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 yzm{q|mfqIÄ hyàq�camvq Ar�£ \ÂIm~qyÃ¶}w 
woq�mvq«mx�.\ÂIm~}Åyz¶}wA~qvm³ I{qª}.14 sqhk¯q\}ÅqÂ 
yzm{qÂ.|`q¡m~} ¶}w A~qvm³ km[q¨}. 

3þ Iqen \jvS]cnlmcjÄ 

 yzm{q|}~�� \nba{]Imcw w�hr¯q I{qª� 15 sqhk¯q\}ÅqÂ 
thX\w |`q¡m\}Å AhImiw yzm{q|mfqIÄ¡}� v.w�hr¯q I{qª� 
15 sqhk¯q\ptijamWv thX\w |`q¡m~}Åz� yzm{q|mfqIÄ �~ª}. 

.thX\wrho¯qÂ |`q¡må \S�SqIÄ�©mv¯qÂ\q¶}w.
 

4þ sXmgnÂ Øes¯ kuIcyjÄ 

 I}Sq¡m\}Å yhÅw, hn{iakuIcyw, {]Yain{iqj kuIcyw, {Ijv 
F¶qh.yzm{qÂ Ø|¯� |`q¡xya¶� yzm{qÂ \nbawA\}tmkq¡}¶}..
sXmgnemfnIfphambn t\cq«� \S¯qv kw`mjx¯q\qSvqÂ kuIcy§Ä 
H¶}wzy¶ |`q¨qc}¶Ã F¶� a\Êq|m¡m³ I{qª}.I}SqyhÅw AhÀ 
zy¶ 
sImWcqIvmyx¶� a\Êqhm¡m³ km[q¨}.̂ Ì� FbvUv t_mIvknse 
ac}¶}IÄ FÃmw zy¶ amä� kz´w yN|hqÂ hm§m~mx� �zqyh¶� AhÀ 
�~ª}. 

5þ sjÂ Hm^v hÀ¡v X¿mdm¡m\pÅ AhImiw 

sXmgnemfnIfpsS �¦mfq¯w yjÂ Hm^v hÀ¡qÂ mI~qÃ. . 

6þ 5 In.an. \pÅnÂ sXmgnÂ e`n¡måÅ AhImiw. 

5 In.an.N}äfhq\}ÅqÂ  |`yamvq«} . 
7þ kab_ÔnXambn ]cmXn ]cnlmc¯nåÅ AhImiw 

 �cmzqIÄ D ¦q|}w tcJmaqew bmsXmcp ]cmXnIfpw �©mv¯qÂ 
yImS}¯q«qÃ 

8þ tkmjyÂ HmUnäv \S¯p¶XnåÅ AhImiw. 

rkmjyÂ HmUqä� \S¯}¶zqåÅ AhImiw P\§Ä¡} . 
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1. Häs¯§v _kmÀ apXÂ I½nfn¯mgw hsc sNdpIpfw ^oÂUv t_m¯n 

 ipNoIcWw 

hÀ¡� tImUv : 1604002002/IC/212990 
29/01/2018 a}zÂ 11/02/2019 hsc 
a}S¡}a}zÂ : 25,092 cq] 
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hÀ¡� tImUv: 1604002001/RC/255188 

11/03/2019 a}zÂ 23/03/2019 hsc 

a}S¡}a}zÂ : 412280 cq] 
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3. IÃv I¿me \nÀamWhpw aWv hc¼v \nÀamWhpw 

WC



1054 yzm{qÂ Zn\§fqÂ Bbn 91 Znhkw  yzm{q|mfqIÄ BWv w�hr¯q 

�qÀ¯uIcq¨z�.  thX\bn\¯qÂ 285634 cq]bpw ]Wnbmbp[ hmSI C\¯qÂ 

5270 cq]bpw hÀ¡� yykä� r_mÀUq\mbn 2530 cq]bpw sNehmbn. 

 

ÌÀ
µ À¡ â À ± ÌÀ © ¯Â £ ¡

2018þ2019 km¼¯qI hÀjy¯ cPqÌ~}IÄ Fw.sF.kqÂ \q¶}w rtJcq¨� 

  k}£q¨q« � ¡ À Â ÌÀ £ ¨ «Ã

Ì Â À¯nIsf¡pdn¨pÅ �cmzqIÄ H¶}w zy¶ 

rcJy�S}¯qvzmvq Ixm³ km[q¨qÃ.



Hcp hÀ¡v ^benÂ 22 tcJIÄ  
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18 /10/ 2019 വവള്ളിയാഴ്ച ചേളന്നൂർ ചലാക്കിവല കചക്കാടി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിവല

ഇരുപത്തിവയാന്നാാം വാർഡിവല ഗ്ഗാമസഭ ോലിയക്കര ചസവഗഗ്ഗാമചകഗ്രത്തിൽ

വച്ചഗ 2 .30 മണിക്ക്തവന്നആരാംഭിച്ചു ഇരുപത്തിവയാന്നാാം വാർഡഗവമമ്പർസജീവൻ

േിാംന D.R.P),വിആർ പി കൾ അവഗ്കഡിറ്റഡഗഎഞ്ചിനീയർ

അജിത അഗ്കഡിറ്റഡ്ഡാറ്റാഎൻഗ്ടിഓപ്പചററ്റർ ഗ്പഭാവതി

വിഎാംസിഅാംഗാംഅബൂബക്കർ  20 വതാഴിലുറപ്പഗവതാഴിലാളികൾ

രണ്ടഗഭൂവുടമകൾഎന്നിവർഅടങ്ങിയഗ്ഗാമസഭആയിരുന്നുനടന്നതഗ

വാർഡഗവമമ്പർസജീവൻസവാഗതാംപറഞ്ഞുവകാണ്ടഗചസാഷയൽ

ഓഡിറ്റഗഗ്ഗാമസഭയഗക്കഗതുടക്കാംകുറിച്ചു

അധ്യക്ഷസ്ഥാനചത്തവക്ക്താഴിലാളികളുവടഅഭിഗ്പായഗ്പകാരാംവതാഴിലാളിയുാം

ആശാവർക്കർ ഉാംആയശയാമളചേച്ചിവന്നു വിആർപി ദിവയ ഭരണഘടന

ഗ്പതിജ്ഞവോല്ലി DRPേിാംന ചസാഷയൽഓഡിറ്റഗഗ്ഗാമസഭയുവട ഉചേശങ്ങളുാം

ലക്ഷയങ്ങളുാം വതാഴിലാളികൾക്കഗ റഞ്ഞുവകാടുത്തു വിആർ

വിശദമായിപറഞ്ഞുവകാടുത്തു ആർ മസ്ന ഇരുപത്തിഒന്നാാം വാർഡിവല

ഗ്പവർത്തികവള കുറിച്ചഗതയ്യാറാക്കിയ കരടഗറിചപ്പാർട്ടഗ അവതരിപ്പിച്ചു

ചസാഷയൽ

ഓഡിറ്റഗഗ്ഗാമസഭേർച്ചയുാംഅഭിഗ്പായങ്ങളുാംവിശദീകരണവുാം

ഗ്ഗാമസഭേർച്ചഏവറ്റടുത്ത്സാംസാരിച്ചതഗ DRP േിാംനആയിരുന്നു

വതാഴിൽ കാർഡ്ലഭിക്കുന്നതിനഗകുറിച്ചഗനടന്ന േർച്ചയിൽ

ആദയമായിപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുാംച ാചട്ടാഎടുക്കാനുള്ളസാംവിധ്ാനാംവേയ്തിട്ടുണ്ടഗ

എന്നുാംപിന്നീട്പു തുക്കാൻ ചവണ്ടിസവന്താംേിലവിൽ

എടുത്തതാവണന്നുാംമാറ്റഗപറഞ്ഞു

പഞ്ചായത്തഗ അധ്ികൃതർ വേയ്തുതചരണ്ടതാണഗ എന്നഗ ആർ പി

വയക്തമാക്കി

േികിത്സസഹായവത്തകുറിച്ചഗനടന്നേർച്ചയിൽആർക്കുാം ഇതുവവരയാവതാരു

ആനുകൂലയങ്ങളുാം ലഭയമായിട്ടില്ലഎന്നഗവതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു 2017- 2018

വർഷത്തിൽ ഭൂവസഗഗ്താം നിർമ്മാണത്തിനഗ ഇടയിൽകാലിനഗബൾബിൽ കഷണാം

വകാണ്ടഗപരിക്കുപറ്റിയ തങ്കമണി 21/ 31)യാവതാരു േികിത്സാസഹായവുാം

ലഭയമായിട്ടില്ല സസറ്റഗഡയറിയിൽ ചരഖവപ്പടുത്താത്തതു

വകാണ്ടാണഗേികിത്സാസഹായാം ലഭിക്കാത്തവതന്നഗപഞ്ചായത്തഗഉചദയാഗസ്ഥർ



പറഞ്ഞു അവർ ചജാലിക്കവന്നുകഴിയാവുന്നഗ്പവർത്തിവേയ്യാൻ

ചവണ്ടിപഞ്ചായത്തഗഅധ്ികൃതർ പറഞ്ഞതായിവതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു

 ജൂലായ് 2019 പ്രവർത്തി മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം അതിനിടയിൽ കൈ പരാട്ടി 

രരിക്കുരറ്റിയ രാധ ബാലരാമൻ (23/27) ചിൈിത്സാ സഹായത്തിനുള്ള ബില്ലുൈളും 

അപരക്ഷയും  നൽൈിയിട്ടുണ്ട് കസറ്റ്  ഡയറിയിൽ പരഖപെടുത്താൻ മറന്നു 

പരായതിനാൽ A.E.യുപട മുന്നില് രരിഗണിക്കാൻ ആവശയപെട്ടു.  

 പ്രവർത്തി സ്ഥലപത്ത സൗൈരയങ്ങൾ ൈുടിപവള്ളം തണൽ 

ഇവ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ മാപ്തപമ ലഭയമായിട്ടുള്ളൂ അതിനുപശഷം സവന്തം 

പചലവിലാണ് മരുന്നുൈൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് . മാറ്റും  പതാഴിലാളിൈളും 

വയക്തമാക്കി ൈുടിപവള്ളം  പൈാണ്ടുവരാറാണ് രതിവ്. തണൽ സൗൈരയം ലഭിക്കാൻ 

ടാർപരാളിൻ ഷീറ്റ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ നൽൈിയിരുന്നുപവങ്കിലും ഇപൊൾ 

നൽൈാറില്ല. ഞങ്ങൾക്്ക ഇപതല്ലാം  

 ആവശയമാപണന്ന് രഞ്ചായത്ത് അറിയാമപല്ലാ എന്ന പതാഴിലാളിൈളിൽ ഒരാൾ 

പചാദ്ിച്ചു. രഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും  FAB വാങ്ങി തപരണ്ടതും  സുരക്ഷ ഒരുപക്കണ്ടതും  

അധിൈൃതരുപട ഉത്തരവാദ്ിതവമാണ്.അത്  ലഭിക്കുൈ എന്നത് പതാഴിലാളിൈളുപട 

അവൈാശമാണ് DRP വയക്തമാക്കി.  

 ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഉടമസ്ഥർ ആരും സ്ഥലം അനുവദ്ിക്കുന്നിപല്ലന്നും 

പതാഴിലാളിൈൾ വയക്തമാക്കി

 പഷൽഫ് ഓഫ് വർക്്ക   നടത്താറുപണ്ടങ്കിലും ആവശയമായ പ്രവർത്തി 

ൈപണ്ടത്താറില്ല  പ്ഗാമസഭയിൽ എല്ലാവരും രപങ്കടുക്കാറുണ്ട്.പതാഴിൽ  ൈപണ്ടത്തി 

പൈാടുക്കുന്നത് വാർഡ് പമമ്പർ ആണ്. ൈൂടുതൽ പതാഴിൽ ൈപണ്ടത്താൻ 

ൈഴിയുപമന്നും അവർ പ്ശമിക്കുന്നില്ല എന്നും പമമ്പർ ആവശയപെട്ടു. 

പതാഴിലാളിൈളുപട പ്രവർത്തിയിൽ ൈൂടുതൽ പ്ശദ്ധയും രരിഗണനയും 

പൈാടുക്കാറുണ്ട്  രപക്ഷ പതാഴിലാളിൈളുപട അഭിപ്രായം എപന്തന്നാൽ 

രഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവർത്തി രറയും പതാഴിലാളിൈൾ അത് ൈപണ്ടത്താറാണ് 

രതിവ.് പവനൽക്കാല ൈുടിപവള്ളക്ഷാമം രരിഹരിക്കാൻ ൈുളം ൈുഴിക്കാൻ   

അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭൂവുടമസ്ഥർ ആരും സ്ഥലം അനുവദ്ിക്കുന്നിപല്ലന്നും 

പതാഴിലാളിൈൾ വയക്തമാക്കി. 

 ൈാട് പവട്ടൽ പതാഴിലുറെ് രദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ ൈഴിയിപല്ല  എന്ന് 

പമാണിറ്ററിംഗ് ൈമ്മിറ്റി അംഗം അബൂബക്കറിന്പറ  പചാദ്യത്തിന് മറുരടിയായി DRP

വയക്തമാക്കിയത്  പതാഴിലുറെ് രദ്ധതി പതാഴിലിനും പവതനത്തിനും മാപ്തമല്ല 

നമ്മുപട പ്രൈൃതിപയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പവണ്ടിയുള്ള ൈൂടിയാണ്

 പജാലിൈൾ തിരപെടുക്കുപമ്പാൾ അത് മണ്ണിനും ൈാലാവസ്ഥയ്ക്കും 

അനുസൃതമായ പജാലിൈൾ തിരപെടുക്കണം എന്നും 200ൽ  രരം പതാഴിലുൈൾ 

പചയ്യാൻ ൈഴിയുപമന്നും DRP രറെു. 

 രരാതിൈൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് പരഖാമൂലം സമർെിക്കാറിപല്ലന്നും   അപരക്ഷ 

മുഖാന്തരം പൈാടുക്കാൻ തയ്യാറാവണപമന്നും ആരും പരടി പക്കണ്ടതിപല്ലന്നും  DRP

വയക്തമാക്കി. 

 ഡിമാൻഡ് പ്ഗൂെ് ആയിട്്ട പവള്ളക്കടലാസിൽ ആണ് പൈാടുക്കാറ്. രസീത് ൈിട്ടാറില്ല. 

അപരക്ഷിച്ചു പതാഴിൽ ൈിട്ടാത്ത സമയത്ത് പതാഴിലില്ലാ പവതനം ൈിട്ടണപമങ്കിൽ 

രസീത് കൈവശം പവയ്ക്കണപമന്നും അതിനാലാണ്   രസീത് പചാദ്ിച്ചു  വാപങ്ങണ്ട 

ആവശയൈതപയന്നും DRP രറെു.



അപപ്ൈഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ അജിത   മറുരടി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. 

 FAB യുപട  ൈാരയത്തിൽ അത് രഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വിതരണം പചയ്യാറില്ല രൈരം മാറ്റ് 

FAB വാങ്ങിയപശഷം ബില്ല്  രഞ്ചായത്തിൽ ഏൽെിച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് വഴി കരസ 

അയച്ചു പൈാടുക്കാറുണ്ട്. മാറ്റുമാർ അത് പ്ശദ്ധിക്കാറില്ല എന്ന് രറെു. 

 പലബർ ബഡ്ജറ്റ് ഭാഗമായി പതാഴിലാളി പ്ഗാമസഭ ആദ്യം വിളിക്കണം പ്രവർത്തി 

ൈപണ്ടത്താൻ ഉത്തരവാദ്ിതവം പതാഴിലാളിൈൾക്കാണ് അവർ ൈപണ്ടത്തുന്ന 

പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്റ്റിപമറ്റ് തയ്യാറാക്കലും സമിതി അംഗീൈരിച്ച പപ്രാജക്ട് 

പസപ്ൈട്ടറി അംഗീൈരിചിട്്ട  അവപര അസ്സിസ്റ്റ്   പചയ്യലുമാണ്. തരിശു ഭൂമി 

ൈൃഷിപയാഗയമാക്കാപമന്നും  പസർട്ടികഫഡ്  ആപണന്ന് ൈാണിച്ചാൽ പതാഴിലുറെ് 

അനുവദ്ിക്കാപമന്ന് വയക്തമാക്കി. 

 പഫാപട്ടാ എടുക്കാനുള്ള ഫണ്ടും പസപ്ൈട്ടറിയുപടയും  ഭരണസമിതിയുപടയും 

അനുവാദ്വും തീരുമാനവും ഉപണ്ടങ്കിൽ പഫാപട്ടാപയടുക്കൽ അനുവദ്നീയമാപണന്ന് 

വയക്തമാക്കി. 

 പതാഴിലാളിൈൾ സമയനിഷ്ഠ  രാലിക്കണം എന്നും പചയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയുപട അളവും 

ഗുണനിലവാരവും പമച്ചപെടുത്തണപമന്ന് രറെു. രറയുന്ന അളവ്  പ്രൈാരമുള്ള 

പ്രവർത്തി പചയ്താൽ 271 രൂര ലഭിക്കുൈയുള്ളൂ. ഉപദ്യാഗസ്ഥർ സ്പ്ടിക്ട്  ആൈാത്തത് 

പൈാണ്ടാണ് 271 രൂര പതാഴിലാളിൈൾക്്ക ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അവൈാശങ്ങപളക്കുറിച്്ച 

വി ആർ രിമാർ പബാധവൽക്കരിച്്ച പതാഴിലാളിൈൾ സമയവും അളവ് പ്രൈാരമുള്ള 

പ്രവർത്തിയും പചയ്യണം എന്്ന വയക്തമാക്കി രറെു. 

 മാറ്റ് എന്ന വയക്തിയുപട ൈാലാവധി 14 ദ്ിവസം ആയതിനാൽ അവപര മാറ്റിനിർത്തി 

രൈരം മാറ്റിപന തിരപെടുക്കാൻ പതാഴിലാളിൈൾ പ്ശമിക്കണം. 

 ഡിമാൻഡ് പൈാടുക്കൽ മാറ്റിന് മാപ്തം ആവശയമല്ല പതാഴിലാളിൈൾ മുഴുവൻ പരരും 

പതാഴിൽ ൈപണ്ടത്തണപമന്നും പതാഴിലാളിൈൾ ൈാരണം പ്രവർത്തി കവൈിയാൽ 

പതാഴിലില്ലായ്മ പവതനം അപരക്ഷ തരുന്നത്  പതാഴിലാളിൈൾ  

ആപലാചിപക്കണ്ടതാണ് എന്നും ഉപദ്യാഗസ്ഥർ വയക്തമാക്കി

 ആപരാഗയ പൈപ്രത്തിൽ നിന്നും ൈിട്ടിയ മരുന്ന് ൈഴിക്കരുത് എന്നും പ്രായമുള്ള 

ആളുൈൾ ആയതിനാൽ രല അസുഖങ്ങളും വരാപമന്നും പതാലിെുറത്  രുരട്ടുന്നത്  

മാപ്തം ഉരപയാഗിച്ചാൽ മതിപയന്നും രറെു. 

 നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും രറയാപമന്നും എസ്റ്റിപമറ്റ് പ്രൈാരം പതാഴിലാളിൈൾ 

ൈവാണ്ടിറ്റി  ഓഫ് വർക്്ക പചയ്യണപമന്നും ഓവർസിയർ വരാത്ത രക്ഷം അളവുൈൾ 

മാറ്റിപന  പൈാണ്ട് പചയ്യിക്കാറുണ്ട്. മാസ് റ്റർ പറാളിന്പറ  പവരിപയഷൻ അനുസരിച്്ച 

മാറ്റിപന  പൈാണ്ട് അതിൽ തിരുത്തരാപണന്നും വയക്തമാക്കി. 

 ചിൈിത്സാ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരുരാട് പപ്രാസീജർ ഉണ്ട് എന്നാൽ മാപ്തപമ 

സഹായം ലഭിക്കുൈയുള്ളൂ അതായത് അരൈട ദ്ിവസപത്ത പഡാക്ടർ പരയ്പമന്റ് 

ബില്ല,് മരുന്ന്  ബില്ല്, അഡ്മിറ്റ് ൈാർഡ്, പഡാക്ടറുപട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,  വണ്ടിയുപട പ്ടിെ്  

ഷീറ്റ്  എന്നിവപയല്ലാം രഞ്ചായത്ത് ഉപദ്യാഗസ്ഥപര ഏൽെിക്കണം എന്നാലും 

പഹാസ്പിറ്റലിൽ ൈിടന്ന മാസ് റ്റർ പറാൾ  തീരുന്നത് വപരയുള്ള രൈുതി പവതനം 

മാപ്തപമ ലഭിക്കുൈയുള്ളൂ എന്ന് വയക്തമാക്കി. 

 ഇത് രദ്ധതിയുപട പരാരായ്മയായി പമമ്പർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 

 പതാഴിലിന് അപരക്ഷ പൈാടുത്താൽ രസീത് കൈെറ്റുന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ 

ഇപല്ലന്നും അത് പസപ്ൈട്ടറിപയാട് പചാദ്ിച്ചു അനുമതി വാങ്ങണം,  പതാഴിലാളിൈളുപട 

ൈാരയം അവർ തപന്ന പചാദ്ിക്കപട്ട എന്നും  AE ബാധയസ്ഥ അപല്ലന്നും AE വയക്തമാക്കി. 

ഒരു രഞ്ചായത്തിലും ഡിമാൻഡ് രസീത്  പചയ്യുന്നിപല്ലന്നും അവർക്്ക 

അതിപനക്കുറിച്്ച അറിവില്ല എന്നും  രറെു. ഉത്തരവാദ്ിത്തപെട്ട ഉപദ്യാഗസ്ഥർ 

ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിന് ബാധയസ്ഥരാപണന്ന് ഡി ആർ രി വയക്തമാക്കി. 



ഇതിന് മറുരടിയായി AE ഒന്നും രറെിരുന്നില്ല. ADEO പസപ്ൈട്ടറിപയാട് 

സംസാരിക്കാപമന്ന്  രറെു.  

 പതാഴിലാളി ൈയ്യടിച്്ച പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗാമസഭാ റിപൊർട്്ട രാസാക്കി. 

 നാലുമണിപയാപട ചർച്ച അവസാനിച്ചു മാറ്റ് പ്ശീമതി സുമതി നരിരറെുപൈാണ്ട് 

പസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗാമ സഭ രിരിച്ചു വിട്ടു.




