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ത.സസ്വ.ഭ.വ തത്തിയതത്തി 20-8-2016 പ്രകേസ്ഥാരയം അയംഗഗീകേരത്തിചത്തിട്ടുണസ.  മസ്ഥാതൃഭസ്ഥാഷയത്തിലുള്ള പകേരപസ
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സസ്ഥാപനങ്ങളത്തികലെയയം  ഓഡത്തിറത്തികലെയയം  സുഹൃത്തുക്കള്ക്കസ  ഉപകേസ്ഥാരപ്രദമസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുലമന്ന
ചത്തിനയലട  അടത്തിസസ്ഥാനതത്തിലെസ്ഥാണസ  ഈ  ഉദര്യമതത്തിനസ  മുതത്തിരന്നത്തിട്ടുള്ളതസ.  അടത്തിസസ്ഥാന
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ശ്രദത്തിചത്തിട്ടുലണങത്തിലുയം  വസ്ഥാങ്ങലുകേള്  നടത്തുന്നതത്തിനു  മുമസ്ഥായത്തി  അസല്  മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ
പ്രസക്തഭസ്ഥാഗങ്ങള്  ഒന്നുകൂടത്തി  പരത്തികശസ്ഥാധത്തിചസ  നടപടത്തിക്രമങ്ങളത്തിലലെ  കൃതര്യത
ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്ഥാന്  ശ്രദത്തികക്കണതസ്ഥാലണന്നസ  അഭര്യരതത്തിക്കുന്നു.  ഇതസ  ഒരു  വര്യക്തത്തിഗത
സയംരയംഭയം മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.

തകദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളത്തികലെയയം  ഓഡത്തിറത്തികലെയയം  സുഹൃത്തുക്കള്ക്കസ്ഥായത്തി
ഈ  കകേപുസ്തകേയം സവത്തിനയയം സമരപത്തിക്കുന്നു.
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ലസകക്യൂരണറണ ലഡപപ്പെധസണറജ
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സധധനങ്ങള സത്വപീകരണക്കല്
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4.3.5 പരഖകളലട സൂകണപ്പെജ 
4.3.6 സധധനങ്ങളലട പസധക്കണലന നണയന്ത്രണയ
4.3.7 കരധര് നണയന്ത്രണയ

4.3.7.1 ആസൂത്രണ ഘടത്തണല്
4.3.7.2 നണര്വ്വഹണ ഘടത്തണല്
4.3.7.3 സധധനങ്ങള/പസവനങ്ങള ലഭധമധക്കുന 

ഘടത്തണല്
5 പപതധക ശ്രദ്ധ ആവശധമധയ വധങ്ങലുകള 37-

425.1 അങ്കേണവധടണ  ഭകധവസ്തുക്കള വധങ്ങല്
5.2 അങ്കേണവധടണയണപലക്കുള്ള കളണപ്പെധടങ്ങള വധങ്ങല്
5.3 വണവണധ ഗ്രൂപ്പുകളക്കുള്ള യന്ത്രങ്ങളയ സധമഗണകളയ വധങ്ങല്



5.4 പുസ്തകങ്ങള വധങ്ങല്
5.5 ഫര്ണപീച്ചര് വധങ്ങല്
5.6 വധഹനങ്ങള വധങ്ങല്
5.7 ഭൂമണ വധങ്ങല്
5.8 വധര്ഷണക അറകുറപേണണ
5.9 പബ ബധക്കജ ഓഫര്
5.10 പസവനങ്ങള സമധഹരണക്കുനതണനുള്ള പപതധക നണബന്ധനകള
5.11 പസവനത്തണനുള്ള കരധറുകളലട ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെജ
5.12 ലടണര് രജണസര്
5.13 പസവനങ്ങളക്കുള്ള കരധറണലന ലയഘനയ
5.14 പസവന ദധതധവണലന/ കണ്സളടനണലന നണശയണക്കുനതണനുള്ള 

മധനദണയ
5.15 പസവനത്തണനുള്ള തുക നല്കല്

6 സമധഹരണത്തണലല കടമകളയ ഉത്തരവധദണത്തങ്ങളയ
ബധധധതകളയ

43-
53

 6.1 ഉപദധധഗസ്ഥരുപടയയ കമണറണകളപടയയ കടമകള
6.1.1 ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്
6.1.2 ലസക്രടറണ 
6.1.3 ലപധകക്യുര്ലമനജ പധന് കമണറണ
6.1.4 ലപധകക്യുര്ലമനജ കമണറണ
6.1.5 തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനങ്ങള
6.1.6 സപപയര്/ കണ്സളടനജ

6.2 ബധധധത
6.2.1 ലപധകക്യുര്ലമനജ പധനണപന്മേലുള്ള ബധധധത
6.2.2 തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണലന അയഗപീകധരയ
6.2.3 ലടണര്/കത്വപടഷന് കണണച്ചജ കരധര് ഒപ്പുലവക്കുന 

ഓഫപീസറുലട ബധധധത
6.2.4 സധപങ്കേതണക പേരണപശധധന നടത്തുന ഉപദധധഗസ്ഥപനയയ 

ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണയപടയയ ബധധധത
6.2.5 കരധറുകധരലന (Bidder) ഉത്തരവധദണത്തയ
6.2.6 നഷയ ഈടധക്കുനതണനുള്ള നടപേടണക്രമയ
6.2.7 കധര്ടല് പഫധര്പമഷന്/പൂള  പററജസജ
6.2.8 കരണമടണകയണല് ഉളലപ്പെടുത്തല്

6.3 പേരധതണ പേരണഹധരയ
6.3.1 പസധഷധല് ഓഡണറജ
6.3.2 പേരധതണ പേരണഹധര സയവണധധനയ



7
 

 

പസധഷധല് ഓഡണറജ 54-
58
 

7.1 പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ
7.2 അപയധഗധത
7.3 പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണയലട അധണകധരയ
7.4 പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണയലട ഉത്തരവധദണത്തങ്ങള
7.5 വധങ്ങലണനുള്ള പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണയലട പയധഗയ  –

മണനണറജസയ തപീരുമധനങ്ങളയ
7.6 പസധഷധല് ഓഡണറജ റണപപ്പെധര്ടജ 
വധങ്ങലണനുള്ള പസധഷധല് ഓഡണറജ നടത്തുവധനുള്ള പചധദധധവലണ

8
 

സത്വപമധയധ ലവളണലപ്പെടുത്തല് 59-
63
 

8.1 ലവളണലപ്പെടുപത്തണ രപീതണകളയ സ്ഥലങ്ങളയ
8.2 പപതധക ലവബ്പസറജ
8.3 കമണറണകളലട രൂപേപീകരണയ
8.4 വധര്ഷണക വധങ്ങല് പേദ്ധതണ (APP)
8.5 ലപേറണ പേര്പച്ചസജ
8.6 വധങ്ങല് നടപേടണക്രമയ
8.7 പസധഷധല് ഓഡണറജ
8.8  പേദ്ധതണ വധതണയധന റണപപ്പെധര്ടജ
8.9 ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസറുലട ലപധകക്യുര്ലമനജ റണപപ്പെധര്ടജ

അനുബന്ധങ്ങളലട പേടണക 64-
65



കകേരളതത്തിലലെ തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളത്തില്
സസ്ഥാധനങ്ങളയം കസവനങ്ങളയം സമസ്ഥാഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള മസ്ഥാനസ്വല്

(സ.ഉ(ആര.ടത്തി)നയം.2487/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ തത്തിയതത്തി 20-8-2016)  

അധധധ്യായക 1 

ആമുഖക

1.1 പശധ്യാത്തലക

കകേരളതത്തിലലെ  തകദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ  തങ്ങളലട

ഭരണപരവുയം  വത്തികേസനപരവുമസ്ഥായ  ഉതരവസ്ഥാദത്തിതങ്ങള്  നത്തിറകവറ്റുന്നതത്തിനസ്ഥായത്തി

സസ്ഥാധനങ്ങളയം  ആസ്തത്തികേളയം  കസവനങ്ങളയം  സമസ്ഥാഹരത്തികക്കണതുണസ.   തനതസ

വരുമസ്ഥാന  കസസ്ഥാതസ്സുകേളയം  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  സസ്ഥാമതത്തികേ  വരഷകതക്കുള്ള

ലപ്രസ്ഥാജകേസറത്തിലന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി  നഗീക്കത്തിലവക്കുന്ന  മറസ  ഫണ്ടുകേളയം  ഉപകയസ്ഥാഗത്തിചസ്ഥാണസ

അനത്തിവസ്ഥാരര്യ,  കമഖലെസ്ഥാ,  ലപസ്ഥാതു   ചുമതലെകേള്  നത്തിറകവറ്റുന്നതത്തിനുള്ള  സസ്ഥാധനങ്ങളയം

ആസ്തത്തികേളയം  കസവനങ്ങളയം  തകദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്

സമസ്ഥാഹരത്തിക്കുന്നതസ.  വസ്ഥാങ്ങല്  നടപടത്തികേള്  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  ഉകദര്യസ്ഥാഗസലന്റെ  മസ്ഥാതയം

ഉതരവസ്ഥാദത്തിതമല.  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികേള്,  തകദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളലട

കേഗീഴത്തിലുള്ള  സസ്ഥാപനങ്ങളത്തിലലെ  ഉകദര്യസ്ഥാഗസര,  ലസക്രടറത്തി,  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള്,

കസസ്ഥാഷര്യല്  ഓഡത്തിറരമസ്ഥാര  തുടങ്ങത്തിയ  കസ്റ്റേകേസ  കഹസ്ഥാള്ഡരമസ്ഥാര  തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങളത്തിലലെ  വസ്ഥാങ്ങല്  നടപടത്തികേളത്തില്  ഉള്ലപടത്തിരത്തിക്കുന്നു.  തകദ്ദേശ

സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളത്തിലലെ  വസ്ഥാങ്ങല്  നടപടത്തികേള്ക്കസ  ബസ്ഥാധകേമസ്ഥായ  എലസ്ഥാ

നടപടത്തിക്രമങ്ങളയം ഈ മസ്ഥാനസ്വലെത്തില് വത്തിശദഗീകേരത്തിചത്തിട്ടുണസ. 
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 ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റെസ മസ്ഥാനസ്വല് നത്തിലെവത്തില് വന്നകതസ്ഥാലട  സ.ഉ(പത്തി)നയം.259/2010/ 
ത.സസ്വ.ഭ.വ തത്തിയതത്തി 8.11.2010 പ്രകേസ്ഥാരയം പുറലപടുവത്തിച തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ 
സസ്ഥാപനങ്ങളത്തില്  സസ്ഥാധനങ്ങളയം  കസവനങ്ങളയം  സമസ്ഥാഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്ഥായത്തി  
പുറലപടുവത്തിച മസ്ഥാരഗ്ഗകരഖ അസസ്ഥാധുവസ്ഥാക്കത്തിയത്തിട്ടുണസ.

1.2  ലകധങ്ങള

i. സതധരധതയയ  ഉത്തരവധദണത്തവയ  ഉറപ്പെധക്കുന  വണധത്തണല്  കധരധകമമധയ  വധങ്ങല്

സയവണധധനയ നടപ്പെണലധക്കുക.

ii. എലധ വധങ്ങലുകളണലുയ പേങ്കേധളണത്ത നടപേടണക്രമയ ഉറപ്പെധക്കുക.

iii. ലചലവധക്കുന തുകയലട മൂലധയ ഉറപ്പെധക്കണ വധങ്ങലുകളണല്  മണതവധയതത്വയ പേധലണക്കുക.

iv. പമന്മേയള്ള സധധനയ/പസവനയ ഉറപ്പെധക്കണ വധങ്ങലുകളണലല ഗുണനണലവധരയ ഉറപ്പെധക്കുക.

v. കുറഞ്ഞെ  ലചലവണല്  ഫലപദമധയയ  പേരണസ്ഥണതണ  ലസസൌഹൃദവയ  പനതണകതയയ

ആവശധകതയയ ഉയര്ന സധപങ്കേതണക ഗുണപമന്മേയയ ഉറപ്പെധക്കണ  വധങ്ങല് നടത്തുക.

1.3  നനിര്വ്വചനങ്ങള
● (അസല്  മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ  ഖണത്തികേ  1.3 ല്  45  നത്തിരവ്വചനങ്ങള്  ഉള്ലപടുതത്തി

യത്തിട്ടുണസ. ആയതസ കേസ്ഥാണുകേ)

1.4 വധധ്യാപനിയക പധ്യായയധ്യാഗനികതയക

തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനങ്ങളക്കുയ  അവയലട  കപീഴണലുള്ള  സ്ഥധപേനങ്ങളക്കുയ

ആവശധമധയ  സധധനങ്ങളയ  ആസ്തണകളയ  പസവനങ്ങളയ  ആര്ജണക്കുനതണനജ  ഈ

മധനത്വലണലല വധവസ്ഥകള ബധധകമധണജ. 

● മരസ്ഥാമതസ പ്രവൃതത്തികേള്ക്കുള്ള വസ്ഥാങ്ങലുകേള്ക്കസ  1997 ലലെ കകേരള പഞസ്ഥായതസ
രസ്ഥാജസ (ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ പണത്തികേളലട നടതത്തിപസ) ചടങ്ങളയം, 1997 ലലെ കകേരള
മുനത്തിസത്തിപസ്ഥാലെത്തിറത്തി  (ലപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ പണത്തികേളലട നടതത്തിപ്പുയം സസ്ഥാധനങ്ങള്
വസ്ഥാങ്ങലുയം) ചടങ്ങളയം ആണസ ബസ്ഥാധകേമസ്ഥായത്തിട്ടുള്ളതസ. 

● മരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതത്തികേള്ക്കസ  തകദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  കനരത്തിടസ
വസ്ഥാങ്ങലുകേള്  നടത്തുകേയസ്ഥാലണങത്തില്  ഈ  മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ  നത്തിബന്ധനകേള്
ബസ്ഥാധകേമസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്ഥാണസ.
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1.5 സമധ്യാഹരണത്തനിലല ലപധ്യാതു തതത്വങ്ങള 
   (General Principles of Procurement)

തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനങ്ങളലട  വധങ്ങല്   നടപേടണകളണല്  മണതവധയതത്വയ

(economy),  കധരധകമത (efficiency),  ഫലപധപണ  (effectiveness), സതധരധത

(transparency),  ഉത്തരവധദണത്തയ  (accountability) എനപീ അടണസ്ഥധന തതത്വങ്ങപളധടുള്ള

അചഞ്ചലമധയ  പതണബദ്ധത  ഉറപ്പെധപക്കണതധണജ.  ഇതണനധയണ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ

സ്ഥധപേനങ്ങള തധലഴ പേറയന കധരധങ്ങള പേരണഗണണപക്കണതധണജ.

 ഓപരധ  വധങ്ങല്  ഘടത്തണനുയ  നണശണത  സമയക്രമയ  നണശയണച്ചജ  കധലതധമസയ
ഒഴണവധപക്കണതധണജ.

 സധധനങ്ങളപടയയ  ആസ്തണകളപടയയ  ഫലപദമധയ  രപീതണയണലുള്ള  പേരണപേധലനയ,
അറകുറപേണണ,  നണലവണലുള്ള  വസ്തുക്കളലട  പുനരുപേപയധഗയ  എനണവ  ഉറപ്പെധക്കണ
പേധരണസ്ഥണതണക  ആഘധതയ  സൃഷണക്കുന  മരയ,  നണര്മധണ  സധമഗണകള,  ഊര്ജയ,
ഇന്ധനയ,  ഭകണയ,  വധഹനങ്ങളയ ഉപേകരണങ്ങളയ,  പസഷനറണ,  വസയ,  ശുചപീകരണ
വസ്തുക്കള  എനണവയലട  വധങ്ങല്  കുറച്ചുലകധണ്ടു  വരുനതണനധയണ  സസ്ഥണരമധയ
അനരപീകയ സൃഷണപക്കണതധണജ. 

 കരധറുകധരുമധയള്ള വണലപപേശല് (Negotiation) കര്ശനമധയണ ഒഴണവധപക്കണതധണജ.

 പരഖകള യഥധക്രമയ സൂകണക്കുക. (അനുബന്ധയം 3 കേസ്ഥാണുകേ)

 ആയണരയ രൂപേയജ മുകളണലുള്ള വധങ്ങലുകളക്കജ പേണയ ഒഴണവധക്കുക. അതണനധല് ബധങ്കേണയഗജ
ഇടപേധടുകള നണര്ബന്ധമധണജ.

 കമണറണയലട  രൂപേപീകരണയ,  പയധഗങ്ങള,  കൃതധമധയ  സ്ലപേസണഫണപക്കഷന്
നണശയണക്കല്,  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെണലല  നപീതണ,  കമണറണകളലട  നടപേടണകള,
പേരസധലപ്പെടുത്തല്  തുടങ്ങണയ  വധങ്ങലുകളണലല  ഓപരധ  നടപേടണക്രമവയ  തുടര്ച്ചയധയണ
നണരപീകണപക്കണതധണജ.

1.6 സമധ്യാഹരണ  നടപടനിക്രമക (Procurement Process)

എലധ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനങ്ങളയ സധധനങ്ങളയ ആസ്തണകളയ പസവനങ്ങളയ

ആര്ജണക്കുപമധള തധലഴപേറയന നടപേടണക്രമങ്ങള പേധലണപക്കണതധണജ.
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ഘടക 1  – ആസൂത്രണക (Planning)

✔ വസ്ഥാങ്ങലെത്തിലന്റെ ആവശര്യകേത തത്തിരത്തിചറത്തിയകേ.
✔ സസ്ഥാധനങ്ങളലട തരയം, സസലപസത്തിഫത്തികക്കഷന്, മൂലെര്യയം എന്നത്തിവ 

         തഗീരുമസ്ഥാനത്തിക്കുകേ.
✔ വത്തിതരണക്കസ്ഥാരകനകയസ്ഥാ കസവനദസ്ഥാതസ്ഥാവത്തികനകയസ്ഥാ തത്തിരത്തിചറത്തിയകേ.
✔ ബജറത്തില് ആവശര്യമസ്ഥായ തുകേ ഉറപസ്ഥാക്കുകേ.
✔ വസ്ഥാങ്ങല് രഗീതത്തി തത്തിരത്തിചറത്തിയകേ.
✔ വസ്ഥാങ്ങല് പദതത്തി (Procurement Plan) തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകേ.

ഘടക 2  – നനിര്വ്വഹണക (Execution)

✔ വസ്ഥാങ്ങല്  നടപടത്തിക്രമങ്ങള്  പസ്ഥാലെത്തിക്കുകേ   – ലടണര/കേസ്വകടഷന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കല്,  
ക്ഷണത്തിക്കല്,  സസ്വഗീകേരത്തിക്കല്,  തുറക്കല്,  അയംഗഗീകേരത്തിക്കല്,  ഉതരവസ  നല്കേല്,  
കേരസ്ഥാര  ഒപ്പുലവക്കല്,  സസ്ഥാധനങ്ങള്  സസ്വഗീകേരത്തിക്കല്,  പരത്തികശസ്ഥാധത്തിക്കല്,  
സസ്ഥാക്ഷര്യലപടുതല്.

✔ കരഖലപടുതല്  – കസ്റ്റേസ്ഥാരസസ രജത്തിസ്റ്റേര, ആസ്തത്തി രജത്തിസ്റ്റേര.

✔ തുകേ അനുവദത്തിക്കല്.

ഘടക 3  – വനിലയനിരുത്തല് (Evaluation)

✔ കേസ്ഥാരര്യക്ഷമവുയം അനുകയസ്ഥാജര്യവുമസ്ഥായ ഉപകയസ്ഥാഗയം ഉറപസ്ഥാക്കല്.

✔ കേരസ്ഥാര വത്തിലെയത്തിരുതല്.

✔ കേരസ്ഥാര അവസസ്ഥാനത്തിപത്തിക്കല്.

1.7 വധ്യാങ്ങലുകളക്കു യവണനിയള്ള കമനിറനികള

വധങ്ങലുകളലട ആസൂത്രണയ,  നണര്വ്വഹണയ,  നണരപീകണയ എനണവയലട സഗമമധയ

നടത്തണപ്പെണനജ പവണണ തധലഴ പേറയന കമണറണകള രൂപേപീകരണപക്കണതധണജ.

 1.  ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് പധ്യാന് കമനിറനി   (Procurement Plan Committee - PPC)

 2.  ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ്  കമനിറനി        (Procurement Committee - PC)

 3.  ഗുണയഭധ്യാകധ്യാകളക്കുള്ള വധ്യാങ്ങല് കമനിറനി 

     (Committee for Beneficiary Purchase - CBP)
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1.7.1 ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് പധ്യാന് കമനിറനി (PPC)

വധര്ഷണക വധങ്ങല് പേദ്ധതണ  (Annual Procurement Plan)  തയധറധക്കുനതണനധയണ

ഓപരധ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനവയ  ഒരു  ലപധകക്യുര്ലമനജ  പധന്  കമണറണ

രൂപേപീകരണപക്കണതധണജ.  ലപേറണ  പേര്പച്ചസജ  ഉളലപ്പെലടയള്ള  എലധ  വധങ്ങലുകളയ

നടപത്തണതജ  ഈ  കമണറണ   ശണപേധര്ശ  ലചയ്യുന  വധങ്ങല്  പേദ്ധതണ

അനുസരണച്ചധയണരണക്കണയ.

ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് പധ്യാന് കമനിറനിയലട ഘടനയക രൂപപീകരണവക

അധധ്യക്ഷന തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ അധധ്യക്ഷന

ഉപസ്ഥാധധ്യക്ഷന ധനകസ്ഥാരധ്യ സസ്ഥാന്റെത്തിയംഗഗ് കമത്തിറത്തി നചെയര്മസ്ഥാന

കണ്വവീനര് തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി

എകഗ്- 
ഒഫവീദഷധ്യസ്ഥാ 
നമമ്പര്മസ്ഥാര്

* എലസ്ഥാ സസ്ഥാന്റെത്തിയംഗഗ് കമത്തിറത്തി നചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥാരയം
* എലസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങല് ഉദദധ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരയം (Procurement Officers)
* എല്.എസഗ്.ജത്തി.ഡത്തി എഞത്തിനത്തിയര്

നമമ്പര്മസ്ഥാര് * വസ്ഥാങ്ങല് നടപടത്തികളത്തില് വവദഗധ്യവയം അനുഭവ സമ്പത്തുമുള്ള രണഗ്
  ഉന്നതരസ്ഥായ ആദരണവീയ വധ്യകത്തികനള വര്ഷസ്ഥാരയംഭതത്തില്   
  ഐകകദണ്ഠേന നതരഞ്ഞടുക്കണയം - ഒരസ്ഥാള് വനത്തിതയസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം.
* ഒര സസ്ഥാദങ്കേതത്തിക വത്തിദഗന 
(തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തില് വത്തിദഗന ഇനലങ്കേത്തില് വസ്ഥാങ്ങലുകളുനട 
സസ്വഭസ്ഥാവതത്തിനനുസരത്തിചഗ് വവദഗധ്യമുള്ള മനറസ്ഥാരസ്ഥാനള നത്തിദയസ്ഥാഗത്തിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണഗ്) 

✔ കേമത്തിറത്തിയലട കേസ്വസ്ഥാറയം  ആലകേ അയംഗങ്ങളലട മൂന്നത്തില് രണസ അയംഗങ്ങളത്തില് –
കൂടുതല്.

✔ അധര്യക്ഷനുയം, കേണ്വഗീനറയം, ആദരണഗീയ വര്യക്തത്തികേളത്തില് ഒരസ്ഥാലളങത്തിലുയം 
ഹസ്ഥാജരസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം.

1.7.2 ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് കമനിറനി (പനി.സനി)

വധങ്ങല് നടപേടണകളലട നണര്വ്വഹണത്തണനധയണ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനങ്ങള

വധങ്ങല് കമണറണകള (പേണ.സണ) രൂപേപീകരണപക്കണതധണജ. 

ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് പധ്യാന് കമനിറനിയലട ഒരു ഉപസമനിതനിയധ്യാണന്റ് ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് കമനിറനി.  
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ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ്  കമനിറനിയലട ഘടനയക രൂപപീകരണവക

അധധകന് ലസക്രടറണ ഉളലപ്പെലടയള്ള ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്  
(വധങ്ങലണനുള്ള നണര്പദ്ദേശങ്ങള സര്പ്പെണക്കുന ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് ഒഴണലക)

കണ്വപീനര് വധങ്ങല് നണര്പദ്ദേശങ്ങള സമര്പ്പെണക്കുന ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്
അയഗങ്ങള• * അതധതജ വണഷയത്തണല് പവദഗധവയ അനുഭവ സമത്തുമുള്ള രണജ  

•    ഉനതരധയ ആദരണപീയ വധകണകലള വര്ഷധരയഭത്തണല് ഐകകപണ്ഠേന 
•    ലതരഞ്ഞെടുക്കണയ - ഒരധള വനണതയധയണരണക്കണയ.
•   (പത്തി.പത്തി.സത്തി യത്തിനലെ അയംഗങ്ങള് ആകണനമന്നത്തില).
• * ഒരു സധപങ്കേതണക വണദഗന് 
• (തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണല് വണദഗന് ഇലലങ്കേണല് വധങ്ങലുകളലട 

സത്വഭധവത്തണനനുസരണച്ചജ പവദഗധമുള്ള മലറധരധലള നണപയധഗണക്കധവനതധണജ).
✔ കേസ്വസ്ഥാറയം  ആലകേ അയംഗങ്ങളലട മൂന്നത്തില് രണസ അയംഗങ്ങളത്തില് കൂടുതല്– .
✔ അധര്യക്ഷനുയം, ആദരണഗീയ വര്യക്തത്തികേളത്തില് ഒരസ്ഥാലളങത്തിലുയം കയസ്ഥാഗതത്തില് 

ഹസ്ഥാജരസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം. 
✔ അയംഗങ്ങള്ക്കസ വസ്ഥാങ്ങലെത്തില് സസ്ഥാപത്തിത തസ്ഥാതസപരര്യയം ഉണസ്ഥാകുവസ്ഥാന് പസ്ഥാടത്തില. 

അപ്രകേസ്ഥാരയം  ഉണസ്ഥായസ്ഥാല് അയംഗലത മസ്ഥാറത്തി നത്തിരകതണതസ്ഥാണസ.
 
1.7.3 ഗുണയഭധ്യാകധ്യാകളക്കുള്ള വധ്യാങ്ങല് കമനിറനി
       (Committee for Beneficiary Purchase  CBP)–

വധകണഗത ഗുണപഭധകധക്കളക്കജ പവണണയള്ള എലധ വധങ്ങലുകളക്കുയ ഗുണപഭധക
കമണറണ രൂപേപീകരണപക്കണതധണജ. 

അധധകന്  മുതണര്ന   ഗുണപഭധകധവജ (വയസണലന അടണസ്ഥധനത്തണല്)

കണ്വപീനര്  ലപധജകണലന നണര്വ്വഹണ ഉപദധധഗസ്ഥന്

അയഗങ്ങള * ലപധജകണലന ഗുണപഭധകധക്കളണല് നണന്നുയ ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന നധലജ
   പപേര് - രണ്ടു യപര് വനനിതകളധ്യായനിരനികണക.

* ആദരണപീയ  വധകണ ഉളലപ്പെലട ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണയണലല
   രണ്ടുപപേര്. 
* ഔപദധധഗണക പതണനണധണ (ഡയറണ ലഡവലപ്ലമനജ ഓഫപീസര്/
  ലവററണനറണ ഉപദധധഗസ്ഥന്/ നണര്വ്വഹണ ഉപദധധഗസ്ഥന്  ഒഴണലകയള്ള 
 വധങ്ങുന സധധനങ്ങലളക്കുറണച്ചജ ധധരണയള്ള മലറധരു ലപധകക്യുര്ലമനജ 
 ഓഫപീസര്)
* സണ.ഡണ.എസണല് നണന്നുയ പനധമണപനറജ ലചയ്യുന രണ്ടു പപേര്.
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✔ കേസ്വസ്ഥാറയം  ആലകേ അയംഗങ്ങളലട മൂന്നത്തില് – രണസ.

✔ അധര്യക്ഷനുയം, കേണ്വഗീനറയം,  മൂന്നസ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളയം, ആദരണഗീയ വര്യക്തത്തികേളത്തില് 
ഒരസ്ഥാളയം, സത്തി.ഡത്തി.എസസ കനസ്ഥാമത്തിനത്തിയത്തില് ഒരസ്ഥാളയം  കയസ്ഥാഗതത്തില് ഹസ്ഥാജരസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം.

1.8 സര്കധ്യാരനില് നനിന്നുള്ള നനിര്യദ്ദേശങ്ങള

വധങ്ങല്  നടപേടണകളണല്  എലനങ്കേണലുയ  തര്ക്കപമധ  എതണരഭണപധയപമധ  ഉണധയധല്

തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ വകുപ്പെണല് (LSGD)  നണന്നുള്ള  സ്പഷപീകരണയ പതടധവനതധണജ.

Exclusion Clause

The users are advised to note that the Manual is dynamic in nature with the“

effect from necessary modifications by the State Government from time to time

wherever necessary”
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അധധധയയ 2
സമധഹരണ പേദ്ധതണ (Procurement Plan)

ഓപരധ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനവയ  വധര്ഷണക  ബജറജ  പേധസധക്കുനതണനു

മുമധയണ ഒരു വധ്യാര്ഷനിക വധ്യാങ്ങല് പദ്ധതനി ചണടയധയ രപീതണയണല് തയധറധപക്കണതധണജ.

2.1 വധ്യാങ്ങലനിലന ആവശധകത തനിരനിച്ചറനിയല്

ഓഫപീസണലന ആവശധകതയയ രൂപേപീകരണക്കലപ്പെട ലപധജകപളയയ അടണസ്ഥധനമധക്കണ

ലസക്രടറണയയ,  എകജ-ഒഫപീപഷധധ  ലസക്രടറണമധരുയ  സമധഹരണത്തണലന  ആവശധകത

തണരണച്ചറണയനതണനുള്ള മുന്പക എടുപക്കണതധണജ. 

➔ എകേസസസ -ഒഫഗീകഷര്യസ്ഥാ ലസക്രടറത്തിമസ്ഥാരുലട പടത്തികേ - അനുബന്ധയം 2 കേസ്ഥാണുകേ.

കരടജ  ബഡ്ജറജ  തയധറധക്കുനതണനുമുമധയണ  തധലഴ  പേറയന  നടപേടണക്രമങ്ങള

പേധലണപക്കണതധണജ.

എ. സമഗമധയ  ഒരു  വധര്ഷണക  വധങ്ങല്  പേദ്ധതണ  (Annual  Procurement  Plan)  

തയധറധക്കുനതണനധയണ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണലന  പമധധവണ  മറജ  

സ്ഥധപേനങ്ങളണലല ഉപദധധഗസ്ഥരുമധയണ കൂടണയധപലധചണച്ചജ മുന് വര്ഷലത്ത അനുഭവയ 

കണക്കണലലടുത്തജ ആവശധകത തണരണച്ചറണപയണതധണജ.

ബണ. ലപധജകകളലട നണര്വ്വഹണത്തണനുള്ള ആവശധങ്ങള ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്മധര്

മുന്ഗണനധക്രമത്തണല് തയധറധപക്കണതധണജ.

സണ. ലസക്രടറണ,  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്മധരുലട  ആവശധങ്ങള  പശഖരണച്ചജ

ലപധകക്യുര്ലമനജ  പധന് കമണറണക്കജ (PPC) സമര്പ്പെണപക്കണതധണജ.

 അസല്  മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ  ഖ.  2.1  നസ  തസ്ഥാലഴ  ലകേസ്ഥാടുതത്തിട്ടുള്ള  Box  I  ല്  APP

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതത്തിനസ്ഥായത്തി  പരത്തിഗണത്തികക്കണ  വത്തിഷയങ്ങള്  വത്തിശദഗീകേരത്തിചത്തിട്ടുണസ.

ആയതസ കൂടത്തി കേസ്ഥാണുകേ.
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2.2 ഇനക, ലസ്പെസനിഫനിയകഷന്, വനില എനനിവ തപീരുമധ്യാനനികല്

i. ആവശധകത തണരണച്ചറണഞ്ഞെതണനു പശഷയ ലസക്രടറണ/ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്മധര്  
തധലഴ പേറയന കധരധങ്ങള തപീരുമധനണപക്കണതധണജ.

എ. ആവശര്യമുള്ള സസ്ഥാമഗത്തികേളലട/ആസ്തത്തികേളലട/ കസവനങ്ങളലട  തരയം. 

ബത്തി. സസ്ഥാമഗത്തിയലട ഗുണനത്തിലെവസ്ഥാരയം, അളവസ എന്നത്തിവ അടത്തിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കത്തിയള്ള 

                സസലപസത്തിഫത്തികക്കഷനുകേള്.

സത്തി. സസ്ഥാമഗത്തികേളലട/ആസ്തത്തികേളലട/കസവനങ്ങളലട പ്രവരതനതത്തിലന്റെ 
വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങളയം സകപ്ലൈയറലട/കേണ്സള്ടന്റെത്തിലന്റെ ഉതരവസ്ഥാദത്തിതങ്ങളയം.

ഡത്തി.  സസ്ഥാകങതത്തികേ, സസ്ഥാമതത്തികേ സസ്ഥാധര്യതസ്ഥാ റത്തികപസ്ഥാരടസ. 
ഇ. ഒരത്തിനതത്തിലന്റെ മതത്തിപ്പു വത്തിലെയയം വസ്ഥാങ്ങലെത്തിനസ്ഥാവശര്യമസ്ഥായ ആലകേ തുകേയയം.

 അസല് മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ ഖ. 2.2 നസ തസ്ഥാലഴ കചരതത്തിട്ടുള്ള Box II ല് സസ്ഥാകങതത്തികേ- 
സസ്ഥാമതത്തികേ സസ്ഥാധര്യതസ്ഥാ റത്തികപസ്ഥാരടസ (TFFR) തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതത്തിനുള്ള നടപടത്തിക്രമയം 
വത്തിശദഗീകേരത്തിചത്തിട്ടുണസ. ആയതസ കൂടത്തി കേസ്ഥാണുകേ.

ii. സമധഹരണക്കുന  സധമഗണകളലട/ആസ്തണകളലട/പസവനങ്ങളലട  ഗുണനണലവധരയ  
ഉറപ്പെധക്കുനതണനുള്ള മധര്ഗ്ഗയ ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്ക്കജ നണര്പദ്ദേശണക്കധവനതധണജ.

ഉദസ്ഥാ. പരത്തികശസ്ഥാധനസ്ഥാ സസ്ഥാക്ഷര്യപതയം ലെഭര്യമസ്ഥാക്കുന്നതത്തിനുള്ള സസ്ഥാകങതത്തികേ വത്തിദഗ്ദ്ധലന 
       നത്തിശ്ചയത്തിക്കല്.
iii. വധങ്ങല്  തതത്വങ്ങളക്കജ  അനുസൃതമധയധണജ  ആവശധകത  നണര്ണയണക്കുനലതനജ  

എകജ ഒഫപീപഷധധ ലസക്രടറണമധര് (EOS) ഉറപ്പെധപക്കണതധണജ.

നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ് പസ്ഥാന തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നചെക്കഗ് ലെത്തിസഗ് 
(മസ്ഥാനസ്വലെത്തിനലെ Box III)

1. ആവശധമധയ തുക ബജറണല് വകയണരുത്തണയണട്ടുപണധ?
2. വധങ്ങുന ഇനത്തണലന ആവശധകത വണലയണരുത്തണയണട്ടുപണധ?
3. ഏതജ മധര്ഗ്ഗത്തണലൂലട വധങ്ങുനതധണജ കൂടുതല് ലധഭകരയ?
4. ഏലതധലക്ക ഇനങ്ങള ഒരുമണച്ചജ  വധങ്ങുനതധയണരണക്കുയ ലധഭകരയ?
5. ഏലതധലക്ക ഇനങ്ങള ആവശധത്തണനനുസരണച്ചജ   വധങ്ങുനതധയണരണക്കുയ ലധഭകരയ?
6. റണണയഗജ/പററജ പകധണ്ടധകജ നണലവണലുള്ള ഇനങ്ങള ഏലതധലക്ക?
7. വധങ്ങലുകളക്കജ ഏറവയ അനുപയധജധമധയ സമയയ ഏതജ?
8. ഏലതധലക്ക ഇനങ്ങളധണജ ഒരുമണച്ചജ ലടണര് ലചപയണതജ? ലടണറണലന ഉത്തരവധദണത്തയ

ആര്ക്കധണജ? വധങ്ങലണലന ഉത്തരവധദണത്തയ ആര്ക്കധണജ?
9. ഓപരധ പവര്ത്തനത്തണപനയയ ഉത്തരവധദണത്തയ സൂചണപ്പെണച്ചണട്ടുപണധ?
10. പവര്ത്തനങ്ങളലട സത്വപമധയധ ഉള്ള ലവളണലപ്പെടുത്തല് സൂചണപ്പെണച്ചണട്ടുപണധ?
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2.3 വനിതരണകധ്യാരയനയക യസവന ദധ്യാതധ്യാവനിയനയക തനിരനിച്ചറനിയല്

i. വണദഗരുമധയയ വര്ക്കണയഗജ  ഗ്രൂപ്പുമധയയ സധനണയഗജ  കമണറണയമധയയ കൂടണയധപലധചണച്ചജ
സധധനങ്ങള/ആസ്തണകള/പസവനങ്ങള  ലഭധമധകുന  പസധതസ്സുകളലട  പേടണക
ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് തയധറധപക്കണതധണജ.

ii. സധധധമധയ  എലധ  ഇനങ്ങളക്കുയ  പസധതസ്സുകളലട  പേടണക  തയധറധക്കണയ.
ഗുണനണലവധരയ ഉറപ്പെധക്കധനുയ  സമയപേരണധണ പേധലണക്കുവധനുയ ഇതജ സഹധയണക്കുയ.

iii.  പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ മുപഖന തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ തയധറധക്കുന 
സപപയര്മധരുലട/ ഉത്പേധദകരുലട നലലധരു പേടണക ഉണധപകണതധണജ.  
കത്വപടഷനണലുയ  ലണമണറഡജ  ലടണറണലുയ  മതരയ  വര്ദ്ധണപ്പെണക്കുവധന്  സ്ഥധപേനങ്ങലള
പനരണടജ കണണക്കുവധന് ഇതുമൂലയ സധധണക്കുനതധണജ.

iv. വധര്ഷണക വധങ്ങല് പേദ്ധതണപയധലടധപ്പെയ സപപയര്മധരുലട പേടണക കൂടണ ഉളലപ്പെടുത്തണ
ലവബ്പസറജ,  പനധടപീസജ  പബധര്ഡുകള,  പലബ്രറണ/വധയനശധല,  പസവധഗധയ
ഗധമ/വധര്ഡജ  പകന്ദ്രങ്ങള എനണവണടങ്ങളണല് പസണദ്ധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

2.4 ബ ജറനിലല ഫണന്റ് ലഭധത

ബജറണലല  ഫണണലന  ലഭധത,  ഫണണനയ,  ലഭധമധകുന  സമയയ  എനണവ  തപദ്ദേശ
സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനവമധയണ കൂടണയധപലധചണച്ചജ ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് ഉറപ്പെധക്കണയ.
ഫണണലന ലഭധതയനുസരണച്ചജ മുന്ഗണനധ ക്രമത്തണല് വധങ്ങലുകള നടപത്തണതധണജ.

2.5 സമധ്യാഹരണത്തനിനുള്ള മധ്യാര്ഗ്ഗങ്ങള (Modes of Procurement)

വണവണധ തരയ വധങ്ങല് രപീതണകള തധലഴ പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നയം.

 വസ്ഥാങ്ങല് രവീതത്തി

1 നപറത്തി പര്ദചസഗ്
2 കസ്വദട്ടഷന
3 ലെത്തിമത്തിറഡഗ് നടണര്
4 ഓപ്പണ് നടണര്
5 സത്തിയംഗത്തിള് നടണര്
6 റണത്തിയംഗഗ് ദകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകഗ്
7 ദററഗ് ദകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകഗ്
8 സര്ക്കസ്ഥാര് നത്തിയന്ത്രണതത്തിലുള്ള സസ്ഥാപനങ്ങളത്തില് നത്തിനയം
9 സര്ക്കസ്ഥാര് നത്തിര്ദദ്ദേശത്തിക്കുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങളത്തില് നത്തിനയം
10 ഗുണദഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കള് മുദഖേന

➔ ഓകരസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങല് രഗീതത്തിയകടയയം നത്തിരവ്വഹണതത്തിലന്റെ വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങള് അധര്യസ്ഥായയം  3
ല് വത്തിശദഗീകേരത്തിചത്തിട്ടുണസ. (അസല് മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ അനുബന്ധയം 5 കൂടത്തി കേസ്ഥാണുകേ)
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2.6 വധ്യാര്ഷനിക വധ്യാങ്ങല് പദ്ധതനി (Annual Procurement Plan - APP)

i) വണവണധ  സ്ഥധപേന  പമധധവണകളപടയയ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്മധരുപടയയ
നണര്പദ്ദേശങ്ങള  പക്രധഡപീകരണച്ചതണനുപശഷയ  കരടജ  എ.പേണ.പേണ  തയധറധപക്കണതജ
ലസക്രടറണയലട ചുമതലയധണജ. 
(അനുബനക 1.1, Box III, ഖണനിക 1.5 എനണവ കധണുക)

ii) ലസക്രടറണ തയധറധക്കണയ വധര്ഷണക വധങ്ങല് പേദ്ധതണക്കജ ലപധകക്യുര്ലമനജ പധന് കമണറണ
അനണമ  രൂപേയ  നല്കണയതണനുപശഷയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണലന
അയഗപീകധരത്തണനധയണ സമര്പ്പെണപക്കണതധണജ.

iii) വണശദമധയ  ചര്ച്ചയജ  പശഷയ  തൃപണകരമധലണങ്കേണല്  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനയ
അയഗപീകധരയ നല്പകണതുയ  തുക വകയണരുപത്തണതുമധണജ.

iv) കൂടണപച്ചര്ക്കലുകളപടയയ  ഒഴണവധക്കലുകളപടയയ  കധരണങ്ങള  ലപധകക്യുര്ലമനജ  പധന്
കമണറണയലട മണനണറജസണല് പരഖലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

v) മന:പൂര്വ്വമധയണ  ലതറധയ  തപീരുമധനയ  എടുത്തതുമൂലയ  ഗുണത്തണലുയ  അളവണലുയ
ഏലതങ്കേണലുയ  ഘടത്തണല്  പവരുദ്ധധയ  കലണത്തണയധല്  ആയതജ  പേണ.പേണ.സണ
അയഗങ്ങളലട  വപീഴ്ചയധയണ  കണക്കധക്കുനതുയ  1997 ലല  പകരള  പേഞ്ചധയത്തജ
രധജജ(പേരണപശധധനധ രപീതണയയ ഓഡണറജ സയവണധധനവയ)  ചടങ്ങളണലല ചടയ  22  പകധരയ
ഉചണതമധയ  നണയമ  നടപേടണയജ  വണപധയമധകുനതുമധണജ.  ഉപദധധഗസ്ഥരുലട
കൃതധവണപലധപേത്തണനജ സര്വ്വപീസജ ചടങ്ങള പകധരവയ ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട അയഗങ്ങളലട
അഴണമതണക്കജ  ആനണ  കറപ്ഷന്  നണയമവയ  ചടങ്ങളയ  അനുസരണച്ചുയ  നടപേടണ
എടുക്കധവനതധണജ. നഷയ ഉണധയണട്ടുലണങ്കേണല് തണരണലക ഈടധക്കുനതധണജ.

vi) തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണലന പയധഗത്തണനു പശഷയ അടുത്ത പവൃത്തണ ദണവസയ
പയധഗത്തണലന മണനണറജസജ പനധടപീസജ പബധര്ഡണലുയ സ്ഥധപേനത്തണലന  ലവബ്പസറണലുയ
പസണദ്ധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

2.7  സധ്യായങ്കേതനിക ഉപയദശക

i. മധലണനധ  സയസ്കരണ  പധന്റുകള  (Waste  Disposal  Plants)  സ്ഥധപേണക്കല്,
പേധരമപരധതര  ഊര്പജധലധദനയ  (Production  of  Non-conventional  Energy)
എനണവയ്ക്കുള്ള  വധങ്ങല്  പേദ്ധതണ  തയധറധക്കുപമധള  ലസക്രടറണ  സധപങ്കേതണക
സ്ഥധപേനങ്ങളലട ഉപേപദശയ  സത്വപീകരണപക്കണതധണജ.

  ഉദധ്യാ. ശുചനിതത്വ മനിഷന്, അനര്ടന്റ് (ANERT)

ii. കരധറണല്  ഏര്ലപ്പെടുനതണനു  മുമധയണ  കണ്വപീനര്ക്കജ  ശുചണതത്വ  മണഷന്,  അനര്ടജ  
എനപീ സ്ഥധപേനങ്ങളണല് നണന്നുയ സധപങ്കേതണക   ഉപേപദശയ പതടധവനതധണജ.

 അസ്സല് മധ്യാനത്വലനിലല  Box IV കൂടനി കധ്യാണുക
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2.8  സത്വയമധയധ്യാ ലവളനിലപ്പെടുത്തല്

i. വധര്ഷണക  വധങ്ങല്  പേദ്ധതണ  അയഗപീകരണച്ചജ   48  മണനിക്കൂറനിനകക ലവബ്പസറണല്

ലസക്രടറണ  പസണദ്ധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.  പരഖകള  പേരണപശധധണക്കധവന  സ്ഥലയ,

പേകര്പ്പെജ  ലഭണക്കുന സ്ഥലയ എനപീ വണവരങ്ങള കൂടണ ഉളലപ്പെടുപത്തണതധണജ. 

ii. എ.പേണ.പേണയലട പേകര്പ്പെജ തധലഴ പേറയന സ്ഥലങ്ങളണല് ലഭധമധപക്കണതധണജ.

ക്രമ
നയ.

സ്ഥലയ കുറണപ്പെജ

1 വധങ്ങലണനു മധത്രമുള്ള ലവബ്പസറണല് -

2 പനധടപീസജ പബധര്ഡുകള -

a തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ -

b തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണലന കപീഴണലുള്ള
സ്ഥധപേനങ്ങള

ഗധമപേഞ്ചധയത്തജ
/നഗരസഭ/
പകധര്പ്പെപറഷന് 
എനണവയജ മധത്രയ.c ഗധമസഭ/വധര്ഡ്സഭ 

d പേബണകജ പലബ്രറണ/റപീഡണയഗജ റയ 

e പേരണധണയണലുള്ള വണപലജജ ഓഫപീസജ -

3 അധണകധര പേരണധണയണലുള്ള മറജ പമുഖ 
സ്ഥലങ്ങളണല്

-

4 ഫ്രണജ ഓഫപീസണലല ഡണസ്പപ 
സയവണധധനത്തണല്

-
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അധധധയയ 3
സമധഹരണത്തണലന നണര്വ്വഹണയ 

(Execution of Procurement)

വധര്ഷണക  വധങ്ങല്  പേദ്ധതണയലട  നണര്വ്വഹണത്തണല്  ക്രമധനുഗതമധയ  ധധരധളയ

പവര്ത്തനങ്ങള  ഉളലപ്പെടുന്നുണജ.  ഈ  പവര്ത്തനങ്ങള  എ.പേണ.പേണ  പകധരയ  ലകധമണട

സമധഹരണ രപീതണലയ ആശ്രയണച്ചണരണക്കുന്നു.

വനിവനിധ വധ്യാങ്ങല് രപീതനികളുലട വനിശദധ്യാകശങ്ങള

3.1   ലപറനി പര്യച്ചസന്റ്

 കത്വപടഷപനധ ലടണപറധ ഇലധലത പനരണട്ടുള്ള വധങ്ങല്.

 എലധ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനങ്ങളക്കുയ ബധധകയ.

വധ്യാങ്ങധ്യാവന സധ്യാമഗനികള പരനിധനി വധ്യാര്ഷനിക പരനിധനി കുറനിപ്പെന്റ്
 ഓഫപീസജ 
ആവശധത്തണനുള്ള 
പസഷനറണ സധധനങ്ങള

15000 രൂപേ 
വലര

(<=15000)

ഗധമ  /  പബധക്കജ
പേഞ്ചധയത്തു

കളക്കജ

50000 രൂപേ

മറജ സ്ഥധപേന
ങ്ങളക്കജ

100000 രൂപേ

അനുബന്ധയം 6 ല് 
ഇന്ഡന്റസ 
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണയം.

ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റസ 
കേമത്തിറത്തിയകടയയം 
ഭരണ സമത്തിതത്തി 
യകടയയം അയംഗഗീകേസ്ഥാരയം
ലെഭര്യമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

പുസ്തകങ്ങളയ 
പേണരപീപയധഡണക്കലുകളയ

2000 രൂപേ വലര
 

(<=2000) 
റഫറന്സജ പുസ്തകങ്ങള 5000 രൂപേ വലര

 
(<=5000)

എ. അടനിയനനിര ഘടങ്ങളനിലല വധ്യാങ്ങല് 

 പസണഡണണലന  അയഗപീകധരപത്തധലട  5000  രൂപേ  വലര  അടണയനണര  ഘടങ്ങളണല്
ലചലവഴണക്കധവനതധണജ. 

 എഴജ  ദണവസത്തണനുള്ളണല്  ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണയപടയയ  ഭരണസമണതണയപടയയ
സധധൂകരണയ വധപങ്ങണതധണജ.
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ലപറനി പര്യച്ചസന്റ് സധ്യാകധപത്രക

 പേര്പച്ചസണയഗജ ഓഫപീസര് തധലഴ പേറയന സധകധപേത്രയ പരഖലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

I am personally satisfied that the goods purchased are of requisite quality“
and  specification  and  have  been  purchased  from  a  reliable  supplier  at
reasonable price .”

3.2   കത്വയടഷന് മുയഖനയള്ള വധ്യാങ്ങല്

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതസ/
കബസ്ഥാക്കസ പഞസ്ഥായതസ

ജത്തിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതസ നഗരസഭ/
കകേസ്ഥാരപകറഷന് 

60000 രൂപേ വലര    

(<=60000)

100000 രൂപേ വലര    

(<=100000)

100000 രൂപേ വലര    

(<=100000)

കത്വയടഷന് നടപടനികളുക നനിബനനകളുക 

 നടപേടണക്രമയ നണബന്ധനകള

i. കസ്വദട്ടഷന ദനസ്ഥാട്ടവീസഗ്  (Quotation Notice)

കത്വപടഷന് പനധടപീസജ അനുബന്ധയം 7 ല് ലപധകക്യുര്ലമന്റജ ഓഫപീസര് 
തയധറധക്കണയ.

കത്വപടഷന് പനധടപീസജ 
പസണദ്ധപീകരണക്കല്

ലവബ്പസറണലുയ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണ 
പനയയ അതണലന കപീഴണലുള്ള സ്ഥധപേനങ്ങളപടയയ 
പനധടപീസജ പബധര്ഡണല്.

സപപയര്മധര്ക്കജ കത്വപടഷന് 
പനധടപീസജ അയയല് കുറഞ്ഞതന്റ് 5 യപര്കന്റ് അയയ്ക്കണക.

i i. കസ്വദട്ടഷന സമര്പ്പത്തിക്കല് (Quotation Submission)
സപീല് ലചയ്ത കത്വപടഷനുകളലട
സമര്പ്പെണയ.

കത്വപടഷന് സമര്പ്പെണക്കുവധന് കത്വപടഷന് തണയതണ/ 
കത്വപടഷന് അയച്ച തണയതണ മുതല് (അവസധനയ 
ഏതധപണധ അതജ)  7 ദനിവസക വലര സമയയ  
അനുവദണപക്കണതധണജ. ഏഴധമലത്ത  ദണവസയ 
അവധണയധലണങ്കേണല് അടുത്ത പവൃത്തണ ദണവസത്തണല് 
സത്വപീകരണക്കധവനതധണജ.
കേസ്വകടഷലന്റെ മസ്ഥാതൃകേ - അനുബന്ധയം   8 ല്.  
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i i i. കസ്വദട്ടഷന സസ്വവീകരത്തിക്കല് (Receipt of Quotation)
പനരണടജ സത്വപീകരണക്കല്    സസല ചചയ ചപടടയടല സകടകണണ.

പപേധസജ/കത്വറണയര് ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് തണയതണയയ സമയവയ  
പരഖലപ്പെടുത്തണ ഒപ്പു ലവപക്കണതധണജ.

കത്വപടഷന് തുറക്കുനതുവലര ഭദ്രമധയണ സൂകണക്കണയ.

iv. കസ്വദട്ടഷന തുറക്കുന്നതത്തിനു മുമ്പഗ് (Pre-Opening)
കരധറുകധരപനപയധ/
പതണനണധണയപടപയധ ഒപ്പെജ 
വധങ്ങണയ.

1. അനുബന്ധയ 9  പകധരമുള്ള കത്വപടഷന്/ലടണര് 
രജണസറണല് പചര്ക്കുക.  

2. ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് ഹധജരലലങ്കേണല് ലതധട്ടു 
തധലഴയള്ള ഉപദധധഗസ്ഥലന ചുമതലലപ്പെടുത്തധവന 
തധണജ.

3. മറ സ്ഥധപേനങ്ങളണലല  വധങ്ങലണലന കധരധത്തണല് 
ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് ഹധജരലലങ്കേണല്, 
പസണഡണണനജ ലസക്രടറണലയ ചുമതലലപ്പെടു 
ത്തധവനതധണജ.

എലധ കത്വപടഷനുകളയ തരയ 
തണരണക്കണയ.
കവറുകളണല് ഒന്നുമുതലുള്ള 
നമര് പരഖലപ്പെടുത്തണയ.
കത്വപടഷന്/ ലടണര് 
രജണസറണലല 1 മുതല് 4 
വലരയള്ള പകധളങ്ങള 
പൂരണപ്പെണക്കണയ.

v. കസ്വദട്ടഷന തുറക്കല് (Opening)
ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് 
കത്വപടഷനുകള തുറനജ ക്രമ 
നമറുയ  തണയതണയയ 
സമയവയ സഹണതമുള്ള ഒപ്പെജ 
പരഖലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

i. കത്വപടഷന് പനധടപീസണല് സൂചണപ്പെണച്ച തണയതണ,  സമയയ,
സ്ഥലയ എനപീ നണബന്ധനകള പേധലണക്കണയ.

ii. കരധറുകധരപനധ/പതണനണധണപക്കധ ഹധജരധകധവന 
തധണജ.

iii. കുറഞ്ഞതന്റ് 3 കത്വയടഷനുകലളങ്കേനിലുക ലഭധമധ്യായനിലല്ലെങ്കേനില് 

വപീണ്ടുക കത്വയടഷന് കണനിയകണതധ്യാണന്റ്. 

iv. വപീണ്ടുക 3 കത്വയടഷനുകള ലഭനിച്ചനിലല്ലെങ്കേനില് ഓപ്പെണ് 

ലടണര് കണനിയകണതധ്യാണന്റ്.

v. കവറണലുയ കത്വപടഷലന ഒനധയ പപേജണലന മുകളണലുയ 
ചുവന മഷണ ലകധണജ ക്രമ നമര് പരഖലപ്പെടു 
പത്തണതധണജ.

vi. കത്വപടഷന് തുറക്കുന തണയതണ അവധണ 
ദണവസമധലണങ്കേണല് അടുത്ത പവൃത്തണ ദണവസയ 
നണശണത സമയത്തജ തുറപക്കണതധണജ.
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vi. കസ്വദട്ടഷനുകള് തുറന്നതത്തിനു ദശഷയം (Post Opening)
രജണസറണലല 5 മുതല് 8 
വലരയള്ള പകധളങ്ങള 
പൂരണപ്പെണക്കണയ.

● അനുബന്ധയ 9 പകധരമുള്ള രജണസര്.

● കവറുകള കത്വപടഷനുകപളധലടധപ്പെയ സൂകണക്കണയ.

● തധരതമധ പേത്രണക, സൂക്ഷ്മപേരണപശധധന, ശണപേധര്ശ, 
അയഗപീകധരയ  - അനുബന്ധയ 10 ല്.

● കത്വപടഷനുകള തുറനജ മൂന്നു ദണവസത്തണനകയ.

(കത്വപടഷനുകള ലഭധമധയ അന്നു തലന വണശദധയശങ്ങള 
പനധടപീസജ പബധര്ഡണല് പേരസധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.)

ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് 
കത്വപടഷനുകളലട തധരതമധ 
പേത്രണക (Tabulation 
Statement) തയധറധക്കണയ
സൂക്ഷ്മപേരണപശധധന നടത്തണ 
ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് 
ശണപേധര്ശ ലചയണയ    
ലപധകക്യുര്ലമനജ കമണറണയലട
ശണപേധര്ശയ്ക്കുയ ഭരണസമണതണ 
യലട  അയഗപീകധരത്തണനു 
മധയണ സമര്പ്പെണക്കണയ.

vii. കസ്വദട്ടഷന അയംഗവീകരത്തിക്കല് (Acceptance)
ലപധകക്യുര്ലമനജ കമണറണയലട
ശണപേധര്ശ പേരണഗണണച്ചതണനു
പശഷയ ഭരണസമണതണ 
കത്വപടഷനുകള 
അയഗപീകരണപക്കണതധണജ.

i. എലധ അര്ത്ഥത്തണലുയ പൂര്ണമധലണങ്കേണല് മധത്രയ 
അയഗപീകരണപക്കണതധണജ.

ii. കുറഞ്ഞെ നണരക്കജ പരഖലപ്പെടുത്തണയ കത്വപടഷനധണജ 
സധധധരണയധയണ അയഗപീകരണപക്കണതജ. 
അലധത്തപേകയ കധരണയ പരഖലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

iii. കുറഞ്ഞെ നണരക്കജ  മധര്ക്കറജ നണരക്കണപനക്കധള 
കൂടുതലധലണങ്കേണല് കുറഞ്ഞെ നണരക്കജ പകത്വധടജ 
ലചയ്തയധളമധയണ മധത്രയ വണലപപേശല് (Negotiation) 
നടത്തുകപയധ എലധ കത്വപടഷനുകളയ നണരസണച്ചജ  പുനര്
കത്വപടഷനുകള കണണക്കുകപയധ ലചപയണതധണജ.

iv. ഭരണസമണതണയലട അയഗപീകധരത്തണനുപശഷയ  അടുത്ത
പവൃത്തണ ദണവസയ തലന തപീരുമധനത്തണലന വണവരയ 
പസണദ്ധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

v. കത്വപടഷന് അയഗപീകരണച്ച വണവരയ രജണപസര് ഡജ 
പനധടപീസജ  മുപഖന കരധറുകധരലന അറണയണപക്കണ 
തധണജ.

vi. 50000 രൂപേയണല് കൂടുതലുള്ളവയജ ഇ.എയ.ഡണ 
ബധധകമധണജ.
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viii. വത്തിലെദപശല് (Negotiation)
ഉപദ്ദേശണച്ചണരുന 
നണരക്കണപലക്കജ 
കുറയ്ക്കുവധനധയണ കുറഞ്ഞ 

നനിരകന്റ് യരഖലപ്പെടുത്തനിയ 
കരധ്യാറുകധ്യാരനുമധ്യായനി മധ്യാത്രക 
വനിലയപശല് 
നടത്തധവനതധണജ.

➢ ലപധകക്യുര്ലമനജ കമണറണക്കജ വണലപപേശല് 
നടത്തധവനതധണജ.

➢ ഗുണനണലവധരത്തണല് ഒത്തുതപീര്പ്പെജ പേധടണല.

ix. സവപ ഓര്ഡര് (Supply Order)
ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് 
സപപ ഓര്ഡര്  
നല്പകണതധണജ.

അയഗപീകരണച്ചജ 7 ദണവസത്തണനകയ അനുബനക 11 ല് സപപ 
ഓര്ഡര് നല്പകണതധണജ.

x. കരസ്ഥാര് (Agreement)
സപപയര് കരധര് 
ഒപ്പുലവപക്കണതധണജ.

പനധടപീസജ/സപപ ഓര്ഡര് ലഭണച്ചജ 15 ദണവസത്തണനകയ 
അനുബനക 12 ലല മധതൃകയണല് നണശണത മൂലധമുള്ള സധമജ 
പപേപ്പെറണല് സപപയര് കരധര് ഒപ്പു ലവപക്കണതധണജ.

കുറത്തിപസ :  50000 രൂപയത്തില് കൂടുതലെസ്ഥാലണങത്തില് EMD ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാണസ.

3.3    ലനിമനിറഡന്റ് ലടണര് മുയഖനയള്ള വധ്യാങ്ങല്

ഗധമപേഞ്ചധയത്തജ/
പബധക്കജ പേഞ്ചധയത്തജ

ജണലധ പേഞ്ചധയത്തജ നഗരസഭ/
പകധര്പ്പെപറഷന് 

200000 രൂപേ വലര

 (>60000 & <=200000)

200000 രൂപേ വലര

 (>100000&<=200000)

200000 രൂപേ വലര

 (>100000& <=200000)

ലനിമനിറഡന്റ് ലടണര് നടപടനിക്രമങ്ങളുക നനിബനനകളുക

 നടപേടണക്രമയ നണബന്ധന
ലടണര് പനധടപീസജ 
ലപധകക്യുര്ലമന്റജ ഓഫപീസര് 
തയധറധപക്കണതധണജ.

അനുബന്ധയ 13 ല് തയധറധക്കണയ.
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ലടണര് പനധടപീസജ 
പസണദ്ധപീകരണക്കല്

ലവബ്പസറണലുയ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണ 
പനയയ  അതണനു കപീഴണലുള്ള സ്ഥധപേനങ്ങളപടയയ 
പനധടപീസജ പബധര്ഡണല്.

സപപയര്മധര്ക്കജ ലടണര് 
പനധടപീസജ അയയല്

കുറഞ്ഞതന്റ് 10 യപര്കന്റ് അയയ്പക്കണതധണജ.

മറജ നടപേടണക്രമങ്ങള ലടണര് സമര്പ്പെനികല്, സത്വപീകരനികല്, തുറക്കുനതനിനു മുമക, 

തുറക്കുന സമയതക, തുറനതനിനു യശഷവക ഉള്ള 

നടപടനികള, വനിലയപശല്, എഗനിലമനന്റ്  -  കത്വയടഷനുകളകന്റ്

ബധ്യാധകമധ്യായ നടപടനികള പധ്യാലനിയകണതധ്യാണന്റ് 

(സത്വപീകരനിക്കുന ലടണറുകളുലട എണ്ണത്തനിലലധ്യാഴനിലക)
ലടണറുകളലട എണയ കുറഞ്ഞെതജ  5 എണലമങ്കേണലുയ ലഭധമധപക്കണതധണജ.

5 എണയ ലഭധമധയണലലങ്കേണല് ഓപ്പെണ് ലടണര് കണണപക്കണതധണജ.
(വപീണ്ടുയ ലണമണറഡജ ലടണര് കണണക്കുവധന് പേധടണല).

ഇ.എയ.ഡണ (EMD) ഇ.എയ.ഡണ സത്വപീകരണപക്കണതധണജ (1%).

3.4     ഓപ്പെണ് ലടണര് (Open Tender) മുയഖനയള്ള വധ്യാങ്ങല്

✔ രണസ ലെക്ഷയം രൂപയത്തില് കൂടുതല് വരുന്ന വസ്ഥാങ്ങലുകേള്ക്കസ  ഓപണ് ലടണര 
ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാണസ. 

ഓപ്പെണ് ലടണര് മുയഖനയള്ള വധ്യാങ്ങല്
ഗധമപേഞ്ചധയത്തജ/

പബധക്കജ പേഞ്ചധയത്തജ
ജണലധ

പേഞ്ചധയത്തജ
നഗരസഭ/

പകധര്പ്പെപറഷന് 
200000 രൂപേയജ മുകളണല്   

(>200000)

ഓപ്പെണ് ലടണര് ബധധകമലധത്ത വധങ്ങലുകള

 സര്ക്കധര് നണര്പദ്ദേശണക്കുന സ്ഥധപേനങ്ങളണല് നണന്നുള്ള വധങ്ങല്.
 ഗുണപഭധകധക്കള മുപഖനയള്ള വധങ്ങല്.
 പററജ/റണണയഗജ പകധണ്ടധകജ നണലവണലുള്ള സധധനങ്ങളലട വധങ്ങല്.
 വധങ്ങലണനജ സര്ക്കധര് പപതധക നടപേടണക്രമങ്ങള നണര്പദ്ദേശണച്ചണട്ടുള്ള സധധനങ്ങളലട 

വധങ്ങല്.
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3.4.2 ഓപ്പെണ് ലടണര്  യനധ്യാടപീസന്റ്

3.4.2.1    ഓപ്പണ് നടണര്  ദനസ്ഥാട്ടവീസഗ് - പധസ്ഥാന നത്തിബന്ധനകള്

ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റെസ ഓഫഗീസര അനുബന്ധയം  13 ല്  കനസ്ഥാടഗീസസ തയസ്ഥാറസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 

ഇനങ്ങളലട തരയം തത്തിരത്തിവസ 

വര്യതര്യസ്ത  കസസ്ഥാതസ്സുകേളത്തില്  നത്തിന്നുയം  ലെഭര്യമസ്ഥാകുന്ന  ഇനങ്ങള്  ഒരു  കനസ്ഥാടഗീസത്തില്
ഉള്ലപടുതരുതസ.

സസ്ഥാധനങ്ങളലട/കസവനങ്ങളലട ബസ്ഥാന്റെസലനയത്തിയം സൂചത്തിപത്തിക്കുവസ്ഥാന് പസ്ഥാടത്തില.

സകപ്ലൈയരക്കുയം, തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിനുയം, ലപസ്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കുയം 
യസ്ഥാലതസ്ഥാരു വത്തിധതത്തിലുള്ള അവര്യക്തതയയം ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാതവത്തിധതത്തില് സസ്ഥാധനങ്ങളലട 
നത്തിരമസ്ഥാണതത്തിനുപകയസ്ഥാഗത്തിക്കുന്ന വസ, ഗുണനത്തിലെവസ്ഥാരയം, വത്തിശദമസ്ഥായ സസപസത്തിഫത്തി 
കക്കഷന് എന്നത്തിവ കനസ്ഥാടഗീസത്തില് വര്യക്തമസ്ഥായത്തി സൂചത്തിപത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.

കേടത്തുകൂലെത്തി ഉള്ലപലടയള്ള എലസ്ഥാ ലചലെവുകേളയം ഉള്ലപട  എസ്റ്റേത്തികമറസ  നത്തിരക്കസ 
കരഖലപടുകതണതസ്ഥാണസ.

വസ്ഥാരഷത്തികേ അറകുറപണത്തി ആവശര്യമുള്ള ആസ്തത്തികേള്ക്കസ വസ്ഥാറണത്തി കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധത്തിക്കു കശഷയം 
മൂന്നുവരഷലത എ.എയം.സത്തി നത്തിബന്ധനകൂടത്തി ഉള്ലപടുകതണതസ്ഥാണസ.

ഇ.എയം.ഡത്തി ഉള്ലപലടയള്ള എലസ്ഥാ നത്തിബന്ധനകേളയം ഉള്ലപടുകതണതസ്ഥാണസ.

➢ മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ Box V, VI എന്നത്തിവ കേസ്ഥാണുകേ.

3.4.2.2      ഓപ്പെണ് ലടണര് യനധ്യാടപീസന്റ് പസനിദ്ധപീകരനികല്
5 ലകയ രൂപേ വലര ജണലയണല് വധധപേക പചധരമുള്ള ഒരു പധപദശണക 

ദണനപേത്രത്തണല്.
10 ലകയ രൂപേ വലര ജണലയണല് വധധപേക പചധരമുള്ള ഒരു  പധപദശണക 

ദണനപേത്രത്തണല്.
10 ലകത്തണനു മുകളണല് 
15 ലകയ വലര

ജണലയണല് വധധപേക പചധരമുള്ള രണജ പധപദശണക 
ദണനപേത്രങ്ങളണല്.

15 ലകത്തണനു മുകളണല് രണജ പധപദശണക ദണനപേത്രങ്ങളണലുയ ജണലയണല് കൂടുതല് 
പചധരമുള്ള ഒരു ഇയഗപീഷജ ദണനപേത്രത്തണലുയ.
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✔ പബത്തികേസ റത്തികലെഷന്സസ വകുപത്തിലന്റെ (PRD) ജത്തിലസ്ഥാ ഓഫഗീസറത്തില് നത്തിന്നുയം സസ്ഥാമതത്തികേ  
വരഷസ്ഥാരയംഭതത്തില്  കൂടുതല്  പ്രചസ്ഥാരമുള്ള  പതങ്ങളലട  വത്തിവരയം  
ലെഭര്യമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

✔ ലടണര  കനസ്ഥാടഗീസുകേളലട  പൂരണ്ണ  രൂപയം  കനസ്ഥാടഗീസസ  കബസ്ഥാരഡുകേളത്തിലുയം  ലവബസ  
കസറത്തിലുയം പ്രസത്തിദഗീകേരത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.

✔ പരസര്യ ചസ്ഥാരജസ കുറയ്ക്കുവസ്ഥാന്  പതങ്ങളത്തില് കഷസ്ഥാരടസ ലടണര കനസ്ഥാടഗീകസസ്ഥാ 
(അനുബന്ധയം  13.1) വത്തിന്കഡസ്ഥാ പരസര്യകമസ്ഥാ പ്രസത്തിദഗീകേരത്തിചസ്ഥാല് മതത്തി. 

✔ വത്തിന്കഡസ്ഥാ പരസര്യതത്തില് ലടണര നമറയം തത്തിയതത്തിയയം, ഇനയം, എസ്റ്റേത്തികമറസ 
നത്തിരക്കസ, അവസസ്ഥാന തത്തിയതത്തി, ലടണര ക്ഷണത്തിക്കുന്ന അധത്തികേസ്ഥാരത്തിയലട  
ഉകദര്യസ്ഥാഗകപരസ, ലവബസകസറസ വത്തിലെസ്ഥാസയം എന്നഗീ വത്തിവരങ്ങള് മസ്ഥാതയം 
ഉള്ലപടുതത്തിയസ്ഥാല് മതത്തി.

ഇ.എയം.ഡത്തി (നത്തിരതദ്രവധ്യയം)-നത്തിബന്ധനകള്

എ)  ഇ.എക.ഡനി  നനിരകന്റ്
50000 രൂപേയജ മുകളണലുള്ള എലധ വധങ്ങലുകളക്കുയ ഇ.എയ.ഡണ ബധധകമധണജ.
മതനിപ്പു വനിലയലട 1%  ഇ.എക.ഡനിയധ്യായനി ഈടധ്യാകണക. 
1000 രൂപേവലര പേണമധയണ സത്വപീകരണക്കധവനതധണജ. 
1000  ല്  കൂടണയധല് ഇ-പപേയ്ലമനജ  /ഇലപകധണണകജ  ഫണജ  ടധന്സ്ഫര് മുപഖന മധത്രയ
സത്വപീകരണപക്കണതധണജ.
ബനി)  ഇ.എക.ഡനി ഒഴനിവധ്യാകധ്യാവന സധ്യാഹചരധക
സര്ക്കധര് നണര്പദ്ദേശണക്കുന സ്ഥധപേനങ്ങളണല് നണന്നുയ വധങ്ങുപമധള.
സര്ക്കധര് ഉടമസ്ഥതയണലുള്ള സ്ഥധപേനങ്ങളണല് നണന്നുയ വധങ്ങുപമധള.
(സധ്യാപനങ്ങള ഉതന്റ്പധ്യാദനിപ്പെനിക്കുന ഉല്പ്പെനങ്ങള സപപ ലചയ്യുയമധ്യാള മധ്യാത്രക)
പസധര്സജ പേര്പച്ചസജ വകുപ്പെജ, ഡണ.ജണ.എസജ & ഡണ, നക്യൂലഡല്ഹണ എനണവയജ കപീഴണല് 
രജണസര്  ലചയ്തണട്ടുള്ള സ്ഥധപേനങ്ങളലട രജണസര് ലചയ്ത ഉല്പ്പെനങ്ങള വധങ്ങുപമധള. 
(രജനിയസ്ടേഷന് സധ്യാകധപത്രത്തനിലന പകര്പ്പെന്റ് ഹധ്യാജരധ്യാകനിയധ്യാല് മധ്യാത്രക)
പററജ/റണണയഗജ പകധണ്ടധകജ ഉള്ളവര്ക്കജ.
സനി)  ഇ.എക.ഡനി മുതല് കൂടല്
സപപ ഓര്ഡര് ലഭണച്ചജ 21 ദണവസത്തണനകയ എഗണലമനജ ലവക്കധതണരുനധല് ഇ.എയ.ഡണ
മുതല് കൂടധവനതധണജ.
ഡനി)  ഇ.എക.ഡനി തനിരനിലക നല്കല്
ലടണര് ലഭണക്കധത്തവര്ക്കജ ലടണര് തുറനതണനുപശഷയ 7 ദണവസത്തണനുള്ളണല്.
വണജയണയധയ കരധറുകധരനണല് നണന്നുയ ലസകക്യൂരണറണ ലഡപപ്പെധസണറജ ലഭണച്ചതണനു പശഷയ.
ലടണര് ലഭണച്ചയധളലട ഇ.എയ.ഡണ തണരണലക നല്കുനതണനു പേകരയ ലസകക്യൂരണറണ 
ലഡപപ്പെധസണറണപലക്കജ ക്രമപീകരണക്കധവനതധണജ (അപപേകണച്ചധല് മധത്രയ).
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3.4.2.3 ഇ-ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ്(e-Procurement)

i.  5  ലെക്ഷതത്തിനു മുകേളത്തിലുള്ള എലസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങലുകേള് ക്കുയം ഇ-ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റെസ രഗീതത്തി  
അവലെയംബത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.

ii.  പപേരജ ഉളലപ്പെടുത്തുനതണനധയണ  തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ വകുപ്പെണപലക്കുള്ള (LSGD)
          അപപേക ലസക്രടറണ അയയ്പക്കണതധണജ. (അനുബനക  14)
iii. എല്.എസജ.ജണ.ഡണ യണല് നണന്നുയ  തധലഴ പേറയന 4 പപേര്ക്കജ യൂസര് ലനയണയ, പേധസജ 

പവര്ഡജ എനണവ അനുവദണക്കുനതധണജ.
എ ലടണര് തയധറധക്കുനയധള  (Tender Creator)

ബണ ലടണര് പസണദ്ധലപ്പെടുത്തുനയധള (Tender Publisher)

സണ പലല പരഖകള തുറക്കുനയധള  (Bid Opener)

ഡണ പലലയ വണലയണരുത്തുനയധള  (Bid Evaluator)   

iv.   ഇ  -  ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് യൂസര്മധ്യാരുലട ചുമതലയക ഉത്തരവധ്യാദനിത്തവക

യൂസര് ചുമതല ഉത്തരവധദണത്തയ
തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ 
വകുപ്പെണലല (LSGD) 
ഉപദധധഗസ്ഥന്

പനധഡല് 
ഓഫപീസര്

യൂസര്മധരുലട നണയന്ത്രണയ. 
ലടണറണലന പധരയഭനടപേടണകള. 
ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്മധര്ക്കജ ലടണര് 
ചുമതല നല്കല്.
ഓഡണറര് ഒഴണലകയള്ള യൂസര്മധര്ക്കജ ചുമതല
നല്കല്. 

തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനതലത്തണല്
ലടണര് 
തയധറധക്കുനയധള

ക്ലര്ക്കജ ലടണര് തയധറധക്കല്.

ലടണര് 
പസണദ്ധലപ്പെടുത്തുനയധള

ലപധകക്യുര്ലമനജ
ഓഫപീസര്

തയധറധക്കണയ ലടണര് പേരണപശധധണച്ചതണനു 
പശഷയ പസണദ്ധലപ്പെടുത്തുക.

പലല പരഖകള 
തുറക്കുനയധള, പലലയ 
വണലയണരുത്തുനയധള 

ലപധകക്യുര്ലമനജ
ഓഫപീസര് & 
ലസക്രടറണ

സയയകമധയണ പരഖകള തുറനജ 
വണലയണരുത്തുക.
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v. ലടണര് പസണദ്ധപീകരണച്ചതണനുപശഷയ എലനങ്കേണലുയ മധറങ്ങള വരുത്തണലമങ്കേണല്  
അക്കധരധയ ലസക്രടറണ  പനധഡല് ഓഫപീസപറധടജ  ആവശധലപ്പെപടണതധണജ.

vi. പനധഡല്  ഓഫപീസര്  ആദധയ  പസണദ്ധപീകരണച്ച  ലടണറണപന്മേല്  ശുദ്ധണപേത്രയ  
(Corrigendum)  പുറലപ്പെടുവണക്കുനതധണജ.

vii. ലടണറണയഗജ  പപേധര്ടലണലല  പപേയ്ലമനജ  പമധഡജ വഴണ  ഓണ്പലന്  ആയണ  തുക  
ഒടുക്കധവനതധണജ.

viii.  ലടണര്  പഡധകക്യുലമനണലന  വണല,  ഇ.എയ.ഡണ  എനണവ  ഓണ്പലന്  ആയണ  
ഒടുക്കധവനതധണജ.

ix. വണജയണയധയ കരധറുകധരലന (L1 Bidder) മധത്രയ ഇ.എയ.ഡണ എഗണലമനജ ഒപ്പുലവച്ചജ 
കരധര് നല്കുനതുവലര തടഞ്ഞുലവക്കുനതധണജ.
മറള്ളവരുലട  ഇയ.എയ.ഡണ  ഓണ്പലന്  ആയണ  ബധങ്കേജ  അലക്കസൌണ്ടുകളണപലക്കജ  
തണരണലക നല്കുനതധണജ.

x.   പരമരധ്യാഗത വധ്യാങ്ങല് രപീതനികകളനില് നനിന്നുക ഇ  -  ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് രപീതനിയനിയലക്കുള്ള മധ്യാറക
(Migration Steps)

എ. എലധ വധങ്ങല് ഉപദധധഗസ്ഥരുയ യൂസര് ലനയണയ, പേധസജ പവര്ഡജ എനണവ പപേധര്ടല് 
മുപഖന ലഭധമധപക്കണതധണജ.

ബണ. യൂസര്  ലനയണമണനധയണ  അപപേകണച്ചവര്ക്കജ  പനധഡല്  ഓഫപീസര്  അധണകധരയ
നല്കുനതധണജ.

സണ. ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്ക്കജ  സഹധയത്തണനധയണ  സബജ  യൂസര്മധലര
നണപയധഗണക്കധവനതധണജ.

ഇ. ഡണജണറല്  സണപഗ്നേച്ചര്  സര്ടണഫണക്കറജ  (DSC) നധഷണല്   ഇന്പഫധര്മധറണകജ  
ലസനറണല് നണന്നുയ (NIC) ലഭധമധപക്കണതധണജ.

എഫജ.  ടഷറണ  പകധഡുകള  ഓണ്പലന്  മധപ്പെണയഗണനുപവണണ  പകരള  സയസ്ഥധന  
ഇന്ഫര്പമഷന് ലടപകധളജണ മണഷലന  (KSITM) തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ  
അറണയണപക്കണതധണജ.

ജണ. തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ ഓണ്പലന് ബധങ്കേണയഗജ ലസസൌകരധപത്തധടുകൂടണയ  
ഒരു  അലക്കസൌണജ  പദശസധല്കൃത/ലഷഡക്യൂളഡജ  ബധങ്കേണല്  ആരയഭണപക്കണതുയ
ഓണ്പലന്  മധപ്പെണയഗണനു  പവണണ  പകരള സയസ്ഥധന ഇന്ഫര്പമഷന് ലടപകധളജണ
മണഷലന അറണയണപക്കണതുമധണജ.

3.4.2.4    ഓപ്പെണ് ലടണര് യഫധ്യാറങ്ങള
അനുബന്ധയ  15 പകധരമുള്ള  പഫധറയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണലന
ലവബ്പസറണല് നണന്നുയ ലഡസൌണ് പലധഡജ ലചയധവനതധണജ.
ഓപ്പെണ് ലടണര് പഫധറയ പസധക്കജ രജണസര് - അനുബന്ധയ 16
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ഓപണ് ലടണര കഫസ്ഥാറതത്തിലന്റെ വത്തിലെ 
(എസ്റ്റേത്തികമറസ നത്തിരക്കത്തിലന്റെ അടത്തിസസ്ഥാനതത്തില്)

ഒരു ലെക്ഷയം രൂപ വലര                        - 500 + വസ്ഥാറസ / ജത്തി.എസസ.ടത്തി
ഒരു ലെക്ഷയം മുതല് 10 ലെക്ഷയം രൂപ വലര - 1000 + വസ്ഥാറസ / ജത്തി.എസസ.ടത്തി
10 ലെക്ഷതത്തിനു മുകേളത്തില്                     - 2000 + വസ്ഥാറസ / ജത്തി.എസസ.ടത്തി

3.4.2.5    ഓപ്പെണ് ലടണര് സമര്പ്പെണത്തനിനുള്ള സമയപരനിധനി
ഒരു ലെക്ഷയം രൂപ വലര  – 10 ദത്തിവസയം
1  ലെക്ഷതത്തിനു മുകേളത്തില് - 14 ദത്തിവസയം
10 ലെക്ഷതത്തിനു മുകേളത്തില് - 21 ദത്തിവസയം
• സമയ പരത്തിധത്തി കേണക്കസ്ഥാക്കുന്നതത്തിനുള്ള നത്തിബന്ധന  പരസര്യയം പ്രസത്തിദഗീകേരത്തിച തത്തിയതത്തി–

മുതല്  അലലങത്തില്  ലടണര  കരഖകേളലട  ലെഭര്യത   വലര  (ഏതസ്ഥാകണസ്ഥാ  അവസസ്ഥാനയം  ആ
തത്തിയതത്തി  മുതല്).  പരസര്യയം  പ്രസത്തിദഗീകേരത്തിക്കുന്ന  തത്തിയതത്തിയയം  ലടണര  കരഖകേളലട  ലെഭര്യതസ്ഥാ
തത്തിയതത്തിയയം ഉള്ലപടുത്തുവസ്ഥാന് പസ്ഥാടത്തില.

• ഒന്നത്തില് കൂടുതല് ദത്തിനപതങ്ങളത്തില് പരസര്യയം ലചയ്യുന്നുലണങത്തില് അവസസ്ഥാനയം പരസര്യയം
പ്രസത്തിദഗീകേരത്തിച തത്തിയതത്തി കേണക്കത്തിലലെടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

• പതങ്ങള്ക്കുള്ള  കേതത്തില്  പരസര്യയം  പ്രസത്തിദഗീകേരത്തികക്കണ  തത്തിയതത്തി  വര്യക്തമസ്ഥായത്തി
സൂചത്തിപത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.

3.4.3 ഓപ്പെണ് ലടണറനിലന നനിര്വ്വഹണക (Execution of Open Tender)

✔  കേസ്വകടഷനുകേള്ക്കസ ബസ്ഥാധകേമസ്ഥായ  മറസ  നടപടത്തിക്രമങ്ങലളലസ്ഥായം ഓപണ്   
 ലടണറത്തിലന്റെ കേസ്ഥാരര്യതത്തിലുയം പസ്ഥാലെത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.

3.4.4   ലടണറുകള നനിരസനികധ്യാവന കധ്യാരണങ്ങള
ക്രമ 
നക.

നനിരസനികധ്യാവന കധ്യാരണക

1 അനുബന്ധയ 15 പകധരമുള്ള മധതൃകയണല് ലടണര് സമര്പ്പെണച്ചണലലങ്കേണല്.
2 മതണയധയ ഇ.എയ.ഡണ അടച്ചണലലങ്കേണല്.
3 ലടണറണല് ഒപ്പു ലവച്ചണടണലലങ്കേണല്.
4 സമയപേരണധണക്കുള്ളണല് സമര്പ്പെണക്കധത്ത ലടണര്.  
5 ദൃഢതധകധലയ (Firm Period) അലലങ്കേണല് Tender Validity Period 

പരഖലപ്പെടുത്തധത്ത ലടണറുകള.

(ദഢതസ്ഥാകേസ്ഥാലെയം  കകേസ്വസ്ഥാടസ ലചയ്യുന്ന നത്തിരക്കത്തിലന്റെ സസ്ഥാധുതസ്ഥാ കേസ്ഥാലെയളവസ– ).
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6 സധമണള ഹധജരധക്കുവധന് ആവശധലപ്പെടണട്ടുയ  ഹധജരധക്കണയണലലങ്കേണല്.
7 എലധ ഇനങ്ങളക്കുയ നണരക്കജ പരഖലപ്പെടുപത്തണതധലണനജ ആവശധലപ്പെടണട്ടുയ 

ഭധഗണകമധയണ പരഖലപ്പെടുത്തണയ ലടണര്.
8 അപൂര്ണമധയ വണവരങ്ങളള്ള ലടണറുകള.
9 തണരുത്തലുകള സധകധലപ്പെടുത്തധത്തവ.
10 കരണമടണകയണല് ഉളലപേടുത്തണയ സ്ഥധപേനങ്ങളലട/വധകണകളലട ലടണര്.
11 ഇലപകധണണകജ ഫണജ ടധന്സ്ഫര് പവകണയധല്.

 
3.5   സനികഗനിള ലടണര്   (Single Tender)

3.5.1 പധ്യായയധ്യാഗനികത

തധലഴ  പേറയന  സധഹചരധങ്ങളണല്  മധത്രമധണജ  സണയഗണള  ലടണര്  ബധധക
മധയണട്ടുള്ളതജ.
 

സധ്യാഹചരധക നനിബനന
നണലവണലുള്ള യന്ത്രത്തണപനപയധ 
ഉപേകരണത്തണപനപയധ സ്ലപേയര് 
പേധര്ട്സകള, ഭധഗങ്ങള വധങ്ങല്.

മറജ സ്ഥലങ്ങളണലലധന്നുയ ലഭധമലധത്ത,  ഒരു 
വണതരണക്കധരലന പകവശയ മധത്രമുള്ള 
ഭധഗങ്ങള. 

ഏതജ സധമഗണയപടയയ വധങ്ങല് ഒരു ഉത്പേധദകലന/ വണതരണക്കധരലന 
പകവശയ മധത്രയ ഉള്ളവ.  

3.5.2 സനികഗനിള ലടണര് അവലകബനിച്ചതനിനുള്ള നധധ്യായപീകരണക 
 ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസറുയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനവയ   ഈ  രപീതണ  

അവലയബണച്ചതണലന കധരണയ പരഖലപ്പെടുപത്തണതധണജ. 

 നണര്മധതധക്കളണല്  നണന്നുയ  അസ്സല്  സധകധപേത്രപമധ/  പനധടറണയലട

സധകധലപ്പെടുത്തലുള്ള  സധകധപേത്രപമധ ലഭധമധപക്കണതധണജ.

3.5.3 സനികഗനിള ലടണര് നടപടനിക്രമങ്ങള

പത  പരസര്യയം  നല്കുന്നതസ  ഒഴത്തിലകേയള്ള  എലസ്ഥാ  നടപടത്തിക്രമങ്ങളയം

നത്തിബന്ധനകേളയം ഓപണ് ലടണറത്തികലെതു കപസ്ഥാലലെ ആയത്തിരത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.
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3.6 റണ്ണനികഗന്റ് യകധ്യാണ്ടധ്യാകന്റ് മുയഖനയള്ള വധ്യാങ്ങല് (Running Contract)

3.6.1 പധ്യായയധ്യാഗനികത

തധലഴ  പേറയന  സധഹചരധങ്ങളണല്  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണനജ  ഒരു

വണതരണക്കധരനുമധയണ റണണയഗജ പകധണ്ടധകണല് ഏര്ലപ്പെടധവനതധണജ.

എ.  ഒരു  വരഷകതക്കസ  ആവശര്യമുള്ള  സസ്ഥാധനങ്ങള്  ഒറതവണയസ്ഥായത്തി  വസ്ഥാങ്ങത്തി  

സൂക്ഷത്തികക്കണതത്തിലന്റെ ആവശര്യമത്തിലസ്ഥാതകപസ്ഥാള്. 

ബത്തി. സസ്ഥാധനങ്ങള് സൂക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്ഥാവശര്യമസ്ഥായ മുറത്തി/സലെയം ലെഭര്യമലസ്ഥാതകപസ്ഥാള്.

സത്തി. കൂടുതല് കേസ്ഥാലെയം സൂക്ഷത്തിക്കുകമസ്ഥാള് നശത്തിച്ചു കപസ്ഥാകേസ്ഥാനത്തിടയള്ള സസ്ഥാധനങ്ങള്ക്കസ.

 
3.6.2 റണ്ണനികഗന്റ് യകധ്യാണ്ടധ്യാകനിലന വധവസകളുക നനിബനനകളുക

വധപങ്ങണ
സധധനങ്ങള

➔ ഓഫപീസജ ആവശധത്തണനുള്ള സധധനങ്ങള.

➔ ലതരുവ വണളക്കുകളക്കജ ആവശധമധയ ബളബുകള.

➔ അങ്കേണവധടണകളക്കജ ആവശധമധയ പേച്ചക്കറണ, പേധല് (മണല്മയണല് 

ലഭധമലലങ്കേണല്)
കരധര്
കധലധവധണ

➔ മൂന്നു മധസയ മുതല് ഒരു വര്ഷയ വലര.

ലടണര് ➔ പേത്ര പേരസധയ മുപഖന.

➔ വധര്ഷണക ഇന്ഡനണലന അടണസ്ഥധനമധക്കണ.

➔ മതണപ്പെജ അളവയ വണതരണ കധലയളവയ സൂചണപ്പെണക്കണയ.
നണബന്ധനകള ➔ ആവശധലപ്പെടുനപേകയ 125% വലര സധധനങ്ങള ഒപര വണലയണല്

സപപ ലചപയണതധണജ.

➔ ഓപണ് ലടണറത്തിനസ ബസ്ഥാധകേമസ്ഥായ മറസ നത്തിബന്ധന 

കേലളലസ്ഥായം പസ്ഥാലെത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.
പഫധറങ്ങള ➔ അനുബന്ധയ  11, 12, 13,  15 എനണവ.
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3.7   യററന്റ് യകധ്യാണ്ടധ്യാകന്റ് (Rate Contract) പകധ്യാരമുള്ള വധ്യാങ്ങല്

3.7.1 നനിബനനകള

i. ഡയറക്ടപററജ  ജനറല്  ഓഫജ  സപപസജ  &  ഡണസ്പപേധസല്സജ (DGS&D),  

നക്യൂലഡല്ഹണ,  പകരള  പസധര്സജ  പേര്പച്ചസജ  ഡണപ്പെധര്ടജലമനജ  (SPD)  എനപീ  

സ്ഥധപേനങ്ങളമധയണ  കരധര്  ഒപ്പുലവച്ചണട്ടുള്ള  സപപയര്മധരണല്  നണന്നുയ  തപദ്ദേശ  

സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനങ്ങളക്കജ ലടണര് കൂടധലത സധധനങ്ങള വധങ്ങധവനതധണജ.

ii. പററജ പകധണ്ടധകജ ഒരു നണശണത കധലയളവണപലക്കധയതണനധല് വധങ്ങല് നടത്തുന  

കധലയളവണല് പററജ പകധണ് ടധകണനജ സധധുതയള്ളതധയണ ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് 

ഉറപ്പുവരുപത്തണതധണജ.

iii. അനുബന്ധയം 12 ല് എഗത്തിലമന്റെസ ഒപ്പു ലവകക്കണതസ്ഥാണസ.

സകപ്ലൈ ഓരഡര അനുബന്ധയം 11 പ്രകേസ്ഥാരയം നല്കകേണതസ്ഥാണസ.

3.8   സര്കധ്യാര് നനിര്യദ്ദേശനിക്കുന സധ്യാപനങ്ങളനില് നനിനന്റ് മധ്യാത്രമുള്ള വധ്യാങ്ങല്

3.8.1 നനിബനനകള

i. സര്ക്കധര്  നണര്പദ്ദേശണക്കുന  സ്ഥധപേനങ്ങളണല്  നണന്നു  മധത്രയ  പനരണടജ  വധങ്ങല്  
നടപത്തണതധണജ.

ii. ഇപകധരമുള്ള വധങ്ങലണനജ കത്വപടഷന്/ലടണര് ആവശധമണല. 

iii. ഇ.എയ.ഡണ  ആവശധലപ്പെപടണതണല.

3.9  സര്കധ്യാര് അനുവദനിക്കുന സധ്യാപനങ്ങളനില് നനിന്നുള്ള വധ്യാങ്ങല്

കത്വപടഷപനധ  ലടണപറധ  കൂടധലത  സര്ക്കധര്  അനുമതണയള്ള  തധലഴ  പേറയന

സ്ഥധപേനങ്ങളലട ഉലനങ്ങള വധങ്ങധവനതധണജ.  
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ക്രമ
നയ.

ഇനയ സ്ഥധപേനയ

1 പുസ്തകങ്ങള 1. ബുക്കജ മധര്ക്കജ.
2. സര്ക്കധര് പസധധകര് (പേരമധവധണ കണഴണവണല്)

2 സപീല് ഫര്ണപീച്ചര് സപീല്  ഇന്ഡസപീസജ  പകരള  (സര്ക്കധര്  അയഗപീകൃത
നണരക്കണല്)

3 സയസ്കരണച്ച റബ്ബര് 
ഫര്ണപീച്ചര്

റബ്പകധ (സര്ക്കധര് അയഗപീകൃത നണരക്കണല്)

4 മര ഫര്ണപീച്ചര് പഫധറസജ ഇന്ഡസപീസജ ടധവന്കൂര്, ആലുവ
5 കധലണത്തപീറ മലബധര് ഫപീഡ്സജ (മണല്മയണലുയ പകരളധ 

ഫപീഡ്സണലുയ ലഭധമലലങ്കേണല്)

➢ തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനങ്ങളക്കജ  അവരുലട  ആവശധകതയനുസരണച്ചുള്ള
ലമച്ചലപ്പെട  സധധനങ്ങള  മണതമധയ  നണരക്കണല്  ലഭധമധലണങ്കേണല്  കധരണയ
പരഖലപ്പെടുത്തണയതണനുപശഷയ മതരധധണഷണത വധങ്ങല് രപീതണകള അവലയബണക്കധവ
നതധണജ.

3.10    ഗുണയഭധ്യാകധ്യാക ള മുയഖനയള്ള വധ്യാങ്ങല് (Purchase by  Beneficiaries)

3.10.1  കധ്യാര്ഷനിക ഉപകരണങ്ങളുയടയക മറക വധ്യാങ്ങല്

കധര്ഷണക ഉപേകരണങ്ങള,  പേമജ ലസറജ,  സ്പപയര് മുതലധയവ ഗുണപഭധകധവണനജ

നണബന്ധനകള പേധലണച്ചുലകധണജ പനരണടജ വധങ്ങധവനതധണജ.

പധധ്യാന നനിബനനകള

1. സധധനങ്ങളക്കജ ഐ.എസജ.ഐ മുദ്ര  (ISI Mark) ഉണധപകണതധണജ.  
2. പപദശത്തജ നണലവണലുള്ള കുറഞ്ഞെ വണല  കൃഷണ ഓഫപീസര് ഉറപ്പു വരുപത്തണതധണജ. 
3. കൃഷണ  ഓഫപീസര്  നണര്പദ്ദേശണക്കുന  നണരക്കണപലധ  അതണലുയ  കുറഞ്ഞെ  നണരക്കണപലധ

ഗുണപഭധകധവണനജ പനരണടജ വധങ്ങധവനതധണജ.
4. സബ്സണഡണ തുക ഗുണപഭധകധവണലന ബധങ്കേജ അലക്കസൌണണപലക്കജ  ഇ-ടധന്സ്ഫര് മുപഖന

മധപറണതധണജ.
5. വധങ്ങലണലന  കൃതധതയയ  ഗുണനണലവധരവയ  ഉറപ്പെധക്കുവധന്  പനരണട്ടുള്ള  പേരണപശധധന

നടപത്തണതധണജ.
6. അസ്സല് ബണല് ഗുണപഭധകധവജ കൃഷണ ഓഫപീസര്ക്കജ സമര്പ്പെണപക്കണതധണജ.
7. കൃഷണ ഓഫപീസര് ഗുണനണലവധര സധകധപേത്രയ നല്പകണതധണജ.
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3.10.2 കന്നുകധ്യാലനികള, പകനികള, മുടയനിടധ്യാറധ്യായ മതധക എനനിവയലട
          വധ്യാങ്ങല്

i. ഗുണപഭധക സമണതണ മുപഖന വധപങ്ങണതധണജ.

ii. ഒരു ലപധജകണലന ഗുണപഭധകധക്കലള ലതരലഞ്ഞെടുത്തു കഴണഞ്ഞെധല് ഗുണപഭധകധ

ക്കളലട  പയധഗയ  വണളണക്കണയ.   ഓപരധ  ലപധജകണനുമുള്ള  വധങ്ങലണനുയ  പപതധകയ

ഗുണപഭധക കമണറണ (CBP) രൂപേപീകരണപക്കണതധണജ. 

iii. അയഗങ്ങളലട  ഒറയ്ക്കുയ  കൂടധയമുള്ള  അപനത്വഷണത്തണനു  പശഷയ  പചരുന  ഒരു

പയധഗത്തണല്  ലവച്ചജ  സ്ഥലയ,  രപീതണ,  വണല,  ഗുണനണലവധരയ  എനണവ

തപീരുമധനണപക്കണതധണജ.

iv. മൂനണല് രണജ അയഗങ്ങളലട കത്വധറയ ഉണധകണയ.

v. ഹധജര്,  മണനണറജസജ,  തപീരുമധനങ്ങള  എനണവ  തയധറധക്കണ  സൂകണപക്കണതജ

കണ്വപീനറധണജ.

vi. സമണതണയണലല മൂനജ അയഗങ്ങലളങ്കേണലുയ വധങ്ങല് നടത്തുപമധള ഹധജരധയണരണക്കണയ.

ലതളണവജ കണ്വപീനര് സൂകണപക്കണതധണജ.

vii. പസധക്കജ,  ഗുണനണലവധരയ  എനണവ  കണ്വപീനര്  പേരണപശധധണച്ചജ  സധകധ

ലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

viii. ഗുണപഭധകധക്കളക്കജ  കൂടുതല്  നണരക്കുള്ള  ഇനങ്ങള  വധങ്ങധലമങ്കേണലുയ  സമണതണ

തപീരുമധനണച്ച വണലയണല് ധനസഹധയയ പേരണമണതലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

ix. സമണതണയലട പയധഗത്തണനു പശഷയ ഗുണപഭധക ലണസജ, വധങ്ങലണലന വണശദധയശങ്ങള

എനണവ   പനധടപീസജ  പബധര്ഡണലുയ,  ലവബ്പസറണലുയ  അടുത്ത  ദണവസയ

പസണദ്ധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

x. വധങ്ങലണനു പശഷയ വണശദധയശങ്ങള പസണദ്ധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.
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3.11 ടു ബനിഡന്റ് സനിസക (Two Bid System)

ഉയര്ന വണലയള്ളതുയ സങ്കേപീര്ണവമധയ യന്ത്രങ്ങളയ പധന്റുകളയ വധങ്ങുപമധള രണ്ടു

ഭധഗങ്ങളധയണ വണവരങ്ങള പരഖലപ്പെടുത്തുവധന് കരധറുകധപരധടജ ആവശധലപ്പെടധവനതധണജ.

1. ലടകനികല്  ബനിഡന്റ്  സധപങ്കേതണകമധയ  എലധ  വണവരങ്ങളയ  നണബന്ധനകളയ–

പരഖലപ്പെടുത്തണയ.

2. ഫനിനധ്യാന്ഷധല് ബനിഡന്റ്  ലടകണക്കല് ബണഡണല് സൂചണപ്പെണച്ചണട്ടുള്ള ഓപരധ ഇനത്തണപനയയ–

നണരക്കജ പരഖലപ്പെടുത്തണയ.

രണജ ബണഡുകളയ പപതധകയ കവറുകളണലധയണ സമര്പ്പെണപക്കണതധണജ.

ആദധയ  ലടകണക്കല്  ബണഡജ  തുറനജ  പേരണപശധധണപക്കണതധണജ.

സധപങ്കേതണകമധയണ തൃപണകരമധയ സ്ഥധപേനങ്ങളലട മധത്രയ ഫണനധന്ഷധല് ബണഡുകള

പേരണഗണണച്ചധല്  മതണയധകുയ.  ഇതണല്  നണന്നുയ  പയധഗധതയള്ള  ഒരു  സ്ഥധപേനലത്ത

ലതരലഞ്ഞെടുത്തജ കരധര് നല്കധവനതധണജ.

(കൂടുതല് വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങള്ക്കസ അസല് മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ  ഖണത്തികേ 3.11 കേസ്ഥാണുകേ)
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അധധധയയ 4
സമധഹരണത്തണലന നണര്വ്വഹണയ -  കരധര് നണബന്ധനകള

പലലനടപേടണകള  പൂര്ത്തപീകരണച്ചതണനുപശഷയ  കുറഞ്ഞെ  നണരക്കജ  പരഖലപ്പെടുത്തണയ

കരധറുകധരലന  ലതരലഞ്ഞെടുത്തജ  വണവരയ  അറണയണപക്കണതുയ  ലസകക്യൂരണറണ  ലഡപപ്പെധസണറജ

സത്വപീകരണച്ചതണനുപശഷയ  കരധറണല്  ഏര്ലപ്പെപടണതുമധണജ.  കരധര്  ഒപ്പുലവക്കുനതു  മുതല്

അറകുറപേണണകളക്കുള്ള  നണബന്ധന  ഉളലപ്പെടുത്തുനതു  വലരയള്ള  തുടര്നടപേടണകളലട

വണശദധയശങ്ങള തധലഴ പചര്ക്കുന്നു.

4.1 കരധ്യാര് ഒപ്പുലവകല്

ലടണര് സത്വപീകരണച്ചതണനുപശഷയ ഉത്തരവധദണകളധയ ഉപദധധഗസ്ഥര് തധലഴ  പേറയന

നടപേടണകള സത്വപീകരണപക്കണതധണജ.

എ. ലടണര്  സത്വപീകരണച്ച  വണവരവയ  ലടണറണലന  മറജ  വണശദധയശങ്ങളയ  പനധടപീസജ  

പബധര്ഡണലുയ, ലവബ്പസറണലുയ പസണദ്ധലപ്പെടുത്തണയ.

ബണ. ലടണറണല്  പേലങ്കേടുത്ത  മറജ  കരധറുകധര്ക്കജ  പേരധതണകലളലനങ്കേണലുയ  ഉലണങ്കേണല്

ആയതജ  സമര്പ്പെണക്കുവധന്  7  ദണവസലത്ത  സമയയ  അനുവദണക്കണയ.  വധങ്ങല്

നടപത്തണതജ  അതധധവശധമധലണങ്കേണല്  വധങ്ങല്  നടപേടണയമധയണ  തപദ്ദേശ

സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണനജ മുപനധട്ടു പപേധകുനതണനുള്ള അധണകധരമുണധയണരണക്കുയ.

പേണനപീടജ  പേരധതണയണല്  കഴമ്പുലണനജ  കലണത്തുനപേകയ  ഉചണതമധയ

നഷപേരണഹധരയ നല്കുനതജ പേരണഗണണക്കധവനതധണജ.

സണ.  5000  രൂപേ  വലരയള്ള  ലപേറണ  പേര്പച്ചസജ  അയഗപീകരണച്ചതണനുപശഷയ  മുപ്പെതജ

ദണവസത്തണനുള്ളണല് വധങ്ങല് നടപത്തണതധണജ.

ഡണ. സണയഗണള ലടണര്/റണണയഗജ പകധണ്ടധകണലന കധരധത്തണല്  7  ദണവസത്തണനുള്ളണല്  

അറണയണപ്പെജ നല്പകണതധണജ.
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ഇ. കത്വപടഷന്/ലണമണറഡജ  ലടണര്/ഓപ്പെണ്  ലടണര്   നടപേടണകള  പൂര്ത്തപീകരണച്ചതണനു

പശഷയ വണജയണയധയ കരധറുകധരനജ 15 ദണവസത്തണനകയ സ്പപീഡജ പപേധസജ/രജണപസര്ഡജ

തപേധല് മുപഖന  സപപ ഓര്ഡര് സഹണതയ അറണയണപ്പെജ നല്പകണതധണജ.

അറണയണപ്പെണല് ലസകക്യൂരണറണ ലഡപപ്പെധസണറജ അടയ്ക്കുവധനുയ നണശണത തുകയ്ക്കുള്ള സധമജ  

പപേപ്പെറണല്  (നണലവണല്  200  രൂപേ) 15  ദണവസത്തണനകയ കരധര്  (അനുബന്ധയ  12)  

ഒപ്പുലവക്കുവധനുയ  ആവശധലപ്പെപടണതധണജ.  അനുബന്ധയ  12  ലന  മധതൃക  

വണജയണയധയ കരധറുകധരനജ ലഭധമധക്കണയ.

എഫജ. സപപ ഓര്ഡര്/പനധടപീസജ പകപ്പെറണ 15 ദണവസത്തണനകയ കരധര് ലവക്കധത്ത പേകയ

സപപ ഓര്ഡര് അസധധുവധകുനതുയ ഇ.എയ.ഡണ മുതല് കൂപടണതുമധണജ.

ജണ. ഓര്ഡര് പകപ്പെറണ 5 ദണവസത്തണനകയ കരധറുകധരന് പരഖധമൂലയ അപപേകണച്ചധല് 30 

ദണവസയ  വലര  കധലധവധണ  നപീടണ  നല്കധവനതധണജ.  അപപേക  ലഭണച്ചജ  7  

ദണവസത്തണനകയ തപീരുമധനയ കരധറുകധരലന അറണയണപക്കണതധണജ.

എച്ചജ.  വധര്ഷണക  അറകുറപേണണകള  ആവശധമധയ  കമക്യൂടറുകള,  ലതരുവ  വണളക്കുകള,  

ഉപേകരണങ്ങള എനണവ വധങ്ങുപമധള വധറണണ കധലയളവണനു പശഷയ കുറഞ്ഞെതജ  

മുനജ വര്ഷലത്ത  വധര്ഷണക  അറകുറപേണണക്കുള്ള  (Annual  Maintenance  

Contract - AMC)   നണബന്ധന കൂടണ കരധറണല് ഉളലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

4.2 ലസകക്യൂരനിറനി ലഡയപ്പെധ്യാസനിറന്റ് (SD)

4.2.1 ലസകക്യൂരനിറനി ലഡയപ്പെധ്യാസനിറനിലന നനിബനനകള

i. ലടണര് ലഭണച്ച കരധറുകധരനണല് നണന്നുയ കരധര് തുകയലട 5% തുക ലസകക്യൂരണറണ 

ലഡപപ്പെധസണറധയണ ഈടധപക്കണതധണജ. കുറഞ്ഞെ നണരക്കജ  500 രൂപേയധയണ 

നണജലപ്പെടുത്തണയണട്ടുണജ.
ii. 1000  രൂപേ  വലരയള്ള  കധധഷജ,  ഇലപകധണണകജ  ഫണജ  ടധന്സ്ഫര്  മുപഖന,

അനുബന്ധയ  17  പകധരമുള്ള ബധങ്കേജ ഗധധരണണ എനപീ മധര്ഗ്ഗങ്ങളണല്   ലസകക്യൂരണറണ

ലഡപപ്പെധസണറജ ഈടധക്കധവനതധണജ.
iii. സ്ഥധപേനത്തണലന പകടനയ തൃപണകരമധലണങ്കേണല് കരധര് കധലധവധണ  കഴണഞ്ഞെജ  90

ദണവസത്തണനു പശഷയ ലസകക്യൂരണറണ ലഡപപ്പെധസണറജ തണരണലക നല്കധവനതധണജ.  
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iv. ഇ.എയ.ഡണ തുക ലസകക്യൂരണറണ ലഡപപ്പെധസണറണപലക്കജ മധറധവനതുയ ബധക്കണ തുക മധത്രയ

ഈടധക്കധവനതുമധണജ.

4.2.2 ലസകക്യൂരനിറനി ലഡയപ്പെധ്യാസനിറന്റ് ഒടുക്കുനതനില് നനിന്നുക ഒഴനിവധ്യാകല്

പകന്ദ്ര/സയസ്ഥധന  സര്ക്കധര്  സ്ഥധപേനങ്ങളണല്  നണന്നുയ  അവര്  ഉത്പേധദണപ്പെണച്ച

ഉലനങ്ങള മധത്രയ വധങ്ങുപമധള   ലസകക്യൂരണറണ ലഡപപ്പെധസണറജ ഈടധപക്കണതണല. 

4.2.3 ലസകക്യൂരനിറനി ലഡയപ്പെധ്യാസനിറന്റ് മുതല്കൂടല്

സപപയര്  കരധര്  ലയഘനയ  നടത്തണയധല്  ലസകക്യൂരണറണ  ലഡപപ്പെധസണറജ  മുതല്

കൂടധവനതധണജ.

4.2.4 ലസകക്യൂരനിറനി ലഡയപ്പെധ്യാസനിറന്റ് തനിരനിലക നല്കല്

 കരധര്  കധലധവധണ  അവസധനണച്ചജ  3  മധസത്തണനകയ  ലസകക്യൂരണറണ  ലഡപപ്പെധസണറജ

തണരണലക നല്കധവനതധണജ. 

 സപപ  ലചയ്ത  സധധനങ്ങളക്കജ  ഗധധരണണ/വധറണണ  ഉലണങ്കേണല്  കധലധവധണ

അവസധനണച്ചതണനുപശഷയ മധത്രപമ തണരണലക നല്കധവ.

4.3 സധ്യാധനങ്ങള സത്വപീകരനികല്

4.3.1 സധ്യാമഗനികള എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നനിബനനകള

സപപ  ഓര്ഡറണല്  സൂചണപ്പെണച്ച  സ്ഥലത്തജ  സധമഗണകള  കരധറുകധരന്

എത്തണപക്കണതധണജ. 

ലമഷണനറണകളയ  ഉപേകരണങ്ങളയ  സപപയറുലട  ലചലവണല്  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ

സ്ഥധപേനയ  ആവശധലപ്പെടുന  സ്ഥലത്തജ  സ്ഥധപേണച്ചജ  പേരപീകണ  ഓടയ  നടപത്തണതധണജ.

ആയതണനുള്ള  എലധ  ലസസൌകരധവയ  പേര്പച്ചസണയഗജ  ഓഫപീസര്  ഒരുപക്കണതധണജ.

ലസസൌകരധങ്ങള  നല്കധത്തതുമൂലയ  ഉണധകുന  എലധ  നഷങ്ങളക്കുയ  ലപധകക്യുര്ലമനജ

ഓഫപീസര് ഉത്തരവധദണയധയണരണക്കുനതധണജ.
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4.3.2 സധ്യാധനങ്ങള ഏലറടുകല്

സധമഗണകള  ഏലറടുക്കുപമധള  ഗുണനണലവധരയ,  അളവജ,  സ്ലപേസണഫണപക്കഷന്
തുടങ്ങണയ  എലധ  പേരണപശധധനകളയ  നടത്തണ  നണബന്ധനകള  പേധലണച്ചണട്ടുലണനജ
ഉറപ്പെധപക്കണതധണജ.

4.3.3   ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് ഓഫപീസറുലട സധ്യാകധപത്രക

i. പേരണപശധധനയ്ക്കുപശഷയ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്  ഒരു  സധകധപേത്രയ
പരഖലപ്പെടുപത്തണതധണജ. പേരണപശധധനയധയണ ആവശധലമങ്കേണല് ഒരു സധപങ്കേതണക
വണദഗലന പസവനയ പപയധജനലപ്പെടുത്തധവനതധണജ. (അനുബന്ധയ 18) 

ii. ഒരു  ലകത്തനില്  തധ്യാലഴയള്ള  സപീല്,  മര  ഉല്പനങ്ങള   പഞധ്യായത്തനിലല  
എഞനിനനിയര്കന്റ് സധ്യാകധലപ്പെടുത്തധ്യാവനതധ്യാണന്റ്.

iii. ഒരു  ലകത്തണനു  മുകളണലുള്ള  സപീല്  ഉലനങ്ങളക്കജ  സര്ക്കധര്/എയ്ഡഡജ
എഞ്ചണനണയറണയഗജ പകധപളജജ,  പപേധളണ  ലടകണക്കജ  എനണവണടങ്ങളണല്  നണന്നുള്ള
സധകധപേത്രയ ലഭധമധപക്കണതധണജ. 

iv. ഒരു  ലകത്തണനു  മുകളണലുള്ള  മര  ഉലനങ്ങളക്കജ  വനയ  വകുപ്പെണലല  പറഞ്ചജ  
ഓഫപീസറണല് കുറയധത്ത റധങ്കേണലുള്ള  ഉപദധധഗസ്ഥലന  സധകധപേത്രയ
ലഭധമധപക്കണതധണജ.

v. സധകധപേത്രത്തണല് മരത്തണലന പപേരജ (പതക്കജ, പറധസ്  വഡജ, ആഞ്ഞെണലണ, സയസ്കരണച്ച
റബ്ബര്,..) വധകമധക്കണയ.

vi. ഏതജ സധഹചരധത്തണലധയധലുയ സധകധപേത്രങ്ങള ലഭധമധപക്കണതജ സപപയറുലട  
ഉത്തരവധദണത്തമധണജ.

4.3.4 വധ്യാങ്ങലനിനുള്ള തുക അനുവദനികല്

4.3.4.1 തുക അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നനിബനനകള

തധലഴ പേറയന നണബന്ധനകള പേധലണച്ചണട്ടുലണനജ ഉറപ്പുവരുത്തണയതണനു പശഷയ തുക

നല്കധവനതധണജ.

 സധധനങ്ങള തൃപണകരമധയണ എത്തണച്ചണട്ടുണജ.
 സധകധപേത്രയ ലഭധമധക്കണയണട്ടുണജ. (അനുബന്ധയ 18).
 സധധനങ്ങളലട വണവരയ പസധക്കജ രജണസറണല് പരഖലപ്പെടുത്തണയണട്ടുണജ. 
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 ബണലണല്  ഇനത്തണലന  ക്രമ  നമറുയ  പസധക്കജ  രജണസറണലല  പപേജജ  നമറുയ  

പരഖലപ്പെടുത്തണയണട്ടുണജ.

 ആസ്തണ രജണസറണല് വണവരയ പചര്ത്തണട്ടുണജ  (ആസ്തണകളലട കധരധത്തണല്).  ബണലണലുയ

പസധക്കജ രജണസറണലുയ ഇനത്തണലന ക്രമ നമര് പരഖലപ്പെടുത്തണയണട്ടുണജ.

 തുക അനുവദണക്കുന ഉപദധധഗസ്ഥന് ബണലണല് സധകധപേത്രയ പചര്ത്തണട്ടുണജ.

4.3.4.2 മുന്കൂര് അനുവദനികല്

തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനങ്ങളക്കജ  വധങ്ങലുകളക്കജ,  പപതധക  സധഹചരധ

ങ്ങളണല് ഒഴണലക മുന്കൂര് അനുവദണക്കധവനതല. 

മുന്കൂര് നല്യകണനിവരുന സന്ദര്ഭങ്ങള

 എയര്  കണപീഷണര്,  കമക്യൂടര്  തുടങ്ങണയ  വണലപേണടണപ്പുള്ള  ഉപേകരണങ്ങളലട  

വധര്ഷണക അറകുറപേണണ (AMC).

 ദപീര്ഘകധലലത്ത കരധര് കധലധവധണ നണലവണലുലണങ്കേണല്.

മുന്കൂര് നനിബനനകള 

➔ സത്വകധരധ സ്ഥധപേനങ്ങളക്കജ  കരധര് തുകയലട – 30%

➔ സയസ്ഥധന  സര്ക്കധര്/  പകന്ദ്ര  സര്ക്കധര്  ഏജന്സണകളക്കജ/  ലപേധതുപമഖലധ

സ്ഥധപേനങ്ങളക്കജ  – 40%

● സരക്കസ്ഥാര സസ്ഥാപനങ്ങളത്തില് നത്തിന്നുയം വസ്ഥാങ്ങുന്ന മരുന്നുകേളലട മുഴുവന് തുകേയയം
മുന്കൂറസ്ഥായത്തി നല്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ.

➢ മുന്കൂര്  നല്കുപമധള   സ്ഥധപേനത്തണല്  നണന്നുയ  ആവശധമധയ  ബധങ്കേജ  ഗധരണണ

ലഭധമധപക്കണതധണജ.

4.3.5   യരഖകളുലട സൂകനിപ്പെന്റ് 

 വധങ്ങലുമധയണ  ബന്ധലപ്പെട  എലധ  പരഖകളയ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്  സൂകണച്ചജ

ഓഡണറണനജ ഹധജരധപക്കണതധണജ.
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ഹധജര്, തപീരുമധനങ്ങളലട സധകധലപ്പെടുത്തണയ പേകര്പ്പുകള, മണനണറജസകള എനണവ

ലസക്രടറണയയ ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്മധരുയ സൂകണച്ചജ ഓഡണറണനജ ഹധജരധപക്കണതധണജ.

യസധ്യാകന്റ്, ആസനി രജനിസറുകള

വധങ്ങുന എലധ  സധധനങ്ങളപടയയ  വണവരയ  പസധക്കജ  രജണസറണലുയ   ആസ്തണകളലട

വണവരയ ആസ്തണ രജണസറണലുയ പചര്പക്കണതധണജ.

4.3.6 സധ്യാധനങ്ങളുലട യസധ്യാകനിലന നനിയന്ത്രണക ( Inventory Management)

വധങ്ങലുകളണലല  കധരധകമത  ഇന്ലവനറണ  മധപനജ്ലമന്റുമധയയ  കരധര്

മധപനജ്ലമന്റുമധയയ ബന്ധലപ്പെടണരണക്കുന്നു.  ആയതണനധയണ തധലഴ പേറയന ഏഴജ കധരധങ്ങള

തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനങ്ങള പേധലണപക്കണതധണജ.

1. കസ്റ്റേസ്ഥാക്കസ ഇലസ്ഥാത അവസ ഒഴത്തിവസ്ഥാക്കുകേ.
2. ആവശര്യതത്തിലെധത്തികേയം സസ്ഥാധനങ്ങള് വസ്ഥാങ്ങത്തി പണയം പസ്ഥാഴസ്ഥാക്കസ്ഥാതത്തിരത്തിക്കുകേ.
3. നത്തിയന്ത്രണസ്ഥാതഗീതമസ്ഥാകുന്നതത്തിനുമുമസ പ്രശ്നങ്ങള് തത്തിരത്തിചറത്തിയകേ.
4. കേസ്ഥാരര്യക്ഷമമസ്ഥായ രഗീതത്തിയത്തിലുള്ള പുന:ക്രമഗീകേരണയം.
5. നഷയം കുറയ്ക്കുകേ.
6. സയംഭരണലചലെവസ കുറയ്ക്കുകേ.
7. കേസ്ഥാരര്യക്ഷമമസ്ഥായ രഗീതത്തിയത്തില് വസ്ഥാരഷത്തികേ ലഭഒൗതത്തികേ പരത്തികശസ്ഥാധന നടത്തുകേ.

4.3.7 കരധ്യാര് നനിയന്ത്രണക

കരധര്  നണയന്ത്രണയ  ലസക്രടറണയപടയയ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്മധരുപടയയ

ഉത്തരവധദണത്തമധണജ.

4.3.7.1 ആസൂത്രണ ഘടത്തനില്

ലസക്രടറണയലട ചുമതല   : -

 ബജറജ വണഹണതയ എത്രലയനജ ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്മധലര അറണയണക്കുക. 

 വധപങ്ങണ സധധനങ്ങളലട വണവരയ ആവശധലപ്പെടുക.

 എലധ നണര്വ്വഹണ ഉപദധധഗസ്ഥരണല്  നണന്നുയ അടുത്ത വര്ഷപത്തക്കുള്ള വധങ്ങല്

പേടണക  ലഭധമധലയനജ ഉറപ്പെധക്കുക.
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4.3.7.2 നനിര്വ്വഹണ ഘടത്തനില്

ലസക്രടറണയലട ചുമതല   : -

 വധങ്ങല് നടപേടണ സമയബന്ധണതമധയണ നടക്കുന്നുലണനജ ഉറപ്പെധക്കുക.

 ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര്മധര്ക്കജ പപചധദനയ നല്കുക.

 വധങ്ങല് രപീതണ ശരണയധലണനജ ഉറപ്പെധക്കുക.

 പരഖകളലട സൂകണപ്പെണലന കൃതധത ഉറപ്പെധക്കുക.

 കുറഞ്ഞെ  തുക  പകത്വധടജ  ലചയ്ത  കരധറുകധരനജ  സമയബന്ധണതമധയ  അറണയണപ്പെജ
നല്കുവധന് ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസപറധടജ നണര്പദ്ദേശണക്കുക.

 കരധര് നണബന്ധനകള വധയണച്ചജ കൃതധത ഉറപ്പെധക്കുക. 

 കൃതധസമയത്തജ കരധറണല് ഒപ്പുലവക്കുന്നുലണനജ ഉറപ്പെധക്കുക. 

 സധധനങ്ങള കൃതധ  സയമത്തണനുള്ളണല് ലഭധമധക്കുവധനധയണ  സപപയര്മധരുമധയണ/
പസവനദധതധക്കളമധയണ തുടര്ച്ചയധയണ ബന്ധയ പുലര്ത്തുക. 

 ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്മധര്  കരധറണപന്മേലുള്ള  തുടര്നടപേടണകള  സത്വപീകരണക്കുന്നു
ലണനജ ഉറപ്പെധക്കുക.

 കരധറുകധരുലട വണവരങ്ങള സൂകണക്കുക.

4.3.7.3 സധ്യാധനങ്ങള/യസവനങ്ങള ലഭധമധ്യാക്കുന ഘടത്തനില്

ലസക്രടറണയലട ചുമതല   : -

 എലധ സധമഗണകളയ  ലഭധമധയണട്ടുലണനജ ഉറപ്പെധക്കുക.

 സധധനങ്ങള ലഭധമധക്കുനതണനുയ പസവനങ്ങള നണറപവറനതണനുമുള്ള സസൌകരധങ്ങള
ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് ഏര്ലപ്പെടുത്തണയണട്ടുലണനജ ഉറപ്പെധക്കുക.

 സധമഗണകള സൂകണക്കുവധന് സ്ഥലയ ആവശധമധലണങ്കേണല് ആയതജ ഉറപ്പെധക്കുക.

 കരധര് നണര്വ്വഹണയ ഉറപ്പെധക്കുക.
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അധധധയയ 5
പപതധക ശ്രദ്ധ ആവശധമധയ വധങ്ങലുകള

5.1 അങ്കേണവധ്യാടനി  ഭകധവസ്തുകള വധ്യാങ്ങല്

 തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  വകുപ്പെജ  (LSGD)  കധലധകധലങ്ങളണല്  അയഗപീകരണക്കുന
സ്ഥധപേനങ്ങളണല് നണന്നുയ ഭകധവസ്തുക്കള വധപങ്ങണതധണജ.

 പസധഷധല്  ഓഡണറജ  കമണറണയണലല  അയഗങ്ങള  മധസത്തണലലധരണക്കലലങ്കേണലുയ
ഗുണനണലവധരയ,  അളവജ എനണവ പേരണപശധധണച്ചജ  തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണനജ
റണപപ്പെധര്ടജ നല്പകണതധണജ.

 അമമധരുലട  കമണറണ  പതണവധര  അവപലധകനയ  നടത്തണ  ഗുണനണലവധരയ,  അളവജ
എനണവ ഉറപ്പെധക്കണ അങ്കേണവധടണ ലവല്ഫയര് കമണറണക്കജ (AWC) റണപപ്പെധര്ടജ നല്കണയ.

 വധങ്ങല്   കരധര്  തുടരുനതു  സയബന്ധണച്ചുള്ള  ഉചണതമധയ  ശണപേധര്ശകള  AWC
നല്പകണതധണജ.

 റണപപ്പെധട്ടുകളലട  അടണസ്ഥധനത്തണല്  ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണക്കജ  വധങ്ങല്  കരധര്
പുനരവപലധകനയ ലചയധവനതധണജ.

5.2  അങ്കേണവധ്യാടനിയനിയലക്കുള്ള കളനിപ്പെധ്യാടങ്ങള വധ്യാങ്ങല്

 ലപധകക്യുര്ലമനജ  പധന്  കമണറണ  (PPC)   ആവശധകത  വണലയണരുത്തണ  കളണപ്പെധടങ്ങള
വധങ്ങുനതണനുള്ള ശണപേധര്ശ നല്പകണതധണജ.  കളണപ്പെധടങ്ങള  കുടണകളലട വയസണനുയ
ശരപീര വലണപ്പെത്തണനുയ അനുപയധജധമധയണരണക്കണയ.

 ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണ  (PC)  തപദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥധപേനത്തണനജ  ശണപേധര്ശ നല്കുനതണനു
മുമധയണ ലപധകക്യുര്ലമനജ പധന് കമണറണയലട ശണപേധര്ശ കണക്കണലലടുപക്കണതധണജ.

5.3  വനിവനിധ ഗ്രൂപ്പുകളക്കുള്ള യന്ത്രങ്ങളുക സധ്യാമഗനികളുക വധ്യാങ്ങല്

 യന്ത്രങ്ങള  ലഭധമധയ  രജണസര്  ലചയ്ത  പേധടപശഖര  സമണതണകള,  പലബര്  ബധങ്കുകള,
കുടുയബശ്രപീ  സത്വയയ  സഹധയ  സയഘങ്ങള  എനണവരണല്  നണന്നുയ  യന്ത്രത്തണലന
ഉപേപയധഗയ,  പവര്ത്തനയ,  വരവജ-ലചലവജ  കണക്കുകള എനണവയലട ഒരു പത്രമധസ
റണപപ്പെധര്ടജ കൃഷണ ഓഫപീസര്  ലഭധമധപക്കണതധണജ. 

 കൃഷണ ഓഫപീസര് റണപപ്പെധര്ടജ പേരണപശധധണപക്കണതുയ ഓഡണറണനജ സമര്പ്പെണപക്കണതുമധണജ.

 ഒരു എഗണലമനണലന അടണസ്ഥധനത്തണലധയണരണക്കണയ യന്ത്രങ്ങള പകമധപറണതജ.
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5.4    പുസകങ്ങള വധ്യാങ്ങല്

 ബുക്കജ മധര്ക്കണല് ഇലധത്ത പുസ്തകങ്ങള സര്ക്കധര് പേബണഷര്മധരണല് നണനജ പേരമധവധണ
കണഴണവജ  ഉറപ്പെധക്കണയയ  സത്വകധരധ  പേബണഷര്മധരണല്  നണനജ  കത്വപടഷന്  മുപഖനയയ
വധങ്ങധവനതധണജ. 

 കുറഞ്ഞെതജ 15%  കണഴണവജ ഉറപ്പെധക്കണയ.
 രണധയണരയ രൂപേയജ മുകളണലുള്ള പുസ്തകങ്ങള സര്ക്കധര് സ്ഥധപേനങ്ങളണല് നണനലധലത

വധങ്ങുപമധള  കത്വപടഷന് കണണപക്കണതധണജ. 

5.5   ഫര്ണപീച്ചര് വധ്യാങ്ങല്

 ഫര്ണപീച്ചറുകളലട  സ്ലപേസണഫണപക്കഷനുകള  ഒരു  വണദഗനണല്  നണന്നുയ
ലഭധമധപക്കണതധണജ.

 ഉയര്ന ഗുണനണലവധരമുള്ള പതക്കജ, ആഞ്ഞെണലണ, പറധസജ വഡജ, ഇരുള, സയസ്കരണച്ച റബ്ബര്
തുടങ്ങണയ മരയ ലകധണ്ടുള്ള ഫര്ണപീച്ചറുകള വധപങ്ങണതധണജ.

 സപീല്  ഫര്ണപീച്ചറുകളലട  കധരധത്തണല്  സപീലണലന  തരയ,  പഗജജ  എനണവ
വധകമധപക്കണതധണജ.

 സധകധപേത്രങ്ങള ലഭധമധപക്കണതധണജ.

5.6  വധ്യാഹനങ്ങള വധ്യാങ്ങല്

 സര്ക്കധര്  കധലധകധലങ്ങളണല്  അനുവദണക്കുന  പേരണധണക്കപ്പുറത്തുള്ള  വധഹനങ്ങള
വധങ്ങുവധന് സര്ക്കധരണലന അനുമതണ ആവശധമധണജ. 

 വധങ്ങുവധനുപദ്ദേശണക്കുന  വധഹനത്തണലന  എലധ  വണശദധയശങ്ങളയ  അനുവധദത്തണനുള്ള
അപപേകയണല് വധകമധപക്കണതധണജ.

5.7  ഭൂമനി വധ്യാങ്ങല്

 2005  ലല പകരള പേഞ്ചധയത്തജ രധജജ  (വസ്തു ആര്ജണക്കലുയ കലയധഴണക്കലുയ)  ചടങ്ങള
അനുസരണച്ചധയണരണക്കണയ ഭൂമണ വധങ്ങുനതജ. 

(അനുബന്ധയം 19 ല്   ചടതത്തിലന്റെ പൂരണ്ണരൂപയം  ഉള്ലപടുതത്തിയത്തിട്ടുണസ.)

 ലപധജകകള  പകധരമുള്ള  ഭൂമണ  വധങ്ങുനതജ  കധലധകധലങ്ങളണലുള്ള  മധര്ഗ്ഗപരഖ
അനുസരണച്ചധയണരണക്കണയ.
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5.8   വധ്യാര്ഷനിക അറകുറപണനി (AMC)

✔ കമക്യൂടര്,  ലതരുവ  വണളക്കജ,  കുടണലവള്ള  പേദ്ധതണ  തുടങ്ങണയവയജ  വധര്ഷണക  
അറകുറപേണണക്കുള്ള കരധര് നല്കധവനതധണജ.

✔ റണ്ണനികഗന്റ് യകധ്യാണ്ടധ്യാകനിലന നനിബനനകള പധ്യാലനിയകണതധ്യാണന്റ്.

5.9 പബ ബധ്യാകന്റ് ഓഫര് (Buy back offer)

ലപധകക്യുര്ലമനജ  പധന്  കമണറണയലട  ശണപേധര്ശ  അനുസരണച്ചജ  നണലവണലുള്ള  പേഴയ

സധധനങ്ങള മധറണ പുതണയവ  വധങ്ങുവധന് തപീരുമധനണക്കുപമധള പേഴയവയലട വണലന കൂടണ

നടത്തധവനതധണജ.  ഇപകധരമുള്ള  പകമധറത്തണനുമുമധയണ  കലയധഴണക്കുവധന്  സധകധ

ലപ്പെടുത്തണയ വസ്തുവണലന വണല ആസ്തണ രജണസറണല് പരഖലപ്പെടുപത്തണതധണജ.  പബബധക്കജ

നണരക്കജ  ലധഭകരമധലണനജ ഒരു സധപങ്കേതണക വണദഗന് കൂടണ സധകധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

തധത്പേരധമുള്ള കരധറുകധര്ക്കജ നണരക്കജ പരഖലപ്പെടുത്തുനതണനധയണ പേഴയ വസ്തുവണലന നണരക്കജ

ലടണര്  പനധടപീസണല്  ഉളലപ്പെടുപത്തണതധണജ.  തധത്പേരധമുള്ളവര്ക്കജ  പേഴയ  വസ്തു

പേരണപശധധണക്കധവനതധലണന  നണബന്ധന  കൂടണ  ലടണര്  പനധടപീസണല്  ഉളലപ്പെടുപത്തണ

തധണജ. 

പുതണയവ  വധങ്ങുപമധള  പേഴയവ  വണല്ക്കുവധപനധ  വണല്ക്കധതണരണക്കുവധപനധ  ഉള്ള

അധണകധരയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണത്തണനജ  ഉണധയണരണക്കുലമന  നണബന്ധന  കൂടണ  ലടണര്

പനധടപീസണല് ഉളലപ്പെടുപത്തണതധണജ.  ലടണറണല് പബബധക്കജ ഇലധത്തതുയ,  പബബധക്കജ

ഉളലപ്പെലടയള്ളതുമധയ  രണജ  നണരക്കുകള  പപതധകയ  പരഖലപ്പെടുത്തുവധന്  കരധറുകധപരധടജ

ആവശധലപ്പെടധവനതധണജ. 

➔ ബസ്ഥാററത്തികേള് വസ്ഥാങ്ങുകമസ്ഥാള് കബബസ്ഥാക്കസ ഓഫര നത്തിരബന്ധമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.
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5.10 യസവനങ്ങള സമധ്യാഹരനിക്കുനതനിനുള്ള പയതധക നനിബനനകള

➔ തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണനുള്ളണല്  ലഭധമലധത്ത  പസവനങ്ങള  മധത്രപമ

സമധഹരണക്കധവ.
➔ പസവനങ്ങളലട  സമധഹരണത്തണനു  മുമധയണ  സര്ക്കധര്   സ്ഥധപേനങ്ങളണല്  നണന്നുയ

പസവനയ  ലഭധമധക്കുനതണനുള്ള  സധധധത  പേരണപശധധണപക്കണതധണജ.  ഒപനധ  അതണല്

കൂടുതപലധ  ലപധപപ്പെധസലുകള  കണണക്കധവനതധണജ.  ലസകക്യൂരണറണ  ലഡപപ്പെധസണറജ

ആവശധമണല.
➔ ഒരു പപതധക പസവനയ  സര്ക്കധര്  സ്ഥധപേനത്തണല് നണന്നുയ ലഭധമധപക്കണതധലണന

നണബന്ധനയലണങ്കേണല് ആ സ്ഥധപേനത്തണലന പസവനയ പനരണടജ ലഭധമധപക്കണതധണജ.

➔ ദത്തിവസ കവതനസ്ഥാടത്തിസസ്ഥാനതത്തില് കഡ്രൈവര,  എഞത്തിനത്തിയര തുടങ്ങത്തിയ വത്തിദഗ്ദ്ധലര

60  ദത്തിവസതത്തില്  കൂടുതല്  നത്തിയമത്തിക്കസ്ഥാന്  ഓപണ്  ലടണര  നടപടത്തി

സസ്വഗീകേരത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.

➔ സര്ക്കധരണതര  സയഘടനകള  (NGOs),  സത്വകധരധ  സ്ഥധപേനങ്ങള,  കുടുയബശ്രപീ

തുടങ്ങണയവയലട  പസവനയ  ലഭധമധക്കുവധന്  ഓപ്പെണ്  ലടണര്  നടപേടണ

സത്വപീകരണപക്കണതധണജ.

5.11 യസവനത്തനിനുള്ള കരധ്യാറുകളുലട ലതരലഞ്ഞടുപ്പെന്റ്

1. ലമധത്തയ തുകയ്ക്കുള്ള കരധര്.

2. സമയധധണഷണത കരധര്.

(വണശദധയശങ്ങളക്കജ അസ്സല് മധനത്വലണലല ഖണണക 5.11 കധണുക)

5.12 ലടണര് രജനിസര്

പസവനങ്ങളക്കുള്ള ലടണറുകളലട വണവരങ്ങള  അനുബനക  20 പകധരമുള്ള ലടണര്

രജണസറണല് പചര്പക്കണതധണജ.

5.13 യസവനങ്ങളക്കുള്ള കരധ്യാറനിലന ലകഘനക

പസവനങ്ങളക്കുള്ള  കരധര്  ലയഘനത്തണപന്മേലുള്ള  നഷയ  കരധറണല്  ഏര്ലപ്പെട

ഏജന്സണയണല് നണന്നുയ ഈടധപക്കണതധണജ.
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കരധ്യാര് ലകഘനക നടത്തനിയധ്യാല്   :- 

• ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്  ഒരു  സധപങ്കേതണക  വണദഗലന  സഹധയപത്തധലട  നഷയ

കണക്കധപക്കണതധണജ. 

• ലയഘനയ  നടനജ  രണധഴ്ചക്കകയ  അനുബന്ധയ  21  ല്  പനധടപീസജ  നല്കണയ.  പനധടപീസജ

പകപ്പെറണ  15  ദണവസത്തണനുള്ളണല് അപേധകത പേരണഹരണക്കുകപയധ നഷയ ഒടുക്കുകപയധ

ലചപയണതധലണനജ പനധടപീസണല് സൂചണപ്പെണപക്കണതധണജ.

• സമയപേരണധണക്കുള്ളണല്  തൃപണകരമധയ  പതണകരണയ  ലഭധമധയണലലങ്കേണല്

സ്ഥധപേനത്തണലനതണലര  നണയമനടപേടണ  സത്വപീകരണക്കുവധന്  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ

സ്ഥധപേനപത്തധടജ  മൂനജ പവൃത്തണ ദണവസങ്ങളക്കുള്ളണല് അപപേകണപക്കണതധണജ.

• അപപേക  ലഭണച്ചജ  30  ദണവസത്തണനകയ  സ്ഥധപേനലത്ത  കരണമടണകയണല്

ഉളലപ്പെടുത്തുനതണനുള്ള  നടപേടണയയ  നണയമനടപേടണയണലൂലട  പേരണഹധരയ  കലണത്തു

നതണനുള്ള സധധധതയയ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ ആരധപയണതധണജ.

5.14 യസവന ദധ്യാതധ്യാവനിലന/ കണ്സളടനനിലന നനിശയനിക്കുനതനിനുള്ള മധ്യാനദണക

നണരക്കജ മധത്രയ പേരണഗണണച്ചജ പസവന ദധതധവണലന നണശയണക്കരുതജ.

പുതണയ സധപങ്കേതണക വണദധയലട പമന്മേ,  മുപനധട്ടുലവച്ച നണബന്ധനകള,  പവര്ത്തന

കമത,  പസവനത്തണലന പമന്മേ എനണവ കൂടണ  പേരണഗണണപക്കണതധണജ.  കണ്സളടന്സണ

പസവനമധപണധ  കണ്സടന്സണ  ഇതര  പസവനമധപണധ  എനതണലന  അടണസ്ഥധനമധക്കണ

മധനദണയ നണശയണപക്കണതധണജ.  മധനദണങ്ങള തധലഴ പചര്ക്കുന്നു.
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ക്രമ
നയ.

കണ്സളടന്സണ ഇതര
പസവനയ

ലവയജ
പറജജ
(%)

കണ്സളടന്സണ   പസവനയ

1 സ്ഥധപേനത്തണലന  പവര്ത്തന
പേരണചയയ

10-15 മുഖധ വധകണയലട പവര്ത്തന 
പേരണചയയ

2 സധപങ്കേതണകവണദധ 15-25 പയധഗധത
3 പസവനയ നല്കുന മുഖധ 

വധകണകള, അവരുലട 
വണദധധഭധധസ പയധഗധത,   മൂന്നു 
വര്ഷലത്ത പവൃത്തണ 
പേരണചയയ.

20-25 സ്ഥധപേനത്തണലന മൂന്നു വര്ഷലത്ത 
പവൃത്തണ പേരണചയയ 
(ഈ ലവയ്പറജജ മുഖധ വധകണയലട 
പവര്ത്തന പേരണചയപത്തധടു കൂടണ 
കൂപടണതധണജ. സ്ഥധപേനപത്തധടു 
കൂടണ കൂപടണതണല). 

4 മുന് സയരയഭങ്ങളണലല വണജയയ 10-15 മുന് സയരയഭങ്ങളണലല വണജയയ
5 സധമത്തണക സ്ഥണതണ 15-25 സധമത്തണക സ്ഥണതണ

കുറഞ്ഞെതജ  70%  ലവയ്പറജജ  ലഭധമധകുന സ്ഥധപേനങ്ങലള മധത്രയ പേരണഗണണച്ചധല്

മതണയധകുയ.  70%  ല് കൂടുതല് ലവയ്പറജജ  ഉള്ള സ്ഥധപേനങ്ങളണല് നണന്നുയ ലമച്ചലപ്പെട ഒരു

സ്ഥധപേനലത്ത  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുവധന്  പസവനത്തണലന  പപതധകത  അനുസരണച്ചജ  മുന്കൂടണ

നണശയണക്കുന പപതധക മധനദണങ്ങപളയയ  ലവയ്പറജണപനയയ  അടണസ്ഥധനമധക്കണ  രണജ

ഘടത്തണലുള്ള  ലതരഞ്ഞെടുപ്പെജ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണനജ  നടത്തധവനതധണജ.

മധനദണവയ ലവയ്പറജയ നണശയണക്കുവധന് വണദഗരുമധയണ കൂടണയധപലധചണക്കധവനതധണജ.

ലപധപപ്പെധസല് സമയത്തു തലന എലധ വണശദധയശങ്ങളയ ആവശധലപ്പെപടണതധണജ.  

5.15 യസവനത്തനിനുള്ള തുക നല്കല്

വണദഗരുമധയണ  കൂടണയധപലധചണച്ചതണനുപശഷയ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസറുലട

സധകധപേത്രത്തണപന്മേല് തുക അനുവദണപക്കണതധണജ. 

(അനുബന്ധയം 22 ല് കപലയ്മെന്റെസ വഒൗചര മസ്ഥാതൃകേ നല്കേത്തിയത്തിട്ടുണസ).

തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനവയ  പസവന  ദധതധവയ  തമണലുള്ള  കരധറണലല

നണബന്ധനകളനുസരണച്ചജ  പസവനയ  ലഭധമധയണട്ടുലണനജ  വണദഗര്  സധകധലപ്പെടുപത്തണ

തധണജ.
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അധധധയയ 6
സമധഹരണത്തണലല കടമകളയ ഉത്തരവധദണത്തങ്ങളയ

ബധധധതകളയ
വണവണധ  ഉപദധധഗസ്ഥരുപടയയ  കമണറണകളപടയയ  വധങ്ങല്  നടപേടണകളണലുണധകുന

വപീഴ്ച ബധധധതയണപലക്കജ നയണക്കുനതധണജ.

6.1 ഉയദധധ്യാഗസരുയടയക കമനിറനികളുയടയക കടമകള

6.1.1 ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് ഓഫപീസര് (PO)

വധങ്ങലണനജ  മുന്പക  എടുപക്കണതുയ  പപചധദനയ  നല്പകണതുയ  നണര്വ്വഹണയ

നടപത്തണതുയ  വണലയണരുപത്തണതുയ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസറധണജ.  ലപധകക്യുര്ലമനജ

ഓഫപീസര് തധലഴ പേറയന കധരധങ്ങള പേധലണപക്കണതധണജ.

1. വസ്ഥാങ്ങലെത്തിനന്റെ  ആവശധ്യകത  വത്തിലെയത്തിരത്തുന്നതത്തിനസ്ഥായത്തി  വത്തിവത്തിധ  ദസസ്ഥാതസ്സുകളത്തില്  നത്തിനള്ള
വത്തിവര ദശഖേരണയം നടത്തുക.

2. തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ  അനുമതത്തിദയസ്ഥാനട  സസ്ഥാദങ്കേതത്തിക  സസ്ഥാമ്പതത്തിക
വത്തിദഗരമസ്ഥായത്തി കൂടത്തിയസ്ഥാദലെസ്ഥാചെത്തിക്കുക.

3. സസ്ഥാധനങ്ങളുദടയയം ആസത്തികളുദടയയം ദസവനങ്ങളുദടയയം നസ്പെസത്തിഫത്തിദക്കഷന നത്തിശ്ചയത്തിക്കുക.
4. വസ്ഥാങ്ങലുകള്  നടത്തുന്നതത്തിനുള്ള  ദസസ്ഥാതസ്സുകനള  നത്തിശ്ചയത്തിക്കല്  (സവപയനറ/

ദസവനദസ്ഥാതസ്ഥാവത്തിനലെ തത്തിരത്തിചറത്തിയക).
5. ബജറഗ് വത്തിഹത്തിതയം ഉറപ്പസ്ഥാക്കുക.
6. വസ്ഥാങ്ങല് രവീതത്തികള് തത്തിരത്തിചറത്തിയക.
7.   വസ്ഥാര്ഷത്തിക വസ്ഥാങ്ങല് പദ്ധതത്തി (APP) സയമബന്ധത്തിതമസ്ഥായത്തി ദക്രസ്ഥാഡവീകരത്തിക്കുവസ്ഥാന സസ്ഥാധത്തിക്കുന്ന

  വത്തിധതത്തില് വസ്ഥാങ്ങല് നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കത്തി  നസക്രട്ടറത്തിക്കഗ് സമര്പ്പത്തിക്കുക.
8. വസ്ഥാങ്ങലുകളുമസ്ഥായത്തി ബന്ധനപ്പട്ട എലസ്ഥാ ദരഖേകളുയം സൂക്ഷത്തിക്കുക.
9. സമയപരത്തിധത്തി പസ്ഥാലെത്തിച്ചുനകസ്ഥാണഗ് വസ്ഥാങ്ങലുകള്ക്കഗ് മുനവക എടുക്കുക.
10. എ.പത്തി.പത്തി,  കസ്വദട്ടഷന/നടണര് വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങള്,  ദസസ്ഥാഷധ്യല് ഓഡത്തിറഗ് റത്തിദപ്പസ്ഥാര്ട്ടഗ് എന്നത്തിവ 48

മണത്തിക്കൂറത്തിനകയം നവബ്വസറത്തില് അപ് ദലെസ്ഥാഡഗ് നചെയ്യുക.
11. നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  കമത്തിറത്തിയനട  മത്തിനത്തിറഗ്സഗ്  ദയസ്ഥാഗയം  അവസസ്ഥാനത്തിചഗ്  48  മണത്തിക്കൂറത്തിനകയം

നസക്രട്ടറത്തിക്കഗ് അയക്കുക.
12. കരസ്ഥാര് ഒപ്പുനവക്കുക.
13. കരസ്ഥാര് നത്തിര്വ്വഹണയം.
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6.1.2  ലസക്രടറനി 

ലപധകക്യുര്ലമനജ പധന് കമണറണയലട (PPC) കണ്വപീനര് ലസക്രടറണയധണജ. ലസക്രടറണ

ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസറധയണട്ടുള്ള  ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണയലട  കണ്വപീനറുയ

ലസക്രടറണയധണജ. തധലഴ പേറയന ചുമതലകള കൂടണ ലസക്രടറണ നണര്വ്വഹണപക്കണതധണജ.

 വസ്ഥാങ്ങല് നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള് ദക്രസ്ഥാഡവീകരത്തിക്കുക.

 വസ്ഥാര്ഷത്തിക വസ്ഥാങ്ങല് പദ്ധതത്തി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കത്തി  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ് പസ്ഥാന കമത്തിറത്തിക്കഗ് സമര്പ്പത്തിക്കുക.

 നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ് പസ്ഥാന കമത്തിറത്തി വത്തിളത്തിച്ചു ദചെര്ക്കുക.

 ദയസ്ഥാഗതത്തിനന്റെ ദരഖേകള് സൂക്ഷത്തിക്കുക.

 വസ്ഥാങ്ങലുകളത്തിനലെ എലസ്ഥാ നടപടത്തികള്ക്കുയം മുനവക എടുക്കുക.

 6.1.3 ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് പധ്യാന് കമനിറനി (PPC)

വധങ്ങലുകളലട ആസൂത്രണയ, ശണപേധര്ശ, ഉപേപദശയ, വധര്ഷണക വധങ്ങല് പേദ്ധതണയലട

നണരപീകണയ എനണവയ്ക്കുള്ള അധണകധരയ ലപധകക്യുര്ലമനജ പധന് കമണറണയണല് നണകണപമധണജ.

തധലഴ പേറയന ചുമതലകള ലപധകക്യുര്ലമനജ പധന് കമണറണ നണര്വ്വഹണപക്കണതധണജ.

 നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ് ഓഫവീസര്മസ്ഥാരനട വസ്ഥാങ്ങല് നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള് ദക്രസ്ഥാഡവീകരത്തിക്കുക.

 ദക്രസ്ഥാഡവീകരത്തിച  നപസ്ഥാദപ്പസ്ഥാസലുകള്  ശത്തിപസ്ഥാര്ശ  സഹത്തിതയം തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനതത്തിനഗ് സമര്പ്പത്തിക്കുക.

 നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ് കമത്തിറത്തി നടത്തുന്ന വസ്ഥാങ്ങലുകള് നത്തിരവീക്ഷത്തിക്കുക. 

6.1.4 ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് കമനിറനി (PC)

 നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ് പസ്ഥാന അനുസരത്തിചഗ് വസ്ഥാങ്ങല് നടത്തുക.
 വസ്ഥാങ്ങലെത്തിനുള്ള സമയക്രമയം പസ്ഥാലെത്തിക്കുക.

 പരത്തിമത്തിതത്തികളുനണങ്കേത്തില്  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  പസ്ഥാന  കമത്തിറത്തിദയയയം,  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ

സസ്ഥാപനദതയയം അറത്തിയത്തിക്കുക.
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6.1.5 തയദ്ദേശ സത്വയകഭരണ സധ്യാപനങ്ങള (LSGI)

 വസ്ഥാര്ഷത്തിക വസ്ഥാങ്ങല് പദ്ധതത്തി നത്തിരവീക്ഷത്തിക്കുക.

 പത്തി.പത്തി.സത്തി സമര്പ്പത്തിക്കുന്ന വസ്ഥാര്ഷത്തിക വസ്ഥാങ്ങല് പദ്ധതത്തി വത്തിലെയത്തിരതത്തി അയംഗവീകരത്തിക്കുക.

 വസ്ഥാങ്ങല് നടപടത്തി നത്തിരവീക്ഷത്തിചഗ് സമയബന്ധത്തിതമസ്ഥായ പുദരസ്ഥാഗതത്തി  ഉറപ്പസ്ഥാക്കുക.

 പരത്തിമത്തിതത്തികള്  പരത്തിഗണത്തിക്കുകയയം  പത്തി.പത്തി.സത്തി  യനട  സഹസ്ഥായദതസ്ഥാനട  പരത്തിഹസ്ഥാരയം  
കനണത്തുകയയം നചെയ്യുക.

6.1.6 സപപയര്/ കണ്സളടനന്റ്

 അറത്തിയത്തിപ്പഗ് ലെഭത്തിചഗ്  15  ദത്തിവസതത്തിനകയം തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനവമസ്ഥായത്തി കരസ്ഥാറത്തില് 
ഏര്നപ്പടുക.

 നസ്പെസത്തിഫത്തിദക്കഷനുകളുയം  ആവശധ്യങ്ങളുയം പസ്ഥാലെത്തിച്ചുനകസ്ഥാണഗ്  ദൃഢതസ്ഥാ കസ്ഥാലെയളവത്തിനുള്ളത്തില്  
(Firm Period)  സസ്ഥാധനങ്ങള്/ ദസവനയം നല്കുക.

 വസ്ഥാറണത്തി കസ്ഥാലെയളവത്തില് സയംരക്ഷണവയം അറകുറപണത്തിയയം ഉറപ്പസ്ഥാക്കുക.

6.2 ബധ്യാധധത (Liability)

വധങ്ങലണലന  ഓപരധ  ഘടത്തണലുയ  ഉളലപ്പെടണട്ടുള്ളവര്  കടമകള  നണര്വ്വഹണക്കധതണരണ

ക്കുകപയധ ഭധഗണകമധയണമധത്രയ കടമകള നണര്വ്വഹണക്കുകപയധ ലതറധയണ നണര്വ്വഹണക്കുകപയധ

ലചയ്യുനതുമൂലയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണലന  പതണകൂലമധയണ  ബധധണച്ചധല്

വധങ്ങല്  നടപേടണകളണല്  ഉളലപ്പെട  ഓപരധരുത്തരുയ  കൂടധപയധ  ഒറയ്പക്കധ

ബധധധസ്ഥരധയണരണക്കുയ.

മധനത്വലണലല  നണബന്ധനകള  പേധലണക്കധതണരണക്കുകപയധ  നടപേടണക്രമങ്ങള

അതണലയഘണക്കുകപയധ  ലചയ്യുനതുമൂലയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണനുണധകുന

നഷയ  ബന്ധലപ്പെട  ജനപതണനണധണകളണല്  നണപനധ  ഓഫപീസര്മധരണല്നണപനധ  വണവണധ

കമണറണകളണലല ലമമര്മധരണല് നണപനധ സപപയര്മധരണല് നണപനധ പസവനദധതധക്കളണല്

നണപനധ 1994 ലല പകരള പലധക്കല് ഫണജ ഓഡണറജ നണയമത്തണലല വകുപ്പെജ 16 അനുസരണച്ചജ

ഈടധക്കുനതധണജ.    
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നഷത്തണനജ  ഉത്തരവധദണ   ജനപതണനണധണ  ആലണങ്കേണല്  പകരള പേഞ്ചധയത്തജ രധജജ

നണയമത്തണലല  വകുപ്പെജ  35(ഒ)/പകരള  മുനണസണപ്പെധലണറണ  നണയമത്തണലല  91(എന്)  വകുപ്പെജ

അനുസരണച്ചജ  അവരുലട അയഗതത്വയ അസധധുവധക്കധവനതധണജ.

 (1994 നലെ ദകരള ദലെസ്ഥാക്കല് ഫണഗ് ഓഡത്തിറഗ് നത്തിയമതത്തിനലെ വകുപ്പഗ് 16 :  – സര്ചെസ്ഥാര്ജഗ് 
നടപടത്തി)

6.2.1 ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് പധ്യാനനിയന്മേലുള്ള ബധ്യാധധത

എ. അടത്തിയനത്തിര  വസ്ഥാങ്ങലുകള്  ഒഴത്തിനകയള്ള  എലസ്ഥാ  വസ്ഥാങ്ങലുകളുയം  നടദതണതഗ്  
അയംഗവീകരത്തിക്കനപ്പട്ട വസ്ഥാര്ഷത്തിക വസ്ഥാങ്ങല് പദ്ധതത്തി  അനുസരത്തിചസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം.

ബത്തി. എ.പത്തി.പത്തി അയംഗവീകരത്തിചതത്തിനുദശഷവയം വസ്ഥാങ്ങലുകള് നടദതണത്തിവരത്തികയസ്ഥാനണങ്കേത്തില് തസ്ഥാനഴ
പറയന്ന നത്തിബന്ധനകള് പസ്ഥാലെത്തിചതത്തിനുദശഷയം തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണസസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ  
അയംഗവീകസ്ഥാരദതസ്ഥാനട വസ്ഥാങ്ങല് നടദതണതസ്ഥാണഗ്.

i. തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിനഗ് നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനഗ് 15 ദത്തിവസയം മുമ്പഗ്
ദനസ്ഥാട്ടവീസഗ് ദബസ്ഥാര്ഡഗ്, കവീഴത്തിലുള്ള സസ്ഥാപനങ്ങളുനട ദനസ്ഥാട്ടവീസഗ് ദബസ്ഥാര്ഡഗ്,  നവബ്വസറഗ്
എന്നത്തിവത്തിടങ്ങളത്തില്  വസ്ഥാങ്ങലെത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുള്ള  അഭത്തിപസ്ഥായങ്ങള്  ക്ഷണത്തിച്ചുനകസ്ഥാണ്ടുള്ള  ഒര  
ദനസ്ഥാട്ടവീസഗ് നത്തിര്വ്വഹണ ഉദദധ്യസ്ഥാഗസന പസത്തിദ്ധവീകരത്തിദക്കണതസ്ഥാണഗ്.

ii. സസ്ഥാധനങ്ങളുനട/ദസവനങ്ങളുനട വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങള്,  സമസ്ഥാഹരണതത്തിനന്റെ ആവശധ്യകത,  
എ.പത്തി.പത്തി  യത്തില്  ഉള്നപ്പട്ടത്തിട്ടത്തിനലന്ന  പസസ്ഥാവന  എന്നവീ  വത്തിവരങ്ങള്  ദനസ്ഥാട്ടവീസത്തില്  
ഉണസ്ഥായത്തിരത്തിദക്കണതസ്ഥാണഗ്.

iii. മറഗ് വസ്ഥാങ്ങല് ഉദദധ്യസ്ഥാഗസര്ക്കുയം, നപസ്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കുയം, ജനപതത്തിനത്തിധത്തികള്ക്കുയം അഭത്തിപസ്ഥായയം
ദരഖേനപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള അവസരയം നല്ദകണതസ്ഥാണഗ്.

iv. ലെഭധ്യമസ്ഥായ  അഭത്തിപസ്ഥായങ്ങള്/നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള്/പരസ്ഥാതത്തികള്/മസ്ഥാറങ്ങള്,  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്
ഓഫവീസറുനട മറുപടത്തി  എന്നത്തിവ  സഹത്തിതയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ
ദയസ്ഥാഗതത്തില് വസ്ഥാങ്ങലെത്തിനന്റെ ആവശധ്യകത നസക്രട്ടറത്തി അവതരത്തിപ്പത്തിദക്കണതസ്ഥാണഗ്.

v. തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ  തവീരമസ്ഥാനയം  പദതധ്യകമസ്ഥായത്തി
ദരഖേനപ്പടുദതണതസ്ഥാണഗ്.

സത്തി. പത്തി.പത്തി.സത്തി  യനട  അടുത  ദയസ്ഥാഗതത്തില്തനന്ന  തവീരമസ്ഥാനയം  അനുസരത്തിചഗ്   വസ്ഥാര്ഷത്തിക
വസ്ഥാങ്ങല് പദ്ധതത്തിയത്തില് മസ്ഥാറയം വരദതണതസ്ഥാണഗ്.
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ഡത്തി. വസ്ഥാര്ഷത്തിക വസ്ഥാങ്ങല് പദ്ധതത്തി  അയംഗവീകരത്തിക്കസ്ഥാനതദയസ്ഥാ വസ്ഥാര്ഷത്തിക വസ്ഥാങ്ങല്  പദ്ധതത്തിയത്തില് 
ഉള്നപ്പടസ്ഥാതദതസ്ഥാ  ആയ  സസ്ഥാധനങ്ങളുനട  സമസ്ഥാഹരണയം  നടത്തുകയസ്ഥാനണങ്കേത്തില്  ആ
സമസ്ഥാഹരണതത്തിനഗ് ഉതരവസ്ഥാദത്തികളസ്ഥായ ജനപതത്തിനത്തിധത്തികള്, നസക്രട്ടറത്തി,  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്
ഓഫവീസര് എന്നത്തിവര് അഴത്തിമതത്തിക്കുറയം നടതത്തിയതസ്ഥായത്തി കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണഗ്.

ഇ. വസ്ഥാര്ഷത്തിക  വസ്ഥാങ്ങല്  പദ്ധതത്തിയഗ് വത്തിരദ്ധമസ്ഥായത്തി  നടത്തുന്ന  വസ്ഥാങ്ങല്  മൂലെമുണസ്ഥാകുന്ന
ഏനതസ്ഥാര  നഷ്ടതത്തിനുയം  വസ്ഥാര്ഷത്തിക  വസ്ഥാങ്ങല്  പദ്ധതത്തിയമസ്ഥായത്തി  ബന്ധനപ്പട്ട
ജനപതത്തിനത്തിധത്തികള്,  നസക്രട്ടറത്തി,  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസര്  എന്നത്തിവര്  കൂട്ടസ്ഥായയം  ഒറയയം
ബസ്ഥാധധ്യസരസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുയം.

എഫഗ്. നഷ്ടവയം  ടഷറത്തി  ഫത്തികഡഗ്  നഡദപ്പസ്ഥാസത്തിറഗ്  നത്തിരക്കത്തിദനക്കസ്ഥാള്  രണഗ്  ശതമസ്ഥാനയം   ഉയര്ന്ന
നത്തിരക്കത്തിലുള്ള പലെത്തിശയയം ഉള്നപ്പട്ട  തുക  ബസ്ഥാധധ്യതയസ്ഥായത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്നതസ്ഥാണഗ്.
അവസസ്ഥാന ബത്തില് തുക നലത്തിയ തത്തിയതത്തി മുതല് തുക ഈടസ്ഥാക്കുന്ന  തത്തിയതത്തി  വനരയള്ള
കസ്ഥാലെയളവത്തിനലെ പലെത്തിശ കണക്കസ്ഥാദക്കണതസ്ഥാണഗ്.

ജത്തി. ഏനതസ്ഥാര  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസറുയം  സമസ്ഥാഹരണതത്തിനന്റെ  ഏനതങ്കേത്തിലുയം  ഘട്ടതത്തില്
തസ്ഥാത്പരധ്യതത്തിനു വത്തിരദ്ധമസ്ഥായ എനനങ്കേത്തിലുയം  ശ്രദ്ധയത്തില്നപ്പട്ടസ്ഥാല്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനതത്തിനന  ദരഖേസ്ഥാമൂലെയം  അറത്തിയത്തിദക്കണതുയം തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനതത്തില്
നത്തിനള്ള  നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള് ലെഭധ്യമസ്ഥാദക്കണതുമസ്ഥാണഗ്.

എചഗ്. ഏഴഗ്  ദത്തിവസതത്തിനുള്ളത്തില്  നത്തിര്ദദ്ദേശനമസ്ഥാനയം  ലെഭധ്യമസ്ഥാകുന്നത്തിനലങ്കേത്തില്  നതളത്തിവകളുയം  മറഗ്
വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങളുയം സഹത്തിതയം ദരഖേസ്ഥാമൂലെമുള്ള ഒര റത്തിദപ്പസ്ഥാര്ട്ടഗ്   തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ വകുപ്പഗ്
(LSGD)  നസക്രട്ടറത്തിക്കഗ്  ദനരത്തിട്ടഗ്  അയചതത്തിനുദശഷയം തുടര്നടപടത്തികള് സസ്വവീകരത്തിക്കുന്നതത്തില്
നത്തിനയം  വത്തിട്ടുനത്തില്ക്കുവസ്ഥാന  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസര്ക്കഗ്  അവകസ്ഥാശയം
ഉണസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്ഥാണഗ്.

ഐ. തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  വകുപ്പഗ്  നസക്രട്ടറത്തിയനട  നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസരത്തിചഗ്
തുടര്നടപടത്തികള് സസ്വവീകരത്തിദക്കണതസ്ഥാണഗ്.  രണസ്ഥാഴ്ചയകയം  അറത്തിയത്തിനപ്പസ്ഥാനയം
ലെഭത്തിക്കുന്നത്തിനലങ്കേത്തില്  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസര്ക്കഗ്  വസ്ഥാങ്ങല്   നടപടത്തികള്  തുടരസ്ഥാവന്ന
തസ്ഥാണഗ്.

6.2.2 തയദ്ദേശ സത്വയകഭരണ സധ്യാപനത്തനിലന അകഗപീകധ്യാരക

i. തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ  മുനകൂട്ടത്തിയള്ള  അയംഗവീകസ്ഥാരദതസ്ഥാനട
മസ്ഥാത്രമസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം എലസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങലുകളുയം (അടത്തിയനത്തിര വസ്ഥാങ്ങല് ഒഴത്തിനക) നടദതണതഗ്.

ii. നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസറുദടയയം  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  കമത്തിറത്തിയദടയയം  ശത്തിപസ്ഥാര്ശകള്
ലെഭധ്യമസ്ഥായതത്തിനു  ദശഷമസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനയം  വസ്ഥാങ്ങല്
അയംഗവീകരത്തിദക്കണതഗ്.
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iii. നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസറുദടയയം  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  കമത്തിറത്തിയദടയയം  ശത്തിപസ്ഥാര്ശകള്ക്കഗ്
വത്തിരദ്ധമസ്ഥായത്തി തവീരമസ്ഥാനനമടുക്കുന്നതുമൂലെയം തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിനുണസ്ഥാകുന്ന
നഷ്ടതത്തിനഗ് ജനപതത്തിനത്തിധത്തികള്ക്കഗ് കൂട്ടസ്ഥായയം ഒറയയം ഉതരവസ്ഥാദത്തിതമുണസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്ഥാണഗ്.

iv. ദയസ്ഥാഗതത്തില്  പനങ്കേടുത  വത്തിദയസ്ഥാജനക്കുറത്തിപ്പഗ്  ദരഖേനപ്പടുതസ്ഥാത  അയംഗങ്ങള്  മസ്ഥാത്രദമ
നദഷ്ടസ്ഥാതരവസ്ഥാദത്തികളസ്ഥാവകയള.

6.2.3 ലടണര്/കത്വയടഷന് കണനിച്ചന്റ് കരധ്യാര് ഒപ്പുലവക്കുന ഓഫപീസറുലട ബധ്യാധധത

i. സസ്ഥാധനങ്ങള്/ആസത്തി/ദസവനയം  എന്നത്തിവയനട  വത്തിവരണതത്തിദലെദയസ്ഥാ  നസ്പെസത്തിഫത്തിദക്കഷനു
കളത്തിദലെദയസ്ഥാ   ദനസ്ഥാട്ടവീസത്തിനലെ നത്തിബന്ധനകളത്തിദലെദയസ്ഥാ അപസ്ഥാകത മൂലെയം ഉണസ്ഥാകുന്ന നഷ്ടതത്തിനഗ്
നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസദറസ്ഥാ  സസ്ഥാദങ്കേതത്തിക  വത്തിദഗദനസ്ഥാ  സസ്ഥാഹചെരധ്യതത്തിനനുസരത്തിചഗ്
ഉതരവസ്ഥാദത്തിയസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുയം.

ii. സര്ക്കസ്ഥാര്  നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിട്ടുള്ള  നസ്പെസത്തിഫത്തിദക്കഷനുകളുയം  നത്തിബന്ധനകളുയം  ആനണങ്കേത്തില്
ഉദദധ്യസ്ഥാഗസനന്റെ ബസ്ഥാധധ്യത അത്രദതസ്ഥാളയം ഒഴത്തിവസ്ഥാകുന്നതസ്ഥാണഗ്.

6.2.4 സധ്യായങ്കേതനിക പരനിയശധ്യാധന നടതന ഉയദധധ്യാഗസയനയക/ ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് 
കമനിറനിയയടയക ബധ്യാധധത

യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തധ്യ  ദബസ്ഥാധമത്തിലസ്ഥാനത  ആവശധ്യകത  വത്തിലെയത്തിരതത്തിയതത്തിനസ്ഥാലുയം,
നസ്പെസത്തിഫത്തിദക്കഷനത്തിനലെ  അപസ്ഥാകതയയം  കസ്ഥാരണയം   സമസ്ഥാഹരത്തിക്കുന്ന സസ്ഥാധനയം/ആസത്തി/ദസവനയം
ഉപദയസ്ഥാഗശൂനധ്യമസ്ഥാകുന്നതു  മൂലെമുണസ്ഥാകുന്ന  നഷ്ടതത്തിനഗ്  സസ്ഥാദങ്കേതത്തിക  പരത്തിദശസ്ഥാധന  നടതത്തിയ
ഉദദധ്യസ്ഥാഗസദനസ്ഥാ  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  കമത്തിറത്തിദയസ്ഥാ  സസ്ഥാഹചെരധ്യതത്തിനനുസരത്തിചഗ്  ഉതരവസ്ഥാദത്തിയസ്ഥായത്തിരത്തി
ക്കുന്നതസ്ഥാണഗ്.

6.2.5 കരധ്യാറുകധ്യാരലന (Bidder) ഉത്തരവധ്യാദനിത്തക

i. എലസ്ഥാ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനയം  ആവശധ്യനപ്പടുന്നതത്തിനനുസരത്തിചഗ്
ദൃഢതസ്ഥാകസ്ഥാലെയളവത്തിനുള്ളത്തില്  കരസ്ഥാര്  ഒപ്പുനവദക്കണതുയം  കരസ്ഥാര്  പകസ്ഥാരമുള്ള  സസ്ഥാധനയം/
ദസവനയം നല്ദകണതുമസ്ഥാണഗ്.

ii. കരസ്ഥാറത്തില്  ഏര്നപ്പടസ്ഥാതതുമൂലെദമസ്ഥാ  കരസ്ഥാര്  വധ്യവസകള്  ലെയംഘത്തിക്കുകദയസ്ഥാ  നചെയ്യുന്നതുമൂലെയം
ഉണസ്ഥാകുന്ന നഷ്ടതത്തിനഗ് ഉതരവസ്ഥാദത്തി കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്ഥാണഗ്.

iii. സസ്ഥാപനതത്തില്  നത്തിദന്നസ്ഥാ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനത്തില്  നത്തിദന്നസ്ഥാ  നഷ്ടയം  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതുയം  അവനര
കരത്തിമ്പട്ടത്തികയത്തില്  ഉള്നപ്പടുത്തുന്നതുമസ്ഥാണഗ്.
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6.2.6 നഷക ഈടധ്യാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമക

കരധര് ഒപ്പുലവക്കുവധന് തധമസണക്കുകപയധ  കരധറണലന പവകണയള്ള നണര്വ്വഹണപമധ
സധധനയ/ആസ്തണ/പസവനയ  കുറവധയണ  നല്കുകപയധ  വണതരണയ  ലചയ്ത  സധധനങ്ങളലട
നക്യൂനതപയധ അപസകമധയ പസവനങ്ങള മൂലപമധ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണനജ
നഷയ  ഉണധയധല്  ബന്ധലപ്പെട  പലലക്കധരനജ/കരധറുകധരനജ  15  ദണവസത്തണനയ  കധരണയ
കധണണക്കുവധന്  ആവശധലപ്പെട്ടുലകധണജ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്  പനധടപീസജ  അയയണയ.
ഇക്കധരധയ ലപധകക്യുര്ലമനജ കമണറണക്കജ റണപപ്പെധര്ടജ ലചപയണതുമധണജ.

i. ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസറുലട റണപപ്പെധര്ടണല്  –

എ. നഷമുണധകുവധനുള്ള കധരണയ, ടഷറണ ഫണകഡജ ലഡപപ്പെധസണറജ നണരക്കണപനക്കളധള 
രണജ ശതമധനയ ഉയര്ന നണരക്കണലുള്ള പേലണശ സഹണതമുള്ള നഷയ.

ബണ.  യഥധര്ത്ഥ  നഷയ  എനതജ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്  കണക്കധക്കുന
കരധറുകധരലന/പലലക്കധരലന  വപീഴ്ച  മൂലയ   ഉണധകുന  നഷമധണജ.  ഉയര്ന
നണരക്കജ,  നടപേടണക്രമങ്ങളക്കജ  പവണണയള്ള  അധണകലച്ചലവജ,  ബദല്
സയവണധധനങ്ങള  ഏര്ലപ്പെടുത്തല്  എനപീ  കധരണങ്ങളധലുള്ള  നഷവയ  അതണല്
ഉളലപ്പെടുനതധണജ.

സണ. വപീഴ്ച  കൂടധലതയള്ള  കരധര്  നണര്വ്വഹണയ  മൂലയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനയ
യപഥധചണതമധയണ പതപീകണക്കുന പനടയ ഉളലപ്പെടുത്തണയള്ള പതപീകണത നഷയ.

ഡണ. കരധര് ലയഘനത്തണപന്മേലുള്ള ലതളണവ സഹണതമുള്ള റണപപ്പെധര്ടജ.

ii. തൃപണകരമധയ  മറുപേടണ  ലഭധമധയധല്  ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണക്കജ  യഥധര്ത്ഥ  നഷയ
ഈടധക്കണയതണനു പശഷയ കരധര് ലയഘനയ മധപ്പെധക്കധവനതധണജ.

iii. ലഭധമധക്കണയ മറുപേടണ തൃപണകരമലലങ്കേണലുയ മറുപേടണ സമര്പ്പെണക്കധതണരുനധലുയ കധരണയ
കധണണക്കല് പനധടപീസണലന കധലധവധണ കഴണഞ്ഞെതണനുപശഷയ 7  ദണവസത്തണനുള്ളണല്
വണതരണക്കധരനജ/കരധറുകധരനജ  വധദയ  പകളക്കുനതണനുള്ള  ഒരു  അവസരയ
നല്കുനതണനധയണ  ഒരു  പനധടപീസജ  കൂടണ  അയച്ചതണനുപശഷയ  പതപീകണത  നഷയ
ഉളലപ്പെലടയള്ള  നഷയ  ഈടധക്കുവധന്  ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണക്കജ
തപീരുമധനലമടുക്കധവനതധണജ.

iv. പനധടപീസജ  പകപ്പെറണയതണനുപശഷയ  7  ദണവസത്തണല് കുറയധലതയള്ള ഒരു ദണവസയ
ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണയലട  ലചയര്മധന്  നണശയണക്കുന  പവൃത്തണ  സമയത്തജ
ലപധകക്യുലമനജ ഓഫപീസറുലട ഓഫപീസണല് ലവച്ചജ വധദയ പകളപക്കണതധണജ. 

v. ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണയലട  ലചയര്മധന്,  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്  എനണവര്
വധദയ  പകടതണനുപശഷയ  കരധര്  ലയഘനയ  മധപ്പെധക്കുകപയധ  നണയമനടപേടണയമധയണ
മുപനധട്ടു പപേധവകപയധ ലചപയണതധണജ.
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vi. കരണമടണകയണല്  ഉളലപ്പെടുത്തുനതണനുള്ള  നടപേടണകള  ആരയഭണക്കുനതണനധയണ
നണലനണല്ക്കുന നഷയ,  സത്വപീകരണച്ച നടപേടണകള എനപീ വണവരങ്ങള ലപധകക്യുര്ലമനജ
പധന് കമണറണ മുപഖന തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനലത്ത അറണയണപക്കണതധണജ. 

 6.2.7 കധ്യാര്ടല് യഫധ്യാര്യമഷന്/പൂള  യററന്റ്സന്റ് (Cartel Formation/Pool Rates)  

  ലടണറണല് ഒരു വണഭധഗയ പലലക്കധര് ഒപര നണരക്കജ പരഖലപ്പെടുത്തധറുണജ. ഇപകധരയ

ഒനണച്ചജ  ഒപര  നണരക്കജ  പരഖലപ്പെടുത്തുനതജ  മതരധധണഷണത  ലടണറണലന  അടണസ്ഥധന

തതത്വങ്ങളക്കജ  എതണരുയ  മതരധധണഷണത  ലടണര്  സമ്പ്രദധയത്തണലന  പേരധജയലപ്പെടുത്തു

നതുമധണജ.  കരണമടണകയണല് ഉളലപ്പെടുത്തുനതജ  ഉളലപ്പെലടയള്ള   മധര്ഗ്ഗങ്ങള  സത്വപീകരണച്ചജ

ഇത്തരയ  നടപേടണകള  ശകമധയണ  നണരുതധഹലപ്പെടുപത്തണതധണജ.  ഇത്തരയ

സ്ഥധപേനങ്ങളലക്കതണലര  തുടര്  നടപേടണകള  സത്വപീകരണക്കുവധന്  ഓഫറുകള  നണരസണക്കല്,

പസധര്സജ പേര്പച്ചസജ വകുപ്പെണപലക്കജ റണപപ്പെധര്ടജ ലചയല് തുടങ്ങണയ ഉചണതമധയ ഭരണപേരമധയ

നടപേടണകള  സത്വപീകരണപക്കണതധണജ.  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനയ  തധലഴ  പേറയന

മുന്കരുതല് എടുപക്കണതധണജ.

i. നടണര് നത്തിരക്കഗ്  നത്തിരവീക്ഷത്തിചഗ്  യകത്തിഭദ്രമസ്ഥായ എസത്തിദമറഗ്  നത്തിരക്കത്തിദനക്കസ്ഥാള് കൂടുതലെസ്ഥാദണസ്ഥാ
എന്നഗ് വത്തിശകലെനയം നചെയ്യുക.

ii. യകത്തിഭദ്രമസ്ഥായ  എസത്തിദമറഗ്  നത്തിരക്കത്തിദനക്കസ്ഥാളുയം  കൂടുതലെസ്ഥാനണങ്കേത്തില്  പസ്ഥാഥമത്തികസ്ഥാദനസ്വഷണയം
നടതത്തി കസ്ഥാര്ട്ടര് ദഫസ്ഥാര്ദമഷന കനണദതണതസ്ഥാണഗ്.

iii. യകത്തിഭദ്രമസ്ഥായ  നത്തിരക്കഗ്  ദരഖേനപ്പടുതത്തിയ  ഒര  വത്തിലെ  ദരഖേസ്ഥാമൂലെയം  ലെഭധ്യമസ്ഥായസ്ഥാല്,  നടണര്
നടപടത്തികള് ഉദപക്ഷത്തിദക്കണതുയം പുനര് നടണറത്തിദലെക്കഗ് നവീദങ്ങണതുമസ്ഥാണഗ്.

iv. സസ്ഥാപനങ്ങളുനട വത്തിവരയം ദസസ്ഥാര്സഗ് പര്ദചസഗ് വകുപ്പത്തിനന അറത്തിയത്തിദക്കണതസ്ഥാണഗ്.

6.2.8. കരനിമടനികയനില് ഉളലപ്പെടുത്തല്

i. തധലഴ  പേറയന  കധരണങ്ങളലണങ്കേണല്  കധരണയ  പരഖലപ്പെടുത്തണയതണനുപശഷയ
ഏലതധരു  സ്ഥധപേനപത്തയയ  കരണമടണകയണല്  ഉളലപ്പെടുത്തുനതണനുള്ള  അവകധശയ
തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണനജ ഉണധയണരണക്കുനതധണജ.

a. തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനയ  ആവശധലപ്പെടതണനു  പശഷയ  ദൃഢതധ
കധലയളവണനുള്ളണല് സ്ഥധപേനയ എഗണലമനജ ഒപ്പുലവക്കുവധന് വപീഴ്ച വരുത്തണയധല്.
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b. കരധര് നണബന്ധനകള ലയഘണച്ചധല്.

c. നല്കണയ സധധനങ്ങളക്കജ/പസവനങ്ങളക്കജ ഗുണനണലവധരയ ഇലലങ്കേണല്.

d. കരധര് ലഭണക്കുവധന് അനുചണതമധയ മധര്ഗ്ഗങ്ങള സത്വപീകരണച്ചധല്. 

e. വധറണണ  കധലയളവണപലധ  വധര്ഷണക  അറകുറപേണണകളക്കുള്ള  കരധര്(AMC)
കധലയളവണപലധ പേരണപേധലനയ/അറകുറപേണണ നടത്തുനതണല് വപീഴ്ച വരുത്തണയധല്.

ii. വഞ്ചന,  ഗൂഢധപലധചന,  ഭപീഷണണ,  തടസ്സലപ്പെടുത്തല്   തുടങ്ങണയവ  പവൃത്തണകള
ഉണധയധല്.

iii.   ഒരു  സ്ഥധപേനലത്ത  കരണമടണകയണല്  ഉളലപ്പെടുത്തുനതണനുമുമധയണ  തപദ്ദേശ
സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ  ഒരു  അപനത്വഷണയ  നടപത്തണതുയ  സ്ഥധപേനത്തണനജ
അവരുലട ഭധഗയ വണശദപീകരണക്കുനതണനധയണ ഒരു അവസരയ നല്പകണതുമധണജ.

iv.   കരണമടണകയണല്  ഉളലപ്പെടുത്തണയ  സ്ഥധപേനത്തണലന/  വണതരണക്കധരുലട
/പലലക്കധരുലട  പേടണക തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണലന  ലവബജ പസറണലുയ
വധങ്ങലുകളക്കധയണ സയസ്ഥധന  സര്ക്കധര്   വണകസണപ്പെണക്കുന  ലവബ്പസറണലുയ
പസണദ്ധപീകരണപക്കണതധണജ.

v. എലധ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനങ്ങളയ  ലവബ്പസറജ  പേരണപശധധണച്ചജ
കരണമടണകയണലുള്ള  കരധറുകധലര  തണരണച്ചറണപയണതുയ  കരധര്  സത്വപീകരണക്കുന
പവളയണല് പപതധകയ ശ്രദ്ധണപക്കണതുമധണജ.

vi.  ലഭധമധയ കത്വപടഷന്/ലടണറുകളലട എണയ കണക്കധക്കുപമധള കരണമടണകയണലുള്ള
കരധറുകധരുലട കത്വപടഷന്/ലടണര് പേരണഗണണപക്കണതണല.

vii. ഒരു  തകദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനവുയം  കേരത്തിമടത്തികേയത്തില്  ഉള്ലപടുതത്തിയ
സസ്ഥാപനതത്തില്നത്തിന്നുയം അടുത 10 വരഷകതക്കസ സസ്ഥാധനങ്ങകളസ്ഥാ ആസ്തത്തികയസ്ഥാ
കസവനകമസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങുവസ്ഥാന് പസ്ഥാടത്തില. 

➔ തകദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളത്തില്  നത്തിരമസ്ഥാതസ്ഥാക്കകളയയം  സകപ്ലൈയര
മസ്ഥാകരയയം  വത്തിതരണക്കസ്ഥാകരയയം  കേരസ്ഥാറകേസ്ഥാകരയയം  കസവന  ദസ്ഥാതസ്ഥാക്കകളയയം
കേരത്തിമടത്തികേയത്തില് ഉള്ലപടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള വത്തിശദമസ്ഥായ മസ്ഥാരഗ്ഗകരഖ മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ
അനുബന്ധയം 23  ല്  ഉള്ലപടുതത്തിയത്തിട്ടുണസ.  അപ്രകേസ്ഥാരമുള്ള  സസ്ഥാഹചരര്യയം
ഉണസ്ഥായസ്ഥാല്  അനുബന്ധയം  23  ല്  പ്രതത്തിപസ്ഥാദത്തിചത്തിട്ടുള്ള  നടപടത്തിക്രമങ്ങള്
പസ്ഥാലെത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.
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6.3 പരധ്യാതനി പരനിഹധ്യാരക

6.3.1 യസധ്യാഷധല് ഓഡനിറന്റ്

i. തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനയ  സമധഹരണക്കുന  സധധനങ്ങള,  ആസ്തണകള,
പസവനങ്ങള എനണവ പസധഷധല് ഓഡണറണനജ വണപധയമധയണരണക്കുയ. ഇതണനധയണ തപദ്ദേശ
സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ ഒരു പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ രൂപേപീകരണപക്കണതധണജ.

 അധര്യസ്ഥായയം 7 ല് വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങള് ഉള്ലപടുതത്തിയത്തിട്ടുണസ.  

ii. പസധഷധല്  ഓഡണറജ  കമണറണയലട  ഓഡണറജ  റണപപ്പെധര്ടജ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  

സ്ഥധപേനത്തണനജ സമയബന്ധണതമധയണ സമര്പ്പെണപക്കണതധണജ.

a.  അങണവസ്ഥാടത്തികേളത്തിലലെ കപസ്ഥാഷകേസ്ഥാഹസ്ഥാര സസ്ഥാധനങ്ങള്ക്കസ പ്രതത്തിമസ്ഥാസ
സസ്ഥാമൂഹര്യ ഓഡത്തിറസ.

b.  മറ്റുള്ള വസ്ഥാങ്ങലുകേള്ക്കസ വസ്ഥാങ്ങല് നടതത്തി ഒരു മസ്ഥാസതത്തിനകേയം.

6.3.2 പരധ്യാതനി പരനിഹധ്യാര സകവനിധധ്യാനക

i. വധങ്ങലുകളക്കധയണ  ഫലപദമധയ  ഒരു  പേരധതണ  പേരണഹധര  സയവണധധനയ  

ഉണധപകണതധണജ.

ii. തധലഴ  പേറയന  തലങ്ങളണല്  പരധ്യാതനി  പരനിഹധ്യാര  രജനിസര്   സൂകണപക്കണ  

തധണജ.  (അനുബന്ധയം 24) 

എ. ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റെസ ഓഫഗീസര.
ബത്തി. ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റെസ  കേമത്തിറത്തി.
സത്തി. ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റെസ പ്ലൈസ്ഥാന് കേമത്തിറത്തി.
ഡത്തി. തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനയം.
ഇ. കസസ്ഥാഷര്യല് ഓഡത്തിറസ കേമത്തിറത്തി.

iii. തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണനജ ലഭണച്ച പേരധതണകളയ സത്വപീകരണച്ച നടപേടണകളയ  

ലവബജ പസറണലുയ പനധടപീസണലുയ പസണദ്ധപീകരണപക്കണതധണജ.
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iv.   ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്,  ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണ, പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ
എനണവര്ക്കജ  ലഭണക്കുന  പേരധതണകള  ലപധകക്യുര്ലമനജ  പധന്  കമണറണ  അപനത്വഷണ
പക്കണതുയ  അപനത്വഷണ  റണപപ്പെധര്ടജ  സഹണതയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ
സ്ഥധപേനത്തണനജ  സര്പ്പെണപക്കണതുമധണജ.

v. തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ സത്വപീകരണച്ച നടപേടണകള ലവബ്പസറണലുയ പനധടപീസജ
പബധര്ഡണലുയ  പസണദ്ധപീകരണപക്കണതുയ  ബന്ധലപ്പെട  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസലറ/
കമണറണലയ അറണയണപക്കണതുമധണജ.

vi.  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണല്  ലഭണക്കുന  പേരധതണകളക്കജ  രസപീതണ
നല്പകണതുയ  നടപേടണകളലട  വണവരയ  30  ദണവസങ്ങളക്കകയ  പേരധതണക്കധരലന
പരഖധമൂലയ അറണയണപക്കണതുമധണജ.

vii. പേരധതണയണപന്മേലുള്ള  അപനത്വഷണത്തണല്  കുറക്കധലരനജ  കലണത്തുനവര്ലക്കതണലര
തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ നടപേടണ സത്വപീകരണപക്കണതധണജ.

viii. പേരധതണയണപന്മേല്  7  ദണവസത്തണനകയ  ഉചണതമധയ  നടപേടണ  സത്വപീകരണക്കുനതണല്
ബന്ധലപ്പെട ഉപദധധഗസ്ഥപനധ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനപമധ  വപീഴ്ച
വരുത്തണയധല്  പേരധതണക്കധരനജ  തപദ്ദേശ  സ്ഥധപേനങ്ങളക്കജ  പവണണയള്ള
ഓയബുഡ്സധലന സമപീപേണക്കധവനതധണജ.
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അധധധയയ 7
പസധഷധല് ഓഡണറജ

7.1  യസധ്യാഷധല് ഓഡനിറന്റ് കമനിറനി (SAC)

i. പസധഷധല് ഓഡണറജ  മധനത്വലണല് നണര്പദ്ദേശണച്ചണട്ടുള്ള വധര്ഡ്തല പസധഷധല് ഓഡണറജ

കമണറണകളണലല കണ്വപീനര്മധലര ഉളലപ്പെടുത്തണ വധങ്ങലുകളക്കധയണ ഒരു പസധഷധല്

ഓഡണറജ കമണറണ രൂപേപീകരണപക്കണതധണജ.  പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണയണല് നണനജ

ലചയര് പപേഴ്സപനയയ ലസക്രടറണപയയയ ലതരലഞ്ഞെടുപക്കണതധണജ.

ii. രണജ  ലകവയ  അതണനു  മുകളണലുള്ള  സധധനങ്ങളപടയയ  ആസ്തണകളപടയയ

പസവനങ്ങളപടയയ  സമധഹരണയ  പസധഷധല്  ഓഡണറണനജ  വണപധയമധണജ.  രണജ

ലകത്തണല്  കുറവള്ള  വധങ്ങലുകളക്കജ  മധതൃകധ  പേരണപശധധനധ  രപീതണ

അവലയബണപക്കണതധണജ.

7.2 അയയധ്യാഗധത

തധലഴ പേറയന വധകണകലള പസധഷധല് ഓഡണറജ  കമണറണയണല് ഉളലപ്പെടുത്തുവധന്
പേധടണല.

i. തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിനലെ അയംഗങ്ങളുയം  അവരനട അടുത ബന്ധുക്കളുയം/
അനുയസ്ഥായത്തികളുയം/ ആശ്രത്തിതരയം.

ii. നത്തിര്വ്വഹണ ഉദദധ്യസ്ഥാഗസരയം അവരനട അടുത ബന്ധുക്കളുയം.

iii. തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ  കവീഴത്തിലുള്ള  സസ്ഥാപനങ്ങളത്തിനലെ  ജവീവനക്കസ്ഥാരയം
അവരനട ബന്ധുക്കളുയം.

iv. രസ്ഥാഷവീയ പസ്ഥാര്ട്ടത്തികളത്തിനലെ സജവീവ അയംഗങ്ങള്.

v. ഗുരതരമസ്ഥായ ആദരസ്ഥാപണങ്ങള്ക്കഗ് വത്തിദധയനസ്ഥായദതസ്ഥാ ശത്തിക്ഷത്തിക്കനപ്പട്ടദതസ്ഥാ ആയ വധ്യകത്തി.

vi. വധ്യസ്ഥാപസ്ഥാരത്തികളുയം/ വധ്യവസസ്ഥായത്തികളുയം/ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരയം അവരനട അടുത ബന്ധുക്കളുയം.

vii. തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനവമസ്ഥായത്തി എനങ്കേത്തിലുയം കരസ്ഥാറത്തില് ഏര്നപ്പട്ടവരയം അവരനട
അടുത ബന്ധുക്കളുയം.
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7.3 യസധ്യാഷധല് ഓഡനിറന്റ് കമനിറനിയലട അധനികധ്യാരക

i. പസധഷധല്  ഓഡണറജ  മധനത്വലണല്  പതണപേധദണച്ചണരണക്കുന  എലധ  അധണകധരങ്ങളയ
പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണക്കജ ഉണധയണരണക്കുനതധണജ.

ii. പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണയണലല ഒഴണവജ  30 ദണവസത്തണനുള്ളണല് നണകത്തണയ.

iii. പസധഷധല്  ഓഡണറജ  കമണറണയണലല  അയഗങ്ങളലട  പപേരജ  പനധടപീസജ  പബധര്ഡജ,
ലവബ്പസറജ,  പസവധഗധയ  ഗധമ/വധര്ഡജ  പകന്ദ്രങ്ങള,  ലപേസൌരധവകധശ  പരഖ
എനണവണടങ്ങളണല് പസണദ്ധലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

7.4  യസധ്യാഷധല് ഓഡനിറന്റ് കമനിറനിയലട ഉത്തരവധ്യാദനിത്തങ്ങള

i. രണജ  ലകവയ  അതണനു  മുകളണലുള്ള  സധധനങ്ങളപടയയ  ആസ്തണകളപടയയ
പസവനങ്ങളപടയയ  വധങ്ങലുകളക്കജ  പസധഷധല്  ഓഡണറജ  നടപത്തണതധണജ.  രണജ
ലകത്തണല്  കുറവള്ള  വധങ്ങലുകളക്കജ  മധതൃകധ  പേരണപശധധനധരപീതണ
അവലയബണപക്കണതധണജ.  മധതൃകധ  പേരണപശധധനയജ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ
സ്ഥധപേനത്തണലല ഒപനധ രപണധ വധങ്ങലുകളയ കപീഴണലുള്ള സ്ഥധപേനങ്ങളണലല ഒപനധ
രപണധ  വധങ്ങലുകളയ  ലതരലഞ്ഞെടുപക്കണതധണജ.  എലനങ്കേണലുയ  ഗുരുതരമധയ
ക്രമപക്കടജ  കലണത്തണയധല്  എലധ  വധങ്ങലുകളപടയയ  പസധഷധല്  ഓഡണറജ
നടപത്തണതധണജ.

ii. പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ തധലഴ പേറയനവ പേരണപശധധണപക്കണതധണജ.  

➢ ഗുണനത്തിലെവസ്ഥാരയം,  അളവസ,  വത്തിലെയലട യക്തത്തിഭദ്രത  (Reasonableness of  
Cost),  കേസ്ഥാലെതസ്ഥാമസയം,  വസ്ഥാങ്ങത്തിയ സസ്ഥാധനങ്ങളലട ഉപകയസ്ഥാഗയം,  സസ്വകമധയസ്ഥാ  
ഉള്ള ലവളത്തിലപടുതല് ഉള്ലപലടയള്ള വസ്ഥാങ്ങലെത്തിലലെ സുതസ്ഥാരര്യത.

iii. പമല് ഉത്തരവധദണത്തങ്ങള നണറപവറനതണനധയണ പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ തധലഴ
പേറയന കധരധങ്ങള ലചപയണതധണജ.

a. തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണലന  വധങ്ങലുമധയണ  ബന്ധലപ്പെട  എലധ
പയധഗങ്ങളണലുയ  നണരപീകകരധയണ  പേലങ്കേടുക്കുക.  ഇക്കധരധയ  പസധഷധല്  ഓഡണറജ
കമണറണയലട   ലചയര്പപേഴ്സനുയ, ലസക്രടറണയയ ഉറപ്പെധപക്കണതധണജ.

b. ഗുണനണലവധരയ,  മണതവധയതത്വയ,  സതധരധത,  ശരണയധയ  നടപേടണക്രമയ  പേധലണക്കല്
എനണവ  ഉറപ്പെധക്കുനതണനധയണ  വധങ്ങലണലന  ഓപരധ  ഘടത്തണലുയ  ജധഗ
രൂഗരധയണരണക്കുക.
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c. കഴണയനത്ര  വധകണപേരമധയ  പേരണപശധധനയണലൂലട  സമധഹരണക്കുന
സധധനങ്ങളപടയയ  ആസ്തണകളപടയയ  പസവനങ്ങളപടയയ  ഗുണനണലവധരവയ
ഉപേപയധഗവയ ഉറപ്പെധക്കുക.

d. സമധഹരണച്ച സധധനങ്ങളയ ആസ്തണകളയ പസവനങ്ങളയ ഉപേപയധഗപദമധയണരുന്നുപവധ
എനജ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണപലക്കജ റണപപ്പെധര്ടജ ലചപയണതധണജ.

e. എലനങ്കേണലുയ  നക്യൂനതകള  ശ്രദ്ധയണല്ലപ്പെടധല്  പരഖധമൂലയ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ
സ്ഥധപേനത്തണലന ശ്രദ്ധയണല് ലകധണ്ടുവപരണതധണജ.

f. ഗുണപഭധകധക്കളക്കണടയണലുയ  ലപേധതുജനങ്ങളക്കണടയണലുയ  പബധധവത്കരണയ
നടപത്തണതധണജ.

g. വധര്ഷണക വധങ്ങല് പേദ്ധതണയപടയയ (APP), എ.പേണ.പേണ യലട ഓപരധ ഘടത്തണപനയയ
നണര്വ്വഹണത്തണലന  വണശദധയശങ്ങളയ  ലപധകക്യുര്ലമനജ  ഓഫപീസര്  സത്വപമധയധ
പസണദ്ധലപ്പെടുത്തണയണട്ടുപണധ എനജ ഉറപ്പെധപക്കണതധണജ.

7.5   വധ്യാങ്ങലനിനുള്ള യസധ്യാഷധല് ഓഡനിറന്റ് കമനിറനിയലട യയധ്യാഗക  മനിനനിറന്റ്സക –   
തപീരുമധ്യാനങ്ങളുക

i. തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തില് നവചഗ് ദയസ്ഥാഗയം ദചെരണയം.
ii. ആനക അയംഗങ്ങളുനട മൂന്നത്തില് ഒന്നഗ് കസ്വസ്ഥാറയം ഉണസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം. 

(നചെയര് ദപഴ്സന, നസക്രട്ടറത്തി എന്നത്തിവര് ഹസ്ഥാജരസ്ഥായത്തിരത്തിക്കണയം).
iii. ഹസ്ഥാജര്,  മത്തിനത്തിറഗ്സഗ്,  തവീരമസ്ഥാനങ്ങള്  എന്നത്തിവയസ്ഥായത്തി  ഒര  രജത്തിസര്  സൂക്ഷത്തിക്കണയം.

ദരഖേനപ്പടുതല് നസക്രട്ടറത്തി നടദതണതസ്ഥാണഗ്.
iv. ദസസ്ഥാഷധ്യല് ഓഡത്തിറഗ് കമത്തിറത്തിയനട തവീരമസ്ഥാനങ്ങള് ശത്തിപസ്ഥാര്ശകദളസ്ഥാ നത്തിര്ദദ്ദേശങ്ങദളസ്ഥാ ആയത്തി

തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനതത്തിനഗ്  റത്തിദപ്പസ്ഥാര്ട്ടഗ്  നചെദയണതസ്ഥാണഗ്.  അയംഗങ്ങളുനട
വധ്യകത്തിഗത  അഭത്തിപസ്ഥായയം റത്തിദപ്പസ്ഥാര്ട്ടഗ്  നചെദയണതത്തില.

v. ദസസ്ഥാഷധ്യല്  ഓഡത്തിറഗ്  കമത്തിറത്തി  മസ്ഥാസതത്തിനലെസ്ഥാരത്തിക്കനലെങ്കേത്തിലുയം  ദയസ്ഥാഗയം  ദചെരണയം.  രണഗ്
ദയസ്ഥാഗങ്ങള്ക്കത്തിടയത്തിനലെ ഇടദവള 90 ദത്തിവസതത്തില് കൂടസ്ഥാന പസ്ഥാടത്തില.

vi. ദസസ്ഥാഷധ്യല് ഓഡത്തിറഗ്  കമത്തിറത്തി  അയംഗങ്ങള്ക്കഗ്  നക.എസഗ്.ആര് പകസ്ഥാരമുള്ള ദഗ്രേഡഗ്  II(b)
ഓഫവീസര്മസ്ഥാര്ക്കഗ് അനുവദനവീയമസ്ഥായ ദത്തിനബതയഗ് (DA) അര്ഹതയണസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുയം.  ഒര
ഭസ്ഥാഗദതക്കുള്ള  ദറസ്ഥാഡഗ്  യസ്ഥാത്ര  മുപ്പതത്തി  രദണസ്ഥാ  അതത്തില്  കൂടുതദലെസ്ഥാ  കത്തിദലെസ്ഥാമവീറര്
ഉനണങ്കേത്തില് ദറസ്ഥാഡഗ് വമദലെജഗ് ബത കൂടത്തി അനുവദനവീയമസ്ഥാണഗ്.

vii. ദസസ്ഥാഷധ്യല് ഓഡത്തിറഗ് കമത്തിറത്തി അയംഗങ്ങളുനട സലെ പരത്തിദശസ്ഥാധന :
a. ദസസ്ഥാഷധ്യല് ഓഡത്തിറഗ്  കമത്തിറത്തി ആവശധ്യനപ്പടുന്നപക്ഷയം അയംഗങ്ങള്ക്കഗ് സലെ പരത്തിദശസ്ഥാധന

നടത്തുന്നതത്തിനുള്ള നസസൌകരധ്യയം തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനയം ഒരദക്കണതസ്ഥാണഗ്.
b. അയംഗങ്ങള് സലെ  പരത്തിദശസ്ഥാധന  നടതത്തിയ  വത്തിവരയം  മത്തിനത്തിറഗ്സത്തില്  ദരഖേനപ്പടുതത്തിയസ്ഥാല്

ദഗ്രേഡഗ്  II(b)  ഓഫവീസര്ക്കഗ്  അനുവദനവീയമസ്ഥായ  ദറസ്ഥാഡഗ്  വമദലെജഗ്  ബത
നല്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണഗ്. (ഒര മസ്ഥാസതത്തില് പരമസ്ഥാവധത്തി 3 യസ്ഥാത്രകള്ക്കഗ്)
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7.6   യസധ്യാഷധല് ഓഡനിറന്റ് റനിയപ്പെധ്യാര്ടന്റ് (SAR)

i. ലചക്കജ ലണസജ ഉപേപയധഗണച്ചജ പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ ഒരു പസധഷധല് ഓഡണറജ
റണപപ്പെധര്ടജ (SAR) തയധറധക്കണയ.

ii. പസധഷധല് ഓഡണറജ  റണപപ്പെധര്ടജ  (SAR)  തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണലന
ലസക്രടറണക്കജ സമര്പ്പെണപക്കണതുയ നടപേടണ റണപപ്പെധര്ടജ സഹണതയ ലസക്രടറണ തപദ്ദേശ
സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനത്തണലന  അടുത്തപയധഗത്തണല്  അവതരണപ്പെണപക്കണ
തുമധണജ.

iii. തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനയ  അതണലന  അടുത്ത  പയധഗത്തണല്  പസധഷധല്
ഓഡണറജ റണപപ്പെധര്ടജ, നടപേടണ  റണപപ്പെധര്ടജ എനണവ പേരണഗണണക്കണയ.

iv. പയധഗത്തണനു  പശഷയ  ഉടന്തലന  ലസക്രടറണ  നടപേടണ  റണപപ്പെധര്ടജ  പസധഷധല്
ഓഡണറജ കമണറണക്കജ പകമധപറണതധണജ.

v. പസധഷധല്  ഓഡണറജ  റണപപ്പെധര്ടജ,  നടപേടണ  റണപപ്പെധര്ടജ  എനണവ  ഗധമസഭ/
വധര്ഡ്സഭ/ വധര്ഡജ കമണറണയണല് അവതരണപ്പെണപക്കണതധണജ.

vi. വധര്ഡജ/ഗധമസഭയണല്  പേലങ്കേടുക്കുന  പസധഷധല്  ഓഡണറജ  കമണറണ  അയഗയ
റണപപ്പെധട്ടുകള അവതരണപ്പെണപക്കണതധണജ.

vii. പസധഷധല് ഓഡണറജ  റണപപ്പെധര്ടജ,  നടപേടണ  റണപപ്പെധര്ടജ  എനണവ ലവബ്പസറണലുയ,
പനധടപീസജ  പബധര്ഡുകളണലുയ,  ഗധമ  സത്വരധജജ  ഗധമ  പകന്ദ്രങ്ങളണലുയ
പസണദ്ധപീകരണക്കണയ. ഫ്രണജ ഓഫപീസണലുയ പേരണപശധധനയധയണ ലഭധമധക്കണയ.

viii. നണയമധനുസൃത  ഓഡണറയ,  ലപേര്പഫധമന്സജ  ഓഡണറയ  പസധഷധല്  ഓഡണറജ
റണപപ്പെധര്ടജ,  നടപേടണ  റണപപ്പെധര്ടജ   എനണവ   ഗസൌരവപൂര്വ്വയ  പേരണപശധധണ
പക്കണതധണജ.

വധങ്ങലണനുള്ള പസധഷധല് ഓഡണറജ നടത്തുവധനുള്ള പചധദധധവലണ

(Box VII)
ക്രമ
ന. യചധ്യാദധക 

1 വസ്ഥാരഷത്തികേ വസ്ഥാങ്ങല് പദതത്തി (APP) തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കത്തിയത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
2 വസ്ഥാങ്ങല് പദതത്തി പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാകണസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങല് നടതത്തിയതസ?
3 വസ്ഥാങ്ങലെത്തിനസ്ഥായത്തി അവലെയംബത്തിച രഗീതത്തി ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റെസ മസ്ഥാനസ്വലെത്തിലലെ 

നത്തിബന്ധനകേള് പസ്ഥാലെത്തിച്ചുലകേസ്ഥാണസ്ഥായത്തിരുന്നുകവസ്ഥാ? 
4 വസ്ഥാങ്ങല് നടപടത്തിയത്തില് ലപ്രസ്ഥാകേക്യുരലമന്റെസ കേമത്തിറത്തിയലട ഇടലപടല് 

ഉണസ്ഥായത്തിരുകന്നസ്ഥാ?
5 എലസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങലുകേളയം നര്യസ്ഥായമസ്ഥായ സമയപരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തില് നടതത്തിയത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
6 വസ്ഥാങ്ങലെത്തിലന്റെ ഏലതങത്തിലുയം ഘടതത്തില് ഒഴത്തിവസ്ഥാക്കസ്ഥാമസ്ഥായത്തിരുന്ന  

കേസ്ഥാലെതസ്ഥാമസയം ഉണസ്ഥായത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
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7 ഉചത്തിതമസ്ഥായ അധത്തികേസ്ഥാര സസ്ഥാനങ്ങളത്തില് നത്തിന്നുയം ആവശര്യമസ്ഥായ അയംഗഗീകേസ്ഥാരയം 
ലെഭര്യമസ്ഥാക്കത്തിയത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?

8 വസ്ഥാങ്ങലുമസ്ഥായത്തി ബന്ധലപട കൃതര്യവുയം അനുകയസ്ഥാജര്യവുമസ്ഥായ കരഖകേള് സൂക്ഷത്തിചത്തി
ട്ടുകണസ്ഥാ?

9 ശരത്തിയസ്ഥായ സസ്ഥാകങതത്തികേ സസ്ഥാമതത്തികേ വത്തിലെയത്തിരുതല് നടതത്തിയത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
10 കേരസ്ഥാര കനടത്തിയ സസ്ഥാപനയം എഗത്തിലമന്റെസ അനുസരത്തിച്ചുള്ള ഗുണനത്തിലെവസ്ഥാര 

തത്തിലുയം അളവത്തിലുയം തുകേയത്തിലുയം സസ്ഥാധനയം/ആസ്തത്തി/ കസവനയം നല്കേത്തിയത്തി 
ട്ടുകണസ്ഥാ?

11 ലെഭര്യത കൃതര്യമസ്ഥായത്തി കേണക്കസ പുസ്തകേങ്ങളത്തില് കരഖലപടുതത്തിയത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
12 വത്തിതരണക്കസ്ഥാരനസ  തുകേ കൃതര്യമസ്ഥായ സമയതസ അനുവദത്തിചത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
13 വസ്ഥാങ്ങലെത്തിലന്റെ എലസ്ഥാ ഘടതത്തിലുയം സസ്വകമധയസ്ഥാ ലവളത്തിലപടുതല് 

നടതത്തിയത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
ഉതരയം അലത എന്നസ്ഥാലണങത്തില് : ഘടങ്ങള് പടത്തികേലപടുത്തുകേ.

14 മുന് റത്തികപസ്ഥാരട്ടുകേളത്തിലലെ നത്തിരകദ്ദേശങ്ങള് പരത്തിഗണത്തിചത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
15 വസ്ഥാങ്ങലുകേള്ക്കുള്ള നത്തിരഗീക്ഷണ സയംവത്തിധസ്ഥാനയം വസ്ഥാങ്ങല് നടപടത്തികേളത്തില് 

ഫലെപ്രദമസ്ഥായത്തി പ്രവരതത്തിചത്തിട്ടുകണസ്ഥാ?
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അധധധയയ 8
സത്വപമധയധ ലവളണലപ്പെടുത്തല് (Proactive Disclosure)

കമണറണകളലട  രൂപേപീകരണയ,  വധര്ഷണക  വധങ്ങല്  പേദ്ധതണ,  പബലരധയ

വണതരണക്കധരുലട  പേടണക  തയധറധക്കല്,  ഓഫറുകള  കണണക്കല്,  സത്വപീകരണക്കല്,

സധധനങ്ങള ഏറവധങ്ങല്, തുക അനുവദണക്കല്, സധധനങ്ങള വണനണപയധഗണക്കല് എനണവ

വധങ്ങല്  പക്രണയയണലല  വണവണധ  ഘടങ്ങളധണജ.  ഈ  ഘടങ്ങളണലല  സതധരധതയയ

ഉത്തരവധദണത്തവയ  ഉറപ്പെധക്കുനതണനധയണ  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  സ്ഥധപേനയ  എലധ

വണവരങ്ങളയ  വധങ്ങലണനധയണ  രൂപേപീകരണച്ച  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ  വകുപ്പെണലന

നണയന്ത്രണത്തണലുള്ള  ലവബ്പസറണലൂലട ലവളണലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

8.1 ലവളനിലപ്പെടുയത്തണ രപീതനികളുക സലങ്ങളുക

വധങ്ങലണനധയണ  പുറലപ്പെടുവണച്ച  വണജധപേനവയ,  പധധന  വണഷയങ്ങളയ  പസധഷധല്

മപീഡണയ  ഉളലപ്പെലടയള്ള  എലധ  മധധധമങ്ങളണലൂലടയയ  ലപേധതുജനങ്ങലള  അറണയണപക്കണ

തധണജ. 

1. വധങ്ങലണനു മധത്രമുള്ള ലവബ്പസറജ.

2. പനധടപീസജ പബധര്ഡജ   :-

a. തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ.
b. തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണലന കപീഴണലുള്ള സ്ഥധപേനങ്ങള.
c. പസവധ ഗധമ/വധര്ഡജ പകന്ദ്രങ്ങള                   (*)
d. പേബണകജ പലബ്രറണ/വധയന ശധലകള             (*)
e. പേരണധണയണലുള്ള വണപലജജ ഓഫപീസകള            (*)
f. എല്.എസജ.ജണ.ഐ യലട മറജ തലങ്ങളണല്.

3. അധണകധരപേരണധണയണലുള്ള മറജ പധധന ലപേധതു സ്ഥലങ്ങള.

4. ഫ്രണജ ഓഫപീസജ ഡണസ്പപ സയവണധധനയ മുപഖന.

(*) ഗധമപേഞ്ചധയത്തജ, നഗരസഭ, പകധര്പ്പെപറഷന് എനണവയജ മധത്രയ
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8.2  പയതധക ലവബന്റ്പസറന്റ്

i. തദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  വകുപ്പഗ്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുനട  വസ്ഥാങ്ങലുകളുനട

വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങള്  നവളത്തിനപ്പടുത്തുന്നതത്തിനഗ്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥായത്തി  ഒര  നവബ്വസറഗ്  രൂപവീകരത്തിചഗ്

നത്തിയന്ത്രത്തിദക്കണതസ്ഥാണഗ്.

ii. സസ്ഥാപനയം,  വസ്ഥാങ്ങല്  ഉദദധ്യസ്ഥാഗസന/വകുപ്പഗ്,  ഇനയം,  വസ്ഥാങ്ങല്  രവീതത്തി,  സമയക്രമയം

എന്നത്തിവയനട  അടത്തിസസ്ഥാനതത്തില്  പവര്തനങ്ങള്  നവളത്തിനപ്പടുത്തുന്നതത്തിനസ്ഥായത്തി

നവബ്വസറത്തില് നവദവ്വനറ വത്തിനദഡസ്ഥാകള് ഉണസ്ഥാദകണതസ്ഥാണഗ്.

iii. ഓദരസ്ഥാ  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസര്ക്കുയം  വത്തിവരങ്ങള്  നവബ്വസറത്തില്

ഉള്നപ്പടുത്തുന്നതത്തിനസ്ഥായത്തി യൂസര് നനയത്തിയം, പസ്ഥാസഗ് ദവര്ഡഗ് എന്നത്തിവ അനുവദത്തിദക്കണതസ്ഥാണഗ്.

iv. അപ് ദലെസ്ഥാഡഗ്  നചെയ്ത  വത്തിവരങ്ങളത്തിനലെ  മസ്ഥാറങ്ങള്  നത്തിയന്ത്രത്തിദക്കണതുയം  പദതധ്യകയം

കസ്ഥാണത്തിദക്കണതുമസ്ഥാണഗ്.

v. ഓദരസ്ഥാ തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിദന്റെയയം ഉതരവസ്ഥാദത്തിതയം   :-

a. 'സസ്വദമധയസ്ഥാ  നവളത്തിനപ്പടുതല്  ഉതരവസ്ഥാദത്തിതയം'  നത്തിരവീക്ഷത്തിദക്കണതുയം  ദമല്ദനസ്ഥാട്ടയം

വഹത്തിദക്കണതുയം നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ് പസ്ഥാന കമത്തിറത്തിയസ്ഥാണഗ്.

b. കമത്തിറത്തികളുനട  കണ്വവീനര്മസ്ഥാര്  അവരമസ്ഥായത്തി  ബന്ധനപ്പട്ട  പവര്തനങ്ങളുനട

വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങള് പസത്തിദ്ധനപ്പടുതല്/അപ് ദലെസ്ഥാഡഗ് നചെദയണതസ്ഥാണഗ്.

c. ഓദരസ്ഥാ  നപസ്ഥാകക്യുര്നമന്റെഗ്  ഓഫവീസര്ക്കുയം  അവരമസ്ഥായത്തി  ബന്ധനപ്പട്ട  പവര്തനങ്ങളുനട

വത്തിശദസ്ഥായംശങ്ങള്  സമയപരത്തിധത്തിക്കുള്ളത്തില്  അപ് ദലെസ്ഥാഡഗ്/പസത്തിദ്ധനപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള

ഉതരവസ്ഥാദത്തിതയം ഉണസ്ഥായത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്ഥാണഗ്.

d. കമത്തിറത്തികളത്തില്  ഉള്നപ്പടുത്തുവസ്ഥാന  സസ്ഥാധധ്യതയള്ളവരനട  പട്ടത്തികയയം,  പബലെരസ്ഥായ

വത്തിതരണക്കസ്ഥാരനട  പട്ടത്തികയയം   പസത്തിദ്ധനപ്പടുതല്/അപ് ദലെസ്ഥാഡഗ്  നചെദയണതഗ്  തദദ്ദേശ

സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തിയനട ചുമതലെയസ്ഥാണഗ്.

e. വത്തിശദവത്തിവരങ്ങളുയം നവളത്തിനപ്പടുതത്തിയ തത്തിയതത്തി സഹത്തിതമുള്ള സസ്വദമധയസ്ഥാ നവളത്തിനപ്പടുതല്

അനുവര്തന  റത്തിദപ്പസ്ഥാര്ട്ടഗ്  കണ് വവീനര്മസ്ഥാര്  അതസ്ഥാതഗ്  കമത്തിറത്തികളത്തില്

അവതരത്തിപ്പത്തിദക്കണതസ്ഥാണഗ്.



(61)

8.3 കമനിറനികളുലട രൂപപീകരണക

ലപധകക്യുര്ലമനജ  പധന്  കമണറണ  (ഖ.1.7.1),  ലപധകക്യുര്ലമനജ  കമണറണ  (ഖ.1.7.2),
ഗുണപഭധക കമണറണ  (ഖ.1.7.3), പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ (ഖ.7.1) എനപീ കമണറണകള
വധങ്ങലണനധയണ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ രൂപേപീകരണപക്കണതധണജ. 

സത്വപമധയധ ലവളണലപ്പെടുത്തലണനധയണ തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ   :-

i. കമത്തിറത്തികളത്തില്  ഉള്നപ്പടുത്തുവസ്ഥാന  സസ്ഥാധധ്യതയള്ള  ഔദദധ്യസ്ഥാഗത്തിക  അയംഗങ്ങള്
ഒഴത്തിനകയള്ളവരനട  ദപരയം  വത്തിലെസ്ഥാസവയം  നതരനഞ്ഞടുപ്പഗ്  മസ്ഥാനദണയം,  ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ
നടപടത്തിക്രമങ്ങള് എന്നത്തിവ സഹത്തിതയം 15 ദത്തിവസയം മുമ്പഗ് പരസധ്യനപ്പടുദതണതസ്ഥാണഗ്.

ii. കമത്തിറത്തികളുനട ദപരയം അയംഗങ്ങളുനട ദപരയം വത്തിലെസ്ഥാസവയം കമത്തിറത്തികള് രൂപവീകരത്തിക്കനപ്പട്ടഗ് രണഗ്
ദത്തിവസതത്തിനകയം പരസധ്യനപ്പടുദതണതസ്ഥാണഗ്.

iii. തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ അയംഗവീകസ്ഥാരയം  ലെഭത്തിചതത്തിനുദശഷയം വസ്ഥാര്ഷത്തിക ദയസ്ഥാഗ
കലെണര് പരസധ്യനപ്പടുദതണതസ്ഥാണഗ്.

iv. ഓദരസ്ഥാ കമത്തിറത്തിയദടയയം അജണ 6 ദത്തിവസയം മുദമ്പ പരസധ്യനപ്പടുദതണതസ്ഥാണഗ്.
v. ദയസ്ഥാഗതത്തിനന്റെ  മത്തിനത്തിറഗ്സഗ്  ദയസ്ഥാഗയം  അവസസ്ഥാനത്തിചഗ്  48  മണത്തിക്കൂറത്തിനുള്ളത്തില്  പരസധ്യ

നപ്പടുദതണതസ്ഥാണഗ്.

8.4 വധ്യാര്ഷനിക വധ്യാങ്ങല് പദ്ധതനി (APP)

● തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേത്തണലന അയഗപീകധരയ ലഭണച്ചജ അടുത്ത ദണവസയ തലന 

പനധടപീസജ പബധര്ഡുകളണലുയ ലവബ്പസറണലുയ പസണദ്ധലപ്പെടുത്തണയ.

8.5 ലപറനി പര്യച്ചസന്റ്

i. ഒരു വര്ഷപത്തക്കജ ആവശധമധയ ലപേറണ പേര്പച്ചസണലന ആവശധകത ലപധകക്യുര്ലമനജ 
പധനണപനധലടധപ്പെയ പപതധകമധയണ പസണദ്ധപീകരണപക്കണതധണജ.

ii. വധപങ്ങണ  സധധനയ,  അളവജ,  വകയണരുത്തണയ  തുക  എനണവ  പനധടപീസണല്

വധകമധയണ സൂചണപ്പെണപക്കണതധണജ.

8.6 വധ്യാങ്ങല് നടപടനിക്രമക

തധലഴ  പേറയന  നടപേടണകളലട  വണശദധയശങ്ങള  അപനദണവസയ  തലന
പസണദ്ധലപ്പെടുത്തണയ.

a. നടണര്/കസ്വദട്ടഷന ദനസ്ഥാട്ടവീസഗ്
b. നടണര് സസ്വവീകരത്തിക്കല്
c. വത്തിലെദപശല്.
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d. കരസ്ഥാര്
e. പര്ദചസഗ് ഓര്ഡര്
f. സസ്ഥാധനങ്ങളുയം/ദസവനങ്ങളുയം സസ്വവീകരത്തിക്കല്
g. തുക അനുവദത്തിക്കല്
h. ദസസ്ഥാക്കഗ്, ദസസ്ഥാര് എന്നത്തിവ

i. കരധര് നണയന്ത്രണ നടപേടണകള

1. കരധറണലന നണരപീകണവയ അനനരനടപേടണകളയ
2. കധരണയ കധണണക്കല് പനധടപീസകള
3. കരധര് ലയഘനയ ഉലണങ്കേണല്
4. കരണമടണകയണല് ഉളലപ്പെടുത്തല്
5. നഷയ ഈടധക്കുനതണനുള്ള നടപേടണകള

8.7  യസധ്യാഷധല് ഓഡനിറന്റ്

വധങ്ങലണനുള്ള ലവബജ പസറണല് പസധഷധല് ഓഡണറണനധയണ പപതധകയ  വണന്പഡധ

ഉളലപ്പെടുപത്തണതധണജ.

a. ഏതജ  വണധത്തണലുള്ള  വധങ്ങല്  പവര്ത്തനലത്തക്കുറണച്ചുയ  ലപേധതുജനങ്ങളക്കജ

അവരുലട  നണര്പദ്ദേശങ്ങളയ,  അഭണപധയങ്ങളയ  പകമധറുനതണനധയണ  പസധഷധല്

ഓഡണറജ കമണറണ അവസരയ നല്പകണതധണജ.

b. പസധഷധല് ഓഡണറജ കമണറണ തധലഴ പേറയനവ പസണദ്ധലപ്പെടുപത്തണതധണജ :-

i) ഓപരധ  വധങ്ങലണനുയ  നണര്പദ്ദേശണക്കലപ്പെട  നടപേടണക്രമങ്ങള  പേധലണച്ചതണലന  ഓപരധ

ഘടത്തണപലയയ റണപപ്പെധര്ടജ.

ii) നണര്പദ്ദേശങ്ങളയ അഭണപധയങ്ങളയ നല്കണലയങ്കേണല് ആയതണലന വണവരയ.

c. പസധഷധല്  ഓഡണറജ  റണപപ്പെധര്ടണലല  നണര്പദ്ദേശങ്ങളണപന്മേല്  തപദ്ദേശ  സത്വയയഭരണ

സ്ഥധപേനയ സത്വപീകരണച്ച നടപേടണകളലട റണപപ്പെധര്ടജ  പസണദ്ധപീകരണപക്കണതധണജ.

8.8  പദ്ധതനി വധതനിയധ്യാന റനിയപ്പെധ്യാര്ടന്റ് (Plan Variance Report)

വധര്ഷണക വധങ്ങല് പേധദ്ധതണ പകധരയ  യഥധര്ത്ഥത്തണല് ലകധമണടതണല് നണന്നുള്ള

വധതണയധനയ  വണശകലനയ നടത്തണ ഒരു പേദ്ധതണ  വധതണയധന റണപപ്പെധര്ടജ  (Plan  Variance

Report)  ലപധകക്യുര്ലമനജ  പധന്  കമണറണ  തയധറധപക്കണതധണജ.  വധതണയധനത്തണനുള്ള

കധരണയ ഉലണങ്കേണല് ആയതുയ ഉളലപ്പെടുപത്തണതധണജ.
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പദ്ധതനി വധതനിയധ്യാന റനിയപ്പെധ്യാര്ടനിലന മധ്യാതൃക
ക്രമ
നയം.

പദ്ധതത്തി ലെക്ഷധ്യമത്തിട്ടതഗ് വധ്യതധ്യസ്ഥാസയം
(%)

കസ്ഥാരണയം *

ഇനയം തുക
(രൂപ)

വസ്ഥാങ്ങല്
രവീതത്തി

ഇനയം തുക
(രൂപ)

വസ്ഥാങ്ങ
ല് രവീതത്തി

(*)  വധങ്ങല് രപീതണ, ഇനയ, അളവജ, തുക എനണവയലട വധതണയധനത്തണനജ അയഗപീകധരയ നല്കണയ 
അധണകധര  സ്ഥധപേനയ,  ഉത്തരവജ  (തുകയലട  10%  ല്  കൂടണയതധണജ  വധതണയധനത്തണനജ  
കധരണലമങ്കേണല്).

8.9 ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് ഓഫപീസറുലട ലപധ്യാകക്യുര്ലമനന്റ് റനിയപ്പെധ്യാര്ടന്റ്
         ഓപരധ വധങ്ങല് പൂര്ത്തപീകരണക്കുപമധഴയ ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് തധലഴ പേറയന 
വണശദധയശങ്ങള ഉളലപ്പെട ഒരു റണപപ്പെധര്ടജ അപ് പലധഡജ ലചപയണതധണജ.

a) വസ്ഥാങ്ങലെത്തിനന്റെ വത്തിശദമസ്ഥായ നസ്പെസത്തിഫത്തിദക്കഷനുകള്.
b) വസ്ഥാങ്ങല് രവീതത്തി.
c) നത്തിരക്കുകള് സമര്പ്പത്തിക്കുവസ്ഥാന ക്ഷണത്തിച ഏജനസത്തി/സവപയര്മസ്ഥാരനട പട്ടത്തിക.
d) ലെഭത്തിച നടണര്/കസ്വദട്ടഷന, നടണര് തുറക്കുന്നതത്തിനന്റെ വത്തിവരയം, നടണര് തുറക്കുന്ന തത്തിയതത്തി.
e) കുറഞ്ഞ  നത്തിരക്കഗ്  ദരഖേനപ്പടുതത്തിയ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനന്റെ  വത്തിവരയം,  ലെഭധ്യമസ്ഥായ  എലസ്ഥാ

ബത്തിഡുകളുദടയയം തസ്ഥാരതമധ്യ പട്ടത്തിക.
f) ദരഖേകള്  പരത്തിദശസ്ഥാധനയഗ്  ലെഭധ്യമസ്ഥാകുന്ന  സലെയം,  പകര്പ്പുകള്  ലെഭധ്യമസ്ഥാകുന്ന  സലെയം

ഉള്നപ്പനട കരസ്ഥാറത്തിദന്റെയയം വത്തിതരണയം നചെയ്ത സസ്ഥാധനയം/ആസത്തി/ദസവനതത്തിനന്റെ വത്തിവരയം.
ii. വധങ്ങല്  നടനജ  15  ദണവസത്തണനുമുമധയണ   വണവരങ്ങള  ലവബ്പസറണല്  

അപ് പലധഡജ ലചപയണതധണജ.

iii.   തധലഴ  പേറയന സ്ഥലങ്ങളണല്  ലപധകക്യുര്ലമനജ ഓഫപീസര് റണപപ്പെധര്ടണലന പേകര്പ്പെജ  
ലഭധമധപക്കണതധണജ.

1. വധങ്ങലണനു മധത്രമുള്ള ലവബ്പസറജ.

2. പനധടപീസജ പബധര്ഡജ   :-

a. തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനയ.
b. തപദ്ദേശ സത്വയയഭരണ സ്ഥധപേനത്തണലന കപീഴണലുള്ള സ്ഥധപേനങ്ങള.
c. പസവധ ഗധമ/വധര്ഡജ പകന്ദ്രങ്ങള          (*)
d. പേബണകജ പലബ്രറണ/വധയന ശധലകള    (*)
e. പേരണധണയണലുള്ള വണപലജജ ഓഫപീസകള   (*) 

               f. എല്.എസജ.ജണ.ഐ യലട മറജ തലങ്ങളണല്.

3. അധണകധരപേരണധണയണലുള്ള മറജ പധധന ലപേധതു സ്ഥലങ്ങള.
4. ഫ്രണജ ഓഫപീസജ ഡണസ്പപ സമ്പ്രദധയയ മുപഖന.

(*)  ഗധമപേഞ്ചധയത്തജ, നഗരസഭ, പകധര്പ്പെപറഷന് എനണവയജ മധത്രയ
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അനുബന്ധങ്ങളലട പേടണക  (List of  Annexures)

വസ്ഥാങ്ങലുകേള്ക്കസ്ഥാവശര്യമസ്ഥായ  വത്തിവത്തിധ  കഫസ്ഥാറങ്ങളലട  മസ്ഥാതൃകേകേള്  അനുബന്ധങ്ങളസ്ഥായത്തി  അസല്

മസ്ഥാനസ്വലെത്തില്  ഉള്ലപടുതത്തിയത്തിട്ടുണസ.  ഓകരസ്ഥാ  വസ്ഥാങ്ങലെത്തികന്റെയയം  സസ്വഭസ്ഥാവതത്തിനനുസരത്തിചസ

അനുബന്ധങ്ങള് ഉപകയസ്ഥാഗലപടുത്തുവസ്ഥാന് ശ്രദത്തികക്കണതസ്ഥാണസ.

അനു
ബന്ധയം

നയം.
അനുബന്ധയം

1 Annual Procurement Plan of Local Government
1.1 Procurement Proposal Form

2 List of Ex-officio Secretaries 
3 Guidelines for Ensuring of Transparency and Accountability
4 Contents to be included in the Feasibility Reports
5 Suggestive Mode of Purchase
6 Indent for Petty Purchase
7 Format for Quotation Notice

SCHEDULE OF MATERIALS REQUIRED
8 Form for Submitting Quotation
9 Quotation/Tender Register
10 Tabulation statement of Quotation/Tender
11 Form of Supply Order

List of materials accepted and to be supplied
12 Form of Agreement
13 Form of Tender Notice

SCHEDULE OF MATERIALS REQUIRED
13.1 Form of Short Tender Notice

14 Form of E-Procurement
 Request Form for Tenders Administration Account

15 Form of Open Tender 
SCHEDULE OF MATERIALS REQUIRED
SCHEDULE OF MATERIALS OFFERED
AGREEMENT

16 Tender Form Stock and Distribution Register 
(To be kept by the Secretary of Local Government)

17 Model Bank Guarantee Format for Furnishing Security Deposit/ Performance 
Guarantee

18 Certification of Goods Purchased
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19 The Kerala Panchayat Raj (Acquisition and Disposal of Property) Rules, 2005.
20 Tender Register for Purchase of Services
21 Model Format for Correspondence with Supplier after Breach of Contract
22 Payment Voucher
23 Guidelines for Blacklisting of Manufacturers, Suppliers, Distributors, Contractors 

and Consultants in LSGIs
24 Complaint Redressal Register

* * * * * * * * *



 വകപുസകയം തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കത്തിയതഗ്

സത്തി.എസഗ്.സദനസ്ഥാഷഗ്, ഓഡത്തിറഗ് ഓഫവീസര്
ജത്തിലസ്ഥാ ഓഡത്തിറഗ് കസ്ഥാരധ്യസ്ഥാലെയയം, പസ്ഥാലെക്കസ്ഥാടഗ്

ദകരള സയംസസ്ഥാന ഓഡത്തിറഗ് വകുപ്പഗ്

e-mail : cscholayilttm@gmail.com
Mob.  9447594110

കകേപുസ്തകേതത്തിലന്റെ ഒന്നസ്ഥായം പതത്തിപസ            -                     തത്തിയതത്തി 31-12-2016
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