
മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകരള

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്



േ�ാ�് - പാറശാല

�ഗാമപ�ായ�്- പാറ�ാല

വാർഡ് -ഇ�ിവിള (16)

�ഗാമസഭ തീയതി : 16/10/2019

സമയം : 3.00 മണി

ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ംലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട
ജീവിതം സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരുബൃഹത്

പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.കാർഷിക
േമഖലയിലും നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനത

ബു�ിമു��േ�ാൾഅവർ�് 100 ദിവസെ�െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻഈ

പ�തി ല��മിടു� .ുഇ�െനെതാഴിൽ 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 നി�യി�െ��ി��� േ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�റ്്
ഈനിയമം പാസാ�ു�ത്.

െതാഴിലും േവതനവും നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽകൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം പരമാവധി ഉറ��വരു�ു�ുഎ�ാണ്ഈനിയമ�ിെലസവിേശഷത.
െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം െതാഴിൽഎടു�േശഷം േവതനം
ൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകയും െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമം 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�ിൽകൂടുതൽൈവകിയാൽൈവകു�ഓേരാ ദിവസവും
നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനുംഅർഹതയു�്. െ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 2തീയതി
ഈനിയമം നിലവിൽ വരുകയുംപ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്ത .ു േകരള�ിൽ



വയനാടും പാല�ാടുംഈ 200ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു� .ു 2007 െമയ് 15ന് 130
ജി�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 �ഗാമീണജി�കളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�്.
ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശഅധിഷ്ഠിത െതാഴിൽ
നിയമംഎ�നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ�ിൽനിർണായകമായ

വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി�ബൃഹത് പ�തിഎ�കാര�ം പരിഗണി�� 2009 ഒക്േടാബർ ര�ാം
തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തിഎ�് പുനർനാമകരണം െചയ്ത .ു

തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ�അ��ു�തുംസംസഥാന�ിെ�തല�ാന നഗരം

ഉൾെ�ാ���തുമായജി�. ഭാരത�ിെ� െതേ�അ�മായകന�ാകുമാരി
തിരുവന�പുരം ജി�യുെടഅതിരായ പാറശാലയിൽ 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�ിഭാഷികളാണ്.

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

പാറ�ാല പ�ായ�്

ഇ�ിവിള പാറ�ാല വിേ�ജ് യൂണിയന് 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�രർആണ്.ജന�ള�െട �പധാന



വരുമാനമാർ�ം കൃഷിയാണ്.

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 േ�ാ�്

ഇ�ിവിള വാർഡ്

വാർഡിൽ കാർഷിക വൃ�ി�ാണ് �പധാന �പാമുഖ�ം നല്കിയിരി�ു�ത്. ഇ�ിവിള
വാർഡിെനവർ�േശാഭിതംആ�ു�ത് �പകൃതി ഒരു�ു�പ���ം വയേലലകള�ം

െചറുതുംവലുതുമായ ജലേ�സാത��കള�ംആണ്. ഭൂരിഭാഗം�ല�ള�ംകൃഷി�ായി

ഉപേയാഗംആ�ിയിരി�ു�ത്ആണ് വാർഡിൽകാണാൻസാധി�ു�ത്.

അതിരുകൾ

െത�് : േകാഴിവിള

വട�് : നടുേ�ാ�ം

കിഴ�് :കളിയി�ാവിള

പടി�ാറ് : പാറ�ാല ടൗൺ

ജനസംഖ� : 2128

വീടുകൾ : 647

കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ :18

െപാതു കുള�ൾ : 4



നീർ�ാലുകൾ : 7

േതാടുകൾ : 2

അംഗനവാടികൾ : 2

സ്കൂൾ : 1

മൃഗാശുപ�തി : 0

�പാഥമികആേരാഗ� േക��ം : 0

െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകള�െട എ�ം : 293

സജീവെതാഴിലാളികള�െട എ�ം :

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകരള,തിരുവന�പുരം ജി�- പാറ�ാല േ�ാ�്
റിേസാഴ്സ് േപഴ്സനിെ�സഹായേ�ാെട വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് െപേഴസൻസ്ആണ്
തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�ിെലപാറ�ാല �ഗാമ പ�ായ�്

വാർഡ് 16(ഇ�ിവിള ).

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�് ,വാർഡ് െമ�ർ,എൻആർഇജി എസ് �ാഫ്
എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺവാർഡ് 13ൽ
നടേ��േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം:

2018 ഒക്േടാബർ മാസം ഒ�ാം തിയതി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെരഏെ�ടു�്
നട�ിയ �പവൃ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംഐഎസ്എ�ിവ

പരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം:

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾപരിേശാധി�ൽ,



െചയ്ത �പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ

നാലാം ഘ�ം:

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 പരിേശാധനയുെടയുംഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�്

തയാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത്
എെ�ാെ�െയ�ുംകാര��മമായുംഫല�പദമായുംഈപ�തിഎ�െന
നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ

അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും േവ�ിയാണ്ഈ േസാഷ�ൽഓഡി�്.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

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

ആണ്. െ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�ിെ� ചുമതലകൾആണ്.

�ഗാമസഭകൾആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് േവദികൾ �ഗാമസഭ

ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽനിർബ�മായും േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയിരി�ണം.
േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട വിജയം ജന�ള�െട പ�ാളി�മാണ്. േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭയുെട തീയതി,അജ�, േവദി എ�ിവ നി�യി� 7 ദിവസം മുൻപ് ജന�ൾ�്



വിവരം നൽകിയിരി�ണം. പ�തിയുെടആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം, േമാണി�റിംഗ്, തുട�ി
ചുമതലകൾ ഉ�എ�ാ വ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായും
പെ�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���താണ്.

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)

293 െതാഴിലാളികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�തിൽ 12
െതാഴിലാളികള�െ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�് േകാഡ് എ�ി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

2018ൽരജി�ർ െചയ്തി��� ര�് പരാതികൾ മാ�തമാണ് ഉ�ായിരു�ത്.



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�

േരഖകൾനിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്.

1) കവർ േപജ്

2) െച�് ലി�്

3) ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫ് ഓഫ് 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�ി� മ�ർ േറാൾ േകാ�ി

11) െമഷർെമൻറ്ബു�ിെ� േ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

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

W ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾWC/328528

Start date : 3/10/2018

End date : 19/1/2019

Expenditure :Rs489303



W മ�് ജലസംര�ണ �പവൃ�ികൾ IC/336662

Start date : 29/1/2019

End date : 28/3/2019

Expenditure :Rs 437177

W കിണർ നിർ�ാണം DW/ 321706

Start date : 4/7/2018

End date : 19/9/2018

Expenditure : Rs 90826

W കിണർ നിർ�ാണം WC /321708

start date : 5/12/2018

End date : 21/2/2019

Expenditure: Rs 90712

W കിണർ നിർ�ാണം

DW/321705

Start date : 4/7/2018

End date : 21/2/2019

Expenditure : Rs 90712



W കിണർ നിർ�ാണം DW/321707

Start date :

End date :

Expenditure : Rs

W ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണപ�തികൾ

*ബി�ു IF/370558

* െസൽവി IF/370556

*വിജി�ത IF/383274

*ൈസദലിഫാ�ിമ IF370552

*ആയിഷബിവി IF/370552

* മിനി IF/370557

*സരിത IF/371208

* നബീസബിവി IF/375171

ൈലഫ് ഫയൽപരിേശാധന വിവര�ൾ

W ഭരണഅനുമതി, സാേ�തികഅനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ� ,് േഫാേ�ാ,
േവജ് ലി�് തുട�ിയ േരഖകൾഎ�ാഫയലിലും ഇ�ായിരു� .ു

W മ�േറാളിൽ േരഖെപടു�ലുകൾ പൂർണമാണ്.എ�ാൽആവശ�മായ



സാ��െപടു�ലുകൾഇ�.

W ഓേരാ െമഷർെമ� ് ബു�ിലും വിശദമായി േരഖെപടു�ൽ ഉ�ായിരു�ു .

W FTO ഉ�ായിരു� .ു

ഫീൽഡ്

W ഒരു വീട് ഒഴിെക മെ��ാ വീടുകള�ം പൂർ�ിയായ നിലയിൽആണ് .

W പ�ായ�ിൽ എ�ിയാണ് ഗുണേഭാ�ാ�ൾ മ�് േറാള�കളിൽ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ു�ത്എ�ാൽഎ�ത ദിവസെ� മ�േറാള�കൾ ലഭ�മായി���്

എ�് ഇവർ�് വ��മായിഅറിയി�.

�പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ളിേല�്

W ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾWC/328528

ഫയൽ

W കവർ േപജ്അപൂർ�മായിരു� .ു

W നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെകാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണ
അനുമതി, സാേ�തികഅനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ� ,് േഫാേ�ാ, േവജ്
ലി�്, മ�േറാൾ, െമഷർെമ� ് ബു�് ,ൈസ�്ഡയറിഎ�ീ േരഖകൾ
ഫയലിൽ ഉൾെകാ�ി�ിരി�ു� .ു

W മൂല� നിർണയസാ��പ�തം ഉ�്.

W എഴുതി ത�ാറാ�ിയ 50 േപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാംആണ് ഉ�ായിരു�ത്.



W ഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ �പവൃ�ിഅനുവദി�തായി A E
സാ��െപടു�ിയിരി�ു� .ു

W മ�േറാള�കളിൽ TA ഒഴിെകയു� േരഖെപടു�ലുകൾ ഉ�്.എ�ാൽ
പരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ��ം, സീലും േരഖെപടു�ിയി�ി�.

W മ�േറാളിൽ തിരു�ലുകൾഇ�ായിരു� .ു 6 െതാഴിലാളികൾ
തുടർ�യായി ഹാജർആകാ�വരായി േരഖെപടു�ികാണു� .ു

W െതാഴിലാളികള�െട ഒ�ിനുേമൽ ആബ്െസ�് േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു

W മ�േറാൾ ന�ർ 10834 േമ�് ഒ�് േരഖെപടു�ിയി�ി�.

W കരം തീർ�രസീത്കൾഫയലിൽ ഉൾെകാ�ി�ി���്.

W VMC റിേ�ാർ�ിൽ സാ��െപടു�ൽഇ�.

ഫീൽഡ്

W 4 പുരയിട�ളിലായി �പവൃ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ് ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ത്.

W െമഷർെമ� ് ബു�് �പകാരം 129- മഴ�ുഴികൾ, 413- െത�ിൻകുഴികൾ,
152- compostകുഴികൾ, 467-ബ�ുകൾഎ�ീ �പവൃ�ികൾ േരഖെപടു�ി
കാണു� .ു

W ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ മഴ�ുഴികൾ ഒ�ും തെ�കാണാൻ

പ�ാ�വിധം മ�് െകാ�് മൂടിയും,കാട് പിടി��ം കിട�ുകയായിരു� .ു 123
െത�ിൻകുഴികൾ മാ�തേമഎ�ാൻസാധി����. കുഴികള�െട നീളവും
വീതിയും േനാ�ുേ�ാൾ െത�ിൻകുഴികളാണ് എടു�ത് എ�ിലും പകരം

വാഴകളാണ് പല കുഴികളിലും ന�ിരി�ു�ത്.



W ഒരു കേ�ാ�് കുഴി മാ�തേമകാണാൻസാധി����.ബാ�ി കാണാൻ
പ�ാ�വിധം മ�് െകാ�് മൂടിയിരി�ു� .ുബ�ിെ�അവ�യും ഇത്

തെ�യാണ്. മ�് ഒലി�� േപായിരി�ു� .ു

W 2 �പവൃ�ി�ലംകാടുപിടി� നിലയിൽആയിരു�ുെവ�ിൽ 2 �പവൃ�ി
�ലം ഉപേയാഗ �പദമായ നിലയിൽകാണാൻസാധി��.

W സി�ിസ�് ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ി���്.

W �പവൃ�ിയിലൂെട നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികൾ കാണാൻസാധി�ാ�ത്
ധനം വിനിേയാഗം െചയ്തതായി കണ�ാ�ാം.

W സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു� .ു





2.മ�് ജലസംര�ണം (IC/336662)

ഫയൽ

W 51 േപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� ,ു ഡിമാൻഡ് െചയ്ത
എ�ാവർ�ും െതാഴിൽ ലഭി�ി���്.

W െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ
ഉ�് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടകയും േരഖെ�ടു�ിയി���്.

W കരംഅട� രസീത്കൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

W മ�േറാളിൽ തിരു�ലുകൾഇ�ായിരു�ുഎ�ാൽ ദിവസേവതനം എ�ത
രൂപെയേ�ാ, ഷാർ�ണിങ് ചാർേജാ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

W മ�േറാളിൽ തുടർ�യായി �പവർ�ിയിൽഹാജരാകാ�വരായ

െതാഴിലാളികൾ ഉ�ായിരു� .ു

W ൈസ�് ഡയറിയിൽ വർ�് േകാഡ്,എ�ിേമ�് തുക എ�ിവ ഉ�്.
�പവർ�ിആരംഭി� തീയതി ഉ�ായിരു�ുഎ�ാൽഅവസാനി� തിയതി

ഇ�.

W മൂ�് ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ,വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഇവ
ഉ�ായിരു� .ു

W മ�േറാൾ മൂവ്െമൻറ്�ി�് ഉ�് എ�ാൽ ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ം സീലും

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

W െച�് ലി�്, െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടകസാ��പ�തം, VMC
റിേ�ാർ�്,വിസി�ർസ് റിേ�ാർ�് എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു



ഫീൽഡ്

W നാല് �പവർ�ി�ല�ളിലായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ�

േരഖകളാണ് ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത്.

W െമഷർെമൻറ്ബു�് �പകാരം 131 മഴ�ുഴികൾ, 18കേ�ാ�് കുഴികൾ,
484 െത�ിൻ കുഴികൾ,ബ�ുകള�െടനിർ�ാണം എ�ീ �പവർ�ികൾ
നട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ു

W ഒരു �പവർ�ി�ല�് �പേവശി�ാൻവഴികൾഇ�ാതിരു�തിനാൽആ

പുരയിട�ിെല �പവർ�ികൾവിലയിരു�ാൻകഴി�ി�.

W മെ�ാരാള�െട(െസൽവമണി ) പുരയിടംഅട�ി� നിലയിലായിരു� .ു

W ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 6 െത�ിൻകുഴികൾ, 8ബ�ുകൾ,

2 മഴ�ുഴികൾഎ�ിവകാണാൻകഴി� .ു

W ഒരു �പവർ�ി�ലംകാടുപിടി��ം, മഴകുഴിയും െത�ിൻകുഴിയും
മ��െകാ�് നിറ�തിനാലും എ�ി�ി�െ�ടു�ാൻപ�ാ�

അവ�യിലായിരു� .ു

W സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ി���്.

W �പവർ�ിയിലൂെട നട�ിലാ�ിയ �പവർ�ികൾകാണാൻസാധി�ാ�ത്
ധനം ദുർവിനിേയാഗം െചയ്തതായി കണ�ാ�ു� .ു





3. കിണർ നിർ�ാണം (DW/321706)

W അവിദഗ്ധഅർധവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട മ�േറാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു
ഒരു മ�്േറാളിലും െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടകഎ�തെയ�്

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

W നാലുേപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ുഎ�ാ െതാഴിലാളികൾ�ും
േജാലി ലഭി�ി���്.

W െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽആവശ�മായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�്.

W ൈസ�് ഡയറിയിൽ �പവർ�ിആരംഭി� തീയതിയുംഅവസാനി�
തീയതിയും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

W വിഎംസി റിേ�ാർ�് സാ��പ�തം ഇവഇ�.

W െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടകൈസ�്ഡയറിയിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

W മൂ�്ഘ��ളിലായി ഉ� േഫാേ�ാൈസ�് �ാൻഎ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

W െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽഅർധവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�് 750 രൂപ
കണ�ാ�ിയി���് എ�ാൽ മ�്േറാളിൽ 675 രൂപഎ�് കാണി�ിരി�ു� .ു

ഫീൽഡ്

W െമഷർെമൻറ്ബു�് �പകാരം 19.5 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി��
എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്.

W ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 7 മീ�ർആഴം കിണറിന് ഉ�തായാണ്
േബാധ�െ��ി���ത്.

W �പവർ�ി�ാനായി 90826 രൂപ െചലവഴി��.



4. കിണർ നിർ�ാണം (DW/321705)

W അവിദഗ്ധഅർധവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട മ�േറാൾ ഉ�ായിരു� .ു

W െച�് ലി�ിൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി���്. ആ�ൻ�ാൻ,
ഭരണാനുമതി, സാേ�തികാനുമതിഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ുഎ�ാൽ
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ി�.

W 8 പിരീഡ്കളിലു� മ�േറാൾ ഉ�ായിരു�ുഅതിൽ മാ�ിെ� ഒ�്
ദിവസേവതനം എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

W െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽഅളവുകൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.

W േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു എഫ് ടി ഒ �ടാൻസാ�ൻഡീെ�യിൽസ്
പൂർണമായിരു� .ു

W മൂ�ുഘ��ിലും േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു

ഫീൽഡ്

W െമഷർെമൻറ്ബു�് �പകാരം 19.5 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി��
എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്. ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 10 മീ�ർ
ആഴം കിണറിന് ഉ�തായാണ് േബാധ�െ��ത്.

W ഉപേഭാ�ാവായ ബി�ുവിന് പ�തിയിലൂെട ലഭ�മാേക�തുക ലഭി�ി�ി�.
അേന�ഷണ�ിൽനി�് ഫ�് ലഭ�മാ�ു�തിന് കാലതാമസംആെണ�ാണ്

അറിയാൻസാധി�ു�ത്.

W �പവർ�ി�ായി

90712 രൂപ െചലവായി എ�ാണ് െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി���ത്.



5.കിണർ നിർ�ാണം

( DW/321708)

ഫയൽ

W അവിദഗ്ധഅർധവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട മ�്േറാള�കൾ
ഉ�ായിരു� .ു

W ഒരു മ�്േറാളിലും േമ�് ഒ�് സാ��െ�ടു�ിയി�ി� ദിവസേവതനം
എ�തെയ�്എഴുതിയി�ി�.

W മ�േറാൾ �പകാരം 112 ദിവസേ��് 675 രൂപ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു
എ�ാൽ െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽ 113 ദിവസം 750 രൂപ നിര�ിൽ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

W മൂ�്ഘ��ളായി ഉ� േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു� .ു

W ൈസ�്ഡയറിയിൽ �പവർ�ിആരംഭി� തിയതി, അവസാനി� തീയതി,
സാ��പ�തം െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െടവാടക, വി എം സി റിേ�ാർ�് ,
വിസിേ�ഴ്സ് റിേ�ാർ�് ഇവ ഇ�ായിരു� .ു

ഫീൽഡ്

W െമഷർെമൻറ്ബു�് �പകാരം 19.5 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി��
എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത് ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽ

കിണ�ിെലആഴം 13.6 മീ�റാണ്.

W ഉപേഭാ�ാവായ െച�ക�ിന് പ�തിയിലൂെട ലഭ�മാേ��തുക
ലഭി�ി�ി�. അേന�ഷണ�ിൽനി�ുംഫ�് ലഭ�മാ�ു�തിെ�
കാലതാമസമാണ് എ�ാണ്അറിയാൻസാധി�ത്.

W �പവർ�ി�ായി 90712 രൂപ െചലവഴി�ി���്.



6. കിണർ നിർ�ാണം (DW/321707)

ഫയൽ

W അവിദഗ്ധഅർധവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട മ�േ�ാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു

W മ�േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലും സാ��െ�ടു�ലും ശരിയായരീതിയിൽ
ഉ�ായിരു�ി�.

W മൂ�ുേപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

W െമഷർെമൻറ്ബു�ിൽവർ�് േകാഡും െമഷർെമൻറ്ബു�് ന�രും
ഉ�ായിരു� .ു

W ൈസ�്ഡയറിയിൽ വർ�് േകാഡ്, െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,
സാ��പ�തംഎ�ിവ ഒഴിെകയു�വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

W മൂ�ാംഘ��ിെല േഫാേ�ാ വ�ി�ി�

ഫീൽഡ്

W െമഷർെമൻറ്ബു�് �പകാരം 19.5 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി��
എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്. ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
കിണറിെ� ആഴം 10 മീ�ർആണ്.

W ഭൂ�പകൃതിഅനുസരി�് പാറ നിറ� �പേദശമായതിനാൽക�ിൽ നി�ും

മുതൽമുട�്ആയി കുറ�ധികം രൂപ െചലവായി എ�ും പറ� .ു

W സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു� ,ുവർ�് േകാഡ്
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.



െപാതുവായകെ��ലുകൾ

------------------------------------------------------

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

പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിെല െമഷർെമൻറ്͠
ബു�ുകൾ ഒ�ുംതെ�സർ�ിൈഫ െചയ്തി�ി�.

അർധവിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ മ�േറാള�കൾ പൂർണമായ͠
േരഖെ�ടു�ലുകേളാെട അ�സൂ�ി�ിരി�ു�ത്.

െമഷർെമ� ് ബു�് മ�് േറാൾഎ�ീ േരഖകളിെല തിരു�ലുകൾ͠
അനുവദനീയമ�.

കിണർ നിർ�ാണം േപാലു� �പവർ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ�്͠
�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ����വ��മായ ധാരണലഭ�മാകു�ി�എ�്
അറിയാൻസാധി��

ഇ�ാര�ം പരിഗണി�ാൽഅളവുകളിൽ വ�ത�ാസം മറികട�ാൻ

സാധിേ��ും.

ഭൂവികസന �പവൃ�ികളിൽശരിയായ വിധ�ിൽ �പവർ�ി͠
നട�ിലാ�ാൻ �ശമി�ി��െ��ിലും നിലവിൽ വിലയിരു�ാൻസാധി�ാ�

നിലയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം �പവർ�ി�ലവും.



പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകളിൽ �ഗാമസഭാ രജി�ർ͠
ഓേരാ വാർഡിലുംആവശ�മാണ് എ�ാൽഇ�ര�ിെലാരു രജി�ർ

ഉ�ായിരു�ി�.

നിർേ�ശ�ൾ͞

1.ഫയലുകളിൽ ഉ� േരഖകൾകൃത�തേയാെടയും ശരിയായ �കമ�ിലും
സൂ�ി�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്

2.കളി�ലം, നട�ാതകള�െട നിർ�ാണം മുതലായവവാർഡ് തല�ിൽ
നട�ാ�ാവു�താണ്.

3. പ�തിയിലൂെട നട�ിലാ�ു� �പവർ�ികൾനിയമഅനുസൃതമായ
കാലയളവിൽ നിലനിൽ�ാൻ ഉതകു�വിധം നട�ിലാേ��താണ്.

4. ഭൂവികസനം േപാലു� �പവർ�ികൾ ഭൂവുടമയ്�് �പവർ�ിെയ
സംബ�ി�ു�വ��മായ ധാരണനൽകിെ�ാ�് നട�ിലാേ��താണ്.

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

�ഗാമസഭ പരാമർശ�ൾ

""""""""""""""""""""""""""""

*�ഗാമസഭയിൽ പെ�ടു� ഭൂരിപ�ം െതാഴിലാളികള�ംആവശ�െ��ത് 100
ദിവസെ�േജാലി േവണംഎ�താണ്.



*�പവൃ�ിസമയം നാലുമണിവെരആ�ണെമ�് െതാഴിലാളികൾ
അഭി�പായെ���.

*െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായ െതാഴിലിട സൗകര��ൾ, സുര�ാ
സൗകര��ൾഎ�ിവ ഉറ��വരുേ��താണ് .

*നിലവിൽസുര�ാസംവിധാന�ൾ�ായി െതാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ
നി�ുമാണ് തുകഈടാ�ു�ത്.

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത്

1.ബിആർപിഅനു�ശീ

2.വിആർ പി സൂര�

3..വിആർ പി �ശീനു

4.വിആർ പി ജിനി േമാൾ


