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        ീന്റ                  ീന്റ               

                 ശ്ശഺ              .      ,        
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 രഽ       മ്മഺ                                     

                            .                  

           .  

                          ,       ,       ,      ,  

        ,                                . 

തിരുപുറം         

1953 ലഺണ് ത഻രഽപഽറം രഺമപഞ്ചഺയത്ത് ന഻ലവ഻ൽ വന്നത്. 

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 ൄരജിൄെഴ്സ് പരി                

1. JOB CARD REGISTER (                                
     ) 

 241                          ുരഖ്ീപടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് 

 അത഻ൽ  124                                      

     കൿതൿമഺയ഻        ത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

 
2. GRAMASABHA REGISTER(                                  

     ) 

 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. MATERIAL REGISTER(            ) 

 93 പവർത്ത഻കളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങ  ഉടഺയ഻രഽന്നഽ. 
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 സ഻റ്റ഻സണ്  ഇൻഫർീമഷൻ  ീബഺർഡ഻ീന്റ   വ഻ശദഺംശങ്ങീളഺീടഺപ്പം 

പവർത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മറ്റ് സഺധന -സഺമര഻കളുീട 

ീരഖ്ീപ്പടഽത്തലഽം കഺണഺൻ  സഺധ഻ച്ചു. 

6. FIXED ASSET REGISTER(                      ) 

 2018-19 വീര പാർത്ത഻യഺയ പവർത്ത഻കളുീട വ഻ശദഺംശങ്ങ  ഉട്. 

 കമനമ്പറഽക  ആവശൿമഺയ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽക  എന്ന഻വ ഇലല. 
 

 
7. COMPLAINT REGISTER( പരാതി       ) 
 

 01/12/18  ൽ        ീെയ്തത് രഽ പരഺത഻ മഺതമഺണ്  ഉടഺയ഻രഽന്നത് 

 ഇത഻ൽ  സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽക  ന്നഽം തീന്ന ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 

          ൄെ                                   
                           യിരിേ      

1) കവർ      

2)            

3)          /                               

       

4)                                        

                  

5)                      

6)                         

7)                           
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8)                                          

9)                                        

10)                       

11)                           

12)                                     യഽം 

                                                   

       

13)           

14)                                     FTO         

       

15)                                           

16)                                     

17)                                   

18)                                      

19)                       

20)                              

21)                                  

22)             

 
 
 



 

11 

 

പവര്ഡത്തികൾ 
 
 

കമ 

നo 

പവര്ഡത്തിയുൄെ 

പര് 

വര്ഡേ്  

കാ് 

പവര്ഡത്തി 

ആരംഭിച്ച 

തീയതി 

പവര്ഡത്തി 

അവസാനിച്ച 

തീയതി 

ചിലവഴി

ച്ച തുക 

1. ഫലവി്ഷന ീെട഻ 

നട഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

DP/260954 23/11/2018 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 10027 

2. മണ്ണ് ജല 

സംര്ഷനണം 

WC/335179  17/01/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 161168  

3. മണ്ണ് ജല 

സംര്ഷനണം 

WC/335596  17/01/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 161123  

4. മണ്ണ് ജല 

സംര്ഷനണം 

WC/336587 17/03/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 63805 

5. മണ്ണ് ജല 

സംര്ഷനണം 

WC/347399 21/03/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 22336 

6.  മണ്ണ് ജല 

സംര്ഷനണം 

WC/338153 25/01/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 1,64,851 

7. െഺനൽ  

നവ഼കരണം 

IC/320521 12/12/2018 24/12/2018 75572 

8. െഺനൽ  

നവ഼കരണം 

IC/320520 12/12/2018 22/12/2018 43688 

9. ഫലവി്ഷന ൂത 

ഉല്പഺദനം 

DP/260975 25/09/2018 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 25474 

10. കക്കാസ് 

ന഻ർമ്മഺണം 

RS/202246 09/03/2019 ഒണ്ുരഺയ഻ങ് 11615 
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െലഫ് ഭവന നിര്ഡമ്മാണ പദ്ധതി 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ഫയൽ പരിശാധന വിശദംശങ്ങൾ  

 ഭരണഺനഽമത഻, സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ എന്ന഻വ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 ന഻യമഺനഽസിതമഺയ ുരഖ്കള഻ൽ മത഻യഺയ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽകൾ 

കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 ഭവന പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട ഒുരഺ വൿക്ത഻യഽീടയഽം അുപ്ഷനുഫഺം  

ഫയല഻ൽകഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 ൂലഫ് ഭവന പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ടവരഽീട ുഫഺുട്ടഺ, ബഺങ്ക് പഺസ് 

ബഽക്ക്, ഘട്ടംഘട്ടമഺയഽള്ള  ുഫഺുട്ടഺ, ആധഺർ, ീതഺഴ഻ൽകഺർഡ഻ന്ീറ  

പകർപ്പ് എന്ന഻വ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 

  

 

കമ. 

നമ്പര്ഡ 

ഗുണഭാക്തതാവിന്ൄറ 

പര് 

വര്ഡേ് കാ് 

1.  അമ്പ഻ള഻ L IF/399259 

2.  ൂസമണ് IF/357221 

3.  ല഼ല IF/368902 

4.  ശഺന്ത IF/375501 

5.  മണ഻യൻ IF/356778 
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ഫീൽ് പരിശാധന വിശദംശങ്ങൾ 

 ഭവന പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട രട് വ഼ടഽകളഺണ് പാർത്ത഻യഺയതഺയ഻ 

കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞത് 

 മസ്റ്റർുറഺൾ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ  എത്ത഻യഽം ുമറ്റ് മഽുഖ്നയഽമഺണ് 

പ്പ഻ട്ട഻ട്ടുള്ളത്  

 എത മഺസ്റ്റുറഺളുകള഻ൽ പ്പ഻ട്ടു എുന്നഺ  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ന്ീറ  

ഭഺരമഺയ഻ എത തഽക ലഭ഻ച്ചു എുന്നഺ  രഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് 

വൿക്തമലല 

പവര്ഡത്തികളുൄെ വിശദംശങ്ങളിലേ്  

1. ഫലവൃക്ഷെത്ത നെീലും പരിപാലനവും-DP/260954 

 ഫയൽ 

 ന഻യമപകഺരം ഫയല഻ൽഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ുക്കടതഺയ  22 ുരഖ്കള഻ൽ 

ഭരണഺനഽമത഻, സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻, വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്, 

ീമഷർീമന്് ബഽക്ക്, ൂസറ്റ് ഡയറ഻ എന്ന഻വ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 എ എം സ഻ പകഺരമഽള്ള കവർുപജ് ഉടഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

 38399 ആം നമ്പർ മസ്റ്റ ുറഺള഻ൽ പ്പ഻നഽുമൽ ആബ്ീസന്റ  

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ 

 15881 നമ്പർ മഺസ്റ്റുറഺള഻ൽ  പ഻ന്റ഻ംഗ്തീയത഼യത഻യഺയ 22/11/18 ൽ  

പവർത്ത഻ തഽടങ്ങ഻യതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

 8249 ആം നമ്പർ മസ്റ്റുറഺള഻ൽ  പ്പ഻നഽുമൽ ആബ്ീസന്റ  

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 37 പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങളഺയ഻ 100027 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 
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 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 300 ൂതകളഺണ് പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്ന 

ആയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ്  തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ രടഽ പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ലഺയ഻ 280 

ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ്സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുീടങ്ക഻ലഽം 

വ഻വരങ്ങൾ ന്നഽം തീന്ന ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല 

 
 
 

2. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ഡത്തികൾ-WC/335179 

 ഫയൽ 

 ഫയൽ ടഺക്ക഻ങ് ുഫഺമ഻ീല  ുരഖ്ീപ്പടഽത്തലഽകൾ പാർണമഺയ഻രഽന്ന഻ലല 

എന്നഺൽ  ആവശൿമഺയ഻ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽകൾ ഉടഺയ഻രഽന്നഽ 
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 24812 ആം നമ്പർ മസ്റ്റുറഺള഻ൽ  പ഻ന്റ഻ംഗ്തീയ  ത഼യത഻യഺയ 18/01/2019 

ൽ പവർത്ത഻ നടന്നതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 37980 ആം നമ്പർ മസ്റ്റുറഺള഻ൽ  ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട പ്പ഻നഽുമൽ 

ആബ്ീസന്റ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് 

 വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്  റ഻ുപ്പഺർട്ട് ഫയല഻ൽ  കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 620 പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങളഺയ഻ 161168 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 170 മഴക്കഽഴ഻കൾ 10 വളക്കഽഴ഻കൾ 400 

ീതങ്ങ഻ൻ കഽഴ഻കൾ എന്ന഻വയഺണ് ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഫ഼ൽഡ് തല  പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 7 പവർത്ത഻സ്ഥലങ്ങള഻ലഺയ഻ 120 

മഴക്കഽഴ഻കൾ 7 വ഻ളക്കഽഴ഻കൾ 320 ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ  എന്ന഻വ 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 ഭാര഻ഭഺരം പുദശങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച് ന഻ലയ഻ലഺണ് 
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 120 പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങളഺയ഻ 161168 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 

3. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ഡത്തികൾ-WC/335596 

ഫയൽ 

 24233 നമ്പർ മസ്റ്റുറഺള഻ൽ  11 ുപർ തഽടർച്ചയഺയ഻ യഺീതഺരഽ 

പവർത്ത഻യ഻ലഽം  ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻  ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ഫയല഻ൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 ഭാവഽടമകളുീട അുപ്ഷനയഽം കരംത഼ർത്ത  രസ഼ത഻ന്ീറ ുകഺപ്പ഻യഽം 

ഫയല഻ൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

ഫീൽ്  

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 180 മഴക്കഽഴ഻കൾ 10 വളകഽഴ഻കൾ 360 

ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ  എന്ന഻ങ്ങീന ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല  പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3 പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ലഺയ഻  

150മഴക്കഽഴ഻കൾ 7 വളകഽഴ഻കൾ 272 ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ  എന്ന഻വ 

കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 കഽഴ഻കള഻ൽ എലലഺം വഺഴ കിഷ഻ ീെയ്തത഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ കഺണഺൻ 

കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 626 പവർത്ത഻ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻  16 11 23 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 
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4. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ഡത്തികൾ-WC/336587 

ഫയൽ 

 വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഫയല഻ൽ  ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 37946 നമ്പർ മസ്ുടഺള഻ൽ ുമറ്റ഻ന്ീറ ുപര് പ്പ് ഇലല ഭരണഺനഽമത഻ 

സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻ എന്ന഻വയ഻ൽ  അവശൿമഺയ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തലഽകൾ 

ഇലല 

 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 60 മഴക്കഽഴ഻കൾ 3 വളക്കഽഴ഻കൾ  

200ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ  എന്ന഻ങ്ങീന ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല  പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 4 പവിത്ത഻യ഻ടങ്ങള഻ലഺയ഻ 60 

മഴക്കഽഴ഻കൾ 3വളകഽഴ഻കൾ 80 ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ  എന്ന഻വ കഺണഺൻ 

സഺധ഻ച്ചു ഭാര഻ഭഺരം പുദശങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ 

 235 പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങളഺയ഻ 63 805 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 

5. മണ്ണ്  ജലസംരക്ഷണ പവര്ഡത്തികൾwc/347399 

 ഫയൽ 

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ 4ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ തഽടർച്ചയഺയ഻ പവർത്ത഻യ഻ൽ  

ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 
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ഫീൽ്  

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 20 മഴക്കഽഴ഻കൾ 70ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ 

എന്ന഻ങ്ങീന ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധന പകഺരം രഽ പവർത്ത഻സ്ഥലത്ത് 20 

മഴക്കഽഴ഻കൾ 70 ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ  എന്ന഻വ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 മീണ്ണഺല഻പ്പ് കഺരണം കഽഴ഻കൾ  കിതൿമഺയ഻ അളക്കഽന്നത഻ന് 

കഴ഻ഞ്ഞ഻ലല 

 പവർത്ത഻ നലലര഼ത഻യ഻ൽ പഺവർത്ത഻കമഺക്ക഻യതഺയ഻ ുബഺധൿീപ്പട്ടു 

 82 പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങളഺയ഻ 22 336 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 
6. മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പവര്ഡത്തികൾ-WC/338153 

 ഫയൽ 

 26283 നമ്പർ മസ്റ്റുറഺള഻ൽ പ഻ന്റ഻ംഗ്തീയ ത഼യത഻യഺയ 25/01/2019 

പവർത്തനം തഽടങ്ങ഻യതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 26286 ആം നമ്പർ മസ്റ്റുറഺള഻ൽ ീവട്ട഻ത഻രഽത്തലഽകൾ ഉടഺയ഻രഽന്നഽ 

ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 200 മഴക്കഽഴ഻കൾ 10 വളക്കഽഴ഻കൾ 450 

ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ എന്ന഻ങ്ങീന ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ്  തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3പവർത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ലഺയ഻ 115 

മഴക്കഽഴ഻കൾ 3 വളക്കഽഴ഻കൾ  242 ീതങ്ങ഻ൻകഽഴ഻കൾ എന്ന഻ങ്ങീന 

കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 
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 ഭാര഻ഭഺരം കഽഴ഻കളും മീണ്ണഺല഻പ്പ് കഺരണം മാട഻യ ന഻ലയ഻ലഺണ് 

 

 
 
 

 635 പവർത്ത഻ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 164851 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 

7. ചാനൽ നവീകരണം-IC/320521 ( പൂവാര്ഡ ഈെ് ബാഞ്ച് ് ചാനൽ 460 
മീറ്റര്ഡ നവീകരണം) 

 ഫയൽ 

 18038 നമ്പർ മസ്റ്റുറഺള഻ൽ പ്പ഻നഽുമൽ ആബ്ീസന്റ 

ുരഖ്ീപടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ  19 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ തഽടർച്ചയഺയ഻ പവർത്ത഻യ഻ൽ 

ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
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 മാലൿന഻ർണയ സഺ്ഷനൿ പതത്ത഻ൽ കയർഭാവസ്തം ഉപുയഺര഻ച്ചതഺയ഻ 

ുരഖ്കൾ ഉടഺയ഻രഽന്നഽ 

 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 460 മ഼റ്ററ഻ൽ പവർത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ കിതൿമഺയ അളവ഻ൽ പവിത്ത഻ 

നടന്ന഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു 

 െഺനല഻ീന ഇരഽകരകള഻ലഽം കയർഭാവസ്തം ഉപുയഺര഻ച്ച഻ട്ടുീടങ്ക഻ലഽം 

പവർത്ത഻ സ്ഥലത്ത് പാർണമഺയഽം ഉപുയഺര഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ 

കഺണഽന്നത഻ന് കഴ഻ഞ്ഞ഻ലല 

 െഺനൽവശങ്ങൾ ബലീപ്പടഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള കഽറ്റ഻ീച്ചട഻കൾ 

ീവച്ചുപ഻ട഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുീടങ്ക഻ലഽം ഭാര഻ഭഺരവഽം കഺടഽപ഻ട഻ച്ച് ക഻ടക്കഽന്ന 

അവസ്ഥയഺണ് 

 274 പവർത്ത഻ ദ഻നങ്ങള഻ലഺയ഻ 75,572 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

8. ചാനൽ നവീകരണം-IC/320520 

 ഫയൽ  

 മസ്റ്റുറഺള഻ൽ 10 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ പവർത്ത഻യ഻ൽ ഹഺജരഺകഺത്തതഺയ഻ 

ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 മാലൿന഻ർണയ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് ഫയല഻ൽ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 
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 ഫീൽ് 

 ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് പകഺരം 460 മ഼റ്റർ ന഼ളത്ത഻ൽെഺനല഻ൽ 

പവർത്തനംനടന്ന഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫ഼ൽഡ്  തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ കിതൿമഺയ ന഼ളത്ത഻ൽ പവർത്ത഻  

നടന്ന഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ വൿക്തമഺയ഻ 

 െഺനല഻ന്ീറ  ഇരഽവശങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ചു ക഻ടക്കഽന്നത഻നഺൽ 

കഽറ്റ഻ീച്ചട഻കൾ ീവച്ച് പ഻ട഻ച്ചതഽം കയർഭാവസ്തം 

ഉപുയഺര഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഽം  വൿക്തമഺയ഻ കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ലല 

 പവർത്ത഻യ഻ലാീട ഉുേശം ുബഺധ഻പ്പ഻ക്കഺൻ ആവഺത്തത് 

ധനവ഻ന഻ുയഺരം ദഽരഽപുയഺരം ീെയ്തതതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്നഽ 

 159 പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങളഺയ഻ 43,688 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

 

9. വൃക്ഷെത്ത ഉൽപ്പാദനം-DP/260975 

ഫയൽ 
 

  8051 നമ്പർ മസ്റ്റർുറഺള഻ൽ പ഻ന്റ഻ംഗ്തീയ ത഼യത഻യഺയ 25/09/2018 

പവർത്ത഻ ആരംഭ഻ച്ചതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 ഫയല഻ീല  ുരഖ്കൾ പകഺരം 2000 വി്ഷനൂതകൾ 

ഉത്പഺദ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പടഽത്ത഻ കഺണഽന്നഽ 

ഫീൽ് 

  ഫ഼ൽഡ് തല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2743 ൂതകൾ പര഻പഺല഻ക്കീപ്പടഽന്ന 

തഺയ഻ കീടത്ത഻ 
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  94 പവിത്ത഻ദ഻നങ്ങളഺയ഻ 25,474 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

  സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

 
10. കേൂ് നിര്ഡമ്മാണം-RS/202246 

ഫയൽ 
 

  പവിത്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ബ഻ലലുകൾ വൗച്ചറഽകൾ എന്ന഻വ 

ഫയല഻ൽ  ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

  രഽണുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ  അുപ്ഷനുയഺീടഺപ്പം ആധഺർ, ബഺങ്ക് 

പഺസ്ബഽക്ക്, ീതഺഴ഻ൽ കഺർഡ്, ുറഷൻ കഺർഡ് എന്ന഻വയഽീട 

പകർപ്പും  ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് 

ഫീൽ് 

  കക്കാസ് ന഻ർമ്മഺണം പാർത്ത഻യഺയ഻ട്ടുട് 

  പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ എത്ത഻യഺണ് മസ്റ്റർുറഺള഻ൽ പ്പ഻ട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് 

  15 പവിത്ത഻ ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 1,11,615 രാപ ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുട് 

  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ഻ീന്റ ഭഺരമഺയഽള്ള തഽക ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ 

കഴ഻ഞ്ഞത് 

  ഫട഻ീന്റ കഺലതഺമസമഺണ് ഇത഻ന് കഺരണം എന്ന് അറ഻യഺൻ 

കഴ഻ഞ്ഞഽ 

  സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുട് 
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ൄപാതുവായ കൄെത്തലുകൾ 

  ന഻യമപകഺരം ഫയല഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ 22 ുരഖ്കള഻ൽ 

ഭരണഺനഽമത഻, സഺുങ്കത഻കഺനഽമത഻, വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ല഻സ്റ്റ്, 

ീമഷർീമന്് ബഽക്ക് എന്ന഻വ എലലഺ ഫയലഽകള഻ലഽം 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 

  ുഡഺയ഻ങ് ആൻഡ് ഡ഻ൂസൻ, ഡ഻മഺൻഡ് ഫഺം, വർക്ക് 

അുലഺുക്കഷൻ, ഫട് ടഺൻസ്ഫർ ഒർഡർ എന്ന഼ ുരഖ്കൾ 

ഫയലഽകള഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ട഻ലല 

  എ എം സ഻ പകഺരമഽള്ള കവർുപജ് രഽ ഫയലഽം കഺണഺൻ 

കഴ഻ഞ്ഞ഻ലല 

  ഉടമകളുീട അുപ്ഷനയഽം കരം ത഼ർത്ത രസ഼തഽകളും ഫയല഻ൽ 

ഉൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻ട്ടുട് 

  ഫയൽ ടഺക്ക഻ംഗ്തീയ ുഫഺറം എലലഺ ഫയലഽകള഻ലഽം കഺണഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ 

  പര഻ുശഺധ഻ച്ച ീമഷർീമന്് ബഽക്ക഻ൽ എലലഺം തീന്ന സർട്ട഻ൂഫ 

ീെയ്തത഻ട്ടുട് 

  മസ്റ്റർുറഺള഻ലഽം ീമഷർീമന്് ബഽക്കഽകല഻ലഽം ത഻രഽത്തലഽകൾ ഉട്. 

ഇത് അനഽവദന഼യമലല 

  മണ്ണ് ജല സംര്ഷനണ പവർത്ത഻കൾ ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻യ഻ൽ 

ന഻ന്നഽള്ള ന഻ർുദശപകഺരം തീന്ന നടപ്പ഻ലഺക്കഺൻ ശമ഻ച്ച഻ട്ടുീടന്ന് 

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തഽന്നഽ എങ്ക഻ലഽം ഭാര഻ഭഺരം 

പവർത്ത഻കളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ 
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  ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് ആവശൿമഺയ പഥമശഽശാഷഺ ക഻റ്റ് 

സഽര്ഷനഺസംവ഻ധഺനങ്ങൾ എന്ന഻വ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് ുബഺധൿീപ്പട്ടു 

  ീതഺഴ഻ല഻ടങ്ങള഻ൽ ആവശൿമഺയ സഺധനസഺമര഻കൾ ുമറ്റ഻ീന്റ കയ്യ഻ൽ 

ന഻ന്നഽം പണം മഽടക്ക഻യഺണ് വഺങ്ങഽന്നത് എന്നഺണ് അറ഻യഺൻ 

സഺധ഻ച്ചത് 

  സ഻റ്റ഻സണ് ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച് 

ബ഻ലലുകൾ ഉൾീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുട് 

  വി്ഷനൂത്ത നട഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം പവർത്ത഻കൾ ന഻ർവഹണ 

ഏജൻസ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ന഻ർുദശപകഺരം തീന്ന നടപ്പ഻ലഺക്കഺൻ 

ശമ഻ച്ച഻ട്ടുീടന്ന് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ സഺ്ഷനൿീപ്പടഽത്തഽന്നഽ എങ്ക഻ലഽം 

ഭാര഻ഭഺരം പവർത്ത഻സ്ഥലങ്ങളും കഺടഽപ഻ട഻ച്ച അവസ്ഥയ഻ലഺണ് 

 

നിര്ഡേശങ്ങൾ 

 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 മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ ത഻രീഞ്ഞടഽുക്കടതഽം പഺവർത്ത഻കം 

ആുക്കടതഽമഺണ് 
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 ഭാവ഻കസനം ുപഺലഽള്ള പവർത്ത഻കൾ ഭാവഽടമയ്തക്ക് വൿക്തമഺയ 

ധഺരണ നൽക഻ീക്കഺട് നടപ്പ഻ലഺുക്കടതഺണ്  

 വി്ഷനൂത്ത ഉൽപഺദനം  ുപഺലഽള്ള പവർത്ത഻കൾ 

ന഻യമഺനഽസിതമഺയ കഺലയളവ഻ൽ ന഻ലന഻ർത്തഺൻ ശദ്ധ഻ുക്കടതഺണ് 

 

ഗാമസഭയുൄെ പതൿക പരാമര്ഡശങ്ങൾ 

 പവർത്ത഻കൾ കഺലഺവസ്ഥയ്തക്കനഽസര഻ച്ച് ീതരീഞ്ഞടഽക്കഺത്തത് 

പവർത്ത഻യഽീട നലല ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള പഺവർത്ത഻കമഺക്കല഻ന് തടസ്സം 

ഉടഺക്കഽന്നഽ. അത഻നഺൽ കഺലഺവസ്ഥയ്തക്കനഽസര഻ച്ച് പവർത്ത഻കൾ 

ഏീറ്റടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺുക്കടത് അന഻വഺരൿമഺീണന്ന് ീപഺതഽവഺയ 

പരഺമർശം ഉടഺയ഻ 

 ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻യഽീട ഉുദൿഺരസ്ഥർ കിതൿമഺയ഻ പവർത്തനം 

നടക്കഽന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശ഻ുക്കടതഺണ് എന്ന പരഺമർശം ഉടഺയ഻ 

 പവർത്ത഻ പാർത്ത഼കര഻ച്ചു കഴ഻ഞ്ഞ് ുവതനം ലഭൿമഺകഺൻ 

മഺസങ്ങളുീട കഺലതഺമസം ുനര഻ടഽന്നഽട് 

 ീമറ്റ഼ര഻യൽ സംബന്ധമഺയ പവർത്ത഻കള഻ൽ വർഷങ്ങൾക്കഽുശഷമഺണ് 

തഽക ലഭൿമഺക്കഽന്നത് എന്ന പരഺമർശവഽം ഉടഺയ഻ട്ടുട് 

 
 

റിപ്പാര്ഡട് തറാകാറാേിയ്, 

        BRP അനഽശ഼ 

        VRP വ഻ന഻. യഽ 

        VRP വ഻ന഻ത വ഻ അബഹഺം 

 


