
മഹാത്മാഗാന്ധി  ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട ്

 

 

 

                                  ജില്ല :കണ്ണൂര്ട് 

ദലാക്്ക :കല്ലയാദേരി 

പഞ്ചായത്്ത:കണ്ണപുരം  

                വാര്ഡ് ണ്ണപുരം ട ണ ് (2) 

                              റിദപ്പാര്ട്ട്   റാകാറാക്കിയ ് 

                                                                                                                                         ഷൈനി വി 

                                                                                                                                 സിന്ധു  

                                                                                                                   രസികമ ോഹന്                                                                                          
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12 
 
കതെത്തറുക, നരര്പംശങള് 
 

 

ആമുഖം 

 മഹാത്മാരാന്ധര പംശീയ ഗ്രാമീണ ത ാലരറു്പ്  ് േധതി ര ഗ്രാമീണ ജന യുതട 

ഉന്നമനത്തരനും  ാമൂഹരക ആസ്തരയുതട നരര്മാണത്തരനും  ഹായകമായരള്ളുള്ള  ്ു 

പകഗ്രവരഷ്കൃ   േധതി രയാണ് .2005 ത പ്തംബര് അഞ്ചരന് നരറവരല് വന്ന ത ാലരറു്പ്  ്
നരയമത്തരതന അടരസ്ഥാനമാക്കരയാണ ് ഈ േധതി ര നടപ് രറാക്കരവ്ുന്ന ് .
 മൂഹത്തരല് േരപന്നാക്കംനരല്ക്കുന്നവ്ുതടയും ംാ്രഗ്ംം അനുഭവരക്കുന്നവത്യും 

കകേരടരച്ചുയര്ത്തുവാനും അ ുവലര ഗ്രാമീണ  ് വ ് വയവസ്ഥയുതട മുഖഛായ 

മാറ്റാനും ഈ േധതി ര റക്ഷയമരടുന്നു .ഗ്രാമീണ പമഖറയരതറ ഓപ്ാ കുടുംബത്തരനും മറ്റ ്
ത ാലരറുക നഷ്ടമാകാത  അേരകമായര നൂ്് ംരവ തത്ത അവരംക്ത കായരക 

ത ാലരല് ഉ്പ് ാക്കുക എന്ന രറൂതട ജനങള്ളുതട ഉേജീവന മാര്ഗം 

തമച്ചതപ് ടുത്തുകതയന്ന ാണ ് ഇ രനത്് അടരസ്ഥാന റക്ഷയം .ത ാലരറു്പ് ് േധതി ര 
അവകാശാേരഷ്ടര വും അവശയാേരഷ്ഠ ര വുമായ േധതി രയാണ് .ത ാലരറു്പ് ് 
േധതി രയുതട മറ്റ് ഗ്േോന റക്ഷയങള് ഗ്േകൃ ര വരഭവ േ്രോറനവും അ രറൂതട ഓപ്ാ 

ഗ്ോപംശത്തരനത്്യും വരഭവ അടരത്ത് ശക്തമാക്കുക, വ്ച്ച, മതണാറരപ് ,് 
തവള്ളതപ് ാക്കം, വന നശീക്ണം, കാറാവസ്ഥ വയ രയാനം  ുടങള്രയ 

ോ്രസ്ഥര രക ഗ്േശ്നങള്ക്ക ് േ്രഹാ്ം കാണുക, ഉല്പാംന േ്മായ ആസ്തരക 
 ൃഷ്ടരക്കുന്ന രറൂതട ംാ്രഗ്ം റഘൂക്ണം  ുസ്ഥര്മാക്കുക, ത ാലരറു്പ് ് 

േധതി രയുതട മുഖയോ്യരപറക്ക ്  ്ഗ് ീകതള  ംഘമായര തകാെുവ്ുന്ന രനും 

അവ്ുതട  ാ് വത്തരകവും  ാമൂഹരകവുമായ ശാക്തീക്ണം ഉ്പ് ാക്കുക 

എന്നരവയുമാണ്. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

വാര്ഡ്    

കണാേു്ം തടൌ ണ് 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

കണ്ണപുരം   പഞ്ചായത്്ത തപാ ു വിവരങ്ങള് 

 കണൂര് ജരല്ലയരതറ കണൂര്  ാറൂക്കരല് ഉതപ് ള്ള കറയാപബ്ര പകാക്കരറാണ് 

കണേു്ം ഗ്രാമേഞ്ചായത്ത ്സ്ഥര രതെയ്യുന്ന ് . 

ജരല്ല കണൂര് 

വരസ്തീര്ണം 14.39 െ.കര.മീ. 

വില്ലേജ്  ്ണപുരം ട  

പകാക്ക ്േഞ്ചായത്ത ് കറയാപബ്ര 

 ാറൂക്ക ് കണൂര് 

നരയമ ഭാ മണ്ഡറം കറയാപബ്ര 

ോര്റതമ് ് മണ്ഡറം കാ ര്പരാഡ ്

ആതക വാര്ഡുക 14  

ജന ംഖയ  18459  

 ഗ് ീക  10239  

േു്ുഷ്ന്മാര് 8220  

 

 

അ ര്ുക  

വടക്ക ്  : തെ്ുകുന്ന്  ഗ്രാമപ് ഞ്ചായത്്ത  

ത ക്ക ്  :കല്ലയാപബ്ര ഗ്രാമപ് ഞ്ചായത്്ത  

കരലക്ക്  :ആരൂര് നര് ഭ  

േടരഞാ് ്:മാള്ളൂല്  ഗ്രാമപ് ഞ്ചായത്്ത  

 



 

പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ിയുമായി  ബന്ധതപ്പടുള്ള 

വിവരങ്ങള് 

ആതക ത ാലരല് കാര്ഡ്ണ 1789  

ആതക ത ാലരറാളരക  ണ1965  

ആക്ടീവ് ത ാലരല് കാര്ഡ്ണ673  

ആക്ടീവ് ത ാലരറാളരക ണ745  

  കലരഞ്ഞ വര്ഷ്ം േഞ്ചായത്തരല് നൂ് ്ത ാലരല് ംരനങള് േൂര്ത്തരയാക്കരയവര് ണ134  

ആതക ത ാലരല് ംരനങള്ണ31570  

ആതക െരറവായ  ുക ണ91.51റക്ഷം 

വാര്ട്ഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പടുള്ള വിവരങ്ങള് 

ആതക ത ാലരല് കാര്ഡ് ണ172  

  ആതക  ത ാലരറാളരക ണ 

  കലരഞ്ഞ വര്ഷ്ം വാര്ഡരല് നൂ്് ത ാലരല് ംരനങള് േൂര്ത്തരയാക്കരയവര് :0  

 

 

 

 

 



 

 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവര്ട്ത്തികള് 

ഗ്േവര്ത്തരയു

തട പേ്ും 

ഗ്േവര്ത്തര 

പകാഡും 

മസ്റ്റപ്്ാ 

ന് വര് 
ഗ്േവര്ത്തര 

ആ്ംഭരച്ച 

 ീയ്യ ര 

ഗ്േവര്ത്തര 

അവ ാനരച്ച 

 ീയ്യ ര 

ത ാലരല് 

ംരനങള് 
െരറവാ

യ  ുക 

 

 

 

 
 വാര്ഡ ് ്െ്  
മണ ് ജറ 

 ം്ക്ഷണം  

8231  

8232 

8233 

8234 

8235 

8236 

9107 

9108 

9109 

9110 

9111 

9112 

9838 

9839 

9840 

9841 

9842 

9843 

10623 

10624 

10625 

10626 

10627 

10628 

11291 

11292 

11293  
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761 

 

 

 

 

 

2,10,036  

 

 



 

 

 

 

 

അവകാശ അേിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങള് 

 മഹാത്മാ രാന്ധര പംശീയ ഗ്രാമീണ ത ാലരറു്പ്  ് നരയമത്തരറൂതട ഗ്രാമീണ 

ജന ക്ക ് ത ാലരല് നല്കുന്നപ ാതടാപ് ം അവ്ുതട േത്ത് അവകാശങള്ളും 

 ം്ക്ഷരക്കതപ് ടുന്നു .പ ാഷ്യല് ഓഡരറ്റരറൂതട ഗ്േവര്ത്തരകളുതട േ്രപശാേനയും 

അപ ാതടാപ് ം ത ാലരറാളരകളുതട േത്ത ് അവകാശങള്ളും 

 ം്ക്ഷരക്കതപ് ടുന്നുപൊതയന്നും വരറയര്ുത്തുന്നു. 

ത ാഴില് കാര്ട്ഡ ് ംബന്ധിച് 

ണ ാഴില് ്ാര്ഡ് ഒ ം ആധി്ാ ി് ല് ഖയാണ് . മഹാത്മാ രാന്ധര പംശീയ 

ഗ്രാമീണ നരയമത്തരതറ  തഷ്ഡയൂ   ഗ്േകാ്ം ത ാലരല് കാര്ഡരന് അപേക്ഷ നല്കുന്ന   

കുടുംബങള്ക്ക ്  ിവ ംരവ ത്തരന്നകം  രകച്ചും ത ൌജനയമായര ത ാലരല് കാര്ഡ് 

റഭയമാക്കണതമന്്ന അനുശാ രക്കുന്നു .കൂടാത  ഗ്കയര യമായ എടപവളകളരല് 

ത ാലരല്കാ്ഡ്്    ത ൌജനയമായര േു ുക്കര നറ്പകെ ാണ് . 

 കണേു്ം ഗ്രാമേഞ്ചായത്തരതറ ്ൊം വാര്ഡരതറ ത ാലരറാളരകതളല്ലാം 

കാര്ഡ്  ്തം ം കകയ്യരല്  ൂക്ഷരക്കുന്നവ്ാതണന്്ന മന രറാക്കാന് 

 ാേരച്ചു .എന്നാല് ത ൌജനയമായര റഭയമാപക്കെ ത ാലരല് കാര്ഡരന ്

പഫാപള്ളാ ത ാലരറാളരക  തന്ന എടുപക്കെര വന്നു . 

ത ാഴില്  ആവശയതപ്പടുന്ന ്  ംബന്ധിച്. 

മഹാത്മാ രാന്ധര പംശീയ ഗ്രാമീണ ത ാലരറു്പ്  ് േധതി ര ഗ്രാമീണ പമഖറയരല് 

 ാമ രക്കുന്ന ഏത ാ്ു കുടുംബത്തരനും  ്ു വര്ഷ്ം 100 ത ാലരല് ംരനങള് ഉ്പ്  ്

 ്ുന്നു .ആയ രനാല് ത ാലരല് കാര്ഡുള്ള ഏത ാ്ാള്ക്കും ത ാലരല് 



ആവശയതപ് ടാനും ഇ ുമായര ബന്ധതപ് ള്ളുള്ള ആ ൂഗ് ണ ഗ്േഗ്കരയയരല് 

േങ്കാളരയാകാനുമുള്ള അവകാശമുെ്. 

 ്ൊം  വാര്ഡരല് പ്ഖാമൂറം ത ാലരല് ആവശയതപ് ടാ്രതല്ലന്നാണ ്

അ്രയുവാന് കലരഞ്ഞ ്. 

 

 

 

 ത ാഴില് അനുവേിക്കുന്ന  ് ംബന്ധിച്  

 ത ാലരറു്പ്  ് േധതി രയരല് ത ാലരല് ആവശയതപ് ള്ള ് കലരഞ്ഞാല് േ രനഞ്ച ്

ംരവ ത്തരനകം ത ാലരല് നല്കരയര്രക്കണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ .ഇതല്ലങ്കരല് 

ത ാലരറരല്ലായ്മ പവ നം റഭരക്കുവാനുള്ള അര്ഹ  ഓപ്ാ ത ാലരറാളരക്കുമുെ്. 

 ്ൊം വാര്ഡരല് ത ാലരറാളരകക്ക് കൃ യമായര ത ാലരല് റഭരക്കുന്നരല്ല 

എന്നാണ ് അ്രയുവാന് കലരഞ്ഞ ് .കലരഞ്ഞ  ാ് വത്തരക വര്ഷ്ം 

ആര്ക്കും ി00 ത ാലരല് ംരനങള് േൂര്ത്തരയായരള്ളരല്ല . 

 

ത ാഴിലില്ലായിമ ദവ നം : 

ത ാലരറു്പ്  ് േധതി രയരല്   ആവരശയതപ് ള്ളു കലരഞ്ഞാല് േ രനഞ്ച ്

ംരവ ത്തരനകം ത ാലരല് നല്കരയര്രക്കണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ .അതല്ലങ്കരല്  

ത ാലരറരല്ലായ്മ പവ നത്തരന ്അര്ഹ യുെ്.  

വാര്ഡരതറ ത ാലരറാളരക ആ്ും ത ാലരറരല്ലായരമ പവ നത്തരനു 

അപേക്ഷരച്ചരള്ളരറ 

 

 

തഷ്ള്ഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്്റ്  റാകാറാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച് 



 ത ാലരറാളരകക്ക് ത ാലരറു്പ് ് േധതി രയുതട ആ ൂഗ് ണ ഗ്േഗ്കരയയരല് 

േതങ്കടുക്കുവാനും ഗ്േവര്ത്തരക നരര്പേശരക്കുവാനും ഈ ഗ്േവര്ത്തരക തഷ്ഫ ്

ഓഫ ്തഗ്ോജക്ടരല് ഉതപ് ടുത്തുവാനും ത ാലരറു്പ്  ്നരയമം വയവസ്ഥ തെയ്യുന്നു. 

 ്ൊം  വാര്ഡരല് ത ാലരറാളരക നരര്പേശരക്കുന്ന  ഗ്േവൃത്തരക തഷ്ല്ഫ ്

ഓഫ ്തഗ്ോതജക്ടരല് ഉതപ് ടുത്താ്ുെ് . 

അഞ്ച് കിദലാമീറ്റര്ട് പരിേിയില് ഗ്പവര്ട്ത്തി തുറാകുന്ന  ് ംബന്ധിച് 

 അവ്വ്ുതട  ാമ  സ്ഥറത്തുനരന്നും അഞ്ച് കരപറാ മീറ്റര് േ്രേരയരല് പജാറര 

റഭരക്കുന്ന രന ് മുലുവന് ത ാലരറാളരകക്കും അവകാശമുെ് .അഞ്ച ്കരപറാ മീറ്റര് 

േ്രേര കലരഞ്ഞ ് ഗ്േവര്ത്തര തെയ്യുകയാതണങ്കരല് കൂറരയുതട 10 ശ മാനം യാഗ്  

ബത്ത റഭരക്കുന്ന രനും മുലുവന് ത ാലരറാളരകക്കും അവകാശമുെ്. 

 ്ൊം  വാര്ഡരല് ത ാലരറാളരക അഞ്ച ് കരപറാമീറ്റര് േ്രേരയരല് 

മാഗ് മാണ് ഗ്േവര്ത്തര തെയ്തരള്ളുള്ളത ന്നാണ് അ്രയുവാന് കലരഞ്ഞ ് . 

ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച് 

 ത ാലരറു്പ് ് േധതി രയരതറ ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്േകാ്ം േണര തെയ്തുകലരഞ്ഞാല് 

േ രനഞ്ച ്ംരവ ത്തരനകം ത ാലരറാളരകക്ക ്പവ നം റഭരപക്കെ ാണ് .ഇതല്ലങ്കരല് 

നഷ്ടേ്രഹാ്ം റഭരക്കുന്ന രന ്അര്ഹ  ഉെ്. 

 ്ൊം  വാര്ഡരല് േണര എടുത്ത മുലുവന് ത ാലരറാളരകക്കും ഇപപ് ാ 

 മയബന്ധര മായര കൂറര റഭരക്കുന്നുതെന്്ന എം.ഐ.എ ് 

േ്രപശാേരച്ചപപ് ാ മനസ്സരറാക്കുവാന്  ാേരച്ചു . 

ഗ്പവര്ട്ത്തി ത്തലത്്ത ലഭയമാദക്കട ത ൌകരയങ്ങള്  

ത ാലരറു്പ്  ് േധതി ര നരയമ ഗ്േകാ്ം ഗ്േവര്ത്തര തെയ്യുന്ന സ്ഥറങള്ളരല് ഗ്േഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ് കരറ്റ,് കുടരതവള്ളം,  ണല് എന്നീ ത ൌക്യങള് റഭയമാപക്കെ ാണ്. 

 ്ൊം വാര്ഡരല് ഗ്േഥമ ശരഗ്ശൂഷ് കരറ്റ ് ഗ്േവര്ത്തര സ്ഥറത്തു 

ഉൊകാ്ുതെന്നും കുടരതവള്ളത്തരനുള്ള ോഗ് വും  ണല് 

ത ൌക്യത്തരനുള ടാര്പോളരന് ഷ്ീറ്റും റഭരക്കാ്രല്ലതയന്നും അ്രയാന്  

 ാേരച്ചു . 



പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിങ ്,  ഗ്ഗാമ ഭ  ംബന്ധിച് 

 ത ാലരറു്പ് ് നരയമം തഷ്ഡയൂള് 22 ഗ്േകാ്ം  ്ു ഗ്േവര്ത്തര ആ്ംഭരക്കുന്ന രന ്

മുന്േ ് ഗ്േവര്ത്തരതയ കു്രച്ചുള്ള മുലുവന് വരവ്ങള്ളും കൃ യമായര ത ാലരറാളരകതള 

പബാേയതപ് ടുത്തുന്ന രന് ബന്ധതപ് ള്ള നരര്വഹണ ഉപംയാരസ്ഥര്,വാര്ഡ ്

തമ് വര്, ാപങ്ക രക ഉപംയാരസ്ഥന് എന്നരവ്ുതട  ാന്നരേയത്തരല് േധതി ര ആ്ംഭ 

മീറ്റരങ് വരളരച്്ച പെര്പക്കെ ുെ്  .  

 ്ൊം  വാര്ഡരല് ഗ്േവര്ത്തര  ുടങള്ുന്ന രന് മുന്േ് േധതി ര ആ്ംഭ 

മീറ്റരങ് വരളരച്്ച പെര്ക്കാ്ുതെന്നും ഗ്േവൃത്തരതയക്കു്രച്്ച പബാ 

േയതപ് ടാ്ുതെന്നും  മുലുവന് ത ാലരറാളരകളും അഭരഗ്ോയതപ് ള്ള ്.. 

ത ാഴിലിടങ്ങളിലുടാക്കുന്ന അപകടങ്ങള്  ംബന്ധിച് 

 ത ാലരറാളരകക്ക് േണര സ്ഥറത്തു തവച്്ച ഏത ങ്കരറും  ്ത്തരറുള്ള അേകടം 

 ംഭവരക്കുകയാതണങ്കരല് െരകരല് ക്ക് ആവശയമായര വ്ുന്ന മുലുവന് െരറവുകളും 

ഇ ുമായര ബന്ധതപ് ള്ള ബരല്ലുക ഹാജ്ാക്കുന്ന മു്യക്്ക് ത ാലരറാളരക്ക് 

റഭയമാപക്കെുന്ന നടേടരക നരര്വഹണ ഏജന് ര  ്ീക്രപക്കെ ാണ് .

ഇ ുകൂടാത  ത ാലരറരടങള്ളരല് തവച്്ച മ്ണം  ംഭവരക്കുകയാതണങ്കരല് 20000/- 

്ൂേയും ത ാലരറാളരയുതട കുടുംബത്തരന ്റഭരപക്കെ ാണ് . 

 ്ൊം  വാര്ഡരല് മണ ്ജറ  ം്ക്ഷണ ഗ്േവര്ത്തരയരല് ഏര്തപ് ള്ള  ഓമന  

വര ത ാലരല് കാര്ഡ് ന് വര് KL-02-004-005 002/32 ,എതന്നയാക്ക്  0ി8-ി9 

കാറയളവരല് അേകടമുൊയര .െരകര യുമായര ബെതപ് ള്ള ബരല്ല ്

ഹാജ്ാക്കരതയങ്കരറും നരര്വഹന ഏജന് രയുതട ഭാരത്ത് നരന്്ന  ്ു 

നടേടരയും ഉൊയരതല്ലന്്ന അ്രയാന്  ാേരച്ചു .ഇ ് അവകാശ 

നരപഷ്േമായര കണക്കാക്കുന്നു  

 ിറ്റി ണ് ഇന്തഫാര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്ഡ്  

 ഗ്േവര്ത്തര നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥറങള്ളരറും ഗ്േവര്ത്തരയുതട വരശംമായ 

വരവ്ങള് അടങള്രയ  ്ു  രറ്റര ണ് ഇന്ഫര്പമഷ്ന് പബാര്ഡ് സ്ഥാേരപക്കെ ുെ് 

 .്ൊം  വാര്ഡരല്    രറ്റര ണ് ഇന്തഫാര്പമഷ്ന് പബാര്ഡ ്

ഉൊയര്ുന്നരല്ല . . 



മസ്റ്റര്ട് ദറാള് 

 ത ാലരറു്പ്  ് േധതി രയരല് ത ാലരറാളരകളുതട ഹാജര് പ്ഖതപ് ടുത്തുന്ന 

ഔപംയാരരക പ്ഖയാണ ്മസ്റ്റര് പ്ാ .േണര തെയ്യുന്ന ംരവ ം ്െ്  വണ ഇ രല്  പ് ് 

തവപക്കെ ാണ് .മസ്റ്റര് പ്ാളരല്  പ്  ് തവച്ച രന ് പശഷ്ം ത ാലരറാളരക ഗ്േവര്ത്തര 

സ്ഥറത്തു  തന്ന ഉൊയര്രക്കണം  .അ ുപോതറ  തന്ന ഇ രല് യാത ാ്ു 

തവള്ളരത്തര്ുത്തറുകളും ഉൊകുവാന് ോടുള്ള ല്ല. 

 ്ൊം വാര്ഡരതറ മാസ്റ്റര് പ്ാളരല് തവള്ളരത്തര്ുത്തറുക കാണാന് 

 ാേരച്ചു .[മാസ്റ്റര് പ്ാ ന് വര് 9840] മാസ്റ്റര് പ്ാ ന് വര് 8 34 ല് 

ഷ്ാര്പ് ണരങ ് ൊര്ജ്  പകാളത്തരല് െുവന്ന മഷ്ര പേന തകാെ് 

തവള്ളരയരള്ളുെ് .ഇത ാ്ു ത റ്റായ ഗ്േവണ യാണ് . 

 

ദമറ്റ ്

 ത ാലരറു്പ്  ് ഗ്േവര്ത്തരയുതട പമല്പനാള്ളം, ത ാലരല് കാര്ഡ,് ക റ്റ ്ഡയ്ര, 

മസ്റ്റര് പ്ാ എന്നരവ കൃ യമായര േൂ്രപ് രക്കല്, ത ാലരറാളരകളുതട ഹാജര് ഉ്പ്  ്

വ്ുത്തുക, റീവ് മാര്ക്ക് തെയ്യുക, േണര സ്ഥറത്ത് പവെ ത ൌക്യങള് 

ഉപൊതയന്്ന ഉ്പ്  ്വ്ുത്തല്  എന്നരവയാണ ്പമറ്റുമാ്ുതട െുമ റക .നരയമ ഗ്േകാ്ം 

േ രനഞ്ച ്ംരവ ം കലരയുപ് വാ േു രയ പമറ്റരതന  ര്തഞ്ഞടുക്കാവുന്ന ാണ്. 

 ്ൊം വാര്ഡരതറ  പമറ്റ ്പ്ാഹരണരയാണ് .   തമറ്റൂമാ്കന് ആ്ും  യ്യാ്ായര മുപന്നാള്ള ്

വ്ുന്നരതല്ലന്്ന  മനസ്സരറാക്കുവാന് കലരഞ്ഞു. 

ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാട  മി ി  

 ത ാലരറു്പ്  ് ഗ്േവര്ത്തര കൃ യമായര നര്ീക്ഷരക്കുന്ന രനും േധതി ര 

കാ്യക്ഷമമാക്കുന്ന രനും വാര്ഡ ്  റത്തരല് ജാഗ്ര  പമല്പനാള്ള  മര രക 

്ൂേീക്രച്ചരള്ളുെ്  .ജാഗ്ര  പമല്പനാള്ള  മര രയരതറ അംരങള് ഗ്േവര്ത്തര സ്ഥറം 

 രര്ശരക്കാ്ുതെന്നാണ്  പമറ്റും ത ാലരറാളരകളും അഭരഗ്ോയതപ് ള്ളു  .ജാഗ്ര  
പമല്പനാള്ള  മര രയരതറ അംരങള്ളുതട പേ്ുക  ാതല തകാടുക്കുന്നു. 

1. എ വി പ്രഭാ് ന്  [ ്വീനര്ര്ഡ ,വാര്ഡ് വി് നര്  തി ി   
 

2. ലജി  ണ്  ി  [വാര്ഡ് ണതപര്ര്ഡ   



3. എസ്എ എന്ജിഇ ഇ  ിഎച്ച എ എട ണ് [ ി ഡി എസ് ണതപര്ര്ഡ   
4. ല് ാഭനര് വി രി  
5. പ് ീല  രി [എ ഡി എസ്   
6. ര ല്ത വ ന്  
7.  ാഘവന് എട വി  

 

 

 

 ുരക്ഷ മാര്ട്ഗങ്ങള്  

 

ത ാലരറാളരകളുതട  ു്ക്ഷ ഉ്പ് ാക്കുന്ന രനു പവെര ഗ്േവൃത്തര തെയ്യുപ് വാ ഷ്ൂ ും 

കയ്യു്യും റഭയമാപക്കെ ാണ.്  ഇ  ് നരര്വഹണ ഏജന് ര യുതട െുമ റയാണ.്  

 ു്ക്ഷാ മാര്ഗങള് കരള്ളരയരതല്ലന്നാണ ്ത ാലരറാളരക അഭരഗ്ോയതപ് ള്ള .് 

പരാ ി പരിഹാരം 

ത ാലരറു്പ്  ് നരയമം തഷ്ഡയൂ19 ഗ്േകാ്ം റഭരക്കുന്ന േ്ാ രക  മയബന്ധര മായര 

േ്രഹ്രപക്കെ ാണ.് േ്ാ ക പഫാണ് മുപഖനപയാ പ്ഖാമൂറപമാ ഇ തമയരല് വലരപയാ 

നല്കാവുന്ന ാണ.് 

 എന്നാല് ഇ ുവത  ്േ്ാ രകതളാന്നും നല്കരള്ളരതല്ലന്ന ്അ്രയന്  ാേരച്ച .ു 

ദടാള് ഗ്ഫീ നമ്പര്ട്  കണ്ണൂര്ട് :18004250143 

ദടാള് ഗ്ഫീ നമ്പര്ട്  ംത്താന മിഷ്ന് :18004251004 

ദറാ ് ഗാര്ട്  േിനം  

ത ാലരല് ആവശയക  കൃ യമായര  ്ജരസ്റ്റര് തെയ്യുന്ന രനും ത ാലരറാളരകളുതട 

അര്ഹ കളും അവകാശങള്ളും അവത  ് പബാേയതപ് ടുത്തുന്ന രനും േ്ാ രക 

േ്രഹ്രക്കുന്ന ുമായര ഈ ംരനം ഓപ്ാ േഞ്ചായത്തരറും നടപത്തണ ്ാണ.് കണേു്ം 

േഞ്ചായത്തരല് പ്ാ ര്ാര് ംരനം ആെ്രച്ചരള്ളുതെന്ന ്അ്രയാന്  ാേരച്ച .ു 

 



 

 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള് 

 കൃ യ മയത്്ത ത ാലരല് സ്ഥറത്്ത ഹാജ്ായര  മയഗ്കമം ോറരക്കുക(9 -þ 5). 

  ഏര്തപ് ടുന്ന പജാറരക കൃ യ പയാതട േൂര്ത്തീക്രക്കുക. 

 ഗ്േവൃത്തര ആ്ംഭ മീറ്റരംരരല് േതങ്കടുക്കുകയും ഗ്േവൃത്തരകതളക്കു്രച്ച ്കൃ യ പയാതട 

മനസ്സരറാക്ക  ുകയും തെയ്യുക. 

 ംരവ വും ത ാലരല് ആ്ംഭരക്കുന്ന രനു മുന്േും അവ ാനരക്കുന്ന രനു മുന്േും മ റ്്റര് 

പ്ാളരല്  പ്  ്വയ്ക്കുക.  

 ത ാലരല്റു്പ്  ്ഗ്രാമ ഭയരല് േതങ്കടുക്കുക.  

 

 

 

ഫീല്ഡ്   റ  േ്രപശാേന  

 

 

 

 

 

 

ഗ്േവൃത്തരയുതട 

പേ്്  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എസ്റ്റരപമറ്റ്  

ഗ്േകാ്മുള്ള  

അളവ്  

 

 

 

 

ഏം .  ബുക്ക ്  

ഗ്േകാ്മുള്ള   

അളവ്  

  

 

 

 

ഫീല്ഡ്  

േ്രപശാേരച്ചപപ് ാ    

റഭരച്ച  അളവ ് 

 

 

 

 

 

്രമാര്ക്സ ് 

 
 
 

വാര്ഡ ്   ്െ്  

മണ്  ജറ  

 ം്ക്ഷണം  

 

 
 
EARTH WORK 
23721.00 sqm 
 

 
 
 

    23378.3 M2 

 
 
 

       23378.3 M2 

 

 

 

 ാല്ന്ന ഗ്േപംശ 

മായ രനാല്  

തവള്ളം  കയ്ര  



ഭാരം  1   
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നശരച്ചര്രക്കുന്നു. 

 

 

 

പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്കട രജിസ്റ്ററുകള് 

ത ാഴില് കാര്ട്ഡ ്രജിസ്റ്റര്ട് 

ത ാലരല് കാര്ഡരനുള്ള അപേക്ഷ, കാര്ഡ് അനുവംരച്ചുള്ള വരവ്ങള്, എന്നരവ 

പ്ഖതേടുത്തുന്ന രനുള്ള ്ജരസ്റ്റ്ാണ ് ത ാലരല് കാര്ഡ് ്ജരസ്റ്റര്. ഗ്േ  ്ു  വരവ്ങള് 

യഥാ മയം പ്ഖതേടുത്തര  ൂക്ഷരപക്കെ ാണ.് 

 ഗ്േ  ്ു  ്ജരസ്റ്റര് കൃ യമായര  ൂക്ഷരച്ചരള്ളുെ.് അ രല് ത ാലരല് കാര്ഡ് ന് വര്, ത ാലരല് 

കാര്ഡ് വര ്ണം തെയ്ത ംരവ ം ഉൊയര്ുന്നു . 

1. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട് 

          ത ാലരറു്പ് ുമായര ബന്ധതപ് ള്ള ഗ്രാമ ഭക, പയാരങള്  ുടങള്രയവ പ്ഖതേടുത്തുന്ന രന ്

വാര്ഡ്  റത്തരല് ഗ്േപ യക ഗ്രാമ ഭ ്ജരസ്റ്റ്ുക  ൂക്ഷരപക്കെ ാണ.് 

ത ഗ്കള്ള്ര  ാക്ഷയതപ് ടുത്തരയ ഗ്േ  ്ു  ്ജരസ്റ്റര് േ്രപശാേനയ്ക്്ക റഭരച്ച .ു 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ രജിസ്റ്റര്ട് 

ത ാലരല് ആവശയതപ് ള്ള  ു റഭരക്കുന്ന അപേക്ഷകളുതട  വരവ്ങള്ളും അ ു ഗ്േകാ്ം അവര്ക്്ക 

ത ാലരല് അനുവംരച്ച രv വരവ്ങള്ളും ഗ്േ  ്ു  ്ജരസ്റ്റ്രല് പ്ഖതേടുപത്തെ ാണ.് 

 ഓഡരറ്റ ്കാറയളവരതറ വരവ്ങള് പ്ഖതേടുത്തരയ ഗ്േ  ്ു  േ്രപശാേനയ്ക്്ക റഭരച്ച .ുഅ രല്  

2018-19   കാറഘള്ളത്തരല് ത ാലരല് അപേക്ഷ  ംബന്ധരച്ച വരവ്ങള് കാണാന്  ാേരച്ച .ു 

അപേക്ഷകന്ത ് പേ്്, അപേക്ഷരച്ച ംരവ ം, ംരവ ങള്ളുതട എണം എന്നരവ തകാടുത്തരള്ളുെ.് 

3. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട് 



 ത ാലരപറാ്പ് രല് നടപ് രറാക്കുന്ന ഗ്േവൃത്തരകളുതട വരവ്ങള് യഥാ മയം ഗ്േ  ്ു  

്ജരസ്റ്റ്രല് പ്ഖതേടുപത്തെ ാണ.് 

ഓഡരറ്റ ് കാറയളവരറുള്ള വരവ്ങള് പ്ഖതേടുത്തരയ ഗ്േ  ്ു  ്ജരസ്റ്റര്  ൂക്ഷരച്ചരള്ളുെ.് 

ഗ്േവൃത്തരയുതട പേ്് ,പകാഡ്,ഗ്േവൃത്തര  ുടങള്രയ ംരവ ം എന്നരവ തകാടുത്തരള്ളുെ.് 

4. ആ ് ി രജിസ്റ്റര്ട് 

ത ാലരറു്പ്  ്േധതി രയരറൂതട  ൃഷ്ടരച്ചുള്ള ആ  ്രക  ംബന്ധരച്ച വരവ്ങള്, സ്ഥറം, ആ ്

 രയുതട  ്ഭാവം നരറനരര്ത്തുന്ന കാറയളവ ് ,  ുടങള്രയവ ഗ്േ  ്ു  ്ജരസ്റ്റ്രല് പ്ഖതേടുപത്ത 

ആ  ്ര ്ജരസ്റ്റര് 

ത ാലരറു്പ്  ്േധതി രയരറൂതട  ൃഷ്ടരച്ചുള്ള ആ  ്രക  ംബന്ധരച്ച വരവ്ങള്, സ്ഥറം, ആ ്

 രയുതട  ്ഭാവം നരറനരര്ത്തുന്ന കാറയളവ ് ,  ുടങള്രയവ ഗ്േ  ്ു  ്ജരസ്റ്റ്രല് 

പ്ഖതേടുപത്തെ ാണ.്  

 ഗ്േ  ്ു  ്ജരസ്റ്റ്രല് ആ  ്രയുതട വരവ്ങള്ളും കൂടാത  ഗ്േവൃത്തരയുതട പേ്്, പകാഡ്, 

തെറവ,് ഗ്േവൃത്തര േൂര്ത്തീക്രച്ച ംരവ ം എന്നരവ കാണാന്  ാേരച്ചു. 

5. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട് 

ത ാലരറു്പ്  ് േധതി രയുമായര ബന്ധതപ് ള്ള ഏ  ് േ്ാ രയും വാക്കാപറാ പ്ഖാമൂറപമാ 

റഭരക്കുകയാതണങ്കരല് നരര്വഹണ ഏജന് ര േ്ാ ര ്ജരസ്റ്റ്രല് പ്ഖതേടുത്തുകയും 

നരര്ബന്ധമായും കകപ് റ്റ ് ് ീ  ് േ്ാ രക്കാ്ന ് നല്കുകയും പവണം. േ്ാ രയുതട  ുടര് 

നടേടരകളും കൃ യമായര ്ജരസ്റ്റ്രല് പ്ഖതേടുപത്തെ ാണ.് ഓപ്ാ  ാ് വത്തരക വര്ഷ്വും 

്ജരസ്റ്റര് പലാസ്്സ തെയ്ത  ് ത ഗ്കള്ള്ര  ാക്ഷയതപ് ടുത്തുകയും   ുടര് കാറയളവരപറക്്ക 

അംരീക്രക്കുകയും പവെ ാണ.് 

6. തമറ്റീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട് 

ത ാലരറു്പ് രല് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്േവൃത്തരകളുതട ഭാരമായര വ്ുന്ന  ാേന  ാമഗ്രരകളുതട 

വാങള്ല്, ഉേപയാരം , നീക്കരയര്രപ്  ് , തെറവ ് എന്നരവ  ംബന്ധരച്ച വരവ്ങള് ഗ്േ  ്ു  

്ജരസ്റ്റ്രല് പ്ഖതേടുപത്തെ ാണ.് 

ഗ്േ  ്ു  ്ജരസ്റ്റര് കാണാന്  ാേരച്ചു. അ രല് ഗ്േവൃത്തരയുതട പേ്് , തെറവ ് , വൌച്ചര് ബരല്്ല , 

തമറ്റീ്രയല്  ംബന്ധരച്ച വരവ്ങള് , അ രനത്് അളവ ്, ആതക  ുക എന്നരവ തകാടുത്തരള്ളുെ.് 

 

 

ഫയല്  ംബന്ധിച വിവരങ്ങള് 

1.കവര്ട് ദപജ ്

വാര്ഷ്രക മാ റ്്റര്  ര്ക്കുറര് ഗ്േകാ്മുള്ള കവര്പേജ ് തകാടുത്തരള്ളുെ.് ഗ്േവൃത്തരയുതട പേ്് 

,കാറ്റര്ര, ഗ്േവൃത്തര  ുടങള്രയ ംരവ ം, തെറവ ്എന്നരവ കാണാന്  ാേരച്ചരള്ളുെ.് 



2.തുക്്ക ലി ്റ്്റ 

ഇ്ുേ  ്പ്ഖകളുള്ള േലയ തെക്്ക റരസ്റ്റായര്ുന്നു. അ രല് പേജ ്ന് വര് തകാടുത്തര്ുന്നരല്ല. 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് 

ആക്ഷന് പ്ലാനരന്് േകര്പ്  ്കാണാന്  ാേരച്ചു. അ രല് ഗ്േവൃത്തരയുതട പേ്് ്ൊം വാര്ഡരല് 

ഇടപക്കപ് ു്ം െൂള്ളാക്കരല് നീര്ത്തടത്തരല് ഉതപ് ടുന്ന രുണപഭാക്താക്കളുതട ഭൂമരയരല് മണ ്ജറ 

 ം്ക്ഷണം എന്ന ്വയക്തമായര തകാടുത്തരള്ളുെ.് 

4.എ ്റ്റിദമറ്്റ 

അബ്സഗ്്ടാറ്റ ്ആന്ഡ് ഡീതറ്റയ്ല്ഡ്  എന്നരങള്തന ്െു  ്ം എ റ്്റരപമറ്റുൊയര്ുന്നു. ത കയു്രല് 

നരന്ന ്റഭരക്കുന്ന വരശംമായ എ റ്്റരപമറ്റായര്ുന്നു. അ രല്  രറ്റര ണ് ഇന്ഫര്പമഷ്ന് പബാര്ഡ് , 

േണരയായുേ വാടക, അവരംഗ്ധ ത ാലരറാളരകളുതട കൂറര എന്നരവ പ്ഖതേടുത്തരയരള്ളുെ.് 

ജനകീയ ഭാഷ്യരറുള്ള എ റ്്റരപമറ്റ ്കാണാന്  ാേരച്ചരല്ല. 

5. ാദേ ിക അനുമ ി 

 ാപങ്ക രക അനുമ രയരല് ഓവര് രയര്  , അ ര. എഞ്ചരനീയര്  ാക്ഷയതപ് ടുത്തരയരള്ളുെ.് 

6.ഭരണാനുമ ി 

ഫയല് േ്രപശാേരച്ചപപ് ാ ഭ്ണാനുമ രയുതട േകര്പ് രല് ത ഗ്കള്ള്ര  ാക്ഷയതപ് ടുത്തരയ ് 

കാണാന്  ാേരച്ചു. 

7.കണ്തവര്ട്ജന്റ് ഫട് 

 േ്രപശാേരച്ച ഗ്േവൃത്തരക ഈ രണത്തരല്തപ് ള്ള ഗ്േവൃത്തരകളല്ലാത്ത രനാല് ഇ രന്ത് 

ആവശയമരല്ല. 

8.ത ാഴില് ആവശയതപ്പടുതകാടുള്ള ദഫാം 

ഫയല് േ്രപശാേരച്ചപപ് ാ ത ാലരല് ആവശയതപ് ള്ളുള്ള പഫാം കാണാന്  ാേരച്ചു. അ രല് 

ത ാലരറാളരകളുതട പേ്ും ത ാലരല് കാര്ഡ് ന് വ്ും  പ് ും പ്ഖതേടുത്തരയരള്ളുെ.് 

9.ത ാഴില് അനുവേിചുതകാടുള്ള ദരഖ 

ത ാലരല് അനുവംരച്ചു തകാെുള്ള പ്ഖ കാണാന്  ാേരച്ചു. 

10.മ ്റ്റര്ട് ദറാള് 

േ്രപശാേരച്ച ഫയറരല് 27 മ റ്്റര് പ്ാ കാണാന്  ാേരച്ചരള്ളുെ.് അ രല് 9840 എന്ന മ റ്്റര് 

പ്ാളരല്  തവള്ളരത്തര്ുത്തറുക വ്ുത്തരയരള്ളുെ.് 

മ റ്്റര് പ്ാ ന് വര് 8234 ല് ഷ്ാര്പ് ണരംര് ൊര്ജ്്ജ പകാളത്തരല് െുവന്ന മഷ്രപപ് ന തകാെ് 

തവള്ളരയരപള്ളാള്ള ും കാണാന്  ാേരച്ച .ു 

11.തമഷ്ര്ട്തമന്റബ്ുക്്ക 



േണര േൂര്ത്തരയാകാ ര്ുന്ന രനാല് എം.ബുക്്ക േൂര്ത്തരയായരള്ളരല്ല. 

 

ി . ാേന  ാമഗ്രഹരകളുതട വരവ്ങള് 

 ാേന  മഗ്രഹരകളുതട വരവ്ങള്  ഈ ഗ്േവൃത്തരയരല് ആവശയമരല്ല . 

13 പവജ് റരസ്റ്റ ്

 േ്രപശാേരച്ച മുലുവന് വര്ക്ക ്ഫയറുകളരറും തവജ് റരസ്റ്റ ് ഉൊയര്ുന്നു. 

14 എഫ്ടര  

േ്രപശാേരച്ച ഫയറരല്   പവജ് റരസ്റ്റ ് ഗ്േകാ്മുള്ള  എഫ്ടര  ഉൊയര്ുന്നു. 

15 .മറ്റീ്രയല് തവൌച്ചര്, ബരല്ലുക 

മറ്റീ്രയല് തവൌച്ചര് ,ബരല്ലുക  ആവശയമരല്ല . 

ി6 ് ീറ്റ ്   ആന്ഡ്  പ്ായല്റ്റര 

പ്ായല്റ്റരയുമായര ബന്ധതപ് ടുള്ള പ്ഖകതളാന്നും ഫയറരല് കാണാന് 

 ാേരച്ചരല്ല . 

  ി7പഫാപള്ളാഗ്രാഫ്സ ്  

േധതി രയുതട മൂന്നു ഘള്ളത്തരല് ഉള്ള പഫാപള്ളാ ് കാണാന്  ാേരച്ചു . 

18 ഫയല് ഗ്ടാക്കരങ് പഫാം/മസ്റ്റര് പ്ാ മൂവത്മ് ് ലീേ ്

ഫയല് ഗ്ടാക്കരങപ്ഫാം . കാണാന്  ാേരച്ചരല്ല 

19 ഗ്േവര്ത്തര േൂര്ത്തീക്ണ ത ര്റ്റരഫരക്കറ്റ ്

േ്രപശാേരച്ച ഫയറരല്  ഗ്േവര്ത്തര േൂര്ത്തരക്ണ ത ര്റ്റരഫരക്കറ്റ ്

കാണാന്  ാേരച്ചരല്ല 

20 ,ജരപയാടാര് പഫാപള്ളാ ് 

ജരപയാടാര് പഫാപള്ളാ ് േ്രപശാേരച്ച ഫയറുകളരല് ഉൊയര്ുന്നരല്ല. 

21 പ ാഷ്യല് ഓഡരറ്റ് ്രപപ് ാര്ള്ള ്

േ്രപശാേരച്ച  ഫയറരല് പ ാഷ്യല് ഓഡരറ്റ് ്രപപ് ാര്ടരനത്് േകര്പ്  ്

ഉൊയര്ുന്നരല്ല.  



22 ക റ്റ ്ഡയ്ര 

േ്രപശാേരച്ച ഫയറരല് ക റ്റ് ഡയ്ര കാണാന്  ാേരച്ചരള്ളുെ് .അ രല് 

തെക്ക് റരസ്റ്റ ് േൂര്ണമായും പ്ഖതപ് ടുത്തരയരള്ളുെ് .വരജരറന് ് ആന്ഡ ്

പമാണരറ്റ്രങ് കമരറ്റരയരല്  7 പേ്്  പ് ് പ്ഖതപ് ടുത്തരയരള്ളുെ് .  രര്ശക 

കു്രപ് രല് പേ്ും വരറാ വും പ്ഖതപ് ടുത്തരയരള്ളുെ്. എസ്റ്റരമാറ്റരനത്്  ുക 

കാണരച്ചരടുെ് . 

 

. 

കതടത്തലുകള്  

 തംഴംവന്  ണ ാഴിലാളി്ള ട  ണ ാഴില് ്ാര്ഡ്  ്ഷിചിച്ിടുണ ടച 
 

 താസ്റ്റര്ഡ ല് ാളില് ണവടുണിത്തി ംത്തലം്ള് ഉടച [9840 ,8234] 
 തണപുച ജല  ട ഷിചണ പ്രവൃത്തി്ള്കച ഡിസ്ല്ര ല്ഡാര്ഡ് 

വചിടുണിലേ  
 

 പ്രവൃത്തിയംണ  എസ്റ്റില്ത ിലംട ല്തഷര്ഡണതന്റച ഡംകിലംട  
 

 ഭ്വം തയംണ  ല്ര ംട  ര്ഡല്വ നര്പര് ംട നര്ല്്ിയിടുണിലേ . 
 

 
 ണ ാഴിലാളി്ള്കച ്ൃ യിതായി ണ ാഴില് ലഭികംന്നിലേ . 

 
  ം ഷിചാ താര്ഡഗതയ ഷ് ംട ക്യ്യ  യംട നര്ല്്ിയിടുണിണലേന്നച 

അ ിയാന്  ാധിച്  . 
 

 ല്പ്രാജക്റ്റച തീറിങ് ്ൃ യിതായി നര് ത്താ ംടച . 
 ല് ാല്ടുണാ  വന്തട ണചലവില് എ ംല്കടി വ ംന്നം . 

നര്ിര്ഡല്േ ്ള്  

 ണ ാഴിലാളി്ള്കച ്ൃ യിതായി ണ ാഴില് നര്ല്്ംന്ന ിനര്ംള ന നര് ര ി്ള് 
 വീ് ികം്  

 താസ്റ്റര്ഡ  ര്ഡ്ംലര്ഡ പ്ര്ാ ട നര്ില്േ ികംന്ന ല് ഖ്ള്  യലില് 
 ്ഷിചില്കട ാണ് . 



 പ് ടച ഓ ീ ില് ണ ാഴില് അല്രഷിച്ള്  വീ് ികം്യംട ക്പ്പറച 
  ീത് നര്ല്്ം്യംട ണചല്യ്യട ാണ് . 

 രദ്ധ ിയംണ  ആ ്പ് ണ പ്രപ്്ിയയില് ണ ാഴിലാളി്ള ണ  രങ്കാളിത്തട 
ഉ പ്പ വ ംത്തം്  

 ജാപ്ഗ  ല്തല്ല്നര്ാടുണ  തി ി അടഗ്ണള   താ ട ്് ംടല്ഡാ്  താറി 
നര്ിശ്ചയികം്  

 പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തം  ണല് ണ ്് യിത്തിനര്ംള ന  ര്ഡല്രാളിന് ഷീറച 
ലഭയിതാകം് . 

 താസ്റ്റര്ഡ ല് ാളില്  ി ംത്തലം്ള് വ ാ ി ികാന് ല്തറ താര്ഡ 
പ് ദ്ധിയ്ക്കം് . 

 പ്രാല്േ ി് ഭാഷയിലംള ന എസ്റ്റില്തറച പ്രവൃത്തി സ്ഥല്ളില് 
ലഭയിതാകം്  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



കണേു്ം  ഗ്രാമ േഞ്ചായത്തരതറ വാര്ഡ് 2 ,കണേു്ം തടൌണ് ംീപ്തര വായന 

ശാറയരല്  വച്്ച 31 /ി 0 /ി9 നു 11 മണരക്ക്  പ ാഷ്യല് ഓഡരറ്റ് ഗ്രാമ  ഭ നടത്തര 

.അ രന് ഗ്േകാ്മുള്ള ്രപപ് ാര്ള്ളരന് പമറുള്ള െര്ച്ചയുതട  അടരസ്ഥാനത്തരല് 

ഗ്രാമ  ഭ  ാതല േ്യുന്ന  ീ്ുമാനങള്തളടുത്തു  .  

 

 എല്ലാ പ്ഖകളരറും ഉപംയാരസ്ഥര്  ാക്ഷയതപ് ടു ുംപബാള്   ീയ്യ ര 

ഉതപ് ടുത്തും . 

 കുടരതവള്ളത്തരനുള്ള ോഗ് ം എഗ് യും തേതള്ളന്ന് റഭയമാക്കാനുള്ള നടേടര 

 ്ീക്രക്കും . 

  പ്ഖാമൂറം അപേക്ഷ  ന്നാല് േണര നല്കാനുള്ള  ാഹെ്യം 

ഉൊക്കും . 

 െരകരസ്സാ  ഹായവുമായര ബന്ധതപ് ള്ള കാ്യങള് ഉത്ത്വ് വന്നാല് 

കാറ ാമ ം  ലരവാക്കും . 

  രറ്റര ണ് ഇന്ഫര്പമഷ്ന് പബാര്ഡ ് കവകുന്ന രന്ത് കാറ ാമ ം 

മാറ്റുന്ന രന് ക്പള്ളഷ്ന ് മാറ്റര നല്കരയരള്ളുെ.് 

 മസ്റ്റര് പ്ാളരല്    തവള്ളരത്തര്ുത്തറുക ഇല്ലാത   ഗ്ശധതിപയാതട 

കകകാ്യം തെയ്യും . 

  കകയ്യു് ,കാറു്  എന്നരവ റഭരക്കാന് ത ാലരറാളരക  അപേക്ഷരച്ചാല്  

നടേടര  എടുക്കും . 

 മാസ്റ്റര് പ്ാളരല് പമഷ്ര്തമ് ് ബുക്ക ്ന് വ് ്ഉതപ് ടുത്തും . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


