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ആമ്കുഖം

ഗ്രാമീണ മമഖെയിലെ ്രാരിഗ്ര്യം നിരമരാര്ജന്യം െക്ഷര്യം വച് നിെവില് വന്ന പദ്ധതിയരാണ്

മ്ശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി. ഇനരയില് ഗ്രാമീണ ്ജനങ്ങളുലെ ലതരാഴില്

ലെയുവരാനുള്ളഅവകരാശല്തെസ്യംരകിചു നിര്തെുന്നതിനു മവണി 2005 ലസപ്റ്യംബരഅഞരാ്യം

തീയതി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം പരാരെലമന് പരാസരാകി. 2006 ലെഗബുവരി 2 ന്ഈ

നിയമ്യം രരാ്ജര്തെ് നിെവില് വന്നു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെരായി 2008 ല് നമുലെ രരാ്ജരല്തെ എലരാ

്ജിലകളിലെയു്യം ഗ്രാമീണ മമഖെകള് ഈ നിയമ്തെിലന പരിധിയില് വന്നു .ഓമരരാ

ഗ്രാമീണകുെു്യംബ്തെിനു്യം ഒരു 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 നു

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്തെിലന ആര്യംഭ്തെില് കൂട്ടി മെരകുകയു്യം ലെയ്ിട്ടുണ്.

100 ശതമരാന്യം ന്ര ്ജനസ്യംഖര ഉള്ള ്ജിലകള് ഒഴിലക രരാ്ജരല്തെ എലരാ ്ജിലകളു്യം ഗപസ്ുത

നിയമ്തെിലന പരിധിയിെരാകലപട്ടിട്ടുണ്. നിയമ്തെിലന ആവശരകതക് അനുപൂരകമരായി

എലരാ സ്യംസരാനങ്ങളു്യം മഹരാതരാ്രാന്ധി മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ പദ്ധതി വിജരാപന്യം

ലെയ്ിട്ടുണ്. നിയമ്തെിെു്യം പട്ടികയിെു്യം കരാെരാകരാെങ്ങളില് വരു്തെുന്ന മഭ്്തികള്

സ്യംസരാനപദ്ധതിയിെു്യം വരുമ്തെണതരാണ്.

പദ്ധതിയ്കുസടേവിബേഷതകള്

 ഗ്രാമപഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ്തരാമസികുന്ന 18 വയസ് പൂര്തെിയരായഏലതരാരരാള്കു്യം

പദ്ധതിയില്പങരാളിയരാകരാ്യം

 സ്ഗതീകു്യം പുരുഷനു്യം തുെര മവതന്യം

 പരിസിതിസ്യംരകണ്യംകരാരഷിക മമഖെയിലെഅെിസരാനസൗകരരവികസന്യം

എന്നിവയ്ക് മുന്ണന

 ആസൂഗതണ്തെിെു്യം നിരവഹണ്തെിെു്യം തികഞ്ഞസുതരാരരത.ലതരാഴിെരാളികള്തലന്ന

ഗപവര്തെികള്കലണ്തെുകയു്യംആസൂഗതണല്തെസഹരായികുകയു്യം ലെയുന്നു.

 കരരാറുകരാര ഇെനിെകരാരഎന്നിവരഇല

 ലപരാതു്ജന പങരാളി്തെമ്തെരാലെ മെബരബ്ജറ്

 ബരാങ് മപരാസ്ഓെീസ്എന്നിവവഴിയുള്ള മവതനവിതരണ്യം

 സ്ഗതീകള്ക് മുന്ണന

 കമ്പരൂട്ടര വഴിയുള്ള മമരാണിററി്യം്് സ്യംവിധരാന്യം

 നിയമ്തെിന്ലറ പിനബെമുള്ളഅവകരാശഅധിഷ്ിത പദ്ധതി

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതിഓഡിറ്ലെയുന്നു



ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്റ്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകരാര്യം ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് ഗപമ്ശ്തെ് നെപിെരാകുന്ന

എലരാ ഗപവര്തെികളു്യംമസരാഷരല് ഓഡിറിന് വിമധയമരാകണലമന്ന് നിയമ്തെിലെ പതിമനഴരാ്യം

വകുപ് നിഷ്കരഷികുന്നു. പദ്ധതി ഗപവര്തെനല്തെപറിയു്യം ലപരാതു ധന്യം

ലെെവഴികുന്നതിലനപറിയു്യം ലപൗരസമൂഹ്യം നെ്തെുന്ന പരസരവു്യം 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 വരദ്ധിപികുന്നതിനു്യം സ്്ഭരണ്യം ഉറപുവരു്തെുവരാനു്യം

കഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണ്യം ശരിയരായ രീതിയില് െിെവഴിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം ഈ പണ്യം

െിെവഴിചത് ലകരാണ് പദ്ധതിയുലെ െക്ഷര്യം കകവരിചിട്ടുമണരാ എന്നു്യം പദ്ധതിയുലെ

്ുണമഭരാകരാകളുലെ ്ജീവിത്തെില് ്ുണകരമരായ മരാറങ്ങള് ഉണരായിട്ടുമണരാ എന്നു്യം സരാമൂഹര

പരിമശരാധനയിെൂലെകലണ്തെരാനകഴിയുന്നു.

ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത്കപകകിയ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമസരാഴ്് സ്യംഘ്യം ഗപവര്തെി െയല് പരിമശരാധന,െീല്ഡ്

പരിമശരാധന,ലതരാഴിെരാളികളുമരായുള്ള അഭിമുഖ്യം,എ്യം ഐ എസ് പരിമശരാധന എന്നിവലയ

അെിസരാനമരാകിയരാണ് മസരാഷരല് ഓഡിറ് റിമപരാരട്ട് തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.തരാലഴ പറയുന്ന

രീതിഅവെ്യംബിചരാണ്ഈറിമപരാരട്ട്തയരാറരാകിയിട്ടുള്ളത്.

 മ്രാക മഗപരാഗ്രാ്യംഓെീസര,പഞരായ്തെ്ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ്ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി

മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാരഎന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല്ഓഡിറ്,മസരാഷരല്

ഓഡിറ്ഗപവര്തെനങ്ങള്എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെില്ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെെയെുകള്, 7 ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐ

എസ്എന്നിവപരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിചെയെുകളുലെഅെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെിഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള്പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില്കരാരഡ്എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള്എന്നിവലരകണുആവശരമരായ

വിവരങ്ങള്മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെവരാരഡുകളിലെപരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില്കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ മപരാരരായ്മകള് എന്നിവ െരച

ലെയുക .

 െീല്ഡ്ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യംെയല്പരിമശരാധനയുലെയു്യംഅെിസരാന്തെില്കരെ്

റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.



 അതരാത് വരാരഡില് ഗ്രാമസഭവിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയകരെ് റിമപരാരട്ട്ഗ്രാമസഭയില്

അവതരിപികുക .

വ്ചാർഡ്ത് 12: പ്ചാലിയംത്കുര്കുത്ത്

അതിര്കുകള്റ്

വടക്ത് :പിഴെ പിഎച് സി

സതക്ത് :പിഴെ

കിഴക്ത് : ഉമ്രരാ്മണ്ഡല്കനല്കകവഴിറ്

പടിഞ്ചാറ്ത് :പിഴെ പരാെിയ്യം തുരു്തെ് വരാട്ടര െരാങറ്്

ആസകവീട്കുകള് : 156+

 
 

റ്

 

കപധ്ചാനസ്ചാപനങ്ങള്:
 അ്യം്നവരാെികള് : 2

 സ്കൂള് : ഇല

 സബ് മസഷന

 
 
കപധ്ചാനകൃഷി: റ് ലെമീന ലകട്ട്

 
 
ക്കുട്കുംബ്ചാംഗങ്ങള്കുസട േ്ചാമതിക അവസ: മൂന്ന് തര്തെിെുള്ള ്ജനവിഭരാ്്യം

ഇവിലെയുണ് .സരാമ്പ്തെികമരായി പിമന്നരാക്യം നില്കുന്നവരു്യം ഇെ്തെരകരാരു്യം

സരാമ്പ്തെികമരായി മുമന്നരാക്യം നില്കുന്നവരുമുണ്

 
പ്ചാരിസിതികഘടകങ്ങള് : ലെമീന ലകട്ടുകളു്യം പുഴകളു്യം ഉണ്.

 
 
 



 
 
 
 
 
 

േജീവസത്ചാഴില്ചാളികള് -സത്ചാഴിൽദിനങ്ങള്
 
സത്ചാഴിൽക്ചാർഡ്ത്

നമർ

ബപര്ത് വിഭ്ചാഗം ലഭിച്ച സത്ചാഴിൽ

ദിനങ്ങള്

KL-08-003-003-012/1 വള്ളിവിഗകമന OBC 69

KL-08-003-003-012/10 സുമതിബരാെന OBC 66

KL-08-003-003-012/11 ഇനിരരാസ്രാനനന OBC 66

KL-08-003-003-012/12 സമരരാ്ജിനി രരാമന OBC 72

KL-08-003-003-012/13 മബബി പുരുമഷരാ്തെമന OBC 51

KL-08-003-003-012/149 നിരമെ ്്യം്രാധരന OBC 45

KL-08-003-003-012/15 ഷീബ ്ിവരാകരന OBC 69

KL-08-003-003-012/162 അനസൂയ രരാഘവന OBC 86

KL-08-003-003-012/164 സരള െഗനന OBC 2

KL-08-003-003-012/165 യമശരാ് മരാധവന OBC 90

KL-08-003-003-012/166 െഗനമതി വി്രരാസരാ്ര OBC 50

KL-08-003-003-012/17 െളിത നരാരരായണന OBC 37

KL-08-003-003-012/18 സരാവിഗതി OBC 53

KL-08-003-003-012/12 മീനരാകി നരാരരായണന OBC 38

KL-08-003-003-012/195 കശെ്ജ ്മണശന OBC 42

KL-08-003-003-012/20 സുനിത ഗപ്ീപ് OBC 48

KL-08-003-003-012/200 ഗപീതി രൂമപഷ് OBC 35

KL-08-003-003-012/204 െളിത ശിവന OBC 16

KL-08-003-003-012/21 ഇനിരരാ മ്രാപരാെന OBC 62

KL-08-003-003-012/22 ഷീെഎന ലക SC 71

KL-08-003-003-012/23 സരസ്വതി മവെരായുധന OBC 69

KL-08-003-003-012/24 നിരമെബരാെകൃഷ്ണന OBC 69

KL-08-003-003-012/25 െിമെരാമിനആന്റണി OBC 68

KL-08-003-003-012/27 സരസ്വതി വരാസുമ്വന OBC 49

KL-08-003-003-012/28 മറിയരാമആന്റണി OBC 70

KL-08-003-003-012/30 സമരരാ്ജ മരാധവന OBC 56

KL-08-003-003-012/32 സരസ്വതി ്രാമമരാ്രന OBC 36

KL-08-003-003-012/35 സുശീെ മണി OBC 58

KL-08-003-003-012/38 വി്ജയ ്ജ്്ീശന OBC 68

KL-08-003-003-012/39 മമരാഹിനി

ലവങിമെശ്വരന

OBC 67

KL-08-003-003-012/4 സമരരാ്ജിനി

ഗശീനിവരാസന

OBC 45

KL-08-003-003-012/40 രരാധ വിമനരാ്് OBC 71

KL-08-003-003-012/42 നിരമെവി്ജയന OBC 50

KL-08-003-003-012/44 മ്വകി ഭരാസ്കരന OBC 46



KL-08-003-003-012/45 മലിക ്ിവരാകരന SC 42

KL-08-003-003-012/48 രമ മണി OBC 56

KL-08-003-003-012/49 രരാധരാ മണി OBC 26

KL-08-003-003-012/5 സമരരാ്ജിനി മരാധവന OBC 62

KL-08-003-003-012/50 കരാരതരരായിനിബരാെന OBC 89

KL-08-003-003-012/6 ഓമനഅമശരാകന OBC 39

KL-08-003-003-012/63 ഉഷവി്ജയന OBC 52

KL-08-003-003-012/64 ബിനു ഉണികൃഷ്ണന OBC 62

KL-08-003-003-012/68 ഉഷ പുരുമഷരാ്തെമന OBC 56

KL-08-003-003-012/69 അമിണി മരാധവന OBC 46

KL-08-003-003-012/7 രരാമരായി കൃഷ്ണന OBC 57

KL-08-003-003-012/72 സീത OBC 63

KL-08-003-003-012/79 രരാധരാമണി OBC 22

KL-08-003-003-012/80 ര്ജിത രരാമ്ജഷ് OBC 52

KL-08-003-003-012/84 ഷീന ഗപകരാശ് OBC 24

KL-08-003-003-012/85 ര്ജനിഅ്ജിത് OBC 73

KL-08-003-003-012/87 സ്യം്ീത OBC 90

KL-08-003-003-012/90 കമെരാകിബരാെന OBC 46

KL-08-003-003-012/93 മബബിവി്ജയന OBC 2

KL-08-003-003-012/96 മിഷ OBC 69

KL-08-003-003-012/98 െഗനമതി മ്രാപി SC 54

 
 
 
 

 വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്കുള ബേ്ചാഷ്യൽ ഓഡിറ്ത് പരിബേ്ചാധനയിൽ

കസണതിയവസ്്കുതകള്റ്

സത്ചാഴില്ചാളികള്കുസട 10 അവക്ചാേങ്ങള് - അവക്ചാേ അധിഷ്ഠത

നിരീക്ഷണങ്ങള്റ്
ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള്

ഉറപുവസ്ുതകള് വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ

വസ്ുതകള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1. സത്ചാഴിൽക്ചാർഡിന്ചായി അബപക്ഷിക്കുവ്ചാന്കും 15

ദിവേതിനകംലഭിക്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (സഷഡ്യയൂള് 2)
ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ

പതിച ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.

എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്.

അതിനുള്ള മെരാമട്ടരാഅവരസ്വന്യം ലെെവിെരാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.

2. സത്ചാഴിൽ ആവേ്യസപ്പട്ചാന്കും 15 ദിവേങ്ങള്ക്കുളിൽ

ലഭിക്കുവ്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം.

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.

3. 15 ദിവേതിനകം സത്ചാഴിൽ ലഭിച്ചിസല്ലങിൽ സത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ

ബവതനംലഭിക്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം (സേക്ഷന്7 , 8 , 9 ).

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില്

ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെില് ഒന്നു്യം തുെരന്ന് 100 ്ിവസ്യം വലര

മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ്.

െയെുകളില് നിന്നു്യം ഡിമരാനഡ് മെരാറ്യം െഭരമരാകരാതിരുന്നതിനരാല് ലതരാഴില്

ആവശരലപെുന്നതിന് കുറിചു്യം 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭരമരാകുന്നതിലന

കുറിചു്യം ലതളിവുകള് ഒന്നു്യം തലന്ന കരാണുവരാന സരാധിചില. ലതരാഴിെരാളികളുലെ

വരാകുകള് ഗപകരാര്യം ഒരു വരഷമ്തെക് മുഴുവനരായി ഒരു തവണ ലതരാഴിെരാളികള്

കൂട്ടമരായി ഒരു അമപക നല്കുകയു്യം പഞരായ്തെില് നിന്ന് ലതരാഴില്

അറിയികുന്നതനുസരിചു ഗപവര്തെികരാറുമരാണ് പതിലവന്നു്യംഅറിയുവരാനസരാധിചു.

4. ഏസറട്കുബകണ കപവർതികള് ആേയൂകതണം സെയ്കുവ്ചാന്കുള

അവക്ചാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപീകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ള

അവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള്

അറിയികുകയുണരായി. ഓമരരാ ലതരാഴിെിനു മുനപു്യം പദ്ധതി ആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകള്

നെ്തെലപെരാറുള്ളതരായു്യം പറയുകയുണരായി.

5. ത്ചാമേ സലതിന്ത്സറ 5 കിബല്ചാമീറർ െ്കുറളവിന്കുളിൽ

സത്ചാഴിൽ ലഭിക്കുവ്ചാന്കും ലഭിച്ചിസല്ലങിൽ കയൂലിയ്കുസട 10 %

അധികമ്ചായി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുമ്കുള അവക്ചാേം (സഷഡ്യയൂള് - 2,

പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 20 & 28)

തരാമസ സെ്തെിന്ലറ 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിന്ലറ 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാന ലതരാഴിെരാളിക്

അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില്

തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി ലെയുന്നത്.

6. ക്കുടിസവളം, തണൽ, കപ്ചാഥമിക േ്കുകേയൂഷ കിറ്ത്,

സത്ചാഴില്ചാളികബള്ചാസട്ചാപ്പംഅഞിൽഅധികംക്കുട്ടികള് കപവർതി

സലത്ത് വനിട്ട്കുതണങിൽ അവസര ബന്ചാക്ചാന്ചായി ആയ (കകഷ്ത്)

ത്കുടങ്ങിയ കപവർതി സല േ്പൗകര്യങ്ങള്ക്കുള അവക്ചാേം.

(സഷഡ്യയൂള് 2, പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത്റ് 23-28)



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

ഗശുഗശൂഷ കിറ് , 5 വയസില് തരാലഴയുള്ള കുട്ടികള്ക് ആയയുലെ മസവന്യം എന്നിവ

നിയമ്യംഅനുശരാസികുന്നു .

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില്നിന്നു്യം ഗപവര്തെി സെ്തെു

കുെിലവള്ള്യം,തണല്, ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് എന്നിവ മതരാഴിെരാളികള് തലന്നയരാണ്

ഏരലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നു മനസിെരായി. െികിത്സ സഹരായങ്ങള് െഭികരാറിലലന്നു്യം

ബൂെ്, ഗൗസ് മുതെരായവ പഞരായ്തെില് നിന്നരാണ് വിതരണ്യം ലെയ്ത് എന്നരാണ്

ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞത്. മതരാെ് സ്യംബന്ധമരായ മ്ജരാെികള്,ലെമീന ലകട്ടുകളിലെ

വരമ്പ് മകരാറല് മ്ജരാെികള് തുെങ്ങിയ ഉള്ളതിനരാെു്യം പണി ഉപകരണങ്ങള്

അതരരാവശര്യംആയതിനരാെു്യംഅവപിരിവിട്ടരാണ് വരാങ്ങുന്നത്.

7. േർക്ചാർ കപഖ്യ്ചാപിച്ചിട്ട്കുള കയൂലി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുള

അവക്ചാേം.(സേക്ഷന്3 (2),6, സഷഡ്യയൂള് 2 ,29,a,b,c,d,e,f.30)

 സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8. സത്ചാഴിൽ സെയ്ത്ത്ത്15 ദിവേതിനകം കയൂലി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുള

അവക്ചാേം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭികണ്യം എന്നരാണ ലതരാഴിെുറപു

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

ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ് . ലതരാഴിെരാളികമളരാെ്

സ്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം സമയ ബന്ധിതമരായി കൂെി െഭികുന്നില എന്ന് അറിയുവരാന

സരാധിചു. ലതരാഴില് പൂര്തെിയരായതിനു മശഷവു്യം മവതന്യം െഭികുന്നതില് ഏലറ

കരാെതരാമസ്യം ഉള്ളതരായി അറിയികുകയുണരായി.100 ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് ആരകു്യം

തലന്നെഭരമരായിട്ടില .

9.15 ദിവേതിനകം കയൂലി ലഭിച്ചിസല്ലങിൽ നഷ്ടപരിഹ്ചാരം

ലഭിക്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം (സേക്ഷന്3 (3)).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങില്

മവതന്തെിലന 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകില്അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ്.

10.പര്ചാതികള്ക്ത് േമയബനിതമ്ചായി പരിഹ്ചാരം

ലഭിക്കുവ്ചാന്കും മഹ്ചാത്ചാഗ്ചാനി.റ്

മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയില് ലെെവ് വരുന്ന തുകയുലെ

തല്സമയ സരാമൂഹിക പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനുള്ള അവകരാശ്യം (ലസകന 19 , 17 (

2)).ലസകന 19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക് അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം

ഉണരാമവണതരാണ് . ഏഴു ്ിവസ്തെിനുള്ളില് പരരാതികരാരലന അതു

അറിയികുകയു്യം മവണ്യം. അതുമപരാലെ തലന്ന തുെരചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന

നെ്തെുവരാനു്യംഅതില് പങരാളികള്ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ്

.

കപവർതിറ്ഫയല്കുകള്കുസട പരിബേ്ചാധനവിവരങ്ങള്



4 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ

നമർ

കപവർതിയ്കുസട ബപര്ത് കപവർതിയ്കുസട

വർക്ത് ബക്ചാഡ്ത്

1 വരാരഡ് 12 ലെ വൃകകതകളുലെ നഴ്റി

നിരമരാണ്യം

1608003003/DP/219388

2 വരാരഡ് 12 ലെ SC,IAY,BPL, വിധവകള്

എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില്  ഭൂവികസന

ഗപവര്തെികള്

1608003003/LD/238109

3 വരാരഡ് 12 ലെ പഞരായ്തെ് മതരാെിന്ലറ

പുനരുദ്ധരാരണ്യം

1608003003/FP/306843

4 വരാരഡ് 12 ലെ SC,IAY,BPL, വിധവകള്

എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില്  ്ജെസ്യംരകണ

ഗപവര്തെികള്

1608003003/IF/326672

കപവർതിഫയലിൽഉണ്ചാബകണ22 ബരഖകള്റ്

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെില്

നിരബന്ധമരായു്യം മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ്. പരിമശരാധിച കെനുകളില്

ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവർ ബപജ്ത്റ്റ്

വരാരഷിക മരാസര സിരകുെരാര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെുകള്കു്യം കവര

മപ്ജ് ഉണരാമവണതരാണ്.

വരാരഷിക മരാസര സരകരൂെര ഗപകരാര്യം കവര മപ്ജില് പഞരായ്തെ് വിവരങ്ങള്,

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

തിയതി മുതെരായ വിവരങ്ങള് മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച െയെുകളില് എലരാ്തെിെു്യം എ എ്യം സി ഗപകരാരമുള്ള കവര

മപ്ജുകളരാണ് കരാണരാന കഴിഞ്ഞത്. മസരാഷരല് ഓഡിറ് നമ്പര ,വരക് മകരാഡ് ,്ജിമയരാ

െരാ്് ഐ ഡി, ്ജി പി എസ് ലെരാമകഷന, മമറിന്ലറ മപര് തുെങ്ങിയവ കരാണുവരാന

സരാധിചില.

2.സെക്ത് ലിസ്ത്റ്

വരക് കെെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയുമവയുലെ മപ്ജ്

നമ്പറു്യം മരഖലപെുമ്തെണലെക് െിസ് െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 4കെെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷന്പ്ചാന് ബക്ചാപ്പിറ്

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 െയെുകളില് 2 എണ്തെില് മരാഗതമരാണ് ആകന പരാന കരാണരാന

കഴിഞ്ഞത് അതില് കവര മപ്ജിലെ ഗപവര്തെിയുലെ മപരു്യം ആകന പരാന

മകരാപിയിലെ മപരു്യം ഒന്ന് തലന്നആയിരുന്നു.

4.എസിബമറ്ത് ബക്ചാപ്പിറ്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ഏലറെുകുന്ന ഓമരരാ ഗപവര്തെികള്കു്യം സ്യംസരാന

സരകരാര െുമതെലപെു്തെിയ അധികരാര സരാപന്തെിനലറ അനുമതിമയരാെ് കൂെിയ

എസിമമറ് ഉണരായിരിമകണതരാണ്. ഓമരരാ ഗപവര്തെികു്യം എസിമമറ് ഗപവര്തെിയുലെ

മരഖെിഗത്യം , എസിമമറ് റിമപരാരട്ട് മുതെരായവ ഉണരാമവണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 4 കെെുകളിെു്യം ലസകരൂരില് നിന്നു്യം ഗപിന്റ് എെു്തെ എസിമമറ്

മകരാപി ഉണരായിരുന്നു. ്ജനകീയ  എസിമമറ് മകരാപി ഒരു െയെിെു്യം ഇലരായിരുന്നു .

5.േ്ചാബങതികഅന്കുമതിറ്

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 എഞിനീയര

അസിസനഡ് എഞിനീയര എന്നിവര ഉള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ

അനുമതിആവശരമരാണ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെിെു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നുള്ള മകരാപി ആണ്

ഉണരായിരുന്നത്. ഒലരണ്തെില് മരാഗതമരാണ് ലസകരൂരില് നിന്നുള്ള മകരാപി കരാണരാന

കഴിഞ്ഞത്. അതില് എ ഇ, ഓവര സീയര എന്നിവരുലെ ഒപ് മരാഗതമരാണ് കരാണരാന

കഴിഞ്ഞത്. സീല്തീയതിഎന്നിവകരാണരാനകഴിഞ്ഞില.

6.ഭരണ്ചാന്കുമതിറ്

ഗപവര്തെി നെ്തെിപിന് വളലര അതരരാവശരമരായ മരഖകളില് ഒന്നരാണ്

പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി അ്യം്ീകരാരമരായ ഭരണരാനുമതി പഗത്യം. ഒരു വരാരഡില് ഒരു

വര്ഷ്യം നെപിെരാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് പഞരായ്തെ് ഭരണസമിതി നല്കുന്ന

അ്യം്ീകരാരമരാണ് ഭരണഅനുമതി.

പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഒരു െയെില് മരാഗതമരാണ് ഭരണരാനുമതി കരാണരാന

കഴിഞ്ഞത്. ബരാകിെയെുകളിലെരാന്നു്യം ഭരണരാനുമതി കരാണരാനസരാധിചില.

7.േംബയ്ചാജിതപദ്ധതിവിവരങ്ങള്റ്

പരിമശരാധിച 4 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില

8.സത്ചാഴിലിന്കുബവണിയ്കുളഅബപക്ഷറ്

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വരക്കെെിെു്യം സൂകിമകണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക കരാണരാന

സരാധിചില .



9.വർക്ത്അബല്ചാബകഷന്ബഫ്ചാ൦

പരിമശരാധിച 4 കെെുകളിെു്യം ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക്

അമെരാമകഷന മെരാ൦ കരാണരാന സരാധിചില. എന്നരാല് രണു െയെില് ലതരാഴില്

അനുവ്ിചതിനുള്ള ലറസിപ്റ് കരാണരാനസരാധിചു.

10.ഇ മസർ ബറ്ചാള്

ലതരാഴിെരാളികള് ലതരാഴില് ലെയുന്ന തീയതി ,്ിവസ്യം ഉള്ലപലെ ഹരാ്ജര

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ഇ മസര മറരാള്. ഇതില് മ്രാക്

ലെമവമെരാപ്ലമന്റ് ഓെീസര, പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി എന്നിവര ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

4 െയെുകളില് 63 മസര മറരാളുകള് പരിമശരാധിചു. എലരാ മസര മറരാളുകളിെു്യം

ബി ഡി ഓ യുലെ ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നുള്ള ഒപു്യം സീെു്യം

മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു. എന്നരാല് ഒപ് ലവച തീയതി മരഖലപെു്തെിയതരായി

കരാണരാനസരാധിചില.

വരാരഡ് 12 ലെ വൃകതയ്കളുലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം(1608003003/DP/219388) എന്ന

ഗപവര്തെിയുലെ െയെില് 12 മസര മറരാളുകളരാണ് കരാണരാന സരാധിചത്. ഇ മസര

മറരാള് നമ്പര 3849,3850,3851,3852,3853 എന്നിവയില് പഞരായ്തെ് നിന്നുള്ള ഒപു്യം മരാറിലന

ഒപു്യം തീയതിയു്യം കരാണരാന സരാധിചില. കൂെരാലത ബരാകിയുള്ള മരാസര മറരാളുകളില്

ഒന്നു്യം ്ിവസ മവതന്യംആലക മവതന്യംഎന്നിവ ഒന്നു്യം കരാണരാനകഴിഞ്ഞില.

വരാരഡ് 12 ലെ SC,IAY,BPL,വിധവകള് എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില് ഭൂവികസന

ഗപവര്തെികള്(1608003003/LD/238109) എന്ന െയെില്ലതരാഴില് കരാരഡ് നമ്പര

KL08003003012/49 രരാധരാമണി, KL08003003012/90 കമെരാകി, KL08003003012/66 െഗനമതി

എന്നിവരുലെ ഒപിട്ടത് ലവട്ടി Aഅെയരാളലപെു്തെിയതരായ് കണു. 25 മസര മറരാളുകളരാണ്

കരാണരാനകഴിഞ്ഞത്.

വരാരഡ് 12 ലെ SC,IAY,BPL,വിധവകള് എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില് ്ജെസ്യംരകണ

ഗപവര്തെികള് (1608003003/IF/326672) എന്ന െയെിലന മസര മറരാളുകളില്

്ിവസമവതന്യം ആലക തുക എന്നിവ മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില.ആലക മസര

മറരാളുകളുമുണരായിരുന്നത്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം എ്യം ബുക് നമ്പമറരാ എ്യം ബുക് മപ്ജ് നമ്പമറരാ

ഉണരായിരുന്നില.

11.സമഷർസമന്റ്ത്ബ്കുക്ത്റ്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള്

മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷരലമനറ് ബുക്. ഇതില്

ഗപവര്തെിആര്യംഭികുന്നതിനു തട്ടു മുനപുള്ളഅളവു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെലരാ്യം എ്യം ബുക് കരാണരാന കഴിഞ്ഞു. അതില്

വരക് മകരാഡ്, ലെക് ലമസുരലമന്റ് എന്നിവ കരാണരാന കഴിഞ്ഞില. ഓവര സീയരുലെ

ഒപ് കരാണരാനകഴിഞ്ഞു.



12.സമറീരിയൽ - സക്ചാബട്ടഷന്ഡീസറയിൽേ്ത്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളില് 1608003001/ AV/ 256070 എന്ന െയെില്

ലമറീരിയല് - ലകരാലട്ടഷന ഡീലറയില്സ് കരാണുവരാന സരാധിചു. മറു

ഗപവര്തെികള്ലകരാന്നു്യം ഇത് ബരാധകമലരായിരുന്നു.

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 ലഗപധരാനലപട്ട ഒന്നരാണ് ലവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളിെു്യം മവ്ജ് െിസ് കരാണരാനസരാധിചു.

14.ഫണ്ത് കട്ചാന്സ്ഫർഓർഡർറ്

മവ്ജ് െിസ് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളികള്കു മവതന്യം നല്കുന്നതിനുള്ള മരഖയരാണ്

െണ് ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര. ഗപവര്തെിയില് െിെവരായ മുഴുവന തുകയു്യം ആരക്

എമപരാള് നല്കി എന്നതിലന അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെുന്ന െണ്

ഗെരാനസ്ഫരഎലരാെയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

എന്നരാല് പരിമശരാധിച െയെിലെരാന്നു്യം െണ് ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര കരാണരാന

കഴിഞ്ഞില.

15.സമറീരിയൽവ്പൗച്ചർ,ബിൽറ്

പരിമശരാധിച 4 െയെുകളില് (1608003003/DP/219388) എന്ന െയെിെു്യം

(1608003003/IF/326672) െയെിെു്യം ലമറീരിയല് - വൗചര ബില് കരാണുവരാന സരാധിചു.

സിഐബിയുലെബിലു്യം കരാണരാനസരാധിചു .

മുകളില് പറഞ്ഞ െയെുകളില് സിറിസൺ ഇനെരമമഷന ബില് കൂെി

കരാണരാനസരാധിചു.

16.ബറ്ചായൽറി നല്ിയതിന്കുളസറേീതിന്ത്സറ ബക്ചാപ്പിറ്

പരിമശരാധിച 4െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമലരായിരുന്നു.

17.ബഫ്ചാബട്ട്ചാകഗ്ചാഫ്ത് -3ഘട്ടംറ്

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്, ഗപവര്തെി

നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3

ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള്െയെില്സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാല്പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചില

18.കപവർതിപയൂർതീകരണേ്ചാക്ഷ്യപകതംറ്

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിചു കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന



ഉപകരികുന്ന ഒരു മരഖയരാണ് ക്യംപീഷന സരട്ടിെികറ് അഥവരാ പൂര്തെീകരണ

സരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം കരാണുവരാന

സരാധിചില

19.മസർ ബറ്ചാള്മയൂബവസമന്ത്സിപ്ത്റ്

പരിമശരാധിച െയെുകളില് മസര മറരാള് മൂമവലമന് സിപ് ഉണരായിരുന്നില.

എന്നരാല്അപൂര്ണമരായരാണ് കരാണരാനകഴിഞ്ഞത്.

20.ജിബയ്ചാ റ്ചാഗ്ത്ഡ്ത് ബഫ്ചാബട്ട്ചാറ്

ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ്

.മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്

എന്നരാല് പരിമശരാധിച 4 െയെിെു്യം ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാന

സരാധിചില.

21.ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് റിബപ്പ്ചാർട്ടിന്ത്സറ ബക്ചാപ്പിറ്

പരിമശരാധിച 4 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാന

സരാധിചില.

22.സേറ്ത്ഡയറിറ്

പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഒരു െയെില് മരാഗതമരാണ് കസറ് ഡയറി കരാണരാന

കഴിഞ്ഞത്.അതു്യം ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറി്യം്്,

ലതരാഴിെരാളികളുലെ സരാകരപഗത്യം,വി്ജിലെനസ് ആനഡ് മമരാണിററിങ് കമിറി

റിമപരാരട്ട് ,സനരശന കുറിപ്, െികിത്സ സ്യംബന്ധമരായ വിവരങ്ങള്,

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ വരാെക ്തെുെങ്ങിയവ പൂരണമരായി പൂരിപിചതരായി

കരാണരാനസരാധിചില.

കപവർതികള്കുസടഫീൽഡ്ത് പരിബേ്ചാധനയിസലകസണതല്കുകള്റ്

േിറിേൺഇന്ഫർബമഷന്റ് ബബ്ചാർഡ്ത്റ്

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 ഗപ്ര്ശിപിമകണത്

അനിവരാരരമരാണ്.

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. വ്ചാർഡ്ത് 12 സല വൃക്ഷസതകള്കുസട നഴ്സറി നിർമ്ചാണം

(1608003003/DP/219388)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 03/12/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 28/12/2018

എസിമമറ് തുക : 200000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 182925/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 675

കസണതല്കുകള്,നിരീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 3360.0000െതുരഗശ മീററില് കരാെ് ലവട്ടില്തെളികല്

ഗപവര്തെി മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു. ഉപരിതെ ബനഡിങ് 3360.0000െതുരഗശ

മീററു്യം 3.6000 കരുബിക് മീററില്സപ്െയിങ്ങു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം 3360.00െതുരഗശ മീറര അളവിെ് കരാെ്

ലവട്ടില്തെളികെു്യം 3360.00െതുരഗശമീററില് ഉപരിതെ ബനഡിങ്ങു്യം 3.60

കരുബിക് മീററില്സപ്െയിങ്ങു്യം മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നു.

 എന്നരാല് ഗപവര്തെി പരിമശരാധനയില് 2000 കതകള് 54 ലതരാഴിെരാളികളുലെ

വീട്ടുവളപില് ഓമരരാരു്തെരരായി 37 കതകള് വളര്തെി എന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

പറയുകയുണരായി. അവ ബി പി എല് കുെു്യംബങ്ങള്,പഞരായ്തെ്, അ്യം്നവരാെി

എന്നിവിെങ്ങളിമെക് വിതരണ്യം ലെയ്തരായു്യം പറയുകയുണരായി. നഴ്റി

നിരമരാണ്തെിന് മവണ കരാരരങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള് സ്വനമരായി

സമരാഹരികുകയരാണ് ലെയ്ത്.

 ഗപവര്തെിസെപരിമശരാധനയില് ഏകമ്ശ്യം എലരാ വീെുകളിെു്യം 12 കതകള്

ബരാകി വന്നതരായി കണു. അതുലകരാണ് നഴ്റി നിരമരാണ്യം നെന്നു എന്ന്

മനസിെരാകരാനസരാധിചു.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന കഴിലഞ്ഞങിെു്യം എഴുതി

മരാഞ്ഞുമപരായ അവസയില് ഏത് കരാെയളവില് നെന്ന ഗപവര്തെിയുലെ

മബരാരഡ്ആണ്എന്നു മനസിെരാകരാനസരാധിചില.



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

ഭയൂവികേന കപവർതികള് (1608003003/LD/238109)



പദ്ധതിആര്യംഭ്യം    : 2/8/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം : 9/11/2018

എസിമമറ് തുക    : 200000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ് : 117343/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് : 723

കസണതല്കുകള്,നിരീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 21000 െതുരഗശ മീററു്യം ബണിങ് 562 .5000

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.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാനസരാധിചില.

3. വ്ചാർഡ്ത് 12 സല പഞ്ചായത്ത് ബത്ചാടിസന പ്കുനര്കുദ്ധ്ചാരണം

(1608003003/FP/306843)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം : 19/02/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 02/03/2019

എസിമമറ് തുക    : 60,000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ്    : 55,826 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 208

കസണതല്കുകള്,നിരീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടില്തെളികല് 672 െതുരഗശ മീററു്യം

ലെളിമകരാരിമരാറല് 504 കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 ലമസുരലമന്റ് ബുക് ഗപകരാര്യം കരാെുലവട്ടില്തെളികല് 672 െതുരഗശ മീററു്യം

ലെളിമകരാരിമരാറല് 504 കരുബിക് മീററുമരാണ്.

 ഗപവര്തെി സെ്യം പരിമശരാധിചമപരാള് കരാെുലവട്ടില്തെളികല് 1115.95

െതുരഗശമീററു്യം ലെളിമകരാരിമരാറല് 892.43 കരുബിക് മീററുമരാലണന്ന്

കലണ്തെി

 െീല്ഡില് നിന്നു്യം െഭിച വിവരങ്ങളുലെ അെിസരാന്തെില് 443.95 െതുരഗശ

മീറരഅധിക്യം കരാെുലവട്ടില്തെളിച്തെരായകലണ്തെരാനസരാധിചു.



 

റ്റ്4. വ്ചാർഡ്ത് 12 സല SC, IAY, BPL, വിധവകള് എനിവര്കുസട

പറമ്കുകളിൽജലേംരക്ഷണകപവർതികള് (1608003003/IF/326672)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം  : 10/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം  : 30/11/2018

എസിമമറ് തുക  : 100000/-

യഥരാരത്ഥലെെവ്   : 96205/-

ലതരാഴില്്ിനങ്ങള്   : 355

കസണതല്കുകള്,നിരീക്ഷണങ്ങള്

 എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 10000 െതുരഗശ മീററു്യം ബന്ഡിങ് 427

.5000 കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 ലമഷരലമന് ബുക് ഗപകരാര്യം എലരാ അളവുകളു്യം എസിമമറ്

ഗപകരാരമരാണ്.അതരായത് ഉപരിതെ ഗഡസിങ് 10000 െതുരഗശ മീററു്യം ബന്ഡിങ് 427

.5000 കരുബിക് മീററു്യംആണ്.

 ഗപവര്തെി സെ പരിമശരാധനയില് ്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള് നെന്ന്

കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മരാസ്യം കഴിഞ്ഞതിനരാല്അളലവെുകരാനസരാധിചില.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാനസരാധിചില.



രജിസറ്കുകള്കുസട പരിബേ്ചാധന

പഞരായ്തെുകള് സൂകിമകണ 7 ലര്ജിസറുകളുലെ പരിമശരാധന വിവരങ്ങള്

െുവലെ മെരകുന്നു

1. സത്ചാഴിൽക്ചാർഡ്ത്വിതരണരജിസർറ്



 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 വർക്ത്, ബപയ്ത്റ്സമന്ത് ഓഫ്ത് ബവജേ്ത് ആന്ഡ്ത്

ഡിമ്ചാന്ഡ്ത് ബഫ്ചാർവർക്ത്റ്

 ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച

മവതന്തെിലന വിശ്്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള്എന്നിവയുലെ വിവരങ്ങള്ആണ്ഈ ലര്ജിസറില്സൂകിമകണത്.

 മവതന്യം നല്കിയ വിവരങ്ങള് ഗപിന് എെു്തെ് സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.മസര

മറരാള് നമ്പര,അത് പകരമുള്ള വരക്,തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങള് ഉള്ലപെുന്ന

മസര മറരാള് ര്ജിസറു്യം കരാണരാനസരാധിചു.

 ഡിമരാനഡ് വിവരങ്ങള് വരക് അമെരാമകഷന വിവരങ്ങള് എന്നിവ കരാണരാന

സരാധിചില.

3. വർക്ത് രജിസർറ്

 2018-19 സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം ലെമയണ ഗപവര്തെികള് ഗപിന് എെു്തെ്

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നു.

 വരാരഡ് തിരിച് ഗപവര്തെികള് മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നില.

 വരാരഡ് 12 ലെ വൃകകതകളുലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം,വരാരഡ് 12 ലെ SC,IAY,BPL,

വിധവകള് എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളില്  ്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള് എന്നീ

ഗപവര്തെികള് ര്ജിസറില്കരാണരാനസരാധിചു.

4. സമറീരിയൽരജിസർറ്

 ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച ലെയുന്ന ഗപവര്തെികളുലെ വിശ്്യംശങ്ങള് ആണ് ഈ

ലര്ജിസറില് ഉണരാമകണത്.

 എലരാ വരാരഡില്നിന്നുമുള്ള ഗപവര്തെികള് ഗപിന് എെു്തെ്സൂകിചിട്ടുണ്

 12 ആ്യം വരാരഡില് നിന്ന് വരാരഡ് 12 ലെ വൃകകതകളുലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം,

വരാരഡ് 12 ലെ വിധവകള് എന്നിവരുലെ വീെുകളില് ്ജെസ്യംരകണ

ഗപവര്തെികള്എന്നീ ഗപവര്തെികളുലെ മപരുകള്കരാണരാനസരാധിചു.

5. പര്ചാതി രജിസർറ്

 ഓമരരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം െഭികുന്ന പരരാതികള് എഴുതി സൂകിമകണ

ര്ജിസറരാണ് പരരാതി ര്ജിസര. അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ആ പരരാതികള്

തീരപരാകിയ മരഖകളു്യംസൂകിമകണതരാണ്

 പരരാതി ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിച

6. കഗ്ചാമേഭ രജിസർ

 ലതരാഴിെുറപിനു മരാഗതമരായ് ഗപമതരക്യം ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര പഞരായ്തെില്

സൂകിമകണതരാണ്.

 200 മപ്ജുള്ള ഗ്രാമസഭ ര്ജിസര കരാണരാന സരാധിചു 2011 മുതെുള്ള മിനിറ്സ്

കരാണരാനസരാധിചു.



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

മീറിങ്ങിലന മിനിറ്സ്ഇവയു്യം മരഖലപെു്തെിട്ടുണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ മപരു്യം ഒപു്യം കരാണരാനസരാധിചു.

 മഹരാതരാ ്രാന്ധി ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് 2018-19 സരാമ്പ്തെിക

വര്ഷ്യം അെിയനിരമരായി നെമ്തെണ ഗപവര്തെികലള കുറിചു നെ്തെിയ മീറിങ്

കരാണരാനസരാധിചു.

7. ഫിക്സഡ്ത്അേറ്ത് രജിസർറ്

 പഞരായ്തെില് ഗപമതരക്യംഎഴുതിസൂകിമകണഒന്നരാണ്ആസ്ി ര്ജിസര

 ആസ്ി ര്ജിസരകരാണരാനു്യംസരാധിചു.

 150 മപ്ജുകള് അെങ്ങിയ െിക്ഡ് അസറ് ലര്ജിസറില് 11 ഗപവര്തെിയുലെ

വിവരങ്ങള്കരാണരാനസരാധിചു.

 ര്ജിസര പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി ലസര്െിെയ് ലെയ്ിട്ടുണ്.ലസലഗകട്ടറിയുലെ

ഒപു്യംസീെു്യം പഞരായ്തെ്സീെു്യം കരാണരാനസരാധിചു.

 വരക് വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെിയ മപ്ജുകളില് ഒപുണ്,എന്നരാല് തീയതിയു്യം

സീെു്യം ഉണരായിരുന്നില.

സത്ചാഴില്ചാളികള്കുമ്ചായിേംേ്ചാരിച്ച്കുകസണതിയക്ചാര്യങ്ങള്

സത്ചാഴിലിന്കു ബവണിയ്കുളഅബപക്ഷ

ലതരാഴിെിനരായുള്ള അമപക വരഷ്തെില് ഒരികല് കൂട്ടമരായി പഞരായ്തെില്

നല്കുകയരാണ് ലെയരാറുള്ളലതന്നു ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്ന്അറിയുവരാനസരാധിചു.

അപകടം

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ,

ഗപവര്തെി അപകെങ്ങളരാല് പരുക് പറുകയരാലണങില് ലതരാഴിെരാളികള്ക്

ആവശരമരായി വരുന്ന കവ്രെികിത്സ സൗ്ജനരമരായ

െഭികുന്നതിനുഅവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്. പരികുപറിയ ലതരാഴിെരാളിലയ

ആശുപഗതിയില് ഗപമവശിമകണി വരുമമ്പരാള് തരാമസ്യം, െികിത്സ, മരുന്നുകള്,

പകുതിയില് കുറയരാ്തെ മവതന്യം  എന്നിവയുള്ലപലെയുള്ള ആശുപഗതി െികിത്സ

നല്മകണതരാണ്. ലതരാഴില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെിയില്

ഏരലപട്ടിരികുമമ്പരാമഴരാ ഗപവര്തെി മൂെമമരാ ഉണരാകുന്ന അപകെങ്ങളില് നിന്ന്

മരണമമരാ സിരമരായ കവകെരമമരാ സ്യംഭവികുമമ്പരാള്, ലതരാഴിെരാളിമകരാ

നിയമഗപകരാരമുള്ള അനനരരാവശികള്മകരാ സനരഭമനുസരിെ് മകന സരകരാര

വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില് ബിലുകള് കൃതരമരായ്

ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.

അവകരാശങ്ങലളകുറിച് ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില. ഇതിലനകുറിചു വരകമരായി പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു.

െികിത്സ സഹരായ്യം െഭികരാറില എന്നു്യം ലതരാഴില് മമദ്ധര അരിവരാള് ലകരാണുള്ള

പരിക് കുപിചില് ലകരാണുള്ള പരിക് എന്നിവ ഉണരായിട്ടു്യം സഹരായങ്ങള് ഒന്നു്യം തലന്ന

െഭിചിട്ടിലഎന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞു.



കയൂലി

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

മിനിമ്യം കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗന

സരകരാരിന് ഈ ആക്ിലന ആവശര്തെിനരായി കൂെി നിരക് നിശ്ചയിച വിജരാപന്യം

ലെയരാവുന്നതരാണ്. വരതരസ കൂെി നിശ്ചയികരാവുന്നതരാണ്.ഇ്തെര്യം

വിജരാപനങ്ങളിെൂലെ കരാെരാകരാെങ്ങളില് പുതുകുന്ന കൂെി നിരക് ഒരു

കരാരണവശരാെു്യം ഗപതി്ിന്യം 60/ - രൂപയില് കുറയരാന പരാെിലരാ്തെതരാണ്.മിസര മറരാള്

മ്രാസ് ലെയ് 15 ്ിവസി്തെിനുള്ളില് കൂെി െഭികരാന ഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യം

അവകരാശ്യം ഉണ്.

നിെവില് ഈ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 90 ലതരാഴില്്ിങ്ങളരാണ് െഭിചിട്ടുള്ളത്.ഈ

വരഷല്തെ കൂെി കിട്ടിയതരായു്യം അറിഞ്ഞു.എന്നരാല് വളലര കവകിയരാണ് കൂെി

െഭികരാറുള്ളലതന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികള്വരകമരാകി.

ഫസ്ത്എയ്ഡഡ്ത് ബബ്ചാക്സ്ത്

ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരാകുന്നില. അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള് സ്വയ്യം

സ്യംഘെിപികുകമയരാ പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില്

നിന്നു്യം ഇതിനു മവണിയുള്ളസഹരായലമരാന്നു്യം ലെഭികുന്നില .

സപ്ചാത്കുനിരീക്ഷണങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് കൃതര സമയ്തെ് െഭികുന്നുണ്.കൂെിയുലെ

കരാരര്തെിെു്യം തരകങ്ങളില. എന്നരാല് കെമകുെി ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് വരാരഡ് 12

ല് ലതരാഴില് െഭരതവളലര കുറവരാലണന്നരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധിപിചത് .

 കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെികവര്ഷ്യം 100 ലതരാഴില്്ിന്യം മപരാെു്യം െഭരമരായിട്ടില.

 വരാരഡില് നിെവില് വി എ്യം സി കമിറി കരാരരകമമരായി

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

കസറ് ഡയറിയില് വി എ്യം സി യുലെ മപ്ജ് വിവരങ്ങള് ഒന്നു്യം തലന്ന

മരഖലപെു്തെരാറില.

 എസിമമറ് അളവികളു്യം ലമഷരലമന്ബുകിലെ അളവുകളു്യം ഒന്നു്യം തലന്ന

ആയിരുന്നു.

 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി ഗപവര്തെികുന്നുണ്.

അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ് സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം

െഭികുന്നുണ്എന്നത് കൂെിഅധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചധിക്യം വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാന സരാധിചില. ലെക് െിസ് ഒരു െയെിെു്യം ഉണരായിരുന്നില.

ഡിമരാനഡ് മെരാ്യം, ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ് എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്ന

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

 മിക ഗപവര്തെികളുലെയു്യംകസറ് ഡയറി കരാണരാനകഴിഞ്ഞില.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത

ഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസര സൂകികണ്യം.പരരാതികള് ആരകു്യം എതിരലലന്നു്യം

കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.



നിർബ്ദേേങ്ങള്റ്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം, യരാഗത കൂെി,

ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് ഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള് പിെിവിട്ടു വരാങ്ങുന്ന രീതി മരാറുവരാനു്യം

ആവശരമരായ

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങള് അധികൃതര തലന്നെഭരമരാകരാനുള്ള നെപെി

സ്വീകരികുലമന്ന് കരുതുന്നു.

 ഒരു ്ജനകീയ എസിമമറ് ഉണരാകുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ

ഗപവര്തെിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള് കൃതരമരായ മരഖലപെു്തെുകയു്യം

അനരാവശരബരാധരതകളു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെ മ്ജരാെിഭരാരവു്യം െഘൂകരികരാ്യം.

 ലതരാഴിെരാളികള്സുരകരാസരാമഗ്ികള് ഉപമയരാ്ികണലമന്ന് നിരമ്ദേശികുന്നു.

കൂെുതെു്യം ഗപരായ്യം ലെന്ന ലതരാഴിെരാളികള് ആയതിനരാെു്യം ആമരരാ്ര്യം

കണകിലെെു്തെുബൂട്ു്യംകകയുറകളു്യം ഉപമയരാ്ികണ്യം.

 ഗപവര്തെികു മുനപു്യം, ഗപവര്തെി നെകുമമ്പരാഴു്യംഗപവര്തെിക് മശഷവു്യം ഉള്ള

മെരാമട്ടരാഎെു്തെ്സൂകികുന്നത് ഉപകരികു്യം.

 ഇ മിസര മറരാള്,ലമഷരലമന് 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 ഗശദ്ധിമകണതരാണ്.കൂെരാലത അതിലെ വിവരങ്ങള് എലരാ്യം

തലന്നപൂരണമരാമകണതുമരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളില് ലപെുന്ന ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ഒരുമകണ

അെിസരാനസൗകരരങ്ങള് ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് മിനിട്ട്സ് എഴുതുവരാന മമറ് ലഗസദ്ധപുെര്തെന്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്

സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.

കടമക്കുടി കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്വ്ചാർഡ്ത് 12

മഹ്ചാത്ചാഗ്ചാനി ബദേീയ സത്ചാഴില്കുറപ്പ്ത് പദ്ധതി

ബേ്ചാഷ്യൽഓഡിറ്ത് കഗ്ചാമേഭറ് മിനിട്ട്ത്േ്ത്

ഇെപള്ളി മ്രാകിലെ കെമകുെി പഞരായ്തെിലെ 12 ആ്യം വരാരഡിലെ

മസരാഷരല് ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 നവ്യംബര് മരാസ്യം 1 നു ഉചയ്ക് മശഷ്യം 3.15 നു

പഞരായ്തെ് ഹരാളില് ലവച ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഈശ്വരഗപരാര്ഥനമയരാെു കൂെി

ആര്യംഭിചു. കെമകുെി ഗ്രാമപഞരായത് ഗപസിഡന്റ് ശരാെിനി ബരാബു,ലമമ്പര

ഗപകരാശന,അസിസന് ലസഗകട്ടറി ഷിമനരായ് ,ഓവര സിയര രഞ്്ജിത,വി ഇ ഓ

സൗ്ജരൂ,എ ഡി എസ ഗപവര്തെക ര്ജിത സതീശന,സി ഡി എസ ഗപവര്തെക

സു്ജരാത രവീഗനന ,ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള് ,കുെു്യംബഗശീ,വി ആര പി മരാര

ഉള്ലപലെ 61 മപര് പലങെു്തെു.

മ്രാക് റിമസരാരസ് മപഴ്ൺ മയരാ് നെപെികള് വിശ്മരാകുകയു്യം     

വിഷയരാവതരാരണ്യം നെ്തെുകയു്യം ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് അധരകലയ



തിരലഞ്ഞെുകരാന ആവശരലപെുകയു്യം ലെയ്ു.ഗശീമതി ര്ജനി അ്ജി്തെിലന

മയരാ്്തെിലന അധരകയരായ തിരലഞ്ഞെു്തെു.വി ആര പി ശമല് രരാ്ജ്

ഭരണഘെനരാ ഗപതിജ ലെരാലിലകരാെു്തെു.തുെരന്ന് വി ആര പി ആതിര മ്വി

സ്വരാ്ത്യം ആശ്യംസിചു. മശഷ്യം പഞരായ്തെ് ഗപസിഡന് ലതരാഴിെുറപില്

നിന്നുള്ളകൂെി കൂട്ടണലമന്ന് പറയുകയു്യം,ലതരാഴിെരാളികലള ആശ്യംസികുകയു്യം

ലെയ്ു.അതുമപരാലെ വരാരഡ് ലമമ്പര ,ഓവര സിയര എന്നിവര കൂെി ആശ്യംസ

ഗപസ്യം്്യം നെ്തെി.

തുെരന്ന് അധരക മയരാ്ല്തെ അഭിസ്യംമബരാധന ലെയ്

സ്യംസരാരിചു.ആ്രമരായരാണ് ഇങ്ങലന ഒരു അവസര്യം െഭികുന്നത് എന്നു്യം വളലര

സമനരാഷമുലണന്നു്യം അധരക പറഞ്ഞു.തുെരന്ന് ഇെപളി മ്രാക് റിമസരാരസ്

മപഴ്ൺ ധനര എസ് നരായര ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ െകര്യം മസരാഷരല്

ഓഡിറ് എനരാണ് അങ്ങലനയരാണ് ലെയുന്നത് മസരാഷരല് ഓഡിറിലന വിവിധ

ഘട്ടങ്ങള്എന്നിവലയ പറി വിശ്മരായിസ്യംസരാരിചു.കൂെരാലത െരചയില് സ്ജീവ

പങരാളി്തെ്യം ഉണരാവണലമന്ന്എലരാവലരയു്യംഓരമിപിചു.

തുെരന്ന് വി ആര പി അശ്വതി 12 ആ്യം വരാരഡിലെ മസരാഷരല് ഓഡിറ്

റിമപരാരട്ട് അവതരിപിചു.ലതരാഴിെുറപ് നിയമഗപകരാര്യം ഓമരരാ വരാരഡിലെയു്യം

ഗപവര്തെികള് 6 മരാസ്യം കൂെുമമ്പരാള് ഗ്രാമസഭ വിളിചുകൂട്ടി നെമ്തെണത്

എന്നുള്ള കരാരര്യം ബി ആര പി ധനര ഓരമിപിചു. ഏലതലരാ്യം രീതിയിെുള്ള

പരിമശരാധനകളരാണ് നെ്തെിയലതന്ന് വിശ്മരാകി . പരിമശരാധന നെ്തെുന്നത്

ലപരാതു്ജനങ്ങളരാലണന്നു്യം അതിനുള്ള മവ്ി ഒരുകുന്നവരരാണ് ഓമരരാ

റിമസരാരസ് മപഴ്ൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മശഷ്യം റിമപരാരട്ട് വരായികരാന

ആര്യംഭിചു.

 പരിമശരാധനയ്ക് വിമധയമരാകിയ ഗപവര്തെികള് :

 െയല്പരിമശരാധന

 െീല്ഡ് പരിമശരാധന

 ര്ജിസറുകള്

ഇവലയലരാ്യം കുറിച്  മഗകരാഡീകരിച് തയരാറരാകിയ ഗ്രാമസഭ റിമപരാരട്ട്

ഘട്ടങ്ങളരായി വരായികുകയുണരായി.

അതിനുമശഷ്യം അവകരാശങ്ങലള കുറിചു്യം ഗപവര്തെികളുമരായി

ബന്ധലപട്ട നിരീകണങ്ങള് എന്നിവ അവതരിപികുന്നതിനരായി വി ആര പി

െക്മി കണിചു. 10 അവകരാശങ്ങലളകുറിചു്യം െരച നെ്തെിയത്അനുസരിച്

അറിയുവരാനസരാധിചകരാരരങ്ങള്ഇവലയലരാമരാണ്.

 ലതരാഴില് കരാരഡുകള് എലരാ്യം തലന്ന െഭരമരായിട്ടുണ്.ലതരാഴിെിനരായുള്ള

അമപക വരഷ്തെില് ഒരികല് പഞരായ്തെില് നല്കുകയരാണ്

പതിവ്.ലതരാഴിെിലരായ്മ മവ്നല്തെകുറിചു്യം ലതരാഴില് സെ്തെു ഉണരാമകണ

സൗകരരങ്ങലള കുറിചു്യം വിശ്ീകരിചു.എന്നരാല് ലതരാഴിെരാളികളുലെ

അഭിഗപരായ്തെില് ഗപരാഥമിക സുഗസൂഷ കിറ് ലഹല്്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരായിട്ടുലണന്നു്യം കുെിലവള്ള്യം തങ്ങള് വീെുകളില് നിന്നു്യം

ലകരാണുവരരാറരാണുള്ളലതന്നു പറയുകയുണരായി

 പണിയരായുധങ്ങള് മൂരച കൂട്ടരാനുള്ള വരാെക എന്നിവ പഞരായ്തെില് നിന്ന്

െഭികരാറിലലയന്ന ലതരാഴിെരാളികള് തലന്ന പിരിവിട്ട് വരാങ്ങുകയരാലണന്നു്യം

അറിയരാന സരാധിചു.ഇവയ്ക് മവണ നെപെികള് കകലകരാള്ളണലമന്നകരാരര്യം

ഓവരസിയരുലെ ഗശദ്ധയില് ലപെു്തെുകയു്യം മ്രാക് കമിറീ കൂെിയതിനു

മശഷ്യം തീരുമരാന്യം എെുകരാലമന്നു്യം അത് എഗതയു്യം മവ്്യം നെപിെരാകുലമന്നു്യം

മറുപെി നല്കി.



 അപകെങ്ങലള കുറിച സ്യംസരാരിചമപരാള് സഹരായങ്ങള് കിട്ടുന്നതിലന കുറിെ്

അറിയിലരായിരുന്നു എന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞമപരാള് അതിലന കുറിചുള്ള

കൂെുതെരാ വിവരങ്ങള് ബി ആര പി ധനര പറഞ്ഞു മനസിെരാകി

ലകരാെു്തെു.െികിത്സ സഹരായങ്ങള് െഭരമരാകണലമങില് അവ മമറ് കസറ്

ഡയറിയില് മരഖലപെു്തെണലമന്ന് വി ആര പി െക്മി ്രാസ് നിരമ്ദേശിചു

മവതന്യം െഭികുന്നതിന് തരാമസ്യം വരരാറുലണന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് പറഞ്ഞമപരാള്

പഞരായ്തെില്നിന്നു്യം അയചിട്ടുലണന്നു്യം മുകളില് നിന്ന് വരുന്ന കരാെതരാമസ്യം

ആലണന്നു്യം ഓവരസിയര അറിയിചു.പരരാതി ലകരാെുകുന്നതിലന കുറിച്

അഭിഗപരായവരതരരാസ്യം വരുകയു്യം ആരകരാണ് പരരാതി ലകരാെുമകണത് എന്ന്

ലതരാഴിെരാളികള് മെരാ്ിചു.മകഗന െണ് െഭികരാ്തെതിന് പഞരായ്തെിനു എന്

ലെയരാന സരാധികു്യം എന്ന മെരാ്ര്യം വന്നു.അതിനു വി ആര പി ധനര ഇെലപട്ട്

മറുപെി നല്കുകയു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം മ്രാകിമെയ്ക് പരരാതികള്

എ്തെികരാന നിരമ്ദേശ്യം നല്കി പരരാതികള് പഞരായ്തെില് ഏല്പികണ്യം

എന്ന് ഗപസിഡന് അഭിഗപരായലപട്ടു. അതില് നിന്ന് എലനരാലക ലെയരാന

സരാധികു്യംഎന്നു്യം മനസിെരാകി ലകരാെു്തെു.

 വി്ജിലെനസ് ആനഡ് മമരാണിററിങ് കമിറീ ഇലലന്നുള്ള കരാരര്യം

അവതരിപിചമപരാള് അതിലനകുറിചു അറിവിലരായിരുന്നു എന്ന

ലതരാഴിെരാളികള് പറയുകയുണരായി .ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം അകെ്യം

പരാെികരാലത കൂെിനിന്ന് പണിലയെുകുന്നതിലന കുറിച് പരരാതിലപട്ടു. അത്

ആവര്തെികരാതിരികരാന ഗശദ്ധികണലമന്ന് ഗപസിഡന്റ് ഉപമ്ശ്യം നല്കി.

അതില്നിന്നു്യംആമകപങ്ങള്ഒഴിവരാകരാലമന്നു്യംഅഭിഗപരായലപട്ടു.

 അെു്തെതരായി അസിസന് ലസലഗകട്ടറിലയ മഗകരാഡീകരണ മറുപെികരായി

കണിചു ലതരാഴിെുറപ് കുെു്യംബഗശീ തമിെുള്ള ബന്ധല്തെകുറിചു്യം

സ്യംസരാരിചു.െണുകള് വരുന്നതിലന കുറിചു്യം എന ആര ഇ ്ജി എസ്ലന

ഗപസകിലയ കുറിചു്യം അഭിഗപരായലപട്ടു. റിമപരാരട്ടില് പറഞ്ഞ ഗപശ്നങ്ങള് മനരിെ്

അവതരിപികരാലത അത് ആ്ര്യം നിരവഹണ ഉ്ര്സരുമരായി െരച ലെയ്

തിരു്തെി റിമപരാരട്ട് അവതരിപികുന്നതരാണ് നലത് എന്ന ലസഗകട്ടറി

അഭിഗപരായലപട്ടു. കൂെരാലത മസരാഷരല് ഓഡിറിലന കുറിചുള്ള വരകമരായ

വിവരങ്ങള് പഞരായ്തെിലെ ഉമ്രരാ്സലര മനസിെരാകി ലകരാെുകണലമന്ന്

അസിസന്റ് ലസഗകട്ടറി പറയുകയുണരായി.മശഷ്യം സ്സിലന

അനുവരാ്മ്തെരാെുകൂെി റിമപരാരട്ട് അ്യം്ീകരിചു.വി ആര പി ആതിര മ്വി

എലരാവര്കു്യം നനി ഗപകെിപികുകയു്യം മ്ശിയ ്രാനമ്തെരാലെ മയരാ്

നെപെികള് 4.20 നുഅവസരാനിചു.

സപ്ചാത്കുനിരീക്ഷണങ്ങള്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലതരാഴില് കൃതര സമയ്തെ് െഭികുന്നുണ്.കൂെിയുലെ

കരാരര്തെിെു്യം തരകങ്ങളില. എന്നരാല് കെമകുെി ഗ്രാമ പഞരായ്തെ് വരാരഡ് 12

ല് ലതരാഴില് െഭരതവളലര കുറവരാലണന്നരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധിപിചത് .

 കഴിഞ്ഞ സരാമ്പ്തെികവര്ഷ്യം 100 ലതരാഴില്്ിന്യം മപരാെു്യം െഭരമരായിട്ടില.

 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 തലന്ന

ആയിരുന്നു.



 ലതരാഴില് നല്കുന്ന നെപെിഗകമങ്ങള് കരാരരകമമരായി ഗപവര്തെികുന്നുണ്.

അമതരാലെരാപ്യം തലന്ന ഈ ഗപവര്തെി ലകരാണ് സമൂഹ്തെിനു തുെരചയരായ ്ുണ്യം

െഭികുന്നുണ്എന്നത് കൂെിഅധികൃതര ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ഗപവര്തെിയുമരായ് ബന്ധലപട്ട െയെുകളില് കുറചധിക്യം വിവരങ്ങള്

കരാണുവരാന സരാധിചില. ലെക് െിസ് ഒരു െയെിെു്യം ഉണരായിരുന്നില.

ഡിമരാനഡ് മെരാ്യം, ഗപവര്തെിയുലെ മെരാമട്ടരാസ് എന്നിവലയരാന്നു്യം തലന്ന

സൂകിചിട്ടുണരായിരുന്നില.

 മിക ഗപവര്തെികളുലെയു്യംകസറ് ഡയറി കരാണരാനകഴിഞ്ഞില.

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് ലെമയണ ഗപവര്തെിയുലെ അളവുകലളകുറിച വരകത

ഉണരാകി ലകരാെുമകണതു്യം ഉമ്രരാ്സരുലെ െുമതെയരാണ്.

 പരരാതി ര്ജിസര സൂകികണ്യം.പരരാതികള് ആരകു്യം എതിരലലന്നു്യം

കരാരരങ്ങള് സുതരാരരമരായ നെ്തെിലകരാണ് മപരാകരാനുള്ള ഒരു ഉപരാധിയരാലണന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരരാകണ്യം.

നിർബ്ദേേങ്ങള്റ്

 ലതരാഴിെരാളികള്ക് െികിത്സ സൗകരര്യം െഭരമരാകുന്നതിെു്യം, യരാഗത കൂെി,

ഷരാരപണിങ് െരാര്ജ് ലഗശദ്ധ ലെെു്തെണ്യം.

 പണിയരായുധങ്ങള് ലതരാഴിെരാളികള്ക് പിരിവിട്ട് രീതി

മരാറുവരാനു്യം,ആവശരമരായ ആയുധങ്ങള് ആ്ി്മരതര െഭരമരാകുവരാന നെപെി

സ്വരാറുകരികുലമന്നു്യം 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 മിസര 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 ലഗസധിമകണതരാണ്.കൂെരാലത അതിലെ വിവരങ്ങള് എലരാ്യം

തലന്നപൂരണമരാമകണതുമരാണ്.

 ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളില് ലപെുന്ന ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ഒരുമകണ

അെിസരാനസൗകരരങ്ങള് ഉറപുവരുമ്തെണതരാണ്.

 ലഗപരാ്ജക്റ് മീറി്യം്് മിനിട്ട്സ് എഴുതുവരാന മമറ് ലഗസദ്ധപുെര്തെന്യം.

 സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള് കൃതരമരായ ഗപവര്തെിസെങ്ങളില്

സരാപികുക.

 ലതരാഴില് കരാരഡ് എനിനരാലണന്നു്യം,ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിചു്യം

ലപരാതു്ജനങ്ങള്ക് ഒരുഅവമബരാധ്യം ലകരാെുകുന്നത് വളലര നലകരാരരമരാണ്.



മസരാഷരല്ഓഡിറ് പലങെു്തെവര:

1. ധനരഎസ് നരായര ,മ്രാക്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്, എറണരാകുള്യം

2. െക്മി ്രാസ് െി.ലക ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

3. അശ്വതിഎ .ലക ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

സഹരായിചവര :

1. ഗശീമതി ശരാെിനിബരാബു , കെമകുെി പഞരായ്തെ്ഗപസിഡന്

2. ലസഗകട്ടറി ,അസിസന് ലസഗകട്ടറി , ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം ്ജീവനകരാര

കെമകുെി പഞരായ്തെ്

3. വരാരഡ്ലമമ്പര ,ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങള്

4. ഇെപള്ളി മ്രാക് ബി .ഡി.ഒ,മ്ജരായിന് ബി .ഡി.ഒ ,ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം

്ജീവനകരാര

5. വരാരഡ്പഗനണിലെ മമറുമരാര , ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള്

6. മഹരാത ്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ്

ലസരാകസറി മകരള െീ്യം


