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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

വാർഡ:വഴയില

വർക് ദകാഡ് :If/358876

വർകന്ടറ ദ്രര:്വഴയിലവാർഡിടലനീർതൊധിഷ്ഠിത മ്്ജലസംരകണ

ഭാ്മായി-തട്ടുതിരികൽ,ബണ,് ദപെഞ്നിർമാണം

എസിദമറ്റ് തുക : 225000

െിലവായതുക : 217285

മസദറാൾഎ്ം :35

ടതാഴിൽതുെങ്ങിയത: 25/09/2018

അവസാനിച്ചത് : 22/03/2019

1.കവർദ്രജ.്ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.
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2..ടെക്ലിസ് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

3.ആകൻതാൻദകാപി :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

4.ഭരണാനനുമതി : ഉണ്,ടസപകട്ടറി ഒപിട്ടിട്ടില്ല

5.സാദങതികാനുമതി :ഉണ് ടസപകട്ടറി ഒപ്,സീൽഉണ്

6.ഡീടറ്റയ്ൽസ്എസിദമറ്റ് :ഉണ,്സാദങതികവിേഗ്ധൻകസൻ

ഉണായിരുന്നില്ല.

7.അബത്സെ്പൊക്റ്റ്എസിദമറ്റ്:ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

8.ദപഡായിങ്ആന്റ്ഡികസനിങ് :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

9.ഡിമാൻഡ് ദഫാം :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു. 3b പ്രകാരമല്ല

10.അദലാദകഷൻദഫാം :ഫയലിൽഉണായിരുന്നു .വർക്അദലാദകഷൻ

നെന്നേിവസംതടന്നമസർദറാൾ പ്രിന്റ് ടെയ്തായികണു.

11.മാസദറാൾ :ഉണ,്ടവട്ടിതിരുതലുകൾഉണ് .

12.മാസദറാൾമൂടമന്റ്സി്ര് :ഉണ.് വിേഗ്ധരുടെഒപ്,സീൽ,തീയതിഇല്ല

13.ദവജ് ലിസ് :ഉണായിരുന്നു.അത്്രൂർണവുംആയിരുന്നു.

14.FTO :ഫയലിൽസൂകിച്ചിരുന്നു

15.Mബുക് : 2എ്ംഫയലിൽഉണായിരുന്നു.സാക്ത്യടപെുതിയ

സർട്ടിഫികറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

16.GEO പൊക് ദഫാദട്ടാ :ഫയലിൽഉണായിരുന്നില്ല.

17.വർക്കംതീഷൻസർട്ടിഫികറ്റ്:ഇല്ലായിരുന്നു

18. പ്രവർതിയുടെ 3ഘട്ടദഫാദട്ടാ:ഉണായിരുന്നു

19. ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ് റിദപാർട്ട്:ഉണായിരുന്നില്ല

20.കസറ്റ്ഡയറി :ഉണായിരുന്നു.

* പ്രവർതി്രൂർതീകരിച്ചതിയതിഇല്ലായിരുന്നു

*.AS, TSഎന്നിവയിൽനമ്പർതീയതിഎന്നിവദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല.

.ടെക്ലിസ്അ്രൂർണമാണ് ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല

*ടതാഴിൽഉ്രകരണങ്ങളുടെവാെകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്

.ടപ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിം്് നെതിയിട്ടുണ.്



6

*.കവർദ്രജിൽഎസിദമറ്റ്തുകദരഖടപെുതിയിട്ടുണ,്

*ടപ്രാജക്റ്റ്മീറ്റിം്്കൂെിയിട്ടുണ്

*.ടതാഴിൽേിനം ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ് .

*.പ്രവർതിനിർവഹണംവഴി ഉണായിട്ടുള്ള പ്രദയാജനങ്ങൾ

എഴുതിയിട്ട്.

*.സാക്ത്യ്രപതം ദരഖടപെുതിയിട്ടില്ല

*.വിജിലൻസ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് റിദപാർട്ട്അ്രൂർ്മാണ്

*.സന്ദർശനകുറിപ് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ.്

േീൽഡ്റിദപാർട്

1.വഴയിലവാർഡിടലനീർതൊധിഷ്ഠിത മ്് ജലസംരകണതിന്ടറ

ഭാ്മായി തട്ട്തിരികൽ, ദകാണുർബണ്,ദപെഞ് നിർമാണം

M.bookപ്രകാരം

മഴകുഴി - 35

ദകാൺെൂർ ദപെഞ് -18

ബണ് -2

തട്ടുതിരികൽ-27

ഫീൽഡിടലകടണതലുകൾ :സതികുമാർ.ബി,ശാന്ത, ഉ്ികൃഷ്ണൻ റ്റി.

എന്നിവരുടെവസ്ുകളാണ്ഫീൽഡ്വിസിറ്റ് നെതിയത.്

1.സതികുമാർ :ഉെമസൻസലത്ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽവസ്ുകാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

2.ശാന്ത :ശാന്തയുടെവസ്ുവിൽരണ് മഴകുഴി 5ബണുംകാണാൻസാധിച്ചു.

്രുരയിെംവളടരയധികംകാെു്രിെിച്ച് നിലയിലാണ്.

3.ഉ്ികൃഷ്ണൻ : പശീകൃഷ്ണന്ടറവസ്ുവിൽമൂന്നുമഴകുഴിയും രണ്ബണും

കാണാൻസാധിച്ചു.്രുരയിെംകൃഷിദയാ്്ത്യമാകിയത്ആണ്.എന്നാൽ

കാലാവസാവ്ത്യതിയാനംടകാണ്കാെു്രിെിച്ചുകിെകുന്നു.
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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

 കസറ്്റഡയറികൃത്ത്യമായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനുംദമറ്്റ  മാർക്നിർദേശംനൽകുക

 മസർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎതിച്ചുദപ്രാജക്്ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്മീറ്റിംഗ്കൂെി്രണിആരംഭികുന്നതി

ന്സഹായികുക

 കൃത്ത്യമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെംസന്ദർശിച്ചടെയ്ടതാഴിൽഅളന്ന്എംബുകിൽദരഖടപെു

തുക

 ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക

 ടതാഴിലാളികൾക്അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്

 മസർദറാൾകൃത്ത്യമായിഒടപ്വപികുക

 ഹാജരാകാതവരുടെവിവരംഅെയാളടപെുതുക  

 മസർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപെുതുക

 കസറ്്റഡയറി്രൂർ്മായും്രൂരിപികുക
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 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.

1, അടുത്തവർഷം കാടു വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വഴയില ക്രൈസ് നഗർ

റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും കൂടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം

2, അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി

എഡിഎസ്ഫണ്ടിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് പണിയായുധങ്ങളുടെ മൂർച്ച കൂട്ടേണ്ട താണ.്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2018 -19

നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് 

കരകുളം പഞ്ചായത്ത ്

വഴയില വാർഡ്

തീയതി :8 -11 -2019

സമയം. 10: 30 a. m

സ്ഥലം:വഴയില ക്രൈസ് നഗർസുശീലആൽബർട്ട് വസതി
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അജണ്ട

ആമുഖം

പ്രതിജ്ഞ

അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

സ്വാഗതം

ഉദ്ഘാടനം

അവകാശം റിപ്പോർട്ട്

ചർച്ച

തീരുമാനം

കൃതജ്ഞത

VRP അഞ്ചു ഗ്രാമസഭ യോഗത്തിന് ആമുഖം നൽകി തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 100 ദിവസം

പൂർത്തിയാക്കിയ മുതിർന്ന തൊഴിലാളിയായ ശ്രീമതി ഓമന യെ അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു

തുടർന്ന്VRP അഭിരാജ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തുടർന്ന് ഗ്രാമസഭക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീമതി

അർപ്പിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ ചിത്ര സഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു VRPസുമയ്യ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള

അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ശേഷം VRP ആര്യ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു തുടർന്ന് ചർച്ച നടന്നു

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടി VRPമാർ നൽകി ഗ്രാമസഭയിൽഅഭിരാജ് കൃതജ്ഞത നൽകി..

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയിലെ വാർഡിലെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണത്തിൻറെ ഭാഗമായി തട്ടുങ്കൽബണ്ട് നിർമ്മാണം വർക്ക് കോഡ് IF/ 35 88 76

ചർച്ച

മെമ്പർ: തൊഴിലാളികൾവൈകുന്നേരം നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ജോലി മതിയാക്കി പോകും..

മറുപടി :സമയം 9 മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ഇനിമുതൽഅത് കൃത്യമായി പാലിക്കണം

ശാന്ത :സമയം വൈകുന്നേരം നാലുമണിആയി കുറയ്ക്കണം

മറുപടി :തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത് ആയതിനാൽനിർദേശമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം..

പൊന്നമ്മ :ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്ബോക്സ് പണി ക്കു മുൻപായി ലഭിക്കുന്നില്ല

മെമ്പർ :അടുത്ത പണി മുൻപായി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്ബോക്സ്എത്തിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പുനൽകി..

മെമ്പർ:മാറ്റ് ജോലി ചെയ്യണ്ട എന്നുണ്ടോ? മറുപടി :മാറ്റും ഒരു തൊഴിലാളിയാണ് ആയതിനാൽ

എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ.്.

വി.ആർ.പിഅഭിരാജ് കൃതജ്ഞതപറഞ്ഞു 11: 30 മണിയോടെ ഗ്രാമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു

കഴിഞ്ഞവർഷം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് മുന്നോട്ട് വച്ച നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ചതായി

കണ്ടെത്താൻസാധിച്ചു.

B.R.P ഫെബിന.. V.R.P മാരായ അഞ്ചു.. അഭിരാജ്.. ആര്യ , സുമയ്യ, വാർഡ് മെമ്പർ, അംഗൻവാടി ടീച്ചർ,

തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾഎന്നിവർ ഗ്രാമസഭയിൽപങ്കെടുത്തു...


