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ആമുഖം 

 

 പ്േശീയ ഗ്രോമീണ തതോഴിലുറപ് നിയമം 2005-ല ് വിജ്ഞോപനം തെയതു . 

എങ്കിലും , 2005-ല് പോരല്തമന്റ ്പോസ്സോക്കിയ മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

തതോഴിലുറപ് നിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-ന് രോജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് 

ഘട്ടങ്ങളോയി. 2008-ല ് നമ്മുതട രോജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിപ്ലയും ഗ്രോമീണ 

പ്മഖലകള് ഈ നിയമത്തിതന്റ പരിധിയില് വന്നു . ഓപ്രോ ഗ്രോമീണ 

കുടുംരത്തിനും ഒരു സോമ്പത്തികവര്ഷം 100 േിവസതത്ത അവിേര്ധ 

തതോഴില് േിനങ്ങള് ആവശയോധിഷ്ഠിതമോയി ഗ്പേോനം തെയ്യുന്നപ്തോതടോപം 

ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപോലനവുമോയി രന്ധതപട്ട തപോതു ആസ്തികളും േുര്രല 

ജ്നവിഭോരങ്ങള്ക്കോയി ഈടുറ്റതും രുണപ്മന്മയുള്ളതും ഉല്പോേനക്ഷതയുളള  

ഉപജ്ീവനോസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയോണ് ഈ പധതിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

 

        നിയമപ്ഭേരതി വരുത്തി 'മഹോത്മോരോന്ധി' എന്ന വോക്്ക പ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

തതോഴിലുറപ് നിയമത്തിതന്റ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി പ്െര്ക്കുകയും തെയതിട്ടുണ്്ട. 

100 ശതമോനം നരര ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളോഴിതക രോജ്യതത്ത എല്ലോ 

ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു ത നിയമത്തിതന്റ പരിധിയിലോക്കതപട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിതന്റ 

ആവശയകതയ്ക്ക ആനുപൂരകമോയി എല്ലോം സംസ്ഥോനങ്ങളും 

മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ തതോഴിലുറപ് നിയമ പധതി വിജ്ഞോപനം 

തെയതിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കോലോകോലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

പ്ഭേരതികള് സംസ്ഥോന പധതിയിലും ഉളത്ക്കോള്ളിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ തതോഴിലുറപ് നിയമം ഗ്രോമീണ 

തതോഴിലോളികള്ക്്ക ഒരു കൂട്ടം അവകോശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്. 

 

പ്േശിയ ഗ്രോമീണ തതോഴിലുറപു പധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തു 

ഗ്പപ്േശത്തു നടപിയിലോക്കുന്ന എല്ലോ ഗ്പവർത്തികളും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിന് 

വിപ്ധയമോക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ് നിഷ്കർഷിക്്കന്നു. പധതി 

ഗ്പവർത്തനതത്തപറ്റിയും തപോതു ധനംതെലവഴിക്കുന്നതിതനപറ്റിയും പൗര 

സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും സവതഗ്തവുമോയ പരിപ്ശോധനയോണ് 

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 

 ഡിമോൻതചെയത് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതോഴിൽ ലഭിക്കോറില്ലതയന്ന് 

തതോഴിലോളികൾ അഭിഗ്പോയതപട്ടു. 

 തതോഴിലുറപ് നിയമ ഗ്പകോരമുള്ള 10 അവകോശങ്ങതളക്കുറിച്്ച 

തതോഴിലോളികൾക്്ക ധോരണ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 തതോഴിലോളികപ്ളോട ് സംസോരിച്ചതിൽ നിന്ന് 100 തതോഴിൽ േിനങ്ങൾ 

അവർക്്ക ലഭിക്കോറിതല്ലന്്ന മനസ്സിലോക്കോൻ സോധിച്ചു. 

 രൂട്്ട, കകയുറ എന്നിവ ലഭിക്കോറില്ലന്ന് പരോതിതപട്ടു. 

 തതോഴിൽ സ്ഥലത്തു വച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചോൽ സഹോയം 

ലഭിക്കുന്നതിതനക്കുറിച്്ച തതോഴിലോളികൾക്്ക അറിവുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

   5 കിപ്ലോമീറ്ററിൽകൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്പവർത്തി തെയതിട്ടുണ്്ട, 

പപ്ക്ഷയോഗ്തോ കൂലി കിട്ടോറില്ല. 

 തതോഴിൽ കോർഡ് അപ്പക്ഷിച്ചിട്ടു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതോഴിൽ 

കോർഡ് ലഭിക്കോറില്ല 

 തൽസമയ സോമൂഹിക പരിപ്ശോധന കയതയമോയി നടത്തുന്നതോയി 

അറിയോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീതിശാഗ്്രം 

 

 

1. പ്ലോക്്ക തലത്തിലും ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തു തലത്തിലും പധതി 

നിർവഹണ  ഉപ്േയോരസ്ഥനോയ  പ്ലോക്്കഓെീസർ (BDO), 

പഞ്ചോയത്തതു  തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ്  നിർവഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥർ  

തുടങ്ങിയവരുമോയി പ്ലോക്്ക  റിപ്സോഴ് സ് പ്പഴ്സൺ നടത്തിയ  

കൂടിയോപ്ലോെനയിൽ  ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്്ച  

തുടർഗ്പഗ്കിയകൾ ആസൂഗ്തണം  തെയ്യുകയും  പ്സോഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ  സഭോ  തീയതി  നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മോസത്തിൽ തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകൾ, 7 

രജ്ിസ്റ്ററുകൾ , MIS എന്നിവ പരിപ്ശോധിക്കൽ  

3. പരിപ്ശോധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഗ്പവർത്തി 

ഇടങ്ങൾ പരിപ്ശോധിക്കുകയും, തെയത ഗ്പവർത്തികളുതട 

അളവുകൾ പരിപ്ശോധിച്ചു  

4. രുണപ്ഭോക്തോക്കപ്ളോട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങൾ െർച്ച 

തെയതു , തതോഴിൽ കോർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ 
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തതോഴിലോളികതളയും  കണ്ട്   ആവശയമോയ വിവരങ്ങൾ 

പ്ശഖരിച്ചു .  

5. വിവരപ്ശഖരണോർത്ഥം പഞ്ചോയത്തിതല ഉപ്േയോരസ്ഥർ, 

ഓെീസിതല ജ്ീവനക്കോർ, പ്ലോക്്ക പഞ്ചോയത്തിതല 

ഉപ്േയോരസ്ഥർ,  തപോതുജ്നങ്ങൾ എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങൾക്കും 

െർച്ചകൾക്കും പ്െോക്കസ് ഗ്രൂപ് ഡിസ്കഷനും വിപ്ധയമോക്കി.   

6. െീൽഡ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതടയും, െയൽ പരിപ്ശോധനയുതടയും 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ റിപ്പോർട്്ട തയോറോക്കൽ 

 

 

 

പരിപ്ശോധനയ്ക്്ക വിപ്ധയമോക്കിയഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്കമ നമ്പർ  ഗ്പവർത്തിയുതട 

പ്കോഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട പ്പര്  

1 IC/318000 കുറിച്ചിലപ്ക്കോട് MD കനോൽ 

പുനരുധോരണം. 

2 IF/302876 കൃഷി വകുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിച്്ച JLG ഗ്രൂപുമോയി 

പ്െർന്ന് കൃഷിക്്ക 

നിലതമോരുക്കൽ 

3 IF/325543 മോൻപ്തോട് നീർത്തടത്തിൽ 

ഉൾതപടുന്ന ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 

ജ്ല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾറീച്്ച 2 

4 IC/317998 പ്തോട്ടുവ MD കനോൽ 

പുനരുധോരണം  
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ഫയൽ പരിദശാധന 

 

 മഹോത്മ രോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ തതോഴിലുറപ് പധതിയില് തെയ്യുന്ന 

ഓപ്രോ വര്ക്കിനും ഗ്പപ്തയകം െയല് സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

അതില് ഓപ്രോ െയലിനും 22 പ്ഡോകുതമന്് സ് ഉണ്ടോയിരിക്കണം. ഈ 22 

പ്ഡോകുതമന്് സ് പരിപ്ശോധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 

 

1.കവർ ദപജ് 

 

 വോർഷിക  മോസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ഗ്പകോരം  ഒരു   വർക് െയലിൽ 

ഉണ്ടോപ്കണ്ടതോണ് കവർ പ്പജ്്. പരിപ്ശോധിച്ച  വോർഡ് 4 തല 4 

െയലുകളിലും AMC ഗ്പകോരമുള്ള കവർപ്പജ്്  ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 

2.തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

 

 വർക്്ക െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, 

അവയുതട പ്പജ്് നമ്പറും പ്രഖതപടുപ്ത്തണ്ട പ്രഖയോണ് തെക്്ക ലിസ്റ്റ്.  

 പരിപ്ശോധിച്ച  4  െയലുകളിളും   തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

 ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിതന്റ പ്നർ സോക്ഷയം തതളിയി ക്കുന്ന പ്രഖയോണ് 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ്കോപി.ഗ്രോമസഭ നിർപ്േശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

തഷൽെ് ഓെ് പ്ഗ്പോജ്ക്ടിപ്ലക്്ക മോറ്റുകയും ഇതിൽനിന്നും മുൻരണന 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ അതോത് സോമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തി തതരതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കുകയും തെയ്യും . 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾതപട്ട ഗ്പവർത്തി തതന്നയോപ്ണോ നടപിലോക്കിയത് 

എന്ന് മനസ്സിലോക്കുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ പ്കോപി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ 

സോമ്പത്തിക വർഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഗ്പസ്തു ത പധതി 

ഉൾതപട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം വർക്്ക െയലിൽ വപ്രണ്ടതോണ്. 

 എന്നോൽ പരിപ്ശോധിച്ച 4 െയലുകളിലും  ആക്ഷൻ പ്ലോനിതന്റ പ്കോപി 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല . 
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4. എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്ത അളവിന് തെയ്യണം എന്ന് 

സോപ്ങ്കതികമോയി ഗ്പതിപോേിക്കുന്ന പ്രഖയോണ്  എസ്റ്റിപ്മറ്റ്. 

പരിപ്ശോധനക്്ക  വിപ്േയമോക്കിയ എല്ലോ െയലിലും എസ്റ്റിപ്മറ്റ് 

ഉണ്ടോയിരുന്നു. സോധോരണക്കോർക്്ക മനസ്സിലോകുന്ന വിധത്തിൽ 

എസ്റ്റിപ്മറ്റ് തയ്യോറോക്കി അതോയത് ജ്നകീയ ഭോഷയിൽ എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഈ 

പധതിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് അനുശോസിക്കുന്നു.  എല്ലോ 

െയലുകളിലും എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരുന്നു.  

 എല്ലോ െയലുകളിലും തസകയൂറിൽ  നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിപ്മറ്റിതന്റ 

പ്കോപി     സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 എസ്റ്റിപ്മതറ്റ്നോപം  എസ്റ്റിപ്മറ്റിതന്റ പ്ഗ്ഡോയിങ് ആൻഡ്  ഡികസൻ  

എന്നിവ  ഉൾതപ ടുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്. പരിപ്ശോധിച്ച 4  െയലുകളിലും 

അതു കോണോൻ സോധിച്ചില്ല . 

 പരിപ്ശോധിച്ച 2 െയലിൽ രന്ധതപട്ട ഉപ്േയോരസ്ഥരുതട  ഒപ്, ഇട്ട 

തിയതി എന്നിവ പ്രഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല. മറ്റ് രണ്ട് 

െയലിൽഉപ്േയോരസ്ഥരുതട ഒപ് ഉണ്ടോയിരുന്നു. പപ്ക്ഷ തീയതി 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 

5.  ാദേതിക അനുമതി  

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിക് സോപ്ങ്കതിക ഉപ്േയോരസ്ഥരുതട അനുമതി ലഭിച്ചു  

എന്നതിനുള്ള ആധികോരിക പ്രഖയോണ് സോപ്ങ്കതിക അനുമതി 

 പരിപ്ശോധിച്ച 3 െയലുകളിൽ  സോപ്ങ്കതിക  അനുമതി 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. ഒരു െയലിൽ മോഗ്തമോണ് സോപ്ങ്കതിക അനുമതി 

ഉണ്ടോയിരുന്നത്. ഇതിൽ തസകയൂറിൽ  നിതന്നടുത്ത  പ്കോപിയോണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

 തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത പ്കോപി ആയിരുന്നോലും അതിൽ സോപ്ങ്കതിക 

ഉപ്േയോരസ്ഥർ ഒപ് , സീൽ എന്നിവ തിയതി വച്്ച 

പ്രഖതപടുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്.രന്ധതപട്ട ഉപ്േയോരസ്ഥതന്റ   ഒപ്  ,സീൽ 

മുതലോയവ ഉണ്ടോയിരുന്നു. പപ്ക്ഷ തീയതി  കോണോൻ സോധിച്ചില്ല.  
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6.ഭരണാനുമതി 

 

 ഒരു വോർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപിലോക്കുന്ന തതോഴിലുറപ് പധതി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക പഞ്ചോയത്ത് ഭരണ സമിതി നൽകുന്ന 

അംരീകോരമോണ് ഭരണോനുമതി. 

 െയലുകളിൽ കൂടുതലും തസകയൂറിൽ നിതന്നടുത്ത   

ഭരണോനുമതിയുതട   പ്കോപിയോണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 എല്ലോ െയലിലും  ഭരണോനുമതി ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.ഒതരണ്ണത്തിൽ 

മോഗ്തമോണ്  ഭരണോനുമതി ഉണ്ടോയിരുന്നത്.  

 രന്ധതപട്ട ഉപ്േയോരസ്ഥതന്റ  ഒപ്, സീൽ  ഉണ്ടോയിരുന്നു, എന്നോൽതീയതി 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 

7.  ംദയാജിത പദ്ധതി  

 

 പരിപ്ശോധിച്ച 3 െയലുകൾ സംപ്യോജ്ിത  ഗ്പവൃത്തി 

ആയിരുന്നില്ല . ഒരു ഗ്പവർത്തി കൃഷി വകുപുമോയി 

സംപ്യോജ്ിച്ചതോയിരുന്നു. 

 

8. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 തതോഴിൽ ആവശയതപട്ടുതകോണ്ടുള്ള അപ്പക്ഷ െയലിൽ കൃതയമോയി 

സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. തതോഴിൽ ആവശയതപട്ട് 15 േിവസത്തിനകം 

തതോഴിൽ ലഭിപ്ച്ചോ എന്നറിയോനുള്ള പ്രഖ  കൂടിയോണിത്. 

 പരിപ്ശോധിച്ച 3 െയലുകളിൽ ഡിമോൻഡ് പ്െോം  ഉണ്ടോയിരുന്നു. 1 

എണ്ണത്തിൽ കോണോൻ സോധിച്ചില്ല. 

 പരിപ്ശോധിച്ച  ഒരു െയലിലും  വയക്തിരത ഡിമോൻഡ് പ്െോം 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല . 

 പരിപ്ശോധിച്ച ഒരു െയലിൽ പ്പോലും തതോഴിൽ 

ആവശയതപട്ടുതകോണ്ടുള്ള അപ്പക്ഷ ശരിയോയ രീതിയിൽ 

പൂരിപിച്ചിരുന്നില്ല.  

 

 

 



8 
 

9. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

 ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്നതിതന്റ പ്രഖയോണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു 

തകോണ്ടുള്ള പ്െോം.  

 പരിപ്ശോധിച്ച 3 െയലുകളിൽ  ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചത്  സംരന്ധിച്ച 

പ്െോംഉണ്ടോയിരുന്നു.പപ്ക്ഷ ശരിയോയ രീതിയിൽ പൂരിപിച്ചിരുന്നില്ല. 1 

എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടോയില്ല.  

 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 തതോഴിലോളികൾ തതോഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി, േിവസം ഉൾതപതട 

ഹോജ്ർ പ്രഖതപടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന പ്രഖയോണ് ഇ 

മസ്റ്റര് പ്റോള്.   

 പരിപ്ശോധിച്ച  4 െയലുകളിലും  മസ്റ്റർപ്റോൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു . 

 എല്ലോ െയലിതലയും മസ്റ്റർ പ്റോൾ വൃത്തിയോയി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഇതിൽ തതോഴിലോളികളുതട  ഒപുകൾ,  അവരുതട 

തതോഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എല്ലോം 

പ്രഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു.  

 

 പരിപ്ശോധിച്ച എല്ലോ  മസ്റ്റർ പ്റോളുകളിലും രന്ധതപട്ട ഉപ്േയോരസ്ഥരുതട  

ഒപ്, ഇട്ട തിയതി പ്രഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

 പരിപ്ശോധിച്ച െയലുകളുതട   ഇമസ്റ്റര് പ്റോളുകളിൽ പ്ലോക്്ക 

തഡവലതമെൻറ് ഓെീസർ, പഞ്ചോയത്ത്  തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപും,  

സീലും   പ്രഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും  തീയതി 

പ്രഖതപടുത്തിയതോയി കോണോൻ സോധിച്ചില്ല .  

 

11. തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്്ക 

 

 ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും പ്ശഷവും അളവുകൾ 

പ്രഖതപടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന പ്രഖയോണ് തമഷർതമന്റ് രുക്്ക.  

പരിപ്ശോധിച്ച എല്ലോെയലുകളിലും തമഷർതമൻറ് രുക്്ക 

ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 തമഷർതമന്റ് രുക്്ക തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെപ്യ്യണ്ടതോണ് 

തസർട്ടികെ തെയതിട്ടുണ്ടോയിരുന്നില്ല.  

 എല്ലോ വർക്കിലും  ഗ്പീ തമഷർതമന്റവിവരങ്ങൾ 

പ്രഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. പപ്ക്ഷ നിലതമോരുക്കൽ പ്പോലുള്ള 
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ഗ്പവർത്തികളുതട എം രുക്കിൽഅളവ് എടുപ്ക്കണ്ട ഭൂമിയുതട 

പ്മൽവിലോസവുംഅളവും  വയക്തം ആയി പ്രഖതപടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

12. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 

 തമറ്റീരിയൽ  ഉപപ്യോരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ 

ഉപപ്യോരിച്ച സോധന സോമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും 

െയലിൽ  സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 പരിപ്ശോധിച്ച െയലുകളിതല  ഗ്പവർത്തികൾ  തമറ്റീരിയൽസ്  

ഉപപ്യോരിച്ചിട്ടുള്ളത ല്ലോയിരുന്നു.   

 

13. ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

 

 തതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവസം പ്ജ്ോലി തെയതു  എന്നതിന ്

അടിസ്ഥോനതപടുത്തി അവർക്്ക നൽപ്കണ്ട തുക അതോയത് പ്വതനം, 

ആയുധങ്ങൾക്്ക തകോടുക്കുന്ന വോടക,  മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക 

എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു തകോണ്ട് പണം കകമോറുന്നതിന് പ്വണ്ടി 

തയ്യോറോക്കുന്ന ഗ്പധോനതപട്ട ഒന്നോണ് പ്വജ്് ലിസ്റ്റ്.  

 പരിപ്ശോധിച്ച െയലുകളിൽ  4 െയലുകളിലും പ്വജ്് ലിസ്റ്റ ്

ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 

 

 

14. ഫണ്ട ് ഗ്ടാൻ്ഫർ  ഓർഡർ 

 

 പ്വജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകോരം തതോഴിലോളികൾക്്ക പ്വതനം നൽകിയതിനുള്ള  

പ്രഖയോണ് െണ്ട് ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവോയ 

മുഴുവൻ തുകയും ആർക്്ക, എപ്പോൾ നൽകി എന്നുള്ളതിതന്റ 

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ പ്രഖതപടുത്തുന്ന െണ്ട് ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

എല്ലോ െയലിലും നിർരന്ധമോയും കോപ്ണണ്ടതോണ് . 

 പരിപ്ശോധിച്ച ഒരു  െയലിലും എെ് ടി ഓ  ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 
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15. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 

 ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ പ്രഖതപടുത്തി ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുപ്മ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് 

സോക്ഷയതപടുത്തുവോന്  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഖയോണ് കംപ്ലീഷൻ 

സർട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവോ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീകരണ സോക്ഷയപഗ്തം. 

 പരിപ്ശോധിച്ച 4 െയലുകളിലും ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ 

സോക്ഷയപഗ്തം ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. പപ്ക്ഷ മൂന്ന് െയലുകളിൽ ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വോർഡ് തമമ്പർ സോക്ഷയതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 

16. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവെൻറ് സ്ലിപ്പ്   

 

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുതട  ഓപ്രോ ഘട്ടത്തിലും , മോസ്റ്റർപ്റോൾ അനുവേിച്ചത് 

മുതൽ പ്വതനം  നൽകുന്നത ് വതരയുള്ള ഓപ്രോ  ഘട്ടങ്ങളും 

ഏതതോതക്ക തിയ്യതികളിലോണ് നടന്നത ് എന്ന്  മനസിലോക്കോനുള്ള 

പ്രഖയോണ് മസ്റ്റർ പ്റോൾ മൂപ്വതമന്റ്  സ്ലിപ്.  

 പരിപ്ശോധിച്ചഒരുെയലിൽ മോഗ്തമോണ് ഈ പ്െോം ഉണ്ടോയിരുന്നത്. 

 

17. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 

 ഗ്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു 

തകോണ്ടിരിക്കുപ്മ്പോള്,  ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുപ്മ്പോള് തുടങ്ങിയ  ഓപ്രോ ഘട്ടത്തിതലയും പ്െോപ്ട്ടോകൾ 

െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിപ്ശോധിച്ച 4 െയലുകളിൽ 1 െയലിൽ മോഗ്തമോണ് പ്െോപ്ട്ടോസ് 

ഉണ്ടോയിരുന്നത്.   

 

18. ദറായൽറ്റി 

 

 ഗ്പവർത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീതുകൾ  െയലിൽ  

സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.2 െയലുകളിൽ പ്റോയൽറ്റി ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 



11 
 

19.ജിദയാ ടാഗ് ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണ് ജ്ിപ്യോ ടോഗ് ഡ ്

പ്െോപ്ട്ടോസ്.  എന്നോൽ ഇവ ഒരു െയലിലും ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 

20. സ റ്റ ്ഡയറി 

 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലോ വിവരങ്ങളും  പ്രഖതപടുത്തുന്നതിനുള്ള   

ആധികോരിക പ്രഖയോണ് കസറ്റ് ഡയറി. 

 പരിപ്ശോധിച്ചനോല് െയലുകളിലും കസറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 എല്ലോ വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമോയി പ്രഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. 

വിശേമോയി പൂരിപിച്ച തെക്്ക ലിസ്റ്റ്, പ്ഗ്പോജ്ക്റ്റ്  മീറ്റിംര്,  

തതോഴിലോളികളുതട സോക്ഷയപഗ്തം,  വിജ്ിലൻസ് പ്മോണിറ്ററിംര് കമ്മിറ്റി 

റിപ്പോർട്്ട എന്നിവ വയക്തമോയി പ്രഖതപടുത്തി െയലിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

പഞ്ചോയത്തിൽ 7 രജ്ിസ്റ്ററുകൾ ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് .  

 

 

1. അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്്ക,ദപതയെന്റ് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ് 

ഡിമാൻഡ് ദഫാർ വർക്്ക 

 

 രജ്ിസ്റ്റർ തസതഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

 2019 തല   ഡിമോന്റു കളുതട വിവരങ്ങളോണ് ഇതിൽ 

പ്രഖതപടുത്തിയിരുന്നത്. 

 

 

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 

 2017 മുതൽ 2018 വതരയുള്ള തമറ്റീരിയലുകൾതട വിവരങ്ങളോണ് 

രജ്ിസ്റ്ററിൽ    സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

 എല്ലോ വോർഡുകളുതടയും വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിലുണ്ട്. 
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3. വർക്്ക രജിസ്റ്റർ 

 

 2017-2018 വതരയുള്ള കോലയളവിതല വർക്കുകൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

 

4. തതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

 

 2010 മുതൽ 2019 വതരയുള്ള തതോഴിൽ കോർഡ്  വിതരണം നടത്തിയ 

വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 തതോഴിൽകോർഡിന് രജ്ിസ്റ്റർ തെയതആളുകളുതട പ്പര്, പ്മൽവിലോസം, 

പ്െോപ്ട്ടോ ഇവതയല്ലോംകൃതയമോയിരജ്ിസ്റ്ററിൽപ്രഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയതിട്ടുണ്്ട. 

 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

 

 രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

 കംപ്ലയിന്റ് ഒന്നുംതതന്ന പ്രഖതപടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

6.ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 

 വോർഡ് 4തല രജ്ിസ്റ്റർ കോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല. ഇത് നഷ്ടതപട്ടു എന്നോണ് 

അധികോരികളിൽ നിന്ന് അറിയുവോൻ സോധിച്ചത്. 

 

 

 

7.അ റ്റ് രജിസ്റ്റർ 

 

 രജ്ിസ്റ്റർസർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ലോയിരുന്നു. 

 അസറ്റ് ഡീതറ്റയിൽസ്എല്ലോത്തിലും കറക്റ്റ് ആയി 

പ്രഖതപടുത്തിയിരുന്നില്ല.  
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വർക്കുകളും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

വാർഡ്4: കുറിച്ചിലപ്ക്കോട് MD കനോൽ പുനരുധോരണം. 

 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്്ക വർ

പ്ക്കകോ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവസോനി

ച്ചതീയതി 

എസ്റ്റിപ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവോ

ക്കിയതുക 

1 കുറിച്ചില

പ്ക്കോട് 

MD 

കനോൽ 

പുനരു

ധോരണം 

IC/3180

00 

27-11-18 1-12-18 36944 36924 

 

എസ്റ്റിപ്മറ്റിൽ 

കനോൽ 

ഇതന്റനീളം 

എംരുക്കിൽ 

കനോൽ ഇതന്റ 

നീളം 

അളതന്നടുത്ത 

കനോൽ ഇതന്റ 

നീളം 

റിമോർക്സ്  

700 മീറ്റർ 700  മീറ്റർ 505 മീറ്റർ കോടുപിടിച്ചു 

കിടക്കുന്നതിനോൽ 

പൂർണ്ണമോയിവയക്തമോയ 

അളവുകൾ ലഭിച്ചില്ല.  

 

 

✓െീൽഡ് വിസിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ :- 

 

 എസ്റിപ്മറ്റും  എം രുക്കും ഗ്പകോരം 700  മീറ്റർ  ആണ്  കനോൽഇതന്റ 

നീളം തകോടുത്തിരുന്നത്. െീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ ജ്ിപ്യോ ഗ്ടോക്കർ 

ആപ്ലിപ്ക്കഷൻ വഴി അളതവടുത്തപ്പോൾ 505 മീറ്റർ ലഭിച്ചു. കനോൽ 

ഇതന്റ പകുതിയും കോടുകയറി കിടക്കുകയോയിരുന്നു. അതിനോൽ  

വയക്തമോയഅളവുകൾ ലഭിച്ചില്ല. 
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 തതോഴിലോളികൾ നല്ലരീതിയിൽ വൃത്തിയോക്കിയിരുന്നുതവന്്ന 

സമീപവോസികൾ സോക്ഷൃതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 ഗ്പവർത്തിയുതട CIB പ്രോർകചസറ്റിൽ കോണോൻ സോധിച്ചില്ല.  

  എന്നോൽഎംരുക്കിൽ CIB  യുതടതോയി 3000 രൂപ കോണോൻസോധിച്ചു 

 

 

വാർഡ്4: പ്തോട്ടുവ MD കനോൽ പുനരുധോരണം. 

 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്്ക വർ

പ്ക്കകോ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവസോനി

ച്ചതീയതി 

എസ്റ്റിപ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവോ

ക്കിയതുക 

1 പ്തോട്ടുവ 

MD 

കനോൽ 

പുനരു

ധോരണം. 

 

IC/3179

98 

11-10-18 23-10-18 29062 28850 

 

എസ്റ്റിപ്മറ്റിൽ 

കനോൽ 

ഇതന്റനീളം 

എംരുക്കിൽ 

കനോൽ ഇതന്റ 

നീളം 

അളതന്നടുത്ത 

കനോൽ ഇതന്റ 

നീളം 

റിമോർക്സ് 

1000 മീറ്റർ 1000 മീറ്റർ 600 മീറ്റർ കോടുപിടിച്ചു 

കിടക്കുന്നതിനോൽ 

വയക്തമോയ 

അളവുകൾ 

ലഭിച്ചില്ല.  

 

 

✓െീൽഡ് വിസിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ : 

 

 എസ്റിപ്മറ്റും  എം രുക്കും ഗ്പകോരം 1000 മീറ്റർ  ആണ്  കനോൽഇതന്റ 

നീളം തകോടുത്തിരുന്നത്. െീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ ജ്ിപ്യോ ഗ്ടോക്കർ 

ആപ്ലിപ്ക്കഷൻ വഴി അളതവടുത്തപ്പോൾ 600 മീറ്റർ ലഭിച്ചു. കനോൽ 

ഇതന്റ പകുതിയും കോടുകയറി കിടക്കുകയോയിരുന്നു. 

അതിനോൽവയക്തമോയ അളവുകൾ ലഭിച്ചില്ല. 
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 തതോഴിലോളികൾ നല്ലരീതിയിൽ വൃത്തിയോക്കിയിരുന്നുതവന്ന് 

സമീപവോസികൾ സോക്ഷൃതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 ഗ്പവർത്തിയുതട CIB പ്രോർകചസറ്റിൽ കോണോൻ സോധിച്ചു. 

 

 

 

വാർഡ് 4: കൃഷി വകുപുമോയി സംപ്യോജ്ിച്്ച JLG ഗ്രൂപുമോയി പ്െർന്ന് കൃഷിക്്ക 

നിലതമോരുക്കൽ  റീെ് 1. 

 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്്ക വർ

പ്ക്കകോ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവസോനി

ച്ചതീയതി 

എസ്റ്റിപ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവോ

ക്കിയതുക 

1 കൃഷി 

വകുപുമോ

യി 

സംപ്യോജ്ി

ച്്ച JLG 

ഗ്രൂപുമോയി 

പ്െർന്ന് 

കൃഷിക്്ക 

നിലതമോരു

ക്കൽറീെ് 1 

IF/3028

76 

19-1-19 1-2-19 154094 153162 

 

എസ്റ്റിപ്മറ്റിതല 

വിസ്തീർണ്ണം 

എംരുക്കിതല 

വിസ്തീർണ്ണം 

അളതന്നടുത്തവിസ്തീർണ്ണം 

2873.3 sqm  3877.5 sqm 

 

 

✓െീൽഡ് വിസിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ :- 

 

 എസ്റിപ്മറ്റു ഗ്പകോരം  2873.3 sqm   ആണ് ഭൂമിയുതട ഏരിയ 

തകോടുത്തിരുന്നത്. 7 പ്പരുതട ഭൂമിയോണ് അളന്നത്. പപ്ക്ഷഎം 

രുക്കിൽഗ്പവർത്തി നടന്ന ഭൂമിയുതട പ്മൽവിലോസവും ,അളവുകളും  

വയക്തമോയി തകോടുത്തിരുന്നില്ല. 

 ഇതിൽ 4 പ്പരുതടഭൂമി അളക്കോൻ സോധിച്ചു.െയലിതലകരം അടച്ച 

രസീത്അനുസരിച്ചോണ് 4ഭൂമിയും  സന്ദർശിച്ചത്.  
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 െീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ ജ്ിപ്യോ ഗ്ടോക്കർ ആപ്ലിപ്ക്കഷൻ വഴി 

അളതവടുത്തപ്പോൾ 4 പ്പരുതടഭൂമിയും കൂടി 3877.5sqm ലഭിച്ചു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

നമ്പർ രുണപ്ഭോക്തോ

വിതന്റപ്പര് 

ഗ്പവർത്തി എ

സ്റ്റി

പ്മറ്റി

തല  

അള

വ് 

എം 

രുക്കി

തല അളവ് 

പരി

പ്ശോ

ധന

യിൽ

ക

തണ്ട

ത്തി

യഅ

ളവ് 

റിമോർക്സ് 

1 തതച്ചോമ 

പൗപ്ലോസ്  

വോഴക്കുഴി     ഭൂമിയിപ്ലക്കുള്ള 

വഴി 

സഞ്ചോരപ്യോരയം 

അല്ലോത്തതിനോൽ

അളവ് 

പ്രഖതപടുത്തോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 
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2 ഷോജ്ൻ 

പ്തോമസ് 

നിലതമോരു

ക്കൽ 

   നിലം 

ഒരുക്കിതക്കോടുക്കു

കയും അവിതട 

കൃഷി 

തെയ്യുകയും 

തെയതിരുന്നു. 

വിളതവടുപിനുപ്ശ

ഷം ഇപ്പോ ഭൂമി 

തവറുതത 

കിടക്കുന്നു. 

ഭൂമിയിപ്ലക്കുള്ള 

കവോടം പൂട്ടി 

ഇരുന്നതിനോൽ 

അളപ്ഗ്വഖതപടു

ത്തോൻ സോധിച്ചില്ല.  

3 പ്സവയർറപ്പ

ൽ  

നിലതമോരു

ക്കൽ 

   നിലം 

ഒരുക്കിതക്കോടുക്കു

കയും അവിതട 

കൃഷി 

തെയ്യുകയും 

തെയതിരുന്നു. 

വിളതവടുപിനുപ്ശ

ഷം ഇപ്പോ ഭൂമി 

തവറുതത 

കിടക്കുന്നു. 

ഭൂമിയിപ്ലക്കുള്ള 

കവോടം പൂട്ടി 

ഇരുന്നതിനോൽഅ

ളവ് 

പ്രഖതപടുത്തോൻ

സോധിച്ചില്ല.  
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 തതോഴിലോളികൾനല്ലരീതിയിൽ ഗ്പവർത്തി തെയതിരുന്നുതവന്്ന 

സമീപവോസികൾ സോക്ഷൃതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 ഗ്പവർത്തിയുതട CIB പ്രോർകചസറ്റിൽകോണോൻസോധിച്ചില്ല.  

  എന്നോൽഎംരുക്കിൽ CIB  യുതടതോയി 3000 രൂപ കോണോൻസോധിച്ചു 

  എല്ലോ ഭൂമിയിലും രണ്ടോമതോയി കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നു. 

 അളതവടുക്കോൻ കോലതോമസം പ്നരിട്ടതിനോൽ കൃഷി 

കുതറതയോതക്കഗ്പളയം കയറിയും നശിച്ചിരുന്നു.ഉടമസ്ഥപ്രോട് 

സംസോരിച്ചതിൽ നിന്നും അവർ  ആതണന്നും പധതി 

ഗ്പപ്യോജ്നകരമോതണന്നും മനസിലോയി.  

4 കുറുമ്പൻ 

കുട്ടപൻ 

നിലതമോരു

ക്കൽ 

  1207.

5m2 

ആേയതത്ത കൃഷി 

വിളതവടുത്തതിനു

പ്ശഷം 

രണ്ടോമതോയി വോഴ 

കൃഷി തെയതിരുന്നു 

5 വറീത്  

പ്േവസി 

നിലതമോരു

ക്കൽ 

  690m

2 

ആേയതത്ത കൃഷി 

വിളതവടുത്തതിനു

പ്ശഷം 

രണ്ടോമതോയി വോഴ, 

തതങ്ങ് എന്നിവ 

നട്ടിരുന്നു 

6 അജ്ിത്ത് 

കുമോർ 

നിലതമോരു

ക്കൽ 

  1050

m2 

രണ്ടോമതോയി വോഴ 

കൃഷി 

തെയതിരുന്നു.  

7 കുഞ്ഞപൻ നിലതമോരു

ക്കൽ 

  930m

2 

ആേയ കൃഷി 

വിളതവടുത്തു. 

പ്ശഷം 

രണ്ടോമതോയി കപ 

കൃഷി തെയ്യുന്നു.  
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വോർഡ്4: മോൻപ്തോട് നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപടുന്ന ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജ്ല 

സംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾറീെ് 2. 

 

ന

മ്പ

ർ 

വർക്്ക വർ

പ്ക്കകോ

ഡ് 

ആരംഭിച്ച

തീയതി 

അവസോനി

ച്ചതീയതി 

എസ്റ്റിപ്മ

റ്റ്തുക 

െിലവോ

ക്കിയതുക 

1 മോൻപ്തോട് 

നീർത്തട

ത്തിൽ 

ഉൾതപടു

ന്ന 

ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ് ജ്ല 

സംരക്ഷ

ണ 

ഗ്പവർത്തി

കൾറീെ് 2 

IF/3255

43 

13-2-19 13-3-19 157558 156088 

 

 

 

 

✓െീൽഡ് വിസിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ :- 

 

 എസ്റിപ്മറ്റു ഗ്പകോരം  200 മഴക്കുഴികൾ,  6763.4sqm ഭൂമിയിൽ 

നിലതമോരുക്കൽ എന്നിങ്ങതന തകോടുത്തിരുന്നു. എം രുക്കിൽ 

ഗ്പവർത്തി നടന്ന ഭൂമിയുതട പ്മൽവിലോസവുംഅളവും 

വയക്തമോയിതകോടുത്തിരുന്നില്ല. 

 6 പ്പരുതട ഭൂമിയോണ്സന്ദർശിച്ചത്. െയലിതലകരം അടച്ച 

രസീത്അനുസരിച്ചോണ് 6 ഭൂമിയും  സന്ദർശിച്ചത്.  

എസ്റ്റിപ്മറ്റിതല 

മഴക്കുഴി, ഭൂമിയുതട 

വിസ്തീർണ്ണം 

എംരുക്കിതലഅളവ് പരിപ്ശോധനയിൽ 

കിട്ടിയത് 

മഴക്കുഴി=200, 6763.4sqm  മഴക്കുഴി=7, 4380sqm 
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 െീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ ജ്ിപ്യോ ഗ്ടോക്കർ ആപ്ലിപ്ക്കഷൻ വഴി 

അളതവടുത്തപ്പോൾ 3   പ്പരുതടഭൂമിയും കൂടി 4380sqm ലഭിച്ചു. രണ്ടു 

പ്പരുതട ഭൂമിയിൽമഴക്കുഴി ആതണ്െയതിരുന്നത്. 

 ഒരു ഭൂമിയിപ്ലക്കുള്ള വഴി സഞ്ചോരപ്യോരയം ആയിരുന്നില്ല. 

  ഗ്പവർത്തി നടന്ന എല്ലോ ഭൂമിയിലും രണ്ടോമതോയി കൃഷി 

ഇറക്കിയിരുന്നു. കുറച്ചുപ്പർ മരങ്ങൾ തവട്ടി ഇരുന്നു. മഴക്കുഴികൾ 

െിലതതല്ലോം നികന്നു പ്പോവുകയും െിലതിൽ അവർ കൃഷി 

തെയ്യുകയും തെയതിരുന്നു. 

 തതോഴിലോളികൾ നല്ലരീതിയിൽ ഗ്പവർത്തി തെയതിരുന്നുതവന്്ന 

സമീപവോസികൾ സോക്ഷൃതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 ഉടമസ്ഥപ്രോട് സംസോരിച്ചതിൽ നിന്നും അവർ സംഗ്തമതർ ആതണന്നും 

പധതി ഗ്പപ്യോജ്നകരമോതണന്നും മനസിലോയി. 

 ഗ്പവർത്തിയുതട CIB പ്രോർഡ് കസറ്റിൽ കോണോൻ സോധിച്ചില്ല.  

  എന്നോൽ എംരുക്കിൽ CIB  യുതടതോയി 3000 രൂപ കോണോൻ സോധിച്ചു. 

 

 

 

അനുബന്ധം 

 

നമ്പ

ർ 

രുണപ്ഭോ

ക്തോവിതന്റ

പ്പര് 

ഗ്പവർത്തി എസ്റ്റിപ്മ

റ്റിതല  

അളവ് 

എം 

രു

ക്കി

തല 

അളവ് 

പരിപ്ശോധ

നയിൽക

തണ്ടത്തിയ

അളവ് 

റിമോർക്സ് 

1 ഓമന 

വിജ്യൻ  

നിലതമോരു

ക്കൽ  

   ഭൂമിയിപ്ലക്കുള്ള കവോടം 

അടച്ചിട്ടിരുന്നതിനോൽ 

അളതവടുക്കോൻ 

സോധിച്ചില്ല.  
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2 ലിരി  മഴക്കുഴി    3 എണ്ണം  2 എണ്ണത്തില് വോഴ 

നട്ടിരുന്നു. 1 എണ്ണം പ്വസ്റ്റ് 

കുഴിയോയി 

ഉപപ്യോരിച്ചിരുന്നു.  

3 ഇസതരല്ല  മഴക്കുഴി    4 എണ്ണം  2എണ്ണത്തിൽ വോഴയും 

2എണ്ണത്തിൽ തതങ്ങും 

നട്ടിരുന്നു . 
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4 ജ്യ  നിലതമോരു

ക്കൽ  

  1260m2 ജ്ോതി കൃഷി തെയതിരുന്നു. 

പരിപ്ശോധന 

സമയത്തെരതമല്ലോം 

തവട്ടിയിരുന്നു . 

5 രൗരി  നിലതമോരു

ക്കൽ 

  960m2 ആേയ കൃഷിയുതട 

വിളതവടുപിന് പ്ശഷം 

ഇപ്പോൾ ജ്ോതി കൃഷി 

തെയ്യുന്നു.  

6 പ്രോപി  നിലതമോരു

ക്കൽ 

  2160m2 രണ്ടോമതോയി ജ്ോതി കൃഷി 

തെയതിരുന്നു.  
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നിർദേശങ്ങൾ 

 

ബി.ഡി.ഓ. 

 

  മസ്റ്റർ   പ്റോളിൽ  ഒപു, സീൽ  എന്നിവ  

പതിപിക്കുന്നതിപ്നോതടോപം  തിയതി കൂതട ഇടുവോൻ 

ഗ്ശധിപ്ക്കണ്ടതോണ് 

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓവർസീർ അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയർ 

,പ്മറ്റ്മോർ എന്നിവർക്കു  കൃതയമോയ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകോടുക്കോൻ 

ഗ്ശധിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര ശിക്കുന്നതു രുണകരമോയിരിക്കും 

 

 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ് ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റർ   പ്റോളിൽ  ഒപു, സീൽ  എന്നിവ  

പതിപിക്കുന്നതിപ്നോതടോപം  തിയതി കൂതട ഇടുവോൻ 

ഗ്ശധിപ്ക്കണ്ടതോണ് 

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷതര െന്റ്  രുക്കും  സോക്ഷയതപടുത്തി   

ആധികോരിത ഉറപ് വരുത്തുക 

 തതോഴിലോളികളുതട അവകോശങ്ങൾ . അടിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങൾ 

എന്നിവ ഉറപു വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃതയമോയി 

അനുവേിക്കോനുള്ള നടപടികൾ സവീകരിക്കുക 

  വിജ്ിതലൻസ് പ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപടുത്തുക 

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ് 

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 

 വർക്്ക െയലുകൾ ആനുവൽ മോസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകോരം 22 

പ്ഡോകയൂതമന്റസ്  ഉതണ്ടന്ന ഉറപു വരുത്തി െയലുകൾ തയ്യോറോക്കുക. 

 തതോഴിൽ കോർഡ്  കൃതയമോയി എഴുതി സൂക്ഷിക്കോനും, 

മോസ്റ്റർപ്റോളുകള് തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടോതത സൂക്ഷിക്കോനുമുള്ള 

നിർപ്േശങ്ങൾ  നൽകണം 

 ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയകതയും ഉപപ്യോരവും കൃതയമോയി തഗ്പോജ്ക്റ്റ് 

മീറ്റിംരിൽ  തതോഴിലോളികൾക്  പറഞ്ഞുതകോടുക്കുക.കൃതയമോയി 

തതോഴിലിടം സന്ദർശിക്കുക 
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  ഡിമോൻഡ് അനുസരിച്ചു പ്തോഴിൽ നൽകുക. 

 

ദമറ്റ് 

 കൃതയമോയി  ഒപിട്ട  മസ്റ്റർ പ്റോൾ  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹോജ്ർ. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപപ്പോൾ  തതന്ന എഴുതുക  

 മോസ്റ്റർ പ്റോളിൽ  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലോതയന്ന്  ഉറപോക്കുക. 

 തതോഴിൽ േിനങ്ങളുതട  തിയതി അടയോളതപടുത്തുക 

 ഓപ്രോ ഗ്പവർത്തി കഴിയുപ്മ്പോഴും  മോസ്റ്റർപ്റോൾ കസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ 

കസറ്റ് ഡയറി  പൂർണമോയും പൂരിപിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടോയോൽ  

കസറ്റ്  ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥതര 

അറിയിക്കുകയും തെയ്യുക. 

 തതോഴിലോളികൾകൃതയ  അളവിലും നിലവോരത്തിലും പ്ജ്ോലി 

തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപു വരുത്തുക 

 തതോഴിൽ കോർഡ് കൃതയമോയി പൂരിപിക്കുക 

 

തപാതുവായ കതണ്ടത്തലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും 

 

 എ എം സി ഗ്പകോരം ഒരു െയലിൽ 22 പ്രഖകൾ ഉണ്ടോപ്കണ്ടതോണ്. 

എന്നോൽ പരിപ്ശോധിച്ച നോല് െയലുകളിലും തപോതുവോയപ്രഖകൾ 

കുറവോയിരുന്നു. 

 എം രുക്കിലും െയലിലുംആരുതടതയോതക്ക ഭൂമിയിൽ എഗ്ത 

അളവിൽ ഗ്പവർത്തി തെയതു  എന്നത് കൃതയമോയി 

പ്രഖതപടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇവ കൃതയമോയി പ്രഖതപടുപ്ത്തണ്ടതോണ്. 

 വി.എമ്മ്.സി. യുതടപരിപ്ശോധന കൃതയമോയി നടക്കുകയും,  അത് 

കസറ്റ് ഡയറിയിൽ പ്രഖതപടുത്തിയതും കോണോന് കഴിഞ്ഞു. 

 ഉപ്േയോരസ്ഥർ ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും 

തതോഴിലോളികൾക്്ക പ്വണ്ട മോർരനിർപ്േശങ്ങൾ നൽകുന്നുതണ്ടന്നും 

കതണ്ടത്തി. 

 ഗ്പവർത്തികളുതട രുണപ്ഭോക്തോക്കൾ എല്ലോവരും തതന്ന തതോഴിലുറപ് 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ സംതൃമതർ ആതണന്നുമനസിലോക്കി. 

 4 ഗ്പവർത്തികളിൽ ഒതരണ്ണത്തിന്മോഗ്തമോണ് CIB പ്രോർഡ്  

ഉണ്ടോയിരുന്നത്. 3000 രൂപയോണ് ഒരു CIB പ്രോർഡിതന്റ തെലവ്.  

 ഗ്പവർത്തി തെയത ഭൂമിയിൽ തതന്ന വീണ്ടും ഗ്പവർത്തി തെയ്യോൻ 

അനുമതി നൽകിയോൽ ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ കൂട്ടോൻ കഴിയുതമന്ന് 

തതോഴിലോളികൾ നിർപ്േശിച്ചു. 
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 100 പണിയിൽ കൂടുതൽകിട്ടുപ്മോ, ഗ്പവൃത്തിസമയം കുറയ്ക്കുപ്മോ 

എന്നീ സംശയങ്ങൾ  ഉന്നയിച്ചു. 

  ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്, രൂട്്ട കകയുറ, ടോർപോയ, പണി ആയുധങ്ങൾ, ഇവ 

മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ളവോടകഎന്നിവ കിട്ടോറില്ല എന്നും 

തതോഴിലോളികൾ പരോതിതപട്ടു. 

  തതോഴിലോളികൾക്്ക ഗ്പവർത്തി സമയങ്ങളിൽധരിക്കോൻ യൂണിപ്െോം( 

പ്കോട്്ട ) നൽകിയോൽ നന്നോയിരുന്നു എന്ന ആവശയവും ഉന്നയിച്ചു. 

 ഡിമോൻഡ് തെയത് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതോഴിൽ ലഭിക്കോറില്ലതയന്ന് 

തതോഴിലോളികൾ അഭിഗ്പോയതപട്ടു. 

 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്വതനം  ലഭിക്കോറില്ല, ഇതിൻ പ്മലുള്ള 

തതോഴിലില്ലോയെ പ്വതനവും  ലഭിക്കോറില്ല. 

 5 കിപ്ലോമീറ്ററിൽകൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്പവർത്തി തെയതിട്ടുണ്്ട, 

പപ്ക്ഷയോഗ്തോ കൂലി കിട്ടോറില്ല. 

 

 

നന്ദി 

 

 കൂവപടിഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തിതല 2018-19 സോമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധിതമോയി  തീർക്കോൻ  

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിതന സഹോയിച്ച രഹുമോനതപട്ട 

പഞ്ചോയഗ്ത്തപസിഡന്റ്,തസഗ്കട്ടറി,അസിസ്റ്റതന്് സകട്ടറി, 

ഭരണസമിതി  അംരങ്ങൾ,വോർഡ് തമമ്പർ ,തതോഴിലുറപ ് വിഭോരം 

ഉപ്േയോരസ്ഥർ , െീൽഡു തല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക് സഹോയിച്ച പ്മറ്റ്മോർ 

തതോഴിലോളികൾ തപോതുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പപ്തയകം 

പ്രഖതപടുത്തുന്നു. 
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കൂവപ്പടി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്  വാർഡ്- 4 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മിനിട് സ് 

 

  

 26/11/19 തെോവ്വോഴ് െ രോവിതല 10.30 ന് കുറിച്ചിലപ്ക്കോട് അംരനവോടിയിൽ (നം 

:145) തവച്്ച വോർഡ് 4 തല ഗ്രോമസഭ നടന്നു. ആേയമോയി തതോഴിലോളികളിൽ 

നിന്നും അധയക്ഷതന തിരതഞ്ഞടുത്തു. രൗരി എന്ന തതോഴിലോളിതയയോണ് 

തിരതഞ്ഞടുത്തത്. പ്ശഷം ഈശവര ഗ്പോർത്ഥനപ്യോടുകൂടി ഗ്രോമസഭ 

ആരംഭിച്ചു. വി ആർ പി തസ്ലീന ഭരണഘടനോ ഗ്പതിജ്ഞ പറഞ്ഞുതകോടുത്തു. 

വോർഡ് തമമ്പർ വരോൻ കവകിയതിനോൽ പ്മറ്റ് കോഞ്ചന സവോരതം പറഞ്ഞു. 

പഞ്ചോയത്ത് ഗ്പസിഡന്റ് കുഞ്ഞുപ്മോൾ തങ്കപൻ ഗ്രോമസഭ ഉേ്ഘോടനം തെയതു . 

പ്ശഷം വോർഡ് തമമ്പർ എത്തിപ്ച്ചരുകയും ഗ്രോമ സഭതയ കുറിച്്ച 

സംസോരിക്കുകയും തെയതു . അധയക്ഷയോയി തിരതഞ്ഞടുത്ത രൗരി എന്ന 

തതോഴിലോളി അധയക്ഷ ഗ്പസംരം പറയുകയും, തുടർന്ന് വിആർപി തസ്ലീന, 

സനിത എന്നിവർ റിപ്പോർട്്ട അവതരിപിക്കുകയും തെയതു . പ്ശഷം 

തതോഴിലോളികളുമോയി െർച്ച നടത്തി. െർച്ചയിൽ ഉൾതപട്ട കോരയങ്ങൾ തോതഴ 

പ്െർക്കുന്നു,  

 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുപ്ശഷം ഉടതന തതന്ന ഓഡിറ്റ് 

തെയ്യണം എന്ന അഭിഗ്പോയമോണ് ഗ്രോമസഭ ആേയം ഉന്നയിച്ചത്.  

 6 മോസത്തിനുപ്ശഷം മോഗ്തപ്മ ഓഡിറ്റ് തെയ്യോൻ പോടുള്ളൂ എന്ന് BRP 

മരിയ മറുപടി നൽകി. 

 രൂട്്ട കകയുറ ടോർപോയ പണിയോയുധങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്ന 

പരോതിയും ഉന്നയിച്ചു. 

 ഇതിനു മറുപടിയോയി  NREGA പ്ഡറ്റോ എൻഗ്ടി ഓപപ്ററ്റർ മോയ, 2009 ൽ 

പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും നൽകിയ ഉപകരണങ്ങളുതട ലിസ്റ്റ ്

വോയിക്കുകയും അവയ്ക്്ക എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അപ്നവഷിക്കുകയും 

തെയതു . ADS െണ്ടിൽ നിന്നോണ് ഇവയ്ക്കുള്ള കയോഷ് തകോടുത്തിരുന്നത് 
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എന്നും ഇപ്പോൾ എ ഡി എസ്  െണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നും ഡോറ്റോ എൻഗ്ടി 

ഓപപ്ററ്റർ കൂട്ടിപ്ച്ചർത്തു. 

 അവയിൽ പലതും ഗ്പളയം കയറിയും തുരുമ്പ് പിടിച്ചും നശിച്ചു 

പ്പോതയന്ന് തതോഴിലോളികൾ മറുപടി നൽകി.  

 ഒരു തതോഴിലോളി ഗ്പവർത്തിക്കു പ്വണ്ടി ഡിമോൻഡ് തെയതിട്്ട മസ്റ്റർ 

പ്റോളിൽ പ്പര് വന്നില്ല എന്ന് പരോതിതപട്ടു, പപ്ക്ഷ അവർ പ്ഗ്പോജ്ക്റ്റ് 

മീറ്റിംരിൽ പതങ്കടുത്തിരുന്നില്ല അതിനോലോണ് ഡിമോൻഡ് പ്െോമിൽ 

പ്പര് വരോതിരുന്നത് എന്ന് AE കുമോരി മറുപടി നൽകി.  

 ഗ്പവർത്തനസമയം കുറയ്ക്കണതമന്ന അഭിഗ്പോയം ഗ്രോമസഭ 

നിർപ്േശിച്ചു. 

 ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ തവച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചോൽ ലഭിക്കുന്ന 

െികിത്സ സഹോയതത്ത കുറിച്്ച തതോഴിലോളികൾക്്ക 

അറിവുണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 അപകടം സംഭവിച്ചോൽ അത് കസറ്റ് ഡയറിയിൽ 

പ്രഖതപടുത്തണതമന്നും ആശുപഗ്തി രില്ലുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കണം 

എന്നും BRP മരിയ പറഞ്ഞുതകോടുത്തു.  

 ഗ്പവർത്തി തെയത ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ഗ്പവർത്തി തെയ്യണതമങ്കിൽ എഗ്ത 

കോലയളവ് കഴിയണതമന്ന സംശയം തതോഴിലോളികൾ ഉന്നയിച്ചു.  

 തരിശുഭൂമിയോണ് കൃഷിപ്യോരയമോക്കോൻ തകോടുക്കുന്നത് എന്നും 

ഗ്പവർത്തി തെയത ഭൂമിയിൽ തതന്ന വീണ്ടും തെയ്യണതമങ്കിൽ 8 ഓ  11 ഓ 

വർഷം കഴിയണതമന്നും AE മറുപടി നൽകി.  

 കൃഷിക്്ക നിലതമോരുക്കൽ പ്പോലുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ കതകൾ 

നടുക,  അവയ്ക്്ക വളം ഇടുക, വിളതവടുക്കുക തുടങ്ങിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യുവോൻ അനുമതി നൽകിയോൽ ഗ്പവർത്തി കൂട്ടോൻ 

കഴിയുതമന്നും തതോഴിലോളികൾ അഭിഗ്പോയതപട്ടു.  

 ഡിമോൻഡ് തെയത് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതോഴിൽ ലഭിക്കോറില്ല, 

ഇതിൽ പ്മലുള്ള തതോഴിലില്ലോയെ പ്വതനവും കിട്ടോറില്ല എന്ന പരോതിയും 

ഗ്രോമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. തതോഴിലില്ലോയെ  പ്വതനത്തിന് 

അപ്പക്ഷിക്കുന്നതിതനക്കുറിച്്ച തതോഴിലോളികൾക്്ക 

അറിവുണ്ടോയിരുന്നില്ല.  
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 ആവർത്തനവിരസത ഉള്ള ഗ്പവർത്തികൾ ഒഴിവോക്കണതമന്നും 

ആട്ടിൻ കൂട ് തതോഴുത്ത് പ്കോഴിക്കൂട് തുടങ്ങിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

ഏതറ്റടുത്ത് തെയ്യുന്നത് നന്നോയിരിക്കും എന്നും AE അഭിഗ്പോയതപട്ടു.  

 ഇത്തരം ഗ്പവർത്തികൾ ഗ്സ്തീകൾക്കും ഗ്പോയമോയവർക്കും തെയ്യോൻ 

കഴിയുപ്മോ എന്ന സംശയം തതോഴിലോളികൾ ഉന്നയിച്ചു.  

 ഇത്തരം ഗ്പവർത്തികളിൽ വിേഗ് ധ തതോഴിലോളികൾ ഉണ്ടോകുതമന്നും 

അവർക്്ക പ്വണ്ട സഹോയങ്ങൾ തെയ്യണതമന്നും AE മറുപടി നൽകി. 

 പണി 100 ൽ കൂട്ടണതമന്ന് ഗ്രോമസഭ അഭിഗ്പോയതപട്ടു.  

 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്വതനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരോതിയും 

ഗ്രോമസഭ ഉന്നയിച്ചു. 

 ഇതിനു കോരണം രവൺതമന്റിൽ നിന്ന് കോശ ് വരോൻ കവകുന്നത് 

ആതണന്നും, പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള െണ്ട് ഗ്ടോൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് 

എന്നും BRP മരിയ തതോഴിലോളികൾക്്ക പറഞ്ഞുതകോടുത്തു.  

 JLG ഗ്പവൃത്തികളിൽ, തതോഴിലോളികൾക്്ക തതന്ന പോട്ടത്തിതനടുത്തു  

ഗ്പവർത്തി തെയ്യിക്കോപ്മോ എന്ന സംശയം ഉന്നയിച്ചു.  

 ഇങ്ങതന തെയ്യോൻ കഴിയില്ല എന്നും ഭൂമിയുതട ഉടമസ്ഥതർ തതന്ന 

ഗ്പവർത്തി തെയ്യോൻ അനുമതി നൽകണതമന്നും AE പറഞ്ഞു.  

 AMC ഗ്പകോരം ഒരു െയലിൽ പ്വണ്ട 22 പ്രഖകളിൽ, പലതും െയലിൽ 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

 AMC ഗ്പകോരം ഒരു െയലിൽ പ്വണ്ട 22 പ്രഖകതള കുറിച്്ച വയക്തമോയ 

ധോരണ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല എന്ന് NREGA ഓെീസ് അംരങ്ങൾ മറുപടി 

നൽകി. ഇനിമുതൽ െയൽ ഭംരിയോയി സൂക്ഷിച്ചു തകോള്ളോം എന്ന് AE 

പറഞ്ഞു. 

 വോർഡ് 4 തല ഗ്രോമസഭ രജ്ിസ്റ്റർ കോണുവോൻ സോധിച്ചില്ല. ഇത് നഷ്ടതപട്ടു 

എന്നോണ് അറിയോൻ സോധിച്ചത്. പുതിയ ഗ്രോമസഭ രജ്ിസ്റ്ററിൽ ആണ് 

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസഭ മിനിറ്റ്സ് പ്രഖതപടുത്തിയത്. 

 

 

െർച്ചയ്ക്്ക പ്ശഷം വി ആർ പി തരഞ്ചമി നന്ദി ആശംസിക്കുകയും  റിപ്പോർട്്ട   

കയ്യടിച്ചു പോസോക്കുകയും  12.45 ന് പ്േശീയ രോനപ്ത്തോടുകൂടി   

പ്യോരനടപടികൾ  അവസോനിപിക്കുകയും തെയതു . 
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