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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവില് വന്ന പദ്ധതിയരാണ്

മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി. ഇനരയില് ഗ്രാമീണ ്ജനങ്ങളുലെ ലതരാഴില്

ലെയുവരാനുള്ളഅവകരാശല്തെസ്യംരകിചു നിര്തെുന്നതിനു മവണി 2005 ലസപ്റ്യംബരഅഞരാ്യം

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

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

്ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ മമഖെകള് ഈ നിയമ്തെിലന പരിധിയില് വന്നു .ഓമരരാ

ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യം ഒരു സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം നൂറ് ്ിവസല്തെ അവി്ഗ്ധ ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള് ആവശരരാധിഷ്ിതമരായി ഗപ്രാന്യം ലെയുന്നമതരാലെരാപ്യം ഗപകൃതിവിഭവ

പരിപരാെനവുമരായി ബന്ധലപട്ട ലപരാതു ആസ്ികളു്യം ്ുരബെ ്ജനവിഭരാ്ങ്ങള്കരായി ഈെുറതു്യം

്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം ഉല്പരാ്നകമവുമരായ ആസ്ികളു്യം സൃഷികുകയരാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ

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

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്തെിലന ആര്യംഭ്തെില് കൂട്ടി മെരകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്.

100 ശതമരാന്യം ന്ര ്ജനസ്യംഖര ഉള്ള ്ജിലകള് ഒഴിലക രരാ്ജരല്തെ എലരാ ്ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത

നിയമ്തെിലന പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്. നിയമ്തെിലന ആവശരകതക് അനുപൂരകമരായി

എലരാ സ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി വിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുണ്. നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളില് വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള്

സ്യംസരാനപദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധത്ളിയുനടസവ്ളിചേഷതകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായഏലതരാരരാള്കു്യം

പദ്ധതിയില്പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരരവികസന്യം

എന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞസുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്തലന്ന

ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവരഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി



 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ചസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്ത്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് നെപിെരാകുന്ന

എലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല് ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന് നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം

വകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു. പദ്ധതി ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം ലപരാതു ധന്യം

ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്ന പരസരവു്യം സ്വതഗനവുമരായ

പരിമശരാധനയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് അഥവരാ സരാമൂഹരപരിമശരാധന. ലതരാഴിെുറപ് നിയമ

ഗപകരാര്യം വരഷ്തെില് രണു ഗപരാവശര്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭകള് എലരാ വരാരഡിെു്യം

കൃതരമരായി നെമ്തെണതരാണ്. യഥരാസമയ്യം നെകുന്ന സരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ സുതരാരരത

ഉറപു വരു്തെരാനു്യം കരാരരകമത വരദ്ധിപികുന്നതിനു്യം സ്്ഭരണ്യം ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം

കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യം ശരിയരായ രീതിയില് െിെവഴിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം ഈ പണ്യം

െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം പദ്ധതിയുലെ

്ുണമഭരാകരാകളുലെ ്ജീവിത്തെില് ്ുണകരമരായ മരാറങ്ങള് ഉണരായിട്ടുമണരാ എന്നു്യം സരാമൂഹര

പരിമശരാധനയിെൂലെകലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

ചസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്കപകക്ളിയ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെി െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന എന്നിവലയ

അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട് തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന

രീതിഅവെ്യംബിചരാണ്ഈറിമപരാരട്ട്തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ് ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി

മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല് ഓഡിറ്,മസരാഷരല്

ഓഡിറ്ഗപവര്തെനങ്ങള്എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെില് ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെെയെുകള്, 7 ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐ

എസ്എന്നിവപരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെി ഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള്പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില് കരാരഡ്എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര കണു ആവശരമരായ

വിവരങ്ങള്മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെ വരാരഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില് കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ മപരാരരായ്മകള് എന്നിവ െരച

ലെയുക .

 െീല്ഡ്ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയല് പരിമശരാധനയുലെയു്യം അെിസരാന്തെില് കരെ്

റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.



 
 
 

വാര്ഡ്ത് 12: പഞായത്ത്ഓഫീസ്ത്

 
 
ആനകവീടുകള് 606

ജെസംഖ്യ 2210

പുരുഷനാര് 1230

സ്ത്കതീകള് 980

പട്ളിക ജാത്ളികാര് 27

ത്

 
കപധാെസാപെങ്ങള്:

 
അ്യം്നവരാെികള് : 2 എണ്യം

 
 
 
സജീവ നതാഴ്ളിലാള്ളികള് -നതാഴ്ളിൽ ദ്ളിെങ്ങള്

 
നതാഴ്ളിൽകാര്ഡ്ത്

െമര്

ചപര്ത് വ്ളിഭാഗം ലഭ്ളിച്ച നതാഴ്ളിൽ

ദ്ളിെങ്ങള്

KL-08-003-001-12/22 സുശീെ

കരാര്തെിമകയന

SC 150

KL-08-003-001-12/15 വി ലക ശശീഗ്ദ്രന SC 137

KL-08-003-001-12/08 െഗ്ദ്രിക OTH 134

KL-08-003-001-12/09 പുഷ്പ സുഗബമണരന OTH 47

KL-08-003-001-12/02 സരള പി കെ SC 112

KL-08-003-001-12/06 ശരാന മകരാചിെരാല് SC 129

KL-08-003-001-12/19 ശരാനനരാരരായണന OTH 78

KL-08-003-001-12/10 ഭരാര്വി OTH 102



KL-08-003-001-06/10 സുമതി കുമരാരന SC 50

KL-08-003-001-06/08 ഓമന ശശീഗ്ദ്രന SC 120

KL-08-003-001-06/11 മീര മ്രാപരാെന OTH 26

KL-08-003-001-06/09 ഷീെ ലക ്ജി OTH 120

KL-08-003-001-12/60 വിമെ മണി OTH 106

KL-08-003-001-12/23 െീെ ്രാമമരാ്രന SC 25

KL-08-003-001-12/16 ഉഷ ഉ്യന SC 28

KL-08-003-001-12/25 പതിനി മസരാമപന SC 112

KL-08-003-001-12/67 രരാ്ജു പിഎ്യം SC 59

KL-08-003-001-12/08 െഗ്ദ്രിക OTH 141

 
 
 
 
 
വ്ളിവ്ളിധഘടങ്ങള്ളിലുള ചസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് പര്ളിചോധെയ്ളിൽകനണത്ളിയ

വസ്ുതകള്ത്

 
നതാഴ്ളിലാള്ളികളുനട10 അവകാേങ്ങള്-അവകാേ അധ്ളിഷ്്ളിതത്

െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്ത്

 
ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള് ഉറപു

വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ വസ്ുതകള് െുവലെ

മെരകുന്നു.

 
 
1. നതാഴ്ളിൽ കാര്ഡ്ളിൊയ്ളി അചപക്ഷ്ളികുവാെും 15 ദ്ളിവസത്ളിെകം

ലഭ്ളികാെുമുളഅവകാേം (നഷഡ്യ്ലൂള് 2)

 
ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ ഏലതരാരരാളു്യം

ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ പതിച

ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

 
എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്.

അതിനുള്ള മെരാമട്ടരാഅവരസ്വന്യം ലെെവിെരാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

2. നതാഴ്ളിൽ ആവേ്യനപ്പടാെും 15 ദ്ളിവസങ്ങള്കുള്ളിൽ 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 ദ്ളിവസത്ളിെകം നതാഴ്ളിൽ ലഭ്ളിച്ച്ളിനലങ്ളിൽ നതാഴ്ളില്ളിലായ്മ ചവതെം

ലഭ്ളികുവാെുളഅവകാേം (നസക്ഷന് 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

ആവശരലപെുന്നതിലന 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 കപവര്ത്ളികള്ആസ്ലൂകതണം നേയുവാെുളഅവകാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ള

അവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള് അറിയികുകയുണരായി.

ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകള്

നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5 . താമസ സലത്ളിെ്ത്നറ 5 ക്ളിചലാമീറര് േുറളവ്ളിെുള്ളിൽ നതാഴ്ളിൽ

ലഭ്ളികുവാെും ലഭ്ളിച്ച്ളിനലങ്ളിൽ ക്ലൂല്ളിയുനട 10% അധ്ളികമായ്ളി

ലഭ്ളികുവാെുമുളഅവകാേം (നഷഡ്യ്ലൂള് - 2 , പാരകഗാഫ്ത് 20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെിന്ലറ 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാന ലതരാഴിെരാളിക്

അവകരാശമുണ് .

ഈവരാരഡിലെസ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില് തലന്നയരാണ്

മ്ജരാെി ലെയുന്നത്.



6 . കുട്ളിനവളം ,തണൽ, കപാഥമ്ളിക േുകേ്ലൂഷ ക്ളിറ്ത്, നതാഴ്ളിലാള്ളികചളാനടാപ്പം

അഞ്ളിൽ അധ്ളികം കുട്ളികള് കപവര്ത്ളി സലത്ത് വന്ളിടുനണങ്ളിൽ അവനര

ചൊകാൊയ്ളി ആയ (കകഷ്ത്) തുടങ്ങ്ളിയ കപവര്ത്ളി സല സ്പൗകര്യങ്ങള്കുള

അവകാേം. (നഷഡ്യ്ലൂള് 2 , പാരകഗാഫ്ത്ത് 23-28)

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



കിറ് , 5 വയസില് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ മസവന്യം എന്നിവ നിയമ്യം

അനുശരാസികുന്നു .

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

അറിയരാന സരാധിചു. മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ മ്ജരാെികള് കൂെുതല് ഉള്ളതിനരാെു്യം പണി

ഉപകരണങ്ങള്അതരരാവശര്യംആയതിനരാെു്യംഅവയു്യം പിരിവിട്ടരാണ് വരാങ്ങുന്നത്.

7. സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ള കൂെി െഭികുവരാനുള്ളത്അവകരാശ്യം.(ലസകന 3 (2),6, sch

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

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8. ലതരാഴില് ലെയത്്ത്ത്15 ്ിവസ്തെിനക്യംകൂെി െഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭികണ്യം എന്നരാണ് 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 െഭരമരായിട്ടില എന്നു്യം

സൂെിപിചു.

9.15 ്ിവസ്തെിനക്യം കൂെി െഭിചിലലങില് നഷപരിഹരാര്യം െഭികുവരാനുള്ള

അവകരാശ്യം (ലസകന 3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചിലലങില്

മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകില് അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ്.

10. പരാത്ളികള്ക്ത്സമയബന്ളിതമായ്ളി പര്ളിഹാരം ലഭ്ളികുവാെും

മഹാതാഗാന്ളി ചദേീയ കഗാമീണനതാഴ്ളിലുറപ്പ്ത് പദ്ധത്ളിയ്ളിൽത് നേലവുവരുന

തുകയുനടതൽസമയസാമ്ലൂഹ്ളികപര്ളിചോധെെടതുവാെുളഅവകാേം

(നസഷന്19, &നസഷന്17( 2))

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയില് ലെെവ് വരുന്ന തുകയുലെ തല്സമയ

സരാമൂഹിക പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനുള്ള അവകരാശ്യം (ലസകന 19 , 17 ( 2)).ലസകന

19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക്അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം ഉണരാമവണതരാണ് .ഏഴു

്ിവസ്തെിനുള്ളില് പരരാതികരാരലന അതു അറിയികുകയു്യം മവണ്യം.അതുമപരാലെ

തലന്ന തുെരചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം അതില് പങരാളികള്

ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ് .

കപവര്ത്ളിത്ഫയലുകളുനട പര്ളിചോധെവ്ളിവരങ്ങള്



7 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ

െമര്

കപവര്ത്ളിയുനട ചപര്ത് കപവര്ത്ളിയുനടവര്ക്ത്

ചകാഡ്ത്

1 ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള

ഓവുെരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003001/FP/306381

2 തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക് ഉപയുകമരാകല് 1608003001/FP/375762

3 ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003001/RC/281063

4 ഷരാരെി മതരാെ്ആഴ്യം കൂട്ടി നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകല്

1608003001/FP/303851

5 ലെറുകിെ കരഷകരുലെ ഭൂമി കൃഷിക്

ഉപയുകമരാകല്

1608003001/IF/300578

6 ബില്ഡി്യം്് മ്രാക്കെല്നിരമരാണ

യൂണിറ്

1608003001/AV/256070

7 വരകി്തകകൂസ് നിരമരാണ്യം 1608003001/IF/384282

കപവര്ത്ളിഫയല്ളിൽ ഉണാചകണ22 ചരഖകള്ത്

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം

22 മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ് .പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഉണരായിരുന്ന

മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവര് ചപജ്ത്ത്ത്

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെുകളിെു്യം കവര മപ്ജ്

ഉണരാമവണതരാണ്.



വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം കവര 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 കരാണുവരാന സരാധിചില.അതില് 3

െയെുകളില് മരാഗതമരാണ് പൂര്തെീകരിച തിയതിയു്യം അെങല് തുകയു്യം കരാണരാന

കഴിഞ്ഞത്. 2 െയെുകളില് പൂര്തെീകരിച തിയതിയു്യം അെങല് തുകയു്യം കരാണരാന

കഴിഞ്ഞില. 1 വരകി്ത ഗപവര്തെിയില്കവര മപ്ജു്യം കരാണരാനകഴിഞ്ഞില .

2.നേക്ത് ല്ളിസ്ത്ത്

വരക് െയെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യം അവയുലെ മപ്ജ്

നമ്പറു്യം മരഖലപെി്തെിയ ലെക് െിസ് െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിചഏഴ് െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷന്പാന് ചകാപ്പ്ളിത്

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 7 െയെുകളില് 4 െയെുകളില് മരാഗതമരാണ് ആകന പരാന കരാണരാന

കഴിഞ്ഞത് ബരാകിയുള്ള 3 കെെുകളിലെരാന്നു്യം ആകന പരാന കരാണരാന

കഴിഞ്ഞില

4.എസ്ളിചമറ്ത് ചകാപ്പ്ളിത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന

സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിലന അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ

എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ

മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 7 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂരില് നിന്നു്യം ഗപിന് എെു്തെ എസിമമറ് മകരാപി

ഉണരായിരുന്നു.അതിലെലരാ്യം ഉ്രരാ്സലന സീല് മരാഗതമമ കരാണരാന കഴിഞ്ഞുള്ളു

തിയതിയു്യം ഒപു്യം ഉണരായിരുന്നില ്ജനകിയ എസിമമറ് മകരാപി ഒരു െയെിെു്യം

ഇലരായിരുന്നു .

5.സാചങത്ളികഅെുമത്ളിത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം

ഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര ,അസിസന്റ് എഞിനീയര എന്നിവര

ഉള്ലപെുന്ന ഒരുസരാമങതികകമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ് .



പരിമശരാധിച 6 െയെിെു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നുള്ള മകരാപി ആണ് ഉണരായിരുന്നത്

ഒരു വരകി്ത ഗപവര്തെിയുലെ െയെിെരാണ് ലസകരൂറില് നിന്നു്യം എെു്തെ മകരാപി

കരാണുവരാനസരാധിചത്.

6.ഭരണാെുമത്ളിത്

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ് പഞരായ്തെ്

ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില് ഒരു വര്ഷ്യം

നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നല്കുന്ന അ്യം്ീകരാരമരാണ്

ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളില് മരാഗതമരാണ് ഭരണരാനുമതി മകരാപി കരാണരാന കഴിഞ്ഞുള്ള

അതില് 3 എണ്യം ലസകരൂറില് നിന്നു്യം െഭിചതു്യം 1 എണ്യം പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം ഉള്ള

മകരാപിയുമരായിരുന്നു .ബരാകി 3 െയെുകളിെു്യം ഭരണരാനുമതി മകരാപി

ഉണരായിരുന്നില .

7.സംചയാജ്ളിതപദ്ധത്ളിവ്ളിവരങ്ങള്ത്

പരിമശരാധിച 7 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില

8.നതാഴ്ളില്ളിെുചവണ്ളിയുളഅചപക്ഷത്

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വരക്െയെിെു്യം സൂകിമകണതരാണ് .,

പരിമശരാധിച 7 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക കരാണരാന

സരാധിചില .

9.വര്ക്ത്അചലാചകഷന് ചഫാ൦

പരിമശരാധിച 7 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക്

അമെരാമകഷന മെരാ൦ കരാണരാനസരാധിചില

10.ഇ മസര് ചറാള്

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്. ഇതില് മ്രാക്

ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

7 െയെുകളില് 46 മസര മറരാളുകള് പരിമശരാധിചു.എലരാ മസര മറരാളുകളിെു്യം ബി ഡി

ഓയുലെ ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നുള്ളസീെു്യം മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു.

എന്നരാല് ഒപ് ലവചതീയതി മരഖലപെു്തെിയതരായി കരാണരാനസരാധിചില.

പരിമശരാധിച െയല് നമ്പര (1608003001/FP/ 306381) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 4477 ല്

KL-08 -003 -001 006 / 47 മുരുകലന ഒപ് കരാണരാനസരാധിചില .

െയല് നമ്പര (1608003001 /ഇെ്/ 375762) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 4033 ല് KL -08 -003 -

001 006 / 45 ്ജിഷകഷനആലക മപയ്ലമന്, ഒപു്യം ഇലരായിരുന്നു.

െയല് നമ്പര (1608003001 /ഇെ്/ 375762) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 4068 ല് KL -08 -003 -

001 0012 / 12 ല് അബ്ലസന് അെയരാളലപെു്തെിയ്തെിലന മുകളില് തിരു്തെി



ഒപിട്ടതരായു്യം ആലക അറന്റനസ് 5 എഴുതിയതിലന മുകളില് 7 ആകിയതരായു്യം

കണു .

െയല് നമ്പര (1608003001 /RC / 281063 ) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 5571  ല്

മമറിന്ലറയു്യം ഉമ്രരാ്സലനയു്യം ഒപു്യം തീയതിയു്യം

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നില .

െയല് നമ്പര (1608003001 /AV /256070 ) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 3656 ല് 10 മപരുലെ

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങളില്തിരു്തെെുകള് ഉണരായിരുന്നു

െയല് നമ്പര (1608003001 /IF / 300578 ) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 6054 ല്

തിരു്തെെുകള്കണു

െയല് നമ്പര (1608003001/ IF / 384282 ) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 6266 ല് ആലക

അലറനഡനസു്യം ്ിവസമവ്നവു്യം ആലക തുകയു്യം മരാഗതമമ

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നുള്ളു .

പരിമശരാധിച 7 െയെുകളിെു്യം മരാസര മറരാളില് എ്യം ബുക് നമ്പമറരാ എ്യം ബുക് മപ്ജ്

നമ്പമറരാ ഉണരായിരുന്നില.

11.നമഷര്നമന്റ്ത്ബുക്ത്ത്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള് മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള

അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷരലമനറ് ബുക് . ഇതില് ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു

ലതരാട്ടു മുനപുള്ളഅളവു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 7 െയെുകളില് 6 എണ്തെിനു ലമഷരലമനറ് ബുക് പഞരായ്തെില്

നിന്നു്യം െഭരമരായിരുന്നില. വരക്തി്ത ഗപവര്തെികു മരാഗതമരാണ് എ്യം ബുക്

ഉണരായിരുന്നുള്ളു. ബരാകിയുള്ളവലയലരാ്യം പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം മപപറില് എഴുതി

തന്നവയരായിരുന്നു.

12.നമറീര്ളിയൽ -ക്വചടഷന്ഡീനറയ്ളിൽസ്ത്.

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

ലകരാലട്ടഷന ഡീലറയില്സ് കരാണുവരാന സരാധിചു. മറു 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 ഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 6 െയെുകളില് മരാഗതമരാണ് ലവ്ജ് െിസ് കരാണരാന കഴിഞ്ഞത് വരകി്ത

ഗപവര്തെിെയെില് ലവ്ജ് െിസ് ഉണരായിരുന്നില.

െയല് നമ്പര (1608003001/FP/ 306381 ) ല് മസര മറരാള് നമ്പര 3308 ,3309 എന്നിവയില്

ലവ്ജ് െിസ് കരാണരാനസരാധിചില .

14.ഫണ്ത് കടാന്സ്ഫര്ഓര്ഡര്ത്



ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള മരഖയരാണ് െണ്

ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര. ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവന തുകയു്യം ആരക് എമപരാള്

നല്കി എന്നതിലന അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെുന്ന െണ് ഗെരാനസ്ഫര എലരാ

െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

എന്നരാല്പരിമശരാധിചെയെിലെരാന്നു്യംെണ് ഗെരാനസ്ഫരഓരഡരകരാണരാനകഴിഞ്ഞില.

15.നമറീര്ളിയൽവ്പൗച്ചര്,ബ്ളിൽത്

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

വൗചര ബില് കരാണുവരാന സരാധിചു. മറു ഗപവര്തെികള്ലകരാന്നു്യം ഇത്

ബരാധകമലരായിരുന്നു.

16.ചറായൽറ്ളി െല്്ളിയത്ളിെുളനറസീത്ളിന്റെ ചകാപ്പ്ളിത്

പരിമശരാധിച 7െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.

17.ചഫാചടാകഗാഫ്ത് -3ഘടംത്

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്,ഗപവര്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില്

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാല്പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചില

18.കപവര്ത്ളിപ്ലൂര്തീകരണസാക്ഷ്യപകതംത്

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചു

കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന ഉപകരികുന്ന ഒരു

മരഖയരാണ് ക്യംപീഷനസരട്ടിെികറ്അഥവരാ പൂര്തെീകരണസരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം കരാണുവരാന

സരാധിചില.

19.മസര് ചറാള് മ്ലൂചവനമ്റെ്ത് സ്ളിപ്ത്ത്

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മസര മറരാള് മൂമവലമന്റ് സിപ് ഉണരായിരുന്നില.

20.ജ്ളിചയാ ടാഗ്ത്ഡ്ത് ചഫാചടാത്

ഗപവര്തെിസെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ് . മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്.

എന്നരാല്പരിമശരാധിച 7െയെിെു്യം ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാനസരാധിചില.

21.ചസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് റ്ളിചപ്പാര്ട്ളിന്റെ ചകാപ്പ്ളിത്

പരിമശരാധിച 7 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാന

സരാധിചില.

22.സസറ്ത്ഡയറ്ളിത്



7 െയെുകള് 4 എന്നതില് മരാഗതമരാണ് കസറ് ഡയറി കരാണരാന കഴിഞ്ഞത് അതു്യം

ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറി്യം്്, ലതരാഴിെരാളികളുലെ സരാകരപഗത്യം,

വി്ജിലെനസ് ആനഡ് മമരാണിററിങ് കമിറി റിമപരാരട്ട് , സ്ദ്രരശക   കുറിപ്, െികിത്സ

സ്യംബന്ധമരായ വിവരങ്ങള്, ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ വരാെക തുെങ്ങിയവ

പൂരണമരായി പൂരിപിചതരായി കരാണരാനസരാധിചില.

കപവര്ത്ളികളുനടഫീൽഡ്ത് പര്ളിചോധെയ്ളിനലകനണതലുകള്ത്

സ്ളിറ്ളിസൺഇന്ഫര്ചമഷന്ത് ചബാര്ഡ്ത്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുധരാരരത 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.നവളനകട്ത് ഒഴുവാകുനത്ളിെുള ഓവ്ത് ോലുകളുനട പുെരുദ്ധാരണം.

(1608003001/FP/306381)

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര : െഭരമരായിരുന്നില

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 03/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 17/01/2019

എസിമമറ് തുക       : 40,950 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്    : 19,512 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 72



കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 950 െതുരഗശ മീററു്യം ,299.25 കരൂബിക്

മീറരഎര്തെ് വരകുമരാണ് .



*പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭിച അളവുകള് ഗപകരാര്യം 950 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികല് 143.689 കരൂബിക് മീറരഎര്തെ് വരക്എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

*ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നതില് നിന്നു്യം 2440.81 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിചതരായു്യം 1830.61 കരൂബിക് മീറര എര്തെ് വരക് ലെയ്തരായുമരാണ്

കരാണുവരാനസരാധിചത്.

* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.

*പരിമശരാധന ഗപകരാര്യം 6,783.18/-രൂപയുലെ അധിക ലതരാഴില് ലെയിചതരായി

കരാണലപെുന്നു .

2. തര്ളിേ്ത് ഭ്ലൂമ്ളി കൃഷ്ളിക്ത്ത് ഉപയുക്തമാകൽ (1608003001/FP/375762)

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര : െഭരമരായിരുന്നില

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 28/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : െഭരമരായിരുന്നില

എസിമമറ് തുക     : 1,13,812 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്    : 92,140 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 340



കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

 *എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 6552.41 െതുരഗശ മീററു്യം , 482.11

കരൂബിക് മീറരഎര്തെ് വരകുമരാണ് .

 *പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭിച അളവുകള് ഗപകരാര്യം 6552.409 െതുരഗശ മീറര

കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 188.16 കരൂബിക് മീറര എര്തെ് വരക്

എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

 *ഗപവര്തെിസെ്യം മനരിട്ട് പരിമശരാധിചത് ഗപകരാര്യം മമല് പറഞ്ഞിരികുന്ന ഭൂമി

കരാെ് പിെിചു കിെകുന്നതരായരാണ് കരാണുവരാന സരാധിചത്.കൃഷി സ്യംബന്ധമരായ

ഒരു ഗപവര്തെിയു്യം ലെയ്ു വരുന്നതരായി കരാണുവരാന സരാധിചില.കരാെ് പിെിചു

കിെകുന്നതിനരാല് തലന്ന ഈ ഭൂമിയുലെ അളലവെുകുക എന്നത് ഏലറ

്ുഷ്കരമരായതിനരാല്അളവുകള്അളന്നു തിട്ടലപെു്തെരാനസരാധിചില.

 ഗപവര്തെി സെ്തെു സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ്

കണിരുന്നില.











3. കപളയബാധ്ളിത കപചദേങ്ങള്ളിനല വഴ്ളിചയാരങ്ങളുനട പുെരുദ്ധാരണം.

(1608003001 / FP/ 281063 )

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര : െഭരമരായിരുന്നില

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 27/02/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 11/03/2019

എസിമമറ് തുക     : 42,394 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്    : 34,688 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 128

ഉള്ലപട്ടിരുന്ന ലതരാഴിെരാളികളുലെഎണ്യം : 21



കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 4290 െതുരഗശ മീററു്യം , 499.70 െതുരഗശ

മീറരഎര്തെ് വരകുമരാണ് .

*പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭിച അളവുകള് ഗപകരാര്യം 4290 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികല് 423.67 െതുരഗശ മീറരഎര്തെ് വരക്എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

*ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നതില് നിന്നു്യം 11,970.57 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിചതരായു്യം അഗതയു്യംതലന്ന എര്തെ് വരക് ലെയ്തരായുമരാണ് കരാണുവരാന

സരാധിചത്.

* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.

*പരിമശരാധന ഗപകരാര്യം 34,946.59/- രൂപയുലെ അധിക ലതരാഴില് ലെയിചതരായി

കരാണലപെുന്നു .

4. ഷാരട്ളി ചതാട്ത് ആഴം ക്ലൂട്ളി െീനരാഴുക്ത് സുഗമമാകൽ

(1608003001/FP/303851)

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര : െഭരമരായിരുന്നില

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 16/10/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 01/11/2018

എസിമമറ് തുക     : 60,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്    : 53,658 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 198





കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 1600 െതുരഗശ മീററു്യം , 384 കരൂബിക്

മീറരഎര്തെ് വരകുമരാണ് .

*പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭിച അളവുകള് ഗപകരാര്യം 1600 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികല് 379.42 കരൂബിക് മീറരഎര്തെ് വരക്എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

*വഴിമയരാര്തെു നിന്ന് ഗപവര്തെിസെ്യം വളലര വരകമരായി കരാണരാമരായിരുലന്നങിെു്യം

ഗപവര്തെി സെമ്തെയ്ക് എ്തെിലപെുവരാന മരാരഗങ്ങള് ഒന്നു്യം തലന്ന

ഇലരായിരുന്നതിനരാെു്യം ഗപവര്തെിസെ്യംഅളകുവരാനസരാധിചില .

*ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.











5. നേറുക്ളിട കര്ഷകരുനട ഭ്ലൂമ്ളി കൃഷ്ളിക്ത് ഉപയുക്തമാകൽ



(1608003001/IF/300578)

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര : െഭരമരായിരുന്നില

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 15 / 03/ 2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 19 / 03 / 2019

എസിമമറ് തുക     : 20,136 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്    : 15,989 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 59

ഉള്ലപട്ടിരുന്ന ലതരാഴിെരാളികളുലെഎണ്യം : 17



കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 1821.10 െതുരഗശ മീററു്യം ,1.40 െതുരഗശ

മീററു്യം 1.22 കരൂബിക് മീറരഎര്തെ് വരകുമരായിരുന്നു.

*എ്യം ബുക് െഭരമലരാതിരുന്നതിനരാല് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം ഓവരസിയര അളവുകള്

എഴുതി നല്കുകയരാണുണരായത് . അത് ഗപകരാര്യം 1789.47 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികല് 1.40 െതുരഗശ മീററു്യം 1.215 കരൂബിക് മീറര എര്തെ് വരക്

എന്നിവയുമരായിരുന്നു .

*ഗപവര്തെി സെ്യം അളന്നതില് നിന്നു്യം 470.64 െതുരഗശ മീറര കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിചതരായു്യം അഗതയു്യംതലന്ന എര്തെ് വരക് ലെയ്തരായുമരാണ് കരാണുവരാന

സരാധിചത്.

* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.

*പരിമശരാധന ഗപകരാര്യം 11,645.26 /- രൂപയുലെബരാധരതകരാണലപെുന്നു.







6. ബ്ളിൽഡ്ളിംഗ്ത് ച്ാക്ത്സടൽെ്ളിര്മാണയ്ലൂണ്ളിറ്ത്

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര : െഭരമരായിരുന്നില

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 22/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : െഭരമരായിരുന്നില

എസിമമറ് തുക     : 2,98,959 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്    : 45,528 /-



കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 2,98,959 /- രൂപയുമെതരാണ് ഈ ഗപവര്തെി എന്നു്യം 30 ലസന്റിമീറര

നീള്തെിെു്യം 20 ലസന്റിമീറര വീതിയിെു്യം 15 ലസന്റിമീറര ഉയര്തെിെുമുള്ള

മ്രാകുകളരാണ് നിരമികുന്നലതന്നു്യം മനസിെരാകുവരാനസരാധിചു.

*ഈ പദ്ധതി സ്യംബന്ധിതമരായി ഒരു വിവരങ്ങളു്യം തലന്ന പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരായിരുന്നില..

*നിരമിച ബില്ഡിങ് മ്രാകുകളുലെ അളവ് പരിമശരാധിചത് ഗപകരാര്യം 33

ലസന്റിമീറര നീള്തെിെു്യം 23 ലസന്റിമീറര വീതിയിെു്യം 17 ലസന്റിമീറര

ഉയര്തെിെുമുള്ള മ്രാകുകളരാണ് നിരമിചലതന്നു്യം മനസിെരാകുവരാനസരാധിചു.

* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.



*െഭരമരായ വിവരങ്ങള് പരിമിതമരായതിനരാല് ബരാധരത കണകരാകുക

അസരാധരമരായിരുന്നു.



7. വ്യക്ത്ളിഗതകക്ലൂസ്ത് െ്ളിര്മാണം ( 1608003001/IF/384282 )

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര :െഭരമരായിരുന്നില

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം     : 24 / 03/ 2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 27 / 03 / 2019

എസിമമറ് തുക     : 32,600 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്    : 12,000 /-

കനണതലുകള്,െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 12,000/- രൂപയുമെതരാണ്ഈ ഗപവര്തെി .

*എ്യം ബുകിലെ അളവുകള് എസിമമറ് ഗപകരാര്യം തലന്ന നിെനില്ലക ഓവര്സീറില്

നിന്നു്യം അറിഞ്ഞതനുസരിചു പഞരായ്തെില് നിന്ന് വരകി്ത കകൂസ്

നിരമരാണങ്ങള്ക് ആലക െിെവ് 12,000 രൂപയ്കു അധിമരായി

അനുവ്ികരാറിലരാലയന്നു്യം മമല് പറഞ്ഞ ഗപവര്തെികു്യം 12000 രൂപയരാണ്

അനുവ്ിചലതന്നു്യംഅറിയരാനസരാധിചു. .

*എനന്നരാല് തങ്ങള്ക് കകൂസ് നിരമരാണ സ്യംബന്ധമരായി തുക ഒന്നു്യം തലന്ന

െഭരമരായിട്ടിലഎന്നരാണ് ്ൃഹനരാഥഅഭിഗപരായലപട്ടത് .

* ഗപവര്തെിസെ്തെുസിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കണിരുന്നില.

*പരിമശരാധന ഗപകരാര്യം 12,000/-രൂപയുലെബരാധരതകരാണലപെുന്നു.



നരജ്ളിസറുകളുനട പര്ളിചോധെ

പഞരായ്തെുകള് സൂകിമകണ 7 ലര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന വിവരങ്ങള്

െുവലെ മെരകുന്നു.

1.നതാഴ്ളിൽകാര്ഡ്ത്ത് വ്ളിതരണരജ്ളിസര്ത്

 2018 -19 ര്ജിസര ആണ് പരിമശരാധിചത്. വളലര നന്നരായി തലന്ന

സൂകിചിട്ടുണ്.

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്

സൂകിചിട്ടുണ്.

 പഗനണരാ്യം വരാരഡില് 22 മപരക് ലതരാഴില് കരാരഡ് നല്കിയതരായി കരാണരാന

സരാധിചു.

2.അചലാചകഷന്ത്ഓഫ്ത് വര്ക്ത് ,ചപയ്ത്ത്നമെ്ത്റ്ത് ഓഫ്ത് ചവജസ്ത് ആന്ഡ്ത് ഡ്ളിമാന്ഡ്ത്

ചഫാര്വര്ക്ത്ത്

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച

മവ്ന്തെിന്ലറ വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്എന്നിവയുലെ വിവരങ്ങള്ആണ്ഈ ലര്ജിസറില്സൂകിമകണത്.

 മസര മറരാള്  സഹിത്യം ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികളുലെയു്യം വിവരങ്ങള് ഗപിന്റ് ലെയ്

ലവചിട്ടുണരായിരുന്നു.

3.വര്ക്ത് രജ്ളിസര്ത്

 2019 -20 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

 വരാരഡ് തിരിച ഗപവര്തെികള് മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില.

4.നമറീര്ളിയൽ രജ്ളിസര്ത്

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ് ഈ

ലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത് .

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നുമുള്ള ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ് സൂകിചിട്ടുണ്

പഗനണരാ്യം വരാരഡില്നിന്നുള്ള ഗപവര്തെികള്കരാണരാനസരാധിചു.

 12ആ്യംവരാരഡില്നിന്ന് ഗപവര്തെികള് ഒന്നു്യം കരാണരാനസരാധിചില.

5.പരാത്ളി രജ്ളിസര്ത്

 ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ

ലര്ജിസറരാണ് പരരാതി ര്ജിസര. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികള്

തീരപരാകിയ മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചില .

6.കഗാമസഭ രജ്ളിസര്



 ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര പഞരായ്തെില്

സൂകിമകണതരാണ്.

 160 മപ്ജുള്ള ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര കരാണരാന സരാധിചു 2016 മുതെുള്ള മിനിറ്സ്

കരാണരാനസരാധിചു.

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

മരഖലപെു്തെിട്ടുണ്.

7.ഫ്ളിക്സഡ്ത്അസറ്ത് രജ്ളിസര്ത്

 പഞരായ്തെില് ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി ര്ജിസര.

 ആസ്ി ര്ജിസര കരാണരാനസരാധിചില.

നതാഴ്ളിലാള്ളികളുമായ്ളിസംസാര്ളിച്ചു കനണത്ളിയകാര്യങ്ങള്

നതാഴ്ളില്ളിെു 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 സ്ദ്രരഭമനുസരിെ്

മക്ദ്രസരകരാര വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില് ബിലുകള് കൃതരമരായ്

ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.

അവകരാശങ്ങലള കുറിച ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.ഇതിലനകുറിചു വരകമരായ പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു.

െികിത്സ സഹരായ്യം െഭികരാറില എന്നു്യം 3 മപരക് ലതരാഴില് മമദ്ധര

സൂരരരാഘരാത്യം,കെന്നരാല് കു്തെിനരാെുള്ള സരാരമരായ പരിക്,കകലയരാെിയരാല് എന്നിവ

ഉണരായിട്ടു്യം സഹരായങ്ങള്ഒന്നു്യം തലന്നെഭിചിട്ടിലഎന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.

ക്ലൂല്ളി



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

കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗ്ദ്ര 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 150 ലതരാഴില്്ിങ്ങളരാണ് െഭിചിട്ടുള്ളത്.ഈ

വരഷല്തെ കൂെി കിട്ടിയതരായു്യം അറിഞ്ഞു.എന്നരാല് വളലര കവകിയരാണ് കൂെി

െഭികരാറുള്ളലതന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് വരകമരാകി.എന്നരാല് 100 കൂെുതല് ഉള്ള

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങളുലെ കൂെി ഗപളയ ബധിരകുള്ള െണിമെക് നല്കിയതരായി

പഞരായ്തെില് നിന്ന് അറിയിചതരായി അറിയുവരാന സരാധിചു.ബരാങ് പരാസ്ബുകില്

മവതന്യം കൃതരമരായി വരരാ്തെതിനരാെു്യം വിവരണ്യം ഊരണമരായി മനസിെരാകരാന

സരാധികരാ്തെതിനരാെു്യം ഇതിലനകുറിച പൂരണവരകതെഭിചിട്ടില .

ഫസ്ത്എയ്ഡഡ്ത് ചബാക്സ്ത്

ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരാകുന്നില

.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള് സ്വയ്യം സ്യംഘെിപികുകമയരാ

പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം ഇതിനു

മവണിയുള്ളസഹരായലമരാന്നു്യം ലെഭികുന്നില .

നപാതു െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് കൃതര സമയ്തെ് െഭികുന്നുണ്. കൂെിയുലെ

കരാരര്തെിെു്യം തരകങ്ങളില.

 കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 150 ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് െഭിചു എന്നത്

ഗപശ്യംസനീയമരാണ്.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി ഗപവര്തെികുന്നുണ്.

അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ് സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം

െഭികുന്നുണ്എന്നത് കൂെിഅധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ് .

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചധിക്യം വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാന സരാധിചില . ലെക് െിസ് ഒരു െയെിെു്യം ഉണരായിരുന്നില.

ഡിമരാനഡ് മെരാ്യം , ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ് എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്ന

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില .

 അളവുകള് ലമഷരലമന് ബുകില് കൃതരമരായി 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.



െ്ളിര്ച്ദേേങ്ങള്ത്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം, യരാഗത കൂെി ,

ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് ഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള്ക് പിരിവിട്ട് രീതി മരാറുവരാനു്യം,

ആവശരമരായ ആയുധങ്ങള് അധികൃതര െഭരമരാകുവരാന നെപെി

സ്വീകരികുലമന്നു്യം കരുതുന്നു.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം ലെയ്രാല് 

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് സുരകരാ സരാമലഗ്്ികള് ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിരമ്ദേശികുന്നു. കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള് ആയതിനരാെു്യം

ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെുബൂട്ു്യംകകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികണ്യം.

 തരിശ് ഭൂമിയില് കൃതരമരായി വൃ്തെിയരാകി കൃഷി നെകുന്നു എന്നു്യം ഉറപ്

വരു്തെുക.

 ഗപവര്തെികു മുനപു്യം, ഗപവര്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം, ഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള

മെരാമട്ടരാഎെു്തെ്സൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്

സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം, ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

ചേരാെല്ലൂര് കഗാമപഞായത്ത്വാര്ഡ്ത് - 12

മഹാതാഗാന്ളി ചദേീയ നതാഴ്ളിലുറപ്പ്ത് പദ്ധത്ളി

ചസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് കഗാമസഭ മ്ളിെ്ളിറ്ത്സ്ത്



ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മെരരാനലൂര പഞരായ്തെിലെ വരാരഡ് 12ലെ മസരാഷരല് ഓഡിറ്

ഗ്രാമസഭ 2019 ഒക്മെരാബര മരാസ്യം 28- ആ്യം തീയതി രരാവിലെ 11.30 ന് മെരരാനലൂര

പഞരായ്തെ് ഹരാളില് ലവച് ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഈശ്വരഗപരാരത്ഥനമയരാെുകൂെി

ആര്യംഭിചു.വരാരഡ് ലമമ്പര, ഓവരസിയര, ഡി. ഇ . ഓ , ഇെപള്ളി മ്രാക് റിമസരാഴ്സ്

മപഴ്സൺ, ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള് ,സി. ഡി . എസ് , കുെു്യംബഗശീ ഗപവര്തെകര,

വി . ഇ .ഒ , വിമല്ജ് റിമസരാഴ്സ് മപഴ്ൺമരാര എന്നിവരുള്ലപലെ 68 മപര ഗ്രാമസഭയില്

പലങെു്തെു.മ്രാക് റിമസരാഴ്സ് മപഴ്സൺ ധനര.എസ്.നരായര മയരാ്നെപെികള്

വിശ്മരാകുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് അധരകലയ തിരലഞ്ഞെുകരാന

ആവശരലപെുകയു്യം ലെയ്തു. ഗശീമതി സുമതി കുമരാരന മയരാ്്തെിന്ലറ

അധരകയരായി തിരലഞ്ഞെുകലപട്ടു. തുെരന്ന് ഇെപളളി മ്രാക് വി ആര പി നിഷ

ലക . ലക മയരാ്്തെിമെയ്ക് എലരാവമര്യം സ്വരാ്ത്യം ലെയ്തു. മശഷ്യം 12-ആ്യം വരാരഡ്

ലമമ്പര ഷീബ മയരാ്ല്തെ അഭിസ്യംമബരാധന ലെയ്ത്

സ്യംസരാരികുകയുണരായി.തുെരന്ന് 12-ആ്യം വരാരഡ് സി.ഡി.എസ് ഗപവര്തെക ഡയരാന

ഗെരാനസിസു്യം സ്യംസരാരികുകയുണരായി. മശഷ്യം അധരക ഗപസ്യം്മരായിരുന്നു.

ആ്രമരായരാണ് ഇങ്ങലനലയരാരു അവസര്യം െഭികുന്നലതന്നു്യം വളലര

സമനരാഷമുലണന്നു്യം അധരക പറയുകയുണരായി. അെു്തെിലെ തങ്ങളില് നിന്നു്യം

വിട്ടു പിരിഞ്ഞ ലതരാഴിെരാളിസുഹൃ്തെിനു മവണി മൗനഗപരാരത്ഥനനെ്തെി.

ഇെപള്ളി മ്രാക് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ ധനര എസ് നരായര ലതരാഴിെുറപ്

പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം, മസരാഷരല് ഓഡിറ് എനരാണ്, എങ്ങലനയരാണ് ലെയുന്നത്,

മസരാഷരല് ഓഡിറിന്ലറ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള് എന്നിവലയപറി വിശ്മരായി സ്യംസരാരിചു.

അമതരാലെരാപ്യം ലതരാഴിെുറപ് നിയമഗപകരാര്യം ഓമരരാ വരാരഡിലെയു്യം ഗപവര്തെികള് 6

മരാസ്യം കൂെുമമ്പരാള് ഗ്രാമസഭ വിളിച് കൂട്ടി സരാമൂഹര പരിമശരാധന

നെമ്തെണതരാലണന്നു്യം ഏലതലരാ്യം തര്തെിെുള്ള പരിമശരാധനകളരാണ്

നെ്തെിയലതന്നു്യം വിശ്മരാകി.പരിമശരാധന നെ്തെുന്നത് ലപരാതു്ജനങ്ങളരാലണന്നു്യം

അതിനുമവണിയുള്ള മവ്ി ഒരുകുന്നവരരാണ് ഓമരരാ റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺമരാലരന്നു്യം

ആയതിനരാല് െരചയില് സ്ജീവ പങരാളി്തെ്യം ഉണരാകണലമന്നു്യം ഓരമിപിചു.

സന്നിഹിതരരായിരുന്നകുെു്യംബഗശീ

ഗപവര്തെകരക് ന്ദ്രി ഗപകെിപികുകയു്യം കുെു്യംബഗശീ ഗപവര്തെകരുലെ

പങരാളി്തെല്തെകുറിചു്യം അയല്കൂട്ട െരചകളില് ലഷല്െ് ഓെ് ലഗപരാ്ജക്റ്

തയരാറരാകുന്നതിന് കുറിചു്യം പറയുകയുണരായി. ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള്

അയല്കൂട്ട െരചകളില് പലങെുകണലമന്നു്യം നിരമ്ദേശിചതിമനരാലെരാപ്യം ഗ്രാമസഭ

മിനിറ്സ് എഴുതുന്നതിലനകുറിചു്യം അതിന്ലറ ഗപരാധരാനരല്തെ കുറിചു്യം

സൂെിപിചു.മശഷ്യം ഇെപള്ളി മ്രാക് വി . ആര . പി . െക്മി ്രാസ് െി . ലക റിമപരാരട്ട്

അവതരിപിചു.

ആ്രമരായി ഗപവര്തെികളുലെ െയല് പരിമശരാധനയില് കലണ്തെിയ

കരാരരങ്ങളരാണ് വരായിചത്. വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം ഓമരരാ ഗപവര്തെി

െയെിെു്യം മവണ 22 മരഖകള് ഏലതലരാമരാലണന്നു്യം എന്നു്യം വരായിചു. അതിനുമശഷ്യം

ഗപവര്തെികളുലെ അളവുകളുമരായി ബന്ധലപട്ട കരാരരങ്ങളരാണ് വരായിചത്.ലവള്ളലകട്ട്

ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള ഓവുെരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം (1608003001/FP/06381) എന്ന

ഗപവര്തെിക് 6,783.18/-രൂപയുലെയു്യം ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം (1608003001/FP/281063) എന്ന ഗപവര്തെിക് 34,946.59/-

രൂപയുലെയു്യം അധിക ലതരാഴില് ലെയിചതരായു്യം ലെറുകിെ കരഷകരുലെ ഭൂമി

കൃഷിക് ഉപയുകമരാകല് (1608003001/IF/300578) എന്ന ഗപവര്തെികു 11,645.26/-

രൂപയുലെയു്യം ബരാധരത കരാണലപട്ടതരായു്യം റിമപരാരട്ടില് വരായികുകയുണരായി. തുെരന്ന്

ര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധനലയസ്യംബന്ധിചുള്ളവിവരങ്ങളു്യം വരായിചു.



ഇെപള്ളി മ്രാക് വി ആര പി ലമറിന മിെു 11111 മനതൃത്വ്തെില് നെ്തെലപട്ടു

െരചയില് ഉന്നയിച ഗപധരാന വിഷയങ്ങളു്യംഅതിനുള്ള മറുപെി െുവലെ മെരകുന്നു.

1) പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ് എലരാവരകു്യം തലന്നെഭരമരായിരുന്നു.

2) അമപക നല്കി 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് തലന്ന ലതരാഴില് കരാരഡ് െഭിചതരായി

അറിയരാനസരാധിചു.

3) ലതരാഴിെിനുള്ള അമപക വരഷ്തെിലെരാരികല് കൂട്ടമരായി നല്കുകയരാണ്

പതിവ് എന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് അറിയിചു. അങ്ങലനയല അമപക

നല്മകണലതന്നു്യം അമപക നല്കിയതിനുമശഷ്യം ഗെണ് ഓെീസില് നിന്നു്യം

കെപ് ലെയുന്നതിന് ഗപരാധരാനരല്തെകുറിചു്യം ബി ഐ ആറില് തലന്നയു്യം വി ആര

െിഎമിെു്യം വിവരിചുലകരാെു്തെു.

4)ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതന്യം അതിലനകുറിചു്യം ലതരാഴില് സെ്തെ് ഉണരാമകണ

സൗകരരങ്ങലളകുറിചു്യം വിശ്ീകരിചു എന്നരാല് ലതരാഴിെരാളികളുലെ

അഭിഗപരായ്തെില് തണല് കുെിലവള്ള്യം ഗപരാഥമിക ശുഗശൂഷ പണിയരായുധങ്ങള്

എന്നിവപഞരായ്തെില്നിന്നു്യം

5) മവതന്യം െഭികുന്നുലണന്നു്യം എന്നരാല് സമയബന്ധിതമരായി െഭികരാറില എന്ന്

ലതരാഴിെരാളികള് അറിയികുകയുണരായി മൂന്നുമരാസമരായി മവ്ന െഭിചിട്ടില എന്നു്യം

സൂെിപിചു കൂെരാലത മവ്നക് 275 രൂപ ആകണ്യം എന്നതരാണ് ലതരാഴിെരാളികളുലെ

അഭരരത്ഥന.

6) െഭരമരാകുന്ന മവ്നയില്നിന്ന് ഇങ്ങലനയുള്ള െിെവുകള് ഉണരായരാല്

ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവസ പരിതരാപകര്യം ആകുലമന്നു്യം തന്മൂെ്യം

പണിയരായുധങ്ങള് തീരുമരാനലമെുകണലമന്നു്യം ഗ്രാമസഭയില് പലങെു്തെ

കുെു്യംബഗശീ ഗപവര്തെക അഭിഗപരായലപട്ടു പണിയരായുധങ്ങളുലെ വരാെക

അനുവ്ികരാനുള്ളഅനുവരാ്മിലഎന്ന് പറയുകയുണരായി.

7) ലതരാഴിെരാളികളില് ഒരരാള് ഒരുമരാസ്യം മുനപ് മരണമെഞ്ഞ വിവര്യം

അറിയികുകയു്യം അമ്ദേഹ്തെിനലറ കുെു്യംബ്തെിന് ധനസഹരായ്യം നല്കുന്നതിന്

കുറിചു്യം മെരാ്ികുകയു്യം മ്ജരാെി സെ്തെ് ലവച് സ്യംഭവിചരാല് 25,000 രൂപ സഹരായ്യം

അനുവ്ികണ്യം എന്നരാല് മമല് പറഞ്ഞ വരകി മ്ജരാെിസമയ്തെ് മുനപ്

ആയതിനരാെു്യം െണ്അനുവ്ികുകഅസരാധരമരാലണന്നു്യംഡി ഇ ഒഅറിയിചു.

8) തങ്ങള്ക് ഈ എസ് ഐ അനുവ്ികണലമന്നു്യം ബരാര് മ്ജരാെികള്ക്

ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് കൂെുതല് ആകണലമന്ന് ഗപവര്തെന സമയ്യം 9 ലതരാട്ട് നരാെര

ആകണലമന്നരായിരുന്നു ആവശരങ്ങള്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം

്ിനങ്ങള് കൂെി നല്കരാന മവണിയു്യം സീ അനുവ്ികുന്നുണ് എന്നു്യം ഓവരസിയര

മറുപെി പറയുകയുമുണരായി മ്രാ്ില് നിന്നുള്ള നിരമ്ശഗപകരാര്യം ലതരാഴില്

നല്കുന്നത് കൃതരമരായി ലെമയണതരാലണന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് തമിെുള്ള പരസ്പര

സഹരായമ്തെരാലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മ്ജരാെികള് ലെയുക എന്നു്യം

ഓവരസിയറു്യം സൂെിപിചു.

9) മൂരച കൂട്ടരാന ഉള്ള െരാര്ജ് െഭികരാറില എന്നു്യം 500 രൂപ വലര ലെെവഴിച്

അരിവരാളു്യം മറു്യം വരാമങ്ങണ സരാഹെരര്യം ഉണരായിട്ടുലണന്നു മകരാട്ടയ്യം മറു

വസ്ുകളു്യം സ്വനമരായി വരാങ്ങുകയു്യം 271 രൂപമരാഗതമരാണ് മവ്ന്യം. 271 രൂപമരാഗതമരാണ്

മഭ്ന്യം ഈ അവസയില് പണിയരായുധങ്ങള് വരാങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടരായിരുന്നു

എന്നു്യം വരാെക െഭരമരാകുക യരാലണങില് ഉപകരാരഗപ്്യം ആലണന്നു്യം

സൂെിപികുകയു്യം ലെയ്ു ഇതിലനലരാ്യം മറുപെിയരായി ഉമ്രരാ്സര പറഞ്ഞത്

നിെവില്സരകരാരില് നിന്നുള്ള ഉ്തെരവ് ഗപകരാര്യം മൂരചകൂട്ടരാന ഉള്ളെരാര്ജ് വരാെക

എന്നിവഅനുവ്നീയമലഎന്നരാണ്.



10) പരരാതി ര്ജിസര ബന്ധ്തെില് കരാണരാന സരാധികരാ്തെത് ലകരാണ്

ലതരാഴിെരാളികളുലെ പരരാതികള് ര്ജിസറില് മരഖലപെു്തെണ്യംഎന്ന് നിരമ്ദേശിചു.

    തുെരന്ന് ഓവരസിയര മറുപെി ഗപസ്യം്്യം നെ്തെുകയുണരായി മുമന്നരാട്ടുവച

നിരമ്ദേശങ്ങള് എലരാ്യം ഗശദ്ധയില്ലപെു്തെുലമന്നു്യം മശഷ്യം അമതരാെുകൂെി റിമപരാരട്ട്

അ്യം്ീകരിചു എലരാവരകു്യം ന്ദ്രി ഗപകെിപികുകയു്യം െക്മീ്രാസ് ഭരണഘെന

ഗപതിജ ലെരാലി ലകരാെുകുകയു്യം ലെയ്ു മ്ശീയ ്രാനമ്തെരാലെ പരിപരാെികള്

അവസരാനിചു.

നപാതു െ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് കൃതര സമയ്തെ് െഭികുന്നുണ്. കൂെിയുലെ

കരാരര്തെിെു്യം തരകങ്ങളില.

 കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 150 ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് െഭിചു എന്നത്

ഗപശ്യംസനീയമരാണ്.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി ഗപവര്തെികുന്നുണ്.

അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ് സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം

െഭികുന്നുണ്എന്നത് കൂെിഅധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ് .

 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.

െ്ളിര്ച്ദേേങ്ങള്ത്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം, യരാഗത കൂെി ,

ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് ഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള്ക് പിരിവിട്ട് രീതി മരാറുവരാനു്യം,

ആവശരമരായ ആയുധങ്ങള് ആ്ി്മരതര െഭരമരാകുവരാന നെപെി

സ്വീകരികുലമന്നു്യം കരുതുന്നു.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം ലെയ്രാല് 

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് സുരകരാ സരാമലഗ്്ികള് ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിരമ്ദേശികുന്നു. കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള് ആയതിനരാെു്യം

ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെുബൂട്ു്യംകകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികണ്യം.

 തരിശ് ഭൂമിയില് കൃതരമരായി വൃ്തെിയരാകി കൃഷി നെകുന്നു എന്നു്യം ഉറപ്



വരു്തെുക.

 ഗപവര്തെികു മുനപു്യം, ഗപവര്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം, ഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള

മെരാമട്ടരാഎെു്തെ്സൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്

സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം, ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

മസരാഷരല്ഓഡിറ് പലങെു്തെവര:

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

2. ലമറിന മിെു ഡിസില്വ ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന,ഇെപള്ളി മ്രാക്

,എറണരാകുള്യം

3. െക്മി ്രാസ്െി .ലക ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം



ത്െന്ളി

ത്ഇടപ്പള്ളിത് ച്ാക്ളിനല ചേരാെല്ലൂര്ത് ത് പഞായത്ളിനലവാര്ഡ്ത് 12 നല 2018-19

സാമത്ളികവര്ഷനതചസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് കപകക്ളിയസമയബന്ളിതമായ്ളി

തീര്കാന് ചസാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് ടീമ്ളിനെസഹായ്ളിച്ചബഹുമാെനപ്പടത്

ചേരാെല്ലൂര് പഞായത്ത്ത്കപസ്ളിഡ്റെ്ത്, നസകകടറ്ളി ,അസ്ളിസ്റെ്ത് നസകകടറ്ളി,

ഭരണസമ്ളിത്ളിഅംഗങ്ങള്, നതാഴ്ളിലുറപ്പു വ്ളിഭാഗം ജീവെകാര്,വാര്ഡ്ത് നമമര്,

ഫീൽഡ്ല കപവര്തെങ്ങള്കുസഹായ്ളിച്ച ചമറുമാര് ,നതാഴ്ളിലാള്ളികള് ,ത്

നപാതുജെങ്ങള്എന്ളിവര്കുളളെന്ളി കപചത്യകം ചരഖനപ്പടുതുനു.


