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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ട ്
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റിദപ്പാർട്്ട തയാറാക്കിയത ് 

എറണാകുളം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ് ജില്ലാ ട ം   

ജൂലി ദജാ ഫ,് ജസ്റ്റിൻ മാതയു, പ്പിൻ  ്പ്ഫാൻ ി ,് ധനയ എ  ്നായർ, മരിയ ദമാൾ സ്റ്റ ഫൻ  
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ആമുഖം  

 ദേശ യ പ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം 2005-ൽ വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. എങ്കിലും 

, 2005-ൽ പാർലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശ യ പ്ഗാമ ണ 

തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം, 2006 തഫപ്രുവരി 2-ന് രാജയത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് 

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ൽ നമ്മുതട രാജയതത്ത എല്ല ജില്ലകളിദലയും പ്ഗാമ ണ 

ദമഖലകൾ ഈ നിയമത്തിന്തറ പരിധിയിൽ വന്നു . ഓദരാ പ്ഗാമ ണ 

കുടുംരത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തികവർഷ്ം 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ ആവശയാധിഷ്ഠ ിതമായി പ്പോനം തെയ്യുന്നദതാതടാപ്പം പ്പകൃതിവിഭവ 

പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാതു ആസ്തികളും േുർരല 

ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഈടുറ്റതും ഗുണദമുള്യുും തും ാദനകാേനയുളതയുളള  

ാപജ വനാസ്തികളും  ൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുതട മുഖയലയുളയം. 

നിയമദഭേഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശ യ പ്ഗാമ ണ 

തതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിന്തറ ആരംഭത്തിൽ കൂട്ടി ദെർക്കുകയും തെയ്തിട്ടുട.് 

100 ശതമാനം നഗര ജന ംഖയയുും  ജില്ലകതളാഴിതക രാജയതത്ത എല്ലാ ജില്ലകളും 

പ്പസ്തു ത നിയമത്തിന്തറ പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുട്. നിയമത്തിന്തറ 

ആവശയകതയ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം  ംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശ യ പ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുട.് 

നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന ദഭേഗതികൾ 

 ംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ാൾതക്കാും ിദക്കടതാണ.് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശ യ 

പ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം പ്ഗാമ ണ തതാഴിലാളികൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുട.് 

  ദേശിയ പ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്പകാരം പ്ഗാമ പഞ്ചായത്തു 

പ്പദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്പവർത്തികളും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് 

വിദധയമാക്കണതമന്്ന നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്്പ നിഷ്കർഷ്ിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി 

പ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാതു ധനം തെലവഴിക്കുന്നതിതനപറ്റിയും പൗര 

 മൂഹം  നടത്തുന്ന പര യവും  വതപ്തവുമായ പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ്.  

മഹാത്മാ ദേശിയ പ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിതല തതാഴിലുറപ്്പ  

തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ െുവതട ദെർക്കുന്നു.  

Sl no   അവകാശങ്ങൾ  

1 തതാഴിൽകാർഡിനായിഅദപയുളിക്കുവാനും15

േിവ ത്തിനകംലഭിക്കുവാനുും അവകാശം 

തഷ്ഡൂൾ  2  

2 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാനും 15 

േിവ ങ്ങൾക്കുും ിൽ ലഭിക്കുവാനുും  

അവകാശം 

തഷ്ഡൂൾ  1   

3 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലങ്കിൽ ത ഷ്ൻ  7,8,9  
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തതാഴിലാല്ലായ്മ ദവതനം ലഭിക്കുവാനുും  

അവകാശം 

4 എതറ്റടുദക്കട പ്പവൃത്തികൾ ആ ൂപ്തണം 

തെയ്യുവാനുും  അവകാശം. 

 

5 താമ  സ്ഥലത്തിന്തറ 5 കിദലാമ റ്റർ 

െുറ്റളവിനുും ിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനും 

ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ കൂലിയുതട 10% അധികമായി 

ലഭിക്കുവാനുും  അവകാശം. 

തഷ്ഡൂൾ  2പാരപ്ഗാഫ ് 18 

& പാരപ്ഗാഫ ് 20 

6 കുടിതവും ം ,തണൽ, പ്പാഥമിക ശുപ്ശൂഷ് കിറ്റ് 

,തതാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം 

കുട്ടികൾ പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

വന്നിട്ടുതടങ്കിൽ അവതര ദനാക്കാനായി ആയ 

(പ്കഷ്)് തുടങ്ങിയ പ്പവൃത്തി സ്ഥല 

 ൗകരയങ്ങൾക്കുും  അവകാശം. 

തഷ്ഡൂൾ2 പാരപ്ഗാഫ ് 23-

28 

7  ർക്കാർ പ്പഖയാപിച്ചിട്ടുും  കൂലി 

ലഭിക്കുവാനുും  അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ3(2),6, sch 2 

,29,a,b,c,d,e,f.30 

8  തതാഴിൽ തെയ്ത ് 15 േിവ ത്തിനകം കൂലി 

ലഭിക്കുവാനുും  അവകാശം 

 

9 15 േിവ ത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ നഷ്ട 

പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുും  അവകാശം 

ത ഷ്ൻ 3(3) 

10 പരാതികൾക്ക്  മയ രന്ധിതമായി പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശ യ 

പ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ  തെലവു 

വരുന്ന തുകയുതട തൽ മയ  ാമൂഹിക 

പരിദശാധന നടത്തുവാനുും  അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ 19, & ത ഷ്ൻ 17( 

2) 
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അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത ന രിയുളണങ്ങൾ 

  

*തതാഴിൽ കാർഡ് പുതുക്കുന്നതിനു ദവടി തതാഴിലാളികൾക്ക് അവരുതട കയ്യിൽ 

നിന്നും കാശ് തെലവായിട്ടുതടന്നും, കൂടാതത തതാഴിൽ കാർഡിനുും  ദഫാദട്ടാ 

തതാഴിലാളികൾ  വന്തം തെലവിലാണ ്നൽകിയിട്ടുും ത് എന്നും മന ിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ച .ു 

 

* ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ വയക്തമായ ഡിമാനറ്് ദഫാറം കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല  .അതിനാൽ തതാഴിലിന  ു അദപയുളിച്ചിട്ടു 15 േിവ ത്തിനുും ിൽ 

തതാഴിൽ ലഭിദച്ചാ എന്ന കാരയത്തിൽ വയക്തതയില്ല. ആയതിനാൽ 

തതാഴിലാളികദളാട ് ം ാരിച്ചതിൽ നിന്നു അവർ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്പകാരമല്ല 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടത് എന്്ന മന ിലായി. 

 

*  പ്ഗാമ  ഭയിൽ  പതങ്കടുക്കാറുും തായി തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞുതവങ്കിലും പദ്ധതി 

ആ പൂ്തണത്തിൽ അവർ പതങ്കടുത്തിരുദന്നാ എന്ന കാരയം വയക്തമല്ല. 

 

*തതാഴിലിടം  ന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും  ,തതാഴിലാളികദളാട ്  ം ാരിച്ചതിന്തറ 

അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ തതാഴിലാളികളും 5Km െുറ്റളവിനുും ിലാണ ്ദജാലി തെയ്യുന്നത്. 

 

*തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത ് കുടിതവും ം, പ്പഥമ ശ പു്ശൂഷ് കിറ്റ ് എന്നിവ ാതടങ്കിലും അവതയല്ലാം 

തതാഴിലാളികൾ  വന്തമായി പ്കമ കരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ.് 

 

* ആക്ട് പ്പകാരമുും  കൂലി തതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുട.് 

*തതാഴിലാളികദളാട്  ം ാരിച്ചതിൽ നിന്നും  മയ രന്ധിതമായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്്ന അറിയുവാൻ  ാധിച്ച .ു 

 

* തതാഴിൽ പൂർത്തിയായതിനു ദശഷ്വും തതാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ാദേയാഗസ്ഥർ 

ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ദശഷ്വും ,തതാഴിലാളികൾക്ക് 

അവരുതട ദവതനം കൃതയമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 

* പരാതികൾക്ക ്  മയരന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ 

 ാധിച്ചിട്ടില്ല അതുദപാതല തതന്ന തൽ മയ  ാമൂഹിക പരിദശാധന കയതയമായി 

നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 
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 തപാതുവിവരങ്ങൾ -പാറക്കടവ ് ദലാക്ക ്

ജില്ല എറണാകുളം  

ദലാക്ക ് പാറക്കടവ്  

വിസ്ത ർണം 101.62 

ഡിവിഷ്നുകളുതട എണം 13 

ജന ംഖയ 1,26,834 

പുരുഷ്ൻമാർ 62,696 

 ്പ്ത കൾ 64,138 

ജന ാപ്ന്ദത 1,248 

 ്പ്ത  : പുരുഷ് അനുപാതം 1023 

തമാത്തം  ായുളരത 90.72 

 ായുളരത (പുരുഷ്ൻമാർ) 93.38 

 ായുളരത ( ്പ്ത കൾ) 87.5 

 

Source : Census data 2011 

 

 

വാർഡ് 3 പുളിയനം ഈസ്്റ്റ  

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

ആതക  കുടുംരങ്ങളുതട എണം :400     

എ ്  ി കുടുംരങ്ങളുതട എണം              99  

അതിർത്തികൾ 

പടിഞ്ഞാറ് : പതിതനട്ടാം വാർഡ് ാം  പതിനാറാം വാർഡാം 

വടക്ക് : രടാം വാർഡ്,  
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 തതക്ക്: നാലാം വാർഡ്,   

കിഴക്ക് : കറുകുറ്റി പ്ഗാമപഞ്ചായത്തും,  അങ്കമാലി മുനി ിപ്പാലിറ്റി  

പ്പധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ  

അംഗൻവാടി : മൂന്്ന എണം , ( 52 നമ്പർ,51 നമ്പർ , 47 നമ്പർ ) 

റബ്ബർ ദരാർഡ് ഓഫ  ്,  

 പിഡിപി പാൽ  ംഭരണ ദകപ്ന്ദം 

ഗവൺതമൻറ് എൽ പി സ്കൂ ൾ മാപ്മ്പ 

പാടദശഖര മിതികൾ :  പുളിയനം ഈസ്്റ്റ:  

പ്പധാന വിളകൾ : റബ്ബർ തനല്ല്, കപ്പ, വാഴ,  നാളിദകരം 

കുടുംരങ്ങളുതട  ാമ്പത്തിക അവസ്ഥ:  ഇടത്തരം  ാമ്പത്തിക കുടുംരങ്ങൾ 

പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ  

1. കുടിതവും യുളാമം രൂയുളമായി അനുഭവതപ്പടുന്നത്  

2. പാറമടകളുതട പ്പവർത്തനങ്ങളുമായി രന്ധതപ്പട്ട് തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന നല്ല 

ശതമാനം ജന ംഖയ .  

3 പ്പവർത്തനയുളമമായ പാറമടയിതല ശുദ്ധ കരണ പ്പപ്കിയക്ക് വിദധയമാകാത്ത 

മലിനജലം കൃഷ്ി ജനവാ ദമഖലയിൽ  ഒഴുകുന്നത്(.കാട്ടുെിറ ദതലപ്പിും ി 

ദതാട് )   

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്ര തിശാ പ്്തം 

  

ദകരള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി എറണാകുളം 

ജില്ലാ യൂണിറ്റിന്തറ  ദനതൃതവത്തിലാണ് വാർഡ് മൂന്നിതല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

പ്പപ്കിയ ആരംഭിച്ചതും പൂർത്ത കരിച്ചതും.    

 

 ജില്ലയിതല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺമാർ വിശേമായ ദയാഗം 

ദെരുകയും  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്പവർത്തനങ്ങൾ ആ ുപ്തണം തെയ്യുകയും 

തെയ്തു .ദലാക്ക് ദപ്പാപ്ഗാം ഓഫ  ർ,  പഞ്ചായത്ത് ത പ്കട്ടറി,  വാർഡ് തമംമ്പർ,  

മഹാത്മാ ദേശിയ പ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി   ജ വനക്കാർ ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ദെർന്ന ദയാഗത്തിൽ ദ ാഷ്യൽ 
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ഓഡിറ്റിതനക്കുറിച്ചും, വാർഡ് 3 ൽ തെയ്യുന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

പ്പവർത്തങ്ങതളകുറിച്ച് െർച്ച തെയ്യൽ . 

 കഴിഞ്ഞ6 മാ ത്തിൽ തെയ്ത പ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ , MIS 

എന്നിവ പരിദശാധിക്കൽ  

 പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയ്ത പ്പവർത്തികളുതട അളവുകൾ പരിദശാധിച്ചു .  

 ഗുണദഭാക്താക്കദളാട് പ്പവൃത്തിയുതട ഗുണഫലങ്ങൾ െർച്ച തെയ്തു, 

  തതാഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുും വതരയും,  ജ വ തതാഴിലാളികതളയും  കട്   

ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .  

 വിവരദശഖരണാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ാദേയാഗസ്ഥർ, ഓഫ  ിതല 

ജ വനക്കാർ, ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിതല ാദേയാഗസ്ഥർ,  തപാതുജനങ്ങൾ 

എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങൾക്കും െർച്ചകൾക്കും ദഫാക്ക ് പ്ഗൂപ്്പ ഡിസ്കഷ്നും 

വിദധയമാക്കി.   

 ഫ ൽഡ് പ്പവർത്തനങ്ങളുതടയും, ഫയൽ പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട് തയാറാക്കൽ . 

 

പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ പ്പവർത്തികൾ 

Sl  വർക്ക ്

ദകാഡ് 

പ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

പദ്ധതി  

ആരംഭം  

പദ്ധതി 

അവ ാനം  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

തുക  

യഥാർ

ത്ഥ 

തെലവ ് 

തതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ  

1  

1608010

004/WH

/288216 

 താദരാർ 

പാടം ദതാട ്

നവ കരണം            

26-01-2019 09-02-19 84010 83807 283 

2  

1608010

004/1C/

318468  

പ ച്ചാനിക്കാട ്

ഇടതുകര 

കനാൽ 

നവ കരണം 

റ െ ്1 

01-11-18 14-11-18 84010 83034 282 

3  

1608010

004/IC/3

പ ച്ചാനിക്കാട ്

ഇടതുകര 

കനാൽ 

നവ കരണം 

22-12-18 15-01-19 84010 83121 281 
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18469 റ െ2് 

4 1608010

004/IC/3

18115 

ൊലക്കുടി 

ഇടതുകര 

കനാൽ 

നവ കരണം 

റ ച്ച ്1 

08-10-18 21-10-18 84010 82902 282 

5    

1608010

004/LD/

233434 

സകപ്പിും ി 

കുന്്ന 

ന ർത്തടത്തി

ൽ ാൾതപ്പട്ട 

ഭൂമിയിൽ 

മണ് ജല 

 ംരയുളണ 

പ്പവർത്തിക

ൾ റ െ1്   

22-9-18 01-12-18 157481 155652 201 

6 1608010

004/LD/

233437 

സകപ്പിും ി 

കുന്്ന 

ന ർത്തടത്തി

ൽ ാൾതപ്പട്ട 

ഭൂമിയിൽ 

മണ് ജല 

 ംരയുളണ 

പ്പവർത്തിക

ൾ  റ െ2് 

04-12-18 27-01-19 157481 15473 545 

7 1608010

004/LD/

233438 

സകപ്പിും ി 

കുന്്ന 

ന ർത്തടത്തി

ൽ ാൾതപ്പട്ട 

ഭൂമിയിൽ 

മണ് ജല 

 ംരയുളണ 

പ്പവർത്തിക

ൾ  റ െ ്3 

25-12-18 ONGOING 157481 79570 286 

8 1608010

004/WH

/288213 

കാട്ടുച്ചിറ  

ദതലപ്പിും ി 

ദതാട ്

11-2-19 22-2-19 84010 83396 282 
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നവ കരണം  

9 1608010

004 / IF 

/341485 

  

 ദരാജിനി 

കുഞ്ഞപ്പൻ 

വയക്തിഗത 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

23-6-18 ongoing 24390 Nil  Nil  

10 1608010

004 / IF 

/341477

5   

വിലാ ിനി 

ദഗാപി  

വയക്തിഗത 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

23-6-18 ongoing 24390 Nil  Nil  

11 1608010

004 / IF 

/341482 

  

ലിനി ദജാ ,് 

വയക്തിഗത 

വയക്തിഗത 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

 ongoing 24390 Nil  Nil  

12 1608010

004/ IF / 

341487   

സഷ്രി 

ദ ദവയർ  

വയക്തികത 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

 ongoing 24390 Nil  Nil  

13 1608010

004 / IF 

/341479  

ഓമന 

തിലകൻ 

വയക്തിഗത 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

19-7-19 ongoing 24390 Nil  Nil  

14 11608010

004 / IF 

/341490 

  

ശാന്ത 

ആനറ്ണി 

വയക്തിഗത 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

 

23-6-18 ongoing 24390 Nil  Nil  

15    

1608010

004 / IF/ 

344236   

ദറാ ിലി 

ദഡവ  ,് 

വയക്തികത 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

23-6-18 ongoing 24390 Nil  Nil  
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എം ഐ എ  ്ൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ 

വിവരങ്ങൾ  ജില്ലാ തലം  ദലാക്ക ്തലം  പഞ്ചായത്ത ്തലം  

 ൃഷ്് ടിച്ച 

തതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ  

59.05  (ലയുളം ) 439838 87231 

കുടുംരാംഗങ്ങ

ൾക്ക് 

നൽകിയിരിക്കു

ന്ന ശരാശരി 

തതാഴിൽ 

േിനങ്ങള്  

71.79 80.26 77.13 

100 േിനങ്ങൾ 

പൂർത്ത കരിച്ച 

കുടുംരങ്ങൾ  

26450 2170 387 

ആതക തതാഴിൽ 

എടുത്ത 

കുടുംരങ്ങൾ  

0.82  (ലയുളം ) 5480 1131 

ആതക തതാഴിൽ 

എടുത്ത 

തതാഴിലാളികൾ  

0.94  (ലയുളം ) 5983 1216 

ആതക തതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ 

എ ്. ി 

തതാഴിലാളികൾ

ക്ക് 

ശതമാനത്തിൽ 

19.22 23.65 17.51 

 ആതക തതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ എ ്.റ്റി  

തതാഴിലാളികൾ

ക്ക് 

ശതമാനത്തിൽ 

1.62 0 0 

 

22 തഡാകുതമനറ് ് ് 

1. കവർദപജ ്
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 വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ പ്പകാരം കവർദപജിൽ പഞ്ചായത്ത് 

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്പവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക, ആതക 

തെലവ്, നടത്തിയ ത യതി,  മുതലായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടുദത്തടതാണ്.  

പരിദശാധിച്ച 15 ഫയലുകളിൽ 8 തപാതുപ്പവർത്തികൾ പരിദശാധിച്ചതിൽ ഒരു 

പ്പവർത്തിയിൽ ദപാലും വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർകയൂലർ പ്പകാരമുും  കവർ ദപജ് 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്പാദേശികമായ വച്ചിരിക്കുന്ന കവർ ദപജിൽ 

പഞ്ചായത്ത് ദപര് വർക്ക് ദപര് മുതലായ രദടാ മൂദന്നാ വിവരങ്ങൾ മാപ്തമാണ്  

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് 7 വയക്തികത ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ ഒരു 

വിധത്തിലിമുും  കവർദപജ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

2. തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ 

 വർക്ക് ഫയലിൽ  ൂയുളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട 

ദപജ് നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തട തെക്ക് ലിസ്റ്റ്  ഫയലിൽ  ൂയുളിദക്കടതാണ്. 

പരിദശാധിച്ച 15 ഫയലുകളിൽ 8 തപാതുപ്പവർത്തികൾ പരിദശാധിച്ചതിൽ 6   

ഫയലുകളിൽ  വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർകയൂലർ പ്പകാരമുും  തെക്ക ് ലിസ്റ്റ്  

കാണാൻ  ാധിച്ചു . എന്നാൽ ദപജ് നമ്പറുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല .  7 

വയക്തികത ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ തെക്ക് ലിസ്റ്റ്  കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

മാപ്തമല്ല , താദരാർ പാടം ദതാട് നവ കരണം, സകപ്പിും ി കുന്്ന 

ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ പ്പവർത്തികൾ  റ െ് 3 

എന്നി പ്പവർത്തികളിൽ തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ാടായിരുന്നില്ല . 

3. ആയുളൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച 15 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽ ദപാലും വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 റകയൂലർ പ്പകാരം നിർരന്ധമായും ാടായിരിദക്കട ആയുളൻ പ്ലാനിന്തറ 

ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

4. എസ്റ്റിദമറ്റ ്ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച  15  ഫയലുകളിലും  ത കയൂരിറ്റിൽ നിന്നുതമടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചു.എന്നാൽ ഒരു ഫയലിലും തപ്പാജക്റ്റ് റിദപ്പാർട്ട്, 

 ർദവ്വ ഡാറ്റ ,ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് എന്നിവ ാടായിരുന്നില്ല.മാപ്തമല്ല, 

എസ്റ്റിദമറ്റ്ന്തറ ദകാപ്പിയിൽ  അപ്കഡിക്ടഡ് എഞ്ചിന യരുതട ഒപ്്പ,   ല്  എന്നിവ 

ാടായി രുന്നു. 

5.  ാദങ്കതികാനുമതി  

പരിദശാധിച്ച 15 ഫയലുകളിൽ ത കയൂരിറ്റിൽ  നിതന്നടുത്ത 

 ാദങ്കതികനുമതിയുതട ദകാപ്പി    ൂയുളിച്ചിട്ടുട്. എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട 

ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്   ൽ ത യതി മുതലായവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

6. ഭരണാനുമതി  
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പരിദശാധിച്ച 15 ഫയലുകളിൽ ത കയൂരിറ്റിൽ  നിതന്നടുത്ത 

 ാദങ്കതികനുമതിയുതട ദകാപ്പി    ൂയുളിച്ചിട്ടുട്. എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട 

ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്   ൽ ത യതി മുതലായവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

7.  ംദയാജിത പദ്ധതി  

പരിദശാധനയ്ക ്വിദേയമാക്കിയ  15 പ്പവർത്തികളിൽ  3  പ്പവർത്തികളുതട കവർ 

ദപജിൽ  ംദയാജിത പദ്ധതി എന്നു ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ 

അതുമായി രന്ധതപ്പട്ട യാതതാരു വിവരങ്ങളും ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നില്ല.(പ ച്ചാനിക്കാട ്റ െ് 1  പ ച്ചാനിക്കാട ്റ െ് 2,ൊലക്കുടി റ െ് 1  ) 

8. തതാഴിലിനുും  അദപയുള  

പരിദശാധിച്ച 15  ഫയലുകളിൽ  4 തപാതുപ്പവർത്തികളിലും 7  വയക്തിഗത 

പ്പവർത്തിയിലും ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള തതാഴിൽ അദപയുള 

ാടായിട്ട്ന്നു.(തവും  ദപപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയതും,അച്ചടിെ  രൂപത്തിലുമുും  

അദപയുളകളൽ ) എന്നാൽ എപ്ത േിവ ദത്തക്കദന്നാ കൃതയമായി 

വയക്തമാക്കുന്നില്ല.  

9. പ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത ് ംരന്ധിച്ച ദഫാം  

പരിദശാധിച്ച  15  ഫയലുകളിലും പ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ദഫാം ാടായിരുന്നില്ല. 

 10. ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

പരിദശാധിച്ച  15 പ്പവർത്തി ഫയലുകളുതട മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലും  

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഒന്നും തതന്ന ാടായിരുന്നില്ല. മ ്റ്ർ ദറാളുകളിൽ 

രി.ഡി.ഓ ,ത തപ്കട്ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്പ്    ൽ  എന്നിവ ാടായിരുതന്നങ്കിലും 

തിയതി ാടായിരുന്നില്ല. മസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ ആയുധങ്ങളുതട വാടക 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുട് . 

 

11. തമഷ്രത്മനറ്് രുക്ക ് 

തമഷ്ര്തമന്റ് രുക്കിൽ പ്പ  തമഷ്ര്തമന്റ്  ,എ .എ ്  നമ്പർ,ടി എ ്  നമ്പർ  

എന്നിവ  ദരഖതപ്പടുത്തിട്ടുടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്കിലും 

ഒദന്നാ  അതിലധികദമാ ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപടുത്തുദമ്പാൾ  ത യതി 

എഴുതിയിരുന്നില്ല.  

12. തമറ്റ രിയൽ  

15 പ്പവർത്തികൾ ഒന്നും തതന്ന തമറ്റ രിയൽ ാപദയാഗിച്ച് തെയുന്നതല്ല. 

അതുതകാടു രാധകമല്ല.  

13. തവജ് ലി ് റ്  
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പരിദശാധിച്ച 15 പ്പവർത്തിഫയലുകളിൽ  പ ച്ചാനിക്കാട് ഇടതുകര കനാൽ 

നവ കരണം എന്ന പ്പവർത്തിയുതട ഫയലിൽ ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

ാൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഓൺദഗായിങ് പ്പവൃത്തിയായ  സകപ്പിും ി കുന്്ന 

ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ പ്പവർത്തികൾ  റ െ് 3 

എന്ന പ്പവർത്തി ഫയലിലും ദവജ് ലിസ്്റ്റ ാൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

14.ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ൊലക്കുടി ഇടതുകര കനാൽ റ െ് 1, വയക്തിഗത ഭവന നിർമാണ പ്പവൃത്തി, ( 

ഓമന തിലകൻ ) എന്ന  ഫയലുകളിൽ ആണ് ദവജ് ലിസ്റ്റുകൾക്കു 

ആനുപാതികമായി  ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

15. തമറ്റ രിയൽ വൗച്ചർ രിൽ  

2 പ്പവൃത്തികൾക്ക ്  മാപ്തമാണ്  ഈ കാലയളവിൽ  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദരാർഡ് സ്ഥാപിക്കാനുും  തുക എംഐ എ ിൽ ദരഖതപടുത്തിയിരുന്നത്. 

ഇതിതന  ംരന്ധിച്ചുും  രില്ലുകൾ ഫയലിൽ ാൾതപടുത്തിയിരുന്നത്.  

16. ദറായൽറ്റി  

 പരിദശാധിച്ച 15 ഫയലുകളിലും  ദറായൽറ്റി രാധകം ആയിരുന്നില്ല  

17. ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ്സ ് 

15 ഫയലുകളിൽ 7 ഭവന നിർമാണ പ്പവർത്തികൾ നടന്നു തകാട ്

ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ാടാദകട 2 ഘട്ടത്തിതല ദഫാദട്ടാകൾ ാടായിരുന്ന് 

(ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പും നടന്നു തകാടിരിക്കുദമ്പാഴും). 8  തപാതു 

പ്പവർത്തികളിൽ 3  പ്പവർത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ 3  ഘട്ടങ്ങളിതല 

ദഫാദട്ടാകൾ ാൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നു . താദരാർ പാടം ദതാട് നവ കരണം ഒരു 

ഘട്ടത്തിതലയും ദഫാദട്ടാ ് ഫയലിൽ ാടായില്ല. 2 പ്പവർത്തികളുതട രടു 

ഘട്ടത്തിദല ദഫാദട്ടാകൾ മാപ്തമാണ് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നത് ( കാട്ടുെിറ ദതാട ്

നവ കരണം , പ ച്ചാനിക്കാട് ഇടതുകാര കനാൽ നവ കരണം). പ ച്ചാനിക്കാട് 

ഇടതുകാര കനാൽ നവ കരണം റ െ് 1 ൊലക്കുടി ഇടതുകാര കനാൽ 

നവ കരണം റ െ് വൺ എന്ന  പ്പവർത്തികളിൽ ഒദര െിപ്തം 

ാപദയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു .  

18. പ്പവൃത്തി പൂർത്ത കരണ  ായുളയപപ്തം  

പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

19. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമനറ്് 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പുകൾ പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലിലും കാണാൻ 

 ാധിച്ചു, എന്നാൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പറുകൾ കൃതയമായി ദരഘതപടുത്തതും പല 

ദകാളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കാത്ത ര തിയിലും അപൂര്ണമായി എല്ലാ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പുകളും കാണതപ്പട്ടു .  
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20. ജിദയാ റ്റാഗ്്ഗഡ് ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ്സ ് 

പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ടിനത്റ ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

22. സ റ്റ ്ഡയറി  

നടന്നുതകാടിരിക്കുന്ന 8 പ്പവർത്തികളുതട ഒഴിച്ച ് രാക്കി എല്ലാ ഫയലിലും 

സ റ്റ് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു . സ റ്റ് ഡയറികളിൽ പ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുും  മ റ്റിങ് തതാഴിലാളികളുതട  ായുളയപപ്തം , 

തതാഴിൽ ാപകരണങ്ങളുതട വാടക , വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 

റിദപ്പാർട് ,  ന്ദര്ശന കുറിപ്പ് ഇന  ഭാഗങ്ങൾ  പൂരിപ്പിച്ചതായി കാണതപ്പട്ടു . 

െികിത്സ  ംരന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തതന്ന ാടായതായി ദരഖതപ്പടുത്തി 

കടില്ല.  

 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദരാർഡ് 

 ആതകയുും  15 പ്പവർത്തികളിൽ 5 പ്പവർത്തികളിൽ മാപ്തമാണ്  ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദരാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. പ്പസ്തു ത ദരാർഡുകളിൽ 

പ്പകൃതിയുതട ദപര് പ്പവർത്തിയുതട ദകാഡ് എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക പ്പവർത്തി 

ആരംഭിച്ചതും അവ ാനിച്ചത് മായ ത യതി ദവതന ഘടകം  ാധന ഘടകം 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ േിവ  ദവതന നിരക്ക് എന്നിവ ാൾതപ്പതട എല്ലാ 

വിവരങ്ങളും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. വാർഷ്ികം മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ 2018 19 

നിർദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ മഞ്ഞയിൽ കറുത്ത അയുളരങ്ങൾ തകാടായിരുന്നു 

എഴുതിയിരുന്നത.് 

5  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദരാർഡുകളിൽ ഒന്ന് ഒരു ഭവന നിർമാണ 

പദ്ധതിയുതട ആയിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഒരു താൽക്കാലിക ദരാർഡ് 

ആയിരുന്നു. സകപ്പും ി കുന്നിൻ ന ർത്തടത്തിൽ മണ്-ജല ംരയുളണ 

പ്പവർത്തികൾ റ െ് 3 എന്നാ പ്പവൃത്തിയുതട സ റ്റിൽ ഒരു താൽക്കാലിക 

ദരാർഡ്  ൂയുളിച്ചിട്ടുടായിരുന്നു. 

 

 15 പദ്ധതികളാണ് പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയത് ഇതിൽ തപാതു 

വിഭാഗത്തിലുും  പ്പവർത്തിയും വയക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണ പ്പവർത്തി 

സലഫ് പദ്ധതിയിൽ ാൾതപ്പട്ട പ്പവർത്തികളും ആണ് പരിദശാധനയ്ക്ക ്

വിദധയമാക്കിയത.് 

 

Sl  പ്പവർത്തിയുതട ദപര ് വർക്ക ്ദകാഡ് 
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1  താദരാർ പാടം ദതാട ്നവ കരണം             1608010004/WH/288216 

2 പ ച്ചാനിക്കാട ്ഇടതുകര കനാൽ നവ കരണം 

റ െ ്1 

 1608010004/1C/318468  

3 പ ച്ചാനിക്കാട ്ഇടതുകര കനാൽ നവ കരണം 

റ െ2് 

 1608010004/IC/318469 

4 ൊലക്കുടി ഇടതുകര കനാൽ നവ കരണം റ ച്ച ്1 1608010004/IC/318115 

5 സകപ്പിും ി കുന്്ന ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട 

ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ പ്പവർത്തികൾ 

റ െ1്   

   1608010004/LD/233434 

6 സകപ്പിും ി കുന്്ന ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട 

ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ പ്പവർത്തികൾ  

റ െ2് 

1608010004/LD/233437 

7 സകപ്പിും ി കുന്്ന ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട 

ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ പ്പവർത്തികൾ  

റ െ ്3 

1608010004/LD/233438 

8 കാട്ടുച്ചിറ  ദതലപ്പിും ി ദതാട ്നവ കരണം  1608010004/WH/288213 

9  ദരാജിനി കുഞ്ഞപ്പൻ വയക്തിഗത ഭവന 

നിർമ്മാണം 

1608010004 / IF /341485   

10 വിലാ ിനി ദഗാപി  വയക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം 1608010004 / IF /3414775   

11 ലിനി ദജാ ,് വയക്തിഗത വയക്തിഗത ഭവന 

നിർമ്മാണം 

1608010004 / IF /341482   

12 സഷ്രി ദ ദവയർ  വയക്തികത ഭവന 

നിർമ്മാണം 

1608010004/ IF / 341487   

13 ഓമന തിലകൻ വയക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം 1608010004 / IF /341479  

14 ശാന്ത ആനറ്ണി വയക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം 11608010004 / IF /341490   

15 ദറാ ിലി ദഡവ  ,് വയക്തികത ഭവന 

നിർമ്മാണം 

   1608010004 / IF/ 344236   
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 രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന  

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ ് വർക്ക,്ദപയ്തമനറ്് ഓഫ ് ദവജ  ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് 

ദഫാർ വർക്ക ്

വാർഡ് 15തല മാപ്തദമ കാണാൻ  ാധിച്ചുും ൂ.രാക്കിയുും  വാർഡുകളിതല 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 2018-19തല തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് പരിദശാധിച്ചത.് 

 23/2/2017മുതൽ21/12/2018വതരയുും  പ്പവർത്തികളുതട വിശോംശങ്ങൾ 

ആണ ്കാണാൻ  ാധിച്ചത.് 

 വാർഡ്3 തല പ്പവർത്തികളുതട വിശോംശങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

3. വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

 ത പ്കട്ടറി ഒപ്പു വച്ച 200 ദപജിന്തറ വർക്ക്  രജിസ്റ്റർ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

4. തതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

  20/6/2017 മുതൽ12/12/2018 വതര നൽകിയ തതാഴിൽ കാർഡിന്തറ 

വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുട.് 

  ആതക 75 ദപരുതട വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുട.് 

 എല്ലാവരുതടയും ദഫാദട്ടാ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

  MIS പ്പകാരം 2019 മാർച്ച് 11 , 4.42 pm വതര  പരാതികൾ ഒന്നുംതതന്ന 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടില്ല. 

   എഴുതി  ൂയുളിക്കുന്ന പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ11/7/2013മുതൽ 3/10/2017 

വതരയുും  4 പരാതികൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 മൂന്നാം വാർഡിതല ഒരു പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 ആറാം വാർഡിതല 25 തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടിട്ടു 

നാളിതുവതര(3/10/2017) തതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പരാതിയും,പതിമൂന്നാം 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ നൽകിയ കനാലിതല മാലിനയതത്ത 

 ംരന്ധിച്ച പരാതിയും,രടാം വാർഡിതല ദമറ്റുമാരുതട 

തിരതഞ്ഞടുപ്പിതന  ംരന്ധിച്ച പരാതിയും,മൂന്നാം വാർഡിതല പുളിയനം 
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ഈസ്്റ്റ പാടദശഖരത്തിതല ദതാട് ശുെ കരണവുമായി രന്ധതപ്പട്ട 

പരാതിയും കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 രന്ധതപ്പട്ട നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥർ ദമദനകറഞ്ഞ പരാതികൾ 

ത ർപ്പാക്കിയതിനത്റ വിശോംശങ്ങളും ഫയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

6. പ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 പഞ്ചായത്ത് ത പ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പും   ലും ദരഖതപ്പടുത്തിയ പ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

16/9/2017 മുതൽ 4/12/2018 വതരയുും  പ്ഗാമ ഭയുതട മിനിറ്റ് ് രജിസ്റ്ററിൽ 

ാടായിരുന്നില്ല.. 

 .എന്നാൽ തപ്പാകയൂർതമന്റ് മ റ്റിംഗ്,പ്പളയാരാധിത പ്പദേശത്ത് ക്ല ൻ 

ആക്കുന്നതിനുും  ദമറ്റുമാരുതട ദയാഗം  എന്നിവയാണ് തതാഴിലുറപ്പുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട  രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചത.് 

7.ഫിക്സഡ് അ റ്റ ്രജിസ്റ്റർ 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ട ം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്തറ ഭാഗമായി ഫയൽ/രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനക്കു വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ ഫിക്സഡ് അ റ്റ് രജിസ്റ്റർ 

സകമാറിയിരുന്നില്ല. ദലാക്കിൽ ആതണന്ന വിവരം ജ വനക്കാർ 

സകമാറിയതകാട് പ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റർ സകമാറുന്നത്  ംരന്ധിച്ചു 

തടലിദഫാണിലൂതടയും അതിനു ദശഷ്ം ദലാക്ക് ദപ്പാപ്ഗാം 

ഓഫ  ർ,പാറക്കടവ് തതാഴിലുറപ്പു വിഭാഗം എന്നിവരുതട ഇ-തമയിൽ 

അപ്ഡ ിദലക്ക് സകമാറുന്നത്  ംരന്ധിച്ചു ഇ-തമയിൽ 

അയച്ചിട്ടുും തുമാണ്.എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്റർ ലഭയമായിട്ടില്ല. 

തതാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധന 

  തതാഴിൽ കാർഡിനുദവടി രജിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടുും  235 കുടുംരങ്ങൾക്കും 

തതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുതടന്നാണ് MIS പ്പകാരം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുും ത.് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങ ് ഭാഗമായി തതാഴിൽ 

കാർഡ് പരിദശാധന നടത്തുകയുടായി. 59 തതാഴിൽ കാർഡ് ാടമകളുതട 

ആണ ് തതാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധിക്കുവാൻ ആയി  ാധിച്ചത.് ഇതിൽ 

പലരും പുതിയ തതാഴിൽ കാർഡിന ് അദപയുള  മർപ്പിച്ചിരുതന്നങ്കിലും 

ഇതുവതര കാർഡ് ലഭയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 

  പഴയ തതാഴിൽ കാർഡുകളിൽ ഒന്നിനും തതന്ന തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പടുന്ന  ംരന്ധിച്ച വിവരം, പ്പവർത്തിയുതട അളവ് 

വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയതായി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

 മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിക്കതപ്പട്ട പ്പവർത്തി, കൂലി നൽകിയത് എന്ന  

വിവരങ്ങൾ എഴുതിയത് ഭാഗികമാണ.്  
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 ഓദരാ മാ  ദകാളങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുദത്തട തതാഴിൽേിനങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നുതടങ്കിലും ഏപ്പിൽ, തമയ് എന്ന  മാ ങ്ങളിൽ 

ഒന്നുംതതന്ന പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില.  

 

പുതിയതതാഴിൽ കാർഡ്  

 ലഭയമായ പുതിയ കാർഡുകൾ  10/12/2018, 12/12/2018   നും വിതരണം 

നടത്തിയിട്ടുും താതണനാണ് തതാഴിൽ കാർഡിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുും ത.് 2 മാ ം  പിന്നിട്ടിട്ടും ഇദപ്പാഴും തതാഴിൽ തെയ്ത 

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടുത്തുന്നത് പഴയ തതാഴിൽ കാർഡിൽ ആണ്.  

 പുതിയ തതാഴിൽ കാർഡ് വാങ്ങുവാനായി 4 തതാഴിലാളികളുതട 

സകയിൽ നിന്്ന ( മറ്റുും വർ ഇതിതന കുറിച്ച് വയകതമായി പറഞ്ഞില്ല)  

പണം സക പറ്റിയിട്ടുട.് 100, 50, 60  എന്നി വയതയസ്ത തുകകൾ ആണ് 

നൽകിയിട്ടുും ത.് ( തേവയാനി കണപ്പൻ (KL-08-010-004-003-271),കുട്ടി 

കുറുമ്പൻ ( KL-08-010-004-003-93), ജിജി അദശാകൻ .  

 സ്ഥിരമായി പണിക്ക് ഇറങ്ങാത്ത  തതാഴിലാളികൾ   ഇദപ്പാൾ തതാഴിൽ  

കാർഡ് പുതുദക്കട എന്ന ധാരണയാണ് പലർക്കും ാും ത.്  

 തതാഴിൽ കാർഡിൽ പതിപ്പിക്കുവാനുും  ദഫാദട്ടാ എടുക്കുന്നത ്

എല്ലാവരും  വന്തം തെലവിലാണ്.  

 ഒരു തതാഴിൽ കാർഡ് ാടമസ്ഥ തന്തറ തതാഴിൽ കാർഡ് 

പുതുക്കുവാനായി നൽകി. എന്നാൽ പഴയ തതാഴിൽ കാർഡിന്തറ പുറം 

െട്ട മാപ്തം മാറ്റിയാണ് നൽകിയിട്ടുും ത്.  

 വയക്തിഗത ആവശയങ്ങൾക്ക് ദവടി തതാഴിൽകാർഡ് എടുത്തവർ 

ആരും തതന്ന അത് പുതുക്കിയിട്ടില്ല. 

 കാർഡ് പുതുക്കാനായി ആഗസ്്റ്റ മാ ം നൽകിയവർക്ക് അത് പുതുക്കി 

നൽകിയിട്ടില്ല. 

 

 താദരാർ പാടം ദതാട് നവ കരണം 

   1608010004/WH/288216 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് നമ്പർ  200/MGNREGS 

പദ്ധതി  ആരംഭം  29/01 /2019 
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പദ്ധതി അവ ാനം  9/02/2019 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക  84010 

യഥാർത്ഥ തെലവ്  83807 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  283 

 

കവർദപജ ്

 വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ പ്പകാരം കവർദപജിൽ പഞ്ചായത്ത് 

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്പവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക, ആതക 

തെലവ്, നടത്തിയ ത യതി,  മുതലായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടുദത്തടതാണ്.  

എന്നാൽ പ്പാദേശികമായി രൂപകൽപ്പന തെയ്ത കവർ ദപജ് മാപ്തമാണ് 

 ൂയുളിച്ചിട്ടുും ത് അതിൽ  വർക്കിന്തറ  ദപര്, പഞ്ചായത്തിന് ദപര് എന്നിവ 

മാപ്തമാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്.  

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ 

 വർക്ക് ഫയലിൽ  ൂയുളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട 

ദപജ് നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തട തെക്ക് ലിസ്റ്റ്  ഫയലിൽ  ൂയുളിച്ചിട്ടില്ല.  

ആയുളൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി  

 ഈ  ാമ്പത്തിക വർഷ്തത്ത ആയുളൻ പ്ലാനിൽ പ്പസ്തു ത പദ്ധതി 

ാൾതപ്പട്ടിട്ടുും  എന്ന വിവരം വർക്ക് ഫയലിൽ വദരടതാണ്, എന്നാൽ ഈ 

ഫയലിൽ ആയുളൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ദെർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

  ാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കി 

അതായത് ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പദ്ധതിയുതട ഫയലിൽ  ൂയുളിക്കണതമന്്ന 

അനുശാ ിക്കുന്നു.  എന്നാൽ ഈ ഫയലിൽ  കതടത്താൻ  ാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ 

ത കയൂറിൽ നിന്നു  എടുത്തിട്ടുും   ാദങ്കതിക പേങ്ങൾ ാപദയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന 

വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ ഫയലിൽ   ൂയുളിച്ചിട്ടുട്.  ഇതിൽ  ർദവ ഡാറ്റ  

ഒഴിതക മറ്റു വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തതന്ന ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാതത 

എ ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ത കയൂറിൽ നിന്്ന പ്പിന്റ് എടുത്ത് തവച്ചിട്ടുട്. 

 ാദങ്കതിക അനുമതി  

 തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ തെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്പവർത്തികളും ഓവർ ിയർ, 

അതപ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിന യർ,  അ ിസ്റ്റന്റ്  എഞ്ചിന യർ  എന്നിവർ ാൾതപ്പടുന്ന 

ഒരു  ാദങ്കതിക കമ്മിറ്റിയുതട അനുമതി ആവശയമാണ്.  ഇതിൽ മൂന്നു ദപരും 
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ഒപ്പ് തവച്ചിട്ടുതടകിലും എൻജിന യറുതട ദപര് ാടായിരുന്നില്ല മാപ്തമല്ല 

മൂന്നുദപരും ഒപ്പുവച്ച ത യതിയും ഇദതാതടാപ്പം ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.    

ഭരണാനുമതി 

 പ്പവർത്തി നടത്തിപ്പിന് വളതര അതയാവശയമായ ദരഖകളിൽ ഒന്നാണ ് 

പഞ്ചായത്തു് ഭരണ മിതി അംഗ കാരമായ    ഭരണാനുമതി പപ്തം.  ഈ 

പ്പവർത്തിയുതട ഫയലിൽ ത കയൂറിൽ  നിന്നും പ്പിൻറ് എടുത്തിട്ടുും  

ഭരണാനുമതി കാണാൻ  ാധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പ്പിൻറ് ഔട്ട് ത പ്കട്ടറിയുതട 

ദപര് ഒപ്പ് ത യതി എന്നിവ ാടായിരുന്നില്ല 

 ംദയാജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ 

 ഈ പ്പവർത്തിയിൽ  ംദയാജിത പ്പവർത്തികൾ ഒന്നും തതന്ന 

ാടായിരുന്നില്ല. 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാട് തതാഴിലാളി പഞ്ചായത്തിൽ  മർപ്പിക്കുന്ന 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള ഓദരാ വർക്ക് ഫയലിലും 

 ൂയുളിദക്കടതാണ്.എന്നാൽ ഈ ഫയലിൽ . തതാഴിലിനു ദവടിയുും  

അദപയുള  38 ദപർ ദെർന്്ന നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ  ദപര,് തതാഴിൽ കാർഡ് 

നമ്പർ,  തതാഴിൽേിനങ്ങൾ,  ത യതി, എന്നിവതയല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട്.  

എന്നാൽ ഇത് സകപ്പറ്റി എന്നതിനുും  സകപ്പറ്റ് ര  തിന്തറ കൗടർ ര  ത് ,  

മറ്റു തതളിവുകദളാ ഈ ഫയലിൽ  കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  അതിനാൽ തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടുതകാട് അദപയുള നൽകി നിശ്ചിത േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ 

ലഭയമാക്കിതയാ  എന്്ന മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് രുദ്ധിമുട്ടുട.്  

വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടവർക്കു  തതാഴിൽ അനുവേിച്ചുതകാടുും  വർക്ക് 

അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം  ഈ പ്പവർത്തിയുതട ഫയലിൽ കതടത്താൻ  ാധിച്ചില്ല 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന ത യതി, േിവ ം ാൾതപ്പതട ഹാജർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുും  അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ.  ഇതിൽ 

ദലാക്ക് തഡവലപ്തമൻറ് ഓഫ  ർ, പഞ്ചായത്ത് ത പ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,  

  ലും  ദരഖതപടുദത്തടതാണ.്  എന്നാൽ ഈ  ഇ മസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ ദലാക്ക ്

തഡവലപ്തമൻറ് ഓഫ  ർ, പഞ്ചായത്ത് ത പ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,    ലും   

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതടകിലും  ത യതി ദരഖതപ്പടുത്തിയതായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല . ഇതിൽ തതാഴിലാളികൾ ഒപ്പുകൾ,  അവരുതട തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ,  

കൂലി എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട്.  
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തമഷ്ർതമനറ്് രുക്ക ് 

  പ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ദശഷ്വും അളവുകൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുും  അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക്.  ഇതിൽ  

പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുും  അളവും ദരഖതപ്പടുദത്തടതാണ്.  

എന്നാൽ പ്പവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുും  അളവുകൾ ഈ രുക്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയതായി കടിട്ടില്ല. രന്ധതപ്പട്ട ാദേയാഗസ്ഥർ അതായത ്

ഓവർ ിയർ, എൻജിന യർ എന്നിവരുതട ഒപ്പ്  തമഷ്ർതമന്റ് രുക്കിൽ 

ാടായിരുന്നു എങ്കിലും െിലയിടങ്ങളിൽ എല്ലാം തതന്ന ത യതി 

ദരഖതപ്പടുത്താതത ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ട മംഗങ്ങളുതട 

പ്ശദ്ധയിൽതപ്പട്ടു. തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം താദരാർ പാഠം ദതാട ്

നവ കരണം കാട് തവട്ടി തതളിക്കൽ 850 മ റ്റർ 1.5 മ റ്റർ വ തി,  മണുമാറ്റി 

ആഴംകൂട്ടൽ 800 മ റ്റർ ന ളവും 1.5 മ റ്റർ വ തിയും ാും  ഒരു ഭാഗം 610 മ റ്റർ 

ന ളവും 1.4 മ റ്റർ വ തിയുമുും  മതറ്റാരുഭാഗം 

തമറ്റ രിയൽ രിൽ വൗച്ചർ  

തമറ്റ രിയൽ, ദറായൽറ്റി ഇവ ഒന്നും തതന്ന ഈ പ്പവൃത്തിയിൽ 

രാധകമായിരുന്നില്ല 

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ 

 തതാഴിലാളികൾ എപ്ത േിവ ം ദജാലി തെയ്തു എന്നതിന ്

അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി അവർക്ക് നൽദകട തുക അതായതക്ൂലി, 

ആയുധങ്ങൾക്ക് തകാടുക്കുന്ന വാടക,  മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുും  തുക എന്നിവ 

എല്ലാം കാണിച്ചു തകാട് പണം സകമാറുന്നതിന ് ദവടി തയ്യാറാക്കുന്ന 

പ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ.്  മസ്റ്റർ ദറാൾ പ്പകാരമുും  ദവജ് ലിസ്്റ്റ ഈ 

ഫയലിൽ ദ ാഷ്യൽ ട മംഗങ്ങൾക്ക് കാണാൻ  ാധിച്ചു 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവജ് ലിസ്റ്റ് പ്പകാരം തതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനം നൽകിയതിനുും  

ദരഖയായ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  ഈ ഫയൽ കാണാൻ  ാധിച്ചു.   

പ്പവർത്തിയിൽ െിലവായ മുഴുവൻ തുകയും ആർക്ക്, എദപ്പാൾ നൽകി 

എന്നുും തിന്തറ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ  എല്ലാ ഫയലിലും നിർരന്ധമായും കാദണടതാണ് എന്നാൽ ഈ 

ഫയലിതല ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡറിൽ   ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദരാർഡ് 

വച്ചതിന്തറ  തെലവ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

പ്പവർത്തി പൂർത്ത കരണ  ായുളയപപ്തം 

 പ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി പ്പവർത്തി 

പൂർത്ത കരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്ത കരിച്ചു എന്്ന  ായുളയതപ്പടുത്തുവാൻ  

ാപകരിക്കുന്ന ഒരു ദരഖയാണ് കംപ്ല ഷ്ൻ  ർട്ടിഫിക്കറ്റ്  അഥവാ 
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പൂർത്ത കരണ  ായുളയപപ്തം എന്നാൽ ഈ പ്പവൃത്തിയുതട പൂർത്ത കരണ 

 ായുളയപപ്തം കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല.  

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്പ ്  

 ഈ ഫയലിൽ ഫയൽ പ്ടാക്കിംഗ് ദഫാം അഥവാ മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമൻറ് സ്ലിപ്പ്  

ാടായിരുന്നു.  എന്നാൽ ഈ സ്ലിപ്പിൽ മസ്റ്റർ ദറാളുകളുതട നമ്പറുകൾ 

വയക്തമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. ആരംഭിച്ച ത യതിയും അവ ാനിച്ച 

ത യതിയും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നുതവങ്കിലും മറ്റു പ്പധാനതപ്പട്ട ദകാളങ്ങൾ 

ാോഹരണത്തിന് MIS ൽ അപ് ദലാഡ് തെയ്ത ത യതി മുതലായവ ദരഖതപ്പടുത്തി 

കടില്ല.  

ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ ് 

 പ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്പവർത്തി നടന്നു തകാടിരിക്കുദമ്പാൾ,  

പ്പവർത്തി പൂർത്ത കരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ തുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും 

ദഫാദട്ടാകൾ ഫയലിൽ  ൂയുളിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ 

ഇത്തരത്തിലുും  ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകളും ഒന്നും തതന്ന കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.  

ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ  ്

 പ്പവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുും  ാപാധിയാണ് ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്

ദഫാദട്ടാ .്  എന്നാൽ ഇവ ഈ ഫയലിൽ കതടത്തിയില്ല.  

സ റ്റ ്ഡയറി 

 വർക്ക് ദകാഡ് ഒഴിതകയുും  എല്ലാ വിവരങ്ങളും സ റ്റ് ഡയറിയിൽ 

ാടായിരുന്നു. സ റ്റ് ഡയറിയിൽ തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ്  ായുളയപപ്തം, 

വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുതട റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ കടു. 

കതടത്തലുകൾ  

 ഈ പ്പവർത്തിയുതട എസ്റ്റിദമറ്റിൽ തമഷ്ർതമൻറ് രുക്ക് എന്നിവയിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ന ളം എന്തിതന  അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി ആണ ്

എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് വയക്തമല്ല. കാരണം ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും 

വിഭിന്നമായ ന ളവും വ തിയും ആണ ് യഥാർത്ഥ പ്പവർത്തി 

സ്ഥലത്തുനിന്നും ട മംഗങ്ങൾക്ക് കാണാൻ  ാധിച്ചത ്

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ട മംഗങ്ങളുതട  മൂഹവുമായി നടത്തിയ 

ഇടതപടലുകളുതടയും െർച്ചകളുതടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ 

ദതാടിന്തറ വ തി വയാപകമായ കദയ്യറ്റം മൂലം കുറഞ്ഞു ദപായിരിക്കുന്നു 

എന്നും ഇത്തരത്തിൽ കുറഞ്ഞുദപായ വ തി വ തടടുക്കുന്നതിന് 
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പഞ്ചായത്തിതല ഭാഗത്തുനിന്നും യാതതാരുവിധ നടപടിയും ാടാകുന്നില്ല 

എന്നു തപാതുജനങ്ങൾ അഭിപ്പായതപ്പട്ടു 

  തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം ; താദരാർ പാഠം ദതാട് നവ കരണം കാട് 

തവട്ടി തതളിക്കൽ 850 മ റ്റർ 1.5 മ റ്റർ വ തി മണുമാറ്റി ആഴംകൂട്ടൽ 800 

മ റ്റർ ന ളവും 1.5 മ റ്റർ വ തിയും ാും  ഒരു ഭാഗം 610 മ റ്റർ ന ളവും 1.4 

മ റ്റർ വ തിയുമുും  മതറ്റാരുഭാഗം  എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്പവൃത്തി 

സ്ഥലം പരിദശാേിച്ചതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച അളവ്  ന ളം - 

310meter, വ തി- 70 cm/1.10 meter (differerent area different വ തി).  

 

പ ച്ചാനിക്കാട ്ഇടതുകര കനാൽ നവ കരണം റ െ് 1 

 1608010004/1C/318468 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് നമ്പർ  147/MGNREGS/PKD/2018-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  01/11/2018 

പദ്ധതി അവ ാനം  14/11/2018 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക  84010 

യഥാർത്ഥ തെലവ്  83034 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  282 

 

കവർ ദപജ ് 

 തതാഴിലുറപ്്പ പ്പവൃത്തിയുതട പ്പാഥമിക വിവരങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കന്നതാണ് കവർ ദപജ്.പ്പസ്തു ത ഫയലിൽ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ 

 ർക്കുലർ പ്പകാരമുും  കവർ ദപജാണ്  ൂയുളിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇതിൽ 

പ്പവൃത്തിയുതട ദപര്, തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദപ്പാജക്ട് നം., കാറ്റഗറി, പ്പവൃത്തി 

തുടങ്ങിയതും അവ ാനിച്ചതുമായ ത യതി, എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക ,അടങ്കൽ തുക 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുതടങ്കിലും തദേശ  വയംഭരന്ന സ്ഥാപന 

വിവരങ്ങൾ പ്പവൃത്തിയുതട തലാദക്കഷ്നുമായി രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ഒന്നും 

തതന്ന ാടായിരുന്നില്ല. 
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തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ 

 പ്പവൃത്തിയുതട വിവിധ ദരവകൾ പ്കമമായി ,ദപജ് നം. പ്പകാരം 

ദരവതപ്പടുദത്തടതാണ് തെക്ക്ലിസ്്റ്റ. എന്നാൽ െില ദരഖകൾ പ്കമമായി 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതടങ്കിലും ദപജ് നം. ാതപ്പടുദത്തടതുട.് 

ആയുളൻ പ്ലാൻ 

 തതാഴിലുറപ്്പ പ്പകാരം തെദയ്യടുന്ന പ്പവൃത്തികൾ അടങ്ങിയ ദരഖയാന്്ന 

ആയുളൻ പ്ലാൻ ഇതിൽ ആയുളൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല.  

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 'പ്പവൃത്തി  ാദങ്കതികമായി തെദയ്യടുന്ന അളവുകളും, െിലവഴിദക്കട 

തുകയും ,ആവശയമായ തതാഴിൽ േിനങ്ങതളയും കറിച്ച് പ്പതിപാേിക്കുന്ന 

ഒന്നാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ് . പ്പസ്തു ത ഫയലിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് ത കയുറിൽ നിന്നും 

എടുത്തിരിക്കുന്നതിന്തറ ദകാപ്പിയാണ് ാും ത്.  അതിൽ പ്പവൃത്തിതയ 

 ംരന്ധിച്ച വിശേ വിവരങ്ങളും, പ്പവൃത്തിയുതട ദപ്ഡായിങ്, CIB, ഷ്ാർപ്പനിങ് 

ൊർജ്സ,് എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് , ാദങ്കതിക നിർവ്വഹണ ാേയാഗസ്ഥരായ 

ഓവർ ിയർ, അ ി.എൻജിനിയർ എന്നിവരുതട  ഒപ്പും ,  ലും ാതടങ്കിലും  

'ത യതി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല, മാപ്തമല്ല എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 

പ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലല്ലാത്തതു കാരണം  ാധാരണനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ 

വളതര രുദ്ധിമുട്ടാണ്.  ർദവ്വ ഡാറ്റാ, ദററ്റ് അനാലി ി ് എന്നിവ കൂടി 

ാൾതപ്പടുദത്തടതുട.്  

 ാദങ്കതികാനുമതി 

 പ്പവൃത്തിയുതട  ദങ്കതികമായ അളവുകൾക്ക് ലഭിദക്കടുന്ന 

അനുമതിയാണ്  ാദങ്കതികാനുമതി.   ഫയലിൽ   ൂയുളിച്ചിരിക്കുന്നത് 

ത കയുറിൽ' നിന്നും ലഭയമായതിന്തറ ദകാപ്പിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ 

ഒപ്പുതവദക്കട പ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് എൻജിന യറുതട  ഒപ്പ് , ിലും 

ാടായിരുന്നില്ല. 

ഭരണാനുമതി 

 പ്പവൃത്തി തെയുന്നതിനാവശയമായ ഭരണ  മിതിയുതട അംഗ കാരമാണ്  

ഭരണാനുമതി..  ഈ ഫയലിൽ ത കയുറിൽ നിന്നും ലഭയമായതിന്തറ 

ദകാപ്പിയാണ്  ൂയുളിച്ചിരിക്കുന്നത.് എന്നാലും നിർവ്വഹണ ാദേയാഗസ്ഥനായ 

പഞ്ചായത്ത് ത പ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പും,  ിലും ാടായിരുന്നില്ല.  

 ംദയാജിത പദ്ധതി 

 കവർ ദപജിൽ ഇറിദഗഷ്ൻ ഡിപ്പാർട്ടുതമൻറ് മായി ദെർന്്ന പ്പവൃത്തി 

തെയ്യുന്നുതവന്ന് ദരഖ തപ്പടുത്തിയിട്ടുതടങ്കിലും തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഫട ്

മാപ്തം ാപദയാഗിച്ചാണ് പ്പവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  
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തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള 

 തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നതിന്തറ ദരഖയാണ് തതാഴിലിനു 

ദവടിയുും  അദപയുള. എന്നാൽ ഇതിൽ ാടായിരുന്നത് തതാഴിലാളികളുതട 

ദപര്, തതാഴിൽ കാർഡ് നം,  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ത യതി എന്നിവ 

ാൾതപ്പടുത്തി 35 ദപർ പ്ഗൂപ്പായി തവും  ദപപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ ദരഖയാണ്. 

മാപ്തമല്ല അനുദെേം B പ്പകാരമുും  ദഫാറം ാടായിരുന്നില്ല, അതു മാപ്തമല്ല 

തതാഴിലാളി എത ് ത യതി മുതൽ ഏത് ത യതി വതര എപ്ത േിവ ദത്തക്ക ്

തതാഴിലിനു അദപയുളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിതനപ്പറ്റിയുും  വിവരങ്ങളും 

ാടായിരുന്നില്ല. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട്  മർപ്പിക്കുന്ന അദപയുള 

സകപ്പറ്റുദമ്പാൾ നൽകുന്ന സകപ്പറ്റു ര  തിന്തറ  ദകാപ്പിദയാ മറ്റു 

വിവരങ്ങദളാ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

 

വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

 തതാഴിലാളിക്ക് പ്പവൃത്തി നൽകന്നതുമായി രന്ധപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ഒന്നും 

തതന്ന ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നില്ല.  

 

 ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ാടായിരിദക്കട ഏറ്റവും പ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖയാന്്ന 

മസ്റ്റർ ദറാൾ .ഇതിൽ 15 മസ്റ്റർ ദറാൾ തയ്യാറാക്കിയതിൽ 10 മസ്റ്റർ ദറാൾ പ്പകാരം 

ദജാലി തെയ്തദപ്പാൾ തതന്ന പ്പവൃത്തി പൂർണമായി. ഇതിൽ ദലാക്ക് ദപ്പാപ്ഗാം 

ഓഫ  ർ, പഞ്ചായത്ത് ത പ്കട്ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്പും , ിലും ാതടങ്കിലും 

ത യതി ാടായിരുന്നില്ല, മാപ്തമല്ല ദമറ്റിന്തറ ഒപ്പ് ാട് എങ്കിലും മ് ദപ്ടാള ്

തെക്ക് തെയ്തു  വ കരിക്കുന്ന  ാദേയാഗസ്ഥൻ്്തറ ദപരും പേവി എന്നിവ 

ാടായിരുന്നില്ല. കൂടാതത തതാഴിൽ തെയ്ത ത യതി, തതാഴിലാളികളുതട ദപര്, 

ഒപ്പ്, അവരുതട അറ്റൻഡൻ ്, ആതക തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ, അനുവേന യമായ 

തുക, തതാഴിൽ ാപകരണവാടക, എന്നിവ എല്ലാം തതന്ന തവട്ടി തിരുത്തലുകൾ 

ഇല്ലാതത തതന്ന ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട്. എന്നിരുന്നലും എം രുക്ക് നം., ദപജ് നം 

ാൾതപ്പടുദത്തടതുട.്കൂടാതത ാപകരണവാടക തപൻ ിലിലാന്്ന 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.്  

 

എം രുക്ക ്(MBNo.79/2018-19) 

  പ്പവൃത്തി   എപ്ത അളവ് തെയ്തിട്ടുതടന്്ന ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതാണ് എം രുക്ക് . 

പ്പസ്തു ത ഫയലിൽ പ്പവൃത്തി തെയ്തതിന്തറ വിവരങ്ങൾ വിശേമായി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട,് മാപ്തമല്ല  ർട്ടിസഫ തെയ്ത ാദേയാഗസ്ഥന്തറ  

നിർവ്വഹണ ാദേയാഗസ്ഥനായ A E യുതട ഒപ്പ് ,  ൽ, തിയതി എന്നിവ  

ദരവതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്.പ്പവൃത്തി തമഷ്ർ തെയ്ത ന് ഓവർ ിയറും തെക്ക് തമഷ്ർ 

തെയ്തത് AE യുതട വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട്.കൂടാതത തതാഴിലാളിക്ക ്

ലഭയമാക്കിയ തുകയും CIB തെലവായ തുകയും ,തതാഴിൽ ാപകരണങ്ങൾക്കുും  
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വാടകക്കു തെലവായ തുകയും ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട്. എങ്കിലും AS/TS നം. 

ത യതി ,മസ്റ്റർ ദ്റാൾ നം., തിയതി, വർക്ക് ദകാഡ് എന്നിവ എം രുക്കിൽ 

ാൾതപ്പടുത്തണം. 

 തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം ; കാട് തവട്ടി തതളിക്കൽ ന ളം 1620 മ റ്റർ വ തി 1.2 

മ റ്റർ 

മണ് മാറ്റി ക്ല ൻ തെയ്യൽ പ്പവർത്തി ന ളം 1820 മ റ്റർ 1.2 മ റ്റർ ആഴം 30 

ത ൻറ മ റ്റർ ആണ്.  

 എം രുക്ക്നത്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്പവൃത്തി സ്ഥലം  ന്ദർശിച്ച് തവരി തഫയ് 

തെയ്യുകയും തെയ്തു.മാപ്തമല്ല പ്പസ്തു ത കനാൽ തതാഴിലുറപ്്പ തതാഴിലാളികൾ ജലം 

 ുഗമമായി ഒഴുകുന്ന ര തിയിൽ കാട് തവട്ടിതതളിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുട്.  

എങ്കിലും എം രുക്ക് പ്പകാരം 30 cm തെളിന ക്കം തെയ്ത പ്പവൃത്തിയിൽ അത് 

എപ്തമാപ്തം അളവ് തെയ്തിട്ടുതടന്നുും  കാരയത്തിൽ പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തു നിന്്ന 

വയക്തത വരുദത്തടതുട്.  

ദവയ്ജ ്ലിസ്്റ്റ  

 തതാഴിലാളികൾക്ക് കൂലി വിതരണം തെയ്യുന്നതുമായി രന്ധതപ്പട്ട ദരഖയാണ ്

ദവ'യ്ജ ്ലിസ്്റ്റ, പദയുള അതുമായി രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭയമല്ലായിരുന്നു.  

ഫട ് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 തതാഴിലാളികളുതട കൂലി അവരുതട രാങ്്ക അക്കൗടിൽ 

ലഭയമാകുന്നതുമായ രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ാൾതപ്പടുത്തിയ ദരഖയാന്്ന ഫട്  

പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ പ്പസ്തു ത ഫയലിൽ അതിന്തറ ദരഖകൾ ാടായിരുന്നു. 

ദഫാദട്ടാ  

 പ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപും തെയ്തു തകാടിരിക്കുന്ന ദഫാദട്ടായും 

ഫയലിൽ ലഭയമാണ്. എങ്കിലും ജിദയാ ടാഗിങ് ദഫാദട്ടാ ഒന്നും തതന്ന 

ലഭയമായിരുന്നില്ല. പ്പവർത്തി പൂർത്ത കരിച്ച ദശഷ്മുും  ദഫാദട്ടാ  ്

ാടായിരുന്നില്ല  

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്പ ്

 തതാഴിലുറപ്്പ തതാഴിലാളികളുതട ആധികാരിക ദരഖയായ മസ്റ്റർ ദറാൾ ,എം 

രുക്ക് എന്നിവ രന്ധതപ്പട്ട നിർവ്വഹണ ാദേയാഗസ്ഥരായ DE0, ഓവർ ിയർ, A.E. 

ത പ്കട്ടറി , BP0, എന്നിവർ  മയരന്ധിതമായി അവരുതട കർമ്മം പൂർത്ത ക രി 

ക്കുന്നതുമായി രന്ധതപ്പട്ട ഫയലാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്. ഇതിൽ 

രന്ധതപ്പട്ട നിർവ്വഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പും, ഫയൽ സകമാറിയ ത യതിയും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട.് എങ്കിലും ത പ്കട്ടറി ഫയൽ പൂർത്തികരിച്ചതുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭയമല്ല 
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സ റ്റ ്ഡയറി 

 'പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ദമറ്റ്  ൂയുളിദക്കട ഫയലിൽ ഒന്നാണ് സ റ്റ് 

ഡയറി  ഡയറി .ഇതിന്തറ ആേയ ദപജിൽ പ്പവൃത്തിതയ  ംര ിച്ച പ്പാഥമിക 

വിവരങ്ങളായ പ്പവൃത്തി ദപര്, വർക്ക് ദകാഡ്, എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക, പദ്ധതി 

തുടങ്ങിയതും അവ ാനിച്ചതുമായ ത യതിയും, ദമറ്റിന്തറ ദപരും ആതക 

തതാഴിൽ േിനവും ാടായിരുന്നു. മാപ്തമല്ല  ദപ്പാജക്ട് മ റ്റിംഗിന്തറ വിവരങ്ങൾ 

(36 തതാഴിലാളി പതങ്കടുത്തു), അതിൽ ദമറ്റ,് വാർഡ് തമമ്പർ ,തടക്നിക്കൽ 

ാദേയാഗസ്ഥൻ എന്നിവരുതട ദപരും ഒപ്പും, തതാഴിലാളി  ായുളയപപ്തം 

വിവരങ്ങൾ, വി.എം. ി വിവരങ്ങൾ ,  ന്ദർശക കുറിപ്പും,, ാടായിരുന്നു. 

എങ്കിലും അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ , ാമപ്ഗഹികളുതട വാടക 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയട്ടില്ല. 

കുറിപ്പ ് : കവർ ദപജിൽ  ാംദയാജിത പദ്ധതി(irrigation) ആതണന്്ന 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുതടങ്കിലും തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ഫടിൽ നിന്്ന മാപ്തമാണ ്

തുക െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ന രിയുളണം 

 പുളിയനം ഈസ്്റ്റ വാർഡിതല പ്പധാന ജല ദപ് തസ്സാണ് പ ച്ചാനിക്കാട് 

ഇടതുകാര കനാൽ .ഈ ജല ദ യാതസ്സിന്തറ നവ കരണ പ്പവൃത്തിയായിരുന്നു 

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി പ്പകാരം നടപ്പാക്കിയത്. 

പ ച്ചാനിക്കാട് ഇടതുകര കനാൻ നവ കരണം റ ച്ച് 1., 10 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി 

282 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചു തകാടാണ് ഈ പ്പവൃത്തി പൂർത്ത കരിച്ചത.് 

തുള്ൂലം ഈ ദപ് ാതസ്്സ വൃത്തിയായാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത.് മാപ്തമല്ല വളതര 

ജലേൗർലഭയമുും  ഈ പ്പദേശത്ത് കനാലിൽ തവും ം എത്തുദമ്പാൾ അവിടുതത്ത 

നിവാ ികൾക്ക്  ജലം ലഭയമാകുന്നു എന്്ന അവരിൽ നിന്നം മനസ്സിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചു.  

 എം. രുക്ക് പ്പകാരം തതാഴിലാളികൾക്ക് 76422/- രൂപയും, ാപകരണ വാടക 

ഇനത്തിൽ 2 112/- രൂപയും CIB ഇനത്തിൽ 4500/- രുപയും തെലവഴിച്ചിട്ടുട.് 

പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് CIB കാണുവാനും  ാധിച്ചു. പ്പവൃത്തി  മയത്ത് 

തതാഴിലാളികൾക്ക് വൃത്തിഹിനമായ അന്തര യുളത്തിൽ പണി തെയ്യുദമ്പാൾ 

സകയ്യുറയുതടയും, രൂട്ടിന്തറയും േൗർലഭയം ാടായിരുന്നതായി 

തതാഴിലാളികൾ  അഭിപ്പായതപ്പട്ടു, മാപ്തമല്ല കനാൽ വൃത്തിയാതയങ്കിലും    

മാലിനയങ്ങൾ കിടക്കുന്നതായി പ്ശദ്ധയിൽതപ്പട്ടു.  കൂടാതത   മ പവാ ികദളാട ്

 ം ാരിച്ചതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്പവർത്തികൾ തതാഴിലാളികൾ 

തതന്ന തെയ്തതതന്്ന ാറപ്പു വരുത്തി. എങ്കിലും മണും, തെളിയും ന ക്കം തെയ്ത 

പ്പവൃത്തി വളതര കുറച്ചു മാപ്തതമ കനാലിനു  മ പം കാണാൻ  ാധിതച്ചാും ു. 

കൂടാതത 5 മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ റോക്കിയതായി പ്ശദ്ധയിൽതപ്പട്ടു. ഇതുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട് തതാഴിലുറപ്്പ ജ വനക്കാദരാട്  ം ാരിച്ചതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഈ പ്പവൃത്തി ാദേശിച്ച  മയത്തിനു മുൻപ് പൂർത്ത കരിച്ചതിനാൽ അവ ാന 
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േിവ ങ്ങളിദലക്കായി പ്പിന്തറടുത്ത മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ റേു ദെദയ്യടി വന്നതായി 

അവർ അറിയിക്കുകയുടായി. 

കതടത്തലുകൾ  

 Citizen information Board ന് Management Information System പ്പകാരം തെലവഴിച്ച 

തുകയും എം.രുക്ക് പ്പകാരം  തെലവഴി ച്ച തുകയും തമ്മിൽ 350/- 

രൂപയുതട വയതയാ ം കാണിക്കുന്നുട്. 

 

 തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം ; കാട് തവട്ടി തതളിക്കൽ ന ളം 1620 മ റ്റർ 

വ തി 1.2 മ റ്റർ 

മണ് മാറ്റി ക്ല ൻ തെയ്യൽ പ്പവർത്തി ന ളം 1820 മ റ്റർ 1.2 മ റ്റർ ആഴം 30 

ത ൻറ മ റ്റർ ആണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

പരിദശാേിച്ചതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച അളവ് ന ളം- 1310 മ റ്റർ       

വ തി- 1.2  , ആഴം - 30 cm  ആണ.്  

പ ച്ചാനിക്കാട് ഇടതുകര കനാൽ നവ കരണം റ െ് 2 

        1608010004/IC/318469 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് നമ്പർ  183/MGNREGS/PKD/2018-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  22/12/2018 

പദ്ധതി അവ ാനം  15/01/2019 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക  84010 

യഥാർത്ഥ തെലവ്  83121 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  281 

 

കവർദപജ ്

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ(AMC) പ്പകാരം ാും  കവർദപജ് ഈ 

പ്പവർത്തിയുതട ഫയലിൽ ാടായിരുന്നുതവങ്കിലും രന്ധതപ്പട്ട പല വിവരങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ 

 ഫയലിൽ ാടാദകട പ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖകളിൽ ഒന്നാണ്തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. 

ഏതതല്ലാം ദരഖകൾ,  ഏതതല്ലാം ദപജ് നമ്പറുകളിൽ കാണുന്നു എന്്ന 

മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിക്കുന്നത്  ഈ തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ദനാക്കുദമ്പാഴാണ്.  എന്നാൽ 
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ഈ തെക്ക്  ലിസ്റ്റിൽ രന്ധതപ്പടുന്ന ദപജ് നമ്പറുകൾ കൃതയമായി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്പവർത്തിക്കു ദവടുന്ന തുക 

കണക്കാക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിദമറ്റ്  ഹായിക്കുന്നു. ഈ പ്പവർത്തിയുതട 

വിശേവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡ സറ്റൽഡ് എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ാടായിരുന്നു.ത കയൂറിൽനിന്നും ഡൗൺദലാഡ് തെയ്ത ് തവച്ചിട്ടുും താണ് . 

എന്നാൽ ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് ാടായിരുന്നില്ല  ാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന 

വിധത്തിൽ ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ്ാടാകണതമന്ന് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു പ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന് രന്ധതപ്പടുന്ന 

അധികാരികളിൽ നിന്നും  മിതികളിൽ നിന്നും അനുമതികൾ വാദങ്ങടത ്

അതയാവശയമാണ് അത്തരത്തിൽ വളതര പ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ഭരണാനുമതി 

ഇതിന്തറ  ദകാപ്പി ാടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിൽ ത പ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ്,  

ത യതി ദപാലുും    വിവരങ്ങൾ ാടായിരുന്നില്ല. 

 ാദങ്കതിക അനുമതി 

 ഒരു പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആ പ്പവർത്തിക്ക്  ാദങ്കതിക 

അനുമതി ആവശയമാണ.്   ാദങ്കതിക അനുമതി നൽകുന്നത് രൂപ കരിക്കതപ്പട്ട  

തടക്നിക്കൽ അസഡവ റി കമ്മിറ്റിയാണ്.    ാദങ്കതിക അനുമതിയുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട കാരയങ്ങളിൽ ത രുമാനം എടുദക്കട കമ്മിറ്റിയുതട ദഫാറം  ഇതിൽ 

ാടായിരുന്നു. ഇതിൽ നിർവഹണ  മിതിയുതട ഒപ്പ്, ദപര്,   ൽ, എന്നിവ 

കൃതയമായി ദരഘതപടുത്തിയിട്ടുടായിരുന്നു.  

ആയുളൻ പ്ലാൻ  

 ആയുളൻ പ്ലാനിൻ്്തറ ദകാപ്പി  ഈ ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു.  ഈ പ്പവർത്തി 

പ്ഗാമ ഭയിൽ ാൾതപ്പട്ടിരുന്ന പ്പവർത്തിയാതണന്്ന മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത ്

അതയാവശയമാണ.് 

 ംദയാജിത പദ്ധതി. 

 ഈ പ്പവർത്തി ഇറിദഗഷ്ൻ ഡിപ്പാർട്ട്തമൻറ്മായി ദെർന്്ന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു 

 ംദയാജിത പദ്ധതിയാണ്. എന്നാൽ  ംദയാജിത പദ്ധതിയാതണന്്ന ഇതിൽ 

 ൂെിപ്പിച്ചിട്ടുതടങ്കിലും മറ്റു വിവരങ്ങതളാന്നും തതന്ന ഈ  ഫയലിൽ  

കതടത്താൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 ഈ  പ്പവർത്തിക്ക്  ആതക 16ന് മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ  ആണ് ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നത്.   എല്ല മസ്റ്റർ ദറാളിലും നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരായ BDO, 



30 

ത പ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുട്   ലും പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ 

ഇതിന്തറ ഒപ്പം ദരഖതപ്പടുദത്തന്ന തിയതി  കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

 തതാഴിലാളികളുതട ഹാജർ,, ഒപ്പ് ദവതനം,  ആതക തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട്. അദപയുളിച്ചിട്ട്  ഒറ്റേിവ ംദപാലും 

ഹാജരാകാത്ത തതാഴിലാളികളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ാടായിരുന്നു.  മസ്റ്റർ 

ദറാളുകളിതല സ്ഥല പരിമിതികൾ മൂലം രാവിതലയും ാച്ചയ്ക്കുദശഷ്മുും  

ഒപ്പുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് വളതരയധികം രുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദനരിടുന്നുട് 

എന്്ന അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

എം രുക്ക ്

ഫയലിതനാപ്പം തമഷ്ർതമൻറ്രുക്ക് ാടായിരുന്നു.  എം രുക്കിൽ ദപജ് നമ്പർ, 

പ്പവർത്തന വിശേവിവരങ്ങൾ,  നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട  ഒപ്പ്,   ൽ  

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുടായിരുന്നു. തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം  ന ളം 

1670, വ തി 1.2, ആഴം 30 ത ൻറ മ റ്റർ , കാട് വൃത്തിയാക്കൽ 1870 മ റ്റർ ന ളം, 1.2 

വ തി എന്നിവയാണ്.  

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ  

   മസ്റ്റർ ദറാളിനു  ആനുപാതികമായ ദവജ് ലിസ്്റ്റ കൃതയമായി  ഫയൽതെയ്ത 

 ൂയുളിദക്കടതാണ്. മസ്റ്റർ ദറാളിനു ആനുപാതികമായദവജ് ലിസ്റ്റ്  ഈ 

ഫയലിൽ  ാടായിരുന്നു.  

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 തതാഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകുന്നതിനുും  അടിസ്ഥാന ദരഖകൾ ആയ  

മസ്റ്റർ ദറാൾ  , ദവജ് ലിസ്റ്റ്  എന്നിവദയാതടാപ്പം തതന്ന പ്പധാനം അർഹിക്കുന്ന 

ഒന്നാണ് എഫ് ടി ഒ.  ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ പ്പകാരം ദവജ് ലിസ്റ്റിന്   

ആനുപാതികമായി ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ാട് . 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാട ് തതാഴിലാളികൾ  പഞ്ചായത്തിൽ  

 മർപ്പിക്കുന്ന അദപയുളയാണ് ഡിമാൻഡ് ദഫാം.  പ്ഗൂപ്പ് ആയി  

നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ദഫാമാണ് ഈ ഫയലിൽ  കാണാൻ  ാധിച്ചത.് 

ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ  പ്പകാരവും, നിയമാനു ൃതമായ  സകപ്പറ്റ് 

ര  ത് ലഭിക്കാൻ തതാഴിലാളികൾക്ക് അവകാശമുട്.എന്നാൽ അദപയുള 

നൽകിയതിന്തറ  സകപ്പറ്റ് ര  ത്  തതാഴിലാളികൾക്ക്നൽകി എന്്ന  

വയക്തമാക്കുന്ന ദരഖകൾ ഈ ഫയലിൽ  ാടായിരുന്നില്ല.   
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മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്പ ് 

 മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ കൃതയ മയത്ത് പൂരിപ്പിച്ചു എന്നും കൃതയ മയത്ത് 

ആളുകൾ  വ കരിച്ചു എന്നും അത് കൃതയ മയത്തുതതന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക ്

തതാഴിൽ കിട്ടുന്നതിനുദവടി ദപ്പാ  ് തെയ്യതപ്പട്ടു എന്നും അറിയുന്നതിനുും  

ദരഖയാണ് ഇത്. ഈ  സ്ലിപ്പ് ാപദയാഗിച്ച് ആരുതട ഭാഗത്ത് നിതന്നല്ലാം എപ്തമാപ്തം 

താമ ം ദനരിട്ടാണ് ഫയലുകൾ സകമാറ്റം തെയ്തിട്ടുും ത്  എന്്നമനസ്സിലാക്കാൻ 

 ാധിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പൂർണമായി 

വിവരങ്ങൾ  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല 

സ റ്റ ്ഡയറി 

 പ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത വിവരങ്ങൾ  ദരഖതപടുത്തുന്നതിനാണ് സ റ്റ് ഡയറി. 

ഫയലിൽ  സ റ്റ് ഡയറി  ൂയുളിെിട്ടുടായിരുന്നു. സ റ്റ് ഡയറിയിൽ  

തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്്പ  ദപ്പാജക്ട് മ റ്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ 

വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട് തതാഴിലാളിയുതട 

 ായുളയപപ്തം  ന്ദർശക കുറുപ്പ് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതും,പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുും തുമാണ.് 

പ്പധാന നിര യുളണങ്ങളും കതടത്തലുകളും 

 കുടിതവും യുളാമം അതിരൂയുളമായി അനുഭവതപ്പടുന്ന പ്പദേശങ്ങളിൽ 

ഈ കനാലിലൂതട ഒഴുകുന്ന തവും ം  ജലവിതാനം ായർത്തുന്നതിന ്

വളതരയധികം  ഹായിച്ചിട്ടുട ്

 ജനങ്ങളുതട അഭിപ്പായത്തിൽ ജല യുളാമം അനുഭവതപ്പടുന്ന ഈ 

കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ  കനാൽ വൃത്തിയാക്കൽ പ്പവർത്തി വളതര 

ാപകാരപ്പേമാണ് 

 ഈ പ്പവർത്തിയിൽ 15  മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ പ്പകാരം 281 തതാഴിൽ  

പ് ഷ്ടിക്കതപ്പട്ടിട്ടുട് 

 മാലിനയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ദതാടിൽ   പ്പവർത്തിയിൽ ഏർതപ്പട്ട 

തതാഴിലുറപ്്പ തതാഴിലാളികൾക്ക്  ുരയുള നൽകുന്നതിന് ാപകരിക്കുന്ന 

സകയുറ, കാലുറ തുടങ്ങിയ   ുരയുളാ ാപകരണങ്ങൾ  ലഭയമായിരുന്നില്ല 

എന്്ന ദമറ്റും, തതാഴിലാളികളും പറയുകയുടായി.  

 30 ത ൻറ മ റ്റർ ആഴത്തിൽ തെളി ന ക്കം തെയ്യുന്നതിന് ഈ പദ്ധതിയിൽ 

ാൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ന ക്കം തെയ്തിരിക്കുന്ന 

തെളി കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

 തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം  ന ളം 1670, വ തി 1.2, ആഴം 30 ത ൻറ മ റ്റർ 

, കാട് വൃത്തിയാക്കൽ 1870 മ റ്റർ ന ളം, 1.2 വ തി എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ 

യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്പവൃത്തി സ്ഥലം പരിദശാേിച്ചതിന്തറ 
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അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച അളവ് ന ളം - 780  ന ളം, വ തി- 1.2 meter, ആഴം - 

30 cm ആണ.്  

 

ൊലക്കുടി ഇടതുകര കനാൽ റ ച്ച് 1 

1608010004/IC/318115 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് നമ്പർ  147/MGNREGS/PKD/2018-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  08/10/2018 

പദ്ധതി അവ ാനം  21 -10- 2018 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക  84010 

യഥാർത്ഥ തെലവ്  82902 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  282 

 

 

കവർ ദപജ ്: 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ( AMC) പ്പകാരമുും  കവർ ദപജ ് ആണ് 

ഫയലിൽ  ൂയുളിച്ചിരിക്കുന്നത.്വിവരങ്ങൾ െിലതു പൂർണമായും 

എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതായി  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

 ഫയലിൽ ാടാദകട ദരഖകളുതട പട്ടികയും ദപജ ് നമ്പറും 

ാടായിരുന്നു.എങ്കിലും െില ദഡാകയൂതമന്റ ് ന്തറ ദപജുനമ്പർ 

ദരഖതപടുത്തിയിരുന്നില്ല  

എസ്റ്റിദമറ്റ ് 

  ാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മന ിലാകുന്ന ര തിയിലുും  എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ആയിരുന്നില്ല ഫയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചത.്പ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ് ദവണം എന്്ന നിയമത്തിൽ അനുശാ ിക്കുന്നു.എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

വിശേമായ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു.ദപ്ഡായിങ് ആൻഡ് ഡിസ ൻ  

ാൾതപ്പതട ത കയൂരിൽ നിന്നുും  ദകാപ്പിയാണ് ഫയലിൽ  ൂയുളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
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 ാദങ്കതിക അനുമതി  

 ഈ പ്പവർത്തിക്കു  ാദങ്കതിക അനുമതി  ാട.് ത കയൂരിൽ  നിന്്ന എടുത്ത  

 ാദങ്കതിക അനുമതിയുതട    ദകാപ്പി  കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

ഭരണാനുമതി : 

 ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിന്തറ ത കയൂരിൽ നിന്നുും  ദകാപ്പിയാണ്  ഫയലിൽ 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിൽ നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്,   ൽ,ത യതി 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

ആയുളൻ പ്ലാൻ  

 പ്പവർത്തി അടങ്ങുന്ന ആയുളൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

ലഭയമായിരുന്നു.കവർ ദപജിതലയും ആയുളൻപ്ലാനിതലയും പ്പവർത്തിയുതട ദപര ്

ഒന്്ന തതന്ന ആയിരുന്നു. 

 ംദയാജിത പദ്ധതി  

 തെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ  ംദയാജിത പദ്ധതി(Irrigation Department) എന്്ന 

ദരഖതപ്പടുത്തിതയങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന ത യതി, േിവ ം ാൾതപ്പതട ഹാജർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുും  അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ.  ഈ 

പ്പവർത്തിയുതട മസ്റ്റർ ദറാളിൽ വാടക തകാടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ വയക്തത 

ഇല്ല.ഡിമാന്റ് തെയ്തിട്ട് ഒറ്റ േിവ ം ദപാലും ഹാജരാകാത്തവർ  ാതടന്നു 

കാണാൻ  ാധിച്ചു.െില മസ്റ്റർ ദറാളിൽ തതാഴിൽ എടുത്ത ത യതികൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.ഇവതയല്ലാം കൃതയമായി 

ദരഖതപ്പടുദത്തടതുട.്നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട ദപര്, ഒപ്പ്,   ൽ,ത യതി 

അടക്കം ാടാദകടതാണ.്എന്നാൽ ദലാക്ക് ദപ്പാപ്ഗാം ഓഫ  ർ,  ത പ്കട്ടറി  

എന്നിവരുതട ത യതിദയാട് കൂടിയ  ായുളയതപടുത്തൽ കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.ആതക 8 മസ്റ്റർ ദറാളാണ് ഈ പ്പവർത്തിക്കുും ത.് 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ് ദഫാറം  ൂയുളിച്ചില്ല. 

തമഷ്ർ തമനറ്് രുക്ക ് 

 എം.രുക്ക് പ്പകാരം ൊലക്കുടി ഇടതുകര കനാൽ റ ച്ച് 1 എന്ന 

പ്പവർത്തിയുതട കാട് തവട്ടിതത്തളിക്കൽ  ന ളം 750m ാം വ തി 2.5m ാം 

ആണ.്തെളി ന ക്കം തെയ്യൽ എന്ന പ്പവർത്തിയുതട ന ളം 750m,വ തി 2.5m 

കൂടാതത 30 cm താഴ്ചയിലാണ് തെളി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 
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ദവജ ്ലിസ്്റ്റ  

 ദവതനത്തിന് വിവരങ്ങൾ ലഭയമാകുന്നത് ദവജ ്ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്.ഫയലിൽ 

ഈ പ്പവർത്തിയുതട ദവജ് ലിസ്റ്റ ്ാടായിരുന്നു. 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ തതാഴിലാളികൾക്കു ദവതനം  ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയുവാനുും  ദരഖയാണ്.ഫയലിൽ  ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

ാടായിരുന്നില്ല. 

കതടത്തലുകൾ  

 ൊലക്കുടി ഇടതുകര  കനാൽ നവ കരണം റ ച്ച് -1 എന്ന പ്പവർത്തിയുതട 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം ന ളം 910m, വ തി 2.5m ൽ ആണ ് കാട് 

തവട്ടിതതളിക്കൽ ,30cm ആഴത്തിൽ തെളി എടുത്ത് തവും ത്തിന്തറ  ഒഴുക്കിന ്

 ുഗമമാവുന്ന ര തിയിലാണ്  തെയ്തിരിക്കുന്നത.്ജിദയാ പ്ടാക്കർ ദപാലുും  

തമാസരൽ ആപ്പിന്തറ  ഹായദത്താതട ഫ ൽഡ് തലത്തിൽ അളന്നദപ്പാൾ 

ദതാടിന്തറ  ന ളം 780m,വ തി 2.6m ആതണന്നാണ് മന ിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചത.്മാപ്തമല്ല കനാലിൽ നിതന്നടുത്ത മണും തെളിയും ദറാഡിൽ വ ണ് 

നികന്നിരിക്കുന്നത ്തകാടും ആളുകൾ ദകാരിദക്കാടു ദപാകുന്നതു തകാടും 

30cm താഴ്ചയിലാദണാ  തെളി എടുത്തിരിക്കുന്നതതന്്ന തിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

 ാധിക്കുന്നില്ല. 

 

 

സകപ്പിും ികുന്്ന ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ 

പ്പവർത്തികൾ  റ െ1് 

     1608010004/LD/233434 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് നമ്പർ  141/MGNREGS/PKD/2018-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  22/09/18 

പദ്ധതി അവ ാനം  01/12/2018 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക  157481 

യഥാർത്ഥ തെലവ്  155652 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  201 
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കവർ ദപജ ് 

 കവർ ദപജ് പ്പാദേശികമായി ലഭയമായ ഒന്നാണ്.ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ 

നിഷ്് കർഷ്ിക്കുന്ന നിരവധി വിവരങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്ന കവർ ദപജ് 

ാടായിരുന്നില്ല.ാടായിരുന്നതിൽ പ്പവർത്തിയുതട ദപര്, 

എസ്റ്റിദമറ്റ,്പഞ്ചായത്തിന്തറ ദപര് മുതലായ വളതര പ്പാഥമിക വിവരങ്ങൾ 

മാപ്തമാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

 തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു.എന്നാൽ ഏതു ദരഖ എപ്താമതത്ത 

ദപജിൽ എന്്ന വയക്തമാക്കുന്ന ദപജ് നമ്പർ ഭാഗം എഴുതിയിരുന്നില്ല. 

ആയുളൻ പ്ലാനിനത്റ ദകാപ്പി 

 ആയുളൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല.മാപ്തമല്ല തഷ്ൽഫ് 

ഓഫ് ദപ്പാജക്ട് ന്തറ ദകാപ്പിയും കതടത്താൻ  ാധിച്ചില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ്റ ് 

  ാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന ലയുളയദത്താതട ജനക യ 

ഭാഷ്യിലുും  എസ്റ്റിദമറ്റ് നിഷ്് കർഷ്ിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജനക യ ഭാഷ്യിലുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.ത കയൂരിൽ നിന്നുും  എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ാടായിരുന്നു. ർദവ്വ ഡാറ്റ  ംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തതന്ന 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 ാദങ്കതിക അനുമതി  

 തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ തെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്പവർത്തികൾക്കും 

ഓവർ ിയർ,അപ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിന യർ,അ ിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിന യർ എന്നിവർ 

ാൾതപ്പടുന്ന  ാദങ്കതിക കമ്മിറ്റിയുതട അനുമതി ആവശയമാണ്.ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്ന  ാദങ്കതിക അനുമതിയിൽ  നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥർ ഒപ്പും 

  ലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. അദതാതടാപ്പം ത കയൂരിൽ നിതന്നടുത്ത 

 ാദങ്കതിക അനുമതിയുതട ദകാപ്പിയും ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു.അതിൽ 

നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പും   ലും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

ഭരണാനുമതി : 

 പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർരന്ധമായും ാടായിരിദക്കട 

പ്പധാന ദരഖകളിൽ ഒന്നാണ് ഭരണാനുമതി.ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.എന്നാൽ ത പ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ്,   ൽ,ത യതി ഇവ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.പ്പസ്തു ത ഫയലിൽ പ്പവർത്തിക്ക് പ്ഗാമ ഭ അംഗ കാരം ലഭിച്ചതിന്തറ 

ദകാപ്പി,ഭരണ മിതിക്ക് പ്ഗാമ ഭ  ത രുമാനത്തിന്തറ  മർപ്പിച്ച 

ദകാപ്പി,മുതലായവ ഫയലിൽ കതടത്താൻ  ാധിച്ചില്ല. 
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 ംദയാജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ  

 ഈ പ്പവർത്തിയിൽ രാധകമല്ല. 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തതാഴിലാളി പഞ്ചായത്തിൽ   മർപ്പിക്കുന്ന 

അദപയുള ഫയലിൽ കാദണടതാണ്.ഏത് ത യതി മുതൽ എന്നും എപ്ത 

േിവ ദത്തക്കാതണന്നും അദപയുള  മർപ്പിച്ചത് എന്നും ,15 േിവ ത്തിനകം 

തതാഴിൽ നൽകിയിട്ടുദടാ എന്നും അല്ലാത്ത പയുളം അർഹതതപ്പട്ട 

തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനം നൽകിയിട്ടുദടാ എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് 

ഡിമാൻഡ് ദഫാം അതയാവശയം ആണ്.എന്നാൽ ഈ ഫയലിൽ ഒരു വിധത്തിലും 

ാും  ഡിമാൻഡ് ദഫാം കതടത്താൻ  ാധിച്ചില്ല. 

വർക്ക ്അതലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം : 

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടവർക്കു തതാഴിൽ അനുവാേിച്ചുതകാടുും  വർക്ക ്

അതലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം ഫയലിൽ കതടത്താൻ  ാധിച്ചില്ല. 

ഇ -മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന ത യതി,തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ,ഒപ്പ ്

ദരഖതപ്പടുത്തൽ എന്നിവ വളതര പ്പധാനതപ്പട്ടതാണ്.അതിനുും  അടിസ്ഥാന 

ദരഖയായ ഇ- മസ്റ്റർ ദറാൾ ഈ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു.മസ്റ്റർ ദറാളിൽ രി ഡി 

ഓ,പഞ്ചായത്ത് ത പ്കട്ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്പ്,   ൽ,എന്നിവ 

ാടായിരുന്നു.എന്നാൽ ത യതി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.തതാഴിലാളികളുതട 

ഒപ്പ്, , തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ,കൂലി മുതലായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

എം രുക്ക(്141/MGNREGS/PKD/18-19) 

 പ്പവർത്തിയുതട അളവ് ദരഖതപ്പടുത്താനുും  ആധികാരിക ദരഖയും 

ഫയലിൽ നിർരന്ധമായും കാദണടതുമാണ് എം രുക്ക്.ഇതിൽ പ്പവർത്തി 

ആ,രംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുും  അളവുകൾ (പ്പ  തമഷ്രതമന്റ്) പ്പവർത്തിക്കു 

ദശഷ്മുും  യഥാർത്ഥ അളവുകൾ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുദത്തടതാണ്.െില 

ദപജുകളിൽ രന്ധതപ്പട്ട ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ് മാപ്തദമാ െില സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഒപ്പും   ലും എന്നിവ മാപ്തം കാണാൻ  ാധിച്ചു.എന്നാൽ ത യതി മിക്ക 

സ്ഥലങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.ത യതി ദരഖതപ്പടുത്തിയാൽ മാപ്തദമ 

ആര് എദപ്പാൾ അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തിതയന്നും ,ആര്, എദപ്പാൾ അത്  

ദപ്കാസ്്സ തെക്ക് തെയ്തു  എന്നും മന ിലാക്കാൻ  ാധിക്കുകയുും ു.കാലതാമ ം 

 ംരന്ധിച്ച ആദയുളപം ാടായാൽ ത യതി അതയാവശയമാണ്.  

തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം കൂന് കളുതട എണം 1543, ദതാടിതന ന ളം 3842, 

രട് ന ളം 4122 മ റ്റർ, കുഴികളുതട എണം 1502 ആണ.്  
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തമറ്റ രിയൽ തകാദട്ടഷ്ൻ ഡ സറ്റൽ  ് 

 തമറ്റ രിയൽ ാപദയാഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വർക്ക് ആയതിനാൽ ഇവ രാധകമല്ല. 

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ : 

 തതാഴിൽ തെയ്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനം നൽകുന്നതിന് ആവശയമായ 

പ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖകളിതലാന്നാണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ്.എം.ഐ.എ ് ൽ നിന്നും ദശഖരിച്ച 

ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു. 

ഫട ് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ : 

 ഫയലിൽ ാടാദകട ഒരു പ്പധാന ദരഖയായ ഫട്  പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

പ്പിന്റ് എടുത്തു ഈ ഫയലിൽ വച്ചിട്ടുടായിരുന്നു.ദവജ് ല സ്റ്റിനു 

ആനുപാതികമായ ഫട്  പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

തമറ്റ രിയൽ -വൗച്ചർ,രില്ല,്ദറായൽറ്റി  

ഈ പ്പവർത്തിയിൽ ഇവ രാധകമല്ല. 

ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ ്: 

 ഈ പ്പവർത്തിയുമായി രന്ധതപ്പട്ടു പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപും 

നടന്നുതകാടിരിക്കുദമ്പാഴും പൂർത്ത കരിച്ച ദശഷ്വും ാും  ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ്സ് 

ഫയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

പ്പവർത്തി പൂർത്ത കരണ  ായുളയപപ്തം  

 അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ പ്പവർത്തി പൂർത്ത കരണ 

 ായുളയപപ്തം ഫയലിൽ ാടാദവടതാണ്.എന്നാൽ ഈ പ്പവർത്തിയുതട 

ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മനറ്് സ്ലിപ് : 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ്  സ്ലിപ് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു. എന്നാൽ മ സ്റ്റർ ദറാൾ 

നമ്പറുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.ഇതിൽ പല ദകാളങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

ജിദയാ ടാഗ്ഗ ്ദഫാദട്ടാ : 

ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ടിനത്റ ദകാപ്പി : 

ഫയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

സ റ്റ ്ഡയറി : 

 സ റ്റ് ഡയറി ഫയലിതനാപ്പo ാടായിരുന്നു.ദരഖതപ്പടുദത്തട അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തതന്ന സ റ്റ് ഡയറി യിൽയിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 
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സകപ്പിും ി കുന്്ന ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ 

പ്പവർത്തികൾ  റ െ2് 

1608010004/LD/233437 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് നമ്പർ  103/MGNREGS/PKD/2018-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  4/12/2018 

പദ്ധതി അവ ാനം  27/01/19 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക  157481 

യഥാർത്ഥ തെലവ്  154773 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  545 

 

കവർ ദപജ ്

 വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ പ്പകാരമുും  കവർദപജ് 

ഫയലിൽ  ാടായിരുന്നില്ല. പ്പാദേശികമായ കവർദപജിൽ ആതക 

പഞ്ചായത്തിന്തറ ദപര് ,വർക്കിന്തറ ദപര് തുടങ്ങിയ രദടാ മൂദന്നാ വിവരങ്ങൾ 

മാപ്തമാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ 

 തെക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ  ാധിച്ചു എന്നാൽ ദപജ് നമ്പർ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല മാപ്തമല്ല തെക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്പകാരം കാദണട ദരഖകൾ 

ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

ആയുളൻ പ്ലാൻ  

 തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി പ്പകാരം ആ  ാമ്പത്തികവർഷ്ം ദെദയ്യട 

പ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങളാന്്ന ആയുളൻ പ്ലാൻ .എങ്കിലും പ്പസ്തു ത ഫയലിൽ 

ആയുളൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി ാടായിരുന്നില്ല. 

 

 ാദങ്കതികാനുമതി (TS) 

 ത കയൂറിൽ നിന്നുും   ാദങ്കതികാനുമതിയും ,തടക്നിക്കൽ കമ്മറ്റി ദയാഗം 

ദെർന്നു T.S നൽകിയതിന്തറയും ദരഖകൾ ാടായിരുന്നു. എന്നാൽ ത കയുറി 

ൽ നിന്നും എടുത്ത T. S ൽ രന്ധതപ്പട്ടവരുതട ഒപ്പ്,   ൽ, ത യതി എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 
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എസ്റ്റിദമറ്റ ് 

 ത കയൂറിൽ നിന്നും എടുത്ത വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

എന്നാൽ ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റിന്തറ 

അഭാവം കാരണം  ാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പ്പവൃത്തിയുതട 

എസ്റ്റിദമറ്റിതനക്കുറിച്ചുും  പ്ഗാഹയം ഇല്ല. 

ഭരണാനുമതി 

 പ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർരന്ധമായും ലഭയമാദകട 

അനുമതിയാണ ് ഭരണാനുമതി. ഈ ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി 

ാടായിരുന്നു.എന്നാൽ ത പ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ്,   ൽ, ത യതി എന്നിവ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. മാപ്തമല്ല പ്ഗാമ ഭ അംഗ കരിച്ചതിന്തറ ദകാപ്പിദയാ ,പ്ഗാമ ഭ 

ത രുമാനം  ംരന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ  മിതി തയ്യാറാക്കി നൽദകട 

ദരഖകളും ഇല്ലായിരുന്നു. 

 ംദയാജിത പദ്ധതി 

 ംദയാജിത പദ്ധതി അല്ലാത്തതിനാൽ രാധകമല്ല. 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള 

തതാഴിൽ ആവശയപ്പട്ടുതകാടുും  അദപയുള കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

തമറ്റിരിയൽ  ്

രാധകമല്ല 

 ദവജ് ലി ് റ്   

 

ദവയ്ജ ്ലിസ്റ്റിന്തറ ദകാപ്പി ാടായിരുന്നു എന്നാൽ എഫ്.ടി.ഒ. യുമായി ഒത്തു 

ദനാക്കുന്നതിന്  ദവജ് ലിസ്റ്റിന്തറ പ്പിൻറ് എടുത്തതിതല അപാകത മൂലം 

 ാധിച്ചില്ല. 

എഫ.്ടി.ഒ 

 തതാഴിലാളികൾക്ക് അവരുതട തതാഴിലിന് ദവതനം നൽകുന്നതിന്തറ 

അവ ാന ഘട്ടമായ എഫ്.ടി.ഒ. ഈ ഫയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 

ദവയ്ജ ്ലിസ്റ്റിൽ തുക വയക്തമല്ലാത്തതിനാൽ   എഫ്.ടി.ഒ തുലയ തുകക്കാദണാ 

എന്്ന പരിദശാധിക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

ദറായൽറ്റി  

രാധകമല്ല 
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ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ ് 

 പ്പവർത്തിയുതട മൂന്ന് ഘട്ടത്തിതലയും ദഫാദട്ടാകൾ ഫയലിൽ 

 ൂയുളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒദര സ റ്റ് ആതണന്്ന കതടത്തുന്നതിന് ദഫാദട്ടാ 

ാപകാരതപ്പടുന്നില്ല. അതായത് ഒദര േിശയിൽ നിന്നും എടുത്ത ദഫാദട്ടാ  ്

അല്ലാതിരിക്കുകദയാ അതല്ലങ്കിൽ മറ്റു  മാന പ്പവർത്തികളുതട 

ദഫാദട്ടായുമായി പരസ്കരം മാറുകദയാ തെയ്തിരിക്കാൻ  ാധയത കാണുന്നു. 

പ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചതുമായി രന്ധതപ്പട്ട ദഫാറം 

 തതാഴിൽ ആവശയപ്പട്ട തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചു തകാടുും  

വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാറം ഫയലിൽ കതടത്താനായില്ല. 

 ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവ ങ്ങളിതല ഹാജർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുും  ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ 

വളതര പ്പധാനപ്പട്ട ദരഖകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് .തവട്ടി തിരുത്തലുകൾ ,തതറ്റുകൾ 

എന്നിവ വരുത്താതത  ൂയുളിദക്കട  .മാപ്തമല്ല പ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളിൽ ഇ 

മസ്റ്റർ ദറാൾ നിർമ്പന്ധമായും സ റ്റിൽ ാടാദകടതുമാണ്.പ്പസ്തു ത ഫയലിൽ 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ കാണുകയും അതിൽ ദലാക്ക് ദപ്പാപ്ഗാം ഓഫി ർ ,പഞ്ചായത്ത് 

ത പ്കട്ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്പ്,   ൽ എന്നിവ ാതടങ്കിലും,ത യതി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ് മറ്റു അനുരന്ധ വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

എം. രുക്ക ്

 പ്പവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പ്പ തമഷ്ർതമന്റ് ാം പ്പവൃത്തി 

പൂർത്തികരിക്കുന്ന മുറക്ക് അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുും  ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് എം.രുക്ക്. പ്പവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്  ാധാര ണ ഗതിയിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന പ്പ തമഷ്ർതമന്റ് ഈ പദ്ധതിയുതട എം.രുക്കിൽ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുദമ്പാഴും  അത് AE ാറപ്പ് വരുത്തുന്ന 

ഘട്ടത്തിലും ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്,   ൽ, ത യതി എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുദത്തടതാണ.് എന്നാൽ െിലയിടങ്ങളിൽ ത യതി ദരഖതപ്പടുത്തി 

കടില്ല ,ത യതി ദരഖതപ്പടുത്താത്തപയുളം എന്്ന അളവുകൾ പരിദശാധിച്ചു 

എദന്നാ,  കാലതാമ ം ദനരിദട്ടാ എദന്നാ മന ിലാക്കാൻ  ാധിക്കാതത വരും. 

തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം സകപ്പിും ി കുന്്ന ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട 

ഭൂമിയിൽ മണ്-ജല ംരയുളണ റ ച്ച് 2 കാടുതവട്ടി തതളിക്കൽ 90 മ റ്റർ ന ളവും 

20 മ റ്റർ വ തിയും രട് നിർമാണം 3868 മ റ്റർ ദതാട് നിർമ്മാണം 3186 മ റ്റർ 

ന ളം കൂന് കളുതട എണം 1380 കുഴികളുതട എണം 1190 ആണ.്  
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പൂർത്തികരണ  ായുളയപപ്തം 

 പ്പവൃത്തി പൂർത്ത കരിക്കരിക്കുന്ന മുറക്ക് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

ാൾതപ്പടുത്തി നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ  ൂയുളിദക്കട പൂർത്തികരണ 

 ായുളയപപ്തം കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മനറ്് സ്ലിപ്പ ് 

 ഫയലിൽ കതടത്താൻ  ാധിച്ചു. എന്നാൽ ത യതികൾ ദരഖതപ്പടുദത്തട 

ദകാളങ്ങളിൽ പലതും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. മാപ്തമല്ല ഏത് മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്്ന 

മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്പറുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

ജിദയാടാഗ്ഡ ്ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ ്

 പ്പവൃത്തിയുതട സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുും  ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ പ്ഗാഫ്സ ്

വർക്ക് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

സ റ്റ ്ഡയറി 

 നിർരന്ധമായും പ്പവൃത്തി നടക്കുന്ന  മയത്ത് പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

അതിനു ദശഷ്ം  ഫയലിലും കാദണട  സ റ്റ് ഡയറി ാടായിരുന്നു. 

ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തതന്ന ദരഖപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

സകപ്പും ിക്കുന്നു ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട ഭൂമിയിതല മണ് -ജല  ംരയുളണ 

പ്പവർത്തികൾ റ ച്ച 1,റ ച്ച 2 -പ്പധാന കതടത്തലുകളും നിര യുളണങ്ങളും : 

1.ഇതുമായി രന്ധതപ്പട്ടു ഓദരാ പ്പവർത്തിയും ഏതു ഭാഗത്ത് (ആരുതട 

ഭൂമിയിൽ), എപ്ത അളവിൽ നടന്നു എന്നിവ കൃതയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന ്

ാതകുന്ന യാതതാരു വിധത്തിലുമുും  ദരഖകളും കാണുന്നതിദനാ 

ാേയാഗസ്ഥർക്കു സകമാറുന്നതിദനാ  ാധിക്കുന്നില്ല. 

2.പ്പവർത്തി തെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്തറ  ർദവ്വ നമ്പർ വയക്തമാക്കുന്ന കരം 

ത ർത്തിന്തറ ദകാപ്പി,ഭൂവുടമയുതട ദപര,് അനുരന്ധ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ഓദരാ മസ്റ്റർ ദറാൾ പൂർത്ത കരിച്ചു കഴിയുദമ്പാളും അതിതനാപ്പം  ദെർത്ത ്

പഞ്ചായത്തിൽ  മർപ്പിക്കാറുതടന്നു ദമറ്റ് അറിയിച്ചു.അങ്ങതനയാതണങ്കിൽ 

ആ വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ പരിദശാധിക്കാവുന്ന ര തിയിൽ ദഡാകയുതമന്റ് 

തെയ്യതപ്പട്ടിട്ടില്ല. 

3.എം രുക്കിൽ കുഴി,കൂന,രട്, ദതാട,് എന്നിവയാണ് പ്പധാന ഇനം 

പ്പവർത്തിയായി കടത്. അവയിൽ പലതും കതടത്തുന്നതിദനാ 

,അളദന്നാ/എണിദയാ തിട്ടതപ്പടുത്തുന്നതിദനാ ദ ാഷ്യൽ ട ം അംഗങ്ങൾക്ക ്

താതഴ പറയുന്ന പ്പശ്നങ്ങൾ ദനരിട്ടു: 

* തെയ്ത ഭൂമി കതടത്തുന്നതിനുും  ഏക മാർഗം ദമറ്റിന്തറ വാക്കാലുും  

വിവരങ്ങളാണ.് 
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* ഈ പ്പവർത്തികൾ പലതും പല കാരണങ്ങളാൽ (വിശവാ ത്തിന്തറ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ ടിന്തറ െില േിക്കിൽ കുഴി പാടില്ല എന്നതിനാൽ 

മൂടതപ്പട്ടതും,വിവാഹ ആവശയങ്ങൾക്ക് പന്തൽ  ൗകരയതമാരുക്കുന്നതിനു 

നികത്തതപ്പട്ടതും ,ഭവന നിർമാണവുമായി രന്ധതപ്പട്ട് മൂടതപ്പട്ടതും 

കന്നുകാലികൾ ദമഞ്ഞതിനാൽ  

നികത്തതപ്പട്ടത/്നിരത്തതപ്പട്ടത്,വൃയുളസത്തകൾ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചദപ്പാൾ 

,ാണങ്ങിയ ഇലകളാൽ മൂടതപ്പട്ടു കാണാൻ 

 ാധിക്കാതിരുന്നതും,മുൻവർഷ്ങ്ങളിൽ ഇദത പ്പവർത്തി തെയ്തതിദനാട് ദെർന്്ന 

വ ടും തെയ്തതിനാൽ അവ ദവർതിരിച്ചു മന ിലാക്കാനുും  രുദ്ധിമുട്ട ്

എന്നിവ). 

4.എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കുദമ്പാൾ ഗുണദഭാക്താക്കൾക്ക് അവരുതട 

ഭൂമിയുതട/കൃഷ്ിയുതട  വഭാവത്തിനനു രിെ ് അനുവേന യമായ 

പ്പവർത്തികളിൽ ഏതതല്ലാം  ാധയമാതണന്്ന ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിൽ 

പരാജയതപ്പടുന്നതിനാൽ എസ്റ്റിതമറ്റിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി 

ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ആവശയത്തിനനു രിച്ചു തതാഴിലാളികൾക്ക് ദജാലി 

തെദയ്യടി വരികയും എസ്റ്റിതമറ്റിൽ പ്പതിപാേികാത്ത ഇനം പ്പവർത്തികളും 

ഫ ൽഡിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചു. ( തതങ്്ങ, ജാതി എന്നിവക്കു തടം വക്കൽ) 

5.  പ്പവർത്തികളിൽ ഏർതപ്പടുന്ന തതാഴിലാളികൾദക്കാ ഗുണദഭാക്താക്കൾദക്കാ 

തെയ്യുന്ന പ്പവർത്തികളുതട ാദേയശയലയുളയങ്ങതള കുറിച്ച് യാതതാരു 

ധാരണയുമില്ല. അതിനാൽ കുഴികൾ ദവസ്്റ്റ കുഴിയായും, മരം വച്ച് 

പടിപ്പിക്കുന്നതിനും മഴക്കുഴിയായും റബ്ബർ മരങ്ങൾക്ക് വളം നൽകുന്നതിനും 

അതുദപാലുും  മറ്റ്ആ വശയങ്ങൾക്കും തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 

കുഴികൾ മാറ്റതപ്പടുന്നു/ാപദയാഗിക്കതപ്പടുന്നു. 

സകപ്പിും ി കുന്്ന ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ 

പ്പവർത്തികൾ റ െ ്3 

1608010004/LD/233438 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് നമ്പർ  200/MGNREGS/PKD/2018-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  25/12/2018 

പദ്ധതി അവ ാനം  Ongoing  

എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക  157481 

യഥാർത്ഥ തെലവ്  79570( Current) 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  286 ( Current )  
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കവർ ദപജ ് 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ  പ്പകാരമുും  കവർ ദപജ് ആണ് ഫയലിൽ 

ാൾതപ്പടുതത്തടത്. എന്നാൽ അപ്പകാരമുും  കവർ ദപജ് അല്ല ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നത്.  

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 പ്പവൃത്തിയുതട വിശേ വിവരങ്ങൾ ,എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ ദെർത്ത ്

ാും  എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു'AE യുതട ഒപ്പ്,   ൽ എന്നിവ 

എസ്റ്റിദമറ്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അളവുകൾ  മറ്റ് എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

തകാടുത്തിരുന്നു. 

ഭരണാനുമതി 

ത കയൂറിൽ നിന്നുും  ഭരണാനുമതിയുതട ദകാപ്പിയാണ് ഫയലിൽ 

 ൂയുളിച്ചിരിക്കന്നത്. 

 ാദങ്കതികാനുമതി 

ത കയൂറിൽ നിന്നുും   ാദങ്കതിക അനുമതിയുതട ദകാപ്പി  ൂയുളിച്ചിട്ടുട.് 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള 

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാടുും  അദപയുള പ്ഗൂപ്പായിട്ടാണ് 

തതാഴിലാളികൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് .എന്നാൽ അദപയുള  മർപ്പിച്ച ത യതി  

വയക്തമല്ല. മാപ്തമല്ല അദപയുള നൽകിയതിന്തറ ര  തിന്തറ ദകാപ്പിദയാ, 

അതുമായി രന്ധതപ്പട്ട മറ്റു ദരഖകദളാ  ഈ ഫയലിൽ നിന്നു ലഭയമായിരുന്നില്ല. 

മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

 4 മസ്റ്റർ ദറാൾ ആണ ് ഈ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നത്. ദലാക്ക് ദപ്പാപ്ഗാം 

ഓഫ  ർ ,പഞ്ചായത്ത് ത പ്കട്ടറി, ദമറ്റ്, എന്നിവരുതട ഒപ്പ്,   ൽ എന്നിവ 

ഇതിൽ ാടായിരുന്നു.എന്നാൽ ഏതതല്ലാം ത യതികളിലാണ് തതാഴിലാളികൾ 

പ്പവൃത്തി തെയ്തതതന്്ന ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്പ ്

 പ്പസ്തു ത പ്പവൃത്തിയുമായി രന്ധതപ്പട്ട ഫയലുകൾ നിർവ്വഹണ ാദേയാഗസ്ഥർ 

 മയ രന്ധിതമായി പൂർത്ത കരിച്ച് സകമാറുന്നതിന്തറ  വിവരങ്ങൾ 

അടങ്ങുന്ന മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് വർക്ക് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു. നടന്നു 

തകാടിരിക്കുന്ന പ്പവർത്തി ആയതിനാൽ ദഫാറത്തിതല എല്ലാ വിവരങ്ങളും 

ലഭയമല്ല. 
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എം. രുക്ക ്  

തുടർന്നു തകാടിരിക്കുന്ന പ്പവർത്തി ആയതിനാൽ എം.രുക്ക് 

പൂർത്ത കരിച്ചിട്ടില്ല.. പൂർത്തിരിച്ച പ്പവൃത്തിയുതട 'പാർട്ട് രില്ലിൽ ഓവർ ിയർ 

 ായുളയതപ്പടുത്തിയിട്ടുട.് 

 തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം 150 ത മി. ന ളത്തിൽ 20 ത മി. വ തിയിൽ 

കാട് തവട്ടി വൃത്തിയാക്കുകയും ,805 മ . ന ളത്തിൽ രട് 

നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയും തെയ്തിട്ടുട്. എന്്ന വതരയുും  പ്പവൃത്തിയാണ്  തമഷ്ർ 

തെയ്തിട്ടുും തതന്്ന എം.രുക്കിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല ആയതു തകാടും 

ആരുതടതയതക്ക ഭൂമിയിലാണ് പ്പവൃത്തികൾ തെയ്തിട്ടുും തതന്്ന 

വയക്തമല്ലാത്തതു തകാടും ദമറ്റ്, തതാഴിലാളികൾ എന്നിവർ 

കാണിച്ചുതരുന്നതനു രിച്ചാണ് തെയ്ത പ്പവൃത്തിയുതട തമഷ്ർതമന്റ് 

എടുത്തിട്ടുും ത.്14 വസ്തു ക്കളിലായി( സ്ഥലം) 3834 മ റ്റർ രട് തമഷ്ർതമന്റ് 

ദടപ്പ് ാപദയാഗിച്ച് അളതന്നടുത്തു.ഈ രടുകൾക്ക ് 90 ത മി.വ തിയും, 15 

ത മ  തപാക്കവും ആണ ്ാടായിരുന്നത്. 

പ്പവർത്തിയുതട ാദേശയ ലയുളയം  

 മണ് ജല  ംരയുളണ പ്പവർത്തികൾ ആണ് തെയുന്നതതങ്കിലും നിലവിൽ 

തെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കലുമായി രന്ധതപട്ട പ്പവർത്തികൾ 

ആണ.് 90 ത  മി  വ തിയുും  രടുകൾ  ാടാക്കിയിട്ട് അതിനിടയിൽ 

പയർതെടി നട്ടിരിക്കുന്നു. തനൽ വയൽ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തനല്ല ് തകായ്ത 

ദശഷ്ം രാക്കി ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി രടുകൾ ാടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് 

തെയ്തിട്ടുും ത.്  

പൗര വിവര ദരഖ  

  ന്ദർശന  മയത്ത് പാടത്താണ് തതാഴിലാളികൾ പണി 

തെയ്തുതകാടിരുന്നത്. ആയതിനാൽ താത്കാലിക ദരാർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ 

 ൗകരയം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ തതാഴിലാളികൾ വിപ്ശമിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ( 

പാടത്തിന്തറ ഒരു അതിര്) താത്കാലിക ദരാർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുും ത്. ഒരു 

രാനറിലാണ് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുും ത.് അടങ്കൽ തുക, 

തതാഴിലാളികളുതട എണം, ആതക തതാഴിൽ േിനം, രാക്കി തതാഴിൽ േിനം 

എന്നിവതയല്ലാം ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുട്. എന്നാൽ രാനറിന്തറ തലതകട്ടിൽ 2017- 

2018 എന്നാണ് ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുും ത്.  

പ്പവർത്തി ആരംഭ മ റ്റിംഗ ് 

 തപ്പാജക്റ്റ് മ റ്റിംഗിൽ തമമ്പർ, ഓവർ ിയർ എന്നിവർ 

പതങ്കടുക്കാറുതടന്നും, ഒരു പ്പവർത്തി അവ ാനിക്കുന്നതിന്തറ അന്്ന 

സവകുതന്നരം ആയിരിക്കും കൂടുന്നതതന്്ന തതാഴിലാളികൾ പറയുകയുടായി. 
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മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 മസ്റ്റർ ദറാൾ പ്പകാരം 22 തതാഴിലാളികളും, ഒരു ദമറ്റുമാണ് പണിസ്ഥലത്ത് 

ാടായിരുന്നത്.മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ദലാക്ക് ദപ്പാപ്ഗാം ഓഫ  റുതടയും,  

പഞ്ചായത്തു ത പ്കട്ടറിയുതടയും  ഒപ്പ് ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുടായിരുന്നു.  

                  പണിസ്ഥലത്തു് ഹാജരായിരുന്ന എല്ലാ തതാഴിലാളികളും തതന്ന മസ്റ്റർ 

ദറാളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുട.്  

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ജനകിയ എസ്റ്റിദമറ്റ്  ൂയുളിദകടതാണഎ്ന്നാൽ 

 ന്ദർശന  മയത്തു ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് ാടായിരുന്നില്ല.  

 

അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ  

 തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് കുടിതവും ം, തണൽ, പ്പാഥമിക 

സവേയ  ഹായം, പ്കഷ്് എന്ന   ൗകരയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുും  

അവകാശമുട.്  

 

കുടിതവും ം  

 കുടിതവും ം  അടുത്തുും   വ ടുകളിൽ നിന്്ന ദശഖരിച്ചു 

തകാടുതവച്ചിരിക്കുന്നു . കുടിതവും ം ദശഖരിക്കുവാനുും  2 സ്റ്റ ൽ പാപ്തങ്ങൾ 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് മുൻപ് ലഭിച്ചതാണ്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് രക്കറ്റും, കപ്പും  

തതാഴിലാളികൾ പണം തകാടുത്തു വാങ്ങിച്ചിരുന്നു.  

തണൽ  

 തണലിനായി ഒരു ഷ് റ്റ് തതാഴിലാളികളുതട സകവശം 

ാടായിരുന്നു.എന്നാൽ  ന്ദർശന  മയത്തു ആ ടാർപ്പായ എവിതടയും 

തകട്ടിയിരുന്നില്ല, പകരം മടക്കി  ൂയുളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 

ദടായ് തലറ്റ ് 

 ദടായ് തലറ്റ്  ൗകരയം ഇല്ലാത്തതു എല്ലാ തതാഴിലാളികൾക്കും രുദ്ധിമുട്ടുകൾ 

ദനരിടുന്നുട.് എല്ലാവരും തവളി പ്പദേശങ്ങളാണ് ഇതിനായി 

ാപദയാഗിക്കുന്നതതന്്ന അവർ പറയുകയുടായി.  

  

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  തതാഴിലാളികൾ ദമറ്റിന്തറ 

സകവശമാണ് തകാടുക്കാറുും ത്. തപ്പാജക്റ്റ് മ റ്റിംഗിന്തറ  മയത്താണ ്

തതാഴിലാളികൾ തതാഴിലിന് ദവടി അദപയുളിക്കുന്നത്. തവും  ദപപ്പറിലാണ് 
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എല്ലാവരുതടയും ദപരുവിവരങ്ങൾ ദരഖതപടുത്താറുും തതന്്ന തതാഴിലാളികൾ 

പറയുകയുടായി.  

തതാഴിൽ കാർഡ്  

  ാധാരണയായി തതാഴിൽ കാർഡ്  ൂയുളിദക്കടത് തതാഴിലാളികളുതട 

സകവശമാണ.്എല്ലാ തതാഴിലാളികളുതടയും തതാഴിൽ കാർഡ് പണിസ്ഥലത്തു 

ലഭയമായിരുന്നു. പഴയ തതാഴിൽ കാർഡും, പുതിയ തതാഴിൽ തതാഴിൽ കാർഡും 

ാടയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ തതാഴിൽ കാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തതന്ന 

ദരഖ തപടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പഴയ തതാഴിൽ കാർഡിൽ  2018 - 2019 ൽ തെയ്ത 

പ്പവർത്തികളുതട വിവരങ്ങൾ ദരദഖപ്പടുത്തുന്നുതടങ്കിലും 

അപൂർണമായിരുന്നു. പഴയ തതാഴിൽ കാർഡിൽ ഏപ്പിൽ, തമയ് മാ ങ്ങളിൽ 

തതാഴിൽ തെയ്തതായി ദരഖതപടുത്തിയിട്ടില്ല.  

അപകടം 

   തതാഴിലിൽ  ഏർതപ്പട്ടിരിക്കുന്നയാൾക്്ക പ്പവർത്തി തെയ്യുന്ന ദവളയിദലാ 

പ്പവർത്തി മൂലദമാ,  അപകടങ്ങളാൽ പരിക്്ക പറ്റുകയാതണങ്കിൽ തതാഴിലാളിക്്ക 

ആവശയമായി വരുന്ന സവേയ െികിത്സ  ൗജനയമായി ലഭിക്കുന്നതിന് 

അവകാശമുടായിരിക്കുന്നതാണ്.പരിക്്ക പറ്റിയ തതാഴിലാളിതയ ആശുപപ്തിയിൽ 

പ്പദവശിപ്പിദക്കടി വരുദമ്പാൾ താമ ം െികിത്സ, മരുന്നുകൾ, ദവതന നിരക്കിന്തറ 

പകുതിയിൽ കുറയാത്ത േിനരത്ത എന്നിവയുൾതപ്പതടയുും  ആശുപപ്തി െികിത്സ,  

നൽദകടതാണ.്  തതാഴിലിൽ ഏർതപ്പടുന്നയാൾക്ക് പ്പവൃത്തിയിൽ 

ഏർതപ്പട്ടിരിക്കുദമ്പാദഴാ പ്പവൃത്തി മൂലദമാ ാടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്്ന 

മരണദമാ, സ്ഥിരമായ സവകലയദമാ  ംഭവിക്കുദമ്പാൾ, തതാഴിലാളിതക്കാ   

നിയമപ്പകാരമുും   അനന്തരാവകാശികൾദക്കാ   ന്ദർഭമനു രിച്്ച 

ദകപ്ന്ദ ർക്കാർ വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുും  എക് ്ദപ്ഗഷ്യ ദ വനം  

നൽദകടതാണ്.   

 ഈ അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച തതാഴിലാളികൾക്്ക വയക്തമായ ധാരണ 

ാടായിരുന്നില്ല. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഇതിതന കുറിച്്ച പറഞ്ഞു 

തകാടുത്തു. ഇതിനു മുൻപ് തതാഴിലിടങ്ങളിൽ  അപകടം നടന്നിട്ടുതടകിലും 

െികിത്സ തെലവിനു ദവടി അദപയുളിച്ചിട്ടില്ല. 

കൂലി 

      മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശ യ പ്ഗാമ ണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം  വകുപ്പ് 6(1). 1948 -തല 

മിനിമം കൂലി നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുും താണ.് എന്തുകാരണവാശാലും 

ദകപ്ന്ദ ർക്കാരിന് ഈ ആക്ടിന്തറ ആവശയത്തിനായി കൂലി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് 

വിജ്ഞാപനം തെയ്യാവുന്നതാണ.്  വയതയസ്ത പ്പദേശങ്ങൾക്ക്  വയതയസ്ത കൂലി  

നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇത്തരം വിജ്ഞാപനങ്ങളിലുതട 

കാലാകാലങ്ങളിൽ പുതുക്കുന്ന കൂലി നിരക്ക് ഒരു കാരണവശാലും  പ്പതിേിനം 

60/- രൂപയിൽ കുറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.  മസ്റ്റർദറാൾ ദക്ലാ ് തെയ്ത ് 15 

േിവ ത്തിനുും ിൽ കൂലി ലഭിക്കാൻ ഏതു തതാഴിലാളിക്കും 

അവകാശമുട.്നിലവിൽ 50 ൽ കൂടുതൽ േിവ ങ്ങളുതട കൂലി 

ലഭിക്കുവാനുട് എന്നു തതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചൂ. തുടക്കത്തിൽ കൃതയമായി 
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ലഭിച്ചിരുന്നുതവന്നും ഇദപ്പാൾ ആണ് കൂലി ലഭിക്കാൻ കാലതാമ ം 

ദനരിടുന്നതതന്നു തതാഴിലാളികൾ പറയുകയുടായി. 

 ുരയുളാ ാപകരണങ്ങൾ  

  ുരയുളാ ാപകരണങ്ങളായ സകയുറ, കാലുറ  എന്നിവ ആവശയാനു രണം  

പ്പവൃത്തികൾക്കു  ലഭയമാകാറിദലന്നു തതാഴിലാളികൾ പറയുകയുടായി . 

ആതക 2 ദജാഡി ഷ്ൂ ് മാപ്തമാണ് എല്ലാവർക്കും കൂതട ാടായിരുന്നത് .  ദവസ്്റ്റ  

നിറഞ്ഞ ദതാട്ടിലും   കനാലിലും സകയുറ, കാലുറ എന്നിവ ഇല്ലാതത 

ഇറങ്ങിയത് വളതര േുഷ്കരമായിരുന്നുതവന്നു തതാഴിലാളികൾ പറയുകയുടായി  

 

ഫസ്്റ്റ എയ്ഡ ്ദരാക്സ ് 

 പ്പഥമ പ്ശുപ്ശൂഷ് കിറ്റിന് ദവട മരുന്നുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്്ന 

ലഭയമാകുന്നില്ല. അതുതകാട്  തതാഴിലാളികൾദക്കാ, ദമറ്റിദനാ ദനരിട്ട ്

ദഡാക്ടറുതട അടുത്്ത ദപാദകടിവരുകയും  ാദങ്കതികത പറഞ്ഞു 

തിരിച്ചയക്കുകയും തെയുന്നു. ഫലത്തിൽ മരുന്നുകൾ  വയം 

 ംഘടിപ്പിദക്കടിവരുകദയാ, പണം  തെലവഴിദക്കടി വരുകദയാ തെയ്യുന്നു. 

കൂടാതത പഞ്ചായത്തിൽ നിന്്ന പ്പഥമ പ്ശുപ്ശൂഷ് കിറ്റിന് ദവട  ഹായം 

ലഭിക്കാറില്ല.  

കാട്ടുച്ചിറ  ദതലപ്പിും ി ദതാട ്നവ കരണം  

1608010004/WH/288213 

തമഷ്ർ തമന്റ് രുക്ക് നമ്പർ  211/MGNREGS/PKD/2018-19 

പദ്ധതി  ആരംഭം  11/02/2019 

പദ്ധതി അവ ാനം  22/02/2019 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക  84010 

യഥാർത്ഥ തെലവ്  83396 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  282 

 

കവർദപജ്  

കവർദപജ് പ്പാദേശികമായി ലഭയമായ ഒന്നാണ്.ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ  ൽ 

നിഷ്് കർഷ്ിക്കുന്ന നിരവധി വിവരങ്ങൾ വയക്തമാക്കുന്ന കവർദപജ് 

ാടായിരുന്നില്ല. ാടായിരുന്നതിൽ പ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്,എസ്റ്റിദമറ്റ്,പഞ്ചായത്തിന്തറ ദപര് മുതലായവ വളതര പ്പാഥമിക 

വിവരങ്ങൾ മാപ്തമാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. 
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തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

ഓദരാ ഫയലിൽ എതന്തല്ലാം വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്്ന 

വയക്തമാക്കുന്ന ദപജ് നമ്പർ  ഹിതം ാും  തെക്ക്ലിസ്്റ്റ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ 

 ർക്കുലർ പ്പതിപാേിച്ചിരിക്കുന്നു. തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നു.എന്നാൽ ദപജ് നമ്പർ ാടായിരുന്നില്ല. 

 

ആയുളൻ പ്ലാനിനത്റ ദകാപ്പി  

ഫയലിൽ ാടാദകട പ്പധാന ദരഖയായ ആയുളൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി,തഷ്ൽഫ് 

ഓഫ് ദപ്പാതജക്ട ് എന്നിവയുതട ദകാപ്പി തുടങ്ങിയവ ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ്റ ് 

 ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല.ത കയൂരിൽ നിന്നും പ്പിന്റ് 

എടുത്ത വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ് ാടായിരുന്നു. പ്പവർത്തി  ംരന്ധിച്ച എസ്റ്റിദമറ്റ ്

റിദപ്പാർട്ട് ാടായിരുന്നു. ദകാപ്പിയിൽ  പ്പതിപാേിച്ചിരിക്കുന്നു അതപ്കഡിറ്റഡ്A.E 

യുതട ഒപ്പും   ലും ാടായിരുന്നു. 

 ാദങ്കതിക അനുമതി  

 പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർരന്ധമായും ാടായിരിദക്കട 

തടക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി കൂടിയ റിദപ്പാർട്ടും ത കയൂരിൽ നിന്നും എടുത്ത 

 ാദങ്കതിക അനുമതിയും ാടായിരുന്നു. എന്നാൽ ത കയൂരിൽ നിന്നും 

എടുത്ത പ്പിന്റിൽ രന്ധതപ്പട്ട ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പു   ൽ എന്നിവ 

ാടായിരുന്നില്ല 

 

ഭരണാനുമതി : 

 പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർരന്ധമായും ാടായിരിദക്കട 

പ്പധാന ദരഖയായ ഭരണാനുമതി കാണാൻ  ാധിച്ചു.എന്നാൽ ഓൺസലൻ 

പ്പിന്റിൽ ത പ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ് ,  ൽ, ത യതി എന്നിവ ാടായിരുന്നില്ല. 

 ംദയാജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ : 

ഈ പ്പവർത്തിയിൽ രാധകമല്ല. 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാടുും  തതാഴിലാളികളുതട അദപയുള 

ാടായിരുന്നു.എന്നാൽ അദപയുളയുതട തലതക്കട്ടിൽ ഏതു മാതൃകയിലുും  

ദഫാറം എന്്ന ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.എപ്ത േിവ തത്ത തതാഴിലാണ് ദവടത ്

എന്നും പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. മാപ്തമല്ല, അദപയുള സകപ്പറ്റിയതിന് നൽകുന്ന 

സകപ്പറ്റ് ര  തിന്തറ ദകാപ്പിദയാ മറ്റ് ഇതുമായിരന്ധതപ്പട്ട ദരഖകദളാ 
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കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ,  മയരന്ധിതമായി തതാഴിൽ നൽകിദയാ 

എന്്ന പരിദശാധിക്കാൻ  ാധിക്കില്ല 

 

വർക്ക ് അതലാദക്കഷ്ൻ ദഫാറം  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട തതാഴിലാളികൾക്ക് പ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു 

നൽകിയ വർക്ക് അതലാദക്കഷ്ൻ ദഫാറം ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന ത യതി,തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ, ഒപ്പ ് 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുും  പ്പധാനദരഖയാണ് E-മസ്റ്റർ ദറാൾ. E മസ്റ്റർ 

ദറാൾ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു.എന്നാൽ ഇതിൽ ത പ്കട്ടറി ,BDO എന്നിവർ ഒപ്പു 

വച്ച ത യതികൾ ാടായിരുന്നില്ല. 

എം രുക്ക ്(211/MGNREGS/PKD/18-19) : 

 പ്പവർത്തിയുതട അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുും  ദരഖയാണ് എം 

രുക്ക്.അതിൽ പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുും  അളവുകളും 

പ്പവർത്തി നടന്നു കഴിയുദമ്പാൾ യഥാർത്ഥ അളവുകളും 

ദരഖതപ്പടുദത്തടതാണ.്എന്നാൽ പ്പവർത്തിക്കു മുമ്പ് ാടായിരുന്ന പ്പ  

തമഷ്ർതമൻറ് എം രുക്കിൽ ാടായിരുന്നില്ല.അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുകയും 

അത് പരിദശാധിക്കുദമ്പാൾ ഒപ്പ,്   ൽ എന്നിവ വയ്ക്കുദമ്പാൾ പലഭാഗത്തും 

രന്ധതപ്പട്ട ാദേയാഗസ്ഥർ ത യതി ദരഖതപ്പടുത്തി കാണുന്നില്ല. 

തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് പ്പകാരം കാടുതവട്ടി തതളിക്കൽ 850 മ റ്റർ ന ളവും 1.5 മ റ്റർ 

വ തിയും മണ് ന ക്കം തെയ്ത ് ആഴംകൂട്ടൽ 800 മ റ്റർ ന ളവും 1.5 മ റ്റർ 

വ തിയുമുും  ഒരു ഭാഗവും 30 ത ൻറ മ റ്റർ ആഴത്തിൽ 606 മ റ്റർ ന ളവും 1.4 

മ റ്റർ വ തിയുമുും  ഒരു ഭാഗവും 30 ത ൻറ മ റ്റർ ആഴത്തിൽ ആണ്.  

തമറ്റ രിയൽ തകാദട്ടഷ്ൻ ഡ സറ്റൽ  ്

ഈ പ്പവർത്തിയിൽ രാധകമല്ല. 

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ  

 ഈ പ്പവർത്തിയുതട muster roll തുകയ്ക്ക്  തുലയമായ ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നു.വളതര പ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖകളിൽ ഒന്നായ ഇതു കൃതയമായും 

ഫയൽ തെയ്തിട്ടുട.് 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 പണം സകമാറുന്നതിന്  നൽകുന്ന ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ദവജ് ലിസ്റ്റ് നു 

ആനുപാതികമായി ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു. 

 



50 

തമറ്റ രിയൽ വൗച്ചർ  രിൽ , ദറായൽറ്റി  

ഈ പ്പവർത്തിയിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

ദഫാദട്ടാപ്ഗാഫ ് 

 പ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന ് മുൻപും പ്പവർത്തി 

നടന്നുതകാടിരിക്കുദമ്പാഴും പൂർത്ത കരണ ദശഷ്വും മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ാും  

ദഫാദട്ടാ ് ഫയലിൽ ാടാദവടതാണ്.എന്നാൽ മൂന്നാംഘട്ടത്തിലുും  

(പൂർത്ത കരണ ദശഷ്മുും ) ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

പ്പവർത്തി പൂർത്ത കരണ  ായുളയപപ്തം : 

 അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ  പ്പവർത്തി പൂർത്ത കരണ 

 ായുളയപപ്തം പ്പവർത്തി പൂർത്ത കരിക്കുന്ന മുറക്ക് ഫയലിൽ 

 ൂയുളിദക്കടതാണ്.എന്നാൽ ഇത് ഫയലിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ ്തമൻറ് സ്ലിപ്പ ്

 മ ് റ്റർ ദറാൾ മൂവ് തമന്റ് സ്ലിപ് ഫയലിൽ ാടായിരുന്നു. 

 

ജിദയാടാഗ്ഗ ്ദഫാദട്ടാ : 

ഇവ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല. 

സ റ്റ ്ഡയറി : 

 സ റ്റ് ഡയറി ഫയലിദനാടുകൂടി ാടാദവട പ്പധാന ദരഖയാണ്.ഈ 

ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി ാടായിരുന്നു.പ്പ  തപ്പാജക്റ്റ് മ റ്റിംഗ് ,VMC പരിദശാധന 

റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ കൃതയമായും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

പ്പധാന കതടത്തലുകളും നിർദേശങ്ങളും : 

1. Measurement book പ്പകാരം ഈ പ്പവർത്തിയുതട അളവ് : 

കാടു തവട്ടി തതളിക്കൽ -ന ളം 850 m  ന ളം, -1.5 m വ തി 

മണുന ക്കി വൃത്തിയാക്കൽ  : 800 M ന ളം x 1.5 വ തി  ,606 mന ളം x 1.4  

mവ തി = 1406 m ന ളം 

          ആതക ന ളം : 1406 m 

എന്നാൽ ദമറ്റ് കാണിച്ചു തന്ന ഭാഗം അളന്നു തിട്ടതപ്പടുത്തിയദപ്പാൾ  

    ന ളം - 565 m,  

വ തി - 2 m/1.5 m/ 1.2 m /0.7 m  എന്നി വയതയസ്ത അളവുകൾ 
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എസ്റ്റിദമറ്റിലും എം രുക്കിലും കാണുന്ന ദതാടിന്തറ  ന ളം വ തി 

എന്നിവയും യഥാർത്ഥത്തിൽ  പ്പവർത്തി തെയ്ത അളവുകളും തമ്മിൽ വളതര 

അധികം വയതയാ ം കതടത്തി. 

2. പാറമടയിൽ നിന്നുും  രാ വസ്തു ക്കൾ കലർന്ന തവും ം 

തതാഴിലാളികൾക്ക് നിരവധി ആദരാഗയ പ്പശ്നങ്ങൾ ാടാക്കുന്നുട.്അത് സ റ്റ് 

ഡയറിയിൽ റിദപ്പാർട്ട്തെയ്യതപ്പട്ടിട്ടില്ല.കരയിൽ നിന്നു തകാട് മണ് ന ക്കം 

തെദയ്യടി വന്നു. ഇക്കാരയങ്ങൾ ദരഖാമൂലം പഞ്ചായത്ത് അധികാരികതള 

അറിയിദച്ചാ എന്നതും  ംശയകരമാണ്. 

3. പ്പവർത്തി വർഷ്കാലത്തു തവും തക്കട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വളതര 

 ഹായകരമാണ.് 

4. CIB ( ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദരാർഡ്) കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.ദമറ്റ ്

അറിയിച്ചത് അനു രിച്ച് ദരാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

 വയക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണം 

 

നമ്പ

ർ  

ഗുണദഭാക്താവി

ന്റ ദപര്  

വർക്ക് 

ദകാഡ്  

തതാഴിൽ 

കാർഡ് നം  

ആരംഭി

ച്ച 

ത യതി  

അവ ാനി

ച്ച ത യതി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

തുക   

1   ദരാജിനികു

ഞ്ഞപ്പൻ 

1608010004 / IF 

/ 341485   

KL080100040

03 /44   

23/ 06/ 18  ഓൺദഗാ

യിങ്  

24390 

2  വിലാ ിനി 

ദഗാപി  

1608010004 / IF 

/ 3414775   

KL080100040

03 /59    

23/ 06/ 18  ഓൺദഗാ

യിങ് 

24390 

3  ലിനി ദജാ ്  1608010004 / IF 

/ 341482   

KL080100040

03 /33    

 ഓൺദഗാ

യിങ് 

24390 

4  സഷ്രി 

ദ ദവയർ  

1608010004 / IF 

/ 341487   

KL080100040

03 /111    

 ഓൺദഗാ

യിങ് 

24390 

5  ഓമന തിലകൻ  1608010004 / IF 

/ 341479  

KL080100040

03 /12     

19/07/  18 ഓൺദഗാ

യിങ് 

24390 

6  ശാന്ത ആന്റണി  11608010004 / 

IF / 341490   

KL080100040

03 /373    

23/ 06/ 18 ഓൺദഗാ

യിങ് 

24390 

7  ദറാ ിലി 

ദഡവ  ്  

1608010004 / 

IF/ 344236   

KL080100040

03 /137  

23/ 06/ 18 ഓൺദഗാ

യിങ് 

24390 
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 ദരാജിനി കുഞ്ഞപ്പൻ ,  വടദക്കടത്തു  വ ട ് 

 

കവർദപജ ് 

 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനുശാ ിക്കുന്നദതാ പ്പാദേശികമായി 

രൂപകദനകന തെയ്തദതാ ആയ കവർദപജ്  ഈ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല  

 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

ാടായിരുന്നില്ല  

  

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 ഭവനനിർമ്മാണപ്പവർത്തിയുതട  നാല്ഘട്ടത്തിദലയും  വിശേമായ 

എസ്റ്റിദമറ്റ,്എസ്റ്റിദമറ്റ്റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ ാൾതപ്പടുന്ന ത കയൂറിൽ നിന്നുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ്ദകാപ്പി ഫയലിൽലഭയമാണ്.ഡിസ ൻആൻഡ് ദപ്ഡായിങ്   AE യുതട 

  ൽ ഒപ്പ് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാധരണ ജനങ്ങൾക്കും മന ിലാവുക 

എന്ന ലയുളയദത്താതട ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ, 

അത്തരത്തിലുും  ഒരു എസ്റ്റിദമറ്റും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

  

 ാദങ്കതികഅനുമതി 

 കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അനുമതി നൽകിയ ദരഖകളും ത കയുറിൽ നിന്നും 

ഡൗൺദലാഡ്  തെയ്ത ്  ാദങ്കതികഅനുമതി ദകാപ്പിയും ഫയലിൽ 

ാട്.നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട  ഒപ്പും   ലും എന്നിവ ഈ 

ദകാപ്പിയിൽ  ാടായിരുന്നില്ല. 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു പ്പവർത്തി  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിർരന്ധമായും 

ലഭയമാദക്കട  അനുമതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.ഭരണാനുമതിയുതട ത കയൂറിൽ  

നിന്നുും  ദകാപ്പി ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചദശഷ്ം 

തതാഴിൽ േിനം തതാഴിലാളിയുതട ഒപ്പു ദവതന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖതപടുത്തുന്ന പ്പധാന ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ . ഈ  ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ 

പ്പവർത്തി ഫയലിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ   ാടായിരുന്നു . 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തകാടുും  അദപയുള ( ഡിമാൻഡ് ദഫാം) ഫയലിൽ 

ലഭയമായിരുന്നു. ആതക  76  തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് തെയ്ത ദഫാമാണ് 

ലഭയമായിരുന്നത് . ഡിമാൻഡ്  ദഫാമിൽ  തതാഴിൽ അനുവേിച്ച്തകാട ്

നിർവഹണാദേയാഗസ്ഥരുതട  ഒപ്പ് ാടായിരുന്നു.  

 

എം-രുക്ക ് 

 പ്പവൃത്തി  ംരന്ധിെ് പൂർത്ത കരിച്ച അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുദത്തട  

(തമഷ്ർതമന്റ് ) വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ എം രുക്ക്  ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല.  
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ദവജ് ലി ് റ് 

 മസ്റ്റർദറാളുകൾക്ക ് ആനുപാതികമായ ദവജ് ലി ് റ്  ദവണതമങ്കിലും െില 

മസ്റ്റർദറാളിന്റ  ദവജ് ലി ് റ് കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടില്ല.  

 മസ്റ്റർദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്പ ് 

  മസ്റ്റർദറാൾ മൂവ്തമൻറ് സ്ലിപ്പ് ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവജ് ലി ് റ്ന് ആനുപാതികമായ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നു  

ദഫാദട്ടാ 

 പൂർത്ത കരിച്ച പദ്ധതിയാതണങ്കിൽ പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും 

നടക്കുദമ്പാഴും  പൂർത്ത കരിച്ച ദശഷ്വും ദഫാദട്ടാ  ് ഫയലിൽ 

 ൂയുളിദക്കടതാണ് എന്നാൽ  ഫയലിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിതല ദഫാദട്ടാ മാപ്തമാണ ്

ാടായിരുന്നത്  

ജിദയാ  ടാഗ്ഗഡ്് ദഫാദട്ടാ  ് 

ാടായിരുന്നില്ല  

സ റ്റ ്ഡയറി  

 ഈ ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ പ്പവർത്തി ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി 

ാടായിരുന്നില്ല . എന്നാൽ പ്പവർത്തി  ് ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും 

സ റ്റിൽ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ റ്റ് ഡയറി അവിതട ാദടാ എന്്ന 

അറിയാൻ  ാധിച്ചില്ല. ഈ നിലവിൽ  പ്പവർത്തി നടന്്ന 

തകാടിരിക്കുന്നതിനാൽ  സ റ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ  ാടാകില്ല.  

  

 

വിലാ ിനി ദഗാപി , കുരിയംകുളത്തു വ ട ് 

 

കവർദപജ ് 

 

ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനുശാ ിക്കുന്നദതാ പ്പാദേശികമായി 

രൂപകദനകന തെയ്തദതാ ആയ കവർദപജ്  ഈ  ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല  

 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

ാടായിരുന്നില്ല  

 

 എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 ഭവനനിർമ്മാണപ്പവർത്തിയുതട  നാല്ഘട്ടത്തിദലയും  വിശേമായ 

എസ്റ്റിദമറ്റ,്എസ്റ്റിദമറ്റ്റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ ാൾതപ്പടുന്ന ത കയൂറിൽ നിന്നുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ്ദകാപ്പി ഫയലിൽലഭയമാണ്. ഡിസ ൻ ആൻഡ് ദപ്ഡായിങ്  AE യുതട 

  ൽ ഒപ്പ് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാധരണ ജനങ്ങൾക്കും മന ിലാവുക  

എന്ന ലയുളയദത്താതട ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ, 

അത്തരത്തിലുും  ഒരു എസ്റ്റിദമറ്റും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  
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 ാദങ്കതികഅനുമതി 

 കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അനുമതി നൽകിയ ദരഖകളും ത കയുറിൽ നിന്നും 

ഡൗൺദലാഡ്  തെയ്ത ്  ാദങ്കതികഅനുമതി ദകാപ്പിയും ഫയലിൽ 

ാട്.നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതടഒപ്പും  ലും എന്നിവ ഈ 

ദകാപ്പിയിൽ  ാടായിരുന്നില്ല. 

 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു പ്പവർത്തി  ആരം ഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിർരന്ധമായും 

ലഭയമാദക്കട  അനുമതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.ഭരണാനുമതിയുതട ത കയൂറിൽ  

നിന്നുും  ദകാപ്പി ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു 

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചദശഷ്ം 

തതാഴിൽ േിനം തതാഴിലാളിയുതട ഒപ്പു ദവതന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ദരഖ 

തപടുത്തുന്ന പ്പധാന ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ  . ഈ  ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ 

പ്പവർത്തി ഫയലിൽ  12 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി   76 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

നദനകിയതിന്റ വിവരങ്ങൾ  ാടായിരുന്നു . 

 

തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തകാടുും  അദപയുള ( ഡിമാൻഡ് ദഫാം) ഫയലിൽ 

ലഭയമായിരുന്നു ആതക  76  തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ഡിമാൻഡ് തെയ്ത ദഫാമാണ് 

ലഭയമായിരുന്നത് . ഡിമാൻഡ്   ദഫാമിൽ  തതാഴിൽ അനുവേിച്ച്തകാട് 

നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട  ഒപ്പ് ാടായിരുന്നു.  

 

എം-രുക്ക ് 

 

 പ്പവൃത്തി  ംരന്ധിെ് പൂർത്ത കരിച്ച അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുദത്തട  

(തമഷ്ർതമന്റ് ) വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ എം രുക്ക്  ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല.  

 

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ  

 മസ്റ്റർദറാളുകൾക്ക ്ആനുപാതികമായ ദവജ് ലി ് റ്  കാണാൻ  ാധിച്ചു .  

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ  മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്പ ്

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമൻറ്  സ്ലിപ്പ് ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു 

 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവജ് ലി ് റ്റിന ് ആനുപാതികമായ ഫയലിൽ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

ാടായിരുന്നു  

 

ദഫാദട്ടാ 

 പൂർത്ത കരിച്ച പദ്ധതിയാതണങ്കിൽ പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും 

നടക്കുദമ്പാഴും  പൂർത്ത കരിച്ച ദശഷ്വും ദഫാദട്ടാ  ് ഫയലിൽ 
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 ൂയുളിദക്കടതാണ്.  എന്നാൽ, നടന്്ന തകാടിരിക്കുന്ന പ്പവർത്തി 

ആയതിനാൽ ഈ   ഫയലിൽ രട്  ഘട്ടത്തിതലയും ദഫാദട്ടാ ്  ാടായിരുന്നു  

 

ജിദയാ  ടാഗ്ഗഡ്് ദഫാദട്ടാ  ് 

ാടായിരുന്നില്ല  

 

സ റ്റ ്ഡയറി  

 ഈ ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ പ്പവർത്തി ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി 

ാടായിരുന്നില്ല . എന്നാൽ പ്പവർത്തി  ് ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും 

സ റ്റിൽ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ റ്റ് ഡയറി അവിതട ാദടാ എന്്ന 

അറിയാൻ  ാധിച്ചില്ല. ഈ  പ്പവർത്തി നടന്്ന തകാടിരിക്കുന്നതിനാൽ  സ റ്റ ്

ഡയറി ഫയലിൽ  ാടാകില്ല.  

 

ലിനി ദജാ  ്, കദരടൻ  വ ട ്  

 

കവർദപജ ്  

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനുശാ ിക്കുന്നദതാ പ്പാദേശികമായി 

രൂപകദനകന തെയ്തദതാ ആയ കവർദപജ് ഈ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല  

 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

ാടായിരുന്നില്ല 

   

എസ്റ്റിദമറ്റ ്  

 ഭവനനിർമ്മാണപ്പവർത്തിയുതട  നാല്ഘട്ടത്തിദലയും  വിശേമായ 

എസ്റ്റിദമറ്റ,്എസ്റ്റിദമറ്റ്റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ ാൾതപ്പടുന്ന ത കയൂറിൽ നിന്നുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ്ദകാപ്പി ഫയലിൽ ലഭയമാണ്. ഡിസ ൻ ആൻഡ് ദപ്ഡായിങ്  AE യുതട 

  ൽ ഒപ്പ് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാധരണ ജനങ്ങൾക്കും മന ിലാവുക  

എന്ന ലയുളയദത്താതട ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, 

അത്തരത്തിലുും  ഒരു എസ്റ്റിദമറ്റും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

 

 ാദങ്കതികഅനുമതി 

 കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അനുമതി നൽകിയ ദരഖകളും ത കയുറിൽ നിന്നും 

ഡൗൺദലാഡ്  തെയ്ത   ാദങ്കതിക അനുമതി ദകാപ്പിയും ഫയലിൽ 

ാട്.നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട  ഒപ്പും   ലും എന്നിവ ഈ 

ദകാപ്പിയിൽ  ാടായിരുന്നില്ല. 

 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു പ്പവർത്തി  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ ് നിർരന്ധമായും 

ലഭയമാദക്കട  അനുമതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.ഭരണാനുമതിയുതട ത കയൂറിൽ  

നിന്നുും  ദകാപ്പി ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു 
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ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചദശഷ്ം 

തതാഴിൽ േിനം തതാഴിലാളിയുതട ഒപ്പു ദവതന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖതപടുത്തുന്ന പ്പധാന ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ   . ഈ  ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ 

പ്പവർത്തി ഫയലിൽ  3 മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ  ാടായിരുന്നു . 

 

 തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തകാടുും  അദപയുള ( ഡിമാൻഡ് ദഫാം) ഫയലിൽ 

ലഭയമായിരുന്നു ആതക  52  തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് തെയ്ത ദഫാമാണ് 

ലഭയമായിരുന്നത് . ഡിമാൻഡ്   ദഫാമിൽ  തതാഴിൽ അനുവേിച്ച്തകാട് 

നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട   ഒപ്പ് ാടായിരുന്നു. എന്നാൽ , തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ട ത യതിയിൽ വയക്തത ഇല്ല.   

 

എം-രുക്ക ് 

ാടായിരുന്നില്ല  

 

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ  

 മസ്റ്റർദറാളുകൾക്ക ്ആനുപാതികമായ ദവജ് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ  ാധിച്ചു  മസ്റ്റർ 

ദറാൾ മൂവ്തമൻറ്  സ്ലിപ്പ് ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു 

 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ദവജ് ലിസ്റ്റിന്  ആനുപാതികമായ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നു.  

 

ദഫാദട്ടാ 

 പൂർത്ത കരിച്ച പദ്ധതിയാതണങ്കിൽ പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും 

നടക്കുദമ്പാഴും  പൂർത്ത കരിച്ച ദശഷ്വും ദഫാദട്ടാ  ് ഫയലിൽ 

 ൂയുളിദക്കടതാണ് .  ഫയലിൽ നടന്നുതകാടിരിക്കുന്ന പ്പവർത്തി 

ആയതിനാൽ കാദണട രടു ഘട്ടത്തിതലയും ദഫാദട്ടാ ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

ജിദയാ  ടാഗ്ഗഡ്് ദഫാദട്ടാ  ് 

ാടായിരുന്നില്ല  

 

സ റ്റ ്ഡയറി  

 ഈ ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ പ്പവർത്തി ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി 

ാടായിരുന്നില്ല . എന്നാൽ പ്പവർത്തി  ് ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും 

സ റ്റിൽ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ റ്റ് ഡയറി അവിതട ാദടാ എന്്ന 

അറിയാൻ  ാധിച്ചില്ല. ഇ പ്പവർത്തി നടന്്ന തകാടിരിക്കുന്നതിനാൽ  സ റ്റ ്

ഡയറി ഫയലിൽ  ാടാകില്ല. 
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 4 ,സഷ്രി ദ ദവയർ ,  പരിയാടൻ  വ ട ് 

 

കവർദപജ ് 

 ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനുശാ ിക്കുന്നദതാ പ്പാദേശികമായി 

രൂപകദനകന തെയ്തദതാ ആയ കവർദപജ് ഈ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല 

  

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

ാടായിരുന്നില്ല  

 

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 ഭവനനിർമ്മാണപ്പവർത്തിയുതട  നാല്ഘട്ടത്തിദലയും  വിശേമായ 

എസ്റ്റിദമറ്റ,്എസ്റ്റിദമറ്റ്റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ ാൾതപ്പടുന്ന ത കയൂറിൽ നിന്നുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ്ദകാപ്പി ഫയലിൽലഭയമാണ്. ഡിസ ൻ ആൻഡ് ദപ്ഡായിങ്  AE യുതട 

  ൽ ഒപ്പ് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാധരണ ജനങ്ങൾക്കും മന ിലാവുക  

എന്ന ലയുളയദത്താതട ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ, 

അത്തരത്തിലുും  ഒരു എസ്റ്റിദമറ്റും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

  

 ാദങ്കതികഅനുമതി 

 കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അനുമതി നൽകിയ ദരഖകളും ത കയുറിൽ നിന്നും 

ഡൗൺദലാഡ്  തെയ്ത ് ാദങ്കതികഅനുമതി ദകാപ്പിയും ഫയലിൽ ാട്. 19/ 5/ 18  

ആണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്  

 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു പ്പവർത്തി  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ ് നിർരന്ധമായും 

ലഭയമാദക്കട  അനുമതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.ഭരണാനുമതിയുതട ത കയൂറിൽ  

നിന്നുും  ദകാപ്പി ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു. രന്ധതപ്പട്ട ാദേയാഗസ്ഥരുതട 

ഒപ്പ്    ൽ എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചദശഷ്ം 

തതാഴിൽ േിനം തതാഴിലാളിയുതട ഒപ്പു ദവതന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖതപടുത്തുന്ന പ്പധാന  ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ  . ഈ ഭവന പദ്ധതിയിൽ 

മസ്റ്റദറാൾ പ്പകാരം കുടുംരത്തിതല  രട്  അംഗങ്ങളുതട ദപര് വിവരങ്ങൾ 

ആണ് ാും ത്. 2 മസ്റ്റദറാൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു , BDO , ത പ്കട്ടറി , AE  എന്നിവരുതട 

ഒപ്പ്    ൽ എന്നിവ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുട് . പ്പവർത്തി തെയ്ത തിയതി കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. ആേയ ഘട്ടത്തിതല 28 േിവ തത്ത തതാഴിലാണ് മസ്റ്റദറാളിൽ 

ാടായിരുന്നത്  
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എം - രുക്ക ് 

 

 തമഷ്ർതമന്റ് രുക്ക് ഫയലിൽ  ൂയുളിച്ചിടുട് .  ായുളയതപ്പടുത്തിയ എം - 

രുക്കിൽ അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തി അവിതട ാദേയാഗസ്ഥർ ഒപ്പ്    ൽ 

എന്നിവ ാടായിരുന്നു. 

  

 ഡിമാൻഡ് ദഫാം  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തകാടുും  അദപയുള ( ഡിമാൻഡ് ദഫാം) ഫയലിൽ 

ലഭയമായിരുന്നു . ഈ ഡിമാൻഡ്   ദഫാമിൽ  മറ്റുും വയിൽ നിന്നും 

വയതയ ് തമായി ഇതിൽ VEO  യുതട ഒപ്പ് കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

 

എം-രുക്ക ് 

 

  ർട്ടിസഫ തെയ്ത എം-രുക്ക് ാടായിരുന്നു. ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും 

വിവരങ്ങൾ എം-രുക്കിൽ ദെർത്തിടുട് ,  

 

ദവജ് ലി ് റ്  

 മസ്റ്റർദറാളുകൾക്ക ്ആനുപാതികമായ ദവജ് ലി ് റ്  കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

  

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ്  സ്ലിപ്പ ്

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമൻറ്  സ്ലിപ്പ് ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു, വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായും ദെർത്തിരുന്നു . 

 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവജ് ലിസ്റ്റിന്  ആനുപാതികമായ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നു  

 

ദഫാദട്ടാ 

 ാടായിരുന്നില്ല  

 

 

ജിദയാ  ടാഗ്ഗഡ്് ദഫാദട്ടാ  ് 

 ാടായിരുന്നില്ല  

 

സ റ്റ ്ഡയറി  

 ഈ ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ പ്പവർത്തി ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി 

ാടായിരുന്നില്ല . എന്നാൽ പ്പവർത്തി  ് ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും 

സ റ്റിൽ ആരും ഇല്ലാ സ റ്റ് ഡയറി അവിതട ാദടാ എന്്ന അറിയാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. ഇ പ്പവർത്തി നടന്്ന തകാടിരിക്കുന്നതിനാൽ  സ റ്റ് ഡയറി 

ഫയലിൽ  ാടാകില്ല. 
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5 , ഓമന തിലകൻ , ക ഴറ വ ട ് 

 

കവർദപജ ്

ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനുശാ ിക്കുന്നദതാ പ്പാദേശികമായി 

രൂപകദനകന തെയ്തദതാ ആയ കവർദപജ് ഈ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല  

 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

ാടായിരുന്നില്ല. 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

  ഭവനനിർമ്മാണപ്പവർത്തിയുതട  നാല്ഘട്ടത്തിദലയും  വിശേമായ 

എസ്റ്റിദമറ്റ,്എസ്റ്റിദമറ്റ്റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ ാൾതപ്പടുന്ന ത കയൂറിൽ നിന്നുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ്ദകാപ്പി ഫയലിൽലഭയമാണ്. ഡിസ ൻ ആൻഡ് ദപ്ഡായിങ്  AE യുതട 

  ൽ ഒപ്പ് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാധരണ ജനങ്ങൾക്കും മന ിലാവുക  

എന്ന ലയുളയദത്താതട ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ, 

അത്തരത്തിലുും  ഒരു എസ്റ്റിദമറ്റും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

  

 ാദങ്കതികഅനുമതി 

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അനുമതി നൽകിയ ദരഖകളും ത കയുറിൽ നിന്നും 

ഡൗൺദലാഡ് തെയ്ത  ാദങ്കതികഅനുമതി ദകാപ്പിയും ഫയലിൽ ാട്. 

ത കയൂറിൽ നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പിയിൽ നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പും 

  ലും എന്നിവ  ാടായിരുന്നില്ല. 

 

ഭരണാനുമതി 

ഒരു പ്പവർത്തി  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിർരന്ധമായും 

ലഭയമാദക്കട  അനുമതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.ഭരണാനുമതിയുതട ത കയൂറിൽ  

നിന്നുും  ദകാപ്പി ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു. രന്ധതപ്പട്ടവരുതട ഒപ്പു,   ൽ, 

തിയതി എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചദശഷ്ം 

തതാഴിൽ േിനം തതാഴിലാളിയുതട ഒപ്പു ദവതന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖതപടുത്തുന്ന പ്പധാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ.  

 . ഈ  ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ പ്പവർത്തി ഫയലിൽ  8 മസ്റ്റർ ദറാൾകളും 52 

തതാഴിൽേിനങ്ങളും   ാടായിരുന്നു . െില മസ്റ്റർ ദറാൾ കളിൽ മാപ്തം VEO യുതട 

ഒപ്പ്  കാണാൻ  ാധിച്ചു . എന്നാൽ തിയതി ദരഖതപടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ാടായിരുന്നു. 

 

എം - രുക്ക ് 

 എം രുക്ക് ഫയലിൽ  ൂയുളിച്ചിടുട് .  ായുളയതപ്പടുത്തിയ എം - രുക്കിൽ 

അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തി അവിതട ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്    ൽ എന്നിവ 

ാടായിരുന്നു. 
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 തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തകാടുും  അദപയുള ( ഡിമാൻഡ് ദഫാം) ഫയലിൽ 

ലഭയമായിരുന്നു ആതക  52  തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് തെയ്ത ദഫാമാണ ്

ലഭയമായിരുന്നത് .എന്്ന മുതൽ എന്്ന വതര  എന്നത ് വയക്തമായിരുന്നില്ല . 

ഡിമാൻഡ്   ദഫാമിൽ  തതാഴിൽ അനുവേിച്ച് നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട   ഒപ്പ് 

ാടായിരുന്നു 

 

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ  

 മസ്റ്റർദറാളുകൾക്ക ്ആനുപാതികമായ ദവജ് ലി ് റ്  ാടായിരുന്നു 

  

മസ്റ്റർദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്്പ 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമൻറ്  സ്ലിപ്പ് ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു, പ്പാഥമിക 

വിവരങ്ങൾ മാപ്തമാണ് ാടായിരുന്നത് MIS ൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയ തിയതി 

മുതലായവ ാടായിരുന്നില്ല 

  

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവജ് ലിസ്റ്റിന്  ആനുപാതികമായ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നില്ല . കാരണം, രട്  ദവജ് ലി ് റ്ന്റ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ാടായിരുന്നില്ല. 

 

ദഫാദട്ടാ 

 പൂർത്ത കരിച്ച പദ്ധതിയാതണങ്കിൽ പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും 

നടക്കുദമ്പാഴും  പൂർത്ത കരിച്ച ദശഷ്വും ദഫാദട്ടാ  ് ഫയലിൽ 

 ൂയുളിദക്കടതാണ് . പ്പവർത്തി നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ 2  ഘട്ടത്തിതല 

ാടാദകടതാണ് അത് രടും കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

ജിദയാ  ടാഗ്ഗഡ്് ദഫാദട്ടാ  ് 

ാടായിരുന്നില്ല  

 

സ റ്റ ്ഡയറി  

 ഈ ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ പ്പവർത്തി ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി 

ാടായിരുന്നില്ല . എന്നാൽ പ്പവർത്തി  ് ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും 

സ റ്റിൽ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ റ്റ് ഡയറി അവിതട ാദടാ എന്്ന 

അറിയാൻ  ാധിച്ചില്ല. ഈ  പ്പവർത്തി നടന്്നതകാടിരിക്കുന്നതിനാൽ  സ റ്റ് 

ഡയറി ഫയലിൽ  ാടാകില്ല.  
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6 , ശാന്ത ആനറ്ണി , പിപ്പിരിയടത്ത വ ട ് 

കവർദപജ ് 

ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനുശാ ിക്കുന്നദതാ പ്പാദേശികമായി 

രൂപകദനകന തെയ്തദതാ ആയ കവർദപജ് ഈ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല  

 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

ാടായിരുന്നില്ല  

 

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 ഭവനനിർമ്മാണപ്പവർത്തിയുതട  നാല്ഘട്ടത്തിദലയും  വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ്, 

എസ്റ്റിദമറ്റ്റിദപ്പാർട്ട ് എന്നിവ ാൾതപ്പടുന്ന ത കയൂറിൽ നിന്നുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ്ദകാപ്പി ഫയലിൽലഭയമാണ്. ഡിസ ൻ ആൻഡ് ദപ്ഡായിങ്  AE യുതട 

  ൽ ഒപ്പ് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാധരണ ജനങ്ങൾക്കും മന ിലാവുക  

എന്ന ലയുളയദത്താതട ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ, 

അത്തരത്തിലുും  ഒരു എസ്റ്റിദമറ്റും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

  

 ാദങ്കതികഅനുമതി 

  ാദങ്കതിക കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അനുമതി നൽകിയ ദരഖകളും ത കയുറിൽ 

നിന്നും ഡൗൺദലാഡ് തെയ്ത   ാദങ്കതികഅനുമതി ദകാപ്പിയും ഫയലിൽ 

ാട്.എന്നാൽ,നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പും   ലും എന്നിവ 

ത കയൂറിന്തറ  ഈ ദകാപ്പിയിൽ  ാടായിരുന്നില്ല. 

 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു പ്പവർത്തി  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ ് നിർരന്ധമായും 

ലഭയമാദക്കട  അനുമതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.ഭരണാനുമതിയുതട ത കയൂറിൽ  

നിന്നുും  ദകാപ്പി ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ  ദകാപ്പയിൽ 

രന്ധതപ്പട്ട ാേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്    ൽ എന്നിവ ാടായിരുന്നില്ല. 

  

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചദശഷ്ം 

തതാഴിൽ േിനം തതാഴിലാളിയുതട ഒപ്പു ദവതന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖതപടുത്തുന്ന പ്പധാന ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ  . ഈ  ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ 

പ്പവർത്തി ഫയലിൽ  8  മസ്റ്റർ ദറാൾകളും 62 തതാഴിൽ േിനങ്ങളും ാടായിരുന്നു 

. തതാഴിൽ തെയ്ത തിയതി കൃതയമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. മസ്റ്റർ 

ദറാളുകളിൽ  ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്    ൽ എന്നിവദയാതടാപ്പം തിയതി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല . 

 

 തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തകാടുും  അദപയുള ( ഡിമാൻഡ് ദഫാം) ഫയലിൽ 

ലഭയമായിരുന്നു . ഡിമാൻഡ്   ദഫാമിൽ  തതാഴിൽ അനുവേിച്ച്തകാട് 

നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട   ഒപ്പ് ാടായിരുന്നു 
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എം - രുക്ക ് 

 തമഷ്ര്തമന്റ് രുക്ക് ഫയലിൽ  ൂയുളിച്ചിടുട് .  ായുളയതപ്പടുത്തിയ എം - 

രുക്കിൽ അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തി അവിതട ാദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്    ൽ 

എന്നിവ ാടായിരുന്നു. 

 

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ  

മസ്റ്റർദറാളുകൾക്ക ്ആനുപാതികമായ ദവജ് ലി ് റ്  ാട് . ആതക 5തവജ് ലി ് റ് 

കാണാൻ  ാധിച്ചു.   

   

മസ്റ്റർദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്പ ് 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമൻറ്  സ്ലിപ്പ് ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു. എന്നാൽ MIS ൽ 

ഡാറ്റ എൻപ്ടി തെയ്തത് ദപാലുും  ത യതികൾ ാടായിരുന്നില്ല. 

 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ദവജ് ലി ് റ്റിന ്ആനുപാതികമായ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നു  

 

ദഫാദട്ടാ 

 പൂർത്ത കരിച്ച പദ്ധതിയാതണങ്കിൽ പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും 

നടക്കുദമ്പാഴും  പൂർത്ത കരിച്ച ദശഷ്വും ദഫാദട്ടാ  ് ഫയലിൽ 

 ൂയുളിദക്കടതാണ്എന്നാൽ പ്പവർത്തി നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ 

രട്  ഘട്ടത്തിതല ദഫാദട്ടാ ും ാടായിരുന്നു. 

 

ജിദയാ  ടാഗ്ഗഡ്് ദഫാദട്ടാ  ് 

ാടായിരുന്നില്ല  

 

സ റ്റ ്ഡയറി  

ഈ ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ പ്പവർത്തി ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി ാടായിരുന്നില്ല . 

എന്നാൽ പ്പവർത്തി  ് ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും സ റ്റിൽ ആരും 

ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ റ്റ് ഡയറി അവിതട ാദടാ എന്്ന അറിയാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. ഈ പ്പവർത്തി നടന്്ന തകാടിരിക്കുന്നതിനാൽ  സ റ്റ് ഡയറി 

ഫയലിൽ  ാടാകില്ല.  

 

7 , ദറാ ിലി ദഡവി  ്, പരിയാടാൻ  വ ട ് 

 

കവർദപജ ് 

ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ അനുശാ ിക്കുന്നദതാ പ്പാദേശികമായി 

രൂപകദനകന തെയ്തദതാ ആയ കവർദപജ് ഈ ഫയലിൽ ാടായിരുന്നില്ല  

 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

ാടായിരുന്നില്ല  
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എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 ഭവനനിർമ്മാണപ്പവർത്തിയുതട നാല്ഘട്ടത്തിദലയും വിശേമായ 

എസ്റ്റിദമറ്റ,്എസ്റ്റിദമറ്റ്റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ ാൾതപ്പടുന്ന ത കയൂറിൽ നിന്നുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ്ദകാപ്പി ഫയലിൽലഭയമാണ്. ഡിസ ൻ ആൻഡ് ദപ്ഡായിങ്  AE യുതട 

  ൽ ഒപ്പ് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ാധരണ ജനങ്ങൾക്കും മന ിലാവുക  

എന്ന ലയുളയദത്താതട ജനക യ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ, 

അത്തരത്തിലുും  എസ്റ്റിദമറ്റും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

 

  ാദങ്കതികഅനുമതി 

  ാദങ്കതിക കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ  ാദങ്കതികഅനുമതി നൽകിയ ദരഖ 

ാടായിരുന്നു . അതിൽ രന്ധതപ്പട്ടവരുതട ഒപ്പ് ,   ൽ എന്നിവ ാടായിരുന്നു. 

 

ഭരണാനുമതി 

ഒരു പ്പവർത്തി  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിർരന്ധമായും 

ലഭയമാദക്കട  അനുമതികളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.ഭരണാനുമതിയുതട ത കയൂറിൽ  

നിന്നുും  ദകാപ്പി ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു, ഈ ദകാപ്പിയിൽ രന്ധതപ്പട്ടവരുതട 

ഒപ്പ്   ൽ എന്നിവ ാടായിരുന്നില്ല  

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചദശഷ്ം 

തതാഴിൽ േിനം തതാഴിലാളിയുതട ഒപ്പു ദവതന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖതപടുത്തുന്ന പ്പധാന ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ . ഈ  ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ 

പ്പവർത്തി ഫയലിൽ  8 ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  ാടായിരുന്നു . ഇതിൽ ഒപ്പ് ,   ൽ 

എന്നിവ ദരഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്നത ് തിയതി ഇല്ലാതതയാണ്. മറ്റ് വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 

എം-രുക്ക ് 

 പൂർത്ത കരിച്ച എല്ലാ ഘട്ടത്തിതലയും അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

ഓവർ   ർ പല ഭാഗത്തും ഒപ്പു ദരഖതപ്പടുത്തി കടില്ല  

 

 തതാഴിലിനു ദവടിയുും  അദപയുള  

 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തകാടുും  അദപയുള ( ഡിമാൻഡ് ദഫാം) ഫയലിൽ 

ലഭയമായിരുന്നു ആതക  62  തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് തെയ്ത ദഫാമാണ് 

ലഭയമായിരുന്നത് . ഡിമാൻഡ്   ദഫാമിൽ  തതാഴിൽ അനുവേിച്ച്തകാട് 

നിർവഹണ ാദേയാഗസ്ഥരുതട   ഒപ്പ് ാടായിരുന്നു 

 

ദവജ ്ലിസ്്റ്റ  

മസ്റ്റർദറാളുകൾക്ക ്ആനുപാതികമായ ദവജ് ലി ് റ്  ാടായിരുന്നു .  
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മസ്റ്റർദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്പ ്

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമൻറ്  സ്ലിപ്പ് ഫയലിൽ ലഭയമായിരുന്നു, പ്പഥിമിക വിവരങ്ങൾ 

മാപ്തമാണ് ാടായിരുന്നത് , MIS  ൽ എന്റർ തെയ്ത തിയതി ദപാലുും  പലതും 

പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല  

 

ഫട ്പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ദവജ് ലിസ്റ്റിന്  ആനുപാതികമായ ഫട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ 

ാടായിരുന്നു  

 

ദഫാദട്ടാ 

 പൂർത്ത കരിച്ച പദ്ധതിയാതണങ്കിൽ പ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും 

നടക്കുദമ്പാഴും  പൂർത്ത കരിച്ച ദശഷ്വും ദഫാദട്ടാ  ് ഫയലിൽ 

 ൂയുളിദക്കടതാണ് എന്നാൽ, പ്പവർത്തി നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ 

രട്  ഘട്ടത്തിതല ദഫാദട്ടാ ും ാടായിരുന്നു. 

 

ജിദയാ  ടാഗ്ഗഡ്് ദഫാദട്ടാ  ് 

 

ാടായിരുന്നില്ല 

  

സ റ്റ ്ഡയറി  

 ഈ ഗുണദഭാക്താവിന്തറ്റ പ്പവർത്തി ഫയലിൽ സ റ്റ് ഡയറി 

ാടായിരുന്നില്ല . എന്നാൽ പ്പവർത്തി  ് ഥലങ്ങൾ  ന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും 

സ റ്റിൽ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ റ്റ് ഡയറി അവിതട ാദടാ എന്്ന 

അറിയാൻ  ാധിച്ചില്ല. ഇ പ്പവർത്തി നടന്്ന തകാടിരിക്കുന്നതിനാൽ  സ റ്റ ്

ഡയറി ഫയലിൽ  ാടാകില്ല.  

 

അവദലാകനം 

 മൂന്നാം വാർഡിൽ ാും 7ഭവനപദ്ധതിയിൽ രട് ഭവനപദ്ധതിയുതട m-രുക്ക ്

വർക്ക്ഫയലിൽകാണാൻ ാധിച്ചില്ല( വിലാ ിനിദഗാപി ലിനി ദജാ ്) മാപ്തമല്ല 

ഫ ൽഡ് തവരിഫിദക്കഷ്നിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത് മസ്റ്റർദറാൾ 

ഗുണദഭാക്താവ്പഞ്ചായത്ത്ഓഫ  ിൽ തെന്നാണ് ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്നത് 

മാപ്തമല്ല ലിനി ദജാ ിന്തറ  ഒപ്പും ദജാ ിന്തറ ഒപ്പും ഭർത്താവായ ദജാ ് 

തതന്നയാണ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്നത്  പറയുകയുടായി കൂടാതത 

സലഫ്കദ്ധതിയിലുും  2 ദപരുതട വ ടുകൾ വാർഡിന് പുറത്താണ് 

നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 

തപാതു നിര യുളണങ്ങൾ  

  ാധാരണക്കാരനായ തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ നൽകുന്നതിന് 

അത വതാൽപരയം തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി ജ വനക്കാരും ദമറ്റും തമമ്പറും 

കാണിക്കുന്നുട ്
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 പ്പവർത്തിയുതട ാദേശലയുളയം അളവുകൾ ഭൂമിയുതട തരത്തി 

അനു രിച്ച് പ്പവർത്തികൾ കതടത്തൽ എന്നിവ വിജയകരമായി 

കതടത്തിയാൽ തതാഴിലാളികളുതട അംഗരലവും ദജാലിതെയ്യുന്ന 

 ന്നദ്ധതയും തതാഴിലുറപ്്പ ജ വനക്കാരുതട  ഹകരണവും വാർഡ് 

തമമ്പറുതട താദനകരയവും എന്നിവകൂടി ദെരുദമ്പാൾ ദലാക്കിനും 

 ംസ്ഥാനത്തിനും മാതൃകയാക്കാവുന്ന പ്പവർത്തികൾ  ാധയമാണ ്

മൂന്നാം വാർഡിൽ 

 പൂരിപ്പിച്ച must ദറാളുകളിൽ തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ാടാകാതത 

 ൂയുളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്പശം ന യമാണ് 

 CIB യിൽ പദ്ധതിയുതട ദപരുവിവരങ്ങൾ ശരിയായി ദെർത്തിട്ടില്ല 

(സകപ്പും ിക്കുന്നു ന ർത്തടത്തിതല ഭൂമിയിൽ മണ് ജല  ംരയുളണ 

പ്പവർത്തികൾ  റ െ്2  എന്നതിന് പകരം 3 എന്്ന 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു)  

 പ്പവൃത്തിയുതട എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കുദമ്പാൾ സ്ഥലത്തിനും ഭൂപ്പകൃതിക്ക ്

അനു രിച്ചും പദ്ധതികൾ ആ ൂപ്തണം തെയ്യണം (സകപ്പിും ിക്കുന്്ന 

ന ർത്തടത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) 

 ന ർത്തടാധിഷ്ടിത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുദമ്പാൾ ശാ ്പ്തിയത 

പരിദശാധിദക്കടതാണ് ( പ്പവൃത്തികൾ തമ്മിലുും  അകലം _ മഴക്കുഴി 

ദപാലുും വയുതട അളവ്, ഭൂമിയുതട തെരിവ,് മണിന്തറ തരം എന്നിവ.)  

  വകാരയ ഭൂമിയിതല പ്പവൃത്തികൾ തെയ്യുദമ്പാൾ എവിതട, എന്്ന, എപ്ത 

പ്പവൃത്തി തെയ്തു എന്്ന വയക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലിസ്റ്റ ് ഫയലിൽ 

 ൂയുളിദക്കടതുട്. ( ർദവ്വ വിവരണങ്ങൾ) 

 ജലയുളാമം രൂയുളമായ വാർഡിൽ മണ് - ജല  ംരയുളണ പ്പവൃത്തികൾ 

അതിന് എപ്തമാപ്തം ാപകാരപ്പേമായി എന്നു  ംശയമാണ്. കുളങ്ങൾ 

ദപാലുും  പ്പവൃത്തികൾ കൂടുതൽ  ാധയമാദണാ എന്്ന 

പരിദശാധിക്കണം. 

 തതാഴിൽ നൽകുന്നതിനുും  പരിപ്ശമത്തിന്തറ ഭാഗമായി 

പ്പവൃത്തികളുതട ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവ ഴ്ച്ച തെയ്തിരിക്കുന്നു. 

 പ്പവൃത്തിയുതട അളവ്, എണം, ാദേയശ ലയുളയങ്ങൾ എന്നിവ  ംരന്ധിച്ച് 

തതാഴിലളികൾക്ക് യാതതാരു ധാരണയും ഇല്ല. 

 പ്പവൃത്തിയുതട ഫിൽഡ ് തലത്തിലുും  .പരിദശാധനകൾ നടത്തുവാൻ 

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിതല ജ വനക്കാർ അല്ലാത്ത ാദേയാഗസ്ഥരുതട 

ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്ശമങ്ങൾ ാടാകുന്നുദടാ എന്്ന  ംശയിക്കുന്നു. 

 തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ പല വിധത്തിലും ഹനിക്കതപ്പടുന്നു. 

            a.തതാഴിലാളികൾക്ക് സകപ്പറ്റ് ര  ത് നൽകുന്നതായി കാണുന്നില്ല. 
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 b.െികിൽ ാ തെലവ്  ംരന്ധിച്ച് ആനുകുലയം ഒന്നും തതന്ന                    

ലഭയമായിട്ടില്ല എന്നത് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ      അനു രിച്ച് തതാഴിലാളികൾ 

ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 

   c.  ുരയുള ാപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വ ഴ്ചകൾ  ംഭവിക്കുന്നു. 

 തതാഴിൽ കാർഡിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദരഖതപടുത്തുന്നില്ല 

 വർക്ക് ഫയലിൽ ാൾതപ്പടുദത്തട 22 ഇനം ദഡാകയൂതമന്റുകൾ എല്ലാം 

തതന്ന ഫയലിൽ ാൾതപടുത്തുന്നില്ല. 

 എസ്റ്റിദമറ്റ് ജനകിയ ഭാഷ്യിൽ എഴുതുന്നില്ല 

 ഓദരാ പ്പവൃത്തിയുതടയും ാദേശയലക് ഷ്യം  ഗുണദഭാക്താക്കതള പറഞ്ഞു 

ദരാധയതപടുത്തുന്നില്ല. 

നന്ദി  

പാറക്കടവ് ദലാക്കിതല വാർഡ് മൂന്നിതല 2018-19 ാമ്പത്തിക വർഷ്തത്ത 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്പപ്കിയ  മയരന്ധിതമായി ത ർക്കാൻ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ട മിതന  ഹായിച്ച രഹുമാനതപ്പട്ട പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് പ്പ ിഡന്റ്, 

ത പ്കട്ടറി, അ ിസ്റ്റന്റ് ത പ്കട്ടറി, ഭരണ മിതി അംഗങ്ങൾ, തതാഴിലുറപ്പു 

വിഭാഗം ജ വനക്കാർ, വാർഡ് തമമ്പർ, ഫ ൽഡ്തല പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കു  ഹായിച്ച 

ദമറ്റുമാർ എന്നിവർക്കുളള നന്ദി പ്പദതയകം ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 

അനുരന്ധം 1  

പ ച്ചാനിക്കാട ്ഇടതുകര കനാൽ നവ കരണം റ ച്ച ്1  

ന ളം- 1310 മ റ്റർ       വ തി- 1.2  , ആഴം - 30 cm 

 പ ച്ചാന ക്കാട ്ഇടതുകര കനാൽ നവ കരണം റ ച്ച ്2 

ന ളം - 780  ന ളം, വ തി- 1.2 meter, ആഴം - 30 cm 

ൊലക്കുടി ഇടതുകര കനാൽ നവ കരണം റ ച്ച ്1  

ന ളം- 810 ന ളം , വ തി - 2.5 meter, ആഴം - 30 cm 

 താദരാർപ്പാടം ദതാട ്നവ കരണം  

 ന ളം - 310meter, വ തി- 70 cm/1.10 meter (differerent area different വ തി) 

 കാട്ടുച്ചിറ ദതലപ്പിും ി ദതാട ്നവ കരണം 

ന ളം - 565 meter, വ തി- 2/1.2/.70 meter 

സകപ്പും ിക്കുന്്ന ന ർത്തടത്തിൽ ാൾതപ്പട്ട ഭൂമിയിൽ മണ് ജല ംരയുളണ 

പ്പവൃത്തികൾ റ ച്ച ്1, റ ച്ച് 2, റ ച്ച് 3 (തുടർ പ്പവൃത്തികൾ ) 
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a,ദതാടുകൾ .687 മ  

b, മഴക്കുഴി 2856 എണം 

c, വാരം/ രട് 4815 മ  

d, കൂന.173 എണം 

e, തടം.28 എണം  
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പാറക്കടവ ്പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് വാർഡ് - 3 (പുളിയനം ഈസ്്റ്റ ) 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശിയ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്പ്ഗാമ ഭ മിനുട്സ ് 

എറണാകുളം ജില്ലയിതല യിതല പാറക്കടവ് ദലാക്കിതല പാറക്കടവ് 

പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 3 ൽ ( പുളിയനം ഈസ്്റ്റ) ജില്ലയിതല ആേയതത്ത 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗാമ ഭ 2 .30 ന് ാേയ ഇൻഡസ്ടറി( ഖാേി ദരാർഡ്) യിൽ  വച്ച ്

ദെർന്നു . പ്ഗാമ ഭ  ംരന്ധിച്ച  പരിപാടികൾ പഞ്ചായത്ത് അ ിസ്റ്റന്റ്  

ത പ്കട്ടറി വിശേ കരിച്ചു. പ്ഗാമ ഭ അധയയുളതന  തതാഴിലാളികൾ 

നിർദേശിക്കുകയും പ്ശ മതി  മായാ ദവലായുധതന  തിരതഞ്ഞടുക്കുകയും 

തെയ്തു.  പ്ഗാമ ഭ  നടപടികളുതട നിയപ്ന്തണം അധയയുള ഏതറ്റടുത്തു.   

തതാഴിലാളികൾ ഈശവര പ്പാർത്ഥന ആലപിച്ചു . അതിനുദശഷ്ം  ല ല 

ദമാഹനതന അധയയുളൻ  വാഗതം പറയുന്നതിന്  യുളണിച്ചു,  വാഗതം 

പറഞ്ഞതിനുദശഷ്ം അധയയുള െുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ  പ്പ ംഗം നടത്തി. 

രഹുമാനതപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്പ ിഡട് പ്ശ മതി റ ന രാജൻ   ഭതയ 

അഭി ംദരാധന തെയ്തു. അധയയുളന്തറ  യുളണപ്പകാരം  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ജില്ലാ റിദ ാഴ്  ് ദപഴ്സൺ  കുമാരി  ജൂലി ദജാ ഫ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിതന 

കുറിച്ച് ആമുഖ വിവരണങ്ങൾ നൽകി. ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ര തിശാ ്പ്തം  പ്ഗാമ ഭയുതട പ്പദതയകതകൾ മുതലായവ പറഞ്ഞു. 

അടുത്ത ഇനമായ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് അവതരണം നടത്തുന്നതിന്  

ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺ  പ്ശ  ജസ്റ്റിൻ മാതയുവിതന  അധയയുള യുളണിച്ചു.  

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് അവതരണത്തിന്തറ ആമുഖം 

എദന്നാണം  ര തിശാ ്പ്തം പ്പാധാനയം എന്നിവ ഒരിക്കൽകൂടി പറഞ്ഞദശഷ്ം 

റിദപ്പാർട്ട് വായന ആരംഭിച്ചു. അവകാശങ്ങൾ  പ്പവർത്തി ഫയലിൽ 

 ൂയുളിദക്കട 22 ഇനം ദരഖകൾ 7 രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയുതട  ൂയുളിപ്പ് 

രന്ധതപ്പട്ട കാരയങ്ങളും  പ്പവൃത്തികളുതട ദപര് വിവരങ്ങൾ  ഓദരാ 

പ്പവൃത്തിതയയും  ംരന്ധിച്ച് കതടത്തലുകളും നിര യുളണങ്ങളും തപാതു 

കതടത്തലുകളും നിര യുളണങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും എന്നിവതയല്ലാം 

റിദപ്പാർട്ടിൽ വിശേമായി പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഏത് ര തിയിൽ അവകാശങ്ങൾ 
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ലഭയമാകുന്നു എന്നും മറ്റു അനുരന്ധ വിവരങ്ങളും പ്പവർത്തി സ്ഥലത്തുനിന്നും 

ദശഖരിച്ച അളവുകളും ഗുണനിലവാര  അനുരന്ധ വിവരങ്ങളും ലഭയമായ മറ്റു 

വിവരങ്ങളും വിശേമായി റിദപ്പാർട്ടിൽ  ൂെിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

 

  റിദപ്പാർട്ട ് അവതരണത്തിന ് ദശഷ്ം  നടന്ന െർച്ചകളും അഭിപ്പായങ്ങളും    

1,  റിദപ്പാർട്ട് വായിച്ചു ദപാകുന്നതിനാൽ   അവ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നതിന ്

രുദ്ധിമുട്ടുട് എന്നും അതിനാൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ദകാപ്പി 

ദനരതത്ത ലഭയമാക്കണതമന്നും എന്നും 6 വാർഡ് തമമ്പർ പ്ശ  ത രാസ്റ്റയൻ  

അഭിപ്പായതപ്പട്ടു 

 

2,  െികിത്സാ ആനുകൂലയം  ംരന്ധിച്ച് ച്ച  വകാരയ ആശുപപ്തിയിതല 

െികിത്സ തെലവ് നൽകുന്നതിന്  നിലവിൽ തടസ്സങ്ങൾ ദനരിടുന്നു എന്നും 

അത്  ംരന്ധിച്ച് കൃതയമായ വിവരങ്ങൾ തതാഴിലാളികൾക്ക ്

നൽകണതമന്നും ദലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത ജനപ്പതിനിധി  ി രാധാകൃഷ്ണൻ 

അഭിപ്പായതപ്പട്ടു. 

 

3, തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിൽ കാർഡ് പൂതുക്കുന്നതിന്  പണം െിലവായി 

എന്ന വിവരങ്ങൾ റിദപ്പാർട്ടിലുും ത്  ശരിയതല്ലന്നും  ംഘടനാ 

പ്പവർത്തനങ്ങൾക്  നടത്തിയ  പിരിവ ് തതറ്റുധാരണക്ക ്

കാരണമായതാണന്നും. അതല്ലങ്കിൽ രാഷ്്പ്ട യ പരമായ എതിർപ്പ് 

ഇത്തരത്തിലുും  വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ദപ്പരിപ്പിച്ചിരിക്കാം എന്നും 6 

വാർഡ് തമമ്പർ പ്ശ  ത രാസ്റ്റയൻ അഭിപ്പായതപ്പട്ടു .തതാഴിൽ കാർഡ് 

പുതുക്കുന്നതിന് പണം െിലവായി എന്നത്  തതറ്റായ വിവരം ആതണന്നും  

തതാഴിലാളികൾ അഭിപ്പായതപ്പട്ടു, ഈ  ാഹെരയത്തിൽ ഒരു തതാഴിലാളി  

പണം നൽകിയത്  ംരന്ധിച്ച് ച്ച എഴുതിനൽകിയ പരാതി ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ട മംഗം അധയയുളതയ  കാണിച്ചു ദരാധയതപ്പടുത്തി. എന്നാൽ  
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പ്ഗാമ ഭയുതട   അഭിപ്പായങ്ങൾ റിദപ്പാർട്ടിൽ ാൾതപ്പടുത്തുന്നതിന് 

നിർദേശിച്ചു. 

 

4,   കൂലി സവകുന്നത് എന്തുതകാട് എന്ന ദൊേയം ായർന്നു ഇതിന് 

മറുപടി അ ിസ്റ്റൻറ് ത പ്കട്ടറി  നൽകുതമന്്ന   ഭതയ അറിയിച്ചു 

 

5,  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിൽ  കതടത്തിയ റിദപ്പാർട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ 

അവതരിപ്പിച്ചത ് പ്ഗാമ ഭ അംഗ കരിക്കരുതതന്നും അല്ലാത്തപയുളം ഇത്  

പദ്ധതി പ്പവർത്തനങ്ങതള പ്പതികൂലമായി രാധിക്കുതമന്നും സവ  ്

പ്പ ിഡട്   ി.ൻ തമാഹനൻ അഭിപ്പായതപ്പട്ടു 

 

6, പ്പവൃത്തികളുതട ന ളം വ തി ആഴം എന്നിവ 

 ംരന്ധിച്ച  കണക്കുകൾ/ വിവരങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ തതന്ന റിദപ്പാർട്ട് 

തെയ്യാതിരിക്കാൻ  ാധിക്കില്ല എന്്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ട ം 

അംഗം   ഭതയ അറിയിച്ചു. പ്പളയാനന്തരം അടിഞ്ഞുകൂടിയ 

മണിന്തറയും മറ്റു  അവശിഷ്ടങ്ങളുതടയും അളവ് കൂടുതൽ 

ആയിരുന്നതിനാൽ വച്ചിരുന്ന എസ്റ്റിദമറ്റ് അപരയാപ്തമായിരുന്നു എന്നും 

അതിനാൽ അധിക ദജാലി തെദയ്യടിവന്നു എന്നും ഈ 

പരാമർശം   ംരന്ധിച്ചു  ാും  അഭിപ്പായം   ഭയിൽ  ായർന്നു. 

ഇക്കാരണത്താൽ ആണ് m രുക്കിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്ന ന ളത്തിൽ 

പ്പവൃത്തികൾ തെയ്യാൻ  ാധിക്കാതിരുന്നത്. അതിനാൽ   ഇതു 

 ംരന്ധിച്ച് ഒരു വിവരണം നൽകാൻ  ഭ  ാദേയാഗസ്ഥദരാട് നിർദേശിച്ചു 

  

7, ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുും  ാും  മാറ്റങ്ങൾ ത കയൂരിൽ വരുത്തുന്നതിന ്

നിലവിൽ  ംവിധാനമിതല്ലന്നും അതിനാൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് റ പുതുക്കുന്നതിന് 

 ാധിക്കുന്നില്ല എന്നും അതിനാലാകാം തതാഴിലാളികൾക്ക്  എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ ദജാലി തെയ്തു ത ർക്കാൻ  ാധിക്കാതിരുന്നത ്

അത് എന്നും 6 വാർഡ് തമമ്പർ പ്ശ  ത രാസ്റ്റയൻ അഭിപ്പായതപ്പട്ടു. 
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8,  നിലവിതല ജ വനക്കാരുതട എണം കണക്കിൽ എടുക്കുദമ്പാൾ  AMC 

യിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന 22 ഇനം ദരഖകളും 7 തരജി ്പ്ടകളും 

 ൂയുളിക്കുന്നത് പ്പാദയാഗികമല്ല എന്്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിതല  അന്നമനട 

പഞ്ചായത്തിൽ ദജാലി തെയ്യുന്ന തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിതല ജ വനക്കാരൻ 

പ്ഗാമ ഭയിൽ പറഞ്ഞു. 

 

9, തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാടുും  അദപയുള  ംരന്ധിച്ച 

െർച്ചകളുതട ഭാഗമായി റിദപ്പാർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന  സകപ്പറ്റ ്

ര  ത്  നൽകുന്നില്ല എന്നത് െർച്ചയ്ക്ക് വിദധയമാക്കി. എല്ലാ 

അദപയുളകൾക്കും  സകപ്പറ്റ് ര  ത് ലഭിച്ചിട്ടുട ് എന്്ന  ദമറ്റ്  ഭതയ 

അറിയിച്ചദപ്പാൾ നാളിതുവതര   ഒരു അദപയുളക്കും സകപ്പറ്റ് ര  ത് 

പഞ്ചായത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുും  വിവരം അ ിസ്റ്റന്റ് ത പ്കട്ടറി 

 ഭതയ അറിയിച്ചു. 

10. കൂലി സവകുന്നത് പഞ്ചായത്തിതെ ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്ന വ ഴ്ചകൾ 

കാരണമല്ല പണം വരൻ സവകുന്നത് എന്്ന അ ി. ത പ്കട്ടറി അറിയിച്ചു . 

ഇത്  ംഭവിക്കുന്നത് പണം  ർക്കാർ സകമാറുന്നതിൽ കാലതാമ ം 

മൂലം ആതണന്നും പറഞ്ഞു .  

  

11, തമഷ്ര്തമന്റ് രുക്കിൽ ദരഖതപ്പടുത്തി ഇരിക്കുന്ന അളവുകൾ 

പ്പവർത്തി  ് ഥലങ്ങളിൽ കാദണടതദല്ല എന്നും  െിലവഴിച്ച 

പണത്തിന്തറ  മൂലയത്തിനുും  പ്പവർത്തി നടന്നു എന്്ന 

ാറപ്പുവരുദത്തടതിദല്ല ? എന്ന ദൊേയം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ട ം അംഗം പ്ശ  

ജസ്റ്റിൻ ാന്നയിച്ചു 

    

12, തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ മണ് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനുും  

പ്പവർത്തികൾ തെയ്യുന്നില്ല എന്നും  ഇത്തരം പ്പവർത്തികൾ ആണ് 
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ഇവിടുതത്ത ഭൂപ്പകൃതിക്ക് ഏറ്റവും ദയാജിച്ചത് എന്നും പ്ശ മതി മദനാഹരി 

അഭിപ്പായതപ്പട്ടു 

 

13,  ിറ്റി ൺ ഇൻഫ് ദറാമാഷ്ൻ  ദരാർഡ് എല്ലാ പ്പവൃത്തി ഇടങ്ങളിലും 

സ്ഥാപിക്കുന്നത ് ദകരളത്തിതല  ാഹെരയത്തിൽ ദയാജിച്ചതല്ലന്നും അത് 

പരമർശിക്കതപ്പടടതാതണന്നും അഭിപ്പായമുയർന്നു 

 

14, നിലവിൽ വിദധയമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിക വർഷ്തത്ത 

പ്പവർത്തികൾ ആതണന്നും  റിദപ്പാർട്ടിൽ െൂടിക്കാണിക്കുന്ന 

നയൂനതകൾ   ൂഷ്മ നിര യുളണങ്ങളിലൂതട കതടത്തിയതാതണന്നും.  ഒരു 

വിധത്തിലുമുും  പരിദശാധന  ംവിധാനങ്ങളും  ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ  

 ംഭവിച്ച  പിഴവുകൾ ആതണന്നും എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ആവശയമായ 

ദരഖകളും തരജിസ്റ്ററുകളും    ൂയുളിക്കാം എന്്ന ത പ്കട്ടറി അറിയിച്ചു 

 

15, തെയ്യുന്ന ദജാലിയുതട  വഭാവം പ്പവർത്തിയുതട ാദേശലയുളയങ്ങൾ 

എന്നിവതയ  ംരന്ധിച്ച്  തതാഴിലാളികൾക്ക് ധാരണയില്ല എന്നുും  

വസ്തു ത ശരിയാതണന്നും അവർക്ക ്  കൃതയമായ അറിവ ്

നൽദകടതാതണന്നും അ ിസ്റ്റന്റ് ത പ്കട്ടറി  ഭതയ അറിയിച്ചു 

 

16, തതാഴിലാളികൾ പദ്ധതി ആ ൂപ്തണത്തിൽ കാരയമായി ഇടതപടുന്നില്ല 

എന്ന പരാമർശദത്താട്  ദയാജിക്കുന്നു എന്നും ശരിയായ പങ്കാളിത്തം 

ാറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പ്ഗാമ ഭകൾ കൂടുതൽ പ്പാധാനയം നൽകണതമന്നും 

അ ിസ്റ്റന്റ് ത പ്കട്ടറി അഭിപ്പായതപ്പട്ടു 

 

17, പ്പഥമ ശുപ്ശൂഷ് പ്പശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി  വ കരിക്കുതമന്്ന 

അ ിസ്റ്റന്റ്  ത പ്കട്ടറി  ഭതയ അറിയിച്ചു 
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18,  െികിത്സ െിലവ് മറ്റു വാർഡുകളിൽ  വിതരണം തെയ്തിട്ടുതടന്നും 

മൂന്നാം വാർഡിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുും  

അദപയുളകൾ/ആദയുളപങ്ങദളാ ഇതുവതര പ്ശദ്ധയിൽതപ്പട്ടില്ല  എന്നും 

അ ിസ്റ്റന്റ്  ത പ്കട്ടറി  ഭതയ അറിയിച്ചു 

 

 

19,       ജനക യ  ഭാഷ്യിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ ് എങ്ങതന  തയ്യാറാക്കണതമന്ന്  

നിർദേശം   ംരന്ധിച്ച്   വയക്തത   ഇതല്ലന്നും വയക്തത                           

വരുദത്തടതുതടന്നും പ്ഗാമ ഭയിൽ അ ിസ്റ്റന്റ് ത പ്കട്ടറി അറിയിച്ചു. 

 

20, പ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങൾ  (കയ്യുറ,കാലുറ ) വിതരണം 

തെയ്തിട്ടുതടന്നും  മൂന്നാം വാർഡിൽ ഇത്തരത്തിലുും   ആവശയങ്ങൾ 

ാടായിട്ടില്ല എന്നും അ ിസ്റ്റന്റ്  ത പ്കട്ടറി  ഭതയ അറിയിച്ചു 

 

21, പദ്ധതിതയയും പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി രന്ധതപ്പട്ട 

 ംശയങ്ങൾ  േൂര കരിക്കുന്നതിനും പ്ഗാമ ഭയിൽ പതങ്കടുക്കുന്നതിനും  

ദലാക്ക് ജില്ലാ തലത്തിലുും  ാദേയാഗസ്ഥർ ആരും എത്തിദച്ചർന്നില്ല  എന്ന 

വസ്തു ത െൂടിക്കാണിക്കണം എന്നും ദരഖതപ്പടുത്തണതമന്നും 

അഭിപ്പായമുയർന്നു  

 

ഈ  നിർദേശങ്ങളും അഭിപ്പായങ്ങളും പ്ഗാമ ഭ മിനിട്സിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തി  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് അംഗ കരിക്കാൻ  ദയാഗം 

ത രുമാനിച്ചു.6.30 pm മുന്നാം വാർഡ് തമമ്പർ പ്ശ  E S നാരായണൻ നന്ദി പറഞ്ഞു 

ദയാഗം അവ ാനിച്ചു . 

   

 


