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ആമുഖം 

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

ല് പാര്ലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം, 

2006 തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്്ത  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുതട 

രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകള ് ഈ നിയമത്തിന്തറ 

പരിധിയില് വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവരഷ്ം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠി മായി ഗ്പോനം 

തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും 

േുരര്ല ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്്ക ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ 

നിയമത്തിന്തറ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100 ശ മാനം നരര 

ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിന്തറ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന്തറ ആവശയക യ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികള ് സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ.് മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള ്നല്കുന്നുണ്ട്. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്്പ നിഷ്കർഷിക്്കന്നു. പധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  

 

 



അവകാശധിഷ്ഠ ി  നിേീക്ഷണങ്ങൾ  

 ത ൊഴിൽ കൊർഡ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ കൊർഡ ്

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

 ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്ച് ത ാഴിലാളികളിൽ 

െിലർക്്ക ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.  

 ത ൊഴിൽ അപേക്ഷിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമൊയുും ത ൊഴിൽ 

നൽകണും എന്നൊണ് നിയമും. എന്നൊൽ ഡിമൊൻഡ് തവച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ത ൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

  ഡിമാൻഡ ് തറസിപ്്പട ് കിട്ടാറുതണ്ടന്നു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കിട്ടിയ 

തറസിപ്റ് വച്ച് ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നത്തിന് അദപക്ഷിച്ച ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ത ൊഴിൽ ഇല്ലൊയ്മ പവ നും 

കിട്ടൊനുള്ള അവകൊശമുണ്ട്. എന്നൊൽ നൊളി ുവതെ ഒന്നുും കിട്ടിയിട്ടില്ല 

എന്നറിഞ്ഞു.  

 ത ാഴിൽ തെയ്ത ് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ദവ നം കിട്ടാനുള്ള 

അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിക്കാറില്ല.  

 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവ നം കിട്ടിയിതല്ലങ്കിൽ 16-ആം േിവസം മു ൽ 

വവകുന്ന ഓദരാ േിവസത്തിനും ദവ നത്തിന്തറ 0.05% ലഭിക്കാൻ ഉള്ള 

അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങതനാരു കാരയതത്ത കുറിച്ചു ത ാഴിലാളികൾക്്ക 

ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 ഒരു േിവസതത്ത ആതണങ്കിൽ ദപാലും ആയുധ വാടക ത ാഴിലുപകരണം 

തകാണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.   

 ത ൊഴിൽ കൊർഡ് എടുക്കുന്ന ിനുും  മറ്റു പെഖകൾ തകൊടുക്കുന്ന ിനുും പവണ്ടി 

പ ൊപട്ടൊസ്റ്റൊറ്റ് എടുക്കുന്ന ും മറ്റും ത ാഴിലാളികൾ  എല്ലാം ദെർന്നു  പേസ 

പിരിച്ചു തകാണ്ടാണ്  എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു.   

 ത ാഴിൽ സ്ഥലത്തു തവച്ച ് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ െികിത്സ സഹായം 

ലഭിക്കുന്ന ിതന കുറിച്ച ്ത ാഴിലാളികൾക്്ക വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 ബൂട്ട്, പകയുറ എന്നിവ ഇപപൊൾ ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്്ന ത ാഴിലാളികൾ 

േെൊ ിതപട്ടു.പനെതത്ത കിട്ടിയവക്കു എല്ലാം നൊശനഷ്ടും ഉണ്ടൊയി എന്നും അവർ 

പറയുകയുണ്ടായി.  

 എല്ലൊ ത ൊഴിലൊളികളുതടയുും ത ൊഴിൽ കൊർഡിൽ  കൊർഡ് നമ്പർ, സീൽ, 

പ ൊപട്ടൊ എന്നിവ ഉണ്ടൊയിെുന്നു.  



 ഭൂരിഭാരം ത ൊഴിലൊളികളുതടയും  ബൊങ്ക ് േൊസ്് ബുക്കിൽ  അക്കൗണ്ട ്

ട്ടൊൻസൊക്ഷൻസ് േ ിപിച്ചിട്ടില്ലൊയിെുന്നു.അ ിനു കൊെണമായി  േറഞ്ഞ  ്

േൊസ് ബുക്്ക േ ിപിക്കൊൻ ടൗൺ വതെ പേൊകണതമന്നും , ബൊങ്കിതല തമഷീൻ 

 കെൊർ മൂലും േ ിപിക്കൊൻ േറ്റൊത   ിെിച്ചു പേൊപകണ്ടി വെുതമന്നുമായിരുന്നു.  

 ത ൊഴിലൊളികൾക്്ക 5 KM ഉള്ളിൽ േണി തകൊടുക്കണും എന്നൊണ ് നിയമും. ഈ 

വൊർഡിതല ത ൊഴിലൊളികൾക്്ക 5 KM ഉള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .  

 ട്േവൃത്തി സ്ഥലത്്ത കുടിതവള്ളും, ട്േഥമ ശുട്ശുഷ കിറ്റ ്എന്നിവ ലഭയമൊണ്.  

 

 

പേിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ  

 

ഗ്കമ നമ്പർ  ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപേ്  

1 IC/317767 PVIP Low level കനാൽ 

പുനേുദ്ധാേണം 

2 WC/300025 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം -5 

3 IF/376141 

 

നീർത്തടാധിഷ്ഠ ിത മണ്്ണ ജല 

സംരക്ഷണ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ   4th റീച ്

4 IF/357195 നീർത്തടാധിഷ്ഠ ി  മണ്്ണ-ജല 

 ംേക്ഷണ ഗ്പവർത്തനം 1st 

റീച ്



 

ഫയൽ  പേിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയിൽ  തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വർക്കിനും ഗ്പദ യകം െയലുകൾസൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ിൽ ഓദരാ െയലിനും 22 

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് പരിദശാധിച്ച ിൽ 

നിന്നുള്ള  വിവരങ്ങൾ.  

കവർ ദപജ ്

 വൊർഷിക  മൊസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ട്േകൊെും  ഒെു വർക്  യലിൽ 

ഉണ്ടൊപകണ്ട ൊണ് കവർ പേജ്. .  

  േെിപശൊധിച്ച 4  യലുകളിലുും എ എും സി ട്േകൊെമുള്ള കവർപേജ് 

ഉണ്ടൊയിെുന്നില്ല. 

 

തചക്ക ്ലിസ്റ്റ ്

 വർക്്ക െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്്ക ലിസ്്റ്റ.  

 പരിദശാധിച്ച നാല് െയലുകളിലുും  തെക്്ക ലിസ്്റ്റ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിന്തറ ദനർസാക്ഷയം ത ളിയിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ 

പ്ലാൻ ദകാപ്പി. ഗ്രാമസഭ നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ് ഓെ് 

ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്്ക മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

അ ാ  ്സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തി  ത രതഞ്ഞടുത്്ത 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്്ന സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. 



സാധാരണക്കാർക്്ക മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ ്  യ്യാറാക്കി അ ായ  ്

ജ്നകീയ ഭാഷയിലുള്ള  എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഈ പധ ിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന 

അനുശാസിക്കുന്നു. 

  പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിൽ  തസകയൂറിൽ  നിന്്ന എടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റ ് ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 െയലുകളിൽ വർക്കിതന കുറിച്ചുള്ള ഡീതറ്റയിൽസ് ഉൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിദമറ്റിതനാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ ് കവർ ദപജ്്, എസ്റ്റിദമറ്റ ് റിദപ്പാർട്ട്, ദഗ്ഡായിങ ്

ആൻഡ്  ഡിവസൻ  എന്നിവ  ഉൾതപടുദത്തണ്ട ുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച 

െയലുകളിൽ ഡീവറ്റൽഡ് എസ്റ്റിദമറ്റ ് മാഗ് മാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഡിസ്ദപ്ല ദരാർഡിന് െിലവായ  ുക കാണിച്ചിരുന്നു. 

 WC 1608004001/IC/317767 എന്ന െയലിൽ മാഗ് ം MGNREGS അതഗ്കഡിറ്റഡ ്

എഞ്ചിനീയർ,  അസിസ്റ്റന്റ് എൻജ്ിനീയർ (PVIP SUB DIVISION )എന്നിവരുതട സീൽ, 

വസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദപര,്   ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

  ദനാക്കിയ െയലുകളിൽ ഒന്നും ജ്നകീയ ഭാഷയിലുള്ള  എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 ാദേ ിക അനുമ ി  

ഒരു ഗ്പവർത്തിക്്ക സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

  പരിദശാധിച്ച നാലു  െയലുകളിലും  സാദങ്ക ികാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

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

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

ഭേണാനുമ ി 

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക 

പഞ്ചായത്്ത ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ ്ഭരണാനുമ ി. 

  പരിദശാധിച്ച നാലു െയലുകളിലും ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  ഭരണാനുമ ി തസകയുർ ദകാപ്പി ആയിരുന്ന ിനാൽ പഞ്ചായത്്ത 

തസഗ്കട്ടറിയുതട സീൽ, വസൻ,  ീയ ി തവച്ച ്ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 ംദയാജി  പദ്ധ ി  

  പരിദശാധിച്ച െയലുകൾ സംദയാജ്ി  പധ ിയിൽ  ഉൾതപ്പടുന്ന ായിരുന്നില്ല. 



ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലിൽ കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ്. 

  പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിൽ 3 െയലിലും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന ിനുള്ള 

ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു.ഗ്രൂപ്്പ ആയിട്ടാണ ് ത ാഴിലാളികൾ അദപക്ഷ 

നൽകിയിരിക്കുന്ന ്.  

 W.C 1608004001/IF/376141 എന്ന െയലിൽ ആണ ്ഡിമാൻഡ ്ദൊം ഇല്ലാ ിരുന്ന ്. 

 െയലുകളിൽ ത ാഴിൽ ഏ ു  ീയ ി മു ൽ ഏ ു  ീയ ി വതര ദവണതമന്്ന 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ  വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം ഇല്ലായിരുന്നു.  

 ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്ന ിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  

 WC 1608004001/IF/376141 ഒഴിതകയുള്ള മൂന്നു െയലുകളിലും  ത ാഴിൽ 

അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്്പ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട എല്ലാ ത ാഴിലാളികൾക്കും ത ാഴിൽ 

അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

  ഡിമാൻഡ് തെയ്ത 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റരദ്റാള്.   

 പരിദശാധിച്ച് 4 െയലുകളിലും മസ്റ്റർ ദറാൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്പവൃത്തി  ുടങ്ങിയ  ീയ ി, അവസാനിച്ച  ീയ ി എന്നിവ 

വയക്തമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ദമറ്റിന്തറ ദപര ്  ീയ ിദയാടു കൂടി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാത  അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി യുതട ഒപ്്പ, സീൽ. 

രിപിഒ യുതട ഒപ്്പ, സീൽ.  ഓവർസിയുതട ഒപ്്പ, സീൽ  എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  ദവ നം , ഷാർപ്പനിങ് ൊർജ്്, ഹാജ്ർ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  



  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ  മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

തമഷ്ർതമന്റ്  ബുക്ക ്

  ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷർതമന്റ്  രുക്്ക. 

  പരിദശാധിച്ച  െയലുകളിൽ എം രുക്്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  എം രുക്കിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുകയും തെലവായ  ുകയും 

കാണിച്ചിരുന്നു.അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിവെ തെയ്തിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്ന 

എം രുക്കുകൾ എല്ലാം  ഓവർസിയർ ദവരിവെ തെയ്തിരുന്നു. 

തമറ്റീേിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപദയാരിച്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലിൽ  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകൾ  തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ 

അല്ലായിരുന്നു. 

ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവർക്്ക നൽദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, ആയുധങ്ങൾക്്ക തകാടുക്കുന്ന വാടക,  

മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്ട ്പണം വകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്്റ്റ. 

 പരിദശാധിച്ച നാല് െയലിലും ദവജ്് ലിസ്്റ്റ   ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.അ ുതകാണ്ട ്

കൃ യസമയത്്ത ദവ നം  ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന ിന് ത ളിവ് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

ഫണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

ദവജ്് ലിസ്്റ്റ ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികൾക്്ക ദവ നം നൽകിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ് െണ്ട് 

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആർക്്ക, എദപ്പാൾ 

നൽകി എന്നുള്ള ിന്തറ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്ട ് ഗ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ  എല്ലാ െയലിലും നിർരന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

  പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലുകളിലും  FTO  കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  



ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകേണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്്ന സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ വർക്്ക കംപ്ലീഷൻ  സർട്ടിെിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമൻറ് സ്ലിപ്പ്   

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച  ്മു ൽ ദവ നം  

നൽകുന്ന  ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ് നടന്ന ് 

എന്്ന  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ ്മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ്  സ്ലിപ്.  

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പിൽ കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട്.  

  േെിപശൊധിച്ച  നൊല്  യലുകളിലുും മസ്റ്റർ പറൊൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിേ്  കൊണുവൊൻ 

സൊധിച്ചില്ല. 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ ് 

ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ  ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകൾ 

െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 േെിപശൊധിച്ച  യലുകളിൽ മൂതന്നണ്ണത്തിൽ ഓപെൊ ഘട്ടത്തിതലയുും 

പ ൊപട്ടൊട്രൊ ് സ് കൊണൊൻ സൊധിച്ചു. 

 WC 1608004001/IF/376141എന്ന  യലിൽ ട്േവർത്തി നടന്നു തകൊണ്ടിെിക്കുപമ്പൊഴുും 

ട്േവർത്തി  ീർന്ന ിനുപശഷവുമുള്ള െണ്ട ് പ ൊപട്ടൊട്രൊ ്സ് മാഗ് മാണ ്ആണ ്

ഉണ്ടൊയിെുന്ന ്. 

ദറായൽറ്റി 

  േെിപശൊധിച്ച ്  യലുകളിൽ മൂതന്നണ്ണത്തിൽ ഭൂവുടമകളുതട കെും  ീർത്ത 

െസീ ിന്തറ പകൊപി,  പറഷൻ കൊർഡ് പകൊപി, സമ്മ േട് ും എന്നിവ 

സൂക്ഷിച്ചിെുന്നു. 

  ഒെു  യൽ കനൊൽ വർക്്ക ആയ ിനൊൽ പറൊയൽറ്റി ബൊധകമല്ലൊയിെുന്നു. 



ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ  ്

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാൽ ഇവ െയലിൽ കതണ്ടത്തിയില്ല. 

സ റ്്റ ഡയറി 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   

ആധികാരിക ദരഖയാണ ് വസറ്റ് ഡയറി. 

 നാല് െയലുകളിലും വസറ്റ് ഡയറി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

  വസറ്റ ്ഡയറിയുതട ഗ്െണ്ട ്ദപജ്ിതല വിവരങ്ങൾ പൂർണമായിരുന്നു.  

  തഗ്പാജ്ക്റ്റ് മീറ്റിംര ്ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അ ിൽ വാർഡ് തമമ്പർ,  ദമറ്റ ്

എന്നിവർ വസൻ തെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീറ്റിങ്ങിൽ പതങ്കടുത്ത 

ത ാഴിലാളികളുതട ദപര,് ത ാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ഒപ്്പ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  4 െയലിലും തെക്്ക ലിസ്്റ്റ പൂർണമായും പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

  തഗ്പാജ്ക്റ്റ് മീറ്റിംര് മിനിറ്റ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ദമറ്റ ്വസൻ തെയ്തിരുന്നു. 

  ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്്ത സൗകരയങ്ങൾ ഏർതപ്പടുത്തുന്ന ിന് ദവണ്ടിയുള്ള െസ്്റ്റ 

എയ്ഡ് ദരാക്സ്,  ടാർദപാളിൻ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

  െികിത്സാ തെലവ് സംരന്ധിച്ച ് വിവരം വസറ്റ ് ഡയറിയിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

  െയലുകളിൽ ത ാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

  നാല് െയലുകളിലും ത ാഴിലാളികളുതട സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  പധ ി െിലവ് കാണിച്ചിരുന്നു. 

  നാല് െയലിലും വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ ് ദമാണിറ്ററിംര് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്, 

സന്ദർശക കുറിപ്്പ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

േജിസ്റ്ററുകളുതട പേിദശാധന  

ദജ്ാര് കാർഡ് രജ്ിസ്റ്റർ   

രജ്ിസ്റ്ററിൽ കാർഡ് നമ്പർ, കാർഡ് എന്നാണ ് ഇഷയൂ തെയ്തിരിക്കുന്ന ്,  വയസ്, ഏ ു 

വിഭാരം, രാങ്കിന്തറ ദപര ് ുടങ്ങിയ കാരയങ്ങൾ കൃ യമായി ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

2013-2018 തമയ് വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്്ത 

തസഗ്കട്ടറി തസർട്ടിവെ  തെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.  

കംപ്ലയിന്റ് രജ്ിസ്റ്റർ  



2011- 2016വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ വളതര നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് 2016 നു  ദശഷം 

പരാ ികൾ ഒന്നും റിദപ്പാർട്ട് തെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. രജ്ിസ്റ്ററിൽ  നമ്പർ,  ീയ ി, പരാ ി 

നൽകിയ ആളിന്തറ ദപര,് വിലാസം, പരാ ി സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, സവീകരിച്ച 

നടപടി, പരാ ി  ീർപ്പാക്കിയ േിവസം,  ീർപ്പാക്കിയ ഉദേയാരസ്ഥൻ,  ഇവതയല്ലാം 

കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും നടപടി സവീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.                                                                                                                                                       

പരാ ി വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുതട ദപര് തവളിതപ്പടുത്തുക, പണി സ്ഥലത്്ത നിന്നു 

ഒപ്പിട്ടു ദനരതത്ത ദപാകുക , ദമറ്റ് മാര് പണി ഏതറ്റടുക്കാൻ  യ്യാറാകുന്നില്ല, 

ഇവതക്കാന്നും നടപടി സവീകരിച്ചിരുന്നില്ല. കംപ്ലയിന്റ് രജ്ിസ്റ്റർ  പഞ്ചായത്്ത തസഗ്കട്ടറി 

സർട്ടിവെ തെയ്തിരുന്നു.  

തമറ്റീരിയൽ രജ്ിസ്റ്റർ  

രജ്ിസ്റ്ററിൽ സീരിയൽ നമ്പർ,വർക്കിന്തറ ദപര,് വർക്്ക ആരംഭിച്ച േിവസം, രില്്ല നമ്പർ, 

തമറ്റിരിയലിന്തറ ഡീതറ്റയിൽസ്, കവാണ്ടിറ്റി,  ുടങ്ങിയ കാരയങ്ങൾ 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2015-2016, 2016-2017  വിവരങ്ങൾ  ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്. MIS 

ന്തറ ദകാപ്പി ആണ് ഇ ിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ്. പഞ്ചായത്്ത തസഗ്കട്ടറി തസർട്ടിവെ 

തെയ്തിരുന്നില്ല.   

ഡിമാൻഡ് രജ്ിസ്റ്റർ  

2018-2019 ഡിസംരർ മു ൽ2019-2020 വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രജ്ിസ്റ്ററിൽ 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന ് സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, ത ാഴിൽ നൽകിയ ഗ്പവർത്തി 

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, ത ാഴിൽ തെയ്ത ഗ്പവർത്തിയും ത ാഴിൽ തെയ്ത േിവസവും 

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കാർഡ് നമ്പർ, രജ്ിസ്റ്റർ  തെയ്ത വയക്തിയുതട ദപര,് ദജ്ാലി 

ആവശയതപ്പടുന്ന ഗ്പദേശം, ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര ് ഇവതയല്ലാം കൃ യമായി 

എഴു ിയിട്ടുണ്ട്. പതക്ഷ ത ാഴിൽ എടുത്ത  ീയ ിയും മാസവും എഴു ിയിട്ടില്ല പകരം 

അവിതട ത ാഴിലാളികളുതട ദപരാണ് എഴു ിയിരിക്കുന്ന ്.                                                                                                                  

ഡിമാൻഡ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പതക്ഷ  അ ിന്തറ രസീ ് ഇല്ല.  രജ്ിസ്റ്റർ തസർട്ടിവെഡ ്

തെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.    

െിക്സഡ് അസറ്റ് രജ്ിസ്റ്റർ  

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിതല വർക്കുകളുതട വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രജ്ിസ്റ്റർ                                                                                                                                             

തസർട്ടിവെഡ ്ആയിരുന്നില്ല.  

ഗ്രാമസഭ രജ്ിസ്റ്റർ  



രജ്ിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രീ ി അഭിനന്ദാർഹമാണ്. കാരണം ഇ ിൽ ദപര്, വിലാസം, 

വാർഡ്, ഒപ്്പ, ഇവതയല്ലാം കൃ യമായി എഴു ിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമസഭ ദനാട്ടീസും ഗ്രാമസഭ 

നടത്തിയ ിന്തറ ദൊദട്ടായും ഈ രജ്ിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാത  ഗ്പസിഡന്റ്, 

അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്്പ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രജ്ിസ്റ്റർ  തസർട്ടിവെഡ് ആയിരുന്നു.  

വർക്്ക രജ്ിസ്റ്റർ  

2017-2018, 2018-2019 വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമാത്തം 282 

വർക്കുകളാണ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്. ഇ ിൽ 2018 ജ്ൂൺ മു ൽ ഇദപ്പാൾ 

വതരയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആണ ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്.                                                                                                                                                                                                                                         

രജ്ിസ്റ്റർ തസർട്ടിവെ തെയ്തിട്ടിലായിരുന്നു. 

 

 

1.വാർഡ് 1 - PVIP Low level കനാൽ പുനേുദ്ധാേണം  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര ് 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ്  

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

IC/317767   PVIP Low level 

കനാൽ 

പുനരുധാരണം  

 

12/10/2018 01/11/2018 1, 09, 297 1, 08, 675 

 

 ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കർ അപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ചാണ ് അളതവടുത്ത ്. പരിദശാധന 

സമയത്്ത കനാലിന്തറ അളവ് 300 മീറ്റർ ആണ് ലഭിച്ച ്,  എന്നാൽ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

280 മീറ്റർ ആണ ്ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്.  

 ഗ്പവൃത്തി പരിദശാധന സമയത്്ത കനാൽ നല്ല വൃത്തിയായി കാണതപ്പട്ടു. . 

കനാലിൽ കുറച്ചു തവള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

  കനാൽ ഗ്പവൃത്തിയിൽ  ഡിസ്ദപ്ല ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

 



2.   മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം -5       

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

WC/300025    മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം -5     

11/12/2018 24/12/2018 79, 700 75, 775 

 

 

നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താ

വിന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷരത്മന്റ് 

രുക്്ക  ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

പരി

ദശാ

ധന

യി

ൽ  

ക

തണ്ട

ത്തി

യ 

അള

വ്  

റിമാർക്സ്  

1   പേലി  

 

മഴക്കുഴി 

നിർമൊണും    

L- 1.200 

B-0. 750 

D- 0.750    

 

No:22.  

 മഴക്കുഴി എടുത്ത 

സ്ഥലതത്തല്ലൊും 

വൊഴനട്ടിെിക്കുകയൊ

യിെുന്നു. 

അ ുപേൊതല 

ആൾ ൊമസും 

കുറവൊയ സ്ഥലും 

ആയ ിനൊൽ 



കൊടുകയറി 

കിടക്കുക 

യൊയിെുന്നു 

അ ുതകൊണ്ട ് അളവ്  

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിചില്ല . 

 

2. പമെി  

 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മൊണും 

L- 1.200 

B-0. 750 

D- 0.750    

30 മഴക്കുഴി വൊഴ നടൊൻ 

ഉേപയൊരിച്ചിെിക്കു

ന്നു. അ ുതകൊണ്ട് 

അളവ് എടുക്കൊൻ 

സൊധിച്ചില്ല.  

3. വർരീസ്  മഴക്കുഴി 

നിർമ്മൊണും 

No:60 80 80 മഴക്കുഴിയുതട 

സ്ഥൊനത്തു 

വൊഴക്കുഴി കൊണൊൻ 

സൊധിച്ചു. 

4. േെപമശവെൻ 

നൊയർ  

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മൊണും.. 

 

മഞ്ഞൾ 

വൊെും 

എടുത്തു.  

L- 1.200 

B-0. 750 

D- 0.750    

43  മഴക്കുഴി ത ങ്ങ്, 

വൊഴ നടൊൻ 

ഉേപയൊരിച്ചിെുന്നു. 

  

മഞ്ഞളിന് വൊെും 

എടുക്കൽ 

എസ്റ്റിപമറ്റിൽ 

കൊണിച്ചിട്ടില്ല.  



5. ശിവശങ്കെൻ 

നൊയർ  

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മൊണും 

 

 

  

L- 1.200 

B-0. 750 

D- 0.750 

No: 20    

29 

 

 

 

 

 

വൊഴ, ത ങ്ങ് പ  

കുഴികളിൽ 

നട്ടിെിക്കുന്നു. 

അളന്നു  

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയാ

യിരുന്നു. 

 

 

6. നളിനൊക്ഷിയ

മ്മ  

മഴക്കുഴി 

നിർമൊണും  

 

 

 

പവസ്്റ്റ കുഴി  

L- 1.200 

B-0. 750 

D- 0.750  

No:24   

34 

 

 

 

 

2 

വൊഴ 

തവച്ചിെിക്കുന്ന ിനൊ

ൽ അളവ് 

പെഖതപടുത്തൊൻ 

സൊധിച്ചില്ല. 

 

 M. ബുക്്ക  

പെഖതപടുത്തിയിെു

ന്നില്ല. എസ്റ്റിപമറ്റിൽ 

േറഞ്ഞിട്ടില്ല.  

7. അനിൽ കുമൊർ  മഴക്കുഴി 

നിർമൊണും  

 

പവസ്്റ്റക്കുഴി  

L- 1.200 

B-0. 750 

D- 0.750    

70 

 

 

1 

വൊഴ, ത ങ്ങ്  

ഉണ്ടൊയിെുന്നു . 

എവിതടയുും 

പെഖതേടുത്തിയിട്ടില്ല

.  

 

 



തപാ ുവായി കണ്ട നിേീക്ഷണങ്ങൾ  

 ഗ്പവർത്തി  പരിദശാധന സമയ  ് കൂടു ൽ ഭൂമിയും കൃഷിദയാരയമായിരുന്നു.    

 െില ഗ്പദേശങ്ങൾ വാഴ  കൃഷി തെയ്തിരുതന്നങ്കിലും കാട് ദകറിയ ിനാൽ  അളവ്  

എടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. 

 ഉടമസ്ഥദരാട്  സംസാരിച്ച ിന്  നിന്നും  ഗ്പവർത്തി തെയ് ിട്ടുണ്ട ്

എന്നാണ ് മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ ്. 

 വപലി എന്ന ഭൂവുടമസ്ഥന്തറ വീട് വാർഡ ് 1 ൽ ഉള്ളൂ. മഴക്കുഴി 

എടുത്തിരിക്കുന്ന പറമ്പ് വാർഡ് 13ൽ ആയിരുന്നു.  

  മഴക്കുഴി നിർമാണം എന്നു പറഞ്ഞു വാഴ നടാനും ത ങ്ങ് വ  നടാനുമാണ് 

കുഴിതയടുത്തിരിക്കുന്ന ്.   

 െില പറമ്പുകളിൽ എസ്റിദമറ്റിൽ പറയാത   തന്ന ദവസ്്റ്റ കുഴി, മഞ്ഞൾ വാരം 

എടുത്തു തകാടുത്തിട്ടുണ്ട്.  

 ഗ്പവൃത്തി പരിദശാധന സമയത്്ത ഡിസ്ദപ്ല ദരാർഡ ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

ആയ ിനാൽ സി.ഐ.രി ദരാർഡിന് ദവണ്ടി അനുവേിച്ച  ുക 2990 

നഷ്ടമായ ായി കണക്കാക്കുന്നു.  

 തമഷർതമന്റ് രുക്കിൽ P.N നാരായണൻ നായർ എന്ന വയക്തിയുതട ദപരിൽ 251 

മഴക്കുഴി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കരം  ീർത്ത രസീ  ്

പരദമശവരൻ നായർ, അനിൽ കുമാർ എന്നിവരുതട ദപരിലുള്ള ായിരുന്നു.  

പരിദശാധന സമയത്്ത അനിൽ കുമാർ, പരദമശവരൻ നായർ എന്നിവരുതട ഭൂമി 

പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ആതക 103 വാഴക്കുഴിയാണ ്കാണാൻ സാധിച്ച ്.   

 

3.നീർത്തടാധിഷ്ഠ ി  മണ്്ണ ജല  ംേക്ഷണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   4th റീച ്

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IF/376141 നീർത്തടാധിഷ്ഠ ി

  മണ്്ണ ജ്ല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   

30/01/2019 06/03/2019 148550 147338 



4th റീെ ്

 

നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താ

വിന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമന്റ് 

രുക്്ക  

ഗ്പകാരം

- അളവ് 

പരിദശാധന

യിൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

റിമാർക്സ്  

1  മിനി വിജ്യൻ, 

െീനിക്കപ്പറ

മ്പിൽ  

മഴക്കുഴി 

നിർമൊണും   

 

 

വാരം 

എടുത്തു. (1) 

10 no 

1.2m L 

0.75 B 

0.75 D 

15L 

10B 

 മഴക്കുഴി എടുത്ത 

സ്ഥലതത്തല്ലൊും 

വൊഴയും ത ങ്ങും 

നട്ടിെിക്കുകയൊയിെു

ന്നു. ദവസ്്റ്റ കുഴി 

കാണാൻ സാധിച്ചു.  

വാരം എടുത്ത ഭാരം 

കപ്പ നട്ടിരിക്കുന്നു.  

2. ൊദക്കാവപ

ലി,  ട്ടായത്്ത  

 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മൊണും 

വാരം 

എടുത്തു.(2) 

40 no 

 

15L 

10B 

 മഴക്കുഴി വൊഴ നടൊൻ 

ഉേപയൊരിച്ചിെിക്കു

ന്നു. അ ുതകൊണ്ട ്

അളവ് 

എടുക്കൊൻസൊധിച്ചില്ല

.  

 

3. ഷാജ്ി, 

തപാക്കത്തായി  

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മൊണും 

2.no  മഴക്കുഴിയുതട 

സ്ഥാനത്തു വൊഴ 



നട്ടിെുന്നു.  

4. പൗദലാസ്,  

മാലിൽ  

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മൊണും. 

 

  

 

2 no 

 

 

  മഴക്കുഴി ത ങ്ങ്, 

വൊഴ നടൊൻ 

ഉേപയൊരിച്ചിെുന്നു. 

5. ദമരി ലൂയിസ്, 

െിദറ്റത്്ത  

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മൊണും 

 

 

  

20 no  വൊഴ കുഴികളിൽ 

നട്ടിെിക്കുന്നു. 

അളന്നു  

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയാ

യിരുന്നു. 

 

 

6. സുനി  രിജ്ു, 

ഐക്കരമാലി  

മഴക്കുഴി 

നിർമൊണും  

 

 

 

 

25 no  വൊഴ 

തവച്ചിെിക്കുന്ന ിനൊ

ൽ അളവ് 

പെഖതപടുത്തൊൻ 

സൊധിച്ചില്ല. 

 

 

 

 തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 പണി  സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടു ലും വാഴ കൃഷികൾ ആണ ്കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

 ഗ്പവർത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 



 
4.നീർത്തടാധിഷ്ഠ ി  മണ്്ണ-ജല  ംേക്ഷണ ഗ്പവർത്തനം 1st റീച ് 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IF/376141 നീർത്തടാധിഷ്ഠ ി

  മണ്്ണ ജ്ല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   

1st റീെ ്

11/12/2018 29/12/18 69990 70179 

 

നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താ

വിന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമന്റ് 

രുക്്ക  

ഗ്പകാരം

- അളവ് 

പരിദശാധന

യിൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

റിമാർക്സ്  

1  K Y രാരു, 

കളരിക്കൽ  

മഴക്കുഴി 

നിർമാണം   

 

37  മഴക്കുഴി എടുത്ത 

സ്ഥലതത്തല്ലാം 

വാഴയും ത ങ്ങും 

നട്ടിരിക്കുകയായിരു

ന്നു. ൊണക  കുഴി 

കാണാൻ സാധിച്ചു.  

വാരം എടുത്ത ഭാരം 

കപ്പ നട്ടിരിക്കുന്നു.  



2. ദജ്ാളി ദജ്ാൺ, 

കാട്ടരുകുടിയി

ൽ  

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

99  റരറിന്തറ ഇടയിൽ 

എടുത്ത മഴക്കുഴി 

വളമിട്ട ് മുടിയ 

നിലയിൽ 

ആയിരുന്നു. 

അ ുതകാണ്ട ് അളവ് 

എടുക്കാൻസാധിച്ചില്ല

.  

 

3. M N രാദജ്ഗ്ന്ദൻ, 

മണിദവലിക്കു

ടി  

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

110  മഴക്കുഴിയുതട 

സ്ഥാനത്തു വാഴ 

നട്ടിരുന്നു. പു ിയ 

ഗ്പവൃത്തി 

നടന്ന ിനാൽ 

അളന്നു 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

4. ദമരി K V, 

കാട്ടരുകുടി  

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം 

64  വാഴകൾ ആണ ്

മഴക്കുഴിയുതട 

ഭാരത്്ത.  

 

 തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾക്്ക   വസ്തു വിന്തറ 

ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  വാരം എടുക്കലും  ടം എടുക്കലും 

മൺകൂനകളും ആ കൃഷിയിടത്്ത ആവശയമുള്ള മറ്റ് ഗ്പവർത്തികളുമാണ ് 

കൂടു ലും തെയ്തിരുന്ന  ് . അ ിനാൽ  കൃ യമായ അളവ് എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

 മഴക്കുഴികൾ മൂടിദപ്പായ ും  വാഴയും മറ്റ ് കൃഷികളും തെയ്ത രീ ിയിലും 

ആയിരുന്നു.   

 ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ  CIB കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 



നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഒ  

 മസ്റ്റർ ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി കൂതട 

എഴു ുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ്. 

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

എന്നിവർക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ്. 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും. 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റനറ്് ത ഗ്കട്ടറി 

 മസ്റ്റർ ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി കൂതട 

ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷര്തമന്റ്  രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി ആധികാരിക  

ഉറപ്്പ വരുത്തുക. 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ. അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുക 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ,് ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചിനീയർ, ഓവർ ിയർ 

 വർക്്ക െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമന്റസ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴിൽ കാർഡ ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മസ്റ്റർദറാളുകള ്

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  നൽകണം 

 ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്കറ്്റ് 

മീറ്റിംരിൽ  ത ാഴിലാളികൾക്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി ത ാഴിലിടം 

സന്ദർശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു ദ ാഴിൽ നൽകുക. 

ദമറ്്റ 

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റർ ദറാൾ  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ർ. അര് തസന്റ്   എന്നിവ  അപ്പദപ്പാൾ   തന്ന എഴു ുക. 

 മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലാതയന്്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 



 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

 ഓദരാ ഗ്പവർത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റർദറാൾ വസറ്റ ്ഡയറി എന്നിവ വസറ്റ ്

ഡയറി  പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  വസറ്റ്  

ഡയറിയിൽ     എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും 

തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 ത ാഴിൽ കാർഡ ്കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

ഗ്പധാന  നിേീക്ഷണങ്ങൾ 

1. AMC ഗ്പകാരം ഒരു െയലിൽ 22 ദരഖകൾ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ ് എന്നാൽ ഗ്പസ്തു   

വാർഡിതല പരിദശാധിച്ച െയലുകളിതല 10 ദരഖകൾ മാഗ് മാണ ്കാണാൻ സാധിച്ച ്.  

2. തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  അയൽക്കൂട്ടം ല 

െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ.് 

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

എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്.  

4. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്തറ  ുടക്കം മു ൽ  തന്ന പണി കിട്ടുകയാതണങ്കിൽ 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂടു ൽ കിട്ടുതമന്്ന ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപട്ടു.  

5. ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമഗ്പകാരം ഒരു വയക്തിക്്ക 100 ത ാഴിൽ എന്നാണ്.  മീറ്റിംരിൽ 

പതങ്കടുത്ത 44 ത ാഴിലാളികളിൽ 18 ദപർക്്ക 100 പണി കിട്ടിയാ ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

6. 100 ത ാഴിൽ  ികച്ച ത ാഴിലാളികൾക്്ക ദരാണസ് 1000 രൂപ വീ ം  കിട്ടയ ായി 

അറിയാൻകഴിഞ്ഞു. 

7. ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന  ്  ഗ്പവർത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങൾക്കു ദശഷമാണ്. ഇ  ്

ത ാഴിലാളികതള   ത ാഴിലുറപ്്പ പണിയിൽ നിന്നും  വിട്ടു നില്കാൻ ദഗ്പരിപ്പിക്കുന്നു. 



8. പരിദശാധിച്ച 4 ഗ്പവർത്തികളിലും 11960 രൂപയുതട CIB കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 

അ ിനു മറുപടിയായി ദമറ്റ്  പറഞ്ഞ ് CIB ദരാർഡ് നിർമ്മിക്കാൻ കാല ാമസം 

ഉണ്ടായി എന്നാണ്.  

 

നന്ദി 

 

അശമന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീർക്കാൻ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിതന 

സഹായിച്ച രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്്ത ഗ്പസിഡന്റ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് തസകട്ടറി, 

ഭരണസമി ി  അംരങ്ങൾ,വാർഡ് തമമ്പർ , ത ാഴിലുറപ്്പ വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , 

െീൽഡു  ല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക  സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ 

തപാ ുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 

 

 

അശമന്നൂർ ഗ്ഗാമപഞ്ചായ ്  വാർഡ ്- 1 ( തചറുകുന്നം ) 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ മിനിട്സ്  

 കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല ഒന്നാം  വാർഡ് ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 12/11/2019    നു തെറുകുന്നം  അംരനവാടിയിൽ തവച്ചു നടന്നു. .കൃ യം 

11 മണിക്്ക  തന്ന ത ാഴിലാളികൾ എല്ലാവരും അംരനവാടിയിൽ എത്തിദച്ചർന്നു.  

വാർഡ് തമമ്പർ, MGNREGS ഉദേയാരസ്ഥർ എന്നിവർ എത്തിദച്ചരാൻ വവകിയ ് തകാണ്ട ്

11.30 നാണ് ദയാരം ആരംഭിച്ച ്.  ഈശവര  ഗ്പാർത്ഥനദയാതട ദയാരനടപടികൾ 

ആരംഭിച്ചു. ഭരണഘടന ഗ്പ ിജ്ഞ  വി ആർ പി  ദരശ്മ  ദമാഹൻ തൊല്ലി തകാടുത്തു. 

ത ാഴിലാളികളിൽ  നിന്നും  അധയക്ഷതന   ിരതഞ്ഞടുത്തു.  100 പണി  ികച്ച െിന്നമ്മ 

ദജ്ാസെ്  ആയിരുന്നു  അധയക്ഷ.  ദയാരത്തിന് വാർഡ് തമമ്പർ  സുനിൽ   സവാര ം 

പറഞ്ഞു. MGNREGS A.E ലിജ്ി ദപാൾ  ദയാരം ഉ ഘ്ാടനം തെയ്തു.ദശഷം ദയാരത്തിൽ 

അധയക്ഷ സംസാരിച്ചു. VRP അപർണ ആമുഖ ഗ്പസംരം പറഞ്ഞു. VRP മാരായ 

ദരശ്മദമാഹൻ , അശവ ി രാജ്്  എന്നിവർ റിദപ്പാർട്ട ്അവ രിപ്പിച്ചു.   

                  ുടർന്നു  വിദല്ലജ്്  റിദസാഴ്സ ്ദപഴ്സൺ ദരശ്മ ദമാഹൻ  െയൽ പരിദശാധനയുതട  

റിദപ്പാർട്ട് വായിച്ചു. പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളുതട കതണ്ടത്തലുകൾ 

അവ രിപ്പിച്ചു.അ ിനു ദശഷം വാർഷിക മാസ്റ്റർ  സർക്കുലർ  ഗ്പകാരം  ഓദരാ 



ഗ്പവൃത്തികളുതട  െയലിലും കാദണണ്ട 22 ദരഖകൾ എതെല്ലാതമന്നും അവയിൽ 

ഏത ാതക്കയാണ് പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ  കാണാൻ  സാധിച്ച ്  എന്നും 

അവ രിപ്പിച്ചു.  

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ. 

             1.AMC  ഗ്പകാരം ഒരു െയലിൽ 22 ദരഖകൾ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. എന്നാൽ ഗ്പസ്തു          

വാർഡിതല പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ ദരഖകളുതട എണ്ണം വളതര കുറവായിരുന്നു. 

2. തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും 

നിർദേശങ്ങളും  ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  

അയൽക്കൂട്ടം ല െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയിൽ 

ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും 

ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

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

എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്  ഇ  ് അഭിനന്ദാർഹമാണ്. 

4. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്തറ  ുടക്കം മു ൽ  തന്ന പണി 

കിട്ടുകയാതണങ്കിൽ ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂടു ൽ കിട്ടുതമന്്ന ത ാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.  

5.ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം ഗ്പകാരം ഒരു വയക്തിക്കു 100 ത ാഴിൽ എന്നാണ്. 

മീറ്റിംരിൽ പതങ്കടുത്ത 44 ത ാഴിലാളികളിൽ 18 ദപർക്്ക 100 ത ാഴിൽ 

കിട്ടിയ ായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

6. 100 ത ാഴിൽ  ികച്ച ത ാഴിലാളികൾക്്ക ദരാണസ് 1000 രൂപ വീ ം 

കിട്ടിയ ായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

7. ദവ നം ലഭിക്കുന്ന  ് ഗ്പവൃത്തി കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങൾക്കു ദശഷമാണ്. ഇ  ്

ത ാഴിലാളികതള ത ാഴിലുറപ്്പ പധ ിയിൽ നിന്്ന വിട്ടു നില്കാൻ ദഗ്പരിപ്പിക്കുന്നു.  

8. പരിദശാധിച്ച നാലു ഗ്പവൃത്തികളിലും 11960 രൂപയുതട CIB കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

അ ിനു മറുപടിയായി ദമറ്റ ്പറഞ്ഞ ്  CIB ദരാർഡ ്നിർമിക്കാൻ കാല ാമസം 

ഉണ്ടായി എന്നാണ്.  

 

 ുടർന്നു   റിദപ്പാർട്ടിദന്മൽ  െർച്ച നടന്നു.  െർച്ചയിൽ  വന്ന ഗ്പധാന  വിഷയങ്ങൾ:- 

 AMC ഗ്പകാരം െയലിൽ 22 ദരഖകൾ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്. ഗ്പസ് ു  

പഞ്ചായത്തിതല െയലുകളിൽ ദരഖകളുതട എണ്ണം വളതര കുറവായിരുന്നു. 

ഇ ിന് ഉദേയാരസ്ഥർ പറഞ്ഞ മറുപടി െയലിൽ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും തവക്കുന്ന 



സ്ഗ്കൂട്ടിനി റിദപ്പാർട്ടിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉതണ്ടന്നും എല്ലാത്തിനും 

ഗ്പദ യകമായി ദകാപ്പികൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന  ് ഗ്പയാസകരവും െിലവ് 

ഉള്ള ുമാതണന്നുമാണ്.  കൂടാത  പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാം  തന്ന ഡിജ്ിറ്റൽ 

ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്ന  ്എന്നും മറ്റുള്ളവ രജ്ിസ്റ്ററിൽ(FTO,  ദവജ്് ലിസ്്റ്റ ) ആണ് 

സൂക്ഷിക്കുന്ന ് എന്നും അറിയിച്ചു. ദലാക്കിൽ നിന്നും അവർക്്ക എല്ലാ ദൊമും 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇ ിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. 

 പരിദശാധിച്ച നാല് വർക്കുകളിൽ കാണാ ിരുന്ന സി ഐ രി ദരാർഡ് 

തപയിന്റ് ദപാകുതമന്ന കാരണത്താൽ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു സ്ഥാപിക്കുതമന്നും 

അറിയിച്ചു. 

 വകപ്പറ്റ് രസീ ്  രാത്ത ിന്തറ മറുപടിയായി ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ 

പറഞ്ഞ  ് ഗ്െണ്ട ് ഓെീസിൽ എം ജ്ി എൻ ആർ ഇ ജ്ി എസ് തഹഡ ്

ഇല്ലാത്ത ിനാൽ  വകപ്പറ്റ് രസീ  ്ത ാഴിലാളികതള തകാണ്ട് പൂരിപ്പിച്ചു MGNREGS 

ന്തറ ഓെീസിൽ  തന്ന സൂക്ഷിക്കുക ആതണന്നാണ്. 

 മണ്്ണ ജ്ലസംരക്ഷണവുമായി രന്ധതപ്പട്ട മഴക്കുഴി എടുക്കുദമ്പാൾ എം രുക്കിൽ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഗ് യും കുഴികൾ എടുക്കാൻ ഉടമസ്ഥർ വിമുഖ  

കാണിക്കുന്നു. കൂടാത  കുഴി അ ുദപാതല നിലനിർത്തുന്ന ിനും ഉടമസ്ഥർ 

 ാല്പരയതപ്പടുന്നില്ല എന്നു ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. പകരം മഴക്കുഴികൾ 

കൃഷിക്കനുദയാജ്യമാക്കുന്ന ിനും ദവസ്്റ്റ കുഴിയായി ഉപദയാരിക്കുന്ന ിനും 

ആണ്  ാൽപരയതപ്പടുന്ന ്. അ ിന് മറുപടിയായി ഉദേയാരസ്ഥർ പറഞ്ഞ  ്

വയക്തിര  ഗ്പവർത്തികൾ ത രതഞ്ഞടുക്കാനാണ്. 

 ഉദേയാരസ്ഥർ വയക്തിര  പണികൾ കതണ്ടത്താൻ ആവശയതപ്പട്ടദപ്പാൾ 

തമറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾക്്ക സവെം െിലവ് വഹിദക്കണ്ടിവരുതമന്നും സ്കിൽഡ ്

ദലരർ ൊർജ്ും തമറ്റീരിയൽ വർക്കിന്തറ   ുകയും  ാമസിച്ചു മാഗ് ദമ ലഭിക്കൂ 

എന്ന ിനാലും അത്തരം വർക്കുകൾ കതണ്ടത്തി നടത്തുവാനുള്ള അസൗകരയം 

ത ാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു. വയക്തിര  വർക്കുകൾ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ിന് 

രി.പി.എൽ കുടുംരങ്ങളുതട സ്ഥലപരിമി ി ഒരു കാരണമായി A.E  

െൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ത ാഴിലുറപ്പുപധ ിയിൽ 261 ഇനം ത ാഴിലുകൾ ഉതണ്ടന്നും 

അവ അയൽക്കൂട്ടം , കുടുംരഗ്ശീ  ുടങ്ങിയ ദയാരങ്ങളിലൂതട  െർച്ചതെയ്ത ്

വാർഡിന് അനുദയാജ്യമായ ത ാഴിലുകൾ കതണ്ടത്തി അ ിനുള്ള അദപക്ഷ 

പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കണതമന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു. 

 



 സ്ഥലതത്ത പാടദത്തക്്ക ഉള്ള കാനകൾ ഇദപ്പാഴും കുപ്പിച്ചില്ലും മറ്റും നിറഞ്ഞ 

അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാതണന്നും അവർ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. ആയ ിനാൽ 

ജ്നങ്ങൾക്്ക ഏതറ ഉപകാരതപ്പടുന്ന ദ ാട ്കനാല്  ുടങ്ങിയ പണികൾ ഇനിയും 

നൽകാൻ അവർ ആവശയതപ്പട്ടു. 

 

 ദവ നം വവകുന്ന ിനുള്ള മറുപടിയായി MGNREGS ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ 

പറഞ്ഞ  ്ദകഗ്ന്ദത്തിൽ നിന്നും െണ്ട് വരാത്ത ിനാൽ ആതണന്നാണ.് 

 

 ഒരു വർഷത്തിൽ ഏത ാതക്ക ഗ്പവൃത്തി തെയ്യുന്നുണ്ട ് എന്നു ഗ്രാമസഭ 

കൂടുദമ്പാൾ കൃ യമായി മിനിറ്റ്സിൽ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. അ ുതകാണ്ട ്

ഗ്പദ യകം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി സൂക്ഷിദക്കണ്ട ആവശയം വരുന്നിതല്ലന്്ന 

MGNREGS ഉദേയാരസ്ഥർ മറുപടി നൽകി.   

 

 ത ാഴിലാളികൾക്്ക പണി വസറ്റിൽ തവച്ച ്എതെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ 

ആ മസ്റ്റർ ദറാളിതല  ദവ നത്തിന് പകു ി അവർക്്ക കിട്ടുതമന്്ന ദമറ്റ് മാരുതട 

ഒരു തഗ്ടയിനിങ ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി എന്നും അ  ് ശരിയാദണാ എന്്ന  

സംശയം ഉന്നയിക്കുകയും തെയ്തു. 

 

 രൂട്ട്  കയ്യുറ, പടു  എന്നിവ തമമ്പർ കമ്മിറ്റി കൂടി  ീരുമാനിക്കാം എന്നറിയിച്ചു. 

 

 ത ാഴിലുറപ്്പ പണിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ിലും കൂടു ൽ ദജ്ാലി തെയ്യാൻ 

ഉടമസ്ഥർ  ആവശയതപ്പടാറുണ്ട് എന്്ന ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

 തനൽവയൽ തകായ്യുന്ന  ് ത ാഴിലുറപ്പുപധ ിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്താൻ 

ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പട്ടു. 

 

 ഒരു ത ാഴിൽ കാർഡിൽ എഗ്  വയക്തികൾ ത ാഴിൽ തെയ്താലും ആതക 100 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ മാഗ് ദമ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അ ിതനാരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്ന 

ഒരു ത ാഴിലാളി ആവശയതപ്പട്ടു. 

 

 െർച്ചയ്തക്കാടുവിൽ എല്ലാവരും ദെർന്്ന റിദപ്പാർട്ട് വകയടിച്ചു പാസാക്കി.    വി. 

ആർ.പി വാണി നന്ദി ദരഖതപ്പടുത്തി. 12.45 ന് ദയാരനടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.  



 

 

 

 

 

 

 

 


