
SAU,Kollam Page 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാർട്ട് 

 
വെളിയംപഞ്ചായത്ത് 
വെളിയം ക ാളനി (10 ) 

വ ാട്ടാരക്കര കലാക്ക്, വ ാല്ലംജില്ല 
 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദേരള (MGNASAK) 

2-ആം നില,  ി.ഡബ്ല്യൂ. ി ബിൽഡിംഗ്സ്, 
എൽ.എം.എ് ദോതപൌണ്ട്, പാളയം, വിോ് ഭവൻ 

 ിരുവനന്തപുരം- 695033 

 

ക ാൺനമ്പർ: 0471--2724696. 
ഇ-വെയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com 

 
 
 
 
 
 



SAU,Kollam Page 2 
 

 
 
 
 
ആെുഖം  
 
 

ഇന്തയയിൽ  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതെത ാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 
അവോശതെ  ംരക്ഷിച്ചു നിലനിർെുന്ന ിനായി ഇന്തയൻ പാർലതമൻറ് 2005 
പാ ാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ്നിയമെിന് 
അെിസ്ഥാനെിൽ രൂപം തോെുെിട്ടുള്ള പദ്ധ ിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 
ഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി.അവിേഗ്സധ ോയിേ ത ാഴിലിൽ ഏർതപ്പൊൻ 
 ന്നദ്ധ യുള്ള ഗ്ഗാമ ഗ്പദേശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന ഏത ാരു േുെുംബെിനു0 
ഒരു  ാപെിേ വർഷം 100 േിവ െിൽ േുറയാ  

ത ാഴിൽഉറപ്പാക്കുന്നദ ാതൊപ്പം അ ുവഴി നിഷ്േർഷിക്കുേ തപട്ട 
ഗുണദമന്മയുള്ള ും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ള ുമായഉൽപാേന ക്ഷമമായ ആ് ിേളുതെ 
 ൃഷ്ടിയും ആണ് ഈ പദ്ധ ിയുതെ മുഖ്യ ലക്ഷയം.2005 ത പ്റ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് 

പാർലതമൻറ് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം പാ ാക്കിയത് 2006 തെഗ്ബുവരിയിൽ ഇന്തയയിതല 

100 ജിലലേളിൽ  പദ്ധ ി ആരംഭിച്ചു ദേരളെിൽ വയനാട് ജിലലേളിലും പദ്ധ ി 
വയാപിച്ചു ോലാോലങ്ങളായി ദേഗ്ര ർക്കാർ പുറതപ്പെുവിക്കുന്ന 

നിർദേശങ്ങൾക്കനു ൃ മായി ആയിരിക്കും പദ്ധ ിയുതെ നെെിപ്പ്. 
 
 

പദ്ധ ിയുതെ  വിദശഷ േൾ 

● ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെ്  ാമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർെിയായ  

ഏത ാരാൾക്കും പദ്ധ ിയിൽപങ്കാളിയാോം 
● നിയമെിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ി 
● ്ഗ് ീക്കും പുരുഷനും  ുലയ ദവ നം 
● േരാറുോതര ഇെനിലക്കാദരാ ഇലല . 
● പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം ോർഷിേ ദമഖ്ലയിതല അെിസ്ഥാന വിേ നം    
എന്നിവയാണ് മുൻഗണന 

● ത ാഴിലാളിേൾ  തന്ന ഗ്പവർെിേൾ േതണ്ടെുേയും അ ിനുള്ള 

ആ ൂഗ് ണതെ  ഹായിക്കുേയും തെയ്യുന്നു 
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● തപാ ുജനപങ്കാളിെദൊതെ േൂെിയുള്ള ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 
●  ്ഗ് ീേൾക്ക് മുൻഗണന 

●  ഗ്ഗമ ഭ  തന്ന പദ്ധ ി ഓഡിറ്റ്് തെയുന്നു. 
 

ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 
 

ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പോരം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെു 
നെപ്പിലാേുന്ന എലലാ ഗ്പവൃെിേളും ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കണതമന്നു 
നിയമെിതല 17(2)-ആം വേുപ്പ് നിഷ്േർഷിക്കുന്നു.പദ്ധ ി ഗ്പവർെനതെ പറ്റിയും 
തപാ ുധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും പൌര  മൂഹം നെെുന്ന പര യവും 
 വഗ് ന്തവുമായ പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പോരം 
വർഷെിൽ രണ്ടു  വണദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്. ഗ്ഗാമ ഭേൾ എലലാവാർഡിലും 
നെദെണ്ട ാണ്. ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ  ാമൂഹിേ േണതക്കെുപ്പ് 
എന്ന ിലൂതെ ഉദേശിക്കുന്നത് ഗ്പവർെി സ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ വർക്ക് സ റ്റുേൾ 

ദനരിട്ടു  രർശിച്ചും ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളിേദളാെും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥദരാെും അഭിമുഖ്ം നെെിയ ിലൂതെയും ലഭയമായ ദരഖ്േളുതെ വിശേ 

പരിദശാധനയിലൂതെയും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങതള ദഗ്ോഡീേരിച്ച ഗ്ഗാമ ഭേളിലൂതെ 
തപാ ു  മൂഹതെ അറിയിക്കുേ എന്ന ാണ്. ഇഗ്പോരം ലഭിക്കുന്ന 

വിവരങ്ങളുദെയും ഗ്ഗാമ ഭേളിൽ ഉയരുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളിേളുതെ 
അഭിഗ്പായങ്ങളുദെയും നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുദെയും 
അെിസ്ഥാനെിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ 
നെെിപ്പിതല  ു ാരയ യും ഉെരവാേിെവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുേതയന്ന ാണ് 

ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ  ാമൂഹിേ േണതക്കെുപ്പ്എന്ന ിലൂതെ 
ലക്ഷയമിെുന്നത് വ് ു ാപരമായ േണ്ടെലുേളിലൂതെ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ 
ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനെിനും പദ്ധ ിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട 
ഗ്പവർെനെിനും ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റിലുതെ  ാധിക്കുന്നു. 
 

ദ ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയ 
 

1. പശ്ചാെലം ഒരുക്കൽ 

ദബ്ല്ാക്ക്  ലെിലും ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ലെിലും പദ്ധ ി നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥനായ ദബ്ല്ാക്ക് ഓെീ ർ(BDO), പഞ്ചായെ്ത ഗ്േട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥർ  ുെങ്ങിയവരുമായി ദബ്ല്ാക്ക് റിദ ാഴ്സ്ദപഴ്സ ൺ നെെിയ 

േൂെിയാദലാെനയിൽ ഉരുെിരിഞ്ഞ ിനനു രിച്ച്  ുെർഗ്പഗ്േിയേൾ ആ ൂഗ് ണം 
തെയ്യുേയും ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗമ ഭാ  ീയ ി നിശ്ചയിക്കുേയും തെയ്യുന്നു. 
 

2. െയൽ പരിദശാധന 

ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന  ിയ ിയ്ക്ക്ക് മുൻപുള്ള ആറ് 

മാ ക്കാലയളവിൽ വാർഡിതലഗ്പവൃെിെയലുേൾ, രജിസ്റ്ററുേൾ, അദ ാതൊപ്പം 
അനുബന്ധദരഖ്േളും  ൂക്ഷ്മപരിദശാധനനെെുന്നു. 
 
 

3. ഗ്പവൃെിസ്ഥല പരിദശാധന 
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ഓദരാ ഗ്പവൃെിയും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന അളവിലും ഗുണെിലും 
നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നും ആ ഗ്പവൃെിയുതെ ഗുണെലെിന്തറ  വയാപ്റ് ി 
 ിട്ടതപ്പെുെുേയും ഗ്പ് ു ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ത ാഴിലാളിേൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ട 

അവോശആനുേൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നും  ഗ്പവൃെിസ്ഥല 

പരിദശാധനയിലൂതെ ലക്ഷയം തവക്കുന്നു. 
 

4. വീെു വീൊന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖ്രണം 
പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ വീെുവീൊന്തരം തെന്ന് ദനരിൽേണ്ട് പദ്ധ ിയുതെ 
നിർവഹണതെക്കുറിച്ചുംഗുണെലതെക്കുറിച്ചുമുള്ളഅഭിഗ്പായങ്ങളും 
നിർദേശങ്ങളും  വരൂപിക്കുന്നു. 
 

5. ത ളിവ്ദശഖ്രണം 
െയൽപരിദശാധന, ഗ്പവൃെിസ്ഥലപരിദശാധന, വീെുവീൊന്തരം ഉള്ള വിവര 
ദശഖ്രണം  ുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയ േതണ്ടെലുേളുതെ വ് ുനിഷ്ഠമായ 

ത ളിവ്ദശഖ്രണം നെെുന്നു. 
 

6.  ാമൂഹയ  ദബാധവൽക്കരണം 
 ാമൂഹയ ഇെതപെലുേളിലൂതെ പദ്ധ ിവിജയം ഉറപ്പുവരുെി 
പൌരാവദബാധം  ഉയർെുേയുംദ ാഷയൽഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയവിജയിപ്പിക്കുേയും 
തെയ്യുന്ന ിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണം ഗ്പവർെനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു. 
 
 

7. റിദപ്പാർട്ട് യ്യാറാക്കൽ 

ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്പഗ്േിയയിതല േതണ്ടെലുേളും നിഗമനങ്ങളും, 
നിർദേശങ്ങളും  ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ  ഭയിൽ െർച്ച തെയ്ക്ത് അംഗീോരം 
നെെുന്ന ിനാവശയമായ േരട് റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കുന്നു. 
 

8. ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

പശ്ചാെലം ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ട േിനെിൽ  ൌേരയഗ്പേമായ 
സ്ഥലെ് ഗ്ഗാമ ഭദെർന്ന് േരട്റിദപ്പാർട്ട് അവ രണവും, െർച്ചയും, നിർദേശങ്ങളും, 
 ിരുെൽ ഗ്പഗ്േിയേളും, അംഗീോരം ദനെിതയെുക്കുേയും   ുെർനെപെിേളും  

സേതോള്ളുന്നു. 
 

9. അനുബന്ധ നെപെിേൾ (ആക്ഷൻ ദെക്കൻ) 

ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ എെുെ  ീരുമാനങ്ങളുതെയും നിർദേശങ്ങളുതെയും 
അെിസ്ഥാനെിൽ എെുെ അനുബന്ധ നെപെിേൾ അെുെ ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് 
ഗ്ഗാമ ഭയിൽ െർച്ച തെയ്യുന്നു. 
 

െരിഗ് ം 
 

തോലലം ജിലലയുതെ വെക്ക്േിഴക്ക്ഭാഗൊയി തോട്ടാരക്കര െൌണിൽനിന്ന് 
ഏ ാണ്ട്പഗ്ന്തണ്ട്േിദലാമീറ്റർ ത ക്കുമാറി സ്ഥി ി തെയ്യുന്ന തവളിയം 
പഞ്ചായെ്നൂറ്റാണ്ടുേൾ പഴക്കമുള്ള ദക്ഷഗ് ങ്ങളാലും പള്ളിേളാലും 
മ്ജിേുേളാലും  മൃദ്ധം. ദേരളെിൽ വർെമാന പഗ് ങ്ങൾ ഗ്പൊരെിലായ 
ആേയനാളുേളിൽ തവളിയംപഞ്ചായെിൽ വരിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ായി 
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ത ളിവുേളുണ്ട്.വായന ശാലേളും ഗ്ഗന്ഥശാലേളും ആരംഭിക്കുന്ന ോരയെിൽ 
പഞ്ചായെിതല െില ഭാഗങ്ങളിലും ആദരാഗയേരമായ ഒരു മത്സരം പണ്ടുമു ദല 
ഉണ്ടായിരുന്ന ായി ോണാം. ദേരളെിൻതറ  നത്േലയായ േഥേളി 
തോട്ടാരക്കരയിൽ ഉേയം തെയ്ക്  ിന്തറ ത ാട്ടുപിന്നാതല തവളിയം 
പഞ്ചായെിൽ ഒരു േഥേളിദയാഗം രൂപംതോണ്ടിരുന്ന ായി പറയതപ്പെുന്നു. 
 

തോട്ടാരക്കരയിൽ അരദങ്ങറിയിരുന്ന ഏ ു േഥേളിദവഷവും വളതര 
 ാമ ിയാത  ഇവിതെ പൂദങ്ങാട്ടുേുെുംബെിന്തറ വിശാലമായ മുറ്റെ് 
ആെിയിരുന്ന ായി ദേൾവിയുണ്ട്. 
എന്തിദനതറപ്പറയുന്നു ,മഹാേവി വള്ളദൊളും ഉള്ളൂരും  ര േവി 
മൂലൂര്മറ്റ് ാഹി യ നായേന്മാരും  ംബന്ധിച്ച്െെങ്ങുേൾ ഈ പഞ്ചായെിൽ 
നെന്നിട്ടുണ്ട്. ഔപൊരിേ വിേയാഭയാ രംഗെ് 100 വർഷതെ െരിഗ് മുള്ള 
പഞ്ചായൊണ് ഇത്. 

 

അ ിനുമുപ് അനൌപൊരിേമായിട്ടാതണങ്കിലും മാഹംവതര പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന 
ഒരു ം്േൃ  വിേയാലയം ഗുരുേുലമാ ൃേയിൽ ഗ്പവർെിച്ചിരുന്ന ായി 
ത ളിവുേളുണ്ട്.ഉന്ന വിേയാഭയാ  സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതലലങ്കിലും തവാദക്കഷണൽ 
ഹയർത ക്കൻഡറി  ലം വതര ആയി 18 വിേയാലയങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായെിന്തറ 
 ം്ോരെിന്തറ അെിെറയായി ഗ്പവൃെിക്കുന്നു. 
വളതര പഴക്കമുള്ള വായനശാലേളും ഗ്ഗന്ഥശാലേളും ഇവിെതെ ാം്ോരിേ 
ഗ്പ ീേങ്ങളായി പഞ്ചായെിന്തറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിലതോള്ളുന്നു. 
േലാോയിേ  മി ിേൾ നിരവധിയാണ്.അെുെോലൊയി ഒരു തഗ്പാെഷണൽ 
നാെേദവേിയും ഉേയം തെയ്ക് ിട്ടുണ്ട്. 
 

െില പരപരാഗ  വയവ ായങ്ങൾ 1950 േളിൽ തന്ന ഈ പഞ്ചായെിൽ 
നിലവിൽവന്നിട്ടുണ്ട്. േശുവണ്ടി, സേെറി, ഖ്ാേി,ഇരുപുപണി, ഈറ്റപണി, 
േലംനിർമ്മാണം, െർണിച്ചർനിർമാണം, വർണ്ണപ്പണി എങ്ങതന പൂർണമായും 
പാരപരയമായ െില വയവ ായ  ംരംഭങ്ങൾ മാഗ് മാണ് ഈപഞ്ചായെിന് 
അവോശതപ്പൊൻേഴിയുന്നത്. 

അപ ുേളുതെ മധയദൊതെ ഈ പഞ്ചായെിൽ ആരംഭിക്കതപ്പട്ട സേെറി 
തനയ്ക്െും  ഹേരണ വയവ ായയൂണിറ്റുേളും പഞ്ചായെിൽ നിലനിന്നിരുന്ന 
േൂട്ടായ്ക്മയുതെയും  ഹവർെി വെിന്തറയും പുദരാഗമന  ഹേരണ 
മദനാഭാവെിന്തറയും ഗ്പ ീേങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവ അനയം 
നിന്നുദപായിരിക്കുന്നു.സേെറി,തനയ്ക്െ്,ഈറ്റപണിേൾമാഗ് മാണ് ദശഷിക്കുന്നത്. 
 
 

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷികക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററു ൾ  
 
1. ത ാഴിൽോർഡിനുള്ള േുെുംബ അദപക്ഷേരുതെ രജിസ്റ്റർ.  
2. ഗ്ഗാമ ഭദ ാഷയൽഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ്സ രജിസ്റ്റർ.. 
3. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്ന ും ത ാഴിൽ തോെുെ ും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ.. 
4. ഗ്പവർെിലിസ്റ്റ്തെലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ. 
5. സ്ഥിരആ് ിേളുതെ രജിസ്റ്റർ. 
6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ. 
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7.  ാധന രജിസ്റ്റർ.  
 

1.ത ാഴിൽോർഡിനുള്ള േുെുംബ അദപക്ഷേരുതെരജിസ്റ്റർ.  
ത ാഴിൽോർഡ് രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു 
 
2. ഗ്ഗാമ ഭദ ാഷയൽഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ്സ രജിസ്റ്റർ.  
ഗ്ഗാമ ഭദ ാഷയൽഓഡിറ്റ്, ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ്സ രജിസ്റ്റർ യ്ക്ക്ക് ലഭിച്ചിലല 
 
3. ത ാഴിൽആവശയതപ്പെുന്ന ും ത ാഴിൽതോെുെ ും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ. 
ത ാഴിൽആവശയതപ്പെുന്ന ും തോെുെ ും  ംബന്ധിച്ച 
രജിസ്റ്റർപൂർണമാണ്.തവട്ടി ിരുെലുേൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
 
4. ഗ്പവർെിലിസ്റ്റ്തെലവുംവിശോംശങ്ങളും ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ. 
 
വർക്ക് രജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു.ഗ്പവർെി ആരംഭിച്ച ീയ ി, 
അവ ാനിച്ച ീയ ി ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ഗാപഞ്ചായെിതല 
മുഴുവൻഗ്പവർെിേളും ഒരുവർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നനിലയ്ക്ക്കാണ് 
 ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
 
5. സ്ഥിരആ് ിേളുതെ രജിസ്റ്റർ.  
ലിസ്റ്റ്പൂർണമായും രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്തപ്പെുെിയിട്ടുണ്ട്. 
 
6. പരാ ിരജിസ്റ്റർ. 
മൂന്ന്പരാ ിേളാണ്ോണാൻ  ാധിച്ചത്.ത ാഴിലാളിേളുതെ 
ഹാജർദരഖ്തപ്പെുെുന്ന  ംബന്ധിച്ച് 2 പരാ ി നൽേിയിട്ടുണ്ട്.രണ്ടു പരാ ിയും 
 ീർപ്പാക്കിയത് ആയി ോണാൻ േഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ പരാ ിയുതെദമൽ 
 വീേരിച്ചനെപെി ോണാൻ േഴിഞ്ഞിലല. ഒരുപരാ ി നെപ്പാക്കിയ ീയ ിയും 
പരാ ിയുതെദമൽ  വീേരിച്ച നെപെിയും ോണാൻ േഴിഞ്ഞിലല. 
 
7.  ാധനരജിസ്റ്റർ.  
 ാധനാരജിസ്റ്റർ പൂർണമായിരുന്നു. 
 

കസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പരിക ാധനയ്ക്ക്കു െികധയൊക്കിയ പ്പെർത്തി ൾ  
 
ഗ്േമ 
നപർ 

      ഗ്പവൃെിയുതെദപര് വർക്ക്ദോ
ഡ് 

 

   1  വോരയവയക്തിേൾക്ക് േിണർ നിർമ്മാണം  IF/386896 

   2    വോരയവയക്തിയുതെ ഭൂമിയിൽ മൺേയ്യാല നിർമ്മാണം.  IF/333740. 
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   3 ഓയൂർ ഗ്ബാഞ്ച് േനാൽ നവീേരണം (ദോളനിവാർഡ്) IC/218167 

   4  വോരയവയക്തിയുതെ ഭൂമിയിൽ േലലുേയാല നിർമ്മാണം. IF/333741 

 

   5  വോരയവയക്തിേളുതെ ഭൂമിയിൽ  ട്ട്  ിരിക്കൽ ഒന്നാം ഘട്ടം IF/333751 

 

   6 വയക്തിഗ  േക്കൂ് നിർമ്മാണം RS/326250 

 

 
 
 
 

 യൽ പരിക ാധനയിൽ  വണ്ടത്തിയ െിെരങ്ങൾ 

 

1 േവർദപജ് വാർഷിേ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പോരമുള്ള േവർ ദപജ് 

എലലാ െയലുേളിലും ോണാൻ  ാധിച്ചു. 
2 തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 

ദഡാേയൂതമന്റ്   

പരിദശാധിച്ച ഒരു െയലിലും തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 
ദഡാേയൂതമന്റ് ോണാൻ േഴിഞ്ഞിലല. 

3 വാർഷിേ േർമ്മ 

പദ്ധ ിയുതെ പേർപ്പ് 
വാർഷിേ േർമ്മ പദ്ധ ിയുതെ പേർപ്പ് പരിദശാധിച്ച 

ഒരു െയലുേളിലും ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 
4 വിശേമായ 

എസ്റ്റിദമറ്റിന്തറ പേർപ്പ് 
വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റിന്തറ പേർപ്പ് എലലാ 
െയലുേളിലും വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

5 ജനേിയഎസ്റ്റിദമറ്റ് ജനേിയഎസ്റ്റിദമറ്റ്പരിദശാധിച്ച 

െയലുേളിൽേതണ്ടെിയിലല. 
6  ാദങ്ക ിേ 

അനുമ ിയുതെ പേർപ്പ് 
RS/326250, IF/386896 എന്നീ െയലുേളിൾ  ാദങ്ക ിേ 
അനുമ ിയുതെ പേർപ്പ് ോണാൻ  ാധിച്ചിലല . മറ്റു 
െയലുേളിതല  ാദങ്ക ിേ അനുമ ി പഗ് െിൽ 

ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥൻതറ ഒപ്പും  ീലും 
ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

7 ഭരണാനുമ ി  IC/218167, IF/386896, RS/326250 എന്നീ ഗ്പവർെി 
െയലുേളിൽ ഭരണാനുമ ി ഇലലായിരുന്നു 

8  ംദയാജി  പദ്ധ ി IC/218167, IF/333741ഇവയിൽ  ംദയാജി  പദ്ധ ി 
ദരഖ്േൾ ഇലലായിരുന്നു. മറ്റു െയലുേളിൽ  ംദയാജി  

പദ്ധ ി ദരഖ്േൾ ോണാൻ േഴിഞ്ഞു 
9 ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടുതോണ്ടുള്ള 

അദപക്ഷ 

IF/333740എന്ന െയലിൽ ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുള്ള 

അദപക്ഷേൾ ഉൾതപ്പെുെിയിട്ടിലല. മറ്റു െയലുേളിൽ 

അദപക്ഷേൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
10 ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 

 വോരയ വയക്തിേളുതെ ഭൂമിയിൽ േലല് േയ്യാല,  മൺ 

േയ്യാല  എന്നീ െയലുേളിൽ മാഗ് മാണ് ത ാഴിൽ 

അനുവേിച്ചുതോണ്ടുള്ള അദപക്ഷ ോണാൻ േഴിഞ്ഞത് 
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11 മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പവർെിേളുതെ മസ്റ്റർ ദറാൾ ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 
 ിരുെലുേൾ ഇലലായിരുന്നു.  ീയ ിേൾ, ഒപ്പുേൾ 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എം ബുക്ക്് നപർ 

ദരഖ്തപെുെിയിട്ടിലല 
12 തമഷര്തമന്റ് ബുക്ക്്  പേവിേൾ ദരഖ്തപ്പെുൊെ ഒപ്പുേൾ ോണാൻ 

േഴിഞ്ഞു. എം ബുക്കിൽ വർക്ക്്ദോഡ് 

ദരഖ്തപെുെിയിട്ടിലല 
13  ാധന  ാമഗ്ഗിേതള 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

വയക്തിഗ  േിണർ, േക്കൂ് എന്നീ ഗ്പവൃെിേളുതെ 
തമറ്റീരിയൽ ലി്ററ്  ോണാൻ േഴിഞ്ഞു 

14 ദവജ് ലി്ററ് എലലാ െയലുേളിലും മസ്റ്റർ ദറാളിന് ആനുപാ ിേമായ 

ദവജ് ലി്ററ് ഉണ്ടായിരുന്നു 
15 െണ്ട്്ഗ്ൊൻ്െർ ഓർഡർ FTO ഒരു െയലുേളിലും ഉണ്ടായിരുന്നിലല 
16 ദറായൽറ്റി ഇലല 
17 3ഘട്ട ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്് േിണർ, േക്കൂ് എന്നീ ഗ്പവർെിേളുതെ ഗ്പവർെി 

പൂർെീേരിച്ച ിനു ദശഷമുള്ള ദൊദട്ടാ മാഗ് ദമ 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു 
18 ഗ്പവൃെി പൂർെീേരണ 

 ാക്ഷയപഗ് ം 
േലല് േയ്യാല, മൺ േയ്യാല എന്നീ ഗ്പവർെിേളുതെ 
ഗ്പവർെി പൂർെീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
മറ്റു െയലുേളിൽ ഇലലായിരുന്നു. 

19 െയൽ ഗ്ൊക്കിംഗ്സ ദൊം െയൽ ഗ്ൊക്കിംഗ്സ ദൊം എലലാ െയലുേളിലും 
ഉണ്ടായിരുന്നു 

20 ജിദയാ ൊഗ്സ 

ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്് 

നിലവിൽ പരിദശാധിച്ച െയലുേളിൽ ഒന്നിലും ജിദയാ 
ൊഗ്സ ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്് ഇലല. 

21 സ റ്റ് ഡയറി IC/218167, IF/ 333740 ഇവയിൽ സ റ്റ് ഡയറി 
ഉൾതപ്പെുെിയിട്ടിലല. സ റ്റ് ഡയറി ഉള്ള െയലുേളിൽ 

വിജിലൻ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്, 
ത ാഴിലാളിേളുതെ  ാക്ഷയപഗ് ം, തഗ്പാജക്ററ്റ്് മീറ്റിംഗ്സ 

റിദപ്പാർട്ട്് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
22 ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

റിദപ്പാർട്ട് 
പരിദശാധിച്ച െയലുേളിൽ ഒന്നിലും നിലവിൽ 

ദ ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ഉൾതപെുെിയിട്ടിലല . 
 

 
 ീൽഡ് പരിക ാധനയിൽ  വണ്ടത്തിയ െിെരങ്ങൾ 
 

● ഗ്പവൃെിയുതെ ദോഡ്: IF/386896 

 

⮚ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ുദപാതല േിണർ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു. 
⮚  േിണറിന്തറ െുറ്റുമ ിലിലായി തപയിന്റ്  ഉപദയാഗിച്ചു  ഡി്ദേ 

ദബാർഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് . 
⮚ ഗ്പവൃെി പൂർണമായും ഉപദയാഗഗ്പേമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

 

● ഗ്പവൃെിയുതെ ദോഡ്: IF/333740  

●   
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⮚ മൺ േയ്യാലേൾ എം ബുക്ക് അളവിൽ നിന്നും വളതര േുറവാണ് 

ോണാൻ േഴിഞ്ഞത്. 
⮚ എം ബുക്ക് ഗ്പോരമുള്ള  111 മീറ്റർ മൺ േയ്യാലയിൽ 29 മീറ്റർ മാഗ് മാണ് 

തെയ്ക് ിട്ടുള്ളത്. 

⮚ എം ബുക്ക് ഗ്പോരമുള്ള 98 മീറ്റർ മൺ േയ്യാലയിൽ 70 മീറ്റർ മാഗ് മാണ് 

നിലവിലുള്ളത് 

⮚  രർശിച്ച വ് ുവിൽ എം ബുക്ക് ഗ്പോരം ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട 25 

േുഴിേളിൽ ഒതരണ്ണം മാഗ് മാണ് ോണാൻ േഴിഞ്ഞത്. 
⮚ 32 മീറ്റർ ,19 മീറ്റർ 41, മീറ്റർ, 38 മീറ്റർ,46 മീറ്റർ ,25 മീറ്റർ ഇങ്ങതന ആതേ 

എം ബുക്ക് ഗ്പോരം ഉണ്ടാദേണ്ട 201 മീറ്റർ മൺ േയ്യാലയിൽ 103 മീറ്റർ 

േയ്യാല മാഗ് മാണ് തെയ്ക് ിരിക്കുന്നത്. അദ  വ് ുവിൽ 

ദരഖ്തപ്പെുെിയിരുന്ന 35 േുഴിേളിൽ ഒന്നുദപാലും നിലവിലിലല 
⮚ െില  പുരയിെങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള േയ്യാല ൊക്ക് ഓട് 

മു ലായവതോണ്ട്  ംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു 
⮚  ഒരു വ് ുവിൽഎം ബുക്ക് ഗ്പോരം ഉണ്ടാദേണ്ട 50 മീറ്റർ േയ്യാല 

അദ  അളവിൽ  തന്ന നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിലും എം ബുക്കിൽ 

തെയ്ക്  ായി ദരഖ്തപ്പെുെിയിരുന്ന 45 േുഴിേൾ ആ പുരയിെെിൽ 

തെയ്ക് ിട്ടിലല. 
⮚ െിലയിെങ്ങളിൽ മഴതയ ുെർന്ന്  േയ്യാലേൾ ഇെിഞ്ഞത് ആയി ോണാൻ 

 ാധിച്ചു 
⮚ എം ബുക്കിൽ  മൺ േയ്യാല ആതണങ്കിലും അത  അളവിൽ േലല് േയ്യാല 

നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ായി  േണ്ടു. 
 

● ഗ്പവൃെിയുതെ ദോഡ്: IC/218167 

⮚ േനാൽ ോെു പിെിച്ചു മൂെതപ്പട്ട സ്ഥി ിയിൽ ോണതപ്പട്ടു.  
⮚ എം ബുക്കിൽ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദപാതല േനാലിന്തറ 

വശങ്ങളിൽ  ീറ്റപ്പുലല് വച്ച് പിെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ായ്ക് േണ്ടു . 
⮚  ീറ്റപ്പുലല് പശുവളർെുന്നവർ ഗ്പദയാജനതപ്പെുെുന്നു. 

 
● ഗ്പവൃെിയുതെ ദോഡ്: IF/333741 

⮚ എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ നിന്ന് വയ യാ ം  
ആയിട്ടാണ് പുരയിെങ്ങളിൽ മൺ േയ്യാല തെയ്ക് ിരിക്കുന്നത്. 

⮚ എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ അലല പുരയിെെിൽ 
േലലുേയ്യാല തെയ്ക് ിരിക്കുന്നത് 39 മീറ്റർ േുറവാണ്. 

⮚ എം ബുക്ക് ഗ്പോരം 68 േുഴിേളാണ് പുരയിെങ്ങളിൽ തെദയ്യണ്ടത് 
എന്നാൽ 8 േുഴിേൾ ആണ് എണ്ണാൻ േഴിഞ്ഞത്. 

⮚ േുഴിേൾ എെുെിരിക്കുന്നത് എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
പുരയിെങ്ങളിൽ അലല, പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവുേളും അലല. 

⮚  രർശിച്ച ഒരു പുരയിെെിൽ എം ബുക്ക് ഗ്പോരം 79 മീറ്റർ മൺ 
േയ്യാലയാണ് തെദയ്യ ണ്ടിയിരുന്നത്.എന്നാൽ വീട്ടു ർക്കം ോരണം 
േയ്യാല എെുെിട്ടിലല എന്നാണ്  അറിയാൻ േഴിഞ്ഞത്. 
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● ഗ്പവൃെിയുതെ ദോഡ്: IF/333751 

⮚ ഭൂമി  ട്ടു ിരിച്ചിരിക്കുന്നു  
⮚ ോലാവസ്ഥ വയ ിയാനെിൽ ഭാഗിേമായി  േർന്ന ും ൊക്ക് ,ഓട് 

 ുെങ്ങിയവ തോണ്ട്  ംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ുമായ േയ്യാലേൾ ോണാൻ 

േഴിഞ്ഞു 
⮚ എം ബുക്കിൽ ദരഖ്തപെുെിയ ിൽ േൂെു ൽ േുഴിേൾ  

നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 

● ഗ്പവൃെിയുതെ ദോഡ്: RS/326250 

⮚ വയക്റ ിഗ  അദപക്ഷയിദന്മൽ േക്കൂ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു 
⮚  ഡി്ദേ ദബാർഡ് പൂർണമായും മാഞ്ഞു ദപായിരിക്കുന്നു. 

 
 
 

ക ാക്കസ് പ്രൂപ്പ് ഡിസ് ഷ്ൻ 
 
 

❖ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ നിർദേശഗ്പോരം  രണ്ടു ഗ്ഗൂപ്പുേളായാണ് 

ത ാഴിലാളിേൾ ത ാഴിൽ തെയുന്നത് എന്നറിയാൻ േഴിഞ്ഞു . 
❖ നിലവിതല 2  ഗ്ഗൂപ്പുേളിൽ ഒന്നിന് മാഗ് മാണ് അെിസ്ഥാന   ൌേരയങ്ങൾ  

ലഭയമാേുന്നത് എന്നു  അഭിഗ്പായം ഉണ്ടായി . 
❖ ഒരു ഗ്ഗൂപ്പിന് മാഗ് ം ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ അധിേം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് അെുെ 

ഗ്ഗൂപ്പ് പരാ ിതപ്പട്ടു  
❖ ത ാഴിലാളിേളുതെ 10  അവോശങ്ങതളക്കുറിെു എലലാവർക്കും  ദബാധയം 
ഉണ്ടായിരുന്നു 

❖ തഗ്പാജക്ററ്റ് മീറ്റിംഗ്സ േൃ യ  മയെു അറിയാെ ു ോരണം പലർക്കും 
ത ാഴിൽ നഷ്ടമാേുന്നു എന്ന് അഭിഗ്പായം ഉണ്ടായി . 

❖ 100 ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ പൂർെിയാക്കിയ ധാരാളം ത ാഴിലാളിേൾ 

ഉണ്ടായിരുന്നു 
❖  ത ാഴിൽ ോർഡിന് അദപക്ഷിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളിൽ  തന്ന 
ത ാഴിൽോർഡ് ലഭിച്ചു. 

❖ ത ാഴിലാളിേൾ ഗ്ഗൂപ്പായി ആണ് അദപക്ഷ തോെുെത്. 

❖ അഞ്ച്േിദലാമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആണ് എലലാവർക്കും ദജാലി 
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 

 
 
 
നിർകേ ങ്ങൾ 
 

⮚ ഗ്പദേശെിന്തറ ഭൂഘെനയ്ക്ക്ക് അനുദയാജയമായ ഗ്പവർെിേൾ ആ ൂഗ് ണം 
തെയ്യുേ  
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⮚ ആ് ി നിലനിൽദക്കണ്ട ിന്തറ ആവശയേ തയപ്പറ്റി ഭൂവുെമയ്ക്ക്ക് 
അവദബാധംനൽേുേ. 

⮚ ഗ്പവർെി പൂർെീേരിക്കതപ്പെുന്ന മുറക്ക്ഡി്ദേദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കുേ. 

⮚ ത ാഴിലാളിേൾ ക്ക് ുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങൾ പഞ്ചായെ് ലെിൽ 
വാങ്ങി ൂക്ഷിക്കുേയും ഇവത ാഴിലാളിേൾക്ക് ലഭയമാേുന്നുദണ്ടാ 
എന്ന്ഉറപ്പുവരുെുേ. 

⮚  ദമറ്റ്മാർക്ക് മയബന്ധി മായിപരിശീലനംനൽേുേ. 

⮚  ്ഗ് ീ ൌഹൃേപണിയായുധങ്ങൾആതണന്ന്ഉറപ്പുവരുെുേ. 

⮚ പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണെിന് ദവണ്ട പരിശീലനം 
ത ാഴിലുറപ്പ്സ്റ്റാെുേൾക്കുംദമറ്റിനുംനൽദേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

⮚ ഗ്പവർെിേൾ ത രതഞ്ഞെുക്കുദപാൾ ഭൂഗ്പേൃ ിയനു രിച്ച് 
ആഗ്പദേശതെതെയ്യാൻ പറ്റുന്നഗ്പവർെിേൾ ആതണന്ന്ഉദേയാഗസ്ഥർ 
ഉറപ്പുവരുെണം 

⮚ സജവ പെ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗ്പവർെിേൾ ഏതറ്റെുക്കാൻ ഗ്ശമിക്കുേ. 

⮚ ത ാഴിലുറപ്പ്നിയമം ത ാഴിലാളിേൾക്ക് ഉറപ്പുനൽേുന്ന 
ത ാഴിൽ ൌേരയങ്ങളായ  ുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങൾ 
ലഭയമായിഎന്ന്ദബാധയതപ്പട്ടു ഉറപ്പുവരുെുേ. 

⮚ ഗ്പേൃ ിവിഭവ പരിപാലനെിന്ഗ്പാധാനയം നൽേിദവണം പദ്ധ ിേൾ 
ആ ൂഗ് ണം തെയ്യുവാൻ 
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⮚  
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