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ആമുഖം 

 

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

2005-ല് പാര്ലതമനറ് ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-ന ് രാജ്യത്ത ് ു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 ദെര്ക്കുകയും 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 ാഴിലുറപ്പ ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്ട. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കര്ഷിക്ക്ന്നു. പധ ി ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും 

സവ ഗ് വുമായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ്.  
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അവകാശധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ നല്കി  15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് 

ലഭിക്കാറില്ലതയന്്ന ത ാഴിലാളികള് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 രൂട്ട്, കകയുറ എന്നിവ െിലര്ക്ക് ലഭിക്കാറില്ലന്്ന പരാ ിതപ്പട്ടു. 

 ത ാഴില് സ്ഥലത്തു വച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചാല് സഹായം 

ലഭിക്കുന്ന ിതനക്കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 5 km ഉള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കാറുണ്്ട. 

 തവള്ളം,  ണല്, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ എന്നിവ കസറ്റില് ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

 ത ാഴില് പൂര്ത്തികരിച്ച ിന ് ദശഷം 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ദവ നം 

ലഭിക്കാറില്ല. 

 ആക്ട ് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്നും സമയ രന്ധി മായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്്ന അറിയുവാൻ സാധിച്ച .ു എന്നാല് ഇ ിതന കുറിച്്ച 

ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അറിവില്ല 

 ത ാഴില് പൂര്ത്തിയായ ിന  ുദശഷവും ത ാഴിലുറപ്്പ നിര്വ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  യ്യാറാക്കിയ ിന  ു ദശഷവും , ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അവരുതട 

ദവ നം കൃ യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 

  ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തുന്ന ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്രീതിശാ ്ഗ്തം 

 

 ദലാക്ക ്  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പധ ി നിര്വഹണ  

ഉദേയാരസ്ഥനായ  ദലാക്കഓ്െീസര് (BDO), പഞ്ചായത്ത ്ു തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ ് 

നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര്   ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക ്  റിദസാഴ്സ ്  ദപഴ്സൺ 

നടത്തിയ  കൂടിയാദലാെനയില്  ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്്ച  

 ുടര്ഗ്പഗ്കിയകള് ആസൂഗ് ണം  തെയ്യുകയും  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമ  സഭാ  

 ീയ ി  നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

 കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകള്, 7 രജ്ിസ്റ്ററുകള് , MIS 

എന്നിവ പരിദശാധിക്കല്  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ത്തി ഇടങ്ങള് 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തികളുതട അളവുകള് പരിദശാധിച്ചു  

 

 രുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങള് െര്ച്ച തെയ്തു, ത ാഴില് 

കാര്ഡ ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്്ട   

ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു .  

 വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്, ഓെീസിതല 

ജ്ീവനക്കാര്, ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്,  തപാ ുജ്നങ്ങള് എന്നിവതര 

അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും െര്ച്ചകള്ക്കും ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും വിദധയമാക്കി.   

 െീല്ഡ ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തില് റിദപ്പാര്ട്ട ് യാറാക്കല് 

 

 പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്കമ 

നമ്പര്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദപര്  

1 IF/323544 ക്ഷീര വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്്ച  ീറ്റപ്പുല്കൃഷി 

നിലതമാരുക്കല് 
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2 FP/306255  ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കം രാധിച്ച 

േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളില് കാനകളുതടയും 

ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണം 

3 WC/334910  തെറുകിട നാമമാഗ്  കര്ഷകരുതട ഭൂമിയില് മണ്ണ ് ജ്ല 

സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികള് 

4 WC/305133  കുദന്നക്കാട് മല നീര്ത്തടത്തില് മഴക്കുഴി നിര്മ്മാണം 

   

5 WC/305129  ഹരി  ദകരളം മിഷൻ തറ ഭാരമായി മണ്ണ് ജ്ല 

സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികള് റീെ് 2 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന 

 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

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

ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങള്. 

 

1.കവർ ദപജ ്

 

വാര്ഷിക  മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഒരു   വര്ക് െയലില് ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ് കവര് 

ദപജ്്. പരിദശാധിച്ച   

വാര്ഡ ്15 തല 5 െയലുകളിലും AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ദപജ് ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

 

2.തെക്്ക ലിസ്റ്റ ്
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വര്ക്ക് െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ് ്

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്ക ്ലിസ്റ്റ്.  

• പരിദശാധിച്ച  5 െയലുകളിളും   തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു.  

• എല്ലാ െയലുകളുദടയും തെക്ക ് ലിസ്റ്റ ് ദൊമില്  ദപജ് ് നമ്പറുകള്   

എഴു ിയിരുന്നില്ല. 

 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനര് സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ ്ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി.ഗ്രാമസഭ നിര്ദേ ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് തഷല്െ ് ഓെ ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക ്

മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തില് അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വര്ഷത്തില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉള്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തി  തന്നയാദണാ 

നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന ്മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു.  

 

 

ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   പധ ി ഉള്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന 

വിവരം വര്ക്ക ്െയലില് വദരണ്ട ാണ ്

എന്നാല് പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാനിനത്റ ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 

 

4. എസ്റ്റിദമറ്്റ 

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന ് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്ക ്  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണക്കാര്ക്ക ് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില് 

എസ്റ്റിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് ജ്നകീയ ഭാഷയില് എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഈ പധ ിയുതട 

െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന അനുശാസിക്കുന്നു.  എല്ലാ െയലുകളിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ്

ഇംഗ്ലീഷില് ആയിരുന്നു.  
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എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂറില്  നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിനത്റ ദകാപ്പി     

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എസ്റ്റിദമറ്റത്നാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റിനത്റ ദഗ്ഡായിങ് ആൻഡ ്  ഡികസൻ  എന്നിവ  ഉള്തപ്പ 

ടുദത്തണ്ട ുണ്്ട. പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളില് അ ു കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും  രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ് ഇട്ട  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

5.  ാദേതിക അനുമതി  

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിക് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 

 പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളില്  സാദങ്ക ിക  അനുമ ി 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

 െയലുകളില് എല്ലാം തസകയൂറില്  നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ ്

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

 തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ില് 

സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പ ് , സീല് എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട.രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ്  ,സീല് 

മു ലായവ എല്ലാ  െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്  ീയ ി ഒരു 

െയലിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 

6.ഭരണാനുമതി 

 

 ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ്പധ ി ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ്

പഞ്ചായത്ത ്ഭരണ സമി ി നല്കുന്ന അംരീകാരമാണ ്ഭരണാനുമ ി. 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂറില് നിതന്നടുത്ത   

ഭരണാനുമ ിയുതട   ദകാപ്പിയാണ ്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

 എല്ലാ െയലിലും  ഭരണാനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു. 



8 

 

 എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് സീല്  ീയ ി 

മു ലായവ എല്ലാ   െയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

 

 

7.   ംദയാജിത പദ്ധതി  

    പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകള് സംദയാജ്ി   ഗ്പവൃത്തി ആയിരുന്നില്ല .  ഒരു െയല്  

സംദയാജ്ി  പധ ിയില് ഉള്തപ്പടുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് ആയിരുന്നു. എന്നാല് അ ിനത്റ 

വിശേവിവരങ്ങള് ഇല്ലായിരുന്നു. 

 

8. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലില് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ് 

 

 പരിദശാധിച്ച 5 െയലുകളിലും ഡിമാൻഡ ്ദൊം  ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 പരിദശാധിച്ച  ഒരു െയലിലും  വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . 

 പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലില് മാഗ് ം ത ാഴില് 

ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ ശരിയായ രീ ിയില് 

പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.  

 

9. ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത ് ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

ഗ്പവര്ത്തി  നല്കി എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദൊം.  

പരിദശാധിച്ച 4 െയലുകളിലും ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ച ്  സംരന്ധിച്ച ദൊം    

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

ഒരു െയലില് മാഗ് മാണ ്  വര്ക്ക് അദലാദക്കഷൻ ദൊം ഉണ്ടായിരുന്ന ് . 50 

ത ാഴിലാളികളില് 36 ത ാഴിലാളികളുതട ദപരാണ ്വര്ക്ക ്അദലാദക്കഷൻ ദൊമില് 

ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 
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10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉള്തപ്പതട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള്.   

 പരിദശാധിച്ച  5 െയലുകളിലും  മസ്റ്റര്ദറാള് ഉണ്ടായിരുന്നു . 

 എല്ലാ െയലിതലയും മസ്റ്റര് ദറാള് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഇ ില് 

ത ാഴിലാളികള് ഒപ്പുകള്,  അവരുതട ത ാഴില് േിനങ്ങള്,  കൂലി  ുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങള് എല്ലാം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 ഒരു െയലില്  ിരുത്തലുകള് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  മസ്റ്റര് ദറാളുകളിലും രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ്ഇട്ട 

 ിയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   ഇമസ്റ്റര് ദറാളുകളില് ദലാക്ക ് തഡവലപത്മൻറ് 

ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,  സീലും   

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല .  

 

 

11. തമഷ്ർതമന്റ്  ബുക്്ക 

  

ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ ് തമഷര്തമനറ്്  രുക്ക്.  പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും 

തമഷര്തമൻറ ്രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

 തമസുദരതമനറ്് രുക്ക് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെദയ്യണ്ട ാണ് തസര്റികെ 

തെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  
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 എല്ലാ വര്ക്കിലും  ഗ്പീ തമസുദരതമന്റ ് വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 

 

 

 

12. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 

 തമറ്റീരിയല്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് അവയില് ഉപദയാരിച്ച സാധന 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലില്  സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

 

 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിതലയും   ഗ്പവര്ത്തികള്  

തമറ്റീരിയല്സ്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള  ല്ലായിരുന്നു.   

 

13. ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്

 ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവര്ക്ക ്നല്ദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, ആയുധങ്ങള്ക്ക് തകാടുക്കുന്ന വാടക,  

മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം കകമാറുന്ന ിന് 

ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ ്ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളില്  3  െയലുകളില് മാഗ് മാണ ്  തവജ്് 

ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ്. 

 

 

14. ഫണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്ക ്ദവ നം നല്കിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ ്െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്.   ഗ്പവര്ത്തിയില് െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആര്ക്ക്, എദപ്പാള് 

നല്കി എന്നുള്ള ിനത്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് 

ഓര്ഡര്  എല്ലാ െയലിലും നിര്രന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 
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 പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും FTO  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 FTO  കള്  മസ്റ്റര് ദറാളുകള്ക് അനുപാ ികം ആയിരുന്നു.  

15. ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 

  ഗ്പവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു 

കഴിയുദമ്പാള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു 

ദരഖയാണ ് കംപ്ലീഷൻ സര്ട്ടിെിക്കറ്റ ്  അഥവാ ഗ്പവര്ത്തി  പൂര്ത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം . 

 

എല്ലാ െയലുകളിലും ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയ പഗ് ത്തില് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പും 

സീലും  ീയ ിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

16. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 

 ഒരു  ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മാസ്റ്റര്ദറാള് അനുവേിച്ച ് മു ല് ദവ നം  

നല്കുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക  ിയ്യ ികളിലാണ ് നടന്ന ് 

എന്ന്  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മാസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമനറ്്  സ്ലിപ്.  

 

മസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമനറ്് സ്ലിപ്പില് കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട എന്നാല് ഒപ്പ്, സീല് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ  

െയലുകളിലും വിവരങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

17. ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

 

 ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള്,  ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള്  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകള് 

െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 
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പരിദശാധിച്ച 2 െയലുകള് ഒഴിതക എല്ലാ െയലുകളിലും 3 ഘട്ടത്തിലുള്ള ദൊദട്ടാകള്  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

18. ദറായൽറ്റി 

 

 ഗ്പവര്ത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീ ുകള്  െയലുകളില്  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

19.ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ് ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാല് ഇവ ഈ െയലില് കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

20. സ റ്്റ ഡയറി 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് കസറ്റ് ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  കസറ്റ് ഡയറികള്  പൂര്ണ്ണമായി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടണ്ടായിരുന്നു.   

വിശേമായി പൂരിപ്പിച്ച തെക്ക്ലിസ്റ്റ്, ദഗ്പാജ്ക്റ്റ ് മീറ്റിംര്,  ത ാഴിലാളികളുതട സാക്ഷയപഗ് ം 

വിജ്ിലൻസ് ദമാണിറ്ററിംര ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാര്ട്ട ് എന്നിവ വയക്തമായി ദരഖതപ്പടുത്തി 

െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

എന്നാല് ,ദഗ്പാജ്കറ്്റ്  മീറ്റിംര് മിനിറ്റ്സ്, െികിത്സാ തെലവ ് സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

കസറ്റ് ഡയറി യില് ത ാഴിലാളി കളുതട ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക മസ്റ്റര് ദറാളുമായ ്

അനുപാ ികമാതണന്്ന കതണ്ടത്തി 
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രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന 

 

കംപ്ലയിന്റ ്രജിസ്റ്റർ  

 തസപറ്്റംരര് 2012-ജ്ൂൺ 2019 വതരയുള്ള പരാ ികള് ആണ ്

ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

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

കസൻ തവച്്ച ദവരികെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 2019 കംപ്ലയിനറ്് ദവരികെ തെയ്തിട്ടില്ല.  

 തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല.  

 

ഗ്ഗാമ ഭ മിനുട്്ട രജിസ്റ്റർ  

 തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല  

 2013 - 2018 വര്ഷതത്ത ഗ്രാമസഭ ഡീതറ്റയില്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

ഡിമാൻഡ് അദലാദകഷ്ൻ രജിസ്റ്റർ  

 രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടികെ തെയ്തിട്ടില്ല  

 ഒക്കല് പഞ്ചായത്തില് ത ാഴിലുറപ്പു പധ ിയില് രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്തവരുതട കാര്ഡ ്

നമ്പറും വയക്തികളുതട ഡീതറ്റയില്സ് തകാടുത്തിട്ടുണ്്ട.  

 ആതക 85 വയക്തികള് രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

 ത ാഴില് കാര്ഡ് നമ്പര്, ത ാഴില് അവശയതപട്ട  ിയ ി, ഗ്പദേശം, വയക്തി, 

േിവസം ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. കൂടാത  ത ാഴില് നല്കിയ ിതന കുറിച്ചും, 

ഗ്പവൃത്തി, േിവസം രന്ധതപട്ട വിവരങ്ങളും ദെര്ത്തിട്ടുണ്്ട.  

 അ ില് നിന്നും ഡിമാൻഡ ് തകാടുത്തു 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് 

കിട്ടിതയന്്ന മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.  

 

തതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  

 198 വര്ദക്കഴ്സ ്രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  
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 രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്തവരുതട ദൊദട്ടാ സഹി ം എല്ലാ ഡീതറ്റയില്സ് 

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

തരജ്ിസ്ദഗ്ടഷൻ ദഡറ്റ്, തരജ്ിസ്ദഗ്ടഷൻ നമ്പര്, ) 

 

വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  

 2018-2019 വര്ഷതത്ത ആയിരുന്നു.  

 രജ്ിസ്റ്റര് സര്ട്ടികെ തെയ്തിരുന്നില്ല.  

 

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

വര്ക്ക ് ദകാഡ്, വര്ക്  ീര്ന്ന  ിയ ി, അസറ്റ് ദപര്,  ുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡീകറ്റല്സും 

വയക്തമായി നല്കിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലുള്ള അസറ്റ് ഡീകറ്റല്സും കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

 

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

2018-2019 തല തമറ്റീരിയല് തരജ്ിസ്റ്റര് ആണ് കണ്ട ്. MIS നിന്നുള്ള ദകാപ്പിയാണ്. എല്ലാ 

ഡീകറ്റല്സും വയക്തമായി നല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

 

 
1.കുദേക്കാട്മല നീർത്തടത്തിൽ മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 

 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

WC/305133  കുന്നക്കാട്ട ് മല 

നീര്ത്തടത്തി

ല് മഴക്കുഴി 

നിര്മ്മാണം 

04/08/18 20/10/18 149000 146127 
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 നിലതമാരുക്കല്, മഴക്കുഴി നിര്മ്മാണം എന്നീ ഗ്പവര്ത്തികള് ആണ ്

പരിദശാധിച്ച ്. എന്നാല് ഗ്പളയം രാധിച്ച ഗ്പദേശങ്ങള് ആയ ുതകാണ്്ട അവിതട 

മുഴുവനും തവള്ളം കയറി. കുഴികള് എല്ലാം നികന്നു ദപായി  എന്നാണ ്

അറിയാൻ സാധിച്ച ്. 

 

 സഥലങ്ങള് കാട് കയറി കിടന്ന ിനാല് കൃ യമായി അളന്്ന  ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. മഴക്കുഴികള് ഭൂരിഭാരവും ഗ്പളയം രാധിച്ച ിതന  ുടര്ന്്ന 

മൂടിദപായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്ന കുഴികളില് വാഴ നട്ടിരുന്ന ിനാല് കൃ യമായി 

അളന്്ന  ിട്ടതപ്പടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.  

 

 എന്നാല് സ്ഥലം ഉടമദയാട ് സംസാരിച്ച ില് നിന്്ന ആ സ്ഥലങ്ങളില് വളതര 

നന്നായി ഗ്പവര്ത്തികള് തെയ്തിരുന്നു എന്്ന മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.  

 

 

 

 

 

 CIB ഉണ്ടായിരുന്നു.   എന്നാല് കാടുപിടിച്ചു കിടന്ന ിനാല് കാണുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

 

അനുബന്ധം 

 

നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്

/ 

തമഷരത്മ

ന്റ ്രുക്ക ് 

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

റിമാര്ക്സ ് 
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ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

1  നാരായണൻ  നിലതമാരു

ക്കല്  

540 m2 470m2 പലയിടങ്ങളിലും 

കാട് ദകറി 

കിടന്ന ിനാല് 

കൃ യമായി 

അളതന്നടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

 

  മഴക്കുഴി  30 Nil  ഗ്പളയരാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല് 

കുഴികള്  

ഭൂരിഭാരവുംമൂടി 

ദപായിരുന്നു. 

ഉണ്ടായിരുന്ന 

കുഴികളില് വാഴ 

നട്ടിരുന്ന ിനാല്  

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

2  സിജ്ു   നിലതമാരു

ക്കല്  

701 640  ഗ്പളയരാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല്  

കുഴികള് 

ഭൂരിഭാരവും 

മൂടിദപ്പായി. 

ഉണ്ടായിരുന്ന 

കുഴികളില് വാഴ 
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നട്ടിരുന്ന ിനാല്  

അളന്്ന 

 ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

  മഴക്കുഴി  145 Nill  ഗ്പളയരാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല് 

ഭൂരിഭാരം 

കുഴികളുംമൂടി 

ദപായിരുന്നു. 

ഉണ്ടായിരുന്ന 

കുഴികളില്  വഴ 

നട്ടിരുന്ന ിനാല് 

അളന്്ന 

 ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

3 സദതാഷ ് മഴക്കുഴി  40 Nill   ഗ്പളയ രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല് 

കുഴികള് 

ഭൂരിഭാരവും മൂടി 

ദപായിരുന്നു. 

ഉണ്ടായിരുന്ന 

കുഴികളില്  വാഴ 

നട്ടിരുന്ന ിനാല്  

അളന്്ന 

 ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  
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4 സുദരഷ ് മഴക്കുഴി  52 Nill  ഗ്പളയരാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല് 

കുഴികള് 

ഭൂരിഭാരവും മൂടി 

ദപായിരുന്നു.  

ഉണ്ടായിരുന്നകുഴി

കളില് വാഴനട്ട ്

എന്നാല് 

കൃ യമായി അളന്്ന 

 ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

ഉണ്ടായിരുന്നകുഴി

കളില് വാഴ നട്ടു 

എന്നാല് 

കൃ യമായി അളന്്ന 

 ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

5  സുനില്  മഴക്കുഴി  78 Nill    ഗ്പളയരാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല്  

കുഴികള് 

ഭൂരിഭാരവും 

മൂടിദപ്പായിരുന്നു. 

ഉണ്ടായിരുന്ന 

കുഴികലില് വാഴ 

നട്ടിരുന്ന ിനാല് 

കൃ യമായി അളന്്ന 

 ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 
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6 സജ്ീവൻ  മഴക്കുഴി  52 Nill   ഗ്പളയരാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല് 

കുഴികള് 

ഭൂരിഭാരവും മൂടി 

ദപായിരുന്നു. 

ഉണ്ടായിരുന്ന 

കുഴികളില് വാഴ 

നട്ടിരിക്കുന്ന ിനാ

ല് കൃ യമായി  

അളന്്ന 

 ിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

7 ശിവൻ  നിലതമാരു

ക്കുല്  

774 650  പലയിടങ്ങളിലും 

കാടുകയറി 

കിടന്ന ിനാല് 

കൃ യമായി അളന്്ന 

എടുക്കുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

  മഴക്കുഴി  42 Nill   ഗ്പളയരാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല്ഭൂരി

ഭാരവും കുഴികള് 

മൂടി ദപായിരുന്നു. 

ഉണ്ടായിരുന്നകുഴി

കളില്  വാഴ 

നട്ടിരുന്ന ിനാല് 

കൃ യമായി 
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അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

8 ൊദക്കാ  നിലതമാരു

ക്കല്  

527 429 അടുത്തും 

കാടുപിടിച്ചു 

കിടക്കുന്ന ിനാല് 

കൃ യമായി അളന്്ന 

എടുക്കുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

  മഴക്കുഴി  65 Nill   ഗ്പളയം രാധിച്ച 

ഗ്പദേശങ്ങള് 

ആയ ിനാല് 

കുഴികള് 

ഭൂരിഭാരവും 

മൂടിദപ്പായിരുന്നു. 

ഉണ്ടായിരുന്ന 

കുഴികളില്വാഴ 

നട്ടിരുന്ന ിനാല്  

കൃ യമായി അളന്്ന 

എടുക്കുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 

 

 

2.ഹരിത ദകരള മിഷ്നത്റ ഭാഗമായി മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ 

  

 

നമ്പ

ര്  

വര്ക്ക ്ദകാഡ ് ഗ്പവര്

ത്തി 

ഗ്പവര്ത്തി 

അവസാനി

എസ്റ്റിദമറ്റ് ു

ക   
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ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി 

ച്ച  ിയ ി െിലവാക്കിയ ു

ക  

 

1 1608004004/wc/3051

29 

20/7/2018 14/12/18 148500 145864 

 

 ഗ്പവര്ത്തനം നടന്ന ഗ്പദേശങ്ങള് അഗ് യും  തന്ന ഗ്പളയ േുരി  രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങള് ആതണന്്ന മനസിലായി  

 പൂര്ത്തീകരിച്ചഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ഭൂരിഭാരവും പരിദശാധനയില് കതണ്ടത്താൻ 

ഗ്പയാസമായിരുന്നു. അളതവടുക്കാൻ സാധിച്ചവയും പൂര്ണമായരൂപത്തില് 

അല്ലായിരുന്നു. തമഷര്തമൻറ് രുക്കിതല അളവുകളുമായി 

ദെര്ത്തപ്രിദശാധിക്കുദമ്പാള് അളവുകളില് വലിയ വയ യാസം കാണാൻ 

സാധിച്ചു. 

 പരിദശാധന നടത്തിയ ഭൂമിയിതല ഉടമസ്ഥദരാടും അയല്വാസികദളാടും 

ദൊേിച്ചറിഞ്ഞ ് അനുസരിെ് മണ്ണ ് ജ്ല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികള് ഉപകാര 

ഗ്പഥമാകും വിധം നടന്നിരുന്നു എന്നും. ഗ്പളയതക്കടു ി മൂലമാണ ്ഗ്പവര്ത്തികള് 

നശിച്ചത ന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

 CIB കാണാൻ സാധിച്ചു.  എന്നാല് അ ും  കര്ന്നനിലയില് ആയിരുന്നു.  

 രുണദഭാക്താക്കള് എല്ലാവരും  തന്ന ത ാഴിലുറപ്പ്ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളില് 

പൂര്ണസം ൃപ്തര് ആതണന്്ന   സാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 

 

അനുബന്ധം 

 

ന

മ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷരത്മ

ന്റ്രുക്ക്  

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തി

റിമാര്ക്സ ് 
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ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

യഅളവ ് 

1  തസലീന   

മഴക്കുഴി  

1.20m3  കിണര് 

മൂടികളഞ്ഞ ിനാല് 

അ ിദനാട് 

ദെര്ന്നുണ്ടായിരുന്നകു

ഴിയും മൂടി. 

അളതവടുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല . 

 

2 ദരാനിെസ് നിലതമാ

രുക്കള്  

98.00m2   

പലയിടങ്ങളിലായിവയ

 യസ്തഅളവില് 

നിലതമാരുക്കള് 

തെയ്ത ിനാല്  

കൃ യമായിഅളന്നു ിട്ട

തപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കില്ല.കൂടാത  

പു ിയ 

ത ാഴിലുറപ്പദ്ജ്ാലികള് 

അവിതട നടന്നിട്ടുണ്്ട . 

  ത ങ്ങിൻ 

 ടം 

19.11m2  ഗ്പളയം മൂലം തെളിയും 

തവള്ളവും നിറഞ്ഞു 

 ടതമല്ലാം 

നികന്നിരുന്നു.  

  വാരം 

മാടല്  

3.297m3  വാരതമല്ലാം നികന്നു 

ദപായിരുന്നു 

അളതവടുക്കാൻ 
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ലഭയമല്ലായിയുന്നു 

  മഴക്കുഴി  8.127  തെളിയും മണ്ണും കയറി 

മൂടിയ ുമായ  കുഴികള്   

അളന്നു ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായിരു

ന്നു 

 

3 വാസുദേവൻ  കാടുതവട്ട

ല്   

   

4 ദറാസി  മഴക്കുഴി  8.122 5.616 കാടു  ദകറിയ ും, 

മൂടിയ ുമായ  കുഴികള് 

അളന്നു ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കാത്തവയായിരു

ന്നു 

 

  വാരം  21.84 13.63 ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

നടന്ന ായി 

മനസ്സിലാവുന്നുണ്്ട 

എന്നാല് മിക്ക ും 

കാടുകയറി കിടക്കുന്നു 

കൃഷി കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല  

  നിലതമാ

രുക്കല്  

174.00m2  കാടുകയറിയ പറമ്പ ്

അളന്്ന  ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

ഗ്പയാസം ആയിരുന്നു  
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  ത ങ്ങിൻ 

 ടം 

3.768 2.35 കന്നുകാലികതള തകട്ടി 

വാരതമല്ലാം 

നികന്നിരുന്നു  

5 മുഹമ്മേ്  നിലതമാ

രുക്കല്  

200m2  പറമ്പ ് മുഴുവൻ തെളി 

നിറഞ്ഞ രീ ിയില് 

ആയിരുന്നു. ഗ്പളയം 

മൂലമാതണന്്ന ഉടമസ്ഥ 

പറഞ്ഞു.  

   ടം 2.355   ടം 

ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും 

പൂര്ണരൂപത്തില് 

അല്ലായിരുന്നു . 

  വാരം  25.48  വാരങ്ങള് നികന്നു 

ദപായിരുന്നു കൃഷികള് 

ഒന്നും കണ്ടില്ല  

  മഴക്കുഴി  4.536 .15 പൂര്ണമായികുഴികള് 

ഒന്നും കണ്ടില്ല 

െില ില് ത ങ്്ങ 

നട്ടിരിക്കുന്നു  

6 അരൂരക്കര്  നിലതമാ

രുക്കല്  

72.00m2  തെളി 

നിറഞ്ഞിട്ടുതണ്ടങ്കിലും 

കാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  

  വാരം  20.475m3  വാരങ്ങള് എല്ലാം 

നിരപ്പായിരുന്നു.  
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   ടം 1.884m3 1.6014  ടങ്ങള് കാണാൻ 

സാധിച്ചു എന്നാല് 

ജ്ാ ിക്കും  ടം എടുത്ത ്

തകാടുത്തിട്ടുണ്്ട എന്ന ്

മനസിലായി  

  മഴക്കുഴി  3.672m2 .225 മിക്ക ിലും ത ങ്്ങ 

നട്ടിരിക്കുന്നു. നികന്നു 

ദപായവയും ഉണ്്ട  

7 രീന  നിലതമാ

രുക്കല്  

35.00m2  തെളി കൂടിയ പറമ്പ ് 

  വാരം  10.01m3 2.07 ആതക മൂന്്ന  വാരദമ 

ഭാരികമാതയങ്കിലും 

കാണാൻ 

കഴിതഞ്ഞാള്ളു 

  മഴക്കുഴി  1.944m3  കുഴികള് ഒന്നുമില്ല 

ദ ാട് 

വൃത്തിയാക്കിയദപ്പാള് 

തെളി ദകാരി 

ഇട്ട ുമൂലം നികന്നു 

എന്ന് പറഞ്ഞു  

8 തകാച്ചുദഗ് 

സയ 

കാടുതവട്ട

ല്  

   

9 വര്രീസ് നിലതമാ

രുക്കല്  

7.700m2  ഗ്പളയം രാധിച്ച പറമ്പ ് 
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  വാരം  24.57m3 1.04 നികന്നു ദപായിട്ടുണ്്ട 

എന്നാല് മഞ്ഞള് കൃഷി 

കാണാൻ സാധിച്ചു  

   ടം 2.355m3   ടം ഉണ്ടായിരുന്നു 

എന്നാല് 

പൂര്ണമല്ലായിരുന്നു 

  മഴക്കുഴി  4.104m3  മഴക്കുഴി പൂര്ണമല്ല 

10 ദജ്ാരി  കാടുതവട്ട

ല്  

   

11 നാരായണൻ   ടം 7.536   

  വാരം  16.38  വാരതമാന്നും കണ്ടില്ല  

12 ദടാണി   ടം 17.899  പു ിയ പണികള് 

നടത്തിയിരിക്കുന്നു  

  വാരം  21.00  ഒന്നും  തന്ന കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല  
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13 വര്രീസ് വാരം  13.65  ഗ്പളയത്തിന ് ദശഷം 

എല്ലാം നികന്നു  

   ടം 9.42m2  ജ്ാ ി  ടം ആയിരുന്നു 

കൂടു ല്  

14 വര്ക്കി കാടുതവട്ട

ല്  

   

15 ആയിഷ കാടുതവട്ട

ല്  

   

 

 

3.തെറുകിട നാമമാഗ്ത കർഷ്കരുതട ഭൂമിയിൽ മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ. 

 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദപര ് 

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

WC/334910  തെറുകിട 

നാമമാഗ്  

കര്ഷകരുതട 

ഭൂമിയില്  മണ്ണു 

ജ്ല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തികള് 

റീെ് 1 

 

04/01/2019 27/03/2019 231500 227122 
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 തമഷര്തമൻറ ് രുക്ക ് ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കും  ഉപരി  വസ്തു വിനത്റ 

ഉടമസ്ഥൻ  ആവശയതപ്പടുന്ന അളവിലുള്ള  കുഴികളും മൺകൂനകളും ആ 

വസ്തു വില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളുമാണ്  കൂടു ലും  

തെയ്തിരുന്ന ് .അ ിനാല്  കൃ യമായ അളവ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.  

 സ്ഥലംകൂടു ല്  ഉള്ള രുണദഭാക്താവിന്തറ സ്ഥലത്തു പലയിടത്തായി 

ഗ്പവര്ത്തികള് തെയ്യുന്ന ിനാല് സ്ഥലം കൃഷിക് അനുദയാരയമാക്കല് എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട അളവില് വയക്ത യില്ല.  

 എന്നാല്  , കൃഷിക ് അനുദയാരയമാക്കി നല്കിയ സ്ഥലത്തു എല്ലാം  തന്ന 

നല്ലരീ ിയില് കൃഷി തെയ്തിട്ടുണ്്ട. മഴ മൂലം കുറച്ചു നാശം സംഭവിതച്ചങ്കിലും 

എല്ലാവരും ഗ്പവര്ത്തിതയ കുറിച്്ച നല്ല അഭിഗ്പായം ആണ ്പറഞ്ഞ ്.  

 മഷര്തമൻറ ് രുക്ക് ഗ്പകാരം കൃഷിഭൂമിക്ക് നിലതമാരുക്കല് മാഗ് ം ആണ ്

നടത്തിയിട്ടുള്ള ്.  

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഒന്നും CIB ദരാര്ഡ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.2990 രൂപയാണ് 

ഒരു CIB  ദരാര്ഡിനത്റ െിലവ്. 

 

 

അനുബന്ധം 

 

നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷരത്മ

ന്റ ് രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

റിമാര്ക്സ ് 

1  സാജ്ി   കൃഷിക്ക്  

നിലതമാരു

ക്കല്  

632  m2 - പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവില് 

നിലതമാരുക്ക

ല് 
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തെയ്ത ിനാല് 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല  

 

2 തഷൻജ്ു  കൃഷിക്ക്  

നിലതമാരു

ക്കല് 

140 m2 120 m2 മഴ മൂലം വാരം 

മാടിയ ് എല്ലാം 

 തന്ന 

ദപാതയാരുന്നു. 

കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കല് 

നന്നായി 

തെയ്തിരുന്നു 

എന്നു 

മനസ്സിലാക്കി.  

3 കരജ്ു  കൃഷിക്ക്  

നിലതമാരു

ക്കല് 

250 m2 85 m2 കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നല്കിയിരുന്നു

. ജ്ാ ിക്ക ്  ടം 

എടുക്കല്, വാഴ 

നടാൻ 

കുഴികള് 

എടുത്തു 

നല്കിയിരുന്നു

.  

4 വല്സൻ  കൃഷി  

നിലതമാരു

ക്കള്  

 908 m2 - കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നല്കിയിരുന്നു
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. ജ്ാ ിക്ക ്  ടം 

എടുക്കല്, വാഴ 

നടാൻ 

കുഴികള് 

എടുത്തു 

നല്കിയിരുന്നു 

5 വിജ്യൻ  കൃഷിക്ക്  

നിലതമാരു

ക്കല് 

152 m2 --  

പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവില് 

നിലതമാരുക്ക

ല് 

തെയ്ത ിനാല് 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല  

 

6 സുദരഷ ് കൃഷിക്ക്  

നിലതമാരു

ക്കല് 

132 m2 140 m2 ഇഞ്ചി, മഞ്ഞള്, 

കപ്പ, വാഴ 

 ുടങ്ങിയവ 

കൃഷി 

തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

കുറച്ചു 

കൃഷികള് മഴ 

മൂലം നാശം 

സംഭവിച്ചിട്ടുണ്്ട 

എന്ന് 

അറിയാൻ 
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സാധിച്ചു.  

7 ശിവൻ  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കല്  

782 m2 -- കൃഷിക്കായി 

ഭൂമി നല്ല 

രീ ിയില് 

ഒരുക്കി 

നല്കിയിരുന്നു

.  

8 രാജ്ീവ ് കൃഷിക്ക്  

നിലതമാരു

ക്കല് 

115 m2 - പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവില് 

നിലതമാരുക്ക

ല് 

തെയ്ത ിനാല് 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല. 

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നല്കിയിരുന്നു

.  

 

9 പാപ്പച്ചൻ  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കല്  

165 m2 - പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവില് 

നിലതമാരുക്ക

ല് 

തെയ്ത ിനാല് 

കൃ യമായി 
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അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കി 

നല്കിയിരുന്നു

.  

 

10 ദജ്ാസ്  കൃഷിക്ക്  

നിലതമാരു

ക്കല്  

294 m2 - പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവില് 

നിലതമാരുക്ക

ല് 

തെയ്ത ിനാല് 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല  

കൃഷി ഭൂമി നല്ല 

രീ ിയില് 

ഒരുക്കി 

നല്കിയിരുന്നു  

 

11 ദപാള്  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കല്  

81 m2 90 m2 കൃഷിഭൂമി നല്ല 

രീ ിയില് 

ഒരുക്കി 

നല്കിയിരുന്നു  
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12 വര്രീസ്  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കല്  

160 m2 148 m2 കൃഷിഭൂമി 

നന്നായി 

ഒരുക്കി 

നല്കിയിരുന്നു  

13 ശശി  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കല്  

275 m2 180 m2 ജ്ാ ിക്ക ്

 ടതമടുക്കല് 

വാഴ നടാൻ 

കുഴി എടുത്തു 

തകാടുക്കല് 

 ുടങ്ങിയ 

കൃഷി ഭൂമി 

ഒരുക്കല് 

നന്നായി 

തെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

14 തകാച്ചുദഗ് സയ  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കല്  

422 m2 - പലയിടങ്ങളി

ലായി വയ യസ്ത 

അളവില് 

നിലതമാരുക്ക

ല് 

തെയ്ത ിനാല് 

കൃ യമായി 

അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താ

ൻ സാധിക്കില്ല  

 

15 ആനീസ്  കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരു

ക്കല്  

148 m2 160 m2 കൃഷിഭൂമി 

ഒരുക്കല് 

നന്നായി 

തെയ്തിരുന്നു. മഴ 



34 

 

മൂലം നാശം 

സംഭവിച്ചിട്ടുണ്്ട

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ഗ്പകൃതിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവുബാധിച്ച േുരിതബാധിത ദതാടുകളും 

കാനകളുംപുനരുദ്ധാരണം 

 

നമ്പ

ര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക ്ദകാഡ ് ആരം

ഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

 ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1  

ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭ

വും 

തവള്ളതപ്പാക്ക

വും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  

1608004004/FP/30

6255 

3/1/2019 25/3/2019 279000 

 

256862 
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ഗ്പദേശങ്ങളില് 

കാനകളുതട

യും 

ദ ാടുകളുതട

യും 

പുനരുധാരണം 

 

 

 ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളില് 

കാനങ്ങളുതടയും ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണംഎന്ന ഗ്പവൃത്തികളില് 

ദ ാടുകളും കനാലുകളും വൃത്തിയാക്കുകയും മണ്ണും തെളിയും കൂരി 

കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട. 

 ഗ്പവര്ത്തി  പരിദശാധന സമയ ്  ദ ാടുകളുതട  സമീപത്തു  കാടുകള്  

കയറിയിരുന്നു. കാനകളും  ദ ാടുകളും  തെളി  കാണതപ്പട്ടു .ഓവുങ്ങ ദ ാടല്് 

കമ്പനികളില് നിന്നും ഉള്ള അഴുക്കുതവള്ളം തകട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

 

 

 എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമസുദരതമനറ്്  രുക്ക് ഗ്പകാശം   ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും 

കാനകളും എന്ന ഗ്പവര്ത്തില് കരിദക്കാട് ദ ാട്  1200മീറ്റര് ആയിരുന്നു  

തെദയ്യണ്ട ്  എന്നാല്  670മീറ്റര്  മാഗ് മായിരുന്നു   അളതന്നടുക്കാൻ  സാധിച്ച ്. 

രാക്കി  ഗ്പദേശം   കാട ് ദകറിയ ിനാല്  അളവ ്  എടുക്കാൻ 

സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. 

 ഓടക്കല് 250മീറ്റര്, കനാല് 2130മീറ്റര്, ഓവുങ്ങു ദ ാട്  446മീറ്റര്, ദെലാമറ്റം 

പാടദശഖരം രണ്്ട നിര്മാണം 200മീറ്റര് അളതവടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ 

 സമീപവാസികദളാട ്  സംസാരിച്ച ിന ്  നിന്നും  നല്ല  രീ ിയില്ഗ്പവര്ത്തി 

തെയ്  ിട്ടുണ്്ട  എന്നാണ ്  മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ ്.കാനകള് തെറു ായിട്ട ്

കാടു മൂടിട്ടുണ്്ട.  
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ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ തമഷരത്മനറ് ്

രുക്ക ് ഗ്പകാരം- അളവ ്

പരിദശാധനയില്  

കതണ്ടത്തിയ അളവ ് 

കരിദക്കാട ്ദ ാട ് 1200m 670m 

ഓവുങ്ങ ദ ാട ് 1450m 446m 

െീഡര് കനാല്  3500m 2130m 

ഓട  250m 250m 

ദെലാമറ്റം പാടദശഖരത്തില് 

രണ്്ട  ഉണ്ടാക്കല്  

550m 200m 

 

 

 

 

 

5.ക്ഷീര വകുപ്പുമായി ംദയാജിച്ചുതീറ്റപുല്ലുകൃഷ്ിക്ക്നിലതമാരുക്കൽ 

 

ഗ്പവര്ത്തിയു

തട ദകാഡ ് 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദപര്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ിയ ി  

അവസാനി

ച്ച  ിയ ി  

എസ്റിദമ

യ്ഡ ് ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

IF/323544 ക്ഷീര 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്്ച 

 ീറ്റപ്പുല് 

കൃഷിക്ക ്

നിലതമാരുക്ക

ല് 

 

03/12/18 13/12/18 63000 62431 
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 നിലതമാരുക്കലുമായി രന്ധതപ്പട്ടു കാടുതവട്ടിതത്തളിക്കല്, വാരംമാടുക, 

 ടതമടുക്കല്  ,മൺകൂനതയാരുക്കള്  ുടങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തികള്  വളതര നല്ല 

രീ ിയില് നടന്ന ായി  മനസിലാക്കി. 

 ഒരു വീട്ടില് ഗ്പവൃത്തി തെയ്ത ിനു ദശഷം  ീറ്റപ്പുല് കൃഷിനടന്നില്ല   

എന്നറിഞ്ഞു.ജ്ാ ിയും  മഞ്ഞള് കൃഷിയുമാണ്കണ്ട ്  .        

 

 സുദരഷ ് 366/5-2,  അനിഗ്പഭ366/5-3എന്നിവരുതട ഗ്പവൃത്തി തെയ്ത സ്ഥലം 

അളതവടുത്തു. നിലം ഒരുക്കുന്ന ിനുള്ള അളവ് Mരുക്കിതല അളവിനു 

ആനുപാ ികമായിരുന്നു. 

 

 സുദരഷ3്33/7-2,333/8-2,345/2-2  എന്നീ  സ്ഥലങ്ങളില് പരിദശാധന  നടത്തി. 

നിലതമാരുക്കല്  ഗ്പവൃത്തി  നന്നായി    നടന്നിരുന്ന ായും  ീറ്റപുല് കൃഷി 

തെയ്തിരുന്ന ായും    അറിയാൻ  സാധിച്ചു. 

 

 

 

 

 

 ഗ്പവര്ത്തി പരിദശാധന സമയ   ത്ത് ീറ്റപ്പുല് കൃഷി തെയ്തിരുന്ന 

സ്ഥലത്തക്ളയും  ീറ്റപുല്ലുമായും  കാടുകയറിയിരുന്നു .ഈ സ്ഥലം 

കാട്ദകറിയ ിനാല് എസ്റ്റിദമറ്റ്,Mരുക്കഗ്്പകരമുള്ള  അളവ്  എടുക്കാൻ  

സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. 

 

 CIB ദരാര്ഡ്  ഭാരദത്തക്കക്ാടു കയറിയ ിനാല് എത്താൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

 

അനുബന്ധം 

 

ന രുണദഭാ ഗ്പവര് എസ്റ്റി പരിദശാ റിമാര്ക്സ ് 
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മ്പ

ര് 

ക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ത്തി  ദമറ്റ്/ 

തമഷ

ര്തമ

ന്റ ്

രുക്ക ് 

ഗ്പകാ

രം- 

അളവ് 

ധനയി

ല്  

കതണ്ട

ത്തിയ 

അളവ്  

1  സുദരഷ ്sy 

no: 366/5-2 

നില

തമാരു

ക്കല്  

252m2 252m2 നിലംഒരുക്കുന്ന ിനുള്ളഅളവM്രു

ക്കിതലഅളവിനുആനുപാ ികമായിരു

ന്നു. 

2 അനിഗ്പഭ 

sy no:366/5-

3 

നില

തമാരു

ക്കല്  

192m2 192m2  

3 സുദരഷ ്sy 

no :333/7-2 

നില

തമാരു

ക്കല് 

200m2  നിലതമാരുക്കല് ഗ്പവൃത്തി നന്നായി 

നടന്നിരുന്ന ായും ീറ്റ    പുല്കൃഷി 

തെയ്തിരുന്ന ായുംഅറിയാൻ 

സാധിച്ചു.ഇദപ്പാള്കൃഷി തെയ്തിരുന്ന  

ഭാരം കളയും    ീറ്റപുല്ലുമായും കാടു 

കയറി കിടക്കുന്ന ായി 

ഗ്ശധയില്തപ്പട്ടു. 

333/7-2  120m2  

333/8-2  126m2  

333/8-2  98m2  

345/2-2  168m2  

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഓ. 
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 മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

 ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ ് , ഓവര്സീര് അതഗ്കഡിക്ടഡ ് എൻജ്ിനീയര് ,ദമറ്റ്മാര് 

എന്നിവര്ക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകള് തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധദകണ്ട ാണ് 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 

 
ത തഗ്കട്ടറി/അ ിസ്റ്റന്റ ്ത ഗ്കട്ടറി 

 

 മസ്റ്റര്   ദറാളില്  ഒപ്പു, സീല്  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി 

കൂതട ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ ്

 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷരത്മന്റ ് രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക 

 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള് . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകള്  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികള് 

സവീകരിക്കുക 

 വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 
നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ ്

എഞ്ചിനീയർ , ഓവർ ിയർ 

 

 വര്ക്ക ്െയലുകള് ആനുവല് മാസ്റ്റര് സര്കയൂലര് ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമനറ്സ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകള്  യ്യാറാക്കുക. 

 ത ാഴില് കാര്ഡ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മാസ്റ്റര്ദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള് കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിര്ദേശങ്ങള്  നല്കണം 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്കറ്്റ് 

മീറ്റിംരില്  ത ാഴിലാളികള്ക്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി ത ാഴിലിടം 

സന്ദര്ശിക്കുക 

 ഡിമാൻഡ ്അനുസരിച്ചു ദ ാഴില് നല്കുക. 

ദമറ്്റ 



40 

 

 കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റര് ദറാള്  സൂക്ഷിക്കുക. 

 ഹാജ്ര്. അര് തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാള്   തന്ന എഴു ുക  

 മാസ്റ്റര് ദറാളില്  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്  ഇല്ലാതയന്്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 

 ത ാഴില് േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

 ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റര്ദറാള് കസറ്റ ്ഡയറി എന്നിവ കസറ്റ ്

ഡയറി  പൂര്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങള്  ഉണ്ടായാല്  കസറ്റ്  

ഡയറിയില്     എഴു ുകയും നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും 

തെയ്യുക. 

 കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന ്ഉറപ്പു വരുത്തുക 

 

 ത ാഴില് കാര്ഡ ്കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

 

 
 
 
 
തപാതുവായ കതണ്ടത്തലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും 

1. ത ാഴിലുറപ്പ ്   ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥര് 

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

2. െയലുകളില് ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ില് ത ാഴിലുറപ്പ ്ഉദേയാരസ്ഥര് 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാര്ഹമാണ ്

3. ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവര്ത്തികളില്   ആവര്ത്തന വിരസ  കാണുന്നു. കൂടു ല് 

ഉപദയാരയ ഗ്പേമായ  ഗ്പവര്ത്തികള്  ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്്ട. തപാ ുവായി     

െര്ച്ചകള് നടത്തി    ഗ്പവര്ത്തികള്  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 

4. തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന ് 

അനിവാരയമാണ ് .വാര്ഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും 

നിര്ദേശങ്ങളും  ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളില്യുതടയും  

അയല്ക്കൂട്ടം ല െര്ച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് 

ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും 

ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 
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5. 5 ഗ്പവര്ത്തികളില് ഒന്നില് മാഗ് മാണ ് CIB ദരാര്ഡ് ഉണ്ടാകാ ിരുന്ന ്. 2990 

രൂപയാണ ്ഒരു CIB ദരാര്ഡിനത്റ തെലവ്.  

6. ദ ാടുകള് കാനകള് എന്നിവ പണി ദപ്പാള് രൂട്ട് കകയുറ എന്നിവ കിട്ടിയവര് 

വളതര കുറവായിരുന്നു. 

7. വിജ്ിലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ ് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങള് കസറ്റില് കൃ യമായി 

എത്തുന്നില്ല എന്ന് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

8. 100 പണി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന ാണ് ഗ്പധാനമായി ഉന്നയിച്ച ഒരു കാരയം.  

 

 

                                          

 

 

 
 
 

                                                              നന്ദി 

 

ഒക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വര്ഷത്തിതല  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ്

ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീര്ക്കാൻ  ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ടീമിതന സഹായിച്ച 

രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ ് തസകട്ടറി, 

ഭരണസമി ി  അംരങ്ങള്,വാര്ഡ ്തമമ്പര് , ത ാഴിലുറപ്പ ്വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥര് 

 

ഒക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്വാർഡ ്15 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്്റ ് 

 കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല ഒക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല പ ിനഞ്ചാം വാര്ഡ ് ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമസഭ 1/11/2019 ല്    ഒക്കല് പഞ്ചായത്തിതല ദകാൺെറൻസ് ഹാളില്  3.00 

pm നു ആരംഭിച്ചു. 

 വാര്ഡ് തമമ്പര്, ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം DEO, കുടുംരഗ്ശീ ഗ്പവര്ത്തകര്, ആശ 

ഗ്പവര്ത്തകര്, ത ാഴിലാളികള് എന്നിവര് എത്തിദച്ചര്ന്നിരുന്നു. ത ാഴിലാളികളില് 

നിന്നും ഗ്ശീമ ി ഷീജ് ഷണ്മുഖതന അധയക്ഷയായി  ിരതഞ്ഞടുത്തു. ഈശവര 

ഗ്പാര്ത്ഥനദയാതട ദയാര നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ഗ്ശീമ ി 

ലില്ലി ദജ്ാസ്  സവാര ം പറഞ്ഞു. വാര്ഡ് തമമ്പര് ഗ്ശീ അൻവര് മരയക്്കാര് 

ദയാരനടപടികള് ഉേ്ഘാടനം തെയ്തു സംസാരിച്ചു.  ുടര്ന്്ന വിദല്ലജ്്  റിദസാഴ്സ ് ദപഴ്സൺ 

വാണി ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയുതട ലക്ഷയം, ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമസഭയുതട 

ആവശയക , ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് വിവിധഘട്ടങ്ങള് എന്നിവ വിശേീകരിച്ചു. ദശഷം 

വിദല്ലജ്് റിദസാഴ്സ ്ദപഴ്സൺ രഞ്ജ്ു, ജ്ൂരി എന്നിവര് റിദപ്പാര്ട്ട ്അവ രിപ്പിച്ചു. 

 റിദപ്പാര്ട്ട്: പരിദശാധിച്ച 5  െയലിതല ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം പരിദശാധിച്ച ില് നിന്നും 

ലഭിച്ച വിവരങ്ങള് വിശേീകരിച്ചു.AMC ഗ്പകാരം ഒരു െയല് കാദണണ്ട 22 

ദഡാകയൂതമൻറ്സില് ഏത ല്ലാമാണ് പരിദശാധിച്്ച െയല് കാണാൻ സാധിച്ച ് എന്ന ്

വിശേീകരിച്ചു. റിദപ്പാര്ട്ട ് അവ രണത്തിനു ദശഷം അവകാശ അധിഷ്ഠ ി  

നിരീക്ഷണങ്ങളും തപാ ുവായി കണ്്ട ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങളും അവ രിപ്പിച്ചു. 

ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങള് 

 െയലുകളില് ദഡാകയൂതമൻസ്  സൂക്ഷിക്കുന്ന ിനും, രജ്ിസ്റ്ററുകള് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിക്കുന്ന ിനും ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥര് എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം 

അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. 

 ത ാഴിലുറപ്പ ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് നന്നായി നടക്കുന്ന ിന് ഉദേയാരസ്ഥര് 

കാരയക്ഷമമായി ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

 ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികളില് ആവര്ത്തനവിരസ  കാണുന്നു. 

 ഗ്പവര്ത്തി ഇടങ്ങളില്  ണല്, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റുകള്, തവള്ളം എന്നിവ 

ലഭയമാണ്. 
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 5 ഗ്പവര്ത്തകരില് ഒന്നില് മാഗ് ം CIB ദരാര്ഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 ദ ാടുകള് കാനകള്  എന്നിവ പണി ദപ്പാള് രൂട്ട ് കകയുറ എന്നിവര് 

കിട്ടിയവര് വളതര കുറവായിരുന്നു. 

 ഡിമാൻഡ ് ദൊമില് എന്നു മു ല് എന്നു വതര ത ാഴില് ദവണം, അദപക്ഷ 

തകാടുത്ത്  ീയ ി എന്നിവ ഉള്തപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.അ ിനാല് കൃ യമായി 15 

േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ എന്ന ്വയക്തമല്ല. 

 ദവ നം കിട്ടാൻ  ാമസം ദനരിടുന്നു. 

 100 ത ാഴില് േിനങ്ങള് കിട്ടിയവര് കുറവാണ്. 

  ുടര്ന്്ന റിദപ്പാര്ട്ടിദന്മല് െര്ച്ച നടന്നു. 

 െര്ച്ചയില് ഉന്നയിച്ച ഗ്പശ്നങ്ങളും അ ിദന്മല് ഉണ്ടായ  ീരുമാനങ്ങളും 

 100 ത ാഴില് േിനങ്ങള് കിട്ടാൻ ദവണ്ടി ഗ്രാമസഭകളില് കൂതടയും 

അയല്ക്കൂട്ടം ല െര്ച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് 

ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് കതണ്ടത്താൻ ത ാഴിലാളികള് മുൻകക 

എടുക്കണതമന്്ന DEO  നിര്ദേശിച്ചു. 

 ത ാഴില് േിനങ്ങള് വര്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനായി jlg രൂപീകരിച്ച വര്ക്കുകള് 

കതണ്ടത്തണതമന്നും നിര്ദേശിച്ചു. 

 കൂടാത  പു ിയ രവൺതമനറ്് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം എല്ലാ വീടുകളിലും 

നിര്രന്ധമായി ഒരു കദമ്പാസ്റ്റ ് പിറ്റ ് ഉണ്ടാകണതമന്നും കദമ്പാസ്റ്റ ് പിറ്റ ്

തമറ്റീരിയല്സ് ഉപദയാരിച്ചുള്ള ആയിരിക്കണതമന്നും, GST രില് 

നിര്രന്ധമായും ഹാജ്രാകണം എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. 

 നല്കുന്ന പണികള് ( കാന ദ ാട ്  ുടങ്ങിയ വൃത്തിയാക്കല്) ഏതറ്റടുക്കാൻ 

ത ാഴിലാളികള് വി സമ്മ ിക്കുന്നുണ്്ട എതന്നാരു അഭിഗ്പായം DEO  പറഞ്ഞു. 

സമീപത്തുള്ള കമ്പനികളില് നിന്നുള്ള ദവസ്റ്റുകള് വരുന്ന  കാന ആയ ിനാല് 

അ ില് ഇറങ്ങി പണി ാല് അസുഖങ്ങള് വരും എന്ന ് ദപടിച്ചാണ ് പണി 

ഏതറ്റടുക്കാത്ത ് എന്ന ്ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞു 
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 രൂട്ട ് കകയുറ എന്നിവയക്്ക ് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കില് അ ് കൃ യമായി 

പഞ്ചായത്തില് വന്ന റിദപ്പാര്ട്ട ്തെയ്യണതമന്നും, എന്നാല് മാഗ് ദമ പു ിയ  രാൻ 

നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും DEO പറഞ്ഞു. എഡിഎസ് െണ്ടിതല 

പണം അ ിനായി വിനിദയാരിക്കണതമന്നും പറഞ്ഞു. 

 *ദവ നം ലഭിക്കാൻ കാല ാമസം ദനരിടുന്നു എന്നു ത ാഴിലാളികള് പരാ ി 

പറഞ്ഞ ില് നിന്നും പഞ്ചായത്തു അനുമ ി നല്കിയിരുന്ന ായും govt. 

കാല ാമസം വരുന്ന ാണ് ദവ നം കവകുന്ന ്  എന്നു DEO മറുപടി നല്കി. 

 ഗ്പായമായവര്ക്ക് കുടി പണികള് നല്കണതമന്്ന അവര് ആവശയതപ്പട്ടു. 

 CIB ദരാര്ഡ ്  ദകാൺഗ്ടാക്ട ് തകാടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ലഭിക്കാൻ 

കവകുന്ന ു മൂലമാണ ്വക്കാൻ  ാമസം ദനരിടുന്ന ് എന്ന ്DEO പറഞ്ഞു. 

 വിജ്ിലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ ് കമ്മിറ്റി കസറ്റില് കൃ യമായി എത്തുന്നില്ല എന്്ന 

പരാ ി ത ാഴിലാളികളില് നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അ ് അടുത്ത തപാ ു 

ഗ്രാമസഭയില് െര്ച്ച തെയ്തു പരിഹരിക്കാതമന്്ന വാര്ഡത്മമ്പര് ഉറപ്പുനല്കി. 

 മഴക്കുഴി നിര്മ്മിച്ച ് തപതട്ടന്്ന മൂടി ദപാവിദല്ല അത ങ്ങതന 

ആറുമാസത്തിനുദശഷം ഓഡിറ്റിനു വന്നാല് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ള 

ത ാഴിലാളിയുതട സംശയത്തിന ് മറുപടിയായി DEO പറഞ്ഞ ് ഇങ്ങതനയാണ ് 

മഴക്കുഴി  ുടങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തികള് തെയ്യുദമ്പാള് കൃ യമായ അളവില്  തന്ന 

എഗ് തയണ്ണം ഉദണ്ടാ അഗ് യും തെയ്യണതമന്നും വാരല് തെയ്യുകയാതണങ്കില് 

കൃ യമായ അളവില് വാരം ദവണതമന്നും ആവര്ത്തന സവഭാവമുള്ള 

വര്ക്കുകള് തെയ്യരുത ന്നും, ത ാഴിലാളികള്ക്കായി പല മീറ്റിങ്ങുകള് 

തവതച്ചങ്കിലും ത ാഴിലാളികള് പതങ്കടുക്കാത്ത ് മൂലം അവര്ക്ക് ഈ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് എങ്ങതന തെയ്യാം എന്നുമുള്ള ധാരണയും ഒരുപാട ്

സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്നുമാണ്. 

 

 ത ാഴിലാളികള് അവരുതട അക്കൗണ്ടില് കൃ യമായി കപസ വരുന്നില്ല എന്ന ്

ഒരു പരാ ി പറയുകയുണ്ടായി ഇ ിനു മറുപടിയായി അക്കൗണ്ടന്റ ്പറഞ്ഞ ് 

ഇങ്ങതനയാണ ്ഇവര്ക്ക ്ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്്ട ഉതണ്ടന്നും ഏ  ്അക്കൗണ്ടില് 

ആദണാ ആധാര് ലിങ്്ക തെയ്തിരിക്കുന്ന ് ആ അക്കൗണ്ടിദലക്ക ് ആണ്കപസ 
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വരുക ഒള്ളൂ.  ഇവര്ക്ക ്ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകള് ഉള്ള ് തകാണ്ടാണ് കപസ 

വദന്നാ  ഇല്ലദയാ എന്ന ് കൃ യമായി അറിയാൻ കഴിയാത്ത ് എന്നും മറുപടി  

ആയി  പറയുകയുണ്ടായി.  

െര്ച്ചകള്ക്കു ഒടുവില് വി ര് പി    അപര്ണ നന്ദി ദരഖതപ്പടുത്തുകയും റിദപ്പാര്ട്ട് 

എല്ലാവരും കക അടിച്ചു പാസ്സാക്കുകയും തെയ്തു. ദേശീയ രാനദത്താടുകൂടി ദയാര 

നടപടികള് അവസാനിപ്പിച്ചു. 
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