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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.

തതാഴിലുറപ്നിയമംതതാഴിലാളികൾക്ഉറപ്നൽകുന്നപ്പത്അവകാശങൾ

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

2. അദ്രകിച്ച്15

േി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

തതാഴിലാളികളുതടകടമകൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ടതാഴിൽസലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കുക.

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ാമസഭയ്ക്ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്്റപ്ാമസഭയുംകൃത്ത്യമായി്രടങെുകുക

3. ്രണിസലത്താസിക്വസ്ുകൾഉ്രദയാ്ികുവാദനാകതികുവാനും്രാെുള്ളതല്ല

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്പ്രവൃതിയുടെആരംഭഘട്ടതിൽതടന്നനിർബനമായുംവ

യ്ദകണതാണ്

5. പ്രകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമായപ്രവൃതികൾഏടറ്റെുത്നെപിലാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നപ്രവൃതികൾ   കടണതിദമറ്്റടനയും്രഞായത്അധികൃതടരയും

   അറിയികുക.

മഹാത്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിപ്രകാരംടതാഴിലാളികൾദക്വണആനുകൂല്ത്യങ്ങടള

കുറിച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചുംനിയമതിന്ടറആമുഖതിൽപ്രസ്ാവിച്ചിട്ടുണ.്

ടതാഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതായവിശേീകരണംഈറിദപാർ

ട്്ടമുഖാന്തരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്എതികുവാൻസാധികും.ഈറിദപാർട്്ടഅെിസാനതിൽ

നിങ്ങൾക്പ്രാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതാ്രരമായകാര്ത്യങ്ങൾകകവരികാൻനിങ്ങൾക്ഏവർ

കുംകഴിയടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതികൾ

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.

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗകിയ

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

ഫയൽടവരിഫിദകഷൻറിദപാർട്ട്

പ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-കരയാളതുദകാണം വാർഡിടല

നീർതെ്രരി്രാലനതിന്ടറ ഭാ്മായി തട്ടുതിരികൽ,ബണുകൾ,

ടപെഞുകൾ,തുെങ്ങിയവഭാ്ം -2

പ്രവർതിയുടെ ദകാഡ് -IF/356445

എസിദമറ്റ്തുക -232000രൂ്ര

െിലവായതുക -224659രൂ്ര

മസർദറാളിന്ടറഎ്ം -28

ദജാലിതുെങ്ങിയതീയതി -14/12/2018

ദജാലിഅവസാനിച്ചതീയതി-24/1/2019
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1.കവർദ്രജ:്- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത് ദ്രര്,വർക് ദ്രര്,മുതലായരദണാ

മൂദന്നാവിവരങ്ങൾമാപതമാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ്:- ടെക്ലിസ് ഉൾടപട്ടിരുന്നില്ല.

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി ഉണായിരുന്നില്ല.

4.എസിദമറ്റ് ദകാപി:- ടസക്ത്യൂരിറ്റിയിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ ഫയലിൽ ദപ്രാജക്് റിദപാർട്ട,് ,ജനകീയഎസിദമറ്റ്

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.എസിദമറ്റ് ദകാപിയിൽവിേ്്ദ്ധരുടെഓദപാ

സീദലാഒന്നും ഉണായിരുന്നില്ല.

5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. എഞിനീയർഒപ് ഉണ്.്രദക

സീലുംതീയതിയുംഇല്ല.

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു ടസടപകട്ടറിയുടെഒപ്,ഉണ്സീൽ,തീയതി

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

അനുെ്ദേേം 3B പ്രകാരമുള്ളതല്ല.ടതാഴിലാളികൾ പ്ുപായി

ടവള്ളദ്രപറിൽദ്രരുംഒപുംഎഴുതിഅദ്രകികുകയാണ് ടെയുന്നത.്

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്. ടസടപകട്ടറിയുടെഒപുംസീലും

ഉണായിരുന്നില്ല.

10.മസർദറാൾ:- ഉണായിരുന്നു.എല്ലാംകൃത്ത്യമായിരുന്നു.ടവട്ടിതിരുത്

ഒന്നുംഇല്ല.

11.എം.ബുക്:-ഉണായിരുന്നു. M.ബുക്പ്രകാരം terracing -31,ബണ് -2, ദപെഞ് -18,

മഴകുഴി -48

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ച ദകാപിയാണ.്മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ.്

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നു.

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :- ബാധകമല്ല.
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17. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രപതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽപൊകിങ് ദഫാം:-ഫയൽ

ഉണായിരുന്നു.

20ജിദയാ പൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്റ്ഡയറി:-കസറ്റ്ഡയറി ഉണ.് വിജിലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് റിദപാർട്ട്,

ടതാഴിലാളികളുടെസാകി്രപതം,ടതാഴിൽഉറപു ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെക,

സന്ദർശനകുറിപ്എന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ട് ഉണ്.

ങ്ങൾ

ഫീൽഡ്ഡീടറ്റയിൽസ് :-ഫയൽ 1

IF/356445

. പ്രഭാകരൻനായർ- 3മഴകുഴി, 2bund. ദറാഡിൽനിന്നുംവരുന്നമഴടവള്ളം

ൊല് ടവട്ടി മഴകുഴിയിദലക്വിട്ടിരികുന്നു. സീതാലക്മി മകൾ

രാജലക്മി:-്രുരയിെതിൽവാഴകൃഷിഉണായിരുന്നു.എെുതമഴ

കുഴികളിൽഎല്ലാംതടന്നവാഴനെകുന്നത്കണു.

.രജനിവിആർ:-മഴകുഴിയിൽടതങ്ങുനട്ടിരികുന്നത്ആയികണു,ബണ് 2,

ഭൂമിതട്ട്തിരിച്ച് ഇട്ടിരികുന്നു.

.കരുണാകരൻ. N,വിജയകുമാർ:-മഴകുഴി 3,ബണ് 2

.രത്നാകരൻനായർ:-ബണ് 7,ടപെഞ് -3, മഴകുഴി 1,ബാകിയുള്ളഒൻ്രതിലും

ടതങ്ങ്വാഴമുതലായവനട്ടിരികുന്നു.

. ബാബുഎ:-മഴകുഴി 11, 30.6മീറ്റർനീളതിൽ 2ബണ്,കല്ല്അെുകി ഭൂമിതട്ട്

തിരിച്ചിരികുന്നത് - 8എ്ം,ഒരുകുളം ഉണായിരുന്നത്വൃതിയാകിആഴം

കൂട്ടി ടകാെുതു.

M.book പ്രകാരം:-ബണ് 20,ടപെഞ് 18,തട്ട്തിരികൽ -31,മഴകുഴി -48

എന്നാൽബണ് 13,മഴകുഴി 15,ടപെഞ് 3,തട്ട്തിരികൽ -8,എന്നിവമാപതം

ആണ്കണത്.
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ഫയൽ 2

പ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-കരയാളതുദകാണം വാർഡിടല

നീർതെ്രരി്രാലനതിന്ടറ ഭാ്മായി തട്ടുതിരികൽ,ബണുകൾ,

ടപെഞുകൾ,തുെങ്ങിയവഭാ്ം -3

പ്രവർതിയുടെ ദകാഡ് -IF/356446

എസിദമറ്റ്തുക -233000രൂ്ര

െിലവായതുക -194036രൂ്ര

മസർദറാളിന്ടറഎ്ം -21

ദജാലിതുെങ്ങിയതീയതി -6/2/2019

ദജാലിഅവസാനിച്ചതീയതി-31/3/2019

ആടകടതാഴിൽേിനം=716

1.കവർദ്രജ:്- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത് ദ്രര്,വർക് ദ്രര്,മുതലായരദണാ

മൂദന്നാവിവരങ്ങൾമാപതമാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ്:- ടെക്ലിസ് ഉൾടപട്ടിരുന്നില്ല.

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി ഉണായിരുന്നില്ല.

4.എസിദമറ്റ് ദകാപി:- ടസക്ത്യൂരിറ്റിയിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ ഫയലിൽ ദപ്രാജക്് റിദപാർട്ട,് ,ജനകീയഎസിദമറ്റ്

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. എഞിനീയർഒപ് ഉണ്.്ര

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

അനുെ്ദേേം 3B പ്രകാരമുള്ളതല്ല.ടതാഴിലാളികൾ പ്ുപായി

ടവള്ളദ്രപറിൽദ്രരുംഒപുംഎഴുതിഅദ്രകികുകയാണ് ടെയുന്നത.്

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്. ടസടപകട്ടറിയുടെഒപുംസീലും

ഉണായിരുന്നില്ല.
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10.മസർദറാൾ:- ഉണായിരുന്നു.

11.എം.ബുക്:-ഉണായിരുന്നു. M.ബുക്പ്രകാരം terracing -7ബണ് -29, മഴകുഴി

-46

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ച ദകാപിയാണ.്മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ.്

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നു.

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :- ബാധകമല്ല.

17. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

18.പ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രപതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽപൊകിങ് ദഫാം:-ഫയൽ

ഉണായിരുന്നു.

20ജിദയാ പൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്റ്ഡയറി:-കസറ്റ്ഡയറി ഉണ.് വിജിലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് റിദപാർട്ട്,

ടതാഴിലാളികളുടെസാകി്രപതം,ടതാഴിൽഉറപു ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെക,

എന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ട് ഉണ.്സന്ദർശനകുറിപ്ഉണായിരുന്നില്ല.

ഫയൽ 2-IF/356446

വസന്തകുമാരി മകൾധന്ത്യ :-ബണ് 2,ടപെഞ് 1,മഴകുഴി 3

നിർമലഭായി മകൾസരിത:-മഴകുഴിഎെുതസലത്ടവറ്റിലകൃഷി

ടെയ്ു.

ദേവകിഅമമകൾവസുനരാ ദേവി:-ബണ് 2,മഴകുഴിൊണകകുഴി

ആകി.

അപുകുട്ടൻ്രിള്ളമകൻസജീവ് :-ബണ് 1അതിനുമുകളിൽമരിച്ചീനി

നട്ടിരികുന്നു.
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M.book പ്രകാരം :-terracing 7,ബണ് 29,മഴകുഴി 46

എന്നാൽമഴകുഴി 6, bund6,എന്നിവആണ്കണത്

ഫയൽ -3

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 3/IF/356444

വർകിന്ടറ ദ്രര:് 2018-19കരയാളതുദകാണം വാർഡിടല

നീർതെ്രരി്രാലനതിന്ടറ ഭാ്മായിതട്ട്തിരികൽ ബണുകൾ

ടപെഞുകൾ ,തതുെങ്ങിയവഭാ്ം -1

എസിദമറ്റ് തുക : 233000

െിലവായതുക :224388

മസദറാൾഎ്ം :25

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 14/12/2018

അവസാനിച്ചത് : 29/01/2019

1.കവർദ്രജ.്ഫയലിൽഇല്ലായിരുന്നു

2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

3.ആകൻതാൻദകാപി :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽഉണായിരുന്നു,ടസപകട്ടറിയുടെ ഒപും

ഉണായിരുന്നു സീൽഇല്ലായിരുന്നു,ഓർഡർനമ്പറും, തീയതിയും

ഉണായിരുന്നു..

5.സാദങതികാനുമതി :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു എഞിനീയർ ഒപ്

ഉണായിരുന്നു ...തീയതി,എ.സ് അപപൂവ്ഡ എമൗണ് ഉണായിരുന്നു...

എഞിനീയറുടെ സീൽ ഇല്ലായിരുന്നു

6.അബത്സെ്പൊക്റ്റ്എസിദമറ്റ്:ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

7.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല ..ടവള്ളദ്രപറിൽ ദ്രര്,

ടതാഴിൽകാർഡ്നമ്പർ.,അകൗണ് നമ്പർ ഒപ് എന്നിവ മാപതദമ

ഉണായിരുന്നുള്ളു

9.അദലാദകഷൻദഫാം :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു
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10.ഡീടറ്റയിൽഎസിദമറ്റ് ദഫാം :ഉണ്,ജനകിയഭാഷയിൽ അല്ല, എസിദമറ്റ്

പ്രകാരം -ടെറാസിം്് :7

ബണുകൾ -25

ടപെഞ്-12......മഴകുഴി -30

എസിദമറ്റ് പ്രകാരം :ഡിസ്ദത ദബാർഡ്:3000

ഷാർപണിങ് ൊർജത്സെ് :5491രൂ്ര ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ്

11.മസദറാൾ :ഉണായിരുന്നു.ടവട്ടിതിരുതലുകൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു..

അബ്ടസന്റെുവന്നമഷിയിൽ അല്ലദരഖട്രെുതിയത,്

12.മസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു..7 േിവസതിനുള്ളിൽ

തടന്നഅകൗണന്റിനു സമർപിച്ചു, ൊകിം്് ദഫാമിൽ പ്രവർതിതീർന്ന

േിവസം 27/12/2018ബില്ല് അകൗണന്റിനു സമർപിച്ച േിവസം 29/12/2018

13.ദവജ് ലിസ് :ഉണായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു...

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നില്ല.

15.Mബുക് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.സാക്ത്യടപെുതിയസർട്ടിഫികറ്റ്

ഉണായിരുന്നില്ല

Mബുകിൽ :ടതാഴിൽേിനം :828

16.GEO Track ദഫാദട്ടാ :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

17.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

18. 3 ദസജ് photograph:ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നില്ല

19.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണായിരുന്നു.

*.വിവരങ്ങൾഎല്ലാം ദരഖടപെുതിയിട്ടിട്ടുണ്

.ടെക്ലിസ്്രൂർണമാണ.്..

.ടപ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ.്എ.ഡി.സ്,വാർഡ് ടമമ്പറും ഒപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്..

*.കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുക, പ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി,

അവസാനിച്ചതീയതി ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ.് എ.എസ്, െി.എസ് എന്നിവ

ദരഖട്രെുതിട്ടില്ല...

*.പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടില്ല

വിജിലൻസ് ദമാണിറ്ററിം്് റിദപാർട്ട്,ടതാഴിലാളികളുടെ സാക്ത്യ്രപതം

എന്നിവഉണായിരുന്നു
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*.ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

*

ഫീൽഡ് റിദപാർട്ട്

Mബുക് പ്രകാരം :തട്ട് 8,ബണ് 16,ടപെഞ് 10,മഴകുഴി 25

കാണാൻകഴിഞ്ഞത്മഴകുഴി 13,ബണ് 8

തങം,അമ്പിളി,സുദരഷ,്സാൻലി,്ിരിജകുമാരി,സുദരപന്ദൻനായർ, േീ്ര ,

ശാന്ത,വിഷ്ു,സു്നവല്ലി,സരളമണി,രാധമണി എന്നിവരുടെ

വസ്ുവിലാണ് ഫീൽഡ്വിസിറ്റ് നെതിയത്

അമ്പിളിയുടെ വസ്ുവിൽ 2വലിയ മഴകുഴി.. 1ബണ്എന്നിവ കാണുവാൻ

കഴിഞ്ഞു വർക് നെന്നഭാ്തു വാഴ കൃഷി നെതുന്നതായി കണു.

സുദരഷിന്ടറവസ്ുവിൽ 2മഴകുഴികണുഭാ്ികമായികാെ്കയറി

കിെകുന്നതിനാൽ വർക് എ്ിതിട്ടടപെുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല...

തങതിന്ടറ വസ്ുവിൽ കാെ്കയറി കിെകുന്നതിനാൽ വർക് എ്ി

തിട്ടടപെുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല...

സാൻലിയുടെ വസ്ുവിൽ 2മഴകുഴി, 1കുളം..കുളതിൽ മത്സ്ത്യകൃഷി

നെതുന്നു,വർക്നെന്ന ഡിസ്ദത ദബാർഡ്കണു്രൂർണ വിവരങ്ങൾ

ദരഖടപെുതിയത് കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല...കാെ്കയറിയത് ടകാണ് മുഴുവൻ

വർകും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..

ശാന്തയുടെയും വിഷ്ുവിന്ടറയുംവസ്ുവിലായി 4മഴകുഴി, 2ബണും

കാണാൻകഴിഞ്ഞു..്ിരിജകുമാരി, േീ്ര ,സുദരപന്ദൻനായർ എന്നിവരുടെ

വസ്ുവിൽവർക് നെന്നഭാ്തുവാഴ..മരച്ചീനി തുെങ്ങിയ കൃഷി

ടെയ്തായി കണു..

സു്നവല്ലിയുടെ വസ്ുവിൽ 2മഴകുഴി 1ബണ്..ഇവടയല്ലാം ഭാ്ികമായി

കാെുകയറിനിലയിൽ ആയിരുന്നു..ആയതിനാൽകൃത്ത്യമായി വർക്

എ്ിതിട്ടടപെുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല...

രാധമണിയുടെ വസ്ുവിൽ 1മഴകുഴി 1ബണുംകണുതട്ട് തിരിച്ച ഭാ്ം

മരച്ചീനികൃഷിക് ഉ്രദയാ്ികുന്നതായികണു..

സരളമണിയുടെ വസ്ുവിൽ 3ബണും 1മഴകുഴിയും കണുഭാ്ികമായി കാെു

കയറിനിലയിൽ ആയിരുന്നു..ആയതിനാൽകൃത്ത്യമായി വർക് എ്ി
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തിട്ടടപെുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല...

പ്രവർതികഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു്രാെ് നാളായതിനാൽ മികവാറും്രുരയിെങ്ങളും

കാെുകയറിയും ഉെമകൃഷികായി ഉ്രദയാ്ിച്ചതിനാൽ കൃത്ത്യമായി

എല്ലാം എ്ിതിട്ടട്രെുതാൻകഴിഞ്ഞില്ല...

ഫയൽ-4

01/11/2019ടനെുമങ്ങാെ് ദ്ാക്ഫയൽടവരിഫിദകഷൻകരകുളം പ്ാമ

്രഞായതിൽ,രാവിടല 11മണിദയാടെഫയൽ്രരിദശാധനആരംഭിച്ചു.ഇന്ന്

്രരിദശാേിച്ചഫയലിന്ടറവിവരങ്ങൾെുവടെ ദെർകുന്നു.

വാർഡ് :കരയാളതുദകാണം

വർക് ദകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 3/LD/314163

വർകിന്ടറ ദ്രര:് 2018-19കരയാളതുദകാണം വാർഡിടലതരിശ്ഭൂമി

കൃഷി ദയാ്്ത്യമാകൽ

എസിദമറ്റ് തുക :333400

െിലവായതുക :326112

മസദറാൾഎ്ം :33

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത് : 25/09/2018

അവസാനിച്ചത് : 29/10/2018

1.കവർദ്രജ.്ഫയലിൽഉണ്..നിർേിഷ്ട മാതൃകയിൽ അല്ല

2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നുനിർേിഷ്ടമാതൃകയിൽ അല്ല

3.ആകൻതാൻദകാപി :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.ടസക്ത്യൂർഡ് ദകാപി

ആയിരുന്നു..

4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽഉണായിരുന്നു,ടസപകട്ടറിയുടെ ഒപും

ഉണായിരുന്നു സീൽഇല്ലായിരുന്നു,ഓർഡർനമ്പറും, തീയതിയും

ഉണായിരുന്നു..

5.സാദങതികാനുമതി :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു..ടസക്ത്യൂർഡ് ദകാപിയും

അല്ലാതതുംഉണായിരുന്നു... എഞിനീയർ ഒപ് ഉണായിരുന്നു ...തീയതി,

എ.സ് അപപൂവ്ഡ എമൗണ് ഉണായിരുന്നു...എഞിനീയറുടെ സീൽ

ഉണായിരുന്നു....
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6.അബത്സെ്പൊക്റ്റ്എസിദമറ്റ്:ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

7.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു..

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല ..ടവള്ളദ്രപറിൽ ദ്രര്,

ടതാഴിൽകാർഡ്നമ്പർ.,അകൗണ് നമ്പർ ഒപ് എന്നിവ മാപതദമ

ഉണായിരുന്നുള്ളു

9.അദലാദകഷൻദഫാം :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു

10.ഡീടറ്റയിൽഎസിദമറ്റ് ദഫാം :ഉണ്,ജനകിയഭാഷയിൽ അല്ല, എസിദമറ്റ്

പ്രകാരം -ടെറാസിം്് :8

ബണുകൾ -28

ടപെഞ്-20......മഴകുഴി -42

എസിദമറ്റ് പ്രകാരം :ഡിസ്ദത ദബാർഡ്:3500

ഷാർപണിങ് ൊർജത്സെ് :4425രൂ്ര ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ്

11.മസദറാൾ :ഉണായിരുന്നു.ടവട്ടിതിരുതലുണായിരുന്നു,..മസ്ദപൊള്

നമ്പർ 6580ഇൽവസന്ത.സി 7 േിവസവുംഒപിട്ടിരുന്നുഅത് ടവട്ടി6 േിവസം

ടശരിയായി ദരഖടപെുതി (മസ്ദപൊള്ളിൽ 6 േിവസംമാപതദമ പ്രവർതി

ഉണായിരുന്നുള്ളു... ) .അത് ടശരിയായി ദരഖടപെുതി ..... അബ്ടസന്റ

െുവന്നമഷിയിൽ അല്ലദരഖട്രെുതിയത,്മസ്ദപൊള് നമ്പർ 9649മുതൽ 9654

വടരടതാഴിലാളികൾകു 203രൂ്രയാണ് േിവസദവതനമായി നൽകിയത് uu

12.മസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഫയലിൽ 4 ൊകിം്് ഉണായിരുന്നു....ആേ്ത്യടത

3 ൊകിം്് ദഫാമുംകൃത്ത്യം 7 േിവസതിനുള്ളിൽതടന്നഅകൗണന്റിനു

സമർപിച്ചു, നാലാം ൊകിം്് ദഫാമിൽ പ്രവർതിതീർന്നേിവസം

29/10/2018ബില്ല് ടസപകട്ടറിക്സമർപിച്ച േിവസം19 /11/2018 ൊകിം്്

ദഫാമുകളിൽ ടസപകട്ടറിയുടെ ഒപും, സീലുംഇല്ലായിരുന്നു..ബാകി

വിവരങ്ങൾ എല്ലാം്രൂർണമായിരുന്നു

13.ദവജ് ലിസ് :ഉണായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു...

14.FTO ദവജ് ലിസ് :ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നു ടസക്ത്യൂർഡ് ദകാപിആയിരുന്നു

15.Mബുക് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു.സാക്ത്യടപെുതിയസർട്ടിഫികറ്റ്

ഉണായിരുന്നില്ല... Mബുക് പ്രകാരം 30c.mആഴതിൽ മ്് ടവട്ടി ടെറസിം്്

കൃഷി ദയാ്്ത്യമാകൽ 9എ്ം., ബണ്:28..ടപെഞ് :20.....mazhakuzhi 42

Mബുകിൽ :ടതാഴിൽേിനം :1240

16.GEO Track ദഫാദട്ടാ :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.
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17.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ് ഉണായിരുന്നു...്രൂർണമായിരുന്നു

18. 3 ദസജ് photograph:ഫയലിൽ ഉണായിരുന്നു 3ദസജ് ദഫാദട്ടാപ്ാഫ്ഉം

ഉണായിരുന്നു

19.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണായിരുന്നു.

*.വിവരങ്ങൾഎല്ലാം ദരഖടപെുതിയിട്ടിട്ടുണ്

.ടെക്ലിസ്്രൂർണമാണ.്..

.ടപ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ.്എ.ഡി.സ്,വാർഡ് ടമമ്പറും ഒപ്

ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്..

*.കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുക, പ്രവർതിആരംഭിച്ചതീയതി,

അവസാനിച്ചതീയതി ദരഖട്രെുതിയിട്ടുണ.് എ.എസ്, െി.എസ് എന്നിവ

ദരഖട്രെുതിട്ടിയിട്ടുണ്

*.പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾഎഴുതിയിട്ടില്ല

വിജിലൻസ് ദമാണിറ്ററിം്് റിദപാർട്ട്,ടതാഴിലാളികളുടെ സാക്ത്യ്രപതം

എന്നിവഉണായിരുന്നു

*.ടതാഴിലുറപ് ഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

ഫീൽഡ് റിദപാർട്ട്

M ബുക് പ്രകാരം :ടെറസിങ് 9,ബണ് 28ടപെഞ് 20,മഴകുഴി 42

കാണാൻകഴിഞ്ഞത്മഴകുഴി 24ബണ് 8,നീർച്ചാൽ 3

രാധിക,രാജലക്മി,തങമണി, ോനമ,വസന്ത,രാജു,മണിയൻ,ശാന്തകുമാരി,

വിജയകുമാരി,്രുഷ്കല എന്നിവരുടെ വസ്ുവിലാണ് ഫീൽഡ്വിസിറ്റ്

നെതിയത്..

രാധിക,രാജലക്മിഎന്നിവരുടെവസ്ുവിൽനിന്നായി 14മഴകുഴി , 3ബണ്

നീർച്ചാൽ 3കുളം 1എന്നിവകണു കാെ് മൂെികിെകുന്നതുടകാണ് മുഴുവനും

എ്ിതിട്ടടപെുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

തങമണിയുടെ വസ്ുവിൽമഴകുഴി വാഴനൊനായും ൊണകകുഴി ആയും

ഉ്രദയാ്ിച്ചിരികുന്നു..ോനമയുടെയും,രാജുവിന്ടറയുംവസ്ുവിൽ വർക്

നെന്ന ഭാ്ംകൃഷികായി ഉ്രദയാ്ിച്ചിരികുന്നു..
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വസന്ത,മണിയൻഎന്നിവരുടെ വസ്ുവിൽനിന്ന് 2മഴകുഴി കണു..വർക്

നെന്ന ഭാ്ംവാഴനൊനായും ഉ്രദയാ്ിച്ചിരികുന്നു..

ശാന്തകുമാരിയുടെ വസ്ുവിൽ 3മഴകുഴി.. 2ബണ്ഒടര്ംൊക്

ഉ്രദയാ്ിച്ചു നീളതിൽ ടകട്ടിയതായി കണു.ഇവഎല്ലാം

ഉ്രദയാ്പ്രധമായികണു.

വിജയകുമാരിയുടെയുംവസ്ുവിൽ 4മഴകുഴി, 1ബണ്എന്നിവകണുവർക്

നെന്ന ഭാ്തുവാഴ,ടതങ്ങ് തുെങ്ങിയ കൃഷികൾ ടെയ്തായി കണു..കാെു

കയറികിെകുന്നത് ടകാണ് മുഴുവനുംഎ്ിതിട്ടടപെുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

്രുഷ്കലയുടെ വസ്ുവിൽബണ് 2,മഴകുഴി 1എന്നിവ കണു..അവിടെ

ൊണകകുഴിആയിഉ്രദയാ്ികുന്നതായി കണു, കാെ് കയറി

കിെകുന്നതുടകാണ് മുഴുവൻ വർകും കണുഎ്ിതിട്ടടപെുതാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

പ്രവർതികഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു്രാെ് നാളായതിനാൽ മികവാറും്രുരയിെങ്ങളും

കാെുകയറിയും ഉെമകൃഷികായി ഉ്രദയാ്ിച്ചതിനാൽ കൃത്ത്യമായി

എല്ലാം എ്ിതിട്ടട്രെുതാൻകഴിഞ്ഞില്ല...

ഫയൽ 5

പ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-കരയാളതുദകാണം വാർഡിടല പ്ൂപിന്തരിശുഭൂമി

കൃഷിദയാ്്ത്യമാകൽ

പ്രവർതിയുടെ ദകാഡ് -LD/314162

എസിദമറ്റ്തുക -345000രൂ്ര

െിലവായതുക -324387രൂ്ര

മസർദറാളിന്ടറഎ്ം -35

1.കവർദ്രജ:്- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത് ദ്രര്,വർക് ദ്രര്,മുതലായരദണാ

മൂദന്നാവിവരങ്ങൾമാപതമാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ്:- ഉണ്

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി ഉണായിരുന്നില്ല.

4.എസിദമറ്റ് ദകാപി:- ടസക്ത്യൂരിറ്റിയിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻ
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കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ ഫയലിൽ ദപ്രാജക്് റിദപാർട്ട,് ,ജനകീയഎസിദമറ്റ്

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.എസിദമറ്റ് ദകാപിയിൽവിേ്്ദ്ധരുടെഓദപാ

സീദലാഒന്നും ഉണായിരുന്നില്ല.

5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. ജനകീയഭാഷയിൽആയിരുന്നു

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു ടസടപകട്ടറിയുടെഒപ്,ഉണ്സീൽ,തീയതി

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

ടതാഴിലാളികൾ പ്ുപായി ടവള്ളദ്രപറിൽദ്രരുംഒപുംഎഴുതി

അദ്രകികുകയാണ് ടെയുന്നത്.

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്.

10.മസർദറാൾ:- ഉണായിരുന്നു.ടവട്ടിതിരുത്ഒന്നുംഇല്ല.

11.എം.ബുക്:നമ്പർഉണായിരുന്നുNo69/18-19.തട്ട്തിരികൽ-43,ബണ് -19,

മഴകുഴി-43

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ച ദകാപിയാണ.്മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ.്

14.F.T.O:-ഫയലിൽഉൾടപെുതിയിരുന്നു.

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :- ബാധകമല്ല.

17. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:- 2ഘട്ടതിൽഉള്ളദഫാദട്ടാ

സൂകിച്ചിരുന്നു

18.പ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രപതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽപൊകിങ് ദഫാം:-ഫയൽ

ഉണായിരുന്നു.

20ജിദയാ പൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.
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21.കസറ്റ്ഡയറി:-ഉണായിരുന്നില്ല.

ഫീൽഡിടലകടണതലുകൾ

തരിശു ഭൂമികൃഷിദയാ്്ത്യമാകാൽആയിരുന്നു്രദ്ധതി.എന്നാൽ

തരിശുഭൂമിഅല്ലകാണാൻസാധിച്ചത.്

സത്ത്യോസ്-മഴകുഴിവാഴടവച്ചതായികാണാൻസാധിച്ചു.ബണ് 4

സം്ീർ-മഴകുഴിനികതിമരിച്ചിനി ടതങ്ങ്എന്നിവനട്ടിരികുന്നു.

ബീന- പെഞ് 3, ബണ് -3.

സുന്ദദരശൻ-മഴകുഴികാണാൻസാധിച്ചില്ല,ബണ്- 2.

ബിന്ദു-ബണ് 2,മഴകുഴി 3

ഫയൽ 6

പ്രവർതിയുടെ ദ്രര:്-കരയാളതുദകാണം വാർഡിടലനീർതൊധിഷ്ഠിത

ഭാ്മായിബണ്,തട്ടുതിരികൽ, ഭൂവികസനംമ്് ജലസംരകണം

പ്രവർതിയുടെ ദകാഡ്-385267

എസിദമറ്റ്തുക -321499രൂ്ര

െിലവായതുക -301081രൂ്ര

മസർദറാളിന്ടറഎ്ം -27

1.കവർദ്രജ:്- കവർദ്രജ് ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി

വച്ചിരുന്നകവർദ്രജിൽ്രഞായത് ദ്രര്,വർക് ദ്രര്,മുതലായരദണാ

മൂദന്നാവിവരങ്ങൾമാപതമാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

2.ടെക്ലിസ്:- ഉണ്

3.ആകൻതാൻദകാപി:- ഫയലിൽആകൻതാൻദകാപി ഉണായിരുന്നില്ല.

4.എസിദമറ്റ് ദകാപി:- ടസക്ത്യൂരിറ്റിയിൽനിന്നും എെുതദകാപികാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ ഫയലിൽ ദപ്രാജക്് റിദപാർട്ട,് ,ജനകീയഎസിദമറ്റ്

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.എസിദമറ്റ് ദകാപിയിൽവിേ്്ദ്ധരുടെഓദപാ

സീദലാഒന്നും ഉണായിരുന്നില്ല.
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5.സാദങതികഅനുമതി:-ഉണായിരുന്നു. ജനകീയഭാഷയിൽആയിരുന്നു

6.ഭരണാനുമതി:-ഉണായിരുന്നു ടസടപകട്ടറിയുടെഒപ്,ഉണ്സീൽ,തീയതി

എന്നിവഉണായിരുന്നില്ല.

7.സംദയാെിത്രദ്ധതിയുടെവിവരങ്ങൾ:- ബാധകമല്ല.

8.ഡിമാൻഡ് ദഫാം:- ഡിമാൻഡ് ദഫാംഫയലിൽഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

9.വർക്അടലാദകഷൻദഫാം:-ഉണ്.

10.മസർദറാൾ:- ഉണായിരുന്നു. ടവട്ടിതിരുതൽഉണായിരുന്നു.Ms.No26992-

ൽടതാഴിലാളിയുടെഒപ് ടവട്ടി abമാർക്ടെയ്ിരികുന്നു

11.എം.ബുക്:നമ്പർഉണായിരുന്നുNo211/18-19.തട്ട്തിരികൽ-13,ബണ് -44,

മഴകുഴി-35, ദപെഞ് 22

12.ടമറ്റീരിയൽവാങ്ങായതുമായിബനടപട്ടദരഖകൾ:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിരുന്നില്ല.

13.ദവജ് ലിസ്:-ടസക്ത്യൂരിൽനിന്നുംലഭിച്ച ദകാപിയാണ.്മസർദറാളിന്

ആനു്രതികമായുള്ളദവജ്ലിസാണ.്

14.F.T.O:-ഫയലിൽഎഴുതിയിരുന്നില്ല

15.ടമറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ:-ബാധകമല്ല.

16. ദറായൽറ്റിനൽകിയത്സംബനിച്ചദരഖകൾ :- ബാധകമല്ല.

17. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാ:-ഇല്ല

18.പ്രവർതി്രൂർതീകരികുന്നസാകി്രപതം:-ഫയലിൽ

ഉൾടപെുതിയിട്ടില്ല.

19.മസർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്സി്ര്/ഫയൽപൊകിങ് ദഫാം:-ഇല്ല

20ജിദയാ പൊക് ദഫാദട്ടാ:-ഉണായിരുന്നില്ല.

21.കസറ്റ്ഡയറി:-ഉണ്.അ്രൂർ്ം

ഫീൽഡിടലകടണതലുകൾ

േീപ്ി -ബണ് -1

തുളസികുമാരി-മഴകുഴി 2,വസ്ുകാെു്രിെിച്ച് നിലയിലാണ്.
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അജിതകുമാരി-ബണ് -1മരിച്ചിനിവാഴഎന്നിവനട്ടിരികുന്നു

ഹരികുമാർ- 4മഴകുഴി, 2ബണ്

വസ്ുകാെു്രിെിച്ച് നിലയിൽ

മായ-വാസ്ുകാെു്രിെിച്ചുകിെകുന്നു

്രത്മകുമാർ-2ബണ്ഭാ്ികമായികാണാം.വസ്ുകാെു്രിെിച്ചനിലയിൽ.

അവകാശനിദഷധങൾ

⛳️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

തേഗകടറി / അേിസ്റ്റൻറ്തേഗകടറി

 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
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 കസറ്്റഡയറികൃത്ത്യമായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനുംദമറ്്റ  മാർക്നിർദേശംനൽകുക

 മസർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎതിച്ചുദപ്രാജക്്ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്മീറ്റിംഗ്കൂെി്രണിആരംഭികുന്നതി

ന്സഹായികുക

 കൃത്ത്യമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെംസന്ദർശിച്ചടെയ്ടതാഴിൽഅളന്ന്എംബുകിൽദരഖടപെു

തുക

 ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക

 ടതാഴിലാളികൾക്അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്

 മസർദറാൾകൃത്ത്യമായിഒടപ്വപികുക

 ഹാജരാകാതവരുടെവിവരംഅെയാളടപെുതുക  

 മസർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപെുതുക

 കസറ്്റഡയറി്രൂർ്മായും്രൂരിപികുക

 ടതാഴിൽകസറ്റുകളിൽടവച്ച്അ്രകെംനെന്നിട്ടുടണങിൽകസറ്്റഡയറിയിൽഎഴുതുകയുംനിർവ

ഹണഉദേ്ത്യാ്സടരഅറിയികുകയുംെികിത്സഉറപാകുകയുംടെയുക

 നിശ്ചിതഅളവിലും്ുണനിലവാരതിലുംദജാലിടെയുന്നുണ്  എന്ന്ഉറപ്വരുതുക

 100പണി ലഭിക്കുന്നതിനായിആവശ്യമായ തൊഴിലുകൾഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക

 തൊഴിൽചെയ്ത് വേദനം ലഭിക്കാതിരുന്നാൽതൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക

ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതട്ചെുമതലകൾ 

ദ്ാക്ദഗപ്പാഗ്ാംഓേീേർ

ദ്ാക്ദപ്രാപ്ാംഓഫീസർ  ്രഞായതുകടളടതാഴിലുറപു്രദ്ധതിയുടെടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓഫ്

 ടപ്രാജക്റ്്റതയാറാകുന്നതിലുംവിദകപന്ദീകൃതാസൂപതണംനെപിലാകുന്നതിലും്രാകടപെുതണം.

ഈമസർദറാൾവിതരണംടെയുക,

 ്രഞായതുകളുടെടതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണദമൽദനാട്ടംവഹികുക.

്രദ്ധതിയുടെലഭിച്ചവിഭവങ്ങളുടെയും, വിതരണംടെയ്വയുടെയും,

 ഉ്രദയാ്ിച്ചവയുടെയുംകണകുകൾസൂകികുക.ആവശ്ത്യമായരജിസറുകൾസൂകികുക.

പ്പഞായത്്ഗകടറി/ അേിസ്റ്റന്റ്തേഗകടറി

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.

 കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ഗ്രാമസഭാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

1⃣, പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുള്ള പണി ആയുധങ്ങൾ മൂർച്ചകൂട്ടി നൽകണമെന്നും

അല്ലാത്തപക്ഷം തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പണിയായുധങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
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പണിയായുധങ്ങളുടെ വാടക തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

2, പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സിഐ ബോർഡ് നിർബന്ധമായും

സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇതിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾപൂർണമാകണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

3, തൊഴിൽകാർഡ്, സൈറ്റ് ഡയറി തുടങ്ങിയവയിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വ്യക്തതയോടെ

സമയബന്ധിതമായും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

4, അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഇവ കൃത്യതയോടെ നടത്തണമെന്നും

തീരുമാനിച്ചു.

5, റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഫയൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്നും അടുത്ത

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മുമ്പ് ഇവ പരിഗണിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

കരയളത്തുകോണം വാർഡിന്റെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ16-11-19 തിൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എൽ പി

സ്കൂൾ കരയത്ത് കോണം, ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് കൂടുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന തൊഴിലാളിയായ

സുഭദ്രാമ്മ ആലപിച്ചു. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെക്കുറിച്ചുള്ള ആമുഖം ബിആർപി ആര്യ

നൽകുകയുണ്ടായി. അധ്യക്ഷനായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും 100 പണിതീർക്കാൻ ഓമന അമ്മയെ

തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രേതിഞ്ജ വി ആർ പി അഭിരാജ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. മേറ്റ് മഹേശ്വരി സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ യിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ലേഖാ റാണി

ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ പത്ത് അവകാശങ്ങൾ വി ആർ പി സുമയ്യ

പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. തുടർന്ന് 2018 ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ

കരയാത്ത കോണം വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലുറപ്പ് സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത ജോലിയുടെ, ഫയലിലേയും

ഫീൽഡിലെയും കണ്ടെത്തലുകൾ റിപ്പോർട്ട് vrp അഞ്ചു അവതരിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന്

ചർച്ച തുടങ്ങി. മലയാളികൾക്ക് അവരുടെ ശമ്പളം കറക്റ്റായി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം

എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും എന്ന വാർഡ് മെമ്പർ ലേഖ റാണി ചർച്ചയും സംശയമായി

ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ശമ്പളം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആരാണ് ശമ്പളം നൽകുവാൻ

കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് അവർ അവരുടെ അഡ്മിൻ ഫണ്ടിൽനിന്നും നൽകേണ്ടതാണ.് ഉദാഹരണം

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണ് ഫയൽ നീക്കുന്നതിനുള്ള താമസം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ

അഡ്മിൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ തുക നൽകേണ്ടത് വി ആർ പിമാർ മറുപടി പറഞ്ഞു. മൂന്ന് മാസമായി

ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന തൊഴിലാളികളിൽ പലരും പരാതിയായി പറയുകയുണ്ടായി.

അതുപോലെതന്നെ ജോലി സമയം 4 മണി വരെ ആക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തരിശുഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതിയിൽ തരിശുഭൂമി അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പി

ആർ പിമാർ തൊഴിലാളികളോട് പറയുകയുണ്ടായി. റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും തുടർന്ന്

അഞ്ച് മണിയോടെ ഗ്രാമസഭഅവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.


