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ആമുഖം 

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

ല ്പാർലതമന്റ ്പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന ് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല ് നമ്മുതട 

രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകളിൽ  ഈ നിയമത്തിതന്റ 

പരിധിയിലു  വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തീക വർഷം  100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ  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 കൂട്ടിദെർക്കുകയും 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 ഉൾതക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ് . മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള ്നൽകുന്നുണ്ട് . 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന ്

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്്കന്നു. പധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 

 ത ാഴിൽ സ്ഥലത്തു തവച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചാൽ െികിത്സ സഹായം 

ലഭിക്കുന്ന ിതന കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്്ക അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 ഡിമാൻഡ് തവച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

 ത ാഴിൽ കാർഡ് എടുക്കുന്ന ിനും  മറ്റു ദരഖകൾ തകാടുക്കുന്ന ിനും ദവണ്ടി 

ദൊദട്ടാസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്ന ് സവന്തം കകയിൽ നിന്ന് കപസ എടുത്താണ്.  

 ത ാഴിൽ കാർഡ് അദപക്ഷിച്ചിട്ടു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ കാർഡ് 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

 രൂട്്ട കകയുറ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നില്ല  

 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീ ിശാഗ്്രം 

 

1.ദലാക്്ക  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പധ ി 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  
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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 അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

റിദപ്പാർട്്ട  യാറാക്കൽ 

 

 

പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്കമ നമ്പർ  ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്  

1 IF/221424 ത ാഴുത്ത് നിർമാണം  

2 LD/329524 തെറുകിട നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്, 

ജ്ലം സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ റീച്്ച 1 

3 IF/312364  ക്ഷീര വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച  ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷിക്്ക നിലതമാരുക്കൽ 

4 IF/367432  കിണർ നിർമ്മാണം 
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5 FP/306242  ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച 

േുരിധ രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാന കളുതടയും 

ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം 

6 LD/329525  തെറുകിട നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 

ജ്ല സംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ 

റീെ് 2 

7 IC/213860  ഒക്കൽ ലിെ്റ്റ് ഇറിദരഷൻ 

കനാൽ നവീകരണം 

 

 

ഫയൽ  പരിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയിൽ  തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

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

ദഡാകുതമന്് സ ്ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്് സ് പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങൾ.  

കവർ ദപജ് 

വാർഷിക  മാസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഒരു വർക് െയലിൽ ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ് കവർ 

ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച  7 െയലുകളിലും AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ്്  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

അംരീകൃ  shelf ഓെ ്വർക്്ക സീരിയൽ നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല 

 7െയലുകളിലും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ട ക്ട് തെയത് ഡീതറ്റയിൽസ് ലഭയമായിരുന്നില്ല 

 

തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

വർക്്ക െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ് തെക്്ക ലിസ്റ്റ്.  
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പരിദശാധിച്്ച 7 െയലുകളിലും തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ദഡാകയുതമന്റസ്  ഉണ്ടായിരുന്നു. പദക്ഷ 

ദപജ്് നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിതന്റ ദനർ സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി..ഗ്രാമസഭ നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ് ഓെ ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്്ക 

മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും.  

എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച് 7ഫയലിലും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു. 

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 പധ ിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു.  

എന്നാൽ ഇ ് ഒറ്റ  െയലിൽ  കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂർ 

നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ ദകാപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.എസ്റ്റിദമതറ്റ്നാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ് കവർ 

ദപജ്്, എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട, ദഗ്ഡായിങ് ആൻഡ്  ഡികസൻ  എന്നിവ  

ഉൾതപടുദത്തണ്ട ുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ െില ിൽ മാഗ് ദമ ഇവ 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.സി ഐ രി െിലവ് ഗ്പദ യകം കാണിച്ചിരുന്നു. 

 ാദേ ിക അനുമ ി  

ഒരു ഗ്പവർത്തിക് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

പരിദശാധിച്ച 7 െയലുകളിലും   സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു 

െയലുകളിൽ കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   
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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 

ഭരണാനുമ ി 

 ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ് ഭരണാനുമ ി. 

െയലുകളിൽ കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   ദകാപ്പിയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

പരിദശാധിച്ച 7 െയലിലും ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് സീൽ  ീയ ി മു ലായവ എല്ലാ   െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

  ംദയാജി  പദ്ധ ി  

 പരിദശാധിച്ച ഒരു െയൽ ക്ഷീര വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്ചുള്ള  ീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 

ആയിരുതന്നങ്കിലും അ ിതന്റ ദഡാകയൂതമന്റസ് ഒന്നും െയലിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലിൽ കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ് 

പരിദശാധിച്ച 7   െയലുകളിലും   ഡിമാൻഡ് ദൊം  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

പരിദശാധിച്ച  ഒരു വര്ക്്ക ഫയലിലും  വയക്തിഗ  ഡിമാൻഡ് ദൊം 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്ന ിതന്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപരും സ്ഥലവും ത ാഴിലാളികളുതട ഡീതറ്റയിൽസും കാണിച്ചിരുന്നു. 

പരിദശാധിച്്ച ഏഴ ് െയലിൽ മൂതന്നണ്ണത്തിൽ മാഗ് ം ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ് 

സംരന്ധിച്്ച ദൊം ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 



8 

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ ദറാള്.  പരിദശാധിച്ച 7 

െയലുകളിലും  മസ്റ്റർദറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ ിൽ ത ാഴിലാളികൾ ഒപ്പുകൾ,  

അവരുതട ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

ഇ ിൽ ദലാക്്ക തഡവലതമെൻറ് ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,  

സീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   

ഇമസ്റ്റദര റാളുകളിൽ ദലാക്്ക തഡവലതമെൻറ് ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി 

എന്നിവർ ഒപ്പും,  സീലും   ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .  

െയലിതല മസ്റ്റർ ദറാൾ  FTOകു  അനുപ ികമായിരുന്നു. 

 

തമഷ്ർതമന്്  ബുക്്ക 

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷർതമന്റ്  രുക്്ക.  പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും 

തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഉണ്ടായിരുന്നു 

 തമസുദരതമന്റ ് രുക്്ക തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെദയ്യണ്ട ാണ് പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  

െയലുകളിലും  തസർറികെ തെയതിട്ടുണ്്ട. 

െില ദപജ്ുകളിൽ രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് മാഗ് ദമാ െില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒപ്പും 

സീലും എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ  ീയ ി മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല . 

തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 തമറ്റീരിയൽ  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപദയാരിച്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലിൽ  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്.  

പരിദശാധിച്ച 2  ഗ്പവർത്തിയിലാണ്  തമറ്റീരിയൽസ്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ്.   ഇ ിൽ   

രില്ലുകൾ വച്ചിട്ടുള്ള ാണ്. 
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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 കകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ  6  

െയലുകളിലും തവജ്് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

െയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന  തവജ്്  ലിസ്റ്റുകൾ  മസ്റ്റർ  ദറാളിന് അനുപാ ികം ആയിരുന്നില്ല. 

ഫണ്്ട  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.  

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാന്  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം .പരിദശാധിച്ച 7 െയലിലും  

വർക്്ക കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട 

സീൽ, കസൻ ദഡറ്റ് എന്നിവ എല്ലാത്തിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവെൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച ് മു ൽ ദവ നം  

നൽകുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ് നടന്ന ് 

എന്്ന  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ്  സ്ലിപ്.  

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ് സ്ലിപ്പിൽ കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട് എന്നാൽ  െില െയലുകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
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ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ,  ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകൾ 

െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

പരിദശാധിച്്ച 7 െയലുകളിൽ മൂതന്നണ്ണത്തിൽ ദൊദട്ടാഗ്രാെ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റ് 

െയലുകളിൽ ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പ് നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ നടന്ന ിനു 

ദശഷം ഉള്ള ദൊദട്ടാഗ്രാെ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

ദറായൽറ്റി 

പരിദശാധിച്ച 7 െയലുകളിൽ 2  െയൽ ഒഴിതക (കനാൽ, കാന കളും ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം )എല്ലാത്തിനും ദറായൽറ്റി ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

 

സ റ്റ് ഡയറി 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്  കസറ്റ് ഡയറി. 

എല്ലാ െയലും വളതര വയക്തമായി കസറ്റ് ഡയറി  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു െില കസറ്റ് 

ഡയറിയിൽ െികിത്സാതെലവ് ദഗ്പാജ്ക്ട് മീറ്റിംര് മിനിട് സ്  എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

തമറ്റീരിയൽ വർക്്ക നടന്ന രണ്ട് െയലിൽ കസറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ത ാഴിലാളികളുതട  സാഷയപഗ് ം, ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതട വാടക,പധ ിതെലവ്, 

VMC റിദപ്പാർട്്ട , സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ  കൃ യമായി  എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .  

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

കംപ്ലയിന് ്രജിസ്റ്റർ  
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 തസപ്റ്റംരർ 2012-ജ്ൂൺ 2019 വതരയുള്ള പരാ ികൾ ആണ് 

ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

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

കസൻ തവച്്ച ദവരികെ തെയതിട്ടുണ്്ട. 2019 കംപ്ലയിന്റ് ദവരികെ തെയതിട്ടില്ല.  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ല.  

ഗ്ഗാമ ഭ മിനുട്ട് രജിസ്റ്റർ  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ല  

 2013 - 2018 വർഷതത്ത ഗ്രാമസഭ ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

ഡിമാൻഡ് അദലാദകഷ്ൻ രജിസ്റ്റർ  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ല  

 ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി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.  

ത ാഴിൽ കാർഡ് 

 198 വർദക്കഴ്സ ്രജ്ിസ്റ്റർ തെയതിട്ടുണ്്ട.  

 രജ്ിസ്റ്റർ തെയതവരുതട ദൊദട്ടാ സഹി ം എല്ലാ ഡീതറ്റയിൽസ് 

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

തരജ്ിദഗ്സ്ടഷൻ ദഡറ്റ്, തരജ്ിദഗ്സ്ടഷൻ നമ്പർ, ) 

വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  
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 2018-2019 വർഷതത്ത ആയിരുന്നു.  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയതിരുന്നില്ല.  

ആ്രി രജിസ്റ്റർ  

 

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

വയക്തമായി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലുള്ള അസറ്റ് ഡീകറ്റൽസും കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

 

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 

 2018-2019 തല തമറ്റീരിയൽ തരജ്ിസ്റ്റർ ആണ് കണ്ട .്  

 MIS നിന്നുള്ള ദകാപ്പിയാണ്. എല്ലാ ഡീകറ്റൽസും വയക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

 

 

 

1.വാർഡ് 3 - ത ാഴുത്്ത നിർമ്മാണം  

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമയഡ് 

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

IF/221424 ത ാഴുത്ത് 

നിർമാണം   

 

07/11/18 02/01/19 42500 32258 

 

 രണ്ടു വീടുകളിൽ ആണ് ത ാഴുത്ത് നിർമാണം നടന്ന .്രണ്ടിനും ഒദര എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക ആയിരുതന്നങ്കിലും ഒന്നിൽ തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവാണ് 

കാണാൻ സാധിച്ച ്. എന്നാൽ ഗ്ശീധരൻ എന്ന രുണദഭാക്താവിതന്റ ത ാഴുത്തു  

അളവിൽ കൂടു ൽ ആയീ  നിര െിച്ച ായിരുന്നു.  
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 28/03/19 ൽ  ീർന്ന വർക്്ക ആയിരുന്നു. അ ിൽ അവിേക്ത ത ാഴിലാളി ദവ നം 

ആയ 3794 രൂപ മാഗ് ം ആണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ്.  

 വിേര്ധ ത ാഴിലാളികളുതട ദവ നം ആയ 12600 രൂപയും തമറ്റീരിയലിതന്റ 

 ുകയായ 33893.16  രൂപയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ച ്. (ആതക 

 ുക 50288). എന്നാൽ ദവ നവും ആയീ രധതപ്പട്ട നടപടി ഗ്കമങ്ങൾ 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തെയ് ിട്ടുണ്ട്.  

 ത ാഴുത്തിതന്റ ഭിത്തിയിൽ തപയിന്റ് തെയതാണ് CIB ദരാർഡ് വച്ചിരുന്ന ്. അ ിനു 

400 രൂപ വീ ം ആണ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്ന ്. 

 

നമ്പ

ർ  

രുണദഭാക്താവി

തന്റ ദപര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് / 

തമഷർതമൻ

റ് രുക്്ക 

ഗ്പകാരമു

ള്ള അളവ്  

പരിദശാധനയി

ൽ 

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1  റാെി  

ത ാഴു

ത്തു 

നിർമ്മാ

ണം 

 തമയിൻ 

ദവാൾ - 

1.653 m3 

 കസഡ് 

ദവാൾ - 0.90 

m3 

ദഡാർ - 

0.225 m3 

തമയിൻ ദവാൾ 

-2.32 m3 

കസഡ് ദവാൾ 

- 1.12 m3 

ദഡാർ - 0.225 m3 

തമഷർതമൻറ് 

രുക്കിതല 

അളവ ്

അനുസരിച്ചു

ള്ള ത ാഴുത്ത് 

ആയിരുന്നു. 

ദമൽക്കൂര 

തെയതിരുന്നില്ല.  

2  ഗ്ശീധരൻ  

ത ാഴുത്ത് 

നിർമ്മാ

ണം 

തമയിൻ 

ദവാൾ - 

1.653 m3 

 കസഡ് 

ദവാൾ - 0.90 

m3 

ദഡാർ - 

0.225 m3 

തമയിൻ ദവാൾ 

- 48.1 m3 

കസഡ് ദവാൾ 

- 3.24 m3 

ദഡാർ - 0.502 m3 

തമഷർതമൻറ് 

രുക്കിൽ 

പറഞ്ഞ 

അളവിദനക്കാ

ൾ കൂടു ൽ 

തപാക്കത്തിൽ 

ഉള്ള 

ത ാഴുത്ത് 

ആണ് 

കാണാൻ 

സാധിച്ച ്. 
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ദമൽകൂര 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

 

 

2.തെറുകിട  നാമമാഗ്  കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ റീെ് വൺ 

         

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ഗ്പവർത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ് 

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

LD/329524 തെറുകിട 

നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട 

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 

ജ്ല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

റീെ് 1 

05/02/19 09/03/19 243000 240045 

 

തപാ ുവായി കണ്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾക്കും  കൂടു ലായി വസ്തു വിതന്റ 

ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  വാരം എടുക്കലും  ടം എടുക്കലും 

മൺകൂനകളും ആ കൃഷിയിടത്ത് ആവശയമുള്ള മഗ്റ്റ്പവർത്തികളുമാണ്  

കൂടു ലും  തെയതിരുന്ന ് .അ ിനാൽ  കൃ യമായ അളവ് എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചിട്ടില്ല.  

 മഴക്കുഴികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൂമി ഉടമസ്ഥരുതട ആവശയഗ്പകാരം 

പലയിടത്തായി ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യുന്ന ിനാൽ ഉം തമഷർതമന്റ് രുക്കിൽ 

പറഞ്ഞ രീ ിയിലുള്ള കൃ യം അളവുകളും അല്ല ത ാഴിലാളികൾ തെയ്യുന്ന .് 

 അ ിനാൽ കൃഷിക്്ക അനുദയാജ്യം ആക്കൽ എന്ന ഗ്പവർത്തിയുതട അളവിൽ 

വയക്ത യില്ല.കൃഷിക് അനുദയാരയമാക്കി നൽകിയ സ്ഥലത്തു എല്ലാം  തന്ന 

നല്ലരീ ിയിൽ കൃഷി തെയതിട്ടുണ്്ട.  
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 ത ങ്ങ,് ജ്ാ ി, കവുങ്ങ്, വാഴ എന്നീ കൃഷികൾ തെയതു വരുന്നു.മഴ മൂലം കുറച്ചു 

നാശം സംഭവിതച്ചങ്കിലും എല്ലാവരും ഗ്പവർത്തിതയ കുറിച്്ച നല്ല അഭിഗ്പായം 

ആണ് പറഞ്ഞ ്. പണിക്കായി ത ാഴിലാളികൾ ഇദപ്പാൾ വരുന്നില്ല എന്ന 

പരാ ിയാണ് ഭൂമി ഉടമസ്ഥർക്്ക 

 .ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും CIB ദരാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താ

വിതന്റ  ദപര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ്/ 

തമഷ

തര െന്റ് 

രുക്്ക  

ഗ്പകാരം

- അളവ് 

പരിദശാധനയി

ൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ്  

1  സ യവാൻ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

695 m2 - പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

 

2 ശാന്തകുമാരി  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

384 m2  മഴ മൂലം വാരം 

മാടിയ ് എല്ലാം 

 തന്ന 

ദപാതയാരുന്നു. 

കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കൽ നന്നായി 

തെയതിരുന്നു എന്നു 

മനസ്സിലാക്കി.  

3 സജ്ിത്ത്   കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

642 m2  കൃഷിഭൂമി ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു. 

ജ്ാ ിക്്ക  ടം 

എടുക്കൽ, വാഴ 
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നടാൻ കുഴികൾ 

എടുത്തു 

നൽകിയിരുന്നു.  

4 ധനീഷ്  കൃഷി  

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 369 m2 - കൃഷിഭൂമി ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു. 

ജ്ാ ിക്്ക  ടം 

എടുക്കൽ, വാഴ 

നടാൻ കുഴികൾ 

എടുത്തു 

നൽകിയിരുന്നു 

5 ദവലായുധൻ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

256 m2 --  

പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

 

6 വിജ്യൻ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

426 m2  ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, 

കപ്പ, വാഴ 

 ുടങ്ങിയവ കൃഷി 

തെയതിട്ടുണ്്ട. കുറച്ചു 

കൃഷികൾ മഴ 

മൂലം നാശം 

സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് 

എന്ന് അറിയാൻ 

സാധിച്ചു.  

7 സുധാകരൻ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

268 m2 -- കൃഷിക്കായി ഭൂമി 

നല്ല രീ ിയിൽ 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  
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8 ദരാപി  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

150 m2 -  കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

 

9 സ ി  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

186 m2 - ഉടമസ്ഥർക ് 

നല്ലഅഭിഗ്പായം   

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

 

10 രാമകൃഷ്ണൻ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

396 m2 - പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി നല്ല 

രീ ിയിൽ ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു  

 

11 പരദമശവരൻ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

459 m2  കൃഷിഭൂമി നല്ല 

രീ ിയിൽ ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു  

 

12 കശലജ്  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

164 m2  കൃഷിഭൂമി 

നന്നായി ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു  
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13 പങ്കജ്ാക്ഷൻ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

474 m2  ജ്ാ ിക്്ക 

 ടതമടുക്കൽ വാഴ 

നടാൻ കുഴി 

എടുത്തു 

തകാടുക്കൽ 

 ുടങ്ങിയ കൃഷി 

ഭൂമി ഒരുക്കൽ 

നന്നായി 

തെയതിട്ടുണ്്ട.  

14 മിഥുൻലാൽ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

90 m2 - പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

 

15 ലാലു  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

55 m2  കൃഷിഭൂമി 

നികത്തി വീട് 

വക്കാൻ  റ 

തകട്ടിയിരിക്കുന്നു.  

 

 

 

 

 

3.ക്ഷീര വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു  ീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ിക്്ക നിലതമാരുക്കൽ  

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യഡ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  
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 ിയ ി  

IF/312364 ക്ഷീരവകുപ്പുമാ

യി സംദയാജ്ിച്ചു 

 ീറ്റപ്പുൽ കൃഷിക് 

നിലതമാരുക്കൽ  

 

 

11/01/19 20/02/19 103000 100902 

 

 തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾ അധികം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 പണി  സ്ഥലത്തു കൃഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ  ീറ്റപ്പുൽ കൃഷി തെയതവർ 

കുറവായിരുന്നു. 

 കുറച്ചു സ്ഥലത്തു മഴ മൂലം തവള്ളം തകട്ടി നിന്ന് കൃഷി നശിച്ച ് മൂലമാണ് മറ്റു 

കൃഷികൾ തെയത ് എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു.  

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ CIB ദരാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

 

ന

മ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താവി

തന്റ  ദപര്  

ഗ്പവർത്തനം  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷതര െന്റ് രുക്്ക  

ഗ്പകാരം- അളവ് 

പരിദശാ

ധനയിൽ  

കതണ്ട

ത്തിയ 

അളവ്  

റിമാർക്സ ് 

1  രാലൻ    ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

 967m2         - തവള്ളം 

കയറിയ 

സ്ഥലം 

ആയിരുന്നു.

പുല്ലു നട്ട ് 

ഒന്നും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 
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2 സ യവാൻ    ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

460 m2        - തവള്ളം 

കയറിയ 

സ്ഥലം 

ആയിരുന്നു.

പുല്ലു നട്ട ് 

ഒന്നും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

3 ഗ്പഭാകരൻ    ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

625 m2       -  ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷി ഒന്നും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.പ

ണി  

സ്ഥലത്തു 

കുറച്ചു വാഴ 

ആണ് കൃഷി 

തെയതിരുന്ന ്.  

4 രാദജ്ഷ്    ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

100 m2 

 

     75 m2 മഴ മൂലം 

കൃഷി നാശം 

സംഭവിച്ച 

സ്ഥലം 

ആയിരുന്നു.  

5   സെീന    ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

120 m2 

 

   150 m2 നല്ല 

രീ ിയിൽ 

 ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷി 

തെയതിരുന്ന ് 

കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

 

 

4. കിണർ നിർമാണം  
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ന

മ്പർ  

വർക്്ക വർക്്ക 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവ

സാനിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ ് ുക   

െിലവാ

യ ുക  

1 വാർഡ് 3 കിണർ 

നിർമാണം  

1608004004/

1F/367432 

13/11/2018 20/11/201

8 

25700 11697 

 

 കിണറിൽ തവള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഉപകാരഗ്പേം ആതണന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു  

ദവണ്ടവിധം വലതകാണ്ട് മുടിയിരുന്നു.  

 എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 അർധവിേഗ് ധ ത ാഴിലാളികളുതട 9800 രൂപ മാഗ് ം ആണ് ലഭിക്കാത്ത ു. 

 

എന്നാൽ ദവ നവുമായി രധതപ്പട്ട നടപടി ഗ്കമങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തെയ്

 ിട്ടുണ്ട.്  

 

5.ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവുബാധിച്ച േുരി ബാധി  ദ ാടുകളും 

കാനകളുംപുനരുദ്ധാരണം 

 

 

നമ്പ

ർ  

വർക്്ക വർക്്ക 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  
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1  

ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭ

വും 

തവള്ളതപ്പാക്കവും 

രാധിച്ച 

േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാനകളുതടയും 

ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം 

FP/306242 7/11/18 28/12/18 325000 

 

321900 

 

 

 

 ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാനങ്ങളുതടയും ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണംഎന്ന ഗ്പവൃത്തികളിൽ 

ദ ാടുകളും കനാലുകളും വൃത്തിയാക്കുകയും മണ്ണും തെളിയും ദകാരി 

കളഞ്ഞിരുന്നു.  

 ഗ്പവർത്തി  പരിദശാധന സമയ ്  ദ ാടുകളുതട  സമീപത്തു  കാടുകൾ  

കയറിയിരുന്നു. കാനകളും  ദ ാടുകളും  തെളി  കാണതപ്പട്ടു . 

 രൂട്്ട, കകയുറ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നു അറിഞ്ഞു. ഗ്പഥമ ശുഗ്സൂഷ കിറ്റ് 

ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് പറഞ്ഞു  

 CIB കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല  

 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ തമഷതര െന്റ് 

രുക്്ക  ഗ്പകാരം- അളവ് 

പരിദശാധനയിൽ  

കതണ്ടത്തിയ അളവ ് 

കുറുക്കൻ  ദ ാട്  850 m 1210m 

വലിയപാടം  ദ ാട്  1250m 1430m 

കദപ്പരുകാവ ്ദ ാട്  1100m 1086 m 

െീഡർ ൊനൽ  1350m 800 m 
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6.തെറുകിട നാമമാഗ്  കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ റീെ്2 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ഗ്പവർത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനിച്ച 

 ിയ ി  

എസ്റിദമറ്റ് 

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

LD/329525 തെറുകിട 

നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട 

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 

ജ്ല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

റീെ് 2 

12/03/19 25/03/19 226000 178862 

 

തപാ ുവായി കണ്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾക്കും  കൂടു ലായി വസ്തു വിതന്റ 

ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  വാരം എടുക്കലും  ടം എടുക്കലും 

മൺകൂനകളും ആ കൃഷിയിടത്ത് ആവശയമുള്ള മഗ്റ്റ്പവർത്തികളുമാണ്  

കൂടു ലും  തെയതിരുന്ന ് അ ിനാൽ  കൃ യമായ അളവ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.  

 മഴക്കുഴികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൂമി ഉടമസ്ഥരുതട ആവശയഗ്പകാരം 

പലയിടത്തായി ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യുന്ന ിനാൽ ഉം തമഷർതമന്റ് രുക്കിൽ 

പറഞ്ഞ രീ ിയിലുള്ള കൃ യം അളവുകളും അല്ല ത ാഴിലാളികൾ തെയ്യുന്ന .് 

 അ ിനാൽ കൃഷിക്്ക അനുദയാജ്യം ആക്കൽ എന്ന ഗ്പവർത്തിയുതട അളവിൽ 

വയക്ത യില്ല.കൃഷിക് അനുദയാരയമാക്കി നൽകിയ സ്ഥലത്തു എല്ലാം  തന്ന 

നല്ലരീ ിയിൽ കൃഷി തെയതിട്ടുണ്്ട.  

 ത ങ്ങ,് ജ്ാ ി, കവുങ്്ങ, വാഴ എന്നീ കൃഷികൾ തെയതു വരുന്നു.മഴ മൂലം കുറച്ചു 

നാശം സംഭവിതച്ചങ്കിലും എല്ലാവരും ഗ്പവർത്തിതയ കുറിച്്ച നല്ല അഭിഗ്പായം 

ആണ് പറഞ്ഞ ്. പണിക്കായി ത ാഴിലാളികൾ ഇദപ്പാൾ വരുന്നില്ല എന്ന 

പരാ ിയാണ് ഭൂമി ഉടമസ്ഥർക്്ക 

 CIB ദരാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താ

വിതന്റ  ദപര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ്/ 

തമഷ

തര െന്റ് 

രുക്്ക  

ഗ്പകാരം

- അളവ് 

പരിദശാധനയി

ൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ്  

1  നിയാസ്  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

165 m2 - പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

 

2 വാസു   കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

712 m2   കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കൽ നന്നായി 

തെയതിരുന്നു എന്നു 

മനസ്സിലാക്കി.  

3 മദനാജ്്  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

982 m2  കൃഷിഭൂമി ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു. 

ജ്ാ ിക്്ക  ടം 

എടുക്കൽ, വാഴ 

നടാൻ കുഴികൾ 

എടുത്തു 

നൽകിയിരുന്നു.  

4 അമ്മിണിയമ്മ  കൃഷി  

നിലതമാരു

ക്കൾ  

579 m2 - കൃഷിഭൂമി ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു. 

ജ്ാ ിക്്ക  ടം 

എടുക്കൽ, വാഴ 

നടാൻ കുഴികൾ 

എടുത്തു 
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നൽകിയിരുന്നു 

5 രിജ്ു   കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

1522 m2 --  

പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല  

 

6 രാഘവൻ   കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

3484m2  ഇഞ്ചി, 

മഞ്ഞൾ,ജ്ാ ി, കപ്പ, 

വാഴ  ുടങ്ങിയവ 

കൃഷി തെയതിട്ടുണ്്ട. 

കൃഷികൾ നല്ല 

രീ ിയിൽ 

നടക്കുന്നു  

7 പുരുഷൻ  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ  

220 m2 -- കൃഷിക്കായി ഭൂമി 

നല്ല രീ ിയിൽ 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  

8 കാർ യായനി  കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരു

ക്കൽ 

536m2 - പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

തെയത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല. കൃഷി 

ഭൂമി ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു.  
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7.ഒക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിദഗഷ്ൻ കനാൽ  നവീകരണം 

 

നമ്പ

ർ  

വർക്്ക വർദക്കകാഡ് ആരംഭിച്ച

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച ീയ

 ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ ു

ക  

 

1 വാർഡ് 3 ഒക്കൽ 

ലിെ്റ്റ് ഇറിദരഷൻ 

കനാൽ 

നവീകരണം  

1608004004/IC

/213860 

6/10/2018 28/10/2018 3, 15, 000 

 

3, 10, 700 

 

 3 വാർഡുകളിൽ  ആയിട്ടാണ് കനാൽ കിടക്കുന്ന ്.മൂന്നാം  വാർഡിന്റ കനാൽ 

ആരംഭിക്കുന്ന ്  ത ാണ്ടു ദ ാട് പാലം മു ലാണ്. കനാലിതന്റ അളവു 

ദരഖതപടുത്തി. നീളം 240 െീറ്റ് ആണ് കിട്ടിയ ്  

 ദറാഡിൽ വീ ികൂടു ൽആദയാണ്ടകനാലിതന്റവീ ി 3.60 m ആയിരുന്നു.  

 കനാൽവൃത്തിഹീനാമായനിലയിൽകാണതപ്പട്ടു.  

 കനാൽകസഡിൽദവസ്റ്റ്കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു.  

 ഒരു ഭാരത്തു കനാൽ ആഴംകൂട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ു ഗ്ശധയിൽതപട്ടു.  

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

 മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 
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 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓവർസീർ അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയർ ,ദമറ്റ്മാർ 

എന്നിവർക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധദകണ്ട ാണ് 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 

 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്് ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷതര െന്റ്  രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുക 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയർ , 

ഓവർ ിയർ 

 

 വർക്്ക െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമന്റസ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴിൽ കാർഡ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മസ്റ്റർദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  നൽകണം 

 ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്ക്റ്റ് 

മീറ്റിംരിൽ  ത ാഴിലാളികൾക്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി ത ാഴിലിടം 

സന്ദർശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു ദ ാഴിൽ നൽകുക. 

 

ദമറ്റ് 



28 

 

 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 കസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ കസറ്റ് 

ഡയറി  പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  കസറ്റ്  

ഡയറിയിൽ     എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും 

തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 ത ാഴിൽ കാർഡ് കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

 

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.  ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥർ  

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

2.  െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ിൽ ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാരസ്ഥർ 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാർഹമാണ് 

3.  തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  അയൽക്കൂട്ടം ല 

െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

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

എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്.  

5.  ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   1 സ്ഥലത്തു  മാഗ് മാണ് സിറ്റിസൺ  ഇൻെർദമഷൻ  

ദരാർഡ്  കാണാൻ സാധിച്ച ്.  

6.  ത ാഴിൽ   കാർഡുകൾ പാസ്സ് രുക്കുകൾ    കൃ യമായി   പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി 

ഗ്ശധയിൽതപട്ടു. 
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7. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിതന്റ  ുടക്കം മു ൽ  തന്ന പണി കിട്ടുകയാതണങ്കിൽ 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂടു ൽ കിട്ടുതമന്ന് അഭിഗ്പായതപട്ടു.  

8.100 ത ാഴിൽ  ികച്ച ത ാഴിലാളികൾക്്ക ദരാണസ് കിട്ടയ ായി അറിയാൻ പറ്റി.  

9.  ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവർത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങൾക് ദശഷമാണ്. 

ആയ ിനാൽ  ത ാഴിലുറപ്പ്  നിർത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  േിവസം ഗ്പ ി  

കൂടുകയാണ് . 

 

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 പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 3 ത ാഴിലുറപ്്പ  ഗ്ഗാമ ഭ മിനിറ്റ് ്   

ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 3 തല ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 05/11/2019 ഉച്ചക്്ക 2 

മണിദയാതട ഓണമ്പിള്ളി അംരൻവാടി no 23 വച്്ച  ഈശവര ഗ്പാർത്ഥനദയാതട 

ആരംഭിച്ചു. 64 അംരങ്ങൾ ഗ്രാമസഭയിൽ എത്തിയിരുന്നു. vrp ജ്ൂരി   ഭരണഘടനാ 

ഗ്പ ിജ്ഞ എല്ലാവർക്കും തൊല്ലിതക്കാടുത്തു. വാർഡ് തമമ്പർ, ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം 

ഉദേയാരസ്ഥ, കുടുംരഗ്ശീ അംരങ്ങൾ, ത ാഴിലാളികൾ കൂവപ്പടി  BRP മരിയ ദമാൾ 

സ്റ്റീെൻ, കൂവപ്പടി ദലാക്കിന് കീഴിൽ ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന VRP മാർ എന്നിവർ 



30 

 

ഗ്രാമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാർഡിതല ത ാഴിലാളിയായ പരീക്കുട്ടി ദെട്ടതന 

അധയക്ഷനായി എല്ലാവരും   ിരതഞ്ഞടുത്തു. ഗ്ശീമ ി പുഷ്പ  ദയാരത്തിൽ 

എത്തിദച്ചർന്ന എല്ലാവർക്കും സവാര ം ആശംസിച്ചു. 

വാർഡ് തമമ്പർ അനിൽ KN ഗ്രാമസഭ ദയാരം ഉേ്ഘാടനം തെയതു . അധയക്ഷൻ 

പരീക്കുട്ടി അധയക്ഷ ഗ്പസംരം നിർവഹിക്കുകയും തെയതു . രി ആർ പി മരിയ 

ദമാൾ സാമൂഹിക പരിദശാധന ഗ്രാമ സഭതയക്കുറിച്്ച ആമു ഗ്പസംരം നടത്തി.  

 ആേയമായി പരിദശാധിച്ച െയലിൽ നിന്നും കതണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങളാണ് 

വായിച്ച .്തവജ്് ലിസ്റ്റും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി എന്നിവയാണ് ഗ്പധാനമായും 

െയൽ ൽ ഉണ്ടാകാ ിരുന്ന ്. 

 െീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ നിന്നും കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങളും അവയുതട 

അളവുകളും വായിക്കുകയുണ്ടായി, കൂടാത  പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 

തരജ്ിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധനതയ സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും വായിച്ചു.  ുടർന്ന് 

ത ാഴിലാളികളുമായി െർച്ച നടന്നു. 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങതള പറ്റിയും ഗ്പധാനതപട്ട നിരീക്ഷണങ്ങളും 

പറഞ്ഞു. അ ിനു ദശഷം െർച്ച നടന്നു. 

 ത ാഴിൽ കാർഡ് എല്ലാവർക്കും കൃ യമായി 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 ഡിമാൻഡ് ദൊം പഞ്ചായത്തിൽ തകാടുത്ത ിനുദശഷം കകപറ്റു രസീ ് 

വാങ്ങുവാൻ ദമറ്റ് ഗ്ശധിക്കണതമന്നും നിർദേശം നൽകി.  

 ത ാഴിലില്ലായെ ദവേതത്ത കുറിച്്ച ഇദപ്പാഴാണ് അറിയുന്ന ് എന്നും 

ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. .  

 പണി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ണൽ തവള്ളം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് ലഭയമാതണന്നും 

അറിയിച്ചു.  

 രണ്ട ് ടാർപ്പായ ദമറ്റ് കയ്യിൽ നിന്നും രൂപ തെലവാക്കി വാങ്ങിയിട്ടുതണ്ടന്നും 

അറിയിച്ചു.  

 പഞ്ചായത്തിതല ആയുധങ്ങതളല്ലാം ഉപദയാരശൂനയമായി കിടക്കുകയാതണന്നും 

ദമറ്റ് പറഞ്ഞു. അവതയല്ലാം  ിരിച്്ച പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉള്ള നടപടി 

ഗ്കമങ്ങൾ തെയതു വരുന്നു  എന്നും പറഞ്ഞു.  

 കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് തമറ്റീരിയൽ രില്ലും അർധ വിേഗ് ധ ത ാഴിലാളിയുതട 

രൂപ കിട്ടിയിട്ടിതല്ലന്നും അറിയിച്ചു,  

എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അ ിനു ദവണ്ട നടപടിഗ്കമങ്ങൾ 

സവീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നും ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി.  

 5km െുറ്റളവിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്നും ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 
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 ത ാഴിൽ സ്ഥലത്ത് തവച്്ച പരിക്കുപറ്റിയ ഒരു ത ാഴിലാളിക്്ക 33650/- രൂപ 

കിട്ടിതയന്നും ഇ ുദപാതല മതറ്റാരാൾക്്ക 2000/- രൂപ കിട്ടിയിട്ടുതണ്ടന്നും പറഞ്ഞു. 

അദപ്പാൾ എല്ലാവരും അ ിനു പിന്നിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചവതര അഭിനന്ദിക്കുകയും 

തെയതു  

 100 ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാ ി ത ാഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു.  

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പറയുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ മാഗ് ം തെയ്യാൻ 

ഗ്ശമിക്കണതമന്നും ത ാഴിൽ കതണ്ടത്താൻ അയൽക്കൂട്ട ല െർച്ചകൾ 

നടത്തുവാനും  

 ദഗ്പാജ്ക്ട് മീറ്റിംര് എന്നിവയിലൂതടയും പു ിയ ത ാഴിൽ കതണ്ടത്തണതമന്നും 

   jlg ഗ്രൂപ്പുകൾ  ുടങ്ങി ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തണതമന്നും ഓവർസിയർ 

അറിയിച്ചു. 

 ഗ്പവർത്തി മാറ്റി തെയ്യാ ിരിക്കുക എന്നും ആവർത്തന സവഭാവമുള്ള 

ഗ്പവർത്തികൾ ഇനിമു ൽ തെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും ആസ്തി ഉണ്ടാകുന്ന 

ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യണതമന്നും ഓവർസിയർ കൂട്ടിദച്ചർത്തു.  

 രൂട്്ട കകയുറ എന്നിവ ഇദപ്പാൾ ഇല്ല എന്ന പരാ ി ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

o ത ാഴിൽ ഉറപ്പിതന്റ   ുടക്കത്തിൽ ഇവ  ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് 

ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. ഇദപ്പാൾ ഇല്ലാത്ത ിന ്പരിഹാരമായി തമമ്പർ 

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇ ിതനകുറിച്്ച സംസാരിക്കാം എന്നും ദവണ്ട 

നടപടികൾ സവീകരിക്കാതമന്നും പറഞ്ഞു. കൂടാത  ഇവ വാങ്ങിച്ചാൽ 

ഉപദയാരിക്കുദമാ എന്നുള്ള ദൊേയവും തമമ്പർ ദൊേിച്ചു.  

 ത ാഴിൽ സമയം  9 - 4.30 ആക്കണതമന്നും ദവ നം വർധിപ്പിക്കണം എന്നും 

ഗ്രാമസഭ നിർദേശിച്ചു.  

 കനാലിൽ ദവസ്റ്റ് ഇടുന്ന  ടയണതമന്നും അവ വൃത്തിയാക്കാൻ വളതര 

രുധിമുട്ടാണ് ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

 ലിെ്റ്റ് ഇറിദരഷൻ കനാൽ ക്ലീനിംര് നൽകണതമന്ന് ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു  

o . അ ിതന്റ ദപപ്പർ വർക്കുകൾ നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് 

ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി.  

 തപാ ു ദറാഡുകൾ ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തണതമന്ന് 

ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പട്ടു.  

o എന്നാൽ അളന്നു  ിട്ടതപ്പടുത്താൻ പറ്റാത്തഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യാൻ 

പാടുള്ള ല്ല എന്നും ഓവർസിയർ പറഞ്ഞു.  
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 പാടത്ത് പണിക്്ക മറ്റ് ആദരാരയഗ്പശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ുതകാണ്ട് െില 

ത ാഴിലാളികൾക്്ക ഇറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അ ുതകാണ്ട് അവരുതട 

പണികളും മറ്റുള്ളവർ തെയതു  തകാടുക്കുക എന്നുള്ള ് വളതര 

രുധിമുട്ടാതണന്നും മറ്റു ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

 ഡിമാൻഡ് തെയതിട 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് 

ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

o െില സാദങ്ക ിക  ടസ്സങ്ങൾ മൂലമാതണന്നും പഞ്ചായത്തിൽ 

ദവണ്ടനടപടി ഗ്കമങ്ങൾ തെയ്യാറുതണ്ടന്നും ഓവർസിയർ അറിയിച്ചു.  

o ഡിമാൻഡ് ദൊമിൽ സവന്തം കകപ്പടയിൽ ദപതരഴു ി ഒപ്പിടണം എന്നും 

അറിയിച്ചു. 

 നരീസ എന്നത ാഴിലാളി എല്ലാവർക്കും ദവണ്ടി ഗ്രാമസഭയിൽ മാപ്പിളപാട്്ട  

പാടുകയും തെയതു .  

ത ാഴിലാളികളുതട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി. 

സേസ്സിതന അനുവാേദത്താടുകൂടി റിദപ്പാർട്്ട എല്ലാവരും അംരീകരിച്ചു.VRP ഗ്പിയ 

ദയാരത്തിനു നന്ദി പറയുകയും തെയതു .  

ദേശീയരാനദ ാടുകൂടി ദയാരനടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.   

 

 

 


