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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിർമരാർജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവിൽ

വന്ന പദ്ധതിയരാണ് മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി. ഇനരയിൽ ഗ്രാമീണ

ജനങ്ങളുലെ ലതരാഴിൽ ലെയുവരാനുള്ള അവകരാശല്തെ സ്യംരകിചു

നിർ്തെുന്നതിനു മവണി 2005 ലസപ്റ്യംബർ അഞരാ്യം തീയതി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം പരാർെലമന്റ് പരാസരാകി. 2006 ലെഗബുവരി 2 ന്ഈ നിയമ്യം

രരാജര്തെ് 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 ബന്ധലപട്ട ലപരാതു

ആസ്ികളു്യം ്ുർബെ ജനവിഭരാ്ങ്ങൾകരായി ഈെുറതു്യം ്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം

ഉല്രാ്നകമവുമരായ ആസ്ികളു്യം സൃഷികുകയരാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ

മുഖരെകര്യം. നിയമ മഭ്്തി വരു്തെി ‘മഹരാതരാ്രാന്ധി’ 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 മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി

വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുണ്. നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളൽ

വരു്തെുന്ന മഭ്്തികൾസ്യംസരാനപദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധെ്ധിയുതടേവ്ധിദശഷെകൾ 

*ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂർ്തെിയരായ

ഏലതരാരരാൾകു്യം പദ്ധതിയിൽപങരാളിയരാകരാ്യം.

*സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം.

*പരിസിതിസ്യംരകണ്യം,കരാർഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരര



വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുൻ്ണന.

*ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിർവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ

സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികൾ തലന്ന ഗപവർ്തെികൾകലണ്തെുകയു്യം

ആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

*കരരാറുകരാർ,ഇെനിെകരാർ എന്നിവർ ഇല.

*ലപരാതുജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബർബജറ്.

*ബരാങ്, മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം.

*സ്ഗതീകൾക് മുൻ്ണന.

*കമ്പരൂട്ടർ വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം.

*നിയമ്തെില്റെപിൻബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി.

* ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്

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 ഓഡിറ്

റിമപരാർട്ട്തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്. തരാലഴ പറയുന്ന രീതിഅവെ്യംബിചരാണ്ഈ

റിമപരാർട്ട്തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

മ്രാക് മഗപരാഗ്രാ്യംഓെീസർ,പഞരായ്തെ്ലസഗകട്ടറി, വരാർഡ്ലമമ്പർ,

മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ജീവനകരാർ 

എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരൽഓഡിറ്, മസരാഷരൽ ഓഡിറ്ഗപവർ്തെനങ്ങൾ

എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െർച ലെയൽ.

കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെിൽ ലെയ് ഗപവർ്തെികളുലെെയെുകൾ , 7

രജിസറുകൾ,എ്യം. ഐ. എസ്. എന്നിവ പരിമശരാധികൽ.

പരിമശരാധിചെയെുകളുലെഅെിസരാന്തെിൽ ഗപവർ്തെി ഇെങ്ങൾ

പരിമശരാധികുക,അളവുകൾപരിമശരാധികുക.

ലതരാഴിൽകരാർഡ്എെു്തെവർ,സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾഎന്നിവലരകണു

ആവശരമരായവിവരങ്ങൾമശഖരികുക.

്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവർ്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങൾെർച ലെയൽ.

തിരലഞ്ഞെു്തെവരാർഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതുജനങ്ങലള മനരിൽകണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപിൽ ഉണരായ മപരാരരായ്മകൾ

എന്നിവ െർച ലെയുക.



െീൽഡ്ഗപവർ്തെനങ്ങളുലെയു്യംെയൽ പരിമശരാധനയുലെയു്യം

അെിസരാന്തെിൽ കരെ് റിമപരാർട്ട്തയരാറരാകുക.

അതരാത് വരാർഡിൽ ഗ്രാമസഭ വിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയകരെ് റിമപരാർട്ട്

ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപികുക .

വാർഡ്പ് 7: ദേരാെല്ലൂർ ഗഗാമപഞായത്പ്

അെ്ധിരുകൾ :

വടക്പ് :ഏല്ലൂർ ഗഗാമപഞായത്പ്

തെക്പ് : തകാച്ധിൻദകാർപദറഷൻ

ക്ധിഴക്പ് :കളമദ്ശേര്ധിമുെ്ധിേ്ധിപാല്ധിറ്ധി

പട്ധിഞാറ്പ് :കടമകുട്ധിവരാപുഴപഞായത്പ്

ആതകവാർഡുകൾ 17

ജെേംഖ്യ 28000

പുരുഷനാർ 15157

േ്പ്ഗെീകൾ 15437

പട്ധിക ജാെ്ധികാർ 1882

പട്ധികവർഗം 59

വ്ധിസ്ീർണം 10.59േെുരഗശ

മീറർ

സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾ

ലതരാഴിൽകരാർഡ് നമ്പർ മപര് വിഭരാ്്യം

KL-08-003-001-007/5 ഗെീസ മപരാൾ OTH

KL-08-003-001-007/36 മമരാളി ലജയി്യംസ് OTH



KL-08-003-001-007/2 രമണി ശശി SC

KL-08-003-001-007/11 പുഷ് SC

KL-08-003-001-007/8 അെക്ൻഡർ OTH

വ്ധിവ്ധിധഘടങ്ങള്ധിലുള ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് പര്ധിദശാധെയ്ധിൽ

കതണത്ധിയവസ്ുെകൾ

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ - അവകാശ അധ്ധിഷ്ഠെ

െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് പ്തെു അവകരാശങ്ങൾ

ഉറപുവസ്ുതകൾ വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീൽഡ് പരിമശരാധന മവളയിൽ

കലണ്തെിയവസ്ുതകൾെുവലെ മെർകുന്നു.

1. തൊഴ്ധിൽകാർഡ്ധിൊയ്ധി അദപക്ഷ്ധികുവാെും 15 േ്ധിവേത്ധിെകം

ലഭ്ധികാെുമുളഅവകാശം (തഷഡ്യ്ലൂൾ 2)

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂൾ 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂർ്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴിൽകരാർഡ് അമപകിചരാൽ 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ

മെരാമട്ടരാ പതിച ലതരാഴിൽകരാർഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

എലരാ ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴിൽകരാർഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്.

അതിെുള്ള മെരാമട്ടരാഅവർസ്വന്യം ലെെവിെരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

2. തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടാെും 15 േ്ധിവേങ്ങൾകുള്ധിൽ

ലഭ്ധികുവാെുമുളഅവകാശം.

പരിമശരാധിച 3 െയെിെു്യം ഡിമരാൻഡ് മെരാറ്യം കരാണുവരാൻ സരാധിചില.

അതുലകരാണ് തലന്ന കൃതരമരായി ലതരാഴിൽ െഭരമരാകുന്നതിന് ലതളിവുകൾ

ഒന്നു്യം തലന്ന ഇല. കൂെരാലത ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു നൽകിയ

രസീമതരാ മറ് മരഖകമളരാെയെുകളിൽകണിരുന്നില.

3 .15 േ്ധിവേത്ധിെകം തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെെം

ലഭ്ധികുവാെുളഅവകാശം (തേക്ഷൻ7 ,8 , 9 ).



ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴിൽ െഭിചിലലങിൽ

ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെിൽ ഒന്നു്യം തുെർന്ന് 100 ്ിവസ്യം

വലര മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ്.

വരാർഡ് 6ലെ ലതരാഴിെരാളികൾക് അവകരാശല്തെ കുറിച് ധരാരണ

ഉണരായിരിന്നില. മരാഗതമല ഡിമരാൻഡ് മെരാ്യം െഭരമരാകരാ്തെതിനരാൽ ലതരാഴിെിന്

അമപകിചതിലന കുറിചു്യം ലതരാഴിൽ 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ െഭരമരാമയരാ

എന്നതിലന പറിയു്യം ലതരാഴിെില്െരായ്മ മവതന്യം എന്നിവലയ കുറിചുള്ള

വിവരങ്ങൾെഭരമലരായിരുന്നു.

4 . ഏതറടുദകണ ഗപവർത്ധികൾ ആേ്ലൂഗെണം തേയുവാെുള

അവകാശം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാർഡിൽ

നെപിെരാമകണ ഗപവർ്തെികൾ കലണ്തെി നൽകുവരാൻ നിയമഗപകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ്

ഇതിനുള്ളഅവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളിൽ പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികൾ

അറിയികുകയുണരായി. ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുൻപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ

മീറി്യം്ുകൾനെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5 . ൊമേ സ്ഥലത്ധിത്റെ 5 ക്ധിദലാമീറർ േുറളവ്ധിെുള്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ

ലഭ്ധികുവാെും ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധിൽ ക്ലൂല്ധിയുതട 10 % അധ്ധികമായ്ധി

ലഭ്ധികുവാെുമുളഅവകാശം (തഷഡ്യ്ലൂൾ - 2 , പാരഗഗാഫ്പ് 20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെില്റെ 5 കിമെരാമീറർ െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴിൽ

െഭികുന്നലതങിൽ മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാൻ

ലതരാഴിെരാളിക്അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാർഡിലെ സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾ എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാർഡിൽ

തലന്നയരാണ് മജരാെി ലെയുന്നത്.

6 . കുട്ധിതവളം ,െണൽ, ഗപാഥമ്ധിക ശുഗശ്ലൂഷ ക്ധിറ്പ്,



തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാതടാപം അഞ്ധിൽ അധ്ധികം കുട്ധികൾ ഗപവർത്ധി

സ്ഥലത്പ് വന്ധിടുെണങ്ധിൽ അവതര ദൊകാൊയ്ധി ആയ (ഗകഷ്പ്)

െുടങ്ങ്ധിയ ഗപവർത്ധി സ്ഥല േ്പൗകര്യങ്ങള്പ്കുള അവകാശം.

(തഷഡ്യ്ലൂൾ 2 , പാരഗഗാഫ്പ് 23-28)

പട്ടിക 2 ഭരാ്്യം 23 ഗപകരാര്യം ഗപവർ്തെി സെ്തെു കുെിലവള്ള്യം,തണൽ, ഗപഥമ

ഗശുഗശൂഷ കിറ് , 5 വയസിൽ തരാലഴയുള്ള കുട്ടികൾക് ആയയുലെ മസവന്യം

എന്നിവ നിയമ്യംഅനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതിൽ നിന്നു്യം ഗപവർ്തെി സെ്തെു

കുെിലവള്ള്യം,തണൽ, ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് എന്നിവ മതരാഴിെരാളികൾ

തലന്നയരാണ് ഏർലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നു മനസിെരായി .െികിത്സ സഹരായങ്ങൾ

െഭികരാറിലലന്നു്യം ബൂട്ട്, ഗൗസ് എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില. അതിനരാൽ മതരാെ്

സ്യംബദ്ധമരായ മജരാെികൾ ലെയരാൻബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്.

7. േർകാർ ഗപഖ്യാപ്ധിച്ധിടുള ക്ലൂല്ധി ലഭ്ധികുവാെുള

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

സർകരാർ ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭികുന്നുണ്.

8. തൊഴ്ധിൽ തേയ്പ്െ്പ്15 േ്ധിവേത്ധിെകം ക്ലൂല്ധി ലഭ്ധികുവാെുള

അവകാശം.

പെ്ധിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭികണ്യം എന്നരാണ ലതരാഴിെുറപു

നിയമ്യം അനുശരാസികുന്നത് . ആക്് ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികൾക്

െഭികുന്നുണ് . ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതിൽ നിന്നു്യം സമയ

ബന്ധിതമരായി കൂെി െഭികുന്നില എന്ന് അറിയുവരാൻ സരാധിചു. ലതരാഴിൽ

പൂർ്തെിയരായതിനു മശഷവു്യം മവതന്യം െഭികുന്നതിൽ ഏലറ കരാെതരാമസ്യം

ഉള്ളതരായിഅറിയികുകയുണരായി..

9.15 േ്ധിവേത്ധിെകം ക്ലൂല്ധി ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധിൽ െഷ്ടപര്ധിഹാരം

ലഭ്ധികുവാെുളഅവകാശം (തേക്ഷൻ3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവലസിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങിൽ

മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകിൽ അധിക മവതന്തെിന

അർഹതയുണ്.



10. പരാെ്ധികൾക്പ് േമയബന്ധിെമായ്ധി പര്ധിഹാരം ലഭ്ധികുവാെും

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ തേലവ്പ്

വരുന െുകയുതട െത്സമയ ോമ്ലൂഹ്ധിക പര്ധിദശാധെ െടതുവാെുള

അവകാശം.

(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 ലതരാഴിെരാളികൾക്അവകരാശ്യം ഉണ് .

ഗപവർത്ധി ഫയലുകളുതടപര്ധിദശാധെവ്ധിവരങ്ങൾ

3 ഗപവർ്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

ഗകമെമർ ഗപവർത്ധിയുതട ദപര്പ് ഗപവർത്ധിയുതട

വർക്പ് ദകാഡ്പ്

1 ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003001/RC/281060

2 ലവള്ളലകട്ട്

ഒഴിവരാകുന്നതിനരായുള്ള

ഓവുെരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003001/FP/345974

3 ആനരാട്ടുമട്ട് കകമ്തെരാെിലെ

അെിഞ്ഞുകൂെിയഎകൽമണ്

നീകി നീലരരാഴുക് സു്മമരാകൽ

1608003001/FP/307829

ഗപവർത്ധിഫയല്ധിൽഉണാദകണ 22 ദരഖകൾ

വരാർഷിക മരാസർ സർകരൂെർ ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവർ്തെി െരായരാെിൽ

നിർബന്ധമരായു്യം മരഖകൾ ഉണരാമവണതരാണ്. പരിമശരാധിച കെനെുകളിൽ



ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങൾെുവലെ മെർകുന്നു.

1.കവർ ദപജ്പ്

വരാർഷിക മരാസർ സിർകുെരാർ ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവർ്തെി െയെുകൾകു്യം

കവർ മപജ് ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാർഷിക മരാസർ സർകരൂെർ ഗപകരാര്യം കവർ മപജിൽ പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങൾ

,ജിലരാ ,ഗപവർ്തെി നെപിെരാകിയ വിവരങ്ങൾ,അെങൽ തുക ,ആലക െിെവ്

,നെ്തെിയതിയതി,മുതെരായവിവരങ്ങൾ മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച െയെുകളിൽ ഒന്നിെു്യം എ എ്യം സി ഗപകരാരമുള്ള കവർ മപജ്

കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞില. ഗപവർ്തെി ആര്യംഭ്യം, അവസരാന്യം, ്ിവസങ്ങൾ, യഥരാർത്ഥ

ലെെവ് എന്നിവ ഉണരായിരുന്നു. ഇവ ഒന്നിെു്യം സീരിയൽ നമ്പർ ,ലെരാമകഷൻ

,ഡിസ്ഗെിക്െ് ,മ്രാക് ,വിമലജ് ,ഗ്രാമപഞരായ്തെ്, മമറ് മപര്, ജിമയരാെരാ്് വിവര്യം,

സരാമങതികവി്ഗ്ധൻ തുെങ്ങിയവവിവരങ്ങൾ കരാണുവരാൻസരാധിചില .

2.തേക്പ് ല്ധിസ്പ്

വർക്െയെിൽസൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യംഅവയുലെ മപജ്

നമ്പറു്യം മരഖലപെു്തെിയ ലെക് െിസ് െയെിൽസൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 3കെെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് 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 3െയരാെുകളിെു്യം ആകൻപരാൻകരാണരാൻകഴിഞ്ഞില.

4.എസ്ധിദമറ്പ് ദകാപ്ധി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവർ്തെികൾകു്യം

സ്യംസരാന സർകരാർ െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിന്ലറ

അനുമതിമയരാെുകൂെിയ എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്. ഓമരരാ

ഗപവർ്തെികു്യം എസിമമറ്, ഗപവർ്തെിയുലെ മരഖരാെിഗത്യം എസിമമറ് റിമപരാർട്ട്

മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.



പരിമശരാധിച് 3 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂർ നിന്നുമുള്ള വിശ്മരായ

എസിമമറ് ഉണരായിരുന്നു. പരിമശരാധിച മൂന്നു െയെുകളിെു്യം ജനകീയ

ഭരാഷയിെുള്ളഎസിമമറ് കൾകരാണരാൻസരാധിചില.

5. ോദങെ്ധികഅെുമെ്ധി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ലെയുന്ന എലരാ ഗപവർ്തെികളു്യം ഓവർസിയർ

അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ, അസിസന്റ് എൻജിനീയർ, എന്നിവർ ഉൾലപെുന്ന

ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി ആവശരമരാണ്. ലതരാഴിെുറപ്

പദ്ധതിയിൽ ലെയുന്ന എലരാ ഗപവർ്തെികളു്യം ഓവർസിയർ, ആ ലഗകഡിറ്

എൻജിനീയർ, അസിസന്റ് എൻജിനീയർ, എന്നിവർ ഉൾലപെുന്ന ഒരു

സരാമങതികകമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ്.

പരിമശരാധിച മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം ജനകീയ

ഭരാഷയിൽതയരാറരാകിയസരാമങതികരാനുമതിആണ് കരാണരാൻസരാധിചത്.

6. ഭരണാെുമെ്ധി

ഗപവർ്തെിയുലെ നെ്തെിപിന് വളലരഅതരരാവശരമരായ മരഖകളിൽ ഒന്നരാണ്

പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതിഅ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാർഡിൽ

ഒരു വർഷ്യം നെപരാകുന്ന പദ്ധതികൾക് പഞരായ്തെ് ഭരണ സമിതി നൽകുന്ന

അ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണരാനുമതി.

പരിമശരാധിച മൂന്നു െയെുകളിൽ ഒരു െയെിൽ ഭരണരാനുമതി കരാണരാൻ

സരാധിചില ബരാകി രണ് െയെുകളിെു്യം ലസകരൂർ നിലന്നെു്തെ മകരാപി ആണ്

കരാണരാൻസരാധിചത്.

7.േംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധിവ്ധിവരങ്ങൾ

പരിമശരാധിച് രണ് ഗപവർ്തെികളു്യം സ്യംമയരാജിത ഗപവർ്തെികൾ

ആയിരുന്നില.

8. തൊഴ്ധില്ധിെു ദവണ്ധിയുളഅദപക്ഷ

ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെിൽ

സമർപികുന്ന ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള അമപക ഓമരരാ വർക് െയെിെു്യം

സൂകിമകണതരാണ്.



പരിമശരാധിച് മൂന്നു െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള അമപക

കരാണരാൻസരാധിചില.

9.വർക്പ് തലാദകഷൻദഫാം

പരിമശരാധിച് 3 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിൽഅനുവ്ിചുലകരാണുള്ളവർക്

ലെരാമകഷൻ മഹരാ്യംകരാണരാൻസരാധിചില.

10.ഈമേ്പ്ദഗടാൾ

ലതരാഴിെരാളികൾ ലതരാഴിൽ ലെയുന്നതീയതി, ്ിവസ്യം ഉൾലപലെഹരാജർ

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ളഅെിസരാന മരഖയരാണ്ഈ മരാസ്മഗെരാൾ. ഇതിൽ

മ്രാക് ലഡവെപ്ലമന്റ് ഓെീസർ, പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറിഎന്നിവർ ഒപു്യം

സീെു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് മൂന്ന് െയെുകളിൽആയി 20 മമഗെരാളുകൾആണ് കരാണരാൻ

സരാധിചത്. പരിമശരാധിച 20 മരാസ്മഗെരാളുകളിെു്യംബി പിഓ യുലെ ഒപു്യംസീെു്യം

മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു. എലരാ മരാസ്മഗെരാളുകളിെു്യം മരാസ്മഗെരാൾ നമ്പർ,

ലതരാഴിൽ ലെയ്് തീയതികൾ, ഹരാജർ,ആലക ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ, ഗപവർ്തെി

ആര്യംഭിചതു്യംഅവസരാനിചതുമരായതീയതികൾ, ഗപി്റെ് മഡറ്, ്ിവസമവതന്യം,

കരാർഡുെമയുലെ ഒപ്,ആലക ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ, എന്നിവ

മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു.

െയൽനമ്പർ: RC/281060 എന്നെയെിൽ മരാസ്മഗെരാൾ നമ്പർ:5409 ൽ ലമയ്റിന്ലറ

ഒപ് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നില.മരാസ്മഗെരാൾ നമ്പർ : 5522, 5523 ൽ ലവട്ടി

തിരു്തെെുകൾകരാണലപട്ടു.

െയൽനമ്പർ: FB/345974 ൽ മരാസ്മഗെരാൾ നമ്പർ: 5415, 5715, എന്നിവയിൽ ലവട്ടി

തിരു്തെെുകൾകരാണലപട്ടു. മരാസ്മഗെരാൾ നമ്പർ: 5416 ൽ ലമയ്റില്റെ ഒപ്

കരാണരാൻസരാധിചില. മരാസ്മഗെരാൾ നമ്പർ:5715 ൽആലക മവതനവു്യംആലക

ലതരാഴിൽ ്ിനവു്യംഎഴുതിയിട്ട് ഉണരായിരുന്നില.മരാസ്മഗെരാൾ നമ്പർ:5954 ൽ

ആലക മവതന്യം മരഖലപെു്തെിയിരുന്നില.

11. തമഷർതമ്റെ്പ് ബുക്പ്

ഗപവർ്തെിതുെങ്ങുന്നതിനു മുൻപു്യം മശഷവു്യംഅളവുകൾ

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ളഅെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷർലമ്റെ് ബുക്. ഇതിൽ

ഗപവർ്തെിആര്യംഭികുന്നതിനു ലതരാട്ടുമുൻപ്ള്ള അളവുകളു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.



പരിമശരാധിച് 3 െയെുകളിൽ രണുെയെുകളിൽആണ് ലമഷർലമ്റെ്

ബുക് കരാണരാൻസരാധിചത്. ഒരു െയെിൽ ലമഷർലമ്റെ് ബുക് കരാണരാൻ

സരാധിചില.

12. തമറീര്ധിയൽ -ക്ാദറഷൻഡീതറയ്ധിൽേ്പ്

പരിമശരാധിച് മൂന്നുെയെുകൽകു്യം ലമറീരിയൽബരാധകമരായിരുന്നില.

13. ദവജ്പ് ല്ധിസ്പ്.

മവജ് െിസ് ലതരാഴിെരാളികൾഎഗത ്ിവസ്യം മജരാെി ലെയ്ു എന്നതിലന

അെിസരാനലപെു്തെിഅവർക് നൽമകണതുകഅതരായത് കൂെി,

ആയുധങ്ങൾക് ലകരാെുമകണവരാെക, മൂർച കൂട്ടുന്നതിനുള്ളതുക,

എന്നിവലയലരാ്യം കരാണിചുലകരാണ് പണ്യംകകമരാറുന്നഅതിനുമവണി

തയരാറരാകുന്ന ഗപധരാനലപട്ട മരഖയരാണ് ലവജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച് മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം മവജ് െിസ് കരാണരാൻസരാധിചു.മരാസ്മഗെരാൾ

നമ്പർ :5523 ൽശരാനനരാരരായണലനന്നലതരാഴിെരാളിയുലെ മവതന്യം

മരഖലപെു്തെിയിരുന്നിലഎന്നരാൽ മവജ് െിസിൽ മവതന്യം

മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു. മവജ് െിസുകൾപൂർണമരായിരുന്നു.

14. ഫണ്പ് ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മവജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് മവതന്യം നൽകുന്നതിനുള്ള മരഖയരാണ്

െണ് ഗെരാൻസ്ഫർഓർഡർ. ഗപവർ്തെിയിൽെിെവരായ മുഴുവൻതുകയു്യം

അവർക്എമപരാൾ നൽകിഎന്നതില്റെ അെിസരാനവിവരങ്ങൾ

മരഖലപെു്തെുന്നെണ് ഗെരാൻസ്ഫർഎലരാെയെിെു്യം നിർബന്ധമരായു്യം

കരാമണണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് മൂന്നുെയെുകളിെു്യംെണ് ഗെരാൻസ്ഫർഓർഡർ ഒന്നു്യം തലന്ന

കരാണരാൻസരാധിചില.

15. തമറീര്ധിയൽവ്പൗചർബ്ധിൽ

പരിമശരാധിച് മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം ലമറീരിയൽബരാധകമലരാ്തെതിനരാൽ

ലമറീരിയൽവൗചർബിൽആവശരമില.

16. ദറായൽറ്ധി െൽകുനെ്ധിെുളരേീെ്പ് ദകാപ്ധി

പരിമശരാധിച് മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം . മറരായൽറി നൽകുന്നതിനുള്ള രസീത്

മകരാപിആവശരമരായിരുന്നില.

17. ദഫാദടാഗഗാഫ്പ്- 3ഘടം



ഗപവർ്തെി നെകുന്നതിനു മുൻപ്, ഗപവർ്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാൾ,

ഗപവൃ്തെി പൂർ്തെീകരിച് കഴിയുമമ്പരാൾ, തുെങ്ങി മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിെു്യം

മെരാമട്ടരാകൾെയൽസൂകികണലമന്നനിർബന്ധമരായു്യം നിഷ്കർഷിചിരുന്നു.

പരിമശരാധിച് മൂന്നുെയെുകളിെു്യം മെരാമട്ടരാഗ്രാെ് ഒന്നു്യം തലന്നകരാണരാൻ

സരാധിചില.

18. ഗപവർത്ധിപ്ലൂർതീകരണോക്ഷ്യപഗെം.

ഗപവർ്തെിയുലെഅെിസരാനവിവരങ്ങൾ മരഖലപെു്തെി ഗപവർ്തെി

പൂർ്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാൾ പൂർ്തെീകരിചുഎന്ന്സരാകരലപെു്തെരാൻ

ഉപകരികുന്ന ഒരു മരഖയരാണ് ക്യംപീഷൻസർട്ടിെികറ്അഥവരാ

പൂർ്തെീകരണസരാകരപഗത്യം.

പരിമശരാധിച് െയെുകളിൽ ഒന്നു്യം തലന്ന ഗപകൃതി പൂർ്തെീകരണ

സരാകരപഗത്യംകരാണരാൻസരാധിചില.

19. മാേ്പ്ദഗടാൾ മ്ലൂദവതമ്റെ്പ് സ്ധിപ്പ്

പരിമശരാധിച് മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം മരാസ്മഗെരാൾ മൂമവലമ്റെ് സിപ് കരാണരാൻ

സരാധിചില.

20. ജ്ധിദയാ ടാഗ്പ് ദഫാദടാേ്പ്

ഗപവർ്തെിസെ്യംതിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ജിമയരാ െരാഗ്്

മെരാമട്ടരാസ് മൂന്നുഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ജിമയരാ െരാ്്

മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയൽ ഉണരാകണലമന്നരാണ് വരാർഷിക മരാസർസർകുെർ

ഗപകരാര്യം പറയുന്നത്.

പരിമശരാധിച് മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാൻ

സരാധിചില.

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ് ദകാപ്ധി.

പരിമശരാധിച് മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം മസരാഷരൽഓഡിറ് നെന്നതരായി

കലണ്തെരാൻസരാധിചില.

22.സേറ്പ് ഡയറ്ധി



പരിമശരാധിച മൂന്നുെയെുകളിൽ രണുെയെുകളിൽആണ്കസറ് ഡയറി

ആയികരാണരാൻസരാധിചത് ഒരുകസറ് ഡയറി കരാണരാൻസരാധിചില.അതു്യം

ഗപവർ്തെിആര്യംഭികുന്നതിനു മുൻപുള്ള മീറി്യം്്, ലതരാഴിെരാളികളുലെ

സരാകരപഗത്യം, വിജിെൻസ്ആൻഡ് മമരാണിററിങ് കമിറിയുലെ റിമപരാർട്ട്,

സന്ദർശനകുറിപ്, െികിത്സരാസ്യംബന്ധമരായവിവരങ്ങൾ, ലതരാഴിൽ

ഉപകരണങ്ങളുലെ വരാെകതുെങ്ങിയവ പൂർണമരായി മരഖലപെു്തെിയതരായി

കരാണരാൻസരാധിചില.

ഗപവർത്ധികളുതടഫീൽഡ്പ് പര്ധിദശാധെയ്ധിതലകതണതലുകൾ

േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെസുതരാരരത ഉറപു വരു്തെുന്നതിനു മവണി ഉള്ള

ഒരു ഉപരാധിയരാണ്സിഐബി അഥവരാസിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ്.

ഒരു ഗപവർ്തെിയുലെഅെിസരാനവിവരങ്ങൾസരാധരാരണജനങ്ങൾകു്യം

്ുണമഭരാകരാകൾകു്യം മനസിെരാകുന്ന രീതിയിൽ ഗപ്ർശിപിമകണത്

അനിവരാരരമരാണ്.ഈ മബരാർഡ്സരാപിമകണത് ഗപവർ്തെിയുലെ

ആര്യംഭഘട്ട്തെിൽആണ്. വരകി്ത ഗപവർ്തെികൾക് 3000 രൂപയു്യം ലപരാതു

ഗപവർ്തെികൾക് 5000 രൂപയുമരാണ് പരമരാവധി നിർമരാണെിെവ് എന്നരാണ്

നിയമ്യം നിഷ്കർഷികുന്നത്.സിഐബിഅെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വർക്

െയെിൽ ഉൾലപെു്തെണ്യംഎന്ന് നിർബന്ധമരാണ്.

3 ഗപവർ്തെിസെങ്ങളുലെ പരിമശരാധനയിെു്യംസിറിസൺഇൻെർമമഷൻ

മബരാർഡ് കരാണരാൻസരാധിചിട്ടില.

1 ഗപളയബാധ്ധിെ ഗപദേശങ്ങള്ധിതലവഴ്ധിദയാരങ്ങള്ധിതലപുെരുദ്ധാരണം :

1608003001/RC/281060

തമഷർതമ്റെ്പ് ബുക്പ് െമർ : 55

പദ്ധെ്ധിആരംഭം : 18/2/2019

പദ്ധെ്ധിഅവോെം :26/2/2019

യഥാർത്ഥേ്ധിലവ്പ് :34417



തൊഴ്ധിൽ േ്ധിെങ്ങൾ : 127

കതണതലുകൾ, െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടി ലതളികൽ 3800

െതുരഗശ മീററു്യം 475 കരുബിക് മീറർ എർ്തെ്

വർകു്യം ആണ്.

* പഞരായ്തെിൽനിന്നു്യം െഭിച

അളവുകൾ ഗപകരാര്യം 3815.16 െതുരഗശ മീറർ

കരാെുലവട്ടില്തെളിചതരായു്യം 476.895 കരുബിക് മീറർഎെു്തെവർക്എന്നിവയു്യം

ആയിരുന്നു.

* ഗപവർ്തെിസെ്യംഅളന്ന്അതിൽനിന്നു്യം 4244 െതുരഗശ മീറർ

കരാെുലവട്ടില്തെളിച് തരായു്യം 530.5 കരുബിക് മീറർഎർ്തെ് വർക് ലെയ്തരായു്യം

കരാണരാൻസരാധിചു. 428.4 െതുരഗശമീറർ കരാെുലവട്ടി ലതളിയികെു്യം, 50.61

കരുബിക് മീറർഎർ്തെ് വർകു്യംഅധിക ലതരാഴിൽ ലെയ്തരായിആണ്

കരാണരാൻസരാധിചു.

* ഗപവർ്തെിസെ്തെ്സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ് കരാണരാൻ

സരാധിചില.



2.തവളതകട്പ് ഒഴ്ധിവാകുനെ്ധിൊയ്ധിഓവുോലുകൾ ഉതട

പുെരുദ്ധാരണം :1608003001/FB/345974

ലമഷർലമ്റെ്ബുക് നമ്പർ:58

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :18/2/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം :13/3/2019

യഥരാർത്ഥെിെവ് :36043

ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ :133

കതണതലുകൾെ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

 പഞരായ്തെിൽനിന്നു്യം െഭിചഅളവുകൾ ഗപകരാര്യം 845.60 െതുരഗശ മീറർ

കരാെുലവട്ടി ലതളികൽ. 266.18 കരുബിക് മീറർഎർത് വർകു്യം

എന്നിവയു്യംആയിരുന്നു

 ഗപവർ്തെിസെ്യംഅളന്ന്അതിൽനിന്നു്യം 780.5 െതുരഗശ മീറർ

കരാെുലവട്ടില്തെളിച് തരായു്യം, 245.85 കരുബിക് മീറർഎർ്തെ് വർക്

ലെയ്തരായി കരാണരാൻസരാധിചു 2433.22 രൂപഅധികബരാധരതയരായി

കരാണരാൻസരാധിചു.

 ഗപവർ്തെിസെ്തെ്സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ് കരാണരാൻ

സരാധിചില.

3..ആൊടുമുട്പ്സകതതാഴ്ധിൽഅട്ധിഞുക്ലൂട്ധിയഎകൽമണ്പ് െീക്ധി

െീതരാഴുക്പ്േുഗമമാകൽ. 1608003001/FB/307829.

ലമഷർലമ്റെ്ബുക് നമ്പർ:എ്യംബുക് െഭരമരായിരുന്നില

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 28/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം :01/01/2019

യഥരാർത്ഥെിെവ് :67750



ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ :250

കതണതലുകൾ

െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടി ലതളികൽ

1120 െതുരഗശ മീററു്യം എർ്തെ് വർക് 317.440

കരുബിക്മീറററുമരായിരുന്നു .

* പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം ലമഷർലമ്റെ് ബുക്

െഭരമലരാ്തെതിനരാൽ ഗപവർ്തെി

സെ്യം അളകുവരാൻസരാധിചില.

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ്

സ്യംസരാരിചതിൽ നിന്ന്ഈ ഗപവർ്തെി നെന്നതിലന

കുറിച് വിവരങ്ങൾെഭരമരായിരുന്നില.

അതുലകരാണുതലന്നഎസിമമറിൽ ലകരാെു്തെിട്ടുള്ളതുകഅതരായത് 79183 രൂപ

ലപരാതുനഷമരായി കണകരാകലപെുന്നു.



രജ്ധിസറുകളുതട പര്ധിദശാധെ.

പഞരായ്തെുകൾസൂകിമകണ 7 രജിസറുകൾ ഉലെ പരിമശരാധനവിവരങ്ങൾ

െുവലെ മെർകുന്നു.

1.തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ് വ്ധിെരണരജ്ധിസർ

2018 -19 രജിസർ ആണ്പരിമശരാധിചത് വളലര നന്നരായി തലന്നസൂകിചിട്ടുണ്

എലരാ വരാർഡിൽ നിന്നു്യം ലതരാഴിൽ കരാർഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്്യംശങ്ങൾ

സൂകിചിട്ടുണ്

2.അദലാദകഷൻ ഓഫ്പ് വർക്പ് ,ദപയ്പ്തമ്റെ്പ് ഓഫ്പ് ദവജേ്പ് ആൻഡ്പ്

ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദഫാർവർക്പ്

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം നൽകിയ ഗപവർ്തെികൾ അതിൽ െഭിച

മവതനതില്റെ വിശ്്യംശങ്ങൾ കൂെരാലത അവർ ആവശരലപട്ട ലതരാഴിൽ

്ിനങ്ങൾഎന്നിവയുലെ വിവരങ്ങൾആണ്ഈലരജിസറിൽസൂകിമകണത്

മസർ മറരാൾ സഹിത്യം ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികളുലെയു്യം വിവരങ്ങൾ ഗപിന്റ്

ലെയ് ലവചിട്ടുണരായിരുന്നു

3.വർക്പ് രജ്ധിസർ

2019 -20 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവർ്തെികൾ ഗപിന്റ് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു

വരാർഡ് തിരിച ഗപവർ്തെികൾ മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില

4.തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ

ലമറീരിയൽ ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവർ്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങൾ ആണ് ഈ

ലരജിസറിൽ ഉണരാമകണത്

എലരാ വരാർഡിൽനിന്നുമുള്ള ഗപവർ്തെികൾ ഗപിന്റ് എെു്തെ്സൂകിചിട്ടുണ്.



5.പരാെ്ധി രജ്ധിസർ

ഓമരരാ വരാർഡിൽ നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികൾ എഴുതി സൂകിമകണ

ലരജിസറരാണ് പരരാതി രജിസർ. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികൾ

തീർപരാകിയ മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ്

പരരാതി രജിസർകരാണരാൻസരാധിചില

6.ഗഗാമേഭ രജ്ധിസർ

ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ രജിസർ പഞരായ്തെിൽ

സൂകിമകണതരാണ്

160 മപജുള്ള ഗ്രാമസഭ രജിസർ കരാണരാൻ സരാധിചു 2016 മുതെുള്ള മിനിറ്സ്

കരാണരാൻസരാധിചു

2019 -20 ലെ മെബർ ബജറ്, ആകൻ പരാൻ മീറിങ്ങിന്ലറ മിനിറ്സ് ഇവയു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണ്

7.ഫ്ധിക്സഡ്പ്അേറ്പ് രജ്ധിസർ.

പഞരായ്തെിൽ ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി രജിസർ

ആസ്ി രജിസർ കരാണരാൻസരാധിചില.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായ്ധിേംോര്ധിചു കതണത്ധിയകാര്യങ്ങൾ

തൊഴ്ധില്ധിെു ദവണ്ധിയുളഅദപക്ഷ

ലതരാഴിെിനരായുള്ള അമപക മമറിന്ലറ കകവശ്യം എലരാവരു്യം കൂെി

നൽകുകയരാണ് ലെയരാറുള്ളലതന്നു ലതരാഴിെരാളികളിൽ നിന്ന് അറിയുവരാൻ

സരാധിചു.

അപകടം

ലതരാഴിെിൽ ഏർലപട്ടിരികുന്നയരാൾക് ഗപവർ്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ,

ഗപവർ്തെി അപകെങ്ങളരാൽ പരുക് പറുകയരാലണങിൽ ലതരാഴിെരാളികൾക്

ആവശരമരായി 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

ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര 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

സെ്തെ് ഇമത വലര അപകെങ്ങൾ ഒന്നു്യം നെന്നിട്ടിലലന്നു്യം ആവശരമരായ

സുരക മരാന്ണ്ഡങ്ങൾ ഗപവർ്തെി സെ്തെ് സ്വീകരികരാറുലണന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികൾപറഞ്ഞു.

ക്ലൂല്ധി

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

ലെ മിനിമ്യം കൂെി നിയമ്തെിൽ അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം

മകഗന്ദ സർകരാരിന് ഈ ആക്ില്റെ 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 െഭികരാൻഏത് 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 െഭികുന്നില .

പൊതു നിരീക്ഷണങ്ങൾ



* ഏഴരാ്യം വരാർഡിൽനല രീതിയിൽതലന്ന ലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതി നെകുന്നുണ്

ലതരാഴിെു്യം കൃതരസമയ്തെുതലന്ന ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭികുന്നുണ്.

* എലരാ ഗപവൃ്തെികൾകു്യം പഞരായ്തെിൽനിന്നു്യംെയെുകൾെഭരമരായി.

* സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ് ഗപവർ്തെി സെ്യംപരിമശരാധിചതിൽ

നിന്നു്യം കരാണരാൻസരാധിചില.

* പരിമശരാധിച െയെുകളിൽ മരാസമറരാളുകളിൽ ലവട്ടി തിരു്തെെുകൾ

കരാണുവരാൻസരാധിചു.

* ഗപവൃ്തെിയുമരായിബന്ധലപട്ടെയെുകൾെിെ മരഖകൾകരാണരാൻസരാധിചു

(ലെക്ിസ്, ആകൻപരാനി്യം്് മകരാപി, ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ളഅമപക,

വർക്അമെരാമകഷൻ മെരാ്യം, ഒരുെയെിൽ ലമഷർലമന്റ് കരാണരാൻ

സരാധിചില. എെ്. െി. ഒ, ലമറീരിയൽവൗചർബിൽ, മറരായെിറി

നൽകിയതിനുള്ള മെരാ്യം , മെരാമട്ടരാഗ്രാെ് 3ഘട്ട്യം, പൂർ്തെീകരണസരാകരപഗത്യം,

മരാസ്മഗെരാൾ മൂവ്ലമ്റെ് സിപ് , ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാ മസരാഷരൽഓഡിറ്

റിമപരാർട്ട് മകരാപി.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ലതരാഴിെരാളികൾക് െികിത്സരാസൗകരരങ്ങൾെഭരമരാകുന്നതിനു്യം

യരാഗതരാകൂെിഷരാർപണിങ് െരാർജ് ഇവ നൽകുന്നതിെു്യം ഉമ്രരാ്സർ ഗശദ്ധ

ലെെു്തെണ്യം.

* ഒരു ജനകീയഎസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് ലെമയണ

ഗപവർ്തെിയുലെഅളവുകൾകൃതരമരായി മബരാധരലപെു്തെുകയു്യം ലെയ്രാൽ

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

* ലതരാഴിെരാളികൾസുരകരാസരാമഗ്ികൾ ഉപമയരാ്ികണ്യംഎന്ന്

നിർമ്ദേശികുന്നു.

* പണിയരായുധങ്ങൾലതരാഴിെരാളികൾപിരിവിട്ട് വരാങ്ങികുന്ന രീതിയിൽ മരാറ്യം

വരു്തെണ്യം.

* ഗപവർ്തെിയുലെ മുൻപു്യം ഗപവർ്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവർ്തെി നെ്തെിയ

മശഷവു്യം ഉള്ള മെരാമട്ടരാസ് എെു്തെ്സൂകികുന്നത് ഉപകരാരമരാകു്യം.

* സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ് കൃതരമരായി ഗപവർ്തെിസെങ്ങളിൽ

സരാപികുക.

* ലതരാഴിൽ കരാർഡ് എനിനരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം



ലപരാതുജനങ്ങൾക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

ദേരാെല്ലൂർ ഗഗാമപഞായത്പ്, വാർഡ്പ് 7

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ഏഴാംവാർഡ്പ് ഗഗാമേഭ മ്ധിെ്ധിറ്പ്േ്പ്

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മെരരാനലൂർ ഗ്രാമപഞരായ്തെിലെഏഴരാ്യം വരാർഡ്

മസരാഷരൽഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 നവ്യംബർ ഇരുപ്തെിലയരാന്നരാ്യം തീയതി

വരരാഴരാഴ്ചകവകിട്ട് മൂന്നു മണിക് പഞരായ്തെ്കമരൂണിറിഹരാളിൽ ലവച്

നെ്തെലപട്ടു. ഏഴരാ്യം വരാർഡ് ലമമ്പർ െിസ മജരാളി, പഞരായ്തെ് ഗപസിഡന്റ്

മസരാണി െികു,ഓവർസിയർ ഷറെുന്നിസ, വിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺമരാർ,

ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികൾഎന്നിവർ പലങെു്തെു.

ലതരാഴിെരാളികളുലെഈശ്വര ഗപരാർത്ഥനമയരാെുകൂെി മയരാ്്യംആര്യംഭിചു.

തുെർന്ന് വിആർപി ജിെീനഎലരാവർകു്യം ഗപതിജ ലെരാലിലകരാെുകയു്യം

എലരാവരു്യംഅത്ഏറു പറയുകയു്യം ലെയ്ു. മശഷ്യം മസരാഷരൽഓഡിറ് ഗ്രാമ

സഭലയകുറിചു്യംഅതില്റെ ഗപസകിലയകുറിചു്യം വരകമരാകിലകരാണ്

വിആർപി ജിെീനആമുഖഗപഭരാഷണ്യംനെ്തെി. തുെർന്ന് ലതരാഴിെരാളികളിൽ

നിന്നു്യം ഗശീമതി മമരി മജരാസെിലനഅധരകയരായി തിരലഞ്ഞെു്തെു.

അധരകയരായി തിരലഞ്ഞെു്തെതിൽസമനരാഷമുണ് ഇനിയു്യം

ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾകൂട്ടി തരണലമന്നു്യംഅധരകപറയുകയുണരായി. തുെർന്ന്

ഓവർസിയർഷറെുന്നിസ ഏവർകു്യംആശ്യംസ ഗപസ്യം്്യം നെ്തെി. തുെർന്ന്

വിആർപി ശരരാമിെി വിഷയരാവതരണ്തെിമെക് കെന്നു. ഓഡിറിങ്ങിന്

കുറിച് വിശ്മരായവിവരണ്യംനൽകി മസരാഷരൽഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ മറു

ഗ്രാമസഭയിൽനിന്ന്എങ്ങലനവരതരരാസ്യംആകുന്നുഎന്നു്യം വിശ്മരാകി.

മശഷ്യംവിആർപി മമരിഎയ്ഞൽ റിമപരാർട്ട്അവതരണ്തെിമെക് കെന്നു.

പരിമശരാധിച് ഗപവർ്തെിെയെുകൾ:

1. ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെവഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

(1608003001/RC/281060)

2. ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനരായുള്ള ഓവുെരാെുകളുലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം(1608003001/RC/281060)

3.ആനരാട്ടുമുട്ട് കകല്തെരാെിലെ അെിഞ്ഞുകൂെിയഎകൽമണ് നീകി

നീലരരാഴുക് സു്മമരാകരാൽ 1608003001/FB/307829.



വരാർഷിക മരാസർസർകുെർ ഗപകരാര്യംെയെിൽ ഉണരായിരിമകണ 22

മെഖനങ്ങളിൽഎലനലരാമരാലണന്നു്യംഅവയിൽഏലതരാലകപരിമശരാധിച്

െയെുകളിൽകരാണരാൻസരാധിചുഎന്നു്യം വിശ്ീകരിചു മശഷ്യം ഗപവർ്തെി

അളവുകളുലെ െുരുകിയുള്ളവിശ്ീകരണവു്യംബരാധരതയു്യംഅവതരിപിചു.

തുെർന്ന് വിആർപി ലജെീനയുലെ മനതൃത്വ്തെിൽ ലതരാഴിെരാളികളുമരായി

മെർന്ന്അവരുലെ പ്തെ്അവകരാശങ്ങൾഓമരരാമന്നരാമരരാന്നരായി െർചലെയ്ു.

* പണിയരായുധങ്ങളുലെ വരാെകെഭികുന്നില

* ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിആര്യംഭിചഘട്ട്തെിൽലതരാഴിൽകരാർഡിൽപതിമകണ

മെരാമട്ടരാ പഞരായ്തെ് ലെെവിൽ ലെയുകയു്യംഎന്നരാൽഇമപരാൾ

ലതരാഴിെരാളികൾസ്വന്യം ലെെവിെരാണ് ലെയുന്നത്എന്നു്യം പറഞ്ഞു.

* ലതരാഴിെരാളികൾആരു്യം തലന്ന ലതരാഴിെിനു മവണിഅമപകികരാറില.

* വരാെകയ്ക് തരാമസികുന്നവർക് ലതരാഴിൽകരാർഡിനുമവണി

അമപകികരാമമരാഎന്ന മെരാ്ര്യം ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. പഞരായ്തെിൻലറ

ഏരിയയിൽസിരതരാമസ്യം ഉള്ളകുെു്യംബങ്ങൾക് മരാഗതമമ ലതരാഴിൽകരാർഡിന്

അമപകികരാൻസരാധരമരാകുഎന്നരായിരുന്നു മറുപെി നൽകിയത്.

* സിൽബി മരാർട്ടിൻഎന്നവരകിയുലെബരാത്റൂമില്റെ നിർമരാണ്തെിന് തുക

ഇതുവലര െഭിചിട്ടിലഎന്ന് പറയുകയുണരായിഓവർസിയർഅതിനു മറുപെി

നൽകിയത് മരഖകൾ ലകരാണുവരരാനരാണ്അത് പരിമശരാധിചമശഷ്യം പറയരാ്യം

എന്നരായിരുന്നു.

* നഷപരിഹരാര്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭികു്യംഎന്നതിലനകുറിച്

ലതരാഴിെരാളികൾക് യരാലതരാരുഅെിസരാനവിവരവു്യം ഉണരായിരുന്നില.

* ജനുവരിമുതൽ ലതരാഴിെരാളികൾക് മവതന്യം െഭിചിട്ടിലഎന്ന്

ലതരാഴിെരാളികൾപറയുകയുണരായി.

* ബൂട്ട് പണിയരായുധങ്ങൾഎന്നിവ ലതരാഴിെരാളികൾതലന്നയരാണ് വരാങ്ങരാറുള്ളത്

എന്ന് ലതരാഴിെരാളികൾപറഞ്ഞു.

* മകരാഴികൂെ് നിർമരാണ്യംഎങ്ങലനയരാണ് വീെുകളിൽനെ്തെുന്നത്എന്നു്യം

അതിനു മവണിഎനരാണ് ലെമയണത്എന്നു്യം മെരാ്രങ്ങൾ

മെരാ്ികുകയുണരായിഅതിനരായി പഞരായ്തെിൽഅമപകനൽകണലമന്ന്

മറുപെി നൽകുകയുണരായി.

* പരാസിക് മവസ് നിർമരാണ്യംഎന്നപദ്ധതിയുമരായിബന്ധലപട്ട

ലതരാഴിെരാളികൾക് ഒരു പദ്ധതി തയരാറരാകണലമന്നു്യംഅത് നെപരാകണലമന്നു്യം

ആവശരലപട്ടു.



പൊതു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

* ഏഴരാ്യം വരാർഡിൽനല രീതിയിൽതലന്ന ലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതി നെകുന്നുണ്

ലതരാഴിെു്യം കൃതരസമയ്തെുതലന്ന ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭികുന്നുണ്.

* എലരാ ഗപവൃ്തെികൾകു്യം പഞരായ്തെിൽനിന്നു്യംെയെുകൾെഭരമരായി.

* സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ് ഗപവർ്തെി സെ്യംപരിമശരാധിചതിൽ

നിന്നു്യം കരാണരാൻസരാധിചില.

* പരിമശരാധിച െയെുകളിൽ മരാസമറരാളുകളിൽ ലവട്ടി തിരു്തെെുകൾ

കരാണുവരാൻസരാധിചു.

* ഗപവൃ്തെിയുമരായിബന്ധലപട്ടെയെുകൾെിെ മരഖകൾകരാണരാൻസരാധിചു

(ലെക്ിസ്, ആകൻപരാനി്യം്് മകരാപി, ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ളഅമപക,

വർക്അമെരാമകഷൻ മെരാ്യം, ഒരുെയെിൽ ലമഷർലമ്റെ് കരാണരാൻ

സരാധിചില. എെ്. െി. ഒ, ലമറീരിയൽവൗചർബിൽ, മറരായെിറി

നൽകിയതിനുള്ള മെരാ്യം , മെരാമട്ടരാഗ്രാെ് 3ഘട്ട്യം, പൂർ്തെീകരണസരാകരപഗത്യം,

മരാസ്മഗെരാൾ മൂവ്ലമ്റെ് സിപ് , ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാ മസരാഷരൽഓഡിറ്

റിമപരാർട്ട് മകരാപി.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ലതരാഴിെരാളികൾക് െികിത്സരാസൗകരരങ്ങൾെഭരമരാകുന്നതിനു്യം

യരാഗതരാകൂെിഷരാർപണിങ് െരാർജ് ഇവ നൽകുന്നതിെു്യം ഉമ്രരാ്സർ ഗശദ്ധ

ലെെു്തെണ്യം.

* ഒരു ജനകീയഎസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് ലെമയണ

ഗപവർ്തെിയുലെഅളവുകൾകൃതരമരായി മബരാധരലപെു്തെുകയു്യം ലെയ്രാൽ

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

* ലതരാഴിെരാളികൾസുരകരാസരാമഗ്ികൾ ഉപമയരാ്ികണ്യംഎന്ന്

നിർമ്ദേശികുന്നു.

* പണിയരായുധങ്ങൾലതരാഴിെരാളികൾപിെിവിട്ട് വരാങ്ങികുന്ന രീതിയിൽ മരാറ്യം

വരു്തെണ്യം.

* ഗപവർ്തെിയുലെ മുൻപു്യം ഗപവർ്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവർ്തെി നെ്തെിയ



മശഷവു്യം ഉള്ള മെരാമട്ടരാസ് എെു്തെ്സൂകികുന്നത് ഉപകരാരമരാകു്യം.

* സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ് കൃതരമരായി ഗപവർ്തെിസെങ്ങളിൽ

സരാപികുക.

* ലതരാഴിൽ കരാർഡ് എനിനരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതുജനങ്ങൾക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിൽപതങടുതവർ:

1. ധനര. എസ്. നരായർ മ്രാക് റിമസരാഴ്് ഗെണ്സ് ഇെപള്ളി മ്രാക്എറണരാകുള്യം

2. ഷബരാനയരാസ്മിൻ വിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺഇെപള്ളി മ്രാക്എറണരാകുള്യം

3. മമരിഎയ്ഞൽവിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺഇെപള്ളി മ്രാക്എറണരാകുള്യം

േഹായ്ധിചവർ

1. ഗശീമതി. മസരാണി െീകു, മെരരാനലൂർ ഗ്രാമപഞരായ്തെ്ഗപസിഡ്റെ് .

2. ലസഗകട്ടറി,അസിസ്റെ് ലസഗകട്ടറി, ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം ജീവനകരാർ, 

മെരരാനലൂർ ഗ്രാമപഞരായ്തെ്.

3. വരാർഡ്ലമമ്പർ, ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങൾ.

4. ഇെപള്ളി മ്രാക്ബി.ഡി.ഒ, മജരായി്റെ് ബി.ഡി.ഒ , ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം

ജീവനകരാർ. 

5. വരാർഡ്4 ലെ മമറ്, ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികൾ. 

6.മഹരാത്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം, മസരാഷരൽഓഡിറ്

ലസരാകസറി, മകരള, െീ്യം

െന്ധി

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മെരരാനലൂർ പഞരായ്തെിലെവരാർഡ് 7 ലെ 2018-



19 സരാമ്പ്തെികവർഷല്തെമസരാഷരൽഓഡിറ് ഗപഗകിയസമയബന്ധിതമരായി

തീർകരാൻ മസരാഷരൽഓഡിറ് െീമിലനസഹരായിചബഹുമരാനലപട്ട

പഞരായ്തെ്ഗപസിഡ്റെ് , ലസഗകട്ടറി ,അസിസ്റെ് ലസഗകട്ടറി, ഭരണസമിതി

അ്യം്ങ്ങൾ, ലതരാഴിെുറപു വിഭരാ്്യം ജീവനകരാർ, വരാർഡ് ലമമ്പർ, െീൽഡ്െ

ഗപവർ്തെനങ്ങൾകുസഹരായിച മമറുമരാർ , ലതരാഴിെരാളികൾ , ലപരാതുജനങ്ങൾ 

എന്നിവർകുളള നന്ദി ഗപമതരക്യം മരഖലപെു്തെുന്നു.


