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ആമുഖം 

 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയതു . എങ്കിലും , 

2005-ല് പാര്ലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് 

നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിതന്റ 

പരിധിയില് വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠി മായി ഗ്പോനം 

തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും 

േുര്രല ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്്ക ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിതന്റ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും തെയതിട്ടുണ്്ട. 100 ശ മാനം നരര 

ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിതന്റ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിതന്റ ആവശയക യ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയതിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികള് സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന ്

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കര്ഷിക്്കന്നു. പധ ി ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 

 ഡിമാൻഡ്  തെയത് 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കാറില്ലതയന്ന് 

ത ാഴിലാളികള് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ ഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതളക്കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികള്ക്്ക 

ധരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 ത ാഴിലാളി കദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്ന് 100 ത ാഴില് േിനങ്ങള് അവര്ക്്ക 

ലഭിക്കാറില്ലതയന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

 പണി ആയുധങ്ങള്ക്്ക കൃ യമായി വാടക, ലഭിക്കാറിതല്ലന്ന ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ 

സാധിച്ചു 

 രൂട്്ട, കകയുറ എന്നിവ െിലര്ക്്ക ലഭിക്കാറില്ലന്ന് പരാ ിതപ്പട്ടു. 

 ത ാഴില് സ്ഥലത്തു വച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചാല് സഹായം 

ലഭിക്കുന്ന ിതനക്കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപകടം 

പറ്റി ഒരാള്ക്്ക അ ുതകാണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാ ായി ദപായി എന്ന് 

മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു 

 5 km ഉള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കാറുണ്ട്. 

 തവള്ളം,  ണല്, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ എന്നിവ കസറ്റില് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 

 വിജ്ിലൻസ് & ദമാണിറ്ററിംര് ദപഴ് സൺസ് വര്ക്്ക കസറ്റില് എത്താറുതണ്ടന്്ന 

മനസ്സിലായി 

 ത ാഴില് പൂര്ത്തികരിച്ച ിന് ദശഷം 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ദവ നം 

ലഭിക്കാറില്ല. 
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 പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്കമ 

നമ്പര്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദപര്  

1 IC/317996 ദ ാട്ടുവ എംഡി കനാല് 

2 IF/302869 തജ് എല് ജ്ി, കൃഷി വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ചകൃഷിക്്ക നിലതമാരുക്കല് 

3 IC/319952 

ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച 

ഗ്പദേശതത്ത കാന കളും ദ ാടുകളും പുനരുധാരണം 

4 IF/380462 

കൃഷി വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്്ച തജ് എല് ജ്ി 

പാട്ടത്തിതനടുത്ത ഭൂമി കൃഷിക്്ക അനുദയാജ്യം 

ആക്കല് 

5 IF/388318 

 വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്്ച  ീറ്റപ്പുല് കൃഷിക്കായി 

നിലതമാരുക്കല് 

 

 

 

ഫയൽ   പരിദശാധന 

 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വര്ക്കിനും ഗ്പദ യകം െയല് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ില് ഓദരാ െയലിനും 22 

ദഡാകുതമന്് സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്് സ് പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങള്. 
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1.കവർ ദപജ് 

 

വാര്ഷിക  മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഒരു   വര്ക് െയലില് ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ് കവര് 

ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച  വാര്ഡ് 3തല 5 െയലുകളിലും AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ദപജ്്  

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

2.തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

 

വര്ക്്ക െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ് തെക്്ക ലിസ്റ്റ്.  

• പരിദശാധിച്ച  5 െയലുകളിളും   തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിതന്റ ദനര് സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി.ഗ്രാമസഭ നിര്ദേ ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് തഷല്െ് ഓെ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്്ക 

മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തില് അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വര്ഷത്തില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉള്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തി  തന്നയാദണാ 

നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. 

ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   പധ ി ഉള്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന 

വിവരം വര്ക്്ക െയലില് വദരണ്ട ാണ് 

 എന്നാല് പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 
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4. എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്്ക  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണക്കാര്ക്്ക മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില് 

എസ്റ്റിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് ജ്നകീയ ഭാഷയില് എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പധ ിയുതട 

െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു.  എല്ലാ െയലുകളിലും എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഇംഗ്ലീഷില് ആയിരുന്നു.  

 എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂറില്  നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ ദകാപ്പി     

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 എസ്റ്റിദമതറ്റ്നാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ ദഗ്ഡായിങ് ആൻഡ്  ഡികസൻ  എന്നിവ  

ഉള്തപ്പ ടുദത്തണ്ട ുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളില് അ ു കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല . 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും  രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ് ഇട്ട  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

5.  ാദേതിക അനുമതി  

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിക് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 

 പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളില്  2 െയലുകളില് സാദങ്ക ിക  അനുമ ി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. െയലുകളില് എല്ലാം തസകയൂറില്  നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

 തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ില് സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പ് , സീല് എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട്.രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ്  ,സീല് മു ലായവ 

എല്ലാ  െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  ീയ ി ഒരു െയലിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  
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6.ഭരണാനുമതി 

 

 ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ി ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്്ക 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമി ി നല്കുന്ന അംരീകാരമാണ് ഭരണാനുമ ി. 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂറില് നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   

ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

 എല്ലാ െയലിലും  ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 4എണ്ണത്തില്  ഭരണാനുമ ി 

ഉണ്ടായ .് 

 രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് സീല്  ീയ ി മു ലായവ എല്ലാ   െയലിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

 

7.   ംദയാജിത പദ്ധതി  

    പരിദശാധിച്ചെയലുകളില് മൂതന്നണ്ണം സംദയാജ്ി  പധ ിയും രതണ്ടണ്ണം 

സംദയാജ്ി  പധ ി അല്ലായിരുന്നു. 

 

8. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലില് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്്ട 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ് 

 

 പരിദശാധിച്ച 5െയലുകളില് നാതലണ്ണത്തില് ഡിമാൻഡ് ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു 

ഒതരണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ദൊൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 പരിദശാധിച്ച  ഒരു െയലിലും  വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലില് ദപാലും ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള 

അദപക്ഷ ശരിയായ രീ ിയില് പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.  
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9. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

ഗ്പവര്ത്തി  നല്കി എന്ന ിതന്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  

 പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളില് 3എണ്ണത്തില്  ഉണ്ടായി പദക്ഷ. ഒന്നും  തന്ന   

പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.  

 

 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉള്തപ്പതട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള്.   

 പരിദശാധിച്ച  5 െയലുകളിലും  മസ്റ്റര്ദറാള് ഉണ്ടായിരുന്നു . 

 എല്ലാ െയലിതലയും മസ്റ്റര് ദറാള് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഇ ില് 

ത ാഴിലാളികള് ഒപ്പുകള്,  അവരുതട ത ാഴില് േിനങ്ങള്,  കൂലി  ുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങള് എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  മസ്റ്റര് ദറാളുകളിലും രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ് ഇട്ട 

 ിയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   ഇമസ്റ്റര് ദറാളുകളില് ദലാക്്ക തഡവലതമെൻറ് 

ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,  സീലും   

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല .  
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11. തമഷ്ർതമന്്  ബുക്്ക 

  

ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷര്തമന്റ്  രുക്്ക.  പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും 

തമഷര്തമൻറ് രുക്്ക ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

 തമഷര്തമന്റ് രുക്്ക തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെദയ്യണ്ട ാണ് തസര്റികെ 

തെയതിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 എല്ലാ വര്ക്കിലും  ഗ്പീ തമഷര്തമന്റ് വിവരങ്ങള് ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 

12. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 

 തമറ്റീരിയല്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് അവയില് ഉപദയാരിച്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലില്  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്.  

 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിതലയും   ഗ്പവര്ത്തികള്  തമറ്റീരിയല്സ്  

ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള  അല്ലായിരുന്നു 

13. ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

 

 ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയതു  എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവര്ക്്ക നല്ദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, ആയുധങ്ങള്ക്്ക തകാടുക്കുന്ന വാടക,  

മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്ട് പണം കകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളില്  5 െയലുകളില് തവജ്് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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14. ഫണ്ട ് ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ദവ നം നല്കിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ് െണ്ട് 

ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്.   ഗ്പവര്ത്തിയില് െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആര്ക്്ക, എദപ്പാള് 

നല്കി എന്നുള്ള ിതന്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് 

ഓര്ഡര്  എല്ലാ െയലിലും നിര്രന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും FTO  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 എല്ലാം ദവജ്് ലിസ്റ്റില് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കിയിരിന്നു. 

 

15. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 

  ഗ്പവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സര്ട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവര്ത്തി  പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം 

.എല്ലാ െയലുകളിലും ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

16. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവെൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 ഒരു  ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റര്ദറാള് അനുവേിച്ച ് മു ല് ദവ നം  

നല്കുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ് നടന്ന ് 

എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മാസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമന്റ്  സ്ലിപ്.  

 

 മസ്റ്റര്ദറാള് മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പില് കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട് . ദനാക്കിയ െയലില്  3എണ്ണത്തില് മാഗ് മാണ് ടാകിംര് 

ദൊം ഉണ്ടായിരുന്ന ്അ ില് എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  
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17. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള്,  ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള്  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകള് 

െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിദശാധിച്ച5 െയലുകളിലും ദൊദട്ടാസ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

 

18. ദറായൽറ്റി 

 

 ഗ്പവര്ത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീ ുകള് ആവശയമുള്ള െയലുകള് 

കൃ യമായി  തന്ന സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു 

 

19.ജിദയാ ടാഗ് ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ് ഡ് ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാല് ഇവ ഈ െയലില് കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

 

20. സ റ്റ് ഡയറി 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് കസറ്റ് ഡയറി. 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  കസറ്റ് ഡയറികള്  പൂര്ണ്ണമായി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു 
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 വിശേമായി പൂരിപ്പിച്ച തെക്കലിസ്റ്റ്, ദഗ്പാജ്ക്റ്റ്  മീറ്റിംര്,  ത ാഴിലാളികളുതട 

സാക്ഷയപഗ് ം വിജ്ിലൻസ് ദമാണിറ്ററിംര് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാര്ട്്ട എന്നിവ 

വയക്തമായി ദരഖതപ്പടുത്തി െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരന്നു  

 ദഗ്പാജ്ക്റ്റ്  മീറ്റിംര് മിനിറ്റ്സ്, ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു 

 കസറ്റ് ഡയറി യില് ത ാഴിലാളി കളുതട ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക മസ്റ്റര് 

ദറാളുമായ് അനുപാ ികമാതണന്ന് കതണ്ടത്തി. 

 

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

പഞ്ചായത്തില് 7 രജ്ിസ്റ്ററുകളും കൃ യമായി  തന്ന സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു.  

 

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്്ക,ദപതയെന്് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് 

ദഫാർ വർക്്ക 

 

•രജ്ിസ്റ്റര് തസതഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെയതിട്ടില്ല 

•2019 തല  ഡിമാന്റു കളുതട വിവരം തരജ്ിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 

•2017മു ല് 2018  വതരയുള്ള തമറ്റീരിയലുകള്തട വിവരങ്ങളാണ് രജ്ിസ്റ്ററില്    

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

•രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെയതട്ടില്ല . 

•എല്ലാ വാര്ഡുകളുതടയും വിവരങ്ങള് രജ്ിസ്റ്ററിലുണ്ട്. 

 

3. വർക്്ക രജിസ്റ്റർ 

• 2017 -2018വതരയുള്ളകാലയളവിതലവര്ക്കുകള്രജ്ിസ്റ്ററില്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

•തസതഗ്കട്ടറി രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടികെ തെയതിട്ടില്ല. 
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4. തതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

• 2010 മു ല്  2019 വതരയുള്ള ത ാഴില് കാര്ഡ്  വി രണം നടത്തിയ വിവരങ്ങള് 

രജ്ിസ്റ്ററില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

•ത ാഴില്കാര്ഡിഗ്നജ്ിസ്റ്റര്തെയത  ആളുകളുതട ദപര്, ദമല്വിലാസം, 

ദൊദട്ടാഇവതയല്ലാംകൃ യമായിരജ്ിസ്റ്ററില്ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

•രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെയതിട്ടുണ്്ട 

 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

 

• പരാ ി രജ്ിസ്റ്റര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാല് ഒന്നും  തന്ന ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

•രജ്ിസ്റ്റര് തസഗ്കട്ടറി  സര്ട്ടികെ തെയതിട്ടുണ്്ട.  

•2016 മു ല് 2019 വതരയുള്ള  വിവരങ്ങതളല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഓദരാ വാര്ഡിലും 

ഗ്പദ യകം രജ്ിസ്റ്ററുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

7.അ റ്റ് രജിസ്റ്റർ 

•രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടികെ അല്ലായിരുന്നു 

•എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃ യമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

 

 

വർക്കുകളുമായിബന്ധതപട്ടനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 

 

1.വാർഡ് 3 ദതാട്ടുവ  M.D. കനാൽ.  

നമ്പ

ര് 

വര്

ക്്ക 

വര്

ദക്കകാഡ് 

ആരംഭിച്ച ീ

യ ി 

അവസാനിച്ച

 ീയ ി 

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് ുക 

െിലവാക്കിയ

 ുക 

1 ദ ാ

ട്ടുവ 

M.D. 

കനാ

ല് 

IC/317996 

 

12-10-18 9-11-18 238964 238950 
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എസ്റ്റിദമറ്റില്കനാലിതന്റനീ

ളം 

എംരുക്കില്കനാലിതന്റനീ

ളം 

അളതന്നടുത്തകനാലിതന്റനീ

ളം 

1980 മീറ്റര് 1926 മീറ്റര്  1640 മീറ്റര് 

 

 

ഫീൽഡവി ിറ്റിങ്ങിൽകതണ്ടത്തിയവിവരങ്ങൾ :- 

  എസ്റിദമറ്റും എം രുക്കും ഗ്പകാരം 1980 മീറ്റര്  ആണ്  കനാലുകള്   കാടു  തെത്തി 

,തെളി  ദകാരി കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കിയ ്.  െീല്ഡ് പരിദശാധന ജ്ിദയാ 

ഗ്ടാക്കര് ആപ്ലിദക്കഷൻ വഴി അളതവടുത്തദപ്പാള്1640 മീറ്റര്ലഭിച്ചു. 

  പണി  പൂര്ത്തിയാക്കി മാസങ്ങള്  കഴിഞ്ഞ ിനാല്   ഓഡിറ്റ്  സമയത്ത് 

കനാലിതന്റെുറ്റും കാടുെുറ്റി കിടക്കുകയായിരുന്നു. 

 ത ാഴിലുറഗ്പ്പ്പവര്ത്തനങ്ങള്നല്ലരീ ിയില്നടന്നിരുന്നുഎന്നാണ്സമീപവാസിക

ളില്നിന്നറിയാൻകഴിഞ്ഞ ്. 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട CIB ദരാര്കസസറ്റില്ഉണ്ടായിരുന്നു  

 ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കര് ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ചാണ് അളവുകള് എടുത്ത ്.  

 

 

 

 

2.വാർഡ് 3 കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ച് തജ എൽ ജി ഗ്ഗൂപ്പുമായി 

കൃഷ്ിക്കായി നിലതമാരുക്കൽ 

 

 

 

നമ്പ

ര് 

വര്

ക്്ക 

വര്

ദക്കകാഡ് 

ആരംഭിച്ച ീ

യ ി 

അവസാനിച്ച ീ

യ ി 

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് ുക 

െിലവാക്കിയ

 ുക 

1 തജ് 

എല് 

ജ്ി 

IF/302869 8/1/19 17/1/19 152116 151237 

 

എസ്റ്റിദമറ്റിതല അളവ്  എംരുക്കില്കാണുന്ന അളവ് അളതന്നടുത്ത അളവ്  

2589.500sqm  2589.500sqm അളവ് വയക്തമല്ല 
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✓ഫീൽഡവി ിറ്റിങ്ങിൽകതണ്ടത്തിയവിവരങ്ങൾ :- 

 എസ്റ്റിദമറ്റില്2589.500sqm അളവ് കാണിച്ചിരുന്നു. എം രുക്കില് കൃ യ ദയാതട 

കാണിച്ചിരുന്നില്ല. പാടത്ത് കൃഷി തെയതിരുന്ന ിനാല് തെളി ദകറി 

കിടക്കുന്ന ിനാല് അളന്ന്  ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത 

അവസ്ഥയായിരുന്നു 

 പാടത്ത് മഴ തപയതു  തെളി നിറഞ്ഞഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 

എന്നാല്ത ാഴിലുറഗ്പ്പ്പവര്ത്തനങ്ങള്നല്ലരീ ിയില്നടന്നിരുന്നുതയന്നസമീപവാ

സികളില്നിന്്നഅറിയാന്കഴിഞ്ഞു.. 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട CIB ദരാര്കസസറ്റില് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  

 

 

 3.വാർഡ് 3 ഗ്പകൃതിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും ബാധിച്ച ഗ്പദേശതത്ത കാന 

കളും ദതാടുകളും പുനരുദ്ധാരണം 

 

ന

മ്പ

ര് 

വര്ക്്ക വര്

ദക്കകാ

ഡ് 

ആരംഭി

ച്ച ീയ ി 

അവസാനി

ച്ച ീയ ി 

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് ു

ക 

െിലവാ

ക്കിയ ു

ക 

1 ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭം 

ദനരിട്ടദ ാടുകളുംകാന

കളുംപുനരുധാരണം 

 

Ic/3199

52 

27/11/18 16/12/18 280780 279981 

 

ദ ാട,് കാന എസ്റ്റിദമറ്റിതലനീളം. M രുക്കിലുള്ള നീളം അളതന്നടുത്തനീളം 

കനായും, ദ ാട്  5450m 5450m 4350m  

 

✓  ഫീൽഡ് വി ിറ്റിംഗ് കതണ്ടത്തിയവിവരങ്ങൾ :- 

 ദ ാടുകളുതടയും,കാനകളുതടയുംകൃ ൃമായഅളതവടുക്കാൻസാധിച്ചില്ല. 

നടപ്പാ ഇല്ലായിരുന്നു. കാടുകയറി കിടക്കുന്ന ിനാല് സഞ്ചാരദയാരയം 

അല്ലായിരുന്നു. 

ഗ്പവര്ത്തികഴിഞ്ഞനാളുകള്കഴിഞ്ഞ ിനാല് തന്നദ ാടുകള്മുഴുവൻകാട് കയറി

കിടക്കുകയായിരുന്നു. 

ജ്ിദയാഗ്ടാക്കര്ആപ്ലിദക്കഷൻവഴിയാദണ്താടുകള്അളതവടുത്ത ്. 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട CIB ദരാര്കസസറ്റില്കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 
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 ത ാഴിലുറഗ്പ്പ്പവര്ത്തനങ്ങള്നല്ലരീ ിയില്നടന്നിരുന്നുഎന്നാണ്സമീപവാസിക

ളില്നിന്നറിയാൻകഴിഞ്ഞ ്. 

 

4.വാർഡ് 3 കൃഷ്ി വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ച് തജ എൽ ജി പാട്ടത്തിതനടുത്ത 

ഭൂമി കൃഷ്ിക്്ക അനുദയാജയം ആക്കൽ. 

 

നമ്പ

ര് 

വര്ക്്ക വര്ദക്കകാ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച ീ

യ ി 

അവസാനിച്ച

 ീയ ി 

എ

സ്റ്റി

ദമ

റ്റ് ു

ക 

െിലവാക്കി

യ ുക 

1 കൃഷി 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച 

തജ് എല്ജ്ി 

പാട്ടത്തിതന

ടുത്ത ഭൂമി 

കൃഷിക്്ക 

അനുദയാ

ജ്യം ആക്കല് 

IF/380462 6-2-19 

 

24-2-19 29099

6 

288757 

 

 

 

 

ആതക സ്ഥലത്തിതന്റ അളവ് എംരുക്കില് കാണിക്കുന്ന 

 അളവ് 

അളതന്നടുത്ത അളവ് 

7934.25sqm  7873.07sqm 5325m2 

 

 

 

 

✓ഫീൽഡവി ിറ്റിങ്ങിൽകതണ്ടത്തിയവിവരങ്ങൾ :- 

 

 എസ്റിദമറ്റും  എം രുക്കും അനുസരിച്ചുള്ള അളതവടുക്കാൻ സാധയമായില്ല. 

കൂടു ലും കൃഷിതെയതിരുന്ന ് പാടത്ത് ആയിരുന്നു. തവള്ളം കയറി തെളി 

കയറി കിടന്നാല് അളവ് പൂര്ത്തീകരിക്കാൻ സാധയമാകാത്ത ്. 
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 *ത ാഴിലാളികള്നല്ലരീ ിയില്വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നുതയന്നസമീപവാസികള്സാ

ക്ഷൃതപ്പടുത്തി. 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട CIB ദരാര്കസസറ്റില്കാണാൻസാധിച്ചില്ല.  

 െയല് 28 ആളുകളുതട കരം  ീര്ത്ഥ രസീ ുകള് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ 

തകാടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിതലല്ലാം  തന്ന നല്ല രീ ിയില് കൃഷി 

തെയതിരുന്നു എന്ന വീട്ടുകാരില് നിന്നും അയല്വാസികളില് നിന്നും അറിയാൻ 

സാധിച്ചു. 

 ഓദരാരുത്തരുതടയും സ്ഥലങ്ങളില് എഗ് ദത്താളം പണികള് തെയതിരുന്നു എന്്ന 

എം രുക്കില് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 ഗ്പവര്ത്തിപരിദശാധനസമയഗ്ത്തപവര്ത്തിതെയതിരുന്നപല ഗ്പദേശങ്ങളും പാഠം 

ആയ ിനാല് തെളി ദകറി കിടക്കുന്ന ിനാല് പൂര്ണ്ണമായ അളതവടുക്കാൻ 

സാധയമായില്ല. 

 തെറു രം കൃഷികള് തെയതിരുന്നസ്ഥലങ്ങളില്  ( പയര്  ുടങ്ങിയ 

കൃഷിയിനങ്ങള് ) വിളതവടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ കാല ാമസം വന്ന ിനാല് കൃഷി 

തെയതു  ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 കൃഷിസ്ഥലങ്ങള്ഭാരികമായിഒതക്കമാഗ് മാണ്കാണാൻസാധിച്ച ്,  

നീളദമാവീ ിദയാഅളതന്നടുക്കാൻസാധിച്ചില്ല. 

 വാഴ കൃഷികള് എല്ലാം  തന്ന നല്ല രീ ിയില്  തന്നയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ് 

കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

 ഉടമസ്ഥദരാട് സംസാരിച്ച ില്നിന്നുംഅവര്സംഗ് മതര്ആതണന്നുംപധ ിഗ്പദയാജ്

നകരമാതണന്നുംമനസിലായി 

  പാടം ദപാതലയുള്ള ഒത്തിരി തവയിദലറിയ   സ്ഥലങ്ങളില് ഇ ുദപാലുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ത ാഴിലുറപ്പില് കൂതട നടത്തി തകാടുക്കുന്ന ് അഭിനന്ദാര്ഹം 

ആതണന്ന് ഗ്പദേശവാസികളുതട സംസാരത്തില് നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ 

സാധിച്ചു 

 

അനുബന്ധം 

ന

മ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താ

വിതന്റദപര് 

ഗ്പവര്

ത്തി 

എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷതര െന്റര്ു

ഗ്ക്കപകാരം- 

അളവ് 

പരിദശാധനയില്ക

തണ്ടത്തിയഅളവ് 

റിമാര്ക്സ് 
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1  അജ്ി വാഴ   340m2 വാഴകള്നട്ടി

രുന്നു. 

 

2 കൃഷ്ണകുമാര് കപ്പ 

നട്ടിരു

ന്നു  

 900m2 കപ്പ 

നട്ടിരുന്നു 

.അളവ് 

എടുക്കല് 

പൂര്ണ്ണമായും 

നടന്നില്ല.  

3 ശിവൻ  വാഴ   675m2 അളവ് 

എടുക്കല് 

പൂര്ത്തി 

കരിച്ചില്ല. 

പാടം 

ആയ ിനാ

ല് തെളി 

ഉണ്ടാര്ന്നു.  

4 ദഗ്രസി പയര്   625m2 പയര് കൃഷി 

തെയത ിതന 

വിളതവടുപ്പ് 

കഴിഞ്ഞ ി

നാല് കൃഷി 

ഒന്നും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

5 പൗദലാസ് കപ്പ  740m2 കപ്പ കൃഷി 

തെയതിരിക്കു

ന്ന ് 

കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു 

അളതവടു

ക്കുന്ന ് 

പൂര്ത്തീകരി

ക്കാൻ 

ആയില്ല 

പാടത്ത് 

തെളി 

ആയ ിനാ

ല് നടപ്പാ  

ഉണ്ടായിരു
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ന്നില്ല.  

6  ങ്കം പയര് 

കൃ

ഷി 

  കൃഷി 

കഴിഞ്ഞ 

വിളതവടുപ്പ് 

കഴിഞ്ഞ ി

നാല് 

അളതവടുക്ക

ല് 

സാധയമായി

ല്ല 

 

7 നാരായണൻ കപ്പ 

വാഴ 

കൃ

ഷി 

  അളതവടുക്ക

ല് 

സാധയമായി

ല്ല. കപ്പയും, 

വാഴയും 

കൃഷി 

തെയതിരിക്കു

ന്ന ് 

കാണുവാൻ 

സാധയമായി 

8 ദേവസി കപ്പ 

വാഴ 

കൃ

ഷി 

 345m2 കൃഷിയിട

ത്തിതല ഒരു 

വശം 

തമാത്തം 

കാടുകയറി 

കിടക്കുന്ന ി

നാല് അളവ് 

പൂര്ത്തീകരി

ക്കാൻ 

സാധയമായി

ല്ല 

9 ദജ്ായ് വാഴ   375m2 അളതവടു

ത്ത് 

പൂര്ണ്ണ യി

ല് 

എത്തിയില്ല. 

കൃഷി 

കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു 
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10 വര്ക്കി കപ്പ 

കൃ

ഷി 

 950m2 കൃഷി 

കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു 

11 രാജ്ൻ കപ്പ 

കൃ

ഷി 

 375m2 കൃഷിയിടം 

കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു 

തെളി 

ഉണ്ടായിരു

തന്നങ്കിലും 

ഏകദേശം 

അളതവടു

ക്കാൻ 

സാധിച്ചു 

 

 

 

 

5.വാർഡ് 3 മൃഗ ംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ച് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ിക്കായി 

നിലതമാരുക്കൽ 

 

നമ്പ

ര് 

വര്ക്്ക വര്

ദക്കകാഡ് 

ആരംഭിച്ച ീ

യ ി 

അവസാനിച്ച

 ീയ ി 

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് ുക 

െിലവാക്കിയ

 ുക 

1  ീറ്റപ്പു

ല് 

കൃഷി 

IF/388318 27/2/19 14/3/19 196269 194424 

 

 ീറ്റ പുല്ല് കൃഷി എസ്റ്റിദമറ്റിതലനീളം. M രുക്കിലുള്ള 

നീളം  

അളതന്നടുത്തനീളം 

പാടത്ത് ആയിരുന്നു 

കൃഷി 

5324.60sqm  5324.60sqm അളവ് 

സാധയമായില്ല 

 

 പാടതത്ത കൃഷി കാണുവാൻ സാധിതച്ചങ്കിലും  അളതവടുക്കാൻ സാധയമായില്ല 

 പരിസരവാസികളില് നിന്ന് ദൊേിച്്ച അറിഞ്ഞ ില് ത ാഴിലുറപ്പ് 

ത ാഴിലാളികള് നല്ല രീ ിയില് അവിതട ഗ്പവര്ത്തനം നടത്തി എന്ന് 

മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു 

 െയലില് രണ്ടുദപരുതട ദറായല്റ്റി ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് 

 തന്നയാണ് കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്ന ്. 



21 
 

 സി ഐ രി ദരാര്ഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  

                                  

 

   കതണ്ടത്തലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും 

 പഞ്ചായത്തില്സൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 രജ്ിസ്റ്ററുകള്കൃ യ ദയാതടസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 വി.എമ്മ്.സി. യുതടപരിദശാധനകൃ യമായിനടക്കുകയും,  അ ് കസറ്റ് 

ഡയറിയില് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും തെയതു  

ത ാഴിലുറപ്പ്ഉദേയാരസ്ഥര്മികച്ചരീ ിയില്ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ആസൂഗ് ണംതെയ്യു

കയും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉതണ്ടന്നും അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

 ത ാഴിലാളികള്ക്്ക കനാല്, കാനാ ുടങ്ങിയവയുതട 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്്കഇറങ്ങുംമുൻപ് ദരാര ഗ്പധിദരാധ രുളികകള് ആശ വര്ക്കര് 

മാര് വഴി ലഭയമാകാറുണ്ട് എന്ന് കതണ്ടത്തി.  

 ഗ്പവര്ത്തികളുതട രുണദഭാക്താക്കള് എല്ലാവരും  തന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് 

ഗ്പവര്ത്തങ്ങളില് സം ൃമതര് ആതണന്നുമനസിലാക്കി.  

 ത ാഴിലാളികള് ദവ ന വര്ധനവും ത ാഴില് സമയം  9മു ല് 4.00 വതര 

ആകണതമന്നും ആവശയതപ്പട്ടു. 

 ത ാഴിലാളികള് ഇൻഷുറൻസ് ആവശയതപ്പട്ടു. 

 ത ാഴിലിടങ്ങള് കുറവാതണന് ത ാഴിലാളികള് പരാ ി പറഞ്ഞു. ത ാഴിലുറപ്പ് 

പധ ിയില് ത ാഴിലാളികള് കൂടു ലും ത ാഴിലിടങ്ങള് കുറവാണ് എന്നാണ് 

അവരുതട പരാ ി 

 പരിദശാധനനടത്തിയ 5 ഗ്പവര്ത്തികളില് 2 ഗ്പവര്ത്തികളുതട CIB 

ദരാര്കസസറ്റില്ഉണ്ടായിരുന്നു.3 ഗ്പവര്ത്തിയുതട CIB ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

  തഗ്പാജ്ക്റ്റ് മീറ്റിങ്ങില് പതങ്കടുക്കുകയും ഡിമാൻഡ് ൊമില് ദപരു നല്കുകയും 

തെയതാലും മാസ്റ്റ് ദറാളില് ദപരു വരുന്നില്ല എന്്ന ത ാഴിലാളികള് പരാ ിതപ്പട്ടു. 

  എ പി എല് ആയിട്ടുള്ള അവരുതട കുടികളിലും ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴില്  

അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കണതമന്ന ആവശയമുന്നയിച്ചു 
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                                                        നിർദേശങ്ങൾ  

 

ബി.ഡി.ഓ. 

 മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം  

 ിയ ി കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓവര്സീര് അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയര് ,ദമറ്റ്മാര് 

എന്നിവര്ക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകള് തകാടുക്കാൻ 

ഗ്ശധദകണ്ട ാണ് 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 

 

ത ഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്് ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം  

 ിയ ി കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷതര െന്റ്  രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  

ഉറപ്പ് വരുത്തുക 

 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള് . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് എന്നിവ 

ഉറപ്പു വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകള്  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള 

നടപടികള് സവീകരിക്കുക 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര്(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ് 

എഞ്ചിനീയര് , ഓവര്സിയര്) 

 വര്ക്്ക െയലുകള് ആനുവല് മാസ്റ്റര് സര്കയൂലര് ഗ്പകാരം 22 

ദഡാകയൂതമന്റസ്  ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകള്  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴില് കാര്ഡ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മാസ്റ്റര്ദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള് കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിര്ദേശങ്ങള്  

നല്കണം 
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 ഗ്പവര്ത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്ക്റ്റ് 

മീറ്റിംരില്  ത ാഴിലാളികള്ക്്ക  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി 

ത ാഴിലിടം സന്ദര്ശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു ത ാഴില് നല്കുക. 

 

        ദമറ്റ് 

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റര് ദറാള്  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ര്, അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാള്   തന്ന എഴു ുക. 

 മാസ്റ്റര് ദറാളില്  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്  ഇല്ലാതയന്ന്  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴില് േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

 ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റര്ദറാള് കസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ 

കസറ്റ് ഡയറി  പൂര്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങള്  ഉണ്ടായാല്  

കസറ്റ്  ഡയറിയില്     എഴു ുകയും നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര 

അറിയിക്കുകയും തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു 

വരുത്തുക 

 ത ാഴില് കാര്ഡ് കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക. 

  

 

നന്ദി 

കൂവപ്പടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വര്ഷത്തിതല  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീര്ക്കാൻ  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ടീമിതന സഹായിച്ച 

രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ് , തസകട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് തസകട്ടറി, ഭരണസമി ി  

അംരങ്ങള്,വാര്ഡ് തമമ്പര് , ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥര് , െീല്ഡു  ല 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാര് ത ാഴിലാളികള് തപാ ുജ്നങ്ങള്  

എന്നിവര്ക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 
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കൂവപ്പടി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത വാർഡ് 3 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മിനിറ്റ് ്  

 

 28 /11 /2019 രാവിതല 10 ന് ഈശവര ഗ്പാര്ത്ഥനദയാതട ദെരാനല്ലൂര് ഈസ്റ്റ് 61 നമ്പര് 

അംരൻവാടിയില് ഗ്രാമസഭ ആരംഭിച്ചു. 89 ഓളം ആളുകള് ഗ്രാമസഭയില് പതങ്കടുത്തു. 

വാര്ഡ് തമമ്പര്, ദലാക്്ക റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ,  വിദല്ലജ്് റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ മാര്  

എല്ലാവരും തന്ന ഗ്രാമസഭയില് എത്തിദച്ചര്ന്നിരുന്നു. ജ്ില്ലാ മീറ്റിംര് 

ഉണ്ടായിരുന്ന ിനാല് പഞ്ചായത്തില് നിന്നുള്ള അധികാരികള് ആരും തന്ന 

ഗ്രാമസഭയില് എത്തിദച്ചര്ന്നിരുനില്ല   

ത ാഴിലാളികളില് നിന്നു  തന്ന 100 പണി  ികഞ്ഞ മിനി ദവലായുധൻ എന്ന 

ത ാഴിലാളിതയ അധയക്ഷയായി ത രതഞ്ഞടുത്തു. അധയക്ഷ ദന ൃ വത്തില് ദയാര 

നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. െയല് പരിദശാധന ഗ്പവര്ത്തി ഇടം സന്ദര്ശനം 

ത ാഴിലാളികള്/ രുണദഭാക്താക്കള്/ ഉദേയാരസ്ഥര് എന്നിവ തവച്്ച മനസ്സിലാക്കിയ 

വിവരങ്ങള് ദഗ്കാഡീകരിച്്ച  യ്യാറാക്കിയ കരട് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്്ട 

ഗ്രാമസഭയില് അവ രിപ്പിച്ചു ഗ്രാമസഭ നടപടികദളാട് എല്ലാവരും പൂര്ണ്ണ പങ്കാളിത്തം 

ഗ്പകടമായിരുന്നു. 

 എ പി എല്, രിപിഎല് എല്ലാ വിഭാരത്തിലും ത ാഴിലവസരങ്ങള് 

സൃഷ്ടിക്കണതമന്ന ആവശയം ത ാഴിലാളികള് ഉന്നയിച്ചു 

 ത ാഴില് തെയത ിനുദശഷം 5 അതല്ലങ്കില് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ ിനു ദശഷം 

മാഗ് മാണ് ദവേനം കിട്ടുന്നത ന്ന് ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു 

 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ദവേനം  ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് എങ്ങതന ത ാഴിലില്ലാദവേന 

ത്തിനായി അദപക്ഷിക്കണം എന്ന് സംശയം ഉന്നയിച്ചു 

 മസ്റ്റ്  ദറാളില് ദപര് അടിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് ത ാഴിലാളികള് പരാ ിതപ്പട്ടു 

 മസ്റ്റ് ദറാളില് അറ്റൻഡൻസ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ് എങ്ങതനയാതണന്ന് രി ആര് പി 

അദനവഷിച്ചു 

 മസ്റ്റ് ദറാള്  ഒരുകാരണവശാലും തവട്ടി  ിരുത്തലുകള് അനുവേിക്കുന്ന ല്ല 

എന്ന് രിആര്പി മരിയ എല്ലാവദരാടുമായി പറഞ്ഞു 

 ത ാഴിലാളികള് വിഗ്ശമം തെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാര് വന്ന്  ദൊദട്ടാ 

എടുക്കുകയും ഇ ് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികതള കാണിക്കുതമന്ന് 

ത ാഴിലാളികതള നാട്ടുകാര് ഭീഷണിതപ്പടുത്തുന്നു 
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 ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭയമാക്കണതമന്ന ആവശയം 

ഉന്നയിച്ചു. 

 ത ാഴിലിടങ്ങളിതല സമയം കുറച്ചു  രണതമന്ന് ത ാഴിലാളികള് 

ആവശയമുന്നയിച്ചു 9 മണി മു ല് നാല് മണി വതര ആക്കി  രണതമന്ന് 

ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു 

 ദ ാട്ടുവ എം ഡി കനാല്, ലിെ്റ്റ് ഇറിദരഷൻ കനാല് ഉടതന തന്ന നന്നാക്കാൻ 

ഉള്ള നടപടികള് തെയ്യണതമന്ന് നാട്ടുകാര് ഒരു ദപാതല ആവശയമുന്നയിച്ചു 

കാരണം കുടിതവള്ള ഗ്പശ്നമാണ് 

 തനല്കൃഷിക്കായി നിലതമാരുക്കല് അല്ലാത  തനല്ല് തകായ്യാനുള്ള അവസരം 

കൂടി ത ാഴിലുറപ്പുകാര് നല്കണതമന്ന് ത ാഴിലാളികള് ആവശയമുന്നയിച്ചു 

 നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അറിവില്ലായെ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 ദ ാട്ടില് പണിക്്ക ഇറങ്ങിയദപ്പാള് ത ാഴിലാളിയായ ഒരാള്ക്്ക പാമ്പുകടിദയറ്റു 

എന്നാല് അ ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന പരാ ി ഉന്നയിച്ചു. 

ഇ ിനായി നഷ്ടപരിഹാരം ഏത ല്ലാം രീ ിയില് കിട്ടും എന്ന ിതനക്കുറിച്്ച 

രിആര്പി മരിയ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക പറഞ്ഞു നല്കുകയും തെയതു . 

 വര്ക്്ക നടക്കുദമ്പാള് വി എം സി തയ തകാണ്ട് തെക്്ക തെയ്യിപ്പിക്കുകയും അ ് 

കസറ്റ് ഡയറി അതല്ലങ്കില് ഒരു തവള്ളദപപ്പറില് എഴു ി ഒപ്പിട്്ട വാങ്ങിക്കണം 

എന്ന് ത ാഴിലാളികളുതട രിആര്പി മരിയ പറഞ്ഞുതകാടുത്തു. 
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