
മഹാ�ാഗാ�ിേദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�്െസാൈസ�ി,േകരള

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്

േ�ാ�് - പാറശാല

�ഗാപ�ായ�് - പൂവാർ

വാർഡ് -കാലായിേ�ാ�ം(2)

�ഗാമസഭ തീയതി :29/11/2019

സമയം :10.30 am

ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ംലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട
ജീവിതം സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരുബൃഹത്



പ�തിയാണ് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.കാർഷിക
േമഖലയിലും നിർ�ാണ േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനത

ബു�ിമു��േ�ാൾഅവർ�് 100 ദിവസെ�െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻഈ

പ�തി ല��മിടു� .ുഇ�െനെതാഴിൽ 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�റ്്
ഈനിയമം 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 േവതനം
ൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകയും െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവുംഈനിയമം 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�ിൽകൂടുതൽൈവകിയാൽൈവകു�ഓേരാ ദിവസവും
നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനുംഅർഹതയു�്. െ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 വരുകയുംപ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്ത .ു േകരള�ിൽ
വയനാടും പാല�ാടുംഈ 200ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു� .ു 2007 െമയ് 15ന് 130
ജി�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 �ഗാമീണജി�കളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�്.
ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരുഅവകാശഅധിഷ്ഠിത െതാഴിൽ
നിയമംഎ�നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ�ിൽനിർണായകമായ

വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി�ബൃഹത് പ�തിഎ�കാര�ം പരിഗണി�� 2009 ഒക്േടാബർ ര�ാം
തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�്

പ�തിഎ�് പുനർനാമകരണം െചയ്ത .ു



തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ�അ��ു�തുംസംസഥാന�ിെ�തല�ാന നഗരം

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

പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�്

തമിഴ്നാടിെ� അതിർ�ിയും േകരള�ിൻെറ െ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�ിഭാഷികളാണ്.

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

പൂവാർ പ�ായ�്

1969 െസപ്�ംബർ 25ന്ആണ് പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�് നിലവിൽ വ�ത്.
തിരുവന�പുരം ജി�യിെലകടേലാര േമഖലയിൽ ഉൾെ�ടു� ഒരു �ഗാമപ�ായ�ാണ്

പൂവാർ. മ��െ�ാഴിലാളികള�ം മ�� ദരി�ദ ജനവിഭാഗ�ള�ംതി�ി�ാർ�ു�ഈ
�പേദശ�ിന് വികസന മ�ലം ഒേ�െറ �പശ്ന�ൾനിലനിൽ�ു� ഒ�ാണ്. 7.3 4
സ്ക�യർ കിേലാമീ�ർ വിസ്തീർണവും 22611ജനസംഖ�യുംആണ് ഇേ�ാൾ
പ�ായ�ിലു�ത്.തിരുപുറം വിേ�ജിെലപരിധിയിലാണ് പൂവാർ പ�ായ�്
നിലനിൽ�ു�ത് ഇേ�ാൾ പുതുതായി പൂവാർ വിേ�ജ്അനുവദി�ി���്. 15
വാർഡുകളാണ് പ�ായ�ിലു�ത്.തീരേദശ വാർഡുകൾ ഒഴിെക മ�� വാർഡുകൾ
എ�ാം കാർഷികേമഖലയാണ്.

പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�ിൽസർ�ാരിൽ നി�് ലഭി�ു�വികസനഫ�് ഉപേയാഗി�്
വിവിധഏജൻസികളിൽ നി�് ലഭി�ു�ധനസഹായം ഉപേയാഗി��ം ജന�ള�െട
സഹകരണേ�ാെട വിവിധ േ�മ �പവർ�ന�ള�ം െപാതുവായ

വികസന�പവർ�ന�ൾനട�ാൻകഴി�ി���്.



അടി�ാന വിവര�ൾ

വിേ�ജ് : തിരുപുറം

താലൂ�് : െന�ാ�ിൻകര

േ�ാ�് : പാറ�ാല

നിയമസഭാമ�ലം : േകാവളം

േലാകസഭാ മ�ലം : തിരുവന�പുരം

വിസ്തീർ�ം : 7.34ച.കി.മീ

വാർഡുകള�െടഎ�ം: 15

അതിരുകൾ

കിഴ�് : െന�ാർ

വട�് : തിരുപുറം �ഗാമപ�ായ�്

െത�് : അേറബ�ൻകടൽ

പടി�ാറ് : കരുംകുളം �ഗാമ പ�ായ�്

ജനസംഖ� : 22617

രീതിശാസ്�തം

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



റിേസാഴ്സ് േപഴ്സനിെ� സഹായേ�ാെട വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് െപേഴസൻസ് ആണ്

തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�ിെല പൂവാർ �ഗാമ പ�ായ�് വാർഡ്

കാലായിേ�ാ�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �പ�കിയ നട�ിയത്.

ആദ�ഘ�ം:

പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�് ,വാർഡ് െമ�ർ,എൻആർഇജി എസ് �ാഫ്
എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽഓഡി�് പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺവാർഡ് 1ൽ
നടേ��േസാഷ�ൽഓഡി�് �പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ര�ാം ഘ�ം:

2018 ഒക്േടാബർ മാസം ഒ�ാം തിയതി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെരഏെ�ടു�്
നട�ിയ �പവൃ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംഐഎസ്എ�ിവ

പരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം:

പരിേശാധി� ഫയലുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾപരിേശാധി�ൽ,
െചയ്ത �പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾ പരിേശാധി�ൽ

നാലാം ഘ�ം:

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 പരിേശാധനയുെടയുംഫയൽപരിേശാധനയുെടയുംഅടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�്



തയാറാ�ൽ.

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�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�ിയാണ്ഈ േസാഷ�ൽഓഡി�്.

േസാഷ�ൽഓഡി�്

മ�� പ�തിയിൽ നി�ുംെതാഴിലുറ�് പ�തിെയവ�ത�സ്തമാ�ു�ത് േസാഷ�ൽഓഡി�്

ആണ്. െ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�ിെ� ചുമതലകൾആണ്.

�ഗാമസഭകൾആണ് േസാഷ�ൽഓഡി�് േവദികൾ �ഗാമസഭ

ആറുമാസ�ിെലാരി�ൽനിർബ�മായും േസാഷ�ൽഓഡി�് നട�ിയിരി�ണം.
സം�ാനസർ�ാർ േസാഷ�ൽഓഡി�് നടേ��രീതി സംബ�ി�് ഉ�രവ് (ജി.ഒ. നം.
2952/2007,എൽ.എസ്.ജി.ഡി /തിയതി 31.10.2007) പുറെ�ടുവി�ി���്. േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട വിജയം ജന�ള�െട പ�ാളി�മാണ്. േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭയുെട തീയതി,അജ�, േവദി എ�ിവ നി�യി� 7 ദിവസം മുൻപ് ജന�ൾ�്
വിവരം നൽകിയിരി�ണം. പ�തിയുെടആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം, േമാണി�റിംഗ്, തുട�ി
ചുമതലകൾ ഉ�എ�ാ വ��ികള�ം േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭയിൽ നിർബ�മായും
പെ�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�കുടുംബേപ�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 Registers പരിേശാധന വിശദാംശ�ൾ

1. job card register (െതാഴിൽ കാർഡിനു�കുടുംബേപ�കരുെട രജി�ർ

െതാഴിൽ കാർഡ് രജി�റിൽ 181 േപരുെട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ു
എ�ിലും 9 െതാഴിലാളികള�െട േഫാേ�ാ പതി�ി�ി�.

2. Demand register, payment of allocation of work

ഓേരാ െതാഴിലാളികള�ംഎ�ത ദിവസം േജാലി െചയ്ത ,ുഅവരുെട േവതനം
മ�േറാൾ ന�ർ,വർ�് േകാഡ് എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

3. Work register

255 �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു

4. Fixed asset register

2018-2019വെരപൂർ�ിയായ �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു� .ു
ആവശ�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

5. പരാതി register

20/10/2016ൽരജി�ർ െചയ്ത ഒരു പരാതി മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�.



6. Material register

2017 മുതൽ 2020വെരയു� �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു� .ു

7. �ഗാമസഭ register

7/2/2017 മുതലു� �ഗാമസഭാ മിനി��കൾ രജി�റിൽ ഉ�് ഇതിൽ ര�് �ഗാമസഭാ
മിനി�്സ് സുകൾ പൂർ�മ�.28/4/2018, 27/7/2019തീയതികളിൽ നട� �ഗാമസഭയിൽ
ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ിയി���്എ�ിലും മ�� േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഒ�ുംതെ�

ഇ�ായിരു� .ു

േക��സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�് ഫയലിൽതാെഴ പറയു� േരഖകൾ

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്.

1) കവർ േപജ്

2) െച�് ലി�്

3) ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫ് ഓഫ് വർ�് എ�ി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) െമഷർെമൻറ് ബു�ിെ� േകാ�ി

12)സാധന�ൾവാ�ു�തിനുളള ക�േ�ഷൻ�ണി�തിെ�യുംകംപാരി�ീവ്
േ��്െമൻറ��യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡർെ�യും േകാ�ി.

13) േവജ് ലി�്

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 േറാൾ മൂവ്െമൻറ് �ി�്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ൽ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22) ൈസ�് ഡയറി

ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണപ�തി

_______________________________

* IF/329112 -ഷീജ

* IF/32911 -സുേലാചന

* IF/384596 - �ശീലത

* IF/329115 -ശശികല

* IF/384577 - േകാമളവ�ി

* IF/329139 - ഗിരിജ

* IF/384599 - പുരുേഷാ�മൻ

* IF/384595 -വിജയ�

ൈലഫ് ഭവന പ�തിയുെടഫയൽപരിേശാധന

______________________________________________

*�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി വർ�്
കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് FTOഎ�ിവഇ�ായിരു� .ു

* മ�് േറാളിൽ �പി� ് െചയ്തഅേതദിവസം തെ�െതാഴിൽആരംഭി�ി���്( 13306,



36712 36713, 13358, 30026, 13356)

*വിഇഒസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു

*ഘ�ംഘ�മായു� േഫാേ�ാ ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

ഫീൽഡ്

________

* ഒരു വീട് ഒഴിെകബാ�ിയു�വീടുകൾ പൂർ�ീകരി�ി�ി�

*വീടുകളിൽ ഒ�ുംതെ�സിഐബി ഇ�ായിരു�ു

വാർഡിൽഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

__________________________________________________

�പവർ�ിയുെട വിശദാംശ�ളിേല�്

.....................................................................



1 LD/244341- പാ��ൃഷി

___________________________

W ഫയൽ

___________

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികഅനുമതി ലി�് വിശദമായഎ�ിേമ�് ഡിമാൻഡ് േഫാം
േഫാേ�ാകൾൈസ�് ഡയറി എഫ്ടിഒ എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

*എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ 28 െതാഴിലാളികൾ ഒ�്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

*പാ��രാർഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

*മാസ്േ�ടാളിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

*വിഎംസി റിേ�ാർ�് പൂർണമായിരു�ു െതാഴിലാളികളാണ് ഒ��കൾ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

*മാസ്േ�ടാള് ന�ർ 32397, 32570, 25159 �പകാരം തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�മൂ�്

െതാഴിലാളികൾ ഉ�ായിരു� .ു

W ഫീൽഡ്

______________

* െമഷർെമ�് ബു�് �പകാരം ര�് �പവർ�ികളിൽആയി 350വാഴകൾ 30ബ�ു�ൾ
എ�ി�െന േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

*ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 2 �പവൃ�ി�ല�ളിലായി 218വാഴ�ുഴികൾകാണാൻ
സാധി��

* മിക� രീതിയിൽ വാഴകൃഷി െചയ്തി��െ��ിലും ഭൂരിഭാഗവും കാടുപിടി�്



അവ�യിലായിരു�ു

*ഇ�രം �പവർ�ികളിെല�യി ഒരു ല��ി 183284 രൂപ െചലവഴി�ി���്

* �പവർ�ി�ല�്സിഐബി ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും തകർ�അവ�യിലായിരു� .ു

2 LD/244316-പാ��ൃഷി

__________________________

W ഫയൽ

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

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികഅനുമതി െവ�് ലി�് വിശദമായഎ�ിേമ�് ഡിമാൻഡ് form
ഭരണാനുമതി സാേ�തികഅനുമതി െവ�് ലി�് വിശദമായഎ�ിേമ�് ഡിമാൻഡ് േഫാം
േഫാേ�ാകൾൈസ�് ഡയറി എഫ്ടിഓഎ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

*വർ�് െലാേ�ഷൻ േഫാം മുസ്േ�ടാള് മൂേവെമ�് �ി�് കവർ േപജ്
ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും പൂർ�മ� വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് െച�് ലി�്
മൂല�നിർണയസാ��പ�തംഎ�ിവയും ഉൾെ�ടു�ിയി���്



* പാ��രാർഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

* 33 േപരുെടഡിമാൻഡ്ആ�ിേ�ഷൻ േഫാം ഉ�ായിരു�ു

* മ�് േറാളിൽ തുടർ�ഹാജരാകാ�ര�് െതാഴിലാളികൾ ഉ�ായിരു� (ു13471, 16290)

*വിഎംസി റിേ�ാർ�ിൽഅംഗ�ൾആരുംതെ�ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

W ഫീൽഡ്

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

* െമഷർെമ�് ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 375വാഴ�ുഴി 30ബ�്എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ു

*ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 276വാഴ കുഴികൾ 9എ�ിവകാണാൻസാധി��

* 181648 രൂപ െചലവഴി�ി���്

*സിഐബി കാണാൻസാധി�� േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു



3 LD/315627-പാ��ൃഷി

__________________________

W ഫയൽ

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

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി മൂല�നിർണയസാ��പ�തം േഫാേ�ാകൾഓഫ്
ഡിമാൻഡ് േഫാം വിശദമായഎ�ിേമ�് എ�ിവയിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

*എഴുതി ത�ാറാ�ിയഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ 28 േപർ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

* മ�േറാളിൽ തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ി�

* പാ��രാർഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്

*ചില മ�്േറാള�കളിൽ �പി� ് െചയ്തഅേതദിവസം തെ�പണിആരംഭി�തായി
കെ��ി(12489, 12490, 12492, 12493)

*വി എംസി റിേ�ാർ�് പൂർണവും ഒ��കൾ േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്
െതാഴിലാളികള�മാണ്

W ഫീൽഡ്

__________

* െമഷർെമ�് ബു�ിെലകണ�ു�പകാരം 178. 2 m ബ�ുകൾ ഉ�ായിരു�ു

* മഴമൂലം ബ�ുകൾതകർ�ുംകാടുപിടി�് അവ�യുംആയതിനാൽ പരിേശാധനയിൽ

നാെല�ം മാ�തേമ കാണാൻസാധി����



*സിഐബീ ഉ�ായിരു�ു േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു

*182611 രൂപ െചലവഴി�ി���്

4 LD/266250- നഴ്സറി നിർ�ാണം

__________________________________

W ഫയൽ

__________

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികഅനുമതി എഫ് ടി ഒ വിശദമായഎസ്ടിേമ�് േഫാേ�ാകൾ
തുട�ിയവഫയൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

*ഡിമാൻഡ് േഫാം ൈസഡ് ഡയറി എ�ിവ ഇ�ായിരു�ു

* മ�േറാളിൽ �പി� ് െചയ്തഅേതദിവസം തെ�െതാഴിൽആരംഭി�തായി
കെ��ി(7966, 18548)



W ഫീൽഡ്

___________

* െമഷർെമ�് ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 300ൈതകൾ
ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും നിലവിൽ 209 മാ�തേമ കാണാൻസാധി����

*ഇതിനുപുറേമ 60 െത�് കുഴി 60വാഴ കുഴി തുട�ിയവകാണാൻസാധി��

*സിഐബി കാണാൻകഴി�ു





5 LD/315639-പാ��ൃഷി

__________________________

W ഫയൽ

_____________

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി ലി�് വിശദമായഎ�ിേമ�് േഫാേ�ാകൾൈസ�് ഡയറി
എഫ് കവർേപജ് തുട�ിയ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

*ഡിമാൻഡ് േഫാം ഇ�ായിരു�ുെവ�ിലും 41 െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ലഭി�തായി
പരിേശാധനയിൽകെ��ി

* പാ��രാർഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

* മ�േറാളിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� (ു32426, 37433)

*വി എംസി റിേ�ാർ�ിൽ പൂർണമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു

*തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�െതാഴിലാളികൾ ഉ�ായിരു� (ു37431, 37432)

W ഫീൽഡ്

______________

* െമഷർെമ�് ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 153. 26 mബ�ുകൾ
ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും 98.24mഎ�ം മാ�തേമ കാണാൻകഴി�ു��



* മഴ മൂലവും കാടുപിടി�് അവ�യുംആയിരു�തിനാൽബ�ുകൾതകർ�

അവ�യിലും കൃത�മായി എ�ി തി�െ�ടു�ാൻകഴി�ി�

*സിഐബി കാണാൻസാധി�� േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു

* �പവർ�ി െചയ്തതുമായി ബ�െ��്179315 രൂപ െചലവഴി�ി���്

6 LD/315626-പാ��ൃഷി

__________________________

W ഫയൽ

____________

*സാേ�തികഅനുമതി ഭരണാനുമതി കവർേപജ് േവജ് ലി�് എഫ് ടി ഒ ൈസ�് ഡയറി
വിഎംസി റിേ�ാർ�് എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

*ഡിമാൻഡ് formഇ�ായിരു�ുെവ�ിലും 35 േപർ�് െതാഴിൽ ലഭി�തായി ക�ു

* പാ��രാർഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

* മ�േറാളിൽ തുടർ�യായി ഹാജരാകാ� 6 െതാഴിലാളികൾ ഉ�ായിരു� (ു15086, 15087,
15091, 11353, 11354, 11355, 11321)



* cib െടസഹിതം േഫാേ�ാകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്

W ഫീൽഡ്

_________________

* ര�് പുരയിട�ളിൽആയി �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയത്ആയാണ് േരഖകളിൽ നി�ും
പരിേശാധനയിൽ നി�ുംമന�ിലാ�ാൻകഴി�ത്

* െമഷർെമ�് ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 30ഫ�ുകൾ 200വാഴകൾ
തുട�ിയവ ഉ�ായിരു�ു

*ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 24ബ�ുകൾ 132വാഴ�ുലകൾതുട�ിയവയായിരു�ു
കാണാൻകഴി�ത്

*സിഐബി കാണാൻസാധി��

* 2 �പവർ�ി�ല�ളിലായി 180802ചിലവഴി�ി���്

7 FP/113159-താമരകുളംഎൽപിസ്കൂൾ

___________________________________________

W ഫയൽ

____________

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി േവജ് ലി�് വിശദമായഎ�ിേമ�് േഫാേ�ാകൾൈസ�്
ഡയറി എഫ് ടി ഒ എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���്



*ൈസ�് ഡയറി േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ുഎഇ വാർഡ് െമ�ർതുട�ിയവർ
�ലം സ�ർശി�തായു� േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു

* �പി� ് െചയ്തഅേതദിവസം തെ�െതാഴിൽആരംഭി� മ�േറാൾ ഉ�ായിരു� (ു17987,
17988)

W ഫീൽഡ്

_____________

* െമഷർെമ�് ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 35ബ�ുകൾ 25വാഴകൾ
ഉ�ായിരു�ു

*ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 22ബ�് 14വാഴ�ുഴികൾതുട�ിയവയാണ് കാണാൻ
കഴി�ത്

*കാടുപിടി�് അവ�യും മഴ മൂലവുംബ�ുകൾതകർ�നിലയിൽആയിരു�തിനാൽ

കൃത�മായഎ�ം േരഖെ�ടു�ാൻകഴി�ി�

*സിഐബി കാണാൻസാധി�� േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു

*ഈ�പവർ�ി�ല�് 59668 രൂപ െചലവഴി�ി���്.



8. LD/244315 - പാ�കൃഷി�്അടി�ാനസൗകര�ം ഒരു�ൽ

__________________________________________________________

W ഫയൽ

____________

*കവർേപജ് ഇ�ായിരു� .ു

* 28 േപരുെടഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ുഡിമാൻഡ് െചയ്തഎ�ാവർ�ും േജാലി
ലഭി�ി���്.

* െമഷർെമ�് ബു�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

* മ�േറാളിൽ തിരു�ലുകൾഇ�ായിരു� .ു

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ീ േരഖകൾ ഉ�ായിരു� .ു



*ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു

* േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

* ഒ� ,് ര�്ഘ� േഫാേ�ാകള��ായിരു� .ു

*ൈസ�് ഡയറി, FTOഎ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരു� .ു

*ഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ തെ� �പവർ�ിഅനുവദി�തായി MGNREGA, AEസാ��െ�ടു�ി.

W ഫീൽഡ്

____________

* െമഷർെമ�് ബു�് �പകാരം 375 മഴ�ുഴി, 30ബ�ുകൾഎ�ിവ �പവർ�ിയിലൂെട
നട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു� .ു

*എ�ാൽഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 250വാഴ കുഴികള�ം 25ബ�ു�ള�ം �പവർ�ി
�ല�് കാണാനായി.

* മി� �പവർ�ി�ല�ളിലും വാഴകളാണ് കാണാൻസാധി�ത്.

* �പവർ�ി�ല�്സിബിഐകാണാൻസാധി�� േരഖെ�ടു�ലുകൾ

പൂർണമായിരു� .ു



9. LD/244317- പാ� കൃഷി�്അടി�ാനസൗകര�ം ഒരു�ൽ

__________________________________________________________

W ഫയൽ

___________

*കവർേപജ് ഇ�ായിരു� .ു

* 80 േപരുെട ര�്ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ുഡിമാൻഡ് െചയ്തഎ�ാവർ�ും
േജാലി ലഭി�ി���്.

* െമഷർെമ�് ബു�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

* മ�ർേറാളിൽ തിരു�ലുകൾഇ�ായിരു� .ു

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി േരഖകൾ ഉ�ായിരു� .ു

*ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമഷൻ ഉ�ായിരു� .ു

* െവയ്�് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

* േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു� .ു

*ൈസ�് ഡയറിയിൽഎസ് ടി ഓ, വി എംസി റിേ�ാർ�് എ�ീ േരഖകൾ ഉ�ായിരു� .ു



*ഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ �പവർ�ിഅനുവദി�തായി AE

യുെട സാ��െ�ടു�ൽ ഉ�ായിരു� .ു

W ഫീൽഡ്

_____________

* െമഷർെമ�് ബു�് �പകാരം 300വാഴ കുഴി 30ബ�്എ�ിവ �പവർ�ിയിലൂെട
നട�ിലാ�ിയ േരഖെ�ടു�ിയി���്.

*എ�ാൽഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 250വാഴ കുഴി 10ബ�ുകൾ �പവർ�ി
�ല�് കാണാനായി.

* �പവർ�ി�ല�്സിഐകാണാൻസാധി�� േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമാണ്.

10.WC/341071- േതാട് പുനരു�ാരണം

_____________________________________

W ഫയൽ

___________

* 23 േപരുെടഡിമാൻഡ് ഉ�ായിരു�ുഡിമാൻഡ് െചയ്തഎ�ാവർ�ും േജാലി
ലഭി�ി���്

*കവർേപജ് ഇ�ായിരു� .ു



* െമഷർെമ�് ബു�ിൽ �പവർ�ിയുെട വിശദമായ േരഖെ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

* മ�ർ േറാൾ തിരു�ലുകൾഇ�ായിരു� .ു

* ഭരണാനുമതി, സാേ�തികാനുമതി േരഖകൾ ഉ�ായിരു� .ു

*ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമഷൻ േവജ് ലി�്എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

* ഒ�് ര�്ഘ� േഫാേ�ാകള��ായിരു� .ു

*ൈസ�് ഡയറിയിൽ േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമാണ്.

*ഡിമാൻഡ് േഫാമിൽ തെ� �പവർ�ിഅനുവദി�തായിAEസാ��െ�ടു�ിഇരി�ു� .ു

W ഫീൽഡ്

____________

* �പവർ�ി�ല�് CIBകാണാൻസാധി�� േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു� .ു

*കാടുെവ�ിെ�ളി�് െചളി േകാരി മാ�ി നീർ�ാലിൽകൂെടയു� ജലം ഒഴു�്

സുഗമമാ�ാൻ �പ�കിയ കാണാൻസാധി��.

* �പവർ�ി�ായി 58744 രൂപ െചലവഴി�ി���്.



11.DP/221856 - നഴ്സറി നിർ�ാണം

___________________________________

W ഫയൽ

___________

*കവർേപജ് ഇ�ായിരു� .ു

*ൈസ�് ഡയറി ഇ�ായിരു� .ു

*ഡീൈ�ൽഡ് എ�ിേമഷൻ ഉ�ായിരു� .ു

*സാേ�തികഅനുമതി ഭരണാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു� .ു

* േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

* മ�േറാളിെലയും െമഷർെമ�് ബു�ിെലയുംതുകകൾത�ിൽവ�ത�ാസം ഉ�ായിരു� .ു

W ഫീൽഡ്

____________

*സിഐടിയു േബാർഡ് ഉ�ായിരു� .ു

* 500ൈതകൾപരിപാലി�ു�ുഎ�ാണ് േരഖെ�ടു�ലുകൾവ��മാ�ു�ത്.

* 1200ൈതകൾവിവിധഭാഗ�ളിലായി കാണാൻസാധി��.



* 300ൈതനടു�തിനായി െതാഴിലുറ�്കാർ�് നൽകിയി���്എ�്അറിയാൻസാധി��.

12.IF/327079-ഫാം േപാ�നിർ�ാണം

______________________________________

W ഫയൽ

____________

*കവർേപജ് ഇ�ായിരു� .ു

*ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമഷൻ ഉ�ായിരു� .ു

* േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

* ര�്ഹ� േഫാേ�ാ ഉ�ായിരു� .ു

*ൈസ�് ഡയറിയിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമാണ്.

* െമഷർെമ�് ബു�ിെലയും മാ�േറാളിേ�യുംതുകകൾത�ിൽവ�ത�ാസം ഉ�ായിരു� .ു

W ഫീൽഡ്

_____________

*സിഐഡി േബാർഡ് കാണാൻസാധി��, േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമാണ്.



* െമഷർെമ�് ബു�് �പകാരം 8 മീ�ർ നീളം, 6 മീ�ർ വീതി, ര�ര മീ�ർആഴംഎ�ീ
അളവുകളിൽആണ് �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത്.

*ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ െമഷർെമ�് ബു�ിൽ പറ�ി���അളവിൽതെ�

�പവർ�ി�� െചയ്തിരി�ു�തായി കാണാൻസാധി��.

* 45751 രൂപ െചലവഴി�ി���്.



13.WC/341073- േതാട് പുനരു�ാരണം

______________________________________

W ഫയൽ

____________

* 21 േപരുെടഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ുഡിമാൻഡ് െചയ്തഎ�ാവർ�ും െതാഴിൽ
ലഭി�ി���്.

* ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി േരഖഎ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

*ൈസ�് ഡയറി ഉ�ായിരു� ,ു േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമാണ്.

* െമഷർെമ�് ബു�ിെല മ�്േറാളിലും തുകകൾത�ിൽവ�ത�ാസമു�്.

W ഫീൽഡ്

_____________

*കാട് െവ�ിെ�ളി�് നീർ�ാലിലൂെട െവ�ം ഒഴുകിേ�ാകു� �പ�കിയ കാണാൻസാധി��.

*സിഐബി േബാർഡ് കാണാൻസാധി��, േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമാണ്.



14.WC/244342- പാ�് കൃഷി�്അടി�ാനസൗകര�ം ഒരു�ൽ

____________________________________________________________

W ഫയൽ

_________________

*കവർേപജ് ഇ�ായിരു� .ു

*പാ�കൃഷിയുമായി ബ�െ��സർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു

*ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

*സാേ�തികനുമതി, ഭരണാനുമതി േരഖ ഉ�ായിരു� .ു



*ഡീെ�യിൽഡ് എ�ിേമഷൻ ഉ�ായിരു� .ു

*േറഷൻകാർഡ് കരം തീർ�രസീത് എ�ിവ ഉ�ായിരു� .ു

W ഫീൽഡ്

_____________

*സിഐബി ഉ�ായിരു� .ു

* 70ബ�്, 175വാഴ കുഴി, 40 െത�ും കുഴി എ�ിവഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽകാണാൻ
സാധി��.

* �പവർ�ി�ലം കാടുപിടി�അവ�യിൽആയതിനാൽഎ�ിതി�െ�ടു�ാനായി�.

175372 രൂപ െചലവഴി�ി���്.

െപാതുവായകെ��ലുകൾ

_____________________________

*ഫയലിെല േരഖകൾകൃത�മായ �കമ�ിൽഅ� േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്എ�്
പരിേശാധനയിൽ മന�ിലായി

* െച�് ലി�്ആ�ൻ�ാൻ �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം മാ�േറാൾ
മൂേവെമ�് �ി�് ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് േഫാം തുട�ിയ േരഖകൾഫയലിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ി�ില* 3ഫയലുകളിൽഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു�ി�(DP/266250,
LD/315639, LD/315626)



* ഒരു cibതകർ�അവ�യിലും ചിലത് േരഖെ�ടു�ലുകൾ മാ�ുേപാകാതിരി�ാൻ

കവറിൽ െപാതി�ുസൂ�ി�അവ�യിലായരു� .ു

*ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിെലവീടുകളിൽസിഐബി ഉ�ായിരു�ി�

നിർേ�ശ�ൾ

______________

*ഫയലിൽസൂ�ിേ��ത്ആയ േരഖകൾശരിയായ �കമ�ിൽകൃത�മായി
സൂ�ിേ��താണ്



*സിഐബി െലവിവര�ൾകൃത�മായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ണം

* േജാലി ലഭി�ണെമ�ിൽഎ�ാ െതാഴിലാളികള�ംഡിമാൻഡ് െച�ണം

�ഗാമസഭാ പരാമർശ�ൾ

________________________________

* െതാഴിലുറ�് പ�തി �പവർ�ി സമയം രാവിെല 9 മണി മുതൽ ൈവകി�് 4 മണി വെര

ആകണെമ�് �ഗാമസഭയിൽ പരാമർശം ഉ�ായി.

* മ�് ഭൂവികസനം േപാലു� �പവർ�ികളിൽ കുഴികള�െട അളവ് കുറയ്�ണം എ�്

െതാഴിലാളികൾആവശ�െ�ടുകയു�ായി .

*നട�ാത വൃ�ിയാ�ൽ ഭൂവികസനംഎ�ി�െനയു� േജാലികൾ നൽകണം



�പേത�ക പരമാർശ�ൾ

ഓഡി�ിന് വ�േ�ാൾ കാട് കയറി, കളകൾ പിടി�� കിട� �പേദശ�ൾ, �ഗാമസഭക് എ�ിയേ�ാൾ

പൂർണമായും കളകൾ മാ�ിചില �പവർ�ി ഇട�ൾ പൂർ�മായും വൃ�ിയാ�ിയാതായി ക�ു.

(താമര�ുളം LPS).

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയത്

BRPഅനു�ശീ

VRPശരണ� S R

VRPചി�ു .s

പാറ�ാല േ�ാ�് , പൂവാർ പ�ായ�് 


