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ആമുഖം 

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുുംസ്ുഗ്രധാനവുുംശക്തവുമായ

നിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്്പനിയമും.ഇന്തയയിടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെ

ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശടത്തസ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇന്തയൻരാർലടമൻറ്അുംരീകരി

ച്ച്്, ഗ്രസ്ിഡൻറ്ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു.   

ഇന്തയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെപ്പിലാക്കിയിരുന്നു

ടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരുന്നതിടനതുെർന്്നരാർലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയ

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്്പനിയമത്തിന്ടറഗ്രാഥമികലക്ഷയുംഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നി

യമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർഷും 100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്. 

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും  

ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുുംഅതിലൂടെോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുും

ആണ്ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കുകയുുംമാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെകുെുുംബത്തി

ന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു. 

ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനത്തിലൂടെഓദരാ  ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുുംവിഭവാെിത്തറശക്തമാക്കുകയുും, 

അതിലൂടെവരൾച്ച, മടണാലിപ്്പ, ടവള്ളടപ്പാക്കും, 

വനനശീകരണുംതുെങ്ങിയരാരിസ്ഥിതികഗ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുുംസ്ുംരക്ഷണുംനൽകുകയുുംഅതിലൂടെഉത്രാേ

നും, ഉത്രാേനക്ഷമതഎന്നിവവർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുുംരദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽകൂെികഴിയുന്നു. 

ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനത്തിന്ഏറ്റവുുംഗ്രധാനടപ്പട്ടഘെകമാണ്ജലസ്ുംരക്ഷണവുുംഅതിൻടറസ്ുരക്ഷിതതവ

വുുംഇവടതാഴിലുറപ്്പഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽഉറപ്പവരുത്തുവാൻകഴിയുന്നു. 

2018-

ൽദകരളുംഏറ്റവുുംവലിയഗ്രളയേുരന്തുംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ്.ദകരളത്തിടലഎല്ലാജില്ലകളിലുുംഈഗ്രളയുംവള

ടരയധികുംേുരന്തങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.അദതദകരളുംതടന്നയാണ്മാർച്ച്മാസ്ദത്താെുകൂെിശക്തമായവ

രൾച്ചയുുംകുെിടവള്ളക്ഷാമവുുംഅനുഭവടപ്പെുന്നത്.ഈഅവസ്രത്തിലാണ്എഗ്തദയാനൂറ്റാണ്ടുകളായിനാുംനിർ

മ്മിച്ചകിണറുകൾ, 

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെഗ്രാധാനയുംതിരിച്ചറിയുന്നത്.ജലസ്ുരക്ഷടയകുറിച്ച്െിന്തിക്കുദമ്പാൾഅതിനുദവണ്ടവ

ലിയസ്ാദങ്കതികവിേയടയകുറിച്ചാണ്നാുംആേയുംെിന്തിക്കുക. 

ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിനമുക്ക്ഗ്രധാനമായുുംകാണാൻകഴിയുന്നഒരു  വസ്തു തയാണ്മഴക്കുഴികൾ. 

ഇവയുടെനിർമ്മാണഗ്രവൃത്തികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂെുതലായുുംഗ്ശദ്ധടെലുത്തിയാൽഭൂരർഭജലടത്തഅള

വിടനനമുക്ക്നല്ലരീതിയിൽഉയർത്തുവാൻസ്ാധിക്കുന്നു.ഗ്രധാനമായുുംദമൽപ്പറഞ്ഞഗ്രശ്നങ്ങൾജലസ്ുംരക്ഷണ

ത്തിനുുംജലസ്ുംഭരണത്തിന്കാരയമായരീതിയിൽതടന്നബാധിക്കുന്നു. 

രതിമൂന്നാുംരഞ്വത്സരരദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്്പബന്ധടപ്പെുത്തികാർഷികരദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലത്തി

ക്കൽ, കാർഷിദകാത്രാേനത്തിൽസ്വയുംരരയാപ്തതകകവരിക്കൽ, 

തരിശുഭൂമികളിലുുംസ്വകാരയഭൂമിയിലുുംടരാതുസ്ഥാരനങ്ങളിലുുംഫലവൃക്ഷങ്ങൾടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, 

എന്നിവനെത്തിവരുന്നു. രഞ്ായത്തിടലവിവിധദതാെുകളിൽതെയണനിർമ്മിക്കുകയുും, കുളങ്ങൾ, 

രെുതാക്കുളും, നീർക്കുഴി, കയ്യാലനിർമാണും, 

കിണർറീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസ്ുംരക്ഷണവുുംഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  

ഇങ്ങടനമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്്പരദ്ധതിരുണദഭാക്താക്കളായജനങ്ങൾക്ക്്ടതാഴിൽേിന

ങ്ങൾഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരുംടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ളരദ്ധതിനിർവഹണത്തിലൂടെഗ്രാമീണദമഖലയുെസ്ുസ്ഥിരആസ്തി് വികസ്നും്

എന്നതാണ്ലക്ഷയുംടവക്കുന്നത്.2005-ൽഗ്രാബലയത്തിൽവന്നനിയമമനുസ്രിച്ചഇ്ന്തയയിടല200 

ജില്ലകളിൽഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽനെപ്പിലാക്കുകയുും2008-ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലക്കുും് വയാരിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്തു്

.അതനുസ്രിച്ചദ്കാട്ടയുംജില്ലയിലുുംരദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങൾതുെങ്ങുകയുുംഇദപ്പാഴുുംതുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുക

യുുംടെയ്യുന്നു. 

തതാഴിലുറപ്പ്നിയമംതതാഴിലാളിേൾക്്ഉറപ്പ്നൽേുന്നപത്്തഅവോശങ്ങൾ 

ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശും-്ടഷഡയൂൾ്2;്ഖണ്ഡിക്1-5,്എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 
അദരക്ഷിച്ച ് 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുുംആയതിന്കകപ്പറ്ഗ്റസ്ീത്ലഭിക്കുന്നതിനുുംഉള്ള

അവകാശും-്ടഷഡയൂൾ്1;്ഖണ്ഡിക്8,്ടഷഡയൂൾ്2;്ഖണ്ഡിക്6-13 
അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശുംആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 

&രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 



ടഷൽഫ്ഓഫ്ദഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 
അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശുംഅടല്ലങ്കിൽദവതനത്തിന്ടറ  10% 

അധികുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 
കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയുംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശുംടഷഡയൂൾ് 2;്

ഖണ്ഡിക്23-28 
15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 
ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശും 
സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശും 
ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റന്െത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

കൃതയസ്മയത്ത്ടതാഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 
ടതാഴിലുറപ്്പഗ്രാമസ്ഭയ്ക്ക്ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയുുംകൃതയമായിരടങ്കെുക്കുക 
രണിസ്ഥലത്ത്ലാസ്റ്റികവസ്തുക്കൾഉരദയാരിക്കുവാദനാകത്തിക്കുവാനുുംരാെുള്ളതല്ല 
സ്ിറ്റിസ്ൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്ഗ്രവൃത്തിയുടെആരുംഭഘട്ടത്തിൽതടന്നനിർബന്ധമായുുംവയ്ദക്കണ്ട

താണ് 
ഗ്രകൃതിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായഗ്രവൃത്തികൾഏടറ്റെുത്ത്നെപ്പിലാക്കുക. 
ആസ്തിസ്ൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്രവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തിദമറ്റ്്ടനയുുംരഞ്ായത്ത്അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കുക. 

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്്പരദ്ധതിഗ്രകാരുംടതാഴിലാളികൾദക്കവണ്ടആനുകൂലയങ്ങടളകുറി

ച്ചുുംഅതുമായിബന്ധടപ്പട്ടആവശയകതടയക്കുറിച്ചുുംനിയമത്തിന്ടറആമുഖത്തിൽഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ടതാഴിലാളികളുടെയുുംഅവരുടെആനുകൂലയങ്ങളുദെയുുംകുറിച്ച്ഒരുതനതായവിശേീകരണുംഈറിദപ്പാർട്്ടമു

ഖാന്തരുംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്ക്എത്തിക്കുവാൻസ്ാധിക്കുും.ഈറിദപ്പാർട്്ടഅെിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങ

ൾക്ക്ഗ്രാപ്തമാക്കാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്തു താരരമായകാരയങ്ങൾകകവരിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്ഏവർക്കുുംകഴി

യടട്ട. 

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏതറ്റടുത്്തതെയ്യാൻപറ്റിയഗ്പവൃത്തിേൾ 

1. വിഭാഗംഎ :ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതുഗ്രവൃത്തികൾ 
2. വിഭാഗംബി: 
സ്മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡിക 

5ൽരരാമർശിക്കുന്നകുെുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും 
3. വിഭാഗം ി: 
ദേശീയഗ്രാമീണഉരജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസ്രിക്കുന്നസ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക്ടരാ

തുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 
4. വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റ 

ടരാതുസ്മൂഹുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതുധനുംടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുുംരരസ്യവുുംസ്വത

ഗ്ന്തവുമായനെത്തുന്നരരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയഓഡിറ്റ്.ടതാഴിലുറപ്്പനിയമുംഅനുശാസ്ിക്കുന്നതവർഷത്തിൽ

എല്ലാവാർഡിലുുംരണ്്ടഗ്രാവശയുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭനിർബന്ധമായുുംനെദത്തണ്ടതാണ്.സ്ുതാരയതഉറ

പ്പുക്കുവരുത്തി, 

അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുുംഅതുവഴിസ്േ്ഭരണുംസ്ാധയമാന്നതിനുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്സ്മൂഹടത്തരാകടപ്പ

െുത്തുന്നു.രദ്ധതിവിഭാവനുംടെയ്യുന്നരീതിയിൽരുണദഭാക്താക്കളുടെജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽഫലഗ്രേമായ

മാറ്റുംസ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്ടരാതുരണുംശരിയായരീതിയിൽവിനിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്തികകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാഎന്ന

വിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നു. 

കഴിഞ്ഞരത്തുവർഷമായിതുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്നരദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള  

സ്ാമൂഹികഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലുറപ്്പരദ്ധതിനിയമുംടസ്ക്ഷൻ 17 (2) 

അനുസ്രിച്ച്എരുദമലിരഞ്ായത്തിൽരത്താുംവാർഡ്തു മരുംരാറയിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23 വടരനെത്തടപ്പട്ടു. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റഗ്പഗ്േിയ 

1 പശ്ചാത്തലംഒരുക്ൽ 

ദലാക്ക്തലത്തിലുുംഗ്രാമരഞ്ായത്ത്തലത്തിലുുംരദ്ധതിനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥനായദലാക്ക്ഓഫീസ്ർ (BDO), 

രഞ്ായടസെഗ്കട്ടറി, 

മറ്റ്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർതുെങ്ങിയവരുമായിദലാക്ക്റിദസ്ാഴ്സ്്ദരഴ്െൺനെത്തിയകൂെിയാദലാെനയിൽഉ



രുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസ്രിച്ച്്  

തുെർഗ്രഗ്കിയകൾആസ്ൂഗ്തണുംടെയ്യുകയുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭാതീയതിനിശ്ചയിക്കുകയുുംടെയ്യുന്നു. 

2.  യൽപരിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിയതിയ്ക്ക്  

മുൻരുള്ളആറ്മാസ്ക്കാലയളവിൽവാർഡിടലഗ്രവൃത്തിഫയലുകൾ, ഏഗ്ഴജിസ്റ്ററുകൾ, 

അദതാടൊപ്പുംഅനുബന്ധദരഖകളുുംസ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധനനെത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലപരിദശാധന 

ഓദരാഗ്രവൃത്തിയുുംഎസ്റ്റിദമറ്റിൽഗ്രതിരാേിക്കുന്നഅളവിലുുംരുണത്തിലുുംനെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാഎന്നുുംആ

ഗ്രവൃത്തിയുടെരുണഫലത്തിന്ടറ  

വയാപ്തിതിട്ടടപ്പെുത്തുകയുുംഗ്രസ്തു തടതാഴിലിെങ്ങളിൽടതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദക്കണ്ടഅവകാശആനുകൂലയങ്ങ

ൾലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാഎന്നുും  ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധനയിലൂടെലക്ഷയുംടവക്കുന്നു. 

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം 

രദ്ധതിരുണദഭാക്താക്കളുടെവീെുവീൊന്തരുംടെന്്നദനരിൽകണ്്ടരദ്ധതിയുടെനിർവഹണടത്തക്കുറിച്ചുുംരു 

ണഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്രായങ്ങളുുംനിർദേശങ്ങളുുംസ്വരൂരിക്കുന്നു. 

5. തതളിവ്ദശഖരണം 

ഫയൽരരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധന, 

വീെുവീൊന്തരുംഉള്ളവിവരദശഖരണുംതുെങ്ങിയഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയകടണ്ടത്തലുകളുടെവസ്തു നിഷ്ഠമായടതളി

വ്ദശഖരണുംനെത്തുന്നു. 

6.  ാമൂഹയ  ദബാധവൽക്രണം 

സ്ാമൂഹയഇെടരെലുകളിലൂടെരദ്ധതിവിജയുംഉറപ്പുവരുത്തിരൗരാവദബാധും  

ഉയർത്തുകയുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയവിജയിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്യുന്നതിന്ആവശയമായദബാധവൽക്കരണും

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾനെപ്പിലാക്കുന്നു. 

7. റിദപ്പാർട്്തയ്യാറാക്ൽ 

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയയിടലകടണ്ടത്തലുകളുുംനിരമനങ്ങളുും, നിർദേശങ്ങളുും  

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയിൽെർച്ചടെയ്ത്അുംരീകാരുംനെത്തുന്നതിനാവശയമായകരെ്റിദപ്പാർട്്ടതയ്യാറാക്കു

ന്നു. 

8. ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റഗ്ഗാമ ഭ 

രശ്ചാത്തലുംഒരുക്കൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടേിനത്തിൽസ്ൗകരയഗ്രേമായസ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസ്ഭദെർന്്നകര

െ്റിദപ്പാർട്്ടഅവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽഗ്രഗ്കിയകളുും, 

അുംരീകാരുംദനെിടയെുക്കുകയുുംതുെർനെരെികളുുംകകടകാള്ളുന്നു 

 

കണ്ടെത്തിയ അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ 

1.ത ൊഴിലൊളികൾക്കു അവരുതെ അവകൊശങ്ങതള കുറിച്ച്  ഒരു അറിവുും 

ഇലലൊയിരുന്നു.  

2. ത ൊഴിലൊളികളളൊട് സുംസൊരിച്ച ിൽ നിന്നുും സമയബന്ധി മൊയി കൂലി 
ലഭിക്കുന്നിലലന്നു അറിയൊൻ കഴിഞ്ഞു.  

3. പ്രൊഥമിക സുരക്ഷൊ കിളറൊ ഒന്നുും ലഭിക്കുന്നിലല. 

4. ത ൊഴിലൊളികൾ ആരുും  തന്ന അവരുതെ ആവശയങ്ങൾ  ുറന്നു രറയുന്നിലല, 
ളവ നും കിട്ടിയിതലലങ്കിളലൊ, ള ൊലി കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിതലലങ്കിളലൊ ഒതക്ക രരൊ ി 
തകൊെുക്കൊൻ അവർക്ക് ളരെിയൊണ്. കൊരണും അവരുതെ ള ൊലി ഇലലൊ ൊകുും 

എന്നൊണ് രറയുന്നത്. 



5.ത ൊഴിലൊളികൾക്ക് ആവശയമൊയ അെിസ്ഥൊന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നിലല   
(െൊർപ്പ, ബൂട്ട്,കകയുറ )  

       ള ൊലി തെയ്തത് 15 ദിവസത്തിനകും കൂലി ലഭിക്കുന്നിലല.   
       പ്ര ിളരൊധ മരുന്നുകൾ സൗ നയമൊയി ലഭിക്കുന്നിലല.  
       ത ൊഴിലിലല ളവ നും ലഭിക്കുന്നിലല. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഫയൽ  ണ്ടവരിഫിഷേേൻ  റിഷപാർട്ട്  
 

    ഷലാേട് :ണ്ടനടുമങ്ങാട്  

⏭പഞ്ചായത്തട് : പനവൂർ  

⏭വാർഡ് : മീൻനിലം  

ഫയൽ നമ്പർ 1 

👉വർേട് ഷകാഡ് :1614004004/IF/363506 

👉പ്പവർത്തിയുണ്ടട ഷപര് : കമലമ്മ, ഉഷ കുമൊരി  എന്നിവരുതെ 

ഭൂമിയിൽ  മണ്ണ്,  ല സുംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ. 

👉അടങ്കൽ തുക :200000 



👉ചിലവായ തുക :199116 

👉ണ്ടതാഴിൽ തുടങ്ങിയത് :22/12/2018 

👉ണ്ടതാഴിൽ അവസാനിച്ചത് :24/01/2019 

👉ആണ്ടക ണ്ടതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ :708 

👉മസ്ഷപ്ടാൾ എണ്ണം :25 

 

✒️കവർ ളരജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ളകൊപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️ഭരണൊനുമ ി ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  എന്നൊൽ 

സൊളങ്ക ിക അനുമ ി ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.അ ിൽ 

പ്രവർത്തിയുമൊയി ബന്ധതരട്ടു  ുക, പ്കമനമ്പർ, ഭരണൊനുമ ി 
നമ്പർ, സൊളങ്ക ിക അനുമ ി  ുക, ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അതപ്കഡിറഡ് 

എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുതെ ഒപ്പ് 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു.എന്നൊൽ  ീയ ിയുും സീലുും  

ളരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
✒️ഡീകറൽഡ് എസ്റ്റിളമറ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
എസ്റ്റിളമറിൽ കവർ ളരജ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത്  നകീയ 

ഭൊഷയിൽ ആയിരുന്നു. അ ിൽ രദ്ധ ിയുതെ ളരര്, 

രഞ്ചൊയത്തിന്റതറ ളരര്, ളലൊക്ക്്,  ിലല,  അെങ്കൽ  ുക, ത ൊഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ, ഭരണൊനുമ ി നമ്പറുും  ീയ ിയുും, രദ്ധ ിയുതെ 

സുംഷിക്ത വിവരണും, രദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷയും 
 എന്നിവ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അബ്സ്ടപ്െൊക്റ്ട് എസ്റ്റിളമറ്  ഫയലിൽ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.  
✒️Drawing ആൻഡ് ഡികസനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️ഡിമൊൻഡ് ളഫൊും ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.  
✒️അളലൊളക്കഷൻ ളഫൊും ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.  
✒️3 ളസ്റ്റജ് ളഫൊളട്ടൊപ്രൊഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.  



✒️മടളപ്െൊൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.തവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നുും 

കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല . മടളപ്െൊളിൽ  ഹൊ ർ, ളവ നും 

,ഷൊർപ്പണിങ് െൊർജ്, ത ൊഴിലൊളിയുതെ ഒപ്പ് എന്നിവ 

ളരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ളലൊക്ക്് ളപ്രൊപ്രൊും ഓഫീസറുതെ ഒപ്പുും 

സീലുും ളരഖതരെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
✒️മടളപ്െൊൾ മൂളവതമന്റ് സ്ലിപ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️ളവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.അത് 

രൂര്ണമായിരുന്നുന്നില്ല. 
22/12/2018-28/12/2018❎️ 

29/12/2018-04/01/2019❎️ 

05/01/2019-11/01/2019☑️ 

12/01/2019-18/01/2019☑️ 

19/01/2019-24/10/2019 FTOളവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️ M ബുക്ക്് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.അ ിൽ സർട്ടിഫിക്കറ് 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
💰708x271=191868 

💰708x6=4248 

💰Board = 3000 

💰Total =199116 

M ബുക്കിൽ CIB നൊയി 3000 രൂര വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
✒️GEO പ്െൊക്ക് ളഫൊളട്ടൊ,വർക്ക്് കുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്  
ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️കസറ് ഡയറി  
ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
      കവർ ളര ിൽ എസ്റ്റിളമറ്  ുക, വൊർഡ്, പ്രവർത്തി 
ആരുംഭിച്ച  ീയ ി,അവസൊനിച്ച  ീയ ി AS,TS ന്റതറ നമ്പർ, 

 ീയ ി എന്നിവ ളരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കവർ ളരജ് 

രൂർണമൊയിരുന്നു. 
      തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് പൂർണമായിരുന്നു.  



      തപ്രൊ ക്റ്റ്് മീറിുംഗ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അ ിൽ  വൊർഡ് തമമ്പർ 

ഒപ്പ് ളരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
      ത ൊഴിൽ ഉരകരണങ്ങളുതെ വൊെക ളരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
കസറ് ഡയറിയിൽ എഴു ിയിരുന്ന  പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ 

ആയിരുന്നു M ബുക്കിലുും ഉണ്ടൊയിരുന്നത്.  

      പ്രവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള 

പ്രളയൊ നും,സന്ദർശന കുറിപ്പ്  എന്നിവ  

ളരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്ട   

• കമല  അമ്മയുതെ വട ുവിൽ, ത ങ്ങിന്റ  െും എെുക്കൽ 

നീർച്ചൊൽ റബ്ബറിന്റ പ്ലൊറ്ളഫൊറും എന്നിവ കൊണതപ്പട്ടു. 
•  ഉഷ കുമൊരി ത ങ്ങിന്റ  െും, റബ്ബറിന്റ പ്ലൊറ്ളഫൊറും 

തയ്യാറാക്കൽ വൊഴയ്ക്ക്ക്   െതമെുക്കൽ, രണ്ട് മഴക്കുഴി, 
കൊട് തവട്ടി തതളിക്കൽ എന്നിവ തെയ്ത ിരിക്കുന്നു. 
M-ബുക്കിൽ 8 മഴക്കുഴി, 1 ബണ്ട്  എന്നിവ 

തെയ്തതിരിക്കുന്ന ൊയി ളരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നൊൽ 

ഫീൽഡിൽ 2 മഴക്കുഴി  മൊപ് ളമ കൊണൊൻ സൊധിച്ചുള്ളൂ. 

           ️    ഫീൽഡിൽ  ഡിടളപ്ല ളബൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

 

 

ഫയൽ നമ്പർ 2 
👉 പ്രെർത്തിയുവെ ക്കരര്:- ആറാാം വാർഡിൽ സതി കുമാരി, 
രാധമ്മ... എന്നീ വയക്തികളുതെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല് 
സാംരക്ഷണാം 
👉 പ്രെർത്തിയുവെ ക്ക ോഡ് - 1614004004 /IF/388926 

👉എസ്റ്റിക്കേറ്റട തു  -300000രൂപ  
👉ചിലെോയ തു  -263934രൂപ  



👉േസ്റ്റർക്കറോളിന്വറ എണ്ണം -27 
👉വതോഴിൽ തുെങ്ങിയത് :16/02/2019 
👉വതോഴിൽ അെസോനിച്ചത് :25/03/2019 

 
1.കവർപപജ്:-  കവർ പപജ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
2.തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ്:-  ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പകാപ്പി:-  ഫയല്ിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 
പകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
4.ഭരണാനനുമതി  :  ഫയല്ിൽ ഇല്ല. 
5.സാപേതിക അനുമതി:- ഉണ്ടായിരുന്നു..ജനകീയ ഭാഷയിൽ 
ആയിരുന്നു 
6.ഡീതെയ്ക്ൽസ് എസ്റ്റിപമെ്  : ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു.  
7. അബ്സ്സ്്ൊക്റ്െ് എസ്റ്റിപമെ്: ഫയല്ിൽ  ഇല്ല .  
8.പ്ഡായിങ് ആന്റ് ഡിസസനിങ്  : ഫയല്ിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
9.ഡിമാൻഡ് പഫാാം:-  ഡിമാൻഡ് പഫാാം ഫയല്ിൽ 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  
10.വർക്റ് അതല്ാപക്കഷൻ പഫാാം:-ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
11.മസ്റ്റർ പറാൾ:-   ഉണ്ടായിരുന്നു.  തവട്ടിതിരുത്തല്ുകൾ 
ഇല്ലായിരുന്നു.  
 ഹാജർ, പവതനാം,ഷാർപ്പണിങ് ൊർജ്, തതാഴില്ാളികളുതെ 
ഒപ്പ്,AE ഒപ്പ്, മാെിന്റതറ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃതയമായി 
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
12.മസ്റ്റപറാൾ മൂതമന്റ് സ്ലിപ്  : ഫയല്ിൽ ഇല്ല .  
13.എാം. ബുക്ക്:  ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. M ബുക്കിൽ 
ഡിസ്പപ്ല പബാർഡിനായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു 
14.പവജ് ല്ിസ്റ്റ്:-  ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ പറാളിന്റ 
ആനുപതികമായുള്ള പവജ് ല്ിസ്റ്റാണ്. 
15.FTO പവജ് ല്ിസ്റ്റ് :- ഫയല്ിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു.  



16.തമെീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ:- ബാധകമല്ല. 
17. ്പവർത്തിയുതെ 3 ഘട്ടത്തില്ുള്ള പഫാപട്ടാ:- ഫയല്ിൽ 
ഇല്ല  
18.്പവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സാക്ഷിപ്താം:- ഫയല്ിൽ 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  
19.മസ്റ്റർ പറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്/ ഫയൽ ്ൊക്കിങ് പഫാാം:- 
ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല    
20 ജിപയാ ്ൊക്ക് പഫാപട്ടാ:- ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
21.സസെ് ഡയറി:-ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു  
*.കവർ പപജിൽ  TS നമ്പർ, എസ്റ്റിപമെ് തുക, ്പവർത്തി 
ആരാംഭിച്ച തീയതി, എന്നിവ  
പരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ AS നമ്പർ, ്പവർത്തി 
അവസാനിച്ച തീയതി ഇല്ലായിരുന്നു.  
*. തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണമാണ് .  
*.ത്പാജക്റ്െ് മീെിാംഗ് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് തമമ്പർ ഒപ്പ്  
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
*.്പവർത്തി നിർവഹണാം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 
്പപയാജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 
 *.തതാഴില്ുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുതെ വാെക 
പരഖതപെുത്തിട്ടുണ്ട്.   
*.വിജില്ൻസ് & പമാണിെറിാംഗ് കമ്മിെി റിപപ്പാർട്ട് .  
*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് പരഖതപെുത്തിട്ടുണ്ട് . 
ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്ട   
• സ ികുമൊരിയുതെ വട ുവിൽ 3 മഴക്കുഴി, നീർച്ചൊൽ,  

ത ങ്ങ്  െും എെുക്കൽ , കൊെു വൃത്തിയൊക്കൽ എന്നിവ 

തെയ്ത ിരിക്കുന്നു. 
•  മീന എന്ന വയക്തിയുതെ  വട ു മൊറിന്റ അറിയിലല,  
അ ിനൊൽ കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല.  



• സലിും വട ുവിൽ കാട് വൃത്തിയൊക്കൽ, വൊഴകൃഷിക്ക് 
ഭൂമി അനുളയൊ യും ആക്കൽ  ുെങ്ങിയവ 

തെയ്ത ിരിക്കുന്നു. 
•  കൃഷ്ണകുമൊർ വട ുവിൽ, കൊട് വൃത്തിയൊക്കൽ 

റബ്ബറിന്റ പ്ലൊറ്ളഫൊറും തകട്ട് എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

•  രാധമ്മയുതെ  വട ുവിൽ നീർച്ചൊൽ, റബ്ബറിന്റ 

പ്ലൊറ്ളഫൊറും, ത ങ്ങിന്റ  െും എെുക്കൽ  ുെങ്ങിയവ 

തെയ്ത ിരിക്കുന്നു. 

M-ബുക്കിൽ കൊട് വൃത്തിയൊക്കലുും, ഭൂമി 
കൃഷികനിളയൊ യമൊക്കലുും ആണ് 

ളരഖതരെുത്തിരിക്കുന്നത്, . എന്നൊൽ  3 മഴക്കുഴി  ഫീൽഡിൽ 

കൊണൊൻ സൊധിച്ചു  

✔️    ഫീൽഡിൽ  ഡിടളപ്ല ളബൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

 

ഫയൽ നമ്പർ 3 

 
    െർേട  ക്ക ോഡ് :1614004004/IF/370185 

    പ്രെർത്തിയുവെ ക്കരര് : മീൻനില്ാം വാർഡിതല് 
പശാഭനകുമാരി, ശാന്ത എന്നിവരുതെ നീർത്തൊധിഷ്ഠിത 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല് സാംരക്ഷണ ്പവർത്തികൾ. 
    അെങ്കൽ തു  :200000 
    ചിലെോയ തു  :199116 
    വതോഴിൽ തുെങ്ങിയത് :15/11/2018 
    വതോഴിൽ അെസോനിച്ചത് :12/12/2018 
    ആവ  വതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ :707 
    േസ്ക്കപ്െോൾ എണ്ണം :20 

 



     കവർ പപജ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
     തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
     ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പകാപ്പി ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
     ഭരണാനുമതി ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 
സാപേതിക അനുമതി ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ 
്പവർത്തിയുമായി ബന്ധതപട്ടു തുക, ്കമനമ്പർ, 
സാപേതിക അനുമതി  നമ്പർ, സാപേതിക അനുമതി തുക, 
തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയർ, അത്കഡിെഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ 
എന്നിവരുതെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ തീയതിയുാം 
സീല്ുാം  പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 
     ഡീസെൽഡ് എസ്റ്റിപമെ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
എസ്റ്റിപമെിൽ കവർ പപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ 
ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുതെ പപര്, 
പഞ്ചായത്തിന്റതറ പപര്, പലാക്ക് , ജില്ല,  അെേൽ തുക, 
തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറുാം തീയതിയുാം, 
പദ്ധതിയുതെ സാംഷിക്ത വിവരണാം, പദ്ധതിയുതെ ല്ക്ഷയാം 
എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്സ്സ്്ൊക്റ്ട് എസ്റ്റിപമെ്  
ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
     Drawing ആൻഡ് ഡിസസനിങ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
     ഡിമാൻഡ് പഫാാം ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
     അപല്ാപക്കഷൻ പഫാാം ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
     3 പസ്റ്റജ് പഫാപട്ടാ്രാഫ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
     മസ്പ്ൊൾ ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.തവട്ടിത്തിരുത്തൽ 
ഒന്നുാം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . മസ്പ്ൊളിൽ  ഹാജർ, 
പവതനാം ,ഷാർപ്പണിങ് ൊർജ്, തതാഴില്ാളിയുതെ ഒപ്പ് 
എന്നിവ പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.പലാക്ക്  പ്പാ്രാാം 
ഓഫീസറുതെ ഒപ്പുാം സീല്ുാം പരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 



     മസ്പ്ൊൾ മൂപവതമന്റ് സ്ലിപ് -ഫയല്ിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
     പവജ് ല്ിസ്റ്റ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് 
പൂര്ണവുമായിരുന്നു.FTOപവജ് ല്ിസ്റ്റ് ഫയല്ിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
മസ്െർ പറാൾ നമ്പർ : 
15/11/2018-21/11/2018❎️ 

22/11/2018-28/11/2018☑️ 

29/11/2018-05/12/2018❎️ 

06/12/2018-12/12/2018❎️ 

ഒന്നിൽ മാ്തപമ പവജ് ല്ിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.  
      M ബുക്ക്  ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ സർട്ടിഫിക്കെ് 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 
💰707x271=191597 

💰707x6=4242 

💰Board = 3000 

💰Total =198839 

M ബുക്കിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
     GEO ്ൊക്ക് പഫാപട്ടാ,വർക്ക്  കാംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കെ്  
ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
     സസെ് ഡയറി  
ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
      കവർ പപജിൽ എസ്റ്റിപമെ് തുക, വാർഡ്, ്പവർത്തി 
ആരാംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റതറ നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കവർ പപജ് 
പൂർണമായിരുന്നു. 
      തെക്ക് ല്ിസ്റ്റിൽ  പൂർണമായിരുന്നു.  
      ത്പാജക്റ്െ്  മീെിാംഗ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ  വാർഡ് 
തമമ്പർ ഒപ്പ് പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 



      തതാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുതെ വാെക 
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സസെ് ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരുന്ന  
്പവർത്തി ദിനങ്ങൾ ആയിരുന്നു M ബുക്കില്ുാം 
ഉണ്ടായിരുന്നത്.  
      ്പവർത്തി നിർവഹണാം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 
്പപയാജനാം,സന്ദർശന കുറിപ്പ്  എന്നിവ  
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്ട 

• ളശൊഭനകുമൊരിയുതെ വട ുവിൽ 6 മഴകുഴി, ത ങ്ങിന്റ 

 െും എെുക്കൽ  ുെങ്ങിയവ തെയ്ത ിരുന്നു എന്നൊൽ 

മഴക്കുഴികൾ എലലൊും മണ്ണ് തകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ  

നിലയിലൊയിരുന്നു. 
• ശൊന്ത വട ുവിൽ ൊല്  ളകൊരൽ, വൊഴകുഴി എെുക്കൽ, 

വൊഴയ്ക്ക്ക്   െതമെുക്കൽ  ുെങ്ങിയവ തെയ്ത ിരിക്കുന്നു. 
M-ബുക്കിൽ ടമൊൾ രി്ട -380,  ബണ്ട് -1, മഴക്കുഴി -7 

എന്നിവ ളരഖതരെുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫീൽഡിൽ 6 മഴക്കുഴികൾ 

കണ്ടു .  

✔️    ഫീൽഡിൽ  ഡിടളപ്ല ളബൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

 

 

 

 



ഫയൽ നമ്പർ 4 

 
👉 പ്രെർത്തിയുവെ ക്കരര്:- ആറാാം വാർഡിതല് െ്ന്ദികാമ്മ 
രതീപദവി എന്നിവരുതെ നീർത്തൊധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല് സാംരക്ഷണ ്പവർത്തികൾ 
👉 പ്രെർത്തിയുവെ ക്ക ോഡ് - 1614004004 /IF/361500 

👉എസ്റ്റിക്കേറ്റട തു  -200000രൂപ  
👉ചിലെോയ തു  -198285രൂപ  
👉േസ്റ്റർക്കറോളിന്വറ എണ്ണം -25 
👉വതോഴിൽ തുെങ്ങിയത് :22/09/2018 
👉വതോഴിൽ അെസോനിച്ചത് :23/10/2018 
1.കവർപപജ്:-  കവർ പപജ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
2.തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ്:-  ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പകാപ്പി:-  ഫയല്ിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 
പകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
4.ഭരണാനനുമതി  :  ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്  secure 

പകാപ്പി  ആയിരുന്നു 
5.സാപേതിക അനുമതി:- ഉണ്ടായിരുന്നു..അത്  secure പകാപ്പി  
ആയിരുന്നു 
6.ഡീതെയ്ക്ൽസ് എസ്റ്റിപമെ്  : ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു.  
7. അബ്സ്സ്്ൊക്റ്െ് എസ്റ്റിപമെ്: ഫയല്ിൽ  ഇല്ല .  
8.പ്ഡായിങ് ആന്റ് ഡിസസനിങ്  : ഫയല്ിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
9.ഡിമാൻഡ് പഫാാം:-  ഡിമാൻഡ് പഫാാം ഫയല്ിൽ 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  
10.വർക്റ് അതല്ാപക്കഷൻ പഫാാം:-ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
11.മസ്റ്റർ പറാൾ:-   ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
*എന്നാൽ അെന്ററൻസിൽ , absent മാർക്ക്   
തെയ്ക്പതക്കുന്നതിന്റ മുകളിൽ കൂെി ഒപ്പ് 



പരഖതപെുത്തിയിരിക്കുന്നു  (KL-14-004-004-006/31-ഉഷാകുമാരി 
). 
*്ൊവൽ expense ഉാം ഷാർപ്പണിങ് ൊർജ് ഉാം തിരിഞ്ഞു  
കിെക്കുന്നതായി  ്ശദ്ധയിൽതപട്ടു  
12.എാം. ബുക്ക്:  ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. M ബുക്കിൽ 
ഡിസ്പപ്ല പബാർഡിനായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു 
13.പവജ് ല്ിസ്റ്റ്:-  ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ പറാളിന്റ 
ആനുപതികമായുള്ള പവജ് ല്ിസ്റ്റാണ്. 
14.FTO പവജ് ല്ിസ്റ്റ് :- ഫയല്ിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു.  
15.തമെീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ:- ബാധകമല്ല. 
16. ്പവർത്തിയുതെ 3 ഘട്ടത്തില്ുള്ള പഫാപട്ടാ:- ഫയല്ിൽ 
ഇല്ല  
17.്പവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സാക്ഷിപ്താം:- ഫയല്ിൽ 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  
18.മസ്റ്റർ പറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്/ ഫയൽ ്ൊക്കിങ് പഫാാം:- 
ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു     
19. ജിപയാ ്ൊക്ക് പഫാപട്ടാ:- ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
20.സസെ് ഡയറി:-ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 
*.കവർ പപജിൽ  TS നമ്പർ, എസ്റ്റിപമെ് തുക, ്പവർത്തി 
ആരാംഭിച്ച തീയതി, ്പവർത്തി അവസാനിച്ച തീയതി 
എന്നിവ  പരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ AS നമ്പർ 
ഇല്ലായിരുന്നു.  
*. തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണമാണ് .  
*.ത്പാജക്റ്െ് മീെിാംഗ് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് തമമ്പർ ഒപ്പ്  
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
*.്പവർത്തി നിർവഹണാം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 
്പപയാജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 
 *.തതാഴില്ുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുതെ വാെക 
പരഖതപെുത്തിട്ടുണ്ട്.   
*. തതാഴില്ാളികളുതെ സാക്ഷയപ്താം പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 



*.വിജില്ൻസ് & പമാണിെറിാംഗ് കമ്മിെി കൂെിയിട്ടുണ്ട്. 
എന്നാൽ അാംരങ്ങളുതെ പപരുാം സ്ഥാനവുാം 
പരഖതപെുത്തിട്ടില്ല. 
*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് പരഖതപെുത്തിട്ടുണ്ട് . 
ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്ട   
• ളമൊഹനൻരിള്ളയുതെ വട ുവിൽ തതങ്ങിൻ  െതമെുക്കൽ 

4 മഴകുഴി   എന്നിവ തെയ്തതിരിക്കുന്നു, ഒരു മഴക്കുഴി 
നലല ൊയി കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞു. ബൊക്കിയുള്ളവ മണ്ണുതകൊണ്ട് 
മൂെിയ നിലയിലൊയിരുന്നു. 

•  െപ്ന്ദിക അമ്മ വട ുവിൽ പ്ലൊറ്ളഫൊറും  വൃത്തിയൊക്കി 
മണ്ണ്  ലസുംരക്ഷണും തെയ്ത ിരിക്കുന്നു 

•  പ്രശൊന്തി വട ുവിൽ റബ്ബറിന്റ പ്ലൊറ്ളഫൊറും, വൊഴ  െും 

എെുക്കൽ എന്നിവ തെയ്ത ിരിക്കുന്നു. 
•  ര ീളദവി വട ുവിൽ ഒരു മഴക്കുഴി കൊണതപ്പട്ടു. അത് 

കൊെുകയറിയ നിലയിലൊയിരുന്നു. 
•  ഫസലുദ്ദീൻ വട ുവിൽ റബ്ബറിന്റ പ്ലൊറ്ളഫൊറും 

തകട്ടിയിരിക്കുന്നു, ത ങ്ങിന്റ  െും എെുത്തിരിക്കുന്നു, ബണ്ട് 
കൊണതപ്പട്ടു രതക്ഷ കൊട് കയറിയ നിലയിലൊരുന്നു.  



M- ബുക്കിൽ മഴക്കുഴി -18, ടമൊൾ രി്ട -385, ബണ്ട് -20 

എന്നിവ ളരഖതരെുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊൽ ഫീൽഡിൽ 5 

മഴക്കുഴി മൊപ് ളമ കൊണൊൻ സൊധിച്ചുള്ളൂ  

 
✔️    ഫീൽഡിൽ  ഡിടളപ്ല ളബൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

 

 

 

 

ഫയൽ നമ്പർ 5 

 
👉 പ്രെർത്തിയുവെ ക്കരര്:- ആറാാം വാർഡിതല് മാജിദ ബീവി, 
രാംരാധരൻ നായർ എന്നിവരുതെ നീർത്തൊധിഷ്ഠിത 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല് സാംരക്ഷണ ്പവർത്തികൾ 
👉 പ്രെർത്തിയുവെ ക്ക ോഡ് - 1614004004 /IF/373568 

👉എസ്റ്റിക്കേറ്റട തു  -200000രൂപ  
👉ചിലെോയ തു  -200000രൂപ  
👉േസ്റ്റർക്കറോളിന്വറ എണ്ണം -31 
👉വതോഴിൽ തുെങ്ങിയത് :15/11/2018 
👉വതോഴിൽ അെസോനിച്ചത് :17/12/2018 
1.കവർപപജ്:-  കവർ പപജ് ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
2.തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ്:-  ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പകാപ്പി:-  ഫയല്ിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 
പകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
4.ഭരണാനനുമതി  :  ഫയല്ിൽ ഇല്ല. 
5.സാപേതിക അനുമതി:- ഉണ്ടായിരുന്നു..ജനകീയ ഭാഷയിൽ 
ആയിരുന്നു 
6.ഡീതെയ്ക്ൽസ് എസ്റ്റിപമെ്  : ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു.  
7. അബ്സ്സ്്ൊക്റ്െ് എസ്റ്റിപമെ്: ഫയല്ിൽ  ഇല്ല .  



8.പ്ഡായിങ് ആന്റ് ഡിസസനിങ്  : ഫയല്ിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
9.ഡിമാൻഡ് പഫാാം:-  ഡിമാൻഡ് പഫാാം ഫയല്ിൽ 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  
10.വർക്റ് അതല്ാപക്കഷൻ പഫാാം:-ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
11.മസ്റ്റർ പറാൾ:-   ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ  കുറച്ചു  
പപരുതെ അെന്ററൻസ്  സവെ്നർ ഉപപയാരിച്ച് ഹാജർ 
മായ്ക്ച്ചിട്ട് അതിനു മുകളിൽ കൂെി ഒപ്പ് 
പരഖതപെുത്തിരിക്കുന്നു. 
 ( KL-14-004-004-006/280- സുമ T, KL-14-004-004-006/29-Maya, 

 KL-14-004-004-006/8- െ്ന്ദികാമ്മ, KL-14-004-004-007/8-ശശികല് വി 
) 

 

12.എാം. ബുക്ക്:  ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. M ബുക്കിൽ 
ഡിസ്പപ്ല പബാർഡിനായി 2776 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു 
13.പവജ് ല്ിസ്റ്റ്:-  ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ പറാളിന്റ 
ആനുപതികമായുള്ള പവജ് ല്ിസ്റ്റാണ്. 
14.FTO പവജ് ല്ിസ്റ്റ് :- ഫയല്ിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു.  
15.തമെീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ:- ബാധകമല്ല. 
16. ്പവർത്തിയുതെ 3 ഘട്ടത്തില്ുള്ള പഫാപട്ടാ:- ഫയല്ിൽ 
ഇല്ല  
17.്പവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സാക്ഷിപ്താം:- ഫയല്ിൽ 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  
18.മസ്റ്റർ പറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്/ ഫയൽ ്ൊക്കിങ് പഫാാം:- 
ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല    
19. ജിപയാ ്ൊക്ക് പഫാപട്ടാ:- ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
20.സസെ് ഡയറി:-ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു.  
*.കവർ പപജിൽ  TS നമ്പർ, എസ്റ്റിപമെ് തുക, ്പവർത്തി 
ആരാംഭിച്ച തീയതി, ്പവർത്തി അവസാനിച്ച തീയതി 



എന്നിവ  പരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ AS നമ്പർ 
ഇല്ലായിരുന്നു.  
*. തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണമാണ് .  
*.ത്പാജക്റ്െ് മീെിാംഗ് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് തമമ്പർ ഒപ്പ്  
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
*.്പവർത്തി നിർവഹണാം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 
്പപയാജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 
 *.തതാഴില്ുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുതെ വാെക 
പരഖതപെുത്തിട്ടുണ്ട്.   
*.വിജില്ൻസ് & പമാണിെറിാംഗ് കമ്മിെി കൂെിയിട്ടുണ്ട്. 
എന്നാൽ അാംരങ്ങളുതെ പപരുാം സ്ഥാനവുാം 
പരഖതപെുത്തിട്ടില്ല. 
*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് പരഖതപെുത്തിട്ടുണ്ട് . 
ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്ട   
• മൊ ിദ ബീവിയുതെ വട ുവിൽ കൊെു വൃത്തിയൊക്കൽ, 

ഒരു മഴക്കുഴി, റബ്ബറിന്റ പ്ലൊറ്ളഫൊറും,  ുെങ്ങിയവ 

തെയ്ത ിരിക്കുന്നു. മഴ കുഴി മണ്ണു   തകൊണ്ടുും ളവസ്റ്റ് 
തകാണ്ടുാം  മൂെിയ നിലയിലൊയിരുന്നു. 

•  രുംരൊധരൻ നൊയർ വട ുവിൽ വൊഴക്കു   െതമെുക്കൽ 

ത ങ്ങിനു   െതമെുക്കൽ, മഴക്കുഴി എന്നിവ തെയ്ത ിരുന്നു, 
എന്നൊൽ കൊട്  കൊരണും മഴക്കുഴികൾ ഒന്നുും കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചിരുന്നിലല. 
M- ബുക്കിൽ മഴക്കുഴി -9, ടമൊൾ രി്ട -25,  ബണ്ട് -1 

എന്നിവ ളരഖതരെുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫീൽഡിൽ 1 മഴക്കുഴി 
മൊപ് ളമ കൊണൊൻ സൊധിച്ചുള്ളൂ.  

✔️    ഫീൽഡിൽ  ഡിടളപ്ല ളബൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

 

ഫയൽ നമ്പർ 6 



െർേട ക്ക ോഡ് : 1614004004/LD/326748 

െർേിന്വറ ക്കരര്: ആറാാം വാർഡിതല് തതാഴില്ാളി ്രൂപ്പ് 
പാട്ടത്തിതനെുത്ത തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുപയാജയാം 
ആക്കൽ 
എസ്റ്റിക്കേറ്റട  തു  : 200000 
ചിലെോയ തു   : 199670 
േസ്റ്റക്കറോൾ എണ്ണം :27 
വതോഴിൽ തുെങ്ങിയത് : 29/12/2018 
അെസോനിച്ചത് : 04/03/2019 

 
1. കവർ പപജ്. ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
2..തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് : ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല   
3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പകാപ്പി : ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
4.ഭരണാനുമതി  :  ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
5. സാപേതികാനുമതി : ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.  
6.ഡീതെയ്ക്ൽസ് എസ്റ്റിപമെ്  : ഫയല്ിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു.  
7. അബ്സ്സ്്ൊക്റ്െ് എസ്റ്റിപമെ്: ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
8.പ്ഡായിങ് ആന്റ് ഡിസസനിങ്  : ഫയല്ിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
9.ഡിമാൻഡ് പഫാാം   : ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
10.അപല്ാപക്കഷൻ പഫാാം  : ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
11.മസ്റ്റപറാൾ  : ഉണ്ടായിരുന്നു.  തവട്ടിതിരുത്തല്ുകൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
12.മാസ്റ്റപറാൾ മൂതമന്റ് സ്ലിപ്  : ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
13.പവജ് ല്ിസ്റ്റ്  : ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണവുാം 
ആയിരുന്നു. 
14.FTO പവജ് ല്ിസ്റ്റ്  : ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
15.M ബുക്ക്   : ഫയല്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
17.GEO ്ൊക്ക് പഫാപട്ടാ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
18.വർക്ക്  കാംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കെ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  



19.സസെ് ഡയറി  : ഉണ്ടായിരുന്നു.  
*.AS, TS എന്നിവയിൽ TS നമ്പർ തീയതി എന്നിവ 
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു   
.സസെ് ഡയറിയിൽ തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 
പൂർണമല്ല  
. ത്പാജക്റ്െ് മീെിാംഗ് നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് തമമ്പർ ഒപ്പ്  
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  
*.കവർ പപജിൽ എസ്റ്റിപമെ് തുക ഇല്ല  
*.്പവർത്തി നിർവഹണാം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 
്പപയാജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 
 *.തതാഴില്ുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുതെ വാെക 
പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ട് ഉണ്ട്  
*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്ട   
• ശയൊമളൊളദവി, കബ ു വട ുവിൽ,  രിശുഭൂമി കൃഷിക്ക് 
അനുളയൊ യും ആക്കി,  ഉെമ  വൊഴകൃഷി 
നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.നലല രീ ിയിൽ  തന്ന 

കൊണതപ്പട്ടിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നു. 
•  സ ികുമൊർ, ഷീബ വട ുവിൽ വൊഴ കൃഷി 
തെയ്ത ിരിക്കുന്നു. 

•  സുഭൊഷ്,  സുളരഷ് എന്നിവരുതെ വട ുവിൽ വൊഴ, 

രച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവ  തെയ്ത ിട്ടുണ്ട്. രതക്ഷ മഴയുും, 

രന്നി ശലയവുും  കൊരണും വിളകൾ  നശിച്ചു 
കൊണതപ്പട്ടിരുന്നു.  
M  ബുക്കിൽ ബണ്ട്-1, മഴക്കുഴി-1 (3*2*1.50) , small pit- 1 എന്നിവ 

തെയ്ത ിരിക്കുന്ന ൊയി  ളരഖതരെുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫീൽഡിൽ  

ഇവതയൊന്നുും കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല. ✔️    ഫീൽഡിൽ  

ഡിടളപ്ല ളബൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

ഫയൽ നമ്പർ 7 



െർേിന്വറ ക്കരര് : ആറാാം വാർഡിൽ ഷീജ,  സതീശൻ നായർ 

എന്നീ വയക്തികളുതെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല് സാംരക്ഷണ 
്പവർത്തികൾ. 

െർേട  ക്ക ോഡ് :1614004004/388922 

എസ്റ്റിക്കേറ്റട തു  :294000 

വതോഴിൽ തുെങ്ങിയ തീയതി :16/02/2019 

വതോഴിൽ അെസോനിച്ച തീയതി :30/03/19 

ചിലെോയ തു  : 223215 

േസ്റ്റക്കറോൾ : 36 

ഫയല്ിൽ കണ്ട കാരയങ്ങൾ  

1. കവർ പപജ് : ഫയല്ിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
2. തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് : ഫയല്ിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  
3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ : ആക്ഷൻ പ്ലാന്റതറ പകാപ്പി ഫയല്ിൽ 
ഇല്ലായിരുന്നു.  

 4. എസ്റ്റിപമെ്  : 
              ഡീസെൽഡ് എസ്റ്റിപമെ് ഫയല്ിൽ  
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് തസകയൂർ പകാപ്പി അല്ല . 
എസ്റ്റിപമെിന്റ കവർപപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിപമെ് 
റിപപ്പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 
 

5. സാപേതിക അനുമതി : 
                ജനകീയ ഭാഷയില്ുള്ള 
സാപേതികാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഓവർസിയർ 
ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 
  

6. ഭരണാനുമതി : 
               ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  
  

7. ഡിമാൻഡ്  പഫാാം: 
          ഉണ്ടായിരുന്നില്ല   



  

8. ്പവർത്തി അനുവദിച്ചത് സാംബന്ധിച്ച് പഫാറാം:  
            ്പവർത്തി അനുവദിച്ചത് സാംബന്ധിച്ച 
പഫാറാം ഫയല്ിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  
  

9. മസ്റ്റർ പറാൾ:  
               ഉണ്ടായിരുന്നു.. തവട്ടി തിരുത്തല്ുകൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ പറാൾ നമ്പർ 29855, 29856, 29857 
എന്നിവയിൽ തവട്ടി തിരുത്തല്ുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശയാമള 
അമ്മ, ല്ില്ലി, രമയ ആർ, വത്സല്കുമാരി, പശാഭ, ഓമന 
എന്നിവർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുതെ അെൻഡൻസ് 
പരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുതെ പവതന 
വിവരങ്ങൾ പരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. പശാഭന, പജായ്ക്സ്, 
സല്ല്ാബായി, ല്ത ബിന്ദു, ശകുന്തള, ഷീബ, ഉഷ കുമാരി, 
തുളസി, സതി കുമാരി, സുസബദ ബീവി, നസീറ ബീവി 
എന്നിവരുതെ അെൻഡൻസ് തവട്ടി തിരുത്തല്ുകൾ കണ്ടു. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10.  എാം ബുക്ക്: 
         ഫയല്ിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പപ്ല 
പബാർഡിൻതറ തുക പരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 

11. പവജ് ല്ിസ്റ്റ് : 
              മസ്റ്റർ പറാൾ ്പകാരമുള്ള പവജ് ല്ിസ്റ്റ് 
െില് മസ്റ്റർ പറാളുകൾക്കു മാ്തപമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 3 
പപജ്  മസ്റ്റർ പറാളിന്റ പവജ് ല്ിസ്റ്റ്  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
  

12. എഫ് െി ഒ:  ഫയല്ിൽ  FTO ഇല്ല.  
  

13. ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണാം സാക്ഷയപ്താം: 
 



 വർക്ക് ഫയല്ിൽ ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണാം 
സാക്ഷയപ്താം വച്ചിട്ടില്ല. 
 

14. മസ്റ്റർ പറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്:       
               മസ്റ്റർ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്  
 ഫയല്ിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.   
 

15. സസെ് ഡയറി: 
               വർക്ക് ഫയല്ിൽ സസെ്  ഡയറി 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണ അനുമതി നമ്പർ 
പരഖതപെുത്തിയിെട്ടുണ്ട്  തെക്ക് ല്ിസ്റ്റ് പൂര്ണമാണ്, 
ത്പാജക്റ്െ്  മീെിാംഗ് നെത്തിയിട്ടുണ്ട് , തതാഴില്ാളികളുതെ 
സാക്ഷയ പ്താം എന്നിയുണ്ട്. പണി ആയുധങ്ങളുതെ വാെക 
പരഖ തപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്ട   
• ഷീല, സ ീശൻ നൊയർ എന്നിവരുതെ വട ുവിൽ 

നീർച്ചൊലുകളുും, വൊഴ കുഴികളുും എെുത്തിരുന്നു, എന്നൊൽ 

വരൾച്ച കൊരണും വൊഴകൾ എലലൊും നശിച്ചു എന്ന് മൊറ്  
രറഞ്ഞു. ഇളപ്പൊൾ അവിതെ കൊട് കയറിയ 

നിലയിലൊയിരുന്നു.   
M-ബുക്കിൽ കൊട് വൃത്തിയൊക്കലുും, ഭൂമി 
കൃഷികനിളയൊ യമൊക്കലുും ആണ് തെയ്തള ക്കുന്നത്. 

അ ിൽ മഴക്കുഴിയുും ബണ്ട് ഉും തെയ്തള ക്കുന്ന ൊയി 
ളരഖതരെുത്തിട്ടിലല.  

✔️    ഫീൽഡിൽ  ഡിടളപ്ല ളബൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു.  



 

 

 

 

പ്രോേസഭ റിക്കപോർട്ട   

                          ഇന്ന് രാവിതല് 10.30 നു പനവൂർ പഞ്ചായത്തിതല് 

മീന്നില്ാം വാർഡിതല് പസാഷയൽ ഓഡിെ് ്രാമസഭ ആട്ടു കാൽ  

പട്ടിക വർര പക്ഷമ തസാസസെി ഓഫീസിൽ വച്ച 

കൂെുകയുണ്ടായി. ഓവർസിയർമാരായ  ജാബിർ, അനന്തു, 
വാർഡ് തമമ്പർ സുപല്ാെന എന്നിവർ പതേെുത്തു. VRP അഞ്ചു 
്രാമസഭയിൽ ആമുഖാം പറഞ്ഞു. തുെർന്ന് കഴിഞ്ഞ 

സാമ്പത്തിക വർഷാം 100 പണി തികഞ്ഞ ്ശീമതി രജനി 
്രാമസഭയിൽ അധയക്ഷനായി. അതിനു പശഷാം VRP കീർത്തി 
്രാമസഭയിൽ ഭരണഘെന ്പതിജ്ഞ തൊല്ലി തകാെുത്തു. 
വാർഡ് തമമ്പർ സവാരതാം പറഞ്ഞു. അതിനു പശഷാം VRP റീന 

തതാഴില്ാളികളുതെ 10 അവകാശതത്ത പെി പറഞ്ഞു 



തകാെുത്തു.  VRP അപർണ ്രാമസഭയിൽ റിപപ്പാർട്ട്   വായിച്ചു. 
്രാമസഭയിൽ പതേെുത്ത ഒരുപാട് തതാഴില്ാളികൾ 

പൊദയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. 

ക്ലൊര :മസ്പ്ൊളിൽ ഒപ്പിന്റ  ിരുത്തൽ ഉണ്ടൊയ ിനു കൊരണും 

വയസ്സൊയ ആൾക്കൊരൊണ് ഒപ്പിെുന്നത്. കണ്ണു കണ്ടുകൂെൊത  

ആൾക്കൊതരൊതക്കയാണ് തെയ്യുന്നത്.  അ ുതകൊണ്ടൊണ് ഒപ്പുകൾ 

 മ്മിൽ മൊറി ളരൊകുന്നത്. 

ഓവർസിയർ :മസ്പ്ൊൾ  ിരുത്തുവൊൻ രൊെുള്ള ലല. കണ്ണു 
കണ്ടുകൂെൊ ആൾക്കൊതരൊതക്ക ഉതണ്ടങ്കിൽ അ ിൽ മാെുമാർ  

പ്രള യകും പ്ശദ്ധിച്ച് ഒപ്പിളെണ്ടത് ആണ്. മാെുമാരുതെ  

ള ൊലിയൊണ് കൃ യമൊയ രീ ിയിൽ mustrol  ആൾക്കൊതര 

തകൊണ്ട്ഒപ്പ്  ഇെികുക അതിൽ വയസ്സൊയ ആൾക്കൊർക്ക് 
കൂെു ൽ പ്ശദ്ധ നൽളകണ്ടത് നലല ൊണ്. 

 െപ്ന്ദിക :മീനയ്തക്ക് രണ്ടുളരതര ഉള്ള ിനൊലൊണ് കസറ് കൊണിച്ചു 
 രൊൻ പൊത്തത്.  മൊറിന്റ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ളരര് മൊപ് ളമ 

അറിയൂ ആയിരുന്നു ഒറി ിനൽ ളരര് അറിയിലലൊയിരുന്നു. 
അ ിനൊലൊണ് കസറ് കൊണിക്കൊൻ സൊധിക്കൊത്തത്. 

അ ുതകൊണ്ടൊണ് അളപ്പൊൾ കസറ് അറിയിലല എന്ന്പറഞ്ഞത്. 

എന്നൊൽ ഇളപ്പൊൾ വന്നൊൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പൊയിട്ടുും കസറ് 
കൊണിച്ചു  രുന്ന ൊണ്  

ഓവർസിയർ :മൊെ് മൊരുതെ െുമ ലകൾ ആണ് കൃ യമൊയി 
കസറ് ളസൊഷയൽ ഓഡിറ് കൊർക്ക് കൊണിച്ചു തകൊെുക്കുക 

എന്നുള്ളത്. മാെിനു  ഒറി ിനൽ ളരര് അറിയൊത്ത ുതകൊണ്ടൊണ് 

സ്ഥലും കൊണിച്ചു  രൊത്തത്. ഇങ്ങതനയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ 

ഉണ്ടൊകൊത  കൃ യമൊയുും സ്ഥലങ്ങൾ കൊണിച്ചു 
തകൊെുളക്കണ്ട ൊണ്  

ഷീ : 10 മു ൽ 4 മണി വതര ള ൊലി സമയും ആക്കി  രൊൻ 

സൊധിക്കുളമൊ ഓവർസിയർ: ള ൊലിസമയും എന്നുും രഞ്ചൊയത്ത് 



മുളഖനളയൊ ളലൊക്ക് മുളഖന മൊറൊനൊയി സൊധിക്കുന്ന ലല ളകപ്ന്ദ 

സർക്കൊരിൽ നിന്നുള്ള നിയമമനുസരിച്ചൊണ് ളകപ്ന്ദത്തിൽ 

മൊറമുണ്ടൊവുും എങ്കിൽ ഉറപ്പൊയുും നിങ്ങൾക്ക് മൊറമുണ്ടൊകുന്നത് 

ആയിരിക്കുും.  

ക്ലൊര :െൊർളരൊളിൻ കകയുറ എന്നിവതയൊന്നുും ലഭിക്കുന്നിലല  

 

ഓവർസിയർ :െൊർളപ്പൊളിൻ ഫസ്റ്റ് എയ്തഡ് ളബൊക്റ്ട എന്നിവ 

വൊങ്ങിയ ിന്റ  ി എട െി ബിലല് രഞ്ചൊയത്തിതല ഏൽപ്പിക്കുക 

യൊതണങ്കിൽ ഫണ്ട് വരുന്ന മുറയ്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ൊണ്.  

രീ  :ഞങ്ങൾക്ക് ളവദനും ലഭിച്ചിട്ടിലല  

ഓവർസിയർ :പവതനാം ളകപ്ന്ദസർക്കൊരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫണ്ട് 
അനുസരിച്ചൊണ് കിട്ടുന്നത് രഞ്ചൊയത്തിൽ നിന്നുള്ള എലലൊ 

കൊരയങ്ങളുും കൃ യമൊയി തെയ്ത ിട്ടുണ്ട്  ൊമസിയൊത  തന്ന 

ഫണ്ട് ളകപ്ന്ദ സർക്കൊരിൽ നിന്നുും അനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്ട് 
അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ൊണ്. 

സിന്ധു :ള ൊലി സമയും 9 മണി മു ൽ 5 വതര ആതണന്നൊണ് 

രറയുന്നത് എന്നൊൽ മിക്ക കസറുകളിലുും  ൊമസിച്ചുവന്ന 

ളനരതത്ത ളരൊവുകയൊണ് തെയ്യുന്നത് ഒൻര ു മണി മു ൽ 5 

വതര ആതണങ്കിൽ എലലൊ സ്ഥലങ്ങളിലുും 9:00 മു ൽ 5 വതര 

 തന്നയൊകണും. 

ഓവർസിയർ :എലലൊളരർക്കുും 9 മണി മു ൽ 5 മണി വതര 

 തന്നയൊണ് പ്രള യക കസറിളലൊ പ്രള യക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നുും 

വയ യൊസങ്ങതളൊന്നുമിലല അങ്ങതന എതന്തങ്കിലുും ളനരതത്ത 

ളരൊവുകയൊതണന്ന് ഉതണ്ടങ്കിൽ രഞ്ചൊയത്തിൽ ഉെൻ  തന്ന 

അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ അ ിനുള്ള നെരെികൾ എെുക്കുന്ന ൊണ്  

അതിതനല്ലാാം കൃതയമായ മറുപെി ഓവർസിയർ ജാബിർ 

പറഞ്ഞു. റിപപ്പാർട്ട്  അാംരീകരിച്ചത്തിനു പശഷാം ഓവർ സിയർ 



അനന്തു ്രാമസഭയിൽ കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞു. ്രാമസഭ 12.45   

നു അവസാനിച്ചു. 

  

നിർവഹണ ഉഷദയാഗസ്ഥർോയുള്ള നിർഷേശങ്ങൾ  

ബി.ഡി.ഒ.  

 • ️മസ്റ്റർളറൊളിൽബിഡിഒ 

പ്പുുംസീലുുംര ിപ്പിക്കുന്ന ിളനൊതെൊപ്പും ീയ ികൂെിഇെുവൊൻപ്ശ
ദ്ധിളക്കണ്ട ൊണ്  

• ️അക്കൗണ്ടൻ്, ഡി. ഇ. ഒ .അപ്കിഡിറഡ്എൻ ിനീയർ, 

ഓവർസിയർ  

ളമറുമ്മൊർഎന്നിവർക്ക്അവരുതെെുമ ലകതളകുറിച്ചുുംഉത്തര
വൊദി വങ്ങതളകുറിച്ചുുംഏതറെുത്ത്നെപ്പിലൊക്കൊൻസൊധിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തികതള  കുറിച്ചുുംമ ിയൊയതപ്െയിനിതങ്കൊെുക്കുക  

•ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽത ൊഴിലൊളികതളയുുംത ൊഴിൽ
സ്ഥലങ്ങളുുംസന്ദർശിക്കുന്നത്രുണകരമൊയിരിക്കുും  

ണ്ടസപ്കട്റി / അസിസ്റ്റൻറ്ണ്ടസപ്കട്റി  



• ️മസ്റ്റർളറൊളിൽഒപ്പിനുും  സീലിനുും  

ഒപ്പും ീയ ികൂെിളെർക്കുവൊൻപ്ശദ്ധിക്കുക  

• ️ഏഴുര ിസ്റ്ററുകൾ, എും. ബുക്ക്എന്നിവസൊക്ഷയതപ്പെുത്തി  
ആധികൊരിക ഉറപ്പുവരുത്തുക  

• ️ത ൊഴിലൊളികളുതെഅവകൊശങ്ങൾ, 

അെിസ്ഥൊനസൗകരയങ്ങൾഎന്നിവഉറപ്പുവരുത്തുക  

•െികിത്സൊെിലവുകൾകൃ യമൊയിഅനുവദിക്കുവൊൻഉള്ളനെര
െികൾ സവീകരിക്കുക  

•ഏതറെുത്ത്നെപ്പിലൊക്കുവൊൻസൊധിക്കുന്നവർക്കുകൾക്ക്അനു
സൃ മൊയിതഷൽഫ്തപ്രൊ ക്റ്റ്കതണ്ടത്തിവയ്തക്കുക  

• ️വി ിലൻടആൻഡ്ളമൊണിററിങ്കമ്മിറിതയശക്തിതപ്പെുത്തുക. 

ആറുമൊസത്തിതലൊരിക്കൽരുന:സുംഘെിപ്പിക്കുകയുുംതെയ്യുക  

• ️എഎും. സിഅനുസരിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റി, 
ളസവനങ്ങൾപ്രളയൊ നതപ്പെുത്തുക. ളരജ് 78,16 .1    

നിർവഹണഉഷദയാഗസ്ഥർ(അേൗെൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . 

അപ്കിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ)  

• ️വർക്ക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമൊസ്റ്റർസർക്കുലറിൽരറയുന്ന  

പ്രകൊരമുള്ള 22 ളഡൊകയൂതമന്ററട  

ഉതണ്ടന്ന്ഉറപ്പവരുത്തിപ്രവൃത്തി  ഫയൽ യ്യൊറൊക്കുക  

• ️കസറ്ഡയറികൃ യമൊയിഎഴു ിസൂക്ഷിക്കുന്ന ിനുുംളമറ്  
മൊർക്ക്നിർളദശുംനൽകുക  

•മസ്റ്റർളറൊൾത ൊഴിലിെങ്ങളിൽഎത്തിച്ചുളപ്രൊ ക്റ്ട്ഇനീളഷയറീ
വ്മീറിുംഗ്കൂെിരണിആരുംഭിക്കുന്ന ിന്റസഹൊയിക്കുക  

•കൃ യമൊയഇെളവളകളിൽത ൊഴിലിെുംസന്ദർശിച്ചതെയ്ത ത ൊഴി
ൽഅളന്ന്എുംബുക്കിൽളരഖതപ്പെുത്തുക  



• ️ഡിമൊൻഡ്അനുസരിച്ച്ത ൊഴിൽനൽകുക  

• ️ത ൊഴിലൊളികൾക്ക്അെിസ്ഥൊനസൗകരയങ്ങൾഒരുക്കുക  

ഷമറ്റട  

• ️മസ്റ്റർളറൊൾകൃ യമൊയിഒതപ്പവപ്പിക്കുക  

• ️ഹൊ രൊകൊത്തവരുതെവിവരുംഅെയൊളതപ്പെുത്തുക    

• ️മസ്റ്റർളറൊളിൽത ൊഴിൽദിനങ്ങളുതെ ീയ ിഅെയൊളതപ്പെുത്തുക  

• ️കസറ്ഡയറിരൂർണ്ണമൊയുുംരൂരിപ്പിക്കുക  

•ത ൊഴിൽകസറുകളിൽതവച്ച്അരകെുംനെന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽകസ
റ്ഡയറിയിൽഎഴു ുകയുുംനിർവഹണഉളദയൊരസ്ഥതരഅറിയി
ക്കുകയുുംെികിത്സഉറപ്പൊക്കുകയുുംതെയ്യുക  

• ️നിശ്ചി അളവിലുുംരുണനിലവൊരത്തിലുുംള ൊലിതെയ്യുന്നുണ്ട്  
എന്ന്ഉറപ്പവരുത്തുക  

  

ഉഷദയാഗസ്ഥരുണ്ടട ചുമതലകൾ   

ഷലാേടഷപ്പാപ്ഗാം ഓഫീസർ  

  

രഞ്ചൊയത്തുകതളത ൊഴിലുറപ്പുരദ്ധ ിയുതെതഷൽഫ്തഷൽഫ്ഓ
ഫ്  

തപ്രൊ ക്റ്റ് യ്യൊറൊക്കുന്ന ിലുുംവിളകപ്ന്ദീകൃ ൊസൂപ് ണുംനെപ്പി
ലൊക്കുന്ന ിലുുംരൊകതപ്പെുത്തണും. 

ഈമസ്റ്റർളറൊൾവി രണുംതെയ്യുക,  

രഞ്ചൊയത്തുകളുതെത ൊഴിലുറപ്പ്രദ്ധ ിയുതെനിർവഹണളമൽ
ളനൊട്ടുംവഹിക്കുക. രദ്ധ ിയുതെലഭിച്ചവിഭവങ്ങളുതെയുും, 

വി രണുംതെയ്ത വയുതെയുും,  



ഉരളയൊരിച്ചവയുതെയുുംകണക്കുകൾസൂക്ഷിക്കുക. 

ആവശയമൊയര ിസ്റ്ററുകൾസൂക്ഷിക്കുക.  

പഞ്ചായത്തടണ്ടസപ്കട്റി/ അസിസ്റ്റന്ററ്ണ്ടസപ്കട്റി  

തസപ്കട്ടറിത ൊഴിലുറപ്പ്രദ്ധ ിയുതെളമൽളനൊട്ടുംപ്രവൃത്തികളു
തെബിലലുകൾയഥൊസമയുംഅുംരീകരിക്കുക. 

ത ൊഴിലൊളികളുതെളവ നുംയഥൊസമയുംഅുംരീകരിക്കുക, 

ത ൊഴിലൊളികളുതെളവ നുംയഥൊസമയുംഡി. ബി.െി  
മുഖൊന്തിരുംത ൊഴിലൊളികളുതെഅക്കൗണ്ടിതലത്തിതയന്ന്ഉറപ്പൊ
ക്കുക  

ഓവർസിയർ/ എൻജിനീയർ  

പ്രൊമസഭ ീരുമൊനപ്രകൊരുംപ്രവൃത്തികൾകതണ്ടത്തുകപ്രൊഥമിക
എസ്റ്റിളമറ് യ്യൊറൊക്കുകപ്രവൃത്തിയുതെസൊളങ്ക ികമൊയകൊരയ
ങ്ങൾത ൊഴിലൊളികൾക്കവിശദമൊക്കുക. 

പ്രവൃത്തിയുതെഅളവുകൾളരഖതപ്പെുത്തുക.  തെക്ക്തമഷർ   

തെയ്യുക,  ബിലലുകൾ യ്യൊറൊക്കുവൊൻഡി. ഇ. ഒതയ.  

സഹൊയിക്കുക  

ഡാറ്റാ എൻപ്ടി ഓപഷററ്റർ  

മടറർ  ളറൊൾവി രണത്തിന്റസഹൊയിക്കുക. 

രൂർത്തിയൊയമസ്റ്റർളറൊളുകൾ  

ളമറിൽനിന്നുുംളശഖരിച്ചവർക്ക്ബിലലുകൾരൂർത്തീകരിളച്ചവ ന  

വി രണത്തിന്നെരെിസവീകരിക്കുക. ര ിസ്റ്ററുകൾസൂക്ഷിക്കുക. 

ത ൊഴിലൊളികളുതെളവ നും (ഡി.ബി. െി) 
മുളഖനഎന്ന്ഉറപ്പൊക്കുക  

ഷമറ്റട  

പ്രവൃത്തിയുതെളമൽളനൊട്ടും.ത ൊഴിൽകൊർഡിൽആവശയമുള്ളവി
വരങ്ങൾ  കൃ യമൊയിളരഖതപ്പെുത്തുക. 

അളളപ്വഖതപ്പെുത്തൊനുള്ളതമഷർതമൻ്ബുക്ക്പ്രവൃത്തി  



സ്ഥലത്ത്സൂക്ഷിക്കുക. 

ദിവസവുുംത ൊഴിലൊളികളുതെഹൊ ർമസ്റ്റർളറൊളിൽഉറപ്പുവരു
ത്തുക. രൂർത്തിയൊയ  മസ്റ്റർ  ളറൊൾ  

ളഡറൊഎൻപ്െിഓപ്പളറററുതെരക്കൽഎത്തിക്കുക. 

 

 

 


