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ആമുഖം

പ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിസ്വതപന്തഭാരതതിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുംസുപ്രധാനവുംശക്തവുമാ

യനിയമമാണ്മഹാത്മ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമം.ഇന്ത്ത്യയിടലസാധാരണകാരായജനങ്ങളു

ടെടതാഴിൽടെയുവാനുള്ളഅവകാശടതസംരകിച്ചുനിലനിർതുന്നതിനായിഇന്ത്ത്യൻ്രാർലടമൻറ്അം

്ീകരിച്ച്, പ്രസിഡൻറ്ഒപുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റംബർമാസംഅഞാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു.  

ഇന്ത്ത്യയിടലപ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിനിരവധിപ്ാമവികസന്രദ്ധതികൾനെപിലാകിയിരുന്നു

ടവങിലും്ുണഫലംശരിയായവിധതിൽജനങ്ങളിൽഎതാതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്്രാർലടമൻറ്്രാസാ

കിയമഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്നിയമതിന്ടറപ്രാഥമികലക്ത്യംഒരുപ്ാമീണകുെുംബ

തിന്നിയമംവഴിഒരുസാമ്പതികവർഷം 100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതാണ.്

പ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനും

 ടമച്ചടപട്ടജീവിതസാഹെര്ത്യംഉറപാകുന്നതിനുംഅതിലൂടെോരിപേ്ത്യനിർമാർജ്ജനവുംസുസിരവികസന

വുംആണ്ഈനിയമതിന്ടറ  പ്രാധാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപികുകയുംമാന്ത്യമായദവതനംനൽകിഅവരുടെകുെുംബ

തിന്പകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്ോരിപേ്ത്യതിൽനിന്നുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിലൂടെഓദരാ  പ്രദേശതിന്ടറയുംവിഭവാെിതറശക്തമാകുകയും,

അതിലൂടെവരൾച്ച, മട്ാലിപ,് ടവള്ളടപാകം,

വനനശീകരണംതുെങ്ങിയ്രാരിസിതികപ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരകണംനൽകുകയുംഅതിലൂടെഉത്്രാ

േനം, ഉത്്രാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവാനും്രദ്ധതിപ്രവർതനങ്ങളിൽകൂെികഴിയുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനതിന്ഏറ്റവുംപ്രധാനടപട്ടഘെകമാണ്ജലസംരകണവുംഅതിൻടറസുരകിത

ത്വവുംഇവടതാഴിലുറപ്പ്രവർതനങ്ങളിൽഉറപ്വരുതുവാൻകഴിയുന്നു.

2018-

ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയപ്രളയേുരന്തംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ.്ദകരളതിടലഎല്ലാജില്ലകളിലുംഈപ്രളയംവ

ളടരയധികംേുരന്തങ്ങൾഉണാകിയിട്ടുള്ളതാണ്.അദതദകരളംതടന്നയാണ്മാർച്ച്മാസദതാെുകൂെിശക്തമാ

യവരൾച്ചയുംകുെിടവള്ളകാമവുംഅനുഭവടപെുന്നത്.ഈഅവസരതിലാണ്എപതദയാനൂറ്റാണുകളായി

നാംനിർമിച്ചകിണറുകൾ,

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെപ്രാധാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത്.ജലസുരകടയകുറിച്ച്െിന്തികുദമ്പാൾഅതിനുദവണ

വലിയസാദങതികവിേ്ത്യടയകുറിച്ചാണ്നാംആേ്ത്യംെിന്തികുക.

ടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിനമുക്പ്രധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്നഒരു  വസ്ുതയാണ്മഴകുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമാണപ്രവൃതികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂെുതലായുംപശദ്ധടെലുതിയാൽഭൂ്ർഭജലടത

അളവിടനനമുക്നല്ലരീതിയിൽഉയർതുവാൻസാധികുന്നു.പ്രധാനമായുംദമൽപറഞ്ഞപ്രശ്നങ്ങൾജലസംര

കണതിനുംജലസംഭരണതിന്കാര്ത്യമായരീതിയിൽതടന്നബാധികുന്നു.

്രതിമൂന്നാം്രഞവത്സര്രദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്ബനടപെുതികാർഷിക്രദ്ധതികൾജനങ്ങളിടല

തികൽ, കാർഷിദകാത്്രാേനതിൽസ്വയം്രര്ത്യാപ്തകകവരികൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്ത്യഭൂമിയിലുംട്രാതുസാ്രനങ്ങളിലുംഫലവൃകങ്ങൾടവച്ചു്രിെിപികൽ,

എന്നിവനെതിവരുന്നു. ്രഞായതിടലവിവിധദതാെുകളിൽതെയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ,

്രെുതാകുളം, നീർകുഴി, കയാലനിർമാണം,

കിണർറീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

 ഇങ്ങടനമഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളായജനങ്ങൾക്ടതാഴിൽ

േിനങ്ങൾഉറപാകുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരംടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള്രദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെപ്ാമീണദമഖലയുടെ

 സുസിരആസ്ിവികസനംഎന്നതാണ്ലക്ത്യംടവകുന്നത്. 2005-

ൽപ്രാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്ത്യയിടല 200 ജില്ലകളിൽപ്രഥമഘട്ടതിൽനെപിലാകുകയും
2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിദലകുംവ്ത്യാ്രിപികുകയുംടെയ്ു.അതനുസരിച്ച്ദകാട്ടയംജില്ലയിലും്രദ്ധതിപ്രവർത

നങ്ങൾതുെങ്ങുകയുംഇദപാഴുംതുെർന്നുടകാണിരികുകയുംടെയുന്നു.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളിേൾക്ഉറപ്നൽേുന്നപ്പത്അവോശങൾ

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

2. അദ്രകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്കകപറ്പറസീത്ലഭികുന്ന

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

3. അടല്ലങിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആേ്ത്യടത 30 േിവസം (1/4

&്രിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദപ്രാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅടല്ലങിൽദവതനതിന്ടറ  10%

അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം



3

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.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിപ്രകാരംടതാഴിലാളികൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടള

കുറിച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽപ്രസ്ാവിച്ചിട്ടുണ.്

ടതാഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതായവിശേീകരണംഈറിദപാർ

ട്്ടമുഖാന്തരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്എതികുവാൻസാധികും.ഈറിദപാർട്്ടഅെിസാനതിൽ

നിങ്ങൾക്പ്രാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതാ്രരമായകാര്ത്യങ്ങൾകകവരികാൻനിങ്ങൾക്ഏവർ

കുംകഴിയടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതിേൾ

1. വിഭാ്ംഎ :പ്രകൃതിവിഭവ്രരി്രാലനവുമായിബനടപട്ടട്രാതുപ്രവൃതികൾ

2. വിഭാ്ംബി:

സമൂഹതിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്തി്തആസ്ികൾഖണിക

5ൽ്രരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്മാപതം

3. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയപ്ാമീണഉ്രജീവനമിഷൻനിബനനകൾഅനുസരികുന്നസ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾ

ക്ട്രാതുഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വിഭാ്ംഡി: പ്ാമീണഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡിറ്

ട്രാതുസമൂഹം്രദ്ധതിനിർവഹണടത്രറ്റിയുംട്രാതുധനംടെലവഴികുന്നതിടനകുറിച്ചും്രരസ്ത്യവുംസ്വ

തപന്തവുമായനെതുന്ന്രരിദശാധനയാണ്സാമൂഹ്ത്യഓഡിറ്്റ.ടതാഴിലുറപ്നിയമംഅനുശാസികുന്നത്വർഷ

തിൽഎല്ലാവാർഡിലുംരണ്പ്രാവശ്ത്യംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭനിർബനമായുംനെദതണതാണ.്സുതാ

ര്ത്യതഉറപുകുവരുതി,

അഴിമതിരഹിതമാകുകയുംഅതുവഴിസേ്ഭരണംസാധ്ത്യമാന്നതിനുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റസമൂഹടത്രാക

ടപെുതുന്നു.്രദ്ധതിവിഭാവനംടെയുന്നരീതിയിൽ്ുണദഭാക്താകളുടെജീവിതസാഹെര്ത്യതിൽഫലപ്രേ

മായമാറ്റംസൃഷ്ടികുന്നതിന്ട്രാതു്രണംശരിയായരീതിയിൽവിനിദയാ്ിച്ച്ലക്ത്യപ്രാപ്ികകവരിച്ചിട്ടു

ദണാഎന്നവിലയിരുതലും  ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റനെതുന്നു.

കഴിഞ്ഞ്രതുവർഷമായിതുെർന്നുടകാണിരികുന്ന്രദ്ധതിപ്രവർതനങ്ങടളകുറിച്ചുള്ള

 സാമൂഹികഓഡിറ്്റ, ടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിനിയമംടസകൻ 17 (2)

അനുസരിച്ച്എരുദമലി്രഞായതിൽ്രതാംവാർഡ്ുമരം്രാറയിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23

വടരനെതടപട്ടു.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗേിയ

1 പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്ാക്ലതിലുംപ്ാമ്രഞായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സനായദ്ാക്ഓഫീസർ

(BDO), ്രഞായട ത്്സെപകട്ടറി,

മറ്്റനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർതുെങ്ങിയവരുമായിദ്ാക്റിദസാഴ്സ്ദ്രഴത്സെൺനെതിയകൂെിയാദലാെനയിൽ

ഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്

 തുെർപ്രപകിയകൾആസൂപതണംടെയുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭാതീയതിനിശ്ചയികുകയുംടെയു

ന്നു.

2. േയൽപ്പരിദശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്

 മുൻ്രുള്ളആറ്മാസകാലയളവിൽവാർഡിടലപ്രവൃതിഫയലുകൾ, ഏപഴജിസറുകൾ,

അദതാടൊപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മ്രരിദശാധനനെതുന്നു.
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3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരാപ്രവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽപ്രതി്രാേികുന്നഅളവിലും്ുണതിലുംനെപിലാകിയിട്ടുദണാഎന്നും

ആപ്രവൃതിയുടെ്ുണഫലതിന്ടറ

 വ്ത്യാപ്ിതിട്ടടപെുതുകയുംപ്രസ്ുതടതാഴിലിെങ്ങളിൽടതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിദകണഅവകാശആനുകൂല്ത്യ

ങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണാഎന്നും  പ്രവൃതിസല്രരിദശാധനയിലൂടെലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം

്രദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളുടെവീെുവീൊന്തരംടെന്ന്ദനരിൽകണ്്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണടതകുറിച്ചും

്ു

ണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള  അഭിപ്രായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂ്രികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ്രരിദശാധന, പ്രവൃതിസല്രരിദശാധന,

വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്്റപ്രപകിയകടണതലുകളുടെവസ്ുനിഷ്ഠമായടതളി

വ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ  ദബാധവൽകരണം

സാമൂഹ്ത്യഇെട്രെലുകളിലൂടെ്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രൗരാവദബാധം

 ഉയർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയവിജയിപികുകയുംടെയുന്നതിന്ആവശ്ത്യമായദബാധവൽകര

ണംപ്രവർതനങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്രപകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

 ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭയിൽെർച്ചടെയ്്അം്ീകാരംനെതുന്നതിനാവശ്ത്യമായകരെ്റിദപാർട്്ടതയാറാ

കുന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

്രശ്ചാതലംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യപ്രേമായസലത്പ്ാമസഭദെർന്ന്ക

രെ്റിദപാർട്്ടഅവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുതൽപ്രപകിയകളും,

അം്ീകാരംദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെ്രെികളുംകകടകാള്ളുന്നു

വാർഡ് : ഭ്വതിപ്പുരം

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/361194

വർകിന്ടറ ദ്രര് : ഭ്വതി്രുരം കുഴിവിളകം ഭാ്തടലഭൂമിയിൽ

നീർതൊധിഷ്ഠിത മ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ

എസിദമറ്റ് തുക : 200000

െിലവായതുക : 191544

മസദറാൾഎ്ം : 18

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 04/11/2018

അവസാനിച്ചത് : 17/12/2018
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1.ടെക്ലിസ് :ഉണ്..്രൂർ്മല്ല

2.ആകൻതാൻദകാപി :ഇല്ല

3.എഎസ് : ഉണ്,ടസപകട്ടറി ഒപിട്ടിട്ടില്ല

4.െിഎസ് : ഉണ്..സാദങതികവിധക്തന്ടറഒപില്ല.

5.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്റ് :ഉണ,്സാദങതികവിേഗ്ധൻകസൻഇല്ല

6.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഇല്ല

7.ഡിമാന്റ് ദഫാം : ഉണ.്.എന്നാൽകൃത്ത്യമായരീതിയിൽഉള്ളതല്ല

8.അദലാദകഷൻദഫാം :ഉണ്,

9.മാസദറാൾ :ഉണ്..ഹാജരിൽടവട്ടിതിരുതലുകൾഇല്ല

10.മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഉണ.്

11.ദവജ് ലിസ് :ഉണ്

12. FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല

13.Mബുക് :ഉണ്,

എം.ബുകിൽഅസിസന്റ് എഞിനീയരുടെ സർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ്.എന്നാൽ

ഒപുംസീലുംഇല്ല.

14.ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല

15.GEO ട്രാക്ക് ദഫാദട്ടാ :ഇല്ല

16.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ.് Und..അധികാരിയുടെഒപില്ല.

17.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

(കണതലുകൾ)

*കവർദ്രജിൽ ഒന്നും ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല .പ്രവർതിനിർവഹണം

വഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ് . ടതാഴിലുറപ്

ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകഇല്ല , സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

drwaingആൻഡ്ഡികസൻ ഇല്ല.

വാർഡ് : ഭ്വതിപ്പുരം

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/345236
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വർകിന്ടറ ദ്രര് :ഭ്വതി്രുരം വാർഡിടലദതാട്ടുമുക് ഭാ്തടല

കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ തട്ട്ബണ് മഴകുഴിതുെങ്ങിയമ്് ജലസംരകണ

പ്രവർതികൾ

എസിദമറ്റ് തുക : 200000

െിലവായതുക : 185745

മസദറാൾഎ്ം : 18

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 07/01/2019

അവസാനിച്ചത് : 19/02/2019

കവർദ്രജ് ഇല്ല

1.ടെക്ലിസ് :ഇല്ല

2.ആകൻതാൻദകാപി :ഇല്ല

3.എഎസ് : ഉണ്,ടസപകട്ടറി ഒപിട്ടിട്ടില്ല

4.െിഎസ് :ഉണ് ടസപകട്ടറികസൻഇല്ല,

5.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്റ് :ഉണ,്സാദങതികവിേഗ്ധൻകസൻഇല്ല

6.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഇല്ല

7.ഡിമാന്റ് ദഫാം : ഇല്ല

8.അദലാദകഷൻദഫാം :ഇല്ല

9.മാസദറാൾ :ഉണ്.. ഹാജരിൽടവട്ടിതിരുതലുകൾകാണടപട്ടു.

10.മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഇല്ല

11.ദവജ് ലിസ് :ഉണ്

12. FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല

13.Mബുക് :ഉണ്

14.ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല

15.GEO Trakeദഫാദട്ടാ :ഇല്ല

16.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ.്ഇല്ല

17.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

(കണതലുകൾ)
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*കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .പ്രവർതി

നിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടില്ല .

ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകഉണായിരുന്നില്ല. സന്ദർശനകുറിപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

drwaingആൻഡ്ഡികസൻ ഇല്ല.

പതീ ദസജ് ദഫാദട്ടാപ്ാഫ് ഇല്ല.

എം.ബുകിൽ ടസപകട്ടറിയുടെസർട്ടിഫികറ്റ് ഇല്ല

വാർഡ് : ഭ്വതിപ്പുരം

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/380973

വർകിന്ടറ ദ്രര് : പ്രകൃതിദകാഭവുംടവള്ളടപാകവുംനിമിതംേുരിത

ബാധിത പ്രദേശമായഭ്വതി്രുരംനീർതൊധിഷ്ഠിത മ്് ജലസംരകണ

്രണികൾ

എസിദമറ്റ് തുക : 200000

െിലവായതുക : 189336

മസദറാൾഎ്ം : 19

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 07/01/2019

അവസാനിച്ചത് : 17/02/2019

1.ടെക്ലിസ് :ഉണ്

2.ആകൻതാൻദകാപി :ഇല്ല

3.എഎസ് : ഉണ്,ടസപകട്ടറി ഒപിട്ടിട്ടില്ല

4.െിഎസ് :ഉണ് ടസപകട്ടറികസൻഇല്ല,

5.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്റ് :ഉണ,്സാദങതികവിേഗ്ധൻകസൻഇല്ല

6.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഇല്ല

7.ഡിമാന്റ് ദഫാം : ഇല്ല

8.അദലാദകഷൻദഫാം :ഇല്ല

9.മാസദറാൾ :ഉണ്.. ഹാജരിൽടവട്ടിതിരുതലുകൾഇല്ല .
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10.മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഉണ.്.ഒന്നും ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല

11.ദവജ് ലിസ് :ഉണ്

12. FTO ദവജ് ലിസ് :ഇല്ല

13.Mബുക് :ഉണ്

14.ടമറ്റിരിയൽടസറ്റുടമന്റ് :ഇല്ല

15.GEO Trakeദഫാദട്ടാ :ഇല്ല

16.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ് ഉണ.് ഉണ്..ഒന്നും ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

17.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണ്

(കണതലുകൾ)

*കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .പ്രവർതി

നിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടില്ല .

ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകഉണായിരുന്നില്ല. സന്ദർശനകുറിപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

drwaingആൻഡ്ഡികസൻ ഇല്ല.

പതീ ദസജ് ദഫാദട്ടാപ്ാഫ് ഇല്ല.

എം.ബുകിൽ ടസപകട്ടറിയുടെസർട്ടിഫികറ്റ് ഇല്ല.

വാർഡ് -ഭ്വതിപ്പുരം

വർക്ദകാഡ് -1614004002/ LD/316230വർക്ടനയിം -നീർതെതിന്ടറ

സമപ്്രരി്രാലനതിനായി ഭ്വതി്രൂരടതപ്രദേശത്നീർതെ

്രരി്രാലന പ്രവർതികൾ

ഫയലിൽഉൾടപട്ടിട്ടുള്ളകാര്ത്യങ്ങൾ

1.്രൂർതീകരിച്ച ദജാലിആണ്

2. എസിദമറ്റ്തുക 20, 0000

3.മസർദറാൾഎ്ം 24

കടണതിയകാര്ത്യങ്ങൾ
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1.കവർദ്രജ,്ടെക്ലിസ്ഓഫ് ദഡാക്ത്യൂടമന്റ്,എന്നിവഇല്ല

2.ആകൻതാനിന്ടറ ദകാപിഇല്ല

3.ഡീകറ്റൽഡ്എസിദമറ്റ് ഉണ്

ഒപ,്സീൽഎന്നിവഇല്ല.

cibെിലവ് ഉണ്.

4.സാദങതികഅനുമതി ദരഖഉണ്.

അടപകഡിറ്എൻജിനിയർ,ഓവർസിയർഎന്നിവരുടെഒപ് ഇല്ല,എസിദമറ്റ്

തുക,ടെക്നികൽ sanctionനമ്പർ,തീയതി, durationഓഫ്വർക,് എമൗണ്

എന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്ടസക്ത്യൂർ ദകാപിയാണ.്

5. ഭരണാനുമതി ഉണ്.്രഞായത്ടസപകട്ടറിയുടെഒപ,്തീയതിഎന്നിവ

ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

6.ഡിമാൻഡ് ദഫാംഇല്ല.

8. പ്രവർതിഅനുവേിച്ചത്സംബനിച്ചദഫാംഇല്ല.

9.ഇ-മസർദറാൾഉണ്.ടവട്ടിതിരുതലുകൾഉള്ളമസർദറാൾഒന്നും

ഇല്ല.മസർദറാളിലും ദവജ് ലിസിലുംഒദരതുകതടന്നയാണ്

ദരഖടപെുതിയിരികുന്നത്.ഒരു മസർദറാളിലുംMബുക്നമ്പദരാ

തീയതിദയാ ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.മസർദറാളിൽ AE, പ്ൂപ്കൺവീനർ, BPO

എന്നിവരുടെഒപ് ഉണ്.

മസർദറാളിൽ ഹാജർ,ഒപ്, sharpening ൊർജ്,ക്ത്യാഷ്എന്നിവയിൽവ്ത്യത്ത്യാസം

ഇല്ല.

ദജാലിതുെങ്ങിയതുംഅവസാനിച്ചതുമായതീയതികൾ

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്.

🔹M bookകടണതൽ

M bookനമ്പർഇല്ല,സർട്ടിഫികറ്റ് ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

എസിദമറ്റ്തുക 200000

ടെലവായതുക 189060

10. ദവജ് ലിസ് ഉണ്.മസർദറാളിന്ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസ്

തടന്നയാണ.്വ്ത്യത്ത്യാസംകാണുന്നില്ല.

ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർഇല്ല.

13.ഫയൽൊകിങ്ഫാംഇല്ല
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14.കസറ്റ്ഡയറി ഉണ്.ടെക്ലിസ് ഉണ്,എന്നാൽ പ്രവർതികുദശഷമുള്ള

ദശഷമുള്ളടെക്ലിസ്റ്എന്നാൽ പ്രവർതികുദശഷമുള്ളദശഷമുള്ള

ടെക്ലിസ്റ് വിവരം,ടതാഴിൽഉ്രകരണങ്ങളുടെ

വാെകദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.സന്ദർശകകുറിപ,് ടതാഴിലാളികളുടെ

സാക്ത്യ്രപതം,വിജിലൻസ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിം്്കമിറ്റി റിദപാർട്ട്

തുെങ്ങിയവ ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്

േീൽഡ്റിദപാർട്

1.ഭ്വതി്രുരംടതാട്ടുമുക് ഭാ്തുള്ളകർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽബണ്,തട്ട്

തിരികൽ,മഴകുഴി തുെങ്ങിയമ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ.

മഴകുഴി -25

ൊല് -55

ബണ് -55

പ്രഭാകരൻ്രിള്ളയുടെവസ്ുവിലാണ് ദമല്പറഞ്ഞപ്രവർതനങ്ങൾ

ടെയ്ിരുന്നത്.സന്ദർശിച്ചവസ്ുവിൽവാഴ, ദെമ്പ്,മുതലായകൃഷികൾ

കാണുവാൻ സാധിടച്ചങികുംകാെു്രിെിച്ചുകിെകുന്നതിനാൽഎ്ി

തിട്ടടപെുതാൻ സാധിച്ചില്ല.

2.ഭ്വതി്രുരംഅകരവിള ഭാ്തുള്ളകർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽതട്ട്

തിരികൽ,ബണ്നിർമാണംതുെങ്ങിയമ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ.

മഴകുഴി - 39

ബണ് - 50

കദമ്പാസ് ബിൻ - 6

ദപെഞ് -50

ദേവകിഅമ,ആനന്ദവല്ലി,സദരാജ,ബിന്ദുഎന്നിവരുടെവിളകളുടെ

ഫീൽഡ്വിസിറ്റിനായിസന്ദർശിച്ചത.്

ദേവകിഅമയുടെവസ്ുവിൽബണുകൾ,ൊല്, ദെമ്പ്, ദെന,മരിച്ചീനി

മുതലായകാർഷികയിനങ്ങളുംകാണാൻസാധിച്ചു.ആനന്ദവല്ലിയുടെ

വസ്ുവിൽവാഴ,ടതങ്ങ്എന്നിവകൃഷിടെയ്തായികാണാനുണ്അവിടെ

ടതങ്ങിൻതെംഎെുതതായികാണാൻസാധിച്ചു.മഴകുഴിഎടട്ട്ം

കാണുവാൻസാധിച്ചു.അവഉ്രദയാ് പ്രേമായി ഉ്രദയാ്ികുന്നു.സദരാജ് T

യുടെവസ്ുവിൽമഴകുഴി 12 എ്ംഎെുതതായിഅറിഞ്ഞു. ്രടക

നിലവിൽമ്ും,കരിയിലയുംകാരണംമൂെിദപായതായികണു. ദെന, ദെമ്പ്,

വാഴതുെങ്ങിയകൃഷികളുംബണ്നിർമാണവുംകാണാൻസാധിച്ചു.

ബിന്ദുവിന്ടറവസ്ുവിൽ 10മഴകുഴികൾകാണാൻസാധിച്ചു.വാഴ,ടതങ്ങ്,
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എന്നി കൃഷികൾടെയ്തായികാണാൻസാധിച്ചു.മഴടവള്ളംഒഴുകി

ദ്രാകുവാനായിൊല് നിർമിച്ചിരികുന്നത്കാണാൻസാധിച്ചു.

3. ഭ്വതി്രുരംകുഴിവിളാകംകർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ ബണ്,തട്ട്തിരികൽ,

മഴകുഴിതുെങ്ങിയമ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ.

ഉഷാകുമാരി,െപന്ദികസരസ്വതിഅമ,സുജാതതുെങ്ങിയവരുടെ

വസ്ുവകകളിലാണ്ഫീൽഡ്വിസിറ്റിം്് നെതിയത.്ഇവരുടെ

വസ്ുകളിൽടതങ്ങ്, ദെമ്പ്, ദെന,മരിച്ചീനിതുെങ്ങിയവകൃഷിടെയ്തായി

കാണാൻസാധിച്ചു.കൂൊടത വസ്ുവിൽമഴകുഴി,ബണ്,ൊലുകൾഎന്നിവ

കാണുവാൻസാധിച്ചു.മികമഴകുഴികളും മ്ുംഇലകളുംകാരണം

മൂെികിെന്നതായികാണാൻസാധിച്ചു.

4.നീർതെതിന്ടറസമപ്്രരി്രാലനതിനായി ഭ്വതി്രുരടത

പ്രദേശടതനീർതെ ്രരി്രാലനപ്രവർതികൾ

ദകാൺെൂർ ദപെഞ് -55

മഴകുഴി -20

ബണ് - 55

ദസാൺബണ് - 15

്രരദമശ്വരൻ,സൗമ്ത്യ രാജ,് െപന്ദൻ്രിള്ളതുെങ്ങിയവരുടെവസ്ു

വകകളിലാണ്ഫീൽഡ്വിസിറ്റ് നെതിയത.് ്രരദമശ്വരന്റവസ്ുവിൽ 2

മഴകുഴികൾകാണാൻസാധിച്ചു.വാഴകൃഷി,ടതങ്ങ്തുെങ്ങിയകൃഷി

ടെയ്തായികാണാൻസാധിച്ചു.സൗമ്ത്യ രാജന്ടറവസ്ുവിൽബണ്തിരിച്ചത്

കാണാൻസാധിച്ചു. മഴകുഴിയുംകാണാൻകഴിഞ്ഞു.മരിച്ചീനി വാഴകൃഷി

ടെയ്തായി പശദ്ധയിൽട്രട്ടിട്ടുണ്.െപന്ദൻ്രിള്ളയുടെവസ്ുവിൽവാഴ, ദെമ്പ്

കൃഷിതുെങ്ങിയവകാണാൻസാധിച്ചു.മഴകുഴിഎെുതതായി

ടപശദ്ധയിൽട്രട്ടു.മഴകാരണംമഴകുഴികൾഎല്ലാംനിമന്നുദ്രായി.

5. പ്രകൃതി ദശാഭവും ടവള്ളടപാകവുംമ്് ജലസംരകണപ്രവർതികൾ.

ബണ് - 50

മഴകുഴി - 20

ദപെഞ് - 50

ദസാൺബണ് - 10

CIB-3000

അമുകുട്ടിയുടെവസ്ുവകകളിലാണ്ഫീൽഡ്വിസിറ്റ് നെതിയത.്കാെു

കയറികിെകുന്നതിനാൽആ ഭാ്ദതയ്ക് ടവരിഫിദകഷൻനെതാൻ



12

സാധിച്ചില്ല. Mബുക്പ്രകാരം ദബാർഡിനായി 3000രൂ്ര

വകയിരിതിയിരുടന്നങിലുംഅങ്ങടനഒരു ദബാർഡ്അവിടെകാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

➡അവോശനിദഷധങൾ

ടതാഴിലാളികൾക്ആവശ്ത്യമായഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾലഭികുന്നില്ല

(ൊർപ,ബൂട്ട,്കകയുറ )

ദജാലി ടെയ്് 15 േിവസതിനകംകൂലിലഭികുന്നില്ല.

പ്രതിദരാധമരുന്നുകൾസൗജന്ത്യമായിലഭികുന്നില്ല.

ടതാഴിലില്ല ദവതനംലഭികുന്നില്ല.

നിർഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർകായുള്ളനിർദ്ദേശങൾ

ബി.ഡി.ഒ.

 മസർദറാളിൽബിഡിഓഉപുംസീലും്രതിപികുന്നതിദനാടൊപംതീയതികൂെിഇെുവാൻപശദ്ധിദക

ണതാണ്

 അകൗണൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അപകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ

 ദമറ്റുമാർഎന്നിവർക്അവരുടെെുമതലകടളകുറിച്ചുംഉതരവാേിത്വങ്ങടളകുറിച്ചുംഏടറ്റെു

ത്നെപിലാകാൻസാധികുന്നപ്രവൃതികടള  കുറിച്ചുംമതിയായടപെയിനിടങാെുകുക

 ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽടതാഴിലാളികടളയുംടതാഴിൽസലങ്ങളുംസന്ദർശികുന്നത്്ു

ണകരമായിരികും

തേഗേടറി / അേിസ്റ്റൻറ്തേഗേടറി

 മസർദറാളിൽഒപിനും  സീലിനും  ഒപംതീയതികൂെിദെർകുവാൻപശദ്ധികുക

 ഏഴുരജിസറുകൾ,എം.ബുക്എന്നിവസാക്ത്യടപെുതി  ആധികാരികതഉറപുവരുതുക

 ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ,അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപുവരുതുക

 െികിത്സാെിലവുകൾകൃത്ത്യമായിഅനുവേികുവാൻഉള്ളനെ്രെികൾസ്വീകരികുക

 ഏടറ്റെുത്നെപിലാകുവാൻസാധികുന്നവർകുകൾക്അനുസൃതമായിടഷൽഫ്ടപ്രാജക്റ്്റക

ടണതിവയ്കുക

 വിജിലൻസ്ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിങമിറ്റിടയശക്തിടപെുതുക.

ആറുമാസതിടലാരികൽ്രുന:സംഘെിപികുകയുംടെയുക

 എഎം.സിഅനുസരിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾപ്രദയാജനടപെുതുക. ദ്രജ് 78,16 .1  

നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർ(അകൗണൻറ്/ഡി.ഇ. ഒ .അപകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

 വർക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാസർസർകുലറിൽ്രറയുന്ന  പ്രകാരമുള്ള 22 ദഡാക്ത്യൂടമന്റസ്

 ഉടണന്ന്ഉറപ്വരുതിപ്രവൃതി  ഫയൽതയാറാകുക

 കസറ്്റഡയറികൃത്ത്യമായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനുംദമറ്്റ  മാർക്നിർദേശംനൽകുക

 മസർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎതിച്ചുദപ്രാജക്്ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്മീറ്റിംഗ്കൂെി്രണിആരംഭികുന്നതി

ന്സഹായികുക

 കൃത്ത്യമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെംസന്ദർശിച്ചടെയ്ടതാഴിൽഅളന്ന്എംബുകിൽദരഖടപെു

തുക
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 ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക

 ടതാഴിലാളികൾക്അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്

 മസർദറാൾകൃത്ത്യമായിഒടപ്വപികുക

 ഹാജരാകാതവരുടെവിവരംഅെയാളടപെുതുക  

 മസർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപെുതുക

 കസറ്്റഡയറി്രൂർ്മായും്രൂരിപികുക

 ടതാഴിൽകസറ്റുകളിൽടവച്ച്അ്രകെംനെന്നിട്ടുടണങിൽകസറ്്റഡയറിയിൽഎഴുതുകയുംനിർവ

ഹണഉദേ്ത്യാ്സടരഅറിയികുകയുംെികിത്സഉറപാകുകയുംടെയുക

 നിശ്ചിതഅളവിലും്ുണനിലവാരതിലുംദജാലിടെയുന്നുണ്  എന്ന്ഉറപ്വരുതുക

ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട്ചെുമതലേൾ 

ദ്ാക്ദഗപ്പാഗ്ാംഓേീേർ

ദ്ാക്ദപ്രാപ്ാംഓഫീസർ  ്രഞായതുകടളടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയുടെടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓഫ്

 ടപ്രാജക്റ്്റതയാറാകുന്നതിലുംവിദകപന്ദീകൃതാസൂപതണംനെപിലാകുന്നതിലും്രാകടപെുതണം.

ഈമസർദറാൾവിതരണംടെയുക,

 ്രഞായതുകളുടെടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണദമൽദനാട്ടംവഹികുക.

്രദ്ധതിയുടെലഭിച്ചവിഭവങ്ങളുടെയും, വിതരണംടെയ്വയുടെയും,

 ഉ്രദയാ്ിച്ചവയുടെയുംകണകുകൾസൂകികുക.ആവശ്ത്യമായരജിസറുകൾസൂകികുക.

പ്പഞായത്്ഗേടറി/ അേിസ്റ്റന്റ്തേഗേടറി

ടസപകട്ടറിടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിയുടെദമൽദനാട്ടംപ്രവൃതികളുടെബില്ലുകൾയഥാസമയംഅം്ീകരികുക.

ടതാഴിലാളികളുടെദവതനംയഥാസമയംഅം്ീകരികുക, ടതാഴിലാളികളുടെദവതനംയഥാസമയംഡി.

ബി.െി  മുഖാന്തിരംടതാഴിലാളികളുടെഅകൗണിടലതിടയന്ന്ഉറപാകുക

ഓവർേിയർ/ എൻജിനീയർ

പ്ാമസഭതീരുമാനപ്രകാരംപ്രവൃതികൾകടണതുകപ്രാഥമികഎസിദമറ്്റതയാറാകുകപ്രവൃതിയുടെ

സാദങതികമായകാര്ത്യങ്ങൾടതാഴിലാളികൾക്വിശേമാകുക.

പ്രവൃതിയുടെഅളവുകൾദരഖടപെുതുക.  ടെടക്മഷർ   ടെയുക,  ബില്ലുകൾതയാറാകുവാൻഡി. ഇ.

ഒടയ.  സഹായികുക

ഡാറാഎൻഗടിഓപദററർ

മസ്റ്റർ  ദറാൾവിതരണതിന്സഹായികുക. ്രൂർതിയായമസർദറാളുകൾ

 ദമറ്റിൽനിന്നുംദശഖരിച്ച്വർക്ബില്ലുകൾ്രൂർതീകരിദച്ച്വതന  വിതരണതിന്നെ്രെിസ്വീകരികുക.

രജിസറുകൾസൂകികുക. ടതാഴിലാളികളുടെദവതനം (ഡി.ബി. െി) മുദഖനഎന്ന്ഉറപാകുക

ദമറ്

പ്രവൃതിയുടെദമൽദനാട്ടം.ടതാഴിൽകാർഡിൽആവശ്ത്യമുള്ളവിവരങ്ങൾ  കൃത്ത്യമായിദരഖടപെുതുക.

അളദപവഖടപെുതാനുള്ളടമഷർടമൻറ്ബുക്പ്രവൃതി  സല ത്്സെൂകികുക.

േിവസവുംടതാഴിലാളികളുടെഹാജർമസർദറാളിൽഉറപുവരുതുക. ്രൂർതിയായ  മസർ  ദറാൾ

 ദഡറ്റാഎൻപെിഓപദററ്ററുടെ്രകൽഎതികുക.


