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ആമുഖം 

 പ്േശീയ ഗ്രോമീണ ബതോഴിലുറപ് നിയമം 2005-ല ്വിജ്ഞോപനം ബെയതു . എങ്കിലും 

, 2005-ല ് പോരല്ബമന്റ് പോസ്സോക്കിയ മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ ബതോഴിലുറപ് 

നിയമം, 2006 ബെഗ്െുവരി 2-ന് രോജ്യത്ത് തുടക്കം െുറിച്ചു. മൂന്ന ് ഘട്ടങ്ങളോയി. 2008-

ല ്നമ്മുബട രോജ്യബത്ത എല്ല ജ്ില്ലെളിപ്ലയും ഗ്രോമീണ പ്മഖലെള് ഈ നിയമത്തിബന്റ 

പരിധിയില് വന്നു . ഓപ്രോ ഗ്രോമീണ െുടുംെത്തിനും ഒരു സോമ്പത്തിെവര്ഷം 100 

േിവസബത്ത അവിേര്ധ ബതോഴില് േിനങ്ങള് ആവശയോധിഷ്ഠിതമോയി ഗ്പേോനം 

ബെയ്യുന്നപ്തോബടോപം ഗ്പെൃതിവിഭവ പരിപോലനവുമോയി െന്ധബപട്ട ബപോതു 

ആസ്തിെളും േുര്െല ജ്നവിഭോരങ്ങള്ക്കോയി ഈടുറ്റതും രുണപ്മന്മയുള്ളതും 

ഉല്പോേനക്ഷതയുളള  ഉപജ്ീവനോസ്തിെളും സൃഷ്ടിക്കുെയോണ് ഈ പധതിയുബട 

മുഖയലക്ഷയം. 

 

  നിയമപ്ഭേരതി വരുത്തി 'മഹോത്മോരോന്ധി' എന്ന വോക്്ക പ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

ബതോഴിലുറപ് നിയമത്തിബന്റ ആരംഭത്തില് െൂട്ടി പ്െര്ക്കുെയും ബെയതിട്ടുണ്്ട. 100 

ശതമോനം നരര ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലെബളോഴിബെ രോജ്യബത്ത എല്ലോ ജ്ില്ലെളും 

ഗ്പസ്തു ത നിയമത്തിബന്റ പരിധിയിലോക്കബപട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിബന്റ ആവശയെതയ്ക്ക 

ആനുപൂരെമോയി എല്ലോം സംസ്ഥോനങ്ങളും മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

ബതോഴിലുറപ് നിയമ പധതി വിജ്ഞോപനം ബെയതിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടിെയിലും 

െോലോെോലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന പ്ഭേരതിെള് സംസ്ഥോന പധതിയിലും 

ഉളബ്ക്കോള്ളിപ്ക്കണ്ടതോണ്. മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ ബതോഴിലുറപ് നിയമം 

ഗ്രോമീണ ബതോഴിലോളിെള്ക്്ക ഒരു െൂട്ടം അവെോശങ്ങള് നല്െുന്നുണ്ട്. 

  

പ്േശിയ ഗ്രോമീണ ബതോഴിലുറപു പധതി ഗ്പെോരം ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തു ഗ്പപ്േശത്തു 

നടപിയിലോക്കുന്ന എല്ലോ ഗ്പവർത്തിെളും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിന് 

വിപ്ധയമോക്കണബമന്ന് നിയമത്തിബല 17 ആം വെുപ് നിഷ്കർഷിക്്കന്നു. പധതി 

ഗ്പവർത്തനബത്തപറ്റിയും ബപോതു ധനം ബെലവഴിക്കുന്നതിബനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  

നടത്തുന്ന പരസയവും സവതഗ്തവുമോയ പരിപ്ശോധനയോണ് പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 

 ഡിമോൻബചെയത് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ബതോഴിൽ ലഭിക്കോറില്ലബയന്ന് 

ബതോഴിലോളിെൾ അഭിഗ്പോയബപട്ടു. 

 ബതോഴിലുറപ് നിയമ ഗ്പെോരമുള്ള 10 അവെോശങ്ങബളക്കുറിച്്ച 

ബതോഴിലോളിെൾക്്ക ധരണ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 ബതോഴിെപ്ളോട് സംസോരിച്ചതിൽ നിന്ന് 100 ബതോഴിൽ േിനങ്ങൾ അവർക്്ക 

ലഭിക്കോറില്ലബയന്ന് മനസ്സിലോക്കോൻ സോധിച്ചു. 

 പണി ആയുധങ്ങൾക്്ക െൃതയമോയി വോടെ, ലഭിക്കുന്നുബണ്ടന്ന് അറിയോൻ 

െഴിഞ്ഞു. 

 െൂട്്ട, കെയുറ എന്നിവ െിലർക്്ക ലഭിക്കോറില്ലന്ന് പരോതിബപട്ടു. 

 ബതോഴിൽ സ്ഥലത്തു വച്്ച അപെടം സംഭവിച്ചോൽ സഹോയം 

ലഭിക്കുന്നതിബനക്കുറിച്്ച ബതോഴിലോളിെൾക്്ക അറിവുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 5 km ഉള്ളിൽ ബതോഴിൽ ലഭിക്കോറുണ്ട്. 

 ബവള്ളം, തണൽ, ഗ്പോഥമിെ ശുഗ്ശൂഷ എന്നിവ കസറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 

 ബതോഴിൽ പൂർത്തിെരിച്ചതിന് പ്ശഷം 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്വതനം 

ലഭിക്കോറില്ല. 

 

 ബതോഴിലോളിെൾ അഭിഗ്പോയബപട്ട െോരയങ്ങൾഇവയോണ് 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീ ിശാഗ്്രം 

 

1. പ്ലോക്്ക തലത്തിലും ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തു തലത്തിലും പധതി നിർവഹണ  

ഉപ്േയോരസ്ഥനോയ  പ്ലോക്്കഓെീസർ (BDO), പഞ്ചോയത്തതു ബസഗ്െട്ടറി, മറ്റ്  നിർവഹണ 

ഉപ്േയോരസ്ഥർ  തുടങ്ങിയവരുമോയി പ്ലോക്്ക  റിപ്സോഴ് സ് പ്പഴ് സൺ നടത്തിയ  

െൂടിയോപ്ലോെനയിൽ  ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്്ച   തുടർഗ്പഗ്െിയെൾ 

ആസൂഗ്തണം  ബെയ്യുെയും  പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ  സഭോ  തീയതി  

നിശ്ചയിക്കുെയും ബെയ്യുന്നു. 

2. െഴിഞ്ഞ 6 മോസത്തിൽ ബെയത ഗ്പവൃത്തിെളുബട െയലുെൾ, 7 രജ്ിസ്റ്ററുെൾ , 

എം ഐ സ് എന്നിവ പരിപ്ശോധിക്കൽ  
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3. പരിപ്ശോധിച്ച െയലുെളുബട  അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ 

പരിപ്ശോധിക്കുെയും, ബെയത ഗ്പവർത്തിെളുബട അളവുെൾ പരിപ്ശോധിച്ചു  

4. രുണപ്ഭോക്തോക്കപ്ളോട് ഗ്പവൃത്തിയുബട രുണെലങ്ങൾ െർച്ച ബെയതു , 

ബതോഴിൽ െോർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവബരയും, സജ്ീവ ബതോഴിലോളിെബളയും  െണ്ട്   

ആവശയമോയ വിവരങ്ങൾ പ്ശഖരിച്ചു .  

5. വിവരപ്ശഖരണോർത്ഥം പഞ്ചോയത്തിബല ഉപ്േയോരസ്ഥർ, ഓെീസിബല 

ജ്ീവനക്കോർ, പ്ലോക്്ക പഞ്ചോയത്തിബല ഉപ്േയോരസ്ഥർ,  ബപോതുജ്നങ്ങൾ എന്നിവബര 

അഭിമുഖങ്ങൾക്കും െർച്ചെൾക്കും പ്െോക്കസ് ഗ്രൂപ് ഡിസ്കഷനും വിപ്ധയമോക്കി.   

6. െീൽഡ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളുബടയും, െയൽ പരിപ്ശോധനയുബടയും 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ റിപ്പോർട്്ട തയോറോക്കൽ 

 

 

പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്െമ നമ്പർ  ഗ്പവർത്തിയുബട 

പ്െോഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുബട പ്പര്  

1 IF/322971  മോപ്തോട് നീർത്തടത്തിൽ 

ഉൾബപടുന്ന മഴക്കുഴി 

നിർമ്മോണം 1 

2 IF/302860 െൃഷി വെുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിച്്ച ബജ്എൽജ്ി 

ഗ്രൂപുമോയി െൃഷിക്്ക 

നിലബമോരുക്കൽ റീച്്ച2 

3 IC/317993.  പ്െരോനല്ലൂർ ലിെ്റ്റ ്

ഇറിപ്രഷൻ െനോൽ 

4 IC/319940  ഗ്പെൃതിപ്ക്ഷോഭം 

ബവള്ളബപോക്കവും െോധിച്ച 

േുരിതെോധിത 

ഗ്പപ്േശങ്ങളിപ്ലക്്ക 

െോനെളുബട 

പുനരുധോരണംreah-1 
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ഫയൽ പരിദശാധന 

 

മഹോത്മ രോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ ബതോഴിലുറപ് പധതിയില് ബെയ്യുന്ന ഓപ്രോ 

വര്ക്കിനും ഗ്പപ്തയെം െയല് സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ടതോണ്. അതില് ഓപ്രോ െയലിനും 22 

പ്ഡോെുബമന്് സ ്ഉണ്ടോയിരിക്കണം. ഈ 22 പ്ഡോെുബമന്് സ് പരിപ്ശോധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 

 

1.കവർ ദപജ് 

 

വോർഷിെ  മോസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ഗ്പെോരം  ഒരു   വർെ് െയലിൽ ഉണ്ടോപ്െണ്ടതോണ് 

െവർ പ്പജ്്. പരിപ്ശോധിച്ച   

വോർഡ് 7 െയലിലുംഎ എം സി  ഗ്പെോരമുള്ള െവർപ്പജ്്  ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 

2.തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

 

5. IF/302864  െൃഷി വെുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിപിച്്ച ബജ് എൽ ജ്ി 

ഗ്രൂപുമോയി െൃഷിക്കോയി 

നിലബമോരുക്കൽ റീെ്-3 

6 IF/380459  െൃഷി വെുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിപിച്ച ബജ് എൽ ജ്ി 

പോട്ടത്തിബനടുത്ത ഭൂമി 

െൃഷിക്്ക അനുപ്യോജ്യം 

ആക്കൽ. 

7 IC/319941  ഗ്പെൃതിപ്ക്ഷോഭവും 

ബവള്ളബപോക്കവും െോധിച്ച 

േുരിതെോധിത ഗ്പപ്േശങ്ങളി 

െോനെളുബട പുനരുധോരണം 
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വർക്്ക െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുബട പട്ടിെയും, അവയുബട പ്പജ്് 

നമ്പറും പ്രഖബപടുപ്ത്തണ്ട പ്രഖയോണ് ബെക്്ക ലിസ്റ്റ്.  

• പരിപ്ശോധിച്ച  7െയലുെളിളും   ബെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

• എല്ലോ െയലുെളുപ്ടയും ബെക്്ക ലിസ്റ്റ് പ്െോമിൽ  പ്പജ്് നമ്പറുെൾ   

എഴുതിയിരുന്നില്ല. 

 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നെീയ ഇടബപടലിബന്റ പ്നർ സോക്ഷയം ബതളിയി ക്കുന്ന പ്രഖയോണ് ആക്ഷൻ 

പ്ലോൻ പ്െോപി.ഗ്രോമസഭ നിർപ്േ ശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തിെൾ ബഷൽെ് ഓെ് 

പ്ഗ്പോജ്ക്ടിപ്ലക്്ക മോറ്റുെയും ഇതിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥോനത്തിൽ അതോത് 

സോമ്പത്തിെ വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി ബതരബഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ 

പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കുെയും ബെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾബപട്ട ഗ്പവർത്തി 

തബന്നയോപ്ണോ നടപിലോക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലോക്കുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ പ്െോപി 

ഉപെരിക്കുന്നു. ഈ സോമ്പത്തിെ വർഷബത്ത ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഗ്പസ്തു ത പധതി 

ഉൾബപട്ടിട്ടുള്ള എന്ന വിവരം വർക്്ക െയലിൽ വപ്രണ്ടതോണ് 

എന്നോൽ പരിപ്ശോധിച്ച 7െയലുെളിലും ആക്ഷൻ പ്ലോനിബന്റ പ്െോപി ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

. 

 

4. എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങബന,  എഗ്ത അളവിന് ബെയ്യണം എന്ന് സോപ്ങ്കതിെമോയി 

ഗ്പതിപോേിക്കുന്ന പ്രഖയോണ്  എസ്റ്റിപ്മറ്റ്. പരിപ്ശോധനക്്ക  വിപ്േയമോക്കിയ എല്ലോ 

െയലിലും എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഉണ്ടോയിരുന്നു. സോധോരണക്കോർക്്ക മനസ്സിലോെുന്ന 

വിധത്തിൽ എസ്റ്റിപ്മറ്റ് തയ്യോറോക്കി അതോയത് ജ്നെീയ ഭോഷയിൽ എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഈ 

പധതിയുബട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണബമന്ന് അനുശോസിക്കുന്നു.  എല്ലോ 

െയലുെളിലും എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരുന്നു.  
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എല്ലോ െയലുെളിലും ബസെയൂറിൽ  നിബന്നടുത്ത എസ്റ്റിപ്മറ്റിബന്റ പ്െോപി     

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

എസ്റ്റിപ്മബറ്റ്നോപം  എസ്റ്റിപ്മറ്റിബന്റ പ്ഗ്ഡോയിങ് ആൻഡ്  ഡികസൻ  എന്നിവ  ഉൾബപ 

ടുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്. പരിപ്ശോധിച്ച 7െയലുെളിൽ അതു െോണോൻ സോധിച്ചില്ല . 

പരിപ്ശോധിച്ച എല്ലോ െയലിലും  െന്ധബപട്ട ഉപ്േയോരസ്ഥരുബട  ഒപ് ഇട്ട തിയതി 

പ്രഖബപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

 

 

5.  ാദേ ിക അനുമ ി  

 

ഒരു ഗ്പവർത്തിെ് സോപ്ങ്കതിെ ഉപ്േയോരസ്ഥരുബട അനുമതി ലഭിച്ചു  എന്നതിനുള്ള 

ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് സോപ്ങ്കതിെ അനുമതി 

 

പരിപ്ശോധിച്ച 4 െയലുെളിൽ  സോപ്ങ്കതിെ  അനുമതി ഉണ്ടോയിരുന്നു 

െയലുെളിൽ എല്ലോം ബസെയൂറിൽ  നിബന്നടുത്ത  പ്െോപിയോണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

ബസെയൂർ നിബന്നടുത്ത പ്െോപി ആയിരുന്നോലും അതിൽ സോപ്ങ്കതിെ ഉപ്േയോരസ്ഥർ 

ഒപ് , സീൽ എന്നിവ തിയതി വച്്ച പ്രഖബപടുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്.െന്ധബപട്ട 

ഉപ്േയോരസ്ഥരുബട  ഒപ്  ,സീൽ മുതലോയവ എല്ലോ  െയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നു. എന്നോൽ 

തീയതി ഒരു െയലിലും െോണോൻ സോധിച്ചില്ല.  

 

 

6.ഭരണാനുമ ി 
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 ഒരു വോർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപിലോക്കുന്ന ബതോഴിലുറപ് പധതി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക പഞ്ചോയത്ത് ഭരണ സമിതി നൽെുന്ന അംരീെോരമോണ് 

ഭരണോനുമതി. 

െയലുെളിൽ െൂടുതലും ബസെയൂറിൽ നിബന്നടുത്ത   ഭരണോനുമതിയുബട   

പ്െോപിയോണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

എല്ലോ െയലിലും  ഭരണോനുമതി ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

എന്നോൽ, െന്ധബപട്ട ഉപ്േയോരസ്ഥരുബട ഒപ് സീൽ തീയതി മുതലോയവ എല്ലോ   

െയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

 

7.   ംദയാജി  പദ്ധ ി  

    പരിപ്ശോധിച്ച 4െയലുെൾ സംപ്യോജ്ിത  ഗ്പവൃത്തി ആയിരുന്നില്ല .  3 െയൽ  

സംപ്യോജ്ിത പധതിയിൽ ഉൾബപടുന്ന ഗ്പവർത്തിെൾ ആയിരുന്നു. അതിബന്റ 

വിശേവിവരങ്ങൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 

8. ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ബതോഴിൽ ആവശയബപട്ടുബെോണ്ടുള്ള അപ്പക്ഷ െയലിൽ െൃതയമോയി 

സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ബതോഴിൽ ആവശയബപട്്ട 15 േിവസത്തിനെം ബതോഴിൽ ലഭിപ്ച്ചോ 

എന്നറിയോനുള്ള പ്രഖ  െൂടിയോണിത് 

 

പരിപ്ശോധിച്ച7ൽ 6 എണ്ണത്തിൽ ഡിമോൻഡ് പ്െോം  ഉണ്ടോയിരുന്നു.  

പരിപ്ശോധിച്ച  ഒരു െയലിലും  വയക്തിരത ഡിമോൻഡ് പ്െോം ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല . 

കെപറ്റി രസീത് ബെോടുത്തിട്ടില്ല ആയിരുന്നു 

പരിപ്ശോധിച്ച െില െയലിൽ  ബതോഴിൽ ആവശയബപട്ടുബെോണ്ടുള്ള അപ്പക്ഷ 

ശരിയോയ രീതിയിൽ പൂരിപിച്ചിരുന്നില്ല.  
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9. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

ഗ്പവർത്തി  നൽെി എന്നതിബന്റ പ്രഖയോണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു ബെോണ്ടുള്ള 

പ്െോം.  

പരിപ്ശോധിച്ച 7െയലുെളിലും ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചത്  സംെന്ധിച്ച പ്െോം    

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ബതോഴിലോളിെൾ ബതോഴിൽ ബെയ്യുന്ന തീയതി, േിവസം ഉൾബപബട ഹോജ്ർ 

പ്രഖബപടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന പ്രഖയോണ് ഇ മസ്റ്റര് പ്റോള്.   

പരിപ്ശോധിച്ച  7 െയലുെളിലും  മസ്റ്റർപ്റോൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു . 

എല്ലോ െയലിബലയും മസ്റ്റർ പ്റോൾ വൃത്തിയോയി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഇതിൽ 

ബതോഴിലോളിെൾ ഒപുെൾ,  അവരുബട ബതോഴിൽ േിനങ്ങൾ,  െൂലി തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ എല്ലോം പ്രഖബപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. 

പരിപ്ശോധിച്ച എല്ലോ  മസ്റ്റർ പ്റോളുെളിലും െന്ധബപട്ട ഉപ്േയോരസ്ഥരുബട  ഒപ് ഇട്ട 

തിയതി പ്രഖബപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

പരിപ്ശോധിച്ച െയലുെളുബട   ഇമസ്റ്റര് പ്റോളുെളിൽ പ്ലോക്്ക ബഡവലബമെൻറ് 

ഓെീസർ, പഞ്ചോയത്ത്  ബസഗ്െട്ടറി എന്നിവർ ഒപും,  സീലും   

പ്രഖബപടുത്തിയിട്ടുബണ്ടെിലും  തീയതി പ്രഖബപടുത്തിയതോയി െോണോൻ 

സോധിച്ചില്ല .  

 

11. തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്്ക 

ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും പ്ശഷവും അളവുെൾ പ്രഖബപടുത്തുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥോന പ്രഖയോണ് ബമഷർബമന്റ് െുക്്ക.  പരിപ്ശോധിച്ച എല്ലോെയലുെളിലും 

ബമഷർബമൻറ് െുക്്ക ഉണ്ടോയിരുന്നു 



10 
 

 

ബമസുപ്രബമന്റ ് െുക്്ക ബസഗ്െട്ടറി സർട്ടികെ ബെപ്യ്യണ്ടതോണ് ബസർറികെ 

ബെയതിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. പ്ഡറ്റും സീലും െൃതയമോയ െോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല 

എല്ലോ വർക്കിലും  ഗ്പീ ബമസുപ്രബമന്റ് വിവരങ്ങൾ പ്രഖബപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു.  

 

12. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 

 ബമറ്റീരിയൽ  ഉപപ്യോരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തിെളിൽ അവയിൽ ഉപപ്യോരിച്ച സോധന 

സോമഗ്രിെളുബട െില്ലുെളും വൗച്ചറുെളും െയലിൽ  സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 

പരിപ്ശോധിച്ച എല്ലോ െയലുെളിബലയും   ഗ്പവർത്തിെൾ  ബമറ്റീരിയൽസ്  

ഉപപ്യോരിച്ചിട്ടുള്ളത ല്ലോയിരുന്നു.   

 

13. ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

 ബതോഴിലോളിെൾ എഗ്ത േിവസം പ്ജ്ോലി ബെയതു  എന്നതിന് അടിസ്ഥോനബപടുത്തി 

അവർക്്ക നൽപ്െണ്ട തുെ അതോയത ് പ്വതനം, ആയുധങ്ങൾക്്ക ബെോടുക്കുന്ന 

വോടെ,  മൂർച്ച െൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുെ എന്നിവ എല്ലോം െോണിച്ചു ബെോണ്ട് പണം 

കെമോറുന്നതിന് പ്വണ്ടി തയ്യോറോക്കുന്ന ഗ്പധോനബപട്ട ഒന്നോണ് പ്വജ്് ലിസ്റ്റ്.  

 

പരിപ്ശോധിച്ച െയലുെളിൽ  7  െയലുെളിൽ ബവജ്് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 

14. ഫണ്ട ് ഗ്ടാൻ്ഫർ  ഓർഡർ 

 

 പ്വജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പെോരം ബതോഴിലോളിെൾക്്ക പ്വതനം നൽെിയതിനുള്ള  പ്രഖയോണ് 

െണ്ട് ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവോയ മുഴുവൻ തുെയും ആർക്്ക, 
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എപ്പോൾ നൽെി എന്നുള്ളതിബന്റ അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ പ്രഖബപടുത്തുന്ന െണ്ട് 

ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ  എല്ലോ െയലിലും നിർെന്ധമോയും െോപ്ണണ്ടതോണ് . 

 

പരിപ്ശോധിച്ച എല്ലോ  െയലിലും െ്.ടി . ഒ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 

15. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

 

  ഗ്പവർത്തിയുബട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ പ്രഖബപടുത്തി ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീെരിച്ചു െഴിയുപ്മ്പോൾ പൂർത്തീെരിച്ചു എന്ന് 

സോക്ഷയബപടുത്തുവോന്  ഉപെരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഖയോണ് െംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്  

അഥവോ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീെരണ സോക്ഷയപഗ്തം . 

 

എല്ലോ െയലുെളിലും ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീെരണ സോക്ഷയപഗ്തം ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീെരണ സോക്ഷയ പഗ്തത്തിൽ സോപ്ങ്കതിെ ഉപ്േയോരസ്ഥരുബട ഒപും 

സീലും തീയതിയും ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല..  

 

16. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവെൻറ് സ്ലിപ്പ്   

 

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുബട  ഓപ്രോ ഘട്ടത്തിലും , മോസ്റ്റർപ്റോൾ അനുവേിച്ചത് മുതൽ 

പ്വതനം  നൽെുന്നത് വബരയുള്ള ഓപ്രോ  ഘട്ടങ്ങളും ഏബതോബക്ക തിയ്യതിെളിലോണ് 

നടന്നത ്എന്ന്  മനസിലോക്കോനുള്ള പ്രഖയോണ് മോസ്റ്റർ പ്റോൾ മൂപ്വബമന്റ്  സ്ലിപ്.  

 

മസ്റ്റർ പ്റോൾ മൂപ്വബമന്റ് സ്ലിപിൽ െൃതയമോയി ഒപിബനോപം തിയതി 

പ്രഖബപടുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട് എന്നോൽ ഒരു െയലിൽ ആണ് മസ്റ്റർ പ്റോൾ മൂപ്വബമന്റ് 

സ്ലിപിൽ ഉണ്ടോയത് അതിൽ ഒന്നും പ്രഖബപടുത്തിയിട്ടില്ല . എല്ലോ  െയലുെളിലും 

വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 
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17. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു ബെോണ്ടിരിക്കുപ്മ്പോള്,  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീെരിച്ചു െഴിയുപ്മ്പോള് തുടങ്ങിയ  ഓപ്രോ ഘട്ടത്തിബലയും 

പ്െോപ്ട്ടോെൾ െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണബമന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിപ്ശോധിച്ച  7െയലി ൽ 5 െയലിലുംപ്െോപ്ട്ടോ ഉണ്ടോയിരുന്നു 

 പരിപ്ശോധിച്്ച െയലുെളിൽ 5 െയലുെളിൽമൂന്നുതരംപ്െോപ്ട്ടോെൾ  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

18. ദറായൽറ്റി 

 ഗ്പവർത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുബട  െരം  അടച്ച രസീതുെൾ  െയലുെളിൽ  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

19.ജിദയാ ടാഗ് ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണ് ജ്ിപ്യോ ടോഗ് ഡ് പ്െോപ്ട്ടോസ്.  

എന്നോൽ ഇവ ഈ െയലിൽ െബണ്ടത്തിയില്ല. 

 

20. സ റ്റ ്ഡയറി 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലബത്ത എല്ലോ വിവരങ്ങളും  പ്രഖബപടുത്തുന്നതിനുള്ള   

ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് കസറ്റ് ഡയറി.  

 പരിപ്ശോധിച്ച രണ്ട് െയലുെളിൽ കസറ്റ്ഡയറി ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല 

പരിപ്ശോധിച്ച െയലുെളുബട  കസറ്റ് ഡയറിെൾ  പൂർണ്ണമോയി 

പ്രഖബപടുത്തിയിട്ടണ്ടോയിരുന്നു.   

വിശേമോയി പൂരിപിച്ച ബെക്കലിസ്റ്റ്, പ്ഗ്പോജ്െ്റ്റ്  മീറ്റിംര്,  ബതോഴിലോളിെളുബട 

സോക്ഷയപഗ്തം വിജ്ിലൻസ് പ്മോണിറ്ററിംര് െമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്്ട എന്നിവ വയക്തമോയി 

പ്രഖബപടുത്തി െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 
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പ്ഗ്പോജ്െ്റ്റ്  മീറ്റിംര് മിനിറ്റ്സ്, െിെിത്സോ ബെലവ് സംെന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

പ്രഖബപടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

കസറ്റ് ഡയറി യിൽ ബതോഴിലോളി െളുബട ഉപെരണങ്ങളുബട വോടെ മസ്റ്റർ 

പ്റോളുമോയ് അനുപോതിെമോബണന്ന് െബണ്ടത്തിയില്ല. 

 സന്ദർശെ െുറുപിൽ െീൽഡ് സന്ദർശിക്കോനോയി പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുള്ള 

ഉപ്േയോരസ്ഥരും ബമമ്പറും ആണ് ബെയതിട്ടുള്ളത്. 

 

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

പഞ്ചോയത്തിൽ 7 രജ്ിസ്റ്ററുെൾ ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.  

 

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്്ക,ദപതയെന്റ് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് 

ദഫാർ വർക്്ക 

 

 

•രജ്ിസ്റ്റർ ബസബഗ്െട്ടറി സർട്ടികെ ബെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

• 2019 ബല   ഡിമോന്റു െളുബട വിവരങ്ങളോണ് ഇതിൽ പ്രഖബപടുത്തിയിരുന്നത്. 

 

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 

•2017 മുതൽ 2018 വബരയുള്ള ബമറ്റീരിയലുെൾബട വിവരങ്ങളോണ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ    

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

•രജ്ിസ്റ്റർ ബസഗ്െട്ടറി സർട്ടികെ ബെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

•എല്ലോ വോർഡുെളുബടയും വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിലുണ്ട്. 
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3. വർക്്ക രജിസ്റ്റർ 

 

• 2017-2018 വബരയുള്ള െോലയളവിബല വർക്കുെൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ ബെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

 

4. ത ാഴിൽ കാർഡ് വി രണ രജിസ്റ്റർ 

 

•2010 മുതൽ 2019 വബരയുള്ള ബതോഴിൽ െോർഡ്  വിതരണം നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

രജ്ിസ്റ്ററിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

•ബതോഴിൽെോർഡിന് രജ്ിസ്റ്റർ ബെയതആളുെളുബട പ്പര്, പ്മൽവിലോസം, പ്െോപ്ട്ടോ 

ഇവബയല്ലോംെൃതയമോയിരജ്ിസ്റ്ററിൽപ്രഖബപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

•രജ്ിസ്റ്റർ ബസഗ്െട്ടറി സർട്ടികെ ബെയതിട്ടുണ്്ട. 

 

5. പരാ ി  രജിസ്റ്റർ 

 

•രജ്ിസ്റ്റർ ബസഗ്െട്ടറി സർട്ടികെ ബെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

•െംപ്ലയിന്റ ്ഒന്നുംതബന്ന പ്രഖബപടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 

•സർട്ടികെ ബെയതിട്ടുണ്്ട. 

•2016 മുതൽ 2019 വബരയുള്ള  ഗ്രോമസഭ മിനിട സു ം ,പ്മറ്റ്മോരുബട പരിശീലന പരിപോടി 

സംെന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമോണ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത്. 
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7.അ റ്റ് രജിസ്റ്റർ 

 

•രജ്ിസ്റ്റർസർട്ടികെ ബെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

• അസബറ്റ്റഡീബറ്റയിൽസ് എല്ലോത്തിലും െറെ്റ്റ് ആയി പ്രഖബപടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

 

വർക്കുകളും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

1.മാദതാട ്നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 1 

 

ഗ്പവർത്തിയു

ബട പ്െോഡ്  

ഗ്പവർത്തിയു

ബട പ്പര്  

ആരംഭി

ച്ച 

തിയതി  

അവസോനി

ച്ച തിയതി  

എസ്റിപ്മ

യഡ ്തുെ  

െിലവോ

യ തുെ  

IF/32971 മോപ്തോട് 

നീർത്തടത്തി

ൽ ഉൾബപടുന്ന 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മോണം 1 

 

12/11/2018 28/11/2018 203224 202908 

 

•മഴക്കുഴി നിർമ്മോണം എന്നീ ഗ്പവർത്തിെൾ ആണ് പരിപ്ശോധിച്ചത്. എന്നോൽ 

ഗ്പളയം െോധിച്ച ഗ്പപ്േശങ്ങൾ ആയതുബെോണ്ട് അവിബട മുഴുവനും ബവള്ളം െയറി. 

െുഴിെൾ എല്ലോം നിെന്നു പ്പോയി  എന്നോണ് അറിയോൻ സോധിച്ചത്. 

*മഴക്കുഴിെൾ ഭൂരിഭോരവും ഗ്പളയം െോധിച്ചതിബന തുടർന്ന് മൂടിപ്പോയിരുന്നു. 

ഉണ്ടോയിരുന്ന െുഴിെളിൽ െൃതയമോയി അളന്ന് തിട്ടബപടുത്തോൻ 

സോധിക്കുമോയിരുന്നില്ല.  

• CIB ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല,    ബെക്്ക ബെയതപ്പോൾ അത ് ആ വർക്കിബന്റ അല്ലോ എന്ന് 

മനസ്സിലോ 
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നമ്പ

ർ 

രുണപ്ഭോക്തോവി

ബന്റ  പ്പര്  

ഗ്പവർ

ത്തി  

 

എസ്റ്റിപ്മററ് 

ഗ്പെോരം  

 

അളവ്/  

എണ്ണം 

എം 

െുക്്ക 

ഗ്പെോരം 

മുളവ് 

പരി

പ്ശോ

ധന

യി

ൽ  

െ

ബണ്ട

ത്തി

യ 

അള

വ്  

റിമോർക്സ ് 

1  പ്മോളി ആന്റ്റു 

ആറ്റുപുറം 

പ്െരോനല്ലൂർ 

 

മഴക്കുഴി 125 എണ്ണം  20 

എ

ണ്ണം 

 ഗ്പളയെോധിത 

ഗ്പപ്േശങ്ങൾ 

ആയതിനോൽ 

െുഴിെൾ  

ഭൂരിഭോരവുംമൂടി 

പ്പോയിരുന്നു. 

ഉണ്ടോയിരുന്ന 

െുഴിെളിൽ വോഴ 

നട്ടിരുന്നതിനോൽ  

അളന്നു 

തിട്ടബപടുത്തോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 

2 ലിൻസി പ്തവസി 

പ്തലക്കോട് വീട് 

പ്െരോബനല്ലൂർ 

മഴക്കുഴി  125 എണ്ണം  50 

എ

ണ്ണം 

 

െുഴിെൾ  

ഭൂരിഭോരവുംമൂടി 

പ്പോയിരുന്നു. 

3 കഷജ്ി ലോസർ 

പ്തലക്കോട് വീട് 

പ്െരോബനല്ലൂർ 

മഴക്കുഴി 250 എണ്ണം  100 

എ

ണ്ണം 

െുഴിെളിൽ വോഴ 

നട്ടിരുന്നതിനോൽ  

അളന്നു 

തിട്ടബപടുത്തോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 
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*1000 മഴക്കുഴിെൾ ആണ് ആബെ ഉണ്ടോയിരുന്നത്370 മഴക്കുഴിെൾ മോഗ്തപ്മ 

െോണുവോൻ സോധിച്ചുള്ളൂ. 

*ഗ്പളയത്തിൽ ഭൂരിഭോരം. മഴക്കുഴിെൾ മൂടി പ്പോയിരുന്നു.െോണുവോൻ സോധിച്ച മഴ 

െു ഴിെളിൽ മറ്റു വിളെൾ െൃഷിബെയതിരുന്നത് ബെോണ്്ട അളക്കുവോൻ സോധിച്ചിട്ടില്ല. 

 

 

2.കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ച് തജഎൽജി ഗ്ഗൂപ്പുമായി കൃഷ്ിക്്ക 

നിലതമാരുക്കൽ റീച്ച്2 

 

 

ഗ്പവർത്തിയു

ബട പ്െോഡ്  

ഗ്പവർത്തിയു

ബട പ്പര്  

ആരംഭി

ച്ച 

തിയതി  

അവസോനി

ച്ച തിയതി  

എസ്റിപ്മ

യഡ് തുെ  

െിലവോ

യ തുെ  

4 പ്മരി പ്ജ്ോർജ്് 

ഇടപ്ശരി വീട് 

പ്െരോബനല്ലുർ 

മഴക്കുഴി 200 എണ്ണം  50 

എ

ണ്ണം 

 ഗ്പളയെോധിത 

ഗ്പപ്േശങ്ങൾ 

ആയതിനോൽ 

െുഴിെൾ  

ഭൂരിഭോരവുംമൂടി 

പ്പോയിരുന്നു. 

ഉണ്ടോയിരുന്ന 

െുഴിെളിൽ വോഴ 

നട്ടിരുന്നതിനോൽ  

അളന്നു 

തിട്ടബപടുത്തോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 

5 പ്മരി പൗപ്ലോസ് 

ബപരിയപോടം വീട് 

പ്െരോനല്ലൂർ 

മഴക്കുഴി 300 എണ്ണം  150 

എ

ണ്ണം 

െുഴിെൾ  

ഭൂരിഭോരവുംമൂടി  

പ്പോയിരുന്നു 
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IF/302860 െൃഷി 

വെുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിച്്ച 

ബജ്എൽജ്ി 

ഗ്രൂപുമോയി 

െൃഷിക്്ക 

നിലബമോരുക്ക

ൽ റീച്്ച2 

 

12/12/2018 18/12/2018 152690 152329 

 

 

•നിലബമോരുക്കൽ നിർമ്മോണം  ഗ്പവർത്തിെൾ ആണ് പരിപ്ശോധിച്ചത്. എന്നോൽ 

ഗ്പളയം െോധിച്ച ഗ്പപ്േശങ്ങൾ ആയതുബെോണ്ട് അവിബട മുഴുവനും ബവള്ളം െയറി. 

െുഴിെൾ എല്ലോം നിെന്നു പ്പോയി  എന്നോണ് അറിയോൻ സോധിച്ചത്. 

•സഥലങ്ങൾ െോട ് െയറി െിടന്നതിനോൽ െൃതയമോയി അളന്ന ് തിട്ടബപടുത്തുവോൻ 

സോധിച്ചില്ല.  സ്ഥലങ്ങളിൽ വളബര നന്നോയി ഗ്പവർത്തിെൾ ബെയതിരുന്നു എന്ന് 

മനസിലോക്കോൻ സോധിച്ചു.  

• സി ഐ െി പ്െോർഡ്ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 

 

 

അനുെന്ധം. 

നമ്പ

ർ 

രുണപ്ഭോക്തോവി

ബന്റ  പ്പര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിപ്മറ്റ്

/ 

ബമഷബര െ

ന്റ് െുക്്ക  

ഗ്പെോരം- 

അളവ് 

പരിപ്ശോധനയി

ൽ  െബണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമോർക്സ ് 

1  മഞ്ചു ഷോജ്ൻ 

ബനടുങ്കടത്തിൽ 

പ്െരോനല്ലൂർ 

നിലബമോരുക്ക

ൽ 

32144.44sq

m 

Nil   െോട് 

പ്െറി 

െിടന്നതി

നോൽ 

അളബന്നടു
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 ക്കോൻ 

സോധിച്ചില്ല.  

 

 

3.ദെരാനല്ലൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിദഗഷ്ൻ കനാൽ 

 

 

 

 െോടു നിറഞ്ഞു നിന്നതിനോൽ െനോലിബന്റ വീതി എടുക്കുവോൻ സോധിച്ചില്ല. 

 ബതോഴിലോളിെൾ അവരുബട പ്ജ്ോലി െൃതയമോയി ബെയതിട്ടുണ്്ട എന്ന് 

പരിസരവോസിെൾ സോക്ഷയബപടുത്തി 

 ജ്ിപ്യോ ഗ്ടോക്കർ ഉപപ്യോരിച്ചോണ് അളവ് തിട്ടബപടുത്തിയത്. 

 

 ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിപ്മറ്റ് 

െുക്്ക ഗ്പെോരം 

അളവ് 

 ബമഷർബമന്റ് 

െുക്്ക ഗ്പെോരം 

അളവ് 

 

പരിപ്ശോധനയിൽ 

െബണ്ടത്തിയ 

അളവ് 

 പ്െരോനല്ലൂർ 

ലിെ്റ്റ് 

ഇറിപ്രഷൻ 

െനോൽ 

97786 2484 2487 

 

 

 

 

ഗ്പവർത്തിയു

ബട പ്െോഡ് 

 

ഗ്പവർത്തിയു

ബട പ്പര് 

 

ആരംഭി

ച്ച 

തീയതി 

 

അവസോനി

ച്ച തീയതി 

 

എസ്റ്റിപ്മ

റ്റ ്തുെ 

 

െിലവോ

യ തുെ 

IC/317993  പ്െരോബനല്ലൂർ 

ലിെ്റ്റ് 

ഇറിപ്രഷൻ 

െനോൽ 

15/10/2018 27/12/2018 97786 97058 
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4.ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭം തവള്ളതപ്പാക്കവും ബാധിച്ച േുരി ബാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ ഗാനങ്ങളുതട പുനരുദ്ധാരണം rech -2 

 

 

ഗ്പവർത്തിയുബട 

പ്െോഡ് 

 ഗ്പവർത്തിയുബട 

പ്പര് 

 ആരംഭിച്ച 

തീയതി 

 

അവസോനിച്ച 

തീയതി 

 എസ്റ്റിപ്മറ്റ് 

തുെ 

 െിലവോയ 

തുെ 

IC/319940  ഗ്പെൃതിപ്ക്ഷോഭം 

ബവള്ളബപോക്കവും 

െോധിച്ച 

േുരിതെോധിത 

ഗ്പപ്േശങ്ങൾ 

െോനങ്ങളുബട 

പുനരുധോരണംറീെ് 

1 

3/12/2018 11/1/2018 297822 296987 

 

 നിറബയ െോടുെയറി െിടക്കുെയോയിരുന്നു അതുബെോണ്ട് അടവു 

പൂർത്തിയോക്കോൻ സോധിച്ചില്ല 

 ബതോഴിലോളിെൾ നല്ല രീതിയിൽ ബതോഴിൽ ബെയതു  എന്്ന പരിസരവോസിെൾ 

സോക്ഷയബപടുത്തി. 

 

 

 അനുെന്ധം 

 ഗ്പവർത്തി  

എസ്റ്റിപ്മറ്റ് 

െുക്്ക 

ഗ്പെോരം 

അളവ് 

 

ബമഷർബമന്റ് 

െുക്്ക 

ഗ്പെോരം 

അളവ് 

 പരിപ്ശോധനയിൽ 

െബണ്ടത്തിയ അളവ് 

റിമോർക്സ ് 

 ഗ്പെൃതിപ്ക്ഷോഭം 

ബവള്ളബപോക്കവും 

െോധിച്ച 

േുരിതെോധിത 

ഗ്പപ്േശങ്ങളിൽ 

ആനെളുബട 

പുനരുധോരണംrech 

-1 

6000 5656.84m 61m( പോടത്ത് 

ബെളിയും 

ബവള്ളവും 

ആയതിനോൽ 

അളവു 

പൂർത്തിയോക്കുവോൻ 

സോധിച്ചില്ല) 

 െോനെൾ 

െൂടുതലും 

പോടപ്ത്തക്്ക 

പ്പോെുന്നതുബെോണ്ട് 

നിറബയ ബെളിയും 

ബവള്ളവും 

ആയിരുന്നു, 

വരമ്പുെൾ 

ഉണ്ടോയിരുന്നുമില്ല 

ആയതിനോൽ 
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അളബവടുത്തു 

പൂർത്തിയോക്കുവോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 

 

 

 

5.കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിപ്പിച്ച് ബജ് ൽ ജ്ി  ഗ്ഗൂപ്പുമായി കൃഷ്ിക്കായി 

നിലതമാരുക്കൽreah-3. 

 

 

ഗ്പവർത്തിയു

ബട പ്െോഡ് 

 

ഗ്പവർത്തിയുബട 

പ്പര് 

 

ആരംഭി

ച്ച 

തീയതി 

 

അവസോനി

ച്ച തീയതി 

 

എസ്റ്റിപ്മ

റ്റ ്തുെ 

 

െിലവോ

യ തുെ 

IF/302864  െൃഷി 

വെുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ി JLG 

ഗ്രൂപുമോയി 

െൃഷിക്കോയി 

നിലബമോരുക്ക

ൽ. rech -3. 

24-1-19 

 

2-2-19 152103 151237 

 

 

 

 

 

 തീറ്റപുൽ െൃഷി ബെയ്യുവോൻ ആയിട്ടോയിരുന്നു നിലം ബതോഴിലോളിെൾ 

ഒരുക്കിയത് 

 തീറ്റപുൽ െൃഷി െുബറബയല്ലോം നശിച്ചുപ്പോയിരുന്നു. അവിബട അവർ പ്വബറ 

വിളെൾ ആണ് െൃഷിബെയതിരുന്നത് 

 പോടത്ത് െൂബട നടന്നപ്പോൾ ഒരുപോട് തോഴ്ന്ന ബെോണ്ട് അളവു 

പൂർത്തിയോക്കുവോൻ സോധിച്ചില്ല 

 ഇഗ്തയും െോരയങ്ങളോണ് അറിയുവോൻ സോധിച്ചത് 

 

അനുെന്ധം 

 

 ഗ്പവർത്തി  

എസ്റ്റിപ്മ

റ്റ് െുക്്ക 

ഗ്പെോരം 

അളവ് 

 

ബമഷർബമ

ന്റ ് െുക്്ക 

ഗ്പെോരം 

അളവ് 

 

പരിപ്ശോധനയി

ൽ െബണ്ടത്തിയ 

അളവ് 

റിമോർക്സ്  
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 െൃഷി 

വെുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിപിച്്ചJL

G ഗ്രൂപുമോയി 

െൃഷിക്കോയി 

നിലബമോരുക്കൽ. 

212.000 268.80m3 52m  ആഴമുള്ള വയൽ 

ആയതിനോൽനിറ

ബയ ബെളിയും 

ബവള്ളവും 

ആയിരുന്നു, 

വരമ്പുെൾ 

ഉണ്ടോയിരുന്നുമില്ല 

ആയതിനോൽ 

അളബവടുത്തു 

പൂർത്തിയോക്കുവോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 

 

 

6: ഗ്പെൃതിപ്ക്ഷോഭവും ബവള്ളബപോക്കവും െോധിച്ച േുരിതെോധിത ഗ്പപ്േശങ്ങളിൽ 

െോനെളുബട പുനരുധോരണംറീെ് 2. 

 

 

 െോനങ്ങളുബട ഗ്പവർത്തി ബതോഴിലുറപുെോർ വൃത്തിയോയി ബെയതു  എന്്ന 

പരിസരവോസിെൾ സോക്ഷയബപടുത്തി. 

 നിറബയ െോടുെയറി െിടന്നതിനോൽ വീതി എടുക്കുവോൻ സോധിച്ചില്ല 

 

അനുെന്ധം 

 

എസ്റ്റിപ്മറ്റിൽ െോനെളുബട 

നീളം 

എംെുക്കിൽ 

െോനെളുബട നീളം 

പരിപ്ശോധനയിൽ 

െബണ്ടത്തിയ നീളം 

5800 മീറ്റർ 5800  മീറ്റർ 5750 മീറ്റർ 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്്ക വർപ്ക്കകോ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവസോ

നിച്ചതീ

യതി 

എസ്റ്റി

പ്മ

റ്റ്തുെ 

െിലവോക്കിയതുെ 

1 ഗ്പെൃതിപ്ക്ഷോഭ

വും 

ബവള്ളബപോക്കവും 

െോധിച്ച 

േുരിതെോധിത 

ഗ്പപ്േശങ്ങളിൽ 

െോനെളുബട 

പുനരുധോരണം 

IC/319941 16-1-19 14-2-18 300000 298707 
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7.െൃഷി വെുപുമോയി സംപ്യോജ്ിച്ചു ബജ് എൽ ജ്ിപോട്ടത്തിബനടുത്ത ഭൂമി 

െൃഷിക്കിഅനുപ്യോമെൽ 

 

 

 

 നിറബയ ബെളിയും ബവള്ളവും ആയതിനോൽ അളവ്എടുക്കോൻ സോധിച്ചില്ല 

 ബതോഴിലോളിെബള െൃതയമോയി പണി ബെയതിരുന്നുബവന്്ന അയൽവോസി 

സോക്ഷയബപടുത്തി. 

 

അനുെന്ധം 

 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിപ്മറ്റ് 

െുക്്ക 

ഗ്പെോരം 

അളവ് 

 ബമഷർബമന്റ് 

െുക്്ക 

ഗ്പെോരം 

അളവ് 

 

പരിപ്ശോധനയിൽ 

െബണ്ടത്തിയ 

അളവ് 

റിമോർക്സ ് 

െൃഷി 

വെുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിപിബച്്ചജ് 

ൽ ജ്ി 

പോട്ടത്തിബനടുത്ത 

ഭൂമി െൃഷിക്്ക 

അനുപ്യോജ്യം 

7057.5sqm 7057.5sqm     നിറബയ ബെളിയും 

ബവള്ളവും 

ആയിരുന്നു, 

വരമ്പുെൾ 

ഉണ്ടോയിരുന്നുമില്ല 

ആയതിനോൽ അളവ് 

എടുക്കോൻ 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്്ക വർ

ദക്കകാ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

 ീയ ി 

അവ ാനിച്ച

 ീയ ി 

എസ്റ്റി

ദമ

റ്റ് ു

ക 

െിലവാക്കി

യ ുക 

 െൃഷി 

വെുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിച്ചു ബജ് 

എൽ 

ജ്ിപോട്ടത്തിബനടു

ത്ത ഭൂമി 

െൃഷിക്കിഅനു

പ്യോമെൽ   

IC/38045

9 

25-2-19 27-2-19 297168 294807 
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ആക്കൽ.  സോധിച്ചില്ല.  

 

✓െീൽഡ് വിസിറ്റിങ്ങിൽ െബണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ :- 

 എസ്റിപ്മറ്റും  എം െുക്കും ഗ്പെോരം 5800 മീറ്റർ  ആണ്  െോനെളുബട നീളം 

ബെോടുത്തിരുന്നത്. െീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ ജ്ിപ്യോ ഗ്ടോക്കർ 

ആപ്ലിപ്ക്കഷൻ വഴി അളബവടുത്തപ്പോൾ 5750 മീറ്റർ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു 

െോനയുബട പെുതിയും െോടുെയറി െിടക്കുെയോയിരുന്നു. അതിനോൽ 

െറെ്റ്റ് അളവ് എടുക്കോൻ സോധിച്ചില്ല. 

 ബതോഴിലോളിെൾനല്ലരീതിയിൽവൃത്തിയോക്കിയിരുന്നുബയന്നസമീപവോസിെൾ 

സോക്ഷൃബപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 ഗ്പവർത്തിയുബടസി ഐ െി പ്െോർഡ് പെുതി നശിച്ചതോയി െോണുവോൻ 

സോധിച്ചു. 

  

 

 പത്ത് അവെോശങ്ങൾ ശരിയോയി ബതോഴിലോളിെൾക്്ക ലഭിക്കുന്നില്ല.  

 പ്െോപ്ട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും വണ്ടിക്കൂലിയും ആവശയമോയ ബെലവ് ഗ്പപ്തയെമോയ 

തരണബമന്ന് ആവശയബപട്ടുപ്വേനംെൂട്ടണബമന്നും ബതോഴിൽ സമയം 

െുറയ്ക്കണബമന്നും ബതോഴിലോളിെൾ ആവശയബപട്ടു 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

•  മസ്റ്റർ   പ്റോളിൽ  ഒപു, സീൽ  എന്നിവ  പതിപിക്കുന്നതിപ്നോബടോപം  തിയതി 

െൂബട ഇടുവോൻ ഗ്ശധിപ്ക്കണ്ടതോണ് 

• ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓവർസീർ അബഗ്െഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയർ ,പ്മറ്റ്മോർ 

എന്നിവർക്കു  െൃതയമോയ  ബഗ്ടയിനിങ്ങുെൾ ബെോടുക്കോൻ ഗ്ശധപ്െണ്ടതോണ് 

• ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതു രുണെരമോയിരിക്കും 

ബസഗ്െട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ് ബസഗ്െട്ടറി 



25 
 

• മസ്റ്റർ   പ്റോളിൽ  ഒപു, സീൽ  എന്നിവ  പതിപിക്കുന്നതിപ്നോബടോപം  തിയതി 

െൂബട ഇടുവോൻ ഗ്ശധിപ്ക്കണ്ടതോണ് 

• 7 ബരജ്ിസ്റ്ററുെളും ബമഷബര െന്റ്  െുക്കും  സോക്ഷയബപടുത്തി   ആധിെോരിത 

ഉറപ് വരുത്തുെ 

• ബതോഴിലോളിെളുബട അവെോശങ്ങൾ . അടിസ്ഥോന സൗെരയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉറപു വരുത്തുെ. െിെിത്സ െിലവുെൾ  െൃതയമോയി അനുവേിക്കോനുള്ള 

നടപടിെൾ സവീെരിക്കുെ 

•  വിജ്ിബലൻസ് പ്മോണിറ്ററിങ് െമ്മിറ്റിബയ ശക്തിബപടുത്തുെ 

നിർവഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അബഗ്െഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയർ , 

ഓവർസിയർ) 

• വർക്്ക െയലുെൾ ആനുവൽ മോസ്റ്റർ സർെയൂലർ ഗ്പെോരം 22 

പ്ഡോെയൂബമന്റസ്  ഉബണ്ടന്ന ഉറപു വരുത്തി െയലുെൾ തയ്യോറോക്കുെ. 

• ബതോഴിൽ െോർഡ്  െൃതയമോയി എഴുതി സൂക്ഷിക്കോനും, മോസ്റ്റർപ്റോളുെൾ 

ബവട്ടിത്തിരുത്തലുെൾ െൂടോബത സൂക്ഷിക്കോനുമുള്ള നിർപ്േശങ്ങൾ  നൽെണം 

• ഗ്പവർത്തിയുബട ആവശയെതയും ഉപപ്യോരവും െൃതയമോയി ബഗ്പോജ്െ്റ്റ് 

മീറ്റിംരിൽ  ബതോഴിലോളിെൾക്്ക  പറഞ്ഞുബെോടുക്കുെ.െൃതയമോയി ബതോഴിലിടം 

സന്ദർശിക്കുെ 

•  ഡിമോൻഡ് അനുസരിച്ചു ബതോഴിൽ നൽെുെ. 

 

ദമറ്റ് 

• െൃതയമോയി  ഒപിട്ട  മസ്റ്റർ പ്റോൾ  സൂക്ഷിക്കുെ. 

• ഹോജ്ർ, അെ്ബസന്റ  എന്നിവ  അപപ്പോൾ  തബന്ന എഴുതുെ. 

• മോസ്റ്റർ പ്റോളിൽ  ബവട്ടിത്തിരുത്തലുെൾ  ഇല്ലോബയന്ന്  ഉറപോക്കുെ. 

• ബതോഴിൽ േിനങ്ങളുബട  തിയതി അടയോളബപടുത്തുെ 

• ഓപ്രോ ഗ്പവർത്തി െഴിയുപ്മ്പോഴും  മോസ്റ്റർപ്റോൾ കസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ 

കസറ്റ് ഡയറി  പൂർണമോയും പൂരിപിക്കുെ,  അപെടങ്ങൾ  ഉണ്ടോയോൽ  കസറ്റ്  
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ഡയറിയിൽ     എഴുതുെയും നിർവഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥബര അറിയിക്കുെയും 

ബെയ്യുെ. 

• െൃതയ  അളവിലും നിലവോരത്തിലും പ്ജ്ോലി ബെയ്യുന്നുബണ്ടന് ഉറപു 

വരുത്തുെ 

• ബതോഴിൽ െോർഡ് െൃതയമോയി പൂരിപിക്കുെ. 

 

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.  ബതോഴിലുറപ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നോയി    നടക്കുന്നതിനു ഉപ്േയോരസ്ഥർ  

െോരയക്ഷമമോയി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

2.  െയലുെളിൽ പ്ഡോെയൂബമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബതോഴിലുറപ് ഉപ്േയോരസ്ഥർ 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദോർഹമോണ്, എന്നോൽ െില െലുെൾ അപൂർണമോണ്.  

3.  ഏബറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവർത്തിെളിൽ   ആവർത്തന വിരസത െോണുന്നു. െൂടുതൽ 

ഉപപ്യോരയ ഗ്പേമോയ  ഗ്പവർത്തിെൾ  ഏബറ്റടുപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ബപോതുവോയി   െർച്ചെൾ 

നടത്തി    ഗ്പവർത്തിെൾ  െണ്ടു  പിടിക്കണം. 

4.  ബപോതു ജ്നങ്ങളുബട പങ്കോളിത്തം ബതോഴിലുറപ് പധതിയുബട വിജ്യത്തിന്  

അനിവോരയമോണ് .വോർഡിബല  ബപോതുജ്നങ്ങളുബട അഭിഗ്പോയങ്ങളും നിർപ്േശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുെൂടോനോവോത്ത ഒന്നോണ്.  ഗ്രോമസഭെളിൽയുബടയും  അയൽക്കൂട്ടംതല 

െർച്ചെളിലൂബടയും ബതോഴിലുറപ് പധതിയിൽ ഏബറ്റടുക്കോവുന്ന ഗ്പവർത്തിെൾ 

െബണ്ടത്തുെയും അവയുബട രുണപ്മന്മ യും ഉറപു  വരുപ്ത്തണ്ടതോണ്. 

5. ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ  തണൽ  സൗെരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  െിറ്റുെൾ, ,ബവള്ളം ,   

എന്നിവ   ഉള്ളതോണ്.  

6.  ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽെിലസ്ഥലത്തു  സിറ്റിസൺ  ഇൻെർപ്മഷൻ  പ്െോർഡ്  

െോണോൻ സോധിച്ചതല്ല. 

7.  ബതോഴിൽ   െോർഡുെൾ പോസ്സ് െുക്കുെൾ െൃതയമോയി  പൂരിപിച്ചിട്ടില്ലോത്തതോയി 

ഗ്ശധയിൽബപട്ടു. 

8. ഒരു സോമ്പത്തിെ വർഷത്തിബന്റ തുടക്കം മുതൽ തബന്ന പണി െിട്ടുെയോബണങ്കിൽ 

ബതോഴിൽ േിനങ്ങൾ െൂടുതൽ െിട്ടുബമന്ന് അഭിഗ്പോയബപട്ടു.  
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9.100 ബതോഴിൽ തിെച്ച ബതോഴിലോളിെൾക്്ക പ്െോണസ് െിട്ടയതോയി അറിയോൻ പറ്റി.  

10.  പ്വതനം   ലഭിക്കുന്നത്  ഗ്പവർത്തി  െഴിഞ്ഞു   മോസങ്ങൾക്്ക പ്ശഷമോണ്. 

ആയതിനോൽ  ബതോഴിലുറപ്  നിർത്തുന്ന ബതോഴിലോളിെളുബട  എണ്ണം  േിവസം ഗ്പതി  

െൂടുെയോണ് . 

11.ബതോഴിൽ സമയം 9:00 - 4:00 ആെണം.  

12.ഗ്പോഥമിെ ഗ്ശുശൂഷ എല്ലോവർക്കും െിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നു അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

 

തപാ ുവായ കതണ്ടത്തലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങൾ.  

 ഗ്പവർത്തി െഴിഞ്ഞിട്്ട CIB പ്െോർഡ് പലസ്ഥലത്തും സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല.2990 

രൂപയോണ് ഒരു CIB പ്െോർഡിബന്റ ബെലവ്.  

 വിജ്ിലൻസ് പ്മോണിറ്ററിങ് െമ്മിറ്റി അംരങ്ങൾ കസറ്റിൽ െൃതയമോയി 

എത്തുന്നില്ല എന്ന് ബതോഴിലോളിെളിൽ നിന്നും അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

 100 പണി െിട്ടുന്നില്ല എന്നതോണ് ഗ്പധോനമോയി ഉന്നയിച്ച ഒരു െോരയം.  

 പ്വേന വർധിപിച്ചു നൽെണബമന്നും. ബതോഴിൽ സമയം െുറയ്ക്കണബമന്നും 

ബതോഴിലോളിെബള അഭിഗ്പോയബപട്ടു. 

 െയലുെൾ പല പ്രഖെളും പൂരിപിച്ചട്ടില്ല 

 

നന്ദി 

 

 െൂവപടിഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തിബല 2018-19 സോമ്പത്തീെ  വർഷത്തിബല  പ്സോഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയ സമയെന്ധിതമോയി  തീർക്കോൻ  പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിബന 

സഹോയിച്ച െഹുമോനബപട്ട പഞ്ചോയത്ത് ഗ്പസിഡന്റ്, ബസെട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് ബസെട്ടറി, 

ഭരണസമിതി  അംരങ്ങൾ,വോർഡ് ബമമ്പർ , ബതോഴിലുറപ് വിഭോരം ഉപ്േയോരസ്ഥർ , 

െീൽഡു തല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾെ് സഹോയിച്ച പ്മറ്റ്മോർ ബതോഴിലോളിെൾ 

ബപോതുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പപ്തയെം പ്രഖബപടുത്തുന്നു 
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ഗ്ഗാമ ഭ മിനിറ്റീ ് 

30/11/19  രോവിബല 10.00 ന് പ്െരോനല്ലൂർ പള്ളി അങ്ങോടി 60 നമ്പർഅംരനവോടിയിൽ 

ബവച്്ച വോർഡ് 2ബല ഗ്രോമസഭ നടന്നു. ആേയമോയി ബതോഴിലോളിെളിൽ നിന്നും 

അധയക്ഷബന തിരബഞ്ഞടുത്തു. പ്ഗ്തസയോമ്മ എന്ന ബതോഴിലോളിബയയോണ് 

തിരബഞ്ഞടുത്തത.് പ്ശഷം ഈശവര ഗ്പോർത്ഥനപ്യോടുെൂടി ഗ്രോമസഭ ആരംഭിച്ചു. വി 

ആർ പി ബെഞ്ചമി ഭരണഘടനോ ഗ്പതിജ്ഞ ബെോല്ലിബക്കോടുത്തു. പിന്നീട് പ്മറ്റ് െിന്ദു 

സവോരതമോശംസിച്ചു. വോർഡ് ബമമ്പർ ഗ്രോമസഭ ഉേ്ഘോടനം ബെയതു . അധയക്ഷ 

പ്ഗ്തസയോമ്മഅധയക്ഷ ഗ്പസംരം പറഞ്ഞു. VRP ബെഞ്ചമി  ആമുഖഗ്പസംരം 

നടത്തി.തുടർന്ന് വിആർപി തസ്ലീന,  ബെഞ്ചമി  എന്നിവർ റിപ്പോർട്്ട 

അവതരിപിച്ചു.VRP ബെഞ്ചമി പത്ത് അവെോശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുപ്ണ്ടോ എന്ന് 

അപ്നവഷിച്ചു.  ബതോഴിലോളിെളുമോയി െർച്ച നടത്തി. െർച്ചയിൽ ഉൾബപട്ട െോരയങ്ങൾ 

ഇവയോണ്. 

 

 ഗ്പവർത്തിക്കു പ്വണ്ടി ഡിമോൻഡ് ബെയതിട്്ട മസ്റ്റർ പ്റോളിൽ പ്പര് പലപ്പോഴും 

വരോറില്ലഎന്ന് ബതോഴിലോളിെൾ ഗ്രോമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു.   പ്ഗ്പോജ്െ്റ്റ് 

മീറ്റിംരിൽ പബങ്കടുത്തിരുന്ന് െോണില്ല അബല്ലങ്കിൽ ബതോഴിൽ െോർഡ്  

നമ്പറിൽ എബതങ്കിലും ബതറ്റുെൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും അതിനോലോണ് 

ഡിമോൻഡ് പ്െോമിൽ പ്പര് വരോതിരുന്നത് എന്ന് ഓവർസിയർ െിഞ്ചു മറുപടി 

നൽെി. 

 െൂട്്ട കെയുറ ടോർപോയ പണിയോയുധങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നിബല്ലന്നും 

ബതോഴിലോളിെൾ ഗ്രോമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു.  

           അവ പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്ന് മുൻമനൽെിയിട്ടുള്ളത് ആബണന്ന്  

ഓവർസിയർ െിഞ്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു 

 ഗ്പവർത്തന സമയം നോലര വബര ആക്കണബമന്നും. ബതോഴിൽ പ്വതനം 

െൂട്ടണബമന്നും ബതോഴിലോളി ഗ്രോമസഭയിൽ ആവശയബപട്ടു 

             ഈ ആവശയങ്ങൾ  െി ഡി ഒ  യുബട ഗ്ശധയിൽ ബപടുത്തോം എന്ന് 

ഓവർസിയർ െിഞ്ചു പറഞ്ഞു 

 ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ ബവച്്ച അപെടം സംഭവിച്ചോൽ ലഭിക്കുന്ന െിെിത്സ 

സഹോയം  ലഭിക്കോറില്ല എന്ന് ബതോഴിലോളിെൾ ഗ്രോമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. 
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 അപെടം സംഭവിച്ചോൽ അത ് കസറ്റ് ഡയറിയിൽ പ്രഖബപടുത്തണബമന്നും 

ആശുപഗ്തി െില്ലുെൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കണം എന്നും ഓവർസിയർ െിഞ്ചു 

മറുപടി പറഞ്ഞു. 

 ഡിമോൻഡ് ബെയത് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ബതോഴിൽ ലഭിക്കോറില്ല, ഇതിൽ 

പ്മലുള്ള ബതോഴിലില്ലോയെ പ്വതനവും െിട്ടോറില്ല എന്ന് ബതോഴിലോളിെൾ ഗ്രോമ 

സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. 

 പഞ്ചോയത്തിൽ ബനറ്റ് ഉപപ്യോരിക്കുപ്മ്പോൾ എബതങ്കിലും ഗ്പശ്നമുണ്ടോയോൽ 

മോഗ്തമോണ് ബതോഴിൽ ലഭിക്കോൻ കവെുന്നബതന്ന് ഓവർസിയർ െിഞ്ചു 

അറിയിച്ചു. 

 വർഷത്തിൽ 100പണി എന്നത ്  െൂട്ടണബമന്ന് അഭിഗ്പോയബപട്ടു. എ പി ൽ 

പ്റഷൻെോർഡ് ഉള്ളവരുബട െുടിയിൽ പണിയുവോൻ അനുവേിക്കണം 

എന്നും ബതോഴിലോളിെൾ ഗ്രോമസഭയിൽ ആവശയബപട്ടു. 

 ഈ െോരയങ്ങബളല്ലോം െി ഡി ഒ യുബട ഗ്ശധയിൽ ബപടുത്തോം എന്ന് 

ഓവർസിയർ െിഞ്ചു പറഞ്ഞു 

 

 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്വതനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ബതോഴിലോളിെൾ ഗ്രോമ 

സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. 

 പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്ന് െണ്ട് ഗ്ടോൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുബണ്ടന്നും രവൺബമന്റ് നിന്ന് 

പ്വേനം ലഭിക്കോത്തതോണ് െോരണം എന്നും ഓവർസിയർ െിഞ്ചു അറിയിച്ചു. 

 5 km നുള്ളിൽ ബതോഴിൽ ലഭിക്കോറുണ്ട് എന്ന് ബതോഴിലോളിെൾ ഗ്രോമസഭയിൽ 

നയിച്ചു 

 അടുത്ത ഗ്രോമസഭ മുതൽ ബപോതുജ്നങ്ങബള െൂടി ഉൾബപടുത്തണo. 

ബതോഴിലുറപിൽ െിലവോക്കുന്ന പണം ബപോതുജ്നങ്ങളുബട പണം ആണ് 

എങ്ങബന വിനിപ്യോരിക്കുന്നു, എതിബനല്ലോം ഉപപ്യോരിക്കുന്നു എന്ന് 

ജ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് VRP ബെഞ്ചമി  ബതോഴിലോളിെൾക്്ക 

പറഞ്ഞുബെോടുത്തു. 

 

 തുടർന്ന് ആർപി ബെഞ്ചമി പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ സഭ ബയ െുറിച്ചുള്ള 

അഭിഗ്പോയം ആരോഞ്ഞു. 
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 പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസഭ നടത്തണബമന്നും ബതോഴിലോളിെളുബട 

ആവശയങ്ങൾ പറയുവോൻ ഇതുവബര ഒരു പ്വേി ഇല്ലോയിരുന്നു എന്നും 

ബതോഴിലോളിെൾ പ്െോധിപിച്ചു. 

 

 വോർഡ് ബമമ്പർ കവെി എത്തിയതിനോൽ ഗ്രോമ സഭബയക്കുറിച്്ച ബമമ്പർക്്ക 

വിശേീെരിച്ചു നൽെി.   െർച്ചയ്ക്്ക പ്ശഷം വി ആർ പി ശില്പ നന്ദി 

ആശംസിക്കുെയും, പ്േശീയ രോനപ്ത്തോടുെൂടി ഗ്രോമസഭ അവസോനിപിച്ചു. 

 

 


