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

േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകരള

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

േ�ാ�് - പാറശാല

�ഗാമപ�ായ�-് പാറ�ാല

വാർഡ് - പരശുവയ്�ൽ (5)

തീയതി - 20/10/2019

സമയം - 4:20 pm

�ലം - മല�ു�്അംഗനവാടി



ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട ജീവിതം
സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹത് പ�തിയാണ്
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.കാർഷിക േമഖലയിലും നിർ�ാണ
േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനതബു�ിമു��േ�ാൾഅവർ�് 100 ദിവസെ�
െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻഈപ�തി ല��മിടു�ു.ഇ�െന െതാഴിൽ നൽകു�തിന്
ഏെ�ടു�ു�വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന്
സാധ�മാകും എ�് �പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ�് നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു എ�ും
അതിന് നിർ�ി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ും
ഉറ��വരു�ു�തിന് ഇ��ൻ പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005ഓഗ�് 23ആംതീയതി യാണ് പാർലെമ�റ്്ഈനിയമം
പാസാ�ു�ത്.

െതാഴിലും േവതനവും നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽകൃത�മായ ലഭി�ു�തിനു�അവകാശം
പരമാവധി ഉറ��വരു�ു�ുഎ�ാണ്ഈനിയമ�ിെലസവിേശഷത. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം െതാഴിൽഎടു�േശഷം േവതനംൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകയും
െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈനിയമം വ�വ�െച���ു..

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം
എ�ാണ് വ�വ�.അ�ാ�പ�ംപതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽഅവർ�് െതാഴിലി�ായ്മ
േവതനംഅർഹതയു�ായിരി�ും.അതുേപാെല െചയ്ത െതാഴിൽ േവതനം 14 ദിവസ�ിൽ
കൂടുതൽൈവകിയാൽൈവകു�ഓേരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും
അർഹതയു�്. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ�് െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഉറ�ായും
ഉറ�� വരു�ണംഎ�ാണ് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�ംആയ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി ര�ാം
തീയതിഈനിയമം നിലവിൽ വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽ
വയനാടും പാല�ാടും 200ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ു. 2007 െമയ് 15ന് 130ജി�കളിേല�് കൂടി
ഇത് വ�ാപി�ി��.ഇടു�ി കാസർേഗാഡ് ജി�കൾഇതിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2008ഏ�പിൽ ഒ�ിന്
ഇ��യിെലബാ�ി മുഴുവൻജി�കളിേല�ും ഇത് വ�ാപി�ി��.ഇ�് ഇ��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണ
ജി�കളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�്.ഇ�തയും ദൂരം ഉ�്ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ
�ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശഅധിഷ്ഠിത െതാഴിൽ നിയമ �ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശ
അധിഷ്ഠിത െതാഴിൽ നിയമനഎ�നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ�ിൽ
നിർണായകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി� പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി�� 2009 ഒക്േടാബർ ര�ാം
തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി
എ�് പുനർനാമകരണം െചയ്തു.



തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ� അ��ു�തും സംസഥാന�ിെ� തല�ാന നഗരം
ഉൾെ�ാ���തുമായജി�. ഭാരത�ിെ� െതേ� അ�മായ കന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം
ജി�യുെടഅതിരായപാറശാലയിൽ  നി�ും 56കിേലാമീ�ർ  അകെലയായി�ിതി െച���ു

പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�്

തമിഴ്നാടിെ� അതിർ�ിയും േകരള�ിൻെറ െതേ�അ�വുമായ േ�ാ�്

പ�ായ�ാണ് പാറശാല േ�ാ�് പ�ായ�.് തമിഴ്, മലയാളംഎ�ീ ഭാഷകള�െട
സംഗമ�ാനം കൂടിആയതിനാൽ ജന�ൾ�്കലേയാടുംസംസ്കാരേ�ാടും ന�

മതി���.് പര�രാഗതകുടിൽ വ�വസായമായകരി��ി നിർമാണ�ിൽതുട�ി
ആധുനിക വ�വസായസംരംഭ�ൾവെരഇവരുെട ജീവിതെ�സ�ാധീനി�ു�ു�.്
ഭൂരിഭാഗംആള�കള�ം ദ�ിഭാഷികളാണ.്

പാറ�ാല േ�ാ�് പരിധിയിൽ െച�ൽ,കാേരാട്,കുള�ൂർ, പൂവാർ, തിരുപുറം, പാറ�ാല
എ�ി�െനആറ് പ�ായ�ുകളാണ് ഉ�ത.്



പാറ�ാല പ�ായ�്

പാറ�ാല വിേ�ജ്.യൂണിയന ് ആയിരു� .ുസർ�ാർ  േനാമിേന�്
െച���വരായിരു�ുഅംഗ�ൾ. 1952ൽ പ�ായ�് ആക്ട് നിലവിൽ വ�േതാെട
വേ�ജ് യൂണിയൻ  പ�ായ�ായിമാറി. 1953ൽ  ജനാധിപത�രീതിയിൽ നട�
െതരെ�ടു�ിൽ എസ്. െസൽവനായകം �പസിഡ�്ആയി.

ഇവിടുെ�ജന�ളിൽ ഭൂരിവിഭാഗം സാ�രർആണ.്ജന�ള�െട �പധാന
വരുമാനമാർ�ം കൃഷിയാണ.്

അടി�ാന വിവര�ൾ

വിേ�ജ് - പാറ�ാല

താലൂ�് - െന�ാ�ിൻകര

വിസ്തീർ�ം - 20.02ച െസമി

വാർഡുകള�െടഎ�ം - 23

അതിരുകൾ

കിഴ�് -കന�ാകുമാരി ഡിസ്�ടിക്ട്

പടി�ാറ് - െച�ൽപ�ായ�്

െത�് -അറബി�ടൽ

വട�് - െപരു�ടവിള േ�ാ�്



പരശുവയ്�ൽവാർഡ്

വയേലലകള�ം േതാടുകള�ം െചറുകുള�ള�ം െകാ�് �പകൃതി രമണീയമാണ് പരശുവയ്�ൽവാർഡ്.
കൃഷി�ാണ് ഇവിടെ�ജനതഊ�ൽനൽകു�ത്.ജന�ള�െട ഉപജീവന മാർഗവും
കൃഷിതെ�യാണ.്

അതിരുകൾ

െത�് - ആടുമാ�ാട്

വട�് - പു��ർെകാണം

കിഴ�് -ആല�ാറ (തമിഴ്നാട് ഡിസ്�ടിക്ട്)

പടി�ാറ് - െപാ�ംകുളം

ജനസംഖ� -3200

വീടുകൾ - 575

കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ - 18

െപാതുകുള�ൾ - 5

നീർ�ാലുകൾ -1

േതാടുകൾ - 6

അംഗനവാടികൾ -3

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകള�െടഎ�ം - 346

സജീവെതാഴിലാളികള�െടഎ�ം - 150



രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ിയുമായി ബ�െ��� , േകരള, തിരുവന�പുരം ജി�-
പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സനിെ�സഹായേ�ാെട വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് പഴ്സണൽസ്ആണ്
തിരുവന�പുരം ജി�യിൽപാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�ിെലപാറ�ാല �ഗാമ പ�ായ�്വാർഡ് 5
ൽ (പരശുവയ് �ൽ ) േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയനട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം:
പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�്, വാർഡ് െമ�ർ, എൻ ആർ ഇ ജി എസ് �ാഫ് എ�ിവരുമായി
പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് 5ൽ നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
�പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാംഘ�ം:
2018 ഒക്േടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതല ് 2019 മാർ�് മാസം വെര ഏെ�ടു�് നട�ിയ
�പവൃ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംൈഎഎസ്എ�ിവപരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം:
പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത
�പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:
ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും, സജീവ
െതാഴിലാളികെളക�് െതാഴിൽകാർഡ്, ബാ�് പാ�് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�് അഭിമുഖം
നട�ലുംവിവരേശഖരണംനട�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�പദമായുംഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും
െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു േവ�ിയാണ് ഈ
േസാഷ�ൽഓഡി�്



േസാഷ�ൽഓഡി�്

മ�� പ�തിയിൽ നി�ുംെതാഴിലുറ�് പ�തിെയവ�ത�സ്തമാ�ു�ത് േസാഷ�ൽഓഡി�്

ആണ.് െതാഴിലുറ�് നിയമം 17( 2)വകു�ിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെടഏെ�ടു�എ�ാ

�പവർ�ികള�ംസംബ�ി�് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ

നട�ണെമ�്സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ണെമ�ുംഅനുശാസി�ു� .ു േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിനു േവ�സൗകര��ൾ െചയ്തു െകാടു�ുക, രജി�റുകള�ം െറേ�ാർഡുകള�ം
ലഭ�മാ�ുക,എ�ിവ �ഗാമപ�ായ�ിെ� ചുമതലകൾആണ.്

�ഗാമസഭകൾആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് േവദികൾ �ഗാമസഭ

ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽനിർബ�മായും േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയിരി�ണം.
സം�ാനസർ�ാർ േസാഷ�ൽഓഡി�് നടേ��രീതിെയ സംബ�ി�് ഉ�രവ്

പുറെ�ടുവി�ി���.് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട വിജയം ജന�ള�െട പ�ാളി�മാണ.്
േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീയതി,അജ�, േവദി എ�ിവ നി�യി� 7 ദിവസം
മുൻപ് ജന�ൾ�്വിവരം നൽകിയിരി�ണം. പ�തിയുെടആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം
nam,േമാണി�റിംഗ,് തുട�ി ചുമതലകൾ ഉ�എ�ാ വ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�്

�ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായുംപെ�ടു�ണം

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി സുഗമമായുംസുതാര�മായും േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് നട�ു�തിന് േകരള�ിൽസ�ത��ചുമതലയു� േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�്( as
per GO (Rt) No.3906/2015/LSGD,Dated 30.12.2015) 31.1.2017 നിലവിൽവ� .ുയൂണി�്
�ടാവൻകൂർ ചാരി�ബിൾ െസാൈസ�ി നിയമം 1955 (No.TVM/TC/123/2017)�പകാരം
രജി�ർ െചയ്തി���താണ.



മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം

പ�ായ�ുകളിൽ നിർബ�മായും 7 രജി�റുകൾസൂ�ിേ��താണ്

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബേപ�കരുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ർ

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

4. �പവർ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�് രജി�ർ

5.�ിതിആസ്തികള�െട രജി�ർ

6. സാധന രജി�ർ

7 �ഗാമസഭ രജി�ർ

7 Registers പരിേശാധന വിശദാംശ�ൾ

1. job card register (െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബേപ�കരുെട രജി�ർ)

346െതാഴിലാളികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�തിൽ 3
െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ മ�് വിശദാംശ�ൾ എ�ിവയുെട

േരഖെ�ടു�ൽ ഉ�ായിരു�ി�. 6െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ പതി�ി�ി�.

2. Demand register, payment of allocation of work

(�ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ർ)

ഓേരാ െതാഴിലാളികള�ം എ�ത ദിവസം േജാലി െചയ്ത ,ുഅവരുെട േവതനം
മ�േറാൾ ന�ർ,വർ�് േകാഡ്എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

3. work register (െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി�്
രജി�ർ )

* 80 �പവർ�ികള�െട വിശദ വിവര�ൾനൽകിയിരു� .ു

* 2018 -19, 2019- 20 എ�ീസാ��ികവർഷ�ളിെല
േരഖെ�ടു�ലുകള�ം തുടർ�ു� േരഖെ�ടു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു� .ു



4. Fixed asset register (. �പവർ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�്
രജി�ർ)

31/3/2018വെര പൂർ�ീകരി�് �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ
ഉ�ായിരു� .ു

5. പരാതി register

* 20/4/2018ൽരജി�ർ െചയ്ത പരാതി (തമിഴ്നാ�ിൽഫാം േപാ�്
നിർ�ി�തിന് AE/ഓവർസീനിയർഎ�ിവർെ�തിെര)

* 25 /4 /2018വ�ാജ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിഎ�പരാതിയും ഇവര�ും
പരിഹരി�തായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

* തുടർ�് പരാതികൾ രജി�ർ െചയ്തി���തായി കാണു�ി�.

6. Material register (.സാധന രജി�ർ )

2017 -18 മുതൽ 2019- 20സാ��ികവർഷം വെരയു� �പവർ�ികള�െട
വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു� .ു

7. �ഗാമസഭ രജി�ർ

14 /2 /2008 മുതലു� �ഗാമസഭ മിനി�സുകൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു
എ�ാൽ മിനി�സുകൾ പൂർ�ംഅ�ായിരു�ു

.



േക��സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽതാെഴ പറയു� േരഖകൾ

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്

1) കവർ  േപജ്

2) െച�് ലി�്

3) ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫ്ഓഫ് വർ�്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

4) സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു�സാേ�തികഅനുമതിയുെടേകാ�ി

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ  

8) െതാഴിലാളികൾ  െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ുളളഅേപ�

9) െതാഴിൽ  അനുവദി��െകാ�ുളള േരഖയുെട േകാ�ി

10) പൂരി�ി� മാസ്േ�ടാളിെ� േകാ�ി

11) െമഷർെമൻറ്ബു�ിെന േകാ�ി

12)സാധന�ൾവാ�ു�തിനുളള ക�ാേ�ഷൻ�ണി�തിെ�യും

കംപാരി�ീവ് േ��്െമൻറ��യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡർെ�യും േകാ�ി

13) േവജ് ലി�്

14) േവതന�ിെ�യുംസാധന�ൾ�് പണമട�തിെ�യും FTOയുെടയും േകാ�ി.

15) െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െടയും േകാ�ി

16) േറായലി�ി അട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി

17) െതാഴിലിെ� മൂ�്ഘ��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18) �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

19) മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22) ൈസ�് ഡയറി



വാർഡിൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണപ�തികൾ

1.വിജയറാണി WC/413241

2.െമർലിൻഷീജ WC/413197

3.ഷീബ WC/371368

4.നളിനി WC/371349

5.സുഗ�ി WC/371359

6.റീന WC/413239

7.അ�തായി Wc/378510

8.ഷിജി Wc/371357

9.സുനിത Wc/ 371355

ഫയൽപരിേശാധന വിശദാംശ�ൾ

* നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാേ��തായ േരഖകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

* മ�േറാൾ ,െവയ്�് ലി�് എ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

* െതാഴിലാളികള�െടആധാർ,കരംതീർ�രസീത്, പാസ്ബു�ിെ� പകർ�് എ�ിവഫയൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു

* veoയുെട സാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു 90 ദിവസം വെരയു� മാ�േറാള�കൾ
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭി�ി���്.

ഫീൽഡ്

*ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ നിർമാണംതുടർ�് െകാ�ിരി�ു�വീടുകളാണ് കാണാൻ
സാധി�ത്

* 3ഘ��ളിെല തുക ലഭി�തായി മനസിലാ�ാൻസാധി��



1)തരിശു ഭൂമി കൃഷി�് ഉപയു�ംആ�ൽ

WC/ 337363

ആരംഭി�ത് : 3 /2/2019

അവസാനി�ത്: 18/ 3/2019

ചിലവായതുക :477800/-

2) മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

WC/ 336676

ആരംഭി�ത് :10/1/2019

അവസാനി�ത് :13/3/2019

ചിലവായതുക :496000

3)ക�േ�ാട് മുതൽ മ�ു�് വെര ചാനൽപുനരു�ാരണം

WC/ 321168

ആരംഭി�ത് : 24/12/2018

അവസാനി�ത് :10/2/2018

എ�ിേമ�് :175000/-

4) ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ

WC/336677

ആരംഭി�ത് :14/1/2019

അവസാനി�ത് :12/3/2019

ചിലവായതുക :481928/-

5) ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ

WC/336678

ആരംഭി�ത് :5/1/2019

അവസാനി�ത് :11/3/2019

എ�ിേമ�് :496000/-

ചിലവായതുക :480950



�പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ളിേല�്

1)തരിശു ഭൂമി ഉപയു�ംആ�ൽ

WC/337363

ഫയൽ

•കൃത�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾകവർേപജ് ഉൾെ�െടയു� േരഖളിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

• െതാഴിലിന് ഡിമാൻഡ് െചയ്ത 60 േപരിൽ 50 േപർ െ�പാജക്�് മീ�ി�ിൽ ഉൾെ��ി���്.

•വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് പൂർ�മ�.

•സാേ�തികഅനുമതി,ഭരണഅനുമതി തുട�ിയ േരഖളിൽബ�െപ� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ�് േരഖ
െപടു�ിയി�ി�.

• േവജ്ലി�് കൃത�മാണ.് േജാലി െചയ്തഓേരാ െതാഴിലാളികൾ�ും േവതനം നൽകിയതായി
സാ��െപടു�ിയിരി�ു�ു.

• ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽചികി�െയ പ�ിയു�വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

• മെ�േറാൾ കൃത�മാണ.് 40 ദിവസ�ളിലായി 1770 �പവർ�ന�ൾഎ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. .

ഫീൽഡ്

•ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ �പവർ�ി�ിരു��ല�ൾവ��മായി കാണാൻകഴി�ി�.

• െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 39 മഴ�ുഴി 131 െത�ിൻകുഴി 16കേ�ാ�് കുഴി എ�ി�െന
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

• �പസ്തുത �പവർ�ിയുെട കൺവീനർ �പവർ�ന�ൾകാണി��തരാൻ
ത�ാറാകാതിരി�ുകയും മ�� േമ�്മാർ�് �പവർ�ി�ല�ൾഅറിയാ�തിനാലും �പവർ�ി
വിലയിരു�ാൻസാധി�ി�.

• �പവർ�ി�ായി വിനിേയാഗി�് തുക ദുരുപേയാഗം െചയ്തതായി കണ�ാ�ു�ു.



2) മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ

WC/ 33 6676

ഫയൽ

• എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി�.

• െതാഴിലിന് ഡിമാൻഡ് െചയ്ത 49 േപരും േ�പാജക്ട് മീ�ി�ിൽ ഉൾെ��ി���്.

•ഫയൽ �കമരഹിതമായി സൂ�ി�ിരി�ു�ു. െചക് ലി�ിന് േശഷം വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.എ�ാൽഇതിൽസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

• �പവർ�ിയുെട 3ഘ��ളിെല േഫാേ�ാഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

• ഡിമാൻഡ് െചയ്ത 49 േപരും മ�േറാളിൽ ഉൾെ��ി���്. 11 േപർ തുടർ�യായി െതാഴിലിന്
ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

• െതാഴിലിന്അേപ�ി��െകാ�് ഭൂവുടമയുെടആധാർ,കരം തീർ�രസീത്, അേപ�
എ�ിവയുെട പകർ�് ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട തുകയും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

• സ�ർശകകുറി�ിൽ ഒ�ും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ഫീൽഡ്

• െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 135 െത�ിന് കുഴി 63 മഴ�ുഴി 13കേ�ാ�് കുഴികൾഎ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

•ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 100 െത�ിൻകുഴി 29 മഴ�ുഴി 7കേ�ാ�് കുഴി തുട�ിയവ
ആണ്കാണാൻസാധി�ത്

• മഴ കുഴികളിൽകാടുപിടി�അവ�യാണ് നിലവിൽകാണാൻകഴി�ത്.

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ി�.



3) ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ

WC/336677

ഫയൽ

•എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരുെ��ിലും പൂർണമായിരു�ി�

•വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��,് മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�,്എഫ്. ടി ഒ തുട�ിയ േരഖകൾ
ഉ�ായിരു�ു. പേ�സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

• 48 േപർഡിമാൻഡ് െചയ്തി���്.

• മാ�േറാള്അ�ടി� തീയതി 28 /2 /19എ�ും േജാലി ആരംഭി�ത് 27/ 2 /19എ�ുമാണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്എ�ാൽ 27 /2 /19 ന് െതാഴിലാളികൾ േജാലി െചയ്തി�ി�എ�്
മനസിലാ�ാൻസാധി��.

• ൈസ�്ഡയറിയിൽ 56 ദിവസ�ളിലായി 1766 �പവർ�ികൾഎ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു
ചികി�യുമായി ബ�െ��് യാെതാരു േരഖെ�ടു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ി�.

• 4േപരുെട കരം തീർ�രസീത് പകർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു.

ഫീൽഡ്

•എംബു� ്�പകാരം 58കേ�ാ�്,കുഴികൾ 334 മഴ�ുഴികൾ, 407 െത�ിൻകുഴികൾഎ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

•ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 35 മഴ�ുഴികൾ, 10കേ�ാ�് കുഴികൾ, 398 െത�ിൻകുഴികൾ
എ�ിവയാണ്കാണാൻസാധി�ത്.

• സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ി�.

• മഴ�ുഴികൾകേ�ാ�് കുഴികൾഎ�ിവതിരി�റിയാൻ പ�ാ�വിധം കളകൾ െകാ�്
നിറ�ിരു�ു.



4) ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ

W/c 336678

ഫയൽ

•എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരുെ��ിലുംഅപൂർ�ംആയിരു�ു

• 55 േപരാണ് െതാഴിൽആവശ�െ��തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്എ�ാൽഎ�ത
ദിവസേ��്എ�കാര�ം സൂചി�ി�ി�ി�.

• വർ�്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��,് െച�് ലി�്, എഫ് ടി ഒഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

•എംബു�ിൽകൃത�മായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽആവശ�മായ
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

ഫീൽഡ്

•എംബു� ്�പകാരം 349 മഴ�ുഴികൾ, 46കേ�ാ�് കുഴികൾ, 445 െത�ിൻകുഴികൾഎ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

• ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 65 മഴകുഴികള�ം, 12കേ�ാ�് കുഴികള�ം, 273 െത�ിൽ
കുഴികള�ംആണ്കാണാൻസാധി�ത്.

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ി�.

• പല �പേദശ�ും മഴ�ുഴികൾ ഒ�ും തെ�തിരി�റിയാൻ പ�ാ�വിധം ച�� ചവറുകള�ം
കളകള�ം നിറ�ിരു�ു.

• 7ഭൂവുടമകള�െട�ലമാണ്ക�ത്.



5)ക�േ�ാട് മല�ു�് ചാനൽപുനരു�ാരണം W/c 321168

ഫയൽ

• എ.എം.സി �പകാരമു�കവർേപജ്, െച�് ലി�്,സാേ�തികാനുമതി, ഭരണാനുമതി എ�ിവ
ഉ�ായിരുെ��ിലുംസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

• ഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ 34 േപരാണ് െതാഴിൽആവശ�െ��തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു
എ�ാൽഎ�ത ദിവസേ��്എ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

• ൈസ�്ഡയറിയിൽ ചികി�യുമായി ബ�െ��് യാെതാരു േരഖെ�ടു�ലും കാണാൻ
കഴി�ി�.

• �പവർ�ിയുെട മൂ�്ഘ��ള�െട േഫാേ�ാഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

• വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 900 മീ�റിലാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

•ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ കന�ാ േതാ�ം മുതൽ മ�ു��വെരയു� �പവർ�ിആണ്
െതാഴിലാളികൾ െചയ്തത് എ�് മന�ിലാ�ാൻസാധി�ത് . 760 മീ�റിലാണ് �പവർ�ി
നട�ിലാ�ിയിരി�ു�ത് .

• പായൽനിറ�താണ് നിലവിൽ ചാനലിെ�അവ�.

• സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.



െപാതുവായകെ��ലുകൾ

1)ഫയൽസൂ�ി�ിരി�ു� േരഖകൾഅപൂർ�മായ േരഖെ�ടു�ലുകേലാെട സൂ�ി�ിരി�ു�ു.

2) െതാഴിലാളികള�ം േമ�് മാരും സ��മായി പണം മുട�ിയാണ് േഫാേ�ാകൾ �പഥമശു�ശൂഷ

കി��കൾഎ�ിവയ്�്ആവശ�മായസംവിധാന�ൾ ഒരു�ു�ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻകഴി� .ു

3) െവജ് ലി�് �കമരഹിതമായി ഫയൽസൂ�ി�ിരി�ു�ു.

4)പ�ായ�ിൽസൂ�ി�ിരി�ു� 7 രജി�റുകൾ �ഗാമസഭ രജി�ർഓേരാ വാർഡിലും
ആവശ�മാണ.്എ�ാൽഇ�ര�ിെലാരു രജി�റും ഉ�ായിരു�ി�. ( െതാഴിൽ രജി�ർ ഒഴിെക)

5)കൃത�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾഇ�ാ� േരഖകൾഎ�ാഫയലുകളിലും ഉ�ായിരു�ു.
െതാഴിൽ െചയ്ത മൂ�്ഘ��ള�െടയും േഫാേ�ാകള��ായിരു�ു.

6) പരിേശാധനയ്�് വിേധയമായ െമഷർെമ� ്ബു�് ഒ�ും തെ�സർ�ിൈഫഡ് െചയ്തി�ി�.

7) �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയ�ല�ളിൽ മഴ�ുഴികൾ,ബ�ുകൾഎ�ിവകൃത�മായി കാണാൻ
സാധി�ി�.അള�ു തി�െ�ടു�ാൻകഴിയാ�വിധം ഇവെയാെ�കാടുകയറിയ
അവ�യായിരു�ു.

8)അ�ാം വാർഡിെലഫയലുകൾ ലഭ�മാ�ു�തിന് കാലതാമസം ഉ�ായിരു�ു.

9)കിണർ നിർ�ാണപ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��െ��്ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
മന�ിലാ�ാൻസാധി��.എ�ാൽപ�തിയുെട ഫയലുകൾ പരിേശാധനയ്�ായി ലഭി�ി�.
ആയതിനാൽ �പവർ�ികൾവിലയിരു�ുവാൻസാധി�ി�

10)എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയില�.



നിർേ�ശ�ൾ

* ഫയലിെല േരഖകൾസാ��െ�ടു�ലുകേ�ാടു കൂടിയും പൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകേളാട ്
കൂടിയുംസൂ�ിേ��താണ.്

* െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായസുര�ാസൗകര��ൾആവശ�ാനുസരണംനൽേക�താണ.്

* �പവർ�ികൾ മന�ിലാ�ി �പേയാജനമാകും വിധ�ിൽഏെ�ടുേ��താണ.്

*ഫയലുകളിൽസൂ�ിേ�� േരഖകളിൽയഥാ�ാന�ളിൽസാ��െ�ടു�ലുകൾ
ആവശ�മാണ.്

* െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി�ു�പരാതികൾ�്സമയബ�ിതമായി നടപടികൾ ഉ�ാേക�താണ.്

* നട�ാതകൾ, പാ�കൃഷി മുതലായ �പവർ�ികൾവാർഡ് തല�ിൽനട�ിലാ�ാവു�താണ.്

* ഭൂവികസനം േപാലു� �പവർ�ികളിലൂെട ഭൂഉടമയ്�് �പവർ�ിെയസംബ�ി�ു�വ��മായ
ധാരണനൽകിെ�ാ�് നട�ിലാേ��താണ.്

* പ�തിയിലൂെട നട�ിലാ�ു� �പവർ�ികൾനിയമാനുസൃതം കാലയളവിൽ നിലനിൽ�ാൻ
ഉതകു�വിധ�ിൽനട�ിലാേ��താണ.്

* െതാഴിലാളികൾ െചയ്ത �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ ലഭ�മാേ��താണ്



�ഗാമസഭയിെല പരാമർശ�ൾ

* മ�് േറാള�കൾ േജാലി�ല�്വ�്അ� ഒ�ിടു�ത്എ�ും െപാതു�ല�് െവ�് ഒ�ിേട�ത്

ആണ്അറിയി��

* 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ ലഭി�വർ കുറവാണ്കാരണം മാസ്േ�ടാള�കളിൽ (×)വരു�ത്
െകാ�ാണ്

�പേത�ക പരാമർശം

* വാർഡ് െമ�ർ ഒഴിെക നിർ�ഹണഏജൻസിയിൽ നി�്ആരും തെ� �ഗാമസഭയ്�്
പെ�ടു�ിരു�ി�.

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത്

BRPഅനു�ശീ

VRPഅ�ലി B.S

VRPആതിര B.S

VRP രതി T.R

VRP �ശീജ S.V

VRPസുബിത. S

പാറ�ാല പ�ായ�്

പാറ�ാല േ�ാ�്


