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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

ബൃഹതപ്�തിയാണ മ്ഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ� പ്�തി. കാർഷിക

േമഖലയിലും നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴില ് ലഭി�ാെത �ഗാമീണ ജനത

ബു�ിമു�നുഭവി�ുേ�ാൾഅവർ� 1്00 ദിവസെ�െതാഴിെല�ിലും ഉറ�� വരു�ുവാൻ

ഈ പ�തി ല��മിടു� .ു ഇ�െന െതാഴിൽ നല ്കു�തിന ഏ്െ�ടു�ു� വിവിധ

പ�തികളിലൂെട രാജ��ിെ� മ��ം ജലവും പരമാവധി സംര�ി�ു�തിന സ്ാ��മാകും

എ�ും �പതീ�ി�ു� .ു

െതാഴിൽ  ആവശ�െ�ടു�വർ� ന്ി�ിത കാലയളിനുളളിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ുെവ�ും

അതിന ന്ിർണയി�െ��ി��ളള േവതനം നിർദിഷട് സമയ�ിനുളളിൽ  ലഭി�ു�ുെവ�ും

ഉറ�� വരു�ു�തിന ഇ്��ൻ   പാർലെമ�്പാ�ാ�ിയി��ളള നിയമമാണ മ്ഹാ�ാഗാ

�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ� ന്ിയമം. 2005ആഗ� 2്3◌ാം തി�തിയാണ പ്ാർലെമ�്

ഈ നിയമം പാ�ാ�ു�ത.്

െതാഴിലും േവതനവും നിര ്�ിഷട് സമയ�ിനു�ിൽ കൃത�മായി ലഭി�ു�തിനു�

അവകാശം നിയമപരമായി ഉറ�� വരുെ�ു�താണ ഈ് നിയമ�ിെ� സവിേശഷത.

െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായമ് േവതനവും െതാഴിെലടു�േശഷം േവതനം

ൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ െചയത്ാല ്നഷട്പരിഹാരവും ഈ നിയമം വ�വ�

െച��� .ു

െതാഴിൽ ആവശ�െ�ടു�വർ�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ

 നല ്കിയിരി�ണെമ�ാണ വ്�വ�. അ�ാ�പ�ം പതിനാറാമെ� ദിവസം മുതൽ

അവർ� െ്താഴിലി�ായമ് േവതന�ിന അ്ർ ഹതയു�ായിരി�ും.അതുേപാെല െചയത്

െതാഴിലിെ� േവതനം 14 ദിവസ�ിൽ കൂടുതൽ ൈവകിയാൽ ൈവകു� ഒേരാ

ദിവസ�ിനും നഷട്പരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും അർഹതയു�.് െതാഴിൽ

ആവശ�െ�ടു�വർ�് െതാഴിേലാ െതാഴിലി�ായമ് േവതനേമാ ഉറ�ായും ഉറ�്

വരു�ു�ുെവ�താണ െ്താഴിലുറ� ന്ിയമ�ിെ� �പേത�കത.
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ഇ��യിെല ഏ�വും പിേ�ാ�മായ 200 �ഗാമീണ ജി�കളിൽ 2006 െഫ�ബുവരി 2ആം

തീയതിഈനിയമം നിലവിൽ  വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയത്ു. േകരള�ിൽ  

വയനാടും, പാല�ാടും ഈ 200 ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരു�ു . 2017 െമയ 1്5 ന 1്30

ജി�കളിേല�്കൂടി ഇത്വ�ാപി�ി��. ഇടു�ി, കാസർേകാഡ്ജി�കൾ ഇതിൽ

ഉൾെ��ിരു� .ു 2008 ഏ�പില ് 1 ന ഇ്��യിെല ബാ�ി മുഴുവൻ   ജി�കളിേല�ും ഇത്

വ�ാപി�ി��. ഇ�്ഇ��യിെല മുഴുവന ് �ഗാമീണ ജി�കളിലും ഈ പ�തി നിലവിലു�.്

ആേഗാളതല�ിൽ  സവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു അവകാശാധിഷഠ്ിത െതാഴിൽ

നിയമെമ� നിലയിലും �ഗാമീണ േമഖലയിൽ ദാര��ദ ലഘൂകരണ�ിൽ നിർ�ായക

വഴി�ിരിവ സ്ൃഷട്ി� ബൃഹത പ്�തി എ�കാര�ം പരിഗണി��ം 2009 ഒകേ്ടാബര ് 2◌ാം

തീയതി േക�� സർ�ാർ  ഈ നിയമെ� മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തിെയ� പ്ുനർനാമകരണം െചയത്ു.

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 പാറശാലയിൽ നി�ും 56 കിേലാമീ�ർ

അകെലയായി�ിതി െച���ു .

പാറ�ാല േ�ാ� ്പ�ായ�്

തമിഴ ്നാടിെ� അതിർ�ിയും േകരള�ിെ� െതേ� അ�വുമായ

േ�ാ� ്പ�ായ�ാണ്പാറ�ാല േ�ാ� ്പ�ായ� ്. തമിഴ ്, മലയാളം

എ�ീ ഭാഷകള�െട സംഗമ�ാനം കൂടിയായതിനാൽ ജന�ൾ�്  

കലേയാടും, സംസ�്ാരേ�ാടും ന� മതി���.് പര�രാഗത കുടിൽ

വ�വസായമായ കരി��ി നിർ�ാണ�ിൽ തുട�ീ ആധുനിക വ�വസായ

സംരംഭ�ൾ വെര ഇവരുെട ജീവിതെ� സ�ാധീനി�ു�ു�.് ഭൂരിഭാഗം

ആള�കള�ം ദ�ിഭാഷികളാണ.്
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പാറ�ാല േ�ാ� ് പരിധിയിൽ െച�ൽ , കാേരാട,് കുള�ൂർ, ,പൂവാർ ,

പാറ�ാല,തിരുപുറംഎ�ി�െന 6 പ�ായ�ുകളാണ ഉ്�ത.്

പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�്

1969 െസപ�്ംബർ 25 നാണ പ്ൂവാർ  �ഗാമ പ�ായ� ന്ിലവിൽവ�ത.്

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല കടേലാര േമഖലകളിൽ ഉൾെ�ടു� ഒരു �ഗാമ

പ�ായ�ാണ പ്ൂവാർ . തിരുവിതാംകൂർ , െകാ�ി രാജ��ളിെല വാണിജ� വളർ�െയ

ഒേ�െറ സഹായി�ാൻ  പൂവാർ  �പേദശ�ിനായി���.് പ�ായ�ിെല നാല്

വാർഡുകൾ  പൂർ�മായും തീരേദശ വാർഡുകളാണ.് മ�� വാരഡ്ുകൾ  എ�ാം തെ�

കാരഷ്ിക േമഖലെയആ�ശയി�ു�വാർഡുകളാണ.്

അടി�ാനവിവര�ള ്

വിേ�ജ ്-പൂവാർ  

താലൂ�-് െന�ാ�ിൻ കര

വിസത്ീർ�ം - 7.34 ച.കി.മീ.

വാർഡുകള�െടഎ�ം – 15

ജനസംഖ�-22617

അതിരുകൾ  

കിഴ�-്െന�ാർ  

വട�-്തിരുപുറം �ഗാമ പ�ായ�്

െത�-്അേറബ�ൻ കടൽ  

പടി�ാറ-്കരുംകുളം �ഗാമ പ�ായ�്
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പരണിയം വാർഡ്

കാർഷിക േമഖലയിൽ �പാമുഖ�മു� വാർഡാണ പ്രണിയം. �പകൃതി ഒരു�ു�

പ���ം ജലേ�സാതസുകള�ം �പേദശ�ിന ച്ാരുതേയകു�ു.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

മ�� പ�തിയിൽ നി�ും െതാഴിലുറ�്പ�തിെയ വ�ത�സത്മാ�ു�ത്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�്ആണ.് െതാഴിലുറ�്നിയമം 17 (2 )വകു�ിൽ െതാഴിലുറ�്

പ�തിയിലൂെട ഏെ�ടു�എ�ാ �പവർ�ികള�ം സംബ�ി� േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� �്ഗാമസഭ

കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ നട�ണെമ�് സുതാര�ത ഉറ�� വരു�ണെമ�ും

അനുശാസി�ു� .ു േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിനു േവ� സൗകര��ൾ െചയത്ു െകാടു�ുക,
രജി�റുകള�ം െറേ�ാർഡുകള�ം ലഭ�മാ�ുക, എ�ിവ �ഗാമപ�ായ�ിെല

ചുമതലകളാണ.്

�ഗാമസഭകൾ ആണ േ്സാഷ�ൽ ഓഡി� േ്വദികൾ ഒരു�ു�ത.് �ഗാമസഭ
ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽ നിർബ�മായും േസാഷ�ൽ നട�ിയിരി�ണം. േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട തീയതി, അജ�, േവദി എ�ിവ നി�യി� 7 ദിവസം മുൻപ്
ജന�ൾ�്വിവരം നൽകിയിരി�ണം. പ�തിയുെട ആസൂ�തണം, നിർ�ഹണ,
േമാണി�റിംഗ ത്ുട�ിയ ചുമതലകൾ ഉ� എ�ാ വ��ികള�ം േസാഷ�ൽ �ഗാമസഭയിൽ

നിർബ�മായുംപെ�ടു�ണം.

േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്പ�തി സുഗമമായും സുതാര�മായും

േസാഷ�ൽ ഓഡി� ന്ട�ു�തിന േ്കരള�ിൽ സ�ത�� ചുമതലയു� േസാഷ�ൽ

ഓഡി� യ്ൂണി� 3്1.1.2017 നിലവിൽ വ� .ു യൂണി� �്ടാവൻേകാർ ചാരി�ബിള്

െസാൈസ�ി നിയമം 1955(No.TVM/TC/123/2017) �പകാരം െരജി�ർ

െചയത്ി���താണ.്

7 രജി�ർപരിേശാധന

േക�� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം താെഴ�റയു� 7 രജി�റുകൾ

നിർബ�മായും �ഗാമപ�ായ�ിൽസൂ�ിേ��വയാണ.്

1) െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബാേപ�യുെട രജി�ർ
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2) �ഗാമസഭ രജി�ർ 

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

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

5)�ിരആസത്ികള�െട രജി�ർ

6) പരാതി രജി�ർ 

7)സാധന രജി�ർ 

പ�ായ�ിെല 7രജി�ർ  പരിേശാധനവിശദാംശ�ൾ  -

1. േജാബ ക്ാർഡ ര്ജി�ർ

138 േപരുെട വിശദാംശ�ള�െട േരഖെ�ടു�ലു�.് ഒരാള�െട േഫാേ�ാ,
മ�� വിശദാംശ�ൾ എ�ിവ േരഖെ�ടു�ീ�ി�.

2. �ഗാമസഭാ രജി�ർ

2017 (2/2/2017) മുതലു� �ഗാമസഭ മിനി�സ്ക്ള�െട േരഖെ�ടു�ലു�.്

ഇതില ര്�ു മിനിടസ്ുകള�െട േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർ �മ�. 2019- 2020

സാ��ികവർഷ�ിെല 11/07/2019ൽകൂടിയ �ഗാമസഭയുെട മിനിടസ്ിൽ,

�ഗാമസഭ േനാ�ീസ ്,86 േപരുെട േപര,് ഒ� ത്ുട�ിയ വിശദാംശ�ൾ  

എ�ിവ ഉ�.് എ�ാൽ മിനിടസ് പ്ൂർ�ികരി�ി�ി� .

3. െതാഴിൽ ആവശ�െ��തും െതാഴിൽ അനുവദി�തുംസംബ�ി�രജി�ർ  

വ��മായ േരഖെ�ടു�ലു�.്

4. �പവര�്ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി� രജി�ര ്

255 �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ള��.്2018/19െല േരഖെ�ടു�ലുകളി�.
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5. �ിരആ�ികള�െട രജി�ർ  

2017/18 വെര പൂർ�ിയാ�ിയ �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ള��.് �കമ

ന�റുകൾ  ,ആവശ�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾ എ�ിവ ഇ�.

6. സാധന രജി�ർ  

2018/19 മുതലു� േരഖെ�ടു�ലുകളി�.

7. പരാതി രജി�ർ  

20/10/2016 ല ് രജി�ർ  െചയത് ഒരു പരാതി മാ�തമാണ ര്ജി�റിലു�ത.്

ഇതിൽ സാ��െ�ടു�ലുകലു�ായിരു�ി�.

േസാഷ�ൽഓഡി�ിനു വിേധയമാ�ിയ �പവ ർ�ികളിലൂെട

1.�ഗൂ��കള�െട പാ�കൃഷി� അ്ടി�ാന സൗകര�െമാരു�ുക –

LD/315625

ഫയൽ  

 നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടുേ��തായ 22 േരഖകളിൽ  

ഭരണാനുമതി, സാേ�തികാനുമതി, വിശദമായ എ�ിേമ�,് റൂ�േ്മ�,്

മസേ്�ടാൾ,േവജ ്ലി� ്,ഡിമാ�േ്ഫാം ,െമഷർെമ�ബ്ു� ്, േഫാേ�ാകൾ,ൈസ� ്

ഡയറി, മൂല�നിർ�യസാ��പ�തംഎ�ീ േരഖകൾ ഫയലിൽ ഉ�.്

 21േപരുെട എഴുതി ത�ാറാ�ിയ ഡിമാ�  ് േഫാറമാണ ഫ്യലിൽ ഉ�ത.്

ഡിമാ�് േഫാമിൽ Mgnrega AE അേപ�കർ�് െതാഴിൽ  

അനുവദി�തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

 മസേ്�ടാള�കളിൽ അവശ�മായ സാ��െ�ടു�ലുകളിൽ പരിേശാധന

ഉേദ�ാഗ�ൻ ഒഴിെക മ��� ബ�െ�� അധികാരികള�െട

സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�.്

 മസേ്�ടാളിൽ 46 തിരു�ലുകള�ം,7 െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ിയിൽ
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തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായും േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

 പാ��രാർ  ഫയലിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

 ൈസ� ്ഡയറിയിൽ വിജിലൻസ ആ്�  ്േമാണി�റിംഗ ക്�ി�ി അംഗ�ളായി

ADSഅംഗ�ളായ 7 േപരാണ ഒ്� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

 �പവർ�ി പൂർ�ീകരി�� എ�ിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

ഫീൽഡ്

 മൂ�ു പുരയിട�ളിലായി െമഷർെമ� ബ്ു� ്�പകാരം 115 വാഴ�ുഴികൾ,

100 മീ�ർ ബ�ുകള�െട നിർ�ാണം എ�ി�െനയു� �പവർ�ികൾ  

നട�ിലാ�ിയി���തായാണ േ്രഖെ�ടു�ിയി���ത.്

 ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ നി�ും 71 വാഴ�ുഴിക ,99.4 മീ�ർ ബ�്

എ�ിവകാണാൻ സാധി��.

 ഭൂരിഭാഗവും കാടുപിടി� നിലയിലാണ്�പവർ�ി �ലമു�ത.്

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ  

കാണാൻ സാധി�ി�.

 �പവർ�ിയിലൂെട 659 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 183696 രൂപ

ചിലവഴി�ി���.്

2. �ഗൂ��കള�െട പാ�കൃഷി� അ്ടി�ാന സൗകര�െമാരു�ുക –

LD/315624

ഫയൽ  

 23 േപരുെട ഡിമാ� േ്ഫാം ഉ�ായിരു� .ു ഡിമാ� േ്ഫാമിൽ  

അേപ� നലക്ിയ തീയതി, അേപ� നലക്ിയ ആളിെ� േപര്

തുട�ിയ വിശദാംശ�ൾ ഇ�.
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 മസേ്�ടാളിൽ 3െതാഴിലാളികൾ �പവർ�ിയിൽ തുടർ�യായി

ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

ഫീൽഡ്

 ര�ു പുരയിട�ളിലായി െമഷർെമ�് ബു� ് �പകാരം 198

വാഴ�ുഴികൾ  ,ബ�ുകൾ  ,ഭൂമി കൃഷി� പ്ാകെ�ടു�ൽ  

എ�ി�െനയു� �പവർ�ികൾ നട�ിലാ�ിയി���തായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

 ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ  നി�ും 192 വാഴകൾ ന�ി���തായി

കാണാൻ സാധി��. ഭൂരിഭാഗം �പവർ�ി �ലവും കാടുപിടി�

നിലയിലാണ.്

 �പവർ�ി �ല� ഉ്�ായിരു�ു എ�ിലും �പവർ�ിയുമായി

ബ�െ��  േബാർഡ അ്�ായിരു�ു ഉ�ായിരു�ത.്

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൽ �പവർ�ിയിലൂെട 665

െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 185427 രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

3.�ഗൂ��കള�െട പാ�കൃഷി�്അടി�ാന സൗകര�െമാരു�ുക

LD/315635

ഫയല ്

 22 േപരുെടഡിമാ� േ്ഫാറമാണ ഫ്യലിൽ ഉ�ത.്

 മസേ്�ടാളിൽ 20തിരു�ലുകള�ം, 6 െതാഴിലാളികൾ  തുടർ�യായി

�പവർ�ിയിൽ ഹാജരാകാ�തായും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

 െതാഴിലാളിയുെട ഒ�ിനുേമൽആബെ്സ� േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു  .

( നാൻസി 001/16).

ഫീൽഡ്
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 നാലു പുരയിട�ളിലായി െമഷർെമ�്ബു� ് �പകാരം 137

വാഴ�ുഴികൾ, 270 മീ�ർ  നീള�ിൽ  ബ�ുകൾ, ഭൂമി കൃഷി�്

അനുേയാജ�മാ�ൽ എ�ി�െനയു��പവർ�ി

നട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

 ഫീൽഡ പ്രിേശാധനയിൽ  107 വാഴകൽ  (ഇതിൽ  19

കുഴികൾ ഏെറ�ുെറ മൂടിയ നിലയിലാണ)് ന�ി���തായും

കാണാൻ  സാധി��.

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവർ�ി�ല�്

ഉ�ായിരു� .ു

 �പവർ�ിയിലൂെട 184317 രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

4. ഭൂവികസന�പവര�്ികൾ  - WC/332398

ഫയൽ

 ര�ു ഡിമാ�േ്ഫാമുകളിലായി 22,30 േപരുെട അേപ�

ഉ�ായിരു� .ു.

 മസേ്�ടാളിൽ 6തിരു�ലുകള�ം,3െതാഴിലാളികൾ  

തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായ േരഖെ�ടു�ലും ഉ�.്

 ൈസ� ്ഡയറിയിെല െച� ് ലി�ിൽ േരഖെ�ടു�ൽ  

പൂർ�മ�. വിജിലൻസ് ആൻഡ ് േമാണി�റിംഗ ക്�ി�ി

അംഗ�ൾ ആയി ര�ു േപര് മാ�തമാണ് ഒ�്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് സ�ർശക�ുറി�ിൽ എ.ഇ,

ഓവർസിയർ എ�ിവരുെട േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഇ�.

ഫീൽഡ്

 6 പുരയിട�ളിലായി െമഷർെമ�് ബു� ് �പകാരം 41

മഴ�ുഴികൾ, 45 െത�ിൻകുഴികൾ, 220മീ�ർ  ബ�എ്�ീ
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�പവർ�ികൾ നട�ിലാ�ിയി���തായാണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

 ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽ 15 െത�ിൻകുഴികൾ, 12

മഴ�ുഴികൾ, 117.5 മീ�ർ  ബ�എ്�ിവകാണാൻസാധി��.

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ഉ്�ായിരു� .ു

 �പവർ�ിയിലൂെട 162167 രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

5.ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ ---- wc/332398

ഫയൽ  

 25 േപരുെട ഡിമാ� േ്ഫാം ഉ�ായിരു� .ു

 മസേ്�ടാളിൽ 8 തിരു�ലുകള�ം 5 േപർ  തുടർ�യായി

�പവർ�ിയിൽ ഹാജരാകാ�തായും േരഖെ�ടു�ി

കാണു�ു .ഇതിൽ ഒരാൾ ഭൂഉടമയുമാണ.്

ഫീൽഡ്

 ര�ുപുരയിട�ളിലായി �പവർ�ി

നട�ിലാ�ിയിരി�ു�തായാണ േ്രഖകളിലു�ത.്

 െമഷർെമ� ബ്ു� ് �പകാരം 20 മഴ�ുഴികൾ , 4 കേ�ാ� ്

കുഴികൾ, 51 െത�ിൻകുഴികൾ, 386 മീ�ർ ബ�ുകള�െട

നിർ�ാണം എ�ീ �പവർ�ികൾ നട�ിലാ�ിയി���

തായി േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

 ഫീൽഡത്ല പരിേശാധനയിൽ 50 വാഴകൾ  

ന�ി���തായും (ഇവ െത�ിൻകുഴി , മഴ�ുഴി എ�ി�െന
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എടു�ു നലക്ിയവയാണ.്), 11 െത�ിൻകുഴികൾ,

ബ�ുകള�െട നിർ�ാണം എ�ി�െന �പവർ�ികൾ  

വിലയിരു�ാൻ സാധി��.

 ഭൂരിഭാഗം �പവർ�ി�ലവും കാടുപിടി� നിലയിലാണ.്

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിൽ  �പവർ�ിയുെട

േകാഡ ് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. �പവർ�ിയുെട േപര്

പാ�കൃഷിഎ�ാണ േ്രഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

  �പവർ�ിയിൽ 561 െതാഴിൽ  ദിന�ളിലായി 155137

രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

6. ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ - wc/332400

ഫയൽ  

 എഴുതി ത�ാറാ�ിയ 25 േപരുെട ഡിമാ�്േഫാം

ഉ�ായിരു� .ു

 മസേ്�ടാളിൽ 5 തിരു�ലുകള�ം 3 േപർ തുടർ�യായി

�പവർ�ിയിൽ ഹാജരാകാ�തായും േരഖെ�ടു�ി

�ാണു� .ു

ഫീൽഡ്

 3 പുരയിട�ളിലായി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���

തായാണ ഫ്യലിെല േരഖകളിൽ നി�ും വ��മാകു�ത.്

 െമഷർ െമ�ബ്ു� ് �പകാരം 23 മഴ�ുഴികൾ ,3 കേ�ാ� ്

കുഴികൾ, 40 െത�ിൻ കുഴികൾ , 511മീ�ർ ബ� എ്�ീ

�പവർ�ികൾ നട�ിലാ�ിയി���തായി

േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു
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 ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ  14 െത�ിൻകുഴികൾ, 4

മഴ�ുഴികൾ  (നിക�ിരി�ു�ു), 290 മീ�ർ  ബ�എ്�ീ

�പവർ�ികൾ  വിലയിരു�ാൻ സാധി��.

 ഒരു �പവർ�ി �ല�് മെ�ാലി�് കാരണം

�പവർ�ികൾ  മൂടെ�� നിലയിലാണ.്

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ഉ്�ായിരു�ു

 �പവർ�ിയിലൂെട 552 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 152725

രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

7.ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ -- WC/332385

ഫയൽ  

 ഡിമാ� േ്ഫാം ഫയലിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.

 �പവർ�ിയുെട ര�ാം ഘ��ിലു� േഫാേ�ാ ഉൾ

െ�ാ�ി�ി�ി�.

 മസേ്�ടാളിൽ 3േപര ് തുടർ�യായി

ഹാജരാകാ�തായും േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

ഫീൽഡ്

 4പുരയിട�ളിലായി �പവർ�ി

നട�ിലാ�ിയി���തായാണ് േരഖെ�ടു�ി

കാണു�ത.്

 െമഷർെമ� ബ്ു� ് �പകാരം 21 മഴ�ുഴികൾ  , 37

െത�ിൻകുഴികൾ, 330 മീ�ർ  ബ� എ്�ി�െന

ഉ� �പവർ�ികൾ നട�ിലാ�ിയി���തായി
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േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

 ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ 15 മഴ�ുഴികൾ , 38

െത�ിൻകുഴികൾ, 135 മീ�ർ  ബ� എ്�ി�െന

�പവർ�ി വിലയിരു�ാൻ  സാധി��.

 ഒരു പുരയിട�ിെല �പവർ�ി മനസിലാ�ാൻ  

സാധി�ാ�അവ�യിലുമാണ.്

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെല

േരഖെ�ടു�ലുകൾ വ��മ�.

  �പവർ�ിയിലൂെട 614 െതാഴിൽ  

ദിന�ളിലായി 168139 രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

8. കിണർ നിർ�ാണം – DW/320549

ഫയൽ  

 അവിദഗധ്, അർ�-വിദഗധ് െതാഴിലാളികള�െട

മസേ്�ടാള�കൾ ഉ�ായിരു� .ു ആവശ�മായ

സാ��െ�ടു�ലുകൾ എ�ാ മസേ്�ടാള�കളിലും

ഉ�ായിരു�ി� .

ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ബ്ു� ് �പകാരം 16 മീ�ർ ആഴമു� കിണർ
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 നിർ�ി�� എ�ാണു േരഖെ�ടു�ി�ാണു�ത.്

 ഫീൽഡ ത്ല പരിേശാധനയിൽ  കൃത�മായ അളവിൽ

 �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���തായി േബാധ�െ���.

 �പവർ�ിയ�്ായി 64411 രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

9. േകായി�വിളാകം മുതൽ േവ�ിൻവിളാകം വെര നീർ�ാൽ

 പുനരു�ാരണം – WC/306957

ഫയൽ  

 18 േപരുെട ഡിമാ� േ്ഫാം ഉ�ായിരു� .ു

 മസേ്�ടാളിൽ ഒരാൾ തുടർ�യായി �പവർ�ിയിൽ

 ഹാജരാകാ�തായും േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

ഫീൽഡ്

 300 മീ�ർ  ദൂരപരിധിയിൽ  കാട െ്വ�ി െതളി��

നീർ�ാലിലൂെടയു� ജലെമാഴു�്സുഗമമാ�ൽ,

െചളി േകാരിമാ�ൽ തുട�ിയ �പവർ�ികൾ  

നട�ിലാ�ിയതായും ലീഡ ് ആൻഡ ് ലിഫ�് ്

�പവർ�ികൾ അനുവദി�തായും

േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

 ഫീലഡ് ത്ല പരിേശാധനയിൽ  180 മീ�ർ ദൂരം

മാ�തമാണ �്പവർ�ി വിലയിരു�ൻ  സാധി�ത.്

തുടർ�് സ�ാരേയാഗ�മ�ാ� നിലയിൽ  

ഭൂരിഭാഗവും കാടുപിടി� നിലയിലാണ് ക�ത.്
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നീർ�ാലിനു 40 മീ�ർ  മാ�തേമ ൈസഡ വ്ാൾ  

ഉ��. കാല�കേമണ നീർ�ാലിെ� ഭാവി ആശ�

ഉളവാ�ു�താണ.്

 സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ഉ്�ായിരു� .ു

 �പവർ�ി�ായി 48020 രൂപ ചിലവഴി�ി���.്

10. ഊ��കുഴി െകാടിേതാ�ം േകായി�വിളാകം നീർ�ാൽ  

പുനരു�ാരണം – wc/341064

ഫയൽ

 20 േപരുെട ഡിമാ� േ്ഫാം ഉ�ായിരു� .ു

 മസേ്�ടാളിൽ 2േപർ തുടർ�യായി

ഹാജരാകാ�തായി കാണു� .ു

ഫീൽഡ്

 400 മീ�ര ് ദൂര�ിൽ  നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണ

�പവർ�ിയിലൂെട കാട െ്വ�ിെതളി�ൽ,  447 മീ�ർ

ദൂര�ിൽ െചളിേകാരിമാ�ൽ , 4 തടയണകള�െട

നിർമാണം എ�ീ �പവർ�ികൾ  

നട�ിലാ�ിയി���തായാണ്

േരഖെ�ടു�ലുകളിലു�ത.്

 ഫീൽഡത്ല പരിേശാധനയിൽ 368 മീ�ർ  

മാ�തമാണ അ്ളെവടു�ാൻ സാധി�ത.് നിലവിൽ  

ന� രീതിയിൽ �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���.്
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എ�ാൽ �പ�ുത �പവർ�ിയിൽ  ലീഡ ്ആൻഡ ്

ലിഫ�് ്ആവശ�മു�തായി േബാധ�െ�ടു�ി�.

 വീ�ിൽ  നി�ുമു� മലിനജലം നീർചാലിേല� ഒ്ഴു�ി

വിടു�ു�.്

 പരിേശാധനയിൽ  ര�ു തടയിണകൾ  മാ�തമാണ്

കാണാൻ  സാധി�ത.്

 C.I.B ഉ�ായിരു� .ു

 �പവർ�ിയിൽ 236 െതാഴിൽ ദിന�ളിലായി 65550

രൂപ െചലവഴി�ി���.്

11. നഴസ്റി നിർ�ാണം –DP/ 221855

ഫയൽ  

 ഡിമാൻഡ േ്ഫാം ഉ�ായിരു�ി�.

 മസേ്�ടാളിൽ 7 തിരു�ലുകള�ം ഒരാൾ 

തുടർ�യായി �പവർ�ിയിൽഹാജരാകാ�തായും

േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

ഫീൽഡ്

 1500ൈതകൾ പരിപാലി�െ�ടു� നഴസ്റി എ�ാണു

േരഖകളിൽ കാണു�ത.് ഇതിൽ  300 ൈതകൾ  

നടു�തിനായി വ��ികൾ�്നൽകിയി���.്

 ഫീലഡ് ത്ല പരിേശാധനയിൽ  വിവിധയിന�ളിലായി
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1164ൈതകൾ പരിപാലി�െ�ടു�തായി കാണാൻ  

സാധി��.

 C.I.B ഉ�ായിരു� .ു

െപാതുവായകെ��ലുകൾ  

 കവർ േപജ ,് െച� ്ലി�,്ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി, �പവർ�ി

പൂർ�ീകരണ സാ��പ�തം, മസേ്�ടാൾ മൂവെ്മ� �്ി� ്, ഫയൽ  

�ടാ�ിംഗ േ്ഫാം ,F.T.O (ഒരു �പവർ�ിയിൽ ഒഴിെക ) മുതലായ

േരഖകൾ ഫയലുകളിൽ  ഉ�ായിരു�ി�.

 പാ�കൃഷി ഭൂവികസന �പവർ�ികള�െട മാതൃകയിലാണ്

െചയത്ിരി�ു�ത.്

 നീർ�ാൽ പുനരു�ാരണ �പവർ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ�്

ആവശ�മായ സുര� സംവിധാന�ൾ  ലഭ�മാകു�ി� എ�ാണു

േബാധ�െ�ടു�ത.്

 ഡിമാ�  ് േഫാമിനു  മുകളിൽ  ആവശ�മായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ

ഇ�.

 വിജിലൻസ്ആൻഡ ്  േമാണി�റിംഗ്ക�ി�ി അംഗ�ളായി ADS

അംഗ�ൾ  മാ�തമാണ ഒ്�ി�ിരി�ു�ത.്

 ഒരു ഫയൽ  ഒഴിെക മെ�ാ�ിലും പരിേശാധന ഉേദ�ാഗ�െ�  ഒ� ്

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.
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നിർേ�ശ�ൾ

 നിയമ �പകാരം ഫയലിൽ  ഉൾെ�ാ�ിേ��ാതായ േരഖകൾ

 ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ിേ��ാതാണ  ് .

 മസേ്�ടാളിൽ ആബസ്�റ് ് ചുവ� മഷി െകാ�്

േരഖെ�ടുേ��താണ.്

 �പവർ�ി അനുവദി�ു� േഫാം ഫയലിൽ ഉൾെ�ടുേ��താണ്

ഇതിൽ െസ�ക�റിയുെട സാ��െ�ടു�ലുകൾ അനിവാര�മാണ.്

 െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായ സുര�ാ സൗകര��ൾ  

ഒരു�ി നൽേക�താണ.്

 െതാഴിലിട സൗകര��ൾ�്േമ�മ്ാർ  ചിലവാ�ു�തായ തുക

ലഭ�മാേ��താണ.്

 �പവർ�ികൾ  മനസിലാ�ിഏെ�ടുെ��താണ.്

 സ�ർശക�ുറി� ഉ്ൾെ�െടയു� േരഖകളിൽ പ�തിയുമായി

ബ�െ�� അധികാരികള�െട സാ��െ�ടു�ലുകൾ  

അനിവാര�മാണ.്

റിേ�ാർ� ത്�ാറാ�ിയത്

അനു�ശീ

േ�ാ� ്റിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺ

പാറ�ാല
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