
മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ് തെള്ളനാട്പ് ദ്ാക്പ്

പൂെച്ചൽപഞായത്പ്

ൊർഡ്പ് 17ദൊടമ്പറ

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ :

സേ്ഥാഷ്യൽഓഡിറിന്വിസേയമ്ഥാകിയ പ്രവൃതികൾ : 6

സേ്ഥാഷ്യൽഓഡിറ് ്രീരീഡ് : 2018ഒക്സട്ഥാബർ 1മുതൽ 2019മ്ഥാർച്31വരര

പ്രവൃതികൾ :

1. WC/33 79 45

സത്ഥാട്ടമ്പറ വ്ഥാർഡിൽരതസകവീട് മുതൽകുഴല്ഥാർ സമഖലയിൽമണ് ജല

േംരക്ഷണം.

2.. WC/ 32 6462

സത്ഥാട്ടമ്പറ വ്ഥാർഡിൽദുർബലവിഭ്ഥാഗതിൽര്പെട്ട രതസക വീടു മുതൽനടു

വീട് സമഖലവരരയുള്ളവ്യകികളുരടവസ്ുവിൽഭൂവികേന പ്രവർതികൾ

രെയുക.

3. RC / 33 65 04

സത്ഥാട്ടമ്പറവ്ഥാർഡിൽകസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് നിർമ്ഥാണം.

4.WC/ 33 79 46

സത്ഥാട്ടമ്പറ വ്ഥാർഡിൽസക്ഥാളനി മുതൽകുഴല്ഥാർ സമഖലയിൽ

മണ് ജലേംരക്ഷണം.

5 WC/ 32 64 62

സത്ഥാട്ടമ്പറ വ്ഥാർഡിൽദുർബലവിഭ്ഥാഗതിൽര്പെട്ടരതസകവീടു മുതൽകുഴൽ

ആർസമഖലവരരയുള്ളവ്യകികളുരടവസ്ുവിൽഭൂവികേനം.

6 RS / 34 49 23



സത്ഥാട്ടമ്പറ വ്ഥാർഡിൽകസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് നിർമ്ഥാണം.1.്രദ്ധതിയുരട സ്രര് സത്ഥാട്ടമ്പറ

വ്ഥാർഡിൽരതസകവീട് മുതൽകുഴല്ഥാർ സമഖലയിൽമണ് ജലേംരക്ഷണം

പര്ധിദശാധനെ്ധിെരങ്ങൾ

☑️വർക് സക്ഥാഡ് : W C/ 33 79 45

☑️അടങ്കൽതുക: 4000OO

☑️െിലവ്ഥായതുക :388O56

☑️ആരകരത്ഥാഴിൽദിനങ്ങൾ:1406☑️പ്രവർതിആരംഭിചത് :16- 1 - 2019

☑️പ്രവർതഅവേ്ഥാനിചത് :10/3/2019

ഫയൽ്രരിസേ്ഥാേനയിരലകര്ടെതലുകൾ

കവർസ്രജ്,രെക്ലിസ്,ആക്ഷൻപ്ഥാൻസക്ഥാ്പെി,വർക് രല്ഥാസകഷൻ, സഫ്ഥാൺ

എസിസമറ് സപഡ്ഥായിങ്ആൻഡ്ഡിസേൻ,ജിസയ്ഥാ ട്ഥാഗ് സഫ്ഥാസട്ട്ഥാപഗ്ഥാഫ്എനീ

സരഖകൾഫയൽഇല്ഥായിരുനു

AS/ Ts & f TOഎനിവ AMC പ്രക്ഥാരംആയിരുനില

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിരലകര്ടെതലുകൾ

എസിസമറ് പ്രക്ഥാരംക്ഥാസണ്ടെവ

റയിൻ്രിറ് - 75

സഫ്ഥാർസമഷൻഓഫ് പഡയിൻ - 35

എർത്ബ്ടെ് - 53

സസ്ഥാൺബ്ടെ് - 50

ഇതരം പ്രവർതികൾആണ്ക്ഥാസണ്ടെത്

എന്ഥാൽഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിൽഎസിസമറ് പ്രക്ഥാരമുള്ളഒരു 10% സ്ര്ഥാലും

ക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞില.ഈ്രദ്ധതിനട്പെില്ഥാകിയിരികുനത്േുസരഷ്എന

വ്യകിയുരട 30രേൻറ്്രുരയിടതിലും,േത്യദ്ഥാേ്എനവ്യകിയുരട

1ഏകർ്രുരയിടതിലുമ്ഥാണ.്ര്ടെു്രുരയിടതിലുംആയി്രണകൾ ,

വ്ഥാഴകുഴി,രതങ്ങിന്തടംപ്ഥാറ്സഫ്ഥാംരവട്ടൽഎനീ പ്രവർതനങ്ങള്ഥാണ്

രെയ്ിരികുനത്േുസരഷ്എനവ്യകിയുരട്രുരയിടതിൽമണ്കയ്ഥാല

ഒനും സവർതിരിചറിയ്ഥാൻകഴിയ്ഥാതനിലയിൽമണ്നികനനിലയില്ഥാണ്



േത്യദ്ഥാേിരന്രുരയിടതിലുംഇസത പ്രവർതികൾതരനയ്ഥാണ്

രെയ്ിരികുനത്അവിരട 30മീറർ lengthഉo

ഒരു മീറർവീതിയുമുള്ളഒരുഎർത്ബ്ടെ്ക്ഥാണ്ഥാൻേ്ഥാേിചു.ഇസത

്രുരയിടംകഴിഞവർഷവുംഈവർഷവുംരത്ഥാഴിലുറ്പെ് പ്രവർതനങ്ങൾ

നടതിയിരുനുഎന്ഥാൽഅതിൻരറയ്ഥാരത്ഥാരുആസ്ിയും അവിരടക്ഥാണ്ഥാൻ

കഴിഞില.

പ്രവൃതി 2

്രദ്ധതിയുരട സ്രര് :-

സത്ഥാട്ടമ്പറവ്ഥാർഡിൽ

ദുർബലവിഭ്ഥാഗതിൽര്പെട്ടരതസകവീട് മുതൽനടുവീട് സമഖലവരരയുള്ള

വ്യകികളുരടവസ്ുവിൽഭൂവികേന പ്രവർതികൾരെയുക.

വർക് സക്ഥാഡ് :-

WC/ 32 64 54

അടങ്കൽതുക :- ₹ 300000

െിലവ്ഥായതുക :- ₹ 28 6764

ആരകരത്ഥാഴിൽദിനം :- 1039

പ്രവർതിആരംഭിചത് :-12 /10 /2018

പ്രവർതിഅവേ്ഥാനിചത് : 03 /12 /2018

ഫയൽ്രരിസേ്ഥാേനയിരലകര്ടെതലുകൾ

കവർസ്രജ,് രെക്ലിസ്, ആക്ഷൻപ്ഥാൻസക്ഥാ്പെി,വർക്അസല്ഥാസകഷൻസഫ്ഥാം,

എസിസമറ്സപഡ്ഥായിങ്ആൻഡ്ഡിസേൻ,ജിസയ്ഥാ ട്ഥാഗ് സഫ്ഥാസട്ട്ഥാപഗ്ഥാഫ്എനിവ

ഫയലിൽ ഇല്ഥായിരുനു.ഫ്ടെ് പട്ഥാൻസ്ഫർഓർഡർ, അഡ്ിനിേ്സപടറീവ്

േ്ഥാങ്ഷൻ, രടക്ികൽ േംക്ഷൻഎനിവഎംേി പ്രക്ഥാരംആയിരുനില.

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിരലകര്ടെതലുകൾ

എസിസമറ് പ്രക്ഥാരംക്ഥാസണ്ടെത്

•മഴകുഴി - 50

പഡയിൻ : 8



• •എർത് ബ്ടെ് :- 47

ഫയൽ്രരിസേ്ഥാേനയിൽആറുവ്യകികളുരട്രുരയിടതില്ഥാണ്ഈ്രദ്ധതി

നട്പെില്ഥാകിയിരികുനരതന് രതളിയികുനകരംതീരുവ ഉൾര്പെരടയുള്ള

സരഖകൾഉ്ടെ്ഥായിരുനു.

എന്ഥാൽഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിൽമനസില്ഥായത്ആരകര്ടെുസ്രരുരട

്രുരയിടതില്ഥാണ്ഈ്രദ്ധതിനട്പെില്ഥാകിയിരികുനത്േജികുമ്ഥാറിൻരറ 75

രേൻറ്്രുരയിടം

ര്ഥാഖിഅനിൽകുമ്ഥാർ 35രേൻറ്്രുരയിടതിലുംആയിട്ട്ഥാണ് പ്രവർതി

നടനിരികുനത്ഇതിൽേജികുമ്ഥാർഫയലിൽഉൾര്പെടുനവ്യകിയും

ര്ഥാഖിഅനിൽകുമ്ഥാർഫയലിൽഉൾര്പെട്ഥാതവ്യകിയുമ്ഥാണ.്റബ്ബർന്

പ്ഥാറ്സഫ്ഥാംരവട്ടൽ,

രതങ്ങിന്തടംഎടുകൽവ്ഥാഴകുഴി,മരിചിനിനട്ടു,എനീ പ്രവർതനങ്ങള്ഥാണ്

ഈര്ടെു്രുരയിടതിലുംആയിരെയ്ിരികുനത്

എസിസമറ് പ്രക്ഥാരമുള്ള പ്രവർതികൾ്രൂർണമ്ഥായിരുനില.

നിലവിൽഈവസ്ുവിസലക് പ്രസവേിക്ഥാനുള്ളവഴിസ്ര്ഥാലുംവ്യകമ്ഥാക്ഥാത

രീതിയിൽഒര്ഥാൾര്ര്ഥാകതിൽക്ഥാടുമൂടിയനിലയില്ഥായിരുനു

അതിന്ഥാൽതരന്രുരയിടതിന് ഉള്ളിസലക് പ്രസവേിചു പ്രവർതികൾഒനും

സനരിട്ട്ക്ടെ് സബ്ഥാേ്യര്പെട്ഥാൻകഴിഞില.

3.്രദ്ധതിയുരട സ്രര് : സത്ഥാട്ടമ്പറവ്ഥാർഡിൽകസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് നിർമ്ഥാണം

☑️വർക് സക്ഥാഡ് : RS/ 33 65 0 4

☑️അടങ്കൽതുക : 1,50000/-

☑️െിലവ്ഥായതുക :1,45,728/-

☑️ആരകരത്ഥാഴിൽദിനം :528

☑️പ്രവർതിആരംഭിചത് :12/10/2018

☑️പ്രവർതി അവേ്ഥാനിചത് : 19/12/2018

ഫയൽ്രരിസേ്ഥാേനയിരല കര്ടെതലുകൾ

കവർസ്രജ് രെക്ലിസ്,ആക്ഷൻപ്ഥാൻസക്ഥാ്പെി,വർക്അസല്ഥാസകഷൻസഫ്ഥാം,

ജിസയ്ഥാ ട്ഥാഗ് സഫ്ഥാസട്ട്ഥാപഗ്ഥാഫ്എനീ സരഖകൾഫയൽഇല്ഥായിരുനു



ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിരലകര്ടെതലുകൾഎസിസമറ് പ്രക്ഥാരംക്ഥാസണ്ടെവ

കസമ്പ്ഥാസ് ്രിറ് -15

നീളം: 2മീറർ

വീതി : 1.5മീറർ

ആഴം : 1.2മീറർ

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിൽ 6 സ്രരുരട്രുരയിടതിൽആയി 15കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ്

ക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞു.അതിൽന്ഥാലുസ്രരുരട്രുരയിടതിൽഓസര്ഥാകസമ്പ്ഥാസ്

്രിറും,(ദിവ്ഥാകരൻ,തങ്കര്ഥാജ,്ഗിരിജ റ്ഥാഫി )

ലതികയുരട്രുരയിടതിൽ 4കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് ,വേന്തയുരട്രുരയിടതിൽ 7

കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ്കളുമ്ഥാണ്ക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞത.്ഇതിൽന്ഥാരലണംമ്ഥാപതമ്ഥാണ്

എസിസമറ് പ്രക്ഥാരമുള്ളഅളവിൽക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞത്എന്ഥാൽ പ്രേ്ഥാനമ്ഥായ

ഒരുകര്ടെതൽമരറ്ഥാന്ഥാണ് സത്ഥാട്ടം്രറവ്ഥാർഡിൽരമ്ഥാതതിൽ 100

കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് പഗൂ്പെുകള്ഥായിതിരിഞ്രെയ്ിട്ടു്ടെ്എന്ഥാൽഇവഏതു്രദ്ധതി

പ്രക്ഥാരമ്ഥാണ് രെയ്ിരികുനരതന് സമറിന്കൃത്യമ്ഥായഅറിവു്ടെ്ഥായിരുനില

ഈനൂറിൽ , 15കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ്ഥാണ്ക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞത്എന്ഥാൽഅത്ഈ

്രദ്ധതിപ്രക്ഥാരംഉള്ളത്ഥാസണ്ഥാഎനതിരനകുറിച്കൃത്യമ്ഥായരതളിവില

പ്രവൃതി 4

്രദ്ധതിയുരട സ്രര് :-

സത്ഥാട്ടം്രറവ്ഥാർഡ് സക്ഥാളനി മുതൽകുഴൽആർസമഖലയിൽമണ്

ജലേംരക്ഷണം.

വർക് സക്ഥാഡ് :- WC/ 33 79 46

അടങ്കൽതുക :- ₹ മൂനുലക്ഷം

െിലവ്ഥായതുക:- ₹ 28 78 68

ആരകരത്ഥാഴിൽദിനം :- 1043

പ്രവർതിആരംഭിചത് :-15/ 1/19

പ്രവർതിഅവേ്ഥാനിചത് :-13 /3/ 19

ഫയൽ്രരിസേ്ഥാേനയിരല കര്ടെതലുകൾ



കവർസ്രജ്,രെക്ലിസ്, ആക്ഷൻപ്ഥാൻസക്ഥാ്പെി,വർക്അസല്ഥാസകഷൻസഫ്ഥാം,

ജിസയ്ഥാ ട്ഥാഗ് സഫ്ഥാസട്ട്ഥാപഗ്ഥാഫ്എനീ സരഖകൾഫയൽഇല്ഥായിരുനു.

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിരലകര്ടെതലുകൾ

എസിസമറ് പ്രക്ഥാരംക്ഥാസണ്ടെവ

•രറയിൻ്രിറ് :- 75

• സഫ്ഥാർസമഷൻഓഫ് drain

19, 16

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിൽഎസിസമറ് പ്രക്ഥാരമുള്ള പ്രവർതികളിൽ

50േതമ്ഥാനം സ്ര്ഥാലുംകഴിഞിലവിളവൃതിയ്ഥാകൽഎല്ഥാംഇസ്പെ്ഥാൾ

ക്ഥാടു്രിടിച് നിലയില്ഥാണ്

മഴകുഴികൾ്രലതുംമണ്നിറഞുമൂടര്പെട്ടഅവസയിലുംകൃത്യമ്ഥായ

അളവുകളിലല്ഥാരത

ക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞു.കഴിഞതവണപ്രവർതിരെയ്ിരികുന്രുരയിടങ്ങൾ

തരനഈവർഷവും പ്രവർതിരെയ്ിരികുനത്ഥായിക്ടെു

ഫയൽസരഖകൾ (കരംതീർതരേീത് ഉ്ടെ്ഥായിരുനു)പ്രക്ഥാരമുള്ള

ഭൂവുടമകരളതിരിചറിയ്ഥാൻസമറ്ന് കഴിഞിരുനില

ഒരുവ്യകിയുരട 25രേൻറ്വസ്ുവിൽ 15കുഴികൾഉ്ടെ്ഥായിരുനത്കസമ്പ്ഥാസ്

്രിറ്ആസണ്ഥാമഴകുഴിആസണ്ഥാഎന്തിരിചറിയ്ഥാൻകഴിഞില,

അതരതിൽ ഉള്ള കുഴികള്ഥായിരുനു അവ, കുഴി എടുത്ഥാൽ മതി എന

നിർസ്ദേേമ്ഥാണ്കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്എന് സമറ്ൽനിന്അറിയ്ഥാൻകഴിഞു.

പ്രവർതിഏത്ഥാരണന് സ്ര്ഥാലും മ്ഥാറിന്തിരിചറിയ്ഥാൻകഴിയ്ഥാത

അവസയില്ഥായിരുനു.

5.്രദ്ധതിയുരട സ്രര:് സത്ഥാട്ടമ്പറവ്ഥാർഡിൽദുർബലവിഭ്ഥാഗതിൽര്പെട്ടരതസക

വീടു മുതൽകുഴല്ഥാർ സമഖലവരരയുള്ളവ്യകികളുരടവസ്ുവിൽ

ഭൂവികേനം

☑️വർക് സക്ഥാഡ്: WC/ 32 64 62

☑️അടങ്കൽതുക: 300000

☑️െിലവ്ഥായതുക: 2806 92

☑️ആരകരത്ഥാഴിൽദിനം 1017



പ്രവർതിആരംഭിചത് 12/18/19

പ്രവർതിഅവേ്ഥാനിചത:് 6/12/18

ഫയൽ്രരിസേ്ഥാേനയിൽ AMC പ്രക്ഥാരമുള്ളസരഖകൾ്രൂർണമ്ഥായിരുനില.

കവർസ്രജ്,രെക്ലിസ്, ആക്ഷൻപ്ഥാൻസക്ഥാ്പെി,വർക്അസല്ഥാസകഷൻസഫ്ഥാം,

ജിസയ്ഥാ ട്ഥാഗ് സഫ്ഥാസട്ട്ഥാപഗ്ഥാഫ്എനീ സരഖകൾഫയലിൽഇല്ഥായിരുനു.

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിൽഎസിസമറ് പ്രക്ഥാരംക്ഥാസണ്ടെവ

☑️രറയിൻ്രിറ് - 50

നീളം - 1.5

വീതി - 1.5

ആഴം - 1

☑️സഫ്ഥാർസമഷൻഓഫ് പഡയിൻ 35

☑️എർത്ബ്ടെ് - 4O

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിൽഒരുവ്യകിയുരട്രുരയിടതിൽവിള

വൃതിയ്ഥാകൽ,രതങ്ങിന്തടം ,വ്ഥാഴനടൽഎനിവയ്ഥാണ്

രെയ്ിരികുനത്ഥായിക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞത.്ഒസരകർ്രുരയിടതിൽറബ്ബറിന്

പ്ഥാറ്സഫ്ഥാംരെയ്ത്ഥായിക്ടെു

നിലവിൽഇസ്പെ്ഥാൾഅത്ക്ഥാടു്രിടിച്അവസയില്ഥാണ്.

മഴകുഴി 10എണംക്ഥാണ്ഥാൻേ്ഥാേിചു.അളവുകൾകൃത്യമല്ഥായിരുനു (1മീറർ

+1മീറർ +.5മീറർ)തരിേുഭൂമിരയ കൃഷിസയ്ഥാഗ്യമ്ഥാകിയത്ഥായിക്ഥാണ്ഥാൻ

കഴിഞു.ഫയലിൽഉ്ടെ്ഥായിരുനേുകുമ്ഥാരിഎനവ്യകിരയതിരിചറിയ്ഥാൻ

സമറിന്കഴിഞിരുനില.

6.്രദ്ധതിയുരട സ്രര് :സത്ഥാട്ടമ്പറവ്ഥാർഡിൽകസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് നിർമ്ഥാണം

☑️വർക് സക്ഥാഡ് :RS/ 34 49 23

☑️അടങ്കൽതുക :1, 50000/-

☑️െിലവ്ഥായതുക :13OO80

☑️ആരകരത്ഥാഴിൽദിനം: 480



☑️പ്രവർതിആരംഭിചത് : 24/12/18

☑️പ്രവർതിഅവേ്ഥാനിചത് : 3/2/19

ഫയൽ്രരിസേ്ഥാേനകര്ടെതലുകൾ

കവർസ്രജ്, രെക്ലിസ്,ആക്ഷൻപ്ഥാൻസക്ഥാ്പെിഎനിവഫയലിൽ

ഇല്ഥായിരുനു. AS, TS & FTOഎനിവ AMC പ്രക്ഥാരംആയിരുനില

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിരലകര്ടെതലുകൾ

എസിസമറ് പ്രക്ഥാരംക്ഥാസണ്ടെവ

കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് : 20എണം

നീളം : 1.5മീറർ

വീതി : 2മീറർ

ആഴം :1.2മീറർ

ഫീൽഡ്്രരിസേ്ഥാേനയിൽഅറിയ്ഥാൻകഴിഞത.് കഴിഞവർഷം

രമ്ഥാതതിൽ 100കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ്എടുതിട്ടു്ടെ.്ഈ്രദ്ധതിയിൽആരക 5

കസമ്പ്ഥാസ്്രിറുകള്ഥാണ് എടുതത്ഥായിഅറിയ്ഥാൻകഴിഞത്

ഈ 5കസമ്പ്ഥാസ്്രിറുകൾഎസിസമറ് പ്രക്ഥാരമുള്ളഅളവിൽതരനആയിരുനു.

ആരക 10രത്ഥാഴില്ഥാളികൾസെർന്ഥാണ്കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ്എടുതത.്ഏത്്രദ്ധതി

പ്രക്ഥാരമ്ഥാണ്കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് നിർമിചരതന് സമറിന് ഒരുവ്യകമ്ഥായേ്ഥാരണയും

ഇല്ഥായിരുനു

ഒരുവ്യകിയുരടവസ്ുവിൽ 3കസമ്പ്ഥാസ്എടുതത്ഥായിക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞു

അതിൽരര്ടെണംമൂടിയനിലയില്ഥായിരുനു

ഏരത്ഥാരകസമറുമ്ഥാര്ഥാണ്ഏരത്ഥാരക പ്രവർതികൾരെയ്രതന്അവർക്

തരനഅറിയില്ഥായിരുനു.ത്ഥാൽക്ഥാലികസമറ് മ്ഥാര്ഥാണ്

കസമ്പ്ഥാസ്നിർമ്ഥാണ പ്രവർതിയിൽഉ്ടെ്ഥായിരുനത്എന്ഥാണ്അറിയ്ഥാൻ

കഴിഞത്.

⌛️ ദഡാർടു ദഡാർതെര്ധിഫ്ധിദകഷൻ :ഗപധാനകത്ടെതലുകൾ⌛️

⛳️ സജ്ഥാബ്ക്ഥാർഡ്അറൻഡൻേ് സരഖര്പെടുതിയിരുനത്േരിയ്ഥായരീതിയിൽ

ആയിരുനില സക്ഥാളതിനുള്ളിൽഒരുവരയിട്ട( - )രീതിയിൽആണ്

അറന്റൻേ് സരഖര്പെടുതിയിരുനത്അങ്ങരനരെയ്ഥാനുള്ളനിർസ്ദേേം



്രഞ്ഥായതിൽനിനുംലഭിചുഎന്ഥാണ്അറിയ്ഥാൻകഴിഞത്

⛳️ WC/32 64 54

എന്രദ്ധതിയിരല 29 /11 /2018മുതൽ 5/ 12 /2018എന്രിരീഡിൽഉൾര്പെട്ട 34 94 9,

34 95 0, 34 95 1,എനീനമ്പറുള്ളമരറ്ഥാര്ഥാളിൽ

എട്ടുസ്രരുരടഒ്പെുകൾരവട്ടികുറച് ഇരികുനത്ഥായിക്ഥാണ്ഥാൻേ്ഥാേിചു.

⛳️WC/ 33 79 45എനനമ്പറിലുള്ള്രദ്ധതിയിരല 20/ 2/ 2019മുതൽ 26 /2 /2019എന

ക്ഥാലയളവിനുള്ളിരല 50 6 58എന്നമ്പറിലുള്ളഒരുവ്യകിയുരടന്ഥാല് ഒ്പെുകൾ

രവട്ടികുറച് ഇരികുനത്ക്ഥാണ്ഥാൻേ്ഥാേിചു.

⛳️ സജ്ഥാബ്ക്ഥാർഡ് രവരിഫിസകഷന് 34 സ്രർ്രരങ്കടുതുര്ടെുഓൺസക്ഥായിൻ

സേറുകളിൽആയി 49രത്ഥാഴില്ഥാളികരളയുംക്ടെു

⛳️ഈവ്ഥാർഡിൽരതങ്ങിൻസതനടീൽഎന്രദ്ധതിക്ഥായി 20

രത്ഥാഴില്ഥാളികളിൽനിനുംആയിരംരൂ്രവീതം ്രിരികുകയു്ടെ്ഥായിഎന്ഥാൽ

ഇസതവരരആക്ഥാേ്തിരിരകലഭിചിട്ടില

⛳️ഫസ്എയ്് സബ്ഥാക്,് ട്ഥാർസ്ര്ഥാളിൻ, കയുറ,ക്ഥാലുറ, ഇവരയ്ഥാനുംസേറിൽ

ലഭ്യമലഅതിന്ഥാൽതരനരത്ഥാഴില്ഥാളികൾഒതിരിബുദ്ധിമുട്ടുകൾ

അനുഭവികുനത്ഥായിക്ഥാണ്ഥാൻേ്ഥാേിചു.

⛳️േിഐബിസ്ഥാ്രികുനതിന്ഥായി സമറ് കയിൽനിനും 3000രൂ്ര

രെലവ്ഥാകിഎന്ഥാൽഇസനവരരആക്ഥാേ്തിരിരകലഭിചിട്ടില

⛳️കസമ്പ്ഥാസ്നിർമ്ഥാണ്രദ്ധതിയിൽരത്ഥാഴിൽദിനംതികയ്ഥാരതവന

രത്ഥാഴില്ഥാളികൾ്രതുസ്രർസെർന്ഥാണ് 5കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് നിർമിചത.്

⛳️ഫീൽഡിൽഎരന്ത്ഥാരകയ്ഥാണ് രെസയ്ടെരതന് സമറ്സന്ഥാ

രത്ഥാഴില്ഥാളികൾസക്ഥാവ്യകമ്ഥായേ്ഥാരണഇല

⛳️രെടിനടീൽഅവേ്ഥാന 22രത്ഥാഴിൽദിനംഉ്ടെ്ഥായിരുനുള്ളൂഅതിൽ 5

മഴകുഴിഎടുതസ്പെ്ഥാൾനൂറ് രത്ഥാഴിൽദിനംലഭിചു എന്ഥാണ് സമറ് ്രറഞത്.

⛳️എസിസമറ് ലുള്ള കസമ്പ്ഥാസ്്രിറ് ്രൂർണമ്ഥായിക്ഥാണ്ഥാൻകഴിഞിരുനില.



സേ്ഥാഷ്യൽഓഡിറ് പഗ്ഥാമേഭ -29/11/2019

രവള്ളന്ഥാട് സ്്ഥാക്

്രൂവചൽ പഗ്ഥാമ്രഞ്ഥായത്

സത്ഥാട്ടമ്പറവ്ഥാർഡ് -ക്ഥാട്ടകട പകിേ്ത്യൻസക്ഥാസളജ്

സേ്ഥാഷ്യൽഓഡിറ് പഗ്ഥാമേഭറിസ്പെ്ഥാർട്ട്:--

സേ്ഥാഷ്യൽഓഡിറ് പഗ്ഥാമേഭക്ഥാട്ടകട പകിേ്ത്യൻസക്ഥാസളജ്ഹ്ഥാളിൽ 3.30 PMന്

ആരംഭിചു.

വ്ഥാർഡ് രമമ്പർ പേീ ദിസനേ്, േ AE പേീ മുനീർ,ഓവര്േീർ പേീമതിജ്ഥാസ്ിൻ, VRP

ഹരിഷ്,രജിത,വിജിൻ, പ്രവീൺ, , 73രത്ഥാഴില്ഥാളികൾഎനിവർ്രരങ്കടുതു.

അജ്ടെ

അേ്യക്ഷരനരതരരരഞടുകൽ :രത്ഥാഴില്ഥാളികളിൽനിനും 100 ദിവേം

്രൂർതിയ്ഥാകിയ പേീമതി സമ്ഥാഹനകുമ്ഥാരിരയരതരരരഞടുതു.

മൗനപ്ര്ഥാർത്ഥനസയ്ഥാരട സയ്ഥാഗംആരംഭിചു. VRPവിജിൻഭരണഘടന പ്രതിജ്ഞ

രെ്ഥാലിരക്ഥാടുതു. േ്്ഥാഗതപ്രേംഗം പേീ ദിസനേ് (രമമ്പർ )്രറഞു.തുടർന്

സേ്ഥാഷ്യൽഓഡിറിരന്രറിയും 10അവക്ഥാേങ്ങരള്രറിയും VRP പ്രവീൺ

രത്ഥാഴില്ഥാളികൾക്്രറഞുരക്ഥാടുതു. VRPരജിതകടമകൾ്രറഞു.തുടർന്

VRPഹരിഷ് റിസ്പെ്ഥാർട്ട്അവതരി്പെിചു.

തുടർന്െർച സവളയിൽരത്ഥാഴില്ഥാളികൾഅവരുരട പ്രശ്ങ്ങൾ്രങ്കുവചു.

*അവേ്ഥാനംരെയ് രത്ഥാഴിലിന്രറ സവതനം 4മ്ഥാേമ്ഥായിലഭിചില.

*മുൻ്ര്ഫസ്എയ്്, ട്ഥാർസ്ര്ഥാളിൻേൗകര്യങ്ങൾലഭിചിരുരനങ്കിലുംഇസ്പെ്ഥാൾ

്രഞ്ഥായതിൽനിനുംലഭ്യമ്ഥാകുനില.

* സത്ഥാട് ്രണി, പബ്ഥാഞ്കന്ഥാൽഎനിവ രെയ്സ്പെ്ഥാൾസകയുറ,ക്ഥാലുറഎനിവ

ലഭ്യമ്ഥാകിയില.

*രത്ഥാഴിൽേമയം 9 to 4ആകണം



*രത്ഥാഴിൽസവതനംകൂട്ടണം

* സറ്ഥാഡ്സേഡിൽവൃക്ഷസതനടുനത്േ്ഥാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ്രിഴുത്കളയുനു

*വിള്പെണിരെയ്ഥാൻസ്ര്ഥാകുസമ്പ്ഥാൾഉടമസർഎസിസമറ്അനുേരിച് രെയ്ഥാൻ

േമതിക്ഥാറില

തീരുമ്ഥാനങ്ങൾ :

*കൃത്യമ്ഥായി്രണിക്വരുനവർക് 100 ദിവേരത്രണിനൽക്ഥാൻ

കഴിയുരമന്്രറഞു

*cIB boardഉടൻസ്ഥാ്രികും

*first Aid boxന്രറക്ഥാര്യം്രരിഗണികുനതിനു സവ്ടെിയുള്ളനട്രടി

ആരംഭിചത്ഥായിഅറിയിചു

*എസിസമറ്അനുേരിച് രത്ഥാഴിൽരെയ്ിരലങ്കിൽ recovery ഉ്ടെ്ഥാകുംഎന്

ഓർമി്പെിചു

സേഷംറിസ്പെ്ഥാർട്ട്്ര്ഥാേ്ഥാകി.തുടർന്ഓവർേിയർജ്ഥാസ്ിൻ കൃതജ്ഞത

പ്രേംഗംനടതി. സദേീയഗ്ഥാന്ഥാല്ഥാ്രനസത്ഥാടുകൂടി 5 pmന് സേ്ഥാഷ്യൽഓഡിറ്

പഗ്ഥാമേഭഅവേ്ഥാനിചു

തയ്ഥാറ്ഥാകിയത് :

VRPs്രൂവചൽ പഗ്ഥാമ്രഞ്ഥായത്

Rejitha, Harishma Vijin Praveen




