TS

നമ്പർതീയതി,എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി

തുെങ്ങിയവദരഖട്രെുതിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

അ്രൂർണമരായിരുന്നു.

13.ദവജ് ലിസ് : ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരമുള്ള

ഡീടറ്റയിൽസ് എഴുതിയിരുന്നു.്രരാർട്ട്ബില്ലിൽ AE,ടസഗകട്ടറി,

ഗ്രസിഡന്റ്എന്നിവരുടെ ഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

16.GEO Trake ദഫരാദട്ടരാ :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

17.3 ദസജ് ദഫരാദട്ടരാഗ്രാഫ്ഫയലിൽഇല്ലരായിരുന്ന

18.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്്റഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.

അത്്രൂർണമരായിരുന്നു.

19.കസറ്്റഡയറി : ഉണരായിരുന്നു.

*.കവർദ്രജിൽഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്, AS, TSനമ്പർ,തീയതി

എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി,എന്നിവ

ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ്.

.ടെക്ലിസ് ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണമരായിരുന്നില്ല.

*ടഗ്രരാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വരാർഡ് ടമമ്പർഒപ്



ദരഖടപെുതിയിരുന്നില്ല.

*.ഗ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണരായിട്ടുള്ള ഗ്രദയരാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിട്ടില്ല.

*.ടതരാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവരാെക

ദരഖടപെുതിയിരുന്നില്ല.

* ടതരാഴിലരാളികളുടെസരാക്ത്യ്രഗതം ്രൂരിപിച്ചിട്ടില്ല.

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖപെുതിയിട്ടുണ.്

േീൽഡ്തവരിേിദകഷൻറിദപാർട്

സീഫൻസൺന്ടറ കുളംകണു. 6മീറ്റർനീളം, 5.5മീറ്റർ വീതി

ഉണരായിരുന്നു.കുളതിനു െുറ്റും കയരാല ഉണരായിരുന്നു.

കുളതിദലക് ഇറങ്ങരാൻ ്രെിയും ഉണരായിരുന്നു.കുളതിൽ

ഒരു മൂലയിലുള്ള കയരാല ഇെിഞ്ഞുദ്രരായി.മഴയിൽ

ദ്രരായതരാടണന്ന് മരാറ്റിൽ നിന്നും അറിയരാൻ കഴിഞ്ഞു

.േയൽ.06

വർക് ദകരാഡ് : IF/382633

വർകിന്ടറ ദ്രര് :വരാർഡ് 10 2018-19ഗ്രളയംബരാധിച്ച

ഗ്രദേശടത്രട്ടിക 5ൽ ഉള്ട്രട്രട്ടവർക് ജലസംരകണ

ഗ്രവർതികൾ (രരാജി )

എസിദമറ്്റ തുക : 200000

െിലവരായതുക : 192924

മസദറരാൾഎ്ം : 19

ടതരാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 10/01/2019

അവസരാനിച്ചത് :14/02/2019



ടതഴിൽ േിനങ്ങൾ 699

1.കവർദ്രജ്.കവർദ്രജ് ഉണ.്എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ദ്രജ് നമ്പർ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.t

3.ആകൻതരാൻദകരാപി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.

4.ഭരണരാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

എസിദമറ്്റതുകയും ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രരും,വർക്ദകരാഡും

ഉണരായിരുന്നു.secure ദകരാപിആയിരുന്നു.ഭരണനുമതിനമ്പർ

1614/2018/335015തീയതി 31/12/2018.ടസഗകട്ടറി ഓദപരാസിദലരാ

ഉണരായിരുന്നില്ല.

5.സരാദങതികരാനുമതി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.നഅതിൽ

ഗ്രവർതിയുമരായിബനട്രട്ടുതുക, ഗകമനമ്പർ, ഭരണരാനുമതി

നമ്പർ,സരാദങതികഅനുമതിതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ

എന്നിവഉണരായിരുന്നു.അസിസന്റ്എഞിനീയർ,

അടഗകഡിറ്റഡ്എഞിനീയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെഒപും

സീലുംഇല്ലരായിരുന്നു .നമ്പർ .16142018-2019/2018/335015 Secure

ദകരാപിആണ്.

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്്റ :ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു. അത്

ജനകീയഭരാഷയിൽആയിരുന്നു.അതിൽ്രദ്ധതിയുടെ ദ്രര്,

അെങൽതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ, എന്നിവഉണരായിരുന്നു.

നദരജിസ്എഞിനീയറുടെഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

7.അബത്സെ്ഗെരാക്റ്്റഎസിദമറ്്റ:ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

8.ദഗഡരായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ടതരാഴിൽ

ആവിശ്ത്യട്രട്ട തിയതിഉണരായിരുന്നു.



10.അദലരാദകഷൻദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

11.മസദറരാൾ : ഉണരായിരുന്നു. ടവട്ടിതിരുതലുകൾ

ഇല്ലരായിരുന്നു.

ഹരാജർ, ദവതനം,ഷരാർപണിങ്െരാർജ,്ടതരാഴിലരാളികളുടെ

ഒപ,്ടസഗകട്ടറിയുടെ ഒപ,് bdoയുടെ ഒപ്, എന്നിവകൃത്ത്യമരായി

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

മസർദറരാൾ ്രരിദശരാധിച്ച ഉദേ്ത്യരാ്സന്ടറ ഒപ് എല്ലരാം ഇല്ല.

മരാറ്റിന്ടറ ഒപ് ഉണരായിരുന്നു.

12.മസദറരാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,ആകൻതരാൻയൂണിക്ഐഡി, AS, TS

നമ്പർതീയതി,എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി

തുെങ്ങിയവദരഖട്രെുതിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

അ്രൂർണമരായിരുന്നു.

13.ദവജ് ലിസ് : ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരമുള്ള

ഡീടറ്റയിൽസ് എഴുതിയിരുന്നു.്രരാർട്ട്ബില്ലിൽ AE,ടസഗകട്ടറി,

ഗ്രസിഡന്റ്എന്നിവരുടെ ഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

16.GEO Trake ദഫരാദട്ടരാ :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

17.3 ദസജ് ദഫരാദട്ടരാഗ്രാഫ്ഫയലിൽഇല്ലരായിരുന്ന

18.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്്റഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.

അത്്രൂർണമരായിരുന്നു.

19.കസറ്്റഡയറി : ഉണരായിരുന്നു.

*.കവർദ്രജിൽഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്, AS, TSനമ്പർ,തീയതി



എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി,അവസരാനിച്ച

തീയതിഎന്നിവ ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ്.

.ടെക്ലിസ് ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണമരായിരുന്നു.

*ടഗ്രരാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വരാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിരുന്നു.

*.ഗ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണരായിട്ടുള്ള ഗ്രദയരാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിട്ടില്ല.

*.ടതരാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവരാെക

ദരഖടപെുതിയിരുന്നില്ല.

* ടതരാഴിലരാളികളുടെസരാക്ത്യ്രഗതം ്രൂരിപിച്ചിട്ടില്ല.

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖപെുതിയിട്ടുണ.്

േീൽഡ്തവരിേിദകഷൻറിദപാർട്

ഫയലിൽ ഉൾടപട്ട 8 ദ്രരുടെ വസ്ുകൾ സന്ദർശികുക

ഉണരായി.

1.സിനുദലഖവസ്ുവിൽ റബ്ബർ ദതറ്്റദഫരാം ടെയ്ു കൂെരാടത 1

മഴകുഴിയും കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു.

2.കസനബരാബീവിയുടെ വസ്ുവിൽ ടതങ്ങിന് തെം ്രിെിച്ചു.

കുെടത 12മഴകുഴികൾ കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു.എന്നരാൽ രണു

മഴകുഴിയിൽ ക്രനരാപിൾ ടെെി നിന്നിരുന്നു.വളടര

നല്ലരീതിയിൽ ടെയ് മഴകുഴികൾ ആയിരുന്നു.

3.സുദലരാെനയുടെ വസ്ുവിൽ കൃഷിദയരാ്്ത്യമരാകിവരാഴ

കൃഷി ടെയ്ിരികുന്നു. 3കദമ്പരാസ് കുഴി കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു.

4.സുകലഖബീവിയുടെ വസ്ുവിൽ കൃഷി



ദയരാ്്ത്യമരാകുകയും റബ്ബർ ദതറ്്റ ദഫരാം ടെയ്ു.കൂെരാടത

വരാഴകൃഷി,ടതങ്ങിന് തെം ്രിെിച്ചു.അവിടെ 2മഴകുഴിയും 1

കദമ്പരാസ് കുഴിയും കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു.

5.വസന്തയുടെ 20ടസന്റ് വസ്ുവിൽറബ്ബർ മൂെ്

വൃതിയരാകുകയും ടെയ്ു.

6.നിർമലയുടെ വസ്ുവിൽ ടതങ്ങിന്തെം ്രിെിച്ചു. 1മഴകുഴി

എന്നിവ കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു.

7.ദയശുേരാസന്ടറ ്രുരയിെതിൽ റബ്ബർ ദതറ്്റ ദഫരാം ടെയ്ു.

8.അൽദഫരാൻസിന്റ വസ്ുവിൽ റബ്ബർ തരാറ്റദഫരാം

ടെയുകയും ടതങ്ങിന് തെം ്രിെികുകയും ടെയ്ു.

എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരം 25മഴകുഴി, 5കദമ്പരാസ് കുഴി, ദകരാൺെൂർ

ബണ് 15,എയർദതർൺ ബണ് 10എന്നിവ ആണ്

ഉണരായിരുന്നു.എന്നരാൽ 16മഴകുഴികൾ , 4കദമ്പരാസ് കുഴികൾ

എന്നിവ കണു.ബരാകി ഒന്നും തടന്ന കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ബണ് ഒന്നും കണില്ല.

േയൽ.07

വർക് ദകരാഡ് : IF/343197

വർകിന്ടറ ദ്രര് : വരാർഡ് 12ഫംദബരാണ് നിർമരാണം

(ടബന്നിസ് )

എസിദമറ്്റ തുക : 68, 300

െിലവരായതുക : 61558

മസദറരാൾഎ്ം : 8

ടതരാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 24/11/2018



അവസരാനിച്ചത് :07/12/2018

ടതഴിൽ േിനങ്ങൾ :

1.കവർദ്രജ്.കവർദ്രജ് ഉണ.്എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ദ്രജ് നമ്പർ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണരാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

എസിദമറ്്റതുകയും ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രരും,വർക്ദകരാഡും

ഉണരായിരുന്നു.secure ദകരാപിആയിരുന്നു.ഭരണനുമതിനമ്പർ

1614/2018/260724തീയതി 23/10/2018.ടസഗകട്ടറി ഒപ്ഉണ്സിൽ

ഉണരായിരുന്നു

5.സരാദങതികരാനുമതി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുമരായിബനട്രട്ടതുക, ഗകമനമ്പർ, ഭരണരാനുമതി

നമ്പർ,സരാദങതികഅനുമതിതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ

എന്നിവഉണരായിരുന്നു.അസിസന്റ്എഞിനീയർ,

അടഗകഡിറ്റഡ്എഞിനീയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെഒപും

സീലുംഇല്ലരായിരുന്നു . .Secure ദകരാപിആണ്.

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്്റ :ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു. അത്

ജനകീയഭരാഷയിൽആയിരുന്നു.അതിൽ്രദ്ധതിയുടെ ദ്രര്,

അെങൽതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ, എന്നിവഉണരായിരുന്നു.

NREGS എഞിനീയറുടെഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

7.അബത്സെ്ഗെരാക്റ്്റഎസിദമറ്്റ:ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

8.ദഗഡരായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ടതരാഴിൽ



ആവിശ്ത്യട്രട്ട തിയതിഉണരായിരുന്നു

10.അദലരാദകഷൻദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

11.മസദറരാൾ : ഉണരായിരുന്നു.ഹരാജർ, ദവതനം,ഷരാർപണിങ്

െരാർജ്,ടതരാഴിലരാളികളുടെഒപ്,ടസഗകട്ടറിയുടെ ഒപ്, bdoയുടെ

ഒപ,് എന്നിവകൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

മസർദറരാൾ ്രരിദശരാധിച്ച ഉദേ്ത്യരാ്സന്ടറ ഒപ് ഇല്ല .

മരാറ്റിന്ടറ ഒപ് ഉണരായിരുന്നു.

ടവട്ടിതിരുതലുകൾഇല്ല

12.മസദറരാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,ആകൻതരാൻയൂണിക്ഐഡി, AS, TS

നമ്പർതീയതി,എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി

തുെങ്ങിയവദരഖട്രെുതിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

അ്രൂർണമരായിരുന്നു.

13.ദവജ് ലിസ് : ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരമുള്ള

ഡീടറ്റയിൽസ് എഴുതിയിരുന്നു.്രരാർട്ട്ബില്ലിൽ AE,ടസഗകട്ടറി,

ഗ്രസിഡന്റ്എന്നിവരുടെ ഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

16.GEO Trake ദഫരാദട്ടരാ :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

17.3 ദസജ് ദഫരാദട്ടരാഗ്രാഫ്ഫയലിൽഇല്ലരായിരുന്ന

18.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്്റഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.

അത്്രൂർണമരായിരുന്നു.

19.കസറ്്റഡയറി : ഉണരായിരുന്നു.

*.കവർദ്രജിൽഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്, AS, TSനമ്പർ,തീയതി



എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി,എന്നിവ

ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ്.

.ടെക്ലിസ് ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണമരായിരുന്നഇല്ല

*ടഗ്രരാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വരാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിരുന്നു.

*വിളിലൻസ് ആൻഡ് ദമരാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി റിദപരാർട്ട്

ഉണരായിരുന്നു.

*.ഗ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണരായിട്ടുള്ള ഗ്രദയരാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിെ് ഉണ്

*.ടതരാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവരാെകദരഖpeduthiyerunnu

* ടതരാഴിലരാളികളുടെ, സരാക്ത്യ്രഗതം ഉണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖപെുതിയിട്ടുണ.്

േലയൽതവരിേിദകഷൻറിദപാർട്

1:ദ്രാ്രരാലൻമകൻവിജയൻവസ്ുവിൽ (വിജയൻ v.sഭവൻ

മരുതും മൂെ് മ്ൂർ ദകരാണം p.o ) 6മീറ്റർ നീളവും 6മീറ്റർ

വീതിയും ഉള്ള കുളംനിർമിച്ചിരുന്നു.കുളതിനുെുറ്റും

കയരാലടകട്ടിബരാലടപെുതിയിരുന്നു.വളടര നല്ലരീതിയിൽ

്രരി്രരാലികുന്ന കുളമരാണ്.അത്ഇദപരാഴും ഗ്രദയരാജനകരമരായി

തുെരുന്നു.

േയൽ.8

വർക് ദകരാഡ് : IF/371041

വർകിന്ടറ ദ്രര് : ്രട്ടിക 5 ഗ്രകരാരമുള്ളവരുടെഭൂമിയിൽ

കുളംനിർമരാണവും മ്് -ജലസംരകണഗ്രവർതികളും

(സുധആൽബർട്ട് )



എസിദമറ്്റ തുക : 200000

െിലവരായതുക : 192096

മസദറരാൾഎ്ം : 24

ടതരാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 31/10/2018

അവസരാനിച്ചത് :16/12/2018

ടതഴിൽ േിനങ്ങൾ : 700

1.കവർദ്രജ്.കവർദ്രജ് ഉണ.്എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ദ്രജ് നമ്പർ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണരാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

എസിദമറ്്റതുകയും ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രരും,വർക്ദകരാഡും

ഉണരായിരുന്നു.secure ദകരാപിആയിരുന്നു.ഭരണനുമതിനമ്പർ

1614/2018/260724തീയതി 23/10/2018.ടസഗകട്ടറി ഒപ്ഉണ്സിൽ

ഉണരായിരുന്നു

5.സരാദങതികരാനുമതി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുമരായിബനട്രട്ടതുക, ഗകമനമ്പർ, ഭരണരാനുമതി

നമ്പർ,സരാദങതികഅനുമതിതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ

എന്നിവഉണരായിരുന്നു.അസിസന്റ്എഞിനീയർ,

അടഗകഡിറ്റഡ്എഞിനീയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെഒപും

സീലുംഇല്ലരായിരുന്നു . .Secure ദകരാപിആണ്.

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്്റ :ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു. അത്

ജനകീയഭരാഷയിൽആയിരുന്നു.അതിൽ്രദ്ധതിയുടെ ദ്രര്,

അെങൽതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ, എന്നിവഉണരായിരുന്നു.



NREGS എഞിനീയറുടെഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

7.അബത്സെ്ഗെരാക്റ്്റഎസിദമറ്്റ:ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

8.ദഗഡരായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ടതരാഴിൽ

ആവിശ്ത്യട്രട്ട തിയതിഉണരായിരുന്നു

10.അദലരാദകഷൻദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

11.മസദറരാൾ : ഉണരായിരുന്നു.ഹരാജർ, ദവതനം,ഷരാർപണിങ്

െരാർജ്,ടതരാഴിലരാളികളുടെഒപ്,ടസഗകട്ടറിയുടെ ഒപ്, bdoയുടെ

ഒപ,് എന്നിവകൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

മസർദറരാൾ ്രരിദശരാധിച്ച ഉദേ്ത്യരാ്സന്ടറ ഒപ് ഇല്ല .

മരാറ്റിന്ടറ ഒപ് ഉണരായിരുന്നു.

ടവട്ടിതിരുതലുകൾഇല്ല

12.മസദറരാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,ആകൻതരാൻയൂണിക്ഐഡി, AS, TS

നമ്പർതീയതി,എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി

തുെങ്ങിയവദരഖട്രെുതിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

അ്രൂർണമരായിരുന്നു.

13.ദവജ് ലിസ് : ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരമുള്ള

ഡീടറ്റയിൽസ് എഴുതിയിരുന്നു.്രരാർട്ട്ബില്ലിൽ AE,ടസഗകട്ടറി,

ഗ്രസിഡന്റ്എന്നിവരുടെ ഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

16.GEO Trake ദഫരാദട്ടരാ :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

17.3 ദസജ് ദഫരാദട്ടരാഗ്രാഫ്ഫയലിൽഇല്ലരായിരുന്ന



18.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്്റഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.

അത്്രൂർണമരായിരുന്നു.

19.കസറ്്റഡയറി : ഉണരായിരുന്നു.

*.കവർദ്രജിൽഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്, AS, TSനമ്പർ,തീയതി

എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി,എന്നിവ

ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ്.

.ടെക്ലിസ് ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണമരായിരുന്നഇല്ല

*ടഗ്രരാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വരാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിരുന്നു.

*വിളിലൻസ് ആൻഡ് ദമരാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി റിദപരാർട്ട്

ഉണരായിരുന്നു.

*.ഗ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണരായിട്ടുള്ള ഗ്രദയരാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിെ് ഉണ്

*.ടതരാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവരാെകദരഖpeduthiyerunnu

* ടതരാഴിലരാളികളുടെ, സരാക്ത്യ്രഗതം ഉണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖപെുതിയിട്ടുണ.്

േീൽഡ്തവരിേിദകഷൻറിദപാർട്

1:സുധആൽബർട്ട്വസ്ുവിൽവരാഴകൃഷി,റബർഫരാറ്്റ ദഫരാം

എന്നിവടെയ്തരായികരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.കൂെടത 6m

നിളവും 6mവീതിയും ഉള്ളകുളംനിർമിച്ചിരുന്നു.

േയൽ.9

വർക് ദകരാഡ് : IF/378730

വർകിന്ടറ ദ്രര് : മ്ൂർ ദകരാണംവരാർഡിൽ (10)്രട്ടിക 5

ഗ്രകരാരമുള്ള്ുണദഭരാക്തരാകളുടെഭൂമിയിൽമ്് -ജല



സംരകണം (രരാജി,ഷീജ )

എസിദമറ്്റ തുക : 2, 00, 000/

െിലവരായതുക : 192648

മസദറരാൾഎ്ം : 23

ടതരാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 19/12/2018

അവസരാനിച്ചത് :27/1/2019

ടതഴിൽ േിനങ്ങൾ : 709

1.കവർദ്രജ്.കവർദ്രജ് ഉണ.്എസിദമറ്്റതുക,തീയതി,

ഭരണരാനുമതിനമ്പർ,്രദ്ധതിനമ്പർ,്രദ്ധതിദ്രര്എന്നിവഉണ്.

2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ദ്രജ് നമ്പർ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

3.ആകൻതരാൻദകരാപി :ഫയലിൽഉണ്

4.ഭരണരാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

എസിദമറ്്റതുകയും ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രരും,വർക്ദകരാഡും

ഉണരായിരുന്നു.secure ദകരാപിആയിരുന്നു.ഭരണനുമതിനമ്പർ

1614/2018/312134തീയതി 12/12/2018.ടസഗകട്ടറി ഒപ്ഇല്ലസിൽ

ഇല്ല

5.സരാദങതികരാനുമതി :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുമരായിബനട്രട്ടതുക, ഗകമനമ്പർ, ഭരണരാനുമതി

നമ്പർ,സരാദങതികഅനുമതിതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ

എന്നിവഉണരായിരുന്നു.അസിസന്റ്എഞിനീയർ,

അടഗകഡിറ്റഡ്എഞിനീയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെഒപും

സീലുംഇല്ലരായിരുന്നു . .Secure ദകരാപിആണ്.

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്്റ :ഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു. അത്



ജനകീയഭരാഷയിൽആയിരുന്നു.അതിൽ്രദ്ധതിയുടെ ദ്രര്,

അെങൽതുക,ടതരാഴിൽേിനങ്ങൾ, എന്നിവഉണരായിരുന്നു.

NREGS എഞിനീയറുടെഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.

7.അബത്സെ്ഗെരാക്റ്്റഎസിദമറ്്റ:ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

8.ദഗഡരായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമരാൻഡ് ദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.ടതരാഴിൽ

ആവിശ്ത്യട്രട്ട തിയതിഉണരായിരുന്നു

10.അദലരാദകഷൻദഫരാം :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

11.മസദറരാൾ : ഉണരായിരുന്നു.ഹരാജർ, ദവതനം,ഷരാർപണിങ്

െരാർജ്,ടതരാഴിലരാളികളുടെഒപ്,ടസഗകട്ടറിയുടെ ഒപ്, bdoയുടെ

ഒപ,് എന്നിവകൃത്ത്യമരായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

മസർദറരാൾ ്രരിദശരാധിച്ച ഉദേ്ത്യരാ്സന്ടറ ഒപ് ഇല്ല .

മരാറ്റിന്ടറ ഒപ് ഉണരായിരുന്നു.

ടവട്ടിതിരുതലുകൾഇല്ല

12.മസദറരാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.അതിൽ

ഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്,ആകൻതരാൻയൂണിക്ഐഡി, AS, TS

നമ്പർതീയതി,എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി

തുെങ്ങിയവദരഖട്രെുതിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

അ്രൂർണമരായിരുന്നു.

13.ദവജ് ലിസ് : ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക് :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നു.എസിദമറ്്റ ഗ്രകരാരമുള്ള

ഡീടറ്റയിൽസ് എഴുതിയിരുന്നു.്രരാർട്ട്ബില്ലിൽ AE,ടസഗകട്ടറി,

ഗ്രസിഡന്റ്എന്നിവരുടെ ഒപ് സീൽ എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു.



16.GEO Trake ദഫരാദട്ടരാ :ഫയലിൽഉണരായിരുന്നില്ല.

17.3 ദസജ് ദഫരാദട്ടരാഗ്രാഫ്ഫയലിൽഇല്ലരായിരുന്ന

18.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്്റഫയലിൽ ഉണരായിരുന്നു.

അത്്രൂർണമരായിരുന്നു.

19.കസറ്്റഡയറി : ഉണരായിരുന്നു.

*.കവർദ്രജിൽഗ്രവർതിയുടെ ദ്രര്, AS, TSനമ്പർ,തീയതി

എസിദമറ്്റതുക, ഗ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി,എന്നിവ

ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ്.

.ടെക്ലിസ് ഉണരായിരുന്നു.അത്്രൂർണമരായിരുന്നഇല്ല

*ടഗ്രരാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വരാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിരുന്നു.

*വിളിലൻസ് ആൻഡ് ദമരാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി റിദപരാർട്ട്

ഉണരായിരുന്നു.

*.ഗ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണരായിട്ടുള്ള ഗ്രദയരാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിെ് ഉണ്

*.ടതരാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവരാെകദരഖpeduthiyerunnu

* ടതരാഴിലരാളികളുടെ, സരാക്ത്യ്രഗതം ഉണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖപെുതിയിട്ടുണ.്

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.


