
മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി

േസാഷ�ൽഓഡി� െ്സാൈസ�ി, േകരളം

തിരുവന�പുരം ജി�
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�ഗാമ പ�ായ�-് പൂവാർ

വാരഡ്് - എരി�ലുവിള (12)

�ഗാമസഭ തീയതി - 27/11/2019

സമയം - 2.30 PM



ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനും അവരുെട

ജീവിതം സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹത്

പ�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. കാർഷിക േമഖലയിലും

നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനത ബു�ിമു��േ�ാൾ അവർ� 1്00

ദിവസെ� െതാഴിൽ എ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻ ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന െതാഴിൽ

നൽകു�തിന ഏ്െ�ടു�ു� വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി

സംര�ി�ു�തിന സ്ാധ�മാകും എ� �്പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ� ന്ി�ിത കാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു എ�ും

അതിന് നി�യി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷട് സമയ�ിനു�ിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ും

ഉറ��വരു�ു�തിന ഇ്��ൻ പാർലെമന ് റ പ്ാസാ�ിയ നിയമമാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം. 2005 ഓഗ� 2്3 ആം തീയതിയാണ പ്ാർലെമന ് റ ഈ് നിയമം

പാസാ�ു�ത.്

െതാഴിലും േവതനവും നിർദിഷട് സമയ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം പരമാവധി ഉറ��വരു�ു�ു എ�ാണ ഈ് നിയമ�ിെല സവിേശഷത. െതാഴിൽ

ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം െതാഴിൽ എടു�േശഷം േവതനം ൈവകുകേയാ

ലഭി�ാതിരി�ുകയും െചയത്ാൽ നഷട്പരിഹാരവും ഈനിയമം വ�വ�െച���ു.

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം

എ�ാണ വ്�വ�.അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതന�ിനു

അർഹതയു�ായിരി�ും. അതുേപാെല െചയത് െതാഴിൽ േവതനം 14 ദിവസ�ിൽ കൂടുതൽ

ൈവകിയാൽ ൈവകു� ഓേരാ ദിവസവും നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും അർഹതയു�.്

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ�് െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായമ് േവതനെമാ ഉറ�ായും

ഉറ��വരു�ണംഎ�ാണ െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിന ് െറ �പേത�കത.

ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�ം ആയ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി 2 ആം

തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയത്ു. േകരള�ിൽ

വയനാടും പാല�ാടുംഈ 200 ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ു. 2007 െമയ 1്5 ന 1്30 ജി�കളിേല�്

കൂടി ഇത വ്�ാപി�ി��. ഇടു�ി കാസർേഗാഡ ജ്ി�കൾ ഇതിൽ ഉൾെ��ിരു�ു. 2008ഏ�പിൽ ഒ�ിന്

ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ ജി�കളിേല�ും ഇത വ്�ാപി�ി��. ഇ� ഇ്��യിെല മുഴുവൻ �ഗാമീണ

ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�.് ആേഗാളതല�ിൽ സവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു



അവകാശ അധിഷഠ്ിത െതാഴിൽ നിയമം എ� നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ�

ലഘൂകരണ�ിൽ നിർണായകമായ വഴി�ിരിവ സ്ൃഷട്ി�ബൃഹതപ്�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��

2009 ഒകേ്ടാബർ ര�ാം തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ� പ്�തി എ� പ്ുനർനാമകരണം െചയത്ു.

തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ� അ��ു�തും സംസഥാന�ിെ� തല�ാന നഗരം

ഉൾെ�ാ���തുമായ ജി�. ഭാരത�ിെ� െതേ� അ�മായ കന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം

ജി�യുെടഅതിരായ പാറശാലയിൽ നി�ും 56കിേലാമീ�ർ  അകെലയായി�ിതി െച���ു.

പാറ�ാല േ�ാ� പ്�ായ�്

തമിഴന്ാടിെ� അതിർ�ിയും േകരള�ിെ� െതേ� അ�വുമായ േ�ാ�്

പ�ായ�ാണ പ്ാറ�ാല േ�ാ� പ്�ായ�.് തമിഴ,് മലയാളം എ�ീ ഭാഷകള�െട

സംഗമ�ാനം കൂടി ആയതിനാൽ ജന�ൾ� ക്ലേയാടും സംസക്ാരേ�ാടും ന�

മതി���.് പര�രാഗത കുടിൽ വ�വസായമായ കരു��ി നിർ�ാണ�ിൽ തുട�ി

ആധുനിക വ�വസായ സംരംഭ�ൾ വെര ഇവരുെട ജീവിതെ� സ�ാധീനി�ു�ു�.്

ഭൂരിഭാഗംആള�കള�ം ദ�ിഭാഷികളാണ.്

പാറ�ാല േ�ാ� പ്രിധിയിൽ െച�ൽ, കാേരാട,് കുള�ൂർ, പൂവാർ, തിരുപുറം,

പാറ�ാലഎ�ി�െനആറ പ്�ായ�ുകൾആണു�ത.്

പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�്

1929 െസപ�്ംബർ 25നാണ പ്ൂവാർ �ഗാമപ�ായ� ന്ിലവിൽ വ�ത.്

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല കടേലാര േമഖലകളിൽ ഉൾെ�ടു� ഒരു

�ഗാമപ�ായ�ാണ് പൂവാർ. മ��െ�ാഴിലാളികള�ം മ�� ദരി�ദ

ജനവിഭാഗ�ള�ം തി�ി പാർ�ു� ഈ �പേദശ�ിെ� വികസന മ�ലം

ഒേ�െറ �പശന്�ൾ നിലനിൽ�ു�താണ.് 7.3 നാല സ്ക്�iയർ കിേലാമീ�ർ

വിസത്ീർണവും 22611 ജനസംഖ�യും ആണ ഇ്േ�ാൾ പ�ായ�ിലു�ത.്

തിരുപുറം വിേ�ജിെ� പരിധിയിലാണ ഈ് പ�ായ� �്പേദശം. ഇേ�ാൾ

പൂവാർ വിേ�ജ അ്നുവദി�ി���.് 15വാർഡുകളാണഈ് പ�ായ�ിലു�ത.്



തീരേദശ വാർഡുകൾ ഒഴിെക വാർഡുകൾ എ�ാം കാർഷികേമഖലയാണ.്

പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�ിനു സർ�ാരിൽ നി� ല്ഭി�ു� വികസന ഫ�്

ഉപേയാഗി��ം വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നി�്ലഭി�ു� ധനസഹായം

ഉപേയാഗി��ം ജന�ള�െട സഹകരണേ�ാെട വിവിധ േ�മ

�പവർ�ന�ള�ം െപാതുവായ വികസന�പവർ�ന�ള�ം നട�ാൻ

കഴി�ി���.്

അടി�ാനവിവര�ൾ

വി�ജ് : തിരുപുറം

താലൂ�് : െന�ാ�ിൻകര

വിസത്ീർ�ം :7.34 ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ

വാർഡുകള�െടഎ�ം :15

അതിരുകൾ

കിഴ�് : െന�ാർ

പടി�ാറ് :കരുംകുളംപ�ായ�്

െത�് :അറബി�ടൽ

വട�് :തിരുപുറം പ�ായത്



രീതിശാസ�്തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി� െ്സാൈസ�ി, േകരള, തിരുവന�പുരം ജി�-

പാറ�ാല േ�ാ� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ണിന ് െറ സഹായേ�ാെട വിേ�ജ്

റിേസാഴസ്േ്പഴസ്ൻസ്ആണ ത്ിരുവന�പുരം ജി�യിൽ പാറ�ാല േ�ാ�്

പ�ായ�ിെല പൂവാർ �ഗാമ പ�ായ�ിെല വാർഡ ്12എരി�ലുവിള യിൽ

േസാഷ�ൽഓഡി� �്പവർ�ന�ൾനട�ിയത.്

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ� െ്സ�ക�റി, �പസിഡ� ് , വാർഡ െ്മ�ർ, എന ് ആര ് ഈ

ജി എസ �്ാഫ എ്�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി� പ്ാറ�ാല േ�ാ� വ്ി�ജ്

റിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ വാർഡ 4് ലിൽ നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം:

2018 ഒകേ്ടാബർ മാസം ഒ�ാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർ� മ്ാസം വെര

ഏെ�ടു� ന്ട�ിയ �പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ, എം ഐ

എസഎ്�ിവ പരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാം ഘ�ം:

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ

പരിേശാധി�ൽ, െചയത് �പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ

നാലാം ഘ�ം:

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ



േചാദി�റിയുകയും, സജീവ െതാഴിലാളികെളക� െ്താഴിൽകാർഡ,് ബാ�്

പാ� ബ്ു� എ്�ിവ പരിേശാധി� അ്ഭിമുഖം നട�ലും വിവരേശഖരണം

നട�ലും.

അ�ാംഘ�ം:

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയല ് പരിേശാധനയുെടയും

അടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ� ത്യാറാ�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 �ഗാമസഭ

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

േസാഷ�ൽഓഡി�്

മ�� പ�തിയിൽ നി�ും െതാഴിലുറ� പ്�തിെയ വ�ത�സത്മാ�ു�ത േ്സാഷ�ൽ

ഓഡി�്ആണ.് െതാഴിലുറ� ന്ിയമം 17( 2) വകു�ിൽ െതാഴിലുറ� പ്�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�ിനു േവ� സൗകര��ൾ െചയത്ു െകാടു�ുക, രജി�റുകള�ം

െറേ�ാർഡുകള�ം ലഭ�മാ�ുകഎ�ിവ �ഗാമപ�ായ�ിെ� ചുമതലകളാണ ് .

�ഗാമസഭകളാണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� േ്വദികൾ. �ഗാമസഭ ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ

നിർബ�മായും േസാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ട�ിയിരി�ണം. സം�ാന സർ�ാർ േസാഷ�ൽ

ഓഡി� ന്ടേ�� രീതി സംബ�ി� ഉ്�രവ (്ജി.ഒ. നമ.് 2952/2007,എൽ. എസ.് ജി.ഡി

/തിയതി 31.10.2007) പുറെ�ടുവി�ി���.് േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭയുെട വിജയം

ജന�ള�െട പ�ാളി�മാണ.് േസാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭയുെട തീയതി, അജ�, േവദി

എ�ിവ നി�യി� 7് ദിവസം മുൻപ ജ്ന�ൾ� വ്ിവരം നൽകിയിരി�ണം. പ�തിയുെട

ആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം േമാണി�റിംഗ,് തുട�ി ചുമതലകൾ ഉ� എ�ാ വ��ികള�ം

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായും പെ�ടു�ണം.

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി സുഗമമായും സുതാര�മായും േസാഷ�ൽ



ഓഡി� ന്ട�ു�തിന േ്കരള�ിൽസ�ത�� ചുമതലയു� േസാഷ�ൽഓഡി� യ്ൂണി�(് 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 െചയത്ി���താണ.്

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

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

1. െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�കരുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ ര്ജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തും സംബ�ി� ര്ജി�ർ

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

5.സാധന രജി�ർ

6.�ിതിആസത്ികള�െട രജി�ർ

7. പരാതി രജി�ർ

7 െരജിെ�ഴസ് പ്രിേശാധന വിശദാംശ�ൾ

1. Job card register (െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�കരുെട രജി�ർ)

182 െതാഴിലാളികള�െട വിശദാംശ�ൾ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്അതിൽ 3 േപരുെട
വിശദാംശ�ൾ, േഫാേ�ാ മുതലായ ഉ�ായിരു�ി�.

2. �ഗാമസഭാ രജി�ർ



2017 മുതലു� �ഗാമ സഭ മിനുടസ് r്egisteril ഉ�.്

29/06/19 ഇൽ കൂടിയ �ഗാമ സഭ മിനുടസ് ഇ്ൽ

േരഖെ�ടു�ലുകള�ം സാ��െ�ടു�ലുകള�ം

ഉ�ായിരു�ു. മിനുടസ് പ്ൂർണമ�.

3.ഡിമാൻഡ ര്ജി�ർ

ഉ�ായിരു�ു

െപയെ്മൻറ ര്ജി�ർ

ഇതിൽഓേരാ െതാഴിലാളികള�ം എ�ത ദിവസം

െതാഴിൽ െചയത്ു എ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

4. �പവർ�ിഅനുവദി�തുമായിബ�െ�� രജി�ർ

വ��മായ േരഖെ�ടു�ലുകേളാെട

സൂ�ി�ി���.്

5.വർ� ര്ജി�ർ

255 �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ
ഉ�ായിരു�ു. 2018 -19വെര പൂർ�ിയായ



വിവര�ള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ു.
ആവശ�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

6. പരാതി രജി�ർ

20/10/ 2016ഇൽ രജി�ർ െചയത് ഒരു പരാതി
മാ�തമാണ ഉ്�ായിരു�ത.്സാ��െ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി�.

7. െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

2017 - 20വെരയു� �പവർതികള�െട വിശദാംശ�ൾ
ഉ�ായിരു�ു.

േക��സർ�ാരിന ് െറ നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�്
ഫയലിൽ താെഴ പറയു� േരഖകൾ നിർബ�മായും
ഉ�ായിരിേ��താണ്

1.കവര േപജ്

2. െച� ല്ി�്

3.ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫ ഓ്ഫ വ്ർ� എ്�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

4. സാേ�തിക എ�ിേമ��ം ഡിൈസനും അട�ു� സാേ�തിക

അനുമതിയുെട േകാ�ി

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�ി� മാ�േറാൾ േകാ�ി

11. െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിെ� േകാ�ി

12. സാധന�ൾ വാ�ു�തിനുളള ക�ാേ�ഷൻ �ണി�തിെ�യും

കംപാരി�ീവ് േ��െ്മൻറ��യും െമ�ീരിയൽ സൈ� ഓർഡർെ�യും

േകാ�ി

13. േവജ ല്ി�്

14. േവതന�ിെ�യും സാധന�ൾ� പ്ണമട�തിെ�യും FTO യുെടയും

േകാ�ി

15.െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യും ബി��കള�െടയും േകാ�ി

16.േറായലി�ിഅട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി

17. െതാഴിലിെ� മൂ� ഘ്��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18. �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

19. മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി�്

20.ആസത്ിയുെട ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാകൾ

21.േസാഷ�ൽ  ഓഡി� റ്ിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22.ൈസ� ഡ്യറി



പൂവാർ �ഗാമ പ�ായ�ിെല 12ആംവാർഡായഎരി�ലുവിളയിൽ

155 െതാഴിലാളികളാണു�ത.് അതിൽ 26 െതാഴിലാളികൾ�്

100 ദിനം പൂർ�ിയാ�ാൻകഴി�ി���.്

വാർഡിൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവൃ�ികൾ

1. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ WC 33 24 16

�പവർ�ിആരംഭി� തിയതി : 19/11/2018

�പവർ�ിഅവസാനി� തിയതി : 27/11/2018

ചിലവായതുക : 159506

2 ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ WC/33 14 80.

�പവർ�ിആരംഭി� തിയതി : 31/10/2018

�പവർ�ിഅവസാനി� തിയതി :07/11/2018

ചിലവായതുക :159754

3. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ WC/ 33 24 17

�പവർ�ിആരംഭി� തിയതി : 28/10/2018

�പവർ�ി അവസാനി� തിയതി : 05/11/2018

ചിലവായതുക :160954



4.ഭൂവികസന �പവർ�ികൾWC/ 33 38 56

ചിലവായതുക : 1 06 198

5. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾWC/33 14 82

6. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾWC/ 33 38 59

ചിലവായതുക : 16 2321

7. ഭൂ വികസന �പവർ�ികൾWc/33 38 58

8. പാ�കൃഷി LD/ 315 644

ചിലവായതുക : 168589

9. പാ�കൃഷി LD/ 244 383

�പവർ�ിആരംഭി� തിയതി :31/11/2018

�പവർ�ിഅവസാനി� തിയതി :06/12/2018

ചിലവായതുക :181509

ൈലഫ പ്�തികൾ

1.ശാ� IF /329233

2.ഗീത രവീ�ന്ാഥ IF/329234

3.ഉഷജയൻ IF /329194

4.ത�മണി IF /384586

5.വിേനാദ് IF /329195



ഫയൽ

ഭരണാനുമതി, സാേ�തികഅനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് റൂ� മ്ാ�,്Ǉ
േഫാേ�ാ തുട�ിയ േരഖകൾ ഉ�ായിരു�ു.

ഓേരാ െമഷർെമ� ബ്ു�ിലും ര� ഗ്ുണേഭാ�ാ�ള�െട വിശദാംശ�ൾǇ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടആധാർ, ബാ� പ്ാസബ്ു�,് െതാഴിൽ കാർഡ,്Ǉ
േറഷൻകാർഡ എ്�ിവയുെട പകർ� പ്രിേശാധി� ഫയലുകളിൽകാണാൻ

കഴി�ു.

8 മുതൽ 10വെര മെ�ർ േറാള�കൾ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ� ല്ഭ�മായി���Ǉ

ഫീൽഡ്

ൈലഫ ഭ്വന പ�തിയിൽ ഉൾെ��എ�ാ വീടുകള�ം പൂർ�ിയായǇ
നിലയിലാണ.്

പ�ായ�ിൽഎ�ിയാണ ഗ്ുണേഭാ�ാ�ൾ മ� േ്റാഡുകളിലുംǇ
ഒ�ി�ിരി�ു�ത.്

എ�ത ദിവസെ�മസറ്ർ് േറാള�കൾ ലഭ�മായി��� എ്�്Ǉ
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ� വ്��മ�.

ൈലഫ ഭ്വന പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ഭവന�ളിൽസി�ിസൺǇ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്�ാപി�ിരു�ി�.



�പവൃ�ികള�െട വിശദാംശ�ളിേല�്

1. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ WC 33 24 16

ഫയൽ

നിയമാനുസൃതമായി ഫയലിൽ സൂ�ിേ��തായ 22 േരഖകളിൽʴ
ഭരണാനുമതി, സാേ�തികാനുമതി,വിശദമായഎ�ിേമ�,് േവജ ്
ലി�ഡ്ിമാൻഡേ്ഫാം, േഫാേ�ാകൾ, ൈസ� ഡ്യറിഎ�ീ േരഖകൾ
ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ 28 െതാഴിലാളികൾ ഒ�്ʴ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

െമഷർെമ� ബ്ു�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ൾʴ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

ഫീൽഡ്

െമഷർെമ� ബ്ു� �്പകാരം 4 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 12 മഴ�ുഴികൾʴ
10 െത�ിൻകുഴികൾ 19ബനാടുകൾഎ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ നാലു �പവർ�ി�ല�ളിലായിʴ
ഏഴമ്ഴ�ുഴികൾ 12ബ�ുകൾ അ�ു െത�ിൻകുഴികൾഎ�ിവ
പരിേശാധി�ു�തിന സ്ാധി��.

ഭൂരിഭാഗം �പവർ�ി�ല�ള�ം കാടുപിടി� അ്വ�യിലായിരു�ു.ʴ

456 �പവർ�ി ദിന�ളിലായി 1 59506 രൂപ െചലവഴി�ി���.്ʴ

�പവർ�ി�ല�സ്ി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ക്ാണാൻʴ
സാധിെ��ിലും തകർ�അവ�യിലായിരു�ു.

2 . ഭൂവികസന �പവൃ�ികൾ WC/33 14 80.

ഫയൽ

എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ 31 െതാഴിലാളികള�െട ഒ�്ʴ



േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

ഫീൽഡ്

െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം�ല�ളിലായി 12 മഴ�ുഴികൾ 44ʴ
െത�ിൻ 36ബ�ുകൾഎ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽഎ� �്പവർ�ി�ല�ളിലായിആറ്ʴ
മഴ�ുഴികൾ 23 െത�ിൻ 21ബ�ുകൾഎ�ിവകാണാൻസാധി��
ഭൂരിഭാഗം�ല�ള�ം കാടുപിടി� അ്വ�യിലായിരു�ു

653 �പവ�ി ദിന�ളിൽആയി 159754 രൂപ െചലവഴി�ി���.്ʴ

�പവർ�ി�ല�സ്ി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ക്ാണാൻʴ
സാധി�� േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു

3. ഭൂവികസനം WC/ 33 24 17

എഴുതി ത�ാറാ�ിയഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ 32 െതാഴിലാളികള�ം ഒ�്ʴ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

വി എം സിയിൽ ADS അംഗ�ളാണ ഒ്� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്ʴ

ഫീൽഡ്

* െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം 25 മഴ�ുഴികൾ 59 െത�ിൻകുഴികൾ
ബ�ുകള�െട നിർമാണം എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

*ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ 4 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 16
മഴ�ുഴികൾ 32 െത�ിൻകുഴികൾബ�ുകള�െട നിർമാണം എ�ിവ
കാണാൻസാധി��.

* ഭൂരിഭാഗം �പവർ�ി�ല�ള�ം കാടുപിടി�അവ�യിലാണ്

* 653 �പവർ�ി ദിന�ളിലായി 160 95 4 രൂപ െചലവഴി�ി���്

* �പവർ�ി�ല� സ്ി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ി���്

േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു



4. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾWC/ 33 38 56

ഫയൽ

* പണിയായുധ�ള�െട ലി� ഉ്�ായിരു�ു

* �പവർ�ിഅനുവദി�തുമായി ബ�െ��സർ�ിഫി�� ഫ്യലിൽകാണാൻ
കഴി�ു

*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെനസംബ�ി�ു�വൗ�റുകൾ
ഫയൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

*എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ 29 െതാഴിലാളികള�െട ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

* 2ൈസ� ഡ്യറികൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

*ൈസ� ഡ്യറിയിെല െച� ല്ി�ിൽ േരഖെ�ടു�ലുകള�ം

സാ��െ�ടു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ി�

* �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� 3 േഫാേ�ാകൾഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

* 1777ആംന�ർ മ�ർ േറാളിൽ ഒ�ിനു േമൽഅബെ്സ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.



ഫീൽഡ്

*െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം മൂ� �്പവൃ�ി�ല�ളിലായി 20
മഴ�ുഴികൾ ര� വ്ള കുഴികൾ 45 െത�ിൻകുഴികൾ 92ബ�ു കെള�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

*ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ മൂ� �്പവർ�ി�ല�ളിലായി 12
മഴ�ുഴികൾ ഒരു വള�ുഴി 28 െത�ിൻകുഴികൾ 67ബ�ുകൾഎ�ിവ
പരിേശാധന നട�ു�തിന സ്ാധി��.

* ഭൂരിഭാഗം �പവർ�ി�ല�ള�ം കാടുപിടി�അവ�യിലാണ .്
* �പവർ�ിയിൽ 588 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 1 06 198 രൂപ െചലവഴി�ി���്

*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ി��� േ്രഖെ�ടു�ലുകൾ

പൂർണമായിരു�ു

5. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾWC/33 14 82

ഫയൽ

*എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ 17 െതാഴിലാളികള�െട
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.

*ൈസ� ഡ്യറിയിെല െചക ്ലിസറ് േ്രഖെ�ടു�ലും സാ��െ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ു

*വിഎംസി യിൽ ADS അംഗ�ള�ം സിഡിഎസും ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

ഫീൽഡ്

* െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം ഒൻപത �്പവർ�ി�ല�ളിലായി 31
മഴ�ുഴികൾ 49 െത�ിൻകുഴികൾബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�്



േരഖെ�ടു�ി കാണു�ു

*ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ 9 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 31
മഴ�ുഴികൾ 49 െത�ിൻകുഴികൾബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ിവ
കാണാൻസാധി��

* 564 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ളിലായി 154807 രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

* സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ി���.് േരഖെ�ടു�ലുകൾ
പൂർണമായിരു�ു.

6. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ wc/ 33 38 58

ഫയൽ

* മൂല�നിർണയസാ�� പ�തം, െലാേ�ഷൻ, േഫാേ�ാഎ�ിവഫയലിൽ ഉൾ
െകാ�ി�ി���്

* 25 45 ന�ർ മ�ർ േറാളിൽ നീല മഷിയിൽഅബെ്സ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.



ഫീൽഡ്

* െമഷർ െമ� ബ്ു� ് �പകാരംഅ� �്പവർ�ി�ല�ളിലായി 29
മഴ�ുഴികൾ 66 െത�ിൻകുഴികൾ പണകള�െട നിർ�ാണംഎ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

*ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ 5 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 16
മഴ�ുഴികൾ 34 െത�ിൻകുഴികൾഎ�ിവകാണാൻകഴി�ു

* ഭൂരിഭാഗം �പവർ�ി�ല�ള�ം കാടു പിടി� നിലയിലാണ്

*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ി��� േ്രഖെ�ടു�ലുകൾ

പൂർണമായിരു�ു

7. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾWC/ 33 38 59

ഫയൽ

* 35 103 ന�ർ മ�േറാളിൽ ഒ�ിനു േമൽഅബെ്സ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു



* �പവർ�ി തുട�ു�തിനു മുൻപു� ഒരു േഫാേ�ായും �പവർതീയുെട
വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� മൂ� േ്ഫാേ�ാകള��ായിരു�ു

* എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ 34 െതാഴിലാളികൾ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ി കാണു�ു.

ഫീൽഡ്

* െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം 12 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 35 മഴ�ുഴി
കൾ 57 െത�ിൻകുഴികൾ 73 ബ�ു കൾഎ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

*ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ 12 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 26
മഴ�ുഴികൾ 32 െത�ിൻകുഴികൾ പണകള�െട നിർ�ാണംഎ�ിവ
കാണാൻസാധി��

* ഭൂരിഭാഗം �പവർ�ി�ല�ള�ം കാടുപിടി�അവ�യിലാണ.്

* �പവർ�ിയിൽ 592 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 16 2321 രൂപ െചലവഴി�ി���.്

*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ി��� േ്രഖെ�ടു�ലുകൾ

പൂർണമായിരു�ു

8. പാ�കൃഷി LD/315 644

ഫയൽ

*എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ 25 െതാഴിലാളികൾ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

* പാ��രാർഫയലിൽ ഉൾെ�ാളി�ി���്

ഫീൽഡ്

* െമഷർ െമ� ബ്ു� �്പകാരം 2 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 35ബ�ുകൾ
300വാഴ കുഴികൾഎ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

*ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ ര�ു �പവർ�ി�ല�ളിലായി 16
ബ�ുകള�ം 160വാഴകള�ം കാണാൻസാധി��



* �പവർ�ി�ായി അനുവദി��ലം ഇേ�ാൾകാടുപിടി� നിലയിലാണ.്

* 667 �പവൃ�ിദിന�ളായി 168589 രൂപ െചലവഴി�ി���്

*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ക്ാണാൻസാധിെ��ിലും തകർ�
അവ�യിലാണ.്

9. പാ�കൃഷി LD/ 244 383

*എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ േ്ഫാമിൽ 30 െതാഴിലാളികള�െട ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

* പാ��രാർഫയലിൽ ഉൾ െകാ�ി�ി���്

ഫീൽഡ്

* െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം 2 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 34ബ�ുകൾ
237 മഴ�ുഴികൾഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

*ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ 2 �പവൃ�ി�ല�ളിലായി ബ�ുകള�ം

212വാഴകള�ം കാണാൻസാധി��

* 453 �പവർ�ി ദിന�ളിലായി 181509 രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�ി��� േ്രഖെ�ടു�ലുകൾ

പൂർണമായിരു�ു..

െപാതുവായകെ��ലുകൾ

1.നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ��തായ 22 േരഖകളിൽ
ഭരണാനുമതി, സാേ�തികാനുമതി,വിശദമായ
എ�ിേമ�,് റൂ� േ്മ�,് േവജ ്ലി�,് ഡിമാൻഡ േ്ഫാം,
െമഷർെമൻറ ബ്ു� ്, േഫാേ�ാകൾ, �പവർ�ി



അനുവദി��െകാ�ു�സർ�ിഫി��,്ൈസ� ഡ്യറി,
എ�ിവഫയലിൽകാണാൻകഴി�ു.

2.കവർേപജ,് െച�ല്ി�,് ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി,
�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം, മ�ർ േറാൾ
മൂേവെമ� �്ിപ ത്ുട�ിയ േരഖകൾഫയലിൽ

ഉ�ായിരു�ി�.

3. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽഎ�ാംൈസ� ഡ്യറി
ഉ�ായിരു�ു.

4.എഴുതി ത�ാറാ�ിയ രീതിയിലു�
െതാഴിലാളികള�െട �ഗൂ� ആ്യഡിമാൻഡ േ്ഫാം എ�ാ

ഫയലുകള�ം കാണാൻകഴി�ു.

5.ഫയലുകളിൽഫയൽ ടാകിംഗ േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ി�.

6.പാ� കരാറുകള�ം ഉടമകള�െട കരം തീർ�രസീതും

അേപ�യും ഫയലിൽ െകാ�ി�ി���.്

7.പരിേശാധി� െമഷർെമൻറ ബ്ു�ുകൾഎ�ാം
തെ�സർ�ിൈഫ െചയത്ി���.്

8.ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ� ഫ്യലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.

9. . പാ��ൃഷി� ന്ിലെമാരു�ൽ �പവർ�ി



നിർവഹണഏജൻസിയിൽ നി�ു�നിർേദശ�പകാരം
തെ�നട�ിലാ�ാൻ �ശമി�ി��െ��്
െതാഴിലാളികൾസാ��െ�ടു�ു�ു എ�ിലും

�പവർ�ി�ല�ൾകാട പ്ിടി� നിലയിലാണ.്

10 .െതാഴിലാളികൾ�ആ്വശ�മായ �പഥമശു�ശൂഷ
കി�,്സുര�ാസംവിധാന�ൾ, െതാഴിൽ
സൗകര��ൾഎ�ിവ ലഭി�ു�ി�എ� േ്ബാധ�െ���.

11.വി എംസിഅംഗ�ളായി ADSഅംഗ�ളാണ്
ഒ�ി�ിരി�ു�ത.്

12 . പരിേശാധി�എ�ാ �പവൃ�ികൾ�ും സി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ�്ാപി�തായി കാണാൻ

കഴി�ു. േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു.

നിർേ�ശ�ൾ

1. നിയമ�പകാരം ഫയലു കളിൽ ഉൾെ�ാ�ിേ�
�തായ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ാൻ

�ശ�ിേ��താണ.്

2. മ�ർ േറാള�കളിൽ അബെ്സ�ചുവ� മ്ഷിയിൽ
തെ� േരഖെ�ടുേ��താണ.്



3. െതാഴിലാളികൾ�ആ്വശ�മായസുര�ാ
സംവിധാന�ൾനൽേക�താണ.്

4. ജനകീയഎ�ിേമ� ഫ്യലുകലിൽ ഉൾെ�ാ�ി
�ുേ�ാൾ െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിെലകണ�ുകളിെല
വ�തിയാനം മറികട�ാനാകും

�ഗാമസഭ പരാമർശം

>കാലാവ�യ�് അ്നുേയാജ�മായ �പവൃ�ികൾ െതരെ�ടു�ാ�ത്
�പവൃ�ിയുെട ന� രീതിയിലു� നട�ി�ിെനബാധി�ു�താണ എ്�

െപാതുവായ പരാമർശം ഉ�ായി.

>െതാഴിലിട സൗകര��ൾലഭി�ു�ി�എ�പരാമർശം ഉ�ായി.



റിേ�ാർ� ്തയാറാ�ിയത്

BRPഅനു�ശീ

VRPഅ�ു രാജ ആ്ർ

VRPവിനി
.


