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നോഷ്യൽഓഡ്ളിറ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/3/2019
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ആമുഖം



ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവില് വന്ന

പദ്ധതിയരാണ് മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി.ഇനരയില് ഗ്രാമീണ ്ജനങ്ങളുലെ

ലതരാഴില് ലെയുവരാനുള്ള അവകരാശല്തെ സ്യംരകിചു നിര്തെുന്നതിനു മവണി 2005

ലസപ്റ്യംബര അഞരാ്യം തീയതി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം പരാരെലമന്

പരാസരാകി.2006 ലെഗബുവരി 2 ന് ഈ നിയമ്യം രരാ്ജര്തെ് നിെവില് വന്നു.മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ല് നമുലെ രരാ്ജരല്തെ എലരാ ്ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ

മമഖെകള് ഈ നിയമ്തെിലന പരിധിയില് വന്നു .ഓമരരാ

ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യംഒരു സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം നൂറ് ്ിവസല്തെ അവി്ഗ്ധ

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് ആവശരരാധിഷ്ിതമരായി ഗപ്രാന്യം ലെയുന്നമതരാലെരാപ്യം

ഗപകൃതിവിഭവ പരിപരാെനവുമരായി ബന്ധലപട്ട ലപരാതു ആസ്ികളു്യം ്ുരബെ

്ജനവിഭരാ്ങ്ങള്കരായി ഈെുറതു്യം ്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം ഉല്പരാ്നകമവുമരായ

ആസ്ികളു്യം സൃഷികുകയരാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ മുഖരെകര്യം . നിയമ മഭ്്തി

വരു്തെി ‘മഹരാതരാ്രാന്ധി’ എന്ന വരാക് 2009 ഒക്മെരാബര 2 നുമ്ശീയ ഗ്രാമീണ

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്തെിലന ആര്യംഭ്തെില് കൂട്ടി മെരകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്.100

ശതമരാന്യം ന്ര ്ജനസ്യംഖര ഉള്ള ്ജിലകള് ഒഴിലക രരാ്ജരല്തെ എലരാ ്ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത

നിയമ്തെിലന പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്.നിയമ്തെിലന ആവശരകതക്

അനുപൂരകമരായി എലരാ സ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ്

നിയമ പദ്ധതി വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുണ്.നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം

കരാെരാകരാെങ്ങളില് വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള് സ്യംസരാന പദ്ധതിയിെു്യം

വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധത്ളിയുസടേവ്ളിനേഷതകള്

റ്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാള്കു്യം പദ്ധതിയില്പങരാളിയരാകരാ്യം

1. സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

2. പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരര

വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുന്ണന

3. ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ

സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്തലന്ന ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യം

ആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

4. കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവരഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്



5. ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

6. സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

7. കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

8. നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

9. ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

നോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്റ്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്

നെപിെരാകുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല് ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന്

നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം വകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു.പദ്ധതി ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം

ലപരാതു ധന്യം ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്നപരസരവു്യം

സ്വതഗനവുമരായ പരിമശരാധനയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് അഥവരാ

സരാമൂഹരപരിമശരാധന.ലതരാഴിെുറപ് നിയമ ഗപകരാര്യം വരഷ്തെില് രണു ഗപരാവശര്യം

മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭകള് എലരാ വരാരഡിെു്യം കൃതരമരായി

നെമ്തെണതരാണ്.യഥരാസമയ്യം നെകുന്ന സരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ സുതരാരരത

ഉറപു വരു്തെരാനു്യം കരാരരകമത വരദ്ധിപികുന്നതിനു്യംസ്്ഭരണ്യം

ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യം ശരിയരായ രീതിയില്

െിെവഴിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം ഈ പണ്യം െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം

കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം പദ്ധതിയുലെ ്ുണമഭരാകരാകളുലെ ്ജീവിത്തെില്

്ുണകരമരായ മരാറങ്ങള് ഉണരായിട്ടുമണരാ എന്നു്യം സരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ

കലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

നോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്കപകക്ളിയ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെി െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന

എന്നിവലയ അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന രീതി അവെ്യംബിചരാണ് ഈ റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ്

ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര



എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല് ഓഡിറ്,മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗപവര്തെനങ്ങള്

എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞ ആറു മരാസ്തെില് ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെ െയെുകള്, 7

ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐഎസ്എന്നിവപരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെി ഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള്പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര കണു

ആവശരമരായവിവരങ്ങള്മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെ വരാരഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില് കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ മപരാരരായ്മകള്

എന്നിവ െരച ലെയുക .

 െീല്ഡ് ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയല് പരിമശരാധനയുലെയു്യം

അെിസരാന്തെില്കരെ് റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.

 അതരാത് വരാരഡില് ഗ്രാമസഭ വിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയ കരെ് റിമപരാരട്ട്

ഗ്രാമസഭയില്അവതരിപികുക .



പനമുകാട് നനാർത് (വാർഡ്-1)

േജ്ജീവസതാഴ്ളിലാള്ളികൾ :

Sl.No.
സതാഴ്ളിൽകാർഡ്

നമർ
നപര് വ്ളിഭാഗം സതാഴ്ളിൽദ്ളിനങ്ങൾ

1 KL-08-003-004-001/1 െഗ്ദ്രന OTH 66

2 KL-08-003-004-001/100 സബീന SC 74

3 KL-08-003-004-001/104 രരാമ്ജശ്വരി വത്സെന OTH 69

4 KL-08-003-004-001/106 അനിരുദ്ധനഎ്ജി OTH 90

5 KL-08-003-004-001/109 സുഭരാഷിണിഏലക OTH 67

6 KL-08-003-004-001/111 മരാഷ മ്ജരാസെ് OTH 65

7 KL-08-003-004-001/114 പുഷ്പ ഉ്തെമന OTH 95

8 KL-08-003-004-001/122 കെ്ജുതുളസി്രാസ് OTH 73

9 KL-08-003-004-001/126 രരാ്ജമ ്ിവരാകരന OTH 91

10 KL-08-003-004-001/129 സബീനബരാബു OTH 89

11 KL-08-003-004-001/130 ഷീെഎഎ OTH 28

12 KL-08-003-004-001/134 ബീന മസവരര OTH 74

13 KL-08-003-004-001/136 കനകരാ്യംബിക OTH 53

14 KL-08-003-004-001/137 മമഴ്ി മപരാള് OTH 37

15 KL-08-003-004-001/138 സൗമിനി രരാ്ജപന OTH 11

16 KL-08-003-004-001/140 സുമകിമഷരാര OTH 40

17 KL-08-003-004-001/142 മിനി മഡവിഡ് OTH 56

18 KL-08-003-004-001/145 ഷീബ ഗെരാനസിസ് OTH 100

19 KL-08-003-004-001/156 രമ.പി.എസ് OTH 93

20 KL-08-003-004-001/157 രതീഷഅ്ജയന OTH 52

21 KL-08-003-004-001/16 ഗപിയ്യംവ് പി ലക OTH 55

22 KL-08-003-004-001/162 ഷീെ മ്വി OTH 38

23 KL-08-003-004-001/164
ഷനിത

സുബഗഹമണരന
OTH 64

24 KL-08-003-004-001/17 ലെലപനഎഎസ് OTH 76

25 KL-08-003-004-001/170 മിനിഅര്ജുനന OTH 100

26 KL-08-003-004-001/18 ഗശീമ്വി നെരരാ്ജന OTH 97

27 KL-08-003-004-001/19 മമരാളി മ്ജരായി OTH 89

28 KL-08-003-004-001/20 വള്ളിഅനില് SC 73

29 KL-08-003-004-001/21 തങനമെശന SC 71

30 KL-08-003-004-001/24 ഷീെ മുരളീധരന OTH 55

31 KL-08-003-004-001/27 ഏെീശ്വ മെരാനന OTH 50

32 KL-08-003-004-001/3
മബബിഅനില്കുമരാര

ബി ലക
OTH 55

33 KL-08-003-004-001/30 ഷിബി രരാ്ജു OTH 54
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http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/130&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=NonE7sn3WnE6eCk7o32yVQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/130&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=NonE7sn3WnE6eCk7o32yVQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/130&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=NonE7sn3WnE6eCk7o32yVQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/130&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=NonE7sn3WnE6eCk7o32yVQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/130&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=NonE7sn3WnE6eCk7o32yVQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/130&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=NonE7sn3WnE6eCk7o32yVQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/130&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=NonE7sn3WnE6eCk7o32yVQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/130&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=NonE7sn3WnE6eCk7o32yVQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/134&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bzl/T15GkCV2NJfX7HbNdw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/136&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0naLV4B+RTW2ZzZ6e/7ZoA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/137&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=s56Zj+sJS0G4zZXgwayk8g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/138&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=JNfADzo8Fhgvmpl9Y5bg1Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/140&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=R7+yvhvFvreVzItM8NvIvQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/142&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=DEESvsV2jItpMFc45cDbgA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/145&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=QvJSaqFt4HHHevc8kQMFWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/156&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ACzPIV5a0YO7FZHone9LUg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/157&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=eioa6biiN19uGdfLUNt8IA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/16&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=So9jwpZdHrRErNbB7wi2nA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/162&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ChKJeB48wEJY2FDYO7A8Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/164&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=3VpPuWlKRmBmB8q/vWaHLA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/17&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=LskCTvvMJry7Iq5BdDXV9w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/170&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=F9EHfWcyWtaRQlTcvpWA+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/18&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=ezTSXnunV/eJTnhX4QgYzQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/19&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=TSQsVtzXHXWGI/3pcOS2iA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/20&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=OKrcg2cz4mg4bhMcb+9r1A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/21&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=rgisvjWAbo7zkrXaZJ754Q
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/24&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=RlbntJfpYjwMx+FVrMM0DA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/27&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=qXqsI1Dixvt9vhV4s1rmlg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/3&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=8B98rpD9SGFLVIiU+mEwoQ
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34 KL-08-003-004-001/32 റരാണി മ്ജരാസി OTH 54

35 KL-08-003-004-001/33 ഉര്വ്വശി പിഎസ് OTH 48

36 KL-08-003-004-001/35 സുരഭി കമെശന OTH 60

37 KL-08-003-004-001/39 മണിെഗ്ദ്രമസനന OTH 16

38 KL-08-003-004-001/40 സതിസി പി OTH 49

39 KL-08-003-004-001/41 സു്ജരാതവി പി OTH 57

40 KL-08-003-004-001/42 മസരാമമശഖരനപിഎ്യം OTH 51

41 KL-08-003-004-001/43 കര്ണ്ണകി മുരുകന OTH 53

42 KL-08-003-004-001/44
സരാരരാഭരായ്

കകെരാസ്രാഥ്
OTH 39

43 KL-08-003-004-001/46 ്ിരി്ജ പങ്ജരാകന OTH 52

44 KL-08-003-004-001/47 രരാധ ഋഷിമകശന OTH 43

45 KL-08-003-004-001/49 വത്സെശശിധരന OTH 42

46 KL-08-003-004-001/51 മബബി മരാതരൂ OTH 27

47 KL-08-003-004-001/53 ്ിരി്ജസഹമ്വന OTH 52

48 KL-08-003-004-001/55
അല്മെരാനസആനണി

(ഷീബ)
OTH 33

49 KL-08-003-004-001/56 കെസി ലസബരാസരന OTH 51

50 KL-08-003-004-001/57
രരാമ്ജശ്വരി

വിമല്കുമരാര
OTH 35

51 KL-08-003-004-001/58 ശിവകെ ഉ്ണ്ണി OTH 52

52 KL-08-003-004-001/63 ആനണിഎല്ജ OTH 96

53 KL-08-003-004-001/65 ഉഷബരാബു SC 76

54 KL-08-003-004-001/66 മറരാസിആനണി OTH 96

55 KL-08-003-004-001/67 റീന മസവരര OTH 96

56 KL-08-003-004-001/71 സീതശശിധരന OTH 83

57 KL-08-003-004-001/72 മ്വ്രാസനപിഎ്യം OTH 93

58 KL-08-003-004-001/74 ്ീതഹരിഹരന OTH 32

59 KL-08-003-004-001/75 നരമ് ്യരാന്ദ്രന OTH 99

60 KL-08-003-004-001/76 ല്ജസി മ്ജരാസെ് OTH 95

61 KL-08-003-004-001/77 അ്ജിത ഉ്ണ്ണികൃഷ്ണന OTH 87

62 KL-08-003-004-001/78
കരാര്തെരരായനി

കുഞ്ഞികൃഷ്ണന
OTH 88

63 KL-08-003-004-001/80 മിനി ഗപസരാ്് OTH 89

64 KL-08-003-004-001/83 എല്സി മ്ജരാസെ് OTH 75

65 KL-08-003-004-001/86 പിബിസരള OTH 64

66 KL-08-003-004-001/87 ബി്ദ്രു വിശരാര്ന OTH 28

67 KL-08-003-004-001/88 സരാറ മ്വസി OTH 92

68 KL-08-003-004-001/90 സിന്ധുഅ്ജിത് OTH 100

69 KL-08-003-004-001/92 സുധരമണിതിെകന OTH 19

70 KL-08-003-004-001/93 ്ജയഗശീ പതനരാഭന OTH 73

71 KL-08-003-004-001/94 സരസ്വതിസരസന OTH 4

72 KL-08-003-004-001/95 തുളസിഎ്യംആര OTH 93
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http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/80&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=Dg5Kuxegnvg6kqcEAhWLcQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/80&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=Dg5Kuxegnvg6kqcEAhWLcQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/80&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=Dg5Kuxegnvg6kqcEAhWLcQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/80&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=Dg5Kuxegnvg6kqcEAhWLcQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/83&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=XWBY460oZNInW7nbE225gA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/86&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=BZgEFs88pTpVmw/iILdwAQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/87&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=wR5RBgsmphzXuC/4CBr9og
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/88&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=pGFjoc4pGDpBd7+ZjNT1wQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/90&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=0gdraVvYMlVqXhQW/eMVUw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/92&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=zRD0CSRwHj86iZfyrX3/Rg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/93&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=bAKAUrRsMEroarmneI9RuQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/94&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=vNh0EcZB9om/Z1Wp9D8gCA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/95&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=itFTfMtTmaVCR7y3IrruBg


73 KL-08-003-004-001/96 പുഷ്പവലി OTH 78

74 KL-08-003-004-001/98 മണി ഗപതരാപകുസുമന OTH 41

വ്ളിവ്ളിധ ഘട്ടങ്ങള്ളിലുള നോഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ് പര്ളിനോധനയ്ളിൽ

കസണത്ളിയവസ്ുതകൾറ്

സതാഴ്ളിലാള്ളികളുസട10 അവകാേങ്ങൾ-അവകാേ അധ്ളിഷ്്ളിത

ന്ളിര്ജീക്ഷണങ്ങൾറ്

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള് ഉറപു

വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ വസ്ുതകള് െുവലെ

മെരകുന്നു.

1. സതാഴ്ളിൽകാർഡ്ളിനായ്ളി അനപക്ഷ്ളികുവാനും 15 ദ്ളിവേത്ളിനകം

ലഭ്ളികാനുമുളഅവകാേം (സഷഡ്യയൂൾ 2)

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ

പതിച ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്.

അതിനുള്ള മെരാമട്ടരാഅവരസ്വന്യം ലെെവിെരാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

2. സതാഴ്ളിൽ ആവേ്യസപ്പടാനും 15 ദ്ളിവേങ്ങൾകുള്ളിൽ ലഭ്ളികുവാനുമുള

അവകാേം.

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെലരാ്യംഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം കരാണുവരാനസരാധിചു. ലതരാഴില്

ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു നല്കിയ രസീമതരാ മറ് മരഖകമളരാ െയെുകളില്

കണിരുന്നില.

3 .15 ദ്ളിവേത്ളിനകം സതാഴ്ളിൽ ലഭ്ളിച്ളിസല്ലങ്ളിൽ സതാഴ്ളില്ളില്ലായ്മ നവതനം

ലഭ്ളികുവാനുളഅവകാേം (സേക്ഷന് 7 ,8 , 9 ).

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില് ആ്രല്തെ 15

്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെില് ഒന്നു്യം തുെരന്ന് 100 ്ിവസ്യം വലര മവതന്തെിന്ലറ

പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ്.

െയല് പരിമശരാധനയില് നിന്നു്യം മനസിെരാകിയതനുസരിച് അമപകിച15

്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില്െഭികുന്നുണ്.

4 .ഏസറടുനകണ കപവർത്ളികൾആേയൂകതണം സെയുവാനുളഅവകാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/96&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=+S15500BwsrLB3ADs2lJIw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-001/98&village_code=1608003004001&fin_year=2018-2019&Digest=xP/6pCsvkNhNZdv+3TA1wg


നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ്

ഇതിനുള്ളഅവസര്യംെഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള് അറിയികുകയുണരായി.

ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകള്

നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5 . താമേസ്ഥലത്ളിസ്റെ 5 ക്ളിനലാമ്ജീറർ െുറളവ്ളിനുള്ളിൽ സതാഴ്ളിൽ

ലഭ്ളികുവാനും ലഭ്ളിച്ളിസല്ലങ്ളിൽ കയൂല്ളിയുസട 10% അധ്ളികമായ്ളി

ലഭ്ളികുവാനുമുളഅവകാേം (സഷഡ്യയൂൾ - 2 , പാരകഗാഫ് 20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിന്ലറ 10 %അധികകൂെി െഭികുവരാന ലതരാഴിെരാളിക്

അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില്

തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി ലെയുന്നത്.

6 . കുട്ളിസവളം ,തണൽ, കപാഥമ്ളികേുകേയൂഷക്ളിറ്, സതാഴ്ളിലാള്ളികനളാസടാപ്പം

അഞ്ളിൽ അധ്ളികം കുട്ട്ളികൾ കപവർത്ളി സ്ഥലതുസണങ്ളിൽ അവസര

നനാകാനായ്ളി ആയ (കകഷ)് തുടങ്ങ്ളിയ കപവർത്ളി സ്ഥല േ്പൗകര്യങ്ങള്റ്കുള

അവകാേം. (സഷഡ്യയൂൾ 2 , പാരകഗാഫ് 23-28)

പട്ടിക 2 ഭരാ്്യം 23 ഗപകരാര്യം ഗപവര്തെി സെ്തെുകുെിലവള്ള്യം,തണല്, ഗപഥമ ഗശുഗശൂഷ

കിറ് , 5 വയസില് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ മസവന്യം എന്നിവ നിയമ്യം

അനുശരാസികുന്നു .

7.േർകാർ കപഖ്യാപ്ളിച്ളിട്ടുള കയൂല്ളി ലഭ്ളികുവാനുളഅവകാേം.(സേക്ഷന് 3

(2),6, sch 2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8.സതാഴ്ളിൽ സെയറ്്ത്റ്15 ദ്ളിവേത്ളിനകംകയൂല്ളി ലഭ്ളികുവാനുളഅവകാേം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭികണ്യം എന്നരാണ് ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം

അനുശരാസികുന്നത് . ആക്് ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ് .

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം സമയ ബന്ധിതമരായി കൂെി

െഭികുന്നില എന്ന് അറിയുവരാന സരാധിചു. ലതരാഴില് പൂര്തെിയരായതിനു മശഷവു്യം

മവതന്യം െഭികുന്നതില് ഏലറ കരാെതരാമസ്യം ഉള്ളതരായി അറിയികുകയുണരായി. 100

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്തികഞ്ഞവരകുെഭരമരായ 1000 രൂപ െഭിചതരായിസൂെിപിചു.

9.15 ദ്ളിവേത്ളിനകം കയൂല്ളി ലഭ്ളിച്ളിസല്ലങ്ളിൽ നഷ്ടപര്ളിഹാരം ലഭ്ളികുവാനുള



അവകാേം (സേക്ഷന്3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചിലലങില്

മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യംനിരകില് അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ്.

10. പരാത്ളികൾക് േമയ ബന്ളിതമായ്ളി പര്ളിഹാരം ലഭ്ളികുവാനും

മഹാതാഗാന്ളി നദേ്ജീയ കഗാമ്ജീണ സതാഴ്ളിലുറപ്പ് പദ്ധത്ളിയ്ളിൽ സെലവു

വരുന്ന തുകയുസട തൽേമയ ോമയൂഹ്ളിക പര്ളിനോധന നടതുവാനുള

അവകാേം(സേഷന്19, &സേഷന്17( 2))

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയില് ലെെവ് വരുന്ന തുകയുലെതല്സമയ

സരാമൂഹിക പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനുള്ളഅവകരാശ്യം (ലസകന 19 , 17 ( 2)).ലസകന

19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം ഉണരാമവണതരാണ്

.ഏഴു ്ിവസ്തെിനുള്ളില് പരരാതികരാരലന അതു അറിയികുകയു്യം മവണ്യം.

അതുമപരാലെ തലന്ന തുെരചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം അതില്

പങരാളികള്ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ് .

കപവർത്ളി ഫയലുകളുസട പര്ളിനോധനവ്ളിവരങ്ങൾ

11 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കുവിമധയമരാകിയത്.

കകമ

നമർ

കപവർത്ളിയുസട നപര് കപവർത്ളി നകാഡ്

1.

ബസ് സരാനഡിനു പെിഞ്ഞരാറ് മുതല്

അെിമപറമ്പുവലരനെപരാതപുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003004/FP/308127

2. പ്തെരാഴ പറമ്പിന് സമീപമുള്ള നെപരാത

പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003004/FP/308126

3. വിഷ്ണുമരായ അമ്പെ്തെിനു സമീപ്യം നെപരാത

പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003004/FP/349117

4. ശ്മശരാന്യം മറരാഡിനു സമീപമുള്ള നെപരാത

പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003004/FP/349116

5. കട്ട നിരമരാണ്യം 1608003004/AV/258054

6. കട്ട നിരമരാണ്യം 1608003004/AV/258053

7. സുഗബമണരസ്വരാമി മകഗത്തെിനു സമീപ്യം

മുതല്കിഴമകരാട്ട് നെപരാത പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003004/FP/308125

8 വരാരഡ് 1 കരാന പുനരുദ്ധരാരണ്യം 1608003004/WH/31956

9 പുന്നക പറമ്പു മുതല് പെകരാെ് ബസ് മസരാപ്

വലരനെപരാതപുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003004/FP/308124

10 തരിശ്ഭൂമി കൃഷികനുമയരാ്ജരമരാകല് 1608003004/LD/323320

11 തരിശ്ഭൂമി കൃഷികനുമയരാ്ജരമരാകല് 1608003004/LD/316908



കപവർത്ളിഫയല്ളിൽ ഉണാനകണ 22 നരഖകൾ

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം

22 മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ് .പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഉണരായിരുന്ന

മരഖകളുലെവിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവർ നപജ്

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെുകളിെു്യം കവര മപ്ജ്

ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാരഷിക മരാസരസരകരൂെര ഗപകരാര്യം കവര മപ്ജില് പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങള് ,്ജിലരാ

,ഗപവര്തെി നെപിെരാകിയ വിവരങ്ങള്,അെങല് തുക ,ആലക െിെവ് ,നെ്തെിയ

തിയതി,മുതെരായവിവരങ്ങള്മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് 11 െയെുകളിെു്യം ആനുവല് മരാസര സരകുെര ഗപകരാരമുള്ള

കവരമപ്ജ് ആയിരുന്നു. ഗപവര്തെിയുലെ മപര്, ലഷല്െ് ഓെ് വരക്, ലെരാമകഷന,

ഇമ്ിലമന്റിങ് ഏ്ജനസി, വരക് കരാറ്റി, ഗപവര്തെി തുെങ്ങിയതു്യം

അവസരാനിചതുമരായ തീയതി, എസിമമറ് തുക,യഥരാരത്ഥ തുക എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു. വിമല്ജ്, പഞരായ്തെ്, മ്രാക്എന്നിവകരാണരാനസരാധിചില.

2.സെക് ല്ളിസ്

വരക് െയെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യം അവയുലെ മപ്ജ്

നമ്പറു്യം മരഖലപെി്തെിയ ലെക് െിസ്െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിചരാല് 11 െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് കരാണരാന സരാധിചു. എന്നരാല്

മരഖകളുലെ മപ്ജ് നമ്പര ഉണരായിരുന്നില. സരാമങതിക വി്്്ദ്ധരുലെ ഒപ്, തീയതി

എന്നിവകരാണരാനസരാധിചില.

3.ആക്ഷന്പാന് നകാപ്പ്ളി

ഗ്രാമസഭ നിരമ്ദേശികുന്ന ഗപവര്തെികള് ലഷല്െ് ഓെ് മഗപരാല്ജക്സ് മെക്

മരാറുകയു്യം അതില് നിന്നു്യം മുന്ണന അെിസരാന്തെില് അതരാത് സരാമ്പ്തെിക

വരഷ്തെില് ആവശരമുള്ള ഗപവര്തെികള് തിരലഞ്ഞെുത് ആകന പരാന

തയരാറരാകുകയു്യം ലെയു്യം. ആകന പരാനില് ഉള്ലപട്ടിട്ടുള്ള ഗപവര്തെി ആമണരാ

ലെയ്ിരികുന്നത്എന്ന് മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത്സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച് 11 െയെുകളിെു്യം ആകന പരാന മകരാപി ഉണരായിരുന്നു. സരാമങതിക

വി്ഗ്ധരുലെ ഒപ് , തീയതിഎന്നിവ ഉണരായിരുന്നില. കവരമപ്ജിെു്യംആകനപരാനിെു്യം

ഒരു മപര് തലന്നയരാണ് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നത്.

4.എസ്ളിനമറ് നകാപ്പ്ളി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന

സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിനലറ അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ



എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്. ഓമരരാ ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ

മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 11 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂരിറില് നിന്നുമുള്ള വിശ്മരായ എസിമമറ്

മകരാപി ഉണരായിരുന്നു. സരാമങതിക വി്ഗ്ധന്ലറ ഒപ്, സീല്, തീയതിഎന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില. ്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള എസിമമറ് മകരാപി ഉണരായിരുന്നില. െീഡ് െിെ്റ്

സമററ്ലമനറ് ഉണരായിരുന്നു. ഇനെരമമഷന മബരാരഡിന് ഉള്ള ലെെവ്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

5.ോനങത്ളികഅനുമത്ളി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം ഓവരസിയര,

അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര ,അസിസന്റ് എഞിനീയര എന്നിവര ഉള്ലപെുന്ന ഒരു

സരാമങതികകമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ് .

പരിമശരാധിച് 9 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂര ഗപകരാരമുള്ള സരാമങതിക അനുമതി

മകരാപിയരാണ് കരാണരാന സരാധിചത്. സരാമങതികവി്്്ദ്ധലന ഒപ്, തീയതി എന്നിവ

കരാണരാനസരാധിചില.അെങല്തുക മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

6.ഭരണാനുമത്ളി

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ് പഞരായ്തെ്

ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില് ഒരു വര്ഷ്യം

നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നല്കുന്ന അ്യം്ീകരാരമരാണ്

ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച് 11 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂര ഗപകരാരമുള്ള ഭരണരാനുമതി മകരാപിയരാണ്

കരാണരാന സരാധിചത്. സരാമങതിക വി്്്ദ്ധലന ഒപ്, തീയതി എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില.അെങല്തുക മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

7.േംനയാജ്ളിതപദ്ധത്ളിവ്ളിവരങ്ങൾ

പരിമശരാധിച 11 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില

8.സതാഴ്ളില്ളിനുനവണ്ളിയുളഅനപക്ഷ

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വരക്െയെിെു്യംസൂകിമകണതരാണ് .,

പരിമശരാധിച 11 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള അമപക കരാണരാന

സരാധിചു. ലതരാഴിെരാളികളുലെ മപര്, ഒപ്, എന്നിവ മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

ലതരാഴിെിനരായി അമപകനല്കിയ തീയതി കരാണുവരാന സരാധിചില. ലതരാഴില് എന്ന്

മുതല് എന്ന് വലര മവണലമന്ന് മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു. . എന്നരാല് അമപക

സ്വീകരിചതിനു മശഷ്യം നല്കിയ രസീതിലന മകരാപിമയരാ മറു മരഖകമളരാ

ഉണരായിരുന്നില.

9.വർക്അനലാനകഷന് നഫാ൦



പരിമശരാധിച 11 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക്

അമെരാമകഷന മെരാ൦കരാണരാനസരാധിചു.

10.ഇ മസർ നറാൾ

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്. ഇതില് മ്രാക്

ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

11 െയെുകളിലെയു്യം മസര മറരാളുകള് പരിമശരാധിചു. എലരാ മസര മറരാളുകളിെു്യം ബി

ഡി ഓ യുലെ ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നുള്ള സീെു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു. എന്നരാല് ഒപ് ലവച തീയതി മരഖലപെു്തെിയതരായി

കരാണരാനസരാധിചില.

പരിമശരാധിച 11 െയെുകളിെു്യം മസരമറരാളില് എ്യം ബുക് നമ്പമറരാ എ്യം ബുക് മപ്ജ്

നമ്പമറരാ ഉണരായിരുന്നില. കട്ട നിരമരാണ്യം 1608003003 /AV/258054 എന്ന ഗപവര്തെിയുലെ

മസര മറരാളില് കട്ട നിരമരാണ്യം W-9 എന്നരാണ് ഗപവര്തെിയുലെ മപര്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

11.സമഷർസമന്റ്ബുക്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള് മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള

അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷരലമനറ് ബുക് . ഇതില് ഗപവര്തെി

ആര്യംഭികുന്നതിനു ലതരാട്ടു മുനപുള്ളഅളവു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച എലരാ െയെുകളുലെയു്യം എ്യം ബുക് െഭിചിരുന്നു.എ്യം ബുകില് ഗപീ

ലമഷരലമനറ് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നില . ഗപവര്തെി നല്കിയ വിശ്ശരാ്യംശങ്ങള്

മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു. പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി , എ ഇ , എന്നിവരുലെ ഒപു്യം ഓെീസ്

മുഗ്യു്യംകരാണരാനസരാധിചു .ഓവരസിയറുലെ ഒപു്യം മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു .

12.സമറ്ജീര്ളിയൽ -ക്ാനറഷന്ഡ്ജീസറയ്ളിൽേ.്

പരിമശരാധിച 2 ഗപവര്തെികു മരാഗതമമ ഇത് ബരാധകമരായിരുന്നുള്ളു. ലമറീരിയെിനു

മവണി നല്കിയ ലെനഡറിലന പഗത പരസര്യം , ലെനഡര നല്കുന്നതിനരായി കൂെിയ

മയരാ്ങ്ങളുലെ മിനുട്് മകരാപി , ലമറീരിയല്നല്കിയ്തെിലന വിശ്്യംശങ്ങള്എന്നിവ

കരാണരാനസരാധിചു .

13.നവജ് ല്ളിസ്

മവ്ജ് െിസ് ലതരാഴിെരാളികള് എഗത ്ിവസ്യം മ്ജരാെി ലെയ്ു എന്നതിന്

അെിസരാനലപെു്തെി അവര്ക് നല്മകണ തുക അതരായത് കൂെി, ആയുധങ്ങള്ക്

ലകരാെുകുന്ന വരാെക, മൂരച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എലരാ്യം കരാണിചു ലകരാണ്

പണ്യംകകമരാറുന്നതിന് മവണിതയരാറരാകുന്ന ഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 11 െയെുകളിെു്യം മസര മറരാളിന് ആനുപരാതികമരായിട്ടുള്ള മവ്ജ് െിസ്



ഉണരായിരുന്നു. കട്ട നിരമരാണ്യം (1608003003/AV/258054) ഗപവര്തെിയുലെ മവ്ജ് െിസില്

ലതരാഴിെരാളിഷീെയുലെ മപര് കരാണരാനസരാധിചില . 5728 മസര മറരാള് ഗപകരാര്യംഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്.എെ് െി ഒ യില് മപര് ഉണരായിരുന്നു .

14.ഫണ് കടാന്സ്ഫർഓർഡർ

ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള മരഖയരാണ്

െണ് ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര.ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവന തുകയു്യം ആരക്

എമപരാള് നല്കി എന്നതിന്ലറ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെുന്ന െണ്

ഗെരാനസ്ഫരഎലരാെയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെലരാ്യംതലന്നെണ് ഗെരാനസ്ഫരഓരഡരകരാണരാനകഴിഞ്ഞു.

15.സമറ്ജീര്ളിയൽവ്പൗചർ,ബ്ളിൽ

പരിമശരാധിച 2 ഗപവര്തെികു മരാഗതമമ ഇത് ബരാധകമരായിരുന്നുള്ളു. ഗപസ്ുത െയെില്

ഈമരഖകരാണുവരാനസരാധിചു

16.റനോായൽറ്ളി നല്്ളിയത്ളിനുളസറേ്ജീത്ളിസ്റെ നകാപ്പ്ളി

പരിമശരാധിച 11 െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.

17.നഫാനട്ടാകഗാഫ് -3ഘട്ടം

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്, ഗപവര്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്, ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില്

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെലരാ്യംതലന്ന 2ഘട്ട മെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചു.

18.കപവർത്ളിപയൂർത്ജീകരണോക്ഷ്യപകതം

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചു

കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന ഉപകരികുന്ന ഒരു

മരഖയരാണ് ക്യംപീഷനസരട്ടിെികറ്അഥവരാ പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം.

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെലരാ്യം പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം കരാണുവരാന

സരാധിചു. എന്നരാല് പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്തെില് ഒന്നു്യം തലന്ന നിര്വ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സരുലെ മപര് , ഒപ് ,ഓെീസ് മുഗ്എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില .

19.മസർ നറാൾ മയൂനവസമ്റെ് സ്ളിപ്

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെലരാ്യം മസര മറരാള് മൂമവലമന് സിപ് ഉണരായിരുന്നു.

എന്നരാല് ഗപവര്തെിയുലെ മുഴുവനരായുള്ള മസര മറരാള് നമ്പറുകള്

മരഖലപെു്തെുന്നതരായികരാണലപട്ടില

20.ജ്ളിനയാ റാഗ്ഡ് നഫാനട്ടാ

ഗപവര്തെിസെ്യംതിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന്



ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെരപറയുന്നത്.

പരിമശരാധിച 11 െയെിെു്യം ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാന സരാധിചു. ഗപവര്തെി

ഓമരരാ മസ്ജിെുള്ള മെരാമട്ടരാ തലന്നയരാണ് ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാ ആയി

കരാണിചിരികുന്നത് .

21.നോഷ്യൽഓഡ്ളിറ് റ്ളിനപ്പാർട്ട്ളിസ്റെ നകാപ്പ്ളി

പരിമശരാധിച 11 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാന

സരാധിചില.

22.സേറ്ഡയറ്ളി

പരിമശരാധിച 11 െയെുകളിെു്യം കസറ് ഡയറി കരാണരാന സരാധിചു. ലഗപരാ്ജക്റ്

മീറി്യം്് വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ലതരാഴിെരാളികള് ഒപു വചിരുന്നു.

ലതരാഴിെരാളികളുലെ സരാകരപഗത്യം, വി്ജിെനസ് ആനഡ് മമരാണിററി്യം്് കമിറി

റിമപരാരട്ട്, സ്ദ്രരശകകുറിപ് എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു. െികിത്സ സഹരായ വിവരങ്ങള്,

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെവരാെകഎന്നിവ മരഖലപെു്തെിയിരുന്നില.

കപവർത്ളികളുസടഫ്ജീൽഡ് പര്ളിനോധനയ്ളിസലകസണതലുകൾറ്

േ്ളിറ്ളിേൺഇന്ഫർനമഷന്റ് നബാർഡറ്്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുതരാരരത ഉറപ് വരു്തെുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാണ്

സിഐബി .പരാരഗ്െ് 25 (എ),schedule 1 അനുസരിച ഒരു ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന

വിവരങ്ങള് സരാധരാരണ ്ജനങ്ങള്കു്യം,്ുണമഭരാകരാകള്കു്യം മനസിെരാകുന്ന

രീതീയില് ഗപ്ര്ശിപിമകണത്അനിവരാരരമരാണ്.

ഈ മബരാരഡ് സരാപിമകണത് ഗപവര്തെിയുലെ ആര്യംഭ ഘട്ട്തെിെരാണ് .വരകി്ത

ഗപവര്തെികള്ക് 3000 രൂപയു്യം,ലപരാതുഗപവര്തെികള്ക് 5000 രൂപയുമരാണ് പരമരാവധി

നിരമരാണെിെവ്എന്നരാണ് നിയമ്യം നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നത്.

സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വരക് െയെില് ഉള്ലപെു്തെണ്യം എന്ന്

നിരബന്ധമരാണ്.

പരിമശരാധിച 9 ഗപവര്തെികളുലെയു്യം സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ്

കരാണുവരാന സരാധിചു . 2 കട്ട നിരമരാണ ഗപവര്തെിയുലെയു്യം മബരാരഡുകള് കരാണരാന

സരാധിചില .

1.ബസ് സരാനഡിനു പെിഞ്ഞരാറ് മുതല് അെിമപറമ്പു വലര നെപരാത പുനരുദ്ധരാരണ്യം

(1608003004/FP/308127)

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 48/18-19, 49/18-19, 50/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 30/1/19



പദ്ധതിഅവസരാന്യം 14/2/19

എസിമമറ് തുക 79,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 79,000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 280

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3338 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു. 1700 െതുരഗശ മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല്

ഗപവര്തെി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 2690 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

605.25 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 3173.36 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 714.006 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത് .

 483.36 െതുരഗശ മീറരഅധികലതരാഴില്കരാണരാനസരാധിചു .

 ഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചു.

2.പ്തെരാഴപറമ്പിന്സമീപമുള്ളനെപരാതപുനരുദ്ധരാരണ്യം (1608003004/FP/308126)

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 30/1/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 13/2/19

എസിമമറ് തുക 80000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 80000

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3558 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,1700 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 2686 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

604.35 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ലമഷരലമനറ് ബുകിലെ അളവുകളുലെ ്ുണന്തെില്

വരതരാസമുണരായിരുന്നു.

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 3848 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 865.8 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി



നെന്നതരായു്യം ആണ് കരാണരാന സരാധിചത് . 1162 െതുരഗശ മീറര

അധികലതരാഴില്കരാണരാനസരാധിചു .

 ഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചു.

3.വിഷ്ണുമരായ അമ്പെ്തെിനു സമീപ്യം നെപരാത പുനരുദ്ധരാരണ്യം (

1608003004/FP/349117 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 21/3/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 30/3/19

എസിമമറ് തുക 80000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 80000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 284

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 2706 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,612 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 2720 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

612 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 2820 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 634.5 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത്.

 100 െതുരഗശ മീറരഅധികലതരാഴില്കരാണരാനസരാധിചു .

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചു

4.ശ്മശരാന്യം മറരാഡിനുസമീപമുള്ളനെപരാതപുനരുദ്ധരാരണ്യം ( 1608003004/FP/349116 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 21/3/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 30/3/19

എസിമമറ് തുക 75000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 75000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 272

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്



 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 2444 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,576 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 2543 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

527.2 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 3402.72 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 1177 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യം ആണ് കരാണരാന സരാധിചത്. 859.72 െതുരഗശ മീറര

അധികലതരാഴില്കരാണരാനസരാധിചു .

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചു.

5.കട്ടനിരമരാണ്യം ( 1608003004/AV/258054 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 5/3/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 12/3/19

എസിമമറ് തുക 1,00,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 1,00,000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 105

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കട്ട നിരമരാണ ഗപവര്തെികരായി 161.8500 െതുരഗശ മീറര



അളവില്കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് ഗപവര്തെി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 327.7 െതുരഗശ മീറര അളവില്

കരാെുലവട്ടിയതരായി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് 362.7 െതുരഗശ മീറര അളവില്

കരാെുലവട്ടിയതരായി െഭിചു.

 കട്ട നിരമരാണ്തെിലന രണു ഗപവര്തെികളു്യം ഒമര സെ്തെു തലന്ന ആണ്

ലെയ്ിരികുന്നത് .

 ലമഷരലമനറ് ബുകില് 1396 കട്ട നിരമിചതരായി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

ഗപവര്തെി പരിമശരാധനയില് 1406 കട്ടകള് നിര്മിചതരായരാണ് ലതരാഴിെരാളികള്

പറഞ്ഞത്. കട്ടകള്ഇമപരാള്കരാെ് മൂെി കിെകുന്നതരായികരാണരാനസരാധിചു.

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചില . മബരാരഡ് െഭിചിട്ടിലഎന്ന് മമറ് പറഞ്ഞു.

6.കട്ടനിരമരാണ്യം ( 1608003004/AV/258053 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 5/3/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 12/3/19

എസിമമറ് തുക 1,00,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 1,00,00

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കട്ട നിരമരാണ ഗപവര്തെികരായി 161.8500 െതുരഗശ മീറര

അളവില്കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് ഗപവര്തെി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 327.7 െതുരഗശ മീറര അളവില്

കരാെുലവട്ടിയതരായി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.



 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് 362.7 െതുരഗശ മീറര അളവില്

കരാെുലവട്ടിയതരായി െഭിചു.

 കട്ട നിരമരാണ്തെിന്ലറ രണു ഗപവര്തെികളു്യം ഒമര സെ്തെു തലന്ന ആണ്

ലെയ്ിരികുന്നത് .

 ലമഷരലമനറ് ബുകില് 1396 കട്ട നിരമിചതരായി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

ഗപവര്തെി പരിമശരാധനയില് 1406 കട്ടകള് നിര്മിചതരായരാണ് ലതരാഴിെരാളികള്

പറഞ്ഞത്. കട്ടകള്ഇമപരാള്കരാെ് മൂെി കിെകുന്നതരായികരാണരാനസരാധിചു.

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചില . മബരാരഡ് െഭിചിട്ടിലഎന്ന് മമറ് പറഞ്ഞു.

രണു ഗപവര്തെികു്യം ലപരാതുവരായുള്ളനീരീകണ്യം

ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞത് ഗപകരാര്യം 2812 ആണ് രണു ഗപവര്തെിയുമെതരായി

കരാമണണിയിരുന്നത് . ലമഷരലമനറ് ബുകില് മരഖലപെു്തെിയത് ഗപകരാര്യം

2792 കട്ടകള് . 1,00,000 രൂപ വീത്യം ആലക 2,00,000 രൂപ എസിമമറ് ഉള്ള ഈ

ഗപവര്തെികളുലെ എക്്പനഡിചര പൂരണമരായി െഭിചിട്ടില എന്ന്

മനസിെരാകരാന സരാധികുന്നു. എന്നരാല് ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചു 8

മരാസ്തെിനു മുകളില് കരാെയളവ് ആയിട്ടു്യം ഇഗതയു്യം രൂപയുലെ ലപരാതുധന്യം

െിെവഴിചു നിരമിച ഈ കട്ടകള് യരാലതരാരു സുരകയുമിലരാലത തുറസരായ

ഒരു കമതരാന്തെു വചിരികുന്നതരായരാണ് കരാണുവരാന സരാധിചത്. നിെവില്

കട്ടകളില് പെതു്യം ഇരു വശങ്ങളില് നിന്നു്യം ലപരാെിഞ്ഞു മപരായി

തുെങ്ങിതരായു്യം കരാണലപട്ടിരുന്നു. ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ ഉമ്ദേശവു്യം

െകരവു്യം മനസിെരാകി അതിനു മവണ ഗപരാധരാനര്യം നല്കുന്നതിെു്യം

പഞരായ്തെ് ഗശദ്ധ ലെെുമ്തെണതരാണ്.

7. സുഗബമണരസ്വരാമി മകഗത്തെിനു സമീപ്യം മുതല് കിഴമകരാട്ട് നെപരാത

പുനരുദ്ധരാരണ്യം ( 1608003004/FP/308125 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 30/1/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 12/2/19

എസിമമറ് തുക 72500

യഥരാരത്ഥെിെവ് 72500

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 256

കസണതലുകൾന്ളിര്ജീക്ഷണങ്ങൾ

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3010 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,1560 െതുരഗശ മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ



മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 2406 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

541.25 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 2896 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 1303.2 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത്.

 490 െതുരഗശ മീറരഅധികലതരാഴില്കരാണരാനസരാധിചു .

 ഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചു.

8.ഒന്നരാ്യംവരാരഡിലെ കരാന പുനരുദ്ധരാരണ്യം ( 1608003004/WH/31956)

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 8/11/18

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 14/11/18

എസിമമറ് തുക 80000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 80000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3996 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി ,

556.5 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 3420 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

598.5 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 2262 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 791.7 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത്.

 1158 െതുരഗശ മീറര വരതരാസമരാണ് [ഗപവര്തെിയില് കലണ്തെിയത് . ഇത്

ഗപകരാര്യം ഒരു െതുരഗശ മീറരഅളവിന് 4.55 രൂപ നിരകില് 5268.9 രൂപ ബരാധരത

കണകരാകുന്നു .

 ഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചു.

9.പുന്നക പറമ്പു മുതല് പെകരാെ് ബസ് മസരാപ് വലര നെപരാത പുനരുദ്ധരാരണ്യം (

1608003004/FP/308124)

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 21/3/19



പദ്ധതിഅവസരാന്യം 30/3/19

എസിമമറ് തുക 80000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 80000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 284

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3558 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി ,

1700 െതുരഗശ മീറരഏരത് വരക്എന്നിവ മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 2770 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

11246.5 െതുരഗശ മീറരഏരത് വരകരാണ് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 3880 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 1746 െതുരഗശ മീറരഏരത് വരകരാണ് കരാണരാനസരാധിചത്.

 111O െതുരഗശ മീററിന്ലറഅധിക ലതരാഴില്കരാണുന്നു

 ഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചു.

10. തരിശ്ഭൂമി കൃഷികനുമയരാ്ജരമരാകല് (1608003004/LD/323320)

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 30/11/18

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 13/12/18

എസിമമറ് തുക 1,00,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 1,00,000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3390 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി ,

3375 കരൂബിക് മീറരഏരത് വരകു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 3500 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

3226.5 കരൂബിക് മീറരഏരത് വരകു്യംആണ് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് ആലക 2433.6 െതുരഗശ മീറര അളവരാണ്

അളലന്നെുകരാന സരാധിചത്. പറമ്പുകളുലെ പെ ഭരാ്ങ്ങളു്യം കരാെ് പിെിചിട്ടുണ്.

.ഗപസ്ുത ഭൂമിയില് വരാഴ നെുന്നതിനരായു്യം ലതങ്ങിന് തെലമെുകുന്നതുമരായുള്ള

ഗപവര്തെികള് നെ്തെിയതരായി ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഭൂവുെമകളു്യം

പറയുകയുണരായി. ഗപവര്തെി നെന്നിട്ട് ഏകമ്ശ്യം 11 മരാസ

കരാെയളവരായതിനരാല് തലന്ന തെലമെു്തെതരായുള്ള ഏരത് വരകുകള്

കരാണരാനസരാധിചില . ഗപസ്തുത ഭൂവുെമകളുലെ സരാകര പഗത്യം ഒപിട്ടു വരാങ്ങി

.



11. തരിശ്ഭൂമി കൃഷികനുമയരാ്ജരമരാകല് (1608003004/LD/316908)

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 30/11/18

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 13/12/18

എസിമമറ് തുക 1,00,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 1,00,000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 347

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3998 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി ,

3105 കരൂബിക് മീറരഏരത് വരകു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 3500 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

3226.5 കരൂബിക് മീറരഏരത് വരകു്യംആണ് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് ആലക 3560 െതുരഗശ മീറര അളവരാണ്

അളലന്നെുകരാന സരാധിചത്. പറമ്പുകളുലെ പെ ഭരാ്ങ്ങളു്യം കരാെ് പിെിചിട്ടുണ്.

.ഗപസ്ുത ഭൂമിയില് വരാഴ നെുന്നതിനരായു്യം ലതങ്ങിന് തെലമെുകുന്നതുമരായുള്ള

ഗപവര്തെികള് നെ്തെിയതരായി ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഭൂവുെമകളു്യം

പറയുകയുണരായി. ഗപവര്തെി നെന്നിട്ട് ഏകമ്ശ്യം 11 മരാസ

കരാെയളവരായതിനരാല് തലന്ന തെലമെു്തെതരായുള്ള ഏരത് വരകുകള്

കരാണരാനസരാധിചില . ഗപസ്തുത ഭൂവുെമകളുലെ സരാകര പഗത്യം ഒപിട്ടു വരാങ്ങി

.



രണു ഗപവര്തെികള്കുമരായുള്ളലപരാതുവരായനിരീകണ്യം

രണു ഗപവര്തെികള്കുമരായി ആലക 7000 െതുരഗശ മീറര അളവരാണ് ലമഷരലമനറ്

ബുകില് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് . 5993.6 െതുരഗശ മീറര അളവ്

പരിമശരാധനയില് െഭിചു . പറമ്പുകളില് കരാെുപിെിചിരികുന്നതരായി കരാണരാന

സരാധിചു. തെലമെുകെു്യം കരാെ് ലവട്ടെു്യം ലെയ്തരായി ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.

വരാഴകളു്യം ലതങ്ങു്യം പറമ്പുകളില് കരാണരാന സരാധിചു. ഭൂവുെമകള് ഗപവര്തെി

തങ്ങളുലെ പറമ്പില്നെന്നിട്ടുള്ളതരായിസരാകരലപെു്തെിനല്കി .

രജ്ളിസറുകളുസട പര്ളിനോധന

1. സതാഴ്ളിൽകാർഡ് വ്ളിതരണരജ്ളിസർ

 371 മപ്ജുകളുള്ളലതരാഴില്കരാരഡ് വിതരണര്ജിസരകരാണുവരാനസരാധിചു.

 12-12-2011 മുതല് 19-10-2019 വലരയുള്ള വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെിയ

ഉണരായിരുന്നു.

 അമപകനല്കിയവരുലെവിവരങ്ങളെങ്ങിയ ര്ജിസറു്യം ഉണരായിരുന്നു.

2. കഗാമേഭ രജ്ളിസർ

ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര പഞരായ്തെില്

സൂകിമകണതരാണ്.

 100 മപ്ജുകളുള്ള ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര കരാണുവരാന സരാധിചു. 7-6-2011 മുതല് 8-

11-2019 വലരയുള്ള വിവരങ്ങള് കരാണരാന സരാധിചു. 8-11-19 നു 2020 21

സരാമ്പ്തെികവരഷല്തെ മെബര ബഡ്ജറ് തയരാറരാകുന്നതിനരായി കൂെിയ

എഡിഎസ് മീറി്യം്് വിവരങ്ങള് കരാണുവരാന സരാധിചു. മിനുട്്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടില.

 2018-19 സരാമ്പ്തെികവരഷ്തെില് ഗ്രാമപഞരായ്തെില് കൂെിയ വരാരഡ് 2, 16

ലെ മസരാഷരല്ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭയുലെവിവരങ്ങളു്യംകരാണുവരാനസരാധിചു.



3. അനലാനകഷന് ഓഫ് വർക,് നപയ്റ്സമന്റ് ഓഫ് നവജേ് ആന്ഡ്

ഡ്ളിമാന്ഡ് നഫാർവർക് രജ്ളിസർ

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച

മവതന്തെിന്ലറ വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്എന്നിവയുലെവിവരങ്ങള്ആണ്ഈലര്ജിസറില്സൂകിമകണത്.

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം െഭിചിട്ടുള്ള ഗപവര്തെി വിവരങ്ങള്, വരക്

മകരാഡ്, കരാരഡ് നമ്പര ലതരാഴിെരാളിയുലെ മപര്, മസര മറരാള് നമ്പര, മവ്ജ്

എന്നിവ ഉള്ലപട്ടിട്ടുള്ളMIS മകരാപികരാണരാനസരാധിചു.

4. വർക് രജ്ളിസർ

 2018-19 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

5. ഫ്ളിക്്ളിഡ്അേറ് രജ്ളിസർ

 30-4-18 മുതല് ഉള്ള വിവരങ്ങള് കരാണുവരാന സരാധിചു. കിണര നിരമരാണ്യം,

മറരാഡ് നിരമരാണ്യം, മകരാഴികൂെ് നിരമരാണ്യം, കമമ്പരാസ് നിരമരാണ്യം, കട്ട

നിരമരാണ്യംഎന്നീ ഗപവര്തെിയുലെവിവരങ്ങളു്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്.

6. പരാത്ളി രജ്ളിസർ

 ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ

ലര്ജിസറരാണ് പരരാതി ര്ജിസര. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികള്

തീരപരാകിയ മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ്

7. സമറ്ജീര്ളിയൽ രജ്ളിസർ

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ്

ഈലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത്.

 മകരാഴികൂെ്, കമമ്പരാസ് പിറ് കകൂസ് നിരമരാണ്യം എന്നിവ ഗപവര്തെികളുലെ

വിവരങ്ങള്ആണ്കൂെുതെരായു്യംകരാണരാനസരാധിചത്.

സതാഴ്ളിലാള്ളികളുമായ്ളിേംോര്ളിചു കസണത്ളിയകാര്യങ്ങൾ

സതാഴ്ളില്ളിനു നവണ്ളിയുളഅനപക്ഷ

എലരാ ഗപവര്തെികു്യം മുനപ് ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് കൂെി അമപക നല്കരാറുലണന്നരാണ്

അറിയുവരാനസരാധിചത്

അപകടം

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ, ഗപവര്തെി

അപകെങ്ങളരാല് പരുക് പറുകയരാലണങില് ലതരാഴിെരാളികള്ക് ആവശരമരായി



വരുന്ന കവ്രെികിത്സ സൗ്ജനരമരായ െഭികുന്നതിനു

അവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്. പരികുപറിയ ലതരാഴിെരാളിലയ ആശുപഗതിയില്

ഗപമവശിമകണി വരുമമ്പരാള് തരാമസ്യം, െികിത്സ, മരുന്നുകള്, പകുതിയില്

കുറയരാ്തെ മവതന്യം  എന്നിവയുള്ലപലെയുള്ള ആശുപഗതി െികിത്സ

നല്മകണതരാണ്. ലതരാഴില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെിയില്

ഏരലപട്ടിരികുമമ്പരാമഴരാ ഗപവര്തെി മൂെമമരാ ഉണരാകുന്ന അപകെങ്ങളില് നിന്ന്

മരണമമരാ സിരമരായ കവകെരമമരാ സ്യംഭവികുമമ്പരാള്, ലതരാഴിെരാളിമകരാ

നിയമഗപകരാരമുള്ള അനനരരാവശികള്മകരാ സ്ദ്രരഭമനുസരിെ് മക്ദ്ര സരകരാര

വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യംനല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില്ബിലുകള് കൃതരമരായ്

ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.

ഈഅവകരാശങ്ങലളകുറിച് ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായധരാരണ ഉണരായിരുന്നില.

ഇതിലനകുറിചു വരകമരായ പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു. ഇതിനുമുമ്പ് ലതരാഴിെിെങ്ങളില്

അപകെ്യംനെന്നിട്ടിലലന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്പറഞ്ഞു.

കയൂല്ളി

മഹരാതരാ ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് ഗപകരാര്യം നിയമ്യം വകുപ് 6 (1 ),1984 ലെ മിനിമ്യം

കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗ്ദ്ര സരകരാരിന്

ഈ ആക്ിന്ലറ ആവശര്തെിനരായി കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച വിജരാപന്യം

ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ കൂെി നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം

വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളില് പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു

കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയില് കുറയരാന പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മിസര മറരാള്

മ്രാസ് ലെയ് 15 ്ിവസി്തെിനുള്ളില് കൂെി െഭികരാന ഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യം

അവകരാശ്യം ഉണ്.

നിെവില് സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം 2018-19 മിക ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നൂറില് കൂെുതല്

ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് െഭിചിട്ടുണ്. എന്നരാല് മുഴുവന കൂെി െഭിചിട്ടില എന്ന്

സൂെിപികുകയുണരായി. പെരു്യം പരാസ്ബുക് കൃതരമരായി പതി

പികരാ്തെത് ലകരാണ് കൂെി െഭിമചരാ എന്ന് മനസിെരാകരാന ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണരാകുന്നു.

കൂെി െഭികരാനകരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നതരായു്യം ലതരാഴിെരാളികള്പറയുകയുണരായി.

ഫസ്എയ്ഡഡ് നബാക്്

ഗപഥമ ഗശുഗശുഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരാകുന്നില

.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള് സ്വയ്യം

സ്യംഘെിപികുകമയരാ പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില്

നിന്നു്യം ഇതിനു മവണിയുള്ള സഹരായലമരാന്നു്യം െഭികുന്നില .എ ഡി എസ്

അകൗണില്അന്നുണരായിരുന്ന ബരാകി തുക ഉപമയരാ്ിചരാണ് മരുന്നുകള് ഇതുവലര

വരാങ്ങിയിരുന്നത്നുതു്യം ഇമപരാള് അകൗണില് പണമിലരാ്തെതിനരാല് മുമന്നരാെ്

പഞരായ്തെില് നിന്ന് നെപെികള് സ്വീകരികണലമന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്



ആവശരലപട്ടു

ന്ളിർന്ദേേങ്ങൾ.

1. ഇ മരാസര മറരാള് ,ലമഷരലമനറ് ബുക് എന്നിവയില് ഒപ് വയ്കുമമ്പരാള് നിര്വ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സരതീയതികൂെി മരഖലപെു്തെുക.

2. പണിയരായുധങ്ങളുലെ ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ്, യരാഗത െിെവ് എന്നിവ നല്കുന്നതില്

ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധികുക.

3. കസറ് ഡയറിയില് ഗപവര്തെി സെ്യം സ്ദ്രരശികുന്നതിന്ലറ ഉമ്ദേശ്യം കൂെി

ഉള്ലപെു്തെരാവുന്നതരാണ്.

4. കസറ് ഡയറിയുലെ കൂലെ ്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള ഒരു എസിമമറ്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭരമരാകുക.

5. ഗപവര്തെികു്യം മുനപ് ഉള്ളതു്യം ഗപവര്തെിച മശഷ്യം ഉള്ളതുമരായഅളവുകള്

കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുക.

6. ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെഅളവുകലളകുറിച് മമയ്റിന് മവണനിരമ്ദേശങ്ങള്

നല്കുക.

7. പഞരായ്തെിന് ലതരാഴില്സെങ്ങളിലെഅെിസരാനസൗകരരങ്ങള്ഒരുകി

ലകരാെുകരാവുന്നതരാണ്.

8. ഗ്രാമസഭകളിലെ ്ജനപങരാളി്തെ്യം ഉറപുവരു്തെുക.

9.സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഗപവര്തെി ലെയ്സെങ്ങളില്കൃതരമരായതു്യം

വരകമരായവിവരങ്ങള്ഓെുകൂെിസരാപികുക.മബരാരഡ്സരാപികുന്നത്

ഉമ്രരാ്സരുലെ മനരതൃത്വ്തെിെരാകരാന ഗശദ്ധികുക

10. ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിെൂലെ നെപിെരാകുന്ന ഗപവര്തെികള്സമൂഹ്തെിന്

ഉപകരാരമുള്ളതരാലണന്നു്യം ലപരാതു ധന്യംപരാഴരാകുന്നസരാഹെരരമിലരാലയന്നു്യം ഉറപ്

വരു്തെുക

സപാതു ന്ളിര്ജീക്ഷണങ്ങൾ.

 ലതരാഴിെിെങ്ങള്കൂെുതല്കലണ്തെരാന ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധനല്മകണതരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് മവണകരാെുറ,കകയുറഎന്നിവെഭരമരാകുന്നതില്

ഗശദ്ധമവണ്യം.

 ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ െക്ഷര്യംകൃതരമരായിരികണ്യം. പണനഷവു്യം



ലതരാഴിെരാളികളുലെഅധ്വരാനവു്യം നഷലപെു്തെുന്ന ഗപവര്തെികള്ഒഴിവരാകി

്ുണമമന്മയു്യംവികസനവു്യം നല്കുന്ന ഗപവര്തെികള്തിരലഞ്ഞെുകരാന

അധികൃതര ഗശദ്ധനല്കണ്യം.

നദേ്ജീയ കഗാമ്ജീണസതാഴ്ളിലുറപ്പ് പദ്ധത്ളി നോഷ്യൽഓഡ്ളിറ് കഗാമേഭ മ്ളിനുട്്

മുളവുകാട് പഞായത്റ്വാർഡ് 1

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മുളവുകരാെ് പഞരായ്തെിലെ മൂന്നരാ്യം വരാരഡിലെ മസരാഷരല്

ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 നവ്യംബര മരാസ്യം 26 ആ്യം തീയതി ഉചയ്കു 2.30 മയരാെ് കൂെി

ഗ്രാമസഭ മയരാ് നെപെികള് ആര്യംഭികുകയുണരായി. 47 മപര് ഗ്രാമസഭയില്

പങരാളികളരായി. വരാരഡ് ലമമ്പര ഗശീമതി ്ീപ്ി, നിരവഹണ ഉമ്രരാ്സ്ഥരരായ DEO,

ഓവരസിയര എന്നിവര ഗ്രാമസഭയില് പലങെു്തെു. ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഈശ്വര

ഗപരാരത്ഥനമയരാെു കൂെി മയരാ്നെപെികള് ആര്യംഭിചു. തുെരന്ന് വി ആര പി മവരാള്്

ഏവരകു്യം ഗപതിജ ലെരാലിലകരാെു്തെു. തുെരന്ന് വി ആര പി നിഷ

ആമുഖവതരണ്യം നെ്തെി. മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ യുലെ

ഗപമതരകതകലളകുറിച് പറയുകയു്യം അധരകയരായി ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു

തലന്ന ഒരരാലള നിരമ്ദേശികരാന പറയുകയു്യം ലെയ്ു. ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യം

ഗശീമതി മമരി ആന്റണിലയ അധരകനരായി ലതരലഞ്ഞെു്തെു. തുെരന്ന് വി ആര പി

നിഷ എലരാവരകു്യം സ്വരാ്ത്യം ആശ്യംസിചു . അധരകഗപസ്യം്്തെില് അധരക

ഗശീമതി മമരി ആന്റണി തനികു ആ്രമരായരാണ് ഇങ്ങലന ഒരു അവസര്യം

െഭികുന്നലതന്ന് പറയുകയുണരായി. ഇതിമനരാലെരാപ്യം മമറ് ആവരാനുള്ള ലഗെയിനിങ്

െഭിചിട്ടുലണങിെു്യം പുതിയ മമറ് ലന തിരലഞ്ഞെുകുന്നലതങ്ങലനലയന്നറിയിലഎന്ന്



സൂെിപിചു. ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് കൂെുമമ്പരാള് തിരലഞ്ഞെുകരാവുന്നതരാണ് എന്ന്

ഓവരസിയര പറഞ്ഞു. തുെരന്ന് വരാരഡ് ലമമ്പര ഗശീമതി ്ീപ്ി എലരാവരകു്യം

ആശ്യംസകള്അരപിചു. സ്യംശയങ്ങലളലരാ്യം ഉമ്രരാ്സമരരാെു്യം വിആരപി മരാമരരാെു്യം

മെരാ്ിചറിയുകയു്യം ഐകരമ്തെരാലെ മുമന്നരാട്ട് മപരാകുകയു്യം ലെയുക എന്ന് ലമമ്പര

സൂെിപിചു.

വിഷയരാവതരണ്തെില് വി ആര പി നിഷ ഗ്രാമസഭരാ മിനിറ്സ്

മരഖലപെു്തെുന്നതിലന ഗപരാധരാനരല്തെകുറിചു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് എങ്ങലന

നെകുന്നുലവന്നു്യം വിശ്മരാകി. തുെരന്ന് വി ആര പി മവരാള്് മസരാഷരല് ഓഡിറ്

റിമപരാരട്ട് അവതരിപിചു. പരിമശരാധിച് 11 ഗപവര്തെികളുലെ െയല് വിവരങ്ങളു്യം

െീല്ഡില് നിന്ന് െഭിച വിവരങ്ങളു്യം വിശ്മരാകി. പരിമശരാധനയില് െഭിച ലപരാതു

നിരീകണങ്ങലള കുറിചു്യം വരായികുകയുണരായി. റിമപരാരട്ട് അവതരണ്തെിനു

മശഷ്യംവിആരപിആതിര മ്വിഅവകരാശങ്ങളുലെ െരചനെ്തെി.

 െരചയില് തങ്ങള്ക് 15 ്ിവസ്തെിനക്യം തലന്ന ലതരാഴില് കരാരഡ്

െഭിചിരുന്നുലവന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു. ഇതിനരായുള്ള മെരാമട്ടരാ

പഞരായ്തെില്നിന്ന് തലന്നയരാണ്എെു്തെത്.

 ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് കൂെി വരകുകള് അമപകികരാന ഉണ് എന്ന്

പറയുകയുണരായി. എന്നരാല് കകപറ് രസീത് വരാങ്ങുന്നതിന് ഗപരാധരാനരല്തെ

കുറിച് പറഞ്ഞമപരാള് ഇ്തെര്യം രീതിയില് അമപകികുന്നതിന് കുറിച്

അറിവുണരായിരുന്നിലഎന്ന് വരകമരാകി.

 ഒന്നരാ്യം വരാരഡില് ലപരാതുമവ ലതരാഴില് കുറവരാലണന്ന് പറയുകയുണരായി.

അയല്കൂട്ട െരചകളുലെ ഗപരാധരാനര്യംവിആരപിആതിരവിശ്ീകരിചു.

 അഞുകിമെരാമീററിനുള്ളില്തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി െഭികുന്നത്.

 ഗപരാഥമിക സൗകരരങ്ങള് ഒന്നു്യം തലന്ന െഭികുന്നില എന്ന ലതരാഴിെരാളികള്

പറയുകയുണരായി കുെിലവള്ള്യം സ്വനമരായി ലകരാണുമപരാകുന്നു. തണെിനു ഉള്ള

ഷീറ് ,പണിയരായുധങ്ങളുലെ വരാെക ഇവലയരാന്നു്യം െഭികുന്നില. െസ് എയ്്

മെകുള്ള മരുന്നുകളു്യം െഭികുന്നില. സ്വനമരായി മരുന്നുകള് വരാങ്ങി ബിലുകള്

നല്കുമമ്പരാള് ബില് മരാറി െഭികുവരാനരായി ഗപയരാസങ്ങള് അനുഭവികുന്നു.

ലഡമറരാള്, മുറിവില് പുരട്ടരാനുള്ളഓയില്ലമന്റ് കള് ഇവലയരാന്നു്യം െഭികുന്നില.

ഗപരാഥമിക ആമരരാ്രമകഗ്ദ്ര്തെില് മപരാകരാറുലണങിെു്യം ഇവ

ഗപവര്തെനരഹിതമരായ സമയ്തെ് ഉണരാകുന്ന അപകെങ്ങള്ക് ഗപരാഥമിക

ശുഗശൂഷ നല്കുവരാനുള്ള മരുന്നുകള് ഇല. മരരാ്ഗപതിമരരാധ മരുന്നുകള് ആണ്

ഗപരാഥമികആമരരാ്ര മകഗ്ദ്രങ്ങളില്നിന്ന് െഭികുന്നത്.

 കയുറയു്യംകരാെുറയു്യം െഭികുന്നില.

 കൂെി െഭികുന്നതിന് വളലരയധിക്യംതരാമസമനുഭവികുന്നു.

മശഷ്യംവിആരപി ലമറിന മിെു െരച മുമന്നരാട്ടു നയിചു.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഗപരാഥമിക സൗകരരങ്ങള് നല്കുന്നതിനരായി നെപെികള്

സ്വീകരികണലമന്ന് ഉമ്രരാ്സമരരാെ് നിരമ്ദേശികുകയുണരായി. ഇതുഗപകരാര്യം

വരു്യം പഞരായ്തെ് കമിറിയില് ഗ്ൂപ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമപക ലവകരാ്യം എന്ന്

ഓവരസിയരപറഞ്ഞു. വരാരഡ് ലമമ്പരഇതിമനരാെ്അനുകൂെിചു.

 പരരാതികള് ഇഗത ഉണരായിട്ടു്യം എനുലകരാണരാണ് പരരാതികള് മരഖലപെുതരാ്തെത്

എന്ന് മെരാ്ികുകയുണരായി.

 തങ്ങളുലെ വരാരഡില് ഉള്ള ലതരാഴിെരാളികള് മരാഗത്യം പരരാതികള് നല്കിയത്

എന്കരാരരലമന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് മെരാ്ിചു.

 ഇ്തെര്യം െിനരാ്തി മരാറി പരരാതികള് നല്കി അതിനുള്ള പരിഹരാര്യം

മനെിലയെുകരാനുള്ള അവകരാശ്യം ഉപമയരാ്ികണലമന്ന് വിആരപി നിരമ്ശിചു.



മരഖരാമൂെ്യംതലന്നപരരാതികള്നല്കണലമന്ന് നിരമ്ദേശിചു.

 കൂെി കൂട്ടി നല്കണലമന്നു്യം ഗപവര്തെിസമയ്യം 5 മണിയില് നിന്നു്യം

കുറയ്കണലമന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ആവശരലപട്ടു.

 വരാരഡില് പണി കുറവരാലണന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി. ലെയ്

ഗപവര്തെി വീണു്യം ലെയരാന സരാധികരാ്തെതുലകരാണരാണ് പണി

െഭികരാ്തെലതന്നു്യം ഇവര പറഞ്ഞു. കരാെുലവട്ടി ലതളികുന്ന ഗപവര്തെികള്

ഇമപരാള് ഏലറെുകരാ്തെതിനരാല് വരാരഡില് കൂെുതെരായു്യം കരാെുപിെിചു

കിെകുന്നു ഇതുമൂെ്യം ലകരാതുക് ശെര്യം മറ്ആമരരാ്രഗപശ്ങ്ങളു്യം ഉണരാകുന്നുണ്.

 ഇതുവലര 100 ഗപവര്തെി ്ിനങ്ങള്െഭിചിട്ടില.

 ലതരാഴില് കുറവരായതിനരാല് മറു വരാരഡില് ലെന്ന് പണിലയെുമകണ അവസ

ഉണരാകുന്നുണ്. എങില്മപരാെു്യം ഈ 100 ഗപവര്തെി ്ിനങ്ങള് തികയുന്നില

എന്നുള്ളപരരാതി ഉയരന്നു.

 വി്ഗ്ധ ലതരാഴില് ഇന്ന് അമപകികരാന ഉമണരാ എന്ന് മെരാ്ിചു. ഇതുവലര

ലതരാഴിെരാളികള്ആരു്യംവി്ഗ്ധ ലതരാഴിെിന്അമപകിചിട്ടില.

 െരചയ്കുമശഷ്യം നിര്വ്വഹണ ഉമ്രരാ്സരരായ DEO, ഓവരസിയര എന്നിവര

റിമപരാരട്ടിന് മറുപെി നല്കി.

 െയെുകളില് മരഖകള് ഇലരാലയങില് പരിമശരാധന സമയ്തെ്

പറയുകയരാലണങില് തങ്ങള് ആ മരഖകള് എെു്തെു നല്കരാലമന്ന് പറഞ്ഞു.

മനരിട്ട് റിമപരാരട്ടില് ഉള്ലപെു്തെരാലതെയെുകളില് മരാറി മപരായിട്ടുള്ള മരഖകള്

ഏലതലരാ്യം എന്ന് പറയുകയരാലണങില് അവ മരാറി നല്കരാലമന്നു്യം

പറയുകയുണരായി.

 തങ്ങള്ക് െഭിചിട്ടുള്ള നിരമ്ദേശഗപകരാര്യം ഇ്തെര്തെില് ഗപവര്തെികരാന

സരാധികിലലന്ന് വി ആര പി മരാര പറഞ്ഞു. സരാമൂഹിക പരിമശരാധനയില്

ഉള്ലപെുമ്തെണ നിരീകണങ്ങള് റിമപരാരട്ടിെൂലെമയരാ കൺമസരാളിമഡഷന

സമയമ്തെരാ മരാഗതമമ പറയുവരാനസരാധികുകയുള്ളൂഎന്നു്യംഓരമലപെു്തെി.

 പരിമശരാധനയ്ക് വിമധയമരാകിയ കട്ട നിരമരാണ്യം (രണ് ഗപവര്തെി ) എന്ന

ഗപവര്തെിയുലെ നീരികണകള്ക് മറുപെിയരായി 1406(ഒരു ഗ്ൂപിന്) എ്ണ്ണ്യം

കൃതരമരായി എ്ണ്ണി തിട്ടലപെു്തെി ലവചതരാലണന്ന ഓവര സിയരറുലെ വരാ്ല്തെ

ലതരാഴിെരാളികള് ഏറുപിെികുകയു്യം ഇത് തരക്തെിനിെയരാകുകയു്യം ലെയ്ു.

ഇതിലന തുെരന്ന് റിമപരാരട്ട് ഒരികല് കൂെി വി ആര പി നിഷ വരായികുകയു്യം

ലതരാഴിെരാളികലള ഈ ഗപവര്തെിയുലെ വിശ്ശരാ്യംശകള് കൂെുതല് മനസിെരാകി

നല്കുകയു്യം ലെയ്ു. ലതരാഴിെരാളികള് ഈ ഗപവര്തെി ലെയ്ിട്ടില എന്നല

നീരികണ്തെില് കട്ടകള് കുറവുള്ളതരായി മതരാന്നിലയന്നു്യം കരാെു്യം മറു്യം പിെിചു

കിെകുന്നതിനരാല് എ്ണ്ണി തിട്ടലപെു്തെരാന സരാധികുന്നില എന്നുമുള്ള

നിരീകണ്യം ഒരികല് കൂെി വരകമരാകി. മരാഗതവുമല തുറസരായ ഗപമ്ശ്തെ്

കട്ടകള് സൂകിചിരികുന്നത് അവ നഷലപെുന്ന്തെിനു സരാഹെരര്യം

ഉണരാകുന്നതരായു്യംഎെു്തെുപറഞ്ഞു.

 മലറരാരു ഗപമ്ശ്യം െഭികരാ്തെതിനരാെരാണ് കട്ടകള് ഇവിലെ തലന്ന

സൂകിചിരികുന്നത്എന്ന്അവരപറഞ്ഞു.

 കട്ടകള് എനുലകരാണ് ഇതുവലര വിതരണ്തെിന് നല്കിയില എന്ന ഉള്ള

മെരാ്ര്തെിന് മറുപെിയരായി കട്ടകള് ഇമപരാഴരാണ് ലെക് ലെയുവരാനരായി

ലകരാണുമപരായലതന്ന് ഓവരസിയര പറഞ്ഞു. കെെ് ഭവന പദ്ധതികള്ക്ണ്ണീര

നല്കരാന സരാധികുന്നലതന്നു്യം ഇതുവലര അതിനുള്ള അനുമതികള്

െഭിചിട്ടിലലന്നു്യംഅവരപറഞ്ഞു.

 പരിമശരാധിച 6 ഗപവര്തെികള്ക് അധിക ലതരാഴില് വരായിചിരുന്നു. ഇതിനു

മറുപെിയരായി ഗപളയ്യം സ്യംബന്ധിച അധിക ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഇഷഗപകരാര്യം



ലെയ്തരാലണന്ന് പറയുകയുണരായി.

 ഇതിനിെയില് ലതരാഴിെുറപ് നെ്തെരാന മവണിയുള്ള ഗപഹസനമരാണ് മസരാഷരല്

ഓഡിറ് എന്നഒരു ലതരാഴിെരാളിഅഭിഗപരായലപട്ടു.

 ഈ അഭിഗപരായല്തെ തുെരന്ന് മസരാഷരല് ഓഡിറ് ആവശരകതയു്യം അതിന്ലറ

ഗപരാധരാനരല്തെകുറിചു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഒരികല്കൂെി പറഞ്ഞുലകരാെു്തെു.

ഒരികെു്യം ലതരാഴിെുറപ് നിര്തെണ്യം എന്ന ഉമ്ദേശമ്തെരാെുകൂെി അല ഈ

സരാമൂഹികപരിമശരാധനനെ്തെുന്നത്എന്ന് വിശ്ീകരിചു.

 െരചകള്ലകരാെുവില് ഏവരു്യം മെരന്ന് റിമപരാരട്ട് അ്യം്ീകരിചു. മ്ശീയ

്രാനമ്തെരാെുകൂെി ഗ്രാമസഭഅവസരാനിചു.

ന്ളിർന്ദേേങ്ങൾ.

1. ഇ മരാസര മറരാള് ,ലമഷരലമനറ് ബുക് എന്നിവയില് ഒപ് വയ്കുമമ്പരാള് നിര്വ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സരതീയതികൂെി മരഖലപെു്തെുക.

2. പണിയരായുധങ്ങളുലെ ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ്, യരാഗത െിെവ് എന്നിവ നല്കുന്നതില്

ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധികുക.

3. കസറ് ഡയറിയില് ഗപവര്തെി സെ്യം സ്ദ്രരശികുന്നതിന്ലറ ഉമ്ദേശ്യം കൂെി

ഉള്ലപെു്തെരാവുന്നതരാണ്.

4. കസറ് ഡയറിയുലെ കൂലെ ്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള ഒരു എസിമമറ്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭരമരാകുക.

5. ഗപവര്തെികു്യം മുനപ് ഉള്ളതു്യം ഗപവര്തെിച മശഷ്യം ഉള്ളതുമരായഅളവുകള്

കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുക.

6. ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെഅളവുകലളകുറിച് മമയ്റിന് മവണനിരമ്ദേശങ്ങള്

നല്കുക.

7. പഞരായ്തെിന് ലതരാഴില്സെങ്ങളിലെഅെിസരാനസൗകരരങ്ങള്ഒരുകി

ലകരാെുകരാവുന്നതരാണ്.

8. ഗ്രാമസഭകളിലെ ്ജനപങരാളി്തെ്യം ഉറപുവരു്തെുക.

9.സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഗപവര്തെി ലെയ്സെങ്ങളില്കൃതരമരായതു്യം

വരകമരായവിവരങ്ങള്ഓെുകൂെിസരാപികുക.മബരാരഡ്സരാപികുന്നത്

ഉമ്രരാ്സരുലെ മനരതൃത്വ്തെിെരാകരാന ഗശദ്ധികുക

10. ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിെൂലെ നെപിെരാകുന്ന ഗപവര്തെികള്സമൂഹ്തെിന്

ഉപകരാരമുള്ളതരാലണന്നു്യം ലപരാതു ധന്യംപരാഴരാകുന്നസരാഹെരരമിലരാലയന്നു്യം ഉറപ്

വരു്തെുക



സപാതു ന്ളിര്ജീക്ഷണങ്ങൾ.

 ലതരാഴിെിെങ്ങള്കൂെുതല്കലണ്തെരാന ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധനല്മകണതരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് മവണകരാെുറ,കകയുറഎന്നിവെഭരമരാകുന്നതില്

ഗശദ്ധമവണ്യം.

 ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ െക്ഷര്യംകൃതരമരായിരികണ്യം. പണനഷവു്യം

ലതരാഴിെരാളികളുലെഅധ്വരാനവു്യം നഷലപെു്തെുന്ന ഗപവര്തെികള്ഒഴിവരാകി

്ുണമമന്മയു്യംവികസനവു്യം നല്കുന്ന ഗപവര്തെികള്തിരലഞ്ഞെുകരാന

അധികൃതര ഗശദ്ധനല്കണ്യം.

മസരാഷരല്ഓഡിറില്പലങെു്തെവര :

1. ധനരഎസ് നരായര, മ്രാക് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

2. ലമറിന മിെുഡിസില്വ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

3. നിഷ ലക ലക,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

4. മവരാള്് ലസബരാസരന, വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

5.ആതിര മ്വി, വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

സഹരായിചവര :

1. മുളവുകരാെ് പഞരായ്തെ് ഗപസിഡന്

2. ലസഗകട്ടറി ,അസിസന് ലസഗകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങള്, ലതരാഴിെുറപു വിഭരാ്്യം

്ജീവനകരാര

3. വരാരഡ് ലമമ്പര, ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങള്,

4. ഇെപള്ളി മ്രാക്ബിഡി ഒ, മ്ജരായിനറ്ബിഡി ഒ, ലതരാഴിെുറപു വിഭരാ്്യം

്ജീവനകരാര

5.െീല്ഡ്െ ഗപവര്തെനങ്ങള്കുസഹരായിചവരാരഡ് 3 ലെ മമറുമരാര ,

ലതരാഴിെരാളികള്

6. മഹരാതരാ ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയ്യം മസരാഷരല്ഓഡിറ് ലസരാകസറി

മകരള്യം െീ്യം




