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ആമുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യംെക്ഷര്യംവച് നിെവില്വന്ന

പദ്ധതിയരാണ് മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി. ഇനരയില് ഗ്രാമീണ്ജനങ്ങളുലെ

ലതരാഴില് ലെയുവരാനുള്ളഅവകരാശല്തെസ്യംരകിചു നിര്തെുന്നതിനു മവണി 2005

ലസപ്റ്യംബരഅഞരാ്യംതീയതി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം പരാരെലമന്

പരാസരാകി. 2006 ലെഗബുവരി 2 ന്ഈനിയമ്യം രരാ്ജര്തെ് നിെവില്വന്നു. മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ല്നമുലെ രരാ്ജരല്തെഎലരാ ്ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ

മമഖെകള്ഈനിയമ്തെിലനപരിധിയില്വന്നു .ഓമരരാ ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യം

ഒരുസരാമ്പ്തെികവരഷ്യംനൂറ് ്ിവസല്തെഅവി്ഗ്ധ ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്

ആവശരരാധിഷ്ിതമരായി ഗപ്രാന്യം ലെയുന്നമതരാലെരാപ്യം ഗപകൃതിവിഭവ

പരിപരാെനവുമരായിബന്ധലപട്ട ലപരാതുആസ്ികളു്യം ്ുരബെ്ജനവിഭരാ്ങ്ങള്കരായി

ഈെുറതു്യം ്ുണമമന്മയുള്ളതു്യം ഉല്പരാ്നകമവുമരായആസ്ികളു്യം

സൃഷികുകയരാണ്ഈപദ്ധതിയുലെ മുഖരെകര്യം . നിയമ മഭ്്തിവരു്തെി

‘മഹരാതരാ്രാന്ധി’എന്നവരാക് 2009 ഒക്മെരാബര 2 നു മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ്

നിയമ്തെിലനആര്യംഭ്തെില്കൂട്ടി മെരകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്. 100 ശതമരാന്യംന്ര

്ജനസ്യംഖര ഉള്ള്ജിലകള്ഒഴിലക രരാ്ജരല്തെഎലരാ ്ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത നിയമ്തെിലന

പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്. നിയമ്തെിലനആവശരകതക്അനുപൂരകമരായിഎലരാ

സ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതിവിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുണ്. നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യംകരാെരാകരാെങ്ങളില്വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള്

സ്യംസരാനപദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധത്ളിയുമടേവ്ളിബേഷതകള്ക്



 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാള്കു്യം പദ്ധതിയില്പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരര

വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ

സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്തലന്ന ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യം

ആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവരഇല



 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

ബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ക്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ്ഗപമ്ശ്തെ്

നെപിെരാകുന്നഎലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല്ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന്

നിയമ്തെിലെപതിമനഴരാ്യംവകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു. പദ്ധതി ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം

ലപരാതു ധന്യം ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യംനെ്തെുന്നപരസരവു്യം

സ്വതഗനവുമരായപരിമശരാധനയരാണ് മസരാഷരല്ഓഡിറ്അഥവരാ

സരാമൂഹരപരിമശരാധന. ലതരാഴിെുറപ് നിയമ ഗപകരാര്യംവരഷ്തെില്രണു ഗപരാവശര്യം

മസരാഷരല്ഓഡിറ്ഗ്രാമസഭകള്എലരാവരാരഡിെു്യംകൃതരമരായി നെമ്തെണതരാണ്.

യഥരാസമയ്യംനെകുന്നസരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെസുതരാരരത ഉറപുവരു്തെരാനു്യം

കരാരരകമതവരദ്ധിപികുന്നതിനു്യംസ്്ഭരണ്യം ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം

കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യംശരിയരായ രീതിയില് െിെവഴിചിട്ടുമണരാഎന്നു്യംഈപണ്യം

െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യംകകവരിചിട്ടുമണരാഎന്നു്യം

പദ്ധതിയുലെ ്ുണമഭരാകരാകളുലെ ്ജീവിത്തെില്്ുണകരമരായ മരാറങ്ങള്

ഉണരായിട്ടുമണരാഎന്നു്യംസരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെകലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

ബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ക്കപകക്ളിയ

മസരാഷരല്ഓഡിറ്റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെിെയല്പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യംഐഎസ് പരിമശരാധന

എന്നിവലയഅെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല്ഓഡിറ്റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന രീതിഅവെ്യംബിചരാണ്ഈറിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക മഗപരാഗ്രാ്യംഓെീസര,പഞരായ്തെ്ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ്

ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര

എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല്ഓഡിറ്,മസരാഷരല്ഓഡിറ്ഗപവര്തെനങ്ങള്



എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെില്ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെെയെുകള്, 7

ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐഎസ്എന്നിവപരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിചെയെുകളുലെഅെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെിഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള്പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില്കരാരഡ്എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള്എന്നിവലരകണു

ആവശരമരായവിവരങ്ങള്മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെവരാരഡുകളിലെപരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില്കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ മപരാരരായ്മകള്

എന്നിവ െരച ലെയുക .

 െീല്ഡ്ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യംെയല്പരിമശരാധനയുലെയു്യം

അെിസരാന്തെില്കരെ് റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.

 അതരാത് വരാരഡില് ഗ്രാമസഭവിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയകരെ് റിമപരാരട്ട്

ഗ്രാമസഭയില്അവതരിപികുക .



കടമകുട്ളിപഞായത്ക്

അട്ളിസാനവ്ളിവരങ്ങൾ :

വ്ളിസ്തീർണം 12.29 ച. ക്ളി. മതീ., 1276.4

മെക്ടർ

വാർഡുകളുമടഎണം 13

ജനേംഖ്യ 16457

പുരുഷനാർ 8232

േ്ക്കതതീകൾ 8232

പട്ളികവർഗം 0

അത്ളിരുകൾ :

വടക്ക് :ഏഴികരവരരാപുഴപഞരായ്തെുകള്

മതക്ക് :മുളവുകരാെ് ഗ്രാമപഞരായ്തെ,്ലകരാചി മകരാരപമറഷന

ക്ളിഴക്ക് : മെരരാനലൂര ഗ്രാമപഞരായ്തെ്

പട്ളിഞാറ്ക് : ഞരാറയ്കല് ഗ്രാമപഞരായ്തെുകള്



കടമകുട്ളിപഞായത്ക്

വാർഡ്ക് 10

ആമകവതീടുകൾ 170

ജനേംഖ്യ 656

പുരുഷനാർ 331

േ്ക്കതതീകൾ 325

പട്ളിക ജാത്ളികാർ 10

അത്ളിരുകൾ :

വടക്ക് :പഞരായ്തെ് മതരാെ.്

മതക്ക് :പിഴെ- മൂെമ്പിള്ളികെവ്

ക്ളിഴക്ക് :പിഴെ മബരാട്ടുല്ജട്ടി

പട്ളിഞാറ്ക് : ലെറിയകെമകുെി



കപധാനസാപനങ്ങൾ:

അ്യം്നവരാെികള് : 01

സ്കൂള് : ലസനറ് ഗെരാനസിസ്സ്കൂള്

ഗപധരാനകൃഷി : ലപരാകരാളികൃഷി ലെമീനലകട്ട് മതരകൂെ് കൃഷി.

കുടുംബങ്ങളുമടോമ്പത്ളികഅവസ :

കൂെുതെു്യം ഇെ്തെര്യംസരാമ്പ്തെികഅവസയിെുള്ളകുെു്യംബങ്ങളരാണ്.

പാര്ളിസ്ളിത്ളികഘടകങ്ങൾ :

ധരാരരാള്യം പുഴകളു്യംകരായെുകളു്യം നിറഞ്ഞ ഗപമ്ശമരാണ്.ലെമീന ലകട്ടുകളു്യം മതര

കൂെ് കൃഷിയു്യം ലപരാകരാളികൃഷിയുമരാണ് ഗപധരാനമരായു്യംആഗശയികുന്നത്.

ഉപുലവള്ള്യംആയതിനരാല്ശുദ്ധ്ജെ്യംെഭികുന്നകിണറുകള്കുറവരാണ്.കപപ്

ലവള്ളമരാണ്എലരാകുെു്യംബങ്ങളുലെയു്യംആഗശയ്യം.

േജതീവ മതാഴ്ളിലാള്ളികൾ -മതാഴ്ളിൽ ദ്ളിനങ്ങൾ

മതാഴ്ളിൽകാർഡ്ക്

നമ്പർ

ബപര്ക് വ്ളിഭാഗം ലഭ്ളിച്ച

മതാഴ്ളിൽ

ദ്ളിനങ്ങൾ

KL-08-003-003-010/151 ലഡയ്ി OBC 80

KL-08-003-003-010/153 ലസല്മി OBC 52

KL-08-003-003-010/16 മമരാളി മസവരര OBC 125

KL-08-003-003-010/17 മബബിപരാസ്കല് OBC 137

KL-08-003-003-010/18 ലഡയ്ികെറസ് OBC 100

KL-08-003-003-010/19 വിനു മസവരര OBC 84

KL-08-003-003-010/2 െിസിവരഗീസ് OBC 86

KL-08-003-003-010/20 െിമെരാഡരാമിയന OBC 139

KL-08-003-003-010/22 അ്സിനസിപി OBC 136

KL-08-003-003-010/24 ഗെരാനസിസ് പിഎ OBC 96

KL-08-003-003-010/25 മ്ജരാസെ് പിഎക്് OBC 96



KL-08-003-003-010/26 അ്സിന. OBC 130

KL-08-003-003-010/28 കരമെി വര്ീസ് OBC 110

KL-08-003-003-010/31 െിമെരാമിന (ല്ജസി

അ്സിന)

OBC 122

KL-08-003-003-010/32 മറരാസിെി മ്ജരായ് OBC 140

KL-08-003-003-010/36 മമരി മ്ജരാസെ് OBC 145

KL-08-003-003-010/37 മമരിഗെരാനസിസ് OBC 128

KL-08-003-003-010/39 െിനസികസമൺ OBC 136

KL-08-003-003-010/4 മിനസി ഗെരാനസിസ് OBC 101

KL-08-003-003-010/43 എെിസബ്തെ്തമ്ദേവൂസ് OBC 138

KL-08-003-003-010/49 സില്വി ഗെരാനസിസ് OBC 73

KL-08-003-003-010/5 െരാെി പീറര OBC 139

KL-08-003-003-010/50 ഡരാെിഷരാ്ജി OBC 78

KL-08-003-003-010/6 കരാരതരരായനി െക്മണന SC 102

KL-08-003-003-010/1 ഗബി്ജിത െരാസര OBC 136

KL-08-003-003-010/141 മറരാസിഗെരാനസിസ് OBC 101

KL-08-003-003-010/15 െിസി മ്ജരാര്ജ് OBC 139

KL-08-003-003-010/3 മമരി മ്ജരാസെ് OBC 132

KL-08-003-003-010/42 െി്ജിആനറണി OBC 104

KL-08-003-003-010/66 െിമെരാമിന മ്ജരാസെ് OBC 118

KL-08-003-003-010/69 മമരി മ്ജരാൺ OBC 119

KL-08-003-003-010/70 വിമറരാണി (ഷീെ) OBC 136

KL-08-003-003-010/8 ഓമനവി്ജയന SC 114

KL-08-003-003-010/9 െിസി മ്ജരാസെ് OBC 137

വ്ളിവ്ളിധ ഘടങ്ങള്ളിൽ ഉള ബോഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ്ക് പര്ളിബോധനയ്ളിൽ

കമ്ടെത്ളിയവസ്ുതകൾ:



മതാഴ്ളിലാള്ളികളുമട പത്ക് അവകാേങ്ങൾ: അവകാേ അധ്ളിഷ്്ളിത

ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ:

ലതരാഴിെുറപ് നിയമഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെ് അവകരാശങ്ങള് ഉറപു

വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധനയില് കലണ്തെിയ വിവരങ്ങള് െുവലെ

മെരകുന്നു.

1.മതാഴ്ളിൽ കാർഡ്ളിന്ക് അബപക്ഷ്ളികാനും 15 ദ്ളിവേത്ളിനുള്ളിൽ മതാഴ്ളിൽ

ലഭ്ളികാനുമുള അവകാേം. (schedule -2)

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിച് 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ ഏലതരാരരാളു്യം

ലതരാഴില്കരാരഡിന് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ പതിച

ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

വരാരഡിലെ എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില് കരാരഡ്

െഭരമരായിരുന്നു ലതരാഴില് കരാരഡിലെ വിവരങ്ങളില് വിഭരാ്്യം ഏലതന്നു

പൂരിപിചിരുന്നില. ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് അെയരാളലപെു്തെിയിരികുന്നു.

ലതരാഴിെരാളികള് ഒപ് മരഖലപെു്തെിയതരായി കരാണുവരാന സരാധിചില. അസിസനറ്

ലസഗകട്ടറിയുലെ ഒപു്യം സീെു്യം ഉണരായിരുലന്നങിെു്യം ഒപ്യം തീയതി ഉണരായിരുന്നില

പുതിയ ലതരാഴില് കരാരഡിനുള്ള മെരാമട്ടരാ ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന എെു്തെു

നല്കുകയരാണുണരായത്.

2.മതാഴ്ളിൽ ആവേ്യമപ്പടാനും 15 ദ്ളിവേത്ളിനുള്ളിൽ ലഭ്ളികുവാനും ഉള

അവകാേം (schedule-1).

െയല് പരിമശരാധിചമപരാള് ഒരു െയെിെു്യം ലതരാഴില് ആവശരലപെുന്ന ഡിമരാനഡ്

മെരാ്യംകരാണുവരാനസരാധിചില. ലതരാഴില്ആവശരലപട്ട് നല്കിയ രസീത് മറ് മരഖകള്

ഒന്നു്യം തലന്ന ഉണരായിരുന്നില. ആയതിനരാല് കൃതരമരായി മ്ജരാെി െഭികുന്നുമണരാ

എന്ന് മനസിെരാകരാനസരാധികുന്നില.

3.മതാഴ്ളിൽ ആവേ്യമപ്പട്ക് 15 ദ്ളിവേത്ളിനുള്ളിൽ ലഭ്ളിച്ച്ളിമ്ലെങ്ളിൽ

മതാഴ്ളില്ളി്ലൊയ്മ ബവതനംലഭ്ളികാനുളഅവകാേം.

ലതരാഴിെരാളികക് ലതരാഴിെരാളി ആവശരലപട്ട് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില്

െഭിചതുലകരാണ് ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതന്യംബരാധകമല.

4.ഏമറടുബക്ടെ കപവർത്ളികൾആേൂകതണം മചയുവാനുളഅവകാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

ഏലറെു്തെു നെപരാമകണ ഗപവൃ്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപകരാര്യം

അവകരാശമുണ്.



പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറിങ്ങുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെു്യം ആണ് ഇതിനുള്ള അവസര്യം

െഭികുന്നത്. ഗ്രാമസഭകളില് എലരാ്യം മുെങ്ങരാലത പലങെുകരാറുണ് എന്നു്യം, എലരാ

വരാരഡുകലള യു്യം ഒരുമിച് വിളിചുകൂട്ടി നെ്തെുന്ന ഗ്രാമസഭയില് ഏലറെുമകണ

പദ്ധതികള് ആസൂഗതണ്യം ലെയുന്നതില് പങരാളി്തെ്യം െഭികരാറുണ് എന്നു്യം,

ലതരാഴിെരാളികള് നിരമ്ദേശിച ഗപവര്തെികള് ഉള്ലപെു്തെരാറുണ് എന്നു്യം അറിയരാന

സരാധിചു .

5.താമേസലത്ളിന്ക് 5 ക്ളിബലാമതീറർ ചുറളവ്ളിനുള്ളിൽ മതാഴ്ളിൽ

ലഭ്ളികുവാനും ലഭ്ളിച്ച്ളിമ്ലെങ്ളിൽ കൂല്ളിയുമട 10% അധ്ളികമായ്ളി ലഭ്ളികാനുള

അവകാേം.

പ്തെരാ്യം വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളിള് പരിമശരാധിച ഗപവര്തെികള് ഈ

വരാരഡില് തലന്നയരാണ് ലെയ്ിരികുന്നത്.

6.കുട്ളിമവളം, തണൽ, കപാഥമ്ളിക േുകേൂഷ ക്ളിറ്ക് മതാഴ്ളിലാള്ളികബളാട്ക് ഒപ്പം

അഞ്ളിലധ്ളികം കൂടുതൽ കുട്ളികൾ കപവർത്ളി സലത്ക് വന്ളിടുമ്ടെങ്ളിൽ

അവമര ബനാകാനായ്ളി കകഷ്ക് തുടങ്ങ്ളിയ കപവർത്ളിസലേൗകര്യങ്ങൾ ഉള

അവകാേം. (schedule2, പാരകഗാഫ്ക് 23-28).

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് െരച നെ്തെിയതില് നിന്നു്യം ഗപവര്തെി സെ്തെ് ഉണരാമകണ

കുെിലവള്ള്യം, െസ് എയ്് മബരാക്്, തണല്, മരുന്നുകള് എന്നിവ ലതരാഴിെരാളികള്

തലന്നയരാണ് ഏരപരാെ് ലെയുന്നത് എന്ന് മനസിെരാകരാന സരാധിചു. ഗപഥമ ശുഗശൂഷ

കിറ് അെു്തെിലെയരാണ് പഞരായ്തെില് നിന്ന് െഭിചു തുെങ്ങിയലതന്നു്യം സുരകരാ

ഉപകരണങ്ങളരായ കയുറ, കരാെുറ എന്നിവ ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നിലലന്നു്യം

െഭിചത് ശരിയരായി ഉപമയരാ്ികരാനസരാധികുന്നിലഎന്നു്യംഅറിയരാനസരാധിചു.

7.േർകാർ കപഖ്യാപ്ളിച്ച്ളിടുളകൂല്ളി ലഭ്ളികാനുളഅവകാേം.

സരകരാര ഗപഖരരാപിച കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ് എന്നത് അവരുലെ

പരാസ്ബുക് പരിമശരാധിചതില്നിന്നു്യംവരകമരായി.

8.മതാഴ്ളിൽ മചയ്്ക് 15 ദ്ളിവേത്ളിനകംകൂല്ളി ലഭ്ളികാനുളഅവകാേം.

15 ്ിവസ്തെിനക്യം കൂെി െഭികണലമന്നരാണ് ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം

അനുശരാസികുന്നത്. ആക്് ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം സമയബന്ധിതമരായി കൂെി

െഭികുന്നിലഎന്ന്അറിയുവരാനസരാധിചു.

9.15 ദ്ളിവേത്ളിനകം കൂല്ളി ലഭ്ളിച്ച്ളിമ്ലെങ്ളിൽ നഷ്ടപര്ളിൊരം ലഭ്ളികാനുള

അവകാേം(മേക്ഷൻ 3(3))

ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഇതിലന കുറിച് അവമബരാധ്യം ഉണരായിരുന്നില 15

്ിവസ്തെിനുള്ളില്കൂെി െഭികുന്നില. പമകആരു്യം പരരാതി ലകരാെുകുന്നില.



10. പരാത്ളികൾക്ക് േമയബന്ളിതമായ്ളി പര്ളിൊരം ലഭ്ളികുവാനും

മൊതാഗാന്ളി ബദേതീയ മതാഴ്ളിലുറപ്പ്ക് പദ്ധത്ളിയ്ളിൽ ച്ളിലവ്ക് വരുന

തുകയുമടതൽേമയോമൂെ്ളിക പര്ളിബോധനനടതുവാനുളഅവകാേം.

(മേക്ഷൻ 19& 17(2))

ലസകന 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം

ഉണരാമകണതരാണ്. ഏഴു്ിവസ്തെിനക്യം പരരാതികരാരലന അത് വിളിച്

അറിയികുകയു്യം മവണ്യം. അതുമപരാലെ തലന്ന തുെരചയരായി സരാമൂഹിക

പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം അതില് പങരാളികളരാകരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്

അവകരാശമുണ്.

കപവർത്ളി ഫയലുകളുമട പര്ളിബോധനവ്ളിവരങ്ങൾ

6 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കുവിമധയമരാകിയത്.

കകമനമ്പർ കപവർത്ളിയുമട ബപര്ക് കപവർത്ളിയുമടവർക്ക്

ബകാഡ്ക്

1 വരാരഡ് 10 ലെ SC, IAY, BPL വിധവകരഷകര

എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില് ഭൂവികസന

ഗപവര്തെികള്.

1608003003/LD/238107

2 വരാരഡ് 10 ലെഎസ്സിഐഎകവ

ബിപിഎല്വിധവഎന്നിവരുെ

പറമ്പുകളില് ്ജെസ്യംരകണ

ഗപവര്തെികള് (ലെറിയകെമകുെി).

1608003003/IF/326646

3

വരാരഡ് 10 ലെനഴ്റി നിരമരാണ്യം. 1608003003/DP/219380

4 വരാരഡ് 10 ലെ ്ൃഹകെതനര്യം നഴ്റി

നിരമരാണ്യം. 1608003003/DP/275559

5 വരാരഡ് 10 ലെ SC, IAY, BPL വിധവകരഷകര

എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില്

്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള്ഘട്ട്യം 1

1608003003/IF/231359

6 വരാരഡ് 10 SC, IAY, BPL, വിധവ,കരഷകര

എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില്

്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള്ഘട്ട്യം 2

1608003003/LD/327264



കപവർത്ളിഫയല്ളിൽ ഉ്ടൊബക്ടെ 22 ബരഖകൾ:

വരാരഷിക മരാസര സരകുെര ഗപകരാര്യം ഒരു ഗപവര്തെി െയെില് നിരബന്ധമരായു്യം 22

മരഖകള് ഉണരാമകണതരാണ്. പരിമശരാധിച് 4 െയെുകളില് ഉണരായിരുന്ന

മരഖകളുലെവിശ്രാ്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവർബപജ്ക് : വരാരഷിക മരാസര സരകുെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി െയെുകളു്യം

കവരമപ്ജ് ഉണരാമകണതരാണ്. കവര മപ്ജില് പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങള്, ്ജില,

ഗപവര്തെി നെപിെരാകിയ വിവരങ്ങള്, അെങല് തുക, ആലക െിെവ് നെ്തെിയത്

മുതെരായവിവരങ്ങള്മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച ആറു െയെുകള്കു്യം കവരമപ്ജ് ഉണരായിരുന്നു. കവര മപ്ജുകള്

AMC മരാതൃകയില് ഉള്ളതരായിരുന്നു. ഗപവര്തെിയുലെ മപര്, നെപിെരാകിയ വരഷ്യം

ലഷല്െ് ഓെ് വരക് നമ്പര എന്നിവലയ 4 െയെുകളില് കരാണരാന സരാധിചുള്ളൂ.

ബരാകി രണ് െയെുകളില് ഗപവര്തെി ആര്യംഭിചതു്യം അവസരാനിചതുമരായ തീയതി,

അെങല് തുക, ലെരാമകഷന എന്നിവയു്യം കൂെി ഉള്ലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.

യഥരാരത്ഥെിെവ് ഒരു കവര മപ്ജിെു്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നില.

2. മചക്ക് ല്ളിസ്ക്: വരക് െയല് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയു്യം,

അവയുലെ മപ്ജ് നമ്പറു്യം മരഖലപെുമ്തെണ ലെക് െിസ് െയെില്

സൂകിമകണതരാണ് പരിമശരാധിചആറുെയെുകളിെു്യം ലെക്ിസ് ഉണരായിരുന്നില.

3.ആക്ഷൻപാൻ ബകാപ്പ്ളി: ഗ്രാമസഭ നിരമ്ദേശികുന്ന ഗപവര്തെികള് ലഷല്െ് വരക്

മഗപരാ്ജക്ിമെക് മരാറുകയു്യം അതില്നിന്ന് മുന്ണനരാ അെിസരാന്തെില് അതരാത്

സരാമ്പ്തെികവരഷ്തെില് ആവശരമുള്ള ഗപവര്തെികള് തിരലഞ്ഞെു്തെു ആകന

പരാന തയരാറരാകുകയു്യം ലെയു്യം. ആകന പരാനില് ഉള്ലപട്ട ഗപവര്തെിയരാണ്

ലെയ്ിരികുന്നലതന്ന് മനസിെരാകുന്നതിന് ഇത് സഹരായികുന്നു. ഒരു െയെില്

മരാഗതമരാണ്ആകനപരാനിന്ലറ (1608003003/IF/326646) മകരാപികരാണരാനസരാധിചത്.

4.എസ്ളിബമറ്ക് ബകാപ്പ്ളി : ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ

ഗപവൃ്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര

സരാപന്തെിനലറ അനുമതിമയരാെുകൂെിയ എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.

ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം എസിമമറ് ഗപവൃ്തെിയുലെ മരഖരാെിഗത്യം, എസിമമറ്

റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച ആറു െയെുകളിെു്യം ലസകരൂറില് നിന്നുലമെു്തെ വിശ്മരായ

എസിമമറ് മകരാപി ഉണരായിരുന്നു. ്ജനകീയ ഭരാഷയില് ഉള്ള എസിമമറ് മകരാപി ഒരു

െയെില് (1608003003/LD/238107) മരാഗത്യംകരാണരാനസരാധിചു.

5. ോബങത്ളിക അനുമത്ളി: ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ



ഗപവര്തെികള്കു്യം ഓവരസിയര, അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര, അസിസനറ്

എന്ജിനീയര എന്നിവരുള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി

ആവശരമരാണ്. പരിമശരാധിച് എലരാ െയെുകളു്യം ്ജനകീയ ഭരാഷയില് ഉള്ളതു്യം

ലസകരൂറില് നിലന്നെു്തെതുമരായ സരാമങതിക അനുമതിയുലെ മകരാപി കരാണുവരാന

സരാധിചു. പഞരായ്തെ് മുഗ് കരാണരാന സരാധിചില. AE, LSGD, AE, MGNREGS എന്നിവര

സരാകരലപെു്തെിയുണ്.

6.ഭരണാനുമത്ളി : ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില്

ഒന്നരാണ് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു

വരാരഡില് ഒരു വരഷ്യം നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണ സമിതി

നല്കുന്ന അ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണരാനുമതി. പരിമശരാധിചരാല് എലരാ െയെുകളു്യം

ഗപിനറ്എെു്തെഭരണരാനുമതിയുലെ മകരാപി ഉണരായിരുന്നു.

7.േംബയാജ്ളിത പദ്ധത്ളി വ്ളിവരങ്ങൾ: പരിമശരാധിച ഗപവര്തെികള്ക് ഒന്നു്യം

സ്യംമയരാ്ജിത പദ്ധതിബരാധകമരായിരുന്നില.

8. മതാഴ്ളില്ളിനു ബവ്ടെ്ളിയുള അബപക്ഷ: ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടുലകരാണ്

ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള അമപക

ഓമരരാ വരക് െയെിെു്യം സൂകിമകണതരാണ് പരിമശരാധിച 6 െയെുകളില്

ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള ഗപമതരകമരായഅമപകകള്കരാണുവരാനസരാധിചില.

9.വർക്ക് മലാബകഷൻ ബഫാം : ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടവരക് ലതരാഴില്

അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക് ലെരാമകഷന റസീറ് എലരാ െയെുകളിെു്യം കരാണരാന

സരാധിചു. ലസകരൂറില്നിന്നു്യം ഗപിന്റ് എെു്തെമകരാപിആണ്.

10. ഇ - മസർ ബറാൾ : ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ്ിവസ്യം

ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ - മസര മറരാള്

ഇതില് മ്രാക് ലഡവെപ്ലമനറ് ഓെീസര, പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം,

സീെു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. ബിപിഒ, AS എന്നിവര എലരാ മസര മറരാളിെു്യം

സരാകരലപെു്തെിയിരുന്നു. ഗെരാവെി്യം്് െരാര്ജ്, ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് എന്നിവ

കരാണുവരാന സരാധിചില. മസര മറരാളുകളില് കണ ഒരു കരാരര്യം ആലക്തെുകയു്യം,

്ിവസമവതനവു്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ടിലഎന്നതരാണ്. െിെ മസര മറരാളുകളില് ലവട്ടി

തിരു്തെെുകള് കരാരണ്യം ആലക ഗപവര്തെനങ്ങള് കൃതരമരായി കരാണരാന

സരാധികുന്നില. െിെ മസര മറരാളുകളില് മമറിന്ലറ ഒപ് ഇല. എസിമമറില്

പണിയരായുധങ്ങളുലെ വരാെകയിന്തെില് ഒരു തുക മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്. െിെ

മസര (മസര മറരാള് നമ്പര : 5374, 5373)മറരാളുകളില് 8 ഗപവര്തെി ്ിനങ്ങള്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്.

11.മമഷർമമൻറ്ക് ബുക്ക് : ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം



അളവുകള് മരഖലപെു്തെുന്ന അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷരലമനറ് ബുക്

പരിമശരാധിച 6 െയെുകള്കു്യം ലമഷരലമനറ് ബുക് ഉണരായിരുന്നു ഗപവര്തെി

ആര്യംഭികുന്നതിനു മുനപ് ഉള്ള അളവുകളു്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ടില. എലരാ

ലമഷരലമനറ്ബുകിെു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ ഒപു്യം, സീെു്യം ഉണ്.

12.മമറതീര്ളിയൽ മകാബടഷൻ ഡതീമറയ്ളിൽേ്ക് : പരിമശരാധിച ഗപവര്തെികള്ക്

ഒന്നു്യം ഇത്ബരാധകമരായിരുന്നില.

13.ബവജ്ക് ല്ളിസ്ക് : ലതരാഴിെരാളികള് എഗത ്ിവസ്യം മ്ജരാെി ലെയ്ു എന്നത്

അെിസരാനലപെു്തെി അവരക് നല്മകണ കൂെി അതരായത് ആയുധങ്ങള്ക്

ലകരാെുകുന്ന വരാെക, മൂരച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക, എലരാ്യം കരാണിചുലകരാണ് പണ്യം

കക മരാറുന്നതിനു മവണി തയരാറരാകുന്ന ഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് മവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിചഎലരാെയെുകളിെു്യം മവ്ജ് െിസ് ഉണരായിരുന്നു.

14.ഫ്ടെ്ക് കടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ (FTO) : മവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്

മവതന്യം നല്കിയതിനുള്ള മരഖയരാണ് എെ് െി ഒ. ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ

മുഴുവന തുകയു്യം ആരക് എമപരാള് നല്കി എന്നുള്ളതിന് അെിസരാന വിവരങ്ങള്

മരഖലപെു്തെുന്ന FTO എലരാ െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം ഉണരാമകണതരാണ്.

പരിമശരാധിചെയെുകളില് ഒരു െയെില് മരാഗത്യം FTO കരാണുവരാനസരാധിചു.

15. മമറതീര്ളിയൽ വൗച്ചർ, ബ്ളിൽ : നഴ്റി നിരമരാണവുമരായി ബന്ധലപട്ട് രണ്

െയെുകളില് ലമറീരിയല്സ് വരാങ്ങിയതിന്ലറബില് സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

16.ബറായൽറ്ളി നൽക്ളിയത്ളിനുള രേതീത്ക് ബകാപ്പ്ളി : പരിമശരാധിച 6

െയെുകള്കു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.

17.ബഫാബടാകഗാഫ്ക് - 3 ഘടം : ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപ്, ഗപവര്തെി

നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്, ഗപവര്തെി പൂര്തെിയരായതിനുമശഷ്യം തുെങ്ങിയ മൂന്ന്

ഘട്ട്തെിെു്യം മെരാമട്ടരാകള്െയല്സൂകികണലമന്നനിഷ്കരഷിചിരികുന്നു.

പരിമശരാധിച 6െയെുകളിെു്യം മെരാമട്ടരാഗ്രാെുകള്കരാണുവരാനസരാധിചില.

18.കപവർത്ളി പൂർതതീകരണ ോക്ഷ്യപകതം : ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന

വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാള്

പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന ഉപകരികുന്ന ഒരു മരഖയരാണ് ഇത്.

പരിമശരാധിച് െയെുകള് ഒന്നു്യം ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരണ്യം സരാകരപഗത്യം കരാണരാന

സരാധിചില.

19.മസർ ബറാൾ മൂവ്ക്മമൻറ്ക് സ്ളിപ്പ്ക് : ഒരു മസര മറരാള് അവസരാനിചു മൂന്നു

്ിവസ്തെിനക്യം തലന്ന അളവുകള് ബന്ധലപട്ട ഉമ്രരാ്സന മരഖലപെു്തെണ്യം



എന്ന് നിയമ്യം അനുശരാസികുന്നു. മൂവ്ലമനറ് സിപ് ഒരു

െയെില്(1608003003/IF/231359) കരാണരാനസരാധിചു.

20.ജ്ളിബയാ ടാഗ്്ക് ബഫാബടാ : ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ്

്ജിമയരാ െരാഗ്് മെരാമട്ടരാ.പരിമശരാധിചെയെുകളില് ഒന്നു്യം ഇത് ഉള്ലപെു്തെിയിരുന്നില.

21.ബോഷ്യൽ ഓഡ്ളിറ്ക് റ്ളിബപ്പാർട്ക് ബകാപ്പ്ളി: പരിമശരാധിചെയെുകള്ക് ഒന്നു്യം

മസരാഷരല്ഓഡിറ് നെ്തെിയതരായികണില.

22.സേറ്ക് ഡയറ്ളി: പരിമശരാധിച് 4 െയെുകളിെു്യം കസറ് ഡയറി അറരാച്

ലെയ്ിട്ടുണരായിരുന്നു വിവരങ്ങള് അപൂരണ്ണമരാണ്. െികിതരാലെെവുകള്

സ്യംബന്ധിച്, വി്ജിെനസ് ആനഡ് മമരാണിററിങ് കമിറി എന്നിങ്ങലനയുള്ള

ഭരാ്ങ്ങള്പൂരിപചിട്ടില.

കപവർത്ളികളുമടഫതീൽഡ്ക് പര്ളിബോധനയ്ളിമലകമ്ടെതലുകൾ

േ്ളിറ്ളിേൺഇൻഫർബമഷൻ ബബാർഡ്ക്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുധരാരരഥരാ ഉറപ് വരു്തെുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാണ്

സിഐബി .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

നിരമരാണെിെവ്എന്നരാണ് നിയമ്യം നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നത്.

സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വരക് െയെില് ഉള്ലപെു്തെണ്യം എന്ന്

നിരബന്ധമരാണ്.

െീല്ഡ് പരിമശരാധനയില് 3 ഗപവര്തെികള്ക് മരാഗതമമ സിറിസൺ ഇനെരമമഷന

മബരാരഡ് കരാണുവരാനസരാധിചുള്ളൂ.

1.വാർഡ്ക് 10 മല SC, IAY, BPL വ്ളിധവ കർഷകർ എന്ളിവരുമട

പറമ്പുകള്ളിൽ ഭൂവ്ളികേന കപവർത്ളികൾ (1608003003/LD/238107).

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര : 40/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 26/09/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 03/12/2018

എസിമമറ് തുക : 2,00,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 1,98,933 /-



കമ്ടെതലുകൾ,ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 20,950 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടി തളികെു്യം 585 കരുബിക് മീറര

എര്തെ് വരകു്യം എന്ന നിെയില് ആലക 2,00,000/- രൂപയരാണ് െിെവ് കരാണലപട്ടത്.

*എന്നരാല് എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം 20,950 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടില്തെളികെു്യം

585 മീറര കരുബിക് മീറര എര്തെ്

വരകു്യം സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡു്യം ഉള്ലപലെ യഥരാരത്ഥ ലെെവ്

1,99,612.45/- രൂപയരാണ്. മസര മറരാള് ഗപകരാര്യം 1,95,933/- രൂപയുമരാണ് ഈ ഗപവൃ്തെിക്

ലെെവരായിരികുന്നത.്

*ഗപവര്തെി സെ്യം മനരിട്ട് ലെന്ന് കണുലവങിെു്യം കരാെയളവ് അധികമരായതിനരാല്

ഗപവൃ്തെി മനരില്കണ് മബരാധരലപെുവരാന സരാധിചില. എന്നരാല് ഗപവര്തെി ലെയ്ു

എന്ന് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നവരുലെ പറമ്പുകളില് ലെന്ന് മനരിട്ട് കണ്

മബരാധരലപെുകയു്യം ഗപവര്തെി നെന്നുലവന്ന് ഉറപുവരു്തെുകയു്യം അവരുലെ ഒപുകള്

സരാകരപഗത്തെിനുകീഴില് മശഖരികുകയു്യം ലെയ്ു.

*ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഉണരായിരുന്നില. ആയതിനരാല് 3000 രൂപ ബരാധരത

ഉള്ളതരായി കരാണലപെുന്നു.

2) വാർഡ്ക് 10 മല എേ്ക് േ്ളി ഐ എ സവ ബ്ളിപ്ളിഎൽ വ്ളിധവ എന്ളിവരുട

പറമ്പുകള്ളിൽ ജലേംരക്ഷണ കപവർത്ളികൾ (മചറ്ളിയ കടമകുട്ളി)

(1608003003/IF/326646).

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര : 45/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 26/09/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 06/11/2018

എസിമമറ് തുക : 1,00,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 96,410 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 168

കമ്ടെതലുകൾ,ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 10,000 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടില്തെളികെു്യം 427.50 മീറര

എര്തെ് വരകു്യം എന്ന രീതിയില് 1,00,000/- രൂപയരാണ് െിെവ്.

*എന്നരാല് എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം മമല്പറഞ്ഞ അമത അളവില് തലന്ന

കരാെുലവട്ടില്തെളികെു്യം എര്തെ് വരകു്യം ലെയ്തരായി കരാണലപെുന്നു

എന്നിരുന്നരാെു്യം ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഉള്ലപലെ ആലക 99,794.43/-രൂപയുലെ



െിെവ് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നതരായി കരാണുവരാന സരാധിചു.മരാസര മറരാള് ഗപകരാര്യം

96,410/- രൂപയരാണ് ആലക െിെവ്.

*ഗപവര്തെി സെ്യം സന്ദരശിചു പരിമശരാധിചത് ഗപകരാര്യം അറിയുവരാന സരാധിചത്

്ജെസ്യംരകണ പദ്ധതി എന്നരാണ് ഗപവര്തെിയുലെ മപലരങിെു്യം ലെയ്ിരികുന്നത്

ഭൂവികസന ഗപവര്തെിയരായ ലതങ്ങിന് തെലമെുകല് ആലണന്നരാണ്. ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിചിട്ട് ഏലറ നരാളരായതിനരാല് ഗപവര്തെി മനരിട്ട് കരാണുവരാന സരാധിചില.

െയെില് നിന്ന് െഭരമരായവരുലെ വീെുകള് മനരിട്ട് സന്ദരശിച് ഗപവര്തെി നെന്നതരായി

സിതീകരിച് ഒപുകള് മശഖരിചു.

*സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാന സരാധിചിരുന്നു.

3)വാർഡ്ക് 10 മല നഴ്സറ്ളി ന്ളിർമാണം (1608003003/DP/219380).

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര : 76/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 04/12/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 30/01/2019

എസിമമറ് തുക : 2,00,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 1,53,386 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 566

കമ്ടെതലുകൾ,ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 12 ഘട്ടങ്ങളിലെ ഗപവര്തെിയു്യം മറു െിെവുകളു്യം മെര്തെ്

ഈ ഗപവൃ്തെിയുലെ ആലക ലെെവ് 2,00,000/- രൂപയരാണ്. 1200 കതകളു്യം

കരാണലപട്ടു.

*എന്നരാല്എ്യംബുക് ഗപകരാര്യം 1200കതകളുലെ നഴ്റി നിരമരാണ്തെിനരായുള്ള

ആലക െിെവ് 1,99,775.30/- രൂപയരാണ്. ഇതില് സിറിസൺ ഇനെരമമഷന

മബരാരഡ് ഉള്ള തുകയു്യം അനുവ്ിചിരികുന്നു.

*ഗപവര്തെി സെ്യം മനരിട്ട് സന്ദരശിച്ത് ഗപകരാരവു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ

അഭിഗപരായ ഗപകരാരവു്യം 1010 കതകളരാണ് ആലക നട്ടിരുന്നലതന്നു്യം അതില്

മവപ,് ആരരമവപ് എന്നിവയുലെ കതകള് മരാഗതമരാണ് പഞരായ്തെില് നിന്ന്

അനുവ്ിചിരുന്നത് എന്ന്അറിയുവരാനസരാധിചു. മരാവ്, പരാവ് െരാമ്പ,സീതപഴ്യം

തുെങ്ങിയ വിവിധതര്യം കതകള് നട്ടു എങിെു്യം അവലയലരാ്യം

ലതരാഴിെരാളികള് സ്വയ്യം സമരാഹരികുകയരാണുണരായത്. െകിരിമചരാറ്, ലനറ്,

മപരാളി്തെീന കവറുകള് എന്നിവ പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം അനുവ്ിചിരുന്നു.

നഴ്റി നിരമരാണ്തെിന് ആവശരമരായ മണ്ണ് ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന പിരിവിട്ട്

വരാങ്ങിയതരായി അറിയിചു. കതകലളലരാ്യം ലപരാതുസെങ്ങളില് ഗപ്രശിപിച്



ആവശരകരാരക് നല്കുകയരാണുണരായത്.

*ഗപവര്തെി സെ്തെ് സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാന

സരാധിചില.

*എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം മബരാരഡിനരായി തുക അനുവ്ിചിരികുന്നത് ലകരാണ്

തലന്ന ഈ ഗപവര്തെിക് 3000 രൂപയുലെ ബരാധരത കരാണലപെുന്നു.

4)വാർഡ്ക് 10 മല ഗൃെസചതന്യം നഴ്സറ്ളി ന്ളിർമാണം.

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര : 75/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 26/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 30/01/2019

എസിമമറ് തുക : 2,00,000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 1,71,814 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 676

കമ്ടെതലുകൾ,ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 12 ഘട്ടങ്ങളിലെ ഗപവര്തെിയു്യം മറു ലെെവുകളു്യം മെര്തെ് ഈ

ഗപവര്തെിക് 2,00,000/- രൂപയരാണ് ആലക െിെവ്.

*എ്യംബുക് ഗപകരാര്യം 1200കതകള്നട്ടതരായു്യംആലക 1,71,814/- രൂപ ലെെവരായതരായു്യം

കരാണുവരാന സരാധിചു.കൂെരാലത സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡിനരായി 3000

രൂപയു്യം അനുവ്ിചിരുന്നു.

*ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയിെൂലെ മവപ്,ആരരമവപ് എന്നിവയുലെ കതകളു്യം

കവറുകളു്യം െകിരിമചരാറു്യം മരാഗതമരാണ് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരായലതന്നു്യം മറ്

ആവശരവസ്ുകള് ആയ മണ്ണ്, ലനറ് എന്നിവ ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന

സ്യംഘെിപികുകയരാണ് ഉണരായലതന്നു്യംഅറിയുവരാനസരാധിചു.

*സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാനസരാധിചില.

*പരിമശരാധന ഗപകരാര്യംഈ ഗപവര്തെി 7800 രൂപയുലെബരാധരതകരാണലപെുന്നു.

5)വാർഡ്ക് 10 മല SC, IAY, BPL വ്ളിധവ കർഷകർ എന്ളിവരുമട

പറമ്പുകള്ളിൽ ജലേംരക്ഷണ കപവർത്ളികൾ.

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര : 90/17-18

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 20/03/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 19/10/2018

എസിമമറ് തുക : 60,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 57,247 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 217



കമ്ടെതലുകൾ,ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഈ ഗപവര്തെിക് 5400 െതുരഗശമീറര കരാെുലവട്ടില്തെളികെു്യം

599.40 കരൂബിക് മീറരഎര്തെ്വരകു്യംആലകലെെവ് 60,000 രൂപയുമരാണ്.

* എന്നരാല് എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം 5400 െതുരഗശമീറര കരാെുലവട്ടില്തെളികെു്യം 599. 40

കരുബിക് മീറരഎര്തെ് വരകു്യംഡിസ്മപ മബരാരഡു്യം ഉള്ലപലെ 69,778. 62/- രൂപയരാണ്

ആലക െിെലവങിെു്യം മവതന കണക് ഗപകരാര്യം 57,247 /- രൂപയരാണ് െിെവ്.

* ഗപവര്തെന സെ്യം മനരിട്ട് പരിമശരാധിച് ഗപധരാന്യം ്ജെസ്യംരകണഗപവൃ്തെി

എന്നതിെുപരി ഭൂവികസന ഗപവര്തെി ലെയ്തരായരാണ് കരാണുവരാന സരാധിചത്.

പൂര്തെീകരണ്തെിന് മശഷ്യം കരാെയളവ് ഏലറ ആയതിനരാല് ഗപവര്തെി ഏലറ

വിശ്മരായി പരിമശരാധികുക അസരാധരമരായിരുന്നു. എന്നിരുന്നരാെു്യം ഏതരാനു്യം

വീെുകളില് മരങ്ങള്ക് തെലമെു്തെതരായി കരാണുവരാന സരാധിചു. കരമെച രസീത്

ഉള്ള ഭൂവുെമകളുലെ വീെുകളില് ലെന്ന് ഗപവര്തെി നെന്നതരായി സ്വീകരിെ് ഒപുകള്

മശഖരിച് മപരാരുകയുണരായി.

*സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാന സരാധിചു.

6) വാർഡ്ക് 10 SC, IAY, BPL, വ്ളിധവ, കർഷകർ എന്ളിവരുമട പറമ്പുകള്ളിൽ

ജലേംരക്ഷണ കപവർത്ളികൾ.

ലമഷരലമനറ്ബുക് നമ്പര : 93/ 18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 29/06/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 21/01/2019

എസിമമറ് തുക : 2,00,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 1,97,849 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 719

കമ്ടെതലുകൾ,ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ

*എസിമമറ് െയെില് കരാണരാന സരാധിചില ആയതിനരാല് എഗത െതുരഗശ മീറര

ഗപകരാരമരാണ് ഗപവര്തെി ലെയ്ിരികുന്നത് എന്ന് അറിയുവരാന സരാധിചില.

*എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം 20,950 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടി തളികെു്യം 562.50

കരൂബിക് മീറര എര്തെ് വരകു്യം എന്ന രീതിയില് ഡിസ്മപ മബരാരഡു്യം

ലതരാഴിെരാളികളുലെ മവതനവു്യം ഉള്ലപലെ 1,97,849/- രൂപയരാണ് ആലക െിെവ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത.് മരാസര rഒള്ള ഗപകരാര്യം 1,94,849/-രൂപയരാണ്

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ആലക മവതന്യം.

*ഗപവര്തെി സെ്യം സന്ദരശിചമപരാള് കരാെുമൂെികിെകുന്നതിനരാല് കൃതരമരായി

കരാണരാന സരാധിചില. ്ജെസ്യംരകണഗപവൃ്തെി ആലണങിെു്യം ഭൂവികസന

പരിധിയില് വരുന്ന ഗപവര്തെിയരാണ് ലെയ്ിരികുന്നത്.െയെില് നിന്നു്യം െഭരമരായ

കരമെച രസീത് ഗപകരാരമുള്ള ഉെമസരുലെ വീെുകള് സന്ദരശിച് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായിസിതീകരിചു ഒപുകള് മശഖരിചു.

*സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് സെ്തെ് കരാണരാന സരാധികരാതിരുന്നതിനരാല്



അതിനലറആലകെിെവരായ 3000 രൂപബരാധരതയരായികണകരാ്യം.

രജ്ളിസറുകളുമട പര്ളിബോധന.

പഞരായ്തെുകളില് സൂകിമകണ 7 ര്ജിസറുകള് പരിമശരാധന വിവരങ്ങള് െുവലെ

മെരകുന്നു.

1) മതാഴ്ളിൽ കാർഡ്ക് വ്ളിതരണ രജ്ളിസർ.

 150 മപ്ജുള്ള ലതരാഴില് കരാരഡ് ര്ജിസറില് ലതരാഴില് കരാരഡ് വിതരണ

വിവരങ്ങള്കരാണരാനസരാധിചു.

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവരുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങള്

എഴുതിസൂകിചിട്ടുണ്.അമപകനല്കിയവരുലെ മപര്അമപകനല്കിയതീയതി

നല്കിയ തീയതി എന്നിവ മലറരാരു ര്ജിസറില് കരാണരാന സരാധിചു.

2) ഡ്ളിമാൻഡ്ക് ബഫാർ വർക്ക് അമലാബകഷൻ ഓഫ്ക് വർക്ക് ആൻഡ്ക്

മപയ്ക്മമൻറ്ക് ഓഫ്ക് ബവജേ്ക് രജ്ളിസർ.

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള്അതിന് െഭിച മവതന

വിശ്രാ്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് എന്നിവയുലെ

വിവരങ്ങളരാണ്ഈര്ജിസറില്സൂകിമകണത്.

 മവതന്യംനല്കിയവിവരങ്ങള് ഗപിന്റ് എെു്തെ്സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

 മസര മറരാള് നമ്പര ഗപകരാരമുള്ള വരക് തിയതി എന്നീ വിവരങ്ങളു്യം

ഉള്ലപെുന്ന മസര മറരാള് ര്ജിസറു്യംകരാണരാനസരാധിചു.

 ഡിമരാനഡ് വിവരങ്ങള്, വരക് ലെരാമകഷന വിവരങ്ങള് എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില.

3) വർക്ക് രജ്ളിസർ.

 വരക് വിവരങ്ങള്അെങ്ങിയ ഗപിന്റ് കരാണരാനസരാധിചു.

 SC, IAY, വിധവ BPL എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില് ്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള്

രണരാ്യംഘട്ട്യം (1608003003/LD/327264) ര്ജിസറില് കരാണരാന സരാധിചു.

4) മമറതീര്ളിയൽ രജ്ളിസർ

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച് ലെയുന്ന ഗപവര്തെിയുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങളരാണ് ഈ

ര്ജിസറില് ഉണരാമകണത.്

 എലരാവരാരഡില്നിന്നുള്ള ഗപവര്തെികളുലെയു്യം ഗപിന്റ് കരാണരാനസരാധിചു.



 വരാരഡ് 10 ലെ ഗപവര്തെികളുലെ വിവരങ്ങള് കരാണരാന സരാധിചില.

5) പരാത്ളി രജ്ളിസർ

 ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ

ര്ജിസരആണ് പരരാതി ര്ജിസര.

 അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന അത് പരിഹരിചതിന്ലറ വിവരങ്ങള് പരരാതി ര്ജിസര

ഉണരാമവണതരാണ.്

 പരരാതി ര്ജിസര കരാണരാന സരാധിചില.

6) കഗാമേഭാ രജ്ളിസർ.

 ലതരാഴിെുറപ് മരാഗതമരായി ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭരാ ര്ജിസര പഞരായ്തെ്

സൂകിമകണതരാണ.്

 200 മപ്ജുള്ള ഗ്രാമസഭരാ മിനിറ്സ് ര്ജിസര കരാണരാന സരാധിചു. 2011 മുതല്

ഉള്ളവിവരങ്ങള്ഉണരായിരുന്നു.

 2018-19, 2019-20 സരാമ്പ്തെിക വരഷമ്തെകുള്ള ബ്ജറ്ആകന പരാന മീറി്യം്്

മിനുട്് കരാണരാനസരാധിചു.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ മപരു്യം ഒപു്യംകരാണരാനസരാധിചു.

 10 ആ്യം വരാരഡിലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം സ്യംബന്ധിച് നെ്തെിയ മീറി്യം്ിന്ലറ

മിനിറ്സ് കരാണരാന സരാധിചു. 17/10/2018 ല് ഗപളയലകെുതി നരാശനഷങ്ങലള കുറിചു്യം,

ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് 150 ആയി വരധിപിചതിന്ലറ െരചയു്യം അെങ്ങുന്ന മിനിറ്സ്

കരാണരാന സരാധിചു.

7.ഫ്ളിക്സ്ക് അേറ്ക് രജ്ളിസർ.

 പഞരായ്തെില് ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകികുന്നഒന്നരാണ്ആസ്ി ര്ജിസര.

 ഇ്തെര്തെില് 2 ര്ജിസറുകള്കരാണരാനസരാധിചു.

 150 മപ്ജ് അെങ്ങിയ െിക്ഡ് ര്ജിസറില് 11 ഗപവര്തെനങ്ങളുലെ വിവരങ്ങള്

കരാണരാന സരാധിചു. ര്ജിസര പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി സരട്ടികെ ലെയ്ിട്ടുണ്.

ലസഗകട്ടറിയുലെ ഒപു്യംസീെു്യം പഞരായ്തെ്സീെു്യംകരാണരാനസരാധിചു.

 വരക് വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെിയ മപ്ജുകളില്

നിരവ്വഹണഉമ്രരാ്സരുലെ ഒപുണ.്എന്നരാല്സീെു്യം തീയതിയു്യം ഉണരായിരുന്നില.

മതാഴ്ളിലാള്ളികളുമായ്ളി േംോര്ളിച്ചു കമ്ടെത്ളിയ കാര്യങ്ങൾ.

മതാഴ്ളില്ളിനു ബവ്ടെ്ളിയുള അബപക്ഷ.

കെമകുെി പഞരായ്തെിലെ പ്തെരാ്യം വരാരഡിലെ ലതരാഴിെരാളികളുമരായി നെ്തെിയ

കൂെികരാഴ്ചയില് നിന്നു്യം മനസിെരാകരാന സരാധിചത് ഗപമതരക ഡിമരാനഡ് മെരാമില്



അവര അമപക ഒന്നു്യം നല്കുന്നില എന്നതരാണ്. മ്ജരാെി ലെയരാനുള്ള സെ്യം

കണുപിെിച് പഞരായ്തെില് അറിയികുന്നു. പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം 15

്ിവസ്തെിനുള്ളില് ലതരാഴില് നല്കുന്നു അങ്ങലന ഒരു രീതിയരാണ് ഇവിലെ

കണുവരുന്നത.് ഈയെു്തെരായി ലപരാതുമവ ലതരാഴില് കുറവരാലണന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യം അറിയരാന കഴിഞ്ഞു.

അപകടം.

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള് ഗപവര്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ, ഗപവര്തെി

മൂെമമരാ അപകെങ്ങളരാല് പരിക് പറുകയരാലണങില് ലതരാഴിെരാളിക് ആവശരമരായി

വരുന്ന കവ്ര െികിത സൗ്ജനരമരായി െഭികുന്നതിന് അവകരാശ്യം

ഉണരായിരികുന്നതരാണ.് പരികുപറിയ ലതരാഴിെരാളിലയ ആശുപഗതിയില്

ഗപമവശിപിമകണി വരുമമ്പരാള് തരാമസ്യം, െികിത, മരുന്നുകള്, മവതന നിരകിന്ലറ

പകുതിയില് കുറയരാലത

മവതന്യം എന്നിവയുള്ലപലെയുള്ള ആശുപഗതിയില് െികിത നല്മകണതരാണ്.

ലതരാഴിെില്ഏരലപെുന്നയരാള്ക് ഗപവൃ്തെിയില്ഏരലപട്ടിരികുമമ്പരാമഴരാ, ഗപവര്തെി

മൂെമമരാ ഉണരാകുന്ന അപകെങ്ങളില് നിന്നു്യം മരണമമരാ, സിരമരായ കവകെരമമരാ

സ്യംഭവികുമമ്പരാള് ലതരാഴിെരാളിമകരാ നിയമഗപകരാരമുള്ള അനനരരാവകരാശികള്മകരാ

സന്ദരഭമനുസരിച് മകഗന്ദസരകരാര വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ള എക്് മഗ്ഷര മസവന്യം

നല്മകണതരാണ.്

ഇവ െഭികണലമങില്അപകെവിവര്യം മമറ്കസറ് ഡയറിയില്കൃതരമരായ

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ.് അതുമപരാലെ ആശുപഗതിയില് നിന്ന് െഭിച ബിലുകള്

കൃതരമരായ സൂകിമകണതു്യം ഹരാ്ജരരാമകണതരാണ്.

ഈ അവകരാശങ്ങലളകുറിച് ഒന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണയില.

ഇതിലനകുറിച് എലരാ്യം അവലര മബരാധവല്കരിചു. ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ഇതുവലര

അങ്ങലന അപകെങ്ങലളരാന്നു്യം നെന്നിട്ടിലലന്ന് ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യം അറിയരാന

കഴിഞ്ഞു.

കൂല്ളി

മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം വകുപ് 6(1), 1948ലെ മിനിമ്യം

കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്. എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗന്ദസരകരാരിന്

ഈ ആക്റിന്ലറ ആവശര്തെിനരായി കൂെി നിരക് നിശ്ചയിചു വിജരാപന്യം

ലെയുവുന്നതരാണ.് വരതരസ് ഗപമ്ശങ്ങള്ക് വരതരസ് കൂെി നിരക് നിശ്ചയിചു

വിജരാപന്യം ലെയരാവുന്നതരാണ.് ഇ്തെര്യം വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളില്

പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60 കുറയരാന

പരാെിലരാ്തെതരാണ്. മരാസര മറരാള് മ്രാസ് ലെയ്് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില്കൂെി െഭികരാന

ഏതു ലതരാഴിെരാളികു്യം അവകരാശമുണ്.

കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം 100 പണി െഭിചിട്ടുണ് ഈ സരാമ്പ്തെിക വരഷ്യം

ശരരാശരി 50 ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് കൂെുതല് എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം െഭിചിട്ടുണ്.

ഗപളയ സമയ്തെ് കുറചു കവകിയത് ഒഴിചരാല് കൃതരമരായി കൂെി െഭികുന്നുലണന്ന്



പരാസ്ബുക് പരിമശരാധനയില് അറിയരാന കഴിഞ്ഞു. മവതന്യം ഉയര്തെണലമന്ന

നിരമ്ദേശ്യം എലരാ ലതരാഴിെരാളികളു്യം പറയുകയുണരായി.

ഫസ്ക് എയ്്ക് ബബാക്സ്ക്

െസ് എയ്് മബരാക്് ഈയെു്തെരാണ് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരാകിയത് എന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു. അതിനുമുനമപ ലതരാഴിെരാളികള് തലന്നയരാണ് അവരക്

മവണ ഗപഥമശുഗശൂഷ കിറുകളുലെ സജീകരണ്യം ലെയ്ിരുന്നത്.

മതാഴ്ളിലുറപ്പ്ക് കപവർത്ളി േമയം.

കെമകുെി പഞരായ്തെിലെ പ്തെരാ്യം വരാരഡില് പിഴെയു്യം ലെറിയകെമകുെിയിെു്യം 2

വിഭരാ്മരായരാണ് ലതരാഴിെുറപ് ഗപവര്തെി ലെയുന്നത് . െിറ സ്യംരകണ്യം മപരാലെയുള്ള

ലവള്ള്തെിെിറങ്ങി നിന്നുള്ള ഗപവര്തെി ലെയുമമ്പരാള് ഗപവര്തെി സമയ്യം രരാവിലെ 7

മുതല് ഉചയ്ക് 2 വലര ആകി തരണലമന്ന് നിരമ്ദേശ്യം ലെറിയ കെമകുെിയിലെ

ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു. അവരുലെ ഗപവര്തെി സമയ്യം കവകിട്ട് 5 വലരയരാണ്.

ഷാർപ്പണ്ളിങ്ക് ചാർജ്ക് കടാവല്ളിംഗ്ക് അലവൻേ്ക്.

നിെവില് പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള് പിരിവിട്ടരാണ് വരാങ്ങുന്നത്. അതിനലറ

ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് പഞരായ്തെ് െഭരമരാകണ്യം. ലെറിയ കെമകുെിയില് നിന്നു്യം

പിഴെയിമെക് ്ൂര കൂെുതല് ഉള്ളത് ലകരാണ് രണു വിഭരാ്ങ്ങളു്യം സ്യംമയരാ്ജിച്

ഗപവര്തെികള്ലെയരാനസരാധികുന്നിലഎന്ന് മനസിെരാകരാനകഴിഞ്ഞുയരാഗത െിെവ്

അനുവ്ിചരാല് ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് കൂട്ടരാന ഉപകരാരമരാകു്യം.

ന്ളിർബ്ദേേങ്ങൾ.

1.ഇ മരാസര മറരാള് ,ലമഷരലമനറ് ബുക് എന്നിവയില് ഒപ് വയ്കുമമ്പരാള് നിരവ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സര തീയതി കൂെി മരഖലപെു്തെുക.

2.പണിയരായുധങ്ങളുലെ ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ്, യരാഗത െിെവ് എന്നിവ നല്കുന്നതില്

ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധികുക.

3.കസറ് ഡയറിയില് സന്ദരശക കുറിപ് കൃതരമരായി തീയതിയു്യം ഒപു്യം വച്

മരഖലപെു്തെുക. ഗപവര്തെി സെ്യം സന്ദരശികുന്നതിന്ലറ ഉമ്ദേശ്യം കൂെി

ഉള്ലപെു്തെരാവുന്നതരാണ.്

4.കസറ് ഡയറിയുലെ കൂലെ ്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള ഒരു എസിമമറ്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭരമരാകുക.

5.ഗപവര്തെികു്യം മുനപ് ഉള്ളതു്യം ഗപവര്തെിച മശഷ്യം ഉള്ളതുമരായഅളവുകള്

കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുക.



6.ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെഅളവുകലളകുറിച് മമയ്റിന് മവണനിരമ്ദേശങ്ങള്

നല്കുക.

7.പഞരായ്തെിന് ലതരാഴില്സെങ്ങളിലെഅെിസരാനസൗകരരങ്ങള്ഒരുകി

ലകരാെുകരാവുന്നതരാണ.്

8.ഗ്രാമസഭകളിലെ ്ജനപങരാളി്തെ്യം ഉറപുവരു്തെുക.

9.സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഗപവര്തെി ലെയ്സെങ്ങളില്കൃതരമരായതു്യം

വരകമരായവിവരങ്ങള്ഓെുകൂെിസരാപികുക.

മപാതു ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ.

 ലതരാഴിെിെങ്ങള്കൂെുതല്കലണ്തെരാന ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധനല്മകണതരാണ്.

 ഗപമ്ശ്തെിന്ലറ ഭൂഗപകൃതിക്അനുസരിച് ലതരാഴില്സമയ്യംനി്ജലപെു്തെുന്നത്

ഉെിതമരായിരികു്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് മവണകരാെുറ,കകയുറഎന്നിവെഭരമരാകുന്നതില്

ഗശദ്ധമവണ്യം.

 കട്ടികൂെിയകരാെുറകള്ലവള്ള്തെിെിറങ്ങിപണിലയെുകുമമ്പരാള്ധരികുന്നത്

ബുദ്ധിമുട്ടുണരാകുന്നു.

 ഭൂവികസന ഗപവര്തെികള്ലെയുന്നതിലന െകര്യംകൃതരമരായിരികണ്യം.

പണനഷവു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെഅധ്വരാനവു്യം നഷലപെു്തെുന്ന ഗപവര്തെികള്

ഒഴിവരാകി ്ുണമമന്മയു്യംവികസനവു്യം നല്കുന്ന ഗപവര്തെികള്

തിരലഞ്ഞെുകരാനഅധികൃതര ഗശദ്ധനല്കണ്യം.

 നഴ്റി നിരമരാണ്യം മുതെരായ ഗപവൃ്തെികള്ലെയുമമ്പരാള് ഗപവര്തെി

കഴിഞ്ഞമശഷ്യം ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണമഭരാകരാകളുലെവിശ്വിവരങ്ങള്

അെങ്ങിയെിസ് കൂെിെയെുകളില് ഉള്ലപെു്തെണ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികളില്നിന്നു്യംഅമപകകളു്യം പരരാതികളു്യംഎഴുതിവരാങ്ങുന്ന രീതി

ലപരാതുമവകരാണരാനസരാധിചില.



 തങ്ങള്ലെയുന്ന ലതരാഴിെുറപ് ഗപവര്തെികള്എനരാലണന്നു്യം

എനിനുമവണിയരാണ് ലെയുന്നത്എന്നുള്ളകരാരര്തെില് ലതരാഴിെരാളികളു്യംഅത്

െയെുകളില്കൃതരമരായവരകമരായു്യം മരഖലപെു്തെുന്നകരാരര്തെില്

ഉമ്രരാ്സരു്യം ഗശദ്ധനല്കുന്നില.

 ്ൂലരയുള്ളവരാരഡുകളിലെ ലതരാഴിെരാളികളുമരായി പഞരായ്തെ് ഉമ്രരാ്സര

ആശയവിനിമയ്യംബെലപെു്തെരാനുള്ളമരാര്ങ്ങള്സ്വീകരികണ്യം.

കടമകുട്ളി കഗാമപഞായത്ക്വാർഡ്ക് - 10

മൊതാഗാന്ളി ബദേതീയ മതാഴ്ളിലുറപ്പ്ക് പദ്ധത്ളി

ബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ക് കഗാമേഭ മ്ളിന്ളിറ്ക്േ്ക്

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെകെമകുെി പഞരായ്തെിലെ പ്തെരാ്യംവരാരഡ് മസരാഷരല്ഓഡിറ്

ഗ്രാമസഭ 2019 നവ്യംബര മരാസ്യം അഞരാ്യം തീയതി ലെരാവ്വരാഴ്ച പഞരായ്തെ് ഹരാളില് വച്

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഈശ്വര ഗപരാരത്ഥനമയരാലെ ആര്യംഭിചു. മസരാഷരല് ഓഡിറ്

ഗ്രാമസഭയുലെ ഗപമതരക സതരഗപതിജ ഇെപള്ളി മ്രാക് വി ആര പി ആതിര ലക

ആരഎലരാവരകു്യം ലെരാലിലകരാെു്തെു 3.15ന് മയരാ് നെപെികള്ആര്യംഭിചു. ഇെപള്ളി

മ്രാക് വി ആര പി ലമറിന മിെു ഡിസില്വ ആമുഖ്യം അവതരിപിചു. ലതരാഴിെുറപ്

ലതരാഴിെരാളികള്കരാണ് ഈ ഗ്രാമ സഭയില് ഏറവു്യം കൂെുതല് ഗപരാധരാനര്യം എന്നു്യം

അവരുലെ അവകരാശങ്ങള് സ്യംരകികരാനു്യം മബരാധവല്കരികരാനു്യം നെ്തെുന്ന ഈ

ഗ്രാമസഭയില് എലരാവരു്യം അഭിഗപരായങ്ങള് മരഖലപെു്തെണലമന്നു്യം വി ആര പി മിെു

പറഞ്ഞു.അതിനുമശഷ്യം ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യംഅധരകലയ തിരലഞ്ഞെുകുന്ന

നെപെിയിമെക് തിരിഞ്ഞു ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഇെയില് നിന്നു്യം ഗശീമതി ഷിനു

മ്ജരാസെിലന അധരകയരായി എലരാവരു്യം മെരന്ന് തിരലഞ്ഞെു്തെു. മശഷ്യം

അധരകയ്ക് ഗ്രാമസഭയുലെ അ്ജണ കകമരാറി. ഇങ്ങലന ഒരു സഭയില് ആ്രമരായി

ആണ് അധരകയരായി ഇരികുന്നത് എന്നു്യം നമുലെ അവകരാശങ്ങളു്യം

അഭിഗപരായങ്ങളു്യം ഇവിലെ മബരാധിപികരാ്യം എന്നു്യം അധരക പറഞ്ഞു. സ്വരാ്ത്യം

പറയുന്നതിന് മവണി ഇെപള്ളി മ്രാക് വി ആര പി ശരാമിെി കണിചു. കെമകുെി

പഞരായ്തെ് ഗപസിഡണ് ഗശീമതി ശരാെിനി ബരാബു, ഓവരസിയര ഗശീമതി രഞ്്ജിത,

എറണരാകുള്യം ്ജിലരാ റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ ്ജൂെി, അധരക ഗശീമതി ഷിനു, സഭയില്



കൂെിയിരികുന്ന ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര സഭയിമെക് സ്മനഹമ്തെരാലെ

സ്വരാ്ത്യം ലെയ്ു. അതിനുമശഷ്യം ഗ്രാമസഭയുലെ നെപെിഗകമങ്ങള് എങ്ങലന

ആലണന്നുള്ള അ്ജണയുലെ സ്യംകിപ്രൂപ്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മനസിെരാകി

നല്കി. വിഷയരാവതരണ്യം നെ്തെിയത് എറണരാകുള്യം ്ജിലരാ റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ ്ജൂെി

ആയിരുന്നു. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളു്യം വരകമരായി വിശ്ീകരിചു ലകരാെു്തെു.

അെു്തെതരായി വി ആര പി ആതിര ലക ആര വരാരഡ് 10ല് ഒക്മെരാബര 2018 മുതല്

മരാരച് 2019 വലര ലെയ് ആലക ഗപവര്തെനങ്ങളുലെ െയല് പരിമശരാധനയിലെ

വിവരങ്ങളു്യം ഗപസ്ുത ഗപവര്തെികളുലെ െീല്ഡ് പരിമശരാധനയിലെ

കലണ്തെെുകളു്യം നിരീകണങ്ങളു്യം വിവരിചു. ഗപവര്തെികള്ക് സിറിസൺ

ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഗപവര്തെിസെ്തെ് ഉണരായിരുന്നില.അത്സരാപിചിരുന്നു

എന്നതിലനലചരാലി ലതരാഴിെരാളികള് മെരാ്രങ്ങള് ഉയര്തെിലയങിെു്യം ലെറിയ

കെമകുെിയില് ലെയ് ഗപവര്തെികള്കരാണ് 3 മബരാരഡുകള് കണലതന്ന

വിശ്ീകരണ്യംവിആരപിആതിര ലതരാഴിെരാളികള്ക് നല്കി. റിമപരാരട്ടിലനലചരാലി

മവലറ അഭിഗപരായവരതരരാസങ്ങള് ഒന്നു്യം സഭയില് ഉയരന്നുവന്നില. അതിനുമശഷ്യം

പഞരായ്തെ് ഗപസിഡന്റ് ഗശീമതി ശരാെിനി ബരാബു ലതരാഴിെരാളികലള

അഭിസ്യംമബരാധന ലെയ്് സ്യംസരാരിചു. ലതരാഴിെരാളികളുലെ ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്,

മബരാണസ് എന്നിവലയകുറിച് ഗപസിഡണ് മെരാ്ിചറിഞ്ഞു. മസരാഷരല് ഓഡിറ്

ഗ്രാമസഭ ലതരാഴിെരാളികള്ക് അഭിമരാനമരാലണന്ന് ഗപസിഡണ് എെു്തെുപറഞ്ഞു.

ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് ഗപവര്തെിയുലെ ആര്യംഭ്തെില് കൂെുന്നതിന്ലറ ഗപരാധരാനരവു്യം

ഗപസിഡണ് വരകമരാകി.അെു്തെതരായി ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളു്യം

െരചയു്യം അവതരിപിചു. െരചയില് ഗപതിപരാ്ിച കരാരരങ്ങള്.

1)ലതരാഴില് കരാരഡിനരായി അമപകികരാനു്യം 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില്

െഭികരാനുള്ള അവകരാശ്യം :

എലരാവരകു്യം പുതിയ ലതരാഴില് െഭരമരായിട്ടുണ്. ലതരാഴില്കരാരഡ് നരായരുലെ മെരാമട്ടരാ

സ്വയ്യം എെു്തെു നല്കുകയരായിരുന്നുലവന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.

2)ലതരാഴില് അമപകികരാനു്യം 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭികരാനുള്ള

അവകരാശ്യം:

ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ലതരാഴില് ആവശരലപെുന്നുണ് ലമയിറ്

മുമഖനയരാണ് ലതരാഴില് ആവശരലപെുന്നത്. വരകിപരമരായി അമപകകള് മുമഖന

ലതരാഴില് ആവശരലപെുന്നതിലനകുറിചു്യം അതിമനരാെ് അനുബന്ധിചുള്ള

കകപറിയ രസീത് സൂകികുന്നതിന് കുറിചു്യം വി ആര പി വരകമരാകി

ലകരാെു്തെു.

3)15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില് ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതന്തെിനുള്ള

അവകരാശ്യം:



െണ് െഭരമരായിരിലക പഞരായ്തെ് തെ്തെില് നിമന്നരാ മ്രാക് തെ്തെില് നിമന്നരാ

ഉള്ള അനരാസയരാല് െണ് റിെീസി്യം്് തെസങ്ങള് ഉണരായരാല് കൂെിയുലെ 10%

ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതന്യം െഭികരാനുള്ള അവകരാശമുണ് എന്ന് വരകമരാകി

ലകരാെു്തെു.

4)പദ്ധതി ആസൂഗതണ്യം ലെയുവരാനുള്ള അവകരാശ്യം:

പദ്ധതി ആസൂഗതണ്തെില് ലതരാഴിെരാളികള് പങരാളികളരാകരാന ഉണ് പമക പദ്ധതി

ആര്യംഭ മീറി്യം്് അധിക്യം കൂെരാറില എന്നു്യം അറിയരാന സരാധിചു.

5) 5 km ഉള്ളില് തലന്നയരാണ്ലതരാഴില് െഭികുന്നത്.

6)കുെിലവള്ള്യം, തണല്, െസ് എയ്ഡ്മബരാക്് എന്നിവയില് െഭികുന്നില ബൂട്ട്സ,്

കകയുറ എന്നിവയു്യം െഭരമരാകുന്നില. ലതരാഴിെുപകരണങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള്

തലന്ന സ്വയ്യം ലകരാണുവരുന്നു. അതിനുള്ള വരാെകയു്യം അവരക് െഭികുന്നില.

ഇതിലനലരാ്യം ഒരു മഗപരാ്ജക്് ആര്യംഭിച് ഇവ െഭരമരാകരാലമന്ന് ഗപസിഡണ് ഗശീമതി

ശരാെിനി ബരാബു ഗ്രാമസഭയില് വച് ഉറപുനല്കി.

7)കൂെി കൃതരമരായ െഭികുന്നുണ് കൂെി ഉയര്തെണലമന്ന ആവശര്യം ലതരാഴിെരാളികള്

ഒന്നെങ്യംനിരമ്ദേശിചു.

8)അപകെ്യം സ്യംഭവിചരാല് െഭിമകണ ആനുകൂെരങ്ങലളകുറിച് ഗശീമതി മറരാസിെി

സ്യംശയങ്ങള് ഉന്നയിചു മറരാഡിെു്യം അപകെ്യം നെന്നതരായി മരഖലപെു്തെണലമന്നു്യം

മഡരാക്റുലെ സരാകരലപെു്തെെു്യം ആനുകൂെര്യം െഭികുന്നതിന് ആവശരമരാലണന്ന്

ഡി ആര പി പറഞ്ഞു. ലതരാഴിെുറപ് ഗപവര്തെി മൂെ്യം അലലങില് സെല്തെ

മെിന്ജെ്യം വരഗമൂെ്യം െികുന്ുനിയ, മമെറിയ തുെങ്ങിയ അസുഖങ്ങള് വന്നരാല്

എന് ലെയണലമന്ന് ഗശീമതി റരാണി മ്ജരാര്ജ് മെരാ്ര്തെിന് മറുപെി മുകളില്

ഉമ്രരാ്സരുലെആമെരാെിചമശഷ്യംഅറിയികരാ്യംഎന്ന്ഡിആരപി പറഞ്ഞു.

9) ലതരാഴില് സ്യംബന്ധിച പരരാതികള് കൃതരമരായി പഞരായ്തെിലെ പരരാതി

ര്ജിസറില് മരഖലപെു്തെണലമന്നു്യം കകപറ് രസീത് സൂകികണലമന്നു്യം വി ആര

പി , ഡി ആര പി എന്നിവര വരകമരാകി.

െരചയില് ഉയരന്നു വന്ന ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഭരാ്്തെുനിന്നുള്ള നിരമ്ദേശങ്ങള് :

*ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് 100 നിന്നു്യം 200 ആകി കൂട്ടി നല്കണലമന്ന നിരമ്ദേശ്യം

ലതരാഴിെരാളികള് മുമന്നരാട്ടുലവചു.



*ലവള്ള്തെരാല് െുറലപട്ട ഗപമ്ശമരായതുലകരാണ് ഗപവര്തെിസമയ്യം 9 മുതല് കവകിട്ട്

4 വലര ആകണലമന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.

*ലമഡില്യി്യം, ESI എന്നിവ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഉള്ലപെു്തെണലമന്ന്

ലതരാഴിെരാളികള് നിരമ്ദേശിചു.

*ഗപവര്തെി സെങ്ങളില് ലവയില് കൂെുതെരായതിനരാല് തണല് െഭരമരാകണലമന്ന്

നിരമ്ദേശ്യം പറഞ്ഞു

*ഈ ആവശരങ്ങലളലരാ്യം ഭരണ സമിതി മുനപരാലക അവതരിപിച െണ് കലണ്തെരാന

എന്ന് ഗപസിഡണ് ഉറപുനല്കി.

*ഓണ്യം ഗകിസ്മസ് തുെങ്ങിയ ്ിവസങ്ങളില് സ്ലപഷരല് കിറ് വിതരണ്യം

ലതരാഴിെരാളികള്ക് നല്കുക എന്ന നിരമ്ദേശ്യം ലതരാഴിെരാളി െിമെരാമിന

പറയുകയുണരായി.

*െഭികുന്ന കൂെി യുലെ ഒരു ഭരാ്്യം പി എെ് ആയി മരാറി നല്കിയരാല് നല കരാരര്യം

ആയിരികുലമന്ന് ഗപസിഡനറ് അഭിഗപരായലപട്ടു.

*ലതരാഴിെരാളി എല്സി മ്ജരാസെ് കളപുരയ്കല് പുനരുദ്ധരാരണല്തെ കുറിച്

സ്യംസരാരികുകയുണരായി. കലുലകട്ടി ഉള്ള സ്യംരകണ്യം ഈ സരാഹെരര്തെില്

െഭരമലലന്നു്യം കയര വിരിച സ്യംരകണ്യം ഉറപരാകരാലമന്നു്യം ഗപസിഡണ് അറിയിചു

* ലവള്ള്തെിെുള്ള ഗപവര്തെികളില് ഏരലപെുമമ്പരാള് ഗപവര്തെിസമയ്യം

കുറയ്കണലമന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ആവശരലപട്ടു.

നിരവഹണ ഉമ്രരാ്സര െരചയില് നല്കിയ മറുപെിയു്യം മഗകരാഡീകരണവു്യം :

*ബൂട്ട,് കകയുറ എന്നിവ െഭികരാ്തെ വരാരഡുകളില് ഉെലനതലന്ന മ്രാകുമരായി

ബന്ധലപട്ട എ്തെികരാ്യം എന്ന് ഉറപുനല്കി.

*െസ് എയ്് െഭരമരാകിയിട്ടുണ് എന്നരാല് ലതരാഴിെരാളികളുലെ ആവശരഗപകരാര്യം ഉള്ള

മരുന്നുകള് കുറവരാണ്അത് അെു്തെ ലഗപരാ്ജക്് അ്യം്ീകരിചു നെപെി എെുകരാ്യം എന്ന്

ഗപസിഡനറ് പറഞ്ഞു.

*ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഉമ്രരാ്സരു്യം ഈ ഗ്രാമസഭരാ റിമപരാരട്ട് അ്യം്ീകരിചു

കകയെിചു പരാസരാകി.ലതരാഴിെരാളികളില് ഒരരാളരായ െിസി നന്ദി ഗപകരാശിപിചു.

മ്ശീയ്രാനമ്തെരാലെ 4.15 സഭ പിരിഞ്ഞു.



ന്ളിർബ്ദേേങ്ങൾ.

1.ഇ മരാസര മറരാള് ,ലമഷരലമനറ് ബുക് എന്നിവയില് ഒപ് വയ്കുമമ്പരാള് നിരവ്വഹണ

ഉമ്രരാ്സര തീയതി കൂെി മരഖലപെു്തെുക.

2.പണിയരായുധങ്ങളുലെ ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ്, യരാഗത െിെവ് എന്നിവ നല്കുന്നതില്

ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധികുക.

3.കസറ് ഡയറിയില് സന്ദരശക കുറിപ് കൃതരമരായി തീയതിയു്യം ഒപു്യം വച്

മരഖലപെു്തെുക. ഗപവര്തെി സെ്യം സന്ദരശികുന്നതിന്ലറ ഉമ്ദേശ്യം കൂെി

ഉള്ലപെു്തെരാവുന്നതരാണ.്

4.കസറ് ഡയറിയുലെ കൂലെ ്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ള ഒരു എസിമമറ്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭരമരാകുക.

5.ഗപവര്തെികു്യം മുനപ് ഉള്ളതു്യം ഗപവര്തെിച മശഷ്യം ഉള്ളതുമരായഅളവുകള്

കൃതരമരായി മരഖലപെു്തെുക.

6.ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെഅളവുകലളകുറിച് മമയ്റിന് മവണനിരമ്ദേശങ്ങള്

നല്കുക.

7.പഞരായ്തെിന് ലതരാഴില്സെങ്ങളിലെഅെിസരാനസൗകരരങ്ങള്ഒരുകി

ലകരാെുകരാവുന്നതരാണ.്

8.ഗ്രാമസഭകളിലെ ്ജനപങരാളി്തെ്യം ഉറപുവരു്തെുക.

9.സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് ഗപവര്തെി ലെയ്സെങ്ങളില്കൃതരമരായതു്യം

വരകമരായവിവരങ്ങള്ഓെുകൂെിസരാപികുക.

മപാതു ന്ളിരതീക്ഷണങ്ങൾ.

1.ലതരാഴിെിെങ്ങള്കൂെുതല്കലണ്തെരാന ഉമ്രരാ്സര ഗശദ്ധനല്മകണതരാണ്.

2.ഗപമ്ശ്തെിന്ലറ ഭൂഗപകൃതിക്അനുസരിച് ലതരാഴില്സമയ്യംനി്ജലപെു്തെുന്നത്



ഉെിതമരായിരികു്യം.

3.ലതരാഴിെരാളികള്ക് മവണകരാെുറ,കകയുറഎന്നിവെഭരമരാകുന്നതില്

ഗശദ്ധമവണ്യം.

4.കട്ടി കൂെിയകരാെുറകള്ലവള്ള്തെിെിറങ്ങിപണിലയെുകുമമ്പരാള്ധരികുന്നത്

ബുദ്ധിമുട്ടുണരാകുന്നു.

5.ഭൂവികസന ഗപവര്തെികള്ലെയുന്നതിലന െകര്യംകൃതരമരായിരികണ്യം.

പണനഷവു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെഅധ്വരാനവു്യം നഷലപെു്തെുന്ന ഗപവര്തെികള്

ഒഴിവരാകി ്ുണമമന്മയു്യംവികസനവു്യം നല്കുന്ന ഗപവര്തെികള്തിരലഞ്ഞെുകരാന

അധികൃതര ഗശദ്ധനല്കണ്യം.

6.നഴ്റി നിരമരാണ്യം മുതെരായ ഗപവൃ്തെികള്ലെയുമമ്പരാള് ഗപവര്തെികഴിഞ്ഞമശഷ്യം

ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണമഭരാകരാകളുലെവിശ്വിവരങ്ങള്അെങ്ങിയെിസ് കൂെി

െയെുകളില് ഉള്ലപെു്തെണ്യം.

7.ലതരാഴിെരാളികളില്നിന്നു്യംഅമപകകളു്യം പരരാതികളു്യംഎഴുതിവരാങ്ങുന്ന രീതി

ലപരാതുമവകരാണരാനസരാധിചില.

8.തങ്ങള്ലെയുന്ന ലതരാഴിെുറപ് ഗപവര്തെികള്എനരാലണന്നു്യംഎനിനുമവണിയരാണ്

ലെയുന്നത്എന്നുള്ളകരാരര്തെില് ലതരാഴിെരാളികളു്യംഅത്െയെുകളില്കൃതരമരായ

വരകമരായു്യം മരഖലപെു്തെുന്നകരാരര്തെില് ഉമ്രരാ്സരു്യം ഗശദ്ധനല്കുന്നില.

9.്ൂലരയുള്ളവരാരഡുകളിലെ ലതരാഴിെരാളികളുമരായി പഞരായ്തെ്

10.ഉമ്രരാ്സരആശയവിനിമയ്യംബെലപെു്തെരാനുള്ളമരാര്ങ്ങള്സ്വീകരികണ്യം.

നന്ളി



ഇടപ്പള്ളി ബ്ാക്ളിമല കടമകുട്ളി പഞായത്ളിമലവാർഡ്ക് 10 മല 2018-19

ോമ്പത്ളികവർഷമതബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ക് കപകക്ളിയേമയബന്ളിതമായ്ളി

തതീർകാൻ ബോഷ്യൽഓഡ്ളിറ്ക് ടതീമ്ളിമനേൊയ്ളിച്ചബെുമാനമപ്പട

കടമകുട്ളി പഞായത്ക്കപേ്ളിഡന്ക്റ്ക്, മേകകടറ്ളി ,അേ്ളിസന്ക്റ്ക് മേകകടറ്ളി,

ഭരണേമ്ളിത്ളിഅംഗങ്ങൾ, മതാഴ്ളിലുറപ്പു വ്ളിഭാഗം ജതീവനകാർ, വാർഡ്ക്

മമമ്പർ,ഫതീൽഡ്ല കപവർതനങ്ങൾകുേൊയ്ളിച്ച ബമറുമാർ

,മതാഴ്ളിലാള്ളികൾ , മപാതുജനങ്ങൾഎന്ളിവർകുളളനന്ളി കപബത്യകം

ബരഖമപ്പടുതുനു.


