
 
 

 
 

 

 

 

വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

 

പതിന ാന്ാം വാർഡ് (കാലടിത്തറ) സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ 
റിസപാർട്ട്. 

( 2018-2019 ാമ്പത്തികവർഷ്ത്തിൽ 2018 ഒസ്ടാബർ 1 മുതൽ 2019 

മാർച്ച് 11 വനെ  ടന്ിട്ടുള്ള  ഗ്പവർത്തികളുനട സ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്ററിസപാർട്ട് -) 

 

 

തയ്യാറാക്കിയത് : മഹാത്മാരാന്ധി സേശീയ ഗ്രാമീണ 
നതാഴിലുറപ് സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ന ാസ റ്റി സകെളയുനട 

മലപുറം ജില്ലാ യൂണിറ്്റ /നപാന്ാ ി സലാക്്ക     

 

 

 മർപണം: പതിന ാന്ാം വാർഡ ്ഗ്രാമ ഭ മുമ്പാനക. 

 



 
 

 
 

 

 

 

നതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ആറുമാ ത്തിനലാെിക്കൽ 

 ടന്ിെിസക്കണ്ട സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പവർത്ത ങ്ങളുനട 

ഭാരമായി വട്ടംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനറെ പതിന ാന്ാം 

വാർഡിൽ  ടത്തിയ 2018-19 വർഷ്ത്തിനല ഒസ്ടാബർ 

ഒന്ുമുതൽ  മാർച്ച് 11 വനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനല 

മഹാത്മാരാന്ധി സേശീയ ഗ്രാമീണ നതാഴിലുറപ് പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്ത ങ്ങളുനട സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ കെട് റിസപാർട്ട് 

ആണിത്. കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കും വിലയിെുത്തലി ും 

ഗ്രാമ ഭയുനട അംരീകാെത്തി ുമായി  ഗ്രാമ ഭയുനട  

മുമ്പിൽ  മർപിക്കുന്ു. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ആമുഖം  

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയുലെ ജീവിത നിെവാരം ലമച്ചലെെുത്തുനതിനു 

വവണ്ടി മഹാത്മാ രാന്ധി വേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറെ ് നിയമം  2005 

ലെപ്തംബര് 5 നു പാര്െലമന്റ ് പാസ്സാക്കി.നിയമത്തിലറെ പിന്ബെമുള്ള 

അവകാശധിശാധിഷ്്ടെിത പദ്ധതിയാണിത്.ഗ്്തീക്കും പുരുഷനും തുെയ 

വവതനംഉറെു വരുതുന്നതിവനാലൊെം ഗ്രാമീണ വമഖെയിലെ ഓവരാ 

കുെുംബത്തിനും 100 േിവെലത്ത വവതനവതാെ് കൂെിയ അവിേര് ധ  കായിക 

ലതാഴില് ഈ നിയമം ഉറെു വരുത്തുന്നു. 

മെെുറം ജില്ലയിലെ ലപാന്നാനി വലാക്കില് ലപട്ട വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

2084 ചതുരഗ്ശ കിവൊമീറ്റര് വി്തൃ തിയുള്ളതാണ്. വെക്ക് ആനക്കര 

പഞ്ചായത്തും കിഴക്ക് കെൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും  പെിഞ്ഞാറ് എെൊള് ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തും ലതക്കുഭാരത്ത് കാെെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സ്ഥിതിലചയ്യുന്നു. 

2011 ലെന്െെ് ഗ്പകാരം 36205 വപര് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 

18160 വപര് ഗ്്തീകളും 18045 വപര് പുരുഷന്മാരുമാണ്.ആലക 19വാര്ഡുകളാണ ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഉള്ളത്.ഇതില് 11-ആം വാര്ഡായ കാെെിത്തറയാണ ്

വൊഷയല് ഓഡിറ്റ്  ഗ്പഗ്കിയക്കായി ലതരലഞ്ഞെുത്തത് .0.965 

ചതുരഗ്ശകിവൊമീറ്റര് വി്തൃ തിയുള്ള കൂരെ വാര്ഡിലെ ആലക ജനെംഖയ 

2463ആണ്. പഞ്ചായത്തിലറെ കിഴക്കുഭാരത്തായി സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന കൂരെ 

വാര്ഡിലറെ ലതക്ക ് കിഴവക്ക അതിര്ത്തി ലകാെക്കാട്ട് കുന്നും കിഴക്ക്  

ഭാരത്തായി പറുവൊെവും  വെക്കുഭാരത്ത് മേിരവേരി വാര്ഡും 

പെിഞ്ഞാറുഭാരത്ത ് അയിെക്കാെ് വറാഡും കിഴക്ക് ഭാരത്ത് വനിതാ 

വഹാലറെും  ലവസ്റ്റ് വാര്ഡും ആണ് സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത്. വാര്ഡ് ലപാതുലവ 

ജനവാെവകഗ്രങ്ങളായ നിരൊര്ന്ന ഗ്പവേശങ്ങളും ,ലചറു ജെ വഗ്്താതസ്സുകളും  

ലചറിലയാരു ഭാരം വയെുകളും നിറഞ്ഞതാണ്. ലതങ്ങാണ് വാര്ഡിലെ 

ഗ്പധാന കാര്ഷികവിള. കൂൊലത വാഴ, പച്ചക്കറികള്, കുറഞ്ഞ അളവില് 

ലനല്ല് എന്നിവയും ഉല്പാേിെിക്കലെെുന്നുണ്്ട. വാര്ഡില് രണ്ടു 

അംരന്വാെികള്,മഗ്േസ്സ,വപാസ്റ്റ് ഓഫീെ്  എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് 

ഗ്പാര തിയ്ക്കുന്നുണ്്ട .   

 

 

 

 



 
 

 
 

രീതി ശാസ്ത്തം  

വട്ടംകുളം ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തിലെ പതിലനാന്നാം വാര്ഡിലെ(കാെെിത്തറ) 

വൊഷയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയുലെ ഭാരമായി നെത്തിയ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്: 2019 

ജൂൊയ്  2  മുതല് 11 വലരയാണ് കാെെിത്തറ വാര്ഡില് വൊഷയല് 

ഓഡിറ്റിലറെ ഭാരമായുള്ള വിശേമായ ഫയല് പരിവശാധനയും ഫീല്ഡ് തെ 

പരിവശാധനകളും നെക്കുന്നത്.2018 ഒവ്ടാബര് ഒന്നിനു വശഷം നെന്നിട്ടുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തികള് മാഗ്തമാണ് വൊഷയല് ഓഡിറ്റിന് വിവധയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

വട്ടംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  ലെലഗ്കട്ടറി, ഗ്പെിഡണ്്ട ഗ്ശീമതി ഗ്ശീജ 

പാറയക്്കല്,,വാര്ഡ്  ലമമ്പര് ഗ്ശീമതി. ഗ്പീത ബാബു  ,ലതാഴിെുറെ് 

വിഭാരത്തിലെ  ഉവേയാരസ്ഥര് എന്നിവലരല്ലാം തലന്ന വൊഷയല് ഓഡിററ് 

ഗ്പഗ്കിയയ്ക്ക് വളലരയധികം െഹായകരമായ നിെപാൊണ് െവീകരിച്ചത്.   

കൂൊത  ലജപിെി ,വലാക്ക് ലഡവെലപ്െന്റ് ഓഫീെര്, വജായിന്റബ്ി.ഡി.ഒ 

എന്നീ ഉവേയാരസ്ഥന്മാരുലെയും പൂര്ണ   പിന്തുണ വൊഷയല് ഓഡിറ്റിന് 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വമറ്റ്മാരായ ഗ്ശീമതി പത്മിനി, 

ഗ്ശീമതി  ബിരുഎന്നിവര് അവരുലെ െമയവും അറിവും അധവാനവും 

െവവമധയാ നല്കിയിട്ടുണ്്ട. വയക്തിജീവിതത്തിലെ 

ഗ്പതിെന്ധികള്ക്കിെയിെും ഇതിനു െമയം കലണ്ടത്തിയ വമറ്റുമാരുലെ 

െമീപനം ഗ്പവതയകം ്െരിക്കുന്നു. വാര്ഡ് ലമമ്പര്  ഗ്ശീമതി.ഗ്പീത ബാബു  

,അവരുലെ  അറിവുകളും െമയവും വൊഷയല് ഓഡിറ്റിനു വവണ്ടി 

നല്കിയിരുന്നു.. വര്ക്ക് ഫയെുകളുലെയും രജിസ്റ്ററുകളുലെയും വിശേമായ 

പരിവശാധന, ഗ്പവര്ത്തി നെന്നിട്ടുള്ള സ്ഥെങ്ങളുലെ വനരിട്ട് ലചന്ന് വിശേമായ 

പരിവശാധന, വീെുവീൊന്തരം കയറിയിറങ്ങിയുള്ള 

രുണവഭാക്താക്കളുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങള്, അങ്ങലന വിശേമായ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളാണ് വൊഷയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ ഭാരമായി 

നെന്നിട്ടുള്ളത്. 

 നതാഴിലുറപ് ിയമം നതാഴിലാളികൾക്ക് ഉറപ ്ൽകുന് പത്ത ്

അവകാശങ്ങൾ  

1. ലതാഴില്കാര്ഡിനു  അവപക്ഷിക്കുവാന്  ഉള്ള അവകാശം 

2. അവപക്ഷിച്ച1്5 േിവെത്തിനുള്ളില് ലതാഴില് െഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവും ആയതിന് കകെറ്്റ റെീത് െഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള 

അവകാശം. 

3. അലല്ലങ്കില്  ലതാഴിെില്ലായെ വവതനം െഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം.ആേയലത്ത 30 േിവെം (1/4 &പിന്നീെുള്ള േിവെങ്ങളില് 1/2) 

4. ലഷല്ഫ്ഓഫ് വഗ്പാജകറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 

5. അഞ്ച ് കിവൊമീറ്ററിനുള്ളില് ലതാഴില് െഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 

അലല്ലങ്കില് വവതനത്തിലറെ  10% അധികംെഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 



 
 

 
 

6. കുെിലവള്ളം, വിഗ്ശമൌകരയം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ ൌകരയം 

ഇവെഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

7. 15 േിവെത്തിനുള്ളില് വവതനംെഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

8. വവതനവിതരണത്തിലെ കാെതാമെത്തിന്  നഷ്ടപരിഹാരം 

െഭിക്കുവാനുഉള്ള അവകാശം. 

9. െമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം 

10. വൊഷയല് ഓഡിറ്്റ നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനല പതിന ാന്ാം വാർഡിനല 

നതാഴിലുറപ് പദ്ധതി 

കൂരെ വാര്ഡില് ആലക  170 ലതാഴിൊളികളാണ് ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതിയില് 

വജാെിക്കായി രജിസ്റ്റര് ലചയതിട്ടുള്ളത്.  54  കുെുംബങ്ങളാണ് ലതാഴില് കാര്ഡ് 

കകെറ്റിയിട്ടുള്ളത്.ഇതില് 30 ഓളം െജീവ ലതാഴിൊളികെുണ്ടായിരുന്ന 

വാര്ഡില് നിെവില് 12 െജീവ ലതാഴിൊളികള് 

മാഗ്തമാണുള്ളത്.പെതരത്തിെുള്ള അെുഖങ്ങള് മൂെവും  ഗ്പായാധികയം   

മൂെവും ലതാഴിൊളികളുലെ  എണ്ണം കുറയുന്നതിന് കാരണമായി. 

ലതാഴിൊളികള് കെുതൊയി ആവശയം വരുന്ന ഗ്പവര്ത്തികളില് മറ്റു  

വാര്ഡുകളിലെ ലതാഴിൊളികള് ഈ വാര്ഡില് വന്നു ലതാഴില് ലചയ്യാറുണ്്ട. 

ഈ വാര്ഡില് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാെത്തിനുള്ളില് നെെിൊക്കിയിട്ടുള്ള 8 

ഗ്പവൃത്തികലള െംബന്ധിച്ച വിശേവിവരങ്ങള് പട്ടികയില് 

വചര്ത്തിരിക്കുന്നു. 

പദ്ധതിയുനട  ടത്തിപ് തല  ംവിധാ ങ്ങൾ 

ലതാഴിെുറെ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് നെെിൊക്കുന്നതിനായി വാര്ഡ് തെത്തിെുള്ള 

ലതാഴിൊളികളും വമറ്റുമാരും കൂൊലത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലറെ ഓഫീെിലെ 

ലതാഴിെുറെു വിഭാരത്തിലെ ജീവനക്കാരായ ഒരു അലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറും 

(ഗ്ശീമതി അനുഷ) ഓവര്െിയറും (ഗ്ശീമതി വരഖ ) രണ്്ട  ഡി.ഇ.ഒ 

/അക്കൗണ്ടറെു മാരും (ഗ്ശീമതി വെന്ത,ഗ്ശീമതി വശവത) ഇതുകൂൊലത വാര്ഡ് 

തെത്തില് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ വമല്വനാട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി വാര്ഡ് ലമമ്പര്  

ഗ്ശീമതി.ഗ്പീത ബാബു വാര്ഡിലെ 7 അംരങ്ങെുള്ള വിജിെന്െ് ആന്ഡ് 

വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങള് എന്നിവരുമുണ്്ട. 

 

 

 



 
 

 
 

ഗ്പവൃത്തിനയ  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങൾ  

 

 

 



 
 

 
 

7 െജിസ്െർ പെിസശാധ   ംബന്ധിച്ച്. 

 

 ലതാഴില് കാര്ഡ്  രജി്െറില് 2018- 2019 ൊമ്പത്തിക വര്ഷം  വലര 

ലതാഴിെിനു അവപക്ഷിച്ചവരുലെ വിവരങ്ങള് വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

 .ലതാഴില് കാര്ഡ്  വിതരണ രജി്െര് പരിവശാധിച്ചവൊള് 2018-ല് 22 വപര്ക്ക്  

ലതാഴില് കാര്ഡ്  നല്കിയതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞു. .  

 വര്ക്ക്  രജി്െര് പരിവശാധിച്ചവൊള് പതിലനാന്നാം വാര്ഡിലെ കിണര് 

റീച്ചാര്ജിംര,്എെ് െി ഭവന നിര്മ്മാണം,ലചറുകിെ കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് 

മണ്ണ് ജെ െംരക്ഷണം,കെഫ് ഭവന നിര്മ്മാണം എന്നീ ഗ്പവര്ത്തികളുലെ 

വിവരങ്ങള് മാഗ്തമാണ് വരഖലെെുത്തിയതായി കാണുന്നുള്ളൂ.  

 ലതാഴില് ആവശയലെട്ടതും ലതാഴില് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങളും ലതാഴില് 

രജി്െറില് വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

 പരാതി രജി്െറില്2018-19 ൊമ്പത്തിക വര്ഷത്തില്  ഒരു പരാതിയും 

അതിനു പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നല്കിയ മറുപെിയും 

വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 ലമറ്റീരിയല് രജി്െറില് 2018-19 ൊമ്പത്തിക വര്ഷലത്ത വാര്ഡില് ലചയത 5 

ലമറ്റീരിയല് ഗ്പവര്ത്തികളുലെ  ൊധന ഘെകങ്ങളുലെ വിവരങ്ങള് 

വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

 സ്ഥിര ആ്തി രജി്െറില്   2018-19  ൊമ്പത്തിക  വര്ഷത്തിലെ  എെ്  െി 

ഭവന നിര്മ്മാണം-രാധ കാെെിത്തറ (IF/347024)എന്ന ഗ്പവൃത്തിയുലെ 

വിവരങ്ങള് മാഗ്തമാണ്  വരഖലെെുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

 ലതാഴിെുറെ് വിഭാരത്തിനായി ഗ്പവതയകം ഗ്രാമെഭ 

ലരജില്െര്െൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.ലതാഴിെുറെ് ഗ്രാമെഭകളുലെ വിവരങ്ങള് 

പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമെഭ ലരജില്െരിൊണ് എഴുതി െൂക്ഷിയ്ക്കാരുള്ളത് 

എന്നാണ് ലതാഴിെുറെു ഉവേയാരസ്ഥരില് നിന്നും അറിയാന് ൊധിച്ചത്. 

പഞ്ചായത്തില് പരിവശാധിച്ച ,ഗ്രാമെഭ , സ്ഥിര ആ്തി രജിസ്റ്റരുകളും 

കാൊനുഗ്്തമായി പുതുക്കിയിട്ടില്ല.  

വർക്ക്   ഫയലുകൾ  

ഇരുപത്  ഗ്പവര്ത്തികളുലെ  വര്ക്ക്  ഫയല് പരിവശാധിച്ചവൊള് , Annual Master 

Circular അദ്ധയായം -7 ഗ്പകാരം ഒരു വര്ക്ക് ഫയെില് ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ട 22 – 

വരഖകളില് 8 ഗ്പവര്ത്തികളിെും  13-വരഖകള് കാണാന് കഴിഞ്ഞു.  

ഫയെില് െഭയമല്ലാത്ത വരഖകള്  

ലചക്ക്  െിസ്റ്റ്,ആക്ഷന് പ്ലാന് ,ലതാഴിെിനുള്ള അവപക്ഷ,ഗ്പവര്ത്തി 

അനുവേിച്ചുലകാണ്ടുള്ള ൊക്ഷയപഗ്തം , എഫ് െി ഒ,കെറ്റ് ഡയറി ൊധനങ്ങള്ക്ക ് 



 
 

 
 

ലെണ്ടര് വിളിച്ചതിലറെ വിവരങ്ങള്,ലെണ്ടര് അംരീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ഭരണ 

െമിതി തീരുമാനത്തിലറെ വിവരങ്ങള്,,വറായല്റ്റി, ജിവയാ ൊരുള്ള വഫാവട്ടാകള് , 

വൊഷയല് ഓഡിറ്റ്  റിവൊര്ട്ടിലന്റ വകാെി 

കവർ സപജ്.  

 പരിവശാധിച്ച 8  ഫയെുകളില് 6 ഫയെുകളിെും കവര് വപജിലെ 

വിവരങ്ങള് കൃതയമായി എഴുതി െൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 2 ഭവന നിര്മ്മാണ ഗ്പവൃത്തികളുലെ (1605010001/IF/367916 , 

1605010003/IF/347024)  ഫയെുകളില്  എ എം െി ഗ്പകാരമുള്ള കവര് വപജ് 

കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

 കവര് വപജില് വര്ക്കിലറെ വപര് ,വര്ക്ക്  വകാഡ്,പഞ്ചായത്ത് ,ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെം,ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവൊനിച്ച തീയതി ,അെങ്കല് തുക, 

യഥാര്ഥ ചിെവ് ,ഓവറ് സീയറുലെ ഒെ്  , എന്നിവ കൃതയമായി 

വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 എന്നാല്,ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിഭാരം,ജിവയാ ൊര് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

വൊഷയല് ഓഡിറ്റ്  വിവരങ്ങള് എന്നിവ കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

നചക്ക്  ലിസ്്റ്  

 പരിവശാധിച്ച  8 ഫയെുകളില് ഒന്നും തലന്ന ലചക്ക്  െിസ്റ്റ് െൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

 ആക്ഷന് പ്ലാന് സകാപി 

 വട്ടംകുളം  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില് പരിവശാധിച്ച  8 ഫയെുകളില് ഒന്നും 

തലന്ന ആക്ഷന് പ്ലാനിലറെ വകാെി  െൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

എസ്െിസമറ്്റ 

 പരിവശാധിച്ച 8 ഫയെുകളിെും എ്െിവമറ്്റ  വകാെി ഉള്ലെെുത്തിയതായി 

കാണുവാന് ൊധിച്ചു. 

 അഗ്ബ്്ടക്റ്്റ  ഓഫ് എ്െിവമറ്്റ ,വിശേമായ എ്െിവമറ്്റ എന്നിവ എല്ലാ 

ഫയെുകളിെും ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

 ലതാഴിൊളി-ൊധന ഘെകങ്ങള് െംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്,വററ്റ് അനാെിെിെ് ,െീഡ് & െിഫ്റ്റ്  വിവരങ്ങള്,വബാഡിലന 

െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് എന്നിവ കൃതയമായി വചര്ത്തിട്ടുണ്്ട. 

 വര്ക്ക്  എ്ടിലമെില് എ ഇ,ഓവര്െീയര് എന്നിവരുലെ ഒെ് ,െീല് ,തീയതി 

എന്നിവ വരഖലെെുതിയിട്ടില്ല. 

 

 



 
 

 
 

  ാസേതിക അ ുമതി  

 പരിവശാധിച്ച 8 ഫയെുകളിെും ൊവങ്കതിക അനുമതിയുലെ വകാെി 

ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 ഭരണാനുമതി നമ്പര് ,തീയതി,എ്െിവമറ്്റ തുക,ലതാഴിൊളി-ൊധന 

ഘെകങ്ങള്  എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തി എ ഇ ,ഓവര്െീയര് 

എന്നിവ ഒെ്,െീല് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.എന്നാല് തീയതി 

വരഖലെെുത്തിയിട്ടില്ല. 

 ഭെണാ ുമതി 

 പരിവശാധിച്ച  ഫയെുകളിലെല്ലാം(8) ഭരണാനുമതിയുലെ പകര്െ് 

െൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.. 

 ഇതില് ഭരണാനുമതി നമ്പര് ,തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി 

വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 പഞ്ചായത്ത്  ലെഗ്കട്ടറി ഒെ് ,െീല് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

മസ്ടർസറാൾ 

 പരിവശാധിച്ച 8 ഫയെുകളിെും അവിേഗ് ധ,-വിേഗ് ധ(5) ലതാഴിൊളികളുലെ 

മ്ടര് വറാളുകള് െൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ബിഡിഒ,ലെഗ്കട്ടറി,മ്ടര് വറാള് പരിവശാധിച്ച ഉവേയാരസ്ഥന് ,വമററ് 

എന്നിവരുലെ ഒെ് ,െീല് എന്നിവ ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 മ്ടര് വറാളുകളില് എം ബുക്ക്  നമ്പര്,ഗ്പവര്ത്തി ലചയത തീയതി എന്നിവ  

വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജര് വിവരങ്ങള്,ഒെ്,ഒരു േിവെലത്ത 

വവതനം,ആലക വവതനം, ആയുധങ്ങള് മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള വാെക 

എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 ലെഗ്കട്ടറി,ബി ഡി ഒ എന്നിവര് ഒെിവനാലൊെം തീയതി 

വരഖലെെുത്തിയിട്ടില്ല. 

സവജ്  ലിസ്്റ് 

 ഫയെുകളില് എംഐഎെ് ഇല് നിന്നും ഉള്ള വവജ് െിസ്റ്റ് ആണ് 

െൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 ഭവന നിര്മ്മാണ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ രണ്ടു ഫയെുകളിെും കിണര് 

റീചാര്ജിംര് ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഫയെുകളിെും വവജ്  െിസ്റ്റ്  െൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

 അവിേഗ് ധ,വിേര്ദ്ധ/അര്ദ്ധ വിേഗ് ദ ലതാഴിൊളികളുലെ വവജ്  െിസ്റ്റുകള് 

ഗ്പവതയകം െൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 



 
 

 
 

എഫ്.ടി.ഒ 

 8 ഫയെുകളിെും  മ്ടര്വറാളിവനാെ് വചര്ന്ന് എഫ് െി ഒ യുലെ നമ്പര് 

വരഖലെെുത്തുക മാഗ്തമാണ് ലചയതിരിയ്ക്കുന്നത്. 

 ൊധന ഘെകങ്ങള് ഉള്ള വര്ക്കുകളില്  ലതാഴുത്ത് നിര്മ്മാണം ,കിണര് 

റീചാര്ജിംര്  എന്നീ ഗ്പവര്ത്തികളില് ൊധനങ്ങളുലെ തുകയ്ക്ക് 

തുെയമായ എഫ് െി ഒ കൃതയമായി െൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നാല് വകാഴിക്കൂെ് 

നിര്മ്മാണത്തിലറെ ഫയെുകളില് എഫ് െി ഒ െൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

ഡിമാന്ഡ് സഫാം 

വട്ടംകുളം  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില് പരിവശാധിച്ച  8 ഫയെുകളില് ഒന്നും തലന്ന 

ലതാഴില് ആവശയലെട്ടു ലകാണ്ടുള്ള ലതാഴിൊളികളുലെ അവപക്ഷ 

െൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

വർക്ക്  അനലാസക്കഷ്ന്  സഫാം 

പരിവശാധിച്ച  8 ഫയെുകളില് ഒന്നും തലന്ന ലതാഴിൊളികളുലെ ലതാഴിെിനുള്ള 

അവപക്ഷ െവീകരിച്ചു ഗ്പവര്ത്തി അരീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള  വഫാം 

ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടില്ല. 

മസ്െർ സറാള് മൂനവെറെ് സ്ലിപ ്

 വട്ടംകുളം  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പരിവശാധിച്ച 8  വര്ക്ക്  ഫയെുകളില് 

ഭാവന നിര്മ്മാണത്തിലറെ  ഫയെില്  ഒഴിലക  മറ്റു ഗ്പവര്ത്തികളുലെ 

ഫയെുകളിലെല്ലാം മ്െര് വറാള് മൂലവെറെ് സ്ലിപ്  െൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ഇതില് മ്ടര് വറാള് നമ്പര്,ആരംഭിച്ച തീയതി,അവൊനിച്ച തീയതി,എം 

ഐ എെില് അളവ്  വിവരങ്ങള് വരഖെെ്ുത്തിയ തീയതി ,എഫ് െി ഒ ഫസ്റ്റ് 

െിവേട്ടറി,ലെക്കറെ്  െിവേട്ടറി തീയതികള് വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.. 

നമറ്റീെിയൽ  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങൾ 

 ലമറ്റീരിയല് വാര്ക്കിന്റ്റ്  5 ഫയെുകൊണ് 

പരിവശാധിച്ച്.ഫയെുകളിലെല്ലാം തലന്ന എം ഐ എെില് നിന്നും 

ലഡൗണ്വൊഡ് ലചയത വമെീരിയല് ബില്ല ്െൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 കിണര് റീ ചാര്ജിംര ്ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഫയെില് ബില് വൗച്ചറുകള് 

െൂഷിചിട്ടുണ്്ട. 

  എന്നാല് ൊധന ഘെകങ്ങള്ക്കു  ലകാവട്ടഷന് വിളിച്ചതിലറെ 

വരഖകള്,കംപാരറ്റീവ് വ്െലറ്്റമന്റ്റ് ,പര്വച്ചെ്   ഓര്ഡര് എന്നിവലയാന്നും 

തലന്ന ഫയെുകളില് കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

 വബാര്ഡിലന്റ ബില്ലുകള് ഫയെില് െൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

 



 
 

 
 

 ംസയാജിത ഗ്പവൃത്തികനള  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങൾ 

 2 ഭവന നിര്മാണ ഗ്പവൃത്തികളുലെ (1605010001/IF/ 367912 ,1605010001/IF/347024)   

ഫയെുകളില് വിവല്ലജ്  എലക്്െന്ഷന് ഓഫീെ റുലെ ൊക്ഷയപഗ്തം 

വചര്ത്തിട്ടുണ്്ട.(അനുബന്ധം 1 ) 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകെണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് ഒന്നും തലന്ന ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ 

ൊക്ഷയ പഗ്തം ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടില്ല. 

എം ബുക്ക്  

 പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് എല്ലാം തലന്ന എം ബുക്ക്  

ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 എം ബുക്കില് ഗ്പവൃത്തിയുലെ വപര്,എം ബുക്ക്  നമ്പര്,വപജ് 

നമ്പര്,ഓവര്െീയര്,അലഗ്കഡിറ്റ് എന്ജിനീയര് എന്നിവരുലെ  

ഒെ്,െീല്,തീയതി എനിവ വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 എം ബുക്ക്  ലെലഗ്കട്ടറി െര്ട്ടികഫ ലചയതു  ഒെ്, െീല് എന്നിവ 

വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 ഗ്പീ ലമഷര്ലമറെ് ,എ എെ് ,െി എെ്  നമ്പര്,മാ്െര് വറാള് നമ്പര്  എന്നിവ 

വരഖലെെുത്തിയിട്ടില്ല. 

 അെങ്കല് തുക,യഥാര്ഥ ലചെവ് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

സഫാസട്ടാഗ്രാഫ്  

 പരിവശാധിച്ച 4 ഫയെുകളിൊണ്  ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള 

വഫാവട്ടാഗ്രാഫ് കാണുവാന് ൊധിച്ചത്.ഇതില് വകാഴിക്കൂെ് നിര്മ്മാനതിലറെ 

ഒരു ഫയെില്  (IF/283271) മാഗ്തമാണ് 2 ഘട്ടങ്ങളില്  ഉള്ള  വഫാവട്ടാഗ്രാഫ്  

ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

 AMC ഗ്പകാരം ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയുലെ  3 ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള വഫാവട്ടാഗ്രാഫ്  

ഫയെില് ഉലള്െെുലതണ്ടാതുണ്്ട. 

ജിസയാ ടാഗ്ഗ്ഡ് സഫാസട്ടാഗ്രാഫ്  

 പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളിവൊന്നും തലന്ന ജിവയാ ൊഗ്ഗ്ഡ് വഫാവട്ടാഗ്രാഫ്  

ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടില്ല. 

സ റ്റ് ഡയറി 

 പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളിവൊന്നും തലന്ന  കെറ്റ്  ഡയറി 

ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടില്ല .. 



 
 

 
 

കനണ്ടത്തലുകൾ  

 പരിവശാധിച്ച  8 ഫയെുകളില് എ എം െി ഗ്പകാരമുള്ള കവര് 

വപജ്,ൊവങ്കതിക അനുമതി,ഭരണ അനുമതി,എ്െിവമറ്്റ,മ്ടര്വറാള്,വവജ്  

െിസ്റ്റ്,െംവയാജിത പദ്ധതിലയ െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്,എം ബുക്ക്  ന്നീ 

വരഖകള് കാണുവാന് ൊധിച്ചു. എന്നാല്   ലചക്ക്  െിസ്റ്റ്,ആക്ഷന് പ്ലാന് 

,ലതാഴിെിനുള്ള അവപക്ഷ,ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള 

ൊക്ഷയപഗ്തം , എഫ ്െി ഒ,കെറ്റ് ഡയറി ൊധനങ്ങള്ക്ക്  വകവാലട്ടഷന് 

വിളിച്ചതിലറെ വിവരങ്ങള്,ലെണ്ടര് അംരീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ഭരണ 

െമിതി തീരുമാനത്തിലറെ വിവരങ്ങള്,വറായല്റ്റി, ജിവയാ ൊലഗ്ഗട ദ്  

വഫാലട്ടാഗ്രാഫ് , വൊഷയല് ഓഡിറ്റ്  റിവൊര്ട്ടിലന്റ വകാെി,ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരണ ൊക്ഷയ പഗ്തം എന്നീ വരഖകള് കാണുവാന് 

ൊധിച്ചിട്ടില്ല. 

 വകാഴിക്കൂെ് നിര്മ്മാണ ഗ്പവര്ത്തി, (IF/273042,IF/273042),വറാഡ്  നിര്മ്മാണ 

ഗ്പവര്ത്തി എന്നിവയിലെല്ലാം തലന്ന ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ല്െട ച് ഫയെില് 

െൂക്ഷിചിട്ടുണ്്ട.മാഗ്തമല്ല മസ്റ്റര് വറാളുകളില് എം ബുക്കിലറെ നമ്പരുകള് 

വരഖലെെുത്തിയാതായും കാണാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. ഇത് 

മാതൃകാപരമായ ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയാണ്.  

 ലചറുകിെ കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്ണ് ജെ െംരക്ഷണം (IF/350841)എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയില്  ഗ്പവര്ത്തി നെന്ന സ്ഥെങ്ങളുലെ  വിവരങ്ങള് 

കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിട്ടില്ല.ഇത് മൂെം ഫീല്ഡ്  പരിവശാധന 

െമയത്ത് ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെങ്ങള് കലണ്ടത്തുന്നതിനു വളലരയധികം 

ബുദ്ധിമുട്ടുകള് വനരിവെണ്ടി വന്നു. 

 ഭൂവികെനം  വപാെുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് രുണവഭാക്താക്കളുലെ 

വിവരങ്ങള് ,ലചയത ഗ്പവര്ത്തിയുലെ അളവ് വിവരങ്ങള്  എന്നിവ 

ഫയെുകളില് െൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത ്പിന്നീെുള്ള ഓഡിറ്റ്   ഗ്പവൃത്തികളില് 

ഗ്പവര്ത്തി  ലചയത സ്ഥെം മനസ്സിൊക്കുന്നതിനും അളവുകള് 

വരഖലെെുതുന്നതിനും  െഹായകരമാവും. 

 വകാഴിക്കൂെ് നിര്മ്മാണം(IF/273042,IF/273042),ലതാഴുത്ത് 

നിര്മ്മാണം(IF/346729),ലചറുകിെ കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്ണ് ജെ 

െംരക്ഷണം(IF/350841) എന്നീ ഗ്പവര്ത്തികളില് രുണവഭാക്താക്കള് 

ലതാഴില് ലചയതിട്ടില്ല എന്നാണ് മാ്െര് വറാള് പരിവശാധനയില് നിന്നും 

മനസ്സിൊക്കാന് ൊധിച്ചത്. 

 െിറ്റിെന് ഇന്വഫാര്വമഷന് വബാര്ഡിലറെ ബില്ല് ഫയെുകളില് ഒന്നും 

തലന്ന െൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

 പരിവശാധിച്ച   ഫയെുകളില് ഒന്നും തലന്ന കെറ്റ് ഡയറി 

ഉള്ലെെുത്തിയിട്ടില്ല.അതിനാല് തലന്ന ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെ ലൌകരയങ്ങള് 

,െരര്ശകരുലെ വിവരങ്ങള് ,വിജിലെന്െ് ആന്ഡ്  വമാനിെരിംര് 



 
 

 
 

കമ്മിറ്റി അംരങ്ങളുലെ വിവരങ്ങള് ഇവലയാന്നും തലന്ന വര്ക്ക്  

ഫയെില് നിന്ന് െഭയമായിട്ടില്ല. 

 

CIB നയ കുറിച്ചുള്ള വിവെങ്ങൾ  

 പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിലന്റ െുതാരയത ഉറെ്  വരുത്തുന്നതിന് വവണ്ടി 

ലതാഴിെുറെില് സ്ഥാപിക്കാറുള്ള െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷന് വബാര്ഡ്  

എല്ലാ സ്ഥെങ്ങളിെും കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല.എന്നാല് അതിനുള്ള 

ലചെവുകള് വന്നതായി എസ്റ്റിവമറ്റ് ,എം ബുക്ക്  എന്നിവയില് നിന്നും 

മനസ്സിൊക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 

 പരിവശാധിച്ച 8   ഗ്പവൃത്തികളില് വകാഴിക്കൂെ് 

നിര്മ്മാണം(IF/346729,IF/273042),ലചറുകിെ കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്ണ് 

ജെ െംരക്ഷണം  (IF/350841)ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെങ്ങളില് െിറ്റിെണ് 

ഇന്ഫര്വമഷന് വബാര്ഡ്  കാണാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 

 കാെെിത്തറ-ലവള്ളട്ടുപെി വറാഡ്  വകാണ്ഗ്കീറ്റിംര് (RC/269475) എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയില് 3500 രൂപയും ലതാഴുത്ത് നിര്മ്മാണ ഗ്പവര്ത്തിയില് 2500 

രൂപയും വബാര്ഡിന ്ലചെവ് വന്നതായി എം ബുക്കില് 

കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നാല് ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത് ഇതുവലരയും വബാര്ഡ്  

സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുവാന് ൊധിച്ചിട്ടില്ല. 

 വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് െര്ക്കുെര് അദ്ധയായം 10.6,11.7,13 ,ലതാഴിെുറെ് 

നിയമത്തിലെ ലഷഡയൂള് 2 ചാപ്റ്റര് 22.4 എന്നിവ ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്ത് െിറ്റിെണ് ഇന്ഫര്വമഷന് വബാര്ഡ്  നിര്ബന്ധമായും 

സ്ഥാപിയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. 

അവകാശ  ിസഷ്ധങ്ങൾ 

 ലതാഴില് സ്ഥെലത്ത ൌകരയങ്ങള്  

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത ്അഗ്പതീക്ഷിതമായി എലന്തങ്കിെും അപകെങ്ങള് ഉണ്ടായാല് 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ നല്കാന് ഉള്ള െംവിധാനമായ ഫസ്റ്റ് എയഡ് വബാ്സ് ഗ്പവര്ത്തി 

സ്ഥെത്ത് കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല.  

രണ്ടു വര്ഷവത്താളമായി ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷയ്ക്ക് ആവശയമായ 

മരുന്നുകള് െഭയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും അറിയാന് 

ൊധിച്ചു 

വവനല്ക്കാെത്ത് തണല് നല്കുന്നതിനുള്ള ൊര്വൊളിന് ഷീറ്റ,്മണ്ണിെും 

ലചളിയിെും പണിലയെുക്കുന്നതിനു ആവശയമായ ബൂട സ ് ,ലലൗെ്  എന്നിവയും 

െഭയമായിട്ടില്ല. 



 
 

 
 

എെ് െി- ബി പി എല് ഗ്പവര്ത്തി നെന്നുലകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത്  

െരര സനം നെത്തിയവൊള് യാലതാരു വിധത്തിെുള്ള െുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും 

ഇല്ലാലത ലചളിയിെും മണ്ണിെും പണി ലചയ്യുന്ന ലതാഴിൊളികലളയാണ ്

കാണുവാന് ൊധിച്ചത്.നനഞ്ഞ മണ്ണില് പണി ലചയ്യുന്നത് മൂെം കാെില് 

മുറിവുകള് ഉണ്ടായി,ലചാറിച്ചില് വപാെുള്ള പെ വിധത്തിെുള്ള 

ആവരാരയഗ്പശ്നങ്ങളുംഅനുഭവലെെുന്നുണ്്ടഎന്ന് ബിരു (11/10),വെന്തകുമാരി(11/16 

),മാളു(11/51 )   എന്നീ ലതാഴിൊളികള് അഭിഗ്പായലെട്ടു.  

മാളു(11/51) എന്ന ലതാഴിൊളിയ്ക്ക് ഐകയൊെം വതാെ് പുനരുദ്ധാരണ െമയത്ത്  

ലപാെിയിെും മറ്റും പണിലയെുത്തതു മൂെം ലചാറിച്ചില് വപാെുള്ള ആവരാരയ 

ഗ്പശ്നങ്ങള് വനരിട്ടട്ടതായും ഇതിലറെ ചികില്െയ്ക്കു ഏകവേശം 1000 രൂപവയാളം 

ലചെവ് വന്നതായും അറിയാന് ൊധിച്ചു. 

ഇത്തരത്തിെുള്ള  ൊഹചരയങ്ങളില് ഉപവയാരിയ്ക്കാന് ആവശയമായ െുരക്ഷാ 

ഉപകരണങ്ങള്ക്ക ് പെ തവണ ബന്ധലെട്ട ഉവേയാരസ്ഥവരാെ് 

അവപക്ഷിച്ചിരുലന്നറെിെും ഇതുവലരയും ഒരു തരത്തിെുള്ള നെപെികളും 

െവീകരിച്ചിട്ടിലല്ലന്ന് ലതാഴിൊളികള് അഭിഗ്പായലെട്ടു. 

   ലതാഴിെുറെ് നിയമത്തിലെ ലഷഡയൂള് 2, അദ്ധയായം 23, വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് 

െര്ക്കുെറിലെ അധയായം 8-8.2 ഗ്പകാരം ഗ്പവര്ത്തി .സ്ഥെത്ത് വവണ്ടതായ 

അെിസ്ഥാന ൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് ,കുെിലവള്ളം,തണല് 

ൌകരയം,െുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ െഭയമാക്കുക എന്നത് ബന്ധലെട്ട 

സ്ഥാപനത്തിലറെ (പഞ്ചായത്ത്)ഉത്തരവാേിത്തമാലണന്ന് വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്ട.ഈ 

നിയമത്തിലന്റ െംഘനമാണ് ഇത്  െൂചിെിക്കുന്നത്.  

വിജിലന് ്  & സമാണിറ്ററിംര് കമ്മറ്റി  

വാര്ഡില് ഏഴു അംരങ്ങള് ഉള്ലെെുന്ന ഒരു വിജിെന്െ്  ആന്ഡ്  വമാനിറ്ട്ടരിംര ്

കമ്മിറ്റി ആണുള്ളത.്വാര്ഡ്  ലമമ്പര്,പാെവശഖര െമിതി 

അംരങ്ങള്,ലതാഴിൊളികള് എന്നിവര് ഈ കമ്മിററിയില് ഉള്ലെെുന്നു.പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്റിംരില് ഇവര് പലങ്കെുക്കാറുണ്്ട എന്നും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത ്

പരിവശാധന നെത്താറുണ്്ട എന്നും അറിയാന് ൊധിച്ചു.  പരിവശാധിച്ച 8 

ഫയെുകളിെും കെറ്റ് ഡയറി ഉലള്െെുത്താത്തതിനാല് തലന്ന വിജിെന്െ്  & 

വമാണിട്ടറിംര് കമ്മറ്റിയിലെ അംരങ്ങളുലെ വിവരങ്ങള് ലതാഴിൊളികളില് 

നിന്നുമാണ് മനസ്സിൊക്കാന് ൊധിച്ചത്. 

പൊതി പെിഹാെ  ംവിധാ ം  

ലതാഴിെുറെ്  പദ്ധതിയുമായി ബന്ധലെട്ടു ഇതു തരത്തിെുണ്ടാകുന്ന പരാതികള് 

വരഖലെെുത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തില് പരാതി രജിസ്റ്റര്  



 
 

 
 

െൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.ഇവതാലൊെം ഏലതാരാള്ക്കും  ഇത് െംബന്ധിച്ച പരാതികള്  

വരഖലെെുത്തുന്നതിന് വേശീയ തെത്തിെും െംസ്ഥാന തെത്തിെും വൊള് ഗ്ഫീ 

നമ്പര് (1800 425 1004 )െഭയമാക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

 ിെീക്ഷണങ്ങൾ  

 വമറ്റ്മാലര െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്  
 പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിന് വമല്വനാട്ടം വഹിക്കുന്ന രണ്്ട വമറ്റുമാരാണ ്

വാര്ഡില് ഉള്ളത് ഉള്ളത.് പത്മിനി, ബിന്ദു  എന്നിവര്. വളലരയധികം 

കഴിവുറ്റ ആളുകളായാണ് ഇവലരെറ്റി മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. 
ആവശയമായ പരിശീെനങ്ങളും പിന്തുണയും നല്കിയാല് ഇവരുലെ 

വെവനം വാര്ഡിലെ ലതാഴിെുറെ്  പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിന ് വെിയ 

മുതല്ക്കൂട്ടായിരിക്കും. ലതാഴിെുറെ്  നിയമം, പരിസ്ഥിതി 

െംരക്ഷണം, നീര്ത്തൊതിഷ്ടിത വികെന െമീപനം എന്നിവയില് 

വമറ്റ്മാര്ക്ക്  ഗ്പാഥമികമായ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നത ് വാര്ഡിലന 

െംബന്ധിച്ചിെവത്താളം ഏലറ രുണകരമായിരിക്കും. 
 ലതാഴില്കാര്ഡ്  പരിവശാധന ലതാഴിൊളികളുമായി െംൊരിച്ചതില് നിന്നും 

മനസ്സിൊക്കിയ   വ്തു തകള്   
 വാര്ഡിലെ ലതാഴിൊളികലള വനരില് കണ്ടു അവരുലെ  

ലതാഴില്കാര്ഡും അവരുലെ ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കും പരിവശാധനക്ക്  

വിവധയമാക്കിയിരുന്നു. ഇതില് നിന്നും മനസ്സിൊക്കാന് 

കഴിഞ്ഞതനുെരിച്ച ് ലതാഴില് കാര്ഡ്  ലതാഴിൊളികള് തലന്നയാണ് 

െൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത് . ഇത് ഏലറ അഭിനനേ് നാര്ഹാമായമായ ഒരു 

കാരയമാണ്. 
 ലതാഴില് കാര്ഡുകളില് ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജര് വിവരങ്ങള് 

,മല്െര് വറാള് നമ്പര് എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  
 കൂെി െഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് അലക്കൗണ്ടിലന്റ പാെ്ബുക്ക് കൃതയമായി 

വരഖലെെുത്താത്തതിനാല് ലതാഴിൊളികള്ക്ക്  െഭിച്ച വവതനത്തിലന്റ 

കൃതയമായ  കണക്കുകളും  മനസ്സിൊക്കാന്  കഴിറജിട്ടില്ല.. വവതനം  

െഭയമാകുന്ന ബാങ്കുകളിലെ അലക്കൗണ്ടിലെ തുക അറിയുന്നത് 

െംബന്ധിച്ച് ഉവേയാരസ്ഥന്മാറില് നിന്നും വമാശം െമീപനമാലണന്ന് 

ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്ന്  ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞു.  

മസ്റ്റര്വറാള് മൂലവെന്റ ്, ഗ്പവര്ത്തിയുലെ നെത്തിെ് .  
 എന്നാല് വയക്തിരത രുണവഭാക്താക്കളുലെ ലതാഴില് കാര്ഡ്  

പരിവശാധനയില് നിന്നും മനസ്സിൊയത്  വീെുകളില് ഗ്പവര്ത്തി 

ലചയ്യുന്നതിന്  ലതാഴില് കാര്ഡ്  നിര്ബന്ധമാണ് എന്ന നിബന്ധന 

ഉള്ളതിനാല്  മാഗ്തമാണ് ഇവര് ലതാഴില് കാര്ഡ ്എെുക്കുന്നത ്

എന്നാണ്.ഗ്പവര്ത്തിയില് ഇവര് പറൊളികൊകുന്നില്ല. 



 
 

 
 

 പുതിയ ലതാഴില് കാര്ഡ്  എെുക്കുന്നതിവെയ്ക്കുള്ള വഫാവട്ടായ്ക്ക് 

ആവശയമായ ലചെവ് െവന്തം കയ്യില് നിന്നുമാണ് ലതാഴിൊളികള് 

എെത്തിരിയ്ക്കുന്നത്.ഇത്തരത്തില് ഒരു ലതാഴിൊളിയ്ക്ക്  നൂറു 

രൂപവയാളം ലചെവ് വന്നതായി ഗ്ശദ്ധയില് ലപട്ടിട്ടുണ്്ട.ലതാഴില് 

െംബന്ധിച്ചുള്ള യാലതാരു ലചെവുകള്ക്ക് ലതാഴിൊളികള് കാശു 

മുെവക്കണ്ടതിലല്ലന്നു ലതാഴിെുറെ് നിയമം അനുശാെിയ്ക്കുന്നുണ്്ട. 
 

 ഗ്പവൃത്തികളുലെലതരലഞ്ഞെുെ് നെെിൊക്കല്െംബന്ധിച്ചുള്ള 

നിരീക്ഷണങ്ങള് 

 

 വാര്ഡില് 12 െജീവ ലതാഴിൊളികളാണ് നിെവില് ഉള്ളത് 

അതിനാല് തലന്ന കൂെുതല് ലതാഴിൊളികള് ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തികളില് അയല് വാര്ഡുകളിലെ ലതാഴിൊളികളും 

പലങ്കെുക്കാറുണ്്ട  എന്നാണ് അറിയാന് ൊധിച്ചത്. 

 ലതാഴില് െഭിയ്ക്കാന് കാെ താമെം ഉണ്ടാവാറിലല്ലന്നും 

അവപക്ഷിച്ചു 15 േിവെത്തിനുള്ളില് ലതാഴില് െഭയമാവാറുണ്്ട 

എന്നും ലതാഴിൊളികള് അഭിഗ്പായലെട്ടു. 

 ഓവരാ പുതിയ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിയ്ക്കുംവമ്പാഴും ആ േിവെം 

രാവിലെ വി എം െി അംരങ്ങളുലെ വനതൃതവത്തില്പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്റിംര് നെത്താറുണ്്ട എന്നും ഗ്പവേശത്തിനു ആവശയമായ 

ഗ്പവൃത്തികള് ലതരലഞ്ഞെുക്കുന്നതില് ലതാഴിൊളി ഗ്പാതിനിധയം 

ഉണ്ടാവാറുലണ്ടന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞു.ഇത് മാതൃകാപരമായ ഒരു 

കാരയമാണ്. 

 പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് െഭയമാക്കിയ പണിയായുധങ്ങളും 

ലതാഴിൊളികള് ലകാണ്്ട വരുന്ന പണിയായുധങ്ങളുംഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്ത് ഉപവയാരിയ്ക്കുന്നുണ്്ട.ലതാഴിൊളികള് ലകാണ്്ട വരുന്ന 

ആയുധങ്ങള്ക്ക് 5 രൂപ നിരക്കില് അവര്ക്ക് ആയുധം മൂര്ച്ച 

കൂട്ടുന്നതിനുള്ള വാെക െഭിയ്ക്കുന്നുലണ്ടന്നും മനസ്സിൊക്കാന് 

ൊധിച്ചു. 

 വാര്ഡിലെ ഓഡിറ്റിംര് ഗ്പഗ്കിയയ്ക്ക് വിവധയമാക്കിയ 

ഗ്പവര്ത്തികളില് അധികവും വയക്തിരത 

രുണവഭാക്താക്കള്ക്കളുലെ 

വീെുകളില്നെെിൊക്കുന്നഗ്പവരത്്തികള്ആണ്.വകാഴിക്കൂെ്,ലതാഴു

ത്ത്,കിണര്റീചാര്ജിംര് ,എന്നീ ഗ്പവര്ത്തികള് മാതൃകാപരവും 

രുണവമന്മ ഉള്ളതുമായ  ഗ്പവര്ത്തികളാണ.്   
 വയക്തിരത ആ്തികള് െൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വവണ്ടിയുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളില് രുണവഭാക്താക്കലള ലതരലഞ്ഞെുക്കുവമ്പാള് 



 
 

 
 

േുര്ബെ വിഭാരങ്ങള്ക്ക്  ഉയര്ന്ന പരിരണന നല്കിയതായി 

കാണാന് കഴിയുന്നുണ്്ട. ഇതും നല്ല ഗ്പവണതയാണ്.  
 പദ്ധതിഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് െംബന്ധിച്ച സ്ഥെ പരിവശാധനയില്  

മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞ കാരയങ്ങള്.  

 വയക്തിരത രുണവഭാക്താക്കള് വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് (ലതാഴുത്ത ്

നിര്മ്മാണം,വകാഴിക്കൂെ് നിര്മ്മാണം,കിണര് റീച്ചാര്ജിംര് ) ലപാതുവവ 

ഉയര്ന്ന രുണനിെവാരം കാണാന് കഴിഞ്ഞു. മാഗ്തമല്ല 

രുണവഭാക്തൃവിഹിതം കൂെി ലചെവഴിച്ച് ഇത്തരം ആ്തികള് 

ലമച്ചലെെുത്താന് ഗ്ശമിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 മൃര െംരക്ഷണ വകുെും ലതാഴിെുറെ ് വിഭാരവും െംയുക്തമായി 

വചര്ന്നു നിര്മ്മിചിരിയ്ക്കുന്ന െത (11/186 )എന്ന വയക്തിയുലെ വീട്ടില് 

നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള വകാഴിക്കൂെ് വളലര ഉപവയാര ഗ്പേവും മാതൃകാ 

പരവുമാലയാരു ഗ്പവര്ത്തിയാണ് ഇവിലെ 50 ഓളം 

വകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള വളര്ത്തുന്നുണ്്ട. 

 കിണര് റീച്ചാര്ജിംര് ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെ പരിവശാധന െമയത്ത് ഗ്പകൃതി 

ലൌഹാര്േപരവും ജെ ക്ഷാമം വളലരയധികം അനുഭവലെെുത്ത ഈ 

ഗ്പവേശത്തിനു അനുവയാജയമാലയാരു ഗ്പവര്ത്തിയാണ് ഇത് എന്നും 

രുണവഭാക്താവ് ഗ്ശീ.ഇഗ്ബാഹിം(11/220) അഭിഗ്പായലെെുകയുണ്ടായി. 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത് െി ഐ ബി സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 

 ഭവന നിര്മ്മാണം –രാധ ,കാെെിത്തറ (11/109)എന്നാ ഗ്പവര്ത്തിയില് 

നാെു ഘട്ടങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ചതയും രുണവഭാക്താവിനു എംബുക്ക്  

ഗ്പകാരമുള്ള മുഴുവന് തുകയും െഭിച്ചതായും അറിയാന് ൊധിച്ചു. 

 കെഫ് ഭവന നിര്മ്മാണം-വെന്ത കാെെിത്തറ (11/216)എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയില് നാെു ഘട്ടങ്ങളുലെ വലര പണി പൂര്ത്തീകരിച്ചതായും 

എം ബുക്ക്  ഗ്പകാരമുള്ള മുഴുവന് തുകയും െഭിച്ചതായും ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെ പരിവശാധനയില്  മനസ്സിൊക്കുവാന് ൊധിച്ചു.എന്നാല് 

ഗ്പവൃത്തിയുലെ എം ബുക്ക്  ഗ്പകാരം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൊയി 

െഭിലയ്ക്കണ്ടിയിരുന്ന 16802 രൂപ രുണവഭാക്താവിനു (രവി) െഭിച്ചിട്ടില്ല 

എന്നാണ് അറിയാന് ൊധിച്ചത്. 

 ഹെീന എന്ന വയക്തിയുലെ വീട്ടില്  നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള വകാഴിക്കൂെ ്

നിര്മ്മാണം എന്ന ഗ്പവര്ത്തി ഫീല്ഡ്  പരിവശാധന െമയത്ത് ഈ 

വയക്തിയുലെ വീട്ടില് അല്ല നിര്മ്മിചിരിയ്ക്കുന്നത.് അലത െമയം 

പഗ്ന്തണ്ടാം വാര്ഡിലെ വകാമളം (12/144) എന്ന വയക്തിയുലെ  

വീട്ടിൊണ ് നിര്മ്മിചിരിയ്ക്കുന്നത ് എന്ന് കലണ്ടത്തി.എന്നാല് 

ലതാഴിെുറെ് ഓഫീെില് െൂക്ഷിചിരിയ്ക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തിയുലെ 

വര്ക്ക്  ഫയെില് ഈ ഗ്പവര്ത്തി പതിലനാന്നാം വാര്ഡിലെ ഹെീന 

എന്നാ വയക്തിയുലെ വീട്ടിൊണ് ലചയതിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് 

വരഖലെെുതിയിരിയ്ക്കുന്നത്.മാസ്റ്റര് വറാള് ,എ്ടിലമറ്്റ ,എം ബുക്ക്  



 
 

 
 

എന്നിവയിലെല്ലാം തലന്ന ഹെീന എന്ന വയക്തിയുലെ   വപര് ആണ് 

വരഖലെെുതിയിരിയ്ക്കുന്നത്.ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്പവണത 

അല്ല.ആക്ഷന് പ്ലാന് ഗ്പകാരം അറഗീകരിയ്ക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

മാഗ്തവമ ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതിയിെൂലെ നെെിൊക്കാന് 

ൊധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. 

 ലചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്ണ് ജെ െംരക്ഷണം, 

(IF/350841)ഗ്പവര്ത്തി നെന്നിട്ടുള്ള വീെുകളിലെ 

രുണവഭാക്താക്കലളല്ലാം ലതാഴില് കാര്ഡ് ഉള്ളവരും ബി പി എല് 

കാര്ഡ്  ഉെമകളുമാണ്.ഗ്പവൃത്തിയുലെ വപര് െൂചിെിയ്ക്കുന്നത ്

ഗ്പകാരം എപിഎല്  വീെുകളില് നെവക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തിയാണിത് 

എന്നാല് ഈ കാെയളവില് എ പി എല് ഗ്പവൃത്തികള് നെന്നിട്ടില്ല 

എന്നാണ് ലതാഴിൊളികവളാെ് െംൊരിച്ചതില് നിന്നും 

മനസ്സിൊകാന് ൊധിച്ചതു.   എ്ടിലമറ്്റ  ഗ്പകാരം 600 മഴക്കുഴികളും 500 

വവസ്റ്റ് /പച്ചക്കറി കുഴികളും150മന്തിട്ടകളുംഉള്ളഗ്പവര്ത്തിയില് 

വവൊയുധന്(11/28) എന്ന വയക്തിയുലെ വീട്ടില് മാഗ്തമാണ ് 11 മണ് 

തിട്ട  നിര്മ്മാണ ഗ്പവര്ത്തി കാണുവാന് ൊധിച്ചത.്16 

രുണവഭാക്താക്കളുലെ വീെുകളില് പരിവശാധന നെത്തിയതില് 

നിന്നും 98 മഴക്കുഴികള്14 .വവസ്റ്റ്  കുഴികള് എന്നിവ മാഗ്തമാണ ്

എണ്ണിതിട്ടലെെുത്താനായി ൊധിച്ചത്.പെ കുഴികളും വാഴ,വചന മറ്റു 

പച്ചക്കറികള് എന്നിവ വച്ചതായും,മഴയത്ത് മണ്ണ് വീണു തൂര്ന്നു 

വപായതായും,കാെ് പിെിച്ചും ഉള്ള അവ്തയിൊയതിനാല് എണ്ണി 

തിട്ടലെെുത്താനും അളവുകള് വരഖലെെുത്താനും.വളലരയധികം 

ബുദ്ധിമുട്ടുകള് വനരിട്ടു.   മാഗ്തമല്ല ഈ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് എല്ലാം തലന്ന 

വീട്ടുകാരുലെ ആവശയ ഗ്പകാരം ആണ് ഗ്പവര്ത്തി ലചയതിരിയ്ക്കുന്നത്. 

ആയതിനാല് തലന്ന അളവുകള്  എം ബൂക്കിലെ അളവുകളില് 

നിന്നും വയതയ്തത പുെര്ത്തുന്നത് ഗ്ശദ്ധയില്ലെട്ടു.ഇത ്

ലതാഴിൊളികളുലെ വജാെി ഭാരം കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. 

 ഓഫീെിലെ ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുലെ വര്ക്ക്  ഫയല് 

പരിവശാധിച്ചവൊള് വയക്തിരത രുണവഭാക്താക്കലള 

തിരിച്ചറിയാനുള്ള യാലതാരുവിധ വരഖകളും കാണാനും കഴിഞ്ഞില്ല. 

എസ്റ്റിവമറ്റ്  ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികളല്ല നെന്നിരിക്കുന്നത ്

എന്നതിനാല് ഗ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകള് പരിവശാധിക്കാനും 

കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിെവിെുള്ളത്..  

 ഇത്തരത്തില്െവകാരയവയക്തികളുലെ ഭുമിയില് ഗ്പവര്ത്തികള് 

നെക്കുവമ്പാള് ഉെമസ്ഥരും കൂെി പണിക്കിറങ്ങണം എന്ന ്

നിയമമുലണ്ടങ്കിെും പെയിെത്തും ഇത്  െംഭവിക്കുന്നില്ല. 

 ഗ്പവര്ത്തികളുലെ രുണവമന്മ െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്  



 
 

 
 

എസ്റ്റിവമറ്റില് പറയും ഗ്പകാരമല്ല പെ ഗ്പവര്ത്തികളും 

നെന്നിട്ടുള്ളത്.ലചറുകിെകിെ കര്ഷകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്ണ് ജെ െംരക്ഷണം 

(IF/350841) ഗ്പവര്ത്തിയില്  ഭുവുെമയുലെ ആവശയഗ്പകാരം ആവശയമായ 

ഗ്പവര്ത്തികള് ലചയതു  ലകാെുക്കുന്ന രീതിയാണ്  നെന്നിരിയ്ക്കുന്നത്.അതിനാല് 

ഗ്പവര്ത്തികള്ക്ക് ഉയര്ന്ന രുണനിെവാരം കാണാന് കഴിയുന്നുണ്്ട.ഇതിനു 

വവണ്ടി ലതാഴിൊളികള് കഠിനാധവാനം ലചയ്യുന്നതും കാണാന് 

കഴിഞ്ഞു.എസ്റ്റിവമറ്റില് പറയും ഗ്പകാരം ഉറെുള്ള മണ്ണ ് കുഴിലച്ചെുക്കുന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിക്ക് പകരം കട്ടിയുള്ള ലവട്ട് കല്ല്  കുത്തിലൊട്ടിച്ച് കുഴിയുണ്ടാക്കുന്ന 

ലതാഴിൊളികലളയാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. 

 ലമറ്റീരിയല് വര്ക്ക് െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള് 

എല്ലാ വര്ക്കുകളിെും ൊധന ഖെകം എസ്റ്റിവമറ്റ് ഗ്പകാരം ഉണ്ട്.എന്നാല് 

വഗ്പാകയുര്ലമറെ്  കമ്മറ്റികലള ഒരു ഫയെില് വപാെും കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല.ൊധന 

ഘെകങ്ങള്ക്കു വകവാലട്ടഷന് വിളിച്ചതിലറെയും ലെണ്ടര് അനുവേിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണ െമിതിയുലെ തീരുമാനത്തിലറെ വരഖകള് എന്നിവ വര്ക്ക്  

ഫയെില് കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

 െംവയാജിത പദ്ധതികള് െംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങള് 

വരഖകള് ഗ്പകാരം െംവയാജിത പദ്ധതികള് വൊഷയല് ഓഡിറ്റ് കാെയളവില് 

വിരളമാവയ കാണുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളു. എന്നാല് ഗ്പാവയാരിക തെത്തില് പെ 

പദ്ധതികളും െംവയാജിത െവഭാവമുള്ളതാണ്. ലതാഴുത്ത് നിര്മ്മാണം 

വയക്തിരത കിണര് റീചാര്രിംര്,വകാഴിക്കൂെ ് നിര്മ്മാണങ്ങളും 

രുണവഭാക്തൃവിഹിതം അെക്കം ലചെവഴിച്ച് ഉയര്ന്ന രുണനിെവാരത്തില് 

ആണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത ് ഗ്പാവയാരികതെത്തില് െംവയാജിത 

പദ്ധതികളായി തലന്ന പരിരണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാല് ഫയെുകള് ഗ്പകാരം 

അത്തരത്തിെല്ല കാണുന്നത്. 

 പുതിയ ഗ്പവര്ത്തികള് ഏലറ്റെുക്കുന്നത് െംബന്ധിച്ചുള്ള വൊഷയല് ഓഡിറ്റ ്

യൂണിറ്റിലറെ അഭിഗ്പായങ്ങള്/നിരീക്ഷണങ്ങള് 

പെ ഗ്പവേശങ്ങളിെും ജെക്ഷാമം വളലര രൂക്ഷമായി അനുഭവലെെുന്ന ഒരു 

വാര്ഡ്  ആണ് കാെെിത്തറ.കിണറുകളുലെ നിര്മ്മാണം,കിണര് 

റീചാര്ജിംര,്കുളങ്ങളുലെ നിര്മ്മാണം,പരമ്പരാരത ജെവഗ്ൊതസ്സുകളുലെ 

െംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് എന്നീ ഗ്പവര്ത്തികള് നെെിൊക്കുന്നത് വഴി 

ജെക്ഷാമം ഒരു പരിധി വലര കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.,കജവ വവെി 

നിര്മ്മാണം,കളിസ്ഥെ നിര്മ്മാണം ,ലപാതു ആ്തികളുലെ നിര്മ്മാണ 

ഗ്പവൃത്തികള് എന്നീ ഗ്പവര്ത്തികളും ഇവലെ നെെിൊക്കവുന്നതാണ്. 

 



 
 

 
 

 

അ ുബന്ധം 

 

െംവയാജിത പദ്ധതിയുമായി െംബന്ധിച്ച വരഖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത് ആവശയമായ  ലൌകരയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിന് വവണ്ടിയുള്ള 

ലതാഴിൊളികളുലെ അവപക്ഷ  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ലതാഴില് കാര്ഡിവെയ്ക്ക് ആവശയമായ വഫാവട്ടായ്ക്ക്  ലതാഴിൊളികള്ക്ക് 

ലചെവ് വഹിവയ്ക്കണ്ടി വന്നത് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

16/7/2019 ലചാവ്വാഴ് ച കാെെിത്തറ വാര്ഡിലെ പിൊക്കല് മഗ്േസ്സ ഹാളില് വച്ചു 

ഉച്ചയ്ക്ക്  1.40നു ഗ്രാമെഭ വചരുകയും വൊഷയല് ഓഡിറ്റ്  കരെ് റിവൊര്തിലറെ 

അവതരണവും ചര്ച്ചയും നെന്നു..വൊഷയല് ഓഡിറ്റ്  റിവൊര്ട്ടിലറെ 

അെിസ്ഥാനത്തിെും തുെര്ന്നുള്ള ചര്ച്ചയുലെ അെിസ്ഥാനത്തിെും ഗ്രാമെഭ 

അംരീകരിച്ച ഗ്പധാന തീരുമാനങ്ങള് താലഴ വചര്ക്കുന്നു. 

സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമ ഭ തീെുമാ ങ്ങൾ 

 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെവത്തയ്ക്ക് ആവശയമായ അെിസ്ഥാന 

ലൌകരയങ്ങളായ തണല് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ൊര്വപാളിന് 

ഷീറ്റ്,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് ,െുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ 

പഞ്ചായത്തിലറെ ഫണ്്ട ഉപവയാരിച്ച് താല്ക്കാെികമായി വാങ്ങി 

നല്കും. 

 ഗ്പവൃത്തികളുലെ ഫയെുകളില് രുണവഭാക്താക്കളുലെ വിവരങ്ങള് 

,ലചയത ഗ്പവൃത്തിയുലെ അളവുകള് എന്നിവ കൃതയമായി എഴുതി 

െൂക്ഷിയ്ക്കും. 

 ഗ്പവൃത്തിയുലെ െുതാരയത ഉറെു വരുത്തുന്നതിന് വവണ്ടിയുള്ള 

ജനകീയ എ്െിവമറ്്റ ഗ്പവൃത്തിയുലെ ഫയെുകളിെും ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്തും െൂക്ഷിയ്ക്കും. 

 പുതിയ വിജിെന്െ് ആന്റ ് വമാണിട്ടറിംര് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങലള 

ലതരലഞ്ഞെുക്കും. 

 ആക്ഷന് പ്ലാനില് അംരീകരിച്ച ഗ്പവൃത്തികള് മാഗ്തമാണ ്

ലചയ്യുകയുള്ളു. 

 

 

ഓഡിറ്്റ  ടീം  

1.അഞ്ജു  പി.എെ(്ലപാന്നാനി,വലാക്ക്  റിവൊഴ് സ് വപഴ് സണ്  ) 

 

 


