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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 മഭ്്തികള്സ്യംസരാന പദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

ത്ത്പദ്ധതിയ്കുസടേവിനേഷതകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാള്കു്യം പദ്ധതിയില് പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതി സ്യംരകണ്യം കരാരഷിക മമഖെയിലെ അെിസരാന സൗകരര

വികസന്യംഎന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞ



സുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന ഗപവര്തെികള് കലണ്തെുകയു്യം

ആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവര ഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ് എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു

നേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്ത്ത്

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

എന്നു്യംസരാമൂഹര പരിമശരാധനയിെൂലെ കലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.



നേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്കപകകിയ

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.

 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 ഗപവര്തെികളുലെ െയെുകള്, 7

ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐഎസ്എന്നിവ പരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെി ഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള് പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര

കണുആവശരമരായ 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 പിഴലപഞ്ചായത്ത്ത്ത്



അടിസ്ചാേവിവരങ്ങള്ത്ത്



വിസ്തീർണംത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത് 12.29 ചത്കുരകേമതീറർ,   

1276.4സെക്ടർ

വ്ചാർഡ്കുകള്കുസടഎണംത്ത് 13

ജേേംഖ്യത്ത് 16457

പ്കുര്കുഷന്ചാർത്ത് 8232

േ്ത്കതതീകള് 8232

പടിക ജ്ചാതി 1228





അതിര്കുകള്ത്ത്



വടക്ത്    : ഏഴികര,വര്ചാപ്പ്കുഴ പഞ്ചായത്കുകള്

സതക്ത്    :  മ്കുളവ്കുക്ചാ ട്ത്കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്

കിഴക്ത്  :  നചര്ചാേല്ല്ലൂർ കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്



പടിഞ്ചാറ്ത്  :ഞ്ചാറയ്ത്കൽ കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്







വ്ചാർഡ്ത് 11 : പിഴല നേ്ചാർത്ത്ത്ത്ത്ത്





ആസകവതീട്കുകള്

239

ജേേംഖ്യ

975

പ്കുര്കുഷന്ചാർ

495

േ്ത്കതതീകള്

480

പടിക ജ്ചാതിക്ചാർ

10



 കപധ്ചാേസ്ചാപേങ്ങള്:

അ്യം്നവരാെികള് : 1

സ്കൂള് : ST FRANCIS UP SCHOOL

 കപധ്ചാേകൃഷി:ലെമീന ലകട്ട്

 പ്ചാരിസിതികഘടകങ്ങള് :മതരാെുകള്









േജതീവ സത്ചാഴില്ചാളികള് -സത്ചാഴിൽ ദിേങ്ങള്



ഗകമ

നമ്പര

ലതരാഴില്കരാരഡ് ലതരാഴിെരാളികളുലെ മപര് ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്

(2018-19)

1 KL-08-003-003-011/10

െിമെരാമിന പീറര 96

2 KL-08-003-003-011/109

ധില്ഷി 76

3 KL-08-003-003-011/110 മറരാസി വിധു മമരാള്

100

4 KL-08-003-003-011/111 രമഹരി്രാസ്

25

5 KL-08-003-003-011/117

ല്ജസി നിമകരാളവരാസ് 2

6 KL-08-003-003-011/12

െിമെരാമിന വിഎ്യം 100

സന്ധരആനന്ദന 11



7 KL-08-003-003-011/123

8 KL-08-003-003-011/125 സരളസുകുമരാരന 90

9 KL-08-003-003-011/126 എെിസബ്തെ് 90

10 KL-08-003-003-011/127 സ്ജി ഗെരാനസിസ് 53

11 KL-08-003-003-011/14

വത്സെശശിധരന 84

12 KL-08-003-003-011/2

പതരാവതി മ്രാപി 107

13 KL-08-003-003-011/20 വന്ജരാകി രരാമ്ജഷ്

108

14 KL-08-003-003-011/23 സരസ്വതി വരാസുമ്വന

109

15 KL-08-003-003-011/3 സമരരാ്ജിനി

ഗശീനിവരാസന

80

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

മമരി ്ൗരി 101

17 KL-08-003-003-011/29

ല്ജസിെിെിപ് 108

18 KL-08-003-003-011/30 വള്ളികുമരാരന 72



19 KL-08-003-003-011/31

മമരി മതരാമസ് 111

20 KL-08-003-003-011/30

ഷീബഅ്ജി 106

21 KL-08-003-003-011/38

മഷരളിആന്റണി 94

22 KL-08-003-003-011/4

മബബിഷണുഖന 94

23 KL-08-003-003-011/41

വത്സഅനസിെി 102

24 KL-08-003-003-011/42 െിലി 103

25 KL-08-003-003-011/46

മമരി കിറസ് 36

26 KL-08-003-003-011/48

ശരാനനമരഗന്ദന 108

27 KL-08-003-003-011/55

സ്ജിതഷിബു 92

28 KL-08-003-003-011/6

െീെ 108

29 KL-08-003-003-011/7 മമരി മസവരര

53

30 KL-08-003-003-011/60 സിെി വില്സൺ

88

31 KL-08-003-003-011/89 എല്സി 20

32 KL-08-003-003-010/49 ലബന്നി പീറര

108

33 KL-08-003-003-010/42

െി്ജിആന്റണി 104



34 KL-08-003-003-010/48

്ജമീെആന്റണി 94

35 KL-08-003-003-010/49

സില്വി ഗെരാനസിസ് 73

36 KL-08-003-003-010/51

മറരാസ്െിആന്റണി 62

37 KL-08-003-003-010/53

മമരിആന്റണി 95

38 KL-08-003-003-010/54

സതി കൃഷ്ണന 90

39 KL-08-003-003-010/60

റീ്തെ ലകഎ 89



വിവിധ ഘടങ്ങളില്കുള നേ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് പരിനേ്ചാധേയിൽ

കസണതിയവസ്്കുതകള്ത്ത്

സത്ചാഴില്ചാളികള്കുസട 10 അവക്ചാേങ്ങള് - അവക്ചാേ അധിഷ്ഠത

േിരതീക്ഷണങ്ങള്ത്ത്

ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള്

ഉറപുവസ്ുതകള് വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില്

കലണ്തെിയവസ്ുതകള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1. സത്ചാഴിൽക്ചാർഡിേ്ചായി അനപക്ഷിക്കുവ്ചാേ്കും 15 ദിവേതിേകം

ലഭിക്ചാേ്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (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. ഗപളയ്തെില്പഴയകരാരഡ് നഷലപട്ടവരു്യം ഉണ്.



2. സത്ചാഴിൽആവേ്യസപ്പട്ചാേ്കും 15 ദിവേങ്ങള്ക്കുളിൽ

ലഭിക്കുവ്ചാേ്കുമ്കുളഅവക്ചാേം.



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 ദിവേതിേകം സത്ചാഴിൽ ലഭിചിസല്ലങിൽ സത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ നവതേം

ലഭിക്കുവ്ചാേ്കുളഅവക്ചാേം (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

നല്കലപെുന്നകരാെയളവ് മനസിെരാകുവരാനസരാധിചില

4. ഏസറട്കുനകണ കപവർതികള് ആേ്ലൂകതണം സചയ്കുവ്ചാേ്കുള

അവക്ചാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ

വരാരഡില് നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന

നിയമഗപീകരാര്യം അവകരാശമുണ്. പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം

ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ളഅവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭയില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി.

ലതരാഴിെിന്ലറ ആവശരകതലയ കുറിച് ലതരാഴില് ഡിമരാനഡ് ലെയ്കയു്യം

ലെയരാറുലണന്നു്യം പറഞ്ഞു. ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് നെ്തെുമബരാഴു്യം ഇമത പറി െരച

ലെയരാറുണ്. എന്നരാല് കൃതരമരായ ആസൂഗതണ്യം നെ്തെുന്നുമണരാ എന്ന്

വരകമല . ആകന പരാനുകളിലെയു്യം മറു്യം ലഷല്െ് ഓെ് മഗപരാല്ജക്ില്

ആസൂഗതണ്യം ലെയുന്ന ലതരാഴിെുകള് കുറിചു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്

വരകതയില.

5. ത്ചാമേസലതിസ്റെ5 കിനല്ചാമതീറർ ച്കുറളവിേ്കുളിൽ സത്ചാഴിൽ



ലഭിക്കുവ്ചാേ്കും ലഭിചിസല്ലങിൽ ക്ലൂലിയ്കുസട 10 % അധികമ്ചായി

ലഭിക്കുവ്ചാേ്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (സഷഡ്യ്ലൂള് - 2, പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 20 & 28)

തരാമസ സെ്തെിലന5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെലലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാന

ലതരാഴിെരാളിക്അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ

വരാരഡില്തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി ലെയുന്നത്.

6. ക്കുടിസവളം, തണൽ, കപ്ചാഥമികേ്കുകേ്ലൂഷകിറ്ത്,ത്ത്

സത്ചാഴില്ചാളികനള്ചാസട്ചാപ്പം അഞിൽ അധികം ക്കുടികള് കപവർതി

സലത്കുസണങിൽത്ത് അവസര നേ്ചാക്ചാേ്ചായി ആയ (കകഷ്ത്) ത്കുടങ്ങിയ

കപവർതിസല േ്പൗകര്യങ്ങള്ക്കുള അവക്ചാേം. (സഷഡ്യ്ലൂള് 2,

പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത്ത്ത് 23-28)

പട്ടിക 2 ഭരാ്്യം 23 ഗപകരാര്യം ഗപവര്തെി സെ്തെു കുെിലവള്ള്യം,തണല്,

ഗപഥമ ഗശുഗശൂഷ കിറ് , 5 വയസില് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ

മസവന്യംഎന്നിവനിയമ്യംഅനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യം ഗപരാഥമിക ഗശഗശുഷ കിറു്യം മറു്യം െഭിചിട്ടുലണന്നു്യം

തണല് കുെിലവള്ളവു്യം മറു്യം സ്വനമരായി ലകരാണുവരുന്നു എന്നു്യം അറിയരാന

സരാധിചു. സുരക ഉപകരണങ്ങളു്യം പണിയരായുധങ്ങളു്യം സ്വനമരായി ലെെവിട്ട്

വരാമങ്ങണിവരുന്നു. വരാെകയു്യം െഭികുന്നിലഎന്നു്യംഅറിയരാനസരാധിചു.

7. േർക്ചാർ കപഖ്യ്ചാപിചിട്കുള ക്ലൂലി ലഭിക്കുവ്ചാേ്കുള

അവക്ചാേം.(സേക്ഷന് 3 (2),6, സഷഡ്യ്ലൂള്2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)

സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8. സത്ചാഴിൽ സചയ്ത്ത്ത് 15 ദിവേതിേകം ക്ലൂലി ലഭിക്കുവ്ചാേ്കുള

അവക്ചാേം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യംെഭികണ്യം എന്നരാണ ലതരാഴിെുറപു

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

ഗപകരാരമുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ് .



9.15 ദിവേതിേകം ക്ലൂലി ലഭിചിസല്ലങിൽ േഷ്ടപരിെ്ചാരം

ലഭിക്കുവ്ചാേ്കുളഅവക്ചാേം (സേക്ഷന്3 (3)).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങില്

മവതന്തെിന്ലറ 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകില് അധിക മവതന്തെിന്

അരഹതയുണ്.

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 ലഭിക്കുവ്ചാേ്കും

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 അതില് പങരാളികള്

ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ് .

കപവർതിത്ത്ഫയല്കുകള്കുസട പരിനേ്ചാധേവിവരങ്ങള്

4 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ

േമർ

കപവർതിയ്കുസട നപര്ത് കപവർതിയ്കുസട

വർക്ത് നക്ചാഡ്ത്



1 വരാരഡ് 11 ലെ വൃകകതകളുലെ നഴ്റി

നിരമരാണ്യം

1608003003/DP/219364

2 വരാരഡ് 11 ലെ SC,IAY,BPL, വിധവകള്

എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില്  ഭൂവികസന

ഗപവര്തെികള്

1608003003/LD/238108

3 വരാരഡ് 11 ലെSC,IAY,BPL, വിധവകള്

എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില്

്ജെസ്യംരകണഗപവര്തെികള് രണരാ്യംഘട്ട്യം

1608003003/LD/327265

4 വരാരഡ് 11 ലെ E A ഗെരാനസിസ് ന്ലറ വീെിനു

സമീപ്തെുള്ള മതരാെിന്ലറ പുനരുദ്ധരാരണ്യം .

1608003003/FP/306819

കപവർതിഫയലിൽ ഉണ്ചാനകണ22 നരഖകള്ത്ത്

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെില്

നിരബന്ധമരായു്യം മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ്.പരിമശരാധിച കെനുകളില്

ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവർ നപജ്ത്ത്ത്ത്ത്

വരാരഷിക മരാസര സിരകുെരാര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെുകള്കു്യം

കവര മപ്ജ് ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യംകവര മപ്ജില് പഞരായ്തെ്

വിവരങ്ങള്,്ജിലരാ,ഗപവര്തെി നെപിെരാകിയ വിവരങ്ങള്,അെങല് തുക,ആലക

െിെവ്,നെ്തെിയതിയതിമുതെരായ വിവരങ്ങള് മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകള്കു്യം വരാരഷിക മരാസര ഗപകരാരമുള്ള

കവര മപ്ജ് കരാണരാന സരാധിചു. ഗപവര്തെി ആര്യംഭ-അവസരാന തീയതി , നെന്ന

വരഷ്യം , ്ജില ,പഞരായ്തെ് , മ്രാക് , ഗപവര്തെി ഉള്ലപെുന്ന വിഭരാ്്യം ,

എസിമമറ് തുക തുെങ്ങിയഎലരാ വിവരങ്ങളു്യം പൂരിപിചുണരായിരുന്നു .

2.സചക്ത് ലിസ്ത്ത്ത്

വരക് കെെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയുമവയുലെ

മപ്ജ് നമ്പറു്യം മരഖലപെുമ്തെണലെക് െിസ് െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .



പരിമശരാധിച 4കെെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷന്പ്ചാന് നക്ചാപ്പിത്ത്

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 എന്നു മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത്

സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകളില് ഒന്നില് മരാഗതമമ ആകന പരാനിലന

മകരാപി കരാണരാന സരാധിചുള്ളൂ. FP/327265 എന്ന ഗപവര്തെിയുലെ അഡിഷണല്

ആകന പരാനിന്ലറ മകരാപി ആണ് കരാണരാന സരാധിചത്.മകരാപി യില്

ഉമ്രരാ്സരുലെസീമെരാ,ഒമപരാ, ഓെീസ് മുഗ്മയരാ കരാണരാനസരാധിചില .

4.എസിനമറ്ത് നക്ചാപ്പിത്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം

സ്യംസരാന സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിനലറ

അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്.ഓമരരാ

ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ മരഖെിഗത്യം ,എസിമമറ് റിമപരാരട്ട്

മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച നരാെുെയെുകളിെു്യം ലസകരൂരില് നിന്നു്യം ഗപിനറ് എെു്തെ

വിശ്മരായ എസിമമറ് മകരാപി കരാണരാന സരാധിചു . എന്നരാല് മകരാപി യില്

ഓെീസ് മുഗ്മയരാ , ഓമപരാ കരാണരാനസരാധിചില .

5.േ്ചാനങതികഅേ്കുമതിത്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം

ഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര,അസിസന്റ് എഞിനീയര എന്നിവര

ഉള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി ആവശരമരാണ്.



ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം ഓവര

സിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയരഅസിസനഡ് എഞിനീയര എന്നിവര

ഉള്ലപെുന്ന ഒരുസരാമങതികകമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ്.

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകളിെു്യം ഗ്രാമപഞരായ്തെില് നിന്നു്യം എഴുതി

തയരാറരാകിയ സരാമങതികരാനുമതി കരാണരാന സരാധിചു . ഇതില് ലെക്നികല്

കമിറി യുലെ ഒപു ഉണരായിരുന്നു. ഓെീസില് മുഗ് ഉണരായിരുന്നില.ഭൂവികസന

ഗപവര്തെിയുലെെയെില് ലസകരൂര മകരാപി ഉണരായിരുന്നു .

6.ഭരണ്ചാേ്കുമതിത്ത്

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ്

പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതിഅ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില്

ഒരു വര്ഷ്യം നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി

നല്കുന്നഅ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച െയെുകളില് രണു െയെുകളില് ലസകരൂറില്

നിന്നുമുള്ള ഭരണരാനുമതി കരാണരാന സരാധിചു . ഓെീസ് മുഗ് ഉണരായിരുന്നില.

നഴ്റി നിരമരാണ്തെിന്ലറയു്യം ്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെിയുലെയു്യം

ഭരണരാനുമതി കരാണരാനസരാധിചില.

7.േംനയ്ചാജിതപദ്ധതിവിവരങ്ങള്ത്ത്

പരിമശരാധിച 4 ഗപവര്തെികളു്യം സ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്

ആയിരുന്നില.



8.സത്ചാഴിലിേ്കുനവണിയ്കുളഅനപക്ഷത്ത്

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില്

സമരപികുന്ന ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക ഓമരരാ വരക് കെെിെു്യം

സൂകിമകണതരാണ് .,

പരിമശരാധിച നരാെ് ഗപവര്തെികളിെു്യം ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള

അമപകകരാണുവരാനസരാധിചില.

9.വർക്ത്അനല്ചാനകഷന് നഫ്ചാ൦



ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടവരകുള്ള വരക് അമെരാമകഷന രസീത് എലരാ

ഗപവര്തെിെയെിെു്യം കലണ്തെരാനസരാധിചു .

10.ഇ മസർ നറ്ചാള്

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്. ഇതില്

മ്രാക് ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം

സീെു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച എലരാ െയെുകളിെു്യം ഇ മസര മറരാളിമനരാലെരാപ്യം മസര

മറരാളിന് മവണിയുള്ള അമപക മെരാറ്യം കരാണരാന സരാധിചു. എലരാ മസര

മറരാളിെു്യം മ്രാക് മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസറുലെ ഒപു്യം സീെു്യം കരാണരാന സരാധിചു.

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ്ിവസമവതന്യം മരഖലപെു്തെരാ്തെ മസര മറരാളുകളു്യം

ഉണരായിരുന്നു. 1608003003 /DP/ 219384 വരാരഡ് 11 ലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം എന്ന

ഗപവര്തെിയില് മസര മറരാള് നമ്പര 4103 യില് എല്സി എന്ന ലതരാഴിെരാളിയുലെ

ലതരാഴില് ്ിന്തെില് ആബ്ലസന്റ മരഖലപെു്തെിയിരുന്നു . എന്നരാല് ആലക

ലതരാഴില് ്ിന്തെില് 2 ്ിവസ്യം മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണരായിരുന്നു.



11.സമഷർസമന്റ്ത്ബ്കുക്ത്ത്ത്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള്

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷരലമനറ് ബുക്.

ഇതില് ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു മുനപുള്ള അളവു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകളിെു്യം ലമഷരലമനറ് ബുക്

ഉണരായിരുന്നു.എസിമമറ് ഗപകരാരമുള്ള അലത അളവുകള് തലന്നയരാണ്

ലമഷരലമനറ് ബുകിെു്യം കരാണരാന സരാധിചത് . ഓവര സീര റുലെ സീെു്യം ഒപു്യം

കരാണരാനസരാധിചില.

12.സമറതീരിയൽ -ക്്ചാനറഷന്ഡതീസറയിൽേ്ത്.



പരിമശരാധിച നരാെു ഗപവര്തെികള്കു്യം ഇത്ബരാധകമരായിരുന്നില .

13.നവജ്ത് ലിസ്ത്

മവ്ജ് െിസ് ലതരാഴിെരാളികള് എഗത ്ിവസ്യം മ്ജരാെി ലെയ്ു എന്നതിന്

അെിസരാനലപെു്തെി അവര്ക് നല്മകണ തുക അതരായത് കൂെി

ആയുധങ്ങള്ക് ലകരാെുകുന്ന വരാെക മൂരച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ

എലരാ്യം കരാണിചു ലകരാണ് പണ്യം കകമരാറുന്നതിന് മവണി തയരാറരാകുന്ന

ലഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകളിെു്യം മസര മറരാള് ഗപകരാരമുള്ള ലവ്ജ് െിസ്

കരാണരാനസരാധിചു.

14.ഫണ്ത് കട്ചാന്സ്ഫർഓർഡർത്ത്

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

നിരബന്ധമരായു്യംകരാമണണതരാണ്.

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകളില് മതരാെിന്ലറ പുനരുദ്ധരാരണ

ഗപവര്തെിയുലെ ലവ്ജ് െിസ് ഗപകരാരമുള്ള എെ് െി ഓ മരാഗതമമ കരാണരാന

സരാധിചുള്ളൂ

15.സമറതീരിയൽവ്പൗചർ,ബിൽത്ത്

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകളില് നഴ്റി നിരമരാണ ഗപവര്തെിയില് രണു

ലമറീരിയല് വൗചര ബില് കരാണുവരാന സരാധിചു . മപരാളി്തെീന കവര ,

ഡിസ്കപ മബരാരഡ് ബില് എന്നിവയരാണ് കരാണരാന സരാധിചത് . ഡിസ്കപ

മബരാരഡ് ബിലില്തീയതി, ഒപ് , തുക ഇവ ഒന്നു്യം കരാണരാനസരാധിചില

16.നറ്ചായൽറി േല്ിയതിേ്കുളസറേതീതിസ്റെ നക്ചാപ്പിത്ത്

പരിമശരാധിച 4െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിസരാധിചില.

17.നഫ്ചാനട്ചാകഗ്ചാഫ്ത് -3ഘടംത്ത്

ഗപവര്തെിനെകുന്നതിനുമുമ്പ്,ഗപവര്തെി

നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള്



തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില് സൂകികണലമന്ന്

നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാല് പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം മെരാമട്ടരാകള് കരാണരാന

സരാധിചില

18.കപവർതിപ്ലൂർതതീകരണേ്ചാക്ഷ്യപകതംത്ത്

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന

ഉപകരികുന്ന ഒരു മരഖയരാണ് ക്യംപീഷന സരട്ടിെികറ് അഥവരാ

പൂര്തെീകരണസരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം

കരാണുവരാനസരാധിചില

19.മസർ നറ്ചാള് മ്ലൂനവസമേ്ത്റ്ത് സിപ്ത്ത്ത്

പരിമശരാധിച നരാെ് െയെുകളില് രണു െയെില് മസരമറരാള് മൂവ്ലമന്റ് സിപ്

കരാണരാന സരാധിചു . എന്നരാല് മസരമറരാള് നമ്പര വിവരങ്ങള് െയല് നീക

വിവരങ്ങള് എന്നിവ കരാണരാന സരാധിചില . ഉമ്രരാ്സരുലെ ഒപു്യം ഓെീസില്

മുഗ്യു്യം ഉണരായിരുന്നില .

20.ജിനയ്ചാ ട്ചാഗ്ത്ഡ്ത് നഫ്ചാനട്ചാത്ത്

ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്്

മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ്

കൂെി െയെില് ഉണരാകണ്യംഎന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്

എന്നരാല് പരിമശരാധിച 4 െയെിെു്യം ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാന

സരാധിചില.

21.നേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് റിനപ്പ്ചാർടിസ്റെ നക്ചാപ്പിത്ത്

പരിമശരാധിച4 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി

കലണ്തെരാനസരാധിചില.

22.സേറ്ത്ഡയറിത്ത്



പരിമശരാധിച നരാെു െയെുകളിെു്യം കസറ്ഡയറി കരാണുവരാന സരാധിചു .

ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് മരഖലപെു്തെി ലതരാഴിെരാളികള് ഒപു ലവചിട്ടുള്ളതരായി

കരാണരാന സരാധിചു. ഉമ്രരാ്സരുലെ ഒപ് ഉണരായിരുന്നില . മതരാെിന്ലറ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന ഗപവര്തെിയുലെ ലഗപരാ്ജക്റ്മിനിറു്യം

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ് . വി്ജിെനസ് ആനഡ് മമരാണിററി്യം്് വിവരങ്ങള്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടില .

കപവർതികള്കുസടഫതീൽഡ്ത് പരിനേ്ചാധേയിസലകസണതല്കുകള്ത്ത്

േിറിേൺഇന്ഫർനമഷന് നബ്ചാർഡ്ത്ത്ത്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുധരാരരത ഉറപ് വരു്തെുന്നതിനുള്ള ഒരു

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

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് സരാധരാരണ

്ജനങ്ങള്കു്യം,്ുണമഭരാകരാകള്കു്യം മനസിെരാകുന്ന രീതീയില്

ഗപ്ര്ശിപിമകണത്അനിവരാരരമരാണ്.

ഈ മബരാരഡ് സരാപിമകണത് ഗപവര്തെിയുലെ ആര്യംഭ ഘട്ട്തെിെരാണ്

.വരകി്ത ഗപവര്തെികള്ക് 3000 രൂപയു്യം,ലപരാതുഗപവര്തെികള്ക് 5000

രൂപയുമരാണ് പരമരാവധി നിരമരാണ െിെവ് എന്നരാണ് നിയമ്യം

നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നത്.

സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു മെരാമട്ടരാ വരക് െയെില് ഉള്ലപെു്തെണ്യം

എന്ന് നിരബന്ധമരാണ്.

ആലകയുള്ള ഗപവര്തെികളില് ഒന്നിനു്യം സി ഐ ബി കരാണരാന

സരാധിചില.

1.വ്ചാർഡ്ത് 11 സല വൃക്ഷസതകള്കുസട േഴ്സറി േിർമ്ചാണം



(1608003003/DP/219364)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം :15/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 21/12/2018

എസിമമറ് തുക : 200000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് :199775.30/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 675

കസണതല്കുകള്,േിരതീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3360 െതുരഗശ മീററില് കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല്

ഗപവര്തെി മരഖലപെു്തെിയിരികു1`ന്നു.ഉപരിതെ ബനഡിങ് 3360

െതുരഗശ മീററു്യം 3.6000 കരുബിക് മീററില് സപ്െയിങ്ങു്യം

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം 3360.00െതുരഗശ മീറര അളവിെ് കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികെു്യം 3360. െതുരഗശമീററില് ഉപരിതെ ബനഡിങ്ങു്യം 3.600

കരുബിക് മീററില്സപ്െയിങ്ങു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.



 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന കഴിലഞ്ഞങിെു്യം എഴുതി

മരാഞ്ഞുമപരായ അവസയില് ഏത് കരാെയളവില് നെന്ന ഗപവര്തെിയുലെ

മബരാരഡ്ആണ്എന്നു മനസിെരാകരാനസരാധിചില.



2.വ്ചാർഡ്ത് 11 സല SC,IAY,BPL, വിധവകള് എനിവര്കുസട പറമ്കുകളിൽ

ഭ്ലൂവികേേ കപവർതികള്(1608003003/LD/238108)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം   :26/9/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം :13/11/2018

എസിമമറ് തുക : 200000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 199612/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 723

കസണതല്കുകള്,േിരതീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 20950 െതുരഗശ മീററു്യം ബണിങ്

585 കരുബിക് മീററുമരാണ്.

 ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് ,ബണിങ് തുെങ്ങിയവ

എസിമമറ് ഗപകരാരമുള്ളഅളവുകള്തലന്ന.

 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് ഭൂവികസന ഗപവര്തെികള്

അളലവെുകരാന സരാധിചില.വീട്ടുെമസരുലെ കയില് നിന്നു്യം ഗപവര്തെി

നെന്നതരായി സരാകരപഗത്തെില് ഒപിട്ടു വരാങ്ങുകയരാണ്

ലെയ്ത്.ലതങ്ങിനു്യം മറു്യം തെ്യം മകരാരെു്യം പറമ്പ് വൃ്തെിയരാകുന്ന

ഗപവര്തെികളുമരാണ് ലെയ്ത് എന്ന ലതരാഴിെരാളികള്സരാകരലപെു്തെി.

 കര്യം അെച 5 ബിലുകള് െയെില് ഉണരായിരുന്നു.എന്നരാല്

മപരുകള്കു്യം വീട്ടുമപരുകള്കു്യം വരകത

ഉണരായിരുന്നില.നിരവഹണ ഉമ്രരാ്സരകു്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം

ഈ വീെുകള് ഏലതലരാമരാലണന്ന് തിരിചറിയുന്നതിന്

ബുദ്ധിമുട്ടുണരായിരുന്നു .

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചില.



3.വ്ചാർഡ്ത് 12 സല SC,IAY,BPL, വിധവകള്എനിവര്കുസട പറമ്കുകളിൽ

ജലേംരക്ഷണ കപവർതികള്രണ്ചാംഘടം (1608003003/LD/3272265)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം 4/12/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം 26/1/2019

എസിമമറ് തുക 200000

യഥരാരത്ഥലെെവ് 196612.45

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 723

കസണതല്കുകള്,േിരതീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 20950 െതുരഗശ മീററു്യം ബന്ഡിങ്

585 കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യംഎലരാഅളവുകളു്യംഎസിമമറ് ഗപകരാരമരാണ്.

 ഗപവര്തെി സെ സന്ദരശന്തെില് 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. ഈ ഗപവര്തെിയുലെ

അളലവെുകുന്ന സരാഹെരര്തെില് ്ജെ സ്യംരകണ ഗപവര്തെിയരാണ്

മഴലവള്ള്യം സ്യംഭരികുന്നതിനരായി വരാട്ടര െരാങുകള് വചതരായി

ലതരാഴിെരാളികള് കരാണിചു തരുകയുണരായി.എന്നരാല് നിരവഹണ

ഉമ്രരാ്സരുമരായി സ്യംസരാരിചമപരാള് കിണര റീെരാര്ജിങ് എന്ന



ഗപവര്തെിയുലെ ഭരാ്മരായരാണ് െരാങുകള് സരാപിചലതന്ന് സിതീകരിചു .

ഗപവര്തെി തിരിചറിയുവരാന മകശമുലണന്ന് ഇതില് നിന്നു്യം

വരകമരാകുന്നു. െയെില് ലവചിരുന്ന വീട്ടുെമകളുലെ മപര്

തിരിചറിയുന്നതിനു്യം ഗപയരാസമുണരായിരുന്നു.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാനസരാധിചില.

4.വ്ചാർഡ്ത് 11 സല E Aത്ത് കഫ്ചാന്േിേിസ്റെവതീടിേ്കുേമതീപത്കുള നത്ചാടിേ്ത്സറ

പ്കുേര്കുദ്ധ്ചാരണം 1608003003/FP/ 306819

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 19 /2/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 8/3/2019

എസിമമറ് തുക : 60000

യഥരാരത്ഥെിെവ് : 55555

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 212

കസണതല്കുകള്,േിരതീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 450 െതുരഗശ മീറര അളവില്

കരാെുലവട്ടിലതളിയികെു്യം 513 കരൂബിക് മീറര അളവില് ലെളിമകരാരി

മരാറല് ഗപവര്തെിയു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 ലമഷരലമനറ് ബുകില് എസിമമറ് ഇല് പറഞ്ഞിരികുന്ന അലത



അളവുകള് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് 281.4 െതുരഗശ മീറര അളവില്

കരാെുലവട്ടിലതളിയികെു്യം 70.35 കരൂബിക് മീറര അളവില്

ലെളിമകരാരിമരാറെു്യം നെന്നതരായരാണ് കലണ്തെരാനസരാധിചത് .

 ഗപസ്ുത ഗപവര്തെിയുലെ സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ്

കരാണുവരാനസരാധിചില .

 168.6 െതുരഗശ മീറര വരതരാസ്യം ആണ് കരാെുലവട്ടിലതളിയികല്

ഗപവര്തെികു കരാണികുന്നത്.എസിമമറില് മരഖലപെു്തെിയിട്ടുള്ള മററ്

ഗപകരാര്യം ഒരു െതുരഗശ മീറര നിരകില് 767.13 രൂപ ബരാധരത

കണകരാകുന്നു.

രജിസറ്കുകള്കുസട പരിനേ്ചാധേ

പഞരായ്തെുകള് സൂകിമകണ 7 ലര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന

വിവരങ്ങള്െുവലെമെരകുന്നു

1.സത്ചാഴിൽക്ചാർഡ്ത് വിതരണരജിസർത്ത്

 204 മപ്ജുകള് ഉള്ള ര്ജിസരവളലര നന്നരായി തലന്നസൂകിചിട്ടുണ്

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെവരുലെ

വിശ്്യംശങ്ങള്സൂകിചിട്ടുണ്.

 അമപക നല്കിയവരുലെ മപര്,അമപക നല്കിയ തീയതി, കരാരഡ്

നല്കിയ തീയതിഎന്നിവ മലറരാരു ലര്ജിസറില്കരാണരാനസരാധിചു.

2.അനല്ചാനകഷന് ഓഫ്ത് വർക്ത്, നപയ്ത്ത്ത്സമ്റെ്ത് ഓഫ്ത് നവജേ്ത് ആന്ഡ്ത്

ഡിമ്ചാന്ഡ്ത് നഫ്ചാർവർക്ത്ത്ത്

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച

മവതന്തെിന്ലറ വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള് എന്നിവയുലെ വിവരങ്ങള് ആണ് ഈ ലര്ജിസറില്

സൂകിമകണത്.

 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



കരാണരാനസരാധിചില.

3.വർക്ത് രജിസർത്ത്

 2018-19 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

 വരാരഡ് തിരിച് ഗപവര്തെികള് മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില.

 വരാരഡ് 11 ലെ SC , IAY ,BPL, വിധവകള് എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില് 

്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള് എന്ന ഗപവര്തെികള് ര്ജിസറില്

കരാണരാനസരാധിചു.

4. സമറതീരിയൽ രജിസർത്ത്

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്

ആണ്ഈ ലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത്.

 എലരാ വരാരഡില് നിന്നുമുള്ള ഗപവര്തെികള് ഗപിന് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണ്

 വരാരഡ് 11 ലെ ഗപവര്തെികളുലെ വിവരങ്ങള്കരാണരാന സരാധിചില . നഴ്റി

നിരമരാണ്യം ലമറീരിയല് വരക് ആയിരുലന്നങിെു്യം അതിന്ലറ

വിവരങ്ങള്ഒന്നു്യം തലന്നകരാണരാനസരാധിചില.

5.പര്ചാതി രജിസർത്ത്

 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 രജിസർത്ത്

 പഞരായ്തെില് ഗപമതരക്യം എഴുതി സൂകിമകണ ഒന്നരാണ് ആസ്ി

ര്ജിസര

 ആസ്ി ര്ജിസരകരാണരാനു്യംസരാധിചു.

 150 മപ്ജുകള് അെങ്ങിയ െിക്ഡ്അസറ് ലര്ജിസറില് 11 ഗപവര്തെിയുലെ

വിവരങ്ങള്കരാണരാനസരാധിചു.

 ര്ജിസര പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി ലസര്െിെയ്

ലെയ്ിട്ടുണ്.ലസലഗകട്ടറിയുലെ ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെ് സീെു്യം

കരാണരാനസരാധിചു.

 വരക് വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെിയ മപ്ജുകളില് ഒപുണ്,എന്നരാല്

തീയതിയു്യംസീെു്യം ഉണരായിരുന്നില.

സത്ചാഴില്ചാളികള്കുമ്ചായിേംേ്ചാരിച്കു കസണതിയക്ചാര്യങ്ങള്

സത്ചാഴിലിേ്കു നവണിയ്കുളഅനപക്ഷ

ലതരാഴിെിനരായുള്ളഅമപകവരഷ്തെില്ഒരികല്കൂട്ടമരായിപഞരായ

്തെില്നല്കുകയരാണ്ലെയരാറുള്ളലതന്നുലതരാഴിെരാളികളില്നിന്ന്അറിയുവരാന

സരാധിചു.

അപകടം

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെിലെയുന്ന

മവളയിമെരാ,ഗപവര്തെി അപകെങ്ങളരാല് പരുക് പറുകയരാലണങില്

ലതരാഴിെരാളികള്ക് ആവശരമരായി വരുന്ന കവ്രെികിത്സ സൗ്ജനരമരായ

െഭികുന്നതിനുഅവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്.പരികുപറിയ

ലതരാഴിെരാളിലയ ആശുപഗതിയില് ഗപമവശിമകണി വരുമമ്പരാള്

തരാമസ്യം,െികിത്സ,മരുന്നുകള്, പകുതിയില്കുറയരാ്തെമവതന്യം

എന്നിവയുള്ലപലെയുള്ള ആശുപഗതി െികിത്സ നല്മകണതരാണ്.ലതരാഴില്

ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെിയില് ഏരലപട്ടിരികുമമ്പരാമഴരാ ഗപവര്തെി

മൂെമമരാ ഉണരാകുന്ന അപകെങ്ങളില് നിന്ന് മരണമമരാ സിരമരായ കവകെരമമരാ

സ്യംഭവികുമമ്പരാള്,ലതരാഴിെരാളിമകരാ നിയമഗപകരാരമുള്ള



അനനരരാവശികള്മകരാ സന്ദരഭമനുസരിെ് മകന്ദ സരകരാര വിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.അമതമപരാലെ 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

മകഗന്ദസരകരാരിന്ഈ ആക്ിന്ലറആവശര്തെിനരായി കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച

വിജരാപന്യം ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ കൂെി

നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളില്

പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയില്

കുറയരാന പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മിസര മറരാള് മകരാസ് ലെയ് 15 ്ിവസി്തെിനുള്ളില്

കൂെി െഭികരാനഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യംഅവകരാശ്യം ഉണ്.

കൂെി െഭികുന്നതില് കരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നുണ് . കഴിഞ്ഞ

സരാമ്പ്തെിക വരഷല്തെ ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് 150 തികച് െഭിചില എന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു .

ഫസ്ത്എയ്ഡഡ്ത് നബ്ചാക്സ്ത്

ഗപഥമ സുഗസൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരാകുന്നില.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള് സ്വയ്യം

സ്യംഘെിപികുകമയരാ പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ

ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം ഇതിനു മവണിയുള്ള സഹരായലമരാന്നു്യം

ലെഭികുന്നില .

സപ്ചാത്കു േിരതീക്ഷണങ്ങള്



 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 ലമഷരലമന് ബുകിലെ അളവുകളു്യം ഒന്നു്യം

തലന്നആയിരുന്നു.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി

ഗപവര്തെികുന്നുണ്. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ്

സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം െഭികുന്നുണ് എന്നത് കൂെി

അധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചധിക്യം വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാന സരാധിചില.ലെക് െിസ് ഒരു െയെിെു്യം

ഉണരായിരുന്നില.ഡിമരാനഡ് മെരാ്യം,ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ്

എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്നസൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച

വരകതഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ലര്ജിസറില് പരരാതികള് മരഖലപെു്തെുക . പരരാതികള്

ആരകു്യം എതിരലലന്നു്യം കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ്

മപരാകരാനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്

മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

േിർന്ദേേങ്ങള്ത്ത്

 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

അനരാവശര ബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം

െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള് സുരകരാ സരാമലഗ്്ികള് ഉപമയരാ്ികണലമന്ന്

നിരമ്ദേശികുന്നു. കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള്



ആയതിനരാെു്യം ആമരരാ്ര്യം കണകിലെെു്തെു ബൂട്ു്യം കകയുറകളു്യം

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

പൂരിപിചസൂകിമകണതരാണ്.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് എലരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം തലന്ന

സരാപികുവരാന ലഗശദ്ധിമകണതരാണ് .കൂെരാലത അതിലെ വിവരങ്ങള്

എലരാ്യം തലന്നപൂരണമരാമകണതുമരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളില് ലപെുന്ന ലതരാഴിെിെങ്ങളില്

ഒരുമകണഅെിസരാനസൗകരരങ്ങള് ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യംഗിനിട്ട്സ് എഴുതുവരാന മമറ് ലഗശദ്ധപുെര്തെന്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ

ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരു അവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നല

കരാരരമരാണ്.

 തങ്ങള് ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ എലരാ വിവരങ്ങളു്യം

ലതരാഴിെരാളികലള കൃതരമരായി അറിയികുക . ഗപവര്തെികള്

തിരിചറിയരാന ഇത്അവലരസഹരായികുന്നതരാണ.്

കടമക്കുടി കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്ത്ത് വ്ചാർഡ്ത് 11

മെ്ചാത്ചാഗ്ചാനി നദേതീയ കഗ്ചാമതീണ സത്ചാഴില്കുറപ്പ്കു

പദ്ധതി

നേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് കഗ്ചാമേഭ മിേിട്സ്ത്



ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ കെമകുെി ഗ്രാമ പഞ്തെിലെ 11 വരാരഡിലന മസരാഷരല്

ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 നവ്യംബര മരാസ്യം 11 തീയതി തിങളരാഴ്ച കവകിട്ട് 3 മണിക്

പഞരായ്തെ് ഹരാളില് ലവച് ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഈശ്വര ഗപരാരത്ഥനമയരാെു കൂെി

മയരാ്്യം ആര്യംഭിചു.മശഷ്യം വി ആര പി മവരാള്് മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭയുലെ

ഗപമതരക സതരഗപതിജ ലെരാലിലകരാെു്തെു. ലതരാഴിെരാളികളുലെ

പങരാളി്തെമ്തെരാെുകൂെി ഗശീമതി ല്ജസി െിെിപിലന അധരകയരായി

ലതരലഞ്ഞെു്തെു. ഗ്രാമസഭയില് പലങെുകുവരാന എ്തെിമചരന്ന ഏവരകു്യം വി ആര

പി മിസ്ന സ്വരാ്ത്യം ആശ്യംസിചു. മശഷ്യം 11 വരാരഡ് ലമമ്പര ഗശീമരാന ലബന്നി ആശ്യംസ

ഗപസ്യം്്യം നെ്തെി. ഒരുപരാെ് ഓഡിറി്യം്ുകളുലെ ഭരാ്മരാകരാന തനികു സരാധിലചന്നു്യം,

അതിനരാല് ഇ്തെര്തെിെുള്ള ഒരു മസരാഷരല് ഓഡിറ് എങ്ങലന മറുള്ള

ഓഡിറി്യം്ുകളില് നിന്നു്യം വരതരസ്മരാകുന്നുലവന്നു്യം അറിയുവരാന തനികു

അതിയരായ ആഗ്ഹവു്യം, ആകരാ്യംഷയു്യം ഉലണന്നു്യം ലമമ്പര അറിയിചു. മശഷ്യം ഗശീമതി

ല്ജസി െിെിപ് അധരക ഗപസ്യം്്യം നെ്തെി.ലതരാഴിെരാളികയുലെ ഗപശ്നങ്ങലളരാലക

തലന്നയു്യം തുറന്നു സ്യംസരാരികണലമന്നു്യം അധരക പറഞ്ഞു, കൂെരാലത ഗ്രാമസഭയില്

അധരകയരാവരാനുള്ള അവസര്യം െഭിചതില് തനികു സമനരാഷ്യം ഉലണന്നു്യം

,അധരകയരായി തിരലഞ്ഞെു്തെതില് നന്ദിയു്യം മരഖലപെു്തെി. തുെരന്ന് ബി ആര പി

ധനര ആമുഖ ഗപഭരാഷണ്യം നെ്തെി. മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ എനരാലണന്നു്യം,

അതിന്്ലറ െകരലമനരാലണന്നു്യം, അത് മറുള്ള ഗ്രാമസഭകളില് നിന്നു്യം എങ്ങലന

വരതരസ്മരാകുന്നുലവന്നു്യം ധനര വരകമരാകി .

മശഷ്യം വി ആര പി അനൂപ് െി ബരാബു 11 വരാരഡിലെ മസരാഷരല് ഓഡിറ്

റിമപരാരട്ട് അവതരിപിചു. നരാെ് ഗപവര്തെികളരാണ് സരാമൂഹര പരിമശരാധനക്

വിമധയമരാകിയത്. പരിമശരാധിച എലരാ െയെുകളിെു്യം വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര

ഗപകരാരമുള്ള കവര മപ്ജ് ഉണരായിരുന്നു എന്നരാല് അതില് ഒന്നു്യം തലന്ന വരക് മകരാഡ്

ലകരാെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില. ആകന പപരാനിന്ലറ മകരാപി, എസിമമറ് മകരാപി,

പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരാകിയ സരാമങതികരാനുമതി, വരക് അമെരാമകഷന

മെരാറ്യം ,മസര മറരാള് ,എ്യം ബുക് ,മവ്ജ് െിസ്,കസറ് ഡയറി തുെങ്ങിയ മരഖകള് ഒലക

തലന്ന എലരാ െയെുകളിെു്യം സൂകിചിരുന്നു. പമക ലതരാഴിെിനു മവണിയുള്ള

അമപക, ലമറീരിയല് മകരാമറഷന് ഡീലറയില്സ്, ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരണ

സരാകരപഗത്യം, 3 ഘട്ടങ്ങളരായുള്ള മെരാമട്ടരാഗ്രാഫ്് , ്ജിമയരാ റരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് ,

മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ടിന്ലറ മകരാപി എന്നിവ പരിമശരാധിച ഒരു െയെുകളിെു്യം

തലന്ന കരാണുവരാന കഴിഞ്ഞില . എെ് െി ഒ ഒരു ഗപവര്തെികു മരാഗതമമ

ഉണരായിരുന്നുള്ളൂ. 2 െയെുകളില് ഭരണരാനുമതി മരഖ

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില.മറരായല്റി നല്കിയ രസീത്, സ്യംമയരാ്ജിത പദ്ധതി

വിവരങ്ങള് ഗപവര്തെികള്ലകരാന്നു്യം തലന്നബരാധകമരായിരുന്നില.



തുെരന്ന് െീല്ഡ് പരിമശരാധനയില്കലണ്തെിയവിവരങ്ങള്വിആരപി നിഷ

അവതരിപിചു. പരിമശരാധിച നരാെ് ഗപവര്തെികളില് ഇ എ ഗെരാനസിസിന്ലറ

സമീപ്തെുള്ള മതരാെിന്ലറ പുനരുദ്ധരാരണ്യം എന്ന ഗപവര്തെിക് ഒരു െതുരഗശ മീററിന്

4.55 രൂപ എന്ന നിരകില് 767.13 രൂപയുലെ ബരാധരത കരാെുലവട്ടില്തെളികെിന്

കണകരാകലപട്ടിട്ടുണ് . എസ് സി / ഐ എ കവ / ബി പി എല് / വിധവ എന്നിവരുലെ

പറമ്പുകളില് ്ജെസ്യംരക ഗപവര്തെികള് എന്ന ഗപവര്തെിയുലെ െീല്ഡ്

പരിമശരാധനയില് മമറ് കിണര റീെരാര്ജിങ് കരാണിചു തരികയു്യം ,മശഷ്യം ഡി ഇ ഒ

മനരാെ് അമന്വഷിചമപരാള് അത് മവലറ ഗപവര്തെിയരാലണന്നു്യം, അവരകു കൃതരമരായ

അറിവിലരാ്തെതുലകരാണ് ലതറരായി കരാണിചു തന്നതരാലണന്നു്യം പറഞ്ഞു.അതിനരാല് െി

ഗപവര്തെിയുലെ െീല്ഡ് പരിമശരാധന ഒരു തവണ കൂെി നെമ്തെണി വന്നു എന്നത്

എസ്തു പറമയണഒരു കരാരരമരാണ്.

മശഷ്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ 10 അവകരാശങ്ങലളകുറിചുള്ള ഒരു തുറന്ന

െരചയരായിരുന്നു. ലതരാഴിെരാളികളുലെ 10 അവകരാശങ്ങള് ഓമരരാന്നരായി

വരായികുകയു്യം മശഷ്യംഅതിലനവിശ്മരായ െരചയരായിരുന്നു .

 വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള്ലകലരാ്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില്

കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്. എന്നരാല് അതില് പതിമകണ മെരാമട്ടരാ അവര

സ്വന്യം ലെെവില്എെു്തെു നല്കുകയരാണ് ലെയ്ത്.

 ലതരാഴിെരാളികള് എലരാ്യം തലന്ന വരാകരാല് ലതരാഴിെിനരായി

ആവിശരലപെുകയരാണ് പതിവ്, ഇതുവലര അവര അതിനരായി എഴുതി

അമപക നല്കിയിട്ടിലലന്നു്യം, അതിനരാല് രസീത് അവരുലെ പകല്

ഇലഎന്നു്യം വരകമരാകി.

 ലതരാഴിെിനരായി അമപകിചിട്ടു്യം അവരകു 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില്

ലതരാഴില് െഭികരാതിരുന്ന സരാഹെരരങ്ങള് ഉണരായിട്ടുലണന്നു്യം പലക

ലതരാഴിെിനരായി അമപകിചതിന്ലറ രസീത് അവരുലെ പകല്

ഇലരാ്തെതിനരാല് അതിലനകുറിചു അവരകു മെരാ്ര്യം ലെയുവരാന

കഴിഞ്ഞിലഎന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്വരകമരാകി.

 ലതരാഴിെിനരായി അമപകിചിട്ടുള്ള രസീത് ഇലരാ്തെതിനരാല് അവരകു

ലതരാഴിെിലരായ്മ മവതന്തെിന് അമപകികുവരാന സരാധിചില . കൃതരമരായ

അറിവുകള് തങ്ങളുലെ അവകരാശങ്ങലളകുറിചു ഇലരാ്തെതുലകരാണരാണ്

ഇങ്ങലന സ്യംഭവിചലതന്നു്യം, ഇനി മുതല് അലതരാലക ഗശ്ദേികരാലമന്നു്യം

അവര പറഞ്ഞു 5. ലെമയണ ഗപവര്തെികള് അവര തലന്ന

കണുപിെികരാറുലണന്നു്യം , അതിനരായി അവര ഒ്തെുമെരന്നു

തീരുമരാനലമെുകുകയു്യം ലെയുന്നുലണന്നു്യംഅവരസൂെിപിചു.

 എലരാവരകു്യം തലന്ന 5 കിമെരാമീറര പരിധിയില് തലന്നയരാണ് ലതരാഴില്



െഭികുന്നുലണന്ന് പറഞ്ഞു.

 കുെിലവള്ള്യം അവര തലന്ന ലകരാണുവരികയരാലണന്നു്യം, തണല് ,ഗപഥമ

ശുഗസൂഷ   കിറ് അവരകു െഭികരാറിലലന്നു്യംഅവര ഉന്നയിചു

 സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ള കൂെി അവരകു െഭികുന്നുലണന്ന്

വരകമരാകി

 സമയബന്ധിതമരായി മവതന്യം െഭികുന്നിലലന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

അഭിഗപരായലപട്ടു .ഈ ഗപശ്ന്തെിന് പരിഹരാര്യം കരാണുന്നതിനരായി

എലരാവരു്യം തലന്ന കൂട്ടരായ പരരാതി നല്കണലമന്ന് ബി ആര പി ധരര

പറഞ്ഞു .

 പരരാതികള് അവര പരസ്പര്യം പറയുകയരാലണന്നു്യം, പഞരായ്തെില്

സൂകിചിരികുന്ന പരരാതി ലര്ജിസറിെു്യം മറു്യം മരഖലപെു്തെരാറിലലന്നു്യം

അവരകൂട്ടിമചര്തെു.

മശഷ്യം ഡിഇഒ ലതരാഴിെരാളികള് ഉന്നയിച മെരാ്രങ്ങള്കു മറുപെി നല്കി.

കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെിക വരഷ്തെില് നല്കിയ 50 ്ിവസല്തെ അധിക ലതരാഴില്

െഭിചിലലന്നു്യം ഈ വര്ഷ്യം അത് െഭികരാന വകയുമണരാ എന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് മെരാ്ിചു. മമല് നിരവഹണ-ഉമ്രരാ്സരില് നിന്നു്യം

അനുമതി െഭികരാ്തെതിനരാെരാണ് അവരകു 50 ്ിവസല്തെ അധിക ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള് നല്കരാന കഴിയരാഞ്ഞലതന്നു്യം, ഓരഡര െഭരമരായരാല് വരു്യം കരാെ്തെില്

നല്കരാലമന്നു്യം വരകമരാകി. എല്സി എന്ന ലതരാഴിെരാളിയുലെ അകൗണില്

കപസ മകറരാറിലലന്നു്യം, അലതനു ലകരാണരാലണന്നതയരായിരുന്നു രണരാമല്തെ

മെരാ്ര്യം. കപസ അകൗണില് വന്നിട്ടുലണന്നു്യം അത് ലതരാഴിെരാളിക്

മബരാധരലപെരാ്തെതരാലണന്നു്യം ഡിഇഒ അറിയിചു. ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ

വരാെക െഭികരാ്തെതു്യം അവര ആരരാഞ്ഞ മൂന്നരാമല്തെ മെരാ്ര്യം. വരാെക

ലകരാെുകുന്നതിലന സ്യംബന്ധിച ഓരഡര നിെവില് മ്രാക് ഓെീസില്

നിന്നു്യം െഭരമരായിട്ടിലലന്നു്യം അതിനരാല് വരാെക നല്കരാന നിെവില്

സരാധികിലലന്നു്യം അറിയിചു. ലതരാഴിെിെങ്ങളില് തണല് െഭരമരാകരാന

പഞരായ്തെിന്ലറ ഭരാ്്തെു നിന്നു്യം ഗശമികരാലമന്നു്യംഡിഇഒ പറഞ്ഞു.

നിരമ്ദേശങ്ങള്

* 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

ഒരുമകണഅെിസരാനസൗകരരങ്ങള് 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

സഹരായികുന്നതരാണ.്

മസരാഷരല്ഓഡിറ് പലങെു്തെവര:

1. ധനര എസ് നരായര ,മ്രാക് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,



എറണരാകുള്യം

2. നിഷ ലക.ലക ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

3. അനൂപ് െി ബരാബു ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്

,എറണരാകുള്യം

ത്ത്േനി

ത്ത്ഇടപ്പളിത്ത് ന്്ചാകിസലകടമക്കുടി ത്ത് പഞ്ചായതിസലവ്ചാർഡ്ത് 11സല 2018-

19 േ്ചാമതിക വർഷസത നേ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് കപകകിയ

േമയബനിതമ്ചായി തതീർക്ചാന് നേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് ടതീമിസേേെ്ചായിച

ബെ്കുമ്ചാേസപ്പടത്ത് പഞ്ചായത്ത്ത്ത് കപേിഡ്റെ്ത്, സേകകടറി ,അേിസ്റെ്ത്

സേകകടറി, ഭരണേമിതി അംഗങ്ങള്, സത്ചാഴില്കുറപ്പ്കു വിഭ്ചാഗം

ജതീവേക്ചാർ, വ്ചാർഡ്ത് സമമർ, ഫതീൽഡ്ല കപവർതേങ്ങള്ക്കു

േെ്ചായിച നമറ്കുമ്ചാർ ,സത്ചാഴില്ചാളികള് ,ത്ത് സപ്ചാത്കുജേങ്ങള്

എനിവർക്കുളളേനി കപനത്യകം നരഖസപ്പട്കുത്കുന്കു.


