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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
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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.



4

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 : കളത്തറ 

വർക്ക് കോഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF /352443

വർക്കിന്റെ പേര:്കളത്തറ കാവനം പുറം  ഭാഗത്തുള്ള  ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുർ ബണ്ട്, തട്ട്

തിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ. 

എസ്റ്റിമേറ്റ ് തുക : 200000

ചിലവായ തുക  : 189890

മസ്റ്ററോൾഎണ്ണം :19

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 10/10/2018

അവസാനിച്ചത് : 20/11/2018

32 ദിവസങ്ങളിൽ ആയി 687പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ. 

1. കവർപേജ്.ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി  : ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

5.സാങ്കേതികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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6.ഡീറ്റെയൽ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ ് :ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

7.അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ:്ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ് ഫോം   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിർദിഷ്ട ഫോമിൽ ആയിരുന്നു. 

10.അലോക്കേഷൻഫോം  :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

11.മാസ്റ്ററോൾ  : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു.

12.മാസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്  : ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണവും ആയിരുന്നു.

14.FTOവേജ് ലിസ്റ്റ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക്ക്   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു.

17.GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.സൈറ്റ് ഡയറി  : ഉണ്ടായിരുന്നു. 

*.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.

.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണമാണ്.

.പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട.്വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ്  രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

*.കവർപേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി എന്നിവ 

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വർക്ക് കോഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/351852

വർക്കിന്റെ പേര:്കളതറ  മണ്ണാരംപാറ     ഭാഗത്തുള്ള കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ, തട്ടു

തിരിക്കൽ,ബണ്ട് നിർമാണം, മഴക്കുഴി തുടങ്ങിയ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പണികൾ. 

എസ്റ്റിമേറ്റ ് തുക : 200000

ചിലവായ തുക  : 119197

മസ്റ്ററോൾഎണ്ണം :21

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 17/12/2018

അവസാനിച്ചത് :03/02/2019

1. കവർപേജ്.ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി  : ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

5.സാങ്കേതികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

6.ഡീറ്റെയൽ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ ് :ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

7.അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ:്ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ് ഫോം   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

10.അലോക്കേഷൻഫോം  :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 
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11.മസ്റ്ററോൾ  : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു..ഹാജർ,

വേതനം,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്,AE ഒപ്പ്, മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ് എന്നിവ

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

12.മസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്  : ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണവും ആയിരുന്നു.

14.FTOവേജ് ലിസ്റ്റ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക്ക്   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു.

16.GEO Trakeഫോട്ടോ :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

17.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.സൈറ്റ് ഡയറി  : ഉണ്ടായിരുന്നു. 

*.കവർപേജിൽ AS, TS നമ്പർ, തീയതി, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,

അവസാനിച്ച തീയതി എന്നിവ  രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എല്ലാം പൂർണമായിരുന്നു. 

.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണമായിരുന്നു.

*പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട.്വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ്  രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വർക്ക് കോഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/352463

വർക്കിന്റെ പേര:്കളത്തറ  ഭാഗത്തുള്ള കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ, കോഴി ണ്ടൂർ ബണ്ട്, തട്ടു

തിരിക്കൽ,തുടങ്ങിയ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പണികൾ. 

എസ്റ്റിമേറ്റ ് തുക : 200000

ചിലവായ തുക  : 191548

മസ്റ്ററോൾഎണ്ണം :22

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 28/11/2018

അവസാനിച്ചത് :20/01/2019

1. കവർപേജ്.ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി  : ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

5.സാങ്കേതികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

6.ഡീറ്റെയൽ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ ് :ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

7.അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ:്ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ് ഫോം   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

10.അലോക്കേഷൻഫോം  :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

11.മസ്റ്ററോൾ  : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു..ഹാജർ,

വേതനം,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്,AE ഒപ്പ്, മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ് എന്നിവ

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

12.മസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
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13.വേജ് ലിസ്റ്റ്  : ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണവും ആയിരുന്നു.

14.FTOവേജ് ലിസ്റ്റ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക്ക്   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു.

16.GEO Trakeഫോട്ടോ :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

17.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.സൈറ്റ് ഡയറി  : ഉണ്ടായിരുന്നു. 

*.കവർപേജിൽ AS, TS നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി എന്നിവ  രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ അത് പൂര്ണമായിരുന്നില്ല.

*പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട.്വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ്  രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടില്ല 

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല 

*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വർക്ക് കോഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/352458

വർക്കിന്റെ പേര:്കളത്തറ കൽകുഴി ഭാഗത്തുള്ള കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ കോണ്ടൂർബണ്ട്, തട്ടു

തിരികൾ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പണികൾ 

എസ്റ്റിമേറ്റ ് തുക : 200000

ചിലവായ തുക  : 181335

മസ്റ്ററോൾഎണ്ണം :25

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 26/09/2018

അവസാനിച്ചത് : 23/11/2018

1. കവർപേജ്.ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി  : ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

5.സാങ്കേതികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

6.ഡീറ്റെയൽ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ ് :ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

7.അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ:്ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ് ഫോം   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിർദിഷ്ട ഫോമിൽ ആയിരുന്നില്ല.

10.അലോക്കേഷൻഫോം  :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

11.മസ്റ്ററോൾ  : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.Muster റോൾ നമ്പർ

10515,,10516,,10517, രണ്ടു  ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ദിനം എല്ലാപേർക്കും വെട്ടി

കുറച്ചിരിക്കുന്നു.ഹാജർ,വേതനം,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്,AE ഒപ്പ്,

മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

12.മസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്  : ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണവും ആയിരുന്നു.

14.FTOവേജ് ലിസ്റ്റ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക്ക്   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
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ഇല്ലായിരുന്നു.

16.GEO Trakeഫോട്ടോ :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

17.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.സൈറ്റ് ഡയറി  : ഉണ്ടായിരുന്നു. 

*.കവർപേജിൽ AS, TS,എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച

തീയതി എന്നിവ  രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്എല്ലാം പൂർണമായിരുന്നു.

.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ അതിൽ ഒന്നും രേഖ പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

*പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട.്വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ്  രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല 

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ്ട് 

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വർക്ക് കോഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/FP/308214

വർക്കിന്റെ പേര:്2018-2019ലെ പ്രകൃതി ശോഭവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഇടയ്ക്കട്ടകോണം

പാറമുകൾ  കൽക്കു തടം പുനര്നിര്മാണo.

എസ്റ്റിമേറ്റ ് തുക : 182000

ചിലവായ തുക  : 142583

മസ്റ്ററോൾഎണ്ണം :20

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 28/01/2019

അവസാനിച്ചത് : 30/03/2019

1. കവർപേജ്.ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി  : ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

5.സാങ്കേതികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

6.ഡീറ്റെയൽ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ ് :ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

7.അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ:്ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ് ഫോം   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിർദിഷ്ട ഫോമിൽ ആയിരുന്നു. 

10.അലോക്കേഷൻഫോം  :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

11.മാസ്റ്ററോൾ  : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു.ഹാജർ,

വേതനം,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്,AE ഒപ്പ്, മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ് എന്നിവ

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.് 

12.മസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്  : ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണവും ആയിരുന്നു.

14.FTOവേജ് ലിസ്റ്റ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക്ക്   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു.

16.GEO Trakeഫോട്ടോ :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

17.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.സൈറ്റ് ഡയറി  : ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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*.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.

.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ അതിൽ ഒന്നും രേഖ പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

*.കവർപേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി എന്നിവ 

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട.്വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ്  രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടില്ല.

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വർക്ക് കോഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/351849

വർക്കിന്റെ പേര:്വേള്ളൂർക്കോണം കണിയാംകോണം മണ്ണാരംപാറ     ഭാഗത്തുള്ള കർഷകരുടെ

ഭൂമിയിൽ, തട്ടു തിരിക്കൽ,ബണ്ട് നിർമാണം, മഴക്കുഴി തുടങ്ങിയ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ

പണികൾ. 

എസ്റ്റിമേറ്റ ് തുക : 200000

ചിലവായ തുക  : 191510

മസ്റ്ററോൾഎണ്ണം :19

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 17/12/2018

അവസാനിച്ചത് :03/02/2019

1. കവർപേജ്.ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി  : ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

5.സാങ്കേതികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

6.ഡീറ്റെയൽ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ ് :ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

7.അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ:്ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ് ഫോം   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

10.അലോക്കേഷൻഫോം  :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.Q

11.മസ്റ്ററോൾ  : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു..ഹാജർ,

വേതനം,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്,AE ഒപ്പ്, മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ് എന്നിവ

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട.്

12.മസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

13.വേജ് ലിസ്റ്റ്  : ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണവും ആയിരുന്നു.

14.FTOവേജ് ലിസ്റ്റ ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക്ക്   :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇല്ലായിരുന്നു.

16.GEO Trakeഫോട്ടോ :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

17.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

18.സൈറ്റ് ഡയറി  : ഉണ്ടായിരുന്നു. 

*.കവർപേജിൽ AS, TS നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക,

പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി എന്നിവ  രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണമായിരുന്നു.

*പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട.്വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ്  രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട  ്

കളതറവാർഡിൽഫീൽഡിൽകണകാര്ത്യങ്ങൾസൗമ്ത്യറാണിയുടെ്രുരിയിെ

മാണ്അവിടെമഴകുഴിനിർമിച്ചു,എന്നാൽകാണാൻസാധിച്ചില്ല.

മരിച്ചീനിനട്ടിരുന്നുവിളടവെുപ്നെതി. ദെനനട്ടിട്ടുണ,്

അത്കാണാൻസാധിച്ചു.സന്ത്യS..Rന്ടറവസ്ുവിൽമഴകുഴിഎെുതു.

കജവദവലിനിർമിച്ചു.

ഉഷസന്ടറ്രുരയിെതിൽകകൂസ്കുഴിഎെുതു,

തട്ട്തിരിച്ചുബണുകൾനിർമിച്ചു.

സറീനബീവിയുടെവസ്ുവിൽ 2മഴകുഴി,വാഴകൃഷി,

ടതങ്ങിന്തെടമെുതിട്ടുള്ളത്കാണാൻസാധിച്ചു,മരിച്ചീനീയുംനട്ടിരുന്നു.

സരസ്വതിഅമയുടെവസ്ുവിൽവാഴയാണ്നട്ടത.്

നസിനബീവിയുടെ്രുരയിെതിൽകജവദവലിനിർമിച്ച്എന്നാൽഅത്അ

വിടെകാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല 5മഴകുഴിഎെുതു.വാഴനട്ടിട്ടുണ.്

രമ.എംഅവരുടെവസ്ുവിൽ 2മഴകുഴിയും 1ബണുനിർമിച്ചു,

കജവദവലിഉണാകി.മരിച്ചീനിദെനഎന്നിവനട്ടിട്ടുണ.്

ലിസിലീലഎന്നിവരുടെഭൂമിയിൽതട്ട്തിരിച്ചുടകാെുതിട്ടുണ.്

മഴകുഴിഎെുതിട്ടുണ്, ദെമ്പ്,മരിച്ചീനിഎന്നിവനട്ടിട്ടുണ.്

ഈ്രുരയിെങ്ങളിൽഒന്നുംതടന്നദബാർഡ്കാണാൻസാധിച്ചില്ലകഴിഞ്ഞതവ

ണടെയ്ദബാർഡ്ന്ടറക്രസഇതുവടരകിട്ടാതതിനാൽആണ്ഇദപാൾദബാ

ർഡ്വയ്കാതതുഎന്ന്അറിയാൻസാധിച്ചത.്്രിന്നീെ്പ്രകൃതിദകാഭവുംടവ

ള്ളടപാകവുംനിമിതംേുരിതബാധിതപ്രദേശമായഇെയ്കട്ടദകാണം്രാറമുക

ൾകൽകുഴിതെം്രുനർനിർമാണമാണ്അവിടെകാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

ഓെടവട്ടിഇരികുന്നതാഴ്തിഅല്ലദറാഡിന്ടറകസഡിൽആയിടവട്ടിയി

രികുന്നഓെദറാഡിൽകൂെിയാണ്ഒഴുകുന്നത.്

അവിടെദബാർഡ്കാണാൻസാധിച്ചു.സദന്താഷ്ദഡവിഡ്മഴകുഴി 5എെുതു.

ഇദപാൾകാെുകയറികിെകുന്നു. 85 cent,മരിച്ചീനി,നട്ടിട്ടുണ.്കവിതദമാഹൻ

25ടസന്റ്,വാഴകൃഷി, ദെന,മഴകുഴിടെയ്ിട്ടുണ.്. ദമഴ്സി -30ടസന്റ്ദെന,

ദെമ്പ,്ഇഞിനട്ടിട്ടുണ്.കദമ്പാസുകുഴിൊണകകുഴിയായിഇട്ടിരികുന്നു.

െപ്ികകുമാരി്രുരയിെതിൽദവസ്കുഴിഎെുതിരുന്നു.

അവിടെവീട്നിർമിച്ചിരുന്നു. പ്രീതkനായർ 7ടസന്റ്വാഴനട്ടിട്ടുണ.്

ടതറിഇെിച്ചആണ്കൃഷിടെയ്ത.്സുനിൽകുമാർടതങ്ങ്തെംടവട്ടി,മഴകുഴി



11

1, ബണ്നിർമിച്ചിട്ടുണ.്വിൽസൺ്രുരയിെതിൽമഴകുഴി -1,

ടതങ്ങിന്ടറതെം 4,മരിച്ചീനിനട്ടു,ബണ്എെുതിട്ടുണ.്

സജുദവസ്കുഴിഎെുതു.വാഴനട്ടു.സുലഭകുമാരി - 4മഴകുഴിഎെുതിട്ടുണ.്

ടതങ്ങിനുതെടമെുതു.ഒരുcompost pitഎെുതു.തട്ട്തിരിച്ചിട്ടുണ.്സജ്ന -

ബണ് 2എ്ം, മരിച്ചിനീനട്ടു.

ടതങ്ങിനുതെടമെുതു.രാധകൃഷ്ണന്ടറ്രുരയിെതിൽമഴകുഴി -1

കാണാൻസാധിച്ചു.മറ്റുമഴകുഴികളിൽവാഴനട്ടിരികുന്നു.ബണ്നിർമിച്ചു.

മണികണ്ഠന്ടറവസ്ുവിൽകജവദവലിടകട്ടിയിട്ടുണ.് ബണ്നിർമിച്ചു.

മരിച്ചീനികൃഷിടെയ്ു.മറ്റുഇെവിളകൃഷികൾദെന,

ദെമ്പ്എന്നിവകാണാൻകഴിഞ്ഞു.കുമാരിയുടെ്രുരയിെതിൽബണ,്

മഴകുഴിഎന്നിവനിർമിച്ചു. കജവദവലിടകട്ടി, മരിച്ചീനികൃഷിടെയ്ു.

ഇ്ുദലഖമരിച്ചീനിനട്ടു, വാഴനട്ടുകജവദവലിടകട്ടി, ടതങ്ങിന്തെടമെുതു.

➡അവോശനിദഷധങൾ

⛳️ടതാഴിലാളികൾക്ആവശ്ത്യമായഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾലഭികുന്നില്ല

(ൊർപ,ബൂട്ട,്കകയുറ )

⛳️ദജാലിടെയ്് 15 േിവസതിനകംകൂലിലഭികുന്നില്ല.

⛳️പ്രതിദരാധമരുന്നുകൾസൗജന്ത്യമായിലഭികുന്നില്ല.

⛳️ടതാഴിലില്ലദവതനംലഭികുന്നില്ല.

⛳️െികിത്സസഹായംലഭികുന്നില്ല.

(ലതികഎന്നടതാഴിലാളിയുടെശരീരതിൽസാബ്വീണു്രരിദകറ്റു.

എന്നാൽെികിത്സകാവശ്ത്യമായഒരുരൂ്രദ്രാലുംലഭിെിട്ടില്ല,

ദജാലിക്ഇെയിൽ്രാമ്പ്കെിദയറ്റമണികണ്ഠനുംെികിത്സെിലവുലഭിച്ചിട്ടില്ല )

നിർഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർകായുള്ളനിർദ്ദേശങൾ

ബി.ഡി.ഒ.

 മസർദറാളിൽബിഡിഓഉപുംസീലും്രതിപികുന്നതിദനാടൊപംതീയതികൂെിഇെുവാൻപശദ്ധിദക

ണതാണ്

 അകൗണൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അപകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ

 ദമറ്റുമാർഎന്നിവർക്അവരുടെെുമതലകടളകുറിച്ചുംഉതരവാേിത്വങ്ങടളകുറിച്ചുംഏടറ്റെു

ത്നെപിലാകാൻസാധികുന്നപ്രവൃതികടള  കുറിച്ചുംമതിയായടപെയിനിടങാെുകുക

 ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽടതാഴിലാളികടളയുംടതാഴിൽസലങ്ങളുംസ്ർശികുന്നത്്ു

ണകരമായിരികും

തേഗേടറി / അേിസ്റ്റൻറ്തേഗേടറി

 മസർദറാളിൽഒപിനും  സീലിനും  ഒപംതീയതികൂെിദെർകുവാൻപശദ്ധികുക

 ഏഴുരജിസറുകൾ,എം.ബുക്എന്നിവസാക്ത്യടപെുതി  ആധികാരികതഉറപുവരുതുക

 ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ,അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപുവരുതുക
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 െി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

 കൃത്ത്യമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെംസ്ർശിച്ചടെയ്ടതാഴിൽഅളന്ന്എംബുകിൽദരഖടപെു

തുക

 ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക

 ടതാഴിലാളികൾക്അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്

 മസർദറാൾകൃത്ത്യമായിഒടപ്വപികുക

 ഹാജരാകാതവരുടെവിവരംഅെയാളടപെുതുക  

 മസർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപെുതുക

 കസറ്്റഡയറി്രൂർ്മായും്രൂരിപികുക

 ടതാഴിൽകസറ്റുകളിൽടവച്ച്അ്രകെംനെന്നിട്ടുടണങിൽകസറ്്റഡയറിയിൽഎഴുതുകയുംനിർവ

ഹണഉദേ്ത്യാ്സടരഅറിയികുകയുംെികിത്സഉറപാകുകയുംടെയുക

 നിശ്ചിതഅളവിലും്ുണനിലവാരതിലുംദജാലിടെയുന്നുണ്  എന്ന്ഉറപ്വരുതുക

ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട്ചെുമതലേൾ 

ദ്ാക്ദഗപ്പാഗ്ാംഓേീേർ

ദ്ാക്ദപ്രാപ്ാംഓഫീസർ  ്രഞായതുകടളടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയുടെടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓഫ്

 ടപ്രാജക്റ്്റതയാറാകുന്നതിലുംവിദകപ്ീകൃതാസൂപതണംനെപിലാകുന്നതിലും്രാകടപെുതണം.

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.
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