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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ  ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

 

 

 

           എറണാകുളം 

കൂവപ്പടി  ദലാക്്ക 

ഒക്കൽ  പഞ്ചായത്ത ്

വാർഡ്- 6 കൂടാലപ്പാട്ഈസ്റ്റ ്

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

 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയ്തു. എങ്കിലും , 

2005-ല് പാര്ലതമന്റ ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

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

ല് നമ്മുതട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിനത്റ 

പരിധിയില് വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠ ി 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 വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിനത്റ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെരക്്കുകയും 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 കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികള് സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശ അധിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 

 ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പകാരം ഒരു വയക്തിക്ക് 100 ത ാഴിൽ എന്നാണ്. എന്നാൽ 

മീറ്റിംരിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച ് 100 പണി കിട്ടയവർ ആരും 

 തന്നയില്ല എന്നാണ.്  

 ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക് 

ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.  

 ത ാഴിൽ സ്ഥലത്തു തവച്്ച അപകടം സംഭവി ച്ചാൽ െികിത്സ സഹായം 

ലഭിക്കുന്ന ിതന കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക ്അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.    

 ഡിമാൻഡ ്തവച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

 ത ാഴിൽ കാർഡ ്അദപക്ഷിച്ചിട്ടു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ കാർഡ ്

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

 കുടിതവള്ളം,  ണൽ, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ എന്നിവ സസറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

 രൂട്ട്, സകയുറ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നിതല്ലന്്ന പരാ ിതപ്പട്ടു.  

 *ത ാഴിലിടം സന്ദർശിച്ച ിൽ നിന്നും  ,ത ാഴിലാളികദളാട ്സംസാരിച്ച ിന്തറ  

അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും    5Km   െുറ്റളവിനുള്ളിലാണ ്     

ദജ്ാലി തെയ്യുന്ന ്. 

 എല്ലാ ത ാഴിലാളികളുതടയും ത ാഴിൽ കാർഡിൽ  കാർഡ് നമ്പർ, സീൽ, 

ദൊദട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 കൂടു ൽ ത ാഴിലാളികളുതട രാങ്്ക പാസ്സ്രുക്കിൽ  അക്കൗണ്്ട ഗ്ടാൻസാക്ഷൻസ് 

പ ിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.  
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പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 

ഗ്കമ നമ്പർ  ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്  

1 IF/147301  കിണർ നിർമ്മാണം 

2 DW/149805  കിണർ നിർമ്മാണം 

3 IF/381849  കിണർ നിർമ്മാണം 

4 IF/353388  കിണർ നിർമ്മാണം 

5 FP/306848  ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച 

േുരിധ രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാന കളുതടയും 

ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം 

6 WC/334902  തെറുകിട നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്ണ ്

ജ്ല സംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ 

7 IC/317823  തപരിയാർവാലി കനാൽ 

പുനരുധാരണം 

8 LD/236494  കൃഷി വകുപ്പുമായി 
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സംദയാജ്ിച്്ച jlg 

പാട്ടത്തിതനടുത്ത സ്ഥലം 

കൃഷിക്കനുദയാജ്യം ആക്കൽ 

റീച്്ച 2 

9 DP/171786  തപാ ു സവകാരയ ഭൂമിയിൽ 

വൃക്ഷസത്തകൾ നടീലും 

സംരക്ഷണവും 

10 IF/313973 ക്ഷീര  വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച 

 ീറ്റപ്പുൽകൃഷിക്ക ്

നിലതമാരുക്കൽ 

11 FR/247119  മത്സയ വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച മത്സയകൃഷിക്ക് 

അടിസ്ഥാനസൗകരയം 

ഒരുക്കൽ 

 

 

 

ഫയൽ  പരിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയിൽ  തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

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

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങൾ.  

 

കവർ ദപജ് ്

 

വാർഷിക  മാസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഒരു വർക് െയലിൽ ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ ്കവർ 

ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച  11 െയലുകളിലും AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ്്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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* 11 െയലുകളിലും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്കണ്ട ക്ട് തെയ്ത  ്ഡീതറ്റയിൽസ് ലഭയമായിരുന്നില്ല 

 

തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്

വർക്ക് െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ് ്

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്ക ്ലിസ്റ്റ്.  

പരിദശാധിച്്ച 11 െയലുകളിലും തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്ദഡാകയുതമനറ്സ്  ഉണ്ടായിരുന്നു. പദക്ഷ 

ദപജ് ്നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനർ സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ ്ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി.ഗ്രാമസഭ നിർദ്ദേ.ശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ ് ഓെ ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക ്

മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവരത്്തി ത രതെടുത്ത ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും.  

എന്നാൽ പരിദശാധിച്്ച 11 െയലിലും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു. 

 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന ് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്ക ്  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് 

ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഈ പധ ിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന അനുശാസിക്കുന്നു.  

എന്നാൽ ഇ ് ഒറ്റ  െയലിൽ  കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂർ 

നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിനത്റ ദകാപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.എസ്റ്റിദമറ്റത്നാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ ്

കവർ ദപജ്,് എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്, ദഗ്ഡായിങ ് ആൻഡ ്  ഡിസസൻ  എന്നിവ  

ഉൾതപടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ െില ിൽ മാഗ് ദമ ഇവ 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ി ഐ ബി ചിലവ് ഗ്പദ യകം കാണിച്ചിരുന്നു. 
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 ാദേ ിക അനുമ ി  

 

ഒരു ഗ്പവർത്തിക് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

പരിദശാധിച്ച 11  െയലുകളിലും   സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു 

െയലുകളിൽ കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ിൽ സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥർ ഒപ്പ ്, 

സീൽ എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ് ,സീൽ,   ീയ ി മു ലായവ  എല്ലാ  െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

ഭരണാനുമ ി 

 ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ്ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ ്ഭരണാനുമ ി. 

െയലുകളിൽ കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   ദകാപ്പിയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

പരിദശാധിച്ച 11 െയലിലും ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് സീൽ  ീയ ി മു ലായവ എല്ലാ   െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 സംദയാജ്ി  പധ ി  

    പരിദശാധിച്ച ഒരു െയൽ ക്ഷീര വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്ചുള്ള  ീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 

ആയിരുതന്നങ്കിലും അ ിനത്റ ദഡാകയൂതമനറ്സ് ഒന്നും െയലിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

മത്സയ വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്ചുള്ള മത്സയ കൃഷിയിലും അ ിന്തറ ദഡാകയൂതമനറ്സ് 

ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

 ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലിൽ കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ് 
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പരിദശാധിച്ച 11 െയലുകളിലും   ഡിമാൻഡ് ദൊം  ഉണ്ടായിരുന്നു. കിണർ 

നിർമാണത്തിന ്എഴു ി  യ്യാറാക്കിയ വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ് സംരന്ധിച്ച ദൊം  

 

ഗ്പവർത്തി  നൽകി എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  

 ഗ്പവർത്തിയുതട ദപരും സ്ഥലവും ത ാഴിലാളികളുതട ഡീതറ്റയിൽസും കാണിച്ചിരുന്നു. 

പരിദശാധിച്്ച 11 െയലിൽ 5 എന്ന ിൽ  മാഗ് ം ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ് സംരന്ധിച്്ച 

ദൊം ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള്.  പരിദശാധിച്ച 11 

െയലുകളിലും  മസ്റ്റർദറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ ിൽ ത ാഴിലാളികൾ ഒപ്പുകൾ,  

അവരുതട ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

ഇ ിൽ ദലാക്ക ് തഡവലപത്മൻറ ്ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,  

സീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   

ഇമസ്റ്റരദ്റാളുകളിൽ ദലാക്ക ് തഡവലപത്മൻറ ് ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത ്  തസഗ്കട്ടറി 

എന്നിവർ ഒപ്പും,  സീലും   ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .  

െയലിതല മസ്റ്റർ ദറാൾ  FTOകു  അനുപ ികമായിരുന്നു. 

 

 

തമഷർതമന്റ്  രുക്ക ്

  

ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ ് തമഷർതമനറ്്  രുക്ക്.  പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും 

തമഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

 തമസുദരതമന്റ ് രുക്ക ് തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിസെ തെദയ്യണ്ട ാണ് പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  

െയലുകളിലും  തസർറിസെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

തമറ്റീരിയൽ രിൽ വൗച്ചർ  
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 തമറ്റീരിയൽ  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപദയാരിച്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലിൽ  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

പരിദശാധിച്ച  11 െയലുകളും തമറ്റീരിയൽ വർക്ക് ആയിരുന്നില്ല.  

 

 

ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

 ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവർക്ക ്നൽദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, ആയുധങ്ങൾക്ക ്തകാടുക്കുന്ന വാടക,  

മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം സകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച െയലുകളിൽ  11  

െയലുകളിലും തവജ്് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

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 എല്ലാ  െയലിലും FTO  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

  ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാന ്  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം .പരിദശാധിച്ച 11 െയലിലും  

വർക്ക ്കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട 

സീൽ, സസൻ ദഡറ്റ ്എന്നിവ എല്ലാത്തിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച ് മു ൽ ദവ നം  

നൽകുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ ് നടന്ന ് 

എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമനറ്്  സ്ലിപ്.  

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമനറ്് സ്ലിപ്പിൽ കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട എന്നാൽ  െില െയലുകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ് ഗ്പവർത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ,  ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകൾ 

െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

പരിദശാധിച്്ച 11 െയലുകളിൽ 6 എണ്ണത്തിൽ ദൊദട്ടാഗ്രാെ ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റ ്

െയലുകളിൽ ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പ് നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ നടന്ന ിനു 

ദശഷം ഉള്ള ദൊദട്ടാഗ്രാെ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

ദറായൽറ്റി 

പരിദശാധിച്ച 11 െയലുകളിൽ 3 െയൽ ഒഴിതക (കനാൽ, കാന കളും ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം, തപാ ു സവകാരയ ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷ സ കൾ നടിയിലും 

സംരക്ഷണവും  )എല്ലാത്തിനും ദറായൽറ്റി ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ് ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാൽ ഇവ ഈ െയലിൽ കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

സ റ്്റ ഡയറി 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്  സസറ്റ ്ഡയറി. 

ഒരു െയൽ ഒഴിതക രാക്കി എല്ലാ െയലും വളതര വയക്തമായി സസറ്റ ് ഡയറി  

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. െില സസറ്റ ്ഡയറിയിൽ െികിത്സാതെലവ ് ദഗ്പാജ്ക്ട് മീറ്റിംര് 

മിനിട്സ ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
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 , ത ാഴിലാളികളുതട  സാഷയപഗ് ം, ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതട വാടക,പധ ിതെലവ,് 

VMC റിദപ്പാർട്ട ്, സന്ദർശന കുറിപ്പ ്എന്നിവ  കൃ യമായി  എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .  

 

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

കംപ്ലയിന്റ ്രജിസ്റ്റർ  

തസപറ്്റംരർ 2012-ജ്ൂൺ 2019 വതരയുള്ള പരാ ികൾ ആണ് ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

തസപറ്്റംരർ 2012 മു ൽ 2017 വതരയുള്ള കംപ്ലയിനറ് ് 3/2/17 ൽ ദജ്ായിനറ് ് BDO സസൻ 

തവച്്ച ദവരിസെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 2019 കംപ്ലയിനറ്് ദവരിസെ തെയ്തിട്ടില്ല.  

തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിസെ തെയ്തിട്ടില്ല.  

 

ഗ്ഗാമ ഭ മിനുട്്ട രജിസ്റ്റർ  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടിസെ തെയ്തിട്ടില്ല  

 2013 - 2018 വർഷതത്ത ഗ്രാമസഭ ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

ഡിമാൻഡ് അദലാദകഷ്ൻ രജിസ്റ്റർ  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടിസെ തെയ്തിട്ടില്ല  

 ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ിയിൽ രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തവരുതട കാർഡ ്

നമ്പറും വയക്തികളുതട ഡീതറ്റയിൽസ് തകാടുത്തിട്ടുണ്്ട.  

 ആതക 85 വയക്തികൾ രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

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

േിവസം ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. കൂടാത  ത ാഴിൽ നൽകിയ ിതന കുറിച്ചും, 

ഗ്പവൃത്തി, േിവസം രന്ധതപട്ട വിവരങ്ങളും ദെർത്തിട്ടുണ്്ട.  

 അ ിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ ് തകാടുത്തു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 

കിട്ടിതയന്്ന മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.  
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ത ാഴിൽ കാർഡ ്

 198 വർദക്കഴ്സ ്രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

 രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തവരുതട ദൊദട്ടാ സഹി ം എല്ലാ ഡീതറ്റയിൽസ് 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട (ദപര്, വയസ്, ജ്ണ്ടർ, അതഗ്ഡസ്സ്, രാങ്്ക ഡീതറ്റയിൽസ്, 

തരജ്ിസ്ദഗ്ടഷൻ ദഡറ്റ്, തരജ്ിസ്ദഗ്ടഷൻ നമ്പർ, ) 

 

വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  

 2018-2019 വർഷതത്ത ആയിരുന്നു.  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടിസെ തെയ്തിരുന്നില്ല.  

 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

 വർക്ക് ദകാഡ്, വർക്  ീർന്ന  ിയ ി, അസറ്റ് ദപര്,  ുടങ്ങിയ എല്ലാ 

ഡീസറ്റൽസും വയക്തമായി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ ് കാലയളവിലുള്ള അസറ്റ ്

ഡീസറ്റൽസും കാണാൻ സാധിച്ചു.  

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

2018-2019 തല തമറ്റീരിയൽ തരജ്ിസ്റ്റർ ആണ് കണ്ട ്. MIS നിന്നുള്ള ദകാപ്പിയാണ്. എല്ലാ 

ഡീസറ്റൽസും വയക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

 

 
 വർക്്കകളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

1. കിണർ നിർമാണം  

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  
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 ിയ ി  ച്ച  ിയ ി  

IF/147301 കിണർ 

നിർമാണം  

05/12/18 21/12/18 27500 25336 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

രുണദഭാക്താവിനത്റ 

ദപര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1 റീന സജ്ീവ ്  കിണർ 

നിർമാണം  

7.631 m3 

 

തമഷർതമറ്റ ്രുക്ക ്

ഗ്പകാരം ഉള്ള തലങ് ്, 

തഗ്രഡ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

2 സജ്ി  രാജ്ൻ   കിണർ 

നിർമാണം  

7.631 m3 കിണർ പണി ഭാരികം 

ആയീ ദവസ്റ്റ ്മൂടി  

കിടക്കുന്നു. കാരണം 5 

ദകാൽ 

 ാഴത്്തിയദപ്പാദഴക്കും 

പാറ കണ്ടു. പാറ 

തപാട്ടിക്കാൻ 

സാധിക്കാത്ത ുതകാണ്്ട 

പണി 

പൂർത്തീകരിക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല എന്ന ്

വീട്ടുകാർ പറെു. 

അർധ വിേഗ്ധ 

ത ാഴിലാളിയുതട 

ദവ നം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

. 
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 മിഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഗ്പകാരം രണ്ടു കിണറുകൾക്കും കൂടിയുള്ള  ുകയും 

അളവുകളും ഒരുമിച്്ച ആണ ്ദരഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്.  

 അവിേഗ്ധ ത ാഴിലാളികതട ദവ നമായ 4336 രൂപയാണ ്ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ്.  

 അർധ വിേര്ധ ത ാഴിലാളിയുതട ദവ നമായ 21000 രൂപ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ്

അറിയാൻ സാധിച്ചു.  

 

 

 

2. കിണർ നിർമാണം  

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

DW/149805 കിണർ 

നിർമാണം  

07/11/18 27/11/18 31000 20188 

 

ഗ്കമ നമ്പർ  രുണദഭാക്താവിനത്റ 

ദപര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവ ് 

1 ശാന്ത രാജ്ു   കിണർ 

നിർമാണം  

 

7.6302 m3 

തമഷരത്മന്റ ്രുക്ക ്

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

തലങ് ും തഗ്രഡത്്തും 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  
2 വത്സല കൃഷ്ണൻ   കിണർ 

നിർമാണം  

. 
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 മിഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഗ്പകാരം രണ്ടു കിണറുകൾക്കും കൂടിയുള്ള  ുകയും 

അളവുകളും ഒരുമിച്്ച ആണ ്ദരഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്.  

 കിണറുപണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കിണറിൽ തവള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. വല 

ഉപദയാരിച്്ച കിണർ മൂടി ഇരിക്കുന്നു.അവിേഗ്ധ ത ാഴിലാളികളുതട ദവ നവും 

അർധ വിേഗ്ധ ത ാഴിലാളിയുതട ദവ നവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

 

 

 

3.കിണർ നിർമാണം  

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IF/381849 കിണർ 

നിർമാണം  

28/02/19 18/03/19 30000 28678 

 

ഗ്കമ നമ്പർ  രുണദഭാക്താവിനത്റ 

ദപര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവ ് 

1 ഉഷ മണി  കിണർ 

നിർമാണം  

 

7.6302 m3 

തമഷരത്മന്റ ്രുക്ക ്

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

തലങ് ും തഗ്രഡത്്തും 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  
2 രജ്നി ശശി  കിണർ 
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നിർമാണം  

. 

 

 മിഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഗ്പകാരം രണ്ടു കിണറുകൾക്കും കൂടിയുള്ള  ുകയും 

അളവുകളും ഒരുമിച്്ച ആണ ്ദരഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്.  

 അവിേഗ്ധ ത ാഴിലാളികതട ദവ നമായ 4878 രൂപയാണ ്ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ്.  

 അർധ വിേര്ധ ത ാഴിലാളിയുതട ദവ നമായ 23800 രൂപ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ്

അറിയാൻ സാധിച്ചു.  

 

4.കിണർ നിർമാണം  

 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IF/353388 കിണർ 

നിർമാണം  

07/11/18 14/12/18 25700 23394 

 

ഗ്കമ നമ്പർ  രുണദഭാക്താവിനത്റ 

ദപര്  

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവ ് 

1 രാജ്മ്മ വാസുദേവൻ   കിണർ 

നിർമാണം  

 തമഷരത്മന്റ ്രുക്ക ്

ഗ്പകാരം ഉള്ള 
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2 ജ്ലജ്   കിണർ 

നിർമാണം  

7.6302 m3 തലങ് ും തഗ്രഡത്്തും 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

. 

 

 മിഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഗ്പകാരം രണ്ടു കിണറുകൾക്കും കൂടിയുള്ള  ുകയും 

അളവുകളും ഒരുമിച്്ച ആണ ്ദരഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്.  

 അവിേഗ്ധ ത ാഴിലാളികതട ദവ നമായ 3794 രൂപയാണ ്ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ്.  

 അർധ വിേര്ധ ത ാഴിലാളിയുതട ദവ നമായ 19600 രൂപ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ്

അറിയാൻ സാധിച്ചു.  

 

 

 

 

 

5-തചറുകിട നാമമാഗ്  കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ  

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

WC/334902  തെറുകിട 

നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട 

11/12/18 01/03/19 247000 213739 
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ഭൂമിയിൽ മണ്ണ ്

ജ്ല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ  

 

 

നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷരത്മ

ന്റ ്രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യിൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1   ങ്കപ്പൻ  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ  

569 m2 - പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

തെയ്ത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല  

 

2 ജ്യൻ  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ 

672 m2  മഴ മൂലം വാരം 

മാടിയ ് എല്ലാം 

 തന്ന 

ദപാതയാരുന്നു. 

കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കൽ 
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നന്നായി 

തെയ്തിരുന്നു 

എന്നു 

മനസ്സിലാക്കി.  

3 എൽസി  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ 

551 m2  കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു

. ജ്ാ ിക്ക ് ടം 

എടുക്കൽ, വാഴ 

നടാൻ 

കുഴികൾ 

എടുത്തു 

നൽകിയിരുന്നു

.  

4 സജ്ീവൻ  കൃഷി  

നിലതമാരു

ക്കൽ  

224 m2 - കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു

. ജ്ാ ിക്ക ് ടം 

എടുക്കൽ, വാഴ 

നടാൻ 

കുഴികൾ 

എടുത്തു 

നൽകിയിരുന്നു 
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5 സദന്താഷ ് കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ 

1400 m2 --  

പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

തെയ്ത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല  

 

7 ോസൻ  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ  

150 m2 -- കൃഷിക്കായി 

ഭൂമി നല്ല 

രീ ിയിൽ 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു

.  

8 വത്സ  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ 

100 m2 -  കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു

.  

 

9 വിജ്യൻ  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ  

336 m2 - ഉടമസ്ഥർക്  

നല്ലഅഭിഗ്പായം   

കൃഷി ഭൂമി 
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ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു

.  

 

10 പൗദലാസ്  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ  

572 m2 - പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

തെയ്ത ിനാൽ 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി നല്ല 

രീ ിയിൽ 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു  

 

11 സാജ്ു  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കൽ  

169 m2  കൃഷിഭൂമി നല്ല 

രീ ിയിൽ 

ഒരുക്കി 

നൽകിയിരുന്നു  
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 തമഷർതമൻറ ് രുക്ക ് ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾക്കും  കൂടു ലായി 

വസ്തു വിനത്റ ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  വാരം എടുക്കലും  ടം 

എടുക്കലും മൺകൂനകളും ആ കൃഷിയിടത്ത് ആവശയമുള്ള 

മറ്റ്ഗ്പവർത്തികളുമാണ ്  കൂടു ലും  തെയ്തിരുന്ന ് ..അ ിനാൽ  കൃ യമായ 

അളവ ്എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.  

 

 മിഷർതമൻറ ് രുക്ക ് ഗ്പകാരം കൃഷിഭൂമിക്ക ് നിലതമാരുക്കൽ എന്ന 

ഗ്പവർത്തിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ്.മഴക്കുഴികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൂമി 

ഉടമസ്ഥരുതട ആവശയഗ്പകാരം പലയിടത്തായി ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യുന്ന ിനാൽ 

ഉം തമഷർതമനറ്് രുക്കിൽ പറെ രീ ിയിലുള്ള കൃ യം അളവുകളും അല്ല 

ത ാഴിലാളികൾ തെയ്യുന്ന ്.അ ിനാൽ കൃഷിക്ക ്അനുദയാജ്യം ആക്കൽ എന്ന 

ഗ്പവർത്തിയുതട അളവിൽ വയക്ത യില്ല. 

 കൃഷിക് അനുദയാരയമാക്കി നൽകിയ സ്ഥലത്തു എല്ലാം  തന്ന നല്ലരീ ിയിൽ 

കൃഷി തെയ്തിട്ടുണ്്ട. ത ങ്്ങ, ജ്ാ ി, കവുങ്്ങ, വാഴ എന്നീ കൃഷികൾ 

തെയ്തുവരുന്നു.മഴ മൂലം കുറച്ചു നാശം സംഭവിതച്ചങ്കിലും എല്ലാവരും 

ഗ്പവർത്തിതയ കുറിച്്ച നല്ല അഭിഗ്പായം ആണ ് പറെ ്. പണിക്കായി 

ത ാഴിലാളികൾ ഇദപ്പാൾ വരുന്നില്ല എന്ന പരാ ിയാണ ്ഭൂമി ഉടമസ്ഥർക്ക്. 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

 

6- മത്സ്യ  വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച് മത്സ്യ കൃഷ്ിക് അടിസ്ഥാന 

 ൗകരയതമാരുക്കൽ 

  

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ  ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  
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FR/247119 മത്സയ  

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിെ് മത്സയ 

കൃഷിക ്

അടിസ്ഥാന 

സൗകരയതമാരുക്ക

ൽ  

 

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

 

 

ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവുക

ൾ  

പരിദശാധനയി

ൽ ലഭിച്ച 

അളവുകൾ  

റിമാർക്സ ് 

1 കുമാരി രദണശൻ  പടു കു

ളം 

നിർമാ

ണം  

20.25 m3 24.65 m3  മത്സയ കൃഷി 

നല്ല 

രീ ിയിൽ 

നടത്തിവരു

ന്നു.  

2 ദമാളി വർരീസ്  പടു കു

ളം 

നിർമാ

ണം  

20.35 m3 28.48 m3 കുളം 

ഉപദയാരയ 

ശൂനയമായി 

ഇട്ടിരിക്കുക 

ആയിരുന്നു.  

3 ലില്ലി ദജ്ാസ്  പടു കു

ളം 

നിർമാ

20.25 m3 26.35 m3 കുളം 

ഉപദയാരയ 

ശൂനയമായി 
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ണം  ഇട്ടിരിക്കുക 

ആയിരുന്നു. 

 

 CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 ഒരു കുളം നിർമിക്കാൻ ഏകദേശം തെലവാകുന്ന  ുക 9756 രൂപയാണ്. രണ്ടു 

കുളമാണ ്ഉപദയാരശൂനയമായി കിടക്കുന്ന ് 

 

7. ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും ബാധിച്ച േുരി  ബാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ കാനകളുതടയും ത ാടുകളുതടയും പുനരുദ്ധാരണം 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ീയ ി  

എസ്റിദമറ്റഡ ്

 ുക  

െിലവായ  ുക  

FP/306848 11/01/19 23/01/19 178000 174543 

 

ഗ്കമ നമ്പർ  ഗ്പവർത്തി 

തെയ്ത സ്ഥലം  

തമഷർതമൻറ ്

രുക്ക ്

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

അളവ ്

(നീളം ) 

പരിദശാധനയിൽ 

കണ്ട അളവ ്

(നീളം ) 

റിമാർക്സ ് 

1 മുട്ടുകുഴി 

ദ ാട്  

880 m 540 m കാടും അഴുക് 

തവള്ളവും നിറെ 

ഗ്പദേശവും 
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 െീഡർ ൊനലിനത്റ ആതക ഏരിയ 4409.50 m2 ആണ.് എന്നാൽ ദ ാടിൽ  നിറതയ 

തവള്ളം ആയ ിനാലും ദ ാട ്സസഡിലൂതട നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ 

ആയ ിനാലും ഇ ിനത്റ അളവ ്എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

െിലവായ  ുകയുതട 

വിശോംശങ്ങൾ  

ആയ ിനാൽ അളവ ്

കൃ യമായി എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല. ദ ാട് 

നന്നായി 

വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു 

എന്ന ്

അയൽവാസികളുതട 

അടുത്ത് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി.  

2 ദ ാട്ടുപാടം 

ദ ാട്  

470 m 380 m കാടും അഴുക് 

തവള്ളവും നിറെ 

ഗ്പദേശവും 

ആയ ിനാൽ അളവ ്

കൃ യമായി എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല. ദ ാട് 

നന്നായി 

വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു 

എന്ന ്

അയൽവാസികളുതട 

അടുത്ത് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 
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ദവ നം  170188 

ആയുധങ്ങൾ  1365 

CIB ദരാർഡ ് 2990 

ആതക  ുക  174543 

 

 CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

8. തപരിയാർ വാലി കനാൽ (ദചരാതനല്ലൂർ ഗ്ബാഞ്്ച )പുനരുധാരണം  

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ീയ ി  

എസ്റിദമറ്റഡ ്

 ുക  

െിലവായ  ുക  

IC/317823 16/10/18 24/10/18 117000 114264 

 

ഗ്കമ നമ്പർ  ഗ്പവർത്തി 

തെയ്ത സ്ഥലം  

തമഷർതമൻറ ്

രുക്ക ്

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

അളവ ്

(നീളം ) 

പരിദശാധനയിൽ 

കണ്ട അളവ ്

(നീളം ) 

റിമാർക്സ ് 

1 തപരിയാർ 

വാലി 

കനാൽ   

890 m 810 m  ഇദപ്പാൾ കാടു കയറി 

കിടക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികൾ 

നന്നായി 

വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു 

എന്്ന 
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െിലവായ  ുകയുതട 

വിശോംശങ്ങൾ  

ദവ നം  110839 

ആയുധങ്ങൾ  435 

CIB ദരാർഡ ് 2990 

ആതക  ുക  114264 

 

 ഇദപ്പാൾ കാടു കയറി കിടക്കുന്നുണ്്ട. ത ാഴിലാളികൾ നന്നായി 

വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു എന്ന ് അയൽവാസികളുതട അടുത്ത ് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 

 CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

9- കൃഷ്ി  വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച ്jlg പാട്ടത്തിനു എടുത്ത സ്ഥലം കൃഷ്ിക ്

അനുദയാജയമാക്കൽ 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ  ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

അയൽവാസികളുതട 

അടുത്ത് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 
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LD/236499  

കൃഷി  

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിെ് jlg 

പാട്ടത്തിനു 

എടുത്ത സ്ഥലം 

കൃഷിക ്

അനുദയാജ്യമാക്ക

ൽ  

 

 

 

13/03/19 

 

 

28/03/19 

 

 

199000 

 

 

160712 

 

 

ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി  

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവുകൾ  

പരിദശാധനയി

ൽ ലഭിച്ച 

അളവുകൾ  

റിമാർക്സ ് 

1 മണി  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്കൽ  

1264 m2 1202 m2   

2 രിജ്ു  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്കൽ  

624 m2 580 m2  

3 സുകുമാരൻ   കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്കൽ  

617 m2 - . 

തനൽകൃഷി 

ഭൂമിയിൽ 

തവള്ളം 

നിറെു 
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നിന്ന ിനാ

ൽ 

അളവുകൾ 

കൃ യമായി 

എടുക്കാൻ 

രുധിമുട് 

ഉണ്ടായിരു

ന്നു  

4 മിനി  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്കൽ  

684 m2 -  തനൽകൃഷി 

ഭൂമിയിൽ 

തവള്ളം 

നിറെു 

നിന്ന ിനാ

ൽ 

അളവുകൾ 

കൃ യമായി 

എടുക്കാൻ 

രുധിമുട് 

ഉണ്ടായിരു

ന്നു  

5 സിരി പീറ്റർ  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്കൽ  

305m2 324 m2  

 

 

 തനൽകൃഷി ഭൂമിയിൽ തവള്ളം നിറെു നിന്ന ിനാൽ അളവുകൾ കൃ യമായി 

എടുക്കാൻ രുധിമുട ്ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷി നല്ല രീ ിയിൽ തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

 CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  
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10.ക്ഷീര വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു  ീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ിക്്ക നിലതമാരുക്കൽ 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ  ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IF/313973  ക്ഷീര 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച 

 ീറ്റപ്പുൽകൃഷി 

ക്ക ്

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

05/12/18 15/12/18 97000 95268 

 

                                                       

 

നമ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവർത്ത

നം  

എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷരത്മ

ന്റ ്രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യിൽ  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1   വിൽസൺ   ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്ക ്

നിലം 

 198 m2      160 m2 നല്ല രീ ിയിൽ 

 ീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 

തെയ്തിരുന്ന ് 
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ഒരുക്കൽ  കാണാൻ സാധിച്ചു.  

2  ദേവസി   ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്ക ്

നിലം 

ഒരുക്കൽ  

848 m2        - പുല്ലു നട്ട ് ഒന്നും 

 തന്ന കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

ദവനലിൽ 

കുടിതവള്ള ക്ഷാമം 

ഉള്ള ഗ്പദേശം 

ആയ ിനാൽ 

പുൽക്കൃഷി 

പരിപാലിക്കാൻ 

കഴിെില്ല.  

3  വർരീസ്   ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്ക ്

നിലം 

ഒരുക്കൽ  

219 m2       -  ീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 

ഒന്നും കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.മഴതവള്ള

ത്തിൽ നശിച്ചു. 

 ാഴ്ന്ന ഗ്പദേശം.  

4  ഏലിയാ    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്ക ്

നിലം 

ഒരുക്കൽ  

96  m2 

 

     തവയിൽ  മൂലം 

കൃഷി നാശം 

സംഭവിച്ച സ്ഥലം 

ആയിരുന്നു.  

 അൽദൊൻസാ    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്ക ്

നിലം 

ഒരുക്കൽ 

77 m2 - പുല്ലു നട്ട ് ഒന്നും 

 തന്ന കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

ദവനലിൽ 

കുടിതവള്ള ക്ഷാമം 

ഉള്ള ഗ്പദേശം 

ആയ ിനാൽ 
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പുൽക്കൃഷി 

പരിപാലിക്കാൻ 

കഴിെില്ല.  

 ദേവസികുട്ടി    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്ക ്

നിലം 

ഒരുക്കൽ 

80 - പുല്ലു നട്ട ് ഒന്നും 

 തന്ന കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

ദവനലിൽ 

കുടിതവള്ള ക്ഷാമം 

ഉള്ള ഗ്പദേശം 

ആയ ിനാൽ 

പുൽക്കൃഷി 

പരിപാലിക്കാൻ 

കഴിെില്ല.  

5   മണി    ീറ്റ പുല്ല ്

കൃഷിക്ക ്

നിലം 

ഒരുക്കൽ  

149 m2 

 

    50 m2 ഭാരീകം ആയീ  

 ീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 

തെയ്തിരുന്ന ് 

കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

  ീറ്റപ്പുൽകൃഷി തെയ്ത എല്ലാ സ്ഥലവും  തന്ന പശുക്കളുള്ള വീടുകളായിരുന്നു. 

എന്നാൽ രണ്ടു സ്ഥലത്ത ്മാഗ് മാണ ്കൃഷി നല്ല രീ ിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

വീട്ടുടമസ്ഥൻ നിന്നും  അറിയാൻ സാധിച്ച ് ഡിസംരറിൽ ആണ ് പുല്ലിതട 

സ കൾ നട്ട ്. അ ിനുദശഷമുള്ള തകാടുംതവയിലിൽ ദവണ്ടരീ ിയിൽ 
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തവള്ളതമാഴിച്്ച പരിപാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ ഗ്പദേശങ്ങളിതലല്ലാം  തന്ന 

കുടിതവള്ളക്ഷാമം ഉള്ള ഗ്പദേശങ്ങളാണ്.കുറച്ചു സ്ഥലത്തു മഴ മൂലം തവള്ളം 

തകട്ടി നിന്്ന കൃഷി നശിച്ച ് എന്ന ്അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് CIB കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

11. തപാ ു/  വകാരയ ഭൂമിയിൽ വൃക്ഷസത്തകൾ നടീലും  ംരക്ഷണവും 

 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തി 

ആരംഭിച്ച 

 ിയ ി  

ഗ്പവർത്തി 

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

റ്റ്  ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

DP/171786 തപാ ു 

/സവകാരയ 

ഭൂമിയിൽ 

വൃക്ഷ 

സ കൾ നടീ 

ലും 

സംരക്ഷണവും   

30/10/18 5/11/18 56600 27922 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ന സ്ഥലം  

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

സ യുതട 

എണ്ണം  

െീൽഡിൽ 

കാണാൻ സാധിച്ച 

സ യുതട  എണ്ണം  

റിമാർക്സ ് 

1 തപരിയാർ 

വാലി കനാൽ 

  കനാൽ രണ്ടിൽ 

െുറ്റും കാടു കയറി 
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രഡിൽ വച്ചു 

പിടിപ്പിച്ച ്  

250 12 മൂടി കിടക്കുന്നു. 

സ കൾ പല ും 

തവയിലത്തു 

നശിച്ചു 

ദപായ ായി 

കനാൽ 

ഗ്പദേശതത്ത 

ആളുകൾ 

പറെു .  

2 APL 

കുടുംരത്തിൽ 

വച്ച സ കൾ  

 

682 

 

100 

5 ഉം 6ഉം സ കൾ 

വീ ം നട്ടു എന്്ന 

വീട്ടുകാർ പറെു 

എന്നാൽ ഒന്്ന 

രണ്ടു എണ്ണം മാഗ് ം 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

പല ും 

തവയിലത്ത് വാടി 

ദപായി എന്്ന 

ഉടമസ്ഥർ പറെു  

3 BPL 

കുടുംരത്തിൽ 

വച്ച സ കൾ  

68 20 5ഉം 6ഉം സ കൾ 

വീ ം നട്ടു എന്്ന 

വീട്ടുകാർ പറെു 

എന്നാൽ ഒന്്ന 

രണ്ടു എണ്ണം മാഗ് ം 

കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

 കനാൽ രണ്ടിതന പരിസരം വളതര കാടുമൂടിയ രീ ിയിൽ ആണ ്കാണാൻ 

സാധിച്ച ്. അ ുതകാണ്ടു തന്ന വൃക്ഷസത്തകൾ എണ്ണിത്തിട്ടതപ്പടുത്താൻ ഉം 

സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കൂടാത  സ കൾ നട്ട് അ ിനുദശഷം അവ 
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നയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത ുതകാണ്്ട തകാടും തവയിലത്തു നശിക്കാൻ 

ഇടയായി എന്ന ്രണ്ടിനത്റ അടുത്ത ് ാമസിക്കുന്നവർ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 വീടുകളിൽ നടത്തും ഇ ്  തന്ന ആണ ്അവസ്ഥ. െൂട ്സമയത്ത് തവള്ളത്തിനത്റ 

ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അ ിനാൽ പരിപാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 CIB ദരാർഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

 തപാ ുവായ കതണ്ടത്തലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും 

 

 െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ിൽ ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാരസ്ഥർ 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാർഹമാണ ്

 ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവർത്തികളിൽ   ആവർത്തന വിരസ  കാണുന്നു. കൂടു ൽ 

ഉപദയാരയ ഗ്പേമായ  ഗ്പവർത്തികൾ  ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്്ട. തപാ ുവായി     

െർച്ചകൾ നടത്തി    ഗ്പവർത്തികൾ  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 

 തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

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. 

 

 ദ ാടുകൾ കാനകൾ പണി ദപ്പാൾ രൂട്ട ്സകയുറ എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിയിൽ മാഗ് ം CIB  ദരാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.2990 രൂപയാണ ്

ഒരു ദരാർഡിന ്തെലവാകുന്ന ് 

 െയലിൽ ദഡാകയൂതമനറ്സ്  എല്ലാം നന്നായി സൂക്ഷിച്ച ് അഭിനന്ദാർഹമാണ്.  

 എല്ലാ ത ാഴിലാളികളുതടയും ത ാഴിൽ കാർഡിൽ  കാർഡ് നമ്പർ, സീൽ, 

ദൊദട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 കൂടു ൽ ത ാഴിലാളികളുതട രാങ്്ക പാസ്സ് രുക്കിൽ  അക്കൗണ്്ട  ഗ്ടാൻസാക്ഷൻസ് 

പ ിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.  
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 ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമഗ്പകാരം ഒരു വയക്തിക്ക ് 100 ത ാഴിൽ എന്നാണ്, 100 പണി 

കിട്ടയവർ ആരും  തന്ന വാർഡ് 6 ൽ ഇല്ല.  

 ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക് 

ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു 

 ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമഗ്പകാരം ഒരു വയക്തിക്ക ് 100 ത ാഴിൽ എന്നാണ്, 100 പണി 

കിട്ടയവർ ആരും  തന്ന വാർഡ് 6 ൽ ഇല്ല.  

 ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക് 

ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു 

 

 

നന്ദി 

 

ഒക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീർക്കാൻ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ടീമിതന സഹായിച്ച 

രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ ് തസകട്ടറി, 

ഭരണസമി ി  അംരങ്ങൾ,വാർഡ ് തമമ്പർ , ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , 

െീൽഡു  ല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ തപാ ുജ്നങ്ങൾ  

എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 

 

ഒക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്-വാർഡ ്6 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്്റ ് 

 കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല ഒക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല  വാർഡ ്  6 ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ഗ്രാമസഭ 02/11/2019 ൽ    തസനറ്് ദജ്ാർജ്്  L.P സ്കൂ ൾ കൂടാലപ്പാട ് രാവിതല 10.30 am നു 

ആരംഭിച്ചു. 

 വാർഡ് തമമ്പർ, ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം AE,  കുടുംരഗ്ശീ ഗ്പവർത്തകർ, ആശ 

ഗ്പവർത്തകർ, ത ാഴിലാളികൾ എന്നിവർ പതങ്കടുത്തു. വാർഡിതല ത ാഴിലാളിയായ 

ഗ്ശീമ ി  സിജ്ി സദന്താഷിതന  അധയക്ഷയായി  ിരതെടുത്തു. ദശഷം ഈശവര 
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ഗ്പാർത്ഥനദയാതട ദയാര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഭരണഘടനാ ഗ്പ ിജ്ഞ എല്ലാവർക്കും 

തൊല്ലിതക്കാടുത്തു. സവാര  ഗ്പസംരത്തിന ്ദശഷം വാർഡ് തമമ്പർ ദയാര നടപടികൾ 

ഉൽഘാടനം തെയ്തു സംസാരിച്ചു. Vrp രഞ്ജ്ു ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് തന  കുറിച്്ച ഒരു 

ആമുഖം അവ രിപ്പിച്ചു.  ുടർന്്ന Vrp ജ്ൂരി, രഞ്ജ്ു എന്നിവർ  റിദപാർട്ടുകൾ 

അവ രിപ്പിച്ചു.  

റിദപ്പാർട്ട്:  പരിദശാധിച്ച 11 െയലിതല ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം പരിദശാധിച്ച ിൽ നിന്നും 

ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശേീകരിച്ചു.AMC ഗ്പകാരം ഒരു െയലിൽ  കാദണണ്ട 22 

ദഡാകയൂതമൻറ്സിൽ ഏത ല്ലാമാണ് പരിദശാധിച്ച െയലിൽ കാണാൻ സാധിച്ച ് എന്ന ്

വിശേീകരിച്ചു. റിദപ്പാർട്ട ് അവ രണത്തിനു ദശഷം അവകാശ അധിഷ്ഠ ി  

നിരീക്ഷണങ്ങളും തപാ ുവായി കണ്ട ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങളും അവ രിപ്പിച്ചു. 

 ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമൻസ്  സൂക്ഷിക്കുന്ന ിനും, രജ്ിസ്റ്ററുകൾ കൃ യമായി 

സൂക്ഷിക്കുന്ന ിനും ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം 

അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

 ത ാഴിലുറപ്പ ് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുന്ന ിന് ഉദേയാരസ്ഥർ 

കാരയക്ഷമമായി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

 ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളിൽ ആവർത്തനവിരസ  കാണുന്നു. 

 ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ  ണൽ, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റുകൾ, തവള്ളം എന്നിവ 

ലഭയമാണ്. 

 11 ഗ്പവർത്തികളിൽ  ഒന്നിൽ മാഗ് ം CIB ദരാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 ദ ാടുകൾ കാനകൾ  എന്നിവ പണി ദപ്പാൾ രൂട്ട ് സകയുറ എന്നിവർ 

കിട്ടിയവർ വളതര കുറവായിരുന്നു. 

 ഡിമാൻഡ ് ദൊമിൽ എന്നു മു ൽ എന്നു വതര ത ാഴിൽ ദവണം, അദപക്ഷ 

തകാടുത്ത്  ീയ ി എന്നിവ ഉൾതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.അ ിനാൽ കൃ യമായി 15 

േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ എന്ന ്വയക്തമല്ല. 

 അർധ വിേര്ധ ത ാഴിലാളികളുതട  ദവ നം കിട്ടാൻ  ാമസം ദനരിടുന്നു. 
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 100 ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കിട്ടിയവർ കുറവാണ്. 

  ുടർന്്ന റിദപ്പാർട്ടിദന്മൽ െർച്ച നടന്നു. 

 െർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ച ഗ്പശ്നങ്ങളും അ ിദന്മൽ ഉണ്ടായ  ീരുമാനങ്ങളും 

 കാലാനുസൃ മായി ത ാഴിൽ ലഭിക്കണം എന്ന ായിരുന്നു ത ാഴിലാളികൾ 

ഉന്നയിച്ച ഗ്പധാന ഗ്പശ്നം. വൃക്ഷ സ കൾ  നടുന്ന ഗ്പവർത്തി കിട്ടിയ ് ദവനൽ 

കാലത്തു കുടിതവള്ള ക്ഷാമം ദനരിടുന്ന സമയത്തു ആണ്. അങ്ങതന കിട്ടിയാൽ 

അ ് സംരക്ഷിക്കൽ രുധിമുട്ട് ആണ് എന്ന ്ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പയതപട്ടു.  

 രൂട്ട്, കയ്യുറ, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് എന്നിവയുതട കുറവുതണ്ടങ്കിൽ ADS  െണ്്ട 

അ ിനു വിനിദയാരിക്കണതമന്്ന AE പറെു.  പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും  ന്ന 

രൂട്ടസ്കയുറ എന്നിവയക്്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്്ട എങ്കിൽ അ ് കൃ യമായി 

റിദപ്പാർട്ട് തെയ്താൽ മാഗ് ദമ പു ിയ ് വാങ്ങാനുള്ള  നടപടി എടുക്കാൻ 

പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും പറെു. 

 ദ ാട് കാന മഴക്കാല ഗ്പവൃത്തികൾ തെയ്യുദമ്പാൾ ഗ്പ ിദരാധ രുളികകൾ 

നൽദകണ്ട ാണ ് എന്്ന ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. ആശ 

ഗ്പവർത്തകരുമായി സഹകരിച്ചു ഗ്പ ിദരാധ രുളികകൾ എത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

അ ിൽ എതന്തങ്കിലും കുറവ ്ഉതണ്ടങ്കിൽ അ ് ഗ്ശധിക്കാം എന്നും അ ് വാങ്ങി 

കഴിക്കാൻ ത ാഴിലാളികൾ വിസമ്മ ിക്കുന്നുണ്്ട എന്നും  AE പറെു.  

 100 ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ദവണ്ടി ഗ്രാമസഭകളിൽ കൂതടയും 

അയൽക്കൂട്ടം ല െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയിൽ 

ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്താൻ ത ാഴിലാളികൾ മുൻസക 

എടുക്കണതമന്്ന AE  നിർദേശിച്ചു.വയക്തിര  വർക്കുകൾ ആയ ആട്ടിൻ കൂട്, 

ത ാഴുത്ത ്എല്ലാം കൂടു ൽ തെയ്യാൻ ദനാക്കണം എന്നും നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ 

വയക്തക  വർക്ക ് തമറ്റീരിയൽ വർക്ക ് ആയ ിനാൽ അ ിനത്റ സപസ 

ലഭിക്കാൻ കാല ാമസം ദനരിടുന്ന ിനാൽ ആണ ്ആരും  തന്ന അ ിനു മുന്നിട്ട ്

ഇറങ്ങാത്ത ് എന്ന ്വാർഡ് തമമ്പർ പറെു.  

 കൂടു ൽ മാൻദഡസ് വരുന്ന മാസ്റ്റദറാള് ദനരതത്ത  രണം എന്്ന ദമറ്റുമാർ 

പറെു. മാസ്റ്റദറാള് സവകിയാൽ മാർച്ചിൽ അ ് ദലാസ് തെയുദമ്പാൾ അ ിൽ 

രാക്കി വരുന്ന മാൻദഡസ് നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന ്അവർ പറെു.  
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 ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിനത്റയും കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്തിനത്റയും അ ിർത്തി 

ഗ്പദേശം ആയ ിനാൽ കുറച്ചു ദപരുതട സ്ഥലം കിടക്കുന്ന ് കൂവപ്പടി 

പഞ്ചായത്തിൽ ആണ്. അവിതട പണി തെയ്യാൻ പറ്റുദമാ എന്നു ത ാഴിലാളികൾ 

ദൊേിച്ചു. അങ്ങതന തെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അ ിനു സാദങ്ക ിക രുധിമുട്ടുകൾ ഉണ്്ട 

എന്നാണ ്AE മറുപടി നൽകിയ ്.  

 ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്ന ിനായി jlg  ഗ്രുപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച 

വർക്കുകൾ കതണ്ടത്തണതമന്നും നിർദേശിച്ചു.jlg ഗ്രുപ്പുകൾ നന്നായി 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാർഡ് ആണ് ഇത ന്നും AE പരാമർശിച്ചു. ഒരു വർക്ക് 

തെയ്യുകയാതണങ്കിൽ അ ് ഉപദഭാക്താക്കൾക്ക് ഉപദയാരഗ്പേം ആദണാ എന്ന ്

വിശകലനം തെയ്യണം എന്നും പറെു. വയക്തിര  വർക്കുകൾ തെയ്യുദമ്പാൾ 

അ ് പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുതമങ്കിൽ മാഗ് ം തെദയ്യണ്ട ാണ ്എന്ന നിർദേശവും 

വച്ചു. 

 

 

 CIB ദരാർഡ ്  ദകാൺഗ്ടാക്ട ് തകാടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ലഭിക്കാൻ 

സവകുന്ന ു മൂലമാണ ്വക്കാൻ  ാമസം ദനരിടുന്ന ് എന്ന ്AE പറെു. 

 വാർഡിതല ഗ്പവർത്തിയായ മത്സയ കുള നിർമാണത്തിൽ 2 എണ്ണം 

ഉപദയാരശൂനയമായി കിടക്കുന്ന ് എഗ് യും തപതട്ടന്നു ശരിയാക്കി 

ഉപദയാരിക്കണം എന്ന ്AE നിർദേശിച്ചു.  

ദശഷം  Drp  ജ്ൂലി ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ സഭതയക്കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക് 

വയക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തകാടുത്തു. വർക്കുകൾ കതണ്ടത്തി അടുത്ത സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും 100 പണികൾ എന്ന ലക്ഷയം ദനടിതയടുക്കണം എന്നും 

പറെു. ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ി ജ്ീവി നിലവാരം തമച്ചതപ്പടുത്താനും ഒരു 

ഉപജ്ീവനമാർഗ്ഗമായി കാണാനും നിർദേശിച്ചു. ഇങ്ങതന ഒരു ഗ്രാമസഭ നടത്തിയ ിൽ 

നിന്നും ഒരുപാട് കാരയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൻ ത ാഴിലാളികൾക്കു സാധിച്ചു എന്ന ്വാർഡ് 

തമമ്പർ പരാമർശിച്ചു. വാർഡിതല എല്ലാവരും ഇ ുദപാലുള്ള ഗ്രാമസഭ നടത്തുദമ്പാൾ 

നിർരധമായും പതങ്കടുക്കണം എന്നും നിർദേശിച്ചു. െർച്ചതയ  ുടർന്്ന ഗ്ശീമ ി 

അജ്ി ാ സരജ്ു എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറെു. ഗ്രാമസഭ റിദപ്പാർട്ട ്പാസാക്കി ദയാര 

നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. 
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