
മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ� പ്�തി

േസാഷ�ൽഓഡി� െ്സാൈസ�ി, േകരള

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി� റ്ിേ�ാർ�്



േ�ാ� -്പാറശാല

�ഗാമപ�ായ�-്പാറ�ാല

വാർഡ -്മു��വിള (13)

�ഗാമസഭതീയതി : 20/10/2019

സമയം : 2.00 മണി

ആമുഖം

ഇ��യിെലദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനും
അവരുെടജീവിതംസുര�ിതത�ം ഉറ��വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം
െകാടു�ി��� ഒരുബൃഹത പ്�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ

െതാഴിലുറ� പ്�തി.കാർഷിക േമഖലയിലും നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ
ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനതബു�ിമു��േ�ാൾഅവർ� 1്00 ദിവസെ�െതാഴിൽ

എ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻഈപ�തി ല��മിടു� .ുഇ�െനെതാഴിൽ
നൽകു�തിന ഏ്െ�ടു�ു�വിവിധ പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ�മ��ം ജലവും

പരമാവധിസംര�ി�ു�തിന സ്ാധ�മാകും എ� �്പതീ�ി�ു� .ു

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�വർ� ന്ി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി�ു�ുഎ�ുംഅതിന ന്ി�യി�െ��ി��� േവതനംനിർദിഷട്
സമയ�ിനു�ിൽലഭി�ു�ുെവ�ുംഉറ��വരു�ു�തിന ഇ്��ൻപാർലെമ�്

പാസാ�ിയനിയമമാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമം.
2005ഓഗ� 2്3ആംതീയതി യാണ പ്ാർലെമ�റ് ഈ് നിയമം പാസാ�ു�ത.്

െതാഴിലും േവതനവും നിർദിഷട്സമയ�ിനു�ിൽകൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം പരമാവധി ഉറ��വരു�ു�ുഎ�ാണഈ്നിയമ�ിെലസവിേശഷത.
െതാഴിൽലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം െതാഴിൽഎടു�േശഷം
േവതനംൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകയും െചയത്ാൽനഷട്പരിഹാരവുംഈ

നിയമംവ�വ�െച��� .ു.

െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�വർ� 1്5 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ
നൽകിയിരി�ണംഎ�ാണ വ്�വ�.അ�ാ�പ�ംപതിനാറാമെ�ദിവസം

മുതൽഅവർ� െ്താഴിലി�ായമ് േവതനംഅർഹതയു�ായിരി�ും.
അതുേപാെലെചയത് െതാഴിൽ േവതനം 14 ദിവസ�ിൽകൂടുതൽൈവകിയാൽ
ൈവകു�ഓേരാ ദിവസവും നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനുംഅർഹതയു�.്
െതാഴിൽആവശ�െ�ടു�വർ� െ്താഴിേലാ െതാഴിലി�ായമ് േവതനം ഉറ�ായും

ഉറ��വരു�ണംഎ�ാണ െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെ� �പേത�കത.

ഇ��യിെലഏ�വും പിേ�ാ�ംആയ 200 �ഗാമീണജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി 2
തീയതിഈനിയമം നിലവിൽവരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയത്ു.



േകരള�ിൽവയനാടുംപാല�ാടുംഈ 200ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു� .ു 2007
െമയ 1്5ന 1്30ജി�കളിേല� ക്ൂടി ഇത വ്�ാപി�ി��.ഇടു�ി കാസർേഗാഡ്
ജി�കൾഇതിൽ ഉൾെ��ിരു� .ു 2008ഏ�പിൽ ഒ�ിന ഇ്��യിെലബാ�ി മുഴുവൻ
ജി�കളിേല�ുംഇത വ്�ാപി�ി��.ഇ� ഇ്��യിെലമുഴുവൻ �ഗാമീണജി�കളിലും
ഈപ�തി നിലവിലു�.്ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു
അവകാശഅധിഷഠ്ിത െതാഴിൽനിയമംഎ�നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ
ദാരി�ദ ലഘൂകരണ�ിൽനിർണായകമായവഴി�ിരിവ സ്ൃഷട്ി�ബൃഹത പ്�തി

എ�കാര�ം പരിഗണി�� 2009 ഒകേ്ടാബർ ര�ാം തീയതി േക��സർ�ാർഈ
നിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തിഎ�്

പുനർനാമകരണം െചയത്ു.

തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ�െതേ�അ��ു�തുംസംസഥാന�ിെ�തല�ാനനഗരം

ഉൾെ�ാ���തുമായജി�. ഭാരത�ിെ�െതേ�അ�മായകന�ാകുമാരി
തിരുവന�പുരം ജി�യുെടഅതിരായപാറശാലയിൽനി�ും56കിേലാമീ�ർ  
അകെലയായി�ിതി െച���ു

പാറ�ാല േ�ാ� പ്�ായ�്

തമിഴന്ാടിെ� അതിർ�ിയും േകരള�ിൻെറെതേ�അ�വുമായ േ�ാ�്

പ�ായ�ാണ പ്ാറശാല േ�ാ� പ്�ായ�.് തമിഴ,് മലയാളം എ�ീ
ഭാഷകള�െടസംഗമ�ാനംകൂടിആയതിനാൽജന�ൾ�ക്ലേയാടും

സംസക്ാരേ�ാടുംന� മതി���.്പര�രാഗതകുടിൽവ�വസായമായകരി��ി
നിർമാണ�ിൽതുട�ിആധുനികവ�വസായസംരംഭ�ൾവെരഇവരുെട

ജീവിതെ�സ�ാധീനി�ു�ു�.് ഭൂരിഭാഗംആള�കള�ം ദ�ിഭാഷികളാണ.്

പാറ�ാല േ�ാ� പ്രിധിയിൽ െച�ൽ,കാേരാട,്കുള�ൂർ,പൂവാർ, തിരുപുറം,
പാറ�ാലഎ�ി�െനആറ പ്�ായ�ുകളാണ ഉ്�ത.്

പാറ�ാല പ�ായ�്

മു��വിള പാറ�ാല വിേ�ജ.് യൂണിയന ആ്യിരു� .ുസർ�ാർ  േനാമിേന�്
െച���വരായിരു�ുഅംഗ�ൾ. 1952ൽ പ�ായ� ആ്കട് ന്ിലവിൽ

വ�േതാെടവേ�ജ യ്ൂണിയൻ  പ�ായ�ായിമാറി. 1953ൽ  
ജനാധിപത�രീതിയിൽ നട�െതരെ�ടു�ിൽ എസ.് െസൽവനായകം
�പസിഡ� ആ്യി.



ഇവിടുെ�ജന�ളിൽ ഭൂരിവിഭാഗം സാ�രർആണ.്ജന�ള�െട �പധാന
വരുമാനമാർ�ംകൃഷിയാണ.്

അടി�ാനവിവര�ൾ

വിേ�ജ് -പാറ�ാല

താലൂ�് - െന�ാ�ിൻകര

വിസത്ീർ�ം - 20.02ച െസമി

വാർഡുകള�െടഎ�ം - 23

അതിരുകൾ

കിഴ�് -കന�ാകുമാരിഡിസ�്ടികട്്

പടി�ാറ -് െച�ൽപ�ായ�്

െത�് -അറബി�ടൽ

വട�് - െപരു�ടവിള േ�ാ�്

മു��വിള വാർഡ്

ൈദവ�ിെ�സ��ം നാടായഈെകാ�� േകരള�ിെലെതേ�അ�െ�
പ�ായ�ായപാറ�ാലപ�ായ�ിെലെതേ�അ�െ�വാർഡാണ്

മു��വിള.വാർഡിൽ കാർഷികവൃ�ി�ാണ �്പധാന �പാമുഖ�ം

നലക്ിയിരി�ു�ത.് മു��വിള വാർഡിെനവർ�േശാഭിതംആ�ു�ത �്പകൃതി
ഒരു�ു�പ���ം വയേലലകള�ം െചറുതുംവലുതുമായജലേ�സാത��കള�ം

ആണ.് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിന �്പാധാന�ം നൽകു� �ശീകൃഷണ്ഫാർമസി
േകാേളജ വ്ിദ�ാഭ�ാസരംഗ�ിന പ്ുതിെയാരുകാൽെവ�ാണ.് മു��വിള
വാർഡിെല �പധാനആകർഷണംഅവിെടകാണാൻസാധി�ു�െതാ�ി�ാലം

ആണ.്

അതിരുകൾ

െത�് : നടുേ�ാ�ം

വട�് : മുരിയ�രവാർഡ്

കിഴ�് :കളിയി�ാവിള

പടി�ാറ് :പാറ�ാല



ജനസംഖ� : 2128

വീടുകൾ : 626

കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ :30

െപാതു കുള�ൾ : 1

നീർ�ാലുകൾ : 12

േതാടുകൾ : 2

അംഗനവാടികൾ : 3

സക്ൂൾ : 0

മൃഗാശുപ�തി : 0

�പാഥമികആേരാഗ� േക��ം : 0

െതാഴിൽകാർഡ ഉ്ടമകള�െട എ�ം : 532

സജീവെതാഴിലാളികള�െട എ�ം : 387

രീതിശാസ�്തം

േകരള േസാഷ�ൽഓഡി� െ്സാൈസ�ി, േകരള,തിരുവന�പുരം ജി�-പാറ�ാല
േ�ാ� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്നിെ�സഹായേ�ാെടവിേ�ജ റ്ിേസാഴസ്്
െപേഴസൻസആ്ണ ത്ിരുവന�പുരം ജി�യിൽപാറ�ാല േ�ാ�്

പ�ായ�ിെലപാറ�ാല �ഗാമ പ�ായ�വ്ാർഡ 1്3(മു��വിള ).

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�െ്സ�ക�റി, �പസിഡ�  ്,വാർഡ െ്മ�ർ,എൻആർഇജിഎസ�്ാഫ്
എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽഓഡി� പ്ാറ�ാല േ�ാ� റ്ിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ

വാർഡ 1്3ൽനടേ��േസാഷ�ൽഓഡി� �്പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം:

2018 ഒകേ്ടാബർ മാസം ഒ�ാംതിയതി മുതൽ 2019 മാർ� മ്ാസം വെരഏെ�ടു�്



നട�ിയ �പവൃ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംഐഎസഎ്�ിവ

പരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം:

പരിേശാധി�ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ

പരിേശാധി�ൽ, െചയത് �പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:

ഗുണേഭാ�ാ�േളാട �്പവൃ�ികള�െടഗുണഫല�ൾേചാദി�റിയുകയും,സജീവ
െതാഴിലാളികെളക� െ്താഴിൽകാർഡ,്ബാ� പ്ാ� ബ്ു� എ്�ിവപരിേശാധി�്
അഭിമുഖം നട�ലും വിവരേശഖരണം നട�ലും

.

അ�ാംഘ�ം:

ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയുെടയുംഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ

റിേ�ാർ� ത്യാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി വിഭാവനം െച���ത്
എെ�ാെ�െയ�ുംകാര��മമായുംഫല�പദമായുംഈപ�തിഎ�െന
നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ

അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും േവ�ിയാണഈ് േസാഷ�ൽഓഡി�.്

േസാഷ�ൽഓഡി�്

മ�� പ�തിയിൽനി�ുംെതാഴിലുറ� പ്�തിെയവ�ത�സത്മാ�ു�ത േ്സാഷ�ൽ

ഓഡി� ആ്ണ.് െതാഴിലുറ� ന്ിയമം 17( 2)വകു�ിൽ െതാഴിലുറ� പ്�തിയിലൂെട
ഏെ�ടു�എ�ാ �പവർ�ികള�ം സംബ�ി� േ്സാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ
കൃത�മായഇടേവളകളിൽനട�ണെമ� സ്ുതാര�ത ഉറ��വരു�ണെമ�ും



അനുശാസി�ു� .ു േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു േവ�സൗകര��ൾെചയത്ു
െകാടു�ുക, രജി�റുകള�ം െറേ�ാർഡുകള�ം ലഭ�മാ�ുക,എ�ിവ
�ഗാമപ�ായ�ിെ� ചുമതലകൾആണ.്

�ഗാമസഭകൾആണ േ്സാഷ�ൽഓഡി� േ്വദികൾ �ഗാമസഭ

ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽനിർബ�മായും േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ിയിരി�ണം.
. േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയുെടവിജയം ജന�ള�െടപ�ാളി�മാണ.്
േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയുെടതീയതി,അജ�, േവദിഎ�ിവനി�യി� 7
ദിവസം മുൻപ ജ്ന�ൾ�വ്ിവരം നൽകിയിരി�ണം.പ�തിയുെടആസൂ�തണം,
നിർ�ഹണം, േമാണി�റിംഗ,് തുട�ി ചുമതലകൾഉ�എ�ാവ��ികള�ം

േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽനിർബ�മായും പെ�ടു�ണം

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി സുഗമമായുംസുതാര�മായും
േസാഷ�ൽഓഡി� ന്ട�ു�തിന േ്കരള�ിൽസ�ത��ചുമതലയു� േസാഷ�ൽ

ഓഡി� യ്ൂണി�(് 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 െചയത്ി���താണ.്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� ന്ിയമ�പകാരം പ�ായ�ുകളിൽ

നിർബ�മായും 7 രജി�റുകൾസൂ�ിേ��താണ്

1. െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബേപ�കരുെട രജി�ർ

2. �ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ ര്ജി�ർ

3. െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി� ര്ജി�ർ

4. �പവർ�ിയുെടലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം സംബ�ി� ര്ജി�ർ

5.�ിതിആസത്ികള�െട രജി�ർ

6. സാധന രജി�ർ

7 �ഗാമസഭ രജി�ർ

7 Registersപരിേശാധനവിശദാംശ�ൾ



1. job card register (െതാഴിൽകാർഡിനു�കുടുംബേപ�കരുെട രജി�ർ)

3 െതാഴിൽകാർഡ ര്ജി�റിൽആയി 495 െതാഴിലാളികള�െട
വിശദാംശ�ൾഉ�ായിരു�തിൽ 33 െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ
പതി�ി�ി�.

2. Demand register, payment of allocation of work

(�ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭ മീ�ിംഗ ര്ജി�ർ)

ഓേരാ െതാഴിലാളികള�ംഎ�ത ദിവസം േജാലി െചയത്ു,അവരുെട
േവതനംമ�േറാൾന�ർ,വർ� ്േകാഡ എ്�ിവ ഉ�ായിരു�ു.

3. work register (െതാഴിൽആവശ�െ��തും െതാഴിൽ െകാടു�തുംസംബ�ി�്
രജി�ർ )

* 80 �പവർ�ികള�െട വിശദവിവര�ൾനൽകിയിരു�ു.

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

ഉ�ായിരു�ു.

4. Fixed asset register (. �പവർ�ിയുെടലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ം
സംബ�ി� ര്ജി�ർ)

31/3/2018വെരപൂർ�ീകരി� �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ
ഉ�ായിരു�ു.



5.പരാതി register

2018ൽരജി�ർ െചയത്ി��� ര� പ്രാതികൾമാ�തമാണ്
ഉ�ായിരു�ത.്

6. Material register (.സാധന രജി�ർ )

2017 -18 മുതൽ 2019- 20സാ��ികവർഷം വെരയു�
�പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾഉ�ായിരു�ു.

7. �ഗാമസഭ രജി�ർ

14 /2 /2008 മുതലു� �ഗാമസഭ മിനി�സുകൾ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ുഎ�ാൽമിനി�സ്ുകൾപൂർ�ം

അ�ായിരു�ു.

േക��സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�ഫ്യലിൽതാെഴ

പറയു� േരഖകൾനിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ.്

1) കവർ േപജ്

2) െച� ല്ി�്



3) ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫഓ്ഫ വ്ർ�എ്�ിവയുെടഅംഗീകരി�
േകാ�ി

4) സാേ�തികഎ�ിേമ��ംഡിൈസനുംഅട�ു�
സാേ�തികഅനുമതിയുെടേകാ�ി

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിത പ�തി വിശദാംശ�ൾ

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

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

10) പൂരി�ി� മ�ർ േറാൾ േകാ�ി

11) െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിെ� േകാ�ി

12)സാധന�ൾവാ�ു�തിനുളളക�േ�ഷൻ�ണി�തിെ�യും
കംപാരി�ീവ േ്��െ്മൻറ��യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡർെ�യും



േകാ�ി.

13) േവജ ല്ി�്

14) േവതന�ിെ�യുംസാധന�ൾ�പ്ണമട�തിെ�യും FTO
യുെടയും േകാ�ി

15) െമ�ീരിയൽവൗ�റിെ�യുംബി��കള�െടയും േകാ�ി

16) േറായലി�ിഅട�തിെ� രസീതിെ� േകാ�ി

17) െതാഴിലിെ� മൂ� ഘ്��ളിലു� േഫാേ�ാകൾ

18) �പവൃ�ി പൂർ�ീകരണസർ�ിഫി��ിെ� േകാ�ി

19) മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മൻറ �്ി�്

20) ആസത്ിയുെട ജിേയാ ടാഗഡ് േ്ഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ൽ ഓഡി� റ്ിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22) ൈസ� ഡ്യറി



*ൈലഫ ഭ്വനനിർ�ാണപ�തികൾ

* 1614006004/IF/380281

* 1614006004/IF/381609

* 1614006004/IF/376871

* 1614006004/IF/383283

* 1614006004/IF/391810

* 1614006004/IF/376872

* 1614006004/IF/381612

* 1614006004/IF/428329

* 1614006004/IF/391807

* 1614006004/IF/412044

* 1614006004/IF/415317

* 1614006004/IF/383280

* 1614006004/IF/384279

* 1614006004/IF/391801

* 1614006004/IF/391808

* 1614006004/IF/391803

* 1614006004/IF/391809

* 1614006004/IF/383281



* 1614006004/IF/391805

* 1614006004/IF/391806

* 1614006004/IF/381611

* 1614006004/IF/381769

* 1614006004/IF/391802

* 1614006004/IF/381770

ൈലഫ ഫ്യൽപരിേശാധനവിവര�ൾ

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി,Ж
സാേ�തികഅനുമതി, വിശദമായഎ�ിേമ�,് െചലവഴി�തുക,
ഡിമാൻഡ േ്ഫാം,വർ�അ്േലാേ�ഷൻേഫാംഎ�ിവഇ�ായിരു�ു.

മ�ർ േറാള �്പിൻറ െ്ചയത് തീയതിയും �പവർ�ിആരംഭി�Ж
തീയതിയും ഒ�ുതെ�യായിരു�ു. (No.8457, 8446, 8459)

പരിേശാധി� െ്മഷർെമൻറ ബ്ു�ുകൾഒ�ുംതെ�സർ�ിൈഫЖ
െചയത്ി�ി�.

െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിെലയും മ�ർ േറാളിെലയും തുകകൃത�മായിЖ
േരഖെ�ടു�ിയി���.്

ഒരു ഉപേഭാ�ാവിെ� ഫയലിേനാെടാ�ം മെ�ാരു വ��ിയുെടЖ
േഫാേ�ായുംസാ��പ�തവുംകൂെട വ�ിരി�ു�ു.



വർ�ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി��,്എഫ �്ി ഓഎ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.Ж

ഫീൽഡ്

-------

6വീട ഒ്ഴിെക മെ��ാവീടുകള�ം പൂർ�ിയായനിലയിലാണ.്Ж

പ�ായ�ിൽഎ�ിയാണ ഗ്ുണേഭാ�ാ�ൾമ�ർЖ
േറാള�കളിൽ ഒ� േ്രഖെ�ടു�ു�ത.്എ�ാൽഎ�തദിവസെ�മ�ർ

േറാള�കൾലഭ�മായി��� എ്� ഇ്വർ� വ്��മായിഅറിയി�.

വാർഡിൽഓഡി�ിന വ്ിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ളിേല�്

1. α ഭൂവികസനം (1614006004/WC/328591)

_____________________________________

Ḕ  ഫയൽ

_________



* 25 േപരുെടഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ു.ഡിമാൻഡ െ്ചയത്
എ�ാവർ�ുംെതാഴിൽ ലഭി�ിരി�ു�ു.

*െമഷർെമ� ബ്ു�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദമായ
േരഖെപടു�ലുകൾ ഉ�.് െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടകയും
േരഖെപടു�ിയി���.്

*കരം തീർ�രസീതുകൾ ഫയലിൽ ഉൾെകാ�ി�ി���.്

*മ�ർ േറാളിൽതിരു�ലുകൾഇ�.

*ൈസ� ഡ്യറിയിെല േരഖെപടു�ലുകൾപൂർണമായിരു�ു.

*2ഘ��ിെല േഫാേ�ാ,വർ� ്കം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഉ്�ായിരു�ു.

*മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ ഇ്�ായിരു�ു.

*െച� ല്ി�,് െതാഴിൽ ഉപകാരണ�ള�െട വാടക, െതാഴിലാളികള�െട
സാ�ി പ�തം,വിഎംസി റിേ�ാർ� ്,സ�ർശകകുറി� എ്�ിവ
ഉ�ായിരു�ു.

Ḕ  ഫീൽഡ്



________

* 23 �പവൃ�ി�ല�ളിലായി �പവൃ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ�

േരഖകൾആണഫ്യലിൽ ഉ�ായിരു�ത.്

* െമഷർെമ� ബ്ു� ്�പകാരം 391 െത�ിൽതടം, 193 മഴകുഴി, 86
കംേ�ാ� ക്ുഴി, 484 െത�ിൻ കുഴി, 196ബ�ുകൾഎ�ീ
�പവൃ�ികൾനട�ിൽആ�ിയതായി കെ��ി.

*ഫീൽഡ ത്ലപരിേശാധനയിൽ 156 െത�ിൻതടം, 33 മഴകുഴി,
17കംേ�ാ��കുഴി, 40ബ�ുകൾ, 44 െത�ിൻകുഴി എ�ിവ
കാണാൻകഴി�ു.

* 7 �പവൃ�ി�ല�ളിലായി 540വാഴകുഴികൾകാണാൻസാധി��.

*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ഒ്രു �പവൃ�ി�ല�ു

കമഴ�്ി ഇ�ിരു�ു.

2. മ� ജ്ലസംര�ണം ( WC/336574)

---------------------------------

Ḕ  ഫയൽ

- - - - - - -



* 20 േപരുെടഡിമാ� േ്ഫാം മാ�തെമ ഉ�ായിരു�ു��. 49 േപർ�്
െതാഴിൽലഭി�ിരി�ു�ു.

* െമഷർെമ� ബ്ു� �്പകാരം 1770 ദിവസെ�െതാഴിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി���.്എ�ാൽമ� േറാൾ �പകാരം 1780 ദിവസം
െതാഴിൽ െചയത്ി���.്

*മ�ർ േറാളിൽതുടർ�യായി �പവൃ�ിയിൽഹാജരാകാ�വരായ
െതാഴിലാളികൾ ഉ�ായിരു�ു.( 4 േപർ) [1 2 /351, 13/181,13 122,13/265].

*ൈസ� ഡ്യറിയിൽ �പവൃ�ിഅവസാനി�തിയതി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.VMC റിേ�ാർ�,്സ�ർശനകുറി� എ്�ിവ
ഉ�ായിരു�ു.

*മ�ർ േറാൾന�ർ-36574 �പി� െ്ചയത് ദിവസംതെ� �പവൃ�ി
െചയത്ിരി�ു�ു.

*3ഘ��ിലു� േഫാെ�ാഇ�.

*മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ ഉ്�.്എ�ാൽഉേദ�ാഗ�രുെട ഒ��ം

സീലും േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

* െമഷർെമ� ബ്ു� സ്ർ�ിൈഫെചയത്ി�ി�.



Ḕ  ഫീൽഡ്

-------

* 14 �പവൃ�ി ദിവസ�ളിലായി �പവൃ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ�
േരഖകളാണ ഫ്യലിൽ ഉ�ായിരു�ത.്

*െമഷർെമ� ബ്ു� �്പകാരം 459 െത�ിൻതട�ൾ ,245
മഴ�ുഴികൾ,523 െത�ിൻ കുഴികൾ, 50കേ�ാ� ക്ുഴികൾ,276
ബ�ുകൾഎ�ീ �പവൃ�ികൾനട�ിലാ�ിയി���:്

*ഫീൽഡ ത്ലപരിേശാധനയിൽ 35 െത�ിൻകുഴികൾ, 3കേ�ാ�്

കുഴികൾഎ�ിവ മാ�തെമ കാണാൻസാധി����.



*മി� �പവൃ�ി�ല�ളിലുംവാഴകളാണ ക്�ത.്

* 2ഭൂവികസന �പേദശം കാടു നിറ�അവ�യിൽആയതിനാൽ

വാഴ�ുഴികള�ം ,ബ�ുകള�ംഎ�ി�ി�െ�ടു�ാൻകഴി�ി�.

* �പവൃ�ിയിലൂെട നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികൾകാണാൻ
സാധി�ാ�ത �്പവർ�ി�ായി വിനിേയാഗി� ധനം ദുർവിനിേയാഗം

െചയത്തായി കണ�ാ�ു�ു.

3 മ� ജ്ലസംര�ണം ( WC/336573)

----------------------------

Ḕ  ഫയൽ

---------

*നിയമ �പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ിേ��തായ 22 േരഖകളിൽ
ഭരണാനുമതി,സാേ�തികാനുമതി, മ�ർ േറാൾ, േവജ ല്ി�,്ഡിമാ�്
േഫാം, െമഷർെമ� ബ്ു�,് േഫാേ�ാകൾ,ൈസ� ഡ്യറി എ�ീ
േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

*24 േപരുെടഡിമാ� േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ു.43 േപർൈസ� ഡ്യറിയിൽ
ഒ�ി�ിരി�ു�ു. 43 േപരുെട േപരും.മസ ്�േറാളിലു�.്



*മ�ർ േറാൾ മൂവെ്മ� �്ിപ ഉ്�ായിരു�ു.

*കരം തീർ�രസീതുകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

* ഭരണാനുമതി,സേ�തികാനുമതി എ�ിവയിൽബ�െ��
അധികൃതർ ഒ�� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

*വർ�ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഉ്�.്സാ��െ�ടു�ൽഇ�.

Ḕ  ഫീൽഡ്

----------

*16പുരയിട�ളിലായി �പവൃ�ി നട�ിലാ�ിയതിെ� േരഖകളാണ്
ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ത.്

*െമഷർെമ� ബ്ു� �്പകാരം 209 മഴ�ുഴികൾ,489 െത�ിൻ
കുഴികൾ,56കംേപാ� ക്ുഴികൾ, 273ബ�ുകൾ, 1243 െത�ിൻ
തട�ൾഎ�ീ �പവൃ�ികൾ േരഖെ�ടു�ി�ാണു�ു.

*ഫീൽഡ ത്ലപരിേശാധനയിൽ 40 െത�ിൻകുഴികൾ, 36കംേപാ�്
കുഴികൾ, 106 െത�ിൻതട�ൾഎ�ിവകാണാൻസാധി��.

*550വാഴകളാണ ന്�ിരി�ു�ത ക്�ത.്മഴ�ുഴികൾ,ബ�ുകൾ
എ�ിവകാണാൻസാധി�ി�.



* 30കുഴികളിലായി വൃ�ൈതകൾന�ി���.്

* �പവൃ�ിയിലൂെട നട�ിലാ�ിയ �പവൃ�ികൾകാണാൻ
സാധി�ാ�ത ധ്നം ദുർവിനിേയാഗം െചയത്തായി കണ�ാ�ു�ു.

4.ചാനൽെചളി േകാരൽ(IC/32188)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""



Ḕ  ഫയൽ

*എഎംസി �പകാരമു�കവർ േപജ,് െച� ല്ി�,്
സാേ�തികാനുമതി, ഭരണാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരുെ��ിലും
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

*ഡിമാൻ� േ്ഫാമിൽ 25 േപരാണ െ്താഴിൽആവശ�െ��തായി
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

*ൈസ� ഡ്യറിയിൽ െതാഴിൽ ഉപകരണ�ള�െട വാടക,വിഎംസി
റിേ�ാർ���ായിരു�ു.ചികി�യുമായി ബ�െ�� യാെതാരു
േരഖെ�ടു�ലുകള�ം കാണാൻകഴി�ി�.

* �പവർ�ിയുെട മൂ� ഘ്��ള�െട േഫാേ�ാഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

*വർ�ക്ം�ീഷൻസർ�ിഫി�� ഉ്�ായിരു�ു.എ�ാൽ
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.

Ḕ  ഫീൽഡ്

* െമഷർെമ� ബ്ു� �്പകാരം 900 മീ�റിലാണ �്പവർ�ി
നട�ിലാ�ിയതായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

*ഫീൽഡ ത്ലപരിേശാധനയിൽചാനലിെ�നീളം 750 മീ�റിലാണ്
�പവർ�ി െചയത്�ല�ിൻെറ 200 മീ�ർ ഭാഗം കനാൽ ആണ.്



*സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ഉ്�ായിരു�ു. േബാർഡിൽ
ഔേദ�ാഗിക മു�ദ ഉ�ായിരു�ി�.

* മ�അ്ടി�ുകൂടിയതുംകരഭാഗം കാടുകയറിയനിലയിലുമാണ്

ചാനലിെലഇേ�ാഴെ�അവ�.

5.കിണർനിർ�ണം( DW/321863)

-------------------------------

Ḕ  ഫയൽ

------------

*.അവിദഗ�,അർ�വിദഗ�െതഴിലാളികള�െട മ� ്േറാൾ
ഉ�ായിരു�ു.

* െച�ല്ി�ിൽ േപജന്�ർ േരഖെപടു�ിയി�ി�, ഭരണാനുമതി,
സ�തികാനുമതി എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു.ആ�ൻ�ാൻ
ഉ�ായിരു�ി�.എ�ാൽബ�െപ� ഉ�ഗ�ാ�രുെട ഒ��ം,സീലും
ഉ�ായിരു�ി�.

*അർ�വിദഗ�െതഴിലാളകള�െട മ�ർ  േറാളിൽതിരു�ൽ

കാണു�ു { No - 18945}

*മ� ്േറാൾ �പി� െ്ചയത് തിയതിയിൽതെ� �പവൃ�ി
ആരംഭി�യിരി�ു�ു [ No-4992, No- 18945, No-4994]



*മ� ്േറാൾന�ർ 6826-മ� ്േറാൾ �പി� െ്ചയത് കി�ിയതു

11/9/2018ൽഎ�ാൽ �പവൃ�ി നട�ത 8്/9/18 മുതൽ 14/9/18വെര.

*ഒ�ാംഘ��ിെലയും മൂ�ാംഘ��ിെലയും േഫാേ�ാഫയലിൽ
വ�ി���.്

*ൈസ� ഡ്യറിയിൽ �പവൃ�ിആരംഭി�തീയതി, അവസാനി�
തീയതിഎ�ിവ ഒഴിെകബാ�ി വിവര�ൾേരഖെപടു�ിയി���.്

*വിഎംസി റിേ�ാർ� ്,സ�ർശകകുറി�,് െതാഴിലാളികള�െടസാ��
പ�തം ഇവഇ�.

* െമഷർെമ� ബ്ു� ്സർ�ിൈഫെചയത്ി�ി�.

Ḕ  ഫീൽഡ്

_________

*. െമഷർെമ� ബ്ു� ്�പകാരം 19.5 മീആഴം ഉ�കിണർനിർമി��
എ�ാണ േ്രഖെപടു�ികാണു�ത.്എ�ാൽഫീൽഡ ത്ല
പരിേശാധനയിൽകിണറിെ�ആഴം 11മീ എ�ാണ േ്ബാധ�െപ�ത .്

*െമഷർെമ� ബ്ു� ്�പകാരം 87112 രൂപ െചലവആ്�ിയി���.്



6.കിണർനിർമാണം (DW/321856)

*അവിദഗ� ,അർ�വിദഗ�െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാള്
ഉ�ായിരു�ു.

*െച� ല്ി�ിൽ േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

*അർ�വിദഗ�് െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാളിൽതിരു�ലുകൾ
കാണു�ു. (No-3876, No-3875)

*മ�ർ േറാള �്പി� െ്ചയത് തിയതിയിൽ തെ� േജാലി �പവർ�ി
ആരംഭി�ിരി�ു�ു. (No-5007, No-5006)

*മ�ർ േറാള ന്�ർ 6822- മാ�േറാള �്പി� െ്ചയത്ു കി�ിയത്
11/9/2018.എ�ാൽ �പവർ�ിനട�ത 8്/9/2018 മുതൽ 14/9/2018
വെര.



*ഭരണാനുമതി,സാേ�തികഅനുമതി ഇവയിൽബ�െ��
അധികൃതർ ഒ�� േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

*3ഘ��ിെല േഫാേ�ാഫയലിെനാ�ം വ�ി���.്

*ൈസ� ഡ്യറിയിൽ �പവർ�ിആരംഭി�തിയതി,അവസാനി�
തിയതിഎ�ിവ ഒഴിെകയു� േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�.്

*വിഎംസി റിേ�ാർ�,്സ�ർശകകുറി� സ്ാ��പ�തം ഇവഇ�.

*െമഷർെമ� ബ്ു�ിെലയും മ�ർ േറാളിെലയുംതുകത�ിൽ
തുല�മാണ.്

*െമഷർെമ� ബ്ു� ്സർ�ിൈഫെചയത്ി�ി�.



Ḕ  ഫീൽഡ്

---------------

*െമഷർെമ� ബ്ു� ്�പകാരം 19.5 m ആഴമു�കിണർനിർ�ി��
എ�ാണ േ്രഖെ�ടു�ികാണു�ത.്എ�ാൽഫീൽഡ ത്ല
പരിേശാധനയിൽകിണറിെ�ആഴം 19.67 m എ�ാണ േ്ബാധ�െ��ത.്

*െമഷർ െമ� ബ്ു� ്�പകാരം 85162രൂപ െചലവഴി�ി���.്

7.കിണർനിർമാണം --( DW/331858)

____________________________

Ḕ  ഫയൽ

____

* ഭരണാനുമതി,സാേ�തികാനുമതി ഇവയിൽബ�െ��അധികൃതർ
സാ��െപടു�ിയി�ി�.

*െച� ല്ി�ിൽ േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

*അവിദഗധ്.അർ�വിദഗധ് െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാൾ
ഉ�ായിരു�ു.



*മാസേ്�ടാള ന്�ർ --35220, അർ�വിദഗധ് െതാഴിലാളികള�െട
മസേ്�ടാളിൽ ഒരു േരഖെപടു�ാലുംഇ�.

* മസേ്�ടാളിൽ 99അർ�വിദഗധ് െ്താഴിലാളികൾ �പവൃ�ി
െചയത്തായി സാ��െപടു�ിയിരി�ു�ു.എ�ാൽെമഷർെമൻറ്
ബു� ്�പകാരം 115 ദിവസെ� �പവൃ�ി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

* 2ഘ��ിെല േഫാേ�ാ െവ�ി���്



*ൈസ� ഡ്യറിയിൽ �പവൃ�ിആരംഭി�തീയതി, അവസാനി�
തീയതി ഇവ ഒഴിെകബാ�ി വിവര�ൾപൂർണമാണ.്

* VMC റിേ�ാർ� ്, െതാഴിലാളികള�െടസാ��പ�തം,സ�ർശകകുറി�്
എ�ിവൈസ� ഡ്യറിയിൽഇ�ായിരു�ു.

Ḕ  ഫീൽഡ്

_____

* െമഷരെ്മ� ബ്ു� ്�പകാരം 19.5 മി ആഴമു�കിണർനിർമി��
എ�ാണ േ്രഖെപടു�ികാണു�ത.്എ�ാൽഫീൽഡ ത്ല
പരിേശാധനയിൽ 10 മി ആഴം കിണറിനുഉ�തായാണ േ്ബാധ�െ��ത.്

* െമഷരെ്മ� ബ്ു�ിൽ �പവൃ�ി�ായി 89362 രൂപ
െചലവഴി�ി���തആ്യി േരഖെ�ടു�ികാണു�ു. .

8.കിണർനിർ�ാണം (DW/321855)

Ḕ  ഫയൽ

അവിദഗധ്,അർധവിദഗധ് െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാള�കൾᶣ
ഉ�ായിരു�ു.



െച� ല്ി�ിൽ േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.ᶣ

അവിദഗധ് െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാളിൽതിരു�ൽകാണു�ുᶣ
( No. 3860, No.4962)

മ�ർ േറാൾ �പിൻറ െ്ചയത് തീയതിയിൽതെ� �പവർ�ിᶣ
ആരംഭി�ിരി�ു�ു (No.3860, No.6843)

സാേ�തികഅനുമതി ഉൾെ�ടു�ിയി��� ഭ്രണാനുമതിᶣ
ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�.

വിഎംസി റിേ�ാർ�,് സ�ർശകകുറി�,് െതാഴിലാളികള�െടᶣ
സാ��പ�തം ഇവഇ�.

ൈസ� ഡ്യറിയിൽ �പവൃ�ിആരംഭി�തീയതി,അവസാനി�ᶣ
തീയതിഎ�ിവ ഒഴിെകബാ�ി വിവര�ൾേരഖെ�ടു�ിയി���.്

ഒ�ാംഘ��ിെലയും മൂ�ാംഘ��ിെലയും േഫാേ�ാ മാ�തമാണ്ᶣ
ഉ�ായിരു�ത.്

െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിെലയും മ�ർ േറാളിെലയുംതുകകൾᶣ
തുല�മാണ.്

െമഷർെമൻറ ബ്ു� സ്ർ�ിൈഫെചയത്ി�ി�.ᶣ



Ḕ  ഫീൽഡ്

െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം 19.5 മീ�ർആഴമു�കിണർᶣ
നിർ�ി��എ�ാണ േ്രഖെ�ടു�ികാണു�ത എ്�ാൽഫീൽഡ ത്ല

പരിേശാധനയിൽകിണ�ിെലആഴം 11 മീ�ർഎ�ാണ േ്ബാധ�െ��ത.്

െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം 90112 രൂപ െചലവഴി�ി���.്ᶣ

9.കിണർനിർ�ാണം(DW/321859)

Ḕ  ഫയൽ

*അവിദഗധ്,അർധവിദഗധ് െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാൾ
ഉ�ായിരു�ു.

*െച� ല്ി�ിൽ േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

*ആ�ൻ�ാൻ, ഭരണാനുമതി, സാേ�തികാനുമതി എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ി�.

*മ�ർ േറാള�കളിൽ േമ�ിെ� ഒ�,് ദിവസേവതനംഎ�ിവ



േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

*െമഷർെമൻറ ബ്ു�ിൽഅളവുകൾകൃത�മായി
േരഖെ�ടു�ിയി���,് സർ�ിൈഫെചയത്ി�ി�.

*േവജ ല്ി� ഉ്�ായിരു�ുഎഫ �്ി ഓ �ടാൻസാ�ൻഡീെ�യിൽസ്
പൂർണമായിരു�ു.

* 3ഘ� േഫാേ�ാസ ഉ്�ായിരു�ു.

*�പവൃ�ി പൂർ�ീകരി�സർ�ിഫി�� ഉ്�ായിരു�ു.

Ḕ  ഫീൽഡ്

*െമഷർെമൻറ ബ്ു� �്പകാരം 19.5 മീ�ർആഴമു�കിണർനിർ�ി��
എ�ാണ േ്രഖെ�ടു�ികാണു�ത.്ഫീൽഡ ത്ലപരിേശാധനയിൽ
23.8 മീ�ർആഴം കിണറിന ഉ്�തായാണ േ്ബാധ�െ��ത.്

*ഉപേഭാ�ാവആ്യ േമരി പുഷപ്�ിന പ്�തിയിലൂെട ലഭ�മാേ��

തുകലഭി��എ�ാണഅ്റി�ത.്

*�പവർ�ിയായി 90112 രൂപ െചലവാെയ�ാണ െ്മഷർെമൻറ്
ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���ത.്



10.കിണർനിർ�ാണം( DW/321860)

*അവിദ�,അർ�വിദ� െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാള്
ഉ�ായിരു�ു.

* െച� ല്ി�ിൽ േപജ ന്�ർ േരഖെ�ടു�ി�ി�.

* ഭരാണാനുമാതി,സാേ�തികഅനുമതി ഇവയിൽ
സാ��െ�ടു�ലുകൾഇ�.

*െമഷർ െമ� ബ്ു�ിൽഅളവുകൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ി���.്
സർ�ിൈഫെചയത്ി�ി�.

*ഒരുഘ��ിെല േഫാേ�ാ മാ�തേമ വ�ി����.

*ൈസ� ഡ്യറി ഉ�ായിരു�ു.വിഎംസി റിേ�ാർട,്സ�ർശകകുറി�്
എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി�.

Ḕ  ഫീൽഡ്

---------------

* െമഷർ െമ� ബ്ു� ്�പകാരം 19.5ആഴമു�കിണർനിർമി��



എ�ാണ േ്രഖെ�ടു�ികാണു�ത.്ഫീൽഡ ത്ലപരിേശാധനയിൽ
കിണറിെ�ആഴം 7.6 m എ�ാണ േ്ബാധ�െ��ത.്

*െമഷർെമ� ബ്ു� �്പകാരം 87937രൂപ ചിലവഴിചി���.്

െപാതുവായകെ��ൽ

*************************

*ഫയലുകളിെല േരഖകൾസൂ�ി�ിരി�ു�ത ശ്രിയായ �കമ�ിൽ
അ�.

*പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ിയഫയലുകളിെല െമഷർെമൻറ്
ബു�ുകൾഒ�ുംതെ�സർ�ിൈഫെചയത്ി�ി�.

*അർധവിദഗധ്, അവിദഗധ് െതാഴിലാളികള�െട മ�ർ േറാള�കൾ
പൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകേളാെടഅ�സൂ�ി�ിരി�ു�ത.്

*ചാനൽപുനരു�ാരണം േപാലു� �പവർ�ികളിൽ
െതാഴിലാളികൾ�ആ്വശ�മായസുര�ാസംവിധാന�ൾ

ലഭ�മാകു�ി�എ� േ്ബാധ�െ���.

*കിണർനിർ�ാണം േപാലു� �പവർ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ�്
�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ��വ��മായധാരണലഭ�മാകു�ി�എ�്

അറിയാൻസാധി��.ഇ�ാര�ം പരിഗണി�ാൽഅളവുകളിെല
വ�ത�ാസം മറികട�ാൻസാധിേ��ും.



*ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ ഭൂരിഭാഗവും ശരിയായവിധ�ിൽ
�പവർ�ിനട�ിലാ�ാൻ �ശമി�ി���,്വളെരകുറ�� �പവർ�ി
�ല�ൾമാ�തേമ ഉപേയാഗശൂന�മായ രീതിയിൽകാണാൻ

കഴി�ു��.

*പ�ായ�ിൽസൂ�ിേ�� 7 രജി�റുകളിൽ �ഗാമസഭ രജി�ർ

ഓേരാ വാർഡിലും ആവശ�മാണ.്ഇ�ര�ിെലാരു രജി�ർ
ഉ�ായിരു�ി�.

*മാ��മാരുെട സഹകരണംതുട��ിൽലഭി�ാതിരു�ത േ്സാഷ�ൽ
ഓഡി� �്പവർ�ന�െളസാരമായി ബാധി�ി���.്

*കാര�ാട മ്ുതൽവാേഴാ��വിള വെരയു�ചാനൽപുനരു�ാരണം
െച�ണെമ� സ്�ർശനേവളയിൽ െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി��.

നിർേ�ശ�ൾ

------------

*ഫയലുകളിെല േരഖകൾകൃത�തേയാെടയുംശരിയായ �കമ�ിലും
സൂ�ി�ാൻ �ശമിേ��താണ.്

*കളി�ലംനട�ാതകള�െട നിർ�ാണം മുതലായ �പവൃ�ികൾ

വാർഡ ത്ല�ിൽനട�ാ�ാവു�താണ.്

*പ�തിയിലൂെട നട�ിലാ�ു� �പവർ�ികൾനിയമാനുസൃതമായ



കാലയളവിൽനിലനിൽ�ാൻ ഉതകുംവിധംനട�ിലാേ��താണ.്

*ഭൂവികസനം േപാലു� �പവർ�ികൾ ഭൂഉടമയ�് �്പവർ�ിെയ
സംബ�ി�ു�വ��മായധാരണനൽകിെ�ാ�്

നട�ിലാേ��താണ.്

*െതാഴിലാളികൾ�ആ്വശ�മായസൗകര��ൾ
ഉറ��വരുേ��താണ.്

*ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ� ഉ്�ായിരിേ��താണ.്

�ഗാമസഭപരാമർശ�ൾ

""""""""""""""""""""""""""""

*�ഗാമസഭയിൽപെ�ടു�ഭൂരിപ�ം െതാഴിലാളികള�ം

ആവശ�െ��ത 1്00 ദിവസെ�േജാലി േവണംഎ�താണ.്

*�പവൃ�ിസമയം നാലുമണിവെരആ�ണെമ� െ്താഴിലാളികൾ
അഭി�പായെ���.

*െതാഴിലാളികൾ�ആ്വശ�മായ െതാഴിലിടസൗകര��ൾ, സുര�ാ
സൗകര��ൾഎ�ിവ ഉറ��വരുേ��താണ് .

*നിലവിൽസുര�ാസംവിധാന�ൾ�ായി െതാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ



നി�ുമാണ ത്ുകഈടാ�ു�ത.്

�പേത�ക പരാമർശം

×××××××××××××××××

*നിർവഹണഏജൻസിെയ �പതിനിധീകരി� വ്ാർഡ െ്മ�ർ മാ�തമാണ്
േസാഷ�ൽഓഡി� �്ഗാമസഭയിൽപെ�ടു�ത.്

റിേ�ാർ� ്ത�ാറാ�ിയത്

----------------------

1.ബി ആർപിഅന �ുശീ

2.വിആർപി സൂര�

3.വി ആർപി സിനി

4.വിആർപി ജിനിേമാൾ

5.വി ആർപി �ശീനു


