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ആമുഖം 

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

2005-ൽ  പാർലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

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

പദ്ധ ി ആവിഷ്കരിച്ച ് . 2008-ൽ നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ 

ദമഖലകൾ ഈ നിയമത്തിതന്റ പരിധിയിൽ വന്നു .ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു 

സാമ്പത്തികവർഷം 100 േിവസതത്ത അവിേര്ദ്ധ ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ 

ആവശയാധിഷ്ഠി മായി ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും േുർരല ജ്നവിഭാരങ്ങൾക്കായി ഈടുറ്റ ും 

രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ 

പദ്ധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്്ക ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിതന്റ ആരംഭത്തിൽ കൂട്ടിദച്ചർക്കുകയും തെയതിട്ടുണ്്ട. 100 ശ മാനം നരര 

ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിതന്റ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിതന്റ ആവശയക യ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാ 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയതിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികൾ സംസ്ഥാന പദ്ധ ിയിലും ഉൾതക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികൾക്്ക ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പദ്ധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന ്

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പദ്ധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും 

തപാ ുധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും  പൗരസമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  

 



 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീതിശാഗ്്രം 

 

1.ദലാക്്ക  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പദ്ധ ി നിർവഹണ  

ഉദേയാരസ്ഥനായ  ദലാക്്കഓെീസർ (BDO), പഞ്ചായത്തതു  തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ്  നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥർ   ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്്ക  റിദസാഴ് സ് ദപഴ്സൺ നടത്തിയ  

കൂടിയാദലാെനയിൽ  ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്്ച   ുടർഗ്പഗ്കിയകൾ ആസൂഗ് ണം  

തെയ്യുകയും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ  സഭാ   ീയ ി  നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

2.കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകൾ, 7 രജ്ിസ്റ്ററുകൾ , MIS 

എന്നിവ പരിദശാധിക്കൽ  

3.പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയത ഗ്പവർത്തികളുതട അളവുകൾ പരിദശാധിച്ചു  

4.രുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങൾ െർച്ച തെയതു , ത ാഴിൽ കാർഡ് 

എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്ട്   ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ 

ദശഖരിച്ചു .  

5.വിവരദശഖരണാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥർ, ഓെീസിതല ജ്ീവനക്കാർ, 

ദലാക്്ക പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥർ,  തപാ ുജ്നങ്ങൾ എന്നിവതര 

അഭിമുഖങ്ങൾക്കും െർച്ചകൾക്കും ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും വിദധയമാക്കി.   

6.െീൽഡ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതടയും, െയൽ പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തിൽറിദപ്പാർട്്ട യാറാക്കൽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ  

                                

ഗ്കമ  

നമ്പർ  

ഗ്പവർത്തിയുതട  

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട  ദപര്  

1  1608004003/WC/306240 വാർഡ് 1 ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭം,  തവള്ളതപ്പാക്കം രാധിച്ച 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ കാന, ദ ാട് നവീകരണം  

2 1608004003/WC/332640 തെറുകിട നാമമാഗ് മായ കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ്, ജ്ലം ഗ്പവർത്തികൾ റീച്ചു 1 

3 1608004003/IF/309391 വാർഡ് 1 ദസാക് പിറ്റ്, കദമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമാണം  

4 1608004003/IF/309348 വാർഡ് 1 മത്സ്വവകുപ്പുമായി സസംദയാജ്ിച്ചു മത്സ്യ 

കൃഷിക്്ക അനുദയാജ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകരയം 

ഒരുക്കൽ  

5 1608004004/WC/340064 തെറുകിട നാമമാഗ് മായ കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ്, ജ്ലം ഗ്പവർത്തികൾ റീച്ചു 2 

 

      

                                             അവകാശ അധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ 

 

 ത ാഴിൽ  കാർഡിന്  അദപക്ഷിച്ചദപ്പാൾ ത ാഴലിലാളികളിൽ നിന്നും െീസ് 

ഒന്നും ഈടാ ക്കിയിട്ടില്ല.  

 െയൽ തവരിെിദക്കഷനിൽ എന്നാണ് ഡിമാൻഡ് നൽകിയ ്, എന്ന് മു ൽ എന്ന് 

വതര ദവണം  എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ദൊമിൽ എഴു ാത്ത ിനാൽ ഡിമാൻഡ് 

നൽകി  15 േിവസ ിനകം  ആദണാ  ഗ്പവർത്തിനൽകിയ ് എന്ന കാരയത്തിൽ 

വയക്ത യില്ല. 

  

 ത ാഴിലിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ിൽ നിന്നും  ,ത ാഴിലാളികദളാട് 

സംസാരിച്ച ിതന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും   5Km  

െുറ്റളവിനുള്ളിലാണ്  ദജ്ാലി  ലഭിക്കുന്ന ് എന്നു മനസിലായി.  



 

 ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്, കുടിതവള്ളം , ണൽ സൗകരയം  

എന്നിവയുണ്ട് 

 ആക്ട് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ത ാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിക്കുന്നുണ്്ട.ത ാഴിലാളികദളാട് 

സംസാരിച്ച ിൽ നിന്നും സമയ രന്ധി മായി കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് 

അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

 

 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന 

 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ  തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വർക്കിനും ഗ്പദ യകം െയൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ിൽ ഓദരാ െയലിനും 22 

ദഡാകുതമന്് സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്് സ് പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 

 

കവർ ദപജ് 

 

വാർഷിക  മാസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഒരു  വർക്്ക െയലിൽ ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ് കവർ 

ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച  തെയത 5 െയലിലും   AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ്്  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

 

വർക്്ക െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ് തെക്്ക ലിസ്റ്റ്.  

 പരിദശാധിച്ച  5െയലിലും  തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ദൊമിൽ  ദപജ്് നമ്പറുകൾ   ഒരു െയലിൽ ദപാലും 

എഴു ിയിരുന്നില്ല.  

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിതന്റ ദനർ സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി.ഗ്രാമസഭ നിർദേ ശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ് ഓെ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്്ക 



 

മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തി  തന്നയാദണാ 

നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. 

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഗ്പസ്തു   പദ്ധ ി ഉൾതപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന 

വിവരം വർക്്ക െയലിൽ വദരണ്ട ാണ് 

 എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദകാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്്ക  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 സാധാരണക്കാർക്്ക മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് 

ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പദ്ധ ിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് 

അനുശാസിക്കുന്നു.  എന്നാൽ ഇ ് ഒറ്റ  െയലിൽ  കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല.  

 എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിദമറ്റിൽ സാദങ്ക ിക വിേഗ് ധതന്റ ഒപ്പ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു.   

 

 ാദേതിക അനുമതി  

 

ഒരു ഗ്പവർത്തിക്്ക സാദങ്ക ിക  ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിലും   സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 െയലുകളിൽ കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

 തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ിൽ സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥർ ഒപ്പ് , സീൽ എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട് എന്നാൽ, 

രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ്  ,സീൽ,   ീയ ി മു ലായവ  എല്ലാ  െയലിലും 



 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.LSGD തസക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിതട്ടങ്കിലും 

ഓവർസീർ, അതഗ്കഡിറ്റർ എഞ്ചിനീയർ ഒപ്പ്, സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

ഭരണാനുമതി 

 

 ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ് ഭരണാനുമ ി. 

 എല്ലാ െയലിലും ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. െയലുകളിൽ കൂടു ലും 

തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

 എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ്,  സീൽ,  ീയ ി മു ലായവ എല്ലാ  

െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

 

  ംദയാജിത പദ്ധതി  

 

    പരിദശാധിച്ച 5  െയലിൽ ഒരു െയൽ  സംദയാജ്ി  പദ്ധ ി ആയിരുന്നു. 

 

 തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലിൽ കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്. ത ാഴിൽആവശയതപ്പട്്ട 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ്. 

 പരിദശാേിച്ച എല്ലാ െയലിലും ഡിമാൻഡ് ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു,  എന്നാൽ 

ഡിമാൻഡ്  ീയ ി ഒന്നിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

 ഡിമാന്റു കളിൽ അദപക്ഷ നൽകിയ  ിയ ി  എന്ന് മു ൽഎന്ന് വതര ഏ ് 

ഗ്പവർത്തി ദവണം എന്ന വിവരങ്ങൾ  കൃ യമായി ദരഖതപടുത്താത്ത ിനാൽ  15 

േിവസത്തിനകം  ദജ്ാലി അനുവേിദച്ചാ എന്ന് വയക്തമല്ല 

 

 ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്ന ിതന്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  



 

 ഗ്പവർത്തിതയ സരന്ധിച്ച എല്ലാ ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും 

ത ാഴിൽ സ്ഥലം ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

 ലഭിച്ച 5 െയലിലും ഗ്പവർത്തി അനുമ ിയുമായി രന്ധതപ്പട്ട ദരഖ 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ.   

 പരിദശാധിച്ച  5 െയലുകളിലും  മസ്റ്റർദറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ ിൽ 

ത ാഴിലാളികളുതട  ഒപ്പുകൾ,  അവരുതട ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 ദലാക്്ക തഡവലതമെൻറ് ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,  

സീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിലും 

പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി ഒപ്പ്, സീൽ ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും BDO സീൽ ഒരു  

മസ്റ്റർദറാളിൽ മാഗ് ം  ഇല്ലായിരുന്നു.   

 ത ാഴിലാളികളുതട ദവ നം, ഹാജ്ർ, ഒപ്പ്, ആയുധ മൂർച്ച കൂലി  എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 ദമറ്റ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 മസ്റ്റർ ദറാളിൽ 5 െയലിൽ ഒന്നിൽ തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

തമഷ്ർതമന്്  ബുക്്ക 

  

ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷർതമന്റ്  രുക്്ക.  പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും 

തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഉണ്ടായിരുന്നു 

 എം രുക്്ക പഞ്ചായത്ത്   തസഗ്കട്ടറി ഗ്പസിഡന്റ്  സർട്ടിഫെ തെദയ്യണ്ട ാണ് 

പരിദശാധിച്ച  എല്ലാ െയലിലും സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 എല്ലാ വർക്കിലും  ഗ്പീ തമഷർതമന്റ,്  ിയ ി എന്നിവ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 െില ദപജ്ുകളിൽ രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് മാഗ് ദമാ െില സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഒപ്പും സീലും എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ  ീയ ി മിക്ക 

സ്ഥലങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല . ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയാൽ മാഗ് ദമ 



 

ആര് എദപ്പാൾ അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തിതയന്നും ,ആര്, എദപ്പാൾ അ ്  ദഗ്കാസ്സ് 

തെക്്ക തെയതു   എന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.കാല ാമസം 

സംരന്ധിച്ച ആദക്ഷപം ഉണ്ടായാൽ  ീയ ി അ യാവശയമാണ് 

 

തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ 

 

തമറ്റീരിയൽ വർക്്ക  അല്ലായിരുന്നു.  

 

ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

 

 ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയതു  എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

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

മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്ട് പണം ഫകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും  ദവജ്്  ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.   

 െയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന  തവജ്്  ലിസ്റ്റുകൾ  മസ്റ്റർ  ദറാളിന് അനുപാ ികം 

ആയിരുന്നു.  

 

ഫണ്ട ് ഗ്ടാൻ്ഫർ  ഓർഡർ 

 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികൾക്്ക ദവ നം നൽകിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ് െണ്ട് 

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആർക്്ക, എദപ്പാൾ 

നൽകി എന്നുള്ള ിതന്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ  എല്ലാ െയലിലും നിർരന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും FTO  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 FTO  കൾ  മസ്റ്റർ ദറാളുകൾക് അനുപാ ികം ആയിരുന്നു.  

 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 

  ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 



 

ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം 

. 

 5 ഗ്പവർത്തികൾക്കും  ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 സാദങ്ക ിക വിേഗ് ദൻ സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

 

 

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവെൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച ് മു ൽ ദവ നം  

നൽകുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ് നടന്ന ് 

എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ്  സ്ലിപ്.  

 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പിൽ കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട് എന്നാൽ  െില െയലുകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ,  ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകൾ 

െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും  ദൊദട്ടാകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

തറായാലിറ്റി 

 

 ഗ്പവർത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീ ുകൾ  െയലുകളിൽ  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

ജിദയാ ടാഗ് ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

 



 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ് ഡ് ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാൽ ഇവ ഈ െയലുകളിൽ  കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

സ റ്റ് ഡയറി 

 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്  ഫസറ്റ് ഡയറി. 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും ഫസറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ത ാഴിലുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ, ത ാഴിലാളി സാക്ഷയ പഗ് ം, സന്ദർശകകുറിപ്പ്, ആയുധ 

വാടക എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

കംപ്ലയിന് ്രജിസ്റ്റർ  

 തസപ്റ്റംരർ 2012-ജ്ൂൺ 2019 വതരയുള്ള പരാ ികൾ ആണ് 

ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

 തസപ്റ്റംരർ 2012 മു ൽ 2017 വതരയുള്ള കംപ്ലയിന്റ് 3/2/17 ൽ ദജ്ായിന്റ ് BDO 

ഫസൻ തവച്്ച ദവരിഫെ തെയതിട്ടുണ്്ട. 2019 കംപ്ലയിന്റ് ദവരിഫെ തെയതിട്ടില്ല.  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിഫെ തെയതിട്ടില്ല.  

ഗ്ഗാമ ഭ മിനുട്ട് രജിസ്റ്റർ  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിഫെ തെയതിട്ടില്ല  

 2013 - 2018 വർഷതത്ത ഗ്രാമസഭ ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

ഡിമാൻഡ് അദലാദകഷ്ൻ രജിസ്റ്റർ  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടിഫെ തെയതിട്ടില്ല  

 ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ത ാഴിലുറപ്പു പദ്ധ ിയിൽ രജ്ിസ്റ്റർ തെയതവരുതട കാർഡ് 

നമ്പറും വയക്തികളുതട ഡീതറ്റയിൽസ് തകാടുത്തിട്ടുണ്ട്.  



 

 ആതക 85 വയക്തികൾ രജ്ിസ്റ്റർ തെയതിട്ടുണ്്ട.  

 ത ാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ത ാഴിൽ അവശയതപട്ട  ിയ ി, ഗ്പദേശം, വയക്തി, 

േിവസം ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാത  ത ാഴിൽ നൽകിയ ിതന കുറിച്ചും, 

ഗ്പവൃത്തി, േിവസം രന്ധതപട്ട വിവരങ്ങളും ദെർത്തിട്ടുണ്ട്.  

 അ ിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് തകാടുത്തു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 

കിട്ടിതയന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.  

തതാഴിൽ കാർഡ് 

 198 വർദക്കഴ്സ ്രജ്ിസ്റ്റർ തെയതിട്ടുണ്്ട.  

 രജ്ിസ്റ്റർ തെയതവരുതട ദൊദട്ടാ സഹി ം എല്ലാ ഡീതറ്റയിൽസ് 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ദപര്, വയസ്, ജ്ണ്ടർ, അതഗ്ഡസ്സ്, രാങ്ക് ഡീതറ്റയിൽസ്, 

തരജ്ിദഗ്സ്ടഷൻ ദഡറ്റ്, തരജ്ിദഗ്സ്ടഷൻ നമ്പർ, ) 

വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  

 2018-2019 വർഷതത്ത ആയിരുന്നു.  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടിഫെ തെയതിരുന്നില്ല.  

ആ്രി രജിസ്റ്റർ  

 

വർക്്ക ദകാഡ്, വർക്  ീർന്ന  ിയ ി, അസറ്റ് ദപര്,  ുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡീഫറ്റൽസും 

വയക്തമായി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലുള്ള അസറ്റ് ഡീഫറ്റൽസും കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

 

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 

 2018-2019 തല തമറ്റീരിയൽ തരജ്ിസ്റ്റർ ആണ് കണ്ട .്  

 MIS നിന്നുള്ള ദകാപ്പിയാണ്. എല്ലാ ഡീഫറ്റൽസും വയക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

 

 

 

 



 

1.വാർഡ് 1ഗ്പളയതക്കടുതിദനരിട്ടദതാടുകളുംകാനകളുംപുനരുദ്ധാരണം 

 

നമ്പ

ർ  

ഗ്പവൃത്തിയു

തട ദപര്  

ദകാഡ്  ആരം

ഭിച്ച 

 ിയ

 ി  

അവസാനിച്ച

 ിയ ി  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

 ുക  

െിലവായ

 ുക  

1 വാർഡ് 

1ഗ്പകൃ ി

ദഷാഭം, 

തവള്ളതപ്പാ

ക്കം 

രാധിച്ച 

ഗ്പദേശങ്ങളി

ൽ കാന, 

ദ ാട് 

നവീകരണം

  

1608004004/wc/

306240 

30/10/20

18 

20/3/2019 346000 340770 

 

 ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളുതടയും  കാനകളുതടയും 

പുനരുദ്ധാരണം എന്നീ ഗ്പവർത്തികളിൽ  ഉൾതപ്പട്ടദ ാടുകൾ, കാനകൾ എന്നിവ 

കാടു  തെത്തി വൃത്തിയാക്കുകയും മണ്ണും തെളിയും 

ദകാരിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ുമാണ്.ഗ്പവർത്തി  പരിദശാധനസമയ ്  ദ ാടുകളുതട 

സമീപത്തു  കാടുകൾ  കയറിയിരുന്നു.  

 ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുദ്ധാരണം ഗ്പവർത്തിയിൽ 

പലയിടത്തും എത്താൻ സാധിച്ചില്ല, അതല്ലങ്കിൽ പകു ി ആകുദമ്പാൾ ദപാകാൻ 

പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയിരുന്നു.   കിട്ടിയ വാലയൂ 450m, 82mമാഗ് ം എന്നിവ 

ആയിരുന്നു. രാക്കി ഗ്പദേശം കാദക കറിയ ിനാൽ  അളവ്എടുക്കാൻ 

സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. 

 സമീപവാസികദളാട്  സംസാരിച്ച ിന്നിന്നും  ഗ്പവർത്തി തെയ്  ിട്ടുണ്ട്   എന്നാണ് 

അവർ സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ്.   

 



 

 കാനകൾ     കാടു മൂടിയാൽ  കൃ യമായി അളതവടുക്കാൻ പാകത്തിന്  

ആയിരുന്നില്ല  

 

 ദ ാടിനു സമീപത്തു തെളി ദകാരി  ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 

 

 

നമ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്തിയുതട  

ദപര്  

ഗ്പവർത്ത

നം 

നടത്തിയ

 ്  

എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷതര െന്റ് 

രുക്്ക  

ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

പരിദശാധന

യിൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ്  

1 വാർഡ് 1 

ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭ

വും  

തവള്ളതപ്പാക്ക

വും രാധിച്ച 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാന ദ ാട് 

നവീകരണം  

ദ ാട ് 1670m 586m പരിദശാധന 

സമയത്തു കാട് 

ദകറിയ ിനാൽ 

അളവുകൾ 

വയക്തമായില്ല.  

ധിച്ചില്ല. 

  കാന  670m 479m  

 

 

 

 

 



 

2.വാർഡ് 1തെറുകിട നാമമാഗ്തകർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്, ജലം  ംരക്ഷണം 

ഗ്പവർത്തനം റീച്ചു 1 

 

                    

 

നമ്പ

ർ  

വർക്്ക   വർക്്ക   

ദകാഡ്  

ആരം

ഭിച്ച 

തീയതി

  

അവ ാ

നിച്ച 

തിയതി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ്  

തുക  

െിലവാ

യ  

തുക  

1 തെറുകിട  

നാമമാഗ്ത

മായ 

കർഷ്കരു

തട 

ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തി

കൾ റീച്ചു 1 

1608004004/WC/33

2640 

26/12/201

8 

02/02/2019 239500 237104 

 

 

 തെറുകിട നാമമാഗ്  കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്,ജ്ലം സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ തെയതിരിക്കുന്ന ്  10 ഉപദഭാക്താക്കളുതട ഭൂമിയിലായിട്ടാണ്. 

െീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ നിന്നും  

 ദവണ്ടവിധത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഗ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് 

മനസിലായി.പതക്ഷ ഗ്പവർത്തി  നടന്നിട്്ട കുറച്ചു നാളായ ിനാൽ പല ും 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഉടമസ്ഥരുതട അഭിഗ്പായത്തിൽ നിന്നും വർക്്ക  

നടന്ന ായി മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ ാതടാപ്പം  തന്ന കുറച്ചു 

സ്ഥലങ്ങളിതല കൃഷിയുതട  വിളതവടുപ്പ് പൂർത്തിയായ ിനാൽ തെയത ഗ്പവർത്തി 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ന രുണദഭാ ഗ്പവർത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ്/ പരിദശാധന റിമാർക്സ ് 



 

മ്പ

ർ 

ക്താവിതന്റ  

ദപര്  

  തമഷതര െ

ന്റര്ുക്്ക  

ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

യിൽ  

കതണ്ടത്തി

യഅളവ്  

1  ദേവസ്സി  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

336m2  കാടു  ദകറിയ ും, 

മൂടിയ ുമായ  കുഴികൾ  

അളന്നു ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായിരു

ന്നു 

 

  നിലതമാ

രുക്കൽ  

224 m2   പലയിടങ്ങളിലായിവയ യ

സ്തഅളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൾ 

തെയത ിനാൽ  

കൃ യമായിഅളന്നു ിട്ട

തപ്പടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. 

2  ദമരി ദജ്ാസ്  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

198m2 

 

 

 

 ത ങ്ങ,് ജ്ാ ി എന്നിവക്കു 

 ടം എടുത്തിരുന്നു.  

  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

210m2   

  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

168m2   

  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

120m2   



 

  നിലംഒരു

ക്കൽ  

72m2  നട്ടിരുന്ന വാഴ എല്ലാം 

തവട്ടിയിരുന്നു . 

  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

108m2   

3  ദജ്ാസ്  കൃഷി  

നിലതമാ

രുക്കൾ  

225 m2 200m 2  വാരം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു . 

4  കലയാണി  നിലതമാ

രുക്കൽ  

350m2  സ്ഥലത്തു 

പൂർണമായുംപലയിടങ്ങ

ളിൽ ആയി നിലം 

ഒരുക്കിയ ിനാൽഅളന്നു

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായിരു

ന്നു 

 

5  തസലീന  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

121m2  മാസങ്ങൾക്കെു ൻപ് നടന്ന 

ഗ്പവർത്തി  

ആയ ിനാൽഓഡിറ്റ് 

സമയത്തു അളവുകൾ 

കൃ യമായി 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

പാകത്തിനായിരുന്നില്ല.  

 

  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

96m2   

6  സുകുമാരൻ  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

132m2   



 

7 ശര  ് നിലം 

ഒരുക്കൽ  

196m2  നന്നായിഗ്പവർത്തി 

തെയത ായി കണ്ടു.  

8 ഉല്ലാസ്  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

438m2   

  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

150m2 

96m2 

198m2 

81m2 

100m2 

198m2 

625m2 

 പല സ്ഥലത്തായി വർക്്ക  

നടന്നിരുന്നു . 

9 ദസാളി  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

350m2 

 

96m2 

 പലയിടത്തും കൃഷി 

വിളതവടുത്തിരുന്നു  

10 സ ീഷ്  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

90m2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.വാർഡ് 1 ദ ാക് പിറ്റ്  / കദമ്പാസ്്റ്റ  പിറ്റ്  നിർമാണം 

  

 

നമ്പ

ർ  

വർക്്ക   വർക്്ക   

ദകാഡ്  

ആരംഭി

ച്ച 

തീയതി  

അവ ാ

നിച്ച 

തിയതി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ ് തുക  

െിലവാ

യ  തുക  

1 വാർഡ് 1 

കദമ്പാസ്്റ്റ 

പിറ്റ്, 

ദ ാക് 

പിറ്റ് 

നിർമാ

ണം  

1608004004/1F/309

391 

25/01/2019 31/01/2019 19000 18166 

 

 

 ദസാക്  പിറ്റ്  എല്ലാ  ഇടങ്ങളിലും കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു  

തമഷർതമൻറ്  വയ യാസം  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു .കദമ്പാസ്റ്റ്  പിറ്റ്  തെയ്യതു   

എങ്കിലും കൂടു ൽ  സ്ഥലം  ഉള്ള  പറമ്പുകളിൽ  െിലത ാതക്ക  ഉപദയാര 

ശൂനയമായി  കാടു  കയറി  ഇരിക്കുന്ന ്  ആയി കണ്ടു. 

 െീൽഡ് സന്ദർശനം നടത്തിയ ിതന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കദമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റ ്

കൂടു ലും  ദവസ്റ്റ് ദശഖരണം നടത്തുന്ന ിനായിട്ടാണ് 

ഉപദയാരിച്ചിരിക്കുന്ന ്.  

 

നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താവി

തന്റ  ദപര്  

ഗ്പവർ

ത്തി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ/് 

തമഷതര െ

ന്റ് രുക്്ക  

ഗ്പകാരം- 

അളവ് 

പരിദശാധനയി

ൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ്  



 

1  ഫഷല  രാരു  വാർഡ് 1 

കദമ്പാസ്റ്റ്

  പിറ്റ ് / 

ദസാക്  

പിറ്റ്  

നിർമാ

ണം  

ദസാക്  

പിറ്റ്  

3.000*1.50

0 

കദമ്പാ

സ്റ്റ്  പിറ്റ ്       

  

1.200*1.20

0 

 

2.700*1.700 

 

2.400*1.600 

കദമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റ്  

തെയ്യതങ്കിലും െില  

സ്ഥ ലങ്ങളിൽ 

കാടു  കയറി  

കിടക്കുന്ന ു  

കാണാൻ  

കഴിഞ്ഞു.  

 

2 അമ്മിണി 

തെല്ലപ്പൻ  

" "  

2.700*1.600 

 

1.500*1.600 

െില  ഇടങ്ങളിൽ  

കദമ്പാസ്റ്റ്  

ഇടുന്നത്തിനു  

നന്നായി  

ഉപദയാരിക്കുന്ന ാ

യും  കാണാൻ  

കഴിഞ്ഞു  

3 ജ്ാൻസി  

ദജ്ാൺസൺ  

 "  

2.750*1.500    

1.600*1.200 

ദസാക് പിറ്റ്  

മിക്ക 

ഇടങ്ങളിലും  

നന്നായി  

തെയ്യത ്  

ആയി  

കാണാൻ  

കഴിഞ്ഞു  

" 



 

4 ഇന്ദിര suresh  "  

2.650*1.500 

1.300*1.250 

 

ദസാക്  പിറ്റ്  മിക്ക  

ഇടങ്ങളിലും  

തമഷർതമന്റിൽ  

തെയ്യത ായി  

കാണാൻ  

കഴിഞ്ഞു.   

 

 

4.     മത്സ്യവകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു മത്സ്യ കൃഷ്ിക്്ക അടിസ്ഥാന  ൗകരയം 

ഒരുക്കൽ 

 

 

നമ്പ

ർ  

വർക്്ക വർക്്ക ദകാഡ്  ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

െിലവാ

യ  ുക  

 

1 മത്സ്യ 

വകുപ്പുമാ

യി 

സംദയാജ്ി

ച്ചു 

മത്സ്കൃ ഷി

ക്്ക 

അടിസ്ഥാ

ന 

സൗകരയം 

ഒരുക്കൽ  

1608004004/IF/3093

48 

 

07/11/201

8 

22/11/2018 42000 

 

40388 

 

 

 എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള 3 കുളങ്ങളും കാണാൻ സാധിച്ചു.എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവിദനക്കാൾ കൂടു ൽ അളവിൽ വർക്്ക  നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.   



 

 െീൽഡിൽ കതണ്ടത്തിയ 3 കുളങ്ങളിൽ 2 എണ്ണത്തിൽ മാഗ് ദമ തവള്ളം 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഒരു കുളം കുത്തിയ ിതന്റ പണം നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്്ട.  

 കുളം 1 ദകാൺഗ്കീറ്റ് തെയതു  തകട്ടി ിരിച്ചിരുന്ന ിനാൽ 

ഉപദയാരപൂർണമായി കാണതപ്പട്ടു.  

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ദപര്  എസ്റ്റിദമറ്റിൽ കതണ്ടത്തിയ  അളവ് 

(നീളം *വീ ി ) 

അളതന്നടുത്ത വാലയൂ 

(നീളം*വീ ി ) 

1 മത്സ്യ 

കുളം 1 

 

 

10m*2.5m 

    

20.60m*3.9m 

2 മത്സ്യ 

കുളം 2 

 

7.5m*5m 

 

13.4m*9.95m 

3   

മത്സ്യ 

കുളം 3 

 

 

6m*4.5m 

   

 9.80m*2.90m 

 

 

5.തെറുകിട നാമമാഗ്ത കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്, ജലം  ംരക്ഷണം 

ഗ്പവർത്തികൾ റീച്ചു 2 

 

              

നമ്പ

ർ  

വർക്്ക   വർക്്ക   

ദകാഡ്  

ആരം

ഭിച്ച 

തീയതി

  

അവ ാ

നിച്ച 

തിയതി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ്  

തുക  

െിലവാ

യ  

തുക  

1 തെറുകിട  

നാമമാഗ്ത

മായ 

കർഷ്കരു

1608004004/WC/34

0064 

14/02/19 02/03/19 243000 241710 



 

തട 

ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തി

കൾ റീെ്  2 

 

 

 

 ഒക്കൽ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 തെറുകിട നാമമാഗ്  കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 

ജ്ല സംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ.  

 ഗ്പവർത്തിയിടം ഇദപ്പാൾ കാട് പിടച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാണതപ്പട്ടു.  

 നിലതമാരുക്കൾ  ഗ്പവർത്തി   തെയ്യതു   എങ്കിലും  തെയ്യത  അഗ് യും  കൃ യ മായി  

കാണാൻ  കഴിഞ്ഞില്ല.  

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  CIB ദരാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു  

 ഗ്പവർത്തി തെയ്യത  രുണദഭാക്താവിൽ  നിന്ന്  ഈ  ഗ്പവർത്തികൾ  നന്നായി  

തെയ്യതിരുന്ന എന്നു  മനസിലാക്കി . 

   

 

അനുബന്ധം 

 

നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താവി

തന്റ  ദപര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമ

റ്റ/് 

തമഷതര െ

ന്റ് 

രുക്്ക  

ഗ്പകാരം

- അളവ് 

പരിദശാധന

യിൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ്  

1  ലിസി ഫപലി  തെറുകിട  132 m2 - പലയിടങ്ങളിലാ



 

നമ മാഗ് മായ 

കർഷകരുതട 

ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ്, ജ്ല  

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തിക

ൾ  

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല  

 

2 രഞ്ചമിൻ  " 720 m2      - കുറച്ചു  

മാസങ്ങൾക്കു 

മുൻപ് തെയ്യത 

വർക്്ക  

ആയ ിനാൽ 

നിലം ഒരുക്കൽ 

ഭൂരി  ഭാരവും 

 തന്ന 

ദപാതയാരുന്നു. 

എന്നാൽ 

കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കൽ നന്നായി 

തെയതിരുന്നു 

അവദരാടു 

ദൊേിച്ചു 

മനസ്സിലാക്കി.  

3 മാ യു  കൃഷിക്്ക  

നിലതമാരു

ക്കൽ 

600 m2        

 പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 



 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

 

4 ദജ്ാസ്   494 m2        

 പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

 



 

5 ദമരി  കൃഷിക്്ക  

നിലതമാരു

ക്കൽ 

224  m2   

പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

 

6 Suresh കൃഷിക്്ക  

നിലതമാരു

ക്കൽ 

278 m2      

 പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

 

7 ഇന്ദിര  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

324m2      -     

 പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 



 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

 

8 കുമാരൻ  മണ്ണ്  ജ്ല  

സംരക്ഷണ  

ഗ്പവർത്തിക

ൾ  

396 m2 - പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല.  

 

9 അന്നംക്കുട്ടി   684 m2  പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  



 

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

 

10 രിരിയച്ചൻ   1008 m2           

പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

 

 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

  മസ്റ്റർദറാളിൽഒപ്പു,സീൽ എന്നിവപ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം 

 ിയ ികൂതടഇടുവാൻഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ാണ് 

 ഡി.ഇ.ഓ,അക്കൗണ്ടന്റ്,ഓവർസീർഅതഗ്കഡിക്ടഡ്എൻജ്ിനീയർ,ദമറ്റ്മാർഎന്നിവർ

ക്കു കൃ യമായതഗ്ടയിനിങ്ങുകൾതകാടുക്കാൻഗ്ശദ്ധദകണ്ട ാണ് 

 ഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങൾസന്ദര ശിക്കുന്ന ുരുണകരമായിരിക്കും 



 

 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റതന്സ െഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട ാണ് 

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷതര െന്റ്  രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ,അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ് െിലവുകൾ  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുക 

  വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്,്ഡിഇഓ,അതഗ്കഡിക്ടഡ്എഞ്ചിനീയർ,ഓ

വർ ിയർ 

 

 വർക്്ക െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമന്റസ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴിൽ കാർഡ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മാസ്റ്റർദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  നൽകണം 

 ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി 

തഗ്പാജ്ക്റ്റ്മീറ്റിംരിൽ 

ത ാഴിലാളികൾക്പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായിത ാഴിലിടംസന്ദർശിക്കുക 

  ഡിമാൻഡ്അനുസരിച്ചുദ ാഴിൽനൽകുക. 

ദമറ്റ് 

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റർ ദറാൾ  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ർ. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാൾ   തന്ന എഴു ുക  

 മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലാതയന്ന്  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 



 

 ഓദരാ ഗ്പവർത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റർദറാൾ ഫസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ ഫസറ്റ് 

ഡയറി  പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  ഫസറ്റ്  

ഡയറിയിൽ     എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും 

തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 ത ാഴിൽ കാർഡ് കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

 

 

ഗ്പധാനനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.  ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥർ  

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

2.  െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ിൽ ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാരസ്ഥർ 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാർഹമാണ് 

3.  ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവർത്തികളിൽ   ആവർത്തന വിരസ  കാണുന്നു. കൂടു ൽ 

ഉപദയാരയ ഗ്പേമായ  ഗ്പവർത്തികൾ  ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്ട്. തപാ ുവായി     െർച്ചകൾ 

നടത്തി    ഗ്പവർത്തികൾ  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 

4.  തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  അയൽക്കൂട്ടം ല 

െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

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

എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്.  

6.  ത ാഴിൽ   കാർഡുകൾ പാസ്സ് രുക്കുകൾ    കൃ യമായി   പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി 

ഗ്ശദ്ധയിൽതപട്ടു. 

7. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിതന്റ  ുടക്കം മു ൽ  തന്ന പണി കിട്ടുകയാതണങ്കിൽ 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂടു ൽ കിട്ടുതമന്ന് അഭിഗ്പായതപട്ടു.  



 

8.100 ത ാഴിൽ  ികച്ച ത ാഴിലാളികൾക്്ക ദരാണസ്കിട്ടയ ായിഅറിയാൻപറ്റി. 

9.ദവ നംലഭിക്കുന്നഗ് പവർത്തികഴിഞ്ഞുമാസങ്ങൾദക്ശഷമാണ്.ആയ ിനാൽത ാഴിലുറ

പ്പ്നിർത്തുന്നത ാഴിലാളികളുതടഎണ്ണംേിവസംഗ്പ ികൂടുകയാണ്. 

10.ആക്റ്റീതവതാഴിലാളികളുതടഎണ്ണംഓദരാവർഷം 

കഴിയുംദ ാറുംകുറഞ്ഞ ാണ്.വരുന്ന .്ദവ നംലഭയമല്ലാത്ത ാണ്കാരണമായിഅവർപ

റയുന്ന .് 

 

 

 

നന്ദി 

 

ഒക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീർക്കാൻ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിതന സഹായിച്ച 

രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് തസകട്ടറി, ഭരണസമി ി  

അംരങ്ങൾ,വാർഡ് തമമ്പർ , ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , െീൽഡു  ല 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ തപാ ുജ്നങ്ങൾ  

എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 

 

 

 

ഒക്കൽ  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്  വാർഡ്- 1( താന്നിപ്പുഴ ഭാഗം) 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

മിനിട് െ് 

 

 

 ഒക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് ഒന്നിതല ഗ്രാമസഭ 2/11/ 2019 ശനിയാഴ് ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 

2 പി എമ്മിന്  ാന്നിപ്പുഴ ഫവ എം സി എ ഹാളിൽ വച്്ച നടത്തതപ്പട്ടു. 76 ആളുകൾ 

ഗ്രാമസഭയിൽ പതങ്കടുത്തു. 



 

 അധയക്ഷതന ത രതഞ്ഞടുക്കൽ ആയിരുന്നു ദയാരത്തിതന്റ ആേയ നടപടി. 

ത ാഴിലാളികൾ എല്ലാവരും ദെർന്ന് ദയാര ത്തിതന്റ അധയക്ഷയായി ഗ്ശീമ ി ലില്ലി 

പൗദലാസിതന ത രതഞ്ഞടുത്തു. വാർഡ് ഒന്നിതല തമമ്പറായ ഗ്ശീ ദജ്ാസ് വർരീസ് മറ്റു 

പല  ിരക്കുകൾ മൂലം ദയാരത്തിന് എത്തിദച്ചരാൻ ആയില്ല. മഹാത്മാരാന്ധി 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥയായ AE, വാർഡിതല 

ദമറ്റ് മാർ, എഡിഎസ് ഗ്പ ിനിധി,  ത ാഴിലാളികൾ, ഡി ആർ പി ജ്ൂലി, കൂവപ്പടി  

ദലാക്കിതല വി ആർ പിമാർ എന്നിവർ ഗ്രാമസഭയിൽ പതങ്കടുത്തു. അധയക്ഷതന്റ  

ദന ൃ വത്തിൽ ഈശവര ഗ്പാർത്ഥനദയാതട ദയാരം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് വി ആർ പി 

തരഞ്ചു  ഭരണഘടനാ ഗ്പ ിജ്ഞ എല്ലാവർക്കും തൊല്ലിതക്കാടുത്തു. വാർഡ് ഒന്നിതല ദമറ്റ് 

ആയ ഗ്ശീമ ി ആനി ദജ്ാർജ്് എല്ലാവർക്കും സവാര ം ആശംസിച്ചു. അദ ാതടാപ്പം 

ദയാരത്തിന് അധയക്ഷയായ ഗ്ശീമ ി േില്ലി പൗദലാസ് അധയക്ഷ ഗ്പസംരം നടത്തി. 

ദശഷം ഡി ആർ പി  ജ്ൂലി ആമുഖം എന്നദപാതല ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനും കുറിച്്ച 

സംസാരിച്ചു. ഓദരാ ത ാഴിലാളികളും ഗ്രാമസഭകളിൽ നിർഭയം സംസാരിക്കണം എന്ന് 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. പിന്നീട് വി  ആർ പിമാർ  യ്യാറാക്കിയ ഗ്രാമസഭാ റിദപ്പാർട്ടുകൾ 

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി അവ രിപ്പിച്ചു. 

 ദശഷം ഡി ആർ പി ജ്ൂലി ത ാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ്ട 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച 

െർച്ച തെയതു . പിന്നീട ്തപാ ു െർച്ച നടത്തി. 

 ഗ്രാമസഭയിൽ െർച്ച തെയത ഗ്പധാന കാരയങ്ങളും വിഷയങ്ങളും 

1. ഒദര സ്ഥലത്ത് ഒന്നിലധികം  വണ ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യാദമാ എന്ന് 

ത ാഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ ദൊേിച്ചു. ഒദര സ്ഥലത്ത് ഗ്പവർത്തികൾ വീണ്ടും 

തെയ്യുദമ്പാൾ അ  ് ആവർത്തന സവഭാവമുള്ള ഗ്പവർത്തി ആകുന്ന ിനാൽ തെയ്യാൻ 

പറ്റില്ല എന്ന് AE മറുപടി നൽകി. 

2. 261  രം ഗ്പവർത്തികൾ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഉതണ്ടന്നും അ ിൽ നിന്നും 

 ത ാഴിലാളികൾക്്ക തെയ്യാൻ തെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തണതമന്നും ഡി 

ആർ പി ജ്ൂലി അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

3. ദറാഡ,് കടവ്  പുനരുദ്ധാരണം എന്ന ഗ്പവർത്തി ഏതറ്റടുക്കണതമന്ന 

 ദൊേയത്തിന് മറുപടിയായി അ  ് തപാ ു ഗ്രാമസഭയിൽ െർച്ച തെയത് തെയ്യണതമന്ന് 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 



 

4. അയൽക്കൂട്ട െർച്ച പദ്ധ ി ആസൂഗ് ണം എന്നിവ വഴി ആസ്തി  ലഭിക്കുന്ന 

ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തണതമന്ന് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

5.  രിശുഭൂമിയിൽ കൃഷി തെയ്യുക തജ് എൽ ജ്ി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കുക 

എന്നിങ്ങതനയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ മുദന്നാട്ടുവച്ചു. 

6 എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള അളവിൽ ഗ്പവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കണതമന്ന് 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

7. ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ  ഉപദയാരിദക്കണ്ട ് ആയ രൂട്്ട,  ഫകയുറ എന്നിവ എഡിഎസ് 

െണ്ടിൽ നിന്നും എടുത്തു വാങ്ങിക്കണം എന്ന് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

8. പനയുതട  ടിതകാണ്ട് ആട്ടിൻകൂട് നിർമ്മിക്കാദമാ എന്ന ദൊേയത്തിന് മറുപടിയായി 

ഇങ്ങതനയാണ് മറുപടി നൽകിയ ് 

ആട്ടിൻ കൂക നിർമ്മാണം ഒരുതമറ്റീരിയൽ വർക്്ക ആയ ിനാൽ ജ്ിഎസ്ടിരിൽ 

ഹാജ്രാദക്കണ്ട ുണ്ട് അ ു തകാണ്ട്   ഇങ്ങതന തെയ്യാൻസാധിക്കില്ല എന്ന് AE 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

9.വാർഡിൽദമറ്റിതന്റഎണ്ണത്തിൽകുറവുതണ്ടങ്കിൽ 

 ാല്പരയമുള്ളവർതഗ്ക്കടയിനിങ്ങിന്പതങ്കടുക്കാംഎന്ന്AEഅഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

10.ഡിമാൻഡ്നൽകുദമ്പാൾ ീയ ികൃ യമായിഎഴു ണംഎന്്നഅഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

11.ആയുധ വാടകയായ അഞ്ചുരൂപ എന്ന 1്0രൂപയായി ഉയർത്തണതമന്ന് ഒരു 

ത ാഴിലാളി ആവശയതപ്പട്ടു. ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ആർക്കും  തന്ന അപകടങ്ങൾ ഒന്നും 

സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്  അറിയാൻ  സാധിച്ച ്. 

13.ത ാഴിലിനു ദവണ്ടി ഡിമാൻഡ്നൽകുദമ്പാൾ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും 

ഫകപ്പഗ്റ്റസീ നിർരന്ധമായും വാങ്ങണം എന്ന് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

14.SC/ST,BPL, വിധവകൾ  ുടങ്ങിയവരുതട ഭൂമിയിൽ കൃഷി തെയ്യുന്ന ിന് 

ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കുതമന്നനിർദേശിച്ചു. 

15.ഗ്പവർത്തി തെയ്യുതന്നങ്കിൽ വിവിധ ഗ്പായക്കാർ ഉതണ്ടങ്കിലും കൃ യമായ അളവിൽ 

ഗ്പവർത്തിപൂർത്തിയാക്കണതമന്ന് AE അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 



 

16.100േിവസം ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം പരിമി മാണ് എതന്നല്ലാമുള്ള 

പരാ ികൾ ത ാഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു. 

17.ത ാഴിലാളികൾക്കലഭിദക്കണ്ട പത്ത് അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എതന്നതാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടദപ്പാൾ ഡിആർപി ജ്ൂലി മറുപടി നൽകിയ ് ഇങ്ങതനയായിരുന്നു. 

ജ്നാധിപ യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും  ുലയ അവകാശമാണ് ഉള്ള  ്

അ ുതകാതണ്ടതാഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുതമന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. 

18.ത ാഴിലുമായി ഡിമാൻഡ്നൽകുന്ന എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും ത ാഴിലിനവരണതമന്ന് AE 

നിർദേശിച്ചു. 

അ ിനു ദശഷം ദയാരത്തിൽ പതങ്കടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു തകാഗ്ണ്ടരാമസഭ 

അവസാനിപ്പിച്ചു. 

 

 


