
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ ്രഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി 
 

േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ്റിേ�ാർ�്  
 
 
 
 

 

 
 
 

തൃ�ൂർ  ജി� 

പുഴയ്�ൽ  േ�ാ�് 

േതാളൂർ  പ�ായ�് 

വാർഡ് – 2 േപാേ�ാർ  വട�ുമുറി 

 

 

 

 

 

 

 
 

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ ്രഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം 
േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ്െസാൈസ�ി േകരള   (MGNSASK) 2018-19 

 
 

 
 

 



ആമുഖം 

 
ഇ��യിൽ   സാധാരണ�ാരായ  ജന�ളുെട െതാഴിൽ െച�ുവാനു� അവകാശെ� 

സംര�ി�ു നിലനിര്�ു�തിനായ് 2005 െസപ്�ംബര്  ആറാം തീയതി േദശീയ �ഗാമീണ 

െതാഴിലുറ�് നിയമം നിലവിൽ വ�ു. അവിദ�� കായിക   െതാഴിലിൽ  ഏർെ�ടാൻ   സ�ധതയു�   

�ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷം 100  

ദിവസ�ിൽ കുറയാെത െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം ഗുണേമ�യു�തും 

�ായിയായി�ു�തും    ഉൽപാദന�മവുമായ   ആ��ികളുെട   സൃ�ിയാണ്   ഈ   പ�തിയുെട   

മുഖ�   ല��ം. ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവും ആയി ബ�െ�� വിഭവാടി�റ ശ�ിെ�ടു�ുകയും   

സാമൂഹികമായി   പിേ�ാ�ം നില്�ു� എ�ാ കുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയും 

പ�ായ�ി  രാജ് �ാപന�െള  ശ�ിെ�ടു�ുക   എ�തും ഇതിെ� ല��മാണ്. 

 
സവിേശഷതകൾ 
 

• നിയമ�ിന്െറ പിൻബലമു� അവകാശാധി�ിത പ�തി. 

• �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�ു താമസി�ു� 18  വയസസ്  പൂർ�ിയായ     ഏെതാരാൾ�ും  

പ�തിയിൽ  പ�ാളിയാകാം. 

• സ്�തീ�ും പുരുഷനും തുല� േവതനം. 

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

മുന്ഗണന . 

• െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവൃ�ികൾ  കെ��ുകയും ആസൂ�തണെ� സഹായി�ുകയും 

െച�ു�ു. 

• ആസൂ�തണ�ി ലും നിർവഹണ�ിലും തിക� സുതാര�ത. 

• കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�. 

• െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർ ബജ�്. 

• ബാ�്, േപാ�് ഓഫീസ് വഴി മാ�തം േവതന വിതരണം. 

• സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന. 

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

• �ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച�ു�ു. 

 

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം �ഗാമ പ�ായ�് �പേദശ�ു നട�ിലാ�ു� എ�ാ 

�പവൃ�ികളും േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്നു വിേധയമാ�ണെമ�ു 17(2) വകു�് നി��ർഷി�ു�ു. പ�തി 

�പവർ�നെ� പ�ിയും െപാതുധനം ചിലവഴി�ു�തിെന പ�ിയും പൗരസമൂഹം നട�ു� 

പരസ�വും സ�ത��വും ആയ  പരിേശാധനയുമാണ്  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് അഥവാ സാമൂഹ�  

പരിേശാധന. െതാഴിലുറ�് നിയമ �പകാരം വര്ഷ�ിൽ  ര�് �പാവിശ�ം േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് 

�ഗാമസഭകൾ  എ�ാ വാർഡിലും കൃത�മായി നടെ��ാതാണ്. േസാഷ�ൽ  ഓഡി�ിലുെട അഴിമതി 

ഇ�ാതാ�ു�തിനും സുതാര�ത ഉറ�ു വരു�ു�തിനും കാര��മത വർ�ി�ി�ു�തിനും 

സദ്ഭരണം ഉറ�ാ�ു�തിനും കഴിയു�ു. പ�തി പണം ശരിയായ രീതിയിൽ  ചിലവഴി�ി�ുേ�ാ 

എ�ും ഈ പണം ചിലവഴി�തുെകാ�് പ�തിയുെട ല��ം ൈകവരിചി�ുേ�ാ എ�ും പ�തിയുെട 

ഗുണേഭാ�ാ�ളുെട ജീവിത�ില് ഗുണകരമായും അതുമൂലം കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായി�ുേ�ാ 

എ�ും േസാഷ�ൽ   ഓഡി�് �പ�കിയ�് കെ��ാൻ  കഴിയു�ു. 



 േസാഷ�ൽ  ഓഡി� ്രീതിശാസ്്രതം 
 പുഴ�ൽ  േ�ാ�ിെല േതാളൂർ  പ�ായ�ിെല വാർഡ് 10 ആയ ചാലയ്�ലിൽ   ഒക്േടാബർ 1, 2018 

മുതൽ  മാർ�് 31, 2019 വെരയു� കാലഘ��ില് നട�ിലാ�ിയ പ�തികളാണു ഓഡി�്നു 

വിേധയമാ�ിയത്. േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേസാ��് സംഘം �പവൃ�ി ഫയല് പരിേശാധന, ഫീൽഡ് 

സ�ർശനം, െതാഴിലാളികൾ  ആയു� അഭിമുഖം , എം ഐ എസ് പരിേശാധന എ�ിവെയ 

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േസാഷ�ൽ   ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�ു�ത്.  

െതാഴിലാളികളുെട  അവകാശ�ൾ  
   മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച�ു�ത് എെ�ാെ� എ�ും 

കാര��മമായും ഫല�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും  �ഗാമപ�ായ�ിെനയും 
െതാഴിലാളികേളയും  �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടുതു�തിനു േവ�ിയാണു ഈ 

േസാഷ�ല് ഓഡി�്  .  െതാഴിലാളികള്�് 10  അവകാശ�ൾ  �പധാനം െച�ു�ു . അത് ഏെതാെ� എ�് 

ചുവെട േചർ�ു�ു . 

1.െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം (Schedule 2 Para 1  ) 
 

െതാഴിലുറ�ു   നിയമം   (Schedule 2 Para 1)   അനുസരി�്     18   വയ�്   പൂർ�ിയായ   ഏെതാരാളും   

െതാഴിൽ കാർഡിന ് അേപ�ി�ാൽ  15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  േഫാേ�ാ  പതി� െതാഴിൽ കാർഡ് 

സർ�ാർ െചലവിൽ ലഭി�ാനു� അവകാശമാണ്  നിയമം നൽകു�ത്.   െതാഴിൽ  കാർഡിന്  

പ�ായ�ിൽ   അേപ�  സമർ�ി�ാല്  ഉചിതമായ  അേന�ഷണം  നട�ി  15  ദിവസ�ിനകം  

കാർഡ്     നല്േക�താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ്  ക�ിൽ    `1സൂ�ിേ��ത്   െതാഴിലാളിയാണ്.   

ഏെത�ിലും  കാര��ൾ    എഴുതി േചർ�ു�തിനായി  പ�ായ�ില്  ഏ��ി�ാല് എ�തയും   േവഗം  

തിരി�ു നൽേക�താണ്.  വ��മായ കാരണം കൂടാെത െതാഴില് കാർഡ് പ�ായ�ില് സൂ�ി�ുക 

ആെണ�ിൽ  െസ�ന് 25 �പകാരം ശി� ലഭി�ാവു� കു�മാണ് . demand, work allocation,  െച�� 

�പവൃ�ി, ഹാജര്, മ�ര് േറാള് ന�ര് , േവതന സംബ�മായ വിവര�ൾ  തുട�ിയവ 

െതാഴില് കാര്ഡില് ഉ�ാേവ�താണ് . െതാഴില് കാര്ഡ് എടു�ു�തിനു� െചലവ് േഫാേ�ാ ഉള്െ�െട   
6 % അ��ിനിസ്െ�ടടീവ് ഫ�ില് നി�ും എടുേ��താണ്. പ�ായ�ില് നി�ും �ിരമായി താമസം 

മാറി േപാവുകേയാ ,മരണെ�ടുകേയാ ഹാജർ  ആ�ിയ േരഖകള് കൃത�മാെണ�് െതളിയി�ുകേയാ 

െച��ാൽ  മാ�തേമ െതാഴിൽ  കാര്ഡ ്ക�ാനസ്ൽ  /ഡിലീ�് െച�ാൻ   പാടു� .ൂ  

വാർഡിൽ   െമാ�ം 192 െതാഴിൽ കാർഡുകളാണ് രജി�ർ  െച��ി�ു�ത്. 

2. െതാഴിൽ   ആവശ�െ�ടാനും 15 ദിവസ�ിനു�ില് ലഭി�ാനു�  അവകാശം. (Schedule 1 
Para 11  1) 

 
െതാഴിൽ  ദിന�ൾ    ആവിശ�െ�ടാനും തീയതി വ� രസീത് ൈകപ�ുവാനും 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ   

െതാഴിൽ        ലഭി�ുവാനും ഉ�  അവകാശം നിയമം അനുശാസി�ു�ു . െതാഴിൽ  കാർഡിൽ േപരു�  

ഏെതാരു അംഗ�ിനും അവിദ��  കായിക െതാഴിലി നായി ആവിശ�െ�ടവു�താണ്. ഇ�രം 

അേപ� രജി�ര് െചേ��തും  തീയതി വ� രസീതി നല്േക�തും ആണ്. തീയതി വ�ു� 

രസീതി െതാഴിലാളികൾ�്   നല്കു�തിനു� ഏർ�ാട്  െച�ു�ി� എ�ിൽ  െതാഴിലുറ�് 

നിയമ�ിെല  െസ�ന് 25 അനുസരിചു�  ശി�  ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. 

3. െതാഴിലി�ാ��  േവതനം  ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Section 7(1) ) 

 



െതാഴിൽ  ആവിശ�െപ�ു 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ  ലഭി�ിെല�ിൽ   ആദ�െ� 30 ദിവസം 

േവതന�ിെ� നാലിെലാ�ും തുടർ�്  100 ദിവസം വെര  േവതന�ിെ� പകുതിയും ലഭി�ാൻ   

അവകാശമു�് . 

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�ടു�തിന് അനുസരി�് െതാഴിൽ  കി�ു�തായി മനസിലാ�ി. െതാഴിലി�ാ��  

േവതനം  ആർ�ും ലഭി�തായി അറിയുവാൻ  സാധി�ി�. 

 

4. ്രപ വൃ �ി ക ൾ   ക െ� �ി  ന ല് കാ നു �  അവകാശം . (Schedule 1 Para 9  ) 
 

ഓേരാ  െതാഴിലാളി�ും   െതാഴിലുറ�് പ�തി  �പകാരം  ത�ളുെട വാർഡിൽ ഏെ�ടു�ു  

നട�ിലാേ�� �പവൃ�ികൾ  (നാല്  വിഭാഗ�ളിലായി 260 എ�ം - അനുബ�ം കാണുക) 

കെ��ി  നൽകുവാനു� അവകാശം. െസ�ന് 16 (1) �പകാരം �ഗാമസഭ   /  വാർഡ്   സഭയിൽ  

വരു�  നിർേദശളും  ഉൾെ�ടുതിെകാ�ു� െഷല്ഫ ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ത�ാറാേക� 
ഉ�രവാദി�ം �ഗാമപ�ായ�ിനാണ്.  

�ഗാമസഭയിൽ  അംഗീകരി�ു� �പവൃ�ികൾ  ആണ് െഷല്ഫ ് ഓഫ് െ�പാജക്�് ആ�ു�ത്. 

എ�ാൽ  �ഗാമസഭ രജി�ർ  പരിേശാധനയിൽ  ഒരു �ഗാമസഭയിൽ  മാ�തമാണ് തീരുമാന�ൾ  

എഴുതി ക�ത്. ബാ�ി ഉ�വയിൽ  പെ�ടു�വരുെട േപരുവിവര�ളും ഒ�ും ആണ് ക�ത്. 

 

5. അ�ു കിേലാമീ�ർ  ചു�ളവിൽ  ലഭി�ാനു� അവകാശം. (Schedule 2 Para 18 ) 

െതാഴിലാളിയുെട താമസ �ല� ് നി�് 5 കിേലാമീ�ര് ചു�ളവില് അ� െതാഴില് ലഭി�ുനത് 

എ�ില് േവതന�ിന്െറ 10  ശതമാനം കൂടി അധിക േവതനം ലഭി�ുനതിനു� അവകാശം. (Schedule 2 

Para 20 ). 

അ�ു കിേലാമീ�ർ  ഉ�ിൽ  തെ� െതാഴിൽ  ലഭി�ു�തായാണ് െതാഴിലാളികളിൽ  നി�ും 

മനസിലാ�ിയത്. 

 

6. പണി �ലെ�  അടി�ാന സൗകര��ൾ�ു� അവകാശം. (Schedule 2 Para 23  ) 
 

 പ�ിക  2 ഭാഗം 23 �പകാരം �പവർ�ി  സഥല�ു കുടിെവ�ം,  തണൽ , അടിയ�ിര 

ചികി��ുതകു�  �പഥമശു�ശുഷ  കി�ുകൾ ,  5 വയ�ിൽ   താെഴയു�  കു�ികൾ�്  

ആയയുെട സൗകര�ം  എ�ി�െന   നിയമം അനുശാസി�ു�ു. കൂടാെത െതാഴില് �ല�്  

ഉ�ാകു� അപകട�ിെ� ചികി� ചിലവും  ലഭികു�തിനു� അവകാശം ഉ�്. 

ആവിശ��ിന് ൈക�ുറകളും കാലുറകളും ലഭി�ു�ി�. ലഭി�ു�തിൽ  കൂടുതലും 

ഗുണേമ� ഇ�ാ�താണ്. േതാടുകളും പാട�ളും േപാെലയു� െതാഴിലിട�ളിൽ  

ഗുണേമ�യു� ൈക�ുറകളും കാലുറകളും അത��ാേപ�ിതമാണ്. കാലുറകൾ  

ആവശ��ിനു കി�ു�ി�. ഫ�് എ��്  േബാ��്  ഉ�് എ�ാൽ  ആവശ��ിനു മരു�ുകൾ  

ലഭി�ു�ി� . തണൽ  െസൗകര��ിനായു� ടാർപായ ലഭി�ു�ി�.  

 
7. കൂലി ലഭി�ാനും 15 ദിവസതിനു�ിൽ   തെ� അത് ലഭി�ാനും ഉ� അവകാശം. (Schedule 2  
para 29) 

 
സർ�ാർ  �പഖ�ാപി�ി�ു�  കൂലി 15 ദിവസതിനു�ിൽ  ലഭി�ുവാന ്ഉ� അവകാശം. 

നിയമം അനുസരി�ു 15 ദിവസതിനു�ിൽ  കൂലി  ലഭി�ി� എ�ിൽ  േവതന�ിെ� 0.05% 

ന�പരിഹാര�ിന് അർഹത ഉ�്.  



കൂലി കി�ു�തിനു മാസ�േളാളം കാലതാമസം േനരിടു�തായി െതാഴിലാളികൾ  

പരാതിെ�ടു�ു.  യഥാസമയം ബാ�് പാ�്ബു�്  പതി�ി�ു ലഭി�ു�ി� എ�ും പരാതി 

ഉ�യി�ു. കൂലി ലഭി�ാൻ  കാല താമസം എടു�ു�ു . 

 

8.  േവ ത ന വി ത ര ണ �ി െല  കാ ല താ മ സ �ി ന്  ന�പരിഹാരം ലഭി�ാനു� അവകാശം. 
 

 അവസാന �പവൃ�ി ദിവസ�ിെ� 15 ആം ദിവസ�ിനു�ിൽ  േവതനം ലഭി�ിെ��ിൽ  

േവതന�ിെ� 0.05% അധിക േവതനം  ലഭി�ാനു� അവകാശം . 

ന�പരിഹാരം ആർ�ും ലഭി�തായി അറിയുവാൻ   സാധി�ി�.  ബാ�് പാ�് ബു�് സമയ�ിന്  പതി�ി�  ു

കി�ു�ി� . 
 

9. സമയബ�ിതമായ ്രപ��പരിഹാര�ിനു� അവകാശം. 
 

െസ�ന് 19 അനുസരി�്  5 ദിവ�ിനകം പരാതി പരിഹരി�ുകയും  ഏഴുദിവസ�ിനു�ിൽ   

പരാതി�ാരനു  അത് അറിയി�ുവാനും ഉ� അവകാശം. 

പരാതി രജി�ർ , േടാള ്�ഫീ ന�ർ  എ�ിവ വഴിയായി പരാതികൾ  േരഖെ�ടു�ാൻ  അവസരം ഉ�്. 

പരാതി രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ  പരാതികൾ  ഒ�ും തെ� േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�. 

 
10. േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് നട�ു�തിനു� അവകാശം. (Section 17) 
 
   തുടർ�യായി സാമൂഹ� പരിേശാധന നട�ുവാനും അതില് പ�ാളി ആകു�തിനും ഉ� അവകാശം. 

 

 ഫയൽ  പരിേശാധന നട�ിയതിൽ  േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  നട�ിയ േരഖകൾ   ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�. 

 

ഫയൽ പരിേശാധന 
 
     േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ �പകാരം താെഴ പറയു� 7 രജി�രുകൾ  നിർബ�മായും �ഗാമ     

പ�ാൽ  സൂ�ിേ��വയാണ്. 

1. േജാബ് കാർഡ് രജി�ർ  

2. �ഗാമസഭ   രജി�ർ  

3. ഡിമാൻഡ് /അേലാേ�ഷൻ & േവതന രജി�ർ  

4. വർ�് രജി�ർ  

5. ഫി��്ഡ് അെസ�് രജി�ർ  

6. പരാതി രജി�ർ  

7. െമ�ിരിയല് രജി�ർ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



്രപവൃ�ി ഫയലിെല 22 േരഖകൾ 
 

േക�� സര്�ാറിെ� നിർേ�ശ �പകാരം ഒരു �പവൃ�ി ഫയലിൽ   താെഴ പറയു� 22 േരഖകൾ 

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്. 

 

1. കവര് േപജ് 

2. െച�് ലി�് 

3. `ആ�ന് �ാന്/ െഷല്ഫ് ഓഫ് വര്�് എ�ിവയുെട അംഗീകരി� േകാ�ി. 

4. സാേ�തിക എ��ിേമ�ും ഡിൈസനും. 

5. ഭരണനുമാതിയുെടയും സാ��ിക അനുമതിയുെടയും േകാ�ി. 

6. സാേ�തിക അനുമതിയുെട േകാ�ി. 

7. കണ്േവര്െജന്സ് വിശദാംശ�ൾ . 

8. െതാഴിലാളികൾ  െതാഴിൽ    ആവിശ�െ��ുെകാ�ു� അേപ�.  

9. െതാഴിൽ  അനുവദി�ുെകാ�ു� േനാ�ീ��്െറ േകാ�ി. 

10. പൂരി�ി� മ�ർ  േറാളിെ� േകാ�ി. 

11. െമഷർെമ� ് ബു�ിെ� േകാ�ി. 

12. സാധന�ള ് വാ�ു�തിനു� െകാേ�ഷന് �ണി�തിന്െറയും കംപാരി�ിവ് േ��്െമനറ്് നെ്റയും 

െമ�ിരിയല് സൈ� ഓര്ഡര് നെ്റയും േകാ�ി. 

13. േവജ് ലി�.് 

14. േവതന�ിന്െറയും സാധന�ള്�് പണം അട�തിന്െറയും F T O യുെടയും േകാ�ി. 

15. െമ�ിരിയല് െവൗ�ര് നെ്റയും ബി�ുകളുെടയും േകാ�ി. 

16. േറായല്ടി അട�തിന്െറ രസീതിനെ്റ േകാ�ി. 

17. 3 ഘ��ളായു� െതാഴിലിന്െറ േഫാേ�ാകള്. 

18. പൂര്�ികരി� സര്�ിഫി��് നെ്റ േകാ�ി. 

19. മ�ര് േറാള് മൂവ്െമന്റ് �ിപ്. 

20. ആ��ിയുെട ജിഒ ടാഗ ്േഫാേ�ാകള്. 

21. േസാഷ�ല് ഓഡി�് റിേ�ാര്�് േകാ�ി. 

22. ൈസ�് ഡയറി. 

 

TS,AS, െച�്  ലി�്, ആ�ൻ  �ാൻ, എ��ിേമ�് , ഡിമാൻഡ് േഫാം, വർ�്  അേലാേ�ഷൻ  േഫാം, 

മ�ർ  േറാൾ, േവജ് ലി�്, എം ബുകൿ്   ഇവ എ�ാ വർ�്  ഫയലിലും കാണുവാൻ  സാധി�ു. 

എ�ാൽ   ൈസ�് ഡയറി, വർ�്  കം�ീഷൻ , േസാഷ�ല് ഓഡി� ് റിേ�ാര്� ് , േഫാേ�ാസ്, 

എ�ിവ കാണുവാൻ  സാധി�ി�. 

CIB- സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്

 

െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിനു േവ�ിയു�  ഒരു ഉപാധിയാണ് സി�ിസൺ 

ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് para 25(a), schedule1 അനുസരി�് ഒരു �പവൃ�ിയുെട അടി�ാന  

വിവര�ള്  അതായത്   എ��ിേമ�്  തുക , സാധന  േവതന ഘടക�ൾ  ,യഥാർ�  െചലവ് , െതാഴിൽ  

ദിന�ൾ  തുട�ിയ  വിവര�ൾ  സാധാരണ  ജന�ൾ�ും  ഗുണേഭാ��ള്�ും  മന�ിലാകു�  

രീതിയിൽ  �പദര്ശി�ിേ��ത്  അനിവാര�മാണ്. ഈ  േബാർഡ്  �ാപിേ��ത് ഓേരാ 

�പവൃ�ിയുെടയും ആരംഭ ഘ��ിൽ ആണ്. ഓേരാ �പവൃ�ി�ും അനുസൃതമായി   

നി��ര്ഷി�ി�ു�  അളവുകളിൽ   ഉ�  േബാര്ഡുകള്  ഉപേയാഗി�് സിമന്റ്ലും ലും േകാണ്�കീ�് ലും  



നിര്മിച് �ാപി�ണെമ�് നിയമം അനുശാസി�ു�ു�്.  ഇരു�്,  ടിന്, ���് , ഷീ�ുകള്  ത ടു�ിയവ  

ഉപേയാഗി�ി�ു�  േബാര്ഡുകള്  �ാപി�ു�ത്  നിയമ  വിരു�മാണ്.  വ��ിഗത  �പവര്�ികള്�് 3000  

രൂപയും െപാത  ു �പവര്�ികള്�്  5000  രൂപയും ആണ് പരമാവധി നിര്മാണ െചലവ് എ�ാണ് ആനുവൽ  

മാ�ർ  സര്കുലർ  നി��ര്ഷി�ുനത്. C I B അട�ു� ഒരു േഫാേ�ാ �പവർ�ി ഫയലിൽ  

ഉൾെ�ടു�ണം എ�ത് നിര്ബ�മാണ.്  

 

 

 

േറാ��ാർദിനം 

 

െതാഴിൽ ആവശ�കത കൃത�മായി രജി�ർ െച�ു�തിനും െതാഴിലാളികളുെട അർഹതകളും 

അവകാശ�ളും അവെര േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും പ�തികൾ പരിഹരി�ു�തിനുമായി േറാ��ാർ 

ദിനം സംഘടി�ിേ��താണ്. േറാ��ാർ ദിനം ആചരി�ു�തിനു മുൻപായി വിവര വിദ�ാഭ�ാസ 

വ�ാപന�പവർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�ു�ു�് എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ 

ഉറ�ുവരുേ��താണ്. േറാ��ാർ കല�ർ സംബ�ി�് �ഗാമപ�ായ�ുകെള �പേത�കമായി 

േബാധവൽ�രിേ��താണ്.  

േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�തിെ� ചുമതലകളും ഉ�രവാദിത��ളും 

സം�ാന സർ�ാർ ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാഡിേന�ർ രൂപീകരി�ി�ു� �പതിമാസ പ�ിക അനുസരി�് 

തെ� േറാ��ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�ു എ�് ജി�ാ േ�പാ�ഗാം േകാർഡിേന�ർ ഉറ�ുവരുേ��താണ്. 

ഈ പ�ിക �ഗാമവികസന മ��ാലയവുമായും െപാതുജന�ളുമായും പ�ുെവേ��തും ഒരു 

മാസ�ിെലാരി�ൽ �ഗാമപ�ായ�് തല�ിൽ സംഘടി�ിേ��താണ്. �ഗാമപ�ായ�് 

�പസിഡൻറ് നിേയാഗി�െ�� �ഗാമപ�ായ�ിെല ഭാരവാഹി ദിനാചരണ�ിൽ അധ��ത 

വഹിേ��താണ്. ഇത് നട�ു�തിനും നടപടി�കമ�ൾ േരഖെ�ടു�ു�തിനു� സ�യംസഹായ 

സംഘ�ളുെട െഫഡേറഷൻ അംഗ�ൾ എ�ിവർ�ാണ്. േറാ��ാർദിനം 

ആചരി�ു�ത്നി�യി�െ��ി�ു� ദിവസം നട�ു�തിനായി ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗിേ�� 

താണ്. ഈ േയാഗ�ിൽ മിനി�്സ് െപാതുജന�ൾ�് പരിേശാധി�ു�തിനും േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനും 

ലഭ�മാേ��തു�്. സം�ാന സർ�ാർ ദിനം സംഘടി�ി�ു�ത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�ുകൾ 

േശഖരി�ു�താണ്. സം�ാന സർ�ാർ െതാഴിൽ ആവശ�കത സംബ�ി�് ജി�ാതല റിേ�ാർ�ുകൾ 

പതിവായി അവേലാകനം െചേ��താണ്. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



്രപവൃ�ികളുെട പരിേശാധന വിവരണം 
 

1. േപാേ�ാർ  വട�ുമുറി  ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ  സമ്രഗ 
ഭൂവികസനം ്രപവൃ�ികൾ  ഘ�ം -2,           1607013006/LD/ 324966         
 
 �പവൃ�ി ആരംഭി� തീയതി – 12/10/18 

 �പവൃ�ി അവസാനി� തീയതി – 06/05/2019 

 എ�ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ - 721 

 എ�ിേമ�് തുക -  200000 രൂപ 

 ഈ �പവൃ�ിയിൽ  13 മ�ർ  േറാളുകളിലായി 720  അവിദഗ്� െതാഴിൽദിന�ൾ  ആണു�ത്.  

 എം ബു�്  �പകാരം അവിദ�� െതാഴിൽ  േവതനമായി 187404 രൂപയും, MIS�പകാരം  െമ�ീരിയൽ  

തുകയുൾെ�െട 201720 രൂപയും ഈ �പവര്തികായി ചിലവഴിചിരി�ു�ു. CIB കാണുവാൻ  

സാധി�ു.  

 എം ബു�് �പകാരo െച�� �പവർ�ികൾ  -പു�് െവ�ി വൃ�ിയാ�ൽ  

മ�്കിള�ൽ  , കുഴിെയടു�ൽ   ൈജവേവലി എ�ിവയാണ്. 

 CIBകാണുവാൻ  സാധി�ു. 

 

2.  േപാേ�ാർ  വട�ുമുറി ്രപേദശ�്  സമൂഹ�വനവൽ�രണo ഘ�ം-1,         

1607013006/DP/271234                      

                                                                                            

• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി – 04/09/2018 

• �പവൃ�ി അവസാനി�ി�ി�. 

• എ�ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ - 1475 

• എ�ിേമ�് തുക -  414000 രൂപ 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  7മ�ർ  േറാളുകളിലായി 532  അവിദഗ്� െതാഴിൽദിന�ൾ  ആണു�ത്. 

• എം ബു�്  �പകാരം അവിദ�� െതാഴിൽ  േവതനമായി 146832 രൂപ ഈ �പവര്തികായി 

ചിലവഴിചിരി�ു�ു.MIS �പകാരം  െമ�ീരിയൽ  തുകയായി 1000 രൂപയും ചിലവ�ിയി�ു�്. 

എ�ാൽ  ഫീൽഡിൽ  CIB കാണുവാൻ  സാധി�ി�. 

• എ�ിേമ�് �പകാരം 572 ൈതകളാണൂ  വ�ു പിടി�ിെക�ിയിരു�ത്.  എം ബു�്  �പകാരം 

2244ൈതകളാണ  ൂ വ�  ുപിടി�ിചിരി�ു�ത്. 

• േറാഡ്  അരുകിൽ  61 ഉം വീടുകളിൽ  നി�ുമായി 256 ഉം ആെക 317 വൃ� ൈതകളും ആണു 

എ�ാൻ  കഴി�ത്. വീടുകളിെല  ൈതകൾ  െവ�ം കയറിയതിനാലും, ശരിയായ പരിപാലനം 

കി�ാെതയും നശി�  ു േപായി എ�ാണ് അറിയുവാൻ  കഴി�ത് . എ�ാൽ  േറാഡരികിെല 

ൈതകൾ  ക�ുകാലികൾ  തി�ും വ�ികൾ  കയറിയും നശി�  ു േപായതായും അറിയുവാൻ  

കഴി�ു.  

• CIB കാണുവാൻ  സാധി�ി�.  

 

 
3.  േപാേ�ാർ  വട�ുമുറി  ഗവ . അംഗീകൃത  ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയിൽ  അവിധ�� 

െതാഴിലുകൾ  ഘ�ം-1, 1607013006/ IF/ 358915         

                                          

• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി – 18/09/2018 

• �പവൃ�ി അവസാനി� തീയതി – 25/02/2019 

• എ�ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ - 90 



• എ�ിേമ�് തുക -  28000രൂപ 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  8മ�ർ  േറാളുകളിലായി 90  അവിദഗ്� െതാഴിൽദിന�ൾ  ആണു�ത്. 

• എം ബു�്  �പകാരം അവിദ�� െതാഴിൽ  േവതനമായി 27642 രൂപ ഈ �പവര്തികായി 

ചിലവഴിചിരി�ു�ു. CIB കാണുവാൻ  സാധി�ി�.  

 
4. േപാേ�ാർ  വട�ുമുറി   തരിശ് ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ   ഘ�ം -1, 1607013006/ LD/319509 

 

• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി – 09/10/2018 

• �പവൃ�ി അവസാനി� തീയതി – 22/11/2018 

• എ�ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ - 354 

• എ�ിേമ�് തുക -  230000 രൂപ 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  6 മ�ർ  േറാളുകളിലായി 334  അവിദഗ്� െതാഴിൽദിന�ൾ  ആണു�ത്. 

• എം ബു�്  �പകാരം അവിദ�� െതാഴിൽ  േവതനമായി 100204 രൂപ ഈ �പവര്തികായി 

ചിലവഴിചിരി�ു�ു. എ�ിേമ�് �പകാരം പു�് െവ�ി വൃ�ിയാ�ൽ, മ�് കിള�ൽ , വി�് 

നടൽ , ൈജവേവലി  എ�ിവയാണ് െച��ിരി�ു�ത് 

• CIB കാണുവാൻ  സാധി� .ു 

 

 
5. െവ�െ�ാ� പുനരധിവാസ ഭൂവികസന ്രപവൃ�ികൾ      1607013006/LD /329865      

 

• �പവൃ�ി ആരംഭി� തീയതി – 18/12/2018 

• �പവൃ�ി അവസാനി� തീയതി – 27/07/2019 

• എ�ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ - 1768 

• എ�ിേമ�് തുക -  484000 രൂപ 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  19 മ�ർ  േറാളുകളിലായി 1768അവിദഗ്� െതാഴിൽദിന�ൾ  ആണു�ത്.  

• എം ബു�്  �പകാരം അവിദ�� െതാഴിൽ  േവതനമായി  488094 രൂപയാണ്  ചിലവഴി�ി രി�ു�ത്.  

• എം ബുക്ൿ  �പകാരം കാട് െവ�ൽ, മ�് പണി, കുഴിെയടു�ൽ  എ�ീ �പവൃ�ികൾ  ആണ് 

െച��ി�ു�ത്.  

• CIB കാണുവാൻ  സാധി� .ു 

 

6. േപാേ�ാർ  വട�ുമുറി ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ  കിണർ  
റീചാർജിംഗ് , 1607013006/IF / 349447 
 
ലി�ി ൈസമൺ  , KL /07/013/006/002/81 
 
• �പവൃ�ിആരംഭി� തിയതി – 16/10/2018 

• �പവൃ�ി  അവസാനി�ു. 

• എ�ിേമ�് തുക -  25000 രൂപ 

• എ�ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ - 4 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  2 മ�ർ  േറാളുകളിലായി 4 അവിദഗ്� െതാഴിൽദിന�ൾ  ആണു�ത്.  

• എം ബു�്  �പകാരo 20563രൂപ  ഈ �പവർ�ി�ായി ചിലവഴി�ിരി�ു�ു. 

• CIB ണുവാൻ  സാധി�ു.  
 
 

 



7. േപാേ�ാർ  വട�ുമുറി  ദുർബല ജനവിഭാഗ�ളുെട ഭൂമിയിൽ  സമ്രഗ ഭൂവികസനം 

്രപവൃ�ികൾ  ഘ�ം -1,          1607013006/ LD / 32 4965 

 

• �പവൃ�ിആരംഭി� തിയതി – 09/10/2018 

• �പവൃ�ി  അവസാനി�ു. 

• എ�ിേമ�് തുക -  200000 രൂപ 

• എ�ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ - 721 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  10 മ�ർ  േറാളുകളിലായി 723 അവിദഗ്� െതാഴിൽദിന�ൾ  ആണു�ത്.  

• എം ബു�്  �പകാരം 171816രൂപയും MIS  �പകാരം 202548 ഈ �പവർ�ി�ായി ചിലവഴി�ിരി�ു�ു. 

• എം ബു�്  �പകാരo  പു�് െവ�ി വൃ�ിയാ�ൽ , കുഴി കു�ി മ�് നീ�ൽ  , ൈജവ േവലി 

എ�ിവയാണ് െചേ��ിയിരു�ത്. 

• െവ�െ�ാ�ം വ�തിനാൽ   െച�� �പവർ�ികൾ  ഫീൽഡിൽ  കാണു�ി�. 

• CIB കാണുവാൻ  സാധി� .ു 

 
8. േപാേ�ാർ  വട�ുമുറി തരിശ് ഭൂമി  കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ   ഘ�ം -2 

1607013006/ LD/323577 
 
• �പവർ�ി ആരംഭി� തിയതി – 12/10/2018 

• �പവൃ�ി അവസാനി�ു  

• എ�ിേമ�് �പകാരമു� െതാഴിൽ  ദിന�ൾ - 716 

• എ�ിേമ�് തുക -  200000 രൂപ 

• ഈ �പവൃ�ിയിൽ  4 മ�ർ  േറാളുകളിലായി 208 അവിദഗ്� െതാഴിൽദിന�ൾ  ആണു�ത്. 

• എം ബു�്  �പകാരം അവിദ�� െതാഴിൽ  േവതനമായി 75072 രൂപ ഈ �പവര്തികായി 

ചിലവഴിചിരി�ു�ു. എ�ാൽ   MIS �പകാരം 60408രൂപയാണ് ചിലവഴിചിരി�ു�ത്. എം ബു�്  

�പകാരം പു�് െവ�ി വൃ�ിയാ�ൽ , മ�് കിള�ൽ, കുഴിെയടു�ൽ  എ�ിവയാണ് 

െച��ിരി�ു�ത് . തരിശ് ഭൂമി ഇേ�ാഴും കൃഷിേയാഗ�മായാണ് ഫീൽഡിൽ  ക�ത്. 

• CIB കാണുവാൻ  സാധി� .ു 

 
 
 
കെ��ലുകൾ  

 

 െത�ിൻ  തടം എടു�ി�ു�് പേ� എ�ാം മൂടിേ�ായ അവ�യിലാണ് . 

 പു�് െവ�ിയ �ല�ളിൽ  കാട് കയറികിട�ു�ു. 

 മഴ�ുഴികളും,  േവ�്കുഴികളും നശി�  ുേപായിരി�ു� .ു 

 ൈജവേവലി എവിെടയും കാണുവാൻ  സാധി�ി� 

 മഴ�ുഴികളിൽ  വാഴ െവ�തായി കാണു�ു. 

 െത�ിനുചു�ും വര�് ഉ�ാ�ുക എ�ത് വർഷാ വർഷം െചേ��തായ �പവർ�ിയാണ്.  

എ�ാൽെതാഴിലുറ�് നിയമം െഷഡ�ൂൾ  1 െസ�ൻ   4(3) പാര4(3) അനുസരി�് അള�ാൻ 

സാധി�ാ�തും കാണാൻ പ�ാ�തുമായ �പവർ�ികൾ, ആവർ�ന സ�ഭാവമു� 

�പവർ�ികൾ, പു�ുെച�ൽ  , െകാ�ികിള�ൽ  മുതലായവ െച�ുവാൻ  പാടു�ത�. 

 ഭൂവികസന �പവർ�ികളിൽ  ഗുണേഭാ�ാ�െള തിരെ�ടു�ു�തിെ� മാനദ�ം 

എ�പകാരമാെണ�് മന�ില�ിെയടു�ുവാൻ  സാധി�ു� േരഖകൾ  കാണുവാൻ  സാധി�ി�. 

 2019 ഓഗ�് മാസ�ിൽ  ഉ�ായ മഴയും കാ�ും െവ�െ�ാ� ഭീഷണിയും എ�ാം 

�പവർ�ികെളയും സാരമായി ബാധി�തായി കാണു�ു. 



 
 
 

നിർേ�ശ�ൾ  
 

 വ��ികളുെട സ�കാര� ഭൂമിയിൽ  പണി െച�ു�തിന് ഭൂവുടമകൾ  െതാഴിൽ  െച�ണെമ�ു 

മാർ�േരഖയിൽ  നിർേദശി�ു�ു�്. 

 നിലവിൽ  ഭൂവുടമകൾ  ത�ളുെട ഭൂമിയിൽ  �പവർ�ന�ൾ  െച�ി�ി�ുനതിനു േവ�ി 

മാ�തം െതാഴിൽ  കാർഡുകൾ  എടു�ു� തായാണ് കാണു�ത്. 

 കാലാനുസൃതമായി െതാഴിൽ  െചേ��തു�് എ�ിൽ  മാ�തേമ �പവർ�ിയുെട ഗുണം 

ജന�ൾ�് ലഭ�മാകു. 

 േറാഡരികിൽ  െവ�ുപിടി�ി�ു� വൃ�ൈ�കൾ  സംര�ിേ��ത് െപാതുജന�ളുെടയും 

വീടുകളിൽ  െവ�് പിടി�ി�ു�വ സംര�ിേ��ത് ഭൂവുടമകളുെടയും കൂടി 

ഉ�രവാദി�ം ആണ്. 

 െതാഴിൽ  കാർഡ്  ഉ� വീടുകളിൽ  ആേണാ പണി നട�ു�ത് എ� ് ഉറ�ാേ��ത് േമ�് െ� 

ഉ�രവാദി�ം ആണ്. 

 അനുേയാജ�മായ �ല�ളിൽ  മാ�തം മഴ�ുഴികൾ  നി൪�ി�ു�താണ് ഉചിതം. 

 വൃ� ൈതകൾ  േറാഡരികിൽ  നടു�തിന ്പകരം പറ�ുകളിൽ  നടണം. 

 

തീരുമാന�ൾ   

 

 ഇനി വരു� വനവ��രണ �പവൃ�ികളിൽ  എവിെടെയ�മാണ് ൈതകൾ  നടു�ത്  

എ�ു�തിെ� വിവരം �പവൃ�ി ഫയലിൽ  ലഭ�മാ�ും.  

 

 

 

                        

SL. NO. Work Name cover page check list
action 
plan

estimate
&design TS AS

converge
nce demand

work 
allocatio
n

muster 
roll m.book

material 
purchase wage list FTO

material 
voucher 
bill royalty

3phase 
photo

completi
on

muster 
roll 
moveme
nt geo tag

social 
audit site diary

1

പോന് നോര്  വടക്കുമു റി 
ഗവ. അം ഗീ കൃ ത ഭവന 
നി ര് മ്മാണ 
പദ്ധതി യി ല്  അവി ദഗ്ധ 
തൊഴി ലു കള്  ഘട്ടം 1

N N N Y N N N N N Y Y N N N N N N N N N N N

2

പോന് നോര്  
വടക്കുംമു റി 
തരി ശു ഭൂ മി കൃ ഷി  
യോഗ്യമാ ക്കല്  ഘട്ടം 1 N N N Y Y N N N N Y Y N N N N N N N N N N N

3

പോന് നോര്  
വടക്കുംമു റി 
തരി ശു ഭൂ മി കൃ ഷി  
യോഗ്യമാ ക്കല്  ഘട്ടം 2 N N N Y Y N N Y N Y Y N N N N N N N N N N N

4

വെ ള് ളപ് പൊക്ക 
പു നരധി വാ സം  
ഭൂ വി കസന 
പ്രവൃ ത്തി കള്  ഘട്ടം 1 Y Y N Y Y N N Y Y Y Y N N N N N N Y Y N N N

5

പോന് നോര്   
വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ 
ഭൂ മി യി ല്  സമഗ്ര 
ഭൂ വി കസന 
പ്രവൃ ത്തി കള്  ഘട്ടം 1 N N N Y Y N N N N Y Y N N N N N N N N N N N

6

പോന് നോര്   
വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ 
ഭൂ മി യി ല്  സമഗ്ര 
ഭൂ വി കസന 
പ്രവൃ ത്തി കള്  ഘട്ടം 2 N N N Y N N N N N Y Y N N N N N N N N N N N

7

പോന് നോര്  
വടക്കുംമു റി 
പ്രദേശത്ത് സാ മൂ ഹ്യ 
വനവല് ക്കരണം  ഘട്ടം 
1 N N N Y Y N N N N Y Y N N N N N N N N N N N

8

പോന് നോര്    
വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ 
ഭൂ മി യി ല്  കി ണര്  
റീ ച്ചാര്  ജിംഗ് N N N Y Y N N N Y Y Y N N Y N N N N N N N
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പോന് നോര്  വടക്കുമു റി ഗവ. 
അം ഗീ കൃ ത ഭവന നി ര് മ്മാണ 
പദ് ധതി യി ല്  അവി ദഗ്ധ 
തൊഴി ലു കള്  ഘട്ടം 1

1607013006/I
F /358915

18-09-2018 COMPLETED 28000 27390 90 90 No
പോന് നോര്  വടക്കുംമു റി 
തരി ശു ഭൂ മി കൃ ഷി  യോഗ്യമാക്കല്  
ഘട്ടം 1

1607013006/L
D /319509

09-10-2018 COMPLETED 230000 100204 354 354 YES
പോന് നോര്  വടക്കുംമു റി 
തരി ശു ഭൂ മി കൃ ഷി  യോഗ്യമാക്കല്  
ഘട്ടം 2

1607013006/L
D/323577

12-10-2018 COMPLETED 200000 75072 716 208 YES
വെ ള് ളപ് പൊക്ക പു നരധി വാ സം  
ഭൂ വി കസന പ്രവൃ ത്തി കള്  ഘട്ടം 1

1607013006/L
D/329865 18-12-2018 COMPLETED 484000 488094 1768 1768 YES

പോന് നോര്   വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂ മി യി ല്  
സമഗ്ര ഭൂ വി കസന പ്രവൃ ത്തി കള്  
ഘട്ടം 1

1607013006/L
D/324965

09-10-2018 COMPLETED 200000 202548 721 723 YES
പോന് നോര്   വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂ മി യി ല്  
സമഗ്ര ഭൂ വി കസന പ്രവൃ ത്തി കള്  
ഘട്ടം 2

1607013006/L
D/324966

12-10-2019 COMPLETED 200000 187404 721 720 YES
പോന് നോര്  വടക്കുംമു റി പ്രദേശത്ത് 
സാ മൂ ഹ്യ വനവല് ക്കരണം  ഘട്ടം 1

1607013006/
DP/271234

04-09-2018 Ongoing 414000 146832 1475 532 No
പോന് നോര്    വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂ മി യി ല്  
കി ണര്  റീ ച്ചാര് ജിംഗ്

1607013006/I
F /349447

16-10-2018 19-10-2018 COMPLETED 25000 20563 4 4 No

Work Name Work Code Starting Date Ending Date Status
    Estimated 
Expenditure

Actual 
Expenditure

Estimated 
Man Days

Actual 
Man Days

Display 
Board

പോന് നോര്  വടക്കുമു റി ഗവ. 
അം ഗീ കൃ ത ഭവന നി ര് മ്മാണ 
പദ് ധതി യി ല്  അവി ദഗ്ധ 
തൊഴി ലു കള്  ഘട്ടം 1

1607013006/I
F /358915

18-09-2018 COMPLETED 28000 27390 90 90 No
പോന് നോര്  വടക്കുംമു റി 
തരി ശു ഭൂ മി കൃ ഷി  യോഗ്യമാക്കല്  
ഘട്ടം 1

1607013006/L
D /319509

09-10-2018 COMPLETED 230000 100204 354 354 YES
പോന് നോര്  വടക്കുംമു റി 
തരി ശു ഭൂ മി കൃ ഷി  യോഗ്യമാക്കല്  
ഘട്ടം 2

1607013006/L
D/323577

12-10-2018 COMPLETED 200000 75072 716 208 YES
വെ ള് ളപ് പൊക്ക പു നരധി വാ സം  
ഭൂ വി കസന പ്രവൃ ത്തി കള്  ഘട്ടം 1

1607013006/L
D/329865 18-12-2018 COMPLETED 484000 488094 1768 1768 YES

പോന് നോര്   വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂ മി യി ല്  
സമഗ്ര ഭൂ വി കസന പ്രവൃ ത്തി കള്  
ഘട്ടം 1

1607013006/L
D/324965

09-10-2018 COMPLETED 200000 202548 721 723 YES
പോന് നോര്   വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂ മി യി ല്  
സമഗ്ര ഭൂ വി കസന പ്രവൃ ത്തി കള്  
ഘട്ടം 2

1607013006/L
D/324966

12-10-2019 COMPLETED 200000 187404 721 720 YES
പോന് നോര്  വടക്കുംമു റി പ്രദേശത്ത് 
സാ മൂ ഹ്യ വനവല് ക്കരണം  ഘട്ടം 1

1607013006/
DP/271234

04-09-2018 Ongoing 414000 146832 1475 532 No
പോന് നോര്    വടക്കുംമു റി ദു ര്  ബല 
ജന വി ഭാഗങ്ങളു ടെ ഭൂ മി യി ല്  
കി ണര്  റീ ച്ചാര് ജിംഗ്

1607013006/I
F /349447

16-10-2018 19-10-2018 COMPLETED 25000 20563 4 4 No


