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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 �ഗാമീണജനതബു�ിമു��േ�ാൾഅവർ�് 100 ദിവസെ�
െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻഈപ�തി ല��മിടു�ു.ഇ�െന െതാഴിൽനൽകു�തിന്
ഏെ�ടു�ു�വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധിസംര�ി�ു�തിന്

സാധ�മാകും എ�് �പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുഎ�ുംഅതിന്
നി�യി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽലഭി�ു�ുെവ�ും
ഉറ��വരു�ു�തിന് ഇ��ൻപാർലെമ� ്പാസാ�ിയനിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005ഓഗ�് 23ആംതീയതി യാണ്പാർലെമ�റ്്ഈനിയമം

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 േവതനംൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകയും

െചയ്താൽനഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമം വ�വ�െച���ു..

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽനൽകിയിരി�ണംഎ�ാണ്
വ�വ�.അ�ാ�പ�ംപതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽഅവർ�് െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം

അർഹതയു�ായിരി�ും.അതുേപാെല െചയ്ത െതാഴിൽ േവതനം 14 ദിവസ�ിൽകൂടുതൽ
ൈവകിയാൽൈവകു�ഓേരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനുംഅർഹതയു�്.
െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�വർ�് െതാഴിേലാെതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഉറ�ായും ഉറ�� വരു�ണം

എ�ാണ് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�ംആയ 200 �ഗാമീണജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി 2തീയതിഈ
നിയമം നിലവിൽവരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽവയനാടും
പാല�ാടുംഈ 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�്.ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു
അവകാശഅധിഷ്ഠിത െതാഴിൽനിയമംഎ�നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ

�ിൽനിർണായകമായവഴി�ിരിവ്സൃഷ്ടി�ബൃഹത് പ�തിഎ�കാര�ം പരിഗണി�� 2009
ഒക്േടാബർ ര�ാം തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ



െതാഴിലുറ�് പ�തിഎ�്പുനർനാമകരണംെചയ്തു.

തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ�അ��ു�തുംസംസഥാന�ിെ�തല�ാനനഗരം

ഉൾെ�ാ���തുമായജി�. ഭാരത�ിെ� െതേ�അ�മായകന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം
ജി�യുെടഅതിരായപാറശാലയിൽനി�ും 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�െടസംഗമ�ാനംകൂടി

ആയതിനാൽജന�ൾ�്കലേയാടുംസംസ്കാരേ�ാടും ന� മതി���്.പര�രാഗതകുടിൽ
വ�വസായമായകരി��ി നിർമാണ�ിൽതുട�ിആധുനികവ�വസായസംരംഭ�ൾവെരഇവരുെട

ജീവിതെ�സ�ാധീനി�ു�ു�്. ഭൂരിഭാഗംആള�കള�ം ദ�ിഭാഷികളാണ.്

പാറ�ാല േ�ാ�് പരിധിയിൽ െച�ൽ,കാേരാട,്കുള�ൂർ,പൂവാർ, തിരുപുറംഎ�ി�െനആറ്
പ�ായ�ുകളാണ് ഉ�ത്.

പൂവാർ പ�ായ�്

1969 െസപ്�ംബർ 25ന്ആണ്പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�്നിലവിൽവ�ത്.തിരുവന�പുരം
ജി�യിെലകടേലാര േമഖലയിൽ ഉൾെ�ടു� ഒരു �ഗാമപ�ായ�ാണ്പൂവാർ.
മ��െ�ാഴിലാളികള�ം മ�� ദരി�ദ ജനവിഭാഗ�ള�ം തി�ി�ാർ�ു�ഈ �പേദശ�ിന് വികസന

മ�ലംഒേ�െറ �പശ്ന�ൾനിലനിൽ�ു�ഒ�ാണ.് 7.3 4 സ്ക�യർകിേലാമീ�ർ വിസ്തീർണവും
22611ജനസംഖ�യുംആണ്ഇേ�ാൾപ�ായ�ിലു�ത്.തിരുപുറം വിേ�ജിെല പരിധിയിലാണ്
പൂവാർ പ�ായ�്നിലനിൽ�ു�ത്ഇേ�ാൾപുതുതായി പൂവാർ വിേ�ജ്അനുവദി�ി���്. 15
വാർഡുകളാണ്പ�ായ�ിലു�ത്.തീരേദശവാർഡുകൾഒഴിെക മ��വാർഡുകൾഎ�ാം
കാർഷികേമഖലയാണ.്

പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�ിൽസർ�ാരിൽനി�് ലഭി�ു�വികസനഫ�് ഉപേയാഗി�് വിവിധ
ഏജൻസികളിൽനി�് ലഭി�ു�ധനസഹായം ഉപേയാഗി��ം ജന�ള�െടസഹകരണേ�ാെട

വിവിധ േ�മ �പവർ�ന�ള�ം െപാതുവായവികസന�പവർ�ന�ൾനട�ാൻകഴി�ി���്.

അടി�ാനവിവര�ൾ

വിേ�ജ് : തിരുപുറം

താലൂ�് : െന�ാ�ിൻകര



േ�ാ�് : പാറ�ാല

നിയമസഭാമ�ലം : േകാവളം

േലാകസഭാ മ�ലം : തിരുവന�പുരം

വിസ്തീർ�ം : 7.34ച.കി.മീ

വാർഡുകള�െടഎ�ം: 15

അതിരുകൾ

കിഴ�് : െന�ാർ

വട�് : തിരുപുറം �ഗാമപ�ായ�്

െത�് : അേറബ�ൻകടൽ

പടി�ാറ് : കരുംകുളം �ഗാമ പ�ായ�്

ജനസംഖ� : 22617

ആദ�ഘ�ം:

kഎസ്�ാഫ്എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺവാർഡ് 1
ൽനടേ��േ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�ിവപരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാം ഘ�ം:

പരിേശാധി�ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾപരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത
�പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി�ൽ



നാലാംഘ�ം:

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾേചാദി�റിയുകയും,സജീവ
െതാഴിലാളികെളക�് െതാഴിൽകാർഡ്,ബാ�് പാ�്ബു�്എ�ിവപരിേശാധി�്അഭിമുഖം
നട�ലുംവിവരേശഖരണംനട�ലും

.

അ�ാംഘ�ം:

ഫീൽഡ്പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�്

തയാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത്എെ�ാെ�െയ�ും
കാര��മമായും ഫല�പദമായുംഈപ�തിഎ�െനനട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും
െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭഅംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും േവ�ിയാണ്ഈ

േസാഷ�ൽഓഡി�.്

പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�്

________________________

1929 െസപ്�ംബർ 25നാണ്പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�്നിലവിൽവ�ത്.തിരുവന�പുരം ജി�യിെല
കടേലാര േമഖലകളിൽ ഉൾെ�ടു� ഒരു �ഗാമപ�ായ�ാണ്പൂവാർ. മ��െ�ാഴിലാളികള�ം മ��
ദരി�ദ ജനവിഭാഗ�ള�ം തി�ി പാർ�ു�ഈ �പേദശ�ിെ�വികസനമ�ലംഒേ�െറ �പശ്ന�ൾ

നിലനിൽ�ു�താണ.് 7.3നാല് സ്ക�iയർകിേലാമീ�ർ വിസ്തീർണവും 22611ജനസംഖ�യുംആണ്
ഇേ�ാൾപ�ായ�ിലു�ത്.തിരുപുറം വിേ�ജിെ�പരിധിയിലാണ്ഈപ�ായ�് �പേദശം.
ഇേ�ാൾപൂവാർ വിേ�ജ്അനുവദി�ി���്. 15വാർഡുകളാണ്ഈപ�ായ�ിലു�ത്.തീരേദശ
വാർഡുകൾഒഴിെകവാർഡുകൾഎ�ാംകാർഷികേമഖലയാണ.്പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�ിനു
സർ�ാരിൽനി�് ലഭി�ു�വികസനഫ�് ഉപേയാഗി��ം വിവിധഏജൻസികളിൽനി�്
ലഭി�ു�ധനസഹായം ഉപേയാഗി��ം ജന�ള�െടസഹകരണേ�ാെട വിവിധ േ�മ

�പവർ�ന�ള�ം െപാതുവായവികസന�പവർ�ന�ള�ം നട�ാൻകഴി�ി���്.

അടി�ാനവിവര�ൾ

വി�ജ് : തിരുപുറം

താലൂ�് : െന�ാ�ിൻകര

വിസ്തീർ� :7.34ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ വാർഡുകള�െടഎ�ം :15

അതിരുകൾ



കിഴ�് : െന�ാർ

പടി�ാറ് :കരുംകുളംപ�ായ�്

െത�് :അറബി�ടൽ

വട�് :തിരുപുറം പ�ായ�്

രീതിശാസ്�തം

______________

േകരള േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകരള,തിരുവന�പുരം ജി�-പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ്
േപഴ്സനിെ�സഹായേ�ാെട വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് െപേഴസൻസ് ആണ്തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ

പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�ിെലപൂവാർ �ഗാമ പ�ായ�്വാർഡ് 9പൂവാറിൽ
കുടിയേസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�ൾനട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�  ്,വാർഡ് െമ�ർ,എൻആർഇജിഎസ്�ാഫ്എ�ിവരുമായി
േസാഷ�ൽഓഡി�് പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺവാർഡ് 9ൽനടേ��േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം:

2018 ഒക്േടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെരഏെ�ടു�് നട�ിയ

�പവൃ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംൈഎഎസ്എ�ിവപരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാം ഘ�ം:

പരിേശാധി�ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾപരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത
�പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾേചാദി�റിയുകയും,സജീവ
െതാഴിലാളികെളക�് െതാഴിൽകാർഡ്,ബാ�് പാ�്ബു�്എ�ിവപരിേശാധി�്അഭിമുഖം
നട�ലുംവിവരേശഖരണംനട�ലും

.അ�ാംഘ�ം:

ഫീൽഡ്പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�്

തയാറാ�ൽ.



മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത്എെ�ാെ�െയ�ും
കാര��മമായും ഫല�പദമായുംഈപ�തിഎ�െനനട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും
െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭഅംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും േവ�ിയാണ്ഈ

േസാഷ�ൽഓഡി�.്

േസാഷ�ൽഓഡി�്

മ��പ�തിയിൽനി�ും െ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�് �ഗാമസഭകൃത�മായഇടേവളകളിൽനട�ണെമ�്സുതാര�ത ഉറ��

വരു�ണെമ�ുംഅനുശാസി�ു�ു. േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു േവ�സൗകര��ൾെചയ്തു
െകാടു�ുക, രജി�റുകള�ം െറേ�ാർഡുകള�ം ലഭ�മാ�ുക,എ�ിവ �ഗാമപ�ായ�ിെ�
ചുമതലകൾആണ.്

�ഗാമസഭകൾആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് േവദികൾ �ഗാമസഭആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ

നിർബ�മായും േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയിരി�ണം.സം�ാനസർ�ാർ േസാഷ�ൽഓഡി�്

നടേ��രീതിസംബ�ി�് ഉ�രവ് (ജി.ഒ.നം. 2952/2007,എൽ.എസ്.ജി.ഡി /തിയതി 31.10.2007)
പുറെ�ടുവി�ി���്. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട വിജയം ജന�ള�െട പ�ാളി�മാണ.്
േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീയതി,അജ�, േവദി എ�ിവനി�യി� 7 ദിവസം മുൻപ്
ജന�ൾ�് വിവരം നൽകിയിരി�ണം.പ�തിയുെടആസൂ�തണം,നിർ�ഹണം, േമാണി�റിംഗ,്
തുട�ി ചുമതലകൾഉ�എ�ാവ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽനിർബ�മായും
പെ�ടു�ണം

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിസുഗമമായും സുതാര�മായും േസാഷ�ൽഓഡി�്

നട�ു�തിന് േകരള�ിൽസ�ത�� ചുമതലയു� േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�(് as per GO (Rt)
No.3906/2015/LSGD,Dated 30.12.2015) 31.1.2017നിലവിൽവ�ു.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�ുകളിൽനിർബ�മായും 7
രജി�റുകൾസൂ�ിേ��താണ്

1. െതാഴിൽകാർഡിനു�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 Registersപരിേശാധനവിശദാംശ�ൾ

1. job card register (െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബേപ�കരുെട രജി�ർ

െതാഴിൽകാർഡ് രജി�റിൽ283 േപരുെട വിശദാംശ�ൾഉ�ായിരു�ു. എ�ിലും 2
െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാപതി�ി�ി�.

2. Demand register, payment of allocation of work

ഓേരാ െതാഴിലാളികള�ം എ�ത ദിവസം േജാലി െചയ്തു,അവരുെട േവതനം, മ�േറാൾന�ർ,
വർ� ്േകാഡ്എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

3. Work register

283�പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾേരഖെ�ടു�ിയിരു�ു

4. Fixed asset register

2018-2019വെര പൂർ�ിയായ �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾഉ�ായിരു�ു.ആവശ�മായ
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

5.പരാതി register

20/10/2016ൽരജി�ർ െചയ്ത ഒരു പരാതി മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��സാ��െ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി�.

6. Material register

2017 മുതൽ 2020വെരയു� �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾഉ�ായിരു�ു.

7. �ഗാമസഭ register

7/2/2017 മുതലു� �ഗാമസഭാ മിനി��കൾ രജി�റിൽ ഉ�്ഇതിൽ ര�് �ഗാമസഭാ മിനി�്സ്
സുകൾപൂർ�മ�.28/4/2018, 27/7/2019തീയതികളിൽനട� �ഗാമസഭയിൽ ഒ��കൾ
േരഖെ�ടു�ിയി���്എ�ിലും മ�� േരഖെ�ടു�ലുകൾഒ�ും തെ�ഇ�ായിരു�ു.

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

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ.്

1) കവർ േപജ്



2) െച�് ലി�്

3) ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫ്ഓഫ്വർ�്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

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

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിതപ�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�ു�തിനുളളക�േ�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

ൈലഫ് ഭവനനിർ�ാണപ�തി

______________________________

1.IF/329172 - മുബീന



2.IF/385724-ഫാസിലബിവി

ൈലഫ് ഭവനപ�തിയുെടഫയൽപരിേശാധന

__________________________________________

W ഫയൽ

* േറഷൻകാർഡ്,ആധാർകാർഡ്, കരം തീർ�രസീത്എ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

*�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതിസാേ�തികാനുമതി വർ�് കം�ീഷൻ
സർ�ിഫി��് FTOഎ�ിവഇ�ായിരു�ു.

*വി ഓ യുെടസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു.

W ഫീൽഡ്

* ര�ു വീടുകള�ം പൂർ�ീകരി�ി�ി�.

*സിഐബി േബാർഡ്കാണാൻസാധി�ി�.



വാർഡിൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ളിേല�്

_____________________________________________

1. WC/307975 _ െപാഴി�ര മുതൽജുമാമസ്ജിദ് വെരശബരിആർപുനരു�ാരണം.

_______________________________

W ഫയൽ

*കവർേപജ് ഇ�ായിരു�ു.

*ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമഷൻഉ�ായിരു�ു..

*സാേ�തികാനുമതി, ഭരണാനുമതിഎ�ീ േരഖകൾഉ�ായിരു�ു.

*ആധാർകാർഡ്, േറഷൻകാർഡ്എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

* 28 േപരുെടഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.

* 2ഘ� േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ു.

*ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു. േരഖെ�ടു�ലുകൾപൂർണമാണ.്

*എഫ് ടിഓ,വിഎംസി റിേ�ാർ�്എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

W ഫീൽഡ്

* െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 200 മീ�ർ നീള�ിൽന��ഹ���ി പ�ി മുതൽെപാഴി�രവെര
ശബരിയാർ പുനരു�ാരണം േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.ഫീൽഡ്തലപരിേശാധനയിൽ 200 മീ�ർ
നീള�ിൽ �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���തായി കാണാൻസാധി��.

*സിഐേബാർഡ്കാണാൻസാധി�ി�.

* �പവർ�ി�ായി ചിലവഴി�തുക73825.

___________________________________

2. WC/307976_ന�� �ി പ�ി മുതൽെപാഴി�രവെരശബരിയാർ പുനരു�ാരണം.

_______________________________________

W ഫയൽ



*കവർേപജ് ഇ�ായിരു�ു.

*26 േപരുെടഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.ഡിമാൻഡ് െചയ്തവർ�് േജാലി ലഭി�ി���്.

*സാേ�തികാനുമതി ഭരണാനുമതിഎ�ീ േരഖകൾഉ�ായിരു�ു.

*ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമഷൻഉ�ായിരു�ു.

*3ഘ� േഫാേ�ാകള��ായിരു�ു.

*ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു, േരഖെ�ടു�ലുകൾപൂർണമാണ.്

*എഫ് ടിഓ,വിഎംസി റിേ�ാർ�്എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

W ഫീൽഡ്

* െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 50 മീ�ർ നീള�ിൽ െപാഴി�ര മുതൽജുമാമസ്ജിദ് വെരശബരി
ആർപുനരു�ാരണം േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.ഫീൽഡ്തലപരിേശാധനയിൽ 50 മീ�ർ നീള�ിൽ
�പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���തായി കാണാൻസാധി��.

*സിഐേബാർഡ്കാണാൻസാധി�ി�.

* �പവർ�ി�ായി ചിലവഴി�തുക73904.

3.WC/310107- േ�ാoവാ�ർ

___________________________



W ഫയൽ

*എഫ്ടിഒ, ഭരണാനുമതിസാേ�തികഅനുമതി വിശദമായഎ�ിേമ�് വീ എംസി റിേ�ാർ�് േവജ്
ലി�്ൈസ�്ഡയറി േഫാേ�ാകൾഎ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

* 32 േപരുെടഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ുഡിമാൻഡ് െചയ്തഎ�ാവർ�ും െതാഴിൽ ലഭി��

*ൈസ�്ഡയറി പൂർ�മ�ായിരു�ു വിഎംസി റിേ�ാർ�് �പകാരമു� േരഖെ�ടു�ലുകൾ
ഇ�ായിരു�ു

* മ�ർ േറാൾന�ർ21678,21680, 21679 �പകാരം തുടർ�യായി ഹാജരാകാ� 7 െതാഴിലാളികൾ
ഉ�ായിരു�ു.

W ഫീൽഡ്

* െമഷർെമ� ്ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ാനു� �പകാരം 675�ാബുകൾ ഉ�ായിരു�ു

*ഫീൽഡ്തലപരിേശാധനയിൽ 615�ാബുകൾമാ�തേമകാണാൻസാധി����

* മ��െകാ�് മൂടിയഅവ�യും�ാബുകൾ െപാ�ിയ അവ�യുംആയിരു�തിനാൽ

കൃത�മായഎ�ംേരഖെ�ടു�ാൻസാധി�ി�

*സിഐബികാണാൻസാധി��െവ�ിലും േരഖെ�ടു�ലുകൾപൂർ�മായിരു�ി�

4.WC/310108-േ�ാമ് വാ�ർ

___________________________

W ഫയൽ

*എഫ്ടിഒ, ഭരണാനുമതിസാേ�തികഅനുമതി വിശദമായഎ�ിേമ�് വീ എംസി റിേ�ാർ�് േവജ്
ലി�്ൈസ�്ഡയറി േഫാേ�ാകൾകൾഎ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

* 33 േപരുെടഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു റിമാൻഡ് െചയ്ത്എ�ാവർ�ും െതാഴിൽ ലഭി�ി���്

*ൈസ�്ഡയറിയിൽവിഎംസി റിേ�ാർ�് �പകാരമു� േരഖെ�ടു�ലുകൾഇ�ായിരു�ു

* മ�ർ േറാൾന�ർ21675, 21676, 21677തുടർ�യായഹാജരാകാ� 6 െതാഴിലാളികൾ
ഉ�ായിരു�ു

W  ഫീൽഡ്

* െമഷർെമ� ്ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 275�ാബുകൾ ഉ�ായിരു�ു

*എ�ാൽഫീൽഡ്തലപരിേശാധനയിൽ 247എ�ംമാ�തേമകാണാൻസാധി����

* െപാ�ിെ�ാളി�അവ�യിലുംകാടുപിടി�്അവ�യുംആയിരു�തിനാൽ�ാബ്കള�െട

കൃത�മായഎ�ംേരഖെ�ടു�ാൻകഴി�ി�



*ഈ�പവർ�ി െചയ്ത�ല�്39454 രൂപ െചലവഴി�ി���്

െപാതുവായകെ��ലുകൾ

_____________________________

*ഫയലിെല േരഖകൾകൃത�മായ �കമ�ിൽഅ� േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്എ�്
പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായി.

* െച�് ലി�്ആ�ൻ�ാൻ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം മാ�േറാൾ മൂേവെമ� ്�ി�്
ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം തുട�ിയ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.



*ര�് �പവർ�ി�ല�ളിൽസിഐേബാർഡ്കാണാൻസാധി�ി�.

___________________________________________________

നിർേ�ശ�ൾ

*ഫയലിൽസൂ�ിേ��ത്ആയേരഖകൾശരിയായ �കമ�ിൽകൃത�മായി സൂ�ിേ��താണ്

*സിഐബി െലവിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം

* െതാഴിലാളികൾഡിമാൻഡ് െച�ാൻ �ശ�ിേ��തും നിർവഹണഏജൻസി ഇത്
ഉറ��വരുേ��തുമാണ.്

ഗാമസഭാ പരാമർശ�ൾ

_______________________

*െതാഴിലാളിക�്ആവശ�മായഅടി�ാനസൗകര�ം ലഭി�ു�ി�എ�് െതാഴിലാളികൾ

പരാതിെ�ടുകയു�ായി.

*പാ�കൃഷി െച�ാനു�സൗകര�ം ഇ േ�പേദശ�ളിൽഇ�അതുമാ�തമ�ആരും കരം തീർ�
രസീതും നൽകു�ി�.പിെ�എ�് േജാലി െച��െമ�ശ�മായവാദം ഉയർ�ു.



റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത്



Brpഅനു�ശീ

ചി�ു vrp

ശരണ� vrp


