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കഽളത്താ          

ുേരളത്ത഻ീന്റ ീെക്കൻ ജ഻ലലയ഻ീല െ഻രഽവനദ്നപഽരത്ത് പഺറശ്ശഺല 

ുലഺക്ക഻ീല ീെുക്കയറ്റത്ത് അറബ഻ക്കടല഻ുനഺട് ുേർന്ന് ടാറ഻സ്റ്റുേീള 

ആേർഷ഻ക്കഽന്ന ീപഺഴ഻ക്കര ീേഺടഽേഽത്ത഻ ീപഺറ്റയഽീടയഽം േഽളങ്ങളുീടയഽം 

േഺവഽേൾ സഺമ഼പൿം ീേഺണ്ട് 1956 ന഻ലവ഻ൽ വര഻േയഽം 11.24 േെഽരശ 

േ഻ുലഺമ഼റ്റർ േഽറ്റളവ഻ൽ സ്ഥ഻െ഻ ീേയ്യുന്ന പഞ്ചഺയത്തഺണ് േഽളത്താർ. 
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അെ഻ർത്ത഻ 
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7 ീരജ഻ീെഴ്സ് പര഻                

 
1. JOB CARD REGISTER (                          -

           ) 

 274                          ുരഖീപടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് 

 അെ഻ൽ  70                                      

     േൿെൿമഺയ഻        ത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 ഇെ഻ൽ മരണീെട്ട രഽ ീെഺഴ഻ലഺള഻യഽീട ീെഺഴ഻ൽ േഺർഡ് 
റദ്ദഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.   

2. GRAMASABHA REGISTER (                            

             ) 

 2018-19 സഺമ്പത്ത഻േ വ ഷം വീരയഽള്ള ുരഖീെടഽത്തലഽേ  ഉണ്ട്. 

ആക്ഷൻ  രാപ഼േരണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട രഺമസഭ 25/10/2019 ൽ  

ോട഻യെഺയ഻ ീരഖീെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ലഽം മ഻ന഻ട്ട്സ് പാർണമലല. 

 
 
3. DEMAND REGISTER, PAYMENT OF ALLOCATION OF WORK (        

                                          )  

 ീെഺഴ഻ലഺള഻േളുീട ുപരഽം ീെഺഴ഻ൽ േഺർഡ് നമ്പറഽം ീെഺഴ഻ൽ 
െഽടങ്ങ഻യ െ഼യെ഻യഽം അവസഺന഻ച്ച െ഼യെ഻യഽം െഽടങ്ങ഻ എലലഺ 
വ഻വരങ്ങളും ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

4. WORK REGISTER (                         
                           ) 

 770  പവർത്ത഻േളുീട വ഻ശ്ഺംശങ്ങ  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 

5. MATERIAL REGISTER (            )  

 98 പവർത്ത഻േളുീട വ഻ശ്ഺംശങ്ങ  ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 
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 സ഻റ്റ഻സണ്  ഇൻഫർീമഷന്റ് ീബഺർഡ഻ീന്റ   വ഻ശ്ഺംശങ്ങീളഺീടഺെം 

പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട മറ്റ് സഺധന -സഺമര഻േളുീട 

ുരഖീെടഽത്തലഽം േഺണഺ  സഺധ഻ച്ചു. 

6. FIXED ASSET REGISTER (                      ) 

 2018-19 വീര പാർത്ത഻യഺയ പവർത്ത഻േളുീട വ഻ശ്ഺംശങ്ങ  

ഉണ്ട്. 

 േമനമ്പറഽേ   ഉണ്ട് ആവശൿമഺയ സഺക്ഷൿീെടഽത്തലഽേ   ഇലല. 
 

7. COMPLAINT REGISTER ( പരഺത഻       ) 
 

 2018-19  േഺലഘട്ടത്ത഻ൽ പരഺെ഻േീളഺന്നഽം െീന്ന 
ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 

          ീെ                                   
                           യ഻ര഻ുേ      

1) േവർ      

2)            

3)          /                               

       

4)                                        

                  

5)                      

6)                         

7)                           

8)                                          

9)                                        
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10)                       

11)                           

12)                                     യഽം 

                                       

                   

13)           

14)                                     FTO 

               

15)                                           

16)                                     

17)                                   

18)                                      

19) മസ്ുടഺ               

20)                              

21)                                  

22)             

ൂലഫ് ഭവന ന഻ര്ഡമ്മഺണ പദ്ധത഻ 

 

 
 

 

 

 

കമ. 

നമ്പര്ഡ 

ഗഽണുഭഺക്തതഺവ഻ീെ ുപര് വര്ഡേ് ുകഺ് 

1.  മുനഺഹരൻ/ ലെ IF/360263 

2.  ശഺദ്ന/ സഽേഽമഺരൻ IF/393544 
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ഫയൽ പര഻ുശഺധന വ഻ശദംശങ്ങൾ  

 ഭരണഺനഽമെ഻, സഺുങ്കെ഻േഺനഽമെ഻,  പെ഻വഺര മാലൿന഻ർണയ 

സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ്, മസ്ുടഺ ,  റാട്ട് മഺെ്, ുവജ് ല഻സ്റ്റ് എന്ന഼ ുരഖേൾ 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

  ീമഷർീമന്് ബഽക്ക്, എ എം സ഻ പേഺരമഽള്ള േവർ ുപജ് 

എന്ന഻വ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ.  

 രഽണുഭഺക്തഺക്കളുീടയഽം േഽടഽംബഺംരങ്ങളുീടയഽം ആധഺർ, ുറഷൻ 

േഺർഡ്, പഺസ്് ബഽക്ക഻ീന്റ ുേഺെ഻ എന്ന഻വ േിെൿമഺയ഻ ഫയല഻ൽ 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

 വ഼ട് പണ഻യഽന്നെ഻ന്ീറ ഘട്ടം ഘട്ടമഺയഽള്ള ുഫഺുട്ടഺേളും ഫയല഻ൽ 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ  
 

ഫ഼ൽ് പര഻ുശഺധന വ഻ശദംശങ്ങൾ  
 
 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ രണ്ടഽ വ഼ടഽേളും പാർത്ത഻യഺയ 

ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 

 മസ്ുടഺളുേള഻ൽ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ുനര഻ട്ട് ീേന്നഺണ് െ഻ട്ടീെന്ന്  

ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ുബഺധൿീെട്ടു.  

 90 ്഻വസീത്ത മസ്ുടഺൾ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്നഽ  അറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 
 

 

വഺര്ഡഡ഻ൽ ഓഡ഻റ്റ഻ന് വ഻ുധയമഺേ഻യ പവര്ഡത്ത഻കൾൾ 

 
കമ 

നo 

പവര്ഡത്ത഻യഽീെ 
ുപര് 

വര്ഡേ്  

ുകഺ് 

പവര്ഡത്ത  ഻

ആരംഭ഻ച്ച 

ത഼യത  ഻

പവര്ഡത്ത഻ 

അവസഺന഻ച്ച 

ത഼യത഻ 

ച഻ലവഴ഻

ച്ച തഽക 
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1. ആറഽേഺൽ മഽെൽ 
ീനലല഻ുേഺണം 
വീര ുെഺട് 

പഽനരഽദ്ധഺരണം 

WH/299006 17/10/2018 01/11/18 66,250  

2. േട്ടംേവർ മഽെൽ 
ശൿഺമ വ഻ള 
േഺനൽ 

നവ഼േരണം 

IC/217806 21/01/2019 17/02/2019 1,02,124  

3. പഺട്ടവ഻ള േഺനൽ 
നവ഼േരണം 

IC/217805 21/01/2019 27/01/2019 37,824  

4. േഺമവ഻ള േഺനൽ 
ീസമ഻ുത്തര഻ 

പഽനരഽദ്ധഺരണം 

IC/217807 21/01/2019 17/02/2019 73,169 

5. ഭാവ഻േസന 
പവർത്ത഻േൾ 

IF/325821 02/02/2019 07/06/2019 2,94,482 

6.  ഭാവ഻േസന 
പവർത്ത഻േൾ 

IF/325817 17/12/2018 04/02/2019 2,82,583 

7. ഭാവ഻േസന 
പവർത്ത഻േൾ 

IF/325818 24/12/2018 21/02/2019 2,85,415 

8. ഭാവ഻േസന 
പവർത്ത഻േൾ 

IF/325819 
24/12/2018 22/02/2019 2,76,351 

9. ഫലവിക്ഷ ീേട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

BP/272300 30/11/18 07/06/2019 2,33,542 

10. പഺട്ടേിഷ഻ LD/209384   2,81,760 

11.  പഺട്ടേിഷ഻ LD/318077 18/10/18 27/12/2018 2,92,996 

12. പഺട്ടേിഷ഻ LD/318080 25/02/2019 21/05/2019 2,73,628 

13. പഺട്ടേിഷ഻ LD/318078 05/03/2019 28/05/2019 2,91,316 

14. പഺട്ടേിഷ഻ LD/317329 03/10/18 28/11/2018 2,94,166 

15. പഺട്ടേിഷ഻ LD/209383 03/10/18 28/11/2018 38,796 

16. േ഻ണർ ന഻ർമ്മഺണം RF/327934 22/03/2019 28/04/2019 34,062 
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17 േ഻ണർ ന഻ർമ്മഺണം RF/327937 30/11/2018 09/01/2019 35,316 

 

പവര്ഡത്ത഻കളുീെ വ഻ശദംശങ്ങള഻ുലേ്  

 
1. ആറഽകഺൽ മഽതൽ ീനലല഻ുേഺണം വീര ുതഺട് പഽനരഽദ്ധഺരണം-

WH/299006 

ഫയൽ  

 ന഻യമപേഺരം ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ുക്കണ്ടെഺയ 22 ുരഖേള഻ൽ 

എ എം സ഻ പേഺരമഽള്ള േവർ ുപജ്, ീേക്ക് ല഻സ്റ്റ്, ഭരണഺനഽമെ഻, 

സഺുങ്കെ഻േഺനഽമെ഻, വ഻ശ്മഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്, മസ്ുടഺൾ, ുവജ് ല഻സ്റ്റ്, 

എഫ് ട഻ ഒ, ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക്, ൂസറ്റ് ഡയറ഻ എന്ന഻വ 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 ീഷൽഫ് ഒഫ് വർക്ക്, പവർത്ത഻ അനഽവ്഻ച്ച ുഫഺം, പാർത്ത഼േരണ 

സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ്, മസ്ുടഺൾ മാവ്ീമന്് സ്ല഻െ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 5 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഹഺജരഺയ഻ട്ട഻ലല.  

 37 ുപർ രാെഺയ഻ പവർത്ത഻ക്കഺൻ ഡ഻മഺൻഡ് ീേയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

എലലഺ ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾക്കഽം ീെഺഴ഻ൽ നൽേ഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട 223 പവർത്ത഻ ്഻നങ്ങള഻ലാീട 66250 രാപ 

േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖേൾ പേഺരം 900 മ഼റ്ററ഻ൽ പവർത്ത഻ നടന്നെഺയ഻ 

ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 550 മ഼റ്ററ഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  
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 പവർത്ത഻ നടന്ന സ്ഥലം േഺടഽപ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺണ്. 

 

 പവർത്ത഻യഽീട സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 

എന്ന് സഺക്ഷൿീെടഽത്തഽന്ന സ്ഥലത്ത് ഏഴഺം വഺർഡ഻ീന്റ ുബഺർഡ് 

സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നെഺയ഻ േഺണീെട്ടു.  

 

2. കട്ടംകവര്ഡ മഽതൽ ചഺമവ഻ള വീര ചഺനൽ നവ഼കരണം-IC/217806 

 ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 5 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഹഺജരഺേഺത്തെഺയ഻ 

ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ പാർണമഺയ഻രഽന്നഽ.  
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 പവർത്ത഻യ഻ലാീട 393 ീെഺഴ഻ൽ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 102124 രാപ 

േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖീെടഽത്തലഽേൾ പേഺരം 200 മ഼റ്ററ഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േിെൿമഺയ അളവ഻ൽ െീന്ന പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ േഺണീെട്ടു.  

 ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങളും േഺടഽപ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺണ്.  

 
 
 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  
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3. പഺട്ടവ഻ള ചഺനൽ നവ഼കരണം-IC/217805 

ഫയൽ 

 25359 നമ്പർ മസ്ുടഺള഻ൽ െ഻നഽ ുമൽ അബ്ീസന്റ്  

ുരഖീെടഽത്ത഻യെഺയ഻ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ൽ മെ഻യഺയ ുരഖീപടഽത്തലഽേൾ ഉണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖീെടഽത്തലഽേൾ പേഺരം 200 മ഼റ്ററ഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േിെൿമഺയ അളവ഻ൽ െീന്ന പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുബഺധൿീെട്ടു.  

 ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങളും േഺടഽപ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺണ്.  
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 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  

 

4. ചഺമവ഻ള ചഺനൽ ീസമ഻ുത്തര഻ പഽനരഽദ്ധഺരണം-IC/217807 

ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ ആറഽ ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ സ്ഥ഻രമഺയ഻ 

ഹഺജരഺേഺത്തെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻ േഺണഽന്നഽ.  

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. 

ഫ഼ൽ്  

 ഫയല഻ീല ുരഖീെടഽത്തലഽേൾ പേഺരം 200 മ഼റ്ററ഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻ േഺണഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േിെൿമഺയ അളവ഻ൽ െീന്ന പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുബഺധൿീെട്ടു.  
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 ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങളും േഺടഽപ഻ട഻ച്ച അവസ്ഥയ഻ലഺണ്.  

 
 
 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  

 

5. ഭാവ഻കസന പവര്ഡത്ത഻കൾ-IF/325821 

 ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ മാന്നഽ ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ സ്ഥ഻രമഺയ഻ 

ഹഺജരഺേഺത്തെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ. 

 പവർത്ത഻ സ്ഥലം ഒവർസ഻യർ സന്ദർശ഻ച്ചെഺയ഻ ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ൽ 

ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  
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ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖീെടഽത്തലഽേൾ പേഺരം 50  പണേൾ, 20 

ീെങ്ങ഻ൻക്കഽഴ഻േൾ, 5 മഴക്കഽഴ഻േൾ, 5 വളക്കഽഴ഻േൾ എന്ന഻ങ്ങീന 

ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3 പഽരയ഻ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 30 പണേൾ, 12 

ീെങ്ങ഻ൻക്കഽഴ഻േൾ, 4 മഴക്കഽഴ഻േൾ, 3 വളക്കഽഴ഻േൾ എന്ന഻വ 

േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻ ഇടങ്ങളും നശ഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ.  

 
 
 പവർത്ത഻ ഇടങ്ങള഻ൽ വഺഴ നട്ട഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  
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6. ഭാവ഻കസന പവര്ഡത്ത഻കൾ-IF/325817 

ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 7 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഹഺജരഺേഺത്തെഺയ഻ 

ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ. 

 1014 പവർത്ത഻ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 282583 രാപ േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖീെടഽത്തലഽേൾ പേഺരം 10 പണേൾ, 48 

ീെങ്ങ഻ൻക്കഽഴ഻േൾ, 13 മഴക്കഽഴ഻േൾ എന്ന഻വ 

ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2 പഽരയ഻ടങ്ങങ്ങള഻ലഺയ഻ 7 പണേൾ, 

32 ീെങ്ങ഻ൻക്കഽഴ഻േൾ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 ഭാര഻ഭഺരം േഽഴ഻േള഻ലഽം വഺഴ േിഷ഻ ീേയ്യുന്നഽ.  
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 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ന഻ലത്ത് വ഼ണ് 

േ഻ടക്കഽന്ന അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ.  
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7. ഭാവ഻കസന പവര്ഡത്ത഻കൾ-IF/325818 

ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 4 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ െഽടർച്ചയഺയ഻ ഹഺജരഺയ഻ട്ട഻ലല.  

 20521, 20524, 20525, 20526, 20527 എന്ന഼ മസ്ുടഺളുേള഻ൽ 6 

ീെഺഴ഻ലഺള഻േളുീട െ഻നഽ ുമൽ ആബ്ീസന്റ് ുരഖീെടഽത്ത഻ 

േഺണഽന്നഽ.  
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 പവർത്ത഻യ഻ലാീട 1025 പവർത്ത഻്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 2285415 രാപ 

ീേലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖീെടഽത്തലഽേൾ പേഺരം 45 പണേൾ, 20 ീെങ്ങ഻ൻ 

േഽഴ഻േൾ, 10 മഴക്കഽഴ഻േൾ, 10 വളക്കഽഴ഻ േൾ എന്ന് 

ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 39 പണേൾ, 15 ീെങ്ങ഻ൻ േഽഴ഻േൾ, 7 

മഴക്കഽഴ഻േൾ, 2 വളക്കഽഴ഻േൾ എന്ന഻വ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  



 

24 

 

 
 
 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 
8. ഭാവ഻കസന പവര്ഡത്ത഻കൾ-IF/325819 

ഫയൽ 

 േവർ ുപജ഻ീല ുരഖീെടഽത്തൽ പാർണമലല.  

 പവർത്ത഻ അനഽവ്഻ച്ചുീേഺണ്ടഽള്ള ുരഖയ഻ൽ സ഼ൽ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ.  

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 4 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ െഽടർച്ചയഺയ഻ ഹഺജരഺയ഻ട്ട഻ലല.  

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട 989 പവർത്ത഻്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 276351 രാപ 

േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 



 

25 

 

 ഫയല഻ീല ുരഖീെടഽത്തലഽേൾ പേഺരം 39 പണേൾ, 65 

ീെങ്ങ഻ൻേഽഴ഻േൾ, 44 മഴക്കഽഴ഻േൾ 10 വളക്കഽഴ഻േൾ എന്ന് 

ുരഖീെടഽത്ത഻ േഺണഽന്നഽ. 

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 36 പണേൾ, 45 ീെങ്ങ഻ൻ േഽഴ഻േൾ, 

21 മഴക്കഽഴ഻േൾ എന്ന഻ങ്ങീന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 രഽ പഽരയ഻ടത്ത്  മരച്ച഼ന഻ േഽഴ഻യഺണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്.  

 
 
 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  

 

9. വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം-BP/272300 

ഫയൽ 

 20922, 37440, 37653, 1147, 2418 എന്ന഼ മസ്ുടഺളുേള഻ൽ െ഻നഽുമൽ 

ുനഺ വർക്ക് ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ.  
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 24568, 24569 എന്ന഼ മസ്ുടഺളുേള഻ൽ സണ്ുഡ േറഽത്ത മഷ഻ീേഺണ്ട് 

ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട 838 ീെഺഴ഻ൽ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 233542 രാപ 

ീേലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖീെടഽത്തലഽേൾ പേഺരം 1000 ൂെേൾ 

പര഻പഺല഻ക്കീെടഽന്നെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 374 ൂെേൾ മഺെമഺണ് േഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ചത്.  

 മഴ േഺരണം ഭാര഻ഭഺരം ൂെേളും നശ഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ.  

 പവർത്ത഻യഽീട ഉുദ്ദശം ുബഺധ഻െ഻ക്കഺൻ ആേഺത്തത് ധനവ഻ന഻ുയഺരം 

്ഽരഽപുയഺരം ീേയ്െെഺയ഻ േണക്കഺക്കഽന്നഽ.  
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 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

10. സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങൾേ്  പഺട്ടകിഷ഻േ് അെ഻സ്ഥഺന ീസൌകരൿം 

ഒരഽേഽക-LD/209384 

ഫയൽ 

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ.  

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 1008 ീെഺഴ഻ൽ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 281760 രാപ 

ീേലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖേള഻ൽ രഺളുീട പഽരയ഻ടത്ത഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടന്നെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ശര഻യഺയ സ്ഥലത്ത് െീന്ന നലല 

ര഼െ഻യ഻ൽ പവർത്ത഻ നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുബഺധൿീെട്ടു.  

 ന഻ലവ഻ൽ മരച്ച഼ന഻ േിഷ഻യഺണ് പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് േഺണഺൻ 

േഴ഻ഞ്ഞത്.  
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 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

11. സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങൾേ്  പഺട്ടകിഷ഻േ് അെ഻സ്ഥഺന ീസൌകരൿം 

ഒരഽേഽക -LD/318077 

ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 16 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഹഺജരഺയ഻ട്ട഻ലല.  

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട 1049 പവർത്ത഻ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 292996 രാപ 

ീേലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖേള഻ൽ 2 പഽരയ഻ടത്ത് പവർത്ത഻ നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ 

ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ.  
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 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ പവർത്ത഻ ശര഻യഺയ സ്ഥലത്ത് നലല 

ര഼െ഻യ഻ൽ ീേയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നെഺയ഻ ുബഺധൿീെട്ടു.  

 പഺട്ടേിഷ഻യ഻ലാീട മരച്ച഼ന഻യഺണ് േിഷ഻ ീേയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 
12. സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങൾേ്  പഺട്ടകിഷ഻േ് അെ഻സ്ഥഺന ീസൌകരൿം 

ഒരഽേഽക -LD/318080 

ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 4 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ െഽടർച്ചയഺയ഻ ഹഺജരഺയ഻ട്ട഻ലല.  

 37749, 2636, 2634, 2635 എന്ന഼ മസ്ുടഺളുേള഻ൽ െ഻നഽുമൽ 

ആബ്ീസന്റ് ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നെഺയ഻ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു.  

 പവിത്ത഻യ഻ലാീട 1053 പവർത്ത഻ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 273628 രാപ 

േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 



 

30 

 

 ഫയല഻ീല ുരഖേള഻ൽ ന഻ന്ന് 4 പഽരയ഻ടങ്ങള഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േിെൿമഺയ സ്ഥലത്ത് നലലര഼െ഻യ഻ൽ 

ീേയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നെഺയ഻ ുബഺധൿീെട്ടു.  

 പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് മരച്ച഼ന഻േിഷ഻ ീേയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 
 
 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 
13. സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങൾേ്  പഺട്ടകിഷ഻േ് അെ഻സ്ഥഺന ീസൌകരൿം 

ഒരഽേഽക -LD/318078 

ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 11 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ െഽടർച്ചയഺയ഻ ഹഺജരഺയ഻ട്ട഻ലല.  

 പവിത്ത഻യ഻ലാീട 104 ീെഺഴ഻ൽ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 291316 രാപ 

േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 
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 ഫയല഻ീല ുരഖേള഻ൽ ന഻ന്ന് 4 പഽരയ഻ടങ്ങള഻ൽ ആയ഻ പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േിെൿമഺയ സ്ഥലത്ത് പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുബഺധൿീെട്ടു.  

 ന഻ലവ഻ൽ മരച്ച഼ന഻േിഷ഻ ീേയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നെഺയ഻ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ.  

 
 
 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

14. സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങൾേ്  പഺട്ടകിഷ഻േ് അെ഻സ്ഥഺന ീസൌകരൿം 

ഒരഽേഽക -LD/317329 

ഫയൽ 

 മസ്ുടഺളുേള഻ൽ ീവട്ട഻െ഻രഽത്തലഽേൾ ന്നഽമ഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ.  

 പവർത്ത഻യ഻ൽ ഏഴ് ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ െഽടർച്ചയഺയ഻ ഹഺജരഺയ഻ട്ട഻ലല.  
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 പവിത്ത഻യ഻ലാീട 1053 ീെഺഴ഻ൽ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 294166 രാപ 

േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖേള഻ൽ രഺളുീട പഽരയ഻ടത്ത഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േിെൿമഺയ സ്ഥലത്ത് പവർത്ത഻ 

നടന്നെഺയ഻ ുബഺധൿീെട്ടു.  

 ന഻ലവ഻ൽ മരച്ച഼ന഻യഽം വഺഴയഽം േിഷ഻ ീേയ്യുന്നഽ.  

 
 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 
15. സവയം സഹഺയ സംഘങ്ങൾേ്  പഺട്ടകിഷ഻േ് അെ഻സ്ഥഺന ീസൌകരൿം 

ഒരഽേഽക -LD/209383 

ഫയൽ 

 പവർത്ത഻യ഻ൽ 9 ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ െഽടർച്ചയഺയ഻ ഹഺജരഺയ഻ട്ട഻ലല.  

 പവിത്ത഻യ഻ലാീട 1096 പവർത്ത഻ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 298130 രാപ 

േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  
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ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖേള഻ൽ 2 ുപരഽീട പഽരയ഻ടങ്ങള഻ലഺയ഻  പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േിെൿമഺയ഻ സ്ഥലത്ത് പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളെഺയ഻ ുബഺധൿീെട്ടു.  

 ന഻ലവ഻ൽ മരച്ച഼ന഻, േഺച്ച഻ൽ, ുേമ്പ്, വഺഴ െഽടങ്ങ഻യ 

വ഻ഭഺരങ്ങള഻ലഺയ഻ നലല ര഼െ഻യ഻ൽ േിഷ഻ നടന്നഽവരഽന്നെഺയ഻ 

ുബഺധൿീെട്ടു.  

 
 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  

 
16. ക഻ണര്ഡ ന഻ര്ഡമ്മഺണം-RF/8327934 

ഫയൽ 

 രഽണുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ ീെഺഴ഻ൽ േഺർഡ്, ആധഺർ, പഺസ്ബഽക്ക് എന്ന഼ 

ുരഖേളുീട പേർെ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  
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 പവർത്ത഻യ഻ലാീട 34062 രാപ േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖേൾ പേഺരം േ഻ണറ഻ന് ഫയല഻ീല ുരഖേൾ 

പേഺരം േ഻ണറ഻ന്ീറ  ആഴം 25 മ഼റ്റർ എന്ന് ുരഖീെടഽത്ത഻ 

േഺണഽന്നഽ.  

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േ഻ണറ഻ന്ീറ ആഴം 13.9 മ഼റ്റർ 

ആീണന്ന് ുബഺധൿീെട്ടു.  

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 

17. ക഻ണര്ഡ ന഻ര്ഡമ്മഺണം-RF/327931 

ഫയൽ 

 രഽണുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ  ീെഺഴ഻ൽ േഺർഡ്, ആധഺർ, പഺസ്ബഽക്ക് 

എന്ന഼ ുരഖേളുീട പേർെ് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. 
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 പവർത്ത഻യ഻ലാീട 52 ീെഺഴ഻ൽ ്഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 35316 രാപ 

േ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

ഫ഼ൽ് 

 ഫയല഻ീല ുരഖേൾ പേഺരം േ഻ണറ഻ീന ആഴം 20 മ഼റ്റർ ആീണന്ന് 

ുരഖീെടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ. 

 ഫ഼ൽഡ് െല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ േ഻ണറ഻ീന ആഴം 13.8 മ഼റ്റർ 

ആീണന്ന് ുബഺധൿീെട്ടു. 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 

ീപഺതഽവഺയ കീെത്തലഽകൾ 

 ന഻യമപേഺരം ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ുക്കണ്ടെഺയ 22 

ുരഖേള഻ൽ എ എം സ഻ പേഺരമഽള്ള േവർുപജ്, ീേക്ക് ല഻സ്റ്റ്, 
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ആക്ഷൻ പ്ലഺൻ, സഺുങ്കെ഻േഺനഽമെ഻, ഭരണഺനഽമെ഻, വ഻ശ്മഺയ 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്, അബ്സ്ടഺക്ടട് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്, റാട്ട് മഺെ്, ീെഺഴ഻ൽ 

അനഽവ്഻ച്ചുീേഺണ്ടഽള്ള ുഫഺം, മസ്റ്റുറഺൾ, ീമഷർീമന്് ബഽക്ക്, 

എഫ് ട഻ ഒ, ീെഺഴ഻ൽ പാർത്ത഼േരണ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ്, മസ്ുടഺൾ, 

മാവ്ീമന്് സ്ല഻െ്, ൂസറ്റ് ഡയറ഻ എന്ന഻വ എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട് 

 ുഡഺയ഻ങ് ആൻഡ് ഡ഻ൂസൻ ഫയലഽേള഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 

 മസ്ുടഺള഻ലഽം ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ലഽം ീവട്ട഻ െ഻രഽത്തലഽേൾ േഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ചു. ഇത് അനഽവ്ന഼യമലല. 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച ീമഷർീമന്് ബഽക്കഽേൾ എലലഺം െീന്ന സർട്ട഻ൂഫ 

ീേയ്െ഻ട്ടുണ്ട്. 

 ഭരണഺനഽമെ഻, സഺുങ്കെ഻േഺനഽമെ഻ എന്ന഻വയ഻ൽ മെ഻യഺയ 

സഺക്ഷൿീെടഽത്തലഽേൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 

 ഭാവ഻േസന പവർത്ത഻േൾ ന഻ർവ്വഹണ ഏജൻസ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള 

ന഻ർുദ്ദശപേഺരം നടെ഻ലഺക്കഺൻ ശമ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്ന് ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾ 

സഺക്ഷൿീെടഽത്തഽന്നഽ എങ്ക഻ലഽം ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങളും 

മഴേഺരണം നശ഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺണ്. 

 േഺനൽ,  േഺനൽ ുെഺട് െഽടങ്ങ഻യ പവർത്ത഻േള഻ൽ ൂേയഽറ, 

േഺലഽറ സഽരക്ഷഺ സംവ഻ധഺനങ്ങീളഺന്നഽം െീന്ന ലഭൿമഺേഽന്ന഻ലല എന്ന് 

അറ഻യഽവഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 ീെഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ ആവശൿമഺയ സഺധനസഺമര഻േൾ ുമറ്റ് മഺരഽീടയഽം 

ീെഺഴ഻ലഺള഻േളുീടയഽം ൂേയ഻ൽന഻ന്ന് പണം മഽടക്ക഻യഺണ് 

വഺങ്ങഽന്നത് എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞത്. 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നെഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട 

ബ഻ലലുേൾ ഫയല഻ൽ ഉൾീെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
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ന഻ര്ഡുേശങ്ങൾ 

 ന഻യമഺനഽസിെമഺയ഻ ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ുക്കണ്ടെഺയ 

ുരഖേൾ ഫയല഻ൽ ഉൾീെടഽത്തഺൻ ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടെഺണ്. 

 ൂേയഽറേൾ,  േഺലഽറേൾ, പഥമശഽശാഷ േ഻റ്റ് െഽടങ്ങ഻യ സഽരക്ഷഺ 

ഉപേരണങ്ങൾ ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് അനഽവ്഻ച്ചു നൽുേണ്ടെഺണ്. 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് േിെൿമഺയ഻ 

സ്ഥഺപ഻ുക്കണ്ടെഺണ്.  

 ീെഺഴ഻ല഻ട സൗേരൿങ്ങീളഺരഽക്ക഻ നൽുേണ്ടെഺണ്. 

 പവർത്ത഻േൾ മനസ്഻ലഺക്ക഻ െ഻രീഞ്ഞടഽുക്കണ്ടെഽം  

പഺവർത്ത഻േമഺുക്കണ്ടെഽമഺണ്. 

 ഭാവ഻േസനം ുപഺലഽള്ള പവർത്ത഻േൾ ഭാവഽടമയ്ക്ക് വൿക്തമഺയ 

ധഺരണ നൽേ഻ീക്കഺണ്ട് നടെ഻ലഺുക്കണ്ടെഺണ്.  

 വിക്ഷൂത്ത നട഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം ുപഺലഽള്ള പവർത്ത഻േൾ 

ന഻യമഺനഽസിെമഺയ േഺലയളവ഻ൽ ന഻ലന഻ർത്തഺൻ ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടെഺണ്. 

 

ഗഺമസഭയഽീെ പരഺമര്ഡശങ്ങൾ 

 രഺമസഭയ഻ൽ പീങ്കടഽത്ത ഭാര഻പക്ഷം ീെഺഴ഻ലഺള഻േളും 

ആവശൿീെട്ടത് പവർത്ത഻സമയം 9 മണ഻ മഽെൽ 4 മണ഻വീര 

ആേണീമന്നഺയ഻രഽന്നഽ. 

 സഽരക്ഷഺസംവ഻ധഺനം മഽൻപ് ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ന഻ലവ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല 

എന്ന പരഺമർശം ഉണ്ടഺയ഻. 

 രഺമസഭയ഻ൽ പീങ്കടഽത്ത ഭാര഻ഭഺരം ീെഺഴ഻ലഺള഻േളും 100 

്഻വസീത്ത ീെഺഴ഻ൽ ുവണീമന്ന ആവശൿം ഉന്നയ഻ച്ചു. 
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 പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ീെഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് േഽട഻ീവള്ളം 

ലഭൿമഺേഽന്ന഻ലല എന്ന പരഺമർശം ഉണ്ടഺയ഻. 

 

 റ഻ുപഺര്ഡട്ട് തയ്യഺറഺേ഻യത്  

BRP അനഽശ഼ 

VRP ശ഼നഽ 

 VRP ജ഻ന഻ുമഺൾ  

        VRP വ഻ന഻ത 

        VRP ുസഺണ഻യ 

        VRP ച഻ഞ്ചഽ 

        VRP അന഻ല 


