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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

പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ.്നിയമ്തെിലന ആവശരകതക് അനുപൂരകമരായി എലരാ

സ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി വിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുണ.്നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളില് വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള്

സ്യംസരാന പദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ.്

ഡ്പദ്ധതിയ്കുസടേവിബേഷതകള്

 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

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ബേ്ചാഷ്യൽഓ്ിറ്ത്ഡ്
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

നെമ്തെണതരാണ.്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.

ബേ്ചാഷ്യൽഓ്ിറ്ത്കപകകിയ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെി െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന

എന്നിവലയ അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത.്തരാലഴ പറയുന്ന രീതി അവെ്യംബിചരാണ് ഈ റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത.്

 മ്രാക 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 കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

 

അടിസ്ചാനവിവരങ്ങള്ഡ്
 

വിസ്തീരണംഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ്ഡ് 12.29ചത്കുരകേമതീറര, 1276.4സെക്ടര

വ്ചാര്്കുകള്കുസടഎണംഡ് 13

ജനേംഖ്യഡ് 16457

പ്കുര്കുഷന്ചാരഡ് 8232

േ്ത്കതതീകള് 8232

പടിക ജ്ചാതി 1228

 
 

അതിര്കുകള്ഡ്

 
വടക്ത്    : ഏഴികര,വര്ചാപ്പ്കുഴപഞ്ചായത്കുകള്

സതക്ത്    :  മ്കുളവ്കുക്ചാട്ത്കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

കിഴക്ത്  :  ബചര്ചാനല്ല്ലൂരകഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

 
പടിഞ്ചാറ്ത്  :ഞ്ചാറയ്ത്കൽകഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

േജതീവസത്ചാഴില്ചാളികള് -സത്ചാഴിൽദിനങ്ങള്

സത്ചാഴിൽക്ചാര്്ത്

നമര
ബപര്ത് വിഭ്ചാഗം

ലഭിച്ച

സത്ചാഴിൽ

ദിനങ്ങള്

KL08003003002085 ലപരാന്നമശിശുപരാെന SC 19

KL08003003002107 ഗപിനസി മ്ജരാസ് OBC 25

KL08003003002148 ശരാന മരാധവന SC 45

KL08003003002159 തമ്പി ലകബി OBC 27

KL08003003002007 അലി ഉ്യന SC 42



KL08003003002097 ഗെീസവര്ീസ് OBC 24

KL08003003002035 അ്യംബികആന്റണി OBC 28

KL08003003002050 കുഞ്ഞുമമരാനകമകിള് OBC 30

KL08003003002154 സീനുഷരാ്ജി OBC 40

KL08003003002012 െഗ്ികശശികുമരാര SC 31

KL08003003002147 ബി്ജിനി OBC -

KL08003003002070 സ്ലകരാളരാസിക OBC 44

KL08003003002017 വത്സെമണി OBC 40

KL08003003002151 മമരി രരാഖി OBC 6

KL08003003002039 മമരി വര്ീസ് OBC 27

KL08003003002092 എെി മ്ജരാസെ് OBC 28

KL08003003002081 മമബിള്അ്സിന OBC 9

KL08003003002024 മമരി ്ജൂഡ് OBC -

KL08003003002105 ്ജരാനസിആന്റണി OBC 39

KL08003003002150 വിക്മെരാറിയ ്ജൂഡ്

തമ്വൂസ്

OBC 7

KL08003003002005 സരസ്വതി രരാ്ജപന OBC -

KL08003003002042 കെെലെറിയരാന OBC -

KL08003003002143 പുഷ്പ രരാ്ജന OBC 42

KL08003003002095 ര്ജനി OBC 34

KL08003003002041 മമഴ്സി പീറര OBC 49

KL08003003002125 അ്ന്സ് െിന്റ OBC 40

KL08003003002034 ലസല മ്ജരായ് OBC 18

KL08003003002004 െിെിസിബി OBC 38

KL08003003002153 ലകരാചു മഗതസിയ OBC 43

KL08003003002026 ഷീെവിശ്വമ്പരന SC 45



KL08003003002021 അയ്ഷശശീഗ്ന SC 49

KL08003003002020 മഗ്സി മസവരര OBC 38

KL08003003002053 സുരഭ ഗപകരാശന SC 47

KL08003003002025 ഷീെവി്ജയന SC 30

KL08003003002019 മിനിസുഗബഹ്മണരന SC 35

KL08003003002028 പുഷ്പ മമരാഹനന SC 37

KL08003003002013 ്ജരാനസി ലബന്മറരാ OBC 30

KL08003003002001 സരളകരുണരാകരന SC 50

വിവിധഘടങ്ങളില്കുള ബേ്ചാഷ്യൽഓ്ിറ്ത് പരിബേ്ചാധനയിൽ

കസണതിയവസ്്കുതകള്ഡ്

സത്ചാഴില്ചാളികള്കുസട10അവക്ചാേങ്ങള്-അവക്ചാേഅധിഷ്ിതനിരതീക്ഷണങ്ങള്ഡ്

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള് ഉറപു

വരു്തെിയിട്ടുണ.് െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ വസ്ുതകള് െുവലെ

മെരകുന്നു.

1. സത്ചാഴിൽക്ചാര്ിന്ചായി അബപക്ഷിക്കുവ്ചാന്കും 15 ദിവേതിനകം

ലഭിക്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (സഷ്്യ്ലൂള് 2)

ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ ഏലതരാരരാളു്യം

ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ പതിച

ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ.്

അതിനുള്ള മെരാമട്ടരാഅവരസ്വന്യം ലെെവിെരാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

2. സത്ചാഴിൽആവേ്യസപ്പട്ചാന്കും 15

ദിവേങ്ങള്ക്കുളിൽലഭിക്കുവ്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം.

പരിമശരാധിച ഒരു െയെില് മപരാെു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം കരാണുവരാനസരാധിചില.

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടിട്ട് അതിനു നല്കിയ രസീമതരാ മറ് മരഖകമളരാ െയെുകളില്



കണിരുന്നില.

3.15ദിവേതിനകംസത്ചാഴിൽലഭിച്ചിസല്ലങിൽസത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മബവതനംലഭിക്കു

വ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം (സേക്ഷന്7 ,8 , 9 ).

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില് ആ്രല്തെ 15

്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെില് ഒന്നു്യം തുെരന്ന് 100 ്ിവസ്യം വലര മവതന്തെിന്ലറ

പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ.്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഇത് പുതിയ അറിവരായിരുന്നു. 15 ്ിവസ്തെിനക്യം കിട്ടരാതിരുന്ന

സരാഹെരര്യം ഉണരായിട്ടുലണന്ന് പരരാതി ഉണരായിരുന്നു.

4 .ഏസറട്കുബകണകപവരതികള്ആേ്ലൂകതണംസചയ്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപകരാര്യം

അവകരാശമുണ.് പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ള

അവസര്യം െഭികുന്നത.്

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള് അറിയികുകയുണരായി.

ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകള്

നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5.ത്ചാമേസലതിസ്റെ 5

കിബല്ചാമതീറരച്കുറളവിന്കുളിൽസത്ചാഴിൽലഭിക്കുവ്ചാന്കുംലഭിച്ചിസല്ലങിൽക്ലൂലിയ്കു

സട 10% അധികമ്ചായിലഭിക്കുവ്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (സഷ്്യ്ലൂള് - 2 ,പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത്

20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെലലതരാഴില് െഭികുന്നലതങില്

മവതന്തെിന്ലറ 10 %അധികകൂെി െഭികുവരാന ലതരാഴിെരാളിക്അവകരാശമുണ് .

ഈവരാരഡിലെസ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില് തലന്നയരാണ്

മ്ജരാെി ലെയുന്നത.്

6 .ക്കുടിസവളം ,തണൽ, കപ്ചാഥമികേ്കുകേ്ലൂഷകിറ്ത്,

സത്ചാഴില്ചാളികബള്ചാസട്ചാപ്പംഅഞിൽഅധികംക്കുടികള്കപവരതിസലത്ത്വനി

ട്കുസണങിൽഅവസരബന്ചാക്ചാന്ചായിആയ (കകഷ്ത്)

ത്കുടങ്ങിയകപവരതിസലേ്പൗകര്യങ്ങള്ത്ഡ്ക്കുളഅവക്ചാേം. (സഷ്്യ്ലൂള്2

,പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 23-28)

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



കിറ് ,5 വയസിെ് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ മസവന്യം എന്നിവ നിയമ്യം

അനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികമളരാട്്യംസരാരിചതിെ്നിന്നു്യം ഗപവര്തെി സെ്തെു കുെിലവള്ള്യം,തണെ്,

ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് എന്നിവ മതരാഴിെരാളികള് തലന്നയരാണ്

ഏരലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നുമനസിെരായി .െികിത്സ സഹരായങ്ങള് ,ബൂട്ട്, ഗൗസ് എന്നിവ

െഭികരാറിലലന്നു്യം അറിയരാന സരാധിചു. മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ മ്ജരാെികള് കൂെുതല്

ഉള്ളതിനരാെു്യം പണി ഉപകരണങ്ങള് അതരരാവശര്യം

ആയതിനരാെു്യംഇനിമുമന്നരാട്ട്പഞരായ്തെ്അനുവ്ികണലമന്ന്ആവശരലപട്ടു.

7. േരക്ചാര കപഖ്യ്ചാപിച്ചിട്കുള ക്ലൂലി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം.(സേക്ഷന് 3

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

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8. സത്ചാഴിൽ സചയ്ത്ഡ്ത്ത്ഡ്15 ദിവേതിനകംക്ലൂലി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യംെഭികണ്യംഎന്നരാണ് ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം

അനുശരാസികുന്നത് . ആക്് ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ് .

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില്നിന്നു്യം സമയ ബന്ധിതമരായി കൂെി െഭികുന്നില

എന്ന് അറിയുവരാന സരാധിചു. ലതരാഴില് പൂര്തെിയരായതിനു മശഷവു്യം മവതന്യം

െഭികുന്നതില് ഏലറ കരാെതരാമസ്യം ഉള്ളതരായി അറിയികുകയുണരായി.100 ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്ആരകു്യം തലന്നെഭിചിട്ടിലഎന്നപരരാതിയു്യം ഉണരായിരുന്നു..

9.15 ദിവേതിനകം ക്ലൂലി ലഭിച്ചിസല്ലങിൽ നഷ്ടപരിെ്ചാരം ലഭിക്കുവ്ചാന്കുള

അവക്ചാേം (സേക്ഷന്3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യംെഭിചിലലങില് മവതന്തെിലന

0 .05 ശതമരാന്യം നിരകില് അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ.്

10. പര്ചാതികള്ക്ത്േമയബനിതമ്ചായി പരിെ്ചാരം ലഭിക്കുവ്ചാന്കും

മെ്ചാത്ചാഗ്ചാനി ബദേതീയ കഗ്ചാമതീണസത്ചാഴില്കുറപ്പ്ത് പദ്ധതിയിൽ സചലവ്കുവര്കുന

ത്കുകയ്കുസടതൽേമയേ്ചാമ്ലൂെികപരിബേ്ചാധനനടത്കുവ്ചാന്കുള

അവക്ചാേം(സേഷന്19, &സേഷന്17( 2))

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയില് ലെെവ് വരുന്ന തുകയുലെതല്സമയ

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



19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം ഉണരാമവണതരാണ്

.ഏഴു്ിവസ്തെിനുള്ളിെ് പരരാതികരാരലന അതു അറിയികുകയു്യം

മവണ്യം.അതുമപരാലെ തലന്നതുെരചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം

അതിെ്പങരാളികള്ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ് .

 കപവരതി ഫയല്കുകള്കുസട പരിബേ്ചാധനവിവരങ്ങള്

3ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ നമര കപവരതിയ്കുസട ബപര്ത് കപവരതിയ്കുസടവരക്ത്

ബക്ചാ്്ത്

1

െരിയ്യം്തെുരുത് പള്ളിയുലെ

പെിഞ്ഞരാമറവശ്തെുള്ള മതരാെിന്ലറ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം.

1608003003/FP/306812

2 െെവൃകകതകളുലെ നഴ്റി

നിരമരാണ്യം.

1608003003/DP/151895

3 SC, IAY, BPL, വിധവഎന്നിവരുലെ

പറമ്പുകളില് ഭൂവികസന

ഗപവര്തെികള് 2ആ്യംഘട്ട്യം

1608003003/LD/325788

 കപവരതിഫയലിൽഉണ്ചാബകണ 22 ബരഖകള്

വരാരഷിക മരാസരസരകരൂെര ഗപകരാര്യംഎലരാ ഗപവര്തെിെയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം 22

മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ്.പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ

വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.



1.കവര ബപജ്ത്

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെുകളിെു്യം കവര മപ്ജ്

ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യംകവര മപ്ജില് പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങള്

,്ജില,ഗപവര്തെി നെപിെരാകിയ വിവരങ്ങള്,അെങല് തുക,ആലക െിെവ്,നെ്തെിയ

തിയതി,മുതെരായ വിവരങ്ങള് മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച് നരാെു െയെുകളിെു്യം വരാരഷികമരാസര സരകുെര ഗപകരാരമുള്ള

കവരമപ്ജ് ആയിരുന്നു. ഗപവര്തെിയുലെ മപര്,ലെരാമകഷന, ഇമ്ിലമന്റിങ് ഏ്ജനസി,

വരക് കരാറ്റി, ഗപവര്തെി തുെങ്ങിയതു്യം അവസരാനിചതുമരായ തീയതി, എസിമമറ്

തുക,യഥരാരത്ഥ തുക എന്നിവ മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു.ലഷല്െ്ഓെ്വരകില്

ഉള്ലപെു്തെിയ നമ്പര, വരക് മകരാഡ,്ജിമയരാ െരാ്് വിവരങ്ങള്എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില.

2.സചക്ത് ലിസ്ത്

വരക് െയെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യംഅവയുലെ മപ്ജ്

നമ്പറു്യം മരഖലപെി്തെിയ ലെക് െിസ് െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് കരാണരാന

സരാധിചു.എന്നരാല്ലെക്ിസില്മപജ്നമ്പരസൂെിപിചിരുന്നില. സരാമങതിക വി്്്ദ്ധരുലെ

ഒപ,് തീയതിഎന്നിവകരാണരാനസരാധിചില.

3.ആക്ഷന്പ്ചാന് ബക്ചാപ്പി

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 എന്ന് മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത് സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ആകന പരാന മകരാപി ഉണരായിരുന്നു. സരാമങതിക

വി്ഗ്ധരുലെ ഒപ് തീയതി എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില. കവരമപ്ജിെു്യം ആകനപരാനിെു്യം

ഒരു മപര് തലന്നയരാണ് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നത.്

4.എസിബമറ്ത് ബക്ചാപ്പി



ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന

സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിനലറ അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ

എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ

മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂരിറില് നിന്നുമുള്ള വിശ്മരായ എസിമമറ്

മകരാപി ഉണരായിരുന്നു. 2 െയല്െില്സരാമങതിക വി്ഗ്ധന്ലറ ഒപ്, സീല്, തീയതി

എന്നിവ കരാണരാന സരാധിചില.ഒരു െയല്െില് AE,ഓവര്സീര എന്നിവരുലെ ഒപ്

ഉണരായിരുന്നു.്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള എസിമമറ് മകരാപി ഉണരായിരുന്നില. 2

െയല്െില്മഗഡരായിങ് &ഡികസന എന്നിവ ഉണരായിരുന്നില. െീഡ് െിെ്റ്

സമററ്ലമനറ് ഉണരായിരുന്നു. സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡിന് ഉള്ള ലെെവ്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

5.േ്ചാബങതികഅന്കുമതി

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം

ഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര ,അസിസന്റ് എഞിനീയര എന്നിവര

ഉള്ലപെുന്ന ഒരുസരാമങതികകമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ് .

പരിമശരാധിച മൂന്ന്െയെുകളിെു്യം ്ജനകീയ ഭരാഷയില് ഉള്ള പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

എഴുതി തയരാറരാകിയ സരാമങതിക അനുമതിയരാണ് കരാണരാന സരാധിചത.്2

െയെുകളില് ലസകരൂരില്നിന്നു്യംഉള്ള ഗപിന്റഡ് മകരാപി കരാണരാന സരാധിചു.

സരാമങതികവി്്്ദ്ധന്ലറ ഒപ് ഉണരായിരുന്നു എന്നരാല് സീെു്യം തിയതിയു്യം കരാണരാന

സരാധിചില.അെങല്തുക മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

6.ഭരണ്ചാന്കുമതി

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ് പഞരായ്തെ്

ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില് ഒരു വര്ഷ്യം

നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നല്കുന്ന അ്യം്ീകരാരമരാണ്

ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം ലസകരൂര ഗപകരാരമുള്ളഭരണരാനുമതി മകരാപിയരാണ്

കരാണരാന സരാധിചത.്സരാമങതികവി്്്ദ്ധന്ലറ സീല്, തീയതി എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില. െയല്നമ്പറു്യംഎസിമമറ് തുകയു്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

7.േംബയ്ചാജിതപദ്ധതിവിവരങ്ങള്

പരിമശരാധിച 3 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില

8.സത്ചാഴിലിന്കുബവണിയ്കുളഅബപക്ഷ (്ിമ്ചാന്്്ത് ബഫ്ചാം)

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വരക്െയെിെു്യം സൂകിമകണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 3െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക കരാണരാന



സരാധിചില.

9.വരക്ത്അബല്ചാബകഷന്ബഫ്ചാ൦

പരിമശരാധിച 3െയെുകളിെു്യം ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക്

അമെരാമകഷന മെരാ൦ കരാണരാനസരാധിചു.

10.ഇ മസര ബറ്ചാള്

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്. ഇതില് മ്രാക്

ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

3െയെുകളിലെയു്യം മസര മറരാളുകള് പരിമശരാധിചു.എലരാ മസര മറരാളുകളിെു്യം ബി

ഡി ഓ യുലെ ഒപു്യം സീെു്യംപഞരായ്തെില്നിന്നുള്ള സീെു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു.എന്നരാല് ഒപ് ലവച തീയതി മരഖലപെു്തെിയതരായി

കരാണരാനസരാധിചില.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളിെു്യംമസരമറരാളില്എ്യം ബുക് നമ്പമറരാ എ്യം ബുക് മപ്ജ്

നമ്പമറരാ ഉണരായിരുന്നില.

മൂന്ന് കെെുകളിെു്യം മസര മറരാളില് ലവട്ടി്തെിരു്തെെുകള് കണു.അറന്റനസില്

ആണ് തിരു്തെെുകള് കരാണരാന സരാധിചത്.ആ്ര കെെിലെ മസര മറരാള് നമ്പര 4604

ആണ് 3 തിരു്തെല് കണത്.രണരാമല്തെ കെെില് മസര മറരാള് നമ്പര 1084െില് 3

ലവട്ടി്തെിരു്തെല് തുെരന്ന് ലവജിസില് തുക വരതരരാസ്യം വന്നിട്ടുണ്.മൂന്നരാമല്തെ

കെെില് മസര മറരാള് 6100, 6343 എന്നിവയില് ലവട്ടി്തെിരു്തെെുകള്കലണ്തെി.

11.സമഷരസമന്റ്ത്ബ്കുക്ത്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള് മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള

അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷരലമനറ് ബുക് . ഇതില് ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു

ലതരാട്ടു മുനപുള്ളഅളവു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 3 െയെുകളില് ലമഷരലമനറ് ബുക്ഉണരായിരുന്നു.എ്യം

ബുകില്വരക്മകരാമഗഡഖലപെു്തെിയിരുന്നില.

ഗപീലമസുരലമന്റ്ഡീകറല്സു്യംഉണരായിരുന്നില.

െരിയ്യംതുരുത് പള്ളിയുലെ പെിഞ്ഞരാമറവശ്തെുള്ള മതരാെിലന അളവുകള് ആണ്

എെുകരാന പറിയത്. അതില് നിന്നു്യം മതരാെിന്ലറ ഗപവൃ്തെി നെന്ന സെല്തെ ആലക

നീള്യം 113.7 * 2 = 227.4 m ആണ് െഭിചത് .എ്യം ബുകില് അത് 590 *2 = 1180 m ആയരാണ്

കണത.് എസിമമറില് അളവുകള് അമതമപരാലെ തലന്ന എ്യം ബുകില്

എഴുതിയതരായരാണ്മനസിെരാവുന്നത.്ഗപവൃ്തെി സെല്തെഅളവുകളു്യംഎ്യം

ബുകിലെഅളവുകള് തമില് വരതരരാസ്യം ഉണ് .എന്നരാല് ലമരാ്തെ്യം കണകില്

കൂെുതല് ഗപവൃ്തെിആണ് കരാണരാനസരാധികുന്നത.്



12.സമറതീരിയൽ -ക്ത്വ്ചാബറഷന്്തീസറയിൽേ്ത്.

പരിമശരാധിച ഗപവര്തെികളില് ഇത്ബരാധക്യംആയിരുന്നില.

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.

പരിമശരാധിച ആ്ര െയെില്

മസരമറരാളിന്ആനുപരാതികമരായിട്ടുള്ളലവജിസ്ഉണരായിരുന്നു.രണരാമല്തെ കെെില്

മസര മറരാളില് തിരു്തെെുകള് ഉള്ള 2 മപരുലെ ലവ്ജ് െിസില് ഓമരരാ ്ിവസല്തെ

മവതന്യം മസര മറരാളില് ഉള്ളതിമനകരാള് കുറവരായി കരാണരാന സരാധിചു. അതിനരാല്

ആലക മവതന്യം ലവ്ജ് െിസില് 271 * 2 = 542 രൂപ വതരരാസ്യം വന്നു.

മൂന്നരാമല്തെ കെെില് 28/3/2019 മുതല് 30/3/2019 വലരയുള്ള മസര മറരാളിന്ലറ ലവ്ജ്

െിസ് ഉണരായിരുന്നില.

14.ഫണ്ത് കട്ചാന്സ്ഫരഓര്ര

ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള മരഖയരാണ് െണ്

ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര.ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവന തുകയു്യം ആരക് എമപരാള്

നല്കി എന്നതിന്ലറ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെുന്ന െണ് ഗെരാനസ്ഫര എലരാ

െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

പരിമശരാധിച രണുെയെില് െണ് ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര കരാണരാന

കഴിഞ്ഞു.മൂന്നരാമല്തെെയെില്എെ.് െി. ഓ ഉണരായിരുന്നില.

15.സമറതീരിയൽവ്പൗച്ചരബിൽ

പരിമശരാധിച രണു ഗപവര്തെികളില് ഇത് ബരാധകമലരായിരുന്നു.എന്നരാല് െെവൃക

കതകളുലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം എന്ന ഗപവര്തെിയില് ബിലുകള് ഒന്നു്യം കരാണരാന

സരാധിചില.

16.ബറ്ചായൽറി നല്ിയതിന്കുളസറേതീതിസ്റെ ബക്ചാപ്പി

പരിമശരാധിച 3െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.

17.ബഫ്ചാബട്ചാകഗ്ചാഫ്ത് -3ഘടം

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ,്ഗപവര്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില്

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

പരിമശരാധിചെയെുകളിലെലരാ്യംതലന്ന 3ഘട്ടമെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചു.



18.കപവരതിപ്ലൂരതതീകരണേ്ചാക്ഷ്യപകതം

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചു

കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന ഉപകരികുന്ന ഒരു

മരഖയരാണ് ക്യംപീഷനസരട്ടിെികറ്അഥവരാ പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം

ഒന്ചാമസതയ്കും മ്ലൂന്ചാമസതയ്കും ഫയലിൽ കപവരതി പ്ലൂരതതീകരണ

േ്ചാക്ഷ്യപകതം ഉണ്ചായിര്കുന്കു.

എന്ചാൽമ്കുഴ്കുവന്ചായിപ്ലൂരിപ്പിച്ചിട്കുണ്ചായിര്കുനില്ല.ബനസപ്പട ഉദ്യഗസന്സറ

ഒപ്പ്കും േതീല്കും ഉണ്ചായിര്കുനില്ല. രണ്ചാമസത ഫയലിൽ കപവൃതി

പ്ലൂരതതീകരണേ്ചാക്ഷ്യപകതംക്ചാണ്ചാന്േ്ചാധിച്ചില്ല.

19.മസര ബറ്ചാള് മ്ലൂബവസമന്ത്റ്ത് സിപ്ത്

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെലരാ്യംമസര മറരാള് മൂമവലമന് സിപ് ഉണരായിരുന്നു.

20.ജിബയ്ചാ റ്ചാഗ്ത്്്ത് ബഫ്ചാബട്ചാ

ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്.

എന്നരാല്പരിമശരാധിച 3െയെിെു്യം ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാനസരാധിചില.

21.ബേ്ചാഷ്യൽഓ്ിറ്ത് റിബപ്പ്ചാരടിസ്റെ ബക്ചാപ്പി

പരിമശരാധിച3 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാന

സരാധിചില.

22.സേറ്ത്്യറി

പരിമശരാധിച3 െയെുകളിെു്യംകസറ്ഡയറികരാണരാനസരാധിചു.

ലഗപരാ്ജക്റ്മീറി്യം്്വിവരങ്ങള്മരഖലപെു്തെിലതരാഴിെരാളികള്ഒപുവചിരുന്നുലതരാഴില്

കരാരഡ് നമ്പര പൂര്ണമരായിരുന്നില.മിനുറ്സ്

മരഘലപെു്തെിയിരുന്നില.ലതരാഴിെരാളികളുലെസരാകരപഗത്യംഉണരായിരുന്നു.

െികിത്സസഹരായവിവരങ്ങള്, ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെവരാെക,വി്ജിെനസ് ആനഡ്

മമരാണിററിങ് വിവരങ്ങള്എന്നിവമരഖലപെു്തെിയിരുന്നില.

കപവരതികള്കുസടഫതീൽ ്്ത് പരിബേ്ചാധനയിസല



കസണതല്കുകള്

 േിറിേൺഇന്ഫരബമഷന്ബബ്ചാര ്്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുധരാരരത ഉറപ് വരു്തെുന്നതിനുള്ള ഒരു

ഉപരാധിയരാണ് സിഐ ബി .പരാരഗ്െ് 25 (എ), schedule 1 അനുസരിച ഒരു ഗപവര്തെിയുലെ

അെിസരാന വിവരങ്ങള് സരാധരാരണ ്ജനങ്ങള്കു്യം,്ുണമഭരാകരാകള്കു്യം

മനസിെരാകുന്ന രീതീയില് ഗപ്ര്ശിപിമകണത്അനിവരാരരമരാണ്.

ഈ മബരാരഡ് സരാപിമകണത് ഗപവര്തെിയുലെ ആര്യംഭ ഘട്ട്തെിെരാണ്

.വരകി്ത ഗപവര്തെികള്ക് 3000 രൂപയു്യം,ലപരാതുഗപവര്തെികള്ക് 5000 രൂപയുമരാണ്

പരമരാവധി നിരമരാണെിെവ് എന്നരാണ് നിയമ്യം നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നത്.

സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വരക് െയെില് ഉള്ലപെു്തെണ്യം എന്ന്

നിരബന്ധമരാണ്.

ആലകയുള്ള ഗപവര്തെികളില് ഒന്നിനു്യം സിഐബികരാണരാനസരാധിചില.

1. വ്ചാര ്്ത് 2സല ചരിയംത്കുര്കുത്ത് പളിയ്കുസട പടിഞ്ചാബറ

വേത്കുള ബത്ചാടിസ്റെ പ്കുനര്കുദ്ധ്ചാരണം. (1608003003/FP/306812)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :28/12/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 24/01/2019

എസിമമറ് തുക : 60000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 56910/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് :

കസണതല്കുകള്കുംനിരതീക്ഷണങ്ങള്കും

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 708.0000െതുരഗശ മീററില് കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല്

ഗപവര്തെി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.എര്തെ് വരക് 522 കരുബിക് മീററില്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 ലമസുരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം 708.00െതുരഗശ മീറര അളവിെ് കരാെ്



ലവട്ടില്തെളികെു്യം522കരുബിക്മീററില്എര്തെ്വരമഗകഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 എന്നരാല് ഗപവര്തെി െീല്ഡ്പരിമശരാധനയില്കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് 1705.5

െതുരഗശ മീറരആയിരുന്നു

 െീല്ഡില് നിന്നു്യം െഭിച വിവരങ്ങളുലെ അെിസരാന്തെില് 997.5 െതുരഗശ

മീറരഅധിക്യം കരാെുലവട്ടില്തെളിച്തെരായകലണ്തെരാനസരാധിചു.

 എ്യം ബുകിലെ അളവുകള്എസിമമറില് നിന്നു്യം പകര്തെിയതരായരാണ് കരാണരാന

സരാധിചത.് െീല്ഡ് അളന്നമപരാള് മതരാെിലന യഥരാരത്ഥ അളവുകള് എ്യം

ബുകില്നിന്നു്യം ലവതരസ്്യംആയിരുന്നു.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന കഴിലഞ്ഞങിെു്യംഅത്പഴയ

ഏമതരാഗപവൃ്തെിയുമെതരായിരുന്നു. ഈഗപവര്തെിയുലെസിറിസൺ

ഇനെരമമഷന മബരാരഡസ്രാപിചതരായി കരാണുവരാനസരാധിചില .

2.വ്ചാര ്്ത് 2സല ഫലവൃക്ഷ സതകള്കുസട നഴ്സറി നിരമ്ചാണം

(1608003003/DP/151895)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :15/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം :14/12/2018

എസിമമറ് തുക : 2,00,000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 1,82,925/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് :

കസണതല്കുകള്,നിരതീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് ആയി 3360 െതുരഗശമീററു്യം

ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 3360 െതുരഗശമീററുമരാണ്.

 ലമസുരലമന്റ് ബുക് ഗപകരാര്യം കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല് ഉപരിതെ ഗഡസിങ്

തുെങ്ങിയവഎസിമമറ് ഗപകരാരമുള്ളഅളവുകള്തലന്ന.

 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് നഴ്റി നിരമരാണ്തെിലന അളലവെുകരാന

സരാധിചില.

 നഴ്റി നിരമരാണ്തെില് ഏകമ്ശ്യം 2000 കതകള് ലവചതരായു്യം അവലയലരാ്യം



വരകികള്കു്യം മറരാഡരികിെു്യം നട്ടതരായു്യംഅറിയരാനസരാധിചു.

 നഴ്റി നിരമരാണ്തെിന് ആവശരമരായ സരാധനങ്ങള് വള്യം മണ്ണ്മുതെരായവ

ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന കയില് നിന്നു്യം തുക പിരിവിട്ട് വരാങ്ങിയതരായി

അറിയരാനസരാധിചു.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് പഴയ ഗപവൃ്തെിയുമെത്ആയിരുന്നു.

3. വ്ചാര ്്ത് 2സല SC,IAY,BPL,വിധവ എനിവര്കുസട പറമ്കുകളിസല

ഭ്ലൂവികേന കപവരതികള് 2ആംഘടം (1608003003/LD/325788)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :15/02/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 30/03/2019

എസിമമറ് തുക : 2,00,000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 1,98,339/-

കസണതല്കുകള്,നിരതീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 20,920 െതുരഗശ മീററു്യം ബണിങ്

546.825കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 ലമസുരലമന്റ് ബുക് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 20,920 െതുരഗശ മീററു്യം

ബണിങ് 546.825കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 എസിമമറിലെ അലത അളവുകള്തലന്ന ആണ് എ്യം ബുകില് കരാണുവരാന

സരാധികുന്നത്

 ഗപവര്തെി ഭൂവികസന്യംആയതിനരാല്അളവുകള്എെുകുവരാനസരാധിചില.

 ഗപവൃ്തെി നെന്ന സെങ്ങളുലെ മരഖകള് ഒന്നു്യം െയെില് കരാണുവരാന

സരാധിചില. മരഖ ആയി പറമ്പുകളുലെ കരമെച ലറസിപ്റ് നല്കിയിട്ടുണ്

എന്നരാണ് മമറ്ല് നിന്നു്യം അറിയരാന സരാധിചത.് മമറ്കരാണിചു തന്ന സെങ്ങള്



സ്രശിചു.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് പഴയ ഗപവൃ്തെിയുമെത്ആയിരുന്നു.

രജിസറ്കുകള്കുസടപരിബേ്ചാധന

പഞരായ്തെുകള് സൂകിമകണ 7 ലര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന വിവരങ്ങള്

െുവലെ മെരകുന്നു

1. സത്ചാഴിൽക്ചാര ്്ത് വിതരണരജിസര

 204 മപ്ജുകള് ഉള്ള ര്ജിസര വളലര നന്നരായി തലന്നസൂകിചിട്ടുണ്

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്

സൂകിചിട്ടുണ്.

 അമപക നല്കിയവരുലെ മപര്,അമപക നല്കിയ തീയതി, കരാരഡ് നല്കിയ

തീയതിഎന്നിവ മലറരാരു ലര്ജിസറില്കരാണരാനസരാധിചു.

2. അബല്ചാബകഷന് ഓഫ്ത് വരക്ത്, ബപയ്ത്ഡ്സമ്റെ്ത് ഓഫ്ത് ബവജേ്ത് ആന് ്്ത്

്ിമ്ചാന് ്്ത് ബഫ്ചാരവരക്ത്

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച

മവ്ന്തെിന്ലറ വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്എന്നിവയുലെ വിവരങ്ങള്ആണ്ഈ ലര്ജിസറില്സൂകിമകണത്.

 മവതന്യം നല്കിയ വിവരങ്ങള് ഗപിന് എെു്തെ് സൂകിെിട്ടുണരായിരുന്നു.മസര

മറരാള് നമ്പര,അത് പകരമുള്ള വരക,്തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങള് ഉള്ലപെുന്ന

മസര മറരാള് ര്ജിസറു്യം കരാണരാനസരാധിചു.

 ഡിമരാനഡ് വിവരങ്ങള് വരക് അമെരാമകഷന വിവരങ്ങള് എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില.

3. വരക്ത് രജിസര

 2018-19 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

 വരാരഡ് തിരിച് ഗപവര്തെികള് മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില.

 വരാരഡ് 2ലെ െെവൃകകതകളുലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യംSC, IAY, BPL, വിധവ



എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില് ഭൂവികസന ഗപവര്തെികള് 2 ആ്യം ഘട്ട്യംഎന്നീ

ഗപവര്തെികള് ര്ജിസറില്കരാണരാനസരാധിചു.

4. സമറതീരിയൽരജിസര

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ് ഈ

ലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത്.

 എലരാ വരാരഡില്നിന്നുമുള്ള ഗപവര്തെികള് ഗപിന്റ് എെു്തെ്സൂകിചിട്ടുണ്

 2ആ്യം വരാരഡില് നിന്ന് വരാരഡ് 2ലെ െെവൃകകതകളുലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം,

വരാരഡ് 2 ലെ SC, IAY, BPL, വിധവകള് എന്നിവരുലെ വീെുകളില് ഭൂവികസന

ഗപവര്തെികള്എന്നീ ഗപവര്തെികളുലെ മപരുകള്കരാണരാനസരാധിചു.

5. പര്ചാതി രജിസര

 ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ

ലര്ജിസറരാണ് പരരാതി ര്ജിസര. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികള്

തീരപരാകിയ മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ്

 പരരാതി ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചു.

6. കഗ്ചാമേഭ രജിസര

 ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര പഞരായ്തെില്

സൂകിമകണതരാണ്.

 200 മപ്ജുള്ള ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര കരാണരാന സരാധിചു 2011 മുതെുള്ള മിനിറ്സ്

കരാണരാനസരാധിചു.

 2018-19,2019 -20സരാമ്പ്തെിക വരഷമ്തെകുള്ള മെബര ബ്ജറ,് 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. ഫിക്സ ്്ത്അേറ്ത് രജിസര

 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 ഒപുണ,്എന്നരാല് തീയതിയു്യം

സീെു്യം ഉണരായിരുന്നില.

സപ്ചാത്കുനിരതീക്ഷണങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് കൃതരസമയ്തെ് െഭികുന്നുണ്.കൂെി

െഭികുന്നത് കവകുന്നതിലന കുറിെ് ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലപരാതുവരായ പരരാതി

ഉണരായിരുന്നു.എന്നരാല് ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് കിട്ടുന്നുണ് എന്നരാണ് അറിയരാന

സരാധിചത്.

 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.

 എസിമമറ് അളവികളു്യം ലമസുരലമന്റ് ബുകിലെ അളവുകളു്യം ഒന്നു്യം തലന്ന

ആയിരുന്നു.െീല്ഡിലെ അളവുകള് ലമസുരലമന്റ് ബുകിലെ അളവുകളു്യം

തമില് ഒരുപരാെ് വതരരാസ്യം കരാണരാനസരാധിചു.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഒന്നു്യം തലന്നസരാപിചതരായി കണില.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി ഗപവര്തെികുന്നുണ്.

അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ് സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം

െഭികുന്നുണ്എന്നത് കൂെിഅധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറച് വിവരങ്ങള് കരാണുവരാന



സരാധിചില.ഭൂവികസന്യം പറമ്പുകളുലെമരഖ, ഡിമരാനഡ് മെരാ്യം, ലമറീരിയല്

ബില് എന്നിവലയരാന്നു്യം സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില.പെമരഖകളു്യം

പൂര്ണമരായിരുന്നില.

 ലതരാഴിെരാളികള്ലകക്ചെമയണഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത

ഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസര സൂകികണ്യം.ലതരാഴിെരാളികള് പരരാതി നല്കരാന

മെികുന്നതരായി അറിയരാന സരാധിചു.പരരാതികള് ആരകു്യം എതിരലലന്നു്യം

കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

നിരബ്ദേേങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് കൂെി 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് െഭികുവരാന അധികൃതര

നെപെിഎെുകണ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ആവശരമരായ ആയുധങ്ങള് െഭരമരാകുവരാനഅധികൃതര

നെപെിസ്വീകരികുലമന്നു്യംകരുതുന്നു.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

 ലമറീരിയല് വരാങ്ങിയത് ലതരാഴിെരാളികള് കയില് നിന്നു്യം

എെു്തെരാണ.്ലതരാഴിെരാളികള്ലക്മറീരിയല് ബിലിന്ലറ തുക െഭികുന്നത്

അധികരാരികള്തീരുമരാന്യംഎെുകണ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് സുരകരാ സരാമലഗ്്ികള്ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിരമ്ദേശികുന്നു.കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള് ആയതിനരാെു്യം

ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെുബൂട്ു്യംകകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികണ്യം.

 ഇ മിസര മറരാള്,ലമസുരലമന്റ് ബുക് എന്നിവയില് ഒപ് ലവയ്കുമമ്പരാള്

നിരവഹണ ഉ്ര്സര തീയതി കൂെി മരഖലപെുമ്തെണതരാണ് .ഇ-മസര

മറരാളില്തിരു്തെെുകള് പരമരാവധി ഒഴിവരാകണ്യം.

 കസറ് ഡയറി ഗപവര്തെി െയെില് സൂകിമകണ ഏറവു്യം ഗപധരാനലപട്ട ഒരു

മരഖയരാണ്.ബന്ധലപട്ട മമറ്മരാര കസറ് ഡയറികള് കൃതരമരായി പൂരിപിച

സൂകിമകണതരാണ്.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് എലരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം തലന്ന



സരാപികുവരാന ഗശദ്ധിമകണതരാണ്.കൂെരാലത അതിലെ വിവരങ്ങള് എലരാ്യം

തലന്നപൂരണമരാമകണതുമരാണ്.

 ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് മിനിട്ട്സ് എഴുതുവരാന മമറ് ഗശദ്ധപുെര്തെന്യം.

 ലതരാഴില്കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

കടമക്കുടി പഞ്ചായതിസലവ്ചാര ്്ത് 2 സല ബേ്ചാഷ്യൽഓ്ിറ്ത്

കഗ്ചാമേഭ മിന്കുട്സ്ത്

ഇെപള്ളിമ്രാക് കെമകുെി പഞരായ്തെിലെവരാരഡ് 2 ലെ മസരാഷരല്

ഓഡിറ് ഗ്രാമ സഭ 2019 നവ്യംബര് 21 ആ്യം തിയതി വരരാഴരാഴക്ചെ െരിയ്യംതുരുത്

വരായനശരാെയില്ലവച് നെന്നു.ഈശ്വര ഗപരാരത്ഥനമയരാലെ ആര്യംഭിചു.അതിനു

മശഷ്യം വി ആര പി അനൂപ് വിഷയരാവതരാര്യം നെ്തെി മശഷ്യം

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഇെയില് നിന്നു്യം ഗശീ സരള കരുണരാകരലന അധരകയരായി

തിരലഞ്ഞെു്തെു.വി ആര പി ശമല് രരാ്ജ് ഭരണ ഘെന ഗപതിജ പറഞ്ഞു

ലകരാെു്തെു.

സ്വരാ്ത പറയുവരാനരായി വി ആര പി രരാഹുെിലന കണിചു.അതിനു

മശഷ്യം അധരക ഗപസ്യം്്യം ആയിരുന്നു.മസരാഷരല് ഓഡിറിലന കുറിചു്യം

െീല്ഡ് പരിമശരാധനയ്കു വന്നമപരാള് ഉള്ള അനുഭവങ്ങളു്യം അധരക

പങുലവചു.മശഷ്യം ലമമ്പര െീെ മറരാസ് ആശ്യംസ ഗപസ്യം്്യം

നെ്തെി.ലതരാഴിെുറപു്യം അതിലന പുതിയ സരാധരതകലള കുറിചു്യം ലമമ്പര

സ്യംസരാരിചു.

വി ആര പി രരാഹുല് റിമപരാരട്ട് അവതരണ്യം നെ്തെി.ഗപവൃ്തെി െയെില്

സൂകിമകണ 22 മരഖകലള കുറിച പറഞ്ഞു ലകരാണ് ആര്യംഭിചു.പരിമശരാധിച

3 ഗപവര്തെികളില് കരാണരാന സരാധിച മരഖകളു്യം കരാണരാന സരാധികരാതിരുന്ന

ഗപധരാനമരായ 4 മരഖകലള കുറിചു്യം ഗപമതരക്യംസ്യംസരാരിചു.

വരാരഷിക മരാസര സരകുെര ഗപകരാരമുള്ള കവര മപ്ജ്,ലെക്

െിസ്,ആകന പരാന മകരാപി,എസ്റിമമറ് മകരാപി,സരാമങതിക

അനുമതി,ഭരണരാനുമതി,എ്യം ബുക്,ലവ്ജ് െിസ്, എെ് െി ഓ, മൂന്ന് ഘട്ട

മെരാമട്ടരാഗ്രാെ് ഗപവൃ്തെി പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം എന്നിവ

ഉണരായിരുന്ന്.എന്നരാല് ്ജനകീയ എസിമമറു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാമിന്ലറ അഭരാവവു്യം

ഗപമതരക്യം െൂണികരാട്ടി. ഇ മസര മറരാള് തിരു്തെെുകള്



ഉണരായിരുന്നു.അതിനരാല് ലവ്ജ് െിസില് വരതരരാസ്യം വന്നു. മസര മറരാളില്

തിരു്തെെുകള് ലകരാണ് ഉണരാവുന്ന ഗപശ്നങ്ങലള കുറിച് ലതരാഴിെരാളികലള

മബരാധവരാന്മരാരരാകി.എ്യം ബുകില് പരിമശരാധിചമപരാള് എസിമമറില്

അളവുകള് പകര്തെിയതരാണ് കരാണരാന സരാധിചു.അതില് െരിയ്യം തുരുത്

മതരാെിലന അളവുകള് അളന്നമപരാള് നീള്യം 227.4 മീറര ആണ് െഭിചത് എന്നരാല്

എ്യം ബുകില് അത് 1180 മീറര ആണ് കണത്.അത് ഉമ്രരാ്സലര ഗപമതരക്യം

പറഞ്ഞു മനസിെരാകി.നഴ്റി നിരമരാണ്തെില് ലതരാഴിെരാളികളുലെ ലമറീരിയല്

ബിെ് പരി്ണിചില എന്ന പരരാതി ഉയരന്നു.ഡി ഇ ഓ കഷനി അതിനു മറുപെി

നല്കി.പഴയ ബിലുകള് പരി്ണികരാന സരാധികുലലന്നു്യം പുതിയ

ഗപവൃ്തെികളുലെ ബിലുകള് പഞരായ്തെ് ഗപമതരക്യം നെപെി എെുകു്യം എന്ന്

അറിയിചു..

ഗപവര്തെിയുലെ െീല്ഡ് പരിമശരാധന റിമപരാരട്ടില് സിറിസൺ

ഇനെരമമഷന മബരാര്ഡിലന കുറിച ഗപമതരക്യം െരച നെന്നു.പെ സെ്തെു്യം

കൃതരമരായ മബരാരഡ് ഇലരാ്തെ വിവര്യം ധരിപിചു.പുതിയ മബരാരഡ് നിരമികുന്ന

കരരാറില് ഉള്ള ഗപശ്നങ്ങള് ആണ് കരാരണ്യം എന്ന് ഓവരസീര

അറിയിചു.ഭൂവികസന ഗപവൃ്തെികളുലെ മരഖകള് ഇലരാ്തെതിനരാല് കൃതരമരായ

ഭൂമി കരാണരാന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് റിമപരാരട്ടില് പറഞ്ഞു.പഴയ മരഖകളുലെ

അഭരാവല്തെകുറിചഓവരസീര മറുപെി പറഞ്ഞു.

ലതരാഴിെരാളികളുലെ 10 അവകരാശങ്ങലള കുറിച വി ആര പി അനൂപ്

അവലര മബരാധവരാന്മരാരരാകി. കൂെരാലത െരചയു്യം നെന്നു.

 ലതരാഴില് കരാരഡിനരായി അമപകികരാനുള്ള അവകരാശവു്യം അത് 15

്ിവസ്തെിനക്യം കിട്ടരാനുള്ള അവകരാശല്തെ കുറിച

പറഞ്ഞമപരാള്.കുറച മപരക് കരാരഡ് കിട്ടരാ്തെ സരാഹെരര്യം വന്നു എന്ന്

അറിഞ്ഞു. അവര പഞരായ്തെില് സിര തരാമസകരാരലരാ്തെ ആണ്

കരാരണ്യംഎന്ന്ഓവരസീര മറുപെി നല്കി.

 ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ലതരാഴില് അവകരാശലപെരാറുലണന്നു്യം

എന്നരാല്അത് വരാകരാല്ആണ് നല്കരാലരന്നു്യംഅറിഞ്ഞു.

 15 ഉ്യം 20 ഉ്യം ്ിവസ്യം എെു്തെരാണ് ലതരാഴില് െഭികുന്നത് എന്ന പരരാതി

വന്നു.എന്നരാല് ഈ വരാരഡില് ലതരാഴില് ഇലരാ്തെമപരാ മറു വരാരഡുകളില്

മപരാകരാ്യം എന്ന് പറഞ്ഞമപരാള് ലതരാഴിെരാളികള് അത് നിരസികുക ആൺ

ലെയ്ത്.

 ലതരാഴിെിലരായ്മ മവ്നല്തെ കുറിച പുതിയ അറിവരായിരുന്നു.രസീത്



കകപറരാറിലലന്നു്യം ഇനിഅത്കകപറു്യംഎന്നു്യംഅറിയിചു.

 വരാരഡില് കൂെുതെു്യം കൃഷി സെമരാലണന്നു്യം അത് ലതരാഴില്

ഉള്ലപെുന്നിലലന്ന പരരാതി ഉണരായി.എന്നരാല് കൃഷി ഓെീസര സരാകര

പഗത്യം നല്കുന്നില അതിനരാല് പഞരായ്തെിന് ഒന്നു്യം ലെയരാന

സരാധികുന്നിലഎന്നമറുപെി നല്കി.

 എലരാവരു്യം 5 കി മി പരിധിയില്തലന്ന ലതരാഴില് െഭികരാറുണ്.

 കുെി ലവള്ള്യം ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന ആമണ സ്യംഘെിപികുന്നത്

എന്നരാല് തണല് ഉള്ള ഒന്നു്യം െഭിചില എന്ന് പരരാതി വന്നു. ഒപ്യം ബൂട്ട്

ഗൗസ് കയുറ തുെങ്ങിയ ആവശരങ്ങളു്യം അറിയിചു.തണെിനുള്ള ഷീറ്

െഭരമരാകരാന പഞരായ്തെ് തീരുമരാന്യം ആയിട്ടുലണന്നു്യം ഉെന െഭരമരാകരാ്യം

എന്നു്യം ഓവരസീര മറുപെി നല്കി. ബൂട്ട് ഗൗസ് കയുറ എന്നിവ

പഞരായ്തെില് െഭരമരാലണന്നു്യം അവിലെ വന്നരാല് ആവശര്തെിന് തരരാ്യം

എന്നു്യം മറുപെി നല്കി.

 ലവയില് ഉള്ള ്ിവസങ്ങളില് സമയഗകമ്യം വരതരസ് ലപെു്തെരാന

സരാധികുമമരാ എന്ന മെരാ്ര്യം ഉയരന്നു.എന്നരാല് രരാവിലെ 7 മരാണി മുതല്

ഉചലക 1 മരാണി വലര ഗകമ ലപെു്തെരാ്യംഎന്ന് മറുപെി െഭിചു.

 സരകരാര ഗപഖരരാപിത കൂെി െഭികുന്നുലണന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

അഭിഗപരായലപട്ടു.

 സമയ ബന്ധിതമരായി കൂെി െഭികുന്നില എന്ന പരരാതി

ഉയരന്നു.പഞരായ്തെ്സമയത് തലന്ന നെപെി ഗകമങ്ങള് ലെയുന്നുലണന്നു്യം

െണ് വരരാനുള്ള കരാെതരാമസ്യം ആണ് കരാരണ്യം എന്നു്യം ഡി ഇ ഓ മറുപെി

നല്കി.

 പരരാതികള് പെതു്യം വരാകരാല് ആമണ പറയുന്നത് എന്നു്യം എഴുതി

നല്കരാറില എന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.എന്നരാല് ഇനി മുതല്

എഴുതി നല്കരാ്യംഎന്നു്യം രസീത്കകപറരാ്യംഎന്നു്യംഅഭിഗപരായലപട്ടു.

 ഗപളയ സമയത് ലതരാഴില് കുറഞ്ഞു മപരായി എന്ന് പരരാതി

പറഞ്ഞു.എന്നരാല് ഗപളയമ്തെരാെ് അണുബരാധിച പുതിയ ലതരാഴിെുകള്

കലണ്തെരാന കുറച കരാെ തരാമസ്യം വലന്നന്നു്യം അതിനരാല് ആണ്

ലതരാഴില് െഭികരാനകവകിയലതന്നു്യംഓവരസീര മറുപെി നല്കി.

സപ്ചാത്കുനിരതീക്ഷണങ്ങള്

 ലതരാഴില് കൂെുതല് കലണ്തെരാന ലതരാഴിെരാളികലള



മഗപരിപികുന്നതിമനരാലെരാപ്യം തലന്ന അവിലെ െഭരമരായ ലതരാഴില്

അനുവ്ിചു നല്കുവരാന നെപെി എെുകണ്യം.കൃഷി സമ്പരാ്ന്യം ആയ

ലതരാഴില് െഭരമരാകുന്നിലഎന്നലപരാതു പരരാതി പറയുന്നുണ്.

 കരാെരാവസ അനുസൃതമരായി ലതരാഴില് സമയ്യം ഗകമീകരികുവരാന

നെപെിഎെുകണ്യം.

 ഗപവര്തെിയില് ലമറീരിയല് തുക എങ്ങിലന െഭികു്യം എന്നതിലന

കുറിചകൃതരമരായ ധരാരണ ലതരാഴിെരാളികള്കു ലകരാെുകണ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് ആരു്യം തലന്ന പരരാതികള് എഴുതി നല്കരാറില. എഴുതി

നല്കിഅതിന്ലറ രസീത്കകപറണ്യംഎന്നഅറിവ് കുറവരാണ്.

 യരാഗത സൗകരര്യം ഇലരാ്തെതിനരാല് മറു വരാരഡുകളിലെ ലതരാഴില്

ലെയുവരാന ലതരാഴിെരാളികള്കുബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ്സപതിചതരായി കരാണുന്നില.

നിരബ്ദേേങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്കു െികിത്സ ലെെവ് യരാഗതകൂെി എന്നിവ െഭികുവരാന

നെപെിഎെുകണ്യം.

 ലമറീരിയല് തുക ലതരാഴിെരാളികള് ലെെവരാകരാലത അത് പദ്ധതി

ഗപകരാര്യംഅനുവ്ിചു നല്കുവരാന ഉമ്രരാ്സര മുനകകഎെുകണ്യം.

 ്ജനകീയ ഭരാഷയില് ഉള്ളഎസ്റിമമറ് ലതരാഴിെരാളികള്കു നല്കണ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ആവശരലപെുന്ന ലതരാഴില് െഭികുവരാനുള്ള നെപെി

എെുകണ്യം.

 ലതരാഴില്സെങ്ങളില്അെിസരാനസൗകരരങ്ങള് ഉറപു വരു്തെണ്യം

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കൃതരമരായിസരാപികണ്യം.



മസരാഷരല്ഓഡിറ് പലങെു്തെവര:

1. രരാഹുല്ഷരാ ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്, എറണരാകുള്യം

2. അനൂപ്.െി .ബരാബു ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

3. ഷമല് രരാ്ജ്,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

ഡ്നനി

ഡ്ഇടപ്പളിഡ് ബ്്ചാകിസല കടമക്കുടി ഡ് പഞ്ചായതിസലവ്ചാര്്ത് രണിസല സല

2018-19േ്ചാമതികവരഷസതബേ്ചാഷ്യൽഓ്ിറ്ത് കപകകിയ

േമയബനിതമ്ചായി തതീരക്ചാന് ബേ്ചാഷ്യൽഓ്ിറ്ത് ടതീമിസനേെ്ചായിച്ച

ബെ്കുമ്ചാനസപ്പടഡ് കടമക്കുടി പഞ്ചായത്ത്ഡ്കപേി്്റെ്ത്, സേകകടറി ,അേിസ്റെ്ത്

സേകകടറി, ഭരണേമിതിഅംഗങ്ങള്, സത്ചാഴില്കുറപ്പ്കു വിഭ്ചാഗം ജതീവനക്ചാര,

വ്ചാര്്ത് സമമര,ഫതീൽഡ്ല കപവരതനങ്ങള്ക്കുേെ്ചായിച്ച ബമറ്കുമ്ചാര

,സത്ചാഴില്ചാളികള് ,ഡ് സപ്ചാത്കുജനങ്ങള്എനിവരക്കുളളനനി കപബത്യകം

ബരഖസപ്പട്കുത്കുന്കു.


