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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 ാഴിലുറപ്പ ്

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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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ രീതിശാ ്ഗ്തം 

 

 ദലാക്ക ്  ലത്തിലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത ്  ലത്തിലും പധ ി നിര്വ്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥനായ ദലാക്ക് ഓെീസര്(BDO) പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി, മറ്റു 

നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര്  ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക് റിദസാഴ്സ് ദപഴ്സൺ 

നടത്തിയ കൂടി ആദലാെനയില് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ് അനുസരിച്്ച  ുടര് 

ഗ്പഗ്കിയയില് ആസൂഗ് ണം തെയ്യുകയും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമസഭ  ീയ ി  

നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു 

 കഴിഞ്ഞ ആറ ്മാസത്തില് തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തികളുതട െയലുകള്, 7 രജ്ിസ്റ്ററുകള്, 

എം ഐ എസ്, എന്നിവ പരിദശാധിക്കല് 

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവൃത്തി ഇടങ്ങള് 

പരിദശാധിക്കുകയും തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തികളുതട അളവുകള് പരിദശാധിച്ചു. 

 രുണദഭാക്താക്കള്ദളാട് ഗ്പകൃ ിയുതട രുണെലങ്ങള് െര്ച്ചതെയ്തു, 

ത ാഴില്കാര്ഡ ് എടുത്തിട്ടുള്ള വതരയും സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയും കണ്്ട 

ആവശയമായ  വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു. 

 വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്,  ഓെീസിതല 

ജ്ീവനക്കാര്, ദലാക്ക ് പഞ്ചായത്തിതല  ഉദേയാരസ്ഥര്, തപാ ുജ്നങ്ങള്, 

എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും,  െര്ച്ചകള്ക്കും, ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ ് ഡിസ്കഷനും, 

വിദധയമാക്കി. 

 െീല്ഡ ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് പരിദശാധനയുതടയും, 

അടിസ്ഥാനത്തില് റിദപ്പാര്ട്ട ് യ്യാറാക്കല്. 
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        അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 ത ാഴില്  കാര്ഡിന ് ദവണ്ടിയുള്ള  ദൊദട്ടാകള്  ത ാഴിലാളികള്  സവന്തം 

െിലവിലാണ ് നല്കുന്ന ്.ത ാഴില് കാര്ഡിന ് അദപക്ഷിച്ച 

15േിവസത്തിനുള്ളില് ലഭിക്കാറുണ്്ട.  

 െയല് തവരിെിദക്കഷനില് എന്നാണ ്ഡിമാൻഡ ്നല്കിയ ്, എന്ന ്മു ല് എന്ന ്

വതര ദവണം  എന്നുള്ള വിവരങ്ങള് ദൊമില് എഴു ാത്ത ിനാല് ഡിമാൻഡ ്

നല്കി  15 േിവസ ിനകം  ആദണാ  ഗ്പവര്ത്തിനല്കിയ ് എന്ന കാരയത്തില് 

വയക്ത യില്ല. 

 15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കാ ിരുന്നിട്ടും ത ാഴിലില്ലായ് മ ദവ നം 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

 ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ഗ്പവര്ത്തികള് ആസൂഗ് ണം തെയ്യാറുണ്്ട  

 ത ാഴിലിടം സന്ദര്ശിച്ച ില് നിന്നും  ,ത ാഴിലാളികദളാട ് സംസാരിച്ച ിന്തറ  

അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും    5Km   െുറ്റളവിനുള്ളിലാണ ്     

ദജ്ാലി തെയ്യുന്ന ്. 

 ത ാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്, കുടിതവള്ളം , ണല് സൗകരയം  

എന്നിവയുണ്്ട 

 ആക്ട ്ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ത ാഴിലാളികള്ക്ക ്ലഭിക്കുന്നുണ്്ട. 

  സമയ രന്ധി മായി കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്്ന അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. 

 ത ാഴില് പൂര്ത്തിയായ ിനു ദശഷവും ത ാഴിലുറപ്പ് നിര്വ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് 

െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  യ്യാറാക്കിയ ിനു ദശഷവും , ത ാഴിലാളികള്ക്ക ്

അവരുതട ദവ നം കൃ യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 

 ദവ ന വി രണത്തിതല കാല ാമസത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ലഭികാറില്ല  

  ല്സമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തുന്ന ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല   

 

                                                    

. 
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       പരിദശാധനക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ  

 

     ദകാടനാട ്തവസ്റ്റ് ഗ്രാഞ്ച് കനാല് പുനരുധാരണം 0-350m  

   ദകാഡ ് -1608004005/IC/317710 

   ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ്ഗ്രാഞ്ച് കനാല് പുനരുധാരണം 350-700m                           

                             ദകാഡ് -1608004005/IC/317948 

 ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ്ഗ്രാഞ്ച ്കനാല് പുനരുധാരണം 1100-1500m  

                             ദകാഡ് -1608004005/IC/318077 

 പുന്നയം നീര്ത്തടത്തില് മണ്ണ ്ജ്ല സംരക്ഷണം  

ദകാഡ് -1608004005/WC/305263 

 ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുധാരണം റീെ് 1 

ദകാഡ് -1608004005/FP/307786 

 ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ്ഗ്രാഞ്ച ്കനാല് പുനരുധാരണം 2600m-3000m   

             ദകാഡ ്-1608004005/IC/318079 

 പുന്നയം നീര്ത്തടത്തില് ഉള്തപ്പടുന്ന ഭൂമിയില് കിണര് നിര്മാണം -3 

             ദകാഡ-്1608004005/WC/305266 

 

                                          

ഫയൽ    പരിദശാധന 

 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ിയില് തെയ്യുന്ന ഓദരാ 

വര്ക്കിനും ഗ്പദ യകം െയല് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ില് ഓദരാ െയലിനും 

22 ദഡാകുതമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്റ്സ് പരിദശാധിച്ച 

വിവരങ്ങള്. 

 

കവർ ദപജ ്

വാര്ഷിക  മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഒരു   വര്ക് െയലില് ഉണ്ടാദകണ്ട ാണ് 

കവര് ദപജ്്.  
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 പരിദശാധിച്ച ആറ ് െയലുകളിലും AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ദപജ്്  

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല  

 എല്ലാ െയലിലും െിലവായ  ുകയും ആതക  ുകയും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു  

 

തെക്്ക ലിസ്റ്റ ്

 

 വര്ക്ക് െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ ്തെക്ക ്ലിസ്റ്റ്.  

 പരിദശാധിച്ച  6 െയലുകളിലും തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 എല്ലാ െയലുകളുദടയും തെക്ക് ലിസ്റ്റ ് ദൊമില്  ദപജ് ് നമ്പറുകള്   

എഴു ിയിരുന്നില്ല. 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിനത്റ ദനര് സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ് 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി.ഗ്രാമസഭ നിര്ദേ ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് തഷല്െ ്ഓെ് 

ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്ക് മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തില് 

അ ാ ് സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ആവശയമുള്ള ഗ്പവരത്്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത ്

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉള്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തി 

 തന്നയാദണാ നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   

പധ ി ഉള്തപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന വിവരം വര്ക്ക് െയലില് വദരണ്ട ാണ ്

 എന്നാല് പരിദശാധിച്ച 6 െയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന ് തെയ്യണം എന്്ന സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്ക്  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ 

െയലിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഉണ്ടായിരുന്നു 



7 
 

     പരിദശാധിച്ച 6 െയലുകളിലും എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ജ്നകീയ 

ഭാഷയില്    ആയിരുന്നില്ല 

 എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിനത്റ ദകാപ്പി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട  

 എസ്റ്റിദമറ്റത്നാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്റ ് കവര് ദപജ്്, എസ്റ്റിദമറ്റ ് റിദപ്പാര്ട്ട ്   എന്നിവ  

ഉണ്ടായിരുന്നു 

 എസ്റ്റിദമറ്റില് ഡിസ്ദപ്ല ദരാര്ഡിന ് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന  ുക 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട  

 

 ാദേതിക അനുമതി  

 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിക ്സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു  എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ ്സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 പരിദശാധിച്ച 6 െയലുകളില്  സാദങ്ക ിക  അനുമ ി ഉണ്ടായിരുന്നു 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത  ദകാപ്പിയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്.   

 തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ില് സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പ് , സീല് എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്്ട എന്നാല്, 

രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ ് ,സീല്,   ീയ ി മു ലായവ  എല്ലാ  െയലിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഉദേയാരസ്ഥയുതട ദപര ്ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 

ഭരണാനുമതി 

 ഒരു വാര്ഡില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ് പധ ി 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പഞ്ചായത്ത ് ഭരണ സമി ി നല്കുന്ന അംരീകാരമാണ ്

ഭരണാനുമ ി. 

 െയലുകളില് കൂടു ലും തസകയൂര് നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   

ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

  പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറിയുതട  ഒപ്പ്, സീല് മു ലായവ എല്ലാ   െയലിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നു  
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 ംദയാജിത പദ്ധതി  

     പരിദശാധിച്ച 6 െയലുകളും  സംദയാജ്ി   ഗ്പവര്ത്തിയല്ല . 

 

തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലില് കൃ യമായി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ് 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് 

ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാനുള്ള ദരഖ  കൂടിയാണി ്. 

 വയക്തിര  ഡിമാൻ ദൊമ് ഒരു െയലിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

 പരിദശാധിച്ച 6  െയലുകളിലും ഗ്രൂപ്പ ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ദൊം  

ഉണ്ടായിരുന്നു 

 ഡിമാനറ്ുകളില് അദപക്ഷ നല്കിയ  ിയ ി  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

       •      6  െയലുകളിലും ത ാഴിലാളികളുതട ദപര്,ഒപ്പ്, ത ാഴില് കാര്ഡ ് നമ്പര്                      

 ുടങ്ങിയവ    ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 

 ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ദഫാം  

 

 ഗ്പവര്ത്തി  നല്കി എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ ്ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള 

ദൊം.  

 6 െയലുകളിലും ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ച ് എന്്ന  മു ല് ഇന്നുവതര എന്ന ്ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട 

 ഡിമാൻഡ ് തെയ്ത ദൊമില് ദഡറ്റ ് തവച്ചിരുന്നില്ല അ ിനാല് 15 

േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ  എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉള്തപ്പതട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ ്ഇ മസ്റ്റദറാള് .  പരിദശാധിച്ച  5 

െയലുകളിലും  മസ്റ്റര്ദറാള് ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇ ില് ത ാഴിലാളികള് ഒപ്പുകള്,  

അവരുതട ത ാഴില് േിനങ്ങള്,  കൂലി എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  
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 ഇ ില് ദലാക്ക് തഡവലപത്മൻറ് ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി 

എന്നിവരുതട ഒപ്പും,  സീലും  ഉണ്ടായിരുന്നു 

 3 െയലില് ആതക ുകയില് തവട്ടി  ിരുത്തലുകള് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു , 

കൃ യമായി ദവ നം ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു, ഒപ്പിട്ടിരുന്നു 

 മസ്റ്റദറാളില് എം രുക്ക്  നമ്പര്, മസ്റ്റദറാള് നമ്പര്, വര്ക്ക്  നമ്പര് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു  

 

തമഷ്ർതമനറ്്  ബുക്്ക 

ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകള് 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ ് തമഷര്തമനറ്്  രുക്ക്.  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാെയലുകളിലും തമഷര്തമൻറ ്രുക്ക ്ഉണ്ടായിരുന്നു 

  തമഷര്തമനറ്് രുക്ക് തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിഫെ തെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

  എല്ലാ വര്ക്കിലും  ഗ്പീ തമഷര്തമന്റ്,  ിയ ി എന്നിവ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട 

  ഗ്പസിഡന്റ്, സീല് ഉണ്ടായിരുന്നു, അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറിയുതട സീലും ഒപ്പും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ീയ ി ഒന്നിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  

തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

 തമറ്റീരിയല്  ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളില് അവയില് ഉപദയാരിച്ച 

സാധന സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലില്  

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

 പരിദശാധിച്ച 6 ഗ്പവര്ത്തികളും തമറ്റീരിയല് ഗ്പവര്ത്തി ആയിരുന്നില്ല 

 

ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയ്തു എന്ന ിന ്അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി 

അവര്ക്ക് നല്ദകണ്ട  ുക അ ായ ് ദവ നം, ആയുധങ്ങള്ക്ക ് തകാടുക്കുന്ന 

വാടക,  മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്്ട പണം 

ഫകമാറുന്ന ിന ്ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

  പരിദശാധിച്ച െയലുകളില്  6 െയലുകളിലും  ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 െയലില് ഉണ്ടായിരുന്ന  തവജ്്  ലിസ്റ്റുകള്  മസ്റ്റര്  ദറാളിന് അനുപാ ികം 

ആയിരുന്നു . 

 

ഫണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 
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ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്ക ്ദവ നം നല്കിയ ിനുള്ള  ദരഖയാണ് 

െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്.   ഗ്പവര്ത്തിയില് െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആര്ക്ക്, 

എദപ്പാള് നല്കി എന്നുള്ള ിനത്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  എല്ലാ െയലിലും നിര്രന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ് . 

  പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലിലും FTO  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 FTO  കള്  മസ്റ്റര് ദറാളുകള്ക് അനുപാ ികം ആയിരുന്നു.  

 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 

  ഗ്പവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള് പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുവാൻ  

ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ദരഖയാണ ് കംപ്ലീഷൻ സര്ട്ടിെിക്കറ്റ്  അഥവാ ഗ്പവര്ത്തി  

പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം . 

 പൂര്ത്തീകരിച്ച 6 ഗ്പവര്ത്തികളില്  ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം 

ഉണ്ടായിരുന്നു  

 അതഗ്കഡിറ്റ ്എൻജ്ിനീയറുതട ഒപ്പും സീല് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു 

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവത്മൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 ഒരു  ഗ്പവര്ത്തിയുതട  ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും , മസ്റ്റര്ദറാള് അനുവേിച്ച ് മു ല് 

ദവ നം  നല്കുന്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ  ഘട്ടങ്ങളും ഏത ാതക്ക 

 ിയ്യ ികളിലാണ ് നടന്ന ് എന്്ന  മനസിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റര് ദറാള് 

മൂദവതമനറ്്  സ്ലിപ്.  

 മസ്റ്റര് ദറാള് മൂദവതമനറ്് സ്ലിപ്പില് കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

ഗ്പവര്ത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിന ് മുമ്പ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാള്,  

ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാള്  ുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും 

ദൊദട്ടാകള് െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 പരിദശാധിച്ച 6 െയലുകളിലും  ദൊദട്ടാഗ്രാെ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ദറായൽറ്റി 

  ഒരു െയലില്  ദറായല്റ്റി കാണാൻ സാധിച്ചു.  
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ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാല് ഇവ ഈ െയലില് കതണ്ടത്തിയില്ല. 

 

സ റ്്റ ഡയറി 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള   

ആധികാരിക ദരഖയാണ ് ഫസറ്റ ്ഡയറി. 

 തെക്ക് ലിസ്റ്റ ് തഗ്പാജ്ക്റ്റ ് മീറ്റിംര ് മീനിറ്റസ്്, ത ാഴിലാളികള് ഫകപ്പറ്റിയ 

സാധനങ്ങള്  ുടങ്ങിയ കുറിച്ചുള്ള കാരയങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു 

  െികിത്സയുമായി രന്ധതപ്പട്ട ്െിലവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  

  ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക, സാക്ഷയപഗ് ം, വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ ് ദമാണിറ്ററിങ ്

കമ്മിറ്റി, സന്ദര്ശക കുറിപ്പ്  ുടങ്ങിയവ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

                                      

രജിസ്റ്റർ 

                

തതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

 ത ാഴില് കാര്ഡ് രജ്ിസ്റ്റര് പാര്ട്ട് A, B, C, D  എന്നിങ്ങതനയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. ത ാഴില് കാര്ഡ ് രജ്ിസ്റ്ററില്  പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി, 

പഞ്ചായത്ത ്ഗ്പസിഡന്റ ്എന്നിവരുതട ഒപ്പ്,  മുഗ്േ എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 പാര്ട്ട്  A യില്  ഒന്നുമു ല് ഇരുപ  ് വതരയുള്ള വാര്ഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ ്

അംരങ്ങളുതട വിവരങ്ങളാണ ് ആണ ് രജ്ിസ്റ്ററില് ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

ആതക 5872 അംരങ്ങളുതട ദപര ് വിവരങ്ങള്  ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018 മാര്ച്്ച  

വതരയുള്ള വിവരങ്ങള് അപദ്ഡറ്റ ് തെയ്തിട്ടുണ്്ട. പാര്ട്ട്  എ  യിതല ദകാളം 10, 

11(രാങ്്ക അക്കൗണ്്ട ഡീതറ്റയില്സ് ) അപൂര്ണമായിരുന്നു.  

 പാര്ട്ട്  B യില് വര്ദക്കഴ്സ ്നത്റ ദപര്, വിലാസം, ത ാഴില് കാര്ഡ് നമ്പര്, ദൊദട്ടാ, 

രജ്ിസ്റ്റര് തെയ്ത ദഡറ്റ്, അക്കൗണ്്ട  നമ്പര് ഡീതറ്റയില്സ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 200 ദപരുതട ഡീതറ്റയില്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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 പാര്ട്ട്  സി യില് ത ാഴിലാളി വിവരങ്ങള്, ത ാഴില് കാര്ഡ് നമ്പര്, ത ാഴില് 

കാര്ഡ ് ഇഷയൂ ദഡറ്റ ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ആതക 186 അംരങ്ങളുതട വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. രാങ്്ക അക്കൗണ്്ട ഡീതറ്റയില്സ് പൂര്ണമല്ല. 

 പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിഫെ തെയ്തിരുന്നു.          

 പാര്ട്ട്  D യില്  ആതക 14149 ദപരുതട വിവരങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ 

ദകാളങ്ങളും  പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട, കൂടാത  എല്ലാ വാര്ഡുകളിതലയും  

വിവരങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

  2019 -20 വര്ഷതത്ത വിവരങ്ങള്  കൃ യമായി എഴു ിയിട്ടുണ്്ട 

 

              തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നതും അനുവേിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

 

  2019-20 വതരയുള്ള ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ും അനുവേിച്ചിരിക്കുന്ന ുമായ 

ഡീതറ്റയില്സ് ആണ ്കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്.  

  ഡിമാൻഡ ് തെയ്ത  ിയ ിയും വര്ക്ക്  അനുവേിച്ച  ിയ ിയും ഓദരാ 

ത ാഴിലാളിയുതടയും ദപരിനു  ദനതര ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം മു ല് എഗ്  േിവസം വതര ത ാഴില് തെയ്തു എന്ന 

ഡീതറ്റയില്സ്,  ദവ നം തകാടുത്ത ദഡറ്റ്,  ുക ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 എന്നാല് 2017 2018 കാലയളവില് ആര്ക്കും തന്ന ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം 

തകാടുത്ത ിന്ദറദയാ  ദവ നം ഫവകിയ ിന ്  നഷ്ടപരിഹാരം 

തകാടുത്ത ിന്തറദയാ  കണക്കു വിവരങ്ങള് എഴു ിയിരുന്നില്ല. 

 ഡിമാൻഡ ് അദലാദക്കഷൻ രജ്ിസ്റ്റര് 2 എണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു.രണ്്ട രജ്ിസ്റ്ററും 

പഞ്ചായത്ത ്തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിഫെ തെയ്തിരുന്നു. 

 

               ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

 ഗ്രാമസഭ രജ്ിസ്റ്ററില് എല്ലാ വാര്ഡിനത്റയും  ഒരുമിച്ചാണ ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

 ദലരര് രഡ്ജറ്റ ്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനത്റ ഭാരമായുള്ള ത ാഴിലാളി ഗ്രാമസഭ 

24/10/2016 ല് കൂടിയിട്ടുണ്്ട.376 ദപര് പതങ്കടുത്തു. അന്്ന  തന്ന JBDO യുതട  ക്ലാസ്സ്  

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 12/12/17 ല് 522 ദപര് പതങ്കടുത്ത മീറ്റിംരിനത്റ ഡീതറ്റയില്സ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു.അ ിനു ദശഷം 30/11/2018 ല് ഗ്രാമസഭ കൂടിയ ില്  721 ദപര്  

പതങ്കടുത്തു. 



13 
 

 എല്ലാ ഗ്രാമ സഭ ദയാരത്തിനത്റയും മിനുട്സ് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 2019-20തല  തഷല്െ ്ഓെ ്വര്ക്കിദലക്കു 767 വര്ക്ക്  നീക്കിതവച്ചിരിക്കുന്ന ില് 

488 വര്ക്ക്  അംരീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിതല 115980 മാൻ ദഡയ് സ്, 52384300 രൂപയുതട 

ദലരര് രഡ്ജറ്റ് ഗ്രാമ സഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്്ട.   

 

 വർക്്ക രജിസ്റ്റർ 

 IF/236098- കയ്യാല നിര്മാണം, 1608004005/IF/326293-വാര്ഡ ് 8 മദരാട്ടിക്കടവ ്

നീര്ത്തടത്തില് ഉള്തപ്പടുന്ന  രിശുഭൂമി കൃഷിക്കനുദയാജ്യമാക്കല്റീെ് 2, 

1608004005/IF/326221  ല പുഞ്ച നീര്ത്തടത്തില് ഉള്ള  രിശുഭൂമി 

കൃഷിക്കനുദയാജ്യം ആക്കല് റീച്്ച 1, 1608004014/IF/326328 വളയൻെിറങ്ങര 

നീര്ത്തടത്തില് ഉള്തപ്പടുന്ന  രിശുഭൂമി കൃഷിക്ക ്അനുദയാജ്യമാക്കല്, വാര്ഡ ്

7 കുടുംരങ്ങളുതട  ഭൂമിയില് ഭൂവികസന ഗ്പവൃത്തികള് റീെ് 1 എന്നീ 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ഡീതറ്റയില്സ് കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 2019-20 തല ദവജ്് ലിസ്റ്റ ് നമ്പര്, മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര്, ദപഴ്സൺ ദഡയ് സ്, ദവ നം 

തകാടുത്ത ഡീതറ്റയില്സ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 തസമി സ് കില്ഡ ് ത ാഴിലാളികള് തെയ്ത െില  ഗ്പവൃത്തിയില് ഡയൂ amt 

കാണിച്ചിരുന്നു.  

 പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി ഫസൻ, സീല് തവച്്ച സര്ട്ടിഫെ തെയ്തിരുന്നു. 

  

             ഫിക്സഡ ്അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

 2019-20 കാലയളവിതല 3 രജ്ിസ്റ്ററുകള് കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 2019-20  തല  വര്ക്കുകളുതട വിവരങ്ങള് കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 െിക്സഡ ്അസറ്റ ് രജ്ിസ്റ്റര് പാര്ട്ട ് എ,  പാര്ട്ട ് രി ആയി  ിരിച്ചിരുന്നു. പാര്ട്ട്  എ 

യില് അസറ്റ് ഡീതറ്റയില്സ് ഉം പാര്ട്ട്  രി യില് വര്ക്ക്  ഡീതറ്റയില്സ് ഉം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 ഓദരാ വര്ക്കും MGNREGS A.E ധനയ ഫസൻ തെയ്തിരുന്നു. 

 ഒരു വര്ക്കിനുo അസറ്റ് ഐഡി  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 WC, LD, RS, FR, IC, IF, DW എന്നീ ക്ലാസ് ഓെ ്അസറ്റ് ലുള്ള ഗ്പവര്ത്തികള് ആണ് 

തെയ്തിരുന്ന ്. 

 പഞ്ചായത്ത ്തസഗ്കട്ടറി തവരിഫെ തെയ്തിരുന്നില്ല    
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പരാതി രജിസ്റ്റർ 

 പരാ ി രജ്ിസ്റ്റര് പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ ായിരുന്നു. 

 കൂവപ്പടി ദജ്ായിന്റ ്രി.ഡി.ഒ  തവരിഫെ തെയ്തിരുന്നു.  

 പരാ ി രജ്ിസ്റ്ററില് പരാ ികതളാന്നും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.   

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 2019-20 കാലയളവിതല   തമറ്റീരിയല് രജ്ിസ്റ്റര് ആണ ്പരിദശാേിച്ച ്. 

 വാര്ഡ ്5 ല് നടന്ന 10 തമറ്റീരിയല് വര്ക്കിനത്റ ഗ്പവര്ത്തികളു 

 തട തമറ്റീരിയല് ഡീതറ്റയില്സ്  രജ്ിസ്റ്ററില് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .  

 വൗച്ചര് രില് no., രില് ദഡറ്റ്, തമറ്റീരിയല് കവാണ്ടിറ്റി ഡീതറ്റയില്സ് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 തടക്നിക്കല് അസിസ്റ്റനറ്് സിദേച്ചര് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

  ദജ്ായിനറ്് രി.ഡി.ഒ  തവരിഫെ തെയ്തിരുന്നു. 

 പഞ്ചായത്ത ്തസഗ്കട്ടറി സര്ട്ടിഫെ തെയ്തിരുന്നു                  

 

 

               ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ്ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 0-350m 

 

 

നമ്പര്

  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക ്

ദകാഡ്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

െിലവാ

യ  ുക  

1 ദകാടനാട് 

തവസ്റ്റ് ഗ്രാഞ്ച ്

കനാല് 

പുനരുധാര

ണം 

0-350മീറ്റര്  

1608004005

/ 

IC/317710 

13/10/2018 22/10/2018 85500 79163 
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നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

അളവ ്

തമഷരത്മ

ന്റ ്

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

 റിമാര്ക്സ ്

1 ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ്

ഗ്രാഞ്ച ് കനാല് 

പുനരുധാരണം 

0-350m 

പുനരുധാര

ണം  

1470m^

2 

L-350m 

B-4.20m 

1470m^2 

L-350m 

B-4.20m 

1470m^2 

L-350m 

B-5.20m 

 എം 

രുക്ക ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

വീ ി  

അളവ് 

ലഭിെില്ല  

 

 

 

 പരിദശാധിച്ച സമയത്ത ്ദകാടനാട ്തവസ്റ്റ ്ഗ്രാഞ്ച ്കനാല് പുനരുധാരണം  എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയില് കനാലില് മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു 

  തമഷര്തമനറ്് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവ് വീ ിയില് കൃ യമായി ലഭിെില്ല 

  സിഐരി ദരാര്ഡ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 ഗ്പവര്ത്തി വളതര നല്ല രീ ിയില് തെയ്തു എന്്ന അയല്വാസികള് 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി  

 

ദകാടനാട് തവസ്റ്റ് ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 

 

നമ്പര്

  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക ്

ദകാഡ്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

െിലവാക്കി

യ  ുക 

1 ദകാടനാട് 

തവസ്റ്റ ് ഗ്രാഞ്ച ്

കനാല് 

പുനരുധാര

ണം 350-700m 

1608004005

/ 

IC/317948 

26/10/2018 6/11/2018 83500 78048 
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നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

അളവ ്

തമഷരത്മ

ന്റ ്

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

 റിമാര്ക്സ ്

1 ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ്

ഗ്രാഞ്ച ് കനാല് 

പുനരുധാരണം 

350-700m 

പുനരുധാര

ണം  

1470m^

2 

L-350m 

B-4.20m 

1470m^2 

L-350m 

B-4.20m 

1470m^2 

L-350m 

B-4.20m 

 എം 

രുക്ക ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവ് 

ലഭിച്ചു 

 

  പരിദശാധിച്ച സമയത്ത ് ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ് ഗ്രാഞ്ച ് കനാല്    പുനരുധാരണം 

എന്ന ഗ്പവര്ത്തിയില് കനാലില് മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു 

 തമഷര്തമന്റ ്ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവ ്കൃ യമായി ലഭിച്ചു 

 സിഐരി ദരാര്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 ഗ്പവര്ത്തി വളതര നല്ല രീ ിയില് തെയ്തു എന്്ന അയല്വാസികള് 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി  

 

ദകാടനാട് തവസ്റ്റ് ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം  1100-1500m 

 

നമ്പര്

  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക ്

ദകാഡ്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

െിലവാക്കി

യ  ുക  

 

1 ദകാടനാട് 

തവസ്റ്റ ് ഗ്രാഞ്ച ്

കനാല് 

പുനരുധാര

ണം 1100-

1500m 

1608004005

/ 

IC/318077 

29/11/2018 9/12/2018 90000 79674 
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നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

അളവ ് 

തമഷരത്മ

ന്റ ്

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

 റിമാര്ക്സ ്

1 ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ്

ഗ്രാഞ്ച ് കനാല് 

പുനരധരണം  

 

പുനരുധാര

ണം  

1760m^

2 

L-400m 

B-

4.400m 

1760m^2 

L-400m 

B-4.400m 

1722.25m2 

L-415m 

-B-4.150m 

 എം 

രുക്ക ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവ് 

വീ ിയി

ല്  

ലഭിെില്ല  

 

 പരിദശാധിച്്ച സമയത്ത് ദകാടനാട് തവസ്റ്റ് ഗ്രാഞ്ച് കനാല്  പുനരുധാരണം  

ഗ്പവര്ത്തിയില് കനാലില് മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു 

  തമഷര്തമനറ് ് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവ ് വീ ിയില്  കൃ യമായി ലഭിച്ചില്ല. 

സിഐരി ദരാര്ഡ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല  

 ഗ്പവര്ത്തി വളതര നല്ല രീ ിയില് തെയ്തു എന്്ന അയല്വാസികള് 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി  

 

ദകാടനാട് തവസ്റ്റ് ഗ്ബാഞ്്ച കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 2600m-3000m 

നമ്പര്

  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക ്

ദകാഡ്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

െിലവാക്കി

യ  ുക  

 

1 ദകാടനാട് 

തവസ്റ്റ ് ഗ്രാഞ്ച ്

കനാല് 

പുനരുധാര

ണം 2600m-

3000m 

1608004005

/ 

IC/318079 

13/11/2018 92711/2018 90000 83739 
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നമ്പ

ര് 

രുണദഭാക്താവി

ന്തറ  ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

അളവ ് 

തമഷരത്മ

ന്റ ്

രുക്ക ് 

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

 റിമാര്ക്സ ്

1 ദകാടനാട് തവസ്റ്റ ്

ഗ്രാഞ്ച ് കനാല് 

പുനരധരണം  

 

പുനരുധാര

ണം  

1760m^

2 

L-400m 

B-

4.400m 

1760m^2 

L-400m 

B-4.400m 

1722.25m2 

L-415m 

-B-4.150m 

 എം 

രുക്ക ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവ് 

വീ ിയി

ല്  

ലഭിെില്ല  

 

 പരിദശാധിച്്ച സമയത്ത് ദകാടനാട ് തവസ്റ്റ ് ഗ്രാഞ്ച ് കനാല്  പുനരുധാരണം  

ഗ്പവര്ത്തിയില് കനാലില് മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു 

  തമഷര്തമനറ്് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവ് വീ ിയില്  കൃ യമായി ലഭിച്ചില്ല.  

 സിഐരി ദരാര്ഡ് കാണാസാധിച്ചു  

 ഗ്പവര്ത്തി വളതര നല്ല രീ ിയില് തെയ്തു എന്്ന അയല്വാസികള് 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി 

 

 

പുന്നയം നീർത്തടത്തിൽ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം  

 

നമ്പര്

  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക ്

ദകാഡ്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി   

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്  ുക   

െിലവാക്കി

യ  ുക 

1 പുന്നയം 

നീര്ത്തടത്തി

ല് മണ്ണ ് ജ്ല 

സംരക്ഷണം  

1608004005

/ 

WC/305263 

21/12/2018 27/12/2018 55500 50406 
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ന

മ്പര് 

രുണദഭാക്താ

വിനത്റ  ദപര ് 

ഗ്പവര്

ത്തി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ്രുക്ക്  

ഗ്പകാരം- 

അളവ ്

 

തമഷര്

തമന്റ ്

രുക്ക ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തിയ 

അളവ്  

 റിമാര്ക്സ ്

1 KV ഉലഹന്നാൻ 

   ങ്കമ്മ 

അയ്യപ്പൻ   

 98 

കുഴിക

ള് 

 18 കുഴി  

L-1m 

B-1m 

D-1m  

 

80 കുഴി 

L-1.5m 

B-0.650 

D-0.500 

 

18 കുഴി  

L-1m 

B-1m 

D-1m 

 

80 കുഴി  

L-1.5m 

B-0.650 

D-0.500 

Nil   ഗ്പവര്ത്തി 

വിലയിരു

ത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല  

 

 

 

 

  പരിദശാധിച്്ച സമയത്ത് പുന്നയം നീര്ത്തടത്തില് മണ്ണ് ജ്ല സംരക്ഷണം 

എന്ന  ഗ്പവര്ത്തിയില്  മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു 

 ഒരു ഗ്പവര്ത്തി വീട്ടില് ആളില്ലാത്ത ിനാല് കയറി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

അ ിനാല് ഗ്പവര്ത്തി വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല  

 കുഴിയില് വാഴ വളര്ന്നു നിന്ന ിനാല് തമഷര്തമന്റ് ഗ്പകാരം ഉള്ള അളവ ്

കൃ യമായി ലഭിെില്ല 

 പുരയിടം വളതര വിസ്തൃ  ി കൂടിയ ായ ിനാല് എണ്ണം  ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല  

 സിഐരി ദരാര്ഡ് വച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല 

 ഗ്പവര്ത്തി വളതര നല്ല രീ ിയില് തെയ്തു എന്്ന വീട്ടുകാര് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി  
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ഗ്പളയതക്കടുതി ദനരിട്ട ദതാടുകളും കാനകളും പുനരുദ്ധാരണം  

 

നമ്പ

ര്  

വര്ക്ക ് വര്ക്ക ്ദകാഡ ് ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

 ുക   

െിലവാ

ക്കിയ  ുക 

1 ഗ്പളയതക്കടു

 ി ദനരിട്ട 

ദ ാടുകളും 

കാനകളും 

പുനരുധാര

ണം   

1608004005/FP/30

7786 

23/1/2019 27/3/2019 300000 288344 

 

 

നമ്പ

ര്  

ഗ്പവര്ത്തി

യുതട ദപര ് 

ഗ്പവര്ത്തി  എസ്റ്റി

ദമറ്റ ്

അളവ്

  

തമഷര്

തമന്റ ്

രുക്ക ്

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

അളവ ്

പരിദശാധന

യില്  

കതണ്ടത്തി

യ അളവ ് 

റിമാര്ക്സ ് 

1 വാരയംപറ

മ്പുച്ചിറ 

ദ ാട്  

പുനരുധാ

രണം   

L-

1080m 

B-

0.600m 

L-1080m 

B-0.600m 

L-475m 

B-3.5m 

 നടപ്പാ  

ഇല്ലാത്ത ിനാല് 

അളവുകള് 

വയക്തമല്ല  
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2 നടിദലാടി 

പാടം ദ ാട്  

പുനരുധാ

രണം   

L-

1120m 

B-

0.800m 

L-1120m 

B-0.800m 

L-185m 

B-.800m 

 ദ ാടിനത്റ 

പാ കള് 

മുഴുവൻ കാട ്

നിറഞ്ഞു 

കിടക്കുകയായി

രുന്നു അ ിനാല് 

അളവുകള് 

വയക്തമല്ല  

3 മലപ്പംെിറ 

ദ ാട്  

പുനരുധാ

രണം   

L-800m 

B-

0.600m 

L-800m 

B-0.600m 

L-549m 

B-.600m 

 െിലഭാരങ്ങളില് 

നടപ്പാ  

ഇല്ലാത്ത ിനാല് 

അളവുകള് 

വയക്തമല്ല  

4 മുടക്കുഴ 

വലിയ 

ദ ാട്  

പുനരുധാ

രണം   

L-600m 

B-

1.200m 

L-600m 

B-1.200m 

Nil അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിക്കുന്നില്ലാ

യിരുന്നു  

 

5 തപാന്നിടാ

യി പാടം 

ദ ാട്  

വൃത്തിയാ

ക്കല്  

L-

1150m 

B-

0.800m 

L-1150m 

B-0.800m 

L-160m 

B-.800m 

 ആേയഭാരങ്ങള് 

തമഷര്തമന്റ ്

എടുക്കാൻ 

സാധിച്ചു 

രാക്കിയുള്ളവ 

അളന്്ന 

 ിട്ടതപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല  

6 Sluices  വൃത്തിയാ

ക്കല് 

L-

1000m 

B-

0.500m 

L-1000m 

B-0.500m 

Nil  നിറതയ തെളി 

പൂണ്്ട 

കിടന്ന ിനാല് 

അളവുകള് 

വയക്തമല്ല  
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7 തപാന്നിടാ

യി 

ഷാപ്പുംപടി 

ദ ാട്  

വൃത്തിയാ

ക്കല് 

L-960m 

B-

0.600m 

L-960m 

B-0.600m 

L-381m 

B-.600m 

ആേയഭാരങ്ങളി

ല് അളതവടുത്തു 

രാക്കിഭാരം  

നിറതയ 

കാടുപിടിച്ചു 

കിടക്കുന്ന ിനാ

ല് അളവ 

വയക്തമല്ല  

 

8 ദകാഴിപ്പാടം 

ദ ാട്  

വൃത്തിയാ

ക്കല് 

L-

1000m 

B-

0.600m 

L-1000m 

B-0.600m 

L-640m 

B-0.60m 

 കാടു 

നിറഞ്ഞ ും 

തെളി 

നിറഞ്ഞ ു 

മായ ിനാല് 

പൂര്ണമായും 

അളവുകള് 

വയക്തമല്ല  

 

  പരിദശാധിച്്ച സമയത്ത ് ഗ്പളയതക്കടു ി ദനരിട്ട ് ദ ാടുകളു കാനകളും 

പുനരുധാരണം എന്ന ഗ്പവര്ത്തി മുഴുവൻ കാട ് പിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു 

അ ിനാല് കൃ യമായി അളതവടുക്കല് സാധയമായിരുന്നില്ല. 

  ാതഴ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ിനാല് നീളവും വീ ിയും കൃ യമായി എടുക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല 

 സി ഐ രി ദരാര്ഡ ്വച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല 

 ത ാഴില് നല്ല രീ ിയില് നടന്നു  എന്്ന അയല്വാസികളില് നിന്്ന 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തി.  

 

 

തപാതുനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 10അവകാശങ്ങതളകുറിെ് ത ാഴിലാളികള്ക്ക ്അറിവില്ലായിരുന്നു.  

 ഗ്െണ്്ട ഓെീസില് അദപക്ഷ തകാടുക്കാറില്ല അ ിനാല് ഫകപ്പറ്റ് രസീ ് 

ലഭിക്കാറില്ല  

 മണ്ണ ്ജ്ല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികള്, മഴക്കുഴി നിര്മാണം എന്നിവ എം രുക്കില് 

ദരഖതപ്പടുത്തുദമ്പാള് ഓദരാ വയക്തിയുതടയും ദവര് ിരിച്ചു 

ദരഖതപ്പടുത്തുകയാതണങ്കില് ഓഡിറ്റിംര് നടക്കുദമ്പാള് അളവുകള് 

പരിദശാധിച്ച ദരഖതപ്പടുത്തുവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും  
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 സി ഐ രി ദരാര്ഡിന ് തടൻഡര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അ ിനാലാണ് സി 

ഐ രി ദരാര്ഡ്  തവക്കാത്ത ് എന്ന് പഞ്ചായത്തില് നിന്്ന അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു  

 െസ്റ്റ ്എയ്ഡ ്ദരാക്സില് കൃ യമായി എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇല്ലായിരുന്നു.  

 പുന്നയം നീര്ത്തടത്തില് ഉള്തപ്പടുന്ന ഭൂമിയില് കിണര് നിര്മാണം എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തി െയല് ലഭിക്കാത്ത ിനാല് വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല  

 100പണി  ികഞ്ഞവര്ക്ക് ദരാണസ് കൃ യമായി ലഭിച്ചു.  

 രന്ധതപ്പട്ട ് രായമംരലം പഞ്ചായത്തില് നടക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളില് 

ഉദേയാരസ്ഥര് വളതര നല്ല രീ ിയില് െയലുകള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട അ ് 

ഗ്പശംസനീയമാണ്.  

   

 

  തതാഴിലാളികളുതട നിർദേശങ്ങൾ 

 ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിനത്റ  ുടക്കം മു ല്  തന്ന പണി 

കിട്ടുകയാതണങ്കില് ത ാഴില് േിനങ്ങള് കൂടു ല് കിട്ടുതമന്്ന 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു  

 ഒരു േിവസതത്ത ആതണങ്കില് ദപാലും ആയുധ വാടക കിട്ടുന്നുണ്്ട  

                           •      കൂലി 300രൂപയാക്കണതമന്്ന ആവശയതപ്പട്ടു 

 ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  കൂലി കൃ യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല അവസാനമായി 

ദവ നം ലഭിച്ച ് അരസ്റ്റിലാണ്.  

  ആയുധങ്ങള് മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്ന ിന ്കയ്യില് നിന്്ന പണം െിലവാകുന്നു.  

 ഗ്പവര്ത്തി സമയം 9മു ല് 4വതര ആകണതമന്്ന അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

 അ യാവശയ ആവശയങ്ങള് നിറദവറ്റുന്ന ിനായി ഉച്ചക്ക് വീട് വതര 

ദപായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരാൻ അനുവേിക്കണതമന്്ന അഭിഗ്പായം 

ഗ്പകടിപ്പിച്ചു (കിടപ്പ ് ദരാരികള്ക്കു ഭക്ഷണവും മരുന്നും തകാടുക്കുക, 

പശുവിതന കറക്കല്  ുടങ്ങിയവ ) 

 

നന്ദി 

രായമംരലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല 2018 -19 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിതല ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്റ ് ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി  ീര്ക്കുവാൻ ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ടീമിതന 

സഹായിച്ച രഹുമാനതപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡനറ്്, തസഗ്കട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ ്

തസഗ്കട്ടറി, ഭരണസമി ി അംരങ്ങള്, വാര്ഡ് തമമ്പര്, ത ാഴിലുറപ്പ ് വിഭാരം 
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ഉദേയാരസ്ഥര്, ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ് സഹായിച്ച ദമറ്റ് മാര്, ത ാഴിലാളികള്, 

തപാ ുജ്നങ്ങള് എന്നിവര്ക്ക ്ഗ്പദ യകം നന്ദി ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 

 

 

 

 

രായമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്വാർഡ ്3 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ മിനിട്സ് 

 

കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല രായമംരലം പഞ്ചായത്തിതലമൂന്നാം വാര്ഡ ്ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ്

ഗ്രാമസഭ 29/11/2019 ന ് രാവിതല 10 മണിക്ക ് ഈശവര ഗ്പാര്ത്ഥനദയാതട ആരംഭിച്ചു. 

അധയക്ഷയായി ഗ്ശീമ ി ദമാളി പതഗ് ാസിതന  ത രതഞ്ഞടുത്തു. ദയാര ത്തിന്തറ 

ഉേ്ഘാടനം, സവാര  ഗ്പസംരം എന്നിവ വാര്ഡ ് തമമ്പര് ഗ്ശീമ ി ഗ്പീ  എല്ദോസ് 

നിര്വഹിച്ചു.  ുടര്ന്്ന വില്ലജ്് റിദസാഴ്സ് ദപഴ്സൺ കുമാരി അശവ ി സംസാരിച്ചു. 

ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിതയ കുറിച്ചും, ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് എന്താണ് എങ്ങതനയാണ ്

നടത്തുന്ന ്, ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ ് വിവിധഘട്ടങ്ങള് എന്നിവ വിശേീകരിച്ചു. 

അ ിനുദശഷം വിദല്ലജ്് റിദസാഴ്സ ്ദപഴ്സണല് മാരായ ദരഷ്മ ദരാപിനാഥൻ അനി  ദരാപി 

എന്നിവര് റിദപ്പാര്ട്ട ് ഘട്ടങ്ങളായി അവ രിപ്പിച്ചു. പരിദശാധിച്്ച ആറ ് െയലുകളുതട 

കതണ്ടത്തലുകള് അവ രിപ്പിച്ചു. അ ിനുദശഷം വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം 

ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി െയലിലും കാദണണ്ട 22 ദരഖകള് എതന്തല്ലാം എന്നും അവയില് 

ഏത ാതക്ക പരിദശാധിച്ച െയലുകളില് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നും അവ രിപ്പിച്ചു 

 

ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

  ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് നന്നായി നടക്കുന്ന ിന് ഉദേയാരസ്ഥര് 

കാരയക്ഷമമായി ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്ട 

  െയലുകളില് document സൂക്ഷിക്കുന്ന ിന് ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാരസ്ഥര് 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ ്
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  ഡിമാൻഡുകളില് അദപക്ഷ നല്കിയ  ീയ ി എന്നു മു ല് എന്നു വതര വതര 

എന്ന കൃ യമായ ദരഖതപ്പടുത്താത്ത ിനാല് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് കൃ യമായി 15 

േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിച്ചു എന്ന ്വയക്തമല്ല 

  ത ാഴിലാളികള്ക്ക ് ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ് ഏതറ ഫവകുന്ന ു മൂലം 

ത ാഴിലുറപ്പിന് മാഗ് ം ആഗ്ശയിക്കുന്ന കുടുംരങ്ങള്ക്ക് രുധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു 

  ഗ്പവര്ത്തി ഇടങ്ങളില് സിറ്റിസൺ ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

തടൻഡര് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ ്പഞ്ചായത്തില് നിന്നും കിട്ടിയ മറുപടി 

  ഗ്പവര്ത്തി ഇടങ്ങളില്  ണല് സൗകരയം ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റുകള് കുടിതവള്ളം 

എന്നിവ ലഭയമാണ ്

  ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികളില് ആവര്ത്തനവിരസ  കാണുന്നു 

  സവകാരയവയക്തികളുതട സ് ഥലങ്ങളില് ത ാഴില് തെയ്യുദമ്പാള് കാടുതവട്ടി 

ത ളിക്കുന്ന ് മൂലം അധികമായി ദജ്ാലി വരുന്ന ിനാല് മാൻ ദഡയ്സ ്കൂടു ല് 

ദവണം 

 തുടർന്്ന റിദപ്പാർട്ടിൻദമൽ െർച്ച നടന്നു െർച്ചയിൽ വന്ന ഗ്പധാന 

വിഷ്യങ്ങൾ 

  ഡിമാൻഡ ്തെയ്ത ്15 േിവസത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കാറില്ല 

  ആയുധങ്ങള്ക്ക് മൂര്ച്ചകൂട്ടി നല്കണം എന്ന് ഗ്രാമസഭയില് നിര്ദേശം 

ഉണ്ടായി  

  മിനിമം ദവ നം 300 രൂപയാക്കണം 

  െസ്റ്റ് എയിഡ് ദരാക്സില് കുറച്ചു സാധനങ്ങള് മാഗ് മാണ് ഉള്ള ് 

രാക്കിയുള്ളവ സവന്തമായി വാങ്ങി ക്കുകയാണ് ദഹാസ്പിറ്റലില് 

അദനവഷിച്ചദപ്പാള് രണ്ടു ദമറ്റ ്മാര്ക്ക ്കുറച്്ച സാധനങ്ങള് നല്കി 

  ഗ്പവൃത്തി സമയം 9 മു ല് നാലു വതര ആക്കണം എന്്ന ഗ്രാമസഭയില്   

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു  

  ഗ്പായമായ ത ാഴിലാളികള് വണ്ടി വിളിച്ചാണ് ത ാഴിലിടങ്ങളില് വരുന്ന ് 

ത ാഴില് സമയം മാറ്റിയ ിനാല് വീട്ടിതലത്തി ദെരുദമ്പാഴും വളതര 

ഫവകുന്നു കൂടാത  അവിതട  ഫപപ്പുതവള്ളം അഞ്ചുമണി വതര മാഗ് മാണ ്

ലഭയമായ ് അ ിനാല് സമയം കുറച്്ച  വയ യാസം  തപടുത്തണം എന്നുള്ള 

നിര്ദേശം ഗ്രാമസഭയില് വന്നു  

  എഡിഎസ് െണ്്ട ലഭിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാല് ഇദപ്പാള് ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്ന ്ത ാഴിലാളികള് പരാ ിതപ്പട്ടു എഡിഎസ് െണ്്ട നല്ദകണ്ട എന്ന ്ജ്ില്ലാ 
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പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നിര്ദേശം ഉതണ്ടന്്ന എൻ ആര് ഇ ജ്ി എസ് 

ഉദേയാരസ്ഥൻ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

  കൃ യമായ ദവ നവും ത ാഴിലും ലഭിക്കുന്നുതവങ്കില് മാഗ് ദമ ഇനി മു ല് 

ത ാഴില് തെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന എന്ന ് ത ാഴിലാളികള് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

ലഭിക്കാത്ത ിനാല് ഇദപ്പാള് എല്ലാവരും മറ്റു ദജ്ാലികള്ക്ക് ദപാകുന്നു 

  ആസ്തി വര്ധി  ഗ്പവര്ത്തികള് കൂടു ലായി ഉള്തപ്പടുത്തണം എന്ന ്

ദലാക്കില് നിന്്ന നിര്ദേശമുണ്്ട എന്നാല് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അ ിതനപ്പറ്റി 

വയക്തമായ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു NREGS  ഉദേയാരസ്ഥൻ ആസ്തി 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങതളപ്പറ്റി വിശേീകരിച്ചുതകാടുത്തു 

  ത ാഴിലാളികള്ക്കിടയില് ഉള്ള സഹകരണം വളതര കുറവാണ ് പുരുഷ 

ത ാഴിലാളികള് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ ്മറ്റുള്ളവരുതട അഭിഗ്പായം 

  40 ത ാഴിലാളികളില്  ാതഴയാതണങ്കില് ദമറ്റ്  പണിക്ക ്ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള 

നിര്ദേശം  NREGS  ഉദേയാരസ്ഥൻ ഗ്രാമസഭയില് വച്ചു  

  എല്ലാവര്ക്കും ഒന്നില് കൂടു ല് രാങ്്ക അക്കൗണ്്ട ഉള്ള ിനാല് ഏ ിദലക്ക ്

ആണ ് ദവേനം വന്ന ് എന്ന ് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന അഭിഗ്പായം 

ഗ്രാമസഭയില് വന്നു  

 ദവ നം കൃ യമായി ലഭിക്കാത്ത ിനാല് ത ാഴിലാളികളില് െിലര് ഗ്രാമസഭ 

രഹിഷ്കരിച്ചു  

 വാര്ഡ് തമമ്പറുതട ഭാരത്തു നിന്നുള്ള സഹകരണം ഗ്രാമസഭയില് വളതര 

കുറവായിരുന്നു  

 ഗ്രാമസഭ ഹാളില് ഇരിപ്പിടം ഇല്ലായിരുന്നു അടുത്തുള്ള അംരൻവാടിയില് 

നിന്്ന എടുത്താണ് നടത്തിയ ്  

 

 അ ിനു ദശഷം എല്ലാവരും ദെര്ന്്ന റിദപ്പാര്ട്ട ് കയ്യടിച്്ച പാസാക്കി വിദല്ലജ്് 

റിദസാഴ്സ ്ദപഴ്സണ് ആയ ഗ്പിയങ്ക ഗ്പകാശൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. എൻ ആര് ഇ ജ്ി എസ് 

ഉദേയാരസ്ഥൻ, വാര്ഡ് തമമ്പര്, കുടുംരഗ്ശീ ഗ്പവര്ത്തകര്, ത ാഴിലുറപ്പ്  

ത ാഴിലാളികള്,  ആശ ഗ്പവര്ത്തക, വി ആര് പിമാര് എന്നിവര് ഉള്തപ്പതട 

37ദപര് ഗ്രാമസഭയില് പതങ്കടുത്തു. അ ിനുദശഷം 12 30 pm ന ് ദയാരം 

അവസാനിപ്പിച്ചു. 
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