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ആമുഖം

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിസ�ത��ഭാരത�ിൽആവിഷക്രി�ഏ�വുംസ �ുപധാനവുംശ�വുമായനിയമമാ�ഹാ�ഗാ
�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�ന്ിയമം.
ഇ��യിെലസാധാരണ�ാരായജന�ള�െടെതാഴിൽെച��വാനു�അവകാശെ�സംര�ി��നിലനിർ�ു�തിനായിഇ��ൻപാർ
ലെമൻറഅ്ംഗീകരി� ്, 2005 .  �പസിഡൻറഒ്��വ� െസപ�്ംബർമാസംഅ�ാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ�ു

ഇ��യിെല�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി�ഗാമവികസനപ�തികൾനട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലുംഗുണഫലംശരിയാ
യവിധ�ിൽജന�ളിൽഎ�ാതിരു�തിെനതുടർ�പ്ാർലെമൻറപ്ാസാ�ിയമഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�ന്ിയമ
�ിെ��പാഥമികല��ംഒരു�ഗാമീണകുടുംബ�ി�ിയമംവഴിഒര◌ുസാ��ികവർഷം 100
െതാഴിൽദിന�ൾഉറ��നൽകുകെയ�താണ.്  �ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും
െമ�െ��ജീവിതസാഹചര�ംഉറ�ാ�ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ�നിർമാർ�നവുംസു�ിരവികസനവുംആണഈ്നിയമ�ിെ�  
�പാധാനല��ം.
ചൂഷണ�ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി�ി�ുകയുംമാന�മായേവതനംനൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിന�്കയേശഷിവർ�ി�ി�ദ്ാ
രി�ദ��ിൽനി�ുംകരകയറാൻെതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെടകഴിയു�ു.  �പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിലൂെടഓേരാ
�പേദശ�ിെ�യുംവിഭവാടി�റശ�മാ�ുകയും , , , ,അതിലൂെടവരൾ� മെ�ാലി�് െവ�െ�ാ�ം
വനനശീകരണംതുട�ിയപാരി�ിതിക�പശന്�ളിൽനി�ുംസംര�ണംനൽകുകയുംഅതിലൂെടഉതപ്ാദനം,
ഉതപ്ാദന�മതഎ�ിവവർ�ി�ി�ുവാനുംപ�തി�പവർ�ന�ളിൽകൂടികഴിയു�ു.
�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിനഏ്�വും�പധാനെ��ഘടകമാണജ്ലസംര�ണവുംഅതിൻെറസുര�ിതത�വുംഇവെതാഴിലുറ��്പവർ
�ന�ളിൽഉറ��രു�ുവാൻകഴിയു�ു.

2018- .ൽേകരളംഏ�വുംവലിയ�പളയദുര�ംഏ��വാ�ിയനാടാണ്
േകരള�ിെലഎ�ാജി�കളിലുംഈ�പളയംവളെരയധികംദുര��ൾഉ�ാ�ിയി���താണ.്
അേതേകരളംതെ�യാ�ാർ�മ്ാസേ�ാടുകൂടിശ�മായവരൾ�യുംകുടിെവ��ാമവുംഅനുഭവെ�ടു�ത.്
ഈഅവസര�ിലാണഎ്�തേയാനൂ�ാ�ുകളായിനാംനിർ�ി�കിണറുകൾ, .കുള�ൾഎ�ിവയുെട�പാധാന�ംതിരി�റിയു�ത്
ജലസുര�െയകുറി�ച്ി�ി�ുേ�ാൾഅതിനുേവ�വലിയസാേ�തികവിദ�െയകുറി�ാണന്ാംആദ�ംചി�ി�ുക.
െതാഴിലുറ��പ�തിനമു��്പധാനമായുംകാണാൻകഴിയു�ഒരു   .വസത്ുതയാ�ഴ�ുഴികൾ
ഇവയുെടനിർ�ാണ�പവൃ�ികളിൽെതാഴിലാളികൾകൂടുതലായും�ശ�െചലു�ിയാൽഭൂഗർഭജലെ�അളവിെനനമു�ന്�രീതിയി
ൽഉയർ�ുവാൻസാധി�ു�ു.
�പധാനമായുംേമൽ�റ��പശന്�ൾജലസംര�ണ�ിനുംജലസംഭരണ�ിനക്ാര�മായരീതിയിൽതെ�ബാധി�ു�ു.

പതിമൂ�ാംപ�വ�രപ�തിയുമായിെതാഴിലുറ�ബ്�െ�ടു�ികാർഷികപ�തികൾജന�ളിെല�ി�ൽ,
കാർഷിേകാതപ്ാദന�ിൽസ�യംപര�ാപത്തൈകവരി�ൽ,
തരിശുഭൂമികളിലുംസ�കാര�ഭൂമിയിലുംെപാതു�ാപന�ളിലുംഫലവൃ��ൾെവ��പിടി�ി�ൽ, .എ�ിവനട�ിവരു�ു
പ�ായ�ിെലവിവിധേതാടുകളിൽതടയണനിർ�ി�ുകയും , , , , ,കുള�ൾ പടുതാ�ുളം നീർ�ുഴി ക�ാലനിർമാണം
കിണർറീചാർ�ിങത്ുട�ിയവഴിജലസംര�ണവുംഉറ��വരു�ു�ു.  
ഇ�െനമഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�പ്�തിഗുണേഭാ�ാ�ളായജന�ൾ� ്െതാഴിൽദിന�ൾഉറ�ാ�ു�തിലൂ
െടജന�ള�െടജീവിതനിലവാരംെമ�െ�ടു�ു�ു.

നിയമമനുസരി���പ�തിനിർവഹണ�ിലൂെട�ഗാമീണേമഖലയുെട   .സു�ിരആസത്ിവികസനംഎ�താണല്��ംെവ�ു�ത്
2005- 200 2008-ൽ�പാബല��ിൽവ�നിയമമനുസരി�ഇ്��യിെല ജി�കളിൽ�പഥമഘ��ിൽനട�ിലാ�ുകയും
ൽമുഴുവൻജി�കളിേല�ുംവ�ാപി�ി�ുകയുംെചയത്ു.
അതനുസരി�േ്കാ�യംജി�യിലുംപ�തി�പവർ�ന�ൾതുട�ുകയുംഇേ�ാഴുംതുടർ�ുെകാ�ിരി�ുകയുംെച���ു.

െതാഴിലുറ�ന്ിയമംെതാഴിലാളികൾ�ഉ്റ�ന്ൽകു�പ�അ്വകാശ�ൾ

1. െതാഴിൽകാർഡല്ഭി�ുവാൻഉ�അവകാശം- 2; 1-5,െഷഡ��ൾ ഖ�ിക എ. . .എം സി അ��ായം-3

2. അേപ�ി�് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശവുംആയതിനൈ്ക���സീ�ഭി�ു�തിനുംഉ�അവകാശം-
െഷഡ��ൾ 1; 8, 2; 6-13ഖ�ിക െഷഡ��ൾ ഖ�ിക

3. അെ��ിൽെതാഴിലി�ായമ്േവതനംലഭി�ുവാനു�അവകാശംആദ�െ� 30 (1/4 & 1/2)ദിവസം പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ

4. െഷൽഫഓ്ഫേ്�പാ ജകട്ത്�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

5. അ�ക്ിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശംഅെ��ിൽേവതന�ിെ�  10%
അധികംലഭി�ുവാനു�അവകാശം

6. കുടിെവ�ം, ,വി�ശമസൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ംഇവലഭി�ു�തിനു�അവകാശംെഷഡ��ൾ 2; 23-28ഖ�ിക

7. 15 ദിവസ�ിനു�ിൽേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

8. േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന  ്നഷട്പരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം

9. സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം

10. േസാഷ�ൽഓഡി�ന്ട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികള�െടകടമകൾ
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1. കൃത�സമയ�െ്താഴിൽ�ല�ഹ്ാജരായിഒ��യ�്ുക.

2. െതാഴിലുറ��്ഗാമസഭയ�്േ്സാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭയുംകൃത�മായിപെ�ടു�ുക

3. പണി�ല��്ാ�ിക�സത്ു�ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാക�ി�ുവാനുംപാടു�ത�

4. സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻേബാർഡ�്പവൃ�ിയുെടആരംഭഘ��ിൽതെ�നിർബ�മായുംവയേ്��താണ്

5. �പകൃതിസംര�ണ�ിനആ്വശ�മായ�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�ന്ട�ിലാ�ുക.

6. ആസത്ിസൃഷട്ി�ു��പവൃ�ികൾ        .കെ��ിേമ� ്െനയുംപ�ായ�അ്ധികൃതെരയും അറിയി�ുക

മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�പ്�തി�പകാരംെതാഴിലാളികൾേ���ആനുകൂല��െളകുറി��ംഅതുമായിബ�െ��
ആവശ�കതെയ�ുറി��ംനിയമ�ിെ�ആമുഖ�ിൽ�പസത്ാവി�ി���.്
െതാഴിലാളികള�െടയുംഅവരുെടആനുകൂല��ള�േടയുംകുറി�ഒ്രുതനതായവിശദീകരണംഈറിേ�ാർ�മ്ുഖാ�രംെതാഴിലാളികളായ
നി�ളിേല�എ്�ി�ുവാൻസാധി�ും.
ഈറിേ�ാർ�അ്ടി�ാന�ിൽനി�ൾ��്പാപത്മാ�ാൻകഴിയു�ഒ�നവധിവസത്ുതാപരമായകാര��ൾൈകവരി�ാൻനി�ൾ
�ഏ്വർ�ുംകഴിയെ�.

െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽഏെ�ടു�െ്ച�ാൻപ�ിയ�പവൃ�ികൾ

1. വിഭാഗംഎ :�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ�െ��െപാതു�പവൃ�ികൾ

2. വിഭാഗംബി: സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗതആസത്ികൾഖ�ിക 5
ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�മ്ാ�തം

3. വിഭാഗംസി:
േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യംസഹായസംഘ�ൾ�െ്പാതുഅടി�ാനസൗകര�
�ൾ

4. വിഭാഗംഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹംപ�തിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തിെന�ുറി��ംപരസ�വുംസ�ത��വുമായനട�ു�പരി
േശാധനയാണസ്ാമൂഹ�ഓഡി�.്
െതാഴിലുറ�ന്ിയമംഅനുശാസി�ു�ത�ർഷ�ിൽഎ�ാവാർഡിലുംര��്പാവശ�ംേസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭനിർബ�മായുംനടേ�
�താണ.് ,സുതാര�തഉറ���ുവരു�ി
അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയുംഅതുവഴിസദഭ്രണംസാധ�മാ�തിനുംേസാഷ�ൽഓഡി�സ്മൂഹെ�പാകെ�ടു�ു�ു.
പ�തിവിഭാവനംെച���രീതിയിൽഗുണേഭാ�ാ�ള�െടജീവിതസാഹചര��ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃഷട്ി�ു�തിനെ്പാതുപണം
ശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗി�ല്���പാപത്ിൈകവരി�ി��േ�ാഎ�വിലയിരുത◌ത്ലും   .േസാഷ�ൽഓഡി�ന്ട�ു�ു
കഴി�പ�ുവർഷമായിതുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�പ�തി�പവർ�ന�െള�ുറി���   ,സാമൂഹികഓഡി�്
െതാഴിലുറ�പ്�തിനിയമംെസ�ൻ 17 (2) 2019 18അനുസരി�എ്രുേമലിപ�ായ�ിൽപ�ാംവാർഡത്ുമരംപാറയിൽ മാർ�്
മുതൽ 23 .വെരനട�െ���

േസാഷ�ൽഓഡി��്പ�കിയ

1 പ�ാ�ലംഒരു�ൽ

േ�ാ�ത്ല�ിലും�ഗാമപ�ായ�ത്ല�ിലുംപ�തിനിർവഹണഉേദ�ാഗ�നായേ�ാ�ഓ്ഫീസർ (BDO), ,പ�ായ�െ്സ�ക�റി
മ�ന്ിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർതുട�ിയവരുമായിേ�ാ�റ്ിേസാഴസ്േ്പഴസ്ൺനട�ിയകൂടിയാേലാചനയിൽഉരു�ിരി�തിനനുസ
രി� ്  .തുടർ�പ�കിയകൾആസ �ൂതണംെച��കയുംേസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭാതീയതിനി�യി�ുകയുംെച���ു

2. ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽഓഡി��്പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തിയതിയ�്്   ,മുൻപു�ആറമ്ാസ�ാലയളവിൽവാർഡിെല�പവൃ�ിഫയലുകൾ
ഏഴര്ജി�റുകൾ, .അേതാെടാ�ംഅനുബ�േരഖകള�ംസൂ�മ്പരിേശാധനനട�ു�ു

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ�പവൃ�ിയുംഎ�ിേമ�ിൽ�പതിപാദി�ു�അളവിലുംഗുണ�ിലുംനട�ിലാ�ിയി��േ�ാഎ�ുംആ�പവൃ�ിയുെടഗുണഫല
�ിെ�  
വ�ാപത്ിതി�െ�ടു�ുകയും�പസത്ുതെതാഴിലിട�ളിൽെതാഴിലാളികൾ�ല്ഭിേ��അവകാശആനുകൂല��ൾലഭി�ി��േ�ാഎ
�ും   .�പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെടല��ംെവ�ു�ു

4. വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തിഗുണേഭാ�ാ�ള�െടവീടുവീടാ�രംെച�േ്നരിൽക�പ്�തിയുെടനിർവഹണെ��ുറി��ംഗു

ണഫലെ��ുറി��മു�   .അഭി�പായ�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ംസ�രൂപി�ു�ു

5. െതളിവേ്ശഖരണം

ഫയൽപരിേശാധന, ,�പവൃ�ി�ലപരിേശാധന
വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണംതുട�ിയഓഡി��്പ�കിയകെ��ലുകള�െടവസത്ുനിഷഠ്മായെതളിവേ്ശഖരണംനട�ു�ു.

6.  സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ�ഇടെപടലുകളിലൂെടപ�തിവിജയംഉറ��വരു�ിപൗരാവേബാധം  
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ഉയർ�ുകയുംേസാഷ�ൽഓഡി��്പ�കിയവിജയി�ി�ുകയുംെച���തിനആ്വശ�മായേബാധവൽ�രണം�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ
�ു�ു.

7. റിേ�ാർ�ത്�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽഓഡി��്പ�കിയയിെലകെ��ലുകള�ംനിഗമന�ള�ം,  നിർേ�ശ�ള�ം
േസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭയിൽചർ�െചയത്അ്ംഗീകാരംനട�ു�തിനാവശ�മായകരടറ്ിേ�ാർ�ത്�ാറാ�ു�ു.

8. േസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭ

പ�ാ�ലംഒരു�ൽചർ�യിൽനി�യി�െ��ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ�ല��്ഗാമസഭേചർ�ക്രടറ്ിേ�ാർ�അ്വതരണവും,
ചർ�യും , , ,നിർേ�ശ�ള�ം തിരു�ൽ�പ�കിയകള�ം അംഗീകാരംേനടിെയടു�ുകയുംതുടർനടപടികള�ംൈകെകാ���ു

1. :വാർഡ െ്ച�േ�ാണം

ǽ �പവർ�ിയുെട േപര:്- െച�േകാണം വാർഡിെല നീർ�ടപരിപാലന�ിെ� ഭാഗമായി

ത��തിരി�ൽ, , 1ബ�ുകൾ െ�ട�ുകൾ തുട�ിയവ ഭാഗം

ǽ �പവർ�ിയുെട േകാഡ-് 1614004003 IF/356460

ǽഎ�ിേമ� ത്ുക -233000രൂപ

ǽചിലവായ തുക -226014രൂപ

ǽമ�ർേറാളിെ� എ�ം -21

ǽ �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി -25/09/2018

ǽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി� തിയതി- 15/10/2018

ǽആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ - 834

1. :- .കവർേപജ്കവർ േപജ ഉ്ൾെ�ടു�ിയിരു�ി� എ�ാൽ �പാേദശികമായി വ�ിരു� കവർ

േപജിൽ പ�ായ� േ്പര,് ,വർ� േ്പര മ്ുതലായ രേ�ാ മൂേ�ാ വിവര�ൾ മാ�തമാണ്

കാണാൻ കഴി�ത.്

2. :-െച� ല്ി�്ഇ�

3. :- .ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�

4. :- . ,എ�ിേമ� േ്കാ�ി െസക��റിൽ നി�ും എടു� േകാ�ി കാണാൻ കഴി�ു ജനകീയ

ഭാഷയിൽ ആയിരു�ി�. , .എ�ിേമ� േ്കാ�ിയിൽ വിദഗ�്രുെട ഒ� സ്ീൽ ഉ�ായിരു�ി�

എ�ിേമ� �്പകാരം : Terracing -6, Earthen bund -16, Rainpit-30, Farmpond -1

5. :- . .സാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു�ു ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു
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6. :- ,ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു െസെ�ക�റിയുെട ഒ� ഉ്� സ്ീൽ തീയതി എ�ിവ

ഉ�ായിരു�ി�.

7. :- .സംേയാചിത പ�തിയുെട വിവര�ൾ ബാധകമ�

8. :- . 3(b)ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു ആർ�ി�ിൾ �പകാരമുളള

േഫാം അ�

9. :- .വർക അ്െലാേ�ഷൻ േഫാം ഉ�്

10. :- 21 .മ�ർ േറാൾ എ�ം ഉ�ായിരു�ു െവ�ി തിരു�ൽ ഉ�ായിരു�ി� മ�ർ േറാൾ ന�ർ

7021 7027 .മുതൽ വെരയു� മ�ർേറാള�കളിൽ ഒ�ിലും േമ� ്ഒ� ഇ്�ി�ി� മ�ർ േറാൾ ഒ�ിലും

തെ� ഷാർ�ണിങ ച്ാർജ യ്ാ�ത�ൂലി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

11. . : 68/18-19.എം ബു� ന്�ർ ഉ�ായിരു�ു

Certify . Terracing -9 -20, -30, -2െചയത്ി�ി� ബ�് മഴ�ുഴി ഫാം േപാ�്

12. :- .െമ�ീരിയൽ വാ�ിയതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�

13. :- .േവജ ല്ി� െ്സക��രിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ിയാണ മ്�ർ േറാളിന ആ്നുപതികമായു�

േവജ ല്ി�ാണ.്

14.F.T.O:- ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

15. :- .െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ബിൽ ബാധകമ�

16. :-േറായൽ�ി നൽകിയത സ്ംബ�ി� േരഖകൾ ഇ�

17. 3 :-�പവർ�ിയുെട ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ ഇ�

18. :- .�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ു� സാ�ിപ�തം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�

19. / :മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ ഫ്യൽ �ടാ�ിങ േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ു

20 :- .ജിേയാ �ടാ� േ്ഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ി�

21. :- .ൈസ� ഡ്യറി ഉ�്

*. AS, TS ന�ർ തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

*. . .െച� ല്ി� ഉ്�ായിരു�ു അത പ്ൂർണമായിരു�ു

. .െ�പാജക�് മ്ീ�ിംഗ ന്ട�ിയി��� വ്ാർഡ െ്മ�ർ ഒ� േ്രഖെ�ടു�ിയി���്

*. ,കവർ േപജിൽ എ�ിേമ� ത്ുകേരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു ആരംഭി� തീയതി അവസാനി�

തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്

*. വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി റിേ�ാർ� ഉ്� അ്ംഗ�ള�െട േപരും
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ഒ��ംേരഖെ�ടു�ിയി���്

*.�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ എഴുതിയി���്

*.െതാഴിലുറ� ഉ്പകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്

*.സ�ർശന കുറി� േ്രഖെ�ടു�ിയി���്

2.വാർഡ :് െച�േ�ാണം

ǽ �പവർ�ിയുെട േപര:്- െച�േകാണം വാർഡിെല നീർ�ടാധിഷഠ്ിത മ� ജ്ല സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

ǽ �പവർ�ിയുെട േകാഡ-് 1614004003 IF/375635

ǽഎ�ിേമ� ത്ുക -233500രൂപ

ǽചിലവായ തുക - 226014രൂ

ǽമ�ർേറാളിെ� എ�ം -32

ǽ �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി -14/12/2018

ǽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി� തിയതി- 24/01/2019

ǽആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ - 834

1. :- .കവർേപജ്കവർ േപജ ഉ്ൾെ�ടു�ിയിരു�ി� എ�ാൽ �പാേദശികമായി വ�ിരു� കവർ

േപജിൽ പ�ായ� േ്പര,് ,വർ� േ്പര മ്ുതലായ രേ�ാ മൂേ�ാ വിവര�ൾ മാ�തമാണ്

കാണാൻ കഴി�ത.്

2. :-െച� ല്ി�്ഇ�

3. :- .ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�

4. :- .എ�ിേമ� േ്കാ�ി െസക��റിൽ നി�ും എടു� േകാ�ി കാണാൻ കഴി�ു എ�ാൽ

ഫയലിൽ േ�പാജകട് റ്ിേ�ാർ�,് , .ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ി� എ�ിേമ� േ്കാ�ിയിൽ

വിദഗ�്രുെട ഒ� ഉ്�ായിരു�ു. .സീൽ ഉ�ായിരു�ി�

എ�ിേമ� �്പകാരം - Terracing -7, Earthenbund -25, Rainpit -46

5. :- . .സാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു�ു ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു

6. :- ,ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു െസെ�ക�റിയുെട ഒ� ഉ്� സ്ീൽ തീയതി എ�ിവ

ഉ�ായിരു�ി�.



7

7. :- .സംേയാചിത പ�തിയുെട വിവര�ൾ ബാധകമ�

8. :- . 3(b)ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു ആർ�ി�ിൾ �പകാരമുളള

േഫാം അ�

9. :- .വർക അ്െലാേ�ഷൻ േഫാം ഉ�്

10. :- . . 16055മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു െവ�ി തിരു�ൽ ഉ�ായിരു�ു മ�ർ േറാൾ ന�ർ

െതഴിൽ കാർഡ ന്�ർ KL -14-004-003-007/122 ശ�ാമളയുെട ഒരു ദിവസം ഒ�ി�ത െ്വ�ി

തിരു�ി ചുമ� മഷി െകാ� അ്ബെ്സ� ആ്�ിയിരി�ു�ു.

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 16983 16989മുതൽ വെരയു� മ�ർ േറാളിൽ ഒ� മ്ാ�തമാണ ഉ്�ത്

മെ�ാ�ും േരഖെ�ടുതിയി�ി�. 18691 18697മ�ർ േറാൾ ന�ർ മുതൽ വെരയു�

മ�ർേറാള�കളിൽ േടാ�ൽ അ��ൻസ എ്� േകാളം ൈവ�ന്ർ െകാ� മ്ാ�� േവെറ

എഴുതിയിരി�ു�ു. 2 3 . 19223എ�◌ു�ത മ്ാ�ി എ� ത്ിരു�ിയിരി�ു�ു മ�ർ േറാൾ ന�ർ

മുതൽ 19229 വെര ആദ� ദിവസെ� അ��ൻസ എ്�ാം ചുമ� മഷി െകാ� െ്വ�ി

കള�ിരി�ു�ു

11. . : 123/18-19.എം ബു� ന്�ർ ഉ�ായിരു�ു

Certify . -8, -26, -47െചയത്ി�ി� ത� ത്ിരി�ൽ ബ�് മഴ�ുഴി

12. :- .െമ�ീരിയൽ വാ�ിയതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�

13. :- .േവജ ല്ി� െ്സക��രിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ിയാണ മ്�ർ േറാളിന ആ്നുപതികമായു�

േവജ ല്ി�ാണ.്

14.F.T.O:- ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

15. :- .െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ബിൽ ബാധകമ�

16. :-േറായൽ�ി നൽകിയത സ്ംബ�ി� േരഖകൾ ഇ�

17. 3 :-�പവർ�ിയുെട ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ ഇ�

18. :- .�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ു� സാ�ിപ�തം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�

19. / :മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ ഫ്യൽ �ടാ�ിങ േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ു

20 :- .ജിേയാ �ടാ� േ്ഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ി�

21. :- .ൈസ� ഡ്യറി ഉ�്

*. AS TSന�ർ തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി� ന�ർ ഉ� ത്ീയതി ഇ�

*. . .െച� ല്ി� ഉ്�ായിരു�ു അത പ്ൂർണമായിരു�ു

. .െ�പാജക�് മ്ീ�ിംഗ ന്ട�ിയി��� വ്ാർഡ െ്മ�ർ ഒ� േ്രഖെ�ടു�ിയി���്
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*. ,കവർ േപജിൽ എ�ിേമ� ത്ുകേരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു ആരംഭി� തീയതി അവസാനി�

തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്

*. വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി റിേ�ാർ� ഉ്� അ്ംഗ�ള�െട േപരും

ഒ��ംേരഖെ�ടു�ിയി���്

*.�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ എഴുതിയി���്

*.െതാഴിലുറ� ഉ്പകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്

*.സ�ർശന കുറി� േ്രഖെ�ടു�ിയി���്

3.വാർഡ :് െച�േ�ാണം

ǽ �പവർ�ിയുെട േപര:്- െച�േകാണം വാർഡിെല നീർ�ടാധിഷഠ്ിത േകാ�ൂർ ബ� ത്��

തിരി�ൽ, ട തുട�ിയ �പവർ�ികൾ

ǽ �പവർ�ിയുെട േകാഡ-് 1614004003 IF/386490

ǽഎ�ിേമ� ത്ുക -233000രൂപ

ǽചിലവായ തുക - 206502രൂപ

ǽമ�ർേറാളിെ� എ�ം -23

ǽ �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി -08/02/2019

ǽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി� തിയതി- 21/03/2019

ǽആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ --762

1. :- .കവർേപജ്കവർ േപജ ഉ്ൾെ�ടു�ിയിരു�ി� എ�ാൽ �പാേദശികമായി വ�ിരു� കവർ

േപജിൽ പ�ായ� േ്പര,് ,വർ� േ്പര മ്ുതലായ രേ�ാ മൂേ�ാ വിവര�ൾ മാ�തമാണ്

കാണാൻ കഴി�ത.്

2. :-െച� ല്ി�്ഇ�

3. :- .ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�

4. :- .എ�ിേമ� േ്കാ�ി െസക��റിൽ നി�ും എടു� േകാ�ി കാണാൻ കഴി�ു എ�ാൽ

ഫയലിൽ േ�പാജകട് റ്ിേ�ാർ�,് , .ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ി� എ�ിേമ� േ്കാ�ിയിൽ

വിദഗ�്രുെട ഓേ�ാ സീേലാ ഒ�ും ഉ�ായിരു�ി�.

5. :- .സാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു�ു ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു

6. :- , ,ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു െസെ�ക�റിയുെട ഒ� ഉ്� സ്ീൽ തീയതി എ�ിവ

ഉ�ായിരു�ി�.
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7. :- .സംേയാചിത പ�തിയുെട വിവര�ൾ ബാധകമ�

8. :-ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

9. :- .വർക അ്െലാേ�ഷൻ േഫാം ഉ�്

10. :- .മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു െവ�ി തിരു�ൽ ഇ�ായിരു�ു

11. . : 204/18-19. -9, -26, -25എം ബു� ന്�ർ ഉ�ായിരു�ു ത� ത്ിരി�ൽ ബ�് മഴ�ുഴി

12. :- .െമ�ീരിയൽ വാ�ിയതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�

13. :- .േവജ ല്ി� െ്സക��രിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ിയാണ മ്�ർ േറാളിന ആ്നുപതികമായു�

േവജ ല്ി�ാണ.്

14.F.T.O:- ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

15. :- .െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ബിൽ ബാധകമ�

16. :- .േറായൽ�ി നൽകിയത സ്ംബ�ി� േരഖകൾ ബാധകമ�

17. 3 :-�പവർ�ിയുെട ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ ഇ�

18. :- .�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ു� സാ�ിപ�തം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�

19. / :മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ ഫ്യൽ �ടാ�ിങ േ്ഫാം ഇ�ായിരു�ു

20 :- .ജിേയാ �ടാ� േ്ഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ി�

21. :- .ൈസ� ഡ്യറി ഉ�്

*.AS, TS എ�ിവയിൽ ന�ർ തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

. . .െച� ല്ി� ഉ്�ായിരു�ു അത പ്ൂർണമായിരു�ു

. .െ�പാജക�് മ്ീ�ിംഗ ന്ട�ിയി��� വ്ാർഡ െ്മ�ർ ഒ� േ്രഖെ�ടു�ിയി���്

*. ,കവർ േപജിൽ എ�ിേമ� ത്ുക െത�ായി േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു ആരംഭി� തീയതി

അവസാനി� തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്

*. വിജിലൻസ ആ്ൻഡ േ്മാണി�റിങ ക്�ി�ി റിേ�ാർ� എ്ഴുതിയി�ി� മൂ� അ്ംഗ�ള�െട േപരും

ഒ��ം മാ�തമാണു�ായിരു�ത്

*.�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ എഴുതിയി�ി�

*.െതാഴിലുറ� ഉ്പകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്
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*.സ�ർശന കുറി� േ്രഖെ�ടു�ിയി�ി�

4. വാർഡ :് െച�േ�ാണം

ǽ �പവർ�ിയുെട േപര:്- ,െച�േ�ാണം വാർഡിെല നീർ�ടാധിഷിഠിത ഭാഗമായി ബ�്

ത� ത്ിരി�ൽ ഭൂവികസന മ� ജ്ലസംര�ണം

ǽ �പവർ�ിയുെട േകാഡ-് 1614004003 IF/387670

ǽഎ�ിേമ� ത്ുക -232999രൂപ

ǽചിലവായ തുക - 204063രൂപ

ǽമ�ർേറാള�കള�െട എ�ം -20

ǽ �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി -09/02/2019

ǽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി� തിയതി- 22/03/2019

ǽആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ -753

1. :- .കവർേപജ്കവർ േപജ ഉ്ൾെ�ടു�ിയിരു�ി� എ�ാൽ �പാേദശികമായി വ�ിരു� കവർ

േപജിൽ പ�ായ� േ്പര,് ,വർ� േ്പര മ്ുതലായ രേ�ാ മൂേ�ാ വിവര�ൾ മാ�തമാണ്

കാണാൻ കഴി�ത.്

2. :-െച� ല്ി�്ഇ�

3. :- .ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�

4. :- .എ�ിേമ� േ്കാ�ി െസക��റിൽ നി�ും എടു� േകാ�ി കാണാൻ കഴി�ു ജനകീയ

ഭാഷയിൽ ആയിരു�ി�. എ�ിേമ� േ്കാ�ിയിൽ വിദഗ�്രുെട ഓേ�ാ സീേലാ ഒ�ും

ഉ�ായിരു�ി�.

എ�ിേമ� �്പകാരം - Terracing -8, Earthen bund-30, Rainpit-46

5. :- .സാേ�തിക അനുമതി ഉ�ായിരു�ു ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു

6. :- ,ഭരണാനുമതി ഉ�ായിരു�ു െസെ�ക�റിയുെട ഒ� ഉ്� സ്ീൽ തീയതി എ�ിവ

ഉ�ായിരു�ി�.

7. :- .സംേയാചിത പ�തിയുെട വിവര�ൾ ബാധകമ�

8. :-ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

9. :- .വർക അ്െലാേ�ഷൻ േഫാം ഉ�്

10. :- .മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു െവ�ി തിരു�ൽ ഇ�ായിരു�ു
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11. . : No246/18-19. -18, -37, -35എം ബു� ന്�ർ ഉ�ായിരു�ു ത� ത്ിരി�ൽ ബ�് മഴ�ുഴി

12. :- .െമ�ീരിയൽ വാ�ിയതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�

13. :- .േവജ ല്ി� െ്സക��രിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ിയാണ മ്�ർ േറാളിന ആ്നുപതികമായു�

േവജ ല്ി�ാണ.്

14.F.T.O:- ഫയലിൽ എഴുതിയിരു�ി�

15. :- .െമ�ീരിയൽ വൗ�ർ ബിൽ ബാധകമ�

16. :- .േറായൽ�ി നൽകിയത സ്ംബ�ി� േരഖകൾ ബാധകമ�

17. 3 :-�പവർ�ിയുെട ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ ഇ�

18. :- .�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ു� സാ�ിപ�തം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�

19. / :മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ ഫ്യൽ �ടാ�ിങ േ്ഫാം ഇ�ായിരു�ു

20 :- .ജിേയാ �ടാ� േ്ഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ി�

21. :-ൈസ� ഡ്യറി ഇ�ായിരു�ു

ഫീൽഡ റ്ിേ�ാർ� ്

1. , ,െച�േകാണം വാർഡിെല നീർ�ടപരിപാലന�ിെ� ഭാഗമായി ത��തിരി�ൽ ബ�ുകൾ

െ�ട�ുകൾ തുട�ിയവ ഭാഗം 1

1614004003/IF/356460

സനില, , , , ,സുകുമാരൻ നായർ ത�മണി വിജയ� അജി�ത അനിസുജ എ�ിവരുെട വിളകളാണ്

സ�ശി�ത്

M-Book - -9, - 30, - 20, -2�പകാരം ത� ത്ിരി�ൽ മഴ�ുഴി ബ�് ഫാം േപാ�്

കാണാൻ കഴി�ത ബ്� -്5, -7, -2മഴ�ുഴി ഫാം േപാ�്

. ,സനില സുകുമാരൻ നായർ എ�ിവരുെട പുരയിട�ിൽ ഓേരാ ഫാം േപാ� വ്ീതം കാണാൻ

സാധി��. .ചു��ം മതിൽ െക�ി സംര�ി�ിരി�ു�ു േമാേ�ാർ ഉപേയാഗി� ക്ൃഷി� ആ്വശ�മായ

ജലം എടു�ു�ു. ത�മണി അ�യുെട പുരയിട�ിൽ ഒരു ബ�ും ര�ു മഴകുഴിയും കാണാൻ

സാധി�� അതിൽ െത�ും വാഴയും ന�ിരി�ു�ു. വിജയ�യുെട പുരയിട�ിൽ മൂ� മ്ഴകുഴി

കാണാൻ സാധി��. . ,അതിലും െത�ും വാഴയും ന�ിരി�ു�ു അജി�ത അനുസുജ എ�ിവരുെട

പുരയിട�ിൽ നാലു ബ�ും ര�ു മഴകുഴിയും കാണാൻ സാധി��. അതിൽ െത�്

ന�ിരി�ു�ു. �പവർ�ി നട� കുറ��കാലം കഴി�തിനാലും പുരയിട�ൾ ഭാഗികമായ
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കാടുകയറിയ തി�ാലും �പവർ�ികൾ കൃത�മായി എ�ി തി�െ�ടു�ാൻ കഴി�ി�

2. െച�േകാണം വാർഡിെല നീർ�ടാധിഷഠ്ിത മ� ജ്ല സംര�ണ �പവർ�ികൾ

1614004003 IF/375635

േഗാപിനാഥൻ നായർ, , , , ,കാർ�ിക പ്ീതാംബരൻ നായർ നവാസ വ്ിജയൻ

സഫീന�ുബീവി, .േശാഭനകുമാരി എ�ിവരുെട പുരയിട�ളാണ സ്�ർശി�ത്

M-Book - -8, - 47, - 26�പകാരം ത� ത്ിരി�ൽ മഴ�ുഴി ബ�്

കാണാൻ കഴി�ത,് -14, -4, -11, -8നീർ�ാൽ ത� ത്ിരി�ൽ ബ�് മഴ�ുഴി

േഗാപിനാഥൻ നായരുെട പുരയിട�ിൽ നീർ�ാൽ -8, -2 -5,ത�� തിരി�ൽ ബ�് മഴ�ുഴി

-3 .എ�ിവ കാണാൻ കഴി�ു കാർ�ി�ിെന പുരയിട�ിൽ ബ� െ്ചയത്ിരു�ു എ�ു

പറ�ു കാടുപിടി� ന്ിലയിലായതിനാൽ കാണാൻ കഴി�ി�. പീതാംബരൻ നായരുെട

പുരയിട�ിൽ ര� �്ട�,് , 6 , .നാല ബ്�് നീർ�ാൽ മൂ� മ്ഴ�ുഴി എ�ിവ കാണാൻ കഴി�ു

ഒ�ിൻ െത� ന്�ിരി�ു�ു. നവാസിെന പുരയിട�ിൽ മഴ�ുഴിയും ബ�ും െചയത്തായി

അറിയാൻ സാധി��. .പുരയിട�ിൽ മര�ീനികൃഷി നട�ിയിരി�ു�ു വിജയൻെറ

പുരയിട�ിൽ 2 ,ബ� ര്�ു മഴ�ുഴി എ�ിവ കാണാൻ കഴി�ു ഒ�ിൽ െത�ു

ന�ിരി�ു�ു. സഫീന�ുബീവിയുെടയും േശാഭനകുമാരി യുെടയും പുരയിടം മുഴുവനായും

കാടുപിടി�� കിട�ു�തിനാൽ എെ�ാെ� �പവർ�ികളാണ െ്ചയത്െത� ക്ാണാൻ

സാധി�ി�.

3. ,െച�േകാണം വാർഡിെല നീർ�ടാധിഷഠ്ിത േകാ�ൂർ ബ� ത്�� തിരി�ൽ ട തുട�ിയ

�പവർ�ികൾ

1614004003 IF/386490

ആരിഫാ ബീവി, , , , , ,അലാവു�ീൻ ൈഷല ബീവി ലളിത പുഷപ്ലത ബിജി ബാലകൃഷണ്ൻ

ഷരീഫാ ബീവി, , , , , ,സജന് നസീമ ബീവി െഷറീന നൗഫൽ ൈസനിലാബ�്ീൻ

റഹിയാന�എ്�ിവരുെട വസത്ു�ളിൽ ആണ ഫ്ീൽഡ വ്ിസി� ന്ട�ിയത.്

എം ബു� �്പകാരം, 9 26, 25െടറാസിംഗ് ബ�് മഴ�ുഴി

കാണാൻ പ�ിയത 1്2 , , 8 ,മഴ�ുഴി ത� ത്ിരി�ത മ്ൂെ��ം ബ� എ്�ിവ കാണാൻ

സാധി��

ആരിഫബീവിയുെട വസത്ുവിൽ ര� ബ്�ും ഒരു മഴ�ുഴി യും ഉപേയാഗ�പദമായി ക�ു.
ജുൈമല ബീവിയുെട വസത്ുവിൽ ര� മ്ഴ�ുഴി 3 .ബ� ഉ്പേയാഗ�പദമായി ക�ു ൈഷല

ബീവിയുെട വസത്ുവിൽ മൂ� മ്ഴ�ുഴി 2 ത� ത്ിരി� ക്ൃഷി നട�ിയതായും ക�ു എ�ാം

ഉപേയാഗ�പദമായി തുടരു�ു. ,ബിജി ബാലകൃഷണ്ൻ പുഷപ്ലത എ�ിവരുെട പുരയിടം കാട്

കയറി കിട�ു�തിനാൽ വർ�ുകൾ പൂർണമായി കാണാൻ സാധി�ി� അവിെട െത�ിന ത്ടം

എടു�ൽ, . ,ചാലു േകാരൽ എ�ീ �പവർ�ന�ളാണ ന്ട�തായി അറി�ു െഷരിഫ ബീവി

സജിന എ�ിവരുെട വസത്ുവിൽ നി�ായി 2 ,മഴ�ുഴി ഉപേയാഗ�പദമായി ക�ു

രെ���ിൽ മ� മ്ൂടി കിട�ു�ത ക്�ു, .മൂെ���ിൽ വാഴകൃഷി നട�ിയിരി�ു�ു

ലളിതയുെട വസത്ുവിൽ കാടുമൂടി കിട�ു�തിനാൽ �പവർ�ന�ൾ കാണുവാൻ സാധി�ി�.
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ൈസനിലാബ�്ീൻ , 2 1 .വസത്ുവിൽ മഴ�ുഴി ബ� എ്�ിവക�ു വസത്ു ഭാഗികമായി കാട്

പിടി�� കിട�ു�ു.. റഹിയാന� വ്സത്ുവിൽ ഒരു മഴ�ുഴിയും ഒരു ബ� എ്�ിവ കാണാൻ

സാധി��. .മഴ�ുഴിയിൽ േച� ന്�ിരി�ു�ു നസീമ ബീവിയുെട വസത്ുവിൽ മഴ�ുഴി േവ�്

കുഴിയാ�ിയിരി�ു�ു . ഭാഗികമായി കാടുപിടി�� കിട�ു�തിനാൽ വർ�ുകൾ പൂർ�മായി

കാണുവാൻ സാധി�ി�. ,െഷറീന നൗഫൽ എ�ിവരുെട വസത്ുവിൽ ഒരു മഴകുഴിയും ഒരു

ബ�ും കാണുവാൻ സാധി��. .മഴ�ുഴി േവ� ക്ുഴി ആ�ി മാ�ിയിരി�ു�ു �പവർ�നം നടന്

കുറ�� കാലം ആയതിനാൽ �പവർ�ന�ൾ പൂർ�മായും കാണുവാൻ സാധി�ി� മി�

വസത്ു�ള�ം കാട മ്ൂടിയും മ� ക്ൃഷി�ായി ഉപേയാഗി�തായും ക�ു.

4. ,െച�േ�ാണം വാർഡിെല നീർ�ടാധിഷിഠിത ഭാഗമായി ബ� ത്� ത്ിരി�ൽ ഭൂവികസന

മ� ജ്ലസംര�ണം

1614004003 IF/387670

ഗിരിജ കുമാരി അജിതകുമാരി രാമച��ൻ നായർ അ� ധന� എ�ിവരുെട പുരയിട�ൾ ആണ്

സ�ർശി�ത.്

M-book - terracing -18, Earthen bund -37, -35�പകാരം മഴ�ുഴി

കാണാൻ കഴി�ത ത്� ത്ിരികൽ് -3, -14, -17, -3ബ�് മഴ�ുഴി േവ� ക്ുഴി

ഗിരിജ കുമാരിയുെട പുരയിട�ിൽ ബ� -്5, -2, -3മഴ�ുഴി ത� ത്ിരി�ൽ എ�ിവ കാണാൻ

സാധി��. -4 -2, -4അജിതകുമാരി യുെട പുരയിട�ിൽ ബ�് േവ� ക്ുഴി മഴ�ുഴി എ�ിവ

കാണാൻ സാധി��. ബ�ിൽ മര�ീനി ന�ിരി�ു�ത ആ്യും േവ� ക്ുഴി ഒ� വ്ാഴ

ന�ിരി�ു�തായും കാണാൻ സാധി��. .ഒ� േ്വ� ക്ുഴിയായി തെ� നിലനിർ�ിയിരി�ുനന്ു

മഴ�ുഴി എടു�േശഷം കിണ�ിൽ െവ�ം വ���ി� എ� പ്റ�ു. രാമച��ൻനായരുെട

പുരയിട�ിൽ 8 .മഴകുഴി കാണാൻ സാധി�� ഒ� മ്ാ�തം നിലനിർ�ി ബാ�ി കുഴി കൃഷി

െചയത്ിരി�ു�ു. , 5രമ ധന� എ�ിവരുെട പുരയിട�ിൽ മൂ� മ്ഴകുഴിയും ബ�ും ഒരു േവ�്

കുഴിയും കാണാൻ സാധി��. പുരയിട�ൾ ഭാഗികമായി കാടുപിടി�തിനാൽ ബാ�ി

�പവൃ�ികൾ ഒ�ും എ�ി തി�െ�ടു�ാൻ കഴി�ി�.

അവകാശ നിേഷധ�ൾ

q  െതാഴിലാളികൾ� ആ്വശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും ഇ�.

( ,ടാർ� ബൂ�,് )ൈകയുറ

q  േജാലി െചയത് 1്5 .ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ു�ി�

q  �പതിേരാധ മരു�ുകൾ സൗജന�മായി ലഭി�ു�ി�.എ�ാം െതാഴിലാളികൾ ക�ിൽ നി�ും

ൈപസ െകാടു�ാണ വ്ാ�ു�ത.് .ചിലവായ ൈപസ തിരി�� കി�ീ�ി�

q  .െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�െള കുറി� അ്റിവി�ായിരു�ു
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നിർഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ

ബി. . .ഡി ഒ

∙ മ�ർേറാളിൽബിഡിഓഉ��ംസീലുംപതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ംതീയതികൂടിഇടുവാൻ�ശ�ിേ��താണ്

∙ അ�ൗ�ൻറ,് . . . ,  ഡി ഇ ഒ അ�കിഡി�ഡഎ്ൻജിനീയർ ഓവർസിയർ

േമ���ാർഎ�ിവർ�അ്വരുെടചുമതലകെളകുറി��ംഉ�രവാദിത��െളകുറി��ംഏെ�ടു�ന്ട�ിലാ�ാൻസാധി�ു
��പവൃ�ികെള  കുറി��ംമതിയായെ�ടയിനിെ�ാടു�ുക

∙ ബിഡിഓകഴിയു�സമയ�ളിൽെതാഴിലാളികെളയുംെതാഴിൽ�ല�ള�ംസ�ർശി�ു�തഗ്ുണകരമായിരി�ും

െസ�ക�റി / അസി�ൻറെ്സ�ക�റി

∙ മ�ർേറാളിൽഒ�ിനും    സീലിനും ഒ�ംതീയതികൂടിേചർ�ുവാൻ�ശ�ി�ുക

∙ ഏഴുരജി�റുകൾ, .  എം ബു�എ്�ിവസാ��െ�ടു�ി ആധികാരികതഉറ��വരു�ുക

∙ െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ, അടി�ാനസൗകര��ൾഎ�ിവഉറ��വരു�ുക

∙ ചികി�ാചിലവുകൾകൃത�മായിഅനുവദി�ുവാൻഉ�നടപടികൾസ�ീകരി�ുക

∙ ഏെ�ടു�ന്ട�ിലാ�ുവാൻസാധി�ു�വർ�ുകൾ�അ്നുസൃതമായിെഷൽഫെ്�പാ ജക�്ക്െ��ിവയ�്ുക

∙ വിജിലൻസആ്ൻഡേ്മാണി�റി��ി�ിെയശ�ിെ�ടു�ുക. :ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽപുന സംഘടി�ി�ുകയുംെച��ക

∙ എഎം.  സിഅനുസരി��� ബി. . , . 78,16 .1  എഫ �്ി േസവന�ൾ�പേയാജനെ�ടു�ുക േപജ്

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ(അ�ൗ�ൻറ/് . . . ,ഡി ഇ ഒ അ�കിഡി�ഡഎ്ൻജിനീയർ ഓവർസിയർ)

∙ വർ�ഫ്യലുകളിൽആനുവൽമാ�ർസർ�ുലറിൽപറയു�   22  �പകാരമു� േഡാക��െമ�സ്

ഉെ��ഉ്റ��രു�ി�പവൃ�ി  ഫയൽത�ാറാ�ുക

∙ ൈസ�ഡ്യറികൃത�മായിഎഴുതിസൂ�ി�ു�തിനുംേമ�  ്മാർ�ന്ിർേദശംനൽകുക

∙ മ�ർേറാൾെതാഴിലിട�ളിൽഎ�ി��േ�പാ ജകട്ഇ്നീേഷ��ീവമ്ീ�ിംഗക്ൂടിപണിആരംഭി�ു�തിനസ്ഹായി�ുക

∙ കൃത�മായഇടേവളകളിൽെതാഴിലിടംസ�ർശി�െചയത്െതാഴിൽഅള�എ്ംബു�ിൽേരഖെ�ടു�ുക

∙ ഡിമാൻഡഅ്നുസരി�െ്താഴിൽനൽകുക

∙ െതാഴിലാളികൾ�അ്ടി�ാനസൗകര��ൾഒരു�ുക

േമ�്

∙ മ�ർേറാൾകൃത�മായിഒെ���ി�ുക

∙ ഹാജരാകാ�വരുെടവിവരംഅടയാളെ�ടു�ുക  
∙ മ�ർേറാളിൽെതാഴിൽദിന�ള�െടതീയതിഅടയാളെ�ടു�ുക

∙ ൈസ�ഡ്യറിപൂർ�മായുംപൂരി�ി�ുക

∙ െതാഴിൽൈസ��കളിൽെവ�അ്പകടംനട�ി��െ��ിൽൈസ�ഡ്യറിയിൽഎഴുതുകയുംനിർവഹണഉേദ�ാഗ�െരഅറി

യി�ുകയുംചികി�ഉറ�ാ�ുകയുംെച��ക

∙ നി�ിതഅളവിലുംഗുണനിലവാര�ിലുംേജാലിെച���ു�  ്എ�ഉ്റ��രു�ുക

ഉേദ�ാഗ�രുെടചുമതലകൾ 

േ�ാ�േ്�പാ �ഗാംഓഫീസർ

േ�ാ�േ്�പാ �ഗാംഓഫീസർ    പ�ായ�ുകെളെതാഴിലുറ��പ�തിയുെടെഷൽഫെ്ഷൽഫഓ്ഫ്
െ�പാ ജക�്ത്�ാറാ�ു�തിലുംവിേക��ീകൃതാസ �ൂതണംനട�ിലാ�ു�തിലുംപാകെ�ടു�ണം. ,  ഈമ�ർേറാൾവിതരണംെച��ക
പ�ായ�ുകള�െടെതാഴിലുറ�പ്�തിയുെടനിർവഹണേമൽേനാ�ംവഹി�ുക. ,പ�തിയുെടലഭി�വിഭവ�ള�െടയും
വിതരണംെചയത്വയുെടയും ,   . .ഉപേയാഗി�വയുെടയുംകണ�ുകൾസൂ�ി�ുക ആവശ�മായരജി�റുകൾസൂ�ി�ുക

പ�ായ�െ്സ�ക�റി/ അസി��െ്സ�ക�റി

െസ�ക�റിെതാഴിലുറ�പ്�തിയുെടേമൽേനാ�ം�പവൃ�ികള�െടബി��കൾയഥാസമയംഅംഗീകരി�ുക.
െതാഴിലാളികള�െടേവതനംയഥാസമയംഅംഗീകരി�ുക, . .  െതാഴിലാളികള�െടേവതനംയഥാസമയംഡി ബി ടി
മുഖാ�ിരംെതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിെല�ിെയ�ഉ്റ�ാ�ുക

ഓവർസിയർ/ എൻജിനീയർ

�ഗാമസഭതീരുമാന�പകാരം�പവൃ�ികൾകെ��ുക�പാഥമികഎ�ിേമ�ത്�ാറാ�ുക�പവൃ�ിയുെടസാേ�തികമായകാര��ൾ
െതാഴിലാളികൾ��ിശദമാ�ുക. .      ,  �പവൃ�ിയുെടഅളവുകൾേരഖെ�ടു�ുക െച�െ്മഷർ െച��ക
ബി��കൾത�ാറാ�ുവാൻഡി. . .  ഇ ഒെയ സഹായി�ുക

ഡാ�ാഎൻ�ടിഓ�േറ�ർ

മസ ്�ർ   .  േറാൾവിതരണ�ിനസ്ഹായി�ുക പൂർ�ിയായമ�ർേറാള�കൾ
േമ�ിൽനി�ുംേശഖരി��ർ�ബ്ി��കൾപൂർ�ീകരിേ��തന   . .വിതരണ�ി�ടപടിസ�ീകരി�ുക രജിസറ്റ്റുകൾസൂ�ി�ുക
െതാഴിലാളികള�െടേവതനം ( . . )ഡി ബി ടി മുേഖനഎ�ഉ്റ�ാ�ുക
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േമ�്

�പവൃ�ിയുെടേമൽേനാ�ം.   .െതാഴിൽകാർഡിൽആവശ�മു�വിവര�ൾ കൃത�മായിേരഖെ�ടു�ുക
അളേ�വഖെ�ടു�ാനു�െമഷർെമൻറബ്ു��്പവൃ�ി   .�ല�സ്ൂ�ി�ുക
ദിവസവുംെതാഴിലാളികള�െടഹാജർമ�ർേറാളിൽഉറ��വരു�ുക.      പൂർ�ിയായ മ�ർ േറാൾ
േഡ�ാഎൻ�ടിഓ�േറ�റുെടപ�ൽഎ�ി�ുക.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

െനടുമ�ാട േ്�ാ� ക്രകുളം പ�ായ� െ്ച�േ�ാണം വാർഡിെ� �ഗാമസഭ
22/11/2019 3 .ഉ�യ�് േ്ശഷം മണി� മ്ലയം ബഷീറിെ� വസതിയിൽ വ� ന്ട�ു
െതാഴിലാളിയായ �ശീമതി ശകു�ള ഈശ�ര�പാർ�ന െചാ�ി �ഗാമസഭ ആരംഭി��.
ആമുഖം വി ആർ പി ആര� ശ�ർ അവതരി�ി��. 100കഴി� സാ��ിക വർഷം
പണി തിക� െതാഴിലാളിയായ �ശീമതി ജലജെയ അധ��നായി െതരെ�ടു�ു.
ഭരണഘടന �പതി� വി ആർ പി അ�ു െചാ�ിെ�ാടു�ു. േമ� ആ്യ �ശീമതി
ശകു�ള സ�ാഗതം പറ�ു. .വാർഡ െ്മ�ർ രവീ��ൻ �ഗാമസഭ ഉദഘ്ാടനം െചയത്ു
െതാഴിലാളികള�െട പ� അ്വകാശ�െള കുറി� വ്ി ആർ പി ആര� പറ�ു. തുടർ�്
വി ആർ പി സുമ� റിേ�ാർ� അ്വതരി�ി��. .േശഷം ചർ� നട�ി േജാലി െചയത്ി��ം
കൂലി കി���ി� എ�ും ഇേ�ാൾ കുറ�� നാളായി േജാലി കി�ിയി�്എ�ും
െതാഴിലാളികൾ�്ഇഎസഐ് പ�തി അനുവദി�ണെമ�ും ഒരു െതാഴിലാളി
ആവശ�െ���. വീ�ിൽ കു�ികള�ം സുഖമി�ാ�വരും കിട��േരാഗികൾ ഒെ�
ഉ�തുെകാ� സ്മയം 9 മണി മുതൽ നാല മ്ണി വെര ആ�ണെമ� മ്െ�ാരു
െതാഴിലാളി ആവശ�െ���. കൃത�മായ കൂലിയും കൃത�മായി േജാലിയും കി���ി� എ�്
മെ�ാരു െതാഴിലാളി പറ�ു. കൂടുതലും വയ�ായ വരാണ െ്താഴിലിനു വരു�ത്
അതിനാൽ മാസേ്�ടാൾ േകാളം വലുതാകണം. െചറിയ േകാളം ആയതു െകാ�ാണ്
ഒ�ിടു�ത മ്ാറു�തും െവ�ി തിരു�ലുകൾ വരു�ത എ്�ും മെ�ാരു െതാഴിലാളി
പറ�ു. 60 വയ� ക്ഴി�വർ� െ്പൻഷൻ െകാടു� വ്ീ�ിലിരു�ികൂെട എ�ും
എ�ിനാണ അ്വെര േജാലി� എ്ടു�ു�ത എ്� ഒ്രു െതാഴിലാളി പറ�േ�ാൾ 60
വയസ് കഴി�വർ�ും േജാലി െച�ണം അവരുെട വീ�ില്ബു�ിമു���തു
െകാ�ാണ േ്ജാലി� വ്രു�െത�ും മെ�ാരു െതാഴിലാളി ആവശ�െ���. െതാഴിൽ
കാർഡിെ� വിഭാഗെ��ുറി�് അറിയി�ായിരു�ുെവ�ും െതാഴിലാളികള�െട
അവകാശെ��ുറി� അ്റിയി�ായിരു�ു എ�ും ഒരു െതാഴിലാളി പറ�ു. ആസത്ി
വികസന മാ�തമാകുേ�ാൾ െതാഴിലാളികൾ� േ്ജാലി കി���ത ക്ുറവായിരി�ിേ�
എ� മ്െ�ാരു െതാഴിലാളി േചാദി��. േശഷം മറുപടി �ു� സമയം ആയിരു�ു
ചർ�യ�്ുേശഷം മറുപടി ഓവർസിയർ മാരായ നിഖിൽ, അന�ു എ�ിവർ മറുപടി
പറ�ു. 8േജാലി കഴി�ാൽ അവരുെട മാസേ്�ടാള് ദിവസ�ിനകം ബി� പ്ാസാ�ി
അയ�ു�ു�്പ�ായ�ിൽ നി�ും േ�ാ�് നി�ും േപാകു�ു�്പേ�
േക���ിൽ നി�ു� ഫ� ് ആണ് വരാ�ത.് േകന◌�്ദമാണ ക്ൂലി നൽകു�ത്
ഏകേദശം േകരള�ിൽ മാ�തം 678 ഓളം േകാടി രൂപയാണ ക്ി�ാനു�ത എ്�ു മറുപടി
പറ�ു. ,ഇ എസ ഐ് ആനുകൂല�വും െപൻഷൻ േജാലി സമയം എ�ിവ മാ�ാനു�
അധികാരം േക�� ഗവെ���നു ആണ.് േക���ിൽ അ�െന ഒരു നിയമം വ�ാൽ
ഞ�ൾ അത െ്ച��ം എ�ും 18 വയ� പ്ൂർ�ിയായ ഏെതാരാൾ�ും െതാഴിൽ
കാർഡിന അ്േപ�ി�ുവാനും െതാഴിൽ െച�ാനു� അവകാശം ഉ� അ്ത 6്0 വയ�്
കഴി�ാലും അവർ� േ്ജാലി െച�ാെമ�ും, ആസത്ി വികസന മാ�തമാകുേ�ാൾ
െതാഴിലാളികൾ� േ്ജാലി കി���ത ക്ുറയും �ഗൂ� ആ്യി� അ്േപ�ി�ാലും ഏകേദശം
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പ� േ്പർ� മ്ാ�തേമ ആ�ിൻ കൂട േ്കാഴി�ൂട എ്�ിവ േപാലു� േജാലി െകാടു�ാൻ
കഴിയു�� എ�ും �ഗൂ�ിൽ ഉ� എ�ാവർ�ും ഒേര സമയം േജാലി െച�ാൻ
കഴിയിെ��ും മറുപടി പറ�ു. . 4.ഓവർസിയർ അന�ു കൃത�ത േരഖെ�ടു�ി
45 .നു �ഗാമസഭ പിരി�� വി��


