
എല.എഫ്.പി.റി.എ.പി2/236/13    തീയതി: 30.11.13/13.12.13

       പതനംതിട ജിലയിെല പറോകോട് ോബോക് പഞോയതിെന 2010-11, 2011-12 

     സോമതിക വരഷങളിെല വരവ െചലവ് കണകകകളിോനലള ഓഡിറ്  
റിോപോരട് .    (1994-      െല ോകരളോ പഞോയത് രോജ് നിയമം 215(4)  വകപ് 
1994-       െല ോകരളോ ോലോകല ഫണ് ഓഡിറ് നിയമം 13 വകപ് , 1996-  െല ോകരളോ 

      ോലോകല ഫണ് ഓഡിറ് ചടങളിെല ചടം 18   എനിവ പകോരം 
പറെപടവികനത് .)

   ഓഡിറ് നടതനതിന് ചമതലെപട
   ഉോദയോഗസയെട ോപരം ഉോദയോഗോപരം

:  ശീമതി െജ .സതിയമ
  സീനിയര െഡപയടി ഡയറകര

   ഓഡിറിന് വിോധയമോകിയ കണകകള

    പറോകോട് ോബോക് പഞോയതിെന 2010-11, 2011-12   സോമതിക വരഷങളിെല വരവ് 
   െചലവ് കണകകള ഓഡിറിന് വിോധയമോകകയണോയി.    അധികോര വിോകനീകരണതിെന 

   ഭോഗമോയി അനവദിചകിടിയ പദതി വിഹിതം,    ോകനോവിഷത പദതി വിഹിതം,  വിവിധ 
     വകപകളിലെട ലഭയമോയ അംശദോനങള എനിവയം പരിോശോധനയ് വിോധയമോകകയണോയി.

 പഞോയത് 01.04.10   മതല 31.03.12     വെര വിവിധ ഇനങളിലോയി നടതിയ 
 പണം പിരിവ്,   അവയെട ഒടക്,      വിവിധ അകൗണകളില നിനള പണം പിനവലികലകള 

 എനിവയം പരിോശോധിയകയണോയി.  

    ഓഡിറ് സരടിഫികറ് പറെപടവിചതിെന വിവരം

 സോപനതിെന 2010-11, 2011-12     വരഷങളിെല ഓഡിറ് സരടിഫികറകള യഥോകമം 
പി1/878/11,  തീ.  30.10.11,  പി1/105(4)/12,  തീ.  31.10.12,      എനീ നമരകള പകോരം ഈ 

 ഓഫീസിലനിനം പറെപടവിചിടണ്. 
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  ഓഡിറ് നടതിയതിെന വിവരം

ഓഡിറിന്  
വിനിോയോഗിച 
സമയം

 ഓഡിറ് െചയ 
  കണകകളെട വിവരം

(വരവ് /െചലവ് /വോരഷികം)

  ഓഡിറ് നടതിയ ഉോദയോഗസരെട  
 ോപരവിവരം

16.01.13  മതല

31.01.13 വെര

2010-11 & 2011-12

വോരഷികം

 ശീ റി. അനിലകമോര,  ഓഡിറ് ഓഫീസര,

 ശീമതി സിജോറോണി,

 ശീമതി െജ. ജയകമോരിയമ,

ഓഡിറരമോര

നിരവഹണോധികോരികള:

 പസിഡന് 1.  ശീ ആര.  ജയന ( 01.04.10  മതല 30.10.10 വെര)

2.   ശീമതി വിജയമ (01.11.2010  മതല 31.03.2012 വെര

െസകടറി 1.   ശീ തങപന െക.ആര. (01.04.2010  മതല 06.04.2010   വെര

2.  ശീ എം.എ. ബരണബോസ്,  ോജോയിന് ബി.ഡി.  ഒ ( 07.04.10  മതല 10.05.10 വെര)

3.   ശീ തങപന െക.ആര. (10.05.10  മതല 19.02.11 വെര)

4.  ശീ െക. പതോധരന,  ോജോയിന് ബി.ഡി.ഒ. (20.02.11)

5.  ശീ എം.   അരവിനോകന നോയര (21.02.11  മതല 30.05.11 വെര)

6.   ശീ തങപന െക.ആര. (31.05.11  മതല 11.08.11 വെര)

7.  ശീമതി െക.   രശിോമോള (11.08.11  മതല 30.08.11 വെര)

8.  ശീ പി.എം.   ോമോഹനന (31.08.11  മതല 12.09.11 വെര)

9.  ശീ െക.  പതോധരന (13.09.11  മതല 24.10.11 വെര)

10.  ശീ പി.എം.   ോമോഹനന (25.10.11  മതല 07.11.11 വെര)

11.  ശീമതി െക.   രശിോമോള (08.11.11  മതല 31.3.12 വെര)
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 റിോപോരടിെന ഉളടകം  

       ഈ റിോപോരടില നോല ഭോഗങള ഉളെകോളിചിടളളതം ഓോരോ ഭോഗതിലം തോെഴ 
  െകോടതിരികന വിവരങള ോചരതിടളതമോകന.

 ഭോഗം 1  െപോത അവോലോകനം

    ഓഡിറിെന ശദയിലെപട െപോതവോയ വിവരങളെട അവോലോകനവം 
നിരോദശങളം.

 ഭോഗം 2     വരവ് കണകകളിോനലള ഓഡിറ് നിരീകണങള

     പഞോയതിെന വരവ് കണകകളെട ഓഡിറില കെണതിയ കമോകടകള,  മറ് 
 ഓഡിറ് നിരീകണങള

 ഭോഗം 3    െചലവ കണകകളിോനലള ഓഡിറ് നിരീകണങള  

     പഞോയതിെന െചലവ് കണകകളെട ഓഡിറില കെണതിയ കമോകടകള,  മറ് 
 ഓഡിറ് നിരീകണങള

 ഭോഗം 4     ധനസിതി വിവരണവം ഓഡിറ് പതയവോലോകനവം

     പഞോയതിെന വിവിധ ഇനങളില ഉളതം ഓഡിറില പരിോശോധനയ് 
    വിോധയമോകിയതമോയ വോരഷിക കണകകെള സംബനിച വിവരങള, 

 സോമതിക നില,   ഓഡിറ് പതയവോലോകനം എനിവ.

 ഭോഗം  - 1:    െപോത അവോലോകനം   
    പറോകോട് ോബോക് പഞയതിെന 2010-11,  2011-12   വരഷെത ബജറ്,  വോരഷിക 

        ധനകോരയ പതികകള എനിവ പകോരമള വരവ് െചലവ് കണകകളെട വിശദോംശങള ചവെട 
ോചരകന.

വര്ഷം ബജറ്റ ്  പ്രകാരം ബജറ്റ ്  പാസ്സാക്കിയ 
തീയതി

വാര്ഷിക ധനകാരയ പത്രിക പ്രകാരം 

വരവ്  െചലവ് വരവ് െചലവ്

2010-11 488210000 488210000 30.01.10 191794068 127908952

2011-12 609585450 609586139 07.02.12 202869823 201153896

*   പഞോയത് കമിറിയെട 14-      ാോം നമര തീരമോനപകോരം പതകിയ ബജറ് അംഗീകരിച . 
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2010-11, 2011-12      വരഷെത വരവ് െചലവ് കണകകള ഓഡിറിന് വിോധയമോകിയതില 
4368      രപ പഞോയതിെന വരവ് ഇനങളില നഷമണോയതോയം,  154700   രപ ഓഡിറില 

     അംഗീകരികോന സോധികോത വിധതില െചലവ് െചയതോയം കോണന.    കടോെത വിവിധ 
 കോരണങളോല 10996379     രപയെട െചലവ് തടസതില വയന.   ഓഡിറിെന ശദയിലെപട 

     മറ് െപോതവോയ വിവരങള തെഴ െകോടകന.

   പഞോയത് രോജ് നിയമതിെല 4-    ാോം പടികയില പറഞിടളള ോമഖലോ 
    ടിസോനതിലളള ചമതലകള നിരവഹികനതിനോവണിയോകണം ോബോക് പഞോയതകള 

   വോരഷിക പദതിയില ോപോജകകള ആവിഷരിോകണത്.     എനോല ഓഡിറ് കോലയളവില 
(2010-11 & 2011-12)      ോബോക് പഞയതിന് ചമതലയിലോത ോമഖലകളില ഒോടെറോപോജകകള 
ആവിഷരികെപടതോയം,      അവയ് ജിലോ ആസതണസമിതി നിരവഹണോനമതി നലകിയതോയം 

 ഓഡിറിെന ശദയിലെപടിടണ്.      ോബോക് പഞോയതിന് ചമതലയിലോത ോമഖലകളില 
   ോപോജകകള ആവിഷരികന പവണത ഒഴിവോോകണതോണ്.  

 പദതി രപീകരണതിലം,    നിരവഹണതിലം സരകോര മോരഗനിരോദശങള 
 വയോപകമോയി ലംഘികെപടിടണ്.       പദതി നിരവഹണ മോരഗോരഖ പകോരം ോബോക് 
 പഞോയതകള 5       ലകതില കറവ് അടങലള പദതികള നടപിലോകോന പോടില.  എനോല 

         ഓഡിറ് കോലയളവില ോബോക് പഞയത് നടപിലോകിയ ഭരിപകം ോപോജകകളം 5 

   ലകതില തോെഴ മോതം അടങലളവയോയിരന.      മോരഗോരഖ പകോരം കറഞത് 8   മീറര 
വീതിയളളതം,     രണ് ഗോമപഞോയതകെള തമില ബനിപികനോതോ,  പതിയ 

       പോദശങളിോലക് കടകനോതോ ആയ ലിങ് ോറോഡകള മോതോമ ോബോക് പഞോയതകള 
   ഏെറടകോന പോടളള എന് നിഷരഷിചിടണ്.       എനോല ഇതിന് വിരദമോയി ഏെതങിലം ഒര 

         ഗോമ പഞോയത് പോദശത് മോതം ഒതങി നിലകന വിോലജ് ോറോഡകളെട നിരമോണമോണ് 
   ോബോക് പഞോയത് ഏെറടത് നടപോകിയിടളളത്.     പദതി നിരവഹണ മോരഗോരഖയ് 

  വിരദമോയി ോപോജകകള ആവിഷരിചതം,    ആയതിന് ജിലോ ആസതണസമിതി 
   നിരവഹണോനമതി നലകിയതം കമവിരദമോയ നടപടിയോണ്.  

       പദതി നിരവഹണതിന് ലഭയമോയ ഫണ് ഡിവിഷന അടിസോനതില വീതം െവചോണ് 
 ോപോജകകള ആവിഷരിചിടളളത്.      ഓോരോ ോമഖലയിലം തയോറോകന ോപോജകകളം പരിപോടികളം 
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        വെര ഡിവിഷന അടിസോനതില വീതം വയനതിലെട യഥോരത വികസന ലകയങള 
  ൈകവരികോന കഴിയോെത ോപോയി.      ഓോരോ പോദശതിോനയം ആവശയങളം സോദയതകളം 

     വിശദമോയി പഠിചതിനോശഷമോയിരനില അടിസോന വികസന ോമഖലയിെല ോപോജകകള 
ഏെറടതിടളളത്.        ജനങളെട ആവശയങോളോ ആ പോദശതിെന െമോതം വികസനതിന് ആ 

      ോപോജകിനളള പോധോനയോമോ സംബനിചളള വിലയിരതലകള ോവണത നടതിയിരനില.  

      ഓഡിറ് കോലയളവില ോബോക് പഞയതിന് ലഭിച െമയിനനനസ് ഗോനില 
  സിംഹഭോഗവം വകമോറിയോണ് െചലവഴിചിടളളത്.     ോബോക് പഞയതിന് ൈകമോറികിടിയ 

     സോപനങളെട സംരകണതിനോണ് സരകോര െമയിനനനസ് ഗോന് അനവദികനത്. 

     എനോല തോെഴ തടലളള ഗോമപഞോയതകളെട അധീനതയിലളള അംഗനവോടികളെട 
     െമയിനനനസിനോണ് ോബോക് പഞോയതിെന െമയിനനനസ് ഗോന് പധോനമോയം 

വിനിോയോഗിചിടളളത്.       െമയിനനനസ് ഗോനിെന വകമോറി െചലവഴികല ശദയിലെപടതന.  

       പോതയക ഘടകപദതി ഫണ് വിനിോയോഗിച് ോകോളനി സമഗവികസനെമന ോപരില 
     നടപോകിയിടളള പവതികള പദതി നിരവഹണ മോരഗോരഖയ് വിരദമോണ്.   പോതയക 
      ഘടകപദതിയില പശോതല ോമഖലയില െചലവഴികോവന തകയെട പരിധി 20 

ശതമോനമോണ്.        എനോല ോസവന ോമഖലയില ഉളപടതി നടപോകിയ ോകോളനി സമഗവികസന 
  പദതികളെട ഭോഗമോയി 80      ശതമോനം ഫണം പശോതല ോമഖലയിലോണ് െചലവഴിചിടളളത് 

(  ഖണിക 3-8 കോണക).

ബജറ്

    ഭരണപരവം ോസവന സംബനവമോയ ആവശയങള നിറോവറനതിനം,   സോമഹയ നീതിയം 
     സോമതിക വികസനവം ൈകവരികനതിനമോയി വിഭവങള എങെന സമോഹരികോെമനം, 

  എങെന െചലവകള നടതോെമനം,    വിശദമോയി തയോറോകന ോരഖയോണ് ബജറ്.   ഓോരോ വരവ് 
  െചലവ് നിരോദശതിനം അടിസോനമണോയിരികകയം,    വരവ് െചലവകള ഉളെപടതനത് 

    യോഥോരതയ ോബോധോതോെട ആയിരികകയം ോവണം.

  ോബോക് പഞോയതിെന  2010-11,  2011-12    സോമതിക വരഷങളിെല ബജറ് 
  പകോരമളള വരവ് െചലവിോനയം,      വോരഷിക ധനകോരയ പതിക പകോരം യഥോരതതിലള വരവ് 
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   െചലവിോനയം വിശദോംശങള ചവെട ോചരകന.

 വരഷം ബജറ് /  ധനകോരയ പതിക  വരവ് െചലവ്

2010-11

 ബജറ് പകോരം 488210000 488210000

   വോരഷിക ധനകോരയ പതിക പകോരം 191794068 127908952

 കറവ് ശതമോനതില 61% 73%

2011-12

 ബജറ് പകോരം 609585450 609586139

   വോരഷിക ധനകോരയ പതിക പകോരം 202869823 201153896

 കറവ് ശതമോനതില 66% 67%

    ബജറ് നിജസിതിയമോയി െപോരതമിലോതതോയിരനെവന് ോമല സചിപിച 
   കണകകളില നിനം വയകമോണ്.        െപരപിച മതിപ് വരവ് െചലവകള സചിപികനത് 

     സോപനതിെല ഉചിതമോയ രീതിയിലളള ധനകോരയ ആസതണതിെന അഭോവെതയോണ്.

    ോകരള പഞോയത് രോജ് നിയമതിെല 214(2)    വകപ് പകോരം തോദശഭരണ 
 സോപനങള 5%    മിചമള ബജറോണ് തയോറോോകണത്.    എനല 2010-11  സമതിക 

      വരഷതില വരവം െചലവം തലയമോയ ബജറ് തയോറോകിയോപോള 2011-12  സമതിക 
   വരഷതില കമി ബജറോണ് തയോറോകിയത്.      ോകരള പഞോയത് രോജ് നിയമതില 

     നിഷരഷിചിടള നടപടി കമങള പോലിചെകോണള യോഥോരതയോബോധോതോെടയള ബജറ് 
         തയോറോകോതതിനോല സമതിക നിയനണം എന വിശോലമോയ ലകയം ൈകവരികവോന 

സോധിചിടില.

 കോഷ് ബക്

2010-11     സോമതിക വരഷതില കോഷ് ബക് മോസോനയ/   വരഷോനയ ോകോസിംഗ് നടതി 
 െസകടറി സോകയെപടതിയിടില.       കോഷ് ബകിെല മോസോനയ ോകോസിംഗ് ബോലനസ് 
  വിശകലന പകോരം ടഷറി/   ബോങ് എനിവയിലള ബോലനസ്,    പോസ് ബക് പകോരമള 

  ബോലനസമോയി ഒതോനോകി മോസോനയ/    വോരഷോനയ റികണസിലിോയഷന നടതി കോഷ് 
 ബകില ോരഖെപടോതണതോണ്.      ഈ നടപടികമങള ഒനം പോലികോതതിനോല,  കോഷ് 
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       ബകിലം വോരഷിക ധനകോരയ പതികയിലം സചിപിചിടള വിവിധ ബങ് അകൗണകളിെല 
  നീകിയിരിപ് തക വയതയസമോണ്.     വിശദോംശങള ചവെട ോചരകന:

   കോഷ് ബക് പകോരം -- 25934441
   വോരഷിക ധനകോരയ പതിക പകോരം -- 25306470

വയതയോസം –    627971

    കടോെത ോകനോവിഷത പദതികള പകോരമള 17978475    രപ വോരഷിക ധനകോരയ 
       പതികയില ഉളെപടതിയിടെണങിലം ടി വിവരം കോഷ് ബകില ോരഖെപടതിയിടില.

2010-11, 2011-12       സോമതിക വരഷങളില കോഷ് ബക് യഥോവിധി ോകോസിംഗ് നടതി 
  െസകടറി സോകയെപടതിയിടില.       തോദശ സവയംഭരണ സോപനതിെന വരവ് െചലവകളെട 

       വിശദോംശങളെട അടിസോന ോരഖയോയ കോഷ് ബക് യഥോവിധി എഴതി സകികോതിരനത് 
  ഗൗരവം അരഹികന വീഴയോണ്.

  വോരഷിക ധനകോരയ പതിക  

      വോരഷിക ധനകോരയ പതികയെട പരിോശോധനയില ശദയിലെപട അപോകതകള ചവെട 
ോചരകന.

(1) ജി.ഒ.(പി)319/03/ഫിന,  തീയതി 12.06.03    നമര ഉതരവില നിഷരഷിചിടളള നിശിത 
 മോതകയിലല 2010-11      സോമതിക വരഷെത വോരഷിക ധനകോരയ പതിക 

തയോറോകിയിടളളത്.

(2) 2010-11,  2011-12      സോമതിക വരഷങളിെല വോരഷിക ധനകോരയ പതികകളില 
  തനവരഷെത ബജറ് എസിോമറ്,     മനവരഷെത വരവ് െചലവ് വിശദോംശങള എനിവ 

ഉളെപടതിയിടില.

(3)  വിവിധ സംസോന/   ോകനോവിഷത പദതികളെട 2010-11   സോമതിക വരഷെത 
 നീകിയിരിപം 2011-12-    െല മനിരിപം തമില െപോരതെപടനില.  വിശദോംശങള 

 ചവെട ോചരകന.
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  ഫണിെന വിവരം 2010-11-െല 
നീകിയിരിപ്

2011-12-െല 
മനിരിപ്

വയതയോസം

എസ്.ജി.എസ്.ൈവ 2057985 772342 (-) 1285643

സോകരത 20420 31915 (+) 11495

ഐ.എ.  ൈവ (  പഞോയത് വിഹിതം) 20634869 13846381 (-) 6788488

നബോരഡ് 3285391 1000000 (-) 2285391

 ഭോഗം  - 2:      വരവ് കണകകളിോനലള ഓഡിറ് നിരീകണങള  

2-1)      സരകോര ഗോനകള യഥോസമയം െചലവഴികനതില വീഴ  -     ോഷോരട് ഫോളിനതില   
  പഞോയത് ഫണിന്  28.79     ലകം രപ നഷമോയി  

  ഓഡിറ് കോലയളവോയ 2010-11,  2011-12    സോമതിക വരഷങളില വികസനഫണ്, 

     െമയിനനനസ് ഗോന് എനിവ യഥോസമയം െചലവഴികനതില വീഴയണോയിടണ്. 

      ഗോനിനതില ലഭികന തകയെട നിശിത ശതമോനം െചലവഴികോതിരനതിനോല തടരനള 
      വരഷങളിെല വിഹിതതിലനിനം നിശിത ശതമോനം സരകോര കറവ് െചയകയണോയി.

2010-11       വരഷെത വികസന ഫണിെന വിനിോയോഗതിലള കറവ് കോരണം2012-13-െല 
  ബജറ് വിഹിതതിലനിനം 2479000  രപയം,  2011-12-   െല െമയിനനസ് ഗോനിെന 

    വിനിോയോഗതിലള കറവ് കോരണം  2013-14     വരഷെത ബജറ് വിഹിതതില നിനം 400000 

   രപയം സരകോര കറവ് െചയ.     വിശദോംശങള ചവെട ോചരകന.

വര്ഷം വികസന ഫണ്ട് െമെയിന്റനന്സ് ഗ്രാന്റ്  

കയാര ിഓവ
ര് വിഹിതം 
ഉള്പ്പടെട
ആകെക 

ലഭ്യമൊയ 
തുക

ആകെക 
െചെലവ്

െചെലവിെന്റ 
ശതമൊനം 

ോഷാര്ട്ട ്ഫ
ാാള്

കയാര ിഓവ
ര് വിഹിതം 
ഉള്പ്പടെട
ആകെക 

ലഭ്യമൊയ 
തുക

ആകെക 
െചെലവ്

െചെലവിെന്റ 
ശതമൊനം

ോഷാര്ട്ട ്  
ഫാള്

2010-11 44665602 28811763 64.5% 2479000 4119469 3230155 78.41% ഇല

2011-12 45601839 40730216 89% ഇല 3943126 1003188 25% 400000
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2-3)   വരവില നഷം  - 4368   രപ  

   രസീത് ബക് നമര 479-െല   രസീതി നമര 4, 5    എനിവ പകോരം െടണര ോഫോറതിെന 
  വിലയോയി ഈടോകിയ 4368      രപ ോബോക് പഞോയത് ഫണില ഒടകിയിടില.   രസീത് പകോരം 

    പിരിെചടത തകയെട വിവരം ചവെട ോചരകന.

 

 രസീതി നം . തീയതി തക  തക ഒടകിയ 
 ആളിെന ോപര്

4/479 10.08.10 2184  ശീ അജികമോര

5/479 10.08.10 2184  ശീ ബിജ

ആെക 4368

      ഈ ഇനതില ോബോക് പഞോയത് ഫണിനണോയിടളള നഷം ഉതരവോദിയോയ 
 ഉോദയോഗസനിലനിനംഈടോോകണതോണ്.

2-4)        റീഫണ് െചയോത െഡോപോസിറ് തകകള പഞയത് ഫണില മതല കടിയിടില

       ോകരള ഫിനോനഷയല ോകോഡ് പകോരം മന വരഷതിനോമല തിരിച െകടകോന 
      അവോശഷികന െഡോപോസിറ് തകകള പഞോയത് ഫണിോലയ് മതല കോടണതോണ്. 

      നിയമോനസതമോയ കോലോവധി കഴിഞ െഡോപോസിറകളെട വിശദോംശം ചവെട ോചരകന.

കമ 
നം . 

തീയതി  നിോകപകെന

  ോപര് വിവരം

 നിോകപതിെന വിവരം രസീതി 
നം ./എഫ് .ഡി 
നം .

തക

1. 06.08.05  ശീ െക.  വിജയകമരന

നോയര

െചടിോശരിപടി-  ചോവരകണം

  ോറോഡ് (നിരതദവയം)

എഫ്.ഡി.നം. 
21949/30/07/05

3750

2. 10.02.04    ശീ ോജോസ് മോതയ  നിരതദവയം രസീതി

നം.89/10.02.04

2500

3. 30.12.04  ശീ ആര.അജികമോര

അജിഭവനം

 ഏനോദിമംഗലം പി.എച്.സി. 

  െകടിട െമയിനനനസ്

 രസീതി നം. 
12/30.12.04

5000
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(നിരതദവയം)

4. 30.12.04   ശീ അലകോണര

 ോജകബ്

നിരതദവയം  രസീതി നം. 
15/30.12.04

6000

5. 06.08.05   ജയലകി ഏജനസീസ്, 

 ോകോടയം

   തയല െമഷീന വങല

(നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
24/06.08.05)

9000

6. 06.08.05 ശീ.   ോറോയി ോതോമസ് െകോടയോടപടി- കോരോടോകോണില 
  ോറോഡ് (നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
39/06.08.05)

3750

7. 06.08.05 ശീ.   െബനി െജോരജ്   കമയടര വോങല (നിരതദവയം)  രസീതി നം. 
41/06.08.05

3875

8. 06.08.05 ശീ.  ഉണിപിള     മണോതോടില ോകോളനി ോറോഡ്

(നിരതദവയം) 

 രസീതി നം. 
50/19.08.05

7500

9. 06.08.05   ശീമതി അനിത

 ോജോരജ്

   തയല െമഷീന വങല

(നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
44/06.08.05

3000

10. 06.08.05 ശീ.ബിജ

 തോജ് ഭവന

പവട്-   ചകനചിറ ോറോഡ്

(നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
48/06.08.05

3750

11. 02/06 ശീ.  വിജയകമോരന

 നോയര

െചടിോശരി-  ചോവരകണം ോറോഡ് 
(നിരതദവയം)

എഫ്.ഡി.  രസീതി

നം. 7526/07.02.06

 സഹകരണ ബോങ്, 

പറോകോട്

3750

12. 27.02.06 ശീ.  വിജയകമോരന

 നോയര

കിണറവിള-   കടിെവള പദതി

 െമയിനനനസ് (നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
84/27.02.06

1675

13. – ശീ. റി.രോോജനന

 സതി സദനം, ഏഴംകളം

മടതപടി-   കലോശരി ോറോഡ്

 ോകോണകീറിംഗ്(നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
97/16.11.06, 
33/01.12.06

5000

14. – ശീ.  രോധോകഷന

ഉണിതോന, 

െക.എം.ആര.  ബീ

 കീപിംഗ് െസനറര, 

െവടികവല.

  ോതനീച വളരതലിന്

   ആവശയമോയ ഉപകരണങള

(നിരതദവയം)

5000

15. 07.02.07   ശീ ോജോരജ് ോജോണ   മണടി മടിപര ജംഗഷന-

  തോഴതവയല ഏലോോറോഡ്

എഫ്.ഡി.നം. 
9142/07.02.07

തക 
ോരഖെപട
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(നിരതദവയം) തിയിടില

16. 13.02.17 ശീ. റി.രോോജനന   അങോടികല ോകോടപറം

-    ചകിമക് ഫോം ോറോഡ്

(നിരതദവയം)

എഫ്.ഡി.നം. 
637/07.02.05

തക 
ോരഖെപട

തിയിടില

17. 15.02.07 ശീ.  ോമോഹനന നോയര പി.എച്.   സി െകടിടം

   െമയിനനനസ് (നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
66/09.02.07, 
84/15.02.07

തക 
ോരഖെപട

തിയിടില

18. 23.02.07 ശീ. റി.രോോജനന    ോബോക് പഞോയത് െകടിടം

 പനരദോരണം (നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
64/09.02.07, 
86/22.02.07

45220

19. 22.03.07  ഇംപീരിയല സിസംസ്, 

അടര

 െതങമം ഗവ.എച്.എസ്-  ന്
   കംപയടര വോങല (നിരതദവയം)

 രസീതി നം. 
44/20.01.07 & 

എഫ്.ഡി.നം. 
430500/22.03.07

SBT പറോകോട്

തക 
ോരഖെപട

തിയിടില

    െഡോപോസിറ് രജിസറില കതയമോയ ോരഖെപടതലകള വരതനില.   െഡോപോസിറ് 
    റീഫണ് െചയതിെന വിശദോംശങള രജിസറില ോരഖെപടതിയിടില.   നിയമോനസത 

       കോലോവധിക ോശഷവം റീഫണ് െചയോെത അവോശഷികന െഡോപോസിറ് തകകള ോബോക് 
    പഞോയത് ഫണില മതലകടനതിനള നടപടികള സവീകരിോകണതോണ്.

 ഭോഗം  - 3:      െചലവകണകകളിോനലളള ഓഡിറ് നിരീകണങള  

3-1)      ോബോക് പഞോയതിന് ചമതലയിലോത ോമഖലകളില പദതികള ആവിഷരിച്  
1.32      ോകോടി രപ അനധികതമോയി െചലവഴിച  .  

  തിതല പഞോയതകളെട അധികോരങളം,  കരതവയങളം,   ചമതലകളം വയതയസമോണ്. 

      ഇവ പഞോയത് രോജ് നിയമതില കതയമോയി നിരവചിചിടണ് (   നിയമതിന കീഴിലള 3, 4, 5 

 പടികകള കോണക.)      പഞോയത് രോജ് നിയമതിെല 4-   ാോം പടികയില ഇനംതിരിച് 
   പറഞിടള കഷി തടങിയ 14   ോമഖലോടിസോനതിലള ചമതലകള 

    നിരവഹികനതിനോവണിയോകണം ോബോക് പഞോയതകള ോപോജകകള ആവിഷരിോകണത്. 

     ോമഖലോതല ചമതലകളില ഉളെപടിടിലോത വിഷയങളില ോപോജകകള ആവിഷരികനതിന് 
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  നിയമം പഞോയതകെള അധികോരെപടതനില.     എനോല പറോകോട് ോബോക് 
 പഞോയത് 2010-11     സമതിക വരഷം ആവിഷരിച 1.46     ോകോടി രപ അടങലള 32 

പദതികളം,  2011-12    വരഷം ആവിഷരിച 87.16     ലകം രപ അടങലള 22  പദതികളം 
   ോബോക് പഞോയതിെന ോമഖലചമതലയില ഉളെപടനവയോയിരനില.    ഈ ഇനതിലള 1.32 

   ോകോടി രപയെട െചലവ് അനധികതമോണ്.    വിശദോംശങളക് അനബനം (1) കോണക.

      ോബോക് പഞോയതിന് ചമതലയിലോത ോമഖലകളില ോപോജകകള ആവിഷരിചതം, 

     അവയ് ജിലോ ആസതണസമിതി നിരവഹണോനമതി നലകിയതം കമപകോരമല.   അപോകത 
 ഭരണവകപിെന ശദയിലെപടതന.

3-2)       സരകോര നിരോദശതിന് വിരദമോയി കറഞ അടങല തകയള പദതികള  
നടപിലോകി

    പതിെനോനോം പഞവതരപദതി മോരഗോരഖ പകോരം(സ.ഉ.(എം.എസ്.)183/07/തസവഭവ, 

 തീയതി 24.07.07)        ോബോക് പഞോയതകള നടപിലോകന െപോജകകളെട കറഞ അടങല 
 തക 5   ലകം രപയോണ്.     എനോല ോബോക് പഞോയതില2010-11   സോമതിക വരഷതില 

 നടപിലോകിയ 103   ോപോജകകളില 40  ോപോജകകളകം 2011-12-   ല നടപിലോകിയ 99 

 ോപോജകകളില 32        എണതിനം മോതമോണ് അഞ ലകവം അതിന മകളിലം അടങല 
തകയളത്.       രണ വരഷങളിലോയി നടപിലോകിയ ബോകി 130    ോപോജകകളോടയം അടങല 5 

 ലകതിന് തോെഴയോണ്.

     സരകോര മോരഗനിരോദശങളക് വിരദമോയി ോപോജകകള ആവിഷരിച് നടപിലോകിയത് 
 ഭരണവകപിെന ശദയിലെപടതന.

3-3)    ഐകോരത് കടിെവള പദതി  -     പവതി നടതിപില അപോകം  

    പറോകോട് ോബോക് പഞോയതിെന 2008-2009,  2009-10   വരഷങളിെല വോരഷിക 
      പദതികള പകോരം നടപിലോകിയ െകോടമണ ഗോമപഞോയതിെല ഉടയനകോവ് ഐകോരത് 

     കടിെവളപദതിയെട കണവീനരക് യഥോരതതില െചയോത പവതിക് 254649  രപ 
  കമവിരദമോയി പതിഫലം നലകിടണ്.      കടോെത ആവശയമോയ സോോങതിക മോനദണങളം, 

    സരകോര മോരഗനിരോദശങളം പോലികോെതയോണ് പദതി നടപിലോകിയിടളത്.
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  ോബോക് പഞോയതിെന 2008-09     വരഷെത വോരഷിക പദതിയില ഉളെപടതി 
   ോപോജക് നമര 44   പകോരം 4    ലകം രപ എസ്.സി.പി.  ഫണം,  40000   രപ ഗണോഭോക 

        വിഹിതവം വകയിരതി കടിെവള പദതിയെട ആദയ ഘട പണികള നടതനതിന് ോപോജക് 
    തയോറോകി ജിലോ ആസതണസമിതിയെട അംഗീകോരം വോങി.   ശീ െക.സധോകരന,  ഉടയോെന 

കിഴോകതില,   ഇടതിട എനയോള കണവീനറോയം,  ശീമതി സജോത,   ഐകോരത് സജോ ഭവനം 
     എനയോള െചയരമോനം ആയ ഗണോഭോകസമിതിയോണ് പവതി നടതിയത്.  

      പവതിയെട എസിോമറ് പകോരം വോടര ടോങ് സോപികനതിനോയി പോറോഫോം 
പണിയനതിനം,  504      മീറര നീളതില പമിംഗ് ൈലന (PVC  pipe)  സോപികനതിനം, 

  െമോതം 3250      മീറര നീളതില ഡിസിബയഷന ൈലനസോപികനതിനം (Item (6): 32 mm 

–  1300  mtr.,  Item (7):  25  mm –  1950  mtr.),   7.5  HP    സബോമഴിബിള പമം അനബന 
  ഉപകരണങളം സോപികനതിനം 62     െപോത ടോപകള സോപികനതിനമോണ് തക 

വകയിരതിയിരനത്.    കണവീനര 415081    രപയെട പവതി നടതി.   നിയമപരമോയ 
കിഴിവകളം,     ഗണോഭോകവിഹിതവം കറവ് െചയ്  375081    രപ കണവീനരക് പതിഫലം നലകി 
(   ടഷറി ബില നം. 9/10-11, തീ. 26.03.11)

   പദതിയെട രണോംഘട പണികളകോയി 2009-10-    െല വോരഷിക പദതിയില 5  ലകം 
  രപ വികസനഫണം (എസ്.സി.  പി ഫണ്),  50000     രപ ഗണോഭോകവിഹിതവം ഉളപെട 5.5 

       ലകം രപ അടങല വകയിരതി ോപോജക് തയോറോകി അംഗീകോരം വോങി.   പസത ോപോജക് 
 പകോരം 1750      മീറര നീളതില ൈപപ് ൈലന നീടനതിനം,  10   െപോത ടോപകള 

സോപികനതിനം,      അയോയിരം ലിറര സംഭരണോശഷിയള സിനറിക് ടോങ് സോപികനതിനം, 

   നിലവിലള കളതിെന നടവില 30   അടി തോഴയില (9 മീറര) 3.4   ഡയമീറര വിസതിയള കിണര 
നിരമികനതിനം,       കിണറിന ചറം ഫിലറര െബഡ് നിരമികനതിനമോയിരന തക 
വകയിരതിയിരനത്.      പവതിയെട ഭോഗമോയി കണവീനര 506471   രപയെട പണികള 

    നടതകയം ഗണോഭോകവിഹിതം കറവ് െചയ്  456471     രപ പതിഫലം ൈകപറകയം െചയ 
(   ടഷറി ബില നം. 47/10-11, തീ. 14.02.11).       ോമല പറഞ പകോരം നികതികള ഉളപെട ആെക 
917498   രപ പദതിക് െചലവഴിച. 
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       ഇതമോയി ബനെപട ഫയലകള പരിോശോധിചതില ശദയിലെപട അപോകതകള 
 ചവെട ോചരകന.

(1)    ഫിലറര െബഡ് നിരമോണം  - 254649         രപയെട അനോവശയ െചലവ്  

2009-10-  െല 47/10       നമര ോപോജകിെന ഭോഗമോയള എസിോമറിെല ഇനം (12) 

       പകോരം കളതിന നടവില പണിതീരതിടള കിണറിന ചറം ഫിലറര െബഡ് 
 ഇടനതിന് 37.39 m3   ആറമണലം (  ഉോദശയം 10 ോലോഡ്),   ഇനം (13)  പകോരം 204.23  m3 

 െമറലം (50:30:20   അനപോതതില 40  mm,  20  mm,  12  mm   െമറല -   ഉോദശയം 50 

ോലോഡ്)    നിറചിടളതിന് യഥോകമം 45006.71   രപയം (37.39   m3 @  1203.71/m3), 

209642.16  രപയം (203 m3 @ 1032.72/m3)  പതിഫലം നലകിയിടണ്.  

     പദതിയെട ഭോഗമോയി നിരമിച കിണര

എം.           ബക പകോരം ഇടതരം കടിയള പോറ കഴിചോണ് കിണര നിരമിചിടളത്. 

    കടോെത കിണറില ോകോണകീറ് കരബകളം തോഴിയിടണ്.    ഈ സഹചരയതില 
       കിണറിനചറം െവളം ഫിലറര െചയനതിനോയി ോമലപറഞ പകോരം ഫിലറര െബഡ് 
  നിരമിോകണ െയോെതോര ആവശയവമില.   ആയതിനോല എം.  ബകില കോണിചിരികന 

 അളവില (  ഉോദശയം 10  ോലോഡ് മണലം,  50   ോലോഡ് െമറലം)   ഫിലറര െബഡ് 
  നിരമിചിടെണങിലതെന ആയത് അംഗീകരികോനോവില.

കടോെത,   കളതില മണലം,     െമറലം നിറചതിനോശഷം ആയതിെന െമഷരെമനം, 

    െചക്െമഷരെമനം എടകക പോോയോഗികമലോതതിനോല ഇവ കളതില 
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   നിറയനതിനമമോയി കളതിെന പീെമഷരെമന് എടകകയം,  പവരതിക് ഉപോയോഗിച 
204m3       െമറല സോക് െമഷരെമന് എടത് C.T.-     യ് റിോപോരട് െചയ് ഏഴ 

    ദിവസതിനോശഷം മോതം പവതിക് ഉപോയോഗികകയമോയിരന ോവണിയിരനത്. 

      എനോല ഈ വക നടപടി കമങള ഒനംതെന പോലിചിടില.     ഈ ഇനതില 
 െചലവഴിച 254649   രപ ഓഡിറില തടസെപടതന.

2)   സോോങതിക മോനദണങള പോലിചിടില  

     കടിെവള ോപോജകകള നടപിലോകോമോള ോസോതസിെല ജല ലഭയത, 

  ഗണനിലവോരം എനിവ പരിോശോധികണം.   പതിദിനം,   പതിശീരഷം 100   ലിറര എന 
        കണകില ഒര ദിവസം ആെക എത െവളം ോവണെമന കണക് അറിയണം.  സകന 

െഹഡ്,   െഡലിവറി െഹഡ്,      െഡലിവറി ൈപപിെന നീളം എനിവ അറിയണം. 

       അതോപോെലതെന സംഭരണ ടോങിെന ോശഷി ഒര ദിവസം ആെക ആവശയമോയിവരന 
  െവളതിെന പകതി ആയിരികണം.       എനോല ഈ വക മോനദണങള ഒനംതെന 

  പോലികോെതയോണ് പദതി നടപിലോകിയിടളത്.    പദതിയെട ഭോഗമോയി സോപിചിടള 
  ടോങിെന ോശഷി 5000    ലിറര മോതമോണ്.    ഇത് 20   കടംബങളക് ജലവിതരണം 

 നടതനതിനമോതോമ ഉതകകയള.     എനോല ഉോദശയം 5   കിോലോമീറര നീളതില 
   െഡലിവറി ൈപപകള സോപികകയം 71    െപോതടോപകള സോപികകയം െചയിടണ്. 

  അതോപോെലതെന കിണറിെല ജലലഭയതയം,    ഗണനിലവോരവം ഒര ഘടതിലം 
 പരിോശോധിചിടളതോയി കോണനില.      ഓഡിറ് നടതിയ അോനവഷണതില കിണറില 

      ജലലഭയത കറവോയതിനോല എലോ ദിവസവം പമിംഗ് സോദയമോകനിെലന് അറിയോന 
സോധിച.         കിണറിെന പണി പരതിയോകി പമിംഗ് െടസ് നടതിയതിന ോശഷം മോതോമ 

     തടരനള പണികള നടതോന പോടള എന നിബനനപോലികോതിരനതിനോല 
     പദതിക് മടകിയ പണതിന് ആനപോതികമോയ പോോയോജനം ലഭിചിടില.

3)     പദതിയെട സഗമമോയ തടരനടതിപിനോവശയമോയ കമീകരണങള െചയില  

    െപോജകിന് പണം മടകിയെതോഴിചോല പദതിയെട തടരനടതിപം, 

    സംരകണവം ഉറപവരതനതിനോവശയമോയ യോെതോര കമീകരണങളം ോബോക് 
 പഞോയത് നടതിയിടില.      പണി പരതിയോകിയ കടിെവള പദതികള 

   ഗണോഭോകോകളെട സമിതി രപീകരിച് തടരനടതിപം,   സംരകണവം ഏലപിച 
നലോകണതോണ്.       ഇതിനോയി കതയമോയ വയവസകള ഉളെകോളിച് കരോര 
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ചമോയണതണ്.      എനോല ഈ പദതിയെട തടരനടതിപം,  അറകറപണികളം 
  കമപകോരം ഗണോഭോകസമിതിെയ ഏലപിചനലകിയിടില.  

4)    ോമഖലോ ചമതലയില ഉളെപടോത പദതി  

   പഞോയത് രോജ് നിയമതിെല 4-     ാോം പടിക പകോരം കടിെവള വിതരണം 
    ോബോക് പഞോയതിെന ചമതലയിലെപട വിഷയമല.    ചമതലയിലോത ോമഖലയില 
 പദതി ആവിഷരിചതം,      ആയതിന് ജിലോ ആസതണസമിതി നിരവഹണോനമതി 

നലിയതം, കമപകോരമല.  മോതവമല,      പദതി പോദശമോയ ഉടയനകോവ് ജലനിധി പദതി 
      നടപിലോകിയ െകോടമണ ഗോമപഞോയതില ഉളെപടന പോദശമോണ്.   ജലനിധി 
     നടപിലോകിയ പഞോയതകളില തോദശഭരണ സോപനങള ജനകീയോസതണ 

       പദതിയില ഉളെപടതി മറ് കടിെവള പദതികള എെറടകോന പോടിെലന സരകോര 
     നിരോദശം നിലനിലോകയോണ് ഇപകോരെമോര പദതി നടപിലോകിയിടളെതന കോരയവം 

പസോവയമോണ്.

    ോമല വിവരിച അപോകതകളക് വിശദീകരണം ലഭയമോോകണതോണ്.

3-4)      സമരണ ശചിതവ പദതി ഫണിെന ദരവിനിോയോഗം  - 3.53      ലകം രപയെട െചലവ്   
തടസെപടതന

      സമരണ ശചിതവ പദതി ഫണ് വിനിോയോഗിച് കലഞര ഗോമപഞോയതിെല 
കലഞര,        കടല മോരകറകളില രണ് സോനിടറി ോകോംപകകള നിരമികനതിന് ഓഡിറ് 

  കോലയളവില തക െചലവഴിചിടണ്.      പസത മരോമത് പവതികളെട ഫയലകള 
 പരിോശോധിചതില   ജിലോ ശചിതവ മിഷോനയം ,    ോബോക് പഞോയത് കമിറിയോടയം  

     ഭരണോനമതി ോതടോെതയോണ് പവതികളക് എസിോമറ് തയോറോകി സോോങതികോനമതി  
 വോങിയിടളെതന് വയകമോയി .      ഗണോഭോകസമിതി മഖോനിരം പവതി നടതിയതോയോണ് 

      ോരഖെയങിലം ഗണോഭോകസമിതിയെട വരവ് െചലവ് കണകകള ഉളപെട ചടപകോരം 
    സകിോകണ ോരഖകള ഒനം തെന സകിചിടില.     കലഞര മോരകറില നിരമിച സോനിടറി 
 ോകോംപകിന് 168737   രപയം (  െചക് നം.  893930/20.03.12),    കടല മോരകറിോലതിന് 184118 

 രപയം (  െചക് നം. 893919/23.06.2011) െചലവഴിച.

     കടല മോരകറില സോനിടറി ോകോംപക് നിരമികനതിന് രപീകരിച 
   ഗണോഭോകസമിതിയെട കണവീനര ശീ സക, കളനോഴിോകോട്,    പനമട് എന വയകി 20.03.09-ല 
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    ോബോക് പഞോയതമോയി കരോറില ഏരെപടകയം18.06.2011-   ല പണിപരതിയോകി ൈഫനല 
  ബില സമരപികകയം െചയ.   എനോല   പവതിയെട ൈഫനല ബിലം , എം .  ബകം (40/09-10) 

   വയോജമോയി ചമചതോെണന് പരിോശോധനയില ോബോദയമോയി .     കലഞര LSGD  െസകന  
അസി: എഞിനീയറോടയം ,     ോബോക് പഞോയത് അസിസന് എകികയടീവ് എഞിനീയറോടയം  

 വയോജ സീലം ,   ഒപമോണ് എം .ബകിലം ,    ൈഫനല ബിലിലം പതിചിരികനത് .  പവതിയെട 
  അളവകള യഥോസമയം എം .      ബകില ോരഖെപടതി െചക് െമഷരെമന് നടതോെത പവതി  

    പരതിയോകിയോശഷം വയോജോരഖ ചമച് ബില് മോറിയിരികകയോണ് .  പവതിയെട 
അളവകളോടയം,      കണവീനര ൈകപറിയ തകയോടയം കതയത ഇകോരണതോല ോബോദയെപടിടില.

      ോമലപറഞ രണ് സോനിടറി ോകോംപകകളോടയം പണി യഥോവിധി പരതിയോകെതയോണ് 
         ൈഫനല ബില തക മോറി നലകിയിടളെതന് ഓഡിറ് ടീം നടതിയ ഭൗതിക പരിോശോധനയില 

ോബോദയമോയി.         കലഞര മോരകറിെല സോനിടറി ോകോംപകിെന െസപറിക് ടോങിെന പണി 
പരതിയോകിയിടില.    പംമിംഗ് പവതികളം അവോശഷികന.    കടല മോരകറിെല സോനിടറി 

    ോകോംപകിെന പണിയം ഉപോയോഗോയോഗയമോയ രീതിയില പരതിയോകിയിടില.   ഇവ ബനെപട 
  ഗോമപഞോയതിന് ൈകമോറി െകോടകകോയോ,    െപോതജനങളക് ഉപോയോഗതിന് തറന 

   െകോടകനതിനോവശയമോയ നടപടികള സവീകരികകോയോ െചയിടില.     ഇവ രണം ഇോപോള 
 ഉോപകികെപട നിലയിലോണ്.      െപോത ഖജനോവിലനിനം ഇവയോയി മടകിയ 352855  രപയം 

 ഫലതില പോഴോയിരികന.  

 

      ോമല വിവരിച അപോകതകളെട െവളിചതില സോനിടറി ോകോംപകകള നിരമികനതിന് 
 െചലവഴിച 352855     രപ ഓഡിറില തടസതില വയന.     ഈ വിഷയതില ഭരണവകപ് 

      കടല മോരകറിെല ഉപോയോഗ ശനയമോയ ോടോയിലറ് ോകോംപക്           കലഞര മോരകറിെല ോടോയിലറിെന െസപറിക് ടോങ് പണി പരതിയോകോത നിലയില
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      തലതില സമഗമോയ അോനവഷണം നടതി കമോകട് കോടിയവരെകതിെര ഉചിതമോയ 
    നടപടികള സവീകരികനതിന് ഓഡിറ് ശപോരശ െചയന.

3-5)   ഏറത് മഗോശപതിെകടിടം പനരദോരണം  ;      ഗോമപഞോയത് നടതിയ നിരമോണ   
      പവതിക് സമോനരമോയി ോബോക് പഞോയത് പദതി ആവിഷരിച് പവതി  

നടതി 

2009-10       വരഷെത വോരഷിക പദതിയില ഉളെപടതി ജനറല ഉതപോദന ോമഖലയിെല 
      ഫണ് വകയിരതി ഏറത് ഗോമപഞോയതിെല വയലോ മഗോശപതി െകടിടം 

 പനരദരികനതിനോയി 5        ലകം രപ അടങലള ഒര എസിോമറ് തയോറോകി പവതി 
 നടതിയിടണ് (  ോപോജക് നം.1/11).      ബഹവരഷ ോപോജകോയോണ് പദതിക് അംഗീകോരം 

വോങിയിരനത്.   2009-10   വരഷം 364408  രപയം,  2010-11   വരഷം 135592  രപയം 
 െചലവഴികനതിനോയിരന ഉോദശിചിരനത്.     ഗണോഭോകസമിതി മഖോനിരമോണ് പവതി 

 നടതിയിരികനത് (   കണവീനര ശീ ഗീവരഗീസ്).    പവതിയെട ഭോഗമോയി 17.05.10-  ല പോരട് 
  ബില പകോരം 334500രപയം, 28.09.10-     ല ൈഫനല ബില പകോരം 136356  രപയം ഉളപെട 
 ആെക 470856  രപ െചലവഴിച.

2007-08    സമതിക വരഷം ജിലോപഞോയതം,    ഗോമപഞോയതം സംയകമോയി ഫണ് 
      വകയിരതി നിരമോണം പരതിയോകിയ െകടിടതിലോണ് ോബോക് പഞോയത് ഇപകോരം 

   പനരദോരണെമന ോപരില വനതക െചലവഴിചിരികനത്.     പവതിയെട എസിോമറ് പകോരം 
 ഉോദശയം 400 ച:      അടി വിസതിയള ഒര പതിയ െകടിടം നിരമികനതിനം,  തറയില ൈടലസ് 

പതികനതിനം,     റഫിംഗ് നടതനതിനമോണ് തക വകയിരതിരികനത്.   പവതിയെട 
  ഫയലില എസിോമറ് റിോപോരട്,    പോന മതലോയവ ലഭയമോകിയിടില.    ഈ സോഹചരയതില 

       ഓഡിറ് നടതിയ ഭൗതിക പരിോശോധനയില മഗോശപതി െകടിടതിെന ഒര മറിയം, 

െസയരെകയസം,    റഫിംഗ് വരകമോണ് നടതിയിടളെതന് കോണോനകഴിഞ. 

       ഈ പവതികള എലോംതെന ഇോത കോലയളവില ഇോത െകടിടതില ഗോമപഞോയത് 
    നടതിയ നിരമോണപവതികളക് സമോനരമോയോണ് നടതിയിടളെതന് വയകമോയി.   ഒോര 

      െകടിടതില ഒോര സമയം രണ് ഏജനസികള നിരമോണപവതി നടതകയം,  െചയ 
      പവതികളെട അളവകള പോതയകം ോരഖെപടതി ബില മോറി എടതിടളതമോയോണ് 
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 മനസിലോകോന സോധിചത്.       ഭൗതിക പരിോശോധനയില രണ് ഏജനസികളം നടതിയിടള 
    നിരമോണ പവതികള ോവരതിരിചറിയോനതെന പയോസം ോനരിട.    ഈ സോഹചരയതില 

     ോബോക് പഞോയത് െചയ പവതികളെട അളവകള ഗോമപഞോയതം,   തിരിചം അളവ് 
     പസകതില ോരഖെപടതി തക ൈകപറിയിരികോനള സോദയത തളികളയോനോവില.

     മഗോശപതികളെട നടതിപ് ോബോക് പഞോയതിെന ചമതലയിലെപട കോരയമല. 

       ൈകമോറികിടിയ സോപനങളക് െകടിടം നിരമികനതിന മോതോമ പഞോയത് രോജ് നിയമം 
 തിതലപഞോയതകെള അനവദികനള.      ചമതലയിലോത ോമഖലയില കടന് കയറി പദതി 

ആവിഷരിചതം,       ആയതിന് ജിലോ ആസതണസമിതി അനമതി നലകിയതം കമപകോരമല. 

      ോമല വിവരിച അപോകതകളെട െവളിചതില പവതിക് െചലവഴിച 470856   രപ 
തടസെപടതന.     കമോകടിന് വിശദീകരണം ലഭയമോോകണതോണ്.

3-6)        ഒോര ോറോഡ പനരദോരണതിന് ഒോര വോരഷിക പദതിയില രണ് ോപോജക്  
 നടപിലോകിയത് സംബനിച്

•

2010-11        സോമതിക വരഷം സംസോന സരകോര ആവിഷരിച ോറോഡ് പനരദോരണ 
     പദതിയെട ഭോഗമോയി െപോതവിഭോഗം വികസനഫണില ഉളെപടതി69.99   ലകം രപ ോബോക് 

  പഞോയതിന് അധികമോയി ലഭിചിരന.     ോബോക് പഞോയതകള എം.എല.എ. 

ോറോഡകളോടയം,  1995-   ന ോശഷം പദതിവിഹിതം,  ആര.ഐ.ഡി.എഫ്.,  എസ്.ജി.ആര.ൈവ. 

      എനീ ഫണകള വിനിോയോഗിച് ോബോക് പഞോയതകള നിരമിച ോറോഡകളോടയം 
     അറകറപണികള ഏെറടകനതിനോയിരന സരകോര അധിക വിഹിതം അനവദിചത്.   ോറോഡ് 

    പനരദോരണ പദതി ആവിഷരിച് നടപോകനതിന് 15.01.10-  െല സ.ഉ.  (എം.എസ്.)  നമര 
11/2010/       തസവഭവ നമര ഉതരവ് പകോരം സരകോര വിശദമോയ മോരഗനിരദശങള 
പറെപടവിചിടണ്.          ആയത് പകോരം ോറോഡ് പനരദോരണ പദതി പകോരം ഏെറടകന 

   ോറോഡിെന അറകറപണി പരണമോയം നടപോകണം.

      ോറോഡ് പനരദോരണപദതിയെട ഭോഗമോയി ഒര ോറോഡിെന അറകറപണി പരണമോയി 
   ഏെറടകണെമന സരകോര നിരോദശം നിലനിലോക,    ഈ പദതിയിന കീഴില 2010-11 വരഷം 

    ോബോക് പഞോയത് ഏെറടത െതങമം -   മനോറകര ോറോഡ് റീടോറിംഗ്,  െനലിമകള-കലകഴി 
       ോറോഡ് റീടോറിംഗ് എനീ പവതികള പസത ോറോഡകള പരണമോയം അറകറപണി 
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നടതനതിനളവയോയിരനില.   മോതവമല,    ഇോത ോറോഡകളെട പനരദോരണതിനോയി 
    തനവരഷം ോവെറ ോപോജകകള ആവിഷരികകയം െചയ.     പവതി നടതന ഭോഗതിെന 

       െചോയജ് സചിപികോെതയോണ് ഒോര ോറോഡില ഒോര കോലയളവില ഒനിലധികം പവതികള 
നടപിലോകിയിടളത്.  

(1)  െതങമം  -     മനോറകര ോറോഡ് റീടോറിംഗ്  

  പളികല ഗോമപഞോയതിെല 19-     ാോം വോരഡിലള െതങമം മനോറകര ോറോഡ് 
NABARD     സീമില ഉളെപടതി ോബോക് പഞോയത് നിരമിചതോണ്.     ഈ ോറോഡിെന ആെക 

 നീളം 2750  മീററോണ്.     പസത ോറോഡിെന 2327       മീറര നീളം ോപോട് ോഹോള ഫിലിംഗ് നടതി 
  റീടോര െചയനതിന് 2010-11      വരഷം ോറോഡ് പനരദോരണ ഫണിലനിനം 18   ലകം രപ 

     വകയിരതി എസിോമറ് തയോറോകി പവതി നടതി (  െപോജക് നം.109/11)  െടണര 
    കണിചോണ് പവതി നടതിയിടളത് (  കരോറകോരന -  ശീ അജീഷ്).  18.01.11-  ല എഗിെമന് 

  െവച പവതി 29.08.11-      ല പരതിയോകി കരോറകോരന ൈഫനല ബില സമരപിച.  ൈഫനല 
   ബില പകോരം കരോറകോരന 1839.30     മീറര നീളതില റീടോറിംഗ് നടതിയിടണ്.   ആെക 

  പവതി മലയം 1786704  രപയോണ്.     നിയമപകോരമള കിഴിവകള നടതിയതിനോശഷം 
1696833     രപ കരോറകോരന് പതിഫലം നലകി.   പവതിയെട എസിോമറിോലോ,  എം.ബകിോലോ 
(34/10-11)    പവതി നടതിയ െചോയജ് വയകമോകിയിടില.

   ഇോത ോറോഡിലതെന തനവരഷം 3    ലകം രപ (  െമയിനനനസ് ഗോന്)  അടങല 
       വകയിരതി മെറോര ോറോഡ് റീടോറിംഗ്പവതിയം നടതിയിടണ് (  ോപോജക് നം.96/11).  പസത 

   പവതി ഗണോഭോകസമിതി മഖോനിരമോണ് നടതിയിടളത്.   30.08.10-   ല എഗിെമന് െവച 
 പവതി 22.06.11-     ല പരതിയോകി കണവീനര ശീ എസ്.പി.  സോനോഷ് ൈഫനലബില 

സമരപിച.        ൈഫനല ബില പകോരമള ആെക പവതിമലയം 298581  രപയോണ്.   പവതി 
  നടതിയ െചോയജ് എസിോമറിോലോ, എം.  ബകിോലോ വയകമോകിയിടില. 

       ഒോര ോറോഡില ഒോര കോലയളവില നടതിയിടള രണ് പവതികളം തമില 
 തിരിചറിയനതിന് സോദയമല.       ഈ സോഹചരയതില കണവീനര മഖോനിരം നടപിലോകിയ 

  പവതിക് െചലവഴിച 298581   രപ തടസതില വയന.
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(2) െനലിമകള  -    കലകഴി ോറോഡ് റീടോറിംഗ്  

NABARD    സീമില ഉളെപടതി െമറലിംഗം,     ടോറിംഗം നടതിയിടള ഈ ോറോഡിെന 
  ആെക നീളം 2800  മീററോണ്.    ഈ ോറോഡിെന 2520      മീറര നീളം റീടോര െചയനതിന് 2010-11 

 വരഷം 20         ലകം രപ ോറോഡ് പനരദോരണ ഫണ് വകയിരതി എസിോമറ് തയോറോകി പവതി 
 നടതി (  ോപോജക് നം.106/11).    ശീ െക.    സോരനന എന കരോറകോരനോണ് പവതി 

നടതിയിടളത്.  18.01.11-     ല എഗിെമന് െവച പവതി 02.05.11-  ല പരതിയോകി 
  കരോറകോരന ൈഫനലബില സമരപിച.      ൈഫനലബില പകോരം കരോറകോരന 2328.70  മീറര 

   നീളം കഴികളടച് റീടോറിംഗ് നടതിയിടണ്.    പവതിക് ആെക 1998508  രപ െചലവഴിച.

      ഇോത ോറോഡിലതെന തനവരഷം മെറോര പനരദോരണ പവതിയം നടതിയിടണ്. 

 ോപോജക് നം.95/11   പകോരം 219600      രപ െമയിനനനസ് ഗോന് വകയിരതി 230   മീറര നീളം 
  റീടോര െചയനതിനോയിരന പദതി.      ഗണോഭോകസമിതി മഖനിരം നടതിയ ഈ പവതിയെട 

  കണവീനര ശീ എസ്.    ബിന എന വയകിയോയിരന.   30.07.10-    ല കരോര െവച പവതി 
28.06.11-     ല പരതിയോകി കണവീനര ൈഫനലബില സമരപിച.    പദതിയെട ഭോഗമോയി 188 

   മീറര നീളം റീടോറിംഗ് നടതി.       ൈഫനലബില പകോരം നികതികള ഉളെപെട ആെക പവതി 
 മലയം 218991  രപയോണ്.        ഈ പവതിയെട കണവീനരകോവശയമോയ െമറീരിയത് സൈപ 

      െചയിരികനത് ഇോത ോറോഡ് പവതിക് കരോെറടത ശീ െക.സോരനനോണ്.    ഒോര ോറോഡില 
       ഒോര കോലയളവില നടതിയിടള രണ് പവതികളം തമില തിരിചറിയനതിന് സോദയമല. 

       ഈ സോഹചരയതില കണവീനര മഖോനിരം നടപോകിയ പവതിക് െചലവഴിച 218991 രപ 
 തടസതില വയന.  

      ോറോഡ് പനരദോരണ പദതിയെട ഭോഗമോയി ഏെറടകന ോറോഡിെന അറകറപണി 
         പരണമോയം നടതണം എന സരകോര നിരോദശം മറികടന് ഒോര സോമതിക വരഷം ഒോര 

      ോറോഡ് പനരദോരണതിന് രണ് വയതയസ പദതികള ആവിഷരിചത് സദോദയശയപരമല.   ടി 
      പവതികളെട നടതിപ് സംബനിച് വിശദമോയ വകപതല അോനവഷണതിന് ഓഡിറ് 

 ശപോരശ െചയന.

3-7)     സമഗ ോകോളനി വികസന ോപോജകകള  -     സരകോര മോരഗോരഖയ് വിരദം  

  ഓഡിറ് കോലയളവോയ 2010-11,  2011-12      വരഷങളില പോതയക ഘടക പദതി തക 
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      വിനിോയോഗിച് ോകോളനി സമഗവികസനെമന ോപരില ഒോടെറ ോപോജകകള ആവിഷരിച് 
നടപോകിയിടണ്.     ോകോളനി ോറോഡകളെട ോകോണകീറിംഗ്,   നടപോതകളെട പനരദോരണം, 

  ോകോളനിവോസികളെട അതിരതി ോവരതിരികല,    മണ് സംരകണതിെന ഭോഗമയള 
 പോരശവഭിതി നിരമോണം,   വീട് െമയിനനനസ്,  കിണര,    കകസ് എനിവയെട നിരമോണം 

    തടങിയവയോണ് പദതിയെട ഭോഗമോയി ഏെറടതിടളത്.

    സരകോര പറെപടവിചിടളല പദതി നിരവഹണ മോരഗോരഖയം,   സബസിഡി മോരഗോരഖയം 
   വിരദമോയോണ് പസത പദതികള ആവിഷരിചിടളത്.     മോരഗോരഖ പകോരം ോറോഡ് 

ോകോണകീറിംഗ്,       പോരശവഭിതി നിരമോണം മതലോയ പവതികള പശോതല ോമഖലയിെല 
  ഫണ് വകയിരതിയോണ് നടപോോകണത്.      എനോല ോസവന ോമഖലയിെല ഫണ് 

     വകയിരതിയോണ് സമഗ ോകോളനി വികസന ോപോജകകള നടപോകിയിടളത്.   കടോെത, 

      മോരഗോരഖ പകോരം ോബോക പഞോയതകള വയകിഗത ആനകലയങള വിതരണം 
  െചയനതിനള പദതികള ഏെറടകോനപോടില.     എനോല ആയതിന് വിരദമോയോണ് 

   വയകിഗത ആനകലയങള വിതരണം െചയിരികനത്.  മോതവമല,  വയകിഗത ഗണോഭോകോകെള 
  എപകോരം െതരെഞടതെവനതിനം വയകതയില.    ജനകീയോസതണ പദതിയില വയകിഗത 

    ഗണോഭോകോകെള െതരെഞടകനതിനള അധികോരം ഗോമസഭകളില മോതമോണ് 
നികിപമോയിരികനത്.      ഗണോഭോകോകെള െതരെഞടകനതിനള ഏത് നടപടികമവം 

    സതോരയമോയിരികണെമനം വയകിനിഷമോയ െതരെഞടപ് ോകരളപഞോയത് രോജ് 
നിയമതിനം,   ഇനയന ഭരണഘടനയെട 14-   ാോം വകപിനം വിരദമോെണനം, ഗണോഭോകോകെള 

   െതരെഞടകനതിനള മോരഗോരഖയില സരകോര വയകമോകിയിടണ്.   ഗണോഭോകോകെള 
 െതരെഞടതതില സതരയതയിെലനമോതമല,  വീട് െമയിനനനസ്, കിണര,  കകസ് നിരമോണം 

      തടങിയ ഇനങളക് സബസിഡി മോരഗോരഖ പകോരം അനവദനീയമയതിോനകോള അധികരിച് 
  ധനസഹോയം നലകിയിടളതോയം ശദയിലെപടിടണ്.  

     ോമലവിവരിച പകോരം യോെതോര മോനദണവം പോലികോെതയോണ് സമഗ 
    ോകോളനിവികസനെമന ോപരില പദതികള ഏെറടത് നടപോകിയിടളത്.   സരകോര 

     മോരഗോരഖയ് വിരദമോയി ഓഡിറ് കോലയളവില െചലവഴിച 88,38,486  രപ തടസതിലവയന. 

(    തടസെപടതിയ തകകളെട വിശദോംശങളക് അനബനം-2 കോണക.)
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3-8)    പളികല കറിചിമലകളം പനരദോരണം  -     ഉലോദനോമഖലയിെല ഫണ്   
 ദരവിനിോയോഗം െചയ

ോപ്രാജക്ട്  നം . : M002/ 1 1

അടങ്കല് : 500000

കണ്വീനര് : ശ്രീ ആകന്റണി

ൈഫനല്ബില് തുക : 443280

ട്രഷറി ബില് നം . /തീ : 17 / 19 .08 . 10

എം.ബുക്ക് നം . : 5 /AEE/09- 10

2010-11-       െല വോരഷിക പദതിയില ഉലോദന ോമഖലയിെല ഫണ് വകയിരതി 
   നടപോകിയ പവതിയോണ് കറിചിമലകളം പനരദോരണം.    പരമരോഗത ജലോസോതസിെന 

   സംരകണമോയിരന പദതിയെട മഖയ ലകയം.     ജലോസചന സൗകരയം വരദിപികനതിനം, 

    അതവഴി ഉലോദനം വരദിപികനതിനം പദതി ലകയമിടിരന.     കളതിെല െചളി നീകം െചയ് 
 ആഴം വരദിപികനതിനം,    പോരശവഭിതിനിരമികനതിനമോയിരന എസിോമറില തക 

വകയിരതിയിരനത്.        അഞ് ലകം രപ അടങല വകയിരതിയിരന പവതി 
  ഗണോഭോകസമിതി മഖോനിരമോണ് നടപിലോകിയത്.    ോപോജകിെന ഭോഗമോയി കണവീനര 

443280       രപയെട പവതി നടതിെയങിലം ോപോജകില വിഭോവനം െചയിരനപകോരം പവതി 
പരതിയോകിയിടില.      കളതിന് പരശവഭിതി നിരമികകമോതമോണ് െചയിരികനത്. 

     ഇതോകെട കളതിെന സംരകണതിലപരി കളതിെന പരശവഭോഗതകടി കടനോപോകന 
   ോറോഡിെന സംരകണെമന നിലയോണ് നടതിയിടളത്.    പോരശവഭിതി നിരമോണവം 

 അപരണമോയി അവസോനിപിചിരികന.       ഇതമലം ോറോഡിെല ഓടയിലെട വരന മഴെവളവം 
    മണം കളതിോലക് ഒഴകി ഇറങന.     കളതിെന പനരദോരണതിന് മഖയമോയം 

       െചോയണിയിരന െചളിനീകം െചയ് കളം ശദീകരികന പവതി നടതോതിരനത മലവം, 

     പോരശവഭിതി നിരമോണം കളതിെന സംരകണം മനനിരതി നടതോതിരനതമലവം 
   ോപോജകിെന ഉോദശയ ലകങള ോനടോനോയിടില.    െകോടിയ ോവനലിലോപോലം ജലസമദമോയിരന 

      കറിചിമലകളം ഇോപോള െചളിനിറഞ് കോട് മടി നോോശോനഖമോയി കിടകകയോണ്. 

     ഉലോദനോമഖലയില െചലവഴിെകണ പദതി പണം ഫലതില ദരവിനിോയോഗം 
െചയെപടിരികകയോണ്.  
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  കറിചിമലകളം പനരദോരണതിന ോശഷം

     യഥോരതതില ജലവിതരണം ഉോദശിചള ജലോസചന ോപോജകകള മോതോമ 
  ഉലോദനോമഖലയില ഉളെപടതോന പോടളെവനം,     പോരശവ സംരകണ ഭിതി നിരമോണം 

     ഉലോദന ോമഖലയില ഉളെപടതോന പോടിെലനം പദതിമോരഗോരഖയില സരകോര 
നിഷരഷിചിടണ്.  മോതമല, ജലസംരകണം,  കളങളെട നിരമോണം/നവീകരണം/പനരദോരണം 

     എനിവയോയി തിതല പഞോയതകള വികസനഫണ് വിനിോയോഗികോന പോടില.   ഇതരം 
       പവതികള ോദശീയ ഗോമീണ െതോഴിലറപ പദതിയെട ആകന പോനില ഉളെപടതി 

 െചോയണതോണ് (സ.ഉ.  (എം.എസ്.)   നമര 1999/08/തസവഭവ,   തീയതി 11.07.08,  സരകലര 
 നമര 52936/ഡി.എ.1/2008/തസവഭവ,  തീയതി 11.08.08).

       ോമല വിവരിച വസതകളെട െവളിചതില ടി പവതിക് െചലവഴിച 443280  രപ 
തടസതിലവയന.

3-9)      ഗണനിലവോരമിലോത ഫരണിചര വോങി പദതി പണം പോഴോകി

      പഞോയത് രോജ് നിയമപകോരം വിദയോഭയോസ ോമഖലയില ോബോക് പഞോയതിെന 
     ചമതല സരകോര വയവസോയ പരിശീലന സോപനങളെട നടതിപ്'  മോതമോണ്.   പീ ൈപമറി 

     സളകളോടയം ൈപമറി സളകളോടയം നടതിപ് ചമതല ഗോമപഞോയതകളകളതോണ്. 

 എനോല 2010-11-       െല വോരഷിക പദതിയില ഉളെപടതി ോപോജക് നം.19/10-11  പകോരം 
   വികസന ഫണില നിനം 3      ലകം രപ വകയിരതി 'കടല ,  ൈകതപറമ് ,  മണകോല  

    ഡിവിഷനകളിെല സളകളക് നവീന ഉപകരണങള '   എന ോപോജക് നടപിലോകി.  
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   പദതിയെട ഭോഗമോയി കടികളകള ോമശ,  കോസര,   ഓഫീസ് അലമോര,  ടീചരമോരകള 
െചയര,  ോടബിള,   ൈവറ് ോബോരഡ്,  ഡസര,       മോരകര െപന തടങിയ സോധനങളോണ് വോങി 

 വിതരണം നടതിയിടളളത്.        ടി സോധനങള സൈപ െചയ ഇനതില കോലോയില ഫരണിചര, 

   അടര എന സോപനതിന് 3     ലകം രപ നലകി (   ടഷറി ബില നം. 1/10-11,  തീ. 28.07.10). 

 അതിരങല ജി.എല.പി.എസ്,  െനടമണ ജി.എല.പി.എസ്.,  മണപളി ജി.എല.പി.എസ്. എനീ 
 സളകളകോണ്   ോപോജകിെന ആനകലയം ലഭിചത്.    ടി സളകളിെല 119   കടികളകള ോമശയം 

  കോസരയം ഒനിന് 1300       രപ നിരകില സൈപ െചയ ഇനതില 154700  രപയോണ് 
 സോപനതിന് നലകിയിടളളത്.       എനോല സളകളില വിതരണം െചയ ഫരണിചറിെന 

       നിജസിതി സംബനിചള ഭൗതിക പരിോശോധനയില ഇവ വിതരണം നടതി മന 
   മസതിനളിലതെന നശിച ോപോയിടളതോയി ോബോദയെപട.     സോധനങള വിതരണം െചയ 
     സോപനതിലനിനം മദപതതിലളള എഗിെമന് വോങി ഫയലില സകിചിടെണങിലം 
       ഗണനിലവോരമിലോത സോധനങള സൈപ െചയ് െപോത ഖജനോവിന് നഷം വരതിയ 
      സോപനതിെനതിെര യോെതോര നടപടിയം ോബോക് പഞോയത് അധികതര സവീകരിചില. 

        സോപനം ോബോക് പഞോയതില ഒടകിയിരന െസകയരിറി െഡോപോസിറ് തകയം (15000 

രപ) 25.04.11, 10.10.11    എനീ തീയതികളിലോയി തിരിെക നലകി.

       വിതരണം നടതിയ സോധനങളെട ഗണോമന ഉറപ വരതോെത വോങില നടതിയതം, 

      സൈപ െചയ സോധനങളെട നിജസിതി പരിോശോധിച് ോബോദയെപടോെത െസകയരിറി 
    െഡോപോസിറ് തിരിെക നലകിയതം ഗരതരമോയ വീഴയോണ്.    ഫരണിചര വോങോമോള അവ 

ോതക്,  ഈടി,        സംസരിച റബര തടങി ോമലതരം മരങള െകോണളതോെണന് സോപന 
 ോമധോവി ഉറപോകണെമനം,     സരകോരിോനതലോത സോപനതില നിനം 10,000  രപയില 

         കടതലളള മര ഫരണിചര വോങോമോള ോഫോറസ് വകപിെല ോറഞറില കറയോത ഒര 
       െടകികല ഓഫീസര പരിോശോധിച് മരതിെന ഗണോമന ഉറപ വരതണെമനം ോസോര 
  പരോചസ് മോനവലില (ഖ:  58)  നിഷരഷിചിടണ്.      ഈ നിബനന പോലികോെതയോണ് വോങല 

നടതിയിടളളത്.      ഈസോഹചരയതില കടികളകള ോടബിള,   കോസര എനിവ വോങിയതിന് 
 െചലവഴിച 154700    രപ ഓഡിറില നിരോകരികന.    ോബോക് പഞോയതിന് ചമതലയിലോത 
  ോമഖലയില പദതി ആവിഷരികകയം,    ോബോക് പഞോയതിെന തോലരയങള 

സംരകികോെതയം,        ോസോര പരോചസ് ചടങള പോലികോെതയം വോങല നടതകയം െചയ 
    നിരവഹണോധികോരിയിലനിനം ടി തകഈടോോകണതോണ്. 
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3-10)        സബസിഡി മോരഗോരഖയ് വിരദമോയി അധിക നിരകില സബസിഡി നലകി

2010-11      സോമതിക വരഷതില െസകടറി നിരവഹണ ഉോദയോഗസനോയി 
      വികസനഫണില നിനം ഒോര ആവശയതിനോയി രണ് ോപോജകകള നടപിലോകിയിരികന. 

   ോപോജകകളെട വിശദോംശങള ചവെടോചരകന.

ോപ്രാജക്ട്  
നം .

ോപ്രാജക്ടിെന്റ ോപര ് വകയിരുത്തിയ 
തുക

െചെലവായ തുക ബില് നം . /തീയതി

വികസന
ഫണ്ട്

മെറ്റുള്ളവ വികസന 
ഫണ്ട്

മെറ്റുള്ളവ 

5/10-11 മുട്ടോക്കാഴി വളര്ത്തല് 500000 490000 489990 489990 2/10-11/17.08.10  &10/10-
1/20.01.11

7/10-11 എസ്.എച്ച്.ജികള്ക്കും, 
കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള്ക്കും 
മുട്ടോക്കാഴി വളര്ത്തല്

227800 210000 227800* 210000 3/10-11/08.09.10

* പരിശീലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വകയിരുത്തിയിരുന്ന 17800 രൂപ കണ്ോസാളിോഡേറ്റഡേ് ഫണ്ടില് തിരിച്ചടച.

      സീകള അംഗമോയിടള ഗപകളകം സവയം സഹോയ സംഘങളകമോണ് മടോകോഴികെള 
 വിതരണം നടതിയിടളത്.         െടണര കണിചതില ഏറവം കറഞ നിരക് ോകവോട് െചയ 

     നനോോശരിയില എഗര നഴറിയില നിനം 45-60    ദിവസം വെര പോയമള 23333 മടോകോഴികെള 
 വോങി 50%    സബസിഡി നിരകില വിതരണം നടതി.

   സബസിഡി മോരഗോരഖ പകോരം 50%    സബസിഡി അനവദിചിടളത് ബി.പി.ല 
  വിഭോഗതിലെപട ഗണോഭോകോകളക് മോതമോണ്.    എനോല മടോകോഴികെള ൈകപറിയിരികന 
 ഗണോഭോകോകള ബി.പി.    എല വിഭോഗതിലെപടവരോെണന് െതളിയികന ോരഖകളില. 

 ആയതിനോല 331/3%     സബസിഡി മോതമോണ് അനവദനീയം.   20    രപ ഒര ോകോഴിക് 
   സബസിഡി അനവദിോകണതിന പകരം 30   രപയോണ് അനവദിചിടളത്.    ആെക 23333 

 ോകോഴികളക്10        രപ നിരകില അധിക സബസിഡി നലകിയ ഇനതില െചലവഴിച 233330 

  രപ ഓഡിറില തടസെപടതന.  
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3-11)       വികലോംഗരക് ഉപകരണങള വോങി നലകന പദതിയെട നിരവഹണതില വീഴ  
–   29854     രപയെട പോഴ് െചലവ്  

2011-12-      െല വോരഷിക പദതിയില ഉളെപടതി ോപോജക് നമര 
S0071/12      പകോരം പടികജോതികോരോയ വികലോംഗരക് ഉപകരണങള വോങി നലകനതിനോയി 
എസ്.സി.പി.   ഫണിലനിനം 437740      രപ വകയിരതി പദതി ആവിഷരിച് അംഗീകോരം 
വോങി.        ഏനോദിമംഗലം കമയണിറി െഹലത് െസനറിെല െമഡികല ഓഫീസറെട 

      നിരവഹണചമതലയില നടപോകിയ ടി പദതിയെട ഭോഗമോയി െകലോടോണിെന സഹോയോതോെട 
      െമഡികല കയോമ് നടതി അരഹരോയ ഗണോഭോകോകെള െതരെഞടകകയം െചയ. 

    െമഡികല കയോമ് സംഘടിപികനതിെന ഭോഗമോയി 29854   രപ െചലവഴിച (   ടഷറി ബില നം. 

2/11-12).        എനോല നിരവഹണോധികോരിയോയ െമഡികല ഓഫീസര പദതി യഥോവിധി 
   നിരവഹികനതില വീഴ വരതിയതിെന തടരന്,    ോബോക് പഞോയത് കമിറി 

     തീരമോനതിെന അടിസോനതില െമഡികല ഓഫീസെറ നിരവഹണചമതലയില നിനം 
 ഒഴിവോകകയം സി.ഡി.പി.ഒ-    െയ നിരവഹണോധികോരിയോയി നിശയികകയം െചയ.   എനോല 

        ോപോജകില വിഭോവനം െചയിരന പകോരം പദതി നടപോകനതില പതതോയി നിശയിച 
  നിരവഹണോധികോരിയം നടപടി സവീകരിചില.     ഇകോരണതോല കയോമ് നടതനതിന് ോവണി 

 െചലവഴിച 29854  രപ പോെഴലവോയി.

     വയകിഗതോ ആനകലയങള വിതരണം െചയനതിനളള ോപോജകകള ോബോക് 
      പഞോയതകള നടപിലോകോന പോടിെലന് സരകോര മോരഗ നിരോദശം നിലനിലോകയോണ് 

         പറോകോട് ോബോക് പഞോയത് ഇപകോരെമോര പദതി നടപോകിെയന മോതമല, 

    പടികജോതികോരെട ോകമതിനോയി െചലവഴിോകണ പദതി തക 
നിരവഹണോധികോരികളോടയം,      പഞോയത് ഭരണ സമിതിയെടയം െകടകോരയസത മലം 

 പോഴോകകയം െചയ.        ഈ വിഷയതില പഞോയത് ഭരണസമതിയെട ശദ കണികന. 

  അപോകതയ് വിശദീകരണം ലഭയമോോകണതോണ്.

3-12)    വോടകയിനതില സരകോര ഖജനോവിന് നഷം

     അധികോര വിോകനീകരണതിെന ഭോഗമോയി ോബോക് പഞോയതിന് ൈകമോറികിടിയ 
   സോപനങളോയ പടികജോതി വികസന ഓഫീസ്,     കഷി അസിസന് ഡയറകറെട ഓഫീസ്, 
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     കീരവികസന ഓഫീസ് എനിവ വോടക െകടിടതിലോണ് പവരതികനത്.   പടികജോതി 
  വികസന ഓഫീസിന് 3000  രപയം,      കഷി അസിസന് ഡയറകറെട ഓഫീസിന് 1000  രപയം 

  കീരവികസന ഓഫീസിന് 755     രപയം പതിമോസം വോടക നലി വരന.

     ോബോക് പഞോയതിെന അധീനതയില െകടിടങളം അടിസോന സൗകരയങളം 
     ഉണോയിടകടി ഈ സോപനങള വോടകെകടിടതില പവരതികനത് അംഗീകരികോവനതല. 

13.02.2009-        ല കടിയ ോബോക് പഞോയത് കമിറി ഈ സോപനങള പഞോയത് 
  െകടിടതിോലക് മോറനതിന് തീരമോനെമടതിരന.     എനോല തീരമോനം നോളിതവെര 

നടപോകിയിടില.       ഇതമലം പതിവരഷം സരകോര ഖജനോവിന് 57060  രപയെട നഷമണോകന. 

 ഇത് ഒഴിവോകോവനതോണ്.

3-13)    െമോബൈലോസഷന അഡവോനസ് ൈകപറി  -     നോളിതവെര പവതി ആരംഭിചിടില  

2011-12       വോരഷിക പദതിയില ഉളെപടതി ോപോജക് നമര S0087/12പകോരം 
  കലഞര ഗോമപഞോയതിെല 11-     ാോം വോരഡില പനമട് വടതറ 153-   ാോം നമരഅങണവോടി 

  െകടിടം നിരമികനതിന് 5       ലകം രപ വികസനഫണ് വകയിരതി ോപോജക് തയോറോകി 
 അംഗീകോരം വോങി.     പവതിയെട നിരവഹണതിനോയി ഗണോഭോകസമിതി രപീകരികകയം 

      ഗണോഭോകസമിതിയെട കണവീനറോയി ശീമതി ശയോമളോമ എന വയകിെയ െതരെഞടകകയം 
െചയ.      കണവീനര ോബോക് പഞോയതമോയി കരോരവയകയം1    ലകം രപ െമോബൈലോസഷന 

    അഡവോനസ് ഇനതില ൈകപറകയം െചയ (ഡി.ഡി.  നം.  857080,  തീ.  05.03.12).   എനോല 
   കണവീനര നോളിതവെര പവതി ആരംഭിചിടില.     കരോര ലംഘനം നടതിയ 

      കണവീനരെകതിെര ോബോക് പഞോയത് അധികതര യോെതോര നടപടികളംസവീകരിചിടമില. 

       െമോബൈലോസഷന അഡവോനസ് ഇനതില നലകിയ തക പിഴപലിശ സഹിതം തിരിെക 
  ഈടോകനതിന് നടപടി സവീകരിോകണതോണ്.     െചലവ് തടസതില വയന.    മനകര തക 

      തിരിെക ഈടോകി വിവരം അറിയികന മറയ് തടസവോദം ഒഴിവോകനതോണ്.  

3-14)    സമരണ ശചിതവ പദതി  -    പവതി പരതിയോകിയില  

   ോബോക് പഞോയത് വിഹിതമോയി 160000  രപയം,   പളികല ഗോമപഞോയത് 
 വിഹിതമോയി 40000     രപയം ഉളെപടതി ആെക 2     ലകം രപ അടങല വകയിരതി 
      നടപിലോകിയ പദതിയോണ് ോചനംപതര ോകോളനി സോനിടറി ോകോംപക് നിരമോണം.   ടി 
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  പവതിയെട കണവീനര ശീ ആര.  രോജ 03.08.10-   ല ോബോക് പഞോയതമോയി 
 കരോരെവച് 40000      രപ െമോബൈലോസഷന അഡവോനസ് ൈകപറിയിടെണങിലം നോളിതവെര 

 പവതി ആരംഭിചിടില.     പവതി പരതിയോകണെമനോവശയെപടെകോണ് 05.08.11-ല 
       കണവീനരക് ോനോടീസ് നലിയെതോഴിചോല കരോര ലംഘനം നടതിയ കണവീനറിലനിനം 

   മനകര തക തിരിെക ഈടോകനതിോനോ,    പവതി പരതിയോകനതിോനോ ഫലപദമോയ 
     യോെതോര നടപടിയം ോബോക് പഞോയത് അധികതര സവീകരിചിടില.    അഡവോനസ് തക 
      പിഴപലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടോകനതിന് സതവര നടപടി സവീകരിോകണതോണ്.  െചലവ് 
 തടസതില വയന.          മനകര തക തിരിെക ഈടോകി വിവരം അറിയികന മറയ് തടസവോദം 

ഒഴിവോകനതോണ്.  

3-15)   പരതിയോകോത മരോമത് പവതികള

2011-12-       െല വോരഷിക പദതിയെട ഭോഗമോയി ഏെറടത് നടപോകിയിടള തോെഴ 
       പറയന മരോമത് പവതികളെട കണവീനരമോര പോരട് ബില തക ൈകപറിയിടെണങിലം 
   ഓഡിറ് തീയതി വെര (31.01.12)     പവതി പരതിയോകി ൈഫനല ബില സമരപിചിടില.

ബില് 
നമ്പര്, 
തീയതി

പാര്ട്ട ്  
ബില് 
തുക

കണ്വീനറുടെട ോപര ്അടങ്കല്
തുക

ോപ്രാജക്ടിെന്റ ോപര ്ോപ്രാജക്ട്  
നമ്പര്

ക്രമെ 
നം.

48/11-12,
31.03.12

43706ശ്രീ. രാജന് െക.െക., 
അമ്പലത്തില് 
പടിഞ്ഞാറ്റതില്, 
െനടുമെണ്കാവ്

300000ൈകലാസകുന്ന് ോകാളനി 
സമെഗ്ര വികസനം (കലഞ്ഞൂര് 
ഗ്രാ.പ.)

S057/121.

51/11-12,
31.03.12

84374ശ്രീ. അജയകുമൊര്, 
കാര്ത്തിക, മെണ്ണടി

300000നടുവിോലക്കര ോകാളനി 
സമെഗ്രവികസനം (കടമ്പനാട് 
ഗ്രാ.പ.)

S065/122.

49/11-12
31.03.12

55910ശ്രീ. െക. ോസാമെന്, 
ോകാരുവിള ചെരുവില് 
വീട്, കൂടല്

200000െനടുമെണ്കാവ് ോകാളനി 
സമെഗ്രവികസനം (കലഞ്ഞൂര് 
ഗ്രാ.പ.)

S053/123.

54/11-12,
31.03.12

72926ശ്രീ. സുനില്കുമൊര് 
പി.എന്., 
ോതമ്പാവുംമെണ്ണില്, 
കലഞ്ഞൂര്

200000അതിരുങ്കല് മൊര്ക്കറ്റ് 
പുനരുദ്ധാരണം (കലഞ്ഞൂര് 
ഗ്രാ.പ.)

S004/124.

44/11-12,
31.03.12

71272ശ്രീ. ഉത്തമെന്, നിതിന് 
ഭ്വനം, െനടുമെണ്

200000മൊോങ്കാട്ട് മുരുപ്പട് പട്ടികജാതി 
ോകാളനി സമെഗ്രവികസനം 
(ഏഴംകുളം ഗ്രാ.പ.)

S046/125.
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     ടി പവതികള പരതീകരികനതിനള സതവര നടപടി സവീകരിോകണതോണ്.

3-16)    ഹരിയോലി പദതി പരോജയം

              പറോകോട് ോബോക് പഞോയതിെന കീഴിലള െകോടമണ,  ഏഴംകളം,  ഏനോദിമംഗലം 
  ഗോമപഞോയതകളിെല അങോടികല,  ഇടതിട,  െകോടമണ,  കീരകഴി,    ഇളമണര എനീ അഞ് 

     നീരതടങളെട വികസനതിനോയി ോകനോവിഷത പദതിയോയ ഹരിയോലിയില ഉളെപടതി 
125.94       ലകം രപ അടങലളള മോസര പോന തയോറോകിയിടണ്.    ോബോക് പഞോയതിെന 

 ോമലോനോടതില 5     വരഷംെകോണ് പദതി പോവരതികമോകോനോയിരന വിഭോവനം 
െചയിരിനത്.         പദതി നടതിപിനോയി അനവദിചിടള തകയെട വിശദോംശങള ചവെട 
ോചരകന.  

ക്രമെ
നം.

പഞ്ചായത്തിെന്റ ോപര ് ന ീര്ത്തടത്തിെന്റ ോപര ്  നീര്ത്തടത്തില
ള്െപ്പടടുത്തിയ 
പ്രവൃത്തികളുടെട 

എണ്ണം

അടങ്കല് തുക 
(ലക്ഷത്തില്)

1.  െകോടമണ അങോടികല 10 28.36

ഇടതിട 11 12.65

കീരകഴി 9 15.66

െകോടമണ 8 15.31

2. ഏഴംകളം
ഇളമണര 15 35.09

3. ഏനോദിമംഗലം

ആെക 53 107.06

          അഞ് നീരതട പദതികളിലോയി ഉളെപടതിയ 53    പവതികളില എഗിെമന് വച് പണി 
     ഏെറടത പല പദതികളം പോതിവഴിയില ഉോപകികകയോണ് െചയത്.  13  പവതികള 
 മോതമോണ് പരതീകരിചിടളളത്.  

       107.06    ലകം രപ വകയിരതിയതില 45.01     ലകം രപ െചലവഴിചിടണ് (42.04%). 

    നിലവില ഹരിയോലി ഫണിെന അകൗണില (  കോനറ ബോങ്,   അടര -   അകൗണ് നം. 
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2357101009733)  2.35     ലകം രപ നിഷീയമോയി കിടകന.     ഈ തകയെട ഫലപദമോയ 
   വിനിോയോഗം ഉറപവരതനതിന് നടപടി സവീകരിോകണതോണ്.

3-17) ഐ  .  എ  .     ൈവ ഭവന നിരമോണ പദതി  

2010-11,  2011-12    സോമതിക വരഷങളിലോയി ഐ.എ.   ൈവ ഭവന നിരമോണ 
    പദതിയെട ആനകലയം ലഭിച 223      ഗണോഭോകോകള പണിപരതിയോകി അവസോന ഗഡ 

ൈകപറിയിടില.    വിശദോംശങള ചവെട ോചരകന.

ഗ്രാമെപഞ്ചായത്തിെന്റ 
ോപര്

2010- 1 1 201 1 - 12

ഗുണോഭ്ാക്താ
ക്കളൂടെട 
എണ്ണം

ഭ്വനനിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തിയാക്കിയ 
ഗുണോഭ്ാക്താക്ക

ളൂടെട എണ്ണം

പണിപൂര്ത്തി
യാക്കാത്തവ
രുെട എണ്ണം

ഗുണോഭ്ാക്താ
ക്കളൂടെട 
എണ്ണം

ഭ്വനനിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തിയാക്കിയ 
ഗുണോഭ്ാക്താക്ക

ളൂടെട എണ്ണം

പണിപൂര്
ത്തിയാക്കാ
ത്തവരുെട 

എണ്ണം

ഏനോദിമംഗലം 51 45 6 56 31 25

ഏറത് 38 30 8 74 42 32

ഏഴംകളം 38 34 4 86 58 28

കടമനോട് 21 18 3 46 32 14

കലഞര 32 23 9 80 57 23

െകോടമണ 46 37 9 68 51 17

പളളികല 126 109 17 118 90 28

ആെക 352 296 56 528 361 167

     ആദയ ഗഡകള ൈകപറിയതിന ോശഷം ഭവനനിരമോണം പരതിയോകോത 
   ഗണോഭോകോകള പണിപരതിയോകനതിന് നടപടി സവീകരികകോയോ,  അലോതപകം 

      കരോറിെല വയവസകളക് വിോധയമോയി ൈകപറിയ തക തിരിെക ഈടോകകോയോ 
െചോയണതോണ്.
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3-18)      നിരമല ഗോമ പരസോരം അവോരഡ് തക വിനിോയോഗിചിടില

2010-11        സോമതിക വരഷം നിരമല ഗോമ പരസോരം ഇനതില ോബോക് 
  പഞോയതിന് ലഭിച 19    ലകം രപ വിനിോയോഗികോെത അവോശഷികന.  20.05.10-  ല ലഭിച 

 തക S.B.T-    യെട പറോകോട് ശോഖയില നിോകപിചിരികകയോണ്.   2011-12-  െല വോരഷിക 
   പദതിയില ോപോജക് നമര S0022/12     പകോരം പരസോരതകയില നിനം 13.65   ലകം രപ 
       വകയിരതി പോസിക് റീൈസകിംഗ് യണിറ് ആരംഭികനതിന് പദതി തയോറോകി അംഗീകോരം 

  വോങിെയങിലം പദതി നടപോകിയില.     പരസോര തകയെട ഫലപദമോയ വിനിോയോഗം 
ഉറപവരോതണതോണ്.

3-19)  ഏനോദിമംഗലം സി  .  എച്  .   സി  -    പവരതന അവോലോകനം  

      അധികോര വിോകനീകരണതിെന ഭോഗമോയി പറോകോട് ോബോക് പഞോയതിന് 
     ൈകമോറികിടിയ സോപനമോണ് ഏനോദിമംഗലം കമയണിറി െഹലത് െസനര.  ഏനോദിമംഗലം, 

     ഏഴംകളം ഗോമപഞോയത് പോദശതള വലിെയോര വിഭോഗം സോധോരണകോരം, നിരദനരമോയ 
   ജനങള ചികിതയ് ആശയികന സോപനമോണിത്.    ദിനംപതി 250-  ലപരം ോരോഗികള 

ഓ.പി-   യില ചികിതയ് എതനണ്.    ഒര സിവിള സരജനം,  3   അസിസന് സരജനമോരം 
 ഉളെപെട 43   ജീവനകോരോണ് ഇവിെടയളത്.   ജീവനകോരെടയം,   െകടിട സൗകരയങളെടയം 

  വിവരം ചവെട ോചരകന:

തസ്തികയുടെട ോപര ് തസ്തികകളുടെട 
എണ്ണം

സിവിള് സര്ജന് 1

അസിസ്റ്റന്റ് സര്ജന് 3

സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് 5

നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് 2

ഓപ്റ്റോറ്റാെമെട്രിസ്്റ്റ 1

ഫാര്മെസിസ്റ്റ് 1

ലാബ് െടക്നീഷയന് 1

എച്്ച.എ. ോഗ്ര: II 2

െഹല്ത്ത് സൂപ്പടര്ൈവസര് 1
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പബ്ലിക് െഹല്ത്ത് സൂപ്പടര്ൈവസര് 1

സീനിയര് പബ്ലിക് െഹല്ത്ത് നഴ്സ് 1

െഹല്ത്ത് ഇന്െസ്പെക്ടര് 1

ജൂനിയര് െഹല്ത്ത് ഇന്െസ്പെക്ടര് ോഗ്ര: I 3

ജൂനിയര് െഹല്ത്ത് ഇന്െസ്പെക്ടര് ോഗ്ര:II 3

ജൂനിയര് പബ്ലിക് െഹല്ത്ത് നഴ്സ്  ോഗ്ര:I 5

ജൂനിയര് പബ്ലിക് െഹല്ത്ത് നഴ്സ്  ോഗ്ര:II 5

െഹഡേ് ക്ലാര്ക്ക് 1

യുട.ഡേി. ക്ലാര്ക്്ക 2

എല്.ഡേി.ക്ലാര്ക്്ക 1

പയൂണ് 1

ൈഡ്രൈവര് 1

പാര്ട്ട് ൈടം സവീപ്പടര് 1

 െകടിട സൗകരയങള

ഓഫീസ് െകട്ടിടം - 1
ഐ.പി. െകട്ടിടം - 2
പി.പി. യൂണിറ്റ് - 1
ഓപ്പടോറഷന് തീയറ്റര് - 1
കവാര്ോട്ടഴ്സ്      - 6

 

      ഒര കമയണിറി െഹലത് െസനര എന നിലയില '24x7'  നിലവോരതില 
        പവരതിോകണ ഈ സോപനം ഇോപോള ഒര സോധോരണ പി.എച്.സി-യെട 

 നിലവോരതിലോണ് പവരതിചവരനത്.   24    മണികര കോഷയോലിറി സൗകരയവം,  കിടതി 
     ചികിതയം ലഭയമോകനതിനോവശയമോയ ജീവനകോെരയോണ് സരകോര ആശപതിയ് ോവണി 

അനവദിചിടിളത്.       ഇതിനോവശയമോയ മറ് അടിസോന സൗകരയങളം നിലവിലണ്.   1991-ല 
ഐ.പി.   െകടിടം നിരമികകയം, 24    കിടകകള അനവദികകയം െചയിരന.   ഇതിന് പറോമ 
2004-05        വരഷം ോബോക് പഞോയത് ഫണ് െചലവഴിച് പതിയ ഒര 
ഐ.പി.    ോബോക് കടി നിരമികകയണോയി.     എനോല കിടതി ചികിതയിലോതതിനോല 

   ഇവെയലോം പോയോജന രഹിതമോയി കിടകകയോണ്.      ചികിതോ സൗകരയങള വിരളമോയ 
      മലോയോര പോദശത് സിതിെചയന ഈ ആശപതിയില കിടതി ചികിത 
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     അനവദികോതതിനോല കിടതി ചികിത ആവശയമള ോരോഗികളക് 16  കിോലോമീറര 
     അകെലയള അടര തോലക് ആശപതിെയ ആശയിോകണസിതിയോണളളത്.  

     ആശപതിയെട നിയനണം കയോളന ോബോക് പഞോയത് ആശപതിയെട 
      കോരയകമമോയ നടതിപില ോവണത ശദ െചലതനിെലന് ോഹോസിറല മോോനജിംഗ് 

   കമിറിയെട പവരതനം പരിോശോധിചോല മനസിലോകനതോണ്.    കതയമോയ ഇടോവളകളില 
   മോോനജിംഗ് കമിറി വിളിച ോചരകനില.     കമിറി ോയോഗങളില ജനപതിനിധികളെടയം, 

   ഉോദയോഗസരെടയം മതിയോയ പങോളിതവം ഇല.     ആശപതി ോനരിടന പശങള 
     പരിഹരികനതിന് മോോനജിംഗ് കമിറി കോരയമോയ ഇടെപടല നടതനിെലനോണ് 

മനസിലോകനത്.  

    ആശപതിയെട അടിസോന സൗകരയങളെട കോരയതില അടിയനിരമോയി 
   പരിഹിരിോകണ ഒോടെറ പശങള നിലനിലകന.    പഴയ ഐ.പി.  െകടിടം അറകറപണികളെട 

 അഭോവതില ോചോരെനോലികന.  ജി.ഐ.     ൈപപ് ഉപോയോഗിചള പമിംഗ് കോലപഴകതോല 
     തരെമടത് ടോപകളിലെട തരമ് കലരന ജലമോണ് ലഭികനത്.    വോടര ടോങം 

  കോലപഴകതോല െപോടിെയോലികന സിതിയിലോണ്.   കടോെത,    നിലവിലള പമ് െസറം 
 കോരയകമമോയി പവരതികനില.      പഴകം െചന പമ് െസറം,   വയറിംഗം ൈവദയതി ഉപോഭോഗം 

വരദികനതിനിടയോകന.    ഓഫീസ് െകടിടതിോനയം,   കവോരോടഴകളെടയം വയറിംഗം, 

    പംമിംഗം അടിയനിര അറകറപണി ആവശയമോയ നിലയിലോണ്.  

ഓ.പി-      യില ോരോഗികളക് മതിയോയ ഇരിപിട സൗകരയം ഒരകിയിടില.    ോടോയിലറ് 
 സൗകരയവം പരയോപമല.        നോല് ോടോയിലറകള ഉളളതില രണ് എണവം ഉപോയോഗോയോഗയമല. 

ഒ.പി.  കൗണര,  ഫോരമസി,   കണസളോടഷന റം,     ലോബ് എനിവിടങളില ആവശയതിന് സല 
സൗകരയമില.       സലപരിമിതി മലം ലോബ് രണ് ഇടങളിലോയോണ് പവരതികനത്.

     ആശപതിയെട ൈദനംദിന പവരതനങളകളള ഫണ് അനവദികന കോരയതിലം 
     തികഞ അലംഭോവമോണ് ോബോക് പഞോയതിെന ഭോഗതനിനം ഉണോയിടളത്.   2011-12 

     കോലയളവില വിവിധ കണിജന് െചലവകളകോയി ആശപതി വികസനസമിതിയെട 
    ഫണിലനിനം തിരിചടയണെമന വയവസയില എടതിടളള 79793   രപ ഓഡിറ് തീയതിവെര 

    ോബോക് പഞോയത് ഫണിലനിനം തിരിെക നലകിയിടില.  
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     കോരയങള ഇപകോരമോെണങിലം ആശപതി ോനരിടന പശങള പരിഹരികനതിന് 
    ോബോക് പഞോയത് കോരയമോയി ഒനം െചയനില.     പറോകോട് ോബോക് പഞോയതിെന 

      സംബനിചിടോതോളം ോറോഡിതര െമയിനനനസ് ഗോന് വിനിോയോഗിച് സംരകണ 
     പവരതികള നടതോവന ഏക സോപനം ഏനോദിമംഗലം സി.എച്.സി-യോണ്.   എനോല 

     തങളക് ൈകമോറികിടിയ ഈ ആോരോഗയ സോപനതിെന സംരകണതിന് 
    വിനിോയോഗിോകണ െമയിനനനസ് ഗോന് ഗോമപഞോയതകളെട അധികോരപരിധിയിലള 
     അംഗനവോടികളെട അറകറപണികളക് ോവണി വകമോറി െചലവഴികകയോണ് ോബോക് 

 പഞോയത് െചയവരനത്.  2010-11-      ല െമയിനനനസ് ഗോന് ഇനതില ലഭയമോയിരന 41.19 

  ലകം രപയില 25.91     ലകം രപയം അംഗനവോടികളെട െമയിനനനസിനോണ് 
വിനിോയോഗിചത്.       ആശപതിയെട സംരകണതിനോയി െചലവഴിചതോകെട 6.39  ലകം 
രപയം.     അതോപോെലതെന 2011-12-   ല ലഭയമോയിരന 19.96    ലകം രപയില ഒര 

  ൈപസോപോലം ആശപതിയോവണി മടകിയിടില.

        ഒര കമയണിറി െഹലത് െസനര എന നിലയില ഈ ആശപതി നിലനിരതനതിന് 
      സരകോര ഖജനോവിലനിനം മടകന പണതിന് ആനപോതികമോയ പോയോജനം െപോത 

 സമഹതിന് ലഭികനില.     ആശപതിയെട പവരതനം കോരയകമമോകനതിനം കിടതി 
       ചികിത ആരംഭികനതിനം പഞോയത് ഭരണ സമിതി അലംഭോവം െവടിഞ് ഉണരന് 

പവരതിോകണിയിരികന.

3-20)      സംയക ോപോജകകളക് വകയിരതി നലിയ തകകള വിനിോയോഗിചിടില  

2011-12      സോമതിക വരഷതില വികസനഫണില നിനം വിവിധ 
      ഗോമപഞോയതകളില സംയക പദതികള നടപിലോകോനോയി ോബോക് പഞോയത് വിഹിതം 

നലകിയിടണ്.       എനോല പസത തകകളെട വിനിോയോഗസോകയപതം ബനെപട 
 ഗോമപഞോയതകള ലഭയമോകിയിടില.    വിശദോംശങള ചവെട ോചരകന.

ക്രമെ 
നം.

ോപ്രാജക്ട ്  
നം .

ോപ്രാജക്ടിെന്റ ോപര ് തുക ട്രഷറി ബില് 
നം . /തീയതി

തുക 
ൈകപ്പടറ്റിയ 
സ്ഥാപനം

1. S0007/11-12 പളളിക്കല് ഗ്രാമെപഞ്ചായത്തിെല 
മൃഗാശുപത്രി െകട്ടിടം പുനരുദ്ധാരണം

900000 11/11-12
31.01.12

പള്ളിക്കല് 
ഗ്രാമെപഞ്ചായത്ത്
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2. S0099/11-12 ഏഴംകുളം ഗ്രാമെപഞ്ചായത്തിെല 
കൂടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കു് ആകട് വിതരണം

200000 20/11-12
16.03.12

ഏഴംകുളം 
ഗ്രാമെപഞ്ചായത്ത് 

3. S0009/11-12 ഏഴംകുളം ഗ്രാമെപഞ്ചായത്തിെല 
മൃഗാശുപത്രി െകട്ടിടം നിര്മ്മാണം

606947 12/11-12
31.01.12

ഏഴംകുളം 
ഗ്രാമെപഞ്ചായത്ത് 

4. S0020/11-12 കടമ്പനാട് ഗ്രാമെപഞ്ചായത്തിെല മെണ്ണടി 
ോഹാമെിോയാ ആകശൂപത്രി െകട്ടിടം

700000 10/11-12
31.01.12

കടമ്പനാട് 
ഗ്രാമെപഞ്ചായത്ത്

5. S0019/11-12 ഏനാദിമെംഗലം ഗ്രാമെപഞ്ചായത്തിെല 
ോഹാമെിോയാ ആകശുപത്രി െകട്ടിടം

500000 19/11-12
16.03.12

ഏനാദിമെംഗലം 
ഗ്രാമെപഞ്ചായത്ത്

      ടി തകകളെട വിനിോയോഗസോകയപതം ബനെപട ഗോമപഞോയതകളില നിനം വോങി 
  പരിോശോധനയ് ലഭയമോോകണതോണ്.

 ഭോഗം  - 4 :       ധനസിതി വിവരണവം ഓഡിറ് പതയവോലോകനവം  

4-1) വോയ  /   വോയ തിരിചടവ്  :  ഇല

4-2)   സിര നികപങള  (  ഇനെവസെമനകള  ): ഇല

4-3)     സരകോരിോലകം മറ് സോപനങളിോലയം ഒടകവോനളള തകകള

2010-11     സോമതിക വരഷതിെല വിവരങള ഓഡിറിന് ലഭയമോകിയിടില.  2011-12 

   വരഷെത വിവരങള ചവെട ോചരകന.

ഇനം വരവ് െചെലവ്

ആകദായനികുതി 215683 215683

വില്പ്പടന നികുതി 777544 777544

നിര്മ്മാണ െതാഴിലാളി ോക്ഷമെനിധി 212034 212034

4-4)  ഓഡിറ് റികവറി :     ഓഡിറ് റികവറി ഇനതില തനവരഷം വരവില.
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4-5)  ഓഡിറ് പതയവോലോകനം

(എ)

 ആെക വരവ് 2010-11 191794068

2011-12 202869823

 ആെക െചലവ് 2010-11 127908952

2011-12 201153896

 വരവിനങളിലള നഷം 4368

 െചലവിനങളിലളള നഷം/   ഓഡിറില അംഗീകരികോത തക 154700

  ഓഡിറില തടസെപടതിയ തക 10996379

(ബി)     പഞോയത് ഫണിനണോയ വയകമോയ നഷതിെന വിവരം

ഖണ്ഡിക 
നം.

നഷ്ടമൊയ തുക
ഉത്തരവാദിയായ ഉോദയാസ്ഥെന്റ ോപരും 
ഉോദയാഗോപ്പടരും

ചൊര്ജ്ജ് 
െചെയ്യാവുന്നവ

സര്ചൊര്ജ്ജ് 
െചെയ്യാവുന്നവ

2-2 4368 -- ശീ.  തങപന െക.ആര, െസകടറി

3-9 – 154700 ശീ.  തങപന െക.ആര, െസകടറി

ആെക 4368 154700

(സി)   ഓഡിറില തടസെപടതിയ തക

 ഖണിക നം . തക

3-4 352855

3-5 470856

3-6 517572

3-7 8838486

3-8 443280

3-10 233330

3-13 100000
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3-14 40000

ആെക 10996379

( ഡി) ോകന  -   സംസോന സരകോരകള  ,      മറ് സോപനങള എനിവയണോയ   
 നഷടതിെന വിവരം

ഇല

(ഇ)     നഷം നിജെപടതോന കടതല അോനവഷണം ആവശയമോയവ

ഖണിക:  3-4, 3-5

(എഫ്)    റിോപോരടില പതിപോദിചിരികന നഷതിന് ഉതരവോദികളോയവരെട  
ോമലവിലോസങള

ക്രമെ 
നം.

ോപരും , ഉോദയാഗോപ്പടരും ഇോപ്പടാഴെത്ത (ഓഡേിറ്റ ്  
നടന്ന സമെയെത്ത) 
ഔദ്യോദയാഗിക ോമെല്വിലാസം

സ്ഥിരം ോമെല്വിലാസം

1. ശീ.  തങപന െക.ആര,
െസകടറി

വിരമിച ോരോഹിണി,  അടര പി.ഒ., 
 പതനംതിട ജില

4-6    തീരപോകോന അവോശഷികന ഓഡിറ് റിോപോരടകള

ഓഡേിറ്റ ്  വര്ഷം ഈ വകുപ്പടില് നിന്നും പുറെപ്പടടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്ത 
കത്തിടപാട ിെന്റ വിവരം

1995-96 മതല

1997-98 വെര
എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി5/152/99,  തീയതി 06.08.99

1998-99 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി5/207/2000,  തീയതി 07.08.00

1999-00 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി5/580/2000,  തീയതി 07.02.01

2000-01 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി5/624/02,  തീയതി 04.09.03

2001-02 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി5/301/04,  തീയതി 09.08.04

2002-03 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി6/70/06,  തീയതി 15.09.06
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2003-04 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി6/940/06,  തീയതി 09.07.07

2004-05 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി6/877/07,  തീയതി 06.12.07

2005-06 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി6/878/07,  തീയതി 11.12.07

2006-07 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി6/561/08,  തീയതി 13.03.09

2007-08 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി3/891/09,  തീയതി 25.03.10

2008-09 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി2/29/11,  തീയതി 11.05.11

2009-10 എല.എഫ്.പി.റി.എ/പി2/30/11,  തീയതി 10.10.11

     അവോശഷികന റിോപോരടകളിെല തടസങള തീരപോകോന അടിയനിര നടപടികള 
സവീകരിോകണതോണ്.

സീനിയര് െഡേപയൂട്ട ി  ഡേയറക്ടര്
ോലാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡേിറ്റ ്  വകുപ്പട്

പത്തനംതിട്ട
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അ   നബനം  - 1  

    ോബോക് പഞോയതിന് ചമതലയിലോത ോമഖലകളില2010-11,    2011-12 
    വരഷങളില ആവിഷരിച ോപോജകകളെട പടിക

കമ  
നം .

ോപോജക്  
നം .

 ോപോജകിെന ോപര് അടങല െചലവഴി
 ച തക

1 1/11      ഏറത് ഗോമ പഞോയതിെല മഗോശപതി െകടിടം
പനരദോരണം

500000 470856

2 2/11    പളളികലഗോമപഞോയതിെല കറിചിമലകളം
പനരദോരണം

443280 443280

3 5/11  മടോകോഴി വളരതല 500000 489990

4 6/11   ഒറോതക് മോരകറ് പനരദോരണം 117593 117593

5 7/11 എസ്.എച്.    ജികളകം കടംബശീ യണിറകളകം
  മടോകോഴി വളരതല

437800 227800

6 8/11     കടമനോട് ോകോളരകഴി ഏലോ തലകളം നിരമോണം 200000 147871

7 10/11     കലഞര മോങഴി ഏലോ തലകളം പനരദോരണം 200000 --

8 11/11     ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതിെല ഇടതറഏലോ തലകളം 
പനരദോരണം

500000 --

9 14/11   വനിതോ സവയം സഹോയസംഘങളകം.  കടംബശീ
    യണിറകളകം പശകെളയം കിടോങെളയം വോങി

നലകല

1350000 618000

10 99/11    മണടി തോഴത് മോരകറ് നവീകരണം 500000 454993

11 103/11    പളികല ഗോമപഞോയതിെല കറിചിമലകളം
പനരദോരണം

216113 --

12 17/11 കളതമണ,  അതിരങലഎല.പി.  എസകളെട
െമയിനനനസ്

200000 195615

13 18/11 െനടമണ,  ഏഴംകളം എല.പി.  എസകളെട െമയിനനനസ് 200000 146362

14 19/11 കടല, ൈകതപറമ്,   മണകോലഡിവിഷനകളിെല
 സളകളെട നവീകരണം

300000 300000

15 28/11  –   കോഴ സമഗവോയോജന പരിപോലന കയോമയിന 834320 --

16 88/11    പളികലഗോമപഞോയതിെലഅങണവോടികളെട
െമയിനനനസ്

500000 463953

17 89/11    ഏറത് ഗോമപഞോയതിെലഅങണവോടികളെട
െമയിനനനസ്

500000 499905

18 90/11    െകോടമണഗോമപഞോയതിെലഅങണവോടികളെട
െമയിനനനസ്

373088 371853

19 91/11    ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതിെലഅങണവോടികളെട 500000 461597
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െമയിനനനസ്

20 92/11    കടമനോട് ഗോമപഞോയതെലഅങണവോടികളെട
െമയിനനനസ്

500000 325416

21 93/11    കലഞര ഗോമപഞോയതിെലഅങണവോടികളെട
െമയിനനനസ്

500000 468427

22 102/11   മോോങോടമരപ് 8-   ാോം നമരഅങണവോടി,  വയലോ
164-      ാോം നമരഅങണവോടി എനിവയെട െടണര
എകസ്

200000 169945

23 104/11 ഏനോദിമംഗലം,   ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതകളില
 അങണവോടികളെട പനരദോരണം

400000 383011

24 45/11     െകോടമണ ഉടയനകോവ്ഐകോരത് മീനോതതപടി
 കടിെവളള പദതി

440000 396001

25 46/11    ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതിെല മോോങോടമരപ്8-  ാോം
   നമരഅങണവോടി െകടിടം നിരമോണം

422917 299646

26 47/11     െകോടമണഗോമപഞോയതിെലഐകോരത് ോകോളനി
  കടിെവളള പദതി

550000 481497

27 49/11   െകടമണഗോമപഞോയതിെല 73-   ാോം നമര
  അങണവോടി െകടിടം നിരമോണം

416125 384001

28 50/11    വയലോ പടികജോതി ോകോളനിയില164-  ാോംനമര
  അങണവോടി െകടിടം നിരമോണം

500000 450248

29 60/11 എസ്.സി.  അങണവോടികളക് ഉപകരണങള 1000000 --

30 61/11  വികലോംഗരോയ എസ്.സി.  വിദയോരതികളക്
  ഡിൈസനഡ് ഫരണിചര വോങല

250000 --

31 62/11   െകോടമണഗോമപഞോയതിെല79-   ാോം നമര
  അങണവോടി െകടിടം നിരമോണം

500000 --

32 67/11  വദ വികലോംഗോകമം-   വികലോംഗരകം വദരകം
   സഹോയ ഉപകരണങള വോങി നലകല

506352 --

ആെക 14557588 8767860

2011-12

1 1/12     കടമനോട് ോകോളരകഴി ഏലോ തലകളം നിരമോണം 52129 --

2 2/12     ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതിെല ഇടതറഏലോ തലകളം 
പനരദോരണം

500000 499247

3 4/12     കലഞര ഗോമപഞോയതിെലഅതിരങല മോരകറില
 ഫിഷസോള നിരമോണം

200000 72926

4 7/12     പളളികലഗോമപഞോയതിെല മഗോശപതി െകടിടം
പനരദോരണം

900000 900000

56 8/12    വനിതോ സവയംസഹോയസംഘങളക് പശകെള വോങി 
നലകല

1975000 --

6 9/12     ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതിെല മഗോശപതി െകടിടം 606947 606947
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നിരമോണം

7 99/12    ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതിെല കടംബശീ
  യണിറകളക്ആട് വളരതല

200000 200000

8 100/12    ഏലോോതോട് ൈസഡ് ോപോടകന വരക് 250000 --

9 19/12    ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെല ോഹോമിോയോ
  ആശപതി െകടിടം നിരമോണം

500000 500000

10 20/12     കടമനോട് ഗോമപഞോയതെല മണടി ോഹോമിോയോ
  ആശപതി െകടിടം നിരമോണം

700000 700000

11 21/12     വികലോംഗരക് ഉപകരണങള വോങി നലകല 400000 29854

12 24/12   ഏറത് ഗോമപഞോയതെല 10, 11  വോരഡകളില
  ൈപപ് ൈലനഎകറനഷന

403138 403138

13 87/12   കലഞര ഗോമപഞോയതെല 153-   ാോം നമര
  അങണവോടി െകടിട നിരമോണം

500000 50000

14 89/12    െകോടമണഗോമപഞോയത് ഉടയോനകോവ്97-   ാോം നമര
 അങണവോടി അറകറപണി

123000 91487

15 90/12     കലഞര ഗോമപഞോയത് െനലിമരപ് അംഗനവോടി
 അറകറപണി

200000 --

16 91/12   പളികലഗോമപഞോയതെല 22-    ാോം വോരഡില
 അങണവോടി അറകറപണി

200000 193961

17 92/12     ഏറത് ഗോമപഞോയത് അങണവോടി നമര 30 
 പനരദോരണം

150000 --

18 93/12    കടമനോട് ഗോമപഞോയതെലഅങണവോടികളെട
 പനരദോരണം

72000 --

19 94/12    ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതെലഅറകോലികല വോരഡില 
  മോളികകീഴ് അങണവോടി അറകറപണി

100000 --

20 95/12    കലഞര ഗോമപഞോയതെലഅങണവോടികളെട
അറകറപണി

231714 200168

21 104/12     പറോകോട് ോബോക് പഞോയതിെല വിവിധ
 പോദശങളിെല ൈവദയതീകരണം

14779 10196

22 71/12    പടികജോതികോരോയ വികലോംഗരക് ഉപകരണങള
 വോങി നലകല

437740 --

ആെക 8716447 4457924

  സീനിയര െഡപയടി ഡയറകര
   ോലോകല ഫണ് ഓഡിറ് വകപ്
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 അനബനം  - 2  
      സമഗ ോകോളനി വികസന പദി െചലവകള  -    ഓഡിറില തടസെപടതിയ   

 തകകളെട വിശദോംശങള

 കമ
നം .

ോപോജക്  
നം .

 ോപോജകിെന ോപര്  അടങല െചലവ്

1 48     പളളികല ഗോമപഞോയതെല െതനോപറമ് ോകോളനി
നവീകരണം

500000 486514

2 53      പളളികല ഗോമപഞോയതെല ചകഞിറ ോകോളനി
നവീകരണം

500000 493495

3 54     ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതിെല ചിതിര ോകോളനി
നവീകരണം

500000 299250

4 56     ഏറത് പഞോയതിെല മകളവിള ോകോളനി നവീകരണം 500000 497568

5 57    പളളികല ഗോമപഞോയതെല െതങംതോര പടികജോതി 
 ോകോളനി നവീകരണം

200750 155277

6 63   ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതെല 1-   ാോം വോരഡില
  പനയമരപ് ോകോളനി സമഗവികസനം

400000 248593

7 68     ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെല ലകംവീട് മലമര
സമഗവികസനം

300000 228231

8 100    ഏനോദിമംഗലം മരകനകന് ോകോളനി സമഗവികസനം 500000 346051

9 101     ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെലഅടപപോറ ോകോളനി
നവീകരണം

500000 459865

2011-12

1 44     ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതെല ചിതിര ോകോളനി
നവീകരണം

169785 169785

2 45   ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതെല 1-   ാോം വോരഡില
  പനയമരപ് ോകോളനി സമഗവികസനം

147724 147724

3 46     ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതെല മോങോടമരപ് പടികജോതി
 ോകോളനി സമഗവികസനം

200000 71272

4 47      ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെല ലകംവീട് മലമര
 ോകോളനി സമഗവികസനം

58884 58884

5 48     ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെല മരകനകന്
 ോകോളനി സമഗവികസനം

143416 143416

6 49     ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെലഅടപപോറ ോകോളനി 
സമഗവികസനം

32516 32516

7 51       െകോടമണ ഗോമപഞോയതെല വടവിള ോകോളനി
സമഗവികസനം

500000 401864

8 52     ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെല കോഞിരോവലില
 ോകോളനി സമഗവികസനം

300000 300000
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9 53       കലഞരഗോമപഞോയതെല െനടമണകോവ് ോകോളനി
സമഗവികസനം

200000 55910

10 54    ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതെല 4-   ാോം വോരഡില
   പനവിള ോകോളനി സമഗ വികസനം

500000 467359

11 55   ഏഴംകളം ഗോമപഞോയതെല 16-   ാോം വോരഡില
   െപോടിവിള ോകോളനി സമഗ വികസനം

403125 98821

12 57   കലഞരഗോമപഞോയതെല 1-   ാോം വോരഡില
  ൈകലോസകന് ോകോളനി സമഗവികസനം

300000 43706

13 58   പളളികല ഗോമപഞോയതെല 2-   ാോം വോരഡില
  െകോടയോടപടിഞോോറതില ോകോളനി സമഗവികസനം

300000 300000

14 59   ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെല 11-   ാോം വോരഡില
   ൈമനോമണ ോകോളനി സമഗവികസനം

300000 290915

15 60   കലഞരഗോമപഞോയതെല 16-   ാോം വോരഡില കടത 
     ലകം വീട് ോകോളനി നവീകരണം

500000 500000

16 61   പളളികല ഗോമപഞോയതെല 16-   ാോം വോരഡില
   ഇലഞിോകോട് കകോടില ോകോളനി നവീകരണം

400000 400000

62   കലഞരഗോമപഞോയതെല 19-   ാോം വോരഡില
    െനലിമരപ് ോകോളനി നവീകരണം

408602 375797

17 63   ഏറത് ഗോമപഞോയതെല 13-   ാോം വോരഡില
 ചരോകോട് കകോ

    ടില ോകോളനി നവീകരണം

362560 362560

18 64   ഏറത് ഗോമപഞോയതെല 6-   ാോം വോരഡില
   മരകനകന് ോകോളനി സമഗവികസനം

300000 245472

19 65    കടമനോട് ഗോമപഞോയതെല 7-   ാോം വോരഡില
  നടവിോലകര ോകോളനി സമഗവികസനം

300000 84374

20 67     െകോടണ ഗോമപഞോയതെല 4-   ാോം വോരഡില
  എരിയോനിെപോയ ോകോളനി സമഗവികസനം

250000 250000

21 69     കടമനോട് ഗോമപഞോയതല െതറിമകള നിലയല
  ോകോളനി സമഗവികസനം

300000 275313

22 70   ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെല 12-   ാോം വോരഡില
   കനിട ലകംവീട് ോകോളനി സമഗവികസനം

371712 263306

23 88   ഏനോദിമംഗലം ഗോമപഞോയതെല 15-   ാോം വോരഡില
   മങോടമരപ് ോകോളനി സമഗവികസനം

400000 153743

24 98    െകോടമണ ഗോമപഞോയതിെല 18-   ാോം വോരഡില
   ഇടതിട പഭോത് ോകോളനി നവീകരണം

300000 130905

ആെക 8838486

  സീനിയര െഡപയടി ഡയറകര
   ോലോകല ഫണ് ഓഡിറ് വകപ്

പതനംതിട
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