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ആമുഖം 

1. ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽ
ആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുുംസ്ുഗ്രധാനവുുംശക്തവുമായനിയമ
മാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും.ഇ
രയയിടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെടതാഴിൽടെയ്യു
വാനുള്ളഅവകാശടത്തസ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനാ
യിഇരയൻരാർലടമൻറ്അുംരീകരിച്ച്്, 
ഗ്രസ്ിഡൻറ്ഒപ്പുവച്ച 2005 

ടസ്പ്റ്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനില
വിൽവന്നു.   

2. ഇരയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധി
ഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും
രുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരുന്ന
തിടനതുെർന്ന്രാർലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേ
ശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാഥമികലക്ഷയും
ഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർ
ഷും 100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്. 

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും  

ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുുംഅതിലൂ
ടെോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുുംആണ്
ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കുകയുും
മാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെകുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശ
ഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുുംകരകയറാൻടതാഴിലു
റപ്പുരദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു. 
ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനത്തിലൂടെഓദരാ  

ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുുംവിഭവാെിത്തറശക്തമാക്കുകയുും, 

അതിലൂടെവരൾച്ച, മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, 

വനനശീകരണുംതുെങ്ങിയരാരിസ്ഥിതികഗ്രശ്നങ്ങളിൽനി
ന്നുുംസ്ുംരക്ഷണുംനൽകുകയുുംഅതിലൂടെഉത്രാേനും, 



ഉത്രാേനക്ഷമതഎന്നിവവർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുുംരദ്ധതിഗ്രവ
ർത്തനങ്ങളിൽകൂെികഴിയുന്നു. 
ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനത്തിന്ഏറ്റവുുംഗ്രധാനടപ്പട്ടഘെ
കമാണ്ജലസ്ുംരക്ഷണവുുംഅതിൻടറസ്ുരക്ഷിതതവവുുംഇവ
ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽഉറപ്പവരുത്തുവാൻകഴിയു
ന്നു. 

3. 2018-

ൽദകരളുംഏറ്റവുുംവലിയഗ്രളയേുരരുംഏറ്റുവാങ്ങിയനാ
ൊണ്.ദകരളത്തിടലഎലലാജിലലകളിലുുംഈഗ്രളയുംവളടരയ
ധികുംേുരരങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.അദതദകരളുംത
ടന്നയാണ്മാർച്ച്മാസ്ദത്താെുകൂെിശക്തമായവരൾച്ചയുുംകു
െിടവള്ളക്ഷാമവുുംഅനുഭവടപ്പെുന്നത്.ഈഅവസ്രത്തിലാ
ണ്എഗ്തദയാനൂറ്റാണ്ടുകളായിനാുംനിർമ്മിച്ചകിണറുകൾ, 

കുളങ്ങൾഎന്നിവയുടെഗ്രാധാനയുംതിരിച്ചറിയുന്നത്.ജലസ്ു
രക്ഷടയകുറിച്ച്െിരിക്കുദമ്പാൾഅതിനുദവണ്ടവലിയസ്ാ
ദങ്കതികവിേയടയകുറിച്ചാണ്നാുംആേയുംെിരിക്കുക. 

ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിനമുക്ക്ഗ്രധാനമായുുംകാണാൻകഴിയു
ന്നഒരു  വസ്തുതയാണ്മഴക്കുഴികൾ. 

ഇവയുടെനിർമ്മാണഗ്രവൃത്തികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂെു
തലായുുംഗ്ശദ്ധടെലുത്തിയാൽഭൂരർഭജലടത്തഅളവിടനന
മുക്ക്നലലരീതിയിൽഉയർത്തുവാൻസ്ാധിക്കുന്നു.ഗ്രധാനമാ
യുുംദമൽപ്പറഞ്ഞഗ്രശ്നങ്ങൾജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുുംജലസ്ുംഭ
രണത്തിന്കാരയമായരീതിയിൽതടന്നബാധിക്കുന്നു. 

4. രതിമൂന്നാുംരഞ്വത്സരരദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്പ്ബ
ന്ധടപ്പെുത്തികാർഷികരദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, 

കാർഷിദകാത്രാേനത്തിൽസ്വയുംരരയാപ്റ്തതകകവരിക്ക
ൽ, 

തരിശുഭൂമികളിലുുംസ്വകാരയഭൂമിയിലുുംടരാതുസ്ഥാരന
ങ്ങളിലുുംഫലവൃക്ഷങ്ങൾടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, 

എന്നിവനെത്തിവരുന്നു. 
രഞ്ായത്തിടലവിവിധദതാെുകളിൽതെയണനിർമ്മിക്കുക
യുും, കുളങ്ങൾ, രെുതാക്കുളും, നീർക്കുഴി, കയ്യാലനിർമാണും, 



കിണർറീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജലസ്ുംരക്ഷണവുുംഉറ
പ്പുവരുത്തുന്നു.  
ഇങ്ങടനമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധ
തിരുണദഭാക്താക്കളായജനങ്ങൾക്ക്്ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറ
പ്പാക്കുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരുംടമച്ചടപ്പെു
ത്തുന്നു. 

5. നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ളരദ്ധതിനിർവഹണത്തിലൂടെഗ്രാമീണ
ദമഖലയുെസ്ുസ്ഥിരആസ്തി വികസ്നും 

എന്നതാണലക്ഷയുംടവക്കുന്നത്.2005-

ൽഗ്രാബലയത്തിൽവന്നനിയമമനുസ്രിച്ച്ഇരയയിടല200 

ജിലലകളിൽഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽനെപ്പിലാക്കുകയുും2008-

ൽമുഴുവൻജിലലകളിദലക്കുും വയാരിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്തു 
.അതനുസ്രിച്ച്ദകാട്ടയുംജിലലയിലുുംരദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങൾ
തുെങ്ങുകയുുംഇദപ്പാഴുുംതുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയുുംടെ
യ്യുന്നു. 

തതാഴിലുറപ്പ്നിയമംതതാഴിലാളിേൾക്്്

ഉറപ്പ്നൽേുന്നപത്ത്അവോശങ്ങൾ 

• ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; 

ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

• അദരക്ഷിച്ച് 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ
വുുംആയതിന്കകപ്പഗ്റ്റസ്ീതലഭിക്കുന്നതിനുുംഉള്ളഅവകാശും- 

ടഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

• അടലലങ്കിൽടതാഴിലിലലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവ
കാശുംആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 &രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 

1/2) 

• ടഷൽഫ്ഓഫ്ദഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

• അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാ
ശുംഅടലലങ്കിൽദവതനത്തിന്ടറ  10% 

അധികുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 



• കുെിടവള്ളും,വിഗ്ശമസ്ൗകരയും,ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയുംഇവ
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശുംടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

• 15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാ
ശും 

• ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്  

നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശും 

• സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാ
ശും 

• ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

ത ൊഴിലൊളികളുതെ കെമകൾ 

❖ കൃതയസ്മയത്ത്ടതാഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 

❖ ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്ക്ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയുും
കൃതയമായിരടങ്കെുക്കുക 

❖ രണിസ്ഥലത്ത്ലാസ്റ്റികവസ്തുക്കൾഉരദയാരിക്കുവാദനാക
ത്തിക്കുവാനുുംരാെുള്ളതലല 

❖ സ്ിറ്റിസ്ൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്പഗ്രവൃത്തിയുടെആരും
ഭഘട്ടത്തിൽതടന്നനിർബന്ധമായുുംവയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

❖ ഗ്രകൃതിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായഗ്രവൃത്തികൾഏടറ്റ
െുത്ത്നെപ്പിലാക്കുക. 

❖ ആസ്തിസ്ൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്രവൃത്തികൾ   

കടണ്ടത്തിദമറ്റ്്ടനയുുംരഞ്ായത്ത്അധികൃതടരയുും    

അറിയിക്കുക. 

❖ മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിഗ്രകാ
രുംടതാഴിലാളികൾദക്കവണ്ടആനുകൂലയങ്ങടളകുറിച്ചുുംഅ
തുമായിബന്ധടപ്പട്ടആവശയകതടയക്കുറിച്ചുുംനിയമത്തി
ന്ടറആമുഖത്തിൽഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

❖ ടതാഴിലാളികളുടെയുുംഅവരുടെആനുകൂലയങ്ങളുദെയുും
കുറിച്ച്ഒരുതനതായവിശേീകരണുംഈറിദപ്പാർട്ട്മുഖാരരും
ടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്ക്എത്തിക്കുവാൻസ്ാധി
ക്കുും.ഈറിദപ്പാർട്ട്അെിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങൾക്ക്ഗ്രാപ്റ്തമാ



ക്കാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്തുതാരരമായകാരയങ്ങൾ
കകവരിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്ഏവർക്കുുംകഴിയടട്ട. 

ത ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതെെുത്ത്തെയ്യൊൻ 
പെിയപ്പവൃത്തികൾ 

1. വിഭൊഗംഎ 

:ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതുഗ്ര
വൃത്തികൾ 

2. വിഭൊഗംബി: 
സ്മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള
വയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡിക 

5ൽരരാമർശിക്കുന്നകുെുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും 

3. വിഭൊഗംസി: 
ദേശീയഗ്രാമീണഉരജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസ്രി
ക്കുന്നസ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക്ടരാതുഅെിസ്ഥാനസ്ൗ
കരയങ്ങൾ 

4. വിഭൊഗം ഡി: ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

സസൊഷ്യൽഓഡിെ് 
ടരാതുസ്മൂഹുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതുധനും
ടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുുംരരസ്യവുുംസ്വതഗ്രവുമായനെ
ത്തുന്നരരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയഓഡിറ്റ്.ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും
അനുശാസ്ിക്കുന്നതവർഷത്തിൽഎലലാവാർഡിലുുംരണ്ട്ഗ്രാവശയും
ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭനിർബന്ധമായുുംനെദത്തണ്ടതാണ്.സ്ു
താരയതഉറപ്പുക്കുവരുത്തി, 
അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുുംഅതുവഴിസ്ദ്ഭരണുംസ്ാധയമാന്നതി
നുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്സ്മൂഹടത്തരാകടപ്പെുത്തുന്നു.രദ്ധതിവി
ഭാവനുംടെയ്യുന്നരീതിയിൽരുണദഭാക്താക്കളുടെജീവിതസ്ാഹെ
രയത്തിൽഫലഗ്രേമായമാറ്റുംസ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്ടരാതുരണുംശരി
യായരീതിയിൽവിനിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്റ്തികകവരിച്ചിട്ടു
ദണ്ടാഎന്നവിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നു. 



കഴിഞ്ഞരത്തുവർഷമായിതുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്നരദ്ധതിഗ്ര
വർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള  സ്ാമൂഹികഓഡിറ്റ്, 
ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമുംടസ്ക്ഷൻ 17 (2) 

അനുസ്രിച്ച്എരുദമലിരഞ്ായത്തിൽരത്താുംവാർഡ്പതുമരുംരാ
റയിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23 വടരനെത്തടപ്പട്ടു. 

സസൊഷ്യൽഓഡിെ്പ്പപ്കിയ 

1 പശ്ചൊത്തലംഒരുക്കൽ 

ദലാക്ക്തലത്തിലുുംഗ്രാമരഞ്ായത്ത്തലത്തിലുുംരദ്ധതിനിർവ
ഹണഉദേയാരസ്ഥനായദലാക്ക്ഓഫീസ്ർ (BDO), 

രഞ്ായത്ത്ടസ്ഗ്കട്ടറി, 
മറ്റ്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർതുെങ്ങിയവരുമായിദലാക്ക്റിദസ്ാ
ഴ്സസ്ദരഴ്സസ്ൺനെത്തിയകൂെിയാദലാെനയിൽഉരുത്തിരിഞ്ഞതി
നനുസ്രിച്ച്്  
തുെർഗ്രഗ്കിയകൾആസ്ൂഗ്തണുംടെയ്യുകയുുംദസ്ാഷയൽഓഡി
റ്റ്ഗ്രാമസ്ഭാതീയതിനിശ്ചയിക്കുകയുുംടെയ്യുന്നു. 

2. ഫയൽപരിസ ൊധന 

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിയതിയ്ക്ക്  
മുൻരുള്ളആറ്മാസ്ക്കാലയളവിൽവാർഡിടലഗ്രവൃത്തിഫയലു
കൾ, ഏഗ്ഴജിസ്റ്ററുകൾ, 

അദതാടൊപ്പുംഅനുബന്ധദരഖകളുുംസ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധനനെത്തു
ന്നു. 

3. പ്പവൃത്തിസ്ഥലപരിസ ൊധന 

ഓദരാഗ്രവൃത്തിയുുംഎസ്റ്റിദമറ്റിൽഗ്രതിരാേിക്കുന്നഅളവിലുും
രുണത്തിലുുംനെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാഎന്നുുംആഗ്രവൃത്തിയുടെ
രുണഫലത്തിന്ടറ  

വയാപ്റ്തിതിട്ടടപ്പെുത്തുകയുുംഗ്രസ്തുതടതാഴിലിെങ്ങളിൽടതാഴി
ലാളികൾക്കലഭിദക്കണ്ടഅവകാശആനുകൂലയങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ
എന്നുും  ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധനയിലൂടെലക്ഷയുംടവക്കുന്നു. 

4. വീെുവീെൊന്തരംഉള്ളവിവരസ ഖരണം 



രദ്ധതിരുണദഭാക്താക്കളുടെവീെുവീൊരരുംടെന്ന്ദനരിൽക
ണ്ട്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണടത്തക്കുറിച്ചുുംരു 

ണഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  

അഭിഗ്രായങ്ങളുുംനിർദേശങ്ങളുുംസ്വരൂരിക്കുന്നു. 

5. ത ളിവ്സ ഖരണം 

ഫയൽരരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധന, 

വീെുവീൊരരുംഉള്ളവിവരദശഖരണുംതുെങ്ങിയഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ
കടണ്ടത്തലുകളുടെവസ്തുനിഷ്ഠമായടതളിവ്ദശഖരണുംനെത്തു
ന്നു. 

6. സൊമൂഹ്യ  സബൊധവൽക്കരണം 

സ്ാമൂഹയഇെടരെലുകളിലൂടെരദ്ധതിവിജയുംഉറപ്പുവരുത്തി
രൗരാവദബാധും  

ഉയർത്തുകയുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയവിജയിപ്പിക്കുകയുും
ടെയ്യുന്നതിന്ആവശയമായദബാധവൽക്കരണുംഗ്രവർത്തനങ്ങൾ
നെപ്പിലാക്കുന്നു. 

7. റിസപ്പൊർട്ട് യ്യൊറൊക്കൽ 

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയയിടലകടണ്ടത്തലുകളുുംനിരമനങ്ങ
ളുും, നിർദേശങ്ങളുും  

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയിൽെർച്ചടെയ്ത്അുംരീകാരുംനെ
ത്തുന്നതിനാവശയമായകര്റിദപ്പാർട്ട്തയ്യാറാക്കുന്നു. 

8. സസൊഷ്യൽഓഡിെ്പ്ഗൊമസഭ 

രശ്ചാത്തലുംഒരുക്കൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടേിനത്തിൽസ്ൗ
കരയഗ്രേമായസ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസ്ഭദെർന്ന്കര്റിദപ്പാർട്ട്അവതര
ണവുും, െർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽഗ്രഗ്കിയകളുും, 

അുംരീകാരുംദനെിടയെുക്കുകയുുംതുെർനെരെികളുുംകകടകാള്ളു
ന്നു 
 

കതെത്തിയ അവകൊ  നിസഷ്ധങ്ങൾ 



✓ ടതാഴിലാളികൾക്കു അവരുടെ അവകാശങ്ങടള കുറിച്ച്  
ഒരു അറിവുും ഇലലായിരുന്നു.  

✓  ടതാഴിലാളികദളാ് സ്ുംസ്ാരിച്ചതിൽ നിന്നുും 

സ്മയബന്ധിതമായി കൂലി ലഭിക്കുന്നിലലന്നു അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു.  
✓  ഗ്രാഥമിക സ്ുരക്ഷാ കിദറ്റാ ഒന്നുും ലഭിക്കുന്നിലല. 
✓  ടതാഴിലാളികൾ ആരുും തടന്ന അവരുടെ ആവശയങ്ങൾ 

തുറന്നു രറയുന്നിലല, ദവതനും കിട്ടിയിടലലങ്കിദലാ, ദജാലി 
കറക്ടറ്റ് ആയി കിട്ടിയിടലലങ്കിദലാ ഒടക്ക രരാതി 
ടകാെുക്കാൻ അവർക്ക് ദരെിയാണ്. കാരണും അവരുടെ 

ദജാലി ഇലലാതാകുും എന്നാണ് രറയുന്നത്. 

✓ ടതാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നിലല   
      (ൊർപ്പ, ബൂട്ട്,കകയുറ )  

✓ ദജാലി ടെയ്ത് 15 േിവസ്ത്തിനകും കൂലി ലഭിക്കുന്നിലല.   
✓ തതൊഴിൽ തെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ ൊർഡ് കൊണൊൻ 
സൊധിച്ചു .എന്നൊൽ ബ ൊർഡ് വച്ചതിനുള്ള രൂപ 
പഞ്ചൊയത്തിൽ നിന്നുും ലഭിച്ചിട്ടിലല.  
ഫയൽ വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട   
ഫയൽ നമ്പർ 1 
👉വർക്ക  ബകൊഡ് :1614004004/IF/361484 
👉പ്പവർത്തിയുതെ ബപര് : എട്ടൊും വൊർഡിതല 
കുമൊരി, മൊലതി  അമ്മ തുെങ്ങിയവരുതെ 
ഭൂമിയിൽ നീർത്തെൊധിഷ്ഠിത മണ്ണക ജല സുംരക്ഷണ 
പ്പവർത്തികൾ 
👉അെങ്കൽ തുക :200000 
👉െിലവൊയ തുക :199116 
👉തതൊഴിൽ തുെങ്ങിയത് :15 /11/2018 



👉തതൊഴിൽ അവസൊനിച്ചത് :25/12/2018 
👉ആതക തതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :708 
👉മസ്ബപ്െൊൾ എണ്ണും :20 
✒️കവർ ബപജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.അതിൽ 
എലലൊും വിവരങ്ങളുും  
ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നു എന്നൊൽ M 
 ുക്ിതല െിലവൊയ തുകയുും കവർ ബപജിതല 
െിലവൊയ തുകയുും തമ്മിൽ വയതയൊസും 
കൊണുന്നു.  
കവർ ബപജിൽ 191326+4236+3000=198562 
M  ുക്ിൽ 708x 271=19186 
708x6 = 4248 
ബ ൊർഡ് = 3000 
ബെൊട്ടൽ = 199116 
✒️തെക്ക ലിസ്റ്റക ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  
✒️ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ബകൊപ്പി ഫയലിൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  
✒️ഭരണൊനുമതി, സൊബങ്കതിക അനുമതി ഫയലിൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു.ഭരണൊനുമതിയിൽ പ്പവർത്തിയുതെ 
ബപര്, എസ്റ്റിബമറ്റക തുക തുെങ്ങിയ 
ബരഖതപെുത്തിയിരുന്നു. Secure ബകൊപ്പി ആണ്. 
സൊബങ്കതികൊനുമതിയിൽ  പ്പവർത്തിയുമൊയി 
 ന്ധതപട്ടു തുക, പ്കമനമ്പർ, സൊബങ്കതിക അനുമതി  
നമ്പർ, സൊബങ്കതിക അനുമതി തുക, തതൊഴിൽ 
ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് 



എഞ്ചിനീയർ, അതപ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഓവർസിയർ എന്നിവരുതെ ഒപ്പക 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു.എന്നൊൽ തീയതിയുും സീലുും  
ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. Secure ബകൊപ്പി ആണ്.  
✒️ഡീറ്ററ്റൽഡ് എസ്റ്റിബമറ്റക ഫയലിൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു. എസ്റ്റിബമറ്റിൽ കവർ ബപജ് 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭൊഷയിൽ 
ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുതെ ബപര്, 
പഞ്ചൊയത്തിന്റതെ ബപര്, ബലൊക്ക , ജിലല,  അെങ്കൽ 
തുക, തതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണൊനുമതി നമ്പെുും 
തീയതിയുും, പദ്ധതിയുതെ സുംഷിക്ത വിവരണും, 
പദ്ധതിയുതെ ലക്ഷയും എന്നിവ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
അബ്സ്സ്പ്െൊക്ട് എസ്റ്റിബമറ്റക  ഫയലിൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.  
✒️Drawing ആൻഡ് ഡിറ്റസനിങ് ഫയലിൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️ഡിമൊൻഡ് ബഫൊും ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
പ്രൂപ്പക  ആയൊണ് ഡിമൊൻഡ് നൽകിയിരിക്ുന്നത്. 
അതിൽ തതൊഴിൽ കൊർഡ് നമ്പെുും ബപരുും 
ബരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. എന്നൊൽ 
തതൊഴിലൊളികളുതെ ഒബപ്പൊ, ഡിമൊൻഡ് തെയ്യുന്ന 
തീയതിബയൊ ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.   
✒️അബലൊബക്ഷൻ ബഫൊും ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
അത് പൂർണമൊയിരുന്നു.  
✒️3 ബസ്റ്റജ് ബഫൊബട്ടൊപ്രൊഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
അതിൽ 3 ബസ്റ്റജിതലയുും ബഫൊബട്ടൊ  ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  



✒️മസ്ബപ്െൊൾ ഫയലിൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു.തവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നുും കൊണൊൻ 
സൊധിച്ചിലല . മസ്ബപ്െൊളിൽ  ഹൊജർ, ബവതനും 
,ഷൊർപ്പണിങ് െൊർജ്, തതൊഴിലൊളിയുതെ ഒപ്പക 
എന്നിവ ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.ബലൊക്ക  ബപ്പൊപ്രൊും 
ഓഫീസെുതെ ഒപ്പുും സീലുും 
ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 
✒️മസ്ബപ്െൊൾ മൂബവതമന്റ് സ്ലിപ് -ഫയലിൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു. എലലൊും പൂർണമൊയിരുന്നു.  
✒️ബവജ് ലിസ്റ്റക ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല,  
FTOബവജ് ലിസ്റ്റക ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.  
✒️ M  ുക്ക  ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.അതിൽ 
സർട്ടിഫിക്റ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
     💰708x271=191868 
     💰708x6=4248 
    💰Board = 3000 
    💰Total =199116 
         M  ുക്ിൽ CIB നൊയി 3000 രൂപ 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  
✒️GEO പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊ ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
✒️ വർക്ക  കുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്റ്റക  ഫയലിൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് പൂർണമൊയിരുന്നു.  
✒️റ്റസറ്റക ഡയെി  
ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 



🖋കവർ ബപജിൽ എസ്റ്റിബമറ്റക തുക, വൊർഡ്, 
പ്പവർത്തി ആരുംഭിച്ച തീയതി,അവസൊനിച്ച 
തീയതി AS,TS ന്റതെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ 
ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.കവർ ബപജ് 
പൂർണമൊയിരുന്നു. 
🖋തെക്ക ലിസ്റ്റിൽ  പൂർണമൊയിരുന്നു.  
🖋തപ്പൊജക്ടറ്റക  മീറ്റിുംഗ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടക.അതിൽ  
വൊർഡ് തമമ്പർ ഒപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 
🖋തതൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുതെ വൊെക 
ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  
🖋പ്പവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള 
പ്പബയൊജനും,സന്ദർശന കുെിപ്പക  എന്നിവ  
ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 
ഫീൽഡ് തവരിഫിബക്ഷൻ െിബപ്പൊർട്ടക   
രൊധമ്മ, സഫിയ  ീവി,അരുൺ ആശ ബമൊഹൻ,  
മൊലതി അമ്മ,  ജയകുമൊരി എന്നിവരുതെ 
വസ്തുക്ളൊണ് സന്ദർശിച്ചത്. 
 രൊധമ്മ എന്ന വയക്തിയുതെ വസ്തുവിൽ കൊ് 
തവട്ടി തതളിച്ചു. രണ്ടു മഴക്ുഴി തതൊഴിലുെപ്പക 
പണി തെയ്ത സമയത്തക എെുത്തിരുന്നു. അവ 
രണ്ടുും കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. എന്നൊൽ അവ രണ്ടുും 
മഴക്ുഴി ആയി  തുെരുന്നിലല.തതൊണ്ടുും മറ്റുും 
തകൊണ്ടക മൂെിയ നിലയിൽ 
ആയിരുന്നു.വസ്തുവിൽ െബ്ബർ ഉള്ളതിനൊൽ 
മഴക്ുഴിയിൽ തതൊണ്ടുും മറ്റുും ഇട്ടു െബ്ബെിന്റ 



വളമൊയി ഉപബയൊരിക്ുന്നു.   തതങ്ങിന്റ തെും 
എെുത്തു. ഒരു മൺ കയ്യൊല കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 
 സഫിയ  ീവി -െ െിന്റ പ്ലൊറ്റകബഫൊെും 
തവട്ടി.തതങ്ങിന്റ തെും എെുത്തു. വിളയിൽ 
നിൽക്ുന്ന കുരുമുളക്ട തെെികതള 
പരിപൊലിക്ുന്നതിന്റ ബവണ്ടിയുള്ള പ്പവർത്തികൾ 
തെയ്തു. 
 അരുൺ- എന്ന വയക്തിയുതെ വസ്തുവിൽ വര 
ഇെിച്ചു മണ്ണക ബകൊരി മൊറ്റി വസ്തുവിന്റതെ 
പുെകിതല സ്ഥലത്തിൻതെ വീതികൂട്ടി. 
 ആശൊ ബമൊഹൻ -െബ്ബെിന്റ പ്ലൊറ്റകബഫൊെും തവട്ടി. 
തതങ്ങിന്റ തെും എെുത്തു,  വൊഴ കൃഷിക്ൊയി തെും 
എെുത്തു,  പശു ഉള്ള വീ് ആയതിനൊൽ പുലലക 
കൃഷി തെയ്തിരുന്നതൊയുും കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 
ഒരു  ണ്ടക കൊണൊൻ സൊധിച്ചു.എന്നൊൽ അത് 
വയക്തമൊയി മനസ്സിലൊക്ൊൻ സൊധിച്ചിലല,  
തതൊണ്ടുും തെെിയ രീതിയിൽ കലലുും തകൊണ്ടക 
അെിക്ുയിരുന്നു. 
മൊലതി അമ്മയുതെ വസ്തുവിൽ കൊ് തവട്ടി 
തതളിച്ചു. തതങ്ങിന്റ തെും എെുത്തു നീർച്ചൊൽ 
ബകൊരി മൂന്നക മഴക്ുഴി ഒരു കബമ്പൊസ്റ്റക കുഴി 
തുെങ്ങിയ പ്പവർത്തികൾ തെയ്തു. ഒരു മഴ കുഴി  
നലല രീതിയിൽ തുെരുന്നു.ഒരു മഴക്ുഴി മണ്ണു 
തകൊണ്ടക മൂെിയ നിലയിലൊയിരുന്നു. ഒരു കബമ്പൊസ്റ്റക 
കുഴി  തീർത്തുും മൂെിയ നിലയിൽ കൊണതപ്പട്ടു. 



ജയകുമൊരി എന്ന വയക്തിയുതെ വസ്തുവിൽ 
കൊെുതവട്ടിതത്തളിച്ചക ഒരു മഴക്ുഴി ഒരു  
കബമ്പൊസ്റ്റക കുഴി ഒരു  കക്ൂസ് കുഴി എന്നിവ  
കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. കക്ൂസ് കുഴി നിലവിൽ 
ഉപബയൊരിക്ുന്നിലല. വൊഴകുഴി  എെുത്തിരുന്നു. 
ബെന, ബെമ്പക നെുന്നതിനൊയി കൂനകൂട്ടി 
തകൊെുത്തിരുന്നു.തതങ്ങിന്റ തെും തവട്ടി തകൊെുത്തു, 
തുെങ്ങിയ പ്പവർത്തികൾ തെയ്തിരുന്നതൊയി 
കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 
എസ്റ്റിബമറ്റക പ്പകൊരും earthen  ണ്ടക 1,  മഴകുഴി 9 
ആയിരുന്നു. ഒരു  ണ്ടുും 6 മഴ കുഴിയുും 
കൊണൊൻ സൊധിച്ചുള്ളൂ.അതിനു പുെതമ  ഒരു 
മണ്ണക കയ്യൊലയുും ഒരു കബമ്പൊസ്റ്റക കുഴിയുും ഒരു 
കക്ൂസ്സു കുഴിയുും കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

ഫയൽ നമ്പർ 2 
വർക്ക  ബകൊഡ് :1614004004/IF/351307 

👉പ്പവർത്തിയുതെ ബപര് : കുമൊരി രൊധിക  ി  തക എന്ന 

രുണബഭൊക്തൊവിന്റ കുളും നിർമ്മൊണും. 

👉അെങ്കൽ തുക :200000 

👉െിലവൊയ തുക :196346 

👉തതൊഴിൽ തുെങ്ങിയത് :31 /08/2018 

👉തതൊഴിൽ അവസൊനിച്ചത് :25/11/2018 

👉ആതക തതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :M  ുക്ിൽ തതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 698 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നു. എന്നൊൽ റ്റസറ്റക ഡയെി, ഫയലിന്റതെ 

കവർ ബപജിൽ 709 എന്നക ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നു.  



👉മസ്ബപ്െൊൾ എണ്ണും :36 

✒️കവർ ബപജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.അതിൽ എലലൊും 
വിവരങ്ങളുും  ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നു.  

✒️തെക്ക ലിസ്റ്റക ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

✒️ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ബകൊപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

✒️ഭരണൊനുമതി, സൊബങ്കതിക അനുമതി ഫയലിൽ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു.ഭരണൊനുമതിയിൽ പ്പവർത്തിയുതെ ബപര്, 

എസ്റ്റിബമറ്റക തുക തുെങ്ങിയ ബരഖതപെുത്തിയിരുന്നു. Secure ബകൊപ്പി 
ആണ്. സൊബങ്കതികൊനുമതിയിൽ  പ്പവർത്തിയുമൊയി  ന്ധതപട്ടു 
തുക, പ്കമനമ്പർ, സൊബങ്കതിക അനുമതി  നമ്പർ, സൊബങ്കതിക 

അനുമതി തുക, തതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അതപ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, 

ഓവർസിയർ എന്നിവരുതെ ഒപ്പക ഉണ്ടൊയിരുന്നു.എന്നൊൽ 

തീയതിയുും സീലുും  ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

✒️ഡീറ്ററ്റൽഡ് എസ്റ്റിബമറ്റക ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
എസ്റ്റിബമറ്റിൽ കവർ ബപജ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് ജനകീയ 

ഭൊഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുതെ ബപര്, 

പഞ്ചൊയത്തിന്റതെ ബപര്, ബലൊക്ക , ജിലല,  അെങ്കൽ തുക, തതൊഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ, ഭരണൊനുമതി നമ്പെുും തീയതിയുും, പദ്ധതിയുതെ 
സുംഷിക്ത വിവരണും, പദ്ധതിയുതെ ലക്ഷയും എന്നിവ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അബ്സ്സ്പ്െൊക്ട് എസ്റ്റിബമറ്റക  ഫയലിൽ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.  

✒️Drawing ആൻഡ് ഡിറ്റസനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

✒️ഡിമൊൻഡ് ബഫൊും ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.  

✒️അബലൊബക്ഷൻ ബഫൊും ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് 

പൂർണമൊയിരുന്നു.  



✒️3 ബസ്റ്റജ് ബഫൊബട്ടൊപ്രൊഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. പ്പവർത്തി 
തെയ്തതിനു ബശഷും ഉള്ള ബഫൊബട്ടൊ മൊപ്തബമ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

✒️മസ്ബപ്െൊൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.തവട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നുും 
കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല . മസ്ബപ്െൊളിൽ  ഹൊജർ, ബവതനും 
,ഷൊർപ്പണിങ് െൊർജ്, തതൊഴിലൊളിയുതെ ഒപ്പക എന്നിവ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.ബലൊക്ക  ബപ്പൊപ്രൊും ഓഫീസെുതെ ഒപ്പുും 
സീലുും ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

✒️മസ്ബപ്െൊൾ മൂബവതമന്റ് സ്ലിപ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
എലലൊും പൂർണമൊയിരുന്നു.  

✒️ബവജ് ലിസ്റ്റക ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു .FTOബവജ് ലിസ്റ്റക ഫയലിൽ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

ഫയലിൽ ഇലലൊത്ത ബവജ് ലിസ്റ്റക 👇👇 

1.22/09/18-28/09/18 

2.01/10/18-05/10/18 

3.06/10/18-12/10/18 

4.13/10/18-19/10/18 

5.12/11/18-18/11/18 

6.19/11/18-25/11/18 

മുകളിൽ തന്നിരിക്ുന്ന ഒന്നിലുും ബവജ് ലിസ്റ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 12 

എണ്ണത്തിൽ ആെിൽ മൊപ്തബമ ബവജ് ലിസ്റ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

✒️ M  ുക്ക  ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.അതിൽ സർട്ടിഫിക്റ്റക 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

     💰698x271=189158 

     💰698x6=4188 

    💰Board = 3000 



    💰Total =196346 

         M  ുക്ിൽ CIB നൊയി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  

✒️GEO പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊ ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

✒️ വർക്ക  കുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്റ്റക  ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
അത് പൂർണമൊയിരുന്നു.  

✒️റ്റസറ്റക ഡയെി  

ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

🖋കവർ ബപജിൽ എസ്റ്റിബമറ്റക തുക, വൊർഡ്, പ്പവർത്തി 
ആരുംഭിച്ച തീയതി,അവസൊനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റതെ നമ്പർ, 

തീയതി എന്നിവ ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.കവർ ബപജ് 

പൂർണമൊയിരുന്നു. 

🖋തെക്ക ലിസ്റ്റിൽ  പൂർണമൊയിരുന്നു.  

🖋തപ്പൊജക്ടറ്റക  മീറ്റിുംഗ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടക.അതിൽ  വൊർഡ് തമമ്പർ ഒപ്പക 
ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

🖋തതൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുതെ വൊെക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  

🖋പ്പവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള 

പ്പബയൊജനും,സന്ദർശന കുെിപ്പക  എന്നിവ  ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.                

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്്   

              കുമൊരി രൊധിക  ി തക എന്ന വയക്തിയുതെ വസ്തുവിൽ 

കുളും തവട്ടിയിരിക്ുന്നു. എന്നൊൽ അതു കൊെുകയെി മൂെിയ 

നിലയിൽ കൊണതപ്പട്ടിരുന്നു. കലലക അെുക്ൽ,  മൺ കയ്യൊല  

പിെിക്ൽ,  തസ്റ്റപ്പക തവട്ടൽ, തെളി ബകൊരി മൊറ്റൽ എന്നിങ്ങതന ഉള്ള 

പ്പവർത്തികൾ തെയ്തിരുന്നതൊയി  മൊറ്റിൽ നിന്നുും അെിയൊൻ 

സൊധിച്ചു. പതക്ഷ ഒന്നുും കണ്ടക  മനസ്സിലൊക്ൊബനൊ, അളക്ൊബനൊ  
കഴിഞ്ഞിലല.M  ുക്ക  പ്പകൊരും കുളത്തിന്റതെ  അളവ് 20*16*0.500 



ആണ്. ഫീൽഡിൽ  ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 
എന്നൊൽ ബ ൊർഡുും കൊെു കയെിയ നിലയിലൊയിരുന്നു.  

ഫയൽ നമ്പർ 3 

 

വർക്കിന്റെ പേര:് എട്ോാം െോർഡിവെ പൗർണമി 

കുടുാംബശ്രീ പോട്ത്തിവനടുത്ത തരിരുഭൂമി കൃഷിേ് 

അനുക്കയോജ്യമോേെുാം മണ്്ണ ജ്െ സാംരക്ഷണെുാം 

വർക്ക്  പ ോഡ്: LD/318491       

    പ്േവർത്തി തുടങ്ങിയത്:26/11/2018 

 പ്േവർത്തി അവസോനിച്ചത്:6/2/2019 

 അടങ്കൽ തു :2,00,000              

 

ചിലവോയ തു :1,97,731       റതോഴിൽദിനങ്ങൾ:703(M.ബുക്ക് ), 

 വർപേജിൽ 709 എന്ന് പരഖറെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

 

ഫയലിൽ  റെത്തിയത്  

 

🍇 വർ പേജ്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. അതിൽ എല്ലോ 

വിവരങ്ങളുും േൂർണമല്ലോയിരുന്നു.                                   🍇റചക്ക് 

ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പഡോ യുറമന്െ്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു.  

🍇ആക്ഷൻ പ്ലോൻ: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

🍇ഭരണോനുമതി: ഫയലിൽ  ഉെോയിരുന്നു. അതിൽ 

േഞ്ചോയത്്ത റസപ് ട്ടെിയുറട ഒെുും സീലുും തീയതിയുും 

ഇല്ലോയിരുന്നു. റസ യുർ പ ോെി ആയിരുന്നു. 

🍇സോപങ്കതി ോനുമതി: ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നു. 

റസ യൂർ പ ോെി ആയിരുന്നു.    



🔸 ജന ീയ ഭോഷയിലുള്ള സോപങ്കതി  അനുമതി ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ സോപങ്കതി  വിദഗ്ധരുറട 

ഒെുെ്,  തീയതിയുും സീലുും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

🍇ഡീറെയിൽഡ് എസ്റ്റിപമെ്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിപമെിന്  വർപേജ് ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിപമെ് റസ യുർ 

പ ോെി അല്ല. എസ്റ്റിപമെ് പപ്േോജക്ട് െിപെോർട്്ട ഉെോയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിപമെിൽ സോപങ്കതി  വിദഗ്ധരുറട ഒെുെോയിരുന്നു. 

തീയതിയുും സീലുും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

🍇പപ്ഡോയിുംഗ് ആൻഡ് ഡിസസൻ: ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

🍇ഡിമോൻഡ് പഫോും: AMC പഫോർമോെിലുള്ള ഡിമോൻഡ് പഫോും   

ഫയലിൽ ഇല്ലോയിരുന്നു. േ രും റവള്ളപേെെിൽ പ്ഗൂെ് ആയി 

പജോലിക്ക് ഡിമോൻഡ് റചയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ പേര,്  റതോഴിൽ 

 ോർഡ് നമ്പർ, ഒെ ് എന്നിവ പരഖറെടുത്തിയിരുന്നു.                 

🍇വർക്ക് അപലോപക്കഷൻ പഫോും:  ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നു അത് േൂർണ്ണമല്ലോയിരുന്നു. 

🍇മസ്റ്റർ പെോൾ: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. റവട്ടി തിരുത്തലു ൾ 

ഒന്നുും തറന്ന ഇല്ല. ബി.ഡി.ഒയുറട  ഒെുെോയിരുന്നു. 

🍇 മസ്റ്റർ പെോൾ മൂവ്റമന്െ് സ്ലിേ് : ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നു. അത് േൂർണ്ണമല്ലോയിരുന്നു. സോപങ്കതി  

വിദഗ്ധരുറട ഒെ ്ഇല്ലോയിരുന്നു. 

🍇പവജ് ലിസ്റ്റ്: ഫയലിൽ  ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നോൽ മസ്റ്റർ 

പെോളിന് ആനുേോതി മോയ ഏഴു പവജ ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ 

ഉെോയിരുന്നില്ല. 

🍇ഫെ് പ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ: ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 🍇റമഷർറമന്െ് ബുക്ക്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. റമഷർറമന്െ് 

ബുക്ക് പ്േ ോരും റചെിയ  ുഴി-325, സജവ പവലി-10, ബെ്-20, 

മഴക്കുഴി-10 എന്നിവ റചയ്തിരിക്കുന്നതോയി 

പരഖറെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡിസ്പപ്ല പബോർഡിന് തു  



വ യിരുത്തിയിരുന്നു. റമഷർറമന്െ് ബുക്കിൽ സർട്ടിഫിക്കെ ്

ഉെോയിരുന്നു. റസപ് ട്ടെിയുറട ഒെ് തീയതി സീൽ എന്നിവ 

ഉെോയിരുന്നില്ല. ആറപ് ഡിെ് എൻജിനീയെുറട ഒെുും സീലുും 

ഉെോയിരുന്നു.                

🍇പെോയൽെി റേയ്റമന്െ ് സീെ്: ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

🍇3 പസ്റ്റജ് പഫോപട്ടോപ്ഗോഫ്: മൂന്ന് പസ്റ്റജിൽ ഉള്ള പഫോപട്ടോപ്ഗോഫ ്

ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല.                          🍇ജിപയോ പ്ടോക്ക് 

പഫോപട്ടോ: ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല.                                

🍇വർക്ക്  ുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കെ്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

🍇സസെ് ഡയെി: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. പപ്േോജക്ട് മീെിുംഗ ്

േൂർണ്ണമോയുും േൂരിെിച്ചിരുന്നില്ല.  പ്േവർത്തി സ്ഥല 

സൗ രയങ്ങൾ പരഖറെടുത്തിയിട്ടില്ല. 

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്്   

വിശവ ലക്ഷ്മി, വസ്രകുമാരി,  ഹുകസ്ൻ, ലാവണയ, നേീറ 

ബീവി എന്ന വയക്തികളുടെ വിളകളിലാണ് ഈ ഗ്രവർത്തികൾ 

ടെയ്തിരുന്നത്. വിശവ ലക്ഷ്മി -വാഴ കുഴിടയെുത്ത് വാഴ നട്ടു  

ടകാെുത്തു,  റബ്ബറിന് മൂ് വൃത്തിയാക്കി ടതങ്ങിന് തെും എെുത്തു. 
കുരുമുളക്ട രരിരാലിക്കുന്നതിനു  ദവണ്ടിയുള്ള ഗ്രവർത്തികൾ 

ടെയ്തു.മൂന്ന് മഴക്കുഴി കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. രടണ്ടണും 

നലലരീതിയിൽ തുെരുന്നു. ഒരു മഴക്കുഴി മണു മൂെിയ 

നിലയിലായിരുന്നു. 

 വസ്രകുമാരി -കാ് ടവട്ടിടത്തളിച്ചു വാഴക്കൃഷി 
എെുത്തു.റബ്ബറിന്ടറ മൂ്  വൃത്തിയാക്കി രണ്ടു മഴക്കുഴി 
എെുത്തിരുന്നു. ഒടരണും  നലല രീതിയിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ഒടരണും മണ് കയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. 



ഹുകസ്ൻ - റബ്ബർ കത ലാറ്റ്ദഫാറും ടവട്ടൽ,  വാഴ കൃഷി,  രുലല് 
കൃഷി  തുെങ്ങിയ ഗ്രവർത്തികൾ ടെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ 

മുഴുവൻ കാെുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. 

 ലാവണയ -വാഴ കുഴി, റബ്ബറിന് ലാറ്റ്ദഫാറും ടവട്ടൽ, ടതങ്ങിന് 

തെും എെുക്കൽ, രുലല് കൃഷി  തുെങ്ങിയവ ടെയ്തിരുന്നു മഴക്കുഴി 
എെുത്തിരുന്നു  

എന്നാൽ അത് നിമന്നു  ദരായിരുന്നു. 

 നേീറ -ടതങ്ങിൻടറ മൂ് ടവട്ടി, ൊലു ദകാരി, വാഴ കുഴിടയെുത്തു 
വാഴ കത നട്ടു തുെങ്ങിയ ഗ്രവർത്തികൾ ടെയ്തിരുന്നു.10 

മഴക്കുഴി എെുത്തതായി മാറ്റിൽ നിന്നുും  അറിയാൻ 

സ്ാധിച്ചു.എന്നാൽ നിലവിൽ ഒരു മഴക്കുഴി കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചുള്ളൂ.ഉെമസ്ഥൻ മഴക്കുഴി എലലാും മൂെി എന്നാണ് 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എും ബുക്ക് ഗ്രകാരും സ്മാൾ രിറ്റ്്സ്  325, 

ബണ്ട് 20,  കജവദവലി 10,  മഴക്കുഴി 10 എന്നിവ  ആയിരുന്നു. 
എന്നാൽ ആറു മഴക്കുഴി മാഗ്തദമ കാണാൻ സ്ാധിച്ചുള്ളൂ. 

ഡിസ്ദല ദബാർഡ്പ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ഫയൽ നമ്പർ 4 

വർക്കിന്റെ പേര:് എട്ടോും വോർഡിറല ശോന്ത ുമോരി, ജനത 

 ുമോരി തുടങ്ങിയവരുറട നീർത്തടോധിഷ്ഠ ിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണ ്

ജല സുംരക്ഷണ പ്േവർത്തി ൾ.  

വർക്ക്  പ ോഡ്: IF/361486            പ്േവർത്തി തുടങ്ങിയത്:30/10/2018 

 പ്േവർത്തി അവസോനിച്ചത്:1/12/2018 

 അടങ്കൽ തു :2,00,000              

ചിലവോയ തു :1,94,961       റതോഴിൽദിനങ്ങൾ:706(M.ബുക്ക് ), 

 വർപേജിൽ 710 എന്ന് പരഖറെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

ഫയലിൽ  റെത്തിയത്  



🍁 വർ പേജ്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. അതിൽ എല്ലോ 

വിവരങ്ങളുും േൂർണമല്ലോയിരുന്നു.                                   🍁റചക്ക് 

ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പഡോ യുറമന്െ്: ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

🍁ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

🍁ഭരണോനുമതി: ഫയലിൽ  ഉെോയിരുന്നു. അതിൽ 

േഞ്ചോയത്്ത റസപ് ട്ടെിയുറട ഒെുും സീലുും തീയതിയുും 

ഇല്ലോയിരുന്നു. റസ യുർ പ ോെി ആയിരുന്നു. 

🍁സോപങ്കതി ോനുമതി: ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നു. 

🔸 ജന ീയ ഭോഷയിലുള്ള സോപങ്കതി  അനുമതി ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ സോപങ്കതി  വിദഗ്ധരുറട 

ഒെുെ്,  തീയതിയുും സീലുും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

🍁ഡീറെയിൽഡ് എസ്റ്റിപമെ്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിപമെിന്  വർപേജ് ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിപമെ് റസ യുർ 

പ ോെി അല്ല. എസ്റ്റിപമെ് പപ്േോജക്ട് െിപെോർട്്ട ഉെോയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിപമെിൽ സോപങ്കതി  വിദഗ്ധരുറട ഒെുെോയിരുന്നു. 

തീയതിയുും സീലുും ഇല്ലോയിരുന്നു. 

🍁പപ്ഡോയിുംഗ് ആൻഡ് ഡിസസൻ: ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

🍁ഡിമോൻഡ് പഫോും: AMC പഫോർമോെിലുള്ള ഡിമോൻഡ് പഫോും   

ഫയൽ ഇല്ലോയിരുന്നു. േ രും റവള്ളപേെെിൽ പ്ഗൂെ് ആയി 

പജോലിക്ക് ഡിമോൻഡ് റചയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ പേര,്  റതോഴിൽ 

 ോർഡ് നമ്പർ, ഒെ ് എന്നിവ പരഖറെടുത്തിയിരുന്നു.                 

🍁വർക്ക് അപലോപക്കഷൻ പഫോും:  ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

🍁മസ്റ്റർ പെോൾ: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. റവട്ടി തിരുത്തലു ൾ 

ഒന്നുും തറന്ന ഇല്ല. ബി.ഡി.ഒയുറട  ഒെുെോയിരുന്നു. 

🍁 മസ്റ്റർ പെോൾ മൂവ്റമന്െ് സ്ലിേ് : ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല.  



🍁പവജ ്ലിസ്റ്റ്: ഫയലിൽ  ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നോൽ മസ്റ്റർ 

പെോളിന് ആനുേോതി മോയ രെ് പവജ ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ 

ഉെോയിരുന്നില്ല. 

🍁ഫെ് പ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ: ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 🍁റമഷർറമന്െ് ബുക്ക്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. 

റമഷർറമന്െ് ബുക്ക് പ്േ ോരും റചെിയ  ുഴി-245, മഴക്കുഴി-12, 

ബെ്-10 എന്നിവ റചയ്തിരിക്കുന്നതോയി 

പരഖറെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡിസ്പപ്ല പബോർഡിന് തു  

വ യിരുത്തിയിരുന്നു. റമഷർറമന്െ് ബുക്കിൽ സർട്ടിഫിക്കെ ്

ഉെോയിരുന്നു. റസപ് ട്ടെിയുറട ഒെ് തീയതി സീൽ എന്നിവ 

ഉെോയിരുന്നില്ല. ആറപ് ഡിെ് എൻജിനീയെുറട ഒെുും സീലുും 

ഉെോയിരുന്നു.  

🍁പെോയൽെി റേയ്റമന്െ ് സീെ്: ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

🍁3 പസ്റ്റജ് പഫോപട്ടോപ്ഗോഫ്: മൂന്ന് പസ്റ്റജിൽ ഉള്ള പഫോപട്ടോപ്ഗോഫ ്

ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല.                          🍁ജിപയോ പ്ടോക്ക് 

പഫോപട്ടോ: ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിരുന്നില്ല.                                

🍁വർക്ക്  ുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കെ്: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

🍁സസെ് ഡയെി: ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നു. പപ്േോജക്ട് മീെിുംഗ ്

േൂർണ്ണമോയുും േൂരിെിച്ചിരുന്നില്ല.  ചി ിത്സോ റചലവ് ഒന്നുും 

പരഖറെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട   

 ശൊന്ത കുമൊരി, രിരിജ, ജനത കുമാരി, എന്നി  
വയക്തികളുടെ വസ്തുവിൽ ആണ് ഈ ഗ്രവർത്തികൾ 
ടെയ്തത്.  

ശൊന്തകുമൊരി അമ്മ െബ്ബെിന്റതെ മൂ്  മണ്ണിട്ടക വൃത്തിയൊക്ി 
പ്ലൊറ്റബഫൊെും തവട്ടി,നീര്  െൊലു ബകൊരി, തതങ്ങിന്റ തെും   
തവട്ടി തുെങ്ങിയ പ്പവർത്തികൾ തെയ്തിരുന്നു. മഴ 



കുഴി, ണ്ടക തുെങ്ങിയ  പ്പവർത്തികൾ വസ്തുവിൽ  
ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

രിരിജ -ഒരു ബണ്ട്  കാണാൻ സ്ാധിച്ചു,  കാ് ടവട്ടി 
ടതളിച്ചു. 

 ജനത കുമാരിയുടെ വസ്തുവിൽ വര  ഇെിച്ച് മണ് ദകാരി 
മാറ്റി, ടതങ്ങിന് തെും എെുത്തു, നീർച്ചാലു ദകാരി,  
വാഴകൃഷിക്ക് ദവണ്ടിയുള്ള ഗ്രവർത്തികൾ ടെയ്തു.  ഒരു 
മഴക്കുഴി നലല രീതിയിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. എും ബുക്ക് 
ഗ്രകാരും 10 ബണ്ട് 245 സ്മാൾ രി്സ്,  മഴക്കുഴി 12. 
എന്നാൽ ഒരു ബണ്ടുും ഒരു മഴക്കുഴി ടയ കാണാൻ 
സ്ാധിച്ചുള്ളു.ഡിസ്ദല ദബാർഡ്പ കാണാൻ സൊധിച്ചു . 

ഫയൽ നമ്പർ 5 

 വർക്ക്് ദകാഡ്പ വർക്ക്  code:1614004004/IF/346725 

 ഗ്രവർത്തിയുടെ ദരര് : കരിക്കുഴി വൊർഡിൽ റംല ബീവി എന്ന  

ഗുണസഭൊക്തൊവിന് കുളം നിർമ്മൊണം 

അെങ്കൽ തുക :58000 

െിലവായ തുക :55907 

ടതാഴിൽ തുെങ്ങിയത് :03/01/2019 

ടതാഴിൽഅവസ്ാനിച്ചത് :16/01/2019 

ആടക ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ :191 

മസ്ദഗ്ൊൾ എണും :8 

     കവർ ദരജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു . 
     ടെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദരജ് നമ്പർ  

ദരഖടരെുത്തിട്ടണ്ട്  
     ആക്ഷൻ ലാൻ ദകാപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. . 
     ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് secure 

ദകാപ്പി ആണ്.     



     സ്ാദങ്കതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ 

ഗ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധടരട്ടു തുക, ഗ്കമനമ്പർ, 

ഭരണാനുമതി നമ്പർ, സ്ാദങ്കതിക അനുമതി തുക, ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസ്ിസ്റ്റന്റ് 

എഞ്ിനീയർ, അസ്ിടഗ്കഡിറ്റഡ്പ എഞ്ിനീയർ, ഓവർസ്ിയർ 

എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ തീയതിയുും 

സ്ീലുും  ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.SECURE ദകാപ്പി ആണ്  

     ഡീകറ്റൽഡ്പ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
എസ്റ്റിദമറ്റിൽ കവർ ദരജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ 

ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ രദ്ധതിയുടെ ദരര്, 

രഞ്ായത്തിന്ടറ ദരര്, ദലാക്ക്്, ജിലല,  അെങ്കൽ തുക, 

ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറുും തീയതിയുും, 

രദ്ധതിയുടെ സ്ുംഷിക്ത വിവരണും, രദ്ധതിയുടെ ലക്ഷയും 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.  Secure ദകാപ്പി ആണ്. 

✒️    അബ്സ്സ്ഗ്ൊക്ട് എസ്റ്റിദമറ്റ്  ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
Secure ദകാപ്പി ആണ്. 

     Drawing ആൻഡ്പ ഡികസ്നിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 
     ഗ്രൂപ്പ്് ഡിമാൻഡ്പ ദഫാും ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .അതിൽ 

ടതാഴിലാളികളുടെ ദരരുും, ടതാഴിൽ കാർഡ്പ നമ്പറുും 

ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഒപ്പുും തീയതിയുും 

ദരഖടരെുത്തിട്ടിലല.  
     അദലാദക്കഷൻ ദഫാും ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .  
     3 ദസ്റ്റജ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 
എന്നാൽ ഗ്രവർത്തിക്ട ദശഷമുള്ള ദഫാദട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു  
     മസ്ദഗ്ൊൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.ടവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഒന്നുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല . മസ്ദഗ്ൊളിൽ  ഹാജർ, ദവതനും 

,ഷാർപ്പണിങ് ൊർജ്, ടതാഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ദലാക്ക്് ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്റുടെ 

ഒപ്പുും  സ്ീലുും ദരഖടരെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 



     മസ്ദഗ്ൊൾ മൂദവടമന്റ് സ്ലിപ്റ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, 
അത് രൂർണമലല . 
     ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രൂർണമലല. 
       03/01/2019 - 09/01/2019     

       10/01/2019 - 16/01/2019     

FTOദവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 
      M ബുക്ക്് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ ഒപ്പ് 
ദരഖടരെുത്തിട്ടിലല . 
          191x271 = 51761 

          191 x6 = 1146 

         Board = 3000 

         Total =55907  

         M ബുക്കിൽ CIB നായി 3000 രൂര വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
     GEO ഗ്ൊക്ക് ദഫാദട്ടാ ഇലലായിരുന്നു.  
✒️   വർക്ക്് കുംലീഷൻ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഫയലിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു, വിവരങ്ങൾ രൂർണമായിരുന്നു.എന്നാൽ 

അതിൽ സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ ഒപ്പ് ദരഖടരെുത്തിട്ടിലല .  
     കസ്റ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
      കവർ ദരജിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക, വാർഡ്പ, ഗ്രവർത്തി 
ആരുംഭിച്ച തീയതി,അവസ്ാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്ടറ നമ്പർ, 

തീയതി എന്നിവ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കവർ ദരജ് 

രൂർണമായിരുന്നു. 
      ടെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എലലാും ദരഖടപ്പെുത്തിെുണ്ട് .  
      ടഗ്രാജക്ടറ്റ്് മീറ്റിുംഗ്(04/01/2019) കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ  

വാർഡ്പ ടമമ്പർ ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
      ടതാഴിൽ ഉരകരണങ്ങളുടെ വാെക 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  



      ഗ്രവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

ഗ്രദയാജനും,സ്ന്ദർശന കുറിപ്പ്  എന്നിവ  

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട   
 

• റുംല ബീവിയുടെ വസ്തുവിൽ കുളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അത് മീൻ വളർത്തലിനായി വല ഇട്ടു നലല രീതിയിൽ 

സ്ുംരക്ഷിക്കുന്നു. 12മീറ്റർ നീളവുും 10മീറ്റർ വീതിയുമാണ് 

കുളത്തിന്.  

M ബുക്ക്് ഗ്രകാരും കുളത്തിന്ടറ  അളവ് 11*9*1.500 ആണ്.  

   ഫീൽഡിൽ  ഡിസ്ദല ദബാർഡ്പ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ഫയൽ നമ്പർ 6 

 

വർക്ക്് ദകാഡ്പ :1614004004/IF/365686 

ഗ്രവർത്തിയുടെ ദരര് :എട്ടൊം വൊർഡിൽ ഷ്ീജ, സഫിയ 

ബീവി, സക്കീർ ഹ്ുസസൻ എന്നിവരുതെ നീർത്തെൊധിഷ്ഠി  

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം. 

അെങ്കൽ തുക :200000 

െിലവായ തുക :199670 

ടതാഴിൽ തുെങ്ങിയത് :18/01/2019 

ടതാഴിൽഅവസ്ാനിച്ചത് :21/02/2019 

ആടക ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ :710 

മസ്ദഗ്ൊൾ എണും :21 

     കവർ ദരജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു . 
     ടെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദരജ് നമ്പർ  

ദരഖടരെുത്തിട്ടണ്ട്  
     ആക്ഷൻ ലാൻ ദകാപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. . 



     ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് secure 

ദകാപ്പി ആണ്.     

     സ്ാദങ്കതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ 

ഗ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധടരട്ടു തുക, ഗ്കമനമ്പർ, 

ഭരണാനുമതി നമ്പർ, സ്ാദങ്കതിക അനുമതി തുക, ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസ്ിസ്റ്റന്റ് 

എഞ്ിനീയർ, അസ്ിടഗ്കഡിറ്റഡ്പ എഞ്ിനീയർ, ഓവർസ്ിയർ 

എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ തീയതിയുും 

സ്ീലുും  ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. SECURE ദകാപ്പി ആയിരുന്നു   
     ഡീകറ്റൽഡ്പ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
എസ്റ്റിദമറ്റിൽ കവർ ദരജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ 

ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ രദ്ധതിയുടെ ദരര്, 

രഞ്ായത്തിന്ടറ ദരര്, ദലാക്ക്്, ജിലല,  അെങ്കൽ തുക, 

ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറുും തീയതിയുും, 

രദ്ധതിയുടെ സ്ുംഷിക്ത വിവരണും, രദ്ധതിയുടെ ലക്ഷയും 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.  
✒️  അബ്സ്സ്ഗ്ൊക്ട് എസ്റ്റിദമറ്റ്  ഫയലിൽ ഇലല  
     Drawing ആൻഡ്പ ഡികസ്നിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 
     ഗ്രൂപ്പ്് ഡിമാൻഡ്പ ദഫാും ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .അതിൽ 

ടതാഴിലാളികളുടെ ദരരുും, ടതാഴിൽ കാർഡ്പ നമ്പറുും 

ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഒപ്പുും തീയതിയുും 

ദരഖടരെുത്തിട്ടിലല.  
     അദലാദക്കഷൻ ദഫാും ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .  
     3 ദസ്റ്റജ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഫയലിൽ  ഇലല .  
     മസ്ദഗ്ൊൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.ടവട്ടിത്തിരുത്തൽ 

ഒന്നുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല . മസ്ദഗ്ൊളിൽ  ഹാജർ, ദവതനും 

,ഷാർപ്പണിങ് ൊർജ്, ടതാഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ദലാക്ക്് ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്റുടെ 

ഒപ്പുും  സ്ീലുും ദരഖടരെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 



     മസ്ദഗ്ൊൾ മൂദവടമന്റ് സ്ലിപ്റ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, 
അത് രൂർണമാണ്  

     ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രൂർണമാണ്  

FTOദവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 
      M ബുക്ക്് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ ഒപ്പ് 
ദരഖടരെുത്തിട്ടിലല . 
          710 x271 = 192410 

         191 x 6 = 4260 

         Board = 3000 

         Total =199670  

         M ബുക്കിൽ CIB നായി 3000 രൂര വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
         GEO ഗ്ൊക്ക് ദഫാദട്ടാ ഇലലായിരുന്നു.  
✒️   വർക്ക്് കുംലീഷൻ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഫയലിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു, വിവരങ്ങൾ രൂർണമായിരുന്നു.എന്നാൽ 

അതിൽ സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ ഒപ്പ് ദരഖടരെുത്തിട്ടിലല .  
     കസ്റ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
      കവർ ദരജിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക, വാർഡ്പ, ഗ്രവർത്തി 
ആരുംഭിച്ച തീയതി,അവസ്ാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്ടറ നമ്പർ, 

തീയതി എന്നിവ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കവർ ദരജ് 

രൂർണമായിരുന്നു. 
             ടെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എലലാും ദരഖടപ്പെുത്തിെുണ്ട് .  
      ടഗ്രാജക്ടറ്റ്് മീറ്റിുംഗ് കൂെിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ  വാർഡ്പ ടമമ്പർ 

ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
      ടതാഴിൽ ഉരകരണങ്ങളുടെ വാെക 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
      ഗ്രവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

ഗ്രദയാജനും,സ്ന്ദർശന കുറിപ്പ്  എന്നിവ  

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 



ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട   
• ഷീജ എന്ന വയക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ 4 ബണ്ട്, 2 മഴക്കുഴി  

എന്നിവ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

• സ്ഫിയ ബീവിയുടെ വസ്തുവിൽ റബ്ബറിന് ലാറ്റ്ദഫാറും, 

ടതങ്ങിന് തെും എെുക്കൽ, കുരുമുളകിനു മൂട്ടിൽ മണ്  ഇെൽ 

എന്നീ ഗ്രവർത്തികൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  

• സ്ക്കീർ ഹുകസ്ൻ വസ്തുവിൻ ലാറ്റ്ദഫാറും ഒരു 
മഴക്കുഴി,  ഒരു മൺ കയ്യാല അത് ടരാളിഞ്ഞു നിലയിൽ 

കാണടപ്പട്ടു. 

•  അജിതകുമൊരി വസ്തുവിൽ തതങ്ങിന്റ തെും എെുത്തു, ഒരു 
മൺ കയ്യൊല,  ഒരു മഴക്ുഴി കൊണൊൻ സൊധിച്ചു എന്നൊൽ 

അത് കൊെുകയെിയ നിലയിലൊയിരുന്നു. ഒരു കബമ്പൊസ്റ്റക പിറ്റക 
കണ്ടു എന്നൊലത്  പ്ലൊസ്റ്റിക്ട മൂെി കിെക്ുന്നു. 
M ബുക്ക്് ഗ്രകാരും കാ് വൃത്തിയാക്കൽ, മഴക്കുഴി -12, ബണ്ട് 
-1 ആണ് . എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ 4 മഴക്കുഴി, 4 ബണ്ട്, 2 മൺ 

കയ്യാല, 1 കബമ്പൊസ്റ്റക പിറ്റക  എന്നിവ കൊണൊൻ സൊധിച്ചു.  

   ഫീൽഡിൽ  ഡിസ്ദല ദബാർഡ്പ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ഫയൽ നമ്പർ 7 

 

വർക്ിന്റതെ ബപര്: എട്ടൊും വൊർഡിതല ശൊന്തകുമൊരി, 
സുറ്റ ദ തുെങ്ങിയവരുതെ നീർത്തെൊധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണക ജല സുംരക്ഷണ പ്പവർത്തികൾ  
വർക്ക  ബകൊഡ്: IF/361485       പ്പവർത്തി 
തുെങ്ങിയത്:28/09/2018 
 പ്പവർത്തി അവസൊനിച്ചത്:8/11/2018 
 അെങ്കൽ തുക:2,00,000              
 



െിലവൊയ തുക:1,99,116      തതൊഴിൽദിനങ്ങൾ:708(M. ുക്ക ), 
കവർബപജിൽ 710 എന്നക ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നു.  

 

 

        കവർ ബപജ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അതിൽ എലലൊ 
വിവരങ്ങളുും പൂർണമലലൊയിരുന്നു.                                   
        തെക്ക ലിസ്റ്റക ഓഫ് ബഡൊകയുതമന്റ്: ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു നു.  
        ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
        ഭരണൊനുമതി: ഫയലിൽ  ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അതിൽ 

പഞ്ചൊയത്തക തസപ്കട്ടെിയുതെ ഒപ്പുും സീലുും തീയതിയുും 
ഇലലൊയിരുന്നു. തസകയുർ ബകൊപ്പി ആയിരുന്നു. 
        സൊബങ്കതികൊനുമതി: ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു.  
    ജനകീയ ഭൊഷയിലുള്ള സൊബങ്കതിക അനുമതി ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ സൊബങ്കതിക വിദഗ്ധരുതെ 
ഒപ്പുണ്ടക,  തീയതിയുും സീലുും ഇലലൊയിരുന്നു. 
        ഡീതറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റിബമറ്റക: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
എസ്റ്റിബമറ്റിന്റ കവർബപജ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. എസ്റ്റിബമറ്റക 
തസകയുർ ബകൊപ്പി അലല. എസ്റ്റിബമറ്റക ബപ്പൊജക്ട് െിബപ്പൊർട്ടക 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു. എസ്റ്റിബമറ്റിൽ സൊബങ്കതിക വിദഗ്ധരുതെ 
ഒപ്പുണ്ടൊയിരുന്നു. തീയതിയുും സീലുും ഇലലൊയിരുന്നു. 
        ബപ്ഡൊയിുംഗ് ആൻഡ് ഡിറ്റസൻ: ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. 
        ഡിമൊൻഡ് ബഫൊും: AMC ബഫൊർമൊറ്റിലുള്ള ഡിമൊൻഡ് ബഫൊും   
ഫയൽ ഇലലൊയിരുന്നു. പകരും തവള്ളബപപ്പെിൽ പ്രൂപ്പക ആയി 
ബജൊലിക്ക ഡിമൊൻഡ് തെയ്തിരിക്ുന്നു. അതിൽ ബപര്,  

തതൊഴിൽ കൊർഡ് നമ്പർ, ഒപ്പക എന്നിവ 



ബരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നു.                         വർക്ക അബലൊബക്ഷൻ 

ബഫൊും:  ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് പൂർണമലലൊയിരുന്നു. 
        മസ്റ്റർ ബെൊൾ: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. തവട്ടി 
തിരുത്തലുകൾ ഒന്നുും തതന്ന ഇലല.  ി.ഡി.ഒയുതെ  
ഒപ്പുണ്ടൊയിരുന്നു. 
         മസ്റ്റർ ബെൊൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ് : ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമൊയുും 
ബരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. 
        ബവജ് ലിസ്റ്റക: ഫയലിൽ  ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. എന്നൊൽ 

മസ്റ്റർ ബെൊളിന്റ ആനുപൊതികമൊയ മൂന്നു ബവജ് ലിസ്റ്റക 
ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 
        ഫണ്ടക പ്െൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ: ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. 
         തമഷർതമന്റ്  ുക്ക: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
തമഷർതമന്റ്  ുക്ക പ്പകൊരും തെെിയ കുഴി-245, മഴക്ുഴി-
13,   ണ്ടക-1 എന്നിവ തെയ്തിരിക്ുന്നതൊയി 
ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നു. ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡിന്റ തുക 

വകയിരുത്തിയിരുന്നു. തമഷർതമന്റ്  ുക്ിൽ 

സർട്ടിഫിക്റ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നു. തസപ്കട്ടെിയുതെ ഒപ്പക തീയതി 
സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. ആതപ്കഡിറ്റക 
എൻജിനീയെുതെ ഒപ്പുും സീലുും ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  
        ബെൊയൽറ്റി തപയ്തമന്റ് സീറ്റക: ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. 
        3 ബസ്റ്റജ് ബഫൊബട്ടൊപ്രൊഫ്: മൂന്നക ബസ്റ്റജിൽ ഉള്ള ബഫൊബട്ടൊപ്രൊഫ് 

ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല.                                 ജിബയൊ 
പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊ: ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല.                                
        വർക്ക കുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്റ്റക: ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു അതിൽ സൊബങ്കതിക വിദഗ്ധരുതെ 
ഒപ്പക ഇലലൊയിരുന്നു. 



        റ്റസറ്റക ഡയെി: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. ബപ്പൊജക്ട് 

മീറ്റിുംഗ് പൂർണ്ണമൊയുും പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നിലല.  െികിത്സൊ 
തെലവ് ഒന്നുും ബരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. പ്പവർത്തിക്ു 
ബവണ്ടി ഉപബയൊരിച്ച സൊധനസൊമപ്രികളുതെ വിവരങ്ങൾ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. 
ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട   
1)ശൊന്തകുമൊരി അമ്മയുതെ വസ്തുവിൽ 15 മൂ് തതങ്ങിന്റ 

കുഴി എെുക്ൽ 25 മൂ് വൊഴയ്ക്ക കുഴി എെുക്ൽ,  10 

മഴക്ുഴി എന്നിവ കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. പുരയിെത്തിൽ 

എെുത്ത കുഴികളിൽ വൊഴയുും തതങ്ങുും ഒതക് നട്ടിരിക്ുന്നു. 
 മഴക്ുഴികൾ എലലൊും മണ്ണുതകൊണ്ടക നിമന്ന എന്ന നിലയിലുും 
കൊണൊൻ പറ്റൊത്ത വിധും കൊെുകയെിയ 

നിലയിലുമൊയിരുന്നു. 
2)വനജൊക്ഷി അമ്മയുതെ വസ്തുവിൽ മൺ കയ്യൊല 

എെുക്ൽ,  ഒരു മഴക്ുഴി,  തതങ്ങിന്റ തെും എെുക്ൽ,  1 

കബമ്പൊസ്റ്റക കുഴി എന്നിവ കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. മൺ കയ്യൊല 

തപൊളിഞ്ഞ നിലയിലൊണ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചത്. 
3)മുഹമ്മദ് െഷീദിന്റതെ  വസ്തുവിൽ മഴക്ുഴി 1, നീർച്ചൊൽ 

ബകൊരൽ, കബമ്പൊസ്റ്റക കുഴി ഒന്നക,  മൂന്നു മൂ് തതങ്ങിന്റ  

തെതമെുക്ൽ,  പണ കിളച്ചു  വൊഴയുതെ െുവട്ടിൽ 

മണ്ണിെിച്ചിെൽ തുെങ്ങിയ പ്പവർത്തികൾ 

തെയ്തിരിക്ുന്നതൊയി കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. മഴക്ുഴി 
നിമന്ന  നിലയിൽ ആണ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചത്. 
 4)ജമൊലുദ്ദീൻ വസ്തുവിൽ 10 മൂ് തതങ്ങിന്റ തെും എെുക്ൽ,  

വൊഴയുതെ െുവട്ടിൽ മണ്ണിെിച്ചിെൽ റ്റത െബ്ബർ പ്ലൊറ്റകബഫൊും 
തകട്ടൽ തുെങ്ങിയ പ്പവർത്തികൾ ആണ് തെയ്തിരിക്ുന്നത്. 

എന്നൊൽ ഒന്നുും കൊണൊൻ പറ്റൊത്തവിധും വസ്തു 
കൊെുകയെി നിലയിലൊയിരുന്നു. 
 



എും. ുക്ക  പ്പകൊരും  ണ്ടക-1, തെെിയ കുഴികൾ-245, 

മഴക്ുഴി-13 എന്നിവ തെയ്തിരുന്നതൊയി 
ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. ഫീൽഡിൽ 12 മഴക്ുഴി മൊപ്തബമ 

കൊണൊൻ സൊധിച്ചുള്ളു.  ണ്ടക കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല.  

                 എും.  ുക്ിൽ ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊഡി നൊയി തുക  

ബരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡ് കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചു. 

ഫയൽ നമ്പർ 8 

 വർക്ിന്റതെ ബപര്: എട്ടൊും വൊർഡിതല തതൊഴിലൊളി പ്രൂപ്പക 
പൊട്ടത്തിതനെുത്ത തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക അനുബയൊജയമൊക്ൽ  

വർക്ക  ബകൊഡ്: LD/326745            പ്പവർത്തി തുെങ്ങിയത്:18/01/2019 

 പ്പവർത്തി അവസൊനിച്ചത്:21/02/2019 

 അെങ്കൽ തുക:2,00,000              

െിലവൊയ തുക:1,92,745         തതൊഴിൽദിനങ്ങൾ:685(M. ുക്ക ), 
കവർബപജിൽ 710 എന്നക ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നു.  

🌹കവർ ബപജ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അതിൽ എലലൊ 
വിവരങ്ങളുും പൂർണമലലൊയിരുന്നു.                                   🌹തെക്ക 
ലിസ്റ്റക ഓഫ് ബഡൊകയുതമന്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

🌹ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

🌹ഭരണൊനുമതി: ഫയലിൽ  ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. 

🌹സൊബങ്കതികൊനുമതി: ജനകീയ ഭൊഷയിലുള്ള 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ സൊബങ്കതിക വിദഗ്ധരുതെ 
ഒപ്പമുണ്ടക തീയതിയുും സീലുും ഇലലൊയിരുന്നു. 

🌹ഡീതറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റിബമറ്റക: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
എസ്റ്റിബമറ്റിന്റ കവർബപജ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. എസ്റ്റിബമറ്റക തസകയുർ 



ബകൊപ്പി അലല. എസ്റ്റിബമറ്റക ബപ്പൊജക്ട് െിബപ്പൊർട്ടക ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
എസ്റ്റിബമറ്റിൽ സൊബങ്കതിക വിദഗ്ധരുതെ ഒപ്പുണ്ടൊയിരുന്നു 
തീയതിയുും സീലുും ഇലലൊയിരുന്നു. 

🌹ബപ്ഡൊയിുംഗ് ആൻഡ് ഡിറ്റസൻ ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. 

🌹ഡിമൊൻഡ് ബഫൊും: AMC ബഫൊർമൊറ്റിലുള്ള ഡിമൊൻഡ് ബഫൊും   
ഫയൽ ഇലലൊയിരുന്നു. പകരും തവള്ളബപപ്പെിൽ ഒരു വയക്തി 
ബജൊലിക്ക ഡിമൊൻഡ് തെയ്തിരിക്ുന്നു. അതിൽ ബപര്,  തതൊഴിൽ 

കൊർഡ് നമ്പർ, ഒപ്പക എന്നിവ ബരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നു.                 
🌹വർക്ക അബലൊബക്ഷൻ ബഫൊും:  ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് 

പൂർണ്ണമലലൊയിരുന്നു. 

🌹മസ്റ്റർ ബെൊൾ: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. തവട്ടി തിരുത്തലുകൾ 

ഒന്നുും തതന്ന ഇലല.  ി.ഡി.ഒയുതെ  ഒപ്പുണ്ടൊയിരുന്നു. 

🌹 മസ്റ്റർ ബെൊൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ് : ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. എന്നൊൽ അത് പൂർണമൊയി രുന്നിലല. 
സൊബങ്കതിക വിദഗ്ധരുതെ ഒപ്പക, തീയതി, സീൽഎന്നിവ 

ഇലലൊയിരുന്നു. 

🌹 ബവജ് ലിസ്റ്റക: ഫയലിൽ  ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. എന്നൊൽ മസ്റ്റർ 

ബെൊളിന്റ ആനുപൊതികമൊയ ഒരു ബവജ് ലിസ്റ്റക ഫയലിൽ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

🌹ഫണ്ടക പ്െൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ: ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല 
🌹തമഷർതമന്റ്  ുക്ക: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. തമഷർതമന്റ് 

 ുക്ക പ്പകൊരും തെെിയ കുഴി-340, കബമ്പൊസ്റ്റക കുഴി-2,  മഴക്ുഴി-2, 

എർബതൺ  ണ്ടക-1 എന്നിവ തെയ്തിരിക്ുന്നതൊയി 
ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നു. ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡിന്റ തുക 

വകയിരുത്തിയിരുന്നു. തമഷർതമന്റ്  ുക്ിൽ സർട്ടിഫിക്റ്റക 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു. തസപ്കട്ടെിയുതെ ഒപ്പക തീയതി സീൽ എന്നിവ 



ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. ആതപ്കഡിറ്റക എൻജിനീയെുതെ ഒപ്പുും സീലുും 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

🌹ബെൊയൽറ്റി തപയ്തമന്റ് സീറ്റക: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

🌹3 ബസ്റ്റജ് ബഫൊബട്ടൊപ്രൊഫ്: മൂന്നക ബസ്റ്റജിൽ ഉള്ള ബഫൊബട്ടൊപ്രൊഫ് 

ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല.  

🌹ജിബയൊ പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊ: ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല.  

🌹വർക്ക കുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്റ്റക: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

🌹റ്റസറ്റക ഡയെി: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. ബപ്പൊജക്ട് മീറ്റിുംഗ് 

പൂർണ്ണമൊയുും പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നിലല. പ്പവർത്തി സ്ഥല 

സൗകരയങ്ങൾ ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

 

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട   

    ഇസത ലലൊ ബമൊത്ത എന്ന വയക്തിയുതെ വസ്തുവിൽ 

ഉെമസ്ഥതന ആവശയപ്പകൊരും ഒരു വലിയ കുഴിതയെുത്തക 
തകൊെുത്തിരിക്ുന്നത് ആണ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചത്. മീൻ 

വളർത്തൊനൊണ് ഈ കുഴിതയെുത്തക തകൊെുത്തത്. ഇബപ്പൊൾ ആ 

വസ്തു കൊെുകയെിയ നിലയിലൊണ്. കൂെൊതത റ്റത വൊഴകളുും 
റ്റത തതങ്ങുകളുും നട്ടിരിക്ുന്നത് കണ്ടു.  

എും.  ുക്ക പ്പകൊരും തെെിയ കുഴികൾ-340, കബമ്പൊസ്റ്റക കുഴി-2,  

മഴക്ുഴി-1,  ണ്ടക-1 തുെങ്ങിയവ തെയ്തിരിക്ുന്നത് ആണ് 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നത്. എന്നൊൽ ഫീൽഡിൽ കബമ്പൊസ്റ്റക 
കുഴികബളൊ മഴക്ുഴിബയൊ  ബണ്ടൊ  ഒന്നുും തതന്ന കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചിലല.  

എും.  ുക്ിൽ ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡിന്റ ആയി 3000 രൂപ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡ് കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചു. 



ഫയൽ നമ്പർ 9 

വർക്ക ബകൊഡ് : 1614004004/LD/320978 

വർക്ിന്റതെ ബപര്: എട്ടൊും വൊർഡിതല അനുപ്രഹ കുെുും പ്ശീ 
പൊട്ടത്തിതനെുത്ത തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക അനുബയൊജയും ആക്ൽ  

എസ്റ്റിബമറ്റക  തുക : 2,00,000 

െിലവൊയ തുക  : 1, 96, 346 

മസ്റ്റബെൊൾ എണ്ണും :22 

തതൊഴിൽ തുെങ്ങിയത്: 05/12/2018 

അവസൊനിച്ചത് : 14/01/2019 

1. കവർ ബപജ്. ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു  

2..തെക്ക ലിസ്റ്റക : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു   അതിൽ ബപജ് നമ്പർ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 

3.ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ബകൊപ്പി : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു  

4.ഭരണൊനുമതി  :  ഫയലിൽ  ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് തസകയൂർ 

ബകൊപ്പി ആയിരുന്നു 

5. സൊബങ്കതികൊനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് തസകയൂർ 

ബകൊപ്പി ആയിരുന്നു  

6.ഡീതറ്റയ്ൽസ് എസ്റ്റിബമറ്റക  : ഫയൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു അതിൽ എ. ഇ, 

ഒപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നു  

7. അബ്സ്സ്പ്െൊക്ടറ്റക എസ്റ്റിബമറ്റക: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

8.ബപ്ഡൊയിങ് ആന്റ് ഡിറ്റസൻ : ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

9.ഡിമൊൻഡ് ബഫൊും   : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു അത് നിർദ്ദിഷ്ട 

ബഫൊമിൽ ആയിരുന്നിലല 



10.അബലൊബക്ഷൻ ബഫൊും  : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു അതിൽ 

റ്റസൻബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 

11.മസ്റ്റബെൊൾ  : ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  തവട്ടിതിരുത്തലുകൾ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

12.മസ്റ്റബെൊൾ മൂതമന്റ് സ്ലിപ്  : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു, അതിൽ 

ഒപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 

13.ബവജ് ലിസ്റ്റക  : ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് പൂർണവുും ആയിരുന്നു. 

14.FTO ബവജ് ലിസ്റ്റക  : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

15.M  ുക്ക   : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. സൊക്ഷയതപ്പെുത്തിയ 

സർട്ടിഫിക്റ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നു അതിൽ സൊബങ്കതിക വിദഗ്ധരുതെ 
ഒപ്പുും സീലുും ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 

17.GEO പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊ : ഉണ്ടൊയിരുന്നു െു ബസ്റ്റജ് ബഫൊബട്ടൊ 
ആയിരുന്നു 

18.വർക്ക  കുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്റ്റക ഫയലിൽ  ഉണ്ടൊയിരുന്നു 
അത് പൂർണമൊയി ഇരുന്നിലല 

18.റ്റസറ്റക ഡയെി  : ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

*.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക 

. തെക്ക ലിസ്റ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് പൂർണമൊയിരുന്നു 

. തപ്പൊജക്ടറ്റക മീറ്റിുംഗ് നെത്തിയിട്ടുണ്ടക. വൊർഡ് തമമ്പർ ഒപ്പക  
ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക  

*.കവർ ബപജിൽ എസ്റ്റിബമറ്റക തുക ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

*.പ്പവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള പ്പബയൊജനങ്ങൾ 

എഴുതിയിട്ടുണ്ടക. 



 *.തതൊഴിലുെപ്പക ഉപകരണങ്ങളുതെ വൊെക  

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക 

*.സന്ദർശന കുെിപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട്്   

 

 

 ഇസത ലലൊ ബമൊത്ത യുതെ രണ്ടര ഏക്ർ വസ്തുവിൽ തതങ്ങിൻ 

റ്റത വൊഴ എന്നിവ വയ്ക്ൊൻ കുഴികൾ എെുത്തുതകൊെുത്തു 
എന്നൊൽ വൊഴ കൊെുകയെി കിെക്ുന്നു ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡ് 

കൊണൊൻ സൊധിച്ചു ഒരു വലിയ മഴക്ുഴി ഉണ്ടൊയിരുന്നു. എും 
 ുക്ിൽ small pits.505, rain water storage.2, earthbund.1 എന്നിവ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു എന്നൊൽ ഒന്നുും കൃതയമൊയി മനസിലൊക്ുവൊൻ 

സൊധിച്ചിലല. വസ്തു മുഴുവനുും കൊെുകയെി കിെക്ുന്നു. 

ഫയൽ നമ്പർ 10 

വർക്ക ബകൊഡ് : 1614004004/IF/361481 

വർക്ിന്റതെ ബപര്: എട്ടൊും വൊർഡിൽ പ്പസന്ന , ഭൊസ്കരൻ നൊയർ 

തുെങ്ങിയവരുതെ ഭൂമിയിൽ നീർത്തെൊധിഷ്ഠിത മണ്ണക ജല 

സുംരക്ഷണ പ്പവർത്തികൾ.  

എസ്റ്റിബമറ്റക  തുക : 2,00,000 

െിലവൊയ തുക  : 1, 98,562 

മസ്റ്റബെൊൾ എണ്ണും :25 

തതൊഴിൽ തുെങ്ങിയത്: 24/09/201 

അവസൊനിച്ചത് : 26/10/2018 

1. കവർ ബപജ്. ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു  



2..തെക്ക ലിസ്റ്റക : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു    

3.ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ബകൊപ്പി : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

4.ഭരണൊനുമതി : 

ഫയലിൽ  ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

5. സൊബങ്കതികൊനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

6.ഡീതറ്റയ്ൽസ് എസ്റ്റിബമറ്റക  : ഫയലിൽ  ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

7. അബ്സ്സ്പ്െൊക്ടറ്റക എസ്റ്റിബമറ്റക: ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

8.ബപ്ഡൊയിങ് ആന്റ് ഡിറ്റസനിങ്  : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

9.ഡിമൊൻഡ് ബഫൊും   : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല    

10.അബലൊബക്ഷൻ ബഫൊും  : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു 
അതിതലൊന്നുും ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 

11.മസ്റ്റബെൊൾ  : ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  തവട്ടിതിരുത്തലുകൾ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

12.മസ്റ്റബെൊൾ മൂതമന്റ് സ്ലിപ്  : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു, അത് 

പൂർണമൊയി ഇരുന്നിലല 

13.ബവജ് ലിസ്റ്റക  : ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് പൂർണവുും ആയിരുന്നു. 

14.FTO ബവജ് ലിസ്റ്റക  : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

15.M  ുക്ക   : ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. സൊക്ഷയതപ്പെുത്തിയ 

സർട്ടിഫിക്റ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നു അതിൽ സൊബങ്കതിക വിദഗ്ധരുതെ 
ഒപ്പുും സീലുും ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 

17.GEO പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊ : ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

18.വർക്ക  കുംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്റ്റക ഫയലിൽ  ഉണ്ടൊയിരുന്നു 
അത് പൂർണമൊയി ഇരുന്നിലല 



18.റ്റസറ്റക ഡയെി  : ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

*.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക 

. തെക്ക ലിസ്റ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അത് പൂർണമൊയിരുന്നു 

. തപ്പൊജക്ടറ്റക മീറ്റിുംഗ് നെത്തിയിട്ടുണ്ടക. വൊർഡ് തമമ്പർ ഒപ്പക  
ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക  

*.കവർ ബപജിൽ എസ്റ്റിബമറ്റക തുക ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

*.പ്പവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള പ്പബയൊജനങ്ങൾ 

എഴുതിയിട്ടുണ്ടക. 

 *.തതൊഴിലുെപ്പക ഉപകരണങ്ങളുതെ വൊെക  

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക 

*.സന്ദർശന കുെിപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട   

 പ്പസന്നകുമൊരി ഇവരുതെ വസ്തുവിൽ 60 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മൺ 

കയ്യൊല കൊണൊൻ സൊധിച്ചു m.  ുക്ിൽ ുക്ിൽ 75 മീറ്റർ 

നീളമൊണ് ബരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്ുന്നത്. 

 ഭൊസ്കരൻനൊയർ എന്ന വയക്തിയുതെ  പുരയിെത്തിൽ മഴക്ുഴി 
2 വൊഴ െബ്ബർ റ്റത എന്നിവ ഉണ്ടൊയിരുന്നു.െൊല് കൊെുകയെി 
കിെക്ുന്നതൊണ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചത്.  

 ഉഷ കുമൊരി യുതെ വസ്തുവിൽ കബമ്പൊസ്റ്റക പിറ്റക, മൺകയ്യൊല ഒന്നക 
മഴക്ുഴി ഒന്നക,  വൊഴ കുഴികൾ,  തതങ്ങിൻ തെും എന്നിവ കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചു. 

 പുഷ്പ ഇവരുതെ വസ്തുവിൽ തതങ്ങിൻ തെും കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചു. വൊഴ മഴക്ുഴി എന്നിവ കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല. 
വൊഴകൾ പന്നി കയെി നശിപ്പിച്ചതൊയി അെിയൊൻ കഴിഞ്ഞു.  



ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു.M  ുക്ക  പ്പകൊരും 15 മഴക്ുഴി, 
10  ണ്ടക എന്നിവ ആയിരുന്നു. എന്നൊൽ 3 മഴകുഴിയുും 1  ണ്ടുും 
മൊപ്തബമ കൊണൊൻ സൊധിച്ചുള്ളൂ.  

 

റ്റസന   ീവി, ഫൊരിഷ  ീവി ( M.സതയും നിവൊസ്, പനവൂർ ) 

എന്നിവരുതെ വസ്തുവിൽ തതൊഴിലുെപ്പക പണി തെയ്തിട്ടിലല 
എന്നക മൊറ്റക പെഞ്ഞു. അതിനൊൽ ആ  വസ്തു കൊണൊൻ സൊധിച്ചിലല. 

ഫയൽ നമ്പർ 11 

 📝വർക്ിന്റതെ ബപര് :- എട്ടൊും വൊർഡിതല ലളിത, വസന്ത 

എന്നിവരുതെ നീർത്തെൊധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണക, ജല സുംരക്ഷണ 

പ്പവർത്തികൾ. 

📝വർക്ക ബകൊഡ് :- IF/361498 

📝എസ്റ്റിബമറ്റക തുക :- 200000 

📝വർക്ട തുെങ്ങിയ തീയതി:- 23/10/2018 

📝വർക്ട തീർന്ന തീയതി:- 28/11/2018 

📝െിലവൊയ തുക :- 199116 

📝മസ്റ്റർ ബെൊൾ: 27 

📝ആതക തതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ: 708 

ഫയലിൽ കണ്ട കൊരയങ്ങൾ  

1.  കവർബപജ് : ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  

2. തെക്ക ലിസ്റ്റക ഓഫ് ബഡൊകയുതമന്റ് : 

             തെക്ക ലിസ്റ്റക ഓഫ് ബഡൊകയുതമന്റ്  

ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.ബപജ് നമ്പർ ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല  



3 .  ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ബകൊപ്പി : 

               ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ബകൊപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

 4. എസ്റ്റിബമറ്റക  : 

              ഡീറ്ററ്റൽഡ് എസ്റ്റിബമറ്റക ഫയലിൽ  ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 
അത് തസകയൂർ ബകൊപ്പി ആയിരുന്നിലല . എന്നൊൽ ജനകീയ 

ഭൊഷയിലുള്ള എസ്റ്റിബമറ്റക െിബപ്പൊർട്ടക  ഉണ്ടൊയിരുന്നു . എസ്റ്റിബമറ്റിന്റ 

കവർബപജ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

5. സൊബങ്കതിക അനുമതി : 

               ഉണ്ടൊയിരുന്നു. തസകയൂർ ബകൊപ്പി ഉണ്ടൊയിരുന്നു . 

ജനകീയ ഭൊഷയിലുള്ള സൊബങ്കതികൊനുമതി ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
അതിൽ AEയുതെ  ഒപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.അതിൽ 

ഓവർസിയർ ഒപ്പക ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

6. ഭരണൊനുമതി : 

               ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.തസകയൂർ ബകൊപ്പി 
ആയിരുന്നു.  

7. അബ്സ്സ്പ്െൊക്ട് എസ്റ്റിബമറ്റക ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.   

8. ബപ്ഡൊയിുംഗ് ആൻഡ് ഡിറ്റസനിങ് ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

9. ഡിമൊൻഡ്  ബഫൊും: 

          ഉണ്ടൊയിരുന്നു.അത് നിർദ്ദിഷ്ട മൊതൃകയിൽ ആയിരുന്നിലല. 

10. പ്പവർത്തി അനുവദിച്ചത് സും ന്ധിച്ചക ബഫൊെും:  

            പ്പവർത്തി അനുവദിച്ചത് സും ന്ധിച്ച ബഫൊെും ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. അതിൽ വിവരങ്ങൾ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 



11. ജിബയൊ പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊ: ജിബയൊ പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊപ്രൊഫ് 

ഇലലൊയിരുന്നു. 

12. മസ്റ്റർ ബെൊൾ:  

      മസ്റ്റർബെൊൾ  ഉണ്ടക, തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല 
.എും . ുക്ക  നമ്പർ ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13.  എും  ുക്ക: 

         ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.. AE യുതെ സീലു൦ ഒപ്പു൦ 
ഉണ്ടക. ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡിൻതെ തുക ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

14. ബവജ് ലിസ്റ്റക :ഉണ്ടൊയിരുന്നു  

15. എഫ് െി ഒ: ഫയലിൽ  FTO ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.   

16.പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണും സൊക്ഷയപപ്തും: 

 വർക്ക ഫയലിൽ പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സൊക്ഷയപപ്തും 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

17. മസ്റ്റർ ബെൊൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പക:      മസ്റ്റർ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പക  
ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക  

18. റ്റസറ്റക ഡയെി: വർക്ക ഫയലിൽ റ്റസറ്റക  ഡയെി 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടക.  

എ എസ്, െി എസ് നമ്പർ, തീയതി :എന്നിവ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. തെക്ക ലിസ്റ്റക, തപ്പൊജക്ടറ്റക  മീറ്റിുംഗ്, 

പ്പവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള പ്പബയൊജനങ്ങൾ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. കവർ ബപജിൽ എസ്റ്റിബമറ്റക തുക 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.തതൊഴിലൊളികളുതെ സൊക്ഷയ പപ്തും 
എന്നിവയുണ്ടക. വി എും സി െിബപ്പൊർട്ടുണ്ടക.  

 പണി ആയുധങ്ങളുതെ വൊെക ബരഖ തപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  

 സന്ദർശന കുെിപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 



 

 ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട 

വസന്തകുമൊരിയുതെ പുരയിെത്തിൽ 2മഴക്ുഴി, 10 മൂ്  തതങ്ങിന്റ 

തെും എെുക്ൽ, മഞ്ഞൾ കൃഷി, ഇഞ്ചി കൃഷി തുെങ്ങിയവയൊണ് 

തെയ്തിരിക്ുന്നത്. 

 ലളിതൊ എന്ന വയക്തിയുതെ വസ്തുവിൽ 4 മഴക്ുഴി, 3 മൂ്  

തതങ്ങിന്റ തെും എെുക്ൽ, വൊഴ, ഇഞ്ചി, ബെമ്പക എന്നിവ 

നട്ടിരിക്ുന്നതുും കണ്ടു  

െസീ  വസ്തുവിൽ െബ്ബർ പ്ലൊറ്റബഫൊും തെയ്തിരിക്ുന്നു.  

ഷൊയിന എന്നിവരുതെ വസ്തുവിൽ 15 മഴക്ുഴികൾ  കണ്ടു.  

M  ുക്ക  പ്പകൊരും സ്മൊൾ പി്സ് -175, മഴക്ുഴി -12,  ണ്ടക-1 

തുെങ്ങിയ പ്പവർത്തികൾ ആണ്  ഉള്ളത്. എന്നൊൽ ഫീൽഡിൽ 21 

മഴക്ുഴികൾ കണ്ടു പതക്ഷ  ണ്ടുകൾ ഒന്നുും കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചിലല. ഫീൽഡിൽ  ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

ഫയൽ നമ്പർ 12 

 👉വർക്ിന്റതെ ബപര് :- എട്ടൊും വൊർഡിതല തതൊഴിലൊളി പ്രൂപ്പക 
പൊട്ടത്തിതനെുത്ത തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക അനുബയൊജയും ആക്ൽ 

👉വർക്ക ബകൊഡ് :- LD/320979 

👉എസ്റ്റിബമറ്റക തുക :- 200000 

👉വർക്ട തുെങ്ങിയ തീയതി:- 05/12/2018 

👉വർക്ട തീർന്ന തീയതി:- 16/01/2019 

👉െിലവൊയ തുക :- 198562 

👉മസ്റ്റർ ബെൊൾ: 26 



👉ആതക തതൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ: 706 

ഫയലിൽ കണ്ട കൊരയങ്ങൾ  

1.  കവർബപജ് :  ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  

2. തെക്ക ലിസ്റ്റക ഓഫ് ബഡൊകയുതമന്റ് : 

             തെക്ക ലിസ്റ്റക ഓഫ് ബഡൊകയുതമന്റ്  

ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.ബപജ് നമ്പർ ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല   

3 .  ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ബകൊപ്പി : 

                 ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ബകൊപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല   

 4. എസ്റ്റിബമറ്റക  : 

              ഡീറ്ററ്റൽഡ് എസ്റ്റിബമറ്റക ഫയലിൽ  ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 
അത് തസകയൂർ ബകൊപ്പി ആയിരുന്നിലല . എന്നൊൽ ജനകീയ 

ഭൊഷയിലുള്ള എസ്റ്റിബമറ്റക െിബപ്പൊർട്ടക  ഉണ്ടൊയിരുന്നു . എസ്റ്റിബമറ്റിന്റ 

കവർബപജ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

5. സൊബങ്കതിക അനുമതി : 

               ഉണ്ടൊയിരുന്നു. തസകയൂർ ബകൊപ്പി ഉണ്ടൊയിരുന്നു . ജനകീയ 

ഭൊഷയിലുള്ള സൊബങ്കതികൊനുമതി ഉണ്ടൊയിരുന്നു. അതിൽ 

AEയുതെ  ഒപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.അതിൽ ഓവർസിയർ ഒപ്പക 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  

6. ഭരണൊനുമതി : 

               ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നിലല. 

7. അബ്സ്സ്പ്െൊക്ട് എസ്റ്റിബമറ്റക: ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.   

8. ബപ്ഡൊയിുംഗ് ആൻഡ് ഡിറ്റസനിങ് : ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല  

9. ഡിമൊൻഡ്  ബഫൊും: 

          ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല. 



10. പ്പവർത്തി അനുവദിച്ചത് സും ന്ധിച്ചക ബഫൊെും:  

            പ്പവർത്തി അനുവദിച്ചത് സും ന്ധിച്ച ബഫൊെും ഫയലിൽ 

ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

11. ജിബയൊ പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊ: ജിബയൊ പ്െൊക്ക ബഫൊബട്ടൊപ്രൊഫ് 

ഇലലൊയിരുന്നു.  

12. മസ്റ്റർ ബെൊൾ:  

                മസ്റ്റർബെൊൾ  ഉണ്ടക, തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13.  എും  ുക്ക: 

         ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.. AE യുതെ സീലു൦ ഒപ്പു൦ ഉണ്ടക. 
ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡിൻതെ തുക ബരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

14. ബവജ് ലിസ്റ്റക : ഉണ്ടൊയിരുന്നു  

 15. എഫ് െി ഒ:  

  ഫയലിൽ  FTO ഉണ്ടൊയിരുന്നിലല.   

16.പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണും സൊക്ഷയപപ്തും: 

 വർക്ക ഫയലിൽ പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സൊക്ഷയപപ്തും 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

17. മസ്റ്റർ ബെൊൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പക:       

              മസ്റ്റർ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പക  ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക  

18. റ്റസറ്റക ഡയെി: വർക്ക ഫയലിൽ റ്റസറ്റക  ഡയെി 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടക.  

എ എസ്, െി എസ് നമ്പർ, തീയതി :എന്നിവ 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. തെക്ക ലിസ്റ്റക, തപ്പൊജക്ടറ്റക  മീറ്റിുംഗ്, 

പ്പവർത്തി നിർവഹണും വഴി ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള പ്പബയൊജനങ്ങൾ 



ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. കവർ ബപജിൽ എസ്റ്റിബമറ്റക തുക 

ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.തതൊഴിലൊളികളുതെ സൊക്ഷയ പപ്തും 
എന്നിവയുണ്ടക. വി എും സി െിബപ്പൊർട്ടുണ്ടക.  

പണി ആയുധങ്ങളുതെ വൊെക ബരഖ തപെുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  

സന്ദർശന കുെിപ്പക ബരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

 

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കക്കഷൻ റിക്കപോർട്ട 

റ്റലല ീവി യുതെ വസ്തുവിൽ വൊഴ കൃഷി 
തെയ്തിരിക്ുന്നതൊണ് കണ്ടത്.  

പത്മകുമൊരിയുതെ വസ്തുവിൽ 2 മഴക്ുഴി, മഞ്ഞൾ, വൊഴ, 

ഇഞ്ചി തുെങ്ങിയവയുതെ കൃഷി, മൂന്നക മൂ് തതങ്ങിന്റ  

കുഴിതയെുക്ൽ എന്നിവ തെയ്തിരിക്ുന്നു  

പ്പഭൊകുമൊരിയുതെ വസ്തുവിൽ 3മഴക്ുഴി, 5വൊഴക്ുഴി, ഇഞ്ചി 
മഞ്ഞൾ കൃഷി എന്നിവയൊണ് തെയ്തിരിക്ുന്നത്.  

 ഷീജയുതെ വസ്തുവിൽ നീർച്ചൊൽ ബകൊരൽ, 5 മഴക്ുഴി 
എന്നിവയൊണ് കണ്ടത്  

കല കുമൊരിയുതെ വസ്തുവിൽ 12മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു  ണ്ടക, 
വൊഴക്ുഴി എന്നിവ കണ്ടു  

സുബലൊെന അമ്മ വസ്തുവിൽ 2മഴക്ുഴി, വൊഴക്ൃഷി എന്നിവ 

തെയ്തിരിക്ുന്നു.  

M  ുക്ക  പ്പകൊരും സ്മൊൾ പി്സ് -510,  ണ്ടക -1, മഴക്ുഴി -

2.എന്നൊൽ ഫീൽഡിൽ 12 മഴക്ുഴി,  ണ്ടക -1 എന്നിവ കണ്ടു  

✔️ഫീൽഡിൽ  ഡിസ്ബപ്ല ബ ൊർഡ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു 

ഫയൽ നമ്പർ 13    



 ✒️വർക്കിന്റെ പേര ് :-  രിക്കുഴി വോർഡിറല റതോഴിലോളി 

പ്ഗൂെ് േോട്ടത്തിറനടുത്ത തരിശുഭൂമി  ൃഷിക്ക് 

അനുപയോജയമോക്കലുും  മണ്ണ് ജല സുംരക്ഷണവുും. 

✒️വർക്ക് പ ോഡ് :- LD/317576 

✒️എസ്റ്റിപമെ് തു  :- 200000 

✒️വർ ് തുടങ്ങിയ തീയതി:- 07/09/2018 

✒️വർ ് തീർന്ന തീയതി:- 17/10/2018 

✒️ചിലവോയ തു  :- 199670 

✒️മസ്റ്റർ പെോൾ: 21 

✒️ആറ  റതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ: 710 

ഫയലിൽ  െ  ോരയങ്ങൾ  

1.   വർപേജ് :  

  ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുെ്.  

2. റചക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പഡോ യുറമനെ്്  : 

             റചക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പഡോ യുറമന്െ്  ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുെ്   

3 .  ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ ോെി : 

                 ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ ോെി ഫയലിൽ ഉെോയിരുന്നില്ല  

 4. എസ്റ്റിപമെ്  : 

              ഡീസെൽഡ് എസ്റ്റിപമെ് ഫയലിൽ  

ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുെ്. അത് റസ യൂർ പ ോെി ആയിരുന്നില്ല . 

എന്നോൽ ജന ീയ ഭോഷയിലുള്ള എസ്റ്റിപമെ് െിപെോർട്്ട  

ഉെോയിരുന്നു . എസ്റ്റിപമെിന്  വർപേജ ്ഉെോയിരുന്നു. 

5. സോപങ്കതി  അനുമതി : 



               ഉെോയിരുന്നു. AE യുറട  ഒെുും  പരഖറെടുത്തിയിട്ടുെ് . 

ജന ീയ ഭോഷയിലുള്ള സോപങ്കതി ോനുമതി ഉെോയിരുന്നു. 

അതിൽ ഓവർസിയർ ഒെ ്ഉെോയിരുന്നു.  

6. ഭരണോനുമതി : 

               ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുെ്.റസ യൂർ പ ോെി 

ആയിരുന്നു.  

7. അബ്സ്്പ്ടോക്ട് എസ്റ്റിപമെ് ഉെോയിരുന്നില്ല *പപ്ഡോയിുംഗ് ആൻഡ് 

ഡിസസനിങ് ഉെോയിരുന്നില്ല 

8. ഡിമോൻഡ്  പഫോും: 

          ഉെോയിരുന്നില്ല.  

9. പ്േവർത്തി അനുവദിച്ചത് സുംബന്ധിച്ച് പഫോെും:  

            പ്േവർത്തി അനുവദിച്ചത് സുംബന്ധിച്ച പഫോെും ഫയലിൽ 

ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുെ്. 

10. ജിപയോ പ്ടോക്ക് പഫോപട്ടോ: ജിപയോ പ്ടോക്ക് പഫോപട്ടോപ്ഗോഫ ്

ഇല്ലോയിരുന്നു.  

11. മസ്റ്റർ പെോൾ:  

                മസ്റ്റർപെോൾ  ഉെ്, റവട്ടിത്തിരുത്തലു ൾ 

ഉെോയിരുന്നില്ല .എും .ബുക്ക്  നമ്പർ പരഖറെടുത്തിയിട്ടില്ല.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12.  എും ബുക്ക്: 

         ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുെ്.. AE യുറട സീലു൦ ഒെു൦ 

ഉെ്. ഡിസ്പപ്ല പബോർഡിൻറെ തു  പരഖറേടുത്തിയിട്ടുെ്. 

13. പവജ ്ലിസ്റ്റ് :ഉെോയിരുന്നു   

14. എഫ് ടി ഒ:   

 ഫയലിൽ  FTO ഉെോയിരുന്നില്ല.   

15.പ്േവർത്തി േൂർത്തീ രണും സോക്ഷയേപ്തും: 



 വർക്ക് ഫയലിൽ പ്േവർത്തി േൂർത്തീ രണ സോക്ഷയേപ്തും 

ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുെ്. 

16. മസ്റ്റർ പെോൾ മൂവ്റമന്െ് സ്ലിെ്:  മസ്റ്റർ മൂവ്റമന്െ് സ്ലിെ്  

 ഫയലിൽ ഉൾറെടുത്തിയിട്ടുെ്  

17. സസെ് ഡയെി: വർക്ക് ഫയലിൽ സസെ്  ഡയെി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

എ സ്, ടി എസ് നമ്പർ, തീയതി :എന്നിവ പരഖറെടുത്തിയിട്ടുെ്. 

റചക്ക് ലിസ്റ്റ്, റപ്േോജ ്െ്  മീെിുംഗ്, പ്േവർത്തി നിർവഹണും വഴി 

ഉെോയിട്ടുള്ള പ്േപയോജനങ്ങൾ പരഖറെടുത്തിയിട്ടുെ്.  വർ 

പേജിൽ എസ്റ്റിപമെ് തു  

പരഖറെടുത്തിയിട്ടുെ്.റതോഴിലോളി ളുറട സോക്ഷയ േപ്തും 

എന്നിവയുെ്. വി എും സി െിപെോർട്ടുെ്.  

  േണി ആയുധങ്ങളുറട വോട  പരഖ റേടുത്തിയിട്ടുെ്.  

സന്ദർശന  ുെിെ് പരഖറെടുത്തിയിട്ടുെ്. 

  

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിക്കപോർട് ്

മഫീദ എന്ന  വയക്തിയുറട വസ്തു വിൽ 3 മഴക്കുഴി, വോഴക്കൃഷി 

തുടങ്ങിയവ  റചയ്തിരിക്കുന്നു  

റബെ്സമ്മ വസ്തു വിൽ 10 മൂട ് റതങ്ങിന് തടും എടുക്കൽ, 

2മഴക്കുഴി, വോഴക്കൃഷി, പതരി ഇടിക്കൽ എന്നിങ്ങറന ഉള്ള 

പ്േവർത്തി ൾ റചയ്തിരിക്കുന്നു  

ചിപ്തപലഖ വസ്തു വിൽ  2 മഴക്കുഴി  െു അവ മണ്ണ് റ ോെ് 

മൂടറെട്ട നിലയിലോയിരുന്നു. വോഴ  ൃഷി റചയ്തിരിക്കുന്നു, 

റതങ്ങിൻസത ൾ നട്ടിരിക്കുന്നു, ഭൂമി തട്്ട  തിരിച്ച് 

 ൃഷിക്കനുപയോജയും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 



 ശരണയ എന്ന വയക്തിയുറട വസ്തു വിൽ 5 മഴക്കുഴി 

എടുത്തിരുന്നു, നിലവിൽ മൂന്ന് മഴക്കുഴി  െു. സത റതങ്്ങ 

നടുന്നതിനോയി  ുഴി എടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 സുപരഷ്  ുമോർ എന്ന വയക്തിയുറട വസ്തു വിൽ 5 നീർച്ചോൽ, 

റവെില  ൃഷിക്ക് തടറമടുക്കൽ,  തീെെുല്ല്,  വോഴ എന്നീ 

 ൃഷി ൾ റചയ്തിരിക്കുന്നു. 

 രോധോ ൃഷ്ണൻ എന്ന വയക്തിയുറട വസ്തു വിൽ വോഴ  ൃഷി 

റചയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂമി തട്ടി തിരിച്ചു ഇഞ്ചി നട്ടിരിക്കുന്നു. 

എന്നോൽ ഇപെോൾ അവ  ോണോൻ സോധിച്ചില്ല. 6 മഴക്കുഴി, 5 മൂട ് 

റതങ്ങിൻസത എന്നിവ  ോണോൻ സോധിച്ചു. 

 അർച്ചന എന്ന വയക്തിയുറട വസ്തു വിൽ 5 മഴക്കുഴി, വോഴ,  

മഞ്ഞൾ എന്നീ  ൃഷ ൾ, 11 റതങ്ങിൻസത നടീൽ തുടങ്ങിയ 

പ്േവർത്തി ൾ ആണ് റചയ്തിരിക്കുന്നത്. 

 ലതോ ുമോരി എന്ന വയക്തിയുറട വസ്തു വിൽ 10 മഴക്കുഴി,  െബ്ബർ 

പ്ലോെ്പഫോും, വോഴ   ൃഷി തുടങ്ങിയവയോണ് റചയ്തിരിക്കുന്നത്. 

M ബുക്ക്  പ്േ ോരും സ്മോൾ േിെ്സ് -550, ബെ്  -35, മഴക്കുഴി -10,  

സജവ പവലി -1 എന്നിവയോണ് പരഖറേടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നോൽ 

ഫീൽഡിൽ മഴക്കുഴി –31  ോണോൻ സോധിച്ചു.ബെു ൾ, സജവ 

പവലി എന്നിവ  ോണോൻ സോധിച്ചില്ല.  

പ്രൊമസഭ െിബപ്പൊർട്ടക   

                       പനവൂർ പഞ്ചൊയത്തിതല ബസൊഷയൽ ഓഡിറ്റക 
പ്രൊമസഭ കരിക്ുഴി വൊർഡിതല തനലലിക്ുന്നക അുംരൻവൊെി 
യിൽ വച്ചക ഉച്ചയ്ക്ക രണ്ടുമണിക്ക നെത്തുകയുണ്ടൊയി. VRP 

അപർണ്ണ പ്രൊമസഭയിൽ ആമുഖും പെഞ്ഞു. തുെർന്നക 
അധയക്ഷനൊയി പ്ശീമതി ലളിതതയ തിരതഞ്ഞെുത്തു. 
അതിനുബശഷും പ്ശീമതി ബശൊഭന പ്രൊമസഭയിൽ 
ഈശവരപ്പൊർത്ഥന ആലപിച്ചു. തുെർന്നക VRP അഞ്ചു 
പ്രൊമസഭയിൽ ഭരണഘെന പ്പതിജ്ഞ തെൊലലിതക്ൊെുത്തു 



അതിനുബശഷും പ്ശീമതി ഷീല പ്രൊമസഭയിൽ സവൊരതും പെഞ്ഞു,  
അതിനുബശഷും  VRP അപർണ്ണ തതൊഴിലൊളികളുതെ പത്തക 
അവകൊശങ്ങതള പറ്റി പെഞ്ഞു തകൊെുത്തു.അതിനുബശഷും െീന,  
 ിസ്മി എന്നിവർ കരിക്ുഴി വൊർഡിതല െിബപ്പൊർട്ടക 
അവതരിപ്പിച്ചു.  

ഒക്ടബെൊ ർ മുതൽ മൊർച്ചക വതരയുള്ള 13 ഫയലുകളുതെ 
കൊരയങ്ങളുും ഫീൽഡിൽ കണ്ടക കൊരയങ്ങളുും െിബപ്പൊർട്ടിൽ 
അവതരിപ്പിച്ചു. 

🌸ഷീല- ബ ൊർഡിന്റ റ്റപസ ലഭിച്ചിട്ടിലല. 

🌼ഓവർസിയർ- ഇബപ്പൊൾ ഫണ്ടക വന്നിട്ടുണ്ടക എന്നുും  അത് 
ഉെൻ തതന്ന നിങ്ങൾക്ക ലഭിക്ുന്നതൊണ്. 

🌸പ്ശീകല -ഫസ്റ്റക എയ്ഡ് ബ ൊക്ടസ് െൊർപ തുെങ്ങിയവ 
എന്നുും ഞങ്ങൾക്ക ലഭികുന്നിലല. 

🌼 ഓവർസിയർ-ഫസ്റ്റക എയ്ഡ് ബ ൊക്ടസ്, െൊർപൊ 
തുെങ്ങിയവ വൊങ്ങിയതിനുബശഷും ജി എസ് െി  ിലലക 
പഞ്ചൊയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചൊൽ ഫണ്ടക വരുന്ന മുെയ്ക്ക 
നൽകൊതമന്നക പെഞ്ഞു. 

🌸ഉഷ-ആശുപപ്തിയിൽ മരുന്നുകൾ ബെൊദിച്ചബപ്പൊൾ 
സവന്തമൊയി റ്റപസ ഉപബയൊരിച്ചക വൊങ്ങൊനൊണ് പെഞ്ഞത്. 

🌼ഓവർസിയർ-ആശുപപ്തിയിൽനിന്നക എലലൊവർക്ുും 

 ഉള്ള മരുന്നക ലഭയമലല അതിനൊൽ ഒരൊൾ ഓ പി െിക്റ്റക 
എെുത്തു മരുന്നക വൊങ്ങി എലലൊരുും കൂെി ഉപബയൊരിക്ുക 
എന്നക അെിയിച്ചു. െിലബപ്പൊൾ ആശുപപ്തിയിൽ മരുന്നക 
ഇലലൊയിരിക്ുും.  

🌸പ്ശീകല -തതൊഴിലുെപ്പക പണി തെയ്യുന്ന സമയത്തക 
എതന്തങ്കിലുും അപകെും പറ്റിയൊൽ െികിത്സൊ സഹൊയും 



എതന്തങ്കിലുും ലഭിക്ുബമൊ,  ആർതക്ങ്കിലുും ലഭിച്ചിട്ടുബണ്ടൊ 
എന്നുും  അതിതന പറ്റി അെിയൊൻ  ആപ്രഹമുതണ്ടന്നുും 
പെഞ്ഞു. 

 🌼ഓവർസിയർ- 

തതൊഴിലുെപ്പക പണി തെയ്യുന്ന സമയത്തക െികിത്സ സഹൊയും 
ലഭിക്ുതമന്നക അതിനുള്ള കൃതയമൊയ  ിലലുകൾ പഞ്ചൊയത്തക 
ഏൽപ്പിച്ചൊൽ മതി എന്നുും പെഞ്ഞു. 

🥀റ്റസന   ീവി മഴക്ുഴി കബമ്പൊസ്റ്റക കുഴി എന്നിവതയലലൊും 
എെുത്തിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നു എന്നുും  എന്നൊൽ കൊലൊവസ്ഥ 
തകൊണ്ടൊണ് ഇങ്ങതന ഉണ്ടൊയിരിക്ുന്നത് എന്നുും പെഞ്ഞു. 

🌼ഓവർസിയർ- കൊലൊവസ്ഥയിൽ മഴക്ുഴി മൂെി 
ബപൊയതൊതണകിൽ   

അത് തീർത്തുും മുഴുവനൊയുും മൂെി ബപൊകൊെിലലബലലൊ. 
അതിനൊൽ കൊെു കയെി ബപൊയി, അതുബപൊതല ഉെമസ്ഥൻ മഴ 
കുഴി എലലൊും മൂെി  തുെങ്ങിയ കൊരയങ്ങൾ പെയൊതത 
ഉെമസ്ഥബരൊ് മഴക്ുഴി എലലൊും അബതബപൊതല 
തുെരണതമന്നുുംഅങ്ങതനയൊതണങ്കിൽ മൊപ്തബമ തതൊഴിലുെപ്പക 
പണിയിൽ മഴക്ുഴി എെുക്ുകയുള്ളൂ എന്നുും 
തതൊഴിലൊളികൾ  ആവശയതപ്പെണതമന്നുും പെഞ്ഞു. 



െർച്ചകൾതക്ൊെുവിൽ െിബപ്പൊർട്ടക തതൊഴിലൊളികൾ 
അുംരീകരിക്ുകയുും ഓവർസിയർ അനന്ദു ബസൊഷയൽ ഓഡിറ്റക 
പ്രൊമസഭയിൽ കൃതജ്ഞത പെയുകയുും തെയ്തു. 
നൊലുമണിക്ക ബസൊഷയൽ പ്രൊമസഭ അവസൊനിക്ുകയുും 
തെയ്തു.  

 

നിർവഹ്ണ ഉസ്യൊഗസ്ഥർക്കൊയുള്ള നിർസേ ങ്ങൾ  

❖ ബി.ഡി.ഒ.  

 • മസ്റ്റർദറാളിൽബിഡിഒ 

പ്പുുംസ്ീലുുംരതിപ്പിക്കുന്നതിദനാടൊപ്പുംതീയതികൂെിഇെുവാൻഗ്ശ
ദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്  

• അക്കൗണ്ടൻറ്, ഡി. ഇ. ഒ .അഗ്കിഡിറ്റഡ്പഎൻജിനീയർ, 

ഓവർസ്ിയർ  

ദമറ്റുമ്മാർഎന്നിവർക്ക്അവരുടെെുമതലകടളകുറിച്ചുുംഉത്തര
വാേിതവങ്ങടളകുറിച്ചുുംഏടറ്റെുത്ത്നെപ്പിലാക്കാൻസ്ാധിക്കുന്ന
ഗ്രവൃത്തികടള  കുറിച്ചുുംമതിയായടഗ്െയിനിടങ്കാെുക്കുക  

•ബിഡിഓകഴിയുന്നസ്മയങ്ങളിൽടതാഴിലാളികടളയുുംടതാഴിൽ
സ്ഥലങ്ങളുുംസ്ന്ദർശിക്കുന്നത്രുണകരമായിരിക്കുും  



❖ തസപ്കട്ടറി / അസിസ്റ്റൻറ്തസപ്കട്ടറി  

• മസ്റ്റർദറാളിൽഒപ്പിനുും  സ്ീലിനുും  

ഒപ്പുംതീയതികൂെിദെർക്കുവാൻഗ്ശദ്ധിക്കുക  

• ഏഴുരജിസ്റ്ററുകൾ, എും. ബുക്ക്എന്നിവസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി  
ആധികാരികതഉറപ്പുവരുത്തുക  

• ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ, 

അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾഎന്നിവഉറപ്പുവരുത്തുക  

•െികിത്സാെിലവുകൾകൃതയമായിഅനുവേിക്കുവാൻഉള്ളനെര
െികൾ സ്വീകരിക്കുക  

•ഏടറ്റെുത്ത്നെപ്പിലാക്കുവാൻസ്ാധിക്കുന്നവർക്കുകൾക്ക്അനു
സ്ൃതമായിടഷൽഫ്ടഗ്രാജക്ടറ്റ്കടണ്ടത്തിവയ്ക്കുക  

• വിജിലൻസ്ആൻഡ്പദമാണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിടയശക്തിടപ്പെുത്തുക. 

ആറുമാസ്ത്തിടലാരിക്കൽരുന:സ്ുംഘെിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്യുക  

• എഎും. സ്ിഅനുസ്രിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, 
ദസ്വനങ്ങൾഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക. ദരജ് 78,16 .1    

❖ നിർവഹ്ണഉസ്യൊഗസ്ഥർ(അക്കൗെൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . 

അപ്കിഡിെഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ)  

• വർക്ക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാസ്റ്റർസ്ർക്കുലറിൽരറയുന്ന  

ഗ്രകാരമുള്ള 22 ദഡാകയൂടമന്റസ്  

ഉടണ്ടന്ന്ഉറപ്പവരുത്തിഗ്രവൃത്തി  ഫയൽതയ്യാറാക്കുക  

• കസ്റ്റ്ഡയറികൃതയമായിഎഴുതിസ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനുുംദമറ്റ്  
മാർക്ക്നിർദേശുംനൽകുക  

•മസ്റ്റർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎത്തിച്ചുദഗ്രാജക്ട്ഇനീദഷയറ്റീ
വ്മീറ്റിുംഗ്കൂെിരണിആരുംഭിക്കുന്നതിന്സ്ഹായിക്കുക  



•കൃതയമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെുംസ്ന്ദർശിച്ചടെയ്തടതാഴി
ൽഅളന്ന്എുംബുക്കിൽദരഖടപ്പെുത്തുക  

• ഡിമാൻഡ്പഅനുസ്രിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക  

• ടതാഴിലാളികൾക്ക്അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾഒരുക്കുക  

❖ സമെ്  

• മസ്റ്റർദറാൾകൃതയമായിഒടപ്പവപ്പിക്കുക  

• ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരുംഅെയാളടപ്പെുത്തുക    

• മസ്റ്റർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെുത്തുക  

• കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണമായുുംരൂരിപ്പിക്കുക  

•ടതാഴിൽകസ്റ്റുകളിൽടവച്ച്അരകെുംനെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽകസ്
റ്റ്ഡയറിയിൽഎഴുതുകയുുംനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയി
ക്കുകയുുംെികിത്സഉറപ്പാക്കുകയുുംടെയ്യുക  

• നിശ്ചിതഅളവിലുുംരുണനിലവാരത്തിലുുംദജാലിടെയ്യുന്നുണ്ട്  
എന്ന്ഉറപ്പവരുത്തുക  

  

ഉദേയാരസ്ഥരുടെ െുമതലകൾ   

➢ സലൊക്ക്സപ്പൊപ്ഗൊം ഓഫീസർ  

  

രഞ്ായത്തുകടളടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയുടെടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓ
ഫ്  

ടഗ്രാജക്ടറ്റ്തയ്യാറാക്കുന്നതിലുുംവിദകഗ്ന്ദീകൃതാസ്ൂഗ്തണുംനെപ്പി
ലാക്കുന്നതിലുുംരാകടപ്പെുത്തണും. 

ഈമസ്റ്റർദറാൾവിതരണുംടെയ്യുക,  

രഞ്ായത്തുകളുടെടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെനിർവഹണദമൽ
ദനാട്ടുംവഹിക്കുക. രദ്ധതിയുടെലഭിച്ചവിഭവങ്ങളുടെയുും, 



വിതരണുംടെയ്തവയുടെയുും,  

ഉരദയാരിച്ചവയുടെയുുംകണക്കുകൾസ്ൂക്ഷിക്കുക. 

ആവശയമായരജിസ്റ്ററുകൾസ്ൂക്ഷിക്കുക.  

➢ പഞ്ചൊയത്ത്തസപ്കട്ടറി/ അസിസ്റ്റന്റ്തസപ്കട്ടറി  

ടസ്ഗ്കട്ടറിടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെദമൽദനാട്ടുംഗ്രവൃത്തികളു
ടെബിലലുകൾയഥാസ്മയുംഅുംരീകരിക്കുക. 

ടതാഴിലാളികളുടെദവതനുംയഥാസ്മയുംഅുംരീകരിക്കുക, 

ടതാഴിലാളികളുടെദവതനുംയഥാസ്മയുംഡി. ബി.െി  
മുഖാരിരുംടതാഴിലാളികളുടെഅക്കൗണ്ടിടലത്തിടയന്ന്ഉറപ്പാ
ക്കുക  

➢ ഓവർസിയർ/ എൻജിനീയർ  

ഗ്രാമസ്ഭതീരുമാനഗ്രകാരുംഗ്രവൃത്തികൾകടണ്ടത്തുകഗ്രാഥമിക
എസ്റ്റിദമറ്റ്തയ്യാറാക്കുകഗ്രവൃത്തിയുടെസ്ാദങ്കതികമായകാരയ
ങ്ങൾടതാഴിലാളികൾക്കവിശേമാക്കുക. 

ഗ്രവൃത്തിയുടെഅളവുകൾദരഖടപ്പെുത്തുക.  ടെക്ക്ടമഷർ   

ടെയ്യുക,  ബിലലുകൾതയ്യാറാക്കുവാൻഡി. ഇ. ഒടയ.  

സ്ഹായിക്കുക  

➢ ഡൊെൊ എൻപ്െി ഓപ്പസറെർ  

മസ്റ്റർ  ദറാൾവിതരണത്തിന്സ്ഹായിക്കുക. 

രൂർത്തിയായമസ്റ്റർദറാളുകൾ  

ദമറ്റിൽനിന്നുുംദശഖരിച്ചവർക്ക്ബിലലുകൾരൂർത്തീകരിദച്ചവതന  

വിതരണത്തിന്നെരെിസ്വീകരിക്കുക. രജിസ്റ്ററുകൾസ്ൂക്ഷിക്കുക. 

ടതാഴിലാളികളുടെദവതനും (ഡി.ബി. െി) 
മുദഖനഎന്ന്ഉറപ്പാക്കുക  

➢ സമെ്  



ഗ്രവൃത്തിയുടെദമൽദനാട്ടും.ടതാഴിൽകാർഡിൽആവശയമുള്ളവി
വരങ്ങൾ  കൃതയമായിദരഖടപ്പെുത്തുക. 

അളദഗ്വഖടപ്പെുത്താനുള്ളടമഷർടമൻറ്ബുക്ക്ഗ്രവൃത്തി  
സ്ഥലത്ത്സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

േിവസ്വുുംടതാഴിലാളികളുടെഹാജർമസ്റ്റർദറാളിൽഉറപ്പുവരു
ത്തുക. രൂർത്തിയായ  മസ്റ്റർ  ദറാൾ  

ദഡറ്റാഎൻഗ്െിഓപ്പദററ്ററുടെരക്കൽഎത്തിക്കുക. 

 

 

 

 

 

 


