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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 : ്രാണിദയാെ്

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/367693

വർകിന്ടറ ദ്രര് : ്രാണിദയാെ് ഇരുമ്പഭാ്തുള്ള ഭൂമിയിൽ

നീർതൊധിഷ്ഠിത മ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ



എസിദമറ്റ് തുക : 200000

െിലവായതുക : 189100

മസദറാൾഎ്ം : 25

✅ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 01/11/2018

✅അവസാനിച്ചത് : 14/01/2019

1.ടെക്ലിസ് :കംതിറ്റ്അല്ല, ദ്രജ് നമ്പർദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല

2.ആകൻതാൻദകാപി :ഉണ്

3.എഎസ് : ഉണ്,ടസപകട്ടറി ഒപിട്ടിട്ടില്ല

4.െിഎസ് :ഉണ് ടസപകട്ടറികസൻഇല്ല,

5.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്റ് :ഉണ,്

6.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് : ഇല്ല

7.ഡിമാന്റ് ദഫാം : ഇല്ല

8.അദലാദകഷൻദഫാം :ഉണ്,

9മാസദറാൾ :ഉണ്,ടവട്ടിതിരുതലുകൾഉണ്. ❌മാസദറാൾനമ്പർ 11076,

11077, 11884ഇതിൽഎല്ലാംരണുേിവസടതടതാഴിൽഒപിട്ടതിനു ദശഷം

ടവട്ടിയിരികുന്നതായികാണടപട്ടു. മാസദറാൾനമ്പർ 12260, 12261ഇവയിൽ

ഒപിട്ടതിനു ദശഷംഒരു ടതാഴിൽേിനംടവട്ടിയിരികുന്നു.മാദസദറ്റാൾനമ്പർ

14654, ( ദജാബ്കാർഡ്നമ്പർ 016/42സുതകുമാരിMഒപിട്ടതിനു ദശഷം

അബ്ടസന്റ ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു), മാസദറാൾനമ്പർ 17847, 17848ഒരു

േിവസടതഹാജർടവട്ടിയിരികുന്നു.

10.മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഉണ,് വിവരങ്ങൾ്രൂർ്മല്ല

11.ദവജ് ലിസ് :ഉണ്

12.FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല

13.Mബുക് :ഉണ്

14.ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല

15.GEO Trake ദഫാദട്ടാ :ഇല്ല



16.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ.്സർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ്.

17.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

18.3ദസജ് ദഫാദട്ടാ :ഉണ് (അതിൽ പ്രവർതിതുെങ്ങുന്നതിനു മുൻ്ര് ഉള്ള

ദഫാദട്ടാഇല്ല )

❇️കസറ്റ്ഡയറികടണതലുകൾ

കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്ടതാഴിൽേിനം

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള

പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ട് ഉണ.്ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെക

ഉണായിരുന്നു, സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്

2.വാർഡ് : ്രാണിദയാെ്

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/387156

വർകിന്ടറ ദ്രര് : 16റാം വാർഡിടലകാവുവിള ഭാ്തടലഭൂമിയിൽ

നീർതൊധിഷ്ഠിത മ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ

എസിദമറ്റ് തുക : 135000

െിലവായതുക : 77280

മസദറാൾഎ്ം : 7

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 14/12/2018

അവസാനിച്ചത് : 28/03/2019

✅കവർദ്രജ് :ഉണ്

✅ടെക്ലിസ് :ഇല്ല

✅ആകൻതാൻദകാപി :ഉണ്

✅ ഭരണനുമതി : ഉണ,്ടസക്ത്യൂർ ദകാപിആണ്

✅സാദങതികഅനുമതി :ഉണ്, ടസക്ത്യൂർ ദകാപിആണ്.

✅വിശേമായഎസിദമറ്റ് :ഉണ,്സാദങതികവിേഗ്ധൻകസൻഉണ്.

✅ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഇല്ല

✅ടതാഴിലിനു ദവണിഉള്ളഅദ്രക : ഇല്ല.



✅അദലാദകഷൻദഫാം :ഉണ,്

✅മാസദറാൾ :ഉണ്.. ടവട്ടിതിരുതലുകൾഇല്ല.

✅മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഉണ്.

✅ ദവതന ലിസ് :ഉണ്

✅ FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല

✅Mബുക് :ഉണ്.ടസപകട്ടറിയുടെസർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ്.

✅ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല

✅GEO Trake ദഫാദട്ടാ :ഇല്ല

✅പ്രവർതി്രൂർതീകരിച്ച സർട്ടിഫികറ്റ് .ഇല്ല

✅കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

(കണതലുകൾ)

*കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .പ്രവർതി

നിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ് . ടതാഴിലുറപ്

ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകഇല്ലായിരുന്നു. സന്ദർശനകുറിപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.ടതാഴിലാളികളുടെസാക്ത്യ്രപതംഉണ്.എന്നാൽ

ടതാഴിലാളികളുടെഒപില്ല.വിജിലൻസ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ്കമിറ്റി

റിദപാർട്ടിൽഅം്ങ്ങളുടെ ദ്രരുംഒപും ഉണ്,എന്നാൽസാനം

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

പതീ ദസജ് ദഫാദട്ടാപ്ാഫിൽ പ്രവർതിനെന്നുടകാണിരുന്നദ്രാളും

കഴിഞ്ഞതിനു ദശഷമുള്ളദഫാദട്ടാപ്ാഫ് ഉണ്, എന്നാൽ പ്രവർതി

തുെങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുള്ളദഫാദട്ടാപ്ാഫ്ഇല്ല.

3.വാർഡ് :പ്പാണിദയാട്

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF /367694

വർകിന്ടറ ദ്രര് : 16-ആംവാർഡ്ആയ്രാണിദയാെ്വാർഡ്കളതുകാൽ

ഭാ്തിടലഭൂമിയിൽനീർതൊധിഷ്ടതമ്്ജലസംരകണപ്രവർതി

(ബണ്,തട്ട്തിരികൽ )



എസിദമറ്റ് തുക : 200000

െിലവായതുക : 189336

മസദറാൾഎ്ം : 22

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 10/12/2018

അവസാനിച്ചത് : 08/02/2019

1.കവർദ്രജ.് ഉണ്

2..ടെക്ലിസ് :ഉണ്.്രൂര്ണമായിട്ടില്ല

3.ആകൻതാൻദകാപി :ഉണ്

4.ഭരണാനുമതി : ഉണ്.

5.സാദങതികാനുമതി :ഉണ്.

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്റ് :ഉണ.്

7.അബത്സെ്പൊക്റ്റ്എസിദമറ്റ്:ഉണ്.

8.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഇല്ല

9.ഡിമാന്റ് ദഫാം :ഉണ്.നിശ്ചിതമാതൃകയിൽആണ്.

10.അദലാദകഷൻദഫാം :ഉണ്.

11.മാസദറാൾ :ഉണ.്്രൂർണമാണ.്

12.മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് : 2ൊകിം്് ദഫാം ഉണ്. 2ആംമടതൊകിം്് ദഫാം

്രൂർണമല്ല.

13.ദവജ് ലിസ് :ഉണ്,്രൂർണമാണ.്

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല.

15.Mബുക് :ഉണ്,സാക്ത്യടപെുതിയസർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ് .

16.ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല

17.GEO Trake ദഫാദട്ടാ :ഉണ്. 3ദസജ് ദഫാദട്ടാസ് ഉൾടപെുതിയിട്ട് ഉണ്.

18.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ് :ഉണ.്



19.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

*.AS, TS നമ്പർതീയതിഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ട് ഉണ്.

.ടെക്ലിസ് ഉണ്. ADSഒപ്ഇല്ല.

.ടപ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിം്്കൂെിയ ദഡറ്റ് ഉണ്.

*.കസറ്റ്ഡയറിയിൽടപ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിം്്കൂെിയിട്ടുണ.് ADSഒപ്കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

*.ടതാഴിൽേിനം ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .

*.പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ.്

*.ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകഇല്ലായിരുന്നു.

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .

ഫീൽഡ് ടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്ട്

1.്രാണിദയാെ്ഇരുമ്പഭാ്തിടലഭൂമിയിൽ

നീർതൊധിഷ്ഠിതമ്്ജലസംരകണ

പ്രവർതനങ്ങൾ

Mbookടപ്രകാരം ഉള്ള പ്രവർതികൾ

മഴകുഴി -25

കദമ്പാസ്്രിറ്്റ :5

ദകാൺെൂർ ദപെഞ് :35

ബണ് :35

ഫയലിടലഡീടറ്റയിൽസ് പ്രകാരംഇന്ദിരാമ,ശാന്തകുമാരി,

സുകബോബീവിവസന്തഎന്നിവയുടെവസ്ുവാണ്ഫീൽഡ്



വിസിറ്റിൽനായിസന്ദർശിച്ചത്

*ഇന്ദിരാമയുടെവസ്ുവിൽമരിച്ചീനി,വാഴ, ദെന, ദെമ്പ്

തുെങ്ങിയവകൃഷിടെയ്ിരുന്നതായി കാണാൻസാധിച്ചു

മരിെിനിവിളടവെുപ്കഴിഞ്ഞിരുന്നു മഴകുഴിനാടല്ം

കാണാൻസാധിച്ചുഅവിടെബണ്തിരിച്ചിട്ടുണ്,

*വസന്തയുടെവസ്ുവിൽഅഞ്മഴകുഴികൾകാണാൻ

സാധിച്ചുകുടറടയാടകമ്് മൂെി ദ്രായസിതിയിലാണ്

ഇദപാൾഅവർരടണ്തിൽടതങ്ങ്നാട്ടിട്ടുണ്

വസ്ുവിൽതട്ട് തിരിച്ചു ടകാെുതിട്ടുണ്,കൂൊടത ദെന,

ദെമ്പ്,മഞ്ഞൾതുെങ്ങിയകൃഷികൾടെയ്തായികാണാൻ

സാധിച്ചു

*ശാന്തകുമാരിയുടെവസ്ുവിൽവാഴ, ദെന, ദെമ്പ് മരച്ചീനി

തുെങ്ങിയകൃഷികൾടെയ്ിരുന്നതായി കാണാൻസാധിച്ചു,

ബണ് തിരിച്ചു ടകാെുതതായികാണാൻസാധിച്ചുഅവിടെ

മഴകുഴിആടറ്ംകാണാൻസാധിച്ചു.

*സുകബേയുടെവസ്ുവിൽവാഴനട്ടിട്ടുണ് ടതങ്ങിന്തെം

ദകാരിയിട്ടുണ് മരിച്ചീനിവിളടവെുപ്കഴിഞ്ഞിരുന്നു

അവിടെഅഞുമഴകുഴി എെുകാൻ

നിർദ്ദേശിച്ചിരുടന്നങിലും ഉെമസന്ടറനിർദ്ദേശപ്രകാരം

ഒടര്ദമഎെുതിരുന്നുള്ളു, ്രണഭാ്മായതിനാൽ

ഒലിപില്ലാതതിനാൽഇല്ലാതതിനാൽഒടര്ംമതിഎന്ന്

്രറഞ്ഞത.്

കടണതിയത്.



മഴകുഴി -16

കദമ്പാസ് pit :1

ദകാൺെൂർ ദപെഞ് :കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല

ബണ് :16(കുടറസലങ്ങൾകാെ്്രിെിച്ചുകിെകുന്നതിനാൽ

എ്ിതിട്ടട്രെുതാൻകഴിഞ്ഞില്ല)

2.പ്രവർതിയുടെ ദ്രര് :്രതിനാറാംവാർഡ്

കാവുവിള ഭാ്തിടലഭൂമിയിൽ

നീർതൊധിഷ്ഠിതമ്് ജലസംരകണ

പ്രവർതികൾ.

എംബുക് പ്രകാരം

മഴകുഴി 5,

കദമ്പാസ്്രിറ്്റ 3,

ബണ് 10,

ടകാണുർ ദപെഞ് 6എന്നിവയാണ്ഉണായിരുന്നത്.

സൂര്ത്യ,െിപത, സുലുകുമാരി, ലളിത, തുളസി..എന്നിവരുടെ

വസ്ുകളാണ്സന്ദർശിച്ചത.്എന്നാൽഇവിടെഒന്നുംതടന്നഎം

ബുക്പ്രകാരം്രറഞ്ഞിരികുന്നയാടതാന്നും ടെയ്ിട്ടില്ല.

സൂര്ത്യയുടെവിളവൃതിയാകിഇദപാൾകാെു്രിെിച്്ച



കിെകുന്നു.െിപതയുടെയും്രറമ്പ് വൃതിയാകിഅതും

കാെു്രിെിച്്ചഅവസയിലാണ്.സുലുകുമാരിയുടെവസ്ുവിൽ

മരച്ചീനികുഴിടയെുതു,വാഴനട്ടു, മരിച്ചീനിഇദപാൾ

വിളടവെുതു.കുളംകുഴിച്ചിരുന്നു എന്നാൽകുളംഇദപാൾ

ഉ്രദയാ്ശൂന്ത്യമായികിെകുന്നഅവസയാണ്.ലളിതയുടെ

വസ്ുവിൽമരച്ചീനികുഴിഎെുകുകയും്രറമ്പ് വൃതിയാകി

ടകാെുകുകയാണ്ടെയ്ത.്തുളസിയുടെ്രറമ്പും

വൃതിയാകിടകാെുതുഅത്ഇദപാൾകാെു്രിെിച്്ച

കിെകുന്നു.

കടണതുലുകൾ

എം പ്രകാരമുള്ള പ്രവർതികൾഒന്നുംകടണതാൻ

കഴിഞ്ഞില്ലഅങ്ങടനടെയണടമന്ന്്രഞായത്അധികൃതർ

്രറഞ്ഞില്ലഎന്നാണ്മാറ്്റ്രറഞ്ഞത്.

3..്രതിനാറാംവാർഡിടലകളതുകാൽ

ഭൂമിയിൽമ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ

Mbookടപ്രകാരം ഉള്ള പ്രവർതികൾ

മഴകുഴി 20

കദമ്പാസ്്രിറ്്റ 4

ദകാദണാർദപെഞ് 40

ബണ് 45
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ഫയലിടലഡീടറ്റയിൽസ് പ്രകാരംഅംബിക, സുദരഷ്ബാബു,

സുധ, സുകുമാരിഎന്നിവരുടെവസ്ുവിൽആണ്സന്ദർശനം

നെതിയത്

അംബികയുടെവസ്ുവിൽവാഴമരച്ചീനികൃഷിഎന്നിവ

കാണാൻസാധിച്ചുഎന്നാൽmbook പ്രകാരമുള്ള

ഒരുപ്രവർതിയുംഇവിടെടെയ്ിട്ടില്ല

സുദരഷ്ബാബുവിന്ടറ വസ്ുവിൽവാഴ, മരച്ചീനികൃഷി

എന്നിവടെയ്ിരുന്നതായിആയികാണാൻസാധിച്ചു മരിച്ചീനി

വിളടവെുത്കഴിഞ്ഞു

സുധയുടെവസ്ുകാെു്രിെിച്്ചകിെകുകയാണ്, ദമറ്്റ ്രറഞ്ഞത്

ടപ്രകാരംവാഴകുഴി,മരിച്ചീനികുഴിഎന്നിവഎെുതു

ടകാെുതിരുടന്നങിൽഉെമസന്നട്ടില്ലഎന്നാണ്്രറഞ്ഞത്.

സുലുകുമാരിയുടെവസ്ുവിൽഒരുകുളംഎെുതിട്ടുണ്,

ഇദപാൾഉ്രദയാ്്ത്യശൂന്ത്യംആയനിലയിൽആണ്ഇത്

കാണാൻസാധിച്ചത.്

അവിടെമരിച്ചിനിനട്ടിട്ടുണായിരുടന്നങിൽവിളടവെുതു

കഴിഞ്ഞു.

കടണതുലുകൾ

ദമല്പറഞ്ഞഒരിെതുംmbookടപ്രകാരം ഉള്ള ഒരുപ്രവർതിയും

ടെയ്തായികാണാൻസാധിച്ചില്ല.



****

ഫീൽഡ്വിസിറ്്റസമയതുകണഒരു ടതാഴിലാളികളും,

്രരാതികൾഒന്നും്രറഞ്ഞില്ല.

#്രാണിദയാെ് ഭാ്തിടലരമഎന്നമാറ്റിന്കീഴിലുള്ള

ടതാഴിലാളികൾടതാഴിൽഇല്ലാതിരുന്നസമയതുഒരു

വിധവയായസ്പതീയുടെ്രെികൾനിറഞ്ഞവഴി്രുനരുദ്ധരിച്ചു

ടകാെുതത്അഭിനന്ദനീയംആയ പ്രവർതിയാണ്.

നിർദേശങ്ങൾ

ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ

ഗ്രാമസഭതീരുമാനപ്രകാരംപ്രവൃത്തികൾകണ്ടെത്തുകപ്രാഥമികഎസ്റ്റിമേറ്റ്തയ്യാറാ

ക്കുകപ്രവൃത്തിയുടെസാങ്കേതികമായകാര്യങ്ങൾതൊഴിലാളികൾക്ക്വിശദമാക്കുക.

പ്രവൃത്തിയുടെഅളവുകൾരേഖപ്പെടുത്തുക. ചെക്ക്മെഷർ ചെയ്യുക,

ബില്ലുകൾതയ്യാറാക്കുവാൻഡി.ഇ. ഒയെ. സഹായിക്കുക

മേറ്റ്

പ്രവൃത്തിയുടെമേൽനോട്ടം.തൊഴിൽകാർഡിൽആവശ്യമുള്ളവിവരങ്ങൾ

കൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തുക.

അളവ്രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളമെഷർമെൻറ്ബുക്ക്പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത്സൂക്ഷിക്കുക.

ദിവസവുംതൊഴിലാളികളുടെഹാജർമസ്റ്റർറോളിൽഉറപ്പുവരുത്തുക.പൂർത്തിയായ

മസ്റ്റർ റോൾ ഡേറ്റാഎൻട്രിഓപ്പറേറ്ററുടെപക്കൽഎത്തിക്കുക.

*ഗ്രാമസഭയിലെ നിർദേശങ്ങൾ




