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ആമുഖം

പ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിസ്വതപന്തഭാരതതിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുംസുപ്രധാനവുംശക്തവുമായ

നിയമമാണ്മഹാത്മ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമം.ഇന്ത്ത്യയിടലസാധാരണകാരായജനങ്ങളുടെ

ടതാഴിൽടെയുവാനുള്ളഅവകാശടതസംരകിച്ചുനിലനിർതുന്നതിനായിഇന്ത്ത്യൻ്രാർലടമൻറ്അം്ീകരി

ച്ച്, പ്രസിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റംബർമാസംഅഞാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.  

ഇന്ത്ത്യയിടലപ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിനിരവധിപ്ാമവികസന്രദ്ധതികൾനെപിലാകിയിരുന്നുടവ

ങിലും്ുണഫലംശരിയായവിധതിൽജനങ്ങളിൽഎതാതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്്രാർലടമൻറ്്രാസാകിയമ

ഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറപ്രാഥമികലക്ത്യംഒരുപ്ാമീണകുെുംബതിന്നിയ

മംവഴിഒരുസാമ്പതികവർഷം 100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതാണ.്

പ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനും

 ടമച്ചടപട്ടജീവിതസാഹെര്ത്യംഉറപാകുന്നതിനുംഅതിലൂടെോരിപേ്ത്യനിർമാർജ്ജനവുംസുസിരവികസനവും

ആണ്ഈനിയമതിന്ടറ  പ്രാധാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപികുകയുംമാന്ത്യമായദവതനംനൽകിഅവരുടെകുെുംബതി

ന്പകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്ോരിപേ്ത്യതിൽനിന്നുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിലൂടെഓദരാ  പ്രദേശതിന്ടറയുംവിഭവാെിതറശക്തമാകുകയും,

അതിലൂടെവരൾച്ച, മട്ാലിപ,് ടവള്ളടപാകം,

വനനശീകരണംതുെങ്ങിയ്രാരിസിതികപ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരകണംനൽകുകയുംഅതിലൂടെഉത്്രാേനം,

ഉത്്രാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവാനും്രദ്ധതിപ്രവർതനങ്ങളിൽകൂെികഴിയുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിന്ഏറ്റവുംപ്രധാനടപട്ടഘെകമാണ്ജലസംരകണവുംഅതിൻടറസുരകിതത്വ

വുംഇവടതാഴിലുറപ്പ്രവർതനങ്ങളിൽഉറപ്വരുതുവാൻകഴിയുന്നു.

2018-

ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയപ്രളയേുരന്തംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ.്ദകരളതിടലഎല്ലാജില്ലകളിലുംഈപ്രളയംവള

ടരയധികംേുരന്തങ്ങൾഉണാകിയിട്ടുള്ളതാണ്.അദതദകരളംതടന്നയാണ്മാർച്ച്മാസദതാെുകൂെിശക്തമായവര

ൾച്ചയുംകുെിടവള്ളകാമവുംഅനുഭവടപെുന്നത്.ഈഅവസരതിലാണ്എപതദയാനൂറ്റാണുകളായിനാംനിർമി

ച്ചകിണറുകൾ,

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെപ്രാധാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത്.ജലസുരകടയകുറിച്ച്െിന്തികുദമ്പാൾഅതിനുദവണവ

ലിയസാദങതികവിേ്ത്യടയകുറിച്ചാണ്നാംആേ്ത്യംെിന്തികുക.

ടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിനമുക്പ്രധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്നഒരു  വസ്ുതയാണ്മഴകുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമാണപ്രവൃതികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂെുതലായുംപശദ്ധടെലുതിയാൽഭൂ്ർഭജലടതഅള

വിടനനമുക്നല്ലരീതിയിൽഉയർതുവാൻസാധികുന്നു.പ്രധാനമായുംദമൽപറഞ്ഞപ്രശ്നങ്ങൾജലസംരകണതി

നുംജലസംഭരണതിന്കാര്ത്യമായരീതിയിൽതടന്നബാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നാം്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്ബനടപെുതികാർഷിക്രദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലതിക

ൽ, കാർഷിദകാത്്രാേനതിൽസ്വയം്രര്ത്യാപ്തകകവരികൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്ത്യഭൂമിയിലുംട്രാതുസാ്രനങ്ങളിലുംഫലവൃകങ്ങൾടവച്ചു്രിെിപികൽ,

എന്നിവനെതിവരുന്നു. ്രഞായതിടലവിവിധദതാെുകളിൽതെയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

്രെുതാകുളം, നീർകുഴി, കയാലനിർമാണം,

കിണർറീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

 ഇങ്ങടനമഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളായജനങ്ങൾക്ടതാഴിൽേിന

ങ്ങൾഉറപാകുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരംടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെപ്ാമീണദമഖലയുടെ

 സുസിരആസ്ിവികസനംഎന്നതാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005-

ൽപ്രാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്ത്യയിടല 200 ജില്ലകളിൽപ്രഥമഘട്ടതിൽനെപിലാകുകയും 2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലകുംവ്ത്യാ്രിപികുകയുംടെയ്ു.അതനുസരിച്ച്ദകാട്ടയംജില്ലയിലും്രദ്ധതിപ്രവർതനങ്ങ

ൾതുെങ്ങുകയുംഇദപാഴുംതുെർന്നുടകാണിരികുകയുംടെയുന്നു.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളിേൾക്ഉറപ്നൽേുന്നപ്പത്അവോശങൾ

1. ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭികുവാൻഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 1-5, എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യായം-3

2. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്കകപറ്പറസീത്ലഭികുന്നതി

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

3. അടല്ലങിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4



&്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദപ്രാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅടല്ലങിൽദവതനതിന്ടറ  10%

അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിപശമസൗകര്ത്യം, പ്രഥമശുപശൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംടഷഡ്ത്യൂൾ

2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8. ദവതനവിതരണതിടലകാലതാമസതിന്  നഷ്ട്രരിഹാരംലഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബനിതമായുള്ള്രരാതി്രരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10. ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതാഴിൽസലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കുക.

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ാമസഭയ്ക്ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭയുംകൃത്ത്യമായി്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത്താസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയാ്ികുവാദനാകതികുവാനും്രാെുള്ളതല്ല

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്പ്രവൃതിയുടെആരംഭഘട്ടതിൽതടന്നനിർബനമായുംവ

യ്ദകണതാണ്

5. പ്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമായപ്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്നെപിലാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നപ്രവൃതികൾ   കടണതിദമറ്്റടനയും്രഞായത്അധികൃതടരയും

   അറിയികുക.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിപ്രകാരംടതാഴിലാളികൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറി

ച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽപ്രസ്ാവിച്ചിട്ടുണ.്

ടതാഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതായവിശേീകരണംഈറിദപാർട്്ടമു

ഖാന്തരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്എതികുവാൻസാധികും.ഈറിദപാർട്്ടഅെിസാനതിൽനിങ്ങൾ

ക്പ്രാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതാ്രരമായകാര്ത്യങ്ങൾകകവരികാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയ

ടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതിേൾ

1. വിഭാ്ംഎ :പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനവുമായിബനടപട്ടട്രാതുപ്രവൃതികൾ

2. വിഭാ്ംബി:

സമൂഹതിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്തി്തആസ്ികൾഖണിക

5ൽ്രരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്മാപതം

3. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയപ്ാമീണഉ്രജീവനമിഷൻനിബനനകൾഅനുസരികുന്നസ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾക്ട്രാതു

അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വിഭാ്ംഡി: പ്ാമീണഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡിറ്

ട്രാതുസമൂഹം്രദ്ധതിനിർവഹണടത്രറ്റിയുംട്രാതുധനംടെലവഴികുന്നതിടനകുറിച്ചും്രരസ്ത്യവുംസ്വത

പന്തവുമായനെതുന്ന്രരിദശാധനയാണ്സാമൂഹ്ത്യഓഡിറ്്റ.ടതാഴിലുറപ്നിയമംഅനുശാസികുന്നത്വർഷതിൽ

എല്ലാവാർഡിലുംരണ്പ്രാവശ്ത്യംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭനിർബനമായുംനെദതണതാണ.്സുതാര്ത്യതഉറപു

കുവരുതി,

അഴിമതിരഹിതമാകുകയുംഅതുവഴിസേ്ഭരണംസാധ്ത്യമാന്നതിനുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റസമൂഹടത്രാകടപെു

തുന്നു.്രദ്ധതിവിഭാവനംടെയുന്നരീതിയിൽ്ുണദഭാക്താകളുടെജീവിതസാഹെര്ത്യതിൽഫലപ്രേമായമാറ്റം

സൃഷ്ടികുന്നതിന്ട്രാതു്രണംശരിയായരീതിയിൽവിനിദയാ്ിച്ച്ലക്ത്യപ്രാപ്ികകവരിച്ചിട്ടുദണാഎന്നവില

യിരുതലും  ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നു.

കഴിഞ്ഞ്രതുവർഷമായിതുെർന്നുടകാണിരികുന്ന്രദ്ധതിപ്രവർതനങ്ങടളകുറിച്ചുള്ള  സാമൂഹികഓഡിറ്്റ,

ടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിനിയമംടസകൻ 17 (2)

അനുസരിച്ച്എരുദമലി്രഞായതിൽ്രതാംവാർഡ്ുമരം്രാറയിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23വടരനെതടപട്ടു.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗേിയ

1 പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്ാക്ലതിലുംപ്ാമ്രഞായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സനായദ്ാക്ഓഫീസർ (BDO),

്രഞായട ത്്സെപകട്ടറി,

മറ്്റനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർതുെങ്ങിയവരുമായിദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദ്രഴത്സെൺനെതിയകൂെിയാദലാെനയിൽഉരു

തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്



 തുെർപ്രപകിയകൾആസൂപതണംടെയുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭാതീയതിനിശ്ചയികുകയുംടെയുന്നു.

2. േയൽപ്പരിദശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്

 മുൻ്രുള്ളആറ്മാസകാലയളവിൽവാർഡിടലപ്രവൃതിഫയലുകൾ, ഏപഴജിസറുകൾ,

അദതാടൊപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മ്രരിദശാധനനെതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരാപ്രവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽപ്രതി്രാേികുന്നഅളവിലും്ുണതിലുംനെപിലാകിയിട്ടുദണാഎന്നുംആ

പ്രവൃതിയുടെ്ുണഫലതിന്ടറ

 വ്ത്യാപ്ിതിട്ടടപെുതുകയുംപ്രസ്ുതടതാഴിലിെങ്ങളിൽടതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദകണഅവകാശആനുകൂല്ത്യങ്ങ

ൾലഭിച്ചിട്ടുദണാഎന്നും  പ്രവൃതിസല്രരിദശാധനയിലൂടെലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളുടെവീെുവീൊന്തരംടെന്ന്ദനരിൽകണ്്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണടതകുറിച്ചും്ു

ണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള  അഭിപ്രായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ്രരിദശാധന, പ്രവൃതിസല്രരിദശാധന,

വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്്റപ്രപകിയകടണതലുകളുടെവസ്ുനിഷ്ഠമായടതളിവ്ദശ

ഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  ദബാധവൽകരണം

സാമൂഹ്ത്യഇെട്രെലുകളിലൂടെ്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രൗരാവദബാധം

 ഉയർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയവിജയിപികുകയുംടെയുന്നതിന്ആവശ്ത്യമായദബാധവൽകരണം

പ്രവർതനങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

 ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭയിൽെർച്ചടെയ്്അം്ീകാരംനെതുന്നതിനാവശ്ത്യമായകരെ്റിദപാർട്്ടതയാറാകു

ന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചാതലംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യപ്രേമായസലത്പ്ാമസഭദെർന്ന്കര

െ്റിദപാർട്്ടഅവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽപ്രപകിയകളും,

അം്ീകാരംദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെ്രെികളുംകകടകാള്ളുന്നു

കണ്ടെത്തിയഅവകാശനിഷേധങ്ങൾ

1.തൊഴിലാളികളോട്സംസാരിച്ചതിൽനിന്നുംസമയബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ലന്നുഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു.

ഫയൽടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്ട്.

1..വാർഡ്:-തോദകാതമം്ലം.

. പ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-ടകാദകാതമം്ലംമ്ാറം്രാറ ഭാ്തുള്ള

കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽതട്ട്തിരികൽ,ബണ്നിർമാണം,മഴകുഴിതുെങ്ങിയ

മ്്ജലസംരകണപ്രവർതികൾ.



.പ്രവർതിയുടെ ദകാഡ് - 1614004002 /IF/351845

.എസിദമറ്റ്തുക -156000രൂ്ര

.െിലവായതുക -119196രൂ്ര

.മസർദറാളിന്ടറഎ്ം -14

.ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് :28/11/2018

.ടതാഴിൽഅവസാനിച്ചത് :25/12/2018

1.കവർദ്രജ:്- കവർദ്രജ്ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

2.ടെക്ലിസ്:- ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.്രൂർണമല്ല.

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി ഉണായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽഉണ്.ടസക്ത്യൂർ ദകാപിആണ്.

5.സാദങതികഅനുമതി:-കഫലിൽഉണ്.ടസക്ത്യൂർ ദകാപിആണ്.

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്. AEയുടെസീലുംഒപും ഉണായിരുന്നു.

7.അബത്സെ്പൊക്റ്റ്എസിദമറ്റ്:ഫയലിൽഇല്ല.

8.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

9.ടതാഴിലിനു ദവണിഉള്ളഅദ്രക :- ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

10.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

11.മസർദറാൾ:- ഉണായിരുന്നു.ടവട്ടിതിരുതലുകൾഉണ്. (Muster roll no-14113,

14114, 14115)മൂന്ന് മസ്ദപൊളിൽഒരു േിവസടത ഹാജർടവട്ടിയിരികുന്നു )

12.എം.ബുക്: ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

ടസപകട്ടറിസാക്ത്യടപെുതിയസർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ്.

AE,ടസപകട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്തുെങ്ങിയവർഒപ് ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ.്

Mബുകിൽഡിസ്ദത ദബാർഡിനായി 3000രൂ്രവകയിരുതിയിരുന്നു.



13.ദവതനലിസ്:- ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നു.മസർദറാളിന്ആനു്രതികമായുള്ള

ദവജ്ലിസാണ.്

14.FTO ദവജ് ലിസ് :-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:- 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ

കഫലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

17.പ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാക്ത്യ്രപതം:-ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

18.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽപൊകിങ് ദഫാം:-ഫയലിൽ

ഉണായിരുന്നു.

19.ജിദയാ പൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

20.കസറ്റ്ഡയറി:-ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നു.

*.കവർദ്രജിൽ AS,TSനമ്പർ,തിയതി ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല. പ്രവർതിയുടെ

ദ്രര്, പ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി, പ്രവർതിഅവസാനിച്ചതീയതി,

എസിദമറ്റ്തുകഎന്നിവ ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ.്

*.ടെക്ലിസ് ഉണായിരുന്നു.അത്്രൂർണമാണ് .

*.ടപ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ.്വാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

*.പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ.്

*.ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ.്

*.ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ.്

*.വിജിലൻസ് & ദമാണിറ്ററിം്്കമിറ്റികൂെിയിട്ടുണ.് അം്ങ്ങളുടെ ദ്രരും

ഒപും ഉണ്.

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖട്രെുതിട്ടുണ് .

*.ടതാഴിലാളികളുടെസാക്ത്യ്രപതം ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ.്

2.വാർഡ് :തോദകാതമം്ലം

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/FP/348808



വർകിന്ടറ ദ്രര് : 2018-19ടല പ്രകൃതിദകാഭവുംടവള്ളടപാകവുംനിമിതം

േുരിതബാധിത പ്രദേശമായമ്ാറും്രാറമൺദറാഡ്നിർമാണംമൺദറാഡ്

നിർമാണം

എസിദമറ്റ് തുക : 60500

െിലവായതുക : 55200

മസദറാൾഎ്ം : 5

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 20/03/2019

അവസാനിച്ചത് : 13/03/2019

✅കവർദ്രജ് :ഉണ്

✅ടെക്ലിസ് :ഉണ.്ദ്രജ് നമ്പർദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല

❌ആകൻതാൻദകാപി :ഇല്ല

✅ ഭരണനുമതി : ഉണ,്ടസക്ത്യൂർ ദകാപിആണ്

✅സാദങതികഅനുമതി :ഉണ്, ടസക്ത്യൂർ ദകാപിആണ്.

✅വിശേമായഎസിദമറ്റ് :ഉണ,്സാദങതികവിേഗ്ധൻകസൻഉണ്

❌ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഇല്ല

✅ടതാഴിലിനു ദവണിഉള്ളഅദ്രക : ഉണ.്തിയതി ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

✅ടതാഴിൽനൽകിടകാണുള്ളദഫാം :ഉണ്,

✅മാസദറാൾ :ഉണ്.. ടവട്ടിതിരുതലുകൾഉണ്.മാസദറാൾനമ്പർ 28451(

റസലമ E, ദജാബ്കാർഡ്നമ്പർ 002/52..

4 േിവസടതഒപിട്ടതിനു ദശഷംഅബ്ടസന്റ് ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു ).

✅മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഉണ്.

✅ ദവതന ലിസ് :ഉണ്.

❌ FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല

✅Mബുക് :ഉണ്. സർട്ടിഫികറ്റ് ഇല്ല.

❌ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല



❌GEO Trake ദഫാദട്ടാ :ഇല്ല

✅പ്രവർതി്രൂർതീകരിച്ച സർട്ടിഫികറ്റ് . ഉണ്

✅കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

(കണതലുകൾ)

*കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .As, tsനമ്പർ,തിയതി

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല . പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള.

പ്രദയാജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ് . ടതാഴിൽേിനങ്ങൾദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകഉണായിരുന്നു. സന്ദർശനകുറിപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.ടതാഴിലാളികളുടെസാക്ത്യ്രപതംഉണ്.വിജിലൻസ്

ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റി റിദപാർട്ടിൽഅം്ങ്ങളുടെ ദ്രരുംഒപും ഉണ്.

❌പതീ ദസജ് ദഫാദട്ടാപ്ാഫ്ഇല്ല.

ഡിസ്ദത ദബാർഡിനായിmbookl 4850രൂ്രവകയിരിതിയിരികുന്നു.

3.വാർഡ് :തോദകാതമം്ലം

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/350981

വർകിന്ടറ ദ്രര് :കളിയൽനെഭാ്തുള്ളഭൂമിയിൽതട്ട്തിരികൽ,

ടകാണുർബണ,്തുെങ്ങിയമ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ

എസിദമറ്റ് തുക : 200000

െിലവായതുക : 183811

മസദറാൾഎ്ം : 21

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 21/01/2019

അവസാനിച്ചത് : 13/03/2019

✅കവർദ്രജ് :ഉണ്

✅ടെക്ലിസ് :ഉണ.്ദ്രജ് നമ്പർദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല



❌ആകൻതാൻദകാപി :ഇല്ല

✅ ഭരണനുമതി : ഉണ,്ടസക്ത്യൂർ ദകാപിആണ്

✅സാദങതികഅനുമതി :ഉണ്, ടസക്ത്യൂർ ദകാപിആണ്.

✅വിശേമായഎസിദമറ്റ് :ഉണ,്സാദങതികവിേഗ്ധൻകസൻഇല്ല

❌ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഇല്ല

❌ടതാഴിലിനു ദവണിഉള്ളഅദ്രക : ഇല്ല.

✅ടതാഴിൽനൽകിടകാണുള്ളദഫാം :ഉണ്,

✅മാസദറാൾ :ഉണ്.. ടവട്ടിതിരുതലുകൾഉണ്.മാസദറാൾനമ്പർ 21976(

പശീകല L, ദജാബ്കാർഡ്നമ്പർ 002/113..ഒപിട്ടതിനു ദശഷംഅബ്ടസന്റ്

ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു ).

മാസദറാൾനമ്പർ 24820ൽ 8്രണികൾടെയ്ിട്ടുണ,് അതുതിരുതി 7ആയി

ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു.മാസദറാൾനമ്പർ 24821, 24822ൽ 8്രണികൾ

ടെയ്ിട്ടുണ്.

✅മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഉണ്.

✅ ദവതന ലിസ് :ഉണ്.

❌ FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല

✅Mബുക് :ഉണ്. സർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ്,എന്നാൽടസപകട്ടറിയുടെഒപുംസീലും

ഇല്ല.

❌ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല

❌GEO Trake ദഫാദട്ടാ :ഇല്ല

✅പ്രവർതി്രൂർതീകരിച്ച സർട്ടിഫികറ്റ് . ഉണ്

✅കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

(കണതലുകൾ)

*കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .As, tsനമ്പർ,തിയതി

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല . പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള

പ്രദയാജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ് . ടതാഴിൽേിനങ്ങൾദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്

ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകഉണായിരുന്നു. സന്ദർശനകുറിപ്



ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.ടതാഴിലാളികളുടെസാക്ത്യ്രപതംഉണ്.വിജിലൻസ്

ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റി റിദപാർട്ടിൽഅം്ങ്ങളുടെ ദ്രരുംഒപും ഉണ്.

❌പതീ ദസജ് ദഫാദട്ടാപ്ാഫ്ഇല്ല.

4.വാർഡ് : തോദകാതമം്ലം

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/FP/348809

വർകിന്ടറ ദ്രര് :മ്ാറം്രാറ ട്രാന്നൻവിളാകത്മൺദറാഡ്

സഞാരദയാ്്ത്യംആകൽ

എസിദമറ്റ് തുക : 60000

െിലവായതുക : 53978

മസദറാൾഎ്ം :8

✅ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 14/03/2019

✅അവസാനിച്ചത് : 30/03/2019

1.ടെക്ലിസ് :കംതിറ്റ്അല്ല, ദ്രജ് നമ്പർദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല

2.ആകൻതാൻദകാപി :ഇല്ല

3.എഎസ് : ഉണ്,ടസപകട്ടറി ഒപിട്ടിട്ടില്ല(secureആണ് )

4.െിഎസ് :ഉണ് ടസപകട്ടറികസൻഇല്ല,

5.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്റ് :ഉണ,്

6.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് : ഇല്ല

7.ഡിമാന്റ് ദഫാം :ഉണ്

8.അദലാദകഷൻദഫാം :ഉണ്,

9മാസദറാൾ :ഉണ്,ടവട്ടിതിരുതലുകൾഇല്ല

10.മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഉണ,്

11.ദവജ് ലിസ് :ഉണ്



12.FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല

13.Mബുക് :ഉണ് (ദബാർഡിനായി 4850രൂ്രവകയിരിതിയിരികുന്നു.)

14.ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല

15.GEO Trake ദഫാദട്ടാ :ഇല്ല

16.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ് :സർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ്.

17.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

18.3ദസജ് ദഫാദട്ടാ :ഇല്ല

❇️കസറ്റ്ഡയറികടണതലുകൾ

കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്എ.എസ,് െി.എസ്

നമ്പർ,തീയതിഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.ടതാഴിൽേിനം

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള

പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ട് ഉണ.്ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെക

ഉണായിരുന്നില്ല , സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്

േീൽഡ്തവരിേിദകഷൻറിദപാർട്

1.പ്രവർതിയുടെ ദ്രര-്ടകാദകാതമം്ലംമ്റം്രാറ ഭാ്തുള്ള

കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽതട്ട്തിരികൽ, ബണ്നിർമാണം, മഴകുഴിതുെങ്ങിയ

മ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ.

M book പ്രകാരം

മഴകുഴി -14

കദമ്പാസ്്രിറ്റ് -8

ദകാൺെൂർ പെഞ് -48

ബണ് -44



ദസാൺബണ് -10

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷന്ടറ ഭാ്മായികഷല, രതീഷ്, പശീകുമാർ,ഷീല,

ശശിധരൻനായർ, ശാന്തകുമാരിതുെങ്ങിയവരുടെവസ്ുവാണ്സന്ദർശിച്ചത്.

കഷലയുടെവസ്തുവിൽമഴകുഴി 2,കദമ്പാസ്്രിറ്റ് 2അതിൽഒടരണം

കാണാൻസാധിച്ചില്ല ,

ടതങ്ങിന്തെം 3,ടതങ്ങിന്കതനെുന്നതിനുകുഴി 2, ദസാൺബണ്

1തുെങ്ങിയവകാണാൻസാധിച്ചു.കുട്ടികൾഉള്ളതിനാൽസലഉെമസന്ടറ

നിർദേശ പ്രകാരം മഴകുഴികൂെുതൽഎെുകാൻസാധിച്ചിലാനു മാറ്റ് ്രറഞ്ഞു.

അവിടെവാഴ, മരിച്ചീനികൃഷിടെയ്ിട്ടുണ.്

രതീഷിന്ടറവസ്ുവിൽ 1മഴകുഴി,ഒരുകദമ്പാസ്്രിറ്റ് ഒരു ടപെഞും, 4ബണ്,

ഒരു ദസാൺബണ്തുെങ്ങിയവകാണാൻസാധിച്ചു.അവിടെ ദെമ്പ് മരിച്ചീനി

തുെങ്ങിയകൃഷിയുംവാഴകതനെുന്നതിനായികുഴിഎെുത് ടകാെുകുകയും

ടെയ്ു.

പശീകുമാറിന്ടറവസ്ുവിൽ 2മഴകുഴി, 1കദമ്പാസ്്രിറ്റ്, 4ബണ്തുെങ്ങിയവ

കാണാൻസാധിച്ചു.അവിടെമരിച്ചീനിനെുന്നതിനായികിളച്ചുടകാെുതു.

ഷീലയുടെവസ്ുവിൽ 4മഴകുഴി എെുതിരുടന്നങിൽ 2എ്ദമകാണാൻ

സാധിടച്ചാള്ളു 2എ്ംമൂെിദപായി,ഒരുകദമ്പാസ്്രിറ്റും, 2 ദസാൺബണും

കാണാൻസാധിച്ചു. ദെനദെമ്പ്തുെങ്ങിയകൃഷിടെയ്ിട്ടുണ.്

ശശിധരന്ടറവസ്ുവിൽ 3മഴകുഴി ,ഒരുകദമ്പാസ്്രിറ്റുംഎെുതിരുന്നു.

ടവള്ളടകട്ട്കാരണംമഴകുഴിനിമനു ദ്രായി. വാഴമരിച്ചീനി ദെമ്പ്

തുെങ്ങിയകൃഷിടെയ്ിട്ടുണ്.

ശാന്തകുമാരിയുടെവസ്ുവിൽ 2മഴകുഴി,ഒരുകദമ്പാസ്്രിറ്റ്,രണ് ദസാൺ

ബണ്കാണാൻസാധിച്ചു.വാഴമരിച്ചീനിതുെങ്ങിയകൃഷിടെയ്ിരുന്നു.



ദബാർഡിനായി 3000രൂ്രവകയിരുതിയിരുടനങിലും ദബാർഡ്കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.വസ്ുവിൽകുന്നതിന് ദവണി ദബാർഡ്എെുതുമാറ്റിടയന്നാണ്

അറിയാൻസാധിച്ചത്.

കടണതലുകൾ

മഴകുഴി - 9

കദമ്പാസ്്രിറ്റ്-6

ടകാണുർ ദപെഞ് -1

ബണ് -10

ദസാൺബണ് -8

2.ടകാദകാതമം്ലംകളിയിൽനെ ഭാ്തുള്ളകർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ

മ്് ജലസംരകണപ്രവർതനങ്ങൾ

എംബുക് പ്രകാരം

മഴകുഴി 12

കദമ്പാസ്്രിറ്റ് 4

ദകാണൂർ പെഞ് 25

ബണ് 20

കഫലിടലഡീടറ്റയിൽസ് പ്രകാരം ദ്ാ്രകുമാർ, വത്സല, ദമാഹൻ

എന്നിവരുടെവസ്ുകൾആണ്ഫീൽഡ്വിസിറ്റിനായിസന്ദർശിച്ചു.

*ദ്ാ്രകുമാറിന്ടറവസ്ുവിൽടതാഴിലാളികൾവാഴകന്ന്നൊൻ

കുഴിടയെുത് ടകാെുതിരുന്നതായി്രറഞ്ഞു,കുഴികളിൽ ഉെമവാഴനട്ട്

കുലച്ചതായി കാണാൻസാധിച്ചു.



*വത്സലയുടെവസ്ുവിൽമഴകുഴി 8എ്ംഎെുതിരുടന്നങിലും മഴ

ടവള്ളടകട്ട്കാരണംമൂെിദപായനിലയിൽആണ്കാണാൻസാധിച്ചത.്

മഴകുഴിടയകൂൊടതടതങ്ങ്, കാച്ചിൽ, ടെറുകിഴങ്ങ,് വാഴകതിരിക,ടവണ,

നനകിഴങ്ങ് മരിച്ചിനിഎന്നിവകൃഷിടെയ്ിരുന്നു.ടതങ്ങിന്തെം

ദകാരിയിരുന്നു.

ബണ്നാടല്ംകാണാൻസാധിച്ചു.

കദമ്പാസ്കുഴി ഒടര്ംഎെുതിരുടന്നങിലും ടവള്ളടകട്ട്കാരണംഅത്

നിമന്നു ദ്രായനിലയിലാണ്.

*ദമാഹനന്ടറവസ്ുവിൽടതങ്ങിന്തെംഎെുതിട്ടുണ് മരച്ചീനികൃഷി

നെതിയിട്ടുണ.്കദമ്പാസ്കുഴി രടണ്ംഎെുതിട്ടുണ്ബണ് മൂടന്ന്ം

എെുതിട്ടുണ് മഴകുഴി മൂടന്ന്ംഎെുതുഎന്നു്രറടഞ്ഞങിലുംകാെുകയറി

കിെകുന്നതിനാൽഎ്ിതിട്ടടപെുതാൻസാധിച്ചില്ല.

കടണതുലുകൾ

മഴകുഴി 8

കദമ്പാസ്്രിറ്റ് 3

ദകാണൂർ പെഞ് 2

ബണ് 8

3.ഗപ്പവൃതിയുതട ദപ്പര് :2018 19തല ഗപ്പേൃതിദ്ാഭവും

തവള്ളതപാകവുംനിമിതംേുരിതബാധിത ഗപ്പദേശമായ

മണാറുംപാറമൺദറാഡ്നിർമാണം.

മൺദറാഡ്ഇദപാൾ ദകാൺപകീറ്റ് ടെയ്ിരികുന്നു. പ്രവർതിസലത്

ഡിസ്ദത ദബാർഡ്സാ്രിച്ചിട്ടുണ.്ദറാഡിനുനിലവിൽ 2.5 metreവീതിയും , 300മ

നീളവും ഉണ്.

4.2018 -2019തല ഗപ്പേൃതിദ്ാഭവും തവള്ളതപാകവുംനിമിതം



േുരിതബാധിത ഗപ്പദേശമായമണാറoപാറതപ്പാന്തൻവിളാേം

മൺദറാഡ്പ്പുനർനിർമാണം.

മൺദറാഡ്ഇദപാഴും ഉ്രദയാ് പ്രേമായതടന്നതുെരുന്നു.നിലവിൽ

മൺദറാഡിനു മുകളിൽസിമന്റ്ദറാഡ് ടെയ്ിരികുന്നു. ദറാഡിനു 2.5മീറ്റർ

വീതിയും, 400മീറ്റർനീളം ഉണ്. CIB boardകാണാൻസാധിച്ചു.

നിർദേശങ്ങൾ

ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ

ഗ്രാമസഭതീരുമാനപ്രകാരംപ്രവൃത്തികൾകണ്ടെത്തുകപ്രാഥമികഎസ്റ്റിമേറ്റ്തയ്യാറാ

ക്കുകപ്രവൃത്തിയുടെസാങ്കേതികമായകാര്യങ്ങൾതൊഴിലാളികൾക്ക്വിശദമാക്കുക.

പ്രവൃത്തിയുടെഅളവുകൾരേഖപ്പെടുത്തുക. ചെക്ക്മെഷർ ചെയ്യുക,

ബില്ലുകൾതയ്യാറാക്കുവാൻഡി.ഇ. ഒയെ. സഹായിക്കുക

മേറ്റ്

പ്രവൃത്തിയുടെമേൽനോട്ടം.തൊഴിൽകാർഡിൽആവശ്യമുള്ളവിവരങ്ങൾ

കൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തുക.അളവ് ദരഖ

ട്രെുടുത്താനുള്ളമെഷർമെൻറ്ബുക്ക്പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത്സൂക്ഷിക്കുക.

ദിവസവുംതൊഴിലാളികളുടെഹാജർമസ്റ്റർറോളിൽഉറപ്പുവരുത്തുക.പൂർത്തിയായ

മസ്റ്റർ റോൾ ഡേറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്ററുടെപക്കൽഎത്തിക്കുക.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെചുമതലകൾ

ബ്ലോക്ക്പ്രോഗ്രാംഓഫീസർ

ബ്ലോക്ക്പ്രോഗ്രാംഓഫീസർ

പഞ്ചായത്തുകളെതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെഷെൽഫ്ഷെൽഫ്ഓഫ്

പ്രൊജക്റ്റ്തയ്യാറാക്കുന്നതിലുംവികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണംനടപ്പിലാക്കുന്നതിലും

പാകപ്പെടുത്തണം.ഈമസ്റ്റർറോൾവിതരണംചെയ്യുക,

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.



*ഗ്രാമസഭയിലെ നിർദേശങ്ങൾ


