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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



ബേ്ചാഷ്യല്ഓഡിറ്ത്റ്

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.

ബേ്ചാഷ്യല്ഓഡിറ്ത്കപകകിയ

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 മഗപരാഗ്രാ്യം ഓെീസര,പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി,വരാരഡ് ലമമ്പര,മഹരാതരാ്രാന്ധി

മ്ശീയ ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതി ്ജീവനകരാര എന്നിവമരരാെ് മസരാഷരല് ഓഡിറ്,മസരാഷരല്

ഓഡിറ്ഗപവര്തെനങ്ങള്എന്നിവലയകുറിച് വിശ്മരായി െരച ലെയല്.

 കഴിഞ്ഞആറു മരാസ്തെില് ലെയ് ഗപവര്തെികളുലെെയെുകള്, 7 ര്ജിസറുകള് ,എ്യംഐ

എസ്എന്നിവപരിമശരാധികല്.

 പരിമശരാധിച െയെുകളുലെ അെിസരാന്തെില് ഗപവര്തെി ഇെങ്ങള്

പരിമശരാധികുക,അളവുകള്പരിമശരാധികുക

 ലതരാഴില് കരാരഡ്എെു്തെവര ,സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എന്നിവലര കണു ആവശരമരായ

വിവരങ്ങള്മശഖരികുക.

 ്ുണമഭരാകരാകമളരാെ് ഗപവര്തെിയുലെ ്ുണെെങ്ങള്െരച ലെയല്.

 തിരലഞ്ഞെു്തെ വരാരഡുകളിലെ പരമരാവധി ലപരാതു്ജനങ്ങലള മനരില് കണ്

പദ്ധതിയുലെ ്ുണെെങ്ങളു്യം പദ്ധതിനെ്തെിപില് ഉണരായ മപരാരരായ്മകള് എന്നിവ െരച

ലെയുക .

 െീല്ഡ്ഗപവര്തെനങ്ങളുലെയു്യം െയല് പരിമശരാധനയുലെയു്യം അെിസരാന്തെില് കരെ്

റിമപരാരട്ട്തയരാറരാകുക.



 അതരാത് വരാരഡില് ഗ്രാമസഭ വിളിചുകൂട്ടി തയരാറരാകിയ കരെ് റിമപരാരട്ട് ഗ്രാമസഭയില്

അവതരിപികുക .

വ്ചാർഡ്ത് 13 : വലിയകടമക്കുടിറ്

പഞ്ചായത്ത്റ്വിവരങ്ങള്



വിസ്ീരണ്യം 12.29 െ. കി. മീ.

1276.4 ലഹക്ടര

വരാരഡുകളുലെഎണ്യം 13

്ജനസ്യംഖര 16457

പുരുഷന്മരാര 8232

സ്ഗതീകള് 8232

പട്ടിക ്ജരാതി 1228


അതിര്കുകള്



വെക് ഏഴികര, വരരാപുഴ പഞരായ്തെുകള്

ലതക് മുളവുകരാെ് ഗ്രാമപഞരായ്തെ്,ലകരാചി മകരാരപമറഷന

കിഴക് മെരരാനലൂര ഗ്രാമപഞരായ്തെ്

പെിഞ്ഞരാറ് ഞരാറയ്കല് ഗ്രാമപഞരായ്തെുകള്







കപധ്ചാനസ്ചാപനങ്ങള്റ് റ് റ് റ് റ് റ് റ് : അ്യം്നവരാെി

 ആയുരമവ്ആമരരാ്ര മകഗ്്യം



കപധ്ചാനവര്കുമ്ചാന മ്ചാർഗം റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്:റ് റ് സെമ്മീന് സകട്ത്, സപ്ചാക്ചാളി,റ്റ്






േജ്മീവ സത്ചാഴില്ചാളികള് -സത്ചാഴില് ദിനങ്ങള്റ്

ലതരാഴില്കരാരഡ്

നമ്പര

മപര് വിഭരാ്്യം െഭിച ലതരാഴില്

്ിനങ്ങള് (2018 –

2019)

1 KL-08-003-003-013/100 രരാ്ജിഎ്യംയു



OBC 11

2 KL-08-003-003-013/102 ശരാന



OBC 59

3 KL-08-003-003-013/103 ബി്ു

മ്രാപരാെകൃഷ്ണന



OBC 19

4 KL-08-003-003-013/104 സുമബരാബു



OBC 48

5 KL-08-003-003-013/107 ശരാര്



OBC 41

6 KL-08-003-003-013/109 രുഗിണി ഭരാവന



OBC 34

7 KL-08-003-003-013/11 കരാര മപര



OBC 17



8 KL-08-003-003-013/110 ധനര കണന OBC 45

9 KL-08-003-003-013/111 ശരാന OBC 47

10 KL-08-003-003-013/112 മിനി പി ്ജി



OBC 47

11 KL-08-003-003-013/113 കഷെമണി



OBC 38

12 KL-08-003-003-013/114 പുഷ്പ സതീശന



OBC 41

13 KL-08-003-003-013/115 വിനസിആന്റണി



OBC 5

14 KL-08-003-003-013/117 ്ീത ്ിവരാകരന



OBC 6

15 KL-08-003-003-013/119 തങമണി രരാമ്രാസ്



OBC 37

16 KL-08-003-003-013/12 സുമബരാബു OBC 13

17 KL-08-003-003-013/120 ഗപീത രരാ്ജീവ് OBC 47

18 KL-08-003-003-013/122 അനിതരാ രരാ്ജന OBC
7



19 KL-08-003-003-013/127 അഭിെരാഷ

ഗപസന്നന

OBC 28

20 KL-08-003-003-013/128 വത്സെ മ്രാപരാെന OBC 23

21 KL-08-003-003-013/129 മിനി OBC 34

22 KL-08-003-003-013/130 മീനരാകി OBC 24

23 KL-08-003-003-013/131 സന്ധരബരാബു OBC 32

24 KL-08-003-003-013/137 സമരരാ്ജ മ്രാപി OBC 44

25 KL-08-003-003-013/139 ഉഷവരാസു OBC 30

26 KL-08-003-003-013/142 മിനി ്ിരി്ജന OBC 33

27 KL-08-003-003-013/143 െീെ എ്യംഎ OBC 24



28 KL-08-003-003-013/147
മമരി ഗെരാനസിസ്

OBC 25

29 KL-08-003-003-013/15 സിസിെി

ആ്യംമഗബരാസ്

OBC 14

30 KL-08-003-003-013/158

നിഷബി്ജു

OBC 43

31 KL-08-003-003-013/159 മമരികഷനി

ആരു്ജ

OBC 3

32 KL-08-003-003-013/17 സീത മ്രാപി OBC 20

33 KL-08-003-003-013/174 രരാമ്ജഗ്ന െിബി OBC 61

34 KL-08-003-003-013/176 രമരബി്ജു OBC 40

35 KL-08-003-003-013/183
െരാെനസിആര

GENERAL 22

36 KL-08-003-003-013/184 ഗശീ്ജബി്ജു OBC 14

37 KL-08-003-003-013/187 മരാരട്ടീനഅവമരവ് OBC 14



38 KL-08-003-003-013/188 വിക്മെരാറിയ

ആരു്ജ

OBC 24

39 KL-08-003-003-013/189 ഗശീമ്വി ഉണി OBC 33

40 KL-08-003-003-013/28 വിമെവി്ജയന OBC 22

41 KL-08-003-003-013/29 ആനി മ്ജരാസെ് OBC 31

42 KL-08-003-003-013/3 പതിനി

രരാധരാകൃഷ്ണന

OBC 32

43 KL-08-003-003-013/30 മ്ജരാസെ് OBC 43

44 KL-08-003-003-013/31 ലകഎ്യം മ്ജരാണി OBC 16

45 KL-08-003-003-013/32 മീരസുമരഗ്ന OBC 1

46 KL-08-003-003-013/33 നിരമെബരാെന OBC 23

47 KL-08-003-003-013/34 സിന്ധു

പരമമശ്വരന

OBC 30



48 KL-08-003-003-013/35 െീെബരാെന OBC 30

49 KL-08-003-003-013/36 സുഭഗ് മുരളി OBC 4

50 KL-08-003-003-013/37 മഷരളി മ്ജരാസെ് OBC 25

51 KL-08-003-003-013/38 മ്രാസിബരാബു OBC 22

52 KL-08-003-003-013/39 റരാണിസരാനെി OBC

46

53 KL-08-003-003-013/4



ബി്ു ഗപകരാശന
OBC

44

54 KL-08-003-003-013/40 സുമകശിനി

രരാ്ജപന

OBC

20

55 KL-08-003-003-013/42



െീെഅയപന
SC

46

56 KL-08-003-003-013/43



അ്ജിതബരാെന
OBC

25

57 KL-08-003-003-013/44



രരാ്ജമശശീഗ്ന
OBC

24

58 KL-08-003-003-013/45

െഗ്ുതി ശിവന

OBC

40

59 KL-08-003-003-013/46



ശരാനെി്്യംബരന
OBC

39

60 KL-08-003-003-013/47 ഉഷബരാബു SC

47



61 KL-08-003-003-013/48



സുനിതസുധന
OBC

26

62 KL-08-003-003-013/190



്ീപസു്രശനന
OBC

29

63 KL-08-003-003-013/191



വിനീത്അ്ജി്തെ്
OBC

42

64 KL-08-003-003-013/192



മ്ജരാസെിന
OBC 56

65 KL-08-003-003-013/193

മമരികഷനി

ഡിസില്വ OBC 9

66 KL-08-003-003-013/195

ഗെീസ മ്വസി

OBC 31

67 KL-08-003-003-013/197

ഗപഭരാവതി

OBC 40

68 KL-08-003-003-013/198

സുശീെവി വി

OBC 27

69 KL-08-003-003-013/2

രമണി മണികണ്ന

OBC

32

70 KL-08-003-003-013/20

്ിരി്ജ പി പി

OBC

43

71 KL-08-003-003-013/21

കുഞ്ഞമ

മകരാമളന SC

31

72 KL-08-003-003-013/219

പുഷ്പവലി

OBC

1

73 KL-08-003-003-013/22

െീെവരാസു

SC

26

74 KL-08-003-003-013/220

മരായബരാെകൃഷ്ണന

OBC

14



75 KL-08-003-003-013/221

മമരി വിനലസന്റ്

OBC

12

76 KL-08-003-003-013/222

മമരാഹനന

OBC

4

77 KL-08-003-003-013/223

മഞ്്ജു ല്ജ

OBC

2

78 KL-08-003-003-013/24

അനിത വിമനരാ്്

OBC

19

79 KL-08-003-003-013/25

വത്സെ മ്രാപി

OBC

16

80 KL-08-003-003-013/26

രരാധ

സുഗബഹ്മണരന OBC

30

81 KL-08-003-003-013/27

രരാധസമനരാഷ്

OBC

46

82 KL-08-003-003-013/49

വത്സമ്രാപി

SC

47

83 KL-08-003-003-013/5

രതിഅനില്

കുമരാര OBC

31

84 KL-08-003-003-013/50

െീെരാമ മ്ജരാഷി

OBC

2

85 KL-08-003-003-013/51



രരാമ്ജശ്വരി

സുമരഗ്ന

OBC

2

86 KL-08-003-003-013/52



െതഅ്യംബു്ജരാകന
OBC

48

87 KL-08-003-003-013/53 മിനിബി്ജുമമരാന OBC

47

88 KL-08-003-003-013/54



നിരമെ മവണു
OBC

13

89 KL-08-003-003-013/55



OBC

5



അമിണി

സുഗബഹ്മണരന

90 KL-08-003-003-013/56



മിനിബരാബു
OBC

14

91 KL-08-003-003-013/57



മണി

സുഗബഹ്മണരന

OBC

29

92 KL-08-003-003-013/59 ശരാനനരാരരായണന OBC

23

93 KL-08-003-003-013/6



മബബി
OBC

42

94 KL-08-003-003-013/60

നിരമെ മുരളി

OBC

44

95 KL-08-003-003-013/61



സു്ജരാത രവീഗ്ന
OBC

8

96 KL-08-003-003-013/62



കരാര്തെരരായനി പി

എസ്

OBC

40

97 KL-08-003-003-013/63



സതരഭരാമ

രരാമെഗ്ന

OBC

41

98 KL-08-003-003-013/68 ആനി മ്ജരാഷി OBC

11

99 KL-08-003-003-013/7



രത്നമ രരാമെഗ്ന
OBC

39

101 KL-08-003-003-013/70



ശരരാമള

പരമമശ്വരന

OBC

81

102 KL-08-003-003-013/71



OBC

20



വിമെബരാെകൃഷ്ണന

103 KL-08-003-003-013/74 അനിത മന്മഥന OBC

31

104 KL-08-003-003-013/76



മമഴ്ി പൗമെരാസ്
OBC

21

105 KL-08-003-003-013/77

മമരി സരാനെി

OBC

30

106 KL-08-003-003-013/8



മെഖ രരാ്ജു
OBC

28

107 KL-08-003-003-013/81



നിഷ മമനരാ്ജ്
OBC

14

108 KL-08-003-003-013/82



െിമെരാമിനസിഎ
OBC

15

109 KL-08-003-003-013/83



എെിസബ്തെ്

മ്ജരാണി

OBC

19

110 KL-08-003-003-013/84



ആനി മ്ജരാസെ്
OBC

9

111 KL-08-003-003-013/85 മരായവിനയന OBC

22

112 KL-08-003-003-013/87



രഞ്്ജിനി ്മണശന
OBC

20

113 KL-08-003-003-013/88



മകരാമള രഘു
OBC

15

114 KL-08-003-003-013/89 െീെ ്ൃദ്ധഛന OBC

75

115 KL-08-003-003-013/90 മിനി വിഗകമന OBC

42



116 KL-08-003-003-013/91



സരാവിഗതിആന്ന
OBC

22

117 KL-08-003-003-013/92



്ജിസി ലസബരാസരന
OBC

22

118 KL-08-003-003-013/94



അമ്പിളി വിമനരാ്്
OBC

34

119 KL-08-003-003-013/95



മരായ

മ്രാപരാെകൃഷ്ണന

OBC

28

120 KL-08-003-003-013/96



സിന്ധുവി വി
OBC

16


സത്ചാഴില്ചാളികള്കുസട 10 അവക്ചാേങ്ങള് - അവക്ചാേ അധിഷ്ഠത

നിര്മീക്ഷണങ്ങള്റ്


ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക് പ്തെു അവകരാശങ്ങള്

ഉറപുവസ്ുതകള് വരു്തെിയിട്ടുണ്. െീല്ഡ് പരിമശരാധന മവളയില് കലണ്തെിയ

വസ്ുതകള്െുവലെ മെരകുന്നു.


1. സത്ചാഴില്ക്ചാർഡിന്ചായി അബപക്ഷിക്കുവ്ചാന്കും 15 ദിവേതിനകം

ലഭിക്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (സഷഡ്യയൂള് 2)


ലതരാഴിെുറപു നിയമ്യം ലഷഡരൂള് 2 അനുസരിചു 18 വയസ് പൂര്തെിയരായ

ഏലതരാരരാളു്യം ലതരാഴില്കരാരഡ് അമപകിചരാല് 15 ്ിവസ്തെിനുള്ളില് മെരാമട്ടരാ

പതിച ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാനുള്ളഅവകരാശ്യം.


ഒരു ലതരാഴിെരാളി ഒഴിലക ബരാകി എലരാ ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം തലന്ന പുതിയ

ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്.

2. സത്ചാഴില് ആവേ്യസപ്പട്ചാന്കും 15 ദിവേങ്ങള്ക്കുളില് ലഭിക്കുവ്ചാന്കുമ്കുള

അവക്ചാേം.

ലതരാഴിെരാളികള് ആരു്യം തലന്ന ലതരാഴില് ആവശരലപെുന്നില.അതുലകരാണ്

തലന്ന 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 സത്ചാഴില് ലഭിചിസല്ലങില് സത്ചാഴിലില്ല്ചായ്മ ബവതനം

ലഭിക്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം (സേക്ഷന് 7 ,8 , 9 ).

ലതരാഴില് ആവശരലപട്ടു 15 ്ിവസ്തെിനക്യം ലതരാഴില് െഭിചിലലങില്

ആ്രല്തെ 15 ്ിവസ്യം മവതന്തെിന്ലറ നരാെില് ഒന്നു്യം തുെരന്ന് 100 ്ിവസ്യം വലര

മവതന്തെിന്ലറ പകുതിയ്കു്യംഅവകരാശമുണ്.

ലതരാഴിെരാളികള് ആരു്യം തലന്ന ലതരാഴില് ആവശരലപെരാറില.ലതരാഴിെിലരായ്മ

മവതനല്തെ കുറിെ് അറിവില. െ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 കപവർതികള്ആേയൂകതണം സെയ്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം.

ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം ലതരാഴിെിറപു പദ്ധതി ഗപകരാര്യം തങ്ങളുലെ വരാരഡില്

നെപിെരാമകണ ഗപവര്തെികള് കലണ്തെി നല്കുവരാന നിയമഗപീകരാര്യം

അവകരാശമുണ്. പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറി്യം്ുകളിെു്യം ഗ്രാമസഭകളിെുമരാണ് ഇതിനുള്ള

അവസര്യം െഭികുന്നത്.

ഗ്രാമസഭകളില് പലങെുകരാറുള്ളതരായി ലതരാഴിെരാളികള്

അറിയികുകയുണരായി.എന്നരാല് ആസൂഗതണ മീറി്യം്് കരാരരകമ്യംആയി നെകുന്നില

എന്നു്യംഅറിയരാനകഴിഞ്ഞു.  

5. ത്ചാമേ സലതിസ്റെ 5 കിബല്ചാമ്മീറർ െ്കുറളവിന്കുളില് സത്ചാഴില്

ലഭിക്കുവ്ചാന്കും ലഭിചിസല്ലങില് കയൂലിയ്കുസട 10 % അധികമ്ചായി

ലഭിക്കുവ്ചാന്കുമ്കുളഅവക്ചാേം (സഷഡ്യയൂള് - 2 , പ്ചാരകഗ്ചാഫ്ത് 20 & 28 )

തരാമസ സെ്തെിലന 5 കിമെരാമീറര െുറളവിനുള്ളിെല ലതരാഴില്

െഭികുന്നലതങില് മവതന്തെിലന 10 % അധിക കൂെി െഭികുവരാന ലതരാഴിെരാളിക്

അവകരാശമുണ് .

ഈ വരാരഡിലെ സ്ജീവ ലതരാഴിെരാളികള് എലരാവരു്യം തലന്ന ഈ വരാരഡില്

തലന്നയരാണ് മ്ജരാെി ലെയുന്നത്.മറുള്ള വരാരഡില് മപരായി ലതരാഴില് ലെയരാനുള്ള യരാഗത

സൗകരര്യം െഭരമല.

6 . ക്കുടിസവളം ,തണല്, കപ്ചാഥമിക േ്കുകേയൂഷ കിറ്ത്, സത്ചാഴില്ചാളികബള്ചാസട്ചാപ്പം

അഞില് അധികം ക്കുടികള് കപവർതി സലത്ത് വനിട്കുതണങില് 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 ലതരാഴിെരാളികള് തലന്നയരാണ്

ഏരലപെു്തെരാറുള്ളലതന്നു മനസിെരായി .െികിത്സ സഹരായങ്ങള് െഭികരാറിലലന്നു്യം

ബൂട്ട്, ഗൗസ് എന്നിവ ആരകു്യം ഇതുവലരയു്യം െഭിചിട്ടില എന്നു്യം അറിയരാന സരാധിചു.

പരാെ്തെു ഉള്ള ഗപവര്തെികളരാണ് കൂെുതല് എന്നു്യം വളലര ലവയില് ആലണന്നു്യം

പറഞ്ഞു.

7. േർക്ചാർ കപഖ്യ്ചാപിചിട്കുള കയൂലി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുളറ് അവക്ചാേം.(സേക്ഷന് 3

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

 സരകരാര ഗപഖരരാപിചിട്ടുള്ളകൂെി (271) ലതരാഴിെരാളികള്ക് െഭികുന്നുണ്.

8. സത്ചാഴില് സെയ്ത്റ്ത്ത്റ്15 ദിവേതിനകംകയൂലി ലഭിക്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം.

പതിനഞു ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭികണ്യം എന്നരാണ് ലതരാഴിെുറപു

നിയമ്യം അനുശരാസികുന്നത് . ആക്ട് ഗപകരാരമുള്ള കൂെി ലതരാഴിെരാളികള്ക്

െഭികുന്നുണ് . ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് സ്യംസരാരിചതില് നിന്നു്യം സമയ ബന്ധിതമരായി

കൂെി െഭികുന്നില എന്ന് അറിയുവരാന സരാധിചു. ലതരാഴില് പൂര്തെിയരായതിനു

മശഷവു്യം മവതന്യം െഭികുന്നതില് ഏലറ കരാെതരാമസ്യം ഉള്ളതരായി

അറിയികുകയുണരായി.

9. 15 ദിവേതിനകം കയൂലി ലഭിചിസല്ലങില് നഷ്ടപരിഹ്ചാരം ലഭിക്കുവ്ചാന്കുള

അവക്ചാേം (സേക്ഷന് 3 (3).

ഈ നിയമ്യം അനുസരിച 15 ്ിവസ്തെിനക്യം മവതന്യം െഭിചില എങില്

മവതന്തെിലന 0 .05 ശതമരാന്യം നിരകില്അധിക മവതന്തെിന്അരഹതയുണ്.

10. പര്ചാതികള്ത്ക്ത് േമയബനിതമ്ചായി പരിഹ്ചാരം ലഭിക്കുവ്ചാന്കും

മഹ്ചാത്ചാഗ്ചാനി ബദേ്മീയ കഗ്ചാമ്മീണ സത്ചാഴില്കുറപ്പ്ത് പദ്ധതിയില് സെലവ്ത് വര്കുന

ത്കുകയ്കുസടതല്േമയേ്ചാമയൂഹികപരിബേ്ചാധനനടത്കുവ്ചാന്കുളഅവക്ചാേം

ബദശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപു പദ്ധതിയില് ലെെവ് വരുന്ന തുകയുലെ തല്സമയ

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

19 ഗപകരാര്യം പരരാതികള്ക്അഞു ്ിവസ്തെിനക്യം പരിഹരാര്യം ഉണരാമവണതരാണ് .ഏഴു

്ിവസ്തെിനുള്ളില് പരരാതികരാരലന അതു അറിയികുകയു്യം മവണ്യം.അതുമപരാലെ

തലന്ന തുെരചയരായി സരാമൂഹര പരിമശരാധന നെ്തെുവരാനു്യം അതില് പങരാളികള്

ആകുവരാനു്യം ലതരാഴിെരാളികള്ക്അവകരാശ്യം ഉണ് .




കപവർതിറ്ഫയല്കുകള്കുസട പരിബേ്ചാധനവിവരങ്ങള്

6 ഗപവര്തെികളരാണ്സരാമൂഹര പരിമശരാധനയ്കു വിമധയമരാകിയത്

കകമ

നമർ

കപവർതിയ്കുസട ബപര്ത് കപവർതിയ്കുസട

വർക്ത് ബക്ചാഡ്ത്

1 എസ്സി,ഐഎകവ, വിധവഎന്നിവരുലെ

പറമ്പുകളിലെ ഭൂ വികസന ഗപവര്തെനങ്ങള്

1608003003/LD/238110

2 എസ്സി,ഐഎകവ,ബിപിഎല്, വിധവ

എന്നിവരുലെ പറമ്പുകളിലെ

്ജെസ്യംരകണ ഗപവര്തെികള് .

1608003003/LD/327268

3 വരാരഡ് 13ലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യംആ്രഘട്ട്യം 1608003003/DP/219389

4 വരാരഡ് 13ലെകകൂസ് നിരമരാണ്യം- ഉഷ

ബരാബു

1608003003/RS/338302

5 വരാരഡ് 13 ലെകകൂസ് നിരമരാണ്യം -

മ്ജരാസിനവിനസന്റ്

1608003003/RS/335345

6 വരാരഡ് 13ലെകകൂസ് നിരമരാണ്യം-

സുശീെകകെരാസന

1608003003/RS/335346

കപവർതിഫയലില് ഉണ്ചാബകണ22 ബരഖകള്റ്

വരാരഷിക മരാസര സര കരൂെര ഗപകരാര്യം എലരാ ഗപവര്തെി കെെില് നിരബന്ധമരായു്യം

മരഖകള് ഉണരാമവണതരാണ് .പരിമശരാധിച െയെുകളില് ഉണരായിരുന്ന മരഖകളുലെ

വിശ്്യംശങ്ങള്െുവലെ മെരകുന്നു.

1.കവർ ബപജ്ത്റ്റ്

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 ,നെ്തെിയതിയതി,മുതെരായ വിവരങ്ങള് മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 6 െയെുകളില് 3 െയെുകളില് മരാഗതമമ എ.എ്യം.സി ഗപകരാരമുള്ള



കവര മപ്ജ് കരാണരാനസരാധിചുള്ളൂ.

2.സെക്ത് ലിസ്ത്റ്

വരക് കെെില് സൂകിചിരികുന്ന വിവരങ്ങളുലെ പട്ടികയുമവയുലെ മപ്ജ് നമ്പറു്യം

മരഖലപെുമ്തെണലെക് െിസ് െയെില്സൂകിമകണതരാണ് .

പരിമശരാധിച 6െയെുകളിെു്യം ലെക് െിസ് ഉണരായിരുന്നില .

3.ആക്ഷന്പ്ചാന് ബക്ചാപ്പിറ്

ഗ്രാമസഭ നിരമ്ദേശികുന്ന ഗപവര്തെികള് ലഷല്െ് ഓെ് മഗപരാല്ജക്ടസ് മെക്

മരാറുകയു്യം അതില് നിന്നു്യം മുന്ണന അെിസരാന്തെില് അതരാത് സരാമ്പ്തെിക

വരഷ്തെില് ആവശരമുള്ള ഗപവര്തെികള് തിരലഞ്ഞെുത് ആകന പരാന

തയരാറരാകുകയു്യം ലെയു്യം.ആകന പരാനില് ഉള്ലപട്ടിട്ടുള്ള ഗപവര്തെി ആമണരാ

ലെയ്ിരികുന്നത് എന്ന മനസിെരാകുന്നതിനു്യം ഇത് സഹരായികുന്നു.

പരിമശരാധിച 6െയെുകളിെു്യംആകനപരാന മകരാപി കരാണരാനകഴിഞ്ഞില .

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 6 െയെുകളിെു്യം ലസകരൂരില് നിന്നു്യം ഗപിന് എെു്തെ എസിമമറ് മകരാപി

ഉണരായിരുന്നു. ്ജനകിയ എസിമമറ് മകരാപി ഒരു െയെിെു്യം ഇലരായിരുന്നു .

5.േ്ചാബങതികഅന്കുമതിറ്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം

ഓവരസിയര,അലഗകഡിറഡ് എഞിനീയര ,അസിസന് എഞിനീയര എന്നിവര

ഉള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക കമിറിയുലെ അനുമതി ആവശരമരാണ് . ലതരാഴിെുറപ്

പദ്ധതിയില് ലെയുന്ന എലരാ ഗപവര്തെികളു്യം ഓവര സിയര ,അലഗകഡിറഡ്

എഞിനീയരഅസിസനഡ് എഞിനീയര എന്നിവര ഉള്ലപെുന്ന ഒരു സരാമങതിക

കമിറിയുലെഅനുമതിആവശരമരാണ്.

പരിമശരാധിച 6 െയെിെു്യം ്ജനകീയ ഭരാഷയില് ഉള്ള സരാമങതിക അനുമതി കരാണരാന

സരാധിചു.

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 6 െയെുകളില് 5 െയെുകളില് ലസകരൂരില് നിന്നു്യം െഭിച

ഭരണരാനുമതി മകരാപി കരാണരാനകഴിഞ്ഞു .

7.േംബയ്ചാജിതപദ്ധതിവിവരങ്ങള്റ്

പരിമശരാധിച 6 ഗപവര്തെികളു്യംസ്യംമയരാ്ജിത ഗപവര്തെികള്ആയിരുന്നില.

8.സത്ചാഴിലിന്കുബവണിയ്കുളഅബപക്ഷറ്

ലതരാഴില് അവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളി പഞരായ്തെില് സമരപികുന്ന

ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ളഅമപകഓമരരാ വരക്കെെിെു്യം സൂകിമകണതരാണ് .,

പരിമശരാധിച 6 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴിെിനുമവണിയുള്ള അമപക കരാണരാന

സരാധിചില .

9.വർക്ത്അബല്ചാബകഷന് ബഫ്ചാ൦

പരിമശരാധിച 6 െയെുകളിെു്യം ലതരാഴില് അനുവ്ിചുലകരാണുള്ള വരക്

അമെരാമകഷന മെരാ൦ കരാണരാനസരാധിചില

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.

6 െയെുകളിെു്യം മസര മറരാളുകള് പരിമശരാധിചു.എലരാ മസര മറരാളുകളിെു്യം ബി ഡി

ഓ യുലെ ഒപു്യം സീെു്യം പഞരായ്തെില് നിന്നുള്ള സീെു്യം മരഖലപെു്തെിട്ടുണരായിരുന്നു

.എന്നരാല് ഒപ് ലവച തീയതി മരഖലപെു്തെിയതരായി കരാണരാന സരാധിചില.അതുമപരാലെ

ഒരു മരാസര മറരാളിെു്യം ലതരാഴില് മവതന്യം മരഖ ലപെു്തെിയിട്ട് ഇല. മമറിലന ഒപു്യം

മരഖലപെു്തെിയരാതരായി കരാണരാനസരാധിചില.

 മസര മറരാള് നമ്പര- 3625 ല് *KL-08 -003 -001 013 /12 ല് ലഡയിെി

അറന്റനസ്കവറ്നര ഉപമയരാ്ിച് തിരു്തെിയിരികുന്നു.

 *KL-08 -003 -001 013 /107, KL-08 -003 -001 013 /109 എന്നിവരുലെ ഹരാ്ജറിെു്യം

തിരു്തെെുകള്കണു.

 മസര മറരാള് നമ്പര- 5177 ല് * KL-08-003-001-013/168, KL-08-003-001-013/107

ല്ഹരാ്ജറില്തിരു്തെല്

 പരിമശരാധിച 6 െയെുകളുലെ മരാസര മറരാളുകളിെു്യം എ്യം ബുക്

നമ്പമറരാഎ്യംബുക് മപ്ജ് നമ്പമറരാ ഉണരായിരുന്നില.



.11.സമഷർസമന്റ്ത്ബ്കുക്ത്റ്

ഗപവര്തെി തുെങ്ങുന്നതിനു മുനപു്യം മശഷവു്യം അളവുകള് മരഖലപെു്തെുന്നതിനുള്ള

അെിസരാന മരഖയരാണ് ലമഷരലമനറ് ബുക് . ഇതില് ഗപവര്തെി ആര്യംഭികുന്നതിനു

ലതരാട്ട്മുനപുള്ളഅളവു്യം മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്.

പരിമശരാധിച 6 െയെുകള്കു്യം ലമഷരലമനറ് ബുക് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

െഭരമരായിരുന്നു .എന്നരാല് വരകി്ത ആസ്ി വികസന്തെിലന മൂന്ന് െയെുകളിെു്യം

ആയി െഭിച മൂന്ന് ലമഷരലമന് ബുക്കളു്യം പൂര്തെി അലരായിരുന്നു. മമല്

ഗപവര്തെിയുലെ െണ് പരാസ് ആവരാന കവകുന്നതിനരാെരാണ് അഗപകരാരലമന്ന്

ഓവരസിയറില് നിന്നു്യംഅറിയരാനകഴിഞ്ഞു.

12.സമറ്മീരിയല് -ക്്ചാബറഷന്ഡ്മീസറയില്േ്ത്.

6 െയെുകള് പരിമശരാധിചതില് നരാെ് െയെുകള്ക് ലമറീരിയല് മകരാമട്ടഷന

ഡീലറയില്സ് ബരാധകമരായിരുന്നു. എന്നരാല് നരാെ് െയെിെു്യം ഇത് കരാണരാന

സരാധിചില.

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 മവ്ജ് െിസ്.

പരിമശരാധിച 6െയെുകളില് 3െയെുകളില് മവ്ജ് െിസ് കരാണരാനകഴിഞ്ഞു.

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 ഗെരാനസ്ഫര എലരാ

െയെിെു്യം നിരബന്ധമരായു്യം കരാമണണതരാണ്.

6 െയെുകളില് 2 െയെുകളില് മരാഗതമമ െണ് ഗെരാനസ്ഫര ഓരഡര കരാണരാന

സരാധിചുള്ളൂ.

15.സമറ്മീരിയല്വ്പൗചർ,ബില്റ്

പരിമശരാധിച 6 െയെുകളില് നരാെു െയെുകള്ക് ഇത് ബരാധകമരായിരുന്നു. അതില്

ഒരു െയെില് ലമറീരിയല്വൗചരബില്കരാണരാനസരാധിചു.

16.ബറ്ചായല്റി നല്ിയതിന്കുളസറേ്മീതിന്ത്സറ ബക്ചാപ്പിറ്

പരിമശരാധിച 6െയെുകളിെു്യം മറരായല്റിബരാധകമരായിരുന്നില.



17.ബഫ്ചാബട്ചാകഗ്ചാഫ്ത് -3ഘടംറ്

ഗപവര്തെി നെകുന്നതിനു മുമ്പ്,ഗപവര്തെി നെന്നുലകരാണിരികുമമ്പരാള്,ഗപവര്തെി

പൂര്തെീകരിച കഴിയുമമ്പരാള് തുെങ്ങിയ 3 ഘട്ട്തെിലെയു്യം മെരാമട്ടരാകള് െയെില്

സൂകികണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിരികുന്നു.

എന്നരാല്പരിമശരാധിചെയെുകളിലെരാന്നു്യം മെരാമട്ടരാകള്കരാണരാനസരാധിചില

18.കപവർതിപയൂർത്മീകരണേ്ചാക്ഷ്യപകതംറ്

ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് മരഖലപെു്തെി ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചു

കഴിയുമമ്പരാള് പൂര്തെീകരിചു എന്ന് സരാകരലപെു്തെരാന ഉപകരികുന്ന ഒരു

മരഖയരാണ് ക്യംപീഷനസരട്ടിെികറ്അഥവരാ പൂര്തെീകരണസരാകരപഗത്യം

പരിമശരാധിച െയെുകളിലെരാന്നു്യം പൂര്തെീകരണ സരാകരപഗത്യം കരാണുവരാന

സരാധിചില

19.മസർ ബറ്ചാള് മയൂബവസമന്ത്റ്ത് സിപ്ത്റ്

പരിമശരാധിച 6െയെുകളിെു്യം മസര മറരാള് മൂമവലമന് സിപ് ഉണരായിരുന്നു.

ഉമ്രരാ്സരുലെ മപരു്യം ഒപു്യം മുഗ്യു്യം ഇതില്കരാണരാനസരാധിചു

.

20.ജിബയ്ചാ ട്ചാഗ്ത്ഡ്ത് ബഫ്ചാബട്ചാറ്

ഗപവര്തെി സെ്യം തിരിചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപരാധിയരാണ് ്ജിമയരാ െരാ്് മെരാമട്ടരാസ് .മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള മെരാമട്ടരായ്ക് പുറലമ ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കൂെി െയെില്

ഉണരാകണ്യം.എന്നരാണ് വരാരഷിക മരാസരസരകുെര പറയുന്നത്

എന്നരാല്പരിമശരാധിച 6െയെിെു്യം ്ജിമയരാ െരാഗ്ഡ് മെരാമട്ടരാസ് കരാണരാനസരാധിചില.

21.ബേ്ചാഷ്യല്ഓഡിറ്ത് റിബപ്പ്ചാർടിന്ത്സറ ബക്ചാപ്പിറ്

പരിമശരാധിച 6 ഗപവര്തെികള്കു്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ് നെന്നതരായി കലണ്തെരാന

സരാധിചില.

22.സേറ്ത്ഡയറിറ്

ആറ് െയെുകള് പരിമശരാധന നെ്തെിയതില് ഒരു െയെില് മരാഗതമമ കസറ്

ഡയറി കരാണരാന സരാധിചുള്ളൂ. ബരാകിയുള്ള അഞ് െയെുകളു്യം കസറ്

ഡയറി ഇലരായിരുന്നു.



കപവർതികള്കുസടഫ്മീല്ഡ്ത് പരിബേ്ചാധനയിസലകസണതല്കുകള്റ്

േിറിേൺഇന്ഫർബമഷന്റ് ബബ്ചാർഡ്ത്റ്

ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിയുലെ സുതരാരരത ഉറപു വരു്തെുന്നതിനു മവണി ഉള്ള

ഒരു ഉപരാധിയരാണ് സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ്. പരാരഗ്രാെ് 25 (എ),

ലഷഡരൂള് 1 അനുസരിച് ഗപവര്തെിയുലെ അെിസരാന വിവരങ്ങള് സരാധരാരണ

്ജനങ്ങള്ക് ്ുണമഭരാകരാകള്കു്യം മനസിെരാമകണ രീതിയില്

ഗപ്രശിപിമകണത്അനിവരാരരമരാണ്.

സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് സരാപിമകണത് ഗപവൃ്തെിയുലെ

ആര്യംഭഘട്ട്തെില് ആണ്. വരകി്ത ഗപവര്തെികള്ക് 3000 രൂപയു്യം ലപരാതു

ഗപവര്തെികള്ക് 5000 രൂപയു്യംആണ് െിെവഴികരാന ഉള്ളത്.

പരിമശരാധിച 6 ഗപവര്തെികളില് എലരാ്തെിനു്യം തലന്ന സിറിസൺ

ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് സരാപികരാന പണ്യം വകയിരു്തെിയിട്ടുണ്. മൂന്ന്

വരകി്ത ഗപവര്തെികളു്യം മൂന്ന് ലപരാതുഗപവൃ്തെികളുമരാണ് പരിമശരാധിചത്.

എന്നരാല് പരിമശരാധിച ലതരാഴിെിെങ്ങളില് ഒന്നില് ഒഴിലക ബരാകി

എലരാ്തെിെു്യം തലന്ന സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് സരാപിചതരായി

കണില.

'എസ്. സി., ഐ. എ. കവ., ബി. പി. എല്., വിധവ തുെങ്ങിയവരുലെ

പറമ്പുകളില് ഭൂവികസന ഗപവര്തെനങ്ങള്' എന്ന ഗപവര്തെി നെന്ന സെ്തെ്

മബരാരഡ് കരാണരാന സരാധിചു. അതില് ഗപവൃ്തെിആര്യംഭിച തീയതി 20 -07 -2018

എന്നു്യം ഗപവൃ്തെി പൂര്തെീകരിച തീയതി 02 -08-2018 എന്നുമരാണ്

മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്.പരിമശരാധനയില് ഗപവര്തെി

ആര്യംഭിചിരികുന്നത് 12-07- 2018 െു്യം അവസരാനിചിരികുന്നത് 23- 11- 2018

െുമരാണ്.

1.വ്ചാർഡ്ത് 13 സല SC, IAY, BPL വിധവ റ്എനിവര്കുസട പറമ്കുകളില് ഭയൂവികേനറ്

കപവർതികള്.

ലമഷരലമനറ് ബുക് നമ്പര : 25/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം      : 12/07/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 23/11/2018

എസിമമറ് തുക      : 2,00,000 /-



യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 1,95,933 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 723



കസണതല്കുകള്,നിര്മീക്ഷണങ്ങള്

 *എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 21,000 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടി തളികെു്യം 562 കരുബിക്

മീറര അളവില് ബണിങ് വരകു്യം എന്ന നിെയില് ആലക 2,00,000/- രൂപയരാണ്

െിെവ് കരാണലപട്ടത്.

*എന്നരാല് എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം 21,000 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടില്തെളികെു്യം

562 കരുബിക് മീറരഅളവില്ബണിങ് വരകു്യം മരഖ ലപെു്തെിയിരികുന്നു.


*ഗപവര്തെി സെ്യം മനരിട്ട് ലെന്ന് കണുലവങിെു്യം കരാെയളവ്

അധികമരായതിനരാല് ഗപവൃ്തെി മനരില്കണ് മബരാധരലപെുവരാന സരാധിചില.

എന്നരാല് ഗപവര്തെി ലെയ്ു എന്ന് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നവരുലെ

പറമ്പുകളില് ലെന്ന് മനരിട്ട് കണ് ഗപവര്തെി നെന്നുലവന്ന് ഉറപുവരു്തെുകയു്യം

അവരുലെ ഒപുകള്സരാകരപഗത്തെിനു കീഴില് മശഖരികുകയു്യം ലെയ്ു.

 ഇ ഗപവര്തെിയുലെ സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന കഴിഞ്ഞു .

2.വ്ചാർഡ്ത് 13 സല എേ്ത് േി ഐ എ സവ ബിപിഎല് വിധവ എനിവര്കുട

പറമ്കുകളില് ജലേംരക്ഷണ കപവർതികള്.(1608003003/LD/327268)

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം      : 24/01/2019

പദ്ധതിഅവസരാന്യം   : 12/02/2019

എസിമമറ് തുക      : 2,00,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 1,94,578/-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 718



കസണതല്കുകള്,നിര്മീക്ഷണങ്ങള്

*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം 20,950 െതുരഗശ മീറര കരാെുലവട്ടില്തെളികെു്യം 584.5 കരൂബിക്

മീറര ബണിങ് വരകു്യം എന്ന രീതിയില് 2,00,000/- രൂപയരാണ് െിെവ്.

*എ്യം ബുക് ഗപകരാര്യം മമല്പറഞ്ഞ അമത അളവില് തലന്ന കരാെുലവട്ടില്തെളികെു്യം



എര്തെ് വരകു്യം ലെയ്തരായി കരാണലപെുന്നു

 ഗപവര്തെി സെ സ്രശന്തെില് അളലവെുപ് സരാധിചില. കരാരണ്യം ഗപവര്തെി

നെന്ന മശഷ്യം ലവള്ള്യം കയറി എന്ന് ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നു്യം

അറിയരാനകഴിഞ്ഞു.

ഭൂവികസന ഗപവര്തെിയരായ ലതങ്ങിന് തെലമെുകല്, പറമ്പില് പുല്

ലവട്ടിലതളികല് തുെങ്ങിയ ഗപവര്തെികള് തലന്നയരാണ് ്ജെ സ്യംരകണ

ഗപവര്തെിയിെു്യം ലെയ്ിരികുന്നത് എന്ന് മനസിെരാകി.

 കൂെരാലത മവെി ലകട്ടെു്യം നെന്നിട്ട് ഉള്ളതരായി കണു. െരപഉപമയരാ്ിെരാണ് മവെി

ലകട്ടിയിരികുന്നത്. ഇത് ലതരാഴിെരാളികള് സ്വയ്യം പണ്യം നല്കി

വരാങ്ങിയവയരാണ്.

 െയെില് നിന്ന് െഭരമരായവരുലെ വീെുകള് മനരിട്ട് സ്രശിച് ഗപവര്തെി

നെന്നതരായിസിതീകരിച് ഒപുകള് മശഖരിചു.

 ഈ ഗപവര്തെിയുലെ സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാന

സരാധിചില.

3.വ്ചാർഡ്ത്13സലനഴ്സറിനിർമ്ചാണം.

ലമഷരലമന് ബുക്നമ്പര : 65/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം      : 15/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം    : 08/12/2018

എസിമമറ് തുക      : 2,00,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : 1,94,486 /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 650

കസണതല്കുകള്,നിര്മീക്ഷണങ്ങള്

* എസിമമറില് കരാെ് ലവട്ടിലതളികല്, നിെ്യം ഒരുകല് തുെങ്ങിയ ഗപവര്തെികള് 3360

െതുരഗശ മീറര വീതമരാണ് മരഖലപെു്തെിയിരികുന്നത്.



*ലമഷരലമനറ് ബുകിെു്യം ഇമത അളവുകള് തലന്നയരാണ് കണത്.

*ഗപവര്തെി സെ്യം മനരിട്ട് സ്രശിചമപരാള് നഴ്റി നിരമരാണ്യം രണരാ്യം ഘട്ട്യം നെന്നു

ലകരാണിരികുകയരായിരുന്നു.

*ആ്ര ഘട്ട്തെിലെ കതകള് എലരാ്യം തലന്ന സ്കൂള്, അ്യം്നവരാെി തുെങ്ങിയ

സരാപനങ്ങള്ക് വിതരണ്യം ലെയ്ു എന്ന്അറിയരാനകഴിഞ്ഞു. 

*െകിരിമചരാറ്, ലനറ്, മപരാളി്തെീന കവറുകള് എന്നിവ പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം

അനുവ്ിചിരുന്നു.

*െകിരിമെരാറ് 378 കിമെരാ ഗ്രാ്യം വരാങ്ങിയതരായി എ്യം. ബുകില് മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്.

െയല് പരിമശരാധിചമപരാള് 268 കിമെരാ ഗ്രാ്യം െകിരിമെരാറ് വരാങ്ങിയതിന്ലറ വൗചര

ബില് കരാണരാന കഴിഞ്ഞു. രണു െരാക് െകിരിമെരാറ് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭിചു

എന്ന് മമറ് ല് നിന്നു്യം അറിയരാന കഴിഞ്ഞു. എന്നരാല് അതിന്ലറ തൂക്യം എഗതലയന്നു

അറിയരാനകഴിഞ്ഞില.

* നഴ്റിയുലെ സ്യംരകണ്തെിനരായി മവെി ലകട്ടുന്നതിനു കയറുള്പലെ ഉള്ള

സരാമഗ്ികള് വരാങ്ങിയതിനരായി 7777 രൂപ ലെെവഴിചതരായി എ്യം. ബുകില്

മരഖലപെു്തെിയിട്ടുണ്. ഇവലയരാന്നു്യം ഗപവര്തെിയില് ഉള്ലപട്ടിട്ടില.

*ഗപവര്തെിസെ്തെ്സിറിസൺ ഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണുവരാന സരാധിചില.എ്യം

ബുക് ഗപകരാര്യം മബരാരഡിനരായി തുക അനുവ്ിചിരികുന്നത് ലകരാണ് തലന്ന ഈ 3000

രൂപബരാധരതകണകരാകരാ്യം.

4.വ്ചാർഡ്ത് 13 സലകകയൂേ്ത് നിർമ്ചാണം -ഉഷബ്ചാബ്കു (1608003003/RS/338302)

ലമഷരലമന് ബുക്നമ്പര : 34/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം      : 18/09/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം     : 16/10/2018

എസിമമറ് തുക      : 54,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 26

കസണതല്കുകള്,നിര്മീക്ഷണങ്ങള്



*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചതരായി കരാണരാന സരാധിചു. ഉഷ ബരാബു

എന്ന വരകി എസ്.സി വിഭരാ്്തെില് ലപട്ട ആളരാണ്. ഇ വരകിക് പണി

പൂര്തെിയരായി ഒരു വരഷ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടു്യം ആ്ര ഘഡുവരായ 6504 രൂപ മരാഗതമമ

ഇതുവലര െഭിചിട്ടുള്ളൂ. ബരാകി തുക ഇത് വലര െഭിചിട്ടില.

5.വ്ചാർഡ്ത് 13 സല കകയൂേ്ത് നിർമ്ചാണം -ബജ്ചാസിന് വിന്സേന്ത്റ്ത്റ്

(1608003003/RS/335345)



ലമഷരമ ലമഷരലമന് ബുക്നമ്പര : 63/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം      : 14/11/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം     : 1/12/2018

എസിമമറ് തുക      : 54,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്    : 24

കസണതല്കുകള്,നിര്മീക്ഷണങ്ങള്



*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചതരായി കരാണരാന സരാധിചു. . ഇ

വരകിക് പണി പൂര്തെിയരായി ഒരു വരഷ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടു്യം ആ്ര ഘഡുവരായ 6504 രൂപ

മരാഗതമമ ഇതുവലര െഭിചിട്ടുള്ളൂ. ബരാകി തുക ഇത് വലര െഭിചിട്ടില.

6.വ്ചാർഡ്ത് 13 സല കകയൂേ്ത് നിർമ്ചാണം -േ്കുേ്മീല സകല്ചാേന്റ്

(1608003003/RS/335346)

ലമഷരലമന്റ് ബുക്നമ്പര : 31/18-19

പദ്ധതിആര്യംഭ്യം      : 26/07/2018

പദ്ധതിഅവസരാന്യം     : 08/10/2018

എസിമമറ് തുക      : 54,000 /-

യഥരാരത്ഥലെെവ്     : /-

ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്     : 24

കസണതല്കുകള്,നിര്മീക്ഷണങ്ങള്



*എസിമമറ് ഗപകരാര്യം ഗപവര്തെി പൂര്തെീകരിചതരായി കരാണരാന സരാധിചു. . ഈ

വരകിക് പണി പൂര്തെിയരായി ഒരു വരഷ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടു്യം ആ്ര ഘഡുവരായ 6504 രൂപ

മരാഗതമമ ഇതുവലര െഭിചിട്ടുള്ളൂ. ബരാകി തുക ഇത് വലര െഭിചിട്ടില.



രജിസറ്കുകള്കുസട പരിബേ്ചാധന

റ്പഞരായ്തെുകള്സൂകിമകണ 7 ര്ജിസറുകള് ഉലെ പരിമശരാധന വിവരങ്ങള് െുവലെ

മെരകുന്നു

1. സത്ചാഴില്ക്ചാർഡ്ത് വിതരണരജിസർ

*2018-19 ലെ ര്ജിസര ആണ് പരിമശരാധിചത് വളലര നല രീതിയില് തലന്ന ഈ ര്ജിസര

സൂകിചിട്ടുണ്.

* എലരാ വരാരഡില് നിന്നു്യം ലതരാഴില് കരാരഡ് എെു്തെ് അവരുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങള്

എഴുതിസൂകിചിട്ടുണ്.

* 204 മപ്ജുകളുള്ള ര്ജിസറില് പഞരായ്തെ് ലസഗകട്ടറി സരട്ടികെ ലെയ്ു സീല്

വചിട്ടുണ്.

* അമപകനല്കിയവരുലെ മപരുകള് മലറരാരുബുകില്എഴുതിസൂകിചിട്ടുണ്.

2.അബല്ചാബകഷന് ഓഫ്ത് വർക്ത്, സപയ്ത്സമന്ത്റ്ത് ഓഫ്ത് ബവജേ്ത്,ആന്ഡ്ത് ഡിമ്ചാന്ഡ്ത്

ബഫ്ചാർവർക്ത്

* ഓമരരാ ലതരാഴിെരാളികു്യം നല്കിയ ഗപവര്തെികള് അതില് െഭിച മവതന്തെിന്

വിശ്രാ്യംശങ്ങള് കൂെരാലത അവര ആവശരലപട്ട ലതരാഴില്്ിനങ്ങള് എന്നിവയുലെ

വിവരങ്ങളരാണ്ഈ ര്ജിസറില് ഉള്ളത്.

* ലതരാഴിെരാളികളുലെ െിസ് കരാണരാന സരാധിചു എന്നരാല് ഡിമരാനഡ് മെരാര

അമെരാമകഷനഓെ് വരക്എന്നിവ ഇലരായിരുന്നു

3.വർക്ത് രജിസർ

വരക് ര്ജിസറില് പതിമൂന്നരാ്യം വരാരഡിലെ പരിമശരാധിച് ആറു ഗപവര്തെികളില് ഒരു

ഗപവര്തെി (LD/327268) മരാഗതമമ കരാണരാനസരാധിചുള്ളൂ.

4. സമറ്മീരിയല് രജിസർ

ലമറീരിയല് ഉപമയരാ്ിച് ലെയുന്ന ഗപവൃ്തെിയുലെ വിശ്രാ്യംശങ്ങളരാണ്ഈ ര്ജിസറില്

ഉണരാമവണത്. പരിമശരാധിച് െയെുകളില് നഴ്റി നിരമരാണ്യം ലമറീരിയല് വരക്

ആയിരുലന്നങിെു്യം അതിലന വിവരങ്ങലളരാന്നു്യം തലന്ന ര്ജിസറില് കരാണരാന

സരാധിചില.

5.പര്ചാതി രജിസർ

പരരാതി ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചില

6. കഗ്ചാമേഭ്ചാ രജിസർ

200 മപ്ജുകളുള്ള ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചു

2011 മുതെുള്ള ഗ്രാമസഭരാ മിനിറ്സ് ഉണരായിരുന്നു

2018 -19, 19-20 സരാമ്പ്തെിക വരഷമ്തെകുള്ള മെബര ബഡ്ജറ്, ആകന പരാന,

മീറിങ്ങിന്ലറ മിനിട്് എന്നിവകരാണരാനസരാധിചു.



7.ഫിക്സഡ്ത്അേറ്ത് രജിസർ

150 മപ്ജുകളുള്ള ര്ജിസരകരാണരാനസരാധിചു

11 ഗപവര്തെികള് മരാഗതമരാണ് ഇതില് മരഖലപെു്തെിയിരുന്നത്.

സത്ചാഴില്ചാളികള്കുമ്ചായിേംേ്ചാരിച്കുകസണതിയക്ചാര്യങ്ങള്

സത്ചാഴിലിന്കു ബവണിയ്കുളഅബപക്ഷ

ലതരാഴിെിനരായുള്ള അമപക വരഷ്തെില് ഒരികല് കൂട്ടമരായി പഞരായ്തെില്

നല്കുകയരാണ് ലെയരാറുള്ളലതന്നു ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്ന്അറിയുവരാനസരാധിചു.

അപകടം

ലതരാഴിെില് ഏരലപട്ടിരികുന്നയരാള്ക് ഗപവര്തെി ലെയുന്ന മവളയിമെരാ, ഗപവര്തെി

അപകെങ്ങളരാല്പരുക്പറുകയരാലണങില് ലതരാഴിെരാളികള്ക്ആവശരമരായി വരുന്ന

കവ്രെികിത്സ സൗ്ജനരമരായ ഭികുന്നതിനു\അവകരാശമുണരായിരികുന്നതരാണ്.

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 സ്രഭമനുസരിെ്

മക്സരകരാര വിജരാപന്യം ലെയ്ിട്ടുള്ളഎൿസ്ഗ്ീഷര മസവന്യം നല്മകണതരാണ്.

ഇവ െഭികണലമങില് അപകെ വിവര്യം മമറ് കസറ് ഡയറിയില്

മരഖലപെുമ്തെണതരാണ്. അമതമപരാലെ ആശുപഗതിയില് ബിലുകള് കൃതരമരായ്

ഹരാ്ജരരാമകണതുമരാണ്.

അവകരാശങ്ങലള കുറിച ലതരാഴിെരാളികള്ക് വരകമരായ ധരാരണ

ഉണരായിരുന്നില.ഇതിലനകുറിചു വരകമരായി പറഞ്ഞു ലകരാെു്തെു.

ലതരാഴില് സെ്തെ് ലവച് ഇതുവലര അപകെങ്ങള് ഒന്നു്യം ആരകു്യം

ഉണരായിട്ടിലഎന്നലതരാഴിെരാളികളില്നിന്നു്യംഅറിയരാനകഴിഞ്ഞു.

കയൂലി

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

കൂെി നിയമ്തെില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതരാണ്.എന് കരാരണവശരാെു്യം മകഗ് സരകരാരിന്

ഈ ആക്ടിന്ലറ ആവശര്തെിനരായി 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 െഭികരാന ഏത് ലതരാഴിെരാളികു്യം

അവകരാശ്യം ഉണ്.

നിെവില് ഈ സരാമ്പ്തെിക വര്ഷ്യം 50 ല് കുറവ് ലതരാഴില്്ിങ്ങളരാണ് െഭിചിട്ടുള്ളത്.

വരാരഡില് ലതരാഴിെരാളികള് നൂറില് കൂെുതല് ഉള്ളതിനരാെരാണ് ഗപവര്തെി ്ിന്യം

കുറയുന്നത് എന്ന് അറിയരാന കഴിഞ്ഞു.ഈ വരഷല്തെ കൂെി കിട്ടിയതരായു്യം



അറിഞ്ഞു.എന്നരാല് വളലര കവകിയരാണ് കൂെി െഭികരാറുള്ളലതന്നു്യം

ലതരാഴിെരാളികള്വരകമരാകി .

ഫസ്ത്എയ്ഡഡ്ത് ബബ്ചാക്സ്ത്

ഗപഥമ സുഗസൂഷ കിറിന് മവണ മരുന്നുകള് പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭരമരാകുന്നില

.അതുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള് ആവശരമരായ മരുന്നുകള് സ്വയ്യം സ്യംഘെിപികുകമയരാ

പണ്യം െിെവഴിമകണി വരികമയരാ ലെയുന്നു.പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം ഇതിനു

മവണിയുള്ളസഹരായലമരാന്നു്യം ലെഭികുന്നില .

റ്അടിസ്ചാനേ്പൗകര്യങ്ങള്

 കുെിലവള്ള്യം ലതരാഴിെരാളികള്സ്വനമരായിആണ് ലകരാണുവരുന്നത്

 ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് സൂകികരാറില ലവയിെില് നിന്നു്യം

സ്യംരകണ്തെിനുള്ളപെത െഭരമല

 പണി ആയുധങ്ങള് വീട്ടില് നിന്നരാണ് ലകരാണുവരുന്നത്. അതിനുള്ള

വരാെക മയരാ മൂരച കൂട്ടരാന ഉള്ളപണലമരാന്നു്യം െഭികരാറില.

 കകയുറ കരാെുറ തുെങ്ങിയ സുരകരാ ഉപകരണങ്ങള് ഒന്നു്യം തലന്ന

ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഇതുവലര െഭരമരായിട്ടില.

സപ്ചാത്കു നിര്മീക്ഷണങ്ങള്

 നൂറില് കൂെുതല് ലതരാഴിെരാളികള് ഉള്ളതിനരാല് ലതരാഴില് കുറവരാണ്

െഭികുന്നത്.

 ഗപവൃ്തെികള് ആസൂഗതണ്യം ലെയരാ്തെതു്യം ലതരാഴിെിനരായി

ആവശരലപെരാ്തെതു്യം ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള്കുറയ്കുന്നു.

 കയുറ, കരാെുറ, ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ്, പണി ആയുധങ്ങള് തുെങ്ങിയവ

പഞരായ്തെില് നിന്നു്യം െഭികരാറില.

 ഗപവൃ്തെി ആര്യംഭ മീറിങ് കൂെരാറില. അതിനരാല് തലന്ന ഗപവൃ്തെിലയ

സ്യംബന്ധിചയരാലതരാരു ധരാരണയു്യം ലതരാഴിെരാളികള്കില.

 ലപരാതു ഗപവര്തെികള്ക് അനുവ്ിച പണ്യം അരഹതലപട്ടവരക്

ഇതുവലര െഭിചിട്ടില.

 പരിമശരാധിച 5െയെുകളില്കസറ് ഡയറി സൂകിചതരായി കണില.

 വി്ജിെനസ് ആനഡ് മമരാണിററിങ് കമിറി കരാരരകമമരായി

ഗപവൃ്തെികുന്നില.

റ്നിർബ്ദേേങ്ങള്

 ലതരാഴിെുകള്കലണ്തെുന്നതില് ലതരാഴിെരാളികലളസഹരായികുക.

ലതരാഴില്കൂെുതെുള്ളവരാരഡുകളില്കഴിയുകയരാലണങില് ലതരാഴില്

െഭരമരാകരാന ഗശമികുക. ഇതിെൂലെ ലതരാഴില്്ിനങ്ങള്കൂട്ടരാന

സരാധികു്യം.

 ഗപഥമശുഗശൂഷകിറ്, തണല്സൗകരര്യം,കകയുറ, കരാെുറഎന്നിവ

എഗതയു്യം മവ്്യം െഭരമരാകുക.

 ഗപവര്തെികള്ക് നല്മകണആവശരവസ്ുകള് നല്കുക.

 ലെയുന്ന ഗപവൃ്തെിലയകുറിചുള്ളവരകമരായവിവരങ്ങള്



ലതരാഴിെരാളികള്കു നല്കുക. ഇത്ബരാധരത െഘൂകരികു്യം.

 കൃതരമരായി ലതരാഴിെിെ്യംസ്രശിചഎ്യംബുകില്അളവുകള്

മരഖലപെു്തെുന്നത് ഉെിത്യംആണ്.

 ഗപവര്തെികളുലെകസറ് ഡയറികള്കൃതരമരായിസൂകികുകയു്യം

മരഖലപെു്തെുകയു്യം ലെയുക.

 മസര മറരാളുകളില്കൂെിയു്യംആലകകൂെിയു്യം മരഖലപെു്തെുക.

 പണിയരായുധങ്ങളുലെ വരാെക,ഷരാരപനിങ് െരാര്ജ് എന്നിവ െഭരമരാകുക.

 വരാരഡില്കരാരരകമമരായവി.എ്യം.സി. കമിറി രൂപീകരികുക.

 സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള്സരാപികുക.

 3 ഘട്ടങ്ങളിലെ മെരാമട്ടരാഗ്രാെ് കൃതരമരായി ഒരുകുകയു്യം അവ െയെില്

സൂകികുകയു്യം ലെയുക.

കടമക്കുടി കഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്വ്ചാർഡ്ത് 13

റ്മഹ്ചാത്ചാഗ്ചാനി ബദേ്മീയ കഗ്ചാമ്മീണസത്ചാഴില്കുറപ്പ്ത് പദ്ധതിറ്

ബേ്ചാഷ്യല്ഓഡിറ്ത് കഗ്ചാമേഭ മിനിട്സ്ത്

ഇെപള്ളി മ്രാക്,  കെമകുെി ഗ്രാമപഞരായ്തെ്, വരാരഡ് 13 ലെ മസരാഷരല്

ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭ 2019 നവ്യംബര അഞരാ്യം തീയതി രരാവിലെ 11 മണിക് മുന സി.

ഡി. എസ്. ലമമ്പര ഷീബയുലെ വസതിയില് വച് ഈശ്വര ഗപരാരത്ഥനമയരാലെ

ആര്യംഭിചു. വിമല്ജ് എക്സനഷന ഓെീസര ഗശീകുമരാര ആര, എ്യം. ്ജി. എന.

ആര. ഇ. ്ജി. എസ്. ഓവരസിയര ഗശീമതി രഞ്്ജിത, വരാരഡ് ലമമ്പര ഗശീമതി

ഇ്ിര രവി, ആശരാവരകര ഗശീമതി അ്ജിത ബരാെന, ലതരാഴിെുറപ്

ലതരാഴിെരാളികള്, ്ജിലരാ റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ ആയ ്ജൂെി മ്ജരാസെ്, വിമല്ജ്

റിമസരാഴ്്മപഴ്ൺമരാരരായ ശരരാമിെി ലക. വി., ്ജിെീന ്ജി. മമമനരാന, ലമറിന മിെു

ഡിസില്വ, ആതിര ലക. ആര. തുെങ്ങി 92 മപര് ഗ്രാമ സഭയ്ക്

പങരാളികളരായി.

തുെരന്ന് വി. ആര. പി. ശരരാമിെി ആമുഖ അവതരണ്യം നെ്തെി.

ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള്ക് ആണ് ഈ ഗ്രാമസഭയില് ഗപരാധരാനരലമന്നു്യം,

അവരുലെ അവകരാശങ്ങള് സ്യംരകികലപെണലമന്നു്യം, ആവശരങ്ങള്

തുറന്നുപറയരാനു്യം ഈ മവ്ി ഉപമയരാ്ലപെു്തെണലമന്നു്യം ശരരാമിെി

വരകമരാകി. ലതരാഴിെരാളികള്ക് ഗപരാധരാനര്യം കല്പിചു ലകരാണ്

ലതരാഴിെരാളികളില് നിന്നുതലന്ന ഒരരാലള അധരകയരായി നിരമ്ദേശികരാനു്യം

ലതരാഴിെരാളികമളരാെ് ശരരാമിെി ആവശരലപട്ടു.അത് ഗപകരാര്യം ലതരാഴിെരാളി ്ീതരാ

ഗപഭരാകരഅധരകയരായി തിരലഞ്ഞെുകുകലപെുകയു്യം ലെയ്ു.

മശഷ്യം വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് മപഴ്ൺ ്ജിെീന ്ജി മമമനരാന മയരാ്്തെിമെക്

എലരാവലരയു്യം സ്വരാ്ത്യം ലെയുകയു്യം, അ്ജണ അധരകയ്ക് കകമരാറുകയു്യം,

അമതരാലെരാപ്യം അധരകഗപസ്യം്്തെനരായി ്ീത ഗപഭരാകറിലന കണികുകയു്യം

ലെയ്ു. ആ്രമരായ് ആണ് ഒരു ലപരാതു മവ്ിയില് സരാന്യം െഭികുന്നലതന്നു

അതില് സമനരാഷമുലണന്നു്യം അവര പറഞ്ഞു.അമതരാലെരാപ്യം തങ്ങളുലെ



ആവശരങ്ങളു്യം നിരമ്ദേശങ്ങളു്യം തുറന്നു പറയണലമന്നു്യം ലതരാഴിെരാളികമളരാെ്

ആവശരലപട്ടുലകരാണ് അധരക ഗപസ്യം്്യം അവസരാനിപിചു. തുെരന്ന് വരാരഡ്

ലമമ്പര ഗശീമതി ഇ്ിരരാ രവി ആശ്യംസകളരപിചു. മശഷ്യം ്ജൂെി മ്ജരാസെ്

വിഷയരാവതരണ്യം നെ്തെി. ലതരാഴിെുറപ് പദ്ധതിലയ കുറിച് അതിന്ലറ

സവിമശഷതകലളകുറിചു്യം ്ജൂെി വരകമരാകി. അമതരാലെരാപ്യം സരാമൂഹിക

പരിമശരാധന എനിനരാലണന്നു്യം, എനരാലണന്നു്യം, അതിലെ ഗപഗകിയകള്

എങ്ങലനയരാലണന്നു്യം വരകമരാകി. മറുള്ള ഗ്രാമസഭകളിെു്യം സരാമൂഹിക

പരിമശരാധന ഗ്രാമസഭ എങ്ങലന വരതരരാസലപെുന്നു എന്നു ലതരാഴിെരാളികള്ക്

മനസിെരാകി ലകരാെു്തെു. മസരാഷരല് ഓഡിറ് അ്യം്ങ്ങലള

പരി്ജയലപെു്തെുകയു്യം ലെയ്ു. ഓമരരാ വരാരഡിെു്യം നെ്തെലപെുന്ന

ഗപവര്തെികളുലെ െയെുകളു്യം ലര്ജിസറുകളു്യം പരിമശരാധികുകയു്യം,

അതിന്ലറ അെിസരാന്തെില് ലതരാഴിെിെ്യം സ്രശിച് റിമപരാരട്ട്

തയരാറരാകുകയു്യം, ലതരാഴിെരാളികള്കു്യം ഉമ്രരാ്സരകു മുമ്പരാലക

അവതരിപികുകയു്യം ലെയുലമന്ന് ്ജൂെി സൂെിപിചു. ഓമരരാരു്തെരുലെയു്യം

തുറന്ന അഭിഗപരായങ്ങളു്യം നിരമ്ദേശങ്ങളു്യം പരരാമരശങ്ങളു്യം ഉന്നയികണലമന്നു്യം

പറഞ്ഞു. അെു്തെതരായി ശരരാമിെി വരാരഡ് 13 -ല് 2019 ഒക്മെരാബര മുതല് 2019

മരാരച് വലര ലെയ് ആറു ഗപവര്തെികളുലെ പരിമശരാധനയിലെ വിവരങ്ങളു്യം

അതരാത് ഗപവര്തെികളുലെ ലതരാഴിെിെ സ്രശനവു്യം, അതിന്ലറ

കലണ്തെെുകളു്യം അവതരിപിചു. പതിമൂന്നരാ്യം വരാരഡിലെ നഴ്റി നിരമരാണ്യം

എന്ന ഗപവര്തെി ഇമപരാള് പരിപരാെികലപെുന്നിലലന്നു്യം ലവള്ള്യം കയറി

കതകലളരാലക നശിചുഎന്നു്യം പറയുകയുണരായി.

അെു്തെതരായി ലതരാഴിെരാളികളുലെ അവകരാശങ്ങളു്യം െരചയു്യം ്ജിെീന

അവതരിപിചു. ്ജൂെിയു്യം െരചയില് പങരാളിയരായി.

െർചയില് കപതിപ്ചാദിചക്ചാര്യങ്ങള്:

 ലതരാഴിെരാളികളില് ഒരരാള്ക് ഒഴിലകഎലരാവരകു്യം പുതിയ ലതരാഴില്

കരാരഡ് െഭരമരായിട്ടുണ്. പുതിയ ലതരാഴില്കരാരഡ് െഭികരാന

പഞരായ്തെില്അമപകനല്കണലമന്നു്യംബരാകിയുള്ള

നെപെിഗകമങ്ങള് ഉമ്രരാ്സര ലെയണലമന്നു്യംഅറിയിചു.

 ലതരാഴില്കരാരഡിനുള്ള മെരാമട്ടരാ ലതരാഴിെരാളികള്സ്വയ്യം

നല്കുകയരാണ് ലെയ്ത്. എന്നരാല്നിയമഗപകരാര്യം മെരാമട്ടരാസൗ്ജനരമരായി

നല്മകണതരാണ്എന്ന്അധികരാരികലളഓരമലപെു്തെുകയു്യം ലെയ്ു.

 ലതരാഴില്ആവശരലപട്ടുലകരാണ് ലതരാഴിെരാളികള്അമപകനല്കരാറില.

ഇനി മുതല് ലതരാഴിെിനു മവണിഅമപകികണ്യംഎന്നു്യം, അതിന്ലറ

കകപറ് രസീത് സൂകിചുവയ്കണ്യംഎന്നു്യം വരകമരാകി.

 പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറിങ്ങുകള്കൂെരാറിലഎന്നു്യം

വരഷ്തെിലെരാരികല്മരാഗതമമ മീറിങ്ങുകള്കൂെരാറുള്ളൂഎന്നു്യം

അറിയരാനകഴിഞ്ഞു. ലതരാഴിെരാളികള്കൂെുതല് ഉള്ളതുലകരാണ് തലന്ന

ഒരു വരകിക് 50 ലതരാഴില് ്ിനങ്ങള് മപരാെു്യം െഭികരാറിലഎന്ന്

വരകമരായി. പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറിങ്ങുകള്നെ്തെരാ്തെതുലകരാണരാണ്

ലതരാഴില്കുറയരാനകരാരണമരാവുന്നത്എന്നു്യം, ഇനി മുതല്അ്തെര്യം

മീറി്യം്് കൂെണ്യംഎന്നു്യം അതിന്ലറ ഗപരാധരാനര്യംഎലനന്നു്യം ്ജൂെി

മനസിെരാകിലകരാെു്തെു.



 എലരാവരകു്യംഅഞ്കിമെരാമീറര ഉള്ളില്തലന്നയരാണ് ലതരാഴില്

െഭികുന്നത്.

 കുെിലവള്ള്യം, തണല്, ഗപഥമശുഗശൂഷകിറ്,കകയുറ, കരാെുറ

എന്നിവലയരാന്നു്യം െഭരമരാകുന്നില. പരാെ്തെു്യം ലവള്ള്തെിെു്യം പണി

എെുമകണസരാഹെരരങ്ങള്വളലര ്ുസഹ്യംആലണന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

വരകമരാകി. ഇ്തെര്യംസൗകരരങ്ങള്ക്എഗതയു്യം ലപലട്ടന്ന് വഴി

കലണ്തെണലമന്ന്ഓവരസിയര, ലമമ്പരഎന്നിവലര

ഓരമലപെു്തെുകയു്യംസൗകരരങ്ങള്എഗതയു്യം മവ്്യം നല്കരാ്യം എന്ന്

ഉറപ് പറയുകയു്യം ലെയ്ു.കകയുറ, കരാെുറഎന്നിവയ്ക് മ്രാക്

ഓെീസുമരായിബന്ധലപട്ട് പരിഹരാര്യം കലണ്തെരാ്യംഎന്ന്ഓവരസിയര

പറഞ്ഞു.അമതരാലെരാപ്യം ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ വരാെകയു്യം

ഷരാരപണിങ് െരാര്ജു്യം മസര മറരാളില് മരഖലപെു്തെി െഭരമരാകുന്ന

തര്തെിെുള്ള നെപെികള്തീരുമരാനികരാ്യംഎന്നു്യംഓവരസിയര

കൂട്ടിമചര്തെു.

 നിയമഗപകരാരമുള്ളകൂെി(271)യരാണ്എലരാവരകു്യം െഭികുന്നത്. എന്നരാല്

കൂെി െഭികരാനനരാെ് മരാസ്യംവലരകരാെതരാമസ്യം മനരിെുന്നുഎന്ന്

ലതരാഴിെരാളികള്പറഞ്ഞു.എന്നരാല് മകഗ് തെ്തെില്നിന്നു്യംസ്യംസരാന

തെ്തെില്നിന്നു്യംെണ് വരരാനുള്ളബുദ്ധിമുട്ടരാലണന്ന് കൂെി

കവകുന്നതിനുള്ളകരാരണലമന്നു്യം പഞരായ്തെിന് ഇതില്പങിലലന്നു്യം 

ഓവരസിയരവരകമരാകി.

 ലതരാഴിെിെ്തെില് ലവച്അപകെമമരാ മരണമമരാസ്യംഭവിചരാല്

എലനങിെു്യംആനുകൂെര്യം ഉമണരാഎന്ന്അധരക മെരാ്ികുകയുണരായി.

തീരചയരായു്യം ഉണ്എന്ന് വിആരപി ്ജിെീന പറഞ്ഞു. ലതരാഴില്

ഇെ്തെില് ലവച്അപകെ്യംസ്യംഭവിചരാല്, ലതരാഴില് ലെയരാന

സരാധികരാലതവന്നരാല്, ഗപസ്ുത മസര മറരാള്അവസരാനികുന്നതുവലര

കൂെിയുലെ പകുതി െഭികുലമന്നു്യംഅതിനു മവണി തത്്ിവസല്തെ

വിവര്യം മരഖലപെു്തെണലമന്നു്യം ്ജൂെി വിശ്ീകരിചു.

 പരരാതികള് ഒന്നു്യം തലന്ന ലതരാഴിെരാളികള്നല്കരാറിലഎന്നരാണ്

അറിഞ്ഞത്. ഇനി മുതല്ആവശരമുള്ളവയ്ക് പരരാതികള്

നല്കണലമന്നു്യംഅവയുലെകകപറ് രസീത് സൂകികണലമന്നു്യം ്ജൂെി

നിരമ്ശിചു.

റ്െർചയില്ഉയർന്കുവനനിർബ്ദേേങ്ങള്കുസട ബകക്ചാഡ്മീകരണം :

 ഗപവര്തെിസമയ്യം 9 മുതല്നരാെുവലരആകുക.

 തകരാളി കൃഷി മപരാെുള്ള ഗപവര്തെികള്നെ്തെുന്നതിന് കൃഷി

ഓെീസില്സമതമല. ഇതിനുമവണി ഉമ്രരാ്സര മവണനെപെികള്

സ്വീകരികുക.

 ലമഡിലകയി്യം, ഇ.എസ്.ഐ.എന്നിവ ലതരാഴിെരാളികള്ക്

ഉറപുവരു്തെുക.

 കൂെി കൂട്ടണലമന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്എലരാവരു്യം നിരമ്ദേശിചു 271 -ല്

നിന്നു്യം 300 -മെക് കൂട്ടുക.

 തണല്സൗകരരങ്ങള്എഗതയു്യം ലപലട്ടന്ന് െഭരമരാകണലമന്നു്യം ഇമപരാള്

തലന്നെൂെ് സഹികരാനകഴിയുന്നതിെു്യം കൂെുതെരാലണന്നു്യം



അഭിഗപരായലപട്ടു.

 ലതരാഴില്്ിനങ്ങള്കുറവരായതിനരാല്അെു്തെുള്ളവരാരഡിലെ (വരാരഡ് 1)

ലപരാതു മറരാഡുകളിലെ ലതരാഴിെുകള് രണ് വരാരഡുകള്കു്യം െഭരമരാകുന്ന

രീതിയില്നെപെിഎെുകുക.

 ലതരാഴിെിന്അമപകിചിട്ടു്യം മസര മറരാളില് മപര് വരരാ്തെതുലകരാണ്

്ിവര രരാമ്ജഷ്എന്ന ലതരാഴിെരാളിക് ലതരാഴില്്ിന്യം നഷമരായി.

ഉമ്രരാ്സരുലെഅനരാസമൂെ്യം വരുന്ന ഇ്തെര്യംസരാഹെരരങ്ങള്ക്

എലനങിെു്യംസഹരായ്യം െഭികുമമരാഎന്ന് ലതരാഴിെരാളികള്

മെരാ്ികുകയുണരായി. ഇ്തെര്യംസ്യംഭവങ്ങള്ഇനി ഉണരാവിലഎന്ന്

ഓവരസിയര ഉറപുനല്കി.

 കലു വീട്ടില്കുെു്യംബ്തെില്ലപട്ടആനി മ്ജരാസെ്, റരാണിസരാനെി

എന്നിവരുലെ ലെമീനലകട്ട് പുനരുദ്ധരാരണല്തെകുറിച്

മെരാ്ികുകയുണരായി. ഇതിനരായിഅമപകപഞരായ്തെില്

നല്കിയിട്ടുലണങിെു്യം ഇതുവലര നെപെികലളരാന്നു്യം തലന്ന

ലെയ്ിട്ടിലലന്നു്യംഅറിയരാനകഴിഞ്ഞു.

റ്നിർവഹണഉബദ്യ്ചാഗസർെർചയില്നല്കിയ മറ്കുപടിയ്കും

ബകക്ചാഡ്മീകരണവ്കും:

 ഗപഥമശുഗശൂഷകിറ് ബൂട്ട്കകയുറ തണല്എന്നിവ െഭരമരാകരാനുള്ള

നെപെികള് ഉെലനഎെുകരാ്യംഎന്ന്ഓവരസിയര ഗശീമതി രഞ്്ജിത

ഉറപുനല്കി.

 ലപരാകരാളി കൃഷി ലെയുന്നതിന് കൃഷിഭവനുമരായി ഒന്നുകൂലെ

സ്യംസരാരികരാലമന്ന് ലമമ്പര ഇ്ിരയു്യം ഓവരസിയര രഞ്്ജിതയു്യം

അറിയിചു.

 ഇനി മുതല് ഉള്ളലതരാഴില്കരാരഡുകള്ക് മവണ മെരാമട്ടരാ

ലതരാഴിെരാളികളില്നിന്നു്യംസ്വീകരികിലഎന്ന്ഓവരസിയര പറഞ്ഞു.

 ്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ളഎസിമമറ്കസറുഡയറി മയരാലെരാപ്യം

നല്കുന്നത് ലതരാഴിെരാളികള്ക്സഹരായകമരാകുലമന്ന് ്ജിെീന 

അറിയിചു. എന്നരാല്്ജനകീയ ഭരാഷയിെുള്ളഎസിമമറ് തയരാറരാകുക

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളകരാരര്യംആലണന്നു്യംഅതിനുപകരമരായിഅളവുകള്

ലതരാഴിെരാളികലളകൃതരമരായി പറഞ്ഞു മനസിെരാകരാ്യംഎന്ന്

ഓവരസിയര മറുപെി നല്കി.

 ലതരാഴിെിെങ്ങളില്സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡ് കരാണരാന

കഴിയരാ്തെത് ്ുണമഭരാകരാകള് മബരാരഡ് ലവകരാന

സമതികരാ്തെതിനരാല്ആലണന്ന് ഉമ്രരാ്സരു്യം ലതരാഴിെരാളികളു്യം

പറഞ്ഞു

 പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറിങ്ങില്ഇനി കൂെുതല് ഗശദ്ധനല്കരാലമന്ന്

ഓവരസിയര ലമമ്പറു്യംഅറിയിചു.

 പതിമൂന്നരാ്യം വരാരഡ് ലനയു്യം ഒന്നരാ്യം വരാരഡിലനയു്യം തമില്

ബന്ധിപികുന്ന മറരാഡിന്ലറ ലതരാഴിെുകള് രണ് വരാരഡുകള്കു്യം

തുെരമരായി നല്കരാനകഴിയുമമരാഎന്ന് ലതരാഴിെരാളികള് മെരാ്ികുകയു്യം

അതിനുആവരാരഡിലെഅ്യം്ങ്ങളുമരായിസ്യംസരാരിച മശഷ്യം

തീരുമരാനലമെുകരാലമന്ന്ഓവരസിയര മറുപെി പറയുകയു്യം ലെയ്ു.



 ലതരാഴില് ഉപകരണങ്ങളുലെ വരാെകയ്കു്യംഷരാരപ് നിങ് െരാര്ജിനു്യം

മവണി മസര മറരാളില് മരഖലപെു്തെിയരാല് െഭരമരാകുന്ന രീതിയില്

നെപെിലയെുകരാലമന്ന്ഓവരസിയരവരകമരാകി.

 മസര മറരാളുകളു്യംകസറു ഡയറിയു്യം കൃതരമരായി

മരഖലപെു്തെുന്നതില് മമറ് ഇനിമുതല് ഗശദ്ധ ലകരാെുകണ്യംഎന്ന്

ഓവരസിയരഅറിയിചു.

 ലതരാഴില്കലണ്തെുന്നതിനരായി ലതരാഴിെരാളികലളസഹരായികരാലമന്ന്

ആശരാവരകരആയ ഗശീമതിഅ്ജിതബരാെനപറയുകയുണരായി.

മഴയുള്ളസമയ്തെ് ലകട്ടികിെകുന്ന ലവള്ള്തെില്െരാെുകള്പണിത്

അവ ഒഴുകികളയരാന ഉള്ള ഗപവര്തെികള്ഏലറെുകരാമമരാഎന്ന്

ഗപസിഡണുമരായി െരച ലെയ്് തീരുമരാനലമെുകണലമന്ന്

അഭിഗപരായലപട്ടു. ഇതിെൂലെ ലതരാഴില്്ിന്യംകൂട്ടുവരാനസരാധികുലമന്ന്

അറിയിചു.

റ്സപ്ചാത്കു നിര്മീക്ഷണങ്ങള്

1. ലതരാഴിെരാളികളുലെഎണ്യംനൂറില്കൂെുതല്ആയതിനരാല് ഒരു

ലതരാഴിെരാളിക്അമ്പതില്കൂെുതല് ലതരാഴില്്ിനങ്ങള്െഭരമരാകുന്നില.

2. ലെയുന്ന ഗപവൃ്തെിയുലെഅളവുകലളകുറിചു്യം ലെെവരാകുന്നതുക

കുറിചു്യം ലതരാഴിെരാളികള് മബരാധവരാന്മരാരല.

3. നഴ്റി നിരമരാണ്യംവികസന ഗപവൃ്തെികള് ്ജെസ്യംരകണ

ഗപവര്തെികള്തുെങ്ങിയവയുലെ െകരവു്യംആവശരകതയു്യം വരകമല.

ഇത് പണനഷ്തെിനു്യം ലതരാഴിെരാളികളുലെഅധ്വരാനനഷ്തെിനു്യം

കരാരണമരാകുന്നു.

4. പദ്ധതിആസൂഗതണ മീറിങ്ങുകള്നെകരാ്തെതിനരാല് ലതരാഴില്

െഭരതയു്യം കുറവരാണ്.

5. വരാരഡില്വി്ജിെനസ്ആനഡ് മമരാണിററിങ് കമിറി കരാരരകമമരായി

ഗപവര്തെികുന്നില.

6. കസറ് ഡയറിെയെുകളില്പെതിെു്യം െഭരമരായിരുന്നില.

7. വരാരഡ്, പഞരായ്തെില്നിന്നു്യം വളലര ്ൂലരആയതു്യം യരാഗതസൗകരര്യം

കുറവരായതു്യം ലതരാഴിെരാളികളു്യം ഉമ്രരാ്സരു്യം തമിെുള്ള മനരിട്ടുള്ള

ആശയവിനിമയ്തെിന് തെസമരാകുന്നു.

നിർബ്ദേേങ്ങള്

1. ലതരാഴിെുകള്കലണ്തെുന്നതില് ലതരാഴിെരാളികലളസഹരായികുക.

ലതരാഴില്കൂെുതെുള്ളവരാരഡുകളില്കഴിയുകയരാലണങില് ലതരാഴില്

െഭരമരാകരാന ഗശമികുക. ഇതിെൂലെ ലതരാഴില്്ിനങ്ങള്കൂട്ടരാന

സരാധികു്യം.

2. ഗപഥമശുഗശൂഷകിറ്, തണല്സൗകരര്യം,കകയുറ, കരാെുറഎന്നിവ

എഗതയു്യം മവ്്യം െഭരമരാകുക.

3. ഗപവര്തെികള്ക് നല്മകണആവശരവസ്ുകള് നല്കുക.

4. ലെയുന്ന ഗപവൃ്തെിലയകുറിചുള്ളവരകമരായവിവരങ്ങള്

ലതരാഴിെരാളികള്കു നല്കുക. ഇത്ബരാധരത െഘൂകരികു്യം.

5. കൃതരമരായി ലതരാഴിെിെ്യംസ്രശിചഎ്യംബുകില്അളവുകള്



മരഖലപെു്തെുന്നത് ഉെിത്യംആണ്.

6. ഗപവര്തെികളുലെകസറ് ഡയറികള്കൃതരമരായിസൂകികുകയു്യം

മരഖലപെു്തെുകയു്യം ലെയുക.

7. മസര മറരാളുകളില്കൂെിയു്യംആലകകൂെിയു്യം മരഖലപെു്തെുക.

8. പണിയരായുധങ്ങളുലെ വരാെക,ഷരാരപനിങ് െരാര്ജ് എന്നിവ െഭരമരാകുക.

9. വരാരഡില്കരാരരകമമരായവി.എ്യം.സി. കമിറി രൂപീകരികുക.

10. സിറിസൺഇനെരമമഷന മബരാരഡുകള്സരാപികുക.

11. 3 ഘട്ടങ്ങളിലെ മെരാമട്ടരാഗ്രാെ് കൃതരമരായി ഒരുകുകയു്യം അവ െയെില്

സൂകികുകയു്യം ലെയുക.

മസരാഷരല്ഓഡിറ് പലങെു്തെവര:

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



2. ്ജിെീന ്ജി മമമനരാന,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

3. ശരരാമിെി ലക.വി ,വിമല്ജ് റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

4. അമ്പിളി ലക.എ്യം ,വിമല്ജ്റിമസരാഴ്് ലപഴ്ന ,ഇെപള്ളി മ്രാക്,എറണരാകുള്യം

സഹരായിചവര :

1. ഗശീമതി ശരാെിനിബരാബു ,കെമകുെി പഞരായ്തെ്ഗപസിഡന്

2. ലസഗകട്ടറി ,അസിസന്റ് ലസഗകട്ടറി , ലതരാഴിെുറപ് വിഭരാ്്യം ്ജീവനകരാര

കെമകുെി പഞരായ്തെ്

3. വരാരഡ്ലമമ്പര ,ഭരണസമിതിഅ്യം്ങ്ങള്

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

്ജീവനകരാര

5. വരാരഡ്പതിമൂന്നിലെ മമറുമരാര , ലതരാഴിെുറപ് ലതരാഴിെരാളികള്

6. മഹരാത ്രാന്ധി മ്ശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ് നിയമ്യം മസരാഷരല് ഓഡിറ്

ലസരാകസറി മകരള െീ്യം


