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ആമ്പുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവില്വന്ന

പദ്ധതിയരാണ് മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി. ഇനരയില് ഗ്രാമീണ

്ജനങ്ങളുലെ ലതരാഴില് ലെയുവരാനുള്ളഅവകരാശല്തെസ്യംരകിചു

നിര്തെുന്നതിനു മവണി 2005 ലസപ്റ്യംബരഅഞരാ്യംതീയതി മ്ശീയ

ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം പരാരെലമന് പരാസരാകി. 2006 ലെഗബുവരി 2 ന്

ഈനിയമ്യം രരാ്ജര്തെ് നിെവില്വന്നു. മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ല്നമുലെ

രരാ്ജരല്തെഎലരാ ്ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ മമഖെകള്ഈനിയമ്തെിലന

പരിധിയില്വന്നു .ഓമരരാ ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യം ഒരുസരാമ്പ്തെിക

വരഷ്യംനൂറ് ്ിവസല്തെഅവി്ഗ്ധ ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്

ആവശരരാധിഷ്ിതമരായി ഗപ്രാന്യം ലെയുന്നമതരാലെരാപ്യം ഗപകൃതിവിഭവ

പരിപരാെനവുമരായിബന്ധലപട്ട ലപരാതുആസ്ികളു്യം ്ുരബെ

്ജനവിഭരാ്ങ്ങള്കരായിഈെുറതു്യം ്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം

ഉല്പരാ്നകമവുമരായആസ്ികളു്യംസൃഷികുകയരാണ്ഈപദ്ധതിയുലെ

മുഖരെകര്യം . നിയമ മഭ്്തി വരു്തെി ‘മഹരാതരാ്രാന്ധി’ എന്നവരാക് 2009

ഒക്മെരാബര 2 നു മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്തെിലന

ആര്യംഭ്തെില്കൂട്ടി മെരകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്. 100 ശതമരാന്യം ന്ര

്ജനസ്യംഖര ഉള്ള്ജിലകള് ഒഴിലക രരാ്ജരല്തെഎലരാ ്ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത

നിയമ്തെിലനപരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്. നിയമ്തെിലനആവശരകതക്

അനുപൂരകമരായിഎലരാസ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുണ്. നിയമ്തെിെു്യം

പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളില്വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള്സ്യംസരാന

പദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്

പദ്ധതിയ്പുസടേവിബശഷതകള്ത്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ്ഗപമ്ശ്തെ്തരാമസികുന്ന18വയസ്ൂര്തെിയരായഏലതരാ

രരാള്കു്യംപദ്ധതിയില്പങരാളിയരാകരാ്യം.

 സ്ഗതീകു്യംപുരുഷനു്യംതുെരമവതന്യം.

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷികമമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരര

വികസന്യംഎന്നിവയ്കമ്ുൻ്ണന.

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യംനിരവഹണ്തെിെു്യംതികഞ്ഞസുതരാരരത.ലതരാഴി

െരാളികള്തലന്നഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസ

ഹരായികുകയു്യംലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര്ഇെനിെകരാര്എന്നിവര്ഇല.

 ലപരാതു്ജനപങരാളി്തെമ്തെരാലെമെബരബ്ജറ്.

 ബരാങ്മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ളമവതനവിതരണ്യം.



 സ്ഗതീകള്ക്മു മുൻ്ണന.

 കമ്പരൂട്ടരവഴിയുള്ളമമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം.

 നിയമ്തെിലനപിൻബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിതപദ്ധതി.

 ഗ്രാമസഭപദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു.

ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ്ഗപമ്ശ്തെ് നെപിെരാകുന്ന

എലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല് ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന് നിയമ്തെിലെ

പതിമനഴരാ്യം വകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു. പദ്ധതി ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം ലപരാതു ധന്യം

ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്ന പരസരവു്യം സ്വതഗനവുമരായ

പരിമശരാധനയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ്അഥവരാ 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

എന്നു്യംസരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെകലണ്തെരാൻകഴിയുന്നു.

ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്കപകകിയ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെി െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന എന്നിവലയ

അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ്റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന

രീതിഅവെ്യംബിചരാണ്ഈറിമപരാരട്ട്തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസര,പഞരായ്തെ്ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ്ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി

മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല്

ഓഡിറ്,മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗപവര്തെനങ്ങള് എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച

ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞ ആറു മരാസ്തെില് ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെ െയെുകള്, 7 ര്ജിസറുകള് ,എ്യം

ഐഎസ്എന്നിവപരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെി ഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള്പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര കണു

ആവശരമരായവിവരങ്ങള്മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെ വരാരഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില് കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ മപരാരരായ്മകള് എന്നിവ

െരച ലെയുക .

 െീല്ഡ് ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയല് പരിമശരാധനയുലെയു്യം അെിസരാന്തെില്

കരെ് റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.



വ്ചാർഡ്ത് 12:ക്പുരിശിങൽചർച്ത് വ്ചാർഡ്ത്

അതിര്പുകൾ

വടക്ത് :പുതുകവപ് വിമല്ജ്അതിര്തെി

സതക്ത് :ലകരാചി മകരാരപമറഷൻ

കിഴക്ത് :ലകരാചി മകരാരപമറഷൻ

പടിഞ്ചാറ്ത് :അറബികെല്

ആസകജനേംഖ്യ : 1702

കപധ്ചാനസ്ചാപനങ്ങൾ:

 അ്യം്ൻവരാെികള് :1

 സ്കൂള് :

 സബ് മസഷൻ :

കപധ്ചാനകൃഷി:മത്യകൃഷി

ക്പുട്പുംബ്ചാംഗങ്ങള്പുസട േ്ചാമതിക അവസ: േ്ചാമതികമ്ചായി

മ്പുബന്ന്ചാകംനിൽക്പുന്നജനവിഭ്ചാഗമ്ചാണ്ത്.

പ്ചാരിസിതികഘടകങ്ങൾ :കടൽതീരം , ബത്ചാട്പുകൾ, ക്ചായൽ.

േജീവ സത്ചാഴില്ചാളികൾ -സത്ചാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സത്ചാഴിൽക്ചാർഡ്ത്

നമർ

ബപര്ത് വിഭ്ചാഗം ലഭിച

സത്ചാഴിൽ

ദിനങ്ങൾ

KL-08-003-002-001/28 ഷിനു OBC 150

KL-08-003-002-001/13 മറരാസി OBC 150

KL-08-003-002-001/151 മറരാസമ OBC 150

KL-08-003-002-001/172 വിൻസി OBC 150

KL-08-003-002-001/78 ആശ OBC 150



KL-08-003-002-001/80 ആനി OBC 150

KL-08-003-002-001/153 ്ീത OBC 150

KL-08-003-002-001/37 രരാ്ജമണി OBC 150

KL-08-003-002-001/320 കഷെ OBC 150

KL-08-003-002-001/160 തങമ OBC 150

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്പുള ബേ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് പരിബശ്ചാധനയിൽ

കസണതിയവസ്്പുതകൾ

സത്ചാഴില്ചാളികള്പുസട 10 അവക്ചാശങ്ങൾ - അവക്ചാശ അധിഷ്ഠത

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള്

ഉറപുവസ്ുതകള് വരു്തെിയിട്ടുണ.് െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില്

കലണ്തെിയവസ്ുതകള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1. സത്ചാഴിൽക്ചാർഡിന്ചായി അബപക്ഷിക്പുവ്ചാന്പും 15 ദിവേതിനകം

ലഭിക്ചാന്പുമ്പുളഅവക്ചാശം (സഷഡ്യയൂൾ 2)

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ്

പൂര്തെിയരായ ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15

്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ പതിച ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ള

അവകരാശ്യം.

എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ്

െഭരമരായിട്ടുണ്. അതിനുള്ള മെരാമട്ടരാ അവര സ്വന്യം ലെെവിെരാണ്

നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

2. സത്ചാഴിൽആവശ്യസപട്ചാന്പും 15

ദിവേങ്ങൾക്പുളിൽലഭിക്പുവ്ചാന്പുമ്പുളഅവക്ചാശം.

ലതരാഴിെിന് അമപകിച് 15 ്ിവസ്തെിനക്യം കിട്ടരാറുണ് എന്നു്യം

ലതരാഴില് െഭിചതിന്ലറ റസീറ് സൂഷികരാറിലഎന്നു്യം മമറ് ഗശീമതി ഷിനു

പറഞ്ഞു.ഈവരഷ്യം 85 പണി

കിട്ടിയിട്ടുണ്. കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം എലരാവരകു്യം 150 പണി

കിട്ടി എന്ന് ലതരാഴില്കരാരഡില്നിന്നു്യം അറിയരാൻകഴിഞ്ഞു.



3.15ദിവേതിനകംസത്ചാഴിൽലഭിചിസല്ലങിൽസത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മബവതനം

ലഭിക്പുവ്ചാന്പുളഅവക്ചാശം (സേക്ഷൻ7 ,8 , 9 ).

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില്

ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെില് ഒന്നു്യം തുെരന്ന് 100 ്ിവസ്യം

വലര മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ.്

ലതരാഴിെിന് അമപകിച്15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില്

തലന്നലതരാഴില്െഭികരാറുണ് എന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.അതുലകരാണ്

ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതന്യംകഴിഞ്ഞസരാമ്പ്തെികവരഷ്യംബരാധകമല.

4.ഏസറട്പുബകണകപവർതികൾആേയൂകതണംസചയ്പുവ്ചാന്പുളഅവക്ചാ

ശം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ

വരാരഡില് നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാൻ

നിയമഗപകരാര്യം അവകരാശമുണ.് പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം

ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ളഅവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള്

അറിയികുകയുണരായി. ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുൻപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ

മീറി്യം്ുകള്നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5.ത്ചാമേസലതിസ്റെ5കിബല്ചാമീറർച്പുറളവിന്പുളിൽസത്ചാഴിൽലഭി

ക്പുവ്ചാന്പുംലഭിചിസല്ലങിൽകയൂലിയ്പുസട 10%

അധികമ്ചായിലഭിക്പുവ്ചാന്പുമ്പുളഅവക്ചാശം (സഷഡ്യയൂൾ - 2,

പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 20 & 28)

തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെലലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിലന 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാൻ

ലതരാഴിെരാളിക്അവകരാശമുണ് .

പഗനണരാ്യം വരാരഡില് ലതരാഴിെരാളികള് ഇലരാ്തെതിനരാല് ഒന്നരാ്യം

വരാരഡിലെ 10 ലതരാഴിെരാളികളരാണ് ഇവിലെ മ്ജരാെിലെയുന്നത്. മൂന്ന്

ലതരാഴിെരാളികള് ഇമപരാള് വരുന്നില എന്നു്യം അറിയരാൻ കഴിഞ്ഞു.

അതുലകരാണുതലന്ന അവരുലെ ഗപവര്തെി സെമ്തെക് അഞ്



കിമെരാമീററില് കൂെുതല് യരാഗത ലെമയണി വരുന്നുണ്. അതിനുള്ള

യരാഗതരാകൂെി െഭികുന്നിലലന്ന്എലരാ ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഒരുമിച് പറഞ്ഞു.

6. ക്പുടിസവളം,തണൽ, കപ്ചാഥമികശ്പുകശയൂഷകിറ്ത്,

സത്ചാഴില്ചാളികബള്ചാസട്ചാപംഅഞിൽഅധികംക്പുട്ടികൾകപവർതിസ

ലത്ത്വന്നിട്ട്പുതണങിൽഅവസരബന്ചാക്ചാന്ചായിആയ (കകഷ്ത്)

ത്പുടങ്ങിയകപവർതിസലേ്പൗകര്യങ്ങള്ത്ക്പുളഅവക്ചാശം.

(സഷഡ്യയൂൾ 2, പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 23-28)

പട്ടിക 2 ഭരാ്്യം 23 ഗപകരാര്യം ഗപവര്തെി സെ്തെു കുെിലവള്ള്യം,തണെ്,

ഗപഥമ ഗശുഗശൂഷ കിറ് , 5 വയസിെ് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ

മസവന്യംഎന്നിവ നിയമ്യംഅനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികമളരാട്്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം ഗപവര്തെി സെ്തെു

കുെിലവള്ള്യം,തണല്, ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ്

എന്നിവലതരാഴിെരാളികള്തലന്നയരാണ്

ഏരലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നുമനസിെരായി.െികിത്സ സഹരായങ്ങള്

െഭികരാറിലലന്നു്യം കരാെുറ, കകയുറ, െസ് എയ്് മബരാക്് തുെങ്ങി എലരാ്യം

ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന സ്വനമരായി വരാങ്ങിയരാണ് മ്ജരാെിക്

ഉപമയരാ്ികുന്നത്എന്നരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞത്.മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ

മ്ജരാെികള് കരാന വരമ്പ് മകരാറല്മ്ജരാെികള് തുെങ്ങിയ ഉള്ളതിനരാെു്യം പണി

ഉപകരണങ്ങള് അതരരാവശര്യം ആയതിനരാെു്യം ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന

പിരിവിട്ടരാണ് അവരക് മവണ ആയുധങ്ങലളലരാ്യം വരാങ്ങുന്നത്. അതിലന

വരാെക കസറ് ഡയറിയില് മരഖലപെു്തെരാറുണ്. ആ്ര്യം കിട്ടിയിരുന്നു

എന്നു്യം ഇമപരാള് െഭികുന്നിലഎന്നു്യം മമറ് പറഞ്ഞു.

7. സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ള കൂെി െഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.(ലസകൻ

3 (2),6, ലഷഡരൂള്2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക്

െഭികുന്നുണ.്കൂെി െഭികരാൻകരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നു.

8. ലതരാഴില് ലെയ്ത്15്ിവസ്തെിനക്യംകൂെി െഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യംെഭികണ്യം എന്നരാണ



ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം അനുശരാസികുന്നത് ..(ലസകൻ 3 (2),6, ലഷഡരൂള് 2

,29,a,b,c,d,e,f.30)ആക്് ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ് .

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതിെ് നിന്നു്യം സമയ ബന്ധിതമരായി കൂെി

െഭികുന്നില എന്ന് അറിയുവരാന്സരാധിചു. ഈ വരഷ്യം മ്ജരാെി കഴിഞ്ഞിട്ടു്യം

രണരാഴ്ചയരായി മവതന്യം കിട്ടിയിട്ടിലഎന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്പറഞ്ഞു.

9.15 ്ിവസ്തെിനക്യം കൂെി െഭിചിലലങില് നഷപരിഹരാര്യം െഭികുവരാനുള്ള

അവകരാശ്യം (ലസകൻ 3 (3)).

ഈനിയമ്യംഅനുസരിച 15്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചിലഎങിെ്

മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകിെ് അധിക മവതന്തെിന്

അരഹതയുണ്.

10. പര്ചാതികൾക്ത് േമയബനിതമ്ചായി പരിഹ്ചാരം ലഭിക്പുവ്ചാന്പും

മഹ്ചാത്ചാഗ്ചാനിബദശീയ കഗ്ചാമീണ സത്ചാഴില്പുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ സചലവ്ത്

വര്പുന്ന ത്പുകയ്പുസടതൽേമയ േ്ചാമയൂഹിക പരിബശ്ചാധന

നടത്പുവ്ചാന്പുളഅവക്ചാശം (സേക്ഷൻ19 , 17 ( 2)).

ലസകൻ 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം

പരിഹരാര്യം ഉണരാമവണതരാണ് .ഏഴു്ിവസ്തെിനുള്ളിെ് പരരാതികരാരലന

അതുഅറിയികുകയു്യം മവണ്യം.അതുമപരാലെതലന്നതുെരചയരായി സരാമൂഹര

പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം അതില്പങരാളികള് ആകുവരാനു്യം

ലതരാഴിെരാളികള്ക് അവകരാശ്യം ഉണ് .

കപവർതി ഫയല്പുകള്പുസടപരിബശ്ചാധനവിവരങ്ങൾ

4 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമനമർ കപവർതിയ്പുസട ബപര്ത് കപവർതിയ്പുസട

വർക്ത് ബക്ചാഡ്ത്

1 ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശങ്ങളിലെ

കുെു്യംബങ്ങളുലെ ഭൂമിയില് മണ്

്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള്

1608003002/LD/326834



2 SC,ST,BPL, മത്സരല്തെരാഴിെരാളി

കുെു്യംബങ്ങളുലെ ഭൂമിയില് മണ്

്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള്

1608003002/LD/323400

3 വരാരഡ് 7 ലെകരാന പുനരുദ്ധരാരണ്യം 1603008002/LD/306503

4 വരാരഡ് 7ലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം 1608003002/DP/151604

കപവർതിഫയലിൽഉണ്ചാബകണ 22 ബരഖകൾ

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെില്

നിരബന്ധമരായു്യം മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ്.പരിമശരാധിച െയെുകളില്

ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവർ ബപജ്ത്

വരാരഷിക മരാസര സരകുെര ഗപകരാര്യം എലരാ

ഗപവര്തെിെയെുകള്കു്യം കവര മപ്ജ് ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാരഷിക മരാസര സരകുെര ഗപകരാര്യം കവര മപ്ജില് വിവരങ്ങള്,

്ജില, ഗപവര്തെി നെപിെരാകിയ വിവരങ്ങള്, അെങല്തുക, ആലകെിെവ്,

നെ്തെിയതീയതി മുതെരായവിവരങ്ങള് മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്

പരിമശരാധിച െയെുകളില്എലരാ്തെിെു്യംഎ എ്യം സി

ഗപകരാരമുള്ളകവര മപ്ജുകല കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നരാല് വിമല്ജ്,

മ്രാക്, ഗ്രാമപഞരായ്തെ്, ്ജില, സ്യംസരാന്യം,ഇമ്ിലമന്റിങ് ഏ്ജൻസി,

വരക് കരാറ്റി, എസിമമറ്, പദ്ധതി ആര്യംഭിചത്, അവസരാനിചത് എന്നിവ

കരാണരാൻസരാധിചു.

മസരാഷരല് ഓഡിറ് നമ്പര ,വരക് മകരാഡ് ,്ജിമയരാ െരാ്് ഐ ഡി,്ജി പി

എസ് ലെരാമകഷൻ,മമറിന്ലറ മപര് തുെങ്ങിയവകരാണുവരാൻസരാധിചില.

2.സചക്ത് ലിസ്ത്

വരക് കെെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ

പട്ടികയുമവയുലെ മപ്ജ് നമ്പറു്യം മരഖലപെുമ്തെണ ലെക് െിസ് െയെില്



സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 4കെെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷൻപ്ചാൻ ബക്ചാപി

ഗ്രാമസഭ നിരമ്ദേശികുന്ന ഗപവര്തെികള് ലഷല്െ് ഓെ് മഗപരാല്ജക്സ്

മെക് മരാറുകയു്യം അതില് നിന്നു്യം മുൻ്ണന അെിസരാന്തെില് അതരാത്

സരാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് ആവശരമുള്ള ഗപവര്തെികള് തിരലഞ്ഞെുത്

ആകൻ പരാൻ തയരാറരാകുകയു്യം ലെയു്യം.ആകൻ പരാനില് ഉള്ലപട്ടിട്ടുള്ള

ഗപവര്തെി ആമണരാ ലെയ്ിരികുന്നത് എന്നു മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത്

സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ആകൻ പരാൻ മകരാപി കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞില.

4.എസിബമറ്ത് ബക്ചാപി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം

സ്യംസരാന സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിൻലറ

അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ

ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട്

മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂരില് നിന്നു്യം ഗപിന് എെു്തെ

എസിമമറ് മകരാപി ഉണരായിരുന്നു.്ജനകീയ എസിമമറ് മകരാപി ഒരു െയെിെു്യം

ഇലരായിരുന്നു.

5.േ്ചാബങതികഅന്പുമതി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം

ഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര,അസിസന് എഞിനീയര

എന്നിവര ഉള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി

ആവശരമരാണ്. ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം



ഓവര സിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയരഅസിസൻഡ് എഞിനീയര

എന്നിവര ഉള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി

ആവശരമരാണ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെിെു്യംലസകരൂരില്നിന്നുള്ളമകരാപി ആണ്

ഉണരായിരുന്നത്.അതില് എ ഇ, ഓവര സീയര എന്നിവരുലെ ഒപ് മരാഗതമരാണ്

കരാണരാൻകഴിഞ്ഞത്. സീല്തീയതിഎന്നിവകരാണരാൻകഴിഞ്ഞില.

6.ഭരണ്ചാന്പുമതി

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ്

പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു

വരാരഡില് ഒരു വര്ഷ്യം നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ്

ഭരണസമിതി നല്കുന്നഅ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഭരണരാനുമതി കരാണരാൻകരാണരാൻ

സരാധിചു.ലസകരൂരിറില് നിന്ന് ഗപിൻറ് എെു്തെ മകരാപികളരാണ് കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞത്

8.സത്ചാഴിലിന്പുബവണിയ്പുളഅബപക്ഷ

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില്

സമരപികുന്ന ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക ഓമരരാ വരക്

കെെിെു്യംസൂകിമകണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക

കരാണരാൻസരാധിചില .

9.വർക്ത്അബല്ചാബകഷൻബഫ്ചാ൦

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള

വരക് അമെരാമകഷൻ മെരാ൦ കരാണരാൻ സരാധിചില.എന്നരാല് ലതരാഴില്

ആവശരലപട്ടവരുലെ െിസ് എലരാെയെുകളിെു്യം കരാണരാൻസരാധിചു.



10.ഇ മസർ ബറ്ചാൾ

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ

ഹരാ്ജര മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്.

ഇതില് മ്രാക് ലഡവെപ്ലമന് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര

ഒപു്യംസീെു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെ മസര മറരാളില് ഒന്നു്യം ആലക

മവതനവു്യം ്ിവസമവതനവു്യം പൂരിപിചതരായി കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞില.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം മസര മറരാളില് എ്യം ബുക് നമ്പമറരാ എ്യം

ബുക് മപ്ജ് നമ്പമറരാ ഉണരായിരുന്നില.

11.സമഷർസമൻറ്ത്ബ്പുക്ത്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള്

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷരലമൻറ് ബുക്.

ഇതില് ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു തട്ടു മുൻപുള്ള അളവു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെലരാ്യം എ്യം ബുക് കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു.

അതില്വരക് മകരാഡ്, ലെക് ലമസുരലമന്റ് എന്നിവ കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞില.

ഓവരസീയരുലെ ഒപ് കരാണരാൻകഴിഞ്ഞു.

12.സമറീരിയൽ -ക്ത്വ്ചാബറഷൻഡീസറയിൽേ്ത്.

പരിമശരാധിച ഗപവര്തെികള്ക് ഒന്നു്യം ലകരാമട്ടഷൻ ഡീലറയില്സ്

ബരാധകമലരായിരുന്നു.

13.ബവജ്ത് ലിസ്ത്

മവ്ജ് െിസ് ലതരാഴിെരാളികള് എഗത ്ിവസ്യം മ്ജരാെി ലെയ്ു എന്നതിന്

അെിസരാനലപെു്തെി അവര്ക് നല്മകണ തുക അതരായത് കൂെി

ആയുധങ്ങള്ക് ലകരാെുകുന്ന വരാെക മൂരച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ

എലരാ്യം കരാണിചു ലകരാണ് പണ്യം കകമരാറുന്നതിന് മവണി തയരാറരാകുന്ന

ലഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ലവ്ജ് െിസ് കരാണരാൻ



സരാധിചു.എന്നരാല് ഒരു ഗപവര്തെികു്യം മരാഗത്യം മസര മറരാളിന്ആനുപരാതിക്യം

ആയിട്ടുള്ള മവ്ജ് െിസ് കരാണരാൻസരാധിചില().

14.ഫണ്ത് കട്ചാൻസ്ഫർഓർഡർ

ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള

മരഖയരാണ് െണ് ഗെരാൻസ്ഫര ഓരഡര.ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവൻ

തുകയു്യം ആരക് എമപരാള് നല്കി എന്നതിന്ലറ അെിസരാന വിവരങ്ങള്

മരഖലപെു്തെുന്ന െണ് ഗെരാൻസ്ഫര എലരാ െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം

കരാമണണതരാണ്.

എന്നരാല് പരിമശരാധിച െയെിലെരാന്നു്യം െണ് ഗെരാൻസ്ഫര ഓരഡര

കരാണരാൻകഴിഞ്ഞില.

15.സമറീരിയൽവ്പൗചർ,ബിൽ

പരിമശരാധിചെയെുകളില് ഒന്നു്യംബിലുകള്കരാണരാൻകഴിഞ്ഞില

16.ബറ്ചായൽറി നല്ിയതിന്പുളസറേീതിസ്റെ ബക്ചാപി

പരിമശരാധിച4െയെുകളിെു്യംമറരായല്റിബരാധകമല.

17.ബഫ്ചാബട്ട്ചാകഗ്ചാഫ്ത് -3ഘട്ടം

ഗപവര്തെിനെകുന്നതിനുമുമ്പ,്ഗപവര്തെി

നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള്

തുെങ്ങിയ3ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില് സൂകികണലമന്ന്

നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

പരിമശരാധിച െയെുകളില് രണു ഘട്ടങ്ങളിലെ മെരാമട്ടരാകള്

കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു മുൻപു്യം ഗപവര്തെി

നെന്നു ലകരാണിരികുമമ്പരാഴു്യം ഉള്ള മെരാമട്ടരാകള് ആണ് കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞത്.

18.കപവർതിപയൂർതീകരണേ്ചാക്ഷ്യപകതം

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാൻ



ഉപകരികുന്ന ഒരു മരഖയരാണ് ക്യംപീഷൻ സരട്ടിെികറ് അഥവരാ

പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച് 4 െയെുകളിെു്യം ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരണ

സരാകരപഗത്യം കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു.വരകിന്ലറ മപര്, വിമല്ജ്, ലെരാമകഷൻ

എന്നിങ്ങലനഎലരാവിവരങ്ങളു്യം കരാണരാൻസരാധിചു.

19.മസർ ബറ്ചാൾ മയൂബവസമ്റെ്ത് സിപ്ത്

പരിമശരാധിച െയെുകളില് എലരാ്യം തലന്ന മസരമറരാള് മൂമവലമന്റ്

സിപ് കരാണുവരാൻ സരാധിചു. അതില് നമ്പര ഗപവര്തെി തുെങ്ങിയ തീയതി

അവസരാനിച തീയതി എന്നിവയു്യം കരാണരാൻ സരാധിചു. തീയതി ഉണ് മറു

വിവരങ്ങള്എലരാ്യം പൂരണമരാണ്.

20.ജിബയ്ചാ റ്ചാഗ്ത്ഡ്ത് ബഫ്ചാബട്ട്ചാ

ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്്

മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ്

മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില് ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസര

സരകുെര പറയുന്നത്

എന്നരാല് പരിമശരാധിച 4 െയെിെു്യം ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ്

കരാണരാൻസരാധിചില.

21.ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് റിബപ്ചാർട്ടിസ്റെ ബക്ചാപി

പരിമശരാധിച4 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി

കലണ്തെരാൻസരാധിചില.

22.സേറ്ത്ഡയറി

പരിമശരാധിചെയെുകളില് എലരാ്യം കസറ് ഡയറി കരാണരാൻ കഴിഞ്ഞു

അതില് എലരാ്യം തലന്ന ലഗപരാ്ജക്് ആര്യംഭികുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറി്യം്്,

വി്ജിെൻസ് ആൻഡ് മമരാണിററിങ് കമിറി, ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ

വരാെക, ലെക്ിസ് എന്നിവലയലരാ്യം തലന്ന നന്നരായി പൂരിപിച്തരായി കരാണരാൻ

കഴിഞ്ഞു.സന്ദരശക കുറിപു്യം, െികിത്സരാലെെവു്യം മരാഗത്യം പൂരിപിച് തരായി

കരാണരാൻകഴിഞ്ഞില



കപവർതികള്പുസടഫീൽഡ്ത് പരിബശ്ചാധനയിസലകസണതല്പുകൾ

േിറിേൺഇൻഫർബമഷൻ ബബ്ചാർഡ്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുധരാരരഥരാ ഉറപ് വരു്തെുന്നതിനുള്ള ഒരു

ഉപരാധിയരാണ് സി ഐ ബി .പരാരഗ്െ് 25 (എ),schedule 1 അനുസരിച ഒരു

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് സരാധരാരണ

്ജനങ്ങള്കു്യം,്ുണമഭരാകരാകള്കു്യം മനസിെരാകുന്ന രീതീയില്

ഗപ്ര്ശിപിമകണത്അനിവരാരരമരാണ്.

ഈ മബരാരഡ് സരാപിമകണത് ഗപവര്തെിയുലെ ആര്യംഭ ഘട്ട്തെിെരാണ്

.വരകി്ത ഗപവര്തെികള്ക് 3000 രൂപയു്യം,ലപരാതുഗപവര്തെികള്ക് 5000

രൂപയുമരാണ് പരമരാവധി നിരമരാണ െിെവ് എന്നരാണ് നിയമ്യം

നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നത്.

സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വരക് െയെില്

ഉള്ലപെു്തെണ്യംഎന്ന് നിരബന്ധമരാണ്.

ആലകയുള്ള ഗപവര്തെികളില് ഒന്നിനു്യം സി ഐ ബി കരാണരാൻ

സരാധിചില.

1.കിബഷ്ചാറിസ്റെ വീടിന്പു േമീപം ജലബകേ്ചാതസ്ത്സ്റെ പ്പുനര്പുദ്ധ്ചാരണം

(1608003002/WC/330386)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :11/10/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 31/10/2018

എസിമമറ് തുക : 68, 000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 64, 769/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 239

കസണതല്പുകൾ,നിരീക്ഷണങ്ങൾ

o എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1222.2 മീററില് കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് ഗപവര്തെി



മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.എര്തെ് വരക് 586.44 കരുബിക്

മീററുമരാണ്.

o ലമഷരലമൻറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 1404.54 െതുരഗശമീററില് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം, എര്തെ് വരക് 661.219 കരുബിക് മീററു്യം

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

o എന്നരാല് ഗപവര്തെി പരിമശരാധനയില് 900 മീറരനീള്തെിെു്യം 1.38

വീതിയിയിെു്യം പുലു ലവട്ടില്തെളിച സെ്യം അളലവെുകരാൻ

സരാധിചുള്ളു.2,484 െതുരഗശ മീറര കരാെുമൂെി കിെകുന്ന സെ്യം

അളലവെുകല് ഗപരാമയരാ്ികമല.ഗപസ്ുതഗപവര്തെിയുലെഡിസ്മപ

മബരാരഡ് കരാണരാൻസരാധിചു.

2.സവക

ത്പുബ്ശേരി

കപത്ചാപ്ത് േിംഗിസ്റെ വീടിന്പു േമീപം ജലബകേ്ചാതസിന്ത്സറ

പ്പുനര്പുദ്ധ്ചാരണം (1608003002/WH/319048)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :15/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം :24/01/2019

എസിമമറ് തുക : 70, 000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 61, 246/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 226

കസണതല്പുകൾ,നിരീക്ഷണങ്ങൾ



o എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 1459.2 മീററില് കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് ഗപവര്തെി

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.എര്തെ് വരക് 599.40 കരുബിക്

മീററുമരാണ്.

o ലമഷരലമൻറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 1064.62 െതുരഗശമീററില് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം, എര്തെ് വരക് 399.30 കരുബിക് മീററു്യം

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

o എന്നരാല് ഗപവര്തെി പരിമശരാധനയില് 800 മീറര നീള്തെിെു്യം 1.39

മീറര വീതിയിെു്യം പുലു ലവട്ടില്തെളിച സെ്യം അളലവെുകരാൻ

സരാധിചു.

o ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിയുലെഡിസ്മപ മബരാരഡ് കരാണരാൻസരാധിചില.

3.വ്ചാർഡ്ത് 12 സലക്ചാനപ്പുനര്പുദ്ധ്ചാരണം (1603008002/FP/306529)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :31/01/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 30/03/2019

എസിമമറ് തുക:1, 50, 000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 1, 50, 000/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 553

കസണതല്പുകൾ,നിരീക്ഷണങ്ങൾ



o എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 7865 െതുരഗശ മീററില് കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല്

ഗപവര്തെി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.എര്തെ് വരക് 1052.10

കരുബിക് മീററുമരാണ്.

o ലമഷരലമൻറ് ബുക് ഗപകരാര്യം 6596.14 െതുരഗശമീററില് കരാെുലവട്ടി

ലതളിയികെു്യം, എര്തെ് വരക് 1013.53 കരുബിക് മീററു്യം

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

o എന്നരാല് ഗപവര്തെി പരിമശരാധനയില് 5,063 മീറര നീള്തെിെു്യം 0.96

മീറര വീതിയിെു്യം പുലു ലവട്ടില്തെളിച സെ്യം അളലവെുകരാൻ

സരാധിചുള്ളു.1,783 മീറര കരാെുമൂെി കിെകുന്ന സെ്യം അളലവെുകല്

ഗപരാമയരാ്ികമല.(ആലകവിസ്ീരണ്യം 4860.48 െതുരഗശ മീറര ).

o ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിയുലെഡിസ്മപ മബരാരഡ് കരാണരാൻസരാധിചില.



ര്ജിസറുകളുലെപരിമശരാധന

പഞരായ്തെുകള്സൂകിമകണ7ര്ജിസറുകളുലെപരിമശരാധനവിവരങ്ങള്െു

വലെമെരകുന്നു.

1. സത്ചാഴിൽക്ചാർഡ്ത് വിതരണരജിസർ

 2018/19ലെര്ജിസരആണ്പരിമശരാധിചത.്വളലരനലരീതിയില്തലന്ന

ഈര്ജിസരസൂകിചിട്ടുണ്

 എലരാവരാരഡില്നിന്നു്യംലതരാഴില്കരാരഡ്എെു്തെവരുലെ

വിശ്രാ്യംശങ്ങള്എഴുതിസൂകിചിട്ടുണ.്

 വരാരഡ്12ഇല്നിന്നു്യം55മപരകുലതരാഴില്കരാരഡ്നല്കിയതരായികരാണരാ

ൻസരാധിചു.

2. .അബല്ചാബകഷൻ ഓഫ്ത് വർക്ത് ,ബപയ്ത്സമന്ത്റ്ത് ഓഫ്ത് ബവജേ്ത് ആൻഡ്ത്

ഡിമ്ചാൻഡ്ത് ബഫ്ചാർവർക്ത്

 ഓമരരാലതരാഴിെരാളികള്കു്യംനല്കിയഗപവര്തെികള്,അതില്െഭിചമവത

ന്തെിലനവിശ്രാ്യംശങ്ങള്,കൂെരാലതഅവരആവശരലപട്ടലതരാഴില്്ിന

ങ്ങള്എന്നിവയുലെവിവരങ്ങള്ആണ്ഈര്ജിസറില്സൂകിമകണത.്

3.വർക്ത് രജിസർ

 2018/19സരാമ്പ്തെികവരഷ്യംലെയ്എലരാഗപവര്തെികളു്യംഗപിന്റ്സൂകി

െിട്ടുണരായിരുന്നു.

 കൂെരാലതഗപമതരക്യംബുകില്വരാരഡ്തിരിചുഎഴുതിസൂകിെിട്ടുണരാ

യിരുന്നു.

4.സമറിരിയൽരജിസർ

 ലമറീരിയെ്ഉപമയരാ്ിച്ലെയുന്നഗപവര്്തെികളുലെവിശ്രാ്യംശങ്ങള്ആ

ണ്ഈര്ജിസറില്ഉണരാമവണത.്

 എലരാവരാരഡില്നിന്നുമുള്ളഗപവര്തെികള്ഗപിന്റ്എെു്തെുസൂകിചിട്ടു

ണ്

5.പര്ചാതിരജിസർ



 ഓമരരാവരാരഡില്നിന്നു്യംെഭികുന്നപരരാതികള്എഴുതിസൂകിമകണ

ര്ജിസരആണ്പരരാതിര്ജിസര..അമതരാമെരാപു്യംതലന്നആപരരാതികള്തീ

ര്പരാകിയതിന്ലറമരഖകളു്യംഅതിമനരാമെരാപു്യംസൂകിമകണതരാണ.്

 പരരാതികള്സമയബന്ധിതമരായിപരിഹരിമചരാഎന്ന്മനസിെരാകുന്നതി

ന്ഈര്ജിസര്സഹരായികു്യം.

 പരിമശരാധിചപരരാതിര്ജിസറില്ഒരുപരരാതിമപരാെു്യംമരഖലപെു്തെിയി

രുന്നില.

6.കഗ്ചാമേഭരജിസർ

 ലതരാഴിെുറപിന്മരാഗതമരായിഗപമതരക്യംഗ്രാമസഭര്ജിസരപഞരായ്തെിെ്സൂ

കിമകണതരാണ്.ലതരാഴിെുറപിനുമരാഗതമരായിഉള്ളര്ജിസരസൂകികു

ന്നു.

 2016മുതെുള്ളഗ്രാമസഭമിനിട്്കരാണരാൻസരാധിചു.

7.ഫിക്സഡ്ത്അേറ്ത് രജിസർ

 424മപ്ജുള്ളആസ്ിര്ജിസര്പരിമശരാധനരാമവളയിെ്കരാണരാന്സരാധിചു.

 ഏഗപില്2019വലരയുള്ളഗപവര്തെികളുലെവിശ്രാ്യംശങ്ങള്മരഖലപെു

്തെിയിട്ടുണ്.

സത്ചാഴില്ചാളികള്പുമ്ചായിേംേ്ചാരിച്പു കസണതിയക്ചാര്യങ്ങൾ

സത്ചാഴിലിന്പു ബവണിയ്പുളഅബപക്ഷ

ലതരാഴിെിനരായുള്ളഅമപകവരഷ്തെില്ഒരികല്കൂട്ടമരായിപഞരായ

്തെില്നല്കുകയരാണ്ലെയരാറുള്ളലതന്നുലതരാഴിെരാളികളില്നിന്ന്അറിയു

വരാൻസരാധിചു.

അപകടം

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെിലെയുന്ന

മവളയിമെരാ,ഗപവര്തെി അപകെങ്ങളരാല് പരുക് പറുകയരാലണങില്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് ആവശരമരായി വരുന്ന കവ്രെികിത്സ സൗ്ജനരമരായ

െഭികുന്നതിനുഅവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്.പരികുപറിയ

ലതരാഴിെരാളിലയ ആശുപഗതിയില് ഗപമവശിമകണി വരുമമ്പരാള്

തരാമസ്യം,െികിത്സ,മരുന്നുകള്, പകുതിയില്കുറയരാ്തെമവതന്യം



എന്നിവയുള്ലപലെയുള്ള ആശുപഗതി െികിത്സ നല്മകണതരാണ്.ലതരാഴില്

ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെിയില് ഏരലപട്ടിരികുമമ്പരാമഴരാ

ഗപവര്തെി മൂെമമരാ ഉണരാകുന്ന അപകെങ്ങളില് നിന്ന് മരണമമരാ സിരമരായ

കവകെരമമരാ സ്യംഭവികുമമ്പരാള്,ലതരാഴിെരാളിമകരാ നിയമഗപകരാരമുള്ള

അനനരരാവശികള്മകരാ സന്ദരഭമനുസരിെ് മകന്ദ സരകരാര വിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില് ബിലുകള്

കൃതരമരായ് ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.

അവകരാശങ്ങലളകുറിച് ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.ഇതിലനകുറിചു വരകമരായി പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു.

െികിത്സ സഹരായ്യം െഭികരാറില എന്നു്യം ലതരാഴില് മമദ്ധര അരിവരാള്

ലകരാണുള്ള പരിക് കുപിചില്ലകരാണുള്ള പരിക് എന്നിവ ഉണരായിട്ടു്യം

സഹരായങ്ങള്ഒന്നു്യം തലന്നെഭിചിട്ടിലഎന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്പറഞ്ഞു.

കയൂലി

മഹരാതരാ ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് ഗപകരാര്യം നിയമ്യം വകുപ് 6 (1

),1984 ലെ മിനിമ്യം കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന്

കരാരണവശരാെു്യം മകഗന്ദ സരകരാരിന് ഈ ആക്ിന്ലറ ആവശര്തെിനരായി

കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച വിജരാപന്യം ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ കൂെി

നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളില്

പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയില്

കുറയരാൻ പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മിസര മറരാള് മ്രാസ് ലെയ് 15

്ിവസി്തെിനുള്ളില് കൂെി െഭികരാൻ ഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യം അവകരാശ്യം

ഉണ്.

കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 150ലതരാഴില്്ിനങ്ങളരാണ്

െഭിചിട്ടുള്ളത്..എന്നരാല് ഈ വരഷല്തെ പണിയുലെ കൂെി െഭരമരായിട്ടില

എന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്പറയുകയുണരായി.

ഫസ്ത്എയ്ഡഡ്ത് ബബ്ചാക്സ്ത്



ഗപഥമ സുഗസൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരാകുന്നില.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള്

സ്വയ്യം സ്യംഘെിപികുകമയരാ പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ

ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം ഇതിനു മവണിയുള്ള സഹരായലമരാന്നു്യം

ലെഭികുന്നില .

സപ്ചാത്പു നിരീക്ഷണങ്ങൾ

 നിെവില് പഗനണരാ്യം വരാരഡ് ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴില് ലെയുന്നത്

ഒന്നരാ്യം വരാരഡില് നിന്നുള്ള ലതരാഴിെരാളികളരാണ.്അതുലകരാണ് അഞ്

കിമെരാമീറരയരാഗത്ൂര്തെില് കൂെുതല് മ്ജരാെി ലെമയണതരായി

വരുന്നുണ.്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് കൃതര സമയ്തെ് ലെഭികുന്നുണ്.കൂെി

െഭികരാൻകരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നു.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി

ഗപവര്തെികുന്നുണ്. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ്

സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം െഭികുന്നുണ് എന്നത് കൂെി

അധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചു വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാൻസരാധിചില.ലെക് െിസ് ഒരുെയെിെു്യം ഉണരായിരുന്നില.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് അവര ലെയുന്ന ഗപവര്തെികലള കുറിച് ഒരു

വരകതയു്യം ഇല എന്ന് മനസിെരാകരാൻ സരാധിചു. ലതരാഴിെരാളികള്ക്

ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത ഉണരാകി

ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസരഉപമയരാ്ലപെു്തെണ്യം.പരരാതികള് ആരകു്യം

എതിരലലന്നു്യം കരാരരങ്ങള്സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള

ഒരു ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

നിർബ്ദേശങ്ങൾ

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം,യരാഗത

കൂെി,ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ്എന്നിവ െഭരമരാകുന്നതിെു്യം ലഗശദ്ധ

ലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള്ക് പിരിവിട്ട് രീതി



മരാറുവരാനു്യം,ആവശരമരായ ആയുധങ്ങള് ഉമ്രാ്സര െഭരമരാകുവരാൻ

നെപെിസ്വീകരികുലമന്നു്യം കരുതുന്നു.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം

അനരാവശര ബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം

െഘൂകരികരാ്യം.

 ഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള മെരാമട്ടരാ എെു്തെ് സൂകികുന്നത്

ഉപകരികു്യം.

 ഇ മിസര മറരാള്,ലമസുരലമന്റ് ബുക് എന്നിവയില് ഒപ്

ലവയ്കുമമ്പരാള് നിരവഹണ ഉ്ര്സര തീയതി കൂെി

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ് .

 സിറിസൺ ഇൻെരമമഷൻ മബരാരഡ് എലരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം തലന്ന

സരാപികുവരാൻ ഗശദ്ധിമകണതരാണ്.കൂെരാലത അതിലെ വിവരങ്ങള്

എലരാ്യം തലന്നപൂരണമരാമകണതുമരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളില് ലപെുന്ന ലതരാഴിെിെങ്ങളില്

അെിസരാനസൗകരരങ്ങള് ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 സിറിസൺ ഇൻെരമമഷൻ മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ

ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്സരാപികുക.

 ലതരാഴില്കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരു അവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നല

കരാരരമരാണ്.

എളങ്പുന്നപ്പുഴ കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

വ്ചാർഡ്ത് 12-ക്പുരിശിങൽചർച്ത്



ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് കഗ്ചാമേഭ മിനിട്സ്ത്

മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുമരായി ബന്ധലപട്ട്

വരാരഡ് 12 ലെ മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 20/11/2019 രരാവിലെ 11 മണിക്

വരാരഡിലെ അ്യം്നവരാെിയില് മെരന്നു.ഈശ്വര ഗപരാരത്ഥനമയരാലെ മയരാ്്യം

ആര്യംഭിചു. 17 മപര ഗ്രാമസഭയില് സന്നിഹിതരരായിരുന്നു. വരാരഡ് 12 ലെ

ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള്, ലമമ്പര ഗശീ.ഷരാ്ജി പി.എസ്, എളങുന്നപുഴ

ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഓവരസിയര ഗശീമതി ലെല്മ, ഗശീമതി നന്ദിതമുരളി,

ഇെപള്ളി മ്രാക് വിആരപിമരാരഎന്നിവര ഗ്രാമസഭയില്പലങെു്തെു.

മസരാഷരല്ഓഡിറ്ഗ്രാമസഭയുലെ ഗപമതരകതയരായ സതരവരാെക്യം ഗശീമതി

മിസ്ന സനുലെരാലിലകരാെു്തെു. വി ആര പി ആതിര ലക ആര എലരാവലരയു്യം

ഗ്രാമസഭയിമെക് ഹൃ്രമരായി സ്വരാ്ത്യം ലെയ്ു. മശഷ്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ്

ഗ്രാമസഭ എനരാലണന്നു്യം അതിൻലറ ഗപമതരകത എനരാലണന്നു്യം മസരാഷരല്

ഓഡിറ് ഗപഗകിയ എങ്ങലനയരാലണന്നു്യം വി ആര പി െക്മീ്രാസ് എലരാവരകു്യം

വിശ്മരാകി ലകരാെു്തെു. ഗ്രാമസഭയുലെ അധരകയരായി ലതരാഴിെരാളികളുലെ

ഇെയില് നിന്നു്യം ഗശീമതി മബബി മസവരര ലന തിരലഞ്ഞെു്തെു.മശഷ്യം

അധരകയ്ക് ഗ്രാമസഭയുലെഅ്ജണകകമരാറി.

അെു്തെതരായി അധരകഗപസ്യം്്യം ആയിരുന്നു. ഇങ്ങലനരാരു സഭയില്

അധരകയരായി ഇരികുന്നതില് സമനരാഷമുലണന്നു്യം, തങ്ങള് ലെയുന്ന

ലതരാഴില് ഉറപ് മ്ജരാെിലയകുറിചു്യം അധരക െുരുകി സ്യംസരാരിചു.

അെു്തെതരായി വരാരഡ് 12 ഒക്മെരാബര 1 2018 മുതല് മരാരച് 31 2019 വലര

നെ്തെിയ മൂന്ന് ഗപവര്തെികലള കുറിച് റിമപരാരട്ട്

അവതരിപികുന്നതിനരായി െക്മിലയ കണിചു. പരിമശരാധിച മൂന്ന്

െയെുകളിലെ 22 മരഖകലള കുറിചു്യം െീല്ഡ് പരിമശരാധന അളവുകലള

കുറിചു്യം കിട്ടിയ അളവുകലള കുറിചു്യം വി ആര പി െക്മി വിശ്മരാകി.

അെു്തെതരായി ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങലളകുറിചുള്ള

െരചയ്കരായി വീ ആര പി ആതിര ലക ആറിലന കണിചു.

ലതരാഴിെരാളികളുലെ പ്തെ് അവകരാശങ്ങലളകുറിച് വി ആര പി

വിശ്മരാകി. െരചയില് നിന്നു്യം ഉയരന്നു വന്ന വസ്ുതകള് െുവലെ

മെരകുന്നു:



* പഗനണരാ്യം വരാരഡിലെ എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ്

െഭരമരായിട്ടുണ് ലതരാഴില് കരാരഡിലെ മെരാമട്ടരാ സന്യം ലെെവില്

എെു്തെതരാലണന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്പറയുകയുണരായി.

* ലതരാഴില് കരാരഡിന് അമപകിച് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് ലതരാഴില് കരാരഡ്

െഭരമരായി.

* ലതരാഴിെിനു അമപക എഴുതി പഞരായ്തെില് നല്കുന്നുണ്. 15

്ിവസ്തെില് തലന്ന ലതരാഴില് െഭികരാറുണ്. കഴിഞ്ഞ വരഷങ്ങളില്

ഒമന്നരാ രമണരാ ഗപരാവശര്യം കവകിയരാണ് ലതരാഴില് െഭരമരായത് എന്ന്

ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി. കകപറ് രസീത് ഒന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്

വരാങ്ങുന്നുണരായിരുന്നില. അതിലനകുറിച് ഒരു ധരാരണയു്യം ഉണരായിരുന്നില

എന്നു്യം പറഞ്ഞു. കകപറ് രസീത് വരാങ്ങി സൂകികുന്നതിന്ലറ

ആവശരകതലയകുറിച് ലതരാഴിെരാളികലള മബരാധവരാന്മരാരരാകി.

* കകപറ് രസീത് വരാങ്ങരാ്തെതിനരാല് ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതന്യം ഇതുവലര

െഭരമരായിട്ടില.

* ലതരാഴിെരാളികള് കലണ്തെുന്ന മ്ജരാെികള് ഗ്രാമസഭകളിെു്യം പദ്ധതി

ആര്യംഭ മീറിങ്ങുകളിെു്യം െരച ലെയരാറുലണന്നു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

അനുവ്ികരാറുണ്എന്നുവരകമരാകി.

* വരാരഡ് 12 ല് ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള് ഇലരാ്തെതിനരാല് വരാരഡ് 1

കെപുറ്യം ഭരാ്്തെുള്ളവര ആണ് 12 ല് ലതരാഴില് ലെയുന്നത്. വരാരഡ് 1 മുതല്

12 വലര അഞ് കിമെരാമീറര ഉലണങിെു്യം അഞ് കിമെരാമീറര െുറളവില്

തലന്ന ആണ് മ്ജരാെി ശരിയരാകുന്നത് എന്ന് െരചയില് പറഞ്ഞു. യരാഗത

സൗകരര്തെിനുമവണി ഗെരാവല് അെവൻസ് അനുവ്ികണലമന്ന ആവശര്യം

ലതരാഴിെരാളികള്ഒന്നെങ്യംപറയുകയുണരായി. കരാല്നെയരാഗത 5 കിമെരാമീറര

വലര നീളുന്നത് ലതരാഴിെരാളികള്ക്ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണരാകുന്നു.

* കൂെി 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് െഭികുന്നില. 2019 ്ജൂകെ മുതല് ലെയ്

ഗപവര്തെിയുലെ കൂെി ഇമത വലര െഭരമരായിട്ടില എന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

പറഞ്ഞു.

* ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ആവശരമരായ ലതരാഴിെുപകരണങ്ങള്, െസ് എയ്്

മബരാക്് , തണല്, ലവള്ള്യം എന്നിവ െഭിചിരുന്നു എന്നു്യം ഇമപരാള്



ലതരാഴിെരാളികള് സ്വയ്യം പിരിലവെു്തെ് ആണ് ഇവലയലരാ്യം

സ്യംഘെിപികുന്നത് എന്നു്യം പറയുകയുണരായി. സഹരായങ്ങള് ഒന്നു്യം

െഭികരാറിലലയന്നു്യം െരചയില് പറയുകയുണരായി.

* ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ലവച് പരികുകലളരാന്നു്യം സ്യംഭവിചിട്ടില എന്നു്യം

ഗപവര്തെി സെ്യം ലമമ്പര, ഉമ്രരാ്സര എന്നിവര വന്ന് സന്ദരശികരാറുണ്

എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്പറഞ്ഞു.

* പരരാതികള് എങ്ങലനയരാണ് നല്കുന്നലതന്നു്യം പഞരായ്തെില് പരരാതി

ര്ജിസര സൂകികുന്നുണ് എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്

ധരാരണയുണരായിരുന്നില അതിലനകുറിച് ബി ആര പി ആതിര

വരകമരാകി പറഞ്ഞുലകരാെു്തെു.

അവകരാശങ്ങളുലെ െരചക് മശഷ്യം വരാരഡ് 12 ലെ ലമമ്പര ഷരാ്ജി പി എസ്

ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയുലെ ആ്ര കരാെങ്ങലള

കുറിചു്യംഅനരസ്യംസരാനങ്ങളിലെ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിലെ

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകലള കുറിചു്യം പരരാമരശികുകയുമുണരായി.

കൂെി കൃതരമരായ സമയങ്ങളില് ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭരമരാകണലമന്നരാണ്

അെിയനരമരായി ലെമയണത്എന്ന് ലമമ്പര പറഞ്ഞു.

അെു്തെതരായി നിരവ്വഹണ ഉമ്രരാ്സരരായ ഓവരസിയര ലെല്മ,എ ഇ

നന്ദിത മുരളി എന്നിവര റിമപരാരട്ടിെു്യം െരചയിെു്യം ഉയരന്നു വന്ന

മെരാ്രങ്ങള്കുള്ള മറുപെി നല്കുന്ന ഘട്ടമരായിരുന്നു. നിരവ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സരനല്കിയ മറുപെിയുലെ മഗകരാഡീകരണ്യം :

* ഈ വരഷ്യം 2019 ്ജൂകെ മുതല് ലതരാഴിെരാളികള്ക് കൂെി െഭരമരായിട്ടില,

പഞരായ്തെിലന ഭരാ്്തെുനിന്നു്യം എലരാ നെപെിഗകമങ്ങളു്യം

പൂര്തെിയരായിട്ടുണ് എന്നു നന്ദിതരാ മുരളി പറഞ്ഞു. മകഗന്ദ്തെില് നിന്നു്യം

െണ് െഭികരാ്തെതു ലകരാണുള്ള കരാെതരാമസ്യം ആലണന്ന് ഓവരസിയര

പരരാമരശിചു.

* ലതരാഴില് ഉപകരണങ്ങള് െഭരമരാകരാനുള്ള ഓരഡറുകള് മ്രാകില്

നിന്നു്യം നിര്തെിലവചിരികുകയരാണ് എന്നു്യം ഇതുമരായി ബന്ധലപട്ട്

പരരാതികള് മ്രാകില്അറിയിചിട്ടുലണന്നു്യംഎഇനന്ദിത വരകമരാകി.

* ലതരാഴില് െിെ സമയങ്ങളില് 15 ്ിവസ്യം കഴിഞ്ഞരാണ്



െഭരമരാകുന്നത്:മസരാെ്റ്ലവയര അപ്മഡഷൻ മൂെമുള്ള

സരാമങതികകരാരണങ്ങളരാല് മസര മറരാള് നല്കരാൻ കവകുന്നുണ്.

അതുലകരാണരാണ് ലതരാഴില്െഭികരാൻകവകുന്നലതന്ന് വരകമരാകി.

* റിമപരാരട്ട് വരായനയില് രണ് ഗപവര്തെികള് അധികമരായ അളവില്

ലെയ്തരായി പരരാമരശിചിരുന്നു. എസിമമറിലെ അളവുകള് കൃതരമരാകരാൻ

എ്യം ബുകിലെ അളവുകള് െിമിറ് ലെയരാറുലണന്നു്യം അതുലകരാണരാണ്

ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധനയില് ഏറകുറചിെുകള് കരാണുന്നലതന്നു്യം

നിരവഹണഉമ്രരാ്സരപറയുകയുണരായി.

വിശ്മരായ െരചകള്കു്യം മറുപെികളു്യം മശഷ്യം റിമപരാരട്ട് ഗ്രാമസഭയില്

അ്യം്ീകരിച കകയെിചു പരാസരാകി. സഭയില് ഒ്തെുകൂെിയ എലരാവരകു്യം

വി ആര പി ആതിര നന്ദി ഗപകരാശിപിചു. മ്ശിയ ്രാനമ്തെരാലെ

ഗ്രാമസഭഉചക് 1 മണിക് പിരിഞ്ഞു.

സപ്ചാത്പുനിരീക്ഷണങ്ങൾ

 നിെവില്പഗനണരാ്യംവരാരഡ്ലതരാഴിെുറപ്ലതരാഴില്ലെയുന്നത്ഒന്നരാ്യം

വരാരഡില്നിന്നുള്ളലതരാഴിെരാളികളരാണ.്അതുലകരാണ്അഞ്കിമെരാമീ

റരയരാഗത്ൂര്തെില്കൂെുതല്മ്ജരാെിലെമയണതരായിവരുന്നുണ.്

 ലതരാഴിെരാളികള്ലക്രാഴില്കൃതരസമയല്്ഭികുന്നുണ്.കൂെിെഭി

കരാൻകരാെതരാമസ്യംമനരിെുന്നു.

 ലതരാഴില്നല്കുന്നനെപെിഗകമങ്ങള്കരാരരകമമരായിഗപവര്തെികുന്നു

ണ്.അമതരാലെരാപ്യംതലന്നഈഗപവര്തെിലകരാണ്സമൂഹ്തെിനുതുെരച

യരായ്ുണ്യംെഭികുന്നുണ്എന്നത്കൂെിഅധികൃതരഉറപുവരുമ്തെണ

തരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ്ബന്ധലപട്ടെയെുകളില്കുറചുവിവരങ്ങള്കരാണു

വരാൻസരാധിചില.ലെക്ിസ്ഒരുെയെിെു്യംഉണരായിരുന്നില.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവരലെയുന്നഗപവര്തെികലളകുറിച്ഒരുവരക

തയു്യംഇലഎന്ന്മനസിെരാകരാൻസരാധിചു.ലതരാഴിെരാളികള്ലക്ചമയണഗപ

വര്തെിയുലെഅളവുകലളകുറിചവരകതഉണരാകിലകരാെുമകണ

തു്യംഉമ്രരാ്സരുലെെുമതെയരാണ്.

 പരരാതിര്ജിസരഉപമയരാ്ലപെു്തെണ്യം.പരരാതികള്ആരകു്യംഎതിരലല

ന്നു്യംകരാരരങ്ങള്സുതരാരരമരായനെ്തെിലകരാണ്മപരാകരാനുള്ളഒരുഉപരാധി



യരാലണന്നു്യംലതരാഴിെരാളികള്മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

നിർബ്ദേശങ്ങൾ

 ലതരാഴിെരാളികള്ക്ചികിത്സസൗകരര്യംെഭരമരാകുന്നതിെു്യം,യരാഗതകൂെി,

ഷരാരപണിങ്െരാര്ജ്എന്നിവെഭരമരാകുന്നതിെു്യംലഗശദ്ധലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള്ലതരാഴിെരാളികള്ക്പിരിവിഗട്ടീതിമരാറുവരാനു്യം,ആവ

ശരമരായആയുധങ്ങള്ഉമ്രാ്സരെഭരമരാകുവരാൻനെപെിസ്വീകരികു

ലമന്നു്യംകരുതുന്നു.

 ഒരു്ജനകീയഎസിമമറ്ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ലക്ചമയണഗപവ

ര്തെിയുലെഅളവ്വിവരങ്ങള്കൃതരമരായമരഖലപെു്തെുകയു്യംഅനരാവ

ശരബരാധരതകളു്യംലതരാഴിെരാളികളുലെമ്ജരാെിഭരാരവു്യംെഘൂകരികരാ്യം.

 ഗപവര്തെിക്മശഷവു്യംഉള്ളമെരാമട്ടരാഎെു്്ൂകികുന്നത്ഉപകരി

കു്യം.

 ഇമിസരമറരാള്,ലമസുരലമന്റ്ബുക്എന്നിവയില്ഒലപ്വയ്കുമമ്പരാള്നി

രവഹണഉ്ര്സരതീയതികൂെിമരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

 സിറിസൺഇൻെരമമഷൻമബരാരഡ്എലരാഗപവര്തെികള്കു്യംതലന്ന

സരാപികുവരാൻഗശദ്ധിമകണതരാണ്.കൂെരാലതഅതിലെവിവരങ്ങള്എ

ലരാ്യംതലന്നപൂരണമരാമകണതുമരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെഅവകരാശങ്ങളില്ലപെുന്നലതരാഴിെിെങ്ങളില്അ

െിസരാനസൗകരരങ്ങള്ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 സിറിസൺഇൻെരമമഷൻമബരാരഡുകള്കൃതരമരായഗപവര്തെിസെ

ങ്ങളില്സരാപികുക.

 ലതരാഴില്കരാരഡ്എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതിലയകുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക്ഒരുഅവമബരാധ്യംലകരാെുകുന്നത്വളലരനലകരാരരമരാ

ണ്.

മസരാഷരല്ഓഡിറ്പലങെു്തെവര :

 െക്മി്രാസ്െി.ലക,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്സ്ലപഴ്ൺ

,ഇെപള്ളിമ്രാക്,എറണരാകുള്യം

 ആതിര ലക ആര ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്സ്ലപഴ്ൺ

,ഇെപള്ളിമ്രാക്,എറണരാകുള്യം

 മിസ്ന സനു ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്സ്ലപഴ്ൺ

,ഇെപള്ളിമ്രാക്,എറണരാകുള്യം



സഹരായിചവര :

 ഗശീ. ഉണികൃഷ്ണൻ, എളങുന്നപുഴ പഞരായ്തെ്ഗപസിഡന്

 ലസഗകട്ടറി,അസിസന് ലസഗകട്ടറി,ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം്ജീവനകരാര,

എളങുന്നപുഴ ഗ്രാമപഞരായ്തെ്

 വരാരഡ് ലമമ്പര ,ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങള്. 

 ഇെപള്ളിമ്രാക്ബി.ഡി.ഒ,മ്ജരായിന്

ബി.ഡി.ഒ,ലതരാഴിെുറപ്വിഭരാ്്യം്ജീവനകരാര

 വരാരഡ് പഗനണിലെമമറ് ,ലതരാഴിെുറപ്ലതരാഴിെരാളികള്, 

 മഹരാത്രാന്ധിമ്ശീയഗ്രാമീണലതരാഴിെുറപ്നിയമ്യംമസരാഷരല്

ഓഡിറ്ലസരാകസറിമകരളെീ്യം.

നനി

ഇെപള്ളിമ്രാകിലെഎളങുന്നപുഴ പഞരായ്തെിലെവരാരഡ്12ലെ2018-

19സരാമ്പ്തെികവരഷല്തെമസരാഷരല്ഓഡിറ്ഗപഗകിയസമയബന്ധിതമരായിതീ

രകരാൻമസരാഷരല്ഓഡിറ്െീമിലനസഹരായിചബഹുമരാനലപട്ട എളങുന്നപുഴ

പഞരായ്തെ്ഗപസിഡന,ലസഗകട്ടറി,അസിസന്ലസഗകട്ടറി,ഭരണസമിതിഅ്യം്

ങ്ങള്,ലതരാഴിെുറപുവിഭരാ്്യം്ജീവനകരാര,വരാരഡ്ലമമ്പര,െീല്ഡ്െഗപവര്തെ

നങ്ങള്കുസഹരായിചമമറ് ,ലതരാഴിെരാളികള് ,ലപരാതു്ജനങ്ങള്

എന്നിവരകുളളനന്ദിഗപമതരക്യംമരഖലപെു്തെുന്നു.


