
 

 

 

     മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

 

            

                 എറണാകുളം 

കൂവപ്പടി  ദലാക്്ക 

 

കൂവപ്പടി  പഞ്ചായത്ത ്

 

വാർഡ്- 5 

 

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്റ കാലയളവ ്:1/10/2018  to 31/3/2019 

 

              റിദപ്പാർട്  യാറാക്കിയ ്,  

            അരുൺ പി ഷ്ാജി  

വി ആർ പി  

 



 

 

ആമുഖം 

 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-തല വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. 

എങ്കിലും , 2005-തല പാർലതമനറ്് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-ന ് രാജ്യത്ത ്  ുടക്കം 

കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും 

ഗ്രാമീണ ദമഖലകളിൽ ഈ നിയമത്തിനത്റ പരിധിയിൽവന്നു . ഓദരാ 

ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവർഷം 100 േിവസതത്ത 

അവിേര്ധ ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം 

തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു 

ആസ്തികളും േുർരല ജ്നവിഭാരങ്ങൾക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും 

ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട 

മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്ക ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമത്തിനത്റ ആരംഭത്തിതല കൂട്ടി ദെർക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

100 ശ മാനം നരര ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ 

ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിനത്റ പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. 

നിയമത്തിനത്റ ആവശയക യക്്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമ പധ ി വിജ്ഞാപനം 

തെയ്തിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളിതല വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികൾ സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉൾതക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങൾ  നൽകുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു 

ഗ്പദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന ്

വിദധയമാക്കണതമന്്ന നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ ്നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പധ ി 

ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര 

സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ ്

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
അവകാശധിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

• ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.  

• ത ാഴിൽ സ്ഥലത്തു തവച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചാൽ െികിത്സ സഹായം 

ലഭിക്കുന്ന ിതന കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക ്അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

• ഡിമാൻഡ ്തവച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭികുനുണ്്ട .  

• ത ാഴിൽ കാർഡ ്അദപക്ഷിച്ചിട്ടു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ കാർഡ ്

ലഭികുനുണ്്ട.  

• രൂട്ട്, കകയുറ എന്നിവ െില ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക ്ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്്ന പരാ ിതപ്പട്ടു. 

കിട്ടിയവക്കു എല്ലാo നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി. 

• ആക്ട് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ത ാഴിലാളികൾക്ക ്ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികദളാട ് സംസാരിച്ച ിൽ നിന്നും സമയ രന്ധി മായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഇ ിതന കുറിച്്ച 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് അറിവില്ല 

• ത ാഴിൽ പൂർത്തിയായ ിനു ദശഷവും ത ാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥർ െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  യ്യാറാക്കിയ ിനു ദശഷവും , 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് അവരുതട ദവ നം കൃ യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 

•  ൽസമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തുന്ന ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ രീ ിശാ ്ഗ് ം 

 

1. ദലാക്ക ്  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പധ ി നിർവഹണ  

ഉദേയാരസ്ഥനായ  ദലാക്കഓ്െീസർ (രി ഡി ഓ ), പഞ്ചായത്ത് ു തസഗ്കട്ടറി, 

മറ്റ ്  നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ   ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക ്  റിദസാഴ്സ ് ദപഴ്

സൺ നടത്തിയ  കൂടിയാദലാെനയിൽ  ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്്ച  

 ുടർഗ്പഗ്കിയകൾ ആസൂഗ് ണം  തെയ്യുകയും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്രാമ  സഭാ  

 ീയ ി  നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകൾ, 7 രജ്ിസ്റ്ററുകൾ , 

എം ഐ എസ് എന്നിവ പരിദശാധിക്കൽ  

 

 



 

 

3. പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയ്ത ഗ്പവർത്തികളുതട അളവുകൾ പരിദശാധിച്ചു  

 

4. രുണദഭാക്താക്കദളാട ് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങൾ െർച്ച തെയ്തു, 

ത ാഴിൽ കാർഡ ്എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്്ട   

ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .  

 

5. വിവരദശഖരണാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥർ, ഓെീസിതല 

ജ്ീവനക്കാർ, ദലാക്ക ് പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥർ,  തപാ ുജ്നങ്ങൾ 

എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങൾക്കും െർച്ചകൾക്കും ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ ്ഡിസ്കഷനും 

വിദധയമാക്കി.   

 

6. െീൽഡ ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതടയും, െയൽ പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട ് യാറാക്കൽ 

 

 

 പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

ഗ്കമ നമ്പർ  ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്  

1 IC/318007  കുറിച്ചലദക്കാട ്എം.ഡി കനാൽ 

പുനരുധാരണം 

2 IC/318010  ദകാടനാട ് ഈസ്റ്റ ് ശാഖ കനാൽ 

പുനരുധാരണ ഗ്പവർത്തി 

3 IC/321304 ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിതല 

കാനകളുതടയും പുനരുധാരണം 

റീച്്ച2 

4 IC/319954 ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിതല 

കാനകളുതടയും പുനരുധാരണം. 

 

 

 



 

 

ഫയൽ പരിദശാധന 

 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ിയിൽ തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വർക്കിനും ഗ്പദ യകം െയൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ിതല ഓദരാ 

െയലിനും 22 ദഡാകുതമനറ്്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമനറ്്സ് 

പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 

 

1.കവർ ദപജ ്

 

വാർഷിക  മാസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഒരു   വർക ് െയലിൽ 

ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ ്കവർ ദപജ്.് പരിദശാധിച്ച  വാർഡ ് 5തല 4 െയലുകളിലും 

എ എം സി  ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ് ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

2.തെക്്ക ലിസ്റ്റ ്

 

വർക്ക ് െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട 

ദപജ് ്നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്ക ്ലിസ്റ്റ്.  

• പരിദശാധിച്ച  4 െയലുകളിളും   തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

• എല്ലാ െയലുകളുദടയും തെക്ക് ലിസ്റ്റ ് ദൊമിൽ  ദപജ്് നമ്പറുകൾ   

എഴു ിയിരുന്നില്ല. 

 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനർ സാക്ഷയം ത ളിയിക്കുന്ന ദരഖയാണ് 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി.ഗ്രാമസഭ നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ് 

ഓെ ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക ് മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണന 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ ാ ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവരത്്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും . 

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തി  തന്നയാദണാ നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന ്

മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ 

സാമ്പത്തിക വർഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഗ്പസ്തു   പധ ി ഉൾതപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

എന്ന വിവരം വർക്ക ്െയലിൽ വദരണ്ട ാണ ്

എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 



 

 

 

4. എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന ്തെയ്യണം എന്ന ്സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്ക ്  വിദേയമാക്കിയ 

എല്ലാ െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക ്

മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് ജ്നകീയ 

ഭാഷയിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പധ ിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന 

അനുശാസിക്കുന്നു.  എല്ലാ െയലുകളിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരുന്നു.  

എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂറിൽ  നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിന്തറ ദകാപ്പി  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എസ്റ്റിദമറ്റത്നാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റിനത്റ ദഗ്ഡായിങ് ആൻഡ്  ഡികസൻ  എന്നിവ  

ഉൾതപ്പ ടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച 4െയലുകളിൽ അ ു കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല . 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് ഇട്ട  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

 

5.  ാദേ ിക അനുമ ി  

 

ഒരു ഗ്പവർത്തിക്ക ് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  

എന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 

പരിദശാധിച്ച 4 െയലിൽ,   3 െയലുകളിൽ  സാദങ്ക ിക  അനുമ ി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു െയലിൽ മാഗ് ദമ സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായ ്. 

െയലുകളിൽ എല്ലാം തസകയൂറിൽ  നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ ്

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ിൽ സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥർ ഒപ്പ് , സീൽ എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട.രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ്  ,സീൽ മു ലായവ 

എല്ലാ  െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  ീയ ി ഒരു െയലിലും കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

 

6.ഭരണാനുമ ി 

 



 

 

 ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ ്

ഭരണാനുമ ി. 

െയലുകളിൽ കൂടു ലും തസകയൂറിൽ നിതന്നടുത്ത ഭരണാനുമ ിയുതട   

ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.പരിദശാധിച്ച 4 െയലിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ 

ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.ഒരണത്തിൽ മാഗ് ദമ ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായ ്. 

രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് സീൽ  ീയ ി മു ലായവ എല്ലാ   

െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

7.   ംദയാജി  പദ്ധ ി  

    പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകൾ സംദയാജ്ി   ഗ്പവൃത്തി ആയിരുന്നില്ല . 

 

 

 

8. ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലിൽ കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ 

ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ് 

 

പരിദശാധിച്ച 4 െയലിൽ 3 െയലുകളിലും ഡിമാൻഡ ്ദൊം  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

1എണത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

പരിദശാധിച്ച  ഒരു െയലിലും  വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലിൽ ദപാലും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള 

അദപക്ഷ ശരിയായ രീ ിയിൽ പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.  

 

9. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച  ് ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു 

തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  



 

 

പരിദശാധിച്ച 4 െയലിൽ,  3 െയലുകളിലും ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ച ്  

സംരന്ധിച്ച ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.1െയലിൽ  ഉണ്ടായിരിന്നു  പദക്ഷ 

ശരിയായ രീ ിയിൽ പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.  

 

 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ദറാള്.   

പരിദശാധിച്ച  4 െയലുകളിലും  മസ്റ്റർദറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . 

എല്ലാ െയലിതലയും മസ്റ്റർ ദറാൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഇ ിൽ 

ത ാഴിലാളികൾ ഒപ്പുകൾ,  അവരുതട ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ,കൂലി  ുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലും രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ് 

ഇട്ട  ിയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   ഇമസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ ദലാക്ക ്തഡവലപത്മൻറ ്

ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,സീലും 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല .  

 

 

11. തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്്ക 

  

ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന ് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ ് തമഷർതമന്റ ് രുക്ക്.  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും തമഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

തമഷർതമന്റ ് രുക്ക ് തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെദയ്യണ്ട ാണ ് തസർറികെ 

തെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

എല്ലാ വർക്കിലും   തമഷർതമനറ്് വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 



 

 

 

12. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 

 തമറ്റീരിയൽ  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപദയാരിച്ച 

സാധന സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലിൽ  

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിതലയും   ഗ്പവർത്തികൾ  തമറ്റീരിയൽസ്  

ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള  ല്ലായിരുന്നു.   

 

13. ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്

 ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന ്

അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി അവർക്ക ് നൽദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, 

ആയുധങ്ങൾക്ക ്തകാടുക്കുന്ന വാടക,  മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ 

എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം കകമാറുന്ന ിന ് ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന 

ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ ്ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

 

പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ  4 െയലുകളിൽ തവജ്് ലിസ്റ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

14. ഫണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ദവ നം നൽകിയ ിനുള്ള  

ദരഖയാണ ് െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവായ മുഴുവൻ 

 ുകയും ആർക്ക്, എദപ്പാൾ നൽകി എന്നുള്ള ിനത്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  എല്ലാ െയലിലും നിർരന്ധമായും 

കാദണണ്ട ാണ് . 

പരിദശാധിച്ച 4  െയലിലും എെ് ടി ഓ   ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

 

15. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

 



 

 

  ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ്സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാന്്ന  

ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ദരഖയാണ ്കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  

പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം . 

എല്ലാ െയലുകളിലും ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1 എണ്ണത്തിൽ മാഗ് ദമ കാണാൻ സാധിദച്ചാളൂ. 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയ പഗ് ത്തിൽ സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട 

ഒപ്പും സീലും  ീയ ിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

16. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച ് മു ൽ 

ദവ നം  നൽകുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക 

 ിയ്യ ികളിലാണ ് നടന്ന ് എന്ന ്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ ് മാസ്റ്റർ 

ദറാൾ മൂദവതമനറ്്  സ്ലിപ്.  

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ ് സ്ലിപ്പിൽ കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട എല്ലാ െയലില്ലും  മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമനറ്് സ്ലിപ്പിൽ 

ഉണ്ടായി അ ിൽ എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട . എല്ലാ  െയലുകളിലും 

വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

17. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന ് മുമ്പ ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള്,  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും 

ദൊദട്ടാകൾ െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 

പരിദശാധിച്ച 4 െയലിൽ 3 െയലുകളിലും  ദൊദട്ടാകൾ  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, 1 

എണ്ണത്തിൽ മാഗ് ദമ ദൊദട്ടാ ഉണ്ടായ ്.  

 

18. ദറായൽറ്റി 

 ഗ്പവർത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീ ുകൾ ആവശയമില്ലാത്ത 

വർക്ക ്ആയ ് തകാണ്്ട അ ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

19.ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ്

ദൊദട്ടാസ്.  എന്നാൽ ഇവ ഈ െയലിൽ കതണ്ടത്തിയില്ല. 



 

 

 

20. സ റ്്റ ഡയറി 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്കസറ്റ് ഡയറി. 

ഒരു െയലിൽ ആണ ്കസറ്റ ്ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്ന ്.3 എണ്ണത്തിൽ  കസറ്റ ്

ഡയറി ഉണ്ടായില്ല. 

പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  കസറ്റ ് ഡയറികൾ  പൂർണ്ണമായി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടണ്ടായിരുന്നു.   

വിശേമായി പൂരിപ്പിച്ച തെക്ക്ലിസ്റ്റ്, ദഗ്പാജ്കറ്്റ ്  മീറ്റിംര്,  ത ാഴിലാളികളുതട 

സാക്ഷയപഗ് ം വിജ്ിലൻസ് ദമാണിറ്ററിംര് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട് എന്നിവ 

വയക്തമായി ദരഖതപ്പടുത്തി െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

ദഗ്പാജ്ക്റ്റ ്  മീറ്റിംര് മിനിറ്റ്സ്, െികിത്സാ തെലവ ് സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

കസറ്റ ് ഡയറി യിൽ ത ാഴിലാളി കളുതട ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക മസ്റ്റർ 

ദറാളുമായ ്അനുപാ ികമാതണന്്ന കതണ്ടത്തി. 

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

 

പഞ്ചായത്തിൽ 7 രജ്ിസ്റ്ററുകൾ ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ്.  

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്്ക,ദപയ്തമന്റ് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ ്

ഡിമാൻഡ് ദഫാർ വർക്്ക 

• രജ്ിസ്റ്റർ തസതഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

• 2019 തല   ഡിമാന്റുകളുതട വിവരങ്ങളാണ ്ഇ ിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്ന ്. 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

• 2017 മു ൽ 2018 വതരയുള്ള തമറ്റീരിയലുകൾതട വിവരങ്ങളാണ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ    

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

• രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

• എല്ലാ വാർഡുകളുതടയും വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിലുണ്്ട. 

3. വർക്്ക രജിസ്റ്റർ 

•  2017-2018 വതരയുള്ള കാലയളവിതല വർക്കുകൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 



 

 

• രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

4. ത ാഴിൽ കാർഡ ്വി രണ രജിസ്റ്റർ 

• 2010 മു ൽ 2019 വതരയുള്ള ത ാഴിൽ കാർഡ ്  വി രണം നടത്തിയ 

വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ത ാഴിൽകാർഡിന ് രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തആളുകളുതട ദപര്, ദമൽവിലാസം, 

ദൊദട്ടാ ഇവതയല്ലാംകൃ യമായിരജ്ിസ്റ്ററിൽദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

• രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

5. പരാ ി  രജിസ്റ്റർ 

• രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

• കംപ്ലയിന്റ ്ഒന്നും തന്ന ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

• സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

• 2016 മു ൽ 2019 വതരയുള്ള  ഗ്രാമസഭ മിനിടസു ം ,ദമറ്റ്മാരുതട പരിശീലന 

പരിപാടി സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമാണ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ ഉള്ള ്. 

7.അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

• രജ്ിസ്റ്റർസർട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

• അസറ്റന്ത്റ ഡീതറ്റയിൽസ് എല്ലാത്തിലും കറക്റ്റ ് ആയി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

 

 വർക്കുകളും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

1. കുറിച്ചലദക്കാട് എം.ഡി കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ  ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IC/318007   

കുറിച്ചല

ദക്കാട ്

എം.ഡി 

കനാൽ 

പുനരുധാര

ണം 

18/10/201

8 

28/10/2018 27247 27200 



 

 

 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ  

• കുറിച്ചലദക്കാട് എം.ഡി കനാൽ പുനരുധാരണം എന്നീ ഗ്പവർത്തികൾ 

ആണ ്പരിദശാധിച്ച ്.  

 ▪️ഗ്പളയം രാധിച്ച ഗ്പദേശങ്ങൾ ആയ ുതകാണ്്ട അവിതട മുഴുവനും 

കാടുപിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. 

 ▪️െില കനാൽ ഭാരത്ത ്മണ്ണ ്ഇടിഞ്ഞ് വീണിട്ടുമുണ്്ട 

▪️ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കർ വച്്ച എല്ലാ അളതവടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, എത്തിതപ്പടാൻ 

പറ്റാത്ത രീ ിയിൽ ആയിരിന്നു  

•എന്നാൽ പരിസരവാസികദളാട ് സംസാരിച്ച ിൽ നിന്്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

വളതര നന്നായി ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്തിരുന്നു എന്ന ്മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.  

• സി ഐ രി ദരാർഡ്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

അനുബന്ധം 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്രു

ക്ക ്  ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

തമഷരത്മ

ന്റ ് രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധനയി

ൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്ക ്

 

കുറിച്ചലദക്കാ

ട് എം.ഡി 

കനാൽ 

പുനരുധാര

ണം 

500m 500m 489 m കൃ യമായ 

അളവുകൾ 

കതണ്ടത്താ

ൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
2.ദകാടനാട് ഈസ്റ്റ ്ശാഖ കനാൽ പുനരുദ്ധാരണ ഗ്പവർത്തി. 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ  ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IC/318010   ദകാടനാട് 

ഈസ്റ്റ ് ശാഖ 

കനാൽ 

പുനരുധാര

ണ ഗ്പവർത്തി 

 

16/10/201

8 

22/10/2018 51762 51759 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ  

 

▪️ദകാടനാട് ഈസ്റ്റ് ശാഖ കനാൽ പുനരുധാരണ ഗ്പവർത്തി എന്നീ 

ഗ്പവർത്തികൾ ആണ് പരിദശാധിച്ച ്.  

▪️എന്നാൽ ഗ്പളയം രാധിച്ച ഗ്പദേശങ്ങൾ ആയ ുതകാണ്്ട അവിതട മുഴുവനും 

തവള്ളം കയറി. 

▪️കാടുപിടിച്ച നിലയിലായിരിന്നു  െില കനാൽ പരിസരത്തു  മണ്ണ ്ഇടിഞ്ഞ ്

വീണിട്ടുമുണ്്ട. 

▪️ജ്ിയദയാ ഗ്ടാക്കർ വച്്ച എല്ലാ അളതവടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, എത്തിതപ്പടാൻ 

പറ്റാത്ത രീ ിയിൽ കാടുപിടിച്ച നിലയിലായിരിന്നു. 

▪️എന്നാൽ പരിസരവാസികദളാട ് സംസാരിച്ച ിൽ നിന്്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

വളതര നന്നായി ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്തിരുന്നു എന്ന ്മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.  

▪️സി ഐ രി ദരാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

അനുബന്ധം 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

 

തമഷരത്മന്റ ്

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധനയിൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ്

റിമാർക്ക ്



 

 

 ദകാടനാട ്

ഈസ്റ്റ ് ശാഖ 

കനാൽ 

പുനരുധാരണ 

ഗ്പവർത്തി 

 

1200m 1200m 1100m കൃ യമായ 

അളവുകൾ 

കതണ്ടത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

 
3.ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും ബാധിച്ച േുരി ബാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിതല കാനകളുതടയും പുനരുദ്ധാരണം റീച്ച്2 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാ

നിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ  ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IC/318010  ഗ്പകൃ ി 

ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്ക

വും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളി

തല 

കാനകളുതട

യും 

പുനരുധാര

ണം റീച്്ച2 

 

16/10/201

8 

22/10/2018 51762 51759 

 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ  

▪️ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിതല കാനകളുതടയും പുനരുധാരണം റീച്്ച2, എന്ന ഗ്പവർത്തി 

ആണ ്നടന്ന ്. 

▪️  വർക്ക ് തെയ്ത ഗ്പദേശ കാനകൾ എല്ലാം തെളിയും കാടും പിടിച്ച 

നിലയിലായിരിന്നു.  

▪️ഈ ഗ്പദേശത്ത് നല്ല രീ ിക്ക ്ഗ്പളയം രാധിച്ച ായി  അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

▪️ഗ്പവർത്തി പരിദശാധന സമയത്തു ദ ാട്ടുകൾ എല്ലാം കാടുമൂടിയ 

നിലയിലായിരിന്നു . 



 

 

▪️ ദറാഡുകൾ എല്ലാം നല്ല രീ ിയിൽ വർക്ക ്നടനത്തായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

▪️ത ാഴിലാളികൾ നല്ല രീ ിയിൽ കഷ്ടതപ്പട്ടു എന്ന ്അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

▪️പറഞ്ഞ വർക്കിദനക്കായും കൂടു ൽ വർക്ക ്തെയ്തു എന്ന ്അറിയാൻ സാധിച്ചു.  

▪️ ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കർ വച്്ച എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തി, എന്നാലും പൂർണമായി ഗ്ടാക്കർ 

വച്്ച അളക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 

▪️സി ഐ രി ദരാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

അനുബന്ധം 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമ

റ്റ ്

ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

 

തമഷരത്മ

ന്റ് രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധനയി

ൽ  കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ്

റിമാർക്ക ്

 ഗ്പകൃ ി 

ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്ക

വും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിതല 

കാനകളുതടയും 

പുനരുധാരണം  

 

3500m 3500m 2000m കൃ യമായ 

അളവുകൾ 

കതണ്ടത്താ

ൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും ബാധിച്ച േുരി ബാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിതല കാനകളുതടയും പുനരുദ്ധാരണം  

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാ

നിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ  ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IC/319954  ഗ്പകൃ ി 

ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്ക

വും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളി

തല 

കാനകളുതട

യും 

പുനരുധാര

ണം. 

 

22/11/201

8 

9/1/2018 300000 299455 

 

ഫീൽഡ ്വി ിറ്റിങ്ങിൽ കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങൾ  

▪️ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിതല കാനകളുതടയും പുനരുധാരണം. 

▪️ഈ ഗ്പദേശത്ത് നല്ല രീ ിക്ക ്ഗ്പളയം രാധിച്ച ായി  അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

▪️വർക്ക് തെയ്ത ഗ്പദേശ കാനകൾ എല്ലാം തെളിയും കാടും പിടിച്ച 

നിലയിലായിരിന്നു .  

▪️ദ ാട്ടുകൾ എല്ലാം കാടുപിടിച്്ച കിടക്കാണ്,ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കർ ഉപദയാരിച്്ച  

ഇവയുതട അളതവടുത്തു. 

▪️ ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കർ  ഉപദയാരിച്്ച പൂർണ്ണമായും ഇവയുതട അളവ് 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അ ിനു കാരണം മിക്ക ദ ാടും 



 

 

കാനകളും തന്ന കാടുപിടിച്ചു  നിലയിലായിരിന്നു  അ ിനാൽ 

സഞ്ചാരദയാരയം അല്ലായിരുന്നു. 

▪️ ഇവിതട പൂർണമായും വർക്ക് നടന്നു എന്്ന  പരിസരവാസികദളാട് ദൊേിച്ചു 

മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരുന്നു . 

▪️സി ഐ രി ദരാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

അനുബന്ധം 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമ

റ്റ ്

ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

 

തമഷരത്മ

ന്റ് രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധനയി

ൽ  കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ്

റിമാർക്ക ്

 ഗ്പകൃ ി 

ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്ക

വും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിതല 

കാനകളുതടയും 

പുനരുധാരണം  

 

5800m 5800m 3500m കൃ യമായ 

അളവുകൾ 

കതണ്ടത്താ

ൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

• മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

• ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടനറ്് , ഓവർസീർ അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയർ ,ദമറ്റ്മാർ 

എന്നിവർക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധദകണ്ട ാണ ്

• ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 

 



 

 

 

ത ഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ ്ത ഗ്കട്ടറി 

• മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

• 7 രജ്ിസ്റ്ററുകളും തമസ്സുരതമന്റ ്   രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  

ഉറപ്പ ്വരുത്തുക 

• അവകാശങ്ങൾ . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുക 

•  വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ ്കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടനറ്്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ) 

• വർക്ക് െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 

ദഡാകയൂതമനറ്സ്  ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

• ത ാഴിൽ കാർഡ ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മാസ്റ്റർദറാളുകൾ 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  

നൽകണം 

• ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്കറ്്റ് 

മീറ്റിംരിൽ  ത ാഴിലാളികൾക്ക ്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി 

ത ാഴിലിടം സന്ദർശിക്കുക 

• ഡിമാൻഡ ്അനുസരിച്ചു ത ാഴിൽ നൽകുക. 

ദമറ്്റ 

• കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റർ ദറാൾ  സൂക്ഷിക്കുക. 

• ഹാജ്ർ, അര്തസനറ്  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാൾ   തന്ന എഴു ുക. 

• മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലാതയന്്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 

• ത ാഴിൽ േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 



 

 

• ഓദരാ ഗ്പവർത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റർദറാൾ കസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ 

കസറ്റ ് ഡയറി  പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  

കസറ്റ ്  ഡയറിയിൽ     എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര 

അറിയിക്കുകയും തെയ്യുക. 

• കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു 

വരുത്തുക 

• ത ാഴിൽ കാർഡ ്കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക. 

 

ത ാഴിലാളിയുതട അഭിഗ്പായവും നിർദേശങ്ങളും    

 ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനത്റ  ുടക്കം മു ൽ  തന്ന പണി 

കിട്ടുകയാതണങ്കിൽ ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂടു ൽ കിട്ടുതമന്്ന 

അഭിഗ്പായതപട്ടു.  

 100 ത ാഴിൽ  ികച്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ദരാണസ് കിട്ടയ ായി 

അറിയാൻ പറ്റി.  

 ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവർത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങൾക്ക് 

ദശഷമാണ്. ആയ ിനാൽ  ത ാഴിലുറപ്പ ്  നിർത്തുന്ന 

ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  േിവസം ഗ്പ ി  കൂടുകയാണ ്. 

 ത ാഴിൽ സമയം 9:00 - 4:00 ഗ്കമീകരിക്കുക.  

 ഗ്പാഥമിക ഗ്ശുശൂഷ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്്ട എന്നു അറിയാൻ 

സാധിച്ചു.  

 100 പണി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന ാണ് ഗ്പധാനമായി ഉന്നയിച്ച ഒരു കാരയം. 

 വാടക കൃ യമായി കിട്ടുന്നില്ല. 

 വിജ്ിലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ ്കമ്മിറ്റി അംരങ്ങൾ കസറ്റിൽ കൃ യമായി 

എത്തുന്നില്ല എന്ന് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

 

  

 



 

 

 

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ, കതണ്ടത്തലുകളും 

▪️ ത ാഴിലുറപ്പ ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥർ  

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

▪️ കൂടു ൽ ഉപദയാരയ ഗ്പേമായ  ഗ്പവർത്തികൾ  ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

തപാ ുവായി   െർച്ചകൾ നടത്തി    ഗ്പവർത്തികൾ  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 

▪️തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന ് 

അനിവാരയമാണ ് .വാർഡിതല തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും 

നിർദേശങ്ങളും  ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  

അയൽക്കൂട്ടം ല െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയിൽ 

ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും 

ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

▪️ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   ണൽ  സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  

കിറ്റുകൾ, ,തവള്ളം ,   എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്.  

▪️ 4 ഗ്പവർത്തികളിൽ 3എണ്ണത്തിൽ മാഗ് മാണ ് സി ഐ രി ദരാർഡ് 

ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 3000 രൂപയാണ് ഒരു സി ഐ രി  ദരാർഡിനത്റ തെലവ.്  

▪️െയലിൽ എല്ലാ ദരഖകൾ  കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല, എ എം സി ഗ്പകാരം ഒരു 

െയലിൽ  22 ദരഖകൾ ഉണ്ടാദവണ്ട ാണ്.  

 

 

 

നന്ദി 

കൂവപ്പടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീർക്കാൻ  ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ് ടീമിതന സഹായിച്ച രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡനറ്് , 

തസകട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ ്തസകട്ടറി, ഭരണസമി ി  അംരങ്ങൾ,വാർഡ ്തമമ്പർ , 

ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , െീൽഡു  ല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്

സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ തപാ ുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി 

ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 



 

 

 
കൂവപ്പടി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ 

പദ്ധ ി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ മിനിറ്്റ ്. 

 

27/11/19 തൊവ്വാഴ്ച രാവിതല 10.30 ന ്തെട്ടിനട നവ ദകരള വായന ശാല തവച്്ച 

വാർഡ ് 5 തല ഗ്രാമസഭ നടന്നു. ആേയമായി ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും 

അധയക്ഷതന  ിരതഞ്ഞടുത്തു.  

 100 പണി  ികച്ച സുഭഗ്േ എന്ന ത ാഴിലാളിതയയാണ ്  ിരതഞ്ഞടുത്ത ്. 

ദശഷം ഈശവര ഗ്പാർത്ഥനദയാടുകൂടി ഗ്രാമസഭ ആരംഭിച്ചു. വി ആർ പി 

അരുൺ പി ഷാജ്ി ഭരണഘടനാ ഗ്പ ിജ്ഞ പറഞ്ഞുതകാടുത്തു.ദമറ്റ്  രമണി 

സവാര ം പറഞ്ഞു. വാർഡ ് തമമ്പറും പഞ്ചായത്ത ്കവസ് ഗ്പസിഡനറ്ുമായ  

മായ കൃഷ്ണകുമാർ ഗ്രാമസഭ ഉേ്ഘാടനം തെയ്തു ദശഷം ഗ്രാമ സഭതയ കുറിച്്ച 

സംസാരിക്കുകയും തെയ്തു. അധയക്ഷയായി  ിരതഞ്ഞടുത്ത സുഭഗ്േ  സവാര ം 

പറഞ്ഞു ,  ുടർന്്ന  രി ആർപി മരിയ ദമാൾ സ്റ്റീെൻ  ആമുഖ  ഗ്പസംരം 

നടത്തി, ുടർന്്ന വിആർപി അരുൺ പി ഷാജ്ി റിദപ്പാർട്ട ്

അവ രിപ്പിക്കുകയും തെയ്തു. ദശഷം ത ാഴിലാളികളുമായി െർച്ച നടത്തി. 

െർച്ചയിൽ ഉൾതപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ  ാതഴ ദെർക്കുന്നു,  

ത ാഴിലറികളുതട അവകാശങൾ എല്ലാം കിട്ടുന്നുദണ്ടാ എന്നു ദൊേിച്ചു, 

അ ിന ് മറുപടിയായി ത ാഴിലാളികൾ െില ു ലഭിക്കുന്നുണ്്ട,  െില ു 

കിട്ടുന്നില്ല എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു  

▪️ത ാഴിൽ കാർഡ് കൃ യമായി കിട്ടുന്നുണ്്ട.  

▪️ത ാഴിൽ 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്നുണ്്ട.  

▪️രൂട്ട ് കകയുറ ടാർപ്പായ പണിയായുധങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്ന 

പരാ ിയും ഉന്നയിച്ചു, ലഭിച്ച ് ദഹാസ്പിറ്റലിൽ നിന്നു കിട്ടിയ കകയുറ 

ആയിരിന്നു എന്നും ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ▪️ഇ ിനു മറുപടിയായി  NREGA, 

A E കുമാരി എം പി , 2009 ൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകിയ 

ഉപകരണങ്ങളുതട ലിസ്റ്റ് വായിക്കുകയും അവയക്്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്്ന 

അദനവഷിക്കുകയും തെയ്തു. ADS െണ്ടിൽ നിന്നാണ ് ഇവയക്്കുള്ള കയാഷ ്

തകാടുത്തിരുന്ന ് എന്നും ഇദപ്പാൾ എ ഡി എസ്  െണ്്ട കിട്ടുന്നില്ല എന്നും 

കൂട്ടിദച്ചർത്തു. 

▪️മരുന്നുകൾ കിട്ടാറുണ്്ട എന്നു ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 



 

 

▪️ഒരു ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ിനുദശഷം ഉടതന  തന്ന ഓഡിറ്റ ് തെയ്യണം 

എന്ന അഭിഗ്പായമാണ ്ത ാഴിലാളികൾ ആേയം ഉന്നയിച്ച ്.  

▪️6 മാസത്തിനുദശഷം മാഗ് ദമ ഓഡിറ്റ ് തെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്്ന BRP മരിയ 

മറുപടി നൽകി. 

▪️ ത ാഴിലാളികളിൽ െിലർ ഗ്പവർത്തിക്കു ദവണ്ടി ഡിമാൻഡ ്തെയ്തിട്ട് മസ്റ്റർ 

ദറാളിൽ ദപര ് വന്നില്ല എന്ന ് പരാ ിതപ്പട്ടു, പദക്ഷ അവർ ദഗ്പാജ്കറ്്റ ്

മീറ്റിംരിൽ പതങ്കടുത്തിരുന്നില്ല അ ിനാലാണ് ഡിമാൻഡ് ദൊമിൽ ദപര് 

വരാ ിരുന്ന ് എന്്ന AE കുമാരി എം പി  മറുപടി നൽകി.  

 ▪️െില ത ാഴിലാളികൾ ഡിമാൻഡ ് തകാടുത്തിട്ടും, തഗ്പാജ്ക്റ്റ ് മീറ്റിങ്ങിലും 

വന്നിട്ടും മദഗ്സ്റ്റാളിൽ ദപര് വന്നില്ല,  അദപ്പാൾ എന്തു തെയ്യും എന്ന ്

ത ാഴിലാളികൾ ദൊേിച്ചു അ ിനു മറുപടിയായി അ ് തടക്നിക്കൽ ദഗ്പാലം 

ആയിരിക്കും അതല്ലങ്കിൽ കാരണം പഞ്ചായത്ത് അദനവഷിക്കണതമന്്ന 

തമമ്പറും രിആർപി മറുപടി നൽകി. 

▪️ അറ്റൻഡൻസ്  ദരഖതപ്പടുത്തുദമ്പാൾ അര്തസന്റ മാർക്ക ് തെയ്തിട്ടുദണ്ടാ 

എന്ന ്അദനവഷിക്കണം, മസ്റ്റദറാള്  ത റ്റുപറ്റിയാൽ ഇന്ന കാരണം തകാണ്ടാണ ്

ത റ്റുപറ്റിയ ് എന്ന ഒരു തവള്ള ദപപ്പർ ദമറ്റ്  എഴു ി നൽകണം എന്്ന 

രിആർപി നിർദേശിച്ചു. 

▪️ ഗ്പവർത്തനസമയം കുറയക്്കണതമന്ന അഭിഗ്പായം എല്ലാവരും ഉന്നയിച്ചു. 

▪️ഗ്പവർത്തന സമയം ഗ്കിമീകരിക്കുക്കയും തെയ്യണം എന്നു കൂടി 

ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പട്ടു. 

▪️ ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ തവച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന െികിത്സ 

സഹായതത്ത കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 ▪️അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അ ് കസറ്റ ്ഡയറിയിൽ ദരഖതപ്പടുത്തണതമന്നും 

ആശുപഗ് ി രില്ലുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവയക്്കണം എന്നും രി ആർ പി   മരിയ 

ദമാൾ സ്റ്റീെൻ  പറഞ്ഞുതകാടുത്തു.  

▪️ ഡിമാൻഡ ് തെയ്ത  ് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്്ട , 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ കിട്ടിയിതല്ലങ്കിൽ   ത ാഴിലില്ലായ്മ  

ദവ നത്തിന ് അദപക്ഷിക്കുന്ന ിതനക്കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക ്

അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

▪️ പണി 100 ൽ കൂട്ടണതമന്്ന അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 



 

 

▪️പണി കൂലി കൂട്ടണം എന്നും കൂടി അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

▪️15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിക്കുന്നില്ല.  

▪️5 തകഎം െുറ്റളവിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്്ട എന്നു ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

▪️തഗ്പാജ്ക്റ്റ ്മീറ്റിംര് എല്ലാം നടത്താറുണ്്ട. 

വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ ് അംരങ്ങൾ വരാറുണ്്ട എന്നു 

ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

▪️ ദവേനം ലഭിക്കുന്ന ് കവകുന്ന ് എന്ത ്തകാണ്ടാണ് എന്നു ത ാഴിലാളികൾ 

ദൊേിച്ചു, ഇ ിനു കാരണം രവൺതമന്റിൽ നിന്്ന കാശ് വരാൻ കവകുന്ന ് 

ആതണന്നും, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്്ട 

എന്നും രി ആർ പി  മരിയ ത ാഴിലാളികൾക്ക ്പറഞ്ഞുതകാടുത്തു.  

▪️ ത ാഴിലാളികൾ കൃ യമായി പഞ്ചായത്തും ദലാക്കും നടത്തുന്ന എല്ലാ 

മീറ്റിങ്ങുകളിലും പതങ്കടുത്താൽ മാഗ് ദമ ത ാഴിലുറപ്പിതന കുറിച്ചും 

അ ിദന്മലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും വയക്തമായ മറുപടിയും അറിവും  

ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വാർഡ് തമമ്പർ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

▪️എ എം സി  ഗ്പകാരം ഒരു െയലിൽ ദവണ്ട 22 ദരഖകളിൽ, പല ും െയലിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

▪️എ എം സി  ഗ്പകാരം ഒരു െയലിൽ ദവണ്ട 22 ദരഖകതള കുറിച്്ച വയക്തമായ 

ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്്ന NREGA ഓെീസ് അംരങ്ങൾ മറുപടി നൽകി. 

ഇനിമു ൽ െയൽ ഭംരിയായി സൂക്ഷിച്ചു തകാള്ളാം എന്ന ്AE പറഞ്ഞു. 

▪️ അടുത്ത ഗ്രാമസഭ ത ാട്ട ് തപാ ുജ്നങ്ങതളയും കൂടി ഉൾതപ്പടുത്തണതമന്്ന 

രിആർപി പറഞ്ഞു, അ ിനു മറുപടിയായി കവസ് ഗ്പസിഡണ്്ട തമമ്പറുമായ 

മായ കൃഷ്ണകുമാർ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയും തപാ ു ഗ്രാമസഭയും 

അജ്ണ്ട എല്ലാം  മ്മിൽ വയ യാസം െൂണ്ടിക്കാട്ടി, രിആർപി മരിയ തമമ്പറുതട  

സംശയങ്ങതളല്ലാം േൂരീകരിച്ചു. 

▪️ വാർഡ് 5 തല ഗ്രാമസഭ രജ്ിസ്റ്റർ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 െർച്ചയക്്ക ് ദശഷം റിദപ്പാർട്ട ്അംരീകരിക്കുകയും,  വി ആർ പി തരഞ്ചമി 

നന്ദി ആശംസിക്കുകയും, ദേശീയ രാനദത്താടുകൂടി ഗ്രാമസഭ 

അവസാനിപ്പിക്കുകയും തെയ്തു. 


