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ആമുഖം 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-ല് 

പാര്ലതമനറ്് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന ് രാജ്യത്ത ്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുതട 

രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിനത്റ പരിധിയില് 

വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 േിവസതത്ത 

അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം 

ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും േുര്രല 

ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിനത്റ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 100 ശ മാനം നരര 

ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിനത്റ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിനത്റ ആവശയക യക്്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികള് സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്ട. 

 ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കര്ഷിക്ക്ന്നു. പധ ി ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്. 
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അവകാശധിഷ്ഠ ിത നിേീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 ത ാഴില് കാര്ഡ ് അദപക്ഷിച്ചിട്ടു 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് കാര്ഡ ്

ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട . 

 ഡിമാൻഡ ് നല്കിയിട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിക്കാറില്ല 

എന്നറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

 ഡിമാൻഡ ് നല്കുദമ്പാള് കകപ്പറ്റ ് രസീ ്  രാറില്ല    എന്നു  ദമറ്റ് മ്മാര്  

പറയുകയുണ്ടായി.  

 അഞ്ച ്കിദലാമീറ്റര് െുറ്റളവില് ഉള്ളില്  എല്ലാ ത ാഴിലാളികള്ക്കും  ത ാഴില്  

ലഭിക്കുന്നുണ്്ട.    

 രൂട്ട്,  കകയുറ,  െസ്റ്റ ് എയ്ഡ ് ദരാക്സ്,   ുടങ്ങിയ സൗകരയങ്ങള് ഒന്നും  തന്ന 

ഇവരുതട ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്ലഭിക്കുന്നില്ല, ത ാഴിലാളികള് പിരിവിട്ടാണ ്പട  

വാങ്ങുന്ന ും കുടിതവള്ളം തവക്കുന്ന ും.  

 ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റ ് ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സമയത്തു വര്ക്ക്  കസറ്റില് 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

  ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതട വാടക  കൃ യമായി ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്്ന പറഞ്ഞു .   

 പഞ്ചായത്തില് നിന്്ന ഇദപ്പാള്  ആയുധങ്ങള് ഒന്നും  തന്ന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്്ന 

അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

 ത ാഴില് ദവ നം കഴിഞ്ഞ വര്ഷതത്തയാണ്   അവസാനമായി ലഭിച്ച ് ഈ 

വര്ഷത്തിതല ഒരു  പണിയുതട കപസ ദപാലും ലഭിെിട്ടില്ല   എന്നു  

ത ാഴിലാളികള്  പറഞ്ഞു.  

 ത ാഴില് തെയ്ത ് ദവ നം കൃ യമായി ഒന്നും  തന്ന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്.   

 കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 31 ദപര്ക്ക് നൂറു േിവസം ഗ്പവര്ത്തിേിനം ലഭിച്ച ായി 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 100 േിനം പൂര്ത്തിയായവര്ക്ക്  1000 രൂപ വീ ം ദരാണസ് ലഭിച്ച ായി 

അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

  പു ിയ നിയമഗ്പകാരം ഉച്ചസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വീട്ടില് 

ദപാകരു ുന്നും   രാവിതല 9 മണിക്ക ് പണിക്ക ് ഇറങ്ങിയാല് പിതന്ന 5 മണി  

ആവാത  വര്ക്ക ്കസറ്റില് നിന്്ന ഒരിടദത്തക്കു ദപാകരു ് എന്ന ്ഒരു നിയമവും 

ദമറ്റ ് മാരുതട മീറ്റിങ്ങില് പറഞ്ഞു  ഇ ിദനാട് ദയാജ്ിക്കാൻ ഒരു 
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ത ാഴിലാളികള്ക്കും കഴിയില്ല എന്നാണ ്എല്ലാവരും  പറഞ്ഞ ്  ഈ  നിയമം  

മൂലം എല്ലാവര്ക്കും  രുധിമുട്ടുള്ള കാരയമാണ് എന്നും െര്ച്ചയില്  പറഞ്ഞു.  

 വിജ്ിലൻസ് & ദമാണിറ്ററിങ ് കമ്മിറ്റി ഗ്പവൃത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള് 

സ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ച ായി ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു.      

  ഒരു േിവസതത്ത ആതണങ്കില് ദപാലും ആയുധ വാടക ത ാഴിലുപകരണം 

തകാണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവര്ക്കും ലഭിക്കുന്ന ായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.   

 

 

 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ േീതിശാ ്ഗ്തം  

 

1.  ദലാക്ക ്  ലത്തിലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത ്  ലത്തിലും പധ ി നിര്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥനായ ദലാക്ക ് ഓെീസര് (രി. ഡി. ഒ ) പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ ്

നിര്വ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര്  ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക ്റിദസാഴ്സ് ദപഴ്സൺ നടത്തിയ 

കൂടി ആദലാെനയില് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിെ്  ുടര് ഗ്പഗ്കിയകള് 

ആസൂഗ് ണം തെയ്യുകയും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ  ീയ ി നിശ്ചയിക്കുകയും 

തെയ്യുന്നു. 

2.  കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തില് തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തികളുതട െയലുകള്, 7 രജ്ിസ്റ്ററുകള്, 

എം.ഐ. എസ് എന്നിവ പരിദശാധിക്കല്. 

3.  പരിദശാധിച്്ച െയലുകളുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ത്തി ഇടങ്ങള് 

പരിദശാധിക്കുകയും തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തികളുതട അളവുകള് പരിദശാധിക്കുകയും 

തെയ്യുക. 

4.  രുണദഭാക്താക്കള് ഓട് ഗ്പവര്ത്തിയുതട രുണെലങ്ങള് െര്ച്ചതെയ്തു. ത ാഴില് 

കാര്ഡ ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയും കണ്്ട ആവശയമായ 

വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു. 

5.  വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്,  ഓെീസ് ജ്ീവനക്കാര്, 

ദലാക്ക ്പഞ്ചായത്ത ്ഉദേയാരസ്ഥര്, തപാ ുജ്നങ്ങള് എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും  

െര്ച്ചകള്ക്കും ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ ്ഡിസ്കഷനും  വിദധയമാക്കി. 

6.   െയല് പരിദശാധനയും െീല്ഡ ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും അടിസ്ഥാനത്തില് 

റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കല്. 
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പേിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ  

 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപേ്  

1 IC/318037 തനടുങ്ങഗ്പ MD കനാൽ  പുനേുദ്ധാേണം(Ch.0M 

- 600M) 

2 IC/318038 തനടുങ്ങഗ്പ MD കനാൽ  പുനേുദ്ധാേണം(Ch. 

600M - 1200M) 

3 IF/378093 ദകഗ്ര / ംസ്ഥാന  ർക്കാർ ഭവന 

നിർമ്മാണപദ്ധതി 3(ലലജു K C ) 

4 IF/367391  ദകഗ്ര / ംസ്ഥാന  ർക്കാർ ഭവന 

നിർമ്മാണപദ്ധതി 3(Molly Paulose ) 

 

 

 

 

ഫയൽ  പേിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയില്  തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വര്ക്കിനും ഗ്പദ യകം െയലുകള്സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ില് ഓദരാ െയലിനും 22 

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് പരിദശാധിച്ച ില് 

നിന്നുള്ള  വിവരങ്ങള്.  

കവർ ദപജ ്

 വാര്ഷിക  മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഒരു വര്ക ് െയലില് 

ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ ്കവര് ദപജ്്. .  
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  പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിലും എ എം സി ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ദപജ് ്

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം സ് ഗ്കൂട്ടിനി റിദപ്പാര്ട്ട്  ആണ ്സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ്.  

തെക്്ക ലിസ്റ്റ ്

 വര്ക്ക് െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്ക ്ലിസ്റ്റ്.  

 പരിദശാധിച്ച 4  െയലുകളിലും  തെക്ക ്ലിസ്റ്റ് കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനര്സാക്ഷയം ത ളിയിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ 

പ്ലാൻ ദകാപ്പി. ഗ്രാമസഭ നിര്ദേശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് തഷല്െ് ഓെ് 

ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക് മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തില് 

അ ാ ് സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി  ത രതഞ്ഞടുത്ത ്

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളില് ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന ് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. 

സാധാരണക്കാര്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില് എസ്റ്റിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് 

ജ്നകീയ ഭാഷയിലുള്ള  എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഈ പധ ിയുതട െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന 

അനുശാസിക്കുന്നു. 

  പരിദശാധിച്ച 2 െയലുകളിലും തസകയൂറില്  നിന്്ന എടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റ ് ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 എസ്റ്റിദമറ്റില്  വര്ക്കിതന കുറിച്ചുള്ള ഡീതറ്റയില്സ് ഉള്തപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിദമറ്റിതനാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ ് കവര് ദപജ്്, എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട്, ദഗ്ഡായിങ ്

ആൻഡ ് ഡികസൻ  എന്നിവ  ഉള്തപടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച 

െയലുകളില് ഡീകറ്റല്ഡ ് എസ്റ്റിദമറ്റ ് മാഗ് മാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

WC.IC/318037, IC/318038 (കനാല് ) എന്നീ വര്ക്കുകളുതട എസ്റ്റിദമറ്റില് ഡിസ്ദപ്ല 

ദരാര്ഡിന ്െിലവായ  ുക കാണിച്ചിരുന്നു. 
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 പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട എസ്റ്റിദമറ്റില് അസിസ്റ്റനറ്് എക്സികയൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയര് (PVIP SUB DN.NO.2 IRINGOLE  P O), അസിസ്റ്റനറ് ് എഞ്ചിനീയര് (PVIP 

Section 2/2 Iringole P O), A E - MGNREGS ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ്, സീല് എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  എന്നാല് ദപര്,  ഒപ്പിട്ട  ീയ ി എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 WC.IF/378093, IF/367391(ഭവന പധ ി )എന്നീ വര്ക്കുകളുതട എസ്റ്റിദമറ്റില് 

രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ്, സീല്,  ീയ ി എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

  ദനാക്കിയ െയലുകളില് ഒന്നും ജ്നകീയ ഭാഷയിലുള്ള  എസ്റ്റിദമറ്റ ്കാണുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 ാദേതിക അനുമതി  

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിക്ക ് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

  പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിലും  സാദങ്ക ികാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  തസകയൂര്  ദകാപ്പി ആയ ിനാല് ഉദേയാരസ്ഥരുതട ദപര്,  ഒപ്പ്, സീല്,  ദഡറ്റ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

ഭേണാനുമതി 

ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ി ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ്ഭരണ സമി ി നല്കുന്ന അംരീകാരമാണ ്ഭരണാനുമ ി. 

  പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിലും ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  ഭരണാനുമ ി തസകയുര് ദകാപ്പി ആയിരുന്ന ിനാല് പഞ്ചായത്ത ്

തസഗ്കട്ടറിയുതട സീല്, കസൻ,  ീയ ി തവച്്ച ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

  ംദയാജിത പദ്ധതി  

  പരിദശാധിച്ച െയലുകള് സംദയാജ്ി  പധ ിയില്  ഉള്തപ്പടുന്ന ായിരുന്നില്ല. 

തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലില് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ്. 

  പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിലും  ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. കനാല് പുനരുധാരണ ഗ്പവര്ത്തികളില് ദമറ്റ്  സമര്പ്പിച്ച  
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ത ാഴിലാളികളുതട ഗ്രൂപ്പ്  ആയിട്ടുള്ള അദപക്ഷയായിരുന്നു  

നല്കിയിരിക്കുന്ന ്.  

 എന്നാല് അ ് ശരിയായ രീ ിയില് പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 

 െയലുകളില് ത ാഴില്  ഏ ു  ീയ ി മു ല് ഏ ു  ീയ ി വതര, എഗ്  

േിവസം  ുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല് ത ാഴിലിനു 

അദപക്ഷിച്ച  ിയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

  WC.IF/378093, IF/367391(ഭവന പധ ി )എന്നീ വര്ക്കുകളുതട ത ാഴിലിനുള്ള 

അദപക്ഷയില് ത ാഴില് കാര്ഡ ് നമ്പര്, ദപര്,  ദമല്വിലാസം,  ദൊൺ നമ്പര്, 

ഒപ്പ് എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയ വയക്തിര  അദപക്ഷയാണ്  ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

 WC. IF/378093 ഏ ു  ിയ ി മു ല് ഏ  ് ിയ ി വതരയാണ ്ത ാഴില് ആവശയം 

എന്ന ് എഴു ിയിരുന്നു. എന്നാല് ദമാളി പൗദലാസിനത്റ  ഭവന നിര്മാണത്തില് 

എഗ്  േിവസദത്തക്കാണ ് ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ു എന്ന ് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 ദമലധികാരികളുതട ഒപ്പ്, സീല്,  ീയ ി എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

 

 തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്്പ  

ഗ്പവര്ത്തി  നല്കി എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  

  പരിദശാധിച്ച  െയലുകളില് 2 വര്ക്കുകള്ക്ക ് മാഗ് മാണ്  ത ാഴില് 

ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന ്.   കനാല് പുനരുധാരണ 

ഗ്പവര്ത്തികളുതട െയലുകളില് ത ാഴില് അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ ്

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 .ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദപര്, വാര്ഡ്, ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപര ് എന്നിവ മാഗ് മാണ്  

അറിയിപ്പില് കാണാൻ സാധിച്ച ്. കൂതട ത ാഴിലാളികളുതട ഡീതറ്റയില്സും 

അറ്റാച്്ച  തെയ്തിരുന്നു . 

  ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട എല്ലാ ത ാഴിലാളികള്ക്കും ത ാഴില് 

അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

  ഡിമാൻഡ ്തെയ്ത 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

 IC/318038 (കനാല് )എന്ന ഗ്പവൃത്തിയുതട അറിയിപ്പില്  ീയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ില് ത റ്റ ്വന്നിട്ടുണ്്ട.  
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  WC.IF/378093, IF/367391(ഭവന പധ ി )  ത ാഴില് അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള 

അറിയിപ്പ ് കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ആയ ിനാല് അദപക്ഷിച്ചു 15 

േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ എന്ന ിന ്ത ളിവില്ല.  

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉള്തപ്പതട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റരദ്റാള്.   

 പരിദശാധിച്്ച 4 െയലുകളിലും അവിേര്ധ മസ്റ്റര് ദറാള് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

  മസ്റ്റര് ദറാള് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  മസ്റ്റര് ദറാളില് അസിസ്റ്റന്റ ്

തസഗ്കട്ടറി, Block Programme Officer, Overseer എന്നിവരുതട ഒപ്പ്, സീല് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

എന്നാല്  ഒപ്പ ്ഇട്ട  ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.   

 മസ്റ്റര്  ദറാളുകളില്   മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര്, ഷാര്പ്പണിങ ് ൊര്ജ്്,  അറ്റനറ്ൻസ്, 

ദവ നം, ത ാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ് , തമറ്റിനത്റ ഒപ്പ ് എല്ലാം വയക്തമായി 

തകാടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇ ുകൂടാത  ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് നമ്പര്,  ീയ ി എന്നിവ 

അഡിഷണല് ആയി മസ്റ്റദറാളിനത്റ  ാതഴ   എഴു ിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 WC.IF/378093, IF/367391(ഭവന പധ ി ) എന്നീ  വര്ക്കുകളുതട മസ്റ്റര്  ദറാളുകളില് 

ഷാര്പ്പണിങ ്ൊര്ജ്് മാഗ് ം  തകാടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

തമഷ്ർതമനറ്്  ബുക്്ക 

  ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷര്തമന്റ്  രുക്ക്. 

  പരിദശാധിച്ച  െയലുകളില് എം രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  എം രുക്കില് എസ്റ്റിദമറ്റ ് ുകയും തെലവായ  ുകയും കാണിച്ചിരുന്നു. A.E യുതട 

കസൻ സീല് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓവര്സിയര് ദവരികെ തെയ്തിരുന്നു.അസിസ്റ്റന്റ ്

തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ്, സീല് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

തമറ്റീേിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

തമറ്റീരിയല് ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് അവയില് ഉപദയാരിച്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലില്  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

 പരിദശാധിച്ച 2 െയലുകള്  തമറ്റീരിയല് ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികള് 

ആയിരുന്നു. 
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ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവര്ക്ക ്നല്ദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, ആയുധങ്ങള്ക്ക ്തകാടുക്കുന്ന വാടക,  

മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം കകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ ്ദവജ്് ലിസ്റ്റ്. 

 പരിദശാധിച്ച 4 െയലിലും ദവജ്് ലിസ്റ്റ ്   ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അ ുതകാണ്്ട 

കൃ യസമയത്ത ് ദവ നം  ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന ിന ് ത ളിവ് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

ഫണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ദവ നം നല്കിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ് െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്.   ഗ്പവര്ത്തിയില് െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആര്ക്ക്, എദപ്പാള് 

നല്കി എന്നുള്ള ിനത്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് 

ഓര്ഡര്  എല്ലാ െയലിലും നിര്രന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

  പരിദശാധിച്ച െയലുകളില്   FTO  കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകേണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സര്ട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവര്ത്തി  പൂര്ത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളില് വര്ക്ക ്കംപ്ലീഷൻ  സര്ട്ടിെിക്കറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 ഒരു  ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റര്ദറാള് അനുവേിച്ച ് മു ല് ദവ നം  

നല്കുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ ് നടന്ന ് 

എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മാസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമനറ്്  സ്ലിപ്.  

 മസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമനറ്് സ്ലിപ്പില് കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട.  
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  പരിദശാധിച്ച  െയലുകളില്  മസ്റ്റര് ദറാള് മൂവത്മനറ് ് സ്ലിപ ് കാണുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ ് 

ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന ് മുമ്പ ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള്  ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള്  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകള് 

െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിലും ദൊദട്ടാഗ്രാഫ്സ ്കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 WC.IC/318037, IC/318038 (കനാല് )എന്നീ വര്ക്കുകളില്  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും 

ദൊദട്ടാഗ്രാഫ്സ ് കാണാൻ സാധിച്ചു. തഗ്പാജ്ക്റ്റ ് മീറ്റിംര് കൂടിയ സമയതത്ത 

ദൊദട്ടായും കാണാൻ സാധിച്ചു. ആതക 4 ദൊദട്ടാസ് ആണ ്ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

  WC.IF/378093, IF/367391(ഭവന പധ ി )എന്നീ വര്ക്കുകളില്  ഓദരാ 

ഘട്ടത്തിതലയും 3 ദൊദട്ടാ ഗ്രാഫ്സ ്കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

ദറായൽറ്റി 

  െയലുകള് കനാല് വര്ക്ക ്ആയ ിനാല് ദറായല്റ്റി രാധകമല്ലായിരുന്നു. 

  WC.IF/378093, IF/367391(ഭവന പധ ി ) എന്നീ വര്ക്കുകളില് ഗ്പേീപ്  റ്റി. രി, ദമാളി 

പൗദലാസ് എന്നിവര്   ഭൂ ഉടമസ്ഥരുതട സാക്ഷയപഗ് ം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

 വീടിനത്റ എസ്റ്റിദമറ്റ്, പ്ലാനിനത്റ ദകാപ്പി അറ്റാച്്ച തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

 

ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാല് ഇവ പരിദശാധിച്ച  െയലുകളില് കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

ല റ്്റ ഡയറി 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   

ആധികാരിക ദരഖയാണ ് കസറ്റ ്ഡയറി. 

 പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളില് 2 ഗ്പവര്ത്തികള്ക്ക ് കസറ്റ് ഡയറി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  
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 കനാല് വര്ക്കുകളുതട രണ്ടു െയലുകളിലും വിശേമായി പൂരിപ്പിച്ച കസറ്റ ്

ഡയറി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 കസറ്റ ് ഡയറി പൂര്ണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന ദമറ്റുമാരുതട ഗ്പവൃത്തി 

അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്.  

 വിശേമായി പൂരിപ്പിച്ച തെക്ക്ലിസ്റ്റ്,ദഗ്പാജ്ക്ട ്മീറ്റിംര് വിവരങ്ങള്, തഗ്പാജ്ക്റ്റ്  മീറ്റിംര് 

മിനുട്സ്, ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് ഉപദയാരിച്ച ഗ്പഥമ ശുഗ്ശുഷ കിറ്റ ് ടാര്ദപാളിൻ 

കുടിതവള്ള പാഗ് ം എന്നിവ കകപ്പറ്റിയ ും  ിരിതക ഏല്പ്പിച്ച ുമായ  ീയ ി, 

ഗ്പവൃത്തിക്കു  ദവണ്ടി ഉപദയാരിച്ചസാധനങ്ങളുതട വിവരം, 

ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതട വാടക, ഉപദയാരിച്ച  ീയ ി  എന്നിവ കൃ യമായി 

തകാടുത്തിരുന്നു. ത ാഴിലാളികളുതട സാക്ഷയപഗ് ം വിജ്ിലൻസ് ദമാണിറ്ററിംര് 

കമ്മിറ്റി റിദപ്പാര്ട്ട്, സന്ദര്ശക കുറിപ്പ്   എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

െികിത്സാതെലവ ്സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ഇല്ലായിരുന്നു. 

 WC.IF/378093, IF/367391(ഭവന പധ ി ) എന്നീ െയലുകളില് കസറ്റ ് ഡയറി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

 

േജിസ്റ്ററുകളുതട പേിദശാധന  

ദജാബ് കാർഡ ്േജിസ്റ്റർ   

ഈ രജ്ിസ്റ്ററില് കാര്ഡ ് നമ്പര്, കാര്ഡ ് എന്നാണ ് ഇഷയൂ തെയ്ദ ക്കദണ, അവരുതട 

വയസ്, ഏ ു വിഭാരം, രാങ്കിനത്റ ദപര ്  ുടങ്ങിയ കാരയങ്ങള് കൃ യമായി 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.                          

   *2013-2018 തമയ്  വതരയുള്ള വിവരങ്ങള് രജ്ിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട                                                       

* തസര്ട്ടികെ  തെയ്തിട്ടില്ല.  

 

കംപ്ലയിന്റ ്േജിസ്റ്റർ  

*2011- 2016വതരയുള്ള വിവരങ്ങള് വളതര നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.                                         

  *2016 ദശഷം പരാ ികള് ഒന്നും റിദപ്പാര്ട്ട് തെയ്തിട്ടില്ല.                                                                   

*ഇ ില് നമ്പര്,  ീയ ി, പരാ ി നല്കിയ ആളിന്തറ ദപര്,വിലാസം, പരാ ി 

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, സവീകരിച്ച നടപടി, പരാ ി  ീര്പ്പാക്കിയ േിവസം, 

 ീര്പ്പാക്കിയ ഉദേയാരസ്ഥൻ,  ഇവതയല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട.                                                                                                                             

 * എങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നടപടി സവീകരിച്ചില്ല. പരാ ി വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുതട 
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ദപര് തവളിതപ്പടുത്തുക, പണി സ്ഥലത്ത ് ഒപ്പിട്ടു ദനരതത്ത ദപായി, ദമറ്റ ് മാര ് പണി 

ഏതറ്റടുക്കാൻ  യ്യാറാകുന്നില്ല, ഇവതക്കാന്നും നടപടി സവീകരിച്ചില്ല.                                         

* തസര്ട്ടികെഡ ്ആണ ്തസഗ്കട്ടറി ഒപ്പ ്ഇട്ടിട്ടുണ്്ട.  

തമറ്റീേിയൽ േജിസ്റ്റർ  

*സീരിയല് നമ്പര്,വര്ക്കിനത്റ ദപര്, വര്ക്ക്  ആരംഭിച്ച േിവസം, രില്ല ് നമ്പര്, 

തമറ്റിരിയലിനത്റ ഡീതറ്റയില്സ്, കവാണ്ടിറ്റി,  ുടങ്ങിയ കാരയങ്ങള് 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.                                             

 *2015-2016, 2016-2017  വിവരങ്ങള്  ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്.                                                                  

*MIS നത്റ ദകാപ്പി ആണ ്ഇ ില് ഉണ്ടായിരുന്ന ്.                                                                    

*തസര്ട്ടികെഡ് അല്ല  

ഡിമാൻഡ് േജിസ്റ്റർ  

*2018-2019 ഡിസംരര് മു ല്2019-2020 വതരയുള്ള വിവരങ്ങള് ഉണ്്ട                                          

*ഈ രജ്ിസ്റ്ററില് ത ാഴില് ആവശയതപ്പടുന്ന ് സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, ത ാഴില് 

നല്കിയ ഗ്പവര്ത്തി സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, ത ാഴില് തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തിയും ത ാഴില് 

തെയ്ത േിവസവും സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, കാര്ഡ ്നമ്പര്, രജ്ിസ്റ്റര്  തെയ്ത വയക്തിയുതട 

ദപര്, ദജ്ാലി ആവശയതപ്പടുന്ന ഗ്പദേശം, ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദപര ്ഇവതയല്ലാം കൃ യമായി 

എഴു ിയിട്ടുണ്്ട.  

*പതക്ഷ ത ാഴില് എടുത്ത  ീയ ിയും മാസവും എഴു ിയിട്ടില്ല പകരം അവിതട 

ത ാഴിലാളികളുതട ദപരാണ് എഴു ിയിരിക്കുന്ന ്.                                                               

*ഡിമാൻഡ ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട പതക്ഷ  അ ിനത്റ രസീ ് ഇല്ല.                                                                             

* തസര്ട്ടികെഡ ്തെയ്തിട്ടുണ്്ട.     

ഫിക്സഡ് അ റ്്റ േജിസ്റ്റർ  

 *2016-17 വിവരങ്ങള് കാണാൻ സാധിച്ചു.                                                                                            

* പഞ്ചായത്തിനത്റ ദപര്, ജ്ില്ലാ, ദലാക്ക് ,ഡീതറ്റയില്സ് ഓെ് അസറ്റ്, അസറ്റ ് id, 

അസറ്റിന്തറ ദപര്,  ▪️ദറാഡ ്ദകാൺഗ്കീറ്റിംര്                                                                                      

                ജ്ലദസെനം                                                                                                                                             

. ലാൻഡ ് തഡതവലപത്മനറ്ില് വര്ക്കിന്തറ ദപരും ഐഡി യും മാഗ് ദമ 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.                                                                             * തസര്ട്ടികെഡ ്തെയ്തിട്ടില്ല.  
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ഗ്ഗാമ ഭ േജിസ്റ്റർ  

* ഈ രജ്ിസ്റ്റര് അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. കാരണം ഇ ില് ദപര്, വിലാസം, വാര്ഡ്, ഒപ്പ്, 

ഇവതയല്ലാം കൃ യമായി എഴു ിയിട്ടുണ്്ട.                                                                                             

*ഗ്രാമസഭ ദനാട്ടീസും ഗ്രാമസഭ നടത്തിയ ിനത്റ ദൊദട്ടായും ഈ രജ്ിസ്റ്ററില് 

കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട.                  

 * കൂടാത  ഗ്പസിഡനറ്് , അസിസ്റ്റനറ് ് തസഗ്കട്ടറി,  ഇവര് ഒപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്്ട.                                  

*തസര്ട്ടികെഡ് ആണ്.  

വർക്്ക  േജിസ്റ്റർ  

*2017-2018, 2018-2019 വതരയുള്ള വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട തമാത്തം 282 

വര്ക്കുകളാണ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്. ഇ ് 2018 ജ്ൂൺ മു ല് ഇന്്ന വതരയുള്ള 

വിവരങ്ങള് ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്.                                                                                             

                                                               

* ഇ ില് സീരിയല് നമ്പര്, ദകാഡ്, ദപര്, Ts നത്റയും As നത്റയും  ീയ ി, ഇമ്പ്ലിതമന്റിങ് 

ഏജ്ൻസി ഇവതയപ്പറ്റിയാണ ് ഈ രജ്ിസ്റ്ററില് കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട.                                                                                            

* തസര്ട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല. 

 വർക്കുകളും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട നിേീക്ഷണങ്ങൾ 

 

1.വാർഡ് 3 -  തനടുങ്ങഗ്പ MD കനാൽ  പുനേുദ്ധാേണം(Ch.0M - 600M) 

 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ് 

  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IC/318037 തനടുങ്ങഗ്പ MD 

കനാല്  

പുനരുധാരണം(Ch

.0M - 600M) 

13/12/201

8 

12/01/2019 130451 129122 
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നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷരത്മ

ന്റ ് രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധനയി

ല്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാര്ക്സ ് 

1   തപാ ുജ്നം   

 

തനടുങ്ങഗ്പ M. 

D കനാല് 

പുനരുധാര

ണം  

L-600 മീറ്റര്  

B-0.90 

മീറ്റര്  

    

 

.  

L- 446 മീറ്റര്  

B- 0.90 

കനാലിനത്റ 

വശങ്ങള്  

ആള് ാമസം 

കുറവായ 

സ്ഥലം 

ആയ ിനാല് 

കാടുകയറി 

കിടക്കുക 

യായിരുന്നു 

അ ുതകാണ്്ട 

പൂര്ണമായും 

അളന്്ന   

 ിട്ടതപ്പടു

ത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല . 

 

 

 ഫീൽഡ് വി ിറ്റിൽ  കതണ്ടത്തിയ വിവേങ്ങൾ 

 ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കര് അപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ചാണ ് അളതവടുത്ത ്. െീല്ഡ ്

പരിദശാധനയിലൂതട ആതകയുള്ള 600 മീറ്ററില് 446 മീറ്റര് ആണ ്അളതവടുക്കാൻ 

സാധിച്ച ്.കനാല് വളതരയധികം കാട് പിടിച്ചിരുന്നു. െില ഭാരങ്ങള് ഉയരം 

കൂടിയ ും മറ്റു െില ഭാരങ്ങള് ഉയരം കുറഞ്ഞ ുമായിരുന്നു. നടന്നു ദപാദകണ്ട 

ഭാരങ്ങള് മണ്ണിടിഞ്ഞ ും ഇടുങ്ങിയ ും ആയിരുന്നു.  നടന്നു ദപാകാൻ പറ്റുന്ന 

ഭാരം വതര ഗ്ടാക്ക ്തെയ്തു. 

  ഗ്പവൃത്തി നല്ല രീ ിയില് പൂര്ത്തിയാക്കിയ വിവരം ഗ്പദേശവാസിയില് നിന്നും 

ദമറ്റില്  നിന്നും സാക്ഷയതപ്പടുത്തി വാങ്ങിച്ചു.  

  ഗ്പവൃത്തിയില്  ഡിസ്ദപ്ല ദരാര്ഡ്  കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  
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2..വാർഡ് 3 -  തനടുങ്ങഗ്പ MD കനാൽ  പുനേുദ്ധാേണം(Ch.600M - 1200M) 

 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാ

നിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ് 

  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IC/318038 തനടുങ്ങഗ്പ MD 

കനാല്  

പുനരുധാരണം(Ch.6

00M - 1200M) 

26/12/201

8 

18/01/2019 129030 128498 

 

 

 

 

നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷരത്മ

ന്റ ് രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധനയി

ല്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാര്ക്സ ് 

1   തപാ ുജ്നം   

 

തനടുങ്ങഗ്പ M. 

D കനാല് 

പുനരുധാര

ണം  

L-600 മീറ്റര്  

B-0.90 

മീറ്റര്  

    

 

.  

L- 560 മീറ്റര്  

B- 0.90 

കനാലിനത്റ 

വശങ്ങള്  

ആള് ാമസം 

കുറവായ 

സ്ഥലം 

ആയ ിനാല് 

കാടുകയറി 

കിടക്കുക 

യായിരുന്നു 

അ ുതകാണ്്ട 

പൂര്ണമായും 

അളന്്ന   

 ിട്ടതപ്പടു

ത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല . 
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 ഫീൽഡ് വി ിറ്റിൽ  കതണ്ടത്തിയ വിവേങ്ങൾ 

 ആഴം കൂടിയ കനാല് ആയിരുന്നു. ദമറ്റ്  പറഞ്ഞ ് വള്ളി തകട്ടിയിറങ്ങിയാണ ്

കനാല് വൃത്തിയാക്കിയ ് എന്നാണ്.  

 കനാലിനത്റ ഗ്പവൃത്തി തെയ്യുദമ്പാള് ത ാഴിലാളികള്ക്ക ് രൂട്ട്, കയ്യുറ 

ലഭയമായിരുന്നില്ല.  

 കനാല് വളതര വൃത്തിഹീനമായി കാണതപ്പട്ടു.  

 െിലയിടത്തു കനാല് കാണാൻപറ്റാത്ത വിധം കാടു കയറി 

കിടക്കുകയായിരുന്നു.  

 ഗ്പവര്ത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങളില് CIB ദരാര്ഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

 

 

 

3. ദകഗ്ര / ംസ്ഥാന  ർക്കാർ ഭവന നിർമ്മാണപദ്ധതി 3(ലലജു K C ) 

 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

 IF/378093 ദകഗ്ന്ദ 

/സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര് ഭവന 

നിര്മ്മാണപധ

 ി 3(കലജ്ു K C ) 

13/12/2018 12/02/2019 24390 24390 

 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്റിൽ  കതണ്ടത്തിയ വിവേങ്ങൾ 

 വീട് പണി പൂര്ത്തകരിച്ച വിവരം സമീപവാസിയില്  നിന്നും അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു. സമീപവാസിയില് നിന്നും ദമറ്റ് നിന്നും സാക്ഷയ പഗ് ം ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങി.  

 വീട്ടില് ആള് ാമസം ഇല്ലാത്ത ിനാല് ദവ നം വീട്ടുടമസ്ഥന് ലഭിദച്ചാ 

എന്ന ിന് ത ളിവുകള് ഇല്ല.  
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4. ദകഗ്ര / ംസ്ഥാന  ർക്കാർ ഭവന നിർമ്മാണപദ്ധതി 3(ദമാളി 

പൗദലാ ് ) 

 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

 IF/367391 ദകഗ്ന്ദ 

/സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര് ഭവന 

നിര്മ്മാണപധ

 ി 3(ദമാളി 

പൗദലാസ്  ) 

30/11/2018 21/03/2019 24390 24390 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്റിൽ  കതണ്ടത്തിയ വിവേങ്ങൾ 

 ദമാളി പൗദലാസ് നത്റ വീട ്തവച്ച ില് അവര്ക്ക് 90 േിവസതത്ത പണിക്കൂലി 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്്ന അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

 വീട് പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയ ായി കണ്ടു.  

 

 

 തപാതുവായ നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഒ  

 മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട എഴു ുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ്. 

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ ് , ഓവര്സീര് അതഗ്കഡിക്ടഡ ് എൻജ്ിനീയര് ,ദമറ്റ്മാര് 

എന്നിവര്ക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകള് തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ്. 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും. 

 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ ്ത ഗ്കട്ടറി 

 മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്
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 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷരത്മന്റ ് രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള് . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകള്  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികള് 

സവീകരിക്കുക 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 വര്ക്ക് െയലുകള് ആനുവല് മാസ്റ്റര് സര്കയൂലര് ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമനറ്സ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകള്  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴില് കാര്ഡ ് കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മസ്റ്റര്ദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള് കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിര്ദേശങ്ങള്  നല്കണം 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്കറ്്റ് 

മീറ്റിംരില്  ത ാഴിലാളികള്ക ്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി ത ാഴിലിടം 

സന്ദര്ശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ ്അനുസരിച്ചു ദ ാഴില് നല്കുക. 

 

ദമറ്്റ 

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റര് ദറാള്  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ര്. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാള്   തന്ന എഴു ുക  

 മാസ്റ്റര് ദറാളില്  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്  ഇല്ലാതയന്്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴില് േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

 ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റര്ദറാള് കസറ്റ ്ഡയറി എന്നിവ കസറ്റ ്

ഡയറി  പൂര്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങള്  ഉണ്ടായാല്  കസറ്റ ് 

ഡയറിയില്     എഴു ുകയും നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും 

തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന ്ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 ത ാഴില് കാര്ഡ ്കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

ഗ്പധാന  നിേീക്ഷണങ്ങൾ 
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1.തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ ് .വാര്ഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിര്ദേശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളില്യുതടയും  അയല്ക്കൂട്ടം ല 

െര്ച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

2.െില പാസ്സ ് രുക്കുകള്    ഏഗ്പില്, തമയ്  മാസങ്ങള്ക്കു ദശഷം കൃ യമായി  

പ ിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി ഗ്ശധയില്തപട്ടു.അ ിനു കാരണമായി അവര് പറഞ്ഞ ് 

രാങ്കില് തമഷീൻ  കരാറാതണന്നാണ്.  

3.  ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവര്ത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങള്ക് ദശഷമാണ്. 

ആയ ിനാല്  ത ാഴിലുറപ്പ ്  നിര്ത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  േിവസം ഗ്പ ി  

കൂടുകയാണ ്. 

 

അശമന്നൂർ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3 

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ മിനിറ്്റ ് 

 

വാര്ഡ ് 3 തല ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമസഭ രാവിതല 11. 15 മണിക്ക്  ആരംഭിച്ചു. 

രവതെനറ്് UP സ്കൂ ള് അശമന്നൂരില്  തവച്ചായിരുന്നു ഗ്രാമസഭ നടന്ന ്.  ഈശവര 

ഗ്പാര്ത്ഥനദയാടു  കൂടി ഗ്രാമസഭ ആരംഭിച്ചു. VRP ദരശ്മ ദമാഹൻ ഭരണ ഘടനാ ഗ്പ ിജ്ഞ 

പറഞ്ഞു തകാടുത്തു.  അ ിനു ദശഷം അധയക്ഷതയ ത തരതഞ്ഞടുത്തു.2018-2019 

സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില്  100 ത ാഴില്േിനങ്ങള്   ികഞ്ഞ സൂസൻ കുരയദക്കാസ് 

ആണ ് അധയക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച ്. വാര്ഡ ് തമമ്പര് തജ്യിംസ്  ദയാരം ഉല്ഘാടനം 

തെയ്തു. ത ാഴിലുറപ്പ് ദമറ്റ്  സിന്ധു ഷാജ്ി സവാര ം പറഞ്ഞു. അ ിനു ദശഷം അധയക്ഷ 

ത ാഴിലുറപ്പ ് പണിതയ കുറിച്്ച  സംസാരിച്ചു. VRP ദരശ്മ ആമുഖ ഗ്പസംരം പറഞ്ഞു. 

അ ിനു ദശഷം VRP അശവ ി രാജ്്, ദരശ്മ ദമാഹൻ എന്നിവര് െയലുകളുതടയും െീല്ഡ ്

പരിദശാധനയുതടയും  റിദപ്പാര്ട്ട്  അവ രിപ്പിച്ചു.ദശഷം െര്ച്ച നടന്നു. വാര്ഡ് തമമ്പര്, 

MGNREGS ഉദേയാരസ്ഥരായ രശ്മി, ലിജ്ി എന്നിവര്  ത ാഴിലാളികളുതട സംശയങ്ങള്ക്ക ്

വിശേീകരണം നല്കി. െര്ച്ചയില് വന്ന ഗ്പധാന വിഷയങ്ങള് ഇവയായിരുന്നു.  
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 ഏഗ്പില് മാസത്തിനു ദശഷം കൂലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അ ിനു മറുപടിയായി DEO ലിജ്ി 

പറഞ്ഞ ് ദകഗ്ന്ദത്തില് നിന്നും ഉടതന െണ്്ട  വരുതമന്നാണ്.  

▪️ഡിമാൻഡ് നല്കി 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിക്കാറില്ല എന്നും  ഡിമാൻഡ ് 

നല്കുദമ്പാള് കകപ്പറ്റ ്രസീ ്  രാറില്ല   എന്ന ിനും മറുപടിയായി തസഗ്കട്ടറിയുതട 

നിര്ദേശഗ്പകാരം ഗ്െണ്്ട ഓെീസ് വഴി ഡിമാൻഡ് നല്കാതമന്നും എന്നാല് ഡിമാൻഡ ്

തെയ്ത  ീയ ിക്കുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിച്ചില്ലാതയങ്കില് 5 km നുള്ളില് എവിതടയും വര്ക്ക്  

തെയ്യാൻ ത ാഴിലാളികള്  യ്യാറായിരിക്കണം എന്നും കകപ്പറ്റ ് രസീ ് ഇനി മു ല് 

കിട്ടുതമന്നും ഗ്രാമസഭയില് അറിയിച്ചു.   

▪️രൂട്ട്,  കകയുറ,  െസ്റ്റ് എയ്ഡ ്ദരാക്സ്,   ുടങ്ങിയ സൗകരയങ്ങള് ഒന്നും  തന്ന ഇവരുതട 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്ഇദപ്പാള് ലഭിക്കുന്നില്ല, എന്ന ിന് വാര്ഡ ്തമമ്പര് രൂട്ട്, കകയുറ 

എന്നിവ വാങ്ങാൻ  പഞ്ചായത്ത്  കമ്മിറ്റി കൂടി  ീരുമാനം അറിയിക്കാതമന്്ന 

ഗ്രാമസഭയില്  ീരുമാനമായി.  

▪️AMC ഗ്പകാരം ഒരു െയലില് 22 ദരഖകള് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ് എന്നാല് ഗ്പസ്തു   

വാര്ഡിതല പരിദശാധിച്ച െയലുകളില് 10 ദരഖകള് മാഗ് മാണ ്കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

മറ്റു ദരഖകള് െയലില് സൂക്ഷിക്കുന്ന ായി കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന ിന് 

മറുപടിയായി െയലുകളില് ഇല്ലാത്ത ദരഖകളുതട വിവരങ്ങള് രജ്ിസ്റ്ററില് എഴു ി 

സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്്ട എന്നും  കൂടാത  എല്ലാം digitalize തെയ്യുകയാണ ് എന്നും മറുപടി 

പറഞ്ഞു.  

▪️പരിദശാധിച്ച 4 ഗ്പവര്ത്തികളിലും 5980 രൂപയുതട CIB കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല 

എന്ന ിന്  CIB യക്്ക ്ഉള്ള തടൻഡര് വന്നിട്ടുണ്്ട ഉടതന  തന്ന ദരാര്ഡ ്വയക്്കുതമന്്ന DEO 

പറഞ്ഞു.  

▪️പഞ്ചായത്തില് നിന്്ന ഇദപ്പാള്  ആയുധങ്ങള് ഒന്നും  തന്ന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ിനു 

ഒരു ഗ്പാവശയം പഞ്ചായത്തില് നിന്്ന ആയുധങ്ങള് തകാടുത്തിരുന്നു. എന്നും ആയുധ 

വാടക തകാടുക്കുന്ന ിനാല് ആയുധങ്ങള് ഗ്പദ യകിച്്ച പഞ്ചായത്തില് നിന്നും 

നല്കുന്നില്ല എന്നും അ ിദനാട് ത ാഴിലാളികള് സഹകരിക്കണം എന്നും 

ഉദേയാരസ്ഥര് അറിയിച്ചു.  

▪️ പു ിയ നിയമഗ്പകാരം ഉച്ചസമയത്ത ്ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വീട്ടില് ദപാകരു ുന്നും   

രാവിതല 9 മണിക്ക് പണിക്ക് ഇറങ്ങിയാല് 5 മണി  വതര  വര്ക്ക് കസറ്റില് നിന്്ന  

ദപാകരു ് എന്നും   ദമറ്റ് മാരുതട മീറ്റിങ്ങില് പറഞ്ഞു  ഈ നിയമദത്താട ്



22 
 

ത ാഴിലാളികള് ഗ്രാമസഭയില് തവച്്ച വിദയാജ്ിപ്പ ് ഗ്പകടിപ്പിച്ചു. ഇ ിനു മറുപടിയായി  

പറഞ്ഞ ് എല്ലാ സര്ക്കാര് ഉദേയാരസ്ഥരും മതറ്റങ്ങും ദപാകാത  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

ദജ്ാലി സമയം സ്ഥലത്തു  തന്ന ഉണ്ടാകണതമന്ന നിയമം പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്നും 

അ ിനാല് നിയമം നിയമമായി കണ്ടു എല്ലാവരും പാലിക്കണതമന്നും ഗ്രാമസഭയില് 

അറിയിച്ചു.  

VRP ഷിരാനി നന്ദി പറഞ്ഞു. വാര്ഡിതല  ഭൂരിഭാരം ത ാഴിലാളികളും ദമറ്റുമാരും 

വാര്ഡ് തമമ്പര്,  മുൻ തമമ്പര്      വിജ്ിലൻസ് & ദമാണിറ്ററിങ ് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങള്,  

MGNREGS ഡാറ്റ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റര് മാര് ഉള്തപ്പതട 72 ദപര് പതങ്കടുത്ത ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസഭ ദേശീയരാനദത്താതട അവസാനിച്ചു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നരി 

 

അശമന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വര്ഷത്തിതല  ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീര്ക്കാൻ  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ടീമിതന 

സഹായിച്ച രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡനറ് ്, തസകട്ടറി അസിസ്റ്റനറ്് തസകട്ടറി, 

ഭരണസമി ി  അംരങ്ങള്,വാര്ഡ് തമമ്പര് , ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥര് , 

െീല്ഡു  ല ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ്  സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാര് ത ാഴിലാളികള് 

തപാ ുജ്നങ്ങള്  എന്നിവര്ക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 

 


