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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

 

 

 

എറണാകുളം 

കൂവപ്പടി  ദലാക്്ക 

ഒക്കൽ പഞ്ചായത്ത ്

വാർഡ് - 14 

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

റിദപ്പാർട്്ട  തയ്യാറാക്കിയത്  : 

വി .ആർ. പി.  സ്റ്റീനിത ത ബാസ്റ്റയൻ 

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്റ  യുണിറ്്റ 

തിരുവനന്തപുരം 
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ആമുഖം 

 

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

പാർ ലതമന്റ ്പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ൽ  നമ്മുതട 

രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകളിൽ  ഈ നിയമത്തിന്തറ 

പരിധിയിൽ  വന്നു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ  ആവശയാധിഷ്ഠ ി മായി ഗ്പോനം 

തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും 

േുർ രല ജ്നവിഭാരങൾക്കായി ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിനത്റ ആരംഭത്തിൽ  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 കാലാകാലങ്ങളായി  വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികളൾ  സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉൾ തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങൾ  നൽകുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു . പധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും 

തപാ ു ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 

  ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമഗ്പകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്ക ്

ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.  

 ത ാഴിൽ സ്ഥലത്തു തവച്്ച അപകടം സംഭവിെട്ടു  െികിത്സ സഹായം ലഭിച്ചു 

എന്നു അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞു.  

  ഡിമാൻഡ ്തവച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

  ഗ്പവർത്തി  കഴിഞാട്ടു  15 േിവസത്തിന്  അകം  കൂലിയും  ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നു  

അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു.   

  രൂട്ട്, കകയുറ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു  എങ്കിലും  ഗ്പളയത്തിൽ  നഷ്ട്ടം  ആയി  

എന്നു  പറയുക  ഉണ്ടായി  .  

 

പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവർത്തികൾ  

 

 

നമ്പ

ർ  

വർക്ക ് വർക്ക്   ദകാഡ്  ആരം

ഭിച്ച  

 ിയ ി

  

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി  

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

എമൗ

ണ്്ട  

െില

വായ  

 ുക  

1  തെറുകിട നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട 

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്,  ജ്ല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

 

1608004004/WC/

334913 

 

10/12/20

18 

 

24/01/2019 

 

247000 

 

244490 

2  ഹരി  ദകരള 

മിഷൻ തറ ഭാരമായി 

മണ്ണ് ജ്ലസംരക്ഷണ 

ഗ്പവൃത്തികൾ  റീെ്  3 

 

1608004004/WC/

326135 

 

01/11/20

18 

 

17/11/2018 

 

148500 

 

146350 

3  ലിെ്റ്റ ് ഇറിദരഷൻ 

കനാൽ നവീകരണം 

 

1608004004/IC/21

6928 

 

12/10/20

18 

 

18/10/2018 

 

135000 

 

134341 

4  ഹരി  ദകരള 

മിഷൻ ഭാരമായി മണ്ണ ്
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ജ്ലസംരക്ഷണഗ്പവൃ

ത്തികൾ റീെ്  2 

1608004004/WC/

303018 

27/02/20

19 

12/03/2019 98600 97934 

5  ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭം 

തവള്ളതപ്പാക്കവും 

രാധിച്ച 

േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങൾ 

ദ ാടുകളും 

കാനങ്ങളുതടയും 

പുനരുധാരണം 

 

1608004004/FP/3

06248 

 

08/03/20

19 

 

29/03/2019 

 

370000 

 

343022 

 

െയൽ പരിദശാധന    

 

 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയിൽ തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വാക്കിനും ഗ്പദ യകം െയൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ിൽ ഓദരാ െയലിലും 22 

document ഉണ്ടായിരിക്കണം 22 ദഡാകയുതമന്റി പരിദശാധിച്്ച വിവരങ്ങൾ 

 

1) കവർദപജ്്      

 വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരം ഒരു വർക്ക് െയലിൽ ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ ്

കവർദപജ് ്

 

 വാർഡ് 14 തല 5 െയലുകൾ പരിദശാധിച്ച ിനത്റ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ  റിദപ്പാർട്ട്.       

 എ എം സി ഗ്പകാരം  യ്യാറാക്കിയ കവർദപജ് ്

ആയിരുന്നു                                  

 പരിദശാധിച്്ച അഞ്ചു െയലുകളിലും ജ്ിപിഎസ് തലാദക്കഷൻ, 

ദസാഷയൽ  

 ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുദണ്ടാ ഇല്ലദയാ,അസറ്റ് ഐഡി, എന്നിവ 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല    .      

 എന്നാൽ മതറ്റല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃ യമായും എല്ലാ െയലുകളും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.                                 
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        2) തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്   

              വർക്ക ്കെനലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും അവയുതട ദപജ് ്    

നമ്പർ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ് തെക്ക്ലിസ്റ്റ ്

 എ എം സി ഗ്പകാരമുള്ള തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്ആയിരുന്നു       

 ഈ 5 െയലുകളിലും ജ്ിദയാ ടാരിംര് ദൊദട്ടാഗ്രാെ്, ദകാപ്പി  ഓെ്  ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ട്, ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  .  

 ഭൂരിഭാരം വിവരങ്ങളും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ അവയ്തക്കാന്നും ദപജ് ്

നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.                                       

 

3  )ആക്ഷൻപ്ലാൻ            

 ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലനത്റ  ദനർസാക്ഷയം ത ളിയിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ദകാപ്പി ഗ്രാമസഭാ നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ് ഓെ ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക ്

മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്്ന മുൻരണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ ാ ു 

സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തി ത രതഞ്ഞടു ്   ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ  ഉൾതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തി  തന്നയാദണാ 

നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന ്  മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു.  

ഈ  സാമ്പത്തിക വർഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഗ്പസ്തു   പധ ി ഉൾതപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന  

വിവരം  വർക്ക് െയലിൽ വദരണ്ട ാണ്. 

          

    പരിദശാധിച്ച അഞ്ച് െയലുകളിലും ആക്ഷൻ  പ്ലാൻദകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.         

  

4)  എസ്റ്റിദമറ്റ്:     

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന എഗ്  അളവിന ് തെയ്യണതമന്്ന സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ ് പരിദശാധനയക്്ക ് വിദധയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലും എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

 എ എംസി ഗ്പകാരമുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ ്ആയിരുന്നു. എല്ലാ എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഉം  തസകയൂർ ൽ 

നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പികൾ ആയിരുന്നു  .       

  അ ിൽ പഞ്ചായത്ത ്തസഗ്കട്ടറിയുതട സീൽ,  ഒപ്പ ്ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ 

സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥനത്റ സീലും ഒപ്പും ഇ ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.    

 ദനാക്കിയ െയലുകളിൽ എല്ലാം  എസ്റ്റിദമറ്റ ്  യ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ് 

സാധാരണക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ പാകത്തിന് ആയിരുന്നില്ല.    .  
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 െയൽ കളിൽ ഒന്നും ഉദേയാരസ്ഥരുതട സീൽ നത്റ കൂതട ദഡറ്റ് , ദലരർ 

അബ്സ്്ഗ്ടാകറ്്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.    

 

  5)തടക്നിക്കൽ അനുമ ി 

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിക്ക ് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ികാനുമ ി 

 5 െയൽ കളിൽ  4 എന്ന ിന ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു 

െയൽ ലിൽ  അനുമ ി  ഉണ്ടായില്ല,  എല്ലാ െയൽ കളും തസകയൂർ നിന്്ന 

എടുത്ത ് ആയിരുന്നു.     

 എല്ലാ െയൽ ലിലും സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട സീൽ, ഒപ്പ്  ഉണ്ടായിരുന്നു 

എന്നാൽ  ിയ ി ഉണ്ടായില്ല.     

 ഒരു െയലിൽ  ഓവർസീയരുതട ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായില്ല.    

 എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുക കൃ യം ആയി 5 െയൽ ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു        

 

 6) ഭരണഅനുമ ി          

 ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ്ഭരണ സമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ ്ഭരണാനുമ ി 

         •      ഭരണഅനുമ ി ഉള്ള െയൽ കൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം      

 തസകയൂർ  നിന്നു  എടുത്ത  ദകാപ്പി ആയിരുന്നു     എല്ലാം     

 5 ദകാപ്പികളിലും  പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ്,  ിയ ി, സീൽ  എന്നിവ 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല    

 ഗ്രാമസഭ  ീരുമാന ദകാപ്പികൾ  5 െയൽ  ഉണ്ടായില്ല  എന്നാൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

എമൗണ്്ട  എല്ലാത്തിലും കാണാൻ സാധിച്ചു.     

 

  7) സംദയാജ്ി  പധ ി  :    

 

 പരിദശാേിച്ച അഞ്ചു െയലുകളും  സംദയാജ്ി  പധ ി അല്ലയിരുന്നു    
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8)   ഡിമാൻഡ ്ദൊം    :   

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയൽൽ  കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട ത ാഴിൽ   ആവശയതപ്പട്ട ് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിച്ചു 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ കൂടിയാണി ്. 

 

 5 െയൽ കളിലും  ഡിമാൻഡ ്   നൽകിയ ്  എന്ന ്മു ൽ എന്ന ്വതര എന്നുള്ള ് 

തകാടുത്തിട്ടുണ്്ട.     

 എല്ലാ െയലുകളിലും കൃ യമായി ത ാഴിലാളികളുതട കാർഡ ് നമ്പറും ദപരും 

ഒപ്പും ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട, എഗ്  ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.        

  വയക്തിപരം ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ ്ഒരു െയലുകളും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല       

 ഡിമാൻഡ ് നൽകിയ  ീയ ി പരിദശാധിച്്ച 5 െയലുകളിലും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല          

 

9) വർക്ക ്അതലാദക്കഷൻ ദൊം:       

 ഗ്പവർത്തി നൽകി എന്ന ിന ്ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദൊം.  

 

 പരിദശാധിച്ച അഞ്ചു െയലുകളിൽ മൂന്്ന എണ്ണത്തിൽ മാഗ് ദമ വർക്ക ്

അദലാദക്കഷൻ ദൊം ഉണ്ടായിരുദന്നാള്ളൂ. 

 ഡിമാൻഡ ്തെയ്ത ്പ ിനഞ്ചു േിവസത്തിനകം വർക്ക ്ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ഒരു  െയലിൽ വർക്ക ്തെയുന്ന സ്ഥലദമാ ഗ്പവർത്തിദയാ ദരഖ തപടുത്തിയിട്ടില്ല.  

 

10. മസ് ദഗ്ടാൾ: 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി,  േിവസം ഉൾതപ്പതട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ  മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 അഞ്ചു െയലുകളിലും മസ് ദഗ്ടാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 മസ്റ്റർ  ദറാൾ  ഗ്പകാരം  ഉള്ള  ദവ നം  ദരഖ തപടുത്തിയിരുന്നു.  

 അറ്റനറ്ൻസ്, ഒപ്പ ്ഇവ എല്ലാം മുഴുവൻ െയലുകളിലും ദരഖ തപടുത്തിയിരുന്നു. 

എന്നാൽ ഒരുെയലിൽ മാഗ് ം ദമറ്റ ്ന്തറ ദപര ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 ഷാർപ്പണിങ ് ൊർജ്് ദവേനം എന്നിവ അഞ്ചു െയലിലും കൃ യമായി ദരഖ 

തപടുത്തിയിരുന്നു.  
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 അഞ്ചു െയലുകളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു വർക്ക് ഗ്പളയം രാധിച്ച ിനാൽ തെയ്യാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

 ദനാക്കിയ െയലുകളിൽ എല്ലാം B.D.O യുതട ഒപ്പ്, സീല് എന്നിവ ഉണ്്ട പതക്ഷ 

 ീയ ി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 മസ്റ്റർ ദറാൾ  പരിദശാധിച്ച ആളുതട ഒപ്പ ് ദരഖ തപടുത്തി  ഇരുന്നു  

  

 

11. തമഷർതമൻറ് രുക്ക്  : 

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുമ്പും ദശഷവും ആളുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയായ തമഷർതമന്റ ്രുക്ക ്

 ദനാക്കിയാ െയലുകൾക ്എല്ലാം തമഷർതമനറ്്  രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 എല്ലാ െയലുകളിലും ഗ്പീ തമഷർതമൻറ ്ദരഖ തപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

 ഗ്പസിഡന്റിനത്റ സീലും,  ഒപ്പും അഞ്ചു െയലുകളിലും ദരഖ തപടുത്തിയിരുന്നു. 

 വർക്ക്   ദകാഡ്,  എസ്റ്റിദമറ്റ്   ുക, എന്നിവ  ഉണ്ടായിരുന്നു.   

 എസ്റ്റിദമറ്റ്   ുകയും  യഥാർത്ഥ  െിലവും  മ്മിലുള്ള  വയ യാസം  ദരഖ  

തപടുത്തിയിരുന്നു  

 ഓവർസീർ ഒപ്പും,   ിയ ി  യും  ദരഖ  തപടുത്തിയിട്ടുടായിരുന്നു.  

 

12. തമറ്റിരിയൽ രിൽ വൗച്ചർ      :        

 

 പരിദശാധിച്ച അഞ്ചു െയലുകളിൽ നിന്നും തമറ്റീരിയൽ 

ഉപദയാരിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 

സാധിച്ചു     

 

13) തവജ്് ലിസ്റ്റ്     :         

 ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവർക്ക ്നൽദകണ്ട  ുക അ ാ ു  ദവ നം,  ആയുധങ്ങൾക്ക്  തകാടുക്കുന്ന വാടക 

മൂർച്ച  കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചുതകാണ്്ട പണം 

കകമാറുന്ന ിനും ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് തവയ്റ്റ ്ലിസ്റ്റ് 

 5 െയലുകളിൽ മൂതന്നണ്ണത്തിൽ തവജ്് ലിസ്റ്റ്  കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ 

രതണ്ടണ്ണത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല           

  മൂന്്ന െയലുകളിതല തവയറ്്റ് ലിസ്റ്റ് മസ്റ്റദ്റാളിന് ആനുപാ ികം ആയിരുന്നു.      
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14)എെ് ടി  ഓ    : 

തവജ്്  ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ദവേനം നൽകിയ ിനുള്ള ദരഖയാണ ്െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. ഗ്പവർത്തിയിൽ തെലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആർക്ക ് എദപ്പാൾ 

നൽകി എന്ന ിതന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

എല്ലാ െയൽ നിർരന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് 

 

 എല്ലാ െയലുകളിലും എെ ്ടി ഓ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവതയല്ലാം മാസ്റ്റർ ദറാളി   നു 

ആനുപാ ികം ആയിരുന്നു.                    

 

 15 ) ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം   :        

 

 ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്്ച 

കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്നു ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ് അഥവാ ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണം സാക്ഷയപഗ് ം 

 എല്ലാ െയലുകളിലും ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു, 

എന്നാൽ െയലുകളിൽ ഒന്നും സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പും സീലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല   

 ദജ്ാലി എന്നു മു ൽ എന്നു വതര എന്നും,  തമാത്തം എഗ്   ുക തെലവായിട്ടുണ്്ട 

എന്ന ും എല്ലാ െയലുകളിലും  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു കൃ യമായ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് തെയ്ത ുമായി രന്ധതപ്പട്ട ദഡറ്റ് ഒരു െയലുകളിലും കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല  .     

 

16) മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മന്റ ്സ്ലിപ്പ ്   :       

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും മസ്റ്റർ ദറാൾ  അനുവേിച്ച ു മു ൽ ദവ നം 

നൽകുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ീയ ികളിലാണ ്നടന്ന ് എന്്ന 

മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനുള്ള ദരഖയാണ ്മസ്ദഗ്ടാൾ  മൂവ്തമനറ്് സ്ലിപ്.  

 അഞ്ചു െയലുകളിലും  മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മന്റ ്സ്ലിപ്പ ്   കാണാൻ സാധിച്ചു. ഒരു 

വർക്ക ്എന്നു മു ൽ എന്നു വതര എന്ന്  കൃ യമായ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.       

 ഒരു െയൽ മാഗ് ം സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ ്സീൽ എന്നിവ കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല, മറ്റുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട ആയിരുന്നു.       
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17) ദൊദട്ടാഗ്രാെ്     :  

 ഒരു വർക്ക ്  ുടങ്ങുന്ന ിന ് മുമ്പ് വർക്ക ് നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ വർക്ക ്

നടന്ന ിനുദശഷം ഓദരാ ഘട്ടതത്തയും ദൊദട്ടാസ് ദവണം എന്ന ്ഉണ്്ട  . 

 ഇങ്ങതനയുള്ള ഈ ദൊദട്ടാഗ്രാെ ്രണ്്ട െയലിൽ മാഗ് ദമ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ 

രാക്കി മൂന്്ന െയലിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.      

 

18)ദറായലിറ്റി    :   

 അഞ്ചു െയലുകളിൽ രതണ്ടണ്ണത്തിൽ  ദറായലിറ്റി ആവശയം  ഇല്ലാത്ത ഗ്പവർത്തി 

ആയിരുന്നു  , എന്നാൽ മറ്റു മൂന്നു െയലുകളിലും അ ാ ് ആളുകളുതട കരം 

 ീർത്ത രസീ ് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.      

  

19) ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്ക്  ദൊദട്ടാഗ്രാെ ്  :   

 ഗ്പവർത്തനം  ിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധിയായി ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്ക ് ദൊദട്ടാസ് 5 

െയലുകളിലും ഇല്ലായിരുന്നു .    

 

20)   കസറ്റ് ഡയറി    : 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് കസറ്റ്  ഡയറി.  

 എല്ലാ െയലുകളും  കസറ്റ ്ഡയറി     കാണാൻ സാധിച്ചു 

 പരിദശാധിച്്ച ഒരു െയൽ മാഗ് ം വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുതട 

അ ുദപാതല തന്ന പധ ി ആസൂഗ് ണവും ആയുള്ള രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല   

 തെക്ക ് ലിസ്റ്റ്, സാക്ഷയപഗ് ം, സന്ദർശകർ കുറിപ്പ്, പധ ി ആരംഭിച്ച ് മു ൽ 

അവസാനിച്ച ് വതരയുള്ള ദഡറ്റ്, ഇവതയല്ലാം കൃ യമായ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു   

 രണ്്ട െയലുകളിൽ ദമറ്റ്  നത്റ വിലാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല   . തമാത്തത്തിൽകസറ്റ് 

ഡയറി യിൽ മിക്ക കാരയങ്ങളും 5 െയലുകളിലും കൃ യമായ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു .  

 

   21 )ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്    :     

  പരിദശാധനയിൽ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്കണ്ടകട്ട്  തെയ്ത ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

 

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് വർക്്ക,ദപയ്തമന്റ ് ഓഫ് ദവജ ് ആൻഡ ്ഡിമാൻഡ ്

ദഫാർ വർക്്ക 

 

•രജ്ിസ്റ്റർ തസതഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട  

•2017 മു ൽ 2019 വതരയുള്ള  ഡിമാനറ്ുകളുതട വിവരം തരജ്ിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 

•2016  മു ൽ 2019  വതരയുള്ള തമറ്റീരിയലുകൾതട വിവരങ്ങളാണ ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ    

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ്. 

•രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

•എല്ലാ വാർഡുകളുതടയും വിവരങ്ങൾ രജ്ിസ്റ്ററിലുണ്്ട. 

 

3. വർക്്ക രജിസ്റ്റർ 

• 2013-2019 വതരയുള്ള കാലയളവിതല വർക്കുകൾ രജ്ിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

•തസതഗ്കട്ടറി രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

•കൃ യമായി രജ്ിസ്റ്റർ  സൂക്ഷിക്കുന്ന ്  അഭിനന്ദാർഹമാണ്. 

 

 

4. തതാഴിൽ കാർഡ ്വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

 

   • 2016  മു ൽ 2019 വതരയുള്ള ത ാഴിൽ കാർഡ്  വി രണം നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ 

രജ്ിസ്റ്ററിൽ                  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 •  ത ാഴിൽ  കാർഡിന ്രജ്ിസ്റ്റർ തെയ്ത 155 ആളുകളുതട ദപര്, ദമൽവിലാസം, ദൊദട്ടാ 

ഇവതയല്ലാം കൃ യമായി രജ്ിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

• രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട 



12 
  

 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ 

 

•രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

•2013 മു ൽ 2019 തമയ് മാസം വതരയുള്ള പരാ ികൾ കൃ യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

•പരാ ികളും,അ ിദന്മലുണ്ടായ പരിദശാധനകളും,നടപടികളും തരജ്ിസ്റ്ററിൽ  

എഴു ിയിട്ടുണ്്ട. അ ുകൂടാത  ദപപ്പറിൽ എഴു ി  യ്യാറാക്കിയ പരാ ികളും 

രജ്ിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

•രജ്ിസ്റ്റർ തസഗ്കട്ടറി  സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

•2016 മു ൽ 2019 വതരയുള്ള  ഗ്രാമസഭ മിനിട്ു ം ,ദമറ്റ്മാരുതട പരിശീലന പരിപാടി 

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമാണ് രജ്ിസ്റ്ററിൽ ഉള്ള ്. 

 

7.അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

•രജ്ിസ്റ്റർ  സർട്ടികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

•രജ്ിസ്റ്റർ കൃ യമായി  എല്ലാ വാർഡിതലയും വിവരങ്ങൾ എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

1. തെറുകിട നാമമാഗ്ത കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്്ണ, ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

നമ്പ

ർ  

വർക്ക ് വർക്ക ്ദകാഡ ് ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

 ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 ഒക്കൽ 

ഗ്രാമപഞ്ചായ

ത്ത് വാർഡ് -

14 തെറുകിട 

നാമമാഗ്  

കർഷകരുതട 

ഭൂമിയിൽ 

1608004004/WC/33

4913 

10/12/201

8 

24/01/2019 247000 

 

244490 
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മണ്ണ്, ജ്ല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തിക

ൾ- 1 

 

 തമഷർതമൻറ ് രുക്ക ് ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾക്കും  ഉപരി  വസ്തു വിനത്റ 

ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  കുഴികളും ആ വസ്തു വിൽ 

ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തികളുമാണ ് കൂടു ലും  തെയ്  ു വരുന്ന ്..അ ിനാൽ  

കൃ യമായ അളവിലുള്ള  കുഴികളും മറ്റും  കുറവായിരുന്നു.  

 ഉടമസ്ഥൻ  മഴക്കുഴികൾ  കുത്തിയിടതത്തല്ലാം സവന്തം ആവശയത്തിനായി 

കുഴികളിതല്ലല്ലാം വാഴ നട്ടിരിക്കുന്ന ാണ ്കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

 രാമെഗ്ന്ദൻ എന്ന വയക്തിയുതട ഭൂമിയിൽ ത ാഴിൽ തെയ്ത ായി M രുക്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.എന്നാൽ െയലിൽ അയാളുതട ദപരിൽ കരം അടച്ച 

രസീദ ാ , െീൽഡ ് വിസിറ്റിംങ്ങിന് ദപായദപ്പാൾ അങ്ങതന ഒരു ഭൂമിദയാ, 

വയക്തിതയദയാ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

. 

 APL  കുടുംരങ്ങളിൽ തെയ്   ഗ്പവർത്തികളായിരുന്നു കൂടു ലും. 

  

 കുഴികൾ കുത്തിയിരിക്കുന്ന തകാദറതയതറ സ്ഥലം കാട ് പിടിച്ച  

കിടന്ന ിനാലും,.മൂടി ദപായ ിന്നാലും അളവുകൾ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 ഏക്കർ  കണക്കിനു  സ്ഥലം ഉള്ള രുണദഭാക്താവിനത്റ സ്ഥലത്തു 

പലയിടത്തായി ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യുന്ന ിനാൽ സ്ഥലം കൃഷിക ്

അനുദയാരയമാക്കൽ എന്ന ഗ്പവർത്തിയുതട അളവിൽ വയക്ത യില്ല  ,  

 തെയ്ത ഗ്പവർത്തിയുതട CIB ദരാർഡ ്ഒരിടത്തും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 ത ാഴിലാളികൾ എല്ലാം നല്ല രീ ിയിൽ ഗ്പവർത്തി തെയ്തു എന്്ന ഭൂമി ഉടമസ്ഥർ 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 

പരിദശാധനനടത്തിയ ഭൂമിയിതല ഉടമസ്ഥദരാടും അയൽവാസികദളാടും 

ദൊേിച്ചറിഞ്ഞ ് അനുസരിെ്  മണ ് ജ്ല സംരക്ഷണ   ഗ്പവർത്തികൾ ഉപകാര 

ഗ്പഥമാകും  വിധം  നടന്നിരുന്നു എന്നും  മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

 



14 
  

1 അനുബന്ധം- തെറുകിട നാമമാഗ്ത കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്്ണ, ജല 

 ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

ന

മ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ  ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമ

റ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമനറ്് 

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യിൽ  

കതണ്ടത്തി

യ അളവ ് 

റിമാർക്് ് 

1  ദവണുദരാപാ

ൽ 

നിലം ഒരുക്കൽ  100m2 85 m2 നിലതമാരുക്കിയ

 ിനത്റ 

ഭാരമായിമഴക്കു

ഴി എടുത്ത ും 

 ടം എടുത്ത ും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചു. 

 

2 വത്സല നിലതമാരുക്കൾ  171 m2 

220 m2 

180 m2 

200m 2   പലയിടങ്ങളിലാ

യി വയ യസ്ത 

അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൾ 

തെയ്ത ിനാൽ  

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല. 

3 ലളി ാ ദേവി  കൃഷിക്ക് നിലം 

ഒരുക്കൽ  

50m2 

108 m2 

 110 m2  

4  വർരീസ്  കൃഷി  

നിലതമാരുക്കൾ  

75 m2 

160 m2 

 70 m2 

 

മഴക്കുഴികൾ 

ഒന്നും കാണാൻ 
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150 m2 

180 m2 

170 m2 കഴിഞ്ഞില്ല.  

5 വിശവംഭരൻ കൃഷിക്ക ്

നിലംഒരുക്കൽ 

110 m2 

81 m2 

 കഴിഞ്ഞ വർഷം 

ഗ്പവർത്തി നടന്ന 

സ്ഥലത്ത് ഈ 

വർഷവും 

ഗ്പവർത്തി 

നടന്ന ിനാൽ 

കഴിഞ്ഞദ്പായ 

വർഷതത്ത 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

െലം 

മനസ്സിലാക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

6 േിവാകരൻ നിലതമാരുക്കൾ  216 m2   മഴക്കുഴികതളല്ലാം

വിളകൾ 

നട്ടിരിക്കുന്നു. 

7 െഗ്ന്ദദശഖരൻ കൃഷിക്ക് നിലം 

ഒരുക്കൽ 

132m2   കുഴികൾ എല്ലാം 

ഇദപ്പാഴും 

നിലക്കുന്നു. 

 

8 ദയാഹന്നൻ   

കൃഷിക്ക്നിലംഒ

രുക്കൽ 

 

119 m2  നിലം 

ഒരുക്കിയിടത്ത ്

ഒരു company 

പണിയുകയാണ്.

തെയ്ത ഗ്പവയത്തി 

ഒന്നും കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

9 നമ്പൂ ിരി  60 m2 

132 m2 

 120  m2 മഴക്കുഴിതയല്ലാം 

വാഴ നട്ടു. 
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കൃഷിക്ക്നിലംഒ

രുക്കൽ 

 

10 നാരായണപി

ള്ള 

കൃഷിക്ക ്

നിലംഒരുക്കൽ 

364 m2 

160 m2 

  

11 ദമാഹനൻ കൃഷിക്ക ്

നിലംഒരുക്കൽ 

220m2 

171m2 

330m2 

216m2 

288m2 

225 m2 

 

210 m2 

280 m2 

മഴക്കുഴിൽ വാഴ, 

ദെന എന്നിവ 

നട്ടിരിക്കുന്നു. 

12 ലീലാമ്മ കൃഷിക്ക ്നിലം 

ഒരുക്കൽ 

70m2 

126 m2 

 മഴക്കുഴികൾ പുല്ല ്

പിടിച്്ച 

കിടന്ന ുതകാണ്്ട 

അളവുകൾ 

ദരഖതപ്പടുത്താൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

13 കർത്താവ ് കൃഷിക്ക ്നിലം 

ഒരുക്കൽ 

90 m2   

14 കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷിക്ക ്നിലം  

ഒരുക്കൽ 

286m2 

336 m2 

  

15 രാമെഗ്ന്ദൻ കൃഷിക്ക ്നിലം  

ഒരുക്കൽ 

96 m2  ഇങ്ങതനഒരാളുതട 

ദപരിലുള്ള 

കൃഷിയിടം 

കണത്െത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല. 
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2     ഹരിത ദകരള  മിഷ്ൻ നത്റ  ഭാഗമായി മണ്്ണ ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തിക്കൽ 

റീെ്  -3 

 

നമ്പ

ർ  

വർക്ക്   

തനയിം  

വർക്ക്   ദകാഡ്  ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  

എമൗണ്്ട  

െിലവാ

യ   ുക  

      1 ഹരി  

ദകരള 

മിഷൻനത്റ 

ഭാരമായി 

മണ്ണ ് ജ്ല  

സംരക്ഷണ  

ഗ്പവർത്തിക

ൾ  റീെ്  3 

1608004004/WC/326

135 

1/11/18 17/11/18 148500 146350 

 

* സന്ദർശിച്്ച അഞ്ച് വീടുകളിലും ഒരു രീ ിയിലുള്ള മണ്ണ് ജ്ല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല 

*എസ്റ്റിദമറ്റ ്രുക്കിതന കാളും വളതര കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആണ ്കാണാൻ സാധിച്ച ് 

* കുഴികളിൽ  മണ്ണ ് മൂടി ദപായ ിനാൽ അളവുകൾ ഒന്നും കൃ യമല്ലാത   

ഇരിക്കുകയും, സവന്തം ആവശയങ്ങൾക്ക ് ദവണ്ടി ഉടമസ്ഥൻ കുഴികൽ മൂടി ദെന വാഴ 

എന്നിവ തവക്കുകയും തെയ്തിരുന്നു അ ിനാൽ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഉള്ള അദ  അളവിലുള്ള 

കുഴികൾ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.         

* ഗ്പളയം രാധിച്ച ിനാൽ കുഴികൾ എല്ലാം മൂടി ദപാവുകയും, അദ  സ്ഥലത്ത ്മതറ്റാരു 

വർക്ക ്നടന്ന ് ആയിട്ടും കാണാൻ സാധിച്ചു.  
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* കൂടു ലും എ പി എൽ വിഭാരത്തിൽ തപട്ട കുടുംരാംരങ്ങൾ ആയിരുന്നു   

* കുദറ സ്ഥലം ഉതണ്ടങ്കിലും അവയിൽ നിറതയ കാട് പിടിച്ചു കിടന്ന ിനാൽ ഉം 

അളവുകളും  എണ്ണിത്തിട്ടതപ്പടുത്താൻ കൃ യമായി സാധിക്കാത  വന്നു    

* വളതര കുറച്ചുമാഗ് ദമ കുഴികൾ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ 

* സി ഐരി  ദരാർഡ ്ഒന്നും  തന്ന കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

ന

മ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ  ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമ

റ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമനറ്് 

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം

- അളവ ്

പരിദശാധ

നയിൽ  

കതണ്ടത്തി

യ അളവ ് 

റിമാർക്് ് 

1   ഔദസപ്പ് 

ദപാൾ 

മഴക്കുഴി  

 

439/2 

 

439/3-3 

 

 

6.048m3 

3.37m3 

 

9.072m3 

1.80m3 

 

.27m3 

ഗ്പളയം 

രാധിച്ച ിനാൽ 

കുഴികൾമുഴുവനും 

മൂടി ദപ്പാവുകയുംകാട ്

പിടിച്ചു പുല്ലും നിറഞ്ഞു 

കിടന്നുവാഴവക്കുകയും 

തെയ്തിരുന്നു.3കുഴികൾ 

മാഗ് ദമകാണാൻ 

സാധിതച്ചാള്ളു  

 

  നിലതമാരുക്ക

ൾ  

439/2 

 

439/3-3 

 

416m2 

 

486m2 

 

782m2 

കുടിയിൽ നിറതയകാട ്

പിടിച്ചാൽ കൃ യമായി 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  
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2  സാജ്ു  നിലതമാരുക്ക

ൾ 354/2-2 

216m2 210m2  ഗ്പളയംരാധിച്ച 

എന്നാലുംമതറ്റാരു 

വർക്ക് നടന്ന ിനാലും  

കൃ യമായി ിട്ടതപ്പടു

ത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

   മഴക്കുഴി 2.36m3   മഴക്കുഴി 

ജ്ലസംരക്ഷണത്തിനറ്

ഭാരമായിഒരു 

ഗ്പവർത്തിയും കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 2019-20ഈ 

കാലയളവിൽ ഒരു 

ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു 

3  ദമരി മഴക്കുഴി  

354/3 

 

 

 

354/4 

 

 

 

 

6.048m3 

.90m3 

3.3753 

 

.90m3 

 

 മതറ്റാരുഗ്പവർത്തി 

നടന്ന ിനാൽഒന്നും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായി

രുന്നു 

 

  നിലതമാരുക്ക

ൾ 354/3 

 

354/4 

 

180m2 

 

90m2 

 

284m2 

 മതറ്റാരുവർക്ക ്

നടന്നിരുന്നു അ ിനാൽ 

ഒന്നുംഅളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല 

4  റാണി മഴക്കുഴി     കുഴിയിൽ നിറതയ 
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440/3 

 

 

421/1 

2.59m3 

.675m3 

 

8.856m3 

1.80m3 

2.475m3 

 

 

.3528m3 

വാഴ നട്ടിരുന്നു 

അ ുതകാണ്്ട കുഴികൾ 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായി

രുന്നു 

 

   

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

296m2 

 

324m2 

 

620m2 

 നിലതമാരുക്കലും 

ആയി രന്ധതപ്പട്ട ഒന്നും 

 തന്ന കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

5  എരി  മഴക്കുഴി 

421/1-2 

 

422/5 

 

430/6-5 

.90m3 

.648m3 

 

1.35m3 

 

.90m3 

5.616m3 

Nil  ഒരു കുഴി ദപാലും 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

എല്ലാ കുഴികളിലും 

വാഴ തവച്ചിരുന്നു. 

   

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

272m2 

 

220m2 

 

380m2 

 

 

798.3m2 

 ഒന്നും വയക്തമായി 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

പുല്ലു ദകറി 

കിടന്നിരുന്നു 
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3.ലിഫ്റ്്റ  ഇറിദഗഷ്ൻ  കനാൽ  നവീകരണം  

 

നമ്പ

ർ  

വർക്ക ് വർക്ക ്ദകാഡ ് ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

 ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

 

1 

 

ലിെ്റ്റ്  

ഇറിദരഷ

ൻ  

കനാൽ  

നവീകര

ണം  

 

 

1608004004004/lC/21

6928 

 

12/10/201

8 

 

1810/2018 

 

135000 

 

 

134341 

 

 ഗ്പവർത്തി  പരിദശാധന സമയ ്  കനാൽ  സമീപത്തു  കാടുകൾ  

കയറിയിരുന്നു. 

 എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമഷർതമന്റ ് രുക്ക് ഗ്പകാശം   കനാൽ നവീകരണം 

തെയ്യത ങ്കിലും ഗ്പളയതക്കട ി ദനരിട്ട കനാൽ ആയ ിനാൽ  തെയ്യ ്  

അഗ് യും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

 സമീപവാസികദളാട ് സംസാരിച്ച ിന ് നിന്നും  ഗ്പവർത്തി തെയ്  ിട്ടുണ്്ട  

എന്നാണ്  മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞു.  

 സര് കനലുകൾ എല്ലാം   തന്ന  കൃ യമായി അളതവടുക്കുവാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല കുറതയ ഒതക്ക കാടു  മൂടിയ ്  ആയ ിനാൽ  

 CIB ദരാർഡ്   കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു 
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Sl. 

No 

ഡിസ്ഗ്കിപ്ഷൻ  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

തമഷർതമന്റ ്

അനുസരിച്ചുള്ള  

അളവ്  

പരിദശാധനയിൽ 

കണ്ടത്തിയ  

അളവ ് 

റിമാർക്് ് 

1 തമയിൻ  135.000 145.00  കനാലുകൾ തെയ്ത ്

അളവിലും കൂടു ൽ 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു 

2 ഗ്രാഞ്ച്  1 326.000 455.00  കനാലുകളിൽ തെളി 

ദകാരൽ  ുടങ്ങിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

തെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 

3 ഗ്രാഞ്ച്  2 1337.000 1450.00  

4 ഗ്രാഞ്ച്  3 1495.000  ------------  െിലത ാതക്ക കാട ്

കയറിയ ിനാൽ 

അളവ് എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

5 ഗ്രാഞ്ച്  4 235.0 208.00 കാടു തവട്ടൽ  

ഗ്പവർത്തി 

തെയ്തുതവങ്കിലും 

െീൽഡ് പരിദശാധന 

സമയത്ത് കനാൽ 

സമീപത്ത ് കാടുകൾ 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു 
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4. വാർഡ് 13 ഹരിതദകരള മിഷ്ൻ ഭാഗമായി  മണ്്ണ, ജലം  ംരക്ഷണം റീച്ചു 2 

 

നമ്പ

ർ  

വർക്ക ് വർക്ക ്ദകാഡ ് ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

 

െിലവാക്കി

യ  ുക  

 

 

1 

 

 ഹരി  

ദകരള 

മിഷൻ 

ഭാരമായി 

മണ്ണ് ജ്ല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തിക

ൾ റീെ് 2 

 

 

1608004004004/

WC/ 303018 

 

27/02/201

9 

 

12/03/2019 

 

98600 

 

 

97934 
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ന

മ്പർ 

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ  ദപര ് 

ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമ

റ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമനറ്് 

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യിൽ  

കതണ്ടത്തി

യ അളവ്  

റിമാർക്് ് 

1  ഹരിോസ്  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

120m2 

 

90m2 

 

96m2 

 മുൻപ ് തെയ്ത പണി 

ആയ ിനാൽ അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായിരു

ന്നു 

 

2 ദജ്ായ്  നിലതമാരു

ക്കൾ  

260m2   പലയിടങ്ങളിലായി 

വയ യസ്ത അളവിൽ 

നിലതമാരുക്കൾ 

തെയ്ത ിനാൽ  

കൃ യമായി അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല. 

3 രാമൻ  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

162m2 

 

165m2 

  

4 സുനന്ദ കൃഷി  

നിലതമാരു

ക്കൾ  

235m2  നന്നായി വർക്ക്  നന്നായി 

തെയ്തിരുന്നു.  
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5 ദേവസ്സി  നിലം 

ഒരുക്കൽ  

132m2   

അളന്നു  ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായിരു

ന്നു.എങ്കിലും വർക്ക്  

നടന്ന ായി ഉടമസ്ഥൻ 

പറഞ്ഞു.  

 

6 ദജ്ായ്  മഴക്കുഴി  2 

60 

  

7 ഹരിോസ്  മഴക്കുഴി  2 

36 

12 

1 

42 

20 

 കാടു  ദകറിയ ും, 

മൂടിയ ുമായ  കുഴികൾ 

അളന്നു  ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായിരു

ന്നു 

 

8 രാമൻ  മഴക്കുഴി  1 

18 

52 

 വാഴ വച്ചിരുന്ന ിൽ 

കുഴി കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല  

9 ദേവസ്സി  മഴകുഴി  1 

45 

 വർക്ക്  നന്നായി 

തെയ്തിരുന്നു 

. 

 എല്ലായിടത്തും നന്നായി വർക്ക്  തെയ്തിരുന്നു.  

 മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ ്നടന്ന വർക്ക്  ആയ ിനാൽ പല ഇടത്തും അളവ ്എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല. സമീപവാസികദളാട ് ദൊേിച്ചദപ്പാൾ കൃ യമായി ത ാഴിൽ 

നടന്നിരുന്നു എന്ന ് പറഞ്ഞു. കൃഷി  ഇടങ്ങൾ  കുടു ലും  വിളവ ്  എടുപ്പ ് 

കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  

  സി  ഐ  രി  ദരാർഡ്   കാണൻ  സാധിച്ചു.  

 മിക്ക  ഇടങ്ങളിലും  മഴ  കുഴി  കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  മഴ  കുഴി കളിൽ  

മിക്ക ിലും  വാഴ  വച്ചിരിക്കുക  ആയിരുന്നു. 
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5. ഗ്പകൃതിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവു ബാധിച്ച േുരിതബാധിത ദതാടുകളും 

കാനകളും പുനരുദ്ധാരണം 

 

നമ്പ

ർ  

വർക്ക ് വർക്ക ്ദകാഡ ് ആരം

ഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

 ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1  

ഗ്പകൃ ിദക്ഷാ

ഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്ക

വും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

  

കാനകളുതട

യും 

ദ ാടുകളുതട

യും 

പുനരുധാരണം 

 

1608004004/FP/30

6248 

 

8/3/2019 

 

29/3/2019 

 

370000 

 

 

343022 

 

Slit Removal 

ഗ്പവർത്തി   എസ്റ്റിദമറ്റ്/ തമഷർതമനറ്് രുക്ക ്

ഗ്പകാരമുള്ള അളവ ്

 പരിദശാധനയിൽ 

കതണ്ടത്തിയ അളവ ്

ഓവുങ്ങ 

ദ ാട്  

1850m 1800m 
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 െീഡർ 

കനാൽ  

1700m 1650m 

ഓട 1850m 1780m 

 

• ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാനങ്ങളുതടയും ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണം എന്ന ഗ്പവൃത്തികളിൽ 

ദ ാടുകളും കനാലുകളും വൃത്തിയാക്കുകയും മണ്ണും തെളിയും ദകാരി  കളഞ്ഞിട്ടുണ്്ട  

  

•ഗ്പവർത്തി  പരിദശാധന സമയത്ത്  ദ ാടുകളുതട  സമീപത്തു  കാടുകൾ  

കയറിയിരുന്നു  •കാനകളും  ദ ാടുകളും  തെളി  കാണതപ്പട്ടു . എന്നാൽ ഭൂരിഭാരം 

ഭാരത്തും വൃത്തിയായി കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു. 

 •എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമഷർതമനറ് ് രുക്ക ് ഗ്പകാശം   ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും   

കാനകളും  എന്ന ഗ്പവർത്തിയിൽ എസ്റ്റിദമറ്റിനത്റ അളവുകൾ അളതനടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല..  

•സമീപവാസികദളാട ് സംസാരിച്ച ിന ്  നിന്നും  നല്ല  രീ ിയിൽഗ്പവർത്തി 

തെയ്  ിട്ടുണ്്ട  എന്നാണ ് മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ ്. 

   

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 

 മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

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

എന്നിവർക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധദകണ്ട ാണ ്

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 
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ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ ്ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷരത്മന്റ ് 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(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 

 വർക്ക് െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമനറ്സ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴിൽ കാർഡ ് കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മസ്റ്റർദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  നൽകണം 

 ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്കറ്്റ് 

മീറ്റിംരിൽ  ത ാഴിലാളികൾക ്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി ത ാഴിലിടം 

സന്ദർശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ ്അനുസരിച്ചു ദ ാഴിൽ നൽകുക. 

 

ദമറ്്റ 

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റർ ദറാൾ  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ർ. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാൾ   തന്ന എഴു ുക  

 മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലാതയന്്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

 ഓദരാ ഗ്പവർത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റർദറാൾ കസറ്റ ്ഡയറി എന്നിവ കസറ്റ ്

ഡയറി  പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  കസറ്റ ് 

ഡയറിയിൽ     എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും 

തെയ്യുക. 
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 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന ്ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 ത ാഴിൽ കാർഡ ്കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

 

 

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.  ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥർ  

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

2.  െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമനറ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ിൽ ത ാഴിലുറപ്പ ് ഉദേയാരസ്ഥർ 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാർഹമാണ ്

3.  തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ ് .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 മാണ ് സിറ്റിസൺ  ഇൻെർദമഷൻ  

ദരാർഡ്  കാണാൻ സാധിച്ച ്.  

6.  ത ാഴിൽ   കാർഡുകൾ പാസ്സ് രുക്കുകൾ    കൃ യമായി   പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി 

ഗ്ശധയിൽതപട്ടു. 

7. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനത്റ  ുടക്കം മു ൽ  തന്ന പണി കിട്ടുകയാതണങ്കിൽ 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂടു ൽ കിട്ടുതമന്്ന അഭിഗ്പായതപട്ടു.  

8. ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ഒരു വയക്തിക്ക് 100 ത ാഴിൽ എന്നാണ്. എന്നാൽ 

മീറ്റിംരിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച ് 100 പണി കിട്ടയവർ വളതര കുറവാണ്.  

9.100 ത ാഴിൽ  ലഭിച്ച ിൽ  3 ദപര ് ദമറ്റ്   മ്മാര ്  ആയിരുന്നു  എന്നു  അറിയാൻ  

കഴിഞ്ഞു.  
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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,വാർഡ് തമമ്പർ , ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , 

െീൽഡു  ല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക ് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ 

തപാ ുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 

 

 

 

 ഒക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്്റ ് 

 

 ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 14 തല ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസഭ 08 /11 /2019 

രാവിതല 10 മണിദയാതട ദെലാമറ്റം 33 നമ്പർ അംരൻവാടിയിൽ തവച്്ച ഈശവര 

ഗ്പാർത്ഥനദയാതട ആരംഭിച്ചു 115 അംരങ്ങൾ ഗ്രാമസഭയിൽ പതങ്കടുത്തു. വാർഡ ്

തമമ്പർ,  ത ാഴിലാളി വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥ, കുടുംരഗ്ശീ അംരങ്ങൾ,  ആശാവർക്കർമാർ,  

രി ആർ പി മരിയ ദപാൾ സ്റ്റീെൻ,  കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല വി ആർ പിമാർ, 

ത ാഴിലാളികൾ  എന്നിവർ ഗ്രാമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാർഡിതല ത ാഴിലാളിയായ 

േിവാകരൻ എന്ന ആതള അധയക്ഷനായി എല്ലാവരും ത രതഞ്ഞടുത്തു . ഗ്ശീമ ി രാജ്ി 

ഹരിോസ് ദയാരത്തിൽ എത്തി  ദെർന്ന  എല്ലാവതരയും സവാര ം ആശംസിച്ചു. 

      

           വാർഡ ് തമമ്പർ ഷീന തരന്നി ഗ്രാമസഭ ദയാരം ഉേ്ഘാടനം തെയ്തു സംസാരിച്ചു. 

അധയക്ഷൻ േിവാകരൻ അധയക്ഷ ഗ്പസംരം നിർവഹിക്കുകയും തെയ്തു. രി  ർ പി മരിയ 

സാമൂഹിക പരിദശാധന ഗ്രാമസഭതയക്കുറിച്്ച ആമുഖ ഗ്പസംരം നടത്തി. 

 

ആേയമായി പരിദശാധിച്ച െയലിതല െീൽഡ ് റിദപ്പാർട്ട്  ആണ ് വായിച്ച ്. പിനീട്   

െയൽ റിദപ്പാർട്ട ് വായിച്ചു.  െയൽ പരിദശാധനയിൽ ഉണ്ടാദകണ്ട 21 
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ദഡാകയുതമനറ്റിതന പറ്റിയും എതന്താതക്ക ദഡാകയുതമനറ്്  െയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം 

എന്ന ിതനപ്പറ്റിയും പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട 7 രജ്ിഡുകളുതട പരിദശാധന 

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും വായിച്ചു.  ുടർന്്ന ത ാഴിലാളികളുമായി െർച്ച നടത്തി. 

 

 പിന്നീട് ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങതള പറ്റി െർച്ച തെയ്തു ത ാഴിലാളികളുതട 10 

അവകാശങ്ങതളക്കുറിച്്ച െർച്ചയിൽ പറയുകയുണ്ടായി ത ാഴിലാളികൾക്ക് ഈ 

അവകാശങ്ങതളക്കുറിച്്ച അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന ് െർച്ചയിലൂതട മനസ്സിലാക്കുവാൻ 

കഴിഞ്ഞു  

 

 ത ാഴിൽ  കാർഡ ്  എല്ലാവർക്കും 15 േിവസത്തിനകം കിട്ടി എന്ന ്അറിയുവാൻ 

കഴിഞ്ഞു 

  കൂലി  ആയ 271 രൂപ  വി ം  ആണ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന ്  എന്ന ്

അറിയുവാൻ    കഴിഞ്ഞു   

  ത ാഴിൽ  സ്ഥലത്ത ് ദവണ്ടഗ്   സൗകരയങ്ങൾ ആയ  തവള്ളം,  ടാർപ്പായ, രൂട്് , 

കകയുറ  

                ുടങ്ങിയവ ഒന്നും  ഇല്ലാത   ആണ ് ത ാഴിലിന ് ഇറങ്ങിയ ്   എന്്ന 

ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു  

 

 രൂട്ട്സ് കകയുറ  ുടങ്ങിയവയുതട  കാരയങ്ങൾക്ക ് പഞ്ചായത്തുമായി 

സംസാരിച്ചു  ീരുമാനതമടുക്കാതമന്്ന തമമ്പർ െർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു.  

  ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റും ഇവരുതട വർക്ക ് കസറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന 

ത ാഴിലാളികൾ പരാ ി പറയുകയുണ്ടായി. െസ്റ്റ ് എയ്ഡ ് ദരാക്്് നുള്ള  ീരുമാനം 

കകതക്കാള്ളണതമന്്ന തമമ്പർ െർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. 

 

 ത ാഴിൽ  സ്ഥലത്ത ്മുൻപ് 2 ടാർപായ  ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ത ാഴിൽ സ്ഥലത്ത ്

നിന്്ന ആദരാ തകാണ്ടുദപായ ു ആതണന്നും പിന്നീട ്അ ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും ദമറ്റ്   

പറഞ്ഞു.  ഇ ു വതര  നഷ്ടതപ്പട്ട കാരയം പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കുക ഉണ്ടായില്ല 

അ ിനാലാണ് നടപടിതയടുക്കാത്ത ് കസറ്റിൽ എതന്തങ്കിലും സാധനങ്ങൾ 

ഇതല്ലങ്കിലും/ നഷ്ടമായാദലാ പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കണം എന്്ന ഓവർസിയർ 

ത ാഴിലാളികദളാട ്െർച്ചയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. 
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  ത ാഴിലിനായി ഡിമാൻഡ് തവച്ച ിനുദശഷം 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കുന്നില്ല  ത ാഴില്ലായിമ ദവ നവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നു ത ാഴിലാളികൾ 

പറഞ്ഞു 

  ത ാഴിലാളികൾ കൂടു ൽ  ആയി കുടി പണികൾ ആണ ്  ആവശയതപ്പടുന്ന ു 

ഓവർ സീയാർ പറഞ്ഞു. ത ാഴിലാളികൾ കൂടു ലായി കുടി പണികളാണ ്

ആവശയതപ്പടുന്നത ന്നും തടക്നിക്കൽ  കരാറുമൂലം ആണ് ഇവർക്ക് ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കാൻ  ാമസം ദനരിടുന്നത ന്്ന ഓവർസിയർ ത ാഴിലാളികദളാട ്പറഞ്ഞു 

 

 എത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ തെയ്യാതമന്്ന  െർച്ചയിൽ ത ാഴിലാളികൾ 

ദൊേിക്കുകയുണ്ടായി. 

  ആവർത്തനവിരസ  ഇല്ലാത്ത വർക്കുകൾ തെയ്യാം എന്നും, ആസ ി 

സൃഷ്ടിക്കുന്ന ുമായ വർക്കുകൾ തെയ്യാം  എന്നും ഓവർ സീയാർ പറഞ്ഞു.  

  തമറ്റീരിയൽസ് വർക്ക ് തെയ്യുന്ന ിതനപ്പറ്റി െർച്ച നടന്നു. എ പി എൽ 

വിഭാരങ്ങൾക്ക ് ദകാഴിദക്കാട ് ആട്ടിനക്ൂട ് ത ാഴിൽ  ുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ 

തെയ്യാദമാ എന്്ന ഒരു ത ാഴിലാളി ദൊേിക്കുകയുണ്ടായി. ദമറ്റീരിയൽ വർക്ക് 

തെയ്യുന്ന ിതനപറ്റി ഓവർ സീയർ  വിശേമായി  െർച്ചയിൽ ത ാഴിലാളികദളാട ്

പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള  തമറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾ രി  പി  ൽ,  വിധവകൾ 

പിദന്നാക്ക വിഭാരക്കാർ  ുടങ്ങിയവർക്ക ് തെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വർക്ക ്

ആതണന്നും ഇത്തരക്കാർ ഇല്ലാത്തപക്ഷം തപാ ുവിഭാരത്തിൽ 

പരിരണിക്കാതമന്നും പറഞ്ഞു. ഇദപ്പാഴും നിർമ്മിക്കുന്ന ദകാഴിദക്കാടിതന 

മാ ൃക ദൊദട്ടായിലൂതട ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ഓവർസിയർ 

കാണിച്ചുതകാടുക്കുകയും ഉണ്ടായി. 

 

  ഏത ാരു ത ാഴിലിനും  ഡിമാൻഡ് തവച്ച ിനുദശഷം കകപ്പറ്റ് രസീ ് 

കൃ യമായി പഞ്ചായത്തിൽനിന്്ന വാങ്ങണതമന്്ന െർച്ചയിൽ നിങ്ങതള 

ഓർമ്മതപ്പടുത്തി. ഈ കാരയങ്ങൾക്ക ് ദമറ്റ്  മ്മാര്  മുൻകക എടുക്കണം എന്ന ്

പറഞ്ഞു. 

 

  കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഗ്പവർത്തിക്കുക എടുക്കുദമ്പാൾ കൃഷി സ്ഥലദത്തക്ക ്തവള്ളം 

ലഭിക്കുവാൻ ദവണ്ടി നീർച്ചാലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്പവർത്തി കൂടി തെയ്യണതമന്്ന 

ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പട്ടു. 
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 ഒരു  മാസത്തിൽ  15 േിവസതമങ്കിലും ഗ്പവർത്തി േിനങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന 

െർച്ചയിൽ ത ാഴിലാളികൾ ആവശയം ഉന്നയിച്ചു.  തജ്  എൽ  ജ്ി  ുടങ്ങിയ 

സംഘങ്ങൾ വഴി വർക്കുകൾ  കതണ്ടത്തിയാൽ ഗ്പവർത്തി േിനങ്ങൾ കൂടു ൽ 

കിട്ടുതമന്്ന പറഞ്ഞു. മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തണതമന്നും പഞ്ചായത്ത ് ദലാക്ക ്

 ലത്തിലുള്ള ഓദരാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും എല്ലാവരും പതങ്കടുക്കണതമന്നും 

െർച്ചയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. 

 5 ഏക്കർ  ുടങ്ങിയ  സ്ഥലങ്ങളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുദമ്പാൾ  ഗ്പവർത്തി േിനങ്ങൾ 

കുറവാണ ് ലഭിക്കുന്ന ് എന്നും ഇ ു പൂർത്തീകരിക്കാൻ     ാമസം ദനരിടുന്നു 

എന്നു  ആളുകൾ പറഞ്ഞു.  ഇ ിനു മറുപടിയായി ഓവർ സീയർ പറഞ്ഞ ് 

പഞ്ചായത്തിൽനിന്്ന AE ആണ ് ഇ ിനു ദവണ്ടുന്ന കാരയങ്ങൾ തെയ്യുന്നത ന്നും 

ഒരു  ഭൂമി ഗ്പവർത്തിക്കു എടുക്കുദമ്പാൾ അവിതട എഗ്  ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  

േിവസം തകാണ്്ട പണി  ീർക്കാൻ കഴിയും എന്നുഉള്ള കാരയങ്ങൾ അറിയാം 

എന്നും അ നുസരിച്ചു ഉള്ള ലിസ്റ്റ്  ആണ ്ഉണ്ടകുന്ന ് എന്നുമാണ്.  

 കാടുതവട്ട്, പുല്ലു തെത്തൽ  ുടങ്ങിയ ഗ്പവർത്തികൾ ഇല്ലാത്ത ുമൂലം ഉടമകൾ 

സ്ഥലം  രാൻ വിസമ്മ ം കാണിക്കുന്നുതവന്്ന ത ാഴിലാളികൾ  

പറയുകയുണ്ടായി. ഇ ിനുകാരണം ത ാഴിലാളികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള 

ഗ്പവർത്തി ലഭിക്കുദമ്പാൾ പഞ്ചായത്ത ് പറഞ്ഞ അളവിലും  കൂടു ലായി 

ഗ്പവർത്തികൾ തെയ്യുന്നു അ ിനാലാണ ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ  

ലഭിക്കാത്ത ് എന്നുമാണ ്. 

 ത ാഴിൽ  കൂലി ലഭിക്കുവാൻ കാല ാമസം വരുന്നുതവന്നും മുൻപുള്ള 

പണികളുതട കപസ ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ഉതണ്ടന്നും ത ാഴിലാളികൾ പരാ ി  

പറഞ്ഞു. സാദങ്ക ിക   ടസം  മൂലം  ആണ്കൂലി ലഭിക്കുവാൻ    ാമസം 

ദനരിടുന്ന ് എന്്ന ഇ ിനു മറുപടിയായി ഓവർസിയർ പറഞ്ഞു. 

 

  ദമറ്റു മാർ ഗ്രൂപ്പിസം നടത്തുന്നുതവന്്ന ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

  മണ്ണ് ജ്ലസംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികളിൽ വാരം മാടൽ കൂടി ഉൾതപ്പടുത്തണതമന്്ന 

ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപട്ടു . 

  

        ഇത്തരത്തിൽ ത ാഴിലാളികളുതട ഗ്പശ്നങ്ങളും പരാ ികളും എല്ലാം െർച്ചയിൽ 

പറയുകയും  അവക്ക് എല്ലാം   തന്ന ഓവർസിയർ വയക്തമായ മറുപടി  

നൽകുകയുംതെയ്തു . െർച്ചകൾക്കുദശഷം സേസ്സിനത്റ  അനുവാേദത്താടുകൂടി 

റിദപ്പാർട്ട് അംരീകരിച്ചു. 14 - വാർഡ് ഗ്രാമസഭയിൽ പതങ്കടുത്ത എല്ലാ  
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ഉദേയാരസ്ഥർക്കും  ത ാഴിലാളികൾക്കും  വി ർ പി  അഞ്ചു നന്ദി പറഞ്ഞു  ദയാര 

നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


