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ആമുഖം 

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

പാർലതമനറ്്  പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന ് രാജ്യത്ത ്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുതട 

രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകളിലും  ഈ നിയമത്തിനത്റ 

പരിധിയില് വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങൾ  ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം 

തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും 

േുർരല ജ്നവിഭാരങ്ങൾക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിനത്റ ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ദെർക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 100 ശ മാനം നരര 

ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിനത്റ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിനത്റ ആവശയക യക്്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയ്തിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികൾ സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉൾതക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങൾ നല്കുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത്  ണല്,  കുടിതവള്ളം,  ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ 

ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

 അഞ്ചു കിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കാറുണ്്ട 

 രൂട്ട്, കകയുറ എന്നിവയുതട ആവശയമുള്ളദപ്പാൾ അവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ത ാഴില് കാർഡിന ് അദപക്ഷിച്ച ് ദശഷം 15 േിവസത്തിനുള്ളില് കാർഡ ്

കിട്ടിയിട്ടുണ്്ട. 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ിന ് ദശഷം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളില് ത ാഴില് 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

 ത ാഴില് തെയ്ത ്15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം 

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉതണ്ടന്്ന ത ാഴിലാളികൾക്ക ് അറിയാമായിരുന്നു 

പദക്ഷ ആരും ഇ ുവതര അദപക്ഷിച്ചിട്ടു ഇല്ല. 

 15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ 

അവകാശമുതണ്ടന്്ന ത ാഴിലാളികൾക്ക ്അറിയില്ലായിരുന്നു. 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തുവച്്ച അപകടം സംഭവിച്ച ിന ് െികിത്സാതെലവ് 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ രീതിശാ ്ഗ്തം 

 

1. ദലാക്ക ്  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പധ ി നിർവഹണ  

ഉദേയാരസ്ഥനായ  ദലാക്കഓ്െീസർ (BDO), പഞ്ചായത്ത ്ു തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ്  

നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ   ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക്  റിദസാഴ്സ ് ദപഴ് സൺ 

നടത്തിയ  കൂടിയാദലാെനയില്  ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്്ച   

 ുടർഗ്പഗ്കിയകൾ ആസൂഗ് ണം  തെയ്യുകയും  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമ  സഭാ  

 ീയ ി  നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകൾ, 7 രജ്ിസ്റ്ററുകൾ , MIS 

എന്നിവ പരിദശാധിക്കല്  

3. പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയ്ത ഗ്പവർത്തികളുതട അളവുകൾ പരിദശാധിച്ചു  
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4. രുണദഭാക്താക്കദളാട ് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങൾ െർച്ച തെയ്തു, ത ാഴില് 

കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്്ട   

ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .  

5. വിവരദശഖരണാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥർ, ഓെീസിതല 

ജ്ീവനക്കാർ, ദലാക്ക ്പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥർ,  തപാ ുജ്നങ്ങൾ എന്നിവതര 

അഭിമുഖങ്ങൾക്കും െർച്ചകൾക്കും ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും വിദധയമാക്കി.   

6. െീല്ഡ ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തില് റിദപ്പാർട്ട ് യാറാക്കല് 

 

 

പരിദശാധനയക്്ക ്വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്  

1 IF/314117 ക്ഷീര വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്്ച  ീറ്റപ്പുല്കൃഷി 

നിലതമാരുക്കല് 

2 FP/306849  ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കം രാധിച്ച 

േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളില് കാനകളുതടയും 

ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണം 

3 LD/236502  കൃഷി വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്്ച jlg പാട്ടത്തിതനടുത്ത 

സ്ഥലം കൃഷിക്ക ്അനുദയാജ്യം ആക്കല് റീെ് 3 

4 IC/317825  തപരിയാർവാലി കനാല് പുനരുധാരണം (ദെരാനല്ലൂർ 

ഗ്രാഞ്ച് ) 

5 IF/390842 കിണർ നിർമാണം  



5 
 

6 LD/236501 കൃഷി വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്്ച jlg പാട്ടത്തിതനടുത്ത 

സ്ഥലം കൃഷിക്ക ്അനുദയാജ്യം ആക്കല് റീെ് 2 

7 IC/215249 കൂടാലപ്പാട്  ലിെ്റ്റ ്ഇറിദരഷൻ കനാല് നവീകരണം  

 

െയല് പരിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയില്  തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

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

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങൾ.  

 

1.കവർ ദപജ് ്

 

വാർഷിക  മാസ്റ്റർ  സർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഒരു വർക ്െയലില് ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ ്കവർ 

ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച  7 െയലുകളിലും AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ്്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 7 െയലുകളിലും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് കണ്ട ക്ട് തെയ്ത ് ഡീതറ്റയില്സ് 

ലഭയമായിരുന്നില്ല 

 

2.തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്

വർക്ക് െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ് ്

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്ക ്ലിസ്റ്റ്.  

 പരിദശാധിച്്ച 7 െയലുകളിലും തെക്ക് ലിസ്റ്റ ് ദഡാകയുതമന്റസ്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പദക്ഷ ദപജ്് നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 
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3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനർ സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ ്ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി..ഗ്രാമസഭ നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷല്െ ് ഓെ ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക ്

മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തില് അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവരത്്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും.  

 എന്നാല് പരിദശാധിച്്ച 7 െയലിലും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു. 

 

4.എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന ് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്ക ്  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

 സാധാരണക്കാർക്ക ് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില് എസ്റ്റിദമറ്റ ്  യ്യാറാക്കി 

അ ായ ് ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പധ ിയുതട െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന 

അനുശാസിക്കുന്നു.  എന്നാല് ഇ ് ഒറ്റ  െയലില്  കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല.  

 എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിനത്റ ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 എസ്റ്റിദമറ്റത്നാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ് കവർ ദപജ്്, എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്, ദഗ്ഡായിങ ്

ആൻഡ ് ഡികസൻ  എന്നിവ  ഉൾതപടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച 

െയലുകളില് ഒന്നിലും ഇ ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സി ഐ രി െിലവ ് ഗ്പദ യകം 

കാണിച്ചിരുന്നു. 

 

5.സാദങ്ക ിക അനുമ ി  

 

ഒരു ഗ്പവർത്തിക് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 പരിദശാധിച്ച 7 െയലുകളിലും   സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   
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 തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ില് സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥർ ഒപ്പ് , സീല് എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട എന്നാല്, 

രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ് ,സീല്,   ീയ ി മു ലായവ  എല്ലാ  െയലിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

6.ഭരണാനുമ ി 

 ഒരു വാർഡില് ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ്ഭരണ സമി ി നല്കുന്ന അംരീകാരമാണ ്ഭരണാനുമ ി. 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   

ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളില് ഒതരണ്ണത്തില് ഒഴിതക (കിണർ നിർമാണം ) മതറ്റല്ലാ 

െയലിലും ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട 

ഒപ്പ് സീല്  ീയ ി മു ലായവ എല്ലാ   െയലിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

 7.സംദയാജ്ി  പധ ി  

    പരിദശാധിച്ച െയലുകളില്  ക്ഷീര വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്ചുള്ള  ീറ്റപ്പുല് 

കൃഷിയും, കൃഷി വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്ചു jlg പാട്ടത്തിനു എടുത്ത കൃഷി ഭൂമി 

കൃഷിക്കു അനുദയാജ്യമാക്കല് എന്ന സംദയാജ്ി  പധ ിയുതട െയലുകൾ 

ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും അ ിനത്റ ദരഖകൾ  ഒന്നും െയലില് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

 8.ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലില് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ് 

പരിദശാധിച്ച 7 െയലുകളിലും   ഡിമാൻഡ് ദൊം  ഉണ്ടായിരുന്നു. കിണർ 

നിർമാണത്തിന ്എഴു ി  യ്യാറാക്കിയ വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

 9.ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ച ് സംരന്ധിച്ച ദൊം  

 

ഗ്പവർത്തി  നല്കി എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  
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 ഗ്പവർത്തിയുതട ദപരും സ്ഥലവും ത ാഴിലാളികളുതട ഡീതറ്റയില്സും കാണിച്ചിരുന്നു. 

പരിദശാധിച്്ച 7 െയലില് ഒന്നില്   മാഗ് ം(കിണർ നിർമാണം ) ത ാഴില് അനുവേിച്ച ് 

സംരന്ധിച്്ച ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര ്ദറാള്.   

 പരിദശാധിച്ച 7 െയലുകളിലും  മസ്റ്റർദറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ ില് 

ത ാഴിലാളികൾ ഒപ്പുകൾ,  അവരുതട ത ാഴില് േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

  മസ്റ്റദറാള് 14765  ല്  ദേവസി എം സി എന്ന ആളുതടയും  14766  ല് പാറു സുര ൻ 

എന്ന ആളുതടയും അര്തസനറ്് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ദശഷം ഹാജ്ർ ഇട്ട ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 ഇ ില് ദലാക്ക് തഡവലപത്മൻറ് ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ 

ഒപ്പും,  സീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാല് പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   

ഇമസ്റ്റരദ്റാളുകളില് ദലാക്ക ് തഡവലപത്മൻറ ് ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത്  

തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,  സീലും   ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .  

 

11.തമഷർതമന്റ്  രുക്ക ്

  

ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ ് തമഷർതമന്റ്  രുക്ക്.  പരിദശാധിച്ച 7 െയലുകളിലും 

തമഷർതമൻറ ്രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

 തമഷരത്മന്റ ് രുക്ക ് തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെദയ്യണ്ട ാണ് പരിദശാധിച്ച 

എല്ലാ  െയലുകളിലും  തസർറികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

12.തമറ്റീരിയല് രില് വൗച്ചർ  

 തമറ്റീരിയല്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളില് അവയില് ഉപദയാരിച്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലില്  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

 പരിദശാധിച്ച  7 െയലുകളും തമറ്റീരിയല് വർക്ക ്ആയിരുന്നില്ല.  
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13.ദവജ്് ലിസ്റ്റ ്

 ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവർക്ക ് നല്ദകണ്ട ദവ നം, ആയുധങ്ങൾക്ക് തകാടുക്കുന്ന വാടക,  മൂർച്ച 

കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം കകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒരു ദരഖയാണ്  ദവജ്് ലിസ്റ്റ്. 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളില്  7  െയലുകളിലും തവജ്് ലിസ്റ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

14.െണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികൾക്ക ്ദവ നം നല്കിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ ്െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ഗ്പവർത്തിയില് െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആർക്ക്, എദപ്പാൾ 

നല്കി എന്നുള്ള ിനത്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ  എല്ലാ െയലിലും നിർരന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  7 െയലിലും FTO  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

15.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം 

ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാന്  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവർത്തി  പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം  

 പരിദശാധിച്ച 7 െയലിലും വർക്ക ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

എന്നാല് രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട സീല്, കസൻ ദഡറ്റ ് എന്നിവ 

എല്ലാത്തിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

16.മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ ്സ്ലിപ്പ ്  

 ഒരു  ഗ്പവർത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച ് മു ല് ദവ നം  

നല്കുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ ് നടന്ന ് 

എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമനറ്്  സ്ലിപ്.  

 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമനറ്് സ്ലിപ്പില് കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച 7 െയലിലും ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  
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17.ദൊദട്ടാഗ്രാെ ്

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന ് മുമ്പ്, ഗ്പവർത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ,  ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകൾ 

െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിദശാധിച്്ച  7 െയലുകളിലും  ദൊദട്ടാഗ്രാെ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

18.ദറായല്റ്റി 

പരിദശാധിച്ച 7 െയലുകളില് 3 െയല് ഒഴിതക (തപരിയാർ വാലി കനാല് നവീകരണം, 

ലിെ്റ്റ് ഇറിദരഷൻ കനാല് നവീകരണം, കാന കളും ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം,  )എല്ലാത്തിനും ദറായല്റ്റി ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

19.ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദൊദട്ടാസ് 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ് ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാല് ഇവ പരിദശാധിച്ച ഏഴ് െയലിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

20.കസറ്റ ്ഡയറി 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്  കസറ്റ ് ഡയറി. പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിലും കസറ്റ് ഡയറി  

ഉണ്ടായിരുന്നു. െില കസറ്റ് ഡയറിയില് െികിത്സാതെലവ് ദഗ്പാജ്ക്ട ് മീറ്റിംര് മിനിട്സ്  

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ത ാഴിലാളികളുതട  സാഷയപഗ് ം, ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതട 

വാടക,പധ ിതെലവ്, VMC റിദപ്പാർട്ട് , സന്ദർശന കുറിപ്പ ്എന്നിവ  കൃ യമായി  എഴു ി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .  

 

21. ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ടിന്തറ ദകാപ്പി 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളില് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ദകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

22. തമറ്റീരിയല് - തകാദട്ടഷൻ ഡീതറ്റയില്സ് 

 പരിദശാധിച്്ച െയലുകളില് ഇ ് രാധകമല്ല. 
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രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

കംപ്ലയിനറ്് രജ്ിസ്റ്റർ  

 തസപറ്്റംരർ 2012-ജ്ൂൺ 2019 വതരയുള്ള പരാ ികൾ ആണ ്

ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

 തസപറ്്റംരർ 2012 മു ല് 2017 വതരയുള്ള കംപ്ലയിനറ് ് 3/2/17 ല് ദജ്ായിനറ്് BDO 

കസൻ തവച്്ച ദവരികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 2019 കംപ്ലയിനറ്് ദവരികെ തെയ്തിട്ടില്ല.  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല.  

ഗ്രാമസഭ മിനുട്ട ്രജ്ിസ്റ്റർ  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല  

 2013 - 2018 വർഷതത്ത ഗ്രാമസഭ ഡീതറ്റയില്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

ഡിമാൻഡ ്അദലാദകഷൻ രജ്ിസ്റ്റർ  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല  

 ഒക്കല് പഞ്ചായത്തില് ത ാഴിലുറപ്പു പധ ിയില് രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തവരുതട കാർഡ ്

നമ്പറും വയക്തികളുതട ഡീതറ്റയില്സ് തകാടുത്തിട്ടുണ്്ട.  

 ആതക 85 വയക്തികൾ രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

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

േിവസം ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. കൂടാത  ത ാഴില് നല്കിയ ിതന കുറിച്ചും, 

ഗ്പവൃത്തി, േിവസം രന്ധതപട്ട വിവരങ്ങളും ദെർത്തിട്ടുണ്്ട.  

 അ ില് നിന്നും ഡിമാൻഡ ് തകാടുത്തു 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് 

കിട്ടിതയന്്ന മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.  

ത ാഴില് കാർഡ ്

 198 വർദക്കഴ്സ ്രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

 രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്തവരുതട ദൊദട്ടാ സഹി ം എല്ലാ ഡീതറ്റയില്സ് 

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

തരജ്ിസ്ദഗ്ടഷൻ ദഡറ്റ്, തരജ്ിസ്ദഗ്ടഷൻ നമ്പർ, ) 

വർക്ക്  രജ്ിസ്റ്റർ  

 2018-2019 വർഷതത്ത ആയിരുന്നു.  
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 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയ്തിരുന്നില്ല.  

ആസ്തി രജ്ിസ്റ്റർ  

 

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

ഡീകറ്റല്സും വയക്തമായി 

 നല്കിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ ് കാലയളവിലുള്ള അസറ്റ ് ഡീകറ്റല്സും കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

 

തമറ്റീരിയല് രജ്ിസ്റ്റർ  

 

 2018-2019 തല തമറ്റീരിയല് തരജ്ിസ്റ്റർ ആണ് കണ്ട ്.  

 MIS നിന്നുള്ള ദകാപ്പിയാണ്. എല്ലാ ഡീകറ്റല്സും വയക്തമായി നല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

 

 

 

1.ഗ്പകൃതി ദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും ബാധിച്ച േുരിത ബാധിത 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ കാനകളുതടയും തതാടുകളുതടയും പുനരുദ്ധാരണം 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ീയ ി  

എസ്റിദമറ്റഡ ്

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

FP/306849 03/01/19 16/02/19 183000 179933 

 

 

  ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കർ ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ചാണ് അളതവടുത്ത് 

 െീഡർ ൊനലിനത്റ ആതക ഏരിയ 3800 m2 ആണ്.  

 പരിദശാധന സമയത്ത്  ദ ാടില്  നിറതയ തവള്ളം ആയ ിനാലും  ദ ാടിനത്റ  

അരികിലൂതട നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില് ആയ ിനാലും അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താല് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.  

   CIB  കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

ഗ്പവർ

ത്തി 

തെയ്ത 

സ്ഥലം  

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരമു

ള്ള അളവ ്

 (നീളം) 

തമഷർതമൻറ ്

രുക്ക ്

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

അളവ് (നീളം 

) 

പരിദശാധന

യില് കണ്ട 

അളവ് (നീളം 

) 

റിമാർക്സ ് 

1 ദറാഡ ്

കസഡി

ല് 

നിന്നും  

2350m 2350 m 1270 m കാടും അഴുക ്

തവള്ളവും നിറഞ്ഞ 

ഗ്പദേശവും 

ആയ ിനാല് 

പരിദശാധന സമയത്ത ്

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കുന്ന ായിരു

ന്നില്ല. ദ ാട ് നന്നായി 

വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു 

എന്ന് 

അയല്വാസികളുതട 

അടുത്ത് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി.  

2 െീഡർ 

ൊനല് 1 

െീഡർ 

ൊനല് 2 

െീഡർ 

ൊനല് 3 

1250m 

 

1100m 

 

1450m 

1250 m 

 

1100 m 

 

1450 m 

958  m കാടും അഴുക ്

തവള്ളവും നിറഞ്ഞ 

ഗ്പദേശവും 

ആയ ിനാല് 

പരിദശാധന സമയത്ത ്

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കുന്ന ായിരു

ന്നില്ല.  ദ ാട ് നന്നായി 

വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു 

എന്ന് 

അയല്വാസികളുതട 

അടുത്ത് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 
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2. തപരിയാർ വാലി കനാൽ (ദേരാതനല്ലൂർ ഗ്ബാഞ്്ച )പുനരുദ്ധാരണം 

 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ീയ ി  

എസ്റിദമറ്റഡ ്

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

IC/317824 16/10/18 19/10/18 31500 30861 

 

 

 

 

  ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കർ ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ചാണ് അളതവടുത്ത ്

 ഗ്പവർത്തി പരിദശാധന സമയത്ത ്പരിസരം കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു.. 

ത ാഴിലാളികൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു എന്ന ് അയല്വാസികളുതട 

അടുത്ത് നിന്്ന സാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 

 കനാലിതന ഗ്പവർത്തി തെയ്യുദമ്പാൾ രൂട്ട ്കകയുറ ലഭയമായിരുന്നില്ല 

  കനാല് വൃത്തിഹീനമായി കാണതപ്പട്ടു. 

 CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചു.  

ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

ഗ്പവർ

ത്തി 

തെയ്ത 

സ്ഥലം  

 എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള അളവ ്

 (നീളം) 

തമഷർതമൻ

റ് രുക്ക ്

ഗ്പകാരം 

ഉള്ള അളവ ്

(നീളം ) 

പരിദശാധനയി

ല് കണ്ട അളവ ്

(നീളം ) 

റിമാർക്സ ് 

1 തപരിയാ

ർ വാലി 

കനാല്   

275 m 275 m 392 m   പരിദശാധന 

സമയത്ത് കാടു 

കയറി 

കിടക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികൾ 

നന്നായി 

വൃത്തിയാക്കിയിരു

ന്നു എന്ന ്

അയല്വാസികളു

തട അടുത്ത് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 
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3- കൃഷ്ി  വകുപ്പുമായി  ംദയാജിേ് jlg പാട്ടത്തിനു എടുത്ത സ്ഥലം 

കൃഷ്ിക് അനുദയാജയമാക്കൽ റീച്്ച3 

 

 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

LD/236502  

കൃഷി  

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിെ് jlg 

പാട്ടത്തിനു 

എടുത്ത സ്ഥലം 

കൃഷിക ്

അനുദയാജ്യമാക്ക

ല്  

 

 

29/12/18 

 

18/01/19 

 

199200 

 

197668 

 

 

  പാടത്തുള്ള കൃഷി ആയ ിനാല് വഴി എല്ലാം കാടുകയറിയും തെളി നിറഞ്ഞും 

കിടക്കുന്ന ിനാല് കൃ യമായി അളന്നു  ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കുന്ന ായിരുന്നില്ല. 

 മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള ഗ്പവർത്തനം ആയ ിനാല് കൃഷിയുതട വിളതവടുപ്പ ്

കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 

 കൂടു ല് ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിലും  കൃഷി തെയ്തിരുന്ന ് വിളതവടുത്ത ദശഷം 

പു ിയ കൃഷി തെയ്തിരിക്കുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 CIB ദരാർഡ ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. തമഷർതമന്റ ് രുക്കില്  ആതക െിലവായ 

 ുകയില് CIB ക്  ആയി Rs 2990/- രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
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ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ ദപര്  

ഗ്പവർ

ത്തി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് 

ഗ്പകാര

മുള്ള 

അളവു

കൾ  

തമഷർതമ

ന്റ ്

രുക്ക്ഗ്പകാ

രമുള്ള 

അളവുകൾ  

പരിദശാധ

നയില് 

ലഭിച്ച 

അളവുകൾ  

റിമാർക്സ ് 

1 ലാസർ  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

 

 

 

 

4170m2 

288 m2 240 m2  പാടത്തുള്ള 

കൃഷി 

ആയ ിരുന്നു.

  

വിളതവടുപ്പി

നു ദശഷം 

ഇദപ്പാൾ 

പു ിയ 

കൃഷിയാണ് 

തെയ്തിരിക്കു

ന്ന ്. 

2 പൗദലാസ്  

 

കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

1701 m2 - പയറും 

വാഴയും 

കൃഷി 

തെയ്തിരുന്നു.  

3 ദ ാമസ്   കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

364 m2 - . തനല്കൃഷി 

ഭൂമിയില് 

തവള്ളം 

നിറഞ്ഞു 

നിന്ന ിനാല് 

അളവുകൾ 

കൃ യമായി 

എടുക്കാൻ 

രുധിമുട് 

ഉണ്ടായിരുന്നു
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4 കമലാക്ഷി  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

880 m2 620 m2 കപ്പ കൃഷി 

തെയ്ത ് 

വിളവ് 

എടുത്ത 

ദശഷം 

ഇദപ്പാൾ വാഴ, 

തപാട്ടുതവള്ള

രി കൃഷി 

തെയ്തിരിക്കു

കയാണ്. 

5 പൗദലാസ്  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

480 m2 -  പാടത്തുള്ള 

കൃഷി 

ആയ ിനാല് 

വഴി എല്ലാം 

കാടുകയറി

യും തെളി 

നിറഞ്ഞും 

കിടക്കുന്ന ി

നാല് കൃഷി 

ഭൂമിയിദലക്ക് 

എത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

കപ്പയാണു 

കൃഷി 

തെയ്തിരിക്കു

ന്ന ായി 

കണ്ട ്. 

കൃഷി 

തെയ്തിരുന്ന ് 

വിളതവടുത്തു 

എന്ന് 

സാക്ഷയതപ്പടു

ത്തി  

6 സുര ൻ  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

150 m2 165 m2 പയറും 

വാഴയും 

കൃഷി 

തെയ്തിരുന്നു.  

7 ഭാര ി  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

190 m2 140 m2  കപ്പയും 

വാഴയും 

ആണ ് കൃഷി 

തെയ്തിരുന്ന ്.  

8 രവി  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

91 m2 120 m2 ഗ്പവർത്തി 

ഇടം ഇദപ്പാൾ 

കാടു 

കയറിയ 



18 
 

ല്  നിലയിലായി

രുന്നു. 

കപ്പയും 

വാഴയും 

നട്ടിരുന്നു 

എന്ന് 

വീട്ടുകാർ 

സാക്ഷയതപടു

ത്തി.  

 

 

 

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  

28/02/19 13/03/19 18500 15310 

 

 

 കിണറില് തവള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഉപകാരഗ്പേം ആതണന്്ന അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു  

 അർധ വിേര്ധ ത ാഴിലാളിയുതട ഉൾതപ്പതട എല്ലാവരുതടയും ദവ നം 

കിട്ടിയിട്ടുള്ള ാണ്. 

 കിണറിനത്റ കസഡില് തപയിനറ്് അടിച്ച രീ ിയില് CIB  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

രുണദഭാക്താവിനത്റ 

ദപര്  

ഗ്പവർത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരം 

ഉള്ള 

അളവ ്

തമഷർതമന്റ ്

രുക്ക ്

ഗ്പകാരം ഉള്ള 

അളവ ്

 റിമാർക്സ്  

1 ആന്റണി ദജ്ാസെ ് കിണർ 

നിർമാണം 

3.8150m3   3.8150m3 0.9×0.9 

നീളത്തിലും 

വീ ിയിലും 

ഉള്ള കിണർ 
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കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു  

 

2 ശാരേ മണി  കിണർ 

നിർമാണം 

2.3080m3   2.3080m3 0.7×0.7 

നീളത്തിലും 

വീ ിയിലും 

ഉള്ള കിണർ 

കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു  

. 

 

 

 

 

5.കൂടാലപ്പാട്  ലിഫ്്ററ്റ് ഇറിദഗഷ്ൻ കനാൽ നവീകരണം 

 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി  

അവസാനിച്ച 

 ീയ ി  

എസ്റിദമറ്റഡ ്

 ുക  

െിലവായ 

 ുക  

IC/215249 16/10/18 19/10/18 31500 30866 

 

 ഗ്പവർത്തി പരിദശാധന സമയത്ത ്പരിസരം കാടു കയറി കിടക്കുന്നുണ്്ട. 

  ത ാഴിലാളികൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു എന്ന് അയല്വാസികളുതട 

അടുത്ത് നിന്്ന സാക്ഷയതപ്പടുത്തി 

 .അകവാദഡറ്റ് മാ ൃകയില് ഉള്ള കനാല് ആയിരുന്നു. അ ിനാല് കനാലിനത്റ 

അറ്റം വതര ദപാകാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 പല വീടുകളുതട പറമ്പിലൂതടയും ആണ ് കനാല് ദപാകുന്ന ്. അ ിനാല്960m 

നീളമുള്ള കനാല് ഇന്തറ  233 m മാഗ് മാണ ്അളതന്നടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ്. 

 ഇ ഗ്പവൃത്തി സമയത്ത ് സ്ഗ് ീകൾ  ാതഴ വൃത്തി ആക്കുകയും പുരുഷന്മാർ 

മ ിലിനു മുകളില് കയറി കനാലില് വൃത്തി ആകുകയും ആണ് തെയ്ത ് എന്്ന 

ദമറ്റ ്സാക്ഷയതപ്പടുത്തി.  

 CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചു.  
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ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

ഗ്പവർത്തി 

തെയ്ത 

സ്ഥലം  

 എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള അളവ ്

(നീളം) 

തമഷർതമ

ൻറ ് രുക്ക ്

ഗ്പകാരം 

ഉള്ള അളവ ്

(നീളം ) 

പരിദശാധനയി

ല് കണ്ട അളവ ്

(നീളം ) 

റിമാർക്സ ് 

1 കൂടാലപ്പാട്  

ലിെ്റ്റ് 

ഇറിദരഷൻ 

കനാല്  

നവീകര

ണം.  

960m 960 m 233 m  ഗ്പവർത്തി 

പരിദശാധന 

സമയത്ത് പരിസരം 

കാടു കയറി 

കിടക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികൾ 

നന്നായി 

വൃത്തിയാക്കിയിരു

ന്നു എന്്ന 

അയല്വാസികളു

തട അടുത്ത ് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 

 

 

 

6.കൃഷ്ി  വകുപ്പുമായി  ംദയാജിേ് jlg പാട്ടത്തിനു എടുത്ത സ്ഥലം 

കൃഷ്ിക് അനുദയാജയമാക്കൽ റീച്്ച 2 

 

 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

LD/236501  

കൃഷി  

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിെ് jlg 

rപാട്ടത്തിനു 

എടുത്ത സ്ഥലം 

കൃഷിക ്

അനുദയാജ്യമാക്ക

ല് റീെ് 2  

 

 

20/12/18 

 

09/01/19 

 

199500 

 

194946 
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 JLG പാട്ടത്തിനു എടുത്ത കൃഷി ഭൂമിയില് പയർ വാഴ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ കപ്പ 

മു ലായ കൃഷികൾ ആണ് തെയ്  ിരുന്ന ്.  

 എല്ലാം വളതര നന്നായി തെയ്  ിരുന്നു എന്്ന ഉടമസ്ഥർ പറഞ്ഞു.  

 എന്നാല് 2018 ഡിസംരർ മാസതത്ത ഗ്പവർത്തനം ആയ ിനാല് എല്ലാം  തന്ന 

വിളവ് എടുപ്പ ്കഴിഞ്ഞു.  

 കൂടാത  കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ മറ്റു കൃഷിക്ക് ദവണ്ടി നിലം ഒരുക്കിയ ായി കണ്ടു.  

 CIB ദരാർഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.              

                                          

 

ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ  

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ ദപര്  

ഗ്പവർ

ത്തി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് 

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവുക

ൾ  

തമഷർതമ

ന്റ ്രുക്ക ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവുക

ൾ  

പരിദശാധന

യില് ലഭിച്ച 

അളവുകൾ  

റിമാർക്സ ് 

1 ഗ്ൊൻസിസ്  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

 

4464m2 

437 m2 400m2  പയർ, വാഴ 

എന്നിവയു

തട വിളവ ്

എടുത്ത ്

കഴിഞ്ഞിരു

ന്നു. കുറച്ചു 

വാഴ കൂടി 

വിളവ് 

എടുക്കാൻ 

ഉണ്്ട.  

2 ഷാജ്ി  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

225 m2  100 m2 മഞ്ഞൾ 

ഇഞ്ച് 

കൃഷി 

കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു 

പയർ 

വിളതവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞു  

3 അദതാണി   കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

126m2  പയർ, വാഴ 

എന്നിവയു

തട വിളവ ്

എടുത്ത ്

കഴിഞ്ഞിരു

ന്നു. കുറച്ചു 
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വാഴ കൂടി 

വിളവ് 

എടുക്കാൻ 

ഉണ്്ട.  

4 രിജ്ു  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

70m2 50m2 വിളതവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞു  

5 ജ്ീദമാൻ  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

99m2  വിളതവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞു  

6 വർരീസ്  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

42 m2  വിളതവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞു  

7 ദറായ ് കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

56 m2  വിളതവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞു  

8 ദജ്ാരി  കൃഷി 

ഭൂമി 

ഒരുക്ക

ല്  

40 m2 -  

വിളതവടു

പ്പ് 

കഴിഞ്ഞു  

 

.  

 

7.ഒക്കൽ പഞ്ചായത്്ത വാർഡ് 7 -ക്ഷീര വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു 

തീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ിക്്ക നിലതമാരുക്കൽ 

 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

 

IF/314117 

 

 ക്ഷീര 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച 

 ീറ്റപ്പുല് 

കൃഷിക്ക ്

 

06/02/19 

 

16/02/19 

 

94500 

 

93448 
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നിലതമാരുക്ക

ല് 

 

 

  ീറ്റപ്പുല്കൃഷി തെയ്ത എല്ലാ സ്ഥലവും  തന്ന പശുക്കളുള്ള വീടുകളായിരുന്നു. 

എന്നാല് ഒരു  സ്ഥലത്ത ്മാഗ് മാണ ്കൃഷി നല്ല രീ ിയില് കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

  കൃ യസമയത്ത ്  ീറ്റപ്പുല് മുറിച്ചുമാറ്റുകയും ദവണ്ടവിധത്തില് ദവതറ വച്്ച 

പിടിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

 രുണദഭാക്താവില്  നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ച ് നിലതമാരുക്കല് ഗ്പവർത്തി 

നന്നായി തെയ്തു നല്കി എന്നാണ്. 

   ീറ്റപ്പുല് ഗ്പവർത്തി ഉപദയാരഗ്പേമായ ഗ്പവർത്തനമായിരുന്നു എന്നാണ് 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

 മതറ്റാരു സ്ഥലത്ത് പുല്ക്കൃഷി മാറ്റി തനല്ക്കൃഷിക് ദവണ്ടി നിലതമാരുക്കി 

ഞാറു നട്ടിരിക്കുന്ന ായി കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

  ഒരു സ്ഥലത്ത ്പുല് കൃഷി മാറ്റി വീട ്പണിയാൻ  റ തകട്ടിയിരിക്കുന്നു.   

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് CIB കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

ന

മ്പർ 

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ  ദപര ് 

ഗ്പവർ

ത്തനം  

 

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് 

ഗ്പകാര

മുള്ള 

അളവ ്

തമഷ

ര്തമനറ്് 

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1   പൗദലാസ്    ീറ്റ 

പുല്ല ്

കൃഷി

ക്ക് നിലം 

ഒരുക്കല്

  

1890 m2  625 m2      m2 നല്ല 

രീ ിയില് 

 ീറ്റപ്പുല് 

കൃഷി 

തെയ്തിരുന്ന ് 

കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

2  ദസവയർ    ീറ്റ 

പുല്ല ്

കൃഷി

ക്ക് നിലം 

ഒരുക്കല്

196 m2        180m2 പുല്ലക്ൃഷി  

നല്ല 

രീ ിയില് 

കാണാൻ 

സാധിച്ചു. 
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  പുല്ലു കൃഷി 

ഉപദയാരഗ്പ 

മാണ ് എന്ന ്

ഉപദഭാക്താവ ്

പറഞ്ഞു  

3  ഭാസ്കരൻ    ീറ്റ 

പുല്ല ്

കൃഷി

ക്ക് നിലം 

ഒരുക്കല്

  

504  m2   വാർഡ് 

അഞ്ചില് 

ആണ ് കൃഷി 

തെയ്തിരിക്കു

ന്ന ് എന്നാല് 

ഇദപ്പാൾ   

 പുല്ലു കൃഷി 

മാറ്റി 

തനല്കൃഷി

ക്ക ് ദവണ്ടി 

നിലതമാരു

ക്കി 

ഇരിക്കുന്ന ് 

കണ്ടു. 

4  ഔദസപ്    ീറ്റ 

പുല്ല ്

കൃഷി

ക്ക് നിലം 

ഒരുക്കല്

  

361  m2 

 

     കുറച്ചു 

ക കൾ 

കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു  

5 ആനീസ്     ീറ്റ 

പുല്ല ്

കൃഷി

ക്ക് നിലം 

ഒരുക്കല് 

184 m2 - കൃഷി സ്ഥലം 

മാറ്റി വീട ്

പണിയാൻ 

 റ 

തകട്ടിയിരി

ക്കുന്നു.  
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നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

 മസ്റ്റർ   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ ് , ഓവർസീർ അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയർ ,ദമറ്റ്മാർ 

എന്നിവർക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധദകണ്ട ാണ ്

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 

 

ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ ്ത ഗ്കട്ടറി 

 മസ്റ്റർ   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷരത്മന്റ ് രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  

ഉറപ്പ ്വരുത്തുക 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുക 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 വർക്ക് െയലുകൾ ആനുവല് മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമനറ്സ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴില് കാർഡ ് കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മസ്റ്റർദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  നല്കണം 

 ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്കറ്്റ് 

മീറ്റിംരില്  ത ാഴിലാളികൾക ്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി ത ാഴിലിടം 

സന്ദർശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ ്അനുസരിച്ചു ദ ാഴില് നല്കുക. 

 

ദമറ്്റ 
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 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റർ ദറാൾ  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ർ. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാൾ   തന്ന എഴു ുക  

 മാസ്റ്റർ ദറാളില്  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലാതയന്്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴില് േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

 ഓദരാ ഗ്പവർത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റർദറാൾ കസറ്റ ്ഡയറി എന്നിവ കസറ്റ ്

ഡയറി  പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാല്  കസറ്റ ് 

ഡയറിയില്     എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും 

തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന ്ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 ത ാഴില് കാർഡ ്കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.  ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥർ  

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

െയലുകളില് ദഡാകയൂതമനറ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ില് ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാരസ്ഥർ 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാർഹമാണ ്

തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ ് .വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളില്യുതടയും  അയല്ക്കൂട്ടം ല 

െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

4. ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളില്   ണല്  സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റുകൾ, ,തവള്ളം ,   

എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്.  

5.  ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളില്   4 സ്ഥലത്തു  മാഗ് മാണ ് സിറ്റിസൺ  ഇൻെർദമഷൻ  

ദരാർഡ്  കാണാൻ സാധിച്ച ്.  

6.  പാസ് രുക്കുകൾ    കൃ യമായി പ ിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി  ഗ്ശധയില്തപട്ടു. 

7.100 ത ാഴില്  ികച്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക ്ദരാണസ് കിട്ടയ ായി അറിയാൻ പറ്റി.  
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8.  ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവർത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങൾക് ദശഷമാണ്. 

ആയ ിനാല്  ത ാഴിലുറപ്പ ്  നിർത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  േിവസം ഗ്പ ി  

കൂടുകയാണ ്. 

 

 ത ാഴിലാളികളുതട ആവശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും 

  പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച ഇല്ല ഉപദയാരിക്കാൻ 

പറ്റാത്ത രീ ിയില് ആണ ്

  കഴിഞ്ഞ േിവസങ്ങളില് നടന്ന ദലാക്കില ദമറ്റ ് മാരുതട മീറ്റിംരില് രാവിതല 

ഒമ്പ ുമണിക്ക ്  ുടങ്ങി അഞ്ച ് മണിവതര പണി കസറ്റില് ഉണ്ടാകണതമന്്ന 

കർശന നടപടി സവീകരിച്ചിട്ടുതണ്ടന്്ന ഉള്ള വിവരം അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

എന്നാല് അ ് ത ാഴിലാളികൾക്ക ്രുധിമുട്ടാണ ്എന്ന ്അവർ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

  ഉച്ചയക്്കുള്ള ദഗ്രക്ക ് കടമില്  ത ാഴിലാളികൾക്ക് അവരുതട വീട്ടില് 

ദപാകാനുള്ള അവസരം തകാടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു. 

  ത ാഴിലാളികളുതട വീടുകൾ അടുത്ത് ആയ ിനാല് തപതട്ടന്്ന ദപായി വരാൻ 

സാധിക്കുതമന്നും ഗ്പാഥമിക  കർത്തവയങ്ങൾ തെയ്യുവാൻ വീട്ടില് ദപാകണം 

എന്നും പറഞ്ഞു 

  കൂടാത  കക കഴുകാനുള്ള തവള്ളവും മറ്റും കിട്ടാനുള്ള രുധിമുട്ടുകളും 

ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

 

 

നന്ദി 

 

ഒക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ്

ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീർക്കാൻ  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ടീമിതന സഹായിച്ച 

രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ ് തസകട്ടറി, 

ഭരണസമി ി  അംരങ്ങൾ,വാർഡ് തമമ്പർ , ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , 

െീല്ഡു  ല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക ് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ 

തപാ ുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 
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ഒക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്വാർഡ ്7 തല മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്്റ ് 

ഒക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് ഏഴിതല ത ാഴിലുറപ്പ ്ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 

30/11/2019 ആം  ീയ ി രാവിതല 10. 30 മണിക്ക ് തസനറ് ് ദജ്ാർജ്് എല്പി സ്കൂ ൾ 

കൂടാലപ്പാട് ല് ഈശവര ഗ്പാർത്ഥന ഓടുകൂടി ആരംഭിച്ചു.  85 ആളുകൾ മീറ്റിംരില് 

പതങ്കടുത്തു. അധയക്ഷതന   ിരതഞ്ഞടുത്ത തകാണ്്ട ദയാര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 

ഏഴാം വാർഡിതല ത ാഴിലാളിയായ   ദറാക്കി ദെട്ടതന അധയക്ഷനായി എല്ലാവരും 

ത രതഞ്ഞടുത്തു.  

  ഏഴാം വാർഡ് തമമ്പറായ ഗ്ശീമ ി രമ രാരു (പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡനറ്്  

)മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട പഞ്ചായത്ത ്

ഉദേയാരസ്ഥയായ ഓവർസിയർ സുമി,  വാർഡിതല ദമറ്റു മാർ കുടുംരഗ്ശീ അംരങ്ങൾ, 

ത ാഴിലുറപ്പ ് ത ാഴിലാളികൾ കൂവപ്പടി ദലാക്ക ് BRP മരിയ ദമാൾ സ്റ്റീെൻ, കൂവപ്പടി 

ദലാക്കിന ്കീഴില് ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന VRP  ഗ്പിയ എന്നിവർ ഗ്രാമസഭയില് പതങ്കടുത്തു. 

ഗ്ശീമ ി  ഓമന ദപാളച്ചൻ  ദയാരത്തില് എത്തിദച്ചർന്ന എല്ലാവർക്കും സവാര ം 

ആശംസിച്ചു.VRP ജ്ൂരി ഭരണഘടനാ ഗ്പ ിജ്ഞ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തകാടുത്തു.  

വാർഡ് തമമ്പർ രമ രാരു ഗ്രാമസഭ ദയാരം ഉേ്ഘാടനം തെയ്തു. അധയക്ഷൻ  ദറാക്കി 

ദെട്ടൻ അധയക്ഷ ഗ്പസംരം നിർവഹിക്കുകയും തെയ്തു. രി ആർ പി മരിയ ദമാൾ 

സാമൂഹിക പരിദശാധന ഗ്രാമ സഭതയക്കുറിച്്ച ആമുഖ ഗ്പസംരം നടത്തി.  

ആേയമായി പരിദശാധിച്ച െയലില് നിന്നും കതണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങളാണ ്

വായിച്ച ്.തവജ്് ലിസ്റ്റും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി എന്നിവയാണ ്ഗ്പധാനമായും െയല് ല് 

ഉണ്ടാകാ ിരുന്ന ്. 

 െീല്ഡ ്പരിദശാധനയില് നിന്നും കതണ്ടത്തിയ വിവരങ്ങളും അവയുതട അളവുകളും 

വായിക്കുകയുണ്ടായി, കൂടാത  പഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളുതട 

പരിദശാധനതയ സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും വായിച്ചു.  ുടർന്്ന ത ാഴിലാളികളുമായി 

െർച്ച നടന്നു. 

ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങതള പറ്റിയും ഗ്പധാനതപട്ട നിരീക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞു. 

അ ിനു ദശഷം െർച്ച നടന്നു. 

 ത ാഴില് കാർഡ ്എല്ലാവർക്കും കൃ യമായി 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട.  
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 ഡിമാൻഡ ് ദൊം പഞ്ചായത്തില് തകാടുത്ത ിനുദശഷം കകപറ്റു രസീ ് 

വാങ്ങുവാൻ ദമറ്റ ്ഗ്ശധിക്കണതമന്നും നിർദേശം നല്കി.  

 ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവേതത്ത കുറിച്്ച ഇദപ്പാഴാണ് അറിയുന്ന ് എന്നും 

ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. .  

 പണി സ്ഥലങ്ങളില്  ണല് തവള്ളം ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് ലഭയമാതണന്നും 

അറിയിച്ചു.  

 പഞ്ചായത്തിതല ആയുധങ്ങതളല്ലാം ഉപദയാരശൂനയമായി കിടക്കുകയാതണന്നും 

ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.   

 എന്നാല് ത ാഴിലുറപ്പ ് പണി കഴിഞു 6 മാസം ആയിട്ടും ദവ നം ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

എന്ന് ത ാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു.   

പഞ്ചായത്തില് നിന്നും അ ിനു ദവണ്ട നടപടിഗ്കമങ്ങൾ സവീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നും 

ഓവർസിയർ മറുപടി നല്കി.  

 5km െുറ്റളവില് ത ാഴില് ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്നും ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

 രൂട്ട്, കകയുറ എന്നിവ 3 വർഷം മുൻപ ്  ുറ, കനാല് പണി എന്നിവയക്്കു 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാല് ഇദപ്പാൾ കനാല് പണിക ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാ ി 

ഉന്നയിച്ചു.  

 100 ത ാഴില് േിനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാ ി ത ാഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു.  

 തകാടുദവലി ദ ാട് പുനരുധാരണം, കാനാ, കനാല്, ദറാഡ ്കസഡ ്കാടുതവട്ടല് 

എന്നീ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ത ാഴിലുറപ്പില് ഉൾതപ്പടുത്തണം എന്ന ്ആവശയതപ്പട്ടു.  

പഞ്ചായത്തില് നിന്നും പറയുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ മാഗ് ം തെയ്യാൻ ഗ്ശമിക്കണതമന്നും 

ത ാഴില് കതണ്ടത്താൻ അയല്ക്കൂട്ട ല െർച്ചകൾ നടത്തുവാനും, ദഗ്പാജ്ക്ട് മീറ്റിംര് 

എന്നിവയിലൂതടയും പു ിയ ത ാഴില് കതണ്ടത്തണതമന്നും,  jlg ഗ്രൂപ്പുകൾ  ുടങ്ങി 

ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തണതമന്നും ഓവർസിയർ അറിയിച്ചു.ഗ്പവർത്തി മാറ്റി 

തെയ്യാ ിരിക്കുക എന്നും, ആവർത്തന സവഭാവമുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ ഇനിമു ല് 

തെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും, ആസ്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യണതമന്നും അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ പറ്റാത്തഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യാൻ പാടുള്ള ല്ല എന്നും ഓവർസിയർ 

പറഞ്ഞു.  

 ഉച്ചസമയത്ത് ത ാഴിലാളികൾക്ക ് അവരുതട വീട്ടില് ദപായി ഭക്ഷണം 

കഴിക്കാനുള്ള അനുവാേം നല്കണതമന്നും പരാ ിതപ്പട്ടു. 
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അ ിന ് പരിഹാരമായി പഞ്ചായത്തിതല തമമ്പർമാർ എല്ലാവരും കൂടി ദെർന്്ന ഒരു 

പരാ ി          ഉണ്ടാക്കി ദലാക്കിദലക്ക ്അയക്കാനുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ തെയ്തു എന്നാണ് 

ഗ്പസിഡന്റ ്പറഞ്ഞ ്. 

 ത ാഴില് സമയം  9 - 4.30 ആക്കണതമന്നും ദവ നം വർധിപ്പിക്കണം എന്നും 

ത ാഴില് േിനം 150 ആക്കണം എന്നും ഗ്രാമസഭ നിർദേശിച്ചു.  

 APL ഉടമസ്ഥരുതട ഭൂമിയില് പണി തെയ്യുന്ന ു തകാണ്്ട ഉപകാരം ഒന്നും 

ലഭിക്കുന്നില്ല, ഇ ിന്തറ രുണം ലഭിദക്കണ്ട ു BPL കുടുംരങ്ങൾക്കാണ ് എന്്ന 

ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.  

  ഡിമാൻഡ് തെയ്ത  ് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ്

ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

െില സാദങ്ക ിക  ടസ്സങ്ങൾ മൂലമാതണന്നും പഞ്ചായത്തില് ദവണ്ടനടപടി ഗ്കമങ്ങൾ 

തെയ്യാറുതണ്ടന്നും ഓവർസിയർ അറിയിച്ചു. ഡിമാൻഡ ്ദൊമില് സവതം കകപ്പടയില് 

ദപതരഴു ി ഒപ്പിടണം എന്നും അറിയിച്ചു. 

ത ാഴിലാളികളുതട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഓവർസിയർ മറുപടി നല്കി. സേസ്സിതന 

അനുവാേദത്താടുകൂടി റിദപ്പാർട്ട ് എല്ലാവരും അംരീകരിച്ചു.VRP ഗ്പിയ ദയാരത്തിനു 

നന്ദി പറയുകയും തെയ്തു.  

ദേശീയരാനദ ാടുകൂടി ദയാരനടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.   

 

 

 

 

 

 

 


