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വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

പതിനേഴാം വാർഡ് (മൂതൂർ) ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിനപാർട്ട്. 

( 2018-2019 ാമ്പത്തികവർഷ്ത്തിൽ 2018 ഒക്നടാബർ 1 മുതൽ 

2019 മാർച്ച് 11 വരെ േടന്നിട്ടുള്ള  ഗ്പവർത്തികളുരട ന ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്ററിനപാർട്ട് - കെട്) 

 

 

തയ്യാറാക്കിയത് : മഹാത്മാരാന്ധി നേശീയ ഗ്രാമീണ 
രതാഴിലുറപ് ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ര ാസ റ്റി നകെളയുരട 

മലപുറം ജില്ലാ യൂണിറ്്റ /രപാന്നാേി നലാക്ക്     

 

 

 മർപണം: പതിനേഴാം വാർഡ ്ഗ്രാമ ഭ മുമ്പാരക. 
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രതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ആറുമാ ത്തിരലാെിക്കൽ 

േടന്നിെിനക്കണ്ട ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പവർത്തേങ്ങളുരട 

ഭാരമായി വട്ടംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിേ്രറ പതിനേഴാം 

വാർഡിൽ േടത്തിയ 2018-19 വർഷ്ത്തിരല ഒക്നടാബർ ഒന്നു 

മുതൽ  മാർച്ച് 11 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിരല മഹാത്മാരാന്ധി 

നേശീയ ഗ്രാമീണ രതാഴിലുറപ് പദ്ധതി ഗ്പവർത്തേങ്ങളുരട 

ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ കെട് റിനപാർട്ട് ആണിത്. കൂടുതൽ 

ചർച്ചകൾക്കും വിലയിെുത്തലിേും ഗ്രാമ ഭയുരട 

അംരീകാെത്തിേുമായി  ഗ്രാമ ഭയുരട  മുമ്പിൽ 

 മർപിക്കുന്നു. 
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ആമുഖം  

ഭാെതത്തിരല ഗ്രാമീണ ജേതയുരട ജീവിത േിലവാെം 

രമച്ചരപടുത്തുേതിേു നവണ്ടി മഹാത്മാ രാന്ധി നേശീയ ഗ്രാമീണ 

രതാഴിലുറപ് േിയമം  2005 ര പ്തംബർ 5 േു പാർലരമന്റ ് 

പാസ്സാക്കി.േിയമത്തിേ്രറ പിന്ബലമുള്ള അവകാശധിശാധിഷ്്ട്ടിത 

പദ്ധതിയാണിത്. ്ഗ്തീക്കും പുെുഷ്േും തുലയ നവതേംഉറപു 

വെുതുന്നതിനോരടാപം ഗ്രാമീണ നമഖലയിരല ഓനൊ 

കുടുംബത്തിേും 100 േിവ രത്ത നവതേനതാട് കൂടിയ അവിേഗ്ധ  

കായിക രതാഴിൽ ഈ േിയമം ഉറപു വെുത്തുന്നു. 

മലപുറം ജില്ലയിരല രപാന്നാേി നലാക്കിൽ രപട്ട വട്ടംകുളം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2084 ചതുെഗ്ശ കിനലാമീറ്റർ വിസ്തൃ തിയുള്ളതാണ.് 

വടക്ക് ആേക്കെ പഞ്ചായത്തും കിഴക്ക് കപൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും  

പടിഞ്ഞാറ് എടപാൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും രതക്കുഭാരത്ത് കാലടി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സ്ഥിതിരചയ്യുന്നു. 2011 ര ന്  ് ഗ്പകാെം 36205 

നപർ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 18160 നപർ  ഗ്്തീകളും 

18045 നപർ പുെുഷ്ന്മാെുമാണ്.ആരക 19വാർഡുകളാണ ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളത്.ഇതിൽ 17ആം വാർഡായ മൂതൂർ ആണ ്

ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്പഗ്കിയക്കായി രതെരഞ്ഞടുത്തത് .  വാർഡ ്

രപാതുരവ ജേവാ നകഗ്രങ്ങളായ േിെപാർന്ന ഗ്പനേശങ്ങളും ,രചറു 

ജല  ്നഗ്താതസ്സുകളും  രചറിരയാെു ഭാരം വയലുകളും 

േിറഞ്ഞതാണ്. രതങ്ങാണ് വാർഡിരല ഗ്പധാേ കാർഷ്ികവിള. 

കൂടാരത വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, കുറഞ്ഞ അളവിൽ രേല്ല് എന്നിവയും 

ഉൽപാേിപിക്കരപടുന്നുണ്ട്.വാർഡിൽ 

നകാനളജ്,അംരന്വാടികൾ,മഗ്േസ്സ,എന്നീസ്ഥാപേങ്ങൾ ഗ്പവയ്ക്ന ്ന്നുണ്്ട .   

െീതി ശാ ്ഗ്തം  

വട്ടംകുളം ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തിലെ പതിനേഴാം വാർഡിലെ(മൂതൂർ) ന ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയുലെ ഭാരമായി േെത്തിയ ഗ്പവർത്തേങ്ങള്: 2019 ജൂൊയ്  2  

മുതൽ 11 വലെയാണ് മൂതൂർ വാർഡിൽ ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിേ്ലെ 

ഭാരമായുള്ള വിശദമായ ഫയൽ പെിനശാധേയും ഫീൽഡ് തെ 

പെിനശാധേകളും േെക്കുന്നത്.2018 ഒക്നൊബർ ഒന്നിേു നശഷ്ം േെന്നിട്ടുള്ള 

ഗ്പവർത്തികള് മാഗ്തമാണ് ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിേ് വിനധയമാക്കിയിെിക്കുന്നത്. 

വട്ടംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  ല ലഗ്കട്ടെി, ഗ്പ ിഡണ്ട് ഗ്ശീമതി ഗ്ശീജ 

പാെയ്ക്കൽ,,വാർഡ്  ലമമ്പർ ഗ്ശീമതി. അമീേ ,ലതാഴിെുെപ്പ് വിഭാരത്തിലെ  

ഉനദയാരസ്ഥർ എന്നിവലെല്ാം തലന്ന ന ാഷ്യൽ ഓഡിെെ് ഗ്പഗ്കിയയ്ക്ക് 
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വളലെയധികം  ഹായകെമായ േിെപാൊണ്  വീകെിച്ചത്.   കൂൊത  

ലജപി ി ,നലാക്ക് ലഡവെപ്ലമൻെ് ഓഫീ ർ, നജായിേ്െ്ബി.ഡി.ഒ എന്നീ 

ഉനദയാരസ്ഥന്മാെുലെയും പൂർണ   പിന്തുണ ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിേ് 

ഉണ്ടായിെുന്നു. ഫീൽഡ് ഗ്പവർത്തേങ്ങള്ക്ക് നമറ്്റമാൊയ ഗ്ശീമതി േിഷ് , 

എന്നിവർ അവെുലെ  മയവും അെിവും അധവാേവും  വനമധയാ 

േൽകിയിട്ടുണ്ട.് വയക്തിജീവിതത്തിലെ ഗ്പതി ന്ധികള്ക്കിെയിെും ഇതിേു 

 മയം കലണ്ടത്തിയ നമറ്റുമാെുലെ(േിഷ്)  മീപേം ഗ്പനതയകം സ്മെിക്കുന്നു. . 

വർക്ക് ഫയെുകളുലെയും െജിസ്റ്റെുകളുലെയും വിശദമായ പെിനശാധേ, 

ഗ്പവർത്തി േെന്നിട്ടുള്ള സ്ഥെങ്ങളുലെ നേെിട്ട് ലെന്ന് വിശദമായ പെിനശാധേ, 

വീെുവീൊന്തെം കയെിയിെങ്ങിയുള്ള രുണനഭാക്താക്കളുമായുള്ള 

അഭിമുഖങ്ങള്, അങ്ങലേ വിശദമായ ഗ്പവർത്തേങ്ങളാണ് ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പവർത്തേങ്ങളുലെ ഭാരമായി േെന്നിട്ടുള്ളത്. 

 രതാഴിലുറപ്േിയമം രതാഴിലാളികൾക്ക് ഉറപ്േൽകുന്ന പത്ത ്

അവകാശങ്ങൾ  

1. ലതാഴിൽകാർഡിേു  അനപക്ഷിക്കുവാൻ  ഉള്ള അവകാശം 

2. അനപക്ഷിച്്ച15 ദിവ ത്തിേുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭിക്കുവാേുള്ള 

അവകാശവും ആയതിേ് കകപ്പറ്്റ െ ീത് െഭിക്കുന്നതിേും ഉള്ള 

അവകാശം. 

3. അലല്ങ്കിൽ  ലതാഴിെില്ായ്മ നവതേം െഭിക്കുവാേുള്ള 

അവകാശം.ആദയലത്ത 30 ദിവ ം (1/4 &പിന്നീെുള്ള ദിവ ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ലഷ്ൽഫ്ഓഫ് നഗ്പാജകറ്റ് തയ്യാൊക്കുവാേുള്ള അവകാശം. 

5. അഞ്്ച കിനൊമീറ്റെിേുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭിക്കാേുള്ള അവകാശം 

അലല്ങ്കിൽ നവതേത്തിേ്ലെ  10% അധികംെഭിക്കുവാേുള്ള അവകാശം 

6. കുെിലവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകെയം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്  ൗകെയം 

ഇവെഭിക്കുന്നതിേുള്ള അവകാശം. 

7. 15 ദിവ ത്തിേുള്ളിൽ നവതേംെഭിക്കുന്നതിേുള്ള അവകാശം. 

8. നവതേവിതെണത്തിലെ കാെതാമ ത്തിേ്  േഷ്ടപെിഹാെം 

െഭിക്കുവാേുഉള്ള അവകാശം. 

9.  മയബന്ധിതമായുള്ള പൊതി പെിഹാെത്തിേുള്ള അവകാശം 

10. ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ േെത്തുന്നതിേുള്ള അവകാശം. 

വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിരല പതിനേഴാം വാർഡിരല 

രതാഴിലുറപ് പദ്ധതി 

മൂതൂർ വാർഡിൽ ആലക  205 ലതാഴിൊളികളാണ് ലതാഴിെുെപ്പ് പദ്ധതിയിൽ 

നജാെിക്കായി െജിസ്റ്റർ ലെയ്തിട്ടുള്ളത്.  47 കുെുംബങ്ങളാണ് ലതാഴിൽ കാർഡ് 

കകപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്.ലതാഴിൽ കാർഡ് എെുത്ത മുഴുവൻ ലതാഴിൊളികളും 

ലതാഴിൽ ലെയുന്നവൊണ് .ഈ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ ആെ് മാ ത്തിേുള്ളിൽ 
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േെപ്പിൊക്കിയിട്ടുള്ള 2 ഗ്പവൃത്തികലള  ംബന്ധിച്ച വിശദവിവെങ്ങള് 

പട്ടികയിൽ നെർത്തിെിക്കുന്നു. 

പദ്ധതിയുരട േടത്തിപ് തല  ംവിധാേങ്ങൾ 

ലതാഴിെുെപ്പ് ഗ്പവർത്തേങ്ങള് േെപ്പിൊക്കുന്നതിോയി വാർഡ് തെത്തിെുള്ള 

ലതാഴിൊളികളും നമറ്റുമാെും കൂൊലത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിേ്ലെ ഓഫീ ിലെ 

ലതാഴിെുെപ്പു വിഭാരത്തിലെ ജീവേക്കാൊയ ഒെു അലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിേീയെും 

(ഗ്ശീമതി ) ഓവർ ിയെും (ഗ്ശീമതി  ) െണ്ട്  ഡി.ഇ.ഒ /അക്കൗണ്ടേ്െുമാെും (ഗ്ശീമതി 

) ഇതുകൂൊലത വാർഡ് തെത്തിൽ ഗ്പവർത്തേങ്ങളുലെ നമൽനോട്ടം 

വഹിക്കുന്നതിോയി വാർഡ് ലമമ്പർ  ഗ്ശീമതി.അമീേ.  

• ഗ്പവൃത്തിരയ  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങൾ  

❖ കിണെിേ് ആള്മ ലകട്ടൽ - IF/355828 

❖ IHHL േിർമ്മാണം – IF/348179 

7 െജി ്റർ പെിനശാധേ  ംബന്ധിച്്ച. 

 

❖ ലതാഴിൽ കാർഡ്  െജി ്െെിൽ 2018- 2019  ാമ്പത്തിക വെ്ഷ്ം  വലെ 

ലതാഴിെിേു അനപക്ഷിച്ചവെുലെ വിവെങ്ങള് നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

❖ .ലതാഴിൽ കാർഡ്  വിതെണ െജി ്െർ പെിനശാധിച്ചനപ്പാള് 2018-ൽ 

205നപർക്ക്  ലതാഴിൽ കാർഡ്  േൽകിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. . .  

❖ ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴിൽ അേുവദിച്ച വിവെങ്ങളും ലതാഴിൽ 

െജി ്െെിൽ നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട.്  

❖ പൊതി െജി ്െെിൽ2018-19  

❖ ലമറ്റീെിയൽ െജി ്െെിൽ 2018-19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ലത്ത വാർഡിൽ ലെയ്ത 

2 ലമറ്റീെിയൽ ഗ്പവർത്തികളുലെ   ാധേ ഘെകങ്ങളുലെ വിവെങ്ങള് 

നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

❖ ലതാഴിെുെപ്പ് വിഭാരത്തിോയി ഗ്പനതയകം ഗ്രാമ ഭ 

ലെജി ്ലെർ ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്.ലതാഴിെുെപ്പ് ഗ്രാമ ഭകളുലെ വിവെങ്ങള് 

പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമ ഭ ലെജി ്ലെെിൊണ് എഴുതി 

 ൂക്ഷിയ്ക്കാെുള്ളത് എന്നാണ് ലതാഴിെുെപ്പു ഉനദയാരസ്ഥെിൽ േിന്നും 

അെിയാൻ  ാധിച്ചത്. 

പഞ്ചായത്തിൽ പെിനശാധിച്ച ,ഗ്രാമ ഭ , സ്ഥിെ ആസ്തി െജിസ്റ്റെുകളും 

കാൊേു ഗ്്തമായി പുതുക്കിയിട്ടില്.  

വർക്ക്   ഫയലുകൾ  
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2ഗ്പവർത്തികളുലെ  വർക്ക്  ഫയൽ പെിനശാധിച്ചനപ്പാള് , Annual Master Circular 

അദ്ധയായം -7 ഗ്പകാെം ഒെു വർക്ക് ഫയെിൽ ഉണ്ടായിെിനക്കണ്ട 22 – നെഖകളിൽ 8 

ഗ്പവർത്തികളിെും  13-നെഖകള് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.  

ഫയെിൽ െഭയമല്ാത്ത നെഖകള്  

ലെക്ക്  െിസ്്റ്റ,ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ,ലതാഴിെിേുള്ള അനപക്ഷ,ഗ്പവർത്തി 

അേുവദിച്ചുലകാണ്ടുള്ള  ാക്ഷയപഗ്തം , ലെണ്ടർ അംരീകെിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ഭെണ 

 മിതി തീെുമാേത്തിേ്ലെ വിവെങ്ങള്,,നൊയൽറ്റി, ജിനയാ ൊരുള്ള നഫാനട്ടാകള് 

, ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  െിനപ്പാർട്ടിലെ നകാപ്പി 

കവർ നപജ്.  

• പെിനശാധിച്ച 2 ഫയെുകളിെും കവർ നപജിലെ വിവെങ്ങള് കൃതയമായി 

എഴുതി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

• കവർ നപജിൽ വർക്കിേ്ലെ നപെ് ,വർക്ക്  നകാഡ്,പഞ്ചായത്ത് ,ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെം,ഗ്പവൃത്തി ആെംഭിച്ച തീയതി,അവ ാേിച്ച തീയതി ,അെങ്കൽ തുക, 

യഥാർഥ െിെവ് ,ഓവെ് ീയെുലെ ഒപ്പ്  , എന്നിവ കൃതയമായി 

നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• എന്നാൽ,ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിഭാരം,ജിനയാ ൊര്  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങള് 

ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  വിവെങ്ങള് എന്നിവ കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്. 

രചക്ക്  ലിസ്റ്്  

• പെിനശാധിച്ച  2 ഫയെുകളിൽ ഒന്നും തലന്ന ലെക്ക്  െിസ്്റ്റ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്. 

 ആക്ഷന് പ്ലാന് നകാപി 

• വട്ടംകുളം  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പെിനശാധിച്ച  2 ഫയെുകളിൽ ഒന്നും 

തലന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാേിേ്ലെ നകാപ്പി   ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്. 

എ ്റിനമറ്റ ്

• പെിനശാധിച്ച 2 ഫയെുകളിെും എ ്െിനമറ്്റ  നകാപ്പി ഉള്ലപ്പെുത്തിയതായി 

കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

• അബ്സ്്ഗ്െക്റ്്റ  ഓഫ് എ ്െിനമറ്്റ ,വിശദമായ എ ്െിനമറ്്റ എന്നിവ എല്ാ 

ഫയെുകളിെും ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

• ലതാഴിൊളി- ാധേ ഘെകങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച 

വിവെങ്ങള്,നെറ്്റ അോെി ി ് ,െീഡ് & െിഫ്റ്്റ  വിവെങ്ങള്,നബാഡിലേ 

 ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങള് എന്നിവ കൃതയമായി നെർത്തിട്ടുണ്ട.് 

• വർക്ക്  എസ്ടിലമെിൽ എ ഇ,ഓവർ ീയർ എന്നിവെുലെ ഒപ്പ് , ീൽ ,തീയതി 

എന്നിവ നെഖലപ്പെുതിയിട്ടുണ്ട്. 
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  ാനേതിക അേുമതി  

• പെിനശാധിച്ച 2ഫയെുകളിെും  ാനങ്കതിക അേുമതിയുലെ നകാപ്പി 

ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട.് 

• ഭെണാേുമതി േമ്പർ ,തീയതി,എ ്െിനമറ്്റ തുക,ലതാഴിൊളി- ാധേ 

ഘെകങ്ങള്  എന്നിവ കൃതയമായി നെഖലപ്പെുത്തി എ ഇ ,ഓവർ ീയർ 

എന്നിവ ഒപ്പ്, ീൽ എന്നിവ നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട.്എന്നാൽ തീയതി 

നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 ഭെണാേുമതി 

• പെിനശാധിച്ച  ഫയെുകളിലെല്ാം ഭെണാേുമതിയുലെ പകർപ്പ് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്. 

• ഇതിൽ ഭെണാേുമതി േമ്പർ ,തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി 

നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടെി ഒപ്പ് , ീൽ എന്നിവ നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

മസ്ടർനറാൾ 

• പെിനശാധിച്ച 2 ഫയെുകളിെും അവിദഗ്ധ,-വിദഗ്ധ ലതാഴിൊളികളുലെ മസ്ടർ 

നൊളുകള്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ബിഡിഒ,ല ഗ്കട്ടെി,മസ്ടർ നൊള് പെിനശാധിച്ച ഉനദയാരസ്ഥൻ ,നമെെ് 

എന്നിവെുലെ ഒപ്പ് , ീൽ എന്നിവ ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• മസ്ടർ നൊളുകളിൽ എം ബുക്ക്    നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• ഗ്പവർത്തി ലെയ്ത തീയതിനെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടില്. 

• ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജർ വിവെങ്ങള്,ഒപ്പ്,ഒെു ദിവ ലത്ത 

നവതേം,ആലക നവതേം, ആയുധങ്ങള് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിേുള്ള വാെക 

എന്നിവ കൃതയമായി നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

നവജ്  ലിസ്റ് ്

• ഫയെുകളിൽ എംഐഎ ് ഇൽ േിന്നും ഉള്ള നവജ് െിസ്്റ്റ ആണ് 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 

• അവിദഗ്ധ,വിദര്ദ്ധ/അർദ്ധ വിദഗ്ദ ലതാഴിൊളികളുലെ നവജ്  െിസ്റ്റുകള് 

ഗ്പനതയകം  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

എഫ്.ടി.ഒ 

• 2 ഫയെുകളിെും  മസ്ടർനൊളിനോെ് നെർന്ന എഫ് െി ഒ ആണ് 

ലകാെുത്തിെിക്കുന്നത്. 
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•  ാധേ ഘെകങ്ങള് ഉള്ള വർക്കുകളിൽ ,കിണർ ആള്മെ ലകട്ടൽ, IHHL 

േിർമ്മാണം എന്നീ ഗ്പവർത്തികളിൽ  ാധേങ്ങളുലെ തുകയ്ക്ക് 

തുെയമായ എഫ് െി ഒ കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

ഡിമാന്ഡ് നഫാം 

വട്ടംകുളം  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പെിനശാധിച്ച  2ഫയെുകളിൽ ഒന്നും തലന്ന 

ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടു ലകാണ്ടുള്ള ലതാഴിൊളികളുലെ അനപക്ഷ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില് 

വർക്ക്  അരലാനക്കഷ്ന്  നഫാം 

പെിനശാധിച്ച   ഫയെുകളിൽ ഒന്നും തലന്ന ലതാഴിൊളികളുലെ ലതാഴിെിേുള്ള 

അനപക്ഷ  വീകെിച്ചു ഗ്പവർത്തി അരീകെിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള  നഫാം 

ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടില്. 

മ ്റർ നറാള് മൂവ്രമേ്റ് സ്ലിപ ്

• വട്ടംകുളം  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പെിനശാധിച്ച ഫയെുകളിലെല്ാം മ ്െർ 

നൊള് മൂവ്ലമേ്െ് സ്ലിപ്   ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

• ഇതിൽ മസ്ടർ നൊള് േമ്പർ,ആെംഭിച്ച തീയതി,അവ ാേിച്ച തീയതി,എം 

ഐ എ ിൽ അളവ്  വിവെങ്ങള് നെഖപ്പ്െുത്തിയ തീയതി ,എഫ് െി ഒ ഫസ്്റ്റ 

 ിനേട്ടെി,ല ക്കേ്െ്   ിനേട്ടെി തീയതികള് നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

രമറ്റീെിയൽ  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങൾ 

• ലമറ്റീെിയൽ വാർക്കിേ്റ്്റ  ഫയെുകളിലെല്ാം തലന്ന എം ഐ എ ിൽ 

േിന്നും ലഡൗണ്നൊഡ് ലെയ്ത നമെീെിയൽ ബില്്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട ്

•  എന്നാൽ  ാധേ ഘെകങ്ങള്ക്കു  ലകാനട്ടഷ്ൻ വിളിച്ചതിേ്ലെ 

നെഖകള്,കംപാെറ്റീവ്  ്നെറ്്റലമേ്റ്്റ ,പർനച്ച ്   ഓർഡർ എന്നിവലയാന്നും 

തലന്ന ഫയെുകളിൽ കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്. 

• നബാർഡിലെ ബില്ുകള് ഫയെിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്. 

 

 ംനയാജിത ഗ്പവൃത്തികരള  ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങൾ 

 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകെണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

• പെിനശാധിച്ച ഫയെുകളിൽ ഒന്നും തലന്ന ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകെണ 

 ാക്ഷയ പഗ്തം ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടില്. 
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എം ബുക്ക്  

• പെിനശാധിച്ച ഫയെുകളിൽ എല്ാം തലന്ന എം ബുക്ക്  

ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട.് 

• എം ബുക്കിൽ ഗ്പവൃത്തിയുലെ നപെ്,എം ബുക്ക്  േമ്പർ,നപജ് 

േമ്പർ,ഓവർ ീയർ,അലഗ്കഡിറ്റ് എൻജിേീയർ എന്നിവെുലെ  

ഒപ്പ്, ീൽ,തീയതി എേിവ നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട.് 

• എം ബുക്ക്  ല ലഗ്കട്ടെി  ർട്ടികഫ ലെയ്തു ഒപ്പ്,  ീൽ എന്നിവ 

നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• ഗ്പീ ലമഷ്ർലമേ്െ് ,എ എ ് ,െി എ ്  േമ്പർ,മാ ്െർ നൊള് േമ്പർ  എന്നിവ 

നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• അെങ്കൽ തുക,യഥാർഥ ലെെവ് എന്നിവ നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

നഫാനട്ടാഗ്രാഫ്  

• പെിനശാധിച്ച 2ഫയെുകളിെും ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള 

നഫാനട്ടാഗ്രാഫ് കാണുവാൻ  ാധിച്ചില് . 

• AMC ഗ്പകാെം ഒെു ഗ്പവർത്തിയുലെ  3 ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള നഫാനട്ടാഗ്രാഫ്  

ഫയെിൽ ഉള്ലപ്പെുലതണ്ടാതുണ്ട്. 

ജിനയാ ടാഗ്്ഗഡ് നഫാനട്ടാഗ്രാഫ്  

• പെിനശാധിച്ച ഫയെുകളിനൊന്നും തലന്ന ജിനയാ ൊഗ്ഗ്ഡ് നഫാനട്ടാഗ്രാഫ്  

ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടില്. 

സ റ്റ് ഡയറി 

• പെിനശാധിച്ച ഫയെുകളിനൊന്നും തലന്ന  ക റ്്റ  ഡയെി 

ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടില് .. 

കരണ്ടത്തലുകൾ  

• പെിനശാധിച്ച  3 ഫയെുകളിൽ എ എം  ി ഗ്പകാെമുള്ള കവർ 

നപജ്, ാനങ്കതിക അേുമതി,ഭെണ 

അേുമതി,എ ്െിനമറ്്റ,മസ്ടർനൊള്,നവജ്  െിസ്്റ്റ, ംനയാജിത പദ്ധതിലയ 

 ംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങള്,എം ബുക്ക്  ന്നീ നെഖകള് കാണുവാൻ 

 ാധിച്ചു. എന്നാൽ   ലെക്ക്  െിസ്്റ്റ,ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ,ലതാഴിെിേുള്ള 

അനപക്ഷ,ഗ്പവർത്തി അേുവദിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള  ാക്ഷയപഗ്തം ,,ക റ്്റ 

ഡയെി  ാധേങ്ങള്ക്ക്  നകവാലട്ടഷ്ൻ വിളിച്ചതിേ്ലെ 

വിവെങ്ങള്,ലെണ്ടർ അംരീകെിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ഭെണ  മിതി 

തീെുമാേത്തിേ്ലെ വിവെങ്ങള്,നൊയൽറ്റി, ജിനയാ ൊലഗ്ഗടദ്  
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നഫാലട്ടാഗ്രാഫ് , ന ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  െിനപ്പാർട്ടിലെ നകാപ്പി,ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകെണ  ാക്ഷയ പഗ്തം എന്നീ നെഖകള് കാണുവാൻ 

 ാധിച്ചിട്ടില്. 

•  ിറ്റി ൻ ഇൻനഫാർനമഷ്ൻ നബാർഡിേ്ലെ ബില്് ഫയെുകളിൽ ഒന്നും 

തലന്ന  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്. 

• പെിനശാധിച്ച   ഫയെുകളിൽ ഒന്നും തലന്ന ക റ്്റ ഡയെി 

ഉള്ലപ്പെുത്തിയിട്ടില്.അതിോൽ തലന്ന ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെ ല ൗകെയങ്ങള് 

, ന്ദർശകെുലെ വിവെങ്ങള് ,വിജിലെൻ ് ആൻഡ്  നമാേിെെിംര് 

കമ്മിറ്റി അംരങ്ങളുലെ വിവെങ്ങള് ഇവലയാന്നും തലന്ന വർക്ക്  

ഫയെിൽ േിന്ന് െഭയമായിട്ടില്. 

• പൊതി െജിസ്റ്റെിൽ 2018-19 വർഷ്ങ്ങളിൽ പൊതികലളാന്നും 

നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടില്.  

 

CIB രയ കുറിച്ചുള്ള വിവെങ്ങൾ  

• പദ്ധതിയുലെ േെത്തിപ്പിലെ  ുതാെയത ഉെപ്പ്  വെുത്തുന്നതിേ് നവണ്ടി 

ലതാഴിെുെപ്പിൽ സ്ഥാപിക്കാെുള്ള  ിറ്റി ണ് ഇൻഫർനമഷ്ൻ നബാർഡ്  

2 സ്ഥെങ്ങളിെും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്. എം ബുക്കിൽ CIB നബാർഡിേ്ലെ 

െിെവ് നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടില്.  

• വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുെർ അദ്ധയായം 10.6,11.7,13 ,ലതാഴിെുെപ്പ് 

േിയമത്തിലെ ലഷ്ഡയൂള് 2 ൊപ്റ്റർ 22.4 എന്നിവ ഗ്പകാെം ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെത്ത്  ിറ്റി ണ് ഇൻഫർനമഷ്ൻ നബാർഡ്  േിർബന്ധമായും 

സ്ഥാപിയ്ക്കണം എന്ന് പെയുന്നു. 

അവകാശ േിനഷ്ധങ്ങൾ 

❖ ലതാഴിൽ സ്ഥെലത്ത  ൗകെയങ്ങള്  

ഗ്പവർത്തി സ്ഥെത്ത് അഗ്പതീക്ഷിതമായി എലന്തങ്കിെും അപകെങ്ങള് ഉണ്ടായാൽ 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് േൽകാൻ ഉള്ള  ംവിധാേമായ ഫസ്്റ്റ എയ്ഡ് നബാക്്് ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥെത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്.  

െണ്ടു വർഷ്നത്താളമായി ഗ്പവർത്തി സ്ഥെത്ത് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്യക്്ക് ആവശയമായ 

മെുന്നുകള് െഭയമായിട്ടില് എന്നാണ് ലതാഴിൊളികളിൽ േിന്നും അെിയാൻ 

 ാധിച്ചു 

നവേൽക്കാെത്ത് തണൽ േൽകുന്നതിേുള്ള ൊർനപ്പാളിൻ ഷ്ീറ്്റ,മണ്ണിെും 

ലെളിയിെും പണിലയെുക്കുന്നതിേു ആവശയമായ ബൂട്് ,ലലൗ ്  എന്നിവയും 

െഭയമായിട്ടില്. 
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ഇത്തെത്തിെുള്ള   ാഹെെയങ്ങളിൽ ഉപനയാരിയ്ക്കാൻ ആവശയമായ  ുെക്ഷാ 

ഉപകെണങ്ങള്ക്ക് പെ തവണ ബന്ധലപ്പട്ട ഉനദയാരസ്ഥനൊെ് 

അനപക്ഷിച്ചിെുലന്നേ്കിെും ഇതുവലെയും ഒെു തെത്തിെുള്ള േെപെികളും 

 വീകെിച്ചിട്ടിലല്ന്ന് ലതാഴിൊളികള് അഭിഗ്പായലപ്പട്ടു. 

   ലതാഴിെുെപ്പ് േിയമത്തിലെ ലഷ്ഡയൂള് 2, അദ്ധയായം 23, വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കുെെിലെ അധയായം 8-8.2 ഗ്പകാെം ഗ്പവർത്തി .സ്ഥെത്ത് നവണ്ടതായ 

അെിസ്ഥാേ  ൗകെയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് ,കുെിലവള്ളം,തണൽ 

 ൗകെയം, ുെക്ഷാ ഉപകെണങ്ങള് എന്നിവ െഭയമാക്കുക എന്നത് ബന്ധലപ്പട്ട 

സ്ഥാപേത്തിേ്ലെ (പഞ്ചായത്ത്)ഉത്തെവാദിത്തമാലണന്ന് 

വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട.്ഈ േിയമത്തിലെ െംഘേമാണ് ഇത്   ൂെിപ്പിക്കുന്നത്.  

വിജിലന് ്  & നമാണിറ്ററിംര് കമ്മറ്റി  

വാർഡിലെ വിജിെൻ ്  ആൻഡ്  നമാേിെ്ട്ടെിംര് കമ്മറ്റി  ആക്ടിവ് അല് .  

പൊതി പെിഹാെ  ംവിധാേം  

ലതാഴിെുെപ്പ്  പദ്ധതിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ടു ഇതു തെത്തിെുണ്ടാകുന്ന പൊതികള് 

നെഖലപ്പെുത്തുന്നതിോയി പഞ്ചായത്തിൽ പൊതി െജിസ്റ്റർ  

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ഇനതാലൊപ്പം ഏലതാൊള്ക്കും  ഇത്  ംബന്ധിച്ച പൊതികള്  

നെഖലപ്പെുത്തുന്നതിേ് നദശീയ തെത്തിെും  ംസ്ഥാേ തെത്തിെും നൊള് ഗ്ഫീ 

േമ്പർ (1800 425 1004 )െഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

േിെീക്ഷണങ്ങൾ  

❖ നമറ്്റമാലെ  ംബന്ധിച്ചുള്ള േിെീക്ഷണങ്ങള്  
• പദ്ധതിയുലെ േെത്തിപ്പിേ് നമൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന   നമറ്്റ േിഷ്യാണ് 

വാർഡിൽ ഉള്ളത്. വളലെയധികം കഴിവുറ്റ ആളായാണ് ഇവലെപ്പറ്റി 
മേസ്സിൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആവശയമായ പെിശീെേങ്ങളും 

പിന്തുണയും േൽകിയാൽ ഇവെുലെ ന വേം വാർഡിലെ ലതാഴിെുെപ്പ്  

പദ്ധതിയുലെ േെത്തിപ്പിേ് വെിയ മുതൽക്കൂട്ടായിെിക്കും. ലതാഴിെുെപ്പ്  
േിയമം, പെിസ്ഥിതി  ംെക്ഷണം, േീർത്തൊതിഷ്ടിത വിക േ 
 മീപേം എന്നിവയിൽ നമറ്്റമാർക്ക്  ഗ്പാഥമികമായ പെിജ്ഞാേം 

ഉണ്ടാവുന്നത് വാർഡിലേ  ംബന്ധിച്ചിെനത്താളം ഏലെ 

രുണകെമായിെിക്കും. 
❖ ലതാഴിൽകാർഡ്  പെിനശാധേ ലതാഴിൊളികളുമായി  ം ാെിച്ചതിൽ േിന്നും 

മേസ്സിൊക്കിയ   വസ്തു തകള്   
• വാർഡിലെ ലതാഴിൊളികലള നേെിൽ കണ്ടു അവെുലെ  

ലതാഴിൽകാർഡും അവെുലെ ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കും പെിനശാധേക്ക്  
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വിനധയമാക്കിയിെുന്നു. ഇതിൽ േിന്നും മേസ്സിൊക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞതേു െിച്്ച  ലതാഴിൽ കാർഡ്  ലതാഴിൊളികള് തലന്നയാണ് 

 ൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത് . ഇത് ഏലെ അഭിേേദ് ോർഹാമായമായ ഒെു 

കാെയമാണ്. 
• ലതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജർ വിവെങ്ങള് 

,മ ്ലെർ നൊള് േമ്പർ എന്നിവ കൃതയമായി നെഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
• കൂെി െഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് അലക്കൗണ്ടിലെ പാ ്ബുക്ക് കൃതയമായി 

നെഖലപ്പെുത്താത്തതിോൽ ലതാഴിൊളികള്ക്ക്  െഭിച്ച നവതേത്തിലെ 

കൃതയമായ  കണക്കുകളും  മേസ്സിൊക്കാൻ  കഴിേ്ജിട്ടില്.  
• എന്നാൽ വയക്തിരത രുണനഭാക്താക്കളുലെ ലതാഴിൽ കാർഡ്  

പെിനശാധേയിൽ േിന്നും മേസ്സിൊയത്  വീെുകളിൽ ഗ്പവർത്തി 

ലെയ്യുന്നതിേ്  ലതാഴിൽ കാർഡ്  േിർബന്ധമാണ് എന്ന േിബന്ധേ 

ഉള്ളതിോൽ  മാഗ്തമാണ് ഇവർ ലതാഴിൽ കാർഡ് എെുക്കുന്നത് 

എന്നാണ്.ഗ്പവർത്തിയിൽ ഇവർ പേ്കാളികൊകുന്നില്. 
• പുതിയ ലതാഴിൽ കാർഡ്  എെുക്കുന്നതിനെയ്ക്കുള്ള നഫാനട്ടായക്്ക് 

ആവശയമായ ലെെവ്  വന്തം കയ്യിൽ േിന്നുമാണ് ലതാഴിൊളികള് 

എെത്തിെിയ്ക്കുന്നത്.ഇത്തെത്തിൽ ഒെു ലതാഴിൊളിയ്ക്ക്  േൂെു 

െൂപനയാളം ലെെവ് വന്നതായി ഗ്ശദ്ധയിൽ ലപട്ടിട്ടുണ്ട.്ലതാഴിൽ 

 ംബന്ധിച്ചുള്ള യാലതാെു ലെെവുകള്ക്ക് ലതാഴിൊളികള് കാശു 

മുെനക്കണ്ടതിലല്ന്നു ലതാഴിെുെപ്പ് േിയമം അേുശാ ിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 
 

❖ ഗ്പവൃത്തികളുലെലതെലഞ്ഞെുപ്പ് േെപ്പിൊക്കൽ ംബന്ധിച്ചുള്ള 

േിെീക്ഷണങ്ങള് 

 

• വാർഡിൽ 47  ജീവ ലതാഴിൊളികളാണ് േിെവിൽ ഉള്ളത് 

.അതിോൽ  ലതാഴിൊളികള് ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ 

െഭിക്കാെുണ്ട്.  

• ലതാഴിൽ െഭിയ്ക്കാൻ കാെ താമ ം ഉണ്ടാവാെിലല്ന്നും 

അനപക്ഷിച്ചു 15 ദിവ ത്തിേുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭയമാവാെുണ്ട് 

എന്നും ലതാഴിൊളികള് അഭിഗ്പായലപ്പട്ടു. 

• ഓനൊ പുതിയ ഗ്പവൃത്തി ആെംഭിയ്ക്കുംനമ്പാഴും ആ ദിവ ം 

ൊവിലെ നമറ്റിൻ്്െ നേതൃതവത്തിൽ പദ്ധതി ആെംഭ മീറ്റിംര് 

േെത്താെുണ്ട് എന്നും ഗ്പനദശത്തിേു ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികള് 

ലതെലഞ്ഞെുക്കുന്നതിൽ ലതാഴിൊളി ഗ്പാതിേിധയം 

ഉണ്ടാവാെുലണ്ടന്നും അെിയാൻ കഴിഞ്ഞു.ഇത് മാതൃകാപെമായ ഒെു 

കാെയമാണ്. 
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• ലതാഴിൊളികള്  വന്തം പണിയായുധങ്ങളാണ് ലകാണ്ടുവെുന്നത്. 

ആയുധങ്ങള്ക്ക് വാെക  െഭിയ്ക്കുന്നുലണ്ടന്നും മേസ്സിൊക്കാൻ 

 ാധിച്ചു. 

❖ പദ്ധതിഗ്പവർത്തേങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച സ്ഥെ പെിനശാധേയിൽ  

മേസ്സിൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാെയങ്ങള്.  

• വയക്തിരത രുണനഭാക്താക്കള് വെുന്ന ഗ്പവൃത്തി കിണർ ആള്മെ 

ലകട്ടൽ ഉഷ് (IF/355828), ഗ്പവൃത്തി വീട്ടുെമസ്ഥൻ  വന്തം െിെവിൽ 

േിർമ്മിച്ചിെിക്കുന്നു. കിണർ േിർമ്മാണമാണ് ലതാഴിെുെപ്പ് 

ലതാഴിൊളിക്കള് ലെയ്തിെിക്കുന്നത് . 

• ഗ്പവർത്തി സ്ഥെത്ത്  ിഐബി സ്ഥാപിച്ചിെുലന്നന്നും 

ലതാഴിൊളിക്കള് തലന്ന നബാർഡ് േീക്കം ലെയ്തലതന്നും അെിയാൻ 

 ാധിച്ചു.  

• ഗ്പവൃത്തി IHHL േിർമ്മാണം(ബാത് െൂം)  IF/348179 േെന്ന സ്ഥെത്ത് പണി 

പൂർത്തികെിച്ചതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

❖ ഗ്പവർത്തികളുലെ രുണനമന്മ  ംബന്ധിച്ചുള്ള േിെീക്ഷണങ്ങള്  

ഈ 2 ഗ്പവൃത്തികളിെും േിർമ്മാണങ്ങള്ക്ക് ഉയർന്ന രുണേിെവാെം കാണാൻ 

 ാധിക്കുന്നുണ്ട് . 

❖ ലമറ്റീെിയൽ വർക്ക്  ംബന്ധിച്ചുള്ള േിെീക്ഷണങ്ങള് 

എല്ാ വർക്കുകളിെും  ാധേ ഖെകം എസ്റ്റിനമറ്്റ ഗ്പകാെം ഉണ്ട്.എന്നാൽ 

നഗ്പാകയുർലമേ്െ്  കമ്മറ്റികലള ഒെു ഫയെിൽ നപാെും കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്. ാധേ ഘെകങ്ങള്ക്കു നകവാലട്ടഷ്േ് വിളിച്ചതിേ്ലെയും ലെണ്ടർ 

അേുവദിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഭെണ  മിതിയുലെ തീെുമാേത്തിേ്ലെ 

നെഖകള് എന്നിവ വർക്ക്  ഫയെിൽ കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്. 

❖  ംനയാജിത പദ്ധതികള്  ംബന്ധിച്ച േിെീക്ഷണങ്ങള് 

 

ഓഡിറ്്റ  ടീം  

1.െജിത എം.വി ( വിനല്ജ് െിന ാഴ്്് നപഴ്ണ്്  ) 

2. ARUN DAS (വിനല്ജ് െിന ാഴ്്് നപഴ്ണ്്)   

അേുബന്ധം 
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ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത് ആവശയമായ  ല ൗകെയങ്ങള് ഒെുക്കുന്നതിേ് നവണ്ടിയുള്ള 

ലതാഴിൊളികളുലെ അനപക്ഷ  
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തീെമാേങ്ങൾ 

• ബൂട്ട് ,ലലൗ ്,ൊർനപ്പാളീൻഷ്ീറ്്റ എന്നിവ െഭൃമാക്കുക. 

• ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്കിറ്റ്  അേുവദിക്കണം. 

• പുതിയ വിജിെൻ ് ആൻഡ് നമാണിറ്റെിംങ് കമ്മറ്റി  തിെലഞ്ഞെുക്കുക. 

• പുതിയ ലതാഴിൽ ദിേങ്ങള് അയൽക്കൂട്ടങ്ങള് വഴി കലണ്ടത്തുക. 

• ഭൂ-വിക േ ഗ്പവർത്തി േെക്കുന്ന സ്ഥെങ്ങളിലെ രുണനഭാക്തക്കളുലെ 

വിവെങ്ങള് , പദ്ധതിയുലെ വിവെങ്ങള് , പണി േെക്കുന്ന തിയ്യതി, എന്നിവ 

നെഖലപ്പെുത്തുക. 
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• കിണർ േിർമ്മാണത്തിൽ കിണെിൽ ഇെങ്ങി നജാെി ലെയ്യുന്ന 

ലതാഴിൊളികലള വിദഗ്ദ് ലതാഴിൊളികളാക്കുക. 

• കജവനവെി , ഭൂവിക േ ഗ്പർത്തികള് തുെങ്ങിയവ അേുവദിക്കുക. 

• പ ൊന്നൊനി ബ്ലൊക്ക് 
17/10/2019 വട്ടംകുളം ഗ്രൊമ  ഞ്ചൊയത്ത് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ഭ 

• ബ് ൊഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രൊമ ഭയിൽ  പെടുത്തു.മുതുർ മഗ്ര യിൽവച്ചൊണ്  

ബ് ൊഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രൊമ ഭ ബ്േർന്നത്. അധ്യക്ഷയൊയി  പതൊഴിലുറപ്പ് 
പതൊഴിലൊളി ബ് ൊച്ചി അമ്മപയ തിരപെടുത്തത്. പതൊഴിലുറപ്പ് 
പതൊഴിലൊളി ൾ  ുടുുംബഗ്രീ അുംരങ്ങൾ വൊർഡ് പമമ്പർ അമിന , ഞ്ചൊയത്ത് 
ഉബ്രയൊരസ്ഥർ ,BRP ഗ് തിനിധ്ി അഞ്ചു , എന്നിവർ  പെടുത്തു .വൊർഡ് പമമ്പർ 

അമിന  വൊരതും  റെു. 
• ബ് ൊഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പൊർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. പതൊഴിലൊളി ളുപട 
ഗ് ശ്നങ്ങൾ എല്ൊും േർച്ച പേയ്തു. 

• *ഗ് ധ്ൊന* *ഗ് ശ്നങ്ങൾ* 

• 1.  യ്യുറ  ൊലുറ ഗ് ൊഥമി  രുഗ്രൂഷ്  ിറ്റ് ടൊർബ് ൊളിൻ ഷ്ീറ്റ് എന്നിവ 

ലഭിക്കുന്നില് 
• 2. ബ്വതനും ലഭിക്കുന്നതിലുള്ള 

• ഗ് ശ്നങ്ങളൽ. 

• 3.vmc ഗ് വർത്തനും അ രൃപ്തമൊണ്. 

• 4.ബൊെ് ഉബ്രയൊരസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അവരണന   

•   

• *തീരുമൊനങ്ങബ്ളൾ* 

• 1. ക യുറ ബൂട്ട്  ഗ് ൊഥമി  രുഗ്രൂഷ്  ിറ്റ് എന്നിവ ലഭയമൊക്കുന്നതിന് 

 ഞ്ചൊയത്ത് തലത്തിൽ ഇടപ ടൽ നടത്തു . 

• 2. അടുത്ത ഗ്രൊമ ഭയിൽ  ുതിയ വിഎും ി  മ്മിറ്റി രൂ ീ രിക്കൊൻ 

തീരുമൊനിച്ചു. 
• 3. ുതിയ പതൊഴിലു ൾ  പെത്തൊൻ പതൊഴിലൊളി ളുും  െുബ്േരുും എന്നു 
തീരുമൊനിച്ചു 

• 4.ബൊെ് മൊബ്നജർക്ക് വൊർഡ് പമമ്പറുപട ബ്നതൃതവത്തിൽ  ൊരൊതി നൽക്കു . 

 

• ഗ്രൊമ ഭയിൽ  റെ തീരുമൊനങ്ങൾ അധ്യക്ഷ  അുംരീ രിച്ചു. തുടർന്ന് ബ്മറ്റ് 
നിഷ് നന്ദി  റെു. അധ്യക്ഷ ഗ്രൊമ ഭ  ിരിച്ചുവിട്ടു. 


