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ആമ്പുഖം



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 പരാർെലമന് പരാസരാകി. 2006 ലെഗബുവരി 2 ന് ഈ നിയമ്യം

രരാജര്തെ് നിെവിൽ വന്നു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ൽ നമുലെ രരാജരല്തെ

എലരാ ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ മമഖെകൾ ഈ നിയമ്തെിന്ലറ പരിധിയിൽ

വന്നു .ഓമരരാ ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യം ഒരു സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം നൂറ്

്ിവസല്തെ അവി്ഗ്ധ ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ ആവശരരാധിഷ്ിതമരായി ഗപ്രാന്യം

ലെയുന്നമതരാലെരാപ്യം ഗപകൃതിവിഭവ പരിപരാെനവുമരായി ബന്ധലപട്ട ലപരാതു

ആസ്ികളു്യം ്ുർബെ ജനവിഭരാ്ങ്ങൾകരായി ഈെുറതു്യം ്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം

ഉല്രാ്നകമവുമരായ ആസ്ികളു്യം സൃഷികുകയരാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ

മുഖരെകര്യം . നിയമ മഭ്്തി വരു്തെി ‘മഹരാതരാ്രാന്ധി’ എന്ന വരാക് 2009

ഒക്മെരാബർ 2 നു മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്തെിലന ആര്യംഭ്തെിൽ

കൂട്ടി മെർകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്. 100 ശതമരാന്യം ന്ര ജനസ്യംഖര ഉള്ള ജിലകൾ

ഒഴിലക രരാജരല്തെ എലരാ ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത നിയമ്തെിലന

പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്. നിയമ്തെിലന ആവശരകതക് അനുപൂരകമരായി

എലരാ സ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി

വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുണ്. നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളിൽ 

വരു്തെുന്ന മഭ്്തികൾ സ്യംസരാന പദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധത്ളിയ്പുസട സവ്ളിനേഷതകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂർ്തെിയരായഏലതരാരരാൾകു്യം

പദ്ധതിയിൽപങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാർഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരരവികസന്യം

എന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിർവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞസുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികൾതലന്ന

ഗപവർ്തെികൾകലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാർ ഇെനിെകരാർഎന്നിവർഇല

 ലപരാതുജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബർബജറ്



 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകൾക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടർ വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

നസ്ചാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്ത്ത്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് നെപിെരാകുന്ന

എലരാ ഗപവർ്തെികളു്യംമസരാഷരൽ ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന് നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം

വകുപ് നിഷ്കർഷികുന്നു. പദ്ധതി ഗപവർ്തെനല്തെപറിയു്യം ലപരാതു ധന്യം

ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്ന പരസരവു്യം സ്വതഗനവുമരായ

പരിമശരാധനയരാണ് മസരാഷരൽ ഓഡിറ് അഥവരാ സരാമൂഹരപരിമശരാധന. ലതരാഴിെുറപ് നിയമ

ഗപകരാര്യം വർഷ്തെിൽ രണു ഗപരാവശര്യം മസരാഷരൽ ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭകൾ എലരാ വരാർഡിെു്യം

കൃതരമരായി നെമ്തെണതരാണ്. യഥരാസമയ്യം നെകുന്ന സരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ സുതരാരരത

ഉറപു വരു്തെരാനു്യം കരാരരകമത വർദ്ധിപികുന്നതിനു്യം സ്്ഭരണ്യം ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം

കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യം ശരിയരായ രീതിയിൽ െിെവഴിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം ഈ പണ്യം

െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം പദ്ധതിയുലെ

്ുണമഭരാകരാകളുലെ ജീവിത്തെിൽ ്ുണകരമരായ മരാറങ്ങൾ ഉണരായിട്ടുമണരാ എന്നു്യം സരാമൂഹര

പരിമശരാധനയിെൂലെകലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

നസ്ചാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത്കപകക്ളിയ

മസരാഷരൽ ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവർ്തെി െയൽ പരിമശരാധന,െീൽഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന എന്നിവലയ

അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരൽ ഓഡിറ് റിമപരാർട്ട് തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന

രീതിഅവെ്യംബിചരാണ്ഈറിമപരാർട്ട്തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസർ,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി,വരാർഡ് ലമമ്പർ,മഹരാതരാ്രാന്ധി

മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ജീവനകരാർ എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരൽ ഓഡിറ്,മസരാഷരൽ

ഓഡിറ്ഗപവർ്തെനങ്ങൾഎന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െർച ലെയൽ.

 കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെിൽ ലെയ് ഗപവർ്തെികളുലെെയെുകൾ, 7 രജിസറുകൾ ,എ്യംഐ

എസ്എന്നിവപരിമശരാധികൽ.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെിൽ ഗപവർ്തെി ഇെങ്ങൾ

പരിമശരാധികുക,അളവുകൾപരിമശരാധികുക

 ലതരാഴിൽ കരാർഡ്എെു്തെവർ ,സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾ എന്നിവലര കണു ആവശരമരായ

വിവരങ്ങൾമശഖരികുക.



 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവർ്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങൾെർച ലെയൽ.

 തിരലഞ്ഞെു്തെ വരാർഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതുജനങ്ങലള മനരിൽ കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപിൽ ഉണരായ മപരാരരായ്മകൾ എന്നിവ െർച

ലെയുക .

 െീൽഡ്ഗപവർ്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയൽ പരിമശരാധനയുലെയു്യം അെിസരാന്തെിൽ കരെ്

റിമപരാർട്ട്തയരാറരാകുക.

വ്ചാരഡ്ത് 20 ലൈറ്ത് ഹൗസ്ത് നേ്ചാരത്ത് കടപ്പുറം

അത്ളിര്പുകള്

വെക് : പുതുകവപ് വിമലജ് അതിർ്തെി

ലതക് : ലകരാചി മകരാർപമറഷന

കിഴക് : ലകരാചി കരായൽ

പെിഞ്ഞരാറ് : അറബികെൽ

ആലകവീെുകൾ :570

അ്യം്നവരാെികൾ :3

സ്കൂൾ :1

ഗപധരാന കൃഷി : പചകറി കൃഷി

കുെു്യംബരാ്യം്ങ്ങളുലെ സരാമ്പ്തെിക അവസ : ഭൂരിഭരാ്വു്യം പിമന്നരാക്യം

പരാരിസിതിക ഘെകങ്ങൾ : മതരാെ്



സത്ചാഴ്ളിൽക്ചാരഡ്ത്

േമര

നപര്ത് വ്ളിഭ്ചാ

ഗം

ൈഭ്ളിച്ച സത്ചാഴ്ളിൽ

ദ്ളിേങ്ങള്

KL-08-003-002-020/53 മണിസിദ്ധരാർത്ഥന OEC 150

KL-08-003-002-020/60 സീനരാ രഘു OEC 150

KL-08-003-002-020/62 സിസിെി OBC 150

KL-08-003-002-023/4 ഗപഭരാ ഗപ്ീപ്

OEC 150

KL-08-003-002-020/14 എെിസബ്തെ് ജൂഡ്

OBC 150

KL-08-003-002-020/29 കകരളി ഗപ്ീപ്

OBC

150

KL-08-003-002-

020/124 െിമെരാമിന OBC

150

KL-08-003-002-020/40 മഷർെി ലസബരാസരന

OBC 150

KL-08-003-002-020/43 െീെരാമ മജരാണി

OBC 150

KL-08-003-002-020/2 ്ിരിജരാ രവി OBC

150

KL-08-003-002-023/31 മബബി ലകപി

OBC 150

KL-08-003-002-

020/133

സിസിെി ഗെരാനസിസ്

OBC 150

KL-08-003-002-020/12 മഗ്സ്ഏഞൽ

OBC 150

KL-08-003-002-020/30 െിമെരാമിന

ആന്റണി OBC 150

KL-08-003-002-023/37 ശശികെ ലകപി

OBC 150

KL-08-003-002-020/3 റീ്തെ മയശു്രാസ്

OBC 150

Kl-08-003-002-020/60 അന്നമ

OBC

150

KL-08-003-002-020/52 സീന OBC

150



KL-08-003-002-020/64

രമ OBC 150

സജീവ ലതരാഴിെരാളികൾ -ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ

വ്ളിവ്ളിധ ഘട്ടങ്ങള്ളിൈ്പുള നസ്ചാഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ്ത് പര്ളിനേ്ചാധേയ്ളിൽ

കസണത്ളിയ വസ്്പുതകള്ത്ത്

സത്ചാഴ്ളിൈ്ചാള്ളികള്പുസട 10 അവക്ചാേങ്ങള് - അവക്ചാേ അധ്ളിഷ്ഠത

േ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് പ്തെു അവകരാശങ്ങൾ

ഉറപുവസ്ുതകൾ വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീൽഡ് പരിമശരാധന മവളയിൽ

കലണ്തെിയ വസ്ുതകൾ െുവലെ മെർകുന്നു.

1. സത്ചാഴ്ളിൽക്ചാരഡ്ളിേ്ചായ്ളി അനപക്ഷ്ളിക്പുവ്ചാേ്പും 15 ദ്ളിവസത്ളിേകം

ൈഭ്ളിക്ചാേ്പുമ്പുള അവക്ചാേം (സഷഡ്യയൂള് 2)

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂൾ 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂർ്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴിൽകരാർഡ് അമപകിചരാൽ 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ

മെരാമട്ടരാ പതിച ലതരാഴിൽകരാർഡ് െഭികരാനുള്ള അവകരാശ്യം. എലരാ

ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം ലതരാഴിൽ കരാർഡ് െഭരമരായിട്ടുണ് എന്നരാൽ കരാർഡിന്

ആവശരമരായ മെരാമട്ടരാ സ്വന്യം കയിൽ നിന്നു്യം കപസ മുെകിയരാണ്

െഭരമരാകിയിരികുന്നത്.

2. സത്ചാഴ്ളിൽ ആവേ്യസപട്ചാേ്പും 15 ദ്ളിവസങ്ങള്ക്പുള്ളിൽ

ൈഭ്ളിക്പുവ്ചാേ്പുമ്പുള അവക്ചാേം.

പരിമശരാധിച ഒരു െയെിൽ മപരാെു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം കരാണുവരാന

സരാധിചില. അതുലകരാണ് തലന്ന കൃതരമരായി ലതരാഴിൽ െഭരമരാകുന്നതിന്

ലതളിവുകൾ ഒന്നു്യം തലന്ന ഇല. കൂെരാലത ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു

നൽകിയ രസീമതരാ മറ് മരഖകമളരാ െയെുകളിൽ കണിരുന്നില.

3. 15 ദ്ളിവസത്ളിേകം സത്ചാഴ്ളിൽ ൈഭ്ളിച്ച്ളിസല്ലങ്ളിൽ സത്ചാഴ്ളിൈ്ളില്ല്ചായ്മ നവതേം

ൈഭ്ളിക്പുവ്ചാേ്പുള അവക്ചാേം (സസക്ഷന് 7 , 8 , 9 ).

ലതരാഴിൽ ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴിൽ െഭിചിലലങിൽ

ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിലന നരാെിൽ ഒന്നു്യം തുെർന്ന് 100 ്ിവസ്യം

വലര മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യം അവകരാശമുണ്.

െയെുകളിൽ നിന്നു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം െഭരമരാകരാതിരുന്നതിനരാൽ ലതരാഴിൽ

ആവശരലപെുന്നതിന് കുറിചു്യം ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴിൽ െഭരമരാകുന്നതിലന

കുറിചു്യം ലതളിവുകൾ ഒന്നു്യം തലന്ന കരാണുവരാന സരാധിചില. എലരാ

ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം 150 ്ിവസല്തെ ഗപവർ്തെി െഭിചിരികുന്നു.

4. ഏസറട്പുനകണ കപവരത്ളികള് ആസയൂകതണം സെയ്പുവ്ചാേ്പുള



അവക്ചാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാർഡിൽ

നെപിെരാമകണ ഗപവർ്തെികൾ കലണ്തെി നൽകുവരാന നിയമഗപീകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ്

ഇതിനുള്ള അവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളിൽ പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികൾ

അറിയികുകയുണരായി. ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ

മീറി്യം്ുകൾ നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5. ത്ചാമസ സ്ഥൈത്ളിസ്റെ 5 ക്ളിനൈ്ചാമീറര െ്പുറളവ്ളിേ്പുള്ളിൽ സത്ചാഴ്ളിൽ

ൈഭ്ളിക്പുവ്ചാേ്പും ൈഭ്ളിച്ച്ളിസല്ലങ്ളിൽ കയൂൈ്ളിയ്പുസട 10 % അധ്ളികമ്ചായ്ളി

ൈഭ്ളിക്പുവ്ചാേ്പുമ്പുള അവക്ചാേം (സഷഡ്യയൂള് - 2, പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 20 & 28)

തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറർ െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴിൽ

െഭികുന്നലതങിൽ മവതന്തെിലന 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാന

ലതരാഴിെരാളിക് അവകരാശമുണ് .

എലരാ ലതരാഴിെരാളികളു്യം അഞു കിമെരാമീറർ െുറളവിൽ തലന്ന ലതരാഴിൽ

ലെയുന്നു.

6. ക്പുട്ളിസവളം, തണൽ, കപ്ചാഥമ്ളിക േ്പുകേയൂഷ ക്ളിറ്ത്,

സത്ചാഴ്ളിൈ്ചാള്ളികനള്ചാസട്ചാപം അഞ്ളിൽ അധ്ളികം ക്പുട്ട്ളികള് കപവരത്ളി

സ്ഥൈത്ത് വന്ന്ളിട്ട്പുതണങ്ളിൽ അവസര നേ്ചാക്ചാേ്ചായ്ളി ആയ (കകഷ്ത്)

ത്പുടങ്ങ്ളിയ കപവരത്ളി സ്ഥൈ സൗകര്യങ്ങള്ക്പുള അവക്ചാേം.

(സഷഡ്യയൂള് 2, പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 23-28)

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

ഗശുഗശൂഷ കിറ് , 5 വയസിൽ തരാലഴയുള്ള കുട്ടികൾക് ആയയുലെ മസവന്യം

എന്നിവ നിയമ്യം അനുശരാസികുന്നു .

മൂന്ന് വരാർഡിലെയു്യം ലതരാഴിെരാളികളു മരായുള്ള െർചയിൽ നിന്നു്യം

മനസിെരായത് ലതരാഴിെിെങ്ങളിമെക് ആവശരമരായ കുെിലവള്ള്യം തണൽ

തുെങ്ങിയ സൗകരര്തെിനരായി ലതരാഴിെരാളികൾ സ്വയ്യം പണ്യം മുെകിയരാണ്

ലെയ്ിരികുന്നത്. ഗപരാഥമിക സുഗശൂഷ ആവശരമരായ സൗകരരങ്ങൾ ഒന്നു്യം

പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം െഭരമരായിട്ടില എന്ന െൂണികരാണികുന്നു.

7. സരക്ചാര കപഖ്യ്ചാപ്ളിച്ച്ളിട്ട്പുള കയൂൈ്ളി ൈഭ്ളിക്പുവ്ചാേ്പുള

അവക്ചാേം.(സസക്ഷന് 3 (2),6, സഷഡ്യയൂള് 2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)

സർകരാർ ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ള കൂെി കൃതരമരായി ലതരാഴിെരാളികൾക്

െഭികുന്നുണ്. മകരാഴിമകരാെ് നിർമരാണ്തെിനരായി ലതരാഴിെരാളികൾ മുെകിയ

മുതൽ ഇതുവലരയു്യം പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം െഭരമരായിട്ടില എന്ന് എെു്തെു

പറയുന്നു.

8. സത്ചാഴ്ളിൽ സെയ്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്15 ദ്ളിവസത്ളിേകം കയൂൈ്ളി ൈഭ്ളിക്പുവ്ചാേ്പുള

അവക്ചാേം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭികണ്യം എന്നരാണ ലതരാഴിെുറപു



നിയമ്യംഅനുശരാസികുന്നത് . .(ലസകന 3 (2),6, ലഷഡരൂൾ 2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)ആക്്

ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികൾക് െഭികുന്നുണ് ലതരാഴിെരാളികൾക്

ലതരാഴിൽ ഇന അനുസൃതമരായി 15 ്ിവസ്തെിനക്യം തലന്ന മവ്ന്യം

െഭരമരാകുന്നുണ്.

9. ദ്ളിവസത്ളിേകം കയൂൈ്ളി ൈഭ്ളിച്ച്ളിസല്ലങ്ളിൽ േഷ്ടപര്ളിഹ്ചാരം

ൈഭ്ളിക്പുവ്ചാേ്പുള അവക്ചാേം (സസക്ഷന് 3 (3)).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങിൽ

മവതന്തെിലന 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകിൽ അധിക മവതന്തെിന്

അർഹതയുണ്.

10.പര്ചാത്ളികള്ക്ത് സമയബന്ളിതമ്ചായ്ളി പര്ളിഹ്ചാരം ൈഭ്ളിക്പുവ്ചാേ്പും

മഹ്ചാത്ചാഗ്ചാന്ളി. നദേീയ കഗ്ചാമീണ സത്ചാഴ്ളിൈ്പുറപ്പു പദ്ധത്ളിയ്ളിൽ സെൈവ്പു

വര്പുന്ന ത്പുകയ്പുസട തൽസമയ സ്ചാമയൂഹ്ളിക പര്ളിനേ്ചാധേ

േടത്പുവ്ചാേ്പുളഅവക്ചാേ (സസക്ഷന്19 , 17 2)).

ലസകന 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികൾക്അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം

ഉണരാമവണതരാണ് . ഏഴു ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ പരരാതികരാരലന അതു

അറിയികുകയു്യം മവണ്യം. അതുമപരാലെ തലന്ന തുെർചയരായി സരാമൂഹര

പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം അതിൽ പങരാളി ആവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളി കൾക്

അവകരാശ്യം ഉണ് .

കപവരത്ളി ഫയൈ്പുകള്പുസട പര്ളിനേ്ചാധേ വ്ളിവരങ്ങള്

3 ഗപവർ്തെികളരാണ് സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ

േമര

കപവരത്ളിയ്പുസട നപര്ത് കപവരത്ളിയ്പുസടവരക്ത്

നക്ചാഡ്ത്

1 കരാന പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003002/FP/306898

2 എസ്സിഎസ് െിബിപിഎൽമതര

ലതരാഴിെരാളി കുെു്യംബങ്ങളുലെ ഭൂമിയിൽ

മണ് ജെസ്യംരകണ്യം

1608003002/LD/323414

3 മബബിബരാബുവിലനവീെിനുസമീപ്യം

ജെമഗസരാതസുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003002/WH/299234

കപവരത്ളി ഫയൈ്ളിൽ ഉണ്ചാനകണ 22 നരഖകള്
വരാർഷിക മരാസർ സർകരൂെർ ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവർ്തെി കെെിൽ



നിർബന്ധമരായു്യം മരഖകൾ ഉണരാമവണതരാണ്. പരിമശരാധിച കെനുകളിൽ

ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങൾ െുവലെ മെർകുന്നു.

1.കവര നപജ്ത്

വരാർഷിക മരാസർ സിർകുെരാർ ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവർ്തെി െയെുകള്കു്യം കവർ

മപജ് ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാർഷിക മരാസർസർകരൂെർ ഗപകരാര്യം കവർ മപജിൽ പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങൾ,

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

നെ്തെിയ തിയതി മുതെരായ വിവരങ്ങൾ മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിൽ എ എ്യം സി ഗപകരാരമുള്ള കവർ മപജുകളരാണ്

കരാണരാന സരാധിചത്. ഗപവർ്തെിയുലെ മപര്, ഗപവർ്തെി നെപിെരാകിയത്

അവസരാനിചത് തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു. ജില

മ്രാക് ലെരാമകഷന മസറ് വിമലജ് ഗ്രാമപഞരായ്തെ് എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചു. മമറിലന മപര് സരാമങതിക വി്ഗ്ധലര ഒപ് മപര് എന്നിവ

മരഖലപെു്തെി. യിട്ടില.

2 സെക്ത് ൈ്ളിസ്ത്

വർക് െയെിൽ സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയുമവയുലെ മപജ്

നമ്പറു്യം മരഖലപെുമ്തെണ ലെക് െിസ് െയെിൽ സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷന്പ്ചാന് നക്ചാപ്ളി

ഗ്രാമസഭ നിർമ്ദേശികുന്ന ഗപവർ്തെികൾ ലഷൽെ് ഓെ് മഗപരാലജക്സ് മെക്

മരാറുകയു്യം അതിൽ നിന്നു്യം മുന്ണന അെിസരാന്തെിൽ അതരാത് സരാമ്പ്തെിക

വർഷ്തെിൽ ആവശരമുള്ള ഗപവർ്തെികൾ തിരലഞ്ഞെുത് ആകന പരാന

തയരാറരാകുകയു്യം ലെയു്യം.ആകന പരാനിൽ ഉൾലപട്ടിട്ടുള്ള ഗപവർ്തെി ആമണരാ

ലെയ്ിരികുന്നത് എന്ന മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത് സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിചെയെുകളിൽആകനപരാന മകരാപി ഉണരായിരുന്നു

4.എസ്ളിനമറ്ത് നക്ചാപ്ളിത്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവർ്തെികൾകു്യം സ്യംസരാന

സർകരാർ െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിലന അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ

എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ ഗപവർ്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവർ്തെിയുലെ

മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാർട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം ലസകരൂരിൽ നിന്നു്യം ഗപിന് എെു്തെ എസിമമറ്

മകരാപി ഉണരായിരുന്നു.അതിലെലരാ്യം ഉ്രരാ്സലന സീൽ മരാഗതമമ കരാണരാന

കഴിഞ്ഞുള്ളു തിയതിയു്യം ഒപു്യം ഉണരായിരുന്നില ജനകിയ എസിമമറ് മകരാപി ഒരു

െയെിെു്യം ഇലരായിരുന്നു .

5.സരാമങതിക അനുമതി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ലെയുന്ന എലരാ ഗപവർ്തെികളു്യം ഓവർസിയർ,



അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ, അസിസന്റ് എഞിനീയർ എന്നിവർ ഉൾലപെുന്ന

ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി ആവശരമരാണ്. ലതരാഴിെുറപ്

പദ്ധതിയിൽ ലെയുന്ന എലരാ ഗപവർ്തെികളു്യം ഓവർ സിയർ, അലഗകഡിറഡ്

എഞിനീയർ അസിസനഡ് എഞിനീയർ എന്നിവർ ഉൾലപെുന്ന ഒരു

സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി ആവശരമരാണ്.

പരിമശരാധിച 3 െയെിെു്യം ലസകരൂറിൽ നിന്നുമുള്ള മകരാപി ആണ്

ഉണരായിരുന്നത്. ഓവർസിയർ, അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയർ, ലെക്ികൽ

അ്യം്്തെിലന മപര് ഒപ് സീൽ തീയതി ഇവ ഇലരായിരുന്നു.

6.ഭരണ്ചാേ്പുമത്ളി

ഗപവർ്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളിൽ ഒന്നരാണ്

പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതിഅ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാർഡിൽ

ഒരു വര്ഷ്യം നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികൾക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി

നൽകുന്ന അ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണ അനുമതി.

പരിമശരാധിച മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം ഭരണരാനുമതി കരാണരാന സരാധിചു.

ലസകരൂറിൽ നിന്നു്യം െഭിച മകരാപി ആയിരുന്നു. അതിൽ ഭരണരാനുമതി

തീരുമരാന്യം ,നമ്പർ , മഡറ് ഇവയുണ് എന്നരാൽ പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറിയുലെ മപര്

സീൽ തീയതി ഇവലയരാന്നു്യം കരാണരാന സരാധിചിരുന്നില.

7.സംനയ്ചാജ്ളിത പദ്ധത്ളി വ്ളിവരങ്ങള്

പരിമശരാധിച 3 ഗപവർ്തെികളു്യം സ്യംമയരാജിത ഗപവർ്തെികൾ ആയിരുന്നില.

8.സത്ചാഴ്ളിൈ്ളിേ്പുനവണ്ളിയ്പുള അനപക്ഷ

ലതരാഴിൽ അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെിൽ സമർപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക ഓമരരാ വർക് കെെിെു്യം

സൂകിമകണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക കരാണരാന

സരാധിചില .

9.വരക്ത് അനൈ്ചാനകഷന് നഫ്ചാ൦

പരിമശരാധിെ് 3 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിൽ അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വർക്

അമെരാമകഷന മെരാ൦ കരാണരാന സരാധിചില.

10.ഇ മസര നറ്ചാള്

ലതരാഴിെരാളികൾ ലതരാഴിൽ ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉൾലപലെ ഹരാജർ

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസർ മറരാൾ. ഇതിൽ

മ്രാക് ലഡവെപ്ലമന് ഓെീസർ, പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവർ ഒപു്യം

സീെു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

3 െയെുകളിലെ മസർ മറരാളുകൾ പരിമശരാധിചു. എലരാ മസർ മറരാളുകളിെു്യം

ബി ഡി ഓ യുലെ ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെിൽ നിന്നുള്ള ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു. എന്നരാൽ ഒപ് ലവച തീയതി

മരഖലപെു്തെിയതരായി കരാണരാന സരാധിചില.

വരാർഡ് 20ലെ എസ് സി എസ് െി ബിപിഎൽ മതര ലതരാഴിെരാളി



കുെു്യംബങ്ങളുലെ ഭൂമിയിൽ മണ് ജെ സ്യംരകണ്യം എന്നരാ ലതരാഴിെിൽ 15 മസർ

മറരാൾ കരാണരാന സരാധിചു. എന്നരാൽ ്ിവസമവതന്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ട്െില.

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഒപു്യം മരാറിലന ഒപു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു . കൂെരാലത

ബരാകിയുള്ള മരാസർ മറരാളുകളിൽ ഒന്നു്യം ്ിവസ മവതന്യം ആലക മവതന്യം

എന്നിവ ഒന്നു്യം കരാണരാന കഴിഞ്ഞില.മബബി ബരാബുവിലന വീെിനു സമീപ്യം

ജെമഗസരാതസുകളുലെ പുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന ലതരാഴിെിൽ 6 മസർമറരാൾ

കരാണരാന സരാധിചു. പരിമശരാധിച് മൂന്നു െയെുകളിെു്യം ഹരാജർ നിെയിൽ

ലവട്ടി തിരു്തെെുകൾ കരാണലപട്ടു മവതനവു്യം അവയുലെ ആലക്തെുകയിൽ

മരഖലപെു്തെിയിട്ടില. മസർ മറരാള് പരിമശരാധിച് ഉമ്രരാ്സലന ഒപ് സീൽ

തീയതി എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില ലമഷർലമന് ബുക് നമ്പറു്യം

മരഖലപെു്തെിയിട്ടില.

11.സമഷരസമന്റ്ത് ബ്പുക്ത്

ഗപവർ്തെിതുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യംഅളവുകൾ

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ളഅെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷർലമനറ് ബുക്.

ഇതിൽ ഗപവർ്തെിആര്യംഭികുന്നതിനു ലതരാട്ടു മുനപുള്ളഅളവു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെലരാ്യംഎ്യംബുക് കരാണരാനകഴിഞ്ഞു.അതിൽ

വർക് മകരാഡ്, ലെക് ലമസുരലമന്റ് എന്നിവകരാണരാനകഴിഞ്ഞില.ഓവർ

സീയരുലെ ഒപ് തീയതി കരാണരാനസരാധിചു. എ ഇ, പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി

എന്നിവരുലെ ഒപ് തീയതിസീൽഇവ മരഖലപെു്തെിയിട്ടിെ്

12. - സമറീര്ളിയൽക്്ചാനറഷന്ഡീസറയ്ളിൽസ്ത്.

പരിമശരാധിച 3െയെുകളിെു്യം ലകരാമട്ടഷന ലമറീരിയൽഡീലറയിൽസ്

കരാണുവരാനസരാധിചില.

13.നവജ്ത് ൈ്ളിസ്ത്

മവജ് െിസ് ലതരാഴിെരാളികൾഎഗത ്ിവസ്യം മജരാെി ലെയ്ു എന്നതിന്

അെിസരാനലപെു്തെിഅവര്ക് നൽമകണതുകഅതരായത് കൂെി

ആയുധങ്ങൾക് ലകരാെുകുന്നവരാെക മൂർചകൂട്ടുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവ

എലരാ്യം കരാണിചു ലകരാണ് പണ്യംകകമരാറുന്നതിന് മവണി തയരാറരാകുന്ന

ലഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലവജ് െിസ് കരാണരാനസരാധിചു. എ്യംഐഎസ്

ഇൽനിന്നു്യംഡൗൺമെരാഡ് ലെയ് മകരാപിആയിരുന്നു.

14.ഫണ്ത് കട്ചാന്സ്ഫരഓരഡര



ലവജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികൾകു മവതന്യം നൽകുന്നതിനുള്ള

മരഖയരാണ്െണ് ഗെരാനസ്ഫർഓർഡർ. ഗപവർ്തെിയിൽെിെവരായ മുഴുവന

തുകയു്യംആർക്എമപരാൾ നൽകിഎന്നതിന്ലറ അെിസരാനവിവരങ്ങൾ

മരഖലപെു്തെുന്നെണ് ഗെരാനസ്ഫർഎലരാെയെിെു്യം നിർബന്ധമരായു്യം

കരാമണണതരാണ്.

എന്നരാൽപരിമശരാധിചെയെിലെരാന്നു്യംെണ് ഗെരാനസ്ഫർഓർഡർകരാണരാന

കഴിഞ്ഞില.

15.സമറീര്ളിയൽവൗച്ചര,ബ്ളിൽ

പരിമശരാധിച് 3 െയെിെു്യം ലമറീരിയൽവൗചർബിൽകരാണുവരാനസരാധിചില

16.നറ്ചായൽറ്ളി േല്്ളിയത്ളിേ്പുളസറസീത്ളിസ്റെ നക്ചാപ്ളി

പരിമശരാധിച 3െയെുകളിെു്യം മറരായൽറിസരാധിചില.

17.നഫ്ചാനട്ട്ചാകഗ്ചാഫ്ത് -3ഘട്ടം

ഗപവർ്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്, ഗപവർ്തെി

നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാൾ,ഗപവർ്തെി പൂർ്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാൾ

തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകൾെയെിൽസൂകികണലമന്ന്

നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

പരിമശരാധിച് മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം ഗപവർ്തെി നെകുന്നസമയല്തെ

മെരാമട്ടരാഗ്രാെ് കരാണരാനസരാധിചു.

18.കപവരത്ളിപയൂരതീകരണസ്ചാക്ഷ്യപകതം

ഗപവർ്തെിയുലെഅെിസരാനവിവരങ്ങൾ മരഖലപെു്തെി ഗപവർ്തെി

പൂർ്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാൾ പൂർ്തെീകരിചുഎന്ന്സരാകരലപെു്തെരാന

ഉപകരികുന്ന ഒരു മരഖയരാണ് ക്യംപീഷനസർട്ടിെികറ്അഥവരാ

പൂർ്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച് െയെുകളിൽ ഗപവർ്തെി പൂർ്തെീകരണസരാകരപഗത്യം

കരാണരാനസരാധിചു വർക്ഐഡി മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്. ലതരാഴിൽതുെങ്ങിയ

തീയതിയു്യംഅവസരാനതീയതിയു്യം ലെെവരായതുകയു്യം

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്.

19.മസര നറ്ചാള് മയൂനവസമ്റെ്ത് സ്ളിപ്ത്

പരിമശരാധിച് മൂന്നുെയെിെു്യം മസർ മറരാൾ മൂവ്ലമന് സിപ് െഭരമരായിരുന്നു

ഗപവർ്തെിആര്യംഭിചതു്യംഅവസരാനതീയതിയു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

ലെെവരായതുക,ആകനപരാനയൂണിക്ഐഡി ഗപവർ്തെിയുലെ മപര് എന്നിവ

കരാണരാനസരാധിചു.

20.ജ്ളിനയ്ചാ റ്ചാഗ്ത്ഡ്ത് നഫ്ചാനട്ട്ചാ

ഗപവർ്തെിസെ്യംതിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ജിമയരാ െരാ്്

മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ്



കൂെി െയെിൽ ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാർഷിക മരാസർസർകുെർ പറയുന്നത്

എന്നരാൽപരിമശരാധിച 3െയെിെു്യം ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാന

സരാധിചില.

21.നസ്ചാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് റ്ളിനപ്ചാരട്ട്ളിസ്റെ നക്ചാപ്ളി

പരിമശരാധിച 3 ഗപവർ്തെികൾകു്യം മസരാഷരൽഓഡിറ് നെന്നതരായി

കലണ്തെരാനസരാധിചില.

22.ലസറ്ത്ഡയറ്ളി

പരിമശരാധിച മൂന്ന് െയെുകളിെു്യംകസറ് ഡയറി കരാണുവരാനസരാധിചു.

ഫീൽഡ്ത് പര്ളിനേ്ചാധേയ്ളിസൈകസണതൈ്പുകള്

സ്ളിറ്ളിസൺ ഇന്ഫരനമഷന് നബ്ചാരഡ്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുധരാരരഥരാ ഉറപ് വരു്തെുന്നതിനുള്ള ഒരു

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

ഗപവർ്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങൾ സരാധരാരണ

ജനങ്ങൾകു്യം,്ുണമഭരാകരാകൾകു്യം മനസിെരാകുന്ന രീതീയിൽ

ഗപ്ര്ശിപിമകണത് അനിവരാരരമരാണ്.

ഈ മബരാർഡ് സരാപിമകണത് ഗപവർ്തെിയുലെ ആര്യംഭ ഘട്ട്തെിെരാണ് .

വരകി്ത ഗപവർ്തെികൾക് 3000 രൂപയു്യം,ലപരാതുഗപവർ്തെികൾക് 5000

രൂപയുമരാണ് പരമരാവധി നിർമരാണ െിെവ് എന്നരാണ് നിയമ്യം

നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നത്.

സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വർക് െയെിൽ ഉൾലപെു്തെണ്യം എന്ന്

നിർബന്ധമരാണ്.

ആലകയുള്ള ഗപവർ്തെികളിൽ ഒന്നിനു്യം സി ഐ ബി കരാണരാന സരാധിചില.

1. SC, ST, BPL മത്യസത്ചാഴ്ളിൈ്ചാള്ളി ക്പുട്പുംബങ്ങള്പുസട ഭയൂമ്ളിയ്ളിൽ മണ്ത് ജൈ

സംരക്ഷണം (1608003002/LD/323414)



പദ്ധതി ആര്യംഭo : 30/10/18

പദ്ധതി അവസരാന്യം :21/01/19

യഥരാർത്ഥ ലെെവ് : 195933

ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ : 723

ലമഷർലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം 9121െതുരഗശ മീറർ അളവിെ് കരാെ്



ലവട്ടില്തെളികെു്യം 8461െതുരഗശമീററിൽ എർ്തെ് വർക്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

11 വീെുകളിെരാണ് ഗപവർ്തെി ലെയ്ിരികുന്നത്. ഗപവർ്തെി സെ

പമരരാമശരാധനയ്ക് 10 വീെുകളിൽ മപരായി. പറഞ്ഞു പറമ്പുകൾ

കെിപിെിച് കിെകുന്നതിനരാെു്യം ഗപവർ്തെി കഴിഞ്ഞ് 6 മരാസ്യം

കഴിഞ്ഞതിനരാെു്യം അളവുകൾ കൃതരമരായി തിട്ടലപെു്തെരാന സരാധിചില.

ഉെമസലര കണ് ഗപവർ്തെി ലെയ്ലതന്ന് ഉറപ് വരു്തെി സരാകരപഗത്യം

വരാങ്ങിചു.

സിറിസൺ ഇനെർമമഷന മബരാർഡ് കരാണരാന സരാധിചില.

2. നബബ്ളി ബ്ചാബ്പുവ്ളിസ്റെ വീട്ളിേ്പു സമീപം ജൈനകസ്ചാതസ്ളിസ്റെ

പ്പുേര്പുദ്ധ്ചാരണം. (1608003002/WH/299302)

പദ്ധതി ആര്യംഭo :11/08/19

പദ്ധതി അവസരാന്യം :26/10/18

യഥരാർത്ഥ ലെെവ് :66124

ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ : 244

ലമസുരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികൽ

1481.34െതുരഗശമീററു്യം എർ്തെ് വർക് 593.02കരുബിക് മീററു്യം ആണ്.

ഗപവർ്തെി സെ പരിമശരാധനയിൽ നിന്നു്യം 150 മീറർ കരാെ്

ലവട്ടില്തെളിച സെ്യം അളകരാന സരാധിചു.കരാെ് മൂെിയതു്യം

ഇഴജനുകളു്യം ഉള്ളതുമരായ ബരാകി ഗപമ്ശമ്തെക് കരാെുറ ഇലരാലത

കെകരാന സരാധികില. ബരാകിയുള്ള ഗപമ്ശ്യം മെരാമട്ടരാ എെു്തെ്

സൂകിചിരികുന്നു. സ്മപരാട്ടു്യം ജിമയരാ ഗെരാകറിൽ

അെയരാളലപെു്തെിട്ടുണ്.

സിറിസൺ ഇനെർമമഷന മബരാർഡ് കരാണരാന സരാധിചില.

3.ക്ചാേ പ്പുേര്പുദ്ധ്ചാരണം (1608003003/FP/306843)

പദ്ധതി ആര്യംഭo : 31/01/19

പദ്ധതി അവസരാന്യം :05/03/19

യഥരാർത്ഥ ലെെവ് : 14, 4443

ലതരാഴിൽ ്ിനങ്ങൾ : 533

ലമസുരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടില്തെളികൽ 5264.64 െതുരഗശ

മീററു്യം ലെളിമകരാരിമരാറൽ 789.6 കരബിക് മീററുമരാണ്.

ഗപവർ്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാൾ കരാെുലവട്ടില്തെളികൽ 2250

മീറർ നീള്തെിെു്യം.. 96 മീറർ വീതിയിെു്യം അളകരാന സരാധിചു. ആലക



2160 െതുരഗശമീറർ വിസ്ീർണ്യം ഉണ്. 3234 മീറർ ഗപവർ്തെി ബരാധരത

കരാണരാന സരാധികുന്നു. ഇത് ഗപകരാര്യം 14, 714 രൂപ ബരാധരതയരായി

കണകരാകുന്നു.

രജ്ളിസറ്പുകള്പുസട പര്ളിനേ്ചാധേ

 പഞരായ്തെുകൾ സൂകിമകണ 7 ലരജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന

വിവരങ്ങൾ െുവലെ മെർകുന്നു

1. സത്ചാഴ്ളിൽ ക്ചാരഡ്ത് വ്ളിതരണ രജ്ളിസര

എലരാ വരാർഡിൽ നിന്നു്യം ലതരാഴിൽ കരാർഡ് എെു്തെ് അവരുലെ

വിശ്രാ്യംശങ്ങൾ ഗപിന്റ് എെു്തെു സൂകിചിട്ടുണ്.

ഇരുപതരാ്യം വരാർഡിൽ 125 ലതരാഴിെരാളികൾക് ലതരാഴിൽ കരാർഡ്

വിതരണ്യം നെ്തെിയിരികുന്നു.

അമപക നൽകിയവരുലെ മപര്,അമപക നൽകിയ തീയതി, കരാർഡ്

നൽകിയ തീയതി എന ലരജിസറിൽ കരാണരാന സരാധിചു.

2. അനൈ്ചാനകഷന് ഓഫ്ത് വരക്ത്, നപയ്ത്ത്ത്സമ്റെ്ത് ഓഫ്ത് നവജസ്ത് ആന്ഡ്ത്

ഡ്ളിമ്ചാന്ഡ്ത് നഫ്ചാര വരക്ത്

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികൾകു്യം നൽകിയ ഗപവർ്തെികൾ അതിൽ െഭിച

മവ്ന്തെിന്ലറ വിശ്്യംശങ്ങൾ കൂെരാലത അവർ ആവശരലപട്ട ലതരാഴിൽ

്ിനങ്ങൾ എന്നിവയുലെ വിവരങ്ങൾ ആണ് ഈ ലരജിസറിൽ

സൂകിമകണത്.

മവതന്യം നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഗപിന്റ് എെു്തെ്

സൂകിെിട്ടുണരായിരുന്നു.മുസർ മറരാൾ നമ്പർ,അത് പകരമുള്ള

വർക്,തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾലപെുന്ന മിസർ മറരാൾ രജിസറു്യം

കരാണരാന സരാധിചു.

3. വ രക്ത് രജ്ളിസര

* വരാർഡ് തിരിച് മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്.

* 2016 മുതൽ ഉള്ള വർക് െഭരമരാണ്

4. സമറീര്ളിയൽ രജ്ളിസര

ലമറീരിയൽ ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവർ്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങൾ

ആണ് ഈ ലരജിസറിൽ ഉണരാമകണത്.



5. പര്ചാത്ളി രജ്ളിസര

ഓമരരാ വരാർഡിൽ നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികൾ എഴുതി സൂകിമകണ

ലരജിസറരാണ് പരരാതി രജിസർ. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികൾ

തീർപരാകിയ മരഖകളു്യം സൂകിമകണതരാണ്

പരരാതി രജിസർ സൂകികുന്നുണ്. എന്നരാൽ പരരാതികലളരാന്നു്യം

മരഖലപെു്തെിയിട്ടില.

6. കഗ്ചാമസഭ രജ്ളിസര

ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ രജിസർ പഞരായ്തെിൽ

സൂകിമകണതരാണ്.

2016 മുതെുള്ള മിനിറ്സ് കരാണരാന സരാധിചു.

10 ഒക്മെരാബർ 2019 മസരാഷരൽ ഓഡിറ് നെന്നിട്ടുണ്. ലമറീരിയൽ വർക്

കരാണരാന സരാധിചു.

മിനിറ്സ് വരകമരായി എഴുതി സൂകികുന്നു.

7. ഫ്ളിക്സഡ്ത് അസറ്ത് രജ്ളിസര

പഞരായ്തെിൽ ഗപമതരക്യം എഴുതി സൂകിമകണ ഒന്നരാണ് ആസ്ി

രജിസർ

ആസ്ി രജിസർ കരാണരാനു്യം സരാധിചു.

424 മപജുകൾ അെങ്ങിയെിക്ഡ് അസറ് ലരജിസർ ഉണ്. ഗപവർ്തെിയുലെ

വിശ്രാ്യംശങ്ങളു്യം കരാണരാന സരാധിചു.

 സത്ചാഴ്ളിൈ്ചാള്ളികള്പുമ്ചായ്ളിസംസ്ചാര്ളിച്ച്പുകസണത്ളിയക്ചാര്യങ്ങള്

 അപകടം

ലതരാഴിെരാളികൾക് ആവശരമരായി വരുന്ന കവ്രെികിത സൗജനരമരായ

െഭികുന്നതിനുഅവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്. പരികുപറിയ

ലതരാഴിെരാളിലയ ആശുപഗതിയിൽ ഗപമവശിമകണി വരുമമ്പരാൾ തരാമസ്യം,

െികിത, മരുന്നുകൾ, പകുതിയിൽ കുറയരാ്തെ മവതന്യം

എന്നിവയുൾലപലെയുള്ള ആശുപഗതി െികിത 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.

പരിമശരാധിച് 3 വരാർഡുകളിെു്യം ലതരാഴിെരാളികൾ അവർക്

ലതരാഴിെിെങ്ങളിൽ അപകെങ്ങൾ സ്യംഭവികരാറുണ് എന്നു്യം എന്നരാൽ



അതിന് തകതരായ നഷപരിഹരാര്യം െഭികരാറില എന്നു്യം െൂണികരാട്ടുന്നു.

തങ്ങളുലെ പകൽ നിന്നു്യം പണ്യം മുെകിയരാണ് ആശുപഗതി ലെെവ്

വഹികുന്നത് എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികൾ എെു്തെുപറയുകയുണരായി.

കയൂൈ്ളി

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

ലെ മിനിമ്യം കൂെി ലതരാഴിെരാളികൾക്ിയമ്തെിൽ

അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗന്ദ സർകരാരിന് ഈ

ആക്ിലന ആവശര്തെിനരായി കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച വിജരാപന്യം

ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ കൂെി നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം

വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളിൽ പുതുകുന്ന കൂെി നിരക്

ഒരു കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയിൽ കുറയരാന

പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മിസർ മറരാൾ മ്രാസ് ലെയ് 15 ്ിവസി്തെിനുള്ളിൽ

കൂെി െഭികരാന ഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യം അവകരാശ്യം ഉണ്.

കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വർഷല്തെ െയെുകളരാണ് പരിമശരാധനരാ

വിമധയമരാകിയത്. ലതരാഴിെരാളികളു്യം ആയുള്ള കൂെികരാഴ്ചയിൽ നിന്നു്യം

അവർ ലെയുന്ന ലതരാഴിെിന് അനുസൃതമരായി കൃതരമരായി മവ്ന്യം

െഭികുന്നുണ് എന്ന് പറയുകയുണരായി.

ഫസ്ത് എയ്ഡഡ്ത് നബ്ചാക്സ്ത്

ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകൾ പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം

െഭരമരാകുന്നില. അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികൾ ആവശരമരായ മരുന്നുകൾ

സ്വയ്യം സ്യംഘെിപികുകമയരാ പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ

ലെയുന്നു. ആ്രകരാെങ്ങളിൽ െികിതരാസൗകരരങ്ങൾ പഞരായ്തെിൽ

നിന്നു്യം െഭരമരായിരുന്നു എന്നു്യം എന്നരാൽ കഴിഞ്ഞ രണു മൂന്നു

വർഷങ്ങളരായി തങ്ങൾക് അഗപകരാരമുള്ള ഒരു സഹരായവു്യം

െഭരമരാകുന്നില എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികൾ പറയുന്നു.

സപ്ചാത്പു േ്ളിരീക്ഷണങ്ങള്

1. ലതരാഴിെരാളികൾക് ലതരാഴിൽ െഭരമരാകുന്നതിലനപറി തർകങ്ങൾ

ഇല കൂെി െഭികരാന കരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നുണ്.

2. ലതരാഴിെരാളികൾക് അവർ ലെയുന്ന ഗപവർ്തെികളുലെ അളവുകലള

കുറിച് വരകതയില അളവുകലള കുറിചുള്ള അവമബരാധ്യം

സൃഷികുക ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

3. ലതരാഴിൽ നൽകുന്ന നെപെിഗകമങ്ങൾ കരാരരകമമരായി

ഗപവർ്തെികുന്നു അമതരാലെരാപ്യംതലന്ന ഈ ഗപവർ്തെിലകരാണ്

സമൂഹ്തെിന് തുെർചയരായ ്ുണ്യം െഭികുന്നുണ് എന്നത് കൂെി

അധികൃതർ ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

4. പരരാതി രജിസർ കരാരരകമമരായി ലതരാഴിെരാളികൾ



ഉപമയരാ്ലപെു്തെുന്നില. പഞരായ്തെിൽ പരരാതി രജിസർ

സൂകികുന്നത് അവകരാശങ്ങളുലെ െഭരതയിൽ സുതരാരരത

വരു്തെരാന ആലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഉമ്രരാ്സരു്യം

മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

േ്ളിരന്ദേേങ്ങള്

1. ലതരാഴിെരാളികൾക് െികിതരാ സൗകരര്യം , ഷരാർപണിങ് െരാർജ്

തുെങ്ങിയ കരാരരങ്ങളിൽ ഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

2. പണിയരായുധങ്ങൾ പിരിവിട്ട് വരാങ്ങുന്ന രീതി മരാറുവരാനു്യം

ആവശരമരായ ആയുധങ്ങൾ െഭരമരാകരാന നെപെികൾ

സ്വീകരികുകയു്യം ലെയുക.

3. ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള എസിമമറ് തയരാറരാകുകയു്യം ഗപവർ്തെിയുലെ

അളവ് വിവരങ്ങൾ കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുകയു്യം അനരാവശര

ബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

4. ഗപവർ്തെികു മുനപു്യം ഗപവർ്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവർ്തെിക്

മശഷവു്യം ഉള്ള മെരാമട്ടരാ എെു്തെ് സൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

5. ഇ മസ്മഗെരാൾ, ലമഷർലമന്റ് ബുക് എന്നിവയിൽ ഒപു

വയ്കുമമ്പരാൾ നിർവ്വഹണ ഉമ്രരാ്സർ തീയതി കൂെി

മരഖലപെു്തെരാന ഗശദ്ധികണ്യം.

6. സിറിസൺ ഇനെർമമഷന മബരാർഡ് എലരാ ഗപവർ്തെികു്യം തലന്ന

സരാപികരാന ഗശദ്ധിമകണതരാണ് അതിലെ വിവരങ്ങളു്യം

പൂർണമരാമകണതരാണ്.

7.ലതരാഴിെരാളികൾക് അവകരാശലപട്ട അെിസരാനസൗകരരങ്ങൾ

ലതരാഴിെിെങ്ങളിൽ ഉറപു വരുമ്തെണതരാണ്.

8. സി ഐ ബി മബരാർഡ് കൃതരമരായി ഗപവർ്തെി സെങ്ങളിൽ തലന്ന

സരാപികുക.

എളങ്പുന്നപ്പുഴ കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

വ്ചാരഡ്ത് 20 ലൈറ്ത് ഹൗസ്ത് നേ്ചാരത്ത് കടപ്പുറം

നസ്ചാഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ത് കഗ്ചാമസഭ മ്ളിേ്ളിറ്ത്സ്ത്

ഇെപള്ളി മ്രാക് അധീനതയിൽ വരുന്ന എളങുന്നപുഴ

ഗ്രാമപഞരായ്തെിലെ ഇരുപതരാ്യം വരാർഡിൽ മസരാഷരൽ ഓഡിറ്

ഗ്രാമസഭ 2019 നവ്യംബർ മരാസ്യം ഇരുപതരാ്യം തീയതി രരാവിലെ 9 30ന്

ലതരാഴിെരാളി െീെ മജരാസെിലന വസതിയിൽ വച്

നെ്തെുകയുണരായി.



എളങുന്നപുഴ ഗ്രാമപഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം ഓവർസിയർ ലെൽമ,

അസിസന് എനജിനീയർ നന്ദിത മുരളി, ഇരുപതരാ്യം വരാർഡ് ലമമ്പർ

്ിരിജ, മ്രാക് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ ധനര, ലതരാഴിെരാളികൾ, വി ആർ

പിമരാർ ഉൾലപലെ 29 മപർ മയരാ്്തെിൽ പലങെു്തെു.

ഈശ്വര ഗപരാർത്ഥനമയരാലെ മയരാ്്യം ആര്യംഭിചു. മശഷ്യം മ്രാക്

റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ മയരാ്നെപെികൾ വിശ്മരാകുകയു്യം ലതരാഴിെുറപ്

പദ്ധതിയുലെ െകര്യം, മസരാഷരൽ ഓഡിറ് പറിയു്യം അതിന്ലറ

വിവിധഘട്ടങ്ങലള പറിയു്യം വിശ്മരാകി. ലതരാഴിെരാളികമളരാെ്

തങ്ങളുലെ ഇെയിൽ നിന്നുതലന്ന ഒരു അധരകലയ

ലതരലഞ്ഞെുകരാന ആവശരലപട്ടു. ഗശീമതി രമ െഗന്ദലന മയരാ്്തെിന്

അധരകയരായി ലതരലഞ്ഞെു്തെു. വി ആർ പി ആതിര ഭരണഘെന

ഗപതിജ ലെരാലി ലകരാെുകുകയു്യം എലരാവരു്യം അത് ഏറു പറയുകയു്യം

ലെയ്ു. തുെർന്ന് വിആർപി മിസ് സനു സ്വരാ്തമരാശ്യംസിചു.

ലതരലഞ്ഞെുകലപട്ട അധരക മയരാ്ല്തെ അഭിസ്യംമബരാധന ലെയ്്

സ്യംസരാരിചു. ഈലയരാരു മവ്ിയിൽ അധരകയരായി

തിരലഞ്ഞെുകലപട്ട അതിൽ അതീവ സമനരാഷവതിയരാണ് എന്നു്യം

മയരാ്്തെിൽ പലങെുകരാലന്തെിയ ഉമ്രരാ്സലരയു്യം

ലതരാഴിെരാളികലളയു്യം സ്വരാ്ത്യം ആശ്യംസികുകയു്യം ലെയ്ു.

തുെർന്ന് വി ആർ പി മിസ് സനു ഇരുപതരാ്യം വരാർഡിലെ മസരാഷരൽ

ഓഡിറ് റിമപരാർട്ട് അവതരിപിചു. പരിമശരാധനയ്ക് വിമധയമരാകിയ

ഗപവർ്തെികൾ

. െയൽ പരിമശരാധന

. െീൽഡ് പരിമശരാധന

. രജിസറുകൾ

ഇവലയലരാ്യം മഗകരാഡീകരിച് തയരാറരാകിയ ഗ്രാമസഭ റിമപരാർട്ട്

വരായികുകയുണരായി. കരാന പുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന ഗപവർ്തെിയിൽ

അളവുകൾ തമിൽ വളലരയധിക്യം വരതരരാസ്യം കരാണികുന്നതിനരാൽ

അത് ബരാധരതയരായി കണകരാകി. എന്നരാൽ അതിനുള്ള കരാരണ്യം

ലതരാഴിെരാളികൾ തലന്ന വരകമരാകി. ലതരാഴിെരാളികൾ തങ്ങൾക്

പറിയ അബദ്ധമരാലണന്നു്യം െീൽഡ് പരിമശരാധനയ്കരായി എ്തെിയ

ഉമ്രരാ്സമരരാെ് കരാനയുലെ മുഴുവന ഗപവർ്തെി കരാണികുകയു്യം

െരാെുകളുലെ ഗപവർ്തെന്യം കരാണിചുലകരാെുകരാന മറന്നുമപരായി എന്ന

കരാരണവു്യം വരകമരാകി. must മറരാളിൽ ഹരാജർ

മരഖലപെു്തെുന്നതിൽ ഉള്ള ലതറിലന കുറിച് പറഞ്ഞമപരാൾ തങ്ങൾ

ഗപരായമമറിയ വരകികളരാലണന്നു്യം കണിനു കരാഴ്ചകുറവ് ഉലണന്നു്യം

ഇനി മുതൽ ഒപുകൾ കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെരാ്യം എന്നു്യം അറിയിചു.

മശഷ്യം ലതരാഴിെരാളികൾക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്തെ് അവകരാശങ്ങലള

കുറിച് വിശ്ീകരിചു അമതപറി അവർ മബരാധവരാന്മരാർ



അലരായിരുന്നു.

െർചയിെൂലെ അറിയരാന സരാധിച കരാരരങ്ങൾ

1. ലതരാഴിെിന് അമപകിച് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളിൽ തലന്ന ലതരാഴിൽ

കരാർഡ് െഭികുന്നുണ്.

2. ലതരാഴിെിനു അമപകിചു കഴിഞ്ഞരാൽ പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം

െഭരമരാകുന്ന രസീത് കകപറരാറില.

3. ലതരാഴിൽ കരാർഡിലെ മെരാമട്ടരാ സ്വന്യം കയിൽ നിന്നു്യം പണ്യം

മുെകിയരാണ് എെുകുന്നത്. മരാർക് ലെയ് ലതരാഴിൽ്ിനങ്ങൾ

മരഖലപെു്തെുന്നു.

4. പദ്ധതി ആസൂഗതണ്യം നെ്തെരാറുണ് അത് പഞരായ്തെ് അധികൃതലര

അറിയിചു ലതരാഴിൽ ലെയുവരാനുള്ള അനുവരാ്വു്യം വരാങ്ങുന്നു.

5. അഞ് കിമെരാമീറർ െുറളവിൽ തലന്ന ലതരാഴിൽ െഭികുന്നു.

6. കുെിലവള്ള്യം ലതരാഴിെരാളികൾ ലകരാണുമപരാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷ്യം

മുതൽ തണെിനു ആവശരമരായ ഷീ റുകൾ ഒന്നു്യം െഭികുന്നില.

ഇമപരാൾ ലതരാഴിെരാളികൾപിരിവിട്ട് പണ്യംകലണ്തെിയരാണ് ഷീറുകൾ

വരാങ്ങുന്നത്.

7. ലതരാഴിെിെങ്ങളിൽ അപകെങ്ങൾ പറിയിട്ടുണ് കസറ് ഡയറിയിൽ

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്. എന്നരാൽ പഞരായ്തെിൽ നിന്നു്യം െികിത

സഹരായ്യം ഒന്നു്യം തലന്ന െഭിചിട്ടില. അമതപറി തങ്ങൾക്

അറിവിലരായിരുന്നു എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികൾ അറിയിചു.

8. കഴിഞ്ഞവർഷ്യം ഓണ്യം വലര കൂെി കൃതരമരായി

െഭിചിരുന്നുലവന്നു്യം സരാമ്പ്തെിക വർഷ്യം ജൂകെ മുതൽ കൂെി

െഭിചിട്ടിലലന്നു്യം എെു്തെുപറയുകയുണരായി.

9. സി ഐ മബരാർഡ് െഭിചിരുന്നില എന്നു്യം െ്ളക്രാണ് പകര്തെിന്

ആയി വചലതന്നു്യം അത് സരാമൂഹിക വിരുദ്ധർ നശിപിചു എന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികൾ അറിയിചു.

10. തങ്ങൾക് കൃതരമരായി ലതരാഴിൽ െഭികണലമന്നു്യം അതിനുള്ള

കൃതരമരായ മവതനവു്യം തങ്ങൾക് െഭികണലമന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികൾ

എെു്തെുപറയുകയുണരായി.

11. ലതരാഴിെിെങ്ങൾ പഞരായ്തെിലെ ഉമ്രരാ്സർ, മ്രാകിലെ

ഉമ്രരാ്സർ തുെങ്ങിയവർ സന്ദർശികരാറുണന്ന് ലതരാഴിെരാളികൾ

അറിയിചു.

െർചയിൽ ഉന്നയിചിട്ടുള്ള മെരാ്രങ്ങൾക് നിർവ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സരുലെ മറുപെികൾ

1. പരരാതികൾ ലതരാഴിെരാളികൾ ആരു്യംതലന്നഎഴുതി ലകരാെുകരാറില

എന്നു്യം പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറിക് മരഖരാമൂെ്യം പരരാതിലപെുക എന്നു്യം

ഓവർസിയർ അറിയിചു.



2. ലതരാഴിെുപകരണങ്ങൾ, െസ് എയ്് മബരാക്്, സുരകരാ സരാമഗ്ികൾ

എന്നിവ െഭികരാന മ്രാക് ഓെീസിൽ പരരാതിലപെരാ്യം എന്നു്യം

വിശ്മരാകി.

3. ലതരാഴിൽ ആവശരലമങിൽ ഗെണ് ഓെീസിൽ അമപകികരാ്യം.

4. അപകെങ്ങൾ പറിയിട്ടുലണങിൽ അത് കസറിൽ

മരഖലപെു്തെണലമന്നു്യം അറിയിചു.

5. മസ് മറരാളിൽ ലവട്ടു്യം കു്തെു്യം ഇലരാലത ഹരാജർ പട്ടിക കൃതരമരായി

തലന്ന മരഖലപെു്തെണലമന്ന് അറിയിചു.

6. ഈ വർഷ്യം 2019 ജൂകെ മുതൽ കൂെി ലതരാഴിെരാളികൾക്

െഭരമരായിട്ടില. പഞരായ്തെിലന ഭരാ്്തെുനിന്ന് എലരാ

നെപെിഗകമങ്ങളു്യം പൂർ്തെിയരാകിയിട്ടുണ് എന്ന് അസിസന്റ്

എനജിനീയർ നന്ദിത മുരളി അറിയിചു.

മകഗന്ദ്തെിൽ നിന്നു്യം െണ് െഭികരാനുള്ള കരാെതരാമസ്യം ആണ് കൂെി

കവകുന്നലതന്ന് ഓവർസിയർ പരരാമർശിചു.

7. ലതരാഴിെുറപ് ഉപകരണങ്ങൾ െഭരമരാകരാനുള്ള ഓർഡറുകൾ

മ്രാകിൽ നിന്നു്യം നിർ്തെിലവചിരികുകയരാണ് എന്നു്യം അസിസന്റ്

എനജിനീയർ നന്ദിത മുരളി അറിയിചു ഇതുമരായി ബന്ധലപട്ടുള്ള

പരരാതി മ്രാകിൽ അറിയിചിട്ടുലണന്നു്യം വരകമരാകി.

8. മസരാെ്റ്ലവയറുകളുലെ സരാമങതിക തകരരാറുകൾ മൂെ്യം ആണ്

െസ് മറരാളുകൾ നൽകരാന കരാെതരാമസ്യം എെുകുന്നലതന്നു്യം

നിർവ്വഹണ ഉമ്രരാ്സർ അറിയിചു.

9. മകരാഴികൂെുമരായി ബന്ധലപട്ട ഷീെ െരാർളി ളയുലെ പരരാതിയിൽ

അവർക് നഷലപട്ട മുഴുവനു്യം തുക െഭികുകയിലലന്നു്യം അതിന്ലറ

കുറചു ഭരാ്്യം മരാഗതമമ െഭികുകയുള്ളൂ എന്നു്യം ഓവർസിയർ

അറിയിചു.

വിശ്മരായ െർചയ്കു്യം മറുപെികൾകു്യം മശഷ്യം റിമപരാർട്ട്

ഗ്രാമസഭയിൽ പരാസരാകുകയു്യം മയരാ്്തെിൽ ഒ്തെുകൂെിയ

എലരാവർകു്യം അധരക രമ െഗന്ദന നന്ദി ഗപകരാശിപിചു. മ്ശീയ

്രാനമ്തെരാലെ 10. 45 ന് സഭ പിരിചുവിട്ടു..

ലപരാതു നിരീകണങ്ങൾ

1. ലതരാഴിെരാളികൾക് ലതരാഴിൽ െഭരമരാകുന്നതിലനപറി തർകങ്ങൾ

ഇല കൂെി െഭികരാന കരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നുണ്.

2. ലതരാഴിെരാളികൾക് അവർ ലെയുന്ന ഗപവർ്തെികളുലെ അളവുകലള

കുറിച് വരകതയില അളവുകലള കുറിചുള്ള അവമബരാധ്യം

സൃഷികുക ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

3. ലതരാഴിൽ നൽകുന്ന നെപെിഗകമങ്ങൾ കരാരരകമമരായി

ഗപവർ്തെികുന്നു അമതരാലെരാപ്യംതലന്ന ഈ ഗപവർ്തെിലകരാണ്



സമൂഹ്തെിന് തുെർചയരായ ്ുണ്യം െഭികുന്നുണ് എന്നത് കൂെി

അധികൃതർ ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

4. പരരാതി രജിസർ കരാരരകമമരായി ലതരാഴിെരാളികൾ

ഉപമയരാ്ലപെു്തെുന്നില. പഞരായ്തെിൽ പരരാതി രജിസർ

സൂകികുന്നത് അവകരാശങ്ങളുലെ െഭരതയിൽ സുതരാരരത

വരു്തെരാന ആലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഉമ്രരാ്സരു്യം

മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

േ്ളിരന്ദേേങ്ങള്

1. ലതരാഴിെരാളികൾക് െികിതരാ സൗകരര്യം ഷരാർപണിങ് െരാർജ്

തുെങ്ങിയ കരാരരങ്ങളിൽ ഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

2. പണിയരായുധങ്ങൾ പിരിവിെ് വരാങ്ങുന്ന രീതി മരാറുവരാനു്യം

ആവശരമരായ ആയുധങ്ങൾ െഭരമരാകരാന നെപെികൾ

സ്വീകരികുകയു്യം ലെയുക.

3. ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള എസിമമറ് തയരാറരാകുകയു്യം ഗപവർ്തെിയുലെ

അളവ് വിവരങ്ങൾ കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുകയു്യം അനരാവശര

ബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

4. ഗപവർ്തെികു മുനപു്യം ഗപവർ്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യം ഗപവർ്തെിക്

മശഷവു്യം ഉള്ള മെരാമട്ടരാ എെു്തെ് സൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

5. ഇ മസ്മഗെരാൾ, ലമഷർലമന്റ് ബുക് എന്നിവയിൽ ഒപു

വയ്കുമമ്പരാൾ നിർവ്വഹണ ഉമ്രരാ്സർ തീയതി കൂെി

മരഖലപെു്തെരാന ഗശദ്ധികണ്യം.

6. സിറിസൺ ഇനെർമമഷന മബരാർഡ് എലരാ ഗപവർ്തെികു്യം തലന്ന

സരാപികരാന ഗശദ്ധിമകണതരാണ് അതിലെ വിവരങ്ങളു്യം

പൂർണമരാമകണതരാണ്.

7.ലതരാഴിെരാളികൾക് അവകരാശലപട്ട അെിസരാനസൗകരരങ്ങൾ

ലതരാഴിെിെങ്ങളിൽ ഉറപു വരുമ്തെണതരാണ്.

8. സി ഐ ബി മബരാർഡ് കൃതരമരായി ഗപവർ്തെി സെങ്ങളിൽ തലന്ന

സരാപികുക.

9. ലതരാഴിൽ കരാർഡിലന പറിയു്യം ലതരാഴിെുറപിലന പറിയു്യം

ലപരാതുജനങ്ങൾക് ഒരു അവമബരാധ്യം സൃഷികുക.



മസരാഷരൽ ഓഡിറ് പലങെു്തെവർ :

െക്മി ്രാസ് െി.ലക ,വിമലജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ൺ ,ഇെപള്ളി മ്രാക്

,എറണരാകുള്യം

ആതിര ലക ആർ ,വിമലജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ൺ ,ഇെപള്ളി മ്രാക്

,എറണരാകുള്യം

മിസ്ന സനു ,വിമലജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ൺ ,ഇെപള്ളി മ്രാക്

,എറണരാകുള്യം

സഹരായിചവർ  :

ഗശീ. ഉണികൃഷ്ണന, എളങുന്നപുഴ പഞരായ്തെ് ഗപസിഡന്

ലസഗകട്ടറി ,അസിസന് ലസഗകട്ടറി , ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം ജീവനകരാർ,

എളങുന്നപുഴ ഗ്രാമപഞരായ്തെ്

വരാർഡ്  ലമമ്പർ ,ഭരണ സമിതി അ്യം്ങ്ങൾ. 

ഇെപള്ളി മ്രാക് ബി .ഡി.ഒ,മജരായിന്റ് ബി .ഡി.ഒ ,ലതരാഴിെുറപ്

വിഭരാ്്യം ജീവനകരാർ

വരാർഡ് 20 ലെ മമറ്  , ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികൾ, 

മഹരാത ്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം മസരാഷരൽ

ഓഡിറ് ലസരാകസറി മകരള െീ്യം.

നന്ദി

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ എളങുന്നപുഴ പഞരായ്തെിലെ വരാർഡ് 20 ലെ

2018-19 സരാമ്പ്തെിക വർഷല്തെ മസരാഷരൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ

സമയബന്ധിതമരായി തീർകരാന മസരാഷരൽ ഓഡിറ് െീമിലന

സഹരായിച ബഹുമരാനലപട്ട എളങുന്നപുഴ പഞരായ്തെ് ഗപസിഡന് ,



ലസഗകട്ടറി ,അസിസന് ലസഗകട്ടറി, ഭരണസമിതി അ്യം്ങ്ങൾ,

ലതരാഴിെുറപു വിഭരാ്്യം ജീവനകരാർ, വരാർഡ് ലമമ്പർ, െീൽഡ്െ

ഗപവർ്തെനങ്ങൾകു സഹരായിച മമറ് ,ലതരാഴിെരാളികൾ  ,

ലപരാതുജനങ്ങൾ എന്നിവർകുളള നന്ദി ഗപമതരക്യം മരഖലപെു്തെുന്നു.


