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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ  ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട ്

 

 

 

           എറണാകുളം 

കൂവപ്പടി  ദലാക്ക ്

മുടക്കുഴ പഞ്ചായത്്ത 

വാർഡ-് 10 മുടക്കുഴ ഈസ്റ്റ ്

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :1/10/2018  to 31/3/2019 

റിദപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കിയത ് : മരിയ ദമാൾ  സ്റ്റീഫൻ  

 ബി.ആർ. പി. കൂവപ്പടി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  യുണിറ്റ്  

തിരുവനന്തപുരം 
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ആമുഖം 

 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയതു . 

എങ്കിലും , 2005-ല് പാര്ലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന ്

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ 

ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിതന്റ പരിധിയില് വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ 

കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 േിവസതത്ത അവിേരധ് 

ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠി 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 വാക്ക ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിതന്റ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും തെയതിട്ടുണ്്ട. 100 

ശ മാനം നരര ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും 

ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിതന്റ പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിതന്റ 

ആവശയക യ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമ പധ ി വിജ്ഞാപനം തെയതിട്ടുണ്്ട. 

നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന ദഭേര ികള് 

സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ.് മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന ്

വിദധയമാക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്്പ നിഷ്കര്ഷിക്കന്്നു. പധ ി 

ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര 

സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റ.്  
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മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിതല തതാഴിലുറപ്പ്  

തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ ചുവതട ദചർക്കുന്നു. 

Sl no   അവകാശങ്ങൾ  

1 ത ാഴില്കാര്ഡിനായിഅദപക്ഷിക്കുവാനും15േി

വസത്തിനകംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം 

തഷ്ഡൂൾ  2  

2 ത ാഴില് ആവശയതപ്പടാനും 15 

േിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം 

തഷ്ഡൂൾ  1 & തഷ്ഡൂൾ   

3 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലങ്കില് 

ത ാഴിലാല്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം 

ത ഷ്ൻ  7,8,9  

4 എതറ്റടുദക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തികള് ആസൂഗ് ണം 

തെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. 

 

5  ാമസ സ്ഥലത്തിതന്റ 5 കിദലാമീറ്റര് 

െുറ്റളവിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനും 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് കൂലിയുതട 10% അധികമായി 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂൾ  2പാരഗ്ഗാഫ്  18 

& പാരഗ്ഗാഫ്  20 

6 കുടിതവള്ളം , ണല്, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ ്

,ത ാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചില് അധികം 

കുട്ടികള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് 

അവതര ദനാക്കാനായി ആയ (ഗ്കഷ)്  ുടങ്ങിയ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല സൗകരയങ്ങള്ക്കുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂൾ2 പാരഗ്ഗാഫ്  23-

28 

7 സര്ക്കാര് ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള ത ഷ്ൻ3(2),6, sch 2 
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അവകാശം. ,29,a,b,c,d,e,f.30 

8  ത ാഴില് തെയത ് 15 േിവസത്തിനകം കൂലി 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

 

9 15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് നഷ്ട 

പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ 3(3) 

10 പരാ ികള്ക്ക ് സമയ രന്ധി മായി പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില്  തെലവു വരുന്ന 

 ുകയുതട  ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന 

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ 19, & ത ഷ്ൻ 

17( 2) 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ 

 

 ത ാഴില്  കാര്ഡിന്  ദവണ്ടിയുള്ള  ദൊദട്ടാകള്  ത ാഴിലാളികള്  

സവന്തം െിലവിലാണ് നല്കുന്ന ്. 

 െയല് തവരിെിദക്കഷനില് എന്നാണ് ഡിമാൻഡ് നല്കിയ ്, എന്ന ്

മു ല് എന്ന് വതര ദവണം  എന്നുള്ള വിവരങ്ങള് ദൊമില് 

എഴു ാത്ത ിനാല് ഡിമാൻഡ് നല്കി  15 േിവസ ിനകം  ആദണാ  

ഗ്പവര്ത്തിനല്കിയ ് എന്ന കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല. 

 ഗ്രാമ സഭയില്  പതങ്കടുക്കാറുള്ള ായി ത ാഴിലാളികള് 

പറഞ്ഞുതവങ്കിലും പധ ി ആസൂഗ് ണത്തില് അവര് പതങ്കടുത്തിരുദന്നാ  

എന്ന കാരയം  വയക്തമല്ല. 

 ത ാഴിലിടം സന്ദര്ശിച്ച ില് നിന്നും  ,ത ാഴിലാളികദളാട ്

സംസാരിച്ച ിതന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും    5Km   

െുറ്റളവിനുള്ളിലാണ ്     ദജ്ാലി തെയ്യുന്ന .് 
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 ത ാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്, കുടിതവള്ളം , ണല് സൗകരയം  

എന്നിവയുണ്്ട 

 ആക്ട് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ത ാഴിലാളികള്ക്ക ് ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്നും സമയ രന്ധി മായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

 ത ാഴില് പൂര്ത്തിയായ ിനു ദശഷവും ത ാഴിലുറപ്പ ് നിര്വ്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥര് െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  യ്യാറാക്കിയ ിന  ു ദശഷവും , 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അവരുതട ദവ നം കൃ യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 

  ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തുന്ന ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ രീതിശാഗ്്രം 

 

1. ദലാക്ക്  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പധ ി 

നിര്വഹണ  ഉദേയാരസ്ഥനായ  ദലാക്ക്ഓെീസര് (BDO), പഞ്ചായത്തതു  

തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ ് നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര്   ുടങ്ങിയവരുമായി 

ദലാക്ക്  റിദസാഴ് സ്  ദപഴ്സൺ നടത്തിയ  കൂടിയാദലാെനയില്  

ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്ച്   ുടര്ഗ്പഗ്കിയകള് ആസൂഗ് ണം  

തെയ്യുകയും  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമ  സഭാ   ീയ ി  

നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകള്, 7 

രജ്ിസ്റ്ററുകള് , MIS എന്നിവ പരിദശാധിക്കല്  

3. പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ത്തി 

ഇടങ്ങള് പരിദശാധിക്കുകയും, തെയത ഗ്പവര്ത്തികളുതട അളവുകള് 

പരിദശാധിച്ചു .  

4. രുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങള് െര്ച്ച തെയതു , 

ത ാഴില് കാര്ഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ 

ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്്ട   ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു .  



 
6 
 

5. വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്, ഓെീസിതല 

ജ്ീവനക്കാര്, ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്,  

തപാ ുജ്നങ്ങള് എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും െര്ച്ചകള്ക്കും 

ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്്പ ഡിസ്കഷനും വിദധയമാക്കി.   

6. െീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തില് റിദപ്പാര്ട്ട്  യാറാക്കല് 

 
 

മുടക്കുഴ   ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പപാതുവിവരങ്ങൾ 
 

വിസ്തീകരണം  21.97 sq.km 

ജനസംഖ്യ 17355 

വാർഡുകൾ 13 

വില്ലജ് വവങ്ങൂർ വവസ്റ്റ്  

വലാക്ക് കൂവപ്പടി  

താല്ൂക് കുന്നത്തുനാട്  

ജില്ലാ എറണാകുളം  
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വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ തലം ദലാക്ക് തലം പഞ്ചായത്്ത 

തലം 

സൃഷ് ടിച്ച ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് 

 
59.06 

 
554580 

 
52141 

കുടുംരാംരങ്ങള്ക്ക് 

നല്കിയിരിക്കുന്ന 

ശരാശരി ത ാഴില് 

േിനങ്ങള ്

 
71.79 

 
55.91 

 
53.59 

100 േിനങ്ങള് 

പൂര്ത്തീകരിച്ച 

കുടുംരങ്ങള് 

 
2454 

 
1644 

 
189 

ആതക ത ാഴില് 

എടുത്ത 

കുടുംരങ്ങള് 

 
0.94 

 
11233 

 
1092 

ആതക ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് എസ് .സി 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 

ശ മാനത്തില് 

 
19.32 

 
15.38 

 
29.76 

ആതക ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് എസ് .റ്റി  

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 

ശ മാനത്തില് 

 
1.61 

 
2.84 

 
0 

 

 പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ :എറണാകുളം  ജ്ില്ലയിതല കുന്നത്തുനാട ്

 ാലൂക്കിലാണ ് മുടക്കുഴ പഞ്ചായത്ത.് കുന്നുള്ള ഗ്പദേശമാണ് കൂടു ലും 

.കനാലുകളും മുടക്കുഴ  ദ ാടും വാര്ഡിലുതപടുന്നു. 

 ഗ്പധാന കൃഷ്ികൾ : തനല്ല്, ത ങ്ങു ,   തകാദക്കാ, റരര ്    

ഗ്പധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ :അംരൻവാടി(70), ആയുര്ദവേ ആശുപഗ് ി,               

കൃഷി ഭവൻ 

 

അതിർത്തികൾ :     പടിഞ്ഞാറ്  :വാര്ഡ്  12 , വടക്ക് : വാര്ഡ്   11 

                                        ത ക്ക്:  വാര്ഡ്  9,    കിഴക്ക്:    വാര്ഡ്  5 
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പരിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്കമ  

നമ്പര്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട  

ദകാഡ്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ദപര്  

1  1608004003/IF/388548 കിണര് നിര്മ്മാണം കുമാരി അനില് 

2 1608004003/DW/150011 കിണര് നിര്മ്മാണം 

3 1608004003/IF/IAY/131993 Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. 

NO. KL1037112 

4 1608004003/IF/342809 Construction of IAY House -IAY REG. NO. KL1013623 

5 1608004003/IF/320362 LEELA GOVINDAN ദകഗ്ന്ദ/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ഭവന നിര്മ്മാണം 

6 1608004003/IF/320363 ദകഗ്ന്ദ/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ഭവന നിര്മ്മാണം - ങ്ക 

കുഞ്ഞു  

7 1608004003/IF/IAY/13907 ദകഗ്ന്ദ/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ഭവന നിര്മ്മാണം-ജ്യ  

8 1608004003/IC/318035 മുടക്കുഴ ഈസ്ററ് എം ഡി കനാല് ആഴം കൂട്ടി 

പുനരുധാരണം 2000 3000 

9 1608004003/IC/318036 മുടക്കുഴ ഈസ്ററ് എം ഡി കനാല് ആഴം കൂട്ടി 

പുനരുധാരണം 3000-4000 

10 1608004003/IF/392928 കദമ്പാസ്ററ് സംവിധാനങ്ങളുതട നിര്മ്മാണവും 

പുനസ്ഥാപനവും REACH 1 

11 1608004003/IC/320442 ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും 

പുനരുധാരണം റീച്ച ്1 

12 1608004003/IC/320443 ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും 

പുനരുധാരണം റീച്ച ്2 

13  1608004003/IF/389081 മുടക്കുഴ ദ ാട് നീര്ത്തടത്തില് ഉള്തപടുന്ന 

ഭൂമിയില് മണ്ണ് ജ്ലസംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികള് reac1 
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ഫയൽ പരിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയില് തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വര്ക്കിനും ഗ്പദ യകം െയല് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ില് ഓദരാ െയലിനും 

22 ദഡാകുതമന്് സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്് സ് പരിദശാധിച്ച 

വിവരങ്ങള്. 

 

കവർ ദപജ ്

 

വാര്ഷിക  മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഒരു   വര്ക് െയലില് 

ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ് കവര് ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച  തെയത 13 െയലുകളില്   7 

െയലുകളില്  മാഗ് മാണ്  AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ദപജ്്  ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

 

തചക്ക് ലിസ്്റ്റ 

വര്ക്ക ്െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ് ്

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിസ്റ്റ്.  

 പരിദശാധിച്ച  13 െയലുകളില്  7 െയലില്  മാഗ് മാണ ്  തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്

ഉണ്ടായിരുന്ന  ്

  എല്ലാ െയലുകളുദടയും തെക്ക ് ലിസ്റ്റ് ദൊമില്  ദപജ്് നമ്പറുകള്   

എഴു ിയിരുന്നില്ല. 

 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിതന്റ ദനര് സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ് 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പിഗ്രാമസഭ നിര്ദേ. ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് 

തഷല്െ് ഓെ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക ് മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന 

അടിസ്ഥാനത്തില് അ ാ ് സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ആവശയമുള്ള 
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ഗ്പവര്ത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും  .

ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉള്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തി  തന്നയാദണാ നടപ്പിലാക്കിയ  ്

എന്ന ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ 

സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   പധ ി 

ഉള്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന വിവരം വര്ക്ക് െയലില് വദരണ്ട ാണ ്

 എന്നാല് പരിദശാധിച്ച 13 െയലുകളില്  3 െയലുകളില് മാഗ് മാണ ് 

ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദകാപ്പി ഉണ്ടാകാ ിരുന്ന ്. 

 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ഒരു ഗ്പവര്ത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്ക്  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 സാധാരണക്കാര്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില് എസ്റ്റിദമറ്റ ്  യ്യാറാക്കി 

അ ായ ് ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പധ ിയുതട െയലില് 

സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു.  എന്നാല് ഇ ് ഒറ്റ  െയലില്  

കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതഗ്കഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയര്  

ത ാഴിലാളികള്ക്കു മനസിലാക്കാൻ  പാകത്തിന് തെറു ായി  എഴു ി 

വച്ചിരിക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്റ് െില  െയലുകളില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇ  ്

അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്.  

 എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 എസ്റ്റിദമതറ്റന്ാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ് കവര് ദപജ്്, എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട്, ദഗ്ഡായിങ ്

ആൻഡ്  ഡിസസൻ  എന്നിവ  ഉള്തപടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച 

െയലുകളില് െില ില് മാഗ് ദമ ഇവ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 

 

 ാദേതിക അനുമതി  

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിക് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  

എന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി 
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 പരിദശാധിച്ച 13 െയലുകളില്  സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ ്

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

 തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ില് സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പ് , സീല് എന്നിവ  ിയ ി വച്ച ്ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട 

എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ്  ,സീല് ,  ീയ ി മു ലായവ 

 എല്ലാ  െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ി 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ് പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമി ി നല്കുന്ന 

അംരീകാരമാണ് ഭരണാനുമ ി. 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   

ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന .് 

 ഒരു വയക്തിര  ഗ്പവര്ത്തിയുതട െയലില് ഒഴിച്ച് എല്ലാ െയലിലും  

ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ ് സീല്  ീയ ി മു ലായവ 

എല്ലാ   െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

  ംദയാജിത പദ്ധതി  

    പരിദശാധിച്ച 13  െയലുകയും സംദയാജ്ി   ഗ്പവരത്്തിയല്ല . 

 

 തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലില് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് 

ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി  ്

 എന്നാല്  വയക്തിര   ഗ്പവര്ത്തികളുതട െയലുകളില് ഒന്നിലും 

ഡിമാൻഡ്  ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
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 പരിദശാധിച്ച 13  െയലുകളില്  3 ഗ്പവര്ത്തികള്ക് മാഗ് മാണ ് 

ഡിമാൻഡ് ദൊം  ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

 പരിദശാധിച്ച  ഒരു വര്ക്ക്  െയലിലും  വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 തവള്ളദപപ്പറില് ഡിമാൻഡ് എഴു ി  ദമറ്റ് തന ഏല്പ്പിെ ്  ത ാഴിലുറപ്പ ്

ഓെീസില് നല്കുന്ന രീ ിയാണ് അവലംരിച്ചിരിക്കുന്ന ് . ഇങ്ങതന 

ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷ  വൃത്തിയായി െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ഡിമാന്റു കളില് അദപക്ഷ നല്കിയ  ിയ ി  എന്ന് മു ല്എന്ന് വതര 

ഏ ് ഗ്പവര്ത്തി ദവണം എന്ന വിവരങ്ങള്  കൃ യമായി 

ദരഖതപടുത്താത്ത ിനാല്  15 േിവസത്തിനകം  ദജ്ാലി അനുവേിദച്ചാ 

എന്ന് വയക്തമല്ല 

 

 

 ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

ഗ്പവര്ത്തി  നല്കി എന്ന ിതന്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള 

ദൊം.  

 പരിദശാധിച്ച  13 െയലുകളില്  വയക്തിര   ഗ്പവര്ത്തികള്ക് ഒന്നിനും 

ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള  ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 4 ഗ്പവര്ത്തിയുതട െയലില് മാഗ് ദമ  ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു 

തകാണ്ടുള്ള ദൊം. ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉള്തപ്പതട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള്.  പരിദശാധിച്ച  

13 െയലുകളിലും  മസ്റ്റര്ദറാള് ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ ില് ത ാഴിലാളികള് 

ഒപ്പുകള്,  അവരുതട ത ാഴില് േിനങ്ങള്,  കൂലി എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  
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 ഇ ില് ദലാക്ക് തഡവലതമമൻറ് ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി 

എന്നിവര് ഒപ്പും,  സീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാല് 

പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   ഇമസ്റ്റര് ദറാളുകളില് ദലാക്ക ്

തഡവലതമമൻറ് ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,  

സീലും   ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .  

 തമസുദരതമന്റ്  രുക്കിതന്റ  നമ്പര് എല്ലാ മസ്റ്റര് ദറാളിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല്ല. 

 ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ടദത്താതട പുനരുധാരണം  റീെ്  1 തല മസ്റ്റര്ദറാള് - 

18913   ഗ്ശീജ്  തക. എസ്  തന്റ ഒപ്പു  ിരുത്തി ആതസസന്റ  മാര്ക്ക ്

തെയതിരിക്കുന്ന ായി കണ്ടു 

 മുടക്കുഴ നീര്ത്തടത്തില്  ഉള്തപ്പടുന്ന  മണ്ണ്  ജ്ലസംരക്ഷണം റീെ് 1  

മസ്റ്റര്ദറാള്-773 ജ്ലജ് ഗ്പകാശിതന്റ ഒപ്പു തവട്ടി   അര് തസന്റ  

മാര്തക്കെയതിരിക്കുന്നു 

 മുടക്കുഴ നീര്ത്തടത്തില്  ഉള്തപ്പടുന്ന  മണ്ണ്  ജ്ലസംരക്ഷണം റീെ് 1  

മസ്റ്റര്ദറാള്-775      ിലകതന്റ  അര് തസന്റ  മാര്ക്ക്   തെയ്   ്    ിരുത്തി 

ഒപ്പു ഇട്ടിരിക്കുന്നു. 

 വാര്ഡ്  10  കിണര്  നിര്മാണം  എന്ന ഗ്പവര്ത്തിയുതട മസ്റ്റര്  ദറാള്  -14313  

എന്ന ില്  വിേരധ്  ത ാഴിലാളിയുതട  ദപര് , വയസ്, വാര്ഡ്  എന്നിവ  

പൂരിപ്പിക്കാത     ഒപ്പിട്ട്  ഹാജ്ര് ദരഖതപ്പടുത്തി    ദവ നം  

അനുവേിച്ച ായി തകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 

തമഷ്ർതമന്്  ബുക്ക ്

  

ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷര്തമന്റ്  രുക്ക്.  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും തമഷര്തമൻറ് രുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു 
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  തമസുദരതമന്റ് രുക്ക് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിസെ തെദയ്യണ്ട ാണ് 

പരിദശാധിച്ച 1   െയലുകളില് ഒഴിച്ച് ( pmay ഭാവം 145/1819)- െയലും  

തസര്റിസെ തെയതിട്ടുണ്്ട. 

  എല്ലാ വര്ക്കിലും  ഗ്പീ തമസുദരതമന്റ്,  ിയ ി എന്നിവ 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട 

 െില ദപജ്ുകളില് രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് മാഗ് ദമാ െില 

സ്ഥലങ്ങളില് ഒപ്പും സീലും എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാല് 

 ീയ ി മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല . ീയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയാല് മാഗ് ദമ ആര് എദപ്പാള് അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിതയന്നും ,ആര്, എദപ്പാള് അ ്  ദഗ്കാസ്സ് തെക്ക് തെയതു   

എന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.കാല ാമസം സംരന്ധിച്ച 

ആദക്ഷപം ഉണ്ടായാല്  ീയ ി അ യാവശയമാണ ്

 

തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 തമറ്റീരിയല്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് അവയില് ഉപദയാരിച്ച 

സാധന സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലില്  

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

 പരിദശാധിച്ച 2  ഗ്പവര്ത്തിയിലാണ്  തമറ്റീരിയല്സ്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ്.   

ഇ ില്   രില്ലുകള് വച്ചിട്ടുള്ള ാണ ്

 

 

ദവജ് ലിസ്്റ്റ 

 ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയതു  എന്ന ിന ്അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവര്ക്ക് നല്ദകണ്ട  ുക അ ായ  ് ദവ നം, ആയുധങ്ങള്ക്ക് തകാടുക്കുന്ന 

വാടക,  മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം 

സകമാറുന്ന ിന് ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

   പരിദശാധിച്ച െയലുകളില്  3  െയലുകളില് മാഗ് മാണ്  തവജ്് ലിസ്റ്റ ്

ഉണ്ടായിരുന്ന  ്
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 വയക്തിര  ഗ്പവൃത്തികളില് ഒന്നിലും തവജ്് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 െയലില് ഉണ്ടായിരുന്ന  തവജ്്  ലിസ്റ്റുകള്  മസ്റ്റര്  ദറാളിന് അനുപാ ികം 

ആയിരുന്നില്ല. 

 

ഫണ്്ട  ഗ്ടാൻ്ഫർ  ഓർഡർ 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ദവ നം നല്കിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ ്

െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്.   ഗ്പവര്ത്തിയില് െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആര്ക്ക്, 

എദപ്പാള് നല്കി എന്നുള്ള ിതന്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  എല്ലാ െയലിലും നിര്രന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

  പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും FTO  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 FTO  കള്  മസ്റ്റര് ദറാളുകള്ക് അനുപാ ികം ആയിരുന്നില്ല 

 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

  ഗ്പവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  

ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സര്ട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവര്ത്തി  

പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം . 

 പൂര്ത്തീകരിച്ച 12 ഗ്പവര്ത്തികളില് 5 ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കാണ് ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

 വയക്തിര  ഗ്പവര്ത്തികള്  പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം  

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവെൻറ് സ്ലിപ്പ്   

 ഒരു  ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റര്ദറാള് അനുവേിച്ച  ്മു ല് 

ദവ നം  നല്കുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക 

 ിയ്യ ികളിലാണ് നടന്ന ് എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മാസ്റ്റര് ദറാള് 

മൂദവതമന്റ്  സ്ലിപ.്  
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 മസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പില് കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട എന്നാല്  െില െയലുകയില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ ്

 ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള്,  

ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള്  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും 

ദൊദട്ടാകള് െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിദശാധിച്ച 2 െയലുകള് ഒഴിെു എല്ലാ െയലുകളിലും 3 ഘട്ടത്തിലുള്ള 

ദൊദട്ടാകള്  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

ദറായൽറ്റി 

 ഗ്പവര്ത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീ ുകള്  െയലുകളില്  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

ജിദയാ ടാഗ് ഡ് ദഫാദട്ടാ  ്

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ് ഡ ്

ദൊദട്ടാസ്.  എന്നാല് ഇവ ഈ െയലില് കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

സ റ്റ് ഡയറി 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   

ആധികാരിക ദരഖയാണ്  സസറ്റ് ഡയറി. 

 പരിദശാധിച്ച ഒരു  വയക്തിര   ഗ്പവര്ത്തിയുതട െയല് ഒഴിച്ച ്

ദവതറ ഒരു  വയക്തിര   ഗ്പവര്ത്തിക്കും  സസറ്റ ് ഡയറി  

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 കിണര് നിര്മാണം (1604008003/DW/150011) എന്ന   ഗ്പവര്ത്തിയുതട   

സസറ്റ ്  ഡയറി  ഒഴിതക  രാക്കി ഉള്ള    സസറ്റ ് ഡയറികളില്  

തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ,മിനിറ്റീസ്, ത ാഴിലാളികളുതട  സാഷയപഗ് ം, 

ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതട വാടക,പധ ിതെലവ,് VMC റിദപ്പാര്ട്ട് , 
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സന്ദര്ശന കുറിപ്പ് എന്നിവ  കൃ യമായി  എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .  

ഇ  ്അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

 

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്ക,്ദപതയെന്് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ് 

ഡിമാൻഡ് ദഫാർ വർക്ക ്

 

 രജ്ിസ്റ്റര് തസതഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിസെ തെയതിട്ടുണ്്ട  

 2017 മു ല് 2019 വതരയുള്ള  ഡിമാന്റു കളുതട വിവരം തരജ്ിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 2018-2019 കാലഘട്ടത്തില് ആതക 236 ഡിമാന്റു കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

 

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 

   2016  മു ല് 2019  വതരയുള്ള തമറ്റീരിയലുകള്തട വിവരങ്ങളാണ ്

തരജ്ിസ്റ്ററില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. എന്നാല് ഈ വിവരങ്ങള് 

അപൂര്ണ്ണമാണ് . 

 രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിസെ തെയതിട്ടുണ്്ട. 

 എല്ലാ വാര്ഡുകളുതടയും വിവരങ്ങള് തരജ്ിസ്റ്ററിലുണ്്ട. 

 എന്നാല് ഓഡിറ്റ് പീരീഡ് ആയ 2018  ഒദക്ടാരര് മു ല് 2019 മാര്ച്ച ്

വതരയുള്ള പത്താം വാര്ഡിതല തമറ്റീരിയല് വിവരങ്ങള് തരജ്ിസ്റ്ററില് 

ഉള്തപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല . 

 

3. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

 

 2016-2017 കാലഘട്ടം മു ല് 2018-2019 കാലഘട്ടം വതരയുള്ള  എല്ലാ 

വര്ക്കുകളുതടയും വിവരങ്ങള് രജ്ിസ്റ്ററില് ഉണ്ട്. 
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 തസതഗ്കട്ടറി രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടിസെ തെയതിട്ടുണ്്ട 

 കൃ യമായി രജ്ിസ്റ്റര്  സൂക്ഷിക്കുന്ന ്  അഭിനന്ദാര്ഹമാണ ്

 

4. തതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

 

   2016  മു ല് 2019 വതരയുള്ള ത ാഴില് കാര്ഡ്  വി രണം നടത്തിയ 

വിവരങ്ങള് തരജ്ിസ്റ്ററില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 155 ആളുകളുതട ദപര് വിവരങ്ങളും ദൊദട്ടാകളും തരജ്ിസ്റ്ററിലുണ്്ട. 

 രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിസെ തെയതിട്ടുണ്്ട 

 

 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

 

 രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിസെ തെയതിട്ടുണ്്ട. 

 2013 മു ല് 2019 തമയ് മാസം വതരയുള്ള പരാ ികള് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.ഇ ് അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

 പരാ ികളും,അ ിദന്മലുണ്ടായ പരിദശാധനകളും,നടപടികളും 

തരജ്ിസ്റ്ററില്  എഴു ിയിട്ടുണ്്ട. 

 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി  സര്ട്ടിസെ തെയതിട്ടില്ല  

 2016  നവംരര് മാസം മു ല് 2018  ഏഗ്പില് വതരയുള്ള  ഗ്രാമസഭ മിനിട സും 

,ദമറ്റ്മാരുതട പരിശീലന പരിപാടി സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമാണ ്

തരജ്ിസ്റ്ററില് ഉള്ള ്. 

 2016 ല് 350 നു മുകളില് ഗ്പാധിനി യം ഗ്രാമസഭക് 

ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാല ്  2017 ആയദപ്പാദഴക്കും 82  അടുത്ത ആളുകള് 

മാഗ് മായ്  െുരുങ്ങി. 
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7.ഫിക്സഡ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

 രജ്ിസ്റ്റര്  സര്ട്ടിസെ തെയതിട്ടില്ല. 

 രജ്ിസ്റ്റര് കൃ യമായി  എല്ലാ വാര്ഡിതലയും വിവരങ്ങള് എഴു ി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

വർക്കുകളുമായി ബന്ധതപട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 

1.ഭവന നിർമാണം( PMAY,LIFE,IAY) 

 

 

ന

മ്പര്  

രുണദഭാക്താവി

ന്റ ദപര്  

വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ത ാഴില് 

കാര്ഡ് നം  

ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി  

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

1 

 

കാര്ത്തു കുട്ടപ്പൻ 

 

1608004003/I

F/IAY/131993 

KL-08-004-

003-009/86 

29/11/201

8 

1/5/2019 24390 

 

2 

 

 ജ്യാ  സജ്ീവൻ 

 

1608004003/I

F/IAY/13907 

KL-08-004-

003-10/185 

31/5/18 26/3/2019 24390 

 

3 

 

ലീല ദരാവിന്ദൻ 

 

1608004003/I

F/320362 

KL-08-004-

003-10/99 

31/5/18 23/3/19 24390 

 

4 

 

 ങ്ക കുഞ്ഞു 

 

1608004003/I

F/320363 

Kl-08-004-

003-010/170 

8/11/2018 13/3/2019 24390 

 

5 

 

സഷലാ   സജ്ി 

 

1608004003/I

F/342809 

KL-08-004-

003-10/87 

29/11/201

8 

13/3/2019 24390 

 

 

 ഭവന പധ ികളില് 90 േിവസം പണി നല്കിയിട്ടുള്ള ും, എല്ലാവരക്്കും  

അ ിതന്റ ദവ നം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ുമാണ്. 

 രണ്ടു വീട് ഒഴിതക ( ജ്യാ  ൊയാടാൻ, ലീല ദരാവിന്ദൻ )  എല്ലാ വീടും  

പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയ ും  ാമസ ദയാരയവുമാണ്. 

  ത ാഴിലുറപ്പിതല  90  പണി അവര്ക്കു നല്ല രീ ിയില് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 മാസ്റ്റര് ദറാളുകള്  പഞ്ചായത്തില് ദപായ് ഒരുമിച്ചാണ് ഒപ്പു ഇടുന്ന ്. 
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 ദൊദട്ടാകള് ത ാഴിലാളി  തന്ന പണം മുടക്കിയാണ് എടുക്കുന്ന ് . ഒരു 

ഭവന നിര്മാണം  പൂര്ത്തിയാകുന്നദ ാതട ദൊദട്ടാകള്ക് മാഗ് മായി 400 

രൂപ അടുത്തു െിലവാകുന്നുണ്്ട . 

  

2. കദപാസ്്റ്റ  ംവിധാനങ്ങളുതട നിർമാണവും പുനഃസ്ഥാപനവും 

 

2018 -2019 വര്ഷതത്ത കദമ്പാസ്റ്റ് സ്ഥാപനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തിയില്  3  

ഗ്പവര്ത്തി  സ്ഥലങ്ങള്  പരിദശാേിച്ചു. 

 

ന

മ്പ

ര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി 

  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 കദമ്പാസ്ററ് 

സംവിധാനങ്ങളു

തട 

നിര്മ്മാണവും 

പുനസ്ഥാപനവും 

REACH 1 

1608004003/I

F/392928 

1/3/2019 On going 14500  

 

 

1.  ലീല ദരാവിന്ദതന്റ  കദമ്പാസ്റ്റ ് വര്ക്ക് പരിദശാധിക്കുകയും തെയതു .  

പരിദശാധന അടിസ്ഥാനത്തില് പണി പൂര്ത്തിയായി കാണതപ്പട്ടു.  

 എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം  1.50*1.50*1.50  m3 എന്ന ാണ ്അളവ്  . എന്നാല്  

0.90*0.80*1.20 m3 എന്ന അളവ ് ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തു കാണാൻ 

സാധിച്ച ്  

 ഉപദയാര ശൂനയമായി കിടക്കുന്ന കദമ്പാസ്റ്റ്   കുഴിയാണ് കാണാൻ 

സാധിച്ച ്. ദപരിനു  മാഗ് മായി കദമ്പാസ്റ്റ ്കുഴി മാറി 
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2.  സജ്ിയുതട കദമ്പാസ്റ്റ ് കുഴിയുതട പണി ഇദപ്പാള്  നടന്നു    

തകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  

 പരിദശാധന സമയ ്  2  േിവസതത്ത പണി ആയിരുന്നു 

ലഭിച്ചിരുന്ന ്.എന്നാല്  രണ്്ട േിവസതത്ത പണി ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തു 

കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല . 

 

 

3. ജ്യാ  സ ീശതന്റ കദമ്പാസ്റ്റ് കുഴി പണി ഇദപ്പാള്  നടന്നു               

തകാണ്ടിരിക്കുകയാണ് . 

 പരിദശാധന നിന്ന് രണ്്ട േിവസതത്ത     പണി വളതര  വൃത്തിയായി  തന്ന 

തെയ്യതപ്പട്ട ായി കാണതപ്പട്ടു 

 

 

3.മുടക്കുഴ ഈ്റ്് എം ഡി കനാൽ ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം 

 

ന

മ്പ

ര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 ഗ്പളയതക്കടു ി 

ദനരിട്ട 

ദ ാടുകളും 

കാനകളും 

പുനരുധാരണം 

റീച്ച് 1 

1608004003/I

C/320442 

19/11/2018 25/2/2019  

146100 

139170 
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2 ഗ്പളയതക്കടു ി 

ദനരിട്ട 

ദ ാടുകളും 

കാനകളും 

പുനരുധാരണം

റീച്ച് 2 

1608004003/I

C/320443 

24/11/2018 10/1/2019 300000 292350 

 

 

മുടക്കുഴ ഈസ്ററ് എം ഡി കനാല് ആഴം കൂട്ടി പുനരുധാരണം 2000- 3000 

,മുടക്കുഴ ഈസ്ററ് എം ഡി കനാല് ആഴം കൂട്ടി പുനരുധാരണം 3000-4000,എന്നി  

ഗ്പവര്ത്തികളാണ ് ഓഡിറ്റിന്  വിദധയമാക്കിയ ്. 

 എസ്റിദമറൂം  എം രുക്കും ഗ്പകാരം  1 കിദലാമീറ്റര്  ആണ്  കനാലുകള്   

കാടു  തെത്തി ,തെളി  ദകാരി കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കിയ ്. 

 പണി  പൂര്ത്തിയാക്കി മാസങ്ങള്  കഴിഞ്ഞ ിനാല്   ഓഡിറ്റ്  സമയ  ്

കനാലിനു  സമീപത്തു   പലയിടങ്ങളിലും ഒരാള് തപാക്കത്തില്  വതര 

കാടു  വളര്ന്നിരുന്നു. 

 കനാലില്  തവള്ളമുള്ള ിനാല്    തെളി  ദകാരി കളഞ്ഞ  ്

എഗ് യളവിലാണ് എന്നുള്ള ്  അളതന്നടുക്കാൻ  ഓഡിറ്റ് ടീമിന ്  

സാധിച്ചില്ല. 

 തെളി ദകാരി കനാലിനു സമീപത്തായി  ഇട്ടിട്ടുള്ള ്  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു  

 രണ്ടു ഗ്പവര്ത്തിക്കും സിറ്റിസൺ ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡ് വച്ചിട്ടുണ്്ട 

 സമീപവാസികദളാട ് സംസാരിച്ച ിന്  നിന്നും  ത ാഴിലാളികള് വളതര 

നന്നായി  പണി തെയതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്  അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

 ഗ്പവര്ത്തി സമയ ്  ത ാഴിലാളികള്ക്കു  കയ്യുറ,കാലുറ, എന്നിവ 

നല്കിയിട്ടില്ല. ഗ്പധിദരാധ രുളികകള് മാഗ് മാണ്  നല്കിയിരുന്ന ്. 

 കനാലിതന്റ  ഗ്പവര്ത്തികള് അപകട സാധയ കള് ഉള്ള ാണ്  കൃ യമായ 

മുൻ കരു ലുകള് സവീകരിക്കാത യാണ് പല ഗ്പായത്തിലുള്ളവൻ ഈ 

ഗ്പവര്ത്തി തെയ്യുന്ന ്. 
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3.കിണർ  നിർമാണം  

 

 ലിസി ദജ്ാര്ജ്് ,ലിസി ദജ്ായ് എന്നിവര്ക്കാണ്  കിണര് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ്.  

 

ന

മ്പര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 കിണര് 

നിര്മ്മാണം 

1608004003/

DW/150011 

21/12/2018 21/3/2019 40200 

 

23066 

 

 

1. ലി ി ദജാർജ് 

 

   വിേരധ്  ത ാഴിലാളിക്ക്  ഉള്തപ്പതട  14  േിവസതത്ത പണിയാണ്  

അനുവേിച്ചിരുന്ന ്. 

 കിണറു  കുത്താൻ  ആതക 60000  രൂപ  െിലവായിട്ടുണ്്ട. 7 േിവസതത്ത  

ദവ നം  ആണി ു വതര  ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

 വിേരധ്  ത ാഴിലാക്കിക്  ദവ നം  ഇ ് വതര ലഭിച്ചിട്ടില്ല .ദജ്ാരി  എന്ന 

ഇവരുതട മകനാണ്  വിേരധ്  ത ാഴിലാളിയായി നിന്ന ്. 

 റിങ്  ഇറക്കിയാണ്  കിണര് കുത്തിയിരിക്കുന്ന .് കിണര് ഉപദയാരയമാണ് . 

 സിറ്റിസൺ  ഇൻെര്ദമഷൻ  ദരാര്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

                  2.ലി ി  ദജായ്  

 ഗ്പവര്ത്തിക്  സിറ്റിസൺ  ഇൻെര്ദമഷൻ  ദരാര്ഡ് വച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 തമറ്റീരിയല്സ്  ഉപദയാരിച്ച്  തകാണ്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തിയാണി ്. 
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 ഗ്പവര്ത്തിയുതട  െയലില്  തമറ്റീരിയലുകളുതട രില്ലുകള്  ലിസിയുതട 

ദപരില്  വാങ്ങിയ ാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ്. പതക്ഷ   FTO ഇടനിലക്കാരതന്റ  

ദപരിലാണ്  ദപായിട്ടുള്ള ്. 

 അവിേഗ് ത  ത ാഴില് ദവ നം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

 

 

4.കിണർ  നിർമാണം -  കുമാരി അനിൽ 

 

ന

മ്പര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 കിണര് 

നിര്മ്മാണം 

കുമാരി അനില് 

1608004003/I

F/388548 

11/2/2019 21/3/2019 22100 

 

15765 

 

 

 കിണര് നിര്മാണം നല്ല രീ ിയില്  പൂര്ത്തീകരിച്ചു  

ഉപദയാരിക്കുന്ന ായി  കാണാൻ  സാധിച്ചു . 

 കിണറിതല  തവള്ളം  ഉപദയാരിക്കുന്നുണ്്ട  

 വിേരധ് ,അവിേഗ് ത  ദ ാഴിലാളികള്ക്    ഉള്തപ്പതട 20  േിവസതത്ത  പണി  

നല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

 വിേരധ് ത ാഴിലാളിയുതട  ദവ നം, തമറ്റീരിതയല്സിന് െിലവായ  ുക 

എന്നിവ    ഇ ് വതര ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 അവിേരത്്ത ത ാഴിലാളിയുതട ദവ നം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

   സാധനങ്ങള് വാങ്ങിയ  കടയില്  GST  രില്  ഇല്ലാത്ത ിതന   ുടര്ന്നു  

GST  രില്  ലഭിക്കാൻ  രുധിമുട്ടുണ്ടായി  എന്നവര് അറിയിച്ചു. 
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5.ഗ്പളയതക്കടുതി ദനരിട്ട ദതാടുകളും കാനകളും പുനരുദ്ധാരണം 

 

ന

മ്പര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 മുടക്കുഴ ഈസ്ററ ്

എം ഡി കനാല ്

ആഴം കൂട്ടി 

പുനരുധാരണം 

2000-3000 

1608004003/I

C/318035 

24/10/2018 6/11/2018 109500 

 

106878 

2 മുടക്കുഴ ഈസ്ററ ്

എം ഡി കനാല ്

ആഴം കൂട്ടി 

പുനരുധാരണം 

3000-4000 

1608004003/I

C/318036 

6/10/2018 19/10/201

8 

105600 102738 

 

 

ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുധാരണം റീച്ച് 1, 

ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുധാരണം റീച്ച് 2     

 എന്ന ഗ്പവര്ത്തികളില്  ദ ാടുകള് കാനകള് എന്നിവ കാടു  തെത്തി 

വൃത്തിയാക്കുകയും   മണ്ണും തെളിയും ദകാരി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ുമാണ്. 
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 ഗ്പവര്ത്തി  പരിദശാധന സമയ ്  ദ ാടുകളുതട  സമീപത്തു  

കാടുകള്  കയറിയിരുന്നു. കാനകളും  ദ ാടുകളും  തെളി  

നിറഞ്ഞു കാണതപ്പട്ടു . 

 എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമസുദരതമന്റ്  രുക്ക് ഗ്പകാശം   ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട 

ദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുധാരണം റീച്ച് 1  ഗ്പവര്ത്തി  690 

മീറ്റര് ആയിരുന്നു  തെദയ്യണ്ട ്  എന്നാല്  270  മീറ്റര് 

മാഗ് മായിരുന്നു   അളതന്നടുക്കാൻ  സാധിച്ച ്. രാക്കി  ഗ്പദേശം   

കാട് ദകറിയ ിനാല്  അളവ്  എടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. 

 സമീപവാസികദളാട ് സംസാരിച്ച ിന ്  നിന്നും  ഗ്പവര്ത്തി 

തെയ്  ിട്ടുണ്്ട  എന്നാണ ് മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ ്. 

 ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുധാരണം 

റീച്ച് 2 എന്ന  ഗ്പവര്ത്തിയില്    അളവ ്എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമസുദരതമന്റ ് 

രുക്ക് ഗ്പകാശം 4455  മീറ്റര് ആയിരുന്നു എന്നാല് 256  മീറ്റര്  ദ ാട ്

മാഗ് മാണ്  അളതന്നടുക്കാൻ  പാകത്തിന ്ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 

 കാനകള്  എല്ലാം   തന്ന  കാടു മൂടിയാല്  കൃ യമായി 

അളതവടുക്കാൻ പാകത്തിന്  ആയിരുന്നില്ല  

 ത ാഴിലാളികള്ക്കു  ഗ്പവര്ത്തി സമയ  ്  കയ്യുറ,കാലുറ  എന്നിവ 

നല്കിയിരുന്നില്ല.ഗ്പ ിദരാധാ  രുളികകള്  മാഗ് മാണ ് 

ലഭയമാക്കിയിരുന്ന .് 

 ദ ാടിനു സമീപത്തു തെളി ദകാരി  ഇട്ടിട്ടുണ്്ട  എന്നാല്  ഇ  ്

പിന്നീട് ദ ാടിതലക്  തന്ന ഒഴുകി എത്തുന്നു.ആയ ിനാല്  തെളി 

ദകാരി കളയള് കൃ യമായി തെയതിതല്ലങ്കില് ഗ്പവര്ത്തിതകാണ്്ട 

ഒരുഉപദയാരവുമില്ലാ ാകും 
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6.മുടക്കുഴ ദതാട് നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപടുന്ന ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 

ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

ന

മ്പര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക് 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 മുടക്കുഴ ദ ാട ്

നീരത്്തടത്തില് 

ഉളത്പടുന്ന 

ഭൂമിയില് മണ്ണ ്

ജ്ലസംരക്ഷണ 

ഗ്പവരത്്തികള് 

reac1 

1608004003/I

C/320442 

6/10/2018 23/3/2019 200000 

 

102120 

 

 തമഷര്തമൻറ് രുക്ക ്ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കും  ഉപരി  വസ്തു വിതന്റ 

ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  കുഴികളും ആ വസ്തു വില് 

ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളുമാണ്  കൂടു ലും  തെയ്  ു 

വരുന്ന ്..അ ിനാല്  കൃ യമായ അളവിലുള്ള  കുഴികളും മറ്റും  

കുറവായിരുന്നു.  

 ഉടമസ്ഥൻ  മഴക്കുഴികള്  കുത്തുന്ന ിദനാതടാപ്പം  അവരുതട 

ആവശയങ്ങള്ക് (വളം ഇടാൻ, വാഴ,ദെന വക്കാൻ …)   കുഴി മൂടുന്ന ിനാല്  

അളവില് കുറഞ്ഞ  കുഴികളാണ്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

ഉടമസ്ഥൻ  കുഴികള്  മൂടിയ ായി  സാക്ഷതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഇ ിനാല്  

കുഴികള്  കുത്തിയിരുന്നില്ല  എന്ന് വരുത്താൻ  സാധിക്കില്ല.  അവയുതട 

അളവുകളും  വയക്തമല്ല. 

 APL  കുടുംരങ്ങളില് തെയ്   ഗ്പവര്ത്തികളായിരുന്നു കൂടു ലും. 
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 കയ്യാലകള്  വളതര  നന്നായി പണി ിരിക്കുന്നു.ഇ ് അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

തമഷതര മന്റ് രുക്ക് ഗ്പകാരം ആതക 130.8 മീറ്റര് 2 കയ്യാല ഇ ില് 104.26 മീറ്റര ്

2 കയ്യാളായാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

 തമഷതര മന്റ് രുക്ക് ഗ്പകാരം 1176 കുഴികളാണ് ഉള്ള ് എന്നാല് 643 

കുഴികളാണ് വിവിധ ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും കാണാൻ 

സാധിച്ച ് .  

 കുഴികള് കുത്തിയിരിക്കുന്ന തകാദറതയതറ സ്ഥലം കാട് പിടിച്ച  

കിടന്ന ിന്നാലും,.മൂടി ദപായ ിന്നാലും കുഴികളുതട എണ്ണം വയക്തമല്ല .  

 കുഴികളുതട അളവുകളിലും വയ യാസമുണ്്ട .   അളവില് കൂടു ല് 

നീളം,വീ ി, എന്നിവയുള്ള  കുഴികളായിരുന്നു കൂടു ലും . ാഴ് െ 

മാഗ് മാണ ് അളവില്  കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ്. കാലഗ്കദമണ മണ്ണ് വീണു 

 ാഴ് െ   കുറഞ്ഞ എന്നാണ്  രുണദഭാക്താക്കള് വയക്തമാക്കിയ ്. 

 ഏക്കര്  കണക്കില് സ്ഥലം ഉള്ള രുണദഭാക്താവിതന്റ സ്ഥലത്തു 

പലയിടത്തായി ഗ്പവര്ത്തികള് തെയ്യുന്ന ിനാല് സ്ഥലം കൃഷിക് 

അനുദയാരയമാക്കല് എന്ന ഗ്പവര്ത്തിയുതട അളവില് വയക്ത യില്ല. 

എന്നാല്  , കൃഷിക് അനുദയാരയമാക്കി നല്കിയ ( മറിയാമ്മ പദഗ് ാസ്) 

എന്ന രുണദഭാക്താവിതന്റ  ഗ്പവര്ത്തി  സ്ഥലത്തു  വളതര  നന്നായി കൃഷി 

തെയതിരിക്കുന്ന ് കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

  മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം  

 ിയ ി കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓവര്സീര് അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയര് 

,ദമറ്റ്മാര് എന്നിവര്ക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകള് തകാടുക്കാൻ 

ഗ്ശധദകണ്ട ാണ ്

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 
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ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്് ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം  

 ിയ ി കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷതര മന്റ്  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(അക്കൗണ്ടന്്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ് 

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 

 വര്ക്ക ് െയലുകള് ആനുവല് മാസ്റ്റര് സര്കയൂലര് ഗ്പകാരം 22 

ദഡാകയൂതമന്റസ്  ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകള്  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴില് കാര്ഡ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മാസ്റ്റര്ദറാളുകള ്

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള് കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിര്ദേശങ്ങള്  

നല്കണം 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്ക്റ്റ് 

മീറ്റിംരില്  ത ാഴിലാളികള്ക്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി 

ത ാഴിലിടം സന്ദര്ശിക്കുക 

  ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു ദ ാഴില് നല്കുക. 

ദമറ്റ ്

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റര് ദറാള്  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ര്. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാള്   തന്ന എഴു ുക  

 മാസ്റ്റര് ദറാളില്  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്  ഇല്ലാതയന്ന്  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴില് േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 
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 ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റര്ദറാള് സസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ 

സസറ്റ് ഡയറി  പൂര്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങള്  ഉണ്ടായാല്  

സസറ്റ്  ഡയറിയില്     എഴു ുകയും നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര 

അറിയിക്കുകയും തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു 

വരുത്തുക 

 ത ാഴില് കാര്ഡ് കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

1. ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥര് 

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

2. െയലുകളില് ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ില് ത ാഴിലുറപ്പ ്

ഉദേയാരസ്ഥര് എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാര്ഹമാണ ്

3. ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവര്ത്തികളില്   ആവര്ത്തന വിരസ  കാണുന്നു. 

കൂടു ല് ഉപദയാരയ ഗ്പേമായ  ഗ്പവര്ത്തികള്  ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

തപാ ുവായി     െര്ച്ചകള് നടത്തി    ഗ്പവര്ത്തികള്  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 

4. തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാര്ഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും 

നിര്ദേശങ്ങളും  ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  

ഗ്രാമസഭകളില്യുതടയും  അയല്ക്കൂട്ടം ല െര്ച്ചകളിലൂതടയും 

ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

5. ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില്   ണല്  സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റുകള്, 

,തവള്ളം ,   എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്  ഇ ്  അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

6. ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില്   എല്ലാം    തന്ന സിറ്റിസൺ  ഇൻെര്ദമഷൻ  

ദരാര്ഡും  വച്ചിട്ടുണ്്ട. 
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7. ഡിമാൻഡ്  തെയ്യുന്ന  ദൊമുകളില്  എന്ന്  മു ല് എന്ന്   വതര ത ാഴില്  

ദവണം ,  അദപക്ഷ  തകാടുത്ത   ിയ ി  എന്നിവ  ഉതപ പടുത്താത്ത ിനാല്  

കൃ യമായി 15 േിവസത്തിനകം  ത ാഴില്    ലഭിദച്ചാ  എന്ന്  വയക്തമല്ല . 

8. ത ാഴില്   കാര്ഡുകള്   കൃ യമായി   പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി 

ഗ്ശധയില്തപട്ടു. 

9. തമറ്റീരിയല്തന്റ  കാശ് , വിരധ   ത ാഴിലാളികളുതട  ദവ നം  എന്നിവ   

വാര്ഡിതല   ആര്ക്കും  ലഭിച്ചിട്ടില്ല  

10. ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവര്ത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങള്ക് ദശഷമാണ.് 

ആയ ിനാല്  ത ാഴിലുറപ്പ്  നിര്ത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  

േിവസം ഗ്പ ി  കൂടുകയാണ് . 

11. ആക്റ്റീവ്  ത ാഴിലാളികളുതട എണ്ണം   ഓദരാ  വര്ഷം കഴിയും ദ ാറും  

കുറഞ്ഞ ാണ ്  .വരുന്ന .് ദവ നം  ലഭയമല്ലാത്ത ാണ്  കാരണമായി  

അവര്  പറയുന്ന ്. 

12. തവണ്ടര് ഉള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് രുണദഭാക്താവിന്  പണം ലഭിക്കാൻ 

ഒരുപാട് കാല  ാമസം വരുന്നുണ്്ട . 

13. GST രില്ലുകളുതട ആവശയം വരുന്ന ിനാല് , gst രില്ല് ലഭയമാകുന്ന 

കടകളില് നിന്നും സാധനങ്ങള് വാദങ്ങണ്ടി വരുന്നു  എന്നാല് 

നാട്ടിൻപുറത്തു  ാമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാര്ക്  ഇത്തരത്തില് 

സാധനം വാങ്ങുന്ന ിനു വണ്ടി കൂലിയുതട അധിക തെലവ് വരുന്നുണ്്ട. 

 

നന്ദി 

 

 മുടക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വര്ഷത്തിതല  ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റ ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീര്ക്കാൻ  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ടീമിതന 

സഹായിച്ച രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ ്

തസകട്ടറി, ഭരണസമി ി  അംരങ്ങള്,വാര്ഡ് തമമ്പര് , ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം 

ഉദേയാരസ്ഥര് , െീല്ഡു  ല ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാര് 

ത ാഴിലാളികള് തപാ ുജ്നങ്ങള്  എന്നിവര്ക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം 

ദരഖതപടുത്തുന്നു. 
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അനുബന്ധം 

 

ന

മ്പര് 

രുണദഭാക്താ

വിതന്റ  ദപര്  

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ/് 

തമഷ

തര മന്റ് 

രുക്ക്  

ഗ്പകാ

രം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തി

യ അളവ ് 

റിമാര്ക്സ്  

1  ദരസില്  

വര്രീസ്  

മഴക്കുഴി  318 104  കാടു  ദകറിയ ും, 

മൂടിയ ുമായ  

കുഴികള്  അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയാ

യിരുന്നു 

 

  നിലതമാരു

ക്കള്  

450 m2 95.9 m 2   പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവില് 

നിലതമാരുക്കള് 

തെയത ിനാല്  

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല.ൊലു  

പണി  ായി  

തമഷതര മന്റ്  

രുക്കിലുണ്്ട 

എന്നാല്  ഈ  

സ്ഥലത്തു ൊലു  

പണി ിട്ടില്ല  

2  രവി  

ൊയാടാൻ  

കയ്യാല  27.70m2 37.9  m 2   

3  മറിയമ്മ  

പദഗ് ാസ്  

കൃഷി  

നിലതമാരു

ക്കള്  

100 m2 360  m 2   
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4  വില്സൺ  

വര്രീസ ്

മഴക്കുഴി  196  175  കാടു  ദകറിയ ും, 

മൂടിയ ുമായ  

കുഴികള്   

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയാ

യിരുന്നു 

 

  നിലതമാരു

ക്കള്  

360 m2 191.1  m 2   

5  ദജ്ായ്  

വര്രീസ്  

മഴക്കുഴി  462 260  കാടു  ദകറിയ ും, 

മൂടിയ ുമായ  

കുഴികള് അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയാ

യിരുന്നു 

 

  വാരം   28 .673  തമഷതര മന്റ് 

രുക്കിലുള്ള  

ഗ്പവര്ത്തിയല്ലാ. 

6  മണി   

 ിലകൻ  

കുഴി  94 104   

  കയ്യാല  104.10m

2 

67 .36  m 2   
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മുടക്കുഴ  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്  വാർഡ്- 10 ( മുടക്കുഴ ഈസ്്റ്റ ) 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസഭ മിനിട സ്  

  

കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല പത്താം   വാര്ഡ് ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 26/7/2019   നു 10.30  ഈശവര  ഗ്പാര്ത്ഥനദയാതട  ആരംഭിച്ചു. 

ത ാഴിലാളികളില്  നിന്നും  അധയക്ഷതന  ിരതഞ്ഞടുത്തു. ദയാരത്തിന് വാര്ഡ് 

തമമ്പര്  എല്സി  പൗദലാസ്  സവാര ം പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത്  ഗ്പസിഡന്റ്  ജ്ിഷ  ദസാമൻ 

ദസാഷയല്  ഓഡിറ്റ്  ഗ്പഗ്കിയ  എന്തിനാതണന്നും  ഓഡിറ്റിതന്റ  ആവശയക തയക്കുറിച്ചും  

പറഞ്ഞു.  

                     ുടര്ന്  ജ്ില്ലാ  റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ  കുമാരി  ജ്ൂലി  ദജ്ാസെ് 

സംസാരിച്ചു.ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട ലക് ഷയം ,ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്  എന്താണ് 

എങ്ങതനയാണു തെയ്യുന്ന ് ,ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിതെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള് എന്നിവ 

വിശേമായി സംസാരിച്ചു . പിന്നീട് ദലാക്്ക റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ മരിയദമാള് സ്റ്റീെൻ 

റിദപ്പാര്ട്്ട അവ രിപ്പിച്ചു,പരിദശാധിച്ച 13 െയലുകളുതട കതണ്ടത്തലുകള് 

അവ രിപ്പിച്ചു.അ ിനു ദശഷം വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഓദരാ 

ഗ്പവര്ത്തി െയലിലും കാദണണ്ട 22 ദരഖകള് എതന്തല്ലാതമന്നും അവയില് ഏത ാതക്ക 

പരിദശാധിച്ച െയലുകളില് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നും അവ രിപ്പിച്ചു.  

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങള്. 

  

1.      ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്   നന്നായി നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥര് 

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

           2.   െയലുകളില് ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ില് ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാരസ്ഥര്      

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാര്ഹമാണ് 

  

3.      ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവര്ത്തികളില്   ആവര്ത്തന വിരസ  കാണുന്നു. 

കൂടു ല് ഉപദയാരയ ഗ്പേമായ  ഗ്പവര്ത്തികള്  ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്ട്. 

തപാ ുവായി     െര്ച്ചകള് നടത്തി    ഗ്പവര്ത്തികള്  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 
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4.      തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാര്ഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും 

നിര്ദേശങ്ങളും  ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളില്യുതടയും  

അയല്ക്കൂട്ടം ല െര്ച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് 

ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും 

ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

5.      ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില്   ണല്  സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റുകള്, 

,തവള്ളം ,   എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്  ഇ ്  അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

6.      ഗ്പവര്ത്തിയിടങ്ങളില്   എല്ലാം    തന്ന സിറ്റിസൺ  ഇൻെര്ദമഷൻ  

ദരാര്ഡും  വച്ചിട്ടുണ്ട്. 

7.      ഡിമാൻഡ്  തെയ്യുന്ന  ദൊമുകളില്  എന്ന്  മു ല് എന്ന്   വതര ത ാഴില്  

ദവണം ,  അദപക്ഷ  തകാടുത്ത   ിയ ി  എന്നിവ  ഉതപ പടുത്താത്ത ിനാല്  

കൃ യമായി 15 േിവസത്തിനകം  ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ  എന്ന്  വയക്തമല്ല . 

8.      ത ാഴില്   കാര്ഡുകള്   കൃ യമായി   പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി 

ഗ്ശധയില്തപട്ടു. 

9.      തമറ്റീരിയല്തന്റ  കാശ് , വിരധ   ത ാഴിലാളികളുതട  ദവ നം  എന്നിവ   

വാര്ഡിതല   ആര്ക്കും  ലഭിച്ചിട്ടില്ല  

10. ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവര്ത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങള്ക് ദശഷമാണ്. 

ആയ ിനാല്  ത ാഴിലുറപ്പ്  നിര്ത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  േിവസം 

ഗ്പ ി  കൂടുകയാണ് . 

11. ആക്റ്റീവ ് ത ാഴിലാളികളുതട എണ്ണം   ഓദരാ  വര്ഷം കഴിയും ദ ാറും  

കുറഞ്ഞ ാണ്  .വരുന്ന .് ദവ നം  ലഭയമല്ലാത്ത ാണ്  കാരണമായി  അവര്  

പറയുന്ന ്. 

12. തവണ്ടര് ഉള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് രുണദഭാക്താവിന്  പണം ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് 

കാല  ാമസം വരുന്നുണ്ട് . 

13. GST രില്ലുകളുതട ആവശയം വരുന്ന ിനാല് , gst രില്ല് ലഭയമാകുന്ന കടകളില് 

നിന്നും സാധനങ്ങള് വാദങ്ങണ്ടി വരുന്നു  എന്നാല് നാട്ടിൻപുറത്തു 

 ാമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാര്ക്  ഇത്തരത്തില് സാധനം വാങ്ങുന്ന ിനു വണ്ടി 

കൂലിയുതട അധിക തെലവ് വരുന്നുണ്ട് 

 

 ുടര്ന്നു   റിദപ്പാര്ട്ടിദന്മല്  െര്ച്ച നടന്നു.  ചർച്ചയിൽ  വന്ന ഗ്പധന വിഷ്യങ്ങൾ 
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1. മണ്ണ്  ജല   ംരക്ഷണവുമായി  ബന്ധതപ്പട്ട  മഴക്കുഴികൾ  വിവിധ  

ആവശയങ്ങൾക്  ദവണ്ടി  മൂദടണ്ടി  വരുന്നു. അത്  ഓഡിറ്റ്  വരുന്ന  വതര  

അങ്ങതന  തതന്ന   മൂടാതത  ഇരിക്കാൻ  പറ്റില്ല. അതിനർത്ഥം  

തതാഴിലാളികൾ  കുഴി  കുത്തുന്നില്ല എന്നല്ല  , ഇതിന്  ദവണ്ടി  നടപടി  

എടുക്കാൻ  ഒരു  ഗുണദഭാക്താവ്  ആവശയതപ്പട്ടു. Vmc അംഗങ്ങൾ  

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നില്ല  എന്ന്  പരാതിയിൽ പുതിയ  7 

അംഗ  vmc തമദപതഴ്്െ  തിരതെടുത്തു.  കൃതയമായി  ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾ  പരിദശാേിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളും  നൽകി 

.വയക്തിപരമായ  ദനട്ടങ്ങൾ  ഒന്നും  ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ്  ആളുകൾ  

vmc  നില്കാത്തതതന്നു  തമപർ  അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.  

 

2. തതാഴുലാളികൾക്  ബൂട്ട്, കയ്യുറ  എന്നിവ  വാങ്ങാൻ  കമ്മിറ്റീ  തലത്തിൽ 

ആദലാചിച്ച  തീരുമാനികാതണന്നു  തമപർ ഉറപ്്പ  നൽകി.  

3. തങ്ങളുതട  വീടുകളിൽ  എത്തരത്തിലുള്ള   ഗ്പവർത്തികതളാതക്ക  

തചയ്യാം ,ചിലർക്കു  എന്ത് തകാണ്ട്  തചയ്യാത്തത്  എന്ന ദചാേയങ്ങൾക്  

മറുപടി  നൽകി  അതഗ്കഡിക്ടഡ്  എൻജിനീയർ ഗ്ശീമതി. ലി ി  , ജില്ലാ 

റിദ ാഴ് സ്  ദപഴ് സൺ  കുമാരി  ജൂലി  എന്നിവർ   മറുപടി നൽകി. 

4. തപാതുതവ  bpl കുടുബങ്ങൾക്  സ്ഥലം  കുറവുള്ളതിനാൽ  അവിതട  

കൂടുതൽ  ഗ്പവർത്തികൾ  ഏതറ്റടുക്കാൻ   ാേിക്കുന്നില്ല,  sc/st തപടുന്ന  

ആളുകൾക്കു ആതക 4 ത ന്്  സ്ഥലത്തു മറ്റു  ഗ്പവർത്തികൾ  തചയരു   

തകാടുക്കാനും  ാേിക്കില. അതിനാൽ   ാപത്തിക  വർഷ്ത്തിൽ  

അവ ാന  ഘട്ടത്തിൽ  മാഗ്തം  apl  വിഭാഗങ്ങൾക്  തകാടുക്കാതത  

അദപക്ഷ വരുന്നമുറക്്ക  bpl , sc/st കഴിെു  എല്ലാവർക്്ക  തചയരു   

തകാടുക്കണതമന്നുള്ള  നിർദേശം  veo വച്ചു.  

5. തതാഴിലുറപ്്പ   മയം  കുറക്കണതമന്ന  ആവശയവും  വന്നു 

6. ദഡാകയൂതമന ്്  എല്ലാം  വാകണതമന്നുള്ള  കർശന  നിർദേശം  എല്ലാ  

പഞ്ചായത്തിദലക്കും  നൽകാതമന്നു  AE ഉറപ്്പ നൽകി. മസ്റ്റർ  ദറാളിൽ  

ഇനി  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ആവർത്തിക്കരുതതന്നും  നിർദേശിച്ചു  

7. തതാഴിലാളികൾക്കു  ഇടക്കിടക്  തമഡിക്കൽ  തചക്കപ്്പ  നടത്താൻ  വാർഡ്  

തലത്തിൽ  തചയ്യാൻ പറ്റുതമേിൽ  തചയ്യണതമന്ന  നിർദേശം  വന്നു.  

കൃതയമായി  ഗുളികകൾ   ൂക്ഷിക്കാൻ  നിർദേശം  നൽകി.  
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8. ഒരു തതാഴിലാളിക്്ക  എസ്റ്റിദമറ്റ്  തുകയിൽ  ചിലവാക്കിയ  തുക 

കഴിെുള്ള  തുക  എവിതടയാണ്  ദപാകുന്ന  എന്ന   ംശയം  

േൂരീകരിച്ചു  തകാടുത്തു.  ആ പണം  ദവതറ  ആർതകേിലും  

ദപാകുന്നുദണ്ടാ എന്ന് അദേഹത്തിന്   ംശയം  ഉണ്ടായിരുന്നു.   

9. കിണർ  ഇടിെു ദപായ ഒരാൾക്കു  അത്  തകട്ടി തകാടുക്കാൻ  

തീരുമാനമായി,  പഞ്ചായത്തിൽ  അദപക്ഷ   മർപ്പിക്കാനുള്ള  

നിർദേശം  വച്ചു.  

10. തമറ്റീരിയൽ  ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ  തുടകത്തിൽ  

 ാധനങ്ങൾ  വാങ്ങാൻ   മാഗ്തം  bpl, sc/st കുടുംബങ്ങൾക്  പണമില്ല .  

ആയതിനാൽ അവര്  തമറ്റീരിയൽ  വർക്കുകൾ  ഏതറ്റടുക്കുന്നതിൽ  

വിമുഖത കാട്ടുന്നു.  മുൻകൂർ  പണം  കിട്ടുദമാ  എന്നവർ ദചാേിക്കുന്നു. 

എന്ന്  veo അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു  

11. എന്ത് തകാണ്ടാണ്  ദവതനം  സവകുന്നത്  എന്നതിനുള്ള  കാരണം  Ae  

നൽകി. മഴക്കുഴികൾ  3 വർഷ്ം  അവിതട  തതന്ന  കാണണം  മൂടരുത്  

എന്ന്   അതഗ്കഡിക്ടഡ്  എഞ്ചിനീയർ നിർദേശം നൽകി.  

12. മഴക്കുഴികൾ  കുത്തുന്നതിതന ് ആവശയകത റിദ ാഴ്സ്  ദപഴ് സൺ, ദലാക്്ക  

AE  എന്നിവർ  പറെു  തകാടുത്തു . 

 

െര്ച്ചകള്തക്കാടുവില്  ജ്ലജ്  എന്ന  ത ാഴിലാളി  നന്ദി പറഞ്ഞു.  റിദപ്പാര്ട്്ട    

കയ്യടിച്ചു പാസാക്കി 12.45 ഓതട  ദയാരനടപടികള്  അവസാനിപ്പിച്ചു. 

. 
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