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ആമുഖം

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

�ഏ�വുംസു�പധാനവുംശ�വുമായനിയമമാ�ഹാ�ഗാ�ിേദശീയ

�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമം.ഇ��യിെലസാധാരണ�ാരായജന�ള�െട

െതാഴിൽെച��വാനു�അവകാശെ�സംര�ി��നിലനിർ�ു�തി

നായിഇ��ൻപാർലെമൻറ്അംഗീകരി� ്, �പസിഡൻറ്ഒ��വ� 2005

െസപ്�ംബർമാസംഅ�ാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവ� .ു

2. ഇ��യിെല�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനായിനിരവധി�ഗാമവികസന

പ�തികൾനട�ിലാ�ിയിരു�ുെവ�ിലുംഗുണഫലംശരിയായവിധ�ി

ൽജന�ളിൽഎ�ാതിരു�തിെനതുടർ�്പാർലെമൻറ്പാസാ�ിയമ

ഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്നിയമ�ിെ��പാഥമികല

��ംഒരു�ഗാമീണകുടുംബ�ി�ിയമംവഴിഒരുസാ��ികവർഷം 100

െതാഴിൽദിന�ൾഉറ��നൽകുകെയ�താണ്.

�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനുംെമ�െ��ജീവിതസാഹചര�ംഉറ�ാ

�ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി�ദ�നിർമാർ�നവുംസു�ിരവികസനവും

ആണ്ഈനിയമ�ിെ� �പാധാനല��ം.

ചൂഷണ�ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി�ി�ുകയുംമാന�മായേവ

തനംനൽകിഅവരുെടകുടുംബ�ിന്�കയേശഷിവർ�ി�ി�്ദാരി�ദ��ി

ൽനി�ുംകരകയറാൻെതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെടകഴിയു� .ു

�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിലൂെടഓേരാ

�പേദശ�ിെ�യുംവിഭവാടി�റശ�മാ�ുകയും, അതിലൂെടവരൾ�,

മെ�ാലി�്, െവ�െ�ാ�ം,

വനനശീകരണംതുട�ിയപാരി�ിതിക�പശ്ന�ളിൽനി�ുംസംര�

ണംനൽകുകയുംഅതിലൂെടഉത്പാദനം,

ഉത്പാദന�മതഎ�ിവവർ�ി�ി�ുവാനുംപ�തി�പവർ�ന�ളിൽ



കൂടികഴിയു� .ു

�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിന്ഏ�വും�പധാനെ��ഘടകമാണ്ജലസംര

�ണവുംഅതിൻെറസുര�ിതത�വുംഇവെതാഴിലുറ�്�പവർ�ന�ളി

ൽഉറ��രു�ുവാൻകഴിയു� .ു
3. 2018-
ൽേകരളംഏ�വുംവലിയ�പളയദുര�ംഏ��വാ�ിയനാടാണ്.േകരള�ി

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

�താണ്.അേതേകരളംതെ�യാ�ാർ�്മാസേ�ാടുകൂടിശ�മായവ

രൾ�യുംകുടിെവ��ാമവുംഅനുഭവെ�ടു�ത.്ഈഅവസര�ിലാ

ണ്എ�തേയാനൂ�ാ�ുകളായിനാംനിർ�ി�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�ിനുംജലസംഭരണ�ിന്കാര�മായരീതിയിൽതെ�ബാധി�ു

� .ു

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

ഷികപ�തികൾജന�ളിെല�ി�ൽ,

കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽസ�യംപര�ാപ്തതൈകവരി�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�ിങ്തുട�ിയവഴിജലസംര�ണവുംഉറ��വരു�ു� .ു

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

�ാ�ളായജന�ൾ�് െതാഴിൽദിന�ൾഉറ�ാ�ു�തിലൂെടജന�

ള�െടജീവിതനിലവാരംെമ�െ�ടു�ു� .ു

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

�ിരആസ്തി 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�പ

വർ�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�അവകാശവുംആയതി

ന്ൈക���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��ി

ൽേവതന�ിെ� 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�മായിപ

െ�ടു�ുക

 പണി�ല�്�ാ�ിക�സ്തു�ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാക�ി�ുവാനും

പാടു�ത�

 സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻേബാർഡ്�പവൃ�ിയുെടആരംഭഘ��ിൽ

തെ�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�പകാരംെതാഴിലാളി

കൾേ���ആനുകൂല��െളകുറി��ംഅതുമായിബ�െ��ആവശ�ക

തെയ�ുറി��ംനിയമ�ിെ�ആമുഖ�ിൽ�പസ്താവി�ി���്.

 െതാഴിലാളികള�െടയുംഅവരുെടആനുകൂല��ള�േടയുംകുറി�്ഒരുതന

തായവിശദീകരണംഈറിേ�ാർ�്മുഖാ�രംെതാഴിലാളികളായനി�ളിേല



�്എ�ി�ുവാൻസാധി�ും.ഈറിേ�ാർ�്അടി�ാന�ിൽനി�ൾ

�്�പാപ്തമാ�ാൻകഴിയു�ഒ�നവധിവസ്തുതാപരമായകാര��ൾ

ൈകവരി�ാൻനി�ൾ�്ഏവർ�ും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��ിയഅവകാശനിേഷധ�ൾ

 െതാഴിലാളികൾ�ു അവരുെട അവകാശ�െള കുറി�് ഒരു അറിവും

ഇ�ായിരു� .ു

 െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�തിൽ നി�ും സമയബ�ിതമായി കൂലി

ലഭി�ു�ി��ുഅറിയാൻകഴി� .ു

 �പാഥമികസുര�ാ കിേ�ാ ഒ�ും ലഭി�ു�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ ആരും തെ� അവരുെട ആവശ��ൾ തുറ�ു

പറയു�ി�, േവതനം കി�ിയിെ��ിേലാ, േജാലി കറക്�് ആയി

കി�ിയിെ��ിേലാ ഒെ� പരാതി െകാടു�ാൻ അവർ�് േപടിയാണ്.

കാരണംഅവരുെട േജാലി ഇ�ാതാകും എ�ാണ് പറയു�ത.്

 െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ലഭി�ു�ി�

(ടാർ�,ബൂ�്,ൈകയുറ )

 േജാലി െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ു�ി�.

 �പതിേരാധ മരു�ുകൾ സൗജന�മായി ലഭി�ു�ി�.
 െതാഴിലി� േവതനം ലഭി�ു�ി�.

ഫയൽ& ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ� ്

ഫയൽ ന�ർ 1
 വർ�് േകാഡ് :1614004004/IF/319238
 �പവർ�ിയുെട േപര് : അ�ാം വാർഡിെല ആവണി കുടുംബ�ശീ

പാ��ിെനടു� തരിശു ഭൂമി കൃഷി�നുേയാജ�മാ�ലും മ�്,
ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ.



 അട�ൽ തുക :200000
 ചിലവായ തുക :198008
 െതാഴിൽ തുട�ിയത് :08/11/2018
 െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :05/11/2018
 ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ :704
 മസ്േ�ടാൾ എ�ം :27

✒ കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ില.് എ�ാൽ
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�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�ു. Secure േകാ�ി ആണ.് അബ്സ്�ടാക്ട്
എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
✒ Drawing ആൻഡ് ഡിൈസനിങ് 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 സാധി�ി� . മസ ്േ�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�ി�.
✒ േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അത്
പൂര്ണവുമായിരു�ു.FTOേവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ M ബു�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ സർ�ിഫി��്
ഉ�ായിരു�ി�.

704x271 = 190784˘
704x6 = 4224˘

Board = 3000˘
Total =198008˘
M ബു�ിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയി���്.

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

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

െച�് ലി�ിൽ ഒ�ും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.Ξ
െ�പാജക്� ് മീ�ിംഗ്(05/10/2018) കൂ�ിയി���്.അതിൽΞ

വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.



െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്.Ξ
ൈസ�് ഡയറിയിൽ 700 �പവർ�ി ദിന�ൾ എ�ാണ്
എഴുതിയിരു�ത്.

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

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ

നജുമ,ഷഹാബുദീൻ,സഹയദാസ,്ജാനദാസ,്വിജയൻഎ�ിവരുെടവി

ളകളാണ് സ�ർശി�ത.് നജുമ എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ

ഇടവിള കൃഷി�് �ലം ഒരു�ി െകാടു�ുക, പ��റി നടാൻ

�ലം ഒരു�ി െകാടു�ുക, മരി�ീനി, െത�ിന് തടം എടു�ുക,
ചാല് േകാരുക, മഴ�ുഴി തുട�ിയ �പവർ�ികളാണ്

െചയ്തത.്െത�ിന് തടം, മരി�ീനി, ക�ിരി, പയർ, മുളക,് തുട�ി

ൈജവകൃഷികള�ം ഒരു മഴ�ുഴിയും കാണാൻ സാധി��. എ�ാൽ

അത് മ�് െകാ�് മൂടി ടാർേപാളിൻ എ�ാം െകാ�് നിമ�ിരു�ു .
വസ്തു ഒരു വിധം ന�ായി പരിപാലികു�തായും െ�ശ�യിൽ െപ��.

ഷഹാബുദീൻ എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ ഇട വിളയ്ക്
േവ�ി �ലം ഒരു�ി അതിൽ കുറ�� ഭാഗം മാ�തം വാഴകൃഷി
ഉ�തായി ക�ു.മഴ കുഴി ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി�. ബാ�ിയു�

ഭാഗം മുഴുവൻ കാട് േകറി നശി��. ഉടമ�ന് പശു ഉ�തിനാൽ

പു�� കൃഷി െച�ാനായി െതാഴിലാളികൾ നിലം ഒരു�ി െകാടു�ു.
എ�ാൽ ഉടമ�ൻ പു�് കൃഷി െചയ്തി�ി� അതിനാൽ കാടു കയറി
നശി�� എ�ും മാ�ിൽ നി�് അറിയാൻ സാധി��.

വിജയെ� 50 െസ� ് പുരയിട�ിൽ ചീര, െവ�, പയർ,
മരി�ിനി എ�ിവ കൃഷി െചയ്തിരു�ു.വിളെവടു�ു കഴി�ു.
ഇേ�ാൾ കാടുകയറിയ നിലയിൽ ആയിരു�ു.

സൈഹദാസ് എ� വ��ിയുെട വിളയിൽ വാഴ, ഇ�ി,
കുരുമുളക് േച�്, തുട�ിയവയാണ് ക�ത.് 8 മഴ�ുഴികൾ, ര�്



കേ�ാ�് ഫി�,് ബ�് എ�ിവ കാണെ��� മഴ�ുഴികൾ

കാടുകയറിയ നിലയിൽ ആയിരു�ു .
ജാനദാസ് എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ േചന, കുരുമുളക,് വാഴ,
െത�,് ഇ�ി കാ�ിൽ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു ത�് തിരി�് കൃഷി

െചയ്തിരി�ു�ു.മഴ�ുഴി 9 കേ�ാ�് പി�് രെ��ം

ഉ�ായിരു�ു.M ബു�ിൽ എെ��ാം �പവർ�ികളാണ്

വസ്തുവിൽ െചയ്തി��െ��ു കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�..
ഈ�പവർ�ിയുെട േബാർഡ ്ഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 2
വർ� ്േകാഡ്: 1614004004/IF/365392Ν

�പവർ�ിയുെട േപര് : അ�ാം വാർഡിൽ േശാഭന,Ν



െറജില എ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മ�്
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ
അട�ൽതുക :20000Ν
ചിലവായതുക :1,93022Ν
െതാഴിൽതുട�ിയത് :13/11/2018Ν
െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :05/11/2018Ν
ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ :686Ν
മ�േറാൾഎ�ം :21Ν
കവർ േപജ് ,െച�് ലി�് ,ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി എ�ിവ˵

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി� എ�ാൽ˵

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�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�ു. Secure േകാ�ി ആണ.് അബ്സ്�ടാക്ട്
എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതും secure േകാ�ി
ആണ.്



drawing ആൻഡ് ഡിൈസനിങ് 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�ലുകൾ˵

ഒ�ും ഇ�ായിരു�ു. മസ്േ�ടാളിൽ െതാഴിലാളികള�െട
ഹാജർ,േവതനം, ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട ഒ�്,
AE ഒ�്, കൺവീനർ ഒ�് േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെട ഒ��ം
സീലും എ�ിവെയ�ാം േരഖെ�ടു�ിയി���്.

മസ്േ�ടാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.˵
േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ അതിൽ ര�ു˵

wage ലി�് ഇ�ായിരു�ു.
13/11/2018-19/11/2018  ß
06/11/2018-12/11/2018  ☑
23/10/2018-29/10/2018  ☑
20/11/2018-26/11/2018  ß
30/10/2018-05/11/2018  ☑

FTO േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.˵
M ബു�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. സർ�ിഫി��്˵

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
686x271=185906
686x6=4116
Board= 3000
Total= 193022

GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.˵
വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.˵
ൈസ�് ഡയറി˵

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.



കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക, വാർഡ,് �പവർ�ി̅
ആരംഭി� തീയതി,അവസാനി� തീയതി എ�ിവെയ�ാം
േരഖെപടു�ിയി���്.

െച�് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അത് പൂർണവും̅
ആയിരു�ു.

െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ് (15/10/2018)̅
കൂടിയി���് അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�്
േരഖെപടു�ിയി���്.

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.̅
�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ̅

േരഖെപടു�ിയി���്.
സ�ർശന കുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.̅

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 
ജയ�ശീ, േശാഭന, േമാഹനൻ, െറജില എ�ി വ��ികള�െട

80 െസ� ് വസ്തുവിൽ വാഴക�ു ന�ി���്, െത�ും ൈത
ന�ി���ായിരു�ു. ഇടവിള കൃഷി�് േവ�ി �ലം ഒരു�ി
െകാടു�ു. പണി െചയ്ത സമയം 2 മഴ കുഴിയും ഒരു
കേ�ാ�് കുഴിയും ആണ് െചയ്തു െകാടു�ത് എ�് മാ��
പറ�ത്. നിലവിൽ 2 കേ�ാ�് കുഴിയും ഒരു മഴകുഴിയും
ആണ് കാണാൻ സാധി�ത്. മഴ�ുഴിയിൽ ഓലയും ച��
ചവറുകള�ം െകാ�് നിറ� നിലയിൽ ആയിരു�ു. ഒരു
േ�ാൺ ബ�് കാണാൻ സാധി��. ചാ�ിൽ മ�് നിറ��
േ�ാൺ ബ�ിനു പുറ�് അടു�ി വ�ിരി�ു�തും
കാണാൻ സാധി��.ബ�് ഇേ�ാഴും ന� രീതിയിൽ തെ�
തുടരു�ു.

ജയ�ശീയുെട ര�ര ഏ�ർ വസ്തുവിൽ ൈത െത�്
വയ്�ു��ിനു കുഴി, വാഴക�ു നടു�തിനായി കുഴി, ത�്

തിരി�ൽ, ൈത റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െവ�് െവ�ൽ,



വാഴ��് നടു�തിനായി കുഴികൾ, ത�� തിരി�ൽ,
മരിചിനി നടു�തിനായി കൂന കൂ�ി വയ്�ൽ, ഇടവിള കൃഷി

�ലം ഒരു�ിെ�ാടു�ുക തുട�ിയ �പവർ�ികളാണ്
വസ്തുവിൽ െചയ്തത്. മഴ�ുഴി, കേ�ാ�് കുഴി എ�ിവ

കാണാൻ സാധി�ി�. ഇ�ി േചന, േച�്, ക�ിരി, െവ�,
ചീര തുട�ിയവ വസ്തുവിൽ കാണാൻ സാധി��. പ�ി

ശല�ം ഉ�തിനാൽ എ�ാം നശി��േപായി എ�ാണ് മാ�ിൽ
നി�ും അറിയാൻ സാധി�ത്. എ�ിലും വസ്തു ന�

രീതിയിൽ പരിപാലി�ു�തും �ശ�യിൽെ��� േമാഹനൻ
എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െവ�ൽ
ആയിരു�ു �പധാനമായും െചയ്തിരു�ത്. ഒരു മഴ�ുഴി

കാണാൻ സാധി��. േമാഹനൻ എ� വ��ിയുെട വിളയിൽ

േകാഴി ഫാം ഉ�തിനാൽ അതിരൂ�മായ ദുർഗ�ം
േനരിടുകയു�ായി.



പണി െചയ്ത് സമയ�ും ഒരുപാട് �പശ്ന�ൾ
േനരി�്തായും മാ�ിൽ നി�ും അറിയുവാൻ സാധി��. േശാഭന

റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െവ�ൽ വാഴ നടാൻ േവ�ി കുഴികൾ,

െത�ിന് തടം തുട�ിയ �പവൃ�ികൾ െചയ്തിരു�ു. ഒരു

മഴ�ുഴി കാണാൻ സാധി��. ര�ു ബ�ുകൾ കാണാൻ

സാധി��. തി� പിടി��വ�� എ�ാണ് മാ�ിൽ നി�ും

അറിയാൻ സാധി�ത്. കാടു കയറി നശി�തിനാൽ

വ��മായി ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി�.M ബു�ിൽ െചയ്ത
�പവർ�ികെള കുറി�� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ബു�ിൽ
േബാർഡിനായി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു. എ�ാൽ

േബാർഡ ്കാണാൻ സാധി�ി�.



ഫയൽന�ർ 3
✒ വർ�ിെ� േപര് :- അ�ാം വാർഡിെല െതാഴിലാളി �ഗൂ�്
പാ��ിെനടു� തരിശുഭൂമി കൃഷി�് അനുേയാജ�മാ�ലും
മ�് ജല സംര�ണവും.
✒ വർ�് േകാഡ് :- LD/323839
✒ എ�ിേമ�് തുക :- 200000
✒ വർക് തുട�ിയ തീയതി:- 15/12/2019



✒ വർക് അവസാനി� തീയതി:- 10/2/2019
✒ ചിലവായ തുക :- 198839
✒ മ�ർ േറാൾ: 37
✒ ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ: 707
1. കവർേപജ് :
ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

2. െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ് :
െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

3 . ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി :
ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഇ�ായിരു�ു.

4. എ�ിേമ�് :
ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയി���്. അത് െസക��ർ േകാ�ി ആണ.് എ�ാൽ
ജനകീയ ഭാഷയിലു� എ�ിേമ�് ഇ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�ിന്
കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് ഉ�ായിരു�ു.
5. സാേ�തിക അനുമതി :

െസക��റിൽ നി�് ലഭി� സാേ�തികാനുമതി ആണ്
ഫയലിൽ സൂ�ി�ിരി�ു�ത്. AE യുെട സീലും ഒ��ം
തീയതിയും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. ജനകീയ ഭാഷയിലു�
സാേ�തികാനുമതി ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ ഓവർസിയർ ഒ�്
ഉ�ായിരു�ു.
6. ഭരണാനുമതി :

െസക��ർ നി�ും ലഭി� ഭരണാനുമതി ഉ�് .
പ�ായ�് െസ�ക�റിയുെട ഒ�്, സീൽ, തീയതി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
7. ഡിമാൻഡ് േഫാം:

വ��ിഗത അേപ� ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
8. �പവർ�ി അനുവദി�ത് സംബ�ി�് േഫാറം:



�പവർ�ി അനുവദി�ത് സംബ�ി� േഫാറം ഫയലിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.
9. മ�ർ േറാൾ:

മ�ർ േറാൾ ന�ർ 19504ൽ ലിസി എ� ആൾ
ആപ്െസ� ് പുറ�ു കൂടി ഒ�ി�ിരി�ു�ു. മ�ർ േറാളിൽ
െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�്. BDO, െസ�ക�റി എ�ിവർ
സാ��െ�ടു�ിയി���്. എം .ബു�് ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. എ�ാ വിവര�ള�ം
േരഖെപടു�ിയി���്.
10. എം ബു�്:

ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്. ഓവർസിയർ ഒ�് ഉ�്.
െസ�ക�റിയുെട സീലു൦ ഒ��൦ തീയതിയും ഇ�. ഡിസ്േ�
േബാർഡിൻെറ തുക േരഖെപടു�ിയി���്.
11. േവജ് ലി�് :

മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് ചില മ�ർ
േറാള�കൾ�ു മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��. 3 െസ�് മ�ർ
േറാളിന് േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�.
12. എഫ് ടി ഒ:
ഫയലിൽ FTO ഇ�.

13. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണം സാ��പ�തം:
വർ�് ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണം സാ��പ�തം
വ�ി�ി�.
14. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്:

മ�ർ മൂവ്െമ� ് �ി�്
ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

15. ൈസ�് ഡയറി:
വർ�് ഫയലിൽ ൈസ�് ഡയറി സൂ�ി�ി���്.

ഭരണ അനുമതി ന�ർ േരഖെപടു�ിയി�ി�. െച�് ലി�,്



െ�പാജക്� ് മീ�ിംഗ്, െതാഴിലാളികള�െട സാ�� പ�തം
എ�ിയു�്. വി എം സി റിേ�ാർ�ിൽ ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�്
േരഖെപടു�ിയി���് പണി ആയുധ�ള�െട വാടക േരഖ
െപടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്
മുംതാസ് ബീഗം, ബദറു�ീൻ എ�ീ വ��ികള�െട

വിളകളാണ് ഈ പണി െചയ്തി���ായിരു�ത്. മുംതാസ്
ബീഗ�ിന് വസ്തുവിൽ കാടുെവ�ിെ�ളി�,് വാഴ കൃഷി, ചാല്
േകാരുക, റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െവ��ക, തുട�ിയ
�പവൃ�ികൾ െചയ്തതായി കാണാൻ സാധി��. ഇടവിളകൃഷി
�ുേവ�ി �ലം കൃഷി േയാഗ�മാ�ി എ�ാൽ ഉടമ�ൻ
ഒരു �പവർ�ിയും െചയ്തി�ി� എ�ാണ് അറിയാൻ
സാധി�ത്.

ബദറു�ീൻ എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ കാട്
െവ�ി െതളി�� ൈത െത�ിന് തടം എടു�ു. വാഴ കൃഷി, ചാല്
േകാരുക തുട�ിയ �പവൃ�ികൾ െചയ്തിരു�ു. അതിൽ
വാഴ കൃഷി ൈത െത�ിന് തടം തുട�ിയ �പവർ�ികൾ
കാണാൻ സാധി��.മഴ�ുഴി എടു�ിരു�ു എ�ാണ്
അറിയാൻ കഴി�ത് പേ� നിലവിൽ മഴ�ുഴികൾ ഒ�ും
കാണാൻ സാധി�ി�. M ബു�ിൽ െചയ്തിരു� �പവർ�ിെയ
പ�ി ഒരു വിവരവും ലഭിചി�.എ�ിേമ�് �പകാരം മ�് ക�ാല 8,
മഴ കുഴി 25, ൈജവ േവലി 1 എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ
ഇവെയാ�ും ഫീൽഡിൽ കാണാൻ സാധി�ി�. ഡിസ്േ�
േബാർഡ് കാണാൻ സാധി��.



ഫയൽന�ർ 4
വർ�് േകാഡ് : 1614004004/LD/314876



വർ�ിെ� േപര്: അ�ാം വാർഡിെല �ഗാമ ദീപ്തി
കുടുംബ�ശീ പാ��ിെനടു� തരിശുഭൂമി
കൃഷി�നുേയാജ�ം ജലസംര�ണം
എ�ിേമ�് തുക :2, 00,000
ചിലവായതുക : 1, 99, 393
മ�േറാൾഎ�ം :28
െതാഴിൽതുട�ിയത് : 11/10/2018
അവസാനി�ത് : 22/12/2018
1. കവർ േപജ്. ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
2..െച�് ലി�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
3.ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�. എ�ാൽ
സാേ�തികാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
6.ഡീെ�യ്ൽസ് എ�ിേമ�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
7. അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�:് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു
8.േ�ഡായിങ് ആ� ് ഡിൈസനിങ് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
9.ഡിമാൻഡ് േഫാം : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു
10.അേലാേ�ഷൻ േഫാം : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
11.മ�േറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. െവ�ിതിരു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി�
12.മാ�േറാൾ മൂെമ� ് �ിപ് : ഉ�ായിരു�ി�
13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു. 20/10/18to26/10/18
ഉ�ായിരു�ുmusterRoll12891
20/11/18to26/11/18,
M.R.12173
13/11/18to19/11/18
M.R.
14087



27/11/18to03/12/18
M.R.15256
05/12/18to11/12/18
M.R8426
11/10/18to17/10/18
M.R15978
12/12/18to18/12/18
M.R
20/12/18
എ�ിവയ്�് േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�

M.R.14087
14.FTO േവജ് ലി�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
15.M ബു�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. സാ��െ�ടു�ിയ
സർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ി�
17.GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ : ഉ�ായിരു�ി�
18.വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
19.ൈസ�് ഡയറി : ഉ�ായിരു�ി�
*.AS, TS എ�ിവയിൽ ന�ർ തീയതി എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ി�
. െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ി� .

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്
വിജയൻ എ� വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ വാഴ, മരി�ീനി, ചീര,

പ��റി കൃഷി,ൈതെത�് നടു�തിനായി കുഴികൾ

തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്�ിരു� .ു വാഴകൃഷി എ�ാം ന�ായി

െചയ്തിരി�ു�താണ് ക�ത.് പാ� കൃഷിയുെട കാലാവധി കഴിെ��ിലും

വാഴകൾഎ�ാം കുല�� നിൽ�ു�തായും കാണാൻസാധി��.വിജയൻഎ�

വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ െതാഴിലാളികൾ കൃഷി െചയ്തു അവർ തെ�



വിളെവടു�

വീതിെ�ടുതത് എ�ാണ് മാ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ സാധി��. ആ വസ്തു

ഇേ�ാഴും ന� രീതിയിൽ തെ�നില നിൽ�ു�തായും കാണാൻസാധി��.

നിസാമു�ീൻ വാഴ, മര�ീനി, േചന െത�ിന് തടം എടു�ൽ, റ�ർ ൈത

�ാ�്േഫാറം െവ�ൽതുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരു� .ു

മുഴുവൻകാട് കയറി നശി�തിനാൽ

ഒ�ുംകൃത�മായി എ�ി�ി�െ�ടു�ാൻസാധി�ി�

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

െനടുമ�ാട് േ�ാ�് പനവൂർ പ�ായ�് െമാ��ാവ് വാർഡിെല േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�ഗാമസഭ

11/11/2019 രാവിെല 10.45നു കഴ�ു�ിൽ െവ�് കൂടുകയു�ായി.വാർഡ് െമ�ർ

രാേജ��ൻ, AE അനസ്,ഓവർസിയർ ജാബിർ,എ�ിവർ പെ�ടു�ു. വി ആർ പി ബിസ്മി



എസ് നിസാർ നിൻെറ ആമുഖേ�ാെട േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ ആരംഭി��. കഴി�

സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 പണി തിക� �ശീമതി ശകു�ള അധ��യായി

െതരെ�ടു�ു േശഷം VRP അപർണ െതാഴിലാളികൾ�് ഭരണഘടന �പതി�

െചാ�ിെ�ാടു�യും, അത് െതാഴിലാളികൾഏ�� െചാ��കയും െചയ്തു തുടർ�് മ�് ശീല

സ�ാഗതം പറ� .ു വാർഡ് െമ�ർ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ ഉദ്ഘാടനം െച��കയും,

െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ നട�ിലാ�ു�ി� എ�ും ഈ വർഷം തെ� കുറ��

പണികൾ കി�ിയി���� എ�ും വാർഡ് െമ�ർ പരാതിെ�ടുകയും െചയ്തു ഉദ്ഘാടന

ചട�ിനുേശഷം vrp കീർ�ി െതാഴിലാളികള�െട 10 അവകാശ�െള പ�ി വിശദമായി

പറ�ു െകാടു� ,ു തുടർ�് VRP അപർണ കഴി� സാ��ിക വർഷം 2018

ഒക്േടാബർ ഒ�ാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർ�് 31 ആം തീയതി വെരയു� െതാഴിലുറ�്

പണിയുെടഫയൽപരിേശാധി�് റിേ�ാർ��ം ഫീൽഡ് റിേ�ാർ��ം വായി��.

�ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു�ഒരുപാട് െതാഴിലാളികൾ ചർ� േവളയിൽ േചാദ��ൾ ഉ�യി��.

അവയിൽചിലത് ;

സുൈബദ :മൂ�ുമാസമായിആർ�ും േവതനം കി�ിയി�ി�

ഓമന: ടാർേ�ാളിൻ ഇ�, ക��റ ബൂ�് എ�ിവയി�. േബാർഡിനു േവ�ി പിരി� ൈപസ

കി�ിയി�ി�,

ച��ിക:

*കുടിെവ�ം,ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ്, ടാർേപാളിൻ,എ�ിവയി�.

*150 െതാഴിൽ ദിന�ൾ േവണം

*യഥാസമയം െതാഴിൽ കി�ണം

* േജാലി സമയം രാവിെല 10 മണി മുതൽൈവകി�് 4 മണി വെരആ�ണം.

േശാഭ:

*േതാട് വൃ�ിയാ�ുേ�ാൾക��റ,കാലുറഎ�ിവഅത�ാവശ�മാണ.്



*ആശുപ�തിയിൽ മരു�ുവാ�ാൻ േപാകുേ�ാൾ ചീ�് എടു�ു�തിനുംസൗജന�മാ�ണം

*വയ�ായവർ�്എെ��ിലും പരിഗണന േവണം

* മാ�ിന് എെ��ിലും ശ�ളവർധന ഉ�ാകുേമാ?

അതിെന�ാം കൃത�മായ മറുപടി ഓവർസിയർ ജാബിറും AE അനസും പറ� .ു റിേ�ാർ�് 

അംഗീകരി��ിനു േശഷം മാ�് േശാഭ �ഗാമസഭയിൽ കൃത�ത പറ� .ുvrp അ�ുവും

vrp റീനയും �ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് എഴുതി.അ�ു, റീന, കീർ�ി,അപർണ,ബിസ്മി എ�ീ vrp

മാർ പെ�ടു�ു. �ഗാമസഭ 12.55 നുഅവസാനി��....



നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�ായു� നിർേ�ശ�ൾ

ബി.ഡി.ഒ.

• മ�ർേറാളിൽബിഡിഒ

��ംസീലുംപതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ംതീയതികൂടിഇടുവാൻ�ശ�ിേ��താണ്

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

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

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

�ർശി�ു�ത്ഗുണകരമായിരി�ും

 െ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

ഉേദ�ാഗ�രുെട ചുമതലകൾ

 േ�ാ�്േ�പാ�ഗാംഓഫീസർ

പ�ായ�ുകെളെതാഴിലുറ��പ�തിയുെടെഷൽഫ്െഷൽഫ്ഓഫ്
െ�പാജക്�്ത�ാറാ�ു�തിലുംവിേക��ീകൃതാസൂ�തണംനട�ിലാ�ു�തിലും
പാകെ�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

സെ◌�ക�റിെതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടേമൽേനാ�ം�പവൃ�ികള�െടബി��കൾയ

ഥാസമയംഅംഗീകരി�ുക.
െതാഴിലാളികള�െടേവതനംയഥാസമയംഅംഗീകരി�ുക,
െതാഴിലാളികള�െടേവതനംയഥാസമയംഡി. ബി.ടി

മുഖാ�ിരംെതാഴിലാളികള�െടഅ�ൗ�ിെല�ിെയ�്ഉറ�ാ�ുക

ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ

ഗ�◌ാമസഭതീരുമാന�പകാരം�പവൃ�ികൾകെ��ുക�പാഥമികഎ�ിേമ�്ത

�ാറാ�ുക�പവൃ�ിയുെടസാേ�തികമായകാര��ൾെതാഴിലാളികൾ��ിശദ
മാ�ുക. �പവൃ�ിയുെടഅളവുകൾേരഖെ�ടു�ുക. െച�്െമഷർ

െച��ക, ബി��കൾത�ാറാ�ുവാൻഡി. ഇ. ഒെയ. സഹായി�ുക

ഡാ�ാഎൻ�ടി ഓ�േറ�ർ

മസ് �ർ േറാൾവിതരണ�ി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�്

പ�◌വൃ�ി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.




