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ആമുഖം
�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിസ�ത��ഭാരത�ിൽആവിഷ്കരി�ഏ�
വുംസു�പധാനവുംശ�വുമായനിയമമാ�ഹാ�ഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാ
ഴിലുറ�്നിയമം.ഇ��യിെലസാധാരണ�ാരായജന�ള�െടെതാഴിൽെച��വാ
നു�അവകാശെ�സംര�ി��നിലനിർ�ു�തിനായിഇ��ൻപാർലെമൻ
റ്അംഗീകരി� ്, �പസിഡൻറ്ഒ��വ� 2005
െസപ്�ംബർമാസംഅ�ാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ� .ു
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��ികവർഷം 100
െതാഴിൽദിന�ൾഉറ��നൽകുകെയ�താണ്.
�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനും
െമ�െ��ജീവിതസാഹചര�ംഉറ�ാ�ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ�നിർമാർ�ന
വുംസു�ിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമ�ിെ� �പാധാനല��ം.
ചൂഷണ�ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി�ി�ുകയുംമാന�മായേവതനംന
ൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിന്�കയേശഷിവർ�ി�ി�്ദാരി�ദ��ിൽനി�ുംകരക
യറാൻെതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെടകഴിയു� .ു
�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിലൂെടഓേരാ
�പേദശ�ിെ�യുംവിഭവാടി�റശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെടവരൾ�,
മെ�ാലി�്, െവ�െ�ാ�ം,
വനനശീകരണംതുട�ിയപാരി�ിതിക�പശ്ന�ളിൽനി�ുംസംര�ണംനൽ
കുകയുംഅതിലൂെടഉത്പാദനം,
ഉത്പാദന�മതഎ�ിവവർ�ി�ി�ുവാനുംപ�തി�പവർ�ന�ളിൽകൂടിക
ഴിയു� .ു
�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിന്ഏ�വും�പധാനെ��ഘടകമാണ്ജലസംര�ണ
വുംഅതിൻെറസുര�ിതത�വുംഇവെതാഴിലുറ�്�പവർ�ന�ളിൽഉറ��രു
�ുവാൻകഴിയു� .ു
2018-
ൽേകരളംഏ�വുംവലിയ�പളയദുര�ംഏ��വാ�ിയനാടാണ്.േകരള�ിെലഎ
�ാജി�കളിലുംഈ�പളയംവളെരയധികംദുര��ൾഉ�ാ�ിയി���താണ്.അ
േതേകരളംതെ�യാ�ാർ�്മാസേ�ാടുകൂടിശ�മായവരൾ�യുംകുടിെവ
��ാമവുംഅനുഭവെ�ടു�ത.്ഈഅവസര�ിലാണ്എ�തേയാനൂ�ാ�ുക
ളായിനാംനിർ�ി�കിണറുകൾ,
കുള�ൾഎ�ിവയുെട�പാധാന�ംതിരി�റിയു�ത.്ജലസുര�െയകുറി�്ചി�ി



�ുേ�ാൾഅതിനുേവ�വലിയസാേ�തികവിദ�െയകുറി�ാണ്നാംആദ�ംചി
�ി�ുക. െതാഴിലുറ��പ�തിനമു�്�പധാനമായുംകാണാൻകഴിയു�ഒരു
വസ്തുതയാ�ഴ�ുഴികൾ.
ഇവയുെടനിർ�ാണ�പവൃ�ികളിൽെതാഴിലാളികൾകൂടുതലായും�ശ�െചലു
�ിയാൽഭൂഗർഭജലെ�അളവിെനനമു�്ന�രീതിയിൽഉയർ�ുവാൻസാധി
�ു� .ു�പധാനമായുംേമൽ�റ��പശ്ന�ൾജലസംര�ണ�ിനുംജലസംഭ
രണ�ിന്കാര�മായരീതിയിൽതെ�ബാധി�ു� .ു
പതിമൂ�ാംപ�വ�രപ�തിയുമായിെതാഴിലുറ�്ബ�െ�ടു�ികാർഷിക
പ�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�ു� .ു
നിയമമനുസരി���പ�തിനിർവഹണ�ിലൂെട�ഗാമീണേമഖലയുടസു�ിര
ആസ്തി വികസനം എ�താണ്ല��ംെവ�ു�ത.്2005-
ൽ�പാബല��ിൽവ�നിയമമനുസരി�്ഇ��യിെല200
ജി�കളിൽ�പഥമഘ��ിൽനട�ിലാ�ുകയും2008-
ൽമുഴുവൻജി�കളിേല�ും
വ�ാപി�ി�ുകയുംെചയ്തു .അതനുസരി�്േകാ�യംജി�യിലുംപ�തി�പവർ�
ന�ൾതുട�ുകയുംഇേ�ാഴുംതുടർ�ുെകാ�ിരി�ുകയുംെച��� .ു
െതാഴിലുറ�്നിയമംെതാഴിലാളികൾ�്
ഉറ�്നൽകു�പ�്അവകാശ�ൾ

െതാഴിൽകാർഡ്ലഭി�ുവാൻഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 2; ഖ�ിക 1-5,
എ.എം.സി.അ��ായം-3
അേപ�ി�് 15
ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശവുംആയതിന്ൈക���
സീ�ഭി�ു�തിനുംഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 1; ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2;
ഖ�ിക 6-13
അെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ുവാനു�അവകാശംആദ�െ� 30
ദിവസം (1/4 &പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ 1/2)
െഷൽഫ്ഓഫ്േ�പാജക്ട്ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

അ�്കിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശംഅെ��ിൽേവ
തന�ിെ� 10%അധികംലഭി�ുവാനു�അവകാശം



കുടിെവ�ം,വി�ശമസൗകര�ം,�പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ംഇവലഭി�ു�തിനു�
അവകാശംെഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 23-28
15ദിവസ�ിനു�ിൽേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം
േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്
നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം

സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം

േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ
കൃത�സമയ�്െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായിഒ��യ്�ുക.
െതാഴിലുറ�്�ഗാമസഭയ്�്േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയുംകൃത�മായിപെ�ടു
�ുക

പണി�ല�്�ാ�ിക�സ്തു�ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാക�ി�ുവാനുംപാടു
�ത�

സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻേബാർഡ്�പവൃ�ിയുെടആരംഭഘ��ിൽതെ�
നിർബ�മായുംവയ്േ��താണ്

�പകൃതിസംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ുക.
ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു��പവൃ�ികൾ
കെ��ിേമ� ്െനയുംപ�ായ�്അധികൃതെരയും അറിയി�ുക.
മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തി�പകാരംെതാഴിലാളികൾ
േ���ആനുകൂല��െളകുറി��ംഅതുമായിബ�െ��ആവശ�കതെയ�ുറി
��ംനിയമ�ിെ�ആമുഖ�ിൽ�പസ്താവി�ി���്.
െതാഴിലാളികള�െടയുംഅവരുെടആനുകൂല��ള�േടയുംകുറി�്ഒരുതനതായവി
ശദീകരണംഈറിേ�ാർ�്മുഖാ�രംെതാഴിലാളികളായനി�ളിേല�്എ�ി�ു
വാൻസാധി�ും.ഈറിേ�ാർ�്അടി�ാന�ിൽനി�ൾ�്�പാപ്തമാ�ാൻക
ഴിയു�ഒ�നവധിവസ്തുതാപരമായകാര��ൾൈകവരി�ാൻനി�ൾ�്ഏവ
ർ�ുംകഴിയെ�.

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

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

2. വിഭാഗംബി:
സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത
ആസ്തികൾഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�്മാ�തം

3. വിഭാഗംസി:



േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യം
സഹായസംഘ�ൾ�്െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ

4. വിഭാഗം ഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

േ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�ു�തി
ന്െപാതുപണംശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗി�്ല���പാപ്തിൈകവരി�ി��
േ�ാഎ�വിലയിരു�ലും േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു� .ു
കഴി�പ�ുവർഷമായിതുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�പ�തി�പവർ�ന�െള
�ുറി��� സാമൂഹികഓഡി�,് െതാഴിലുറ�്പ�തിനിയമംെസ�ൻ 17 (2)
അനുസരി�്എരുേമലിപ�ായ�ിൽപ�ാംവാർഡ്തുമരംപാറയിൽ 2019
മാർ�് 18 മുതൽ 23വെരനട�െ���.

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയ
1പ�ാ�ലംഒരു�ൽ

േ�ാ�്തല�ിലും�ഗാമപ�ായ�്തല�ിലുംപ�തിനിർവഹണഉേദ�ാഗ
�നായേ�ാ�്ഓഫീസർ (BDO), പ�ായ�്െസ�ക�റി,
മ�്നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർതുട�ിയവരുമായിേ�ാ�്റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺന
ട�ിയകൂടിയാേലാചനയിൽഉരു�ിരി�തിനനുസരി� ്
തുടർ�പ�കിയകൾആസൂ�തണംെച��കയുംേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭാതീയതി
നി�യി�ുകയുംെച��� .ു
2.ഫയൽപരിേശാധന
േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തിയതിയ്�്
മുൻപു�ആറ്മാസ�ാലയളവിൽവാർഡിെല�പവൃ�ിഫയലുകൾ,
ഏഴ്രജി�റുകൾ,
അേതാെടാ�ംഅനുബ�േരഖകള�ംസൂ�്മപരിേശാധനനട�ു� .ു
3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ�പവൃ�ിയുംഎ�ിേമ�ിൽ�പതിപാദി�ു�അളവിലുംഗുണ�ിലുംനട�ി
ലാ�ിയി��േ�ാഎ�ുംആ�പവൃ�ിയുെടഗുണഫല�ിെ�
വ�ാപ്തിതി�െ�ടു�ുകയും�പസ്തുതെതാഴിലിട�ളിൽെതാഴിലാളികൾ�്ലഭി



േ��അവകാശആനുകൂല��ൾലഭി�ി��േ�ാഎ�ും
�പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെടല��ംെവ�ു� .ു
4.വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണം
പ�തിഗുണേഭാ�ാ�ള�െടവീടുവീടാ�രംെച�്േനരിൽക�്പ�തിയുെടനി
ർവഹണെ��ുറി��ംഗു

ണഫലെ��ുറി��മു� അഭി�പായ�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ംസ�രൂപി�ു� .ു
5. െതളിവ്േശഖരണം
ഫയൽപരിേശാധന, �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന,
വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണംതുട�ിയഓഡി�്�പ�കിയകെ��ലുകള�
െടവസ്തുനിഷ്ഠമായെതളിവ്േശഖരണംനട�ു� .ു
6.സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം
സാമൂഹ�ഇടെപടലുകളിലൂെടപ�തിവിജയംഉറ��വരു�ിപൗരാവേബാധം
ഉയർ�ുകയുംേസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയവിജയി�ി�ുകയുംെച���തിന്ആ
വശ�മായേബാധവൽ�രണം�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു� .ു

7. റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയയിെലകെ��ലുകള�ംനിഗമന�ള�ം,
നിർേ�ശ�ള�ം
േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയിൽചർ�െചയ്ത്അംഗീകാരംനട�ു�തിനാവശ�
മായകരട്റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ു� .ു

8. േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ
പ�ാ�ലംഒരു�ൽചർ�യിൽനി�യി�െ��ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ
�ല�്�ഗാമസഭേചർ�്കരട്റിേ�ാർ�്അവതരണവും, ചർ�യും,
നിർേ�ശ�ള�ം, തിരു�ൽ�പ�കിയകള�ം,
അംഗീകാരംേനടിെയടു�ുകയുംതുടർനടപടികള�ംൈകെകാ���ു

കെ��ിയഅവകാശ നിേഷധ�ൾ

✔ െതാഴിലാളികൾ�ു അവരുെട അവകാശ�െള കുറി�് ഒരു അറിവും
ഇ�ായിരു� .ു

✔ െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�തിൽ നി�ും സമയബ�ിതമായി കൂലി

ലഭി�ു�ി��ുഅറിയാൻകഴി� .ു

✔�പാഥമികസുര�ാ കിേ�ാ ഒ�ും ലഭി�ു�ി�.



✔ െതാഴിലാളികൾആരും തെ�അവരുെടആവശ��ൾ തുറ�ു പറയു�ി�,
േവതനം കി�ിയിെ��ിേലാ, േജാലി കറക്�് ആയി കി�ിയിെ��ിേലാ ഒെ�
പരാതി െകാടു�ാൻ അവർ�് േപടിയാണ്. കാരണം അവരുെട േജാലി
ഇ�ാതാകും എ�ാണ് പറയു�ത.്

✔െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായഅടി�ാനസൗകര��ൾലഭി�ു�ി�

(ടാർ�,ബൂ�്,ൈകയുറ )
✔േജാലി െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ു�ി�.
✔െതാഴിൽ െചയ്ത �ല�ളിൽ േബാർഡ് കാണാൻ
സാധി�� .എ�ാൽ േബാർഡ് വ�തിനു� രൂപ പ�ായ�ിൽ നി�ും
ലഭി�ി�ി�.

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�്

ഫയൽന�ർ 1
വർ�് േകാഡ് :1614004004/LD/317574ɲ
�പവർ�ിയുെട േപര് :പനയമു�ം വാർഡിെല ൈച�തം കുടുംബ�ശീɲ

പാ��ിെനടു� തരിശുഭൂമി കൃഷി�നുേയാജ�ം ആ�ലും മ�് ജല
സംര�ണവും.

അട�ൽ തുക :200000ɲ
ചിലവായ തുക :194684ɲ
െതാഴിൽ തുട�ിയത് :15 /09/2018ɲ
െതാഴിൽ അവസാനി�ത് :30/10/2018ɲ
ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ :692ɲ
മസ്േ�ടാൾ എ�ം :31ɲ

✒ കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ അത് പൂർണമ�.
✒ െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.േപജ് ന�ർ േരഖെപടു�ി�ി�
✒ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഇ� .
✒ ഭരണാനുമതി, ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. ഭരണാനുമതിയിൽ �പവർ�ിയുെട
േപര,് എ�ിേമ�് തുക, പ�ായ�് െസ�ക�റി ഒ�് തുട�ിയവ
േരഖെപടു�ിയിരു�ു. SECURE േകാ�ി ആണ്.
✒സാേ�തിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.  സാേ�തികാനുമതിയിൽ
�പവർ�ിയുമായി ബ�െപ�� തുക, �കമന�ർ, സാേ�തിക അനുമതി ന�ർ,
സാേ�തിക അനുമതി തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.



അസി�� ് എ�ിനീയർ, അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ, ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട
ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ തീയതിയും സീലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. SECURE
േകാ�ി ആണ്.
✒ ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�ിൽ കവർ േപജ്
ഉ�ായിരു�ു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര,്
പ�ായ�ിെ� േപര,് േ�ാ�് , ജി�, അട�ൽ തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ,
ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും, പ�തിയുെട സംഷി� വിവരണം,
പ�തിയുെട ല��ം എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.
✒അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .
✒ Drawing ആൻഡ് ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. ഡിമാൻഡ് െച��� തീയതിേയാ,
െതാഴിൽ കാർഡ് ന�േറാ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
✒ അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലിൽ ഇ�.
✒ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഇ�.
✒ മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െവ�ി�ിരു�ൽ ഒ�ും കാണാൻ
സാധി�ി� . മസ ്േ�ടാളിൽ ഹാജർ, േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട
ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെട ഒ��ം സീലും
േരഖെപടു�ിയി���.്
✒ മസ്േ�ടാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് -ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� ,ു എ�ാൽ അത് പൂർണമ�

✒ േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു, എ�ാൽ അത് പൂർണമ�.െമാ�ം 6 േവജ്

ലി�് േവണം,എ�ാൽ 4 എ�ം ഉ��

ഫയലിൽഇ�ാ� േവജ് ലി�്ɰɰ

1.24/10/2018-30/10/2018  Þ

2.17/10/2018-23/10/2018  Þ

FTOേവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ M ബു�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ സർ�ിഫി��് ഉ�,് എ�ാൽ

സാേ�തിക വിദഗ്ധൻ ഒ�് േരഖെപടു�ി�ി�.

692x271=187532˘
692x6=4152˘

Board = 3000˘
Total =194684˘
M ബു�ിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയി���.്

✒ GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.



✒ വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അത് പൂർണമ� .
✒ ൈസ�് ഡയറി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക, വാർഡ,് �പവർ�ി ആരംഭി�Ξ
തീയതി,അവസാനി� തീയതി AS,TS െ� ന�ർ, തീയതി എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്കവർ േപജ് പൂർണമായിരു�ു.

െച�് ലി�് പൂർണമായിരു�ു.Ξ
െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് കൂ�ിയി���.് അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�്Ξ

േരഖെ�ടു�ിയി���.്

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���.്Ξ
�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജനം,സ�ർശന കുറി�്Ξ

എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്
ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

ൈഷനിഎംഎസ്എ�വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ ഭൂമി ത�് തിരി��, വാഴയ്�് തടെമടു� ,ു
റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െക�ി,വാഴകൃഷി ന� രീതിയിൽ തുടരു� .ു

എ�ിേമ�്  �പകാരം ഭൂമി ത�് തിരി�ൽ സ്മാൾ പി�് -550, മഴ�ുഴി 10, ൈജവേവലി -1
എ�ാൽഫീൽഡിൽഇവെയാ�ുംകാണാൻസാധി�ി�.

ഡിസ്േ� േബാർഡ് ഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി��

ഫയൽന�ർ 2

വർ�് േകാഡ് വർ�് code:1614004004/LD/320954ɲ

�പവർ�ിയുെട േപര് : മൂ�ാം വാർഡിൽ േജ�ാതി�് കുടുംബ�ശീയുെട പാ�കൃഷിɲ

അട�ൽതുക :200000ɲ

ചിലവായതുക :198839ɲ

െതാഴിൽ തുട�ിയത് :12/10/2018ɲ

െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :21/11/2018ɲ

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ :707ɲ

മസ്േ�ടാൾഎ�ം :30ɲ

✒ കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .എ�ാൽ അത് പൂർണമ�.
✒ െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു േപജ് ന�ർ േരഖെപടു�ി�ി�



✒ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഇ� .

✒ ഭരണാനുമതി ഫയലിൽഇ�

✒ സാേ�തിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഅതിൽ �പവർ�ിയുമായി ബ�െപ��
തുക, �കമന�ർ, ഭരണാനുമതി ന�ർ, സാേ�തിക അനുമതി തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ
എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു അസി��് എ�ിനീയർ, അസിെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ,
ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട ഒ�് ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽ തീയതിയും സീലും

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✒ ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഎ�ിേമ�ിൽ കവർ േപജ് ഉ�ായിരു� .ു
അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു� .ു അതിൽ പ�തിയുെട േപര,് പ�ായ�ിെ� േപര,്
േ�ാ�് , ജി�, അട�ൽ തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും,
പ�തിയുെടസംഷി�വിവരണം, പ�തിയുെട ല��ം എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

✒ അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ Drawingആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു ,എ�ാൽ AMC േഫാർമാ�് �പകാരംഅ�.

✒ അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലിൽഇ� .

✒ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുെവ�ി�ിരു�ൽ ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി� .
മസ് േ�ടാളിൽ ഹാജർ, േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട ഒ�് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്േ�ാ�് േ�പാ�ഗാംഓഫീസറുെട ഒ��ം സീലും േരഖെപടു�ിയി���.്

✒ മസ്േ�ടാൾ മൂേവെമ� ് �ിപ് -ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� ,ുഅത് പൂർണമ� .

✒ േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഅത് പൂർണമ�.

ഫയലിൽഇ�ാ� േവജ് ലി�്ɰɰ

 12/10/2018-18/10/2018  Þ

 20/10/2018-26/10/2018  Þ

 29/10/2018-04/11/2018  Þ

FTO േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ M ബു�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഅതിൽ സർ�ിഫി��് ഉ�,് എ�ാൽ സാേ�തിക
വിദഗ്ധൻ ഒ�് േരഖെപടു�ി�ി� .



707 x271 = 191597˘

707 x6 = 4242˘

Board = 3000˘

Total =198839˘

Mബു�ിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയി���.്

✒ GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ ഇ�ായിരു� .ു

✒ വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� ,ുഎ�ാൽ വിവര�ൾ

പൂർണമ�

✒ ൈസ�്ഡയറി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു

കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക, വാർഡ്, �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി�Ξ
തീയതി AS,TS െ� ന�ർ, തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്കവർ േപജ്

പൂർണമായിരു� .ു

െച�് ലി�ിൽ ഒ�ുംേരഖെപടു�ി�ി� .Ξ

െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ(്11/10/2018) കൂ�ിയി���.്അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�്Ξ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���.്Ξ

�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജനം,സ�ർശന കുറി�് എ�ിവΞ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

പുഷ്പല കുമാരി-െത�ിന് തടം എടു� ,ു വാഴ കുഴി എടു�ു എ�ാൽ അതിൽ

വലുതാെയാ�ുംവാഴ ന�ി�, വാഴ കുഴിയിൽ കമുകും മ��ം ന�താണ് �ശ�യിൽെ��ത.് മൺ
ക�ാല കാണാൻ സാധി��. ആറ് മഴ�ുഴികൾ കാണാൻ സാധി��. എ�ാൽ അവ മ��
മൂടിയ നിലയിലായിരു� .ുഒരു മഴ കുഴിയിൽ െത�് ന�തായും കാണാൻ സാധി��. 3
കേ�ാ�് കുഴിയുംകാണാൻസാധി��.

വസ�കുമാരി-റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െവ�ൽ, െത�ിന് തടം എടു�ൽ തുട�ിയ

�പവർ�ികൾ െചയ്തിരു�ു മൺ ക�ാല എടു�ിരു� .ുഅതുേപാെല നാലുവശവും
േചർ�്ബ�് െക�ി യതുംകാണാൻസാധി��.

വാസുേദവൻ നായർ എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ ൈത റ�ർ �ാ�്േഫാറം



െവ�ിയിരി�ു�താണ് കാണാൻ സാധി�ത.് പുരയിടം വൃ�ിയാ�ി ന�രീതിയിൽ
പരിപാലി�ിരി�ു� .ു

മുരളീധരൻ എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ ര�് ക�ൂസ് കുഴി, മൺ ക�ാല, മഴ�ുഴി,
വാഴ, െത�് എ�ിവയ്�് തടം എടു�ൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ്

െചയ്തിരി�ു�ത.് M ബു�് �പകാരം സ്മാൾ pits 520, മഴ�ുഴി 10 ൈജവ േവലി 1
എ�ി�െന ആയിരു� .ു 6 മഴ�ുഴിയും 3 കേ�ാ�് കുഴിയും 2 ക�ുസ് കുഴിയും ആണ്
ഫീൽഡിൽക�ത.്ഫീൽഡിൽഡിസ് ൈ� േബാർഡ് സാധി��.

ഫയൽന�ർ 3
വർ�് േകാഡ് :1614004004/IF/366370ɲ
�പവർ�ിയുെട േപര് : മൂ�ാം വാർഡിൽ എസ് ടി ഭൂമിയിൽ മ�്ɲ

ജലസംര�ണം (ഓമന, ലീലാ മണി)
അട�ൽ തുക :200000ɲ
ചിലവായ തുക :197731ɲ
െതാഴിൽ തുട�ിയത് :23/10/2018ɲ
െതാഴിൽ അവസാനി�ത് :27/11/2018ɲ
ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ :703ɲ
മസ്േ�ടാൾ എ�ം :31ɲ

✒ കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ അത് പൂർണമ�.
✒ െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.േപജ് ന�ർ േരഖെപടു�ി�ി�
✒ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഇ� .
✒ ഭരണാനുമതി, ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. ഭരണാനുമതിയിൽ �പവർ�ിയുെട
േപര,് എ�ിേമ�് തുക, പ�ായ�് െസ�ക�റി ഒ�് തുട�ിയവ
േരഖെപടു�ിയിരു�ു. SECURE േകാ�ി ആണ്.
✒സാേ�തിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.  സാേ�തികാനുമതിയിൽ
�പവർ�ിയുമായി ബ�െപ�� തുക, �കമന�ർ, സാേ�തിക അനുമതി ന�ർ,
സാേ�തിക അനുമതി തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.
അസി�� ് എ�ിനീയർ, അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ, ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട
ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ തീയതിയും സീലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. SECURE
േകാ�ി ആണ്.
✒ ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�ിൽ കവർ േപജ്
ഉ�ായിരു�ു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര,്
പ�ായ�ിെ� േപര,് േ�ാ�് , ജി�, അട�ൽ തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ,
ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും, പ�തിയുെട സംഷി� വിവരണം,
പ�തിയുെട ല��ം എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.
✒അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .



✒ Drawing ആൻഡ് ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. ഡിമാൻഡ് െച��� തീയതിേയാ,
െതാഴിൽ കാർഡ് ന�േറാ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
✒ അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലിൽ ഇ�.
✒ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഇ�.
✒ മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െവ�ി�ിരു�ൽ ഒ�ും കാണാൻ
സാധി�ി� . മസ ്േ�ടാളിൽ ഹാജർ, േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട
ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെട ഒ��ം സീലും
േരഖെപടു�ിയി���.്
✒ മസ്േ�ടാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് -ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� ,ു എ�ാൽ അത് പൂർണമ�
✒ േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു, അത് പൂർണമായിരു�ു
FTOേവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ M ബു�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ സർ�ിഫി��് ഉ�,് എ�ാൽ

സാേ�തിക വിദഗ്ധൻ ഒ�് േരഖെപടു�ി�ി�.

703x271=190513˘
703 x6=4218˘

Board = 3000˘
Total =197731˘
M ബു�ിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയി���.്

✒ GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അത് പൂർണമ� .
✒ ൈസ�് ഡയറി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക, വാർഡ,് �പവർ�ി ആരംഭി�Ξ
തീയതി,അവസാനി� തീയതി AS,TS െ� ന�ർ, തീയതി എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്കവർ േപജ് പൂർണമായിരു�ു.

െച�് ലി�് പൂർണമായിരു�ു.Ξ
െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് കൂ�ിയി���.് അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�്Ξ

േരഖെ�ടു�ിയി���.്

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���.്Ξ
�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജനം,സ�ർശന കുറി�്Ξ

എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���.്
ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്
ഓമനയുെട വസ്തുവിൽ തീ����് കൃഷി െചയ്തിരി�ു�ു. മ�് ക�ാല എടു�ുക, ഇ�ി നടുക,
െത�ിന് കുഴി എടു�ുക, െത�ും ൈത നടുക തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരു�ത് ആയി

മാ�ിൽ നി�ും അറിയാൻസാധി��.നിലവിൽ െത�ിൻ കുഴി മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു�� പ�ി ശല�ം
വളെര കൂടുതലായതിനാൽ െത�ും ൈത പ�ി െകാ�് േപായതാെണ�ും അറിയാൻ



സാധി��.വാഴകുഴി എടു�് െകാടു�ിരു�ു വാഴകൾ എ�ാം തെ� ന� രീതിയിൽ

നിൽ�ു�തായാണ് �ശ�യിൽെപ�ത്.െത�ിന് തടം എടു�ി���്. റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െവ��ക
തുട�ിയ �പവർ�ികൾ വസ്തുവിൽ െചയ്തി���്.മഴ�ുഴി ഒ�ും െചയ്തി�ി�ായിരു�ു.
ലീലാമണിയുെട വസ്തുവിൽ െതാഴിലുറ�് പണി െചയ്തി�് ഉ�ായിരു�ി�.M ബു� ് �പകാരം
earthernബ�് 14, contourബ�് 8മഴ�ുഴി 31(െചറുത് ), 11(മീഡിയം ), 20 (വലുത് ), കേ�ാ�് pit
15എ�ിവആയിരു�ു.എ�ാൽ ഇവ ഒ�ും ഫീൽഡിൽക�ി�.േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�.
ഫയൽന�ർ 4

വർ� ്േകാഡ് :1614004004/IF/365028ɲ

�പവർ�ിയുെട േപര് : മൂ�ാം വാർഡിൽ എസ് ടി വിഭാഗ�ിൽെപ� സുധാകുമാരി, രാജ�ɲ
എ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മ�് ജലസംര�ണം.

അട�ൽതുക :200000ɲ

ചിലവായതുക :197731ɲ

െതാഴിൽ തുട�ിയത് :23/10/18ɲ

െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :22/01/19ɲ

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ :703ɲ

മസ്േ�ടാൾഎ�ം :28ɲ

കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽഎ�ാംവിവര�ള�ംേരഖെപടു�ിയി���ായിരു�ു.̂

െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.̂

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̂

ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�. സാേ�തിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.̂
അതിൽ �പവർ�ി അംഗീകരി� ആ�ൻ �ാൻ, തുക, �കമ ന�ർ, ഭരണാനുമതി ന�ർ, തുക,
െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. അസി�� ് എ�ിനീയർ, അെ�കഡി�ഡ്
എൻജിനിയർ,ഓവർസിയർഎ�ിവരുെട ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽസീൽഇ�ായിരു�ു.

ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�ിൽ കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. അത്̂
ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര്, പ�ായ�ിെ� േപര്, േ�ാ� ്, ജി�,
അട�ൽ തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും, പ�തിയുെട സംഷി�
വിവരണം, പ�തിയുെട ല��ം എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ� ് എ�ിവ ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ു. അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ��ം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

Drawingആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̂

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̂



അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̂

3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̂

മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െവ�ി�ിരു�ൽ ഒ�ും കാണാൻ സാധിചി�.മസ് േ�ടാളിൽ̂
ഹാജർ, േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.േ�ാ� ്
േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെട ഒ��ം സീലും േരഖെപടു�ിയി���്.

മസ്േ�ടാൾ മൂേവെമ� ് �ിപ് -ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ അതിൽ ഒ�ും̂
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ മാസ്േ�ടാളിനു ആനുപാതികമായ േവജ് ലി�്̂
ഉ�ായിരു�ി�.

FTOേവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

Mബു� ്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു.̂

703x271=190513˘

703x6=4218˘

Board = 3000˘

Total =197731˘

GEO �ടാ�് േഫാേ�ാഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̂

വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽഅത് പൂർണമായിരു�ി�.̂

ൈസ�്ഡയറി̂

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക, വാർഡ്, �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി̂
AS,TS െ� ന�ർ,തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.കവർ േപജ് പൂർണമായിരു�ു.

െച�് ലി�ിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു.̂

െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് കൂ�ിയി���്.അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.̂

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്.̂

െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.̂

�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജനം,സ�ർശന കുറി�് എ�ിവ̂
േരഖെ�ടു�ിയി���്.



ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�്

സുധകുമാരി, കരുണാകരൻ എ�ിവരുെട വിളകളിൽ ആണ് ഈ ഫയലിെല �പവർ�ികൾ

െചയ്തി���ായിരു�ത്.

1.സുധ കുമാരി വര ഇടി�് മ�് മാ�ി, മ�ി�് താഴ്�ു കിട� വസ്തുവിെന ഉയർ�ി.ക�് അടു�ി
െവ�് ഒരു ബ�് (േ�ാൺ ബ�് ) കാണാൻ സാധി��. െത�ിന് തടം എടു�ു, കുരുമുളക്
പരിപാലി�ു�തിനു� �പവർ�ികൾ െചയ്തു െകാടു�ു. വിളയിൽ േചനയും, കുരുമുളകും

വാഴയും കാണാൻ സാധി��. വസ്തുവിൽ ഒരു ക�ൂസ് കുഴി െചയ്തിരു�ു.തടിയും മ��ം െകാ�്
മൂടി ഇ�ിരു�ു.നിലവിൽ ഉപേയാഗി�ു�ി�.ൈപസയുെട ബു�ിമു���തിനാൽ െച�ാൻ

സാധി�ാ�ത് എ�ാണ് അറിയാൻ സാധി�ത്.ൈജവ േവലിയും കാണാൻ സാധി��.വസ്തു
ന�ായി പരിപാലി�ു�തായും കാണാൻസാധി��.

2.കരുണാകരൻ കാണി ടി�റിൽ വസ്തുവിൽ മ�് ഇ�ി�� ഉ�ായിരു�ു. ആ മ�് എ�ാം മാ�ി

വസ്തുവിേല�് ഇ��, വസ്തുവിെന ത�ായി തിരി��. െത�ിന് തടംഎടു�ു, വസ്തുവിൽ മഴ�ുഴി,
വാഴകുഴി എ�ിവ എടു�ിരു�ു. എ�ാൽ വസ്തു മുഴുവനായും കാട് കയറി കിട�തിനാൽ

എ�ി�ി�െ�ടു�ാൻ സാധി�ി�.വസ്തുവിൽ ൈജവേവലി ഉ�ായിരു�ു.ഫയലിെല Mബു�ിൽ
േബാർഡിന് 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു അത് കാണാൻ സാധി��.M ബു� ് �പകാരം മഴ�ുഴി
വലുത് 20, മീഡിയം 10, െചറുത് 30 കേ�ാ�് pit 15, എയർെ�ൻബ�് 15, േകാൺടൂർ ബ�് 8
എ�ിവആയിരു�ു.

എ�ാൽ മഴ കുഴിയും ബ�ും ഒ�ും എ�ാൻ പ�ാ�വിധം മുഴുവനായി കാട് കയറി

നശി��.നിലവിൽ 2 ബ�് ന�രീതിയിൽ തുടരു�തായി കാണാൻ സാധി��. ൈജവ േവലിയും ഒരു
ക�ൂസ് കുഴിയും കാണാൻസാധി��.ഫീൽഡിൽ േബാർഡ് കാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 5

വർ� ്േകാഡ് :1614004004/LD/327907˿

�പവർ�ിയുെട േപര് : േസാപാനം കുടുംബ�ശീ പാ��ിനു എടു� തരിശു ഭൂമി˿
കൃഷി�നുേയാജ�ം മ�് ജലസംര�ണവും.

അട�ൽതുക :200000˿

ചിലവായതുക :198285˿

െതാഴിൽ തുട�ിയത് :14/12/18˿

െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :17/01/19˿

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ :705˿

മസ്േ�ടാൾഎ�ം :26˿

കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽഎ�ാംവിവര�ള�ംേരഖെപടു�ിയി���ായിരു�ു.̖



െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.̖

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̖

ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�. സാേ�തിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.̖
അതിൽ �പവർ�ി അംഗീകരി� ആ�ൻ �ാൻ, തുക, �കമ ന�ർ, ഭരണാനുമതി ന�ർ, തുക,
െതാഴിൽ ദിന�ൾ തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. ഓവർ സിയറിെ� ഒ��ം മാ�തേമ

ഉ�ായിരു�ു��.അസി�� ് എ�ിനീയർ, അെ�കഡി�ഡ് എൻജിനിയർ എ�ിവരുെട ഒ�്

ഉ�ായിരു�ി�.

ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�ിൽ കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. അത്̖
ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര്, പ�ായ�ിെ� േപര്, േ�ാ� ്, ജി�,
അട�ൽ തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും, പ�തിയുെട സംഷി�
വിവരണം, പ�തിയുെട ല��ം എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ� ് എ�ിവ ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ു. അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

Drawingആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̖

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. �ഗൂ� ് ആയാണ് ഡിമാൻഡ് നൽകിയിരി�ു�ത്.̖
അതിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ന�റും േപരും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട ഒേ�ാ,
ഡിമാൻഡ് െച���തീയതിേയാ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̖

3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̖

മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െവ�ി�ിരു�ൽ ഒ�ും കാണാൻ സാധിചി�.മസ് േ�ടാളിൽ̖
ഹാജർ, േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.േ�ാ� ്
േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെട ഒ��ം സീലും േരഖെപടു�ിയി���്.

മസ്േ�ടാൾ മൂേവെമ� ് �ിപ് -ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ അതിൽ ഒ�ും̖
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.5 േവജ് ലി�ിൽ ഒ�ിെ� േവജ് ലി�് മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു.̖

14/12/18-20/12/18  ß

21/12/18-27/12/18  ß

28/12 18-03/01/19  ß

04/01/19-19/01/19  ß

11/01/19-17/01/19  ☑

FTOേവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.



േറായൽ�ി േപയ് െമ� ്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.̖

Mബു� ്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു.̖

705x271=191055˘

705x6=4230˘

Board = 3000˘

Total =198285˘

GEO �ടാ�് േഫാേ�ാഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.̖

വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽഅത് പൂർണമായിരു�ി�.̖

ൈസ�്ഡയറി̖

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക, വാർഡ്, �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി̖
AS,TS െ� ന�ർ,തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.കവർ േപജ് പൂർണമായിരു�ു.

െച�് ലി�ിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു.̖

െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് (12/12/18)കൂ�ിയി���്.അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.̖

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്.̖

െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.̖

�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജനം,സ�ർശന കുറി�് എ�ിവ̖
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

നാരായണപി�-വസ്തുവിൽ 12 മഴ�ുഴി കള�ം ഒരു കേ�ാ�് കുഴിയും ഉെ��ാണ് മാ�ിൽ നി�ും
അറിയാൻ സാധി�ത് എ�ാൽആ വസ്തു മു��േവലി െക�ി, േഗ�് പൂ�ി ഇരി�ു�തിനാൽ പുറേമ
നി�് ഒരു കേ�ാ�് കുഴിയും മൂ�് മഴ കുഴികള�ം കാണാൻ സാധി��.വസ്തു ന� രീതിയിൽ
വൃ�ിയായി സൂ�ി�ു�തായും കാണാൻസാധി��.

Mefeyar- വസ്തുവിൽ മ�് േലാഡ് ഇറ�ിയിരു�ു.അത് മാ�ി വസ്തുവിൽ ഇ��

നിര�ാ�ി.െത�ിന് തടം എടു�ിരു�ു,ചാല് േകാരിയിരു�ു.ഒരു മഴകുഴി കാണാൻ

സാധി��.എ�ാൽഅത്കാടു െകാ�് നിറ�നിലയിലായിരു�ു.

അ�ു കൃഷ്ണ- െത�ിന് തടം എടു�ുക, വാഴ കുഴിെയടു�ാൻ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ

െചയ്തിരു�ു.അവകാണാൻസാധി��.ഒരു മഴ�ുഴിയും കാണാൻസാധി��.



സു�പിയ എ�ിവരുെട വസ്തുവിൽ റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െചയ്തിരി�ു�ു എ�ാൽ വസ്തു

മുഴുവനും കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു�ു.േബാർഡ് കാണാൻ സാധി��.Mബു� ് �പകാരം സ്മാൾ
pits 510 earthernബ�് ഒ�്, മഴ�ുഴി 2എ�ിവയായിരു�ു. 5 മഴകുഴിയും ഒരു കേ�ാ�് കുഴിയും
കാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 6

വർ� ്േകാഡ് :1614004004/LD/317575

�പവർ�ിയുെട േപര് : പനയമു�ം വാർഡിെല പവി�തം കുടുംബ�ശീ പാ��ിനു എടു� തരിശുɲ
ഭൂമി കൃഷി�നുേയാജ�ം മ�് ജലസംര�ണവും.

അട�ൽതുക :200000ɲ

ചിലവായതുക :197731ɲ

െതാഴിൽ തുട�ിയത് :22/09/2018ɲ

െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :20/10/2018ɲ

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ :703ɲ

മസ്േ�ടാൾഎ�ം :24ɲ

✒ കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽഎ�ാംവിവര�ള�ംേരഖെപടു�ിയി���ായിരു�ു.

✒ െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✒ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു�ി�.

✒ ഭരണാനുമതി,സാേ�തികഅനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.ഭരണാനുമതിയിൽ �പവർ�ിയുെട
േപര്, എ�ിേമ�് തുക തുട�ിയ േരഖെപടു�ിയിരു�ു. Secure േകാ�ി ആണ.്
സാേ�തികാനുമതിയിൽ �പവർ�ിയുെട േപര്, എ�ിേമ�് തുക, വർ�ിെ� കാലാവധി തുട�ിയ
ഉ�ായിരു�ു. Secure േകാ�ിആണ.്

✒ ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�ിൽ കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. അത്
ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര്, പ�ായ�ിെ� േപര്, േ�ാ� ്, ജി�,
അട�ൽ തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും, പ�തിയുെട സംഷി�
വിവരണം, പ�തിയുെട ല��ം എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ��ം ഫയലിൽ

ഉ�ായിരു�ു.

✒ Drawingആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. �ഗൂ� ് ആയാണ് ഡിമാൻഡ് നൽകിയിരി�ു�ത്.
അതിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ന�റും േപരും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട ഒേ�ാ,
ഡിമാൻഡ് െച���തീയതിേയാ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.



✒ അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െവ�ി�ിരു�ൽ ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി�. മസ് േ�ടാളിൽ
ഹാജർ, േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.േ�ാ� ്
േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെട ഒ��ം സീലും േരഖെപടു�ിയി���്.

✒ മസ്േ�ടാൾ മൂേവെമ� ്�ിപ് -ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാംപൂർണമായിരു�ു.

✒ േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.5 േവജ് ലി�ിൽ 4 എ��ിെ� േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.
എ�ാൽ ഒ�ിൽഇ�ായിരു�ു.

15/09/18-21/09/18  ☑

22/09/18-28/09/18  ☑

03/10/18-09/10/18  ☑

10/10/18-16/10/18  ☑

20/10/18-26/10/18  ß

FTOേവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ േറായൽ�ി േപയ് െമ� ്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

✒ Mബു� ്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു.

703x271=190513˘

703x6=4218˘

Board = 3000˘

Total =197731˘

Mബു�ിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയി���്.

✒ GEO �ടാ�് േഫാേ�ാഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽഅത് പൂർണമായിരു�ി�.

✒ ൈസ�്ഡയറി

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുക, വാർഡ്, �പവർ�ിആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി AS,TSΞ
െ� ന�ർ,തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.കവർ േപജ് പൂർണമായിരു�ു.



െച�് ലി�ിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂര്ണമായിരു�ി�.Ξ

െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് കൂ�ിയി���്.അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.Ξ

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്.Ξ

�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജനം,സ�ർശന കുറി�് എ�ിവΞ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

മസൂദ് കു�് എ� വ��ി യുെട വസ്തുവിൽ ചാല് േകാരി, െത�ിൻെറ മൂട് തടെമടു�് വാഴ

ന�ത് പ�ി ശല�ം കാരണം നശി��. മ�ിടിച് നിര�ൽ എ�ി�െന ഉ� �പവർ�ികൾ

െചയ് തിരി�ു�ു. ഇേ�ാൾ വസ്തു കാടുമൂടി�ിട�ു�ു. ഡിസ്േ� േബാർഡ് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ
സാധി��.M ബു� ് �പകാരം സ്മാൾ pits rain വാ�ർ േ�ാേറജ് 11, ൈജവ േവലി 1 എ�ിവ
ആയിരു�ു.എ�ാൽഇവ ഒ�ും ഫീൽഡിൽക�ി�.

ഫയൽന�ർ 7

വർ� ്േകാഡ് :1614004004/LD/324174

�പവർ�ിയുെട േപര് : മൂ�ാം വാർഡിെലൈച�തം കുടുംബ�ശീ പാ��ിനുഎടു�തരിശു ഭൂമിɲ
കൃഷി�നുേയാജ�ം മ�് ജലസംര�ണവും.

അട�ൽതുക :200000ɲ

ചിലവായതുക :199116ɲ

െതാഴിൽ തുട�ിയത് :17/11/2018ɲ

െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :21/12/2018ɲ

ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ :714ɲ

M ബു�ിൽ 714 എ�് എഴുതിയിരു�ു.എ�ാൽ ൈസ�് ഡയറിയിൽ 708 എ�്

േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു.

മസ്േ�ടാൾഎ�ം :26ɲ

✒ കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽഎ�ാംവിവര�ള�ംേരഖെപടു�ിയി���ായിരു�ു.

✒ െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✒ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു�ി�.

✒ ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.സാേ�തികഅനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ



�പവർ�ി അംഗീകരി� ആ�ൻ �ാൻ, തുക, �കമ ന�ർ, ഭരണാനുമതി ന�ർ, തുക, െതാഴിൽ
ദിന�ൾ തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. Secure േകാ�ിആണ.്

✒ ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�ിൽ കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. അത്
ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര്, പ�ായ�ിെ� േപര്, േ�ാ� ്, ജി�,
അട�ൽ തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും, പ�തിയുെട സംഷി�
വിവരണം, പ�തിയുെട ല��ം എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ� ് എ�ിവ ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ു. അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ Drawingആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. �ഗൂ� ് ആയാണ് ഡിമാൻഡ് നൽകിയിരി�ു�ത്.
അതിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ന�റും േപരും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.എ�ാൽ െതാഴിലാളികള�െട ഒേ�ാ,
ഡിമാൻഡ് െച���തീയതിേയാ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✒ അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽഅത് പൂര്ണമായിരു�ി�.

✒ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െവ�ി�ിരു�ൽ ഒ�ും കാണാൻ സാധിചി�.മസ് േ�ടാളിൽ
ഹാജർ, േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട ഒ�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.േ�ാ� ്
േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെട ഒ��ം സീലും േരഖെപടു�ിയി���്.

✒ മസ്േ�ടാൾ മൂേവെമ� ്�ിപ് -ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ ഒ�ും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

✒ േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.5 േവജ് ലി�ിൽ 4 എ��ിെ� േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.
എ�ാൽ ഒ�ിൽഇ�ായിരു�ു.

17/11/18-23/11/18  ß

24/11/18-30/11/18  ☑

01/12/18-07/12/18  ☑

08/12/18-14/12/18  ☑

15/12/18-21/12/18  ☑

FTOേവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ േറായൽ�ി േപയ് െമ� ്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

✒ Mബു� ്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു.

714x271=193494˘

714x6=4284˘



Board = 1338˘

Total =199116˘

✒ GEO �ടാ�് േഫാേ�ാഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽഅത് പൂർണമായിരു�ി�.

✒ ൈസ�്ഡയറി

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുക, വാർഡ്, �പവർ�ിആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി AS,TSΞ
െ� ന�ർ,തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.കവർ േപജ് പൂർണമായിരു�ു.

െച�് ലി�ിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂര്ണമായിരു�ി�.Ξ

െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് (12/11/18)കൂ�ിയി���്.അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.Ξ

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്.Ξ

�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജനം,സ�ർശന കുറി�് എ�ിവΞ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

ഷമീർ എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ റ�റിന് �ാ�്േഫാറം, െത�ിന് തടം, മര�ീനി, വാഴ എ�ിവ
ന�ിരു�തായി മാ�് പറ�ുഎ�ാൽപ�ി നശി�ി�തായി ഉടമ�പറ� .ു

ഷാജഹാൻ എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ വാഴയ്ക് തടം എടു�ൽ, ഒരു മഴ�ുഴി ക�ു, അത്
�ാ�ിക്,ഓലഎ�ിവ െകാ�് മൂടി കിട�ു�ു. കാടുകയറി കിട�ു�തിനാൽ മെ�ാ�ും കാണാൻ
സാധി�ി�.Mബു� ് �പകാരം സ്മാൾ pits 450, earthernബ�് 2, മഴ�ുഴി 4എ�ിവആയിരു�ു.
എ�ാൽ ഒരു മഴ�ുഴി മാ�തേമ കാണാൻസാധി����.

ഡിസ്േ� േബാർഡ് ഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി�ി�.

ഫയൽന�ർ 8

വർ�് േകാഡ് : 1614004004/LD/325734

വർ�ിെ� േപര്: മൂ�ാംവാർഡിെല സൂര� കുടുംബ�ശീ പാ��ിെനടു� തരിശുഭൂമി കൃഷി�്

അനുേയാജ�ം ആ�ൽ

എ�ിേമ�് തുക : 2,00,000

ചിലവായതുക : 1, 97, 731

മ�േറാൾഎ�ം :25



െതാഴിൽ തുട�ിയത്: 17/11/2018

അവസാനി�ത് : 28/12/2018

1.കവർ േപജ്.ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

2..െച�് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു അതിൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

5.സാേ�തികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

6.ഡീെ�യ്ൽസ്എ�ിേമ�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

7.അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

8.േ�ഡായിങ്ആ� ്ഡിൈസൻ : ഉ�ായിരു�ി�

9.ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

10.അേലാേ�ഷൻ േഫാം :ഇ�

11.മ�േറാൾ : ഉ�ായിരു�ു.

12.മ�േറാൾ മൂെമ� ്�ിപ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു,അതിൽവിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർ�മായി ഇരു�ി�.

14.FTO േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

15.Mബു� ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.സാ��െ�ടു�ിയസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ി�

17.GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ : ഉ�ായിരു�ി�

18.വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ുഅത് പൂർണമായി ഇരു�ി�

18.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�ായിരു�ു.

*.AS, TSഎ�ിവയിൽ ന�ർതീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്

. െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു

. െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്.അത്പൂർണമായിരു�ു

*.കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുക േരഖെപടു�ിയി���്.

*.�പവർ�ി നിർവഹണംവഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾഎഴുതിയി���്.



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

*.സ�ർശകകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

അബ്ദുൾ റഹൂഫ്: ര�ര ഏ�ർ പുരയിട�ിൽ മുഴുവനും കാടുകയറി കിട�ു�ു. ഒ�ും
കാണുവാൻസാധി�ി� കുറ�� വാഴകൾ നിൽ�ു�ുഅത് മുഴുവനും കാ��വ�ി ചു�ി കിട�ു�ു

എം.ബു� ് �പകാരം Smallpits-505, Earthern bund-1, മഴ�ുഴി-2 തുട�ിയവ െചയ്തിരി�ു�ത്
ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. കാടു കയറി കിട�ു�തിനാൽ കൃത�മായി എെ�ാെ�

െചയ്തുഎ�്അറിയാൻസാധി�ി�.

എം ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിന് ആയി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്േ�

േബാർഡ് കാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 9

വർ�് േകാഡ് : 1614004004/LD/327272

വർ�ിെ� േപര്: മൂ�ാം വാർഡിൽ േ�ശയസ് കുടുംബ�ശീ പാ��ിെനടു� തരിശുഭൂമി കൃഷി�്

അനുേയാജ�ം ആ�ൽ

എ�ിേമ�് തുക : 2,00,000

ചിലവായതുക : 1, 96, 900

മ�േറാൾഎ�ം :27

െതാഴിൽ തുട�ിയത്: 06/12/2018

അവസാനി�ത് : 17/01/2019

1.കവർ േപജ്.ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

2..െച�് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു അതിൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

3ആ�ൻ�ാൻേകാ�ി:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

5. സാേ�തികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. , അസി�� ് എൻജിനീയർ അെ�കഡി�്
എൻജിനീയർഎ�ിവർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു ഓഫീസ് മു�ദ ഇ�ായിരു�ു

6.ഡീെ�യ്ൽസ് എ�ിേമ�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു അതിൽ ഒ�� േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു കവർ
േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് ഉ�ായിരു�ു

7.അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു



8.േ�ഡായിങ്ആ� ്ഡിൈസൻ : ഉ�ായിരു�ി�

9.ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ുഅത് നിർ�ിഷ്ട േഫാമിൽആയിരു�ി�

10.അേലാേ�ഷൻ േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

11.മ�േറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

12.മ�േറാൾ മൂെമ� ്�ിപ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു,വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണവും ആയിരു�ു.

14.FTO േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

15.Mബു� ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.സാ��െ�ടു�ിയസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ി�

16.GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ : ഉ�ായിരു�ി�

17.�തീേ�ജ് േഫാേ�ാ : ഉ�ായിരു�ി�

18.വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു, ,വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

18.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�ായിരു�ു.

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

േഡ�് വ�ത�ാസമു�്

. െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു

. െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്.അതുപൂർണമായിരു�ു

*.കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുക േരഖെപടു�ി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� ്

രാേജ��ൻ നായർ

ഇവരുെട വസ്തുവിൽ റ�ർ ൈത�്കുഴിെയടു�് െകാടു�ിരി�ു�ു. മ�ിള�ി

െകാടുതിരി�ു�ു. മരി�ിനീ ന�ിരി�ു�ത് കാണാൻസാധി��

റംലയുെട വസ്തുവിൽ റ�റിെന കാടുെവ�ിെ�ളി�ിരി�ു�ു. �ാ�്േഫാം

ഇടി��െകാടു�ിരി�ു�ു

അനിൽകുമാർ:



െത�ിന് തടം എടു�് െകാടു�ിരി�ു�ു. മഴ�ുഴി 5 എ�ം ഉ�ായിരു�ു, ഒ�ു മെ�ാലി��ം
മൂലം മൂടിയ നിലയിൽ കാണെ��� മ�ിടിച് െകാടു�ിരി�ു�ു ഇ�ി ന�ിരി�ു�ു റ�റിന്
തടെമടു�് െകാടു�ിരി�ു�ു വാഴകൾ കാണാൻ സാധി�� മെ�ാലി��ം മൂലം മൺക�ാല

ഒലി�� േപാെയ�ു മാ�� �റ� .ു

M. Book �പകാരം സ്മാൾ pits:505 എർ�്bund:1 മഴ�ുഴി 2 എ�ിവ െചയ്തിരി�ു�തായാണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. ഡിസ്േ� േബാർഡ് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ ഫീൽഡിൽ 5
മഴ�ുഴി കാണാൻസാധി��.ബ�്കാണാൻസാധി�ി�.

എം ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിന് ആയി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു ഫീൽഡിൽ ഡിസ്േ�
േബാർഡ് കാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 10

വർ�് േകാഡ് : 1614004004/IF/382695

വർ�ിെ� േപര്: ഷാജഹാൻ ഹ�ീം എ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മ�് ജല

സംര�ണ �പവർ�ികൾ

എ�ിേമ�് തുക : 2,00,000

ചിലവായതുക : 1, 99, 393

മ�േറാൾഎ�ം :24

െതാഴിൽ തുട�ിയത്: 10/01/19

അവസാനി�ത് : 17/02/2019

1.കവർ േപജ്.ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു,വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്

2..െച�് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു അതിൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

5. സാേ�തികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ ഓവർസിയർ, A.e, അെ�കഡി�ഡ്
എ�ിനീയർഎ�ിവർ ഒ�് േറഖെ�ടു�ിയി���് ഓഫീസ് മു�ദxfഇ�ായിരു�ു

6.ഡീെ�യ്ൽസ് എ�ിേമ�് : ഫയൽ ഉ�ായിരു�ു അതിൽ കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു, എ�ിേമ�്
റിേ�ാർ���ായിരു�ു

7.അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

8.േ�ഡായിങ്ആ� ്ഡിൈസൻ : ഉ�ായിരു�ി�

9.ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ുഅത് നിർ�ിഷ്ട േഫാമിൽആയിരു�ി�



10.അേലാേ�ഷൻ േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�

11.മ�േറാൾ : ഉ�ായിരു�ു.

12.മ�േറാൾ മൂെമ� ്�ിപ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു,അതിൽവിവര�ൾേരഖെ�ടു�ിയി�ി�

13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണവും ആയിരു�ു.

14.FTO േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

15.Mബു� ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

16.GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ : ഉ�ായിരു�ി�

17.വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ുഅത് പൂർണമായി ഇരു�ി�

18.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�ായിരു�ു,കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.

*.AS, TSഎ�ിവയിൽ ന�ർതീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്,അത്പൂർണമായി ഇരു�ി�

. െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു

. േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്.അത്പൂർണമായിരു�ു

*.കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുക േരഖെപടു�ി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� ്

സാബിറ ബീവി എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ കാടുെവ�ി വാഴ ന��, െത�ിന് തടം
എടു�ുകുരുമുളകിൻെറ മൂ�ിൽ മ�് ഇടി�� ഇ��, ഒരു മഴ�ുഴി നിമ�ു കിട�ു�ുഅത്
ചാണകം ത�ിയി�� മൂടിേ�ായി എ�ാണ് വസ്തു ഉടമ� പറഞത് . മെ�ാരു മഴ�ുഴി
കാടുകയറി കിട�ു�ുഅതിൽ െടറ�ിൽ നി�ു� െവ�ം േപാകാൻൈപ�് വ�ിരി�ു� .ു
റ�റിന് �ാ�്േഫാറം ഒരു മൺക�ാലഎ�ിവ ഉ�.്

അബ്ദുൽ കലാം എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ ഒരു കേ�ാ�് പി�് �ാ�ിക്

മൂടി�ിട�ു�ു ര�് മഴ�ുഴി ക�ു. റ�ർ ൈത മുറി� വാഴ ന�ിരി�ു�ത് ആയി മാ�്
പറ�ു െത�ിന് തടം പിടി��. ഒരു മഴ�ുഴി ന� രീതിയിൽ തുടരു� ,ു മെ�ാരു മഴ�ുഴി
കാടുകയറി കിട�ു� .ുകുരുമുളക്ൈത വസ്തുവിൽ ന�ി���്

ഹ�ീം എ� ആള�െട വസ്തുവിൽ കാട് പറി��, റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െക�ി, നീർ�ാൽ
േകാരൽഎ�ി�െനയു� �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു



ഷാജഹാൻ എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ റ�റിന് �ാ�്േഫാറം, നീർ�ാൽ േകാരൽ,
െത�ിൻതടം എ�ി�െനയാണ് �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു

ഡിസ്േ� േബാർഡ് ഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി�ി�.

ഫയൽന�ർ 11

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

വർ�് േകാഡ് :LD/317573

വർ�ിെ�േപര്: പനയമു�ം വാർഡിെല �ശീദുർ� കുടുംബ�ശീ പാ��ിെനടു� തരിശ് ഭൂമി

കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ലും മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ിയും

എ�ിേമ�് തുക:2,00,000

ചിലവായതുക:1,97,177

മ�േറാൾ എ�ം:25

െതാഴിൽആരംഭി�ത്:15/09/2018

അവസാനി�ത്:26/10/2018

ആെക െതാഴിൽദിന�ൾ:701

 കവർ േപജ്: കവർേപജ് ഫയലിൽ ഉ�്. �പവർ�ിയുെട േപര്, എ�ിേമ�് തുക, തീയതി,Ì
ചിലവായ തുക എ�ിവ ഉ�്. െഷൽഫ് ഓഫ് വർ� ്, വർ� ് കാ�ഗറി, ജിേയാടാഗിംഗ് അസ�്
ഐഡി,ജി.ആർ.എസിെ� േപര്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 െച�് ലി�്:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.☑

 ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�Þ

 ഭരണാനുമതി: ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ എ�ിേമ�് തുകയും �പവർ�ിയുെട േപരും,Ì
വർ�് േകാഡ് ഉ�ായിരു�ു. െസക��ർ േകാ�ി ആയിരു�ു. െസ�ക�റി യുെട ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.
എ�ാൽസീലും തീയതിയും ഉ�ായിരു�ി�.

 സാേ�തികഅനുമതി:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽഎ�ിേമ�് തുക, ഭരണാനുമതി ന�ർ,Ì
പ�തിയുെട േപര്, െതാഴിൽ ദിന�ൾ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ,
ഓവർസിയർ,എ�ിവരുെട ഒ��ം സീലും തീയതിയും ഇ�ായിരു�ു. െസക��ർ േകാ�ിയാണ.് ജനകീയ
ഭാഷയിലു�സാേ�തികാനുമതി

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

 ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�:് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര്, അട�ൽ തുക,Ì



െതാഴിൽ ദിന�ൾഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�്
ഉ�ായിരു�ു.അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു.

 േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.Þ

 ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.Þ

 വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.Þ

 മ�ർേറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. ഹാജർ, േവതനം, ഷാർ�ണിങ് ചാർ�,് െതാഴിലാളികള�െട ഒ�,്Ì
ബി.ഡി.ഒയുെട ഒ�് എ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്. മാ�േറാൾ പരിേശാധി�

ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�് ഉ�് .

 മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�:് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ പൂർണമായിരു�ി�.ഫയൽÌ
ടാകിംഗ് േഫാമും ഉ�ായിരു�ു

 േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ ഒരു മ�ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായ േവജ് ലി�്Ì
ഇ�ായിരു�ു.

 FTO േവജ് ലി�്:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.Þ

 Mബു�:് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് �പകാരമു� ഡീെ�യിൽസ് എഴുതിയിരു�ു. പാർ�്Ì
ബി�ിൽ AE, െസ�ക�റിഎ�ിവരുെട ഒ�് സീൽഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

എം.ബു�് �പകാരം െചറിയ കുഴികൾ-540, മഴ�ുഴി-10, ൈജവേവലി-1 തുട�ിയ �പവർ�ികൾ
െചയ്തിരി�ു�തായാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

 ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.Þ

 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്:ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു.Þ

 വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.☑

 ൈസ�്ഡയറി: ഉ�ായിരു�ു.Ì

കവർ േപജിൽ �പവർ�ിയുെട േപര്, എ�ിേമ�് തുക, �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി, എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു.

േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്.വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ഉ�ായിരു�ു.

നിർവഹണംവഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾഎഴുതിയി���്.

െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. സാധന സാമ�ഗികള�െട വിവരം
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. പ�തി ചിലവ് ഇ�ായിരു�ു.



െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം ഉ�്.

സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

1. േമാഹനൻ നായർ എ� ആളിെ� വസ്തുവിൽ കേ�ാ�് കുഴി-2, മഴ�ുഴി-2, െത�ിന് തടം
എടു�ൽ, വാഴയ്�് കുഴിെയടു�് വാഴ നടൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു.
ഇവെയ�ാംന�രീതിയിൽ പരിപാലി�ിരി�ു�ു.

2. ഗീതാകുമാരി എ� ആളിെ� വസ്തുവിൽ മ� ഇ�ി എ�ിവ ന�ിരി�ു�ു. 4 മഴ�ുഴി,
റ�റിന് തടെമടു�ൽതുട�ിയ �പവർ�ികള�ം െചയ്തിരി�ു�ു.

3.േകാമളകുമാരിയുെട പുരയിട�ിൽ റ�റിന് �ാ��േഫാം െവ�ൽ, റ�ർ നടാൻ കുഴി എടു�ൽ
തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു. ഉടമ അതിൽ റ�ർ ന� ് കാട് വൃ�ിയാ�ി ന�
രീതിയിൽ പരിപാലി�ു�ു.

എം.ബു�ിൽ െചറിയ കുഴികൾ-540, മഴ�ുഴി-10, ൈജവ േവലി-1 �പവർ�ികൾ

െചയ്തിരി�ു�തായാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. ഫീൽഡിൽ 6 മഴ�ുഴി മാ�തേമ കാണാൻ
സാധി����.ൈജവ േവലികാണാൻസാധി�ി�.

എം.ബു�ിൽഡിസ്േ� േബാർഡിന്ആയി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു.ഫീൽഡിൽഡിസ്േ�
േബാർഡ് കാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 12

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

വർ�് േകാഡ് :IF/382693

വർ�ിെ�േപര്: സി�ുകുമാരി, ആതിര എ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മ�് ജല

സംര�ണ �പവർ�ി

എ�ിേമ�് തുക:2,00,000

ചിലവായതുക:1,98,008

മ�േറാൾ എ�ം:20

െതാഴിൽആരംഭി�ത്:15/01/2019

അവസാനി�ത്:26/02/2019

ആെക െതാഴിൽദിന�ൾ:704

☘ കവർ േപജ്: കവർേപജ് ഫയലിൽ ഉ�്. �പവർ�ിയുെട േപര്,എ�ിേമ�് തുക, തീയതി, ചിലവായ



തുക എ�ിവ ഉ�്. െഷൽഫ് ഓഫ് വർ� ്, വർ� ് കാ�ഗറി, ജിേയാടാഗിംഗ് അസ�് ഐഡി,
ജി.ആർ.എസിെ� േപര്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

☘ െച�് ലി�്:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

☘ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ ഭരണാനുമതി:ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു.

☘ സാേ�തികഅനുമതി: െസക��ർ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�. പകരം ജനകീയ ഭാഷയിലു�
സാേ�തികാനുമതി

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.ഏ.ഇ,ഓവർസിയർഎ�ിവരുെട ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.

☘ ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�:് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര്, അട�ൽ തുക,
െതാഴിൽ ദിന�ൾഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�്
ഉ�ായിരു�ു.

☘ േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ മ�ർേറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. ഹാജർ, േവതനം, ഷാർ�ണിങ് ചാർ�,് െതാഴിലാളികള�െട ഒ�,്
ബി.ഡി.ഒയുെട ഒ�് എ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്. മാ�േറാൾ പരിേശാധി�

ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�് ഉ�്.

☘ മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�:് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.

☘ േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. മ�ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായ േവജ് ലി�്ആയിരു�ു.

☘ FTO േവജ് ലി�്:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ എം.ബു�:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് �പകാരമു�ഡീെ�യിൽസ്എഴുതിയിരു�ു.

എം.ബു�് �പകാരം െചറിയ കുഴികൾ-380, മഴ�ുഴി-7, ബ�്-1 തുട�ിയ �പവർ�ികൾ

െചയ്തിരി�ു�തായാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

☘ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്:ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു.

☘ വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.

☘ ൈസ�്ഡയറി: ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽ �പവർ�ിയുെട േപര്, �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി, എ.എസ്, ടി.എസ് ന�ർ,
അട�ൽതുകഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.



െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു. അത്പൂർണമായിരു�ി�.

േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്.വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ഉ�ായിരു�ു.

നിർവഹണംവഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾഎഴുതിയി���്.

െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. സാധന സാമ�ഗികള�െട വിവരം,
പ�തി ചിലവ് തുട�ിയവ ഉ�ായിരു�ി�.

സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�്

1. ആതിര എ�ആളിെ� വസ്തുവിൽ വാഴ കുഴി, മഴ�ുഴി എ�ിവ െചയ്തിരു�ു. ഇേ�ാൾ അവ
നിക�ി വീട് വ�ിരി�ു�ു.

2. സാവി�തി അ� എ�ആളിെ� വസ്തുവിൽ ഇ�ി, മ�ൾ എ�ിവ നടാൻ േവ�ി കൂനകൂ�ി

െകാടു�ൽ, വാഴയ്�് കുഴി എടു�ൽ, വാഴ, െത�് എ�ിവയ്�് തടം എടു�ൽ തുട�ിയ

�പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു.

3. ജിേതഷ് എ� ആളിെ� വസ്തുവിൽ റ�റിന് തടെമടു�ൽ വാഴയ്�് കുഴിെയടു�് വാഴ

നടൽ,ഇ�ി, മ�ൾതുട�ിയകൃഷി എ�ീ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു.

4.അ�ുഎ�ആള�െട പുരയിട�ിൽ ര�് മഴ�ുഴി

വാഴകൃഷി, െത�ിന് തടംഎടു�ൽതുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു.

5. വിജയകുമാരി എ� ആള�െട വസ്തുവിൽ ഇ�ി ന�ിരു�ു ഇേ�ാൾ അതിെ� വിളെവടു�ു
എ�് മാ�് പറ� .ുവാഴ കുഴിെയടു�് വാഴന��അവെയ�ാം പ�ി നശി�ി��.ഇേ�ാൾഈവസ്തു

കാടുപിടി�� കിട�ുകയാണ.്

6.സി�ു എ�ആളിെ� വസ്തുവിൽ റ�റിന് തടെമടു�ൽ, വാഴയ്�് കുഴി എടു�ൽ തുട�ിയ
�പവർ�ികൾആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്.

7. വിലാസിനി എ� ആളിെ� വസ്തുവിൽ റ�ർ നടാൻ കുഴി എടു�ൽ, റ�റിന് തടെമടു�ൽ,
െത�ിന് തടംഎടു�ൽതുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു.

റ�ർകുഴികളിൽ ഉടമ റ�ർ ന�് ന�ായി പരിപാലി�ു�ു.

8.സുനിൽകുമാർ എ�ആള�െട വസ്തുവിൽ പ��റി�് വിള ഒരു�ിെ�ാടു�ു.അതിൽ ഉടമ
മ�ൾ, ഇ�ി, പയർ, ചീര എ�ിവ ന�ിരി�ു�ു. 3 മഴ�ുഴി, െത�ിന് തടം എടു�ൽ, ഒരു
കേ�ാ�് കുഴി തുട�ിയവയും കാണാൻ സാധി��. മഴ�ുഴികൾ എ�ാം മ�് െകാ�് മൂടിയ

നിലയിൽആയിരു�ു.

9.രാധ-റ�റിന് തടം എടു�ു വാഴ കുഴി എടു�ിരു�ു ര�ു മഴ�ുഴി എടു�ു എ�ാൽ ര�ും
മൂടിയ നിലയിൽആയിരു�ു.



10. മായയുെട വസ്തുവിൽ ചാല് േകാരൽ, വാഴ കുഴി എടു�ിരു�ു.മഴ�ുഴി ഒ�ും കാണാൻ
പ�ാ�വിധം കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു�ു.

11.വസ�കുമാരി -വസ�കുമാരിയുെട വസ്തുവിൽവാഴ കുഴി എടു�ു െകാടു�ു, വാഴ
നിൽ�ു�തായും കാണാൻ സാധി��. ഇ�ി മുളക് തുട�ിയ കൃഷികള�ം കാണാൻ സാധി��.ര�ു
മഴ�ുഴി കാണാൻസാധി��.

12.ബീന -െത�ിന് തടം എടു�ൽ, കുരുമുളക് പരിപാലന �പവർ�ികൾ െചയ്തു. മൺ ക�ാല

െചയ്തിരു�ു. ര�് മഴ�ുഴി കാണാൻ സാധി��. അത് ന� രീതിയിൽ തുടരു�ു.ഒരു കേ�ാ�്
കുഴി കാണാൻ സാധി��. എ�ാലത് മ�� മൂടിയ നിലയിലായിരു�ു.ൈജവ േവലിയും കാണാൻ
സാധി��.

എം.ബു�് �പകാരം െചറിയ കുഴികൾ-380, ബ�്-1, മഴ�ുഴി-7 തുട�ിയവ െചയ്തിരി�ു�ത്
ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.11 മഴ�ുഴിയും 2 കേ�ാ�് കുഴിയും കാണാൻ

സാധി��.എം.ബു�ിൽഡിസ്േ� േബാർഡിന് 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു. ഫീൽഡിൽഡിസ്േ�
േബാർഡ് കാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 13

വർ�് േകാഡ് :IF/385904

വർ�ിെ�േപര്: ൈശലജ കുമാരി, ശാലിനി എ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മ�് ജല
സംര�ണ �പവർ�ി

എ�ിേമ�് തുക:2,00,000

ചിലവായതുക:1,98,285

മ�േറാൾ എ�ം:20

െതാഴിൽആരംഭി�ത്:30/01/2019

അവസാനി�ത്:02/03/2019

ആെക െതാഴിൽദിന�ൾ:705

☘ കവർ േപജ്: കവർേപജ് ഫയലിൽ ഉ�്. �പവർ�ിയുെട േപര്,എ�ിേമ�് തുക, തീയതി, ചിലവായ
തുക എ�ിവ ഉ�്. െഷൽഫ് ഓഫ് വർ� ്, വർ� ് കാ�ഗറി, ജിേയാടാഗിംഗ് അസ�് ഐഡി,
ജി.ആർ.എസിെ� േപര്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

☘ െച�് ലി�്:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

☘ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ ഭരണാനുമതി:ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു.



☘ സാേ�തികഅനുമതി: െസക��ർ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�. പകരം ജനകീയ ഭാഷയിലു�
സാേ�തികാനുമതി

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.ഏ.ഇ,ഓവർസിയർഎ�ിവരുെട ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.

☘ ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�:് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര്, അട�ൽ തുക,
െതാഴിൽ ദിന�ൾഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�്
ഉ�ായിരു�ു.

☘ േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസനിങ:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ മ�ർേറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. ഹാജർ, േവതനം, ഷാർ�ണിങ് ചാർ�,് െതാഴിലാളികള�െട ഒ�,്
ബി.ഡി.ഒയുെട ഒ�് എ�ിവ കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്. മാ�േറാൾ പരിേശാധി�

ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�് ഉ�്.

☘ മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�:് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.

☘ േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. മ�ർ േറാളിന്ആനുപാതികമായ േവജ് ലി�്ആയിരു�ു.

☘ FTO േവജ് ലി�്:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ എം.ബു�:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ിേമ�് �പകാരമു�ഡീെ�യിൽസ് എഴുതിയിരു�ു. പാർ�്
ബി�ിൽ AE, െസ�ക�റിഎ�ിവരുെട ഒ�് സീൽഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

എം.ബു�് �പകാരം െചറിയ കുഴികൾ-25, മഴ�ുഴി-9, ബ�്-1 തുട�ിയ �പവർ�ികൾ

െചയ്തിരി�ു�തായാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

☘ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

☘ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്:ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു.

☘ വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായിരു�ി�.

☘ ൈസ�്ഡയറി: ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽ �പവർ�ിയുെട േപര്, �പവർ�ിആരംഭി� തീയതി,എ.എസ്, ടി.എസ് ന�ർഎ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.അട�ൽതുക േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു. അത്പൂർണമായിരു�ി�.

േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്. എ.ഡി.എസിെ� േപരും ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. വാർഡ്
െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ഉ�ായിരു�ു.



നിർവഹണംവഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾഎഴുതിയി���്.

െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. സാധന സാമ�ഗികള�െട വിവരം,
പ�തി ചിലവ്,

െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം തുട�ിയവ ഉ�ായിരു�ി�.

സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

1. ൈശലജകുമാരി, അജയ കുമാർ എ�ിവരുെട പുരയിട�ിൽ 4 മഴ�ുഴി, റ�ർ, െത�്

എ�ിവയ്�് തടം എടു�ൽ, മൺക�ാല എ�ിവ കാണാൻ സാധി��. മഴകുഴികൾ ഒെ� മ�്

െകാ�് മൂടിയ നിലയിലായിരു�ു.

2. ശാലിനി എ� ആള�െട വസ്തുവിൽ മഴകുഴി-4, കേ�ാ�് കുഴി-3, റ�ർ,െത�് എ�ിവയ്�്

തടം എടു�ൽ, മൺക�ാല തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ു. കംേബാസ്ട് കുഴി മ�്
െകാ�് പകുതിേയാളം മൂടിയ നിലയിൽആയിരു�ു കാണാൻസാധി�ത്.

3. ആേഘാഷ് കുമാർ, അഭിലാഷ് എ�ിവരുെട പുരയിട�ിൽ വാഴ കുഴിെയടു�് വാഴ ന��

െകാടു�ു.ഇേ�ാൾഅവിെട കാടു കയറിയ നിലയിലാണ.്

എം.ബു�് �പകാരം െചറിയ കുഴികൾ-25, ബ�്-1, മഴ�ുഴി-9 തുട�ിയവ െചയ്തിരി�ു�ത്
ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. മഴ�ുഴി 8എ�ംമാ�തം കാണാൻസാധി��.ബ�്ക�ി�.

എം.ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിന് 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്േ�

േബാർഡ് െവ�ി�ി�.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ� ്

ഇ�് രാവിെല 3.00 മണി�് പനവൂർ പ�ായ�ിെല പനയമു�ം വാർഡിെല േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭ പനയമു�ം എൽ പി സ്കൂളിൽ വ�് കൂടുകയു�ായി. AEഅനസ് , വാർഡ് െമ�ർ
എ�ിവർ പെ�ടു�ു. VRP അ�ു �ഗാമസഭയിൽ ആമുഖം പറ� .ു തുടർ�് കഴി�

സാ��ിക വർഷം 100 പണി തിക� �ശീ നാരായണൻ പി�െയ �ഗാമസഭയിൽ അധ��നായി

തിരെ�ടു�ു. അതിനു േശഷം VRP അപർണ �ഗാമസഭയിൽ ഭരണഘടന �പതി� െചാ�ി

െകാടു�ു. അതിനു േശഷം മാ�ായ ഷീല �ഗാമസഭയിൽ സ�ാഗതം പറ� .ു വാർഡ് െമ�ർ

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു .VRP റീന െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശെ�
പ�ി പറ�ു െകാടു�ു. അതിനു േശഷം VRP അ�ു 2018 ഒക്േടാബർ മുതൽ 2019 മാർ�് 
വെരയു� െതാഴിലുറ�് പണി െചയ്ത ഫയലും ഫീൽഡിൽ ക� കാര�വും �ഗാമസഭയിൽ

റിേ�ാർ� ്ആയിഅവതരി�ി�� .. റിേ�ാർ�ിന് േശഷം ചർ�ആരംഭി��.

െച��അ�: േജാലി െചയ്തി�് ശ�ളം ലഭി�ു�ി�..



AE: േക�� സർ�ാരിൽ നി�ു� ഫ�് അനുസരി�ാണ് നി�ൾ�് ശ�ളം ലഭി�ു�ത്.
േക���ിൽ നി�ും ഫ�് വരു�തനുസരി�് നി�ൾ�് എ�ാേപർ�ും ശ�ളം ലഭി�ു�താണ.്
പ�ായ�ിൽനി�്എ�ാകാര��ള�ം കൃത�മായി െചയ്തി���്.

നാരായണൻ: ശ�ളം ലഭി�ു�ി�, അതുേപാെല ഒരുപാട് പാടു� േജാലികൾ ത�ാൽ വയ�ായ
ഞ�ൾ�് െച�ാൻകഴിയി�.

AE: ശ�ളം ലഭി�ു�ത് േക�� സർ�ാരിൽ നി�ു�ഫ�്അനുസരി�ാണ.് ഇേ�ാൾ വസ്തുവിൽ
കാടുെവ�ിെ�ളി�് ഉ�പണികെളാ�ും നിലവിലി�. ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ ആണ്

ഇേ�ാൾെച�ാൻ പറ�ിരി�ു�ത്. മൺ േറാഡ് നിർമാണം, മഴ�ുഴി,കേ�ാ�് കുഴി, നിർ�ാണം
തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െച�ാൻ പ���താണ.്

ജലജ: െതാഴിലുറ�ിന് സമയം ഒ�് കുറ�ാൽ വളെര ന�ായിരു�ു. കാരണം ൈവകുേ�രം
അ�ുമണി�് േശഷം പണി കഴി�് വീ�ിെല�ുേ�ാൾ ഒരുപാട് താമസി�ും. െപൺകു�ികെള
അടു�ു� വീ�ിൽ ഒ�ും ആകാൻ പ�ാ�അവ�യാണ.്അതുെകാ�് േജാലി സമയം കുറ��

വരു�ത് വളെര ന�തായിരു�ു.

AE: േജാലിസമയം കുറയ്�ാൻ പ�ായ�ിൽ നി�ും സാധി�ു�ത�. അത് േക�� സർ�ാർ
തീരുമാനി�ു� നിയമമനുസരി�ാണ് അതിൽ 9 മുതൽ 5 മണി വെരയാണ് സമയം

പറ�ിരി�ു�ത്.അേ�ാൾ നി�ൾ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വെര േജാലി െചയ്താേല പ��ു��
പിെ� േക���ിൽ േക�� സർ�ാരിന് എെ��ിലും ഒരു മാ�ം ഉെ��ിൽ അത് നി�ൾ�ും

ബാധകമായിരി�ും നിലവിൽ 9 മണി മുതൽ 5 മണിവെര േജാലി െചയ്േത മതിയാകു.

ഷീല: ടാർ� ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ിവ വാ�ു�ു�് എ�ാൽ അത് പ�ായ�ിൽനി�്

ൈപസെയാ�ും ഇതുവെരയും ലഭി�ി�ി�.

AE:ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ്, ടാർ� തുട�ിയവ വാ�ിയതിന് ബി�,് ജി എസ് ടിബി�് പ�ായ�ിൽ
ഏൽ�ി�ാൽ േക��സർ�ാരിൽ നി�ും വരു�ഫ�്അനുസരി�് നി�ൾ�് നൽകു�താണ.്

ശാലിനി: േബാർഡ് െവ�തിെനൈപസഇതുവെരയും ലഭി�ി�ി�.

AE: േബാർഡ് െവ�തിെന ജി എസ് ടി ബി�് പ�ായ�ിൽ ഏൽ�ി�ുകയാണ് എ�ിൽ നി�ൾ�്
ൈപസലഭി�ു�താണ.്

ശാലിനി: ജി എസ് ടി ബിൽ േവണം എ�ും മുൻപ് പറ�ി�ി� ആയിരു�ു ഇേ�ാൾ ഞ�ൾ

എവിെടനി�ാണ് ജി എസ് ടിബിൽ ഇനി സംഘടി�ി�ു�ത്.

AE: ഞ�ൾ െസ�ക�റിേയാട് പറ�ി���്. വാർഡ് െമ�ർ എ�ാവരും േചർ�് ഒ�ും കൂടി

സംസാരി�ാെമ�് പറ�ി���്.

ചർ�കൾെ�ാടുവിൽ റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ുകയും �ശീമതി ര�ു േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭയിൽ കൃത�ത പറയുകയും െചയ്തു. േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നാലരയ്�്

അവസാനി��.



നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ

ബി.ഡി.ഒ.

•മ�ർേറാളിൽബിഡിഒ��ംസീലുംപതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ംതീയതികൂടിഇടുവാൻ�ശ�ിേ��താ
ണ.്

•അ�ൗ�ൻറ,് ഡി. ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ

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

•ബിഡിഓകഴിയു�സമയ�ളിൽെതാഴിലാളികെളയുംെതാഴിൽ�ല�ള�ംസ�ർശി�ു�ത്ഗുണ

കരമായിരി�ും.

െ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�നടപടികൾസ�ീകരി�ുക

•ഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ുവാൻസാധി�ു�വർ�ുകൾ�്അനുസൃതമായിെഷൽഫ്െ�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�ൗ�ൻറ/്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�ിംഗ്കൂടിപണിആരംഭി�ു�തി
ന്സഹായി�ുക

•കൃത�മായഇടേവളകളിൽെതാഴിലിടംസ�ർശി�െചയ്തെതാഴിൽഅള�്എംബു�ി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�്ഡയറിയിൽഎഴുതുകയുംനിർവഹ
ണഉേദ�ാഗ�െരഅറിയി�ുകയുംചികി�ഉറ�ാ�ുകയുംെച��ക

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

ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകൾ

േ�ാ�്േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർ

പ�ായ�ുകെളെതാഴിലുറ��പ�തിയുെടെഷൽഫ്െഷൽഫ്ഓഫ്

െ�പാജക്�്ത�ാറാ�ു�തിലുംവിേക��ീകൃതാസൂ�തണംനട�ിലാ�ു�തിലുംപാകെ�ടു�ണം.
ഈമ�ർേറാൾവിതരണംെച��ക,
പ�ായ�ുകള�െടെതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടനിർവഹണേമൽേനാ�ംവഹി�ുക.
പ�തിയുെടലഭി�വിഭവ�ള�െടയും, വിതരണംെചയ്തവയുെടയും,
ഉപേയാഗി�വയുെടയുംകണ�ുകൾസൂ�ി�ുക.ആവശ�മായരജി�റുകൾസൂ�ി�ുക.

പ�ായ�്െസ�ക�റി/അസി��െ്സ�ക�റി

െസ�ക�റിെതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടേമൽേനാ�ം�പവൃ�ികള�െടബി��കൾയഥാസമയംഅംഗീകരി�ു

ക.െതാഴിലാളികള�െടേവതനംയഥാസമയംഅംഗീകരി�ുക,
െതാഴിലാളികള�െടേവതനംയഥാസമയംഡി.ബി.ടി
മുഖാ�ിരംെതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിെല�ിെയ�്ഉറ�ാ�ുക

ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ

�ഗാമസഭതീരുമാന�പകാരം�പവൃ�ികൾകെ��ുക�പാഥമികഎ�ിേമ�്ത�ാറാ�ുക�പവൃ�ിയു

െടസാേ�തികമായകാര��ൾെതാഴിലാളികൾ��ിശദമാ�ുക.
�പവൃ�ിയുെടഅളവുകൾേരഖെ�ടു�ുക. െച�്െമഷർ െച��ക,
ബി��കൾത�ാറാ�ുവാൻഡി.ഇ. ഒെയ. സഹായി�ുക



ഡാ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർ

മസ് �ർേറാൾവിതരണ�ിന്സഹായി�ുക. പൂർ�ിയായമ�ർേറാള�കൾ

േമ�ിൽനി�ുംേശഖരി��ർ�്ബി��കൾപൂർ�ീകരിേ��തന വിതരണ�ി�ടപടിസ�ീകരി�ുക.
രജി�റുകൾസൂ�ി�ുക. െതാഴിലാളികള�െടേവതനം (ഡി.ബി. ടി) മുേഖനഎ�്ഉറ�ാ�ുക

േമ�്

�പവൃ�ിയുെടേമൽേനാ�ം.െതാഴിൽകാർഡിൽആവശ�മു�വിവര�ൾ
കൃത�മായിേരഖെ�ടു�ുക. അളേ�വഖെ�ടു�ാനു�െമഷർെമൻറ്ബു�്�പവൃ�ി

�ല�്സൂ�ി�ുക. ദിവസവുംെതാഴിലാളികള�െടഹാജർമ�ർേറാളിൽഉറ��വരു�ുക.
പൂർ�ിയായ മ�ർ േറാൾ േഡ�ാഎൻ�ടിഓ�േറ�റുെടപ�ൽഎ�ി�ുക.




