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ആമുഖം 

ഇ��യിൽസാധാരണ�ാരായ ജന�ള�െട െതാഴിൽ െച��വാനു�
അവകാശെ�സംര�ി�� നിലനിർ�ു�തിനായി ഇ��ൻ പാർലെമൻറ് 2005
പാസാ�ിയ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിന്അടി�ാന�ിൽ
രൂപം െകാടു�ി��� പ�തിയാണ് മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.
അവിദഗ്ധകായിക െതാഴിലിൽഏർെ�ടാൻസ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ
അധിവസി�ു�ഏെതാരു കുടുംബ�ിനു0 ഒരുസാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ
കുറയാത െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�0അതുവഴിനിഷ്കർഷി�ുക െപ�
ഗുണേമ�യു�തും �ിരമായി�് ഉ�തുമായ ഉൽപാദന�മമായ ആസ്തികള�െട
സൃഷ്ടിയുംആണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം. 2005 െസപ്�ംബർഅ�ിനാണ്
പാർലെമൻറ് െതാഴിലുറ�് നിയമം പാസാ�ിയത് 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ��യിെല 100
ജി�കളിൽ പ�തിആരംഭി�� േകരള�ിൽവയനാട് ജി�കളിലും പ�തി വ�ാപി��
കാലാകാല�ളായി േക��സർ�ാർ പുറെ�ടുവി�ു�നിർേ�ശ�ൾ�നുസൃതമായി
ആയിരി�ും പ�തിയുെട നട�ി�.്

പ�തിയുെട സവിേശഷതകൾ

�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18വയ�് പൂർ�ിയായഏെതാരാൾ�ും



പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാം

നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി

സ്�തീ�ുംപുരുഷനുംതുല� േവതനം

കരാറുകാെരഇടനില�ാേരാ ഇ� .

പരി�ിതി സംര�ണം കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന വികസനംഎ�ിവയാണ്
മുൻഗണന

െതാഴിലാളികൾതെ� �പവർ�ികൾകെ��ുകയുംഅതിനു�ആസൂ�തണെ�
സഹായി�ുകയും െച���ു

െപാതുജനപ�ാളി�േ�ാെടകൂടിയു� േലബർബഡ്ജ�്

സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന

�ഗാമസഭ തെ�പ�തിഓഡി�് െചയു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി�്

●േസാഷ�ൽഓഡി�് എ�ത്ആള�കൾ നട�ു� ഒരുഓഡി�ാണ,് �പേത�കി��ംഈ
പ�തിെയബാധി�വേരാഅെ��ിൽ ഉേ�ശി� ഗുണേഭാ�ാ�േളാആയസർ�ാർ
ഓഡി�് െച��കയുംസർ�ാർസുഗമമാ�ുകയും െച��� .ു

● �പാഥമികസം�ാന ഉടമയുെടസജീവ പ�ാളി�േ�ാെട ഒരു സ്കീം / മുൻ ഗണന
നട�ിലാ�ു�തുംഅതിെ�ഫല�ൾ സമൂഹം പരിേശാധി�ു�തുംഎസ് എആണ.്

● Official േരഖകെളയഥാർ�യാഥാർ���ള�മായി താരതമ�െ�ടു�ിെ�ാ�ാണ്
എസ് എെച���ത,്�ിരീകരണവ�ായാമ�ിൽക���ണി�ിയുെട പ�ാളി�വും
കെ��ലുകൾ ഉറെ�വായി�ു�തുംഒരു െപാതുേവദിയാണ.്

● പണംശരിയായി െചലവഴി��െവ�ുംജനജീവിതെ�മാ�ിമറി�ി��േ�ാ എ�ുംഎസ് എ
പരിേശാധി�ു�ു

േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ� ല���ൾ

● േ�പാ�ഗാം നട�ിലാ�ു�തിൽസുതാര�തയും ഉ�രവാദി�വും േ�പാ�ാഹി�ി�ുക.

●േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ുേ�ാൾ നിയമ�പകാരംആള�കെളഅവരുെട
അവകാശ�െളയുംഅവകാശ�െളയുംകുറി�്അറിയി�ുകയും



േബാധവൽ�രി�ുകയും െച��ക.

●ഒരു കൂ�ായ �ാ�്േഫാം നൽകുക. ആള�കൾ�്അവരുെടആവശ��ള�ംപരാതികള�ം
�പകടി�ി�ു�തിനു� േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ േപാലു�വ.

●നട�ാ�ലിെ�എ�ാഘ��ളിലും ജന�ള�െട പ�ാളി�ം േ�പാ�ാഹി�ി�ുക.

●പ�ാളി�ം ശ�ിെ�ടു�ുകഎ�ത് �ഗാമസഭയാണ,്അതിെന ഉൾെ�ാ���തും
പ�ാളി�മു�തുമായ ഒരു�ാപനമാ�ി മാ��കയും �കിയാ�കകൂ�ായ
�പവർ�ന�ിനു� ഒരു േവദിയാ�ുകയും െച��ക.

● േസാഷ�ൽഓഡി�ിൽ പെ�ടു�ു� �പാേദശികഓഹരി ഉടമകള�െട േശഷി
െമ�െ�ടു�ുക.

●അഴിമതി തടയു�തിലൂെടയും നട�ാ�ൽ െമ�െ�ടു�ു�തിലൂെടയും പ�തി
ശ�ിെ�ടു�ു� .ു

ജനവിധി

●എം ജി എൻ ആർ ജി എ 2005 െല െസ�ൻ 17, �ഗാമപ�ായ�ിനക�് �പവൃ�ികള�െട
നട�ി�് �ഗാമസഭ നിരീ�ി�ുെമ�ുംഒരു �ഗാമപ�ായ�ിനക�്ഏെ�ടു�ു�
പ�തിയുെട കീഴിൽഎ�ാ പ�തികള�െടയും േസാഷ�ൽഓഡി�് പതിവായി നട�ുെമ�ും
�പസ്താവി�ു� .ു

● േസാഷ�ൽഓഡി�ിെ�ആവശ��ിനായി �ഗാമപ�ായ�്എ�ാ േരഖകള�ം
�ഗാമസഭയിൽ ലഭ�മാ�ും (േസാഷ�ൽഓഡി�ിനായു�ഓഡി�ിംഗ് �ാൻേഡർഡിെലവകു�്
3.2).

● നിയമ�ിെ� 24-◌ാം വകു�് (1) �പകാരം സി &എജിയുമായി കൂടിയാേലാചി�് ഇ��ൻ
സർ�ാർ 2011ഏ�പിലിൽ “മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിൽ ഗ�ാര�ിഓഡി�്
ഓഫ് സ്കീം റൂൾസ് -2011”എ�തലെ��ിൽ ഒരു കൂ�ം ച��ള�ംച��ള�ം
രൂപെ�ടു�ിയി���.് (MGNREGA സ്കീം നിയമ�ൾ, 2011).

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ

1 പ�ാ�ലം ഒരു�ൽ

േ�ാ�് തല�ിലും �ഗാമ പ�ായ�് തല�ിലും പ�തി നിർവഹണഉേദ�ാഗ�നായ
േ�ാ�്ഓഫീസർ (BDO), പ�ായ�് െസ�ക�റി, മ�് നിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർ
തുട�ിയവരുമായി േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺനട�ിയകൂടിയാേലാചനയിൽ
ഉരു�ിരി�തിനനുസരി�്  തുടർ �പ�കിയകൾആസൂ�തണം െച��കയും േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭാ തീയതി നി�യി�ുകയും െച��� .ു

2.ഫയൽപരിേശാധന



േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തിയതിയ്�്  മുൻപു�ആറ്
മാസ�ാലയളവിൽ വാർഡിെല �പവൃ�ി ഫയലുകൾ,ഏഴ് രജി�റുകൾ,അേതാെടാ�ം
അനുബ�േരഖകള�ംസൂ�്മപരിേശാധന നട�ു� .ു

3. �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന

ഓേരാ �പവൃ�ി യുംഎ�ിേമ�ിൽ �പതിപാദി�ു�അളവിലും ഗുണ�ിലും
നട�ിലാ�ിയി��േ�ാഎ�ുംആ �പവൃ�ിയുെട ഗുണഫല�ിെ�  വ�ാപ്തി
തി�െ�ടു�ുകയും �പസ്തുത െതാഴിലിട�ളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭിേ��അവകാശ
ആനുകൂല��ൾലഭി�ി��േ�ാ എ�ും  �പവൃ�ി�ലപരിേശാധനയിലൂെട ല��ം
െവ�ു� .ു

4.വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം

പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുവീടാ�രം െച�് േനരിൽക�് പ�തിയുെട
നിർവഹണെ��ുറി��ം ഗുണഫലെ��ുറി��മു�  അഭി�പായ�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ം
സ�രൂപി�ു� .ു

5. െതളിവ് േശഖരണം

ഫയൽപരിേശാധന, �പവൃ�ി�ലപരിേശാധന,വീടുവീടാ�രം ഉ�വിവരേശഖരണം
തുട�ിയഓഡി�് �പ�കിയ കെ��ലുകള�െട വസ്തുനിഷ്ഠമായ െതളിവ് േശഖരണം
നട�ു� .ു

6.സാമൂഹ�  േബാധവൽ�രണം

സാമൂഹ� ഇടെപടലുകളിലൂെട പ�തി വിജയം ഉറ�� വരു�ി പൗരാവേബാധം
 ഉയർ�ുകയും േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ വിജയി�ി�ുകയും െച���തിന്ആവശ�മായ
േബാധവൽ�രണം �പവർ�ന�ൾനട�ിലാ�ു� .ു

7. റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ

േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയയിെലകെ��ലുകള�ം നിഗമന�ള�ം, നിർേ�ശ�ള�ം
 േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ ചർ� െചയ്ത്അംഗീകാരം നട�ു�തിനാവശ�മായ
കരട് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ു� .ു

8. േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

പ�ാ�ലം ഒരു�ൽചർ�യിൽ നി�യി�െ�� ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ�ല�്
�ഗാമസഭ േചർ�് കരട് റിേ�ാർ�്അവതരണവും, ചർ�യും, നിർേ�ശ�ള�ം,തിരു�ൽ
�പ�കിയകള�ം,അംഗീകാരം േനടിെയടു�ുകയുംതുടർനടപടികള�ംൈകെകാ��� .ു

9.അനുബ�നടപടികള ് (ആ�ൻെട�ന ് )

േസാഷ�ല് ഓഡി�് �ഗാമസഭയില് എടു�തീരുമാന�ള�െടയും നിര ് േദശ�ള�െടയും
അടി�ാന�ില് എടു�അനുബ�നടപടികള ് അടു� േസാഷ�ല് ഓഡി�് 
�ഗാമസഭയില് ചര ് � െച��� .ു



േപാരുവഴി

ലയിെലകു��ൂർതാലൂ�ിെലശാസ്താംേകാ� ബ്േളാ�ിലു�ഒരു

�ഗാമപ�ായ�ാണ് േപാരുവഴി. േപാരുവഴി എ�ഒരു വിേ�ജ് മാ�തമട�ു�താണ്

ഈ �ഗാമപ�ായ�.് െകാ�ം ജി�യിെലവട�ുപടി�ാറു ഭാഗ�ായി

കിട�ു� േപാരുവഴി പ�ായ� ്ശാസ്താംേകാ� പ�ണ�ിൽനി�ുംഏകേദശം

4കിേലാമീ�ർ വട�ുമാറി�ിതി െച�ു�ു.ശാസ്താംനടഎ��ല�ാണ്

പ�ായ�്ആഫീസ്�ിതി െച�ു�ത.് 19.35ചതുര�ശകിേലാമീ�റാണ്

പ�ായ�ിെ�ആെകവിസ്തീർ�ം. .വിസ്തൃതിേയറിയകു�ിൻചരിവുകളും
വിശാലമായതാഴ�രകളും ഉയർ�കു�ിൻപുറ�ളുംഎ�ാം ഇടകലർ�

മേനാഹരമായ ഭ �ൂപകൃതിയാണ് േപാരുവഴിയുേടത.്കാവുകളുേടയും കളരികളുേടയും

കുള�ളുേടയും നാടാണ് േപാരുവഴി.പ�ി�ലാറ് േപാരുവഴിയുെടവടേ�

അതിരാെയാഴുകു�ു.ഏക ദുേര�ാധനേ��തമായ േപാരുവഴി െപരുവിരു�ി മലനട

േ��തം ഇവിെടയാണ.്

വാർഡുകൾ

1. ചാ�ാ�ുളം

2. മലനട

3. മൂവേ�ാട്

4. മ�ാേറാഡ്

5. ഇട�ാട്

6. േകാേളജ് വാർഡ്

7. വായനശാലവാർഡ്



8. അ�ല�ുംഭാഗം

9. ചാ�യിൽകാവ്

10.ബ്േളാ�്ആഫീസ്

11.ശാസ്താംനട

12.ക�ലടി

13.മയിലാടുംകു�്

14.ക�ലടി വട�്

15.മ��ുംകര

16.പ�ിമുറി

17.നടുവിലമുറി

18.വടേ�മുറി

െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശ�ൾ

െതാഴിലാളികൾ�് പ�്അവകാശ�ൾ �പദാനം െച���ുഏെതാെ�യാെണ�് ചുവെട
േചർ�ു�ു

െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ാനു�അവകാശം

അേപ�ി�് പതിന�ു ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശവും
ആയതിനാൽൈക��് രസീത് ലഭി�ാനു�അവകാശം

െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ാനു�അവകാശം

െഷൽഫ് േ�പാജക്ട് ത�ാറാ�ാനു�അവകാശം

അ�ുകിേലാമീ�ർ െതാഴിൽ ലഭി�ാനു�അവകാശംഅെ��ിൽ േവതന�ിന് 10%
അധികം

കുടിെവ�ം വി�ശമസൗകര�ം �പഥമശു�ശൂഷസൗകര�ം ലഭി�ാനു�അവകാശം

15 ദിവസ�ിനു�ിൽ േവദന ലഭി�ാനു�അവകാശം

േവദന വിതരണ�ിെലകാലതാമസ�ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ാനു�അവകാശം

പരാതി പരിഹാര�ിനു�അവകാശം

േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ുവാനു�അവകാശം



പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകൾ

ഒരു കാർഡ്അേപ�െകാടു�ുഎ�ുംഅത്അനുവദി�� എ�ുമു� രജി�ർ

െതാഴിൽഅേപ�െകാടു�തുംനൽകിയതുമായ രജി�ർ

�പവർ�ിയുെട ചിലവ് ലി��ം മ�് വിശദാംശ�ള�ംആയി ബ�െ�� രജി�ർ

സാധന രജി�ർ

�ിരആസ്തികൾ രജി�ർ

പരാതി രജി�ർ

േസാഷ�ൽഓഡി�് രജി�ർ,�ഗാമസഭാ രജി�ർ

േപാരുവഴി പ�ായ�് വാർഡ് 10 േ�ാ�്ഓഫീസ് വാർഡ്



േസാഷ�ൽഓഡി�് പരിേശാധനയ്�്വിേധയമാ�ിയ
ഫയലുകൾ

Work Code Work Name M Book

233015 െചറുകിട നാമമാ�ത
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസനം

07/18-19

233156 െചറുകിട നാമമാ�ത
കർഷകരുെട ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസനം

26/18-19

ഫയൽപരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു.

വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ
�പകാരം ഉ�ത്ആയിരു�ി�.



മൂല�നിർണയസാ��പ�തം കാണുവാൻസാധി��.

മൂല�നിർണയസാ��പ�ത�ിൽ
ഫയൽന�ർ, �പവർ�ിയുെട
ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

മൂല�നിർണയസാ��
പ�ത�ിൽM Book no. െത�ായ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

Action Plan ഇ�ായിരു�ു.

മ�ർ േറാൾ 233015ഫയലിെല മ�ർ േറാൾ
കൃത�മായിരു�ു.

233156ഫയലിെല മാ�ർ േറാളിൽ
11 െവ�ി തിരു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ു.(6912-16, 9514)

ജനകീയഎ�ിേമ�് ജനകീയഎ�ിേമ�് കാണുവാൻ
സാധി�ി�.

േഫാേ�ാ േഫാേ�ാ ഒ�ുംതെ�കാണുവാൻ
സാധി�ി�.



ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ ഇ�ായിരു�ു

ൈസ�്ഡയറി 233156എ�ഫയലിൽൈസ�്
ഡയറി ഉ�ായിരു�ു.

233015എ�ഫയലിൽൈസ�്
ഡയറിയിൽ AS no., TS no.,ഇവ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

കുടിെവ�ം, �പഥമശു�ശൂഷകി�്,
ഷീ�് ഇവകി���എ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

VMCസ�ർശനകുറി�് കാണുവാൻസാധി�ി�.

െതാഴിലാളികള�െട
സാ��പ�തം

ഉ�ായിരു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് കാണുവാൻസാധി�ി�

�പവർ�ി േഡ�് ൈസ�്ഡയറി �പവർ�ിതുട�ിയ
േഡ�് 02/07/2018

ൈസ�്ഡയറിയിൽ �പവർ�ി
അവസാനി�ത് 20/10/2018



കവർ േപജിൽ �പവർ�ിആരംഭി�
േഡ�് 02/07/2018

കവർ േപജിൽ �പവർ�ി
അവസാനി� േഡ�് 18-10-2018

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ



Observations Solutions

ൈജവേവലി ഒരു ഭൂവുടമയുെട
വീ�ിൽ മാ�തേമകാണുവാൻ
സാധി����

( േ�തസ�ാ�, േജാൺപു�ൻ
വിള വീട്,അ�ല�ും ഭാഗം -
10m)

ൈജവേവലിഈട് നിൽ�ു�
രീതിയിൽ നിർ�ി�ുക.

മ�് ക�ാല ഇടി�� ഷീ�് േവലി
കി�ിയതായി ക�ു.

(അ�ിളി,സൂരജ് ഭവനം,
അ�ല�ും ഭാഗം)

ആവശ�മു� �പവർ�ിഏത്
എ�് കെ��ിഅവർ�് മാ�തം
േവ� �പവർ�ി െചയ്തു
െകാടു�ുക.

ചുരു�ം ചില വീടുകളിൽ മാ�തേമ
കൃത�മായഅളവിൽ മൺകല
കാണുവാൻസാധി����.

ഈവീടുകളിൽ
നിർ�ി�ിരി�ു�ത് േപാെല മ��
വീടുകളിലും മൺക�ാല
നിർ�ി�ുവാൻ െതാഴിലാളികൾ
�ശ�ി�ുക.

ചിലൈസ��കളിൽകൂടുതൽ
അളവിൽക�ാല
നിർ�ി�ിരി�ു�ു.

( ഭവാനി, േമളടിേശരിൽ,
അ�ല�ും ഭാഗം)

ഇ�രം �പവർ�ികൾ
നിരു�ാഹെ�ടുേ��തും
ആണ.്

ഫയലിൽ പറ��ല�്അ�
�പവർ�ി െചയ്തിരി�ു�ത.്

േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് കൂടുേ�ാൾ
തെ�ഏെതാെ� ഭൂമിയിലാണ്
�പവർ�ിആവശ�മു�ത്എ�്
എ�് മന�ിലാ�ിഅത്



നിർേ�ശി�ുക.

ആവർ�നസ�ഭാവമു� ഉ�
െതാഴിലുകൾക�ു.

(മായാ േദവി, പറ�ിൽ
പു�ൻവീട്)

ഭാവിയിൽ ഇ�രം �പവർ�ികൾ
െച�ാതിരി�ുക.

േഫാ�സ് �ഗൂ�് ഡിസ്കഷൻകെ��ിയവിവര�ൾ.

 10അവകാശ�െള�ുറി�് െതാഴിലാളികൾ�്അവേബാധം
ഇ�ായിരു� .ു

 െതാഴിലി�ായ്മ േവതനെ�കുറിേ�ാ, മ�് െതാഴിലിട
സൗകര��െള�ുറിേ�ാ െതാഴിലാളികൾ�്അറിയി�ായിരു� .ു

 ഭൂരിഭാഗം െതാഴിലാളികള�ം 60വയ�ിന് മുകളിൽ ഉ�വരാെണ�ും.
ഇവർ�് കിണർ െവ�് േപാെലയു�കഠിനമായ േജാലികൾ െച�ാൻ
കഴിയി�എ�ുംഅഭി�പായെ���.

 വീട് നിർ�ാണം േപാലു� െതാഴിലുകൾവീ��കാർ െതാഴിലുറ�്
െതാഴിലാളികെള വിശ�സിേ�ൽപി�ി� ഇ�എ�് െതാഴിലാളികൾ
തെ�അവകാശെ���.

 ശാസ്താംനട –സിനിമ പറ�് േറാഡ് കാട് മൂടെ��ിരി�ു� .ുഇവിെട
ച��ചവറുകള�ം മ��ം യാ�ത�ാർ നിേ�പി�ു� .ുവിദ�ാർഥികൾ�്
േപാലും സുര�ിതമായി യാ�ത െച�ാൻ പ�ാ�അവ�യാണ്.
ആയതിനാൽഈഭാഗ�ൾകൃഷിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുകേയാ മ��
െച�ണെമ�്അഭി�പായെ���.



കെ��ിയവർ�ുകൾ

 Health Centerചു��മായിആയി വളെരഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മ�്
തരിശായി കിട�ു� .ുഈവസ്തു കൃഷി�ായി �പേയാജനെ�ടു�ാം.

 നറി�ിറ വൃ�ിയാ�ൽ.

 Dകിണർ ഭാഗെ�ഓട നിർമാണം.

 യേശാധരൻ, േകാ��റ��ിൽപുതിയ കുളം നിർ�ാണം.

 കിണർ നിർ�ാണം.

As Per M Book. 233015. M Book – 07/18-19

No. L B D Volume Rate Amount

Type 1 മൺ
ക�ാല

1 494 0.5 0.75 185.25 157.46 29169.46

Type 2 മൺ
ക�ാല

1 857 0.5 0.75 321.375 105.69 33966.12



കുഴി 590 0.7 0.7 0.5 144.55 105.69 15277.48

ൈജവേവലി 1 765 1.5 1147.5 8.31 9535.725

Total Amount = 87948.78

As Per Field

No. L B D Volume Rate Amount

Type 1 മൺ
ക�ാല

1 180 0.5 0.7 63 157.46 9919.98

Type 2 മൺ
ക�ാല

1 872.5 0.5 0.7 305.375 105.69 32275.08

കുഴി 350 0.7 0.7 0.5 85.75 105.69 9062.9175

ൈജവേവലി 1 10 1.5 15 8.31 124.65

Total Amount = 51382.6275

Amount Lost = 36566.152

As Per M Book. 233156. M Book 26/18-19

No. L B D Volume Rate Amount

മൺ
ക�ാല

1 110
0

0.
5

0.7
5

412.5 105.6
9

43597.12
5

കുഴി 77
5

0.7 0.
7

0.5 189.87
5

105.6
9

20067.89



ൈജവേവ
ലി

1 111
0

1.5 1665 8.31 13836.15

Total Amount = 77501.165

As Per Field

No. L B D Volume Rate Amount

മൺക�ാല 1 608 0.5 0.7 212.8 105.69 22490.832

കുഴി 190 0.7 0.7 0.5 46.55 105.69 4919.87

ൈജവേവലി

Total Amount. = 27410.702

Money Lost. =
50090.463

Total Money Lost =
86656.615




















