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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�2005െസ

പ്�ം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��ികവർഷം100

െതാഴിൽദിന�ൾഉറ��നൽകുകെയ�താണ്.�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മ

ന�ിനുംെമ�െ��ജീവിതസാഹചര�ംഉറ�ാ�ു�തിനുംഅതിലൂെടദാരി

�ദ�നിർമാർ�നവുംസു�ിരവികസനവുംആണ്ഈനിയമ�ിെ�

�പാധാനല��ം.

ചൂഷണ�ളിൽനി�ുംെതാഴിലാളികെളേമാചി�ി�ുകയുംമാന�മായേവ

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

ൽനി�ുംകരകയറാൻെതാഴിലുറ��പ�തിയിലൂെടകഴിയു� .ു�പകൃതിവിഭ

വപരിപാലന�ിലൂെടഓേരാ�പേദശ�ിെ�യുംവിഭവാടി�റശ�മാ

�ുകയും,അതിലൂെടവരൾ�,

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

ശ്ന�ളിൽനി�ുംസംര�ണംനൽകുകയുംഅതിലൂെടഉത്പാദനം,ഉ

ത്പാദന�മതഎ�ിവവർ�ി�ി�ുവാനുംപ�തി�പവർ�ന�ളിൽകൂ

ടികഴിയു� .ു



�പകൃതിവിഭവപരിപാലന�ിന്ഏ�വും�പധാനെ��ഘടകമാണ്ജലസംര

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

ൽഉറ��രു�ുവാൻകഴിയു� .ു

3. 2018ൽേകരളംഏ�വുംവലിയ�പളയദുര�ംഏ��വാ�ിയനാടാണ്.േകരള

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

യി���താണ്.അേതേകരളംതെ�യാ�ാർ�്മാസേ�ാടുകൂടിശ�മാ

യവരൾ�യുംകുടിെവ��ാമവുംഅനുഭവെ�ടു�ത.്ഈഅവസര�ി

ലാണ്എ�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

വസ്തുതയാണ് മഴ�ു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

�ിരആസ്തിവികസനംഎ�താണ്ല��ംെവ�ു�ത.്2005-

ൽ�പാബല��ിൽവ�നിയമമനുസരി�്ഇ��യിെല200

ജി�കളിൽ�പഥമഘ��ിൽനട�ിലാ�ുകയും2008-

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

�്േകാ�യംജി�യിലുംപ�തി�പവർ�ന�ൾതുട�ുകയുംഇേ�ാഴുംതുട

ർ�ുെ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

െ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

േ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

�ു� .ു



കഴി�പ�ുവർഷമായിതുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�പ�തി�പവർ�ന�െള

�ുറി���സാമൂഹികഓഡി�,്െതാഴിലുറ�്പ�തിനിയമംെസ�ൻ17(2)അനു

സരി�്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�്
അറിയാെമ�ിലും അവ എ�െന േനടിെയടു�ാം എ�് വ��മായ
രീതിയിൽഅറിയി�

 െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�തിൽ നി�ും സമയബ�ിതമായി കൂലി

ലഭി�ു�ി��ുഅറിയാൻകഴി� .ു

 ഒരു മ�്ർ േറാളിെ� 4 പണിയുെട േവതനം ഒരാൾ ഒഴിെക എ�ാവർ�ും
കി�ി.

 �പാഥമികസുര�കി�് ലഭി�ു�ി�.

 േജാലി �ല�് െവ�് അപകടം ഉ�ായേ�ാൾ ആശുപ�തിയിൽ
േപായി ചികിൽസി�തിെ� ബി�് െകാടു�ി��ം ഇതുവെരയും അതിെ�
ൈപസകി�ിയി�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ലഭി�ു�ിl� (ബൂ�്,ൈകയുറ ).

 ടാർേ�ാളിൻ െതാഴിലാളികള�െട ക�ിൽ നി�ും ൈപസ പിരി�ാണ്
വാ�ിയത്

 േജാലി െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകംകൂലി ലഭി�ു�ി�.

 േബാർഡിനായി െതാഴിലാളികൾ ൈപസ പിരി�ു�ു. എ�ാൽ

അത് ഇതുവെരയും പ�ായ�ിൽ നി�ും ലഭി�ി�ി� .

ഫയൽ& ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ� ്

ഫയൽ: 1

വർ�് േകാഡ് : 1614004004/LD/318596
വർ�ിെ� േപര്: ഏഴാം വാർഡിെല െതാഴിലാളി �ഗൂ�് പാ��ിെനടു�
തരിശുഭൂമി കൃഷി�്അനുേയാജ�മാ�ലും മ�് ജലസംര�ണം

എ�ിേമ�് തുക : 150000



ചിലവായതുക : 150000
മ�േറാൾഎ�ം :27
െതാഴിൽ തുട�ിയത് : 14/11/2018
അവസാനി�ത് : 09/01/2019

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ:

1.കവർ േപജ:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു
2..െച�്ലി�്:ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽഅത് പൂർ�മായിരു�ി�
3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഅത് െസക��ർആയിരു� .ു
5. സാേ�തികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുജനകീയ ഭാഷയിൽ

ഉ�തായിരു� .ു െസക��ർ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ു
6.ഡീെ�യ്ൽസ് എ�ിേമ�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു
7.അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
8.േ�ഡായിങ്ആ�് ഡിൈസനിങ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
9.ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
10.അേലാേ�ഷൻ േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
11.മാ�േറാൾ : ഉ�ായിരു� .ു െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ുമാ�േറാള്
14094, 14095എ�ിവയിൽഅ�ൻഡൻസ് െവ�ിയിരി�ു� .ു
എം.ബു�് �പകാരം ബ�്-1, െചറിയ കുഴികൾ-350, മഴ�ുഴി-1

തുട�ിയവ െചയ്തിരി�ു�തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു
12.മാ�േറാൾ മൂെമ� ് �ിപ് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഅത്
പൂർ�വുമായിരു�ു

13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു� .ുഅത് പൂർണവുംആയിരു� .ു
14.FTO േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
15.M ബു�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു സാ��െ�ടു�ിയ സർ�ിഫി��്
ഉ�ായിരു� .ുഅതിൽ ഒ�് േരഖെപടു�ിയിരു� .ു
17.GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ : ഉ�ായിരു�ി�
18.വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു
19.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�ായിരു� .ു
*AS, TSഎ�ിവയിൽ ന�ർതീയതിഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു



*െച�് ലി�് ഉ�ായിരു� .ുഅത് പൂർണമായിരു�ു
*െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്.വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്
*കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുക േരഖെപടു�ിയി���്.
*�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾഎഴുതിയി���്.
*െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്

*സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി��ണ്

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ

േബബിയുെട പുരയിട�ിൽ പാ��ൃഷി ആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്. അഗസ്തി
മുരി�, വാഴ, പ�ായ, �ാവ,് െത�് എ�ിവയാണ് കൃഷി െചയ്തിരി�ു�ത്. ന�
രീതിയിൽതെ�കൃഷികാണാൻസാധി��.

എം.ബു�് �പകാരം 1- ബ�,് െചറിയ കുഴികൾ - 350, 1 മഴ�ുഴി എ�ിവ
െചയ്തിരി�ു�തായി േരഖെപടു�ിയി���.് എ�ാൽ ഫീൽഡിൽ ഇവ ഒ�ും
കാണാൻസാധി�ി�.
ഡിസ്േ� േബാര്ഡിനായി തുക േരഖെപടു�ിയിരു� .ു ഫീൽഡിൽ ഡിസ്േ�
േബാർഡ ്കാണാൻസാധി��.

ഫയൽ: 2

�പവർ�ിയുെട േപര:്-ഏഴാം വാർഡിെല െതാഴിലാളി �ഗൂ�് പാ��ിെനടു�തരിശുഭൂമിɲ
കൃഷി�്അനുേയാജ�ംആ�ലും മ�് ജലസംര�ണവും.
�പവർ�ിയുെട േകാഡ് - 1614004004 /LD/319243ɲ
എ�ിേമ�് തുക -200000രൂപɲ
ചിലവായതുക -199116രൂപɲ
മ�ർേറാളിെ�എ�ം -28ɲ
െതാഴിൽ തുട�ിയത് :07/12/2018ɲ
െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :21/01/2019ɲ
ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ :708ɲ

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

1.കവർേപജ്:- കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഅത് പൂർണമ�.
2.െച�് ലി�്:- ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� ,ു േപജ് ന�ർ േരഖെപടു�ി�ി�
3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:- ഫയലിൽആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു�ി�.



4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽഇ�.
5.സാേ�തികഅനുമതി:- ഉ�ായിരു� .ു.ജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരു� .ു
അ�കഡി�് എൻജിനീയറുെട ഒ��ം ഓവർസിയർ കൂെട ഒ��ം ഉ�ായിരു�ു

6.ഡീെ�യ്ൽസ്എ�ിേമ�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു
7.അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�്:ഫയലിൽ ഇ� .
8.േ�ഡായിങ്ആ�് ഡിൈസനിങ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
9.ഡിമാൻഡ് േഫാം :- ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.
10.വർക്അെലാേ�ഷൻ േഫാം :-ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
11.മ�ർ േറാൾ:- ഉ�ായിരു� .ുഎ�ാൽ ഒരാള�െട അ��ൻസിൽ തിരു�ൽ

ക�ു.െതാഴിലാളിയുെട ഒ�ിന് മുകളിൽകൂടിആബ്സ�് േരഖെപടു�ിരി�ു�ു
( KL-14-004-004-007/85- റ��.്എസ് )

12.എം. ബു�്: ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു M ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിനായി 3000രൂപ
വകയിരു�ിയിരു�ു

13.േവജ് ലി�്:- ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ുഅത് പൂർണമ�.
14.FTO േവജ് ലി�് :-ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു� .ു
15.െമ�ീരിയൽവൗ�ർബിൽ:-ബാധകമ�.
16. �പവർ�ിയുെട 3ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ:-ഫയലിൽഇ�
17.�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ു�സാ�ിപ�തം:-ഫയലിൽ ഉ�.്എ�ാൽഅത് പൂർണമ�.
18.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ/് ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാം :- ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു അത്
പൂർണമ�.
19.ജിേയാ �ടാ�് േഫാേ�ാ:-ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
20.ൈസ�്ഡയറി:-ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു
*കവർ േപജിൽ TS ന�ർ, എ�ിേമ�് തുക, �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി, �പവർ�ി
അവസാനി� തീയതിഎ�ിവ േരഖെപടു�ിയി���.്എ�ാൽ AS ന�ർഇ�ായിരു� .ു
*െച�് ലി�് ഉ�ായിരു� .ുഅത് പൂർണമാണ് .
*െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���.്വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���.്
*െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെപടു�ി���.്

*െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം േരഖെ�ടു�ിയി���്
*വിജിലൻസ് & േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി കൂടിയി���.് �പവർ�ി നിർവഹണം വഴി
ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ എഴുതിയി���.് അംഗ�ള�െട േപരും �ാനവും

േരഖെപടു�ി���്

*സ�ർശക കുറി�് പൂർണമ�.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ

ബി�ുവിെ� പുരയിട�ിൽ ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ി ഇ�ി, വാഴ, മ�ൾ
എ�ിവകൃഷി െചയ്തിരി�ു�ു.



മുരുേകഷിെ� വസ്തുവിൽ ൈജവേവലി, ക�ടു�്, 3 മഴ�ുഴി
തുട�ിയവെചയ്തിരി�ു�തായികാണാൻസാധി��.

രാമച��ൻ വസ്തുവിൽ പാ� കൃഷിയാണ് െചയ്തിരി�ു�ത.് അവിെട
വാഴ, ചീര, പയർ, പാവൽ എ�ിവ കൃഷി െചയ്ത .ു പ��റി കൃഷിയുെട
എ�ാം വിളെവടു�ുഎ�്കൺവീനർപറ� .ു

M.ബു�് �പകാരം െചറിയ കുഴികൾ505, ബ�് - 5, മഴ�ുഴി-2 എ�ിവ
െചയ്തിരി�ു�തായി േരഖെപടു�ിയി���്. െചറിയ കുഴികളിൽ എ�ാം
വാഴ, ഇ�ി, വാഴ എ�ിവ െവ�ി���്. എ�ാൽ ഫീൽഡിൽ ഒ�ും
കാണാൻ കഴി�ി�. ഫീൽഡിൽ 3 മഴ�ഴി ക�ു. ബ�ുകൾ ഒ�ും
കാണാൻസാധി�ി�
M.ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിനു തുക എഴുതിയിരു�ു. ഫീൽഡിൽ
ഡിസ്േ� േബാർഡ്കാണാൻസാധി��.

ഫയൽ 3

വർ�് േകാഡ് : 1614004004/IF/361504
വർ�ിെ� േപര് : ഏഴാം വാർഡിെല വിമല , സരസ�തി എ�ിവരുെട
നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ
എ�ിേമ�് തുക : 200000
ചിലവായ തുക : 1,98, 285
മ�േറാൾ എ�ം :22
െതാഴിൽ തുട�ിയത് : 12/09/18
അവസാനി�ത് : 06/11/18

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

1. കവർ േപജ് . ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു അതിൽ �പവർ�ിയുെട േപര് , വർ�്  
കാ�ഗറി ,�പവർ�ി ആരംഭി�� തീയതി , അവസാനി� തീയതി , ചിലവായ തുക
തുട�ിയവ േരഖെ�ടു�ിയി���് .
2..െച�് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .
3.ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .



4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .അതിൽ �പവർ�ിയുെട േപരും ,വർ�്  
േകാഡും എ�ിേമ�് തുകയും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു . പ�ായ�് െസ�ക�റി ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയി���് .
5. സാേ�തികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു . അസി�� ് എ�ിനീയർ ,
ഓവർസിയർ , അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ എ�ിവരുെട ഒ��ം ഓഫീസ് മു�ദയും
ഉ�ായിരു�ു .
6.ഡീെ�യ്ൽസ് എ�ിേമ�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .എസ്  �ിേമ�ിെ� കവർ േപജ്
ഉ�ായിരു�ു .അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു .ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�ിൽ AE
യുെട ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു .എ�ിേമ�് റിേ�ാർ��ം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .
7.അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി� .
8.േ�ഡായിങ് ആ� ് ഡിൈസനിങ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി� .
9.ഡിമാൻഡ് േഫാം : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .എ�ാൽ അത് നിർദിഷ്ട േഫാമിൽ
ആയിരു�ി� .
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�ു .അതിൽ �പവർ�ിയുെട
േപര് , വർ�്  േകാഡ് , AS, TS ന�ർ , തീയതി , �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി
തുട�ിയവ ഉ�ായിരു�ു .എ�ാം പൂർണമായിരു�ു .
13.േവജ് ലി�് :ഉ�ായിരു�ു .അത് പൂർണവും ആയിരു�ു .
14.FTOേവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി� .
15.M ബു�്  : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു . സാ��െ�ടു�ിയ സർ�ിഫി��്
ഉ�ായിരു�ു .എ�ാൽ ഒ��ം സീലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .
17.GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ : 3 േ�ജു േഫാേ�ാ �ഗാഫിൽ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫും
ഉ�ായിരു�ു .
18.വർ�്  കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു .അത്
പൂർണമായിരു�ു .
18.ൈസ�് ഡയറി :ഉ�ായിരു�ു .
*AS, TSഎ�ിവയിൽ ന�ർ തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു .
*െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു .അത് പൂർണമായിരു�ി� .
*െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���് .വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���് .
*കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക േരഖെപടു�ിയി���് .
*.�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ എഴുതിയി���് .
*െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

*സ�ർശന കുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���് .

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ



വിമലയുെട പുരയിട�ിൽ നിലവിൽ 6 മഴ�ുഴി, 5 സ്മാൾ
പി� ്സ,് ഒരു ബ�് എ�ിവ കാണാൻ സാധി��.െത�ിന് തടം
ഒരു�ിയി���്.

സരസ�തിയുെട പുരയിട�ിൽ നാല് മഴ�ുഴി, ഒരു കേ�ാ�്
കുഴി, ഒരു വലിയബ�്,എ�ിവ ക�ു.െചറിയ കുഴികൾ വാഴ
കൃഷി െച���തിന് േവ�ി എടു�ി���വയാണ.്നിലവിൽ
അവിെട വാഴകൃഷി, മരി�ീനിഎ�ിവകാണാൻസാധി��.

Mbook �പകാരം എർ�് excavation,സ്മാൾ പിട്സ് 315,ബ�്
35, മഴ�ുഴി 31എ�ി�െന ഉ� �പവർ�ികൾആയിരു�ു
േരഖെപടു�ിയി���ത്. എ�ാൽ ഫീൽഡിൽ 10 മഴ�ുഴി, 2
ബ�് എ�ിവ മാ�തേമ കാണാൻ സാധി����. M.ബു�ിൽ
ഡിസ്േ� േബാർഡിൻെറ തുക എഴുതിയിരു�ു. ഫീൽഡിൽ
ഡിസ്േ� േബാർഡ ്കാണാൻസാധി��.

ഫയൽ: 4

വർ�് േകാഡ് : 1614004004/LD/320980
വർ�ിെ� േപര:്ഏഴാം വാർഡിെലചിര�ന
സംഘകൃഷി പാ��ിെനടു� തരിശുഭൂമി

കൃഷി�നുേയാജ�ംആ�ൽ

എ�ിേമ�് തുക : 2,00,000
ചിലവായതുക : 1, 98,839
മ�േറാൾഎ�ം :27
െതാഴിൽ തുട�ിയത് : 26/11/2018



അവസാനി�ത് : 14/01/2019

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ :

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�ു.
5.സാേ�തികാനുമതി :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
6.ഡീെ�യ്ൽസ്എ�ിേമ�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
7.അബ്സ്�ടാക്�് എ�ിേമ�:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
8.േ�ഡായിങ്ആ� ് ഡിൈസനിങ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
9.ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു
10.അേലാേ�ഷൻ േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ുനി�ി�
11.മാ�േറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. െവ�ിതിരു�ലുകൾ

ഉ�ായിരു�ി�

12.മാ�േറാൾ മൂെമ� ് �ിപ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു,അത്
പൂർണമായി ഇരു�ി�

13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണവുംആയിരു�ു.
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�ു

അത് പൂർണമായി ഇരു�ി�



18.ൈസ�് ഡയറി : ഉ�ായിരു�ു.
*AS, TS എ�ിവയിൽ ന�ർ തീയതി എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���്

*െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു
*െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���.് വാർഡ് െമ�ർ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയി���്

*കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുക േരഖെപടു�ിയി���.്
*�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ

എഴുതിയി���.്
*െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക

േരഖെ�ടു�ിയി���്

*സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���.്

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

പാ��ിനു എടു� പുരയിട�ിൽ പലയിനം വാഴകൾ കൃഷി
െചയ്തിരി�ു�ു. ക�,എ�ൻ എ�ിവ കൃഷി െചയ്തിരി�ു�ു
വസ്തുവിൽ നീർ�ാലുകൾ േകാരിയിരി�ു�ു. വാഴകൃഷി
െചയ്തിരി�ു�തിെ� മുൻപിലായി പുരയിട�ിൽ വലിെയാരു ബ�്
ക�ു..െതാഴിലുറ�് പണിയുെട ഭാഗമായി ന��വളർ�ിയ തീ����് കൃഷി
െചയ്തി���്.
എം ബു�് �പകാരം 570 െചറിയ കുഴികൾ ആയിരു�ു, വാഴ
നടു�തിനായി േവ�ി എടു�ി���വ ആണ് ഇവ. നിലവിൽ വാഴകൃഷി
കാണാൻസാധി��.
ഡിസ്േ� േബാര്ഡിനായി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു. ഫീൽഡിൽ
ഡിസ്േ� േബാർഡ് ക�ു.



ഫയൽ 5

✒ വർ�ിെ� േപര് :- ഏഴാം വാർഡിെല നജീമ, െഷറിൻ
മാത�� എ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മ�് ജല
സംര�ണം

✒ വർ�് േകാഡ് :- IF/366415

✒ എ�ിേമ�് തുക :- 200000

✒ വർക് തുട�ിയതീയതി:- 16/11/2018

✒ വർക് തീർ�തീയതി:- 28/12/2018

✒ ചിലവായതുക :- 197177

✒ മ�ർ േറാൾ: 20

✒ ആെക െതാഴിൽ ദിന�ൾ: 707

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

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 ഉ�ായിരു�ു

4.എ�ിേമ�് :
ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയി���്. അത് െസക��ർ േകാ�ി ആയിരു�ി� .
എ�ാൽ ജനകീയ ഭാഷയിലു� എ�ിേമ�് റിേ�ാർ� ്
ഉ�ായിരു�ു .എ�ിേമ�ിന് കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.

5.സാേ�തികഅനുമതി :
ഉ�ായിരു�ു. AEയുെട ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി���് .

ജനകീയ ഭാഷയിലു� സാേ�തികാനുമതി ഉ�ായിരു�ു.
അതിൽഓവർസിയർ ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.

6. ഭരണാനുമതി :
ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�

* അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ി� *േ�ഡായിംഗ്
ആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഉ�ായിരു�ി�

7.ഡിമാൻഡ് േഫാം:
�ഗൂ�ായി അേപ�ി� ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയി���്. അത് നിർ�ിഷ്ട മാതൃകയിൽ
ആയിരു�ി�. നിർദിഷ്ട മാതൃകയിൽ ഉ� ഡിമാൻഡ് േഫാം
പൂർ�ീകരി�ി�ി�.

8. �പവർ�ിഅനുവദി�ത്സംബ�ി�് േഫാറം:
�പവർ�ി അനുവദി�ത് സംബ�ി� േഫാറം ഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയി���്



9. ജിേയാ �ടാ�് േഫാേ�ാ: ജിേയാ �ടാ�് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്
ഇ�ായിരു�ു.. �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉ�ായിരു�ു.

10. മ�ർ േറാൾ:
മ�ർ േറാൾ ന�ർ 17763 ൽ ഓമന അ�യുെടയും

വീണ ബി നായരുെടയും അ�ൻഡൻ�ിൽ ആബ്െസ� ്
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ
ഉ�്.എം .ബു�് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

11. എംബു�്:
ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.. AE യുെട സീലു൦ ഒ��൦

ഉ�്.ഡിസ്േ� േബാർഡിൻെറ തുക േരഖെപടു�ിയി���്.

12. േവജ് ലി�് :
മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് ചില മ�ർ

േറാള�കൾ�ു മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��. 29-11-2018 വെര
ഉ� മ�േറാള�കൾ�് മാ�തേമ േവജ് ലി�്
ഉ�ായിരു�ു��.13850, 13851, 13852, 15608, 15609, 15610,
16272, 16273, 16274, 16109, 16559, 16560, 16561, 17763എ�ീ
മ�ർേറാളിന് േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ി�.

13.എഫ് ടി ഒ:

ഫയലിൽ FTO ഉ�ായിരു�ി�.

14.�പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം:

വർ�് ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം



ഉൾെ�ടു�ിയി���്. AE യുെട സീലും ഒ��ം
േരഖെ�ടു�ിയി���്

15. മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്:
മ�ർ മൂവ്െമ� ് �ി�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

16.ൈസ�്ഡയറി:
വർ�് ഫയലിൽ ൈസ�് ഡയറി സൂ�ി�ി���്. എ

സ,് ടി എസ് ന�ർ, തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.
െച�് ലി�,് െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗ്, �പവർ�ി നിർവഹണം വഴി
ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്. കവർ
േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക
േരഖെ�ടു�ിയി���്.െതാഴിലാളികള�െട സാ�� പ�തം
എ�ിവയു�്. വി എം സി റിേ�ാർ���്. പണി
ആയുധ�ള�െട വാടക േരഖ െപടു�ിയി���്. സ�ർശന
കുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ

1)നജീമ ഭായിയുെട പുരയിട�ിൽ വാഴ ഇ�ി എ�ിവ കൃഷി
െചയ്തിരി�ു�ു. പുരയിട�ിൽ നാല് മഴ�ുഴി ക�ു. െത�ിന് തടം
ഒരു�ിയി���്. ഒരു കേ�ാ�് കുഴി ക�ു.
2)െഷറിൻ മാത��വിെ� പുരയിട�ിലും വാഴകൃഷി ഉ�ായിരു�ു.
അവിെട പ��റി കൃഷിയും െത�ിന് തടം െവ�ൽ, മഴ�ുഴി 8 എ�ീ
�പവർ�ികള�ം െചയ്തിരി�ു�ു. മഴ�ുഴികൾ മഴെവ�വും
മെ�ാലി��ംകാരണം മൂടി േപായിരി�ു�ു.ഒരു കേ�ാ�� കുഴി ക�ു.
3)അസുമബീവിയുെട പുരയിട�ിൽവര�ിടി�� മ��മാ�ി നടു മു�ം വീതി
കൂ�ിയിരി�ു�ു. െത�ിൻതടം ഒരു�ി െകാടു�ിരി�ു�ു.
എം.ബു�ിൽ െചറിയ കുഴികൾ-300, ബ�്-2, മഴ�ുഴി-22 എ�ിവ͟
െചയ്തിരി�ു�തായാണ് േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ത.് ഫീൽഡിൽ 12
മഴകുഴി മാ�തമാണ് ക�ത.് ബ�് ഒ�ും കാണാൻ സാധി�ി�. ഡിസ്േ�
േബാർഡ് കാണാൻസാധി��.



ഫയൽ :6

വർ�് േകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 4/IF/361493
വർ�ിെ� േപര:് ഏഴാം വാർഡിൽ പ�ിക 5 േ�പകാരം
ഉ�വരുെടയും െചറുകിട നാമമാ�ത കർഷകരുെടയും മ��
ദുർബല കർഷകരുെടയും ഭൂമിയിൽ മ�് ജല സംര�ണ
�പവർ�ികൾ.
എ�ിേമ�് തുക : 200000
ചിലവായതുക : 198008
മ�േറാൾഎ�ം :28
െതാഴിൽതുട�ിയത് : 12/09/2018
അവസാനി�ത് :13/11/2018

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

1. കവർ േപജ്. ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ
�പവർ�ിയുെട േപര,്വർ�് ക�ാ�ഗറിയും, �പവർ�ി
തുട�ിയ തീയതിയും, അവസാനി� തീയതിയും, എ�ിേമ�്
തുകയും, ചിലവായ തുകയും, CIB യ്�് ചിലവായ തുകയും
േരഖെ�ടു�ിയി���്.കവർ േപജ് പൂർണമായിരു�ു.
2..െച�് ലി�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.േപജ് ന�ർ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ
എ�ിേമ�് തുകയും �പവർ�ിയുെട േപരും, വർ�് േകാഡും
ഉ�ായിരു�ു.secure േകാ�ിആയിരു�ു.
5. സാേ�തികാനുമതി : 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,
അെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ, ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട ഒ��ം
സീലും ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
Secure േകാ�ിആണ.്
6.ഡീെ�യ്ൽസ് എ�ിേമ�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
ഡീൈ�ൽഡ് 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�ു. എ�ിേമ�് റിേ�ാർ��ം ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ എ�ിേമ�് തുക, െതാഴിലാളികള�െട
എ�ം ഏെ�ടു� �പവർ�ി തുട�ിയവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.
7.അബ്സ്�ടാക്�്എ�ിേമ�:്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
8.േ�ഡായിങ്ആ� ്ഡിൈസനിങ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
9.ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
10.അേലാേ�ഷൻേഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
11.മ�േറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. െവ�ിതിരു�ലുകൾ
ഇ�ായിരു�ു.
ഹാജർ, േവതനം,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളികള�െട
ഒ�്,AE ഒ�്, മാ�ിെ� ഒ�് എ�ിവ കൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���്.
12.മ�േറാൾ മൂെമ� ് �ിപ് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
അതിൽ �പവർ�ിയുെട േപര,് ആ�ൻ �ാൻ യൂണിക്
ഐഡി, AS, TS ന�ർ തീയതി, എ�ിേമ�് തുക, �പവർ�ി



ആരംഭി� തീയതി തുട�ിയവ
േരഖെപടു�ിയി���ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു.
13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണവുംആയിരു�ു.
14.FTO േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
15.M ബു�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. സാ��െ�ടു�ിയ
സർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ ഒെ�ാ�ും
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
16.GEO Trake േഫാേ�ാ :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
17.3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.പണി
െചയ്തു െകാ�ിരി�ു�തും പണി െചയ്തു കഴി�തുമായ
േഫാേ�ാ �ഗാഫ് ഉ�ായിരു�ു.പണി െച���തിന് മു�ു�
േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഇ�.
18.വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
അത്പൂർണമായിരു�ു.
19.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�ായിരു�ു.
*.കവർ േപജിൽ�പവർ�ിയുെട േപര,് AS, TS ന�ർ, തീയതി
എ�ിേമ�് തുക, �പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി, അവസാനി�
തീയതിഎ�ിവ േരഖെപടു�ിയി���്.
. െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമായിരു�ു.
*െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്.അത് പൂര്ണമായിരു�ി�.
വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.
40 ദിവസ�ളിലായി 709 �പവർ�ി ദിവസ�ൾ എ�ാണ്
എഴുതിയിരി�ു�ത്. എ�ാൽ M ബു�ിൽ 704 െതാഴിൽ
ദിന�ൾഎ�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
*.�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ
എഴുതിയി���്.
*.െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

*.സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.



ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ

സതീഷ്കുമാറിെ� പുരയിട�ിൽ 6 മഴ�ുഴി, തടയണ, നീർചാലു
േകാരൽ, ഇ�ി, മ�, വാഴ കൃഷി െചയ്തിരി�ു�ു. 1 മഴ�ുഴിയിൽ
വാഴ ന�ിരി�ു�ു. ബാ�ിയു�വ മ�് െകാ�് നിമ� നിലയിൽ
ആയിരു�ു. വാഴ കൃഷി കുെറെയാെ� പ�ി നശി�ി�� എ�് ഉടമ
പറ� .ു

മിനികുമാരിയുെട പുരയിട�ിൽ െത�ിന് തടം എടു�ൽ, റ�റിന് തടം
എടു�ൽ, 1 മഴ�ുഴി, നീർ�ാൽ േകാരൽ തുട�ിയവ െചയ്തിരി�ു�ു.
മഴ�ുഴി മ�് െകാ�് നിമ� നിലയിൽആയിരു�ു.

ജുൈനദ ബീവിയുെട പുരയിട�ിൽ വാഴയ്�് കുഴി എടു�ൽ, െത�ിന്
തടം എടു�ൽ, ഭൂമി കൃഷി�നുേയാജ�ം ആ�ി വാഴ, മുളക,് പ��റി
എ�ിവ ന�ിരി�ു�ു.3 മഴ�ുഴി ക�ു.

മുരുേകശൻ വസ്തുവിൽ റ�റിന് തടെമടു�ൽ, 3 മഴ�ുഴി എ�ിവ
ക�ു. മഴ�ുഴികൾഎ�ാം കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു�ു.

രാമച��ൻ നായരുെട വസ്തുവിൽ തരിശു ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ി വാഴ
ന�ിരി�ു�ു.

എം.ബു�് �പകാരം െചറിയ കുഴികൾ-300, ബ�്-2, മഴ�ുഴി-22 എ�ിവ
െചയ്തിരി�ു�തായി േരഖെപടു�ിയി���്. ഫീൽഡിൽ 8 മഴ�ുഴി
മാ�തം കാണൻ സാധി��. ഫീൽഡിൽ ബ�് ഒ�ും ക�ി�. കൂടാെത
ഡിസ്േ� േബാർഡുംകാണാൻകഴി� .ു

ഫയൽ: 7

വർ�് േകാഡ:് 314694
�പവർ�ിയുെട േപര:് കദളി ഫാർേമഴ് സ് പാ��ിെനടു�
തരിശുഭൂമി കൃഷി�നുേയാജ�മാ�ലും മ�് ജല സംര�ണ
�പവർ�ിയും



�പവൃ�ി തുട�ിയത്:04/09/2018
�പവർ�ി അവസാനി�ത്:6/11/2018 (കവർ േപജിൽ
െതാഴിൽ തുട�ിയ തീയതിയും െതാഴിൽ അവസാനി�
തീയതിയും വ�ത�ാസമായി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു: 06/09/2018
- 02/11/2018)
െതാഴിൽദിന�ൾ:666
അട�ൽതുക:1,89,000

ഫയൽ െവരിഫിേ�ഷൻ

കവർേപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത് വാർഷിക മാ�ർ͠
സർ�ുലർ �പകാരം ഉ�തായിരു�ു.ജി�ാ, േ�ാ�്, വിേ�ജ്,
പ�ായ�്, �പവർ�ിയുെട േകാഡ,് �പവർ�ിയുെട േപര,്
�പവർ�ി തുട�ിയത്, െതാഴിൽഅവസാനി�ത് തുട�ിയവ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. എ�ാൽ എ�ാ വിവര�ള�ം
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. നിേയാജകമ�ലം, ജിേയാ ടാഗിംഗ്
അസ�,് ജി.ആർ. എസിെ� േപര് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.
െച�് ലി�്ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.͠
ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.͠
�പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ͠

ഉ�ായിരു�ു. ഇത് പൂർ�മായും
പൂരി�ി�ിരു�ി�.സാേ�തിക വിദഗ്ധൻ ഒ�് സീൽ തീയതി
എ�ിവഇ�ായിരു�ു.
സാേ�തിക അനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു�ു. ജനകീയ͠

ഭാഷയിെല സാേ�തിക അനുമതിയും ഉ�ായിരു�ു.
എ.ഇയുെടയും ഓവർസിയറിെ�യും ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.
എ�ാൽസീലും തീയതിയും ഇ�ായിരു�ു.



ഭരണാനുമതി ൈഫനലിൽ െപടു�ിയിരു�ു. അതിൽ͠
സാേ�തിക വിദഗ്ധരുെട ഒ�് സീൽ തീയതി ഒ�ും തെ�
ഇ�ായിരു�ു. െസക��ർ േകാ�ി തെ�ആയിരു�ു.

വിശദമായ എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.͠
എ�ിേമ�ിന് കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. എ�ിേമ�് ജനകീയ
ഭാഷയിലായിരു�ു എ�ിേമ�് റിേ�ാർ��ം അേതാെടാ�ം
ഉ�ായിരു�ു. അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ��ം ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ു
മ�ർ േറാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. തിരു�ലുകൾ͠

ഒ�ും തെ� ഇ�. എ�ാ വിവര�ള�ം കൃത�മായി
പൂരി�ി�ിരു�ു.
മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത്͠

പൂർണമായും േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�. ഓഫീസറിെ�
ഒ�്,തീയതി,സീൽഒ�ുംതെ� േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.
േവതന�ിെ� ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. മ�ർ͠

േറാളിന് അനുപാതികം ആയ ര�് േവജ് ലി��കൾ ഫയലിൽ
ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.
ഫയർ ടാ�ിങ് േഫാറം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു.͠

എ�ാവിവര�ള�ംകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.
ൈസ�് ഡയറി ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു. എ�ാ͠

വിവര�ള�ം പൂർണമായി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ

ൈഷലജ കുമാരി എ� ആളിെ� വസ്തുവിൽ കദളി
ഫാർേമഴ്സ് പാ��ിെനടു� തരിശുഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ�ിയ �പവർ�ിയാണ് അവിെട
െചയ്തിരി�ു�ത്. വാഴ, ഞാറ് എ�ിവ ന�ിരി�ു�ു. ന�



രീതിയിൽതെ�വസ്തു പരിപാലി�� േപാരു�ു.

ഡിസ്േ� േബാര്ഡിനായി എം.ബു�ിൽ 3000 രൂപ͟
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു. �പവർ�ി �ല�് ഡിസ്േ�
േബാർഡ ്കാണാൻസാധി��.

M.ബു�ിൽ 1 കുളം, 1 ൈജവേവലി എ�ിവ͟
നിർമി�ിരി�ു�തായി േരഖെപടു�ിയി���് എ�ിലും
അെതാ�ും ഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി�ി�.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ� ്:
16/11/2019 ശനിയാഴ്ച രാവിെല 10.30 ന് ആ��കാൽ വാർഡിെ� �ഗാമസഭ ഇ

എം എസ് ഹാളിൽ െവ�് കൂടുകയു�ായി. ഇ�െ� േയാഗ�ിൽ െതാഴിലുറ�്
െതാഴിലാളികൾ, വാർഡ് െമ�ർ, വി ആർ പിമാർ, കൺവീനർമാർ, പ�ായ�്
ഓവർസിയർമാർ തുട�ിയവർ പെ�ടു�ു. വി ആർ പി റീന ആമുഖം
പറ�ുെകാ�് േയാഗ നടപടികൾആരംഭി��.ആമുഖ�ിൽഅധ��യായി 100
െതാഴിൽ ദിന�ൾ പൂർ�ിയാ�ിയ �ശീ.ജുൈനദ ബീവിെയ തിരെ�ടു�ു. വി
ആർപിഅപർണെതാഴിലാളികൾ�് �പതി�െചാ�ി െകാടു�ു.എ�ിേ�ർ�
എ�ാവർ�ും �ശീ.ഷീബ സ�ാഗതം പറ�ു. അതുകഴി�് �ഗാമസഭ ആ��കാൽ
വാർഡ് െമ�ർ പി.രാേജ��ൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. േശഷം വി ആർ പി അ�ു
�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് അവതരി�ി��. െതാഴിലാളികള�െട പ�് അവകാശ�ൾ വി
ആർ പി ബിസ്മി പറ�ുെകാടു�ു. അത് കഴി�് െതാഴിലാളികള�െട
സംശയ�ൾ, േചാദ��ൾ, �പശ്ന�ൾ എ�ിവ പറയുവാനായി ചർ�യിേല�്
കട�ു.
ചർ�:
അംബിക: ജൂൈല മാസ�ിൽ പണി െചയ്തതിന് േവതനം ഇതുവെരയും͠

കി�ിയി�ി�. 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം െകാടു�ണം
എ�ാണേ�ാ നിയമം. എ�ി��ം ഇതുവെരയും ഞ�ൾ�് അ�െന േവതനം
ലഭി�ി�ി�.
ഗീതാകുമാരി: ജൂൈല മാസ�ിനു മുേ� പണി െചയ്തതിൽ നാല് ദിവസെ�͠

േവതനം മാ�തേമ കി�ിയി����.ബാ�ി ലഭി�ി�.
സബീന: ചില െതാഴിലാളികൾ�് േവതനം കി�ി. ചില െതാഴിലാളികൾ�്͠

േവതനംകി�ിയി�.
അംബിക: ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് ഇ�. െതാഴിലാളികൾ�് എെ��ിലും͠

അപകടം പ�ിയാൽ െവ�് േക�ാൽ പ�ിേയാ തുണിേയാ ഒ�ുംതെ�യി�.



വീ�ിൽ െച�തിനുേശഷമാണ് ൈകകാലുകൾ െഡേ�ാൾ ഉപേയാഗി�്
വൃ�ിയാ�ു�ത്.
സുനിത: വിമല, സരസ�തി എ�ിവരുെട പുരയിട�ിൽ െചയ്ത മഴ�ുഴികൾ͠

കാണാ�തിനുകാരണം മഴെപയ്തുഅവമൂടി േപായതുെകാ�ാണ്.
എലിസബ�്:ൈകയുറ,ബൂ�്എ�ിവഇ�.͠
പദ്മാ�ി: ര�ുതവണ ഞാൻ ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് വാ�ി�� െകാടു�ു.͠

പേ�ഇതുവെരയുംഅതിെ�ൈപസകി�ിയി�.
ജുൈനദ: ആശുപ�തിയിൽ േപായി വരാനും ഒ.പി ടി��ിനുെമാെ� ൈപസ͠

ഒരുപാട് ആകു�ു�.് ആശുപ�തിയിൽ നി�ും കൃത�മായി മരു�ുകൾ ഒ�ും
തരു�ി�.ഇതിന്എെ��ിലും നടപടി ഉ�ാകണം.
സേരാജം: �ിരം േജാലി�് വരു� ചില െതാഴിലാളികള�െട േപരുകൾ ചില͠

സമയ�് മ�ർ േറാളിൽഅ�ടി�� വരു�ി�.
ൈഷല: ടാർേപാളിൻ ഇ�. ഒ.പി ടി��് െകാടു�ു� ൈപസ മാ�ി തരണം.͠

�പവർ�ി�ല�് ഉപേയാഗി�ു� പാ�ത�ൾഎ�ാം ഇ�ാതായിേ�ായി.പിെ�
ഡിസ്േ� േബാർഡ ്െവ�തിെ�തുകകി�ാനു�.്

എ�ാം മറുപടി പറ�ത് ഓവർസിയർ ജാബിർ ആണ്. അവ ചുവെട
േചർ�ു�ു.
1)േകരള�ിൽ ഉ� ഒരു െതാഴിലാളികൾ�ും ജൂൈല മാസം െതാ��� േവതനം
കി�ിയി�ി�. കാരണം േക���ിൽ നി�് പണം അയ�ു�ി�. പണം അയ�ാൽ
ഉടൻ തെ� നി�ള�െട അ�ൗ�ുകളിൽ േനരി�് എ�ു�തായിരി�ും. േവതനം
ഒരി�ലും തരാതിരി�ി�. എ�ായാലും െപെ��് തെ� നി�ള�െട എ�ാം
േവതനംകി��ം.
2)ഗീതാകുമാരി പറ�തിൽ അ�െന ഒരി�ലും വരാൻ സാധ�തയി�.
എ�ാവർ�ുംകി�ിയി��െ��ിൽനി�ൾ�ും ഉറ�ായും േവതനംകി��ം.
3)സബീന എ� വ��ിയുെട േചാദ��ിന് മറുപടിയായി പറയുവാനു�ത്
േനരെ� പറ�ത് തെ�യാണ്. എ�തയും േവഗം നി�ള�െട എ�ാം േവതനം
കി��ം.
4)ഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് വാ�ിയി�്അതിെ�ബി�് െകാ�ുവരിക.
5)മഴ�ുഴി കാണാ�ത് കാരണം മഴെപയ്ത് മൂടി േപായതാണ് എ�് നി�ൾ
എ�ാവരും പറയു�ു�.് പേ� ചില മഴ�ുഴികൾ ഫീൽഡിൽ കാണാൻ
സാധി�ി���് എ�് വി ആർ പിമാർ റിേ�ാർ�ിൽ വായി�ുകയു�ായി. മഴ�ുഴി
കാണാൻ പ�ിയ �ല�് എ�ാ മഴ െപയ്തിേ�. മഴ�ുഴി മുടി േപായ
�ല�ളിൽ മാ�തമാേണാ മഴെപയ്തത്. അതുെകാ�് അെതാരി�ലും ഒരു
കാരണമായി പറയാൻ സാധി�ി� ഒരു �പവർ�ി െചയ്താൽ അത് മൂ�ുവർഷം
വെരഎ�ിലും നിലനിൽ�ണംഎ�ാണ്.
6)ൈകയുറ, ബൂ�് എ�ിവ വാ�ിയതിനു േശഷം അതിെ� ജി എസ് ടി ബിൽ



െകാ�ുവരിക.
7)ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് വാ�ി�തിെ� ജി എസ് ടി ബിൽ െകാ�ുവ�ാൽ
അതിെ� തുക നി�ൾ�് കി���തായിരി�ും. ജി എസ് ടി ബിൽ മാ�തേമ
െകാ�ുവരാൻപാടു��.കാരണംആബി�് കാണി�ാൽ മാ�തേമ നി�ൾ�്തുക
ലഭി�ുകയു��.
8) ഒപി ടി��് ഒെ�നി�ൾൈപസ െകാടു�ു മതിയാകൂ.അതിന് എെ��ിലും
സഹായ�ൾെച�ാൻപ��േമാഎ�്ഞ�ൾേനാ�െ�.
9)സേരാജം പറ� േചാദ��ിന് മറുപടിയായി ക����റിൽ അ�ടി�ു�തിന്
മിേ��് കാരണമാണ് ചില െതാഴിലാളികള�െട േപരുകൾ െമേ�ടായിൽ അ�ടി�
വരാ�ത് അ�െന എെ��ിലും നട�ു�ുെ��ിൽ അത് അേ�ാൾ തെ�
പ�ായ�ിൽവിളി�്അറിയിേ��താണ്.
10)നി�ൾ�് ആവശ�മായ അത�ാവശ� സാധന�ൾ വാ�ിയി�് അത് ജി എസ് ടി ബിൽ

െകാ�ുവ�ാൽ പ�ായ�ിൽ നി�ും ഫ�് അനുവദി�ു�താണ.് പല വാർഡുകളിലും
ഡിസ്േ� േബാർഡ് െവ� ൈപസ കി�ാനു�.് കുറ�് ഫ�് െസ�ക�റിയുെട അ�ൗ�ിൽ
വ�ി���.് െസ�ക�റി ആണ് ഒ�ി�� നി�ൾ�് തേര�ത.് െസ�ക�റി കുറ�് ദിവസമായി
ലീവിൽ ആയിരു� .ു െസ�ക�റി തി�ളാഴ്ച മുതൽ ഓഫീസിൽ വരുെമ�് അറിയി�ി���്
അതിനുേശഷം എ�ാവരുെടയുംൈപസകി���തായിരി�ും.

ചർ� മറുപടികൾ�് േശഷം �ഗാമസഭയിൽ വായി� റിേ�ാർ�് പാസാ�ാേമാ എ�്
അധ��ൻ േചാദി�ുകയും െതാഴിലാളികൾ പാ�ാ�ാം എ�് പറ�്ൈകയടി�ുകയും

െചയ്തു. അവസാനമായി ഓവർസിയർ അന�ു കൃത�ത പറ�ു െകാ�്

േയാഗനടപടികൾഅവസാനി�ി��.

നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ�ായു�നിർേ�ശ�ൾ

 ബി.ഡി.ഒ.

 ഒ�ിെനാ�ം തീയതികൂടിഇടുവാൻ�ശ�ിേ��താണ്

 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�ു�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�ു�
തിലുംപാകെ�ടു�ണം.ഈമ�ർേറാൾവിതരണംെച��ക,
പ�ായ�ുകള�െടെതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടനിർവഹണേമൽേനാ�ംവ
ഹി�ു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.


