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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവില് വന്ന

പദ്ധതിയരാണ് മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി.ഇനരയില് ഗ്രാമീണ

്ജനങ്ങളുലെ ലതരാഴില് ലെയുവരാനുള്ളഅവകരാശല്തെസ്യംരകിചു നിര്തെുന്നതിനു

മവണി 2005 ലസപ്റ്യംബര അഞരാ്യം തീയതി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം

പരാരെലമന് പരാസരാകി.2006 ലെഗബുവരി 2 ന് ഈ നിയമ്യം രരാ്ജര്തെ് നിെവില്

വന്നു.മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ല് നമുലെ രരാ്ജരല്തെ എലരാ ്ജിലകളിലെയു്യം

ഗ്രാമീണ മമഖെകള് ഈ നിയമ്തെിലന പരിധിയില് വന്നു .ഓമരരാ

ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യംഒരു 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 നുമ്ശീയ 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 സ്യംസരാന പദ്ധതിയിെു്യം

വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധതിയുനടെവിചേഷതകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാള്കു്യം പദ്ധതിയില് പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരര

വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ

സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്തലന്ന ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യം

ആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.



 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവര ഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ് എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ചൊഷ്യലഓഡിറ്ത്ത്ത്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്

നെപിെരാകുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല് ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന്

നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം വകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു.പദ്ധതി

ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം ലപരാതു ധന്യം ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം

ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്നപരസരവു്യം സ്വതഗനവുമരായ പരിമശരാധനയരാണ്

മസരാഷരല് ഓഡിറ് അഥവരാ സരാമൂഹരപരിമശരാധന.ലതരാഴിെുറപ് നിയമ ഗപകരാര്യം

വരഷ്തെില് രണു ഗപരാവശര്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭകള് എലരാ വരാരഡിെു്യം

കൃതരമരായി നെമ്തെണതരാണ്.യഥരാസമയ്യം നെകുന്നസരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ

സുതരാരരത ഉറപു വരു്തെരാനു്യം കരാരരകമത വരദ്ധിപികുന്നതിനു്യംസ്്ഭരണ്യം

ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യം ശരിയരായ രീതിയില്

െിെവഴിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം ഈ പണ്യം െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം

കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം പദ്ധതിയുലെ ്ുണമഭരാകരാകളുലെ ്ജീവിത്തെില്

്ുണകരമരായ മരാറങ്ങള് ഉണരായിട്ടുമണരാ എന്നു്യം സരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ

കലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

ചൊഷ്യലഓഡിറ്ത്്പ്കിയ



മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെി െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന

എന്നിവലയ അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന രീതി അവെ്യംബിചരാണ് ഈ റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ്

ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര

എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല് ഓഡിറ്,മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗപവര്തെനങ്ങള്

എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞ ആറു മരാസ്തെില് ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെ െയെുകള്, 7

ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐഎസ്എന്നിവ പരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെി ഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള് പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര കണു

ആവശരമരായ വിവരങ്ങള് മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെ വരാരഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില്

കണ് പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ

മപരാരരായ്മകള് എന്നിവ െരച ലെയുക .

 െീല്ഡ് ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയല് പരിമശരാധനയുലെയു്യം

അെിസരാന്തെില്കരെ് റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.

 അതരാത് വരാരഡില് ഗ്രാമസഭ വിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയ കരെ് റിമപരാരട്ട്

ഗ്രാമസഭയില്അവതരിപികുക .

ചേരാെല്ലൂര് ്ഗാമപഞായത്ത്ത്ത്





അടിസാെവിവരങ്ങള്ത്ത്



വിസ്ീരണ്യം 10.59 െതുരഗശ മീറര

വരാരഡുകളുലെഎണ്യം 17

്ജനസ്യംഖര 28, 000

പുരുഷന്മരാര 15157

സ്ഗതീകള് 15437

പട്ടിക്ജരാതി 1882

പട്ടികവരഗ്യം 59








അതിരുകള്ത്ത്



വെക്        : ഏെൂര ഗ്രാമപഞരായ്തെ്



ലതക്        : ലകരാചി ഗ്രാമപഞരായ്തെ്



കിഴക്       : കളമമ്ശേരി ഗ്രാമപഞരായ്തെ്



പെിഞ്ഞരാറ്     : കെമകുെി , വരരാപുഴ പഞരായ്തെ്





വാര്ഡ്ത് 2 -പ്പമറി നെലത്ത് നെെ്ത്റര്

ത്ത്ത്ത്െജീവ നതാഴിലാളികള് -നതാഴില ദിെങ്ങള്





നതാഴിലകാര്ഡ്ത്

െമര്

ചപര്ത് വിഭാഗം ലഭിച്ച

നതാഴില

ദിെങ്ങള്

KL-08-003-001-02/2 ഭരാരതി ്ജെ്ജന OTH 111

KL-08-003-001-02/3 തങമ മരാധവന SC 117

KL-08-003-001-02/4 െിന്നവി്ജയന SC 112

KL-08-003-001-02/5 മിനിസുനില് OTH

KL-08-003-001-02/9 രമണിബരാബു SC 17

KL-08-003-001-02/11 ഷീെശിവന SC 130

KL-08-003-001-02/12 െീെഅപു SC 130

KL-08-003-001-02/14 സരിതബരാബു SC 88

KL-08-003-001-02/17 തങമണി തങപന SC 124

KL-08-003-001-02/33 മമരി OTH

KL-08-003-001-02/48 വിനിതഎ്യംആര SC 103

KL-08-003-001-02/26 ്ീത മുരളി SC 60

















വിവിധഘട്ടങ്ങളിലുള ചൊഷ്യലഓഡിറ്ത് പരിചോധെയിലകനണതിയ

വസ്ുതകള്ത്ത്



നതാഴിലാളികളുനട 10അവകാേങ്ങള് - അവകാേ അധിഷിത

െിരീക്ഷണങ്ങള്ത്ത്



ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള് ഉറപുവസ്ുതകള്

വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ വസ്ുതകള്

െുവലെ മെരകുന്നു.



1. നതാഴിലകാര്ഡിൊയി അചപക്ഷികുവാെും 15 ദിവെതിെകം

ലഭികാെുമുളഅവകാേം (നഷഡ്യ്ലൂള് 2)



ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ

പതിച ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.



എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്.

അതിനുള്ള മെരാമട്ടരാഅവരസ്വന്യം ലെെവിെരാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

2. നതാഴില ആവേ്യനപ്പടാെും 15 ദിവെങ്ങള്കുളില ലഭികുവാെുമുള

അവകാേം.

പരിമശരാധിച ഒരു െയെില് മപരാെു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം കരാണുവരാന സരാധിചില.

അതുലകരാണ് തലന്ന കൃതരമരായി ലതരാഴില് െഭരമരാകുന്നതിന് ലതളിവുകള് ഒന്നു്യം

തലന്ന ഇല. കൂെരാലത ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു നല്കിയ രസീമതരാ മറ്

മരഖകമളരാെയെുകളില്കണിരുന്നില.

3 .15 ദിവെതിെകം നതാഴില ലഭിച്ചിനലങില നതാഴിലിലായ്മ ചവതെം

ലഭികുവാെുളഅവകാേം (നെക്ഷന് 7 ,8 , 9 ).

ലതരാഴില്ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില്ആ്രല്തെ 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 ഒരു വരഷമ്തെക് മുഴുവനരായി ഒരു തവണ ലതരാഴിെരാളികള്

കൂട്ടമരായി ഒരു അമപക നല്കുകയു്യം പഞരായ്തെില് നിന്ന് ലതരാഴില്

അറിയികുന്നതനുസരിചു ഗപവര്തെികരാറുമരാണ് പതിലവന്നു്യം അറിയുവരാന

സരാധിചു.

4 .ഏനറടുചകണ ്പവര്തികള്ആെ്ലൂ്തണം നേയുവാെുളഅവകാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപീകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ്

ഇതിനുള്ളഅവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള് അറിയികുകയുണരായി.

ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകള്

നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5 .താമെ സലതിനന്റ 5 കിചലാമീറര് േുറളവിെുളില നതാഴില

ലഭികുവാെും ലഭിച്ചിനലങില ക്ലൂലിയുനട 10 % അധികമായി

ലഭികുവാെുമുളഅവകാേം (നഷഡ്യ്ലൂള് - 2 , പാര്ഗാഫ്ത് 20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാന

ലതരാഴിെരാളിക്അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില്

തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി ലെയുന്നത്.

6 .കുടിനവളം ,തണല, ്പാഥമിക േു്േ്ലൂഷ കിറ്ത്, നതാഴിലാളികചളാനടാപ്പം

അഞില അധികം കുട്ടികള് ്പവര്തി സലത്ത് വനിട്ടുതണങില

അവനര ചൊകാൊയി ആയ (്കഷ്ത്) തുടങ്ങിയ ്പവര്തി സല

െ്പൗകര്യങ്ങള്കുളഅവകാേം. (നഷഡ്യ്ലൂള് 2 , പാര്ഗാഫ്ത്ത്ത് 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

വരാങ്ങിയിരുന്നലതന്നു്യം ഇമപരാള് ലെയ്ു വരുന്ന ഗപവര്തെികരായി ബൂട്ടുകള്

നല്കുകയുണരായി എന്നു്യം അറിയരാന സരാധിചു.മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ മ്ജരാെികള്

കൂെുതല് ഉള്ളതിനരാെു്യം പണി ഉപകരണങ്ങള് അതരരാവശര്യം ആയതിനരാെു്യം

അവയു്യം പിരിവിട്ടരാണ് വരാങ്ങുന്നത്.

7. െര്കാര് ്പഖ്യാപിച്ചിട്ടുള ക്ലൂലി ലഭികുവാെുളത്ത് അവകാേം.

(നെക്ഷന്3 (2),6, sch 2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8.നതാഴില നേയ്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്15 ദിവെതിെകംക്ലൂലി ലഭികുവാെുളഅവകാേം.

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.100 ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് തികഞ്ഞവരകു െഭരമരായ 1000 രൂപ

െഭരമരായിട്ടിലഎന്നു്യംസൂെിപിചു.

9.15 ദിവെതിെകംക്ലൂലി ലഭിച്ചിനലങിലെഷപരിൊരം ലഭികുവാെുള

അവകാേം (നെക്ഷന് 3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15്ിവസ്തെിനക്യംമവതന്യം െഭിചില എങില്

മവതന്തെിലന 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകില്അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ്.



10. ത്ത് ത്ത് പരാതികള്ക്ത് െമയബനിതമായി പരിൊരം ലഭികുവാെും

മൊതാഗാനിത്ത്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയില് ലെെവ് വരുന്ന തുകയുലെ തല്സമയ

സരാമൂഹിക പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനുള്ള അവകരാശ്യം (ലസകന 19 , 17 (

2)).ലസകന 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം

ഉണരാമവണതരാണ് .ഏഴു ്ിവസ്തെിനുള്ളില് പരരാതികരാരലന അതു

അറിയികുകയു്യം മവണ്യം.അതുമപരാലെ തലന്നതുെരചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന

നെ്തെുവരാനു്യം അതില് പങരാളികള് ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് അവകരാശ്യം

ഉണ് .



്പവര്തിത്ത്ഫയലുകളുനട പരിചോധെവിവരങ്ങള്

7 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

്കമ

െമര്

്പവര്തിയുനട ചപര്ത് ്പവര്തിയുനട

വര്ക്ത് ചകാഡ്ത്

1 മകമനരാപരാെ്യം മതരാെ്ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകരാന 1608003001/FP/303833

2 മുണരയരാ്തെ് മതരാെ്ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകരാന 1608003001/FP/307505

3 ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളിലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം 1608003001/RC/279978

4 പുല്ഗപചരാല് മതരാെിലെഅെിഞ്ഞുകൂെിയ

എകല്മണ് നീക്യം ലെയ്് നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകരാന

1608003001/FP/345973

5 ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള

ഓവുെരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം w-2 1608003001/FP/306367

6 മകരാഴികൂെ് നിരമരാണ്യം - വി്ജു - w-2

1608003001/IF/402187

്പവര്തിഫയലില ഉണാചകണ22 ചരഖകള്ത്ത്

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെില്

നിരബന്ധമരായു്യം മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ് .പരിമശരാധിച െയെുകളില്

ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1. കവര് ചപജ്ത്ത്ത്ത്ത്



വരാരഷിക മരാസര സരകുെരാര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെുകളിെു്യം കവര

മപ്ജ് ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച ആറ്െയെുകളിെു്യം ഗപരാമ്ശികരൂപ്തെില് ഉള്ള കവരമപ്ജ് ആണ്

കരാണരാന സരാധിചത്. വരാരഷിക മരാസര സരകുെര ഗപകരാര്യം ഉള്ളത് ആയിരുന്നില.

ഇതില് ഗപവര്തെിയുലെ മപരു്യം ഗപവര്തെിമകരാഡു്യം നല്കിയിരുന്നു. എന്നരാല്

FP/303833, IF/402187 എന്നീ ഗപവര്തെികളുലെ കവരമപ്ജില് ആര്യംഭതീയതി,

അവസരാനതീയതി എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില .യഥരാരത്ഥ െിെവ് വിവരങ്ങളു്യം

ഉണരായിരുന്നില.

2. നേക്ത് ലിസ്ത്ത്ത്

വരക് െയെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യം അവയുലെ മപ്ജ്

നമ്പറു്യം മരഖലപെുമ്തെണലെക് െിസ് െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിചആറു െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3. ആക്ഷന്പാന് ചകാപ്പിത്ത്

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

ലെയ്ിരികുന്നത് എന്ന മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത് സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച് 6 െയെുകളിെു്യംആകനപരാന മകരാപി ഉണരായിരുന്നില.

4. എസിചമറ്ത് ചകാപ്പിത്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന

സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിനലറ അനുമതിമയരാെ്

കൂെിയ എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ്

ഗപവര്തെിയുലെ മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് െയെുകളില് അഞ് എണ്തെില് ലസകരൂറില് നിന്നു്യം ഗപിന്

എെു്തെഎസിമമറ് ഉണരായിരുന്നു. മുണരയരാ്തെ് മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകല് എന്ന ഗപവര്തെിയുലെ െയെില് എസിമമറ് മകരാപി കരാണരാന

സരാധിചില. ്ജനകീയ എസിമമറ് ഒരു െയെിെു്യം ഇലരായിരുന്നു. 3 െയെുകളുലെ

എസിമമറില് ഗ്രാമപഞരായ്തെ്സീല് ഉണരായിരുന്നില.



5. ൊചങതികഅെുമതിത്ത്

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 5 െയെില് സരാമങതിക അനുമതി കരാണരാന സരാധിചു. ഗ്രാമ

പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം ഉള്ള ്ജനകീയ സരാമങതിക അനുമതി 5

െയെിെുമുണരായിരുന്നു. ലസകരൂറില് നിന്നുമുള്ള മകരാപി െയെുകളില് കരാണരാന

സരാധിചില. മുണരയരാ്തെ് മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകല് എന്ന

ഗപവര്തെിയുലെെയെില്സരാമങതികരാനുമതി കരാണരാനസരാധിചില.

6. ഭരണാെുമതിത്ത്

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ് പഞരായ്തെ്

ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില് ഒരു വര്ഷ്യം

നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നല്കുന്ന

അ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച് ആറു െയെുകളില് നരാലെണ്തെില് ലസകരൂറില് നിന്നുമുള്ള

ഭരണരാനുമതി കരാണരാന സരാധിചു. മുണരയരാ്തെ് മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകല്, ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള ഓവുെരാെുകളുലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യംഎന്നീെയെുകളില് ഭരണരാനുമതി ഉണരായിരുന്നില .

7. െംചയാജിതപദ്ധതിവിവരങ്ങള്ത്ത്

പരിമശരാധിച 6 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില.



8. നതാഴിലിെുചവണിയുളഅചപക്ഷത്ത്

ലതരാഴില്അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില്സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വരക്കെെിെു്യം

സൂകിമകണതരാണ് .,

പരിമശരാധിെയെുകളില് ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകകരാണരാനസരാധിചില

.

9. വര്ക്ത്അചലാചകഷന് ചഫാ൦

പരിമശരാധിച 6 െയെുകളിെു്യം 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.

6 െയെുകളിെരായിആലക 35 മസര മറരാള് പരിമശരാധിചു.മുണരയരാ്തെ് മതരാെ്ആഴ്യം

കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകല് എന്ന ഗപവര്തെിയുലെ ഇ മസര മറരാളില്

ലതരാഴിെരാളികളുലെഹരാ്ജറില് ലവട്ടി്തെിരു്തെ് കരാണലപട്ടു. മസര മറരാള് നമ്പര 4058

ആലക ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് 17 ആണ്. എന്നരാല്

പരിമശരാധനയില് 18 ്ിനങ്ങള് െഭിചു. 4133 നമ്പര മസര മറരാളില് മമറിലന ഒപ്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടില. ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള

ഓവുെരാെുകളുലെപുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന ഗപവര്തെിയില് മസര മറരാള് നമ്പര 3612

ഇല് കരാര്തെു എഎ്യം എന്ന ലതരാഴിെരാളിയുലെ ്ിവസഹരാ്ജര മകരാള്തെില് ഒപ്

ഉണരായിരുന്നില. എന്നരാല് ആലക ലതരാഴില് ്ിന്യം 3 എന്ന്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു. ഗപസ്ുത മസര മറരാളില് ലതരാഴിെരാളികളുലെ ആലക

മവതന്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ടില. മസരമറരാളുകളില് മ്രാക് മഗപരാഗ്രാ്യം

ഓെീസറുലെ ഒപു്യം സീെു്യം കരാണരാന സരാധിചു. മകമനരാപരാെ്യം മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി

നീലരരാഴുക് സു്മമരാകല് w-1 എന്നരാണ് മസര മറരാളില് കണത്. മറു

മഡരാകരൂലമന്റ്കളില് w-2 എന്ന് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.



11. നമഷര്നമന്റ്ത്ബുക്ത്ത്ത്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള്

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ്ലമഷരലമനറ് ബുക് . ഇതില്

ഗപവര്തെിആര്യംഭികുന്നതിനു മുനപുള്ളഅളവു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് ആറ് െയെുകളില് നരാെ് ഗപവര്തെിയുലെലമഷരലമനറ് ബുക്

ആണ് കരാണരാന സരാധിചത്. മറു രണു ഗപവൃ്തെിയുലെയു്യം അളവുകള് എഴുതി

നല്കുകയരായിരുന്നു. ഇതില് മൂന്ന് എ്യം ബുകില് ഓവരസിയര യുലെയു്യം

എന്ജിനീയറുലെയു്യം ഒപ് ഉണരായിരുന്നു. മകരാഴികൂെ് നിരമരാണ്തെിലന എ്യം

ബുകില്നിരവ്വഹണഉമ്രരാ്സരുലെ ഒപ് ഉണരായിരുന്നില.

12. നമറീരിയല -ക്ാചറഷന്ഡീനറയിലെ്ത്.

ത്ത്പരിമശരാധിച് െയെുകള്ക് ഇത് ബരാധകമരായിരുന്നില

13. ചവജ്ത് ലിസ്ത്

മവ്ജ് െിസ് ലതരാഴിെരാളികള് എഗത ്ിവസ്യം മ്ജരാെി ലെയ്ു എന്നതിലന

അെിസരാനലപെു്തെി അവര്ക് നല്മകണ തുക അതരായത് കൂെി ആയുധങ്ങള്ക്

ലകരാെുകുന്നവരാെക മൂരചകൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുകഎന്നിവ എലരാ്യം കരാണിചു ലകരാണ്

പണ്യംകകമരാറുന്നതിന് മവണി തയരാറരാകുന്ന ഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച െയെുകളില് മവ്ജ് െിസ് കരാണരാന സരാധിചു. മകമനരാപരാെ്യം മതരാെ്

ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകരാന എന്ന ഗപവര്തെിയില്, 2304 നമ്പര ഗപകരാര്യം

ഉള്ള മവ്ജ് െിസ് മരാഗതമരാണ് കരാണരാന സരാധിചത്. FP/306367 ലവള്ളലകട്ട്

ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള ഓവുെരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന ഗപവര്തെിയില്

കരാര്തെു എന്ന ലതരാഴിെരാളിയുലെ ലതരാഴില്്ിന്യം 3 എന്ന് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു.

ഹരാ്ജര മകരാള്തെില് ഒപ് ഉണരായിരുന്നില(3612). ലതരാഴിെരാളിയുലെമവതന്യം

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുള്ളതരായി കണു.



14. ഫണ്ത് ്ടാന്സ്ഫര്ഓര്ഡര്ത്ത്

ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള മരഖയരാണ്

െണ് ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര.ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവന തുകയു്യം ആരക്

എമപരാള് നല്കി എന്നതിലന അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെുന്ന െണ്

ഗെരാനസ്ഫരഎലരാെയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യംകരാമണണതരാണ്.

പരിമശരാധിചആറ് െയെുകളില് 2െണ്ഗെരാനസ്ഫരഓരഡരകരാണരാനസരാധിചു.

15. നമറീരിയലവ്പൗച്ചര്,ബിലത്ത്

ത്ത്പരിമശരാധിചെയെുകള്ക് ഇത് ബരാധകമരായിരുന്നില

16. ചറായലറി െല്ിയതിെുളരെീതിനന്റ ചകാപ്പിത്ത്

പരിമശരാധിച 6െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.

17. ചഫാചട്ടാ്ഗാഫ്ത് -3ഘട്ടംത്ത്

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്,ഗപവര്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില്

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാല്പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചില

18. ്പവര്തിപ്ലൂര്തീകരണൊക്ഷ്യപ്തംത്ത്

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 മ്ലൂചവനമന്റ്ത് സിപ്ത്ത്ത്

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മസര മറരാള് മൂമവലമന് സിപ് ഉണരായിരുന്നില.

ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ വഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന

ഗപവര്തെിയുലെ മസര മറരാള് മൂവ്ലമന്റ് സിപ് കരാണുവരാന സരാധിചു



20. ജിചയാ ടാഗ്ത്ഡ്ത് ചഫാചട്ടാത്ത്

ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ്

.മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്

എന്നരാല്പരിമശരാധിച 6െയെിെു്യം ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാനസരാധിചില.

21. ചൊഷ്യലഓഡിറ്ത് റിചപ്പാര്ട്ടിനന്റ ചകാപ്പിത്ത്

പരിമശരാധിച 6 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാന

സരാധിചില.

22. പെറ്ത്ഡയറിത്ത്

പരിമശരാധിച് 4 െയെുകളില് കസറ് ഡയറി കരാണുവരാന സരാധിചു. മകമനരാപരാെ്യം

മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകരാന എന്ന ഗപവര്തെിയുലെ കസറ്

ഡയറി കരാണുവരാനസരാധിചില.

പരിമശരാധിചകസറ് ഡയറികളില്െികിത്സസ്യംബന്ധമരായവിവരങ്ങള്, ലതരാഴില്

ഉപകരണങ്ങളുലെ വരാെക എന്നിവ മരഖലപെു്തെിയരാതരായി കണില.ലഗപരാ്ജക്റ്

മീറിങ്ങില് പലങെു്തെ ലതരാഴിെരാളികളുലെ മപരുവിവരങ്ങള്

നല്കിയിട്ടുലണങിെു്യം ഒപ് ഉണരായിരുന്നില. ലഗപരാ്ജക്റ് മിനിറ്സ്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടില.



്പവര്തികളുനടഫീലഡ്ത് പരിചോധെയിനലകനണതലുകള്ത്ത്

െിറിെൺഇന്ഫര്ചമഷന്ത്ത് ചബാര്ഡ്ത്ത്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുതരാരരത ഉറപ് വരു്തെുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാണ്

സി ഐ ബി .പരാരഗ്െ് 25 (എ),schedule 1 അനുസരിച ഒരു ഗപവര്തെിയുലെ

അെിസരാന വിവരങ്ങള് സരാധരാരണ ്ജനങ്ങള്കു്യം,്ുണമഭരാകരാകള്കു്യം

മനസിെരാകുന്ന രീതീയില് ഗപ്ര്ശിപിമകണത്അനിവരാരരമരാണ്.



ഈ മബരാരഡ് സരാപിമകണത് ഗപവര്തെിയുലെ ആര്യംഭ ഘട്ട്തെിെരാണ് .വരകി്ത

ഗപവര്തെികള്ക് 3000 രൂപയു്യം,ലപരാതുഗപവര്തെികള്ക് 5000 രൂപയുമരാണ്

പരമരാവധി നിരമരാണെിെവ് എന്നരാണ് നിയമ്യം നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നത്.

സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വരക് െയെില് ഉള്ലപെു്തെണ്യം എന്ന്

നിരബന്ധമരാണ്.

ആലകയുള്ള ഗപവര്തെികളില് ഒന്നില് (മകരാഴികൂെ് നിരമരാണ്യം ) സി ഐ ബി

കരാണരാനസരാധിചുള്ളു.

1. ചകചൊപ്പാടം ചതാട്ത് ആഴം ക്ലൂട്ടി െീനരാഴുക്ത്

െുഗമമാകാന്(1608003001/FP/303833)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം       : 18/09/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 02/10/2018

എസിമമറ് തുക       : 30, 000

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 23306

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 86



കനണതലുകള്,െിരീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടി ലതളിയികല് 720 െതുരഗശ മീറര

ലെളിമകരാരി മരാറല് 172.80 കരൂബിക് മീററു്യം ആണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്.

 ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിയുലെ 2 എ്യം ബുക് െഭിചിരുന്നു. ഒന്ന് ഡരൂപിമകറ്

മകരാപി ആകരാനരാണ് സരാധരത എന്നരാണ് അധികൃതര പറഞ്ഞത്. എന്നരാല്

രണിെു്യംഅളവുകള്ക് വരതരരാസ്യം ഉണരായിരുന്നു.

 ആ്രല്തെ ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം 815.8 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെ്

ലവട്ടി ലതളികെു്യം163.16 കരുബിക് മീറര ലെളി മകരാരല് ഗപവര്തെി



ലെയ്തരായു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 രണരാമല്തെ എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം 687.6 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെുലവട്ടി

ലതളികെു്യം 165.024 മീറര അളവ് ലെളിമകരാരി മരാറല് നെന്നതരായരാണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്.

 െീല്ഡ് പരിമശരാധനയില് ഗപവര്തെി സെങ്ങള് അളന്നമപരാള് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികല് 657.8 െതുരഗശ മീററു്യം ലെളി മകരാരി മരാറല് 78.936 ആണ്

െഭിചത്.

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചില.

ബരാധരത

എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടിലതളിയികെിന് ഒരു െതുരഗശ മീററിന് 4.55 രൂപയു്യം

ലെളിമകരാരിമരാറെിന് 122.22 രൂപയു്യം ആണ് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്.

െീല്ഡില് നിന്ന് െഭിച വിവരങ്ങളുലെ അെിസരാന്തെില് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികല് ഗപവര്തെിയില് രണരാമല്തെ എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം അധിക്യം

വരതരരാസ്യം കരാണികുന്നില. എന്നരാല് ലെളിവരാരി മരാറുന്ന ഗപഗകിയയില് 86.08

കരൂബിക് മീറര വരതരരാസ്യം കരാണികുന്നു. ആയതിനരാല് മമല്പറഞ്ഞ നിരകില്

10521.6754 രൂപമയരാള്യംബരാധരതകണകരാകലപെുന്നു.

2. ത്ത്മുണ്യയാത്ത്ത്ത് ചതാട്ത് ആനര ക്ലൂട്ടി െീനരാഴുക്ത് െുഗമമാകാന്

(1608003001/FP/307505)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം       : 28/11/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 01/01/2019

എസിമമറ് തുക       : എസിമമറ് മകരാപി ഉണരായിരുന്നില

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 65039



ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 241



കനണതലുകള്,െിരീക്ഷണങ്ങള്

 ഗപവര്തെി െയെില് പരിമശരാധിചമപരാള് എസിമമറിലന മകരാപി

ഉണരായിരുന്നില.

 ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിയുലെ എ്യം ബുക് െഭിചില. അളവുകള് എഴുതി

നല്കുകയരായിരുന്നു. ഇത് ഗപകരാര്യം 1900 െതുരഗശ മീററില്

കരാെുലവട്ടിലതളിയികെു്യം 533.523 കരൂബിക് മീറര അളവില് ലെളിമകരാരി

മരാറല് നെ്തെിയതരായു്യംആണ് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്.

 െയല് പരിമശരാധനയില് ഗപവര്തെി സെങ്ങള് അളന്നമപരാള് കരാെ്

ലവട്ടിലതളിയികല് 1385.316 െതുരഗശ മീറര അളവിെു്യം 221.65056 കരൂബിക്

മീറരഅളവില് ലെളിമകരാരിമരാറെു്യം നെന്നതരായരാണ് കലണ്തെിയത്.

 ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

സരാധിചില.

*ബാധ്യത

മമല് പറഞ്ഞ അളവുകള് ഗപകരാര്യം 514.684 െതുരഗശ മീറര അളവിെരാണ് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികല് ഗപഗകിയയുലെ വരതരരാസ്യം കരാണികുന്നത്. ഒരു െതുരഗശ മീററിന്

4.553 രൂപ നിരകില്ആലകബരാധരത 2343. 35625 രൂപആകുന്നു.

ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്

ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്



3. നവളനകട്ട്ത് ഒഴിവാകുനതിെുള ഓവുോലുകളുനടത്ത് പുെരുദ്ധാരണം

w-2 (1608003001/FP/306367)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം       : 05/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 26/11/2018

എസിമമറ് തുക       : 40950

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 35772

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 132



കനണതലുകള്,െിരീക്ഷണങ്ങള്

* എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാരഡ് ലവട്ടി ലതളിയികല് 950 െതുരഗശ മീററിെു്യം ലെളി

മകരാരല് 299.25 കരൂബിക് മീററിെു്യംആണ് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്.

* ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിയുലെ എ്യം ബുക് െഭിചില. എഴുതി നല്കിയ ഗപകരാര്യം 950

െതുരഗശ മീറരഅളവില് കരാെുലവട്ടി ലതളിയികെു്യം 143.6904 കരൂബിക് മീറര ലെളി

മകരാരല് ഗപഗകിയയു്യം നെന്നതരായി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

ഗപവര്തെി സെങ്ങള് പരിമശരാധിചമപരാള് 281.7 െതുരഗശമീറര അളവില്

കരാെുലവട്ടി ലതളിയികെു്യം 49.2975 കരുബിക് മീറര അളവില് ലെളി മകരാരി മരാറെു്യം

നെന്നതരായരാണ് കലണ്തെരാനസരാധിചത്.

* ഗപവര്തെിസെ്തെ്സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചില..

ത്ത്ബാധ്യത

െഭിച അളവുകള് ഗപകരാര്യം 668.3 െതുരഗശ മീറര വരതരാസമരാണ് കരാണരാന

സരാധിചത്.

എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഒരു െതുരഗശ മീററിന് 4.55 രൂപ നിരകില് കരാെുലവട്ടി

ലതളികരാന ഗപഗകിയ 3040.765 രൂപബരാധരതകണകരാകുന്നു



4.പുല്പച്ചാല ചതാടിനല അടിഞുക്ലൂടിയ എകല്മണ്ത് െീകം നേയ്്ത്

െീനരാഴുക്ത്ത്ത് െുഗമമാകല (1608003001/FP/345973)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം       : 21/02/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 13/03/2019

എസിമമറ് തുക       : 65817/-

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 59349/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 219



കനണതലുകള്,െിരീക്ഷണങ്ങള്

* എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1500 െതുരഗശ മീററില് കരാെുലവട്ടി ലതളിയികെു്യം 263.75 മീറര

അളവില് ലെളി മകരാരെു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

* ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം 539.81െതുരഗശമീററില് കരാെുലവട്ടി ലതളിയികെു്യം

252.36 കരൂബിക് മീറര അളവില് ലെളി മകരാരല് ഗപഗകിയയു്യം നെന്നതരായി

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

* ഗപവര്തെി സെങ്ങള് പരിമശരാധിചമപരാള് 992.4 െതുരഗശമീററില് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികുവരാന 421.77 കരൂബിക് മീറര അളവില് ഗപവര്തെി നെന്നതരായരാണ്

കലണ്തെിയത്.



* ഗപവര്തെിസെ്തെ്സിറിസൺ മെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചില.

5. ്പളയബാധിത ്പചദേങ്ങളിനല വഴിചയാരങ്ങളുനട പുെരുദ്ധാരണം.

(1608003001 / RC/ 279978 )

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം       : 28/01/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 19/02/2019

എസിമമറ് തുക       : 54, 073 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 48509 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 179



കനണതലുകള്,െിരീക്ഷണങ്ങള്

* എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3600 െതുരഗശ മീററില് കരാെുലവട്ടി ലതളിയികെു്യം 900

െതുരഗശ മീററില് നെന്നതരായി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

* ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം 3575.2 െതുരഗശ മീറര അളവില് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 893.8 കരൂബിക് മീറര അളവില് എര്തെ് വരക് നെന്നതരായു്യം

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

* ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് 2490 െതുരഗശമീററില് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം 620 2.5 കിമെരാമീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് ഗപഗകിയ നെന്നതരായു്യം



ആണ്കലണ്തെരാനസരാധിചത്.

* ഗപവര്തെിസെ്തെ്സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ്കരാണരാനസരാധിചില

ബാധ്യതത്ത്

കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികല് ഗപവര്തെിക് 1085.2 െതുരഗശ മീറര വരതരരാസ്യം

കരാണികുന്നു. ഒരു െതുരഗശ മീററിന് 4.55 രൂപ നിരകില് 4937.6 രൂപ ബരാധരത

കണകരാകുന്നു.

ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്

6. ചകാഴിക്ലൂട്ത് െിര്മാണം -വിജു - w-2 (1608003001/IF/402187)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം       : 11.03.2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 16.03.2019

എസിമമറ് തുക       : 22, 013/-

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 11, 706 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്   : 6

കനണതലുകള്,െിരീക്ഷണങ്ങള്

* എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 2 മീറര നീള്തെിെു്യം 1.5 മീറര വീതിയിെു്യം ഉയര്യം 2 മീറര

അളവിെു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

* െീല്ഡ് പരിമശരാധനയില് മകരാഴികൂെ് നിരമിചിട്ടുള്ളതരായി കരാണരാന സരാധിചു.

സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന സരാധിചു. വീട്ട് ഉെമസരില്

സ്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം ഗപവൃ്തെിയുലെ ബില് ഇതുവലര പരാസരായി നല്കിയിട്ടില

എന്ന് പറയുകയുണരായി.





രജിസറുകളുനട പരിചോധെ

പഞരായ്തെുകള് സൂകിമകണ 7 ര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന

വിവരങ്ങള്െുവലെമെരകുന്നു

1. നതാഴിലകാര്ഡ്ത്ത്ത് വിതരണരജിസര്ത്ത്

 2018 -19 ര്ജിസരആണ് പരിമശരാധിചത് വളലര നന്നരായി തലന്ന

സൂകിചിട്ടുണ്.

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്

സൂകിചിട്ടുണ്.

 രണരാ്യം വരാരഡില് 80 മപരക് ലതരാഴില് കരാരഡ് നല്കിയതരായി കരാണരാന

സരാധിചു.

2. അചലാചകഷന്ത്ത് ഓഫ്ത് വര്ക്ത് ,ചപയ്ത്ത്ത്നമെ്ത്റ്ത് ഓഫ്ത് ചവജെ്ത് ആന്ഡ്ത്

ഡിമാന്ഡ്ത് ചഫാര്വര്ക്ത്ത്ത്

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച

മവതന്തെിലന വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള് എന്നിവയുലെ വിവരങ്ങള് ആണ് ഈ ലര്ജിസറില്

സൂകിമകണത്.

 മസര മറരാള്  സഹിത്യം ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികളുലെയു്യം വിവരങ്ങള് ഗപിന്

ലെയ് ലവചിട്ടുണരായിരുന്നു.

3. വര്ക്ത് രജിസര്ത്ത്

 2019 -20 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു



 വരാരഡ് തിരിച ഗപവര്തെികള് മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില

4.നമറീരിയല രജിസര്ത്ത്

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ്

ഈ ലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത്

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നുമുള്ള ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ് സൂകിചിട്ടുണ്

പഗനണരാ്യം വരാരഡില്നിന്നുള്ള ഗപവര്തെികള്കരാണരാനസരാധിചു.

 രണരാ്യം വരാരഡില് പരിമശരാധനക് വിമധയമരാകിയ െയെുകളുലെ

വിവരങ്ങള് ലമറീരിയല് ര്ജിസറില് കരാണരാന സരാധിചില. ഗപവര്തെികളില്

ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിചിരുന്നില.

 5.പരാതി രജിസര്ത്ത്

 ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ

ര്ജിസറരാണ് പരരാതി ര്ജിസര. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികള്

തീരപരാകിയ മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചില.

6. ്ഗാമെഭ രജിസര്

 ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര പഞരായ്തെില്

സൂകിമകണതരാണ്

 160 മപ്ജുള്ള ഗ്രാമസഭ ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചു.

 2016 മുതെുള്ള മിനിറ്സ് കരാണരാനസരാധിചു

 2019 -20  ലെ മെബര ബ്ജറ്, ആകന പരാന മീറിങ്ങിന്ലറ മിനിറ്സ്

മരഖലപെു്തെിട്ടുണ്.

7.ഫിക്സഡ്ത്അെറ്ത് രജിസര്ത്ത്

 പഞരായ്തെില് ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി ര്ജിസര.

 ആസ്ി ര്ജിസര കരാണരാനസരാധിചില.

നതാഴിലാളികളുമായിെംൊരിച്ചു കനണതിയകാര്യങ്ങള്

നതാഴിലിെു ചവണിയുളഅചപക്ഷ



ലതരാഴിെിനരായുള്ള അമപക വരഷ്തെില് ഒരികല് കൂട്ടമരായി പഞരായ്തെില്

നല്കുകയരാണ് ലെയരാറുള്ളലതന്നു ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്ന് അറിയുവരാന

സരാധിചു.

അപകടം

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ,

ഗപവര്തെി അപകെങ്ങളരാല് പരുക് പറുകയരാലണങില്ലതരാഴിെരാളികള്ക്

ആവശരമരായി വരുന്ന കവ്രെികിത്സ സൗ്ജനരമരായ െഭികുന്നതിനു

അവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്. പരികുപറിയ ലതരാഴിെരാളിലയ ആശുപഗതിയില്

ഗപമവശിമകണി വരുമമ്പരാള് തരാമസ്യം, െികിത്സ, മരുന്നുകള്, പകുതിയില്

കുറയരാ്തെ മവതന്യം  എന്നിവയുള്ലപലെയുള്ള ആശുപഗതി െികിത്സ

നല്മകണതരാണ്. ലതരാഴില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെിയില്

ഏരലപട്ടിരികുമമ്പരാമഴരാ ഗപവര്തെി മൂെമമരാ ഉണരാകുന്ന അപകെങ്ങളില് നിന്ന്

മരണമമരാ സിരമരായ കവകെരമമരാ സ്യംഭവികുമമ്പരാള്, ലതരാഴിെരാളിമകരാ

നിയമഗപകരാരമുള്ള അനനരരാവശികള്മകരാ സന്ദരഭമനുസരിെ് മകന്ദ സരകരാര

വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില്ബിലുകള് കൃതരമരായ്

ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.

ഈ അവകരാശങ്ങലള കുറിച് ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.ഇതിലനകുറിചു വരകമരായ പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു. ഇതിനുമുമ്പ്

ലതരാഴിെിെങ്ങളില്അപകെ്യം നെന്നിട്ടിലലന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.

ക്ലൂലി

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

മിനിമ്യം കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗന്ദ

സരകരാരിന് ഈ ആക്ിന്ലറ ആവശര്തെിനരായി കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച

വിജരാപന്യം ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ കൂെി നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം

വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളില് പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു

കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയില് കുറയരാന പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മിസര

മറരാള് മ്രാസ് ലെയ് 15 ്ിവസി്തെിനുള്ളില് കൂെി െഭികരാന ഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യം

അവകരാശ്യം ഉണ്.



നിെവില് സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം 2018-19 മിക ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നൂറില്

കൂെുതല് ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് െഭിചിട്ടുണ്. എന്നരാല് മുഴുവന കൂെി െഭിചിട്ടില എന്ന്

സൂെിപികുകയുണരായി. പെരു്യം പരാസ്ബുക് കൃതരമരായി പതി

പികരാ്തെത് ലകരാണ് കൂെി െഭിമചരാ എന്ന് മനസിെരാകരാന ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണരാകുന്നു.

മുനപ് കൃതരമരായി െഭിചിരുന്നുലവന്നു്യം ഇമപരാള് ആണ് കൂെി െഭികരാന

കരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നത് എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി.

ഫസ്ത്എയ്ഡഡ്ത് ചബാക്സ്ത്

ഗപഥമ ഗശുഗശുഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരാകുന്നില

.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള് സ്വയ്യം

സ്യംഘെിപികുകമയരാ പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില്

നിന്നു്യം ഇതിനു മവണിയുള്ളസഹരായലമരാന്നു്യം െഭികുന്നില .

നപാതു െിരീക്ഷണങ്ങള്

1. മെരരാനലൂര പഞരായ്തെ് വരാരഡ് രണില് 10 സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികളരാണ്

ഉള്ളത്.

2. പരിമശരാധിച ഗപവര്തെികളില് വരകി്ത െയല് ഒഴിച് മലറരാന്നിന്നു്യം

സിറിസൺഇനമെരാരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചില.

3. ലതരാഴില്കരാരഡുകളില്കരാരഡ് ഉെമയുലെ വിരെെയരാള്യം പതിപിചിട്ടില.

4. മസര മറരാളുകളില്തിരു്തെെുകള്കരാണലപട്ടു.

5. 2018-19 സരാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് 100ല് കൂെുതല് ലതരാഴില് ്ിന്യം നല്കരാന

സരാധിചിട്ടുണ്.

6. ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് ലെക് െിസ് ഒരു െയെിെു്യം

ഉണരായിരുന്നില.ഡിമരാനഡ് മെരാ്യം ,ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ്

എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്നസൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില .

െിര്ച്ദേേങ്ങള്ത്ത്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം,യരാഗത കൂെി

,ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് ഗശദ്ധലെെു്തെണ്യം.പണിയരായുധങ്ങള്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് പിരിവിട്ട്വരാങ്ങുന്നരീതിമരാറുവരാനു്യം,ആവശരമരായ

ആയുധങ്ങള് ( അലലങില് വരാെക) െഭരമരാകുവരാന നെപെി

സ്വീകരികുലമന്നു്യം കരുതുന്നു.



 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം

അനരാവശര ബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം

െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് സുരകരാ സരാമഗ്ികള് ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിരമ്ദേശികുന്നു.കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള് ആയതിനരാെു്യം

ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെുബൂട്ു്യംകകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികണ്യം.

 ഗപവര്തെികു മുനപു്യം, ഗപവര്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യംഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം

ഉള്ള മെരാമട്ടരാഎെു്തെ്സൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ

ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

 അളവുകള് ലമസുരലമന്റ് ബുകില് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുന്ന

കരാരര്തെില് കുറചുകൂെിഗശദ്ധികണ്യം .ബരാധരതകള് വരരാതിരികരാന

കൃതരമരായഅളവുകള്സഹരായമരാകു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച

വരകതഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസര സൂകികണ്യം.പരരാതികള് ആരകു്യം എതിരലലന്നു്യം

കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു

ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

 ലഗപരാ്ജക്റ്മീറി്യം്ില്കൃതരമരായി പലങെുകുക.

 അനുവ്നീയമരായ പരമരാവധി ഗപവര്തെി്ിനങ്ങള് മനെിലയെുകുക.

 മവതന്യം െഭരമരാകുന്നതിന് തരാമസ്യം വരികയരാലണങില് നഷപരിഹരാര്യം

ആവശരലപെുക.

 ലതരാഴിെിന്അമപകികുമമ്പരാള്കകപറ് രസീത് വരാങ്ങിസൂകികുക.

 മസര മറരാള് ലവട്ടി്തെിരു്തെരാതിരികുക. ലതരാഴില് സെ സൗകരരങ്ങള്

ഉറപുവരു്തെുക.കസറ് ഡയറി പൂരണമരായിഎഴുതിസൂകികുക.



ചേരാനെല്ലൂര് ്ഗാമപഞായത്ത്വാര്ഡ്ത് 2

മൊതാഗാനി ചദേീയ നതാഴിലുറപ്പ്ത് പദ്ധതി

ചൊഷ്യലഓഡിറ്ത് ്ഗാമെഭത്ത് മിെിട്ട്ത്െ്ത്

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മെരരാലനലൂര പഞരായ്തെിലെ 2 ആ്യം വരാരഡിലെ മസരാഷരല്

ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 ഒക്മെരാബര് മരാസ്യം 31 ആ്യംതീയതി രരാവിലെ 10 .30 നു കുരിശു

വീട്ടില് ലറസിഡന്റ്സ് ഹരാളില് ലവച ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഈശ്വര

ഗപരാരത്ഥനമയരാലെ ആര്യംഭിചു.വരാരഡ് 2 ലമമ്പര ഗശീമരാന ഷിമി ഗെരാനസിസ്

,ഇെപള്ളി മ്രാക് റിമസരാരസ് മപഴ്ൺ ഗശീമതി ധനര സ് നരായര ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്്

മപഴ്ൺ മരാര കുെു്യംബഗശീ ഗപവര്തെക ,ലതരാഴിെ്അപ് ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവര

ഉള്ലപലെ 25 മപര് ഗ്രാമസഭയില് പലങെു്തെു.ബിആര പി ധനര മയരാ്പരിപരാെികള്

വിശ്മരാകുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് അധരകലയ തിരലഞ്ഞെുകരാന

ആവശരലപെുകയു്യം ലെയ്ു.ഗശീമതി രമണി ബരാബുവിലന അധരകയരായി

തിരലഞ്ഞെു്തെു.തുെരന്ന് ഇെപള്ളി വി ആര പി ശബരാന യരാസ്മിന ഗ്രാമസഭയില്

എ്തെിമചരന്നിട്ടുള്ള ഏവരകു്യം സ്വരാ്ത്യം ആശ്യംസിചു.അ്രക ഗശീമതി രമണി

ബരാബു മയരാ്്തെിലന അഭിസ്യംമബരാധന ലെയ് അ്രക ഗപസ്യം്്യം നെ്തെി.നല

രീതീയില് ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്നു, ലതരാഴില് അധിക്യം

െഭരമരാകണലമന്നു്യം തലന്ന അധരകയരായി ലതരലഞ്ഞെു്തെതില്

സമനരാഷമുലണന്നു്യം അറിയിചു.തുെരന്ന് വരാരഡ് ലമമ്പര ഗശീമരാന ഷിമി

ഗെരാനസിസ് ആശ്യംസ ഗപസ്യം്്യം നെ്തെി. വരാരഡിലെ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം

തലന്ന നല രീതിയില് ലതരാഴിെുറപ് നെ്തെുന്നുലവന്നു്യം ലമമ്പര പറയുകയുണരായി

.എന്നരാല് സരകരാര നെപെികള് മൂെ്യം ലതരാഴില് മവതന്യം കവകുന്നു.മസര

മറരാളുകള് കവകി നല്കുകയു്യം മസര മറരാള് അെികുന്നതുമരായി ബന്ധലപട്ട

വിവരങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള് അറിയരാലത വരുന്ന അവസയു്യം ഉണരാകരാറുലണന്നു

ലമമ്പര സൂെിപിചു.തുെരന്ന് ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങലള കുറിച് െരാരട്ട്

ഗപ്രശിപിചിരികുന്നത് ലമമ്പര വരായികുകയു്യം അതിലനകുറിച്



സ്യംസരാരികുകയു്യം ലെയ്ു.വരാരഡിലെ മതരാെുകളുലെ ഓഡിറി്യം്് മസരാഷരല്

ഓഡിറില് ഉള്ലപെു്തെുന്ന ആവശര്യം പറയുകയുണരായി.മതരാെുകള്

മെിനമരാകരുത് എന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് ഓരമിപിചു.ഇതിെൂലെ മത്സരസമ്പത്

നഷമരാവുകയരാലണന്ന് മബരാധരലപെു്തെി.മെരരാലനലൂര ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഏറവു്യം

അധിക്യം ്ുരിതമനുഭവികുന്ന മതരാെുകളുലെ ഗപശ്നങ്ങളില് ആലണന്നു്യം വരാരഡ്

ലമമ്പര പറയുകയുണരായി.ലതരാഴിെരാളികള് ഇനഷുറനസ് മവണലമന്നു്യം ഒരു

നിരമ്ദേശ്യം ലമമ്പര മുമന്നരാട്ടു ലവചു

തുെരന്ന് ബി ആര പി ധനര ഓഡിറിലന കുറിച് വിവരിചു.ഗ്രാമസഭയുലെ

ഗപരാധരാനരല്തെ കുറിചു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ എങ്ങലന മറ് ഗ്രാമസഭകളില്

നിന്ന വരതരസ്മരാകുന്നു എന്ന വിശ്ീകരിചു.തുെരന്ന് വി ആര പി നിഷ ലക ലക

രണരാ്യം വരാരഡിലെ ഗപവര്തെികളുലെ മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട്

അവതരിപിചു.ഏലതലരാ്യം രീതിയിെുള്ള പരിമശരാധനകളരാണ് നെ്തെിയത്

എന്നുവിശ്മരാകി.ആ്രമരായി ഗപവര്തെികളുലെ െയല് പരിമശരാധനയില്

കലണ്തെിയ കരാരരങ്ങളരാണ് വരായിചത് . വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെരഗപകരാര്യം

ഓമരരാ ഗപവര്തെി െയെിെു്യം കരാമണണ 22 മരഖകള് എലനലരാ്യം ആണ് എന്നു്യം

അവയില് ഏലതരാലക പരിമശരാധിച െയെുകളില് കരാണരാന സരാധിചുലവന്ന്

വിശ്ീകരിചു. തുെരന്ന് ഗപവര്തെി അളവുകളുലെ വിശ്ീകരണവു്യം

ബരാധരതയുലെയു്യം റിമപരാരട്ട് അവതരിപിചു .ത്വസര്തെില് വരാരഡ് ലമമ്പര ,

പഞരായ്തെ് കമിറിയില് പങ്ലകെുകുവരാന ഉള്ളതിനരാല് എലരാവമരരാെു്യം നന്ദി

ഗപകരാശിപിച് നിരമ്ശങ്ങള്നല്കി തിരിലക മപരായി.

തുെരന്ന് നിരവ്വഹണ ഉമ്രരാ്സരുലെ അഭരാവ്തെില് െയെുകളുലെ

വിശ്ീകരണവു്യം അവകരാശങ്ങളുലെ െരചയു്യം നെമ്തെണതരായി വന്നു. ഇെപള്ളി

മ്രാക് റിമസരാഴ്് മപഴ്ണു്യം വില്ജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺമരാരു്യം മെരന്ന് സഭ മുമന്നരാട്ടു

നയിചു.

പരിമശരാധിച ഗപവര്തെിെയെുകള്

 മകമനരാപരാെ്യം മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകല്

1608003001/FP/303833

 മുണരയരാ്തെ് മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകല്

1608003001/FP/367505

 ഗപളയ ബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ വഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003001/RC/279978

 പുല്ഗപചരാല് മതരാെിലെ അെിഞ്ഞു കൂെിയ എകല് മണ് നീക്യം ലെയ്



നീലരരാഴുക് സു്മമരാകരാന .1608003001/FP/345973

 ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ളഓവ്ചരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

 മകരാഴികൂെ് നിരമരാണ്യം - വി്ജു 1608003001/IF/402187

പരിമശരാധിച ആറു െയെുകളിെുമരായി കരാണരാന സരാധിച മരഖകള് കവര

മപ്ജ്, എസിമമറ്, സരാമങതിക അനുമതി, ഭരണരാനുമതി , ഇ മസര മറരാള് (35 ) ,

മീഷരലമനറ് ബുക് (2 ഗപവര്തെികളില് െഭിചില ). ലെക് െിസ് , മെരാമട്ടരാഗ്രാഫ്് ,

്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാ , ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം , ആകന

പരാനിന്ലറ മകരാപി .

തുെരന്ന് ഗപവര്തെികളുലെ അളവുകളുമരായി ബന്ധലപട്ട കരാരരങ്ങളരാണ്

വരായിചത്. മകമനരാപരാെ്യം ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകരാന w-1 , ഈ

ഗപവര്തെിയുലെ മസര മറരാളില് w-1 എന്നു്യം മറു മരഖകളില് w-2 എന്നുമരാണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്. എര്ത് വരകിന് 122.22 രൂപ നിരകില് 10521.6754 രൂപ

ബരാധരതയു്യം മുണരയരാ്തെ് മതരാെ് ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകരാന w-2 , നു

2343.35625 രൂപയു്യം , ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള ഓവുെരാെുകളുലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം w-2 , 3040.765 രൂപയു്യം ബരാധരതകണകരാകുന്നു . ഗപളയ ബരാധിത

ഗപമ്ശങ്ങളിലെ വഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന ഗപവര്തെിക് 4937.6 രൂപ

കണകരാകുന്നു. മകരാഴികൂെ് നിരമരാണ്യം - വി്ജു w-2 16.3.19 നു പൂര്തെീകരിച ഈ

വരകിന്ലറബില് ഇതുവലര െഭിചിട്ടിലഎന്നു്യം ഉെമസ പറയുകയുണരായി.

തുെരന്ന് പരിമശരാധിച ര്ജിസറുകലള കുറിചുള്ള വിവരങ്ങള് നല്കി. പരരാതി

ര്ജിസര കരാണരാന സരാധിചില എന്നു എെു്തെ് പറഞ്ഞു . തുെരന്ന് ലമറിന മിെു

അവകരാശങ്ങലള പറിയുള്ള െരച നെ്തെി. ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളുലെ

വിവരണവു്യംെരചയിെു്യം മുമന്നരാട്ടു വന്ന ഗപധരാന വസ്ുതകള്

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എലരാവര്കു്യം പുതുകി െഭിചിട്ടുണ്. ലതരാഴില് കരാരഡ്

എെുകരാനസ്വന്യം ലെെവില് മെരാമട്ടരാഎെുമകണിവന്നു.

 ലതരാഴിെിനു അമപഷികുന്നതിലന പറിയരാണ് അെു്തെതരായി െരച ലെയ്ത് .

ഗെണ് ഓെീസില് വഴി ലതരാഴില് ആവശരലപെരാറില എന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

പറയുകയുണരായി. ലമമ്പര ,mnregaസരാെുകള് എന്നിവര

വഴിയരാണ്ആ`വശരലപെുന്നത്. ഇത് മപരാലെ വരഷ്തെില് ഒരികല് കൂെുന്ന

മീറി്യം്ില് ലതരാഴില് മവണലമന്ന് എഴുതി നല്കരാറുണ് എന്നരാല് തീയതിയു്യം

മറു്യം ലവചുള്ള മരഖരാെിസരാന്തെിെുള്ള ഡിമരാനഡ് ലെയരാറില. ലതരാഴില്

പഞരായ്തെ് ഗെണ് ഓെീസില് വഴി മെരാ്യം പൂരിപിച്



ആവശരലപെുകലയന്നു്യം ആ സമയ്യം െഭികുന്ന രസീത് സൂെിച വകുകയു്യം

15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില് ലതരാഴിെരായ്മ മവതന്തെിന്

രസീത് ലതളിവരായി കരാണികരാവുന്നതരാലണന്ന് വിആര പി പറഞ്ഞു .

 പരരാതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ില് പലങെുകണലമന്നു്യം എലനലരാ്യം

ലതരാഴിെുകള് നിങ്ങള്ക് നിരമ്ദേശികരാ്യം , ലതരാഴില് എങ്ങലനലയലരാ്യം

കലണ്തെരാലമന്നു്യംബിആര പി ധനര വിശ്ീകരിചു.

 ലതരാഴിെിെ സൗകരരങ്ങള് െഭികരാറിലലന്ന് അധരക രമണി ബരാബു

പറയുകയുണരായി.ലമമ്പര കരാെുറകള് നല്കിയിരുലന്നന്നു്യം ഇതിനു പുറലമ മറ്

സൗകരരങ്ങള്െഭികരാറിലലന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.

 ഗപരാഥമിക ശുഗശൂഷകുള്ള മരുന്നുകള് െഭികരാറിലലന്നു്യം

പറയുകയുണരായി.ലഗെയിനിങ് െഭിചിട്ടുള്ള മമറ്മരാര സരട്ടിെികറുമരായി

ഗപരാഥമിക ആമരരാ്രമകഗന്ദ്തെില് ലെന്നരാല് െസ് എയ്് മെക് മരുന്ന്

െഭികുലമന്ന്ബിആര പി പറഞ്ഞു.

 മുനകരാെങ്ങളില് പണിആയുധങ്ങളുലെ വരാെക െഭിചിരുന്നു . എന്നരാല്

ഇമപരാള് ഇവെഭികുന്നില .

 മവതന്യം െഭികുന്നതില് കരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നുലവന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

പരണയുകയുണരായി. മൂന്ന് മരാസമ്തെരാളമരായി മവതന്യം െഭിചിട്ടില.

 എലരാ മരാസവു്യം കൃതരമരായി മറരാസര ്ിന്യം ആെരികണലമന്ന് ബി ആര പി

പറയുകയുണരായി.

 ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് അവരകുള്ള പരരാതികള് പഞരായ്തെില് മരഖരാമൂെ്യം

തലന്ന എഴുതി നല്കണലമന്നു്യം സമയബന്ധിതമരായി മറുപെി ആവശര

ലപെണലമന്നു്യം നിരമ്ദേശിചു.

 5 കിമെരാമീറര് അളവില് തലന്നയരാണ് ലതരാഴില് െഭികുന്നത് എങിെു്യം

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങള് ഗപവര്തെി സെങ്ങളിമെക് ലകരാണുമപരാകുന്നതിന്

ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവികുണ് . ഓമട്ടരാകളിെു്യം മറു്യം ലതരാഴില് ഉപകരണങ്ങള്

കയറി അയമകണി വരുന്നു.  ഇതിനുള്ള എലനങിെു്യം ആനുകൂെര്യം

െഭിചരാല് ഉപകരാരഗപ്മരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി.



 10. ലതരാഴിെരാളി വിനീത വി്ജു വരകി്ത മകരാഴികൂെ് നിര്മരാണ്തെിന്ലറ

െണ് ഇതുവലര െഭിചിട്ടില എന്നു്യം പറയുകയുണരായി. ഗപസ്ുത

ഗപവര്തെിയുലെ പൂര്തെീകരണ്യം നെന്നതരാണ്.

 ഗ്രാമസഭയില് പഞരായ്തെ് നിരവഹണ ഉമ്രരാ്സരുലെ സരാന്നിധര്യം

ഉണരായിരുന്നില. ആയതിനരാല് െഭരമരായ വിവരങ്ങളുലെ അെിസരാന്തെില്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് മറുപെി നല്കുകയരാണ് ലെയ്ത്.

 തുെരന്ന് ഗ്രാമസഭയില് പലങെു്തെ എലരാവര്കു്യം വി ആര പി അനൂപ് നന്ദി

ഗപകരാശിപിചു. വി ആര പി മവരാള്് എലരാവര്കു്യം ഭരണഘെനരാ ഗപതിജ

ലെരാലിലകരാെു്തെു.12.30 മയരാലെ ഗ്രാമസഭ പിരിഞ്ഞു.

െിര്ച്ദേേങ്ങള്ത്ത്

 ലതരാഴിെരാളികള്അവരുലെഅവകരാശങ്ങലളകുറിച് മബരാധവരാന്മരാരരാകുക .

 ഉ്തെരവരാ്ി്തെങ്ങളു്യം കെമകളു്യം നിരവഹികുകയു്യം ലെയുക .

 ലതരാഴിെരാളികളു്യം മറു ഉമ്രരാ്സരു്യം ലഗപരാ്ജക്റ് മീറിങ്ങില് കൃതരമരായി

പലങെുകുക .

 അനുവ്നീയമരായ പരമരാവധി ഗപവര്തെി ്ിനങ്ങള് മനെിലയെുകുക.

 മവതന്യം െഭരമരാകുന്നതിന് കരാെതരാമസ്യം വരുകയരാലണങില് നഷപരിഹരാര്യം

ആവശരലപെുക.

 ലതരാഴിെിനു മരഖമൂെ്യം അമപകികുക.കകപറു രസീത് വരാങ്ങി

സൂകികുക .

 സ്യംഘമരായി ലതരാഴില് ലെയുന്നതിെൂലെ സരാമൂഹര ഉ്തെരവരാ്ിത്വ്യം പരസ്പര

സഹരായ്യംഎന്നിവവളര്തെിലയെുകുക.

 ഗപവര്തെി സെ്തെു കൃതര സമയത് ലതരാഴിെരാളികള് എ്തെിലയന്ന് ഉറപു

വരു്തെുക

 മസര മറരാളില് ലവട്ടി തിരു്തെരാതിരികുക

 പണിസെസൗകരരങ്ങള് ഉറപുവരു്തെുക

 കസറ് ഡയറി പൂരണമരായിഎഴുതിസൂകികുക

 അളവുകള് ലമഷരലമന്റ് ബുകില് കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുന്ന

കരാരര്തെില് ഉമ്രരാ്സര ഗപമതരക്യം ലഗശദ്ധനല്കുക

 അളവുകള്കുറിച് ലതരാഴിെരാളികലള മബരാധവരാന്മരാരരാകുക



 ഗപവര്തെിസെങ്ങള്കൃതരമരായിഅളന്നു നല്കുക

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഇനഷുറനസ് നല്കണലമന്ന് നിര്മ്ദേശ്യം ലമമ്പര

ഗ്രാമസഭയില്സൂെിപികുകയുണരായി.

മസരാഷരല്ഓഡിറ് പലങെു്തെവര:

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

2. നിഷ ലക.ലക,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

3. ശരരാമിെി ലക.വി ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

4. അശ്വതിഎ .ലക ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

സഹരായിചവര :

1. ഗശീമതി മസരാണി െീകു ,മെരരാലനലൂര പഞരായ്തെ്ഗപസിഡന്

2. ലസഗകട്ടറി ,അസിസന്റ് ലസഗകട്ടറി , ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം ്ജീവനകരാര

മെരരാലനലൂര പഞരായ്തെ്

3. വരാരഡ്ലമമ്പര ,ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങള്

4. ഇെപള്ളി മ്രാക് ബി .ഡി.ഒ,മ്ജരായിന് ബി .ഡി.ഒ ,ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം

്ജീവനകരാര

5. വരാരഡ്രണിലെ മമറുമരാര , ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള്

6. മഹരാത ്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ്

ലസരാകസറി മകരള െീ്യം


