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സസഺഷൿൽ ഓഡ഻റ്റ് റ഻സപഺർട്ട്  
മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ സേശ഼യ ഗഺമ഼ണ തതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻ 

കഺലഘട്ടം:01.10.2018 - 31.03.2019 

ജ഻ലല: ത഻രഽവനന്തപഽരം 

സലഺക്ക്: സനമം 

ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് : കലല഻യാര്ട് 

വഺർഡ് : മഽകളൂര്ട്മാലവഺര്ട്്2 

ത഼യത഻ : 22/11/2019  

സമയം : 2.30 pm 

സ്ഥലം : ല഻സ്സ഻ഭവനം 

അവതരണം : രഺഹഽല്PG(VRP) 

തയ്യഺറഺക്ക഻യത്  : രഺഹഽല്PG,സഗഺകഽല്R S (VRP) 
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മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ സേശ഻യ ഗ്ഗഺമ഼ണ തതഺഴ഻ലഽറപ് പദ്ധത഻യഽതെ 6 

മഺസത്ത഻തലഺര഻ക്കല് നെന്ന഻ര഻സക്കണ്ട സസഺഷയല് ഓഡ഻റ്റ് ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങളുതെ

ഭഺഗമഺയ഻ കലല഻യാര്ട് ഗ്ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻തല മാന്നഺം  വഺര്ട്ഡ഻ല് (മഽകളൂര്ട്മാല)

1/10/2018 മഽതല് 31/03/2019 വതര സകരളഺ സസഺഷയല് ഓഡ഻റ്റ് തസഺസസറ്റ഻

നെത്ത഻യ സസഺഷയല്ഓഡ഻റ്റ഻തെ വ഻ശേഺംശങ്ങ് ഫയല് ഫ഼ല്്്ന്ന഻ങ്ങതന

ഗ്കമമഺയ഻ ത഻ര഻ച്ച് ഓസരഺ ഗ്പവര്ട്ത്ത഻കളുതെയഽം വ഻ശേമഺയ ഓഡ഻റ്റ഻ം 

റ഻സപഺര്ട്ടഺണ് ചുവെഽവതെസെര്ട്ക്കഽന്ന്. 

 

ANNUAL MASTER CIRCULAR  ഗ്പകഺരം ഒരഽ ഗ്പവര്ട്ത്ത഻ ഫയല഻ല് 22  അനഽബന്ധ

സരഖകളഺണ് ചുവ സാക്ഷ഻സക്കണ്ട്. ഈ പറയഽന്ന സരഖകള഻ല് സാക്ഷ഻ച്ച഻ടുള്ള

വ഻വരങ്ങളും, തതഺഴ഻ലഺള഻കളുതെ അഭ഻മഽഖം, ഫ഼ല്്, ്ന്ന഻വയ഻ലാതെ

ലഭയമഺകഽന്ന വ഻വരങ്ങളും സശഖര഻ച്ചുതകഺണ്ട് ഓസരഺ ഗ്പവര്ട്ത്ത഻യഽതെയഽം

ഗഽണന഻ലവഺരവഽം തതഺഴ഻ലഺള഻ക്ക്ക് ഈ ഗ്പവര്ട്ത്ത഻തകഺണ്ട് ലഭയമഺസകണ്ട

സനടവഽമഺണ് ചുവതപഺതഽസവപര഻സശഺധ഻ക്കതപെഽന്ന്. 
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ഓസരഺ പവർത്ത഻യഽത യഽം  വ഻വര്ൾ  

 

പവർത്ത഻യഽത  സപ  വഺഴവ഻ള ചഺനൽ  നവ഼കരണം  
 
 

പവർത്ത഻യഽത  സകഺഡ് 
IC/320754 

പവർത്ത഻ തഽ ്഻യ ത഼യത഻ 
10/01/2019 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻തീയ ത഼യത഻ 
15/01/2019 

അ ങ്കൽ തഽക 
25000 

ച഻ലവഺയ തഽക 
19044 

ആതക തതഺഴ഻ൽ േ഻ന്ൾ 
69 

 

ഫയല്വ഻വരങ്ങ് 

 

കവര്ട്സപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ളകവര്ട്സപജ്
ഉണ്ട്.സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെ
വ഻വരങ്ങ് ,  GEOTAGGING, 

 

തെക്ക്ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് 

ഓസരഺസരഖയഽതെയഽം
സപജ്നമ്പര്ട്സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
സസറ്റ്ഡയറ഻,സഫഺസടഺഗ്ഗഺഫ്
വ഻വരങ്ങ്ഉ്തപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ട്ഷ഻കകര്ട്മ
പദ്ധത഻യഽതെപകര്ട്പ് 

ഉണ്ട് 
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വ഻ശേമഺയസഺസേത഻ക
്സ്റ്റ഻സമറ്റ഻ന്തറപകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെഒപ഻ലല,
കവര്ട്സപജ്ഓഫ്
്സ്റ്റ഻സമറ്റ഻ലല,ജനക഼യഭഺഷയ഻ലഽള്ള
്സ്റ്റ഻സമറ്റലല 

സഺസേത഻ക
അനഽമത഻യഽതെപകര്ട്പ് 

ഉണ്ട് സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെഒപ഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽതെ
പകര്ട്പ് ഉണ്ട് പഞ്ചഺയത്ത്തസഗ്കടറ഻ഒപ്

സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
കണ്വര്ട്ജ഼്ഫണ്ട് ഇലല  

തതഺഴ഻ല്
ആവശയതപടുതകഺണ്ടഽള്ള
അസപക്ഷ 

ഇലല 

 

തതഺഴ഻ല്
അനഽവേ഻ച്ചുതകഺണ്ടഽള്ള
സഫഺം 

ഉണ്ട് 
 

മസ്സഗ്െഺള഻ന്തറപകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

6 ്ണ്ണംഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
ഹഺജര്ട്തവട഻ത഻രഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ
ഉേഺ:രമണ഻C കഺര്ട്്നമ്പര്ട്3/163    

MR NO :24683 

സബബ഻കഺര്ട്്നമ്പര്ട്3/56,  
രഺജലക്ഷ്മ഻കഺര്ട്്നമ്പര്ട്4/134
ഒപ഻ടത഻നഽസശഷംABSENT
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
6മസ്സഗ്െഺള്കള഻ലഽംഗ്പ഻ന്്
തെയ്തത഼യത഻ക്കഽമഽസന്നസജഺല഻
തഽെങ്ങ഻യതഺയ഻കഺണഽന്നഽ       
 

തമഷര്തമന്് ബഽക്ക് ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്ട്സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺനഅളവ്:
കഺെഽതവട഻തതള഻ക്കല്480െതഽരഗ്ശ
മ഼റ്റര്ട് 
തെള഻വഺരല്,തവള്ളംപമ്പ഻ം 552 

ഘനമ഼റ്റര്ട് 

സഺധനസമഗ്ഗഹ഻കതള
കഽറ഻ച്ചുള്ളവ഻വരങ്ങ് 

ഇലല 
 

സവജ്ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്ഗ്െഺ്സ്ഫര്ട്
ഓര്ട്ഡര്ട് 

ഉണ്ട് 
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തമറ്റ഼ര഻യല്വൗച്ചറഽകളും
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല 
 

രസ഼തഽകളുംസറഺയല്റ്റ഻യഽം
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല 

 

സഫഺസടഺഗ്ഗഺഫഽക് ഉണ്ട് 3 ഘടസഫഺസടഺഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ 
ഗ്പവര്ട്ത്ത഻പാര്ട്ത്ത഼കരണ
സഺക്ഷയപഗ്തം 

ഇലല 
 

മസ്സഗ്െഺള്മാവ്തമന്്
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്ന഼ക്കം ഉണ്ട്  

സസഺഷയല്ഓഡ഻റ്റ്
റ഻സപഺര്ട്ട് 

ഇലല 
 

സസറ്റ്ഡയറ഻ ഇലല  

 

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വര്ൾ  

 

കണ്വ഼നര്ട്:ല഻സ്സ഻ 

െഺനല്കഺെഽപ഻െ഻ച്ചഅവസ്ഥയ഻ല്.അളവഽക്സരഖതപെഽത്തഽവഺ്
സഺധ഻ച്ച഻ട഻ലല.ഗ്പവര്ട്ത്ത഻തെയ്ത഻ടുള്ളസഫഺസടഺഫയല഻ല്ലഭയമഺണ് ചുവ 

 

 െഺനല഻തെഇസപഺഴതത്തഅവസ്ഥ 
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പവർത്ത഻യഽത  സപ  
തകഺണ്ടാർ  ബണ്ട് തട്ട് ത഻ര഻ക്കൽ  
ന഼ർത്ത  പര഻പഺലന പവർത്ത഻കൾ   

 
 

പവർത്ത഻യഽത  സകഺഡ് 
WC/331914 

പവർത്ത഻ തഽ ്഻യ ത഼യത഻ 
5/01/2019 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻തീയ ത഼യത഻ 
17/03/2019 

അ ങ്കൽ തഽക 
400000 

ച഻ലവഺയ തഽക 
379776 

ആതക തതഺഴ഻ൽ േ഻ന്ൾ 
1377 

 

ഫയല്വ഻വരങ്ങ് 

 

കവര്ട്സപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ളകവര്ട്സപജ്
ഉണ്ട്.സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെ
വ഻വരങ്ങ്GEOTAGGING,ഇവ
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല.SHELF OF WORK 

SERIAL NUMBER സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

തെക്ക്ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് സപജ്നമ്പര്ട്സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ട്ഷ഻കകര്ട്മ
പദ്ധത഻യഽതെപകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

 

വ഻ശേമഺയസഺസേത഻ക
്സ്റ്റ഻സമറ്റ഻ന്തറപകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെഒപ഻ലല,
ജനക഼യഭഺഷയ഻ലഽള്ള്സ്റ്റ഻സമറ്റലല 

സഺസേത഻ക
അനഽമത഻യഽതെപകര്ട്പ് 

ഉണ്ട് സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെഒപ഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽതെ
പകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

പഞ്ചഺയത്ത്തസഗ്കടറ഻ഒപ്
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ട്ജ഼്ഫണ്ട് ഇലല  
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തതഺഴ഻ല്
ആവശയതപടുതകഺണ്ടഽള്ള
അസപക്ഷ 

ഇലല 

 

തതഺഴ഻ല്
അനഽവേ഻ച്ചുതകഺണ്ടഽള്ള
സഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്സഗ്െഺള഻ന്തറപകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

63 ്ണ്ണംഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
സബബ഻കഺര്ട്്നമ്പര്ട്3/56ഒരഽ
േ഻നസവതനം അധ഻കം
നല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽMR NO 27852 

മസ്സഗ്െഺള്കള഻ല്ഗ്പ഻ന്്തെയ്ത
ത഼യത഻ക്കഽമഽസന്നസജഺല഻
തഽെങ്ങ഻യതഺയ഻കഺണഽന്നഽ 
ഉേഺ:MR NO 34528 -34532 , 32886-32891       

 
 

തമഷര്തമന്് ബഽക്ക് ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്ട്സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺനഅളവ്:TRENCH  200 , 10M 

ന഼ളം0.7M വ഼ത഻ CONTUR BUND 227 

10M ന഼ളം0.9M വ഼ത഻ 
സഺധനസമഗ്ഗഹ഻കതള
കഽറ഻ച്ചുള്ളവ഻വരങ്ങ് 

ഇലല 
 

സവജ്ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്ഗ്െഺ്സ്ഫര്ട്
ഓര്ട്ഡര്ട് 

ഉണ്ട് 
 

തമറ്റ഼ര഻യല്വൗച്ചറഽകളും
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല 
 

രസ഼തഽകളുംസറഺയല്റ്റ഻യഽം
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല 

 

സഫഺസടഺഗ്ഗഺഫഽക് ഉണ്ട് 3 ഘടസഫഺസടഺഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ 
ഗ്പവര്ട്ത്ത഻പാര്ട്ത്ത഼കരണ
സഺക്ഷയപഗ്തം 

ഇലല 
 

മസ്സഗ്െഺള്മാവ്തമന്്
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്ന഼ക്കം ഉണ്ട്  

സസഺഷയല്ഓഡ഻റ്റ്
റ഻സപഺര്ട്ട് 

ഇലല 
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സസറ്റ്ഡയറ഻ ഉണ്ട് 

തെക്ക്ല഻സ്റ്റ്പാര഻പ഻ച്ച഻ട഻ലല
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻വ഻വരങ്ങ്
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല,്സ്െ഻സമറ്റ്
തഽകസരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വര്ൾ  

കണ്വ഼നര്ട്:ല഻സ്സ഻ 

ഗഽണസഭഺക്തഺക്ക്:ബ഼നഺകഽമഺര഻237 CENT സ്ഥലം 

ഇസപഺ്ഈസ്ഥലംകഺെഽപ഻െ഻ച്ചഅവസ്ഥയ഻ല്കഺണഺ്കഴ഻ഞ്ഞഽ,അളവഽക്
സരഖതപെഽത്തഽവഺ്സഺധ഻ച്ച഻ട഻ലല.ബണ്ടഽകളുംതഗ്െഞ്ചഽകളുംകഺണഺ്
സഺധ഻ച്ച഻ടുണ്ട്. 

 

പവർത്ത഻യഽത  സപ  

ഖണ്ഡ഻ക 5 ൽ   പരഺമർശ഻ക്കഽന  
കഽ ഽംബ്ളുത  ഭാമ഻യ഻ൽ  
കസപഺസ്റ്റ് കഽഴ഻ ന഻ർമഺണം  

 
 

പവർത്ത഻യഽത  സകഺഡ് 
IF /350302 

പവർത്ത഻ തഽ ്഻യ ത഼യത഻ 
26/10/2018 

പവർത്ത഻ അവസഺന഻തീയ ത഼യത഻ 
2/12/2018 

അ ങ്കൽ തഽക 
59154 

ച഻ലവഺയ തഽക 
45654 

ആതക തതഺഴ഻ൽ േ഻ന്ൾ 
166 
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ഫയല്വ഻വരങ്ങ് 

 

കവര്ട്സപജ് ഉണ്ട് 

AMC ഗ്പകഺരമഽള്ളകവര്ട്സപജ്
ഉണ്ട്.സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെ
വ഻വരങ്ങ്GEOTAGGING,ഇവ
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല. 

തെക്ക്ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട് സപജ്നമ്പര്ട്സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

വഺര്ട്ഷ഻കകര്ട്മ
പദ്ധത഻യഽതെപകര്ട്പ് 

ഉണ്ട് 

 

വ഻ശേമഺയസഺസേത഻ക
്സ്റ്റ഻സമറ്റ഻ന്തറപകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെഒപ഻ലല,
ജനക഼യഭഺഷയ഻ലഽള്ള്സ്റ്റ഻സമറ്റലല 

സഺസേത഻ക
അനഽമത഻യഽതെപകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

സഺസേത഻കവ഻േ േരഽതെഒപ഻ലല.  
ACCREDITED ENGINEER ഒപ്
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

ഭരണഺനഽമത഻യഽതെ
പകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

പഞ്ചഺയത്ത്തസഗ്കടറ഻ഒപ്
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

കണ്വര്ട്ജ഼്ഫണ്ട് ഇലല  

തതഺഴ഻ല്
ആവശയതപടുതകഺണ്ടഽള്ള
അസപക്ഷ 

ഉണ്ട് 

28 തതഺഴ഻ലഺള഻ക്ഗ്ഗാപ്ആയ഻
അസപക്ഷനല്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

തതഺഴ഻ല്
അനഽവേ഻ച്ചുതകഺണ്ടഽള്ള
സഫഺം 

ഇലല 
 

മസ്സഗ്െഺള഻ന്തറപകര്ട്പ് ഉണ്ട് 

17്ണ്ണംഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ, 
ATTENDANCE തവട഻ത഻രഽത്തല് 

ഉേഺ:െഗ്ര഻കVകഺര്ട്്നമ്പര്ട്
3/179  MR NO 12681 

രഺഗ഻ണ഻കഺര്ട്്നമ്പര്ട്3/35  MR NO 

12682 

സരളകഺര്ട്്നമ്പര്ട്3/10  MR NO 

13093 

കരഽണഺകര്കഺര്ട്്നമ്പര്ട്3/171 

MR NO 14808 
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തമഷര്തമന്് ബഽക്ക് ഉണ്ട് 

AS,TS നമ്പര്ട്സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 
ഗ്പധഺനഅളവ്: 3Mന഼ളം 3M
വ഼ത഻യ഻ല്10കസമ്പഺസ്റ്റ്, 1.5Mന഼ളം 

1.5Mവ഼ത഻യ഻ല് 11കസമ്പഺസ്റ്റ്അതക
21കസമ്പഺസ്റ്റ്കഽഴ഻ക് 

സഺധനസമഗ്ഗഹ഻കതള
കഽറ഻ച്ചുള്ളവ഻വരങ്ങ് 

ഇലല 
 

സവജ്ല഻സ്റ്റ് ഉണ്ട്  

ഫണ്ട്ഗ്െഺ്സ്ഫര്ട്
ഓര്ട്ഡര്ട് 

ഇലല 
 

തമറ്റ഼ര഻യല്വൗച്ചറഽകളും
ബ഻ലലുകളും 

ഇലല 
 

രസ഼തഽകളുംസറഺയല്റ്റ഻യഽം
സംബന്ധ഻ച്ച് ഇലല 

 

സഫഺസടഺഗ്ഗഺഫഽക് ഇലല  

ഗ്പവര്ട്ത്ത഻പാര്ട്ത്ത഼കരണ
സഺക്ഷയപഗ്തം 

ഉണ്ട് 
ബന്ധതപടവരഽതെഒപ്
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

മസ്സഗ്െഺള്മാവ്തമന്്
സ്ല഻പ് 

ഇലല 
 

ഫയല്ന഼ക്കം ഉണ്ട്  

സസഺഷയല്ഓഡ഻റ്റ്
റ഻സപഺര്ട്ട് 

ഇലല 
 

സസറ്റ്ഡയറ഻ ഇലല 
െ഻ക഻ത്സ,യഺഗ്തകാല഻വ഻വരങ്ങ്
സരഖതപെഽത്ത഻യ഻ട഻ലല 

 

ഫ഼ൽഡ് വ഻വര്ൾ  

കണ്വ഼നര്ട്:സഽകഽമഺര഻ 

ഗഽണസഭഺക്തഺക്ക്: 

രഺഗ഻ണ഻,സജ഼വ്,അജയ്,സഽസരഷ്,റ഼ന,ഗ്ശ഼കഽമഺര്ട്,ലത,സജ഼ഷ്കഽമഺര്ട് 
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21 കസമ്പഺസ്റ്റ്കഽഴ഻കളുംകഺണഺ്സഺധ഻ച്ച഻ടുണ്ട് അത഻ല്10്ണ്ണം3Mന഼ളം 3M
വ഼ത഻യ഻ല്, 11 ്ണ്ണം1.5Mന഼ളം 1.5Mവ഼ത഻യ഻ല്.ഇസപഺ്പകഽത഻യ഻ല്കാെഽതല്
കഽഴ഻ക്ഭഺഗ഻കമഺയ഻മാെതപട഻ര഻ക്കഽന്നഽ.ഈഗ്പവര്ട്ത്ത഻തഽെങ്ങ഻യസമയത്ത്
ഗ്പവര്ട്ത്ത഻ക്കഽസവണ്ടമസ്തറര്ട്സറഺള്കണ്വ഼നര്ട്പഞ്ചഺയത്ത഻ല്സനര഻ട്തെന്ന്
വഺങ്ങ഻ക്കഽകവഴ഻അവര്ട്ക്ക്ഒരഽേ഻വസതത്തതതഺഴ഻ല്നഷ്ടതപടു
്ന്നറ഻യഽവഺ്കഴ഻ഞ്ഞഽ 

 

ന഻ർസേശ്ൾ                                                                             
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മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ച൪�യു൦ േ�കാഡീകരണവു൦

അജ�

*അധ��:സ��

*ഈശ�ര �പാർ�ന

* ഭരണഘടനാ �പതി� :VRP േഗാകുൽ

*സ�ാഗതം :വാർഡ് െമ�ർ

*റിേ�ാർ�്അവതരണം: േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം

*ചർ�യും േ�കാഡീകരണവും

* മറുപടി �പസംഗം : പ�ായ�് �പസിഡ� ്

*റിേ�ാർ�്അംഗീകരി�ൽ

*ന�ി : രമ�

*േദശീയഗാനം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരം നട�ിയക�ിയൂർ

�ഗാമപ�ായ�ിെല മൂ�ാം വാർഡിെല േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 22/11/2019ന് ഉെ��ു 3.00
മണി�് വാ൪ഡ് െമ�റുെട വീ�ിൽവ�് നട�ുകയു�ായി.

100 ദിവസം െതാഴിൽ പൂ൪�ീകരി� �ശീമതി േശാഭനെയ േയാഗ�ിെ�അ���യായി
െതരെ�ടു�ു.ഈശ�ര �പാർ�നേയാെട േയാഗനടപടികൾആരംഭി��..വി.ആ൪.പി േഗാകുൽ
�പതി�പറയുകയും െതാഴിലാളികൾഏ�� െചാ��കയും െചയ്തു.

േയാഗ�ിൽപെ�ടു�വ൪�് വാ൪ഡ് െമ�൪സ�ാഗതം പറ� .ുതുട൪�് പ�ായ�് �പസിഡ� ്

ഉദ്ഘാടന �പസംഗം നട�ി.തുട൪�് െതാഴിലാളികൾ�് ഉ�പ�്അവകാശ�െള��ിയു൦ബി.
ആ൪.പി.ആശവിശദീകരി��.

തുട൪�് 2018 ഒക്േടാബർ 1 മുതൽ 2019മാ൪�് 31വെരയു�കാലഘ��ിൽനട�ിയ
�പവൃ�ികള�െട ഫയൽപരിേശാധനയുെടയും �പവൃ�ി�ലെ�സ�൪ശന൦

നട�ിയതിെ�യു൦ പ�ാ�ല�ിൽത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�് വി.ആ൪.പി.രാഹുൽഅവതരി�ി��.



തുട൪�് െതാഴിലാളികൾ�് േനരിേട�ി വരു� �പശ്ന�െളയുംആവശ��െളയു൦ പ�ിയു�

ച൪�യായിരു�ു.

ചർ�യിൽ �പതിപാദി� വസ്തുതകൾഇവയാണ,്

*െതാഴിലാളികൾ�് വി�ശമി�ു�തിനായി ടാ൪േപാളിേനാ,തണൽെസൗകര��േളാ ലഭ�മാകു�ി�.
അതിനാൽ ടാ൪േപാളിൻ െതാഴിലാളികൾ പിരിെവടു�ു വാ�ി.ഫ�്എയ്ഡ് കി�് ലഭ�മാ�ുക.

*േജാലി െചയ്തതിെ� േവതനം കൃത�സമയ�് ലഭി�ു�ി�.

* ഒരു പുരയിട൦ വൃ�ിയാ�ിബ�് നിർ�ി�ിരു�ു.എ�ാൽ �പേദശെ�യുവാ�ൾആപുരയിട൦

കളി�ലമാ�ുകയു൦ബ�് തകരുകയും െചയ്തു.

െതാഴിലാളികൾ ഉ�യി�ആവശ��ൾ�് �പസിഡ� ് നൽകിയ മറുപടി ചുവെട േചർ�ു�ു.

# ടാ൪േപാളിൻ തുക ലഭ�മാ�ുവാൻസി ഡി എസുമായി ബ�െ�ടാൻതീരുമാനി��.

#ഫ�്എയ്ഡ് കി�് ലഭ�മാ�ുവാൻ �ശമി�ു൦.

#േക�� ഗവൺെമ��ൽ നി�ും ഫ�് മുഴുവനും ലഭ�മായി�ി�.അതിനാൽഫ�്ൈവകു�തിൽ
പരാതി െകാടു�ുവാൻതീരുമാനി��.

#യുവാ�െള േനരിൽക�് േബാധവൽ�രണംനട�ുവാൻതീരുമാനി��.

ച൪�കഴി�,്റിേ�ാർ�് എ�ാവരും ൈകയടി�� പാ�ാ�ി.തുട൪�് �ശീമതി രമ� േയാഗ�ിൽ
പെ�ടു�എ�ാവർ�ും കൃത�തേരഖെ�ടു�ി.4.30 ന് േദശീയ ഗാനേ�ാടു കൂടി േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് �ഗാമസഭ േയാഗംഅവസാനി��.

ഒ�്

സ��

അ���


