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ആമുഖം

ഇന്ത്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണജനതയുലെ ഉന്നമനതിനരായി നിരവധി ഗ്രാമവികസനപദ്ധതികൾ

നെപിെരാകിയിരുന്നുലവങിെും ്ുണഫെം ശരിയരായ വിധതിൽ ജനങ്ങളിൽ

എതരാതിരുന്നതിലനതുെർന്ന്പരാർെലമൻറ്പരാസരാകിയ മഹരാതരാ്രാനിഗ്രാമീണ

ജനതയുലെ ഉന്നമനതിനരായി സ്വതഗന്തഭരാരതതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവും സുഗപധരാനവും

ശക്തവുമരായ നിയമമരാണ്മഹരാത്മരാ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ്നിയമം.

ഇന്ത്ത്യയിലെ സരാധരാരണ കരാരരായ ജനങ്ങളുലെ ലതരാഴിൽ ലെയുവരാനുള്ള അവകരാശലത

സംരകിച്ചു നിെനിർതുന്നതിനരായി ഇന്ത്ത്യൻ പരാർെലമൻറ് അം്ീകരിച്ച്, ഗപസിഡൻറ്

ഒപുവച്ച 2005 ലസപ്റ്റംബർ മരാസംഅഞരാംതീയതി മുതൽഈനിയമം നിെവിൽവന്നു. 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ്നിയമതിന്ലറ ഗപരാഥമിക െക്ത്യം ഒരു ഗ്രാമീണ

കുെുംബതിന്നിയമം വഴി ഒരു സരാമ്പതിക വർഷം 100 ലതരാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപു

നൽകുകലയന്നതരാണ.് ഗ്രാമീണ ജനതയുലെ ഉന്നമനതിനും ലമച്ചലപട്ട

ജീവിതസരാഹെര്ത്യം ഉറപരാകുന്നതിനും അതിെൂലെ േരാരിഗേ്ത്യനിർമരാർജ്ജനവും

സുസിരവികസനവും ആണ് ഈ നിയമതിന്ലറ ഗപരാധരാനെക്ത്യം. െൂഷണങ്ങളിൽ

നിന്നും ലതരാഴിെരാളികലള ദമരാെിപികുകയും മരാന്ത്യമരായ ദവതനം നൽകി അവരുലെ

കുെുംബതിന്ഗകയദശഷി വർദ്ധിപിച്ച്േരാരിഗേ്ത്യതിൽ നിന്നും കരകയറരാൻ ലതരാഴിെുറപു

പദ്ധതിയിെൂലെ കഴിയുന്നു. ഗപകൃതിവിഭവപരിപരാെനതിെൂലെ ഓദരരാ

ഗപദേശതിന്ലറയും വിഭവരാെിതറ ശക്തമരാകുകയും, അതിെൂലെ വരൾച്ച, മല്രാെിപ്,

ലവള്ളലപരാകം, വനനശീകരണം തുെങ്ങിയ പരാരിസിതികഗപശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും

സംരകണം നൽകുകയും അതിെൂലെ ഉത്പരാേനം, ഉത്പരാേന കമത എന്നിവ

വർദ്ധിപികുവരാനും പദ്ധതി ഗപവർതനങ്ങളിൽകൂെി കഴിയുന്നു. ഗപകൃതി

വിഭവപരിപരാെനതിന് ഏറ്റവും ഗപധരാനലപട്ട ഘെകമരാണ്ജെസംരകണവും അതിൻലറ

സുരകിതത്വവും ഇവ ലതരാഴിെുറപ്ഗപവർതനങ്ങളിൽ ഉറപ്വരുതുവരാൻകഴിയുന്നു.

2018-19 ൽ ദകരളം ഏറ്റവും വെിയ ഗപളയേുരന്തം ഏറ്റുവരാങ്ങിയ

നരാെരാണ്.ദകരളതിലെ എലരാ ജിലകളിെും ഈ ഗപളയം വളലരയധികം േുരന്തങ്ങൾ

ഉണരാകിയിട്ടുള്ളതരാണ.്അദത ദകരളം തലന്നയരാണ്മരാർച്ച്മരാസദതരാെുകൂെി ശക്തമരായ

വരൾച്ചയും കുെിലവള്ളകരാമവും അനുഭവലപെുന്നത.് ഈ അവസരതിെരാണ് എഗതദയരാ

നൂറ്റരാണുകളരായി നരാം നിർമിച്ചകിണറുകൾ,കുളങ്ങൾ എന്നിവയുലെ ഗപരാധരാന്ത്യം

തിരിച്ചറിയുന്നത.് ജെസുരകലയകുറിച്ച്െിന്തികുദമ്പരാൾ അതിനുദവണ വെിയ

സരാദങതിക വിേ്ത്യലയകുറിച്ചരാണ്നരാം ആേ്ത്യം െിന്തികുക. ലതരാഴിെുറപുപദ്ധതി

നമുക്ഗപധരാനമരായുംകരാണരാൻ കഴിയുന്ന വസ്ുതയരാണ്മഴകുഴികള്. ഇവയുലെ നിർമരാണ

ഗപവൃതികളിൽ ലതരാഴിെരാളികൾ കൂെുതെരായും ഗശദ്ധലെെുതിയരാ ൽ

ഭൂ്ർഭജെതിന്ലറ അളവിലന നമുക്നലരീതിയിൽ ഉയർതുവരാൻ

സരാധികുന്നു.ഗപധരാനമരായും ദമൽപറഞ്ഞ ഗപശ്നങ്ങൾജെസംരകണതിനും

ജെസംഭരണതിന്കരാര്ത്യമരായ രീതിയിൽതലന്നബരാധികുന്നു.

പതിമൂന്നരാം പഞവത്സരപദ്ധതിയുമരായി ലതരാഴിെുറപ്ബനലപെുതി കരാർഷിക

പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലെതികൽ, കരാർഷിദകരാത്പരാേനതിൽ സ്വയം

പര്ത്യരാപ്തകകവരികൽ, തരിശു ഭൂമികളിെും സ്വകരാര്ത്യ ഭൂമിയിെും

ലപരാതുസരാപനങ്ങളിെും ഫെവൃകങ്ങൾ ലവച്ചുപിെിപികൽ, എന്നിവനെതിവരുന്നു.

പഞരായതിലെവിവിധദതരാെുകളിൽതെയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ, പെുതരാകുളം,

നീർകുഴി, കയരാെനിർമരാണം,

കിണർറീെരാർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയവഴിജെസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

ഇങ്ങലനമഹരാതരാ്രാനിദേശീയഗ്രാമീണലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതി്ുണദഭരാക്തരാകളരായജന
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ങ്ങൾക്ലതരാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപരാകുന്നതിെൂലെജനങ്ങളുലെജീവിതനിെവരാരംലമച്ചലപെു

തുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ളപദ്ധതിനിർവഹണതിെൂലെഗ്രാമീണദമഖെയുലെ

സുസിരആസ്ിവികസനംഎന്നതരാണ്െക്ത്യംലവകുന്നത.്

2005ൽഗപരാബെ്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്ത്യയിലെ 200

ജിലകളിൽഗപഥമഘട്ടതിൽനെപിെരാകുകയും 2008-

ൽമുഴുവൻജിലകളിദെകുംവ്ത്യരാപിപികുകയുംലെയ്ു.അതനുസരിച്ച്ദകരാട്ടയംജിലയിെും

പദ്ധതിഗപവർതനങ്ങൾതുെങ്ങുകയുംഇദപരാഴുംതുെർന്നുലകരാണിരികുകയുംലെയുന്നു.

തതാഴ്ധിലുറപ്ന്ധിയമംതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക്ഉറപ്നൽേുനപ്പത്അവോശങ്ങൾ

1. ലതരാഴിൽകരാര്ഡ്ലഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശം- ലഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 1-5, എ.എം.

സി.അദ്ധ്ത്യരായം-3

2. അദപകിച്ച1്5

േിവസതിനുള്ളിെ്ലതരാഴിെ്െഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശവുംആയതിന്കകപറ്റുദര

സീത്െിഭികുന്നതിനുംഉള്ളഅവകരാശം .

3. അലലങിൽലതരാഴിെിലരായ്മദവതനംെഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശംആേ്ത്യലത 30

േിവസം (1/4 &പിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ലഷൽഫ്ഓഫ്ദഗപരാജക്്തയരാറരാകുവരാനുള്ളഅവകരാശംഅദപകിച്ച് 15

േിവസതിനുള്ളിൽലതരാഴിൽെഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശവുംആയതിന്കകപറ്റുര

സീത്െഭികുന്നതിനുംഉള്ളഅവകരാശം- ലഷഡ്ത്യൂൾ 1; ഖണിക 8, ലഷഡ്ത്യൂൾ 2;

ഖണിക 6-13

5. അഞ്കിദെരാമീറ്ററിനുള്ളിൽലതരാഴിൽെഭികരാനുള്ളഅവകരാശംഅലലങിൽദവത

നതിന്ലറ 10%അധികംെഭികുവരാനുള്ളഅവകരാശം

6. കുെിലവള്ളം, വിഗശമസൗകര്ത്യം,

ഗപഥമശുഗശൂഷസൗകര്ത്യംഇവെഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശംലഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക

23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംെഭികുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

8. ദവതനവിതരണതിലെകരാെതരാമസതിന്

നഷ്ടപരിഹരാരംെഭികുവരാനുഉള്ളഅവകരാശം.

9. സമയബനിതമരായുള്ളപരരാതിപരിഹരാരതിനുള്ളഅവകരാശം

10. ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്നെതുന്നതിനുള്ളഅവകരാശം

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ലതരാഴിൽസെത്ഹരാജരരായിഒപ്വയ്കുക.

2. ലതരാഴിെുറപ്ഗ്രാമസഭകുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുംകൃത്ത്യമരായിപലങെുകു

ക.

3. പണിസെത്തരാസിക്വസ്ുകള്ഉപദയരാ്ികുവരാദനരാകതികുവരാനുംപരാെുള്ളത

ല.

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫരാർദമഷൻദബരാർഡ്ഗപവൃതിയുലെആരംഭഘട്ടതിൽതലന്നനി

ർബനമരായുംവയ്ദകണതരാണ്

5. ഗപകൃതിസംരകണതിന്ആവശ്ത്യമരായഗപവൃതികൾഏലറ്റെുത്നെപിെരാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നഗപവൃതികൾ

കലണതിദമറ്റ്ലനയുംപഞരായത്അധികൃതലരയും അറിയികുക.

മഹരാതരാ്രാനിദേശീയഗ്രാമീണലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതിഗപകരാരംലതരാഴിെരാളികൾക്ക്ലഭിദക

ണആനുകൂെ്ത്യങ്ങലളകുറിച്ചുംഅതുമരായിബനലപട്ടആവശ്ത്യകതലയകുറിച്ചുംനിയമ
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തിന്ലറആമുഖതിൽഗപസ്രാവിച്ചിട്ടുണ.്

ലതരാഴിെരാളികളുലെയുംഅവരുലെആനുകൂെ്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതരായവിശേീകര

ണംഈറിദപരാർട്ട്മുഖരാന്തരംലതരാഴിെരാളികളരായനിങ്ങളിദെക്എതികുവരാൻസരാധികും

.ഈറിദപരാർട്ട്അെിസരാനതിൽനിങ്ങൾക്ഗപരാപ്മരാകരാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതരാപര

മരായകരാര്ത്യങ്ങൾകകവരികരാൻനിങ്ങൾക്ഏവർകുംകഴിയലട്ട.

തതാഴ്ധിലുറപുപ്പദ്ധത്ധിയ്ധിൽഏതറടുത്ത്ചെയാൻപ്പറ്ധിയഗപ്പവൃത്ധിേൾ

1. വ്ധിഭാഗംഎ :ഗപകൃതിവിഭവപരിപരാെനവുമരായിബനലപട്ടലപരാതുഗപവൃതികൾ

2. വ്ധിഭാഗംബ്ധി:

സമൂഹതിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭരാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്തി്തആസ്ികൾ

ഖണിക 5ൽപരരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്മരാഗതം

3. വ്ധിഭാഗംേ്ധി:

ദേശീയഗ്രാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബനനകൾഅനുസരികുന്നസ്വയംസഹരായ

സംഘങ്ങൾക്ലപരാതുഅെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വ്ധിഭാഗംഡ്ധി: ഗ്രാമീണഅെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്

തപ്പാതുേമൂഹം പ്പദ്ധത്ധിന്ധിർവഹണതതപ്പറ്ധിയും

തപ്പാതുധനംത്ചെലവഴ്ധികുനത്ധിതനകുറ്ധിചും പ്പരേ്യവും

േ്വതഗ്ത്രവുമായ നടതുനപ്പര്ധിദശാധനയാണ്ോമൂഹ്യഓഡ്ധിറ്

.തതാഴ്ധിലുറപ്ന്ധിയമംഅനുശാേ്ധികുനത്വർഷത്ധിൽ എല്ലാവാർഡ്ധിലും

രണ്ട്ഗപ്പാവശ്യം ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ഗഗാമേഭ ന്ധിർബനമായും നടദതണ്ടതാണ്.

േുതാര്യത ഉറപുവരുത്ധി,

അഴ്ധിമത്ധിരഹ്ധിതമാകുേയുംഅതുവഴ്ധിേേ്ഭരണംോധ്യമാകുനത്ധിനുംദോ

ഷ്യൽഓഡ്ധിറ്േമൂഹതതപ്പാേതപടുതുനു .

പ്പദ്ധത്ധിവ്ധിഭാവനംത്ചെയുനരീത്ധിയ്ധിൽഗുണദഭാകാകളുതട

ജീവ്ധിതോഹ്ചെര്യത്ധിൽേലഗപ്പേമായമാറം േൃഷ്ധികുനത്ധിന്തപ്പാതുപ്പണം

ശര്ധിയായ രീത്ധിയ്ധിൽവ്ധിന്ധിദയാഗ്ധിച്ലക്യ ഗപ്പാപ്്ധി സേവര്ധിച്ധിടുദണ്ടാ

എന വ്ധിലയ്ധിരുതലുംദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്നടതുനു.

േഴ്ധിഞപ്പതുവർഷമായ്ധിതുടർനുതോണ്ട്ധിര്ധികുനപ്പദ്ധത്ധിഗപ്പവർതനങ്ങതള

കുറ്ധിചുളോമൂഹ്ധിേഓഡ്ധിറ,് തതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധിന്ധിയമം തേകൻ17 (2)

അനുേര്ധിച്മുണ്ടകയം പ്പഞായത്ധിതലവരാര്ഡ്3മുണകയംൌൺസൗത്,

2019ഒക്ദെരാബര1്5മുതെ്18വലരനെതലപട്ടു .

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ഗപ്പഗേ്ധിയ( 2018ഒേ്ദടാബര്1 മുതല്മാര്ച്31വതര )

1പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്രാക്െതിെുംഗ്രാമപഞരായത്തെതിെുംപദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സനരായദ്രാ

ക്ഓഫീസർ(BDO), പഞരായല്ത്സെലസഗകട്ടറി, മറ്റ്നിർവഹണ

ഉദേ്ത്യരാ്സർതുെങ്ങിയവരുമരായി

ദ്രാക്റിദസരാഴ്സ്ദപഴത്സെൺനെതിയകൂെിയരാദെരാെനയിൽഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്

തുെർഗപഗകിയകൾആസൂഗതണംലെയുകയുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭരാതീയതിനിശ്ചയി

കുകയുംലെയുന്നു.

2.േയൽപ്പര്ധിദശാധന

ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ഗപഗകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ക്

മുൻപുള്ളആറ്മരാസകരാെയളവിൽവരാർഡിലെഗപവൃതിഫയെുകൾ, ഏഴ് രജിസറുകൾ,
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അദതരാലെരാപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മപരിദശരാധനനെതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃത്ധിസ്ഥലപ്പര്ധിദശാധന

ഓദരരാഗപവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽഗപതിപരാേികുന്നഅളവിെും്ുണതിെുംനെപിെരാകി

യിട്ടുദണരാഎന്നുംആഗപവൃതിയുലെ്ുണഫെതിന്ലറ

വ്ത്യരാപ്ിതിട്ടലപെുതുകയുംഗപസ്ുതലതരാഴിെിെങ്ങളിൽലതരാഴിെരാളികൾക്ക്ലഭിദകണഅവ

കരാശആനുകൂെ്ത്യങ്ങൾെഭിച്ചിട്ടുദണരാഎന്നും

ഗപവൃതിസെപരിദശരാധനയിെൂലെെക്ത്യംലവകുന്നു.

4.വീടുവീടാ്ത്രരംഉളവ്ധിവരദശഖരണം

പദ്ധതി്ുണദഭരാക്തരാകളുലെവീെുവീെരാന്തരംലെന്ന്ദനരിൽകണ്പദ്ധതിയുലെനിർവഹ

ണലതകുറിച്ചും്ുണഫെലതകുറിച്ചുമുള്ള

അഭിഗപരായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപികുന്നു.

5. തതള്ധിവ്ദശഖരണം

ഫയൽ പരിദശരാധന, ഗപവൃതിസെപരിദശരാധന, വീെുവീെരാന്തരം ഉള്ള

വിവരദശഖരണം തുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ്ഗപഗകിയ കലണതെുകളുലെ വസ്ുനിഷ്ഠമരായ

ലതളിവ്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6.ോമൂഹ്യ ദബാധവൽകരണം

സരാമൂഹ്ത്യഇെലപെെുകളിെൂലെപദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതിപൗരരാവദബരാധം

ഉയർതുകയുംദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ഗപഗകിയവിജയിപികുകയുംലെയുന്നതിന്ആവശ്ത്യമരാ

യദബരാധവൽകരണഗപവർതനങ്ങൾനെപിെരാകുന്നു.

7. റ്ധിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസരാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗപഗകിയയിലെ കലണതെുകളും നി്മനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

ദസരാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽ െർച്ചലെയ്് അം്ീകരാരം നെതുന്നതിനരാവശ്ത്യമരായ

കരെ്റിദപരാർട്ട്തയരാറരാകുന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ഗഗാമേഭ

പശ്ചരാതെംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികലപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യഗപേമരായസെ

ത്ഗ്രാമസഭ ദെർന്ന്കരെ്റിദപരാർട്ട്അവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും,

തിരുതൽ ഗപഗകിയകളും,

അം്ീകരാരംദനെിലയെുകുകയുംതുെർനെപെികളുംകകലകരാള്ളുന്നു.

മുണ്ടകയംഗഗാമപ്പഞായത്

ദകരാട്ടയംജിലയിൽകരാഞ്ഞിരപള്ളിദ്രാകിൽഉൾലപെുന്നമുണ്ടകയംഗ്രാമപഞരായ

ത്ജിലയിലെകിഴകന്ദമഖെയിലെഗപധരാനലപട്ടകരാര്ഷികദമഖെയരാണ.്

ഇവിലെ കൂെുതെും റബ്ബര്കര്ഷകരരാണ് . ദേശീയഗ്രാമീണ ലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതികരാര്ഷിക

ദമഖെയിെ്പുതന്ഉണര്വ്പകര്ന്നിട്ടുണ് .ലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതിഗപവർതനങ്ങൾ 2008

മുതൽആരംഭിച്ചപഞരായത്ഗപശംസനീയമരായതരതിൽ നെപിെരാകിവരുന്നു.

മുണകയംപഞരായതിലെ വരാര്ഡ് 3 ആണ്ദകരാട്ടയം ജിലയിലെ ദസരാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ്റ്നെതുവരാൻ തിലരലഞ്ഞെുതത്.
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ജനസംഖ്ത്യ -ആലക38445

സ്ഗതീകള്: 19730

പുരുഷനരാര്: 18715

ആലകവീെുകള്: 9593

അങ്ങനവരാെികള്: 43

മുണ്ടകയംവരാർഡ് 13മുണകയം ൌൺസൗത്

വ്ധിവരങ്ങൾ
ജ്ധില്ലാത

ലം

ദ്ാക്

ലം

പ്പഞായ

ത്തലം

സൃഷ്ടിച്ചലതരാഴിൽേിനങ്ങൾ 39.43

(െകം)
5,82,763 85750

കുെുംബങ്ങൾക്നൽകിയിരികുന്നശരരാശരിലതരാഴി

ൽേിനങ്ങൾ (െകം)
65.3 67.88 80.14

100 േിനങ്ങൾപൂർതീകരിച്ചകുെുംബങ്ങൾ 12,662 1,903 411

ആലകലതരാഴിലെെുതകുെുംബങ്ങൾ 0.6

(െകം)
8,585 1070

ആലകലതരാഴിലെെുതലതരാഴിെകൾ 0.68

(െകം)
10,129 1341

ആലകലതരാഴിൽേിനങ്ങൾഎസി.

ലതരാഴിെരാളികൾക്ശതമരാനതിൽ
12.19% 14.39% 12.10%

ആലകലതരാഴിൽേിനങ്ങൾഎസ്ിലതരാഴിെരാളികൾ

ക്ശതമരാനതിൽ
3.29% 10.69% 3.75%

26-03-2019-ൽ
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താതഴപ്പറയുന വർകു

ആണ്ഈഘടത്ധിൽദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിന്വ്ധിദധയമാക്ധിയത്

േ

്്

ര

മ

ന

്ം

ഗപ്പ

വൃ

ത്ധി

ദോ

ഡ്

ഗപ്പവൃ

ത്ധിയു

തടദപ്പര്

ആതേഅനുവേ്ധിചത്
ഓഡ്ധിറ്ോലയളവ്ധിൽ

്ചെ്ധിലവായത്

അവ്ധിേഗ്ദ

തതാഴ്ധി

ൽദവത

നം

വ്ധി

േ

ഗ്ദ

ത

ത്ാ

ഴ്ധി

ൽ

വ

ദ്

ത

ന

്ം

ോ

ധന

ഘട

േം

ആതേ

അ

വ്ധിേ

ഗ്ദ

തതാ

ഴ്ധിൽ

ദവ

തനം

േ

്ാ

ധ

ന

ഘ

ട

േ

്ം

ആതേ

1
WC/331

380

മഴകുഴി

നിർമരാ

ണം

19564634 5884 201530.34 135009
493

2
139941

2
WC/338

561

ഇെകയരാെ

നിർമരാ

ണം ഘട്ടം

03

427886.78 9616 437502.78 371614
873

2
380346

3
WC/336

004

ഇെകയരാെ

നിർമരാ

ണം ഘട്ടം

02

427888 9312 437200 253491
674

0
260231

ആതേ

(ഓഡ്ധിറ്ോലയളവ്ധില്

20,420,408 24812 1076233.12 760114
204

04
438218
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മുകളിെ്ലകരാെുതിരികുന്നഗപവര്തികള്ഓഡിറ്റ്കരാെയളവിെ്തുെങ്ങിയിട്ടുള്ളതുംഓ

ഡിറ്റ്കരാെയളവിെ്അവസരാനിച്ചതുമരാണ.്

ഗേമ.

നം

ഗപ്പവര്ത്ധി

ദോഡ്

ഗപ്പവര്ത്ധിയുതടദപ്പര് േൃഷ്ധിചഅവ്ധിേ

ഗ്ദ്ധതതാഴ്ധിലുേ

ള്

അവ്ധിേഗ്ദ്ധ

ദവതനം

1
1610004006/W

C/331380
മഴകുഴി നിർമരാണം 498 135009

2
1610004006/W

C/338561

ഇെകയരാെ നിർമരാണം

ഘട്ടം-03
1371 371614

3
1610004006/W

C/336004

ഇെകയരാെ നിർമരാണം

ഘട്ടം-02
935 253491

ആതേ 2804 760114

LD/327454വ്യക്ധിഗതവ്ധിഭാഗത്ധിൽതപ്പടുനമുണ്ടകയംടൗൺേൗത്ഗപ്പദേശ

തുനടനപ്പട്ധിേജാത്ധിേൗൺേ്ധില്ധിങ്ഹാൾന്ധിർമാണഗപ്പവൃത്ധിേൾആണ്പ്പര്ധി

ദശാധ്ധിചത.്

ഈഗപവൃതികള്വഴികൂെുതെ്ലതരാഴിെ്േിനംസൃഷ്ടികുവരാന്കഴിയുന്നുഎങിെും

ലപരാതുപണംസമ്പന്നവിഭരാ്തിെുള്ളവരുലെസെത്മരാഗതംെിെവഴികുന്നുഎന്നദതരാന്ന

െ്ലപരാതുസമൂഹതിന്ഉള്ളതരായിപരിദശരാധനരാദവളയിെ്മനസിെരാകരാന്കഴിഞ്ഞു .

എ.എം.േ്ധി.അദ്ധ്യായം-7.11.5ഗപ്പോരമുളഗപ്പവൃത്ധിേയൽ -

പ്പര്ധിദശാധനയുതടേതണ്ടതലുേൾ

േവർദപ്പജ്

എ.എം.സി.ഗപകരാരമുള്ളകവർദപജ്ഫയെിൽസൂകിച്ചിട്ടുള്ളത്അഭിനന്ദനരാർഹമരാണ.്

എന്നരാൽകവർദപജ്ൂർണമലരായിരുന്നു .

ത്ചെക്്ധിസ്

ഒരുഗപവൃതിഫയെിൽഗകമഗപകരാരംഏലതരാലകദരഖകൾഎവിലെഏത്ദപജിെരാണ്സൂ

കിച്ചിരികുന്നുഎന്ന്മനസിെരാകുവരാനുള്ളആധികരാരികദരഖയരാണ്ലെക്ക്ലിസ.്പരിദശരാ

ധിച്ചഫയെിെ്ലെക്ക്ലിസ്ഉണരായിരുന്നുഎങിെുംപൂര്ണമല.

ആകൻപാൻദോപ്ധി 

ഗപസ്ുതഗപവൃതിപഞരായതിലെനെപുവർഷതിലെആനുവൽആകൻതരാനിൽഉൾലപ

ട്ടതരാണ്എന്ന്ലതളിയികുവരാനുള്ളദരഖയരാണ്ആകൻതരാൻന്ലറദകരാപിപരിദശരാധിച്ചഗപ

വൃതിഫയെുകളിെുംആകൻതരാനിന്ലറദകരാപികരാണുവരാൻസരാധിച്ചില .

എസ്ധിദമറ്

ഒരുഗപവൃതിഎങ്ങലന,

എഗതഅളവിൽലെയണലമനത്സെദങതികമരായിഗപതിപരാേികുന്നആധികരാരികദരഖയരാണ്എ

സിദമറ്റ.്പരിദശരാധനഭരാ്മരായികലണതിയിട്ടുള്ളത്എലരാഗപവൃതിഫയെുകളിെുംഎസി

ദമറ്റ്സൂകിച്ചിട്ടുണ.്സരാധരാരണജനങ്ങൾക്മനസിെരാകുന്നരീതിയിൽജനകീയഭരാഷയിൽ

ദവണംഎസിദമറ്റ്തയരാറരാകരാൻ.എന്നരാൽപരിദശരാധിച്ചഒരുഫയെിെുംജനകീയഎസിദമ

റ്റ്കരാണുവരാൻസരാധിച്ചില. ഗപവൃതിയുലെ ഓദരരാ ഘട്ടതിലെയും വിശേവിവരങ്ങൾ
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എസിദമറ്റിൽ ഗപതിപരാേിച്ചിട്ടുണ്എന്നത്ഗപശംസനീയമരാണ.്

ോദ്കേത്ധിോനുമത്ധിപ്പഗതം

ഒരു ഗപവൃതികത്സെരാദങതിക വിതക്തരുലെ അനുമതി െഭിച്ചിട്ടുണ് എന്നതിനുള്ള

ആധികരാരിക ദരഖയരാണ്സരാദങതിക അനുമതിദരഖ. പരിദശരാധിച്ച ഫയെുകളിൽ

സരാദങതികരാനുമതി ദരഖ ഉണരായിരുന്നു. സരാദങതികരാനുമതിദരഖയിൽ

ഒപിെുന്നസരാദങതിക വിേഗ്ധർ അതിദനരാലെരാപം ഒപിട്ട തീയതി കൂെി ദെർദകണതുണ.്

അതിനരാൽഇകരാര്ത്യതിൽ ഗപദത്ത്യകഗശദ്ധപുെർദതണതരാണ.്

ഭരണാനുമത്ധിദരഖ

ഗപവൃതി ലെയുന്നതിന്നിര്വഹണ സരാപനം നൽകുന്ന

അനുമതിയരാണ്ഭരണരാനുമതി ദരഖ .ഈദരഖഎലരാ ഫയെുകളിെും സൂകിദകണതരാണ്.

14 ഗപവൃതിഫയെുകളിെും ലസക്ത്യുറിൽനിന്നും െഭികുന്ന

ദകരാപിആണ്ഉണരായിരുന്നത,് ലസക്ത്യൂറിൽ നിന്നുംെഭികുന്നദകരാപിആയരാൽദപരാെും

പഞരായല്ത്സെലഗകട്ടരിയുലെഒപ,് സീൽ

തീയതിഎന്നിവദരഖലപെുദതണത്നിർബനമരാണ.്

എന്നരാൽഇതരംഅെയരാളലപെുതെുകൾഒന്നുംതലന്നഭരണരാനുമതിദരഖയിൽകരാണരാൻ

സരാധിച്ചില. ഭരണരാനുമതിെഭികുന്നതിന്സമർപികുന്നദരഖകളിൽ

ഗ്രാമസഭഅം്ീകരാരതിന്ലറ

പകർപ്ഉൾലപെുദതണതുണ്ആയതിനരാൽഗപസ്ുതഗ്രാമസഭതീരുമരാനതിന്ലറഅതരായ

ത് ഗപവൃതിഗ്രാമസഭ അം്ീകരിച്ചതിന്ലറ പകർപും ഭരണരാനുമതിയ്ലകരാപം

ഗപവൃതിഫയെിൽ ദെർദകണതരാണ.്

ഡ്ധിമാൻഡ്ദോം

ലതരാഴിെരാളികൾ ലതരാഴിൽ ആവശ്ത്യലപട്ട്നൽകുന്ന അദപകയരാണിമരാൻഡ്ദഫരാം.

ലതരാഴിൽ ആവശ്ത്യലപട്ടവർക് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ദജരാെി നൽകിദയരാ എന്നറിയുവരാൻ

സഹരായികുന്നദരഖകൂെിയരാണിമരാൻഡ്ദഫരാം. പരിദശരാധിച്ച ഫയെിൽ ഡിമരാൻഡ്ദഫരാo

ഉണരായിരുന്നു.എഴുതി തയരാറരാകിയഡിമരാണ്ദഫരാംആണ്ഫയെിെ്ഉണരായിരുന്നത് .

വർക്അദലാദകഷൻ ദോം

ഗപവൃതിഅനുവേിച്ചുലകരാണ്നിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സർനൽകുന്നഅനുമതിയരാണ്വർക്

അലെരാദകഷൻദഫരാo. അദപകിച്ച് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ഗപവൃതി െഭിദച്ചരാ

എന്നറിയരാൻഈദഫരാംസഹരായികും. പരിദശരാധിച്ച ഫയെിൽ ഈ ദഫരാം

കരാണരാൻസരാധിച്ചില .

മസർ ദറാൾ

ലതരാഴിെരാളികളുലെ ഹരാജർ നിെദരഖലപെുതരാൻഉള്ള ദരഖയരാണ്മസർദറരാൾ.

മസർദറരാളുകളിൽബിഡിഒ., ലസഗകട്ടറി എന്നിവർ തീയതി വച്ച് ഒപ്, സീൽ എന്നിവ

പതിപിദകണതരാണ.് എന്നരാൽഒപും സീെുംമരാഗതദമഫയെിൽകരാണരാൻസരാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

തീയതി ഉണരായിരുന്നില. െിെ മസര്ദറരാളുകളിെ്പഞരായല്ത്സെലഗകെരിയുലെഒപും

സീെുംകരാണരാന്കഴിഞ്ഞില . ലമഷർലമന്റ്ബുക്നമ്പർ മസർദറരാളുകളിൽഉണരാകണം

എന്നരാൽഅവഒരു മസർദറരാളിെും ദരഖലപെുതിയിട്ടില.

തമഷർതമന്റ്ബുക്

ഒരുഗപവൃതിഎസിദമറ്റ്ഗപകരാരംകൃത്ത്യമരായഅളവിൽആണ്ലെദയണത്എന്നുംലെയ്ിരി

കുന്നത്ഇഗപകരാരംതലന്നലയന്ന്മനസിെരാകുന്നതിനുമുള്ളആധികരാരികദരഖയരാലണ്മഷർ

ലമന്റ്ബുക്.

പരിദശരാധനവിദധയമരാകിയഫയെുകള്ളിൽലമഷർലമന്റ്ബുക്ഉണരായിരുന്നു.

ലമഷർലമന്റ്ബുകുകൾപഞരായതിൽനിന്നുംെുമതെലപട്ടഉദേ്ത്യരാ്സൻസരാക്ത്യലപെു

തിനൽദകണതരാണ.്

എന്നരാൽഈലമഷര്ലമന്റ്ബുലകത്സെഗകട്ടറിസക്ത്യലപെുതിയിട്ടിലരാരുന്നു .
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ഗപവൃതിപൂർതീകരണതിന്ലറവിവിധഘട്ടങ്ങളിലെതുകപരാസരാകുദമ്പരാഴുംഒെുവിൽ

ഗപവൃതിയ്ക് അനുവേിച്ച തുക ഗപകരാരമുള്ള ആലക തുക

അനുവേിയ്കുദമ്പരാഴുംലമഷർലമന്റ്ബുകിൽ പഞരായല്ത്സെഗകട്ടറിസരാക്ത്യലപെുതൽ

നെതിഒപ,് സീെ് എന്നിവ പതിപിദകണതരാണ.്എം - ബുകുകളിൽ ലെക&്ലമഷർലെയ്

വിവരങ്ങൾ ദരഖലപെുദതണതുണ.്

േര്ദവഡാറ

ഗപവൃതിഎവിലെനെകുന്നുഎന്ന്മനസിെരാകരാനുള്ളദരഖയരാണ്സര്ദവഡരാറ്റ.

എന്നരാെ്ഒരുഫയെിെുംഒരുസെംഉെമയുലെയുംകരംലകട്ടിയരസീതിഉണരായിരുന്നില .

തമറീര്ധിയൽതഗപ്പാേ്യൂർതമന്റ്

ഒരുഗപവൃതികത്സെരാദങതികഎസിദമറ്റ്ഗപകരാരംആവശ്ത്യമുള്ളസരാധനസരാമഗ്ികൾവരാ

ങ്ങുന്നതിനുള്ളനെപെിഗകമങ്ങൾഗപതിപരാേികുന്നദരഖയരാണ്ലമറ്റീരിയൽലഗപരാക്ത്യൂർലമന്റ്

.പരിദശരാധിച്ചഫയെുകള്ഒന്നുംതലന്നലമറ്റീരിയൽഉപദയരാ്ംഉള്ളതരായിരുന്നില.

ദവജ് ല്ധിസ്

മസർ

ദറരാളിന്ആനുപരാതികമരായിലതരാഴിെരാളിദക്വതനംഅനുവേിച്ചുഎന്ന്ലതളിയികരാനുള്ള

ആധികരാരികദരഖയരാദണ്വജ്െിസ.്

പരിദശരാധിച്ചഫയെുകളിൽഎലരാംദവജിസ്കരാണരാൻസരാധിച്ചു.

ഇത്ഗപശംസനീയമരായകരാര്ത്യമരാണ.്മസർദറരാളിന്അനുസരിദച്ച്വജ്െിസ്ഗകമീകരിച്ചരാെ്നന്നരാ

യിരികും.

േണ്ട്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മസർദറരാളിനും, ദവജിസിനും ആനുസരിച്ച്ലതരാഴിെരാളിദക്വതനംകകമരാറിദയരാ

എന്ന്ഉറപരാകരാനുള്ള ദരഖയരാണ്ഫണ്ഗെരാൻസ്ഫർഓർഡർ. പരിദശരാധിച്ച എലരാ

ഫയെുകളിെുംഫണ്ഗെരാൻസ്ഫർഓർഡർകരാണുവരാൻ സരാധിച്ചു.

തമറീര്ധിയൽ വൗചർ ആൻഡ് ബ്ധിൽ

സരാധന സരാമഗ്ികൾ ആവശ്ത്യമരായഗപവൃതികൾകത്സെരാമഗ്ികൾ വിതരണംലെയ്തിന്ലറ

ബിലുകളുംവൗച്ചറുകളും ഫയെിൽസൂകിദകണതരാണ.് എന്നരാൽ പരിദശരാധിച്ച

ഗപവർതികളിൽ സരാമഗ്ികൾ വിതരണം ലെയ്തിന്ലറദരഖ ഉണരായിരുന്നുഎന്നരാൽ

ബിലുകൾ ഒന്നും ഇലരാരുന്നു.

ദോദടാഗഗാേ്

ഒരുഗപവൃതിതുെങ്ങുന്നതിനുമുൻപും, ഗപവൃതിനെന്നുലകരാണിരികുദമ്പരാഴും,

ഗപവൃതിപൂർതിയരായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടതിെുള്ളദഫരാദട്ടരാഗപവൃതിഫയെി

ൽസൂകിദകണതരാണ.്

എന്നരാൽപരിദശരാധിച്ചഫയെുകളിെ്മൂന്ന്ഘട്ടതിലെയുംദഫരാദട്ടരാഫയെിൽസൂകിച്ചിട്ടി

ലരാരുന്നു .അതുദപരാലെതലന്നെരാഗ്ഡ്ദഫരാദട്ടരാഗ്രാഫ്ഒരുഫയെിെുംഉണരായിരുന്നില.

ഗപ്പവൃത്ധിപ്പൂർതീേരണോക്യപ്പഗതം

ഗപവൃതിപൂർതീകരിച്ചുഎന്നതിന്ലറദരഖയരാണ്ഗപവൃതിപൂർതീകരണസരാ

ക്ത്യപഗതം.എലരാഫയെുകളിെുംഗപവൃതിപൂർതീകരണസരാക്ത്യപഗതംഉണരായിരുന്നുഎ

ങിെുംബനലപട്ടഉദേ്ത്യരാ്സര്ആരുംഒപുംസീെുംവച്ചിരുന്നില

മസർദറാൾമൂവ്തമന്റ്സ്ധിപ്

ഒരു ഗപവൃതിയുലെ ഓദരരാ ഘട്ടതിന്ലറയുംമസർദറരാൾ അനുവേിച്ച്ലതരാഴിെരാളികൾ

ദക്വതനം നൽകുന്നത്വലരയുള്ള ഓദരരാ ഘട്ടങ്ങളും ഏലതരാലകതീയതികളിൽനെന്നു

എന്ന്മനസിെരാകരാനരാണ്മസർദറരാൾമൂവ്ലമന്റ്സിപ.് പരിദശരാധിച്ച ഫയെുകളിൽ

എലരാംമസർദറരാൾമൂവ്ലമന്റ്സിപ് ഇലരാരുന്നു

സേറ്ഡയറ്ധി

ഗപവൃതിസെലതമുഴുവൻവിവരങ്ങളുംദരഖലപെുതുന്നതിദന്വണിയുള്ളആ
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ധികരാരികദരഖയരാണ്കസറ്റ്ഡയറി.പരിദശരാധിച്ച3

കസറ്റ്ഡയറികൾപൂർ്മരായുംപൂരിപിച്ചിരുന്നില. ലതരാഴിെരാളികളുലെസരാക്ത്യപഗതം,

ലതരാഴിെുപകരണങ്ങളുലെവരാെകസംബനിച്ചവിവരങ്ങൾ,

വിജിെൻസ്ആന്റ്ദമരാണിറ്ററിംഗ്കമിറ്റി

(വി.എം.സി.)വിവരങ്ങൾഎന്നിവകസറ്റ്ഡയറികളിൽഉണരായിരുന്നു.വിജിെൻസ&്ദമരാണി

റ്ററിംഗ്കമിറ്റിഅം്ങ്ങൾഒപിദെണസരാനത്ലതരാഴിലെെുതലതരാഴിെരാളികൾതലന്നഒപിട്ട

തരായരാണ്കണത.്

ഗപവൃതിലെയ്ആളുകൾവി.എം.സി.അം്ങ്ങളരായിഉണരാകുവരാൻപരാെുള്ളതല.

 വി. എം. സി. രൂപീകരിദകണത്എങ്ങലനലയന്നുള്ളത്എ.എം.സി.

യിലെദപജ്നമ്പർ 57 ഭരാ്ം10.5.3.അനുസരിച്ച്ആവണം.

ദറാേ്ഗർേ്ധിവേം

വരാർഷികമരാസർതരാൻഗപകരാരംഎലരാപഞരായതുകളിെുംദറരാസ്് ർേിവസംആെരിക

ണംഎന്ന്നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ,്

എന്നരാൽമുണകയംപഞരായതിൽനരാളിതുവലരയരായിദറരാസ്് ർേിവസംആെരിച്ചതരായി

ദരഖകളിദെരാലതരാഴിെരാളികൾദകരാഉദേ്ത്യരാ്സർദകരാഅറിവില.

പ്പഞായത്ധിൽേൂക്ധിച്ധിര്ധിദകണ്ട 7 രജ്ധിസറുേൾ

1. ലതരാഴിൽകരാർഡിനുള്ളകുെുംബരാദപകയുലെരജിസർ

2. ലതരാഴിൽആവശ്ത്യലപട്ടതുംലതരാഴിൽഅനുവേിച്ചതുംസംബനിച്ചരജിസർ

3. ഗപവൃതിയുലെെിസുംെിെവുംവിശേരാംശങ്ങളുംസംബനിച്ചരജിസർ

4. സിരആസികളുലെരജിസർ

5. പരരാതിരജിസർ

6. സരാധനരജിസർ

7. ഗ്രാമസഭരജിസർ

I) തതാഴ്ധിൽോര്ഗഡജ്ധിസര്

 തതാഴ്ധില്ോര്ഡ്അദപ്പകരജ്ധിസര്

പരിദശരാധനരാകരാെയളവരായ 1-10-2018 മുതൽ 31 -10 -2019 വലര 91

കരാർഡുകൾക്അദപകെഭികുകയുംവിതരണംനെതുകയുംലെയ്ിട്ടുണ്

II)വര്ക്രജ്ധിസര്(ഗപ്പവര്ത്ധിയുതടപ്പട്ധിേയും്ചെ്ധിലവുംവ്ധിശോoശങ്ങളും

േംബന്ധിചരജ്ധിസര്)

പഞരായല്ത്സെഗകട്ടറിദപജ്നമ്പർ 1 മുതൽ 101

ദപജ്വലരസരാക്ത്യലപെുതിഒപുലവച്ചിട്ടുണ് .എന്നരാൽഇതിൽസീൽഇലരാരുന്നു .2016 -2017

സരാമ്പതികവർഷംമുതൽ 2017 -2018 വലരആലക 190 വർകുകളരാഗണജിസർലെയ്ിട്ടുള്ളത്

.2018 -19സരാമ്പതികവർഷതിൽവർകുകൾഒന്നുംദരഖലപെുതിയിട്ടില .

III) തമറീര്ധിയല്രജ്ധിസര്

പഞരായല്ത്സെഗകട്ടറിസരാക്ത്യലപെുതിയിട്ടില

.പരിദശരാധനകരാെയളവിൽലമറ്റീരിയൽസ്ഒന്നുംദരഖലപെുതിയിട്ടില .

IV)തടന്തണ്ടര്രജ്ധിസര്.

പഞരായല്ത്സെഗകട്ടറിസരാക്ത്യലപെുതിയിട്ടില
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.പരിദശരാധനകരാെയളവിൽസ്വീകരിച്ചലെൻഡറുകൾഒന്നുംദരഖലപെുതിയിട്ടില .

V)ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

എലരാവരാര്ഡുകള്കുംഗപദത്ത്യകംലരജിസറുകള്സൂകിച്ചിരികുന്നു .

VI)സ്ഥ്ധിരആസ്ഥ്ധിേളുതടരജ്ധിസർ

പഞരായല്ത്സെഗകട്ടറിസരാക്ത്യലപെുതിയിട്ടില

.പരിദശരാധനകരാെയളവിൽആസ്ികൾഒന്നുംദരഖലപെുതിയിട്ടില

VII)പ്പരാത്ധിരജ്ധിസർ-

പഞരായല്ത്സെഗകട്ടറിസരാക്ത്യലപെുതിയിട്ടില

.പരിദശരാധനകരാെയളവിൽആലകഒരുപരരാതിമരാഗതമരാണ്െഭിച്ചത.്

േ്യാഷ്ബുക്

കൃത്ത്യമരായിസൂകികുന്നുണ് .

ഗപ്പവൃത്ധിയ്ധിടപ്പര്ധിദശാധനാവ്ധിവരങ്ങള്.

വിവിധ റബര് അധിഷ്ഠിത ഗപദേശത് ഇെകരായെ മഴകുഴി നിർമരാണ

ഗപവർതനമരാണ് നെന്നത.് ഷരാജി, വിജി എന്ന ഭൂ ഉെമകളുലെ റബര് ദതരാട്ടതിെ് ആണ്

ഇെകയരാെ നെന്നിട്ടുള്ളത് കയരാെ മുഴുവനും 1955Sqm അളവിൽ നിർമിച്ചതരായി കരാണരാൻ

സരാധിച്ചത് നലരീതിയിൽകയരാെനിർമരാണംനെന്നിട്ടുണ് .

പുെികുന്ന് നെന്ന മഴകുഴി നിർമരാണ അന്ന് അെുതത് എസിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞ

അളവിദനകരാൾ കൂെുതൽ അളവിൽ പണിതിട്ടുണ് അലക 2 പണിസെതരായി 186

മഴകുഴികൾ ഉപദയരാ്തിൽഉള്ളതരായികരാണരാൻസരാധിച്ചു .

ലതരാഴിെരാളികളുമരായി സംസരാരിച്ചദപരാൾ മനസിെരാകരാൻ സരാധിച്ചത് ഗപഥമ

ഗശീസുഷ കിറ്റ് ലതരാഴിെരാളികൾ സ്വന്തം െിെവിൽ അന്ന് വരാങ്ങി

ഉപദയരാ്ികുന്നതു.കുെിലവള്ളദമരാ ,തണെിനു ദവണിയുള്ള ഷീദറ്റരാ ഇതുവലര

െഭിച്ചിട്ടില .ഇലതലരാ പഞരായതിൽ നിന്നും െഭികുന്നതരാണ് എന്ന് ലതരാഴിെരാളികൾകു

അറിയിലരായിരുന്നു. ലതരാഴിെിന് ദവണി അദപക നൽകി രണു ,മുന്ന് മരാസങ്ങൾകു

ദശഷം അന്ന് ലതരാഴിൽ അനുവേികുന്നത് എന്ന് ലമറ്റിൽനിന്നും അറിയരാൻ കഴിഞ്ഞു.2019

വർഷതിൽ ലെയിതു ലതരാഴിെിന്റ്ദവതനം ഇതുവലര െഭിച്ചിട്ടില .പണിസരാെത് നിന്നും

ഉണരായഅപകെം പഞരായതിൽഅറിയിെിട്ടു യരാലതരാരുസഹരായവുംകിട്ടിയില.

ലതരാഴിെരാളികളുമരായി സംസരാരിച്ചദപരാൾ മനസിെരാകരാൻ സരാധിച്ചത് ഗപഥമ

ഗശീസുഷ കിറ്റ് ലതരാഴിെരാളികൾ സ്വന്തം െിെവിൽ അന്ന് വരാങ്ങി

ഉപദയരാ്ികുന്നതു.കുെിലവള്ളദമരാ ,തണെിനു ദവണിയുള്ള ഷീദറ്റരാ ഇതുവലര

െഭിച്ചിട്ടില .ഇലതലരാ പഞരായതിൽനിന്നും െഭികുന്നതരാണ്എന്ന്

ലതരാഴിെരാളികൾകു അറിയിലരായിരുന്നു .ലതരാഴിെിന് ദവണി അദപക നൽകി രണു

,മുന്ന് മരാസങ്ങൾകു ദശഷം അന്ന് ലതരാഴിൽ അനുവേികുന്നത് എന്ന് ലമറ്റിൽനിന്നും

അറിയരാൻകഴിഞ്ഞു

േ്ധിറ്ധിേൺഇൻേർദമഷൻദബാർഡ്

ഗപവർതിആരംഭികുദമ്പരാൾസരാപിദകണതരായസിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബരാർഡ്വരാർ

ഡിലെപരിദശരാധനനെതിയഗപവർതിഗപദേശങ്ങളിൽഒരിെതുംഉണരായിരുന്നില.

ഇവയുലെഅഭരാവതിൽഗപവർതിയുലെവിശേരാശരാംങ്ങലളകുറിച്ച്ലപരാതുജങ്ങൾക്അറി

വ്െഭികരാലതദപരാകുന്നു. ഇവയഥരാസമയംസരാപികുന്നതിന്എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യരായം-10.6

അനുസരിച്ച്വീഴ്ചസംഭവികരുത.്

്ചെ്ധിേ്ധിത്സലഭ്യമാകുനത-്
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ലഷഡ്ത്യൂൾ 2;ഖണിക25,എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യരായം-9

പരിദശരാധിച്ചഒരുഫയെുകളിെുംെികിെ്സസംബനിച്ചവിവരങ്ങള്ഉണരായിരുന്നില.

ന്ധിർവഹണഉദേ്യാഗസ്ഥർകായുളന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ.

 മസർദറരാളിൽബിഡിഓഒപുംസീെുംപതിപികുന്നതിദനരാലെരാപംതീയതികൂെിഇെു

വരാൻഗശദ്ധിദകണതരാണ.്

 അകൗണൻറ,് ഡി. ഇ. ഒ .അഗകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ

ദമറ്റുമരാർഎന്നിവർക്അവരുലെെുമതെകലളകുറിച്ചുംഉതരവരാേിത്വങ്ങലളകുറി

ച്ചുംഏലറ്റെുത്നെപിെരാകരാൻസരാധികുന്നഗപവൃതികലള

കുറിച്ചുംമതിയരായലഗെയിനിങ്ങ്ലകരാെുകുക.

 ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽലതരാഴിെരാളികലളയുംലതരാഴിൽസെങ്ങളുംസന്ദ

ർശികുന്നത്്ുണകരമരായിരികും

തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസൻറ്തേഗേടറ്ധി

 മസർദറരാളിൽഒപിനും സീെിനും ഒപംതീയതികൂെിദെർകുവരാൻഗശദ്ധികുക.

 ഏഴുരജിസറുകൾ, എം. ബുക്എന്നിവസരാക്ത്യലപെുതി

ആധികരാരികതഉറപുവരുതുക

 ലതരാഴിെരാളികളുലെഅവകരാശങ്ങൾ,

അെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപുവരുതുക.

 െികിത്സരാെിെവുകൾകൃത്ത്യമരായിഅനുവേികുവരാൻഉള്ളനെപെികൾസ്വീകരികു

ക.

 ഏലറ്റെുത്നെപിെരാകുവരാൻസരാധികുന്നവർകുകൾക്അനുസൃതമരായിലഷൽ

ഫ്ലഗപരാജക്റ്റ്കലണതിവയ്കുക.

 വിജിെൻസ്ആൻഡ്ദമരാണിറ്ററിംഗ്കമറ്റിലയശക്തിലപെുതുക.

ആറുമരാസതിലെരാരികൽപുന:സംഘെിപികുകയുംലെയുക.

 എ .എം. സിഅനുസരിച്ചുള്ള ബി.എഫ്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾഗപദയരാജനലപെുതുക.

ദപജ് 78,16 .1 

ന്ധിർവഹണഉദേ്യാഗസ്ഥർ

(അകൗണൻറ/്ഡി.ഇ. ഒ .അഗകിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

 വർക്ഫയെുകളിൽആനുവൽമരാസർസർകുെറിൽപറയുന്ന ഗപകരാരമുള്ള 22

ദഡരാക്ത്യൂലമന്റസ് ഉലണന്ന്ഉറപ്വരുതിഗപവൃതി ഫയൽതയരാറരാകുക.

 കസറ്റ്ഡയറികൃത്ത്യമരായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനുംദമറ്റ്

മരാർക്നിർദേശംനൽകുക.

 മസർദറരാൾലതരാഴിെിെങ്ങളിൽഎതിച്ചുദഗപരാജക്്ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്മീറ്റിംഗ്കൂെിപണിആ

രംഭികുന്നതിന്സഹരായികുക
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 കൃത്ത്യമരായഇെദവളകളിൽലതരാഴിെിെംസന്ദർശിച്ചലെയ്ലതരാഴിൽഅളന്ന്എംബുകി

ൽദരഖലപെുതുക.

 ഡിമരാൻഡ്അനുസരിച്ച്ഴിലതരാഴിൽനൽകുക

 ലതരാഴിെരാളികൾക്അെിസരാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഒരുകുക

ദമറ്

 മസർദറരാൾകൃത്ത്യമരായിഒപ്വയ്പികുക

 ഹരാജരരാകരാതവരുലെവിവരംഅെയരാളലപെുതുക 

 മസർദറരാളിൽലതരാഴിൽേിനങ്ങളുലെതീയതിഅെയരാളലപെുതുക

 കസറ്റ്ഡയറിപൂർ്മരായുംപൂരിപികുക

 ലതരാഴിൽകസറ്റുകളിൽലവച്ച്അപകെംനെന്നിട്ടുലണങിൽകസറ്റ്ഡയറിയിൽഎഴു

തുകയുംനിർവഹണഉദേ്ത്യരാ്സലരഅറിയികുകയുംെികിത്സഉറപരാകുകയുംലെ

യുക

 നിശ്ചിതഅളവിെും്ുണനിെവരാരതിെുംദജരാെിലെയുന്നുണ്

എന്ന്ഉറപ്വരുതുക.

ഏതറടുകാവുനഗപ്പവർത്ധിേൾ

വ്ധിഭാഗം -എ

 പരാതദയരാരത്മുള, രരാമച്ചം,തുെങ്ങിയവവച്ച്പിെിപികുക.

 കജവദവെിനിർമരാണം

വ്ധിഭാഗം-ബ്ധി

 വരാർഡിൽഉൾലപെുന്നലപരാതുകിണറുകളുലെനവീകരണം, റീെരാർജ്ജ്

 പുരയിെങ്ങളിൽഉപകരാരഗപേമരാകുന്നതരതിെുള്ളകജവദവെിനിർമരാണം

 നീരുറവസംരകണംസരാധ്ത്യമരാകുന്നഗപവർതനങ്ങൾ

 ഫെവൃകകതനട്ട്പരിപരാെനം

 ലപരാതു-സ്വകരാര്ത്യകുളങ്ങളുലെനവീകരണം

വ്ധിഭാഗം-േ്ധി

 ആട്ടിൻകൂെ,് ദകരാഴികൂെ,്പശുലതരാഴുത്നിർമരാണം

 ഐഎച്ച്എച്ച്എൽഗപവർതികൾ

 മത്സ്ത്യകുളനിർമരാണം

വ്ധിഭാഗം-ഡ്ധി

 സ്വയംസഹരായസംഘങ്ങൾക്കൂട്ട്കൃഷിക്നിെലമരാരുകൽഅം്ൻവരാെി,

സ്കൂൾെുറ്റുമതിൽനിർമരാണം

ഉദേ്യാഗസ്ഥരുതട്ചെുമതലേൾ

ദ്ാക്ദഗപ്പാഗഗാംഓേീേർ

പഞരായതുകലളലതരാഴിെുറപുപദ്ധതിയുലെലഷൽഫ്ലഷൽഫ്ഓഫ്

ലഗപരാജക്റ്റ്തയരാറരാകുന്നതിെുംവിദകഗന്ദീകൃതരാസൂഗതണംനെപിെരാകുന്നതിെുംപരാകലപ

െുതണം. ഈമസർദറരാൾവിതരണംലെയുക,
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പഞരായതുകളുലെലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതിയുലെനിർവഹണദമൽദനരാട്ടംവഹികുക.

പദ്ധതിയുലെെഭിച്ചവിഭവങ്ങളുലെയും, വിതരണംലെയ്വയുലെയും,

ഉപദയരാ്ിച്ചവയുലെയുംകണകുകൾസൂകികുക.

ആവശ്ത്യമരായരജിസറുകൾസൂകികുക.

പ്പഞായത്്ഗേടറ്ധി/അേ്ധിസന്റ്തേഗേടറ്ധി

ലസഗകട്ടറിലതരാഴിെുറപ്പദ്ധതിയുലെദമൽദനരാട്ടം,

ഗപവൃതികളുലെബിലുകൾയഥരാസമയംഅം്ീകരികുക,

ലതരാഴിെരാളികളുലെദവതനംയഥരാസമയംഅം്ീകരികുക,

ലതരാഴിെരാളികളുലെദവതനംയഥരാസമയംഡി.ബി.െി

മുഖരാന്തിരംലതരാഴിെരാളികളുലെഅകൗണിലെതിലയന്ന്ഉറപരാകുക.

ഓവർേ്ധിയർ/എൻജ്ധിനീയർ

ഗ്രാമസഭതീരുമരാനഗപകരാരംഗപവൃതികൾകലണതുക,

ഗപരാഥമികഎസിദമറ്റ്തയരാറരാകുക,

ഗപവൃതിയുലെസരാദങതികമരായകരാര്ത്യങ്ങൾലതരാഴിെരാളികൾക്വിശേമരാകുക.

ഗപവൃതിയുലെഅളവുകൾദരഖലപെുതുക. ലെലക്മഷർ ലെയുക,

ബിലുകൾതയരാറരാകുവരാൻഡി.ഇ. ഒലയ. സഹരായികുക

ഡാറാഎൻഗട്ധിഓപദററർ

മസ്റ്റർദറരാൾവിതരണതിന്സഹരായികുക. പൂർതിയരായമസർദറരാളുകൾ

ദമറ്റിൽനിന്നുംദശഖരിച്ച്വർക്ബിലുകൾപൂർതീകരിദച്ച്വതന

വിതരണതിന്നെപെിസ്വീകരികുക. രജിസറുകൾസൂകികുക.

ലതരാഴിെരാളികളുലെദവതനം (ഡി.ബി. െി) മുദഖനഎന്ന്ഉറപരാകുക.

ദമറ്

ഗപവൃതിയുലെദമൽദനരാട്ടം.ലതരാഴിൽകരാർഡിൽആവശ്ത്യമുള്ളവിവരങ്ങൾ

കൃത്ത്യമരായിദരഖലപെുതുക. അളദഗവഖലപെുതരാനുള്ളലമഷർലമൻറ്ബുക്ഗപവൃതി

സെ്ത്സെൂകികുക.

േിവസവുംലതരാഴിെരാളികളുലെഹരാജർമസർദറരാളിൽഉറപുവരുതുക. പൂർതിയരായ

മസർ ദറരാൾ ദഡറ്റരാഎൻഗെിഓപദററ്ററുലെപകൽഎതികുക.

ഗ്രാമസഭതീരുമരാനങ്ങൾ

1 .തതാഴ്ധിൽ ദരഖ മൂലം ആവശ്യതപടാനും അത്ധിന്തറ രേീത് ആവശ്യതപടാനും

തീരുമാന്ധിചു

2 .പ്പരാത്ധിേൾതോടുകാനുംഅത്ധിനുളരേീത്സേപറാനുംതീരുമാന്ധിചു

3 .ജനേീയഎസ്ധിദമറ്േയല്ധിൽേൂക്ധികുവാൻന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു
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4 .ന്ധിലവ്ധിൽ തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ തതനയാണ് വ്ധി എം േ്ധി അംഗങ്ങൾ ആയ്ധിടുളത്

,എഎംേ്ധി ഗപ്പോരമുളവ്ധിഎംേ്ധിത്ധിരതഞടുകാൻതീരുമാന്ധിചു

5 .എല്ലാ ഗപ്പവർത്ധി സ്ഥലങ്ങള്ധിലും ഗപ്പവർത്ധി ആരംഭ്ധികുദ്ാൾ തതന

േ്ധിറ്ധിേൺഇൻേർദമഷൻദബാർഡ്സ്ഥാപ്പ്ധികാൻന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു

6 .ഗപ്പഥമ ശുഗശുഷ േ്ധിറ് ,േുട്ധിതവളം, സേയുറ, ോലുറ ,തണൽ േൗേര്യം

എന്ധിവലഭ്യമാോൻതീരുമാന്ധിചു

7 . തരജ്ധിസറുേൾേൃത്യമായ്ധിഎഴുത്ധിേൂക്ധികാൻ ന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ടീമംഗങ്ങൾ

ഗേമ.

നം.
ദപ്പര് പ്പേവ്ധി

1
ശരണ്ത്യറ്റിഎസ്

വിദലജ്റിദസരാഴത്സെ്ദപഴത്സെൺ

2
ശരണ്ത്യഎസ്

വിദലജ്റിദസരാഴത്സെ്ദപഴത്സെൺ

3
ഹരിഷ്മആർദശഖർ

വിദലജ്റിദസരാഴത്സെ്ദപഴത്സെൺ

4
രരാഖിദമരാൾലകആർ

വിദലജ്റിദസരാഴത്സെ്ദപഴത്സെൺ

5
അഞുപിനരായർ

വിദലജ്റിദസരാഴത്സെ്ദപഴത്സെൺ

6 അൽദഫരാൻസരാദജരാർജ് വിദലജ്റിദസരാഴത്സെ്ദപഴത്സെൺ


