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ആമുഖം

ഇ��യിെല ദരി�ദരായ �ഗാമീണജനതയുെട ദാരി�ദ�ം ലഘൂകരി�ു�തിനുംഅവരുെട ജീവിതം
സുര�ിതത�ം ഉറ�� വരു�ു�തിനു േവ�ി രൂപം െകാടു�ി��� ഒരു ബൃഹത് പ�തിയാണ്
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി.കാർഷിക േമഖലയിലും നിർ�ാണ
േമഖലയിലും െതാഴിൽ ലഭി�ാെത �ഗാമീണജനതബു�ിമു��േ�ാൾഅവർ�് 100 ദിവസെ�
െതാഴിൽഎ�ിലും ഉറ��വരു�ുവാൻഈപ�തി ല��മിടു�ു.ഇ�െന െതാഴിൽ 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�റ്്ഈനിയമം
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 േവതനംൈവകുകേയാ ലഭി�ാതിരി�ുകയും
െചയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈനിയമം 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�ിൽ
കൂടുതൽൈവകിയാൽൈവകു�ഓേരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ു�തിനും
അർഹതയു�്. െ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 വരുകയും പ�തി നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു. േകരള�ിൽവയനാടും
പാല�ാടുംഈ 200ജി�കളിൽ ഉൾെ��ിരി�ു�ു. 2007 െമയ് 15ന് 130ജി�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 �ഗാമീണ
ജി�കളിലുംഈപ�തി നിലവിലു�്.ആേഗാളതല�ിൽസവിേശഷ �ശ�യാകർഷി� ഒരു
അവകാശഅധിഷ്ഠിത െതാഴിൽ നിയമം എ�നിലയിലും �ഗാമീണേമഖലയിൽ ദാരി�ദ ലഘൂകരണ
�ിൽനിർണായകമായ വഴി�ിരിവ് സൃഷ്ടി�ബൃഹത് പ�തി എ�കാര�ം പരിഗണി�� 2009
ഒക്േടാബർ ര�ാം തീയതി േക��സർ�ാർഈനിയമെ�മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ
െതാഴിലുറ�് പ�തി എ�് പുനർനാമകരണം െചയ്തു.



തിരുവന�പുരം ജി�

േകരള�ിെ� െതേ� അ��ു�തും സംസഥാന�ിെ� തല�ാന നഗരം
ഉൾെ�ാ���തുമായജി�. ഭാരത�ിെ� െതേ� അ�മായ കന�ാകുമാരി തിരുവന�പുരം
ജി�യുെടഅതിരായപാറശാലയിൽ നി�ും 56കിേലാമീ�ർ  അകെലയായി�ിതി െച���ു

പാറ�ാല േ�ാ�് പ�ായ�്

തമിഴ്നാടിെ� അതിർ�ിയും േകരള�ിെ� െതേ�അ�വുമായ േ�ാ�് പ�ായ�ാണ്

പാറശാല േ�ാ�് പ�ായ�്. തമിഴ്, മലയാളം എ�ീ ഭാഷകള�െട സംഗമ�ാനം കൂടി

ആയതിനാൽ ജന�ൾ�് കലേയാടും സംസ്കാരേ�ാടും ന� മതി���്. പര�രാഗതകുടിൽ
വ�വസായമായകരി��ി നിർമാണ�ിൽതുട�ിആധുനിക വ�വസായസംരംഭ�ൾവെര ഇവരുെട

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

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

പാറ�ാല വിേ�ജ് യൂണിയൻ ആയിരു�ു.സർ�ാർ  േനാമിേന�് െച���വരായിരു�ു
അംഗ�ൾ. 1952ൽ പ�ായ�് ആക്ട് നിലവിൽ വ�േതാെട വിേ�ജ് യൂണിയൻ  
പ�ായ�ായിമാറി. 1953ൽ  ജനാധിപത�രീതിയിൽ നട� െതരെ�ടു�ിൽ എസ്.
െസൽവനായകം �പസിഡ� ്ആയി.

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

അടി�ാന വിവര�ൾ

വിേ�ജ് - പാറ�ാല

താലൂ�് - െന�ാ�ിൻകര

വിസ്തീർ�ം - 20.02ച െസ മി

വാർഡുകള�െട എ�ം - 23

പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�്

1929 െസപ്�ംബർ 25നാണ് പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�് നിലവിൽ വ�ത്.തിരുവന�പുരം ജി�യിെല
കടേലാര േമഖലകളിൽ ഉൾെ�ടു� ഒരു �ഗാമപ�ായ�ാണ് പൂവാർ. മ��െ�ാഴിലാളികള�ം മ��
ദരി�ദ ജനവിഭാഗ�ള�ം തി�ി പാർ�ു�ഈ �പേദശ�ിെ�വികസന മ�ലംഒേ�െറ

�പശ്ന�ൾനിലനിൽ�ു�താണ.് 7.3 നാല് സ്ക�iയർകിേലാമീ�ർ വിസ്തീർണവും 22611
ജനസംഖ�യുംആണ്ഇേ�ാൾ പ�ായ�ിലു�ത്.തിരുപുറം വിേ�ജിെ� പരിധിയിലാണ്ഈ
പ�ായ�് �പേദശം.ഇേ�ാൾ പൂവാർ വിേ�ജ്അനുവദി�ി���്. 15വാർഡുകളാണ്ഈ
പ�ായ�ിലു�ത്.തീരേദശ വാർഡുകൾ ഒഴിെക വാർഡുകൾഎ�ാംകാർഷികേമഖലയാണ.്



പൂവാർ �ഗാമപ�ായ�ിനു സർ�ാരിൽ നി�് ലഭി�ു�വികസനഫ�് ഉപേയാഗി��ം വിവിധ
ഏജൻസികളിൽ നി�് ലഭി�ു�ധനസഹായം ഉപേയാഗി��ം ജന�ള�െട സഹകരണേ�ാെട

വിവിധ േ�മ �പവർ�ന�ള�ം െപാതുവായ വികസന�പവർ�ന�ള�ം നട�ാൻകഴി�ി���്.

അടി�ാനവിവര�ൾ

വി�ജ് : തിരുപുറം

താലൂ�് : െന�ാ�ിൻകര

വിസ്തീർ� :7.34ചതുര�ശകിേലാമീ�ർ വാർഡുകള�െടഎ�ം :15

അതിരുകൾ

കിഴ�് : െന�ാർ

പടി�ാറ് :കരുംകുളംപ�ായ�്

െത�് :അറബി�ടൽ

വട�് :തിരുപുറം പ�ായ�്

രീതിശാസ്�തം

േകരള േസാഷ�ൽഓഡി�് െസാൈസ�ി, േകരള,തിരുവന�പുരം ജി�-പാറ�ാല േ�ാ�് റിേസാഴ്സ്
േപഴ്സനിെ�സഹായേ�ാെട വിേ�ജ് റിേസാഴ്സ് െപേഴസൻസ് ആണ് തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ
പാറ�ാല േ�ാ�ിെല പൂവാർ പ�ായ�ിെല 5 വാർഡ് അരുമാനൂർ ആണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ി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 5 ൽ നടേ�� േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �പവർ�ന�െള�ുറി���ചർ�.

ഒ�ാംഘ�ം :
പ�ായ�് െസ�ക�റി, �പസിഡ�  ്, വാർഡ് െമ�ർ, NREGS�ാഫ് ,എ�ിവരുമായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�്
പാറ�ാല േ�ാ� ്റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വാർഡ് 5 നടേ�� േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �പവർ�ന�െള
കുറി���ചർ�.

ര�ാംഘ�ം:
2018 ഒക്േടാബർ മാസംഒ�ാം തിയതി മുതൽ 2019 മാർ�് മാസം വെര ഏെ�ടു�് നട�ിയ
�പവൃ�ികള�െടഫയലുകൾ, 7 രജി�റുകൾ,എംൈഎഎസ്എ�ിവപരിേശാധി�ൽ.

മൂ�ാംഘ�ം:
പരിേശാധി� ഫയലുകള�െട അടി�ാന�ിൽ �പവൃ�ിയിട�ൾ പരിേശാധി�ൽ, െചയ്ത



�പവൃ�ികള�െടഅളവുകൾപരിേശാധി�ൽ

നാലാംഘ�ം:
ഗുണേഭാ�ാ�േളാട് �പവൃ�ികള�െട ഗുണഫല�ൾ േചാദി�റിയുകയും, സജീവ
െതാഴിലാളികെളക�് െതാഴിൽകാർഡ്, ബാ�് പാ�് ബു�് എ�ിവ പരിേശാധി�് അഭിമുഖം
നട�ലുംവിവരേശഖരണംനട�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�പദമായുംഈ പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാെമ�ും �ഗാമപ�ായ�ിെനയും
െതാഴിലാളികെളയും �ഗാമസഭ അംഗ�െളയും േബാധ�െ�ടു�ു�തിനും േവ�ിയാണ് ഈ
േസാഷ�ൽഓഡി�.്

േസാഷ�ൽഓഡി�്

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

ആണ.് െ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�ിെ� ചുമതലകൾആണ.്

�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�മാണ.് േസാഷ�ൽഓഡി�്
�ഗാമസഭയുെട തീയതി,അജ�, േവദി എ�ിവ നി�യി� 7 ദിവസം മുൻപ് ജന�ൾ�്
വിവരം നൽകിയിരി�ണം. പ�തിയുെടആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം േമാണി�റിംഗ,് 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�കുടുംബാേപ�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�കുടുംബാേപ�കരുെട രജി�ർ)

123 െതാഴിലാളികള�െട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�തിൽ നാല്



െതാഴിലാളിയുെട േഫാേ�ാ മ�് വിശദാംശ�ൾ എ�ിവയുെട േരഖെ�ടു�ൽ

ഉ�ായിരു�ി�.

2. Demand register, payment of allocation of work

(�ഗാമസഭ േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ മീ�ിംഗ് രജി�ർ)

ഉ�ായിരു�ു

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

255 �പവർ�ികള�െട വിശദ വിവര�ൾനൽകിയിരു� .ു

4. Fixed asset register (. �പവർ�ിയുെട ലി��ം ചിലവും വിശദാംശ�ള�ംസംബ�ി�്
രജി�ർ)

2018 to 2019വെര പൂർ�ിയായ �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾ
ഉ�ായിരു� .ു

5. പരാതി register

*20/10/2016ൽരജി�ർ െചയ്ത ഒരു പരാതി മാ�തേമ രജി�റിൽ
ഉ�ായിരു�ത് ഇതിൽസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഒ�ും തെ� ഉ�ായിരു�ി�.

6. Material register (.സാധന രജി�ർ )

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



സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡിെ� വിശദാംശ�േളാെടാ�ം �പവൃ�ിയുമായി

ബ�െ�� മ��സാധനസാമ�ഗികള�ം േരഖെ�ടു�ലും കാണാൻസാധി��.

7. �ഗാമസഭ രജി�ർ

* 2017 മുതൽ ഉ� �ഗാമസഭാ മിനി��കൾ രജി�റിൽ ഉ�,്ഇതിൽ ര�് �ഗാമസഭ
മിനി�ർ പൂർണമ�

േക��സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം ഒരു വർ�്ഫയലിൽതാെഴപറയു�േരഖകൾ

നിർബ�മായും ഉ�ാേക�താണ്

1) കവർ  േപജ്

2) െച�് ലി�്

3) ആ�ൻ�ാൻ /െഷൽഫ്ഓഫ്വർ�്എ�ിവയുെടഅംഗീകരി� േകാ�ി

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

5) ഭരണാനുമതിയുെട േകാ�ി

6) സേ�തികാനുമതിയുെട േകാ�ി

7) സംേയാജിതപ�തിവിശദാംശ�ൾ  

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

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

10) പൂരി�ി� മാ�േറാൾ േകാ�ി

11) െമഷർെമൻറ്ബു�ിെ� േകാ�ി

12)സാധന�ൾവാ�ു�തിനുളളക�ാേ�ഷൻ�ണി�തിെ�യും

കംപാരി�ീവ് േ��്െമൻറ��യും െമ�ീരിയൽസൈ�ഓർഡർെ�യും േകാ�ി

13) േവജ്ലി�്

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 േറാൾമൂവ്െമൻറ്�ി�്

20) ആസ്തിയുെട ജിേയാ ടാഗ്ഡ് േഫാേ�ാകൾ

21) േസാഷ�ൽ  ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി

22) ൈസ�് ഡയറി

*ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണപ�തികൾ
അരുമാനൂർ വാർഡിൽ 5ൈലഫ് ഭവന നിർ�ാണപ�തികൾആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

ന�ർ വർ�് േകാഡ് േപര്

1 IF/329128 �ശീകുമാർ

2 IF/329132 ഗീതാകുമാരി.

3 IF/329141 ശശികല

4 IF/384591 ൈശലജ

5 IF/384610 ഷീബ

ഫയൽപരിേശാധന വിശദാംശ�ൾ

നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാേ��തായ േരഖകൾപൂർണമായുംഫയലുകളിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.

* ഭരണാനുമതി, സാേ�തികഅനുമതി,വിശദമായഎ�ിേമ�്, േഫാേ�ാ, േവജ് ലി�്
തുട�ിയ േരഖകൾ ഉ�ായിരു� .ു



* റൂ�് േമ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

*എ�ാ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടയും േറഷൻകാർഡ്,ഐഡൻ�ി�ി കാർഡ്, ആധാർ,
പാസ്ബു�്, േഫാേ�ാ, തുട�ിയ േരഖകൾഫയൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�ു

* �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽആയി��� േഫാേ�ാസ് ഫയലിൽ െകാ�ി�ി���.്

* ഭവന പ�തിയിൽഅംഗമായകുടുംബ�ിന് 90 ദിവസെ� �പവർ�ി ദിന�ൾലഭി�തായി മ�ർ

േറാൾ േരഖെ�ടു�ൽനി�ും വ��മായി.

ഫീൽഡ്

*എ�ാ വീടുകള�ം ഭാഗികമായി പൂർ�ിയാ�ിയ നിലയിലായിരു�ുകാണാൻസാധി�ത.്
എ�ാൽപ�തിയിലൂെട ലഭ�മാേക� 90 െതാഴിൽ ദിന�ൾലഭി�ി���് എ�്ഫീൽഡ്
പരിേശാധനയിൽ വ��മായി.

അരുമാനൂർ വാർഡിൽകഴി�സാ��ികവർഷ�ിൽ 10 �പവർ�ികൾആണ്
നട�ിലാ�ിയി���ത.് �പവർ�ികള�െട വിശദാംശ�ൾചുവെട െകാടു�ു� .ു

ന�ർ �പവൃ�ി വർ� ്
േകാഡ്

�പവർ�ി
ആരംഭി�ത്

�പവർ�ി
അവസാനി�ി�ത്

െചലവായ
തുക

1 ഭൂവികസന

�പവർ�ികൾ.
Wc/332411 22/2/2019 25/3/2019 149655

2 നഴ്സറി നിർമാണം DP/221860 30/1/2019 12/02/2019 79782

3 പാ��ൃഷി�്
അടി�ാന
സൗകര�ം ഒരു�ുൽ

LD/244346 31/10/2018 15/1/2019 189579

4 പാ�കൃഷി�്
അടി�ാന
സൗകര�ം ഒരു�ുക

LD/244346 15/3/2019 20/6/2019 168420

5 പാ� കൃഷി�്
അടി�ാനസൗകര�ം
ഒരു�ൽ

LD/244333 29/11/2018 18/2/2019 184084

6 പാ�കൃഷി�്
അടി�ാനസൗകര�ം

ഒരു�ൽ.

LD/315633 27/10/2018 9/2/2019 187262



7 �ടാൻസ്േഫാമർ
മുതൽകലിം�് കുളം
വെരയു� േതാട്
പുനരു�ാരണം

Wc/341138 2/7 2019 12/7/2019 66410

8 ക�ൂസ് നിർ�ാണം RS/345740 ---------------- ----------- -----------

9 കിണർ നിർ�ാണം Dw/320560 ---------------- ------------- 23364

10 ഭൂവികസന
�പവർ�ികൾ

Wc/332392 26/2/2019 28/3/2019 134494

ഫയലുകള�െടയുംഫീൽഡിെ�യും വിവര�ൾവിശദമായി

1)�പവർ�ി: ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ

വർ�് േകാഡ്:332411

ഫയൽ

 േവജ്ലി�്, ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ, വിശദമായഎ�ിേമ�്, എ�ിവ
ഉ�ായിരു�ു

 ഭരണാനുമതി സാേ�തികാനുമതി എ�ീ േരഖകൾ ഉ�ായിരു�ുആവശ�മായ
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 31429ഇൽ മൂ�ുേപർ തുടർ�യായി �പവർ�ിയിൽ
ഹാജരാ�ാനായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 31431, 36078- ൽെതാഴിലാളികള�െട ഒ�ിന്

 മുകളിൽഅബ്െസ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

 �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ിലു� േഫാേ�ാകള��ായിരു�ു

 ഭൂവുടമയുെട കരം തീർ�രസീതിെ�പകർ�് ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ു

 മൂല�നിർണയസാ��പ�തം, റൂ�് മാ�,് പണിയായുധ�ള�െട വാടകകണ�്,
േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട�ിയ േനാ�ീസ്,എ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

 ൈസ�്ഡയറിെലവിവര�ൾപൂർണമാണ.്



 ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ് േരഖകൾ �പകാരം 25 മഴ�ുഴികൾ 46 െത�ിൻകുഴികൾ പണകള�െട
നിർ�ാണംഎ�ി�െന േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ �പവർ�ികൾന� രീതിയിൽ
നട�ിലാ�ിയി���തായി െതാഴിലാളികൾ സാ��െ�ടു�ു�ുഎ�ിലും �പവർ�ി
�ലം ഭൂരിഭാഗവും കാടുപിടി�� കിട�ു�തിനാൽകുഴികൾ

എ�ി�ി�െ�ടു�ാൻസാധി�ി�.

 സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ു

2)�പവർ�ി : ഭൂവികസന �പവർ�ികൾ.

വർ�് േകാഡ് :332392

ഫയൽ



 Amc �പകാരമു�കവർേപജ്, െച�് ലി�് എ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.

 സാേ�തികഅനുമതി േരഖയിലും, ഭരണാനുമതി േരഖയിലുംഅതിയായ
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

 വിശദമായഎ�ിേമ�,് �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽആയി��� േഫാേ�ാ, റൂ�് മാ�,്
ഭൂഉടമകള�െട കരം ഒടു�ിയ രസീത്, േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് േനാ�ീസ്, മൂല�നിർണയസാ��പ�തം,
എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ െകാ�ി�ി���്.സാ��െ�ടു�ലുകൾ പൂർണമാണ്

 വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം,അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�,്എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.

 must roll no 37365, 37366, 37370, 37366,എ�ിവയിലായി നാലുേപർ �പവർ�ിയിൽ
തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

 25 േപർ െതാഴിലിന് ആവശ�െ���െകാ�്എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ് േഫാം
ഫയലിൽകുറി�ി���്.എ�ാൽൈസ�്ഡയറിയിൽ 27 േപരുെട വിശദാംശ�ൾ
േരഖെ�ടു�ിയി���്.

ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ്ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം മഴ�ുഴികൾ 25 െത�ിൻകുഴികൾ
50, വളകുഴികൾ 12, പണകള�െട നിർ�ാണം,തുട�ിയ �പവൃ�ികൾ പ�തിയിലൂെട
നട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി�ാണു�ു.

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ �പവർ�ി ന� രീതിയിൽ നട�ിലാ�ിയി���തായി

െതാഴിലാളികൾസാ��െ�ടു�ു�ുെവ�ിലും, �പവർ�ി ഇടം നിലവിൽകാടുപിടി�
അവ�യിലും, ഭൂരിഭാഗം �പേദശവും െവ�ം കയറിയ നിലയിലമായിരു�ു.അതിനാൽ
�പവർ�ിയിടം വിലയിരു�ുവാൻസാധി�ി�.

 �പവർ�ി ഇട�ിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി��.

3)�പവൃ�ി : �ഗൂ��കള�െട പാ�കൃഷി�്അടി�ാനസൗകര�ം ഒരു�ൽ

വർ�് േകാഡ് :LD/244330

ഫയൽ

 Amc �പകാരമു�കവർ േപജ്, െച�് ലി�്,എ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.

 എ�ിേമ�് വിശദമായഎ�ിേമ�് ലി�്, മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�,് മൂല�നിർണയ
സാ��പ�തം, �പവർ�ിയുെട വിവിധഘ��ൾആയി��� േഫാേ�ാ, റൂ�് േമ�,്എ�ിവ
ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.



 സാേ�തികാനുമതി േരഖയിലും, ഭരണാനുമതി േരഖയിലുംആവശ�മായ
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു.

 ഭൂടമയുെട�ല�്പാ�കൃഷി െച�ാൻസ�തി�� െകാ�ു� 200 രൂപയുെട പാ�കരാർ
ഒ�ി�� നൽകിയ പ�തം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

 െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ് നട�ിയ േനാ�ീസ് ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

 മ�് േറാൾ ന�ർ 23257, 23258, 23259, 19132, 19133, 15010, 12484,എ�ിവയിലായി 15
േപർ �പവർ�ിയിൽതുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു�ു.

 21 േപർ െതാഴിലിന്ആവശ�െ��് െകാ�ു�എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ് േഫാം
ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.എ�ാൽൈസ�്ഡയറിയിൽ 26 േപരുെട വിശദാംശ�ൾ
മാ�തമാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.

 ൈസ�്ഡയറിയിെല വിവര�ൾപൂർണമാണ.്

ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ്ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 6418 മീ�ർ സ്ക�യർ�ല�്

കൃഷി�നുേയാജ�മായ രീതിയിൽ ഭൂമി പാകെ�ടു�ിയതായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ െമഷർെമ� ്ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം,
�പവർ�ി ഇട�ളിൽ വാഴകൃഷി െചയ്തിരി�ു�തായി കാണാൻസാധി��.വിലയിരു�ിയ
�പവർ�ി�ല�ളിൽ �പവർ�ി ന� രീതിയിൽ നട�ിലാ�ിയിരി�ു�തായി ഫീൽഡ്

തല പരിേശാധനയിൽ വ��മായി.

 ജലേസചനസൗകര��ിനായി ൈക ചാലുകൾഎടു�ിരി�ു�ത്ആയി പരിേശാധനയിൽ

കാണാൻസാധി��.

 സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് �പവർ�ി ഇട�ിൽകാണാൻസാധി��.



4)�പവൃ�ി : �ഗൂ��കള�െട പാ�കൃഷിയ്�്അടി�ാനസൗകര�െമാരു�ൽ

വർ�് േകാഡ് :LD/244346

ഫയൽ

 Amc �പകാരമു�കവർേപജ് െച�് ലി�് എ�ിവഫയിലിൽ ഉ�ായിരു�ി�.

 വിശദമായഎ�ിേമ�്,േവജ് ലി�്, മ�് േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ിപ,് മൂല�നിർണയ
സാ��പ�തം, �പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം, �പവർ�ിയുെട
വിവിധഘ��ളിൽആയി��� േഫാേ�ാ, റൂ�് മാ�,്എ�ിവഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

 മ�് േറാൾ ന�ർ 4642, 37137,എ�ിവയിലായി ര�ുേപർ �പവർ�ിയിൽ
തുടർ�യായി ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

 െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട�ിയ േനാ�ീസ് ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

 24 േപർ �ഗൂ�ായി െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�്എഴുതി��ാറാ�ിയഡിമാൻഡ്
േഫാം ഫയലിൽ ഉ�ായിരു� .ു

 ൈസ�്ഡയറിയിെലവിവര�ൾപൂർണമാണ.്

ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ് ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 3930 മീ�ർ സ്ക�യർ
�ല�് കൃഷി�്അനുേയാജ�മായ രീതിയിൽ ഭൂമി പാകെ�ടു�ിയതായി

േരഖെ�ടു�ി കാണു� .ു

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ വാഴകൃഷി െചയ്തിരി�ു� .ുകാലാവ�ാ

വ�തിയാനം മൂലം വാഴകൾ നശി�തായി കാണാൻസാധി��

 �പവർ�ി ഇട�ിൽസി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് കാണാൻസാധി�ി�.



5)�പവർ�ി : �ഗൂ��കള�െട പാ�കൃഷി�്അടി�ാനസൗകര�ം ഒരു�ൽ

വർ�് േകാഡ് :LD/244333

ഫയൽ

 എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ി� *മൂല�നിർണയസാ��പ�തം,
േവജ് ലി�്, െതാഴിലാളികൾ െകാ�ുവ�പണിയായുധ�ള�െട വാടക,കണ�്
എ�ിവ ഉ�ായിരു�ു

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 27368(005/88) ഒരാൾ �പവർ�ിയിൽഹാജരാകാ�തായി

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

 സാേ�തികാനുമതി േരഖ, ഭരണാനുമതി േരഖകൾ ഉ�ായിരു�ുആവശ�മായ
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

 വിശദമായഎ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു

 പാ�കൃഷി�് ഭൂമി സൗകര�ം ഒരു�ു�തിന് േവ�ിയു�പാ�് കൃഷിയുമായി

ബ�െ���െകാ�ു�സർ�ിഫി��്, േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട� േനാ�ീസ് എ�ിവ
ഉ�ായിരു� .ു

 200രൂപ പ�ത�ിൽ ഭൂവുടമ �പവർ�ി െച�ാൻസ�തംഅറിയി��െകാ�ു�
പാ��രാർഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ു

 �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െകാ�ു�വിവിധഘ��ിെല േഫാേ�ാകൾഫയലിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ിരു� .ു

 റൂ�് മാ�് ഉ�ായിരു�ു

 27 േപർ െവ�േപ�റിൽഎഴുതി ത�ാറാ�ിയ �ഗൂ�് ഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരു� .ു

 ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു

ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ് ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ൽ �പകാരം 149വാഴ കുഴികൾ, പണകള�െട
നിർ�ാണംഎ�ി�െന േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ 103കുഴികളിലായി വാഴകൃഷി



െചയ്തിരി�ു�തായി കാണാൻസാധി��.

 �പവർ�ി ന� രീതിയിൽ നട�ാ�ിയതായി കാണാൻസാധി��.

 CIB �പവൃ�ിയിട�ിൽകാണാൻസാധി��.

6)�പവർ�ി : �ഗൂ��കള�െട പാ�കൃഷി�്അടി�ാനസൗകര�ം ഒരു�ൽ

വർ�് േകാഡ് :LD/315633

ഫയൽ

 മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു�ു

 *േവജ് ലി�്, വിശദമായഎ�ിേമ�്, സാേ�തികാനുമതി, ഭരണാനുമതി എ�ീ
േരഖകൾ ഉ�ായിരു�ുആവശ�മായസാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 23249 23250 ലായി മൂ�ുേപർ �പവർ�ിയിൽതുടർ�യായി
ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

 പാ�കൃഷി�് ഭൂമി സൗകര�ം ഒരു�ു�തിന് േവ�ി ഉ�പാ�കൃഷിയുമായി

ബ�െ��സർ�ിഫി��്, േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് േനാ�ീസ് എ�ിവഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ു

 റൂ�് മാ�് ഉ�ായിരു� ,ു

 �ഗൂ�ായി െവ�േപ�റിൽഎഴുതി നൽകിയഡിമാൻഡ് േഫാം ഫയലിൽ
ഉ�ായിരു�ു

 ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു

ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ് ബു�ിെല േരഖകൾ �പകാരം 122വാഴ കുഴികൾ, പണകള�െട
നിർ�ാണംഎ�ി�െന േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു



 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ ര�ു �പവർ�ി�ല�ളിലായി 118
വാഴകുഴികളിൽ വാഴകൃഷി െചയ്തിരി�ു�തായും, പണകള�െട നിർ�ാണം എ�ീ
�പവൃ�ികൾ നട�ിലാ�ിയതായും കാണാൻസാധി��

 സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് ഉ�ായിരു�ുഎ�ാൽ വർ�്േകാഡ്
െത�ായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

7)�പവർ�ി :േനഴ്സറി നിർ�ാണം

വർ�് േകാഡ് :DP/221860

ഫയൽ

 എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ി� *േവജ്ലി�് ഉ�ായിരു�ു

 സാേ�തികാനുമതിേരഖയിലും, ഭരണാനുമതി േരഖയിലുംഅവശ�മായ
സാ��െ�ടു�ൽ ഉെ��ിലുംഓഫീസ് മു�ദ ഉ�ായിരു�ി�

 വിശദമായഎ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു



 മ�ർ േറാൾ ന�ർ 2573, 2574ഇൽ ഒ�ിനു മുകളിലായി

 െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു

 �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� വിവിധഘ��ിലു� േഫാേ�ാകൾ ഫയലിൽ

സൂ�ി�ിരി�ു�ു

 �പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� െകാ�ു� േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ് നട� േനാ�ീസ്

ഫയലിൽ ഉ�ായിരു�ു

 ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു�ു

 ൈസ�്ഡയറിയിെല െചക് ലിസ്റ് െ�പാജക്ട് മീ�ിംഗ്

 എ�ിവയിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ പൂർണമായിരു�ു

 വിജിലൻസ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�്, സ�ർശനകുറി��കൾഎ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു

ഫീൽഡ്

 ഫയൽ േരഖകൾ �പകാരം കാരം 1500ൈതകൾപരിപാലി�ു�ത്ആയി
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ നഴ്സറിയുെട ഭൂരിഭാഗവും കാട് പിടി�അവ�യിൽ

ആണ്കാണാൻസാധി�ത,് നഴ്സറിയിൽ 516 െചടികൾകാണാൻകഴി� .ു

 ഗൃഹൈചതന�ം േനഴ്സറിയിൽ ഉൾെ�ടു�ൈതകള�ംനഴ്സറിയിൽ

പരിപാലി�െ�ടു�ു എ�ുംഈൈതകൾവീടുകളിൽ പരിപാലി�ാൻ
നൽകിയതായുംഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ നി�ുംനിർവഹണഏജൻസിയുെട
പ��ുനി�ുംഅറിയാൻസാധി��

 CIB �പവർ�ി ഇട�ിൽകാണാൻസാധി��.

8 ) �പവർ�ി :കിണർ നിർമാണം

വർ�് േകാഡ് :Dw/320560

ഫയൽ



 വിശദമായഎ�ിേമ�,്അബ്സ്�ടാക്ട് എ�ിേമ�,് േവജ് ലി�്,കൺേസാളിേഡ�ഡ്
െമ�ീരിയൽ ലി�്, േഫാേ�ാ, റൂ�് മാ�,്എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

 മ�് േറാൾ no 30727, 30728,എ�ിവയിൽ േമ�് ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

 സ്കിൽഡ് െതാഴിലാളികള�െട മ�് േറാളിൽ നാലുേപരുെട വിശദാംശ�ൾ ഉ�ായിരു�ു.

 ഗുണേഭാ�ാവിെ�ആധാർ കാർഡ്, േറഷൻകാർഡ്,ബാ�്അ�ൗ�്ഡീെ�യിൽസ്,
എ�ിവഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി���്.

ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ്ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 9 മീ�ർ നീള�ിലും 1.5 മീ�ർ
വീതിയിലും �പവർ�ി നട�ിലാ�ിയി���ത് േരഖെ�ടു�ി�ാണു�ു.

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകൃത�ം 9 മീ�ർ നീള�ിലും 1.2 മീ�ർ വീതിയിലും കിണർ
നിർ�ാണം നട�ി���തായി കാണാൻസാധി��.

 CIB �പവർ�ി ഇട�ിൽകാണാൻസാധി��.



9)�പവർ�ി : �ടാൻസ് േഫാർേമർ മുതൽകലി�് കുളം വെര േതാട്
പുനരു�ാരണം

വർ�് േകാഡ് :Wc/341138

ഫയൽ

 സാേ�തികഅനുമതി േരഖയിലും ഭരണാനുമതിയുംആവശ�മായ
സാ��െ�ടു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

 28 േപർ �ഗൂ�ായി െവ�േപ�റിൽ െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�ഡിമാൻഡ്
േഫാം ഫയലിൽ െകാ�ി�ി���.്ൈസ�്ഡയറിയിൽ 32 േപരുെട വിശദാംശ�ൾ
ഉ�ായിരു� .ു

 must roll no 6978, 6979,എ�ിവയിലായി മൂ�ുേപർ �പവർ�ിയിൽതുടർ�യായി
ഹാജരാകാ�തായി േരഖെ�ടു�ി കാണു� .ു

ഫീൽഡ്

 െമഷർെമ� ് ബു�ിെല േരഖെ�ടു�ലുകൾ �പകാരം 410 മീ�ർ ദൂര�ിൽ േതാട്
പുനരു�ാരണം നട�ിലാ�ിയി���തായി േരഖെ�ടു�ി�ാണു� .ു

 ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽ െമഷർെമ� ് ബു�ിെലഅളവുകൾ �പകാരം
�പവർ�ി നട�ുെവ�് േബാധ�െ���

 േതാടിെനഇരുവശവും കാടുകയറിയ നിലയിലായിരു� ,ു േതാ�ിെല െചളിയും
പായലും നീ�ം െചയ്തതായി കാണാൻസാധി��.കൃഷികൾ�്ആവശ�മായ ജലം
േതാ�ിൽ നി�ുംഉപേയാഗി�ു�താണ്എ�് മന�ിലാ�ി

 CIB �പവൃ�ി ഇട�ിൽകാണാൻസാധി��.



10)�പവൃ�ി :ക�ൂസ് നിർ�ാണം

വർ�് േകാഡ് : RS/345740

ഫയൽ

 വിശദമായഎ�ിേമ�്,േവജ് ലി�്, മൂല�നിർണയസാ��പ�തം,എ�ിവഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

 �പവൃ�ിയുെട വിവിധഘ��ളിൽആയി��� േഫാേ�ാ, റൂ�് മാ�,് എ�ിവഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി���.്

ഫീൽഡ്

 �പവർ�ി പൂർ�മായും പൂർ�ിയാ�ിയ നിലയിലായിരു� .ു

 CIB �പവർ�ി ഇട�ിൽകാണുവാൻസാധി��.



െപാതുവായകെ��ലുകൾ

 കവർേപജ്, െച�് ലി�്, മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് എ�ീ േരഖകൾഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരു�ി�

 േതാട് പുനരു�ാരണം േപാലു� �പവർ�ികളിൽ െതാഴിലാളികൾ�് യാെതാരുവിധ
സുര�ാസംവിധാന�ള�ം

 (ക��റകൾ,കാലുറകൾ )ഇ�ാെതയാണ് �പവർ�ി�ു�െത�് മന�ിലായി.

 ഫയൽ ടാ�ിംഗ് േഫാം പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ ഉ�ായിരു�ി�

 ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ി�

 സി�ിസൺഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ്എ�ാ �പവർ�ി ഇട�ളിലും
�ാപി�ിരി�ു� .ു

നിർേ�ശ�ൾ

 നിയമ�പകാരം ഫയലിൽ ഉൾെ�ാ�ിേ��തായ േരഖകൾഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ുക

 െതാഴിലാളികൾ�്ആവശ�മായസുര�ാസംവിധാന�ൾ െതാഴിലിട
സൗകര��ൾഎ�ിവ ഉറ��വരു�ാൻനിർവഹണഏജൻസി �ശ�ിേ��താണ്

 നിലവിൽ േമ�് മാർഎടു�ുനൽകു� േഫാേ�ാകൾ, െതാഴിൽ�ല�് ഇവർ

പണം മുട�ി വാ�ു�തായ �പഥമ ശു�ശൂഷകി��കൾഎ�ിവയ്�് ചിലവാകു�

തുകഅർഹരായവർ�് നൽകാൻനിർവഹണഏജൻസി �ശ�ിേ��താണ.്

 പ�തിയിലൂെട നട�ിലാ�ിയ �പവർ�ികൾനിയമാനുസൃതമായി���
കാലയളവിൽസൂ�ിേ��താണ.്



�ഗാമസഭാ പരാമർശ�ൾ

 പാ�കൃഷി നട�ിലാ�ാൻതട�ം നിൽ�ു� �പധാനകാരണം ഉടമയിൽ നി�ും എഴുതി

വാ�ു� 200രൂപ പാ��രാർആെണ�ുംഈനിയമം കാരണം ഭൂവുടമകൾ പാ��ിന്

കൃഷി െച�ാൻവിസ�തി�ു�തായി െതാഴിലാളികൾ പറ�ു

 കാലാവ�യ്�്അനുേയാജ�മായ െതാഴിലവസര�ൾ െതാഴിലാളികൾ�് കി���ി�.

 തുടർ�യായി െതാഴിൽദിന�ൾലഭി�ാ�തും, മ�് േറാള�കൾ ലഭി�ാ�തതും �പധാന
�പശ്നമായി െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ പറ�ു

 �പവർ�ി സമയം 10 -4 മണിവെരആകുവാൻസാധി�ുേമാ എ�് െതാഴിലാളികൾ
ആവശ�െ���

 േതാട് പുനരു�ാരണം േപാലു� �പവർ�ികളിൽയാെതാരു സുര�ാസംവിധാന�ൾ

ലഭി�ു�ി�എ�െതാഴിലാളികൾ �ഗാമസഭയിൽ പറയുകയു�ായി

 �പവർ�ികൾന� രീതിയിൽ നട�ിലാ�ിയി���തെണ�ും പരിേശാധനകള�െട

കാലതാമസം മൂലം,കാലാവ�ാവ�തിയാനവും മൂലവും �പവർ�ികൾ വിലയിരു�ാൻ

സാധി�ാ�താെന�ും െതാഴിലാളികൾ പറയുകയു�ായി



റിേ�ാർ�് ത�ാറി�ിയയത്

അന �ുശീ -BRP പാറ�ാല

അരുൺ -VRP പാറ�ാല

േഗാപിക -VRP പാറ�ാല


