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ആമുഖം

ഇന്ത്യയില്ക് സാധാരകാരായ ജനങ്ങളുടട ടൊഴില്ക് ടചയുവാനുള്ള അവകാശട്തെ സംരകിച്ക്

നിര്ക്്തെുന്നെിനായി ഇന്ത്യന്ക് പാര്ക്ലടമന്ക്റ്ക് അംഗീകരിച്ക് 2005 ടസപ്ക്റംബര്ക് മാസം 5-ംാംം െീയെി ലേശീയ

ഗ്ാമീണ ടൊഴിലുറപ്ക് നിയമം നിലവില്ക് വന്നു. ഇെിന്ക്ടറ അടിസാന്തെി അവിേഗ്ക്ധ ടൊഴില്ക് ടചയാന്ക്

സന്നദ്ധയുള്ള ഗ്ാമീണ പ്ലേശ്തെ്ക് ൊമസികുന്ന ഏടൊരു കുടൂംബ്തെിനും ഒരു വര്ക്ഷം 100 േിവസട്തെ

ടൊഴില്ക് ഉറപ്ക്ന ല്ക്കുന്നു ഇലൊടടാപം ഗ്ാമീണ ജനെയുടട ഉന്നമന്തെിനും സാമൂഹിക ആസികളുടട

നിര്ക്മാണ്തെിനും ഒലരലപാടല സഹായകമായിടുള്ള ഒരു ലകന്ാവിഷ്ക്കൃെ പദ്ധെിയാണ്ക് ഇെ്ക്. പദ്ധെി

നിര്ക്മാണം പൂര്ക്ണമായും പഞായ്തെുകളില്ക് നട്തെടപടുന്നെ്ക് ടകാണുെടന്ന എല്ക്ലാ

വിഭാഗങ്ങളിലലയും ഈ പദ്ധെിയുടട പ്ലയാജനം ലഭ്ത്യമാകാന്ക് സാധിചിടുണ്ക്. പ്കൃെി വിഭവ

പരിപാലന്തെിലൂട, ഓലരാ പ്ലേശ്തെിന്ക്ലറയും വിഭവാടി്തെറ ശക്തമാകുക., വരള്ക്ച, മട്ാലിപ്ക്,

ടവള്ളടപാകം എന്നിവടയ െടയുക െുടങ്ങി പരിസിെി സംരകണ്തെിനും ഉല്ക്പാേന പരവുമായ

ആസികള്ക്സൃഷികുക, ോരിേ് ലഘൂകരണം, സുസിരമാകുക എന്നിവയാണ്ക് ടൊഴിലുറപ്ക് പദ്ധെിയുടട

മുഖ്ത്യ ലക്ത്യങ്ങള്ക്

സവ്ടിശേഷതകൾ

● അവകാശധിഷ്ടിത പദ്ധതി

● തൊഴില്നല്കുന്നതിന് മുന്ഗണന

● പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിന് പ്രാധാന്യം

● പങ്കാളിതസമീപനം(പദ്ധതി രൂപീകരണസമീപനം)

● അസുത്രണത്തില്തികഞ്ഞസുതാര്യത.

● ഉത്തരവാദിത്വ നിര്ണയം

● സ്ത്രീ പക്ഷസമീപനം

● ലേബര്ബജറ്റ്

● ഫലപ്രാപ്തി ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതി.

● കമ്മ്യൂണിറ്റി കോണ്ട്രാക്ടിംഗ്

● ബാങ്ക് വഴി വേതനം.

● മെച്ചപ്പെട്ട നിരീക്ഷണസംവിധാനം

ശസ്യാഷ്യല് ഓഡ്ടിറ് എന് ? എന്ടിന്?
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ലേശീയ ഗ്ാമീണ ടൊഴിലുറപ്ക് പദ്ധെി പ്കാരം ഗ്ാമപഞായ്തെ്ക് പ്ലേശ്തെ്ക് ഒരു

സാമ്പ്തെിക വര്ക്ഷം നടപിലാകുന്ന എല്ക്ലാ പ്വര്ക്്തെികളും ലസാഷ്ത്യല്ക് ഓഡിറിനു വിലധയമാകണടമന്ന്ക്

ടൊഴിലുറപ്ക് നിയമം അനുലേേം17 (2) നിഷ്ക്കര്ക്ഷികുന്നു. പദ്ധെി പ്വര്ക്്തെനട്തെപറിയും ടപാെുധനം

ടചലവഴികുന്നെിടനപറിയും പൗരസമൂഹം നട്തെുന്ന പരസ്ത്യവും, സ്വെന്വുമായ പരിലശാധനയാണ്ക്

ലസാഷ്ത്യല്ക് ഓഡിറ്ക് അഥവാ സാമൂഹിക കണക്ക് പരിലശാധന. വര്ക്ഷ്തെില്ക് 2 പ്ാവശ്ത്യം ലസാഷ്ത്യല്ക്

ഓഡിറ്ക് ഗ്ാമസഭകള്ക് എല്ക്ലാ വാര്ക്ഡിലും ക്ത്യെ്ത്യമായി നടല്തെൊണ്ക്. എന്ന്ക് ടൊഴിലുറപ്ക് നിയമം

അനുശാസികുന്നു. ഈ പദ്ധെിയി അഴിമെിക്ക് ഇടന കാടെ, സുൊര്ത്യെയും, കാര്ത്യകമെയും

ഉറപുവരു്തെുകയാണ്ക്. ലസാഷ്ത്യ ഓഡിറിലൂടട ലക്ത്യമിടുന്നെ്ക്. ഈ അര്ക്ഥ്തെി സേ്ക്ഭരണ്തെിലലകുള്ള

ഒരു ചുവട്ക് വയ്ക്പാണിെ്ക്.പദ്ധെി പണംപണം ടചലവഴിചെ്ക് ടകാണ്ക് പദ്ധെിയുടടലക്ത്യം കകവരിചിടുലണാ

എന്നും, അെിലൂടട പദ്ധെി ഗുണലഭാക്താകളുടട ജീവിെ്തെി കാര്ത്യകമായ മാറം ഉണായിടുലണാ എന്നും

ലസാഷ്ത്യ ഓഡിറ്ക് പ്ക്ിയ വിലയിരു്തെുന്നു.

ടപാെു ജനങ്ങളുടട പങാളി്തെലൊടട നട്തെുന്നെിനാ സര്ക്കാര്ക്പദ്ധെികളുടട നട്തെിപിനുലമല്ക്

ടപാെു സമൂഹ്തെിന്ക്ടറ ജാഗ്െ ഉറപികാന്ക്ലസാഷ്ത്യല്ക് ഓഡിറ്ക് വഴിടയാരുകും. രാജ്ത്യട്തെ പരലമാന്നെ

ഓഡിറിംഗ്ക് സംവിധാനമായ കംലട്ാളര്ക് അന്ക്റ്ക് ഓഡിറര്ക് ജനറല്ക് പുറടപടൂവിച മാനേണ്ഡങ്ങളുടട

അടിസാന്തെി ലസാഷ്ത്യല്ക് ഓഡിറ്ക് നട്തെുന്നെിന്ക് സംസാന സര്ക്കാര്ക്രൂപീകരിച ലസാഷ്ത്യല്ക് ഓഡിറ്ക്

യൂണിറിന്ക്ടറ ലനെ്വ്തെെിലാണ്ക് ഈ ഓഡിറ്ക് നട്തെിയിടുള്ളെ്ക്.

.

പഞ്യായത്ടിന്റെ അട്ടിസ്യാന വ്ടിവരങ്ങള്

കൊട്ടാരക്കര തലൂക്കിലെ ചടയമംഗലം ബ്ലോക്കില്ഉള്പ്പെട്ട പഞ്ചായതാണ്

ഇട്ടിവ. 27.49 ച .മീറ്റര്വിസ്തീര്ണമുള്ള പഞ്ചായത്തില് 21 വാര്ഡുകളിലായി

33743 ആള്കാര് താമസിക്കുന്നു. അഞ്ചല്,അലയാമന്,കടക്കല്,ചടയമംഗലം

ഇടമുലക്കളല് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളാണ് അതിരുകള്.വയ്യനം

ആസ്ഥാനമായാണ് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് കൊട്ടുക്കല്

ഗുഹാക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് .ഇവിടെയാണ്.ഹിന്ദു മിസ്ലിം ക്രിസ്ത്യന്

മതവിഭാഗതിലുള്ളവര്ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നു.കുടുക്കതുപര എന്നാ പ്രധാന

പ്രശസ്ത ടൂറിസ്റ് കേന്ദ്രം ഈ പഞ്ചായത്തിലാണ്.മലയോര പ്രദേശങ്ങളാണ്

കൂടുതലും ഉള്ളത്..റബ്ബറാണ് പ്രധാന വിള.

റത്യാഴ്ടില്യാള്ടികളുറട 10 അവക്യാേങ്ങൾ

● ടൊഴി കാര്ക്ഡ്ക് ലഭികാനുള്ള അവകാശം
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● അലപകിച്ക് 15 േിവസ്തെിന്നുള്ളി ടൊഴി ലഭികാനുള്ള അവകാശവും ആയെിന്ക്ടറ കകപറ്ക്

രസീെ്ക് ലഭികാനുള്ള അവകാശവും
● ടൊഴി ലഭിചില്ക്ലങി ടൊഴിലില്ക്ലായ്ക്മ ലവേനം ലഭികുവാനുള്ള അവകാശം ആേ്ത്യട്തെ 30

േിവസം ലവെന്തെിന്ക്ടറ 1/4 ഒന്നും പിന്നീടുള്ള േിവസങ്ങളി ലവെന്തെിന്ക്ടറ പകുെിയും

ലഭികാന്ക്ടൊഴിലാളികള്ക്ക്ക് അവകാശമുണ്ക്.

● പദ്ധെി ആസൂെ്ണ്തെി പടങടുകാനുള്ള അവകാശം .

● 5 കിലലാമീററിനുള്ളി ടൊഴി ലഭികാനുള്ള അവകാശം അല്ക്ടലങി ലവെന്തെിന്ക്ടറ 10 %

അധികം ലഭികാനുള്ള അവകാശം

● ടൊഴിലിട സൗകര്ത്യങ്ങളായ കുടിടവള്ളം, െണ ,പ്ഥമശുശ്ൂഷകിറ്ക് ഇവ ലഭികുന്നെിനുള്ള

അവകാശം.

● 15 േിവസ്തെിനുള്ളി ലവെനം ലഭികുന്നെിനുള്ള അവകാശം

● ലവെന്തെിടല വിെരണ്തെിടല കാലൊമസ്തെിന്ക് നഷപരിഹാരം ലഭികുവാനുള്ള അവകാശം

● സമയബനിെമായി പരാെി പരിഹരികാനുള്ള അവകാശം.

● ഗ്ാമസഭയി പടങടു്തെെിനും ലസാഷ്ത്യ ഓഡിറ്ക് പ്ക്ിയയി പടങടുകാനുള്ള അവകാശം.

മഹാതാഗാനി ലേശീയ ഗ്ാമീണ ടൊഴിലുറപ്ക് പദ്ധെി അടിസാന പരമായി ഒരു അവകാശാധിഷിെ
പദ്ധെിയാണ്ക്. അെുടകാണു െടന്ന ടൊഴിലാളികളുടട അവകാശലംഘനട്തെ ഗൗരവല്തൊടട െടന്ന

കാലണണെുണ്ക്.

ഫയല്പരിശോധനയില്കണ്ടെതാന്സാധിച്ചത്

തൊഴിലുറപ് നിയമതിന്തറ സുൊര്യെ ഉറപുവരുതുന്നെിനായി

ഓരരാ വര്ഷവും രേന്ദ്രസര്കാര് നിര്ര്ദേശന്രോരം വാര്ഷിേ മാസ്റ്റര്

സര്കുലര് ന്രസിദ്ധീേരികുന്നു ഈ സര്കുലര് ന്രോരം ഒരു വര്ക്

ഫയലി ൊതഴ്രറയുന്നരരഖേള്നിര്ബന്ധമായുംസൂകിരകണ്ടൊണ്.

● േവര്ര്രജ്

● തെക്ിസ്റ്റ്

● അകന്പാന്/തഷല്ഫ് ഓഫ് വര്ക് എന്നിവയുതെ

അംഗ്ധീേരിച്ചരോപി.

● സാര്കേെിേ എസ്റ്റിരമറും , ഡിസസനും അെങുന്ന

സാര്കേെിേഅനുമെിയുതെ രോപി.

● ഭരണാനുമെിയുതെയുംസാമ്പതിോനുമെിയുതെരോപി

● േണ്വര്ജന്സ്വിശദാംശങള്.

● തൊഴിലാളിേള്തൊഴി ആവശ്യതപടുതോുള്ളഅര്രക.



SAU KollamPage 5

● തൊഴി അനുവദിച്ച് തോണ്ടുള്ളരനാട്ധീസിന്തറരോപി.

● ്രൂരിപിച്ചമസ്റ്റരറാളിന്തറരോപി.

● തമഷര്തമന്റ്ബുകിന്തറരോപി.

● സാധനങള് വാങുന്നെിനുള്ള േ്വരടഷന് കണിച്ചെിന്തറ

േംബാരിറ്ധീവ്.

● രസ്റ്ററ്തമന്റിന്തറതമറ്ധീരിയ സസപഓര്ഡറിന്തറരോപി.

● രവജ്ലിസ്റ്റ്

● രവെനതിന്തറസാധനങള്്രണമെച്ചെിന്തറ എ.ഠ.ഛ.

● ഫണ്്ട നൊന്സ്ഫറിന്തറഓഡര്രോപി.

● തമറ്ധീരിയ വൗച്ചറിന്തറബിലുേളുതെ രോപി.

● രറായലിറിഅെച്ചരസ്ധീെിന്തറരോപി.

● മൂന്ന്ഘടങളായുള്ളതൊഴിലിന്തറരഫാരടാേള്.

● ്രൂര്ത്ധീേരിച്ചസര്ടിഫികറിന്തറരോപി.

● മാസ്റ്റര്രറാള്മൂവ്തമന്റ്സിപ്.

● ആസ്ിയുതെജിരയാൊഗ് രഫാരടാേള്.

● രസാഷ്യ ഓഡിറിന്തററിരപാര്ട് രോപി

● സസറ്ഡയറി.

● മറുഅനുബന്ധരരഖേള്.

ഫയല് ്രരിരശാധനയില് രസാഷ്യല് ഓഡിറ് െ്ധീം അംഗങള്ക്

േതണ്ടതാന്സാധിച്ചവസ്ുെേള്െുവതെ രെര്കുന്നു.

കവര് ശപജ:് ഒരു ന്രവൃതി ഫയലിതല മുഴുവന് വിവരങളും ലിസ്റ്റ്

തെയ്് വയ്രകണ്ട ആദ്യതത രരഖയാണ് േവര് ര്രജ്. ഈ രരഖയി

നിന്നാണ് ്രദെിയുതെ വിശദാംശങള് മനസിലാകാന് േഴിയുേ.

ആയെിനാ േവര് ര്രജ് വച്ച് െതന്ന ഫയലുേള് െയാറാകുവാന്

നശദികുേ

ണെക് ലിസ്: ഫയ രരഖേള്ഏതെലാം ര്രജി ഉള്തോള്ളിച്ചിരികുന്നു

എന്നറിയാനാണ് തെക് ലിസ്റ്റ് വയ്രകെ്.ര്രജ് നമ്പര്ന േി തെക് ലിസ്റ്റ്

സൂകികുന്നെ് മൂലം ഫയ ്രരിരശാധന എളുപമാേും, ഇെ് െുെര്ന്ന്

തെയുന്നെ്നന്നായിരികും.

ആക്്പാന്ശകാപി :

്രദെി ഏെ് ആക്്പാനില് നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെുതെ് അഥവാ
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്രദെി തഷ ഓഫ് രന്രാജേെിന്തറ ഏെ് ര്രജി നിന്നുമാണ്

തെരഞ്ഞെുതെ് എന്ന് അിറയുന്നെിനും, നഗാമസഭ നിര്രദശിച്ച്

അംഗ്ധീേരിച്ച ്രദെി ആരണാ എന്ന് അറിയുന്നെിനുമാണ് െുവതെ

രെര്തആക്്പാന്രോപിഫയലുേളി വയ്രകെ്.ഇെും ്രരിരശാധിച്ച

ഫയലുേളി ോണാന്സാധിച്ചില.

എസിശേറ് ശകാപി : ഒരു ന്രവര്തി ആരംഭികുന്നെിനു രവണ്ടിയുള്ള

തെലവ് േണകാകുന്ന രരഖയാണ് എസ്റ്റിരമറ് .ഇെി തൊഴിലാളിയുതെ

രവെനം,സാധനം,വാങാനുള്ള െുേ വിദഗ്ധ അര്്ദേവിദഗ്ധ

തൊഴിലാളിേളുതെ രവെനം, ഉ്രേരണവാെേ, ഇേആ

വയ്കുന്നെിനുള്ള െുേ ഇവയക് ്രുറരമ,തൊഴിലുറപ് നിയമം

തൊഴിലാളിക്നേുന്നഅവോശമായ ന്രവര്തിസ്ഥലസൗേര്യതിനു

രവണ്ടിവരുന്ന തെലവ് േൂെി ഉ തപെുതി െയാറരകണ്ടെും

സാധരണകാരായ തൊഴിലാളിേള്ക് വായിച്ച് മനസിലാകുന്നെിനു

രവണ്ടി ജനേ്ധീയ ഭാഷയി െയറാകി വയ്രകണ്ടെുമായ രരഖയാണ്

എസ്റ്റിരമറ് .ഇെിന്തറ രോപിഎലാ ന്രവര്തിഫയലിലും ഉണ്ടാേണം .ഈ

വാര്ഡിതല ്രരിരശാധിച്ച എലാ ഫയലിലും എസ്റ്റിരമറിന്തറ രോപി

ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാ രമ സൂെിപിച്ച േുറച്ച് ോര്യങള് രെര്തിരുന്ന

ഇെിന്തറ ന്രാധാന്യം മനസിലാകിതെയുന്നെ്നന്നായിരികും.

സാശ്കേതികഅനുേതിയുണെ ശകാപി

ന്രവര്തി തെയുന്നെിന് അനുമെി ന േി തോണ്്ട െയാറാകുന്ന

രരഖയാണ് ഇെ്. സാര്കേെിേ വിദഗ്ധന്തറ നിര്ര്ദേശം ഉതണ്ട്കേിരല

ന്രവര്തിേള് തെയാന് സാധികു. ഏതറെുത ന്രവര്തിയുതെ

സാര്കേെിേ വശം നിര്ര്ദേശികുന്ന ഉരദ്യാഗസ്ഥന്തറ െ്ധീയെിരയാെ്

േൂെിയ ഒപും, സ്ധീലും ഈ അനുമെി ്രനെതി ഉണ്ടായിരികണം.

്രരിരശാധിച്ച എലാ ഫയലിലും സാര്കേെിേ അനുമെിയുതെ രോപി

ോണാന് സാധിച്ചു. എന്നാ െ്ധീയെിരയാെു േൂെി ഒപും സ്ധീലും

ഉണ്ടായിരിന്നില

ഭരണാനുേതിയുണെ ശകാപി.

്രദെി നെതിപുമായി ബന്ധതപട് ഫയലുേളി ഉള്തപെുരതണ്ട

രരഖയാണ് ഭരണാനുമെി. ഏതറെുത ന്രവ്യര്തി ഏെ് നഗാമസഭയി

ഉള്തപടൊതണന്നും , ഏെ് േമിയുതെ നിര്ര്ദേശന്രോരമാണ്
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ന്രവര്തിതെെയാനുള്ള അനുമെി ലഭിച്ചതെന്നുമുള്ള ്രഞായത്

േമിറിയുതെ െ്ധീരുമാനതിന്തറ രോപിയാണ് ഭരണാനുമെി ്രനെം. ഈ

രരഖേുെി ന്രവര്തി ഫയലുേളി ഉണ്ടായിരികണം. രറാഡുവിള

വാര്ഡിതല ്രരിരശാധിച്ച ഫയലുേളി ഭരണാധികാരിയുതെ രോപി

ഉണ്ടായിരികണം. എന്നാ നഗാമസഭാ െ്ധീരുമാനതിന്രറരയാ,്രഞായത്

ഭരണസമിെി െ്ധീരുമാനതിന്രറരയാ രോപിോണാന് സാധിച്ചില.

ഇനിമുെലുള്ളഎലാഫയലുേളിലുംഇെ് തെയാന്നശമികുേ.

കണ്ശവജന്സ് വിഷദാംേങ്ങള് (സംരയാജന ്രദെി വിേസന

വേുപിന്തറ )

മതറാരു ഡിപാര്ട്തമന്റിന്തറ ന്രവര്തികുെി ഏതറെുത് തെരയണ്ട

ന്രവര്തി ഫയലുേളാണ് ഈ േണ്രവജന്സ് വിശദാംശങള്

ആവശ്യമായി വരുന്നെ.് ഉദ: രഫാറസ്റ്റ് ഡിപാര്ട്തമന്റുമായി രെര്ന്ന്

വൃഷസെ നെ്ധീ എന്ന ന്രവര്തി ഏതറെുന്നുതണ്ട്കേി

വിശദാംശങള്കൂെി ഉള്തപെുതണതമന്നാണ് തൊഴിലുറപ് നിയമം

വാര്ഷിേ മാസ്റ്റര് സര്കുലര് ന്രെി്രാദികുന്നെ.് ഇതരം

ന്രവര്തിഫയലുേളി മാനെം േണ്വര്ജന്സ് വിശദാംശതിന്തറ

ആവശ്യംവരുന്നുള്ളു.

ണതാഴി ആവേ്യണപടുണകാ്ടെുള്ളഅശപക്ഷകരുണെശകാപി.

തൊഴിലാളിേള്തൊഴി ആവശ്യതപട് തോണ്്ട ന േുന്ന രരഖയാണിെ.്

ഒറയ്രകാ,േൂടമാരയാ തൊഴിലിന് അര്രകികാം . എനെദിവസം

്രണിരവണതമന്ന് ഉണ്ടാേണം അര്രകയി ര്രരില്കേിരലാ ്രദെി

ആരംഭമ്ധീറിംഗി ്രത്കേെുകാന് ്രറിയിതല്കേിരലാ,തൊഴിലിലായ്മയ്ക്

രജാലി ആവശ്യതപൊം ഈ അര്രക ്രഞായതിനു ന േി രസ്ധീെ്

വാരങെൊണ്. യഥാര്തസമയം രജാലി ലഭിച്ചില്കേിരലാ, േുലി ൊമസം

രനരിടു എ്കേിരലാ, തൊഴിലാളിക് േിരടണ്ട ആനുേൂല്യം

വാങിതയെുകുന്നുതവ്കേി തൊഴിലിന് അര്രകിച്ചെിന്തറ രോപി

സുകിരകണ്ടൊണ്.

ണതാഴി അനുവദിച്ചതിന്ണെവിേദാംേങ്ങള്

തൊഴിലാളി തൊഴി ആവശ്യതപട് അര്രകിച്ചാ തൊഴി ന േണതമന്ന്

തൊഴിലുറപ് നിയമം അനുശാസികുന്നു. അനുവദിച്ച ന്രവര്തിയുതെ
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ര്രര്, ോറഗറി നമ്പര്, സ്ഥലം , അനുവദന്ധീയമായ തൊഴി ദിനം

എന്നിവരയാെ് േൂെിയ വിശദാംശങളാണ് ന രേണ്ടെ് തൊഴി

ആവശ്യതപട് 15 ദിവസതിനേം അനുമെി ന രേണ്ടൊണ് ഈ

വാര്ഡിതല ്രരിരശാധിച്ച ഫയലുേളി ഒന്നും െതന്ന തൊഴി

അനുവദിച്ചെിന്തറ വിശദാംശങള് ോണുവാന് സാധിച്ചില. െുെര്ന്ന്

തെയുന്നെ്നന്നായിരികും.

പൂരിപിച്ചോസര്ശൊളിന്ണെശകാപി.

മാസ്റ്റര്രറാളിന്തറ ന്രവര്തിയുതെ ര്രര്, രോഡ് നമ്പര്, തഅ,തഠ, നമ്പര്

,ങ.ആ്ധീ്ധീസനമ്പര്െുെങിയ ന്രവര്തിതെയുന്ന തൊഴിലാളിേളുതെ ഒപ്,

തൊഴി അനുവദിച്ച െ്ധീയെി, ന്രവര്തി ആരംഭിച്ച ദിവസം, രവെനം,

ഉ്രേരണതിന്തറവാെേ.എന്നിവരരഖതപെുതിയിരികണം.േൂൊതെ

തവടി െിരുതലുേള്ഇലാതെ സൂകികണം.ആഉഛ മാസ്റ്റര്രറാളിന്തറ

എലാ ര്രജിലും ഒപ്വച്ചിരികണം്രഞായത്തസനേടറിയുതെ ഒപ്േൂെി

ആവശ്യമാണ്. ഒരു മറഷൗാതലരെെിരെതെ ഉം നെതാന് ്രാെിലാത

രരഖയാണ് മാസ്റ്റര്രറാള്. െ്ധീയെിഎഴുെി ഒതപ്വയ്കണം.ഈവാര്ഡിതല

്രരിരശാധിച്ചഫയലുേളിതല മാസ്റ്റര്രറാളിന്തറെിരുതലുേള്േണ്ടില.

ഇെ്െുെര്ന്നുംതെയാന്നശദികുേ.

മസ്റ്റര്രറാള് നമ്പര് 24282ല് േുതറ േതണ്ടതലുേള് ഉണ്ടായിടുണ്്ട.ഇെില്

തൊഴില് തെയ് സുേതി (270/17) എന്ന തൊഴിലാളി 15/11/18 ദിവസം

ഉച്ചയ്ക് രശഷം രജാലിക് ഹാജരായിരുന്നില.ഉച്ചയ്ക് രശഷമുള്ള ഒപ്

ഹാജര് രരഖതപെുതിടില.എന്നാല് രവെനം നല്േിയൊയി രവജിസ്റ്റ്

്രരിരശാധനയില് വ്യക്തമായി.ഇെിന് സമാനമായ 2 സംഭവങള് േൂെി

ഉണ്്ട.

● മസ്റ്റര്രറാള്നമ്പര് 24285ല്ഷീജകുോരി 63/17 .ഉച്ചയ്ക് രശഷമുള്ള

ഒപ് ഹാജര് രരഖതപെുതിടില.എന്നാല് രവെനം നല്േിയൊയി

ോണുന്നു.

● മസ്റ്റര്രറാള്നമ്പര് 24278ല്സുേീല 13/17 .ഉച്ചയ്ക് രശഷമുള്ള ഒപ്

ഹാജര് രരഖതപെുതിടില.എന്നാല് രവെനം നല്േിയൊയി

ോണുന്നു.

. മറ് ഉരദ്യാഗസ്ഥര് (Block A.E,LSGDഒൊവര്സിയര്)ആരും െതന്ന ഒപ്

രരഖതപെുതിയിടില.Work Demand Form. ഉണ്ടായിരുന്നു.നഗൂപായ അര്രക
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അനുരഛദം (ബി) ന്രോരമുള്ളൊയിരുന്നു. എന്നാല് അര്രകയില്

തൊഴിലാളിേളുതെ ഒപ് ഇലായിരുന്നു.എനെ ദിവസതത തൊഴിലാണ്

ആവിശ്യതപടിരികുന്നെ് എന്ന്,രരഖതപെുതിയിടില.തേതെ്രറ്

രസ്ധീെിന്തറ രരഖേള് ഒന്നും െതന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില. തസതെറ് ഡയറി

ഉണ്ടായിരുന്നു.തസതെറ് ഡയറി അ്രൂര്ണ്ണമായിരുന്നു.V.M.C റിരപാര്ട്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

.ഫയലില്ന്രധാനമായും ഉണ്ടായിരിരകണ്ടരരഖേളായ Action Plan

Copy,Shelf of project Copy,Work Allocation form,F.T.O ,Muster Roll movement Slip,3

Type Work Progress Photograph,Geotagged photos,നഗാമസഭെ്ധീരുമാനതിന്തറ

രോപി,എന്നിവഫയലില്ഉണ്ടായിരുന്നില.േവര്ര്രജ്,സര്ത്വെ

രഡറാ,Drawing &amp;.Designsഎന്നിവയുംോണാന്സാധിച്ചില.

എംബുകിന്ണെശകാപി

ഒരു ന്രവര്തി ആരംഭികുന്നെിനു രവണ്ടി വരുന്ന എലാ തെലവുേളും

ന്രോരം എഴുെി ോണിരകണ്ട രരഖയാണ് നമുക് തെയുന്ന

ന്രവര്തിയുതെ അളവുേള്, അെിനുതെലവായ സാധന രവെന

ഘെേങള് മറിെര തെലവുേള് െുെങിയവ എഴുെി സാര്കേെിേ

വിദഗ്ധരായ ഉരദ്യാഗസ്ഥന്തറ ഒരപാെുേൂെി സൂകിരകണ്ട രരഖയാണ്

ഇെ.് ന്രവര്തി ആരംഭികുന്നെി െുെങി അളവുേള് രരഖതപെുതി.

ബുകിന്തറ ഓരരാ ര്രജിലും നമ്പര് െ്ധീയെി സഹിെം രരഖതപെുതി

അളവ് രരഖതപെുതിയ ഉരദ്യാഗസ്ഥന്തറ െ്ധീയെിരയാെ് േൂെി ഒപ്

വയ്രകണ്ടൊണ്. ൊ ബുകി അനുവദിച്ചിരികുന്ന െുേയാണ്

ന്രവര്തിയുതെ തെലവായി േണകാകുന്നെ്. ങ ബുകി ്രഞായത്

തസനേടറി, ന്രസിഡന്റ് എന്നിവയുതെ ഒപ് േൂെി രരഖതപെുരതണ്ടൊണ്.

ഇവിതെ ്രരിരശാധിച്ച മിക ഫയലിലും ങ ബുകി രോപി

ഉണ്ടായിരുന്നില അെിനാ ന്രവര്തിയുതെ യഥാര്ത്ഥ തെലവ് േണ്്ട

്രിെികുേ ന്രയാസമായിരൂന്നു. ഇനി എലാ ഫയലിലും ങ ബുക് വച്ച്

െയാറാകുന്നെ്നന്നായിരികും.

സാധനങ്ങള്വാങ്ങുന്നതിന്ണെബിലുകളുംവൗച്ചെുകളുംശകാപി

സാധനഘെേം ഉ്രരയാഗിച്ച് (തമറ്ധീരിയ വര്ക്് ) നെതുന്ന

ന്രവൃതിേളുതെ ഫയലുേളി സാധനങള് വയ്കാനുള്ളെിന്തറ

ബിലുേളും േ്വരടഷന് ോണിച്ചെിന്തറ ബിലുേളും ഉള്തപെുതണം.
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ഇവിതെ ്രരിരശാധിച്ച ഫയലി രറാഡ് നിര്മാണ ന്രവര്തിയുതെ

േ്വരടഷന് വിവരങള് ോണാന് സാധിച്ചില. ബിലുേളും വൗച്ചറുേളും

ഫയലി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ശവജ്ലിസിന്ണെശകാപി

ഓതരാ മാസ്റ്റര് രറാള്േഴിയുരമ്പാഴും രവജ് ലിസ്റ്റുേള് ഉണ്ടാകണം രവജ്

ലിസ്റ്റ് െയാറാകിരവണം തൊഴിലാളിേളുതെ രവെനം ന രേണ്ടെ.് എലാ

ഫയലുേളിലും രവജ് ലിസ്റ്റ്രോപി സൂകിരകണ്ടൊണ്. ്രരിരശാധിച്ച

ഒരുവശതിലും രവജ്ലിസ്റ്റ് രോപിയിലായിരുന്നു

എഫ്.റി.ഒയുണെ ശകാപി

തൊഴിലാളിയുതെ രവെനം അവരുതെ ബാ്കേ് അകൗണ്ടുേളിരലക്

അയച്ചു എന്നെിനുള്ള തെളിതവന്ന നിലയിലാണ്. എഫ്റി.ഒ യുതെ

ന്രാധാന്യം തമറ്ധീരിയ വര്കുേള്ക് ്രി.റി.ഒ വ്യവ്യസ്ഥമായിരികും

്രഞായത് തസനേടറിയും ന്രസിഡന്റും ഒപ് വച്ചതല ്രി.റി.ഒ

ബാ്കേിരലക് ര്രായി രവെനം ലഭ്യമാേൂ.രവെനം േിടിയാ തൊഴി

ോര്ഡി രരഖതപെുരതണ്ടൊണ്. ഒപം തൊഴിലാളിയുതെ ബാ്കേ്

്രാസ്ബുകിലും അപരഡറ് തെയണം. ്രരിഗണിച്ച എലാഫയലും ്രി.റിഒ

രോപി ഉണ്ടായിരുന്നു.

ണേറീരിയല്ബിലുകളുംവൗച്ചെുകളും

സാധനഘെേം ഉ്രരയാഗിച്ചുള്ള എലാ ന്രവൃതിേളിലും തമറ്ധീരിയ

ബിലുേളുംവൗച്ചറുേളുംസൂകിരകൊണ്.

ശൊയല്റിഅെച്ചരസീതിന്ണെശകാപി.

്രാടഭൂമിയി ്രണിതയെുകുന്നെിന് ഭൂമിയുതെ ഉെമസ്ഥന് േരാറി

ഏര്തപെുന്നെിന.് രവണ്ടി എഴുെി ന േുന്ന േരാര്്രനെമാണ് ഇെ്. എനെ

വര്ഷരതക് ഇവ വിടുനി കുന്നു എന്ന് മുനദ്രനെതി എഴുെി ന േണം.

ഇെിന് തോെുകുന്നെുേയാണ്

രറായ റി. ഇതരം ന്രവര്തനങളുതെ ഫയലുേളി രറായ റി െുേഅെച്ച

രോപിേുെി ഉതപെുതണം.

ശഫാശടാഗ്ാഫ്
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ന്രവര്തിയുതെ മൂന്ന് ഘടങളിലായുള്ള രഫാരടാ, ന്രവര്തി

െുെങുന്നെിന് മുന്്രുള്ള സ്ഥലതിന്തറ രഫാരടാ, ന്രവര്തി

നെതിതോണ്ടിരികുരമ്പാള് ന്രവര്തി ്രൂര്ത്ധീേരിച്ച രശഷമുള്ള

രഫാരടാ ഇവ എലാ ന്രവര്തി ഫയലുേളിലും ഉള്തപെുരതണ്ടൊണ്.

േഴിയുന്നെും സിഐബി േൂെി ഉള്തപെുതി ഈ വാര്ഡിതല

്രരിരശാധനക് വിരധയമാകിയ ഒരു ഫയലിലും രഫാരടാേള്ോണാന്

സാധിച്ചിടില. ഇെും േൂെി ്രരിഗണനയി വരുതാന് നശമികുന്നെ്

നന്നായിരികും.

ഗപവര്തിപൂര്തീകരണസാക്ഷ്യപഗതം

ഒരു ന്രവര്തി െുെങി അവസാനിച്ചു എന്നു ോണികുന്ന

ന്രവര്തിയുതെ ര്രര്, രോഡ് നമ്പര്, ആരംഭിച്ച െ്ധീയെി, അവസാനിച്ച

െ്ധീയെി, തൊഴിലാളിേലുതെ രവെനം, സാധനഘെേം, എന്നിവയുതെ

വിശദാംശങള് അെങിയ രരഖയാണ് ഇെ് . ഒരു സാര്കേെിെ

ഉരദ്യാഗസ്ഥന്തറ ഒപും സ്ധീലും ഉണ്ടാേണം. ്രൂര്ത്ധീേരിച്ച എലാ

ഫയലുേളിലും ഈ സാക്യ്രനെം ഉണ്ടാേണം. എന്നാ വാര്ഡിതല

സാമൂഹ്യ ്രരിരശാധനക് വിരധയമാകിയ ഒരു ഫയലും ന്രവര്തി

്രൂര്ത്ധീേരണസാക്യ്രനെം ോണാന്സാധിച്ചില.

ോസര്ശൊള്േൂവ്ണേന്െ്സിപ് (ഫയ ഗൊകിം്് ശഫാം)

ഓരരാ മാസ്റ്റര് രറാള് ്രൂര്തിയാേുരമ്പാഴും മാസ്റ്റര് രറാള് മൂവ്തമന്റ്

സിപുേള് ഉണ്ടാേണം. മാസ്റ്റര് രറാള് 7 ദിവസം തോണ്ടാണ്

ര്രയ്തമന്റിനുരവണ്ടി െയാറാേുന്നെ.് മാസ്റ്റര് രറാള് സിപിലാതെ

രവെനംസവേിയാ രഡയ്ി രോ്രന്രസഷന് ന രേണ്ടെ് ൊമസം

വരുതിയ ഉരദ്യാഗസ്ഥനാണ്. മാസ്റ്റര്രറാള്മൂവ്തമന്റ് സിപ് ആയെിനാ

നശദരയാതെ സേോര്യം തെരയണ്ടരരഖയാണ്. ഓരരാ മാസ്റ്റര് രറാള്

വരുരമ്പാഴും എെുകുന്നഉരദ്യാഗസ്ഥന്െ്ധീയെിവച്ച്എെുരകണ്ടൊണ്.

ജിശയാൊഗ്് ണഫാശടാ

2017 തമയ് മാസം മുെ ന്രവൃതി സ്ഥലതിന്തറ ഭൂവിൊന സാര്കേെിേ

രഫാരടാേള് േൂെി ന േണതമന്ന്ന തൊഴിലുറപ് മാസ്റ്റ്ര് സര്കുലര്

ന്രെി്രാെികുന്നു. ന്രവൃതിയുതെ മാസ്റ്റര് രറാള് എെുകണതമ്കേി

അര്രകരയാതൊപം ഒരു ജിരയാൊഗ് രഫാരടാ എ്കേിലും രവണതമന്ന്
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ആവശ്യതപടിടുണ്്ട. മാനെമല ന്രവൃതി സ്ഥലം

ആവര്തികാെിരികാന് േൂെിയാണ് ഇങതന തെയുന്നെ.് ഇെ്

ശരിയായര്ധീെിയി സേോര്യ തെയാന്നശദികുേ.

ശസാഷ്യ ഓഡിറ് െിശപാര്ട്

ഏെു ന്രവര്തി ഫയതല്കേിലും രസാഷ്യ ഓഡിറ് റിരപാര്ട്

സൂകികണം.ഇെ് ഒഴിവാകാനാോത് രരഖയാണ്.

സസറ്ഡയെി

ഫയലിതല ന്രധാനതപട രരഖയാണ് സസറ് ഡയറി. ന്രവര്തിയുതെ

വിശദാംശങള്എഴുരെണ്ടഅധിോര രരഖയാണ്സസറ്ഡയറി. ്രദെി

ആരംഭമ്ധീറിംഗ് , തൊഴിലാളഴിേളുതെ സാക്യ്രനെം തൊഴി

അനുവദിച്ചെിന്തറ വിശദാംശങള്ഉ്രേരണവാെേ വിജിലന്സ് ആന്റ്

രമാണിററിംഗ് റിരപാര്ട് (വി.എം.സി) സ്ദ്രര്ശേേുറിപ് മുെലായ

ോര്യങള് എഴുെി െയാറാകാനുള്ള രരഖയാണിെ്. ഒരരാ വാര്ഡ്

ന്രരദശതും തൊഴിലുറപു ്രദെിതയ വിലയിരുതാന് 7 ര്രരെങുന്ന

സംഘതത നഗാമസഭേള്വഴിെൂരുമാനിച്ച് വി.എം.സി അംഗങള്കും ,

ഇവരാണ് വി.എം.സിയുതെ റിരപാര്ടും വിശദാശംങളും ്രണിസസറി

ര്രായി േണ്്ട റിരപാര്തടഴുെിവയ്രകണ്ടൊണ് തൊഴിലുറപ് നിയമം

തഷഡ്ഡയൂള് 2തസേ് 5 സബ്തസ.4 ന്രെി്രാെികുന്നു.

എ.എം സ് തസകന് 10.05.03 ന്രോരം തൊഴിലാളിേള് അഥവാ തൊഴി

ോര്ഡ് ഉള്ളവര് തൊഴി എെുകുന്നവരരാ അംഗങള്ആവാന്്രാെില.

മാനെമല വിജിലന്സ് ആന്റ് രമാണിററിംഗ് േമിറി 6 മാസതി ഒരിക

്രുെുകി ്രുെിയ അംഗങതള െിരതഞ്ഞെുരകണ്ടൊണ്. ഇെ്

നെന്നിടുള്ളൊയ് മനസിലാകാന്സാധിച്ചിടില.

രജിസെുകളുണെപരിശോധന

● തൊഴി ോര്ഡുനുള്ളഅര്രകയുതെരജിസ്റ്റര്

● തൊഴിലുറപ് നഗാമസഭയുതെമ്ധീറിംഗ് രജിസ്റ്റര്

● ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്

● ന്രവര്തിയുതെ ലിസ്റ്റും തെലവും വിശദാംശങളും സംബന്ധിച്ച
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രജിസ്റ്റര്

● സ്ഥിരആസ്ി രജിസ്റ്റര്

● ്രരാെി രജിസ്റ്റര്

● സാധനഘെേരജിസ്റ്റര്-വാര്ഷിേമാസ്റ്റര്

● സര്കുലര് ന്രോരം ൊതഴ്രറയുന്ന രജിസ്റ്ററുേള് ്രുസ്േ രൂ്രതി

സൂകിരകണ്ടൊണ്.

● തൊഴിലുറപ്രജിസ്റ്റര്

● ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്

● വര്ക്രജിസ്റ്റര്

● സ്ഥിരആസ്ി രജിസ്റ്റര്

ഈ ്രഞായതിതല രജിസ്റ്ററുേള്മികെും േൃെ്യമായി സൂകിച്ചിടുണ്്ട.

എന്നാ രജിസ്റ്ററുേളി ഏറവും ന്രധാനതപടൊണ് നഗാമസഭാ രജിസ്റ്റര്. ഈ

രജിസ്റ്റര് ന്രരെ്യേമായി സൂകിച്ച് േണ്ടില ്രഞായതിന്തറ മറ്

നഗാമസഭളി തൊഴിലുറപ്്രദെിഅജണ്ടഉണ്ടാകിഎത്തെ്കേിലുംഎഴുെി

വച്ചിരികുന്നൊണ് രജിസ്റ്റര് ്രരിരശാധിച്ചരപാള് മനസിലായെ്. എന്നാ

നഗാമസഭയുതെ രജിസ്റ്റര്ന്രരെ്യേമായിസൂകിരകണ്ടെും ഇെി നിന്നാണ്

ന്രവര്തിേള് തെരതഞ്ഞെുകുവാനും ഇെു ഗൗരവതി

എെുരകണ്ടൊണ്.

അവകാേലംഘനങ്ങള്

രസാഷ്യ ഓഡിറ് െ്ധീം ഈ വാര്ഡിതല തൊഴലാളിേളുമായി

സംസാരിച്ചരപാള് അവോശ ലംഘനവുംമായി ബനധതപട് െില

സംഭവങള്നശദയി തപെുേയുായി. അകാര്യങളാണ് ഇവിതെ

്രരാമര്ശികുന്നെ്.

1.ണതാഴില്കാര്ഡ്

ഈ ്രദെിയി ്രണിതയെുകുന്ന തൊഴിലാളിയുതെ

അെിസ്ഥാന്രരമായ അവോശമാണ് തൊഴി ോര്ഡ് അര്രകിച്ചാ 15

ദിവസതിനേം ോര്ഡ് ന േണതമന്നാണ് നിയമം. ഈ വാര്ഡിതല

തൊഴി ോര്ഡിന് അര്രകിച്ചിടുള്ളവര്തകലാം ോര്ഡ് ലഭിച്ചിടുണ്്ട.

ഇകാര്യതി ്രഞയതിന്തറ സമ്ധീ്രനം ശ്വാഘന്ധീയമണ്. എന്നാ 15

ദിവസതിനേം ലഭിച്ചിടുരണ്ടാ എന്ന് ോര്ഡ് ലഭിച്ചവര്ക് ്രറയാന്

്രറുന്നില. മാനെവുമലതൊഴി തെയ് െ്ധീയെി, രവെനം സേ്രറിയ
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െ്ധീയെി, െുെങിയവതയന്നും തൊഴി ോര്ഡി രരഖതപെുതിയിടില.

തൊഴിലാളിേള്െതന്നതൊഴി ോര്ഡ്സൂകിരകൊണ്.

2.ണതാഴി അനുവദികല്:

തൊഴിലിനുള്ള അര്രക സ്ധീേരിച്ചാ 15 ദിവസതിനുള്ളി തൊഴി ന

േണതമന്നാണ് തൊഴിലുറപ് നിയമം തലവലറൗഹല േേതലരരശ്ധീി6

്രരമര്ശിേുന്നെ.്അെിന് േഴിഞ്ഞിതല്കേി തൊഴിലിലായിമ രവെനം

തോെുകണതമന്നും തലര:7(1) അനുശാസികുന്ന. എന്നാ

തൊഴിലാളിേരളാെ് അരന്വഷിച്ചരപാള് തൊഴിലിനുള്ള അര്രകന

േുന്നെ് തൊഴിലുറപിന്തറ ആ ഫ്ധീസിലാതണന്നും, സേ്രറരസ്ധീെ്

ലഭികാനിതലന്നും, ആയെിനാ തൊഴിലിലായ്മ രവെനം ലഭികാനുള്ള

അവോശതതകുറിച്ച് അിറയാതെുമുലം

ലഭികുന്നിലാതയന്നുള്ളൊണ്. ഇതരം വ്ധീഴ്ചയര് നശദരയാതെ

സേോര്യം തെയാന് നശമികുേ. തൊഴിലാളിേരളാെ് അരന്വഷിച്ചരപാള്

തൊഴി ലഭികുന്നെ് രന്രാജക്് മ്ധീറിംഗി ്രത്കേെുകുന്നവര്ക് മാനെരമ

ലഭികൂ എന്നും അലാത ്രകം തൊഴി ലഭികില എന്നും അിറയാന്

േഴിഞ്ഞു. എന്നാ രന്രാജക്് മ്ധീറിംഗി ്രത്കേെുകാതെ െതന്ന എരപാള്

രവണതമ്കേിലും തൊഴി ആവശ്യതപൊം. ഒറയ്രകാ, േൂടമാരയാ

തൊഴിലിന് അര്രക ന ോനും തൊഴി ലഭ്യമാകാനും തൊഴിലാളിക്

അവോശമുണ്്ട.

3.വാര്ഷികപദ്ധതിശരഖ

ഒരു വാര്ഡിതല തൊഴി ആവശ്യതപെുന്ന മുഴുവന്

തൊഴിലാളിേള്കുംവര്ഷതി 100്രണി ഉറപാകുന്നെിന്ആവശ്യമായ

ന്രവര്തിേള് േതണ്ടതി രരഖതപെുതി വച്ചിരികുന്ന

സുന്രധാനരരഖേളാണ് ആകന്പാനും, തഷ ഓഫ് രന്രാജക്്റും എലാ

ന്രവര്തിഫയലിലുംഈ്രദെി രരഖയുതെ രോപിസൂകിരകൊണ്.

4.ണതാഴിലിെണത സൗകര്യങ്ങള്

തൊഴി സ്ഥലത്തൊഴിലാളിേള്ക്ആവശ്യമായേുെി തവള്ളം ,െണ ,

ന്രാഥമിേ സവദ്യസഹായം, 5 വയസിന് ൊതഴയുള്ള േുടിേള്ക് നേഷ്

െുെങിയ അെിസ്ഥാന സൗേര്യങള് ഉണ്ടാരകണ്ടൊണ്. എന്നാ ഈ

വാര്ഡിതല തൊഴിലാളിേള്ക് ഇപറഞ്ഞ ഒരു സൗേര്യങള്
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ലഭികുന്നിലതയന്നാണ് മനസിലാകാന് േഴിഞ്ഞെ്. . ഈ ്രദെിയുതെ

ആരംഭഘടങളി ൊര്രപാളിനും േുെിതവള്ളം െണുപികാന് ്രാനെം

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരപാള്ഇവര്വ്ധീെുേളി നിന്നും േുെിതവള്ളം തോണ്ടു

വന്നാണ് ഉ്രരയാഗികുന്നെ.്ഫസ്റ്റ എയ്് രബാക്് വാര്ഡ്തമമ്പറിന്തറ

സേയെന്റ നിന്നും ്രണം തെലവാകിയാണ് വാങുന്നതെന്നും

തെലവായ െുേ ്രഞായതി നിന്നും ലഭികാറിതലന്നും വാര്ഡ്

തമമ്പറായ നശ്ധീധരന്നായര് ്രറയുേയുണ്ടായി. തൊഴിലുറപിതന മാനെം

ആനശയിച്ചു ജ്ധീവികുന്നവര്ക് ്രണിസ്ഥലത് ആവശ്യമായ

സൗേര്യങള്ഒരുകുന്ന ോര്യതി അധിേൃെര്ക് വ്ധീഴ്ച്ച വന്നിടുണ്്ട. .

ഇവര്കവോശതപട തൊഴിലിെ സൗേര്യങള് ലഭ്യമാരകണ്ടെ്

്രഞായതിന്തറെുമെലയാണ്.

5.ഗപവര്തിസ്ഥലസന്ദര്േനം

െൊഴിലുറപ് നിയമം േൂെുെ സുൊര്യമാേുന്നെിന്തറ ഭാഗമായി

രേന്ദ്ര സര്കാര് ്രുറതപെുവിച്ചിടുള്ള വാര്ഷിേ മാസ്റ്റര് സര്കുലര്

ന്രോരം ഒരു വര്ക് ഫയലി ഉണ്ടാരേണ്ട 22 രഡാേ്യുതമന്റ്സ് ഉരണ്ടാ

ഇലരയാ എന്ന ്രരിരശാധനയാണ് രസാഷ്യ ഓഡിറിന്തറ ഭാഗമായി

ആദ്യം തെയുന്നെ.്ഇെിനായി ഇടിവ ്രഞായതി വാര്ഡ് 17

്രരിരശാധനയ്കായി ലഭിച്ചെ് 3 വര്ക് ഫയലുേളാണ് െുവതെ

രെര്തിരികുന്ന വര്ക് ഫയലി േവര്ര്രജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എ.എം.സി

ന്രോരമുള്ള േവര്ആയിരുന്നു. ഇെി എസ്.എ ര്രജും ജിരയാൊഗിങ്

രഡറും ഒഴിതേ മതറലാ ഭാഗവും ഫി തെയ്ിടുണ്്ട. എസ്റ്റിരമറ്

ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിരമറി േൃഷി ഓഫ്ധീസര് സസന് തെയ്ിടുണ്്ട. ഒരു

സാര്കേെിേ ഉര്ദേ്യാഗസ്ന്റ സ്ധീരലാെു േൂെിയ ഫയലാണ് രരഖയി

ഉള്തപെുരതണ്ടെ്.

ഇ വാര്ഡിണല സാേൂഹിക പരിശോധനക് വിശധയോകിയ

ഗപവര്തികള്
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വര്ക് രോഡ് : wc /319055

വര്കിന്തറ ര്രര് :വയാനംേുറികാെ് ന്ധീര്തെം, മഴകുഴി നിര്മാണം

എസ്റ്റിരമറ് െുേ :4,61,481

വര്ക് രോഡ് : wc/.322390

വര്കിന്തറ ര്രര് :വയാനംഇളമ്പഴന്നൂര്ന്ധീര്തെം,വയാനം ന്രരദശംന്ധീര്തെം

എസ്റ്റിരമറ് െുേ :4,43,418

വര്ക് രോഡ് : wc /322391

വര്കിന്തറ ര്രര:്വയാനംഇളമ്പഴന്നൂര്ന്ധീര്തെം,്രാറവിള ന്രരദശം,ന്ധീര്തെ

്രരി്രാലന ന്രവര്തിേള്

വര്ക് രോഡ് :IF/ 382492

വര്കിന്തറ ര്രര:്ോലിതതാഴുത്നിര്മാണം

എസ്റ്റിരമറ് െുേ: 50000

വര്ക് രോഡ് : IF/ 145145

വര്കിന്തറ ര്രര:്േിണര്നിര്മാണം

എസ്റ്റിരമറ് െുേ 75000

വര്ക് രോഡ് : IF/ 145146

വര്കിന്തറ ര്രര് േിണര്നിര്മാണം

എസ്റിരമറ് െുേ 50000

വര്ക് രോഡ് : DW/322928

വര്കിന്തറ ര്രര:്ഖണിേ 5 ന്രെി്രാെികുന്നേുെുംബതിന്േിണര്നിര്മാണം

എസ്റ്റിരമറ് െുേ 75000

വര്ക് രോഡ് : IF/ 322543

വര്ക്്തറ ര്രര്: വയാനം ജലസുരകാേിണര്റ്ധീൊര്ജിംഗ് ്രിറ് നിര്മാണ

എസ്റ്റിരമറ് െുേ: 32944
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വര്ക് രോഡ് : ഉണ/ 322931

വര്കിന്തറ ര്രര:്വയാനംവാര്ഡി േണിേ 5 ്രരാമര്ശികുന്നഗുണരഭാക്താവിന്

േിണര്നിര്മാണം.

എസ്റ്റിരമറ് െുേഛ 30,504

വര്ക് രോഡ് :IF/341994

വര്കിന്തറ ര്രര് :വയാനംേുറികാെ് ന്ധീര്തെം്രറയാംരോണം ന്രരദശന്ധീര്തെ

്രരി ശ്ധീലന ന്രവര്തിേള്

എസ്റ്റിരമറ് െുേ :4,58,396

വർക് രോഡ:് IF/25594

വർക് ര്രര്:േകൂസ് നിര്മാണം

എസ്റ്റിരമറ് െുേ:12000

ഈ ന്രവര്തിേളി അളവിലും എണ്ണതിലും എസ്റ്റിരമറിന് ന്രോരം

െതന്നയായിരുന്നുഎന്നാ മഴതവള്ള സംഭരണതിനായി ഉ്രരയാഗിച്ച്

േണ്ടില. ഇെി ്രലേുഴിേളും രെന നെുന്നെിനും തെങിന് സെ

ഉ്രരയാഗിച്ചൊയി േണ്ടു. മുേളി ോണിച്ചിരുന്നു.എസ്റ്റിരമറിന് ന്രോരം

എന്നാല് േടുേലുേള് ഉ്രരയാഗിച്ച് േലുേയാല നിര്മികാനുള്ള

എസ്ിമാെില് ്രാറ േ്വാറിയില് നിന്ന് ലഭികുന്ന േലു േല്

തോണ്ടാണ്േയാല നിര്മിെിരിക്തു ന്രിവിര്െിസ്ല ്രരിരശാധനയില്

ോണാന് േഴിഞ്ഞെ്.തൊഴിലുറപ് ്രദെി ന്രോരം ഇങതന തെയാന്

്രാെിലാതൊണ്.േയാല നിര്മികുന്നെ് േട് േലുേള് തോണ്ടാേണം.

േല് ഭൂ ഉെമ തോണ്ടുെരുതമന്നും അെ് രേടിതോെുകുന്ന രജാലിയാണ്

ഞങള് തെയുനതെന്നും തൊഴിലാളിേള് അഭിന്രായതപടു.േല് േയാല

എസ്ിമാെിന്ന്രോരംനന്നായി തെയ്ിടുണ്്ട.മികഗുണരഭാക്താകളുംേല്

േയാലയുതെമുേളില്സിമന്റ്ഉ്രരയാഗിച്ച്ബലതപെുതിേണ്ടു..

മന്േയാല െില സ്ഥലങളില് എസ്ിമാെിതനേള് േൂെുെല് ഉള്ളൊയും

അളവില്േൂെുെല്ഉള്ളൊയും േണ്ടു. എന്നാല്െില സ്ഥലങളില്റബ്ബര്

്രുരയിെതിലാണ് േയാല തെയ്ിരികുന്നെ.്േൂൊതെ മന്േയാല നല
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ര്ധീെിയില് ആസ്ി നില നില്കെക െരതില് സംരകിച്ചും േണ്ടില.

മന്േയലയുതെ മുേളില് ്രുരലാ തെെിരയാ നാടുവ്ച്ചാല് മണ്ണിതന

ബാലതപെുെുവാന്േഴിയും.ഇ ര്ധീെിയില്സംരകിച്ചാല്മാനെരമ ്രദെി

ന്രോരം ആസ്ി നസിഷികത്രെൂഇതരതിലുള്ള ന്രവിര്െിേള്

ഏതറെുകുരമ്പാള് വസ്ുവിന്തറ ഘെന േൂെി മനസിലാകി തെയുന്നെ്

നന്നായിരികും.

ഓമന.സ.േുറുപ് തൊഴില് ോര്െ് 14/113 എന്നാ വ്യക്തി േ് േഴിഞ്ഞ

സാമ്പതിേ വര്ഷം ്രദെി ന്രോരം േലുേയാല തെയ്ിടുണ്്ട. എന്ന് സി

ഐ ബി യില് നിന്ന് മനസിലാോന് േഴിഞ്ഞു,എന്നാല് ഇകഴിഞ്ഞ

വര്ഷവും ്രദെി ന്രോരം മന്േയാല

,മഴകുഴി,േലുേയാല,രോഴികൂെ്,ജലസംരിധി ്രദെി െുെങിയ

ആനുേൂല്യങള്നല്േിയൊയുംേണ്ടു.

്രദെിവഴി ആനുേൂല്യം ലഭ്യമാകിയിടുണ്്ട. മാനെവുമല െി വ്യക്തിക്

േല് േയാല,മഴകുഴി,രോഴികൂെ്, ജലസംരകണ ്രദെിന്രോരം

റ്ധീൊർജ് ്രിറ് എന്നിവ നിർമിച്ചൊയും ന്രവർതിസ്ഥല

്രരിരശാധനയിൽ വ്യക്തമാകി. ഇതരം സ്ദ്രർഭങളിൽ

ജനന്രെിനിധിേളുതെ ഇെത്രെൽ ആവശ്യമാണ്. ്രദെിയുതെ

ആനുേൂല്യം എലാ വിഭാഗം ജനങളിലും എതികുന്നെിനുരവണ്ടി

നശമികുന്നെ്നന്നായിരികും

   മഴകുഴിേളുതെ എണ്ണം എസ്റ്റിരമറും ന്രോരം 3 ആയിരുന്നു. അെിൽ 1

േുഴി മാനെമാണ് ോണാൻ േഴിഞ്ഞെ് ബാകി 2 എണ്ണതിൽ തെങിൻ

സെ നൊൻ ഉ്രരയാഗിച്ചൊയി ഉെമ ്രറയുേയുണ്ടായി. ഈ മഴേുഴിേൾ

തെയുന്നെുനുരവണ്ടി വന്ന െുേ ്രാഴായൊയി േണ്ടു.ഇതരം വ്ധീഴ്ചേൾ

നശദരയാതെസേോര്യം തെയുേ.

    സ്ധീന/117 എന്ന വ്യക്തിക് േല് േയാല ,മഴകുഴി എന്നിവ

തെയ്ിരുന്നൊയി എസ്റ്റിരമറിൽ ോണുന്നു.എന്നാൽ ന്രവർതിസ്ഥല

്രരിരശാധനയിൽ െി സ്ഥലത് വ്ധീെ് നിർമിച്ചൊയാണ് േണ്ടെ്

.ത്രാെു്രണം തെലവഴിെിട് ഒരു ആസ്ിയും നിലനിൽകാതെ ്രാഴായി

ര്രായൊയിടാണ്ോണാൻസാധിച്ചെ്.

ഷ്ധീല/17 എന്ന വ്യക്തിക് 20 മഴകുഴിേളാണ് എസ്റ്റിരമറിൻ ന്രോരം

നിർമിച്ചെ.് ഇവയിലധിേവും റബ്ബർ നിൽകുന്ന വസ്ുവിലാണ്

തെയ്ിരികുന്നെ.്വ്ധീെിന് െുറും നിർമിച്ച േുഴിേളിൽ തെങിൻ സെനട്
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മഴകുഴിയുതെ ഗുണരമന്മ ഇലാൊേുന്നെയിടാണ് ന്രവർതിസ്ഥല

്രരിരശാധനയിൽേതണ്ടതിയെ്.

രമ്യ17/220എന്നവ്യക്തിക് മണ്ണ് േയാല,േല് േയാലഎന്ന്ധീ ന്രവർതിേൾ

തെയ്ിരികുന്നു.ൊകിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് േയാല ബലതപെുതിയൊയി

േണ്ടു. ഈ ന്രരദശം രൊെിരനാെ് രെർന്ന സ്ഥലമായെിനാൽ േയാല

ഇെിഞ്ഞുര്രാോൻ സാധ്യെയുണ്്ട. ഈ ന്രരദശത്

ഇറങിതച്ചലുന്നെിനുരവണ്ടി നലര്ധീെിയിൽ േല് തോണ്്ട ്രെി

ഉണ്ടാകിതവച്ചൊയും ന്രവർതിസ്ഥല ്രരിരശാധനയിൽ ോണാൻ

േഴിഞ്ഞു

കിണർനിർമാണം

സന്ധ്യ എന്ന വ്യക്തിക് ഒരു വർഷമായി േിണർ അനുവദിച്ചു

േിടിയിട്.ഈ ്രണിയിൽ രണ്്ട വിദഗ്ധ തൊഴിലാളിേതളകൂെി

ഉൾതപെുതുേയും,തൊഴിലാളിയായ സന്ധ്യ സ്വ്തെം വ്ധീടിതല േിണർ

നിർമാണന്രവർതനതിൽ 18 ദിവസം ്രണിതയെുതു.മസ്റ്റരറാളിൽ 18

ദിവസതത ഹാജർ രരഖതപെുതി. സ്വർണം ്രണയംതവച്ച് േുഴിച്ച

േിണറിൽ ഒരുെുള്ളി തവള്ളംര്രാലും ഈ സമയം

ലഭികുന്നില.മാനെവുമല 18ദിവസതത അവിദഗ്ധ ോയിേതതാഴിലിനു

േിടിയെുേഅലാതെമതറാന്നുംലഭിച്ചിലാഎന്നുംഅറിയാൻേഴിഞ്ഞു .

കിണർനിർോണം

അനിതാരാജ1്7/293

2018-ൽ 5-ആം മാസം ആണ് ഈ വ്യക്തിക് ഈ ്രദെിന്രോരം

ആനുേൂല്യം ലഭിച്ചെ.് എന്നാൽ ഇെുവതരയും ഒരു രൂ്രര്രാലും

േിടിയിടില.്രലിശക് േെതമെുതും സ്വര്ണം ്രണയം വച്ചാണ് െുേ

േതണ്ടതിയെ് ഇെും നിര്്വെഹണ ഉരദ്യാഗസ്ഥര് നശദിരകണ്ട

ോര്യമാണ്.

കിണര്നിര്മാണ
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അജിത /17/99

തൊഴിലുറപ് സജ്ധീവ തൊഴിലാളിയാണ്. േിണര് നിര്മിച്ചിട് ഒരു

വര്ഷമാേുന്നു. ഇൊ ഇെുവതരയും ഒരു രൂ്രയും േിടിയിടില. 12 ദിവസം

മാസ്റ്റര് രറാളി ഒപിടു. അെിന്തറ െുേയും ഇെുവതരയും ലഭിച്ചില.

മാനെവുമലേുഴിച്ചേിണറി തവള്ളവുംേുറവാണ്.

കിണര്നിര്ോണം

രേ

തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളി േിണര് നിര്മിച്ചിട് 6 മാസതിലധിേമായി.

മരം മുറിച്ച് വിറും ആെിതന വിറമാണ് േിണര്േുഴിച്ചെ് ഇെുവരരയും

ഒരു രൂ്രയും േിടിയില. ഇരപാള് സുഖമിലാതിനാ തൊഴിലുറപിന്

ര്രാേുന്നിലതയന്നും ന്രവര്തിസഥലസ്ദ്രര്ശനതി ്രറയുേയുണ്ടായി.

േിണറി തവള്ളംലഭ്യമാണ്.

കിണര്കുഴിക സദാേിവന്/ോന്ത

തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളിയാണ്. ഈ േുെുംബതിനും േിണര് ന

േിയിരുന്നു. എന്നാ എന്നാ ഇെുവരരയും ഒരു രൂ്രയും േിടിയില. വളതര

ബുദിമുടാണ്്രലിശക്്രണംഎെുതാണ്േിണര്നിര്മിച്ചെ്.്രലിശന

ോനാവാതെ വിഷമികുേയാണ്.ഇെ് ശരികും തെരയണ്ട ോര്യമാണ്.

ജനന്രെിനിധിേള്ഇതരംസ്ദ്രര്ഭങളി ഇെത്രെ ആവശ്യമാണ്.

വര്ക്രോഡ് - 322543.ٹ

ന്രവര്തിയുതെ ര്രര് :വയാനംവാര്ഡ്ജലസുരകാേിണര്റ്ധീൊര്ജ്

എസ്റ്റിരമറ്െുേ: 32944

ഈഗപവര്തിവാര്ഡി ്ുണശഭാകാകള്ക്ലഭ്യോയിടു്ടെ.്

1. അതിത /17/12

2. ഇന്ദിര 17/4

3. സുകൃത 16/119

4. ഓേനഎസ്കുെുപ് 117/113
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5. സഷല 17/10

ഈ ന്രവര്തിയി തൊഴിലാളിേളുതെ സ്വ്തെം വ്ധീെുേളി

നിര്മിച്ചരപാള്അവിദഗ്ധ ോയിേ തൊഴിലിന് 3 ദിവസവും എന്നാ

ഭൂുെമേള്ക് 6 ദിവസതതേൂലിയുമാണ് ലഭിച്ചെ് . ്രിറ് ഉണ്ടാകാന്

വാര്ഡിതല തൊഴിലാളിേള് െതന്ന ്രണിതയെുകുന്നൊയാണ്

്രരിരശാധനയി രബാധ്യതപടെ്. ഈ ്രിറിനുള്ള നിര്മാണ സാമനെിേള്

്രഞായത് വാങി ന േിതയന്നാണ് അറിഞ്ഞെ.െ് ഇെി സ്രപ് ഫിറ്

തെയ്ിടുള്ളൊയും മനസിലായി എന്നാ േുറച്ച് ര്രര്ക് േട സ്വ്തെമായി

വാരങണ്ടി വന്നൊയും േുഴിയുതെ സാബ് ്രണികൂലി ന

േിതോണ്ടുവരരണ്ടെുതണ്ടന്നും അെിനായി 250 രൂ്ര അധിേമായി

തെയ്തെന്നും്രറയുേയുണ്ടായി.

ഇന്ദിര/17/4

എന്നതൊഴിലാളിക് റ്ധീൊര്ജ് ്രിറ്അനുവധികാതെയുംഅെിന് രവണ്ടി

േുഴിതയെുത് ്രിറ് നിര്മികുേയും തെയ്ു. എന്നാ ഇെിന്തറ െുേ

േിടുന്നെിനായി െുേേിടുന്നെിനായിബാ്കേി ര്ധീ്രയായരപാള് സ്രസാ

വന്നിടിലാതയന്ന് ്രറഞ്ഞൊയും ഉെതന ്രഞായതിതന സമ്ധീ്രിച്ചരപാള്

തൊഴി ോര്ഡ് നമ്പര 4/ എന്നെിനു്രേരം 9/എന്നാണ് ഫലയി

ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ആയെ്തോണ്്ട നിങള്ക് ഈ ആനുേൂല്യം

േിടിലാതയന്നും ്രറഞ്ഞു. ഇ്ദ്രിര എന്ന തൊഴിലാളിക് ആതേ 3600 രൂ്ര

തെലവുണ്ടാതയന്നുംഅറിയാന്േഴിഞ്ഞു.

ഈ വാര്ഡി വ്യക്തിഗെ ആനുേൂല്യം ലഭിച്ചിരുന്ന അധിേവും

തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളിേള്ക് െതന്നയാണ്. േിണര് നിര്മാണം ന

േിയെും ഇരെ മാനദണം അനുസരിച്ചാണ് എന്നാ ്രാറേ്വാറിയുതെ

അരിേുേളിലാണ് േിണര്നിര്മാണവും മണ്ണ് ജല സംരകണവും ഇെ്

രണ്്ട ന്രവര്തിേളും വൃഥാവിലാണ്. െൂരെറ് േിണര് തവള്ളം

വറിര്രാേുന്നെും ഇവിതെ സാധാരണമാണ്. േിണര് റ്ധീൊര്ജിംഗ് ്രിറ

തെയ്ിരികുന്നെ് മൂലം ഒരു ്രരിധിവതര േിണര് തവള്ളതിന്

സഹായേമാതണന്നും അഭിന്രായമുണ്്ട.

ഒരര വ്യക്തിക് െതന്ന ഒന്നിലധിേം ആനുേൂല്യം ലഭ്യമാകിയൊയും

ഇങതന തസഭവികുന്നെ് ്രദെി ആസൂനെണതിലും രരഖേള്

െയാറാകുന്നെിലുമുള്ള ോലൊമ,വുമാണ്. അാനെവുമല ന്രവര്തി
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സ്ഥലം സ്ദ്രര്ശിച്ചു മാനെം എസ്റ്റിരമറ് െയാറാകുന്നൊണ് ഉതമം.

േൂൊതെ എലാ ന്രവര്തിഫയലും ്രണിസ്ഥലതിന്തറ ജിരയാ ൊഗ്്

രഫാരടാസ് ഉള്തപെുതിരവണംഫയ െയാറാകാന്

രോഴികൂെ് നിര്മാണം എന്ന ന്രവര്തി തെയ്ിരികുന്നൊയി

ന്രവര്തി ്രരിരശാധനയി േതണ്ടതി. എന്നാ ഈ ന്രവര്തിയുതെ

ഫയരലാ എസ്റ്റിരമരറാ ോണാന്േഴിഞ്ഞില. ഓമന എസ േുറുപ് തൊഴി

ോര്ഡ് നമ്പര്17/113 സഷല 17/10 എന്നിവര്കാണ് രോഴികൂെ് നിര്മിച്ച്

േണ്ടെ.് ഈ ന്രവര്തിതെയ്െിന് എസ്റ്റരമരറാ മാസ്റ്റര്രറാരളാ

ഉണ്ടായിരുന്നിതലന്നും നിങള് രോഴികൂെ് ്രണിരൊ എന്നുമാണ്

്രഞായതി നിന്നും ്രറഞ്ഞതെന്നും അറിയാന് േഴിഞ്ഞു.ഈ

ന്രവര്തിയി സഷല എന്ന വ്യക്തിയുതെ രോഴികൂെ് നിര്മികുന്നെ് 6

തൊഴിലുറപ് തൊഴിലാളിേളാണ്. ഇവര് 7 ദിവസം തോണ്ടാണ്

്രണിതെയ്തെന്നും ്രണിതെയ്ിട് മാസ്റ്റര് രറാള് െരാതമന്നു ്രറഞ്ഞിട്

ഇെുവരരയും ലഭിച്ചിടിലാതയന്നും 50,000 രൂ്ര തെയവാകി രോഴികൂെ്

നിര്മിച്ചിട് 3 മാസമാതയന്നും ഇെുവരരയും ഒരു രൂ്രര്രാലും

ലഭിച്ചിടിലാതയന്നുമാണ്. അറിയാന് േഴിഞ്ഞെ്. ഇതരം ന്രവര്തിേള്

തെയുന്നെ് തൊഴിലുറപ് നിയമതിന് വിരുദമാണ്. ഇെ് ഗൗരവരമറിയ

വിഷയമായിേണകാകിരവണ്ടനെ്രെിസ്വ്ധീേരികുേ.

്രുെിയഒരു ന്രവര്തിസ്ഥലതുംസി.ഐ.ബി രബാര്ഡുേള്വച്ചിടില.

തൊഴിലുറപ് ്രദെിയുതെ സുൊര്യെ ഉറപ് വരുതുന്ന ഏറവും

ശക്തമായ സംവിധാനമാണ് സിറിസന് ഇന്ഫര്രമഷന് രബാര്ഡ് (ജനെ

രബാര്ഡ്) വാര്ഡ് ന്രരദശത് നെതിയ ന്രവര്തിേതളകുറിച്ചുള്ള

വിശദമായ വിവരം ത്രാെുജനതിനും േൂെി അിറയുന്നെിനും

രവണ്ടിയാണ്ഈ രബാര്ഡ്സ്ഥാ്രികുന്നെ് ്രരിരശാധിച്ച് ഒരു ന്രവര്തി

സ്ഥലതുംരബാര്ഡുേള് ോണാന് േഴിഞ്ഞില. സി.ഐ.ബി വകുന്ന

െുേ േൂെി രെര്ത തോണ്ടാണ് ന്രവര്തിയുതെ എസ്റ്റിരമറ്

െയാറാകുന്നെ.് ്രണി ്രൂര്തിയായി മാസങള് േഴിഞ്ഞിടും

ഇെുവരരയും രബാര്ഡുേള് സ്ഥാ്രികാതെ് നിര്്വെഹണ

വിഭാഗതിന്തറവ്ധീഴ്ചയായി മനസിലാകുന്നു.

ഈ വാര്ഡി ്രദെിയുതെ സുൊര്യെയും ോര്യകമെയും

ഉറപുവരുതുന്നെിനും . ്രദെി ന്രോരം ്രണിതയെുകുന്ന

ന്രവര്തിസ്ഥല സ്ദ്രര്ശനം നെതുന്നെിനും ്രദെിേതള വിശേലനം
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തെയ്െ് നലര്ധീെിയി ്രണിതയെുകുന്നെിതന ്രറിയും തെയുന്ന

ന്രവര്തിേതള വിലയിരുതുേയും തെയുന്നെിനുരവണ്ടി തൊഴിലുറപ്

വാര്ഷിേ മാസ്റ്റര് 2011 -10.5.3 ന്രോരം തൊഴി തെയുന്നവരാോന്്രാെില.

എന്നാ നശ്ധീ. െി.സി ന്രദ്ധീ്ര് തെകുംേരവ്ധീെ്, വയാനം എന്ന വ്യക്തി

ഏറവും നല വി.എം.സി അംഗമായി െുെരുന്നു. ഈ അംഗം തൊഴി

സസറുേളി ര്രായി തൊഴിലിെം സ്ദ്രര്ശിച്ചാണ് വിഎംസി രറിാര്ട്

െയാറാകാറുള്ളതെന്ന് മനസിലായിഎന്നാ രമറ്മാരായ ഇ്ദ്രിര, ഷ്ധീജ

എന്നിവരും സസറ് ഡയറിയി വിഎംസിയുതെ ബാഗത് ഒപ്

വച്ചിടുണ്്ട.അെിനാ നഗാമസഭ വിഎംസിയുതെ മാനദണമനുസരിച്ച്

തെരതഞ്ഞെുകുന്നഅംഗങള്6 മാസംവതരെുെരുേയുംഅെിനുരശഷം

അുതത 6 മാസരതക് െുെരുേരയാ/ അതല്കേി ്രുെിയ അംഗങതള

തെരതഞ്ഞെുകുേരയാ ആവാം. വിഎംസിയുതെ ഇെത്രെ ഈ

്രദെിയുതെോര്യകമെഉറപ്വരുതുന്നു.

കണ്ടെതലുകള്

വയാനം വാര്ഡിതല ന്രവര്തി സ്ഥല ്രരിരശാധനാ സമയതും

തൊഴിലാളിേളുതെ ആഭിമുഖ്യതിലും ഉരുതിരിഞ്ഞ ോര്യങളാണ്

ന്രെി്രാെികുന്നെ.്

വര്ക്രോഡ് 322548 എന്ന ന്രവര്തിയി േിണര് റ്ധീൊര്ജ് തെയ

്രദെിയി ഗുണരഭാക്താകള്ക് ്രലര്ധീെിയിലുള്ള ആനുേൂല്യമാണ്

ലഭ്ച്ചിടുള്ളതെന്ന് അിറയാന് േഴിഞ്ഞു. ഇ്ദ്രിര എന്ന തൊഴിലാളി

േൂെിയായ ഗുണരഭാക്താവിന്തറ തൊഴി ോര്ഡ് നമ്പര് മാറിരപാതയന്ന്

്രറഞ്്ഞ അവരുതെ തൊഴിലുറപ് രവെനം നിരഷധിച്ചൊയും, ഷ്ധീജ എന്ന

തൊഴിലാളിക് മാസ്റ്റര് രറാള് 3 ദിവസതത ഹാജര്മാനെരമ

രരഖതപെുതാന് േഴുഞ്ഞുള്ളൂതവന്നും തൊഴിലാളിേള് അലാത ഭൂ

ഉെമേള്ക് 8 ദിവസതത േൂലിയും േിടുതന്നന്നും അിറയാന്േഴിഞ്ഞു.

േൂൊതെ മറ് ഗുണരഭാക്താകള്ക് വ്യെ്യസ്ങളായ അഭിന്രായങളാണ്

ഉള്ളെ.്േട ്രഞായത് ന േിതയന്നും ്രറയുേയുണ്ടായി. ഇകാര്യതി

വ്യെ്യസ്ഥമായമറു്രെി ഉണ്ടാേണം.

ന്രവര്തിഫയരലാ, എസ്റ്റരമരറാ, മാസ്റ്റര്രറാരളാ ഇലാതെ തെയ്

ന്രവര്തിയായ രോഴികൂെ് നിര്മാണതിന് ഗുണരഭാക്താകളായ

ഓമന .എസ്. േുറുപ് ,ഷ്ധീജ എന്നവര്ക് തെലവായ െുേ ന
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േുന്നെിരനാതൊപം,ഈന്രവര്തിതെയ്നിയമവശംവ്യക്താമാകണം.

160 ദിവസതത ്രണ്തെയ്ിടും മറ് 3 മാസ്റ്റര് രറാളുേളി േൂെി ഒപ

വാങയിട് രമാഹന്ദാസ് എന്ന തൊഴിലാളിക് (വിദഗ്ധ തൊഴിലാളി) ഒരു

രൂ്രര്രാലും ഇെുവതര ലഭിച്ചിടില. ഒരു േുെുംബതിതല വ്യക്തിരയാ

ഒരുവര്ഷം 100 ്രണിയാമ്

അനുവദിച്ചിരികുന്നെ.്അെിനുമപുറരതയ്കുള്ള മാസ്റ്റര്രറാളുേള്

എങതന വന്നു. എങതനയാണ് ്രണി അധിേരിച്ച് തെയാന്

്രറിയതെന്നുംവിശദമാകുേ.

ജയേുമാരി 17/3 എന്ന തൊഴിലാളിക് 2 മാസ്റ്റര്രറാളിന്തറ രവെനം

ആയെ് 8 ദിവസതത േൂലി ഇെുവരരയും ലഭിച്ചിടിലാതയന്നും ഈ

തൊഴിലാളിയുതെ ്രണിതെയ്െിന്തറഅളവി േുറവ് വന്നെിനാ ദിവസം

250 രൂ്ര വച്ച് മാനെരമ ലഭികുന്നുള്ളൂതവന്നും ഈ െുേ െതന്ന

ഇെുവരരയും ലഭിച്ചിടിലാതയന്നും അറിയാന്േഴിഞ്ഞു. മാനെവുമല ഈ

േിടാതോര്യം അരന്വഷിച്ച് ്രഞായതിതന സമ്ധീ്രിച്ചരപാള് രജാലി

േൂെുെലാണ് നിങളുതെ ോര്യം രനാകാന് രനരമിലാതയന്നു്രറഞ്്ഞ

െിരിച്ചയകാറാണ്ഉള്ളതെന്നുംഅറിഞ്ഞു.

്രാറേ്വാറിയുതെ അെിയിലാണ് മണ്ണ് ജല സംരകണ ന്രവര്തിയും

േിണര് നിര്മാണവും നെകുന്നെ.് േ്വാറിയുതെ ്രാരിസ്ഥിെിേ

ന്രശിനങളാ ഈ ഭാഗതത േിണറുേള് ഈ ോലാവസ്ഥയിലും

തവള്ളമിലാതെ വറിേിെകുന്നൊണ് േണ്ടെ.് ഇെിന് ്രഞായതി

നിന്നും അിറയാന്േഴിഞ്ഞെ് ബഹു.സഹരോെെിയുതെ ഉതരവിലാണ്

േ്വാറി ന്രവര്തികുന്നതെന്നും ്രഞായത് േമിറി അനുവാദം ന

േിയിടിലാതയന്നും ഒരു േ്വാറിയും ന്രവര്തികാന് ്രഞായത്

അനുവദികാറിലാതയന്നും അറിയാന് േഴിഞ്ഞു. ഇെിതനെിതര

ശക്തമായന്രൊരണ ന്രവര്തനങള് ്രഞായത് െലതി

സംഘെിപിരകണ്ടൊണ്.അലാത ്രകം ്രാരിസ്ഥിെിേ ന്രശ്ങള്

തോണ്്ട മണ്ണിരനയും ജലരതയും സംരകികാന് ്രറുേ മാനെമല

ശാര്ധീരിേ ബിദിമുടുേള് അനുവദിരകണ്ടിയും വരും ഇകാര്യതി

ജനന്രെിനിധിേളുതെശക്താമായഇെത്രെലുേള്ഉണ്ടാേണം.

േിണര്നിര്മാണ എന്ന ന്രവര്തിയുതെ ഗുണരഭാക്താകളായ സന്ധ്യ,

അജിെ എന്ന്ധീ തൊഴിലാളിേള്ക് േിണര്ന േിയെ് തോണ്്ട ഇനിരവതറ
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്രണിതെയാന് ്രറിലാതയന്നും ്രഞായതി നിന്നും ്രറഞ്ഞൊയി

അറിഞ്ഞു. സന്ധ്യ എന്ന തൊഴിലാളിക് 18 ദിസതത രജാലിയും അജിെ

എന്നതൊഴിലാളിക് 12 ദിവസതത്രണിയുമാണ്ലഭിച്ചെ്.എന്നാ സന്ധ്യ

എന്ന തൊഴിലാളി മാര്ച്ച് മാസം ആയരപാള് 100 രജാലി െിേയ്കാനായി

ഭര്താവിന്തറ ര്രര് േൂെി ഉള്തപെുതിയ മാശ്ശര്രറളി ര്രര് ന

േിയൊയും അിറയാന്േഴിഞ്ഞു. എന്നാ അജിെ എന്ന തൊഴിലാളിതയ

്രണിതെയുന്ന സസറി നിന്നും ഇറകിവിടൊയും അറിഞ്ഞു.ഇെ്

തൊഴിലാളിയുതെ തൊഴി ലഭ്യമാകുേ എന്നുള്ള എന്ന

അവോശരതാതൊപം ്രണി അവശ്യതപെുന്ന സമയം അനുവദികുേ

എന്ന അവോശം േൂെി നിരഷധിച്ചൊയാണ് മനസിലായെ്. മാനെവുമല

മാസ്റ്റര് രറാളി ര്രര് എന്നുള്ള വിവരം തൊഴിലാളിതയ അറിയികാതെ

സസറി നിന്നും ്രറഞ്ഞുവിെുേഎന്നെും നിയമന്രോരം േുറേരമാണ്.

മാശ്റ്റര് രറാളുേള്തൊഴി സസറി ്രണി ആരംഭികുന്ന സമയം െതന്ന

അതല്കേി െരലദിവസംെതന്നനോനുശ്ശനെ്രെിസ്വ്ധീേരികുേ.

ഗപവിര്തിസ്ഥലസന്ദര്േനതിനിണെ്ുണശഭാകതകളില്

നിന്നുംലഭിച്ചവിവരങ്ങള്

Case 1 (Voice 15)ഇനിര (4/17)

റീച്ചാര്ജ്കുഴി എടകുകകുന്നതിന് ്രറഞ്ഞ െുേ ഇെുവതരയും ലഭിച്ചിടില. 2850/-

രൂ്രയാണ് ലഭിരകണ്ടെ.് 750 രൂ്ര സാബ് എെുത ഇനതിലും ബാകി

െുേ മറിനതിനുമായി തെലവാകി. ഈ വിഷയം എനെയും രവഗം

െ്ധീര്പ് േല്പിച്ച് തൊഴിലാളിക് തെലവായ െുേ

നല്രേണ്ടൊണ്.ആയെിനാല്്രഞായത് തസനേടറി എനെയും രവഗം

ഈവിഷയം്രരിഹരിരകണ്ടൊണ്.

Case 2 (Voice 17)ണഷണെലകുോരി (10/17)

റ്ധീച്ചാര്ജ്ുഴി തെയ്െില് തൊഴിലാളിക് 3 ദിവസതത ്രണിയും

ഉെമയ്ക് 6 ദിവസതത തൊഴിലുമാണ് േിടിയെ്.്രരാെി ്രറഞ്ഞ

തൊഴിലാളിരയാെു ്രറഞ്ഞെ് രവതറ സ്ഥലത് റ്ധീച്ചാര്ജ്ുഴി

തെയുരമ്പാള്അെില് േൂതെ ഉള്തപെുതി മസ്റ്റര്രറാള് െരാതമന്നു

്രറഞ്ഞു.24 റ്ധീച്ചാര്ജ്ുഴിയിലും ഇൊണ് സ്ഥിെി.ആയെിനാല്
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്രഞായത് തസനേടറി എനെയും രവഗം ഈ വിഷയം

്രരിഹരിരകണ്ടൊണ്.

Case 3 (Voice 18) ശകാഴികൂെ്നിര്മാണം 2

ഒൊമന എസ് ,തഷതെലേുമാരി സ്വയം തൊഴിലായും തൊഴിലുറപ്

്രദെി വഴി രോഴിേൂെ് നിര്മാണം നെതാനും തൊഴിലുറപ്

്രദെിയുള്ള ആനുേൂല്യം ഉെതന നല്ോം എന്നും ്രറഞ്ഞാണ്

രോഴിേൂെ് നിര്മാണം ്രണിയാന് െുെങിയെ.്6 തൊഴിലാളിേള്

്രത്കേെുതു.

ല്ധീന,െന്ദ്രിേ,ജയേുമാരി,രമാഹന്ദാസ്,അനിെ,തഷതെലേുമാരിഎന്ന്ധീ

തൊഴിലാളിേളാണ് ഈ ന്രവര്തനതില് ്രത്കേെുതെ.് ഇവര്ക്

ഇെുവതരയും മസ്റ്റര്രറാള് തേെുകുേരയാ തെലവായ െുേ

നല്േുേയും തെയ്ിടില.്രലിശയ്ക് ്രണം വാങിയാണ് ഇവര്

രോഴിേൂെ് നിര്മാണം ്രൂര്തിയാകിയെ്. ആയെിനാല്

ഉതരവാദിെ്വതപടഉര്ദോഗസ്ഥന്എന്നനിലയില്

ഇൊണ് സ്ഥിെി.ആയെിനാല്്രഞായത് തസനേടറി എനെയും രവഗം

ഈ വിഷയം െ്ധീര്പ് േല്പികുേയും ഒൊമന എസ് ,തഷതെലേുമാരി

എന്ന്ധീ രണ്്ട ഗുണരഭാക്ാകള്ക് തെലവായ ്രണം അെിതനാെുകിയ

്രലിശഎന്നിവനല്ോന് രവണ്ടുന്നനെ്രെിസ്വ്ധീേരികണം.

Case 4 (Voice 20)സന്യ (164/17)

കിണര്നിര്മാണം

േിണര് നിര്മിച്ചിട് 1വര്ഷമായി തൊഴിലുറപ് ്രദെി വഴി

നിര്മിച്ച േിണറില് തവള്ളമില(ഈ മഴ േലാത് ).52000/- രൂ്ര

്രലിശക് എെുത് േിണര്നിര്മിച്ചു. എന്നാല് ഈ തൊഴിലാളിക്

18 ദിവസതത അവിദഗ്ദ ോയിേ തൊഴില് േൂലി മാനെമാണ്

േിടയെ്.േിണര് നിര്മിച്ച േുല എനെയും രവഗം നെ്രെി

സ്വ്ധീേരികണം.

Case 5 (voice 22)

സന്ധ്യ ഈ വാര്ഡിതല സജ്ധീവതൊഴിലാളിയാണ്.എന്നാല് േിണര്
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േിടിയെുതോണ്്ട ഇനി ്രണികിറങണ്ട എന്ന് ്രഞായതില്നിന്നും

്രറഞ്ഞു.ആതേ തെയ്െ് 18 ദിവസമാണ്.തൊഴിലാളിക് ്രുറത്

്രണിതയെുകാരനാ ഇവിതെ തൊഴില് നല്ോതെയും

ബുദിമുടിച്ചു.അെിനുരശഷം മാര്ച്ച് മാസതില് 100 തൊഴില്ദിനം

െിേയ്കാന് രവണ്ടി (്രഞായതില്്രരാെി നല്േിയെു തോണ്്ട)മറ്

്രണിക് ര്രാേുന്ന ഭര്താവിതന േൂെി നിര്ബന്ധിച്ച് ഉള്തപെുതി

േുെുംബതിന് 100 തൊഴില് െിേയ്കുേ എന്ന ലക്യതില്

എതിോന്രവണ്ടി ്രഞായത് അധിേൃെര് നശമിച്ചൊയും

മനസിലാകുന്നു.

Case 6 (Voice 24)അജിത (119/17)

കിണര്നിര്മാണം-Same Case

്രഞായതില്നിന്നും 12്രണി മാനെരമ തെയ്ിടുള്ളൂ. ഒരു വര്ഷമായിടും

ോശ് േിടിയിടില.ഈ തൊഴിലാളിതയ ്രണി തസതെറില്നിന്നും ്രറഞ്്ഞ

ഇറകി വിടു.േിണര്േിടിയെുതോണ്്ട ഇനി ്രണിയില എന്നൊയിരുന്നു

ോരണം.ആയെിനാല് ഈ തൊഴിലാളിക് ്രണി േിടാതെിതന

സംബന്ധിച്ച്വ്യക്തമായമറു്രെി തസനേടറിനല്രേണ്ടൊണ്.

Case 7ലിസി (90/17)

കാലിണതാഴുത്നിർമാണം

അഞു തൊഴിലാളിേൾ രെർന്ന് വാനം രൊണ്ടി േലു ത്രറുകി േട

െുമന്ന് രോൺനേ്ധീറ് ഇട് തോെുതു രവതറ വാർഡിലുള്ള തൊഴിലുറപ്

്രദെിയിതലവിദഗ്ധ തൊഴിലാളിേളാണ് തൊഴുത്നിർമിച്ചെ് 18 രജാലി

തെയ്ു അെിനു മുമ്പ് 82 ്രണി രനരതത തെയ്ിരുന്നു സ്വർണം ്രണയം

വച്ചാണ് തൊഴുെു നിർമിച്ചെ് എൺ്രെിനായിരം രൂ്ര തെലവായി

മാർച്ചിലാണ് ്രണി തെയ്െ് രജാലി തെയ് േൂലി ലഭിച്ചു എന്നാൽ

തൊഴുതിന് അനുവദിച്ച െുേ ഇെുവതരയും ലഭിച്ചിടില ഇല

ആയെിനാൽ ്രഞായത് അധിേൃെർ ന്രശ്തിൽ ഉെൻ ഇെത്രെൽ

നെരതണ്ടൊണ്.

Case 8ഷീല (17/17)

മഴകുഴി നിർമാണം 32 േുഴിേളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരപാൾ ആറ്
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േുഴിേൾ മാനെമാണ് ോണാൻ സാധിച്ചെ് ബാകി േുഴിേളിൽ തെങിൻ

സെേൾ വച്ചു ്രിെിപിച്ചിരികുന്നു േൂൊതെ മണ്ണു വ്ധീണു നിേന്ന

േുഴിേളും ഉണ്്ട.

Case 9സസഫുനിസ

െബ്ബർശതാടതിൽകാനാകുഴി 15

തവള്ളംെങിനിൽകാൻആണ്േുഴിഎെുകുന്നെ്എന്നാണ്അറിയാൻ

സാധിച്ചെ് എന്നാൽ റബ്ബർ മരതിൻതറ രവരുേൾ തവള്ളതിൻതറ

ഈർപം മണ്ണിൽ നിന്നും വലിതച്ചെുകുന്നെിനാൽ േിണറുേളിൽ രലക്

തവള്ളംഎതുേ ന്രയാസമാണ്.

Case 10രേ (17 /24)

കിണർനിർമാണം

70000 രൂ്ര തെലവായി 12 ദിവസം മസ്റ്റരറാൾ ്രഞായതിൽ തെന്ന് ഒപിടു

ഇെുവതരയും േൂലി ലഭിച്ചിടില േഴിഞ്ഞവർഷം 48 ദിവസം രജാലി തെയ്ു

അെിനുരശഷമാണ് േിണർ്രണി െുെങിയെ് േിണർ ്രണികുള്ള ഉള്ള

ഉള്ള ഒപ് െ്ധീർന്നരശഷം രശഷം ്രണി െരാം എന്നാണ് ്രഞായത്

അധിേൃെർ ്രറഞ്ഞെ് എന്നാൽ ഒരു ്രണിയും േിടിയില ്രണിക്

അര്രകികാൻ ്രറാതെ സുഖമിലാതെ ആയെുതോണ്്ട ്രിന്ന്ധീെ്

തൊഴിലിതന അര്രകികാൻ സാധിച്ചില േിണർ ്രണി ്രൂർത്ധീേരിച്ച

രശഷം ബിലുേൾ എലാം ആയിട് ്രഞായതിൽ അധിേൃെതര

സമ്ധീ്രിച്ചരപാൾ ജി എസ് െി ബിൽ ആവശ്യതപടു അെിൻന്രോരം ജി

എസ് െി ബിൽ സമർപിച്ചു ഉെൻെതന്ന ന്രവൃതി ്രൂർത്ധീേരിച്ച്

രഫാരടാതയെുകാൻ വരുതമന്ന് ്രറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇെുവതരയും

്രഞായതിൽ നിന്നും രഫാരടാതയെുകാൻ വന്നില ഈ ന്രശ്തിൽ

്രഞായത്ഇെത്രെൽഉെൻെതന്ന നെരതണ്ടൊണ്.

Case 11സദാേിവൻ (6/17)

കിണർനിർമാണം
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(രണ്ടുര്രർ്രത്ദിവസംമൂന്നുര്രർ്രതതാമ്പെ് ദിവസം)

തൊഴിലാളിേതള തവച്ചും തമഷ്ധീൻ ഉ്രരയാഗിച്ചുമാണ് േിണർ േുഴിച്ചെ്

അെ് 10,500 രൂ്ര തെലവായി ഇെുവതര ഒരു സ്രസയും േിടില 5 മാസം

േഴിഞ്്ഞസ്രസേിടുംഎന്ന് ഉരദ്യാഗസ്ഥൻ്രറഞ്ഞുേുംഭതിൽേിണർ

േുഴിച്ചാതല തവള്ളം േിടു എന്ന് ഉരദ്യാഗസ്ഥൻ ്രറഞ്ഞ ന്രോരമാണ്

േിണർേുഴിച്ചെ്

12 ദിവസം മസ്റ്റരറാൾ ഒപിടു ്രലിശക് ്രണം എെുതാണ് ്രണി തെയ്െ്

മിഷൻതറ േൂലിയും തൊഴിൽ തെയ്വരുതെ േൂലിയും രെർത് 3200 രൂ്ര

ദിവസ േണകിൽ 19 ദിവസം െിലവായ് അഞ് മാസതിനുരശഷം

സ്രസ േിടും എന്ന് ്രറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇരപാൾ ആറുമാസം

ആയിരികുന്നു ഇെുവതരയും സ്രസേിടിയിടിലഎസ്റ്റിരമറ് െുേ 48965/

ഈ വിഷയതിലും ഉെൻ െതന്ന ്രഞായത് അധിേൃെർ ഇെത്രെൽ

നെരതണ്ടൊണ്.

എഫ്.ജി.ഡിെിശപാര്ട്

തൊഴിലാളിേളുമായി ബന്ധതപട അെിസ്ഥാന രരഖയാണ് തൊഴി

ോര്ഡ്. തൊഴിലാളിേള്ക് രഫാരടാ ഉള്തപതെ തൊഴി ോര്ഡ് െിേച്ചും

സൗജന്യമായി ലഭികുന്നതെന്നുളള അറിവ് രമറുമാര്കും ഇലാതയന്ന്

മസസിലാകുന്നു. തെലവിലാതെെിേച്ചും സൗജന്യമായി തൊഴി ോര്ഡ്

ലഭികുന്നെിനുള്ള തൊഴിലാളിേളുതെ അവോശം ഇവിതെ

ലംഘികതപെുന്നു. തൊഴി ോര്ഡ് എെുകുന്നെിനായി

തൊഴിലാളിേളുതെ രഫാരട എെുകുന്നെിനും

ഉ്രരയാഗികുന്നെിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥ്രഞായതി െതന്നയുണ്്ട.

ആയെിനാ തൊഴിലാളിേളഅ തൊഴി ോര്ഡ് എെുകുന്നെിനായി

സ്രസെിലവാരകണ്ടെില. വാര്ഡിതല മുഴുവന് തൊഴിലാളിേളും

സ്വയം ്രണം െിലവാകിയാണ് രഫാരട എെുകുന്നെ് ്രുെിയ തൊഴി

ോര്ഡിന്അര്രകിച്ചിരികുന്നെ.്

തൊഴിലാളിേള്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത് അവോശതപട ര്ധീെിയി

തൊഴി ലഭിരകണ്ടൊണ്. തൊഴി ആവശ്യതപടുേഴിഞ്ഞാ 15

ദിവസതിനേം ോലാവസ്ഥ അനുരയാജ്യമായെും മുന്ഗണനയി

ഇരികുന്നെുമായ വര്ക് തെരതഞ്ഞെുകുേയും ന്രസ്ുെവര്ക് 15
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ദിവസതിനേം ആരംഭികുവുന്നവിധതി മാസ്റ്റര്രറാളിന്അര്രകന

േി. സമയബന്ധിെമായി തൊയളിലാളിേള്ക് തൊഴി ന രേണ്ടൊണ്.

എന്നാ ഇവിതെ തൊഴിലാളിേള് തെഴി ആവശ്യതപൊരില. അവര്ക്

ആയെിതന സംബന്ധിച്ച് േൃെ്യമായ ധാരണയില. ്രഞായത് തൊഴി ന

േുന്ന സമയത് തൊഴി തെയുന്നു. െിലരപാള് മാസങരളാളം

ോതിരുന്നൊണ് തൊഴി ലഭികാറുള്ളെ് എന്നാണ് തൊഴിലാളിേള്

്രറയുന്നെ.്തൊഴി ലഭികുന്നെിനായി രമറുമാര്വ്ധീെുേള്രൊറുംേയറി

ഇറങി േരം അെച്ച രസ്ധീെുേള് വാരങാണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയാണ്

നിലവി എന്നും ്രറയുന്നു. തസ ഓഫ് രന്രാജക്ിന്തറ അെിസ്ഥാനതി

ോലവസ്ഥയ്ക്അനുസൃെമായ തൊഴിലാണ് ന രേണ്ടെ്എന്നാ ഇവിതെ

മഴകാലത് െുറസായസ്ഥലത് ന്രവര്തി ലഭികുേയും മഴനനഞ്്ഞ

തൊഴി ലഭിരകണ്ടൊയും വന്നിടുണ്്ട എന്നും തൊഴിലാളിേളഅ

്രറയുന്നു. ഒരു ദിവസതത ശുെ്ധീേരണ ന്രവര്തനതി ്രത്കേെുകാന്

സാധികാത തൊഴിലാളിേള്ക് ്രഞായതി നിന്നും ഉരദ്യാഗസ്ഥന്

വന്ന 6 ജിവസതത ന ോെിരികുേയും തെയ്ു, ഇന്രാോരം തൊഴി

ലഭികാത നിരവധിതൊഴിലാളിേളാണ് വാര്ഡി ഉള്ളെ് നിന്ധു(18/17),

വിജയേുമാരി(7/17), രമാളി(65/17), ഉഷ (30/17),സുനിൊ ബ്ധീവി(87/17),

അബുള്മജ്ധീദ്(177/17), െുെങിയ നരവധി തൊഴിലാളിേള്കാണ് തൊഴി

നിരഷധികതപടെ.് 5 േ്ധീരലാമ്ധീറരിനു ്രുറത് തൊഴി തെരയണ്ടൊയി

വരുേയാതണ്കേി രവെനതിന്തറ 10% അധിേം രവെനം ന

രേണ്ടൊണ് എന്നാ ഇവിതെ അങതന നെന്ന ന്രവര്തിേളിതലാന്നും

യാനെബതര്രാലും ലഭിച്ചിടില എന്നും 50 രൂ്ര യാനെേൂലി ന േി

ന്രവര്തി സ്ഥലത് എരതണ്ടി വന്നു എന്നും വത്സല-17/186 എന്ന

തൊഴിലാളി ്രറയുേയുണ്ടായി. തൊഴിലിന് അര്രക ന േി 15

ദിവസതിേം തൊഴി ലഭികുന്നെിനുള്ള അവോശവും അഥവാ അെ്

ലഭിച്ചിതല്കേി തൊഴിലിലായ്മ രവെനതതകുറിച്ചും തൊഴിലാളിേളി

അവരബാധമിലാഎന്ന് മനസിലാകുന്നു.

തൊഴി സ്ഥലത് തൊഴിലാഷിേള്ക് ആവശ്യമായ േുെിതവള്ളം െണ

ന്രഥമാസവദ്യസഹായം നേഷ്(5വയസി ൊതഴയുള്ള 5 േൂെുെ േുടിേള്

ഉതണ്ട്കേി ) െുെങി അെിസ്ഥാമ സൗേര്യങള് േൃെ്യമായി

ഉണ്ടായിരിരകണ്ടൊണ്. സസറുേളി േുെിതവള്ളം, ൊര്പാ, ന്രഥമ

സവദ്യസഹായ േിറ് എന്നിവ ഉണ്ടാോരറില. എന്നും ഉരദ്യാഗസ്ഥര്

വരുരമ്പാള് മാനെമാണ് ഈ സൗേര്യങള് ോണാനാേുന്നെ് എന്നും
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തൊഴിലാളിേള് ്രറയുന്നു. മഴനനഞ്്ഞ രജാലി തെയ്ായും ഇെിയും

മഴയുഉള്ള സമയത് തൊഴി തെയുന്നെി ഉണ്ടായ ബുദിമുട് വാര്ഡ്

തമമ്പറിതന അറിയിച്ചരപാള് തൊഴിലാളിയായ സിന്ധു(18/17)തന

രഫാണിലൂതെ അെ്ധീവ്രരിഹാസതപെുതി ്രരെി െള്ളികളയുേയും

തെയ്ു എന്ന് ്രറയുേയും ഉണ്ടായി. തൊഴിലാളിയായ വത്സല(60/17) എന്ന

തൊഴിലാളിക് ന്രവര്തി സ്ഥലത് വച്ച് അ്രേെം സംഭവിച്ചരപാള്

്രച്ചില മുറിവി വയ്കുേയാണ് തെയ്തെന്ന,് അരന്നദിവസം അവിതെ

ന്രാഥമനശിനശൂഷ േിറ് ഇലായിരുന്നു. എന്നു ്രറയുന്നു. ന്രവര്തി

സ്ഥാലത് ആരരാഗ്യ്രരമായി ലഭിരകണ്ട സൗേര്യങള്

ഇലാൊേുന്നെിലൂതെ ഗുരുെര ആരരാഗ്യന്രശ്ങള് ഉണ്ടാോന്

ഇെയുള്ളെിനാ വളതര അധ്ധീവ ഗൗരവരതാതെ ഇെ്

്രരിഗണിരകണ്ടൊണ്.

ന്രവര്തി സ്ഥലത് തവച്ച് അ്രേെം സംഭവികുന്ന തൊഴിലാളിേളുതെ

െിേിത്സ െിലവുേള് തൊഴി ഉറപ് ഫണ്ടി നിന്നുമാണ് വഹിരകണ്ടെ്.

ന്രവൃതി സ്ഥലത് വച്ച േെന്നലിന്തറ ആനേമണം രനരിട

തൊഴിലാളിേരളാെ് അവശ്യനിലയി . ആയിരുന്നിടുംഅെുതദിവസവും

ന്രവര്തി സ്ഥലത് എതിയാ മാനെരമ േൂലി ലഭികു എന്നു

്രറയുേയും, ശാര്ധീരിേ ബുദിമുട് ഉള്ളെിനാ തൊഴിലാളിേള്ക്

െുെര്ന്നതൊഴി തെയാനുസാധിച്ചില. മറ്ആനുേൂല്യങള്ലഭിച്ചിതലന്നും

സഷലജേുമാരി എന്ന തൊഴിലാളി ്രറയുേയുണ്ടായി അെുര്രാതല

സുേൃെ(119/17) ശാ്തെ(216/7) എന്നിവരും ന്രവര്െെിസ്ഥത് തവച്ചുണ്ടായ

അ്രേെതി ആശു്രനെിയി െിേിത്സ രെെുേയും ആയെിതന

സംബന്ധിച്ച് രരഖേള് ്രഞായതി സമര്പിച്ചിടും നാളിെുവതര

യാതൊരുവിധ സാഹായവും ്രഞായതിന്തറ ഭാഗതുനിന്നും

ഉണ്ടായിടില എന്നു തൊഴിലാളിേള് ്രറയുന്നു. ആശു്രനെി െിലവുേള്,

ആശു്രനെിയി േിെകുന്ന ദിവസങളിതല ്രേുെി രവെമം,

വാഹനേൂലി, എന്നിവയാണ് െിേിത്സ െിലവി ന രേണ്ടെ് െിേിത്സ

െിലവുേള്ക് ്രരിെിയില സ്ഥിരമായ അ്രേെം സംഭവിച്ചാ 25000/- രൂ്ര

എേ്ഡ്രനൊഷ്യ െുേ ലഭികുന്നു എന്നെിതന േുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചും

തൊഴിലാളിേള്കിെയി വ്യക്തമായധാരണേളില.

തൊഴിലുറപ് നിയമന്രോരം തൊഴിലാളിേളി നിന്ന് നിര്ബന്ധിെവും

അനധിേൃെവുമായ യാതൊരു ്രണപിരിവും നെതാെിരികുേ എന്ന്

വ്യവസ്ഥതെയ്ിരികുന്നു, എന്നാ ്രഞായതി നിന്നും സസറ്
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സ്ദ്രര്ശികാന് ഉരദ്യാഗസ്ഥര് വന്നരപാള് ഒരടേൂലി ന ോന് ോശ്

ഇലാതെിനാ രമെിരം ്രണയതപെുതി രണ്്ട ദിവസതത സസറ്

സ്ദ്രര്ശനത്ന് 420 രൂ്ര ഒരടാ ൊര്ജ് ന രേണ്ടിവന്ന രഖദേരമായ

അവസ്ഥവാര്ഡി രമറിന് ഉണ്ടായി ്രണയതപെുതിയ രമാെിരം െിരിതേ

എെുകുന്നെിനായി തൊഴിലാളിേള് ്രിറിവ് നെതുേയും 25

തൊഴിലാളിേള് അെ് ന േുേയും തെയ്ു. ഉരദ്യാഗസ്ഥ സസറ്

സ്ദ്രര്ശനതിന്വരുന്നയാനെബതതൊഴിലാളിേളി നിന്നും്രിരികാന്

്രാെില അെുര്രാതല എന്.ആര്.ഇ.ജി.എ യൂണിയനിരലയ്ക് േൂലി

േൂടുന്നെിനാണ് എന്ന് ്രറഞ്്ഞ തൊഴിലാളിേള്കിെയി നിന്നും 50 രൂ്ര

്രിരികുേയും ന ോതവരരാെ് രദഷ്യതി സംസാരികുേയും തെയ്ു

എന്ന് െന്തെിേ 31/17 എന്ന തൊഴിലാളി ്രറയുന്നു ഇെി നിന്ന് രവരിതടാരു

അനുഭവമാണ് രമാഹന്ദാസ് എന്ന തൊഴിലാളിക് ്രറയാനുള്ളെ് 100

തൊഴി ദിനങള്െിേഞ്ഞെിന് രശഷം റ്ധീച്ചാര്ജ് േുഴിയുതെ പംബിഗ്

വര്കിനായി 13 സ്ഥലത് ന്രവര്തിതെയ്ു. ഇെുവതര േൂലി ലഭിച്ചില,

മസ്റ്റര്രറാളി ഒപും ഇടിടില. അെ്ധീവഗൗരവമുള്ള ഈ വിഷയം വളതര

രവഗം്രരിഗണിരകണ്ടൊണ്.

ഈ വാര്ഡി തൊഴിലുറപ് ്രദെി ന്രോരം ്രണിതെയ്ിടുള്ളെ്

അധിേവും തൊഴിലാളിേളുതെ ്രറമ്പിലും വ്ധീടിലുമാണ്.എന്നെ് െതന്ന

ആശാവഹമാണ്.. ഏറവും നന്നായി ്രണിതെയുന്ന തൊഴിലാളിേളും

ഉണ്്ട. ഏേരദശം 100 തൊഴിലാളിേളി 50 ര്രര്ക് 100 ദിവസം ്രണി

ലഭ്യമായിടുണ്്ട. ഈ വാര്ഡിതല 6 തൊഴിലാളിേതള തസമി സ്ി ഡ്

ആകുന്നെിനുള്ള നെ്രെി സ്വ്ധീേരികുേ. തൊഴിലാളിേളായ

ല്ധീന,െന്ദ്രിേ, ജയേുമാരി, രമാഹന്ദാസ്, അനിെ സഷലാേുമാരി

എന്നിവതശ അവിദഗ്ധ ോയിേ തൊഴിലാഴിയായി

ന്രഖ്യാ്രികുന്നെിരനാതൊപം ഇവരുതെ രസവനം ്രഞായതിതല ഇെര

വാര്ഡുേളി േൂെി ഉ്രരയാഗികുന്നെിന് രവണ്ടിയും നശമികുന്നെ്

നന്നായിരികും.

ഭൂ ഉെമ ്രണിതയെുകാതെയും ്രദെിന്രോരം ന്രവര്തി

നെന്നിടുള്ളൊയി േണ്ടു. തൊഴി ോര്െ് 17/272 സെ്ധീശന്എന്ന വ്യക്തി

െന്തറ േൃഷിഭൂമിയി ജലസംരകണ ന്രവര്തനം നെന്നരപാള്

്രത്കേെുതിലാതയന്ന് അറിഞ്ഞു. ഭൂ ഉെമ ഏറവും േുറഞ്ഞെ് 3

ദിവസതമങഭ്ിലും ്രണിതയെുകണതമന്നാണ് തൊഴിലുറപ് നിയമം.
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ന്രെി്രാെികുന്നു. ആയെിനാ ഭൂ ഉെമ ്രണിതയെുകുന്ന ോര്യം

നശദകുേ.

ണപാതുനിര്ശദേങ്ങള്

● സമയബന്ധിെമായി മാനെം ്രദെിേള് ഏതറെുത്

നെപിലാകുേ.

● അര്ഹരായ എലാ േുെുംബങള്കും ്രദെിയുതെ ആനുേൂല്യം

ലഭ്യമാേതകെരതി തഷഫ്ഓഫ് രന്രാജക്്െയാറാകുേ.

● ന്രവര്തി സ്ഥലം ്രരിരശാധിച്ച െതന്ന എസ്റ്റിരമറ് െയാറാകുേ.

ജനേ്ധീയഭാഷയി െതന്നഎസ്റ്റിരമറ്െയാറാകുേ.

● ്രരാെിേളുമായി വരുന്നതൊഴിലാളിേളുതെ ന്രശ്ങള് േൃെ്യ

സമയത് ്രരിഹരികാന് രവണ്ടി െയാറാവുേ. ്രരിഹാരം

ോര്യകമമാകുേ.

● തൊഴി ഉ്രേരണങള് ഗുണനിലവാരമുരണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്

വരുതുേ. സ്നെ്ധീ സൗഹൃദ ഉ്രേരണങള്വാങി ന ോനുള്ള

നെ്രെിസ്വ്ധീേരികുേ.

● തൊഴി നേുന്നോര്യതി വിരവെനം്രാെില.

● തൊഴിലാളിേള്ക് വര്ഷതി 100 ്രണികുള്ള അര്രക

ഒരുമിച്ചുന ോന്രന്രരിപികണം. ഇെ് നഫണ്്ടഓഫ്ധീസി െതന്ന ന

േണം. അര്രകക് െ്ധീയെി രരഖതപെുതിയ സേപറ് രസ്ധീെ്

നേണം.

● ്രദെി നെതിപിതല ഉന്നെെല ഉരദ്യാഗസ്ഥര് അവരവരുതെ

െുമെലേള്േൃെ്യമായിനി്വെഹികുന്നുതവന്ന് ഉറപാകണം.

● ്രദെി നെതിപുമായി ബന്ധതപട എലാ വിഭാഗതിലുമുള്ള

ഉരദ്യാഗസ്ഥര് ്രറുന്നനെ ന്രവര്തി സ്ഥലങളി േൃെ്യമായും

സ്ദ്രര്ശിച്ചരിരകണ്ടൊണ്. ഇെ് ഉറപാകാന് സംസ്ഥാന

െലതെന്റസംവിധാനമുണ്ടാേണം.

● വി.എം.സി യുതെ െുമെലേള് േൃെ്യമായും

നിര്്വെഹികുന്നവരാവണം. ഇവര് ഒരു സ്വെന്തെ ഓഡിറിംഗ്

സമിെിയായിവളരരണ്ടെുണ്്ട.

● സുൊര്യെഉറപാകാന്എലാ ന്രവര്തിസ്ഥലതും സി.ഐ.ബി

സ്ഥാ്രിച്ചിരികണം.
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● ്ര്കോളിത സമ്ധീ്രനം ്രദെി ആസൂനെണതി േര്ഷേരരയും

തൊഴിലാളിേരളയും ത്രാെുസമൂഹരതയും ഉള്തപെുതാന്

േഴിയണം.

● ജനേ്ധീയ എസ്റ്റിരമറ് െയാറാകുേയും അെ് തൊഴിലാളിേള്ക്

ലഭ്യമാകുേയും അവതര്രറഞ്ഞുമനസിലാകുേയും രവണം.

● തൊഴിലാളിേള്കുള്ള സുരകാ ഉ്രേരണങള് ്രഞായത്

െലതി വാങി സൂകികുേയും ഇവ തൊഴിലാളിേള്ക്

ലഭ്യമാേുന്നുരണ്ടാഎന്ന് ഉറപുവരുതുേയും തെയുേ.

● രമറുമാതരതെരതഞ്ഞെുകുരമ്പാള്വിരവെനം്രാെില.

● ന്രേൃെി വിഭവ ്രരി്രാലനതിന് ന്രാധാന്യം ന േിരവണം

്രദെിേള്ആസൂനെണംതെയാന്.

● രമറ്മാര്കും ,വി.എം.സി അംഗങള്കും സമയബന്ധിെമായി

്രരിശ്ധീലനംനേണം.

● സജവ സമ്പത് വര്ദിപികുന്ന ന്രവര്തിേള് എതറെുകാന്

േഴിയണം.

● സ്നെ്ധീസൗഹൃദ്രണിയായുധങള്ഉറപാകണം.

അനുബന്ധങ്ങള്

വ്ടിവ്ടിധ തലത്ടിലുള്ള ഉശ്്യ്യാഗസരുറട ചുമതലകള്

● ലമറ്ക് - പ്വര്ക്്തെിയുടട ലമ ലനാടം

● ടൊഴി കാര്ക്ഡി ആവശ്ത്യമുള്ള വിവരങ്ങള്ക് ലരഖടപടു്തെി ടമഷര്ക്ടമന്ക്റ്ക് ബുക്ക്

പ്വര്ക്്തെി സല്തെ്ക് സൂകികുക.

● ടൊഴിലാളികളുടട ഹാജര്ക്മസ്റ്റലറാളി ലരഖടപടു്തെിടയന്ന്ക് ഉറപുവരു്തെുക

● പൂര്ക്്തെിയായ മാസ്റ്റലറാളുകള്ക് ലഡറ എന്ക്ട്ി ഓപലറററുടട പക എ്തെികുക.

● ടൊഴിലാളികളുടട അവകാശങ്ങടളകുറിച്ക് ഒഴിവു സമയങ്ങളി ചര്ക്ച ടചയുക.

ശഡറ്യാ എന്ട്്ടി ഓപ്പശെറര്

● മാസ്റ്റര്ക്ലറാള്ക്വിെരണ്തെിന്ക് സഹായികുക.

● പൂര്ക്്തെിയായ മാസ്റ്റര്ക്ലറാളുകള്ക്ലമറ്ക് മാരി നിന്നും സ്വീകരികുക.

● വര്ക്ക്ക് ബില്ക്ലുകള്ക്പൂര്ക്്തെീകരിച്ക് ലവെന വിെരണ്തെിന്ക് നടപടി സ്വീകരികുക.

● രജിസ്റ്ററുകള്ക്സൂകികുക.
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● ടൊഴിലാളികളുടട ലവെനം എ്തെിടയന്ന്ക് ഉറപാകുക.

ഓവര്സീയര്/എന്ഞ്ടിനീയര്

● ഗ്ാമസഭ െീരുമാനപ്കാരം പ്വര്ക്്തെികള്ക്കടണ്തെുക.

● എസ്റ്റിലമറ്ക് െയാറാകുക.

● പ്വര്ക്്തെിയുടട സാലങെിക കാര്ത്യങ്ങള്ക് ലമറിനും ടൊഴിലാളികള്ക്കും വിശേമാകുക.

● പ്വര്ക്്തെിയുടട അളവുകള്ക്ലരഖടപടു്തെുക.

● ബില്ക്ലുകള്ക്െയാറാകുക.

● എം ബുകുകള്ക്വ്ത്യക്തമായും മസ്റ്റര്ക്ലറാളുകള്ക്കനുസൃെമായി െയാറാകുക.

പഞ്യായത് റസക്ടെ്ടി/ അസ്ടി.റസക്ടെ്ടി

● ടസക്ടറി ടൊഴിലുറപ്ക് പദ്ധെിയുടട ലമ ലനാടം

● പ്വര്ക്്തെിയുടട ബില്ക്ലുകള്ക്യഥാസമയം അംഗീകരികുക.

● ടൊഴിലാളികളുടട ലവെനം യഥാസമയം അകൗണി എ്തെിടയന്ന്ക് ഉറപാകുക.

● പ്വര്ക്്തെി ഫയലുകളി ഒപിലടണ എല്ക്ലാ ലരഖകളിലും ഒപുവയ്ക്കുക.

ബ്ശല്യാക് ശപ്്യാഗ്്യാം ഓഫീസര്

● പഞാ്തെുകടള ടൊഴിലുറപ്ക് പദ്ധെികളുടട ടഷ ഫ്ക് ഓഫ്ക് ലപ്ാജക്ക് െയാറാകുന്നെിനും

വിലകന്ീകരണ ആസൂെ്ണ്തെിനും സഹായികുക.

● ഇ മാസ്റ്റര്ക്ലറാള്ക്വിെരണം ടചയുക.

● പഞായ്തെുകളുടട ടൊഴിലുറപ്ക് പദ്ധെികളുടട നിര്ക്വ്വഹണ ലമ ലനാട്തെിന്ക്

സഹായികുക ഒപം ലമാണിറര്ക്ടചയുക.

● ആവശ്ത്യമായ രജിസ്റ്ററുകള്ക്സൂകികുക.

● സമയലഭ്ത്യെകനുസരിച്ക് പ്വര്ക്്തെി സലങ്ങള്ക്സനര്ക്ശികുക.

A\p-_Ôw3 (sXm-gnep-d-¸p-]-²-Xn-bnÂ Gsä-Sp¯v \S-¸n-em-¡m³ Ign-bp¶ {]hr¯n-

IÄ)

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v

Bhiyamb ASnbWIÄ (under ground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ (tÌm¸vUmw),

sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw klmbIcamb

\nÀ½nXnIÄ;
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ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb tImqÀ{S©pIÄ,

X«vXncn¡Â (terracing), tImqÀ_pIÄ, IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬

\nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ ]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\

{]hr¯nIÄ ;

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS \nÀ½mWw,

]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ;

iv. PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â DÄs¸sSbpÅ

]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS ]p\cp²mcWhpw;

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS Hmc¯nepw,

h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ acw h¨v ]nSn¸n¡epw

h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶ BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â

{]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v \ÂtIXmWv;

vi. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.

hn`mKw _n: kaql¯nev AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX

BkvXnIÄ (JÞnI 5 ev ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)

i) JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v `qanbpsS Dev]mZ\£aX

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm ponds),

aäv PesImbv¯v \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb

ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â;

ii) ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS BPoh\w

sa¨s¸Sp¯Â;

iii)JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or waste

land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;

iv)Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ Bhnjv¡cn¡p¶

aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶ `h\ \nÀ½mW¯nse AhnZKv²

ImbnI sXmgnÂ LSIw;
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v) arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb tImgn¡qSv, B«n³

IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS \nÀ½mWhpw;

vi) aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ ASnØm\

kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw kq£n¡p¶ tI{µ§Ä F¶ nh

\nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw DXIp¶ s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal water

bodies on public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;

hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶

kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä

i. ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ hnfshSp¸n\v tijw

Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), ssPhhfw

F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn

ImÀjntImXv]mZ\£aXhÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;

ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb s]mXphÀ¡v

sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw.

hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä

i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y kwkvIcW¯n\pw

XpdÊmb aeaq{X hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ

hIp¸pIfpsS CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n¨v sImtm hyànKX I¡qkpIÄ,

kvIqÄ tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW

ipNnXzhpambn_Ôs¸« {]hr¯nIÄ;

ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw \nehnepÅ

tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³

]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ

{Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;

iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;
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iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v Hgnhm¡p¶Xn\pÅ

Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS

sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À

s{Ubn\pIÄ, F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS

]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ

{]hr¯nIfpw;

v. {Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, sImSp¦mäv

_m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjÂäÀ), A¦WhmSntI{µ§Ä, {KmaoW

N´IÄ F¶nhbv¡mhiyapÅ sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe

{Inantämdnb§fpsS \nÀ½mWhpw;

vi. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ \S¸nem¡p¶Xn\v

Bhiyambn hcp¶`£y[m\y kw`cWnIfpsS\nÀ½mWhpw;

vii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ \nÀ½mW

{]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶ \nÀ½mW kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;

viii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« {KmaoW

s]mXp BkvXnIfpsSAäIpä]WnIfpw;

ix. CXv kw_Ôn¨v kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n

tI{µkÀ¡mÀ hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.

A\p-_Ôw4 (sXmgnepd¸v \nbaw sXmgnemfnIÄ¡v 10 AhImi§Ä {][m\w

sN¿p¶p. Ah GsXms¡sb¶v NphsS tNÀ¡p¶p).

1. sXm-gnÂImÀUv e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw,

2. At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imihpw Bb-Xnsâ

ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-apÅ Ah-Imiw

3. AsÃ-¦nÂ sXm-gn-en-Ãmbva thX\w e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw, (BZys¯ 30 Znhkw
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1/4 & ]n¶n-SpÅ Znh-k-§-fnÂ 1/2)

4. sjÂ^v Hm^v t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw,

5. 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw, AsÃ-¦nÂ (thX-\-̄ nsâ

10 iX-am\w A[n-I-w)

6. IpSn-shÅw, hn{i-a-ku-Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw Ch e`n-bv¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-

iw,

7. 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw

8. thX-\-hn-X-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw,

9. ka-b-_-ÔnXambpÅ ]cmXn ]cn-lm-c-̄ n-\pÅ Ah-Im-iw,

10. tkm-jyÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw.

A\p-_Ôw5 (]²XnbnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-¶-Xn-\pÅ hyh-Ø-IÄ)

• Ahn-Z-Kv² Imbn-Im-²zm\w sN¿m³ k¶-²-X-bp-Å-hcpw ]©m-b-̄ nÂ Ønc-----

Xm-a-k-¡m-cp-am-bn-cn-¡-Ww.

• 18 hbÊv ]qÀ¯n-bm-bn-cn-¡-Ww.

• {Kma-]-©m-b-̄ nÂ At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\Iw sXm-gnÂImÀUv e`nbv¡pw

• Ipd-ªXv 14 Znh-k-t¯bv¡v sXm-gn-en\v At]-£n-¡-Ww.

• tPm-enbv¡p ap³Iq-dmbpw At]-£n-¡Ww .

• At]£ e`n¨v 15 Znh-k-̄ n-\Iw sXm-gnÂ AsÃ-¦nÂ \nÝnX \nc-¡nÂ sXm-gn-en-Ãmbva

thX-\w.

•sXm-gnÂ \ÂIn sIm-pÅ Adn-bn¸v tcJm-aqew \ÂI-Ww.
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•aÌÀtdmÄ ]qÀ¯o-I-cn¨v 15 Znh-k-̄ n-\Iw Iqen.

• Ime-Xm-a-k-ap-m-Ip¶ Hmtcm Znh-k-̄ n\pw .05% \nc-¡nÂ \jvS-]-cn-lmcw

• BsI- sXm-gn-ensâ 1/3 kv{XoIÄ¡v IpSpw-_-̄ n\v ]c-am-h[n 100 Znhkw

• 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ tPmen AsÃ-¦nÂ 10% A[nIw Iqen

• IpSn-bv¡p-hm-\pÅ shÅw, hn{ia kuI-cyw, {]Y-a-ip-{iqjm kuIcyw F¶nh

]Wn-bn-S-§-fnÂ Dm-bn-cn-¡-Ww.

• ]cn-¡p-]-än-bmÂ kuP-\y-Nn-InÕ

• A]-I-S-a-cWw/ Ønc AwK-ssh-I-Ãy-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw

• 5 hb-ÊnÂ Xmsg-bpÅ Ip«n-IÄ¡v {Ijv kuIcyw

• Ip«nbv¡v sXm-gnÂ Øe¯v A]-I-Sw -]-än-bmÂ kuP\y NnIn-Õm, ac-W-̄ n\v

FIvkvt{Kjy.

A\p-_Ôw6 (തൊഴിലാളികളുടെകടമകൾ)

 േൃെ്യസമയത്തൊഴിൽസ്ഥലത്ഹാജരായിഒപ്വയ്കുേ.

 തൊഴിലുറപ്നഗാമസഭയ്ക്രസാഷ്യൽഓഡിറ്നഗാമസഭയുംേൃെ്യമായി്രത്കേെുകുേ

 ്രണിസ്ഥലത്പാസ്റ്റിേ്വസ്ുകൾഉ്രരയാഗികുവാരനാേതികുവാനും്രാെുള്ളെല

 സിറിസൺഇൻരഫാർരമഷൻരബാർഡ്ന്രവൃതിയുതെആരംഭഘടതിൽെതന്നനിർബന്ധമാ

യുംവയ്രകണ്ടൊണ്

 ന്രേൃെിസംരകണതിന്ആവശ്യമായന്രവൃതിേൾഏതറെുത്നെപിലാകുേ.

 ആസ്ി സൃഷികുന്ന ന്രവൃതിേൾ േതണ്ടതി രമറ്തനയും ്രഞായത്അധിേൃെതരയും

അറിയികുേ.

മഹാതാഗാന്ധി രദശ്ധീയ നഗാമ്ധീണ തൊഴിലുറപ്്രദെി ന്രോരം തൊഴിലാളിേൾക്

ലഭിതേണ്ട ആനുേൂല്യങതള േുറിച്ചും അെുമായിബന്ധതപട
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ആവശ്യേെതയകുറിച്ചും നിയമതിന്തറ ആമുഖതിൽ ന്രസ്ാവിച്ചിടുണ്ട്.

തൊഴിലാളിേളുതെയും അവരുതെ ആനുേൂല്യങതലയും േുറിച്്ച വിശദ്ധീേരണം

ഈറിരപാർട്മുഖാ്തെരം തൊഴിലാളിേളായ നിങളിരലക് എതികുവാൻ

സാധികും. ഈ റിരപാർട്അെിസ്ഥാനതിൽ നിങൾക്ന്രാപ്മാകാൻ േഴിയുന്ന

ഒടനവധി വസ്ുൊ്രരമായ ോര്യങൾ സേവരികാൻ നിങൾക്ഏവർകും

േഴിയതട.

പദ്ധതി ഗപകാരംഈവാര്ഡി ണതാഴി അനുവദിച്ചവരുണെ

ലിസ്.

1,സുമെ( 17/2)

മണ്േയാല

2,സദാശിവന്(17/79)

േലുേയാല

4,ഇമ്(17/17221)

മണ്േയാല,േലുേയാല

--------------------------------------------------------------------------------------------

5,ഓമനഎസ്േുറുപ്(17/113)

േലുേയാല,മഴകുഴി,േിണര്റ്ധീൊര്ജ്,രോഴിേൂെ്

6,െതഷല(17/12

േിണര്റ്ധീൊര്ജ്,രോഴികൂെ്
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6 ,അജിെ(17/12)

കല്ക്ലുകയാല,കിണര്ക്റീചാര്ക്ജ്ക്,ലകാഴികൂട്ക്

7,ഇനിര(17/4)

മണ്ക്കയാല

8,സുകൃെ(17/119)

കല്ക്ലുകയാല,മഴകുഴി,കിണര്ക്റീചാര്ക്ജ്ക്

9ജയകുമാരി

17/3

കല്ക്ലുകയാല, നീര്ക്്തെടം പദ്ധെി

-------------------------------------------------------------------------------------------

10

ശ്ീരഞ്ജന്ക്

17/94

മണ്ക്കയാല,െടുെിരിക

11

ഷീജ

17/55

കയാല

-------------------------------------------------------------------------------------------
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12

സീൊ

17/33

മണ്ക്കയാല, കയാല

------------------------------------------------------------------------------------------

13

ഉഷാകുമാരി

17/161

മണ്ക്കയാല, മഴകുഴി

----------------------------------------------------------------------------------------

14

സജിനി

17/217

മണ്ക്കയാല,െടുെിരിക

----------------------------------------------------------------------------------------

15

ഗീൊകുമാരി

17/125

മണ്ക്കയാല,െടുെിരിക

----------------------------------------------------------------------------------------

16

മുഹ്ക്സിന

17/665

കല്ക്ലുകയാല

-------------------------------------------------------------------------------------

17
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മധുസൂെനന്ക്

17/148

കല്ക്ലുകയാല

-------------------------------------------------------------------------------------

18

മുഹ്ക്സിന

17/265

കയാല, മഴകുഴി.കനാ കുഴി

-----------------------------------------------------------------------------------

19

മധുസൂെനന്ക്

17/148

കല്ക്ലുകയാല

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

ലിസ്സ

17/242

കല്ക്ലുകയാല,െടുെിരിക

------------------------------------------------------------------------------------

21

കഷനി

17/25

കല്ക്ലുകയാല

-------------------------------------------------------------------------------------

22

റസീനാ ബീവി
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17/130

മണ്ക്കയാല,െടുെിരിക

--------------------------------------------------------------------------------------

23

ടഷരീഫ്ക്

17/299

കല്ക്ലുകയാല, മണ്ക്കയാല

----------------------------------------------------------------------------------------

24

പ്സന്നാകുമാരി

17/75

മണ്ക്കയാല

------------------------------------------------------------------------------------

25

ഗീന.ടജ

17/117

മഴകുഴി

-----------------------------------------------------------------------------------

26

ഖീല

17/17

മഴകുഴി

-----------------------------------------------------------------------------------

27

ടടഹറുനിസ

17/89
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മഴകുഴി

------------------------------------------------------------------------------------

28

പതാവെിഅമ

17/188

മഴകുഴി, മണ്ക്കയാല

29

മജ്ജലാ

17/172

മണ്ക്കയാല

--------------------------------------------------------------------------------------

30

രാലജഷ്ക്

17/156

മണ്ക്കയാല,െടുെിരിക , മഴകുഴി

-------------------------------------------------------------------------------------

31

സെീശന്ക്

17/272

കല്ക്ലുകയാല, മണ്ക്കയാല

--------------------------------------------------------------------------------------

32

പാരിഷാ ബീവി

17/167

മണ്ക്കയാല,കനാ കുഴി
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--------------------------------------------------------------------------------------

33

അര്ക്ചന

17/232

കയാല,കനാ കുഴി

വയ്യനംവാര്ഡിണലസജീവണതാഴിലാളികള്

Ittiva KL-13-002-004-017/10 ഷൈലകുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/11 സോമലത.കെ

Ittiva KL-13-002-004-017/111 രാധാമണി

Ittiva KL-13-002-004-017/113 ഓമനഎസ്.കുറുപ്പ്

Ittiva KL-13-002-004-017/115 ഭാസ്കരപിളള

Ittiva KL-13-002-004-017/12 അനിത

Ittiva KL-13-002-004-017/120 ലക്ഷമിക്കുട്ടിയമ്മ

Ittiva KL-13-002-004-017/128 ബിന്ദു

Ittiva KL-13-002-004-017/131 എസ്.ഷാനവാസ്ഖാന്

Ittiva KL-13-002-004-017/135 സെയ്ഫുന്നീസാബീവികെ

Ittiva KL-13-002-004-017/136 സരസ്വതി കെ

Ittiva KL-13-002-004-017/150 ശാന്തകുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/16 സുഷമ

Ittiva KL-13-002-004-017/161 ഉഷാകുമാരിഎസ്

http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/10&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=49eGOkDplOBa5ih8cPNzzA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/11&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j6vsiy5Qy0M6IAMybpSWUg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/111&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GsiUUh1w5cFmQFyFlxZtLA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/111&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GsiUUh1w5cFmQFyFlxZtLA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/111&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GsiUUh1w5cFmQFyFlxZtLA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/111&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GsiUUh1w5cFmQFyFlxZtLA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/111&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GsiUUh1w5cFmQFyFlxZtLA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/111&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GsiUUh1w5cFmQFyFlxZtLA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/111&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GsiUUh1w5cFmQFyFlxZtLA
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/161&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=S7XBUFOmJNKvS/3/yQiq8w
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Ittiva KL-13-002-004-017/164 സന്ധ്യാ

Ittiva KL-13-002-004-017/17 ഷീല.ഡി

Ittiva KL-13-002-004-017/171 ആര്. മാധവന്

Ittiva KL-13-002-004-017/172 മഞ്ജുഹരിലാല്

Ittiva KL-13-002-004-017/173 സജിത

Ittiva KL-13-002-004-017/176 ഉഷാകുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/179 ഗീതാകുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/18 സിന്ധു

Ittiva KL-13-002-004-017/186 വല്സലപി

Ittiva KL-13-002-004-017/190 രമാമണി

Ittiva KL-13-002-004-017/192 സിനിആര്

Ittiva KL-13-002-004-017/202 ഭവാനി

Ittiva KL-13-002-004-017/203 ജുബൈരിയ

Ittiva KL-13-002-004-017/204 സുഹറബീവി

Ittiva KL-13-002-004-017/211 ദിവ്യാആര്.

Ittiva KL-13-002-004-017/216 ശാന്തരവീന്ദ്രന്

Ittiva KL-13-002-004-017/219 രാധാമണിഎസ.്

Ittiva KL-13-002-004-017/220 പ്രീയവി

Ittiva KL-13-002-004-017/226 നസീമബീവി

Ittiva KL-13-002-004-017/246 എസ്.വസന്ത

Ittiva KL-13-002-004-017/247 സുശീല.ബി
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/17&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=s097k0j/UmqVU3HRUKF31w
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/17&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=s097k0j/UmqVU3HRUKF31w
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/171&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dyPIIqC0zXb+veW9NnBhFA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/172&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Kkd9p4igAj2eERaS4DyrRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/173&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0Erxbv+hgYE8wP/MAFBcnQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/176&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=1gDTzy9eIECMjmw3n1ATdA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/179&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=qDKTuMQpHCdHJpGxHaKUgA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/179&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=qDKTuMQpHCdHJpGxHaKUgA
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/179&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=qDKTuMQpHCdHJpGxHaKUgA
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/179&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=qDKTuMQpHCdHJpGxHaKUgA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/179&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=qDKTuMQpHCdHJpGxHaKUgA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/179&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=qDKTuMQpHCdHJpGxHaKUgA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/18&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=SSv28BVqhQensUpThfv2Jw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/18&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=SSv28BVqhQensUpThfv2Jw
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/18&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=SSv28BVqhQensUpThfv2Jw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/186&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dvp1L4uZ6h3ZieYC8rwIoA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/186&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dvp1L4uZ6h3ZieYC8rwIoA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/186&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dvp1L4uZ6h3ZieYC8rwIoA
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/226&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=g0Ti5Xm1PNtp6fJWYrLTgA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/226&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=g0Ti5Xm1PNtp6fJWYrLTgA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/226&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=g0Ti5Xm1PNtp6fJWYrLTgA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/246&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=cYUpo94VrmPVRyRTNhN85w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/247&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2Mj1ET+IEtGPFgfSGbGWQg


SAU KollamPage 49

Ittiva KL-13-002-004-017/25 തുളസീഭായിഅമ്മ

Ittiva KL-13-002-004-017/250 രാജു.പി

Ittiva KL-13-002-004-017/259 ഗോമതിഅമ്മകെ

Ittiva KL-13-002-004-017/26 ശിവാനന്ദന്

Ittiva KL-13-002-004-017/264 സുനിത

Ittiva KL-13-002-004-017/27 സാവിത്രി

Ittiva KL-13-002-004-017/270 ഷീജാബീവി

Ittiva KL-13-002-004-017/28 സരോജിനിയമ്മ

Ittiva KL-13-002-004-017/284 ഐഷത്ത്

Ittiva KL-13-002-004-017/286 ബാബുപി

Ittiva KL-13-002-004-017/287 രാധികകുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/29 ഗോപിനാഥപിളള

Ittiva KL-13-002-004-017/291 ഗിരിജ

Ittiva KL-13-002-004-017/297 ശ്രീലത

Ittiva KL-13-002-004-017/3 ജയകുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/30 ഉഷ

Ittiva KL-13-002-004-017/300 ഓമനയമ്മ

Ittiva KL-13-002-004-017/305 ജാനകി

Ittiva KL-13-002-004-017/310 സീനത്ത്ബീവി

Ittiva KL-13-002-004-017/311 മാജിതബീവി

Ittiva KL-13-002-004-017/314 വസന്തകുമാരിബി
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/25&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0u0V7LNBFH/yXOMl18TclQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/25&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0u0V7LNBFH/yXOMl18TclQ
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/25&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0u0V7LNBFH/yXOMl18TclQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/25&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0u0V7LNBFH/yXOMl18TclQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/25&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0u0V7LNBFH/yXOMl18TclQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/25&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0u0V7LNBFH/yXOMl18TclQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/25&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=0u0V7LNBFH/yXOMl18TclQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/250&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sOOpssJ+6hiCwLEeYzbONQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/259&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=GFSFxSi2b6myneNZ7mXIeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/26&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dx8NFbirFklSQU3hJBYIlQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/264&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xwEjJkRYSqnHUPP6y9j1Nw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/27&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=wLwFp+h5yggY0huy1myX3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/270&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Wsqg1K+EHFtUcMo0BBFrMQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/28&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=HQZ1grP4mNBBqVsd+8BQoQ
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/305&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=YjkNnnDtQC1I5kNQnpxo8Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/305&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=YjkNnnDtQC1I5kNQnpxo8Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/305&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=YjkNnnDtQC1I5kNQnpxo8Q
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/305&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=YjkNnnDtQC1I5kNQnpxo8Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/310&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=uZdY+gle9eliKFx+JTp9JA
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/310&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=uZdY+gle9eliKFx+JTp9JA
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/310&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=uZdY+gle9eliKFx+JTp9JA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/310&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=uZdY+gle9eliKFx+JTp9JA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/310&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=uZdY+gle9eliKFx+JTp9JA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/310&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=uZdY+gle9eliKFx+JTp9JA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/310&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=uZdY+gle9eliKFx+JTp9JA
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/311&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=3JC/1zyQMsNajhnesSmWRQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/311&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=3JC/1zyQMsNajhnesSmWRQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/311&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=3JC/1zyQMsNajhnesSmWRQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/311&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=3JC/1zyQMsNajhnesSmWRQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/311&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=3JC/1zyQMsNajhnesSmWRQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/311&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=3JC/1zyQMsNajhnesSmWRQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/311&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=3JC/1zyQMsNajhnesSmWRQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/311&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=3JC/1zyQMsNajhnesSmWRQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/314&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=tX0vUMO9HRDZCd6MT8wbGA
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Ittiva KL-13-002-004-017/317 റീജത്ത് ജെ

Ittiva KL-13-002-004-017/318 നസീമാബീവി

Ittiva KL-13-002-004-017/33 സീത

Ittiva KL-13-002-004-017/334 സിന്ധു

Ittiva KL-13-002-004-017/335 ഷെമി മന്സൂര്

Ittiva KL-13-002-004-017/336 നിഷആര്

Ittiva KL-13-002-004-017/35 ചന്ദ്രിക

Ittiva KL-13-002-004-017/38 ശ്യാമള

Ittiva KL-13-002-004-017/4 ഇന്ദിര.ബി

Ittiva KL-13-002-004-017/40 ഗിരിജ

Ittiva KL-13-002-004-017/45 ശാരദ

Ittiva KL-13-002-004-017/48 വസന്തകുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/5 രാധാമണി

Ittiva KL-13-002-004-017/52 രാജമ്മ

Ittiva KL-13-002-004-017/58 ശകുന്തള

Ittiva KL-13-002-004-017/6 സദാശിവന്

Ittiva KL-13-002-004-017/60 വല്സലഎന്

Ittiva KL-13-002-004-017/63 ഷീജാകുമാരി വി.എന്

Ittiva KL-13-002-004-017/65 മോളി

Ittiva KL-13-002-004-017/67 പുഷ്പമേരി

Ittiva KL-13-002-004-017/69 റംലബീവി
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/334&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=OGrjsp81SYWHI0uiifgv3Q
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/335&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=LHkyeJuAUvL50dl/1qXgPg
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http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/335&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=LHkyeJuAUvL50dl/1qXgPg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/335&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=LHkyeJuAUvL50dl/1qXgPg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/335&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=LHkyeJuAUvL50dl/1qXgPg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/335&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=LHkyeJuAUvL50dl/1qXgPg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/335&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=LHkyeJuAUvL50dl/1qXgPg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/336&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sU/mga21/j4PPHzLf6F+YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/336&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sU/mga21/j4PPHzLf6F+YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/336&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sU/mga21/j4PPHzLf6F+YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/336&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sU/mga21/j4PPHzLf6F+YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/336&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sU/mga21/j4PPHzLf6F+YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/336&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=sU/mga21/j4PPHzLf6F+YQ
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Ittiva KL-13-002-004-017/7 അബ്ദുള്മജീദ്

Ittiva KL-13-002-004-017/71 ദീപഎസ്

Ittiva KL-13-002-004-017/72 ലീനപി

Ittiva KL-13-002-004-017/74 രാധാമണിയമ്മപി

Ittiva KL-13-002-004-017/78 ഷീല

Ittiva KL-13-002-004-017/79 വിജയകുമാരി കെ

Ittiva KL-13-002-004-017/8 അജിതാ കുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/82 ഗൌരി

Ittiva KL-13-002-004-017/85 തങ്കമ്മ

Ittiva KL-13-002-004-017/87 സുനിതബീവി

Ittiva KL-13-002-004-017/88 നാഗപ്പന്പിളള

Ittiva KL-13-002-004-017/9 ഉഷാകുമാരി

Ittiva KL-13-002-004-017/94 ശ്രീരഞ്ജന്

Ittiva KL-13-002-004-017/99 അജിത

http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/7&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=p9ejm+z24KoELee3HHwA0w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/71&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=xpLvDB3Q5lG4s86aer3aIw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/72&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Q2Ej11tzTLMqqPoQwpzp+A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/74&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=Luleu8+skowE54naWjjy2g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/78&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=CHqCsdP82RCkg3fQH84/1w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/79&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=WhV7IVyP3Zm1Yvplo7f54w
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/8&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=mffc3EQ+eF9X1/+RnX1KlA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/82&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=dmfqIkXpF6vOXMfDm5dufg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/85&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=NTxyVx4lc1SE1OA4s6/qbQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/87&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=E6OIoeY7lQwVqc3ZkG88bg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/88&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=2CZ5GgXjMHOxkHO6K0y6YQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/9&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=vVcsTHav5CwwJZxny73pRw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/94&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=ompGW8WczUhzfpWQKK/Itw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-13-002-004-017/99&panchayat_code=1613002004&village_code=1613002004017&Digest=j4mSz8d1Xy7oP9tO1u4Pxw


SAU KollamPage 52

100 Znhkw sXmgnÂ e`n-¨-h-cpsS hnhcw



SAU KollamPage 53

സസാഷ്ധ്യൽഓഡിറ്റ്പങ്കെടുത്തവര്-

സസാഷ്ധ്യ ഓഡിറ് ങൊല്ലംജിലടീ്ലം

klm-bn-¨-hÀ
റ്പഞായത്ത് പറ്പസിഡന്റ് , വാര്ഡ് ങെമ്പര്, ജനപറ്പതിനിധിെള്,

ങതാഴിലുറപ് ഉസ്്ധ്യാഗസ്ഥര്, സെറ്ൊരു്ലം,ങതാഴിലാളിെളു്ലം.

അെൽസേവ് ,ആേര്ശ്.BS,സന്ധ്യA.S

1)sImÃw sP.-]n.-kn, ചടയമംഗലം _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un.
H & ]©m-b¯v sk{I-«dn

2) {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, ലസാഷ്ത്യല്ക്

ഓഡിറ്ക്sImÃw
3) alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw
tkmj-yÂ HmUnäv skmsskän tIcfm Sow

Gramsabha Meeting Minutes


