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ആമ്കുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവില് വന്ന

പദ്ധതിയരാണ് മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി.ഇനരയില് ഗ്രാമീണ ്ജനങ്ങളുലെ

ലതരാഴില് ലെയുവരാനുള്ള അവകരാശല്തെ സ്യംരകിചു നിര്തെുന്നതിനു മവണി 2005

ലസപ്റ്യംബര അഞരാ്യം തീയതി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം പരാരെലമന്

പരാസരാകി.2006 ലെഗബുവരി 2 ന് ഈ നിയമ്യം രരാ്ജര്തെ് നിെവില് വന്നു.മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ല് നമുലെ രരാ്ജരല്തെ എലരാ ്ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ മമഖെകള്

ഈ നിയമ്തെിലന പരിധിയില് വന്നു .ഓമരരാ ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യംഒരു

സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം നൂറ് ്ിവസല്തെ അവി്ഗ്ധ ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്

ആവശരരാധിഷ്ിതമരായി ഗപ്രാന്യം ലെയുന്നമതരാലെരാപ്യം ഗപകൃതിവിഭവ

പരിപരാെനവുമരായി ബന്ധലപട്ട ലപരാതു ആസ്ികളു്യം ്ുരബെ ്ജനവിഭരാ്ങ്ങള്കരായി

ഈെുറതു്യം ്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം ഉല്പരാ്നകമവുമരായ ആസ്ികളു്യം

സൃഷികുകയരാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ മുഖരെകര്യം . നിയമ മഭ്്തി വരു്തെി

‘മഹരാതരാ്രാന്ധി’ എന്ന വരാക് 2009 ഒക്മെരാബര 2 നുമ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ്

നിയമ്തെിലന ആര്യംഭ്തെില് കൂട്ടി മെരകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്.100 ശതമരാന്യം ന്ര

്ജനസ്യംഖര ഉള്ള ്ജിലകള് ഒഴിലക രരാ്ജരല്തെ എലരാ ്ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത നിയമ്തെിലന

പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്.നിയമ്തെിലന ആവശരകതക് അനുപൂരകമരായി എലരാ

സ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി വിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുണ്.നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളില് വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള്

സ്യംസരാന പദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

 പദ്ധതിയ്കുസടേവിബേഷതകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാള്കു്യം പദ്ധതിയില് പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരര

വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്

തലന്ന ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം

ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവര ഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ് എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം



 നിയമ്തെിലന പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് 

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്

നെപിെരാകുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല് ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന്

നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം വകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു.പദ്ധതി ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം

ലപരാതു ധന്യം ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്നപരസരവു്യം

സ്വതഗനവുമരായ പരിമശരാധനയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് അഥവരാ

സരാമൂഹരപരിമശരാധന.ലതരാഴിെുറപ് നിയമ ഗപകരാര്യം വരഷ്തെില് രണു ഗപരാവശര്യം

മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭകള് എലരാ വരാരഡിെു്യം കൃതരമരായി

നെമ്തെണതരാണ്.യഥരാസമയ്യം നെകുന്ന സരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ സുതരാരരത

ഉറപു വരു്തെരാനു്യം കരാരരകമത വരദ്ധിപികുന്നതിനു്യംസ്്ഭരണ്യം

ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യം ശരിയരായ

രീതിയില്െിെവഴിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം ഈ പണ്യം െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ

െക്ഷര്യം കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം പദ്ധതിയുലെ ്ുണമഭരാകരാകളുലെ

്ജീവിത്തെില് ്ുണകരമരായ മരാറങ്ങള് ഉണരായിട്ടുമണരാ എന്നു്യം സരാമൂഹര

പരിമശരാധനയിെൂലെ കലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്കപകകിയ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെി െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന

എന്നിവലയ അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന രീതി അവെ്യംബിചരാണ് ഈ റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക് മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ്

ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര

എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല് ഓഡിറ്,മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗപവര്തെനങ്ങള്

എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞ ആറു മരാസ്തെില് ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെെയെുകള്, 7 ര്ജിസറുകള്

,എ്യംഐഎസ്എന്നിവ പരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെി ഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള് പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര കണു

ആവശരമരായ വിവരങ്ങള് മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെ വരാരഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലളമനരില് കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ

മപരാരരായ്മകള്എന്നിവെരച ലെയുക .



 െീല്ഡ് ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയല് പരിമശരാധനയുലെയു്യം

അെിസരാന്തെില്കരെ് റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.

 അതരാത് വരാരഡില് ഗ്രാമസഭ വിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയ കരെ് റിമപരാരട്ട്

ഗ്രാമസഭയില്അവതരിപികുക .

കടമക്കുടി പിഴലപഞ്ചായത്ത് 

 

അടിസ്ചാനവിവരങ്ങള് 
 

വിസ്തീർണം                                                  12.29ചത്കുരകേമതീറർ,    1276.4സെക്ടർ

വ്ചാർഡ്കുകള്കുസടഎണം  13

ജനേംഖ്യ  16457

പ്കുര്കുഷന്ചാർ  8232

േ്ത്കതതീകള് 8232

പടിക ജ്ചാതി 1228

 
 

അതിര്കുകള് 

 
വടക്ത്    : ഏഴികര,വര്ചാപ്പ്കുഴപഞ്ചായത്കുകള്

സതക്ത്    :  മ്കുളവ്കുക്ചാട്ത്കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

കിഴക്ത്  :  ബചര്ചാനല്ല്ലൂർകഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

പടിഞ്ചാറ്ത്  :ഞ്ചാറയ്ത്കൽകഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

 
 

 

വിവിധഘടങ്ങളില്കുള ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് പരിബേ്ചാധനയിൽ

കസണതിയവസ്്കുതകള് 
സത്ചാഴില്ചാളികള്കുസട 10 അവക്ചാേങ്ങള് - അവക്ചാേ അധിഷ്ഠത

നിരതീക്ഷണങ്ങള് 

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള്

ഉറപുവസ്ുതകള് വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ

വസ്ുതകള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1. സത്ചാഴിൽക്ചാർഡിന്ചായി അബപക്ഷിക്കുവ്ചാന്കും 15 ദിവേതിനകം

ലഭിക്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (സഷഡ്യ്ലൂള് 2)

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ

പതിച ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

വരാരഡിലെ ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് കരാരഡുകള് പുതുകി െഭരമരായിട്ടുണ്.

പരിമശരാധിച െിെ ലതരാഴില് കരാരഡുകളില് ലതരാഴിെുെമയുലെ വിരെെയരാളവു്യം

മെരാൺനമ്പറു്യം കരാണരാന സരാധിചില . 2019-20 സരാമ്പ്തെിക വരഷല്തെ ലതരാഴില്

്ിനങ്ങളരാണ് പുതിയ ലതരാഴില് കരാരഡില് മരഖലപെു്തെിയിട്ടുള്ളത് . പുതിയ

കരാരഡിനുള്ള മെരാമട്ടരാ സ്വ്യംന്യം ലെെവിെരാണ് നല്കിയത്. ഗപളയ്തെില് പഴയ കരാരഡ്



നഷലപട്ടവരു്യം ഉണ്.

 
2. സത്ചാഴിൽആവേ്യസപ്പട്ചാന്കും 15 ദിവേങ്ങള്ക്കുളിൽലഭിക്കുവ്ചാന്കുമ്കുള

അവക്ചാേം.

പരിമശരാധിച ഒരു െയെില് മപരാെു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം കരാണുവരാന സരാധിചില.

അതുലകരാണ് തലന്ന കൃതരമരായി ലതരാഴില് െഭരമരാകുന്നതിന് ലതളിവുകള് ഒന്നു്യം

തലന്ന ഇല. കൂെരാലത ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു നല്കിയ രസീമതരാ മറ്

മരഖകമളരാെയെുകളില്കണിരുന്നില.

െയല് പരിമശരാധിചമപരാള് എലരാ െയെിെു്യം ലതരാഴില് ആവശരലപെുന്ന ഡിമരാനഡ്

മെരാറ്യം കരാണരാന സരാധിചില. വരാകരാല് ആണ് ലതരാഴില്

ആവശരലപെരാറുള്ളത്എന്നരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായത് . അതിനു

നല്കിയ രസീമതരാ മറു മരഖകമളരാെയെില്കരാണരാനസരാധിചില.

3. 15 ദിവേതിനകം സത്ചാഴിൽ ലഭിചിസല്ലങിൽ സത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ബവതനം

ലഭിക്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം (സേക്ഷന്7 ,8 , 9 ).

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില്

ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെില് ഒന്നു്യം തുെരന്ന് 100 ്ിവസ്യം വലര

മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ്.

െയെുകളില് ഡിമരാനഡ് മെരാമുകള് ഉണരായിരുന്നില. ലതരാഴില് ആവശരലപട്ട

രീതിമയരാ മമറരാ മരഖലപെു്തെിയിട്ടിലരാ്തെതിനരാല് ലതരാഴില് നല്കലപെുന്ന

കരാെയളവ് മനസിെരാകുവരാനസരാധിചില

4.ഏസറട്കുബകണ കപവർതികള്ആേ്ലൂകതണം സചയ്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപീകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ള

അവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭയില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി.

ലതരാഴിെിലന ആവശരകതലയ കുറിച് ലതരാഴില് ഡിമരാനഡ് ലെയ്കയു്യം

ലെയരാറുലണന്നു്യം പറഞ്ഞു. ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് നെ്തെുമബരാഴു്യം ഇമത പരാട്ടി െരച

ലെയരാറുണ്. എന്നരാല് കൃതരമരായ ആസൂഗതണ്യം നെ്തെുന്നുമണരാ എന്ന് വരകമല .

ആകന പരാനുകളിലെയു്യം മറു്യം ലഷല്െ് ഓെ് മഗപരാല്ജക്ില് ആസൂഗതണ്യം ലെയുന്ന

ലതരാഴിെുകള്കുറിചു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകതയില.

5. ത്ചാമേസലതിസ്റെ 5 കിബല്ചാമതീറർ ച്കുറളവിന്കുളിൽ സത്ചാഴിൽ

ലഭിക്കുവ്ചാന്കും ലഭിചിസല്ലങിൽ ക്ലൂലിയ്കുസട 10 % അധികമ്ചായി

ലഭിക്കുവ്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (സഷഡ്യ്ലൂള് - 2, പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 20 & 28)

തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെലലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിലന 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാന ലതരാഴിെരാളിക്

അവകരാശമുണ് .



ഈ വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില്

തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി ലെയുന്നത്.

6. ക്കുടിസവളം, തണൽ, കപ്ചാഥമികേ്കുകേ്ലൂഷകിറ്ത്,  സത്ചാഴില്ചാളികബള്ചാസട്ചാപ്പം

അഞിൽ അധികം ക്കുടികള് കപവർതി സലത്കുസണങിൽ  അവസര

ബന്ചാക്ചാന്ചായി ആയ (കകഷ്ത്) ത്കുടങ്ങിയ കപവർതിസല േ്പൗകര്യങ്ങള്ക്കുള

അവക്ചാേം. (സഷഡ്യ്ലൂള് 2, പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത്  23-28)

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

ഗശുഗശൂഷ കിറ് , 5 വയസില് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ മസവന്യം എന്നിവ

നിയമ്യംഅനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യം ഗപരാഥമിക ഗശഗശുഷ കിറു്യം മറു്യം െഭിചിട്ടുലണന്നു്യം തണല്

കുെിലവള്ളവു്യം മറു്യം സ്വനമരായി ലകരാണുവരുന്നു എന്നു്യം അറിയരാന സരാധിചു.

സുരക ഉപകരണങ്ങളു്യം പണിയരായുധങ്ങളു്യം സ്വനമരായി ലെെവിട്ട് വരാമങ്ങണി

വരുന്നു. വരാെകയു്യം െഭികുന്നിലഎന്നു്യംഅറിയരാനസരാധിചു.

7. േർക്ചാർ കപഖ്യ്ചാപിചിട്കുള ക്ലൂലി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുള അവക്ചാേം.(സേക്ഷന് 3

(2),6, സഷഡ്യ്ലൂള്2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8. സത്ചാഴിൽ സചയ്ത്ത്ത്15 ദിവേതിനകംക്ലൂലി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യംെഭികണ്യം എന്നരാണ ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം

അനുശരാസികുന്നത് ..(ലസകന 3 (2),6, ലഷഡരൂള് 2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)ആക്് ഗപകരാരമുള്ള

കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ് .

9.15 ദിവേതിനകം ക്ലൂലി ലഭിചിസല്ലങിൽ നഷ്ടപരിെ്ചാരം ലഭിക്കുവ്ചാന്കുള

അവക്ചാേം (സേക്ഷന്3 (3)).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങില്

മവതന്തെിലന 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകില്അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ്.

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം സമയബന്ധിതമരായി മവതന്യം

െഭികുന്നില എന്ന മനസിെരാകരാന സരാധിചു. സില്വി ഗെരാനസിസ് എന്ന

ലതരാഴിെരാളിയുലെ 2018-19 സരാമ്പ്തെിക വരഷല്തെ മവതന്യം മുഴുവനരായി െഭിചിട്ടില .

മവതന്യം റില്ജക്്ആയിഎന്ന് പറയുകയുണരായി.

10. പര്ചാതികള്ക്ത് േമയബനിതമ്ചായി പരിെ്ചാരം ലഭിക്കുവ്ചാന്കും

മെ്ചാത്ചാഗ്ചാനി.

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയില് ലെെവ് വരുന്ന

തുകയുലെതല്സമയ സരാമൂഹിക പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനുള്ള അവകരാശ്യം (ലസകന

19 , 17 ( 2)).ലസകന 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം

ഉണരാമവണതരാണ് .ഏഴു്ിവസ്തെിനുള്ളില് പരരാതികരാരലന അതു അറിയികുകയു്യം



മവണ്യം.അതുമപരാലെ തലന്നതുെരചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം

അതില്പങരാളികള്ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ് .

േജതീവ സത്ചാഴില്ചാളികള്
 

ഗകമ നമ്പര ലതരാഴില്കരാരഡ് ലതരാഴിെരാളികളുലെ മപര്

1 KL-08-003-003-011/75

മബബിമബരാസ്

2 KL-08-003-003-011/90

അ്ജിതമണി

3 KL-08-003-003-011/64

മമരിമ്ജരാഷി

4 KL-08-003-003-011/103

മമരാളിവിഎ്യം

5 KL-08-003-003-011/12

മമഴ്സിമ്ജരാസെ്

6 KL-08-003-003-011/25

റീ്തെറരാമെല്

7 KL-08-003-003-011/130

മീന

8 KL-08-003-003-011/78

മശരാഭമുരളി

9 KL-08-003-003-011/31

മഗതസരരാമഅ്സിന

10 KL-08-003-003-011/53

അ്യംബികമകശവന

11 KL-08-003-003-011/161

സിന്ധു

12 KL-08-003-003-011/174

രരാമ്ജഗ്ദ്രനെിബി

13 KL-08-003-003-011/28

ര്ജികരാരബരാെിമയരാ

14 KL-08-003-003-011/160

സരാെിആന്റണി

15 KL-08-003-003-011/7

മമരിമ്ജരാൺ



16 KL-08-003-003-011/24

ശരാനകുമരാരിവിലക

17 KL-08-003-003-011/81

്ജയ

18 KL-08-003-003-011/36

മഹിളസുധരാകരന

19 KL-08-003-003-011/23

പുഷ്പ

20 KL-08-003-003-011/35

രരാ്ജിഗപകരാശന

21 KL-08-003-003-011/82

മെഖ

22 KL-08-003-003-011/80

രമണിരവി

23 KL-08-003-003-011/16

രരാഘവനപിഎസ്

24 KL-08-003-003-011/11

അമശരാകന

25 KL-08-003-003-011/37

മമരാഹനന

26 KL-08-003-003-011/150

്ജയനപിഎ്യം

27 KL-08-003-003-011/22

രരാ്ജിസുഗബമണരന

28 KL-08-003-003-011/42

്ൗരിപദ്മനരാഭന

29 KL-08-003-003-011/32

മമരാളിമതരാമസ്

30 KL-08-003-003-011/18

മമബിള്അ്സിന

31 KL-08-003-003-011/77

സമരരാ്ജിനിരവീഗ്ദ്രന

32 KL-08-003-003-010/46

ഓമനമ്ജരാസ്

33 KL-08-003-003-010/167

ബി്ദ്രുസുമരഗ്ദ്രന

34 KL-08-003-003-010/30

കുമരാരിരരാമകൃഷ്ണന

35 KL-08-003-003-010/52

വി്ജിമ്ജരാസെ്

36 KL-08-003-003-010/34

സമരരാ്ജിനിരവി

37 KL-08-003-003-010/15

സമരരാ്ജിനിരരാ്ജു



38 KL-09-003-003-010/38 മണിഗപകരാശന

39 KL-09-003-003-010/69 െിലിആന്റണി

40 KL-09-003-003-010/168 രരാധരാമണി

41 KL-09-003-003-010/57 ്ൗരിതങപന

42 KL-09-003-003-010/20 മസരാെിമ്ജരാര്ജ്

43 KL-09-003-003-010/84 അനിതെക്മണന

44 KL-09-003-003-010/108 ്ീതരാഞ്്ജെിരമമശ്

45 KL-09-003-003-010/152 മിനിവിമനരാ്്

46 KL-09-003-003-010/151 സുനില്പിഎസ്

47 KL-09-003-003-010/107 മധുബരാെ

48 KL-09-003-003-010/33 മറരാസിെിമ്ജരാസെ്

49 KL-08-003-003-010/118

രരാ്ജഗശീരരാമ്ജഗ്ദ്രന

 

കപവർതി ഫയല്കുകള്കുസട പരിബേ്ചാധനവിവരങ്ങള്

3 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ

ന

മർ

കപവർതിയ്കുസട ബപര്ത് കപവർതി

യ്കുസടവർക്ത്

ബക്ചാഡ്ത്

1 വരാരഡ് 1 ലെവൃകകതകളുലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം 1608003003/DP/

151893

2 വരാരഡ് 1 ലെSC,IAY,BPL, വിധവകള്എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില്

്ജെസ്യംരകണഗപവര്തെികള് രണരാ്യംഘട്ട്യം

1608003003/LD/

327231

3 വരാരഡ് 1 ലെമകഗ്ദ്ര/

സ്യംസരാനസരകരാരആവിഷ്കരണഭവനപദ്ധതിക്അവി്ഗ്കരാ

യികലതരാഴില്നല്കല്

1608003003/FP/3

06819



കപവർതിഫയലിൽ ഉണ്ചാബകണ22 ബരഖകള് 

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെില്

നിരബന്ധമരായു്യം മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ്.പരിമശരാധിച കെനുകളില്

ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവർബപജ്ത്

വരാരഷികമരാസരസിരകുെരാരഗപകരാര്യംഎലരാഗപവര്തെികെെുകള്കു്യംകവരമപ്ജ്ഉണരാ

മവണതരാണ.്

വരാരഷികമരാസരസരകരൂെരഗപകരാര്യംകവരമപ്ജില്പഞരായ്തെ്വിവരങ്ങള്,്ജിലരാ,ഗപവര

്തെിനെപിെരാകിയവിവരങ്ങള്,അെങല്തുക,ആലകെിെവ,്നെ്തെിയതിയതിമുതെരാ

യവിവരങ്ങള്മരഖലപെുമ്തെണതരാണ.്

പരിമശരാധിചമൂന്ന്െയെുകള്കു്യംവരാരഷികമരാസരഗപകരാരമുള്ളകവരമപജ്കരാണരാനസരാ

ധിചു. ഗപവര്തെിആര്യംഭ-അവസരാനതീയതി, നെന്നവരഷ്യം, ്ജില,പഞരായ്തെ,് മ്രാക്,

ഗപവര്്തെിഉള്ലപെുന്നവിഭരാ്്യം,

എസിമമറ്തുകതുെങ്ങിയഎലരാവിവരങ്ങളു്യംപൂരിപിചുണരായിരുന്നു.

എന്നരാല്രണ്ഗപവര്തെികള്ക്ലകല്െ്ഓെ്വരക്പൂരിപിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

മസരാഷരല്ഓഡിറ്നെ്തെിമയരാഎന്നമെരാ്ര്തെിന്ഉ്തെരവു്യംലകരാെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നി

ല .൨ .സചക്ത് ലിസ്ത് 

വരക്കെെില്സൂകിചിരികുന്നവിവരങ്ങളുലെപട്ടികയു്യം അവയുലെമപ്ജ്

നമ്പറു്യംമരഖലപെുമ്തെണലെക്ിസ്െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച3 െയെുകളിെു്യംലെക് െിസ്ഉണരായിരുന്നു. എന്നരാല്അതില്മപ്ജ്

നമ്പരമരഖലപെു്തെിയിട്ടിലരായിരുന്നു.

3.ആക്ഷന്പ്ചാന്ബക്ചാപ്പി

ഗ്രാമസഭ നിരമ്ദേശികുന്ന ഗപവര്തെികള് ലഷല്െ് ഓെ് മഗപരാല്ജക്സ് മെക്

മരാറുകയു്യം അതില് നിന്നു്യം മുന്ണന അെിസരാന്തെില് അതരാത് സരാമ്പ്തെിക

വരഷ്തെില് ആവശരമുള്ള ഗപവര്തെികള് തിരലഞ്ഞെുത് ആകന പരാന

തയരാറരാകുകയു്യം ലെയു്യം.ആകന പരാനില് ഉള്ലപട്ടിട്ടുള്ള ഗപവര്തെി ആമണരാ

ലെയ്ിരികുന്നത് എന്ന മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത് സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിചമൂന്ന്െയെുകളിെു്യംഅഡിഷണല്ആകനപരാനിലന

മകരാപികരാണരാനസരാധിചു. മകരാപിയില്ഉമ്രരാ്സരുലെസീമെരാ,ഒമപരാ,

ഓെീസ്മുഗ്മയരാകരാണരാനസരാധിചില .

4.എസിബമറ്ത്ബക്ചാപ്പി

ലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതിയില്ഏലറെുകുന്നഓമരരാഗപവര്തെികള്കു്യംസ്യംസരാനസരകരാര

െുമതെലപെു്തെിയഅധികരാരസരാപന്തെിനലറഅനുമതിമയരാട്കൂെിയഎസിമമറ്ഉണരാ

യിരിമകണതരാണ.്ഓമരരാഗപവര്തെികു്യംഎസിമമറ്ഗപവര്തെിയുലെമരഖെിഗത്യം,എസി

മമറ്റിമപരാരട്ട്മുതെരായവഉണരാമവണതരാണ.്



പരിമശരാധിച3െയെുകളിെു്യംലസകരൂരില്നിന്നു്യംഗപിനറ്എെു്തെവിശ്മരായഎസിമമ

റ്മകരാപികരാണരാനസരാധിചു . എന്നരാല്മകരാപിയില് ഓെീസ് മുഗ്മയരാ ഒമപരാ കരാണരാന

സരാധിചില .

5.േ്ചാബങതികഅന്കുമതി

ലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതിയില്ലെയുന്നഎലരാഗപവര്തെികളു്യംഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ്

എഞിനീയര,അസിസന്റ്എഞിനീയരഎന്നിവരഉള്ലപെുന്നഒരുസരാമങതികകമിറി

യുലെഅനുമതിആവശരമരാണ.്

ലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതിയില്ലെയുന്നഎലരാഗപവര്തെികളു്യംഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ്

എഞിനീയരഅസിസനഡ്എഞിനീയരഎന്നിവരഉള്ലപെുന്നഒരുസരാമങതികകമിറി

യുലെഅനുമതിആവശരമരാണ.്

പരിമശരാധിചമൂന്ന്െയെുകളിെു്യംഗ്രാമപഞരായ്തെില്നിന്നു്യംഎഴുതിതയരാറരാകിയസരാ

മങതികരാനുമതികരാണരാനസരാധിചു .

ഇതില്ലെക്നികല്കമിറിയുലെഒപുഉണരായിരുന്നു. ഓെീസില്മുഗ്ഉണരായിരുന്നില.

ലസഗകട്ടറിയുലെഒപ,്സീല്എന്നിവഉണരായിരുന്നില.

6.ഭരണ്ചാന്കുമതി

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ് പഞരായ്തെ്

ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില് ഒരു വര്ഷ്യം

നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നല്കുന്ന അ്യം്ീകരാരമരാണ്

ഭരണഅനുമതി.

പരിബേ്ചാധിച മ്ലൂന്കുഫയല്കുകളിൽ സേക്കുരിൽനിന്കുളഭരണ

അനുമതി കരാണരാന സരാധിചു .ഓെീസ് മുഗ് ഉണരായിരുന്നില .ഭരണ അനുമതി നമ്പറു്യം

തീയതിയു്യം ഉണരായിരുന്നു .

7.േംബയ്ചാജിതപദ്ധതിവിവരങ്ങള്

പരിമശരാധിച3ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിതഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില

8.സത്ചാഴിലിന്കുബവണിയ്കുളഅബപക്ഷ

ലതരാഴില്അവശരലപട്ടുലകരാണ്ലതരാഴിെരാളിപഞരായ്തെില്സമരപികുന്നലതരാഴിെിനു

മവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാവരക്കെെിെു്യംസൂകിമകണതരാണ് .,

പരിമശരാധിചമൂന്ന്ഗപവര്തെികളിെു്യംലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകകരാണുവരാന

സരാധിചില.



9.വർക്ത്അബല്ചാബകഷന്ബഫ്ചാ൦

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടവരക് ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക്

അമെരാലകഷന മെരാ്യം ഭവന നിരമരാണ ഗപവര്തെിയില് ഒഴിലക മറു രണു ഗപവര്തെി

െയെിെു്യം കരാണരാനസരാധിചു

10.ഇമസർബറ്ചാള്

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്. ഇതില് മ്രാക്

ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിചഎലരാെയെുകളിെു്യംഇമസരമറരാളുകള്കരാണരാനസരാധിചു.

എലരാമസരമറരാളിെു്യംമ്രാക്മഗപരാഗ്രാ്യംഓെീസറുലെഒപു്യംസീെു്യംകരാണരാനസരാധിചു.

ലമഷരലമനറ്ബുക്ക്നമ്പറു്യം,

മപജ്ക്നമ്പറു്യംഒരുമസരമറരാളുകളിെു്യംതലന്നപൂരിപിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

11.സമഷർസമന്റ്ത്ബ്കുക്ത്

ഗപവര്തെിതുെങ്ങുന്നതിനുമുനപു്യംമശഷവു്യംഅളവുകള്മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ളഅ

െിസരാനമരഖയരാണ് ലമഷരലമനറ്ബുക.്

ഇതില്ഗപവര്തെിആര്യംഭികുന്നതിനുമുനപുള്ളഅളവു്യംമരഖലപെുമ്തെണതരാണ.്

പരിമശരാധിചമൂന്ന്െയെുകളിെു്യംലമഷരലമനറ്ബുക്ഉണരായിരുന്നു.എസിമമറ്ഗപകരാര

മുള്ളഅലതഅളവുകള്തലന്നയരാണ് ലമഷരലമനറ്ബുകിെു്യംകരാണരാനസരാധിചത് .

ഓവരസീരറുലെസീല്കരാണുവരാനസരാധിചില.

12.സമറതീരിയൽ -ക്്ചാബറഷന്ഡതീസറയിൽേ്ത്.

പരിമശരാധിചെയെുകളില്നഴ്റിനിരമരാണ്യംഎന്നഗപവര്തെിെയെില്മരാഗതമമലമറീരി

യല് -ക്വമട്ടഷനഡീലറയില്സ്കരാണരാനസരാധിചു.

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

പണ്യംകകമരാറുന്നതിന് മവണി തയരാറരാകുന്ന ഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

.

പരിമശരാധിചമൂന്ന്െയെുകളിെു്യംമസരമറരാള്ഗപകരാരമുള്ള മവ്ജ് െിസ്

കരാണരാനസരാധിചു.



14.ഫണ്ത്കട്ചാന്സ്ഫർഓർഡർ

ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള മരഖയരാണ് െണ്

ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര. ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവന തുകയു്യം ആരക് എമപരാള്

നല്കി എന്നതിലന അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെുന്ന െണ് ഗെരാനസ്ഫര എലരാ

െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

പരിമശരാധിച മൂന്നുെയെിെു്യം മവ്ജ്െിസ്ഗപകരാരമുള്ളഎെ്.െി.ഒ കരാണരാനസരാധിചു .

15.സമറതീരിയൽവ്പൗചർ,ബിൽ

പരിമശരാധിച നരാെു െയെുകളില് നഴ്റി നിരമരാണ ഗപവര്തെിയില്

ലമറീരിയല്വൗചര,ബില് കരാണുവരാന സരാധിചു .മപരാളി്തെീന കവര ,െകിരിമെരാര

എന്നിവയുലെബില്ആണ് കരാണരാനസരാധിചത്

.16.ബറ്ചായൽറിനല്ിയതിന്കുളസറേതീതിസ്റെ ബക്ചാപ്പി

പരിമശരാധിച4െയെുകളിെു്യംമറരായല്റിസരാധിചില.

17.ബഫ്ചാബട്ചാകഗ്ചാഫ്ത് -3ഘടം

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്,ഗപവര്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില്

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാല്പരിമശരാധിചെയെുകളില്നഴ്റിനിരമരാണ്യംഎന്നഗപവര്തെികുമരാഗതമമ3ഘട്ട

്തെിെുള്ളമെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചത.്

18.കപവർതിപ്ലൂർതതീകരണേ്ചാക്ഷ്യപകതം

ഗപവര്തെിയുലെഅെിസരാനവിവരങ്ങള്മരഖലപെു്തെിഗപവര്തെിപൂര്തെീകരിചുകഴി

യുമമ്പരാള്പൂര്തെീകരിചുഎന്രാകരലപെു്തെരാനഉപകരികുന്നഒരുമരഖയരാണ്ക്യംപീ

ഷനസരട്ടിെികറ്അഥവരാപൂര്തെീകരണസരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിചെയെുകളില്ഭവനനിരമരാണഗപവര്തെിഒഴിലകരണുെയെുകളിെു്യംഗപവ

ര്തെിപൂര്തെീകരണസരാകരപഗത്യംകരാണുവരാനസരാധിചു.എന്നരാല് അതില് ഒന്നു്യം

തലന്നപൂരിപിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

19.മസർബറ്ചാള്മ്ലൂബവസമ്റെ്ത് സിപ്പ്ത്



പരിമശരാധിച മൂന്നു െയെുകളിെു്യം മസരമറരാള്മൂമവലമന് സിപ് കരാണരാന സരാധിചു

എന്നരാല് െയല് നീക വിവരങ്ങള് പൂര്ണ്ണമരായു്യം കരാണരാന സരാധിചില

.ഉമ്രരാ്സരുലെ ഒപ് ,മുഗ്എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില .

.

20.ജിബയ്ചാട്ചാഗ്ത്ഡ്ത്ബഫ്ചാബട്ചാ

ഗപവര്തെിസെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ് . മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്.

എന്നരാല്പരിമശരാധിച 3െയെിെു്യം്ജിമയരാെരാഗ്ഡ്മെരാമട്ടരാ കരാണരാനസരാധിചില.

21.ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്റിബപ്പ്ചാർടിസ്റെ ബക്ചാപ്പി

പരിമശരാധിച3ഗപവര്തെികള്കു്യംമസരാഷരല്ഓഡിറ്നെന്നതരായികലണ്തെരാനസരാധി

ചില.

22.സേറ്ത്ഡയറി

പരിമശരാധിചതില്രണുെയെുകളില്കസറ്ഡയറികരാണുവരാനസരാധിചു. ലഗപരാ്ജക്റ്

മീറി്യം്് വിശ്രാ്യംശങ്ങളില് ലതരാഴിെരാളികള് ഒപ് വചിട്ടുലതരായി കരാണരാന സരാധിചു

.എന്നരാല് ലഗപരാ്ജക്റ്മീറി്യം്് നെ്തെിയ തീയതി ,സമയ്യം എന്നിവ മരഖലപെു്തെിയിട്ടില.

എലരാെയെുകളിെു്യംഗപവര്തെിയുലെലഗപരാ്ജക്റ്മിനിറു്യംമരഖലപെു്തെിയിട്ടില .

വി്ജിെനസ്ആനഡ്മമരാണിററിങ്വിവരങ്ങള്മരഖലപെു്തെിയിട്ടില. െികിത്സലെെവു്യം,

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെവരാെകയു്യംഒന്നിെു്യംതലന്നലകരാെു്തെിട്ടില.

കപവർതികള്കുസടഫതീൽഡ്ത് പരിബേ്ചാധനയിസലകസണതല്കുകള്

േിറിേൺഇന്ഫർബമഷന്ബബ്ചാർഡ്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുതരാരരത ഉറപ് വരു്തെുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാണ് സി

ഐ ബി .പരാരഗ്െ് 25 (എ),schedule 1 അനുസരിച ഒരു ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന

വിവരങ്ങള് സരാധരാരണ ്ജനങ്ങള്കു്യം,്ുണമഭരാകരാകള്കു്യം മനസിെരാകുന്ന

രീതീയില് ഗപ്ര്ശിപിമകണത്അനിവരാരരമരാണ്.

ഈ മബരാരഡ് സരാപിമകണത് ഗപവര്തെിയുലെ ആര്യംഭ ഘട്ട്തെിെരാണ് .വരകി്ത

ഗപവര്തെികള്ക് 3000 രൂപയു്യം,ലപരാതുഗപവര്തെികള്ക് 5000 രൂപയുമരാണ് പരമരാവധി

നിരമരാണെിെവ് എന്നരാണ് നിയമ്യം നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നത്.

സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വരക് െയെില് ഉള്ലപെു്തെണ്യം എന്ന്

നിരബന്ധമരാണ്.

ആലകയുള്ളഗപവര്തെികളില്ഒന്നിനു്യംസിഐബികരാണരാനസരാധിചില.



1.വ്ചാർഡ്ത് 1 സലവൃക്ഷസതകള്കുസടനഴ്സറി നിർമ്ചാണം (1608003003/DP/219364)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :15/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 21/12/2018

എസിമമറ് തുക : 200000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് :199775.30/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 675

കസണതല്കുകള്,നിരതീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3360 െതുരഗശ മീററില് കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് ഗപവര്തെി

മരഖലപെു്തെിയിരികു1`ന്നു.ഉപരിതെ ബനഡിങ് 3360 െതുരഗശ മീററു്യം 3.6000

കരുബിക് മീററില്സപ്െയിങ്ങു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം 3360.00െതുരഗശ മീറര അളവിെ് കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികെു്യം 3360. െതുരഗശമീററില് ഉപരിതെ ബനഡിങ്ങു്യം 3.600

കരുബിക് മീററില്സപ്െയിങ്ങു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 നഴ്റി നിരമരാണ്തെിന് ആവശരമരായ മപരാളി്തെീന കവറു്യം െകിരി മെരാറു്യം

ലതരാഴിെരാളികള്തലന്നയരാണ് കലണ്തെിയത് .

 ഈഗപവര്തെികുമുമ്പു്യംനഴ്റിനിരമരാണ്യംഎന്നഗപവര്തെിഅവരലെയ്തിനരാല്അ

തിലന സിറിസൺഇനെരമമഷനമബരാരഡ്ആണ്കരാണുവരാനകഴിഞ്ഞത.്



.

2.വ്ചാർഡ്ത് 1സല SC,IAY,BPL, വിധവകള്എനിവര്കുസട പറമ്കുകളിൽ ജലേംരക്ഷണ

കപവർതികള്രണ്ചാംഘടം (1608003003/LD/3272265)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 4/12/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം: 26/1/2018

എസിമമറ് തുക : 200000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 196612.45/-

ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് : 723

കസണതല്കുകള്,നിരതീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 20950െതുരഗശ മീററു്യം ബന്ഡിങ് 585



കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 21000െതുരഗശ മീററു്യം

ബന്ഡിങ് 498.80 കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 ഗപവര്തെി സെ സ്ദ്രരശന്തെില് പറമ്പു വൃ്തെിയരാകെു്യം ലതങ്ങിന്

തെലമെുകെു്യം വരാര്യം മകരാരെു്യം ആണ് ലെയ്ലതന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു .

ഗപളയബരാധിത ഗപമ്ശമരായതിനരാല് തെവു്യം വരാര്യം മകരാരിയതുമരായ

ഗപവര്തെികള് ഒന്നു്യം തലന്ന കരാണുവരാന സരാധിചില . ഗപസ്ുത ഗപവര്തെി നെന്ന

വീെുകളില് നിന്നു്യം ഗപവര്തെി നെന്നിട്ടുള്ളതരായി സരാകരപഗത്യം ഒപിട്ടു വരാങ്ങി.

െയെില് ലവചിരുന്ന വീട്ടുെമകളുലെ മപര് തിരിചറിയുന്നതിനു്യം

ഗപയരാസമുണരായിരുന്നു.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാനസരാധിചില.

3.വ്ചാർഡ്ത്1സലബകക്ദ്ര/േംസ്ചാന േർക്ചാർആവിഷ്രണ

ഭവനപദ്ധതിക്ത്അവിദഗ്ക്ചായികസത്ചാഴിൽനൽകൽ

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 19 /12/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 8/3/2019

എസിമമറ് തുക : 24390

യഥരാരത്ഥെിെവ് : 24390

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 90

കസണതല്കുകള്,നിരതീക്ഷണങ്ങള്

 ഭവനനിർമ്ചാണബത്ചാടന്കുബനിച്കു90

ദിവേസതസത്ചാഴിൽദിനങ്ങള്സത്ചാഴില്ചാളിക്ത് ലഭ്യമ്ചായി .

 മസർബറ്ചാള്കപക്ചാരംബവജിസ്കും,എഫ്ിഒയു്യംഉണരായിരുന്നു അതിനരാല്90

്ിവസല്തെമവതനമരായ24390രൂപയുലെഎഫ്ിഒമപരായിട്ടുണ് .

 ലതരാഴിെരാളിയുലെഅകൗണില്മവതന്യംെഭരമരായിട്ടിലഎന്നരാണ്അറിയുവരാനക

ഴിഞ്ഞത.്

പരാസ്ബുക്അപ്മഡറ്ലെയരാ്തെതിനരാല്അത്കൃതരമരായിപരിമശരാധികരാനസരാ

ധിചില .



രജിസറ്കുകള്കുസട പരിബേ്ചാധന

പഞരായ്തെുകള് സൂകിമകണ 7 ലര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന

വിവരങ്ങള്െുവലെമെരകുന്നു

1.സത്ചാഴിൽക്ചാർഡ്ത് വിതരണരജിസർ 

 204 മപ്ജുകള് ഉള്ള ര്ജിസരവളലര നന്നരായി തലന്നസൂകിചിട്ടുണ്

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്

സൂകിചിട്ടുണ്.

 അമപക നല്കിയവരുലെ മപര്,അമപക നല്കിയ തീയതി, കരാരഡ് നല്കിയ

തീയതിഎന്നിവ മലറരാരു ലര്ജിസറില്കരാണരാനസരാധിചു.

2.അബല്ചാബകഷന് ഓഫ്ത് വർക്ത്, ബപയ്ത് സമ്റെ്ത് ഓഫ്ത് ബവജേ്ത് ആന്ഡ്ത് ഡിമ്ചാന്ഡ്ത്

ബഫ്ചാർവർക്ത് 

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച

മവതന്തെിന്ലറ വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്എന്നിവയുലെ വിവരങ്ങള്ആണ്ഈ ലര്ജിസറില്സൂകിമകണത്.

 മവതന്യം നല്കിയ വിവരങ്ങള് ഗപിന്റ് എെു്തെ് സൂകിെിട്ടുണരായിരുന്നു.മസര

മറരാള് നമ്പര,അത് പകരമുള്ള വരക്,തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങള് ഉള്ലപെുന്ന

മസര മറരാള് ര്ജിസറു്യം കരാണരാനസരാധിചു.

 ഡിമരാനഡ് വിവരങ്ങള് വരക് അമെരാമകഷന വിവരങ്ങള് എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില.

3.വർക്ത് രജിസർ 

 2018-19 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

 വരാരഡ് തിരിച് ഗപവര്തെികള് മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില.

4. സമറതീരിയൽ രജിസർ 

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ് ഈ

ലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത്.

 എലരാ വരാരഡില്നിന്നുമുള്ള ഗപവര്തെികള് ഗപിന് എെു്തെ്സൂകിചിട്ടുണ്



5.പര്ചാതി രജിസർ 

 ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ

ലര്ജിസറരാണ് പരരാതി ര്ജിസര. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികള്

തീരപരാകിയ മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ്



 പരരാതി ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചു .

6.കഗ്ചാമേഭ രജിസർ

 ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര പഞരായ്തെില്

സൂകിമകണതരാണ്.

 200 മപ്ജുള്ള ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര കരാണരാന സരാധിചു 2011 മുതെുള്ള മിനിറ്സ്

കരാണരാനസരാധിചു.

 2018-19,2019 -20സരാമ്പ്തെിക വരഷമ്തെകുള്ള മെബര ബ്ജറ്, ആകന പരാന

മീറിങ്ങിന്ലറ മിനിറ്സ്ഇവയു്യം മരഖലപെു്തെിട്ടുണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ മപരു്യം ഒപു്യം കരാണരാനസരാധിചു.

 മഹരാതരാ ്രാന്ധി ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് 2018-19 സരാമ്പ്തെിക

വര്ഷ്യം അെിയനിരമരായി നെമ്തെണ ഗപവര്തെികലള കുറിചു നെ്തെിയ മീറിങ്

കരാണരാനസരാധിചു.

7.ഫിക്സഡ്ത്അേറ്ത് രജിസർ 

 പഞരായ്തെില് ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി ര്ജിസര

 ആസ്ി ര്ജിസരകരാണരാനു്യംസരാധിചു.

 150 മപ്ജുകള് അെങ്ങിയ െിക്ഡ് അസറ് ലര്ജിസറില് 11 ഗപവര്തെിയുലെ

വിവരങ്ങള്കരാണരാനസരാധിചു.

 ര്ജിസര പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി ലസര്െിെയ് ലെയ്ിട്ടുണ്.ലസലഗകട്ടറിയുലെ

ഒപു്യംസീെു്യം പഞരായ്തെ്സീെു്യം കരാണരാനസരാധിചു.

 വരക് വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെിയ മപ്ജുകളില് ഒപുണ്,എന്നരാല് തീയതിയു്യം

സീെു്യം ഉണരായിരുന്നില.

സത്ചാഴില്ചാളികള്കുമ്ചായിേംേ്ചാരിച്കു കസണതിയക്ചാര്യങ്ങള്

സത്ചാഴിലിന്കു ബവണിയ്കുളഅബപക്ഷ

ലതരാഴിെിനരായുള്ളഅമപകവരഷ്തെില്ഒരികല്കൂട്ടമരായിപഞരായ്തെില്ന

ല്കുകയരാണ്ലെയരാറുള്ളലതന്നുലതരാഴിെരാളികളില്നിന്ന്അറിയുവരാനസരാധിചു.

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 സ്ദ്രരഭമനുസരിെ് മക്ദ്ര സരകരാര

വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില്ബിലുകള് കൃതരമരായ്

ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.



അവകരാശങ്ങലളകുറിച് ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.ഇതിലനകുറിചു വരകമരായി പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു.

ക്ലൂലി

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

മിനിമ്യം കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗ്ദ്ര

സരകരാരിന് ഈ ആക്ിലന ആവശര്തെിനരായി കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച വിജരാപന്യം

ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ കൂെി നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം

വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളില് പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു

കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയില് കുറയരാന പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മിസര മറരാള്

മ്രാസ് ലെയ് 15 ്ിവസി്തെിനുള്ളില് കൂെി െഭികരാന ഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യം

അവകരാശ്യം ഉണ്.

കൂെി െഭികുന്നതില് കരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നുണ് . കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക

വരഷല്തെലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 150 തികച് െഭിചിലഎന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു .

ഫസ്ത്എയ്ഡഡ്ത് ബബ്ചാക്സ്ത്

ഗപഥമ സുഗസൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരാകുന്നില.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള് സ്വയ്യം

സ്യംഘെിപികുകമയരാ പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില്

നിന്നു്യം ഇതിനു മവണിയുള്ളസഹരായലമരാന്നു്യം ലെഭികുന്നില .

സപ്ചാത്കു നിരതീക്ഷണങ്ങള്

 വരാരഡില് നിെവില് വി എ്യം സി കമിറി കരാരരകമമരായി

ഗപവര്തെികുന്നില,വി എ്യം സി ഇല എന്ന് തലന്ന പറയരാ്യം.അതുലകരാണ് തലന്ന

കസറ് ഡയറി ല് വി എ്യം സി യുലെ മപ്ജ് വിവരങ്ങള് ഒന്നു്യം തലന്ന

മരഖലപെു്തെരാറില.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി ഗപവര്തെികുന്നുണ്.

അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ് സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം

െഭികുന്നുണ്എന്നത് കൂെിഅധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചധിക്യം വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാന സരാധിചില.ഡിമരാനഡ് മെരാ്യം,ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ്

എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്നസൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത

ഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ലര്ജിസറില് പരരാതികള് മരഖലപെു്തെുക . പരരാതികള് ആരകു്യം

എതിരലലന്നു്യം കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു

ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

നിർബ്ദേേങ്ങള് 

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം,യരാഗത

കൂെി,ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് എന്നിവ നല്കുന്നതില് ലഗശദ്ധലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള്ക് പിരിവിട്ട്



രീതിമരാറുവരാനു്യം,ആവശരമരായ ആയുധങ്ങള് െഭരമരാകുവരാന നെപെി

സ്വീകരികുലമന്നു്യം കരുതുന്നു.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് സുരകരാ സരാമലഗ്്ികള് ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിരമ്ദേശികുന്നു. കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള് ആയതിനരാെു്യം

ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെുബൂട്ു്യംകകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികണ്യം.

 ഗപവര്തെികു മുനപു്യം, ഗപവര്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യംഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള

മെരാമട്ടരാഎെു്തെ്സൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

 ഇ മസര മറരാള്,ലമസുരലമന്റ് ബുക് എന്നിവയില് ഒപ് ലവയ്കുമമ്പരാള്

നിരവഹണഉ്ര്സരതീയതി കൂെി മരഖലപെുമ്തെണതരാണ് .

 കസറ് ഡയറി ഗപവര്തെി െയെില് സൂകിമകണ ഏറവു്യം ഗപധരാനലപട്ട ഒരു

മരഖയരാണ്.ബന്ധലപട്ട മമറ് മരാര കസറ് ഡയറികള് കൃതരമരായി പൂരിപിച

സൂകിമകണതരാണ്.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് എലരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം തലന്ന

സരാപികുവരാന ലഗശദ്ധിമകണതരാണ് .കൂെരാലത അതിലെ വിവരങ്ങള് എലരാ്യം

തലന്നപൂരണമരാമകണതുമരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളില് ലപെുന്ന ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ഒരുമകണ

അെിസരാനസൗകരരങ്ങള് ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യംഗിനിട്ട്സ് എഴുതുവരാന മമറ് ലഗശദ്ധപുെര്തെന്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്

സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

 തങ്ങള് ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ എലരാ വിവരങ്ങളു്യം ലതരാഴിെരാളികലള

കൃതരമരായി അറിയികുക . ഗപവര്തെികള് തിരിചറിയരാന ഇത് അവലര

സഹരായികുന്നതരാണ്.

കടമക്കുടി കഗ്ചാമ പഞ്ചായത്ത്  വ്ചാർഡ്ത് 1

മെ്ചാത്ചാഗ്ചാനി ബദേതീയ കഗ്ചാമതീണസത്ചാഴില്കുറപ്പ്കു പദ്ധതി

ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് കഗ്ചാമേഭ മിനിട്സ്ത്

കെമകുെി്വ.ഹയരലസകണറിസ്കൂളില്വച്കവകിട്ട് 4.30

ന്മസരാഷരല്ഓഡിറ്ഗ്രാമസഭആര്യംഭിചു. ഓവര്സീര,വരാരഡ്ലമമ്പര,മമറ്,

ലതരാഴിെരാളികള്ഉള്ലപലെ 63 മപരപലങെു്തെരായിരുന്നു.

ഗ്രാമസഭയുലെആ്രമവളയില്ലതരാഴിെരാളികളുലെഇെയില്നിന്നു്യംഒരരാലളഅധരകയരായിലത

ലരലഞ്ഞെു്തെു. തുെരന്ന് വിആരപിഷമല്രരാ്ജ് സ്സിനുമുന്പരാലക

ഭരണഘെനരാഗപതിജരാലെരാലിലകരാെു്തെു. മശഷ്യംവിആരപിരരാഹുല്ഷരാ

ഗ്രാമസഭയില്പലങെുകരാനഎ്തെിമചരന്നഏവരകു്യംസ്വരാ്ത്യംആശ്യംസിചു. തുെരന്ന്

വരാരഡ്ലമമ്പരആശ്യംസരാഗപസ്യം്വു്യംനെ്തെി. വിആരപിരരാഹുല്ഷരാആമുഖ്യംഅവതരിപിചു.

മസരാഷരല്ഓഡിറ്ഗ്രാമസഭഎനരാലണന്നു്യം,അത് മറുള്ളഓഡിറിങ്ങുകളില്നിന്നു്യം

എങ്ങലനവരതരസ്മരാകുന്നുലവന്നു്യം,അതിലനസരാമൂഹികഗപരാധരാനരല്തെകുറിചു്യംപറഞ്ഞു.

മശഷ്യംഅധരകഅധരകഗപസ്യം്വു്യംനെ്തെി.

വിആരപിഅനൂപ്ിബരാബുറിമപരാരട്ട്അവതരിപിചു . റിമപരാരട്ടില്വരാരഡ് 1

ല്പരിമശരാധനക് വിമധയമരാകിയ 3



ഗപവര്തെിെയെുകളു്യംഅതില്ഉള്ലപെുന്നമരഖകലളകുറിചു്യം,

പരിമശരാധിചെയെുകളുലെെീല്ഡ് തെ അമന്വഷണല്തെകുറിചു്യംലതരാഴിെരാളികള്ക

മുനപരാലക വരകമരാകി .്ജനകീയഎസിമമറിന്ലറ കുറവു്യം,അതിലന

ആവശരകതയു്യംമഗപമതരക്യംറിമപരാരട്ടില്െൂണികരാട്ടി.

ഡിമരാനഡ്മെരാറ്യംഇലരാ്തെതിലനകുറിചു്യം,

പൂരണമരായിപൂരിപികരാ്തെഗപവര്തെിപൂര്തെീകരണസരാകരപഗതല്തെകുറിചു്യംമഗപമതരക്യം

പരരാമരശിചു.

ബന്ധലപട്ടഉമ്രരാ്സരുലെസീെു്യംതിയതിയു്യംകരാണരാ്തെതിലനകുറിചു്യംഎെു്തെുപറയുക

യുണരായി .

മശഷ്യംവിആരപിരരാഹുല്ഷരാലതരാഴിെരാളികളുലെ 10

അവകരാശങ്ങലളകുറിചുള്ളഒരുതുറന്നെരചനെ്തെി.ലതരാഴിെരാളികളുലെമവതന്യംെഭികുവരാ

നുള്ളതരാമസ്യംആയിരുന്നുഅവരഎെു്തെുപറഞ്ഞത്. പഞരായ്തെിന്ലറ ഭരാ്്തെുനിന്നു്യം

എലരാ്യംതലന്ന അവരസമയബന്ധിതമരായി ലെയരാറുലണന്നു്യംപലക

കപസെഭികുവരാനകവകുന്നത്െണ്ഇലരാ്തെത്ലകരാണരായിരികുലമന്നുമരാണ് ഡി .ഇ .ഒ

മറുപെിനല്കിയത്.എലരാലതരാഴിെരാളികളു്യംതലന്നഈഗപശ്ക്ന്തെിലനതിലരപരരാതിനല്കിയരാല്

അത്ഉന്നതഉമ്രരാ്സരില്എ്തെികരാലമന്നു്യംഅവരസൂെിപിചു.

പഞരായ്തെില്നിന്നു്യംലതരാഴിെരാളികള്കതണല്

സൗകരരങ്ങള്ഒന്നു്യംതലന്നഒരുകിതരുന്നിലലന്ന്അവരപരരാതിഉന്നയിചരായിരുന്നു.

തണല്ഒരുകുന്നതിന്ഷീറ്അനുവ്ികരാനപഞരായത്സമിതികൂെിലയന്നു്യംഅെു്തെ്ഗപവര്തെി

മുതല്അതുഗപരാബെര്തെില്ആകരാനഗശമികരാലമന്നുഡിഇഒഇതിനുമറുപെിനല്കി.ബൂട്ട്,

കകയുറമുതെരായസരാധനങ്ങള്ലതരാഴിെരാളികള്ലകലരാരകു്യംതലന്നെഭിചിട്ടിലലന്നു്യംഅവര

മെരാ്ിചു. ലതരാഴിെരാളികള്ക് മവണി മമറു്യം ഇതിലനകുറിച്സ്യംസരാരിചു, 63

ലതരാഴിെരാളികള്ഉള്ളവരാരഡ് 1 ല്ആലക 23

ലതരാഴിെരാളികള്കുമരാഗതമമെഭിചിട്ടുലള്ളനു്യംഅവരകൂട്ടിമചര്തെു .

മ്രാകില്നിന്നു്യംെഭികുന്നതനുസരിചരാണ്ഇ്തെര്യംസരാധനങ്ങള്വിതരണ്യംലെയുന്നലതന്നു്യം,

അനുവ്ിചരാല്തുെരന് െഭരമരാകരാനുള്ളകരാരരങ്ങള്ലെയരാലമന്നു്യംമറുപെിനല്കി .

ലതരാഴിെരാളികള്അധിക്യംഉള്ളവരാരഡ്ആയതിനരാല് 100

ലതരാഴില്്ിനങ്ങള്അവരകുെഭരമരായിലലന്നു്യംഅവരഉന്നയിചമലറരാരുപരരാതിയരാണ്.

ലപരാതുലവകെമകുെിപഞരായ്തെില്ഗപവര്തെികള്കുറവരാലണന്നു്യം,അതിനരാല്ഗപവര്തെിക

ള്ലതരാഴിെരാളികള്തലന്നകണുപിെികണലമന്നു്യം,ഇത്

പഞരായ്തെ്ഗ്രാമസഭയില്മറു്യംഅവതരിപികണലമന്നുമരാണ്ഓവര്സീരഇതിനുമറുപെിനല്

കിയത്

മറുലതരാഴില്മമഖെയില്ഉള്ളവലരമപരാലെമകമനിധി,ഇനഷുറനസ്പ

പരിരകഎന്നിവനല്കികൂലെഎന്ന്ലതരാഴിെരാളികള്ആരരാഞ്ഞു.

മകമനിധി,ഇനഷുറനസ്എന്നിവലയകുറിചുള്ളആമെരാെനവരുന്നമതയുള്ളുഎന്നു്യംഅ്തെ

ര്യംകരാരരങ്ങലളകുറിചുമകഗ്ദ്രസരകരാരരാണ്തീരുമരാനലമെുമകണലതന്നു്യംഓവര്സീരസൂെിപി

ചു

.ലതരാഴിെരാളികളില്ഗപരായമമറിയവരഒ്തെിരിഉള്ളതിനരാല്ഗപവര്തെിസമയ്യംമരാറുന്നതിലനകു

റിചുലതരാഴിെരാളികള്മെരാ്ിചു.

ഗപരായമമറിയവരുലെഗപവര്തെിമറുലതരാഴിെരാളികള്കൂെിപങിട്ടുലെയുവരാനു്യംഇമപരാള്മലറരാ

ന്നു്യംതലന്നഇതില്ലെയരാനകഴിയിലലന്നു്യംഡിഇഒമറുപെിനല്കി.

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെവരാെകെഭരമരാകുന്നിലലന്നത്അവരഒരുമപരാലെമെരാ്ിചമെരാ്ര്യംആ

യിരുന്നു.

കുറചുനരാളുകളരായിവരാെകനല്കുന്ന്തെരാത്കരാെികമരായിനിര്തെിവചിരികുകയരാലണന്നു്യം

അതിനരാല്ഉന്നതഅധികരാരികളില്നിന്നു്യംഇതിലനകുറിചുഒരുആജരാഉണരാവുന്നതുവലര

വരാെകനല്കരാനരാകിലലന്നു്യംഡിഇഒഅറിയിചു.

തീഗവമരായെരചക്മശഷ്യംലതരാഴിെരാളികള്ഒന്നെങ്യംകകയെിചുറിമപരാരട്ട്പരാസരാകി.മശഷവി



ആരപിരരാഹുല്ഷരാന്ദ്രിമരഖലപെു്തെി .

മ്ശിയ്രാനരാെരാപന്തെിനുമശഷ്യംഗ്രാമസഭമീറി്യംഗ്പിരിഞ്ഞു

സപ്ചാത്കു നിരതീക്ഷണങ്ങള്

 വരാരഡില് നിെവില് വി എ്യം സി കമിറി കരാരരകമമരായി

ഗപവര്തെികുന്നില,വി എ്യം സി ഇല എന്ന് തലന്ന പറയരാ്യം.അതുലകരാണ് തലന്ന

കസറ് ഡയറി ല് വി എ്യം സി യുലെ മപ്ജ് വിവരങ്ങള് ഒന്നു്യം തലന്ന

മരഖലപെു്തെരാറില.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി ഗപവര്തെികുന്നുണ്.

അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ് സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം

െഭികുന്നുണ്എന്നത് കൂെിഅധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചധിക്യം വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാന സരാധിചില.ഡിമരാനഡ് മെരാ്യം,ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ്

എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്നസൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത

ഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ലര്ജിസറില് പരരാതികള് മരഖലപെു്തെുക . പരരാതികള് ആരകു്യം

എതിരലലന്നു്യം കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു

ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

നിർബ്ദേേങ്ങള് 

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം,യരാഗത

കൂെി,ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് എന്നിവ നല്കുന്നതില് ലഗശദ്ധലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള്ക് പിരിവിട്ട്

രീതിമരാറുവരാനു്യം,ആവശരമരായ ആയുധങ്ങള് െഭരമരാകുവരാന നെപെി

സ്വീകരികുലമന്നു്യം കരുതുന്നു.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് സുരകരാ സരാമലഗ്്ികള് ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിരമ്ദേശികുന്നു. കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള് ആയതിനരാെു്യം

ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെുബൂട്ു്യംകകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികണ്യം.

 ഗപവര്തെികു മുനപു്യം, ഗപവര്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യംഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള

മെരാമട്ടരാഎെു്തെ്സൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

 ഇ മസര മറരാള്,ലമസുരലമന്റ് ബുക് എന്നിവയില് ഒപ് ലവയ്കുമമ്പരാള്

നിരവഹണഉ്ര്സരതീയതി കൂെി മരഖലപെുമ്തെണതരാണ് .

 കസറ് ഡയറി ഗപവര്തെി െയെില് സൂകിമകണ ഏറവു്യം ഗപധരാനലപട്ട ഒരു

മരഖയരാണ്.ബന്ധലപട്ട മമറ് മരാര കസറ് ഡയറികള് കൃതരമരായി പൂരിപിച

സൂകിമകണതരാണ്.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് എലരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം തലന്ന

സരാപികുവരാന ലഗശദ്ധിമകണതരാണ് .കൂെരാലത അതിലെ വിവരങ്ങള് എലരാ്യം

തലന്നപൂരണമരാമകണതുമരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളില് ലപെുന്ന ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ഒരുമകണ



അെിസരാനസൗകരരങ്ങള് ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യംഗിനിട്ട്സ് എഴുതുവരാന മമറ് ലഗശദ്ധപുെര്തെന്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്

സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

 തങ്ങള് ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ എലരാ വിവരങ്ങളു്യം ലതരാഴിെരാളികലള

കൃതരമരായി അറിയികുക . ഗപവര്തെികള് തിരിചറിയരാന ഇത് അവലര

സഹരായികുന്നതരാണ്.
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