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േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകരള

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

േ�ാ�് - പാറശാല

�ഗാമപ�ായ�-്കാേരാട്

വാർഡ് -വടൂർേകാണം(4)

തീയതി - 29/11/2019

സമയം - 2:30pm

�ലം - െച���വിള �ഗൗ�്



ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട ജീവിതം
സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹത് 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 െതാഴിൽ നൽകു�തിന്
ഏെ�ടു�ു�വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന്
സാധ�മാകും എ�് �പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു എ�ും
അതിന് നി�യി�െ��ി��� േവതനം നിർദിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ും
ഉറ��വരു�ു�തിന് ഇ��ൻ പാർലെമ� ് പാസാ�ിയ നിയമമാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് നിയമം. 2005ഓഗ�് 23ആംതീയതി യാണ് പാർലെമ�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
െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈനിയമം വ�വ�െച���ു..

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകിയിരി�ണം
എ�ാണ് വ�വ�.അ�ാ�പ�ംപതിനാറാമെ�ദിവസം മുതൽഅവർ�് െതാഴിലി�ായ്മ
േവതനംഅർഹതയു�ായിരി�ും.അതുേപാെല െചയ്ത െതാഴിൽ േവതനം 14 ദിവസ�ിൽ
കൂടുതൽൈവകിയാൽൈവകു�ഓേരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും
അർഹതയു�്. െതാഴിൽആവശ�െ�ടു� വർ�് െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ഉറ�ായും
ഉറ�� വരു�ണംഎ�ാണ് െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�ംആയ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി 2തീയതി
ഈനിയമം നിലവിൽ വരുകയും 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 െതാഴിൽ നിയമം എ�നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ

�ിൽനിർണായകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി�ബൃഹത് പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി�� 2009
ഒക്േടാബർ ര�ാം തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ�് പ�തി എ�് പുനർനാമകരണം െചയ്തു.



തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ� അ��ു�തും സംസഥാന�ിെ� തല�ാന നഗരം
ഉൾെ�ാ���തുമായജി�. ഭാരത�ിെ� െതേ� അ�മായ കന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം
ജി�യുെടഅതിരായപാറശാലയിൽ നി�ും 56കിേലാമീ�ർ  അകെലയായി�ിതി െച���ു

പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�്

തമിഴ്നാടിെ� അതിർ�ിയും േകരള�ിെ� െതേ�അ�വുമായ േ�ാ�്

പ�ായ�ാണ് പാറശാല േ�ാ�് പ�ായ�.് തമിഴ്, മലയാളംഎ�ീ ഭാഷകള�െട
സംഗമ�ാനം കൂടിആയതിനാൽ ജന�ൾ�്കലേയാടുംസംസ്കാരേ�ാടും ന�

മതി���.് പര�രാഗതകുടിൽ വ�വസായമായകരി��ി നിർമാണ�ിൽതുട�ി
ആധുനിക വ�വസായസംരംഭ�ൾവെരഇവരുെട ജീവിതെ�സ�ാധീനി�ു�ു�.്
ഭൂരിഭാഗംആള�കള�ം ദ�ിഭാഷികളാണ.്

പാറ�ാല േ�ാ�് പരിധിയിൽ െച�ൽ,കാേരാട്,കുള�ൂർ, പൂവാർ, തിരുപുറം, പാറ�ാല
എ�ി�െനആറ് പ�ായ�ുകളാണ് ഉ�ത.്

കാേരാട് പ�ായ�്

േകരള�ിെ� െതേ�അ�െ�കുള�ൂർ,
െച�ൽ,പാറശാല,എ�ീപ�ായ�ുകൾ�് പുറെമ
തമിഴ്നാടുമായിഅതിർ�ി പ�ിടു� ഒര്

�ഗാമപ�ായ� ്കൂടിയാണ് കാേരാട് �ഗാമപ�ായ� ്.
പഴയതിരുവിതാകൂറി� ഭാഗമായിരു�എ�ാൽഇ�്
തമിഴ്നാടിെ� ഭാഗമായകന�ാകുമാരി ജി�യിെല
െകാ�ംേകാട് െടൗൺപ�ായ�ുമായാണ്

അതിർ�ി പ�ിടു�ത.്

ഭാഷ�ുംജാതി�ും മത�ിനുംഅധീതമായി മത
സൗഹാർ�വുംഅതിലുപരി മാനവസൗഹാർ�വും നിലനിൽ�ു�നാനാജാതി മത�ർ

തി�ിപാർ�ു� ഒര് �പേദശമാണ.്പലമത�രുെടആരാധനാലയ�ൾഇവിെട ഇടതൂർ�്

കണെമ�ത് േപാെലതെ�യാണ്അവരുെട വീടുകള�ം.ഹി�ുവും,

�കിസ്ത�ാനിയും,മു�ിമും,സേഹാദര�ളായി ജീവി�ു� ഒര് �പേദശമാണ് കാേരാട്
വർ�ിയമായ ഒര് സംഘർഷവും ഇവിെട ഇതുവെര റിേപാർ�് െചയ്തി�ി�എ�താണ്
�പേതകത

കാേരാട് പ�ായ�ിെലനഗര�പധാനമായ�ല�ൾപഴയഉ��ട, �ാമൂ���ട,
െപാൻവിള, െച�വിള,ഊര� ്, െപാഴിയൂർഎ�ിവിട�ളാണ്



കാേരാട് �ഗാമപ�ായ�് േകരള�ിെ�ഏ�വും െതേ�യ��ാണ ്�ിതി െച���ത.്
923 -�ാം വർഷതിൽ പാർ�ിവപുരം ശിലാ ലിഖിത�ിൽകിരാ�ൂർ , െപാഴിയൂർ ,
കുള�ൂർഎ�ീ�ല�െള�ുറി�് പരാമർശി�ി���.്കാേരാട്അടു�കാലം വെര
കുള�ൂർ വിേ�ജിെ� ഭാഗമായിരു� .ുഅ�്കുള�ൂരും,കാേരാടും ഒരു
�ഗാമ�പേദശമായി�ാണ് കണ�ാ�െ��ിരു�ത് .

അടി�ാന വിവര�ൾ

േ�ാ�് - പാറ�ാല

താലൂ�് - െന�ാ�ിൻകര

വാർഡുകള�െടഎ�ം - 19

നിയമസഭാമ�ലം= െന�ാ�ിൻകര

േലാകസഭാമ�ലം=തിരുവന�പുരം

അ�ാംശം = 8.21

േരഖാംശം = 77.3

ജി� =തിരുവന�പുരം

ഭരണ�ാന�ൾ = പ�ായ�് 

വിസ്തീർ�ം = 15.67

ജനസംഖ� = 27490

ജനസാ��ത = 1659



അതിരുകൾ

കിഴ�് -കന�ാകുമാരി ഡിസ്�ടിക്ട്

പടി�ാറ് -കുള�ൂർ പ�ായ�്

െത�് െച�ൽപ�ായ�്

വട�് - പാറ�ാല പ�ായ�്

വടൂർേകാണം

കൃഷി �പധാന െതാഴിലാ�ിയ ജനം വിഭാഗ�ൾ ഉ� �പേദശമാണ് ഇവിടം.ചാനലുകള�ം
േതാടുകൾ ഉ�ത്െകാ�ുതെ�കൃഷി ന� രീതിയിൽ മുേ�ാ�� െകാ�് േപാകുവാൻ

ജന�ൾ�്സാധി�ു�ു�.്



രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ിയുമായി ബ�െ��് , പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ്
േപഴ്സനിെ�സഹായേ�ാെട വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് െപേഴസൻസ് ആണ് തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ
പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�ിൽ പാറ�ാല �ഗാമ പ�ായ�് വാർഡ് 2 ൽ (െനടിയാംേകാഡ് )
േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയനട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം:
പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�  ് , വാർഡ് െമ�ർ, എൻആർ ഇ ജി എസ് �ാഫ് എ�ിവരുമായി
പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് 2 ൽ നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
�പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാംഘ�ം:
2018 ഒക്േടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെര ഏെ�ടു�് നട�ിയ
�പവൃ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംൈഎഎസ്എ�ിവപരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം:
പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത
�പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:
ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും, സജീവ
െതാഴിലാളികെളക�് െതാഴിൽകാർഡ്, ബാ�് പാ�് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�് അഭിമുഖം
നട�ലുംവിവരേശഖരണംനട�ലും
.
അ�ാംഘ�ം:
ഫീൽഡ് പരിേശാധനയുെടയും ഫയൽ പരിേശാധനയുെടയും അടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�്
തയാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി വിഭാവനം െച���ത് എെ�ാെ�െയ�ും
കാര��മമായും ഫല�പദമായുംഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും
െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും േവ�ിയാണ് ഈ
േസാഷ�ൽഓഡി�.്



േസാഷ�ൽഓഡി�്

മ�� പ�തിയിൽ നി�ുംെ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�് �ഗാമസഭ കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ

നട�ണെമ�ുംസുതാര�ത ഉറ�� വരു�ണെമ�ുംഅനുശാസി�ു� .ു േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിനു േവ�സൗകര��ൾ െചയ്തു െകാടു�ുക, രജി�റുകള�ം െറേ�ാർഡുകള�ം
ലഭ�മാ�ുക,എ�ിവ �ഗാമപ�ായ�ിെ� ചുമതലകൾആണ.്

�ഗാമസഭകൾആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് േവദികൾ �ഗാമസഭ

ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽനിർബ�മായും േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയിരി�ണം.
സം�ാനസർ�ാർ േസാഷ�ൽഓഡി�് നടേ��രീതിെയസംബ�ി�് ഉ�രവ്

പുറെ�ടുവി�ി���.് േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട വിജയം ജന�ള�െട പ�ാളി�മാണ.്
േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീയതി,അജ�, േവദി എ�ിവ നി�യി� 7 ദിവസം
മുൻപ് ജന�ൾ�്വിവരം നൽകിയിരി�ണം. പ�തിയുെടആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം
േമാണി�റിംഗ,് തുട�ി ചുമതലകൾ ഉ�എ�ാ വ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�്

�ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായുംപെ�ടു�ണം

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി സുഗമമായുംസുതാര�മായും േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് നട�ു�തിന് േകരള�ിൽസ�ത��ചുമതലയു� േസാഷ�ൽഓഡി�് യൂണി�്( 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 െചയ്തി���താണ് .



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�ിം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 രജി�ർ പരിേശാധനാ വിശദാംശ�ൾ

.▪ േജാബ് കാർഡ് രജി�ർ

*395 െതാഴിലാളികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�തിൽ 8 െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ
പതി�ി�ി�. 16 െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ, മ��വിശദംശ�ൾഎ�ിവയുെട േരഹെ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി�.

▪ ഡിമാൻഡ് രജി�ർ, േപയ് െമ� ് ഓഫ്അേലാേ�ഷൻഓഫ് വർ�് 

*ഓേരാ െതാഴിലാളികള�െടയും േപര്, െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ,ബാ�്അ�ൗ�് ന�ർ,എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ു.

▪ വർ�് രജി�ർ

*354 �പവർ�ികള�െട വിശദ വിവര�ൾനൽകിയിരു�ു,

* �പവർ�ികൾ�ായി ചിലവായ വിദഗ്ധഅവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട േവതനവും െമ�ീരിയലിനു
െചലവായതുകയും േരഖെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു.

*2018-19, 2019-20എ�ീ സാ��ികവർഷ�ളിെല േരഖെ�ടു�ലുകള�ം തുടർ�ു�
േരഖെ�ടു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ു.

▪ ഫിക്സഡ്അസ�് രജി�ർ

*31/3/2018വെര പൂർ�ീകരി� �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ു

▪ പരാതി രജി�ർ

മൂ�് പരാതികളാണ് രജി�ർ െചയ്തി���ത് 4 /11 /2019-ൽ 3 പരാതികള�ം പരിഹരി�തായി
േരഖെ�ടു�ിയി���് തുടർ�് പരാതികൾ രജി�ർ െചയ്തി���തായി കാണു�ി�

▪ െമ�ീരിയൽ രജി�ർ

*2018-2019സാ��ികവർഷെ� �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ു.

*61 �പവർ�ികളിലായി 1022723.142 രൂപ ചിലവായതായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

▪ �ഗാമസഭ രജി�ർ

* 20/1/2001 മുതലു� �ഗാമസഭാ മിനി�്��കൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.



േക��സർ�ാരിെ�നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�്ഫയലിൽതാെഴപറയു�േരഖകൾ

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്

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�തിവിശദാംശ�ൾ  

8) െതാഴിലാളികൾ  െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ുളളഅേപ�

9) െതാഴിൽ  അനുവദി��െകാ�ുളള േരഖയുെട േകാ�ി

10) പൂരി�ി� മാ�േറാൾ േകാ�ി

11) െമഷർെമൻറ്ബു�ിെ� േകാ�ി

12)സാധന�ൾവാ�ു�തിനുളളക�ാേ�ഷൻ�ണി�തിെ�യും

കംപാരി�ീവ് േ��്െമൻറ��യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡർെ�യും േകാ�ി

13) േവജ്ലി�്

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 േറാൾമൂവ്െമൻറ്�ി�്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22) ൈസ�്ഡയറി



വാർഡിൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

ന�ർ �പവർ�ിയുെട േപര് വർ� ്
േകാഡ്

ആരംഭി�
തീയതി

അവസാനി�
തീയതി

ചിലവായ
തുക

1. കുഴിഞാൻവിള മുതൽ
അയണിയറ�ലവെര
ചാനൽപുനരു�ാരണം

IC-218038 14/1/19 19/2/19 160267

2. േതരി വിള ക�ം കവർ
മുതൽപു�ൻവീട് വെര
ചാനൽപുനരു�ാരണം

IC218037 14/1/19 14/2/19 194322

3. മ�ി കുളം നീർ�ാൽ
പുനരു�ാരണം

Wc312021 7/9/18 1/10/18 72900

4. മൂ�മര�ലനീർ�ാൽ
പുനരു�ാരണം

Wc312029 14/1/19 21/1/19 74517

5. വാഴ�ൽനീർ�ാൽ
പുനരു�ാരണം

Wc312026 7/9/18 1/10/18 80332

6. േവേ�ാ��കുളം നീർ�ാൽ
പുനരു�ാരണം

Wc312020 7/9/18 7/10/18 78104

7. ആയുർ കുളം നീർ�ാൽ Wc312022 7/9/18 31/10/18 80038

8. േകാണ�് േകാണം
നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണം

Wc312024 7/9/18 27/9/18 76510

9. േകാണ�്കുളം
പുനരു�ാരണം

Wc299724 7/9/18 17/10/18 138387

10. മ�ി നീർ�ാൽ
പുനരു�ാരണം

Wc312027 7/9/18 1/10/18 91544

11. വാഴ�ൽകുളം േതാട്
പുനരു�ാരണം

Wc312015 14/1/19 3/2/19 139296

12. പുലിയൂർ കുളം മുതൽ
അയണിയറതലവെര
ചാനൽപുനരു�ാരണം

Wc218035 14/1/19 3/2/19 126189

13. അയണിയറ�ല
നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണം

Wc312028 14/1/19 19/2/19 77475

14. മൂ�മര�ല മുതൽ
അയണിയറ�ലവെര
ചാനൽപുനരു�ാരണം

Wc218036 14/1/19 14/2/19 138405



I15. പുലിയൂർ കുളം നീർ�ാൽ
പുനരു�ാരണം

Wc312025 7/9/18 26/9/18 75422

16. വടവുകുളം
പുനരു�ാരണം

Wc299732 27/2/19 27/3/19 262284

17. വലിയകുളം നീർ�ാൽ
പുനരു�ാരണം

Wc312023 7/9/18 8/11/18 88571

18. വലിയകുളം
പുനരു�ാരണം

Wc299726 7/9/18 15/10/18 86832

19. മ�് ജലസംര�ണം Wc345130 7/3/19 23/6/19 433467

20. മ�് ജലസംര�ണം Wc321639 16/11/18 17/12/18 435037

21. മ�് ജലസംര�ണം Wc321640 16/11/18 27/12/18 432413

22. മ�് ജലസംര�ണം Wc321637 16/11/18 17/12/18 433524

23. മ�് ജലസംര�ണം Wc321638 16/11/18 2/1/19 426274

�പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ളിേല�്

ന�ർ �പവർ�ിയുെട േപര് വർ�് േകാഡ് ഗുണേഭാ�ാവിെ� േപര്

1. കിണർ നിർ�ാണം Wc331947 ഗീതാകുമാരി

2. കിണർ നിർ�ാണം Wc331948 അനിത

3. കിണർ നിർ�ാണം Wc331950 ശശികല

4. കിണർ നിർ�ാണം Wc331954 വസ�

5. ക�ൂസ് നിർ�ാണം Wc311065 ലളിത



കിണർ നിർമാണം

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ിേ�� േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെക ഉ�വ
ഉ�ായിരു�ു,

•എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു, എ�ാൽഅപൂർ�ംആയിരു�ു

• െച�് ലി�ിൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി� .

•അവിദഗ്ധ,അർ�വിദഗ്ധ മ�ർ േറാള�കൾ ഉ�ായിരു�ു,വിദഗ്ധ, അർ�വിദഗ്ധ
െതാഴിലാളികള�െടആധാർ ഉ�്. െതാഴിലാളിയുെട കരംതീർ�രസീത്, പാ�്ബു� ്പകർ�്
എ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ു.

• �പവർ�ിയുെട 3ഘ��ള�െട േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ു

•സാേ�തികഅനുമതി, ഭരണാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

•ആവശ�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉെ��ിലും തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

•�പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു.

ഫീൽഡ്

•കിണർ നിർ�ാണ�ിന് 17 ദിവസം വെരയു� മ�ർേറാള�കൾ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്
ലഭി�ി���്.

• നിർമാണംപൂർ�ിയായകിണറുകൾ കാണാൻസാധി��.

* കിണർ Wc 331948എംബു�് �പകാരം 12 മീ�ർആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്ഫീൽഡ് തല
പരിേശാധനയിൽ8.5മീ�ർ മാ�തേമ കാണാൻസാധി����.

* കിണർWc 331954എംബു� ്�പകാരം 15 മീ�ർആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്ഫീൽഡ് തല
പരിേശാധനയിൽ �പസ്തുതഅളവിൽതെ� �പവർ�ി കാണാൻസാധി��.

*കിണർWc 331950എംബു�് �പകാരം 16 മീ�ർആണ് .േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് ഫീൽഡ്
തല പരിേശാധനയിൽ14.5മീ�ർ മാ�തേമ കാണാൻസാധി����.

* കിണർWc 331954എംബു�് �പകാരം 16 മീ�ർആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല
പരിേശാധനയിൽ �പസ്തുതഅളവിൽതെ� �പവർ�ി കാണാൻസാധി��.

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.

• മ�ർേറാൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയി���് എ�് ഗുണേഭാ�ാ�ൾപറ� .ു



ക�ൂസ് നിർ�ാണം

ഫയൽ

•ഫയലിൽ ഉൾെ�ാേ��തായ േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു�വ ഉ�ായിരു�ു

• െതാഴിലാളികള�െട ആധാർ, കരം തീർ� രസീത് പകർ�,് പാസ്ബു�് പകർ�് എ�ിവ
ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു, വിദഗ്ധ അർ� വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികള�െട വിവര�ൾ ഫയലിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയി���്

• 4 ദിവസം വെരയു� മ�്േറാള�കൾ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭി�ി���്.

ഫീൽഡ്

• നിർ�ാണം പൂർ�ിയായവയാണ് കാണാൻ കഴി�ത്, ഗുണേഭാ�ാവിന് ഉപേയാഗ�പദമായ
രീതിയിൽആണ് നിർമാണം നട�ിയി���ത്.

• സിഐബി ഉ�ായിരു�ു



കുഴി�ാൻവിള മുതൽഅയണിയറ�ലവെരചാനൽപുനരു�ാരണം IC - 218038

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാേ��തായ േരഖകളിൽ േവജ്ലി�് ഒഴിെക ഉ�വ
ഉ�ായിരു�ു.എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപൂർ�ം ആയിരു�ി� •

• 46 േപരാണ്ഡിമാൻഡ് െചയ്തിരി�ു�ത്, െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക
േരഖെ�ടു�ിയി���്, െച�് ലി�് ഉ�ായിരുെ��ിലും േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

•എംബു�ിൽ സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�്.

• 4 പിരീഡ് മ�േറാള�കൾ ഉ�്.

ഫീൽഡ്

•എംബു�ിൽ 750 മീ�ർആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
പറ�ിരി�ു�അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത് ആയി മന�ിലാ�ാൻ
സാധി��.

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി��െവകിലും കമഴ്�ു കിട�ു�
നിലയിലാണ് ക�ത്

• ഭാഗികമായി കാടുകയറിയ നിലയിൽആണ്കാണാൻസാധി�ത്



േതരിവിള ക�ംകവർ മുതൽപു�ൻവീട് വെരചാനൽ പുനരു�ാരണം IC - 218037

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാേ��തായ േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു�വ
ഉ�ായിരു�ു

•എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപൂർ�മ�.

• 61 േപരാണ്ഡിമാൻഡ് െചയ്തി���് ജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരു�ി�

• 4 പിരീഡ് മ�് േറാള�കൾഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

• ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു സ�ർശനകുറി�് ഉ�ായിരു�ു ചികി�യുമായി ബ�െ��
വിവര�ൾ ഉ�ായിരു�ി�.

• മ�േറാളിൽ അ�ടി� തീയതി�ു മുൻപ് വർ� ്തുട�ിയാതായി കാണാൻകഴി�ു .

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 650 മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 350
മീ�ർ മാ�തേമ കാണാൻകഴി�ു�� േറാഡ് നവീകരണ�ിന് ഭാഗമായി ചാനലിെല കുറ��ഭാഗം
കാണാൻകഴി�ി� .

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പസ്തുത �പവർ�ിയിൽകാണാൻസാധി��െവകിലും
വീണു കിട�ു�നിലയിലാണ് ക�ത്

• ചാനലിെ� ഇരുവശവും കാടുകയറിയ നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത്



മ�ികുളം നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണംWC- 312021

ഫയൽ

•ഫയലിൽ ഉൾെ�ാേ��തായ േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു�വ ഉ�ായിരു�ു.

•എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരുെ��ിലും പൂർണമായിരു�ി�, െച�് ലി�് ഉ�്
േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�, 3 േ�ജ് േഫാേ�ാസ് ഉ�്, ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു .
ജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരു�ി� .

•മൂ�് പിരീഡ് മ�്േറാള�കൾ ഉ�ായിരു�ു

•19 േപരാണ്ഡിമാൻഡ് െചയ്തി���ത്

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ സ�ർശകകുറു�് ഉ�്, ചികി�യുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 1070 മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
പറ�ിരി�ു�അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി��.

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പസ്തുത �പവർ�ിയിൽകാണാൻ
സാധി��െവകിലുംതറയിൽ വീണുകിട�ു�നിലയിലാണ് ക�ത്

•നീർ ചാനലിെ� ഇരുവശവും ഭാഗീകമായി കാടുകയറി നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത്.



മൂ�മറ�ല നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണം WC - 312029

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരമു� േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു�വ ഉ�ായിരു�ു.

•എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഉെ��ിലുംഅപൂർ�ംആയിരു�ു.

• െചക് ലിസ്റ് േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�,ൈസ�്ഡയറിയിൽ ചികി�യുമായി ബ�െ��
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

• ര�് പിരീഡ് മ�്േറാള�കൾ ഉ�്

•ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ി�.

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 830 മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
�പസ്തുതഅളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻസാധി��.

• നീർ�ാലിെ� ഇരു ഭാഗ�ള�ം ഭാഗികമായി കാടുപിടി�് നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത്

•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു വീണുകിട�ു�ു .



വാഴ�ൽനീർ�ാൽ പുനരു�ാരണം WC - 312026

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരമു� േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു�വ ഉ�ായിരു�ു.

•എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു,അപൂർ�ംആയിരു�ു

•െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 3 േ�ജ് േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു

• മൂ�് പിരീഡ് മ�്േറാള�കൾ ഉ�ായിരു�ു.

• 22 െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 900 മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
പറ�ിരി�ു�അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി��.

•കാടുകയറിയ നിലയിലാണ് നീർ�ാലിെ� ഇേ�ാഴെ�അവ�

•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു



േവേ�ാ�കുളം നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണംWC- 312020

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരമു� േരഖകളിൽേവജ് ലി�് ഒഴിെകയു� ഉ�ായിരു�ുകവർേപജ്
പൂർണമായിരു�ി� .

•ആ�ൻ�ാൻ, �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാസ്, ൈസ�്ഡയറി ഉ�്

• നാല് പിരീഡ് മാെ�േറാൾ ഉ�ായിരു� ,ു( 2 /10 /2018) - (3 /10 /2018 )തീയതിെല മ�ർ
േറാൾ ന�ർ 7969 - 7971ൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഒ�ുംതെ�ഇ�ായിരു� .ു

• 21 േപരാണ്ഡിമാൻഡ് െചയ്തി���ത.്

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 651 മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
പറ�ിരി�ു�അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി��.

• നീർ�ാൽ ന� രീതിയിൽസംര�ി�െ�ടു�ു

•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു



ആയുർ കുളം നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണംWC- 312022

ഫയൽ

•ഫയലിൽ ഉൾെ�ാേ��തായ് േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു�വ ഉ�ായിരു�ു.

• ആ�ൻ�ാൻ ഉ�്, AMC �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ പൂർണമായിരു�ി�.

• 20 െതാഴിലാളികള�െട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

• നാല് പിരീഡ് മ�് േറാള�കൾ , �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാസ് ഫയലുകൾ െകാ�ി�ി���്, െച�് ലി�് ഉ�്
േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 1000മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
പറ�ിരി�ു�അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി��.

• നീർ�ാൽ ന� രീതിയിൽസംര�ി�െ�ടു� ഉ�്

•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു.



േകാണ�് േകാണം നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണംWC- 312024

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരം ഫയലിലു� േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു�വ ഉ�ായിരു�ു 3 േ�ജ്
േഫാേ�ാസ് ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

• 3 പിരീഡ് മ�േറാൾ ഉ�്

• പണിയായുധ�ള�െട കണ�,്വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു

• 24 െതാഴിലാളികളാണ്ഡിമാൻഡ് െചയ്തി���ത്.

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 960മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
പറ�ിരി�ു�അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി��.

• നീർ�ാൽഇരുവശവും ഭാഗികമായി കാടുകയറിയ നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത്

•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു.



േകാണ�ുകുളം പുനരു�ാരണംWC- 299724

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ���തായി േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു� ഉ�ായിരു�ു

•വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��,്എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു,അപൂർ�ം
ആയിരു�ു.

•അ�്പിരീഡ് മ�േറാൾ ഉ�്.

• 7890 -97 പീരിയഡ് മാെ�േറാൾ െതാഴിലാളികള�െട ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയതിന് പുറ�ായി െവ�ി
ഇരി�ു�തായിആണ്കാണാൻസാധി�ത് .

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 1000മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
പറ�ിരി�ു�അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി��.

•ജന�ൾ�് ഉപേയാഗ�പദമാകും വിധം ആണ്കുളം െചയ്തിരി�ു�ത്.

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽവർ� ്േകാഡ് െത�ായി�ാണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് .



മ�ി നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണംWC- 312027

ഫയൽ

• നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉ�ാേക� േരഖകളിൽ േവജ് ലി�് ഒഴിെകയു� ഉ�ായിരു�ു.

•എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരുെ��ിലുംഅപൂർ�ംആയിരു�ു

• മൂ�് പീരീഡ് മ�്േറാള�കൾ ഉ�ായിരു�ു.

•വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�്.

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 960മീ�ർആണ് െചയ്തിരി�ു�ത് ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ
പറ�ിരി�ു�അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്എ�് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി��.

• നീർ�ാൽ ഭാഗികമായി കാട് പിടി� രീതിയിൽകാണാൻകഴി�ത്

• �പസ്തുത �പവർ�ിയുമായി ബ�െ��സിഐബി ഉെ��ിലും �പവർ�ി െചയ്ത്�ല��
േബാർഡ്�ാപി�ിരി�ു�ത്.



വാഴ�ൽകുളം േതാട് പുനരു�ാരണംWC- 312025

ഫയൽ

•എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ുഅപൂർ�മായിരു� .ു

• 49 േപർഡിമാൻഡ് െചയ്തി��� േഫാം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

• മൂ�് പിരീഡ് മ�്േറാള�കൾ ഉ�് .

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ ചികി�യുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�
സ�ർശകകുറു�് ഉ�് .

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 830 മീ�റിലാണ് �പവർ�ി െചയ്തിരി�ു�ത് ,ഫീൽഡ് തല
പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽതെ� �പവർ�ി െചയ്തിരി�ു�തായി മന�ിലായി

•സിഐബി മറ�ുകിട�ു� രീതിയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത.്



പുലിയൂർ കുളം മുതൽഅയനിയറ�ലചാനൽപുനരു�ാരണംWC- 218035

ഫയൽ

•കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

• െച�് ലി�്ആ�ൻ�ാൻഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ു

•ഡിമാൻഡ് േഫാമിൽആെക 47 േപർ �പവർ�ിആവശ�െ���.

• ഭരണാനുമതി ,സാേ�തികാനുമതി േരഖഎ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു.
ൈസ�്ഡയറിയിൽ െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക, ചികി�ാെചലവ് സംബ�ി�്
േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 560 മീ�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു ,ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ �പസ്തുത
അളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ി���ത് .

• �പവർ�ി െചയ്ത�ലംകാടുപിടി� നിലയിലായിരു�ു

•സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ി���ായിരു�ു, ചാനലിൻ ഉ�ിൽ
വീണുകിട�ു�നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത്



മൂ�മറ�ല മുതൽഅയണിയറ തലവെരചാനൽപുനരു�ാരണംWC -218036

ഫയൽ

•എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി�

• ഭരണാനുമതി ,സാേ�തികഅനുമതി േരഖഎ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു.

•േവജ് ലി�് ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ി� പകരംേവജ് ലി�് �പകാരം ഉ�എഫ് ടി ഒആണ്
ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ത്

•�പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െച�് ലി�്, േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ,് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,
വിജിലൻസ് റിേ�ാർ�,്സ�ർശകകുറി�് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.
എ�ാൽചികി�ചിലവിെന കുറി�് പരാമർശി�ി�ി�

ഫീൽഡ്

•എംബു� ്�പകാരം 850 മീ�ർആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്�പസ്തുത അളവിൽ
തെ�യാണ് �പവർ�ി നട�ിരി�ു�ത് .

•�പവർ�ി െചയ്തിരി�ു��ലംകാടുകയറിയ നിലയിലായിരു�ു

•സി�ിസൺഇൻേഫാർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ി�



പുലിയൂർ കുളം നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണംWC-312025

ഫയൽ

•എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽഅപൂർണമായിരു�ു

• െച�് ലി�് ഉ�്എ�ാൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

•ഭരണാനുമതി സാേ�തികഅനുമതി േരഖഎ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു

• �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ള�െട േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു�ു

•�പസ്തുത െതാഴിലിെ� േരഖ ചി�തം ഉ�ായിരു�ു

•25 െതാഴിലാളികൾ േചർ�്അേപ�ിചഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽചികി�
ചിലവിെന കുറി�് പരാമർശി�ി�ി�

ഫീൽഡ്

•എംബു� ് �പകാരം 590 മീ�റിലാണ് �പവർ�ി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
�പസ്തുതഅളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി െചയ്തിരി�ു�ത്

• നീർചാനലിെ� ഇരുവശവും കാട് േകറി നിലയിൽആണ്കാണാൻസാധി�ത്

•സിഐബി വീണനിലയിലായിരു�ു കാണുവാൻകഴി�ത്.



അയണിയറ�ലനീർ�ാൽ പുനരു�ാരണംWC - 312028

ഫയൽ

•കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

•െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

• 30 േപർഅേപ�ി�ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.

• ഭരണാനുമതി സാേ�തികഅനുമതി േരഖഎ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു
�പസ്തുത �പവർ�ിയുെട േരഖാചി�തം ഉ�ായിരു�ു

•�പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െച�് ലി�്, േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ,് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,
െതാഴിലാളികള�െട സാ�ിപ�തം,സ�ർശകകുറി�് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു
എ�ാൽവിജിലൻസ് റിേ�ാർ�,് ചികി�ാെ�ലവ്എ�തിെന�ുറി�് പരാമർശി�ി�ി�

ഫീൽഡ്

•എംബു� ് �പകാരം 630 മീ�റിലാണ് �പവർ�ി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
�പസ്തുതഅളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി െചയ്തിരി�ു�ത്

• �പവർ�ി െചയ്ത�ലം ഭാഗികമായി കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു�ു

•സിഐബി വീണുകിട� നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത്



വടവുകുളം പുനരു�ാരണംWC- 299732

ഫയൽ

•കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപൂർണമായി േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

• െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

• �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസർ�ിഫി��് സാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു

• 55 േപർ േചർ�്അേപ�ി�ഡിമാൻഡ് േഫാo ഉ�ായിരു�ു

•�പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െചക് ലിസ്റ,് േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ,് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,
െതാഴിലാളികള�െട സാ�ിപ�തം,വിജിലൻസ് റിേ�ാർ�് എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 880 മീ�ർആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത്.
�പസ്തുതഅളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി പൂർ�ിയാ�ിയിരി�ു�ത്

• �പസ്തുത �പവർ�ിയുെട സിഐബി �ാപി�ി���്.കുളം പായൽനിറ�രീതിയിൽ ആണ്
കാണാൻകഴി�ത് .

•വാർഡ് 6 െച�വിളയിൽ നി�് െതാഴിലാളികൾകടെമടു�ു െചയ്ത �പവർ�ിയാണ് ഇെത�്
മന�ിലാ�ാൻസാധി��.



വലിയകുളം നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണം Wc-312023

ഫയൽ

• കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപൂർണമായ വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

• െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

• �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽസാ��െ�ടു�ലുകൾ
ഇ�ായിരു�ു

•ഭരണാനുമതി സാേ�തികഅനുമതി എ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു

•�പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിലു� േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു

•�പസ്തുത �പവർ�ിയുെട േരഖാചി�തം ഉ�ായിരു�ു
•ആ�ൻ�ാൻ ഉ�ായിരു�ു

•നാല് പിരീഡ് മാ�േറാള് ഉ�ായിരു�ു.

•േവജ് ലി�് ഇ�ായിരു�ു, പകരം എഫ് ടി ഒ ആണ് ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ത്

•ൈസ�് ഡയറിയിൽ െച�്ലി�് െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം വിജിലൻസ്സർ�ിഫി��് സ�ർശകകുറു�് എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു.

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 941 മീ�ർഅളവിലാണ് �പവർ�ി െചയ്തിരി�ു�ത്

•ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ �പസ്തുതഅളവിൽതെ�യാണ് �പവർ�ി
പൂർ�ിയാ�ിയിരി�ു�ത് മന�ിലാ�ാൻസാധി��

•ഇരുവശവും ഭാഗികമായി കാടുകയറിയ നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത്

•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു.



വലിയകുളം പുനരു�ാരണം WC-299726

ഫയൽ

• കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.അപൂർ�ംആയിരു�ു

• െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

• �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��് േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു

•എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരു�ി�

• ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു.

• �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു

ഫീൽഡ്

• മാലിന�ം കയറി വൃ�ിഹീനംആയിരു�കുളം െതാഴിലാളികൾ നവീകരി�ുകയുംഅതിൽ
മ��കൃഷിആരംഭി�ുകയും െചയ്തതായി മന�ിലാ�ാൻസാധി��.

•കുളം ന� രീതിയിൽ പരിപാലി�ു�ത്ആയി മന�ിലാ�ാൻസാധി��

•എംബു�് �പകാരം 440 മീ�റിലാണ് �പവർ�ി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത്
�പസ്തുതഅളവിൽതെ� �പവർ�ി പൂർ�ിയായതായി മന�ിലായി

•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു



മ�് ജലസംര�ണം Wc-345130

ഫയൽ

•എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി� .

•െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

•സാേ�തികഅനുമതി േരഖ ഭരണാനുമതി എ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു
ആ�ൻ�ാൻ ഉ�ായിരു�ു

• �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

•ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െച�് ലി�്, േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ,്വിജിലൻസ് ആൻഡ് േമാണി�റിംഗ് റിേ�ാർ�,്
െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,സ�ർശകകുറി�്എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയി���്
എ�ാൽചികി�ചിലവിെന കുറി�് പരാമർശി�ി�ി�.

ഫീൽഡ്

•എംബു� ്�പകാരം 23 മഴ�ുഴി, 5കേ�ാ�് കുഴി, 789വാഴ കുഴി , 490 െത�ിൻകുഴി എ�ാണ്
രഖെ�ടു�ിയിരു�ത്

•ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ 12 മഴ�ുഴി 2കേ�ാ�് കുഴി 387വാഴകുഴി 79 െത�ിൻകുഴി എ�ിവ
കാണാൻസാധി��.

• ഭൂരിഭാഗം മഴ�ുഴികള�ം കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു�ു. പല ഭുഉടമകള�െടയും �പവർ�ി�ലം
കാട് േകറി നിലയിൽആണ്കാണാൻസാധി�ത്

• �പവർ�ി�ാനായി വിനിേയാഗി� തുകശരിയാകും വിധമ� വിനിേയാഗി�ിരി�ു�ത് എ�്
മന�ിലാ�ാൻസാധി��.

•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു



മ�് ജലസംര�ണം �പവർ�ികൾ Wc-321639

ഫയൽ

•എ എംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി�

• െച�് ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ േപജ് ന�ർ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�

• ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി േരഖഎ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു

• �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസർ�ിഫി��് സാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു.

• 97 േപർഅേപ�ി�ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു

• �പവർ�ിയുെട 3 േ�ജ് േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു.

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െച�് ലി�്, േ�പാജക്�് മീ�ിംഗ,് െതാഴിലുപകരണ�ള�െട വാടക,
വിജിലൻസ് റിേ�ാർ�,്സ�ർശകകുറി�് എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു.എ�ാൽചികി�
ചിലവിെന കുറി�് ഒ�ും പരാമർശി�ി�ി�

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 11കേ�ാ�് കുഴി, 576വാഴ കുഴി, 314 െത�ിൻകുഴി, 40 മഴ�ുഴി എ�ിവ
േരഖെപടു�ിയിരു�ു

•ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 27 മഴ�ുഴി, 3കേ�ാ�് കുഴി, 114 െത�ിൻ കുഴി, 340വാഴ
കുഴി എ�ിവകാണാൻസാധി��. ഭാഗികമായി കാടുകയറി നിലയിലാണ് കാണാൻകഴി�ത്.
.
•സിഐബി ഉ�ായിരു�ു



മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ Wc- 321640

ഫയൽ

•കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

• ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു
എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽജനകീയ ഭാഷയിൽആയിരു�ി�

•േവജ് ലി�് ഇ�ായിരു�ു ,എ�ാൽ FTO �പകാരമു� േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു�ു

• 72 േപർഡിമാൻഡ് െചയ്ത േഫാം ഉ�ായിരു�ു

• �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

• �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസർ�ിഫി��് സാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി ഉ�ായിരു�ു

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െച�് ലി�്, െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ,് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,
സാ�ിപ�തം,വിജിലൻസ് റിേ�ാർ�,്സ�ർശകകുറു�് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽചികി�
ചിലവിെന കുറി�് പരാമർശി�ി�ി�

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 45 മഴ�ുഴി, 780വാഴ കുഴി, 478 െത�ും കുഴി, 6കേ�ാ�് കുഴി എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു

• ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 12 മഴ�ുഴി, 192 െത�ും കുഴി, 435വാഴ കുഴി, 2കേ�ാ�് കുഴി
എ�ിവകാണാൻസാധി��.

•സിഐബി കാണാൻസാധി��.



മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾWc-321637

ഫയൽ

•എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ
ഉ�ായിരു�ി�

•സാേ�തികഅനുമതി േരഖ ഭരണാനുമതി എ�ിവസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി
ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു

• �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു

• 97 േപർഅേപ�ി�ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു

•ൈസ�്ഡയറിയിൽ െചക് ലിസ്റ് െ�പാജക്�് ഉപകരണ�ള�െട വാടകസാ��പ�തം വിജിലൻസ്
റിേ�ാർ�് സ�ർശകകുറി�്എ�ിവയു�്.എ�ാൽചികി�െയ�ുറി�് പരാമർശി�ി�ി�

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 162 െത�ിൻകുഴി 30വാഴ കുഴി 9 മഴ�ുഴി എ�ിവയാണ.്

• �പസ്തുത �പവർ�ിയിൽ 57വാഴ കുഴി 65 െത�ിൻകുഴി മൂ�ു മഴ�ുഴി എ�ിവയാണ്കാണാൻ
സാധി�ത്.

• �പവർ�ി െചയ്ത�ലംകാടുകയറി നിലയിലായിരു�ു കാണുവാൻസാധി�ത്.

• �പസ്തുത �പവർ�ിയുെട സിഐബി തറയിൽ വീണ് നിലയിലായിരു�ു കാണാൻസാധി�ത്.



മ�് ജലസംര�ണം WC- 321638

ഫയൽ

•എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ് ഉ�ായിരു�ുഅപൂർ�മായിരു�ു .

•ഡീെ�യിൽഡ്എ�ിേമ�് ഉ�് .5 പീരിയഡ് മാെ�േറാൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

• ഭുഉടമകള�െട കരം തീർ�രസീത് ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

•വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�് ,ൈസ�്ഡയറിയിൽ ചികി�യുമായി ബ�െ��
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.സ�ർശകകുറു�് ഉ� ്

• 3 േ�ജ് േഫാേ�ാസ് ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

ഫീൽഡ്

•എംബു�് �പകാരം 510 െത�ിൻകുഴി 60 മഴ�ുഴി 780വാഴകുഴി 5കേ�ാ�് കുഴി
എ�ിവയാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് എ�ാൽഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 25
മഴ�ുഴി 192 െത�ിൻകുഴി 435വാഴ കുഴി 3കേ�ാ�് കുഴിആണ് കാണാൻകഴി�ത.്

•സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു� .ു

•കാട്കയറിയ നിലയിലാണ്�ലം കാണാൻകഴി�ത്



െപാതുവായ കെ��ലുകൾ

*ഫയലിൽ ഉൾെ�ാേ��തായ േരഖകൾആവശ�മായസാ��െ�ടു�േലാടുകൂടി
സൂ�ിേ��താണ്

• േതാട,് നീർ�ാൽ , ചാനൽ തുട�ിയ പുനരു�ാരണ �പവർ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ�്

യാെതാരുവിധ സുര�ാസംവിധാന�ള�ം (ക��റകൾ,കാലുറകൾ ) ഇ�ാെതയാണ്
�പവർ�ി�ു�െത�് മന�ിലായി.

* േഫാേ�ാ ഫ�് എയ്ഡ് കി�് തുട�ിയവയ്�ു� പണം െതാഴിലാളികളിൽ നി�ുമാണ്
ഈടാ�ിയിരു�ത് എ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ു

* ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ി�

* ഒെ�ാഴിെക ബാ�ി എ�ാ �പവർ�ികളിലും സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവർ�ി
ഇട�ളിൽ �ാപി�ിരി�ു�ു എ�ിലും മറി�ും , ചാനലിനു�ിൽ വീണു കിട�ു�
രീതിയിലാണ് കാണാൻ കഴി�ത്.

* ഭൂവികസന �പവർ�ികൾനട��ല�ള�െട സംര�ണം ഭൂവുടമകൾവഹി�ു�ിെ��്
േബാധ�െ���.

* പലഫയലുകള�ം മ�് േറാള�കൾഎംഐഎസിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�,അതുെകാ�് തെ�
�പവർ�ിയിൽ െചലവായതുകയും െതാഴിൽ ദിന�ൾ വ�ത�ാസെ�ടു�ിആണ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.(7/9/2018)തീയതിയിെല മെ�േറാൾ പ�ിയു�വിവര�ൾഎംഐ
എസിൽഇ�.

* 20 െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ കാർഡ് േനാ�ി

*വാർഡിൽ ര�് നഴ്സറികള�ം ഒരു കുടുംബ േ�മ േക��ം �പവർ�ി�ു�ു.

*വാർഡിൽ 382സജീവ െതാഴിലാളികളാണു�ത്.ഇതിൽ 26 െതാഴിലാളികൾ�് 100 ദിവസം
പൂർ�ിയാ�ാൻകഴി�ി���്.



നിർേ�ശ�ൾ
*ഫയലിെല േരഖകൾസാ��െ�ടു�ലുകേളാടുകൂടിയും പൂർ� േരഖെ�ടു�ലുകേളാടു കൂടിയും
സൂ�ിേ��താണ.്

* െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായസുര�ാസൗകര��ൾആവശ�ാനുസരണംനൽേക�താണ.്

* �പവർ�ികൾ മന�ിലാ�ി �പേയാജനമാം വിധ�ിൽഏെ�ടുേ��താണ്

* ഭൂവികസനം േപാലു� �പവർ�ികൾ, ഭൂവുടമയ്�് �പവൃ�ിെയസംബ�ി�ു�വ��മായ
ധാരണനൽകിെ�ാ�് നട�ിലാേ��താണ.്

* നിലവിൽ േമ�്മാർ എടു�ു നൽകു� േഫാേ�ാകൾ, െതാഴിൽ�ല�് ഇവർ പണം മുട�ി
വാ�ു�തായ �പഥമ ശു�ശൂഷ കി��കൾഎ�ിവയ്�് ചിലവാകു� തുകഅർഹരായവർ�്
നൽകാൻ നിർവഹണഏജൻസി �ശ�ിേ��താണ.്

* പ�തിയിലൂെട നട�ിലാ�ിയ �പവർ�ികൾ നിയമാനുസൃതമായി��� കാലയളവിൽ
സൂ�ിേ��താണ.്

* െതാഴിലാളികൾ െചയ്തഎ�ാ �പവൃ�ികള�െടയും ഫയലുകൾ ലഭ�മാേ��താണ.്



�ഗാമസഭയിെല പരാമർശ�ൾ

* എ�ിേമ�് ജനകീയ ഭാഷയിൽഅെ��ുറിേ�ാർ�ിലു�ായിരു�ുഎ�ാൽഎ�ിേമ�്
െസക��ലറിൽ നി�്ഡൗൺേലാഡ് െചയ്താണ്എടു�ു�തിനാൽ മലയാള�ിൽ
ലഭ�മാ�ാൻസാധി�ു�ി� മലയാള�ിെ� േസാഫ്�് െവയർകി�ിയാൽ മലയാള�ിൽ
ലഭ�മാ�ുംഎ�നിർവഹണഏജൻസിഅഭി�പായെ���.

* �പവർ�ി നട�ആറുമാസ�ിനക�്ഓഡി�് നട�ണംഎ�്

െതാഴിലാളികൾഅഭി�പായെ���

* ചില മ�് േറാള�കൾഎംഎസിൽഇ�എ�തിനു� മറുപടിആയി എം.ഐ.എസ് �പകാരം
മ�േറാൾ പരിേശാധി�ുകയാെണ�ിൽ പണം െതാഴിലാളികൾ�് െകാടു�ു�ത് മുട�ിയതായി
കാണാൻസാധ�തയു�്എ�ാൽ ഒരു മുട�വും വരാെത െതാഴിലാളികൾൈക��ിയി���്
ഇതുമായി ബ�െ�� േരഖകൾപ�ായ�ിൽസൂ�ി�ു�ു�്എ�് നിർവഹണഏജൻസി
അഭി�പായെ���.

* േജാലിആരംഭി�ു�തിനു മുൻപ് മെ�േറാൾ (×)അടി�� വരു�ത്
േ�ാ�ിൽ നി�് േനരി�് വരു�ത്ആണ് നിർവഹണഏജൻസി�് ഒ�ും

െച�ാൻകഴിയി�എ�് അഭി�പായമു�ായി.

* 100 ദിവസെ�െതാഴിൽ നൽകണെമ�ും െതാഴിലാളികളിൽ നി�്

അഭ�ർ�ന ഉ�ായി

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത്

BRP അനു�ശീ

VRPസുബിതഎസ്

VRPഅ�ലി ബിഎസ്


