
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽ ആഡി�് റിേ�ാർ�്

(01.10.2018-31.03.2019)

ജി� –തിരുവന�പുരം

േ�ാ�് – േനമം

�ഗാമപ�ായ�്-വിളവൂർ�ൽ

വാർഡ്-വിളവൂർ�ൽവാർഡ് (10)

തീയതി-26/10/2019

സമയം-2.00pm

�ലം-�ഗ�ശാല,വിളവൂർ�ൽ



ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ദാരി�ദ�ം  ലഘൂകരി�ു�തിനും അവരുെട ജീവിത സുര�ിതത�ം

ഉറ�� വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��ളള ഒരു ബൃഹത്പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. കാര  ് ഷിക േമഖലയിലും നിര  ് �ാണ േമഖലയിലും െതാഴില് ലഭി�ാെത

�ഗാമീണ ജനത ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാള് അവര്�് 100 ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ��

വരു�ുവാന് ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന െതാഴില് നല് കു�തിന് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ

പ�തികളിലൂെട രാജ��ിന് െറ മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന്  സാ��മാകും എ�ും

�പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വര  ് �് നി�ിത കാലയളവിനുളളില്   െതാഴില് ലഭി�ു�ുെവ�ും അതിന്

നിർ�യി�െ��ി��ളള േവതനം നിര്�ിഷ്ട സമയ�ിനുളളില് ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ�� വരു�ു�തിന്

ഇ��ന് പാര്ലെമ� ്  പാ�ാ�ിയി��ളള  നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം.

2005ആഗ�് 23-◌ാം തി�തിയാണ് പാർലെമ� ് ഈനിയമംപാ�ാ�ു�ത്.

െതാഴിലും  േവതനവും നിര്�ിഷ്ട സമയ�ിനു�ില് കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�  അവകാശം

നിയമപരമായി ഉറ�� വരു�ുെവ�താണ് ഈ നിയമ�ിന് െറ സവിേശഷത. െതാഴില് ലഭി�ിെ��ില് 

 െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷം േവതനം ൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ

െചയ്താല് നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവ�വ�െച���ു.

െതാഴില് ആവശ�െ�ടു�വര്�് 15 ദിവസ�ിനു�ില് െതാഴില്നല് കിയിരി�ണെമ�ാണ് വ�വ�.

അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതല് അവര  ് �് െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന്

അര  ് ഹതയു�ായിരി�ും. അതുേപാെല െചയ്ത െതാഴിലിന് െറ േവതനം 14 ദിവസ�ില് കൂടുതല് 

ൈവകിയാല് ൈവകു� ഒേരാ ദിവസ�ിനും നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും അര  ് ഹതയു�്.

െതാഴില് ആവശ�െ�ടു�വര  ് �് െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ�്

വരു�ു�ുെവ�താണ് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന് െറ �പേത�കത.

ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ  ജി�കളില് 2006 െഫ�ബുവരി 2ആം തീയതി ഈ നിയമം

നിലവില് വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ില് വയനാടും, പാല�ാടും ഈ 200

ജി�കളില് ഉള്െ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15 ന് 130 ജി�കളിേല�് കൂടി ഇത് വ�ാപി�ി��.  ഇടു�ി,

കാസര  ് േഗാഡ് ജി�കള് ഇതില് ഉള് െ��ിരു�ു. 2008 ഏ�പില് 1 ന് ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവന് 

ജി�കളിേല�ുംഇത് വ�ാപി�ി��.ഇ�് ഇ��യിെല മുഴുവന് �ഗാമീണ ജി�കളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�്.

ആേഗാളതല�ില് സവിേശഷ �ശ�യാകര  ് ഷി� ഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠിത െതാഴില് നിയമെമ�

നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയില് ദാര��ദ ലഘൂകരണ�ില് നിര്�യാകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി�

ബൃഹത് പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 ഒക്േടാബര  ് 2-◌ാം തീയതി േക�� സര  ് �ാര  ് ഈ

നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�് പുനര  ് നാമകരണം െചയ്തു.



തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ� അ��ു�തും സംസഥാന�ിെ� തല�ാന നഗരം ഉൾെ�ാ���തുമായ ജി�.

ഭാരത�ിെ� െതേ� അ�മായ കന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം ജി�യുെട അതിരായ പാറശാലയിൽ നി�ും

56കിേലാമീ�ര  ് അകെലയായി�ിതി െച���ു .

േനമം േ�ാ�്

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല െന�ാ�ിൻകര, തിരുവന�പുരം എ�ീ താലൂ�ുകളിൽ ഉൾെ�ടു� ഒരു

േ�ാ�് പ�ായ�് ആണ് േനമം േ�ാ�് പ�ായ�്.ആെക 122.41 ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ

വിസ്തീർണമു�്.

വിളവൂർ�ൽപ�ായ�്

തിരുവന�പുരം നഗരസഭയുെട അടു��ിതി െച��� വിളവൂർ�ൽ �ഗാമപ�ായ�് 1979 ൽആണ്
രൂപം െകാ�ത്.വിളവൂർ�ൽ �ഗാമപ�ായ�ിെല ചൂഴാ��േകാ�,മ�ാ��കടവ ,്കു�മൺഭാഗം,
എ�ിവിട�ളിൽ കൂടി കട�ു േപാകു� കരമനയാറും,െചറു േതാടുകള�ം ഒ�നവധി കുള�ള�ം, കു�ുകള�ം,
സമതല�ള�ം, േചർ�് തിക��ം �ഗാമീണ ഭംഗിയാർ� �പേദശംആണ്ഈെചറു�ഗാമം.

അടി�ാന വിവര�ൾ

വിേ�ജ് -വിളവൂർ�ൽ

താലൂ�് - െന�ാ�ിൻകര

വിസ്തീർ�ം - 12.02

വാർഡുകള�െട എ�ം - 17

അതിരുകൾ

കിഴ�് - മലയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�്

പടി�ാറ് - തിരുവന�പുരം േകാർ�േറഷൻ

Iെത�് - പ�ി�ൽ �ഗാമപ�ായ�്

വട�് - വിള�ിൽ �ഗാമപ�ായ�്

വിളവൂർ�ൽവാർഡ് (10)

വിളവൂർ�ൽ പ�ായ�് (10) വാർഡ് ആയ വിളവൂർ�ൽ കാർഷിക പരമായി

പരിേപാഷി�ി�ു�തിനും മുൻനിരയിൽ നിലെകാ��� വാർഡ് ആണ്. വാർഡിൽ ര�ു അംഗൻവാടിയും

�പവർ�ി��വരു� .ു �പകൃതി അണിയിെ�ാരു�ിയ േതാടുകള�ം കുള�ള�ം കൃഷിയ്�് അനുേയാജ�മായ

ഭ �ൂപകൃതിയും �പേദശ�ിന് മാ�് കൂ��� .ു മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട



േതാടുകൾ കുള�ൾ ഇവയുെട പുനരു�ാരണം ൈലഫ് ഭവനപ�തി മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ന�ൾ

തുട�ിയ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ിവരു�ു .

െപാതുവിവര�ൾ -

അതിരുകൾ

വട�് - െപാ�യിൽ

െത�ു -പ�ി�ൽപ�ായ�ു

കിഴ�് - മലയിൻകീഴ് �ഗാമപ�ായ�്

പടി�ാറ് –വിളവൂർ�ൽേതാട്

െപാതുകുള�ൾ - 2

അംഗനവാടി - 2

കുടുംബ�ശീ യൂണി�് -15

െതാഴിലാളികൾ : -271

സജീവെതാഴിലാളികൾ - 55

മുഖ� ല���ൾ

 അവിദഗ്�-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു�

ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ

ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും ഉ�ാദന�മവുമായ ആ�ികള�െട

സൃഷ്ടിയാണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.

 ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.

 സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ംനിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുക.

 പ�ായ�ിരാജ്�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.

സവിേശഷതകൾ

 നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.

 �ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�്പൂർ�ിയായ എെതാരാള് �ും

പ�തിയില് പ�ാളിയാവാം.

 സ്�തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം.

 പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷിക േമഖലയിെല അടി�ാന െസൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�ു

മുൻഗണന.

 െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവൃ�ികല് കെ��ാനും ആസൂ�തണ �പ�കീയയില് 

പ�ാളികള് ആകാനുംഅവസരം .



 ആസൂ�തണ�ിലും നിര  ് വഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത .

 കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

 െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്.

 ബാ�്/േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.

 സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.

 ക����ർ ശൃംഖല വഴിയു� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം.

 �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.(േസാഷ�ൽഓഡി�് സംവിധാനം)

 പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകരള, തിരുവന�പുരം ജി�- േനമം േ�ാ�് വി�ജ്

റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണാണ് തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ േനമം േ�ാ�  ്പ�ായ�ിെല വിളവൂർ�ൽ �ഗാമ

പ�ായ�് വാർഡ് 10ൽ (വിളവൂർ�ൽ) േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�്, വാർഡ് െമ�ർ,എൻആർ ഇ ജി എസ് �ാഫ് എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് വിളവൂർ�ൽ േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് 10ൽ നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാംഘ�ം:

2018 ഒക്േടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതല് 2019 മാർ�് മാസം വെര ഏെ�ടു�് നട�ിയ

�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംൈഎഎസ്എ�ിവ പരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം:

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത �പവൃ�ികള�െട

അളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും, സജീവ െതാഴിലാളികെളക�്

െതാഴിൽകാർഡ്,ബാ�് പാ�് ബു�്എ�ിവ പരിേശാധി�് അഭിമുഖം നട�ലും വിവരേശഖരണം നട�ലും.

അ�ാംഘ�ം:

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽ പരിേശാധനയുെടയും അടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�്

തയാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത് എെ�ാെ�െയ�ും

കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും

െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭഅംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു േവ�ിയാണ്ഈ േസാഷ�ൽഓഡി�് .



േസാഷ�ൽഓഡി�്

മ�� പ�തിയിൽ നി�ും െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ വ�ത�സ്തമാ�ു�ത് േസാഷ�ൽഓഡി�്ആണ് െതാഴിലുറ�്
നിയമം 17 (2 )വകു�ിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട ഏെ�ടു� എ�ാ �പവർ�ികള�ം സംബ�ി�്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ നട�ണെമ�് സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ണെമ�ും
അനുശാസി�ു�േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന് േവ� സൗകര��ള�ം െചയ്തു െകാടു�ുക രജി�റുകള�ം
െറേ�ാർഡുകള�ം ലഭ�മാ�ുകഎ�ിവ �ഗാമപ�ായ�ിെ� ചുമതലകളാണ്

�ഗാമസഭകൾ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് േവദികൾ. �ഗാമസഭ ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ
നിർബ�മായും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ിയിരി�ണം, സം�ാന സർ�ാർ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നടേ��
രീതി സംബ�ി�് ഉ�രവ് (ജി, ഒ, നം, 2952/2007, എൽ, എസ്, ജി, ഡി /തിയതി
31/10/2007)പുറെ�ടുവി�ി���്, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട വിജയം ജന�ള�െട പ�ാളി�മാണ്.
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീയതി,അജ�, േവദി എ�ിവ നി�യി�ഏഴു ദിവസം മു�് ജന�ൾ�്
വിവരം നൽകിയിരി�ണം. പ�തിയുെടആസൂ�തണം നിർ�ഹണം, േമാണി�റിംഗ്, തുട�ിയ ചുമതലകൾ
ഉ�എ�ാവ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായും പെ�ടു�ണം.

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി സുഗമമായും സുതാര�മായും േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ു�തിന്
േകരള�ിൽ സ�ത�� ചുമതലയു� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് യൂണി�് (ആസ്െപർ GO(Rt)No.3906/2015/LSGD,
dated30.12.2015)31.01.2017നിലവിൽവ�ു. യൂണി�് �ടാവൻകൂർ ചാരി�ബിൾ െസാൈസ�ി നിയമം
1955(No.TVM/TC/123/2017)�പകാരം രജി�ർ െചയ്തി���താണ്.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം പ�ായ�ുകളിൽ നിർബ�മായും 7
രജി�റുകൾസൂ�ിേ��താണ്

7 രജി�ർ പരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ നിർബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ിൽ

സൂ�ിേ��വയാണ്.

1) െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2) �ഗാമസഭ രജി�ർ 

3) െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർ

4) �പവര്�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ 

5)�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

6) പരാതി രജി�ർ 

7)സാധന രജി�ർ 

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

വിളവൂർ�ൽ പ�ായ�ിെല പ�ാം വാർഡായ വിളവൂർ�ൽ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു
വിേധയമാ�ിയത്.വാർഡിൽ 271സജീവ െതാഴിലാളികളാണ് ഉ�ത്.ഇതിൽ 55സജീവെതാഴിലാളികൾ ഉ�്.



വാർഡിൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

ന�ർ �പവർ�ികൾ വർ�്

േകാഡ്

ആരംഭി�

തീയതി

അവസാനി�

തീയതി ചിലവായ

തുക

1 ഭൂവികസനം WC/329995 15/11/2018 24/3/2019 439668

2 െപാതു ഭൂമിയിലും

നിര�ുകളിലും

പലവവൃ�ൈ�

വ�� പിടി�ി�ൽ

Do/263001 7/72018 Not

applicable

304559

3 തല�ൻേകാട് കുളം

പുനരു�ാരണം

WH/301367 16/10/2018 6/2/2019 125580

ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണപ�തികൾ

ന�ർ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ വർ�് േകാഡ്

1 ഉഷ IF/354987

2 സി�ു IF/357244

3 ചി�ുേമാൻ IF/35916

4 േശാഭന കുമാരി IF/358577

5 സരസ�തി IF/359205

6 േമരീപുഷ്പം IF/354986

7 �പീത പി(കിണർ നിർ�ാണം) IF/368578

ൈലഫ് ഫയൽപരിേശാധന വിവര�ൾ

 ഭരണാനുമതി ,സാേ�തികഅനുമതി ,വിശദമായഎ�ിേമ�് ,േഫാേ�ാ (പണിപൂർ�ിയാ�ിയ 3ഘ�
േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ു,എ�ാൽ ഉഷ -IF/354987ൽഒരുഘ� േഫാേ�ാ മാ�തം) െവജ് ലി�് തുട�ിയ
േരഖകൾഎ�ാഫയലിലും ഉ�ായിരു�ു.

 മസ് �ർേറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.(IF/354987 ഉഷ-MR no.9310ൽ )

 ഓേരാ െമഷർെമ� ്ബു�ിലും �പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

 FTO ഉ�ായിരു�ു.



ഫീൽഡ്

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽഎ�ാവീടുകള�ം പൂർ�ിയാകാ�നിലയിൽആണ്.

 എ�ത ദിവസെ� മസ് �ർേറാൾ ലഭി�ി��െ��് ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്വ��മായി അറിയി�.

 ഫയലുകളിെലയ േരഖകളിൽ 90 ദിവസെ� േവതനം ലഭി�തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

എ�ാൽ ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്എ�ത രൂപ ലഭി�� എ�് വ��തയി�.

വിശദാംശ�ളിേല�്

ഭൂവികസനം (wc/329995)ˈ

ഫയൽ

 Amc �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ുഎ�ിലുംഅപൂർ�മായിരു�ു.

 നിയമ�പകാരംഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ
ഭരണാനുമതി(no.1614/2018/279485),സാേ�തികഅനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�്, േഫാേ�ാ,
േവജ് ലി�്, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്ബു� ,്ൈസ�് ഡയറി എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു

 മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�്.

 പഴയ േഫാർമാ�ിൽ ഉ� 41 േപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാംആണ് ഉ�ായിരു�ത് �പവർ�ി
അനുവദി�തായി എഇ യുെട സാ��െ�ടു�ലും ഉ�്.

 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.ഉദാ: Mr no.15779 രംഗ job card
no.10/179(daily attendenceൽെവ�ി�ിരു�ലുകൾ) Mr no.21841.േഗാമതി card no
10/60(attendenceൽെവ�ി�ിരു�ൽ) mr no.15781 രാധ,ഉഷ,രജിത േമരിഎ�ിവർ കാർഡ്
ഉടമയുെട േകാളം sign െചയ്തി�ി�ായിരു�ു.

 ഭൂവുടമകള�െട കരംതീർ�രസീത്, ആധാർ, പാസ്ബു�്എ�ിവയുെട പകർ�് ഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

 െച�് ലി�്,കവർേപജ്, േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗിൽ പെ�ടു�െതാഴിലാളികള�െട േപരും ഒ��

തുട�ിയവ പൂർണമായും േരഖെ�ടു�ിയൈസ�് ഡയറിആയിരു�ു .

ഫീൽഡ്

 സുമംഗല േദവി ,രാഖി ,ജയ്പാൽഎ�ിവരുെട 3 പുരയിട�ളിലായിആെക3ഏ�ർ 15 െസ��ൽ
ആണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയത്.

 െമഷർെമ� ്ബു�് നം.390 �പകാരംആെക 5760cm² െ� 21ബ�്,3576cum³ െ� 27 �ട�്



എ�ിവയാണ് ഉ�ായിരു�ത്.

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ �പവർ�ി നട��ലംകാടുപിടി�അവ�യിലായിരു�ു
അതിനാൽഅളെവടു�് സാ��മ�ായിരു�ി�.

െപാതു ഭൂമിയിലും നിര�ുകളിലും ഫലവൃ�ൈ�കൾവ�� പിടി�ി�ൽ DP/263001ˈ

ഫയൽ

 കവർ േപജ് (AMC �പകാരമു�വയായിരു�ി�), െച�് ലി�് (േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ാ�ത്),
വാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ�് (പ�തിയുെട ന�ർ വ��മ�ാ�ത്),സാേ�തിക
അനുമതിയുെട പകർ�്,േവഡ് ലി�്,FTO, െമഷർെമ� ്ബു� ,് േഫാേ�ാ�ഗാഫുകൾ,�പവർ�ി
പൂർ�ീകരണം സാ��പ�തം തുട�ിയ േരഖകൾ ഉ�ായിരു�ു.

 പഴയ േഫാർമാ�ിൽ ഉ� 34 േപരുെട ഡിമാൻഡ്േഫാംആണ് ഉ�ായിരു�ത്.

 ഈ�പവർ�ിയുെട മ�ർ േറാളൾMR NO.7924,7925,7926,7927,7928,12760കളിൽ �പി��ംഗ്
തിയതി�് മു�ായി �പവർ�ിതുട�ിയതി�തി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

 ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരുെ��ിലും േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗിൽ പെ�ടു�വർ ഒ�്

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

ഫീൽഡ്

 െമഷർമ� ്ബു�് 117 �പകാരം 2000വൃ�ൈ�കൾആണ് �പവർ�ി നട��ല�്വ��
പിടി�ി�ി���ായിരു�ത്.എ�ിേമ�് �പകാരം 436000/-ആണ് �പസ്തുത �പവർ�ി�ു�അട�ൽ
തുക ,ഇത് �പകാരം218/- ഒരുവൃ�ൈതയുെട തുകആകു�ു. �പവർ�ി�ുെചലവായയഥാർ�
തുകഎ�ത് 304557/-ആണ്.എ�ാൽഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ �പവർ�ി നട��ല�ളിൽ
നി�ും (േതാടുകൾ, േറാഡ്,തല�ൻേകാട് കുളം എ�ിവയുെട വശ�ളിൽ)50ഫലവൃ�ൈ�കേള
എ�െമടു�ാൻസാധി�ിരു�ു��.ആയതിനാൽ 293657/- െപാതു നഷ്ടം �പസ്തുത �പവർ�ി�ു
ഉ�ായതായി കണ�ാേ��താകു�ു.

 കൂടാെത വൃ�ൈ�കൾ�് േവ�ി എടു�കുഴികൾ മാലിന�ം നിറ�നിലയിലായിരു�ു.

 ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ നി�ും മന�ിലായി ഗൗരവമായ വസ്തുതഎെ��ാൽ, െപാതു
ഭൂമിയിലും നിര�ിലുംഫലവൃ�ൈ�വ�� പിടി�ി�ൽഎ� േ�പാജക്ടിൽസ�കാര� വ��ിയുെട
ഭൂമിയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം വൃ�ൈ�കള�ം വ��പിടി�ിരി�ു�ുഎ�താണ്.ഇത് െപാതു നഷ്ടമായി
കണ�ാേ��താകു�ു.

 േശഷി�ു�വൃ�ൈ�കൾനി�ിതഅകലം(3m) പാലി�� പരിപാലി�� േപാരു�തായും ക�ും.



 തല�ൻേകാട് കുളം പുനരു�ാരണം (WH/301367)

ഫയൽ

 കവർ േപജ്, െചക് ലിസ്റ,്വാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ�് (പ�തി ന�ർ
വ��മ�ാ�തായിരു�ു.),സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�് (ന�ർ.1614/2018/112588),
ഭരണാനുമതി പകർ�്,വിശദമായസാേ�തികഎ�ിേമ�് പകർ�് ,ൈസ�് ഡയറി തുട�ിയ
േരഖകൾ ഉ�ായിരു�ു.

 പഴയ േഫാർമാ�ിെല 36 േപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാമാണ് ഉ�ായിരു�ത്.

 �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ുഎ�ിലുംഅധികൃതർ certify െചയ്തത�ാം
യിരു�ു.

 MIS �പകാരം �പസ്തുത �പവർ�ിയുെട െചലവ് തുക - 320311/-ആണ്എ�ാൽmaterials ന്
േവ�ി െചലവായതുകയായ 194731/-ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�,പകരം125580/-ആണ്
MGNREGA fundഎ�് മാ�തമാണ് ഉ�ായിരു�ത്.

 എം ബു�് �പകാരം 502.5cum െചളി നീ�ം െച�ൽ ,620cumകുള�ിനു ചു��ം ബ�് നിർ�ി�ൽ
എ�ി�െനയാണ്.

ഫീൽഡ്

 കുളം വൃ�ിഹീനമായ രീതിയിൽആയിരു�ു.

 ഫയൽ �പകാരംകുള�ിെ� പാർശ�ഭി�ി കയർ വിരി�് സംര�ണം,െചളി നീ�ം െച�ൽ,
മെ�ാലി�് തടയൽതുട�ിയവആയിരു�ു .എ�ാൽ �പവർ�ി�ല�്കയർ െകാ�ു�
ഭുവസ്�തം കാണാന് സാധി�ി�.

 സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ി�.



 കിണർ നിർ�ാണം -�പീത പി(IF/368578)

�പസ്തുതഫയൽബ�െ�� െസ�നിൽ നി�ും ലഭി�ിരു�ി�.ഫീൽഡ് വിസി�ിൽ �പസ്തുത
�പവർ�ികാണുകയുംഎ�ാൽപണി പൂർ�ിയായി നാളിതുവെര തുക ലഭി�ി�എ�് ഗുണേഭാ�ാവ്

പറ� .ുസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ി�.

െപാതുവായകെ��ലുകൾ

 ഫയലുകളിെല േരഖകൾസൂ�ി�ിരി�ു�ത് ശരിയായ �കമ�ിൽഅ�.

 മ�ർ േറാള�കൾപൂർ�മായ േരഖെ�ടു�ലുകേളാെട അ�സൂ�ി�ിരി�ു�ത്.

 െമഷർെമ� ്ബു�് മ�ർ േറാൾഎ�ീ േരഖകളിെല തിരു�ലുകൾഅനുവദനീയമ�.

 ഭുവികസന �പവർ�ികളിൽശരിയായ വിധ�ിൽ �പവർ�ി നട�ിലാ�ാൻ �ശമി�ി��െ��ിലും

നിലവിൽ വിലയിരു�ാൻസാധി�ാ�നിലയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം�ലവും.

 ഫയലുകൾകൃത�തേയാെട �കമീകരി�ാ�തു േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െള സാരമായി

ബാധി�ുകയും െചയ്തി���്.

 രാധ (െതാഴിൽ കാർഡ് നം.10/39)എ�െതാഴിലാളിയുെട വീട് വളെര ദയനീയമായ
അവ�യിലായണ്,കുടിെവ��ിനായിആ�ശയി�ു�കിണർ െതാ�ടു�സ�കാര� വ��ിയുെട
ഭൂമിയിെല പുളിമര�ള�െട േവരുകൾആഴ്�ിറ�ി മലിനമായതുംഅതിലുപരിഅപകടകരമാംവിധം



െപാ�ിെ�ാളി�അവ�യിലായിരു�ു.ടി െതാഴിലാളി വീ�ിൽ ഒ�യ്�്താമസി�ു� ഒരു
നിരാലംബകൂടിയാണ്.

നിർേ�ശ�ൾ

 ഫയലുകളിൽ ഉ� േരഖകൾ കൃത�തേയാെടയും ശരിയായ �കമ�ിൽ സൂ�ി�ാൻ
�ശ�ിേ��താണ്.

 നട�ാതകള�െട നിർ�ാണം, ഓട നിർമാണം, നഴ്സറി നിർമാണം, ,മുതലായവ വാർഡ് തല�ിൽ
നട�ാ�ാവു�താണ്.

 പ�തിയിലൂെട നട�ിലാ�ു� �പവർ�ികൾ നിയമാനുസൃതമായ കാലയളവിൽ നിലനിൽ�ാൻ
ഉതകു�വിധം നട�ിലാേ��അതാണ്.

 ഭൂവികസനം േപാലു� �പവർ�ികൾ ഭൂവുടമകൾ�് �പവർ�ിെയ സംബ�ി�ു� വ��മായ
ധാരണനൽകിെ�ാ�് നട�ിലാേ��ത്.

 െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായസൗകര��ൾ ഉറ��വരു�ി നൽേക�താണ്.

 മ�ർ േറാള�കളിൽആവശ�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരിേ��ത്അനിവാര�മാണ്.

 അതാത് സാ��ികവർഷ�ിെല ഫയലുകൾകൃത�തേയാെട �കമീകരി�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്.

�ഗാമസഭ പരാമർശ�ൾ

 കുള�ിെ� പാർശ�ഭി�ി കയർ വിരി�ാലുംസംര�ി�ാൻകഴിയി�എ�് െതാഴിലാളികൾ

പരാതിെ���.

 �പവർ�ിസമയം 9-5എ�ു�ത് മാ�ണം എ�് െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���.

 െതാഴിലാളികൾ�്യാെതാരുവിധസുര�ാസംവിധാന�ള�ം നിർവഹണഏജൻസിയായ

പ�ായ�ിൽനി�ും ലഭി�ു�ി�.

 നിലവിൽസുര�ാസംവിധാന�ൾ�ായി െതാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ നി�ുമാണ് തുക

ഈടാ�ു�ത്.

 െതാഴിലാളികൾ�് �ഗൂ�് ഇന്ഷുറൻസ് േപാലു�സംവിധാനം ഏർെ�ടു�ണെമ�്ആവശ�ം

ഉ�യി��.

 േതാടുകൾവൃ�ിയാ�ു�തിെന സ�കാര� വ��ികൾ മലിനമാ�ു�ു (വീടുകളിെല ഖര�ദവ
മാലിന��ൾഅഴു�ുചാലുകൾവഴി േതാ�ിേല�്ത���ു).



�ഗാമസഭ മിനുട്സ്



റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത്

VRP നീതു െക െജ

VRPസവിത റാണി
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