
മഹാ�ാഗാ�ി േദശിയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് 

കു��ൂർ പ�ായ� ്

കു��ൂർ െടൗൺ (വാർഡ്13)

ശാസ്താംേകാ� േ�ാ�് 

െകാ�ം ജി�



കു��ൂർ  പ�ായ�് വാർഡ് 13

െനടിയവിള െടൗണ് 

േസാഷ�ല് ഓഡി�് ഫയല് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ �പവര ് �ികള ്

�കമ
ന�ര്
 

�പവര് �ിയുെട േപര് വര് � ്േകാഡ്

1 കുടുംബ�ള് �് കൃഷി�ലം ഒരു�ല ് 1613010001/IF/303723

2 തരിശുനിലംകൃഷിേയാഗ�മാ�ല ് 1613010001/LD/250231



ഫയല് പരിേശാധി�്ചേ�ാള ് കെ��ിയവിവര�ള ്

1 കവർേപജ് വാർഷിക മാ�ർ സർ�ുലർ �പകാരം ഉ� കവർേപജ്
പരിേശാധി� ര�് ഫയലുകളിലും കാണാൻ സാധി�ി�.

2 െച�് ലി�് ഓഫ്
േഡാക��െമ�

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� പരിേശാധി� �പവർ�ി
ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധി�ി�

3 വാർഷിക കർ� പ�തിയുെട
പകർ�്

ര�് ഫയലുകളിലും വാർഷിക കർ� പ�തിയുെട പകർ�്
കെ��ാൻ സാധി�ി� .

4 വിശദമായ സാേ�തിക
എ�ിേമ�റിെ� േകാ�ി

● വിശദമായ സാേ�തിക എ�ിേമ�ിെ� പകർ�്

പരിേശാധി� ര�് �പവർ�ി ഫയലുകളിലും
കാണുവാൻ സാധി��.

● ഇതിൽ സീല,് ഒ�് എ�ിവ ഉ�ായിരുെ��ിലും

ഒ�ി� തീയതി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.
● എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�് ഫയലുകളിൽ സൂ�ി�ിരു�ു.

5 ജനകീയ എ�ിേമ�് പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ജനകീയ എ�ിേമ�് കാണാൻ
കഴി� .ു

6 സാേ�തിക അനുമതിയുെട
പകർ�്

സാേ�തിക അനുമതിയുെട പകർ�് ര�് ഫയലുകളിലും
സൂ�ി�ിരു�ി�.

7 . ഭരണാനുമതി പരിേശാധി� ര�് ഫയലുകളിലും ഭരണാനുമതി യുെട
പകർ�് സൂ�ി�ിരു�ി�

8 സംേയാജിത പ�തി ര�ു �പവർ�ികള�ം സംേയാജിത പ�തികളിൽ
ഉൾെ�ടു�തായിരു�ി�.

9 െതാഴിൽ
ആവശ�െ���െകാ�ു�
അേപ�

െതാഴിൽ ആവശ�െ���െകാ�ു� അേപ� �പവർ�ി
ഫയലുകളിൽ കാണാൻ കഴി�ി�.

10 െതാഴിൽ അനുവദി�ത്
സംബ�ി� വിവര�ൾ

െതാഴിൽ അനുവദി�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ �പവർ�ി
ഫയലുകളിൽ ക�ി�

11 മ�ർ േറാൾ ● ര�ു �പവർ�ി ഫയലുകളിലും മ�ർ േറാള�കൾ

ഉ�ായിരു�ു.



● േമ�ിെ� ഒ�് എ�ാ മ�ർ േറാള്കളിലും

ഉ�ായിരു�ു.
● എ�ാൽ എം ബു�് ന�ർ േപജ് ന�ർ ഇവ

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.
● മ�ർ േറാള�കൾ പൂർ�മായി പൂരി�ി�ിരു�ി�.

(പണിയായുധ വാടക എ�ാ െതാഴിലാളികള�െടയും

േപരിനു േനെര എഴുതിയിരി�ി�)
● മ�ർ േറാള�കളിൽ ഹാജർ, ആെക െതാഴിൽ

ദിന�ൾ ഇവ െവ�ി�ിരു�ിതായി ക�ു

മ�ർ േറാള�കളിെല െവ�ി തിരു�ലുകൾ

LD/303723

1. േമ�് : ലീലാകുമാരി .െജ

മ�ർ േറാള് ന�ര് -14333 to 14336

Total Attendance- 3 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 

2. േമ�് : ലീലാകുമാരി .െജ

മ�ർ േറാള് ന�ര് -12782 to 12787

Total Attendance- 3 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 

3. േമ�് : ലീലാകുമാരി .െജ

മ�ർ േറാള് ന�ര് -11574 to 11578,11957

Daily Attendance- 1 െവ�ി�ിരു�ല ്

4. േമ�് : ൈശലജ.ആര് 

മ�ർ േറാള് ന�ര് -9407 to 9411

Total Attendance- 2 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 

11 ഇട�ളില ്തീയതി െവ�ിതിരു�ിയതായി ക�ു.

5. േമ�് : ൈശലജ.ആര് 

മ�ർ േറാള് ന�ര് -6608,6621 to 6624,6632

Total Attendance- 3 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 

Daily Attendance- 3 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 



LD/250231
1. േമ�് : സരസ�തി.ടി

മ�ർ േറാള് ന�ര് -18554 to 18560

Total Attendance- 2 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 

Daily Attendance- 1 െവ�ി�ിരു�ല ്

2. േമ�് : സരസ�തി.ടി

മ�ർ േറാള് ന�ര് -21036 to 21040

Total Attendance- 2 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 

Daily Attendance- 1 െവ�ി�ിരു�ല ്

തീയതി േരഖെപടു�ാ� �പവര് �ി ദിന�ള് ഫയലില ്
കാണാന് കഴി� .ു

3. േമ�് : സരസ�തി.ടി

മ�ർ േറാള് ന�ര് -22921 to 22923

Total Attendance- 4 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 

Daily Attendance- 3 െവ�ി�ിരു�ലുകള് 

4. േമ�് : സരസ�തി.ടി

മ�ർ േറാള് ന�ര് -22921 to 22923

Daily Attendance- 1 െവ�ി�ിരു�ല ്

2 ഇട�ളില ്തീയതി െവ�ിതിരു�ിയതായി ക�ു.

ടി12 െമഷർെമ� ് ബു�് ● െമഷർെമ� ് ബു�് പൂർ�മായി പൂരി�ിചിരു�ി�.

● ഭുവുടമയുെട േപര്, വസ്തുവിെ� അളവ് എ�ിവ

െമഷർെമ� ് ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

● െമഷർെമ� ് ബു�് ഫയൽ പരിേശാധനയ്�്

െച� േശഷമാണ് പൂരി�ി�് നൽകിയത്.

● സാേ�തിക വിദഗ്ധൻ ഒ�് ,സീല് എ�ിവ കാണാൻ

കഴി�ുെവ�ിലും ഒ�ി� തീയതി
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

13 സാധനസാമ�ഗികെള
കുറി��� വിവര�ൾ

സാധനസാമ�ഗികെള കുറി��� വിവര�ൾ

ഒ�ും ഫയലിൽ ലഭ�മായിരു�ി�



14 േവജ് ലി�് േവജ് ലി�ിൻെറ പകർ��കൾ ര�ു ഫയലുകളിലും
സൂ�ി�ിരു�ു

15 ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ● എം ഐ എസിൽ നി�ും എടു� ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ പകർ�് ര�് �പവർ�ി ഫയലുകളിലും
കാണാൻ കഴി� .ു

● LD/250231 വര് �് േകാഡ് ഫയലില ്210236 to
210240 മ�ർ േറാള് �പകാരമു� േവജ് ലി�ില ്48

േപരുെട േപരു��ിലും 45 േപരുെട ലി�് മാ�തെമ
ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറില ്കാണാന് 
കഴി�ു��. (ആധാര് based FTO മാ�തമാണ്

ഫയലില ്സൂ�ിചിരികു�ത്. മ�� 3 േപര് �്
േവതനം ലഭി��േവാ എ�് വ��മാകു�ി�.)

16 േറായൽ�ി വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട കരം അട� രസീത്
പകർ�് ര�് �പവർ�ി ഫയലുകളിലും സൂ�ി�ിരു�ു

17 3 ഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ് �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� വിവിധ ഘ��ളിെല
േഫാേ�ാ�ഗാഫുകൾ ര�് �പവർ�ി ഫയലുകളിലും
കാണാൻ കഴി�ി�

18 �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ
സാ��പ�തം

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം ര�ു �പവർ�ി
ഫയലുകളിലും സൂ�ി�ിരു�ു

19 മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�്
അഥവാ ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം ഒരു �പവർ�ി ഫയലിൽ മാ�തേമ

കാണാൻ കഴി�ു��( LD/303723)

20 ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് ഒരു �പവർ�ി ഫയലുകളിലും കാണാൻ കഴി�ി�

21 ൈസ�് ഡയറി ൈസ�് ഡയറി ഒരു �പവർ�ി ഫയലില ്മാ�തം കാണാന് 
കഴി�ു ( LD/250231)



ൈസ�് ഡയറിയിെല വിവര�ള് പൂർണമായിരു�ി�

22 േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ര�് �പവർ�ി ഫയലുകളിലും കാണാൻ കഴി�ി�

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയത്

SL.N
o

OBSERVATION REMARKS SOLUTION

1 െതാഴിലുറ�്
�പവൃ�ിയിലൂെട കൃഷി�്
അനുകൂലമാ�ി െകാടു�
പല ഭൂമികള�ം കൃഷി
െച�ാെത കാടുപിടി��
കിട�ു�തായി ക�ു

കൃഷി�ല�ൾ
ഉപേയാഗശൂന�മായി
കിട�ു�ത് ആസ്തി
സൃഷ്ടി�ാെത
െപാതുധനെ�
പാഴാ�ു� �പ�കിയയാണ്

കൃഷി െച��വാൻ
സ��തയു�
ഭൂവുടമകൾ�് മാ�തം
കൃഷിഭൂമി ഒരു�ി
െകാടു�ൂക. ഉടമകെള
കൃഷിെച��വാൻ
േ�പരി�ി�ു�തിന്
വി�ിന�ള�ം ൈത
െചടികള�ം പ�ായ�്
വഴി ലഭ�മാ�ുക

2 അ�് ഏ�റിൽ താെഴ
ഭൂമിയില ്
ൈകവശാവകശമു� APL
കാ�ഗറിയില ്ഉ�
പുരയിട�ളിൽ �പവൃ�ി
െചയ്തതായി
ക�ുെവ�ിലും ആ
�പവർ�ിയിൽ അവർ
പെ�ടു�ി�ി� എ�്
േബാധ�െ���.

മ�ർ േറാളിലും അവരുെട
േപരുകൾ ക�ി�

െതാഴിൽ കാർഡുo അ�്

ഏ�ര് ഭൂമിയില ്താെഴ
ൈകവശാവകശവും ഉ�
ഭൂവുടമകൾ അവരുെട
പുരയിട�ളിൽ
നിര് ബ�മായും �പവർ�ി
െചേ��തു�്

േമ��മാര് ഈ വസ്തുത
ഭൂവുടമകള�െട �ശ�യിൽ
െകാ�ുവരണം

3 കുടുംബ�ൾ�് �പവൃ�ി െച�ാ� േശഖരി� പ�ി�ി�്



കൃഷി�ലം ഒരു�ലുമായി
ബ�െ�� ഫയലുകളിൽ
സൂ�ി�ിരു� ചില പ���ി�്
ഭൂമികളില ്മ�ർ േറാളിന് െറ
കാലയളവിൽ �പവർ�ി
െചയ്തി�ിെ��് ഉടമ തെ�
സാ��െ�ടു�ി. എ�ാൽ
മ�ർ േറാള് 
ചുമതലയു�ായിരു� േമ� ്
അത് നിേഷധി�ുകയും
െചയ്തു

ഭൂമിയുെട പ�ി�ി�്
ബ�െ�� ഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു

�പകാരമു� ഭൂമിയിൽ
തെ�യാണ് �പവർ�ി
െചയ്തെത�് ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർ
ഉറ��വരുേ��തു�്

4 ഒരു വ��ിയുെട േപരിലു�
ഭൂമിയുെട പ���ി�്
ഉപേയാഗി�് മെ�ാരാള�െട
വസ്തുവിൽ �പവർ�ി
നട�ിയതായി ക�ു

അർഹരായവർ�് തെ�
�പവർ�ികൾ െചയ്തു
െകാടുേ��തു�്

ഇ�രം നിയമവിരു�
�പവർ�ന�ളിൽ
ആരുെട ഭാഗ�ാണ് വീഴ്ച
ഉ�ായത് എ�്
പരിേശാധിേ��തു�്

5 കൃഷി�് അനുകൂലമാ�ി
െകാടു� മി�
കൃഷിയിട�ളിലും പലവിധ
കൃഷികള് ന�രീതിയിൽ
നട�ിവരു�തായി
കാണെ���

െപാതുധനെ�
സംര�ി�ു� �പ�കിയ
ആണിത്

ഇ�െന ആസ്തി
നിലനിർ�ിേ�ാരു�ു
എ�ു ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�രും
ഉറ��വരുേ��തു�്

6 േടാേ�ാ�ഗാഫി പഠനം
കൃത�മായി നട�ി�ി� എ�്
േബാധ�െ���

ഭൂ�പകൃതി�്
അനുേയാജ�മായ
�ല�ൾ കൃഷി�ായി
ഒരുേ��തു�്

ഇ�ാര�ം ഉറ��
വരു�ിയാൽ
�പകൃതിദുര��ൾ
കർഷകർ�് വലിയ
നാശനഷ്ടം ഉ�ാകി�

7 ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ
ഒ�ും തെ� അള�ാൻ
കഴിയു�
അവ�യിലായിരു�ി�
പലയിട�ും
കാടുപിടി��കിട�ു�ത്
തി�െ�ടു�ു�തിനു

ആറ് മാസ�ിനു മുൻപ്
നട� �പവർ�ികളാണ്
പരിേശാധനയ്�്
വിേധയമാ�ിയത്

�പവര് �ികളില ്
എ�ായിട�ും ഒേര േപാെല

ഭൂവികസന
�പവർ�ികളിൽ ആസ്തി
സൃഷ്ടി�ു� തര�ിലു�
�പവർ�ികൾ
ഉൾെ�ടു�ുക



ബു�ിമു�് സൃഷ്ടി�� ഗുണേമ� ഉറ��
വരു�ുവാൻ കഴി�ി�

8 �പവർ�ികളിൽ
വ�ത�സ്തത കാണാൻ
കഴി�ി�

260 ഓളം �പവർ�ികൾ
ഏെ�ടു�ാം എ�ിരിെ�
വാർഡിൽ കൂടുതലും
ഒേരതരം �പവൃ�ികളാണ്
കാണാൻ കഴി�ത്

വ�ത�സ്തവും
�കിയാ�കവുമായ
�പവർ�ികൾ
ഏെ�ടു�ുകയും
അതിലൂെട ഉപജീവനമാർ�ം
െമ�െ�ടു�ുകയും
െച�ാം

ബ�െ�� അധികൃതർ
ഇ�രം �പവര് �ികള് 
കെ��ി
െകാടുേ��തു�്
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