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െ്ധിരുവെന്തപുരം-695033

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 ന് ഈ 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

ഈപദ്ധതിയുലെ 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 മഭ്്തികൾ സ്യംസരാന

പദ്ധതിയിെു്യം 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 ഗപവർ്തെികൾകലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം

ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാർ,ഇെനിെകരാർ എന്നിവർ ഇല.

 ലപരാതുജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബർബജറ്.

 ബരാങ,് മപരാസ്ഓെീസ് എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം.

 സ്ഗതീകൾക് മുൻ്ണന.

 കമ്പരൂട്ടർ വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം.

 നിയമ്തെിന്ലറ പിൻബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത 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 മസരാഷരൽഓഡിറ്അഥവരാ 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.എസ.് പരിമശരാധന

എന്നിവലയഅെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരൽ ഓഡിറ്റിമപരാർട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്. തരാലഴ പറയുന്ന രീതിഅവെ്യംബിചരാണ്ഈ റിമപരാർട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക് മഗപരാഗ്രാ്യംഓെീസർ,പഞരായ്തെ്ലസഗകട്ടറി, വരാർഡ്ലമമ്പർ,

മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ജീവനകരാർ 

എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരൽഓഡിറ്, മസരാഷരൽ ഓഡിറ്ഗപവർ്തെനങ്ങൾ 

എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െർച ലെയൽ.

 കഴിഞ്ഞ ആറു മരാസ്തെിൽ ലെയ് ഗപവർ്തെികളുലെെയെുകൾ , 7

രജിസറുകൾ,എ്യം. ഐ. എസ.് എന്നിവപരിമശരാധികൽ.

 പരിമശരാധിചെയെുകളുലെഅെിസരാന്തെിൽ ഗപവർ്തെി ഇെങ്ങൾ

പരിമശരാധികുക,അളവുകൾപരിമശരാധികുക.

 ലതരാഴിൽകരാർഡ്എെു്തെവർ,സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾഎന്നിവലര കണു

ആവശരമരായ വിവരങ്ങൾമശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവർ്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങൾ െർച ലെയൽ.

 തിരലഞ്ഞെു്തെവരാർഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതുജനങ്ങലള മനരിൽകണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപിൽ ഉണരായ മപരാരരായ്മകൾ

എന്നിവ െർച ലെയുക.

 െീൽഡ്ഗപവർ്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയൽ പരിമശരാധനയുലെയു്യം

അെിസരാന്തെിൽ കരെ് റിമപരാർട്ട്തയരാറരാകുക.

 അതരാത് വരാർഡിൽ ഗ്രാമസഭ വിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയകരെ് റിമപരാർട്ട്

ഗ്രാമസഭയിൽ 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 15 -മാടുമ്മൽ

സ്ഗതീകൾ 1245

പുരുഷന്മരാർ 1024

എസ.്സി. 15

ആലകജനസ്യംഖര 2269

ആലകവീെുകൾ : 432

അെ്ധിരുകൾ

വെക് : മെരരാനലൂർ - മകരാതരാെ് ലെറി

ലതക് : എെയകുന്ന്യംകമപള

കിഴക് : മെരരാനലൂർ മപരാെീസ് മസഷൻ

പെിഞ്ഞരാറ് : ലപരിയരാർന്ി



േജീവതൊഴ്ധിലാള്ധികൾ -തൊഴ്ധിൽേ്ധിെങ്ങൾ

ലതരാഴിൽകരാർഡ്

നമ്പർ

മപര് വിഭരാ്്യം െഭിച

ലതരാഴിൽ

്ിനങ്ങൾ

(2018 – 2019)

1 KL-08-003-003-013/19

അനിതനമെശൻ

OBC 150

2 KL-08-003-003-013/02 മബബി മതരാമസ് OBC 150

3 KL-08-003-003-013/03 മഗതസര ലസബരാസരൻ OBC 150

4 KL-08-003-003-013/08 രരാ്ിണി മമനരാഹർ OBC 150

5 KL-08-003-003-013/72 ഉഷകുട്ടപൻ OBC 0

6 KL-08-003-003-013/73

കുസുമ്യം

OBC 0

7 KL-08-003-003-013/05

രരാധ ഭരാസ്കരൻ

OBC 150



8 KL-08-003-003-013/14

മമരാളിആന്റണി

OBC 150

9 KL-08-003-003-013/01 നരാരരായൺ OBC 150

വ്ധിവ്ധിധഘടങ്ങള്ധിലുള ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് പര്ധിദശാധെയ്ധിൽ

കതണത്ധിയവസ്ുെകൾ

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട 10അവകാശങ്ങൾ -അവകാശഅധ്ധിഷ്ഠെെ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് പ്തെു അവകരാശങ്ങൾ

ഉറപുവരു്തെിയിട്ടുണ്. െീൽഡ് പരിമശരാധനമവളയിൽ കലണ്തെിയ വസ്ുതകൾ

െുവലെ മെർകുന്നു.

1. തൊഴ്ധിൽകാർഡ്ധിൊയ്ധി അദപക്ഷ്ധികുവാെും 15 േ്ധിവേത്ധിെകം

ലഭ്ധികാെുമുളഅവകാശം (തഷഡ്യ്ലൂൾ 2)

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂൾ 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂർ്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴിൽകരാർഡിന് അമപകിചരാൽ 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ മെരാമട്ടരാ

പതിച ലതരാഴിൽകരാർഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

എലരാ ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴിൽകരാർഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്.

ആ്രകരാെങ്ങളിൽ മെരാമട്ടരാ പഞരായ്തെ് തലന്ന എെു്തെു നൽകിയിരുലന്നങിെു്യം

ഇമപരാൾ എെുമകണതരായിവരുന്നു.

2. തൊഴ്ധിൽ ആവശ്യതപടാെും 15 േ്ധിവേങ്ങൾകുള്ധിൽ ലഭ്ധികുവാെുമുള

അവകാശം.

ലതരാഴിെിനു മവണി പഞരായ്തെിൽ അമപകികരാറില എന്ന് ലതരാഴിെരാളികൾ

നിന്ന് അറിയരാൻ കഴിഞ്ഞു. പരിമശരാധിച ഒരു െയെിൽ മപരാെു്യം ഡിമരാൻഡ് മെരാറ്യം

കരാണുവരാൻ സരാധിചില. കൂെരാലത ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു നൽകിയ

രസീമതരാ മറ് മരഖകമളരാ െയെുകളിൽ കണിരുന്നില. എന്നിരുന്നരാെു്യം

ലതരാഴിെരാളികൾകുകൃതരമരായി ലതരാഴിൽെഭികുന്നുണ്

3 .15 േ്ധിവേത്ധിെകം തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെെം

ലഭ്ധികുവാെുളഅവകാശം (തേക്ഷൻ 7 ,8 , 9 ).



ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴിൽ െഭിചിലലങിൽ

ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെിൽ ഒന്നു്യം തുെർന്ന് 100 ്ിവസ്യം വലര

മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ്.

െയെുകളിൽ നിന്നു്യം ഡിമരാൻഡ് മെരാറ്യം െഭരമരാകരാതിരുന്നതിനരാൽ ലതരാഴിൽ

ആവശരലപെുന്നതിന് കുറിചു്യം 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴിൽ െഭരമരാകുന്നതിലന

കുറിചു്യം ലതളിവുകൾ ഒന്നു്യം തലന്ന കരാണുവരാൻ സരാധിചില. ലതരാഴിെരാളികളുലെ

വരാകുകൾ ഗപകരാര്യം ഒരു വർഷമ്തെക് മുഴുവനരായി ഒരു തവണ ലതരാഴിെരാളികൾ

കൂട്ടമരായി ഒരു അമപക നൽകുകയു്യം പഞരായ്തെിൽ നിന്ന് ലതരാഴിൽ

അറിയികുന്നതനുസരിചു ഗപവർ്തെികരാറുമരാണ് പതിലവന്നു്യംഅറിയുവരാൻസരാധിചു.

4 .ഏതറടുദകണ ഗപവർത്ധികൾആേ്ലൂഗെണം തേയുവാെുളഅവകാശം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാർഡിൽ

നെപിെരാമകണ ഗപവർ്തെികൾ കലണ്തെി നൽകുവരാൻ നിയമഗപീകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ള

അവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളിൽ പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികൾ

അറിയികുകയുണരായി. ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുൻപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകൾ

നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5. ൊമേ സലത്ധിെ്പ്തറ 5 ക്ധിദലാമീറർ േുറളവ്ധിെുള്ധിൽ തൊഴ്ധിൽ

ലഭ്ധികുവാെും ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധിൽ ക്ലൂല്ധിയുതട 10 % അധ്ധികമായ്ധി

ലഭ്ധികുവാെുമുളഅവകാശം (തഷഡ്യ്ലൂൾ - 2 , പാരഗഗാഫ്പ് 20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെിന്ലറ 5 കിമെരാമീറർ pെുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴിൽ

െഭികുന്നലതങിൽ മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാൻ ലതരാഴിെരാളിക്

അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാർഡിലെ സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾ എലരാവരു്യം തലന്ന 5 കിമെരാ മീറർ

െുറളവിൽതലന്നയരാണ് ലതരാഴിൽലെയുന്നത്.

6 . കുട്ധിതവളം ,െണൽ, ഗപാഥമ്ധിക ശുഗശ്ലൂഷ ക്ധിറ്പ്, തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാതടാപം

അഞ്ധിൽ അധ്ധികം കുട്ധികൾ ഗപവർത്ധി സലത്പ് വന്ധിടുെണങ്ധിൽ അവതര

ദൊകാൊയ്ധി ആയ (ഗകഷ്പ്) െുടങ്ങ്ധിയ ഗപവർത്ധി സല േ്പൗകര്യങ്ങൾകുള

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 സ്യംസരാരിചതിൽനിന്നു്യം ഗപവർ്തെി സെ്തെു

കുെിലവള്ള്യം,തണൽ, ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് എന്നിവ മതരാഴിെരാളികൾ തലന്നയരാണ്



ഏർലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നു മനസിെരായി .െികിത്സ സഹരായങ്ങൾ െഭികരാറിലലന്നു്യം

ബൂട്ട്, ഗൗസ് എന്നിവ സ്വന്യംകകയിൽ നിന്ന് പണലമെു്തെരാണ് വരാങ്ങിയിരുന്നലതന്നു്യം

ഇമപരാൾ ഗപവർ്തെികരായി ബൂട്ടുകൾ നൽകുകയുണരായി എന്നു്യം അറിയരാൻ സരാധിചു.

എന്നരാൽ അവ ലതരാഴിെിനു അനുസൃത്യം അലലന്ന് ലതരാഴിെരാളികൾ പറഞ്ഞു.വളലര

കന്യം കൂെിയ ബൂട്ട് മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ മജരാെികൾക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണരാകുന്നു. പണി

ഉപകരണങ്ങൾ അതരരാവശര്യം ആയതിനരാെു്യം അവയു്യം പിരിവിട്ടരാണ്

വരാങ്ങുന്നത്.അതിന്ലറവരാെകയു്യം ഇമപരാൾെഭികുന്നില.

7. േർകാർ ഗപഖ്യാപ്ധിച്ധിടുള ക്ലൂല്ധി ലഭ്ധികുവാെുള അവകാശം.(തേക്ഷൻ 3

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

സർകരാർ ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി (271) ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭികുന്നുണ്.

8. തൊഴ്ധിൽ തേയ്പ്െ്പ്15 േ്ധിവേത്ധിെകംക്ലൂല്ധി ലഭ്ധികുവാെുളഅവകാശം.

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 ഉള്ളതരായി

അറിയികുകയുണരായി.കഴിഞ്ഞ ജൂകെ 23 നരാണു അവസരാനമരായി മവതന്യം

െഭിചിരികുന്നത്.

9. 15 േ്ധിവേത്ധിെകം ക്ലൂല്ധി ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധിൽ െഷ്ടപര്ധിഹാരം ലഭ്ധികുവാെുള

അവകാശം (തേക്ഷൻ 3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവലസിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങിൽ

മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകിൽഅധിക മവതന്തെിന്അർഹതയുണ്.

10. പരാെ്ധികള്പ്ക്പ് േമയബന്ധിെമായ്ധി പര്ധിഹാരം ലഭ്ധികുവാെും

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപു പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ തേലവ്പ് വരുന

െുകയുതട െൽേമയ ോമ്ലൂഹ്ധിക പര്ധിദശാധെ െടതുവാെുമുള

അവകാശം.

ദേശീയ 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 പരരാതികരാരലനഅതു അറിയികുകയു്യം

മവണ്യം.അതുമപരാലെ തലന്ന തുെർചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം

അതിൽപങരാളികൾആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികൾക്അവകരാശ്യം ഉണ് .



ഗപവർത്ധിഫയല്ധിൽ ഉണാദകണ22 ദരഖകൾ

വരാർഷിക മരാസർ സർകരൂെർ ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവർ്തെിെയെിെു്യം നിർബന്ധമരായു്യം 22

മരഖകൾ ഉണരാമവണതരാണ.് പരിമശരാധിച െയെുകളിൽ ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ

വിശ്്യംശങ്ങൾെുവലെ മെർകുന്നു.

1.കവർ ദപജ്പ്

വരാർഷിക മരാസർ സിർകുെരാർ ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവർ്തെി കെെുകള്കു്യം കവർ മപജ്

ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാർഷിക മരാസർ സർകരൂെർ ഗപകരാര്യം കവർ മപജിൽ പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങൾ ,ജില,

ഗപവർ്തെി നെപിെരാകിയ വിവരങ്ങൾ,അെങൽ തുക, ആലക െിെവ്, നെ്തെിയ

തിയതി,മുതെരായ വിവരങ്ങൾ മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിചെയെുകളിൽ ഒന്നിെു്യം എ. എ്യം. സി. ഗപകരാരമലരാ്തെ കവർ മപജുകളരാണ്

കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞത്.ഇവ ഒന്നിെു്യം സീരിയൽ നമ്പർ,ലെരാമകഷൻ ,ഡിസ്ഗെിക്െ്

,മ്രാക് ,വിമലജ് ,ഗ്രാമപഞരായത് തുെങ്ങിയവ കരാണുവരാൻസരാധിചില.

2.തേക്പ് ല്ധിസ്പ്

വർക് കെെിൽ സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയുമവയുലെ മപജ് നമ്പറു്യം

മരഖലപെുമ്തെണലെക് െിസ് െയെിൽസൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 3െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷൻപാൻ ദകാപ്ധി

ഗ്രാമസഭ നിർമ്ദേശികുന്ന ഗപവർ്തെികൾ ലഷൽെ് ഓെ് മഗപരാലജകസ്ിമെക്

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 3െയെുകളിെു്യംആകൻപരാൻ മകരാപികരാണരാൻകഴിഞ്ഞില.

4.എസ്ധിദമറ്പ് ദകാപ്ധി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവർ്തെികൾകു്യം സ്യംസരാന

സർകരാർ െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിൻലറ അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ

എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ െയെിെു്യം ഗപവർ്തെിയുലെ മരഖെിഗത്യം

,എസിമമറ് റിമപരാർട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂരിൽ നിന്നു്യം ഗപിന്റ് എെു്തെ എസിമമറ് മകരാപി

ഉണരായിരുന്നു.അതിലെലരാ്യം പഞരായ്തെിന്ലറ സീൽ മരാഗതമമ കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു

തിയതിയു്യം ഒപു്യം ഉണരായിരുന്നില ജരാനകിയ എസിമമറ് മകരാപി ഒരു കെെിെു്യം

ഇലരായിരുന്നു .2െയെുകളിൽ മഗഡരായിങ്ആൻഡ്ഡികസൻഉണരായിരുന്നു.



5.ോദങെ്ധികഅെുമെ്ധി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ലെയുന്ന എലരാ ഗപവർ്തെികളു്യം

ഓവർസിയർ,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ ,അസിസന്റ് എഞിനീയർ എന്നിവർ

ഉൾലപെുന്ന ഒരുസരാമങതികകമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ് . .

പരിമശരാധിച 3 െയെിൽ 1 െയെിൽ ലസകരൂരിൽ നിന്നുള്ള മകരാപി ആണ്

ഉണരായിരുന്നത.്2 ഗപവർ്തെിയുലെ െയെിൽ പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം െഭിച

സരാമങതികഅനുമതിയരാണ് കരാണുവരാൻസരാധിചത്.

6.ഭരണാെുമെ്ധി

ഗപവർ്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളിൽ ഒന്നരാണ് പഞരായ്തെ്

ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാർഡിൽ ഒരു വര്ഷ്യം

നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികൾക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നൽകുന്ന അ്യം്ീകരാരമരാണ്

ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂറിൽ നിന്നു്യം െഭിച ഭരണരാനുമതി മകരാപി

കരാണരാൻകഴിഞ്ഞു .

7.േംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധിവ്ധിവരങ്ങൾ

പരിമശരാധിച 3 ഗപവർ്തെികളു്യംസ്യംമയരാജിത ഗപവർ്തെികൾആയിരുന്നില.

8.തൊഴ്ധില്ധിെുദവണ്ധിയുളഅദപക്ഷ

ലതരാഴിൽ അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെിൽ സമർപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വർക്െയെിെു്യം സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക കരാണരാൻ

സരാധിചില .

9.വർക്പ്അദലാദകഷൻ ദഫാ൦

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിൽ അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വർക്

അമെരാമകഷൻ മെരാ൦ കരാണരാൻസരാധിചില.

10.ഇ മസർ ദറാൾ

ലതരാഴിെരാളികൾ ലതരാഴിൽ ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉൾലപലെ ഹരാജർ

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസർ മറരാൾ. ഇതിൽ മ്രാക്

ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസർ,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവർ ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

3 െയെുകളിെു്യം മസർ മറരാളുകൾ പരിമശരാധിചു.ആലക 12 മസർ മറരാളുകൾ

ഉണരായിരുന്നു. ബി. പി. ഓ. 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.

11.തമഷർതമൻറ്പ്ബുക്പ്

ഗപവർ്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻപു്യം മശഷവു്യം അളവുകൾ മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള

അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷർലമൻറ് ബുക്. ഇതിൽ ഗപവർ്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു

ലതരാട്ടുമുൻപുള്ളഅളവു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിൽ 2 െയെുകൾക് ലമഷർലമൻറ് ബുക് പഞരായ്തെിൽ

നിന്നു്യം െഭരമരായിരുന്നു .ഒരു ഗപവർ്തെിയുലെ എ്യം. ബുക് െഭിചില. വരാർഡ് 15 ലെ

ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ള ഓവു െരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

(1608003001/RC/281064)എന്ന ഗപവൃ്തെിയുലെഎ്യം.ബുക്ആണ്െഭികരാതിരുന്നത്.

12.തമറീര്ധിയൽ -ക്ാദറഷൻഡീതറയ്ധിൽേ്പ്.

പരിമശരാധിച ഗപവർ്തെികൾലകരാന്നു്യം ഇത് ബരാധകമലരായിരുന്നു.

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

പണ്യംകകമരാറുന്നതിന് മവണി തയരാറരാകുന്ന ലഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 3െയെുകൾകു്യം ലവജ് െി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 നിർബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 1 െയെിൽ മരാഗതമമ െണ് ഗെരാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു.

ബരാകി രണ് ഗപവർ്തെികളുലെ െയെിലെരാന്നു്യം െണ് ഗെരാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞില.

15.തമറീര്ധിയൽവ്പൗചർ,ബ്ധിൽ

പരിമശരാധിച ഗപവർ്തെികൾലകരാന്നു്യം ഇത് ബരാധകമലരായിരുന്നു.

16.ദറായൽറ്ധി െല്്ധിയെ്ധിെുളതറേീെ്ധിെ്പ്തറ ദകാപ്ധി



പരിമശരാധിച 3െയെുകളിെു്യം മറരായൽറിബരാധകമരായിരുന്നില.

17.ദഫാദടാഗഗാഫ്പ് -3ഘടം

ഗപവർ്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്, ഗപവർ്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാൾ,ഗപവർ്തെി

പൂർ്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാൾ തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകൾ െയെിൽ

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാൽപരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മെരാമട്ടരാകൾകരാണരാൻസരാധിചില

18.ഗപവർത്ധിപ്ലൂർതീകരണോക്ഷ്യപഗെം

ഗപവർ്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങൾ മരഖലപെു്തെി ഗപവർ്തെി പൂർ്തെീകരിചു

കഴിയുമമ്പരാൾ പൂർ്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാൻ ഉപകരികുന്ന ഒരു

മരഖയരാണ് ക്യംപീഷൻസർട്ടിെികറ്അഥവരാ പൂർ്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം.

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം ഗപവർ്തെി പൂർ്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം

കരാണുവരാൻസരാധിചില

19.മസർ ദറാൾ മ്ലൂദവതമെ്പ്റ്പ് സ്ധിപ്പ്

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മസർ മറരാൾ മൂമവലമന്റ് സിപ് ഉണരായിരുന്നില.

20.ജ്ധിദയാ റാഗ്പ്ഡ്പ് ദഫാദടാ

ഗപവർ്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ.് മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്കക്് പുറലമ ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെിൽ

ഉണരാകണ്യംഎന്നരാണ് വരാർഷിക മരാസർസർകുെർ പറയുന്നത്

എന്നരാൽപരിമശരാധിച 3െയെിെു്യം ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാൻസരാധിചില.

21.ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്ധിെ്പ്തറ ദകാപ്ധി

പരിമശരാധിച 3 ഗപവർ്തെികൾകു്യം മസരാഷരൽ ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാൻ

സരാധിചില.

22.സേറ്പ്ഡയറ്ധി

3 െയെുകൾ പരിമശരാധിചതിൽ 2 െയെുകളിൽ മരാഗതമമ കസറ് ഡയറി കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞുള്ളൂ . അതു്യം ഗപവർ്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറി്യം്്,

ലതരാഴിെരാളികളുലെ സരാകരപഗത്യം, വിജിലെൻസ് ആൻഡ് മമരാണിററിങ് കമിറി

റിമപരാർട്ട്, സന്ദർശന കുറിപ്, െികിത്സ സ്യംബന്ധമരായ വിവരങ്ങൾ,

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ വരാെക തുെങ്ങിയവ പൂർണമരായി പൂരിപിചതരായി കരാണരാൻ

സരാധിചില.



ഗപവർത്ധി ഫയലുകളുതട പര്ധിദശാധെവ്ധിവരങ്ങൾ

3 ഗപവർ്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

ഗകമ

െമർ

ഗപവർത്ധിയുതട

ദപര്പ്

ഗപവർത്ധിയു

തടവർക്പ്

ദകാഡ്പ്

1 ഗപളയബരാധിത

ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

വഴിമയരാരങ്ങളുലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം.

1608003001/RC/281

064

2 രണരലസന്റ്

മകരാളനി മതരാെ്

ആഴ്യംകൂട്ടി

നീലരരാഴുക്

സു്മമരാകൽ

1608003003/

FP/303813

3 ലവള്ളലകട്ട്

ഒഴിവരാകുന്നതിനു

ള്ള

ഓവുെരാെുകളുലെ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003003/FP/306

385

ഗപവർത്ധികളുതടഫീൽഡ്പ് പര്ധിദശാധെയ്ധിതലകതണതലുകൾ

സ്റിറ്റിസൺഇൻഫർമേഷൻ മോർഡ്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെസുതരാരരത ഉറപുവരു്തെുന്നതിനു മവണി ഉള്ളഒരു

ഉപരാധിയരാണ്സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ്.പരാരഗ്രാെ് 25 (എ), ലഷഡരൂൾ

1അനുസരിച് ഗപവർ്തെിയുലെഅെിസരാനവിവരങ്ങൾസരാധരാരണജനങ്ങൾക്

്ുണമഭരാകരാകൾകു്യം മനസിെരാമകണ രീതിയിൽ ഗപ്ർശിപിമകണത്

അനിവരാരരമരാണ.്

സിറിസൺ ഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ് സരാപിമകണത് ഗപവൃ്തെിയുലെ

ആര്യംഭഘട്ട്തെിൽ ആണ.് വരകി്ത ഗപവർ്തെികൾക് 3000/- രൂപയു്യം ലപരാതു

ഗപവർ്തെികൾക് 5000/-രൂപയു്യംആണ്െിെവഴികരാൻഉള്ളത.്



പരിമശരാധിച 3 ഗപവർ്തെികളിൽ എലരാ്തെിനു്യം തലന്ന സിറിസൺ

ഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ് സരാപികരാൻ പണ്യം വകയിരു്തെിയിട്ടുണ.് മൂന്ന്

ലപരാതുഗപവൃ്തെികളരാണ് പരിമശരാധിചത.് ഓമരരാന്നിനു്യം 5000/- രൂപ വീത്യം

െിെവഴിചതരായിഎ്യം.ബുകിൽ മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ.് എന്നരാൽപരിമശരാധിച

ലതരാഴിെിെങ്ങളിൽ ഒന്നിെു്യം സിറിസൺ ഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ്

സരാപിചതരായികണില.

1. ഗപളയബാധ്ധിെ ഗപദേശങ്ങള്ധിതലവഴ്ധിദയാരങ്ങളുതട പുെരുദ്ധാരണം.

(1608003001/RC/281064)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 15/02/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 04/03/2019

എസിമമറ് തുക : 39, 086 /-

യഥരാർത്ഥലെെവ് : 29, 810 /-

ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ : 110

കണ്ടെത്തലുകൾ,ന്റിരീക്ഷണങ്ങൾ

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യംകരാെുലവട്ട് ലതളികൽ 3600െതുരഗശ

മീററു്യം,kനിെലമരാരുകൽ 495കരൂബിക് മീററുമരാണ്.

 എ്യം.ബുക് ഗപകരാര്യം മറരാഡിന്ലറഇരുവശ്തെുമരായി

കരാെുലവട്ടില്തെളികൽ,നിെലമരാരുകൽതുെങ്ങിയ ഗപവർ്തെികൾ 615.39

മീറർനീള്തെിെു്യം 2മീറർവീതിയിെു്യംആണ് ഉണരായിരുന്നത.്

 ഗപവർ്തെിസെപരിമശരാധനയിൽമറരാഡിന്ലറഇരുവശ്തെുമരായി 920



മീറർനീള്തെിെു്യം 2മീറർവീതിയിെു്യം ലെയ്ിരികുന്നതരായികലണ്തെി.

അതിനരാൽ 304.61മീറർനീള്തെിൽഅധിക ഗപവർ്തെിലെയ്ിട്ടുണ്എന്ന്

മനസിെരാകരാ്യം.

 ആലകവിസ്ീർണ്യംകണകരാകുമമ്പരാൾകരാെുലവട്ടില്തെളിചതിൽ 1218.44

െതുരഗശമീററിന്ലറയു്യം,നിെ്യംഒരുകിയതിൽ 167.54കരുബിക്

മീററിന്ലറയു്യംവരതരരാസ്യംകരാണുന്നുണ.്

 ബരാധരതകണകരാകുമമ്പരാൾകരാെ് ലവട്ടി ലതളികെിൽ 5,543/-രൂപയുലെ

അധിക ഗപവർ്തെിലെയ്ിട്ടുള്ളതരായികലണ്തെി.

 ഗപവർ്തെിയുലെസിറിസൺഇൻെർമമഷൻമബരാർഡ്കരാണരാൻ

സരാധിചില.

2.രണരതേെ്പ്റ്പ് ദകാളെ്ധി ദൊട്പ്ആഴംക്ലൂട്ധിെീതരാഴുക്പ്േുഗമമാകൽ.

(1608003001/FP/303853)

ലമഷർലമൻറ് ബുക് നമ്പർ : 10/2018-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 18/09/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 06/11/2018

എസിമമറ് തുക : 60,000 /-

യഥരാർത്ഥലെെവ് : 52, 303 /-

ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ : 193



കണ്ടെത്തലുകൾ,ന്റിരീക്ഷണങ്ങൾ

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യംകരാെുലവട്ടില്തെളികൽ 4200െതുരഗശമീററു്യം, ലെളി

മകരാരി മരാറൽ 354കരൂബിക് മീററുമരാണ.്

 എ്യം.ബുക് ഗപകരാര്യംലതരാെിന്ലറഇരുവശ്തെുമരായി 627.5മീറർ

നീള്തെിെു്യംഒരു മീറർവീതിയിെു്യംആണ്കരാെുലവട്ടില്തെളികൽ

ലെയ്ിട്ടുള്ളതരായി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത.്

 ഗപവൃ്തെിസെപരിമശരാധനയിൽമതരാെിന്ലറഇരുവശ്തെുമരായി 167

മീറർനീള്തെിെു്യം 1.5മീറർവീതിയിെു്യംആണ് ഗപവർ്തെി

ലെയ്ിരികുന്നത്.

 ആലക 754െതുരഗശമീറർകുറവ് ഗപവർ്തെിലെയ്ിരികുന്നതരായി

കരാണുന്നുണ.്

 മതരാട്ടിലെലെളി മകരാരി മരാറൽ 627.5മീറർനീള്തെിെു്യം 2മീറർ

വീതിയിെു്യം 0.25മീറർആഴ്തെിെു്യംആണ്എന്നരാണ്എ്യം.ബുകിൽ

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്.

 ഗപവർ്തെിസെപരിമശരാധനയിൽ 167മീറർനീള്തെിെു്യം, 3മീറർ

വീതിയിെു്യം 0.25മീറർആഴ്തെിെു്യംആണ്ലെളി മകരാരി

മരാറിയിരികുന്നത്.

 188.5 കരുബിക് മീറർ ഗപവർ്തെികുറവ് കലണ്തെി.

 മതരാെിന്എ്യം.ബുകിൽ മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത് മനകരാൾനീള്യം

കുറവരായതിനരാൽകരാെ് വഴിലതളികൽഎന്ന ഗപവർ്തെിയിൽ 3,430.7/-

രൂപയുലെബരാധരതകണകരാകരാ്യം.

 ഗപവർ്തെിയുലെസിറിസൺഇൻെർമമഷൻമബരാർഡ്കരാണരാൻ

സരാധിചില.

3.തവളതകട്പ്ഒഴ്ധിവാകുനെ്ധിെുളഓവുോലുകളുതട

പുെരുദ്ധാരണം. ( 1608003001/FP/306385)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 13/03/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 29/03/2019

എസിമമറ് തുക : 40, 950/-

യഥരാർത്ഥലെെവ് : 30, 894 /-



ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ : 114

കണ്ടെത്തലുകൾ,ന്റിരീക്ഷണങ്ങൾ

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യംകരാെുലവട്ടില്തെളികൽ 950െതുരഗശമീററു്യം,

ലെളി മകരാരി മരാറൽ 299. 25മീററുമരാണ്.

 എ്യം.ബുക് െഭരമരാകരാതിരുന്നതിനരാൽഅളലവെുപ് നെ്തെരാൻ

സരാധിചില.

 ഗപവർ്തെിയുലെസിറിസൺഇൻെർമമഷൻമബരാർഡ്കരാണരാൻ

സരാധിചില.

 അളലവെുപ് നെ്തെരാൻസരാധികരാ്തെതിനരാൽ ഗപവൃ്തെി

ലെയുന്നതിനരായിഎസിമമറിൽനൽകിയിരികുന്നയഥരാർത്ഥ

തുകയരായ 30, 894/-രൂപലപരാതുനഷമരായി മരഖലപെു്തെുന്നു.

തരജ്ധിസറുകളുതട പര്ധിദശാധെ

പഞരായ്തെുകൾ സൂകിമകണ 7 ലരജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന വിവരങ്ങൾ

െുവലെ മെർകുന്നു.

1.തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ് വ്ധിെരണരജ്ധിസർ

 2018 -19 രജിസർ ആണ്പരിമശരാധിചത് വളലര നന്നരായി തലന്നസൂകിചിട്ടുണ.്

 എലരാ വരാർഡിൽ നിന്നു്യം ലതരാഴിൽ കരാർഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്്യംശങ്ങൾ

സൂകിചിട്ടുണ.്

2.അദലാദകഷൻ ഓഫ്പ് വർക്പ്, ദപയ്പ്തമെ്പ്റ്പ് ഓഫ്പ് ദവജേ്പ്ആൻഡ്പ് ഡ്ധിമാൻഡ്പ്

ദഫാർവർക്പ്

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം നൽകിയ ഗപവർ്തെികൾ അതിൽ െഭിച

മവതന്തെിന്ലറ വിശ്്യംശങ്ങൾ കൂെരാലത അവർ ആവശരലപട്ട ലതരാഴിൽ

്ിനങ്ങൾഎന്നിവയുലെ വിവരങ്ങൾആണ്ഈ ലരജിസറിൽസൂകിമകണത.്

 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.തമറീര്ധിയൽ രജ്ധിസർ

 ലമറീരിയൽ ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവർ്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങൾ ആണ് ഈ

ലരജിസറിൽ ഉണരാമകണത്

 എലരാ വരാർഡിൽനിന്നുമുള്ള ഗപവർ്തെികൾ ഗപിന്റ് എെു്തെ്സൂകിചിട്ടുണ.്

 15ആ്യം വരാർഡിൽനിന്നുള്ള ഗപവർ്തെികൾകരാണരാൻസരാധിചു.

5.പരാെ്ധി രജ്ധിസർ

 ഓമരരാ വരാർഡിൽ നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികൾ എഴുതി സൂകിമകണ

ലരജിസറരാണ് പരരാതി രജിസർ. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികൾ

തീർപരാകിയ മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ.്

 പരരാതി രജിസർകരാണരാൻസരാധിചില.

6.ഗഗാമേഭ രജ്ധിസർ

 ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ രജിസർ പഞരായ്തെിൽ

സൂകിമകണതരാണ.്

 160 മപജുള്ള ഗ്രാമസഭ രജിസർ കരാണരാൻ സരാധിചു. 2016 മുതെുള്ള മിനിറ്സ്

കരാണരാൻസരാധിചു.

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

മരഖലപെു്തെിട്ടുണ.്

7.ഫ്ധിക്സഡ്പ്അേറ്പ് രജ്ധിസർ

 പഞരായ്തെിൽ ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി രജിസർ.

 ആസ്ി രജിസർ കരാണരാൻസരാധിചില.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായ്ധിേംോര്ധിചുകതണത്ധിയകാര്യങ്ങൾ

തൊഴ്ധില്ധിെു ദവണ്ധിയുളഅദപക്ഷ

ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള അമപക പഞരായ്തെിൽ ലകരാെുകരാറില.

ആവശര്തെിെധിക്യം ലതരാഴിൽ െഭികുന്നതിനരാൽ അതിന്ലറ ആവശര്യം വരരാറില

എന്നരാണ് ലതരാഴിെരാളികളിൽനിന്ന് അറിയരാൻകഴിഞ്ഞത്.

അപകടം

ലതരാഴിെിൽ ഏർലപട്ടിരികുന്നയരാൾക് ഗപവർ്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ,

ഗപവർ്തെി അപകെങ്ങളരാൽ പരുക് പറുകയരാലണങിൽ ലതരാഴിെരാളികൾക്

ആവശരമരായി വരുന്ന കവ്രെികിത്സ സൗജനരമരായി െഭികുന്നതിനു



അവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്. 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.

ഇ്തെര്യം അവകരാശങ്ങലള കുറിച ലതരാഴിെരാളികൾക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.ഇതിലനകുറിചു വരകമരായി പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു.ലതരാഴിൽ

സെ്തെ് ലവച് ഇതുവലര വെിയ അപകെങ്ങൾ ഒന്നു്യം ആർകു്യം ഉണരായിട്ടില

എന്നലതരാഴിെരാളികളിൽനിന്നു്യംഅറിയരാൻകഴിഞ്ഞു.

ക്ലൂല്ധി

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

മിനിമ്യം കൂെി നിയമ്തെിൽ അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗന്ദ

സർകരാരിന്ഈആക്ിന്ലറആവശര്തെിനരായി കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച വിജരാപന്യം

ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ കൂെി നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം

വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളിൽ പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു

കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയിൽ കുറയരാൻ പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മസർ മറരാൾ

മ്രാസ് ലെയ് 15 ്ിവസി്തെിനുള്ളിൽ കൂെി െഭികരാൻ ഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യം

അവകരാശ്യം ഉണ്.

270/- രൂപ കൂെി െഭികരാറുലണങിെു്യം ഇതുവലര കൃതരമരായ ഇെമവളകളിൽ

െഭിചിട്ടില.കൂെി െഭികുന്നതിൽ മരാസങ്ങളുലെകരാെതരാമസ്യംവലര മനരിെരാറുണ.്

ഫസ്പ്എയ്്പ് ദബാക്സ്പ്

ഗപഥമസുഗസൂഷകിറിന് മവണമരുന്നുകൾ പഞരായ്തെിൽനിന്നു്യം െഭരമരാകുന്നില

.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികൾആവശരമരായ മരുന്നുകൾസ്വയ്യംസ്യംഘെിപികുകമയരാ

പണ്യം െിെവഴിമകണിവരികമയരാ ലെയുന്നു.പഞരായ്തെിൽനിന്നു്യം ഇതിനു

മവണിയുള്ളസഹരായലമരാന്നു്യം െഭികുന്നില .മരുന്ന്വരാങ്ങിയതിന്ലറ ലറസിപ്റ്

പഞരായ്തെിൽലകരാെു്തെിട്ടു്യംഇതുവലരപണ്യംെഭിചില. ഉമ്രരാ്സരുലെ

നിർമ്ശഗപകരാര്യം ലഹൽ്തെ്ലസന്ററിൽമപരായി മരുന്നുകൾവരാങ്ങിയിരുന്നു.

എന്നരാൽവളലരകുറച് മരുന്നുകൾമരാഗതമരാണ്െഭിചത്.



അട്ധിസാെേ്പൗകര്യങ്ങൾ

 കുെിലവള്ള്യംലതരാഴിെരാളികൾസ്വനമരായിആണ് ലകരാണുവരുന്നത.്

 ഗപഥമശുഗശൂഷകിറ്സ്വനമരായിവരാങ്ങിഉപമയരാ്ികുന്നു.

 ലവയിെിൽനിന്നു്യംസ്യംരകണ്തെിനുള്ളപെത െഭരമല.

 പണി ആയുധങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നരാണ് ലകരാണുവരുന്നത.് അതിനുള്ള

വരാെകമയരാമൂർചകൂട്ടരാൻഉള്ളപണലമരാന്നു്യംെഭികരാറില.

 കകയുറ, കരാെുറ തുെങ്ങിയ സുരകരാ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നു്യം തലന്ന

ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭരമരായിരുന്നില. എന്നരാൽ മതരാെ് പണിയുമരായി

ബന്ധലപട്ട് കരാെുറ െഭിലചങിെു്യം ഭരാരകൂെുതൽ കരാരണ്യം ആരു്യം തലന്ന

ഉപമയരാ്ികുന്നില.

തപാെു െ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

 ലതരാഴിെരാളികൾക് ലതരാഴിൽ കൃതര സമയ്തെ് െഭികുന്നുലണങിെു്യം കൂെി

കൃതരമരായിെഭികുന്നില.

 കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 150 ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ െഭിചു എന്നത്

ഗപശ്യംസനീയമരാണ്.

 ലതരാഴിൽ നൽകുന്ന നെപെിഗകമങ്ങൾ കരാരരകമമരായി

ഗപവർ്തെികുന്നുണ്.അത്ലകരാണ് തലന്ന ഈ ഗപവർ്തെി സമൂഹ്തെിനു

തുെർചയരായ ്ുണ്യം ലെഭികുന്നുണ് എന്നത് കൂെി അധികൃതർ

ഉറപ്വരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവർ്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളിൽ കുറചധിക്യം വിവരങ്ങൾ

കരാണുവരാൻ സരാധിചില .ലെക് െിസ് ഒരു െയെിെു്യം ഉണരായിരുന്നില.ഡിമരാൻഡ്

മെരാ്യം ,ഗപവർ്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ് എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്ന

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില .

 അളവുകൾ ലമഷർലമൻറ് ബുകിൽ കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുന്ന കരാരര്തെിൽ

കുറചുകൂെിഗശദ്ധികണ്യം .ബരാധരതകൾ വരരാതിരികരാൻ കൃതരമരായ അളവുകൾ

സഹരായമരാകു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികൾക് ലെമയണ ഗപവർ്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത

ഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.ഇത് കൃതരമരായി

നെകുന്നില.

 ലമഷർലമൻറ് ബുക്ന്ലറ ആവശരകതയു്യം ഗപരാധരാനരവു്യം മനസിെരാകി

അവ കൃതരമരായി സൂകികുക എന്നത് ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെ

എന്നിരിലക,അെുമതെകൃതരമരായിനിർവഹികുന്നതിൽവീഴ്ചവരുന്നു.

 പരരാതി രജിസർ സൂകികണ്യം.പരരാതികൾ ആർകു്യം എതിരലലന്നു്യം

കരാരരങ്ങൾ സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികൾ മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

 സിറിസൺഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡ്പരിമശരാധിച ഗപവർ്തെി ഇെങ്ങളിൽ

കരാണരാൻകഴിഞ്ഞില.



െ്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 ലതരാഴിെരാളികൾക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം, യരാഗത കൂെി

,ഷരാർപണിങ് െരാർജ് നൽകുന്നതിെു്യം ഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങൾ ലതരാഴിെരാളികൾ പിരിവിട്ട് വരാങ്ങുന്ന രീതി മരാറി,

ആവശരമരായ ആയുധങ്ങൾ െഭരമരാകുവരാൻ നെപെി സ്വീകരികുലമന്നു്യം

കരുതുന്നു.

 ഒരു ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകി, ലതരാഴിെരാളികൾക് ലെമയണ

ഗപവർ്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങൾ കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെി നൽകുക. ഇത്

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മജരാെിഭരാരവു്യം കുറയ്കു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികൾ സുരകരാ സരാമഗ്ികൾക് ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിർമ്ദേശികുന്നു.വരാർഡിലെ ലതരാഴിെരാളികൾകു ഇവ െഭരമരാണ.് എന്നരാൽ ഇവ

വളലര കന്യം ഉള്ളത് ആയതിനരാൽ ഉപമയരാ് ഗപഥമല. കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന

ലതരാഴിെരാളികൾ ആയതിനരാെു്യം ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെു ബൂട്ു്യം

കകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികരാൻ കഴിയുന്നത് നൽകരാൻ ലഗശമികുക.അവ

പഞരായ്തെ് മുമകലനെഭരമരാകുകയു്യംആവശരരാനുസരണ്യം ഉള്ളവയുമരാകുക.

 ഗപവർ്തെികു മുൻപു്യം, ഗപവർ്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവർ്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള

മെരാമട്ടരാ എെു്തെ് സൂകികുന്നത് വരു്യം ഓഡിറ്കൾകു്യം ബരാധരത

കുറകുന്നതിനു്യം ഉപകരികു്യം.

 സിറിസൺ ഇൻെർമമഷൻ മബരാർഡുകൾ കൃതരമരായ സെങ്ങളിൽ

സരാപികുക.

ദേരാെല്ലൂർ ഗഗാമപഞായത്പ്വാർഡ്പ് 15

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭാമ്ധിെ്ധിറ്പ്േ്പ്

ഇെപള്ളിമ്രാകിലെ, മെരരാനലൂർപഞരായ്തെിലെ,വരാർഡ് 15ലെ

മസരാഷരൽഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019നവ്യംബർ 21ആ്യംതീയതിഅമ്പെകെവ്

കമരൂണിറിഹരാളിൽവച് രരാവിലെപ്തെിന്ആര്യംഭിചു.പതിനഞരാ്യംവരാർഡ്

ലമമ്പർ ഗശീമതിസ്യം്ീത, എ്യം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ.്ഓവർസിയർ ഗശീമതി

ഷറെുന്നീസ,സി.ഡി.എസ.്ലെയർമപഴ്ൺ ഗശീമതി ഉഷ, ആശരാവർകർ

ഗശീമതി െിനു,ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികൾ,കുെു്യംബഗശീഅ്യം്ങ്ങൾ,

ഗപമ്ശവരാസികൾ, വിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺമരാർ ഉൾലപലെ 40 മപർ

മയരാ്്തെിൽപലങെു്തെു.

ലതരാഴിെരാളികളുലെഈശ്വര ഗപരാർത്ഥനമയരാെുകൂെി മയരാ്നെപെികൾ

ആര്യംഭിചു.വി.ആർ.പി.ഷബരാനയരാസ്മിൻഭരണഘെന ഗപതിജ



ലെരാലിലകരാെു്തെു. മശഷ്യംവി.ആർ.പി. ജിെീനആമുഖഅവതരണ്യംനെ്തെി.

ലതരാഴിെരാളി മഗതസരലസബരാസരലനമയരാ്്തെിന്ലറ അധരകയരായി

തിരലഞ്ഞെുകുകയു്യം, ഗ്രാമസഭയുലെഅജണ അധരകയ്ക് കകമരാറുകയു്യം,

അതിന്ലറഅെിസരാന്തെിൽകരാരരപരിപരാെികൾമുമന്നരാട്ടു മപരാകുകയു്യം

ലെയ്ു. മശഷ്യംവിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺമമരിഏഞൽമയരാ്്തെിമെക്

എലരാവലരയു്യംസ്വരാ്ത്യംലെയ്ു.അധരകയരായിതിരലഞ്ഞെുകലപട്ടമഗതസര

ലസബരാസരൻഅധരകഗപസ്യം്്യംനെ്തെി.അധരകയരായിതലന്ന

തിരലഞ്ഞെു്തെതിൽസമനരാഷമുലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് ഗപവർ്തെി

ലെയുന്നതിൽതനിക്അഭിമരാനമുലണന്നു്യംഅധരകപറഞ്ഞു.തുെർന്ന്

വരാർഡ് ലമമ്പർസ്യം്ീത മയരാ്്തെിന് ആശ്യംസകൾനൽകിലകരാണ്

സ്യംസരാരിചു.ഇ്തെര്യംസരാമൂഹികപരിമശരാധനകൾനലതരാലണന്നു്യം, ഇത്

ഗപവർ്തെിസുതരാരരവു്യംസു്മവുമരാകരാൻസഹരായികുലമന്നു്യംലമമ്പർ

പറഞ്ഞു.കൂെുതൽആളുകൾഈമമഖെയിമെക്കെന്നുവരണലമന്ന്

അഭിഗപരായലപെുകയു്യംലെയ്ു. വിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺശരരാമിെി

വിഷയരാവതരണ്യംനെ്തെി. മസരാഷരൽഓഡിറ്എനരാലണന്നു്യം,അതിന്ലറ

ഗപവർ്തെനങ്ങൾഎങ്ങലനയരാലണന്നു്യംഎലരാ്യംവിശ്മരാകി മസരാഷരൽഓഡിറ്

ഗ്രാമസഭഎങ്ങലനവരതരസ്മരാകുന്നുഎന്നു്യം,ഓമരരാവിലജ് റിമസരാഴ്്മപഴ്ൺ

മരാരുലെയു്യം ഉ്തെരവരാ്ിത്വ്യംഎനരാലണന്നു്യംമനസിെരാകിനൽകി.തുെർന്ന്

വിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺജീെീനജി. മമമനരാൻറിമപരാർട്ട്അവതരണ്യംനെ്തെി.

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെ മരഖകളു്യം, ഗപവർ്തെിസെ്യംസന്ദർശിചു

കലണ്തെിയവിവരങ്ങളു്യം, രജിസർപരിമശരാധനവിവരങ്ങളു്യം അവതരിപിചു.

ഗപവർ്തെികളുലെഅളവുകലളസ്യംബന്ധിചവിവരങ്ങൾെുവലെ മെർകുന്നു:

 'ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെവഴിമയരാരങ്ങളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം'

(1608003001/RC/281064 )എന്നഗപവർ്തെിയിൽ 5543/-രൂപയുലെഅധിക

ഗപവർ്തെിലെയ്ിട്ടുള്ളതരായികലണ്തെി.

 'രണരലസന്റ് മകരാളനി മതരാെ്ആഴ്യംകൂട്ടിനീലരരാഴുക്സു്മമരാകൽ '

(1608003001/FP/303853)എന്നഗപവർ്തെിക് 3430/-രൂപയുലെബരാധരതയു്യം

ഉണരായിരുന്നു.

 'ലവള്ളലകട്ട് ഒഴിവരാകുന്നതിനുള്ളഓവുെരാെുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം '

(1608003001/FP/306385)എന്നഗപവൃ്തെിക്എ്യം.ബുക്െഭരമരായിരുന്നില.

അതിനരാൽ ഗപവൃ്തെിയുലെഅളലവെുപുനെ്തെരാൻകഴിഞ്ഞില.

ആയതിനരാൽ ഗപവർ്തെിയുലെഎസിമമറ്തുകയരായ 30, 894/-രൂപ

ലപരാതുനഷ്യംആയികണകരാകുന്നു.

തുെർന്ന്വിമലജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺഷബരാനയരാസ്മിൻ

അവകരാശങ്ങലളകുറിച്െർചനെ്തെി.ലതരാഴിെരാളികളുലെഅവകരാശങ്ങളുലെ

വിവരണ്തെിെു്യംെർചയിെു്യംവന്ന ഗപധരാനവസ്ുതകൾെുവലെ മെർകുന്നു:



 ലതരാഴിൽ കരാർഡിന്അമപകിചഎലരാവർകു്യം 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ

തലന്നലതരാഴിൽകരാർഡ്െഭിചിട്ടുണ.്

 ലതരാഴിൽകൃതരമരായിതലന്നെഭികുന്നതിനരാൽഇതുവലര

ലതരാഴിെിനരായിഅമപകിമകണതരായിവന്നിട്ടിലഎന്നു്യം, ഇനിലതരാഴിൽ

െഭിചിലലങിൽലതരാഴിൽആവശരലപെുലമന്നു്യംലതരാഴിെരാളി മബബി

അറിയിചു.

 പദ്ധതിആസൂഗതണമീറി്യം്ിൽപലങെു്തെുലകരാണ്കൂെുതൽ

ഗപവർ്തെികൾസ്വന്യംവരാർഡിൽതലന്നകലണ്തെണലമന്ന്

ലതരാഴിെരാളികലള മബരാധരലപെു്തെി.ഇങ്ങലനലെയ്രാൽലതരാഴിെരായി

മറുള്ളവരാർഡുകളിൽ മപരാമകണിവരിലഎന്നു്യംഅവലര

മബരാധവരാന്മരാരരാകി.

 തരാമസസെ്തെിന്അഞ്കിമെരാമീറർെുറളവിൽതലന്നയരാണ്

ലതരാഴിെരാളികൾലതരാഴിൽലെയ്ിട്ടുള്ളത.്

 ഗപവർ്തെിസെസൗകരരങ്ങൾഒന്നു്യംതലന്നെഭരമരാകുന്നിലഎന്ന്

ലതരാഴിെരാളികൾ പറഞ്ഞു.കുെിലവള്ള്യം, ഗപഥമശുഗശൂഷകിറ്എന്നിവ

സ്വമമധയരാലകരാണുവരുന്നു.ലവയിെു്യം മഴയു്യംവന്നരാൽവളലര

്ുസഹമരാലണന്നു്യംഅതിനുള്ളപെത ഇതുവലരപഞരായ്തെ്

െഭരമരാകിയിട്ടിലലന്നു്യം അവർഅറിയിചു.കയുറ,കരാെുറഎന്നിവയിൽ

ഈഅെു്തെ്ഇെയ്ക്കരാെുറെഭരമരായിരുന്നു.എന്നരാൽഅവവളലരകന്യം

കൂെിയതു്യംആവശരരാനുസരണ്യംഉപമയരാ്ികരാൻപറുന്ന

തര്തെിെുള്ളതു്യം ആയിരുന്നില.ലതരാഴിെുപകരണങ്ങൾ

ലതരാഴിെരാളികൾപിരിവിട്ടുവരാങ്ങുന്നു.എന്നരാൽഅതിന്ലറവരാെക

മപരാെു്യംപഞരായ്തെിൽനിന്ന്െഭികുന്നില.

 സർകരാർ ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി 271രൂപഎലരാവർകു്യംെഭികുന്നുണ.്

എന്നരാൽഅവകൃതരസമയ്തെ്െഭരമരാകുന്നിലഎന്ന് ലതരാഴിെരാളികൾ

അറിയിചു.ഏകമ്ശ്യംനരാെ് മരാസമരായി മവതന്യംെഭിചിട്ടില.

നിർവഹണഉമ്രരാ്സർനൽകിയമറുപെി :

 തണൽെഭികുവരാനുള്ളപെതയു്യംആവശരരാനുസരണമുള്ളകരാെുറയു്യം

ഗപഥമശുഗശൂഷകിറു്യം ഉെൻതലന്നെഭരമരാകരാലമന്ന്ഓവർസീർ

അറിയിചു.

 പദ്ധതിആസൂഗതണമീറിങ്ങുകൾകുറചുകൂലെകരാരരകമമരായി

നെ്തെരാലമന്ന് ലമമ്പർപറഞ്ഞു.

 കൂെികവകുന്നത് മുകളിൽനിന്നു്യംെണ്െഭരമരാകരാ്തെത്ആലണന്ന്

ഓവർസിയർഅറിയിചു.

 പരിസരവരാസികളരായമരാർ്രറ്്ീറസ്,സുജരാതഎന്നിവർലമമ്പർ

മുമ്പരാലകഒരുപരരാതിഅവതരിപിചു.അവരുലെവീെിനുസമീപല്തെ

ഓെകളിൽ മെിനജെ്യംലകട്ടികിെന്ന് ്ുർ്ന്ധവു്യം മരരാ്ങ്ങളു്യം



ഉണരാകുന്നു.അതിനരാൽലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽഉൾലപെു്തെിആ

ഗപവർ്തെിനെ്തെണലമന്ന്ആവശരലപട്ടു.എന്നരാൽഇ്തെര്യം

ഗപവർ്തെികൾഇമപരാൾലതരാഴിെുറപിൽഏലറെുകുന്നിലഎന്ന്

ഓവർസിയറു്യം ലമമ്പറു്യംപറഞ്ഞു.പഞരായ്തെിൽവിവരമറിയിച്

പരിഹരാര്യംകരാണരാലമന്ന് ലമമ്പർഉറപുനൽകി.

തപാെുെ്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

 നലരീതിയിൽതലന്നലതരാഴിെുറപ് ഗപവർ്തെിവരാർഡിൽനെകുന്നുണ്.

ലതരാഴിെു്യംകൃതരമരായിെഭികുന്നുണ.്

 എർ്തെ്വർക്ആവശരമുള്ള ഗപവർ്തെികളുലെലതരാഴിൽ്ിന്യം

കുറവരാണ.്

 എ്യം.ബുകിന്ലറ ഗപരാധരാനര്യംമനസിെരാകിഅവകൃതരമരായി

മരഖലപെു്തെിസൂകികുക.

 സിറിസൺഇൻെർമമഷൻമബരാർഡ്അളവ്എെുകുന്നസമയ്തെ്

കരാണരാൻകഴിഞ്ഞില.

െ്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 ലതരാഴിൽ്ിനവു്യംലതരാഴിൽമവതനവു്യംകൂട്ടുക.

 ലതരാഴിെുപകരണങ്ങൾ, ലതരാഴിെരാളികൾപിരിവിട്ടുവരാങ്ങുന്നരീതി

മരാറുക.

 ഉപമയരാ്ഗപ്മരായലതരാഴിെുപകരണങ്ങളു്യംസുരകരാസരാമഗ്ികളു്യം

നൽകുക.

 യരാഗതരാകൂെി, െികിത്സരാലെെവ്ഷരാർപ്നിങ് െരാർജ്എന്നിവ

െഭരമരാകുക.

 സിറിസൺഇൻെർമമഷൻമബരാർഡുകൾയഥരാസമയ്യംസരാധികുക.

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിൽ പതങടുതവർ :

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

2. ശരരാമിെി ലക.വി., വിമലജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ൺ, ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം.

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

േഹായ്ധിചവർ :



1. ഗശീമതി. മസരാണി െീകു, മെരരാനലൂർ ഗ്രാമപഞരായ്തെ്ഗപസിഡന്റ്.

2. ലസഗകട്ടറി,അസിസന്റ്ലസഗകട്ടറി, ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം ജീവനകരാർ, മെരരാനലൂർ

ഗ്രാമപഞരായ്തെ്.

3. വരാർഡ്ലമമ്പർ, ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങൾ.

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

ജീവനകരാർ. 

5. വരാർഡ്15ലെ മമറ്, ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികൾ. 

6.മഹരാത്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം, മസരാഷരൽഓഡിറ്

ലസരാകസറി, മകരള, െീ്യം

െന്ധി

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ മെരരാനലൂർ പഞരായ്തെിലെവരാർഡ് 15ലെ 2018-19 സരാമ്പ്തെിക

വർഷല്തെമസരാഷരൽഓഡിറ് ഗപഗകിയസമയബന്ധിതമരായിതീർകരാൻ മസരാഷരൽഓഡിറ്

െീമിലനസഹരായിചബഹുമരാനലപട്ട മെരരാനലൂർ പഞരായ്തെ്ഗപസിഡന്റ്, ലസഗകട്ടറി

,അസിസന്റ് ലസഗകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങൾ, ലതരാഴിെുറപു വിഭരാ്്യം ജീവനകരാർ, വരാർഡ്

ലമമ്പർ,െീൽഡ്െ ഗപവർ്തെനങ്ങൾകുസഹരായിച മമറുമരാർ , ലതരാഴിെരാളികൾ ,

ലപരാതുജനങ്ങൾ എന്നിവർകുളളനന്ദി ഗപമതരക്യം മരഖലപെു്തെുന്നു.


