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ദോൺ: 0471-2724696

ഇ-തമയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com



ആമുഖം

ന്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിസ്വതനന്തഭാരതതിൽആവിഷ്കരിച്ച

ഏറ്റവുംസുന്രധാനവുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മ്ാനിദേശീയന്ാ

മീണടതാഴിലുറപ്നിയമം.ഇന്ത്ത്യയിടലസാധാരണകാരായജനങ്ങളുടെ

ടതാഴിൽടെയുവാനുള്ളഅവകാശടതസംരകിച്ചുനിലനിർതുന്നതി

നായിഇന്ത്ത്യൻ്രാർലടമൻറ്അം്ീകരിച്ച്, ന്രസിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005

ടസ്ര്റ്റംബർമാസംഅഞാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.  

ഇന്ത്ത്യയിടലന്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിനിരവധിന്ാമവികസ

ന്രദ്ധതികൾനെപിലാകിയിരുന്നുടവങിലും്ുണഫലംശരിയായവിധ

തിൽജനങ്ങളിൽഎതാതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്്രാർലടമൻറ്്രാസാകി

യമഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറന്രാഥമി

കലക്ത്യംഒരുന്ാമീണകുെുംബതിന്നിയമംവഴിഒരുസാമ്പതികവർഷം

100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതാണ്.

ന്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനും

 ടമച്ചടപട്ടജീവിതസാഹെര്ത്യംഉറപാകുന്നതിനുംഅതിലൂടെോരിനേ്ത്യനിർ

മാർജ്ജനവുംസുസിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമതിന്ടറ

 ന്രാധാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപികുകയുംമാന്ത്യമായ

ദവതനംനൽകിഅവരുടെകുെുംബതിന്നകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്ോരിനേ്ത്യ

തിൽനിന്നുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.

ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിലൂടെഓദരാ

 ന്രദേശതിന്ടറയുംവിഭവാെിതറശക്തമാകുകയും,

അതിലൂടെവരൾച്ച, മട്ാലിപ്, ടവള്ളടപാകം,

വനനശീകരണംതുെങ്ങിയ്രാരിസിതികന്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരക

ണംനൽകുകയുംഅതിലൂടെഉത്്രാേനം,

ഉത്്രാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവാനും്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങളിൽ

കൂെികഴിയുന്നു.

ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിന്ഏറ്റവുംന്രധാനടപട്ടഘെകമാണ്ജലസംര

കണവുംഅതിൻടറസുരകിതത്വവുംഇവടതാഴിലുറപ്ന്രവർതനങ്ങ

ളിൽഉറപ്വരുതുവാൻകഴിയുന്നു.

2018-

ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയന്രളയേുരന്തംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ്.ദകരളതി

ടലഎല്ലാജില്ലകളിലുംഈന്രളയംവളടരയധികംേുരന്തങ്ങൾഉണാകിയി

ട്ടുള്ളതാണ്.അദതദകരളംതടന്നയാണ്മാർച്ച്മാസദതാെുകൂെിശക്തമായ

വരൾച്ചയുംകുെിടവള്ളകാമവുംഅനുഭവടപെുന്നത.്ഈഅവസരതി

ലാണ്എനതദയാനൂറ്റാണുകളായിനാംനിർമിച്ചകിണറുകൾ,



കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെന്രാധാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത.്ജലസുരകടയകുറി

ച്ച്െിന്തികുദമ്പാൾഅതിനുദവണവലിയസാദങതികവിേ്ത്യടയകുറിച്ചാ

ണ്നാംആേ്ത്യംെിന്തികുക.

ടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിനമുക്ന്രധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്നഒരു

 വസ്ുതയാണ്മഴകുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമാണന്രവൃതികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂെുതലായുംനശ

ദ്ധടെലുതിയാൽഭൂ്ർഭജലടതഅളവിടനനമുക്നല്ലരീതിയിൽഉയർ

തുവാൻസാധികുന്നു.ന്രധാനമായുംദമൽപറഞ്ഞന്രശ്നങ്ങൾജലസംരക

ണതിനുംജലസംഭരണതിന്കാര്ത്യമായരീതിയിൽതടന്നബാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നാം്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്ബനടപെുതികാ

ർഷിക്രദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലതികൽ,

കാർഷിദകാത്്രാേനതിൽസ്വയം്രര്ത്യാപ്തകകവരികൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്ത്യഭൂമിയിലുംട്രാതുസാ്രനങ്ങളിലുംഫല

വൃകങ്ങൾടവച്ചു്രിെിപികൽ, എന്നിവനെതിവരുന്നു.

്രഞായതിടലവിവിധദതാെുകളിൽതെയണനിർമികുകയും,

കുളങ്ങൾ, ്രെുതാകുളം, നീർകുഴി, കയാലനിർമാണം,

കിണർറീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

 ഇങ്ങടനമഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതി്ുണദഭാ

ക്താകളായജനങ്ങൾക്ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപാകുന്നതിലൂടെജനങ്ങളു

ടെജീവിതനിലവാരംടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെന്ാമീണദമഖലയുടെ

 സുസിരആസ്ിവികസനംഎന്നതാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത.് 2005-

ൽന്രാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്ത്യയിടല 200

ജില്ലകളിൽന്രഥമഘട്ടതിൽനെപിലാകുകയും 2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലകുംവ്ത്യാ്രിപികുകയുംടെയ്ു.അതനുസരി

ച്ച്ദകാട്ടയംജില്ലയിലും്രദ്ധതിന്രവർതനങ്ങൾതുെങ്ങുകയുംഇദപാഴുംതു

െർന്നുടകാണിരികുകയുംടെയുന്നു.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളികൾക്ഉറപ്നൽകുന്നപ്പത്അവ

കാശങൾ

1. ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭികുവാൻഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക

1-5, എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യായം-3

2. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയ

തിന്കകപറ്നറസീത്ലഭികുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ

1; ഖണിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അടല്ലങിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആ

േ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4 &്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)



4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദന്രാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅ

ടല്ലങിൽദവതനതിന്ടറ  10%

അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിനശമസൗകര്ത്യം,

ന്രഥമശുനശൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംടഷ

ഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8. ദവതനവിതരണതിടലകാലതാമസതിന്

 നഷ്ട്രരിഹാരംലഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയബനിതമായുള്ള്രരാതി്രരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10. ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തതാഴിലാളികളുതടകടമകൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതാഴിൽസലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കുക.

2. ടതാഴിലുറപ്ന്ാമസഭയ്ക്ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്ാമസഭയുംകൃത്ത്യമാ

യി്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത്താസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയാ്ികുവാദനാകതികു

വാനും്രാെുള്ളതല്ല

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്ന്രവൃതിയുടെആരംഭഘട്ട

തിൽതടന്നനിർബനമായുംവയ്ദകണതാണ്

5. ന്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമായന്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്ന

െപിലാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നന്രവൃതികൾ

  കടണതിദമറ്്റടനയും്രഞായത്അധികൃതടരയും

   അറിയികുക.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയന്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിന്രകാരംടതാഴിലാ

ളികൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറിച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യ

കതടയകുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽന്രസ്ാവിച്ചിട്ടുണ്.

ടതാഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതന

തായവിശേീകരണംഈറിദപാർട്്ടമുഖാന്തരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളി

ദലക്എതികുവാൻസാധികും.ഈറിദപാർട്്ടഅെിസാനതിൽനിങ്ങ

ൾക്ന്രാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതാ്രരമായകാര്ത്യങ്ങൾകക

വരികാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതിക

ൾ

1. വിഭാ്ംഎ

:ന്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനവുമായിബനടപട്ടട്രാതുന്രവൃതികൾ



2. വിഭാ്ംബി:

സമൂഹതിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്തി

്തആസ്ികൾഖണിക 5ൽ്രരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്മാനതം

3. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയന്ാമീണഉ്രജീവനമിഷൻനിബനനകൾഅനുസരികുന്ന

സ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾക്ട്രാതുഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വിഭാ്ംഡി: ന്ാമീണഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡിറ്

ട്രാതുസമൂഹം്രദ്ധതിനിർവഹണടത്രറ്റിയുംട്രാതുധനംടെലവഴി

കുന്നതിടനകുറിച്ചും്രരസ്ത്യവുംസ്വതനന്തവുമായനെതുന്ന്രരിദശാധന

യാണ്സാമൂഹ്ത്യഓഡിറ്്റ.ടതാഴിലുറപ്നിയമംഅനുശാസികുന്നത്വർഷ

തിൽഎല്ലാവാർഡിലുംരണ്ന്രാവശ്ത്യംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്ാമസഭനിർബ

നമായുംനെദതണതാണ്.സുതാര്ത്യതഉറപുകുവരുതി,

അഴിമതിരഹിതമാകുകയുംഅതുവഴിസേ്ഭരണംസാധ്ത്യമാന്നതിനും

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റസമൂഹടത്രാകടപെുതുന്നു.്രദ്ധതിവിഭാവനംടെ

യുന്നരീതിയിൽ്ുണദഭാക്താകളുടെജീവിതസാഹെര്ത്യതിൽഫലന്രേ

മായമാറ്റംസൃഷ്ടികുന്നതിന്ട്രാതു്രണംശരിയായരീതിയിൽവിനിദയാ

്ിച്ച്ലക്ത്യന്രാപ്ികകവരിച്ചിട്ടുദണാഎന്നവിലയിരുതലും

 ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നു.

കഴിഞ്ഞ്രതുവർഷമായിതുെർന്നുടകാണിരികുന്ന്രദ്ധതിന്രവർതന

ങ്ങടളകുറിച്ചുള്ള  സാമൂഹികഓഡിറ്്റ,

ടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിനിയമംടസകൻ 17 (2)

അനുസരിച്ച്എരുദമലി്രഞായതിൽ്രതാംവാർഡ്ുമരം്രാറയിൽ 2019

മാർച്ച് 18 മുതൽ 23വടരനെതടപട്ടു.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗകിയ

1പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്ാക്ലതിലുംന്ാമ്രഞായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യാ

്സനായദ്ാക്ഓഫീസർ (BDO), ്രഞായട ത്്സെനകട്ടറി,

മറ്്റനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർതുെങ്ങിയവരുമായിദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദ്രഴത്സെ

ൺനെതിയകൂെിയാദലാെനയിൽഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്

 തുെർന്രനകിയകൾആസൂനതണംടെയുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്ാമസഭാ

തീയതിനിശ്ചയികുകയുംടെയുന്നു.

2.േയൽപ്പരിദശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രനകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്

 മുൻ്രുള്ളആറ്മാസകാലയളവിൽവാർഡിടലന്രവൃതിഫയലുകൾ,

ഏനഴജിസറുകൾ,



അദതാടൊപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മ്രരിദശാധനനെതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരാന്രവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽന്രതി്രാേികുന്നഅളവിലും്ുണതി

ലുംനെപിലാകിയിട്ടുദണാഎന്നുംആന്രവൃതിയുടെ്ുണഫലതിന്ടറ

 വ്ത്യാപ്ിതിട്ടടപെുതുകയുംന്രസ്ുതടതാഴിലിെങ്ങളിൽടതാഴിലാളികൾ

ക്ക്ലഭിദകണഅവകാശആനുകൂല്ത്യങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണാഎന്നും

 ന്രവൃതിസല്രരിദശാധനയിലൂടെലക്ത്യംടവകുന്നു.

4.വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളുടെവീെുവീൊന്തരംടെന്ന്ദനരിൽകണ്്രദ്ധതി

യുടെനിർവഹണടതകുറിച്ചും്ു

ണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള

 അഭിന്രായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ്രരിദശാധന, ന്രവൃതിസല്രരിദശാധന,

വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്്റന്രനകിയകടണ

തലുകളുടെവസ്ുനിഷ്ഠമായടതളിവ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6.ോമൂഹ്യ  ദബാധവൽകരണം

സാമൂഹ്ത്യഇെട്രെലുകളിലൂടെ്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രൗരാവദബാ

ധം

 ഉയർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രനകിയവിജയിപികുകയുംടെയുന്ന

തിന്ആവശ്ത്യമായദബാധവൽകരണംന്രവർതനങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്രനകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും,

നിർദ്ദേശങ്ങളും

 ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റന്ാമസഭയിൽെർച്ചടെയ്്അം്ീകാരംനെതുന്നതിനാ

വശ്ത്യമായകരെ്റിദപാർട്്ടതയാറാകുന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചാതലംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യന്ര

േമായസലത്ന്ാമസഭദെർന്ന്കരെ്റിദപാർട്്ടഅവതരണവും, െർച്ചയും,

നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽന്രനകിയകളും,

അം്ീകാരംദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെ്രെികളുംകകടകാള്ളുന്നു

ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ



റിപ്പോർട്ട് 

File1

കല്ലയം വാർഡ്

ഫയൽടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്്ട

ന്രവർതിയുടെ ദ്രര്:-കല്ലയംവാർഡിടലനീർതൊധിഷ്ഠിതവണ് നെഞ്

മ്് ജലസംരകണന്രവൃതിഭാ്ം 1

ന്രവർതിയുടെ ദകാഡ-് IF/365496

എസിദമറ്്റതുക -233000രൂ്ര

െിലവായതുക - 226469രൂ

ന്രവർതിആരംഭിച്ചതിയതി -12/10/2018

ന്രവർതി്രൂർതീകരിച്ചതിയതി- 18/12/2018

1.കവർദ്രജ്:- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ

ന്രാദേശികമായിവച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത്ദ്രര്,വർക്

ദ്രര്,വർക്ദകാഡ് മുതലായവിവരങ്ങൾ കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ:്- ഉണായിരുന്നില്ല

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി

ഉണായിരുന്നില്ല

4.എസിദമറ്്റ ദകാപി:-ഡീകറ്റൽഡ്എസിദമറ്്റ ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

ടസക്ത്യൂറിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻകഴിഞ്ഞു.ജനകീയ

ഭാഷയിൽആയിരുന്നില്ല.എസിദമറ്്റ ദകാപിയിൽവിേ്്ദ്ധരുടെഒപും

സീലും ഉണായിരുന്നില്ല.



5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. ജനകീയഭാഷയിൽ

ആയിരുന്നു.വിേഗ്ധരുടെഒപ്ഉണായിരുന്നുസീൽഇല്ലായിരുന്നു.

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു ടസടനകട്ടറിയുടെഒപ് ഉണ്സീൽ,തീയതി

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

ടതാഴിലാളികൾടവള്ളദ്രപറിൽഒപും ദ്രരും എഴുതിയ

അദ്രകയാണ്ഉണായിരുന്നത്.

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്.

10.മസർദറാൾ:-ഉണായിരുന്നു. Absentെുമന്നമഷിയിലല്ല

ദരഖടപെുതിയിരുന്നത.്

11.എം.ബുക്: ഉണായിരുന്നു . Certifyടെയ്ിട്ടില്ല. M.ബുക്ന്രകാരംബണ്

21,മഴകുഴി 20,കദമ്പാസ്കുഴി 5

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങിയതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ബാധകമല്ല

13.ദവജ്ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ചദകാപിയാണ്.മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ്.

14.F.T.O:-ഉണായിരുന്നു

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :-ഇല്ലായിരുന്നു

17. ന്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

18.ന്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രനതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽനൊകിങ് ദഫാം:ഉണായിരുന്നു

20ജിദയാ നൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്്റഡയറി:-ഉണായിരുന്നു.അ്രൂർണമായിരുന്നു.



*. AS, TSനമ്പർതീയതിഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

*.ടെക്ലിസ് ഉണായിരുന്നു.അത്അ്രൂർണമായിരുന്നു.

.ടന്രാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

*.കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്്റതുകദരഖട്രെുതിയിരികുന്നു

*.ടതാഴിൽആരംഭിച്ചതീയതി ഉണ് അവസാനിച്ചതീയതി

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

*.വിജിലൻസ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റി റിദപാർട്്ട ഉണ്

അം്ങ്ങളുടെ ദ്രരുംഒപുംദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

*.ന്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള ന്രദയാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിട്ടില്ല

*.ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്്ട

*രാധാകൃഷ്ണൻനായർ-ബണ് 1,മഴകുഴി ഒന്നുംകാണാൻസാധിച്ചില്ല.

*വിജയകുമാരൻനായർ -വാഴകൃഷിയും,കജവദവലിയുംകാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

*്രത്മാവതിഅമ-ബണ് 1,മഴകുഴി കാണാൻസാധികാതവിധം

കാെു്രിെിച്ചുകിെകുന്നു

ഫയൽ 2

കല്ലയം വാർഡ്

ഫയൽടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്്ട

ന്രവർതിയുടെ ദ്രര്:-കല്ലയംവാർഡിടലനീർതൊധിഷ്ഠിതവണ് നെഞ്

മ്് ജലസംരകണന്രവൃതിഭാ്ം 2



ന്രവർതിയുടെ ദകാഡ-് IF/365499

എസിദമറ്്റതുക -232500രൂ്ര

െിലവായതുക - 222831

ന്രവർതിആരംഭിച്ചതിയതി -12/10/2018

ന്രവർതി്രൂർതീകരിച്ചതിയതി- 02/11/2019

1.കവർദ്രജ്:- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ

ന്രാദേശികമായിവച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത്ദ്രര്,വർക്

ദ്രര്,വർക്ദകാഡ് മുതലായവിവരങ്ങൾ കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ:്- ഉണായിരുന്നില്ല

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി

ഉണായിരുന്നില്ല

4.എസിദമറ്്റ ദകാപി:-ഡീകറ്റൽഡ്എസിദമറ്്റ ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

ടസക്ത്യൂറിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻകഴിഞ്ഞു.ജനകീയ

ഭാഷയിൽആയിരുന്നില്ല.എസിദമറ്്റ ദകാപിയിൽവിേ്്ദ്ധരുടെഒപും

സീലും ഉണായിരുന്നില്ല.

5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. ജനകീയഭാഷയിൽ

ആയിരുന്നു.വിേഗ്ധരുടെഒപ്ഉണായിരുന്നുസീൽഇല്ലായിരുന്നു.

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു ടസടനകട്ടറിയുടെഒപ് ഉണ്സീൽ,തീയതി

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

ടതാഴിലാളികൾടവള്ളദ്രപറിൽഒപും ദ്രരും എഴുതിയ

അദ്രകയാണ്ഉണായിരുന്നത്.

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്.



10.മസർദറാൾ:-ഉണായിരുന്നു. Absentെുമന്നമഷിയിലല്ല

ദരഖടപെുതിയിരുന്നത.്

11.എം.ബുക്: ഉണായിരുന്നു . Certifyടെയ്ിട്ടില്ല. M.ബുക്ന്രകാരംബണ്

27,മഴകുഴി 40,ടനെഞ് 37, terracing 5

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങിയതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ബാധകമല്ല

13.ദവജ്ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ചദകാപിയാണ്.മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ്.

14.F.T.O:-ഉണായിരുന്നു

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :-ഇല്ലായിരുന്നു

17. ന്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

18.ന്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രനതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽനൊകിങ് ദഫാം:ഉണായിരുന്നു

20ജിദയാ നൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്്റഡയറി:-ഉണായിരുന്നു.അ്രൂർണമായിരുന്നു.

*. AS, TSനമ്പർതീയതിഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്. I

*.ടെക്ലിസ് ഉണായിരുന്നു.അത്അ്രൂർണമായിരുന്നു.

.ടന്രാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

*.കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്്റതുകദരഖട്രെുതിയിരികുന്നു

*.ടതാഴിൽആരംഭിച്ചതീയതി ഉണ് അവസാനിച്ചതീയതി

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

*.വിജിലൻസ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റി റിദപാർട്്ട ഉണ്

അം്ങ്ങളുടെ ദ്രരുംഒപുംദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്



*.ന്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള ന്രദയാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിട്ടില്ല

*.ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻ

*്രുഷ്ാം്േൻ -മഴകുഴികൾഎല്ലാംവാഴനട്ടിരികുന്നു

*ദ്ാ്രു -മഴകുഴി 6,ബണ് 1

*്രത്മാവതി-മഴകുഴി 3

*സദന്താഷ്കുമാർ-മഴകുഴി 10

* നശീദലഖ-ബണ് -2,മഴകുഴി 2

*സത്ത്യഭാമ-കടല്ലെുത്ട്രാളിഞ്ഞുദ്രായതായികണു

ഫയൽ 3

കല്ലയം വാർഡ്

ഫയൽടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്്ട

ന്രവർതിയുടെ ദ്രര്:-കല്ലയംവാർഡിടലനീർതൊധിഷ്ഠിതവണ് നെഞ്

മ്് ജലസംരകണന്രവൃതിഭാ്ം 5

ന്രവർതിയുടെ ദകാഡ-് IF/405717

എസിദമറ്്റതുക -150000

1.കവർദ്രജ്:- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ

ന്രാദേശികമായിവച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത്ദ്രര്,വർക്



ദ്രര്,വർക്ദകാഡ് മുതലായവിവരങ്ങൾ കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ:്- ഉണായിരുന്നില്ല

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി

ഉണായിരുന്നില്ല

4.എസിദമറ്്റ ദകാപി:-ഡീകറ്റൽഡ്എസിദമറ്്റ ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

ടസക്ത്യൂറിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻകഴിഞ്ഞു.ജനകീയ

ഭാഷയിൽആയിരുന്നില്ല.എസിദമറ്്റ ദകാപിയിൽവിേ്്ദ്ധരുടെഒപും

സീലും ഉണായിരുന്നില്ല. Terracing 4,ബണ് 51,മഴകുഴി 46

5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. ജനകീയഭാഷയിൽ

ആയിരുന്നു.വിേഗ്ധരുടെഒപ്ഉണായിരുന്നുസീൽഇല്ലായിരുന്നു.

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു ടസടനകട്ടറിയുടെഒപ് ഉണ്സീൽ,തീയതി

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉണായിരുന്നു.

ടതാഴിലാളികൾടവള്ളദ്രപറിൽഒപും ദ്രരും എഴുതിയ

അദ്രകയാണ്ഉണായിരുന്നത്.

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്.

10.മസർദറാൾ:-ഉണായിരുന്നു. Absentെുമന്നമഷിയിലല്ല

ദരഖടപെുതിയിരുന്നത.്

11.എം.ബുക്: ഉണായിരുന്നു . Certifyടെയ്ിട്ടില്ല

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങിയതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ബാധകമല്ല

13.ദവജ്ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ചദകാപിയാണ്.മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ്.

14.F.T.O:-ഉണായിരുന്നു

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.



16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :-ഇല്ലായിരുന്നു

17. ന്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

18.ന്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രനതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽനൊകിങ് ദഫാം:ഉണായിരുന്നു

20ജിദയാ നൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്്റഡയറി:-ഉണായിരുന്നു.അ്രൂർണമായിരുന്നു.

*. AS, TSനമ്പർതീയതിഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്. I

*.ടെക്ലിസ് ഉണായിരുന്നു.അത്അ്രൂർണമായിരുന്നു.

.ടന്രാജക്റ്്റ മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ്.വാർഡ് ടമമ്പർഒപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

*.കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്്റതുകദരഖട്രെുതിയിരികുന്നു

*.ടതാഴിൽആരംഭിച്ചതീയതി ഉണ് അവസാനിച്ചതീയതി

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

*.വിജിലൻസ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റി റിദപാർട്്ട ഉണ്

അം്ങ്ങളുടെ ദ്രരുംഒപുംദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

*.ന്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള ന്രദയാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിട്ടില്ല

*.ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻ

*കൃഷ്ണൻകുട്ടിനാൊർ 2ബണ്ടനെഞ്,ൊൽ ദകാരൽഎന്നിവ



ഉണായിരുന്നുഎന്നാൽഅതിൽൊൽ ദകാരൽ മാനതമാണ്കാണാൻ

കഴിഞ്ഞത്ബാകിടയല്ലാംടജസിബിടകാണ്ഇെിച്ചുനിരതിയിരുന്നു

*സജി ദജാർജിന്ടറവസ്ുവിൽമഴകുഴി ഒന്ന്കണു *ദ്ാവിന്ദൻ

നാൊർമകൻകൃഷ്ണൻകുട്ടിനാൊർഎന്നവസ്ുവിൽഒന്നുംതടന്ന

കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല *ദകാമളം,സുലഭ, ബിന്ദുഎന്നിവരുടെ

വസ്ുവിൽ്രണിഒന്നുംടെയ്ില്ലഎന്നാൽഡീടറ്റയിൽസ്ഫയലിൽ

ഉണായിരുന്നുകാരണംതിരകിയദപാൾആവർഷം്രണി കഴിഞ്ഞു

എന്നുംഅത്അെുതവർഷംടെയാൻ മാറ്റിഎന്നാണ്അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞത്

ന്ാമസഭറിദപാർട്്ട

രാവിടല 11മണിക് കല്ലയം വാർഡിടല ന്ാമസഭയിൽ ്രങെുതു.

ന്ാമസഭയിൽവാർഡ് ടമമ്പർ,ഓവർസിയർ ടതാഴിലാളികൾ എന്നിവർ

്രങെുതു.ഈശ്വര ന്രാത്ഥന കുെി ആരഭിച്ച ന്ാമം സഭയിൽെർച്ച

ഉണായിരുന്നു. െർച്ചയിൽ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെ ്രരാതികൾ

്രറഞ്ഞു.ടവജ് സമയത് കിട്ടുന്നില്ല. ദജാലി കെം കുറയ്കണം.

ന്ാമസഭതീരുമാനം

*9മുതൽ 5വടരദജാലിസലത്ഉണാകുംഎന്ന്ടതാഴിലാളികൾ

തീരുമാനംഎെുതു.

*മസർദറാൾടവട്ടിതിരുതൽഉണാകാടത നശദ്ധികും.

*Firstaid,സുരകാസാമന്ഹികൾഎന്നിവലഭ്ത്യമാകും.

ഓവർസീർഅനന്ദുകൃതജ്ഞത്രറഞ്്ഞ ന്ാമസഭഅവസാനിപിച്ചു

ടതാഴിലാളികൾഎല്ലാവരുടെയും ട്രാതുവായആവശ്ത്യം ദജാലിസമയം

കുറയ്കണം,എന്നതാണ്.കാരണംഅഞുമണിക്ദജാലികഴിഞ്്ഞ



വീട്ടിടലതുദമ്പാൾവളടരകവകി ദ്രാകുന്നുസ്കൂൾവിട്ടുവരുന്ന

കുട്ടികൾവീട്ടിൽഒറ്റയ്ക്മാനതമാണ്ഉള്ളത്എന്നതാണ്.

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.


