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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിർമരാർജന്യം െക്ഷര്യം വച്

നിെവിൽ വന്ന പദ്ധതിയരാണ് മഹരാതരാ്രാനി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി. ഇനരയിൽ ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുലെ ലതരാഴിൽ

ലെയുവരാനുള്ള അവകരാശല്തെ സ്യംരകിചു നിർ്തെുന്നതിനു മവണി

2005 ലസപ്റ്യംബർ അഞരാ്യം തീയതി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ്

നിയമ്യം പരാർെലമന്റ് പരാസരാകി. 2006 ലെഗബുവരി 2 ന് ഈ നിയമ്യം

രരാജര്്തെ നിെവിൽ വന്നു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ൽ നമുലെ

രരാജരല്തെ എലരാ ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ മമഖെകൾ ഈ

നിയമ്തെിന്ലറ പരിധിയൽ വന്നു. ഓമരരാ ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യം ഒരു

സരാമ്പ്തെിക വർഷ്യം നൂറ് ്ിവസല്തെ അവി്ഗ്ധ ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ

ആവശരരാധിഷ്ിതമരായി ഗപ്രാന്യം ലെയുന്നമതരാലെരാപ്യം ഗപകൃതിവിഭവ

പരിപരാെനവുമരായി ബനലപട്ട ലപരാതു ആസ്ികളു്യം ്ുർബെ

ജനവിഭരാ്ങ്ങൾകരായി ഈെുറതു്യം ്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം

ഉല്രാ്നകമവുമരായ ആസ്ികളു്യം സൃഷികുകയരാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ

മുഖരെകര്യം. നിയമ മഭ്്തി വരു്തെി ‘മഹരാതരാ്രാനി’ എന്ന വരാക്

2009 ഒക്മെരാബർ 2 നു മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്തെിന്ലറ

ആര്യംഭ്തെിൽ കൂട്ടി മെർകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്. 100 ശതമരാന്യം ന്ര

ജനസ്യംഖര ഉള്ള ജിലകൾ ഒഴിലക രരാജരല്തെ എലരാ ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത

നിയമ്തെിന്ലറ പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്. നിയമ്തെിന്ലറ

ആവശരകതക് അനുപൂരകമരായി എലരാ സ്യംസരാനങ്ങളു്യം

മഹരാതരാ്രാനി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി വിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുണ്. നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളൽ വരു്തെുന്ന

മഭ്്തികൾസ്യംസരാനപദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.



പദ്ധെ്ധിയുതടേവ്ധിദശഷെകൾ 

 ഗ്രാമപഞരായ്്തെ ഗപമ്ശ്്തെതരാമസികുന്ന 18 വയസ്പൂർ്തെിയരായ

ഏലതരാരരാൾകു്യം പദ്ധതിയിൽപങരാളിയരാകരാ്യം.

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം.

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യം, കരാർഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാന

സൗകരര വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുൻ്ണന.

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിർവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ

സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികൾ തലന്ന ഗപവർ്തെികൾ

കലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാർ, ഇെനിെകരാർ എന്നിവർ ഇല.

 ലപരാതുജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബർബജറ്.

 ബരാങ്, മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ളമവതനവിതരണ്യം.

 സ്ഗതീകൾക് മുൻ്ണന.

 കമ്പരൂട്ടർ വഴിയുള്ളമമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം.

 നിയമ്തെിന്ലറ പിൻബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി.

 ഗ്രാമസഭപദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമപഞരായ്്തെ

ഗപമ്ശ്്തെ നെപിെരാകുന്ന എലരാ ഗപവർ്തെികളു്യം മസരാഷരൽ ഓഡിറിന്

വിമധയമരാകണലമന്ന് നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം വകുപ്

നിഷ്കർഷികുന്നു. പദ്ധതി ഗപവർ്തെനല്തെപറിയു്യം ലപരാതുധന്യം

ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം പൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്ന പരസരവു്യം

സ്വതഗനവുമരായ പരിമശരാധനയരാണ് മസരാഷരൽ ഓഡിറ് അഥവരാ



സരാമൂഹരപരിമശരാധന. ലതരാഴിെുറപ് നിയമ ഗപകരാര്യം വർഷ്തെിൽ രണു

ഗപരാവശര്യം മസരാഷരൽ ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭകൾ  എലരാ വരാർഡിെു്യം

കൃതരമരായി നെമ്തെണതരാണ്. യഥരാസമയ്യം നെകുന്ന സരാമൂഹര

പരിമശരാധനയിെൂലെ സുതരാരരത ഉറപു വരു്തെരാനു്യം കരാരരകമത

വർദ്ധിപികുന്നതിനു്യം സ്്ഭരണ്യം ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം

കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണ്യം ശരിയരായ രീതിയിൽ െിെവഴിചിട്ടുമണരാ

എന്നു്യം, ഈ പണ്യം െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം

കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം, പദ്ധതിയുലെ ്ുണമഭരാകരാകളുലെ

ജീവിത്തെിൽ  ്ുണകരമരായ മരാറങ്ങൾ  ഉണരായിട്ടുമണരാ എന്നു്യം

സരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ കലണ്തെരാൻ കഴിയുന്നു.

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്ഗപഗക്ധിയ

മസരാഷരൽഓഡിറ്റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവർ്തെിെയൽ പരിമശരാധന,

െീൽഡ് പരിമശരാധന, ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം, എ്യം.ഐ.

എസ്. പരിമശരാധനഎന്നിവലയഅെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരൽ 

ഓഡിറ്റിമപരാർട്്ടതയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്. തരാലഴ പറയുന്ന രീതി

അവെ്യംബിചരാണ്ഈറിമപരാർട്്ടതയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക് മഗപരാഗ്രാ്യംഓെീസർ, പഞരായ്്തെലസഗകട്ടറി, വരാർഡ്

ലമമ്പർ, മഹരാതരാ്രാനി മ്ശീയ ഗ്രാമീണലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി

ജീവനകരാർ എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരൽഓഡിറ്, മസരാഷരൽ ഓഡിറ്

ഗപവർ്തെനങ്ങൾ എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െർച ലെയൽ.

 കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെിൽ ലെയ് ഗപവർ്തെികളുലെെയെുകൾ , 7

രജിസറുകൾ,എ്യം.ഐ.എസ്.എന്നിവപരിമശരാധികൽ.

 പരിമശരാധിചെയെുകളുലെഅെിസരാന്തെിൽ ഗപവർ്തെി

ഇെങ്ങൾപരിമശരാധികുക,അളവുകൾപരിമശരാധികുക.



 ലതരാഴിൽകരാർഡ്എെു്തെവർ,സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾഎന്നിവലര

കണുആവശരമരായവിവരങ്ങൾ മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവർ്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങൾ െർച

ലെയൽ.

 തിരലഞ്ഞെു്തെവരാർഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതുജനങ്ങലള

മനരിൽകണ്പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപിൽ

ഉണരായ മപരാരരായ്മകൾ എന്നിവ െർച ലെയുക.

 െീൽഡ്ഗപവർ്തെനങ്ങളുലെയു്യംെയൽ പരിമശരാധനയുലെയു്യം

അെിസരാന്തെിൽ കരെ് റിമപരാർട്്ടതയരാറരാകുക.

 അതരാത് വരാർഡിൽ ഗ്രാമസഭവിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയകരെ്

റിമപരാർട്്ടഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപികുക .

ദേരാെല്ലൂർ ഗഗാമപഞായത്പ്

അട്ധിസാെവ്ധിവരങ്ങൾ

വിസ്ീർണ്യം 10.59 െതുരഗശ മീറർ

വരാർഡുകളുലെഎണ്യം 17

ജനസ്യംഖര 28, 000

പുരുഷന്മരാർ 15157

സ്ഗതീകൾ 15437

പട്ടികജരാതി 1882

പട്ടികവർഗ്യം 59

അെ്ധിരുകൾ

വെക് : ഏെൂർ ഗ്രാമപഞരായ്്തെ



ലതക് : ലകരാചി ഗ്രാമപഞരായ്്തെ

കിഴക് : കളമമ്ശേരി ഗ്രാമപഞരായ്്തെ

പെിഞ്ഞരാറ് : കെമകുെി , വരരാപുഴ പഞരായ്്തെ

വാർഡ്പ് 4, ജ്ധി.എൽ. പ്ധി.എേ്പ്., ദേരാെല്ലൂർ

അട്ധിസാെവ്ധിവരങ്ങൾ

സ്ഗതീകൾ പുരുഷന്മരാർ ആലക

എസ്.സി. 42 32 74

എസ്. റി. 1 3 4

മറുള്ളവർ 889 856 1745

ആലകവീെുകൾ 433

അെ്ധിരുകൾ

കിഴക് - കതകരാവ്

വെകു - മഞ്ഞുമൽ jn.

പെിഞ്ഞരാറ് - മെരരാനലൂർ മപരാെീസ് മസഷൻ

ലതക് - ഗ്രാമീൺബരാങിന് എതിർവശ്യം

േജീവതൊഴ്ധിലാള്ധികൾ -തൊഴ്ധിൽേ്ധിെങ്ങൾ



തൊഴ്ധിൽ

കാർഡ്പ്

െമർ

ദപര്പ് വ്ധിഭാഗം ലഭ്ധിച്ച

തൊഴ്ധിൽ

േ്ധിെങ്ങൾ

KL-08-003-001-04/04 ഖ്ീജ മുഹമ്െി OTH 150

KL-08-003-001-04/12 സുധരാമ്വി OTH 150

KL-08-003-001-04/13 െീെ തങപൻ SC 150

KL-08-003-001-04/01 കെരരാണികുഞ്ഞൻബരാവ SC 150

KL-08-003-001-04/02 തങമഅയപൻ SC 150

KL-08-003-001-04/06 ബീവിഅബ്് ുൾഖരാ്ർ OTH 150

KL-08-003-001-04/09 റ്യംെ മജീ്് OTH 150

വ്ധിവ്ധിധഘടങ്ങള്ധിലുളദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് പര്ധിദശാധെയ്ധിൽ

കതണത്ധിയവസ്ുെകൾ

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ - അവകാശ അധ്ധിഷ്ഠെ

െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് പ്തെു അവകരാശങ്ങൾ

ഉറപുവരു്തെിയിട്ടുണ്. െീൽഡ് പരിമശരാധന മവളയിൽ കലണ്തെിയ

വസ്ുതകൾെുവലെ മെർകുന്നു.

1. തൊഴ്ധിൽകാർഡ്ധിൊയ്ധി അദപക്ഷ്ധികുവാെും 15

േ്ധിവേത്ധിെകംലഭ്ധികാെുമുളഅവകാശം (തഷഡ്യ്ലൂൾ 2)



ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂൾ 2 അനുസരിചു 18 വയസ്

പൂർ്തെിയരായ ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴിൽകരാർഡ് അമപകിചരാൽ 15

്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ മെരാമട്ടരാ പതിച ലതരാഴിൽകരാർഡ് െഭികരാനുള്ള

അവകരാശ്യം.

നരാെരാ്യം വരാർഡിലെ നരാെരാ്യം വരാർഡിലെ 7 സജീവ

ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം മെരാമട്ടരാ പതിച പുതിയ ലതരാഴിൽ കരാർഡ് ഉണ്.

മെരാമട്ടരാലയെുകരാനുള്ളപണ്യം ലതരാഴിെരാളികൾ സ്വന്യം കകയിൽ നിന്ന്

ലെെവരാകിയിട്ടുണ്.

2. തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടാെും 15 േ്ധിവേങ്ങൾകുള്ധിൽ

ലഭ്ധികുവാെുമുളഅവകാശം.

എലരാ സജീവ ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഗപമതരക്യം മെരാമിൽ എഴുതി

ലതരാഴിെിനരായി അമപകികരാരുണ് . എലരാവർകു്യം തലന്ന 15

്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ ലതരാഴിൽ െഭികരാറുണ്. എന്നരാൽ ലതരാഴിൽ

ആവശരലപട്ടുലകരാണ് പഞരായ്തെിൽ സമർപിച അമപകയു്യം, അതിന്

െഭിച രസീതു്യം പരിമശരാധിചെയെിൽ കരാണരാൻസരാധിചില.

3 .15 േ്ധിവേത്ധിെകം തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധിച്ച്ധിതലങ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ

ദവെെംലഭ്ധികുവാെുളഅവകാശം (തേക്ഷൻ7 ,8 , 9 ).

ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴിൽ

െഭിചിലലങിൽ ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെിൽ ഒന്നു്യം

തുെർന്ന് 100 ്ിവസ്യം വലര മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യം

അവകരാശമുണ്.

ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്്ട 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴിൽ

െഭികരാറുള്ളതിനരാൽ ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതന്യം ഇവിലെ ബരാധകമല.

4 . ഏതറടുദകണ ഗപവർത്ധികൾ ആേ്ലൂഗെണം തേയുവാെുള

അവകാശം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ

വരാർഡിൽ നെപിെരാമകണ ഗപവർ്തെികൾ കലണ്തെി നൽകുവരാൻ

നിയമഗപീകരാര്യം അവകരാശമുണ്. പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം

ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ളഅവസര്യം െഭികുന്നത്.



ഗ്രാമസഭകളിൽ എലരാവരു്യം മുെങ്ങരാലത പലങെുകരാറുണ് എന്നു്യം

എലരാ വരാർഡുകളിെു്യം ഒരുമിച് വിളിചുകൂട്ടി നെ്തെുന്ന ഗ്രാമസഭയിൽ

ഏലറെു്്തെ ഗപവർ്തെികൾ ആസൂഗതണ്യം ലെയരാറുലണന്നു്യം അതിൽ

ലതരാഴിെരാളികൾ നിർമ്ദേശികുന്ന ഗപവർ്തെികൾ ഉൾലപെു്തെരാറുണ്

എന്നു്യം മമറ്സുധ മ്വി പറഞ്ഞു.

5. ൊമേ സലത്ധിെ്പ്തറ 5 ക്ധിദലാമീറർ േുറളവ്ധിെുള്ധിൽ

തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധികുവാെും ലഭ്ധിച്ച്ധിതലങ്ധിൽ ക്ലൂല്ധിയുതട 10 %

അധ്ധികമായ്ധി ലഭ്ധികുവാെുമുള അവകാശം (തഷഡ്യ്ലൂൾ - 2 ,

പാരഗഗാഫ്പ് 20 & 28 )

തരാമസസെ്തെിന്ലറ 5 കിമെരാമീറർ െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴിൽ

െഭികുന്നലതങിൽ മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാൻ

ലതരാഴിെരാളിക്അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാർഡിലെ സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾ എലരാവരു്യം തലന്ന 5

കിമെരാ മീറർ െുറളവിൽതലന്നയരാണ് ലതരാഴിൽ ലെയുന്നത്.

6 . കുട്ധിതവളം ,െണൽ, ഗപാഥമ്ധിക ശുഗശ്ലൂഷ ക്ധിറ്പ്,

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാതടാപംഅഞ്ധിൽഅധ്ധികംകുട്ധികൾ ഗപവർത്ധി

സലത്പ് വന്ധിടുെണങ്ധിൽ അവതര ദൊകാൊയ്ധി ആയ (ഗകഷ്പ്)

െുടങ്ങ്ധിയ ഗപവർത്ധി സല േ്പൗകര്യങ്ങള്പ്കുള അവകാശം.

(തഷഡ്യ്ലൂൾ 2 , പാരഗഗാഫ്പ് 23-28)

പട്ടിക 2 ഭരാ്്യം 23 ഗപകരാര്യം ഗപവർ്തെി സെ്തെു

കുെിലവള്ള്യം,തണൽ, ഗപഥമ ഗശുഗശൂഷ കിറ് , 5 വയസിൽ തരാലഴയുള്ള

കുട്ടികൾക്ആയയുലെ മസവന്യംഎന്നിവനിയമ്യംഅനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതിൽനിന്നു്യം ഗപവർ്തെി സെ്തെു

കുെിലവള്ള്യം, തണൽ, ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് എന്നിവ മതരാഴിെരാളികൾ

തലന്നയരാണ് ഏർലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നു മനസിെരായി .െികിത്സ

സഹരായങ്ങൾ െഭികരാറിലലന്നു്യം അറിഞ്ഞു. പണി ഉപകരണങ്ങൾ

അതരരാവശര്യം ആയതിനരാെു്യം അവയു്യം പിരിവിട്ടരാണ്

വരാങ്ങുന്നത്.അതിന്ലറ വരാെകയു്യം ഇമപരാൾെഭികുന്നില.

7. േർകാർ ഗപഖ്യാപ്ധിച്ച്ധിടുള ക്ലൂല്ധി ലഭ്ധികുവാെുള

അവകാശം.(തേക്ഷൻ3 (2),6, sch 2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)



സർകരാർ ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ള കൂെി (271) ലതരാഴിെരാളികൾക്

െഭികുന്നുണ്എന്ന് പരാസ്ബുക് പരിമശരാധിചതിൽനിന്നു്യം വരകമരായി.

8. തൊഴ്ധിൽ തേയ്പ്െ്പ്15 േ്ധിവേത്ധിെകം ക്ലൂല്ധി ലഭ്ധികുവാെുള

അവകാശം.

പെ്ധിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭികണ്യം എന്നരാണ

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം അനുശരാസികുന്നത് . ആക്് ഗപകരാരമുള്ള കൂെി

ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭികുന്നുണ് . ലതരാഴിെരാളികമളരാെ്

സ്യംസരാരിചതിൽ നിന്നു്യം സമയ ബനിതമരായി കൂെി െഭികുന്നില എന്ന്

അറിയുവരാൻസരാധിചു.

9. 15 േ്ധിവേത്ധിെകം ക്ലൂല്ധി ലഭ്ധിച്ച്ധിതലങ്ധിൽ െഷ്ടപര്ധിഹാരം

ലഭ്ധികുവാെുളഅവകാശം (തേക്ഷൻ3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവലസിനക്യം മവതന്യം െഭിചില

എങിൽ മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകിൽ അധിക

മവതന്തെിന്അര്ഹതയുണ്.

ലതരാഴിെരാളികൾക് ഇതിലനകുറിച് അറിവിലരായിരുന്നു. ആരു്യം

പഞരായ്തെിൽപരരാതി നൽകരാറില.

10. പരാെ്ധികള്പ്ക്പ് േമയബന്ധിെമായ്ധി പര്ധിഹാരം ലഭ്ധികുവാെും

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപു പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ

തേലവ്പ് വരുന െുകയുതട െൽേമയ ോമ്ലൂഹ്ധിക പര്ധിദശാധെ

െടതുവാെുമുളഅവകാശം.

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയിൽ ലെെവ് വരുന്ന

തുകയുലെ തൽസമയ സരാമൂഹിക പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനുള്ള

അവകരാശ്യം (ലസകൻ 19 , 17 ( 2)).ലസകൻ 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികൾക്

അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം ഉണരാമവണതരാണ് .ഏഴു

്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ പരരാതികരാരലന അതു അറിയികുകയു്യം

മവണ്യം.അതുമപരാലെ തലന്ന തുെർചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന

നെ്തെുവരാനു്യം അതിൽ പങരാളികൾ ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികൾക്

അവകരാശ്യം ഉണ് .

ഗപവർത്ധിഫയല്ധിൽഉണാദകണ22 ദരഖകൾ



വരാർഷിക മരാസർ സർ കരൂെർ ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവർ്തെി കെെിൽ

നിർബനമരായു്യം മരഖകൾ ഉണരാമവണതരാണ് .പരിമശരാധിച

കെനുകളിൽ ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങൾ െുവലെ

മെർകുന്നു.

1.കവർ ദപജ്പ്

വരാർഷിക മരാസർ സിർകുെരാർ ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവർ്തെി കെെുകള്കു്യം

കവർ മപജ് ഉണരാമവണതരാണ്.വരാർഷിക മരാസർ സർ കരൂെർ ഗപകരാര്യം

കവർമപജിൽ പഞരായ്്തെ വിവരങ്ങൾ, ജില, ഗപവർ്തെി നെപിെരാകിയ

വിവരങ്ങൾ, അെങൽ തുക, ആലകെിെവ്, ഗപവൃ്തെി നെ്തെിയ തിയതി

മുതെരായവിവരങ്ങൾ മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച െയെുകളിൽ എ. എ്യം. സി. ഗപകരാരമലരാ്തെ കവർ

മപജുകളരാണ് കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞത്. എലരാ കവർ മപജിെു്യം െയൽ നമ്പർ,

ഗപവൃ്തെിയുലെ മപര്, വരാർഡ്, ഗപവൃ്തെി ആര്യംഭിചതു്യം

അവസരാനിചതുമരായ തീയതി , അെങൽ തുക, ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ

എന്നിവ മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു.

2.തേക്പ് ല്ധിസ്പ്

വർക് െയെിൽ സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യം

അവയുലെ മപജ് നമ്പറു്യം മരഖലപെുമ്തെണ ലെക് െിസ് െയെിൽ

സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 4െയെുകളിെു്യം ലെക്െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷൻപാൻ ദകാപ്ധി

ഗ്രാമസഭ നിർമ്ദേശികുന്ന ഗപവർ്തെികൾ ലഷൽെ് ഓെ് മഗപരാലജക്സ്

മെക് മരാറുകയു്യം അതിൽ നിന്നു്യം മുൻ്ണന അെിസരാന്തെിൽ

അതരാത് സരാമ്പ്തെിക വർഷ്തെിൽ ആവശരമുള്ള ഗപവർ്തെികൾ

തിരലഞ്ഞെുത് ആകൻ പരാൻ തയരാറരാകുകയു്യം ലെയു്യം.ആകൻ

പരാനിൽ ഉൾലപട്ടിട്ടുള്ള ഗപവർ്തെി ആമണരാ ലെയ്ിരികുന്നത് എന്ന

മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത് സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ആകൻപരാൻ മകരാപി കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞു.



4.എസ്ധിദമറ്പ് ദകാപ്ധി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവർ്തെികൾകു്യം

സ്യംസരാന സർകരാർ െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിൻലറ

അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ

ഗപവർ്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവർ്തെിയുലെ മരഖെിഗത്യം, എസിമമറ്

റിമപരാർട്്ട മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂരിൽ നിന്നു്യം ഗപിന്റ് എെു്തെ

എസിമമറ് മകരാപി ഉണരായിരുന്നു. എലരാ െയെുകളിൽ മഗഡരായിങ്

ആൻഡ്ഡികസൻഉണരായിരുന്നു.

5.ോദങെ്ധികഅെുമെ്ധി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ലെയുന്ന എലരാ ഗപവർ്തെികളു്യം

ഓവർസിയർ,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ ,അസിസന്റ് എഞിനീയർ

എന്നിവർ ഉൾലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി

ആവശരമരാണ് . ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ലെയുന്ന എലരാ

ഗപവർ്തെികളു്യം ഓവർ സിയർ ,അലഗകഡിറഡ്

എഞിനീയർഅസിസൻഡ് എഞിനീയർ എന്നിവർ ഉൾലപെുന്ന ഒരു

സരാമങതികകമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ്.

പരിമശരാധിച് 4 െയെുകളിെു്യം പഞരായ്തെിൽ നിന്നുള്ള ജനകീയ

മകരാപിയു്യം ലസകരൂരിറി നിന്നുള്ള മകരാപിയു്യം ഉൾലപെു്തെിയിരുന്നു.

പഞരായ്തെിന്ലറ മുഗ്മയരാലെരാപ്യം ഓവർസിയർ

സരാകരലപെു്തെിയിരുന്നു.

6.ഭരണാെുമെ്ധി

ഗപവർ്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളിൽ ഒന്നരാണ്

പഞരായ്്തെ ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു

വരാർഡിൽ ഒരു വര്ഷ്യം നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികൾക് പഞരായ്്തെ

ഭരണസമിതി നൽകുന്നഅ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂറിൽ നിന്നു്യം െഭിച

ഭരണരാനുമതി മകരാപി കരാണരാൻകഴിഞ്ഞു .

7.േംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധിവ്ധിവരങ്ങൾ



പരിമശരാധിച 34 ഗപവർ്തെികളു്യം സ്യംമയരാജിത ഗപവർ്തെികൾ

ആയിരുന്നില.

8.തൊഴ്ധില്ധിെുദവണ്ധിയുളഅദപക്ഷ

ലതരാഴിൽ അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെിൽ

സമർപികുന്ന ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക ഓമരരാ വർക്

െയെിെു്യംസൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക

കരാണരാൻസരാധിചില .

9.വർക്പ്അദലാദകഷൻദഫാ൦

പരിമശരാധിച 3െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിൽഅനുവ്ിചുലകരാണുള്ളവർക്

അമെരാമകഷൻ മെരാ൦ കരാണരാൻസരാധിചില

10.ഇ മസർ ദറാൾ

ലതരാഴിെരാളികൾ ലതരാഴിൽ ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉൾലപലെ ഹരാജർ

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസർ മറരാൾ.

ഇതിൽ മ്രാക് ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസർ,പഞരായ്്തെ ലസഗകട്ടറി

എന്നിവർ ഒപു്യംസീെു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

4 െയെുകളിെു്യം മസർ മറരാളുകൾ പരിമശരാധിചു. ബി. ഡി. ഒ. യുലെ

ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെിൽ നിന്നുള്ള സീെു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു. എന്നരാൽ ഒപ് ലവച തീയതി

മരഖലപെു്തെിയതരായി കരാണരാൻ സരാധിചില. പരിമശരാധിച 3

െയെുകളുലെ മരാസർ മറരാളുകളിെു്യം

എ്യം ബുക് നമ്പമറരാ, മപജ് നമ്പമറരാ ഉണരായിരുന്നില. തിരു്തെെുകൾ

ഒന്നു്യം തലന്ന ഇലരായിരുന്നു. പണിയരായുധങ്ങളുലെ വരാെക, ഷരാർപണിങ്

െരാർജ് തുെങ്ങിയവർ മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു. ഒരു മസർ മറരാളിൽ

മമറിന്ലറ ഒപ് കരാണരാൻസരാധിചില.

11.തമഷർതമൻറ്പ്ബുക്പ്

ഗപവർ്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻപു്യം മശഷവു്യം അളവുകൾ

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷർലമൻറ് ബുക് .

ഇതിൽ ഗപവർ്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു ലതരാട്ടുമുൻപുള്ള അളവു്യം



മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് 4 ഗപവൃ്തെികൾകു്യം എ്യം ബുക് െഭരമരായിരുന്നു.

ഗപവൃ്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവുകളു്യം

മരഖലപെു്തെിയിട്ടില. ബനലപട്ട ഉമ്രരാ്സരുലെ ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു.

12.തമറീര്ധിയൽ -ക്ാദറഷൻഡീതറയ്ധിൽേ്പ്.

പരിമശരാധിച ഗപവർ്തെികൾലകരാന്നു്യം ഇത്ബരാധകമലരായിരുന്നു.

13.ദവജ്പ് ല്ധിസ്പ്

മവജ് െിസ് ലതരാഴിെരാളികൾ എഗത ്ിവസ്യം മജരാെി ലെയ്ു എന്നതിന്

അെിസരാനലപെു്തെി അവര്ക് നൽമകണ തുക, അതരായത് കൂെി,

ആയുധങ്ങൾക് ലകരാെുകുന്ന വരാെക, മൂർച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക

എന്നിവ എലരാ്യം കരാണിചു ലകരാണ് പണ്യം കകമരാറുന്നതിന് മവണി

തയരാറരാകുന്ന ഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകൾകു്യം മസർ മറരാളിന് ആനുപരാതിക്യം

ആയിട്ടുള്ളലവജ് െിസ് കരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.

14.ഫണ്പ് ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ

ലവജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികൾകു മവതന്യം നൽകുന്നതിനുള്ള

മരഖയരാണ് െണ് ഗെരാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.ഗപവർ്തെിയിൽ െിെവരായ മുഴുവൻ

തുകയു്യം ആർക് എമപരാൾ നൽകി എന്നതിന്ലറ അെിസരാന

വിവരങ്ങൾ മരഖലപെു്തെുന്ന െണ് ഗെരാൻസ്ഫർ എലരാ െയെിെു്യം

നിർബനമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

ഗപവർ്തെികളുലെ െയെിലെരാന്നു്യം െണ് ഗെരാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞില.

15.തമറീര്ധിയൽവ്പൗച്ചർ,ബ്ധിൽ

പരിമശരാധിച ഗപവർ്തെികൾലകരാന്നു്യം ഇത്ബരാധകമലരായിരുന്നു.

16.ദറായൽറ്ധി െല്്ധിയെ്ധിെുളതറേീെ്ധിെ്പ്തറ ദകാപ്ധി

പരിമശരാധിച 4െയെുകളിെു്യം മറരായൽറിബരാധകമരായിരുന്നില.



17.ദഫാദടാഗഗാഫ്പ് -3ഘടം

ഗപവർ്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്,ഗപവർ്തെി

നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാൾ,ഗപവർ്തെി പൂർ്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാൾ

തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകൾ െയെിൽ സൂകികണലമന്ന്

നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാൽ പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം മെരാമട്ടരാകൾ കരാണരാൻ

സരാധിചില

18.ഗപവർത്ധിപ്ലൂർതീകരണോക്ഷ്യപഗെം

ഗപവർ്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങൾ മരഖലപെു്തെി ഗപവർ്തെി

പൂർ്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാൾ juhപൂർ്തെീകരിചു എന്ന്

സരാകരലപെു്തെരാൻ ഉപകരികുന്ന ഒരു മരഖയരാണ് ക്യംപീഷൻ

സർട്ടിെികറ്അഥവരാപൂർ്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം പൂർ്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം

കരാണുവരാൻസരാധിചില

19.മസർ ദറാൾമ്ലൂദവതമെ്പ്റ്പ് സ്ധിപ്പ്

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം മസർ മറരാൾ മൂമവലമന്റ് സിപ്

ഉണരായിരുന്നില.

20.ജ്ധിദയാ റാഗ്പ്ഡ്പ് ദഫാദടാ

ഗപവർ്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ജിമയരാ െരാ്്

മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ജിമയരാ റരാഗ്ഡ്

മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെിൽ ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാർഷിക മരാസർ

സർകുെർപറയുന്നത്

എന്നരാൽ പരിമശരാധിച 4 െയെിെു്യം ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാൻ

സരാധിചില.

21.ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്ധിെ്പ്തറ ദകാപ്ധി

പരിമശരാധിച 4 ഗപവർ്തെികൾകു്യം മസരാഷരൽ ഓഡിറ് നെന്നതരായി

കലണ്തെരാൻസരാധിചില.

22.സേറ്പ്ഡയറ്ധി



പരിമശരാധിച് എലരാെയെുകളിെു്യംകസറ്ഡയറി

ഉൾലപെു്തെിയിരുന്നു. എന്നരാൽഅത് പൂർണമരായിരുന്നു.

െികിത്സരാലചെവ്സ്യംബനിചവിവരങ്ങൾ, വിജിെൻസ്ആൻഡ്

മമരാണിററി്യം്് കമിറി റിമപരാർട്്ടഎന്നിവ എന്നിവ

പൂരിപിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

പര്ധിദശാധെയ്പ്ക്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപവർത്ധികൾ

ഗക

മ.

െ

മ

ർ

വർക്പ് ദകാഡ്പ് ഗപവർത്ധിയു

തട ദപര്പ്

പദ്ധെ്ധി

ആരംഭം

പദ്ധെ്ധി

അവ

ോെം

എസ്ധിദമറ്പ്

െുക

യഥാർ

ത്ഥ

തേല

വ്പ്

1 1608003001/FP/3075

03

മുണകപരാെ്യം

കക മതരാെിലെ

അെിഞ്ഞുകൂെി

യഎകൽമണ്

നീക്യം ലെയ്

നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകരാൻ

28/11/18 01/01/19 55,942 48,780

2 1608003001/IF/35839

4

ലെറുകിെ

കർഷകരുലെ

തരിശ് ഭൂമി

കൃഷിക്

ഉപയുകമരാക

ൽ

02/01/19 11/03/19 1,38,891 98,915

3 1608003001/RC/2810

55

ഗപളയബരാധിത

ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളു

ലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം

04/03/19 30/03/19 44,487 36,585



4 1608003001/FP/3063

70

ലവള്ളലകട്്ട

ഒഴിവരാകുന്നതി

ന്

ഓവുെരാെുകളു

ലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം

18/03/19 21/03/19 40,950 35,230

ഗപ

വൃ

െ്പ്

െ്ധി

ക

ളു

തട

ഫ

ീീ

ൽഡ്പ് പര്ധിദശാധെയ്ധിതലകതണതലുകൾ

േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്പ്



ലതരാ

ഴിെു

റപ് പദ്ധതിയുലെസുതരാരരത ഉറപു വരു്തെുന്നതിനുള്ളഒരു ഉപരാധിയരാണ്

സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ്. പരാരഗ്രാെ് 25എ ലഷഡരൂൾവൺ

അനുസരിച് ഒരു ഗപകൃതിയുലെഅെിസരാനവിവരങ്ങൾസരാധരാരണ

ജനങ്ങൾകു്യം ്ുണമഭരാകരാകൾകു്യം മനസിെരാകുന്ന രീതിയിൽ

ഗപ്ർശിപിമകണത്അനിവരാരരമരാണ്.

ഈ മബരാർഡ്സരാപിമകണത്ഓമരരാ ഗപവൃ്തെിയുലെയു്യം

ആര്യംഭഘട്ട്തെിൽആണ്. വരകി്ത ഗപവർ്തെികൾക് 3000 രൂപയു്യം

ലപരാതു ഗപവർ്തെികൾക് 5000 രൂപയുമരാണ് പരമരാവധി നിർമരാണെിെവ്

എന്നരാണ് നിയമ്യം നിഷ്കർഷികുന്നത്. സി.ഐ.ബി.അെങ്ങുന്നഒരു

മെരാമട്ടരാെയെിൽ ഉൾലപെു്തെണലമന്ന് നിർബനമരാണ്.

ആലകയുള്ള 4 ഗപവർ്തെികളിൽ ഒലരണ്തെിന് മരാഗതമരാണ്സി.ഐ.

ബി. കരാണരാൻസരാധിചത്.

1) മുണകപാടംസകദതാട്ധിതലഅട്ധിഞുക്ലൂട്ധിയഎകല്മണ്പ്

െീകംതേയ്്പ് െീതരാഴുക്പ്േുഗമമാകാൻ( 1608003001/FP/307503)



ലമഷർലമന്ബുക് നമ്പർ : 31-18/19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 28-11-2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 01-01-2019

എസിമമറ് തുക : 55942

യഥരാർത്ഥെിെവ് : 48780

ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ : 180

കതണതലുകൾ, െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ:

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടി ലതളികൽ 1440 െതുരഗശ മീററു്യം

ലെളിമകരാരി മരാറൽ 420 കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 എ്യംബുക് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടി ലതളിയികൽ 1440 െതുരഗശ

മീററു്യം ലെളിവരാരി മരാറൽ 400 കരുബിക് മീററുമരാണ്.

 മറരാഡിലന ഒരു വശ്്തെെരാകുകൾനിര്തെിഅതിൽ ലെളി

മകരാരി ഇട്്ട,അത് ഉണങ്ങിയതിനുമശഷ്യം മലറരാരിെ്്തെ

ലകരാണുമപരായി നിമകപികുന്നു.ഈരീതിയിെരാണ്

വൃ്തെിയരാകിയലതന്നു ലതരാഴിെരാളികളിൽ നിന്ന്അറിയരാൻ

സരാധിചു.അതിെൂലെ പരിസരവരാസികൾക്ബുദ്ധിമുട്ടുണരാകരാലത

കൂെുതൽകരാരരകമമരായി ഗപവർ്തെിപൂർ്തെിയരാകരാൻ

ലതരാഴിെരാളികൾകഴിഞ്ഞു.

 ഗപവർ്തെിസെ്യംഅളന്നതിൽനിന്നുള്ളബരാധരത:

 എ്യംബുക് :

നീള്യം : 570.7 7 മീറർ

വീതി : 2 മീറർ

ആഴ്യം : 0.35 മീറർ

വരരാപ്്യം : 399.53 കരുബിക് മീറർ.

 ഗപവർ്തെിസെ്യംഅളന്നമപരാൾകിട്ടിയത് :



നീള്യം : 552.5 മീറർ

വീതി : 2 മീറർ

ആഴ്യം : 0.35 മീറർ

വരരാപ്്യം : 386.75 മീറർ

 12.78 കരുബിക് മീറർ ഗപവർ്തെികുറവിന് 1350 രൂപബരാധരത

കണകരാകലപെുന്നു.

( 12.78*105.69 = 1350/-)

2) തേറുക്ധിടകർഷകരുതടെര്ധിശു ഭ്ലൂമ്ധി കൃഷ്ധിക്പ്

ഉപയുക്തമാകൽ ( 1608003001/IF/358394 )

മ

ലെ

ഷ

ർ

മ

ലെന് ബുക് നമ്പർ : 40/2018-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 02-01-2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 11-03-2019



എസിമമറ് തുക : 1, 38, 891

യഥരാർത്ഥെിെവ് : 98, 915

ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ : 365

കതണതലുകൾ, െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ :

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടി ലതളിയികൽ 10118.92 െതുരഗശ

മീററു്യം മണ്ബെലപെു്തെൽ 1011.92 െതുരഗശ മീററുമരാണ്.

 എ്യംബുക് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടി ലതളിയികൽ 8905.76 െതുരഗശ

മീററു്യം മണ്ബെലപെു്തെൽ 5345 െതുരഗശ മീററു്യം ആണ്.

 ഗപവർ്തെിസെ്യംപരിമശരാധിചമപരാൾ ലവള്ള്യംകയറി കരാെുപിെിച

നിെയിെരായിരുന്നു. ഗപവർ്തെിസെ്്തെഒരു വീെ് പണിയു്യം

നെന്നുവരുന്നുണ്.

 24.5 മീറർ നീള്തെിെു്യം 35 മീറർവീതിയിെു്യം പുലുലവട്ടി ലതളിച

സെ്യം മരാഗതമരാണ്അളലവെുകരാൻകഴിഞ്ഞത്.

 ലപരാകരാളി കൃഷികുമവണിയരാണ്തരിശുനിെ്യം ഒരുകിയലതന്ന്

ലെക്ികൽസരാങ്കൻ മകരാപിലെ പദ്ധതിയുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങളിൽ

ഉണ്.എന്നരാൽ മറ് പചകറികൃഷികൾആണ്അവിലെ ലെയ്ത്

എന്ന്അറിയരാൻകഴിഞ്ഞു.

 ഗപവൃ്തെി നെന്നിട്ടുള്ളതരായിസമീപവരാസികൾനിന്ന്

മനസിെരാകരാൻസരാധിചു.

 ഗപവർ്തെിസെ്്തെവയ്മകണസിറിസൺഇൻെർമമഷൻ

മബരാർഡ് ലതരാഴിെരാളികളിൽ ഒരരാളരായ റ്യംെ മജീ്ിന്ലറ വീട്ടിൽ

കരാണരാൻസരാധിചു.

 കൃഷി ലെയ് ഭൂമിഅഷറെ്എന്നആളുലെആണ്എന്ന്

സമീപവരാസികളിൽനിന്നു്യം മനസിെരാകരാൻകഴിഞ്ഞു. പമക

ഉെമസൻലതരാഴിൽകരാർഡ്എെു്തെിട്ടില.

 മുന്നൂമറരാള്യം ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾആവശരമരായി വന്നഈ

ഗപവൃ്തെിയിെൂലെസമൂഹ്തെിൽയരാലതരാരുവിധ ഗപമയരാജനവു്യം

ഉണരായിട്ടില. കരാരണലമലനന്നരാൽ ഗപവൃ്തെിയിെൂലെ കൃഷി

മയരാ്രമരാകിയസെ്യംനിെവിൽ ഉപമയരാ്ശൂനരമരായി

കിെകുകയരാണ്.അതിനരാൽതലന്നസമൂഹികനഷമരായി ഇതിലന

കണകരാകരാ്യം.



3) ഗപളയബാധ്ധിെ ഗപദേശങ്ങള്ധിതലവഴ്ധിദയാരങ്ങളുതട

പുെരുദ്ധാരണം

( 1608003001/RC/281055 )

എ്യംബുക് നമ്പർ : RC/281055

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 04-03-2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 30-03-2019

എസിമമറ് തുക : 44, 487

യഥരാർത്ഥെിെവ് : 36, 585

ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ : 105

കതണതലുകൾ, െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ:

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം പുലുലവട്ടി ലതളിയികൽ 4750 െതുരഗശ

മീററു്യംഎർ്്തെവർക് 499. 7 െതുരഗശ മീററുമരാണ്.

 എ്യംബുക് ഗപകരാര്യം പുലുലവട്ടി ലതളിയികൽ 4750 െതുരഗശ

മീററു്യംഎർ്്തെവർക് 418.14 െതുരഗശ മീററുമരാണ്.

 സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡിനുമവണി 5000 രൂപ

അനുവ്ിചിട്ടുലണങിെു്യം ഗപവൃ്തെിസെ്്തെകരാണരാൻ

സരാധിചില.

 അളവുകൾഎെു്തെമപരാൾ മഞ്ഞുമൽകവെ മുതൽഅൽ -

െറൂഖ് സ്കൂൾ വലര 701 മീറർ മറരാഡിന് ഇരുവശവു്യം, 125 മീറർ

കണ്യംകുള്യം വലര ഒരു വശവു്യം പുല് ലവട്ടി ലതളിയികെു്യംഎർ്്തെ

വർകു്യം നെന്നിട്ടുണ്.ആലക 3815 െതുരഗശ മീറർ പുലു ലവട്ടെു്യം,

402 െതുരഗശമീറർഎർ്്തെ വർകു്യം നെന്നിട്ടുണ്. എ്യംബുകിൽ

നിന്നു്യം ലെറിയഅളവിൽപുലു ലവട്ടി ലതളിച് ഗപവർ്തെിയിൽ

വരതരരാസ്യംകരാണരാൻസരാധിചു.അങ്ങലനയരാലണങിൽ 933

െതുരഗശമീറർവരതരരാസ്തെിൽഒരു െതുരഗശ മീററിന് 4.5 രൂപ വച്

4199 രൂപബരാധരതകണകരാകരാ്യം.

4) തവളതകട്പ് ഒഴ്ധിവാകുനെ്ധിെുഓവുോലുകളുതട

പുെരുദ്ധാരണം

( 1608003001/FP/306370 )



എ്യംബുക് നമ്പർ : 79/2018-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 18-03-2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 21-03-2019

എസിമമറ് തുക : 40, 950/-

യഥരാർത്ഥെിെവ് : 35, 230/-

ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ : 130

കതണതലുകൾ, െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ:

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടിലതളിയികൽ 950 െതുരഗശ

മീററു്യം മരാെിനര്യം മകരാരി മരാറൽ 299.25 കരൂബിക് മീററുമരാണ്. എ്യം

ബുകിൽകരാെുലവട്ടി ലതളിയികൽ 930.98 െതുരഗശ മീററു്യം

ലെളി മകരാരിമരാറൽ 293. 26 കരൂബിക് മീററു്യം

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 ഗപവൃ്തെിസെഅളലവെുപിൽകരാെുലവട്ടി

ലതളിയികുവരാനുള്ളതരായി ഒന്നു്യം കണില.

 ലെളി മകരാരിമരാറരാൻ ലവറു്യം 17 കരുബിക് മീറർ മരാഗതമരാണ്

ഉണരായിരുന്നത്.

 എസിമമറ് ഗപകരാരമുള്ള ഗപവൃ്തെി നെന്നിട്ടുള്ളതരായി കണില.

 ഗപവർ്തെിസെ്യംനരാെരാ്യം വരാർഡിൽആലണങിെു്യം മജരാെി

ലെയ്ിരികുന്നത് പ്തെരാ്യംവരാർഡിലെ ലതരാഴിെരാളികളരാലണന്ന്

മസർ മറരാളിൽ നിന്നു്യം വരകമരായി. ഇമതകുറിച്

പഞരായ്തെിൽഅമന്വഷിചമപരാൾപ്തെരാ്യംവരാർഡിലെ

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഗപവർ്തെി ്ിനങ്ങൾപൂർണമരാകരാൻ

അവലരലകരാണ്നരാെരാ്യം വരാർഡിൽ ഗപവർ്തെി ലെയിപിചുഎന്ന്

മറുപെി െഭിചു.

 കസറ്ഡയറിയിൽ ഒപിട്ടിരികുന്നത് നരാെരാ്യം വരാർഡിലെ

ലതരാഴിെരാളികളരാണ്.

 ഗപവൃ്തെിആര്യംഭ മീറി്യം്് നെ്തെിയതരായി ലമമ്പർ ( നരാെരാ്യം

വരാർഡ് ) സരാകരലപെു്തെിയിട്ടുണ്.

 െീൽഡ് പരിമശരാധനയിൽകൂലെ വന്നപ്തെരാ്യംവരാർഡിലെ

മമഘ്നതങ്ങൾലെയ് ഗപവർ്തെിസെ്യംഎവിലെ മുതൽ

എവിലെ വലരയരാണ്എന്ന് കൃതരമരായിഅറിയില 38 മപർ മെർന്ന്



നരാെു്ിവസ്യം 930 െതുരഗശ മീററിൽ ലെയ് ഗപവൃ്തെിയരാലണന്ന്

മരഖകളിൽനിന്ന് വരകമരാണ്.

 എ്യംബുകിൽ മരഖലപെു്തെിയ 930 െതുരഗശ മീറർ

ഗപവർ്തെിയിൽ 63 െതുരഗശ മീറർ മരാഗതമരാണ് തങ്ങൾ

രണു്ിവസ്യം ലെയ്ലതന്നു്യംബരാകി രണ് ്ിവസ്യം പ്തെരാ്യം

വരാർഡിൽആണ്ലെയ്ലതന്നു്യം മമറ് രരാ്ിണി

സരാകരലപെു്തെി.

 അളവുകൾഒന്നു്യം കൃതരമരായി െഭികരാ്തെസരാഹെരര്തെിൽ

ഗപവർ്തെിനെമന്നരാ ഇലമയരാഎന്നതിലനകുറിച് നിെവിൽ

സ്യംശയ്യം നിെനിൽകുന്നു.അമന്വഷിചമപരാൾ

സമീപവരാസികൾക് ഒന്നു്യം ഇങ്ങലനഒരു ഗപവർ്തെിനെന്നതരായി

ഓർല്തെെുകരാൻസരാധികുന്നില.

രജ്ധിസറുകളുതട പര്ധിദശാധെ

പഞരായ്തെുകൾസൂകിമകണ7 രജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന

വിവരങ്ങൾെുവലെ മെർകുന്നു.

1) തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ്വ്ധിെരണരജ്ധിസർ

 2018 -19 ലെ രജിസർആണ്പരിമശരാധിചത്. വളലര നല രീതിയിൽ

തലന്നഈരജിസർസൂകിചിട്ടുണ്.

 എലരാവരാർഡിൽനിന്നു്യം ലതരാഴിൽകരാർഡ്എെു്തെവരുലെ

വിശ്രാ്യംശങ്ങൾഎഴുതിസൂകിചിട്ടുണ്.

 32 മപർക് ലതരാഴിൽനൽകിയതരായി കരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.

2) അദലാദകഷൻഓഫ്പ്വർക്പ്, തപയ്പ്തമെ്പ്റ്പ്ഓഫ്പ് തവയ്ജേ്പ്

ആൻഡ്പ്ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദഫാർവർക്പ്

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം നൽകിയ ഗപവർ്തെികൾ, അതിൽ

െഭിച മവതന്തെിന്ലറവിശ്രാ്യംശങ്ങൾ, കൂെരാലതഅവർ

ആവശരലപട്ട ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾഎന്നിവയുലെ വിവരങ്ങളരാണ്ഈ

രജിസറിൽ സൂകിമകണത്.

 മസർ മറരാൾ സഹിത്യം ഒരു ലതരാഴിെരാളികളുലെയു്യം വിവരങ്ങൾ

ഗപിന്റ് ലെയ്് വചിട്ടുണരായിരുന്നു.

3) വർക്പ് രജ്ധിസർ



 2019 20സരാമ്പ്തെികവർഷ്യം ലെമയണ ഗപവർ്തെികൾ ഗപിന്റ്

എെു്തെുസൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

 വരാർ്തെതിരിച് ഗപവർ്തെികൾ മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്.

4) തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ

 ലമറീരിയൽ ഉപമയരാ്ിച് ലെയുന്ന ഗപവർ്തെികളുലെ

വിശ്രാ്യംശങ്ങളരാണ്ഈരജിസറിൽ ഉണരാമകണത്.

 എലരാവരാർഡിൽനിന്നു്യം ഉള്ള ഗപവർ്തെികൾ ഗപിന്റ് എെു്തെു

സൂകിചിട്ടുണ്.

 നരാെരാ്യം വരാർഡിലെ ഗപവൃ്തെികൾഒന്നു്യം കരാണരാൻസരാധിചില.

5) പരാെ്ധി രജ്ധിസർ

 ഓമരരാവരാർഡിൽനിന്നു്യം െഭികുന്നപരരാതികൾഎഴുതി

സൂകിമകണരജിസർആണ്പരരാതി രജിസർ.അമതരാലെരാപ്യം

തലന്നആപരരാതികൾതീർപരാകി മരഖകളു്യംഅതിമനരാലെരാപ്യം

സൂകിമകണതരാണ്.

 പരരാതി ലവച് കരാണരാൻസരാധിചില.

6) ഗഗാമേഭാ രജ്ധിസർ

 ലതരാഴിെുറപിന് മരാഗതമരായി ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ രജിസർ

പഞരായ്തെിൽസൂകിമകണതരാണ്. 160 മപജുള്ള ഗ്രാമസഭ

രജിസർകരാണരാൻസരാധിചു.

 2016 മുതെുള്ളമിനിറ്സ് കരാണരാൻസരാധിചു.

 2019- 20 ലെ മെബർബജറ്,ആകൻപരാൻ മീറിങ്ങിന്ലറ മിനിട്്

എന്നിവയു്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്.

7) ഫ്ധിക്സഡ്പ്അേറ്പ് രജ്ധിസർ

 പഞരായ്തെിൽ ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി

രജിസർ.

 ആസ്ി രജിസർകരാണരാൻസരാധിചില.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായ്ധിേംോര്ധിച്ചുകതണത്ധിയകാര്യങ്ങൾ

തൊഴ്ധില്ധിെു ദവണ്ധിയുളഅദപക്ഷ

ലതരാഴിെിനരായുള്ള അമപക മമറിന്ലറ കകവശ്യം എലരാവരു്യം



കൂെി നൽകുകയരാണ് ലെയരാറുള്ളലതന്നു ലതരാഴിെരാളികളിൽ നിന്ന്

അറിയുവരാൻസരാധിചു.

അപകടം

ലതരാഴിെിൽ ഏർലപട്ടിരികുന്നയരാൾക് ഗപവർ്തെി ലെയുന്ന

മവളയിമെരാ, ഗപവർ്തെി അപകെങ്ങളരാൽ പരുക് പറുകയരാലണങിൽ

ലതരാഴിെരാളികൾക്ആവശരമരായി വരുന്ന കവ്രെികിത്സ സൗജനരമരായ

െഭികുന്നതിനുഅവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്. പരികുപറിയ

ലതരാഴിെരാളിലയ ആശുപഗതിയിൽ ഗപമവശിമകണി വരുമമ്പരാൾ തരാമസ്യം,

െികിത്സ, മരുന്നുകൾ, പകുതിയിൽ കുറയരാ്തെ മവതന്യം

എന്നിവയുൾലപലെയുള്ള ആശുപഗതി െികിത്സ നൽമകണതരാണ്.

ലതരാഴിൽ ഏർലപട്ടിരികുന്നയരാൾക് ഗപവർ്തെിയിൽ

ഏർലപട്ടിരികുമമ്പരാമഴരാ ഗപവർ്തെി മൂെമമരാ ഉണരാകുന്ന അപകെങ്ങളിൽ

നിന്ന് മരണമമരാ സിരമരായ കവകെരമമരാ സ്യംഭവികുമമ്പരാൾ,

ലതരാഴിെരാളിമകരാ നിയമഗപകരാരമുള്ള അനനരരാവശികൾമകരാ

സന്ദർഭമനുസരിെ് മകന്ദ സർകരാർ വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ള

എൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നൽമകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങിൽ അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയിൽ

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയിൽ ബിലുകൾ

കൃതരമരായ് ഹരാജരരാമകണതുമരാണ്.

അവകരാശങ്ങലളകുറിച് ലതരാഴിെരാളികൾക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില. ഇതിലനകുറിചു വരകമരായി പറഞ്ഞു

ലകരാെു്തെു.ഗപവർ്തെി സെ്്തെ ഇമത വലര അപകെങ്ങൾ ഒന്നു്യം

നെന്നിട്ടിലലന്നു്യം ആവശരമരായ സുരക മരാന്ണ്ഡങ്ങൾ ഗപവർ്തെി

സെ്്തെസ്വീകരികരാറുലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികൾപറഞ്ഞു.

ക്ലൂല്ധി

മഹരാതരാ ്രാനി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് ഗപകരാര്യം നിയമ്യം വകുപ് 6 (1

),1984 ലെ മിനിമ്യം കൂെി നിയമ്തെിൽ അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന്

കരാരണവശരാെു്യം മകഗന്ദ സർകരാരിന് ഈ ആക്ിലന ആവശര്തെിനരായി

കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച വിജരാപന്യം ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ

കൂെി നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ

കരാെരാകരാെങ്ങളിൽ പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു കരാരണവശരാെു്യം

ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയിൽ കുറയരാൻ പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മിസർ മറരാൾ

മ്രാസ് ലെയ് 15 ്ിവസി്തെിനുള്ളിൽ കൂെി െഭികരാൻ ഏത്

ലതരാഴിെരാളികു്യംഅവകരാശ്യം ഉണ്.



നിെവിൽ ഈ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 66 ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങളരാണ്

െഭിചിട്ടുള്ളത്.ഈ വർഷല്തെ കൂെി െഭിചിട്ടില .കവകിയരാണ് കൂെി

െഭികരാറുള്ളലതന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികൾവരകമരാകി.

ഫസ്പ്എയ്ഡ്പ് ദബാക്സ്പ്

ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകൾ പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം

െഭരമരാകുന്നില. അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികൾ ആവശരമരായ മരുന്നുകൾ

സ്വയ്യം സ്യംഘെിപികുകമയരാ പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ

ലെയുന്നു.പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം ഇതിനു മവണിയുള്ള സഹരായലമരാന്നു്യം

ഇമപരാൾ ലെഭികുന്നില .

തപാെുെ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

 ലതരാഴിെരാളികൾക് ലതരാഴിൽകൃതരസമയ്്തെെഭികുന്നുണ്.

കൂെിയുലെ കരാരര്തെിെു്യം തർകങ്ങൾഇല.

 കഴിഞ്ഞസരാമ്പ്തെികവർഷ്യം 150 ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾെഭിചു

എന്നത് ഗപശ്യംസനീയമരാണ്.

 ലതരാഴിൽനൽകുന്നനെപെിഗകമങ്ങൾകരാരരകമമരായി

ഗപവർ്തെികുന്നുണ്.അമതരാലെരാപ്യം തലന്നഈ ഗപവർ്തെി ലകരാണ്

സമൂഹ്തെിന് തുെർചയരായ ്ുണ്യം െഭികുന്നുണ്എന്നതുകൂെി

അധികൃതർ ഉറപു വരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവർ്തെികളു്യംആയിബനലപട്ടെയെുകളിൽകുറച്അധിക്യം

വിവരങ്ങൾകരാണുവരാൻസരാധിചില.( ഡിമരാൻഡ് മെരാ്യം,

ഗപവർ്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ്, ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ്, ലെക് െിസ്)

 അളവുകൾഎ്യംബുകിൽകൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുന്ന

കരാരര്തെിൽഅധികൃതർകുറചുകൂെി ഗശദ്ധ ലകരാെുകണ്യം.

ബരാധരതകൾവരരാതിരികരാൻകൃതരമരായഅളവുകൾ

സഹരായകമരാകു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികൾക് ലെമയണ ഗപവൃ്തെിയുലെഅളവുകലള

കുറിച് വരകതഉണരാകി ലകരാെുമകണത് ഉമ്രരാ്സരുലെ

െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി രജിസർസൂകികണ്യം. പരരാതികൾആർകു്യം

എതിരലലന്നു്യം കരാരരങ്ങൾസുതരാരരമരായി നെ്തെിലകരാണു

മപരാകുവരാൻ ഉള്ളഒരു ഉപരാധിയരാണ്എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികൾ



മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

െ്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 ലതരാഴിെരാളികൾക്െികിത്സരാസൗകരരങ്ങൾെഭരമരാകുന്നതിനു്യം

യരാഗതരാകൂെി, ഷരാർപണിങ് െരാർജ് നൽകുന്നതിെു്യം ഉമ്രരാ്സർ

ഗശദ്ധലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങൾലതരാഴിെരാളികൾപിരിലവെു്്തെവരാങ്ങുന്ന

രീതിയിൽ മരാറ്യം വരണ്യം.

 ഒരു ജനകീയഎസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികൾക്

ലെമയണ ഗപവർ്തെിയുലെഅളവുകൾ മബരാധരലപെു്തെുകയു്യം

ലെയ്രാൽഅനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ

മജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികൾസുരകരാസരാമഗ്ികൾ ഉപമയരാ്ികണ്യംഎന്ന്

നിർമ്ദേശികുന്നു.

 മസർ മറരാളിെു്യംഎ്യംബുകിെു്യം ഉമ്രരാ്സർഒപിലനരാപ്യം

തീയതി കൂെി മരഖലപെു്തെണ്യം.

 തരിശു ഭൂമികൾവൃ്തെിയരാകികൃഷി നെകുന്നുഎന്ന്

ഉറപുവരു്തെുക. ലവള്ളലകട്ടുള്ള ഗപമ്ശങ്ങൾ ഗപവർ്തെിയിൽ

നിന്നു്യം ഒഴിവരാകുക.

 ഗപവർ്തെികു്യം മുൻപു്യം ഗപവർ്തെിനെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവർ്തെികു

മശഷവുമുള്ള മെരാമട്ടരാലയെു്്തെസൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

 സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡുകൾകൃതരമരായ ഗപവർ്തെി

സെങ്ങളിൽസരാപികുക.

 ലതരാഴിൽകരാർഡ്എനിനരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ

കുറിചു്യം ലപരാതുജനങ്ങൾക്ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത്

വളലരനലകരാരരമരാണ്.

ദേരാെല്ലൂർ ഗഗാമപഞായത്പ്, വാർഡ്പ് 4

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭ മ്ധിെുട്സ്പ്

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ, മെരരാനലൂർ പഞരായ്തെിലെ, നരാെരാ്യം

വരാർഡിലെ മസരാഷരൽഓഡിറ്സഭ 2019 നവ്യംബർ മരാസ്യം മൂന്നരാ്യം തീയതി



രണുമണിക് ്വൺലമന്റ് എൽപിസ്കൂൾ, മെരരാനലൂർവച്

ഗപരാർത്ഥനമയരാലെആര്യംഭിചു. നരാെരാ്യം വരാർഡ് ലമമ്പർഅൻസരാർവി.ബി.,

മുൻ ഗപസിഡന്റ് വിജയെക്മി, എ.ഡി. എസ്. ഗപവർ്തെകർ,

ലറസിഡൻസ്അമസരാസിമയഷൻ ഭരാരവരാഹികൾ, കുെു്യംബഗശീ

അ്യം്ങ്ങൾ,അ്യം്ൻവരാെി െീചർ , ലപരാതുഗപവർ്തെകർ,ബിആർപി ധനര,

മറ് വിആർപി മരാർ ഉൾലപലെ 23 മപര് ഗ്രാമസഭയിൽപലങെു്തെു. വി

ആർപി ജിെീനഎലരാവർകു്യം സ്വരാ്ത്യം പറഞ്ഞു.അധരകയരായി

ലതരാഴിെരാളികളിൽനിന്നു്യംബീവിഅബുൽഖരാ്റിലന ലതരലഞ്ഞെു്തെു.

ലതരലഞ്ഞെു്തെതിൽ സമനരാഷമുലണന്ന്ബീവി അബുൽഖരാ്ർ

പറഞ്ഞു. വിആർപിആതിര മസരാഷരൽഓഡിറിന്ലറ ഗപതിജ

ലെരാലിലകരാെു്തെു.ആശ്യംസഅർപികുന്നതിനരായി നരാെരാ്യം വരാർഡ്

ലമമ്പറിലന കണിചു. നിെവിൽആ്രമരായരാണ് ഇ്തെര്തെിലെരാരു

ഗ്രാമസഭരാ നെ്തെുന്നലതന്നു്യം മ്രാക്ഓെീസിൽനിന്നു്യം

ആനുകൂെരങ്ങൾെഭികുന്നിലലന്നു്യം ലമമ്പർപറഞ്ഞു. .

മശഷ്യംബിആർപി ധനര വിഷയരാവതരണ്തെിമെക് ഗപമവശിചു.

മസരാഷരൽഓഡിറ്എനരാലണന്നു്യംഅത് മറു ഗ്രാമസഭകളിൽനിന്നു്യം

എങ്ങലന മവറിട്ടു നിൽകുന്നുഎന്നു്യം മസരാഷരൽഓഡിറ് ഗപഗകിയ

എങ്ങലനയരാലണന്നു്യം വിശ്മരാകി. തുെർന്ന് വിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ

ആതിര ലക.ആർ. റിമപരാർട്്ടഅവതരിപിചു. ഏലതലരാ്യം രീതിയിെുള്ള

പരിമശരാധനകളരാണ് നെ്തെിയലതന്ന് വിശ്മരാകി.ആ്രമരായി തീയുലെ

െയൽപരിമശരാധനയിൽകലണ്തെിയകരാരരങ്ങളരാണ്വരകമരാകിയത്.

മരാസർസർകുെർ ഗപകരാര്യംെയെിൽ ഉണരായിരിമകണ22 മരഖകൾ

എലനലരാമരാലണന്നു്യം,അവയിൽഏലതരാലകപരിമശരാധിച

െയെുകളിൽ കരാണരാൻസരാധിചുഎന്നു്യം വിശ്ീകരിചു. തുെർന്ന്

ഗപവൃ്തെിഅളവുകളുലെ െുരുകിയുള്ളവിശ്ീകരണവു്യംബരാധരതയു്യം

അവതരിപിചു.

1) മുണ്ടകപ്പാടംകകത്്പാട്ടിലെഅട്ടിഞുകൂട്ടിയഎക്കല്മണ്ണ്

നീക്കംലെയ്്ണ് നീലെ്പാഴുക്ക്ണ്സുഗമമ്പാക്ക്പാൻ( 1608003001/FP/307503)

2) ലെറുക്ടിട കർഷകെുലട തെ്ടിശു ഭൂമ്ടി കൃഷ്ടിക്ക്ണ് ഉപയുക്തമ്പാക്കൽ

( 1608003001/IF/358394 )



3) പപളയബ്പാധ്ടിത പപതേശങ്ങള്ടിലെവഴ്ടിതയ്പാെങ്ങളുലട പുനെുദ്പാെണം

( 1608003001/RC/281055 )

4) ലവള്ളലക്കട്ണ് ഒഴ്ടിവ്പാക്കുന്നത്ടിനുഓവുെ്പാെുകളുലട പുനെുദ്പാെണം

( 1608003001/FP/306370 )

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകളിെു്യം കവർമപജ്, ആകൻ പരാനിന്ലറ

മകരാപി, എസിമമറ് മകരാപി, സരാമങതികഅനുമതി, ഭരണരാനുമതി, മസർ

മറരാൾ, ലമഷർലമന്റ് ബുക്, മവജ് െിസ്,കസറ്ഡയറിഎന്നിവകരാണരാൻ

സരാധിചു. കസറ് ഡയറിയിൽ പൂർണമരായ വിവരങ്ങൾ ഉണരായിരുന്നില.

ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെിൽ

സമർപികുന്ന ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള അമപക ഓമരരാ െയെിെു്യം

ഉണരാമകണതരാണ്. ഡിമരാൻഡ് മെരാ്യം (ലതരാഴിെിന് മവണിയുള്ള

അമപക) ഒരുെയെിെു്യം കരാണരാൻസരാധിചില.അതുമപരാലെ ഗപവൃ്തെി

അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വർക് അമെരാമകഷൻ മെരാ്യം െയെുകളിൽ

ഒന്നു്യം കരാണരാൻ സരാധിചില. മസർ മറരാളുകളിൽ അധിക്യം ലവട്ടി

തിരു്തെെുകൾ ഒന്നുമില. മസർ മറരാളുകളിൽ ഷരാർപനിങ് െരാർജ്,

ഗെരാവെി്യം്് അെവൻസ് എന്നിവ മരഖലപെു്തെി കണില. ഗപവർ്തെികു

െിെവരായ തുക ആർലകരാലക എമപരാൾ നൽകി എന്നതിന്ലറ

മരഖയരായ െണ് ഗെരാൻസ്ഫർ ഓർഡർ െയെുകളിൽ

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില. ഗപവൃ്തെിയുലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള

മെരാമട്ടരാ, ജിമയരാ റരാഗ്് മെരാമട്ടരാഎന്നിവ ഉൾലപെു്തെിയിരുന്നില.

തുെർന്ന് വി.ആർ. പി. ജിെീന ജി. മമമനരാൻഅവകരാശങ്ങളുലെ

വിശ്ീകരണവു്യം െർചയു്യം നെ്തെി.അവകരാശങ്ങളുലെ െർചയിൽ

ഉയർന്നു വന്നഅഭിഗപരായങ്ങൾ:

 ലതരാഴിൽ കരാർഡിന് അമപകിച് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ തലന്ന

ലതരാഴിൽ കരാർഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്. ലപരാതുവരായി പറഞ്ഞ

അഭിഗപരായ്യം ലതരാഴിൽ കരാർഡിനുള്ള മെരാമട്ടരാ അവർ സ്വനമരായി

പണ്യം മുെകിഎെുമകണിവരുന്നുലവന്നതരാണ്.

 െസ് എയ്് മബരാക്് പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം െഭരമരായിട്ടില എന്ന

ലതരാഴിെരാളികളിൽ ഒരരാൾ പറഞ്ഞു പണിയരായുധങ്ങൾ

ലതരാഴിെരാളികൾ പിരിവ് ഇട്ടരാണ് വരാങ്ങിയത്. ആയുധങ്ങളുലെ

വരാെകയുലെ ലറസിപ്റ് പഞരായ്തെിൽ ലകരാെുകുമമ്പരാൾ പണ്യം

െഭരമരാകരാറുലണന്നു്യംഎ ഡി. ഇ. ഒ. മിറരാജ് പറഞ്ഞു.



 ലതരാഴിെരാളികൾക് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ കൂെി

െഭികുന്നുലവന്ന് ലതരാഴിെരാളികൾ പറഞ്ഞുലവങിെു്യം

മൂന്നുമരാസമരായി കൂെി െഭികരാൻ കവകുന്നു എന്ന് എ. ഡി. ഇ. ഒ.

വരകമരാകി തങ്ങൾക് െഭികുന്ന കുറിച് ലതരാഴിെരാളികളു്യം

അമപരാൾ മബരാധവരാന്മരാരരായി.

 ലതരാഴിെരാളികൾക്ബൂട്്ടസു്യം കയുറയു്യം ഉലണങിെു്യംഅവർഅത്

കരാരരകമമരായി ഉപമയരാ്ികുന്നില.

 ഏലറെുമകണ ഗപവർ്തെികൾ ആസൂഗതണ്യം ലെയുവരാനുള്ള

അവകരാശ്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭരമരാകരാറുലണന്ന് അവർ

പറഞ്ഞു.

 തരാമസസെ്തെിന് 5 കിമെരാമീറർ ഉള്ളിൽ തലന്നയരാണ്

ലതരാഴിെരാളികൾക് ലതരാഴിൽെഭികുന്നത്.

അെു്തെതരായി റിമപരാർട്ടിലെ സ്യംശയങ്ങൾകുള്ള നിർവ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സരുലെ മറുപെി ലസകൻ ആയിരുന്നു. മുൻ

ഓവർസിയർ, മറ് ഉമ്രരാ്സർ എന്നിവലര വിളിചിരുലന്നങിെു്യം

എ.ഡി. ഇ. ഒ. മിറരാജ് മരാഗതമരാണ് ഗ്രാമസഭയിൽപലങെു്തെത്.

'ലെറുകിെ കർഷകരുലെ തരിശു ഭൂമി കൃഷിക്

ഉപയുകമരാകൽ ( 1608003001/IF/358394 ) എന്ന ഗപവൃ്തെി

നെന്നുലവങിെു്യം ലപരാകരാളി കൃഷിക് ഉപമയരാ്ിമകണ തരിശുനിെ്യം

ഇമപരാൾ ഉപമയരാ്ശൂനരമരായ അവസയിെരാണ്. അവിലെ ലെയ് ത്

പചകറി കൃഷി ആയിരുലന്നന്നു്യം െർചയിൽ വരകമരായി.

ഇ്തെര്തെിൽ സരാമൂഹര നഷമുണരാകുന്ന ഗപവർ്തെികൾ തുെർന്ന്

ഉണരാകരാലത മനരാകരാ്യംഎന്ന്എ.ഡി. ഇ.ഒ., ലമമ്പർഎന്നിവർപറഞ്ഞു.

പിലന്ന െർചയിൽവന്നത് ' ലവള്ളലകട്്ട ഒഴിവരാകുന്നതിനു

ഓവുെരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം ' ( 1608003001/FP/306370 ) എന്ന

ഗപവൃ്തെിയരാണ്. ഗപവർ്തെി ലെയ്ത് പ്തെരാ്യം വരാർഡിലെ

ലതരാഴിെരാളികളരാണ്ഈ ഗപവർ്തെി നെന്ന സെ്യം പ്തെരാ്യം വരാർഡ് ലമമ്പർ

ഗശീമതി രരാ്ിണിക് കൃതരമരായി കരാണിചു തരരാനു്യം എെുകരാനു്യം

കഴിഞ്ഞില നെന്ന സമയ്്തെ ഓവർസിയർ വിശ്രാ്യംശങ്ങൾ മരഖരാമൂെ്യം

വിശ്ീകരണ്യം തരു്യം എന്ന് വരകമരാകി.ഡിമരാൻഡ് മെരാ്യം, വർക്

അലെരാമകഷൻ മെരാ്യം എന്നിവ െയൽ ഇനിമുതൽ ഉൾലപെു്തെരാലമന്ന്

മിഅ്റരാജ് വിശ്ീകരണ്യംനൽകി.

ഇങ്ങലനയുള്ള വരാ്ഗപതിവരാ്ങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നമപരാൾ ബി. ആർ.



പി. ധനര എസ്. നരായർ, റസിഡൻസ് അമസരാസിമയഷൻ ഭരാരവരാഹി ലക

പൗമെരാസ്, മുൻ ഗപസിഡണ് ഗശീമതി വിജയെക്മി എന്നിവർ നരാെരാ്യം

വരാർഡിൽ ഒരു ജരാഗ്ത കമിറി മവണലമന്ന നിർമ്ദേശ്യം പറഞ്ഞു. എലരാ

ഭരാ്്തെുനിന്നു്യം ഓമരരാ ഗപതിനിധികലള വി. എ്യം. സി. കമിറിയിൽ

ഉൾലപെു്തെരാ്യം എന്ന് ഉറപുനൽകി. ഗപമ്ശല്തെ ഒരു വർക് ലതരാഴിെുറപ്

പദ്ധതിയിെുൾലപെു്തെി ലെയ്ു തരുമമരാ എന്ന ഒരു കുെു്യംബഗശീ

ഗപവർ്തെക മെരാ്ിചു. അതിലന കുറിച് ആമെരാെികരാ്യം എന്ന് ലമമ്പർ,

എ.ഡി. ഇ. ഒ. എന്നിവർപറഞ്ഞു.

മശഷ്യം വി. ആർ. പി. ജിെീന ലപരാതു നിരീകണങ്ങളു്യം

നിർമ്ദേശങ്ങളു്യം വരായിചു. ലമമ്പർ അൻസരാർ വി.ബി. ഇങ്ങലനലയരാരു

ഓഡിറ് നെന്നത് വളലര നല കരാരരമരാലണന്നു്യം ഇതിലന

മഗപരാത്സരാഹിപികുന്നു എന്നു്യം പറഞ്ഞു. അതിനുമശഷ്യം ബി ആർ പി

ധനര െർച ഒന്നുകൂെി മഗകരാഡീകരിചു. റിമപരാർട്്ട ഗ്രാമസഭയിൽ

അദ്ധരകയുലെ സരാന്നിധര്തെിൽ കകയെിചു പരാസരാകി. അധരക

എലരാവർകു്യം നന്ദി ഗപകരാശിപിചു. മ്ശീയ ്രാനമ്തെരാെുകൂെി 4. 15ന്

ഗ്രാമസഭപിരിഞ്ഞു.

തപാെുെ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

 ലതരാഴിെരാളികൾക് ലതരാഴിൽ കൃതരസമയ്്തെ െഭികുന്നുണ്.

കൂെിയുലെ കരാരര്തെിെു്യം തർകങ്ങൾഇല.

 കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വർഷ്യം 150 ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ െഭിചു

എന്നത് ഗപശ്യംസനീയമരാണ്.

 ലതരാഴിൽ നൽകുന്ന നെപെിഗകമങ്ങൾ കരാരരകമമരായി

ഗപവർ്തെികുന്നുണ്. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവർ്തെി ലകരാണ്

സമൂഹ്തെിന് തുെർചയരായ ്ുണ്യം െഭികുന്നുണ് എന്നതുകൂെി

അധികൃതർ ഉറപു വരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവർ്തെികളു്യം ആയി ബനലപട്ട െയെുകളിൽ കുറച് അധിക്യം

വിവരങ്ങൾ കരാണുവരാൻ സരാധിചില.( ഡിമരാൻഡ് മെരാ്യം,

ഗപവർ്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ്, ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ്, ലെക് െിസ്)

 അളവുകൾ എ്യം ബുകിൽ കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുന്ന

കരാരര്തെിൽ അധികൃതർ കുറചുകൂെി ഗശദ്ധ ലകരാെുകണ്യം.

ബരാധരതകൾ വരരാതിരികരാൻ കൃതരമരായ അളവുകൾ

സഹരായകമരാകു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികൾക് ലെമയണ ഗപവൃ്തെിയുലെ അളവുകലള



കുറിച് വരകത ഉണരാകി ലകരാെുമകണത് ഉമ്രരാ്സരുലെ

െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി രജിസർ സൂകികണ്യം. പരരാതികൾ ആർകു്യം

എതിരലലന്നു്യം കരാരരങ്ങൾ സുതരാരരമരായി നെ്തെിലകരാണു

മപരാകുവരാൻ ഉള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാണ് എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികൾ

മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

െ്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 ലതരാഴിെരാളികൾക് െികിത്സരാ സൗകരരങ്ങൾ െഭരമരാകുന്നതിനു്യം

യരാഗതരാകൂെി, ഷരാർപണിങ് െരാർജ് നൽകുന്നതിെു്യം ഉമ്രരാ്സർ

ഗശദ്ധലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങൾ ലതരാഴിെരാളികൾ പിരിലവെു്്തെ വരാങ്ങുന്ന

രീതിയിൽ മരാറ്യം വരണ്യം.

 ഒരു ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികൾക്

ലെമയണ ഗപവർ്തെിയുലെ അളവുകൾ മബരാധരലപെു്തെുകയു്യം

ലെയ്രാൽ അനരാവശര ബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ

മജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികൾ സുരകരാ സരാമഗ്ികൾ ഉപമയരാ്ികണ്യം എന്ന്

നിർമ്ദേശികുന്നു.

 മസർ മറരാളിെു്യം എ്യം ബുകിെു്യം ഉമ്രരാ്സർ ഒപിലനരാപ്യം

തീയതി കൂെി മരഖലപെു്തെണ്യം.

 തരിശു ഭൂമികൾ വൃ്തെിയരാകി കൃഷി നെകുന്നു എന്ന്

ഉറപുവരു്തെുക. ലവള്ളലകട്ടുള്ള ഗപമ്ശങ്ങൾ ഗപവർ്തെിയിൽ

നിന്നു്യം ഒഴിവരാകുക.

 ഗപവർ്തെികു്യം മുൻപു്യം ഗപവർ്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവർ്തെികു

മശഷവുമുള്ള മെരാമട്ടരാലയെു്്തെസൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

 സിറിസൺ ഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡുകൾ കൃതരമരായ ഗപവർ്തെി

സെങ്ങളിൽസരാപികുക.

 ലതരാഴിൽകരാർഡ് എനിനരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ

കുറിചു്യം ലപരാതുജനങ്ങൾക് ഒരു അവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത്

വളലരനലകരാരരമരാണ്.

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിൽ പതങടുതവർ :



1. ധനരഎസ്. നരായർ, മ്രാക്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,

എറണരാകുള്യം.

2.ആതിര ലക.ആർ., വിമലജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,

എറണരാകുള്യം.

3., ജിെീന ജി. മമമനരാൻ, വിമലജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,

എറണരാകുള്യം.

േഹായ്ധിച്ചവർ :

1. ഗശീമതി. മസരാണി െീകു, മെരരാനലൂർ ഗ്രാമപഞരായ്്തെഗപസിഡന് .

2. ലസഗകട്ടറി,അസിസന് ലസഗകട്ടറി, ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം ജീവനകരാർ, 

മെരരാനലൂർ ഗ്രാമപഞരായ്്തെ.

3. വരാർഡ്ലമമ്പർ, ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങൾ.

4. ഇെപള്ളി മ്രാക്ബി.ഡി.ഒ, മജരായിന്ബി.ഡി.ഒ , ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം

ജീവനകരാർ. 

5. വരാർഡ്4 ലെ മമറ്, ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികൾ. 

6.മഹരാത്രാനി മ്ശീയ ഗ്രാമീണലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം, മസരാഷരൽ

ഓഡിറ്ലസരാകസറി, മകരള, െീ്യം

െന്ധി



ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മെരരാനലൂർ പഞരായ്തെിലെവരാർഡ് 4 ലെ

2018-19സരാമ്പ്തെികവർഷല്തെമസരാഷരൽഓഡിറ് ഗപഗകിയ

സമയബനിതമരായി തീർകരാൻ മസരാഷരൽഓഡിറ് െീമിലനസഹരായിച

ബഹുമരാനലപട്ട മെരരാനലൂർ പഞരായ്്തെഗപസിഡന് , ലസഗകട്ടറി

,അസിസന് ലസഗകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങൾ, ലതരാഴിെുറപു വിഭരാ്്യം

ജീവനകരാർ, വരാർഡ് ലമമ്പർ,െീൽഡ്െ ഗപവർ്തെനങ്ങൾകുസഹരായിച

മമറുമരാർ , ലതരാഴിെരാളികൾ , ലപരാതുജനങ്ങൾ എന്നിവർകുളളനന്ദി

ഗപമതരക്യം മരഖലപെു്തെുന്നു.


