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ആമുഖം

1.�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിസ�ത��ഭാരത�ിൽആവിഷ്കരി�ഏ

�വുംസു�പധാനവുംശ�വുമായനിയമമാ�ഹാ�ഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�്നിയമം.ഇ��യിെലസാധാരണ�ാരായജന�ള�െടെതാഴിൽെച

��വാനു�അവകാശെ�സംര�ി��നിലനിർ�ു�തിനായിഇ��ൻപാർല

െമൻറ്അംഗീകരി� ്,�പസിഡൻറ്ഒ��വ�2005െസപ്�ംബർമാസംഅ�ാംതീയ

തിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ� .ു

ഇ��യിെല�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി�ഗാമവികസനപ�തി

കൾനട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലുംഗുണഫലംശരിയായവിധ�ിൽജന�ളിൽ

എ�ാതിരു�തിെനതുടർ�്പാർലെമൻറ്പാസാ�ിയമഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ

�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെ��പാഥമികല��ംഒരു�ഗാമീണകുടുംബ�ി

�ിയമംവഴിഒരുസാ��ികവർഷം100െതാഴിൽദിന�ൾഉറ��നൽകുകെയ

�താണ്.�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനുംെമ�െ��ജീവിതസാഹചര�ംഉറ�ാ

�ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ�നിർമാർ�നവുംസു�ിരവികസനവുംആ

ണ്ഈനിയമ�ിെ� �പാധാനല��ം.

2.ചൂഷണ�ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി�ി�ുകയുംമാന�മായേവതനം

നൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിന്�കയേശഷിവർ�ി�ി�്ദാരി�ദ��ിൽനി�ുംകര

കയറാൻെതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെടകഴിയു� .ു�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ി

ലൂെടഓേരാ�പേദശ�ിെ�യുംവിഭവാടി�റശ�മാ�ുകയും,അതിലൂെടവര

ൾ�,

മെ�ാലി�്,െവ�െ�ാ�ം,വനനശീകരണംതുട�ിയപാരി�ിതിക�പശ്ന�

ളിൽനി�ുംസംര�ണംനൽകുകയുംഅതിലൂെടഉത്പാദനം,ഉത്പാദന�മത



എ�ിവവർ�ി�ി�ുവാനുംപ�തി�പവർ�ന�ളിൽകൂടികഴിയു� .ു

�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിന്ഏ�വും�പധാനെ��ഘടകമാണ്ജലസംര�ണ

വുംഅതിൻെറസുര�ിതത�വുംഇവെതാഴിലുറ�്�പവർ�ന�ളിൽഉറ��രു

�ുവാൻകഴിയു� .ു

3.2018ൽേകരളംഏ�വുംവലിയ�പളയദുര�ംഏ��വാ�ിയനാടാണ്.േകരള�ി

െലഎ�ാജി�കളിലുംഈ�പളയംവളെരയധികംദുര��ൾഉ�ാ�ിയി���താ

ണ്.അേതേകരളംതെ�യാ�ാർ�്മാസേ�ാടുകൂടിശ�മായവരൾ�യുംകു

ടിെവ��ാമവുംഅനുഭവെ�ടു�ത.്ഈഅവസര�ിലാണ്എ�തേയാനൂ�ാ

�ുകളായിനാംനിർ�ി�കിണറുകൾ,കുള�ൾഎ�ിവയുെട�പാധാന�ംതിരി�റി

യു�ത.്ജലസുര�െയകുറി�്ചി�ി�ുേ�ാൾഅതിനുേവ�വലിയസാേ�തി

കവിദ�െയകുറി�ാണ്നാംആദ�ംചി�ി�ുക.

െതാഴിലുറ��പ�തിനമു�്�പധാനമായുംകാണാൻകഴിയു�ഒരു

വസ്തുതയാണ് മഴ�ുഴികൾ.

ഇവയുെടനിർ�ാണ�പവൃ�ികളിൽെതാഴിലാളികൾകൂടുതലായും�ശ�െചലു

�ിയാൽഭൂഗർഭജലെ�അളവിെനനമു�്ന�രീതിയിൽഉയർ�ുവാൻസാധി

�ു� .ു�പധാനമായുംേമൽ�റ��പശ്ന�ൾജലസംര�ണ�ിനുംജലസംഭ

രണ�ിന്കാര�മായരീതിയിൽതെ�ബാധി�ു� .ു

4.പതിമൂ�ാംപ�വ�രപ�തിയുമായിെതാഴിലുറ�്ബ�െ�ടു�ികാർഷി

കപ�തികൾജന�ളിെല�ി�ൽ,

കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽസ�യംപര�ാപ്തതൈകവരി�ൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ�കാര�ഭൂമിയിലുംെപാതു�ാപന�ളിലുംഫലവൃ��ൾ

െവ��പിടി�ി�ൽ,എ�ിവനട�ിവരു� .ു

പ�ായ�ിെലവിവിധേതാടുകളിൽതടയണനിർ�ി�ുകയും,

കുള�ൾ,പടുതാ�ുളം,നീർ�ുഴി,ക�ാലനിർമാണം,കിണർറീചാർ�ിങ്തുട

�ിയവഴിജലസംര�ണവുംഉറ��വരു�ു� .ു

ഇ�െനമഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തിഗുണേഭാ�ാ�



ളായജന�ൾ�് െതാഴിൽദിന�ൾഉറ�ാ�ു�തിലൂെടജന�ള�െടജീവിതനി

ലവാരംെമ�െ�ടു�ു� .ു

5.നിയമമനുസരി���പ�തിനിർവഹണ�ിലൂെട�ഗാമീണേമഖലയുടസു�ി

രആസ്തിവികസനംഎ�താണ്ല��ംെവ�ു�ത.്2005-

ൽ�പാബല��ിൽവ�നിയമമനുസരി�്ഇ��യിെല200

ജി�കളിൽ�പഥമഘ��ിൽനട�ിലാ�ുകയും2008-

ൽമുഴുവൻജി�കളിേല�ുംവ�ാപി�ി�ുകയുംെചയ്ത .ുഅതനുസരി�്േകാ�യം

ജി�യിലുംപ�തി�പവർ�ന�ൾതുട�ുകയുംഇേ�ാഴുംതുടർ�ുെകാ�ിരി

�ുകയുംെച��� .ു

െതാഴിലുറ�്നിയമംെതാഴിലാളികൾ�്
ഉറ�്നൽകു�പ�്അവകാശ�ൾ

1)െതാഴിൽകാർഡ്ലഭി�ുവാൻഉ�അവകാശം-െഷഡ��ൾ2; ഖ�ിക 1-5,

എ.എം.സി.അ��ായം-3

2)അേപ�ി�1്5ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശവും

ആയതിന്ൈക���സീ�ഭി�ു�തിനുംഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 1; ഖ�ിക

8, െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 6-13

3)അെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ുവാനു�അവകാശംആദ�െ�

30 ദിവസം (1/4 &പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ 1/2)

4)െഷൽഫ്ഓഫ്േ�പാജക്ട്ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

5)അ�്കിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശംഅെ��ിൽ

േവതന�ിെ�10%അധികംലഭി�ുവാനു�അവകാശം

6)കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം,�പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ംഇവലഭി�ു�തിനു�

അവകാശംെഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 23-28

7)15ദിവസ�ിനു�ിൽേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം

8)േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്



നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം

9)സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം

10) േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�തിനു�അവകാശം

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹംപ�തിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തി

െന�ുറി��ംപരസ�വുംസ�ത��വുമായനട�ു�പരിേശാധനയാണ്സാമൂഹ�

ഓഡി�.്െതാഴിലുറ�്നിയമംഅനുശാസി�ു�ത�ർഷ�ിൽഎ�ാവാർഡിലുംര

�്�പാവശ�ംേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭനിർബ�മായുംനടേ��താണ്.സു

താര�തഉറ���ുവരു�ി,

അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയുംഅതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ�മാ�തിനുംേസാഷ�ൽ

ഓഡി�്സമൂഹെ�പാകെ�ടു�ു� .ുപ�തിവിഭാവനംെച���രീതിയിൽഗു

ണേഭാ�ാ�ള�െടജീവിതസാഹചര��ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃഷ്ടി�ു�ത

ന്െപാതുപണംശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗി��

ല���പാപ്തിൈകവരി�ി��േ�ാഎ�വിലയിരു�ലുംേസാഷ�ൽഓഡി�്നട

�ു� .ു

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ

1പ�ാ�ലംഒരു�ൽ

2.ഫയൽപരിേശാധന

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

4.വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണം

5. െതളിവ്േശഖരണം

6.സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം



7. റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ൽ

8. േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ

കെ��ിയഅവകാശനിേഷധ�ൾ

െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�തിൽ നി�ും 15 ദിവസ�ിനകം കൂലിŤ

ലഭി�ു�ി�എ�് മനസിലാ�ാൻസാധി��.

�പാഥമികസുര�ാ കി�് ലഭി�ു�ി�.Ť

ബൂ�്,ക��റഎ�ിവ ഇ�.Ť

ടാർേപാളിൻ ൈപസപിരി�ാണ് വാ�ു�ത്Ť

ഓേരാ ആവശ��ൾ�ും ഞ�ള�െട ക�ിൽ നി�ും ൈപസŤ

ചിലവാകു�ു�്.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

ഫയൽ 1
�പവർ�ിയുെട േപര:്- കാ�ാണി വാർഡിൽ �ഗൂ�ിന് തരിശ് ഭൂമിɲ

കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ

�പവർ�ിയുെട േകാഡ്- 1614004003/LD/317552ɲ
എ�ിേമ�് തുക -344000രൂപɲ
ചിലവായ തുക - 334956രൂപɲ
മ�ർേറാളിെ�എ�ം -36ɲ
�പവർ�ിആരംഭി� തിയതി -05/10/2018ɲ
�പവർ�ി പൂർ�ീകരി� തിയതി- 08/12/2018ɲ
ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ - 1236ɲ

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ� ്



1.കവർേപജ:്- കവർ േപജ് ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�. എ�ാൽ �പാേദശികമായി

വ�ിരു� കവർ േപജിൽ പ�ായ�് േപര,് വർ�് േപര,്വർ�് േകാഡ്, ഫയൽ
ന�ർ മുതലായ വിവര�ൾ മാ�തമാണ് കാണാൻ കഴി�ത്.
2.െച�് ലി�്:- ഉ�ായിരു� .ു
3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:- ഫയലിൽആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു
4.എ�ിേമ�് േകാ�ി:- ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമറ��ം അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ��ം

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു െസക��റിൽ നി�ും എടു� േകാ�ി കാണാൻ

കഴി� .ു ജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരു�ി�.എ�ിേമ�് േകാ�ിയിൽ വിദഗ്�രുെട
ഓേ�ാസീേലാ ഒ�ും ഉ�ായിരു�ി�.
എ�ിേമ�് �പകാരം Terracing -8, Earthen bund-30, Contour trench - 22, Rain pit -45,
Display board-3500
5.സാേ�തിക അനുമതി:- ഉ�ായിരു� .ു ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു� .ു
വിദഗ്ധരുെട ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ി�.
6.ഭരണാനുമതി:- ഉ�ായിരു�ു െസെ�ക�റിയുെട ഒ�് ഉ�് സീൽ,തീയതി എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ി�.
7.സംേയാചിത പ�തിയുെട വിവര�ൾ:- ബാധകമ�.
8.ഡിമാൻഡ് േഫാം:- ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു െതാഴിലാളികൾ
െവ�േപ�റിൽ ഒ��ം േപരും എഴുതിയഅേപ�യാണ് ഉ�ായിരു�ത്.
9.വർക്അെലാേ�ഷൻ േഫാം:- ഉ�്.
10.മ�ർ േറാൾ:- ഉ�ായിരു� .ു . െവ�ി തിരു�ൽഇ�ായിരു� .ു
11.എം.ബു�്: ന�ർ ഉ�ായിരു� .ു No75/18-19.
എം-ബു�് �പകാരം
ത�് തിരി�ൽ-10,ബ�് -30, േകാൺടൂർ േ�ട�് -18, മഴ�ുഴി-45
12.െമ�ീരിയൽ വാ�ിയതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ:-ബാധകമ�
13.േവജ് ലി�്:- െസക��രിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ിയാണ്. മ�ർ േറാളിന്

ആനുപതികമായു� േവജ് ലി�ാണ്.
14.F.T.O:- ഉ�ായിരു�ു
15.െമ�ീരിയൽ വൗ�ർബിൽ:-ബാധകമ�.
16. േറായൽ�ി നൽകിയത് സംബ�ി� േരഖകൾ :- ഇ�ായിരു�ു
17. �പവർ�ിയുെട 3 ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ:- ഉ�്. �പവർ�ി

ആരംഭി�ു�തിനു മു�ു�തും �പവർ�ി െചയ്ത് െകാ�ിരു�േ�ാഴുമു�
േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉ�ായിരു� .ു�പവർ�ി�് േശഷമു� േഫാേ�ാ �ഗാഫ്

ഇ�ായിരു� .ു
18.�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ു�സാ�ിപ�തം:-ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.
19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ/്ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാം: ഉ�ായിരു�ു
20 ജിേയാ �ടാ�് േഫാേ�ാ:- ഉ�ായിരു�ി�.
21.ൈസ�് ഡയറി:- ഉ�ായിരു� .ുഅപൂർണമായിരു� .ു



* AS, TS ന�ർ തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�
* െച�് ലി�് ഉ�ായിരു� .ുഅത് പൂർണമായിരു� .ു
* െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്. വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്
*കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുകേരഖെപടു�ിയിരി�ു� .ു
* െതാഴിൽ ആരംഭി� തീയതി, അവസാനി� തീയതി എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���്
* വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ഉ�് അംഗ�ള�െട േപരും

ഒ��ംേരഖെ�ടു�ിയി���്
* �പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾഎഴുതിയി�ി�
* െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്
*സ�ർശന കുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ� ്

ഷീജ എ� ആളിെ� പുരയിടം കാടുപിടി� നിലയിലാണ് കാണെ��ത്.ū
കൃത�മായി എ�ാണ് �പവർ�ി െചയ്െത�്അറിയാൻസാധി�ി�.
ഗീതഎ�ആളിെ�പുരയിടവും കാടുപിടി�് നിലയിലാണ് കാണെ��ത്.ū
സുനിൽരാജിെ� പുരയിട�ിൽ 2 മഴ�ുഴി, 2ബ�് തുട�ിയ �പവർ�ികൾū

െചയ്തിരി�ു�തായി ക�ു.
ശശികുമാർ എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 6 ബ�്, 10 മഴ�ുഴി തുട�ിയū

�പവർ�ികൾആണ്െചയ്തിരി�ു�ത്.
രാേജ��ൻഎ�ആളിെ�പുരയിട�ിൽ 3ബ�്വസ്തു കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽū

തുട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്. അവിെട എ�് കൃഷി
െചയ്തിരി�ു�ത്കാണാൻസാധി��.

കൃഷ്ണൻകു�ി എ� ആളിെ� പുരയിടവും കാടുപിടി�് നിലയിലാണ്ū
കാണെ��ത്

ജയകുമാർ എ�ആളിെ� പുരയിടവും കാടുപിടി�് നിലയിലാണ്ആയതിനാൽū
കൃത�മായി �പവർ�ികൾഒ�ുംതെ�കാണാൻസാധി�ി�.

സുേരഷ്കുമാർ എ� ആളിെ� പുരയിടം കൃഷി േയാഗ�മാ�ിū
െകാടു�ിരി�ു� .ു അവിെട വഴുതന, പാവയ്�, വാഴ എ�ിവ കൃഷി
െചയ്തിരി�ു� .ു 3 ബ�്, 4 മഴ�ുഴി തുട�ിയ �പവർ�ികള�ം
െചയ്തിരി�ു�തായി കാണെ���.

എം.ബു�് �പകാരം െടറസിങ,് ബ�് 30, മഴ�ുഴി 48, െ�ട�് 18 തുട�ിയŬ
�പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�തായാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. എ�ാൽ
ഫീൽഡിൽ 14 ബ�്, 16 മഴ�ുഴി തുട�ിയവ മാ�തേമ കാണാൻ സാധി����.
െ�ട�ുകൾഒ�ുംതെ�കാണാൻസാധി�ി�.



ഫയൽ 2

�പവർ�ിയുെട േപര:്- കാ�ാണി വാർഡിെല നീർ�ടാധിഷിഠിത ഭാഗമായി േകാ�ൂർɲ
ബ�് ,ത�് തിരി�ൽ, ഭൂവികസന മ�് ജലസംര�ണം- 1
�പവർ�ിയുെട േകാഡ്- 1614004003/ IF/381818ɲ
എ�ിേമ�് തുക -233000രൂപɲ
ചിലവായതുക - 225472രൂപɲ
മ�ർേറാളിെ�എ�ം -24ɲ
�പവർ�ിആരംഭി� തിയതി -14/01/2019ɲ
�പവർ�ി പൂർ�ീകരി� തിയതി- 13/03/2019ɲ
ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ - 832ɲ

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

1.കവർേപജ്:- കവർ േപജ് ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�. എ�ാൽ �പാേദശികമായി വ�ിരു�
കവർ േപജിൽ വർ�് േപര,്വർ�് േകാഡ് മുതലായ വിവര�ൾ മാ�തമാണ് കാണാൻ

കഴി�ത.്
2.െച�് ലി�്:- ഇ�
3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:- ഫയലിൽആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�.
4.എ�ിേമ�് േകാ�ി:- െസക��റിൽ നി�ും എടു� േകാ�ി കാണാൻ കഴി� .ു ജനകീയ
ഭാഷയിൽ ആയിരു�ി�. എ�ിേമ�് േകാ�ിയിൽ വിദഗ്�രുെട ഓേ�ാ സീേലാ ഒ�ും

ഉ�ായിരു�ി�.
എ�ിേമ�് �പകാരം Terracing -7, Earthen bund-27, Contour trench - 16, Rain pit -46,
Display board-3000
5.സാേ�തികഅനുമതി:- ഉ�ായിരു� .ു ജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരു� .ു
6.ഭരണാനുമതി:- ഉ�ായിരു�ു െസെ�ക�റിയുെട ഒ�,് സീൽ,തീയതി എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ി�.
7.സംേയാചിത പ�തിയുെട വിവര�ൾ:- ബാധകമ�.
8.ഡിമാൻഡ് േഫാം :- ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു െതാഴിലാളികൾ
െവ�േപ�റിൽ ഒ��ം േപരും എഴുതിയഅേപ�യാണ് ഉ�ായിരു�ത.്
9.വർക്അെലാേ�ഷൻ േഫാം :- ഉ�.്
10.മ�ർ േറാൾ:- ഉ�ായിരു� .ു െവ�ി തിരു�ൽഇ�ായിരു� .ു
11.എം.ബു�്: ന�ർ ഉ�ായിരു� .ു No171/18-19.
എം-ബു�് �പകാരം
ത�് തിരി�ൽ-9,ബ�് -29, േകാൺടൂർ േ�ട�് -18, മഴ�ുഴി-48
12.െമ�ീരിയൽവാ�ിയതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾ:-ബാധകമ�
13.േവജ് ലി�്:- െസക��രിൽ നി�ും ലഭി� േകാ�ിയാണ.് മ�ർ േറാളിന്



ആനുപതികമായു� േവജ് ലി�ാണ.്
14.F.T.O:- ഉ�ായിരു�ി�.
15.െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽ:-ബാധകമ�.
16. േറായൽ�ി നൽകിയത് സംബ�ി� േരഖകൾ :-ഇ�ായിരു�ു
17. �പവർ�ിയുെട 3ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ:-ഇ�
18.�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ു�സാ�ിപ�തം:-ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.
19.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ/്ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാം : ഉ�ായിരു�ി�.
20ജിേയാ �ടാ�് േഫാേ�ാ:- ഉ�ായിരു�ി�.
21.ൈസ�്ഡയറി:- ഉ�ായിരു� .ു
*AS, TS ന�ർ തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. േമ�ിെ� േപര,് വിലാസം എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ി�

*െച�് ലി�് ഉ�ായിരു� .ുഅത്അപൂർണമായിരു� .ു
*െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���.്വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്
*കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുകേരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു
*െതാഴിൽആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതിഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്
*വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ഉ�് അംഗ�ള�െട േപരും

ഒ��ംേരഖെ�ടു�ിയി���്

*�പവർ�ി നിർവഹണംവഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾഎഴുതിയി���.്
*െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്
*സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���.്

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

അബ്ദുൽ റഹീം എ�ആളിെ� പുരയിടം കാട് വൃ�ിയാ�ി ചാല് േകാരിയിരി�ു�ുӡ
േഗാപകുമാർ എ� ആളിെ� �പവർ�ി െചയ്ത പുരയിടം െജസിബി െകാ�് മ�്ӡ

നിര�ിയി�ിരി�ു� .ു
രാജല�്മി അ� എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 6 ബ�,് 6 മഴ�ുഴി തുട�ിയӡ

�പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�തായി കാണെ���.
ദിലു എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 3 ബ�,് 2 മഴ�ുഴി തുട�ിയ �പവർ�ികൾӡ

െചയ്തിരി�ു�തായി കാണാൻസാധി��.
സുജ എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 3 മഴ�ുഴി, 2 ബ�് തുട�ിയ �പവർ�ികൾӡ

െചയ്തിരി�ുകയാണ്

ഹരികൃഷ്ണൻ എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 3 മഴ�ുഴി 2 ബ�് തുട�ിയӡ
�പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�തായി കാണെ���.
സേരാജിനി അ� എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ മഴ�ുഴികൾ കാണെ���. എ�ാൽӡ

അവയിെല�ാം കൃഷി െചയ്തിരി�ു�ത് കാണാൻ സാധി�ത.് പുരയിടം കാടുകയറി
കിട�ു�തിനാൽ മഴ�ുഴിയുെട കൃത�മായഎ�ംഎടു�ാൻസാധി�ി�.
ജയകുമാർഎ�ആളിെ�പുരയിട�ിൽ ഒരു മഴ�ുഴി എടു�ിരി�ു� .ുӡ



�ശീലത എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 2 ബ�,് 3 മഴ�ുഴി തുട�ിയ �പവർ�ികൾӡ
ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്

ഷീജ എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 3 ബ�,് 2 മഴ�ുഴി തുട�ിയ �പവർ�ികൾӡ
കാണാൻസാധി��

വിജയകുമാരി എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 3ബ�,് 2 മഴ�ുഴി തുട�ിയӡ
�പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു

ശാലിനി എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ 2 ബ�,് 1 മഴ�ുഴി തുട�ിയ �പവർ�ികൾӡ
ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത.്
എം-ബു�് �പകാരം ത�് തിരി�ൽ-9,ബ�് -29, േകാൺടൂർ േ�ട�് -18, മഴ�ുഴി-48Ũ

തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�തായാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് എ�ാൽ
ഫീൽഡിൽ 23ബ�,് 23 മഴ�ുഴി തുട�ിയ �പവർ�ികൾ മാ�തേമ കാണാൻസാധി����.
െ�ട�ുകൾ ഒ�ുംതെ�കാണാൻസാധി�ി�.

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 
കരകുളം പ�ായ�ിെല കാ�ാണി വാർഡിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭ രാവിെല 11 മണി�് കാ�ാണി വാർഡ് െമ�ർ വികാസ് ദിവാകരൻഅവർകള�െട

വസതിയിൽ വ�് കൂടുകയു�ായി. വാർഡ്െമ�ർ വികാസ്, A.E ധനല�്മി,
ആശവർേ�ഴ്സ്, െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ., എ�ിവർ പെ�ടു�ു.
ഈശ�ര�പാ�നേയാട്കൂടിആരംഭി��.

ആമുഖമായി വി.ആർ.പി ആര� സംസാരി�ുകയും അധ��യായി
നൂറുെതാഴിൽദിന�ൾ പൂർ�ിയാ�ിയ പ�ജാ�ി അ�െയ തിരെ�ടു�ുകയും

െചയ്തു. കൺവീനർ ര�ിനി സ�ാഗതം പറ� .ു കാ�ാണി വാർഡ് െമ�ർ വികാസ്

ദിവാകരൻ �ഗാമസഭ ഉദ്ഘാടനം െചയ് തു. അവകാശ�ൾ വി.ആർ.പി അ�ു. V
പറ�ുെകാടു�ു. VRP ആര�ശ�ർ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അവതരി�ി��. അതുകഴി�ു

െതാഴിലാളികള�െടസംശയ�ള�ം േചാദ��ള�ം ഒെ�ആയി ചർ�ആരംഭി��.

ചർ�
1.ര�ിനി -മാ�്മാർ�് യാ�തബ�നൽകാൻകഴിയുേമാ?
2.േജാലി സമയം കുറ�ണം
3.�പതിേരാധ മരു�ുകൾകി���ി�.
4.ടാർ� ഇ�

മറുപടി
A.Eയുംവാർഡ് െമ�റുംകൂടി സംശയ�ൾ�ുംപരാതികൾ�ുമു� മറുപടി നൽകി.

1.വാടക ഇന�ിൽകി���ൈപസയിൽ നി�ുംമാ�ിന് യാ�തബ�നൽകുക.



2. േക�� സർ�ാർ ഉ�ാ�ിയ ഒരു നിയമം ഉ�.് അതിനനുസരി�ാണ് സമയം
നി�യി�ിരി�ു�ത.് ഇ��യിെല എ�ാ സം�ാന�ിലുംഈ സമയം തെ�ആണ.് ഇത്
മാ�ാൻ പ��േമാ എ�്അറിയി�.എ�ിലും ന�ൾഈവിവരംഅറിയി�ാം.
3.േജാലി തുട�ും മു�്അറിയി�ാൽ െമ�ർ െകാ�ു െകാടു�ാം എ�് ഉറ��നൽകി.
4.വാ�ിയി�് ബിൽ നൽകിയാൽ പണം നൽകാം എ�് A.E പറ� .ു GST ബിൽ തെ�
െകാ�് വരണം.

നിർേദശം

വാർഡ് െമ�ർ - പ�ായ�ിൽ നി�ും നൽകിയ മൺെവ�ിയിൽ ന�റുകൾ ഇ�്ū
ഓേരാരു�ർ സൂ�ി�ുക. അതി� ഉ�രവാദിത�ം ഏ�ടു�ുക. ആരാണ് െകാ�്
േപാകു�ത് എ�് മാ�് എഴുതി സൂ�ി�ുക.
േജാലി െചയു� സമയം കുറ�� അകലംപാലി�� നി�് െച�ണം അെ��ിൽū

അപകട�ൾ ഉ�ാകാൻസാധ�തഉ�.്
െതാഴിലാളികൾ പുതിയ േജാലികൾ കെ��ാനും അത് െച�ാനും െ�ശമി�ണം.ū

മഴ�ുഴി,കാട് വൃ�ിയാ�ൽ,ബ�് നിർമാണം തുട�ിയ �പവർ�ികളിൽ മാ�തം ഒതു�ി
നിൽ�രുത.് 260ൽ പരം േജാലികൾ െതാഴിലുറ�ിൽ ഉൾെപടു�ിയി���.് അതും കൂടി
ഏെ�ടു�ു െച�ാൻ െ�ശമി�ണം.

A. E യും െമ�റും വി.ആർ.പി മാരുംകൂടി മറുപടി നൽകി. അവസാനമായി
AE ധനല�്മി കൃത�തപറ�ുേയാഗംഅവസാനി�ി��.

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ
ബി.ഡി.ഒ.

• മ�ർേറാളിൽബിഡിഒ ഒ��ം സീലും പതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ം തീയതികൂടി
ഇടുവാൻ �ശ�ിേ��താണ്.

•അ�ൗ�ൻറ,്ഡി.ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ
േമ���ാർഎ�ിവർ�്അവരുെട ചുമതലകെളകുറി��ം
ഉ�രവാദിത��െളകുറി��ം ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ാൻസാധി�ു�
�പവൃ�ികെള കുറി��ം മതിയായെ�ടയിനങ് െകാടു�ുക.

•ബിഡിഓകഴിയു�സമയ�ളിൽ െതാഴിലാളികെളയും െതാഴിൽ�ല�ള�ം

സ�ർശി�ു�ത് ഗുണകരമായിരി�ും.

െസ�ക�റി /അസി�ൻറ്െസ�ക�റി

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

•ഏഴുരജി�റുകൾ,എം.ബു�്എ�ിവസാ��െ�ടു�ി



ആധികാരികതഉറ��വരു�ുക

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

•ചികി�ാചിലവുകൾകൃത�മായിഅനുവദി�ുവാൻഉ�നടപടികൾ
സ�ീകരി�ുക

•ഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ുവാൻസാധി�ു�വർ�ുകൾ�്അനുസൃതമായിെഷ
ൽഫ്െ�പാജക്�്കെ��ിവയ്�ുക

•വിജിലൻസ്ആൻഡ്േമാണി�റി��ി�ിെയശ�ിെ�ടു�ുക.
ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽപുന:സംഘടി�ി�ുകയുംെച��ക

•എഎം.സിഅനുസരി��� ബി.എഫ്.�ി, േസവന�ൾ�പേയാജനെ�ടു�ുക.
േപജ് 78,16 .1

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ(അ�ൗ�ൻറ്/ഡി.ഇ. ഒ .

അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

•വർ�്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാ�ർസർ�ുലറിൽപറയു� �പകാരമു�
22 േഡാക��െമ�സ് ഉെ��്ഉറ��രു�ി�പവൃ�ി ഫയൽത�ാറാ�ുക

•ൈസ�്ഡയറികൃത�മായിഎഴുതിസൂ�ി�ു�തിനുംേമ�്
മാർ�്നിർേദശംനൽകുക

•മ�ർേറാൾെതാഴിലിട�ളിൽഎ�ി��േ�പാജക്ട്ഇനീേഷ��ീവ്മീ�ിംഗ്കൂടിപ
ണിആരംഭി�ു�തിന്സഹായി�ുക

•കൃത�മായഇടേവളകളിൽെതാഴിലിടംസ�ർശി�െചയ്തെതാഴിൽഅള�്എം
ബു�ിൽേരഖെ�ടു�ുക

•ഡിമാൻഡ്അനുസരി�്െതാഴിൽനൽകുക

• െതാഴിലാളികൾ�്അടി�ാനസൗകര��ൾഒരു�ുക

േമ�്

• മ�ർേറാൾകൃത�മായിഒെ���ി�ുക



•ഹാജരാകാ�വരുെടവിവരംഅടയാളെ�ടു�ുക

• മ�ർേറാളിൽെതാഴിൽദിന�ള�െടതീയതിഅടയാളെ�ടു�ുക

•ൈസ�്ഡയറിപൂർ�മായുംപൂരി�ി�ുക

•െതാഴിൽൈസ��കളിൽെവ�്അപകടംനട�ി��െ��ിൽൈസ�്ഡയറിയിൽ
എഴുതുകയുംനിർവഹണഉേദ�ാഗ�െരഅറിയി�ുകയുംചികി�ഉറ�ാ�ുക
യുംെച��ക

• നി�ിതഅളവിലുംഗുണനിലവാര�ിലുംേജാലിെച���ു�്
എ�്ഉറ��രു�ുക


