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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണ ജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനും അവരുെട ജീവിത സുര�ിതത�ം

ഉറ�� വരു�ു�തിനും േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��ളള ഒരു ബൃഹത്പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി. കാര ് ഷിക േമഖലയിലും നിര ് �ാണ േമഖലയിലും െതാഴില ് ലഭി�ാെത

�ഗാമീണ ജനത ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാള് അവര ് �് 100 ദിവസെ� െതാഴിെല�ിലും ഉറ��

വരു�ുവാന് ഈ പ�തി ല��മിടു�ു. ഇ�െന െതാഴില ് നല ് കു�തിന് ഏെ�ടു�ു� വിവിധ

പ�തികളിലൂെട രാജ��ിന് െറ മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന് സാ��മാകും എ�ും

�പതീ�ി�ു�ു.

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�ടു�വർ�് നി�ിത കാലയളവിനുളളിൽ  െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ും അതിന്

നിർ�യി�െ��ി��ളള േവതനം നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനുളളിൽ  ലഭി�ു�ുെവ�ും ഉറ�� വരു�ു�തിന്

േവ�ി യാണ്ഈനിയമംപാ�ാ�ിയത്.

െതാഴിലും േവതനവും നിർ�ിഷ്ട സമയ�ിനു�ിൽ  കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു� അവകാശം

നിയമപരമായി ഉറ�� വരു�ു�ുെവ�താണ് ഈ നിയമ�ിെ� സവിേശഷത. െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ

െതാഴിലി�ായ്മ േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷം േവതനംൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയ്താൽ

 നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമംവ�വ�െച���ു.

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�ടു�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ  െതാഴിൽ  നൽകിയിരി�ണെമ�ാണ്

വ�വ�. അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ  അവർ�് െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന് അർ

ഹതയു�ായിരി�ും. അതുേപാെല െചയ്ത െതാഴിലിെ� േവതനം 14 ദിവസ�ില ് കൂടുതല ്

ൈവകിയാല ് ൈവകു� ഒേരാ ദിവസ�ിനും നഷ്ട പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും അർഹതയു�്. െതാഴില ്

ആവശ�െ�ടു�വർ�് െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ�് വരു�ു�ുെവ�താണ്

െതാഴിലുറ�് നിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ  2006 െഫ�ബുവരി 2ആംതീയതിഈ നിയമം

നിലവിൽ വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽ  വയനാടും, പാല�ാടും ഈ 200

ജി�കളിൽ  ഉൾെ��ിരു�ു. 2007 െമയ് 15 ന് 130 ജി�കളിേല�് കൂടി ഇത് വ�ാപി�ി��. ഇടു�ി, കാസർ

േഗാഡ് ജി�കൾ ഇതിൽ  ഉൾെ��ിരു�ു. 2008 ഏ�പില ് 1 ന് ഇ��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ  

ജി�കളിേല�ുംഇത് വ�ാപി�ി��. ഇ�് ഇ��യിെല മുഴുവന് �ഗാമീണ ജി�കളിലുംഈ പ�തി നിലവിലു�്.

ആേഗാളതല�ില ് സവിേശഷ �ശ�യാകർ ഷി� ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠിത െതാഴില ് നിയമെമ�

നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയില ് ദാര��ദ ലഘൂകരണ�ില ് നിർ�യാകമായ വഴി�ിരിവ്സൃഷ്ടി�ബൃഹത്

പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 ഒക്േടാബര ് 2-◌ാം തീയതി േക�� സർ�ാർ  ഈ നിയമെ�

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിെയ�് പുനർ  നാമകരണം െചയ്തു.



തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ� അ��ു�തും സംസഥാന�ിെ� തല�ാന നഗരം ഉൾെ�ാ���തുമായ ജി�.

ഭാരത�ിെ� െതേ�അ�മായ കന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം ജി�യുെട അതിരായ പാറശാലയില ് നി�ും

56കിേലാമീ�ര ് അകെലയായി�ിതി െച���ു .

പാറ�ാല േ�ാ� ്

തമിഴ്നാടിെ� അതിർ�ിയിലും േകരള�ിെ� െതേ� അ�വുമായ േ�ാ�് പ�ായ�്ആണ് പാറ�ാല

േ�ാ�.് തമിഴ് മലയാളം എ�ീ ഭാഷകള�െട സംഗമ �ാനം കൂടിയായതിനാൽ ജന�ൾ�് കലേയാടും

സംസ്കാരേ�ാടും ന� മതി���് പര�രാഗത കുടിൽ വ�വസായമായ കരി��ി നിർമാണ�ിൽ തുട�ിയ
ആധുനിക വ�വസായ സംരംഭ�ൾ വളെര ഇവരുെട ജീവിതെ� സ�ാധീനി�ു�ു�് ഭൂരിഭാഗം ആള�കള�ം

ര�ു ഭാഷ സംസാരി�ു�വരാണ്.െച�ൽ, കാേരാട്, കുള�ൂർ, പൂവാർ, പാറ�ാല, തിരുപുറം എ�ി�െന
ആറ് പ�ായ�ുകളാണ് പാറ�ാലബ്േളാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ത്.

പാറ�ാല പ�ായ� ്

പാറ�ാല വിേ�ജ് യൂണിയന് ആയിരു�ു. സർ�ാർ  േനാമിേന�് െച���വരായിരു�ു അംഗ�ൾ.
1952ൽ പ�ായ�് ആക്ട് നിലവിൽ വ�േതാെട വേ�ജ് യൂണിയൻ  പ�ായ�ായി മാറി. 1953ൽ  
ജനാധിപത�രീതിയിൽ നട� െതരെ�ടു�ിൽ എസ്. െസൽവനായകം �പസിഡ� ് ആയി. ഇവിടുെ�
ജന�ളിൽ ഭൂരിവിഭാഗം സാ�രർആണ്.ജന�ള�െട �പധാന വരുമാനമാർ�ം കൃഷിയാണ്.

അടി�ാന വിവര�ൾ

വിേ�ജ് - പാറ�ാല

താലൂ�് - െന�ാ�ിൻകര

വിസ്തീർ�ം - 20.02ച െസ മി

വാർഡുകള�െട എ�ം - 23

അതിരുകൾ

കിഴ�് -കന�ാകുമാരിഡിസ്�ടിക്ട്

പടി�ാറ് - െച�ൽപ�ായ�്

െത�് -കാേരാട് പ�ായ�്

വട�് - െപരു�ടവിള േ�ാ�്



കാേരാട് പ�ായ�്

േകരള�ിെ� െതേ�അ�െ�കുള�ൂർ, െച�ൽ,പാറശാല,എ�ീ പ�ായ�ുകൾ�് പുറെമ
തമിഴ്നാടുമായി അതിർ�ി പ�ിടു� ഒര് �ഗാമപ�ായ�് കൂടിയാണ് കാേരാട് �ഗാമപ�ായ�് .
പഴയതിരുവിതാകൂറി� ഭാഗമായിരു� എ�ാൽ ഇ�് തമിഴ്നാടിെ� ഭാഗമായ കന�ാകുമാരി
ജി�യിെല െകാ�ംേകാട് െടൗൺപ�ായ�ുമായാണ്അതിർ�ി പ�ിടു�ത്.

ഭാഷ�ും ജാതി�ും മത�ിനും അധീതമായി മത സൗഹാർ�വും അതിലുപരി മാനവ
സൗഹാർ�വും നിലനിൽ�ു� നാനാജാതി മത�ർ തി�ിപാർ�ു� ഒര്
�പേദശമാണ.്പലമത�രുെട ആരാധനാലയ�ൾ ഇവിെട ഇടതൂർ�് കണെമ�ത് േപാെല തെ�

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�ിെല നഗര�പധാനമായ �ല�ൾ പഴയഉ��ട, �ാമൂ���ട, െപാൻവിള,
െച�വിള,ഊര� ്, െപാഴിയൂർഎ�ിവിട�ളാണ്

കാേരാട് �ഗാമപ�ായ�് േകരള�ിെ� ഏ�വും െതേ�യ��ാണ ്�ിതി െച���ത്. 923 -
�ാം വർഷതിൽ പാർ�ിവപുരം ശിലാ ലിഖിത�ിൽ കിരാ�ൂർ , െപാഴിയൂർ , കുള�ൂർ എ�ീ
�ല�െള�ുറി�് പരാമർശി�ി���്. കാേരാട് അടു�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�െട എ�ം - 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

അ�ിലി േ�ാണം (വാർഡ് 7)

കാേരാട് പ�ായ�് ഏഴാം വാർഡ് ആയ അ�ിലി േ�ാണം കാർഷിക പരമായി

പരിേപാഷി�ി�ു�തിനും മുൻനിരയിൽ നിലെകാ��� വാർഡ് ആണ്. വാർഡിൽ ര�ു അംഗൻവാടിയും

�പവർ�ി��വരു� .ു �പകൃതി അണിയിെ�ാരു�ിയ േതാടുകള�ം കുള�ള�ം കൃഷിയ്�് അനുേയാജ�മായ

ഭ �ൂപകൃതിയും �പേദശ�ിന് മാ�് കൂ��� .ു മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിലൂെട

േതാടുകൾ കുള�ൾ ഇവയുെട പുനരു�ാരണം ൈലഫ് ഭവനപ�തി മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ന�ൾ

തുട�ിയ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�്നട�ിലാ�ിവരു�ു .

മുഖ� ല���ൾ

അവിദഗ്�-കായിക െതാഴിലിൽ ഏർെ�ടാൻ സ��തയു� �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ അധിവസി�ു�

ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ികവർഷം 100 ദിവസ�ിൽ കുറയാ� െതാഴിൽ

ഉറ�ാ�ു�േതാെടാ�ം, ഗുണേമ�യു�തും �ായിയായി���തും ഉ�ാദന�മവുമായ ആ�ികള�െട

സൃഷ്ടിയാണ്ഈപ�തിയുെട മുഖ� ല��ം.

ദരി�ദരുെട ഉപജീവനവുമായി ബ�െ�� വിഭവാടി�റശ�ിെ�ടു�ൽ.

സാമൂഹികമായി പിേ�ാ�ംനിൽ�ു�എ�ാകുടുംബ�െളയും പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ുക.

പ�ായ�ിരാജ്�ാപന�െള ശ�ിെ�ടു�ുക.



സവിേശഷതകൾ

നിയമ�ിൻെറ പിൻബലമു�അവകാശാധിഷ്ഠിത പ�തി.

�ഗാമപ�ായ�് �പേദശ�് താമസി�ു� 18 വയ�്പൂർ�ിയായ എെതാരാള് �ും പ�തിയില ്

പ�ാളിയാവാം.

സ്�തീ�ുംപുരുഷനും തുല� േവതനം.

പരി�ിതി സംര�ണം,കാർഷിക േമഖലയിെലഅടി�ാന െസൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�ു മുൻഗണന.

െതാഴിലാളികൾ തെ� �പവൃ�ികല ് കെ��ാനും ആസൂ�തണ �പ�കീയയില ് പ�ാളികള് ആകാനും

അവസരം .

ആസൂ�തണ�ിലും നിര ് വഹണ�ിലും തിക�സുതാര�ത .

കരാറുകാേരാ ഇടനില�ാേരാ ഇ�.

െപാതുജന പ�ാളി�േ�ാെട േലബർബഡ്ജ�്.

ബാ�/്േപാ�് വഴി മാ�തം േവതനവിതരണം.

സ്�തീകൾ�് മുൻഗണന.

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

�ഗാമസഭ പ�തി ഓഡി�് െച���ു.(േസാഷ�ൽഓഡി�് സംവിധാനം)

പരാതിപരിഹാരസംവിധാനം

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽ ഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകരള, തിരുവന�പുരം ജി�- പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ്

േപഴ്സണാണ് തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�ിെല കാേരാട് �ഗാമ പ�ായ�്

വാർഡ് 7ൽ (അ�ിലിേ�ാണം ) േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�്, വാർഡ് െമ�ർ, എൻആർ ഇ ജി എസ് �ാഫ് എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് 15ൽ നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

�പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാംഘ�ം:

2018 ഒക്േടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതല ് 2019 മാർ�് മാസം വെര ഏെ�ടു�് നട�ിയ



�പവൃ�ികള�െട ഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംൈഎഎസ്എ�ിവ പരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം:

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത �പവൃ�ികള�െട

അളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും, സജീവ െതാഴിലാളികെളക�്

െതാഴിൽകാർഡ്,ബാ�് പാ�്ബു�്എ�ിവ പരിേശാധി�്അഭിമുഖം നട�ലും വിവരേശഖരണം നട�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�പദമായും ഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും

െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭഅംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനു േവ�ിയാണ്ഈ േസാഷ�ൽഓഡി�് .

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

കാേരാട് പ�ായ�ിെലഏഴാം വാർഡായഅ�ിലിേ�ാണംആണ് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ ര�ാമെ�വാർഡ്.വാർഡിൽ 267സജീവ െതാഴിലാളികളാണ് ഉ�ത്.
ഇതിൽ 14 െതാഴിലാളികൾ�് കഴി�സാ��ികവർഷ�ിൽ 100 ദിവസം പൂർ�ിയാ�ാൻ
കഴി�ി���്.

വാർഡിൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

ന�ർ �പവർ�ികൾ വർ�്

േകാഡ്

ആരംഭി�

തീയതി

അവസാനി�

തീയതി ചിലവായ

തുക

1 മ�്

ജലസംര�ണം

WC/349958 25/3/19 30/6/19 243585

2 മ�്ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

WC/349959 30/05/19 30/06/18 265697



3 മ�്ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

LD/340662 6/3/19 375858

4 മ�്ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

LD/321247 13/11/18 30/12/18 429403

5 മ�്ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

LD/321248 7/1/19 31/1/19 131000

6 മ�്ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

LD/321249 13/11/18 2/1/19 429505

മ�്ജല

സംര�ണ

�പവർ�ികൾ

LD/321250 6/3/19 30/6/19 414511

8 പറ�്േതാ�ം

നട�ാത

േകാൺ�കീ�്

RC/264416 21/2/19 11/10/19 452599

9 കുഴിവിളാകം

മുതൽ െവ��

�ാ�ാല േതാട്

പുനരു�ാരണം

WC/312068 13/9/18 26/9/18 95540

10 െവ�� �ാ�ാല

മുതൽ െവ�റാൽ

േതാട്

പുനരു�ാരണം

WC/312069 13/9/18 26/9/18 115194

11 െവ�� �ാൻ കാലം

മുതൽ ഭൂത�ാൻ

തരിശ് ൈകേതാട്

പുനരു�ാരണം

WC/312072 13/09/18 26/09/18 58882

12 മഹാേദവൻ വിള WC/312073 13/09/18 09/10/18 134702



മുതൽ െവ�റാൽ

കുളം േതാട്

പുനരു�ാരണം

13 അ�ല�ുവിള

മുതൽ െവ�റാൽ

കുളംേതാട്

പുനരു�ാരണം

WC/312074 13/6/18 9/10/18 78180

14 ഉടൻ ത�ൻ വിള

മുതൽഅ�ല�ു

വിള ചാനൽ

പുനരു�ാരണം

IC/218048 9/1/19 25/1/19 148868

15 കുഴിവിളാകം

മുതൽ െവ��

�ാ�ാല വെര

ചാനൽ

IC/218051 9/1/19 24/1/19 164480

16 െവ�� �ാ�ാല

മുതൽ ഉടൻ ത�ൻ

വിള ചാനൽ

IC/218052 9/1/19 24/1/19 162770

17 കിണർ നിർ�ാണം

സുശീല

IF/331965 5/11/18 6/12/18 67859

18 കിണർ നിർ�ാണം

ഇ�ിര

IF/331966 12/12/18 19/2/19 67558

19 കിണർ നിർ�ാണം

നിർ�ല

IF/331967 6/2/18 5/3/18 67558

20 കിണർ നിർ�ാണം

അഗ�ിൻ േജാസഫ്

IF/331968 12/10/18 29/11/18 67558

21 ക�ൂസ്

നിർ�ാണം േ�ാറി

RS/346088 4/3/19 . 10/3/19 11744

22 ക�ൂസ്

നിർ�ാണം--അ�ു

RS/346090 4/3/19 10/3/19 11753



7 രജി�ർ പരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ നിർബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ിൽ

സൂ�ിേ��വയാണ്.

1) െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

2) �ഗാമസഭ രജി�ർ 

3) െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർ

4) �പവര്�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ർ 

5)�ിരആസ്തികള�െട രജി�ർ

6) പരാതി രജി�ർ 

7)സാധന രജി�ർ 

2018-19സാ��ിക വർഷെ� രജി�റുകള് വളെര വൃ�ിയായും ചി�േയാടും കൂടി  സൂ�ി�ിരി�ു�ു

എ�്എടു�ുപറേയ�കാര�ംആണ്.

1) െതാഴില്കാര്ഡിനുളള കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ

കുടുംബ�ള�െട െതാഴില ് കാര ് ഡ് വിവര�ള്(Job Card Number,Date of Card issued,Name,age,bank

account number) MIS ല ് നി�ും പകര ് �് എടു�ു സൂ�ി�ിരി�ു�ു. 2018-19 സാ��ിക

വർഷ�ില ് 190 െതാഴില ് കാര ് ഡ് അേപ�വിവര�ള് ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

2)�ഗാമസഭ രജി�ർ 

�ഗാമ സഭ രജിസ്െറരില ് െതാഴില ് �ഗാമ സഭ, 1/07/2019ല ് കൂടി �പവര ് �ികള് വിശദമായ് ചര ് �

െചയ്തു തീരുമാനി�ി���് .അവബു�ില ് േരഖെ�ടു�ിയി���്

3) െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� രജി�ർ

െതാഴിലാളികള് െതാഴില ് ആവശ�െപ��െകാ�ു�തിെ� വിവരം MIS ല ് നി�ും �പി�  ് എടു�ു

രജി�രറ്ില ് ഒ�ി�� േചര ് �ി���്

4) �പവര്�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� രജി�ര ്

�പവര്�ിയുെട വിശദ വിവര�ള് MIS ല ് നി�ും �പി�  ്എടു�ുസൂ�ി�ി���്



5)�ിരആസ്തികള�െട രജി�ര ്

�ിരആസ്തികള�െട രജി�ര ് റില ് ല ് ആണ് അവസാനമായിആസ്തി

േരഖെ�ടു�ിയി���ത്

6) പരാതി രജി�ര ്

പ�തി കായലവില ് ഇതുമായി ബ�െ��� ഒരു പരാതിയും ലഭി�തായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

7)സാധന രജി�ര ്

ഓഡി�് കാലയളവില ് സാധന�ിെ� വിശദവിവരം MIS ല ് നി�ും �പി�  ്എടു�ു രജി�രറ്ില ് ഒ�ി��
േചര ് �ി���്

7 രജി�ർ പരിേശാധനാ വിശദാംശ�ൾ

1.േജാബ് കാർഡ് രജി�ർ

267 െതാഴിലാളികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�തിൽ 7െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ
പതി�ി�ി� 5 െതാഴിലാളികള�െട േരഖെ�ടു�ലുകൾഇ�ായിരു�ു.

2.ഡിമാൻഡ് രജി�ർ, േപയ് െമ� ്ഓഫ്അേലാേ�ഷൻഓഫ് വർ� ്

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

3.വർ�് രജി�ർ

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

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

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

4.ഫിക്സഡ്അസ�് രജി�ർ

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

5. പരാതി രജി�ർ



5 /9 /2018ഇതിൽ രജി�ർ െചയ്ത േറാബിൻസ് നൽകിയ പരാതി മൂ�ാം വാർഡിൽ പാ�ു�്͛
നിർ�ി��ല�് േമ�്ൈപസപിരിവ് നട�ി എ�ു�പരാതി.

9 10 2018 �കി�ഫർ നൽകിയ വിവരാവകാശം͛

27 /11 /2018 -െല വിവരാവകാശനിയമ�പകാരംഅ�ിളി േകാണംവാർഡിെല മ�ർേറാള്കള�െട͛
പകർ�് ലഭ�മാ�ണെമ�ു� �കി�ഫർ നൽകിയ പരാതി

4 /11 /2019-ൽ 3 പരാതികള�ം പരിഹരി�തായി േരഖെ�ടു�ിയി���്͛

തുടർ�് പരാതികൾ രജി�ർ െചയ്തി���തായി കാണു�ി�

6. െമ�ീരിയൽ രജിസ്�ടാർ

2018-2019സാ��ികവർഷെ� �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ു. 61
�പവർ�ികളിൽആയി 1022723.142 രൂപ െചലവായതായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

7. �ഗാമസഭ രജി�ർ

11/1/2011 മുതൽ 8/10/19വെരയു� �ഗാമസഭാ മിനി�്��കൾ

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു എ�ാൽ മിനുട്സുകൾ പൂർ�ംഅ�ായിരു�ു.

�പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ളിേല�്

1. മ�് ജലസംര�ണം (WC/ 349958)˄

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ� മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് , മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസറിെ�യും ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ�ടു�ലും ഒ��ം ഉ�ായിരു�ി�.

മ�ർ േറാളിൽ തുടർ�യായി ഹാജരാകാ� 9 േപരും 21തിരു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ു. ഒരു͛
െസ�് മാ�ർ േറാൾഫുൾആയി ഒ��കൾതിരു�ലുംആപ ്െസ��ന് പുറ�് ഒ�ി�തായും

കാണാൻസാധി��.



െമ�ീരിയൽ ലി�്, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് എ�ിവ͛
ഉ�ായിരു�ു.

നിലവിൽഈ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ാ�തിനാൽൈസ�്ഡയറി ഫയലിൽ͛
ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ി�.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�തായു� േരഖകൾ േഫാേ�ായിൽ͛
ഉൾെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു.

886 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾ.͛

ഫീൽഡ്

19 �പവർ�ി�ല�ളായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ്ഫയലിൽ͛
ഉ�ായിരു�ത്.

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ , 53വാഴ കുഴി,ബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾ͛
നട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ , 74 വാഴകുഴികൾബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾ͛
കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.͛

2. മ�് ജലസംര�ണം˄

(WC/ 349959)

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് , മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർെ�യും ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ�ടു�ലും ഒ��ം ഇ�ായിരു�ു.

മ�ർ േറാളിൽ തുടർ�യായഹാജരാകാ� 16 േപരും 4തിരു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ു.͛

െമ�ീരിയൽ ലി�്, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഉ�ായിരു�ു.͛



നിലവിൽഈ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ാ�തിനാൽൈസ�്ഡയറി ഫയലിൽ͛
ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ി�.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�തായു� േരഖകൾ േഫാേ�ായിൽ͛
ഉൾെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു.

983 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾ.͛

ഫീൽഡ്

19 �പവർ�ി�ല�ളായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ്ഫയലിൽ͛
ഉ�ായിരു�ത്.

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ , 9 മഴ�ുഴി, 592വാഴ കുഴി, , 77 െത�ിൻകുഴി, ബ�ുകള�െട͛
നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾനട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ , 32 മഴ�ുഴികൾ, 392 െത�ിൻകുഴികൾ, 405വാഴകുഴികൾ͛
ബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾകാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.͛

3. മ�് ജലസംര�ണം˄

(WC/ 340662)

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് , മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

83 േപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർെ�യും ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ�ടു�ലും ഒ��ം ഇ�.

മ�ർ േറാളിൽ തുടർ�യായഹാജരാകാ� 17 േപരും 22തിരു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ു.͛

െമ�ീരിയൽ ലി�്, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഉ�ായിരു�ു.͛

നിലവിൽഈ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ാ�തിനാൽൈസ�്ഡയറി ഫയലിൽ͛
ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ി�.



സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ത് േരഖകൾ േഫാേ�ായിൽ͛
ഉൾെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു.

1364 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾ.͛

ഫീൽഡ്

14 �പവർ�ി�ല�ളായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ്ഫയലിൽ͛
ഉ�ായിരു�ത്.

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ , 796വാഴ കുഴി,490 െത�ിൻകുഴി, ബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ͛
�പവർ�ികൾനട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ , 36 മഴ�ുഴികൾ,1കേ�ാ�് കുഴി, 388 െത�ിൻകുഴികൾ, 798͛
വാഴകുഴികൾബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾകാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഇ�ായിരു�ു.͛

4. മ�് ജലസംര�ണം˄

(LD /321250 )

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് , മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

88 േപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർെ�യും ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ�ടു�ലും ഒ��ം ഇ�.

മ�ർ േറാളിൽ തുടർ�യായഹാജരാകാ� 21 േപരും 8തിരു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ു.͛

െമ�ീരിയൽ ലി�്, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഉ�ായിരു�ു.͛

നിലവിൽഈ �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�ാ�തിനാൽൈസ�്ഡയറി ഫയലിൽ͛
ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ി�.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ത് േരഖകൾ േഫാേ�ായിൽ͛
ഉൾെ�ടു�ിയി���ായിരു�ു.



1505 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾ.͛

ഫീൽഡ്

25 �പവർ�ി�ല�ളായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ്ഫയലിൽ͛
ഉ�ായിരു�ത്.

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ , ,750വാഴ കുഴി, 450 െത�ിൻകുഴി, ബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ͛
�പവർ�ികൾനട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ , 2ഫാം േപാ�്, 7 മഴ�ുഴികൾ,427 െത�ിൻകുഴികൾ, 843͛
വാഴകുഴികൾ 5കേ�ാ�് പി�് ബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾകാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഇ�ായിരു�ു.͛

5. മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ-˄

(LD/321247)

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് ഡിമാൻഡ േഫാം, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ,
െമഷർെമ� ്ബു�,്ൈസ�് ഡയറിഎ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു.
െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

എഴുതി ത�ാറാ�ിയ 56 േപരുെടഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർ�യും ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ�ടു�ലും ഒ��ം ഇ�.

മ�ർ േറാളിൽ 16തിരു�ലുകൾ ഉെ��് േരഖെ�ടു�ലിൽകാണു�ു.2 േപരുെട ഒ�്͛
തിരു�ൽ ഉ�തായി കാണാൻസാധി��.

െമ�ീരിയൽ ലി�്, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് സർ�ിഫി��,്͛
മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഉ�ായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറിയിൽ േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ,്സ�ർശകകുറി�് എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.ചികി�ചിലവ്,͛
െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക, െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം,വിസിേ�ഴ്സ് േമാണി�റിംഗ്
ക�ി�ി റിേ�ാർ�് എ�ിവ പൂർണംഅ�ായിരു�ു.

1557അവിദഗ്ധ െതാഴിൽ ദിന�ളാണ് േരഖെ�ടു�ൽകാണാൻസാധി�ത്.͛

13 ഭൂവുടമകള�െട കരം തീർ�രസീത് േകാ�ികൾ ഉ�ായിരു�ു.͛



ഫീൽഡ്

13 �പവർ�ി�ല�ളായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ്ഫയലിൽ͛
ഉ�ായിരു�ത്.

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ , 59 മഴ�ുഴി, 835 വാഴ കുഴി, , 393 െത�ിൻകുഴി, 8കേ�ാ�്͛
കുഴികൾ 9 േപർ�ുേലഷൻ ടാ�്, ബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾ
നട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ , 32 മഴ�ുഴികൾ, 392 െത�ിൻകുഴികൾ, 812വാഴകുഴികൾ 7͛
കേ�ാ�് കുഴികൾ, 11 േപർ�ുേലഷൻ ടാ�്ബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾ
കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഇ�ായിരു�ു͛

6. മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ˄

(LD/ 321248)

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് ഡിമാൻഡ് േഫാം, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ,
െമഷർെമ� ്ബു�,്ൈസ�് ഡയറിഎ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു.
െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

56 േപർഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ ഉ�ായിരു�ു .͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർെ�യും ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ�ടു�ലും ഒ��ം ഇ�.

മ�ർ േറാളിൽ തുടർ�യായഹാജരാകാ� 15 േപരും 5 തിരു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ു.͛
അർജ��ന പുറ�് ഒ�ി�തായി കാണാൻസാധി��.

െമ�ീരിയൽ ലി�്, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് സർ�ിഫി��,്͛
മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഉ�ായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറിയിൽ േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ,്സ�ർശകകുറി�് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,͛
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം,വിസിേ�ഴ്സ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�്�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ത് േരഖകൾ േഫാേ�ായിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്͛
ആയിരു�ു.

1549 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾ͛



ഫീൽഡ്

20 �പവർ�ി�ല�ളായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ്ഫയലിൽ͛
ഉ�ായിരു�ത്.

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ , 10 മഴ�ുഴി, 850 വാഴ കുഴി, , 100 െത�ിൻകുഴി, ബ�ുകള�െട͛
നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾനട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ ,12 മഴ�ുഴികൾ, 53 െത�ിൻകുഴികൾ, 241 വാഴകുഴികൾ͛
ബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾകാണാൻസാധി��. മൂ�ു പുരയിട�ൾപൂ�ിയി�
നിലയിൽആയിരു�ുഅതിനാൽഎ�ിതി�െ�ടു�ാൻസാധി�ി�.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഇ�ായിരു�ു.͛

7. മ�് ജലസംര�ണ �പവർ�ികൾ˄

(LD/ 321249)

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് ഡിമാൻഡ് േഫാം, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ,
െമഷർെമ� ്ബു�,്ൈസ�് ഡയറിഎ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു.
െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

59 േപർഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ ഉ�ായിരു�ു .͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർെ�യും ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ�ടു�ലും ഒ��ം ഇ�.

മ�ർ േറാളിൽ തുടർ�യായഹാജരാകാ� 20 േപരും 7 തിരു�ലുകള�ം ഉ�ായിരു�ു.͛
ആപ ്െസ��ന് പുറ�് ഒ�ി�തായി കാണാൻസാധി��.

െമ�ീരിയൽ ലി�്, മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, �പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�് സർ�ിഫി��,്͛
മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് ഉ�ായിരു�ു.

ൈസ�്ഡയറിയിൽ േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ,്സ�ർശകകുറി�് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,͛
െതാഴിലാളികള�െട സാ��പ�തം,വിസിേ�ഴ്സ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�്�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്�ാപി�ത് േരഖകൾ േഫാേ�ായിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്͛
ആയിരു�ു.

1559 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി �പവർ�ി നട�തായാണ്͛



ഫീൽഡ്

14 �പവർ�ി�ല�ളായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ്ഫയലിൽ͛
ഉ�ായിരു�ത്.

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ , 14കേ�ാ�് കുഴി 34 മഴ�ുഴി,730വാഴ കുഴി, 390 െത�ിൻകുഴി,͛
എ�ീ �പവർ�ികൾനട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ത്.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ , 6കേ�ാ�് കുഴി,22 മഴ�ുഴികൾ, 248 െത�ിൻകുഴികൾ͛
612വാഴകുഴികൾബ�ുകള�െട നിർ�ാണംഎ�ീ �പവർ�ികൾകാണാൻസാധി��. മൂ�ു
പുരയിട�ൾപൂ�ിയി� നിലയിൽആയിരു�ുഅതിനാൽഎ�ിതി�െ�ടു�ാൻസാധി�ി�.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.͛

8. പറ�് േതാ�ം നട�ാത േകാൺ�കീ�് ( Rc /264416)˄

ഫയൽ

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു.͛

മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.2തിരു�ലുകള�ം മൂ�ു മസ്േ�ടാള�കൾ͛
േരഖെ�ടു�ലുകൾഇ�ാ�തും 12 െതാഴിലാളികൾതുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി
േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛
ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറിഅപൂർ�മായിരു�ു.͛

254 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛

ഫീൽഡ്

എംബു�് �പകാരം 225 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.͛

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംവൃ�ിയു�തായും കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു പേ�നില�് വീണുകിട�്͛
നിലയിലായിരു�ു.



9. കുഴിവിളാകം മുതൽ െവ���ാ�ാല വെരയു� േതാട് പുനരു�ാരണം ( wc/312068)˄

ഫയൽ

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു.͛

മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.46തിരു�ലുകള�ം 7 െതാഴിലാളികൾ͛
തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛
ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറി പൂർ�മ�ായിരു�ു.͛

322 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛

ഫീൽഡ്



എംബു�് �പകാരം 350 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.͛

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംവൃ�ിയു�തായും കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു. 2019/20സാ��ികവർഷെ�͛
�പവർ�ിയുെട സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്ആയിരു�ു ഉ�ായിരു�ത്.

10. െവ���ാ�ാല മുതൽ ഭൂത�ാൻതരിശ്ൈകേതാട് പുനരു�ാരണം ( wc/312072)˄

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർണമായിരു�ു͛

23 േപരുെട എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

വിദഗ്ധഅവിദഗ്ധ മസ് േ�ടാള�കൾ ഉ�ായിരു�ു. മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾ͛
ഉ�ായിരു�ു.6തിരു�ലുകള�ം 6െതാഴിലാളികൾതുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി
േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛
ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറി പൂർ�മ�ായിരു�ു.͛

198 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛

ഫീൽഡ്

എംബു�് �പകാരം 350 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.͛

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംവൃ�ിയു�തായും കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു. 2019/20സാ��ികവർഷെ�͛
�പവർ�ിയുെട സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്ആണ് ഉ�ായിരു�ത്.

11. മഹാേദവൻവിള മുതൽ െവ�റാൽകുളം േതാട് പുനരു�ാരണം ( wc/312073)˄

ഫയൽ

കവർേപജ് പൂർണമ�ായിരു�ു.͛

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു.͛

മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു. 3തിരു�ലുകള�ം 16 െതാഴിലാളികൾ͛



തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛
ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

2ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറി ഇ�ായിരു�ു.͛

450 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛

ഫീൽഡ്

എംബു�് �പകാരം 914 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.͛

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംവൃ�ിയു�തായും കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.͛

2019/ 20സാ��ികവർഷെ� �പവർ�ിയുെട സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്ആണ്

ഉ�ായിരു�ത്

12. അ�ല�്വിള മുതൽ െവ�റാൽകുളം േതാട് പുനരു�ാരണം ( wc/312074)˄

ഫയൽ

കവർേപജ് പൂർണമ�ായിരു�ു.͛

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു.͛

മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾഇ�ായിരു�ു. 9 െതാഴിലാളികൾതുടർ�യായി͛
ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛
ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറി ഇ�ായിരു�ു.͛

268 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛

ഫീൽഡ്

എംബു�് �പകാരം 385 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.͛



ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംവൃ�ിയു�തായും കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.͛

2019/ 20സാ��ികവർഷെ� �പവർ�ിയുെട സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്ആണ്

ഉ�ായിരു�ത്

13. െവ���ാ�ാല മുതൽ െവ�റൽ േതാട് പുനരു�ാരണം ( wc/312069)˄

ഫയൽ

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു. 40 േപരുെട എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ് േഫാം͛
ആയിരു�ു.

മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.3തിരു�ലുകള�ം 14 െതാഴിലാളികൾ͛
തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛
ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറി പൂർ�മ�ായിരു�ു.͛

380 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛

ഫീൽഡ്

എംബു�് �പകാരം 410 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.100 m2 കയർ͛
ഭൂവസ്�തം �പവർ�ി�ല�് ഉപേയാഗി�തായി േരഖെ�ടു�ൽകാണു�ു.

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംവൃ�ിയു�തായും കയർഭൂവസ്�തം ഉപേയാഗി�ിരു�തായും കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു.͛

2019 /20സാ��ികവർഷെ� �പവർ�ിയുെട സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്ആണ്

ഉ�ായിരു�ത്.



14. ഉടയൻത�ൻവിള മുതൽ അ�ല�്വിള ചാനൽപുനരു�ാരണം ( Ic/218048)˄

ഫയൽ

43 േപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.211തിരു�ലുകള�ം (47 േപർഅപ ്െസ��ന് ͛
പുറ�്ൈസൻഇ�ത് ).20 െതാഴിലാളികൾതുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി
േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛
ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറി പൂർ�മായിരു�ു.͛

120 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛





ഫീൽഡ്

എംബു�് �പകാരം 450 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.͛

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംകാടുപിടി�് നിറ�നിലയിൽകാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഇ�ായിരു�ു.͛

15. കുഴി വിളാകം മുതൽ െവ���ാ�ാല വെര ചാനൽപുനരു�ാരണം ( Ic/218051)˄

ഫയൽ

53 േപരുെട ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾഇ�ായിരു�ു. 19 െതാഴിലാളികൾതുടർ�യായി͛
ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛
ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറിഅപൂർ�മായിരു�ു.͛

582 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛

ഫീൽഡ്

എംബു�് �പകാരം 600 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.͛

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംവൃ�ിയു�തായും കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഇ�ായിരു�ു.͛

16. െവ���ാ�ാല മുതൽ ഉടയൻത�ൻവിള ചാനൽ ( Ic/218052)˄

ഫയൽ

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു.͛

മസ് �ർ േറാളിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.15തിരു�ലുകള�ം 17 െതാഴിലാളികൾ͛
തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയി���്..

ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ�͛



ഒ�് ഉ�ായിരു�ി�.

മൂ�്ഘ��ിലു� േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

ൈസ�്ഡയറി പൂർ�മായിരു�ു.͛

576 െതാഴിൽദിന�ൾആയി �പവർ�ി നട�തായാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾകാണു�ത്.͛

ഫീൽഡ്

എംബു�് �പകാരം 590 മീ�ർ �പവർ�ി െചയ്തതായി േരഖെ�ടു�ിയി���്.͛

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനയിൽഅേതഅളവിൽ �പവർ�ി െചയ്തതായി കെ��ി. �പവർ�ി͛
െചയ്ത�ലംവൃ�ിയു�തായും കാണാൻസാധി��.

സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഇ�ായിരു�ു.͛

17. IF/331965കിണർ നിർ�ാണംസുശീല˄

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂര്ണമായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,്  മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.  ͛

വിദഗ്ധഅവിദഗ്ധ മ� േറാള�കള�കൾ ഉ�ായിരു�ു.മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ͛
പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം ഓഫീസറുെടയും ഒ��ം സീലും
ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�സാ��െ�ടു�ലും ഒ��ം ഇ�.

േവജ്  ലി�്, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി�� ്, മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�,്എ�ിവ͛
ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

3ഘ��ിെല  േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾഎ�ാംപൂർണമായിരു�ു.എ�ാൽസർ�ിൈഫ͛
െചയ്തി�ി�.

ഫീൽഡ്

െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 23 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി�എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി͛
കാണു�ത്



ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകൃത�മായഅളവിൽ �പവർ�ിയും നട�ിലാ�ിയി���തായി͛
േബാധ�െ���

ആയി 18. IF/331966 ർ നിർ�ാണംഇ�ിര˄

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂര്ണമായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർ ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�സാ��െ�ടു�ലും

ഒ��ം ഇ�.

േവജ് ലി�്, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��് , മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�,്എ�ിവ͛
ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.

3ഘ��ിെല േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾഎ�ാംപൂർണമായിരു�ു.എ�ാൽസർ�ിൈഫ͛
െചയ്തി�ി�.

ഫീൽഡ്

െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 14.5 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി�എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി͛
കാണു�ത്

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകൃത�മായഅളവിൽ �പവർ�ിയും നട�ിലാ�ിയി���തായി͛
േബാധ�െ���

19. IF/331967കിണർ നിർ�ാണംനിർ�ല˄

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛



നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർ ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�സാ��െ�ടു�ലും

ഒ��ം ഇ�.

െവജ് ലി�്, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��് എ�ിവഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.͛

3ഘ��ിെല േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾഎ�ാംപൂർണമായിരു�ു.എ�ാൽസർ�ിൈഫ͛
െചയ്തി�ി�.

ഫീൽഡ്

െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 19.5 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി�എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി͛
കാണു�ത്

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകൃത�മായഅളവിൽ �പവർ�ിയും നട�ിലാ�ിയി���തായി͛
േബാധ�െ���

20. IF/331968കിണർ നിർ�ാണംഅഗ�ിൻ േജാസഫ്˄

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർ ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�സാ��െ�ടു�ലും

ഒ��ം ഇ�.

െവജ് ലി�്, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��് എ�ിവഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.͛



3ഘ��ിെല േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾഎ�ാംപൂർണമായിരു�ു.എ�ാൽസർ�ിൈഫ͛
െചയ്തി�ി�.

ഫീൽഡ്

െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം16.5 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി�എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി͛
കാണു�ത്

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകൃത�മായഅളവിൽ �പവർ�ിയും നട�ിലാ�ിയി���തായി͛
േബാധ�െ���

21. IF/331967കിണർ നിർ�ാണംനിർ�ല˄

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർ ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�സാ��െ�ടു�ലും

ഒ��ം ഇ�.

െവജ് ലി�്, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��് എ�ിവഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.͛

3ഘ��ിെല േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾഎ�ാംപൂർണമായിരു�ു.എ�ാൽസർ�ിൈഫ͛
െചയ്തി�ി�.

ഫീൽഡ്

െമഷർെമ� ്ബു�് �പകാരം 19.5 മീ�ർആഴമു�കിണർ നിർ�ി�എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ി͛
കാണു�ത്

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകൃത�മായഅളവിൽ �പവർ�ിയും നട�ിലാ�ിയി���തായി͛
േബാധ�െ���

22. ക�ൂസ് നിർ�ാണം RS/ 346090 -അ�ു˄



ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ� മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർ ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�സാ��െ�ടു�ലും

ഒ��ം ഇ�.

െവജ് ലി�്, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��് എ�ിവഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.͛

3ഘ��ിെല േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾഎ�ാംപൂർണമായിരു�ു.എ�ാൽസർ�ിൈഫ͛
െചയ്തി�ി�.

ഫീൽഡ്

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ �പവർ�നനട��ലംകാണാൻസാധി��.͛

ഭാഗികമായി പൂർ�ിയായ നിലയിലാണ.് മുഴുവൻതുകയും ഗുണേഭാ�ാവിന് ലഭി�ി�ി�͛
എ�ു�തായി ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ മന�ിലാ�ാൻസാധി��.

ഗുണേഭാ�ാവിന് ഉപേയാഗ�പദമായ നിലയിലാണ്ഈ �പവർ�ിയുെട നിർ�ാണം͛

23. ക�ൂസ് നിർ�ാണം (RS/346088)- േ�ാറി˄

ഫയൽ

കവർേപജ്അപൂർ�മായിരു�ു.͛

നിയമ�പകാരം ഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ�� 22 േരഖകളിൽ ഭരണാനുമതി,സാേ�തിക͛
അനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് മൂ�ുഘ��ളിൽ ഉ� േഫാേ�ാ, മ�ർ േറാൾ, െമഷർെമ� ്
ബു�,് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു. െച�്ലി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ
േപജ് ന�ർഇ�ായിരു�ു.

ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ു.͛

മ�ർ േറാളിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു. െസ�ക�റിയുെടയും േ�ാ�് േ�പാ�ഗാം͛
ഓഫീസർ ഒ��ം സീലും ഉ�ായിരു�ു.എ�ാൽപരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�സാ��െ�ടു�ലും

ഒ��ം ഇ�.



െവജ് ലി�്, �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി��് എ�ിവഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു.͛

3ഘ��ിെല േഫാേ�ാസ് ഉ�ായിരു�ു.͛

െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾഎ�ാംപൂർണമായിരു�ു.എ�ാൽസർ�ിൈഫ͛
െചയ്തി�ി�.

ഫീൽഡ്

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ �പവർ�നനട��ലംകാണാൻസാധി��.͛

ഭാഗികമായി പൂർ�ിയായ നിലയിലാണ.് മുഴുവൻതുകയും ഗുണേഭാ�ാവിന് ലഭി�ി�ി�͛
എ�ു�തായി ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ മന�ിലാ�ാൻസാധി��.

ഗുണേഭാ�ാവിന് ഉപേയാഗ�പദമായ നിലയിലാണ്ഈ �പവർ�ിയുെട നിർ�ാണം͛

െപാതുവായ കെ��ലുകൾ

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ െമഷർെമ� ്ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയിരു�തിേന�ാള�ം͛
കൂടുതൽ �പവർ�ികൾവിലയിരു�ാൻസാധി��.

ഫയലുകളിെല േരഖകൾസൂ�ി�ിരി�ു�ത് ശരിയായ �കമ�ിൽഅ�.͛

പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയഫയലുകളിെല െമഷർെമ� ്ബു�ുകൾ ഒ�ും തെ�͛
സർ�ിൈഫ െചയ്തി�ി�.

അർധവിദഗ്ധ വിദഗ്ധ മ�ർ േറാള�കൾപൂർ�മായ േരഖെ�ടു�ലുകേളാെടഅ�͛
സൂ�ി�ിരി�ു�ത്.

െമഷർെമ� ്ബു�് മ�ർ േറാൾഎ�ീ േരഖകളിെല തിരു�ലുകൾഅനുവദനീയമ�.͛

ഭുവികസന �പവർ�ികളിൽശരിയായ വിധ�ിൽ �പവർ�ി നട�ിലാ�ാൻ �ശമി�ി���്.͛
എ�ാൽപരിേശാധി� ചില ഫയലുകളിൽ ഒേര ഭൂ ഉടമകള�െട കരം തീർ�െരസീ�ി�

േകാ�ികൾആണ് െവ�ിരു�ത്.

പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7രജി�റുകള�ം വളെര ഭംഗിയായി സൂ�ി�ി���്ആയിരു�ു.͛

ഫയലുകൾകൃത�തേയാെട �കമീകരി�ാ�തു േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െളസാരമായി͛
ബാധി�ുകയും െചയ്തി���്.

നിർേ�ശ�ൾ



ഫയലുകളിൽ ഉ� േരഖകൾകൃത�തേയാെടയും ശരിയായ �കമ�ിൽസൂ�ി�ാൻ �ശ�ിേ��താണ്.͚

കളി�ലം, നട�ാതകള�െട നിർ�ാണം കുളം നവീകരണം മുതലായവ വാർഡ് തല�ിൽ͚
നട�ാ�ാവു�താണ്.

പ�തിയിലൂെട നട�ിലാ�ു� �പവർ�ികൾ നിയമാനുസൃതമായ കാലയളവിൽ നിലനിൽ�ാൻ͚
ഉതകു�വിധം നട�ിലാേ��അതാണ്.

ഭൂവികസനം േപാലു� �പവർ�ികൾ ഭൂവുടമകൾ�് �പവർ�ിെയ സംബ�ി�ു� വ��മായ ധാരണ͚
നൽകിെ�ാ�് നട�ിലാേ��ത്.

െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായസൗകര��ൾ ഉറ��വരു�ി നൽേക�താണ.്͚

മ�ർ േറാള�കളിൽആവശ�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരിേ��ത്അനിവാര�മാണ.്͚

അതാത്സാ��ികവർഷ�ിെലഫയലുകൾകൃത�തേയാെട �കമീകരി�ാൻ͚
�ശ�ിേ��താണ.്

റിേ�ാർ�� തയാറാ�ിയത്

ബിജി എൽ

െറനിേമാൾ ടി ജി

പാറ�ാല േ�ാ� ്


