
മഹാത്മഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധി

തെള്ളനാട്പ് ദ്ാക്പ് െ്ധിരുെനന്തപുരം

ജ്ധില്ല

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

കുറ്ധിച്ചൽഗഗാമപഞായത്പ്

ൊർഡ്പ് 4 ഉതരംദകാട്പ്

ആമുഖം

ഭാരതത്തിലെസാധാരണകാരായ ഗ്ാമീണജനങ്ങളുലെജീവ്തിതന്തിെവാരം

ഉയർതുന്നത്തിന് വവണ്തി 2005പാർെലമന്റ് പാസാക്തിയവേശീയ ഗ്ാമീണ

ലതാഴ്തിെുറപ് ന്തിയമംവഴ്തിനെപ്തിൊക്തിയഅവകാശാധ്തിഷ്്തിത ലതാഴ്തിൽോന

പദ്ധത്തിയാണ് മഹാത്മ്ാന്തിവേശീയ ഗ്ാമീണലതാഴ്തിെുറപ് പദ്ധത്തി.

ഗ്ാമപഞായത്മുവഖനയാണ്പദ്ധത്തിനെപ്തിൊകുന്നത.് ഗ്ാമീണവമഖെയ്തിലെ

കുെുംബങ്ങൾക്ആവശ്യലപെുന്നമുറയ്ക,്ഒരുസാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ 100

അവ്തിേഗ്ധ ലതാഴ്തിൽേ്തിനങ്ങൾഉറപുനൽകുന്നുഅത്തിലനാപംഉപജീവനം

ലമച്ചലപെുതുന്നത്തിനുള്ളവ്തിഭവഅെ്തിതറശക്തിലപെുതുക,അതുവഴ്തി

്ുണവമന്മയുള്ളതുംസുസ്തിരവുമായആസ്്തിവ്തികസ്തിപ്തികുക,പഞായത്

സാപനങ്ങലളശക്തിലപെുതുക,സാധാരണകാരായജനങ്ങലളപദ്ധത്തി

ആസൂഗതണത്തിൽപങാള്തിയാകുകഎന്ന്തിവയുംപദ്ധത്തിെക്യംവയ്കുന്നു.

പദ്ധത്തിയുലെസവ്തിവശഷതകൾ

 ലതാഴ്തിൽെഭ്തികാനുള്ളഅവകാശംന്തിയമംവഴ്തി ഉറപുനൽകുന്നു.

 ഗ്ാമീണവമഖെയ്തിൽ 18വയസുള്ളഏലതാരാൾകുംപദ്ധത്തിയ്തിൽ

അം്മാകാം.

 സ്ഗതീകൾക് മുൻ്ണന,സ്ഗതീകൾകുംപുരുഷനുംതുെ്യ വവതനം.

 ഗപകൃത്തിവ്തിഭവങ്ങളുലെപര്തിപാെനം,പര്തിസ്തിത്തിസംരകണം,

കാർഷ്തികവമഖെയ്തിലെഅെ്തിസാനസൗകര്യവ്തികസനംഎന്ന്തിവയ്ക്

മുൻ്ണനനൽക്തിലകാണുള്ളപദ്ധത്തികൾ.

 കരാറുകൾ,ഇെന്തിെകാർഇല്ല.

 ആസൂഗതണത്തിെുംന്തിർവഹണത്തിെുംസുതാര്യത.

 ലപാതുജനപങാള്തിതവതാലെയുള്ളആസൂഗതണം.



 ബാങ്വഴ്തിയുള്ളവവതന വ്തിതരണം.

 ജനകീയമായവമാണ്തിറ്ററ്തിം്്സംവ്തിധാനം.

 വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് ഗ്ാമസഭ.

മഹാത്മാ്ാന്തിവേശീയലതാഴ്തിെുറപ് പദ്ധത്തി

 ലതാഴ്തിൽകാർഡ്തിന്അവപക്തികാനുംഅവപക്തിച്ച്

ഏഴുേ്തിവസത്തിനുള്ള്തിൽലതാഴ്തിൽകാർഡ്െഭ്തികാനുമുള്ളഅവകാശം.

 ലതാഴ്തിൽആവശ്യലപടാൽ 15 േ്തിവസത്തിനുള്ള്തിൽെഭ്തികുവാൻഉള്ള

അവകാശം.

 താമസസെത്തിന്അഞ്ക്തിവൊമീറ്റർചുറ്റളവ്തിൽലതാഴ്തിൽ

െഭ്തികാനുള്ളഅവകാശം(അല്ലാതപകം 10% വവതനംഅധ്തികമായ്തി

െഭ്തികുന്നതാണ.്)

 മ്തിന്തിമം വവതനംെഭ്തികുവാനുള്ളഅവകാശം.

 ലതാഴ്തിൽലചയ്് 15 േ്തിവസത്തിനുള്ള്തിൽവവതനംെഭ്തിച്ച്തില്ലഎങ്തിൽ

നഷ്ടപര്തിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശം.

 ലതാഴ്തിെ്തിെങ്ങള്തിൽകുെ്തിലവള്ളം,തണൽവ്തിഗശമം, ഗപഥമച്തിക്തിത്സ

സൗകര്യംഎന്ന്തിവെഭ്തികാനുള്ളഅവകാശം.

 പദ്ധത്തിആസൂഗതണംലചയുന്നത്തിനുംആസൂഗതണത്തിൽ

ഇെലപെുന്നത്തിനും ഉള്ളഅവകാശം.

 പദ്ധത്തിന്തിർവഹണം ഗ്ാമസഭയ്തിൽസാമൂഹ്തികപര്തിവശാധന

നെതുന്നത്തിനുംപരാത്തികൾസമയബന്തിതമായ്തിപര്തിഹര്തികുന്നത്തിനും

ഉള്ളഅവകാശം.

വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്

തവ്ദേശസ്വയംഭരണസാപനങ്ങൾവഴ്തിനെപ്തിൊകുന്നപദ്ധത്തികളുലെ

ന്തിർവഹണംെഭ്യമായവരഖകളുലെഅെ്തിസാനത്തിെും,പദ്ധത്തിയ്തിൽ

പങാള്തികളായവരും്ുണവഭാകാകളായവരുമായജനങ്ങളുലെ

അനുഭാവത്തിന്ലറഅെ്തിസാനത്തിെും,പര്തിവശാധ്തിച്ച്സുതാര്യതഉറപു

വരുതുന്നപര്തിവശാധനരീത്തിയാണ് വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്. ഗ്ാമസഭആണ്

വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്തിങ് വവേ്തി. വസാഷ്യൽഅകൗണബ്തിെ്തിറ്റ്തി

അെ്തിസാനമാക്തിയുള്ളജനകീയപര്തിവശാധനയാണ്തിത.്

രീത്തിശാസ്ഗതം

1. വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് പാൻതയാറാകൽ.

2. അഭ്തിമുഖം -ന്തിർവഹണഉവേ്യാ്സർ,ജനഗപത്തിന്തിധ്തികൾ,ലതാഴ്തിൊള്തികൾ,

കൺവീനർമാർ,്ുണവഭാകാകൾ,കർഷകർ,നാടുകാർ.

3. ഫയൽപര്തിവശാധന -വർക്ഫയെ്തിലെവരഖകൾ,അവയ്തിലെഉള്ളെകം.



4. ഫീൽഡ്പര്തിവശാധന - ഗപവർത്തിസെംസന്ദർശ്തിച്ചന്തിരീകണങ്ങൾ

വരഖലപെുതുക.

വഡാർ െു വഡാർസന്ദർശനം -ലതാഴ്തിൊള്തികലളയും്ുണവഭാകാകലളയും

വീെുകള്തിൽ

സന്ദർശ്തിച്ച്വ്തിവരങ്ങൾവരഖലപെുതൽ.

കുറ്റ്തിച്ചൽപഞായത്അെ്തിസാനവ്തിവരങ്ങൾ

ജ്തില്ല -ത്തിരുവനന്തപുരം

വ്ാക് -ലവള്ളനാെ്

വാർഡുകൾ - 14

വാർഷ്തികമാസ്റ്റർസർകുെർ ഗപകാരംവർക്ഫയെ്തിൽന്തിയമാനുസൃതം

ഉണായ്തിര്തിവകണവരഖകൾ

1. കവർവപജ.്

2. ലചക്െ്തിസ്റ്റ്.

3. ആകൻപാൻവകാപ്തി.

4. ഭരണാനുമത്തി.

5. സാവങത്തികാനുമത്തി.

6. എസ്റ്റ്തിവമറ്റ.്

7. എസ്റ്റ്തിവമറ്റ്ഡ്തിസസൻ

8. വർക്അവല്ലാവകഷൻവഫാം.

9. ഇമസ്റ്റർവറാൾ.

10. ഫയൽഗൊക്തിം്് വഫാം.

11. വവജ് െ്തിസ്റ്റ്.

12. ഫണ് ഗൊൻസ്ഫർഓർഡർ

13. എംബുക്.

14. ലമറ്റീര്തിയൽവഗപാക്യൂർലമന്റ് വസ്റ്ററ്റ്ലമന്റ്

15. ലമറ്റീര്തിയൽബ്തില്ല്,വൗച്ചർ

16. ജ്തിവയാ ൊ്് വഫാവടാ

17. ലമഷർലമന്റ്ബുക്

18. വറായൽറ്റ്തി ലപയ്ലമന്റ് റസ്തിപ്റ്റ്

19. 3ലെവൽവഫാവടാഗ്ാഫ്

20. വർക്കംപീഷൻസർട്തിഫ്തികറ്റ്

21. വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് റ്തിവപാർട്



22. സസറ്റ്ഡയറ്തി

ഉതരംവകാെ് വാർഡ്തിന്ലറഅെ്തിസാനവ്തിവരങ്ങൾ

2018-19 വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് പ്തിര്തിയഡ്തിൽലചയ് ഗപവർത്തികൾ - 6

ന്തിെവ്തിലെആക്ീവ് ലതാഴ്തിൊള്തികളുലെഎണം -

2018-19ൽ 100ലതാഴ്തിൽേ്തിനങ്ങൾെഭ്തിച്ചവരുലെഎണം -

വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്തിനുവ്തിവധയമാക്തിയ ഗപവർത്തികളുലെഎണം -

ഗകമനമ്പർ വർക്വകാഡ് വർക്തിന്ലറ വപര്

1. LD/322788 കാര്തിവയാെ്കുന്നുംപുറം

ഭാ്ങ്ങള്തിലെഖണ്തിക 5

പരാമർശ്തികുന്ന

കുെുംബങ്ങൾകുള്ള

ഭൂവ്തികസനം

2. LD/322791 ലപാങ്ങുംകുഴ്തിഎസ്തി,

എസ്്തി

ന്തിർമാണം(കല്ലുകയാെ

)

3. LD/322790 കുരുവ്തിവകാണം

കുരുന്തറവകാണംഭാ്o

5ൽപരാമർശ്തികുന്ന

കുെുംബങ്ങൾക്

ഭൂവ്തികസനം

4. WC/314304 ശാസ്ാംകുഴ്തി

കുരുന്തറവകാണം

വലരയുള്ളവതാെ്

തെയണന്തിർമാണം

5. LD/322789 ചപാത്മെവ്തിളഭാ്ം

ഖണ്തികഅഞ്തിൽ

പരാമർശ്തികുന്ന

കുെുംബങ്ങളുലെ

ഭൂവ്തികസനം



6. WC/314302 അെ്തിവകാടൂർ മുതൽ

കുരുവ്തി വകാണം

വലരയുള്ളവതാട്തിൽ

തെയണന്തിർമാണം

NREGAന്തിയമഗപകാരംലതാഴ്തിെുറപ് പദ്ധത്തിയുലെന്തിർവഹണവുമായ്തിബനപട്

ഗ്ാമപഞായത്തിൽസൂക്തിവകണരജ്തിസ്റ്ററുകൾ

1. വജാബ്കാർഡ് രജ്തിസ്റ്റർ

2. ഗ്ാമസഭരജ്തിസ്റ്റർ

3. ഡ്തിമാൻഡ്അവൊവകഷൻവവേനരജ്തിസ്റ്റർ

4. വർക് രജ്തിസ്റ്റർ

5. സുസ്തിരആസ്്തി രജ്തിസ്റ്റർ

6. പരാത്തി രജ്തിസ്റ്റർ

7. ലമറ്റീര്തിയൽരജ്തിസ്റ്റർ

രജ്തിസ്റ്റർപര്തിവശാധനയ്തിലെകലണതെുകൾ

1. വജാബ്കാർഡ് രജ്തിസ്റ്റർ-എഴുത്തിതയാറാക്തിയരജ്തിസ്റ്റർകാണാൻസാധ്തിച്ചു.

എല്ലാലതാഴ്തിൽകാർഡ് ഉെമകളുലെയുംവ്തിവരങ്ങള്തിൽകാർഡ്ഇഷ്യു ലചയ്

വഡറ്റ്കാണാൻകഴ്തിഞ്തില്ല.

2. ഗ്ാമസഭരജ്തിസ്റ്റർ-ഉണായ്തിരുന്നു. 2019-20 വെബർബഡ്ജറ്റ്

തയാറാകുന്നത്തിനായ്തി വചർന്ന ഗ്ാമസഭയുലെവ്തിവരങ്ങൾ

വരഖലപെുത്തിയ്തിരുന്നു.(22/10/2018). 2018-19വർഷത്തിൽഒരു ഗ്ാമസഭ

മാഗതമാണ്ഈവാർഡ്തിൽനെന്ന്തിടുള്ളത.്

3. സുസ്തിരആസ്്തി രജ്തിസ്റ്റർ-എഴുത്തിതയാറാക്തിയരജ്തിസ്റ്റർആണ്.സ്തിര

ആസ്്തികൾഅല്ലാതവർകുകളുംഈരജ്തിസ്റ്ററ്തിൽ

വരഖലപെുത്തിയ്തിരുന്നത്തിനാൽസ്തിരആസ്്തികളുലെകൃത്യമായഎണം

മനസ്തിൊകാൻസാധ്തിച്ച്തില്ല.

4. ലമറ്റീര്തിയൽരജ്തിസ്റ്റർ- ഗപ്തിന്റഡ് വകാപ്തിആയ്തിരുന്നു.

5. പരാത്തി രജ്തിസ്റ്റർ- 2018-19വർഷത്തിൽ 4പരാത്തികൾനൽക്തിയ്തിടുള്ളതായും

അവപര്തിഹര്തിച്ച്തിടു ഉള്ളതായും വരഖലപെുത്തിയ്തിരുന്നു.

1.വർക്തിന്ലറ വപര് -കാര്തിവയാെ്കുന്നുംപുറം ഭാ്ങ്ങള്തിലെകണകഅഞ്തിൽ

പരാമർശ്തികുന്നകുെുംബങ്ങൾകുള്ളഭൂവ്തികസനം



വർക്വകാഡ് - LD/322788

എസ്റ്റ്തിവമറ്റ്തുക - 300000

ച്തിെവായതുക - 284622

ആരംഭ്തിച്ചതീയത്തി - 31/10/2018

അവസാന്തിച്ചതീയത്തി - 201/12/18

CIB - 2750

മസ്റ്റർവറാൾ ഗപകാരമുള്ളആലകലതാഴ്തിൽേ്തിനങ്ങൾ- 1034

ആലകലതാഴ്തിൊള്തികളുലെഎണം-44

ഫയൽലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

കവർവപജ-്ഉണ്.വ്തിവരങ്ങൾപൂർണമായ്തി വരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല.

ലചക്െ്തിസ്റ്റ്-ഉണ്.വ്തിവരങ്ങൾഒന്നുംതലന്നവരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല.

ആകൻപാൻവകാപ്തിഇല്ല.

ഡീലറ്റയ്തിൽഎസ്റ്റ്തിവമറ്റ് ഉണ്

സാവങത്തികാനുമത്തി ഉണ്വ്തിവരങ്ങൾപൂർണമായ്തി വരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല.

ഭരണാനുമത്തി ഉണ്

വഗഡായ്തിങ്ആൻഡ്ഡ്തിസസൻഇല്ല

വവജ്െ്തിസ്റ്റ് ഉണ്

ഡ്തിമാൻഡ് വഫാം ഇല്ല.

വർക്അവൊവകഷൻവഫാംഇല്ല.

മസ്റ്റർവറാൾഉണ്.എന്നാൽഎംബുക്നമ്പർ, വപജ് നമ്പർ,മസ്റ്റർവറാൾ

പര്തിവശാധ്തിച്ച് ഉവേ്യാ്സരുലെഒപ്എന്ന്തിവവരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല.

മസ്റ്റർവറാൾമൂവ്ലമന്റ്സ്തിപ് ഉണ്എന്നാൽപൂർണമായും

വരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല.

FTO ഇല്ല.

എംബുക്ഉണ്.ആലകലചെവ്എസ്റ്റ്തിവമറ്റ്തുകസ്തിഐബ്തിലെതുകഎന്ന്തിവ



വരഖലപെുത്തിയ്തിടുണ്.ലതാഴ്തിൽഉപകരണങ്ങളുലെവാെക

വരഖലപെുത്തിയ്തിടുണ്.എന്നാൽഈബുക്തിൽഅളവുകലളകുറ്തിച്ചുള്ള

വ്തിവരങ്ങൾഒന്നും വരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല.അത്തിനുപകരംഓവരാ മസ്റ്റർ

വറാള്തിവനാലൊപംലവച്ച്തിടുള്ളമൂെ്യന്തിർണയസർട്തിഫ്തികറ്റ്ൊണ്അളവുകളും

അത്തിനനുസര്തിച്ചുള്ളകൂെ്തിയും വരഖലപെുത്തിയ്തിര്തികുന്നത.്

ഗതീ വസ്റ്റജ് വഫാവടാഗ്ാഫ്തിഇല്ല

ജ്തിവയാ ൊ്് വഫാവടാഗ്ാഫ്ഇല്ല

വർക്കംപീഷൻസർട്തിഫ്തികറ്റ് ഇല്ല

വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് റ്തിവപാർട് ഇല്ല

സസറ്റ്ഡയറ്തി ഉണ്.ആയുധവാെക,വ്തിജ്തിെൻസ് & വമാണ്തിറ്ററ്തിങ് പര്തിവശാധന

വ്തിവരങ്ങൾവരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല

ഫീൽഡ്പര്തിവശാധനയ്തിലെകലണതെുകൾ

ഈവർക്എടുവപരുലെപുരയ്തിെത്തിൽആയാണ് ലചയ്്തിര്തികുന്നത.്

1. ജെജകുമാര്തി-ഇവ്തിലെ 5മഴകുഴ്തികൾകാണാൻസാധ്തിച്ചു.നീളം -2m,വീത്തി -1.5

, ആഴം -.5m

2. ഗപസന്നകുമാര്തി-ഇവ്തിലെഅഞ്മഴകുഴ്തികൾകാണാൻസാധ്തിച്ചു.എന്നാൽ

അവവാഴയുംലതങ്ങുലമാലക നടഅവസയ്തിൊണ്.

3. സുന്തിൽ-ഇവ്തിലെമണുമാറ്റ്തിയ്തിര്തികുന്നതായ്തികാണാൻസാധ്തിച്ചു.

കലല്ലെുകുംകാണാൻസാധ്തിച്ചു.അളവ് ഗപകാരമല്ലലചയ്്തിര്തികുന്നത്

4. സുധർമ-പണ്തിലചയ്സെംലമാതംകാെുപ്തിെ്തിച്ചുക്തിെകുന്നത്തിനാൽ

ഇവ്തിലെലചയ്പണ്തികൾഒന്നുംകാണാൻസാധ്തിച്ച്തില്ല.

5. ശുഭ - 1കകൂസ്കുഴ്തി, 5മഴകുഴ്തിഎന്ന്തിവകാണാൻസാധ്തിച്ചുഎന്നാൽ

മഴകുഴ്തികൾമണ്ന്തികന്നഅവസയ്തിൊണ്

6. സുവരഷ-്ബണുകൾത്തിര്തിച്ച്തിര്തികുന്നത് പണകൾആയ്തികാണാൻസാധ്തിച്ചു

എന്നാൽകൃത്യമായഅളവ് വരഖലപെുതാൻകഴ്തിയുന്ന

അവസയ്തിൊയ്തിരുന്ന്തില്ല

7. ച്തിഗത -ഒരു വവസ്റ്റ്കുഴ്തി, 6മഴകുഴ്തിതട്ത്തിര്തികൽഎന്നീപണ്തികളാണ്ഈ

പുരയ്തിെത്തിൽലചയ്്തിര്തികുന്നതായ്തികാണാൻസാധ്തിച്ചത.്വവസ്റ്റ്കുഴ്തിനീളം -

1.45m,വീത്തി -1.45mആഴം 3m. മഴകുഴ്തികൾന്തികന്നുക്തിെകുന്നതായ്തി

കാണാൻസാധ്തിച്ചത്അളവ് ഒന്നുംകൃത്യമായ്തി വരഖലപെുതാൻകഴ്തിഞ്തില്ല.

8. ബ്തിന്ദു -മണ് മാറ്റ്തിവച്ച്തിര്തികുന്നത്കാണാൻസാധ്തിച്ചു മറ്റുപണ്തികൾഒന്നും

തലന്നഇവ്തിലെലചയ്തായ്തികാണാൻസാധ്തിച്ച്തില്ല.



ഈവർക്തിന്ലറ സ്തിഐബ്തി കാണാൻസാധ്തിച്ചു.എന്നാൽഇത്തിൽആലക

ലചെവ് ഗപവർത്തിഅവസാന്തിച്ചതീയത്തിഎന്ന്തിവലയാന്നും

വരഖലപെുത്തിയ്തിരുന്ന്തില്ല.

2.വർക്തിന്ലറ വപര് –ലപാങ്ങുംകുഴ്തി SC, ST വകാണൂർബണ്ന്തിർമാണം (കല്ലു

കയാെ)

എസ്റ്റ്തിവമറ്റ്തുക – 400000

ച്തിെവായതുക – 208883

ആരംഭ്തിച്ചതീയത്തി -11/01/2019

അവസാന്തിച്ചതീയത്തി – 23/03/2019
CIB -2750

മസ്റ്റർവറാൾ ഗപകാരമുള്ളആലകലതാഴ്തിൽേ്തിനങ്ങൾ - 751

ആലകലതാഴ്തിൊള്തികൾ -46

ഫയൽലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

കവർവപജ,്ആകൻപാൻവകാപ്തി, വഗഡായ്തിങ് &ഡ്തിസസൻ,ഡ്തിമാന്റ് വഫാറം,

വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് റ്തിവപാർട്എന്ന്തിവരഖകൾഫയെ്തിൽഉൾലപെുതീട്തില്ല.

സസറ്റ്ഡയറ്തിയ്തിൽലചക്െ്തിസ്റ്റ്, വഗപാജക്് മീറ്റ്തിം്,് ഗപവർത്തിസെത്

സൗകര്യങ്ങൾഏർലപെുതുന്നത്തിന് വവണ്തി, ഗപവർത്തികുവവണ്തി

ഉപവയാ്്തിച്ചസാധനസാമഗ്്തികളുലെവ്തിവരം,ലതാഴ്തിൊള്തികളുലെ

സാക്യപഗതം,വ്തിജ്തിെൻസ്ആൻഡ് വമാണ്തിറ്ററ്തിങ്കമ്തിറ്റ്തി റ്തിവപാർട,്

സന്ദർശകകുറ്തിപ് എന്ന്തിവഉൾലപെുത്തിയ്തിടുണ.്

ഫീൽഡ് ലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

ഈവർക്ആരുലെലയാലകപുരയ്തിെത്തിൊണ് ലചയ്്തിര്തികുന്നത്എന്ന്

ഫയെ്തിൽഉൾലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല. വഫാറസ്റ്റ് ലറയ്തിഞറുലെസാക്യപഗതമാണ്

ഉൾലപെുത്തിയ്തിര്തികുന്നത്.ഏഴുമഴകുഴ്തികൾ,കല്ല്കയാെ, 1 വവസ്റ്റ്കുഴ്തി, 15

വാഴകുഴ്തി, 1കകൂസ്കുഴ്തി,തട്ത്തിര്തികൽ,ബണുകൾകാണാൻകഴ്തിഞു.

മഴകുഴ്തിനീളം -2m,വീത്തി-1.5m, ആഴം -1m.ബണ്തിലനകൃത്യമായഅളവ്

വരഖലപെുതാൻകഴ്തിഞ്തില്ല.നല്ലരീത്തിയ്തിൽലചയ്്തിര്തികുന്നകല്ല്കയാെ

ഇവ്തിലെകാണാൻസാധ്തിച്ചു.ഈവർക്തിന്ലറ CIB കാണാൻസാധ്തിച്ചു.എന്നാൽ

അത്തിൽ ഗപവർത്തിപൂർതീകര്തിച്ചതീയത്തി വരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല.

വാഴകുഴ്തികൾകാണാൻസാധ്തിച്ചുഎന്നാൽഅത്തിന്ലറഅളവ് വരഖലപെുതാൻ

കഴ്തിഞ്തില്ല.എസ്റ്റ്തിവമറ്റ്തിൽപറയാതവജാെ്തികളുംഈവർക്തിൽ

ലചയ്്തിര്തികുന്നതായ്തികാണാൻകഴ്തിഞു.

3.വർക്തിന്ലറ വപര-്കുരുവ്തിവകാണംകുരുന്തറവകാണംഭാ്ംഖണ്തിക(5)യ്തിൽ

പരാമർശ്തികുന്നകുെുംബങ്ങൾക് ഭൂവ്തികസനം

വർക് വകാഡ് - LD/322790

എസ്റ്റ്തിവമറ്റ്തുക -300000



ച്തിെവായതുക – 267024

ആരംഭ്തിച്ചതീയത്തി – 30/10/2018

അവസാന്തിച്ചതീയത്തി – 10/12/2018
CIB – 2750

മസ്റ്റർവറാൾ ഗപകാരമുള്ളലതാഴ്തിൽേ്തിനങ്ങൾ - 991

ആലകലതാഴ്തിൊള്തികൾ - 50

ഫയൽലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

ലചക്െ്തിസ്റ്റ്, ആകൻപാൻവകാപ്തി, വഗഡായ്തിങ് &ഡ്തിസസൻ,ഡ്തിമാന്റ് വഫാറം,

വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് റ്തിവപാർട്, ഗതീ വസ്റ്റജ് വഫാവടാഗ്ാഫ,്ജ്തിവയാ ൊ്്

വഫാവടാഗ്ാഫ്,വർക്കംപീഷൻവഫാറംഎന്ന്തി വരഖകൾഫയെ്തിൽ

ഉൾലപെുതീട്തില്ല.സസറ്റ്ഡയറ്തിയ്തിൽ , വഗപാജക്് മീറ്റ്തിം്്, ഗപവർത്തിസെത്

സൗകര്യങ്ങൾഏർലപെുതുന്നത്തിന് വവണ്തി, ഗപവർത്തികുവവണ്തി

ഉപവയാ്്തിച്ചസാധനസാമഗ്്തികളുലെവ്തിവരം,ലതാഴ്തിൊള്തികളുലെ

സാക്യപഗതം,വ്തിജ്തിെൻസ്ആൻഡ് വമാണ്തിറ്ററ്തിങ്കമ്തിറ്റ്തി റ്തിവപാർട,്

സന്ദർശകകുറ്തിപ് എന്ന്തിവഉൾലപെുത്തിയ്തിടുണ.്

ഫീൽഡ് ലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

ഈവർക് 13 വപരുലെപുരയ്തിെത്തിൽആയ്തിടാണ് ലചയ്്തിര്തികുന്നത്

1. വശാഭന -ഈപുരയ്തിെത്തിൽപണ്തിനെത്തിയ്തിട്തില്ല

2. സെസമ -ഇവ്തിലെഎട് മഴകുഴ്തികൾഎെുത്തിരുന്നുഎന്നാൽകൃത്യമായഅളവ്

വരഖലപെുതാൻകഴ്തിയാതസ്തിത്തിയ്തിൊയ്തിരുന്നു മഴകുഴ്തികൾ.

3. നിസറാത്ത് ബീവി -ഇവ്തിലെബണുകൾ ന്തിർമ്തിച്ച്തിരുന്നു.എന്നാൽഇവ്തിലെ

വവെ്തിലകട്തിഅെച്ച്തിരുന്നത്തിനാൽഅവകാണാൻസാധ്തിച്ച്തില്ല.അവയുലെഅളവ്

വരഖലപെുതാനുംകഴ്തിഞ്തില്ല.

4. സ്റ്റൈൽസ് – ഒരു വേസ്റ്റ് കുഴിയും 3 മഴ കുഴികൾബന്ധുക്കൾ തെങ്ങിൻ തടം ഇവ

നിർമ്മിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽഅളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ.്

5. െീൊമ -കാെുപ്തിെ്തിച്ചുക്തിെകുന്നത്തിനാൽഈപുരയ്തിെത്തിൽലചയ് പണ്തികൾ

ഒന്നുംകാണാൻസാധ്തിച്ച്തില്ല.

6. വേവക്തി -ഒരു വവസ്റ്റ്കുഴ്തി നീളം ഒന്ന് മുകാൽമീറ്റർ ,വീത്തി ഒവന്നമുകാൽമീറ്റർ

ആഴംഒന്നര മീറ്റർ ഇവ്തിലെബനുകൾന്തിർമ്തിച്ച്തിരുന്നുഎന്നാൽഅളവു

വരഖലപെുതാൻകഴ്തിയാതരീത്തിയ്തിൊയ്തിരുന്നു.ബണുകൾ.എന്നാൽ

അത്തിന്ലറഅളവും വരഖലപെുതാൻകഴ്തിയാതഅവസയ്തിൊയ്തിരുന്നു.ചാക്

അെക് ന്തിർമ്തിച്ച്തിരുന്നു

7. ശ്യാമള L -ഈവ്യക്തിയുടെ പുരയിടം ലേറ്റ് മാർക്ക് അറിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

8. ഷീലസുരേഷ് -ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ വീട് ലഭിച്ചതിനാൽഅവിടെ പണി ചെയ്തില്ല.

9. സുശീല -ഈവ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽപണി ചെയ്തിട്ടില്ല.

10. ജയാമതി -ഇവിടെ 6 മഴക്കുഴി നിർമ്മിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ മഴ കുഴികളുടെ കൃത്യമായ

അളവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.



കല്ലടുക്ക്,ചാക്കടുക്ക്,തെങ്ങിൻ തടം എന്നിവ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ

അതിന്റെ കൃത്യമായഅളവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

11. ദമയന്തി – 1വേസ്റ്റ് കുഴി,കയ്യാല നിർമ്മാണം,1 മഴക്കുഴി എന്നിവ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു

എന്നാൽവേസ്റ്റ് കുഴി പലകവെച്ച് മൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽആയതുകൊണ്ട്

അളവു രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കയ്യാല നിർമ്മാണം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

മഴക്കുഴി ഭാഗികമായി മൂടിയഅവസ്ഥയിൽആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായഅളവ്

രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

12. ലീല T -ഈപുരയിടത്തിൽ കയ്യാല നിർമിച്ചു എന്നാൽഅതിന്റെ അളവ് കൃത്യമായി

രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

13. രാധമ്മഈവ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിലെ പണികൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സിഐ

കണ്ടോഎന്നാൽഅടങ്കൽ തുകആകെ ചെലവ് തൊഴിൽദിനം പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച

അവസാനിച്ച തീയതി ഇല്ല.

CIB കണ്ടു എന്നാൽഅടങ്കൽ തുക,ആകെചിലവ് തൊഴിൽദിനം,പ്രവർത്തി

ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി എന്നിവ ഇല്ല.

4. വർക്കിന്റെ പേര്് -ശാസ്ാംകുഴ്തികുരുന്തറവകാണം വലരയുള്ളവതാെ് തെയണ

ന്തിർമാണം.

എസ്റ്റ്തിവമറ്റ് തുക – 150000

ച്തിെവായതുക – 149362

ആരംഭ്തിച്ചതീയത്തി – 11/01/2019

അവസാന്തിച്ചതീയത്തി – 13/02/2019

CIB - 2750

മാസ്റ്റവറാെ് ഗപകാരമുള്ളലതാഴ്തിൽേ്തിനങ്ങൾ - 504

ആലകലതാഴ്തിൽ േ്തിനങ്ങൾ - 64

ഫയൽലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

ലചക്െ്തിസ്റ്റ്,ആകൻപാൻവകാപ്തി, ഡ്തിമാന്റ് വഫാറം,വർക്

അവൊവകഷൻവഫാറം, FTO, ഗതീ വസ്റ്റജ് വഫാവടാഗ്ാഫ,്ജ്തിവയാ ൊ്്

വഫാവടാഗ്ാഫ്,വർക്കംപീഷൻവഫാറംഎന്നി രേഖകൾഫയലിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തീട്ടില്ല.സസറ്റ്ഡയറ്തിയ്തിൽലചക്െ്തിസ്റ്റ,് വഗപാജക്് മീറ്റ്തിം്്,

ഗപവർത്തിസെത്സൗകര്യങ്ങൾഏർലപെുതുന്നത്തിന് വവണ്തി,

ഗപവർത്തികുവവണ്തിഉപവയാ്്തിച്ചസാധനസാമഗ്്തികളുലെവ്തിവരം,

ലതാഴ്തിൊള്തികളുലെസാക്യപഗതം,വ്തിജ്തിെൻസ്ആൻഡ് വമാണ്തിറ്ററ്തിങ്

കമ്തിറ്റ്തി റ്തിവപാർട്,സന്ദർശകകുറ്തിപ് എന്ന്തിവഉണായ്തിരുന്നു.

ഫീൽഡ് ലവര്തിഫ്തിവകഷൻ



വതാട്തിൽന്തിർമ്തിച്ചതെയണകൾഒന്നുംതലന്നകാണാൻസാധ്തിച്ച്തില്ല. CIB

കാണാൻസാധ്തിച്ചു.പൂർണമായവ്തിവരങ്ങൾവരഖലപെുത്തിയ്തിട്തില്ല.

ഗപവർത്തിആരംഭ്തിച്ചതുംഅവസാന്തിച്ചതുമായവർഷംലതറ്റായ്തിആണ്

വരഖലപെുത്തിയ്തിര്തികുന്നത്.

5. വർക്തിം്് വപര് -ചപാത് മെവ്തിള ഭാ്ംഖണ്തിക (5)ൽപരാമർശ്തികുന്ന

കുെുംബങ്ങൾക് ഭൂവ്തികസനം.

വർക്തിം്് വകാഡ് – LD/322789

എസ്റ്റ്തിവമറ്റ് തുക - 300000

ച്തിെവായതുക - 287879

ആരംഭ്തിച്ചതീയത്തി - 30/11/2018

അവസാന്തിച്ചതീയത്തി – 08/03/2019

CIB - 2750

മസ്റ്റർ വറാൾ ഗപകാരമുള്ളലതാഴ്തിൽേ്തിനങ്ങൾ -

ആലകലതാഴ്തിൊള്തികൾ - 37

ഫയൽലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

ആകൻപാൻവകാപ്തി, വഗഡായ്തിങ് &ഡ്തിസസൻ,ഡ്തിമാന്റ് വഫാറം, FTO, ഗതീ വസ്റ്റജ്

വഫാവടാഗ്ാഫ്,ജ്തിവയാ ൊ്് വഫാവടാഗ്ാഫ,്വർക്കംപീഷൻവഫാറംഎന്ന്തി

വരഖകൾഫയെ്തിൽഉൾലപെുതീട്തില്ല.സസറ്റ്ഡയറ്തിയ്തിൽലചക്െ്തിസ്റ്റ,്

വഗപാജക്് മീറ്റ്തിം്്, ഗപവർത്തിസെത്സൗകര്യങ്ങൾഏർലപെുതുന്നത്തിന്

വവണ്തി, ഗപവർത്തികുവവണ്തിഉപവയാ്്തിച്ചസാധനസാമഗ്്തികളുലെവ്തിവരം,

ലതാഴ്തിൊള്തികളുലെസാക്യപഗതം,വ്തിജ്തിെൻസ്ആൻഡ് വമാണ്തിറ്ററ്തിങ്കമ്തിറ്റ്തി

റ്തിവപാർട,്സന്ദർശകകുറ്തിപ് എന്ന്തിവഉൾലപെുത്തിയ്തിടുണ.്

ഫീൽഡ് ലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

ഇവർക് 12 വപരുലെപുരയ്തിെത്തിൊണ് ലചയ്്തിര്തികുന്നത.്

1. ചഗന്ദ്തിക - വവെ്തിലകട്തിഇര്തികുന്നതുലകാണ് പുരയ്തിെത്തിൽലചയ് പണ്തികൾ

ഒന്നുംകാണാൻസാധ്തിച്ച്തില്ല.

2. ബാബു -ഒരുകകൂസ്കുഴ്തി നീളം 2മീറ്റർവീത്തി ഒന്നരമീറ്റർ വകാഡീസ് ൊബ്

മൂെ്തിയ്തിര്തികുന്നു

3. സഷെജ - മഴകുഴ്തിബണ്എന്ന്തിവന്തിർമ്തിച്ച്തിരുന്നു.ബണ്തകർന്ന

അവസയ്തിെും മഴകുഴ്തിവാഴനടന്തിെയ്തിെുമാണ്

4. ബ്തിന്ദു - ഈപുരയ്തിെത്തിൽമണ് മാറ്റുക മാഗതമാണ് ലചയ്്തിര്തികുന്നത.് മറ്റു

പണ്തികൾഒന്നും ലചയ്്തിട്തില്ല.

5. അംബ്തിക -ഒരു വവസ്റ്റ്കുഴ്തിയും 4 മഴകുഴ്തി നീളം 2മീറ്റർവീത്തി ഒവന്നകാൽമീറ്റർ.



വവസ്റ്റ്കുഴ്തിഅളകാൻകഴ്തിയാതഅവസയ്തിൊയ്തിരുന്നു.

6. വ്ാവ്തിന്ദൻകുട്തി -പുരയ്തിെംകാെുപ്തിെ്തിച്ചുക്തിെകുന്നത്തിനാൽപണ്തികൾഒന്നും

കാണാൻസാധ്തിച്ച്തില്ല.

7. ബ്തിന്ദു -ജയപാെൻമഴകുഴ്തി 1നീളം ഒവന്നമുകാൽമീറ്റർവീത്തി ഒവന്നകാൽമീറ്റർ

ലതങ്ങ്തിൻതെംവളകുഴ്തി 1.ഇവയുലെഅളവ്കൃത്യമായ്തി വരഖലപെുതാൻ

കഴ്തിഞ്തിട്തില്ല.

8. സൗോമ്തിന്തി - 6മഴകുഴ്തി നീളം ഒന്നരമീറ്റർവീത്തി ഒരു മീറ്റർആഴംഅരമീറ്റർ.

ഇവയാണ്ഈപുരയ്തിെത്തിൽലചയ്്തിര്തികുന്നപണ്തികൾ.

9. പ്രഭ -ഈപുരയിടത്തിൽ മണ്ണുമാറ്റി കല്ല്കയ്യാല നിർമ്മിച്ചു കല്ല് കയ്യാല യുടെ

അളവ്് കൃത്യമായ്തി വരഖലപെുതാൻകഴ്തിഞ്തില്ല.

10. അശ്വത്തി -ഈപുരയ്തിെത്തിൽഒരു വവസ്റ്റ്കുഴ്തിഎെുത്തിരുന്നു.എന്നാൽആകുഴ്തി

വകാൺഗകീറ്റ്സാബ് ലകാണ് മൂെ്തി ഇര്തികുന്നത്തിനാൽഅളവ്കൃത്യമായ്തി

വരഖലപെുതാൻകഴ്തിഞ്തില്ല.

11. വജായ്തിതങച്ചൻ - APLആയതുലകാണ്ഈപുരയ്തിെത്തിൽപണ്തിലചയ്്തില്ല.

12. സുന്തിൽകുമാർ - മണ്തിട് ന്തികത്തിയ്തിര്തികുന്നുഅത്തിനാൽആപുരയ്തിെത്തിൽ

പണ്തികൾകാണാൻകഴ്തിഞ്തില്ല.

6. വർക്തിം്് വപര് –അെ്തിവകാടൂർ മുതൽകുരുവ്തിവകാണംവലരയുള്ളവതാട്തിൽ

തെയണന്തിർമാണം

വർക്തിം്് വകാഡ് – WC/314302

എസ്റ്റ്തിവമറ്റ് തുക - 300000

ച്തിെവായതുക - 142782

ആരംഭ്തിച്ചതീയത്തി - 11/01/2019

അവസാന്തിച്ചതീയത്തി – 14/02/2019

CIB - 2750

മസ്റ്റർ വറാൾ ഗപകാരമുള്ളലതാഴ്തിൽേ്തിനങ്ങൾ - 516

ആലകലതാഴ്തിൊള്തികൾ - 93

ഫയൽലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

ആകൻപാൻവകാപ്തി, വഗഡായ്തിങ് &ഡ്തിസസൻ,ഡ്തിമാന്റ് വഫാറം, FTO, ഗതീ വസ്റ്റജ്

വഫാവടാഗ്ാഫ്,ജ്തിവയാ ൊ്് വഫാവടാഗ്ാഫ,്വർക്കംപീഷൻവഫാറം,

വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് റ്തിവപാർട്,വർക് ലൊവകഷൻവഫാറംഎന്ന്തി വരഖകൾ

ഫയെ്തിൽഉൾലപെുതീട്തില്ല.സസറ്റ്ഡയറ്തിയ്തിൽലചക്െ്തിസ്റ്റ,് വഗപാജക്് മീറ്റ്തിം്്,

ഗപവർത്തിസെത്സൗകര്യങ്ങൾഏർലപെുതുന്നത്തിന് വവണ്തി,

ഗപവർത്തികുവവണ്തിഉപവയാ്്തിച്ചസാധനസാമഗ്്തികളുലെവ്തിവരം,ലതാഴ്തിൽ

ഉപകരണങ്ങളുലെവാെക,ലതാഴ്തിൊള്തികളുലെസാക്യപഗതം,വ്തിജ്തിെൻസ്

ആൻഡ് വമാണ്തിറ്ററ്തിങ്കമ്തിറ്റ്തി റ്തിവപാർട,്സന്ദർശകകുറ്തിപ് എന്ന്തിവ

ഉൾലപെുത്തിയ്തിടുണ.്

ഫീൽഡ് ലവര്തിഫ്തിവകഷൻ



അരീവകാടൂർ മുതൽകുരുവ്തിവകാണംവലര വതാട്തിൽ 9തെയണന്തിർമ്തിച്ച്തിരുന്നു

എന്നാൽആ 9തെയണകൾഭാ്്തികമായ്തി മാഗതമാണ്കാണാൻകഴ്തിഞത്

അതുലകാണുതലന്നതെയണകളുലെകൃത്യമായഅളവ് വരഖലപെുതാൻകഴ്തിഞ്തില്ല.

കത്ടെതലുകൾ

വഡാർ െു വഡാർ ലവര്തിഫ്തിവകഷൻ

 ഒരുവർക് പൂർത്തിയായ്തികഴ്തിഞാൽകൃത്യമായ്തിഅത്തിന്ലറഅളവ്

എെുകാൻവരുന്ന്തില്ലഎന്ന്സസറ്റുകള്തിലെലതാഴ്തിൊള്തികൾപറഞു.

 മ്തിന്തിമം വവതനത്തിൽന്തിന്നുംകുറവാണ് ലതാഴ്തിൊള്തികൾക്െഭ്തികുന്നത്.

എല്ലാ ഗപവൃത്തികളുലെയും muster വറാള്തിൽ വവതനംകുറച്ച്തിര്തികുന്നതായ്തി

ഫയൽപര്തിവശാധനയ്തിൽവ്യകമായ്തിടുണ്.

 ച്തിെസസറ്റുകാർക്വാർഡ്തിനു പുറത് വജാെ്തിെഭ്യമല്ല.

 അഞ്ക്തിവൊമീറ്റർചുറ്റളവ്തിന് പുറതു വപായത്തിനു TAക്തിട്തിയ്തില്ല (

വമവെവതാട്തിൻപുറംസെവതകുള്ളന്തിർമാണത്തിന)്.

 മുൻഡ്തിമാൻഡ് ന്തിെന്തിൽകുന്നകാരണംപറഞ് വജാെ്തിെഭ്തികുന്ന്തില്ല.

 14പണ്തിക്ഡ്തിമാൻഡ് ലകാെുതുഒരു േ്തിവസംലചയ്ുബാക്തി 13 േ്തിവസലത

ഡ്തിമാൻഡ് ഉണ്.ഇതുവലരആ 13പണ്തിലചയാൻക്തിട്തിയ്തില്ല.

 കുളംപണ്തിക് ഇറങ്ങ്തിയസമയത്ബൂട്, ഷൂസ് ഇവെഭ്തിച്ച്തില്ല.്ീച്ച്തിം്് പൗഡർ

വപാെും െഭ്തിച്ച്തിട്തില്ല.

 കൃത്യമായ രീത്തിയ്തിൽഉള്ളഫസ്റ്റ്എയ്് വബാക്് ഇല്ല.

 സസറ്റ്തിൽലവച്ച്കമെമാൾഎന്നയാൾക്അറ്റാക്വന്നു.എന്ന്തിട് ഒരു രൂപ

വപാെും െഭ്തിച്ച്തിട്തില്ലഎന്നും ലതാഴ്തിൊള്തികൾപരാത്തിപറഞു.

 ലതാഴ്തിെുറപ് വജാെ്തിയുലെസമയഗകമം രാവ്തിലെ 9മുതൽ 5എന്നത് 4:30

മണ്തിയായ്തികുറയ്കണലമന്ന് ലതാഴ്തിൊള്തികലളഅഭ്തിഗപായലപടു.

 ഓണത്തിന് മുമ്പ് (ഓ്സ്റ്റ്നു മുൻപ്) ലചയ് പണ്തികളുലെ വവേനംഇതുവലര

ക്തിട്തിയ്തില്ലഎന്ന് ലതാഴ്തിൊള്തികൾപരാത്തിപറഞു.

ഫീൽഡ്പര്തിവശാധനയ്തിൽകലണത്തിയകാര്യങ്ങൾ

എസ്റ്റ്തിവമറ്റ്തിൽപറഞഗപകാരം ഉള്ളവജാെ്തികൾഅല്ലപെപുരയ്തിെങ്ങള്തിെും

ലചയ്്തിര്തികുന്നത.്ച്തിെ ഗപവർത്തികളുലെകൃത്യമായഅളവുകൾ വരഖലപെുതാൻ

കഴ്തിയാതഅവസയ്തിൊയ്തിരുന്നു.വർക് ലചയ് പുരയ്തിെങ്ങളുംകാെുപ്തിെ്തിച്ചു

ഉപവയാ്ശൂന്യമായ രീത്തിയ്തിൊയ്തിരുന്നു. നല്ലരീത്തിയ്തിൽന്തിർമ്തിച്ച്തിര്തികുന്ന

കല്ല്കയാെകാണാൻസാധ്തിച്ചു.പദ്ധത്തികൾ ഫെഗപേമാലണന്ന് കലണതാൻ

കഴ്തിഞ്തിട്തില്ല.

ഗ്ാമസഭാ റ്തിവപാർട്

കുറ്റ്തിച്ചൽപഞായത്തിലെസകതകൽവാർഡ്തിലെ വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് ഗ്ാമസഭ

22/11/2019അവന്നേ്തിവസംരാവ്തിലെ 11:30ന്ആരംഭ്തിച്ചു. ഉതരംവകാെ് വാർഡ് ലമമ്പർ, AE,

DEO, ലതാഴ്തിെുറപ് ലതാഴ്തിൊള്തികൾ, വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് െീം,വ്തികസനകാര്യസ്റ്റാൻഡ്തിങ്



കമ്തിറ്റ്തി ലചയർമാൻഎന്ന്തിവർ ഗ്ാമസഭയ്തിൽപലങെുതു.

മൗനഈശ്വര ഗപാർത്ഥനയ്കുവശഷം, 100ലതാഴ്തിൽ േ്തിനങ്ങൾത്തികഞലതാഴ്തിെുറപ്

ലതാഴ്തിൊള്തിയായശഹർബാൻബീവ്തിലയഅധ്യകനായ്തി ലതരലഞെുതു.

ഉതരംവകാെ് വാർഡ് ലമമ്പർ ഗ്ാമസഭയ്തിൽപലങെുകുന്നഎല്ലാവർകുംസ്വാ്തം

പറഞു.അത്തിനുവശഷംവ്തികസനകാര്യസ്റ്റാൻഡ്തിങ്കമ്തിറ്റ്തി ലചയർമാൻആയ

ലകാച്ചുനാണു ലതാഴ്തിെുറപ് ലനകുറ്തിച്ചും വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ്തിനുംകുറ്തിച്ചും ഒലക

സംസാര്തിച്ചു.അത്തിനുവശഷംവ്തിആർപ്തിസുബ്തിഎല്ലാവർകുംസത്യഗപത്തിജ്ഞ

ലചാല്ല്തിലകാെുതു.അത്തിനുവശഷംവ്തിആർപ്തി ഗപവീണവസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് റ്തിവപാർട്

അവതര്തിപ്തിച്ചു.അത്തിനുവശഷംവ്തിആർപ്തി മ്തിഥുൻ ലതാഴ്തിൊള്തികളുലെപത്

അവകാശങ്ങൾഅവർക്പറഞുലകാെുതു.അത്തിനുവശഷംചർച്ചയ്കായ്തി

അധ്യകൻഎല്ലാവലരയുംസ്വാ്തം ലചയ്ു.

ചർച്ചയ്തിൽഉന്നയ്തിച്ചകാര്യങ്ങൾ

1. കമെമഎന്നലതാഴ്തിൊള്തികൾക്സസറ്റ്തിൽലവച്ച്ഹാർട്അറ്റാക്വന്ന്തിട്

അതുമായ്തിബനലപടധനസഹായംഒന്നുംഇതുവലരെഭ്തിച്ച്തിട്തില്ല.

2. വനവമഖെയ്തിെും മെയ്തിെും ഒലകപണ്തിലചവയണ്തിവരുന്നത്തിനാൽ

വീട്തിലെതാൻസവകുന്നതുംഅതുലകാണ്നാെ് 30വലര ഗപവർത്തിസമയം

ചുരുകണംഎന്ന്ആവശ്യലപടു.

3. വജാെ്തി ലചയുന്നത്തിന്കൂെ്തികൃത്യമായ്തിക്തിടുന്ന്തില്ല

4. വമലെതട്തിൻപുറംസെലതകുളംന്തിർമാണത്തിന് 14പണ്തിക്ഡ്തിമാൻഡ്

ലകാെുതു . 1 േ്തിവസംലചയ്ുബാക്തിയുള്ള 13 േ്തിവസലതഡ്തിമാൻഡ് ഉണ് .ഇതുവര

13പണ്തിമഭ്തിച്ച്തിട്തില്ല്.

5. ഇവപാൾ വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് നെത്തിയവർകുകൾഒലകയും ഒരുവർഷംമുമ്പ്

ലചയ്ത്ആയത്തിനാൽകഴ്തിഞതവണഉണായശകമായമഴകാരണംലചയ്

ഗപവർത്തികൾഒലകയുംന്തികന്നു വപായത്തിനാൊണ് പെ ഗപവർത്തികളും

ഫീൽഡ്തിൽഇവപാൾകാണാൻകഴ്തിയാതത്എന്നാണ് ലതാഴ്തിൊള്തികൾപറഞത്.

ചർച്ചയ്തിൽഉന്നയ്തിച്ചകാര്യങ്ങള്തിെുള്ളമറുപെ്തിയുംതീരുമാനങ്ങളും

1. കമെമഎന്നലതാഴ്തിൊള്തികൾക്വന്നകാര്യം പഞായത്തിൽഅറ്തിയ്തിച്ച്തിട്തില്ല

അതുവപാലെതലന്നവഹാസ്്തിറ്റൽ വരഖകലളാന്നുംഹാജരാകാതത്തിനാൊണ്

ധനസഹായംഒന്നുംനൽകാതലതന്നും എന്നഓവർസ്തിയർ മറുപെ്തി നൽക്തി.

സസറ്റ്തിൽലവച്ച്അപകെംഎലന്തങ്തിെും ഉണായാൽഅവപാൾതലന്ന

പഞായത്തിൽവ്തിള്തിച്ച്അറ്തിയ്തികണം

2. സമയത്ഒരു മാറ്റവുംവരുതാൻപഞായത്തിന്അധ്തികാരംഇല്ലഎന്ന്

ഓവർസ്തിയർ മറുപെ്തി നൽക്തി

3. ഫണ്വരാതത്തിന്ആണ് വജാെ്തി ലചയുന്നത്തിനുള്ളകൂെ്തിസവകുന്നലതന്ന് AE

അറ്തിയ്തിച്ചു.

4. എസ്റ്റ്തിവമറ്റ് ഗപകാരംവെ്തിയ വഫാം വബാർഡ്ആണ്ആഭൂമ്തിയ്തിൽലചവയണതായ്തി

ഉണായ്തിരുന്നത.്എന്നാൽവർക്സ്റ്റാർട് ലചയ് വശഷം ഭൂവുെമഅഗതയുംവെ്തിയഫാം

വപാണ് വവണഅത്തിന്ലറപകുത്തിഅളവ്തിെുള്ളപാമ്പുണ് ലചയ്ാൽമത്തിഎന്ന്

പറഞത്തിനാൽവർക്ന്തിർത്തിലവകുകയാണ് ലചയ്ത്അതുലകാണാണ്ആ



ഡ്തിമാൻഡുള്ളവജാെ്തിെഭ്തികാത്തിരുന്നത്.

5. പണ്തികലണതാൻലതാഴ്തിൊള്തികൾതലന്നമുൻസകഎെുകണം.എങ്തിൽമാഗതവമ

ആവശ്യലപെുന്ന 6.എല്ലാവർകും വജാെ്തിനൽകാൻകഴ്തിയൂ.

ചർച്ചയ്കുവശഷം വസാഷ്യൽഓഡ്തിറ്റ് റ്തിവപാർട് ഗ്ാമസഭകയെ്തിച്ചു പാസാക്തി.

അത്തിനുവശഷംഅത്തിനുവശഷംവാർഡ്കൺവീനറായ്ീതകൃതജ്ഞതപറഞു.1

മണ്തിവയാെുകൂെ്തി ഗ്ാമസഭഅവസാന്തിച്ചു.


