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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 ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യം

ഒരു 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 നു മ്ശീയ 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 പട്ടികയിെു്യംകരാെരാകരാെങ്ങളില്വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള്

സ്യംസരാനപദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധത്ളിയുസടേവ്ളിബേഷതകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാള്കു്യം പദ്ധതിയില്പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരര

വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ

സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്തലന്ന ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യം

ആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവരഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം



 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്റ്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്

നെപിെരാകുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല് ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന്

നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം വകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു. പദ്ധതി ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം

ലപരാതു ധന്യം ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്ന പരസരവു്യം

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 വരദ്ധിപികുന്നതിനു്യം സ്്ഭരണ്യം ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം

കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യം ശരിയരായ രീതിയില് െിെവഴിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം ഈ പണ്യം

െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം

പദ്ധതിയുലെ ്ുണമഭരാകരാകളുലെ ്ജീവിത്തെില് ്ുണകരമരായ മരാറങ്ങള്

ഉണരായിട്ടുമണരാഎന്നു്യംസരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെകലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

ബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്കപകക്ളിയ

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 മഗപരാഗ്രാ്യംഓെീസര,പഞരായ്തെ്ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ്

ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര

എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല്ഓഡിറ്,മസരാഷരല്ഓഡിറ്ഗപവര്തെനങ്ങള്

എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.



 കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെില്ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെെയെുകള്, 7

ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐഎസ്എന്നിവപരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിചെയെുകളുലെഅെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെിഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള്പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില്കരാരഡ്എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള്എന്നിവലരകണു

ആവശരമരായവിവരങ്ങള്മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെവരാരഡുകളിലെപരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില്കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ മപരാരരായ്മകള്

എന്നിവ െരച ലെയുക .

 െീല്ഡ്ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യംെയല്പരിമശരാധനയുലെയു്യം

അെിസരാന്തെില്കരെ് റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.

 അതരാത് വരാരഡില് ഗ്രാമസഭവിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയകരെ് റിമപരാരട്ട്

ഗ്രാമസഭയില്അവതരിപികുക .



മുളവുകാട് പഞായത്

അട്ളിസാനവ്ളിവരങ്ങള്:

വിസ്ീരണ്യം 19.27

വരാരഡുകളുലെഎണ്യം 16

്ജനസ്യംഘര 22322

പുരുഷന്മരാര 11017

സ്ഗതീകള് 11305

പട്ടിക്ജരാതി 2985

പട്ടികവര്്യം 17

അത്ളിരുകള് :

 വെക് - ലപരിയരാരകകവഴി

 ലതക് - ലകരാചികരായല്

 കിഴക് - ലപരിയരാരകരായല്

 പെിഞ്ഞരാറു - ലകരാചികരായല്

റ്

വാർഡ് റ്3 - ടവർലൈൻ

അത്ളിരുകള് :



 വെക് - കലണയ്നര മറരാഡ്

 ലതക് - മെപയില് ഭ്വതി മകഗത്യം, മുസി്യം പള്ളി

 കിഴക് - പുഴ

 പെിഞ്ഞരാറു - പുഴ

കപധാനസാപനങ്ങള് :

 അ്യം്നവരാെികള് : മൂന്ന്

കപധാനകൃഷ്ളി : ലെമീന ലകട്ടുകള്, വരാഴ

കുടുംബങ്ങളുസടോമത്ളികഅവസ : കൂെുതെു്യം ഇെ്തെര്യം

കുെു്യംബങ്ങള്.ഇെ്തെരകരാരക് മീനപിെു്തെ്യം,കൂെിപണി, കലുപണിഎന്നിവയരാണ്

ഗപധരാനവരുമരാന മരാരഗ്യം.

പാര്ളിസ്ളിത്ളികഘടകങ്ങള്

ധരാരരാള്യം മതരാെുകള്നിറഞ്ഞ ഗപമ്ശ്യം.എന്നരാല് മികവയു്യം മരാെിനര്യം നിറഞ്ഞതരാണ്.

ലെമീന ലകട്ടുകളു്യം പുഴകളുമുണ്.എന്നരാല്ശുദ്ധ്ജെെഭരതവളലരകുറവരാണ്.

ഉള്ളവനന്നരായിസ്യംരകികുന്നില.അതിനരാല്കപപ് ലവള്ളമരാണ്എലരാ

കുെു്യംബങ്ങളുലെയു്യംആഗശയ്യം . കിണറിെു്യംകുളങ്ങളിെു്യം പെസമയ്തെു്യം

ഉപുലവള്ള്യം ഉണരാവരാറുണ്

േജ്ജീവസതാഴ്ളിൈാള്ളികള് :

Sl.No സതാഴ്ളിൽകാർഡ്

നമർ

ബപര് വ്ളിഭാഗം സതാഴ്ളിൽ

ദ്ളിനങ്ങള്

1 KL-08-003-004-003/1 അനീസകരീ്യം OBC 144

2 KL-08-003-004-003/105 മ്യം്ള OTH 79

3 KL-08-003-004-003/2 െഗ്ിക രരാ്ജന SC 141

4 KL-08-003-004-003/26 സൗ്രാമിനി

െഗ്മബരാസ്

OBC 126

5 KL-08-003-004-003/32 സുമ്യം്െ മ്വരരാ്ജന OTH 106

6 KL-08-003-004-003/34 ബി്ജി ഗപസരാ്് SC 84

http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/1&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=cUeEwz5IoouF8KbErPxgfg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/105&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xvH1rDCFweawan4iYPyQCg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/2&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GUpHSB2wI6MvD8ma/QPZSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/26&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=NxrdlBgm2Fx3DiF9NjKWdg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/32&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GND2js9jle/4K8U+6ZRqJA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/34&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=xo97gnDGQf6gdlOIYA4SSg


7 KL-08-003-004-003/37 രഹിതസുമരഷ്

ബരാബു

OBC 132

8 KL-08-003-004-003/40 മബബിസു്രശനന General 139

9 KL-08-003-004-003/46 കഷെഷരാ്ജിെരാല് OBC 125

10 KL-08-003-004-003/47 ലറ്ജി രരാ്ജന General 134

11 KL-08-003-004-003/48 മ്രാപരാെന OBC 141

12 KL-08-003-004-003/49 ര്ജിതഷിബു OBC 0

13 KL-08-003-004-003/5 പവ്ളിഅരു്ജ General 130

14 KL-08-003-004-003/50 സുകുമരാരന SC 134

15 KL-08-003-004-003/51 ്ീത മമനരാഹരന SC 140

16 KL-08-003-004-003/53 ഷീബബരാബു General 107

17 KL-08-003-004-003/58 സിന്ധു ഭരാസി General 144

18 KL-08-003-004-003/6 രരാ്ിണിതങപന OBC 139

19 KL-08-003-004-003/60 സു്രശനന OBC 143

20 KL-08-003-004-003/63 എല്സി ലസബരാസിന OBC 135

21 KL-08-003-004-003/7 െരാ്തെിമസ്തെരാര OBC 135

22 KL-08-003-004-003/98 മഗപമ മവണു OBC 142

23 KL-08-003-004-002/70 മമഴ്സി തങപന OBC 131

24 KL-08-003-004-004/123 മസതുകണരാരി SC 52

വ്ളിവ്ളിധ ഘട്ടങ്ങള്ളിൈുള ബോഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ് പര്ളിബോധനയ്ളിൽ

കസണത്ളിയവസ്ുതകള് :റ്

സതാഴ്ളിൈാള്ളികളുസട10 അവകാേങ്ങള്-അവകാേ അധ്ളിഷ്്ളിത

ന്ളിര്ജീക്ഷണങ്ങള്റ്:

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള് ഉറപു

http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/37&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ZaV3EljEk3gk4eWCp5Kn1w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/40&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=g8iWbikwPjNVuPI+DqldFQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/46&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=K6DUGXR7+uNaLiyk0ahwQA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/47&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=iXiB64lUs1eG1oIvZalV/g
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/48&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=n8B85g8kaf/WzUZYUGSZsw
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/49&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=rtDvQPvydKD9VsYgpHx4Dg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/5&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=GrX1iBFqLZbzDGJ1uTk5Jg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/50&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nP7Ydh2ST+Raxrc8QQ2T2w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/51&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=OUj0XhBmtMzy8EsCIMDzPA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/53&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=QSso7/ZKQ4Bzag/cSNMBPg
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/58&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=pQa2OufjwOpmw7UeCQJy+w
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/6&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ECyT9qIBMOR4iIjQ7xjkWQ
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/60&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=nGDZQuIw4KsSCs3fnAXM3A
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/63&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=hOGULhH/dZJWaWZH5OqHnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/7&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=BcC/LdS5z4UconXfOf12tA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA
http://nregasp2.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-08-003-004-003/98&village_code=1608003004003&fin_year=2018-2019&Digest=ATGtLciLPXr0gvJYOBmbnA


വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ വസ്ുതകള് െുവലെ

മെരകുന്നു.

1. സതാഴ്ളിൽകാർഡ്ളിനായ്ളി അബപക്ഷ്ളികുവാനും 15 ദ്ളിവേത്ളിനകം

ൈഭ്ളികാനുമുളഅവകാേം (സഷഡ്യല്യൂള് 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 ദ്ളിവേങ്ങള്കുള്ളിൽ ൈഭ്ളികുവാനുമുള

അവകാേം.

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെലരാ്യംഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം കരാണുവരാനസരാധിചു. ലതരാഴില്

ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു നല്കിയ രസീമതരാ മറ് മരഖകമളരാ െയെുകളില്

കണിരുന്നില.

3 .15 ദ്ളിവേത്ളിനകം സതാഴ്ളിൽ ൈഭ്ളിച്ളിസ്ലെങ്ളിൽ സതാഴ്ളിൈ്ളി്ലൊയ്മ ബവതനം

ൈഭ്ളികുവാനുളഅവകാേം (സേക്ഷൻ 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 .ഏസറടുബകണ കപവർത്ളികള്ആേല്യൂകതണം സെയുവാനുളഅവകാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ്

ഇതിനുള്ളഅവസര്യംെഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള് അറിയികുകയുണരായി.

ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകള്

നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5 . താമേസൈത്ളിന്സറ 5 ക്ളിബൈാമ്ജീറർ െുറളവ്ളിനുള്ളിൽ സതാഴ്ളിൽ

ൈഭ്ളികുവാനും ൈഭ്ളിച്ളിസ്ലെങ്ളിൽ കല്യൂൈ്ളിയുസട 10% അധ്ളികമായ്ളി

ൈഭ്ളികുവാനുമുളഅവകാേം (സഷഡ്യല്യൂള് - 2 , പാരകഗാഫ് 20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെിന്ലറ 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, കപാഥമ്ളികേുകേല്യൂഷക്ളിറ്, സതാഴ്ളിൈാള്ളികബളാസടാപ്പം

അഞ്ളിൽ അധ്ളികം കുട്ട്ളികള് കപവർത്ളി സൈതുസണങ്ളിൽ അവസര

ബനാകാനായ്ളി ആയ (കകഷ)് തുടങ്ങ്ളിയ കപവർത്ളി സൈ േ്പൗകര്യങ്ങള്റ്കുള

അവകാേം. (സഷഡ്യല്യൂള് 2 , പാരകഗാഫ് 23-28)

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

കിറ് , 5 വയസില് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ മസവന്യം എന്നിവ നിയമ്യം

അനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം ഗപവര്തെി സെ്തെു

കുെിലവള്ള്യം,തണല്, ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് എന്നിവ ലതരാഴിെരാളികള് തലന്നയരാണ്

ഏരലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നുമനസിെരായി .െികിത്സ സഹരായങ്ങള് െഭികരാറിലലന്നു്യം

കകയുറ ,കരാെുറ എന്നിവ എ ഡി എസ് അകൗണില് ഉണരായിരുന്ന ബരാകി തുക

ഉപമയരാ്ിചരാണ് വരാങ്ങിയിരുന്നലതന്നു്യം അറിയരാന സരാധിചു. മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ

മ്ജരാെികള് കൂെുതല് ഉള്ളതിനരാെു്യം പണി ഉപകരണങ്ങള് അതരരാവശര്യം

ആയതിനരാെു്യം ഇനി മുമന്നരാട്ട് പഞരായ്തെ്അനുവ്ികണലമന്ന്ആവശരലപട്ടു.

7. േർകാർ കപഖ്യാപ്ളിച്ളിട്ടുള കല്യൂൈ്ളി

ൈഭ്ളികുവാനുളഅവകാേം.(സേക്ഷൻ 3 (2),6, sch 2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8. സതാഴ്ളിൽ സെയറ്്ത്റ് 15 ദ്ളിവേത്ളിനകം കല്യൂൈ്ളി ൈഭ്ളികുവാനുള

അവകാേം.

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 കല്യൂൈ്ളി ൈഭ്ളിച്ളിസ്ലെങ്ളിൽ നഷ്ടപര്ളിഹാരം ൈഭ്ളികുവാനുള

അവകാേം (സേക്ഷൻ3 (3).



ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചിലലങില്

മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യംനിരകില് അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ്.

10. പരാത്ളികള്ക് േമയ ബന്ളിതമായ്ളി പര്ളിഹാരം ൈഭ്ളികുവാനും

മഹാതാഗാന്ളി ബദേ്ജീയ കഗാമ്ജീണ സതാഴ്ളിൈുറപ്പ് പദ്ധത്ളിയ്ളിൽ സെൈവു

വരുന്ന തുകയുസട തൽേമയ ോമല്യൂഹ്ളിക പര്ളിബോധന നടതുവാനുള

അവകാേം(സേഷൻ19, &സേഷൻ17( 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 ഫയൈുകളുസട പര്ളിബോധനവ്ളിവരങ്ങള്

9 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കുവിമധയമരാകിയത്.

കകമ

നമർ

ഗപവര്തെിയുലെ മപര് കപവർത്ളിയുസട

വർക് ബകാഡ്

1 അഖിെന്ലറ വീെ് മുതല് നരാരങ്ങരാ മുറികള്യം

വലരയുള്ളെിറസ്യംരകണ്യം.

1608003004/WH/318665

2 കള്തെില്പറമ്പ് െിറസ്യംരകണ്യം. 1608003004/WH/318666

3 റിമസരാരട്ടിന് സമീപ്യം പരമ്പരരാ്ത

്ജെമഗസരാതസ്

പുനരുദ്ധരാരണ്യം.

1608003004/WH/287284

4 മൂന്നരാ്യംവരാരഡിലെകരാന പുനരുദ്ധരാരണ്യം.

16008003004/WH/320709

5 കരാരതരരായനി മകഗത്തെിന്ലറ കിഴക്

വെമക പരമ്പരരാ്ത ്ജെമഗസരാതസ്

പുനരുദ്ധരാരണ്യംവരാരഡ് 3

1608003004/WH/318667



6 ഗപകരാശന്ലറ വീെ് മുതല് ഷീെയുലെ വീെ്

വലര പരാരമ്പരരാ്ത ്ജെമഗസരാതസുകളുലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003004/FP/345891

7 നരാരങ്ങമുറി െിറസ്യംരകണറീച് 2 1608003004/WC/349160

8 പള്ളിപറമ്പ് മതരാെ് പുനരുദ്ധരാരണ്യം 1608003004/WH/319308

9 പെിപുരകല് മറരാഡ് നിരമരാണ്യം 108003004/RC/276830

കപവർത്ളിഫയൈ്ളിൽ ഉണാബകണ 22 ബരഖകള്

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം

22 മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ് .പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഉണരായിരുന്ന

മരഖകളുലെവിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1. കവർ ബപജ്

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെുകളിെു്യം കവര മപ്ജ്

ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യംകവര മപ്ജില് പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങള് ,്ജിലരാ

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

തിയതി,മുതെരായവിവരങ്ങള്മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് 9 െയെുകളിെു്യംആനുവല് മരാസരസരകുെര 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, മ്രാക്, ്ജില എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില.

2. സെക് ൈ്ളിസ്

വരക് െയെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യംഅവയുലെ മപ്ജ്

നമ്പറു്യം മരഖലപെി്തെിയ ലെക് െിസ്െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിചരാല് 9 െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് കരാണരാന സരാധിചു.എന്നരാല്

മരഖകളുലെ മപ്ജ് നമ്പര ഉണരായിരുന്നില. സരാമങതിക വി്്്ദ്ധരുലെ ഒപ്, തീയതി

എന്നിവകരാണരാനസരാധിചില.



3. ആക്ഷൻപാൻ ബകാപ്പ്ളി

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

ലെയ്ിരികുന്നത്എന്നമനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത്സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച് നരാെ് െയെുകളിെു്യം ആകന പരാന മകരാപി ഉണരായിരുന്നു.

സരാമങതിക വി്ഗ്ധരുലെ ഒപ് തീയതി എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില. കവരമപ്ജിെു്യം

ആകനപരാനിെു്യം ഒരു മപര് തലന്നയരാണ് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നത്.

4. എസ്ളിബമറ് ബകാപ്പ്ളി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന

സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിനലറ അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ

എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്. ഓമരരാ ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ

മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 9 െ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. ോബങത്ളികഅനുമത്ളി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം

ഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര ,അസിസന്റ് എഞിനീയര എന്നിവര

ഉള്ലപെുന്ന ഒരുസരാമങതികകമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ് .

പരിമശരാധിച് 9 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂര ഗപകരാരമുള്ള സരാമങതിക അനുമതി

മകരാപിയരാണ് കരാണരാന സരാധിചത്.സരാമങതികവി്്്ദ്ധന്ലറ 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 9 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂര ഗപകരാരമുള്ള ഭരണരാനുമതി മകരാപിയരാണ്

കരാണരാന സരാധിചത്. സരാമങതിക വി്്്ദ്ധന്ലറ ഒപ്, തീയതി എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില.അെങല്തുക മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

7. േംബയാജ്ളിതപദ്ധത്ളിവ്ളിവരങ്ങള്

പരിമശരാധിച 9 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില



8. സതാഴ്ളിൈ്ളിനുബവണ്ളിയുളഅബപക്ഷ

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വരക്െയെിെു്യംസൂകിമകണതരാണ് .,

പരിമശരാധിച 9 െ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 രസീതിന്ലറ മകരാപിമയരാ മറു മരഖകമളരാ

ഉണരായിരുന്നില.

9. വർക്അബൈാബകഷൻ ബഫാ൦

പരിമശരാധിച 9 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക്

അമെരാമകഷന മെരാ൦ കരാണരാന സരാധിചു. തീയതി

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നില.

10. ഇ മസർ ബറാള്

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്. ഇതില് മ്രാക്

ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

9 െയെുകളിലെയു്യം മസര മറരാളുകള് പരിമശരാധിചു. എലരാ മസര മറരാളുകളിെു്യം ബി

ഡി ഓ യുലെ ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നുള്ള സീെു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു. എന്നരാല് ഒപ് ലവച തീയതി മരഖലപെു്തെിയതരായി

കരാണരാനസരാധിചില.

പരിമശരാധിച 9 െയെുകളിെു്യം മസരമറരാളില് എ്യം ബുക് നമ്പമറരാ എ്യം ബുക് മപ്ജ്

നമ്പമറരാ ഉണരായിരുന്നില. മസര മറരാളുകളില് കവറ്നര ഉപമയരാ്ിച് ഹരാ്ജര

ലവട്ടി്തെിരു്തെിയതരായികണു.

11. സമഷർസമൻറ്ബുക്

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 -ക്ാബറഷൻഡ്ജീസറയ്ളിൽേ.്



പരിമശരാധിച ഒരു ഗപവര്തെികു മരാഗതമമ ഇത് ബരാധകമരായിരുന്നുള്ളു. എന്നരാല്

ഗപസ്ുതെയെില്ഈമരഖകരാണുവരാനസരാധിചിരുന്നില.

13.ബവജ് ൈ്ളിസ്

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 9 െയെുകളിെു്യം മസര മറരാളിന് ആനുപരാതികമരായിട്ടുള്ള മവ്ജ് െിസ്

ഉണരായിരുന്നു.

14.ഫണ് കടാൻസ്ഫർഓർഡർ

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 ഒരു ഗപവര്തെികു മരാഗതമമ ഇത് ബരാധകമരായിരുന്നുള്ളു. ഗപസ്ുത

െയെില്ഈമരഖകരാണുവരാനസരാധിചു

16.ബറായൽറ്ളി നല്്ളിയത്ളിനുളസറേ്ജീത്ളിന്സറ ബകാപ്പ്ളി

പരിമശരാധിച 9െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.

17.ബഫാബട്ടാകഗാഫ് -3ഘട്ടം

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്, ഗപവര്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്, ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില്

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെലരാ്യംതലന്ന 2ഘട്ട മെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചു.

18.കപവർത്ളിപല്യൂർത്ജീകരണോക്ഷ്യപകതം

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 നിരവ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സരുലെ മപര് , ഒപ് ,ഓെീസ് മുഗ്എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില .



19.മസർ ബറാള് മല്യൂബവസമന്റ് സ്ളിപ്

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെലരാ്യം മസര മറരാള് മൂമവലമന്റ് സിപ് ഉണരായിരുന്നു.

20.ജ്ളിബയാ റാഗ്ഡ് ബഫാബട്ടാ

ഗപവര്തെിസെ്യംതിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെരപറയുന്നത്.

പരിമശരാധിച 9 െയെിെു്യം ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാന സരാധിചു. ഗപവര്തെി

ഓമരരാ മസ്ജിെുള്ള മെരാമട്ടരാ തലന്നയരാണ് ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാ ആയി

കരാണിചിരികുന്നത് .

21.ബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ് റ്ളിബപ്പാർട്ട്ളിന്സറ ബകാപ്പ്ളി

പരിമശരാധിച 9 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാന

സരാധിചില.

22.ലേറ്ഡയറ്ളി

പരിമശരാധിച 9 െയെുകളിെു്യംകസറ് ഡയറി കരാണരാനസരാധിചു. ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്്

വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ലതരാഴിെരാളികള് ഒപു വചിരുന്നു. ലതരാഴിെരാളികളുലെ

സരാകരപഗത്യം, വി്ജിെനസ് ആനഡ് മമരാണിററി്യം്് കമിറി റിമപരാരട്ട്,

സ്രശകകുറിപ് എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു. െികിത്സ സഹരായ വിവരങ്ങള്,

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെവരാെകഎന്നിവ മരഖലപെു്തെിയിരുന്നില.

കപവർത്ളികളുസടഫ്ജീൽഡ് പര്ളിബോധനയ്ളിസൈകസണതൈുകള് :റ്

േ്ളിറ്ളിേൺഇൻഫർബമഷൻറ് ബബാർഡറ്്

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 എലരാ ഗപവര്തെികളുലെയു്യം സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ്

കരാണുവരാനസരാധിചു .

1. അഖിെന്ലറ വീെ് മുതല് നരാരങ്ങരാമുറികള്യം വലരയുള്ള െിറ സ്യംരകണ്യം



(1608003004/WH/ 318665 )വരാരഡ് 3

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 32/2018-19, 33/2018-19, 34/2018-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 3/10/18

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 17/10/18

എസിമമറ് തുക 80,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 80,000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 276

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 2634 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു. 596.25 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല്

ഗപവര്തെി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 2130 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

614.25 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 2103.8 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 631.14 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത് .

 ഗപവര്തെിയുലെ സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന സരാധിചു.

എന്നരാല് മബരാരഡില് ഗപവര്തെിയുലെ മപരു്യം വരക് മകരാഡു്യം മരാഗതമമ

ഗപവര്തെിയുമെതരായി ഉണരായിരുന്നുള്ളു. ബരാകി വിവരങ്ങള് ( എസിമമറ്

തുക , ആര്യംഭ-അവസരാന തീയതി എന്നിവ) വരതരാസലപട്ടിരികുന്നതരായി

കരാണരാനസരാധിചു.

 ഈ ഗപവര്തെിക് എസിമമറ് തുക 80000 ആണ്. മബരാരഡില് 70500 രൂപ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു. ഗപവര്തെിയുലെ ആര്യംഭ-അവസരാന തീയതി

3/10/18 - 17/10/18 ആണ്. എന്നരാല് മബരാരഡില് 24/5/18 - 8/5/18 എന്ന്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു. ആലക ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് 276 ന് പകര്യം 241

ആണ് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്. ഇ്തെര്തെില് മബരാരഡില്

നല്കിയിരികുന്നവിവരങ്ങള്ക്വെിലയരാരു വരതരരാസ്യംകരാണുന്നു.



2. കള്തെിപറമ്പ് െിറസ്യംരകണ്യം (1608003004/WH/ 318666)

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 35/18-19, 36/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 24/10/18

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 6/11/18

എസിമമറ് തുക 80,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 80,000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 284

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3124 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,594 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 1288 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

676.8 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 1463.22 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 676.8 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യം ആണ് കരാണരാന സരാധിചത് . 175.22 െതുരഗശ മീറര

അധികലതരാഴില്കരാണരാനസരാധിചു .

 െിറയുലെ ലെറിലയരാരു ഭരാ്്യം മരാഗതമരാണ് ഗപവര്തെി ലെയ്ിരികുന്നത്. ഭരാ്്യം

മറരാഡിെരാണ് ലെയ്ിരികുന്നത്.

 ഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചു.



3. റിമസരാരട്ടിനുസമീപമുള്ള പരമ്പരരാ്ത ്ജെമഗസരാതസുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

( 1608003004/WH/287284 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 45/18-19, 46/18-19, 47/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 14/1/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 30/1/19

എസിമമറ് തുക 69,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 69,000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 236

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 986 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,582 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 956 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

573.6 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 925 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 555.36 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത്.

 ഗപവര്തെി സെ്തെിന്ലറ ഒരു ഭരാ്്യം കരാെ് പിെിച് മൂെിയതിനരാല് സിറിസൺ

മബരാരഡ് കരാണരാന സരാധിചില. എന്നരാല് മബരാരഡ് അവിലെ

സരാപിചിട്ടുലണന്നരാണ് ലതരാഴിെരാളികളില്നിന്ന്അറിയരാനസരാധിചത് .

4. മൂന്നരാ്യംവരാരഡിലെകരാനപുനരുദ്ധരാരണ്യം ( 1608003004/WH/320709 )



ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 43/18-19, 44/18-19, 46/18-19, 47/18-19,

48/18-19, 49/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 4/1/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 9/2/19

എസിമമറ് തുക 73,000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 73,000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 258

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 4400 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,472.85 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 3377 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

527.2 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 3924 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 1177 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ് കരാണരാന സരാധിചത്. 547 െതുരഗശ മീറരഅധികലതരാഴില്

കരാണരാനസരാധിചു .

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചു.

 ഗപവര്തെിയുലെ സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് മറഞ്ഞുകിെകുന്ന

അവസയിെരാണ് കരാണലപട്ടത്

 എസിമമറ് തുക എഴുതിയതില് വരതരരാസ്യം ഉണരായിരുന്നു എന്ന്

ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി 73, 000 രൂപയ്ക് പകര്യം 7, 30, 000 ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരുന്നത്. നിരവഹണ ഉമ്രരാ്സലര സൂെിപിചതിലന

തുെരന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്തലന്നഇത് തിരു്തെുകയുണരായി



5. കരാര്തെരരായനി മകഗത്തെിന്ലറ കിഴക് വെമക പരമ്പരരാ്ത ്ജെ മഗസരാതസ്

പുനരുദ്ധരാരണ്യം ( 1608003004/WH/318667 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 38/18-19, 39/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 14/11/18

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 27/11/18

എസിമമറ് തുക 80000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 80000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 284

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 2985 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,600 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 902 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

541.2 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 1475.7 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 1031.31 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യം ആണ് കരാണരാന സരാധിചത്. 573.7 െതുരഗശ മീറര

അധികലതരാഴില്കരാണരാനസരാധിചു .

 ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിഅളവ് എെുകുന്ന സമയ്തെ് ഭൂവസ്ഗത്യം വിരിചിരികുന്നത്

ആയി കണു. ഗപവര്തെി നെന്നിരികുന്നത് നവ്യംബര 2019ലെ ആലണന്ന്

ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി. ഇമതരാലെ നവ്യംബര 2018 നെന്ന

ഗപവര്തെിയുലെ ഓഡിറ് ആണ് ഇമപരാള് നെ്തെിയത്. എന്നരാല് ഗപവര്തെികള്



തമിെുള്ള കരാെയളവില് ഏകമ്ശ്യം ഒരു വരഷല്തെ വരതരരാസമരാണ്

കരാണരാനസരാധികുന്നത്.

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചു.

6. ഗപകരാശന്ലറ വീെുമുതല് ഷീെയുലെ വീെ് വലര പരമ്പരരാ്ത ്ജെ

മഗസരാതസുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം ( 1608003004/FP/345891 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 50/18-19, 51/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 13/2/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 23/2/19

എസിമമറ് തുക 71000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 71000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 249

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1008 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,600 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 1002 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

601.2 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 1040 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 624 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത്.



 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചു.

7. നാരങ്ങാമുറ്ളി െ്ളിറേംരക്ഷണംറ്ജീച് 2 ( 1608003004/WC/349160 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 55/18-19, 59/18-19, 61/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 11/3/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 24/3/19

എസിമമറ് തുക 80000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 80000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 284

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3124െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി

,594 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 3520 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

525.78 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 3329.94 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 525.78 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത്.

 ഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചു.

 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് പരിസരവരാസികളില് നിന്നു്യം ഗപസ്ുത

ഗപവര്തെി എവിലെ നെന്നിട്ടില എന്നുള്ള അഭിഗപരായങ്ങള് മകള്കരാനിെയരായി

.മബരാരഡ് സരാപിചതില് എതിരപ് ഗപകെിചു. പഞരായ്തെില് പരരാതി



നല്കിയിട്ടുള്ളതരായു്യം പറഞ്ഞു. പരരാതി ലര്ജിസറില് ഈ പരരാതി

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുള്ളതരായു്യം ഗപവര്തെി നെന്നിട്ടുള്ളതിനരാല് മബരാരഡ്

ലവകരാതിരികരാന സരാധികില എന്ന മറുപെി നല്കിയതുമരായ വിവരങ്ങള്

കരാണരാനസരാധിചു

8. പള്ളിപറമ്പ് മതരാെ് പുനരുദ്ധരാരണ്യം ( 1608003004/WH/319308 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര 40/18-19, 41/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 30/11/18

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 13/12/18

എസിമമറ് തുക 72500

യഥരാരത്ഥെിെവ് 72500

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 256

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1336 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെി ,

600 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറല് ഗപവര്തെി എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 1024 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികെു്യം

614.4 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നമപരാള് 1083.36 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ് ലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 650.016 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായു്യംആണ്കരാണരാനസരാധിചത്.

 ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിയുലെ അളലവെുപ് സമയ്തെ് മതരാെിലന പെഭരാ്ങ്ങളു്യം

മൂെിയിരികുന്നതരായി കരാണലപട്ടു. സമീപവരാസികമളരാെ് സ്യംസരാരിചമപരാള്

വരഷങ്ങള്കു മുനപരാണ് മതരാെ് മൂെലപട്ടലതന്ന് പറയുകയുണരായി

 ഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചു.



9. പെിപുരകല് മറരാഡ് നിരമരാണ്യം ( 1608003004/RC/276830 )

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 25/3/19

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 26/3/19

എസിമമറ് തുക 202000

യഥരാരത്ഥെിെവ് 202000

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള് :

 ഇ്തെര്തെില് ഒരു െയല് െഭരമരായിരുന്നുലവങിെു്യം പരിമശരാധനയ്ക്

മശഷമരാണു ഗപസ്ുത വരകിന്ലറ എക്സ്ലപനഡിചര

മുഴുവനരായിട്ടിലരാലയന്നു്യം ശതമരാന്യം മരാഗതമമ അണുബരാധിചിട്ടുള്ളു എന്നു്യം

അറിയരാന സരാധിചത്.തന്മൂെ്യം ഈ ഗപവര്തെി അെു്തെ സരാമ്പ്തെിക

വരഷല്തെഓഡിറിമെക് മരാറിലവചിരികുന്നു.

രജ്ളിസറുകളുസട പര്ളിബോധന

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. അബൈാബകഷൻ ഓഫ് വർക,് ബപയ്റ്സമന്റ് ഓഫ് ബവജേ് ആൻഡ്

ഡ്ളിമാൻഡ് ബഫാർവർക് 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.

 വരാരഡ് മൂന്നിലെ പരിമശരാധിചരാല് എലരാ വരകുകളു്യം വിവരങ്ങള് കരാണരാന

സരാധിചു.

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

 പരരാതി ര്ജിസറില് 2 പരരാതികളുലെ വിവരങ്ങള് കരാണുവരാന സരാധിചു.

23/10/19 - നരാരങ്ങമുറി െിറയുലെയുലെ ഗപവൃ്തെിയുമരായിബന്ധലപട്ടസിഐ

മബരാരഡ് സരാപിച്തെിന്ലറ പരരാതിയു്യം മരവമ എന്ന ലതരാഴിെരാളിയുലെ

മവതന്യം െഭികുന്നില എന്ന പരരാതിയു്യം മരഖലപെു്തെുന്നതരാണ്

കലണ്തെിയത്. അതിനരായി എെു്തെ നെപെിയു്യം മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു.

വരാരഡ്ഏലതന്ന്കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെിയിട്ടിലരായിരുന്നു.

7. സമറ്ജീര്ളിയൽ രജ്ളിസർ

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ്

ഈലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത്.

 മകരാഴികൂെ്, കമമ്പരാസ് പിറ് കകൂസ് നിരമരാണ്യം എന്നിവ ഗപവര്തെികളുലെ

വിവരങ്ങള്ആണ്കൂെുതെരായു്യംകരാണരാനസരാധിചത്.

സതാഴ്ളിൈാള്ളികളുമായ്ളിേംോര്ളിചു കസണത്ളിയകാര്യങ്ങള്

സതാഴ്ളിൈ്ളിനു ബവണ്ളിയുളഅബപക്ഷ

എലരാ ഗപവര്തെികു്യം മുനപ് ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് കൂെി അമപക നല്കരാറുലണന്നരാണ്

അറിയുവരാനസരാധിചത്

അപകടം

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ, ഗപവര്തെി

അപകെങ്ങളരാല് പരുക് പറുകയരാലണങില്ലതരാഴിെരാളികള്ക് 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 സ്രഭമനുസരിെ് മക് സരകരാര

വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യംനല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില്ബിലുകള് കൃതരമരായ്

ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.



ഈ അവകരാശങ്ങലള കുറിച് ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.ഇതിലനകുറിചു വരകമരായ പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു. ഇതിനുമുമ്പ്

ലതരാഴിെിെങ്ങളില്അപകെ്യംനെന്നിട്ടിലലന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്പറഞ്ഞു.

കല്യൂൈ്ളി

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

കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗ് 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 ബബാക്്

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 നെപെികള്സ്വീകരികണലമന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്

ആവശരലപട്ടു

ന്ളിർബ്ദേേങ്ങള്.

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

ഉമ്രരാ്സരതീയതികൂെി മരഖലപെു്തെുക.

2.പണിയരായുധങ്ങളുലെ ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ്, യരാഗത െിെവ് എന്നിവ നല്കുന്നതില്

ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധികുക.

3.കസറ് ഡയറിയില് ഗപവര്തെി സെ്യം സ്രശികുന്നതിന്ലറ 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 ന്ളിര്ജീക്ഷണങ്ങള്.

 ലതരാഴിെിെങ്ങള്കൂെുതല്കലണ്തെരാന ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധനല്മകണതരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് മവണകരാെുറ,കകയുറഎന്നിവെഭരമരാകുന്നതില്

ഗശദ്ധമവണ്യം.

 ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ െക്ഷര്യംകൃതരമരായിരികണ്യം. പണനഷവു്യം

ലതരാഴിെരാളികളുലെഅധ്വരാനവു്യം നഷലപെു്തെുന്ന ഗപവര്തെികള്ഒഴിവരാകി

്ുണമമന്മയു്യംവികസനവു്യം നല്കുന്ന ഗപവര്തെികള്തിരലഞ്ഞെുകരാന

അധികൃതര ഗശദ്ധനല്കണ്യം.
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മഹാതാഗാന്ളി ബദേ്ജീയ സതാഴ്ളിൈുറപ്പ് പദ്ധത്ളി

ബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ് കഗാമേഭ മ്ളിന്ളിട്ട്േ്

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മുളവുകരാെ് പഞരായ്തെിലെ മൂന്നരാ്യംവരാരഡിലെ

മസരാഷരല്ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 നവ്യംബര മരാസ്യം 22ആ്യംതീയതി ഉചയ്ക് 2.30

ന് ഖരാ്ി മബരാരഡ്ഹരാളില്വച് ലതരാഴിെരാളികളുലെഈശ്വരഗപരാരത്ഥനകൂെി

ആര്യംഭിചു. വരാരഡ് ലമമ്പര ഗശീമതിസ്വപ്ന, ഡി ഇ ഒഅന്മറരാണിയ,ഓവരസിയര

സൗമര,എഡിഎസ് ലെയരമപഴ്ൺ, മ്രാക് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺധനര, വിമല്ജ്

റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺമരാര, കുെു്യംബഗശീ ഗപവര്തെകര, ലതരാഴിെരാളികള്എന്നിവര

ഉള്ലപലെ 54 മപര ഗ്രാമസഭയില്പലങെു്തെു. വിആരപി ലമറിന മിെുആമുഖ

അവതരണ്യംനെ്തെുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികമളരാെ്അധരകലയതിരലഞ്ഞെുകരാന

ആവശരലപെുകയു്യം ലെയ്ു. ഗശീമതി മമഴ്ി തങപലനഅധരകയരായി

തിരലഞ്ഞെു്തെു. തുെരന്ന് വിആരപി മിെു ഗ്രാമസഭയില്എ്തെിമചരന്നിട്ടുള്ള

ഏവരകു്യംസ്വരാ്ത്യംആശ്യംസിചു.അധരക ഗശീമതി മമഴ്ി തങപന മയരാ്ല്തെ

അഭിസ്യംമബരാധന ലെയ്്അധരക ഗപസ്യം്്യംനെ്തെി. തങ്ങള്ക്

ലതരാഴില്്ിനങ്ങള്െഭികരാന ഒമട്ടലറബുദ്ധിമുട്ടുലണന്നു്യംഈ ഗപശ്ന്തെിന്

എലനങിെു്യം പരിഹരാര്യം ലെയണലമന്നു്യംഅധരകപറഞ്ഞു.

തുെരന്ന് വരാരഡ് ലമമ്പര ഗശീമതിസ്വപ്നആശ്യംസ ഗപസ്യം്്യംനെ്തെി.

ലതരാഴിെരാളികള്നല രീതിയില് ലതരാഴില് ലെയുന്നുലണന്നു്യംഎന്നരാല്്ജനങ്ങള്

പെരീതിയില് ലതരാഴിെരാളികലളവിമരശികരാറുണ്എന്നു്യം ലമമ്പര

അഭിഗപരായലപട്ടു.ബിആരപി ധനരവിഷയരാവതരണ്യംനെ്തെി. ഗ്രാമസഭയുലെ

ഗപരാധരാനരല്തെകുറിചു്യം മസരാഷരല്ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭഎങ്ങലന മറ്

ഗ്രാമസഭകളില്നിന്നു്യംവരതരസ്മരാണ്എന്നു്യംവിശ്ീകരിചു. തുെരന്ന് വിആര

പിആതിര മ്വി മൂന്നരാ്യംവരാരഡിലെ ഗപവര്തെികളുലെ മസരാഷരല്ഓഡിറ്

റിമപരാരട്ട്അവതരിപിചു.ഏലതലരാ്യം രീതിയില് ഉള്ളപരിമശരാധനകളരാണ്

നെ്തെിയലതന്ന് വിശ്മരാകി.ആ്രമരായി പരിമശരാധനയില്കലണ്തെിയ

വിവരങ്ങള്ആണ്അവതരിപിചത്. വരാരഷിക മരാസരസരകുെര ഗപകരാര്യം

ഓമരരാ ഗപവര്തെിെയെിെു്യംകരാമണണ 22 മരഖകലളകുറിചു്യംഅവയില്

ഏലതരാലക മരഖകള്പരിമശരാധനയില്കരാണരാനസരാധിചിലലന്നു്യം



വിശ്ീകരിചു. തുെരന്ന് ഗപവര്തെിഅളവുകളുലെ റിമപരാരട്ടു്യംഅവതരിപിചു.

തുെരന്ന്സരാമൂഹികപരിമശരാധനയ്ക് വിമധയമരാകിയ ഗപവര്തെകരുലെ

െീല്ഡ് പരിമശരാധനയില്കലണ്തെിയനിരീകണങ്ങള്

അവതരിപികുകയുണരായി. തുെരന്ന് വിആരപി മവരാള്് ലതരാഴിെരാളികളുലെ

അവകരാശങ്ങലളപറി െരചനെ്തെി. െരചയില് മുമന്നരാട്ടുവന്ന ഗപധരാന

വസ്ുതകള്.

 ലതരാഴില്കരാരഡിന്അമപകിചഎലരാവരകു്യംതലന്ന 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില്

ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭിചിട്ടുണ്.

 ആ്രതവണമരാഗതമമ ലതരാഴില്കരാരഡിന് മവണിസൗ്ജനരമരായി

പഞരായ്തെില്നിന്നു്യം മെരാമട്ടരാലയെു്തെ് നല്കിയിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീെ്

ലതരാഴിെരാളികള്സ്വയ്യം മെരാമട്ടരാഎെു്തെുനല്കുകയരായിരുന്നു.

 പണി മരഖരാമൂെ്യംആവശരലപെരാറുണ്.എന്നരാല് 15 ്ിവസ്തെിന് മശഷമരാണ്

ലതരാഴില്െഭികരാലറന്നു്യംഅങ്ങലനയുള്ളസരാഹെരരങ്ങളില്െഭിമകണ

ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതനല്തെകുറിച് ലതരാഴിെരാളികള്ക്

ധരാരണയുണരായിരുന്നില.

 5 കിമെരാമീററിനക്തെുതലന്നലതരാഴില്െഭികരാറുണ്.

 െസ്എയ്് മബരാക്് ലതരാഴിെരാളികള്തലന്നവരാങ്ങുകയരായിരുന്നു.

 ലതരാഴില് മവതന്യം 15 ്ിവസ്തെിനക്യംെഭികരാറില. ഇങ്ങലനയുള്ള

സരാഹെരരങ്ങളില്നഷപരിഹരാര്യം െഭികുന്നതിലനകുറിച് ലതരാഴിെരാളികള്ക്

ധരാരണയുണരായിരുന്നില.

 പരരാതി ര്ജിസറിലനകുറിചു്യംഅറിവിലരായിരുന്നു.

 പദ്ധതിആസൂഗതണ്യംനെകരാറുലണങിെു്യം ലതരാഴില്െഭികുന്നതിന്ഏലറ

ബുദ്ധിമുട്ട് മനരിെരാറുണ്.സിരമരായ ലതരാഴില്െഭികുന്നിലഎന്ന്

അഭിഗപരായലപട്ടു. ലതരാഴില്െഭികുവരാന മവണി ഗപമ്ശല്തെഭൂവുെമകലള

സമീപികരാറുണ്എന്നു്യം ഇങ്ങലനയുള്ളസെങ്ങളില്തങ്ങളുലെ ഇഷഗപകരാര്യം

തലന്ന ലതരാഴില് ലെയരാറുലണന്നു്യംഅധരകപറയുകയുണരായി. വീണു്യംഈ

ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ലതരാഴില്െഭികരാന മവണിയരാണ് ഇങ്ങലന ലെയുന്നലതന്നു്യം

അധരകവരകമരാകി.

 സമയഗകമ്യം െഘുകരികണ്യംഎന്ന് ഒരു ലതരാഴിെരാളി

അഭിഗപരായലപെുകയുണരായി.

 ലതരാഴില് മവതന്യംവരധിപികണ്യംഎന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്അഭിഗപരായലപട്ടു.

 തുെരചയരായി മൂന്ന് വരഷമരായിവി്്്ദ്ധ ലതരാഴില്െഭികരാനുള്ളഅമപക

നല്കുന്നുലണന്നു്യം നരാളിതുവലരനെപെിലയരാന്നു്യം ഉണരായിട്ടിലഎന്നു്യംഅധരക



അഭിഗപരായലപട്ടു. കൂെി കൃതരമരായെഭികുന്നിലഎന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്പറഞ്ഞു.

 ലതരാഴില്കരാരഡ് നഷലപട്ട ഒരു ലതരാഴിെരാളി തനിക് പുതിയ ലതരാഴില്

കരാരഡ് െഭികുവരാന ഉള്ളമരാര്്യം മെരാ്ിചറിയുകയുണരായി.

െരചയു്യം മറുപെിയു്യം മഗകരാഡീകരണവു്യംആണ് പിന്നീെ് നെന്നത്.

െരചയ്കിെയ്ക് സിഡിഎസ് ലെയരമപഴ്ൺ ലതരാഴിെരാളികലളഅഭിസ്യംമബരാധന

ലെയ്് സ്യംസരാരിചു . ഉമ്രരാ്സരനെ്തെിയമറുപെി ഗപസ്യം്്തെില്

ഉരു്തെിരിഞ്ഞവസ്ുതകള്.

 അഖിനലറവീെ് മുതല്നരാരങ്ങരാ മുറികണ്യംവലരയുള്ള്ജെസ്യംരകണ്യംഎന്ന

ഗപമയരാ്്തെിെൂലെസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡിലെ

ഗപരാഥമികവിവരങ്ങള്ലതറരായി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് തങ്ങളുലെ

ഗശദ്ധയില് ലപട്ടിലഎന്നു്യംതുെരന്നമങ്ങരാട്ട് ലെണരനല്കിയവരകിലയ

തരാകീത് ലെയരാലമന്നു്യംഓവരസിയര മറുപെി നല്കി.

 കള്തെിപറമ്പില് ്ജെസ്യംരകണ്യംഎന്ന ഗപവൃ്തെിയുലെ ലെറിലയരാരു ഭരാ്്യം

മരാഗത്യം െിറിയയിെു്യംബരാകിഭരാ്്യം മറരാഡിെു്യം ലെയുവരാന ഗപളയ്യംകരാെല്തെ150

്ിവസല്തെഅധിക ലതരാഴിെരാണ് കരാരണലമന്നു്യം മ്രാക്ഓെീസില്നിന്നു്യം

നിരമ്ശമനുസരിചരാണ് തങ്ങള്ഇങ്ങലന ലെയ്ലതന്നു്യംഅവരവരകമരാകി.

 ലതരാഴില്കരാരഡ് നഷലപട്ടവരകി മപരാെീസ് മസഷനില് മരഖരാമൂെ്യം പരരാതി

നല്കിയതിന് മശഷ്യം മരാഗതമമതുെര നെപെികള്സ്വീകരികരാനപറുഎന്നു്യം

ഓവര്സീരവരകമരാകി.

 മൂന്നരാ്യംവരാരഡിലെകരാന പുനരുദ്ധരാരണ്യംഎന്ന ഗപവൃ്തെിയുലെ ഇനെരമമഷന

മബരാരഡില് ലതറരായ മരഖലപെു്തെിയിരുന്നഎസിമമറ് തുകതങ്ങളുലെ

നിരമ്ദേശഗപകരാരമരാണ് ലതരാഴിെരാളികള്തിരു്തെി മരഖലപെു്തെിയലതന്നു്യം

പറഞ്ഞു

 കരാര്തെരരായനി മകഗത്തെിന് കിഴക് വെമകപരമ്പരരാ്ത ്ജെമഗസരാതസുകളുലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യംഎന്നപുമരരാ്തിയില്ഈസരാമ്പ്തെികവരഷ്തെില്

ഉള്ലപെു്തെിയരാണ് ഭൂവസ്ഗത്യംവിരിചിരികുന്നത്. ്ജെസ്യംരകണ്യംലെയ്മപരാള്

ഗപവര്തെിയുലെ മപര് മരാറിഎന്നു്യം ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിനെകുമമ്പരാള്വീണു്യം

്ജെമഗസരാതസ് വൃ്തെിയരാകിയിരുന്നിലഎന്നു്യംവരകമരാകി.

 കരാര്തെരരായനി മകഗത്തെില്പുനരുദ്ധരാരണ്യംഎന്ന ഗപവര്തെിയുലെ

പെഭരാ്ങ്ങളു്യം മൂെി മപരായതിലനകുറിചുള്ളറിമപരാരട്ടിലെപരരാമരശ്തെിന്

തങ്ങള്കു്യം ഇമതവിവര്യംതലന്നയരാണ്അറിയരാനസരാധിചത്എന്ന് വരകമരാകി.

 പെിപുരയ്കല് മറരാഡ് നിരമരാണ്യംഎന്ന ഗപവര്തെിെയല്തങ്ങള്

അബദ്ധ്തെില്പരിമശരാധനെയെുകളുലെകൂട്ട്തെില് ലവച് മപരായതരാലണന്നു്യം



ആലണന്നു്യംഈ ഗപവര്തെിയുലെ 30 ശതമരാന്യം മരാഗതമമഎക്സ്ലപനഡിചര

പൂര്തെീകരിചിട്ടുള്ളുഎന്നു്യംഅെു്തെസരാമ്പ്തെികവരഷ്തെിലെ

പരിമശരാധനയില് ഉള്ലപെു്തെിയിട്ടുള്ളെയെുകള്ആലണന്നു്യംഅതിനരാല്

തലന്നപരിമശരാധനെയെുകളുലെകൂട്ട്തെില്നിന്നു്യംഈ ഗപവര്തെി

ഒഴിവരാകണലമന്നു്യംഈവസ്ുത ഗ്രാമസഭ മിനിട്ില് മരഖലപെു്തെണലമന്നു്യം

ഓവരസിയരഅഭിഗപരായലപട്ടു.

 അധിക ലതരാഴില് ലെയ്ിരികുന്നഎലരാ ഗപവര്തെികളിെു്യം തലന്ന

ലതരാഴിെരാളികള്അവരുലെ ഇഷഗപകരാരമരാണ് ഗപവര്തെികള്

ലെയ്ിരികുന്നലതന്ന് വരകമരാകി.

 ലതരാഴില് മവതന്യംെഭികുന്നതിനുള്ളകരാെതരാമസ്യം മകഗ്-സ്യംസരാനെണ്

വരുന്നതിലെകരാെതരാമസ്യം മൂെമരാലണന്ന് വരകമരാകി.

 വി്ഗ്ധ ലതരാഴില്,അവി്ഗ് ലതരാഴില്,അധിക ലതരാഴില്്ിനങ്ങള്എന്നിവ

െഭികരാനകുെു്യംബഗശീ തെ്തെില്നിന്ന്ആസൂഗതണങ്ങള്നെപിെരാകണലമന്നു്യം

വിഎ്യംസികമിറിയുലെ ഗപവര്തെനങ്ങള്സ്ജീവമലഎന്നു്യം

ഇകരാരണ്തെരാെരാണ് പദ്ധതിആസൂഗതണങ്ങള്നെപിെരാകരാനസരാധികരാ്തെ

എന്നു്യംഓവരസിയരവരകമരാകി.

 വിഎ്യംസികമിറിയില്സരാമൂഹരഗപതിബദ്ധതയുള്ളപുരുഷന്മരാലരകൂെി

ഉള്ലപെു്തെണലമന്ന്അധരകമമഴ്സി തങപനഅഭിഗപരായലപെുകയുണരായി.

 തങ്ങളുലെ ഭൂഗപമ്ശ്തെിന്അനുസരിച് മരാഗതമമ ലതരാഴില്ആസൂഗതണ്യം ലെയരാന

സരാധികുഎന്നു്യംകട്ട നിരമരാണ്യം,ആസ്ി നിരമരാണ്യംഎന്നീ ഗപവര്തെികള്ക്

ഇവിലെആവശരകരാരില.ആയതിനരാെരാണ് മതരാെ് പുനരുദ്ധരാരണ്യം മപരാലെയുള്ള

ഗപവര്തെികള്വീണു്യംവീണു്യം ലെമയണിവരുന്നലതന്നു്യംവരകമരാകി

മശഷ്യം റിമപരാരട്ട് എലരാവരു്യം മെരന്ന് പരാസരാകുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ

ഗപതിനിധിയരായി ഗശീമതി ര്ജിത ഗ്രാമസഭയില്പലങെു്തെഎലരാവരകു്യം ന്ി

ആശ്യംസിചു. മ്ശീയ്രാനമ്തെരാലെ 5 മണിക് മയരാ്്യം പിരിചുവിട്ടു.

ന്ളിർബ്ദേേങ്ങള്

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

ഉമ്രരാ്സരതീയതികൂെി മരഖലപെു്തെുക.

2.പണിയരായുധങ്ങളുലെ ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ്, യരാഗത െിെവ് എന്നിവ നല്കുന്നതില്

ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധികുക.

3.കസറ് ഡയറിയില് ഗപവര്തെി സെ്യം സ്രശികുന്നതിന്ലറ 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 ന്ളിര്ജീക്ഷണങ്ങള്.

 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 ഗപസിഡന്റ്

2. ലസഗകട്ടറി ,അസിസന്റ് 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


