
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. 

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 

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. 

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 ചാർജ,് 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,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. 

*.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.

.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  ്

കളത്തറവാർഡിൽഫീൽഡിൽകണ്ടകാര്യങ്ങൾസൗമ്യ റാണിയുടെ

പുരിയിെമാണ്അവിടെമഴകുഴിനിർമിചു,എനാൽകാണാൻസാധിചില്ല.

മരിചീനിനടിരുനുവിളടവെുപ് നെത്തി. ചേനനടിടുണ്ട,്അത്കാണാൻ

സാധിചു.സന്യ S..Rന്ടറവസ്ുവിൽമഴകുഴിഎെുത്തു.ജൈവചവലിനിർമിചു.

ഉഷസന്ടറപുരയിെത്തിൽകക്കൂസ്കുഴിഎെുത്തു,തട്തിരിചുബണ്ടുകൾ

നിർമിചു.

സറീനബീവിയുടെവസ്ുവിൽ 2മഴകുഴി,വാഴക്കൃഷി,ടതങ്ങിന്

തെടമെുതിടുള്ളത്കാണാൻസാധിചു,മരിചീനീയുംനടിരുനു.



സരസ്വതിഅമ്മയുടെവസ്ുവിൽവാഴയാണ്നടത്.

നസിനബീവിയുടെപുരയിെത്തിൽജൈവചവലിനിർമ്മിച്എനാൽഅത്

അവിടെകാണാൻകഴിഞില്ല 5മഴകുഴിഎെുത്തു.വാഴനടിടുണ്ട.്

രമ.എംഅവരുടെവസ്ുവിൽ 2മഴകുഴിയും 1ബണ്ടുനിർമ്മിചു,ജൈവചവലി

ഉണ്ടാകി.മരിചീനി ചേനഎനിവനടിടുണ്ട.്

ലിസിലീലഎനിവരുടെ ഭ്കൂമിയിൽതട്തിരിചു ടകാെുത്തിടുണ്ട.് മഴകുഴി

എെുത്തിടുണ്ട,് ചേമ,്മരിചീനിഎനിവനടിടുണ്ട.്

ഈപുരയിെങ്ങളിൽഒനും തടനചബാർഡ്കാണാൻസാധിചില്ലകഴിഞ

തവണടേയ് ചബാർഡ്ന്ടറജപസഇതുവടരകിടാത്തതിനാൽആണ്ഇചപാൾ

ചബാർഡ്വയ്കാത്തതുഎന്അറിയാൻസാധിചത.്പിനീെ്

പപക്കൃതിച്ാഭവുംടവള്ളടപാകവുംനിമിത്തംദുരിതബാധിത പപചദശമായ

ഇെയ്കടചകാണം പാറമുകൾകൽകുഴിതെംപുനർനിർമാണമാണ്അവിടെ

കാണാൻകഴിഞത്. ഓെടവടിഇരികുനത് താഴ്ത്തിഅല്ലചറാഡിന്ടറ

ജസഡിൽആയിടവടിയിരികുനഓെ ചറാഡിൽക്കൂെിയാണ് ഒഴുകുനത.്

അവിടെ ചബാർഡ്കാണാൻസാധിചു.സച്ാഷ്ചഡവിഡ് മഴകുഴി 5എെുത്തു.

ഇചപാൾകാെുകയറികിെകുനു. 85 cent,മരിചീനി,നടിടുണ്ട.്കവിതചമാഹൻ 25

ടസന്റ,്വാഴക്കൃഷി, ചേന,മഴകുഴി ടേയ്ിടുണ്ട.്. ചമഴ്സി -30ടസന്റ് ചേന,

ചേമ,്ഇഞിനടിടുണ്ട്.കചമാസുകുഴിോണകകുഴിയായിഇടിരികുനു.

േപ്ികകുമാരിപുരയിെത്തിൽചവസ്കുഴിഎെുത്തിരുനു.അവിടെവീെ്

നിർമിചിരുനു. പപീത kനായർ 7ടസന്റ് വാഴനടിടുണ്ട.്ടതറിഇെിചആണ്

ക്കൃഷിടേയ്ത്.സുനിൽകുമാർടതങ്ങ്തെംടവടി,മഴകുഴി 1, ബണ്ട്

നിർമിചിടുണ്ട്.വിൽസൺപുരയിെത്തിൽമഴകുഴി -1, ടതങ്ങിന്ടറതെം 4,

മരിചീനിനടു,ബണ്ട്എെുത്തിടുണ്ട.് സൈു ചവസ്കുഴിഎെുത്തു.വാഴ

നടു.സുലഭകുമാരി - 4മഴകുഴിഎെുത്തിടുണ്ട.്ടതങ്ങിനുതെടമെുത്തു.ഒരു

compost pitഎെുത്തു.തട്തിരിചിടുണ്ട്.സൈ്ന -ബണ്ട് 2എണം, മരിചിനീനടു.

ടതങ്ങിനുതെടമെുത്തു.രാധക്കൃഷ്ണന്ടറപുരയിെത്തിൽമഴകുഴി -1കാണാൻ

സാധിചു.മറു മഴകുഴികളിൽ വാഴനടിരികുനു.ബണ്ട്നിർമിചു.

മണികണ്ഠന്ടറവസ്ുവിൽജൈവചവലിടകടിയിടുണ്ട.് ബണ്ട്നിർമിചു.

മരിചീനിക്കൃഷിടേയ്ു.മറുഇെവിളക്കൃഷികൾചേന, ചേമ്എനിവകാണാൻ

കഴിഞു.കുമാരിയുടെപുരയിെത്തിൽബണ്ട,് മഴകുഴിഎനിവനിർമിചു.

ജൈവചവലിടകടി, മരിചീനിക്കൃഷിടേയ്ു.ഇ്ുചലഖമരിചീനിനടു, വാഴനടു

ജൈവചവലിടകടി, ടതങ്ങിന്തെടമെുത്തു.

➡അവകാശനിഷേധങ്ങൾ

⛳️ടതാഴിലാളികൾക്ആവശ്യമായഅെിസാനസൗകര്യങ്ങൾലഭികുനില്ല

(ൊർപ,ബ്കൂട,്ജകയുറ )



⛳️ചൈാലി ടേയ്് 15 ദിവസത്തിനകംക്കൂലിലഭികുനില്ല.

⛳️പപതിചരാധമരുനുകൾസൗൈന്യമായിലഭികുനില്ല.

⛳️ടതാഴിലില്ല ചവതനംലഭികുനില്ല.

⛳️േികിത്സസഹായംലഭികുനില്ല. (ലതികഎനടതാഴിലാളിയുടെ

ശരീരത്തിൽ സാബ്വീണുപരിചകറു.എനാൽേികിത്സകാവശ്യമായഒരു

ര്കൂപ ചപാലുംലഭിേിടില്ല, ചൈാലിക്ഇെയിൽപാമ്കെിചയറമണികണ്ഠനും

േികിത്സേിലവുലഭിചിടില്ല )


