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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവില് വന്ന

പദ്ധതിയരാണ് മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി.ഇനരയില് ഗ്രാമീണ ്ജനങ്ങളുലെ

ലതരാഴില് ലെയുവരാനുള്ള അവകരാശല്തെ സ്യംരകിചു 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.

 പദ്ധൈ്ളിയുനടേവ്ളിചേഷൈകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാള്കു്യം പദ്ധതിയില് പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരര

വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്

തലന്ന ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം

ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവര ഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ് എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം



 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ചോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് 

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 നെകുന്ന സരാമൂഹര 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.

ചോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്കപകക്ളിയ

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 ഗപവര്തെികളുലെെയെുകള്, 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

വാര്ഡ്ത് 3 : തൈകാവ്ത് 




കപധാെസാപെങ്ങള്              : അ്യം്നവരാെികള്

ഗപരാഥമികആമരരാ്ര മകഗ്്യം



കപധാെവരുമാെ മാര്ഗം           :    എരുമവളര്തൽ,ക്ലൂല്ളി പണ്ളി 




േജീവ നൈാഴ്ളിലാള്ളികള് -നൈാഴ്ളിൽ ദ്ളിെങ്ങള് 


നൈാഴ്ളിൽകാര്ഡ്ത്

െമര്

ചപര്ത് വ്ളിഭാഗം ലഭ്ളിച്ച നൈാഴ്ളിൽ ദ്ളിെങ്ങള്

KL-08-003-001-03/01 ഓമന OBC 114

KL-08-003-001-03/14 െത OBC 45

KL-08-003-001-03/08 കരാരതരരായനി SC 138

KL-08-003-001-03/24 സരസ്വതിഅപു SC 105

KL-08-003-001-03/18 സീതബരാബു SC 150

KL-08-003-001-03/76 സൗ് പുഷ്പന SC 100

KL-08-003-001-03/74 െക്മി സുഭരാഷ് SC 123

KL-08-003-001-03/15 സമരരാ്ജിനിസുധന OBC 100

KL-08-003-001-03/75 വി്ജയെക്മി SC 84


വ്ളിവ്ളിധഘട്ടങ്ങള്ളിലുള ചോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് പര്ളിചോധെയ്ളിൽ

കനണത്ളിയവസ്ുൈകള് 


നൈാഴ്ളിലാള്ളികളുനട 10 അവകാേങ്ങള് - അവകാേ അധ്ളിഷ്ഠൈ

െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള് 


ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള്



ഉറപുവസ്ുതകള് വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ

വസ്ുതകള്െുവലെ മെരകുന്നു.






1. നൈാഴ്ളിൽകാര്ഡ്ളിൊയ്ളി അചപക്ഷ്ളികുവാെും 15 ദ്ളിവേത്ളിെകം

ലഭ്ളികാെുമുളഅവകാേം (നഷഡ്യ്ലൂള് 2)


ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ

പതിച ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.


എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്നപുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്.

2. നൈാഴ്ളിൽ ആവേ്യനപ്പടാെും 15 ദ്ളിവേങ്ങള്കുള്ളിൽ ലഭ്ളികുവാെുമുള

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 ദ്ളിവേത്ളിെകം നൈാഴ്ളിൽ ലഭ്ളിച്ച്ളിനലങ്ളിൽ നൈാഴ്ളില്ളിലായ്മ ചവൈെം

ലഭ്ളികുവാെുളഅവകാേം (നേക്ഷന് 7 ,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 ഒരു വരഷമ്തെക് മുഴുവനരായി ഒരു തവണ ലതരാഴിെരാളികള്

കൂട്ടമരായി ഒരു അമപക നല്കുകയു്യം പഞരായ്തെില് നിന്ന് ലതരാഴില്

അറിയികുന്നതനുസരിചു ഗപവര്തെികരാറുമരാണ് പതിലവന്നു്യംഅറിയുവരാനസരാധിചു.

4 .ഏനറടുചകണ കപവര്ത്ളികള്ആേ്ലൂകൈണം നേയുവാെുളഅവകാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപീകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ള

അവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള്

അറിയികുകയുണരായി. ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകള്

നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.



5. ൈാമേ സലത്ളിന്റെ 5 ക്ളിചലാമീറര് േുറളവ്ളിെുള്ളിൽ നൈാഴ്ളിൽ

ലഭ്ളികുവാെും ലഭ്ളിച്ച്ളിനലങ്ളിൽ ക്ലൂല്ളിയുനട 10 % അധ്ളികമായ്ളി

ലഭ്ളികുവാെുമുളഅവകാേം (നഷഡ്യ്ലൂള് - 2 , പാരകഗാഫ്ത് 20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാന ലതരാഴിെരാളിക്

അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില്

തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി ലെയുന്നത്.

6 . കുട്ളിനവളം ,ൈണൽ, കപാഥമ്ളിക േുകേ്ലൂഷ ക്ളിറ്ത്, നൈാഴ്ളിലാള്ളികചളാനടാപ്പം

അഞ്ളിൽ അധ്ളികം കുട്ട്ളികള് കപവര്ത്ളി സലത്ത് വന്ളിട്ടുൈണങ്ളിൽ അവനര

ചൊകാൊയ്ളി ആയ (കകഷ്ത്) ൈുടങ്ങ്ളിയ കപവര്ത്ളി സല േ്പൗകര്യങ്ങള്കുള

അവകാേം. (നഷഡ്യ്ലൂള് 2 , പാരകഗാഫ്ത്  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 സ്വന്യംകകയില് നിന്ന് പണലമെു്തെരാണ് വരാങ്ങിയിരുന്നലതന്നു്യം

ഇമപരാള് ലെയ്ു വരുന്ന ഗപവര്തെികരായി ബൂട്ടുകള് നല്കുകയുണരായി എന്നു്യം

അറിയരാനസരാധിചു. എന്നരാല് അവലതരാഴിെിനു അനുഗശത്യം അലലന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

പറഞ്ഞു. മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ മ്ജരാെികള് കൂെുതല് ഉള്ളതിനരാെു്യം പണി

ഉപകരണങ്ങള്അതരരാവശര്യംആയതിനരാെു്യംഅവയു്യം പിരിവിട്ടരാണ് വരാങ്ങുന്നത്.

7. േര്കാര് കപഖ്യാപ്ളിച്ച്ളിട്ടുള ക്ലൂല്ളി ലഭ്ളികുവാെുള  അവകാേം.(നേക്ഷന് 3

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

 സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി (271) ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8. നൈാഴ്ളിൽ നേയ്ത് ൈ്ത് 15 ദ്ളിവേത്ളിെകംക്ലൂല്ളി ലഭ്ളികുവാെുളഅവകാേം.

പൈ്ളിനഞു ്ി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 ദ്ളിവേത്ളിെകം ക്ലൂല്ളി ലഭ്ളിച്ച്ളിനലങ്ളിൽ െഷ്ടപര്ളിഹാരം ലഭ്ളികുവാെുള

അവകാേം (നേക്ഷന് 3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവലസിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങില്

മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകില്അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ്.



10. പരാൈ്ളികള്ക്ത് േമയബന്ളിൈമായ്ളി പര്ളിഹാരം ലഭ്ളികുവാെും

മഹാതാഗാന്ളി.

ചദശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയില് ലെെവ് വരുന്ന തുകയുലെ

തല്സമയ സരാമൂഹിക പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനുള്ള അവകരാശ്യം (ലസകന 19 , 17 (

2)).ലസകന 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം

ഉണരാമവണതരാണ് .ഏഴു ്ിവസ്തെിനുള്ളില്പരരാതികരാരലന അതു അറിയികുകയു്യം

മവണ്യം.അതുമപരാലെ തലന്ന തുെരചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം

അതില്പങരാളികള്ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ് .

കപവര്ത്ളി ഫയലുകളുനട പര്ളിചോധെവ്ളിവരങ്ങള്

5 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ

െമര്

കപവര്ത്ളിയുനട ചപര്ത് കപവര്ത്ളിയുനട

വര്ക്ത് ചകാഡ്ത്

1 ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള

ഓവുെരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003001/FP/306369

2 മുണകപരാെ്യം മതരാെ്ആഴ്യംകൂട്ടി നീലരരാഴുക്

സുഖമമരാകല് .

1608003001/FP/303847

3 ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003001/RC/281053

4 മെന്നരാ്യം പിള്ളി മതരാെിലെഅെിഞ്ഞുകൂെിയ

എകല്മണ് നീക്യം ലെയ്് നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകല്

1608003001/FP/345972

5 മറരാട്ടറി മകരാളനി മതരാെ്ആഴ്യംകൂട്ടി

നീലരരാഴുക് സുഖമമരാകല്

1608003001/FP/307493

കപവര്ത്ളിഫയല്ളിൽ ഉണാചകണ22 ചരഖകള് 

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെില് നിരബന്ധമരായു്യം

മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ് .പരിമശരാധിച കെനുകളില് ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ

വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവര് ചപജ്ത്  

വരാരഷിക മരാസര സിരകുെരാര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെുകള്കു്യം കവര മപ്ജ്



ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യംകവര മപ്ജില് പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങള് ,്ജിലരാ

,ഗപവര്തെി നെപിെരാകിയ വിവരങ്ങള്,അെങല് തുക ,ആലക െിെവ് ,നെ്തെിയ

തിയതി,മുതെരായ വിവരങ്ങള് മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഒന്നിെു്യം എ എ്യം സി ഗപകരാരമലരാ്തെ കവര മപ്ജുകളരാണ്

കരാണരാന കഴിഞ്ഞത്.ഇവ ഒന്നിെു്യം സീരിയല് നമ്പര,ലെരാമകഷന ,ഡിസ്ഗെിക്െ്

,മ്രാക് ,വിമല്ജ് ,ഗ്രാമപഞരായത് തുെങ്ങിയവ കരാണുവരാനസരാധിചില.

2.നേക്ത് ല്ളിസ്ത് 

വരക് കെെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയുമവയുലെ മപ്ജ് നമ്പറു്യം

മരഖലപെുമ്തെണലെക് െിസ് െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 5െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷന്പാന് ചകാപ്പ്ളി 

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.

പരിമശരാധിച 5 െയെുകളിെു്യം ആകനപരാന മകരാപി കരാണരാന കഴിഞ്ഞു.െയല്

FP/306369, FP/307493 എന്നീ ഗപവര്തെികളുലെ മപര് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നതില്

വരതരരാസ്യം കരാണരാനസരാധിചു.

4.എസ്ളിചമറ്ത് ചകാപ്പ്ളി 

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന

സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിനലറ അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ

എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ

മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 5 കെെുകളിെു്യം ലസകരൂരില് നിന്നു്യം ഗപിന്റ് എെു്തെ എസിമമറ്

മകരാപി ഉണരായിരുന്നു.അതിലെലരാ്യം ഉ്രരാ്സന്ലറ സീല് മരാഗതമമ കരാണരാന

കഴിഞ്ഞുള്ളു തിയതിയു്യം ഒപു്യം ഉണരായിരുന്നില ്ജരാനകിയ എസിമമറ് മകരാപി ഒരു

കെെിെു്യം ഇലരായിരുന്നു .

5.ോചങൈ്ളികഅെുമൈ്ളി 

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 4 െയെില് ലസകരൂരില് നിന്നുള്ള മകരാപി ആണ്



ഉണരായിരുന്നത്.ഒരു ഗപവര്തെിയുലെ കെെില് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭിച

സരാമങതികഅനുമതിയരാണ് കരാണുവരാനസരാധിചത്.

6.ഭരണാെുമൈ്ളി 

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ് പഞരായ്തെ്

ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില് ഒരു വര്ഷ്യം

നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നല്കുന്ന അ്യം്ീകരാരമരാണ്

ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച 5െയെുകളിെു്യം ഭരണരാനുമതി മകരാപി കരാണരാനകഴിഞ്ഞു .

7.േംചയാജ്ളിൈപദ്ധൈ്ളിവ്ളിവരങ്ങള് 

പരിമശരാധിച 5 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില

8.നൈാഴ്ളില്ളിെുചവണ്ളിയുളഅചപക്ഷ 

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വരക്കെെിെു്യം സൂകിമകണതരാണ് .,

പരിമശരാധിച 5 കെെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക കരാണരാന

സരാധിചില .

9.വര്ക്ത്അചലാചകഷന് ചഫാ൦

പരിമശരാധിച 5 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

ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

5 െയെുകളിെു്യം മസര മറരാളുകള് പരിമശരാധിചു.എലരാ മസര മറരാളുകളിെു്യം ബി ഡി

ഓ യുലെ ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നുള്ള സീെു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു.എന്നരാല് ഒപ് ലവച തീയതി മരഖലപെു്തെിയതരായി

കരാണരാനസരാധിചില.

പരിമശരാധിച െയല് നമ്പര (1608003001/FP/345972) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 5116 ല്

KL-08 -003 -001 003 /15 ല് മവതന്തെില് 271 എന്നതിന് പകര്യം 27 എന്ന്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നതരായി കണു. KL-08-003-001-003/75 ല്ഹരാ്ജറില്തിരു്തെല്.

െയല് നമ്പര (1608003001 /RC/ 281053) ല് മസര മറരാള്ല് 16 ഇെ്തെ് ഒരരാളുലെ

ആപ്ലസനറ്നു മുകളില് ഒപ് ഇമട്ടകുന്നതരായി കണു. കൂെിയിെു്യം തിരു്തെെുകള്

ഉണരായിരുന്നു.

പരിമശരാധിച 5 െയെുകളുലെ മരാസര മറരാളുകളിെു്യം എ്യം ബുക് നമ്പമറരാ എ്യം

ബുക് മപ്ജ് നമ്പമറരാ ഉണരായിരുന്നില.



11.നമഷര്നമന്റ്ത്ബുക്ത് 

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള് മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള

അെിസരാന മരഖയരാണ്

ലമഷരലമനറ് ബുക് . ഇതില് ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു തട്ടു മുനപുള്ള അളവു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 5 െയെുകള്കു്യം ലമഷരലമനറ് ബുക് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരായിരുന്നു .

12.നമറീര്ളിയൽ -ക്ാചറഷന്ഡീനറയ്ളിൽേ്ത്.

പരിമശരാധിച ഗപവര്തെികള്ലകരാന്നു്യം ഇത് ബരാധകമലരായിരുന്നു.

13.ചവജ്ത് ല്ളിസ്ത്

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 ലഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 5െയെുകള്കു്യം ലവ്ജ് െിസ് കരാണരാനകഴിഞ്ഞു

14.ഫണ്ത് കടാന്സ്ഫര്ഓര്ഡര് 

ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള മരഖയരാണ് െണ്

ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര.ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവന തുകയു്യം ആരക് എമപരാള്

നല്കി എന്നതിന്ലറ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെുന്ന െണ് ഗെരാനസ്ഫര എലരാ

െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

എന്നരാല്പരിമശരാധിചെയെിലെരാന്നു്യംെണ് ഗെരാനസ്ഫരഓരഡരകരാണരാനകഴിഞ്ഞില.

15.നമറീര്ളിയൽവ്പൗച്ചര്,ബ്ളിൽ 

പരിമശരാധിച ഏഴു െയെുകളില് 1608003001/ AV/ 256070 എന്ന െയെില് ലമറീരിയല് -

വൗചര ബില് കരാണുവരാന സരാധിചു. മറു ഗപവര്തെികള്ലകരാന്നു്യം ഇത്

ബരാധകമലരായിരുന്നു.

16.ചറായൽറ്ളി െല്്ളിയൈ്ളിെുളനറേീൈ്ളിന്റെ ചകാപ്പ്ളി 

പരിമശരാധിച 5െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.

17.ചഫാചട്ടാകഗാഫ്ത് -3ഘട്ടം 

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്,ഗപവര്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില്

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാല്പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചില

18.കപവര്ത്ളിപ്ലൂര്തീകരണോക്ഷ്യപകൈം 



ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചു

കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന ഉപകരികുന്ന ഒരു

മരഖയരാണ് ക്യംപീഷനസരട്ടിെികറ്അഥവരാ പൂര്തെീകരണസരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം കരാണുവരാന

സരാധിചില

19.മസര് ചറാള് മ്ലൂചവനമ്റെ്ത്സ്ളിപ്ത് 

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മസര മറരാള് മൂമവലമന് സിപ് ഉണരായിരുന്നില.

20.ജ്ളിചയാ റാഗ്ത്ഡ്ത് ചഫാചട്ടാ 

ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്

എന്നരാല്പരിമശരാധിച 5െയെിെു്യം ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാനസരാധിചില.

21.ചോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് റ്ളിചപ്പാര്ട്ട്ളിെ്ത്നറ ചകാപ്പ്ളി 

പരിമശരാധിച 5 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാന

സരാധിചില.

22.തേറ്ത്ഡയറ്ളി 

5 െയെുകള്കു്യം കസറ് ഡയറി കരാണരാന കഴിഞ്ഞു. അതു്യം ഗപവര്തെി

ആര്യംഭികുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറി്യം്്,ലതരാഴിെരാളികളുലെ സരാകരപഗത്യം,വി്ജിലെനസ്

ആനഡ് മമരാണിററിങ് കമിറി റിമപരാരട്ട് ,സ്രശന കുറിപ്,െികിത്സ സ്യംബന്ധമരായ

വിവരങ്ങള്,ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ വരാെക ്തെുെങ്ങിയവ പൂരണമരായി

പൂരിപിചതരായി കരാണരാനസരാധിചില.

കപവര്ത്ളികളുനടഫീൽഡ്ത് പര്ളിചോധെയ്ളിനലകനണതലുകള് 

േ്ളിറ്ളിേൺഇന്ഫര്ചമഷന്  ചബാര്ഡ്ത് 

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുധരാരരഥരാ 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 ഒന്നിനു്യം സിഐബികരാണരാനസരാധിചില.



1.നവളനകട്ട്ത് ഒഴുവാകുനൈ്ളിെുള ഓവ്ത് ോലുകളുനട പുെരുദ്ധാരണം.

(1608003001/FP/306369)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 02/01/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം  : 25/01/2019

എസിമമറ് തുക     : 40,950 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്  : 39,566 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 146

കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 950 െതുരഗശ മീററു്യം ,ലെളി മകരാരി മരാറല്

299.25 കരൂബിക് മീററുമരാണ് .

*ലമഷര്ലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടി ലതളികല് 1045.51 െതുരഗശ മീററു്യം, 329.33

കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറല് എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

*ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നതില് നിന്നു്യം 384.1 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിചതരായു്യം, 261.188 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയത്

ലെയ്തരായുമരാണ് കരാണുവരാനസരാധിചത്.

* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.

*പരിമശരാധന ഗപകരാര്യം 3009.41/-രൂപയുലെ അധിക ലതരാഴില് ലെയിചതരായി

കരാണലപെുന്നു .

2. ചേനാം പ്ളിള്ളി ചൈാട്ളിനല അട്ളിഞു ക്ലൂട്ളിയ എകൽ മണ്ത് െീകം നേയ്്ത്

െീനരാഴുക്ത്േുഗമമാകൽ  (1608003001/FP/345972)

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര : 48/2018-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം          : 04/02/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം       : 3/03/2019

എസിമമറ് തുക          : 66, 804/-

യഥരാരത്ഥലെെവ്        : 60, 975 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്       : 225





കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

 *എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 1000 െതുരഗശ മീററു്യം, ലെളി

മകരാരി മരാറല് 462 കയൂബിക് മീററു്യംആണ്. ,

 *ലമഷരലമന്റ് book ഗപകരാര്യം 1091.14 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടില്തെളികെു്യം

458.2284 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറെു്യം എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

 *ഗപവര്തെി സെ്യം മനരിട്ട് പരിമശരാധിചത് ഗപകരാര്യം 655.2 െതുരഗശ മീറര കരാെു

ലവട്ടി ലതളിചതരായു്യം, 131.04 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം

കലണ്തെി.

 *പരിമശരാധന ഗപകരാര്യം 1983.527 /- രൂപബരാധരതകരാണുന്നു.

 ഗപവര്തെി സെ്തെു സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ്

കണിരുന്നില.

3.ചറാട്ടറ്ളി ചകാളെ്ളി ചൈാട്ത് ആഴം ക്ലൂട്ട്ളി െീനരാഴുക്ത് േുഖമമാകൽ

  (1608003001/FP/307493)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 28/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം  : 18/12/2019

എസിമമറ് തുക     : 46, 069 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്  : 40, 650 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 150

കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 420 െതുരഗശ മീററു്യം ,ലെളി മകരാരി മരാറല്

370.5 കരൂബിക് മീററുമരാണ് .

*ലമഷര്ലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടി ലതളികല് 420 െതുരഗശ മീററു്യം, 370.5

കരൂബിക് മീറര ലെളിമകരാരി മരാറല് എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

*ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നതില് നിന്നു്യം 225 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിചതരായു്യം, 282.6 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയത് ലെയ്തരായുമരാണ്

കരാണുവരാനസരാധിചത്.

* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.

*പരിമശരാധന ഗപകരാര്യം 887.25/-രൂപയുലെ അധിക ലതരാഴില് ലെയിചതരായി

കരാണലപെുന്നു .(420-225=195*4.55)



4. കപളയ ബാധ്ളിൈ കപചദേങ്ങള്ളിനല വഴ്ളിചയാരങ്ങളുനട പുെരുദ്ധാരണം

(1608003001/RC/281053)



പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 4/03/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം  : 17/03/2019

എസിമമറ് തുക     : 39, 709 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്  : 43, 089/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 159

കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 4875 െതുരഗശ മീററു്യം ,ലെളി മകരാരി

മരാറല് 490 കരൂബിക് മീററുമരാണ് .

*ലമഷര്ലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടി ലതളികല് 4875 െതുരഗശ മീററു്യം, 589.13

കരൂബിക് മീറര ലെളിമകരാരി മരാറല് എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

*ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നതില് നിന്നു്യം 5150 െതുരഗശ മീറര കരാെ് ലവട്ടില്തെളിചതരായ്

കരാണരാന സരാധിചു. എന്നരാല് എര്തെ് വരക് ഒന്നു്യം കണില. 100 െതുരഗശ മീറര

അധിക്യം കരാെ് ലവട്ടി ലതളിചിട്ടുണ്.

* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.



5. മുണകപാടം ചൈാട്ത് ആഴം ക്ലൂട്ട്ളി െീനരാഴുക്ത് േുഖമമാകൽ .

 (1608003001/FP/303847)



പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 06/10/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം  : 09/11/2018

എസിമമറ് തുക     : 60, 000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്  : 54, 200 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 200



കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 1600 െതുരഗശ മീററു്യം ,ലെളി മകരാരി

മരാറല് 384.8656 കരൂബിക് മീററുമരാണ് .

*ലമഷര്ലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടി ലതളികല് 1600 െതുരഗശ മീററു്യം, 370.5

കരൂബിക് മീറര ലെളിമകരാരി മരാറല് എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

*ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നതില് നിന്നു്യം 225 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിചതരായു്യം, 383.8656 കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയത്

ലെയ്തരായുമരാണ് കരാണുവരാനസരാധിചത്.



* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.

*പരിമശരാധന ഗപകരാര്യം 2070.12 െതുരഗശ മീറര കരാെു ലവട്ടി ലതളിചതരായു്യം,1138.566

കരൂബിക് മീറര ലെളി മകരാരി മരാറിയതരായു്യം കലണ്തെി.

നരജ്ളിസറുകളുനട പര്ളിചോധെ

പഞരായ്തെുകള് സൂകിമകണ 7 ലര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന വിവരങ്ങള്

െുവലെ മെരകുന്നു

1.നൈാഴ്ളിൽകാര്ഡ്ത്  വ്ളിൈരണരജ്ളിസര് 

2018 -19 ര്ജിസര ആണ്പരിമശരാധിചത് വളലര നന്നരായി തലന്നസൂകിചിട്ടുണ്

എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്

സൂകിചിട്ടുണ്

പഗനണരാ്യം വരാരഡില് 22 മപരക് ലതരാഴില്കരാരഡ് നല്കിയതരായി കരാണരാനസരാധിചു

2.അചലാചകഷന് ഓഫ്ത് വര്ക്ത് ,ചപയ്ത് നമെ്ത്റ്ത് ഓഫ്ത് ചവജേ്ത് ആന്ഡ്ത് ഡ്ളിമാന്ഡ്ത്

ചഫാര്വര്ക്ത് 

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച മവ്ന്തെിന്ലറ

വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് എന്നിവയുലെ

വിവരങ്ങള്ആണ്ഈ ലര്ജിസറില്സൂകിമകണത്

മസര മറരാള്  സഹിത്യം ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികളുലെയു്യം വിവരങ്ങള് ഗപിന്റ് ലെയ്

ലവചിട്ടുണരായിരുന്നു

3.വര്ക്ത് രജ്ളിസര് 

2019 -20 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു

വരാരഡ് തിരിച ഗപവര്തെികള് മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില

4.നമറീര്ളിയൽ രജ്ളിസര് 

ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ് ഈ

ലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത്

എലരാ വരാരഡില് നിന്നുമുള്ള ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ് സൂകിചിട്ടുണ് പഗനണരാ്യം

വരാരഡില്നിന്നുള്ള ഗപവര്തെികള്കരാണരാനസരാധിചു.

12ആ്യംവരാരഡില്നിന്ന് ഗപവര്തെികള് ഒന്നു്യം കരാണരാനസരാധിചില.

5.പരാൈ്ളി രജ്ളിസര് 

ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ ലര്ജിസറരാണ്



പരരാതി ര്ജിസര. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികള് തീരപരാകിയ മരഖകളു്യം

സൂകിമകണതരാണ്

പരരാതി ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചില

6.കഗാമേഭ രജ്ളിസര്

ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര പഞരായ്തെില്

സൂകിമകണതരാണ്

160 മപ്ജുള്ള ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര കരാണരാന സരാധിചു 2016 മുതെുള്ള മിനിറ്സ് കരാണരാന

സരാധിചു

2019 -20  ലെ മെബര ബ്ജറ്, ആകന പരാന മീറിങ്ങിന്ലറ മിനിറ്സ് ഇവയു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണ്

7.ഫ്ളിക്സഡ്ത്അേറ്ത് രജ്ളിസര് 

പഞരായ്തെില് ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി ര്ജിസര

ആസ്ി ര്ജിസര കരാണരാനസരാധിചില

നൈാഴ്ളിലാള്ളികളുമായ്ളിേംോര്ളിച്ചുകനണത്ളിയകാര്യങ്ങള്

നൈാഴ്ളില്ളിെു ചവണ്ളിയുളഅചപക്ഷ

ലതരാഴിെിനരായുള്ള അമപക വരഷ്തെില് ഒരികല് കൂട്ടമരായി പഞരായ്തെില്

നല്കുകയരാണ് ലെയരാറുള്ളലതന്നു ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്ന്അറിയുവരാനസരാധിചു.

അപകടം

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ, ഗപവര്തെി

അപകെങ്ങളരാല്പരുക്പറുകയരാലണങില് ലതരാഴിെരാളികള്ക്ആവശരമരായി 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 സ്രഭമനുസരിെ്

മക്സരകരാര വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില് ബിലുകള് കൃതരമരായ്

ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.

അവകരാശങ്ങലള കുറിച ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.ഇതിലനകുറിചു വരകമരായി പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു.



െികിത്സ സഹരായ്യം െഭികരാറില എന്നു്യം 2 മപരക് ലതരാഴില് ലെയുമമ്പരാള് അപകെ്യം

സ്യംഭവിചിട്ടുലണന്നു്യം അത് മൂെ്യം ലതരാഴിെിനു അവധി എെുമകണിവന്നു.എന്നിവ

ഉണരായിട്ടു്യം സഹരായങ്ങള്ഒന്നു്യം തലന്നെഭിചിട്ടിലഎന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.

ക്ലൂല്ളി

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

കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗ് 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 ഈ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 100 ല് കൂെുതല് ലതരാഴില്്ിങ്ങളരാണ്

െഭിചിട്ടുള്ളത്.ഈ വരഷല്തെ കൂെി കിട്ടിയതരായു്യം അറിഞ്ഞു.എന്നരാല് വളലര

കവകിയരാണ് കൂെി െഭികരാറുള്ളലതന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്വരകമരാകി .

ഫസ്ത്എയ്ഡഡ്ത് ചബാക്സ്ത്

ഗപഥമ സുഗസൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരാകുന്നില

.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള് സ്വയ്യം സ്യംഘെിപികുകമയരാ

പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം ഇതിനു

മവണിയുള്ളസഹരായലമരാന്നു്യം ലെഭികുന്നില .

നപാൈു െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് കൃതര സമയ്തെ് ലെഭികുന്നുണ്.കൂെിയുലെ

കരാരര്തെിെു്യം തരകങ്ങളില.

 കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 100 ല് കൂെുതല് ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് െഭിചു

എന്നത് ഗപശ്യംസനീയമരാണ്.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി

ഗപവര്തെികുന്നുണ്.ആമട്ടരാെ തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി മകരാണസമൂഹ്തെിനു

തുെരചയരായ ്ുണ്യം ലെഭികുന്നുണ് എന്നത് കൂെി അധികൃതര

ഉറപ്വരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചധിക്യം വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാന സരാധിചില .ലെക് െിസ് ഒരു െയെിെു്യം ഉണരായിരുന്നില.ഡിമരാനഡ്

മെരാ്യം ,ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ് എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്ന

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില .

 അളവുകള് ലമഷരലമന് ബുകില് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുന്ന കരാരര്തെില്

കുറചുകൂെിഗശദ്ധികണ്യം .ബരാധരതകള് വരരാതിരികരാന കൃതരമരായ അളവുകള്

സഹരായമരാകു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത

ഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസര സൂകികണ്യം.പരരാതികള് ആരകു്യം എതിരലലന്നു്യം

കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

െ്ളിര്ച്ദേേങ്ങള് 



 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം,യരാഗത കൂെി

,ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് ലഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള്ക് പിരിവിട്ട് രീതി

മരാറുവരാനു്യം,ആവശരമരായ ആയുധങ്ങള് െഭരമരാകുവരാന നെപെി

സ്വരാറുകരികുലമന്നു്യം കരുതുന്നു.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം ലെയുക.

ഇത് അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം കുറയ്കു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് സുരകരാ സരാമലഗ്്ികള്ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിരമ്ദേശികുന്നു.കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള് ആയതിനരാെു്യം

ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെു ബൂട്ു്യം കകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികണ്യം.അവ

പഞരായ്തെ് മുമകലന െഭരമരാകുകയു്യംആവശരരാനുസരണ്യം ഉള്ളവയുമരാകുക.

 തരിശു ഭൂമി കലണ്തെുന്നതില് ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഒപ്യം പങ് മെരുക. അവലര

സഹരായികുക.

 ഗപവര്തെികു മുനപു്യം, ഗപവര്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള

മെരാമട്ടരാ എെു്തെ് സൂകികുന്നത് വരു്യം ഓഡിറ്കള്കു്യം ബരാധരത

കുറകുന്നതിനു്യം ഉപകരികു്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ സെങ്ങളില്

സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

ചേരാനെല്ലൂര് കഗാമപഞായത്ത്വാര്ഡ്ത് 3

മഹാതാഗാന്ളി ചദേീയ നൈാഴ്ളിലുറപ്പ്ത് പദ്ധൈ്ളി

ചോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് കഗാമേഭ  മ്ളിെ്ളിട്ട്ത്േ്ത്

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മെരരാലനലൂര പഞരായ്തെിലെ 2 ആ്യം വരാരഡിലെ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 ഒക്മെരാബര് മരാസ്യം28 ആ്യം തീയതി ഉചയ്ക് 2 .45 നു

മറരാട്ടറി മകരാളനി കമരൂണിറി ഹരാളില് ലവച് ആര്യംഭിചു.ലതരാഴിെരാളി

കരാരതരരായനിയുലെ മകന മ്രാപരാെന്ലറ മരണ്തെില് അനുമശരാെിച് ആ്ര്യം തലന്ന

മൗന ഗപരാരത്ഥന നെ്തെി.മ്രാക് റിമസരാഴ്സ് മപഴ്ൺ മയരാ്നെപെികള്

വിശ്മരാകുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് അ്രകലന നിരമ്ദേശികരാന

ആവശരലപെുകയു്യം ലെയ്ു.ഗശീമതി സീത ബരാബുവിലന അ്രകയരായി

തിരലഞ്ഞെു്തെു.മശഷ്യം അ്രകയുലെ മനതൃത്വ്തെില് മയരാ്നെപെികള്

ആര്യംഭിചു.ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന ഈശ്വര ഗപരാരത്ഥന ആെപിചു.മയരാ്്തെില്

പലങെു്തെ പഞരായ്തെ് ഉമ്രരാ്സ (ഓവര സിയര )ഷറെുന്നിസ ,മൂന്നരാ്യം വരാരഡ്

ലമമ്പര ഗശീമതി ആരിെ ,എ ഡി എസ ഗശീമതി നസീമ , മമറ് മരാര ,കുെു്യംബഗശീ

അ്യം്ങ്ങള് ,അ്യം്നവരാെി െീചര ,ലതരാഴിെരാളികള് ,ഇെപള്ളി മ്രാക് ബി ആര പി ധനര

,ഇെപള്ളി മ്രാക് വി ആര പി മരാര ഉള്ലപലെയുള്ള 29 മപരക് വി ആര പി രഞ്്ജിത

സ്വരാ്ത്യം പറഞ്ഞു.തുെരന്ന് അ്രക ഗശീമതി സീത ബരാബു മയരാ്ല്തെ

അഭിസ്യംമബരാധന ലെയ് സ്യംസരാരിചു.ആ്രമരായരാണ് ഇങ്ങലന ഒരു അവസര്യം

െഭികുന്നലതന്നു്യം അതില് സമനരാഷമുലണന്നു്യം അ്രക പറഞ്ഞു.മ്രാക് റിമസരാഴ്്

മപഴ്ൺ ധനര വിഷയരാവതരണ്യം നെ്തെി . സ്യംമൂഹര പരിമശരാധനയു്യം അതിന്ലറ



ഗപവര്തെിയു്യംഎനരാലണന്നു്യംഎങ്ങലനയരാലണന്നു്യം ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് വരകമരാകി.

അമതരാലെരാപ്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ മറ് ഗ്രാമ സഭയില് നിന്നു്യം എങ്ങലന

വരതരസ്മരാകുന്നു എന്നു്യം പറഞ്ഞു.തുെരന്ന് എെപപള്ളി റിമസരാരസ് മപഴ്ൺ കുമരാരി

അശ്വതി എ ലക മൂന്നരാ്യം വരാരഡിലെ ലതരാസിെുറപ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട്

അവതരിപിചു.ഗപവര്തെികളുലെ െയല് പരിമശരാധനയു്യം അലത തുെരന്ന് നെ്തെിയ

ലതരാഴിെിെ അളലവെുപില് നിന്നു്യം െഭിചതു്യം കലണ്തെിയതുമരായ

കരാരരങ്ങളരായിരുന്നു അവതരിപിചത്.വരാരഷിക മരാസര സരകുെര ഗപകരാര്യം ഓമരരാ

ഗപവര്തെിെയെിെു്യം കരാമണണ 22 മരഖകള് എലനലരാലമന്നു്യം,അവയില് ഏലതരാലക

പരിമശരാധിച െയെുകളില് കരാണരാന സരാധിചു എന്നു്യം വരായികുകയുണരായി.

പരിമശരാധനയ്ക് വിമധയമരാകിയ ഗപവര്തെികള് :െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ര്ജിസറുകള് ഇവലയലരാ്യം കുറിച്  മഗകരാഡീകരിച് തയരാറരാകിയ

ഗ്രാമസഭ റിമപരാരട്ട് ഘട്ടങ്ങളരായി വരായികുകയുണരായി.

റിമപരാരട്ട് അവതരണ്തെിന് മശഷ്യം ബി ആര പി ധനര ഈ റിമപരാരട്ടീലന

െരചകരായി െുരുകിഅവതരിപിചു.

റ്ളിചപ്പാര്ട്ട്ളിനെകുറ്ളിച്ച്ത് െടനേര്ച്ചയ്ളിനല കപധാെവസ്ുൈകള് 

1.ലതരാഴിെുറപിനു കുലറ പരിമിതികളു്യം അപരാകതകളു്യം ഉലണന്ന് വരാരഡ് ലമമ്പര

ഗശീമതി ആരിെ പറഞ്ഞു.സരകരാരിന്ലറ പണ്യം ഒരു രീതിയിെു്യം ്ുരുപമയരാ്്യം

ലെയരാന ഉള്ളതലലന്നു്യം ലമമ്പര ഇമതരാലെരാപ്യം കൂട്ടി മെര്തെു.

2.കരാനകളിെുള്ള മവസ് നിമകപ്യം,കരാന വൃ്തെിയരാകല് എന്ന ഗപവര്തെികു തെസ്യം

സൃഷ്ട്ടികുന്നുലവന്നു്യം,ലതരാഴിെരാളികളു്യം നരാട്ടുകരാരു്യം ഒല്തെരാരുമമയരാലെ ഈ

ഗപശനല്തെ പരിഹരികണലമന്നു്യം അതിനു മവണുന്ന സഹരായങ്ങള് ലമമ്പര

നല്കരാലമന്നു്യം പറഞ്ഞു.

3.തങ്ങള് ലെയുന്ന ഗപവര്തെികള്ക് കൃതരമരായ അളവുകള് ഉലണന്ന്

ലതരാഴിെരാളികളില് ഭൂരിഭരാ്്യം ഇറകു്യം അറിവില .അറിയുന്നവര ഇലതരാന്നു്യം

്ൗരവമരായി എെുകുന്നിലലന്നു്യം പറഞ്ഞു.എന്നരാല് അളവുകള് അനുസരിച് മരാഗതമമ

ഗപവര്തെി ലെമയണതുള്ളൂ എന്നു്യം അധിക ലതരാഴില് ലെയുന്നത് ഒഴിവരാകരാന ഇത്

സഹരായികുകയു്യം ലെയുലമന്ന് റിമസരാരസ് മപഴ്ൺ മരാര ലതരാഴിെരാളികള്ക്

മനസിെരാകി നല്കി .ഇനി വരുന്ന ഗപവര്തെികള്ക് ഇ്തെര്യം കരാരരങ്ങള്

മഗശധികരാലമന്ന്ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികളു്യം പറഞ്ഞു.

4.കൃഷിക് ഭൂമി ഉപയുകമരാകല് എന്ന ഗപവര്തെി നെ്തെരാന ഭൂമി ഇലലന്നു്യം അ്തെര്യം

ഭൂമികള് കലണ്തെുന്നതിന് ലതരാഴിെരാളികളുലെയു്യം സഹകരണ്യം മവണലമന്ന് ലമമ്പര

ആവശരലപെുകയു്യംഅത് ലതരാഴിെരാളികള്അ്യം്ീകരികുകയു്യം ലെയ്ു.

5.ഒരു ലതരാഴില് െഭിചരാല് അത് പൂര്തെീകരികരാനുള്ള മസര മറരാളുകള് നല്കരാറില

എന്നത് ലതരാഴിെരാളികളില്അതൃപ്ി ഉണരാകുന്നു.

പഞരായ്തെില് മലറരാരു മീറിങ്ങില് പലങെുകരാന ഉള്ളതുലകരാണ് ലമമ്പര ഗശീമതി

ആരിെ ന്ി ഗപകരാശിപിചു മശഷ്യം തിരിലക മപരായി .തുെരന്ന് വി ആര പി കുമരാരി

ശരരാമിെി ലതരാഴിെരാളികളുലെ 10അവകരാശങ്ങലളകുറിച് വരകമരാകി .

അവകാേങ്ങനളകുറ്ളിച്ചുളേര്ച്ച / ചബാധവൽകരണം 

1.ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം അവകരാശങ്ങള് ഉണ് എന്നു്യം അവ എങ്ങലന മനെി എെുകണ്യം



എന്നു്യം അറിവിലരായിരുന്നു എന്നു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ മരാര

ലതരാഴിെിെ സ്ര്ശന്തെിലന്തെിയമപരാള് നല്കിയ മബരാധവല്കരണ്തെിെൂലെ

ആണ് ഇത് ലതരാഴിെരാളികള് മനസിെരാകിയത്.

2.വരകിപരമരാമയരാ കൂട്ടമരാമയരാ ലതരാഴിെിനു അമപകികരാറിലലന്നു്യം പഞരായത്

അധികൃതര അറിയികുന്നതനുസരിചരാണ് ലതരാഴില് ലെയുന്നത് എന്ന എലരാ

ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഉന്നയിചു.ആവശരമുള്ള സമയങ്ങളില് ലതരാഴില് െഭരമരാകരാറില

ലതരാഴില് ആവശരലപെരാനുള്ള മെരാ്യം പഞരായ്തെില് െഭരമരാലണന്നു്യം അത് പൂരിപിച്

നല്കി രസീത് വരാങ്ങി സൂകിച പക്യം, 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില്

ലസലഗകട്ടറിക് പരരാതി നല്കണലമന്നു്യം എന്നിട്ടു്യം ലതരാഴില് െഭികുന്നില എങില്

മ്രാകുമരായിബന്ധലപെണലമന്നു്യംബിആര പി പറഞ്ഞു.

3.ലതരാഴിെരാളികള്ക് തണല് െഭികുന്നതിനരാവശരമരായ െരാരപരായ ,സുരകിതമരായി

മ്ജരാെി ലെയുന്നതിനരാവശരമരായ കകയുറ ,കരാെുറ എന്നിവ െഭരമരായിരുന്നില എന്നു്യം

എന്നരാല് കുറച് ലതരാഴിെരാളികള്ക് അെു്തെിലെ കകയുറയു്യം കരാെുറയു്യം

െഭിചുലവന്നു്യം െരചയില് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നരാെു്യം കരാെുറകള് ലെറുതു്യം

ലതരാഴിെിനു അനുസൃതമലലന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് വരകമരാകി.മ്രാകില് നിന്നുള്ള

നിരമ്ദേശ ഗപകരാര്യം ഇതിനു ഉെനെി പരിഹരാര്യം കരാണരാലമന്നു ഓവര സിയര മറുപെി

നല്കി.

4.െസ് എയ്് മബരാക്ിമെകുള്ള മരുന്നുകളു്യം മറു സരാധനങ്ങളു്യം ലതരാഴിെരാളികള് സ്വയ്യം

പിരിവിട്ടരാണ് വരാങ്ങിയിരുന്നലതന്നു്യം ഇമപരാള് വരാങ്ങുന്നിലലന്നു്യം മമറ് െത

പറഞ്ഞു.ലഗെയിനിങ് െഭിച മമറിന് സരട്ടിെികറുമരായി അെു്തെുള്ള പി എെ്സി യില്

ലെന്നരാല് മരുന്നുകള്സൗ്ജനരമരായി െഭികുലമന്ന്ബിആര പി പറഞ്ഞു.

5.ആയുധങ്ങള്ക് മൂരച കൂട്ടരാനുള്ള പണ്യം / വരാെക എന്നിവ മുനപ് എ ഡി എസ്

അകൗണ് വഴി െഭിചിരുന്നു എന്നു്യം ഇമപരാള് െഭികരാ്തെ ഒ്തെിരി ബുദ്ധിമുട്ട്

ഉണരാകുന്നു എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളി സമരരാ്ജിനി പറഞ്ഞു.മറു ലതരാഴിെരാളികള് എലരാ്യം

ഇത് ലശരി ലവചു . ഇവയുലെ തുക മസര മറരാളില് മരഖലപെു്തെണലമന്നു്യം

നല്കരാലമന്നു്യംഓവരസിയര ഉറപ് നല്കി.

6.ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ലവച് സ്യംഭവികുന്ന അപകെങ്ങള് കസറ് ഡയറയില്

കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെി െിെവരായ പണ്തെിനുള്ള ബിലു്യം മറ് മരഖകളു്യം

പഞരായ്തെില് നല്കിയരാല് അതിനുള്ള െികിത്സ സഹരായ്യം െഭരമരാകുന്നതരാലണന്നു്യം

അ്തെര്യം അപകെങ്ങള് മൂെ്യം ലതരാഴില് ലെയരാന സരാധികരാലത വന്നരാല് ആ മസര

മറരാള് തീരുന്നത് വലരയുള്ള ്ിവസങ്ങളിലെ മവതന്യം െഭികുലമന്നു്യം വരകമരാകി

നല്കി.

7.ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ലവച് സ്യംഭവികുന്ന അപകെ്യം മൂെ്യം ലതരാഴിെരാളിക് മരണ്യം

സ്യംഭവിചരാല് നഷ്ട്ട പരിഹരാര്യം 25000 /-രൂപ വലര െഭികുലമന്ന് പറഞ്ഞു.എന്നരാല് ഇത്

കുറഞ്ഞ തുകയരാലണന്നു്യം ഒരു ്ജീവന് കുറചുകൂെി ഗപരാധരാനര്യം നല്കണലമന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.

8.കൂെിയുമരായി ബന്ധലപട്ട വിവരങ്ങള്ക് ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകതയില.

്ിവസമവതന്യം എഗതയരാലണമന്നരാ, ലെയുന്ന ലതരാഴിെിലന ലമരാ്തെ്യം തുക ബരാങ്

അകൗണില് വരുന്നുമണരാ എലന്നരാന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് അറിയില. ഇനിമുതല്

ബരാങുമരായി ബന്ധലപട്ട് പണമിെപരാെുകള് പരാസ്ബുകില് കൃതരമരായി

പതിപികണലമന്ന് വിആര പി പറഞ്ഞു.

9.മവതന്യം കൃതരമരായി െഭികരാ്തെത് ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഏലറ ബുദ്ധിമുട്ടരാകുന്നു.ഇത്



്വൺലമന്റില് നിന്നു്യം െണ് െഭികരാ്തെ ലകരാണരാലണന്നു്യം പഞരായ്തെിന്ലറ

മപരാരരായ്മഅലലന്നു്യംഓവരസിയര മറുപെി നല്കി.

10.കകൂസ് നിര്മരാണ ഗപവര്തെന്തെിന് എങ്ങലന അമപകികണലമന്നു്യം

അതിലനലനലരാ്യം മരഖകള് ആവശരമരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളി സമരരാ്ജിനി

മെരാ്ിചു.എന്നരാല് ഈ ഗപവര്തെനങ്ങള് ഇമപരാള് നല്കുന്നിലലന്ന് ഓവരസിയര

പറഞ്ഞു.

െരചയ്ക് മശഷ്യം വിമല്ജ് റിമസരാരസ് മപഴ്ൺ രഞ്്ജിത ന്ി ഗപകരാശിപിചു.തുെരന്ന്

അ്രകയുലെ സരാന്നിധര്തെില് എലരാവരു്യം കയെിചു റിമപരാരട്ട് അ്യം്ീകരിചു.മശഷ്യം

വി ആര പി മിെു ഭരണഘെനരാ ലെരാലി.തുെരന്ന് ലതരാഴിെരാളികളുലെ

മ്ശീയ്രാനമ്തെരാലെ മയരാ്നെപെികള്അവസരാനിചു.

ലപരാതു നിരീകണങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില്കൃതരസമയ്തെ് ലെഭികുന്നുണ്.
 കൂെി കിട്ടരാന മരാസങ്ങള്തരാമസ്യം വരുന്നു.

 കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 100 ല് കൂെുതല് ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് െഭിചു

എന്നത് ഗപശ്യംസനീയമരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചധിക്യം വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാന സരാധിചില .ലെക് െിസ് ഒരു െയെിെു്യം ഉണരായിരുന്നില.ഡിമരാനഡ്

മെരാ്യം ,ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ് എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്ന

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില .

 അളവുകള് ലമസുരലമന്റ് ബുകില് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുന്ന കരാരര്തെില്

കുറചുകൂെിഗശദ്ധികണ്യം .ബരാധരതകള് വരരാതിരികരാന കൃതരമരായ അളവുകള്

സഹരായമരാകു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത

ഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസര സൂകികണ്യം.പരരാതികള് ആരകു്യം എതിരലലന്നു്യം

കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

നിരമ്ദേശങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം,യരാഗത കൂെി ,

പണിയരായുധങ്ങള്എന്നിവനല്കുന്നതില് ലഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം ലെയുക.

ഇത് അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം കുറയ്കു്യം.
 ലതരാഴിെരാളികള്ക് സൗകരരഗപ്മരായത് (കരാെുറ ഇറകമുള്ളത്) നല്കുക.

കൃഷിക് അനുമയരാ്ജരമരായ ഭൂമികള് കലണ്തെുന്നതിന് ലതരാഴിെരാളികലള

സഹരായികുക.

 ഗപവര്തെികു മുനപു്യം, ഗപവര്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള

മെരാമട്ടരാഎെു്തെ്സൂകികുക.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ സെങ്ങളില്

സരാപികുക.





മസരാഷരല്ഓഡിറ് പലങെു്തെവര:

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

2. ശരരാമിെി ലക.വി ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

3. അശ്വതിഎ ലക ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

 െന്ളി

 ഇടപ്പള്ളി  ച്ാക്ളിനല ചേരാെല്ലൂര്    പഞായത്ളിനലവാര്ഡ്ത് 3 നല 2018-19

ോമത്ളികവര്ഷനതചോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് കപകക്ളിയേമയബന്ളിൈമായ്ളി

ൈീര്കാന് ചോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് ടീമ്ളിനെേഹായ്ളിച്ചബഹുമാെനപ്പട്ട 

ചേരാെല്ലൂര് പഞായത്ത് കപേ്ളിഡ്റെ്ത്, നേകകട്ടറ്ളി ,അേ്ളിസ്റെ്ത് നേകകട്ടറ്ളി,

ഭരണേമ്ളിൈ്ളിഅംഗങ്ങള്, നൈാഴ്ളിലുറപ്പു വ്ളിഭാഗം ജീവെകാര്,വാര്ഡ്ത് നമമര്,

ഫീൽഡ്ല കപവര്തെങ്ങള്കുേഹായ്ളിച്ച ചമറുമാര് ,നൈാഴ്ളിലാള്ളികള് , 

നപാൈുജെങ്ങള്എന്ളിവര്കുളളെന്ളി കപചൈ്യകം ചരഖനപ്പടുതുനു.


