
മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

ചേരാനെല്ലൂര് പഞായത്ത്

ബായിക്കടവ്ത് വാര്്്ത്ഡ്( വാര്്്ത്-1)

ഇടപ്പളി ചബാക്ക്ത്,എറണാകുളം ജില

ചോഷ്യൽഓ്ിറ്ത് കാലയളവ്ത് :- 1/10/2018 to 31/3/2019

തയാറാക്കിയത്ത് :

ചോഷ്യൽഓ്ിറ്ത്ഡ്നോസേറി ചകരള MGNSASK

േി്ബ്യുേിബിൽ്ിംഗ്ത്ഡ്േ്ത്,എൽ .എം.എേ്ത് ചകാമ്പൗണ്ത്

പാളയം ,വികാേ്ത്ഡ്ഭവന് (പി.ഒ). തിരുവെന്തപുരം

ആമുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവില് വന്ന പദ്ധതിയരാണ്

മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി. ഇനരയില് ഗ്രാമീണ ്ജനങ്ങളുലെ ലതരാഴില്

ലെയുവരാനുള്ളഅവകരാശല്തെസ്യംരകിചു നിര്തെുന്നതിനു മവണി 2005 ലസപ്റ്യംബരഅഞരാ്യം

തീയതി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം പരാരെലമന് പരാസരാകി. 2006 ലെഗബുവരി 2 ന്ഈ

നിയമ്യം രരാ്ജര്തെ് നിെവില് വന്നു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ല് നമുലെ രരാ്ജരല്തെ എലരാ

്ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ മമഖെകള് ഈ നിയമ്തെിലന പരിധിയില് വന്നു .ഓമരരാ



ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യം ഒരു സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം നൂറ് ്ിവസല്തെ അവി്ഗ്ധ ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള് ആവശരരാധിഷ്ിതമരായി ഗപ്രാന്യം ലെയുന്നമതരാലെരാപ്യം ഗപകൃതിവിഭവ

പരിപരാെനവുമരായി ബന്ധലപട്ട ലപരാതു ആസ്ികളു്യം ്ുരബെ ്ജനവിഭരാ്ങ്ങള്കരായി ഈെുറതു്യം

്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം ഉല്പരാ്നകമവുമരായ ആസ്ികളു്യം സൃഷികുകയരാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ

മുഖരെകര്യം . നിയമ മഭ്്തി വരു്തെി ‘മഹരാതരാ്രാന്ധി’ എന്ന വരാക് 2009 ഒക്മെരാബര 2 നു

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്തെിലന ആര്യംഭ്തെില് കൂട്ടി മെരകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്.

100 ശതമരാന്യം ന്ര ്ജനസ്യംഖര ഉള്ള ്ജിലകള് ഒഴിലക രരാ്ജരല്തെ എലരാ ്ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത

നിയമ്തെിലന പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്. നിയമ്തെിലന ആവശരകതക് അനുപൂരകമരായി

എലരാ സ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി വിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുണ്. നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളില് വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള്

സ്യംസരാനപദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധതിയുനടേവിചേഷതകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായഏലതരാരരാള്കു്യം

പദ്ധതിയില്പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരരവികസന്യം

എന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞസുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്തലന്ന

ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവരഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ചോഷ്യൽഓ്ിറ്ത്ഡ്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് നെപിെരാകുന്ന

എലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല് ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന് നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം

വകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു. പദ്ധതി ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം ലപരാതു ധന്യം

ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്ന പരസരവു്യം സ്വതഗനവുമരായ

പരിമശരാധനയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് അഥവരാ സരാമൂഹരപരിമശരാധന. ലതരാഴിെുറപ് നിയമ



ഗപകരാര്യം വരഷ്തെില് രണു ഗപരാവശര്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭകള് എലരാ വരാരഡിെു്യം

കൃതരമരായി നെമ്തെണതരാണ്. യഥരാസമയ്യം നെകുന്ന സരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ സുതരാരരത

ഉറപു വരു്തെരാനു്യം കരാരരകമത വരദ്ധിപികുന്നതിനു്യം സ്്ഭരണ്യം ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം

കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യം ശരിയരായ രീതിയില് െിെവഴിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം ഈ പണ്യം

െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം പദ്ധതിയുലെ

്ുണമഭരാകരാകളുലെ ്ജീവിത്തെില് ്ുണകരമരായ മരാറങ്ങള് ഉണരായിട്ടുമണരാ എന്നു്യം സരാമൂഹര

പരിമശരാധനയിെൂലെകലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

ചോഷ്യൽഓ്ിറ്ത്കപകകിയ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെി െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന എന്നിവലയ

അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട് തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന

രീതിഅവെ്യംബിചരാണ്ഈറിമപരാരട്ട്തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ് ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി

മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല് ഓഡിറ്,മസരാഷരല്

ഓഡിറ്ഗപവര്തെനങ്ങള്എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെില് ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെെയെുകള്, 7 ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐ

എസ്എന്നിവപരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെി ഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള്പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില് കരാരഡ്എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര കണു ആവശരമരായ

വിവരങ്ങള്മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെ വരാരഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില് കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ മപരാരരായ്മകള് എന്നിവ െരച

ലെയുക .

 െീല്ഡ്ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയല് പരിമശരാധനയുലെയു്യം അെിസരാന്തെില് കരെ്

റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.

ചേരാെല്ലൂര് കഗാമപഞായത്ത്ഡ്
 
 

അടിസാെവിവരങ്ങള്ഡ്
 



വിസ്ീരണ്യം 10.59 െതുരഗശ മീറര

വരാരഡുകളുലെഎണ്യം 17

്ജനസ്യംഖര 28, 000

പുരുഷന്മരാര 15157

സ്ഗതീകള് 15437

പട്ടിക്ജരാതി 1882

പട്ടികവരഗ്യം 59

 
 
 
 

അതിരുകള്ഡ്
 

വെക്        : ഏെൂര ഗ്രാമപഞരായ്്തെ
 

ലതക്        : ലകരാചി ഗ്രാമപഞരായ്്തെ
 

കിഴക്       : കളമമ്ശേരി ഗ്രാമപഞരായ്്തെ
 

പെിഞ്ഞരാറ്    : കെമകുെി , വരരാപുഴ പഞരായ്്തെ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്
 
 
 
 

േജീവ നതാഴിലാളികള് -നതാഴിൽ ദിെങ്ങള്
 



നതാഴിൽകാര്്്ത്

െമര്

ചപര്ത് വിഭാഗം ലഭിച്ച നതാഴിൽ

ദിെങ്ങള്

KL-08-003-001-01/12 സുമെരാെനവി്ജയന OEC 57

KL-08-003-001-17/02 ്ിരി്ജ സുധരാകരന OEC 94

KL-08-003-001-01/05 മശരാഭ വി്ജയന SC 100

KL-08-003-001-01/14 ലകരാചുമഗതസര GENERAL 78

KL-08-003-001-01/43 ലകരാചുമഗതസര

അ്സിന

GENERAL 100

KL-08-003-001-01/09 ആെീസ്വര്്ീസ് GENERAL 92

KL-08-003-001-01/11 സുഭഗ് ഗപഭരാകരന OEC 59

KL-08-003-001-01/15 ്ജരാനസി GENERAL 93

KL-08-003-001-01/02 ഉഷമണി OEC 89

KL-08-003-001-01/01 ഭരാനു OEC 100

KL-08-003-001-01/06 ശരാര്ഇഎ OEC 100

KL-08-003-001-01/03 കഷെ ഗപകരാശന GENERAL 100

KL-08-003-001-02/49 ശരാനബരാെന OEC 100

KL-08-003-001-01/47 തങമകുഞ്ഞപന SC 100

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള ചോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ത് പരിചോധെയിൽ

കനണതിയവസ്ുതകള്ഡ്



ലതരാഴിെരാളികളുലെ 10 അവകരാശങ്ങള് - അവകരാശ അധിഷ്ത

നിരീകണങ്ങള്

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള്

ഉറപുവസ്ുതകള് വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ

വസ്ുതകള്െുവലെ മെരകുന്നു.



1.നതാഴിൽകാര്്ിൊയി അചപകിക്കുവാെും 15 ദിവേതിെകം

ലഭിക്കാെുമുളഅവകാേം (നഷ്്യ്ലൂള് 2)

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ

പതിച ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

ഒന്നരാ്യം വരാരഡിലെ എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ്



െഭരമരായിട്ടുണ്. പമക അതില് വരകികളുലെ മപര് ഒഴിലക മറു വിവരങ്ങള്

പൂരിപിചിട്ടുണരായിരുന്നില. മെരാമട്ടരാ അവര സ്വന്യം ലെെവിെരാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു

2. നതാഴിൽ ആവേ്യനപ്പടാെും 15 ദിവേങ്ങള്ക്കുളിൽ

ലഭിക്കുവാെുമുളഅവകാേം.

പരിമശരാധിച ഒരു െയെില് മപരാെു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം കരാണുവരാന

സരാധിചില. അതുലകരാണ് തലന്ന കൃതരമരായി ലതരാഴില് െഭരമരാകുന്നതിന്

ലതളിവുകള് ഒന്നു്യം തലന്ന ഇലരായിരുന്നു ,പലക ലതരാഴിെരാളികള്

ആവശരലപെുമമ്പരാള് അവരകു ലതരാഴില് െഭികരാറുലണന്നരാണ് അവര പറഞ്ഞത്.

എന്നരാല് ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു നല്കിയ രസീമതരാ മറ് മരഖകമളരാ

െയെുകളില്കണിരുന്നില.

3 .15 ദിവേതിെകം നതാഴിൽ ലഭിച്ചിനലങിൽ നതാഴിലിലായ്മ ചവതെം

ലഭിക്കുവാെുളഅവകാേം (നേകന്7 ,8 , 9 ).

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില്

ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെില് ഒന്നു്യം തുെരന്ന് 100 ്ിവസ്യം വലര

മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ്.

െയെുകളില് നിന്നു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം െഭരമരാകരാതിരുന്നതിനരാല് ലതരാഴില്

ആവശരലപെുന്നതിന് കുറിചു്യം 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭരമരാകുന്നതിലന

കുറിചു്യം ലതളിവുകള് ഒന്നു്യം തലന്ന കരാണുവരാന സരാധിചില. ലതരാഴിെരാളികളുലെ

വരാകുകള് ഗപകരാര്യം അവര കൃതരമരായി ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടുലകരാണ് അമപക

ഒന്നു്യം ലവകരാറിലലന്നു്യം വരാകരാല് അവര ആവശര്യം അറിയികുകലയന്നു്യം

അതിനരാല് ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതനല്തെകുറിച അവരകു കൃതരമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.

4 . ഏനറടുചക്കണ കപവര്തികള് ആേ്ലൂകതണം നേയുവാെുള

അവകാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ്

ഇതിനുള്ള അവസര്യം െഭികുന്നത്, കൂെരാലത അവര തലന്ന ലപരാതു ഗപവര്തെനങ്ങള്

ലെയരാവുന്നത് കുെു്യംബഗശീ യൂണിറുമരായി ഒലക മെരന്ന് ആസൂഗതണ്യം

ലെയരാറുലണന്നു്യംഅറിയിചു.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള്

അറിയികുകയുണരായി. ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ

മീറി്യം്ുകള്നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5 . താമേ സലതിന്റെ 5 കിചലാമീറര് േുറളവിെുളിൽ നതാഴിൽ

ലഭിക്കുവാെും ലഭിച്ചിനലങിൽ ക്ലൂലിയുനട 10 % അധികമായി

ലഭിക്കുവാെുമുളഅവകാേം (നഷ്്യ്ലൂള് - 2 , പാരകഗാഫ്ത് 20 & 28 )



തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധികകൂെി െഭികുവരാന ലതരാഴിെരാളിക്

അവകരാശമുണ് .

ഗപസ്ുത വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില്

തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി ലെയുന്നത്. അതിനരാല് 5 കിമെരാമീലറര എന്ന പരിധി അവരകു

ബരാധകമരാകുന്നില.



6 . കുടിനവളം ,തണൽ, കപാഥമിക േുകേ്ലൂഷ കിറ്ത്,

നതാഴിലാളികചളാനടാപ്പം അഞിൽ അധികം കുട്ടികള് കപവര്തി സലത്ത്

വനിട്ടുതണങിൽഅവനര ചൊക്കാൊയിആയ (കകഷ്ത്) തുടങ്ങിയ കപവര്തി

സലേ്പൗകര്യങ്ങള്ക്കുളഅവകാേം. (നഷ്്യ്ലൂള് 2 , പാരകഗാഫ്ത്ഡ് 23-28)

പട്ടിക 2 ഭരാ്്യം 23 ഗപകരാര്യം ഗപവര്തെി സെ്തെു കുെിലവള്ള്യം,തണല്, ഗപഥമ

ഗശുഗശൂഷ കിറ് , 5 വയസില് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ മസവന്യം എന്നിവ

നിയമ്യംഅനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില്നിന്നു്യം ഗപവര്തെി സെ്തെു

കുെിലവള്ള്യം,തണല്, ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് എന്നിവ മതരാഴിെരാളികള് തലന്നയരാണ്

ഏരലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നു മനസിെരായി .െികിത്സ സഹരായങ്ങള് െഭികരാറിലലന്നു്യം

ബൂട്ട്, ഗൗസ് എന്നിവ സ്വന്യം കകയില് നിന്ന് പണലമെു്തെരാണ്

വരാങ്ങിയിരുന്നലതന്നു്യംഅവരഅറിയിചു . മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ മ്ജരാെികള്കൂെുതല്

ഉള്ളതിനരാെു്യം പണി ഉപകരണങ്ങള് അതരരാവശര്യം ആയതിനരാെു്യം അവയു്യം

പിരിവിട്ടരാണ് വരാങ്ങുന്നത്. ഇതിനലറലയരാലക തുക പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

നല്കരാലമന്ന് പറലഞ്ഞങിെു്യം ഇതുവലര ഒന്നു്യംഅവരകു നല്കിയിട്ടില.

7. േര്ക്കാര് കപഖ്യാപിച്ചിട്ടുള ക്ലൂലി ലഭിക്കുവാെുളഡ് അവകാേം.

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

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് എലരാവര്കു്യം തലന്ന

െഭികുന്നുണ്.

8. നതാഴിൽ നേയ്ത്ഡ്ത്ത്ഡ്15 ദിവേതിെകം ക്ലൂലി ലഭിക്കുവാെുള

അവകാേം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭികണ്യം എന്നരാണ ലതരാഴിെുറപു

നിയമ്യം അനുശരാസികുന്നത് . ആക്് ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക്

െഭികുന്നുണ് . ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം സമയ ബന്ധിതമരായി

കൂെി െഭികുന്നില എന്ന് അറിയുവരാന സരാധിചു. ലതരാഴില് പൂര്തെിയരായതിനു

മശഷവു്യം മവതന്യം െഭികുന്നതില് ഏലറ കരാെതരാമസ്യം ഉള്ളതരായി

അറിയികുകയുണരായി. ഏകമ്ശ്യം 2 തുെങ്ങി 3 മരാസമ്തെരാളമരായി അവരകു

മവതന്യം െഭിചിട്ടുലണന്ന്അവരഅറിയിചു.

9. 15 ദിവേതിെകം ക്ലൂലി ലഭിച്ചിനലങിൽ െഷ്ടപരിഹാരം



ലഭിക്കുവാെുളഅവകാേം (നേകന്3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവലസിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങില്

മവതന്തെിലന 0.05 ശതമരാന്യം നിരകില് അധിക മവതന്തെിന് അരഹതയുണ്.

ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഒന്നു്യം തലന്ന 15 ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം

െഭരമരാകുന്നിലെങിെു്യം അവര നഷ പരിഹരാര്തെിനരായി ഇതുവലര

അമപകിചിട്ടിലലന്നുമരാണ്അറിയരാനസരാധിചത് .

10. ഡ് ഡ് പരാതികള്ക്ക്ത് േമയബനിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാെും

മഹാതാഗാനിഡ്ചദേീയ കഗാമീണ നതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ നേലവ്ത് വരുന

തുകയുനടഡ് തൽേമയ ോമ്ലൂഹിക പരിചോധെ െടതുവാെുള

അവകാേം

(ലസകന 19 , 17 ( 2)).ലസകന 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു

്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം ഉണരാമവണതരാണ് .ഏഴു ്ിവസ്തെിനുള്ളില്

പരരാതികരാരലന അതു അറിയികുകയു്യം മവണ്യം.അതുമപരാലെ തലന്ന തുെരചയരായി

സരാമൂഹര പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം അതില് പങരാളികള് ആകുവരാനു്യം

ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ് .

കപവര്തിഡ്ഫയലുകളുനട പരിചോധെവിവരങ്ങള്

8 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ

െമര്

കപവര്തിയുനട ചപര്ത് കപവര്തിയുനടവര്ക്ക്ത്

ചകാ്്ത്

1 െകരത് ്ജനത മതരാെ്ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകരാന 1608003001/FP/303886

2 കരഷകരുലെ ഭൂമി കൃഷികരായി ഒരുകല്

1608003001/IF/299583

3 ലവള്ളലകട്്ടഒഴിവരാകരാനുള്ള

ഓവുെരാെുകളിലെ മരാെിനര

നിരമരാര്ജന്യം

1608003001/IF/305364

4 കരാട്ടരാമഞരി മതരാെ്ആഴ്യംകൂെി

നീലരരാഴുക്സു്മമരാകല് 1608003001/FP/344756



5 ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളിലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം 1608003001/RC/281052

6 കമമ്പരാസ് പിറ് നിരമരാണ്യം , ഷി്ജി 1608003001/IF/392437

7 കമമ്പരാസ് പിറ് നിരമരാണ്യം, ല്ജസി 1608003001/IF/392432

8 ്രായിമ്തെരാെ്ആഴ്യം കൂെി നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകല് 1608003001/FP/348485

കപവര്തിഫയലിൽഉണാചകണ 22 ചരഖകള്ഡ്

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെില്

നിരബന്ധമരായു്യം മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ് .പരിമശരാധിച കെനുകളില്

ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവര് ചപജ്ത്ഡ്ഡ്

വരാരഷിക മരാസര സിരകുെരാര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെുകള്കു്യം കവര

മപ്ജ് ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച എട്ട് െയെുകളിെു്യം ഗപരാമ്ശിക രൂപ്തെില് ഉള്ള കവര മപ്ജ്

ആണ് കരാണരാന സരാധിചത്. കവരമപ്ജ് വരാരഷിക മരാസര സരകുെര ഗപകരാര്യം ഉള്ളത്

ആയിരുന്നില. ഇതില് ഏഴ് െയെുകളില് ഗപവര്തെിയുലെ മപരു്യം ഗപവര്തെി

മകരാഡു്യം,ഗപവര്തെി തുെങ്ങിയ തിയതി, ഗപവര്തെി അവസരാനിച തിയതി,എസിമമറ്

തുക, ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്, ലതരാഴിെരാളികള്കു നല്കിയ കൂെി എന്നിവ

നല്കിയിരുന്നു. എന്നരാല് FP/305364 എന്ന ഗപവര്തെി െയെില് ഈ വിവരങ്ങള്

ഉണരായിരുന്നില.

2.നേക്ക്ത് ലിസ്ത്



വരക് കെെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യം അവയുലെ

മപ്ജ് നമ്പറു്യം മരഖലപെുമ്തെണലെക് െിസ് െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിചഎട്ട് െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .



3.ആകന്പാന് ചകാപ്പിഡ്

ഗ്രാമസഭ നിരമ്ദേശികുന്ന ഗപവര്തെികള് ലഷല്െ് ഓെ് മഗപരാല്ജക്സ് മെക്

മരാറുകയു്യം അതില് നിന്നു്യം മുന്ണന അെിസരാന്തെില് അതരാത് സരാമ്പ്തെിക

വരഷ്തെില് ആവശരമുള്ള ഗപവര്തെികള് തിരലഞ്ഞെുത് ആകന പരാന

തയരാറരാകുകയു്യം ലെയു്യം.ആകന പരാനില് ഉള്ലപട്ടിട്ടുള്ള ഗപവര്തെി ആമണരാ

ലെയ്ിരികുന്നത്എന്ന മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത് സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച് 6 െയെുകളില് ആകന പരാന മകരാപി ഉണരായിരുന്നു, എന്നരാല്

രണുെയെുകള്കുആകനപരാന മകരാപി ഇലരായിരുന്നു ().

4.എസിചമറ്ത് ചകാപ്പിഡ്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന

സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിനലറ അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ

എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ

മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് എലരാ െയെുകളിെു്യം ലസകരൂറില് നിന്നു്യം ഗപിന് എെു്തെ

എസിമമറ് മകരാപി ഉണരായിരുന്നു. എന്നരാല് ്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള എസിമമറ് ഒരു

െയെിെു്യം ഇലരായിരുന്നു.

5.ോചങതികഅെുമതിഡ്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം

ഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര ,അസിസന്റ് എഞിനീയര എന്നിവര

ഉള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി ആവശരമരാണ് . ലതരാഴിെുറപ്

പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം ഓവര സിയര ,അലഗകഡിറഡ്

എഞിനീയരഅസിസനഡ് എഞിനീയര എന്നിവര ഉള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക

കമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ്.

പരിമശരാധിച 8 െയെില് സരാമങതിക അനുമതി കരാണരാന സരാധിചു. ഗ്രാമ

പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരാകിയ ്ജനകീയ സരാമങതിക അനുമതിയരാണ് 8

െയെിെുമുണരായിരുന്നത് . ലസകരൂറില് നിന്നുമുള്ള മകരാപി െയെുകളില് കരാണരാന

സരാധിചില. 4 െയെുകളില് പഞരായ്തെിലന സീല് പതിപിചിട്ടുണരായിരുന്നില .എലരാ

െയെിെു്യം എ ഇ യുലെയു്യം ഓവര്സീറിലനയു്യം ഒപ് ഉണരായിരുന്നു പമക തിയതി

ഇലരായിരുന്നു.

6.ഭരണാെുമതിഡ്

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ്

പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില് ഒരു

വര്ഷ്യം നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നല്കുന്ന

അ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച് 7 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂറില് നിന്നുമുള്ള ഭരണരാനുമതി

കരാണരാന സരാധിചു. എന്നരാല് ഒരു െയെിനു ഭരണരാനുമതിയുലെ മകരാപി

ഉണരായിരുന്നില. ഒരു െയെില് മരാഗതമമ പഞരായ്തെിന്ലറ സീല്



പതിപിചിട്ടുണരായിരുന്നുള്ളു.

7.േംചയാജിതപദ്ധതിവിവരങ്ങള്ഡ്

പരിമശരാധിച 8 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില.

8.നതാഴിലിെുചവണിയുളഅചപകഡ്

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക ഓമരരാ വരക് കെെിെു്യം സൂകിമകണതരാണ്

.,

പരിമശരാധി 7 െയെുകളില് ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക കരാണരാന

സരാധിചില .എന്നരാല്ഒരുെയെില് ഉണരായിരുന്നു .

9.വര്ക്ക്ത്അചലാചക്കഷന്ചഫാ൦

പരിമശരാധിച 8 കെെുകളിെു്യം ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക്

അമെരാമകഷന മെരാ൦ കരാണരാനസരാധിചില

10.ഇ മസര് ചറാള്

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്. ഇതില് മ്രാക്

ലഡവെപ്ലമന്റ് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

8 െയെുകളിെു്യം മസര മറരാള് കരാണുവരാന സരാധിചു . എലരാ മിസര മസര

മറരാളുകളിെു്യം മ്രാക് മഗപരാഗ്രാമിങ് ഓെീസര ഒപ് വചിട്ടുണ് .സീെു്യം കരാണുവരാന

കഴിഞ്ഞു എന്നരാല് ഒപിലനരാപ്യം തിയതി ഉണരായിരുന്നില. പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

സീല് പതിപിചിട്ടുണരായിരുന്നു .ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഒപ് ,ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് ,കൂെി

എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു. എന്നരാല് മമറിന്ലറ ഒപ് ,പരിമശരാധിച ഉമ്രരാ്സന്ലറ ഒപ്

എന്നിവ മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നില.

11.നമഷര്നമന്റ്ത്ബുക്ക്ത്ഡ്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള്

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ്ലമഷരലമനറ് ബുക് .

ഇതില് ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു ലതരാട്ടു മുനപുള്ള അളവു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിചതില് മൂന്ന് ഗപവര്തെികള്ക് മരാഗതമമ ലമഷര്ലമന് ബുക്

കരാണരാന സരാധിചത്. എന്നരാല് ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവുകള്

മരഖലപെു്തെിയതരായി കണില. മറു അഞു ഗപവൃ്തെിയുലെയു്യം അളവുകള്

െഭിചിലരായിരുന്നു. മൂന്ന് ലമഷര്ലമന്റ് ബുകിെു്യം ഓവരസിയര യുലെയു്യം

എന്ജിനീയറുലെയു്യം ഒപ് ഉണരായിരുന്നു.



12.നമറീരിയൽ -ക്ാചറഷന്്ീനറയിൽേ്ത്.

പരിമശരാധിച് എലരാ െയെുകള്കു്യം തലന്ന ഇത്ബരാധകമരായിരുന്നില

13.ചവജ്ത് ലിസ്ത്

മവ്ജ് െിസ് ലതരാഴിെരാളികള് എഗത ്ിവസ്യം മ്ജരാെി ലെയ്ു എന്നതിന്

അെിസരാനലപെു്തെി അവര്ക് നല്മകണ തുക അതരായത് കൂെി ആയുധങ്ങള്ക്

ലകരാെുകുന്ന വരാെക മൂരച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എലരാ്യം കരാണിചു ലകരാണ്

പണ്യംകകമരാറുന്നതിന് മവണി തയരാറരാകുന്ന ഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച് െയെുകളില്എലരാ്യം തലന്ന മവ്ജ് െിസ് ഉണരായിരുന്നു .

14.ഫണ്ത് കടാന്സ്ഫര്ഓര്്ര്ഡ്

ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള

മരഖയരാണ് െണ് ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര.ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവന തുകയു്യം

ആരക് എമപരാള് നല്കി എന്ന്ലറ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെുന്ന െണ്

ഗെരാനസ്ഫരഎലരാെയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

പരിമശരാധിച എലരാ െയെുകളിെു്യം െണ് ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര കരാണരാന

സരാധിചില

15.നമറീരിയൽവ്പൗച്ചര്,ബിൽ

പരിമശരാധിച 8 െയെുകള്ക് ഇത്ബരാധകമരായിരുന്നില

16.ചറായൽറി െല്ിയതിെുളനറേീതിെ്ത്നറ ചകാപ്പിഡ്

പരിമശരാധിച 8 െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.

17.ചഫാചട്ടാകഗാഫ്ത് -3ഘട്ടംഡ്

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്,ഗപവര്തെി

നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3

ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള്െയെില്സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാല് പരിമശരാധിച ഒരു ഗപവര്തെി െയെുകളിെു്യം മെരാമട്ടരാകള്

കരാണരാനസരാധിചില.

18.കപവര്തിപ്ലൂര്തീകരണോക്യപകതംഡ്

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന

ഉപകരികുന്ന ഒരു മരഖയരാണ് ക്യംപീഷന സരട്ടിെികറ് അഥവരാ പൂര്തെീകരണ

സരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം കരാണുവരാന

സരാധിചില



19.മസര് ചറാള് മ്ലൂചവനമെ്ത്റ്ത് സിപ്ത്ഡ്

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം മസര മറരാള് മൂമവലമന്റ് സിപ്

ഉണരായിരുന്നില.

20.ജിചയാ റാഗ്ത്്്ത് ചഫാചട്ടാഡ്

ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്്

മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി

െയെില് ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്

എന്നരാല് പരിമശരാധിച 8 െയെിെു്യം ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാന

സരാധിചില.

21.ചോഷ്യൽഓ്ിറ്ത് റിചപ്പാര്ട്ടിന്റെ ചകാപ്പിഡ്

പരിമശരാധിച 8 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി

കലണ്തെരാനസരാധിചില.

22.സേറ്ത്്യറിഡ്

പരിമശരാധിച എലരാ െയെുകള്കു്യം കസറ് ഡയറി കരാണരാന സരാധിചു. കസറ്

ഡയറികളില് ഒന്നു്യം തലന്ന ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിച തിയതി ഉണരായിരുന്നില.ഒരു

ഗപവര്തെിയില് ആര്യംഭിച തിയതിയു്യം, അെങല് തുകയു്യം, മപരു്യം ,ഗ്രാമ

പഞരായ്തെിനലറ മപരു്യം പൂരിപിചിട്ടുണരായിരുന്നില .ഉള്ളെക്യം എലരാ്തെിന്ലറയു്യം

അപൂര്ണമരായിരുന്നു.ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്, ഹരാ്ജരു്യം

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്. ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് മിനിട്് , െികിത്സ ലെെവ് സ്യംബന്ധിച

വിവരങ്ങള്എലരാ്തെിനു്യം തലന്നഎഴുതിയിട്ടുണരായിരുന്നില.

1. േക്യത്ത് ജെതചതാട്ത്ആഴംക്ലൂട്ടിെീനരാഴുക്ക്ത്േുഗമമാക്കൽ 
                    (1608003001/FP/303886)

ലമഷരലമന്ബുക് 3/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 18.09.2018



പദ്ധതിഅവസരാന്യം 04.10.2018

എസിമമറ് തുക 60,000/-

യരാഥരാര്ത്ഥലെെവ് 51,219/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 189

 

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്
 

 

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1600 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടിലതളികെു്യം 384 കരൂബിക്

മീറര ലെളി മകരാരിമരാറെു്യംആണ്. 

 ലമഷരലമന്റ് ബുക് ഗപകരാര്യം 1511.4 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടി ലതളികെു്യം

362.736കരൂബിക് മീറര ലതളി മകരാരിമരാറെു്യംആണ്. 

 ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് 696.32 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടി

ലതളികെു്യം 362.736 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരിമരാറെു്യം കരാണുവരാന

സരാധിചു.

ഗപവര്തെിസെ്തെ് സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് സരാപിചിട്ട്   

ഉണരായിരുന്നില.

  ബരാധരത

      എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഒരു െതുരഗശ മീററിന് 4.55 രൂപയരാണ് കരാെുലവട്ടില്തെളികെിന ്

മരഖലപെു്തെിയിട്ട് ഉണരായിരുന്നത.് െയെില് നിന്നു്യം െഭരമരായ വിവരങ്ങളുലെ

അെിസരാന്തെില് നെ്തെിയ െീല്ഡ് പരിമശരാധനയില് നിന്നു്യം ഈ ഗപവര്തെിക്

815.08 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടില്തെളികെിന് കുറവുണരായിരുന്നു. അതിനരാല്

3708.614 രൂപയുലെബരാധരതയരാണ് കണകരാകലപെുന്നത.്





2.കര്ഷകരുനട ഭ്ലൂമി കൃഷിക്കായി ഒരുക്കൽ
(1608003001/IF/299583)

ലമഷരലമന്ബുക്

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 26.10.2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 01.11.2018

എസിമമറ് തുക 29,993/-

യരാഥരാര്ത്ഥലെെവ് 21,137/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 78

 കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1854.825 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടില്തെളികെു്യം 0.8100

കരൂബിക് മീറരകൃഷികരായി നിെലമരാരുകെു്യംആയിരുന്നു.

 ലമഷരലമന്റ് ബുക് െഭിചില.

 ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് 7124 െതുരഗശമീറര

കരാെുലവട്ടില്തെളിചതരായി കരാണരാന സരാധിചു. ഗപവര്തെി സെ്തെ്

പരിമശരാധിചമപരാള് കൃഷികരായി  നിെലമരാരുകിയ യരാലതരാരു ലതളിവു്യം

കരാണുവരാന സരാധിചില. അതിനരാല് അളവുകള് എെുകുവരാന

സരാധികരാലതയരായി. 

 ഗപവര്തെി സ്വകരാരരവരകിയുലെ ഭൂമിയില് ലെയ്തിനരാല് അവിലെ തലന്ന

സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാന സരാധിചു. പമക അതില്

വി്ഗ്ധ മവതന ഘെക്യം അരദ്ധവി്ഗ്ധ മവതന ഘെക്യം വി്ഗ്ധ, അരദ്ധവി്ഗ്ധ

ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് എന്നീ വിവരങ്ങള് ലകരാെു്തെിട്ട് ഉണരായിരുന്നില. കൂെരാലത

ഗപവര്തെിയുലെ സരാമ്പ്തെികവരഷ്യം 2019 - 2019 എന്നരായിരുന്നു

ലകരാെു്തെിരുന്നത.്

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് കുറച് ഇെങ്ങളില് വരാഴകൃഷി കരാണുവരാന സരാധിചു

പമകപചകറികൃഷി ലെയ്തിന് യരാലതരാരു ലതളിവു്യം െഭരമരായില.

 കരഷകരുലെ ഭൂമി കൃഷികരായി ഒരുകല് എന്ന ഗപവര്തെി ്ുരബെ

്ജനവിഭരാ്്തെില് ലപെരാ്തെ രണ് വരകികളുലെ സ്വകരാരര ഭൂമിയില് 

ലെയ്ലതന്നരാണ് ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യം അറിയുവരാന സരാധിചത.് അതില്

ഒരു വരകിമയരാെ് മനരിട്ട് മെരാ്ിച് അറിയുവരാന സരാധിചു. ഏകമ്ശ്യം മൂന്ന്

വരഷമ്തെരാളമരായി അവര ഇമത ഗപവര്തെി ആ വരകിയുലെ സ്വകരാരര

ഭൂമിയില് ലെയരാറുലണന്നു്യം തനിക് ലതരാഴില്കരാരഡ് ഇലലന്നു്യം അവര



വരകമരാകി.

 ലമഷരലമന്റ് ബുക് െഭികരാ്തെതിനരാല് ഈ ഗപവര്തെിയുലെ യഥരാര്ത്ഥ

മൂെരനിരണയ്യംനെ്തെുവരാനസരാധിചില.



3. നവളlനക്കട്ട്ത് ഒഴിവാക്കാന് ഉള ഓവുോലുകളിനല മാലിെ്യ

െിര്മാര്ജ്ജെം
                   (1608003001/IF/305364)

ലമഷരലമന്ബുക്

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 05.11.2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 18.11.2018

എസിമമറ് തുക 41,055/-

യരാഥരാര്ത്ഥലെെവ്

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 132

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1900െതുരഗശമീറരകരാെ് ലവട്ടില്തെളികെു്യം 299.25 കരൂബിക്

മീറരലെളി മകരാരി മരാറെു്യംആണ് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നത് .

ലമഷരലമനറ്ബുക്െഭരമരായില 

ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് 237.3 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികെു്യം 94.92 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായി കരാണുവരാന

സരാധിചു .

മമല് പറഞ്ഞ ഗപവര്തെികു സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ്

സരാപിചതരായിഎങ്ങു്യംതലന്നകരാണുവരാനകഴിഞ്ഞില .

ഓവുെരാെുകള് ഒലക തലന്ന മൂെി വചിരികുന്നതിനരാല് ഗപവര്തെിയുലെ 

യരാഥരാസിതികതആഴ്തെില്അറിയുവരാനസരാധിചില .

ലമഷരലമനറ് ബുക് െഭികരാ്തെതിനരാല് തരാരതമര്യം ലെയ് മൂെരനിരണയ്യം

നെ്തെരാനു്യംകഴിഞ്ഞില .

4 .കാട്ടാചഞരിചതാട്ത്ആഴംക്ലൂട്ടിെീനരാഴുക്ക്ത്േുഗമമാക്കൽ 
      (1608003001/FP/344756)



ലമഷരലമന്ബുക്

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 28.01.2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 17.02.2019

എസിമമറ് തുക 70,890/-

യരാഥരാര്ത്ഥലെെവ്

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 240

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1900 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടില്തെളികെു്യം 533.9 

കരൂബിക് മീറരലെളി മകരാരി മരാറെു്യംആണ് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നത് .

 ലമഷരലമനറ്ബുക്െഭരമരായില 

 ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് 2410  െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികെു്യം 1566.72  കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായി

അളന്നുമനസിെരാകരാനകഴിഞ്ഞു .

 ഗപവര്തെി ലെയ് പരിസരങ്ങളില് ഒന്നു്യം തലന്ന െി ഗപവര്തെിയുലെ 

സിറിസൺഇനെരമമഷനമബരാരഡ്കരാണുവരാനകഴിഞ്ഞില .

 നിെവില് മതരാെിനലറ ഇരു വശങ്ങളു്യം കരാെ് പിെിചു കിെകുന്നതരായി

കണു.

 ലമഷരലമനറ് ബുക് െഭികരാ്തെതിനരാല് കൃതരമരായ മൂെരനിരണയ്യം

നെ്തെുവരാനസരാധിചില.



5. കപളയ ബാധിത കപചദേങ്ങളിനല  വഴിചയാരങ്ങളുനട     

പുെരുദ്ധാരണം.
                     (1608003001/RC/281052 )

ലമഷരലമന്

ബുക്

55/2018-2019

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 18.02.2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 24.02.2019

എസിമമറ് തുക 39,981/-

യരാഥരാര്ത്ഥ

ലെെവ്

28,184/-

ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്

           ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്

104

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്



 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3800െതുരഗശ മീറരകരാെ് ലവട്ടില്തെളികെു്യം 475

െതുരഗശ മീറരഏരത് വരകുമരാണ്  മരഖലപെു്തെിയിരുന്നത് .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 3124.2 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികെു്യം 390.52 െതുരഗശ മീറര ഏരത് വരകുമരാണ്

ലകരാെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് 65.926 െതുരഗശ മീറര  കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിചതരായിഅളകുവരാനസരാധിചു.

 നിെവില് മതരാെിനലറ ഇരു വശങ്ങളു്യം കരാെ് പിെിചു

കിെകുന്നതരായികണു.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഈ ഗപവര്തെികു

കരാണുവരാനസരാധിചില 

ബരാധരത 

 ഗപവര്തെി ലെയ്സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് കിട്ടിയ അളവുകളില്

നിന്ന് െി ഗപവര്തെിക് ലമഷരലമനറ് ബുകില്

ലകരാെു്തെിരുന്നതില് നിന്നു്യം 3734.074 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികെിന ് കുറവ്  കരാണുവരാന സരാധിചു. ആയതിനരാല്

ഒരു െതുരഗശ മീററിന് 4.55 രൂപഎന്നനിരകില് 16,990.0367 രൂപയുലെ

ബരാധരതയരാണ്കണകരാകലപട്ടിരികുന്നത് .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് െഭികരാ്തെതിനരാല് കൃതരമരായ

മൂെരനിരണയ്യംനെ്തെുവരാനസരാധിചില.

6. കചമാസ്ത് പിറ്ത് െിര്മാണം ,ഷിജി 
                     (1608003001/IF/392437)

    

ലമഷരലമന് ബുക്

പദ്ധതി ആര്യംഭ്യം 15.03.2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 16.03.2019

എസിമമറ് തുക 8809/-

യഥരാര്ത്ഥ യരാഥരാര്ത്ഥലെെവ്

     ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 2



കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 ഗപവര്തെി സെ്യം മനരിട്്ട സന്ദരശികുവരാന കഴിഞ്ഞില

.അതിനരാല് മെരാണില് കൂെി നെ്തെിയ സ്യംഭരാഷണ്തെിനലറ

അെിസന്തെിെുള്ളകലണ്തെെുകളരാണ്െുവലെ മെരകുന്നത്.

 വരകികു ലതരാഴില്കരാരഡ് ഉണരായിരുന്നില 

 വരകി ്ുരബെ്ജനവിഭരാ്്തെില്ഉള്ലപെുന്നആളരായിരുന്നില.

 ഉപമഭരാകരാവില് നിന്നു്യം പഞരായ്തെരാണ് മുഴുവന പണിയു്യം

പൂര്തെിയരാകിയലതന്നരാണ്അറിയുവരാനസരാധിചത് .

 ഗപവര്തെിയുലെ ലമഷരലമനറ്ബുക്െഭരമരായില 

 അതില് നിന്നു്യം നിരമികുന്ന വള്യം  അവര ഇമപരാഴു്യം തന്്ലറ

പറമ്പില് ലെയുന്ന കൃഷികരായി ഉപയുകമരാകരാറുണ് എന്നരാണ്

പറഞ്ഞത് .

 ഗപവര്തെികരായി െിെവഴിച തുകയുലെ സ്മഗതരാതസിലനകുറിചു

ഉപമഭരാകരാവിന് കൃതരമരായഅറിവ് ഇലരായിരുന്നു

7.ഡ് കചമാസ്ത് പിറ്ത് െിര്മാണം ,നജസി  
   (1608003001/IF/392432)

ലമഷരലമന്ബുക്

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 15.03.2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 16.03.2019

എസിമമറ് തുക 8809/-

     യഥരായഥരാര്ത്ഥലെെവ്

     ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 2

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 ഗപവര്തെി സെ്യം മനരിട്്ട സന്ദരശികുവരാന കഴിഞ്ഞില



.അതിനരാല് മെരാണില് കൂെി നെ്തെിയ സ്യംഭരാഷണ്തെിനലറ

അെിസന്തെിെുള്ളകലണ്തെെുകളരാണ്െുവലെ മെരകുന്നത്.

 വരകികു ലതരാഴില്കരാരഡ് ഉണരായിരുന്നു  

 ബി പി എല് ആയിരുന്നതിനരാല് വരകി ്ുരബെ ്ജന

വിഭരാ്്തെില്ഉള്ലപെുന്നആളരായിരുന്നു .

 ഉപമഭരാകരാവില് നിന്നു്യം പഞരായ്്തെ ഏരപരാെരാകിയ

മകരാൺഗെരാക്ര ആണ്  മുഴുവന പണിയു്യം

പൂര്തെിയരാകിയലതന്നരാണ്അറിയുവരാനസരാധിചത് .

 ഗപവര്തെിയുലെ ലമഷരലമനറ്ബുക്െഭരമരായില 

 അതില് നിന്നു്യം നിരമികുന്ന വള്യം  അവര ഇമപരാഴു്യം തന്്ലറ

പറമ്പില് ലെയുന്ന കൃഷികരായി ഉപയുകമരാകരാറുണ് എന്നരാണ്

പറഞ്ഞത് .

 ഗപവര്തെികരായി െിെവഴിച തുകയുലെ സ്മഗതരാതസിലനകുറിചു

ഉപമഭരാകരാവിന് കൃതരമരായഅറിവ് ഇലരായിരുന്നു.

8.ബായിചതാട്ത്ആഴംക്ലൂടി െീനരാഴുക്ക്ത്േുഗമമാക്കൽ 
    (1608003001/FP/ 348485 )

ലമഷരലമന്ബുക്

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 01.03.2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 19.03.2019

എസിമമറ് തുക 79,419/-

യരാഥരാര്ത്ഥലെെവ് 75,609/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 279

 

കലണ്തെെുകള്നിരീകണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1120 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടില്തെളികെു്യം



327.36 കരൂബിക ് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറെുമരാണ്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നത ് .

 ലമഷരലമനറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 1120 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികെു്യം 292 .48 കരൂബിക്  മീറര ലെളി മകരാരി

മരാറെുമരാണ്  ലകരാെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നത് .

 ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് 1584 െതുരഗശ മീറര  കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിചതരായു്യം 1108.8 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി

മരാറിയതരായു്യം അളകുവരാന സരാധിചു. ഗപവര്തെി ലെയ്ലതന്നു

അവകരാശലപെുന്ന കുറചു സെങ്ങളില് ഇമപരാള് കരാെ് മകറി 

കിെകുന്നതിനരാല് പൂരണമരായു്യം ഗപവര്തെി അളകുവരാന

സരാധിചില.

 അളവുകള് പൂരണമരായി എെുകുവരാന കഴിയരാഞ്ഞതിനരാല്

ഗപവര്തെിയുലെ കൃതരമരായ മൂെരനിരണയ്യം നെ്തെുവരാന

സരാധികരാലതവന്നു.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഗപവര്തെികു

സരാപിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

 നിെവില് മതരാെിനലറ ഇരു വശങ്ങളു്യം കരാെ് പിെിചു

കിെകുന്നതരായികണു.

 
 

നരജിസറുകളുനടപരിചോധെ



പഞരായ്തെുകള് സൂകിമകണ 7 ലര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന  വിവരങ്ങള് 

െുവലെ  മെരകുന്നു 

ലതരാഴില്കരാരഡ ്വിതരണര്ജിസര 

2018 -19 ര്ജിസര ആണ ്പരിമശരാധിചത്വളലരനന്നരായിതലന്നസൂകിചിട്ടുണ.് 

എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്

സൂകിചിട്ടുണ്. 

അമെരാമകഷന  ഓെ് വരക് ,മപയ് ലമന്റ് ഓെ് മവ്ജസ് ആനഡ് ഡിമരാനഡ്

മെരാരവരക് 

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച

മവ്ന്തെിന്ലറ വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്

എന്നിവയുലെവിവരങ്ങള്ആണ്ഈലര്ജിസറില്സൂകിമകണത.് 

മസര മറരാള്  സഹിത്യംഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികളുലെയു്യം വിവരങ്ങള് ഗപിന്റ് ലെയ്

ലവചിട്ടുണരായിരുന്നു. 

വരക് ര്ജിസര
 

2019 -20 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു 

വരാരഡ്തിരിച ഗപവര്തെികള്മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില  

ലമറീരിയല്ര്ജിസര 

ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ് ഈ

ലര്ജിസറില്ഉണരാമകണത് 

എലരാ വരാരഡില് നിന്നുമുള്ള ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ് സൂകിചിട്ടുണ്

പഗനണരാ്യംവരാരഡില്നിന്നുള്ള ഗപവര്തെികള്കരാണരാനസരാധിചു.

 രണരാ്യം വരാരഡില് പരിമശരാധനക് വിമധയമരാകിയ െയെുകളുലെ വിവരങ്ങള്

ലമറീരിയല് ര്ജിസറില് കരാണരാന സരാധിചില.  ഗപവര്തെികളില് ലമറീരിയല്

ഉപമയരാ്ിചിരുന്നില.

പരരാതി ര്ജിസര 

ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ

ലര്ജിസറരാണ് പരരാതി ര്ജിസര. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികള് തീരപരാകിയ

മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ്. 

പരരാതി ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചില. 

ഗ്രാമസഭര്ജിസര

ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര പഞരായ്തെില്



സൂകിമകണതരാണ ്

160 മപ്ജുള്ള ഗ്രാമസഭര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചു.  

2016മുതെുള്ളമിനിറ്സ്കരാണരാനസരാധിചു 

2019 -20   ലെ മെബര ബ്ജറ്, ആകന പരാന മീറിങ്ങിന്ലറ മിനിറ ്സ് 

മരഖലപെു്തെിട്ടുണ.് 

െിക്ഡ്അസറ് ര്ജിസര
 

പഞരായ്തെില് ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി ര്ജിസര. 

ആസ്ി ര്ജിസര കരാണരാനസരാധിചില.

നപാതുെിരീകണങ്ങള്

 

മെരരാനലൂര ഗ്രാമപഞരായതില് ഒന്നരാ്യം വരാരഡിലെ 8 ഗപവര്തെികളരാണ്

സരാമൂഹരപരിമശരാധനക്വിമധയമരാകിയത് .

1. എലരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം തലന്ന െയെുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരായിരുന്നു .

2.െയെുകള് പഞരായ്തെില്നിന്നു്യം െഭികരാന ഒരുപരാെു സമയ്യം

എെുകുന്നുണരായിരുന്നു .

3.അഞു ഗപവര്തെികളുലെ ലമഷര്ലമന്റ് ബുക് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരായില, അതിനരാല് ആ ഗപവര്തെികളുലെ കൃതരമരായ മൂെരനിരണയ്യം

നെ്തെുവരാനകഴിഞ്ഞില.

4.അളന്ന ഗപവര്തെികള്ലകരാന്നു്യം തലന്ന  ലമഷര്ലമന്റ് ബുകിലെ

അളവുകമളരാെ് കുറവരാണുകരാണിചിരുന്നത് , കൂെരാലത ഒമര ഗപവര്തെി ഒമരസെ്തെു

ഒന്നിെധിക്യംതവണലെയുന്നതരായിഅറിയരാനകഴിഞ്ഞു .

5.2 ഗപവര്തെികള്ക് ഒഴിലക ഒന്നിനു്യം തലന്ന സിറിസൺ ഇനെരമമഷന

മബരാരഡ് കരാണുവരാന കഴിഞ്ഞില.പലക ഇതിന്ലറ തുകയരായ 5000 രൂപ എസിമമറില്

നല്കിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

6.ലതരാഴിെരാളികള് ഗപരായ വരതരരാസ്യം ഉണരായിരുന്നതിനരാല്എലരാവര്കു്യം തലന്ന

കരാരരകമമരായിഒരുമപരാലെ ഗപവര്തെിലെയുവരാനസരാധികിലലന്നു്യംഅറിഞ്ഞു.

7.്ുരബെ ്ജനവിഭരാ്ല്തെ ലപെരാ്തെ വരകികളുലെ ഭൂമിയില് അവര

കൃഷിമയരാരുകല് എന്നഗപവര്തെിലെയുന്നുലണന്ന്കലണ്തെി

െിര്ച്ദേേങ്ങള് 

1.ലതരാഴിെരാളികളുലെ 10 അവകരാശങ്ങലളകുറിചു അവലര

മബരാധവരാന്മരാരരാകുകയു്യം അവ അവരകു െഭികുന്നുലണന്ന് ഉറപുവരു്തെുകയു്യം

ലെയുക.

2.എലരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം തലന്ന സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ലപരാതു

്ജനങ്ങള്സരാപികുവരാനു്യംഅതില്മവണഅതരരാവശരവിവരങ്ങള്എലരാകൃതരമരായ

പൂരിപികുവരാനു്യം ഗശദ്ധലെെ്തെുക 



3.അളവുകള് കൃതരമരായി ലമഷര്ലമന്റ് ബുകില് മരഖലപെു്തെുകയു്യം

ലതരാഴിെരാളികള്കു അവര ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ കൃതരമരായ അളവുകള്

പറഞ്ഞുലകരാെു്തെു മനസിെരാകുകയു്യം മവണ്യം.

4.കസറ് ഡയറി പൂരണമരായി പൂരിപികുവരാന ഗശദ്ധികുക

5.മവതന്യം െഭികുവരാന കവകുകയരാലണങില് നഷപരിഹരാര്യം െഭികുവരാന

ആവശരലപെുകയു്യംഅരഹികുന്നുലണങില്അത് ഉറപു വരു്തെുകയു്യം മവണ്യം.

6.എലരാ തലന്ന െയെുകമളരാലെരാപ്യം ലമഷര്ലമന്റ് ബുക് െഭരമരാകുവരാന

ഗശദ്ധികുക

7.െയെുകളില് ഗപധരാനമരായു്യം ലെക് െിസു്യം ലതരാഴില് ആവശരലപെുന്ന

മരഖയു്യംസൂകികുക

ചേരാെല്ലൂര് കഗാമപഞായത്ത് വാര്്്ത് 1 മഹാതാ ഗാനി ചദേീയ



നതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിചോഷ്യൽഓ്ിറ്ത് കഗാമേഭമിെിട്്ത് 

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മെരരാനലൂര ഗ്രാമ പഞരായ്തെിലെ ഒന്നരാ്യം വരാരഡ്

മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 ഒക് മെരാബര മരാസ്യം 31 തിയതി വരരാഴരാഴ്ച കവകിട്ട് 3

ന,്വില്ജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺമരാര , ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവര ഉള്ലപലെ 25 മപര്

ഗ്രാമസഭയില് പങരാളികളരായി. ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഈശ്വര ഗപരാര്ഥനമയരാെു കൂെി

മയരാ്്യം ആര്യംഭിചു. മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭലയകുറിചു്യം, അതിന്ലറ

ഗപസകിലയകുറിചു്യം വരകമരാകിലകരാണ് വി ആര പി മിെു ആമുഖ ഗപഭരാഷണ്യം

നെ്തെി. മശഷ്യം ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്ന് അധരകലയ തിരലഞ്ഞെു്തെു.

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ആവശരഗപകരാര്യം ഗശീമതി ്ജനസിയരാണ് അധരക സരാന്യം

അെങരിചതു . വി ആര പി ഷബരാന യരാസമിന ഗ്രാമസഭയില് പലങെുകുവരാന

എ്തെിമചരന്നഏവരകു്യംസ്വരാ്ത്യംആശ്യംസിചു. മയരാ്ല്തെഅഭിസമമ്പരാധന ലെയ്ു

അധരക ഗശീമതി ്ജരാനസിഅധരക ഗപസ്യം്്യം നെ്തെി. മശഷ്യം ഒന്നരാ്യം വരാരഡ് ലമമ്പര

രരാ്ജു ആന്റണി ആശ്യംസ ഗപസ്യം്്യം നെ്തെുകയു്യം , ആ്രമരായരാണ് ഇതുമപരാലെരാരു

ഗ്രാമസഭ നെ്തെുന്നലതന്നു്യം അതുലകരാണു തലന്ന ഇത് ഇലതരാരു പുതിയ

അനുഭവമരാലണന്നു്യം പറഞ്ഞുലകരാണ് എലരാവര്കു്യം അഭിനന്ദനങള് ആശ്യംസിചു

.തുെരന്ന് ബി ആര പി ധനര ഓഡിറി്യം്ിലന കുറിച് വിശ്മരായ വിവരണ്യം നല്കി.

മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ മറു ഗ്രാമസഭകളില് നിന്നു്യം എങ്ങലന വരതരസ്മരാകുന്നു

എന്നു്യം ധനര പറഞ്ഞു. ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങലള കുറിചു്യം അവയുലെ

സ്യംരകണല്തെകുറിചു്യംഎെു്തെുപറയുകയുണരായി.

തുെരന്ന് വി ആര പി അനൂപ് െി ബരാബുലന മനതൃത്വ്തെില്

ലതരാഴിെരാളികളുമരായി മെരന്ന്അവരുലെ പ്തെുഅവകരാശങ്ങലളകുറിചു ഒരു തുറന്ന

െരച നെ്തെി. ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഓമരരാ അവകരാശങ്ങളു്യം ഓമരരാന്നരായി എെു്തെു

പറയുകയു്യം അവമരരാെു അലതരാലക സെഭികുന്നുമണരാ എന്ന് മെരാ്ിചറിയുകയു്യം

ലെയ്ു. പണിയരായുധങ്ങളുലെ വരാെക െഭികുന്നില, ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതി ആര്യംഭിച

സമയ്തെു ലതരാഴില് കരാരഡ് പഞരായ്തെിന്ലറ െിെവില് മെരാമട്ടരാ പതിപിചു

നല്കുകയു്യം എന്നരാല് ഇമപരാള് ലതരാഴില് കരാരഡ് എെുകുന്നവരക് മെരാമട്ടരാ സ്വന്യം

െിെവില് നല്കുകയരാലണന്നു്യം പറയുകയുണരായി. മെരാറ്യം വഴിയുള്ള അമപക

അവര ഒന്നിനു്യം തലന്ന നല്കരാറിലലന്നു്യം അവര  കൂട്ടിമചര്തെു. മെരാറ്യം വഴി നല്കുന്ന

അമപകയുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങളു്യം അവ സൂകിചു  ലവകുന്നതിലന

മനട്ടങ്ങലളകുറിചു്യം ബി ആര പി ധനര പറയുകയുണരായി.2018 -2019 സരാമ്പ്തെിക

വരഷ്തെില് ഗപളയമ്തെരാെു അനുബന്ധിചു അവരകു 50  ്ിവസല്തെ അധിക

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് അവരകു െഭികരാതിരുന്നത് നിരവഹണ ഉമ്രരാ്സരുലെ

സരാന്യം മരാറ്യം മൂെമരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി. ്ുരബെ

്ജനവിഭരാ്ല്തെ ലപെരാ്തെ വരകികളുലെ സ്വകരാരര ഭൂമിയിെു്യം മറു ഓമരരാ വരഷവു്യം

കൃഷികരായി നിെലമരാരുകള് എന്ന ഗപവര്തെി ലെയരാറുലണന്നു്യം അവര

വരകമരാകി. മവതന്യം െഭികുന്നതില് കരാെതരാമസ്യം ഉണരാകരാറുലണന്നു്യം ഏകമ്ശ്യം

2  തുെങ്ങി 3 മരാസ്തെില് കൂെുതല് കരാെതരാമസ്യം കൂെി െഭികുന്നതില്

മനരിെുലണന്നു്യം അവര അറിയിചു. 2019 ്ജൂകെ 23  ആണ് അവരകു അവസരാനമരായി

കൂെി െഭിചലതന്ന് ലതരാഴിെരാളികളില് ഒരരാള് എെു്തെു പറയുകയുണരായി.

നിെവിലരാലത ്ിവസ മവതന്യം കൂെി െഭികുന്നതിലനകുറിചു അവര ഒരു നിരമ്ശ്യം

മുമന്നരാട്ടു ലവചു.ലപരാതുലവ അവര പരരാതികള് ഒന്നു്യം തലന്ന നല്കരാറിലലന്നു്യം, പരരാതി

നല്കിയരാല് തുെരന്ന് മ്ജരാെി െഭികുമമരാ എന്ന ഭയ്യം നിെനില്കുന്നുലണന്നു്യം



ലതരാഴിെരാളികള് വരകമരാകി. 5 കിമെരാമീറര പരിധിയിെരാണ് അവരകു ലതരാഴില്

െഭികുന്നലതന്നു്യം അവര മരഖലപെു്തെി. കുെിലവള്ള്യം അവര സ്വനമരായി

ലകരാണുവരികയരാലണന്നു്യം, തണല് സൗകരരങ്ങള് അവരകു െഭികരാറിലലന്നു്യം,

മരുന്നുകളു്യം അവര സ്വന്യം െിെവില് വരാങ്ങികുകയരാലണന്നു്യം പറഞ്ഞു. മെരാറ്യം

വഴിയുള്ള അമപക അവര ഒന്നിനു്യം തലന്ന നല്കരാറിലലന്നു്യം അവര  കൂട്ടിമചര്തെു.

മെരാറ്യം വഴി നല്കുന്ന അമപകയുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങളു്യം അവ സൂകിചു 

ലവകുന്നതിന്ലറ മനട്ടങ്ങലളകുറിചു്യം ബി ആര പി ധനര പറയുകയുണരായി.2018 -2019

സരാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് ഗപളയമ്തെരാെു അനുബന്ധിചു അവരകു 50  ്ിവസല്തെ

അധിക ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് അവരകു െഭികരാതിരുന്നത് നിരവഹണ

ഉമ്രരാ്സരുലെ സരാന്യം മരാറ്യം മൂെമരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി.

്ുരബെ ്ജനവിഭരാ്ല്തെ ലപെരാ്തെ വരകികളുലെ സ്വകരാരര ഭൂമിയിെു്യം മറു ഓമരരാ

വരഷവു്യം കൃഷികരായി നിെലമരാരുകള് എന്ന ഗപവര്തെി ലെയരാറുലണന്നു്യം അവര

വരകമരാകി. മവതന്യം െഭികുന്നതില് കരാെതരാമസ്യം ഉണരാകരാറുലണന്നു്യം ഏകമ്ശ്യം

2  തുെങ്ങി 3 മരാസ്തെില് കൂെുതല് കരാെതരാമസ്യം കൂെി െഭികുന്നതില്

മനരിെുലണന്നു്യംഅവരഅറിയിചു.

രസീത് , മെരാമട്ടരാഗ്രാെ് ,ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം ,മസര് മറരാള്

മൂമവലമന്റ്സിപ് ്ജിമയരാസരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാ, മസരാഷരല്ഓഡിറ് റിമപരാരട്ടിന്ലറ മകരാപി

ഒന്നു്യം തലന്ന കരാണുവരാന സരാധിചില. എലരാ െയെുകള്കു്യം തലന്ന ലവ്ജ് െിസ് , കസറ്

ഡയറികരാണുവരാനകഴിഞ്ഞു. കസറ്ഡയറിയില് ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിച തിയതി

ലകരാെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില.

തുെരന്ന് ഗപവര്തെികളുലെ അളവുകള് സ്യംബന്ധിച കരാരരങ്ങളരാണ്

വിവരിചത.് െകരത് ്ജനത മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകല് എന്ന

ഗപവര്തെികു ഒരു െതുരഗശ മീററിനു 4.55 രൂപ എന്ന നിരകില് 3708.614 രൂപയുലെ

ബരാധരതയരാണ് കരാെ് ലവട്ടില്തെളികെിന് കണകരാകലപെുന്നത.്കരഷകരുലെ ഭൂമി

കൃഷികരായി ഒരുകല്, ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകരാനുള്ള  ഓവുെരാെുകളിലെ മരാെിനര

നിരമരാര്ജന്യം ,കരാട്ടരാമഞരി മതരാെ് ആഴ്യം കൂെി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകല് എന്നീ

ഗപവര്തെികളുലെ ലമഷര്ലമന്റ് ബുക് െഭികരാ്തെതിനരാല് കൃതരമരായ

മൂെരനിരണയ്യം നെ്തെുവരാന കഴിഞ്ഞില. കൂെരാലത ഗപളയ ബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന ഗപവര്തെികു ഒരു െതുരഗശ മീററിന് 4 .55

രൂപ എന്ന നിരകില് 16,990.0367 രൂപയുലെ ബരാധരതയരാണ് കണകരാകലപട്ടത.്

്രായിമ്തെരാെ് ആഴ്യം കൂെി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകല് എന്ന ഗപവര്തെികു

ലമഷര്ലമന്റ് ബുക് െഭിലചങിെു്യം ഗപവര്തെി സെ്യം ഇമപരാള് കരാെ് മകറി

കിെകുന്നത് ലകരാണ്പൂരണമരായിഅളലവെുകരാനസരാധിചില,അതിനരാല്കൃതരമരായ

മൂെരനിരണയ്യം  കഴിഞ്ഞില. കമമ്പരാസ് പിറ് നിരമരാണ്യം (ഷി്ജി ),(ല്ജസി ) എന്നീ

വരകി്ത ഗപവര്തെികളില് ഷക്യം മനരിട്ട് സന്ദരശികരാനരായില, അതിനരാല്

മെരാണില് കൂെി നെ്തെിയ സ്യംഭരാഷണ്തെിന്ലറ കണല്തെെുകളരാണ് തരാലഴ. ല്ജസി

്ുരബെ ്ജനവിഭരാ്്തെിെ്ലപെുന്ന  ഷി്ജി അലരായിരുന്നു .െി ഗപവര്തെിയുലെ

െിെവിലനകുറിചു അവര രണു മപരകു്യം തലന്ന വരകമരായ ധരാരണ ഇലരായിരുന്നു.

ഇമപരാഴു്യം കമമ്പരാസ് പിറ് ഉമപരാമയരാ്ികുന്നുലണന്നു്യം അവര പറയുകയുണരായി.

റിമപരാരട്ട് അവതരണ്യം പൂര്തെിയരായമപരാള് അധരക റിമപരാരട്ട് അ്യം്ീകരികരാമമരാ

എന്ന് മെരാ്ികുകയു്യംഎലരാവരു്യം റിമപരാരട്ട്കകയെിചുഅ്യം്ീകരികുകയു്യം മശഷ്യം

ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യം  മമറ് ഗശീമതി കഷെ മയരാ്്തെിനു പലങെു്തെ എലരാ

വരകികള്കു്യം നന്ദി ഗപകരാശിപിചു . മശഷ്യം  വി ആര പി രഞ്്ജിത ഗപതിജരാ



ലെരാലിലകരാെു്തെു എലരാവരു്യം ഏറു ലെരാലി മ്ശീയ ്രാന്യം ആെപിചു മയരാ്്യം

പിരിചുവിട്ടു .

മസരാഷരല്ഓഡിറ് പലങെു്തെവര:



1. ധനരഎസ് നരായര ,മ്രാക്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്, എറണരാകുള്യം

2. അനൂപ്െി ബരാബു ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

3അമ്പിളി ലക.എ്യം ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

ഡ്െനി

ഡ്ഇടപ്പളിഡ് ചബാക്കിനല ചേരാെല്ലൂര്ഡ് ഡ് പഞായതിനലവാര്്്ത് 1 നല 2018-19

ോമതികവര്ഷനതചോഷ്യൽഓ്ിറ്ത് കപകകിയേമയബനിതമായി

തീര്ക്കാന് ചോഷ്യൽഓ്ിറ്ത് ടീമിനെേഹായിച്ചബഹുമാെനപ്പട്ടഡ്

ചേരാെല്ലൂര് പഞായത്ത്ഡ്കപേി്്റെ്ത്, നേകകട്ടറി ,അേിസ്റെ്ത് നേകകട്ടറി,

ഭരണേമിതിഅംഗങ്ങള്, നതാഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജീവെക്കാര്,വാര്്്ത് നമമര്,

ഫീൽഡ്ല കപവര്തെങ്ങള്ക്കുേഹായിച്ച ചമറുമാര് ,നതാഴിലാളികള് ,ഡ്

നപാതുജെങ്ങള്എനിവര്ക്കുളളെനി കപചത്യകം ചരഖനപ്പടുതുനു.


