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ആമുഖം 

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

പാർ ലതമന്റ ്പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ൽ  നമ്മുതട 

രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകളിൽ  ഈ നിയമത്തിന്തറ 

പരിധിയിൽ  വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ  ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം 

തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും 

േുർ രല ജ്നവിഭാരങൾക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിനത്റ ആരംഭത്തിൽ  കൂട്ടി ദെർക്കുകയും 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 കാലാകാലങ്ങളായി  വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികളൾ  സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉൾ തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങൾ  നൽകുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു . പധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും 

തപാ ു ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 

 

 

  ത ാഴിൽ  കാർഡിന ് അദപഷിച്ചട്ടു  കൃ യം  ആയി ലഭിച്ചു  എന്്ന  അറിയാൻ  

കഴിഞ്ഞു.  

 ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക് 

ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.  

 ത ാഴിൽ സ്ഥലത്തു തവച്്ച അപകടം സംഭവിെട്ടു  െികിത്സ സഹായം ലഭിെില്ല  

എന്നു അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞു.  

   രൂട്്  , കയ്യുറ  എന്നിവ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തു  ലഭിക്കുന്നില്ല .െസ്റ്റ ്  എയ്ഡ  ് ദരാക്്  

ഉണ്്ട.  

  5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിലാണ് ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നത ന്്ന മനസ്സിലാക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞു 

    15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ ്അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

 15 േിവസത്തിനകം കൂലി  ലഭിക്കാത   ആയിട്ടു  നഷ്ട്ട  പരിഹാരവും  ലഭിച്ചട്ടില്ല.  

 15 േിവസത്തിന ് അകം കൃ യ മായി  ത ാഴിൽ  ലഭിക്കുന്നില്ല  എന്നാണ ് 

അറിയുവാൻ  കഴിഞ്ഞ ്.  

 

 

ഫയൽ  പരിദശാധന 

 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയിൽ  തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വർക്കിനും ഗ്പദ യകം െയൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ിൽ ഓദരാ െയലിനും 22 

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 

 

1.കവർ ദപജ് ്

 

വാർഷിക  മാസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഒരു  വർക്ക് െയലിൽ ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ ്കവർ 

ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച  തെയ്ത 5 െയലിലും   AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ് ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

2.തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്

വർക്ക് െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ് ്

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്ക ്ലിസ്റ്റ്.  
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• പരിദശാധിച്ച  5 െയലിലും  തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു.  

•  തെക്ക ് ലിസ്റ്റ് ദൊമിൽ  ദപജ് ് നമ്പറുകൾ   ഒരു െയലിൽ ദപാലും 

എഴു ിയിരുന്നില്ല.  

 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനർ സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ ്ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി.ഗ്രാമസഭ നിർദേ ശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ ് ഓെ ് ദഗ്പാജ്കടിദലക്ക ്

മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തി  തന്നയാദണാ 

നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. 

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഗ്പസ്തു   പധ ി ഉൾതപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന 

വിവരം വർക്ക ്െയലിൽ വദരണ്ട ാണ ്

•           എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച 5   െയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാനിനത്റ ദകാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

4.എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന ് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്ക്  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

• സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് 

ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഈ പധ ിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന അനുശാസിക്കുന്നു.  

എന്നാൽ ഇ ് ഒറ്റ  െയലിൽ  കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല.  

• എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിനത്റ ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഒഴിതക  മതറ്റല്ലാ  െയലിലും 

സാദങ്ക ിക വിേഗ്ധനത്റ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സീൽ  ഉണ്ടായിരുന്നു.   

 

5.സാദങ്ക ിക അനുമ ി  

ഒരു ഗ്പവർത്തിക്ക ് സാദങ്ക ിക  ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

• പരിദശാധിച്ച 5  െയലുകളിലും   സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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• െയലുകളിൽ കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

• തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ിൽ സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥർ ഒപ്പ ്, സീൽ എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്്ച 5 

െയലുകളിൽ  1 െയൽ ഒഴിച്്ച രാക്കി എല്ലാ െയലുകളും  രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  

ഒപ്പ്  ,സീൽ,   ീയ ി മു ലായവ   ഉണ്ടായിരുന്നു  .LSGD തസക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു,   അതഗ്കഡിറ്റർ എഞ്ചിനീയർ ഒപ്പ്, സീൽ എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുന്നു .  

 

6.ഭരണാനുമ ി 

 ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ്ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ ്ഭരണാനുമ ി. 

• എല്ലാ െയലിലും ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. െയലുകളിൽ കൂടു ലും 

തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

• എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ്,  സീൽ,  ീയ ി മു ലായവ ഒരു 

െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

 

7. സംദയാജ്ി  പധ ി  

    പരിദശാധിച്ച 5 െയലിൽ  1 െയൽ  മാഗ് ം    സംദയാജ്ി  പധ ി  ആയിരുന്നുള്ളൂ.   

  പധ ിയുമായി രന്ധതപ്പട്ട ദരഖകൾ ഒന്നും കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

8. ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലിൽ കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ്. 

•      പരിദശാേിച്ച എല്ലാ െയലിലും ഡിമാൻഡ് ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു,  എന്നാൽ ഡിമാൻഡ ്

 ീയ ി ഒന്നിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

• ഡിമാനറ്ുകളിൽ അദപക്ഷ നൽകിയ  ിയ ി  എന്ന് മു ൽഎന്ന് വതര ഏ ് 

ഗ്പവർത്തി ദവണം എന്ന വിവരങ്ങൾ  കൃ യമായി ദരഖതപടുത്താത്ത ിനാൽ  15 

േിവസത്തിനകം  ദജ്ാലി അനുവേിദച്ചാ എന്ന ്വയക്തമല്ല 
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•    പരിദശാധിച്്ച   1  െയലിൽ  വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം കാണാൻ സാധിച്ചു 

 

 9.ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ് സംരന്ധിച്ച ദൊം  

 

ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  

•      ഗ്പവർത്തിതയ സരന്ധിച്ച എല്ലാ ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

• ലഭിച്ച 5 െയലിൽ   4  ഗ്പവർത്തിക്കും  അനുമ ിയുമായി രന്ധതപ്പട്ട ദരഖ 

കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു.  

 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ.  പരിദശാധിച്ച  5  

െയലുകളിലും  മസ്റ്റർദറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ ിൽ ത ാഴിലാളികളുതട  ഒപ്പുകൾ,  

അവരുതട ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

• ഇ ിൽ ദലാക്ക് തഡവലപത്മൻറ് ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ 

ഒപ്പും,  സീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിലും 

പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി ഒപ്പ്, സീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.   

• ത ാഴിലാളികളുതട ദവ നം, ഹാജ്ർ, ഒപ്പ്, ആയുധ മൂർച്ച കൂലി  എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

•   1 വയക്തിര  ഗ്പവൃത്തിയുതട െയൽ ഒഴിതക മതറ്റല്ലാ ഗ്പവർത്തികളിലും ദമറ്റ ്

സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

• തപരുമറ്റം ലിെറ്്റ് ഇറിദരഷൻ കനാൽ നവീകരണം എന്ന െയലിതല   മസ്റ്റർ ദറാൾ  

നമ്പർ - 7980   ൽ വർക്ക്   ദകാഡ ് ( 1608004004/IC/217251)ൽ  നളിനി  ദമാഹൻ  എന്ന  

ആളുതട  അറ്റന്റൻസിൽ  അപ് തസന്റ ്  മാർക്ക്    തെയ്യുകയും  മറ്റുള്ള  ദകാളങ്ങൾ 

അടയാളതപ്പടുത്തുകയും പിന്നീട ്അ ് തവട്ടുകയും തെയ്ത ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

• മസ്റ്റർ ദറാൾ പരിദശാധന ഉദേയാരസ്ഥൻ ഒപ്പ് എല്ലായിടത്തും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു 

 

11.തമഷർതമന്റ്  രുക്ക ്
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ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷർതമനറ്്  രുക്ക്.  പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും 

തമഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

•  എം രുക്ക ് പഞ്ചായത്ത്   തസഗ്കട്ടറി ഗ്പസിഡനറ്്  സർട്ടിഫെ തെദയ്യണ്ട ാണ് 

പരിദശാധിച്ച  എല്ലാ െയലിലും സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

• 1 വയക്തിര  ഗ്പവർത്തി ഒഴിച്്ച രാക്കി എല്ലാ വർക്കിലും  ഗ്പീ തമഷർതമനറ്്, 

 ിയ ി എന്നിവ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

• െില ദപജ്ുകളിൽ രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ ്മാഗ് ദമാ െില സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഒപ്പും സീലും എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ  ീയ ി മിക്ക 

സ്ഥലങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല . ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയാൽ മാഗ് ദമ ആര ്

എദപ്പാൾ അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തിതയന്നും ,ആര്, എദപ്പാൾ അ ്  ദഗ്കാസ്സ ് തെക്ക ്

തെയ്തു  എന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.കാല ാമസം സംരന്ധിച്ച 

ആദക്ഷപം ഉണ്ടായാൽ  ീയ ി അ യാവശയമാണ ്

 

12.തമറ്റീരിയൽ രിൽ വൗച്ചർ 

 തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപദയാരിച്്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട 

•  1 ഗ്പവർത്തി തമറ്റീരിയൽ വർക്ക് ആയിരുന്നു  ആ  െയലിൽ   തമറ്റീരിയൽസ് 

ഡീതറ്റയിൽസ് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു . 

 

13.ദവജ്് 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 ഫകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ ്ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

• പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും  ദവജ്്  ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.   

• െയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന  തവജ്്  ലിസ്റ്റുകൾ  മസ്റ്റർ  ദറാളിന് അനുപാ ികം 

ആയിരുന്നു.  

 

14.െണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികൾക്ക ്ദവ നം നൽകിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ ്െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആർക്ക്, എദപ്പാൾ 
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നൽകി എന്നുള്ള ിനത്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ  എല്ലാ െയലിലും നിർരന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

•  പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും FTO  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

• FTO  കൾ  മസ്റ്റർ ദറാളുകൾക് അനുപാ ികം ആയിരുന്നു.  

 

15.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം 

  ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ ്കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം 

. 

•  5 ഗ്പവർത്തികൾക്കും  ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

•  1 െയലിൽ  മാഗ് ദമ സാദങ്ക ിക വിേഗ്ദൻ സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുനുള്ളു.  

 

16.മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ ്സ്ലിപ്പ ്  

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച ് മു ൽ ദവ നം  

നൽകുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ ് നടന്ന ് 

എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമനറ്്  സ്ലിപ്.  

 

• മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമനറ്് സ്ലിപ്പിൽ കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട    എല്ലാ െയലിലും  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

• അസിസ്റ്റന്റ ്തസഗ്കട്ടറി സീൽ , സിദേച്ചർ   എല്ലാ  െയൽലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

17.ദൊദട്ടാഗ്രാെ ്

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ,  ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകൾ 

െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

• പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിൽ  1 െയലിൽ  മാഗ് ം   3 ദസ്റ്റജ്് ദൊദട്ടാകൾ കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞുള്ളൂ..  

 

18.ദറായൽറ്റി 

 പരിദശാധിച്്ച 5 െയലുകളിൽ 2 െയലുകൾ ദറായലിറ്റി ആവശയം  ആയ  ഗ്പവർത്തി  

ആയിരുന്നു ആ  2 െയലുകളിലും ദറായലിറ്റി നൽകിയ രസീ ് ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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19.ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദൊദട്ടാസ് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ് ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാൽ ഇവ ഈ െയലുകളിൽ  കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

20.ഫസറ്റ ്ഡയറി 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്  ഫസറ്റ ്ഡയറി. 

  

തമറ്റീരിയൽ വർക്ക ്ആയ വയക്തി ര   കക്കൂസ് നിർമ്മാണം എന്ന ഗ്പവർത്തി ഒഴിച്്ച    

രാക്കി പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും ഫസറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു.  

ത ാഴിലുമായി രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ, ത ാഴിലാളി സാക്ഷയ പഗ് ം, സന്ദർശകകുറിപ്പ്, 

ആയുധ വാടക എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. െില ഫസറ്റ ് ഡയറിയിൽ 

െികിത്സാതെലവ ്തഗ്പാജ്കറ്്റ് മീറ്റിംര ്മിനിറ്റ ്സ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

21.ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ ് 

 പരിദശാധനയിൽ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടകട തെയ  ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്്ക,ദപയ്തമന്റ ് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ ്ഡിമാൻഡ ്

ദഫാർ വർക്്ക 

 

•രജ്ിസ്റ്റർ തസതഗ്കട്ടറി സർട്ടിഫെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട  

•2017 മു ൽ 2019 വതരയുള്ള  ഡിമാനറ്ുകളുതട വിവരം തരജ്ിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 

•2016  മു ൽ 2019  വതരയുള്ള തമറ്റീരിയലുകൾതട വിവരങ്ങളാണ ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ    

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ്. 
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•രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിഫെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

•എല്ലാ വാർഡുകളുതടയും വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിലുണ്്ട. 

 

3. വർക്്ക രജിസ്റ്റർ 

• 2013-2019 വതരയുള്ള കാലയളവിതല വർക്കുകൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

•തസതഗ്കട്ടറി രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടിഫെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

•കൃ യമായി രജ്ിസ്റ്റർ  സൂക്ഷിക്കുന്ന ്  അഭിനന്ദാർഹമാണ്. 

 

4. തതാഴിൽ കാർഡ ്വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

 

   • 2016  മു ൽ 2019 വതരയുള്ള ത ാഴിൽ കാർഡ്  വി രണം നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

രജ്ിസ്റ്ററിൽ                  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 •  ത ാഴിൽ  കാർഡിന ്രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്ത 155 ആളുകളുതട ദപര്, ദമൽവിലാസം, ദൊദട്ടാ 

ഇവതയല്ലാം കൃ യമായി രജ്ിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

• രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിഫെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട 

 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

 

•രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിഫെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

•2013 മു ൽ 2019 തമയ് മാസം വതരയുള്ള പരാ ികൾ കൃ യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

•പരാ ികളും,അ ിദന്മലുണ്ടായ പരിദശാധനകളും,നടപടികളും തരജ്ിസ്റ്ററിൽ  

എഴു ിയിട്ടുണ്്ട. അ ുകൂടാത  ദപപ്പറിൽ എഴു ി  യ്യാറാക്കിയ പരാ ികളും 

രജ്ിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

•രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി  സർട്ടിഫെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

•2016 മു ൽ 2019 വതരയുള്ള  ഗ്രാമസഭ മിനിട്ു ം ,ദമറ്റ്മാരുതട പരിശീലന പരിപാടി 

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമാണ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ ഉള്ള ്. 

 

7.അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

•രജ്ിസ്റ്റർ  സർട്ടിഫെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 
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•രജ്ിസ്റ്റർ കൃ യമായി  എല്ലാ വാർഡിതലയും വിവരങ്ങൾ എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

 

 പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 

നമ്പ

ർ  

ഗ്പവൃത്തിയു

തട ദപര ് 

വർക്ക്  

ദകാഡ്  

ആരം

ഭിച്ച 

 ിയ

 ി  

അവസാനിച്ച

 ിയ ി  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

 ുക  

െിലവായ

 ുക  

1  വാർഡ ് 16- 

വക ി ര  

കക്കുസ്  

നിർമ്മാണം.-4 

( ഫമഗ് ി ) 

1608004004/RS/3

10074 

12/03/2

019 

20/03/2019 12000 10799 

2  തപരുമറ്റം 

ലിെ്റ്റ് 

ഇറിദരഷൻ 

കനാൽ 

നവീകരണം 

1608004004/IC/2

17251 

06/10/2

018 

26/10/2018 131700 128557 

3  തെറുകിട  

നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട 

ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ ് ജ്ല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തിക

ൾ- റീെ് 1 

1608004004/WC/

335666 

21/12/2

018 

29/03/2019 225000 176831 

4  

ഗ്പകൃ ി

ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാ

ക്കവും 

രാധിച്ച 

േുരി രാധി

  

ഗ്പദേശങ്ങളി

ൽ 

ത ാടുകളുതട

യും 

കാനകളുതട

യും 

പുനരുധാര

ണം 

1608004004/FP/3

06256 

11/01/2

019 

06/03/2019 361000 356659 
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5  ക്ഷീര 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച 

 ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

1608004004/IF/3

24956 

14/03/2

019 

24/03/2019 74000 74000 

 

 

 

1. വാർഡ് 16 കക്കു ്  നിർമാണം  

 

 

നമ്പ

ർ 

വർക്ക്  ദകാഡ ് 

 

ഗ്പവർ

ത്തി  

ഗ്പവർ

ത്തി  

ആരംഭി

ച്ച  

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി  

അവസാനി

ച്ച   ിയ ി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  

എമൗണ്്ട  

െിലവാ

യ   ുക  

1  1608004004/RS/3100

74 

വാർഡ് 16 

- വക്തി 

ര  

കക്കുസ്  

നിർമാ

ണം - 4 

(ഫമഗ് ി) 

12/03/19 20/03/19 12000 10799 

 

  ഫമഗ് ി   എന്ന  ആളുതട  വീട്ടിതല  കക്കുസ്   നിർമാണം  ആയിരുന്നു  

 കക്കുസ്  നിർമിച്ച  ായി കണ്ടു.  

 ഉപദയാര  പൂർണം ആയിരുന്നു.  

 കക്കൂസിൽ   ദഡാർ  ഉണ്ടായിരുന്നു  .  

 എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

  ഫമഗ് ി എന്ന  ആളുതട  കക്കുസ് നിർമ്മാണവുമായി രന്ധതപ്പട്ടു  അവിേഗ്ധ 

ദവ നമായ 2168 രൂപ വിേഗ്ധ  ദവ ന മായ  2800 രൂപ തമറ്റീരിയൽസ്    ുകയായ 

5831 രൂപ    ഒന്നും തന്ന കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന ്അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

   എസ്റ്റിദമറ്റിൽ  ഡിസ് ഫപ്ല  ദരാർഡ്  ുക ( 829)  രൂപ  ഉണ്ടായിരുന്നു.  എന്നാൽ  

കക്കുസ്     നിര്മിച്ച ിൽ കാണാൻ  കഴിഞ്ഞില്ല.  
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നമ്പർ  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരം  ഉള്ള  

അളവ ്

 തമഷർതമനറ്് രുക്ക ്

ഗ്പകാരമുള്ള അളവ ്

പരിദശാധനയിൽ  

കണ്ടത്തിയ  അളവ ് 

ഏർ ്  വർക്ക്  7.0480 cum 7.0480 cum  --------------------------- 

ഫഗ്ഡ  ദസ്റ്റാൺ 

ദമസൺറി  

1.1360 cum 1.1360 cum 1.1360 cum 

ദസാൾഡ്  

ദലാക്ക്   

ദമസൺറി  

1.5130 cum 1.5130 cum 1.5130   

 

 

 

2.തപരുമറ്റം ലിെ്റ്റ ്ഇറിദരഷൻ കനാൽ നവീകരണം 

 

നമ്പ

ർ 

വർക്ക്  ദകാഡ ് 

 

ഗ്പവർത്തി  ഗ്പവർ

ത്തി  

ആരംഭി

ച്ച  

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി  

അവസാനി

ച്ച   ിയ ി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  

എമൗണ്്ട  

െിലവാ

യ   ുക  

1  1608004004/IC/2172

51 

 തപരുമറ്റം 

ലിെ്റ്റ് 

ഇറിദരഷ

ൻ കനാൽ 

നവീകര

ണം 

06/10/2018 26/10/2018 131700 128557 

 

 

സ്ലിറ്  റിമൂവൽ  

നമ്പർ  ഡിസ്ഗ്കിപ്ഷൻ  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

അനുസരിച്ചുള്ള  

അളവ്  

എം രുക്ക്   

ഗ്പകാരം  ഉള്ള  

അളവ ് 

പരിദശാധനയിൽ  

കണ്ടത്തിയ അളവ്  

1 തമയിൻ  64.000 m 64.00 m 65.000 m 

2 ഗ്രാഞ്ച്  1 1117.000 m 1193. 00 m 1360.000 m 

3 ഗ്രാഞ്ച്  1 1097.000 m 1290.00 m 1030.000 m 

4  കാട  1011.00 m 510.00 m 414.00 m 

5 എയർദത്തൻ  

കാട  

148.000 m    --------------- 281.000 m 
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 ഗ്പവർത്തി  പരിദശാധന സമയ ്  കനാൽ  സമീപത്തു  കാടുകൾ  

കയറിയിരുന്നു. 

 എല്ലാ  അളവുകളും  എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു 

 കനാലുകൾ മിക്കയിടങ്ങളിലും വൃത്തി ഹീനമായ ആണ ്

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ ് 

  വീടുകളുതട പരിസരത്തുള്ള കനാലുകളിൽ മിക്ക ആളുകളും 

ദവസ്റ്റ ് നിദക്ഷപം നടത്തുവാൻ ഉപദയാരിക്കുന്നത ന്്ന 

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമഷർതമനറ്്  രുക്ക ് ഗ്പകാശം ഉള്ള  അളവിലും  

കൂടു ൽ  ലഭിച്ചു.  

   

 സി ഐ രി  ദരാർഡ്   കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.  

  സമീപവാസികളുതട ദൊേിച്ച ിൽ നിന്്ന ഗ്പവർത്തിയിൽ നന്നായി 

തെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ് 

 

                                          

3..വാർഡ് 16 തെറുകിട നാമമാഗ്ത കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്്ണ, ജലം 

 ംരക്ഷണം ഗ്പവർത്തനം 

റീച്ച്  1 

 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

1608004004/WC/3356

66 

 തെറുകിട 

നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട 

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 

ജ്ല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

റീച്്ച 1 

 

21/12/2018 

 

29/3/2019 

 

225000 

 

176831 
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ന

മ്പ

ർ 

രുണദഭാ

ക്താവിനത്റ

  ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ് 

ഗ്പകാ

രം  

ഉള്ള  

അള

വ് 

തമഷർതമ

ന്റ്രുക്ക്  

ഗ്പകാരമു

ള്ള അളവ ്

പരിദശാധനയി

ൽകണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക് ് 

1   അദശാകൻ നിലം 

ഒരുക്കൽ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5070.0

0 sqm 

 375m2 

 

384m2 

 നന്നായി 

ഗ്പവർത്തി 

തെയ്ത ായി 

കണ്ടു.  

2  ഷാജ്ി നിലതമാ

രുക്കൽ  

264 m2 

 

336m2 

 പലയിടങ്ങളി

ലായി 

വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

തെയ്ത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ 

സാധിക്കില്ല. 

3  ദേവകി നിലം 

ഒരുക്കൽ  

260m2   

ത ങ്്ങ, 

ജ്ാ ി 

എന്നിവക്കു 

 ടം 

എടുത്തിരു

ന്നു.  
 

4  ഫരജ്ു നിലം 

ഒരുക്കൽ  

724m2  പലയിടത്തും 

കൃഷി 

വിളതവടു

ത്തിരുന്നു.  

5  ദഗ്രസി നിലം 

ഒരുക്കൽ  

42m2   



16 
 

6  ദഗ്പംജ്ി നിലം 

ഒരുക്കൽ  

120m2 

 

220m2 

 

100m2 

 

480m2  

 

472m2 

 

 

  

 

ഗ്പവർത്തി 

തെയ്ത 

ഭൂമിയിൽ 

വിവിധയിട

ങ്ങളിലായി 

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

തെയ്ത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

 

 

 

 തെറുകിട നാമമാഗ്  കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ ് ജ്ല സംരക്ഷണം 

ഗ്പവർത്തിയുതട ഭാരമായി മുകളിൽ തകാടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉടമസ്ഥരുതട 

ഭൂമിയും കൃഷിക്കായി നിലം ഒരുക്കിയിരുന്നു. 

  മഞ്ഞൾ,  പയർ, വാഴ എന്നിങ്ങതനയുള്ള കൃഷികൾ തെയ്യുകയും ത ങ്്ങ,  ജ്ാ ി 

എന്നിവയക്്ക്  ടം എടുത്തു നൽകുകയും തെയ്തിരുന്നു.  

 എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക ് മുൻപ ് നടന്ന ഗ്പവർത്തി ആയ ിനാൽ പലയിടത്തും 

ഒന്നും  തന്ന കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 പല ഭൂമിയിലും കൃഷിയുതട വിളതവടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ിനാൽ കാടുകയറി 

കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഉടമസ്ഥരുതട ദൊേിച്ച ിൽ നിന്നും 

ത ാഴിലാളികൾ നന്നായി  തന്ന ഗ്പവർത്തി തെയ്തു നൽകി എന്നാണ് അറിയാൻ 

സാധിച്ച ്. കൂടു ൽ ഉടമസ്ഥർക്കും ഉപദയാരഗ്പേമായ ഗ്പവർത്തി ആയിരുന്നു 

എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

   തമഷർതമൻറ ് രുക്ക്   ഗ്പകാരം 2990 രൂപ തെലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട എങ്കിൽ ത്തതന്നയും 

ഗ്പവർത്തി പരിദശാധന സമയത്ത ്സി ഐ ദരാർഡ് കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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4.വാർഡ ്16 ഗ്പകൃതിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും ബാധിച്ച േുരിതബാധിത 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ ദതാടു കളുതടയും കാനകളുതടയും പുനരുദ്ധാരണം. 

 

 

നമ്പ

ർ  

 

 ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ്

 

ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാ

നിച്ച 

 ിയ ി  

  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

 ുക  

 

െിലവാ

യ  ുക  

1 വാർഡ ് 16 

 ഗ്പകൃ ിദഷാ

ഭം, 

തവള്ളതപ്പാക്കം 

രാധിച്ച 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാന, ദ ാട ്

നവീകരണം  

1608004004/FP/30

6256 

11/1/2019 6/3/2019 361000 356659 

 

 

 

ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

ഗ്പവർത്തി 

തെയ്ത 

സ്ഥലം  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ് 

ഗ്പകാരം 

ഉള്ള 

അളവ് 

(നീളം ) 

തമഷർതമ

ന്റ ് രുക്ക ്

ഗ്പകാരം  

ഉള്ള 

അളവ ് 

പരിദശാധന

യിൽ  

കണ്ട ീയ 

അളവ ് 

റിമാർക് ് 

1  

ഏത്താപ്പി

ള്ളി ദ ാട ്

1750m 1750 m 1517 m ഗ്പവർത്തി നന്നായി 

തെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് 

അറിയാൻ സാധിച്ച ്. 

മുൻപ ് നടന്ന ഗ്പവർത്തി 

ആയ ിനാൽ  കാടുപിടിച്്ച 

കിടക്കുകയായിരുന്നു.ദ ാ

ടിനത്റ പലഭാരങ്ങളിലും  

2  െീഡർ  

ൊനൽ  

1800m 1800 m  1489 m ദ ാടിനത്റ 

പലഭാരങ്ങളിലും 

അളതവടുക്കൽ 

പൂർത്തിയാക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

   

 ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുധാരണം  

 എന്ന ഗ്പവർത്തികളിൽ  ദ ാടുകൾ കാനകൾ എന്നിവ കാടു  തെത്തി 

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

കാടുകൾ  കയറിയിരുന്നു. കാനകളും  ദ ാടുകളും  തെളി  

നിറഞ്ഞു കാണതപ്പട്ടു . 

 എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമഷർതമനറ്് രുക്ക് അ  രുക്ക ് ഗ്പകാരം  

ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുധാരണം  

ഗ്പവർത്തിയിൽ പലയിടത്തും എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 

 സമീപവാസികദളാട ് സംസാരിച്ച ിന്  നിന്നും  ഗ്പവർത്തി 

തെയ്  ിട്ടുണ്്ട  എന്നാണ ് മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ ്. 

 കാനകൾ  എല്ലാം   തന്ന  കാടു മൂടിയാൽ  കൃ യമായി 

അളതവടുക്കാൻ പാകത്തിന്  ആയിരുന്നില്ല  

 ദ ാടിനു സമീപത്തു തെളി ദകാരി  ഇട്ടിട്ടുണ്്ട  . 

  സി ഐ ദരാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുതവങ്കിലും ഗ്പവർത്തി പരിദശാധന 

സമയത്ത് ദ ാട്ടിദലക്ക് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന  ആയിട്ടാണ് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞ ്. 

 

 

5. ക്ഷീരവകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ച ്തീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ിക്്ക നിലതമാരുക്കൽ 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

1608004004/IF/3143

34 

 വാർഡ് 16 

ക്ഷീരവകുപ്പുമാ

യി സംദയാജ്ിച്്ച 

 ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരുക്കൽ 

14/3/2019 24/3/19 74000 64533 
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ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

ഗ്പകാരം 

ഉള്ള 

അളവ് ( 

ഏർ ്  

വർക്ക ്) 

തമഷർതമ

ന്റ ് രുക്ക ്

ഗ്പകാരം 

ഉള്ള 

അളവ ് 

റിമാർക് ് 

1 തപാന്നമ്മ    ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരുക്ക

ൽ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1440m2 

      

 480m2 സർദേ നമ്പർ 

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

ഉപദഭാക്താവിതന 

ഭൂമിയിൽ നല്ല 

രീ ിയിൽ 

 ീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 

തെയ്തിരുന്നു. 

2  

 ദഗ്രസി  

  ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരുക്ക

ൽ  

 200m2 ദവണ്ടവിധം 

 ീറ്റപ്പുൽകൃഷി 

തെയ്യുകയും 

അ ിതന പിന്നീട ്

പരിപാലിക്കുക

യും തെയ്തിരുന്നു 

3  ദപാൾ   

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

420m2 

 

 ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷിക്ക ് നിലം 

ഒരുക്കി നൽകിയ 

ഈ ഗ്പവർത്തി 

എല്ലാ 

ഉപദഭാക്താക്കൾ

ക്കും 

ഉപദയാരഗ്പേം 

ആയിരുന്നു. 

4  തപാന്നമ്മ  

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

 82m2 ഒരു ഭാരം 

 ീറ്റപ്പുൽ 

വിളതവടുത്തു 

കഴിഞ്ഞിരുന്നു 

 

  തമഷർതമനറ്് രുക്ക് ഗ്പകാരം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രുണദഭാക്താക്കളുതട 

ഭൂമിയിലും ഗ്പവർത്തി തെയ്തിരുന്നു.  

 ത ാഴിലാളികൾ നിലതമാരുക്കി നൽകിയ ിനുദശഷം  ീറ്റപ്പുൽ നടുകയും 

പിന്നീട ് അ ് ദവണ്ടവിധത്തിൽ ഉപദഭാക്താക്കൾ പരിപാലിക്കുകയും 

തെയ്തിരുന്നു.  

 ആയ ിനാൽ എല്ലാ കൃഷി സ്ഥലത്തും നല്ലദപാതല  ീറ്റപ്പുൽ കാണാൻ സാധിച്ചു 
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 . കൃ യസമയത്ത ് തന്ന  ീറ്റപ്പുൽ മുറിച്്ച മാറ്റുകയും ദവണ്ടവിധത്തിൽ ദവതറ 

വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും തെയ്തിരുന്നു.  

 ഉപദഭാക്താക്കദളാട് ദൊേിച്ച ിൽ നിന്നും നിലതമാരുക്കൽ ഗ്പവർത്തി നന്നായി 

തെയ്തു നൽകി എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ച ്.  

  ീറ്റപ്പുൽകൃഷി ഉപദയാരഗ്പേമായ ഗ്പവർത്തി  തന്നയായിരുന്നു എന്നാണ ്

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

  എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഗ്പകാരം സി  ഐ  രി   ദരാർഡ്   നായി  3000 രൂപ  െിലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ട 

എങ്കിൽ  തന്നയും ഗ്പവർത്തി പരിദശാധന സമയത്ത ് സി ഐ ദരാർഡ ്

കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി കൂതട 

ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

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

എന്നിവർക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധദകണ്ട ാണ ്

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 

 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ ്ത ഗ്കട്ടറി 

 

മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി കൂതട 

ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷരത്മനറ് ് രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക 

ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുക 

വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 
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നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 

വർക്ക ് െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമനറ്സ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

ത ാഴിൽ കാർഡ ് കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മസ്റ്റർദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  നൽകണം 

ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്ക്റ്റ ് 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 ഫസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ ഫസറ്റ ്ഡയറി  

പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  ഫസറ്റ ്  ഡയറിയിൽ     

എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും തെയ്യുക. 

കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന ്ഉറപ്പു വരുത്തുക 

ത ാഴിൽ കാർഡ ്കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.  ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥർ  

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

2.  െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമനറ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ിൽ ത ാഴിലുറപ്പ ് ഉദേയാരസ്ഥർ 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാർഹമാണ ്

3.  തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ ് .വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  അയൽക്കൂട്ടം ല 

െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 
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4. ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   ണൽ  സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റുകൾ, രൂട്്   , കയ്യുറ 

  എന്നിവ   ലഭിക്കുന്നില്ല  

5.  ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   ഒരു സ്ഥലത്തു   മാഗ് ം സിറ്റിസൺ  ഇൻെർദമഷൻ  

ദരാർഡ്  കാണാൻ സാധിതൊള്ളൂ  

6.ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമഗ്പകാരം ഒരു വയക്തിക്ക ് 100 ത ാഴിൽ എന്നാണ്. എന്നാൽ 

മീറ്റിംരിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച ് 100 പണി കിട്ടയവർ വളതര കുറവാണ്.  

7.100 ത ാഴിൽ  ലഭിച്ച ിൽ  13 ദപർക്ക ് ആതണന്്ന  അറിയുവാൻ  കഴിഞ്ഞു.  

8. ത ാഴിൽ കൂലി ലഭിക്കുന്ന കുറവാണ് അ ു വർധിപ്പിക്കണതമന്്ന ഒരു അഭിഗ്പായം 

ഉണ്ടായി. 

9. വളതര  ുച്ഛമായ ഷാർപ്പങ ് ൊർജ്് ആണ ്ഇവർക്ക ്ലഭിക്കുന്ന ് ഷാർപ്പണിങ ് ൊർജ്് 

വർധിക്കാൻ വർധിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ത ാഴിലാളികൾ പറയുകയുണ്ടായി. 

10. ഒരു ത ാഴിലാളിക്ക് ദ ാട ് നവീകരണം  ഗ്പവർത്തിയുതട  സമയത്തു ത ാഴിൽ 

സ്ഥലത്ത ്തവച്്ച ഫകയക്്ക് പരിക്കുപറ്റി യാത ാരു ആനുകൂലയവും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് 

അറിയുവാൻ  കഴിഞ്ഞ ്.   

11. ഈ ഗ്പദേശങ്ങളിൽ രസ് ഇല്ലാത്ത ഗ്പദേശമായ ിനാൽ ദമറ്റ് മാർക്ക്  ത ാഴിലുറപ്പ ്

ഗ്പവർത്തനവുമായി  രന്ധതപ്പട്ടുള്ള കാരയങ്ങൾക്ക ് യാഗ് ാതെലവ ്  ുടങ്ങിയ 

കാരയങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഫപസ തെലവാകുന്നു അ ുതകാണ്്ട എതെങ്കിലും 

ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്്ന പറയുകയുണ്ടായി. 

 

 

 

നന്ദി 

 

 

ഒക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീർക്കാൻ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ടീമിതന സഹായിച്ച 

രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ ് തസകട്ടറി, 

ഭരണസമി ി  അംരങ്ങൾ,വാർഡ് തമമ്പർ , ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , 

െീൽഡു  ല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക ് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ 

തപാ ുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 
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വാർഡ്  16 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ മിനിട്സ് റിദപ്പാർട്്ട 

 

 

ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിതല  വാർഡ ്16 തല ദസാഷയൽ  ഓഡിറ ് ഗ്രാമസഭ 29/11/19 രാവിതല  

10.30 ന ് തപരുമറ്റം   37 നമ്പർ  അംരൻവാടിയിൽ വച്്ച   ആരംഭിച്ചു. 67 അംരങ്ങൾ 

ഗ്രാമസഭയിൽ പതങ്കടുത്തു.വാർഡ ് തമമ്പർ,   പഞ്ചായത്ത്   ഡാറ്റാ  എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ  

നീ ു,   വി  ർ പി  സ്റ്റീനി ,  വി  ർ  പി  ഗ്പിയ ,  ത ാഴിലുറപ്പ ് ത ാഴിലാളികൾ  എന്നിവർ  

പതങ്കടുത്തു.  ആേയമായി  ആേയഷതന   ിരങ്ങടുത്തു. ത ാഴിലാളികളുതട ഇടയിൽ 

നിന്നും 100 പണി  ികഞ്ഞ വിലാസിനി പവിഗ് ൻ  എന്ന ആതളയാണ് അധയക്ഷനായി 

ത രതഞ്ഞടുത്ത ു. പിന്നീട ് ഈശവര ഗ്പാർത്ഥനദയാതട ദയാരം ആരംഭിച്ചു. 

ഭരണഘടനാ ഗ്പ ിജ്ഞ വി ർ പി സ്റ്റീനി   തൊല്ലിതക്കാടുത്തു. സവാര ം വിജ്യമ്മ ( ദമറ്റ്  ) 

നിർവഹിച്ചു. പിന്നീട ് ഗ്രാമസഭ ദയാരം വിലാസിനി സുകുമാരൻ( തമമ്പർ ) ഉേ്ഘാടനം 

തെയ്തു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്രാമസഭ തയപ്പറ്റി ആമുഖം വി  ർ  പി ഗ്പിയ പറഞ്ഞു.   െീൽഡ ്

റിദപ്പാർട്ട് വി  ർ  പി  സ്റ്റീനി  വായിച്ചു   െയൽ റിദപ്പാർട്ട്  വി ർ പി  ഗ്പിയ  വായിച്ചു.  

പിനീട്  െർച്ച  ആരംഭിച്ചു ത ാഴിലാളികൾ  അവരുതട  അഭിഗ്പായങ്ങലും പരാ ികളും  

െർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു.   

• ആേയം   ആയി   തന്ന തമമ്പർ    വീട്ടിൽ   നിർമിച്ച   ദകാഴിക്കൂടിതന  പറ്റി  

എല്ലാവദരാടും  വിശേമായി  പറഞ്ഞു.  തമറ്റീരിയൽ  വർക്ക്   നിർമിക്കുന്ന ിനത്റ  

അവശയര തയ   പറ്റിയും   നത്റ  വീട്ടിൽ  നിർമിച്ച  ദകാഴിക്കൂടിന്തറ  ദൊദട്ടാ  

അധികാരികൾ  എടുത്തു  തകാണ്്ട  ദപാവുകയും .  പിനീട്  ഉണ്ടായ  ഒരു  ക്ലാസ്സിൽ  ആ  

ദകാഴിക്കൂടിനത്റ  െിഗ് ം  എല്ലാവർക്കും  മാ ൃക  ആയി  കാണിച്ചു  തകാടുത്ത ിതന  

പറ്റിയും  സംസാരിച്ചു.  

• ത ാഴിൽ  കുറവാണു  ലഭിക്കുന്ന ്  എന്നു ത ാഴിലാളികൾ  പറഞ്ഞു.   

• മുൻപ്  ഉള്ള  പണികളുതട  ഫപസ്സ  കിട്ടാൻ ഉണ്ടന്്ന  കൂടു ൽ ആളുകളും പരാ ി  

പറഞ്ഞു.     



24 
 

• 9  മാസം  മു ലുള്ള  പണിയുതട  ഫപസ്സ  ലഭിക്കാൻ  ഉണ്ടന്്ന  ത ാഴിലാളികൾ 

പറഞ്ഞ ്   

• ഇ ിനു മറുപടി  ആയി  നീ ു (ഡാറ്റാ  എൻഗ്ടി  ഓപ്പദററ്റർ )   പറഞ്ഞ ്  7 മാസം  വതര  

ഉള്ള  ഫപസ  കൾ  കിട്ടുന്ന ിന്  ദവടുന്ന  കാരയങ്ങൾ  തെയ്യ് ു  എന്നു  പറയുക  

ഉണ്ടായി.  

• ഈ  ദഗ്പദേശങ്ങളിൽ സ്ഥലം  കുറവണ്  അ ിനാൽ   കുടി  പണികൾ  കിട്ടുന്ന ്  

കുറവണ്  എന്നു  ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.   

• തമറ്റീരിയൽസ്  വർക്ക്കൾ  തെയ്യുദമ്പാൾ  ഫപസ്സ  വളതര  ഫവകി  ആണ ്കിട്ടുന്ന ്  

അ ിനാൽ   ഇത്തരം  വർക്ക്  കൾ  ആളുകൾ ഏതറ്റടുത്തു  നടത്താത്ത ു  എന്നു  

പറഞ്ഞു.  

• ത ാഴിൽ  സ്ഥലത്തു  വച്ചു  അപകടം സംഭവിച്ചട്ടു  നഷ്ടപരിഹരം  ഒന്നും   തന്ന 

ലഭിച്ചില്ല  എന്നാണ് െർച്ചയിൽ  അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞ ്.   ത ാഴിൽ  സ്ഥാല ു  വച്ചു  

അപകടം  സംഭവിച്ച ്  ഫസറ്റ ്  ഡയറി ൽ  എഴു ിയിട്ടില്ലയിരുന്നു എന്നു  

മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞു.  

• ദലാക്കിൽ  നിന്്ന  ലഭിച്ച നിർദേശ ഗ്പകാരം  രാവിതല പണിക്കു ഇറങ്ങിയാൽ 

ഫവകുദന്നരം വതര വർക്ക ്ഫസറ്റിൽ നിന്്ന ഒരിടദത്തക്ക ്ദപാകാൻ  കഴിയില്ല  എന്ന 

നിയമം ആർക്കും അംരീകരിക്കാൻ കഴിയിതല്ലന്്ന പറഞ്ഞു. ഇ ിനു  ഒരു   ീരുമാനം  

എടുക്കണം  എന്നു  ത ാഴിലാളികൾ  െർച്ചയിൽ  അവശയതപട്ടു.  

• ഇത്തരത്തിൽ   ഉള്ള ഗ്രാമസഭകൾ  ഇടക്ക ് നടത്തുന്ന ്  നല്ല ്  ആതണന്നും,  

ത ാഴിലാളി കളുതട  അവകാശങ്ങൾ  എതൊതക്ക ആതണന്്ന  മാസിലാക്കുന്ന ിനു 

ഇത്തരത്തിൽ  ഉള്ള  ഗ്രാമസഭകൾ   ഉപകരിക്കും  എന്നു  ത ാഴിലാളികൾ   പറഞ്ഞു.  

 ഇത്തരത്തിൽ ത ാഴിലാളികളുതട എല്ലാ വിധ ഗ്പശ്നങ്ങളും പരാ ികളും െർച്ചയിൽ 

പറഞ്ഞു. െർച്ചയക്്കുദശഷം സേസ്സിതന അനുവാേദത്താടുകൂടി റിദപ്പാർട്ട് അംരീകരിച്ചു 

16 വാർഡ ്   ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമസഭയിൽ പതങ്കടുത്ത ഉദേയാരസ്ഥർക്കും 

ത ാഴിലാളികൾക്കും  രാധ  ഭാസ്കരൻ  നന്ദി  പറഞ്ഞു  ദയാര  നടപടികൾ 

അവസാനിപ്പിച്ചു. 

 

                                                                 അധയക്ഷൻ 

                                                                               വിലാ ിനി  പവിഗ്തൻ  
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