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        ീന്റ                  ീന്റ               

                 ശ്ശഺ              .      ,        

                                                   

                        .                         

 രഽ       മ്മഺ                                     

                            .                  

           .  

                          ,       ,       ,      ,  

        ,                                . 

തിരുപുറം         

1953 ലഺണ് ത഻രഽപഽറം രഺമപഞ്ചഺയത്ത് ന഻ലവ഻ൽ  വന്നഽ. 

ത഻രഽവനന്തപഽരം ജ഻ലലയ഻ൽ ീനയ്യഺറ്റ഻ൻകര തഺലാക്ക഻ൽ പഺറശ്ശഺല ുലഺക്ക഻ൽ 

രഽ കഺർഷ഻ക പുദശമഺണ് ത഻രഽപഽറം രഺമപഞ്ചഺയത്ത്. ത഻രഽപഽറം 

രഺമപഞ്ചഺയത്ത.് കൿഷ഻ക്കഽം മറ്റ് ീെറഽക ട഻ വൿവസഺയങ്ങൾക്കഽം 

പഞ്ചഺയത്ത് പഺമഽഖ്ൿം നൽകഽന്നഽട്. 

 ത഻രഽപഽറം രഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീന്റ      അത഻യന്നാ  

രഺമ    ത്തഽം,           മഽന്സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽം,        

കഺഞ്ഞ഻രംകഽളം രഺമ    ത്തഽം,       ീനയ്യഺ  അത഻ർത്ത഻കളഺയ രഽ 

സമതല പുദശമഺണ്. 

               

 ജ഻ലല    -             

         -            

        -        
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7 രരജിരെഴ്സ് പരി                

1. Job card register (                                     ) 

 241                          ുരഖ്ീപടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് 

 അത഻ൽ  124                                      

     കൿതൿമഺയ഻        ത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.  

2.             (                                  

     ) 

 2019-20 സഺമ്പത്ത഻ക വർഷീത്ത ആ്ഷനൻ  രാപ഼കരണവഽമഺയ഻ 

ബന്ധീപട്ട രഺമസഭ 30/11/2018 ൽ  കാട഻യതഺയ഻ 

ീരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുീടങ്ക഻ലഽം മ഻ന഻ട്ട്സ് പാർണമലല. 

3. Demand register, Payment of allocation of work(                  
                              )  

 ഡ഻മഺന്റ്        ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

4. Work register (                                    
              ) 

 168 പവർത്ത഻കളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങ  ഉടഺയ഻രഽന്നഽ. 

5.             

 93 പവർത്ത഻കളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങ  ഉടഺയ഻രഽന്നഽ. 

 സ഻റ്റ഻സണ്  ഇൻഫർീമഷൻ  ീബഺർഡ഻ീന്റ   വ഻ശദഺംശങ്ങീളഺീടഺപ്പം 

പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മറ്റ് സഺധന -സഺമര഻കളുീട 

ീരഖ്ീപ്പടഽത്തലഽം കഺണഺൻ  സഺധ഻ച്ചു. 
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6.                      

 2018-19 വീര പാർത്ത഻യഺയ പവർത്ത഻കളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങ  ഉട്. 

 കമനമ്പറഽക  ആവശൿമഺയ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽക  എന്ന഻വ ഇലല. 
 

7. പരാതി       
 

 01/12/18  ൽ        ീെയ്തത് രഽ പരഺത഻ മഺതമഺണ്  ഉടഺയ഻രഽന്നത് 

 ഇത഻ൽ  സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽക  ന്നഽം തീന്ന ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 
 

          രെ                                   
                           യിരിക്കേ      

1) കവർ      

2)            

3)          /                               

       

4)                                        

                  

5)                      

6)                         

7)                           

8)                                          

9)                                        

10)                       

11)                           
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12)                                     യഽം 

                                                   

       

13)           

14)                                     FTO         

       

15)                                           

16)                                     

17)                                   

18)                                      

19)                       

20)                              

21)                                  

22)             

പവര്ഡത്തികൾ 
 

കമ 

നo 

പവര്ഡത്തിയുരെ 
ക്കപര് 

വര്ഡേ്  

ക്കകാ് 

പവര്ഡത്തി 

ആരംഭിച്ച 

തീയതി 

പവര്ഡത്തി 

അവസാനിച്ച 

തീയതി 

ചിലവഴി

ച്ച തുക 

1. കഺലഽംമഽഖ്ം- 
പഺഞ്ച഻ക്കഺട് ുതഺട് 
പഽനരഽദ്ധഺരണം 

WC/335637 21/12/2018 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 1, 25, 184 

2. മണ്ണ് ജല 
സംര്ഷനണം 

WC/342529  29/03/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 13,937  
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3. മണ്ണ് ജല 
സംര്ഷനണം 

WC/336105  09/02/2019 22/02/2019 1, 72,009  

4. മണ്ണ് ജല 
സംര്ഷനണം 

WC/338552 30/01/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 1,71,636 

5. മണ്ണ് ജല 
സംര്ഷനണം 

WC/338918 25/02/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 83,406 

6.  മണ്ണ് ജല 
സംര്ഷനണം 

WC/336539 01/02/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 1,67,789 

7. മണ്ണ് ജല 
സംര്ഷനണം 

WC/338533 09/02/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 86,585 

8. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/275761 

 

18/02/2018 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 1, 83, 063 

9. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/274033 13/11/18 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 78,969 

10. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/275399 18/12/18 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 10,840 

11.  ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/275400 03/12/18 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 32,724 

12. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/274032 13/11/18 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 17,421 

13. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/275402 17/12/18 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 3,062 

14. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/275403 18/12/18 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 8,130 

15. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/275401 18/12/18 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 38,796 
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16. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 
നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/260905 16/11/18 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 86,585 

 

ലലഫ് ഭവന നിര്ഡമ്മാണ പദ്ധതി 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഫയൽ പരിക്കശാധന വിശദംശങ്ങൾ  

 ഭവന പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട ഒുരഺ ീവക്ത഻കളുീടയഽം അുപ്ഷനഺുഫഺം 

ൂഫല഻ൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.  

 ന഻യമഺനഽസിതമഺയ ുരഖ്കള഻ൽ മത഻യഺയ ുരഖ്ീപടഽത്തലഽകൾ 

കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.  

 രഽണുഭഺക്തഺക്കളുീടയഽം കഽടഽംബഺംരങ്ങളുീടയഽം ആധഺർ, ുറഷൻ 

കഺർഡ്, പഺസ്് ബഽക്ക഻ന്ീറ ുകഺപ്പ഻ എന്ന഻വ കിതൿമഺയ഻ ൂഫല഻ൽ 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

 നൽക഻യ഻ട്ടുള്ള മസ്റ്്ീറഺള഻ൽ ുരഖ്ീപ്പടഽത്തലഽകൾ പാർണമഺണ് 

കമ. 

നമ്പര്ഡ 

ഗുണക്കഭാക്തതാവിന്രറ 

ക്കപര് 

വര്ഡേ് ക്കകാ് 

1.  ശകഽന്തള IF/361095 

2.  ഷ഼ജ IF/369286 

3.  വ഻ജയകഽമഺര഻ IF/361096 

4.  വസന്ത IF/361097 

5.  ീജറഺഡ് IF/356762 

6.  വത്സലകഽമഺര഻ IF/405922 

7.  പങ്കജഺ്ഷന഻ IF/356763 
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 വ഼ട് പണ഻യഽന്നത഻ന്ീറ ഘട്ടം ഘട്ടമഺയഽള്ള ുഫഺുട്ടഺകളും ഫയല഻ൽ 

സാ്ഷന഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ  
 

ഫീൽ് പരിക്കശാധന വിശദംശങ്ങൾ  
 
 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ രടഽ വ഼ട് ഴ഻ീക മറ്റു വ഼ടഽകൾ 

പാർത്ത഻യഺയ ന഻ലയ഻ലഺണ്. 

 മസ്റ്ർ ുറഺളുകള഻ൽ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ുനര഻ട്ട് ീെന്നഽം ുമറ്റ് 
മഽുഖ്നയഽമഺണ് പ്പ് ഇട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് എന്ന് അറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ീന്റ ഭഺരമഺയ഻ട്ടുള്ള തഽകയ഻ൽ മഽഴഽവൻ തഽകയഽം 
ലഭൿമഺയ഻ട്ട഻ലല. എന്നഺൽ രഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് എത മസ്റ്ർ ുറഺളുകൾ 
ലഭൿമഺയ഻ട്ടുട് എന്ന് വൿക്തമലല 

 

പവര്ഡത്തികളുരെ വിശദംശങ്ങളിക്കലേ്  

 
1. കാലുംമുഖം- പാഞ്ചിോട് ക്കതാട് പുനരുദ്ധാരണം- WC/338637 

ഫയൽ 

 ന഻യമപകഺരം ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ുക്കടതഺയ 22 ുരഖ്കള഻ൽ 

ഭരണഺനഽമത഻, സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻, വ഻ശദമഺയ എസ്റ്഻ുമറ്റ്, മസ്റ്ർ ുറഺൾ, 

ുവജ് ല഻സ്റ്്, ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക്, ൂസറ്റ് ഡയറ഻ എന്ന഻വ 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 എ എം സ഻ പകഺരമഽള്ള കവർുപജ് ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 ുഡഺയ഻ങ് ആൻഡ് ഡ഻ൂസൻ, ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം, വർക്ക് 

അുലഺുക്കഷൻ എന്ന഼ ുരഖ്കൾ ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 പവർത്ത഻യഽീട വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങള഻ൽ ഉള്ള ുഫഺുട്ടഺ 

ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല 
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ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക് പകഺരം 540 മ഼റ്ററ഻ൽ  പവർത്ത഻ 

നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺയഺണ് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ കിതൿമഺയ അളവ഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടപ്പ഻ലഺക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുള്ളത് വൿക്തമഺയ഻ 

 എന്നഺൽ പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ുതഺട഻ീന്റ ഇരഽവശങ്ങള഻ലഽം 

കഺടഽപ഻ട഻ച്ചുക഻ടക്കഽന്ന അവസ്ഥയഺണ് 
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 492 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 1,31,213 രാപ പവർത്ത഻ 

നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ െ഻ലവഴ഻ച്ചതഺയ഻ കഺണഽന്നഽ 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുീടങ്ക഻ലഽം 

വ഻വരങ്ങൾ അപാർണമഺണ് 

 
 
 

2. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ഡത്തികൾ - WC/342529 

ഫയൽ 

 ുവജ്  ല഻സ്റ്഻ൽ 18 ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട വ഻വരങ്ങൾ 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
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 ഭാവഽടമകളുീട അുപ്ഷനഺുഫഺം ഉടഺയ഻രഽന്നഽ 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്റ് ബഽക്ക് പകഺരം  70 മഴക്കഽഴ഻കൾ 3 വള കഽഴ഻കൾ 85 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ എന്ന് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2 പഽരയ഻ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 45 ീതങ്ങ഻ൻ 

കഽഴ഻കളും 2 വളക്കഽഴ഻കൾ 40 മഴക്കഽഴ഻കൾ എന്ന഻വ കഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ചു 

 ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻സ്ഥലങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺണ് 
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 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

  
      

3. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ഡത്തികൾ - WC/336105 
ഫയൽ 

 ഫയൽ ടഺക഻ംഗ് ുഫഺമ഻ീല ുരഖ്ീപ്പടഽത്തലഽകൾ അപാർണ്ണമഺണ് 

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 എ എം സ഻ പകഺരമഽള്ള കവർുപജ് ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം  180 മഴക്കഽഴ഻കൾ 10 വളകഽഴ഻കൾ 400 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ എന്ന഻വയഺണ് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2 പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ലഺയ഻  180 മഴ 

കഽഴ഻കള഻ൽ 40 എണ്ണം മഺതമഺണ് എണ്ണ഻ത്ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഺൻ സഺധ഻ച്ചത് 

 ഭാര഻ഭഺരം പുദശങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ചത഻നഺൽ വള കഽഴ഻കളും ീതങ്ങ഻ൻ 

കഽഴ഻കളും വൿക്തമഺയ഻ മനസ്഻ലഺക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ലല 

 മീണ്ണഺല഻പ്പ് കഺരണം പണകൾ ന്നഽം തീന്ന വൿക്തമഺയ഻ 

മനസ്഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല 

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട ഉുേശം ുബഺധ഻പ്പ഻ക്കഺൻ ആവഺത്തത് 

ധനവ഻ന഻ുയഺരം ദഽരഽപുയഺരം ീെയ്തതതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്നഽ 

 629 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 1,22,001 രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട്. 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 
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4. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ഡത്തികൾ - WC/338552 

ഫയൽ  

 ഫയൽടഺക്ക഻ങ് ുഫഺം പാർണ്ണമഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല എന്നഺൽ  

സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽകൾ ഉട് 

 മസ്റ്ർ ുറഺളുകള഻ൽ 5 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് തഽടർച്ചയഺയ഻ ആബ്ീസന്റ് 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ 

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉടഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ പാർണമഺയ 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്തലഽകൾ ഇലല 

 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 200 മഴക്കഽഴ഻കൾ 8 വളക്കഽഴ഻കൾ 450 

ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ എന്ന് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2 പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ലഺയ഻  188 

മഴക്കഽഴ഻കൾ 6 വളക്കഽഴ഻കൾ 310  ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ എന്ന഻വ 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 മഴയഽം മീണ്ണഺല഻പ്പും കഺരണം കഽഴ഻കൾ ന഻കന്നത് കിതൿമഺയ഻ 

പവർത്ത഻ മനസ്഻ലഺക്കഽന്നത഻ന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുടഺക്ക഻ 

 628 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 1,71,636 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുീടങ്ക഻ലഽം 
വ഻വരങ്ങൾ അപാർണ്ണമഺണ് 
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5. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപവര്ഡത്തികൾ - WC/338918   

ഫയൽ 

 അനഽമത഻പതം, ഭരണഺനഽമത഻, സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ എന്ന഻വയ഻ൽ 

മത഻യഺയ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽകൾ ഇലല 

 മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ 5 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് സ്ഥ഻രമഺയ഻ ആബ്ീസന്റ് 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 80 മഴക്കഽഴ഻കൾ 4 കഽഴ഻കൾ 285 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ എന്ന഻വയഺണ് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻കഺണഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 50 മഴക്കഽഴ഻കൾ 4 വളക്കഽഴ഻കൾ 

എന്ന഻വ വ഻ലയ഻രഽത്തഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ ന്നഽം തീന്ന കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല 

 പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങൾ കഺടഽപ഻ട഻ച്ച് ന഻ലയ഻ലഺണ് 

 308 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 8,33,406 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട്. 

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട ഉുേശം ുബഺധ഻പ്പ഻ക്കഺൻ ആകഺത്തത്  

ധനവ഻ന഻ുയഺരം ദഽരഽപുയഺരം ീെയ്തതതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്നഽ 

 പവർത്ത഻സ്ഥലത്ത് സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 
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6. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപവര്ഡത്തികൾ - WC/336539 

ഫയൽ 

 27470 നമ്പർ മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ മാന്നഽീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ആബ്ീസന്റ 

ന഼ലമഷ഻ീവച്ച് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 36465 നമ്പർ മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ പ഻ന്റ഻ംഗ് ത഼യത഻യഺയ 12/03/19 

പവർത്ത഻ തഽടങ്ങ഻യതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 200 മഴക്കഽഴ഻കൾ  8 വളക്കഽഴ഻കൾ 420 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ എന്ന് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻കഺണഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധന ുവളയ഻ൽ 182 മഴക്കഽഴ഻കൾ 3 വളകഽഴ഻കൾ 

130 ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച് ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ 

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട ഉുേശം ുബഺധ഻പ്പ഻ക്കഺൻ ആവഺത്തത് 

ധനവ഻ന഻ുയഺരം ദഽരഽപുയഺരം ീെയ്തതതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്നഽ 

 619 പവർത്ത഻ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 1,60,022 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

  
7. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപവര്ഡത്തികൾ - WC/338533  

ഫയൽ 

 ഫയൽ ടഺക഻ംരുഫഺമ഻ൽപാർണമഺയ഻ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽം 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്തലഽം ഉടഺയ഻രഽന്നഽ 
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 മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ ആവശൿമഺയസഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽകൾ ഉടഺയ഻രഽന്നഽ 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 70 മഴക്കഽഴ഻കൾ  മാന്ന് വളക്കഽഴ഻കൾ 

85 ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ എന്ന഻വയഺനണ്  ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനഺ ുവളയ഻ൽ 43 മഴക്കഽഴ഻കൾ 3 വള 

കഽഴ഻കൾ 52 ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ എന്ന഻വ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 പവിത്ത഻ സ്ഥലത്ത് വഺഴകിഷ഻ ീെയ്യുന്നതഺയ഻ മനസ്഻ലഺക്കഺൻ 

സഺധ഻ച്ചു 

 322 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 86,585 രാപ ീെലവഴ഻ച്ചതഺയ഻ കഺണഽന്നഽ 

 പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് സ഻റ്റ഻സണ്ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 
8. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/275761 

 ഫയൽ 

 ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം മാന്ന് പഽരയ഻ടങ്ങള഻ൽ ആയ഻ 300 

ൂതകൾ നട്ടത് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 260 ൂതകൾകഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻സ്ഥലവഽം കഺട് പ഻ട഻ച്ചത് കഺരണം ൂതകളുീട 

എണ്ണം കിതൿമഺയ഻ കണക്കഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല 
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 157 പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങളഺയ഻ 42,737 രാപ െ഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട്  

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

9. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/274033  

ഫയൽ 

 മസ്റ്ർുറഺളുകള഻ൽ 6 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ പവർത്ത഻യ഻ൽ തഽടർച്ചയഺയ഻ 

ഹഺജരഺകഺത്തത഻തഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ 

 മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ അവശൿ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽകൾ ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ഫലവി്ഷനൂതകൾ 

പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 227 ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻സ്ഥലങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺണ് 

 55 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 14905 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുീടങ്ക഻ലഽം  

വ഻വരങ്ങൾ അപാർണമഺണ് 

10. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/275399  

 ഫയൽ 

 32123 നമ്പർ മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ പ഻ന്റ഻ംഗ് ത഼യത഻യഺയ 22/02/19 

പവർത്ത഻ തഽടങ്ങ഻യതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
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 12 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ തഽടർച്ചയഺയ഻ ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻ 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ 

 പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട കയ്യ഻ൽന഻ന്നഽം 

െ഻ലവഺയ തഽകയഽീട വൗച്ചറഽകളും സഺധനങ്ങൾ വഺങ്ങ഻യ ബ഻ലലും 

ഫയല഻ൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ഫലവി്ഷനൂതകൾ 

പര഻പഺല഻ക്കഽന്നതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനഺ ുവളയ഻ൽ 245 ൂതകൾ 

പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ ുബഺധൿീപ്പട്ടു 

 ബഺക്ക഻യഽള്ള 55 ൂതകളും മഴ ീവള്ളം കയറ഻ നശ഻ച്ചതഺയ഻ 

വൿക്തമഺയ഻ 

 40 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 10240 ീെലവഺയ഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് 

സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

11. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/275400 

ഫയൽ 

 ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്്ബഽക്ക്പകഺരം 300 ൂതകളഺണ് പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻രഽന്നത് 
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 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധന ുവളയ഻ൽ 300 ൂതകളുംകിതൿമഺയ഻ 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 120 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 32,724 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുീടങ്ക഻ലഽം 

വ഻വരങ്ങൾ അപാർണമഺണ് 

12. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/274032  

ഫയൽ 

 14 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ യഺീതഺരഽ പവിത്ത഻യ഻ലഽം പീങ്കടഽക്കഺത്ത 

അത഻നഺൽ ആബ്ീസന്റ് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻ക്കഺണഽന്നഽ 

 14577 നമ്പർ മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ പ഻ന്റ഻ംഗ് ത഼യത഻യഺയ 13/11/18 

പവർത്ത഻ തഽടങ്ങ഻യതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധന സമയത്ത് 300 ൂതകളും 

പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 64 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 17,421 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

13. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/275402   

ഫയൽ 

 ഭരണഺനഽമത഻ സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ എന്ന഻വയ഻ൽ മത഻യഺയ 

സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽം ഉടഺയ഻രഽന്നഽ 
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 ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം എന്ന഻വ ഫയല഻ൽ 

കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ലല 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 127 ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ 

കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 ഭാര഻ഭഺരം പുദശങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച ന഻ലയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ 

 113 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 30,623 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട ഉുേശം ുബഺധ഻പ്പ഻ക്കഺനഺവഺത്തത് ധനവ഻ന഻ുയഺരം 

ദഽരഽപുയഺരം ീെയ്തതതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്നഽ 
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 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 
14. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/275403  

ഫയൽ 

 29937 നമ്പർ മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ പ഻ന്റ഻ംഗ് ത഼യത഻യഺയ 13/02/19 

പവർത്ത഻ തഽടങ്ങ഻യതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 36365 നമ്പർ മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ പ഻ന്റ഻ംഗ് ത഼യത഻യഺയ 11/03/19 

പവർത്ത഻ തഽടങ്ങ഻യതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 39180 നമ്പർ മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ പ഻ന്റ഻ംഗ് ത഼യത഻യഺയ 27/03/19 

പവർത്ത഻ തഽടങ്ങ഻യതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 വ഻ശദമഺയ എസ്റ്഻ുമറ്റും റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ഫലവി്ഷനൂതകൾ ആണ് 

പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ്തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 234 ീെട഻കൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 30 പവിത്ത഻ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 8130 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

15. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/275401  

ഫയൽ 

 മസ്റ്ർുറഺള഻ൽ എലലഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻കളും കിതൿമഺയ഻ പവർത്ത഻ 

ദ഻നങ്ങള഻ൽ ഹഺജരഺയതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
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 ഫയല഻ൽ ൂസറ്റ് ഡയറ഻ ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനഺ ുവളയ഻ൽ 300 ൂതകളും കിതൿമഺയ഻ 

പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 141 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 38796 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് 

സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

16. ഫലവൃക്ഷ രചെി നെീലും പരിപാലനവും- DP/260905  

ഫയൽ 

 മസ്റ്ർുറഺൾ ഭരണഺനഽമത഻ സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ എന്ന഻വയ഻ൽ 

ആവശൿമഺയ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽകൾ ഉടഺയ഻രഽന്നഽ 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

ഫീൽ്  

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ൂതകളഺണ് 

പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധന 180 ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 
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 മഴ കഺരണം കഽഴ഻കള഻ൽ ീവള്ളം ന഻റഞ്ഞഽ ൂതകൾ നഷ്ടമഺയതഺയ഻ 

വൿക്തമഺയ഻ 

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട ഉുേശം ുബഺധ഻പ്പ഻ക്കഺൻ ആവഺത്തത് 

ധനവ഻ന഻ുയഺരം ദഽരഽപുയഺരം ീെയ്തതതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്നഽ 

 35 ീതഺഴ഻ൽ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 9485 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 

സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 
രപാതുവായ കരെത്തലുകൾ 

 ന഻യമപകഺരം ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ 22 ുരഖ്കള഻ൽ 

ഭരണഺനഽമത഻ സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ വ഻ശദമഺയ എസ്റ്഻ുമറ്റ് ല഻സ്റ്് 

ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് എന്ന഻വ എലലഺ ഫയലഽകള഻ലഽം 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 ുഡഺയ഻ങ് ആൻഡ് ഡ഻ൂസൻ, ഡ഻മഺൻഡ് ഫഺം, വർക്ക് അുലഺുക്കഷൻ, 

ഫട് ടഺൻസ്ഫർ ഒർഡർ എന്ന഼ ുരഖ്കൾ ഫയലഽകള഻ൽ 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 മസ്റ്ർുറഺൾ  ത഻രഽത്തലഽകൾ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 പര഻ുശഺധ഻ച്ച ീമഷർീമന്് ബഽക്കഽകൾ എലലഺം തീന്ന സർട്ട഻ൂഫ 

ീെയ്തത഻ട്ടുട് 

 മണ്ണ് ജല സംര്ഷനണ പവർത്ത഻കൾ ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻യ഻ൽ 

ന഻ന്നഽള്ള ന഻ർുദശപകഺരം തീന്ന നടപ്പ഻ലഺക്കഺൻ ശമ഻ച്ച഻ട്ടുീടന്ന് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തഽന്നഽ എങ്ക഻ലഽം ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻ 

സ്ഥലങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ 
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 ഫലവി്ഷനൂത്ത നട഼ലഽം പര഻പഺലനപവിത്ത഻യ഻ൽ മാന്ന് 

പവർത്ത഻കള഻ൽ കൿതൿമഺയ അളവ഻ൽ  പവർത്ത ഻

നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ ുബഺധൿീപട്ടു. 

 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ആവശൿമഺയ പഥമശഽശാഷ ക഻റ്റ് 

സഽര്ഷനഺസംവ഻ധഺനങ്ങൾ ീതഺഴ഻ൽ സൗകരൿങ്ങൾ എന്ന഻വ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല 

എന്ന് ുബഺധൿീപ്പട്ടു 

 ീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ ആവശൿമഺയ സഺധനസഺമര഻കൾുമറ്റു മഺരഽീട 

ൂകയ഻ൽന഻ന്ന്പണം മഽടക്ക഻യഺണ് വഺങ്ങഽന്നത് എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ 

കഴ഻ഞ്ഞത് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട 

ബ഻ലലുകൾ ഫയല഻ൽ ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് 

 ൂലഫ് ഭവന പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട രഽ വ഼ട് ഴ഻ീക മറ്റ് എലലഺ 

വ഼ടഽകള഻ലഽം സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 ഫലവി്ഷനൂത്ത നട഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം പവർത്ത഻കൾ ന഻ർവഹണ 

ഏജൻസ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ന഻ർുദശപകഺരം തീന്ന നടപ്പ഻ലഺക്കഽവഺൻ 

ശമ഻ച്ച഻ട്ടുീടന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തഽന്നഽ എങ്ക഻ലഽം 

ഭാര഻ഭഺരം പവർത്തനങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ 
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നിര്ഡക്കേശങ്ങൾ 

 ന഻യമഺനഽസിതമഺയ഻ ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ുക്കടതഺയ ുരഖ്കൾ 

ഫയല഻ൽ ഉൾീപ്പടഽത്തഺൻ ശദ്ധ഻ുക്കടതഺണ് 

 ൂകയഽറകൾ കഺലഽറകൾ പഥമശഽശാഷ ക഻റ്റ് തഽടങ്ങ഻യ സഽര്ഷനഺ 

ഉപകരണങ്ങൾ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് അനഽവദ഻ച്ച നൽുകടതഺണ് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് കിതൿമഺയ഻ സ്ഥഺപ഻ുക്കടതഽം 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്തലഽകൾ വൿക്തമഺുക്കടതഽമഺണ് 

 ീതഺഴ഻ല഻ടസൗകരൿങ്ങീളഺരഽക്ക഻ നൽുകടതഺണ് 

 പവർത്ത഻കൾ മനസ്഻ലഺക്ക഻ ത഻രീഞ്ഞടഽുക്കടതഽം പഺവർത്ത഻കം 

ആുക്കടതഽമഺണ് 

 ഭാവ഻കസനം ുപഺലഽള്ള പവർത്ത഻കൾ ഭാവഽടമയ്തക്ക് വൿക്തമഺയ 

ധഺരണ നൽക഻ീക്കഺട് നടപ്പ഻ലഺുക്കടതഺണ്  

 വി്ഷനൂത്ത ഉൽപഺദനം  ുപഺലഽള്ള പവർത്ത഻കൾ 

ന഻യമഺനഽസിതമഺയ കഺലയളവ഻ൽ ന഻ലന഻ർത്തഺൻ ശദ്ധ഻ുക്കടതഺണ് 

ഗാമസഭയുരെ പക്കതൿക പരാമര്ഡശങ്ങൾ 

 പവർത്ത഻കൾകഺലഺവസ്ഥയ്തക്കനഽസര഻ച്ച് ീതരീഞ്ഞടഽക്കഺത്തത് 

പവർത്ത഻യഽീട നലല ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള പഺവർത്ത഻കമഺക്കല഻ന് തടസ്ം 

ഉടഺക്കഽന്നഽ. അത഻നഺൽ കഺലഺവസ്ഥയ്തക്കനഽസര഻ച്ച് പവർത്ത഻കൾ 

ഏീറ്റടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺുക്കടത് അന഻വഺരൿമഺീണന്ന് ീപഺതഽവഺയ 

പരഺമർശം ഉടഺയ഻ 

 ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻യഽീട ഉുദൿഺരസ്ഥർ കിതൿമഺയ഻ പവർത്തനം 

നടക്കഽന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശ഻ുക്കടതഺണ് എന്ന പരഺമർശം ഉടഺയ഻ 
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 പവർത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ചു കഴ഻ഞ്ഞ് ുവതനം ലഭൿമഺകഺൻ 

മഺസങ്ങളുീട കഺലതഺമസം ുനര഻ടഽന്നഽട് 

 ീമറ്റ഼ര഻യൽ സംബന്ധമഺയ പവർത്ത഻കള഻ൽ വർഷങ്ങൾക്കഽുശഷമഺണ് 

തഽക ലഭൿമഺക്കഽന്നത് എന്ന പരഺമർശവഽം ഉടഺയ഻ട്ടുട് 

 
 

റ഻ുപ്പഺർട്ട് തയ്യഺറഺക്ക഻യത്, 

        BRP അനഽശ഼ 

        VRP വ഻ന഻. യഽ 

        VRP വ഻ന഻ത വ഻ അബഹഺം 

 


