
 

 

 

 
 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ  ഗ്ഗാമീണ  ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

 

 

 

           എറണാകുളം 

കൂവപ്പടി  ദലാക്്ക 

                                                               അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്ത ്

വാർഡ്-7 

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്റ കാലയളവ ്:1/10/2018  to 31/3/2019 

റിദപ്പാർട്്ട   യ്യാറാക്കിയ ്  :  

 വി .ആർ. പി. അപർണ മദ ാജ്  

വി. ആർ. പി. ഷ്ിബാ ി  ി ാർ   

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്റ യൂണിറ്്റ 

 ിരുവ ന്തപുരം 

 

 

 

 



 

 

 

ആമുഖം 

 

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

ല് പാര്ലതമന്റ ്പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം, 

2006 തെഗ്രുവരി 2-ന് 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 ദെരക്്കുകയും 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 ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

അവകാശധിഷ്ഠ ി   ിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 ത ൊഴിൽ കൊർഡ ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ കൊർഡ ്

ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട . 

 ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികളിൽ 

െിലർക്ക് ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.  

 ത ൊഴിൽ സ്ഥലത്തു തവച്്ച അേകടം സംഭവിച്ചൊൽ ചികിത്സ സഹൊയം 

ലഭിക്കുന്ന ിതന കുറിച്്ച ത ൊഴിലൊളികൾക്ക ്അറിവുണ്ടായിരുന്നു .  

 ത ൊഴിൽ അപേക്ഷിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമൊയും ത ൊഴിൽ 

നൽകണം എന്നൊണ ്നിയമം. എന്നൊൽ ഡിമൊൻഡ ്തവച്്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ത ൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.   

 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ത ൊഴിൽ ഇല്ലൊയ്മ പവ നം 

കിട്ടൊനുള്ള അവകൊശമുണ്്ട. എന്നൊൽ നൊളി ുവതെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല 

എന്നറിഞ്ഞു.  

 ത ൊഴിൽ കൊർഡ ്എടുക്കുന്ന ിനും  മറ്റു പെഖകൾ തകൊടുക്കുന്ന ിനും പവണ്ടി 

പ ൊപട്ടൊസ്റ്റൊറ്റ ്എടുക്കുന്ന ും മറ്റും ത ാഴിലാളികൾ  എല്ലാം ദെർന്നു  പേസ 

പിരിച്ചു തകാണ്ടാണ ് എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു.   

 ബൂട്ട്, പകയുറ എന്നിവ ഇപപൊൾ ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്്ന ത ാഴിലാളികൾ 

േെൊ ിതപട്ടു.പനെതത്ത കിട്ടിയവക്കു എല്ലൊo നൊശനഷ്ടം ഉണ്ടൊയിഎന്നും അവർ 

പറയുകയുണ്ടായി.  

 എല്ലൊ ത ൊഴിലൊളികളുതടയും ത ൊഴിൽ കൊർഡിൽ  കൊർഡ് നമ്പർ, സീൽ, 

പ ൊപട്ടൊ ഉണ്ടൊയിെുന്നു.  

 ഭൂരിഭാരം ത ൊഴിലൊളികളുതടയും  ബൊങ്്ക േൊസ്് ബുക്കിൽ  അക്കൗണ്്ട 

ട്ടൊൻസൊക്ഷൻസ് േ ിപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. .  

 CIB പബൊർഡിതന കുറിച്്ച ത ൊഴിലൊളികൾക്കിടയിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നു . 

വൊർഡ് 7േെിപശൊധന നടത്തിയ  ീൽഡിൽ CIB പബൊർഡ് കൊണുവൊൻ സൊധിച്ചില്ല.  

 ഡിമൊൻഡ ്തറസിപ്ട ്കിട്ടൊറില്ല എന്ന ്അറിയൊൻ കഴിഞ്ഞു. 

 ത ൊഴിലൊളികൾക്ക് 5 KM ഉള്ളിൽ േണി തകൊടുക്കണം എന്നൊണ ് നിയമം.ഈ 

വൊർഡിതല ത ൊഴിലൊളികൾക്ക ്5 KM ഉള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്്ട .  

 ട്േവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്കുടിതവള്ളം, ട്േഥമ ശുട്ശുഷ കിറ്റ്,  നിനുള്ള സൗകരയം 

എന്നിവ ലഭയമല്ല  

 ത ൊഴിൽ തചയ്ത  ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ പവ നം കിട്ടൊനുള്ള 

അവകൊശമുണ്്ട. എന്നൊൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പവ നം ലഭിക്കൊറില്ല.  

 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പവ നം കിട്ടിയിതല്ലങ്കിൽ 16-ആം ദിവസം മു ൽ 

പവകുന്ന ഓപെൊ ദിവസത്തിനുo പവ നത്തിന്തറ 0.05% ലഭിക്കൊൻ ഉള്ള 

അവകൊശമുണ്്ട. എന്നൊൽ അങ്ങതനൊെു കൊെയതത്ത കുറിച്ചു ത ൊഴിലൊളികൾക്ക ്

ധൊെണയുണ്ടായിരുന്നില്ല.  



 

 

 ഒെു ദിവസതത്ത ആതണങ്കിൽ പേൊലും ആയുധ വൊടക ത ാഴിലുപകരണം 

തകാണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.   

 

 

പരിദശാധ യ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ഗ്കമ  മ്പർ  ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്  

1 IF/340271 കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി 

 ംദയാജിച്ചു jlg 

പാട്ടത്തിത ടുത്ത സ്ഥലത്ത ്

 ില morukkal 2nd reach 

2 IF/383662 കിണർ  ിർമാണം ഉഷ്   യൻ  

3 IC/321757 

 

 ീർചാലുകളുതട 

പു രുദ്ധാരണം  

4 RS/332622  IHHL  ിർമാണം  

5 LD/326464 കൃഷ്ി വകുപ്പു മായി 

 ംദയാജിച്ചു JLG പാട്ട  ിന്നു 

ത ടു  ാ സ്ഥലത്തു 

 ിലതമാരുക്കൽ 4th reach 



 

 

 
 
 
 
ഫയൽ  പരിദശാധ  

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയിൽ  തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വർക്കിനും ഗ്പദ യകം െയലുകൾസൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ിൽ ഓദരാ െയലിനും 22 

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് പരിദശാധിച്ച ിൽ 

നിന്നുള്ള  വിവരങ്ങൾ.  

കവർ ദപജ ്

 വൊർഷിക  മൊസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ട്േകൊെം  ഒെു വർക്  യലിൽ 

ഉണ്ടൊപകണ്ട ൊണ ്കവർ പേജ്. .  

  േെിപശൊധിച്ച 5യലുകളിലും എ എം സി ട്േകൊെമുള്ള കവർപേജ ്

ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല. 

തചക്്ക ലിസ്റ്റ ്

 വർക്ക് െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്ക ്ലിസ്റ്റ്.  

 പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിലും  തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനർസാക്ഷയം ത ളിയിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ 

പ്ലാൻ ദകാപ്പി. ഗ്രാമസഭ നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ് ഓെ ്

ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക് മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

അ ാ ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തി  ത രതഞ്ഞടുത്ത ്

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന ് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. 



 

 

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് 

ജ്നകീയ ഭാഷയിലുള്ള  എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പധ ിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന 

അനുശാസിക്കുന്നു. 

  പരിദശാധിച്ച 5െയലുകളിൽ  തസകയൂറിൽ  നിന്്ന എടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റ് ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 െയലുകളിൽ വർക്കിതന കുറിച്ചുള്ള ഡീതറ്റയിൽസ് ഉൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിദമറ്റിതനാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ ് കവർ ദപജ്്, എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്, ദഗ്ഡായിങ ്

ആൻഡ ്  ഡിസസൻ  എന്നിവ  ഉൾതപടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച 

െയലുകളിൽ ഡീസറ്റൽഡ ് എസ്റ്റിദമറ്റ ് മാഗ് മാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഡിസ്ദപ്ല ദരാർഡിന് െിലവായ  ുക കാണിച്ചിരുന്നു. ദനാക്കിയ 

െയലുകളിൽ ഒന്നും ജ്നകീയ ഭാഷയിലുള്ള  എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണുവാൻ സാധിച്ചില് 

 ാദേ ിക അ ുമ ി  

ഒരു ഗ്പവർത്തിക്ക ് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

  പരിദശാധിച്ച 5െയലുകളിലും  സാദങ്ക ികാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  തസകയൂർ  ദകാപ്പി ആയ ിനാൽ ഉദേയാരസ്ഥരുതട ദപര്,  ഒപ്പ്, സീൽ,  ദഡറ്റ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

ഭരണാ ുമ ി 

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ്ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ ്ഭരണാനുമ ി. 

  പരിദശാധിച്ച5 െയലുകളിലും ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  ഭരണാനുമ ി തസകയുർ ദകാപ്പി ആയിരുന്ന ിനാൽ പഞ്ചായത്ത ്

തസഗ്കട്ടറിയുതട സീൽ, സസൻ,  ീയ ി തവച്്ച ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

  ംദയാജി  പദ്ധ ി  

  പരിദശാധിച്ച െയലുകൾ സംദയാജ്ി  പധ ിയിൽ  ഉൾതപ്പടുന്ന ല്ലായിരുന്നു.  

ത ാഴിലി ുള്ള അദപക്ഷ 



 

 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലിൽ കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ്. 

  പരിദശാധിച്ച 5െയലുകളിൽ 4 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന ിനുള്ള ദൊം 

ഉണ്ടായിരുന്നു.ഗ്രൂപ്പ ്ആയിട്ടാണ ്ത ാഴിലാളികൾ അദപക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്ന ്  

 പരിദശാധിച്ച 2െയലുകളിൽ  വയക്തിര  ഡിമാൻഡ ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു 

 െയലുകളിൽ ത ാഴിൽ ഏ ു  ീയ ി മു  ഏ ു  ീയ ി വതര ദവണതമന്്ന 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 ത ാഴിലിന ്അദപക്ഷിച്ച  ിയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 ഗ്പവർത്തി അ ുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

       ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള 

ദൊം.  

 ഗ്പവർത്തിയുതട ദപരും സ്ഥലവും ത ാഴിലാളികളുതട ഡീതറ്റയിൽസും 

കാണിച്ചിരുന്നു. പരിദശാധിച്ച െ  യാളുകളിൽ ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ് 

സംരന്ധിച്ച ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നുന്നില്ല.  

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റരദ്റാള്.   

 പരിദശാധിച്്ച 5െയലുകളിലും മസ്റ്റർ ദറാൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്പവൃത്തി  ുടങ്ങിയ  ീയ ി, അവസാനിച്ച  ീയ ി എന്നിവ 

വയക്തമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ദമറ്റിന്തറ ദപര ്  ീയ ിദയാടു കൂടി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാത  അസിസ്റ്റന്റ ് തസഗ്കട്ടറി യുതട ഒപ്പ്, സീൽ. 

രിപിഒ യുതട ഒപ്പ്, സീൽ.  ഓവർസിയുതട ഒപ്പ,് സീൽ  എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  ദവ നം , ഷാർപ്പനിങ ്ൊർജ്്, ഹാജ്ർ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ  പണിതെയ്തിരുന്ന  ിയ ി ഉണ്ടായിരുന്നു.  

തമഷ്ർതമ റ്്  ബുക്്ക 

  ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷർതമന്റ്  രുക്ക്. 



 

 

  പരിദശാധിച്ച  െയലുകളിൽ എം രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു  

 ഇ ് തസഗ്കട്ടറി യുതട ദപര് ഒപ്പ് മുഗ്േ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു  ിയ ി കാണുവാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

               എം രുക്കിൽ  ഗ്പീ തമഷർതമന്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു.  

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

സസൻ സീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓവർസിയർ ദവരിസെ തെയ്തിരുന്നു. 

തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപദയാരിച്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലിൽ  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകൾ  തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ 

അല്ലായിരുന്നു. 

ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവർക്ക ്നൽദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, ആയുധങ്ങൾക്ക ്തകാടുക്കുന്ന വാടക,  

മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം സകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ ്ദവജ്് ലിസ്റ്റ്. 

 പരിദശാധിച്ച 5െയലിലും ദവജ്് ലിസ്റ്റ ്   ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അ ുതകാണ്്ട 

കൃ യസമയത്ത ് ദവ നം  ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന ിന ് ത ളിവ് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

ഫണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികൾക്ക ്ദവ നം നൽകിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ് െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആർക്ക്, എദപ്പാൾ 

നൽകി എന്നുള്ള ിനത്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ  എല്ലാ െയലിലും നിർരന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

  പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലുകളിലും  FTO  കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 



 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ വർക്ക ്കംപ്ലീഷൻ  സർട്ടിെിക്കറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്  

പരിദശാധിച്ച 5 െയലിലും മസ്റ്റ ്ദറാൾ മൂദവതമന്റ ്സ്ലിപ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ ് 

ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ  ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകൾ 

െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 േെിപശൊധിച്ച എല്ലാം  യലുകളിൽ  ഓപെൊ ഘട്ടത്തിതലയും പ ൊപട്ടൊട്രൊ ് സ് 

കൊണൊൻ സൊധിച്ചു 

 

ദറായൽറ്റി 

  േെിപശൊധിച്്ച  യലുകളി2 ഭൂവുടമകളുതട കെം  ീർത്ത െസീ ിനത്റ പകൊപി,  

പറഷൻ കൊർഡ ്പകൊപി, സമ്മ േട് ം എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിെുന്നു. 

  ഒെു  യൽ നീർച്ചാൽ  ആയ ിനൊൽ പറൊയൽറ്റി ബൊധകമല്ലൊയിെുന്നു. 

 

ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ് ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാൽ ഇവ െയലിൽ കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

സ റ്്റ ഡയറി 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   

ആധികാരിക ദരഖയാണ്  സസറ്റ് ഡയറി.3 െയലുകളിലും സസറ്റ് ഡയറി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 



 

 

  സസറ്റ് ഡയറിയുതട ഗ്െണ്്ട ദപജ്ിതല വിവരങ്ങൾ പൂർണമായിരുന്നു.  

  തഗ്പാജ്കറ്്റ് മീറ്റിംര് ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അ ിൽ വാർഡ് തമമ്പർ,  ദമറ്റ ്

എന്നിവർ സസൻ തെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീറ്റിങ്ങിൽ പതങ്കടുത്ത 

ത ാഴിലാളികളുതട ദപര്, ത ാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ഒപ്പ ്എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  5 െയലിലും തെക്ക ്ലിസ്റ്റ് പൂർണമായും പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

  തഗ്പാജ്കറ്്റ് മീറ്റിംര് മിനിറ്റ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ദമറ്റ ്സസൻ തെയ്തിരുന്നു. 

  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് സൗകരയങ്ങൾ ഏർതപ്പടുത്തുന്ന ിന് ദവണ്ടിയുള്ള െസ്റ്റ ്

എയ്ഡ  ്ദരാക്സ്,  ടാർദപാളിൻ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

  െികിത്സാ തെലവ ് സംരന്ധിച്്ച വിവരം സസറ്റ് ഡയറിയിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

  െയലുകളിൽ ത ാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

  നാല് െയലുകളിലും ത ാഴിലാളികളുതട സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  പധ ി െിലവ ്കാണിച്ചിരുന്നു. 

  നാല് െയലിലും വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിംര് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്, 

സന്ദർശക കുറിപ്പ ്എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു..  

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധ  

 

ദജാബ് കാർഡ ്രജി ർ 

    തസഗ്കട്ടറി തവരിസെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

 ഈ രജ്ിസ്റ്ററിൽ കാർഡ ് നമ്പർ, കാർഡ ് എന്നാണ ് ഇഷയൂ തെയദ് ക്കദണ, 

അവരുതട വയസ്, ഏ ു വിഭാരം, രാങ്കിന്തറ ദപര്  ുടങ്ങിയ കാരയങ്ങൾ 

കൃ യമായി ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.                            2013-2018 തമയ ്വതരയുള്ള 

വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട                                               

 

കംപ്ലയി ്റ ്രജിസ്റ്റർ  

  തസർട്ടിസെഡ് ആണ് തസഗ്കട്ടറി ഒപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്്ട .                                                                                

  2011- 2016വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ വളതര നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.                                                      

   2016 ദശഷം പരാ ികൾ ഒന്നും റിദപ്പാർട്ട് തെയ്തിട്ടില്ല.                                                                              

   ഇ ിൽ നമ്പർ,  ീയ ി, പരാ ി നൽകിയ ആളിനത്റ ദപര്,വിലാസം, പരാ ി 

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, സവീകരിച്ച നടപടി, പരാ ി  ീർപ്പാക്കിയ േിവസം, 

 ീർപ്പാക്കിയ ഉദേയാരസ്ഥൻ,  ഇവതയല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട.                                                                                                                                                         

എങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നടപടി സവീകരിച്ചില്ല. പരാ ി വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുതട 

ദപര് തവളിതപ്പടുത്തുക, പണി സ്ഥലത്ത് ഒപ്പിട്ടു ദനരതത്ത ദപായി, ദമറ്റ് മാര ്പണി 



 

 

ഏതറ്റടുക്കാൻ  യ്യാറാകുന്നില്ല, ഇവതക്കാന്നും നടപടി 

സവീകരിച്ചില്ല.                                                                                      .  

 

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 തസർട്ടിസെഡ ്അല്ല 

 സീരിയൽ നമ്പർ,വർക്കിനത്റ ദപര്, വർക്ക ് ആരംഭിച്ച േിവസം, രില്ല ് നമ്പർ, 

തമറ്റിരിയലിനത്റ ഡീതറ്റയിൽസ്, കവാണ്ടിറ്റി,  ുടങ്ങിയ കാരയങ്ങൾ 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.                                           

 2015-2016, 2016-2017  വിവരങ്ങൾ  ആണ ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്.                                                                  

MIS ന്തറ ദകാപ്പി ആണ് ഇ ിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ്.                                                                      

 

 

ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ  

  തസർട്ടിസെഡ് തെയ്തിട്ടുണ്്ട 

 2018-2019 ഡിസംരർ മു ൽ2019-2020 വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്്ട                                                 

   ഈ രജ്ിസ്റ്ററിൽ ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന ് സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, 

ത ാഴിൽ നൽകിയ ഗ്പവർത്തി സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, ത ാഴിൽ തെയ്ത 

ഗ്പവർത്തിയും ത ാഴിൽ തെയ്ത േിവസവും സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കാർഡ ്

നമ്പർ, രജ്ിസ്റ്റർ  തെയ്ത വയക്തിയുതട ദപര്, ദജ്ാലി ആവശയതപ്പടുന്ന ഗ്പദേശം, 

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര് ഇവതയല്ലാം കൃ യമായി എഴു ിയിട്ടുണ്്ട.  

 പതക്ഷ ത ാഴിൽ എടുത്ത  ീയ ിയും മാസവും എഴു ിയിട്ടില്ല പകരം അവിതട 

ത ാഴിലാളികളുതട ദപരാണ് എഴു ിയിരിക്കുന്ന ്.                                                                                                                       

 ഡിമാൻഡ ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട പതക്ഷ  അ ിനത്റ രസീ ് 

ഇല്ല.                                                                             .     

 

ഫിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ  

 തസർട്ടിസെഡ ്അല്ല 

  2016-17 വിവരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.                                                                                                        

     പഞ്ചായത്തിനത്റ ദപര്, ജ്ില്ലാ, ദലാക്ക്,ഡീതറ്റയിൽസ് ഓെ ്അസറ്റ്, അസറ്റ് id, 

അസറ്റിന്തറ ദപര്.  ദറാഡ ് ദകാൺഗ്കീറ്റിംര്,       ജ്ലദസെനം ,    സസഡ് 

തഗ്പാട്ടകറ്്റിംര ്   ,                                                                                                                          

ലാൻഡ ് തഡവലപ്തമനറ് ് ഇവതയല്ലാം ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

പതക്ഷ സസഡ ് തഗ്പാതട്ടക്ഷനിൽ ഒപ്പ ് ഉണ്്ട. ലാൻഡ ് തഡതവലപത്മന്റിൽ 

വർക്കിനത്റ ദപരും ഐഡി യും മാഗ് ദമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.                                                                                                                            

 

ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 തസർട്ടിസെ തെയ്തിട്ടില്ല 

  ഈ രജ്ിസ്റ്റർ അഭിനന്ദാർഹമാണ്. കാരണം ഇ ിൽ ദപര്, വിലാസം, വാർഡ്, ഒപ്പ്, 

ഇവതയല്ലാം കൃ യമായി എഴു ിയിട്ടുണ്്ട.                                                                                                                

   ഗ്രാമസഭ ദനാട്ടീസും ഗ്രാമസഭ നടത്തിയ ിന്തറ ദൊദട്ടായും ഈ രജ്ിസ്റ്ററിൽ 

കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട.                  

    കൂടാത  ഗ്പസിഡനറ്്, അസിസ്റ്റനറ്് തസഗ്കട്ടറി,  ഇവർ ഒപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്്ട.                                   



 

 

    തസർട്ടിസെഡ ്ആണ്.  

 

 

 

 

വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  

 തസർട്ടിസെ തെയ്തിട്ടില്ല 

 2017-2018, 2018-2019 വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട തമാത്തം 282 

വർക്കുകളാണ ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്. ഇ ് 2018 ജ്ൂൺ മു ൽ ഇന്്ന 

വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആണ ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്.                                                                                                                                                                

ഇ ിൽ സീരിയൽ നമ്പർ, ദകാഡ്, ദപര്, Ts ന്തറയും As നത്റയും  ീയ ി, 

ഇമ്പ്ലിതമനറ്ിങ് ഏജ്ൻസി ഇവതയപ്പറ്റിയാണ ് ഈ രജ്ിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട.                                                                                             

തസർട്ടിസെ തെയ്തിട്ടില്ല. 

 

 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 മ്പർ  ഗ്പവർത്തിയുതട ദകാഡ ് ഗ്പവർത്തി  

1 

 

1608004001/IF/383662 കിണർ  ിർമാണം (ഉഷ് 

sathyan) 

2 

 

1608004001/IC, /321757  ീർചാലുകളുതട 

പു രുദ്ധാരണം  

3 1608004001/RS/332622 IHHL  ിർമാണം  

4 1608004001/IF /340271 കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി 

 ംദയാജിച്ചു JLG 

പാട്ടത്തിത ടുത്ത 

സ്ഥലത്ത ് കൃഷ്ിക്്ക 

 ിലതമാരുകൽ് 2 nd reach  

5 1608004001/WL/055884 കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി 

 ംദയാജിച്ചു JLG 

പാട്ടത്തിത ടുത്ത 

സ്ഥലത്ത ് കൃഷ്ിക്്ക 

 ിലതമാരുകൽ് 4 th reach  

 



 

 

 

 

1.വാർഡ്7- ീർച്ചാൽ പു രുദ്ധാരണം 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ്  

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

IC/321757   നീർച്ചാൽ 

പുനരുധാരണം  

 

31.1.2019 15.2.2019 1, 49, 480 1, 48, 442 

 

1.എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ആതക നീളം 2780m ആതണകിലും 516m നീളം മാഗ് ദമ അളക്കുവാൻ 

സാധിച്ചുള്ളൂ. ഗ്പവർത്തി പരിദശാധനാ സമയത്ത ് തെളിനിറഞ്ഞ ിനാൽ അളവുകൾ 

വയക്തമല്ല.  

2.തമഷർ തമനറ്് രുക്കിൽ സി ഐ രി ദരാർഡിന് െിലവായ  ുക കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട 

എന്നാൽ ദഗ്പവർത്തി നടന്ന സ്ഥലത്ത ്സി ഐ രി ദരാർഡ ്കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

എന്നാൽ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 2990/- രൂപ രൂപ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുള്ള ായിട്ടാണ്.  

3.പാടദത്തക്കു തവള്ളം എടുക്കുന്ന ് തകാണ്്ട നീർച്ചാൽ വൃത്തിയാക്കുന്ന ്  

ആളുകൾക്കു ഉപകാര ഗ്പേമാതണന്്ന അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. .  

4.െീൽഡ്    പരിദശാധന സമയത്ത് നീർച്ചാൽ വളതര വൃത്തിയായി കാണുവാൻ 

കഴിഞ്ഞു.  

 

2. IHHL  ിർമാണം  

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

RS/332622     IHHL 27.2.2019 12.3.2019 12, 000 11, 276 



 

 

നിർമാണം  

 

 

1. ഈ IHHL പധ ി  വീഎട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരദഗ്പേമാതണന്നാണ ്അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

2.അവിേഗ്ധ ത ാഴിലാളിയുതട   ുകയായ 2439 ലഭിച്ചു.  

3.വിേഗ്ധ ത ാഴിലാളിയുതട  ുകആയ 2800 രൂപ  ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

4.തമറ്റീരിയൽസ്  ുകയായ 6000 രൂപ കാണിച്ചിട്ടുതട്ടങ്കിലും 5600 രൂപമാഗ് മാണ ് 

ലഭിച്ചിച്ചിരിക്കുന്ന ്.  

5. ദരാർഡിൻതറ  ുക  238/-എസ്റ്റിദമറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട എങ്കിലും  സസറ്റിൽ ദരാർഡ ്

കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല.  

6 .എസ്റ്റിദമറ്റ ് /തമസ്സുരതമനറ്് രുക്കിന്തറ അളവുകദളാട് ഏദകേശം  ുലയമായ 

അളവുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.  

.  

 

നമ്പ

ർ  

ദപര്  ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

/തമസ്സുരതമ

ന്റ ് രുക്ക ്

ഗ്പകാരമുള്ള 

അളവ ് 

തമഷർതമ

ന്റ ് രുക്ക ്

ഗ്പകാരം 

ഉള്ള അളവ ് 

പരിദശാധ

ന യിൽ 

കണ്ടത്തി

യ അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1 അംരി

ക 

സുദരഗ്ന്ദ

ൻ  

IHHLനിർമാ

ണം  

ഭിത്തി  -

1.596m3 

വാ ിൽ 

0.013m3 

ഭിത്തി  

0.568 m3 

വാ ിൽ  

0.013m3 

ഭിത്തി  -

0.568m3 

വാ ിൽ  -

0.013m3 

ദമൽക്കൂര 

തെയ്തിരുന്നി

ല്ല  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
3. കിണർ  ിർമ്മാണം(ഉഷ്   യൻ ) 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ് 

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

 ഐ എ/383662 കിണർ 

നിർമാണം  

15.2.2019 28/02/2019 21, 400 17, 736 

  

 
 
 
  1. കിണർ കിട്ടിയ ്  ഉപകാര ഗ്പേമായിരുന്നു.  

2.അവിേഗ്ധ ത ാഴിലാളിയുതട  ുകയായ 2981 ലഭിച്ചു.  

3. വിേഗ്ധ ത ാഴിലാളിയുതട  ുകയായ . 14700 രൂപ ലഭിച്ചു.  

4.എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 3009/- സി ഐ രി ദരാർഡിൻതറ  ുക കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട എങ്കിലും 

സസറ്റിൽ ദരാർഡ് കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല.  

4.  7  ദകാൽ ആഴത്തിൽ തവള്ളം ലഭിച്ച ായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.വാർഡ് 7-  കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു JLG പാട്ടത്തിത ടുത്ത കൃഷ്ിക്്ക 

 ിലതമാരുകൽ് 2 nd reach .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 തമഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഗ്പകാരമുള്ള  അളവുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 പണി  സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടു ലും  കൃഷികൾ വിളതവടുത്ത ായി ആണ ്

കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

 ഗ്പവർത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സി ഐ രി ദരാർഡ ് കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.എന്നാൽ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 3000 രൂപ ദരഖ തപടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്.  

 ദഗ്പവർത്തി തെയ്തിരുന്ന ായി അയൽ വാസികൾ സാക്ഷയ തപടുത്തി  

 
 
 
 
 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ്  

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

IF/340271 കൃഷിവകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്ചു JLG 

പാട്ടത്തിതനടുത്ത  

കൃഷിക്ക ് 

നിലതമാരുക്ൽ 2 

nd reach   

 

22/12/2018 15/01/2019 99300/- 99005/- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നമ്പർ. ഗ്പവർത്തി 

യുതട  ദപര ് 

എസ്റ്റിദമറ്റ്       

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

അളവ് 

 

തമഷരത്മ

ന്റ ്രുക്ക ് 

ഗ്പകാരംഉ

ള്ള അളവ ്

പരിദശാ

ധനയിൽ  

കതണ്ട

ത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1  കൃഷി 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്ചു 

JLG 

പാട്ടത്തിതന

ടുത്ത 

സ്ഥലത്ത് 

കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരുക്

ൽ 2 nd reach   

 

1.35.00L 

  18.00B 

1.32.00L 

   18.00B 

1.29.00L 

30.00B 

1.34.00 

L25.00B 

20.00L 

18.00B 

15.00L 

18.00B 

32.00L 

18.00B 

20.00L 

20.00B 

 

  കൃഷി 

വിളതവ

ടുപ്പ ്

കഴിഞ്ഞ

 ുതകാ

ണ്്ട 

നിലതമാ

രുക്കൽ 

ഗ്പവർ

ത്തി 

കാണാൻ 

സാധിച്ചി

ല്ല 

അ ിനാ

ൽ 

അളതവ

ടുക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞി

ല്ല 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 . വാർഡ് 7- കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു JLG പാട്ടത്തിത ടുത്ത സ്ഥലത്ത ്

കൃഷ്ിക്്ക  ിലതമാരുകൽ് 4th റീച്ച ്

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 തമഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഗ്പകാരമുള്ള  അളവുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 പണി  സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടു ലും  കൃഷികൾ വിളതവടുത്ത ായി ആണ ്

കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

 ഗ്പവർത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സി ഐ രി ദരാർഡ ് കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.എന്നാൽ 2990 രൂപ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഇ ിനായി ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ഗ്പവർത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ് 

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

WL/055884  കൃഷി 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്ചു JLG 

പാട്ടത്തിതനടുത്ത 

സ്ഥലത്ത് 

കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരുക്ൽ 4 

th റീച്്ച  

01/03/2019 23/03/2019 994004 98210 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഒ  

 മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട എഴു ുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ്. 

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ ് , ഓവർസീർ അതഗ്കഡിക്ടഡ ് എൻജ്ിനീയർ ,ദമറ്റ്മാർ 

എന്നിവർക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ്.. 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും. 

നമ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്തി 

യുതട  ദപര ് 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

തമഷരത്മ

ന്റ ്രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധ

നയിൽ  

കതണ്ട

ത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1  കൃഷി 

വകുപ്പുമാ

യി 

സംദയാജ്ി

ച്ചു JLG 

പാട്ടത്തിതന

ടുത്ത 

സ്ഥലത്ത് 

കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്ൽ 4 th  

റീച്്ച  

 

1.37.00L 

  36.00B 

1.36.00L 

36.00B 

1.37.00L 

18.00B1. 

1.37.00L 

18.00B 

1. 36.00L 

16.00B 

1. 36.00 

2.00B 

 

 

 

  കൃഷി വിളതവടുപ്പ ്

കഴിഞ്ഞ ുതകാണ്്ട 

നിലതമാരുക്കൽ 

ഗ്പവർത്തി കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല അ ിനാൽ 

അളതവടുക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല 



 

 

 

 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റ ്റ ്ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷരത്മന്റ ് രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുക 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

 ിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ട ്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചി ീയർ , ഓവർ ിയർ 

 

 വർക്ക ്െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമനറ്സ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴിൽ കാർഡ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മസ്റ്റർദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  നൽകണം 

 ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്കറ്്റ് 

മീറ്റിംരിൽ  ത ാഴിലാളികൾക്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി ത ാഴിലിടം 

സന്ദർശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ ്അനുസരിച്ചു ദ ാഴിൽ നൽകുക. 

 

ദമറ്്റ 

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റർ ദറാൾ  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ർ. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാൾ   തന്ന എഴു ുക  



 

 

 മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലാതയന്്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

 ഓദരാ ഗ്പവർത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റർദറാൾ സസറ്റ ് ഡയറി എന്നിവ 

പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  സസറ്റ്  ഡയറിയിൽ     

എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന ്ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 ത ാഴിൽ കാർഡ ്കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

ഗ്പധാ    ിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

1.  തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  അയൽക്കൂട്ടം ല 

െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

2. ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   ണൽ  സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റുകൾ, ,തവള്ളം ,   

എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്.എന്നാൽ ത ാഴിലാളികൾക്ക് അ ുലഭിക്കുന്നില്ല   

3.  ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   ഒരു സ്ഥത്തും    സിറ്റിസൺ  ഇൻെർദമഷൻ  ദരാർഡ ് 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. .  

 4. പാസ്രുക്ക്, ത ാഴിൽ കാർഡഎ്ന്നിവ കൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ച ആയി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

5. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനത്റ  ുടക്കം മു ൽ  തന്ന പണി കിട്ടുകയാതണങ്കിൽ 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ                        കൂടു ൽ കിട്ടുതമന്്ന അഭിഗ്പായതപട്ടു.  

6.100 ത ാഴിൽ  ികച്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക ്ദരാണസ് കിട്ടയ ായി അറിയാൻ പറ്റി.  

7.  ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവർത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങൾക് ദശഷമാണ്. 

ആയ ിനാൽ  ത ാഴിലുറപ്പ ്  നിർത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  േിവസം ഗ്പ ി  

കൂടുകയാണ ്. 



 

 

8.Amc ഗ്പകാരം 22 ദരഖകൾ ഗ്പവർത്തി െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ ഈ 

വാർഡിതല ഗ്പവർത്തി െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമനറ്സ് എല്ലാം കൃ യമായി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.  

 8. കൃഷി തെയ്യുന്ന ും വിളതവടുക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾതപ്പടുത്തണതമന്്ന  

ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 

 

 

9. തജ്ൽജ്ി 3 വർഷദത്തക്ക ്ആതണങ്കിലും 1 വർഷം മാഗ് മാണ് പണിതെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ്.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ന്ദി 

 

അശമന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീർക്കാൻ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിതന 

സഹായിച്ച രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡനറ് ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റനറ്് തസകട്ടറി, 

ഭരണസമി ി  അംരങ്ങൾ,വാർഡ ് തമമ്പർ , ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , 

െീൽഡു  ല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക്  സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ 

തപാ ുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

അശമന്നൂർ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്വാർഡ ്7 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ മി ിറ്്റ ് 

 

 കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിതല ഏഴാം വാർഡിതല ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമസഭ 23/ 11 /2019 ന ് 12 മണിദയാടു കൂടിയാണ് ആരംഭിച്ച ്. സ്ഥലത്ത ്

ജ്ീവി  സശലി ദരാര നിർണ്ണയ കയാമ്പ് നടന്നിരുന്ന ിനാലും അ ിൽ പതങ്കടുത്ത 

വയക്തികൾ  തന്ന ഗ്രാമസഭയിൽ പതങ്കടുദക്കണ്ടി യിരുന്ന ിനാലും ആണ ് ദയാരം 

ആരംഭിക്കുവാൻ സവകിയ ് വാർഡ ് തമമ്പറുതട സഹകരണദത്താതട 12 മണിക്ക് 

ദയാരം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഈശവര ഗ്പാർത്ഥനദയാടുകൂടി ദയാര നടപടികൾ 

ആരംഭിച്ചു ദശഷം വി.  ആർ. പി. ദരഷ്മ ഭരണ ഘടനാ ഗ്പ ിജ്ഞ തൊല്ലിതക്കാടുത്തു,  

ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും 100 പണി  ികഞ്ഞ പാത്തുമ്മ മക്കാർ എന്ന ത ാഴിലാളിതയ 

അധയക്ഷയായി  ിരതഞ്ഞടുത്തു. ദയാരത്തിൽ ദമറ്റ്  ഉഷ സവാര ം ആശംസിച്ചു. 

വാർഡ ്തമമ്പർ സജ്ീഷ ്ദയാരം ഉേ്ഘാടനം തെയ്തു. രി ആർ പി മരിയ ആമുഖഗ്പസംരം 

പറഞ്ഞ. ദശഷം വി. ആർ. പി മാരായ ഷിരാനി, അപർണ എന്നിവർ റിദപ്പാർട്ട ്

അവ രിപ്പിച്ചു. പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളുതട കതണ്ടത്തലുകൾ അവ രിപ്പിച്ചു. 

അ ിനു ദശഷം വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ദഗ്പകരം ഓദരാ ദഗ്പവർത്തി െയലിലും 

കാദണണ്ട 22 ദരഖകൾ എതെല്ലാം എന്ന ്അവയിൽ ഇത ാതക്ക പരിദശാധിച്ച െയലിൽ 

കണ്ടു  ുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അവ രിപ്പിച്ചു  

ഗ്പധാ   ിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 തപാ ുജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന ്

അനിവാരയമാണ്. വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും 

നിർദേശങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ ് ഗ്രാമസഭകളിൽ കൂടിയും 

അയൽക്കൂട്ട ല െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പുപധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന 



 

 

ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മകൾ 

ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ാണ ്

 ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ  ണൽ സൗകരയം,  ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷകിറ്റ്, തവള്ളം എന്നിവ 

ഉള്ള ാണ ്എന്നാൽ ത ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല 

 ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും സിറ്റിസൺ ഇൻെർദമഷൻ ദരാർഡ ്

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

 പാസ്രുക്ക് ത ാഴിൽ കാർഡ് എന്നിവ കൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ച ായി  

അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു 

 ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന ് ുടക്കം മു ൽ  തന്ന പണി കിട്ടുകയാതണങ്കിൽ 

ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ കൂടു ൽ കിട്ടുതമന്്ന അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

 100 ത ാഴിൽ  ികച്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദരാണസ് കിട്ടിയ ായി അറിയാൻ പറ്റി 

 ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ് ഗ്പവർത്തി കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്കുദശഷമാണ ്

ആയ ിനാൽ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിർത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട എണ്ണം േിവസംഗ്പ ി 

കൂടുകയാണ ്

 എ എം സി ഗ്പകാരമുള്ള 22 ദരഖകൾ ഗ്പവർത്തി െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണം 

എന്നാൽ ഈ വാർഡിതല ഗ്പവർത്തി പകലുകളിൽ ദഡാകയുതമനറ്്സ്  എല്ലാം 

കൃ യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

 കൃഷി തെയ്യുന്ന ും വിളതവടുക്കുന്ന ് ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾതപ്പടുത്തണതമന്്ന 

ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

             ുടർന്്ന റിദപ്പാർട്ടിദന്മൽ െർച്ച നടന്നു.  

           ചർച്ചയിൽ വന്ന ഗ്പധാ  വിഷ്യങ്ങൾ 

 കിണറിനത്റ  ഗ്പവർത്തിയിൽ സിഐ രി ദരാർഡ് കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല 

എന്ന ദൊേയത്തിന ്എ. ഇ മറുപടി പറഞ്ഞ ് കിണറിനത്റ ഭിത്തിയിൽ തപയിന്റ ്

തെയ്തു വിവരങ്ങൾ ദരഖ തപടുത്തുന്ന ാണ്  എന്നാണ്.  എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് 

അംരങ്ങൾക്ക് െീൽഡ ് പരിദശാധന സമയത്ത ് കിണറിനത്റ ഭിത്തിയിൽ 

അത്തരം ദരഖതപ്പടുത്തലുകൾ ഒന്നും  തന്ന കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 



 

 

 IHHL നിർമാണം എന്ന ദഗ്പവർത്തിയിൽ തമറ്റീരിയൽ െണ്്ട വരാൻ 

വയക്്കുന്ന ിനാലാണ് വിധക്ത ത ാഴിലാളി ദവേനം ലഭിക്കാൻ വയക്്കുന്ന ്. 

എന്ന ്എ ഇ അറിയിച്ചു. 

 പഞ്ചായത്തിതല െയൽ പരിദശാധനയിൽ amc ദഗ്പകരം ഉള്ള 22 ദരഖകളുതട 

എണ്ണം വളതര കുറവായിരുന്നു അ ിനു മറുപടിയായി  എ ഇ  പറഞ്ഞ ്  ദലാക്ക ്

 ലത്തിൽ നിന്നും ജ്ില്ലാ  ലത്തിൽ നിന്നും  ഏത ാതക്ക  രത്തിലുള്ള 

ദൊമുകൾ ആണ ്സൂക്ഷിദക്കണ്ട ്  എഗ്പകാരമാണ ്ഇരിക്കുന്ന ് എന്ന ിന്തറ 

ഒരു ദമാഡൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല  അ ു തകാണ്ടാണ ് ആ ദരഖകൾ െയലിൽ 

സൂക്ഷിക്കാത്ത ് എന്നാണ്.   

 സകപ്പറ്റ ് രസീ ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ദൊേയത്തിന്തറ മറുപടിയായി ദമറ്റ് മാതര 

തകാണ്ടു രജ്ിസ്റ്ററിൽ എഴു ി ഒപ്പിട്ട ് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ ് എ ഇ പറഞ്ഞ ്. 

ഇനിമു ൽ എങ്കിലും സകപ്പറ്റ് രസീ ് കൃ യമായി തകാടുക്കണതമന്നും ദമറ്റ് മാർ 

അ ് നിർരന്ധമായും ദൊേിച്ചു വാങ്ങണതമന്നും പഞ്ചായത്ത ് തമമ്പർ 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

 ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഭാരത്തുനിന്നും അല്ലാത യും ത ാഴിലാളികൾ വളതരയധികം 

െൂഷണങ്ങൾ ദനരിടുന്നുണ്്ട എന്ന ്പഞ്ചായത്ത് തമമ്പർ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 ത ാഴിൽ ഡിമാന്റ് തെയ്തു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കാറില്ല എന്ന 

പരാ ിക്ക്. സാദങ്ക ിക  ടസവും, ഉദേയാരസ്ഥർ എല്ലാം ഒപ്പിട്ട്  അയെ് 

അംരീകാരം ലഭിക്കുന്ന ിൽ വരുന്ന  ാമസവും  കാരണമാണ്  എന്നാണ് എ ഇ 

മറുപടിആയി  പറഞ്ഞ ്  

 പണി പൂർത്തിയായ ദശഷം ത ാഴിലാളികൾക്ക ് അവരുതട ദവ നം 15 

േിവസത്തിനകം  ലഭയമാക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും അ യാവശയം ആയിട്ട ്

വയക്്കണം എന്ന ്ഗ്രാമസഭ നിർദേശിച്ചു 

 ഗ്പഥമ ശുഗ്ശുഷ കിറ്റ ്പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കാറില്ല എന്നും കയ്യിൽ നിന്്ന 

സപസ പിരിവിട്ടു തകാണ്ടാണ ് ഇവ വാങ്ങുന്ന ് എന്നും ത ാഴിലാളികൾ 

പരാ ിതപ്പട്ടദപ്പാൾ ഇ ുവതരയും ഇവ ഒന്നും ത ാഴിലാളികൾ ആവിശയ 

തപട്ടിട്ടില്ല എന്്ന തമമ്പർ മറുപടി നൽകി  

 6 േിവസം കൂടുദമ്പാൾ മസ്റ്റർ ദറാൾ  വാങ്ങി തകാണ്ടു ദപാകുന്ന ് എെുതകാണ്്ട 

എന്ന   ത ാഴിലാളികളുതട ദൊേയത്തിനു 7 മതത്ത േിവസം പഞ്ചായത്തിൽ 



 

 

തവരിെയ് തെയ്ത  ്അപ് ദലാഡ് തെയ്താൽ മാഗ് ദമ 14 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവേനം 

ലഭിക്കുകയുളളു. എന്ന ്എ ഇ മറുപടി നൽകി  

 700 ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ അനുവേിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലും    15  ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

പിടിക്കുന്ന ് എെിനാണ ് എന്ന ത ാഴിലാളിയുതട  ദൊേയത്തിനത്റ 

മറുപടിയായി എ ഇ  പറഞ്ഞ ് തമഷർതമനറ്് രുക്കിതല അളവുകൾ ഗ്പകാരമുള്ള 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങതള അനുവേിക്കാൻ കഴുയു എന്നാണ്.  

 മുൻകാലങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എ.ഡി.എസ് െണ്്ട വീണ്ടും അനുവേിക്കാൻ 

ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പട്ടു 

 ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്്ച 15 േിവസത്തിനകം ദവ നം നൽകണതമന്്ന 

ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പട്ടു. 

 െർച്ചയത്ക്കാടുവിൽ വി. ആർ. പി ഗ്രീഷ്മ നന്ദി പറഞ്ഞു. റിദപ്പാർട്ട ്സകയടിച്ചു 

പാസാക്കി 1 15 ഓടുകൂടി ദയാരനടപടികൾ അവസാനിച്ചു. 

 

 


