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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�ത്.ഈഅവസര�ി

ലാണ്എ�തേയാനൂ�ാ�ുകളായിനാംനിർ�ി�കിണറുകൾ,കുള�ൾഎ

�ിവയുെട�പാധാന�ംതിരി�റിയു�ത്.ജലസുര�െയകുറി�്ചി�ി�ു

േ�ാൾഅതിനുേവ�വലിയസാേ�തികവിദ�െയകുറി�ാണ്നാംആദ�ംചി

�ി�ുക.

െതാഴിലുറ��പ�തിനമു�്�പധാനമായുംകാണാൻകഴിയു�ഒരു

വസ്തുതയാ�ഴ�ുഴികൾ.

ഇവയുെടനിർ�ാണ�പവൃ�ികളിൽെതാഴിലാളികൾകൂടുതലായും�ശ�

െചലു�ിയാൽഭൂഗർഭജലെ�അളവിെനനമു�്ന�രീതിയിൽഉയർ

�ുവാൻസാധി�ു� .ു�പധാനമായുംേമൽ�റ��പശ്ന�ൾജലസംര

�ണ�ിനുംജലസംഭരണ�ിന്കാര�മായരീതിയിൽതെ�ബാധി�ു

� .ു

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

ഷികപ�തികൾജന�ളിെല�ി�ൽ,

കാർഷിേകാത്പാദന�ിൽസ�യംപര�ാപ്തതൈകവരി�ൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ�കാര�ഭൂമിയിലുംെപാതു�ാപന�ളിലുംഫലവൃ

��ൾെവ��പിടി�ി�ൽ,എ�ിവനട�ിവരു� .ു

പ�ായ�ിെലവിവിധേതാടുകളിൽതടയണനിർ�ി�ുകയും,

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

ങ്തുട�ിയവഴിജലസംര�ണവുംഉറ��വരു�ു� .ു



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

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

ള�െടജീവിതനിലവാരംെമ�െ�ടു�ു� .ു

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

�ിരആസ്തിവികസനംഎ�താണ്ല��ംെവ�ു�ത്.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

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

എ.എം.സി.അ��ായം-3

 അേപ�ി�്15ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ുവാനു�അവകാശ

വുംആയതിന്ൈക���സീ�ഭി�ു�തിനുംഉ�അവകാശം- െഷഡ��ൾ 1;

ഖ�ിക 8, െഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 6-13

 അെ��ിൽെതാഴിലി�ായ്മേവതനംലഭി�ുവാനു�അവകാശംആദ�

െ� 30 ദിവസം (1/4 &പി�ീടു�ദിവസ�ളിൽ 1/2)

 െഷൽഫ്ഓഫ്േ�പാജക്ട്ത�ാറാ�ുവാനു�അവകാശം

 അ�്കിേലാമീ�റിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ാനു�അവകാശംഅെ��ി

ൽേവതന�ിെ�10%അധികംലഭി�ുവാനു�അവകാശം

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

�അവകാശംെഷഡ��ൾ 2;ഖ�ിക 23-28

 15ദിവസ�ിനു�ിൽേവതനംലഭി�ു�തിനു�അവകാശം



 േവതനവിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന്

നഷ്ടപരിഹാരംലഭി�ുവാനുഉ�അവകാശം

 സമയബ�ിതമായു�പരാതിപരിഹാര�ിനു�അവകാശം

 േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു�തിനു�അവകാശം

െതാഴിലാളികള�െട കടമകൾ

 കൃത�സമയ�്െതാഴിൽ�ല�്ഹാജരായിഒ��യ്�ുക.

 െതാഴിലുറ�്�ഗാമസഭയ്�്േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയുംകൃത�മായിപ

െ�ടു�ുക

 പണി�ല�്�ാ�ിക�സ്തു�ൾഉപേയാഗി�ുവാേനാക�ി�ുവാ

നുംപാടു�ത�

 സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻേബാർഡ്�പവൃ�ിയുെടആരംഭഘ��ിൽ

തെ�നിർബ�മായുംവയ്േ��താണ്

 �പകൃതിസംര�ണ�ിന്ആവശ�മായ�പവൃ�ികൾഏെ�ടു�്നട�ിലാ

�ുക.

ആസ്തിസൃഷ്ടി�ു��പവൃ�ികൾ

കെ��ിേമ�് െനയുംപ�ായ�്അധികൃതെരയും അറിയി�ുക.

 മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�്പ�തി�പകാരംെതാഴിലാളി

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

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

 െതാഴിലാളികള�െടയുംഅവരുെടആനുകൂല��ള�േടയുംകുറി�്ഒരുതന

തായവിശദീകരണംഈറിേ�ാർ�്മുഖാ�രംെതാഴിലാളികളായനി�ളിേല

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

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

ൈകവരി�ാൻനി�ൾ�്ഏവർ�ുംകഴിയെ�.



െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽഏെ�ടു�്െച�ാൻ

പ�ിയ�പവൃ�ികൾ

1. വിഭാഗംഎ

:�പകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബ�െ��െപാത �ുപവൃ�ികൾ

2. വിഭാഗംബി:

സമൂഹ�ിൽഅവശതഅനുഭവി�ു�വിഭാഗ�ൾ�ു�വ��ിഗത

ആസ്തികൾഖ�ിക 5ൽപരാമർശി�ു�കുടുംബ�ൾ�്മാ�തം

3. വിഭാഗംസി:

േദശീയ�ഗാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബ�നകൾഅനുസരി�ു�സ�യം

സഹായസംഘ�ൾ�്െപാതുഅടി�ാനസൗകര��ൾ

4. വിഭാഗം ഡി: �ഗാമീണഅടി�ാനസൗകര��ൾ

േസാഷ�ൽഓഡി�്

െപാതുസമൂഹംപ�തിനിർവഹണെ�പ�ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തി

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

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

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

താര�തഉറ���ുവരു�ി,

അഴിമതിരഹിതമാ�ുകയുംഅതുവഴിസദ്ഭരണംസാധ�മാ�തിനുംേസാഷ�ൽ

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

ണേഭാ�ാ�ള�െടജീവിതസാഹചര��ിൽഫല�പദമായമാ�ംസൃഷ്ടി�ു�തി

ന്െപാതുപണംശരിയായരീതിയിൽവിനിേയാഗി�്ല���പാപ്തിൈകവരി�ി��

േ�ാഎ�വിലയിരു�ലും േസാഷ�ൽഓഡി�്നട�ു� .ു

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

�ുറി���സാമൂഹികഓഡി� ,്െതാഴിലുറ�്പ�തിനിയമംെസ�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�ാ�്റിേസാഴ്സ്േപഴ്സൺ

നട�ിയകൂടിയാേലാചനയിൽഉരു�ിരി�തിനനുസരി�് 

തുടർ�പ�കിയകൾആസൂ�തണംെച��കയുംേസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭാതീയതി

നി�യി�ുകയുംെച��� .ു

2.ഫയൽപരിേശാധന

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തിയതിയ്�്

മുൻപു�ആറ്മാസ�ാലയളവിൽവാർഡിെല�പവൃ�ിഫയലുകൾ,

ഏഴ്രജി�റുകൾ,

അേതാെടാ�ംഅനുബ�േരഖകള�ംസൂ�്മപരിേശാധനനട�ു� .ു

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ�പവൃ�ിയുംഎ�ിേമ�ിൽ�പതിപാദി�ു�അളവിലുംഗുണ�ിലുംനട�ി

ലാ�ിയി��േ�ാഎ�ുംആ�പവൃ�ിയുെടഗുണഫല�ിെ�

വ�ാപ്തിതി�െ�ടു�ുകയും�പസ്തുതെതാഴിലിട�ളിൽെതാഴിലാളികൾ�്ലഭി

േ��അവകാശആനുകൂല��ൾലഭി�ി��േ�ാഎ�ും

�പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെടല��ംെവ�ു� .ു

4.വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തിഗുണേഭാ�ാ�ള�െടവീടുവീടാ�രംെച�്േനരിൽക�്പ�തിയുെടനി



ർവഹണെ��ുറി��ംഗു

ണഫലെ��ുറി��മു� അഭി�പായ�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ംസ�രൂപി�ു� .ു

5. െതളിവ്േശഖരണം

ഫയൽപരിേശാധന, �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന,

വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണംതുട�ിയഓഡി�്�പ�കിയകെ��ലുകള�

െടവസ്തുനിഷ്ഠമായെതളിവ്േശഖരണംനട�ു� .ു

6.സാമൂഹ� േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ�ഇടെപടലുകളിലൂെടപ�തിവിജയംഉറ��വരു�ിപൗരാവേബാധം

ഉയർ�ുകയുംേസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയവിജയി�ി�ുകയുംെച���തിന്ആ

വശ�മായേബാധവൽ�രണം�പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു� .ു

7. റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽഓഡി�്�പ�കിയയിെലകെ��ലുകള�ംനിഗമന�ള�ം,

നിർേ�ശ�ള�ം

േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭയിൽചർ�െചയ്ത്അംഗീകാരംനട�ു�തിനാവശ�

മായകരട്റിേ�ാർ�്ത�ാറാ�ു� .ു

8. േസാഷ�ൽഓഡി�്�ഗാമസഭ

പ�ാ�ലംഒരു�ൽചർ�യിൽനി�യി�െ��ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ

�ല�്�ഗാമസഭേചർ�്കരട്റിേ�ാർ�്അവതരണവും, ചർ�യും,

നിർേ�ശ�ള�ം, തിരു�ൽ�പ�കിയകള�ം,

അംഗീകാരംേനടിെയടു�ുകയുംതുടർനടപടികള�ംൈകെകാ���ു

കെ��ിയഅവകാശനിേഷധ�ൾ

 െതാഴിലാളികൾ�ു അവരുെട അവകാശ�െള കുറി�് ഒരു അറിവും



ഇ�ായിരു� .ു

 െതാഴിലാളികേളാട് സംസാരി�തിൽ നി�ും സമയബ�ിതമായി കൂലി

ലഭി�ു�ി��ുഅറിയാൻകഴി� .ു

 �പാഥമികസുര�ാ കിേ�ാ ഒ�ും ലഭി�ു�ി�.

 െതാഴിലാളികൾ ആരും തെ� അവരുെട ആവശ��ൾ തുറ�ു

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

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

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

 െതാഴിലാളികൾ�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ലഭി�ു�ി�

(ടാർ�,ബൂ�്,ൈകയുറ )

 േജാലി െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകംകൂലി ലഭി�ു�ി�.

 േബാർഡിനായി െതാഴിലാളികൾ ൈപസ പിരി�ു�ു. എ�ാൽ

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

 െതാഴിലി� േവതനംലഭി�ു�ി�.

ഫയൽ& ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�് 

ഫയൽന�ർ 1

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�് 



വാർഡ് : 12(മലമുകൾ)
വർ�് േകാഡ് : 1614004004/IF/404557
വർ�ിെ� േപര്: ര��, ധന�.... എ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിത
മ�് ജലസംര�ണം

എ�ിേമ�് തുക : 200000
ചിലവായതുക : 160613
മ�േറാൾഎ�ം :22
െതാഴിൽതുട�ിയത് : 15/03/2019
അവസാനി�ത് : 30/3/2019
1.കവർ േപജ .്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�ഷൻേഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
11.മാ�േറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. െവ�ി�ിരു�ൽഉ�ായിരു�ി�.
12.മാ�േറാൾ മൂെമ� ് �ിപ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണവുംആയിരു�ു.
14.FTO േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
15.Mബു�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
17.GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ :ഇ�
18.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�ായിരു�ു.
*.AS, TS എ�ിവയിൽ ന�ർ തീയതി എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു



. െ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

ഷീബയുെട പുരയിട�ിൽ വാഴ കുഴി എടു�ിരു�ു. െത�ിൻ തടം,
എ�ി�െന ഉ� പണി െചയ്തിരു�ു. നിലവിൽ അവിെട വീട്

െവ�ിരി�ു�ു.കൃഷികൾ ഒ�ും കാണാൻസാധി�ി�.
ജയെ� പുരയിട�ിൽ 2 െത�ിൻ കുഴി ഒരു മാവിൻ തടം, റ�ർ
�ാ�്േഫാറം, ഒരു നീർ�ാൽ വാഴ കൃഷികൾ, എ�ിവ കാണാൻ

സാധി��.
കലകുമാരിയുെട പുരയിട�ിൽ 2 മഴ�ുഴി ക�് അടു�്, െത�ിൻ
തടം, വാഴകൃഷി, മ�ൾ, ഇ�ി എ�ീ ഇടവിള കൃഷികൾ കാണാൻ
സാധി��.
ആബിദയുെട പുരയിട�ിൽ െത�ിൻ മൂട് ഒരു�ിയി���്. ഒരു
മഴ�ുഴി കാണാൻസാധി��.
റഹീമിെ� പുരയിട�ിൽ ഒരു മഴ�ുഴി, െത�ിൻ തടം, മ�ൾ

കൃഷിഎ�ിവകാണാൻസാധി��.
ര��യുെട പുരയിട�ിൽ വീട് ഇടി�ുവീണത് മ�് േകാരി മാ�ി
െകാടു�ു. വാഴ ന�ിരി�ു�ു.നബീസയുെട പുരയിടം മാ�ിന്
അറിയി�ായിരു�ുഅതിനാൽകാണാൻസാധി�ി�.
ഷഹർബാൻ ബീവി, അജിത, വിമല, ഓമന എ�ിവരുെട



പുരയിട�ിൽ കാട് െവ�ി െതളി��, റ�ർ �ാ�്േഫാറം എ�ിവ
കാണാൻ സാധി��.ഷഹർബാൻ എ� വ��ി�് 2 പുരയിട�ിൽ
ആയി�ാണ് േജാലികൾ െചയ്തു െകാടു�ി���ത്. ഒരു

പുരയിട�ിൽ ചാലു േകാരൽ, മഴ�ുഴി-1, റ�ർ �ാ�്േഫാം വാഴ
കുഴിെയടു�് വാഴ നടൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ്
െചയ്തിരി�ു�ത്. മഴ�ുഴി മൂടെ�� നിലയിലാണ് ക�ത്. പ�ി
ശല�ം കാരണം മഴ�ുഴി ഉടമ�ൻ മൂടി എ�ാണ് മാ�ിൽ നി�ും
അറിയാൻ സാധി�ത്. മെ�ാരു പുരയിട�ിൽ റ�റിന് �ാ�്േഫാറം
െവ�ൽ, കാട് വൃ�ിയാ�ൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ്

െചയ്തിരി�ു�ത്.

Mbook �പകാരം clearing jungle,കേ�ാ�് പി�് 15, mazhakkuzhiലാർജ്
20, മീഡിയം 11, സ്മാൾ 31.േകാൺടൂർ ബ�് 15(11+4), എർേതൺ
ബ�് 22( 14+8)എ�ി�െനആയിരു�ു.എ�ാൽ മഴ�ുഴി 6എ�ം
മാ�തേമകാണാൻസാധി����.ബ�്ക�ി�.
Mbook ഇൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിനായി തുക വകയിരു�ിയി���്,
എ�ാൽ
ഡിസ്േ� േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�



ഫയൽന�ർ 2

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�് 

വർ�് േകാഡ് : 1614004004/FP/346196
വർ�ിെ� േപര്: �പകൃതിേ�ാഭവും െവ�െ�ാ�വും നിമി�ം
ദുരിതബാധിതമായ മലമുകൾതാളി�ൽഓടനിർ�ാണം

എ�ിേമ�് തുക : 209000
ചിലവായതുക : 199393
മ�േറാൾഎ�ം :25
െതാഴിൽതുട�ിയത് : 07/02/2019
അവസാനി�ത് : 09/03/2019
1.കവർ േപജ .്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�ഷൻേഫാം :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
11.മാ�േറാൾ : ഉ�ായിരു�ു. െവ�ിതിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�



12.മാ�േറാൾ മൂെമ� ് �ിപ് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണവുംആയിരു�ു.
14.FTO േവജ് ലി�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
15.Mബു�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
16.GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ : ഉ�ായിരു�ി�
17.വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�
18.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�ായിരു�ു.
*.AS, TS എ�ിവയിൽ ന�ർ തീയതി എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു

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

േരഖെ�ടു�ിയി���്

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

എഴുതിയി���്.
22.െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്
23*.സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് 

മഴെവ�വും മെ�ാലി��ം കാരണം ഓട നിറ�തിനാൽ
വീ�ും പുനരു�ാരണ�ിനായി പ�ായ�ിൽ നി�ും
അനുമതി ലഭി�� എ�് മാ�് പറ�ു.നിലവിൽ



ഓടപുനരു�ാരണപണികൾ നട�ുെകാ�ിരി�ു�ു.
ഡിസ്േ� േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�



ഫയൽന�ർ 3

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�് 

വർ�് േകാഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 4/IF /365078
വർ�ിെ� േപര് : പ���ാം വാർഡിെല രാജി, സുഷമ
എ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മ�് ജല
സംര�ണ�പവർ�ികൾ
എ�ിേമ�് തുക : 200000
ചിലവായതുക : 198285
മ�േറാൾഎ�ം : 24
െതാഴിൽതുട�ിയത് : 13/11/2018
അവസാനി�ത് : 14/12/2018
1.കവർ േപജ്. ഉ�ായിരു�ു
2..െച�്ലി�് : ഉ�ായിരു�ി�
3.ആ�ൻ�ാൻേകാ�ി : ഉ�ായിരു�ി�
4.ഭരണാനുമതി : ഉ�ായിരു�ി�
5.സാേ�തികാനുമതി : ഉ�ായിരു�ു
6.ഡീെ�യ്ൽസ്എ�ിേമ�് : ഉ�ായിരു�ു
7.അബ്സ്�ടാക്�്എ�ിേമ�:് ഉ�ായിരു�ു
8.േ�ഡായിങ്ആ� ്ഡിൈസനിങ് :ഇ�ായിരു�ു
9.ഡിമാ� ് േഫാം : ഉ�്.
10.അേലാേ�ഷൻേഫാം :ഇ�
11.മാ�േറാൾ : ഉ�്.
12.മാ�േറാൾമൂെമ� ്�ിപ് :ഇ�.



13.േവജ് ലി�് : ഉ�്,പൂർണമാണ.്
14.FTO േവജ് ലി�് :ഇ�
15.Mബു�് : ഉ�്,
16.െമ�ിരിയൽെ���െമ� ് :ഇ�
17.GEO Trake േഫാേ�ാ :ഇ�
18.വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് : ഉ�ായിരു�ു
19.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�്
*.AS പൂർണമാണ് , TS ന�ർ തീയതി എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്
. െച�്ലി�്പൂർണമാണ്
. െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് കൂടിയ േഡ�് ഉ�്.
*ൈസ�്ഡയറിയിൽ േമ�ിെ� ഒ�് ഉ�്
*.ൈസ�്ഡയറിയിൽെ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് കൂടിയി���്.
*.െതാഴിൽ ദിനം േരഖെ�ടു�ിയി���് .
*.�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ
എഴുതിയി�ി�
*.െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക ഉ�ായിരു�ു,
*.സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���് .

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

രാജിയുെട പുരയിട�ിൽ കാട് െവ�ൽ, ചാലു േകാരി
മ��മാ�ി, െത�ിൻ തടം ഒരു�ിെ�ാടു�ു. കുളം
വൃ�ിയാ�ി െകാടു�ു. റ�റിന് തടം, എ�ിവ കാണാൻ
സാധി��. സുമയുെട പുരയിട�ിൽ െത�ിൻ തടം



ഒരു�ിയി���്.കാടുെവ�ിെ�ളി�് കൃഷി�് അനുേയാജ�ം
ആ�ിയിരു�ു. നിലവിൽ കാട് െകാ�് മൂടെ��
നിലയിലായിരു�ു.
സ �ുപഭ യുെട പുരയിട�ിൽ റ�ർ �ാ�്േഫാrtbjyylറം
ഒരു�ിയിരി�ു�ു. വാഴ കുഴിെയടു�ിരു�ു.അതിൽ
നിലവിൽ റ�ർ ൈത വ�ിരി�ു�ു.െത�ിന് തടം
െവ�ിയിരി�ു�ു.
വ�ലയുെട പുരയിട�ിൽ റ�ർ �ാ�്േഫാറം
ഒരു�ിയി���്.
ഗിരിജ കുമാരിയുെട വസ്തുവിൽ കാട് െവ�ി െതളി��. റ�ർ
�ാ�്േഫാറം ഒരു�ി.
വിജി എ� വ��ിയുെട പുരയിട�ിൽ ചാലുേകാരൽ, റ�ർ
�ാ��േഫാം െവ�ൽ, െത�ിന് തടം എടു�ൽ തുട�ിയ
�പവർ�ികൾആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്.
എം.ബു�് �പകാരംബ�്-12, സ്മാൾപി�്സ-്270, മഴ�ുഴി-Ŧ

14 തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ത് ആണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
എ�ാൽ ഫീൽഡ് മഴ�ുഴിേയാ ബ�ുകേളാ ഒ�ും തെ�
കാണാൻസാധി�ി�.
ഡിസ്േ� േബാർഡിനായി എം ബു�ിൽ തുക
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു ഫീൽഡിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡ്
കാണാൻസാധി��



ഫയൽന�ർ 4

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�്.

വർ�് േകാഡ് : 1614004004/LD/329103
വർ�ിെ� േപര:് 12 ആം വാർഡിെല െതാഴിലാളി �ഗൂ�് 
പാ��ിെനടു�തരിശ ്ഭൂമികൃഷി�്അനിേയാജ�മാ�ൽ.
എ�ിേമ�് തുക :200000
ചിലവായതുക :199393
മ�േറാൾഎ�ം: 27
െതാഴിൽതുട�ിയത് :29/12/2018
അവസാനി�ത് :04/01/2019
1. കവർ േപജ്.ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു, �പവർ�ിയുെട േപര,്
�പവർ�ി തുട�ിയതീയതി,അവസാനി�തീയതി,എ�ിേമ�്
തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ േരഖെപടു�ിയി���്.എ�ാൽമ��
വിവര�ൾഇ�ായിരു�ു.
2..െച�്ലി�് :ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു



3.ആ�ൻ�ാൻേകാ�ി :ഫയലിൽഇ�ായിരു�ു .
4.ഭരണാനനുമതി : ഫയലിൽഇ� .
5. സാേ�തികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ AE
സീൽ, oversearസീൽ, dateഇ�
6.ഡീെ�യ്ൽസ്എ�ിേമ�് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
7.അബ്സ്�ടാക്�്എ�ിേമ�:്ഫയലിൽ ഇ� .
8.േ�ഡായിങ്ആ� ്ഡിൈസനിങ് :ഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.
9.ഡിമാൻഡ് േഫാം :ഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.
10.അേലാേ�ഷൻേഫാം :ഫയലിൽഇ� .
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�േറാൾമൂെമ� ്�ിപ് :ഫയലിൽഇ� .
13.േവജ് ലി�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അത് പൂർണവും
ആയിരു�ു.
14.FTO േവജ് ലി�് :ഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.
15.M ബു�് : ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ സർ�ിഫി��്
ഉ�ായിരു�ി�. M ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിനായി 3000
രൂപവകയിരു�ിയിരു�ു.
16.GEO Trake േഫാേ�ാ :ഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.
17.3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് :ഫയലിൽ ഇ�.
18.വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് :ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
19. മ�ർ േറാൾമൂവ്െമ� ്�ിപ് /ഫയൽ �ടാ�ിങ് േഫാം :ഇ�
20.ൈസ�്ഡയറി : ഉ�ായിരു�ു.
*.കവർ േപജിൽ AS, TS ന�ർ, തീയതി, എ�ിേമ�് തുക,
�പവർ�ി ആരംഭി� തീയതി, അവസാനി� തീയതി എ�ിവ



േരഖെപടു�ിയി���്.
* െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമാണ് .
*െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയി���്. വാർഡ് െമ�ർ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയി���്.
*.�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ
എഴുതിയി���്.
*.െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെപടു�ി���്.
*.വിജിലൻസ്& േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി റിേ�ാർ� ്.
*.സ�ർശനകുറി�് േരഖെപടു�ി���് .

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

1.രാമച��ൻ നായർ, ശാ�കുമാരി എ�ിവരുെട വസ്തുവിൽ വാഴ
കുഴിെയടു�ു െകാടു�ു. മരിചിനി നടു�തിനായി കൂന കൂ�ി

െകാടു�ു. ചാലു േകാരി െകാടു�ു.വാഴയും മര�ീനിയും ന�
രീതിയിൽ തുടരു�തായി കാണാൻ സാധി��. െത�ിന് തടം
എടു�ു. േചന േച�് മല�റി കൃഷി തുട�ിയവ

െചയ്തി���ായിരു�ു. അെത �ാം വിളെവടു�ു. നിലവിൽ

മര�ീനിയും വാഴയും നിൽ�ു�തായാണ് കാണാൻ സാധി�ത്.
വസ്തു ന� രീതിയിൽ പരിപാലി�ു�താണ് കാണാൻസാധി�ത്.
2. �പദീപ്- െത�ിന് തടം എടു�ു, ചാല് േകാരി െകാടു�ുക, വാഴ
കുഴി എടു�ു െകാടു�ു എ�ാൽ വാഴ വ�ി���ായിരു�ി�.
നിലവിൽ വാഴകൾ ഒ�ും ക�ി�. വസ്തുവിൽ ഒരു കുളം

ഉ�ായിരു�ു.അത് വൃ�ിയാ�ിആഴം കൂ�ി.
3. �പവീൺ - �പവീണിെ� വസ്തുവിൽ ഒരു വഴി െവ�ി െകാടു�ു.
െത�ിന് തടം എടു�ു. 2 മഴ�ുഴി കാണാൻ സാധി��. എ�ാൽ



ര�ു മഴ�ുഴിയും മൂടിയ നിലയിൽആയിരു�ു.
എം ബു�് �പകാരം സ്മാൾ പി�്  സ്-505, ബ�്-1, മഴ�ുഴി-2Ű

തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരി�ു�ത് ആണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. മഴ�ുഴികൾ എ�ാം കാണാൻ പ�ി.
എ�ാൽ ര�് കാണാൻസാധി�ി�.

M ബു�ിൽ േബാർഡിനായി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു.Ű
അത്ഫീൽഡിൽകാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 5

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�് 

വർ�് േകാഡ് :1614004002/FP/346194ɰ
�പവർ�ിയുെട േപര് : �പകൃതി േഷാഭവും െവ�െ�ാ�വുംɰ

നിമി�ം ദുരിത ബാധിതരായ മൂ�ാന�ുഴി മലമുകൾ
ആയിരവ�ി�ു�്ഓട പുനരു�ാരണം.
അട�ൽതുക :205000ɰ
ചിലവായതുക :200778ɰ
െതാഴിൽതുട�ിയത് :07/02/2019ɰ
െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :09/03/2019ɰ
ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ :714ɰ
മസ്േ�ടാൾഎ�ം :24ɰ

✒ കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. അതിൽ വർ�ിെ� േപരും,
വർ�് ക�ാ�ഗറിയും, �പവർ�ി തുട�ിയതീയതിയും, അവസാനി�
തീയതിയും, എ�ിേമ�് തുകയും, ചിലവായ തുകയും, CIB യ്�്
ചിലവായതുകയും േരഖെ�ടു�ിയി���്.
✒ െച�് ലി�്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.



✒ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി� എ�ാൽ സാേ�തിക
അനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ �പവർ�ിയുമായി
ബ�െപ�� തുക, �കമന�ർ, ഭരണാനുമതി ന�ർ, സാേ�തിക
അനുമതി തുക, െതാഴിൽ ദിന�ൾ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.
അസി�� ് എ�ിനീയർ, അസിെ�കഡി�ഡ് എ�ിനീയർ,
ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽ തീയതിയും
സീലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
✒ ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�്എ�ിവഫയലിൽ ഉ�ായി�ി�.
✒ Drawingആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ അേലാേ�ഷൻേഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െസ�ക�റി യുെട ഒ��ം സീലും
ഉ�ായിരു�ു. െവ�ി�ിരു�ൽ കാണാൻ സാധിചി�.
മസ് േ�ടാളിൽ ഹാജർ, േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ ,്
െതാഴിലാളിയുെട ഒ�്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.
✒ മസ്േ�ടാൾ മൂേവെമ� ് �ിപ് -ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത്
പൂര്ണവുമായിരു�ു.FTOേവജ് ലി�്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.
✒ M ബു�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ സർ�ിഫി��്
ഉ�ായിരു�ി�.
714*271=193494
714*6=4284
ഡിസ്േ� േബാർഡ് : 3000
േടാ�ൽ : 193494+

4284+
3000
=200778



✒ GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ,വർ�് കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ി�.
✒ ൈസ�്ഡയറി
ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
കവർ േപജിൽ എ�ിേമ�് തുക, വാർഡ്, �പവർ�ി ആരംഭി�Κ

തീയതി,അവസാനി� തീയതി AS,TS െ� ന�ർ, തീയതി എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.
െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ �പവർ�ി തുട�ുേ�ാൾΚ

ഉ� കാര��ൾ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ �പവർ�ിയ്ക് േശഷം
ഉ�ത് ഉ�ായിരു�ി�.
െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് കൂ�ിയി���്.അതിൽ വാർഡ് െമ�ർ ഒ�്Κ

േരഖെ�ടു�ിയി���്.
െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്.Κ
�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജനം,സ�ർശനΚ

കുറി�് എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

 ആയിരവ�ി കു�് ഓട മൂ�ാന�ുഴി മുതൽ

ആയിരവ�ി കു�് വെരയായിരു�ു.എ�ാൽ
െതാഴിലാളികൾ മൂ�ാന�ുഴി മുതൽക�ിേയാട്
വെരയാണ്ഈ �പവർ�ി െചയ്തി���ായിരു�ത്.
ഓടന�ായി െചയ്തിരു�ു എ�ാണ് മാ�ിൽനി�ും
അറിയാൻസാധി�ത്.പെ�ഭൂരിഭാഗവും മ�് മൂടി

ഇരി�ു�തും മഴ െവ�ംകയറി നശി�തും ആയി�ാണ്
കാണാൻസാധി�ത്.എ�ാൽകുറ��ഭാഗം ന�ായി



കിട�ു�തായും �ശ�യിൽെ���.എംബു�് �പകാരം
േബാർഡിന്ആയി 3000 രൂപ വകയിരു�ിയിരു�ു
എ�ാൽ േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�.ൈപസയുെട
കുറവ് െകാ�ാണ് േബാർഡ് െവ�ാൻസാധി�ാ�ത്
എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.

ഫയൽന�ർ 6

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ� ്

വർ�് േകാഡ് : IF/380849ũ

വർ�ിെ� േപര്:ഇ�ിര,അജിതഎ�ിവരുെട നീർ�ടാധിഷ്ഠിതũ
ഭൂമിയിൽ മ�്ജലസംര�ണ �പവർ�ി

എ�ിേമ�് തുക : 2,00,000ũ
ചിലവായതുക : 1,97,454ũ
മ�േറാൾഎ�ം : 24ũ
െതാഴിൽതുട�ിയത് : 29/12/2018ũ
അവസാനി�ത് : 30/01/2018ũ

ഫയലിൽക�കാര��ൾ

1. കവർ േപജ്: ഉ�ായിരു�ു. ചിലവായ തുക, വർ�് കാ�ഗറി,
ജിേയാ ടാഗിംഗ് അസ�് തുട�ിയവ ഒഴിെക ബാ�ി എ�ാ

വിവര�ള�ം േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.
2..െച�് ലി�് : ഉ�ായിരു�ി�
3.ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി : ഉ�ായിരു�ി�
4.ഭരണാനുമതി: ഉ�ായിരു�ി�
5.സാേ�തികാനുമതി: ജനകീയ ഭാഷയിലു� സാേ�തികാനുമതി



ഉ�ായിരു�ു. സാേ�തിക വിദഗ്ധൻ ഒ�് ഉ�ായിരു�ു. സീലും
തീയതിയുംഇ�ായിരു�ു.
6. ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് : ഉ�ായിരു�ു. െസക��ർ േകാ�ി
ഉ�ായിരു�ു. കവർേപജ് ഓഫ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു.സിബ്
െചലവ് വകയിരു�ിയിരു�ു.എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് ഉ�ായിരു�ു.
7.അബ്സ്�ടാക്�്എ�ിേമ�്: ഉ�ായിരു�ി�
8.േ�ഡായിങ്ആ�്ഡിൈസനിങ് :ഇ�ായിരു�ു
9.ഡിമാ� ് േഫാം :ഇ�
10.വർ�് അേലാേ�ഷൻേഫാം :ഇ�
11.മ�ർ േറാൾ : ഉ�്. മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ

ഇ�ായിരു�ു.
12.മാ�േറാൾ മൂെമ� ് �ിപ് :ഇ�ായിരു�ു.
13.േവജ് ലി�് : ഉ�ായിരു�ു. േവജ് ലി��ം മ�ർ േറാള�ം
ആനുപാതികമാണ്.
14.FTO േവജ് ലി�് :ഇ�ായിരു�ു.
15.M ബു�് : ഉ�്. M ബു�് �പകാരം കാടുെവ�ി െതളി�ൽ-3,
മഴ�ുഴി-62 (ലാർജ്-20, മീഡിയം-11,സ്മാൾ-31), കേ�ാ�് കുഴി-15,
േകാ�ൂർ �ട�്-22, േകാ�ൂർ ബ�്-15, കൺസ്�ട�ൻ ഓഫ്

േ�ാൺ പി�ിങ്-9, െടറാസിങ്-9, കൃഷി �പേദശം വൃ�ിയാ�ൽ-10
തുട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ് െചയ്തിരി�ു�തായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
16.െമ�ിരിയൽബിൽആൻഡ്വൗ�ർ :ബാധകമ�
17. �തീ േ�ജ് േഫാെ�ാ�ഗാഫ്:ഇ�ായിരു�ു
18.GEO Trake േഫാേ�ാ :ഇ�
19.വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് :ഇ�ായിരു�ു
20.ൈസ�്ഡയറി: ഉ�്
* �പവർ�ിയുെട േപര് േരഖെ�ടു�ിയി���്
* �പവർ�ിയുെട േകാഡ് േരഖെ�ടു�ിയി���്.



*ASന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���്
*TS ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���്
*�പവർ�ി തുട�ിയ തീയതി അവസാനി� തീയതി എ�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയി���്.
*െച�് ലി�് പൂർണമാണ്
*െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് കൂടിയ േഡ�് ഉ�്.
*ൈസ�്ഡയറിയിൽ േമ�ിെ� ഒ�് ഉ�്
*െതാഴിൽ ദിനം േരഖെ�ടു�ിയി���്
*.�പവർ�ി നിർവഹണം വഴി ഉ�ായി��� �പേയാജന�ൾ

എഴുതിയി�ി�

*.െതാഴിലുറ�് ഉപകരണ�ള�െട വാടക ഉ�ായിരു�ു
*.സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

േസാമേശഖരൻ, വിഷ്ണു എ�ിവരുെട പുരയിട�ിൽŢ
കേ�ാ�് കുഴി-1, വാഴ�ുഴിെയടു�് വാഴ നടൽ, കാട്
വൃ�ിയാ�ൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ്

െചയ്തിരി�ു�ത്. വാഴകൃഷി എ�ാം ന� രീതിയിൽ

പരിപാലി�ു�ു.
ബീന, മ�ുഎ�ിവരുെട പുരയിട�ിൽ റ�ർ�ാ�്േഫാം,Ţ

െത�ിന് തടം എടു�ൽ മഴ�ുഴി 1 തുട�ിയ

�പവർ�ികൾെചയ്തിരി�ു�ത്ആണ് ക�ത്.
�കിസ്തുദാസ് എ�വ��ിയുെട പുരയിട�ിൽ െത�ിന്Ţ

തടം എടു�ൽ, വാഴ�ുഴിെയടു�് വാഴ നടൽ, ൈത



െത�് നടൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ്

െചയ്തിരി�ു�ത്.
വ�ല എ� വ��ിയുെട പുരയിട�ിൽ മ�, ഇ�ിŢ

മര�ീനി, വാഴ തുട�ിയവ കൃഷി െചയ്തിരു�ു. നിലവിൽ
വാഴകൃഷി മാ�തേമ കാണാൻ സാധി����. ഇേ�ാൾ വസ്തു
കാടുകയറിയനിലയിലാണ്.
ഇ�ിര എ� വ��ിയുെട പുരയിടം കാണാൻ സാധി�ി�Ţ

കാരണം െതാഴിൽ ദിനം തീർ�ത് െകാ�്ആപുരയിട�ിൽ

െചയ്തി�ി�എ�ാണ് മാ�് പറ�ത്.
ഷാജിലാഎ�ആളിെ�പുരയിട�ിൽ റ�ർ �ാ��േഫാം,Ţ

െത�ിന് തടം എടു�ൽ, 1 കംേബാസ്ട് കുഴി തുട�ിയ
�പവർ�ികൾെചയ്തിരി�ു�ു.

അശ�തിയുെട പുരയിട�ിൽ റ�ർ�ാ�്േഫാറംഎ�Ţ
�പവർ�ിയാണ് െചയ്തിരി�ു�ത്.

വഹീനബീവിയുെട പുരയിട�ിൽ േതരിയിടി�ി���്. ര�്Ţ
െത�ിൻ മൂട് ഒരു�ിയി���്.

ആൾേകരള �പവാസി മലയാളി െവൽെഫയർŢ
അേസാസിേയഷനിൽവാഴകൃഷികാണാൻസാധി��.

☘ എംബു�് �പകാരം മഴ�ുഴി വലുത്-20, മീഡിയം-11, െചറുത്- 31,
കേ�ാ�്കുഴി-15,എർേതൺബ�്-22, േകാ�ൂർബ�്-15
േകാൺടൂർ േ�ാൺപി�്-9തുട�ിയ �പവർ�ികൾ
െചയ്തിരി�ു�ത്ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.എ�ാൽ
ഫീൽഡിൽ 2കംേബാസ്ട് കുഴി, 1 മഴകുഴി എ�ിവ മാ�തേമകാണാൻ
സാധി����.എം.ബു�ിൽപറ�ിരി�ു��തമഴ�ുഴികേളാ,
കംേബാസ്ട് കുഴികേളാ,ബ�ുകേളാ ഒ�ും തെ�കാണാൻ



സാധി�ി�.

☘ എം.ബു�ിൽഡിസ്േ� േബാർഡിന് തുക േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.
ഫീൽഡിൽഡിസ്േ� േബാർഡ്കാണാൻസാധി��.

ഫയൽന�ർ 7

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�് 

വർ�് േകാഡ് :1614004004/IF/373318ɰ

�പവർ�ിയുെട േപര് :വാർഡ് 12 െലനസിറിൻ,ɰ
പാ�ു�ബീവിഎ�ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട ഭൂമിയിൽ മ�്,
ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ.

അട�ൽതുക :200000ɰ

ചിലവായതുക :195515ɰ

െതാഴിൽതുട�ിയത് :22/11/2018ɰ

െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :16/12/2018ɰ

ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ :695ɰ

മസ്േ�ടാൾഎ�ം :20ɰ

✒ കവർ േപജ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽവർ�ിെ�
േപരും,വർ�് ക�ാ�ഗറിയും, �പവർ�ിതുട�ിയതീയതിയും,
അവസാനി�തീയതിയും,എ�ിേമ�് തുകയും,ചിലവായ
തുകയും, CIBയ്�് ചിലവായതുകയും



േരഖെ�ടു�ിയി���്.

✒ െച�് ലി�്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ിഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി� എ�ാൽ
സാേ�തികഅനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ
�പവർ�ിയുമായിബ�െപ�� തുക, �കമന�ർ,
ഭരണാനുമതി ന�ർ,സാേ�തികഅനുമതി തുക, െതാഴിൽ
ദിന�ൾഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.അസി�� ്എ�ിനീയർ,
അസിെ�കഡി�ഡ്എ�ിനീയർ,ഓവർസിയർഎ�ിവരുെട
ഒ�് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽതീയതിയും സീലും
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

✒ ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
എ�ിേമ�ിൽകവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു.അത് ജനകീയ
ഭാഷയിൽആയിരു�ു.അതിൽപ�തിയുെട േപര്,
പ�ായ�ിെ�േപര്, േ�ാ�് ,ജി�, അട�ൽതുക,
െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും,
പ�തിയുെടസംഷി�വിവരണം,പ�തിയുെട ല��ം
എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽഅബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�്
ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ Drawingആൻഡ്ഡിൈസനിങ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ അേലാേ�ഷൻേഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

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

✒ മസ്േ�ടാൾഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െവ�ി�ിരു�ൽ



ഒ�ും കാണാൻസാധി�ി� . മസ് േ�ടാളിൽ ഹാജർ,
േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട ഒ�്എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.േ�ാ�് േ�പാ�ഗാംഓഫീസറുെട ഒ��ം
സീലും േരഖെപടു�ിയി���്.

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

✒ േവജ് ലി�്ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത്
പൂര്ണവുമായിരു�ു.FTOേവജ് ലി�്ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ി�.

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

695* 271= 188345

695* 6=4170

ഡിസ്േ� േബാർഡ് : 3000

േടാ�ൽ : 188345+

4170+

3000

=195515

✒ GEO �ടാ�് േഫാേ�ാ,വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്
ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

✒ ൈസ�്ഡയറി

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

കവർ േപജിൽഎ�ിേമ�് തുക,വാർഡ്, �പവർ�ിΚ



ആരംഭി�തീയതി,അവസാനി�തീയതി AS,TS െ�ന�ർ,
തീയതി എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്.കവർ േപജ്
പൂർണമായിരു�ു.

െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു.അത് പൂർണമായിരു�ു.Κ

െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ്(15/11/2018)കൂ�ിയി���്.അതിൽΚ
വാർഡ് െമ�ർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െടവാടക േരഖെ�ടു�ിയി���്.Κ

�പവർ�ിനിർവഹണംവഴി ഉ�ായി���Κ
�പേയാജനം,സ�ർശനകുറി�് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

1.സ�ാലിഹ ബീവി - െത�ിന് തടം എടു�ുക, വാഴ�ുഴി എടു�ുക,
വാഴ ന�� െകാടു�ുക തുട�ിയ �പവർ�ികൾ െചയ്തിരു�ു.
വസ്തു വിൽ മൂ�് മഴ�ുഴികൾ എടു�ിരു�ു. എ�ാൽ അവ

മുഴുവനായും കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു�ു. വസ്തുവും

മുഴുവനായി കാടുകയറിയ നിലയിലുമായിരു�ു.
2. നസ്റിൻ - വസ്തുവിൽ കാടു െവ�ിെ�ളി�്, റ�റിന് �ാ�്േഫാറം
െവ�ി.
3. ഷിബില - വസ്തുവിൽ െത�ിന് തടം എടു�ുക, വാഴ
കുഴിെയടു�് വാഴ ന�� െകാടുകുക, ചാലു േകാരി, ഒരു കുളം
െചയ്തു.എ�ാൽഅത്കാടുേകറി കിട�ിരു�ു.
4. റസാ�്-െത�ിന് തടം, റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െവ�ൽ, ചാല്



േകാരൽ, കുരു മുളക് പരിപാലന �പവർ�ികൾ െചയ്തു.വാഴന��
െകാടു�ു, വസ്തുവിൽ ഉ�ായിരു� േതാട് േകാരി വൃ�ിയാ�ി.
മഴ�ുഴികൾ ഒ�ും എടു�ി�് ഉ�ായിരു�ി�. ആൾതാമസം
ഇ�ാ�തിനാൽ മഴ കുഴികള�െട ആവശ�ം ഒ�ുമിെ��ാണ്

ഉടമ�ൻപറ�ത്എ�ാണ് മാ�ിൽനി�ുംഅറിയാൻസാധി�ത്.
5. ഫസീല- െത�ിെ� തടം എടു�ുക, വാഴ ന��

െകാടു�ുക,വസ്തുവിൽവാഴനിൽ�ു�തുംകാണാൻസാധി��.
6.ൈലലയുെട വസ്തുവിൽ ചാലു േകാരി, റ�റിന് �ാ�്േഫാറം െവ�ി
വാഴന�� െകാടു�ു. മഴ�ുഴി, ബ�് ഒ�ും കാണാൻ

സാധി�ിരു�ി�. ൈജവ േവലി െക�ി െകാടു�ു പേ� നിലവിൽ

ഒ�ും കാണാൻസാധി�ി�.
7- സരിത- സരിതയുെട വസ്തുവിൽ േ�ാൺ ബ�് കാണാൻ

സാധി��. അത് ന� രീതിയിൽ തെ� തുടരു�ു. വസ്തുവിൽ
െത�ിൻ തടം എടു�ുക,കുരുമുളക് പരിപാലന �പവർ�ികൾ
െച��ക തുട�ിയ െചയ്തിരു�തായി മാ�ിൽ നി�ും അറിയാൻ

സാധി��.
8.പാ�ു� ബീവിയുെട പുരയിട�ിൽ റ�ർ �ാ��േഫാം ആണ്

െചയ്തിരി�ു�ത്. റ�ർഎ�ാം ന� രീതിയിൽ തെ� നിൽ�ു�ു.
പെ�വസ്തുകാട് പിടി�� കിട�ുകയാണ്.
9.അബ്ദുൾ ജ�ാറിെ� പുരയിട�ിൽ റ�ർ �ാ��േഫാം െവ�ൽ,
കാടു വൃ�ിയാ�ൽ, ചാലുേകാരൽ, ക�ടു�് തുട�ിയ

�പവർ�ികൾആണ് െചയ്തിരി�ു�ത്.
10.സുധികുമാർ എ� ആളിെ� പുരയിട�ിൽ റ�ർ �ാ��േഫാം

െവ�ൽ, വാഴ നടൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ ആണ്

െചയ്തിരി�ു�ത്. നിലവിൽ വാഴ കൃഷി ഇ�. പ�ി നശി�ി��
എ�ാണ് മാ�് പറ�ത്.M ബു�് �പകാരം ബ�് 12, സ്മാൾ pits
270, മഴ�ുഴി 14 എ�ായിരു�ു.3 മഴ�ുഴിയും 1 ബ�ും ആണ്
കാണാൻസാധി�ത്.



ഫീൽഡിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡ് കാണാൻ സാധി��. പെ� േബാർഡ് 
ആേരാേവ�്കുഴിയിൽഇ�ിരി�ു�ത്ആണ്ക�ത്.

ഫയൽന�ർ 8

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�് 

✒ വർ�ിെ� േപര് :- പ���ാം വാർഡിെല വി�കമൻഎ�ഗുണേഭാ�ാവിന്
കുളം നിർ�ാണം.
✒ വർ�് േകാഡ് :- IF/361516
✒ എ�ിേമ�് തുക :- 100000
✒ വർക് തുട�ിയതീയതി:- 08/10/2018
✒ വർക് തീർ�തീയതി:- 28/10/2018
✒ ചിലവായതുക :- 98565
✒ മ�ർ േറാൾ: 10
✒ ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ: 345

ഫയലിൽക�കാര��ൾ

1. കവർേപജ് :
ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.എ�ാൽപൂർണമ�.

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� .ു
*അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ��ംഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു
5.സാേ�തികഅനുമതി :
ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു എ.ഇയുെട ഒ��ം േരഖെ�ടു�ിയി���് .

ജനകീയ ഭാഷയിലു� സാേ�തികാനുമതി ഉ�ായിരു� .ു അതിൽ

ഓവർസിയർ ഒ�് ഉ�ായിരു� .ു ഭരണാനുമതി ന�ർഇ�ായിരു� .ു
6. ഭരണാനുമതി :

ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി���്.െസ�ക�റിയുെട ഒ�് ഉ�്. എ�ാൽ
സീലും തീയതിയും ഇ�.
7.േ�ഡായിംഗ്ആൻഡ് ഡിൈസനിങ് ഉ�ായിരു�ി�
8.ഡിമാൻഡ് േഫാം:

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.
9. �പവർ�ിഅനുവദി�ത്സംബ�ി�് േഫാറം:

�പവർ�ി അനുവദി�ത് സംബ�ി� േഫാറം ഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.
10.ജിേയാ �ടാ�് േഫാേ�ാ:ഫയലിൽഇ�ായിരു� .ു
11.�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഫയലിൽഇ�ായിരു� .ു
12. മ�ർ േറാൾ:

മ�ർ േറാൾ ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്. െവ�ി തിരു�ലുകൾ
ഒ�ുമി�. ഇ-മ�ർ േറാള�ം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���ായിരു� .ുഎം.ബു�്
ന�ർ േരഖെപടു�ിയി�ി�.

13.എം.ബു�്:
ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്. ഡിസ്േ� േബാർഡിൻെറ തുക

േരഖെപടു�ിയി���്.
14.േവജ് ലി�് :

മ�ർ േറാൾ �പകാരമു� േവജ് ലി�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു
15.എഫ് ടി ഒ:
ഫയലിൽ FTO ഉ�ായിരു�ി�.
16.�പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം:
ഫയലിൽ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

17.മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്:



മ�ർ മൂവ്െമ� ് �ി�്

ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

18.ൈസ�്ഡയറി:
വർ�്ഫയലിൽൈസ�് ഡയറിസൂ�ി�ി���്.എസ്, 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�തംഎ�ിവയു�്. വി എം
സി റിേ�ാർ���്. പണി ആയുധ�ള�െട വാടക േരഖ െപടു�ിയി���്.
സ�ർശനകുറി�് േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

വി�കമൻ എ� ആള�െട പുരയിട�ിൽ െവ�ിയ കുളം പാറ െപാ�ി�ാണ്

െചയ്തിരി�ു�ത്. ആദ�ം കാട് െവ�ി വൃ�ിയാ�ി.ക�ി�ാര,കൂടം എ�ിവ
ഉപേയാഗി�ാണ് പാറ െപാ�ി�ത്. കുറ�� െവ�ം ഉ�്. പാറയുെട ഊ��ം ഉ�്.
െവ��ിൽമുഴുവനും േവ�്ആണ് ക�ത്.നിലവിൽ ഉപേയാഗം ഒ�ുംഇ�.
നീളം 8 mtrവീതി 7.5mtr

എം ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിന് തുക വകയിരു�ിയിരു� .ുƳ
ഫീൽഡിൽഡിസ്േ� േബാർഡ് കാണാൻസാധി��.



ഫയൽന�ർ 9

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�് 

വർ�് േകാഡ് :1614004004/IF/361512
�പവർ�ിയുെട േപര് : പ���ാം വാർഡിെല ഗീതാകുമാരി
എ�ഗുണേഭാ�ാവിന്കുളം നിർ�ാണം
അട�ൽതുക :1, 00, 000
ചിലവായതുക : 97, 457
െതാഴിൽതുട�ിയത് :24/09/18
െതാഴിൽഅവസാനി�ത് :29/10/18
ആെകെതാഴിൽ ദിന�ൾ :341
മസ്േ�ടാൾഎ�ം :12
✒ കവർ േപജ്ഫയലിൽഉ�ായിരു�ു .
✒ െച�്ലി�്ഫയലിൽഇ�
✒ ആ�ൻ�ാൻേകാ�ി ഫയലിൽഇ� .
✒ ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അത് secure േകാ�ി
ആണ.്
✒ സാേ�തികഅനുമതിഫയലിൽഉ�ായിരു�ു.
✒ ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.
എ�ിേമ�ിൽ കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു. അത് ജനകീയ
ഭാഷയിൽ ആയിരു�ു. അതിൽ പ�തിയുെട േപര,്
പ�ായ�ിെ� േപര,് േ�ാ�് , ജി�, അട�ൽ തുക,
െതാഴിൽ ദിന�ൾ, ഭരണാനുമതി ന�റും തീയതിയും,
പ�തിയുെട സംഷി� വിവരണം, പ�തിയുെട ല��ം



എ�ിവഉ�ായിരു�ു. Secure േകാ�ിആണ.്
✒ അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു. Secure
േകാ�ിആണ.്
✒ Drawingആൻഡ്ഡിൈസനിങ്ഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.
✒ അേലാേ�ഷൻേഫാംഫയലിൽഇ� .
✒ 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്ഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.
✒ മസ്േ�ടാൾ ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.െവ�ി�ിരു�ൽ ഒ�ും
കാണാൻ സാധി�ി� . മസ ്േ�ടാളിൽ ഹാജർ,
േവതനം ,ഷാർ�ണിങ് ചാർജ്, െതാഴിലാളിയുെട ഒ�് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെട ഒ��ം
സീലും േരഖെപടു�ിയി���്.
✒ മസ്േ�ടാൾമൂേവെമ� ്�ിപ് -ഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.
✒ േവജ് ലി�്ഫയലിൽഉ�ായിരു�ു.അത്പൂർണമാണ്
FTOേവജ് ലി�്ഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.
✒ M ബു�് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.അതിൽ സർ�ിഫി��്
ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ സാേ�തിക വിദഗ്ധൻ ഒ�്
േരഖെപടു�ി�ി� .

Mബു�ിൽ CIBനായി 3000 രൂപവകയിരു�ിയി���്.
✒ GEO �ടാ�് േഫാേ�ാഇ�ായിരു�ു.
✒ വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഫയലിൽഇ�
✒ ൈസ�്ഡയറിഫയലിൽഉ�ായിരു�ി�.

ഫീൽഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ� ്

ഗീതകുമാരിഎ�ആള�െട പുരയിട�ിൽആണ്കുളം

െവ�ിയിരി�ു�ത്.കുളം െവ�ിയസമയ�് െവ�ം ക�ിരു�ു.



എ�ാൽഇേ�ാൾ െവ�ം ഒ�ുമി�. മുഴുവനും കാടുകയറിയ
നിലയിൽആണ്കാണാൻസാധി�ത്.കുള�ിൽ െ��്
െക�ിയി���ായിരു�ു.നീളം 7.5 mtrവീതി 7mtr

എം ബു�ിൽ ഡിസ്േ� േബാർഡിന് തുക വകയിരു�ിയിരു�ു.Ƴ
ഫീൽഡിൽഡിസ്േ� േബാർഡ്കാണാൻസാധി��.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ� ്

പനവൂർ പ�ായ�ിെല മലമുകൾ വാർഡ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭ 30 -11- 2019 ശനിയാഴ്ച ഉ�യ്�് 2 :30 നു
ഓൾ േകരള �പവാസി മലയാളി െവൽെഫയർ

അേസാസിേയഷനിൽ നട�ുകയു�ായി.
കഴി� സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 പണി തിക�
മലമുകൾ വാർഡിെല മുതിർ� വ��ിയായ �ശീമതി

ത�മണിെയ അധ��നായി െതരെ�ടുത് െകാ�്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ 2 :30 ന് ആരംഭി��. സഭയിൽ
െതാഴിലാളി ആയ �ശീമതി വിനീത സ�ാഗതം പറയുകയും

അതിനുേശഷം വാർഡ് െമ�ർ കല കുമാരി േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമ സഭെയ�ുറി��ം �പാധാന�െ���ിയും

വ��മാ�ി. തുടർ�് വി ആർ പി റീന െതാഴിലാളികൾ�്
ഭരണഘടന �പതി� െചാ�ിെ�ാടു�ുകയും

െതാഴിലാളികൾ ഏ�� െചാ��കയും െചയ്തു, തുടർ�്
വാർഡ് െമ�ർ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ ഉദ്ഘാടനം

െചയ്തു, ഉദ്ഘാടന ചട�ിനുേശഷം െതാഴിലാളികള�െട



അവകാശ�ൾ പ�ി vrp കീർ�ി പറ�ു െകാടു�ു.
തുടർ�് വി ആർ പി അപർ� കഴി� 2018 ഒക്േടാബർ
ഒ�ാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർ�് 31ആംതീയതി വെരയു�
പണിയുെട ഫയൽ പരിേശാധി�് റിേ�ാർ�് ഫീൽഡ്

പരിേശാധി�് റിേ�ാർ�് എ�ിവവായി��.

റിേ�ാർ�് അവതരണ�ിനു േശഷം ചർ� ആരംഭി��.
െതാഴിലാളികൾ അവരുെട �പശ്ന�െളപ�ിയും

അവകാശ�െളപ�ിയും േചാദ��ൾ ഉ�യി�� ഓവർസിയർ

അന�ുഅതിനു�മറുപടിയും പറയുകയു�ായി

അതിൽഅംബിക എ� െതാഴിലാളി കുളം പണി�ു േവ�ി

മാ�ിന് േപരും ഒ��ം നൽകിയി��ം എൻെറ േപര് മാസ്േ�ടാളിൽ

വ�ി�ി� എ� പരാതി ഉ�യി��. അതിനു ഓവർസീർ
മാ�ിേനാട് എ�ുെകാ�ാണ് എ�് തിര�ി.. അവർ േവെറ
േജാലി�ു േപായതുെകാ�് ലീവ് ആയിരു�ു എ�് പുലരി

എ�ാ മാ�് പറ�ു.അതിനു മറുപടിയായി
ഓവർസിയർ :തുടർ�യായി 14 ദിവസെ� െമസ്േ�ടാളിൽ

േപര് വ�ി�ിെ��ിൽഅടു�മാസ്േ�ടാളിലും േപര് റ�കു�ു

എ�തായിരു�ു. ര�ാമതായി
ൈഷലജ എ� െതാഴിലാളി :െത�ി�ു�് ഓട പണി

സുഗമമായി നട�ു�ി� കാരണം ഓടയുെട വശ�ളിൽ

ഉടമകൾ വീതികൂ�ാൻ സ�തി�ു�ി� പ�ായ�ിൽ

നി�ും അേന�ഷി�് ഇതിെനാരു തീരുമാനം ഉ�ാവണം

അതിനു മറുപടിയായി



ഓവർസീർ : ഈ പറ�ിരി�ു� പണി െച��ക

പ�ായ�്ഓട ആരുെടയും സ��ം അ�എ�്

ആവശ�െ���

അതിനുേശഷം ഷീല പറ�ത് േജാലി �ല�് െവ�്

വ�ാതായ ആളിന് േഹാസ്പി�ലിൽ െചലവ് വ� തുക േമ�്

ആണ് നൽകിയതു.. ആ തുക ലഭി�ുേമാ എ� േചാദ�ം

ഉ�യി��., അതിനു മറുപടിയായി െചലവായ തുകയുെട GST
ബി�് പ�ായ�ിൽ ഏൽ�ി�ാൽ മാ�തേമ തുക

ലഭി�ു�തായിരി�ും ഇനി ഇതുേപാെല സാഹചര�ം

വരികയാെണ�ിൽ ഒറിജിനൽ ജി എസ് ടി ബി�് വർ�്

തീരു�തിനുമു�്അറിയി�ാൻആവശ�െ���.
ജയകുമാരി :പണിയായുധം 5 രൂപ കുറവാണ് വാടക കൂ��ക
എ�്അഭി�പായെ���.
ഓവർസിയർ: എ�ാ പ�ായ�ിലും ഉ� േപാെലയാണ്

ഇവിെടയും വാടക, നി�ൾ വാടകയ്�് എടു�ു െകാ�ു
വരാൻ ഞ�ൾ പറയു�ി�. അതിേന�ാൾ ന� വഴി

സ��മായി ഒരു മൺെവ�ി വാ�ുക എ�താണ് വാടക

നി�ൾ�് ലഭി�ും, സ��ം ആവശ��ിന്

ഉപേയാഗി�ുകയും െച�ാം സതി കുമാരി :ആവശ�െ��ത്
േജാലി സമയം 9 30 മുതൽ 4 30 വെര ആ�ി തരുക
എ�താണ് ഓവർസിയർ :ഇതിനു മറുപടിയായി േക��
ഗവൺെമൻറ് തീരുമാന�ളാണ് സമയ�കമം

നി�യി�ി���ത് നിലവിൽ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വെര
ആണ്അത് തുടരുക

ഷീല :ഓഡി�് നട�ു�ത് പണിെച��� അതാത്



വർഷ�ളിൽ ആയിരി�ണം ഒരു വർഷം കഴി�് വ�ാൽ

വിള നശി�ി���ാവും. മഴ�ുഴി ഒെ� മൂടിേപായി���ാവും

എ� പരാതി ഉ�യി�� ഓവർസിയർ :ഇതിനു മറുപടിയായി
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െമേ�ഴ്സ് ഇേ�ാൾ ഓഡി�് നട�ിയ

പണികൾ ഒരു വർഷം ആവുേ�യു��. 2018 ഒക്േടാബർ
2019 മാർ�് നും ഇടയിലു� പണികളാണ്. ന� രീതിയിൽ
െച��� ഒരു മഴ�ുഴി െപെ��് മഴകാരണം മൂടി േപാകും

എ�് പറയു�ത് ഒരു വസ്തുതയും ഇ� എ�്

അഭി�പായെ��� എ�ിേമ�ിൽ പറയു� പണികൾ കൃത�മായി

െചയ്തു തീർ�ുക. അവർ�് നി�ൾ െചയ്ത പണികൾ
കാണി�� െകാടുേ��താണ്.
അംബിക :ശ�ള വർ�നവ് ഉ�ാകുേമാ? േക��

ഗവൺെമൻറിന് തീരുമാനം ആണ് പ�ായ�ുമായി

ബ�െ��ത�.
സരസ�തിഅ� :െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട കൃഷി െചയ്ത
വാഴ ഇ�ി മ�ൾ തുട�ിയ വിളകൾ നശി�ി�ു�ു

ഇതിെന�ാണ് �പതിവിധി?
ഓവർസിയർ :ൈജവേവലി ഈ പ�തിയിലൂെട െച�ാൻ

പ��� ഒ�ാണ് അെ��ിൽ േഫാറ�് ഇൽ പരാതിെ�ടുക

ഞ�ൾ�് േവെറ ഒ�ും െച�ാൻകഴിയി�

സുൈബദ :ഞ�ൾ�് 100 പണി കി��േമാ ഓവർസിയർ:
നിലവിെല ST കാർ�് മാ�തേമ 200 പണി െകാടു�ാനു�
നിയമമു�്. അ�ാ� കുടുംബ�ിന് 100 പണി മാ�തേമ
നിലവിൽ അനുവദിനീയം ഉ��. ഈ വിഭാഗ�ാർ�് 10
േപരട�ു�ഒരു �ഗൂ�ായിഅേപ�ി�ാവു�താണ്.



ഭാനുമതി :വിള�ണി ഇനി കി�ിേ�?
ഓവർസിയർ :ഭൂ വികസനെമ� േപരിൽ ഇനി ഇ�, മ�് ജല
സംര�ണ �പവർ�ികൾ എ� �പവർ�ി മാ�തേമ ഉ��

അതിനാൽ എ�ിേമ�ിൽ പറയു� എ�ം മഴ�ുഴികൾ,
ബ�്എ�ിവഎടുേ��താണ്.
സൗദ ബീവി:ഓണ�ിന് േശഷം ഉ� പണി െചയ്ത കൂലി

ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�. ഓവർസിയർ :െതാഴിലാളികള�െട
േവതനം േക�� സർ�ാരിൻെറ ഫ�ിൽ നി�ാണ്

അവരവരുെട അ�ൗ�ുകളിേല�് എ�ു�ത്,
പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ു� �പവർ�ന�ൾ ഏതാ

സമയം െചയ്തി�ിെ��ിൽ പിഴ അടേ��ി വരും

അതുെകാ�് delay േപയ് െമ� ് അടയ് േ��ി
വരും.എ�ാവർ�ും േവതനം കി��� സാഹചര��ിൽ

ഒരാൾ�് മാ�തം എ�ാനും കി���ി� എ�ിൽ

പ�ായ�ിൽഅറിയി�ുക

ൈശലജ :ൈപസയും കി�ണം പണിയും കി�ണം.
:ഓവർ സീർ :പണി നി�ൾ�് മുട�മി�ാെത തരു�ു�്,
പുതിെയാരു വർ�് നി�ൾ�് ത�ാറായി���്. ൈപസ
േക�� ഗവെ��് തരും.
അ���ു�ൻ :പണി കൂടുതലും െതാഴിൽദിന�ൾ കുറവും
ഇതിനു മാ�ം ഉ�ാകുേമാ?
നിലവിൽ കുളം, ഓട എ�ിവയുെട പണിആണ് നട�ു�ത്
കുള�ിന് നീളവും വീതിയും അനുസരി�ാണ് നി�ൾ�്

െതാഴിൽദിനം ലഭി�ു�ത് പ�ായ�ിൽ െടക്നി�ൽ

�ാഫുകൾ അവർ�ിഷ്ടമു� െതാഴിൽദിന�ൾ



നൽകു�ത�. ഒരു വർ�ിന് ഒരി�ൽ മാ�തേമ എ�ിേമ�്
െചയ്തു കി��കയു�� അതിൽ പണി

പൂർ�ിയാേ��താണ്.
അംബിക: അനുേയാജ�മായ ഒരു മാ�് േവണം ഓവർസിയർ:
ഇതുവെരയും അനുേയാജ�മായ മാ��ൾ തെ�യാണ്

തിരെ�ടു�ിരി�ു�ത്, അടു� േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗിൽ

മാ�ാനു�തീരുമാനം ഒരു �ഗൂ�ായിഅറിയി�ുക.
ചർ�കൾെ�ാടുവിൽ ഓവർസിയർ െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു� മ�� �പവർ�ന�ള�െട

�പാധാന�െ��ുറി�് വിവരി��.ബിപിഎൽ,എസ്സി, എസ്
ടി, വിധവ, എ�ിവയിൽ െപടു�വർ�് േടായ്ല�്, പശു
െതാഴു�്, ആ�ിന്കൂട്, എ�ിവയുെട നിർമാണ�ിനായി
െവ�േപ�റിൽ അേപ� സമർ�ി�ാവു�താണ്. Vrp
അവതരി�ി� റിേ�ാർ�ിൽ ഐഎഫ് ബാർ 404 557
പുരയിട�ിൽ 100 പണി തിക� അതിനാൽ പണി

െച�ാൻ സാധി�ിെ��ും അതുെകാ�ാണ് നബീസയുെട

പുരയിട�ിൽ പണി െച�ാ�െത�ും െതാഴിലാളികൾ

അവകാശെ���. ഐഎഫ് 361512 കുള�ിൽ െവ�ം

ഇ�ാ�തു പാറ െപാ�ി�ാൽ മാ�തേമ െവ�ം കി��കയു��,
mandays കുറവായിരു�ുെവ�ും െതാഴിലാളികൾ വാദി��.
ചർ�യ്�ുേശഷം �ശീമതി ര�ു �ഗാമസഭയിൽ കൃത�ത

േരഖെ�ടു�ി റിേ�ാർ�് െതാഴിലാളികൾ അംഗീകരി�്

�ഗാമസഭ 4 :15നു പിരി�ു.



നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ�ായു� നിർേ�ശ�ൾ

ബി.ഡി.ഒ.

• മ�ർേറാളിൽബിഡിഒ
��ംസീലുംപതി�ി�ു�തിേനാെടാ�ംതീയതികൂടിഇടുവാൻ�ശ�ിേ��താണ്

•അ�ൗ�ൻറ്,ഡി.ഇ. ഒ .അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ
േമ���ാർഎ�ിവർ�്അവരുെടചുമതലകെളകുറി��ംഉ�രവാദിത��െളകു
റി��ംഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ാൻസാധി�ു��പവൃ�ികെള
കുറി��ംമതിയായെ�ടയിനിെ�ാടു�ുക

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

�ർശി�ു�ത്ഗുണകരമായിരി�ും

 െസ�ക�റി /അസി�ൻറ്െസ�ക�റി

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

•ഏഴുരജി�റുകൾ,എം.ബു�്എ�ിവസാ��െ�ടു�ി
ആധികാരികതഉറ��വരു�ുക

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

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

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

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

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

 നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ(അ�ൗ�ൻറ്/ഡി.ഇ. ഒ .

അ�കിഡി�ഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)



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

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

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

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

•ഡിമാൻഡ്അനുസരി�്െതാഴിൽനൽകുക

• െതാഴിലാളികൾ�്അടി�ാനസൗകര��ൾഒരു�ുക

 േമ�്

• മ�ർേറാൾകൃത�മായിഒെ���ി�ുക

•ഹാജരാകാ�വരുെടവിവരംഅടയാളെ�ടു�ുക

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

•ൈസ�്ഡയറിപൂർ�മായുംപൂരി�ി�ുക

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

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

ഉേദ�ാഗ�രുെടചുമതലകൾ

 േ�ാ�്േ�പാ�ഗാംഓഫീസർ

പ�ായ�ുകെളെതാഴിലുറ��പ�തിയുെടെഷൽഫ്െഷൽഫ്ഓഫ്
െ�പാജക്�്ത�ാറാ�ു�തിലുംവിേക��ീകൃതാസൂ�തണംനട�ിലാ�ു�തിലും
പാകെ�ടു�ണം.ഈമ�ർേറാൾവിതരണംെച��ക,
പ�ായ�ുകള�െടെതാഴിലുറ�്പ�തിയുെടനിർവഹണേമൽേനാ�ംവഹി�ു



ക.പ�തിയുെടലഭി�വിഭവ�ള�െടയും,വിതരണംെചയ്തവയുെടയും,
ഉപേയാഗി�വയുെടയുംകണ�ുകൾസൂ�ി�ുക.
ആവശ�മായരജി�റുകൾസൂ�ി�ുക.

 പ�ായ�്െസ�ക�റി/അസി��െ്സ�ക�റി

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

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

ഓവർസിയർ/എൻജിനീയർ

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

�ാറാ�ുക�പവൃ�ിയുെടസാേ�തികമായകാര��ൾെതാഴിലാളികൾ��ിശദ
മാ�ുക. �പവൃ�ിയുെടഅളവുകൾേരഖെ�ടു�ുക. െച�്െമഷർ െച��ക,
ബി��കൾത�ാറാ�ുവാൻഡി.ഇ. ഒെയ. സഹായി�ുക

ഡാ�ാഎൻ�ടിഓ�േ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.




