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സോഷൿൽ ഓഡിറ്റ് 

 

രഽ ഗവൺീമൻറ് പദ്ധത഻യഽീെ നെത്ത഻ന്ഫ഻ലാീെ അവയഽീെ പഖൿഺപ഻ത 
ലക്ഷൿം എതുത്തഺളം ൂേവര഻ക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചുീവന്നഽം അത഻ലാീെ ഉെഺയ 
സഺമാഹൿുനട്ടവഽം, പശസ്ത഻യഽം എതമഺതമഺീണന്ന് ീപഺതഽസമാഹം ുനര഻ട്ട് 
നെത്തഽന്ന അുനേഷണവഽം,േണീക്കെഽന്ഫും,പര഻ുശഺധനയഽം,വ഻ലയ഻രഽത്തലഽമഺണ് 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്.  ീപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങളുീെ പവർത്തനങ്ങളും 
ീപഺതഽപദ്ധത഻േളുീെ നെത്ത഻ന്ഫും ജനങ്ങൾക്ക് പുയഺജനീന്ഫെഽന്ന വ഻ധത്ത഻ൽ 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽം ീപഺതഽ ഭരണം ജനീസാഹഺർദപരപരമഺക്കഽന്നത഻നഽം 
ുവെ഻യഽളള ജഺഗതയഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ്. 

മറ്റ് പദ്ധത഻േള഻ൽ ന഻ന്നഽം ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻ീയ വൿതൿസ്തമഺക്കഽന്നത് 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റഺണ്. ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമത്ത഻ന്ീറ 17(2) വേഽന്ഫ഻ൽ 
ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻ലാീെ ഏീറ്റെഽത്ത എലലഺ പവർത്ത഻േളും 6 
മഺസത്ത഻ീലഺര഻ക്കൽ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ങ്ങ഻ന് വ഻ുധയമഺുക്കെതഺണ്. 

ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻നഽുവെ ീസാേരൿങ്ങൾ ീെയ്യതഽീേഺെഽക്കഽേ, 
രജ഻സ്റ്ററഽേളും ീറുക്കഺഡഽേളും ലഭൿമഺക്കഽേ എന്ന഻വ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ൻീറ 
െഽമതലേളഺണ്.   

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ സഽഗമവഽം, 
സഽതഺരൿവഽമഺയ഻ ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് നെത്തഽന്നത഻ന് ുേരളത്ത഻ൽ സേതര 
െഽമതലയഽള്ള ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് യാണ഻റ്റ്(as per G.O (Rt) No.3906/2015/LSGD,Dated 

30.12.2015) 31.01.2017 ൽ ന഻ലവ഻ൽ വന്നഽ.  യാണ഻റ്റ് െഺവൻോർ ീേഺച്ച഻ൻ 
െഺര഻റ്റബ഻ൾ ീസഺൂസറ്റ഻ ന഻യമം 1955 (No.TVM/TC/123/2017) പേഺരം രജ഻സ്റ്റർ 
ീെയ്ത഻ട്ടുള്ളതഺണ്.   

േഞ്ഞ഻ക്കഽഴ഻ പഞ്ചഺയത്ത്  വഺർഡ്  2-ൽ 1/10/2018 മഽതൽ 31/03/2019 വീര 
പാർത്ത഼േര഻ച്ച 40 പവർത്ത഻േളഺണ് ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന് 
വ഻ുധയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളത്. 
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സോഷൿൽ ഓഡിററിന് വിേയമോക്കിയ രവർത്തികൾ 

കമ 

നമ്പർ  രവർത്തിയുൄട രര് 

രവർ
ത്തിയുൄട 

കോഡ് 

ആരംഭിച്ച 

തീയതി/ 

അവസോനി
ച്ച തീയതി 

എസ്റ്റി
മറ്റ് 

എക്സ്ൄരൻ
ഡിച്ചർ 

1 
ുെഺയലറ്റ് ന഻ർമഺണം- ന഻ഷ സുരഺഷ്,  

സുരഺഷ് ഭവനം 
RS/334120 

14/12/2018 

27/12/2018 
12000 12000 

2 

േഽുന്നൽ പള്ള഻ ആയഺൽ സഭഺ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 

നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം k-94 

IF/348781 
2/08/2018 

28/2019 
4,52,307 4,19,237 

3 

അരാത്തറ അയൽ സഭ പുദശീത്ത 

ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം k-97 

IF/348781 
2/8/2018 

7/3/2019 
3,06,273 2,81,859 

4 

പെ഻ഞ്ഞഺുറ ീവള഻ അയൽ സഭ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 

നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽംk-167 

IF/351152 
2/8/2018 

28/3/2019 
4,25,646 344,731 

5 

അരാത്തറ 2nd അയൽ സഭ 

പുദശീത്ത വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

IF/349733 
2/8/2018 

26/3/2019 
497523 367766 

6 

പഽതഽന്ഫഺെ അയൽ സഭ പുദശീത്ത 

ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം K 177 

IF/351155 
2/8/2018 

26/3/2019 
439164 371560 

7 

പെ഻ഞ്ഞഺുറ ീവള഻ 2nd അയൽ സഭ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 

നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം K 178 

IF/351157 
7/8/2018 

28/3/2019 
413011 356926 
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8 

േഽറഽന്ഫന്ഩഺമഠം അയൽ സഭ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 

നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം K 97 

IF/348786 
9/8/2018 

27/3/2019 
489061 339853 

9 

േഽറഽന്ഫമ്മഺമഠം 2nd അയൽ സഭ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 

നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം K 174 

IF/349734 
9/8/2018 

27/3/2019 
475747 387549 

10 

പള്ള഻ക്കവല ഞറഽക്കഽ ീവള഻  
അയൽ സഭ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ 

വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം 

പര഻പഺലനവഽം 

IF/354816 
9/8/2018 

27/3/2019 
474620 373457 

11 

പള്ള഻ക്കവലയ഻ൽ അയൽ സഭ 

പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത 

നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽംK-95 

IF/348783 
13/9/2018 

24/3/2019 
474089 436600 

12 

അരാത്തറ പുദശീത്ത പ്ലഺൻ 

ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള 

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ k-

847 

LD/323166 
16/11/2018 

11/2/2019 
411768 359997 

13 

േഽുന്നൽ പള്ള഻ പുദശീത്ത പ്ലഺൻ 

ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള 

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ K 

848 

LD/323167 
13/11/2018 

16/2/2019 
408136 408126 

14 

പള്ള഻ക്കവല പുദശത്ത് പ്ലഺൻ 

ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള 

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ K 

850 

LD/323169 
13/11/2018 

11/2/2019 
265084 254217 

15 

അറഽങ്ങഺീവള഻  പുദശീത്ത പ്ലഺൻ 

ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള 

േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ K 

849 

 

LD/323168 
16/11/2018 

6/2/2019 
496327 445272 
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16 
ൂലഫ് ഒഫ് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് 
ഇഷ്ട഻േ ന഻ർമ്മഺണം 1st റ഼ച് 

AV/255421 
19/1/2019 

21/2/2019 
378835 359008 

17 
ൂലഫ് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്കഺയ഻ 
ഇഷ്ട഻േ ന഻ർമ്മഺണം 2nd റ഼ച് 

AV/255422 
19/1/2019 

27/3/2019 
332703 377598 

18 
ൂലഫ് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് 
ഇഷ്ട഻േ ന഻ർമ്മഺണം 3rd റ഼ച് 

Av/255423 
19/1/2019 

25/2/2019 
377422 300561 

19 
േസ്താർബഺ ൂഫബർ ീെക്സസ് 

ുറഺഡ് ീമറ്റല഻ങ് K 188 
RC/65111 

20/12/2018 

13/1/19 
449000 409780 

 

അൺ്കില്ഡഡ് ലബർ ഓഫ് െലഫ് രോജക്സ് 

20 ശഺരമ്മ പഽത്തൻീവള഻ K 119 356922 
13/11/2018 

15/8/2019 
25000 24390 

21 ശഺര േഽറഽന്ഫമ്മീവള഻  K 340 356979 
30/10/2018 

2/5/2019 
25000 24390 

22 ുസഺഫ഻യ െഺണ഻ീവള഻ K 323 356929 
13/11/2018 

3/5/2019 
25000 24390 

23 സ഻ജ മഺനസന഻ലയം K 346 356991 
13/11/2018 

3/5/2019 
25000 24390 

24 ഒമന മഠത്ത഻ൽീവള഻ K 318 356920 
30/10/2018 

18/3/2019 
25000 24390 

25 
ുജൿഺത഻ലക്ഷ്മ഻ േഺർത്ത഻േന഻വഺസ് 

K 341 
356981 

13/11/2018 

18/3/2019 
25000 24390 

26 രശ്മ഻ അമിതഭവൻ K 321 356926 
13/11/2018 

18/3/2019 
25000 24390 
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27 അമ്പ഻ള഻ പഽത്തൻീവള഻ K 549 360439 
30/10/2018 

24/4/2019 
25000 24390 

28 ലള഻ത ുേഺമത്തീവള഻ K 362 357024 
21/11/2018 

3/5/2019 
25000 24390 

29 ബ഼ന പഽതഽന്ഫഺെ഻യ഻ൽ K 331 356969 
13/11/2018 

3/5/2019 
25000 24390 

30 സജ഻ത പഽള഻രഽരഽത്ത് K 332 356970 
13/11/2018 

3/5/2019 
25000 24390 

31 ഉഷ പഽത്തൻപഽരയ്ക്കൽ K 322 356928 
13/11/2018 

12/7/2019 
25000 24390 

32 സഽമ അരങ്ങഺീവള഻ K 342 356983 
13/11/2018 

30/8/2019 
25000 24390 

33 സ്മ഻തഺ ുമഺൾ ീവള഻യ഻ൽ K 345 356990 
13/11/2018 

3/5/2019 
25000 24390 

34 സന്ധൿ ന഻േർത്ത഻ൽ K 588 374494 
29/11/2018 

12/7/2019 
25000 24390 

35 ഒമന ീതുക്കമറ്റത്ത഻ൽ K 574 374116 
29/11/2018 

3/5/2019 
25000 24390 

36 

പഭഺവത഻ പഭഺന഻ലയം K 575 

 

374117 
29/11/18 

24/8/2019 
25000 24390 

37 ഇന്ദ഻ര േണ്ഠത്ത഻ൽപറമ്പ് K 576 374119 
14/12/2018 

2/9/2019 
25000 24390 

38 

േസ്തഽർബ ശ഼ ഭവനം ുതഺട് 
ീവട്ട഻ വശങ്ങള഻ൽ ത഼റ്റപഽൽ 
നെ഼ൽ 

R/210 

 

28/02/2019 

28/03/2019 

 

255218 

 
119801 
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39 

പെ഻ഞ്ഞഺീറ ീവള഻  േഽീന്നീവള഻ 
ുതഺട് ീവട്ട഻ വശങ്ങള഻ൽ 
ത഼റ്റപഽൽ നെ഼ൽ 

 

WH/212373 

 

15/02/2019 

27/03/2019 

 

236844 

 
161245 

40 

അയ്യന്ഫുഞ്ചര഻ േഽളങ്ങരേഽഴ഻ക്കൽ 
ുതഺട് ീവട്ട഻ േയർഭാ വസ്തം 
വ഻ര഻ക്കൽ ത഼റ്റന്ഫുൽ നെ഼ൽ 

 

WH/56436 

 

15/12/2019 

16/03/2019 

 

231806 

 
188887 
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7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ ുദശ഻യ ഗഺമ഼ണ ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ്  ന഻യമം ( 2005 ) 

പേഺരം പഞ്ചഺയത്തഽേള഻ൽ  ന഻ർബന്ധമഺയഽം  7 രജ഻സ്റ്ററഽേൾ  

സഽക്ഷ഻ക്കെഺതഺണ്. 

 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റർ  

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീന്ഫട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രജ഻സ്റ്റർ  

6. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

രഞ്ചോയത്തിൄല 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  രരിശോേിച്ചതിൽ  നിന്നും 

കൄെത്തിയ കോരൿങ്ങൾ : 

1. ീതഺഴ഻ൽ  േഺർഡ഻നഽള്ള േഽെഽംബഺുപക്ഷയഽീെ രജ഻സ്റ്റർ  : 

● ീസേട്ടറ഻ ീസർട്ട഻ൂഫ ീെയ്ത േവർുപജ് ഉ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 

● പഺർട്ട്  എ, ബ഻, സ഻ & ഡ഻ എന്ന഼ ുഫഺർമഺറ്റുേൾ  
എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം പ഻ീന്പെഽത്ത് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ് 

 

2. ുസഺഷൿൽ  ഒഡ഻റ്റ്  ഗഺമസഭ മ഼റ്റ഻ംഗ് രജ഻സ്റ്റർ  
 

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 
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 2018 ൽ  നെന്ന ുലബർ  ബട്ീജറ്റ് മഽീന്നഺരഽക്ക ഗഺമസഭയ഻ൽ  

ഈ സഺമ്പത്ത഻േ വര്ഷം ഏീറ്റെഽക്കഺവഽന്ന പവർത്ത഻േൾ  

ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 

3. ീതഺഴ഻ൽ  ആവ഻ശൿീന്ഫട്ടതഽം ീതഺഴ഻ൽ  ീേഺെഽത്തതഽം സംബന്ധ഻ച്ച    

രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ് പേർന്ഫ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

4. പവർത്ത഻യഽീെ ല഻സ്റ്റും െ഻ലവഽം വ഻ശദഺംശങ്ങളും സംബന്ധ഻ച്ച 

രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ് പേർന്ഫ് സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 

 

5. സ്ഥ഻ര ആസ്ഥ഻േളുീെ രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 വഺർഡഽേള഻ീല ൂസറ്റുേളും ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്ന 

വർക്കഽേളും ുരഖീപെഽത഻യ഻ട്ടുെ് 

6. പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  

 പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റർ  സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
 

 

7. ീമറ്റ഼ര഻യൽ  രജ഻സ്റ്റർ  

 േവർുപജ് ഉ ഉെ്. 

 എം.ഐ.എസ഻ൽ  ന഻ന്നഽം വ഻വരങ്ങൾ  പ഻ീന്പെഽത്ത് 

സഽക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുെ്. 
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ഫയൽ രരിശോേനയിൄല കൄെത്തലുകൾ  
 
1.) കവർരജ് 

AMC പേഺരമഽള്ള േവർുപജ് ഉ പര഻ുശഺധ഻ച്ച 40 ഫയലഽേള഻ലഽം 

ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. പവർത്ത഻യഽീെ ുപര് പവർത്ത഻ അംഗ഼േര഻ച്ചവർഷം 

പദ്ധത഻ ന഻ർവഹണ ഏജൻസ഻, ുലഺക്ക്, പഞ്ചഺയത്ത്, വ഻ുലലജ് ഉ എന്ന഼ 
വ഻വരങ്ങൾ എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  

              LD /323167 േഽീന്നുവള഻ പുദശത്ത് പ്ലഺൻ 
ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ, 

IF/354816 പള്ള഻ക്കവല ഞഺറഽക്കഽുവള഻ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ 
വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം, LD/323169 പള്ള഻േവല പുദശത്ത് 
പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം 
രഽക്കൽ , LD/323168 അറഽങ്ങഺീവള഻ പുദശീത്ത പ്ലഺൻ ഫെഽമഺയ഻ 
സംുയഺജ഻ച്ച് ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ പഽരയ഻െം രഽക്കൽ എന്ന഼ 
ഫയലഽേളുീെ േവർ ുപജ഻ൽ വർക്ക്  അവസഺന഻ച്ച ുഡറ്റ് 
എക്സസ്ീപൻഡ഻ച്ചർ എന്ന഻വ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ.  

              RC/65111 േസ്താർബഺ ൂഫബർ ീെക്സ ുറഺഡ് 
ീമറ്റല഻ംഗ് ഫയല഻ീന േവർ ുപജ഻ൽ ീലഺുക്കഷൻ ഒഫ് വർക്ക്, 
ീഷൽഫ് ഒഫ് വർക്ക്, ുേഺൺസ്റ്റ഻െൿാൺസ഻ എന്ന഼ വ഻വരങ്ങൾ 
ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. ൂലഫ് ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് ുസഺള഻ഡ് ുലഺക്ക് 
ന഻ർമ്മഺണം എന്ന ഫയലന്ീറ േവർ ുപജ഻ൽ എക്സസ്ീപൻഡ഻ച്ചർ, 

എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ുേഺസ്റ്റ് എന്ന഻വയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ.IF/343786 േഽറഽന്ഫമ്മഺമഠം 
സഭഺ പുദശീത്ത ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം 
എന്ന ഫയല഻ൽ േവർ ുപജ഻ൽ ീഷൽഫ് ഒഫ് വർക്ക്, ീലഺുക്കഷൻ, 

അസംല഻ ന഻ുയഺജേ മണ്ഡലം, വർക്ക് േൿഺറ്റഗറ഻, വർക്ക് എൻഡ് 
ുഡറ്റ്, എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ുേഺസ്റ്റ്, എക്സസ്ീപൻഡ഻ച്ചർ 
എന്ന഻വയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ.IF/348784 അരഽവ഻ത്തറ അയൽ സഭ പുദശീത്ത 

ഭാമ഻യ഻ൽ വിക്ഷൂത്ത നെ഼ലഽം പര഻പഺലനവഽം എന്ന ഫയല഻ൽ േവർ 

ുപജ഻ൽ എക്സസ്ീപൻഡ഻ച്ചർ വർക്ക് ുഡറ്റ് എന്ന഻വയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
2) ൄെക്ക് ലിസ്റ്റ് : 40 ഫയലഽേള഻ലഽം ീെക്ക് ല഻സ്റ്റ് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
എന്നഺൽ ുപജ് ഉ നമ്പർ ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 
 
3) വോർഷിക കർമ രദ്ധതി : ആക്ഷൻ പ്ലഺന഻ൽ പദ്ധത഻യഽീെ 
ുപര്,  ഉൾീന്ഫെഽന്ന ുപജ഻ന്ീറ പേർന്ഫ് എലലഺ ഫയലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
4) എസ്റ്റിമറ്റ് :േവർ ുപജ് ഉ, വ഻ശദമഺയ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്, എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് 
റ഻ുന്ഫഺർട്ട്, എന്ന഻വ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. ുററ്റ് അനഺല഻സ഻സ് ുഡഺയ഻ങ് 

െ� 
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&ഡ഻ൂസൻ, സർുേ ുഡറ്റ എന്ന഻വ െ഻ലത഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 
എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ജനേ഼യ ഭഺഷയ഻ൽ ആയ഻രഽന്ന഻ലല. പവർത്ത഻ എവ഻ീെ 
നെക്കഽന്നഽ എന്നഽള്ള സർുേ നമ്പർ ഉൾീന്ഫീെയഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ 
ഫയല഻ൽ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
5) സോേതിക അനുമതിയ഻ൽ lsgd, AE എന്ന഻വർ ന്ഫം 

ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ് എന്നഺൽ സ഼ൽ ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
6) ഭരണോനുമതി : പഞ്ചഺയത്ത് േമ്മ഻റ്റ഻യഽീെ 

ഭരണഺനഽമത഻  ീസേട്ടറ഻യഽീെ ന്ഫ് സ഼ൽ,  ഭരണഺനഽമത഻ നമ്പർ 
ഫയല഻ൽ  ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
 
7) സംയോജിത രദ്ധതിയുൄട വിവരങ്ങൾ: സംുയഺജ഻ത പദ്ധത഻യഽീെ 
വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച േിഷ഻ ഒഫ഼സറഽീെ സഺക്ഷൿപതം എലലഺ 
ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
8) ഡിമോൻഡ് ഫോറം : അനഽുെദം ബ഻ പേഺരമഽള്ള ഡ഻മഺൻഡ് ുഫഺം 
എലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
9) work allocation form : അനഽുേദപേഺരം ഉള്ള വർക്ക് ീലഺുക്കഷൻ 
ുഫഺം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
10). E-Muster roll : BDO, പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ എന്ന഻വർ ത഼യത഻ ഇലലഺീത 
ന്ഫും സ഼ലഽം ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത ത഼യത഻,  ആീേ 
ീതഺഴ഻ൽ ീെയ്ത ദ഻നങ്ങൾ, ആീേ ുവതനം എന്ന഼ വ഻വരങ്ങൾ 
ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. ീതഺഴ഻ൽ ഉപേരണങ്ങളുീെ വഺെേ 
ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. must ുറഺള഻ൽ ത഼യത഻ ഇലലഺീത ന്ഫ് 
ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 
 
11) എം ബുക്ക്   : പര഻ുശഺധ഻ച്ച എലലഺ ഫയല഻ലഽം എം ബുക്ക്   ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
ീസേട്ടറ഻ സർട്ട഻ൂഫ ീെയ്ത഻രഽന്ന഻ലല. As നമ്പർ ts നമ്പർ എന്ന഻വ 
ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല.അീേഡ഻റ്റഡ് എഞ്ച഻ന഼യർ ന്ഫും സ഼ലഽം 
ുരഖീന്ഫെഽത്തഽേയഽം പഞ്ചഺയത്ത് ീസേട്ടറ഻ പഺസഺക്കഽേയഽം ീെയ്ത഻ട്ടുെ്. 
എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേയഽം യഥഺർത്ഥ െ഻ലവഽം തമ്മ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസം 
ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 
AB/255421, IF/351157, IF/349734, IF/348784 എന്ന഼ വർക്കഽേള഻ീല എം 
ബഽക്ക഻ീലയഽം ീവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ഻ീലയഽം തഽേേൾ തമ്മ഻ൽ വൿതൿഺസമഽെ്. 
 
 
 

ഒപ്പ് 

വർക്ക 

മസ്റ്റർ 
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12) ൄമറ്റീരിയലുമോയി ബന്ധൄെട്ട രഖകൾ 

      ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഉൾീന്ഫട്ട പവർത്ത഻ ീരണ്ണുമ ഉെഺയ഻രഽന്നഽള്ളൂ. അത഻ൽ 
ുരഖ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
13) wage list : മസ്റ്റർ ുറഺൾ  പേഺരമഽള്ള ീവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
14) FTO:ീവജ് ഉ ല഻സ്റ്റ് പേഺരമഽള്ള fto ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 
15) material voucher and bill : ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇനത്ത഻ൽ ുബഺർഡ് വളം എന്ന഻വ 
ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻യത഻ൽ ുബഺർഡ഻ന്ീറ ബ഻ലലും നഺമമഺതമഺയ഻ മഺതം 
വളത്ത഻ന്ീറ  ബ഻ലലും േഺണഽന്നഽെ്. 
 
16) Royality 
 
          ുറഺയൽറ്റ഻ നൽുേെ പവർത്ത഻ ഫയലഽേള഻ൽ ുറഺയൽറ്റ഻ 
നൽേ഻യ഻രഽന്നഽ. 
 
17) രവർത്തിയുൄട 3 ഘട്ടങ്ങളിൄല ഫോട്ടോ 

          Work code IF/374494 ൂലഫ് ഭവനം മാന്ന് ുസ്റ്റജ് ഉ ുഫഺുട്ടഺ 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.LD/323168 ഫയല഻ൽ 3 ുസ്റ്റജ് ഉ ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.IF/348784 രെഽ ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് മഺതുമ 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽള്ളൂ. 
 
18) രവർത്തി രൂർത്തീകരണ സോക്ഷ്ൿരതം 

            പര഻ുശഺധ഻ച്ച  ഫയലഽേള഻ൽ IF/354816, IF/348781, IF/351155, IF/356983 

എന്ന഻വയ഻ൽ ഴ഻ീേ മീറ്റലലഺ ഫയലഽേള഻ലഽം വർക്ക് േംപ്ല഼ഷൻ 
സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് െഺയ഻രഽന്നഽ. 
IF/348784 ഫയല഻ൽ വർക്ക്  േംപ്ല഼ഷൻ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ഻ൽ ന്നഽംതീന്ന 
ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല.If/356983 ഫയല഻ീല േംപ്ല഼ഷൻ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ഻ൽ 
ുവജ് ഉ, ുെഺട്ടൽ  എന്ന഻വ ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻രഽന്ന഻ലല. 
 
19)മോ്ടോൾ  മൂവ്ൄമന്് സ്ലിെ് 
           മഺസ്ുെഺൾ  മാവ്ീമന്റ് സ്ല഻ന്ഫ഻ൽ മഺസ്ുെഺൾ നമ്പർ,  ത഼യത഻, 
ീമഷർീമന്റ് ത഼യത഻, അപ്ുലഺഡ് ീെയ്ത ത഼യത഻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് 
ീസക്കൻഡ് സ഻ുേച്ചർ എന്ന഻വ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  
 
20)ജിയോ ടോഗ് ഫോട്ടോഗോഫ്  

                പര഻ുശഺധ഻ച്ച രഽ ഫയല഻ലഽം ജ഻ുയഺ െഺഗ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 
ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  

മസ്റ്റർ േറോൾ 
മസ്റ്റർ  േറോൾ മസ്റ്റർ േറോൾ 
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21) സോഷൿൽ ഓഡിറ്റ്  റിെോർട്ടിന്ൄറ രകർെ് 
 
പര഻ുശഺധ഻ച്ച  രഽ ഫയല഻ലഽം ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല.  
 
22) െസറ്റ് ഡയറി 

              Unskilled labour of life project ഴ഻ീേയഽള്ള എലലഺ  ഫയല഻ലഽം  ൂസറ്റ് 
ഡയറ഻ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. പവർത്ത഻യഽീെ ുപര്,  ുേഺഡ് ആരംഭ഻ച്ച 
ത഼യത഻ അവസഺന഻ച്ച ത഼യത഻ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് തഽേ   ആീേ 
ീതഺീ ഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ, വ഻എംസ഻ അംഗങ്ങളുീെ  ന്ഫ്  എന്ന഼ 
ുരഖീന്ഫെഽത്തലഽേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. െ഻േ഻ത്സഺ ീെലവ് 
സംബന്ധ഻ച്ച  വ഻വരങ്ങൾ ഉെഺയ഻രഽന്ന഻ലല. 
 വ഻ജ഻ലൻസ് ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് േമ്മ഻റ്റ഻ റ഻ുന്ഫഺർട്ട്, വഺർഡ് ീമമ്പർ, വഺർഡ് 
വ഻േസന സമ഻ത഻ അംഗങ്ങൾ, nrega ഒവർസ഻യർ എന്ന഻വർ പവർത്ത഻ 
സ്ഥലം സന്ദർശ഻ച്ചതഺയ഻ ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ടുെ്. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

െതൊ 
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ഫീൽഡ് രരിശോേനയിൄല കൄെത്തലുകൾ 
       
 1) ടോയലറ്റ് നിർമോണം 

            ന഻ഷഺ സുരഺഷ്,  സുരഺഷ് ഭവനം RS/334120.മഺസ്ുെഺൾ 
പേഺരം അവർക്ക് 12 ീതഺഴ഻ൽദ഻നങ്ങൾ ലഭ഻ക്കഽേയഽം അത഻ന്ീറ 
തഽേ അവരഽീെ അക്കാെ഻ുലക്ക് ലഭ഻ക്കഽേയഽം ീെയ്തഽ.  
            സ്ഥല പര഻ുശഺധനയ഻ൽ അവർ അറ഻യ഻ച്ചത് അവർക്ക് 
പണീമഺന്നഽം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല എന്നഺണ്. AE അറ഻യ഻ച്ചത്  

 ബഺലൻസ് 8750 രാപ അവർ ീമറ്റ഼ര഻യൽസ഻ന്ീറ  ീറസ഻റ്റ് നൽേ഻യഺൽ 
മഺതീമ ീേഺെഽക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽീവന്നഺണ്.  
 
2) കുന്നൽ ൄവളി അയൽസഭ  രേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷ്െത്ത നടീലും 
രരിരോലനവും ൄക 94 IF/348781 

       ഫയൽ പര഻ുശഺധന പേഺരം ആീേ 2699 ൂതേൾ  ആണ് ഉള്ളത്. 
 ഫ഼ൽഡ് ുവര഻ഫ഻ുേഷൻ  പേഺരം 2707 ൂതേൾപര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ. 
 
3. അരൂത്തറ അയൽ സഭ രേശൄത്ത വൃക്ഷ്െത്ത നടീലും രരിരോലനവും, 

k-96, IF/348784 
 എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 1600 ൂതേളഺണ് ഉെഺുേെത്. മാന്നഽ 
പഽരയ഻െങ്ങള഻ൽ ആയഺണ് േിഷ഻ ീെയ്ത഻രഽന്നത്. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധന 
പേഺരം മഽര഻ങ്ങ -115 ആത്ത-151, ുപര- 317, ീനലല഻- 155, േറ഻ുവന്ഫ് -448, 

മഺതളം- 441, െഺമ്പ -14, ആീേ 1641 ൂതേളഺണ് ഉെഺയ഻രഽന്നത്. പളയം 
മാലവഽം േ഼െത്ത഻ന്ീറ  ആേമണം മാലവഽം േഽുറ ൂതേൾ 
നഷ്ടമഺയ഻.അവർക്ക് 16494 രാപ െ഻ലവഺയ഻ രഺൾ  1178 രാപ വ഼തം 
പ഻ര഻ച്ചു. 
 
4. രടിഞ്ഞോൄറൄവളി അയൽ സഭ രേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷ്െത്ത 
നടീലും രരിരോലനവും k-167, IF/351152 
 
        ഫയൽ പര഻ുശഺധന പേഺരം 2509 ൂതേളഺണ് ഉെഺയ഻രഽന്നത്. അഞ്ചഽ 
പഽരയ഻െങ്ങള഻ൽ ആയ഻ േിഷ഻ ീെയ്ത഻രഽന്നഽ. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധന 
പേഺരം നഺരേം- 2, ുവന്ഫ് - 2311,  മഺതളം -315, ുപര- 70,  ീനലല഻- 
91,  സ഼തന്ഫഴം- 22, ആത്ത -3, ആീേ 2814 ൂതേൾ ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.ആീേ 
23850 രാപ െ഻ലവഺയ഻ രഺൾ  1835 രാപ വ഼തം പ഻ര഻ച്ചു. െ഻ലവഺയ 
തഽേ അവർക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. േഴ഻ഞ്ഞവർഷം വ഻ളീവെഽന്ഫ് നെത്ത഻. 
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5. അരൂത്തറ ൄസക്കൻഡ്  അയൽസഭ രേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷ്െത്ത 
നടീലും രരിരോലനവും, k-173, IF/349733 
 
ഫയൽ പര഻ുശഺധന പേഺരം  േറ഻ുവന്ഫ്- 1611,  ുപര- 425, െഺമ്പ- 215, 

മഺതളം 587, ആത്ത- 113, ആീേ 2921ൂതേൾ പഽരയ഻െങ്ങള഻ൽ ആയഺണ് 
േിഷ഻ നെന്ന഻രഽന്നത്. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ുപര- 318,  മഺതളം - 
500,  േറ഻ുവന്ഫ് -1980, െഺമ്പ- 193, ആത്ത 131,  ആീേ 3122 ൂതേൾ 
ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. പളയം മാലവഽം ആഫ഻ക്കൻ ച്ച഻ന്ീറ  ശലൿം 
മാലവഽം ത്ത഻ര഻ ൂതേൾ നഷ്ടമഺയ഻ േഽറച്ച് ൂതേൾ ുമഺഷണം 
ുപഺയതഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ അറ഻യ഻ച്ചു.ആീേ 27000 രാപ 
െ഻ലവഺയ഻ രഺൾ  1800 രാപ വ഼തം പ഻ര഻ച്ചു. 
 
6. രുതുെോടി അയൽസഭ  വൃക്ഷ്െത്ത നടീലും രരിരോലനവും K- 377, 

IF/351155. 
എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം ആീേ 2700 ൂതേൾആണ് േഺുണെത്. ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ ന഻ന്ന് ആീേ 2701 ൂതേൾ േെഽ . 
 
7. രടിഞ്ഞോറൄവളി ൄസക്കൻഡ് അയൽസഭോ രേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ 
വൃക്ഷ്െത  നടീലും രരിരോലനവുംK- 178, IF/ 351157. 

          എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് റ഻ുന്ഫഺർട്ട് പേഺരം 2500 ൂതേളഺണ് ഉെഺയ഻രഽന്നത്. 
േറ഻ുവന്ഫ഻ല 2306 മഺതളം - 256,  ുപര-182,  ആീേ 2714 ൂതേൾ. ഇവ 5 

പഽരയ഻െങ്ങള഻ലഺയ഻ േിഷ഻ീെയ്തഽവരഽന്നഽ എന്ന് 
ഫ഼ൽഡ്  പര഻ുശഺധനയ഻ൽ  ന഻ന്നഽം മനസ്സ഻ലഺയ഻. 
 
8. കുറുെമ്മോമഠം അയൽസഭോരേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷ്െത്ത നടീലും 
രരിരോലനവും K- 97, IF/34974. 

      ഫയൽ പര഻ുശഺധന പേഺരം 2806 ൂതേളഺണ് ഉെഺയ഻രഽന്നത്. ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺധന പേഺരം ുവന്ഫ് - 2200, ുപര - 238, മഺതളം-  112, ആത്ത -90, 

ീതങ്ങ഻ൻൂത -25, ീനലല഻-  30,  മഽര഻ങ്ങ - 1, നഺരേം-1,  ജഺത഻ -1,  ആീേ 
2698 ൂതേൾ.ആീേ അവർക്ക് 5225 രാപ െ഻ലവഺയ഻ രഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
348 രാപ വ഼തം പ഻ര഻ീവെഽത്തഽ. 
 
9. കുറുെമ്മോമഠം ൄസക്കൻഡ് അയൽസഭോ രേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ 
വൃക്ഷ്െത്ത നടീലും രരിരോലനവും K-174 
 
എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 7 വൿക്ത഻േളുീെ വ഼െഽേള഻ലഺയ഻ 3165 ൂതേളഺണ് 
ഉെഺയ഻രഽന്നത്. ന഻ലവ഻ൽ ുവന്ഫ് -2642, ുപര-156, ീനലല഻ -46, മഺതളം - 
103, ആത്ത -16, െഺമ്പ -2, ആീേ 2965 ൂതേൾ പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ 
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10. രള്ളിക്കവല ഞറുക്കുൄവളി അയൽസഭോ രേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ 
വൃക്ഷ്െത്ത നടീലും രരിരോലനവുംK- 220,  IF/ 354816. 
       
          എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 4000 ൂതേളഺണ് നട്ട഻രഽന്നത്. ഫ഼ൽഡ് 
പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 3000 ൂതേൾ േഺണഺനഺയ഻. ബഺക്ക഻ പളയം 
മാലവഽം  ആഫ഻ക്കൻ ച്ച഻ന്ീറ ശലൿം മാലവഽം  നശ഻ച്ചു ുപഺയ഻.10000 
രാപ െ഻ലവഺയ഻ രഽീതഺഴ഻ലഺള഻ 500 രാപ വ഼തംപ഻ര഻ീവെഽത്തഽ 
 
11. രള്ളിക്കവല അയൽസഭോ രേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷ്െത്ത നടീലും 
രരിരോലനവും K-95,IF/ 348783. 

         പള്ള഻വേ രെര ഏക്കർ പഽരയ഻െത്ത഻ൽ 304 ുപര,  332 മഺതളം,  200 

നഺരേം, ആത്ത - 100, ീനലല഻ -65, ുവന്ഫ് - 2500, ീതങ്ങ഻ൻൂത 25, ആീേ 
3500 ൂതേളഺണ് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 
ഫ഼ൽഡ്  പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 2248, ുപര -170, നഺരേം -121,  മഺതളം - 259, 

ആത്ത -48, ീനലല഻ - 37,  ീതങ്ങ഻ൻൂത 25,  ആീേ 2883 ൂതേൾ 
പര഻പഺല഻ക്കഽന്നഽ. ീവള്ളീന്ഫഺക്കത്ത഻ൽ നശ഻ച്ച ൂതേൾക്ക് പേരം 
വിക്ഷൂത വഺങ്ങ഻ച്ചു. വളം വഺങ്ങ഻യ ഇനത്ത഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് 
േഽറച്ചു നഷ്ടം സംഭവ഻ച്ചു. 
 
12. അരൂത്തറ രേശൄത്ത ഭൂമിയിൽ പ്ലോൻ ഫെുമോയി സംയോജിച്ച് ഇടവിള 
കൃഷിക്കോയി രുരയിടം ഒരുക്കൽ  K 847, LD/323166 

     
 1093 ീതങ്ങഽേളും 759 ൂതേളും ഇെവ഻ള േിഷ഻ക്കഺയ഻ േ഻ഴങ്ങ്,  പഞ്ഞന്ഫുലല്, 
പച്ചക്കറ഻േൾ, എന്ന഻വയഺണ്  പദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 
പദ്ധത഻യഽീെ േഺലയളവ് േഴ഻ഞ്ഞത഻നഺൽ ഇെവ഻ള േിഷ഻യഽീെ വ഻ളീവെഽന്ഫ് 
നെത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 985 ീതങ്ങഽേളും 725 ൂതേളും 
ആണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ബഺക്ക഻ നശ഻ച്ചുുപഺയ഻. 
 
13. കുന്നൄവളി  രേശൄത്ത പ്ലോൻ ഫെുമോയി സംയോജിച്ച് ഇടവിള 
കൃഷിക്കോയി രുരയിടം ഒരുക്കൽ  K-848, LD / 323167. 

 
            എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം 1288 ീതങ്ങഽേളും 461 ൂതേളും ആണഽള്ളത് 1230 

ീതങ്ങഽേളും 420 ൂതേളുമഺണ് ന഻ലവ഻ൽ ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ൽ 
േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞത്. ബഺക്ക഻യഽള്ളവ  ീവട്ട഻യഽം  നശ഻ച്ചും 
ുപഺയതഺയ഻  വ഼ട്ടുേഺർ അഭ഻പഺയീന്ഫട്ടു. പദ്ധത഻ അവസഺന഻ച്  ഏഴഽമഺസം 
പ഻ന്ന഻ട്ടത഻നഺൽ  മ഻ക്ക ീതങ്ങഽേളുീെയഽം തെങ്ങൾ ുപഺയ഻രഽന്നഽ. 
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14. രള്ളിക്കവല രേശത്ത് പ്ലോൻ ഫെുമോയി സംയോജിച്ച് ഇടവിള കൃഷിക്കോയി 
രുരയിടം ഒരുക്കൽ K- 850,  LD/323169. 

 
           ഫയൽ പര഻ുശഺധന പേഺരം 2298 ീസന്റ് ഭാമ഻യ഻ൽ 818 
ീതങ്ങ്  ഉെഺയ഻രഽന്നഽ.  എന്നഺൽ 780 ീതങ്ങഽേളഺണ് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. 
ബഺക്ക഻യഽള്ള ീവട്ടുേയഽം തല ുപഺവഽേയഽം ീെയ്തഽ. രഽ വർഷം 
േഴ഻ഞ്ഞത഻നഺൽ പഞ്ഞന്ഫുലല് േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ േഺർഡ് 
പര഻ുശഺധ഻ച്ചു. മ഻ക്കതഽം അപാർണ മഺയ഻രഽന്നഽ. അത഻നവർക്ക്  ന഻ർുദപരശം 
നൽേ഻. 
 
15.അറുങ്ങൄവളി രേശത്ത് ഇടവിളകൃഷി K-849, LD/323168 

 
       ഫയൽ പേഺരം 973 ീതങ്ങഽേളും 382 ൂതേളും ആണഽള്ളത് അത഻ൽ 870 

ീതങ്ങഽം 345 ൂതേളും േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ൂതേള഻ൽ പലതഽം ീെലല഻ 
േയറ഻ നശ഻ച്ചു. ീതങ്ങഽേൾ തലയ഻ലലഺീതയഽം  നശ഻ച്ചുുപഺയ഻. 
 
16.െലഫ് ഗുണഭോക്തോക്കൾക്കോയി ഇഷ്ടിക നിർമ്മോണം ഫസ്റ്റ് റീച്ച് 
AV/255421 
   
            17 വ഼ട്ടുേഺർക്ക് ആയ഻ 1200 ുസഺള഻ഡ്  ുലഺക്കഽേൾ വ഼തമഺണ് 
ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻രഽന്നത്. എന്നഺൽ പണ഻ പാർത്ത഻യഺക്ക഻യത഻നഺൽ ൂസറ്റ഻ൽ ന്നഽം 
തീന്ന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
 
17. െലഫ് ഗുണഭോക്തോക്കൾക്ക് ഇഷ്ടിക നിർമ്മോണം ൄസക്കൻഡ് റീച്ച് 
AV/255422 
 
പണ഻പാർത്ത഻യഺയ഻  ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾ ഇഷ്ട഻േ ീേഺെഽുപഺയത഻നഺൽ 
ൂസറ്റ഻ൽ ന്നഽം േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. രഽ ൂലഫ് ഭവനത്ത഻ന്   1200 
ഇഷ്ട഻േ  വ഼തം 17 വ഼െഽേൾക്ക് ുസഺള഻ഡ് ുലഺക്ക് ഉെഺക്ക഻യതഺയ഻ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ പറഞ്ഞഽ. 
 
18. െലഫ് ഗുണഭോക്തോക്കൾക്ക് ഇഷ്ടിക നിർമ്മോണം തഡ് റീച്ച് 
AV/255423 
 
     ൂലഫ് ഭവനത്ത഻നഺയ഻ ഇഷ്ട഻േേൾ ീേഺെഽുപഺയത഻നഺൽ ന്നഽം േഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ലല. 
 
19. ക്തുർബ െഫബർ ൄടക്സ്  റോഡ് ൄമറ്റലിംഗ് K-188, RC/65111 

 
   എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരം  185 മ഼റ്റർ ന഼ളവഽം 3 മ഼റ്റർ വ഼ത഻യഽം ഉെഺയ഻രഽന്നഽ. 
ഫ഼ൽഡ്  പര഻ുശഺധനയ഻ൽ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് പേഺരമഽള്ള ന഼ളവഽം വ഼ത഻യഽം 
േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു 
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20. ക്തൂർബോ ശീ ഭവനം തോ് ൄവട്ടി തീറ്റെുൽ നടീൽ  R/210 

 വർക്ക് േഴ഻ഞ്ഞ് ഏഴഽ മഺസുത്തഺളം ആയത഻നഺൽ േിതൿമഺയ 
അളവ് എെഽക്കഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. പളയം മാലം മണ്ണ഻െ഻ഞ്ഞ് 
അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. വ഼ത഻ പലയ഻െത്തഽം വൿതൿസ്തമഺയ഻രഽന്നഽ. 
രഽ സ്ഥലീത്ത വ഼ത഻ 3 മ഼റ്ററഽം 90 ീസന്റ഼മ഼റ്റർ ആയം രഽ മ഼റ്ററഽം 
55 ീസന്റ഼മ഼റ്റർ 
 
21. അയ്യെഞ്ചരി കുളങ്ങര കുഴിക്കൽ തോ് ൄവട്ടി കയർഭൂവ്തം 
വിരിക്കൽ തീറ്റെുൽ നടിൽ  WH/56436 

 വ഼ത഻ 3 മ഼റ്റർ ആഴം രഽ മ഼റ്റർ 86 ീസന്റ഼മ഼റ്റർ ത഼റ്റന്ഫുൽ ന്നഽം 
തീന്ന േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. രെ് ുതഺെഽേൾ ആയഺണ് ീവട്ട഻യത്. 
ീനെഽം െ഻റ േഽളങ്ങര ുതഺട് വ഼ത഻ 4 മ഼റ്റർ 55 ീസന്റ഼മ഼റ്റർ ആഴം 2 

മ഼റ്റർ 
 
22. രടിഞ്ഞോറവളി കുന്ന ൄവളി തോ് ൄവട്ടി ആഴം കൂട്ടൽ തീറ്റെുൽ 
നടയിൽ  WH/212373 

 വർക്ക് നെന്ന 6മഺസം ആയത഻നഺൽ ുതഺട് ീവട്ട഻യത് ഇെ഻ഞ്ഞഽ 
ുപഺയ഻രഽന്നഽ. ത഼റ്റന്ഫുൽ ന്നഽം േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. 2 ുതഺട്ട഻ൽ 
ആയഺണ് പണ഻ നെന്നത്. അയ്യന്ഫുഞ്ചര഻ േഽളങ്ങര േഽഴ഻ക്കൽ ുതഺട് 
വ഼ത഻ 2 മ഼റ്റർ 10 ീസന്റ഼മ഼റ്റർ ആഴം 1.8 മ഼റ്റർ 

 പഽത്തൻീവള഻ േഽളങ്ങര േഽഴ഻ക്കൽ ുതഺട് വ഼ത഻ 3 മ഼റ്റർ 34 

ീസന്റ഼മ഼റ്റർ ആഴം രഽ മ഼റ്റർ 62 ീസന്റ഼മ഼റ്റർ. ീതഺഴ഻ലഺള഻േളുീെ 
അഭ഻പഺയത്ത഻ൽ ുതഺട് ീവട്ട഻ ത഼റ്റന്ഫുൽ നെത്തഺൻ അത഻ന്ീറ 
അര഻േ഻ലഽള്ള വ഼ട്ടുേഺർ അവർക്ക് അെഽത്ത പഺവശൿം ീതഺട്ട് ീവട്ടണം 
എന്ന് പറഞ്ഞ് ത഼റ്റന്ഫുൽ എലലഺം പറ഻ച്ചു േളഞ്ഞഽ 

 

ReplyForward 

അൺ്കിൽഡ് ലബർ ഓഫ് െലഫ് ൄരോജക്സറ്റ്  
 
1. ശോന്തമ്മ രുത്തൻൄവളി , K-319, 356922. 

         മസ്ുെഺള഻ൽ 90ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽദ഻നം ലഭ഻ക്കഽേയഽം എം 
ബഽക്ക഻ൽ 24,390 രാപ ുവതനമഺയ഻ നൽേ഻യതഺയഽം േഺണ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  
 
2.സോഫിയ  െോണിൄവളി  K-323, 356929. 

      90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
3.ശോന്ത, കുറുെമ്മോൄവളി  K-340, 356979. 

        90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
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4.സിജ, മനസനിലയം K-346, 356991 

            90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
5.ഓമന, മഠത്തിൽൄവളി, K-318, 356920 

            90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
  
6.ജൿോതിലക്ഷ്്മി , കോർത്തിക നിവോ്, K-341, 356981 

            90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
7.രശ്മി, അമൃതഭവൻ, K-321, 356926 

           90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു.  
 
8.അമ്പിളി, രുൄത്തൻ ൄവളി, K-549, 360439 

          90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
9.ലളിത, കോമത്തുൄവളി, K-362, 357024 

          90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
10. ബീന രുതുരോടിയിൽ K-331, 356969 

          90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
11.സജിത രുളിന്തുരുത് , K-332, 356970 

           90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു 
 
12.ഉഷ രുൄത്തൻ രുരയ്ക്കൽ, K-322, 356928 

           90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
13.സുമ അറുഗോൄവളി, K-342, 356983 

           90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
14.്മിതമോൾ ൄവളിയിൽ , K-345, 356990 

          90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
15.സന്ധൿോ നികർത്തിൽ  K-588, 374494 

           90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
16. ഓമന  ൄതക്കമറ്റത്ത്, K-574, 374116 

            90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
 



21 
 

17. രഭോവതി രഭോനിലയം, k-575, 374117 

             90 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 24390 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു. 
 
18. ഇന്ദിരോ കെത്തിൽ രറമ്പ് K-576, 374119 

             86 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ലഽം ുവതനമഺയ഻ 23,306 രാപയഽം ലഭ഻ച്ചു 
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ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് ന഻യമ പേഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് ലഭ഻ുക്കെ ീതഺഴ഻ല഻െ 
ീസാേരൿങ്ങളഺയ തണൽ, പഥമ ശഽശാഷ േ഻റ്റ്, േഽെ഻ീവള്ളം എന്ന഻വ 
ീതഺഴ഻ല഻െങ്ങള഻ൽ േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേരം ന഻ലയ഻ൽ 
പ഻ര഻വ് എെഽത്ത് ഇത്തരം സാേരൿങ്ങൾ ഉറന്ഫഺക്കഽന്നഽ.  

100 ീതഺഴ഻ൽ  ദ഻നങ്ങൾ  ീെയ്തത഻ന്ീറ ുബഺണസ് തഽേ ഇതഽവീരയഽം 
ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. പണ഻യഺയഽധങ്ങളുീെ വഺെേ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷങ്ങളഺയ഻ 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ  ആവശൿീന്ഫട്ട ുശഷം 15 ദ഻വസങ്ങൽേഽള്ള഻ൽ  
ീതഺഴ഻ൽ  ലഭൿമഺേഽേുയഺ, ുവതനം ലഭ഻േഽേുയഺ ീെയഽന്ന഻ലല. ീതഺഴ഻ൽ 
ആവശൿീന്ഫട്ടത഻നഽള്ള രസ഼ത് രഽ ഫയല഻ലഽം േഺണഺൻ േഴ഻ഞ്ഞ഻ലല. 
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നിരീക്ഷ്ണങ്ങളും കൄെത്തലുകളും  

ുജഺബ് േഺർഡ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ ുജഺല഻ ീെയ്തതഽം ുവതനം 
ലഭ഻ച്ചതഽമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ുരഖീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. പഺസ് ബഽക്ക് േിതൿമഺയ഻ 
പത഻ന്ഫ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.     

എലലഺ പവർത്ത഻സ്ഥലത്തഽം സ഻റ്റ഻സൺ ഇൻഫർുമഷൻ ുബഺർഡ് 
ഉെഺയ഻ര്ന്നഽ. 

മാന്നഽ വർഷം തഽെർച്ചയഺയ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾക്ക് വർഷത്ത഻ൽ 100 ദ഻വസം 
ീതഺഴ഻ൽ ലഭൿമഺേഽന്ന തരത്ത഻ൽ 3 വർഷം പര഻പഺലനം നൽേ഻യഺണ് 
ഫലവിക്ഷ ൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻ന്ഫ഻ക്കൽ പവർത്ത഻േൾ നെത്തഽന്നത്.  
വ഻വ഻ധയ഻നം ഫലവിക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപ഻െ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ലാീെ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ 
ഫലങ്ങൾ വരഽം തലമഽറയ്ക്കഽം ലഭൿമഺേഽം.  ഇത഻ലാീെ മണ്ണ഻ുലക്ക് ജലം 
എത്തഽന്നത഻നഽം അരര഼ക്ഷത്ത഻ീല ഒക്സസ഻ജൻ വർദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽം 
േഴ഻യഽം. ഇുതഺീെഺന്ഫം വൿതൿസ്തമഺയ പവർത്ത഻േൾ നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽം 
(ുതഺട് ആഴം ോട്ടൽ, ക്ഷ഼രേർഷേർക്ക് ത഼റ്റന്ഫുൽ േിഷ഻) ശമ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  

  

ഫലവിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപ഻െ഻ന്ഫക്കൽ പവർത്ത഻േള഻ൽ സ്ഥലപര഻മ഻ത഻ക്കഽം 
തഺഴ്ന്ന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽം അനഽുയഺജൿമഺയ തരത്ത഻ലഽള്ള വിക്ഷങ്ങൾ 
ീതരീഞ്ഞെഽക്കഽന്നത഻ൽ വ഼ഴ്ന്െ സംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുെ്.  േഽറച്ച് സ്ഥലത്ത് ോെഽതൽ 
വിക്ഷൂതേൾ നട്ടുപര഻പഺല഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നതഺയ഻ േീെത്തഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇത് 
ീെെ഻േളുീെ ശര഻യഺയ വളർച്ചക്ക് തെസ്സം ന഻ൽക്കഽന്നഽ. പസ്തഽത 
പവർത്ത഻യ഻ൽ ശര഻യഺയ വളപുയഺഗം നെത്തഺൻ േഴഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. 
ീതഺഴ഻ലഺള഻േൾ സേരം ൂേയ്യ഻ൽ ന഻ന്നഽം പണം പ഻ര഻ച്ച് ീെെ഻േൾക്ക് വളം 
നൽുേെ അവസ്ഥയഺണഽള്ളത്.  ീേഺെഽം വരൾച്ചയ഻ലഽം മസ്റ്റുറഺൾ ഇലലഺത്ത 
സമയങ്ങള഻ലഽം വറ്റ഻ വരെ േഽളങ്ങൾ ീവട്ട഻ നട്ടു വളർത്ത഻യ 
ഫലവിക്ഷൂതേൾ വ഻ഷരഹ഻തമഺയ ഫലങ്ങൾ നൽേഽീമന്ന് പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 
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ഗ്രാമസഭ മിനുട്സ്  

കഞ്ഞ഻ക്കഽഴ഻ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് വഺർഡ് 2  ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് ഗഺമസഭ      

19/ 11 /2019  10.30  മഽതൽ   തഽുേ  പറമ്പ഻ൽ  ചര  ബഺബഽവ഻ന്ീറ  
വസത഻യ഻ൽ നടന്നഽ. ഗഺമസഭയ഻ൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻യഺയ ശ഼മത഻ ജയശ഼ 
അധൿക്ഷത വഹ഻ച്ചു. ഈശവര പഺർത്ഥനുയഺടഽകാട഻ ആരംഭ഻ച്ച ുയഺഗത്ത഻ന് 
വഺർഡ് ീമമ്പർ സഽധഺ സഽുരഷ് സവഺഗതമഺശംസ഻ച്ചു  NREGA  ജ഼വനക്കഺർ, 

ുമറ്റുമഺർ, 120 ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ എന്ന഻വർ പീെടഽത്തഽ.  

1/10/2019 മഽതൽ 31/3/2019 വീര പാർത്ത഼കര഻ച്ച  40 പവർത്ത഻യഽീട ഫയൽ 
ഫ഼ൽഡ് പര഻ുശഺധനയ഻ീല കീേത്തലഽകൾ റ഻ുസഺഴ്സ് ുപഴ്സസൺ മഺർ 
അവതര഻പ്പ഻ച്ചു. ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽ നടപ്പഺക്കഽന്ന ുസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് 
ീനക്കഽറ഻ച്ചും  ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ന഻യമ പകഺരം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾക്ക് 
ലഭ഻ുക്കേ 10 അവകഺശങ്ങളും വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു. 

കരട് ഓഡ഻റ്റ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ വഺർഡ് രേ഻ൽ ീതഺഴ഻ല഻ന് അുപക്ഷ഻ച്ചത഻ന്ീറ 
ൂകപറ്റു രസ഼ത് ച഻ല ഫയലഽകള഻ൽ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ലല. ീതഺഴ഻ല഻ട  
സൗകരൿങ്ങീളലലഺം തീന്ന ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. തഽടർന്ന് ഫയല഻ലഽം  ഫ഼ൽഡ഻ലഽം 
കീേത്ത഻യ കഺരൿങ്ങൾ ഗഺമസഭ വ഻ശദമഺയ഻ത്തീന്ന ചർച്ച ീചയ്തഽ.  

  

പപാതു ചർച്ചയിൽ പപെടുത്ത പതാഴിലാളികൾ: 

 1)ൂഷലജ: ീതഺഴ഻ൽ ബഽക്കഽകൾ അപാർണ്ണമഺയത഻ന്ീറ  വ഻ശദ഼കരണം 
നൽക഻.  

 2)ശഺന്തകഽമഺര഻: കാല഻ കിതൿമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല നട്ടുപ഻ട഻പ്പ഻ച്ച ൂതകൾ 
ുമഺഷണം ുപഺയ഻ട്ടുേ് 

3) സ഻മ഻ : ൂതകൾ പളയത്ത഻ൽ നശ഻ച്ച഻ട്ടുേ് 26 ുപർക്കഽം കാട഻ 36 ദ഻വസം 
ആണ് ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ച്ചത് 

4) വ഻ലസ : ുമറ്റുമഺർക്ക് കാടഽതൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുേ് ീതഺഴ഻ലഺള഻ 100 പണ഻ 
ീചയ്യുുമ്പഺൾ  ുമറ്റുമഺർ   200 പണ഻ ീചയ്യുന്നഽ 

 5)ീറജ഻ : ുവതനം ഈ വർഷം കാട്ട഻ക഻ട്ട഻യ഻ട്ട഻ലല. 14 ദ഻വസത്ത഻നഽള്ള഻ൽ 
കാല഻ ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല നാറഽ ദ഻വസീത്ത പണ഻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ഻ക്കണം എന്നഺൽ 
മഺസത്ത഻ൽ 12 ുപഺലഽം ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല .രസ഼ത് ഞങ്ങൾ ുമട഻ക്കഺറ഻ലല.  



25 
 

6)രഺജമ്മ: 36 പണ഻ ീചയ്ത഻ട്ടുേ് എന്നഺൽ കാല഻ ഇതഽവീര ക഻ട്ട഻യ഻ട്ട഻ലല 
ുവനൽക്കഺലത്തഺണ് പഞ്ഞപഽലല് നൽക഻യത്,  ജലലഭൿത ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ,  
നൽക഻യഺൽ ുകഺഴ഻ീയ വളർത്തഺം, പറമ്പ഻ൽ പണ഻ ലഭ഻ക്കണം ക഼ര഻യഽം 
ഉടഽമ്പഽം  വർദ്ധ഻ക്കഽന്നഽ.  

  

ചർച്ചയ്ക്ക് NREGA ഓവർസിയർ നൽകിയ മറുപടികൾ: 

* ജ഻ുയഺ ടഺഗ് ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ്: ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർ തകരഺർ മാലമഺണ് അത് 
ീചയ്യഺൻ സഺധ഻ക്കഺത്തത്.  

 *വളത്ത഻ന്ീറ ബ഻ലല്: ഫയല഻ൽ ഇലല ുബഺർഡ഻ന്ീറ ബ഻ലലു  മഺതമഺണഽള്ളത്. 

*mbook, As no, Ts no- ഇവ ുനഺട്ട് ീചയ്യഺറ഻ലല ഫയലഽകൾ അധ഻കമഺയത഻നഺൽ ഇവ 
പയഺസമഺണ് 

*  ന഻ഷഺ സുന്തഺഷ് ുടഺയ്ലറ്റ് ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് അനഽമത഻ ീകഺടഽത്തഽ. മക്കൾ 
പകഺരം കാല഻യഽം നൽക഻. വർക്ക് യഺീതഺന്നഽം ീചയ്യഺത്തത഻നഺൽ 12000 
രാപ പാർണമഺയ഻ നൽക഻യ഻ലല. 

 *ുജഺബ് കഺർഡ്- ീതഺഴ഻ൽ ബഽക്കഽകൾ കിതൿമഺയ഻ പാർത്ത഼കര഻ക്കണം 

 

BRP സ഼ന  :  NREGA കിതൿമഺയ഻ ുവജ് ല഻സ്റ്റ്, എഫ് ട഻ ഒ.   വ഻ടഽന്നഽേ്. 
ഫേ്  വരഺത്തത഻നഺൽ ആണ്  ലഭ഻ക്കഺത്തത്. അുപ്പഺൾ ഡ഻ല഼റ്റ് ീപയ്ീമന്് 
ലഭ഻ക്ക഻ലല. 

 ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കണീമെ഻ൽ ുരഖഺമാലം ആവശൿീപ്പടണം. രസ഼ത് ുചഺദ഻ച്ച 
ുമട഻ക്കണം വൿതൿ്തമഺയ ീതഺഴ഻ലഽകൾ ആവശൿീപ്പടണം, ആവർത്തനം 
പഺട഻ലല ുനഺക്ക഻യഺൽ കഺണഺവഽന്ന തരത്ത഻ൽ ഉള്ള ീതഺഴ഻ലഽകൾ ീചയ്യണം. 
പദ്ധത഻ ആസാതണം ീചയ്യുുമ്പഺൾ ശദ്ധ ീചലഽത്തണം. ഏീറ്റടഽക്കഺൻ പറ്റുന്ന 
പവർത്ത഻കീള കഽറ഻ച്ച് നലല അറ഻വ് ുവണം 

 വളത്ത഻നഺയഽള്ള  പണപ്പ഻ര഻വ് റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ സാച഻പ്പ഻ുക്കേത഻ലല.  അത് 
അവർ ഗാപ്പ഻ന്ീറ ആവശൿത്ത഻നഽ ുവേ഻ ീചയ്തതഺണ്. കറേ് ചഺർജ് 
പണം ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് പദ്ധത഻യ഻ൽന഻ന്ന് ലഭ഻ക്ക഻ലല. ബ഻ൽ  പകഺരം മഺതം 

വളത്ത഻ന്ീറ തഽക നൽകഺൻ സഺധ഻ക്കഽള്ളൂ.  
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AE സഽജ഻ : പണം മഽടുക്കേ ആവശൿമ഻ലല ൂതകൾ കഽറഞ്ഞഺൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട എണ്ണം കഽറയ്ക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽകയഽള്ളൂ. ചഺണകം 
വഺങ്ങ഻യീതഺീക്ക  കാട്ട഻ുച്ചർക്കഺം. 

ഓവർസ഻യർ : ൂലഫ് പദ്ധത഻യ഻ൽ ഇര഻രക്ക് 86 ദ഻വസീത്ത ീതഺഴ഻ൽ 
നൽക഻ ഉള്ളൂ ബഺക്ക഻ ുവീറ ീതഺഴ഻ൽ നൽകഽകയഺയ഻രഽന്നഽ. ീതഺഴ഻ല് 
സൗകരൿങ്ങൾ ൂവകഺീത എലലഺയ഻ടത്തഽം എത്ത഻ക്കഺനഽള്ള ഏർപ്പഺടഽകൾ 
ീചയ്തഽ വരഽന്നഽേ്. 

* ുമറ്റ് മഺരഽീട പശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ ചർച്ച ീചയ്യുന്നഽേ് 

* ആയഽധ വഺടക ഷഺർപ്പണ഻ങ്  ചഺർജ് ആയ഻ ഇുപ്പഺൾ നൽക഻വരഽന്നഽേ്. 
ുറഺഡ് പണ഻ീക്കഺീക്ക നൽകഽന്നഽേ്. 

* ുവതനം  4 സംസ്ഥഺനങ്ങൾക്കഺണ് കാട്ട഻ ക഻ട്ടഺത്തത് 500 രാപയഺണ് ുകരളം 
ുചഺദ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. അത് ുകര ഗവൺീമന്് ത഼രഽമഺനത്ത഻ന് 
അനഽസര഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കഽം. 

* ജനക഼യമഺയഺണ് പവിത്ത഻കൾ നടത്തഽന്നത് പണം പഞ്ചഺയത്ത് തലത്ത഻ൽ 
പ഻ര഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. അത഻ൽ പഞ്ചഺയത്ത഻ുനഺ  ഉുദൿഺഗസ്ഥർുക്കഺ യഺീതഺരഽ  വ഻ധ 
ബന്ധവഽമ഻ലല.  

ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ: ഞങ്ങൾ ഗാപ്പ഻ന്ീറ ആവശൿത്ത഻നഺണ് പണം 
എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടീപ്പട്ട ൂതകൾ  പഽന 
സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ീതഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽം ുവേ഻ മഺതമഺണ്. 

 

ത഼രഽമഺനങ്ങൾ 

  1)പഥമ ശഽശാഷ ക഻റ്റ് എലലഺ ൂസറ്റ഻ലഽം എത്ത഻ക്കഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ചു 

2) ീതഺഴ഻ൽ ബഽക്കഽകൾ കിതൿമഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നത഻നഽം പഺ് ബഽക്കഽകൾ 
പത഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഽം  ന഻ർുേശം നൽകഽവഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ചു. 

 

കിതജ്ഞതുയഺീട  ുയഺഗം അവസഺന഻ച്ചു. 

 


