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PnÃ              : പാല�ാ�  

t»m¡v         : മ�ാർ�ാ� 

]©m b¯v   : ത�ൻപാറ 

hmÀUv         : 1  ചൂരിേയാ� 

 

BapJw  

       cmPys¯ {Kma§fnÂ Pohn ¡p¶ km[m c W ¡m cmb a\p jy cpsS kÀh tXm ·p J amb ]ptcm KXn e£yw h v̈ 
kzmX{´ym\´c C´y³ ]mÀen saânÂ   \nÀ½n ¡ s¸«  ià  amb \nb a §fn sem ¶mWv  almßmKmÔn tZiob {KmaoW 
sXmgnepd v̧ ]²Xn. 2005 sk]vXw_À amkw 5þmw Xo¿Xn Cu \nbaw \ne hnÂ h¶p.  

 sXmgnÂ Hcp Ah Im i ambn IÂ¸n¨p \ÂIp¶ \nc h[n khn tij X I fp Å  \nb a amWnXv. {KmaoW taJ e bnse Zmcn {Zy 
\nÀamÀP\w F¶ {]mYanI e£y t¯m sSm¸w ]mcn Øn XnI ]p\ Øm ] \w, kmaqly BkvXn krjvSn ¡Â F¶n hbpw 
sXmgn ep d v̧ ]² Xn bpsS e£y § fm Wv.P\§fpsS sXmgnÂ sN¿phm\pÅ AhImi¯n\pw Ah cpsS Imbn Im [zm\ 
tijn ¡pw \nba km[p Xbpw A´Êpw IÂ¸n ¡p ¶p sh ¶ XmWv almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn epd¸v ]² Xn 
bpsS  khn ti j X. tIc f ̄ n em Zy ambn sXmgn ep d¸v ]²Xn \S¸m ¡nbXv ]me ¡m«pw hb \m «n ep am Wv. AXp sIm p 
Xs¶ Cu taJ e bnse hn]p e amb A\p ̀  h k ¼¯v BÀPn ¡m³ \ap¡v Ign ªn cn t¡  Xm Wv. `qhn kvXr Xn bnepw P\ 
kw Jy bnepw ap¶nÂ \nÂ¡p¶ ത�ൻപാറ, PnÃ bnÂ  sXmgn ep d v̧ ]² Xn bnÂ IqSp XÂ ]Ww  sNe h gn ¡p¶ ]©m b 
¯p I fn sem ¶m Wv. 

apJy ejy §Ä 

1.{Kma {]tZi¯v Xmakn¡p¶, Ahn ZKv[ sXmgnÂ sN¿m³ XmXv] cy apÅ FsXmcp IpSpw_¯n\pw Hcp km¼¯nI 
hÀjw 100 Znhks¯ sXmgnen\pÅ Ah Imiw  

2.Zcn{Z cpsS D] Po h \ hp ambn _Ô s¸« hn` hm Sn ̄ d iàn s¸ Sp ̄ Â 

3.kmaq ly ambn ]n¶m¡w \nÂ¡p¶ FÃm IpSpw _ § sfbpw ]² Xn bnÂ DÄs¸ Sp �ുക 

4.]©m b¯v cmPv Øm]\§sf iàn s¸ Sp ̄ pI 

 

khn ti j X IÄ 

• \nb a ̄ nsâ ]n³_ e apÅ Ah Im im [n jvTnX ]²Xn 

• kv{Xo¡pw ]pcp j\pw Xpey thX\w 

• ]cn ØnXn kwc £Ww,ImÀjnI taJ e bnse ASn Øm\ kuIcy hnI k\w 

• sXmgn em fn IÄ¡v Bkq {X W ̄ nepw \nÀh l W ̄ nepw  ]¦m fn¯w 

• thX\w t\cn«v sXmgn em fn I fpsS _m¦v/t]mtÌm ̂ okv A¡u n te¡v 

• ]²Xn kpXm cy am ¡m³ kmaqly HmUnäv 

tkmjyÂ Hm Unänsâ {]m[m\yw 

almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd v̧ ]²Xn {]Imcw {Kma]©mb¯v {]tZi¯v \S¸nem¡p¶ FÃm 
{]hr¯nIfpw s]mXp P\ ]¦m fn ̄  t¯m sS bpÅ tkmjyÂ HmUnän\v hnt[bam¡Wsa¶v Cu \nb a ̄ nsâ A\p tOZw 
17(2)Â \njvIÀjn¡p¶p. ]²Xn {]hÀ¯\s¯¸änbpw s]mXp[\w sNehgn¡p¶Xns\¸änbpw ]uckaqlw \S¯p¶ 
]ckyhpw kzX{´hpamb ]cntim[\bmWv tkmjyÂ HmUnäv AYhm kmaqlnI IW¡v  ]cntim[\.  
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FÃm hmÀUnepw hÀj¯nÂ cv {]mhiyw tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`IÄ IrXyambn \S¯Ww. sXmgn ep d v̧ ]² Xn bnÂ 
AgnaXn¡v CS\ÂImsX, kpXmcyXbpw Imcy£aXbpw Dd¸phcp¯pIbmWv  tkmjyÂ HmUnäneqsS e£y an Sp ¶ Xv.  
kaq l ̄ nse \m\m Xp d I fnepÅhcpsS ]¦m fn¯w Dd ̧ m ¡n,hn]p e amb kmaqly hnZym ̀ ymk ]cn ]mSnbmയാWv tkmjyÂ 
Hm Unäv {]{Inb \S ¡p I. ]²Xn¸Ww icnbmb coXnbnÂ sNehgn¨n«ptm, ]²XnbpsS e£yw ssIhcn¨pthm, ]²Xn 
KpWt`màm¡fpsS PohnX¯nÂ KpW ] c amb F´p am ä am Wp m �ിയXv, km aqly BkvXn krjvSn ̈ n «ptm XpS §nb 
Imcy § fmWv tkmjyÂ HmUnäneqsS Is ̄ m³ {ian ¡p ¶ Xv. s]mXp P \ § fpsS ]¦m fn ̄  t¯msS \S ̄ p ¶ Xn \mÂ 
kÀ¡mÀ ]²n I fpsS \S ̄ n ̧ n \p taÂ s]mXp k aq l ̄ nsâ Pm{K X bp d ̧ m ¡m³ tkmjyÂ HmUnäv hgn sbm cp ¡pw. 

cmPys¯ ]c tam ¶X Hm Un änMv kwhn [m \ amb Iwt{Sm fÀ Bâv Hm Un äÀ P\ dÂ  (kn. F.Pn) ]pd s¸ Sp hn¨ amÀK \nÀtZ i a 
\p k cn¨mWv Cu tkmjyÂ HmUnäv \S ̄ n bn «p Å Xv.kwØm\ kÀ¡mÀ cq]o I cn¨ tkmjyÂ Hm Unäv bqWn änsâ t\Xr Xz 
¯n epÅ BZys¯ tkmjyÂ Hm Un ämWv ]me ¡mSv PnÃ bnÂ മ�ാർ�ാട ്t»m¡nse ത�ൻപാറ ]©m b ̄ nÂ \S ¶n 
«p Å Xv.  

coXn imkv{Xw 

tkmjyÂ HmUnäv dntkmgvkv െപ�സൺ  {]hr¯n^bÂ  ]cn tim [\, ^oÂUv kµÀi \w, sXmgn em fn I fp am 

bpÅ A`n ap Jw, Fw. sF. Fkv ]cn tim [ \ F¶n h sb ASn Øm \ am ¡n bmWv  tkmjyÂ HmUnäv dnt¸mÀ«v X¿m 
dm ¡n bn «p Å Xv. Xmsg ]d bp¶ coXn Ahw ew _n ̈ mWv Cu dnt¸mÀ«v X¿m dm ¡n bn «p Å Xv. 

1.  Hm Unäv ]vfm³ 

1.1 ഫയൽ  പരിേശാധന 

1.2 ഫീൽഡ് പരിേശാധന 

1.3 Hm ̂ okv kµÀi\ ]cn ]m Sn IÄ. 

2.  A`n apJw 

2.1 (_nUnH, ]©m b¯v {]kn Uâv,P\ {] Xn \n [n IÄ,sk{I «dn & Ìm^v). 

2.2 taäv ,sXm gn em fn IÄ, IÀj IÀ,sXm gn en\v t]mIm¯ sXmgnÂ ImÀUv DS a IÄ. 

3. ^bÂ ]cn tim [ \ 

3.1 s]mXp {]hr¯nIÄ,hyàn KX {]hr ̄ n IÄ. 

3.2 tcJ I fpsS DÅ S ¡w. kp Xm cy X, ] cn]qÀWX. 

3.3 `c W k an Xn bpsSbpw DtZym K Ø cp sSbpw Imcy {]m ]vXn. 

4.^oÂUv kµÀi\w,\n co £Ww. 

4.1 ]qÀ¯nbmb sXmgn en Sw, \ S ¶p sIm n cn ¡p¶ sXmgn enSw. 

5. d^ d³kv .   

5.1 hnI k\ tcJ, hmÀjnI ]²Xn tcJ, , c Pn Ì dp IÄ. 

6.  tkmjyÂ HmUnäv Fw sFFkv t^mÀam än te ¡pÅ hnh c ti J cWw 

7. hnh c § fpsS t{ImUn I cWw,  

7.1  t{Imkv shcn ̂ n t¡ j³, Ah km \ h« NÀ¨. 

8.IcSv dnt¸mÀ«v X¿m dm ¡Â. 
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      Ah Im i §sf  kw_ Ôn¨v 

alm ß mKmÔn tZiob {KmaoW sXmgn ep d¸v ]²Xn {]Imcw sXmgn em fnIÄ¡v e`n t¡ Ah Im i §sf Ipdn¨pw Gsä Sp 
t¡ {]hy ̄ n Isf Ipdn¨pw sXmgn ep d v̧ \nb a ̄ nepw 2018se  amÌÀ kÀ¡p e dnepw hni Z ambn {]Xn ]m Zn ̈ n «p  v.   

sXmgnemfnIfpsS 10 AhImi§Ä 

1. At] £n¨v 15 Znh k ̄ n \p ÅnÂ sXm gnÂImÀUv e`n¡p hm \pÅ Ah Imiw. 

2. At] £n¨v 15 Znh k ̄ n \p ÅnÂ sXm gnÂ e`n¡p hm \pÅ Ah Imihpw Bb Xnsâ ssI¸äv ckoXv e`n ¡p ¶ Xn \pÅ 
Ah Imihpw 

3. sXmgnÂ e`n ̈ n sÃ ¦nÂ sXm gn en Ãmbva thX\w e`n¡p hm \pÅ Ah Im iw,  (15 Znh k w Ign ªmÂ ASp¯ 30 Znhkw 
Znh k th X \ ̄ nsâ \men sem¶pw  ]n¶n SpÅ Znh k § fnÂ Znh k th X \ ̄ nsâ 50% hpw e`n¡m³ sXmgn em fn¡v Ah 
Im i apv.)  

4. ]²Xn Bkq {X W ̄ nÂ ]s¦ Sp ¡m \p ff Ah Im iw.  

5. 5 Intem ao ä dn \p ÅnÂ sXm gnÂ e`n ¡p hm \pÅ Ah Imiw, AsÃ ¦nÂ (thX \ ̄ nsâ 10 iX am\w A[n I w) 

6. IpSn shÅw, hn{i a ku Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw Ch e`n¡p ¶ Xn \pÅ Ah Im iw. 

7. 15 Znh k ̄ n \p ÅnÂ thX\w e`n ¡p ¶ Xn \pÅ Ah Imiw. 

8. thX \ hn X c W ̄ nse Ime Xm a k ̄ n\v \jvS ] cn lmcw e`n ¡p hm \pÅ Ah Im iw.  

9. ka b _ ÔnXambpÅ ]cmXn ]cn lm c ̄ n \pÅ Ah Im iw. 

10. {Kma k ̀  bnÂ ]s¦ Sp ¡p ¶ Xn\pw tkm jyÂ HmUnäv {]{In b bnÂ ]s¦ Sp ¡m \papÅ Ah Im iw.  

alm ß mKmÔn tZiob {KmaoW sXmgn ep d¸v ]²Xn ASn Øm \ ] c ambn Hcp Ah Im im [n jvTnX ]² Xn bm Wv. A Xp sIm p 
Xs¶ sXmgn em fn I fpsS Ah Im i ew L \s¯ Kuc h t¯msSXs¶ ImtW  Xp v.A Xn te¡v hcp ¶ Xn\v ap¼v tkmjyÂ 
Hm Unäv അംഗം ചൂരിേയാട് hmÀUnÂ Ignª Bdp am k ̄ n \nsS \S ̄ nb {]hr ̄ n I fp esS ^b ep IÄ ]cn tim [n 
¡p I bp mbn. A Xnsâ hnh c §Ä റിേ�ാർ�ില ് ]¦p h ¡ p¶p. 
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PnÃ 
 
t»m¡v 
 
Xmeq¡v 
 
]©m b ̄ nsâ t]cv 
 
hokvXoÀ®w 
 
cq]o Ir X amb hÀjw 
 
\nb a k ̀ m a WvUew 
 
]mÀe saâv aWvUew 
 
hmÀUp I fpsS F®w 
 
BsI P\ kwJy 
 
kv{XoIÄ 
 
]cp j³amÀ 
 
]«n I PmXn P\ kwJy 
 
 
]«n I hÀ¤ P\ kwJy 
   

: പാല�ാ�  
 
: മ�ാർ�ാ� 

 
 
:മ�ാർ�ാ� 

 
 
: ത�ൻപാറ 

 
 

: 53.97 ച.കി.മി 
 
 

: 1979 
 
: േകാ�ാ�  
 
 
 :പാല�ാ�  
 

15 
 
: 18087 (2011se sk³kkv {]Im cw) 
 
: 9349 
 
: 8738 
 
: 1868 
 
: 189 
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]©m b ̄ nse sXmgn ep d v̧ ]² Xn bp ambn _Ô s¸« 
ASn Øm\ hnh c §Ä 
1 BsI sXmgnÂ 

ImÀUv 
2586 

2 BsI sXmgn em fn 
IÄ 

3689 

3 BIväohv sXmgnÂ 
ImÀUv 

  

4 BIväohv sXmgn em fn 
IÄ 

1825 

5 ]«n I PmXn hn`m Kw  419 (കുടുംബ�ൾ ) 
6 FkvSnsXmgn em fn I 

Ä    
55 

7 IgnªhÀjw 
BsI sNehv 

32648000 

8 Cu hÀjw BsI 
sNe hv 

5394000 

 

  

hmÀUnse sXmgn ep d¸v ]² Xn bp ambn _Ô s¸« ASn 
Øm\ hnh c §Ä 

BsI sXmgnÂ ImÀUv 93 

BsI sXmgn em fn IÄ 112 

BIväohv sXmgnemfn IÄ 57 

BsI Nne hmb XpI 
2017þ2018 

713814(അവിധ��) 

BsI sXmgnÂ Zn\ §Ä 2634 

Ønc ambnsXmgn en\v 
At] £n ¡p ¶ hÀ 

33 

]«n I PmXn hn`m K ̄ nÂ 
s]« hÀ 

26 

 

Ignª hÀjw 100 
Znhkw sXmgnÂ 
In«nbhÀ 

14 
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   tkmjyÂ Hm Un än\v hnt[ b am ¡nb {]hr ̄ n IÄ 

�കമ
ന�
ർ  

വർ�്  
േകാ�  

�പവർ�ി  അട�ൽ  
തുക 

ചില
വായ
തുക 
 

 

അവി
ധ� 

െതാഴി
ൽ   

ദിന
�ൾ   

വിധ
� 
െതാഴി
ൽ  
ദിന
�ൾ   

സാധന 
ഘടകം  

1 LD319767 െപർകുെലേഷ�  
പി�് മഴ�ുഴി 
ഉൾെ�ടു� മ�് 
ജല സംര�ണ 
�പവർ�ിക�  -
ചൂരിേയാ�  

3000000/
- 

142200/- 500 6 NILL 

2 IC320829 ഇറിേഗഷൻ  
കനാൽ  റീ 
ഹാബിലിെ�ഷൻ  
വർ�� -
ചൂരിേയാ�  

300000/
- 

141307/- 512 NILL NILL 

3 WH286399 മു��ുപാറ 
കേ�ാ�് േതാ� 
ൈസ� െക�ലും 
സംര�ണവും  

300000/- 188279/- 684 NILL NILL 

4 LD343074  
െപർകുെലേഷ�  
പി�് മഴ�ുഴി 
ഉൾെ�ടു� മ�് 
ജല സംര�ണ 
�പവർ�ികൾ -
മു��ുപാറ 

300000/- 271/- 1 NILL NILL 

5 IF359325 ൈല� ഭവന 
നിർമാണം - 
സുേലാചന  

24390/- 14902/- 52 NILL NILL 
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kµÀi\ hnh c §Ä   

1. BsI kµÀin¨ sXmgn en S §Ä 
 

15 

2 kµÀin¨ hoSp IÄ 134 
3 kµÀin¨ kPoh sXmgn em fn IÄ 33 
4 kµÀin¨ \njvIrb sXmgn em fn IÄ 18 
5 ]cn tim [n¨ sXmgnÂ ImÀUp IÄ 60 
 

ഏഴു രജി�റുകള�െട പരിേശാധന 

tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw sXmgnep d¸v ]² Xn bp ambn _Ô s¸«v Xmsg¸dbp¶ 7 
cPnÌdpIÄ \nÀ_Ôambpw kq£nt¡hbmWv. 

1) sXmgnÂ ImÀUn\pff At]£bpsS cPnÌÀ 
2) tkmjyÂ HmUnäv {Kmak` aoänwKv cPnÌÀ 
3) Unamâv cPn ÌÀ 
4) {]hr¯nbpsS enÌpw sNehpw hniZmwi§fpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ 
5) Ønc BkvXnIfpsS cPnÌÀ 
6) ]cmXn cPnÌÀ  
7) km[\ LSI cPnÌÀ 

 

Is ̄  ep IÄ 

* 2018 -19  കാലയളവിെല 7 രജി�റുകളും സു�ി�ി�ു�്. 

1. െതാഴിൽ  കാർഡിനു� അേപ� രജി�ർ  

  * 114 േപരാണ ്ഒ�ാംവാർഡില ് നി�ും െതാഴില ് കാർഡിന ്ഇതുവെര അേപ�ി�തായി കാണു�ത്.  
1/3-െവ��ി, 1/37-കു�ുല��ി എ�ിവരുെട േപരുകൾ  െതാഴില ് കാർഡിനു� അേപ� രജി�റില്  
നി�ും കെ��ാനായി� 

  * 2016 ൽ  മാ�തം 62 േപർ  െതാഴില ് കാർഡിന ്രജി�ര ് െച�്തതായി കാണു�ു  

  *. 2018- 19 ൽ  13 േപർ  െതാഴില ് കാർഡിന ്രജി�ര ് െച�്തി�ു�.് 

2. പരാതി രജി�ർ  

   *            2018-19  കാലയളവില ് 14 പരാതികൾ  േരഖെപടു�ിയി�ു�്. 

    *  29/4/2019 നു കൂ�ംപാടം വാർഡില ് നി�ു� റംല� ്നൽകിയ  പരാതി                      2/5/19 നു 
സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�തായി കാണു�ു (സ��ം �ലെമ�് അവകാശെ�� ഭാഗ� ്  
െതാഴിലുറ�ു േജാലികൾ  നിർ�ിെവ�ണം എ� പരാതിയുെട പരിഹാരമായി ത�്ഥലം വിേ�ജ് 
ഓഫീസർ പരിേശാധി�ുകയും മെ�ാരളുെടെത�ു െതളി�തിനാല ് െതാഴിലുറ�ു �പവർ�ികള്  
തുടരാൻ  തീരുമാനികുകയും െച�്തു ) 

 *    28/5/2019  നു േമാഹനന ് (വാർഡ ് 9) വിധ� േവദനം ലഭി�ാ�തുമായി ബ�െ��് നൽകിയ പരാതി 
പരിഹരി�തായി കാണു�ി�. 
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  * 14/6/2019 നു േജാണി വർഗീസ ്േവദനം ലഭി�ാ�തുമായി ബ�െ��് നൽകിയ പരാതി 
പരിഹരി�തായി കാണു�ി�. 

   *   31/5/19 നു ഉഷ (വാർഡ ് 4)െതാഴിൽ  കാർഡ ് അനുവദി�ാ�ത് സംബധി�ു� പരാതി തീര്�േയാ 
എ�ു�ത് വ��മാ�ിയി�ി� .  

3.    സാധന ഘടക രജി�ർ  

     *   സൂ�ി�ി�ു� ്  

   * ഒ�ാം വാർഡില ് പരിേശാധന കാലയളവില ് (1/10/18 - 31/3/19) സാധന ഘടക�ൾ  
ഉപേയാഗി�ുെകാ�ു� �പവർ�ന�ള്  നട�ി�ി� . 

4.   �പവർ�ി അനുവദി�ത് സംബധി�ു� രജി�ർ  

  * ശരിയായ രീതിയില്  സൂ�ി�ി�ു� ് 5 �പവർ�ിയും അനുവദി�ത് സംബ�ി�ു� വിവര�ള ് 
രജി�റിലു�് 

5. െതാഴിൽ  അവശ�െ��ുെകാ�ു� രജി�ർ  

  * �ഗൂ� ് അേപ�യാണ്  

  * െവ�േ��റിൽ  എഴുതിയാണ് അേപ� ന��ിയി�ു�ത്  

  * AMC �പകാരമു� അേപ� േഫാർമാ�ി� 

  * ഏത് ദിവസം മുതല ് ഏത് ദിവസം വെര േവണം എ�ത്    േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 

  * അേപ� കൃ�തിമമാേണാ എ�ു� സംശയം ഉ�.് 

  * അേപ�കൾ  കൃത�മായി വാർഡ്  അടി�ാന�ില ് ഫയല ് െച��ി�ി�. 

  * വാർഡ്  തിരി�ു� രജി�ര്  ഇ�. 

6. �ഗാമസഭ രജി�ർ   

  * െതാഴിലുറ�്  �ഗമാസഭ�് �പേത�കം മിനി�്സ ് ബു�ു�.് 

7.  �ിര ആ��ി രജി�ർ  

  * രജി�ർ  ഉ� ്

  *  1/10/2018-31/3/2019 കാലയളവിലു� �പവർ�ികെളാ�ും രജി�റില ് ഇ� 

ഫയൽ  െവരിഫിേ�ഷന ് 

2018se hmÀjnI amÌÀ  kÀ¡peÀ A[ymbw 7se JWvUnI 11(5) {]Imcw Hcp {]hr¯n ^b 
enÂ Xmsg ]d bp¶ 22 tcJIÄ kq£n t¡  Xpv 

1.IhÀt]Pv 

2.sNIv enkväv 

3.hmÀjnI ]²Xn Bkq {XW tcJ 

4.sSIv\n ¡Â FÌn taäv  Bâv  Unssk³ 
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5.kmt¦ XnI A\p aXn tcJ 

6.`c Wm \p aXn tcJ 

7.kwtbm PnX ]²Xn BsW ¦nÂ AXp ambn _Ô s¸« tcJ IÄ 

8.B\zÂ amÌÀ kÀ¡peÀ A\p tOZw 3F,3_n  {]Im c apÅ sXmgn em fn I fpsS Unamâv t^mdw. 

9.{]hr¯n A\p h Zn ¡Â t^mdw 

10.C. a ÌÀ tdmÄ 

11.sajÀsaâv _p¡v 

12. saäo cn bÂ hÀ¡v BsW ¦nÂ km[ \ §Ä hm§p¶Xpw D] tbm Kn ¡p ¶ Xp ambn _Ô s¸« 
tcJ IÄ  

13.thPv enÌv 

14.^v {Sm³kv̂ À HmÀUÀ 

15.saäo cn bÂ hu¨dpIfpw _nÃp Ifpw 

16.tdmbÂän Ds ¦nÂ AXnsâ tcJ IÄ 

17.{]hr¯n Bcw`w apXÂ Ah km \n ¡p ¶ Xp h sc bpÅ aq¶v L« t^mt«m. 

18. {]hr¯n ]qÀ¯oIcW km£y ] {Xw. 

19.aÌÀ tdmÄ aqhvsaâv Én¸v/^bÂ {Sm¡nMv t^mdw 

20.Pntbm SmKvUv t^mt«m{Km^v 

21.tkmjyÂ HmUnäv dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n 

22.sskäv Ubdn  

Is ̄  ep IÄ 

HmUnänsâ  `mKambn 5 {]hÀ¯nIfpsS ^bÂ ]cn tim [n ̈ t¸mÄ 5 ^b enepw Gähpw AXym h iy ambn kq£n 

t¡ Nne tcJ IÄ kq£n ̈ n «n sÃ¶v Is ̄ n. 

 

1.IhÀt]Pv 
hmÀjnI amÌÀ kÀ¡peÀ {]Im c apÅ Hcp IhÀ t]Pv ^b enÂ kq£n ¡p ¶Xv sXmgn ep d¸v ]² Xn bpsS 
kpXm cy Xbpw emfn Xyhpw Dd ̧ m ¡m³ klm b I amIpw. Hcp {]hr ̄ n bpsS FÃm ASn Øm \ hn h c §fpw AS 
§p¶ tcJ bm Wn Xv.  C ̄  c ̄ n semcp IhÀt]Pv പരിേശാധി� 5 ഫയലിലും ഇ�. 

മൂല�നിർണയ സാ��പ�തമാണ ്  ഫയലുകളിൽ  കവര ് േപജ് ആയി കണ�ാകാവു� േരഖയായി 
െവ�ി�ു�ത് . 
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2.sNIv enkväv 
 
IhÀ t]Pv t]mse ̄ s¶ sXmgn ep d¸v ]² Xn  {]hr ̄ n IÄ¡v kpXm cy Xbpw hyà Xbpw Dd ̧ m ¡m³ klm bn 
¡p¶ tcJ bmWv sNIv enÌv. പരിേശാധി� ഫയലുകളിൽ  െച�് ലി�് െവ�ി�ി�. 

3.hmÀjnI ]²Xn tcJ 

Hcp  hmÀUn se  sXm gnÂ Bh iy s¸ Sp¶ apgp h³ sXmgn em fn IÄ¡pw hÀj ̄ nÂ 100 ]Wn Dd ̧ m ¡p ¶ Xn\v 
Bh iy amb{]hr¯n IÄ Is¯n tcJ s¸ Sp ̄ n sh ̈ n cn ¡p¶ kp{] [m \ amb cp tcJ IfmWv B£³ 
¹m\pw  sjÂഫ് Hm^v s{]mP Iväpw.Hcp hmÀUnÂ Hcp hÀjw \S ̄ m\pt± in ¡p¶ {]hy ̄ n Isf Ipdn ̈ p f f  k 
a{Kamb cq] tc J bmWv hmÀjnI ]²Xn tcJ.Hcp {]hr¯n bpsS ^b enÂ {]hy ̄ nsb Ipdn¨v ]cm aÀin ¡p¶ 
hmÀjn I ] ² Xn bp sS ]IÀ¸v kq£n t¡ Xv A\n hm cy am Wv.പരിേശാധി� ഫയലുകളിെലാ�ിലും പ�തി 
േരഖ സൂ�ി�ി�ി�. 

4.P\ Iob FÌn taäv  
 
Hcp {]hr¯n XpS§pw ap¼v B {]hr¯n F´v, F§s\, F{X Af hnÂ sN¿Wsa¶dnbm³ sXmgn em fn 
IÄ¡v Ah Im i ap v. AXn\v AhÀ¡pw C¡m cy a dn bm³ XmXv] cy apÅ aäp Å hÀ¡pw a\ Ên em ¡m³ Ign 
bp¶ Xc ̄ nÂ Hmtcm {]hr ̄ n bp sSbpw FÌn ta änsâ IqsS P\ Io b  F Ìvtaäv X¿m dm t¡  Xp v. F¶mÂ 
ത�ൻപാറ പ©m b ̄ nÂ  C¯ c ̄ n epÅ P\ Iob FÌn taäv X¿m dm ¡p¶ coXn bn�. ] cn tim [n¨ Hcp ^b 
enepw P\ Iob FÌn taäv ImWm³ Ign ªn Ã. 

 
5.kmt¦ Xn Im \p aXn 

kmt¦ XnI hnZ Kv[ c S §p¶ kan Xn bpsS A\p aXntcJ FÃm coXnbnepw ]qÀWhpw B[n Im cn 
I hp am bn cn ¡Ww 

 സാേ�തിക അനുമതി േരഖ പരിേശാധി� 5 �പവർ�ി ഫയലില ് 4 എ��ില ് മാ�തമാണ ്
െവ�ി�ു�ത്    
 

 LD343074 എ� �പവർ�ി�്  സാേ�തിക അനുമതി ലഭി�തിെ� േകാ�ി  ഇ� 
 
സാേ�തിക അനുമതി െവ�ി�ു� ഫയലുകളിെലാെ� അസി�നറ് ് എൻജിനീയർ , 
ഓവർസീയര്  എ�ിവര്  േപരും ഒ�ും സീലും േരഖെപടു�ിയി�ു�.്എ�ാല ് അെ�കഡി�ഡ് 
എനജിനീയറുെട േപര ് േരഖെപടു�ിയതായി കാണാന ് കഴി�ി�.സാേ�തിക  വിദ�ര ് 
ആരും തീയതി എഴുതിയി�ി�. 

 
  
6.`c Wm \p aXn   

Hcp hmÀUnÂ Hcp hÀjw \S ̧ n em ¡p¶ sXmgn ep d¸v ]²Xn {]hÀ¯ \ §Ä¡v ]©m b¯v 
`c W k anXn \ÂIp¶ AwKo Im c amWv `c Wm \p a Xn. skIyp dnÂ \ns¶ Sp¯ tIm¸n bmWv 
^b enÂ kq�ി�ിcn¡p ¶ Xv.  Hcp ̂  b enÂ t]mepw sk{I « dntbm {]kn Utâm H¸v tcJ s¸ ടു 
¯n bn «n Ã.   
sk IyqÀ tIm¸n bnÂ sdk eyq j³ \¼À,Xn bXn F¶nh A]vtemUv sN¿pt¼mÄ B Znh 
ks¯ Xob Xnbpw s{]mko UnMv \¼dpw am{X amWv {]nâv Hu«nÂ  hcp ¶X.v CXv `c Wm \p 
aXn \¼dmbn ]cn K Wn ¡m \m hn Ã. A Xp sIm p Xs¶, {Kma k`m Xocp am \¯n\v ]©m b¯v 
`c W k an Xn  \ÂIp¶ A\p a Xn ] {X ̄ nsâ Hcp tIm¸n ^b enÂ kq£n t¡ താണ.്C¡m cy 
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¯nÂ പ�ായ� ് `c W k an Xn bpsS `mK¯p \n¶pw sk{I « dn bpsS `mK¯p \n¶pw P{KX 

Dm I Ww. 
 
7.sXmgn em fn I fpsS Unamâv t^mdw 

 
\nbaw A\p im kn ¡p¶ Xc ̄ nÂ sXmgn em fn IÄ¡v hÀj ̄ nÂ 100 Znh ks¯ sXmgnepw ,sXm gnÂ In«n 
bnsÃ¦nÂ sXmgn en Ãmbva thX \hpw In« W sa ¦nÂ  AhÀ \ÂIp¶ At]£bpw IrXy am tIXpv.B\zÂ 
amÌÀ kÀ¡pednÂ \nÀtZ in ¡p¶ Xc ̄ nÂ sXmgn ep d¸p \nb a ̄ nse A\p tOZw 3F,3_n  {]Im c apÅ 
\nÀZnjvT t^md ̄ nÂ At]£ \ÂtI  Xp v.  

v പരിേശാധി� ഒരു ഫയലിൽ  േപാലും െതാഴിലാളികളുെട ഡിമാ� ്േഫാറം െവ�ി�ി� 
v അേപ� െകാടു�ു�ത് �ഫ� ് ഓഫീസില� 
v അതുെകാ�് തെ� അേപ�� ്രസീതി വാ�ു� പതിവി�  

\nÀt±iw 

Hcp hmÀUnÂ sXmgnÂ ImÀUv FSp ̄ n cn ¡p¶ apgp h³ sXmgn em fn Ifpw AbÂ¡q « ̄ nÂ hyàn K X amtbm 
Iq« amtbm At]£ sImSp ¡p¶ coXn bmWv DNn Xw.  sXm gn en \p ff At]£ ]©m b ̄ nÂ kzoI cn ¡p ¶ 
Xnsâ Xo¿ Xn sh¨p ckoXv  ]©m b ̄ nÂ \n¶v sImSp¡p ¶Xv sXmgn em fn I fpsS Ah Imiw kwര£n ¡p ¶ 
Xn\v klm b I am Ipw 

8.sXmgnÂ A\p h Zn ¡Â  
sXmgnen \pÅ At]£ kzoI cn ̈ mÂ 15 Znh k ̄ n \p ÅnÂ sXmgnÂ \ÂI W sa¶v MGNREGA Shedule2 Section 

6–Â ]cm aÀin ¡p ¶p.  A Xn\v Ign ªn sÃ ¦nÂ sXmgn en Ãmbva thX\w sImSp ¡ W sa¶pw A²ymbw 3 Section 7,8,9 
`mK§fnÂ A\p im kn ¡p ¶p.  5 {]hy ̄ n I fpsS {]hy¯n ^b ense sXmgnÂ At]£, sXm gnÂ A\p h Zn ¡Â, a Ì 
tdmÄ A\p h Zn¨ Xo¿ Xn, thPv enÌv F¶nh ]cn tim [n ¡p Ibpw sXmgn em fn Isf Iv kwkm cn ¡p Ibpw sNbvX t¸mÄ 
a\ Ên em ¡m³ Ignª Nne Imcy §Ä Xmsg sImSp ¡p ¶p. 

9.മ�ർ േറാൾ  

• sXmgn ep d v̧ ]² Xn bnse tcJ I fnÂ Gähpw {][m \ s¸« tcJ bmWv aÌÀ tdmÄ. 5  
{]hÀ¯n ^b ense aÌÀ േറാളുകൾ  ]cn tim [n ̈  t¸mÄ Is¯nb hnh c §Ä 
NphsS tNÀ¡p¶p.a ÌÀ tdmÄ Kuc h t¯msS ssIImcyw sNt¿ tcJ bm Wv. 

Is ̄  ep IÄ 

* അ�ു �പവർ�ി ഫയലുകളിെല മ�ര ് േറാളിലും എം ബു� ് ന�ര ് േരഖെപടു�ിയി�ി�   

 

* . മ�ർ േറാൾ  പരിേശാധി�ു� ഉേദ�ാഗ�ൻ ഒ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി� (18436,18438  മ�ർ േറാളിൽ 
മാ�തേമ പരിേശാധന നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ� ഒ� ് ഉ�ു). 
 
*. മ�ർ േറാളില ് പണിെയടു� തീയതി േരഖെപടു�ിയി�ി�.  
 
 

*. ഭവന നിർമാണ �പവർ�ിയുെട മ�ർ േറാളിൽ    ഒരുമി�് ഒ� ്േരഖെപടു�ി യിരി�ു�ു  

 

* ഭവന നിർമാണ �പവർ�ിയുെട മ�ർ േറാളിൽ    െതാഴിലാളിയുെട ഒ�ിലാെത േവതനം 
അനുവതി�തായി കാണു�ു  
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* LD319767 �പവർ�ിയുെട  14134 മ�ർ േറാളിൽ (1/24 �ശീേലഖ) െതാഴിലാളിയുെട ദിവസ േവദനം 
െവ�ിയി�ിരി�ു�ു. 

* WH286399 �പവർ�ിയുെട 27479,27480,27481 മ�ർ േറാളിൽ െവ�ി�ിരു�ലുകൾ  ഉ�(്തുകയിൽ ). 

* LD343074 എ� �പവർ�ിയുെട ഒരു മ�ര്  േറാൾ (35715) മാ�തേമ സൂ�ി�ി�ു�ു.അതിൽ  2/23-
ഉഷാകുമാരി ഒരു ദിവസെ� പണിെയ െച��തായി കാണു�ു�ൂ.എ�ാൽ  എം .ഐ .എസ ്�പകാരം 
150691/- രൂപ അവിധ� േവദനം നൽകിയി�ു�.്ഈ തുകയുെട മ�ര ് േറാള് ഫയലി� . 

 

 
10.െമഷർെമ� ് ബു�് 
 
Hcp  {] hr ̄ n bnÂ F´p \S ¶p, F{X Af hnÂ \S¶p F¶pÅ Imcy §Ä IrXy ambn tcJ 
s¸ Sp t¯ kp{] [m\ tcJ bmWv Fw._p¡v.  AXpsImp Xs¶ Cu ]pkvX I ̄ nÂ Af hp 
IÄ tcJ s¸ Sp ̄ p¶ _Ô s¸« DtZym K ØÀ Ah cpsS േപരും ഒ�ും  സീലും  \nÀ_Ô 
ambpw tcJ s¸ Sp t¯  XmWv. 

*  FÌn taäv X¿m dm ¡p ¶ Xn\v ap¼pw at[ybpw sXmgn ep d v̧ ]²Xn skÃnse Hm hÀknbÀ 

Øew ]cn tim [n v̈ Af hp IÄ tcJ s¸ Sp¯n H¸n Sp Ibpw koÂ ]Xn ¡p Ibpw sNt¿  
XmWv 

* .5 �പവൃ�ി ഫയലുകളുെട െമഷർെമ� ് ബു�ിലും സാേ�തികനുമതി,ഭരണാനുമതി എ�ിവയുെട 
വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 
 
*. 5 �പവൃ�ി ഫയലുകളുെട െമഷർെമ� ് ബു�ിലും എ�ിേമ� ്തുക േരഖെ�ടു�ിയി�ി� 
 
*. എം ബു�ുകളിൽ  ഒ�ിലും  എ�ിേമ� ് തുകയും യഥാർ� ചിലവും ത�ിലു� വ�ത�ാസം 
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 
 
* 5 െമഷർെമ� ് ബു�ുകളും െസർ�ിൈഫ െച�്തി�ി�. 
 
* LD343074 �പവർ�ിയുെട െമഷർെമ� ് ബു�ില ് ഓവറസ്ീയരുെടേയാ െസെ�കടറിയുെടേയാ ഒേ�ാ 
സീേലാ ഇ�. 
 
* 119/18-19,112/18-19,113/18-19,116/18-19,251/18-19 െമഷർെമ� ് ബു�ുകളില ് �പവർ�ിയുെട േകാഡ് 
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. 
 
*െപരക്ുെലഷൻ  പി�് ,മഴ�ുഴി ഉൾെ�ടു� മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികള ് -മു��ുപാറ എ� 
�പവർ�ിയുെട   െമഷർെമന്റ് ബു�ില ്(251/18-19) ഒരു ദിവസെ� പണി മാ�തമാണ ്
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്എ�ാൽ  എം .ഐ .എസ ്�പകാരം 150691/- രൂപ ചിലവായി�ു� ്. 
 
* 5 െമഷർെമ� ് ബു�ുകളിലും �പി െമഷർെമനറ് േരഖെ�ടു�ിയതായി ക�ി�. 
 

11.thPv enkvddv 

{]hr¯n ]qÀ¯nbmbmÂ aÌÀ tdmÄ {]Imcw sXmgn em fn IÄ¡v thX\w A\p h Zn ̈ p sh¶v Dd ̧ m ¡p¶ tcJ 
bmWv thPv enÌv. ]cn tim [n¨ 5 ^b ep I fnepw AXmXv {]hr ̄ n I fpsS thPvenÌv IrXy ambn kq£n ̈ n «p v. 
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12.FTO (FUND TRANSFER ORDER) 

sXmgnem fn I fpsS thX\w Ah c h cpsS _m¦v A¡u n te¡v Ab¨p F¶ Xn \p ff sXfnsh¶ \ne bn emWv 
FTO hnsâ {][m \yw.  ]cn tim [n¨ 5 ^b ep I fnepw AXmXv {]h r¯n bpsS FTO ഉ�ായിരു�ു. 

 

13.t^mt«m {K m^p I fpsS {][m\yw   

 
• sXmgn ep d¸v ]² Xn bpsS KpW \n e hmcw Dd ̧ m ¡m³ {]hy ̄ n IÄ kw_ Ôn¨p sXfn hp IÄ tiJ cn 

¡m³ AXnsâ t^mt«m IÄ kഹാ b I amIpw. {]hy¯n XpS §p ¶ Xn\p ap¼pw, \ S ¶p sIm n cn ¡p 

t¼mgpw ]qÀ¯n bm b Xn\p tijhpw Dff t^mt«m IÄ FSp¯v kq£n t¡ �താണ.്C Xn \p ]p dsa 

Pntbm SmKvUv t^mt«mbpsS {]nâpw ^b enÂ kq£n t¡  Xm Wv. CXp d ̧ m t¡ Xv taän sâbpw 
sXmgn ep d v̧ ]²Xn ഉേദ�ാK Ø cp sSbpw Npa X e bm Wv.  

• ]cn tim [n¨ 5 {]hr¯n ^b ep I fnepw Hcp t^mt«m t]mepw ImWm³ Ign ªn Ã. 

• sXfnhv tiJ cWw sXmgn ep d¸v ]²Xn {]hy ̄ n I fpsS Hgn¨p IqSm \m hm¯ LS I am 
b Xn \mÂ Cu Imcy ̄ nÂ _Ô s¸« Dേദ�ാ K ØÀ IqSp XÂ Pm{KX ]peÀt¯  Xp 
v. 
 
 

14.^bÂ \o¡  ] cn tim [\ kwhn [m \w   

sXmgn ep d¸v {]hr¯n  \S ̧ m ¡p ¶ Xnepw AXnsâ tcJ IÄ ssIImcyw sN¿p ¶ Xnepw Hmtcm DtZymK ØÀ¡pw 
D¯ c hm Zn¯w \nÝ bn ̈ n �ുv. sXmgn ep d¸v ]² Xn bnse Gähpw kp{] [m \ tc J bmb aÌÀtdmÄ P\ tdäv sN¿p 
¶Xp apXÂ sXmgn em fn I fpsS thX\w _m¦n te¡v  Ab ¡p¶ XobXn വെര {Ia ̄ nÂ  tcJ s¸ Sp t¯  
Xm Wv.എ�ാൽ  ^bÂ \o¡ െ� സംബ�ി�ു� േരഖകെളാ�ും ഫയലുകളിൽ  ഇ�. 

15.sskäv Ubdn 
 
sXmgnep d¸v ]²Xn {]hr ̄ n IÄ ]d ªn cn ¡p¶ Af hnepw IrXy X bnepw \nÀh ln ¡p ¶ Xn 
epÅ D]m [n I f S §p¶ {][m \ s¸« tcJ bmWv sskäv Ubdn.kwØm\ kÀ¡mÀ {]tXy I 
ambn X¿m dm ¡nb sskäv Ubdn {] hÀ¯n Øe ̄ p m bn cn t¡ ഒരു kp{] [m\ tcJ 
bmWv. ]²Xn Bcw ̀  tbm K ̄ nsâ hnh c §Ä apXÂ DtZym K ØcpsSbpw s]mXp P \ § fp 
sSbpw \nÀtZ i §fpw kµÀiI Ub dn bnÂ AS §n bn «p v. 
 
ചൂരിേയാട ്hmÀUnse 5 hÀ¡p I fpsS ^b ep IÄ ]cn tim [n ̈  t¸mÄ ]e Xnepw sskäv Ub dn 
bnÃ.DÅ Xn em Is« hnh c §Ä ]qÀWaÃ. വിജിലൻസ ് B³Uv tamWn ä dnwKv I½ än bnÂ 
എ�തേപർ  ഉ�,് ആെരാെ�, വാർഡില ് ഇ�െനെയാരു സമതിയുേ�ാ എ�ു�തുേപാലും 

െതാഴിലാളികൾ�്  അറിയി�. ഇവെര ഇതുവെര പണി��ല�് ക�ി�ി�. 
 
ൈസ�് Ubdnയി�ാ� ഫയലുകൾ  

         * LD319767 

               * LD343074(SPILL OVER WORK NOT COMPLETED) 

                     * ഭവന നിർമാണം(IF359325) 
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* IC320829 ,WH286399 �പവർ�ികളുെട ൈസ�് ഡയറിയില ് TS,AS ന�ർ  എ�ിേമ�് തുക തുട�ിയവ ഇ�. 
�പവർ�ി ആരംഭ തീയതി മാ�തേമ ഉ�ു. പൂർ�ീകരണ തീയതിയി�.ഏതിനം �പവർ�ിയാണ് 
എ�ു�തിെന കുറി�ു� വിവര�ള്  ഇ�. 

* െച� ്ലി�് പൂർണമ�.(പണിതുട�ു�തിനു മു�ു� ഭാഗം മാ�തേമ പൂരി�ി�ി�ു�ു). 

* �പവർ�ിയുെട �പാരംഭ േയാഗ�ില ് 29 േപര്  മാ�തേമ പെ�ടു�ി�ു�ു .എ�ാൽ  32 േപര ് 
പണിെയടു�തായി കാണു�ു. 

*ചികി�ാ ചിലവു സംബ�ി�ു� ഭാഗം ഒഴി�ുകിട�ു�ു. (െതാഴിലാളികൾ� ് ആർ�ും 
ആവശ�മായി വ�ി�ി�)  

* വിജിലൻസ ്ആൻഡ്  േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിയുെട റിേ�ാർ�ില ്  യാെതാ�ും േരഖെപടുതിയതായി 
കാണു�ി�  

* സ�ർശക കുറി�ു�(്ബി എഫ ്ടി,വാർഡ ് െമ�ര് ).  

* WH286399 വിജിലൻസ് ആൻഡ്  േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിയുെട റിേ�ാർ�ില ്  വാർഡ്  15 െല െമ�ര ് 
ഒ�ി�ി�ു�്(പു��ലത).ൈസ�് ഡയറി മാറി െവ�ിരി�ു�ു  

* ഇെത �പവർ�ിയുെട സ�ർശക കുറി�ില ് സ�ർശനം നട�ിയ ആളുെട ഒ�ും കുറി�ുമു�.് എ�ാല ് 
ആരാണ ്സ�ര്ശനം നട�ിയത്  എ�ി� (േപര്). 

 

sXmgn en Ss¯ kuI cy §Ä 

sXmgnÂ Øe¯v sXmgnemfnIÄ¡v Bhiyamb IpSnshffw, XWÂ, {]mYanI sshZyklmbw, tSmbveäv, 5 
hbÊn\v Xmsgbpff Ip«n IÄ¡v {Isj XpS§nb ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp ¡ W sa¶v \nb a ̄ nse 
sjUyqÄ 2Â 23 apXÂ 28 hsc bpÅ `mK¯v \nÀtZin¨n «p v.Cu Ah Im is¯¡p dn¨v വാർഡിെല ആക്�ീവ് 

sXmgn em fn I tfmSv kwkm cn ̈ p. 

§ തണൽ  ആവശ�ം എ�ില ് ഒരുകാറു�.്-ഇതിനാവശ�മായ വ��ു കൾ   േമ�ിെ� ചിലവില ് 
എടു�ണം.പ�ായ�ിൽ  നി� ്നൽകിയി�ി�  

§ അത�ാവശ�ം േവ� ഫ�്എ�� ് േബാ�� ് ഇ�.ഇവയും (പാരെസ�േമാൾ ,ബാൻഡ്എ��)് േമ�ിെ� 
ചിലവിൽ  എടു�ണം.അ�െനയാണ്  പ�ായ�ിൽ  നി�ും ലഭി� 

§ േതാ�ിലും ,കുഴികളിലും ഇറ�ിനി�ു പണിയു�ത് വളെര ക�മാണ് എ�് െതാഴിലാളികൾ  
പറയു�ു.ഇവർ�ുേവ� ൈകയുറേയാ,കാലുറേയാ പ�ായ�ില ് നി� ്അനുവദി�ി�ി�. 

§ കുടിെവ�ം ഓേരാ െതാഴിലാളിയും വീ�ിൽനി�ും െകാ�ുവരുകയാണ് െച�ു�ത.്   

 

 

Ignª Hcp hÀj ̄ n \nsS   hnhn[ DtZy K Ø À \S ̄ nb  kµÀi\ hnh 
c §Ä 
  

{Ia 
\¼À 

DtZym K 
Øsâ t]cv 

Hm^okv kµÀi\ 
Znh  
k §Ä 

sXmgn enS kµÀi\ 
Xnb Xn IÄ 

BsI Znh k 
§Ä 

1. \mj WÂ Hm 
^okv /\nco 
£ IÀ 

kµÀin ̈ n «nÃ kµÀin ̈ n «nÃ ]qPyw 

2 tÌäv Hm ̂ okv kµÀin ̈ n «nÃ kµÀin ̈ n «nÃ ]qPyw 
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3 Un.]n.kn kµÀin ̈ n «nÃ kµÀin ̈ n «nÃ ]qPyw 

4 sP.]n.kn kµÀin ̈ n «nÃ 31/10/2018 1 

5. _n.Un.H/_n. 
]n.H 

kµÀin ̈ n «nÃ 06/03/2019 1 

6 tPm._n. Un.H 06/03/2019 06/03/2019 1 

7. Akn Ìâv 
F³Po \nbÀ 

 
4/07/2019 

06/03/2019 
 

1 

 

 

വിജിലൻ� & േമാണി�റി� ക�ി�ി 

. sXmgn ep d v̧ ]²XnbpsS kpXm cyX Dd¸v hcp ̄ p ¶ Xn\v \nc ́  camb tamWn ä dnMv kwhn 

[m\w thW sa¶v sXmgn ep d¸v \nbaw \njv¡Àjn ¡p ¶p. hmÀjnI amÌÀ kÀ¡peÀ 2018 se 

A[ymbw 10.5(3) Â –hnPn e³kv Bâv tamWn ä dnMv I½n än bpsS {]hÀ¯\§ sf¡p dn¨v  
hyà ambn {]Xn ]m Zn ¡p ¶p v. 

 

§ ത�ന്പാറ �ഗാമപ�ായ� ്വാർഡ് 1, ചൂരിേയാടിെല വിജിലൻസ് &േമാണി�റിങ ്ക�ി�ിയുെട 
�പവർ�നം ദയനീയമാണ്  

§ ഭൂരിഭാഗം �പവൃ�ി ഫയലുകളിലും വി എം സി അംഗ�ളുെട കുറി�ും, ഒ�ും 
േരഖെ�ടു�ാനു� ൈസ� ്ഡയറിയിെല േപജുകൾ ശൂന�മായിരു�ു. െതാഴിലാളികേളാട്  
അേന�ഷി�േ�ാൾ  അറിയാന ് കഴി�ത് ഇേ�ാള്  ഇ�െനെയാരു സമിതിയുെട �പവർ�നം 
വാർഡില ് കാര��മമ� എ�ാണ.് 

 
 
 

 
                      V M C അംഗ�ൾ   

ഫിർെദൗസ  വാർഡ്  െമ�ര ്  
അ�ു എം െപാതു�പവർ�കന ് 
സത�ഭാമ മു��ുപാറ എസ.്സി. �പതിനിധി 
അലി പൂവേ�രി കർഷകന ് 
അ�ിണി മു��ുപാറ കർഷക െതാഴിലാളി �പതിനിധി 
അ�ു� പാതിരമു� സാേ�തിക വിധ�ന ്
�ശീേലഖ  െപാതു�പവർ�ക 
 

സി�ിസൺ ഇൻഫർേമഷൻ േബാർ� 

sXmgn ep d v̧ ]²XnbpsS kpXm cyX Dd¸v hcp ̄ p ¶ Xn \pÅ D]m [n I fn sem ¶mWv സി�ിസൺ 
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ ്(kn. sF._n). \ S ̄ nb {]hr ̄ n bpsS t]cv, AS ¦ÂXpI, sNe hmb 

XpI,BsI sXmgnÂZn \ §Ä, {]hr¯n \S¶ Ime b fhv F¶n §s\ Hcp {]hr ̄ n bpsS 

ASn Øm\ hnh c §sfÃmw DÄs¸ Sp ̄ n bmWv kn. sF._n Øm]n t¡  Xv. Cu Imcyw 
hmÀjnI amÌÀ kÀ¡peÀ A[ymbw 10.4 Â hni Zo I cn ̈ n «p v. {]hr¯n XpS §p t¼mÄ 
Xs¶ kn. sF._n Øm]n t¡XmsW¶v amÌÀ kÀ¡pednÂ hyhØ sN¿p¶p. F¶mÂ 
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]qÀ¯nbmb 3 {]hr¯n �ല�ൾ സ�ർശി�േ�ാൾ  ഒരിട�ും kn. sF._n Øm]n ̈  Xmbn 
In Ã 

 

 

Ah Im i ew L \ §Ä 

 റിേസാർ� േപ��ൺ   Cu hmÀUnse  IpSpw _ § fp ambn kwkm cn ̈  t¸mÄ Ah Im i ewL\§ fp ambn _Ô 
s¸«v Nne kw` h §Ä {i² bnÂs¸Sp I bp m bn.A¡m cy § fmWv ChnsS ]cm aÀin ¡p ¶ Xv. 

 

sXmgnÂ ImÀUv  

sXmgnep d¸v ]²XnbnÂ ]Wn sb Sp ¡p¶ sXmgn em fn bpsS ASn Øm \ ] c amb Ah Im i amWv sXmgnÂImÀUv. 
A t] £n ̈ mÂ 15 Znh k ̄ n \Iw ImÀUv \ÂI W sa ¶mWv hyh Ø. 

F¶mÂ  

* റഫിയ�-്പിലാ�ൽ ,ആയിഷ-ചു�ംപ�ി ,നബീസ-വാരിയ�ുപടി എ�ിവർ� ് അേപ� 

െകാടു�് 3 മാസേ�ാളമായി�ും െതാഴില ് കാർഡ ് കി�ിയി�ി�. 

* സുേലാചന -6 മാസമായി�ും പുതു�ി കി�ിയി�ി� 
 
*001/2-കാളി�ു 23/6/2019 നു പണിെച�്തു വീ�ിേല� ് മട�േവ വീണു ൈക�് പരി�ുപ�ിയിരു�ു 
ഇേ�ാഴും സുഖം�പപി�ി�ി� .പണി�ുേപാവനും കഴിയു�ി�.എ�ാൽ  എ�ാല്  ൈസ�് ഡയറിയില ് ഇത് 
േരഖെപടുതിയി�ി� .അവർ�്  യാെതാരുവിധ ചികിൽ� ചിലവും ലഭി�ി�ി� . 

thX\w sshIÂ  

 
aÌÀ tdmÄ ]qÀ¯nbmbn ]c am h[n 14 Znh k ̄ n \Iw Iqen sXmgn em fn I fpsS _m¦v A¡u n te¡v \nt£ ]n 
¡ W sa¶v sXmgn ep d¸v \nb a ̄ nse sk£³ 3(2),6 F¶n hn S § fnÂ hyà am ¡n bn «p v. ssh In bmÂ BZys¯ 
30 Znhkw thX \¯nsâ 0.05 iXam\w XpI ]ng \ÂI W sa¶v \nb a ̄ nse sk£³ 3(3)epw hmÀjnI 
amkväÀ kÀ¡peÀ A[ymbw 9epw ]d bp ¶p. 
Cu hmÀUnെല  െതാഴിലാളികൾെ�ല�ാം 15 ദിവസ�ിനകം thX\w ലഭി�ു�ിെല��ും െതാഴിലുറ�ി�െറ 
�പാരംഭ ഘ��ളിൽ  മാ�തം കൃത�സമയ�്  േവദനം ലഭി�ിരു�ുെവ�ുമാ� െതാഴിലാളികളി�  നി� ്
അറിയാൻ  കഴി�ത് .  പ�ായ�ിെല െതാഴിലുറ�് ഓഫീസിൽ . പണിപൂർ�ീകരി�� 15 
ദിവസ�ിനു�ിൽ  തെ�   എ�  ടി ഒ െജനെറ��െച���തായി പരിേശാധന സമയ�് കാണാ�  
സാധി�ി���്.അതുെകാ� ് തെ� ഇത് പ�ായ�ിന്െറ ഭാഗ�ുനി�ു� വീഴ�യ��ു 
മനസിലാ�ു�ു. 
െതാഴിലാളികളുെട ൈകയിൽ  നി�ും േരഖമൂലം പരാതി സ�ീകരി�ു ബ�െപ�വർ�് അയ�ു 
െകാടുെക�ാതാണ് . 

 

{]hr¯n Øew kµÀi\w 

{]IrXn hn` h§ fpsS ]cn ]m e \ ̄ n\pw kmaqly BkvXn kyjvSn ¡p ¶ Xn\pw klm bn ¡p¶ \nc h[n 
{]hy¯nIÄ Gsä Sp �ാൻ  km[yXbpÅ ]©m b ̄ mWv  ത�ൻപാറ 

1. െപർകുെലേഷന്  പി� ്മഴ�ുഴി ഉൾെ�ടു� മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികള ് -
ചൂരിേയാട്(LD319767) 
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• ജലീൽ (വീ�ു ന�ർ  ലഭ�മ�)-- േവ�ക്ുഴി നിർമാണം- 1.6m വീതിയും നീളവും 1 m ആഴം.(  വ�ാ� �ം  
-2.56m^3) 

• ബീവു(HNO.185)- േവ�ക്ുഴി നിർമാണം- 2.10m വീതിയും നീളവും 1.05m ആഴം.(  വ�ാ� �ം  -4.63m^3) 
• അ�� (HNO.45)-കുഴി േകാൺ�കീ�് ഇ�ു മൂടിയതിനാല ് അളെവടു�ുക അസാധ�മായിരു�ു.  
• ഖാലിദ ്(HNO.153)- േവ�ക്ുഴി നിർമാണം- 1.6m വീതിയും നീളവും 1m ആഴം.(  വ�ാ� �ം  -2.56m^3) 
• പ�ജാ�ി(HNO.151)- േവ�ക്ുഴി നിർമാണം- 1.6m വീതിയും നീളവും 1m ആഴം.(  വ�ാ� �ം  -

2.56m^3). 
• എ� �ിേമ�് �പകാരം നീളം 1.8m ഉം ആഴവും വീതിയും  1.2m ഉം ആണ് േവ�ത് .(വ�ാ� �ം - 2.592m^3). 

ൈജവ േവലി നിർമാണം  

• * െമഷർെമന�് ്  ബു�ില ് 50m^2    െച��തായി േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. ഫീൽഡില ്  ൈജവ 
േവലി കാണാൻ  സാധി�ി�.ഇതിനായി 406/- രൂപ അനുവധി�ി�ു�.് 

േകാ�ൂർ  ബ� ്

• 261m^2  േകാ�ൂർ  ബ�് െച�്തതായി േരഖെപടു�ിയിരി�ു�ു. 1 m^2  നു 129.66/- രൂപ 
നിര�ിൽ  33,841.26 അനുവദി�തായി  െമഷർെമന�് ്  ബു�ില ് അനുവദി�തായി കാണു�ു. 

• �പവർ�ി�് അെക അനുവധി�ിരികു� തുക-1,41307/-  
• എം ബു�ിൽ  പറ�ിരി�ു� മ�ുേ�പവർ�ികെള�ാം െച�്തതായി ക�ു. 
• *േവ� ്കുഴികെള�ാം ഏകേദശം ഒേര അളവിലാണ്. 

  

2    ഇറിേഗഷൻ  കനാല ് റീ ഹാബിലിെ�ഷന ് വർ��് -ചൂരിേയാട(്IC320829) 

• 1500 m നീളം വരു� കനൽ  പൂർണമായി അള�ുവാന്  കഴി�ി�.പകുതിഭാഗവും 
കാടുപിടി�ുകിടകുകയാണ ്. 

• ചിലഭാഗ�ളിൽ   അരികില ് മ�ി�ത ്കാണാന ് കഴി�ു.എ�ാൽ   മ�ുമുഴുവന ് കനാലിേല�് 
തെ� ഒലി�ിറ�ിയത് േപാെല േതാ�ി 

• ആഴം കൂ�ിയ ഭാഗ�ൾ  വീടും മ�ു നിക�ു പഴയത് േപാെല ആയിരി�ു�ു.െവ�ം ഒഴു�ിെന 
തടസെപടു�ു� രീതിയിലാണ് ഇേ�ാഴും കനൽ  . 

 

3 മു��ുപാറ കേ�ാ�് േതാട് ൈസട് െക�ലും സംര�ണവും(WH286399) 

• വളെര കുറ�ു ഭാഗം മാ�തേമ േമ�് പരിചയെപടു�ി ത�ു�ൂ. നെ�ാരു ഭാഗവും ഇേ�ാഴും 
കാടുമൂടി കരകളിലൂെട സ�രേയാഗ�മാ�ാെത കിട�ു�ു .േതാടിന്െറ ഇരുവശ�ൾ  ഇടി�ു 
താേഴ�്  പതി�ി�ു�്. 

• ഇരുവശ�ളും  വൃതിയകിയതായി  പറ�ി�ു�് എ�ിലും  കാണാൻ  
സാധി�ി�ി�.അളെവടു�ുക അസാദ�മായിരു�ു. 

 

4 െപർകുെലേഷൻ  പി�് മഴ�ുഴി ഉൾെ�ടു� മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ികൾ -
മു��ുപാറ(LD343074) (ongoing) 

• 002/23-ഉഷാകുമാരി -കാടു െവ�ി വൃ�ിയാ�ൽ  എ� �പവർ�ി�ു എം ബു�ില ് ഒരു 
ദിവസെ� അവിധ� േവദനം നൽകി എ�ു�ത് മാ�തേമ 
േരഖെ�ടു�ിയി�ു�ൂ.അെതവിെടെയ�ത് പണിെയടു�ി� േമ�ുമാർ�ുമറിയി�.എ�ാൽ  
�പവർ�ി �ല�് ര�ുവീടുകളില ് െക�ുപണിയും 15 വീടുകളിൽ  ( െക�ുപണി നട� വീട ്
ഉൾെ�െട ) മഴ�ുഴി നിർമാണവും  നട�തായി ക�ു. എം ഐ എസ ് �പകാരം 1,50691/- 
ചിലവാ�ിയി�ുമു�്. പരിേശാധി� േവ�് കുഴികളിൽ  ചിലത് പല വലി��ില ് 
ഉ�വയായിരു�ു. 
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  ഉദാഹരണം ചില� : 

• 1/32--ഷീജയുെട വീ�ിൽ  െച�� �പവർ�ിയായ േവ�് കുഴി നിർമാണ�ില ് അള�േ�ാൾ  ക�ത്  
1.9 m വീതിയും നീളവും 1.5 m ആഴവുമാണ.്എ� �ിേമ�് �പകാരം ആഴവും വീതിയും 1.2 m ഉം നീളം 
1.8 m ഉം ആണ് േവ�ത് . ( വ�ാ� �ം  -5.415m^3) 

• 1/14- സൽമ- േവ�ക്ുഴി നിർമാണം- 1.9 m വീതിയും നീളവും 1.5 m ആഴം.(  വ�ാ� �ം  -5.415m^3) 
• 1/37-കു��യുെട വീ�ിൽ  െച�� �പവർ�ി 1.4m നീള�ിലും വീതിയിലും 1.10 m ആഴ�ിലും 

പണിതിരി�ു�ു.(വ�ാ� �ം-2.156m^3) 
• 1/13-േവശു-1.8 m വീതിയിലും നീള�ിലും 1.10 m ആഴ�ിലും പണിതിരി�ു�ു.(വ�ാ� �ം-

3.564m^3). 
• 1/1-ലീല -േവ� ് കുഴി നിർമാണം -1.8 m വീതിയിലും നീള�ിലും .9 m ആഴ�ിലും 

പണിതിരി�ു�ു.(വ�ാ� �ം-2.916m^3).മഴയിൽ  കു�ിെയാലിെച�ു� മ�് മൂലം ആഴ�ില ് 
കുറവുവ�തായി ക�ു. 

• 1/77-വ�ി�ു�ി-1.9 m വീതിയും നീളവും 1.5 m ആഴവും. ( വ�ാ� �ം  -5.415m^3) 
• 1/4-കു�ുല��ി-1.9 m വീതിയും നീളവും 1.5 m ആഴവും. ( വ�ാ� �ം  -5.415m^3) 
• 1/7-കമലം - േവ�ക്ുഴി നിർമാണം-വൃ�ാകൃതിയിലാണ്(cylinder) പണിതിരി�ു�ത്- 

പരിേശാധി� മ�ു�വെയ�ാം ചതുരാ�കിതിയിലാണ ് കാണെ��ത് .(വ�ാ� �ം -4.567m^3). 
• ഇ�െന ഈ �പവർ�ിയില ് 15 കുഴികളാണ് െച��ി�ു�ത.് 
• ര�ു വീടുകളിൽ  െക�ുപണിയും  നട�ി�ു�്. 
• * 1/92-ഷീജ-  

അരികുെക�ൽ  -ഉയരം -1.2m   നീളം-23m   വീതി-0.5m  (വ�ാ� �ം-13.8m^3) 
Ø എ� �ിെമ�് െവ�ി�ി�ാ�തിനാൽ  എ� �ിേമ�് �പകാരമു� അളവുകള ് ലഭ�മ�. 

5. ൈലഫ ്ഭവന നിർമാണം - സുേലാചന (IF359325) 

• ഭവന നിർമാണം ഏകേദശം പൂർ�ിയായതായി കാണാന ് കഴി�ു .ന��ിയതുക�ു� (14,092) 
പണി നട�ി�ു�്. 

ചില വീഴ്�കള്  

•  എ�ിേമ�് തുകയും െച�ത് �പവർ�ി� ് ചിലവായ തുകയും ത�ില ് വ�ത�ാസം 
ഉ�്(എ�ിേമ�ു തുകേയ�ാള്  കുറവ്).അതുെകാ�ുതെ� �പവർ�ി �ലം കാണാെതയു� 
എ� �ിേമ�ു തയാറാ�ലാേണാ എ�് സംശയം ഉ�.്   

• െച�ു� �പവർ�ിയുെട തുക എ�തെയ�ു�േതാ,അളേവാ െതാഴിലാളികേളാട് വിശദമാ�ി 

നൽകിയി�ി�. 
 
 
 
 

hne bn cp ̄ Â 

 
• ]²Xn Bkq {XWw apX epÅ Imcy § fnÂ s]mXp P \ §Ä¡v {]tXy In¨v IÀjI kaq l 

¯n\v ]¦m fn ̄  anÃ 

• ]²Xn \nÀtZ in ¡p¶ Imcy¯nÂ  P\ {] Xn \n [n IÄkzm[o\w sNep ̄ p ¶p s ¦nepw AXv 
{Inbm ß I a Ã. 

• വിജിലൻസ ്ആൻഡ്  േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിയുെട �പവർ�നം കാര��മമ�. 

• േമ�ുമാർ  കാര��മമായി �പവർ�ിെക�തു�്. 
 

 
s]mXp \nÀtZ i §Ä 

1.sXmgnÂ \ÂIp¶ Imcy ̄ nÂ Hcp X c ̄ n epÅ hnth N \hpw ]mSnÃ. 
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3.sXmgn em fn I sf s¡m v hÀj ̄ nÂ 100 ]Wn ¡pÅ At]£ Hcp an¨p \ÂIm³ t{]cn ̧ n ¡ Ww. CXv {^v 
Hm^oknÂ Xs¶ \ÂIWw. At] £¡v XnbXn tcJ s¸ Sp ̄ nb ssI¸äv ckoXv \ÂIWw.A §s\ sNbvXmÂ 
FÃmhÀ¡pw 100 sXmgnÂ Zn\ §Ä e`n ¡m³ km[y X sbm cp §pw . 

4.sXmgn em fn IfnÂ\n ¶pÅ At]£ hm§p¶ coXn bnÂ ka {K amb amäw thWw. AhÀ¡v Bh iy ap m Ip 
t¼mÄ sXm gnÂ \ÂIm³ hyh Ø bp m IWw. 

5..tZiob  \nco £W GP³knapXÂ ]²Xn \S ̄ n ̧ nse D¶XXe DtZym K ØÀ hsc bp Å hÀ Ahsc 
GÂ¸n¨ Npa X e IÄ IrXy ambn \nÀh ln ¡p ¶p s ¶p d ̧ m ¡ Ww. 

6.Un. ]n.kn, sP.]n.kn F¶o DtZym K ØÀ  ]©m b ̄ nse sXmgn ep d¸v ]²Xn Hm ̂ okpw Ign bm hp ¶{X 
{]hr¯n Øe §fpw kµÀin ¡p ¶p sh ¶p d ̧ m ¡m³ kwØm\Xe ̄ nÂ  kwhn [m \ ap m I Ww. 

7.hnPn e³kv Bâv tamWn ä dnMv kwhn [m\w ka {K ambn Agn ̈ p ] Wn b Ww. Chsb kzX {´ am¡n \ne \nÀ¯n 
XÕ ab HmUnänMv kan Xn I fmbn amän sb Sp ¡ Ww. 

8.hnFw kn bpsS {]hÀ¯\§Ä t»m¡v Xe ̄ nÂ  \nco £n ¡ s¸ S Ww. 

9.kpXmcyX Dd ̧ m ¡m³ sXmgn ep d¸v \nbaw A\p im kn ¡p¶ Xc ̄ nÂ knänk¬ C³^Àta j³ t_mÀUv 
ASn b ́ n c ambn FÃm sXmgn en S ̄ nepw Øm]n ¡ Ww.  

10.]²Xn Bkq {X W ̄ nÂ IÀj I scbpw sXmgn em fn I sf bpw s]mXp k aq l s¯bpw DÄs¸ Sp ̄ m³ Ign 
bWw. 

11.P\ Iob FÌn taäv \nÀ_ Ô ambn X¿m dm ¡p Ibpw AXv sXmgn em fn IÄ¡v e`y am ¡p Ibpw Ahsc ]d ªp a 
\ kn em ¡p Ibpw thWw. 

12.sXmgn em fn I Ä¡pÅ kpc£m D] I c W §Ä ]©m b¯v Xe ̄ nÂ hm§n kq£n ¡ Ww.CXv sXmgn em fn 
IÄ¡v e`n ¡p ¶p s¶v Dd ̧ p h cp ̄ Ww. 

13.hmÀUnse sXmgnÂ ImÀUnsâ F® ̄ n\v A\pkrXambn taäp amsc sXc sª Sp ¡Ww 

14.taäp amsc sXc sª Sp ¡p t¼mÄ PmXn þ {] tZinI hnth N\w ]mSn Ã. 

15.aÌÀ tdmÄ, sskäv Ubdn XpS §nb B[n Im cnI tcJ IÄ ssIImcyw sN¿p ¶ XnÂ Pm{K X th Ww. 

16.sXmgn em fn I Ä¡pÅ  kpc£m D] I c W §Ä ]©m b¯v Xe ̄ nÂ  hm§n kq£n ¡ Ww. 

17.`qhn I k\ {]hr ̄ n IÄ Gsä Sp ¡p¶Xv `qhp S a bpsS Bh iy {] Im c am bn cn ¡Ww.CXn \mbn ]©m b¯v Xe 
¯nÂ  hym]I {]N cWw \ÂIn At]£ £Wn ¡ Ww. 

18.C¯cw {]hr ̄ n IÄ Gsä Sp ¡p t¼mÄ Ah a®v þ Pe kwc £W¯n\v DX Ip ¶ XmW¶v Dd ̧ p h cp ̄  Ww. 

19.taäp amÀ¡pw hnPn e³kv Bâv tamWn ä dnMv I½nän AwK §Ä¡pw ka b _ Ôn X ambn ]cn io e\w \ÂIWw 

20.ssPh k¼¯v hÀ[n ̧ n ¡p ¶ Xn \pÅ �പhr ̄ n IÄ Gsä Sp ¡m³ Ign bWw. 

21.kv{Xo kulrZ sXmgn ep ] I c W §Ä e`y am Ip ¶p s¶v Dd ̧ m ¡ Ww. 
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     �ഗാമസഭ ചർ�കളും നിർേ�ശ�ളും തീരുമാന�ളും  

 

15/7/2019 നു 3.30നു �പാർഥനേയാെട �ഗാമസഭ ആരംഭി�� .വാർ�  െമ��  �ശീമതി ഫിർദ�സ 
േയാഗ�ി� സ�ാഗതം ആശംസി�� .വാർഡിെല നൂറു പണിപൂർ�ിയാകിയ �ശി സുജാതെയ 
ആദ��യായി തിെരെ�ടു�ു . 

                       �ഗാമസഭയിെല �പധാന ചർ�കൾ   

• �ഗാമസഭയിൽ  േസാഷ�ല ് ഓഡി�ിെ� �പാധാന�െ��ുറി� ് 
• വാർഡില ് നട� �പവർ�ന�െള കുറി�് 
• െതാഴിലാളികളുെട 10 അവകാശ�െള�ുറി�്    

I. െതാഴിലിന് അേപ�ി�് ര�ു വർഷമായി െതാഴില ് കാർഡ ് ലഭി�ാ�വര ് 
ഹാസിം 
നബീസ 
ഫാ�ിമ 
സി�ിഖ ് 

പ�ായ�്  നൽകിയ മറുപടി (എം ജി എൻ  ആ�  ജി എ�  ഉേദ�ാഗ� �ശീമതി വിജയ ) െതാഴി�  
െച��വാൻ  ഇറ�ു� ആള�കൾ�ാ� മുൻഗണന. ഇവർ   െതാഴില ് കാർഡിന ്അേപ�ി�ിരി�ു�ത് 
സ��ം �ല�് െതാഴിലാളികെള ഉപേയാഗി� ് �പവർ�ികള്  െച�ു�തിനാണ.് 

• വാർഡിെല  െതാഴില ് കാർഡിന ് േവ�ിയു� അേപ�കള്  ,െതാഴിൽ  ലഭി�ു�തിനു 
േവ�ിയു� അേപ�കൾ  �ഫ�് ഓഫിസ ് വഴിയ� ഇവരാരും 
നൽകിയിരി�ു�ത്.ഇതിെന�ുറി�്  വിശദമായ ചർ� നട�ു. 
 

• �ഗമസഭെയ�ുറി�ു� അറിയി� ് വാർഡില ് ന��ു�തിെന��ി ( �ഗമസഭെയകുറി�ു� 
അറിയി�ുകൽ  വാർഡില ്  എ�ായിട�ും എ�ാറി�  എ� പാരാതി ഉയർ�ിരു�ു .െവറും 
150  േനാ�ീസുകള്  മാ�തമാണ ്വിതരണ�ിനായി  റിേസാർസ ്െപഴസന് ലഭി�ത്  .) 
 

• �ഗമസഭയുെട  അറിയി�ുന��ു �തിനു� ഉ�രവാദിത�ം  റിേസാർസ ് െപഴസനു മാ�തമ� 
എ�ു� പരാമരശ്െ� കുറി�് ചർ�കള്  നട�ി 
 

• െതാഴിൽ  കെ��ി നൽകു�തിന ്വാർഡിെല ജന�ല്�ു�  പ�ിെനപ�ി 
 

• വാർഡുതല�ില ് േയാഗം േചർ�് െതാഴിലുകള്  കെ��ി നൽകു�തിെന പ�ി 
 

• െതാഴിൽ  �ല�്  ഉറപേക� സുര�െ�കമീകരണ�െലപ�ി(നിലവിൽ  വാർഡില ് 
സുര� ഉപകരണ�ൾ  വാ�ു�ത്  േമ�ിെ� ൈകയില ് നി�ാണ,്കുടിെവ�ം 
െതാഴിലാളികൾ  െകാ�ുവരു�ു ,ൈകയുറ ,കാലുറ ,തുട�ിയവെയാ�ും നിലവില ് 
പ�ായ�ിൽ  നി�ും നൽകു�ി� ഇതിെന പ�ി പരാതി ഉയരുകയും .പ�ായ�ിെ� 
ഭാഗ�ുനി�ു മറുപടി പറയുകയും െച�്തു. 
 

• ഏഴു രജി�റുകെള കുറി�്-ഏഴു രജി�റുകളും സു�ിചി�ു�.് പരാതി രജി�റിൽ   വിധ� 
േവതനം ലഭ�മാകതതിെന കുറിചു� മൂ�് പരാതികൾ  പരിഹരികാതതിെനകുറി�് 
 

• പരാതികൾ  േ�ാ�ിേല�ക്ും അവിെടനി�ു ജി�യിേല�ും തുടർ� ് േ�ട�്ിെല�ും 
ൈകമാറാനു� സാധ�തെകെള പ�ി. 
 

• �പവർ�ിയുെട ഫയലില ് �പധാനെപ�  22  േരഖകള്  െവ�ു�തിന്െ� അവശ�കതെയ കുറി�് 
 

• കവർ  േപജ്,െച� ് ലി� ് ,�ഗാമസഭ തീരുമാന�ിന്െറ േകാ�ി, ആ�ൻ�ാനിന്െറ േകാ�ി 
എ�ിവ  െവ�ാത�ിെ� കാരണ�െള കുറി�് 
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• വാർഡില ് നിലവില ് വിജിലൻസ ് ആൻഡ്  േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി കാര��മമായി 
േ�പവർ�ികു�ി� .ൈസ� ് ഡയറിയിൽ   ഇവരുെട ഒേ�ാ ,സീേലാ നിലവിൽ  െവ�ി�ി� 
,അതുെകാ�ുതെ� അവരുെട തിെരെ�ടു�ുമായി ബ�െപ�ു�  കാര��െള പ�ി. 

• എ� �ിെമ�ിെല അളവും,�പവർ�ി നട� �ലെ� അളവുകെളപ�ി,കനൽ  േതാട് തുട�ിയ 
�പവർ�ികളുെട ഇേ�ാഴെ� അവ�െയ പ�ി . 
 

• എ� �ിെമ�ുതുകയും ,ചിലവാ�ിയ തുകയും ത�ിലു� വത�ാസ�െള പ�ി  
 

 

                               �ഗമസഭയിെല �പധാന  നിർേ�ശ�ളും തീരുമാന�ളും 

  

• െതാഴിലുറ��മായി ബ�െ�� തീരുമാന�ൾ ,അേപ�ക�  െ�ഫ�് ഓഫീ� വഴി നൽകാൻ  
തീരുമാനി��. 
 

• 14 ദിവസ�ിനു�ിൾ  േവതനം ലഭി�ിെല��ിൾ  െതാഴിലാളിക�  േചർ�് പരാതി 
െകാടു�ുവാൻ  തീരുമാനി��. 
 

• തുടർ�് നട�ാൻ  േപാകു� �ഗാമസഭ േനാ�ീസുക�  എല�ാ ജന�ളിേല�ും എ�ി�ുവാ�  
തീരുമാനി��. 
 

• �ഗമാസഭയിെല�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ  ഉറ��ാെമ�് തീരുമാനം 
എടു�ു. 
 

• വിജിലൻ�  ആൻ�  േമാണി�റിം� ക�ി�ി അംഗ�െള തിരെ�ടു�ുവാ�  തീരുമാനി��. 
 

• വി എം സി  അംഗ�ൾ�ും േമ��മാർ�ും േ�ാ�്  പ�ായ�്  ഓഫീസി�  നി�ും 
പരിശീലനം െകാടു�ുവാൻ  തീരുമാനി��. 
 

• പ�ായ�ിൽ  പരമാവധി വർ�ുക�  എടു�ു�തിനായി േയാഗം കൂ���തിനായി 
തീരുമാനി��. 
 

• െതാഴിൽ  കാർ�  ലഭ�മാല��വർ�് എ�തയും െപെ��്  തെ� ലഭ�മാ�ു�തി� േവ�ി 
തീരുമാന�െളടു�ു. 
 

• �പവർ�ി ഫയലുകളിൽ  േരഖകൾ  കൃത�മായി ഉൾെ�ടു�ുവാൻ   തീരുമാനി��. 
 
  

േസാഷ�ൽ  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  അംഗീകരി��. േശഷം �ഗമസഭക�് അെ�കഡിെ�� എൻജിനീയര്   
�ശീമതി െനഹല ന�ി പറയുകയും 6.5 നു അധ�� ശ�ശീമതി സുജാത �ഗാമസഭ പിരി�ു 
വിടുകയും െച�്തു . 
                                                                      
 
 
 
                                                                   �ശീമതി  സുജാത 
 
                                                                  അധ�� -�ഗാമസഭ 
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                                                                                       രാേകഷ ്  T R   

                                                           േ�ാ� ്  റിേസാർ� േപ��ൺ  മ�ാർ�ാട്  

 

 

 

                                                                                         ഗിരീഷ ്  K 

                                            ജി�ാ റിേസാർ� േപ��ൺ  േസാഷ�ല്  ഓഡി� ് യുണി� ് -പാല�ാട ് 

 

 

 
 
 

 

• വാർഡിെല  14 െതാഴിലാളികൾ� ് കഴി� വർഷം 100 ദിവസം പണി ന��ാൻ  പ�ായ�ിനു 
കഴി�ി�ു�്. 

 
• അ�ു വർഷം 100 പണി തിക� നാല ്േപർ  വാർഡില ് ഉ� ്

 
o 1/9   ത�ം  
o 1/4   രാധിക 
o 1/3   െവ��ി 
o 1/13   അ�ിണി 

 
Ø നാല ്വർഷം 100 പണിതിക�വർ   

 
• 1/25  ത�മണി 
• 1/26 സുജാത 

 

4.sXmgn ep d¸v  ]²Xn DtZym K Øsc ¡pdn¨v 

]©m b ̄ nse sXmgn ep d v̧ ]²Xn DtZym K ØÀ 

1.െനഹല. പിþ    A {I Un äUv F³Pn \o bÀ 

2.മു�തഫ. ഇ.എംþ  Hm hÀko bÀ 

3.വിജയ.യു.െക þ  A¡u âv 

4.െഷമിൻ . അ�ലംþ   A¡u âv  

 

bphm¡fpw, Imcy ti jn bp Å h cp amb Hcp ià amb SoamWv ]©m b ̄ nse sXmgn ep d¸v ]²Xnsb apt¶m«v 
\bn ¡p ¶ Xv. Ignª hÀjw 32648000 രൂപയും  Cu hÀjw 5394000cq]bpw Iqen bn \ ̄ nÂ sXmgn em fn 
IfpsS ssIbn se ̄ n ¡m³ Ign ªXv DtZym K Ø cpsS ipjv¡m´n sImmWv. hy Xy kvX amb {]hr ̄ n IÄ 
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Is ̄ p ¶ XnÂ XmÂ¸ cy apÅ HcpSo amWv Ch cp tSXv. 15 hmÀUp I fn embn 1677 kPoh sXmgn em fn IÄ¡v ]e 
]cn an Xn IÄ¡I ̄ p \n ¶p sImv  ka b _ Ôn X ambn sXmgnÂ \ÂIp I sb¶ {ia I c amb ZuXyamWv Cu Sow 

Gsä Sp ̄ n cn ¡p ¶ Xv.ഒ�ാം വാർഡില ് മാ�തം 2017             -2018  വർഷ�ില ് 14 േപർ� ് 100 പണി വീതം 

ലഭി�ി�ു�.്. 

5.]²XnbnÂ sXm gnÂ e`n bv¡p ¶ Xn \pÅ hyh Ø IÄ 

• Ahn Z Kv² Imbn Im ²zm\w sN¿m³ k¶ ² X bp Å hcpw ]©m b ̄ nÂ 
Ønc      Xm a k ¡m cp am bn cn ¡ Ww.   

• 18 hbÊv ]qÀ¯n bm bn cn ¡ Ww.   

• {Kma ] ©m b ̄ nÂ At] £n v̈ 15 Znh k ̄ n \Iw sXm gnÂImÀUv  e`nbv¡pw  

• Ipd ªXv 14 Znh k t¯bv¡v  sXm gn en\v At] £n ¡ Ww.   

• tPm enbv¡p ap³Iq dmbn At] £n ¡Ww .  

• sXm gnÂ \ÂIn sIm pÅ Adn bn¸v tcJm aqew \ÂI Ww.  

 

 

6.sXmgnemfnIfpsS Npa X e IÄ 

• IrXykab¯v sXmgnÂ  Øe¯v lmPcmbn H v̧ hbv¡pI. 

•  sXmgnepd v̧ {Kmak`bv¡pw  tkmjyÂ HmUnäv  {Kmaസഭ¡pw IrXyambn 
]s¦Sp¡pI. 

•  ]WnØe¯v ¹mÌn¡v hkvXp¡Ä D]tbmKn¡phmt\m I¯nbv¡phmt\m 
]mSpÅXÃ.  

• knänk¬ C³t^mÀtaj³ t_mÀUv Bcw` L«¯nÂ Xs¶ \nÀ_Ôambpw 
shbvt¡XmWv. 

• {]IyXn kwc£W¯n\v Ahiyamb {]hy¯nIÄ GsäSp¯v \S¸nem¡pI.  

• BkvXn krjvSn¡p¶ {]hr¯nIÄ Is¯n taänt\bpw ]©mb¯v 
A[nIrXtcbpw Adnbn¡pI.  

• Ønc Xm a k ¡m c msW¶v sXfn bn ¡m \pÅ tcJ I sfm ¶p an sÃ ¦nepw _Ô s¸« 
]©m b ̄ wKw km£y ]{Xw \ÂIn bmepw CXv tcJ bm¡n sXmgnÂ ImÀUv 
\ÂI Ww.  

7.hnhn[ Xe ̄ n epÅ DtZym K Ø cpsS Npa X e IÄ 

taäv   

• {]hr¯n bpsS taÂt\m«w 

• sXm gnÂ ImÀUnÂ Bh iy apÅ hnh c §Ä tcJ s¸ Sp ̄ p I.  Afhv tcJ s¸ Sp ̄ p hm 
\pÅ sajÀsaâv _p¡v {]hr¯n Øe¯v kq£n ¡p I. 

• Znh khpw sXm gn em fn I fpsS lmPÀ aÌÀtdm fnÂ Dd ̧ p h cp ̄ p I. ]qÀ¯n bmb 
aÌÀtdm fp IÄ tUäm F³{Sn Hm¸ td ä dpsS ]¡Â F¯n bv¡p I.  
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tUäm F³{Sn Hm¸ td äÀþ 

• aÌÀtdmÄ hnX c W ̄ n\v klm bn ¡p I. ]qÀ¯n bmb aÌ Àtdm fp IÄ taänÂ \n¶pw 
kzoI cn v̈ hÀ¡v _nÃp IÄ ]qÀ¯o I cn v̈ thX \ hn X c W ̄ n\v \S ]Sn kzoI cn bv¡p 
I.cPn Ì dp IÄ kq£n ¡p I. sXm gn em fn I fpsS thX\w (Un. _n. än മുേഖന)  F¯n 
sb¶v Dd ̧ m ¡p I.  

HmhÀkn bÀ/F©n \o bÀþ 

• {Kma k`m Xocp am \ {] Imcw {]hr ̄ n IÄ Is ̄ p I, {]mY anI FÌn taäv X¿m dm ¡p 
I.  {]hr ̄ n bpsS kmt¦ Xn I amb Imcy §Ä taän\pw sXm gn em fn IÄ¡pw hni Z am 
¡p I.  {]hr ̄ n bpsS Af hp IÄ tcJ s¸ Sp ̄ pI, sN¡v sajÀ sN¿p I. _nÃp IÄ 
X¿m dm ¡p hm³ Un. C. Hsb klm bn ¡p I.  
 

]©m b¯v sk{I «dn/ Akn Ìâvþ  

• sk{I «dn sXm gn ep d¸v ]² Xn bpsS taÂt\m«w, {]hr ̄ n bpsS _nÃp IÄ bYm k abw 

AwKo I cn bv¡p I, sXm gn em fn I fpsS thX\w bYm k abw Un. _n.än apJm cw sXm gn em 
fn I fpsS A¡u nÂ F¯nsb¶v Dd ̧ m ¡p I.  

t»m¡v t{]m{Kmw Hm^o kÀþ 

• ]©m b ̄ p Isf sXm gn ep d¸v ]² Xn bpsS sjÂ^vv Hm^v t{]m PIvSv X¿m dm ¡p ¶ 
Xnepw hntI {µo Ir Xm kq {X W ̄ n epw klm bn ¡p I.  CþaÌÀtdmÄ hnX cWw sN¿p 
I. ]©m b ̄ p I fpsS sXm gn ep d¸v ]² Xn bpsS \nÀÆ lW taÂt\m«w hln ¡p Ibpw 

\nÀÆ lWw tam Wn ä À െച�ുകയും ആണ് േവ�ത് . 

 

8.sXmgn ep d¸v ]² Xn bnÂ Gsä Sp ¡m hp¶ {]hr ̄ n IÄ  

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ  

IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ  `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v Bhiyamb 

ASnbWIÄ (under ground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ (tÌm¸vUmw), sN¡vUmapIÄ 
XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ. 

i. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb 

tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (terracing), tImqÀ_pIÄ, 
IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ 
]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ  
kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ 
F¶nhbpsS \nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n 
{]hr¯nIfpw ; 

ii. PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â 
DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS  ]p\cp²mcWhpw; 

iii. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw 
tdmUpIfpsS Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw 
^ehr£§Ä AS¡apÅ acw h¨v ]nSn¸n¡epw  h\hXvIcWhpw,  
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ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶ BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â 
{]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v \ÂtIXmWv; 

iv. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw. 

II. hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX 
BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw) 

i) JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v `qanbpsS Dev]mZ\£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä 

(farm ponds), aäv PesImbv¯v \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ 
PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â; 

ii)  ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS 
BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â; 

iii) JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan 

(fallow or waste land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â; 

iv) Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ 
Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam 
GsäSp¡p¶ `h\ \nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;  

v) arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb 
tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS 
\nÀ½mWhpw; 

vi) aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ 
ASnØm\ kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw 

kq£n¡p¶ tI{µ§Ä Fónh \nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw 

DXIp¶ s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal  water bodies on public land) 
aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;  
 

III.   hn`mKw.kn: tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶ 
kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä 

i. ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ 

hnfshSp¸n\v tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest 
facilities), ssPhhfw F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb 
ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn ImÀjntImXv]mZ\£aX 
hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw; 

ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb s]mXphÀ¡v 
sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw. 

 IV.  hn`mKw Un :  {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä   

i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y 
kwkvIcW¯n\pw XpdÊmb aeaq{X hnkÀÖ\w 
CÃmXm¡p¶Xn\pw thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ hIp¸pIfpsS 
CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n v̈ sImtm hyànKX 
I¡qkpIÄ, kvIqÄ tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn, tSmbveäpIÄ 
XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn _Ôs¸« {]hr¯nIÄ. 

ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ 
tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn 
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_Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ 
{KmaoW tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh 
DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw 
hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw; 

iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw; 

iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v 
Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n 

\nÂ¡p¶ Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur 
renovation), Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À 
s{Ubn\pIÄ, F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ 
kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ 
X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw; 

v. {Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS 
s^Utdj\pIÄ, sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä 

(sskt¢m¬ sjðäÀ), A¦WhmSntI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ 
F¶nhbv¡mhiyapÅ sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe 
{Inantämdnb§fpsS \nÀ½mWw. 

vi. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ 
\S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS 
\nÀ½mWw. 

vii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw 
GsäSp¡p¶ \nÀ½mW {]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶  
\nÀ½mW kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw; 

viii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd v̧ \nba{]Imcw 
krjvSn¡s¸« {KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw; 

CXv kw_Ôn v̈ kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n tI{µkÀ¡mÀ  
hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw. 

                                        (Ah km \n¨p) 

 

 

 

                          


