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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.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളികൾക്ഉറപ്നൽകുന്നപ്പത്അവകാശങൾ

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

തതാഴിലാളികളുതടകടമകൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതാഴിൽസലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കുക.

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ാമസഭയ്ക്ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭയുംകൃത്ത്യമായി്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത്താസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയാ്ികുവാദനാകതികുവാനും്രാെുള്ളതല്ല

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്പ്രവൃതിയുടെആരംഭഘട്ടതിൽതടന്നനിർബനമായുംവ

യ്ദകണതാണ്

5. പ്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമായപ്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്നെപിലാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നപ്രവൃതികൾ   കടണതിദമറ്്റടനയും്രഞായത്അധികൃതടരയും

   അറിയികുക.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിപ്രകാരംടതാഴിലാളികൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറി

ച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽപ്രസ്ാവിച്ചിട്ടുണ.്

ടതാഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതായവിശേീകരണംഈറിദപാർട്്ടമു

ഖാന്തരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്എതികുവാൻസാധികും.ഈറിദപാർട്്ടഅെിസാനതിൽനിങ്ങൾ

ക്പ്രാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതാ്രരമായകാര്ത്യങ്ങൾകകവരികാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയ

ടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതികൾ

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.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗകിയ

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

കണ്ടത്തിയഅവകാശ നിഷേധങ്ങൾ

1. തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെഅവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി

അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.

2. മസ്റ്ററോള് മാറ്റിന്റ കൈവശംആയിരുന്നില്ല സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.ശ്യാമളഅമ്മ

എന്ന മുൻ മാറ്റയിരുന്നു അവ കൈകാര്യം ചെയുന്നത്.അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം

ആയിരുന്നു ജോലിവയ്ക്കുന്നത.് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ള മാറ്റ്

മസ്റ്ററോള് ശ്യാമളഅമ്മ യെഏൽപ്പിക്കണം.ശ്യാമളഅമ്മ യെ പറ്റി പരാതി പറയാൻ

എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും പേടിയാണ് എന്ന് തൊഴിലാളികളുടെസംസാരത്തിൽ

നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.ഗ്രാമസഭ യിൽശ്യാമളഅമ്മ



പങ്കടുത്തിരുന്നില്ല.അവരുടെഅസാന്നിധ്യത്തിൽപോലും തൊഴിലാളികൾഅവരെ

ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്:-അയണിക്കാട് വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത മണ്ണ്

ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തി - 1

IF/375639

ഫയൽവെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

1.കവർപേജ:്- കവർപേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽപ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്ന കവർപേജിൽപഞ്ചായത്ത് പേര്,വർക്ക് പേര്, മുതലായ രണ്ടോ മൂന്നോ

വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ:്- ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി:- ഫയലിൽആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി:- സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്നും എടുത്ത കോപ്പി കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ ഫയലിൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്,സെക്യൂർഡാറ്റ, ജനകീയ

എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പിയിൽ

വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഓപ്പോസീലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

5.സാങ്കേതികഅനുമതി:- ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനകീയഭാഷയിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു.

എഞ്ചിനീയർ ഒപ്പ് ഉണ്ട്.പക്ഷേസീലും തീയതിയും ഇല്ല.

6.ഭരണാനുമതി:- ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്രെട്ടറിയുടെ ഒപ്പ,്സീൽ,തീയതിഎന്നിവ ഒരു

ഫയലിലെ ഭരണാനുമതി രേഖയിൽ കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.



8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോംഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അനുച്ഛേദം 3Bപ്രകാരമുള്ളതല്ല. തൊഴിലാളികൾ ഗ്രുപ്പായി വെള്ളപേപ്പറിൽ

പേരും ഒപ്പും എഴുതിഅപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

9.വർക് അലൊക്കേഷൻഫോം:- ഉണ്ട്. സെക്രെട്ടറിയുടെ ഒപ്പും സീലും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

10.മസ്റ്റർ റോൾ:- no 14489, 14491,എന്നി മസ്റ്റർറോളിൽ കുറച്ചു പേർ ഒപ്പ്

ഇട്ടിട്ട് നടുക്കു കൂടി വെട്ടിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.വേതനം കൃത്യമായിഎല്ലാ

കോളത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കുറച്ചു പേർ ഉടമയുടെ കോളത്തിൽ ഒപ്പ്

രേഖപടുത്തിയിട്ടില്ല.

11.എം.ബുക്ക:്- ഉണ്ടായിരുന്നു.എംബുക്ക് പ്രകാരം 30cmആഴത്തിൽ മണ്ണ് വെട്ടി

ഭൂമി തട്ട് തിരിക്കൽ -8,ബണ്ട് 21, മഴക്കുഴിയുടെ കൃത്യമായഎണ്ണം m bookയിൽ

രേഖപെടുത്തിയിട്ടില്ല. ട്രേഞ്ച് -25

12.മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

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

ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.

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

15.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. റോയൽറ്റി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ :- ബാധകമല്ല.

17.പ്രവർത്തിയുടെ 3ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നസാക്ഷിപത്രം:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

19.മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ/്ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ഫോം:-ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ഫോം



ഫയലിൽ ഉണ്ട്. തീയതികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

20 ജിയോ ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി

22.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട്. എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപോർട്ട്

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻപോയപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾആരും തന്നെ

വന്നിരുന്നില്ല.അതുകൊണ്ടു അവരുടെ തൊഴിൽ കാർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ

ചെയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.ഫീൽഡിൽപോകാൻ ആരും കൂടെ വന്നില്ല.ഫീൽഡ്

വെരിഫിക്കേഷൻചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല.

പ്രവർത്തി 2

അയണിക്കാട് വാർഡിലെ വാര്യകോണം തോട് തടയണനിർമ്മിച്ച പുനരുദ്ധാരണം.

Code -WC/319488

1.കവർപേജ:്- കവർപേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽപ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്ന കവർപേജിൽപഞ്ചായത്ത് പേര്,വർക്ക് പേര്, മുതലായ രണ്ടോ മൂന്നോ

വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ:്- ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി:- ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി:-സെക്യൂരിൽ നിന്നും എടുത്ത കോപ്പി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

എന്നാൽഫയലിൽപ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്,സെക്യൂർഡാറ്റ, ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്



എന്നിവഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പിയിൽവിദഗ്ദ്ധരുടെ

ഓപ്പോസീലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

5.സാങ്കേതികഅനുമതി:-സാങ്കേതികനുമതി രേഖ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പും തീയതിയും ഉണ്ട.്സാങ്കേതികഅനുമതി തുക ഉണ്ട.്

സാങ്കേതികഅനുമതി നമ്പർ, തീയതിഎന്നിവ ഉണ്ട.്

6.ഭരണാനുമതി:-സെക്യൂരിൽ നിന്നും

ിച്ച കോപ്പിയാണ.്സെക്രെട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്,ഉണ്ട.്സീൽ,തീയതി ഭരണാനുമതി

രേഖയിൽ കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോംഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അനുച്ഛേദം 3Bപ്രകാരമുള്ളതല്ല. തൊഴിലാളികൾ ഗ്രുപ്പായി വെള്ളപേപ്പറിൽ

പേരും ഒപ്പും എഴുതിഅപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

9.വർക് അലൊക്കേഷൻഫോം:- ഉണ്ട്. സെക്രെട്ടറിയുടെ ഒപ്പും സീലും ഇല്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ:-ആകെ 16മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.വെട്ടി തിരുത്തലുകൾ

ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

11.എം.ബുക്ക:്-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12.മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

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

ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്,സീൽഎന്നിവ ഇല്ല.

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



15.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. റോയൽറ്റി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ :- ബാധകമല്ല.

17.പ്രവർത്തിയുടെ 3ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നസാക്ഷിപത്രം:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

19.മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ/്ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ഫോം:-ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ഫോം

ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിടുണ്ട.്

20 ജിയോ ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി

22.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട്.സാങ്കേതികഅനുമതി നമ്പറും, ഭരണാനുമതി

നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷ്യപത്രം,

പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് വിവരങ്ങൾ,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ,വിജിലൻസ് and മോണിറ്ററിംഗ്

റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഉണ്ട്.സന്ദർശക കുറിപ്പ് ഉണ്ട.്

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഡിസ്പ്ലേബോർഡ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.m.bookപ്രകാരം ഡിസ്പ്ലേബോർഡ് ന്

അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

7 തടയണനിർമിച്ചതായി മാറ്റ് പറഞ്ഞു.പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഫയൽ3



വർക്ക് കോഡ്: IF/391655

വർക്കിന്റെ പേര്:അയണിക്കാട് വാർഡിലെ നീർത്താടാധിഷ്ഠിത ഭാഗമായി ബണ്ട,്

തട്ടുതിരിക്കൽ, ഭൂവികസന മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം.

1.കവർപേജ:്- കവർപേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽപ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്ന കവർപേജിൽപഞ്ചായത്ത് പേര്,വർക്ക് പേര്, മുതലായ രണ്ടോ മൂന്നോ

വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ:്- ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി:- ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി:-സെക്യൂരിൽ നിന്നും എടുത്ത കോപ്പി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

എന്നാൽഫയലിൽപ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്,സെക്യൂർഡാറ്റ, ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്

എന്നിവഎന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പിയിൽവിദഗ്ദ്ധരുടെ

ഓപ്പോസീലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

5.സാങ്കേതികഅനുമതി:-സാങ്കേതികനുമതി രേഖ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പും തീയതിയും സീലും ഇല്ല.സാങ്കേതികഅനുമതി തുക ഉണ്ട്.

സാങ്കേതികഅനുമതി നമ്പർ, തീയതിഎന്നിവ ഉണ്ട.്

6.ഭരണാനുമതി:-സെക്യൂരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കോപ്പിയാണ്.സെക്രെട്ടറിയുടെ

ഒപ്പ,്ഉണ്ട്.സീൽ,തീയതി ഭരണാനുമതി രേഖയിൽ കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

7.സംയോചിതപദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ്ഫോം:- ഡിമാൻഡ്ഫോംഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അനുച്ഛേദം 3Bപ്രകാരമുള്ളതല്ല. തൊഴിലാളികൾ ഗ്രുപ്പായി വെള്ളപേപ്പറിൽ

പേരും ഒപ്പും എഴുതിഅപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

9.വർക് അലൊക്കേഷൻഫോം:- ഉണ്ട്. സെക്രെട്ടറിയുടെ ഒപ്പും സീലും ഇല്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ:-ആകെ 21 മസ്റ്റർ റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 26339, 26340,എന്നി



മസ്റ്റർ റോളിൽശ്രീകുമാരി, രജനി,എന്നിവർ ഒപ്പും അബ്സെന്റും ഒരേ കോളത്തിൽ

തന്നെ രേഖപടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്റ്ററോളിന് കൃത്യത ഇല്ല.

11.എം.ബുക്ക:്-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12.മെറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

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

ആനുപതികമായുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റാണ്.സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്,സീൽഎന്നിവ ഇല്ല.

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

15.മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. റോയൽറ്റി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ :- ബാധകമല്ല.

17.പ്രവർത്തിയുടെ 3ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ:-ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നസാക്ഷിപത്രം:-ഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

19.മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ/്ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ഫോം:-ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ഫോം

ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

20 ജിയോ ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ:- ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

21.സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി:

22.സൈറ്റ് ഡയറി:-സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട്.സാങ്കേതികഅനുമതി നമ്പറും, ഭരണാനുമതി

നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്ചെക്ക് ലിസ്റ്റ,് തൊഴിലാളികളുടെസാക്ഷ്യപത്രം,

പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് വിവരങ്ങൾ,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ,

എന്നിവ ഉണ്ട്.വിജിലൻസ് and മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.



സന്ദർശക കുറിപ്പ് ഉണ്ട്.പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ഇല്ല.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപോർട്ട്

*ഡിസ്പ്ലേബോർഡ് കാണാൻസാധിച്ചില്ല.എം.ബുക്ക് പ്രകാരം ഡിസ്പ്ലേ

ബോർഡിന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

*36 മഴക്കുഴികൾ കാണാൻസാധിച്ചു.മഴ കുഴികൾ ഒന്നും തന്നെആരും

സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല.

എല്ലാം തന്നെ കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു.

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

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

1.ശമ്പളം കൃത്യമായിലഭിക്കുന്നില്ല.

2. ജോലികിട്ടുന്നില്ല. 100 ദിവസം ജോലികിട്ടണം.

3. മസ്റ്ററോള് മാറ്റ് തന്നെകൃത്യമായിസൂക്ഷിക്കണം.

4.തൊഴിലാളികൾആരും തന്നെഅവരുടെആവശ്യങ്ങൾതുറന്നു പറയുന്നില്ല

5.ജോലിസമയം 9 മുതൽ 4.30വരെആക്കണം.


