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ആമുഖം

   
           അവിദഗ ്�കായികേജാലികൾെച���തിന ്
സ��തയു��പായപൂർ�ിയായഅംഗ�ൾഉൾ െ�ടു��ഗാമീണകുടുംബ�ിന ്
ഒരുസാ��ികവർഷ�ിൽ 100
ദിവസെ�െതാഴിൽഉറ�ാ�ു�തിനു�നിയമമാണേ്ദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�ന്ിയമം-
2005 National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).
ഈനിയമ�ിെ�അടി�ാന�ിലാണ ്ഈപ�തി�പവർ�ി�ു�ത.് 2005
െസപ�്ംബറിൽ ഇ��ൻപാർലെമ�പ്ാസാ�ിയഈനിയമംെസപ�്ംബർ 7 ന ്
നിലവിൽവരികയുംജ�ു -
കാശമ്ീർഒഴിെകയു�ഇ��യിെലഎ�ാസം�ാന�ളിലുംബാധകമാ�ുകയുംെചയത്ു.
തുട��ിൽഇ��യിെല 200ജി�കളിൽമാ�തമായിരു� �ുപാബല��ിൽവ�െത�ിലും
2008ഏ�പിൽ 1 മുതൽരാജ�െ�മുഴുവൻജി�കളിേല�ുംഈപ�തിവ�ാപി�ി��.          

.  പ�തിയുെട  ലക ്ഷ�ം :  

അവിദഗ�്െതാഴിലാളികുടുംബ�ൾ�െ്താഴിൽസുര�ിതത�ംല��മാ�ിയി���ഈപ
�തിയിൽഒരുകുടുംബ�ിന ്ഒരുസാ��ികവർഷം 100
െതാഴിൽദിന�ൾസ��ംനാ�ിൽഉറ��നൽകു�േതാെടാ�ം; ഉതപ്ാദനവർ�നവ,്
�ിരആസത്ിസൃഷട്ി�ുക, പരി�ിതിസംര�ണം,
ജീവിതനിലവാരംഉയർ�ുകഎ�ീല���ള�ംഉ�.്ഈപ�തിയിൽ,
�ഗാമസഭകള�െടവർ�ി�പ�ാളി�ംകൂടാെത,സാമൂഹികഓഡി�ിംഗ,്
പ�ാളി�ആസൂ�തണം,
നട�ി�ിലുംേമൽേനാ��ിലുംതേ�ശ�ാപന�ള�െടവർ�ി�ഉ�രവാദി�ംഎ�ീകാ
ര��ളാൽജനകീയമായഅടി�റനിലവിൽവരു� .ു െതാഴിലിനു�മൗലികാവകാശവും,
മിനിമംകൂലിയും,
സ�്തീകൾ�ുംപുരുഷ�ാർ�ുംതുല�േവതനവുംഉറ��നൽകു�ുഎ�സവിേശഷതയുംഈ
പ�തിയുെട�പധാനഗുണ�ളാണ ്.ഈപ�തിേക��സം�ാനസർ�ാരുകള�േടയും�തിതല
പ�ായ�ുകള�േടയും, െപാതുജ�ള�േടയുംസഹകരണേ�ാെടയാണ ്
നട�ിലാ�ു�ത.്കൂടാെതഈപ�തിനട�ി��മായിബ�െ��ഒ�നവധിചുമതലകള�ംഉ�
രവാദി��ള�ംപാലിേ��വയായി���.്
േക��െതാഴിലുറ�ക്ൗൺസിൽ, േക��െതാഴിലുറ�ഫ്�എ്�ിവയുെടരൂപവതക്രണം.
സം�ാനെതാഴിലുറ�ക്ൗൺസിൽ,
സം�ാനെതാഴിലുറ�ഫ്�എ്�ിവയുെടരൂപവതക്രണം.െതാഴിൽരഹിതഅലവൻസ�ിതര
ണം,
െതാഴിലിനിെടസംഭവി�ു�അപകട�ൾ�ച്ികി�ാസഹായം.െതാഴിലിനിെടയു�ാകു�
മരണ�ിന ്25,000/- രൂപഎകസ്േ്�ഗഷ�, ചികി�ാെചലവുകൾഎ�ിവയുെടനിർ�ഹണം.
െതാഴിൽ�ല�ളിൽകു�ികെളപരിചരി�ു�തിന ്സൗകര�ം,കുടിെവ�ം,
�പാഥമികചികി��ായു�മരു�ുകള�െടസ�ീകരണം.േജാലിയുെടേമാണി�റിംഗ,്
മൂല�നിർ�യംഎ�ിവയുംസം�ാന�ിെ�ചുമതലകളിൽെപടു�വയാണ ്.
ഓേരാജി�യിേല�ുംആവശ�മായജി�ാേ�പാ�ഗാംേകാർഡിേന�െറനിയമി�ു�തഅ്ത�ം



�ാനസർ�ാറുകൾആണ.്ജി�ാകളകട്ർ,
 ജി�ാപ�ായ�ച്ീഫഎ്കസ്ിക���ീവഓ്ഫീസർ,
ത�ുല�റാ�ിലു�ഉേദ�ാഗ�ർതുട�ിയവരിൽആര ്
േവണെമ�ിലുംജി�ാേ�പാ�ഗാംേകാർഡീേന�ർആകാവു�താണ ്.
ഇ�രംഉേദ�ാഗ�ർ�ാണ ്
പ�തിയുെടനിർ�ഹണ�ിേ�യുംഏേകാപന�ിേ�യുംചുമതല.
നിർ�ഹണഏജൻസികള�െടപ�തികൾ�ജ്ി�ാപ�ായ�ാണ ്
അംഗീകാരംനൽേക�ത.്ഓേരാവർഷവുംെതാഴിലിനു�ബജ�ത്�ാറാ�ൽ,
അംഗീകാരംലഭ�മാ�ൽ,
പ�തിയുെട�പവർ�ന�ള�െടഏേകാപനംഎ�ിവജി�ാേ�പാ�ഗാംേകാർഡിേന�റുെടേനതൃ
ത��ിലാണന്ട�െ�ടു�ത.്
�ഗാമപ�ായ�ുകള�െടപ�തിനിർേ�ശ�ള�െടഏേകാപനം,
അവെയേ�ാ�പ്�ായ�ിെ�നിർേ�ശ�ള�മായിസമന�യി�ി�േ്�ാ�ത്ലപ�തിനട�ി
ലാ�ു�തിെ�ചുമതലേ�ാ�ിെലേ�പാ�ഗാംഓഫീസർ�ാണ ്.
െതാഴിലവസര�ള�ംഅതത �ുപേദശ�ളിെലെതാഴിലിനു�ആവശ�വുംത�ിൽെപാരു�
െ�ടു�ുേ�ാഎ�പ്രിേശാധി�ുക, പണ�ിെ�കണ�ുകൾസൂ�ി�ുക,
�ഗാമസഭാമുഖാ�രംസാമൂഹ�ഓഡി�ന്ട�ുക,
അതിൽഉ�യി�െ�ടു�ആേ�പ�ളിൽനടപടിസ�ീകരി�ൽതുട�ിയവയുംേ�ാ
�േ്�പാ�ഗാംഓഫീസറുെടചുമതലകൾആണ ്.
കൂടാെതെതാഴിലിനായിരജി�ർെച�െ�ടു�അേപ�കരുെടഏേകാപനവുംേ�ാ�േ്�പാ
�ഗാംഓഫീസറുെടചുമതലകളിൽഉൾെ�ടു�വയാണ ്.
പ�തിയുെടഗുണേഭാ�ാ�െളകെ��ു�തിേല�ാവശ�മായസഹായ�ൾ,
വികസന�പവർ�ന�ള�െടശുപാർശ,
സാമൂഹ�ഓഡി�ന്ട�ുകഎ�ത�്ഗാമസഭകൾവഴിയാണ ്നട�െ�ടു�ത.്
പ�ായ�ുതല�ിലു��ാപന�ളാണ ്പ�തിയുെടആസൂ�തണം,
നട�ി�എ്�ിവയുെടമുഖ�അധികാരി.കൂടാെതഏെ�ടു�ുവാൻകഴിയു�എ�ാേജാലികള�
െടപ�ികയും,
അതിനു�വികസനപ�തിയും�ഗാമപ�ായ�ത്�ാറാേ��വയാണ ്.േ�ാ�പ്�ായ
��്ഗാമപ�ായ�ുകള�െടപ�തികൾ�ന്ൽകുകയും ;ജി�ാപ�ായ�ിെ�അനുമതി
�ായിനൽകുകയും ,
അതിെ�അംഗീകാര�ിനുേശഷംനിർ�ഹണ�ിനായിനൽകുകയുംേവണം.
അ�ൗ�ുകള�െടസൂ�ി�,് മ�ർേറാളിേ�യുംസാധങള്�േടയുംസൂ�ി�,്വിദഗ�്/
അവിദഗ�്െതാഴിലാളികള�െടേവതനവിവര�ൾ�പവർ�ികള�െടഅളവത്ി�െ�ടു�ു�തി
െ�ഘടന,
പണംനൽകൽതുട�ിയകാര��ളിൽസുതാര�തയുംഅവജന�െളഅറിയി�ുക,
തുട�ിയവഈപ�തിയുെടസവിേശഷതകളിൽെപടു� .ു
കൂടാെതബാ�അ്�ൗ��ഴിേയാേപാ�ഓ്ഫീസ�ഴിേയാേജാലി�ാർ�ു�േവതനംനൽകു
�തിനു�ാസാധ�തയുംഈനിയമ�ിൽപറയു� .ു
സ�്തീ-പുരുഷ�ാർ�മ്ിനിമംകൂലി (271/- രൂപ)
തുല�േവതനംഉറ�ന്ൽകുെമ�തുംഈപ�തിയുെടമാ�തം�പേത�കതകളിൽെപടു� .ുനിര�
രംെപാതുജനജാ�ഗത�ായസ്ാമൂഹികഓഡി�ന്ട�ുകഎ�തുംഈനിയ�ിേ�യുംപ�തി
യുേടയും�പധാനസവിേശഷതകൾആണ ്.

 േസാഷ�ൽ    ഓഡി� :്   



 േസാഷ�ൽഓഡി�േ്ദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�പ്�തി�പകാരം�ഗാമപ�ായ��്പേദശ
�ന്ട�ിലാ�ു�എ�ാ�പവൃ�ികള�ംേസാഷ�ൽഓഡി��ിേധയമാ�ണെമ�നിയമ�ിെല
17 ര�ാംവകു�ന്ിഷക്ർഷി�ു� .ു
പ�തി�പവർ�നെ���ിയുംെപാതുധനംെചലവഴി�ു�തപ്�ിയുംപൗരസമൂഹംനട�ു
�പരസ�വുംസ�ത��വുമായപരിേശാധനയാണേ്സാഷ�ൽഓഡി�.്െതാഴിലുറ�ന്ിയമ�പകാ
രംവർഷ�ിൽര�ുതവണേസാഷ�ൽയൂണി��്ഗാമസഭകൾഎ�ാവാർഡിലുംനടേ��താ
ണ.്േസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭനവസാമൂഹികകണെ�ടു�എ്�തിലൂെടഉേ�ശി�ു�ത.്�പ
വർ�ി�ല�ൾഅഥവാവർ�ൈ്സ��കൾേനരി�സ്�ർശി��െതാഴിലുറ�െ്താഴിലാളിക
ൾഓടുംനിർവഹണഉേദ�ാഗ�േരാടുംഅഭിമുഖംനട�ിയതിലൂെടയുംലഭ�മായേരഖകള�െട
വിശദപരിേശാധനയിലൂെടയുംലഭി�ു�വിവര�െളേ�കാഡീകരി��്ഗാമസഭകള�െടെപാതു
സമൂഹെ�അറിയി�ുകഎ�താണ.്
ഇ�പകാരംലഭി�ു�വിവര�ള�െടയും�ഗാമസഭകളിൽഉയരു�െതാഴിലുറ�െ്താഴിലാളികള�
െടഅഭി�പായ�ള�െടയുംനിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രുെടഅഭി�പായ�ള�െടഅടി�ാന�ിൽ
മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ�ഗാമീണെതാഴിലുറ�പ്�തിയുെടനട�ി�ിെലസുതാര�തയുംഉ�ര
വാദിത�വും  എ�താണേ്സാഷ�ൽഓഡി�അ്ഥവാകണെ�ടു�ല്��മിടു�ത.്
വസത്ുതാപരമായകെ��ലുകൾലൂെടെതാഴിലുറ�പ്�തിയുെടഗുണേഭാ�ാ�ളായ
�ഗാമീണജനതയുെടഉ�മന�ിനുംപ�തിയുെടെമ�െ���പവർ�ന�ിനുംേസാഷ�ൽഓ
ഡി�സ്ാധ�മാകു� .ു.                  

 േസാഷ�ൽഓഡി��്പ�കിയ : 

 (1)പ�ാ�ലംഒരു�ൽ  
:    
     േ�ാ�ത്ല�ിലും  
 �ഗാമപ�ായ�ത്ല�ിലുംനിർവഹണഉേദ�ാഗ�ർപ�ായ�െ്സ�ക�റിമ��നിർ�ഹണ
ഉേദ�ാഗ�ർ,  തുട�ിയവരുമായികൂടിയാേലാചി�  ്
 തുടർ�പ�കിയകൾആസൂ�തണംെച��കയുംേസാഷ�ൽഓഡി�ത്ീയതിനി�യി�ുകയുംെച
���ു  

. (2)ഫയൽപരിേശാധന :

         
േസാഷ�ൽഓഡി��്പ�കിയആരംഭി�ിരി�ു�തീയതി�മ്ുൻപു�ആറുമാസകാലയളവിൽ
വാർഡിെലഫയലുകൾ,  എ�ിേമ�,്
 അേതാെടാ�ംഅനുബ�േരഖകള�ംസൂ�മ്മായിപരിേശാധി�ു� .ു

  (3)   �പവർ�ിതലപരിേശാധന:
     
ഓേരാ�പവർ�ിയുംഎ�ിേമ�ിൽ�പതിപാദി�ു�അളവിലുംനട�ിലാ�ിയി���എ്�ുംഗു
ണഫല�ിന��ാപത്ിതി�െ�ടു�ുക��ം    
 െതാഴിലിട�ളിൽെതാഴിലാളികൾ�ആ്വശ�മായആനുകൂല��ള�ംലഭി�ി��േ�ാഎ�പ്രി
േശാധി�ു� .ു                      

(4)വീട�ീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണം:



 പ�തിഗുണേഭാ�ാ�ള�െടവീട�ീടാ�രംെച�േനരിൽക�പ്�തിയുെടനിർവഹണെ�
 കുറി��ംഗുണഫലെ�കുറി��മു�അഭി�പായ�ള�ംനിർേ�ശ�ള�ംസ�രൂപി�ു� .ു 

(5) െതളിവേ്ശഖരണം:
               ഫയൽപരിേശാധന, �പവർ�ി�ലപരിേശാധന,
 വീടുവീടാ�രംഉ�വിവരേശഖരണംതുട�ിയഓഡി��്പ�കിയകെ��ലുകള�െടവസത്ുനി
ഷഠ്മായെതളിവേ്ശഖരണംനട�ു� .ു

(6)സാമൂഹികേബാധവൽ�രണം:

         
 സാമൂഹ�ഇടെപടലുകളിലൂെടപ�തിവിജയംഉറ��വരു�ിപൗരേബാധംഉയർ�ുകയുംേസാ
ഷ�ൽഓഡി��്പ�കിയവിജയി�ി�ുകയുംെച���തിനാവശ�മായേബാധവൽ�രണ�പവർ
�ന�ൾനട�ിലാ�ു� .ു

(7) റിേ�ാർ�ത്�ാറാ�ൽ

            േസാഷ�ൽഓഡി��്പ�കിയയിെലകെ��ലുകള�ംനിഗമന�ള�ം,
നിർേ�ശ�ള�ംേസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭയിൽചർ�െചയത്അംഗീകാരംനട�ു�തിനാവ
ശ�മായകരടറ്ിേ�ാർ�ത്�ാറാ�ു� .ു

(8) േസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭ

     
 പ�ാ�ലംഒരു�ൽചർ�യിൽനി�യി�െ��ദിന�ിൽസൗകര��പദമായ�ല��്ഗാമ
സഭേചർ�ക്രടറ്ിേ�ാർ�അ്വതരണവും, നിർേ�ശ�ള�ം,തിരു�ൽ  �പ�കിയകള�ം,
അംഗീകാരംേനടിെയടു�ുകയുംതുടർനടപടികള�ംൈകെ�ാ��� .ു

(9)അനുബ�നടപടികൾ(ആ�ൻേട�ൺ)

       േസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭയിൽഎടു�
 തീരുമാന�ള�െടയുംനിർേദശ�ള�െടയുംഅടി�ാന�ിൽഎടു�അ്നുബ�നടപടിക
ൾഅടു�േസാഷ�ൽഓഡി��്ഗാമസഭയിൽചർ�െച��� .ു

 േപാരുവഴി�ഗാമപ�ായ�്

 െകാ�ംജി�യിെലകു��ൂർതാലൂ�ിെലശാസത്ാംേകാ�േ�ാ�ിൽഉ�ഒരു�ഗാമപ�ായ
�ാണേ്പാരുവഴി.1963-
ലാണേ്പാരുവഴിപ�ായ��ൂപീകൃതമായത.്ശാസത്ാംേകാ�പ�ണ�ിൽനി�ുംഏകേദശം
നാലക്ിേലാമീ�ർവട�ുമാറിശാസത്ാംനടഎ��ല�ാണപ്�ായ�ഓ്ഫീ�ഥ്ിതിെച
���ത.്ആദ�െ��പസിഡ�ത്ാഴ�ുരാമച��ൻഉ�ി�ാൻആണ.്വിസത്ൃതമായകു�ും
െചരിവുകള�ംവിശാലമായതാഴ�രകള�ംഉയർ�കു�ിൻപുറ�ള�ംഎ�ാംഇടകലർ�മ്േനാഹ



രമായഭൂ�പകൃതിയാണഇ്വിടുെ��പേത�കത.  

 ചരി�തം

 േപാരിെ�യുംവീറിെ�യുംചരി�തംആേവാളംപറയാറു�നാടാണേ്പാരുവഴി.കട�രാജാവും
ശൂരരാജാവുംേപാരിനേ്പായവഴിയാണേ്പാരുവഴിയായിരൂപെ��ത.്�ദാവിഡപഴമയുെടശ�ി
യുംസ�ാധീനവുംഈ�പേദശ�ിെ�പാര�ര�മായിഅലി�ുേചർ�ിരി�ു� .ുകാവുകള�െട
യുംകുള�ള�െടയുംനാടാണേ്പാരുവഴി.പ�ി�ലാർേപാരുവഴിയുെടവടേ�അതിരായിഒഴു
കു� .ുേകരള�ിെലഏകദുേര�ാധനേ��തംആയെപരുവിരു�ിമലനടഇവിെടയാണ�്ി
തിെച���ത.്
വാർഡ 1്4ക�ലടിവട�്

ഫയൽെവരിഫിേ�ഷൻറിേ�ാർ�്

1.WORK CODE : LD/ 237276

WORK NAME :െചറുകിടനാമമാ�തകർഷകരുെടഭൂമിയിൽഇടെപടൽ�പവർ�നം.

YEAR :2018-19

2.WORK CODE :LD/234587



WORK NAME:െചറുകിടനാമമാ�തകർഷകരുെടഭൂമിയിൽകൃഷിെയാരു�ൽ

WORK CODELD / 237276 WORK CODEL/D234587

കവർേപജ്

എഎംസി�പകാരമു�

കവർേപജഫ്യലിൽഇ�.

AMC �പകാരംമു�കവർേപജക്ാണാൻസാധി�ി�

െച�ല്ി�ഓ്ഫേ്ഡാ

ക��െമ�

െച�ല്ി�ഓ്ഫ്

േഡാക��െമ�റിഫയലിൽ

ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�.

െച�ല്ി�ക്ാണാൻകഴി�ി�.

വാർഷികപ�തിേരഖ

വാർഷികപ�തിേരഖഫയലിൽസൂ�ി�ി��

�.്
വാർഷികപ�തിേരഖ ഇ�.

എ�ിേമ�ആ്ൻ�ി

ൈസൻ

വിശദമായഎ�ിേമ�േ്കാ�ിഉൾെ�ടു�ി

യിരു�ുഅതിൽ

ഉേദ�ാഗ�രുെടസീലുംഒ��ം

ഉ�ായിരു� .ു

എ�ിേമ�ൽ്

സീൽ, ഒ�എ്�ിവേരഖെ�ടു�ിയി���യിരു�ൂ

സാേ�തികഅനുമതി

സാേ�തികഅനുമതിേരഖകൾ

ഉ�ായിരു�ുഅതിൽഎഇയുെടഒ�ഉ്�ാ

യിരു� .ു
എ�ാൽസീൽ,േഡ�ഇ്�ായിരു� .ു

.

സാേ�തികാനുമതിയുെടപകർ�ക്ാണാൻസാധി��



വർ�അ്േലാേ�

ഷൻേഫാം

വർ�അ്േലാേ�ഷൻ

േഫാം

ഫയലിൽഉൾെ�ടു�ിയി

രു�ി�

വർ�അ്േലാേ�ഷൻേഫാം

ഫയലിൽഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി�

മ�ർേറാൾ

7മ�ർ

േറാൾഉ�ായിരു� .ു
പ�ായ�്

െസ�ക�റിബിപിഒഎ�ിവ

രുെട

ഒ�സ്ീലഎ്�ിവകാണാൻ

സാധി��െതാഴിലാളികള�

െടേവതനം,

േപര,് ഒ�ഹ്ാജർ,
ആയുധവാടക,

ദിവസ�ൂലിഎ�ിവ

കൃത�മായിരു� .ു
ഹാജർൽ

7െവ�ിതിരു�ലുകൾഉ

മസേ്�ടാൾഉ�ായിരു� .ു

േമ�ിെ�േപര,് ഒ�,്
തീയതിഎ�ിവമസേ്�ടാളിൽ

ഉ�ായിരു� .ു

ഭരണാനുമതി

െസക��ർനി�ല്ഭി�േകാ�ിഉ�ായിരു� .ു ഭരണാനുമതിയുെടപകർ�ഇ്�ായിരു�ു

സംേയാജിതപ�തി സംേയാജിതപ�തിഅ�. സംേയാജിതപ�തിഅ�.

ഡിമാൻഡആ്�ിേ�

ഷൻേഫാം

െതാഴിൽഅേപ�േഫാം

ഇ�ായിരു� .ു

െതാഴിൽഅേപ�േഫാം

ഇ�ായിരു�ു



�ായിരു� .ു

േരഖെ�ടു�ലുകൾഒ

�ുമി�ാ�

ഒരുമ�ർേറാൾഉ�ായി

രു� .ു

െമഷർെമ�ബ്ു�്

എംബു�ന്�ർ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.എ.
ഇ,

ഓവർസിയർഎ�ിവരു

െടഒ�്

ഉ�ായിരു� .ു
എ�ാൽസീൽ

ഇ�ായിരു� .ു

എംബു�ിൽപൂർ�ീകരണ�പവർ�ന

വുമായിബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�രുെടസീൽ,ഒ�,് േഡ�എ്�ിവ

േരഖെ�ടു�ിയിര�ു

മ�േ്റാൾമൂവെ്മ

��്ി�/്

ഫയൽ�ടാ�ിം

ഗേ്ഫാം

മ�േ്റാൾമൂവെ്മ��്ി�/്

ഫയൽ�ടാ�ിംഗേ്ഫാം

ഇ�ായിരു� .ു

മ�േ്റാൾമൂവെ്മ��്ി�/്

ഫയൽ�ടാ�ിംഗേ്ഫാം

ഇ�ായിരു� .ു

ജിേയാടാഗേ്ഫാേ�ാ

�ഗാഫ്

ജിേയാടാഗേ്ഫാേ�ാസഇ്

�ായിരു�ു

ജിേയാടാഗേ്ഫാേ�ാസക്ാണാൻസാധി�ി

�

േവജല്ി�്

േവജല്ി�ക്ാണാൻസാധി

�ി�.
േവജല്ി�ക്ാണാൻസാധി�ി�.



FTO

എഫ.് ടീ.ഓഇ�ായിരു�ു എഫ.് ടീ.ഓഇ�ായിരു�ു

േറായൽ�ി

കരംഒടു�ിയരസീത,്
േറഷൻ

കാർഡേ്കാ�ിഉടമയുെട

സ�തപ�തംഇവ

അേപ�േയാെടാ�ംകാ

ണാൻ

സാധി��.

കരംഒടു�ിയരസീത,് േറഷൻ

കാർഡേ്കാ�ിഉടമയുെട

സ�തപ�തംഇവ

അേപ�േയാെടാ�ംകാണാൻ

സാധി��.

മൂല�നിർണയസാ

��പ�തം

മൂല�നിർണയസാ��പ�തംഉ�ായിരു� .ു
കാണാൻ

സാധി�വ

�പവർ�ിയുെടേപര,് �പവർ�ിന�ർ,
�പവർ�ി

തുട�ിയതീയതി,
�പവർ�ിഅവസാനി�തീയതി.



�പവർ�ി

പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

�പേത�കമായി�പവർ�ി

പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം

കാണാൻസാധി�ി�.

വർ�ക്ം�ിഷൻസർ�ിഫി�

�ക്ാണുവാൻസാധി�ി�.

ൈസ�ഡ്യറി ൈസ�ഡ്യറിഉ�ായിരു� .ു െച�്

ലി�,്േ�പാജകട്മ്ീ�ിംഗഎ്�ിവ

പൂരി�ി�ഇ്രു� .ു െതാഴിൽ

ഉപകരണ�ള�െടവാടകവിജിലൻസ്

ആൻഡേ്മാണി�റി��ി�ി

റിേ�ാർ�എ്�ിവകാണാൻ

സാധി��.സ�ർശക കുറി�്

പൂരി�ി�ത്ായികാണെ���.

ൈസ�ഡ്യറികാണുവാൻസാധി��

വിജിലൻസ&്േമാണി�റി��ി�ിറിേ�ാർ�ക്ൃത�മായി

സൂ�ിചി���ായിരു� .ു

െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തംഉ�്

േ�പാജകട്മ്ീ�ിംേ�ാ�ീസക്ാണുവാൻസാധി��.

േസാഷ�ൽഓഡി�റ്ിേ�ാർ�് േസാഷ�ൽഓഡി�റ്ിേ�ാർ�്

ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�

േസാഷ�ൽഓഡി�റ്ിേ�ാർ�ക്ാണുവാൻസാധി�ി�



�പവർ�ിതലപരിേശാധന: റിേ�ാർ�്
1.ഖദീജ,ക�ിവിള
െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 1274
സർേ�ന�ർ:124/15
*എംബു��്പകാരം 6 െസ��ൽമ�ൾ, ചീനി,വാഴഎ�ിവകൃഷിെചയത്ിരി�ു�ു
* മൺക�ാല (l=55 m, b=35cm, d=30cm) നിലനിൽ�ു�ു
2.ഹബീബസ�ീർ,ക�ിവിള
െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 2645
സർേ�ന�ർ:126/1-3
* 30 െസ��ൽചീനികൃഷിെചയത്ിരി�ു�ു
* 15 മീ�റിൽമൺക�ാലഭാഗികമായിനിലനിൽ�ു� (ുഎംബു�ിൽ 65 മീ�ർ )
*എംബു��്പകാരം 100കുഴികൾആണഉ്�ത.്പേ�കുഴികൾമ��മൂടിയഅവ�യിൽ
30എ�ംകാണെ�ടു� .ു

3. നസീമ, ചിറയുെടെത�തിൽ
െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 13 31
സർേ�ന�ർ :123/11-188
*എംബു��്പകാരംകൃഷി 43 െസ� ,് മൺക�ാല 200 മീ�ർ,ൈജവേവലി 110 മീ�ർ,കുഴി
290.
43 െസൻടിൽ  കൃത�മായുംകൃഷികാണാൻകഴി�ി�.ൈജവേവലിപൂർ�മായുംഇ�.
* മൺക�ാല( l= 28.3, d=40cm, b=25cm ),
(L=33m, b=40cm, d=30cm), (l=50m, b=50cm, d=60cm)(40 l)
എ�ീഅളവുകളിൽമൺക�ാലനിലനിൽ�ു� .ുനിലവിൽ 151.3
മീ�റിൽമൺക�ാലകാണെ�ടു� .ു

4.ൈലലാബീവി. പാലവിളെത�തിൽ
െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 4 0 1 3
സർേ�ന�ർ:59/9-1
* M book �പകാരം 47 െസ�ക്ൃഷി�ഒ്രു�ിയിരു� .ു
നിലവിൽകൃഷിഒ�ുംകാണാൻകഴി�ി�.
*കുഴി :
M book: 50എ�ം
18കുഴികൾകൃഷിേയാഗ�മായിരി�ു� .ു5എ�ംഉപേയാഗശൂന�മായി�ിട�ു� .ു
*എംബു�ിൽ 255 മീ�ർനീളമു�മൺക�ാലയിൽ 13.3
മീ�ർമാ�തംകൃത�മായഅളവിൽകാണെ�ടു� .ു 45 മീ�ർനീളമു�മൺക�ാല (b=30, d=40)
അളവിലുംകാണെ�ടു� .ു

5.സൗദാബീവി,  മുകള�വിള  വട�തിൽ
െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 26 20
സർേ�ന�ർ:61/3-4-2
*ൈജവേവലിഇ�
*100കുഴികൾഉ�തിൽ63എ�ംകൃഷിേ��ാഗ�മാ�ിതീർ�ിരി�ു� .ു
* ഭൂമികൃഷിേയാഗ�മാ�ിയിരി�ു� .ു

6.ഷീജ,  ഇ��െക��ംവിള
സർേ�ന�ർ:124/6-3



മൺക�ാല :
* l=50m, b=45cm, d=50സിഎംഅളവിൽമൺക�ാലനിലനിൽ�ു� .ു
*30
കുഴികൾനിലനിൽ�ു� .ു.ബാ�ിയു�വ�ലപരിമിതിമൂലംനിക�ികൃഷിെചയത്ിരി�ു
� .ു
*3 െസ��ൽചീനിവാഴഎ�ിവകൃഷിെചയത്ിരി�ു�ു

7. പാ�ു�ബീവി,  മുജീബമ്ൻ�ിൽെതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 2646
*ൈജവേവലിഇ�
*325 m നീളംപറ�ിരി�ു�മൺക�ാലയിൽ 60
മീ�ർനീളമു�മൺക�ാലമാ�തമാണന്ിലനിൽ�ു�ത.്
*എംബു��്പകാരമു� 22 െസ��ൽകൃഷിഒ�ുംനിലനിൽ�ു�ി�.
* മൺക�ാലനിക�ിമതിൽെക�ിയിരി�ു� .ു

8. നസീമ, ചിറയുെടെത�തിൽ
െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 27 10
സർേ�ന�ർ: 21/00, 00/75
*ൈജവേവലിഇ�
* മൺക�ാലയ�്പ്കരംവയലിൽപണേകാരിയിരി�ു� .ു
* 76 െസ�ക്ൃഷിേയാഗ�മാ�ിയിരി�ു� .ുവാഴ,  ചീനിമുതലായവകൃഷിെചയത്ിരി�ു� .ു

9.ൈലല, മുകള�വിള  വട�തിൽ
സർേ�ന�ർ: 6/40, 1/72
*ൈജവേവലിഇ�
* 15 െസ��ൽചിലയിട�ളിൽമാ�തംവാഴകൃഷിെചയത്ിരി�ു� .ു
*കുഴികൾ 64

10. നഫീസ�,്  ഇ��െക��ംവിള
െതാഴിൽകാർഡന്�ർ:2630
സർേ�ന�ർ: 121 /5-2, 121/5-2-4, 121/5-1, 121/5-2-1, 121/5-2-1-2
*ൈജവേവലിഇ�
*കുഴികൾ 40എ�വുംഉ�്
*43 െസ��ൽകൃഷിനിലനിൽ�ു�ു
*90 മീ�റിലുംക�ാലനിലനിൽ�ു�ുചിലയിട�ളിൽ
 വീതിഅള�ാൻപ�ാെതഇട�തായികാണു� .ു

11.ആരിഫാബീവി,  ഇ��െക��ംവിള
 െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 2 3 5 4
സർേ�ന�ർ :124/13, 124/12, 124/15-1
*എംബു��്പകാരമു� 190കുഴികൾഉ�.്ചിലതിൽവാഴന�ിരി�ു� .ു
*കൃഷിേയാഗ�മാ�ിെകാടു�ഭൂമിയിൽചീനി,  വാഴഎ�ിവകൃഷിെചയത്ിരി�ു�ു

12. പാ�ുമു�,്  കുഴുേവലിൽപടി�ാ�തിൽ
 സർേ�ന�ർ:133/16-2, 04/86, 133/16
*എംബു�  ്�പകാരമു� 80കുഴികൾകാണാൻകഴി� .ു
*കൃഷിേയാഗ�മാ�ിെകാടു�ഭൂമിയിൽവാഴ,  ചീനിമുതലായവകൃഷിെച���ു



13. മറിയാ�കു�,് 
 ഇ��െക��ംവിള
 സർേ�ന�ർ:124/5-2, 124/5
*വാഴ,  ചീനിമുതലായവകൃഷിേയാഗ�മായഭൂമിയിൽകൃഷിെചയത്ിരി�ു�ു
* M book �പകാരമു� 40കുഴികൾഉ�.്

14.സലീം ,നാലുതു�ിൽ
 െതാഴിൽകാർഡന്�ർ:1251
 *വാഴ,  ചീനി,  ഇ�ി,  േച�,്  മ�ൾഎ�ിവകൃഷിെചയത്ിരി�ു�ു
* മൺക�ാലനിലനിൽ�ു� .ു 
*എംബു��്പകാരം 50കുഴികളാണു�ത.്നിലവിൽ 35
എ�ംഉ�.്ചിലതിൽകൃഷിെചയത്ിരി�ു� .ു 

15.ഹ�ാമബീവി,  െകാ��തു�ിൽ
 െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 43 41
 സർേ�ന�ർ:123/3-2-2, 123/3-1, 123/3-3
* മൺക�ാലനിലനിൽ�ു�ില
*കൃഷി�ായിഒരു�ിയഭൂമിയിൽചിലയിട�ളിൽമാ�തംേച�.്
 ന�ിരി�ു�ുപൂർ�േതാതിൽകൃഷികാണാൻകഴി�ി�.
*കുഴികൾനൂെറ�ംനിലവിലു�ച്ിലതിൽകൃഷിെചയത്ിരി�ു� .ു

16.ത��ഏ�ബഹാം,  ക��വിളെത�തിൽ
 െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 2 6 2 2
 സർേ�ന�ർ: 132/2-3, 132/2-3-3, 132/2-3-2
* 80 മീ�ർപറയു�മൺക�ാലനിക�ിമതിൽെക�ിയിരി�ു� .ു നിലവിൽ 15
മീ�ർനീളമു�ക�ാലനിലനിൽ�ു� .ു
*ൈജവേവലിപൂർ�മായുംഇ�
* പറ�ിരു�ഭൂമിയിൽകൃഷിഇ�
* 120കുഴികൾേവ�ിയിരു��ല�പ്�ുകുഴികൾമാ�തമാണഉ്�ത.്

17. െമഹറു�ിസ,
േമെലവിളയിൽ 
കാർഡന്�ർ :2 7 6 3സർേ�ന�ർ :131/11
*ക�ാലനിലനിൽ�ു�ു
*70കുഴികൾേവ�ിട� 2്5എ�ംമാ�തംഉ�.്മാ�തം
*കൃഷിഇ�

18.സലീന, മുകള�വിള  പടി�ാേ�തിൽ
 സർേ�ന�ർ:49/7-3
*എംബു��്പകാരം 17
െസ��ലാണക്ൃഷിഉ�ാേക�ിയിരു�ത.്നിലവിൽഒരുകൃഷിയുംകാണാൻകഴി�ി�
* മൺക�ാല(150 െലങത്)് പൂർണമായുംനിലവിലി�

19.ഷീജ,  ചിറയുെടെത�തിൽ
 െതാഴിൽകാർഡന്�ർ: 12 64



 സർേ�ന�ർ:49/5-3, 49/5-2, 49/5-1
*ൈജവേവലിനിലനിൽ�ു�ി�
*എംബു�ിൽപറ�ിരി�ു�കൃഷിഭൂമിയിൽകൃഷിഒരു�ിയിരി�ു� .ു
* മൺക�ാലഇ�

20. പാരിഷ,ഇ��െക��ംവിള 
 െതാഴിൽകാർഡന്�ർെതാഴിൽകാർഡന്�ർ:1340
 സർേ�ന�ർ:124/3-3-4, 124/3-2-1, 124/3-2-2
* 33 െസ�ച്ിലയിട�ളിൽമാ�തംമ�ൾ,  േചന, േച�മ്ുതലായവകൃഷിെചയത്ിരി�ു�ു
*കുഴികൾപൂർണമായുംഉ�്
*ൈജവേവലിഇ�
* മൺക�ാല(l=90, b=90cm, d=40cm)അളവിൽനിലവിൽഅളവിൽനിൽ�ു�ു

21.കു��ൻ, പാറയിൽകിഴ�തിൽ
* 20കുഴികൾഉ� .്കുഴിഎടു��ലംകിള�ഇ്�അവ�യിൽആണ്
* M.ബു�ിൽ 100കുഴികൾആണപ്റ�ിരി�ു�ത  ്
* M.ബു�ിൽൈജവേവലിപറ�ി���എ്�ാൽഫീൽഡിൽകാണാൻകഴി�ി�

22.കു�ുേമാൻ,ബാബുഭവനം
*ൈജവേവലികാണാൻകഴി�ി�
* �ാേ�ഷൻപി�എ്ടു�തിെ�പുറ�മ്ഴ�ുഴിഎടു�ിരി�ു�ു

23.ൈസനബബീവി
*ൈജവേവലികാണാൻകഴി�ി�
* M.ബു�ിൽ  25�ാേ�ഷൻപി�പ്റ�ിരി�ു�ു 20എ��ിൽെത�,്
വാഴന�ിരി�ു�ു
* M.ബു�ിൽ 160 m  length   പറ�ിരി�ു�ക�ാല.ഫീൽഡിൽ 132 m
മാ�തംആണക്ാണാൻകഴി�ത്

24.ൈസതൂൻ, �ാമൂ�ിൽ
 *ൈജവേവലികാണാൻകഴി�ി�
*M.ബു�ിൽ 70 �ാേ�ഷൻപി�എ്�പ്റ� .ുഎ�ാൽ 45
എ�ംമാ�തംകാണാൻകഴി�ു

25.സീന�,്ക��വിളപടി�ാ�തിൽ
*M.ബു�ിൽപറ�ിരി�ു� 5എ�വുംകാണാൻകഴി�ു

26. രജനി, �ശീധരിഭവനം
* 5 �ാേ�ഷൻപി�ക്ൾതെ�കാണുവാൻസാധി��

27. ലി�ിേജാസഫ,്  പു�ൻപുരെത�തിൽ
* 15 �ാേ�ഷൻപി�ക്ള�ംകാണുവാൻസാധി��. 
* M.book �പകാരം 140 m lengthilകാേണ�മൺക�ാല 100 m മാ�തംകാണുവാൻസാധി��
28. റജൂല,വിരളിമു��ട��ിൽ
* M.book �പകാരംഉ� 10 �ാേ�ഷൻപി�ക്ൾതെ�കാണുവാൻസാധി��
* മൺക�ാല 50 m lengthതെ�ഉ�്



 
േഫാ�സ �്ഗൂ� ്ഡിസക്ഷൻ

  08/11/2019 െവ�ിയാഴച്കൃത�ം
10:30നുേസാഷ�ൽഓഡി�ിെ�ഭാഗമായ േഫാ�സ�്ഗൂ�ഡ്ിസക്ഷൻനട� .ു 111
െതാഴിലാളികൾചർ�യിൽപെ�ടു�ു.
വിആർപിലിജിെതാഴിലാളികെളചർ�യിേല�സ്�ാഗതംെച��കയുംേസാഷ�ൽഓഡി�ിെന
കുറി�ആ്മുഖംപറയുകയുംെചയത്ു.
തുടർ�െ്താഴിലാളികള�െടഅവകാശ�െള�ുറി�ച്ർ�െചയത്ു.
ചർ�യിെല�പധാനവസത്ുതകൾചുവെടപറയു� .ു 
▶ഭൂരിഭാഗംേപർ�ുംെതാഴിലാളികള�െടപ�അ്വകാശ�െള�ുറി�അ്റിവി�ായിരു� .ു 
 അവകാശ�െള�ുറി�സ്ംസാരി�േ�ാൾഇവഒ�ുംതെ�ലഭ�മാകു�ി�എ�അ്റിയാൻക
ഴി� .ു 
▶െതാഴിൽകാർഡിനഅ്േപ�ി� 1്5
ദിവസ�ിനു�ിൽലഭി�ു�ി�എ�െ്താഴിലാളികൾപറയുകയു�ായി.
അതുേപാെലതെ�െതാഴിലിനഅ്േപ�ി� 1്5
ദിവസ�ിനു�ിൽെതാഴിൽലഭി�ു�ി�എ�ുംഅറിയാൻകഴി� .ു 
▶െതാഴിലാളികൾവ��ിഗതമായിആണെ്താഴിലിനു  അേപ�ി�ു�ത.്
എ�ാൽഫയൽപരിേശാധനയിൽവ��ിഗതഅേപ�കൾഒ�ുംതെ�
 കാണാൻകഴി�ിരു�ി�. 
▶പ�ായ�ഉ്േദ�ാഗ�ർ��്പതികൂലമായാണഭ്ൂരിഭാഗംെതാഴിലാളികള�ം  സംസാരി�ത.് 
▶െതാഴിലുറ��്ഗാമസഭനട�ാറുെ��ിലുംെതാഴിലാളികൾഡിമാൻഡെ്ച���െതാഴിൽല
ഭി�ു�ിെ��ുംപ�ായ�പ്റയു�േജാലിെചേ��അവ�യാണഎ്�ുംെതാഴിലാളിക
ൾപറയുകയു�ായി. �പേദശ�ിനആ്വശ�മായെതാഴില�
 ലഭി�ു�െത�ുംെതാഴിലാളികൾപറ� .ു 
▶ക�ുകാലിെതാഴു�,്
േകാഴി�ൂടത്ുട�ിയവർ�ുകൾഡിമാൻഡെ്ച���ുെവ�ിലുംലഭ�മാകു�ി�എ�െ്താഴി
ലാളികൾപറയുകയു�ായി. 
▶ 5കിേലാമീ�ർപരിധി�ു�ിൽതെ�എ�ാവർ�ുംെതാഴിൽലഭി�ു� .ു 
▶പി�ീടെ്താഴിലാളികൾപറ��പധാനവിഷയംഅവർ�ക്ൃത�മായിെതാഴിൽ,
 േവതനംഎ�ിവലഭി�ു�ി�എ�തായിരു� .ുഈവർഷം 23
െതാഴിൽമാ�തമാണല്ഭി�െത�ുംഅവസാനമായിേജാലിെചയത്ഓഗ�മ്ാസ�ിെല 11
ദിവസെ�േവതനംഇതുവെരലഭി�ി�എ�ുംപറയുകയു�ായി.
▶ആദ�കാല�ക്ുടിെവ�സൗകര�ംഉ�ായിരു�ുെവ�ുംഎ�ാൽഇേ�ാൾേമ�മ്ാരാണക്ു
ടിെവ�സൗകര�ംലഭ�മാ�ു�തഎ്�ുംെതാഴിലാളികൾപറയുകയു�ായി. 
▶�പഥമശു�ശൂഷകി�,് ടാർേ�ാളിൻ,ൈക��റ,
 കാലുറതുട�ിയെതാഴിലിടസൗകര��ൾനിലവിലി�. 
▶േ�പാജകട്മ്ീ�ിംഗിൽപരാതികൾപറയുെമ�ിലുംഒ�ുംഫലംകാണു�ി�എ�െ്താഴിലാളിക
ൾപറ� .ു 
▶CIB�ുേവ�ിആദ�കാല�െ്താഴിലാളികള�െടക�ിൽനി�ും100
രൂപവീതംപിരി�ി��െ��ുംഎ�ാൽഇേ�ാൾപ�ായ�ിൽനി�ുംെകാ�ുവ�ുകയാെണ
�ുംെതാഴിലാളികൾപറ� .ു 
▶ആഴേമറിയകനാലുകളിൽേജാലിെചേ��ിവരുേ�ാൾേവ��തസുര�ലഭി�ു�ി�എ
�ുംഅപകടംനട�ാൻസാധ�തയു��പേദശ�ളിൽആണക്ൂടുതൽവർ�ുകൾലഭി�ു�



െത�ും  �പായമു�വർ�േ്ജാലിദുഷക്രമാെണ�ും
 െതാഴിലാളികളിൽനി�ുംഅറിയാൻകഴി� .ു
▶കനാലിെ�വശ�ൾഇടിയു�തിനാൽഅപകടംപതിവാണ.്
വഴിേയാര�ൾവൃ�ിയാ�ാൻഅേപ�നൽകിെയ�ിലുംപരിഗണി�ി�ി�എ�ായിരു�ു
െതാഴിലാളികൾപറ�ത.്
▶െതാഴിൽ�ലെ���അ്പകടംസംഭവി�ാൽഅൈ��  ്ഡയറിയിൽ
 േരഖെ�ടു�ണെമ�വിവരംെതാഴിലാളികൾ�അ്റിവി�ായിരു� .ു 
▶െതാഴിൽ�ലെ���അ്പകടംസംഭവി�ര�േ്പർ�ന്ഷട്പരിഹാരംലഭി�ി���.് 
▶എ�ാൽറസിയബീവി(കാർഡ n്o:2647)
എ�െതാഴിലാളി�േ്ജാലി�ിെടകനാലിൽവീണൈ്കെയാടി�ി��ംനഷട്പരിഹാരംലഭി�ി
�ി�എ�അ്റിയാൻകഴി� .ു
അതിനായിപരാതിെ��േ�ാൾെതാഴിൽെചയത്ദിവസംഞായർആയതിനാൽനഷട്പരിഹാരം
ലഭി�ി�എ�ായിരു�ുബ�െ��ഉേദ�ാഗ�രുെടമറുപടി. 
▶ബദറു�ീൻ(കാർഡ n്o. 2747)
എ�െതാഴിലാളി�ൈ്സ�ിൽവ���ായഅപകട�ിൽതുടർ�ു�നഷട്പരിഹാര�ിനാ
യിപരാതിെ��േ�ാൾെചയത്േജാലി�ക്ൂലിലഭി�ു�ിേ�
 എ�ായിരു�ുഉേദ�ാഗ�രുെടമറുപടി. 
▶ 10കാൻസർേരാഗികൾആയെതാഴിലാളികൾ  ഈവാർഡിൽേജാലിെച���ു�.്
ആദ�െമാെ�അവർ�േ്ജാലിെചയത്ുെകാടു�ാറു�ായിരു�ുഎ�ുംഎ�ാൽഇേ�ാൾ
െതാഴിലാളികൾഅതിന�ിമുഖതകാണി�ു�ുഎ�ുംഅറിയാൻകഴി� .ു 
▶സലീന (കാർഡ n്o:
5406)എ�െതാഴിലാളിയ�്ഴി�"മൂ��ർഷമായി"േവതനംലഭി�ി�ി�.
ഈ�പശന്ംപലതവണപ�ായ�അ്ധികൃതെരഅറിയിെ��ിലുംത�തായപരിഹാരംക
�ി�ി�.ഈഭൂവുടമയുെടഭൂമിയിൽേജാലിെചയത്ര�േ്ജാലിയുെടേവതനം
 മാ�തമാണന്ാളിതുവെരലഭി�ി���ത.് നിലവിൽ 12,500 രൂപ( 73 ദിവസെ�േവതനം)
ഈെതാഴിലാളി�ല്ഭി�ാനു�.് 
▶വിഎംസിഅംഗ�ൾൈസ�സ്�ർശി�ാറു�.്
▶ 100 െതാഴിൽദിന�ൾപൂർ�ിയാ�ിയ
 25െതാഴിലാളികൾഈവാർഡിൽഉ�ായിരു� .ു 



LIABILITY CALCULATION

1.WORK CODE:LD/ 237276

M BOOK :

�പവർ�ിയുെടേപര്

length breadth depth volume rate Total Cost

ൈജവേവലി 2591 _ 1.5 3886.5 8.13 31597.245

മൺക�ാല 1750 .50 .75 656.25 157.46 103333.12

കുഴികൾ

(NO:1420)

0.7 0.7 0.5 347.9 105.69 36769.55

TOTAL 171699.915

OBSERVATION

�പവർ�ിയുെടേപര l്ength breadth depth volume rate

മൺക�ാല 55 0.35 0.3 0.775 157.46

15 0.5 0.75 5.625 157.46

28.3 0.25 0.4 2.83 157.46

33 0.3 0.4 3.96 157.46

50 0.5 0.5 15 157.46

40 0.5 0.75 15 157.46

45 0.3 0.4 5.4 157.46

13.3 0.5 0.75 4.98 157.46



50 0.45 0.5 11.25 157.46

60 0.5 0.75 22.5 157.46

90 0.5 0.75 33.75 157.46

70 0.5 0.75 26.25 157.46

15 0.5 0.75 5.625 157.46

40 0.5 0.75 15 157.46

90 0.4 0.9 32.4 157.46

TOTAL VOLUME 205.345

TOTAL VOLUME*RATE=TOTAL COST

205.345*157.46=32333.6237



WORK CODE LD/ 237276

മൺക�ാല--- total 103333.12--

observation 32333.6237

70999.4963 +

ൈജവേവലി 31597.245

Liability== 102596.7413

ൈജവേവലിപൂർണമായുംനിലനിൽ�ാ�സാഹചര��ിൽഅതിനുേവ�ിചിലവഴി�മുഴു
വൻതുകയുംനഷട്മായികണ�ുകൂ��� .ു�ാൻേറഷൻപി��കൾഇേ�ാഴുംനിലനിൽ�ു� .ു
എ�ാൽമൺക�ാലവ�ത�സത്അളവുകളിൽകാണെ���.അളവിൽവ�വ�ത�ാസം,
ഇടി�ുേപായവ,
ഇേ�ാൾനിലനിൽ�ു�വഎ�ിവയുെടഅടി�ാന�ിൽനഷട്ംകണ�ാ�ിയിരി�ു�ു

2.Work code : LD/234587

M BOOK

OBSERVATION

�പവർ�ിയുെടേപര l്ength breadth depth volume rate

മൺക�ാല

566 0.50 0.75 212.25 157.46

�പവർ�ിയുെടേപര്length breadth depth volume Rate Total cost

മൺക�ാല

700 0.50 0.75 262.5 157.46 41333.25

ൈജവേവലി

235

--

1.5 352.5 8.13 2865.825

Total 44199.075

Total volume*rate==total cost

212.25*157.46= 33420.885



മൺക�ാല--- total 41333.25--

Observation 33420.885

7912.365 +

ൈജവേവലി 2865.825

Liability= 10778.19

TOTAL LIABILITY = 102596.7413 + 10778.19

= 113374.9313

ര�ുവർ�ഫ്യലുകള�െടയുംഅടി�ാന�ിൽഎംബു�ിലുംഫീൽഡത്ലപ
രിേശാധനയിലുംക�വിവര�ളിൽ
 വ�വ�ത�ാസ�ൾഒരുമി�ക്ണ�ാ�ിയതിൽ 113374.9313 
 രൂപനഷട്മായതായികണ�ാ�ു� .ു
ഫീൽഡത്ലപരിേശാധനയിൽൈജവേവലികാണാൻകഴി�ി�.
ഇതിനായിെചലവഴി�മുഴുവൻതുകയുംനഷട്മായതായികണ�ാ�ിയിരി�ു�ു






















