
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

തവനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

ആറാാം വാർഡ് (വവള്ളാഞ്ചഞ്ചരി) ഞ്ച ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിഞ്ചപാർട്ട്. 

( 2018-2019 ാമ്പത്തികവർഷ്ത്തിൽ 2018 ഒക്ഞ്ചടാബർ 1 മുതൽ 2019 

മാർച്ച് 11 വവര നടന്നിട്ടുള്ള  ഗ്പവർത്തികളുവട ഞ്ച ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്ററിഞ്ചപാർട്ട് - കരട്) 

തയ്യാറാക്കിയത് : മഹാത്മാരാന്ധി ഞ്ചേശീയ ഗ്രാമീണ വതാഴിലുറപ് 
ഞ്ച ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ വ ാസ റ്റി ഞ്ചകരള മലപുറാം ജില്ലാ 

യുണിറ്്റ /വപാന്നാനി ഞ്ചലാക്ക്  

                              മർപണാം:ആറാാം വാർഡ ്ഗ്രാമ ഭ മുമ്പാവക 

വതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ആറുമാ ത്തിവലാരിക്കൽ 

നടന്നിരിഞ്ചക്കണ്ട ഞ്ച ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുവട ഭാരമായി 

തവനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്വറ ആറാാം വാർഡിൽ നടത്തിയ 2018-19 

വർഷ്ത്തിവല ഒക്ഞ്ചടാബർ ഒന്നുമുതൽ  മാർച്ച് 11 വവരയുള്ള 

കാലഘട്ടത്തിവല മഹാത്മാരാന്ധി ഞ്ചേശീയ ഗ്രാമീണ വതാഴിലുറപ് 

പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങളുവട ഞ്ച ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ കരട് റിഞ്ചപാർട്ട് 

ആണിത്. കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കുാം വിലയിരുത്തലിനുാം ഗ്രാമ ഭയുവട 
അാംരീകാരത്തിനുമായി  ഗ്രാമ ഭയുവട  മുമ്പിൽ  മർപിക്കുന്നു. 



 
 

 

ആമുഖാം  

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയുലെ ജീവിത നിെവാരം ലമച്ചലെെുത്തുന്നതിനു 

വവണ്ടി മഹാത്മാ രാന്ധി വേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറെ് നിയമം  2005 

ലെപ്തംബര് 5 നു പാര്െലമന്റ ് പാസ്സാക്കി.നിയമത്തിന്ലറ പിന്ബെമുള്ള 

അവകാശധിശാധിഷ്്ടടിത പദ്ധതിയാണിത്.െ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്ടനും തുെയ 

വവതനം ഉറെു വരുതുന്നതിവനാലൊെം ഗ്രാമീണ വമഖെയിലെ ഓവരാ 

കുെുംബത്തിനും 100 േിവെലത്ത വവതനവതാെ് കൂെിയ അവിധ്്ത കായിക 

ലതാഴില് ഈ നിയമം ഉറെു വരുത്തുന്നു. 

മെെുറം ജില്ലയിലെ ലപാന്നാനി വലാക്കില് ലപട തവനൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

25.28 ചതുരഗ്ശ കിവൊമീറ്റര് വിസ്തൃ തിയുള്ളതാണ്. വെക്കും കിഴക്കും 

പെിഞ്ഞാറും ഭാരങ്ങൾ ഭാരതെുഴ ചുറ്റലെടുകിെക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിന്ലറ 

ലതക്കുഭാരത്്ത കാെെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത സ്ഥിതിലചയ്യുന്നു. 2011 ലെന്െെ ്

ഗ്പകാരം 46993 വപര് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 24406 വപര് 

െ്ഗ്തീകളും 22587വപര് പുരുഷ്ടന്മാരുമാണ്.ആലക 19 വാര്ഡുകളാണ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഉള്ളത്.ഇതില് ആറാം വാര്ഡായ ലവള്ളാഞ്ചരിയാണ് 

വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  ഗ്പഗ്കിയക്കായി ലതരലഞ്ഞെുത്. വാര്ഡ് ലപാതുലവ 

ജനവാെവകഗ്രങ്ങളായ താഴ്ന്ന ഗ്പവേശങ്ങളും ലചറിലയാരു ഭാരം വയെുകളും 

നിറഞ്ഞതാണ്. ലപാതുലവ ലവള്ളം തങ്ങി നിെ്ക്കുന്ന ഗ്പവേശങ്ങളാണ് 

ഇവിലെലയല്ലാം .വാര്ഡ് പൂര്ണ്ണമായും ഭാരതെുഴയുലെ വൃഷ്ടി ഗ്പവേശത്താണ് 

സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത്. ലതങ്ങാണ് വാര്ഡിലെ ഗ്പധാന കാര്ഷ്ടികവിള. കൂൊലത 

വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, കുറഞ്ഞ അളവില് ലനല്ല് എന്നിവയും 

ഉല്പാേിെിക്കലെെുന്നുണ്ട്.വാര്ഡില് അംരനവാെി , മഗ്േസ്സ , െ്ക്കൂളുകൾ 

ഉൾലെെുന്നു.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

രീതീശാ ്ഗ്താം 

തവനൂര് പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാര്ഡ്(ലവള്ളാഞ്ചരി) വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പഗ്കിയയുലെ ഭാരമായി നെത്തിയ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ: 2019 മാര്ച്ച് 11 മുതല് 17 

വലരയാണ് ഈ പരിവശാധനയും ഫീല്ഡ് തെ പരിവശാധനകളും 

നെക്കുന്നത്.2018 ഒക്വൊബര് 1 മുതല്മാര്ച്ച് 31  വലര നെന്നിടുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തികൾ മാഗ്തമാണ് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിന് വാര്ഡില് വൊഷ്ടയല് 

ഓഡിറ്റിന്റ് ഭാരമായുള്ള വിശേമായ ഫയല് വിവധയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 
െവാഭാവികമായും ജീവനക്കാര്ക്ക് അധിക വജാെിഭാരം നല്കുന്ന വൊഷ്ടയല് 

ഓഡിറ്റിവനാെ് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നില്ക്കാവുന്ന ൊഹചരയമായിരുന്ന  ു

ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ഇതില് നിന്നും വയതയസ്തമായി കൂെുതല് െമയം 

വജാെി ലചയ്യാന് തയ്യാറാകുകയും നല്ല രീതിയില് മുവന്നാടു വപാകുന്നതിന ്

ആവശയമായ പിന്തുണ നല്കുകയും ആണ് ലതാഴിെുറെ് ജീവനക്കാര് ലചയ്തു 

തന്നത്. തവനൂര് പഞ്ചായത്തിലെ ലതാഴിെുറെ് ജീവനക്കാലര ഗ്പവതയകം 

അഭിനരിക്കാന് ഈ അവെരം ഉപവയാരിക്കുന്നു. കൂൊത വജായിന്റ ്

ബി.ഡി.ഒ, വലാക്്ക ലഡവെപ്ലമന്റ് ഓഫീെര്, ലജപിെി എന്നീ 

ഉവേയാരസ്ഥന്മാരുലെയും പൂര്ണപിന്തുണ വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.  
ഫീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് വമറ്റായ  ഗ്ശീമതി.കമെ,എന്നിവര് അവരുലെ 

െമയവും അറിവും അധവാനവും െവവമധയാ നല്കിയിടുണ്ട്. 
വയക്തിജീവിതത്തിലെ ഗ്പതിെന്ധികൾക്കിെയിെും ഇതിനു െമയം 

കലണ്ടത്തിയ വമറ്റിന്റ് െമീപനം ഗ്പവതയകം സ്മരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്്ത 

ഗ്പെിഡണ്ട്  അവേഹത്തിന്ലറ അറിവുകളും െമയവും വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റിനു 

വവണ്ടി നല്കിയിരുന്നു. പഞ്ചായത്്ത ലെഗ്കടറിയും വളലരയധികം 

െഹായകമായ നിെപാൊണ് െവീകരിച്ചത്. വര്ക്ക് ഫയെുകളുലെയും 

രജിസ്റ്ററുകളുലെയും വിശേമായ പരിവശാധന, ഗ്പവര്ത്തി നെന്നിടുള്ള 

സ്ഥെങ്ങളുലെ വനരിട് ലചന്ന് വിശേമായ പരിവശാധന, വീെുവീൊന്തരം 

കയറിയിറങ്ങിയുള്ള രുണവഭാക്താക്കളുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ, അങ്ങലന 

വിശേമായ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളാണ് വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ 

ഭാരമായി നെന്നിടുള്ളത്. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 വതാഴിലുറപ്നിയമാം വതാഴിലാളികൾക്ക് ഉറപുനൽകുന്ന പത്ത് 

അവകാശങ്ങൾ 

1. ലതാഴില്കാര്ഡിനു  അവപക്ഷിക്കുവാന്  ഉള്ള അവകാശം 

2. അവപക്ഷിച്ച്15 േിവെത്തിനുള്ളില് ലതാഴില്െഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവും ആയതിന് കകെറ്റ ് റെീത് െഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള 

അവകാശം. 

3. അലല്ലങ്കില് ലതാഴിെില്ലായ്മ വവതനം െഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം.ആേയലത്ത 30 േിവെം (1/4 &പിന്നീെുള്ള േിവെങ്ങളില് 1/2) 

4. ലഷ്ടല്ഫ്ഓഫ് വഗ്പാജകറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 

5. അഞ്ച് കിവൊമീറ്ററിനുള്ളില് ലതാഴില് െഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 

അലല്ലങ്കില് വവതനത്തിന്ലറ  10% അധികംെഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

6. കുെിലവള്ളം, വിഗ്ശമൌകരയം, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ട ൌകരയം 

ഇവെഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

7. 15 േിവെത്തിനുള്ളില് വവതനംെഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

8. വവതനവിതരണത്തിലെ കാെതാമെത്തിന്  നഷ്ടപരിഹാരം 

െഭിക്കുവാനുഉള്ള അവകാശം. 

9. െമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം 

10. വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്്റ നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

 

തവനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിവല  ആറാാം വാർഡിവല വതാഴിലുറപ് പദ്ധതി 

  വാര്ഡില്  ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതിയില് വജാെിക്കായി 437 വപരാണ്ലതാഴില് 

കാര്ഡിനായി രജിസ്റ്റര് ലചയ്തിടുള്ളത്. അതില് 309  കുെുംബങ്ങൾക്ക്  ലതാഴില് 

കാര്ഡ് നല്കിയിരിക്കുന്നു. വാര്ഡില്  53വപര് െജീവ ലതാഴിൊളികളാണ്. ഈ 

വാര്ഡില് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാെത്തിനുള്ളില് നെെിൊക്കിയിരിക്കുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികലള െംബന്ധിച്ച വിശേവിവരങ്ങൾ പടികയില് 

വചര്ത്തിരിക്കുന്നു. 

SI NO. WORK CODE WORK NAME 

1 IF/387959 േുര്ബെ ജനവിഭാരങ്ങളുലെ ഭൂമിയില് മണ്്ണ-ജെെംരക്ഷണം 

2 IF/368177 ലചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ഷ്ടകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്്ണ-ജെെംരക്ഷണം(1) 

3 LD/233677 തരിശുഭൂമി കൃഷ്ടിവയാരൃമാക്കല് 

4 IC/320523 പമ്പ് ലഹൗെ് കനാെില് നിന്നും കൃഷ്ടിയിെങ്ങളിവെക്കുള്ള മുഴുവന് 

ഉപവതാെുകളുലെയും പുനരുദ്ധാരണം 

5 IF/359743 േുര്ബെ ജനവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള വൃക്തികത ആസ്തികൾ  

6 IF/358337 IHHL നിര്മ്മാണം മവനാജ് കുമാര് 

7 IF/303239 NADEP കവമ്പാസ്്റ്റ നിര്മ്മാണം െുഭാഷ്ട് വചെിയില് 

8 RS/335775 IHHL നിര്മ്മാണം പുഷ്പ അച്ചുതന്  

9 WH/300899 ലവള്ളാംവതാെ്(മേിരവേരി മുതല് ലവള്ളാവഞ്ചരി കനാല് വലര) 

പുനരുദ്ധാരണം തെയണനിര്മ്മാണം  



 
 

 

 

 

 

 

7  രജി ്റർ പരിഞ്ചശാധന  ാംബന്ധിച്്ച. 

 

❖ ലതാഴില് കാര്ഡ്  രജിെ്ററില് 2018-19 വലര അവപക്ഷിച്ചവരുലെ വിവരങ്ങൾ  

കാണാന് ൊധിച്ചു. ലതാഴില് കാര്ഡ്  വിതരണ രജിെ്റര് പരിവശാധിച്ചവൊൾ 2018-

19ല് 17-വപര്ക്ക് ലതാഴില്കാര്ഡ്   നല്കിയതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞു.  

❖ ലതാഴില് ആവശയലെടതും ലതാഴില് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങളും രജിെ്ററില് 

വരഖലെെുത്തി കണ്ടില്ല.  

❖ വര്ക്ക്  രജിെ്റര് പരിവശാധിച്ചവൊൾ  വാര്ഡിലെ 9  ഗ്പവൃത്തികളും  

വരഖലെെുത്തിയതായി ൊധിച്ചു.  

❖ പരാതി രജിെ്ററില് 2019 ഓരെറ്്റ മാെത്തില് 3 പരാതികൾ 

വരഖലെെുത്തിയതായി കാണാന് ൊധിച്ചു. 

❖ ലമറ്റീരിയല് രജിെ്ററില് IHHL നിര്മ്മാണം മവനാജ് കുമാര്, IHHLനിര്മ്മാണം പുഷ്പ 

അചുതന് ,NADEP കവമ്പാസ്്റ്റ നിര്മ്മാണം െുഭാഷ്ട് വചെിയില്  ഗ്പവര്ത്തികളുലെ 

ലമറ്റീരിയല് െിസ്്റ്റ കാണാന് ൊധിച്ചു. 

❖ സ്ഥിര ആസ്തി രജിെ്ററില്   4-ഗ്പവര്ത്തികളുലെ വിവരങ്ങൾ 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട് .  

❖ ഗ്രാമ െഭാ രജിസ്ടര് :2018-2019 വര്ഷ്ടലത്ത  വൊഷ്ടയല് ഓഡിറ്റ്  റിവൊര്ട് 

അവതരണത്തിന്ലറയും 2019-20 ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടവത്തക്കുള്ള വാര്ഷ്ടിക കര്മ്മ 

പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്ലറയും ഭാരമായി ഗ്രാമെഭ  വചര്ന്നതായി റജിെ്ലറരില് 

കാണുന്നുലവങ്കിെും അതിന്ലറ മിനിറ്റ്െ് , തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ 

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല.കൂൊലത 2019-20ൊമ്പത്തിക വര്ഷ്ടത്തില് വാര്ഡില് 

നെെിൊവക്കണ്ട ഗ്പവര്ത്തികലള െമ്പന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വരഖലെെുത്തി കണ്ടില്ല. 

വർക്ക്   ഫയലുകൾ 

 Annual Master Circular അദ്ധയായം -7 ഗ്പകാരം ഒരു വര്ക്ക് ഫയെില് ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ട 22 – 

വരഖകൾ: 

1. കവര് വപജ് 

2. ലചക്ക് െിസ്്റ്റ ഓഫ് വഡാകൃലമന്െ് 

3. ആക്ഷന് പ്ലാന് വകാെി 

4. കൺലവര്ലജന്്്െ് ഡീകറ്റല്െ് 

5. ൊവങ്കതികാനുമതി 

6. ഭരണാനുമതി 

7. എസ്റ്റിവമറ്്റ  

8. ഡിമാന്ഡ് വഫാം 

9. വര്ക്ക് അവൊവകഷ്ടന് വഫാം 

10. മസ്റ്റര് വറാൾ 

11. ലമറ്റീരിയല് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 



 
 

 

12. എം.ബുക്ക ്

13. എഫ് െി ഒ 

14. വവജ് െിസ്്റ്റ 

15. ലമറ്റീരീയല് ലവൗച്ചര് ബില് 

16. വറായല്റ്റി(ലെണ്ടര്) 

17. വഫാവടാഗ്രാഫ ്

18. ൊക്ഷൃപഗ്തം 

19. മസ്റ്റര്മൂവ്ലമന്റ് സ്ലിെ് 

20. ജിവയാൊഗ്ഗ്  വഫാവടാഗ്രാഫ ്

21. വൊഷ്ടൃല് ഓഡിറ്റ് റിവൊര്ട് 

22. കെറ്്റഡയറി 

  

കവർ ഞ്ചപജ് 

➢ പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് എല്ലാം എഎംെി ഗ്പകാരമുള്ള കവര്വപജ് 

െൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് 

➢ കവര്വപജില് വര്ക്കിന്റ് വപര്, വകാഡ്, ഗ്പവര്ത്തിയുലെ വിഭാരം, 

സ്ഥെം,ഗ്പവര്ത്തിആരംഭിച്ച തിയ്യതി, അവൊനിച്ച തിയ്യതി,അെങ്കല് 

തുക,യഥാര്ത്ഥ ചിെവ്, ഓവര്െിയര് ഒെ് െീല് ഉൾലെെിത്തിയിടുണ്ട.് 

➢ ലഷ്ടല്ഫ് ഓഫ് വര്ക്ക് െീരിയല് നമ്പര് IF/359743 ( േുര്ബെ ജനവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള 

വൃക്തികത ആസ്തികൾ)  ഗ്പവര്ത്തിയുലെ വരഖയില് മാഗ്തം കാണാന് ൊധിച്ചിള്ളൂ. 

➢ അസ്സറ്്റ ഐഡി, ജിവയാൊഗ്ഗ്,വൊക്കഷ്ടന് ഓഫ് വര്ക്ക്,വൊഷ്ടൃല് ഓഡിറ്റ് 

വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കാണുവാന് ൊധിച്ചില്ല. 

വചക്ക്  ലിസ്റ്്  

➢ പരിവശാധിച്ച   9 ഫയെിെും ലചക്ക് െിസ്്റ്റ കാണാന് ൊധിച്ചു. 

➢ ലചക്ക് െിസ്റ്റില് എല്ലാ ഫയെുകളുലെയ്യും വരഖകളുലെ എണ്ണം എഴുതി 

പൂര്ത്തികരിച്ചതായി കാണാന് ൊധിച്ചിടില്ല.  

 ആക്ഷന് പ്ലാന് ഞ്ചകാപി 

പരിവശാധിച്ച 8 ഫയെുകളില് ആക്ഷന്പ്ലാന് വകാെി കാണാന് കഴിഞ്ഞു. IF/359743      

ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഫയെില് ആക്ഷന് പ്ലാന് വകാെി കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല.  

എ ്റിഞ്ചമറ്്റ 

➢ അബ്സ്്ഗ്ൊക്റ്റ്  ഓഫ് എെ്റിവമറ്്റ ,വിശേമായ എസ്റ്റിവമറ്്റ എന്നിവ എല്ലാ ഫയെുകളിെും 

ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്ട.്  

➢ ലതാഴിൊളി-ൊധന ഘെകങ്ങൾ െംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,വററ്്റ അനാെിെിെ് ,െീഡ് & െിഫ്റ്്റ  വിവരങ്ങൾ,വബാഡിലന െംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൃതയമായി വചര്ത്തിടുണ്ട.് 

➢ വര്ക്ക്  എസ്ടിലമെില് ,എ ഇ,ഓവര്െീയര് എന്നിവരുലെ ഒെ് െീല് എന്നിവ 

കാണുവാന് ൊധിച്ചു.എന്നാല് ഒെിവനാലൊെം തീയതി വരഖലെട്തിയിെില്ല. 



 
 

 

ജനകീയ എസ്റ്ിഞ്ചമറ്്റ 

തരിശുഭൂമി കൃഷ്ടിവയാരൃമാക്കല് LD/233677    ഫയെില് മാഗ്തം ജനകീയ എസ്റ്റിവമറ്്റ 

കാണാന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ബാക്കി ഫയെുകളില് ജനകീയ എസ്റ്റിവമറ്്റ 

ഉൾലെെുത്തിയിടില്ല. 

  ാഞ്ചേതിക അനുമതി  

• പരിവശാധിച്ച 9 ഫയെുകളിെും ൊവങ്കതിക അനുമതിയുലെ വകാെി 

ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്ട.് 

• ഭരണാനുമതി നല്കിയ അധികൃതര് ,തീയതി,എെ്റിവമറ്്റ തുക,ലതാഴിൊളി-

ൊധന ഘെകങ്ങൾ  എന്നിവ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തി എ ഇ ,ഓവര്െീയര് 

എന്നിവ ഒെ്,െീല് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട.്എന്നാല് തീയതി 

വരഖലെെുതിയിെില്ല. 

• ൊവങ്കതിക കമ്മിറ്റി അംരങ്ങൾ വപര് വരഖലെെുത്തിയിട്. 

ഭരണാനുമതി  

തരിശുഭൂമി കൃഷ്ടിവയാരൃമാക്കല് ഫയെില് ഭരണാനുമതി ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്ട്. 

പഞ്ചായത്ത് ലെഗ്കടറിയുലെ ഒെും െീെും വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്. ഒെിലനാെം 

തിയ്യതി വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

 ഡിമാന്ഡ് ഞ്ചഫാാം 

➢ IF/387959,  IF/36817 ,  LD/233677, IC/320523, IF/359743 , WH/300899 

ഫയെുകളില് ഡിമാന്ഡ് വഫാം കാണാന് ൊധിച്ചു. ലറെിപ്റ്റ് ഓഫ് 

ഡിമാന്ഡ് ഉൾലെെുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

വർക്ക് അഞ്ചലാഞ്ചക്കഷ്ന് ഞ്ചഫാാം 

ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചുലകാണ്ടുള്ള  വഫാം 9 ഫയെുകളില് 4 ഫയെുകളില് മാഗ്തം   

കാണാന് ൊധിച്ചു. ഗ്പവര്ത്തിയുലെ വപര് ,ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്ന തിയ്യതി-

അവൊനിക്കുന്ന തിയ്യതി, ലതാഴിൊളികളുലെ വപര്, ഒെ് , ലതാഴില്കാര്ഡ് നമ്പര് 

എന്നിവ ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്ട.് 

മസ്ടർഞ്ചറാൾ 

• പരിവശാധിച്ച 9 ഫയെുകളിെും അവിേ്ധ,വിേ്ധ ലതാഴിൊളികളുലെ മസ്ടര് 

വറാളുകൾ െൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

• ബിഡിഒ,ലെഗ്കടറി എന്നിവരുലെ ഒെ് െീല് വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്. തിയ്യതി 

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

• മസ്ടര് വറാൾ പരിവശാധിച്ച ഉവേയാരസ്ഥന് ,വമറ്്റ എന്നിവരുലെ ഒെ് , 

ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്ട.് 

•  മസ്ടര് വറാളുകളില് എം ബുക്ക് നമ്പര്,മസ്റ്റര് വറാൾ  നമ്പര്,ഗ്പവര്ത്തി ലചയ്ത 

തീയതി,ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജര് വിവരങ്ങൾ,ഒെ്,ഒരു േിവെലത്ത 

വവതനം,ആലക വവതനം,പണിയായുധങ്ങളുലെ വാെക എന്നിവ കൃതയമായി 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്. 



 
 

 

• തവനൂര് പഞ്ചായത്തില് ആയുധങ്ങൾ മൂര്ച്ച കൂടുന്നതിനുള്ള വാെക 

ലതാഴിൊളികൾക്ക് ലകാെുത്തതായി ഫയെുകളില് വരഖലെെുത്തിയതായി 

കണ്ടില്ല. 

ഞ്ചവജ്  ലിസ്റ് ്

• ഫയെുകളില് എംഐഎെ് ഇല് നിന്നും ഉള്ള വവജ് െിസ്്റ്റ ആണ് െൂക്ഷിച്ചിടുള്ളത്. 

• അവിേ്ധ/വിേര്ദ്ധ ലതാഴിൊളികളുലെ വവജ്  െിസ്റ്റുകൾ ഗ്പവതയകം െൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

എഫ്.ടി.ഒ 

➢ 9  ഫയെുകളിെും മസ്ടര്വറാളിവനാെ് വചര്ന്ന എഫ് െി ഒ വരഖലെെിത്തിയതായി 

കാണാന് ൊധിച്ചുള്ളൂ. 

➢ ൊധന ഘെകങ്ങൾ ഉള്ള വര്ക്കുകളില് എഫ് െി ഒ കാണാന് ൊധിച്ചില്ല. 

മ ്റർ ഞ്ചറാള് മൂവ്വമന്റ് സ്ലിപ്/ഫയൽ ഗ്ടാക്കിാംര് ഞ്ചഫാാം 

• പരിവശാധിച്ച  9  വര്ക്ക്  ഫയെുകളില് മസ്ട്ര് വറാൾ മൂവലമന്്്റ സ്ലിെ്  ആണ് 

െൂക്ഷിചിരിയ്ക്കുന്നത്. 

• ഇതില് മസ്ടര് വറാള് നമ്പര്,ആരംഭിച്ച തീയതി,അവൊനിച്ച തീയതി,എം ഐ 

എെില് വിവരങ്ങൾ വരഖെ്െുത്തിയ തീയതി ,എഫ് െി ഒ ഫസ്്റ്റ 

െിവേടറി,ലെക്കന്റ്  െിവേടറി തീയതികൾ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്. 

• ഗ്പവൃത്തിയുലെ അളവ് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വരഖലെെുത്തിയ തീയതികൾ 

ഉൾലെെുത്തിയിടില്ല. 

വമറ്റീരിയൽ  ാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

• ലമറ്റീരിയല് വാര്ക്കിന് ബില് IHHLനിര്മ്മാണം മവനാജ് കുമാര്(IF/358337) , IHHL 

നിര്മ്മാണം പുഷ്പ അചുതന് (RS/335775)  ഫയെില് മാഗ്തം കാണാന് ൊധിച്ചു. 

• ബില് നമ്പര്, തിയ്യതി,ചിെവായ തുക എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട.് 

 ാംഞ്ചയാജിത ഗ്പവൃത്തികവള  ാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

െംവയാജിത ഗ്പവൃത്തികലള െംബന്ധിച്ച വിവ രങ്ങൾ കാണാന് ൊധിച്ചില്ല. 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്താം 

• പരിവശാധിച്ച 9  ഫയെുകളിെും ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തീകരണ ൊക്ഷൃപഗ്തം കാണാന് 

ൊധിച്ചു. എന്നാല് വരഖ പൂര്ത്തികരിച്ചതായി കാണാന് ൊധിച്ചില്ല. 

•  ൊവങ്കതിക വിേ്ദ്ന് വരഖ ൊക്ഷൃലെെുത്തിയിടുണ്ട് . എല്,എെ്.ജി.ഡി 

അെിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര് , എല്.എെ്.ജി.ഡി ഓവര്െിയര് ,AE,ASSI.AE ൊക്ഷൃപഗ്തം 

ൊക്ഷൃലെെുത്തിയിടില്ല. 

എാം ബുക്ക്  

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളില് എല്ലാം തലന്ന എം ബുക്ക്  ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്ട്. 



 
 

 

• എം ബുക്കില് ഗ്പവൃത്തിയുലെ വപര്,എം ബുക്ക് നമ്പര്,വപജ് 

നമ്പര്,ഓവര്െീയര്,അലഗ്കഡിറ്റ് എന്ജിനീയര്  എന്നിവരുലെ  ഒെ്,െീല്, എന്നിവ 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്. 

• എം ബുക്ക്  ലെലഗ്കടറി െര്ടികഫ ലചയ്തു ഒെ്, െീല് എന്നിവ 

വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്. 

• ഗ്പീ ലമഷ്ടര്ലമന്്്റ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട.്എന്നാല് തിയ്യതി വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

• അെങ്കല് തുക,യഥാര്ത്ഥ ലചെവ് എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്. 

• െിഐബി  വബാര്ഡിന്്്റ തുക വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്. 

ഞ്ചഫാഞ്ചട്ടാഗ്രാഫ്  

IF/368177ലചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ഷ്ടകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്്ണ-ജെെംരക്ഷണം ഫയെില് 2 

വഫാവടാഗ്രാഫ് കാണാന് ൊധിച്ചു. 

ജിഞ്ചയാ ടാഗ്്ഗഡ് ഞ്ചഫാഞ്ചട്ടാഗ്രാഫ്  

• പരിവശാധിച്ച ഫയെുകളിവൊന്നും തലന്ന ജിവയാ ൊഗ്ഗ്ഡ് വഫാവടാഗ്രാഫ്  

ഉൾലെെുത്തിയിടില്ല. 

സ റ്്റ ഡയറി 

•  ഗ്പവൃത്തികളുലെ 9 ഫയെുകളില് 6 ഫയെില്    കെറ്്റ ഡയറി കാണാന് ൊധിച്ചു. 

• ഗ്പവൃത്തിയുലെ വപര്,വകാഡ,്ആരംഭിച്ച തീയതി,അവൊനിച്ച തീയതി,അെങ്കല് 

തുക,യഥാര്ത്ഥ ലചെവ്,ലചക്ക് െിെ്റ്,ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭ മീറ്റിങ്ങിന്ലറ  

വിവരങ്ങൾ,ലതാഴിൊളികളുലെ ൊക്ഷയപഗ്തം,ആയുധങ്ങളുലെ വാെക, 

വിജിലെന്െ് ആന്ന്റ്  വമാനിടരിംഗ്ഗ് കമ്മിറ്റിയുലെ വിവരങ്ങൾ ,െരര്ശക കുറിെ് 

എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട്.   

• വിജിലെന്െ് ആന്ഡ് വമാണിറ്ററിംങ് കമ്മിറ്റി വിവരങ്ങൾ പൂര്ത്തികരിച്ചിടില്ല. 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെലത്ത ലൌകരയങ്ങൾ,ചികിത്സാലചെവ് െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

കവണ്ടത്തലുകൾ  

• ഫയൽ പരിഞ്ചശാധന വിവരങ്ങൾ 

• ഗ്പവര്ത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥെങ്ങളുലെ  ഗ്പവതയകിച്്ച  ഭൂവികെന ഗ്പവര്ത്തികളുലെ  

വിവരങ്ങൾ കൃതയമായി വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. ഭൂനികുതി അെച്ച രെീത് 

ഉൾലെെുത്തിടില്ല.  

• കവര്വപജ് , ലചക്ക് െിസ്്റ്റ, ൊവങ്കതിക വഫാറം, മസ്റ്റര്വറാൾമൂവ്ലമന്റ് സ്ലിെ് 

എന്നീ വരഖകൾ പൂര്ത്തികരിച്ചതായി കാണാന് ൊധിച്ചില്ല. 

• ലചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ഷ്ടകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്്ണ-ജെെംരക്ഷണം(IF/368177) 

ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഫയെില് ലതാഴിൊളികൾ 7 േിവെം തുെര്ച്ചയ്യായി ലതാഴില് 

എെുത്തിരിക്കുന്നതായി മസ്റ്റര് വറാളില് കാണുന്നു. ഇതില് വമറ്റിന്റ് ഒെ് 

വരഖലെെുത്തിയിടില്ല. 

• IHHLനിര്മ്മാണം മവനാജ് കുമാര് (IF/358337) ഫയെില് പാെ്ബുക്ക് വകാെി, 

ആധാര്കാര്ഡ് വകാെി എന്നിവ ഉൾലെെുത്തിയിരിക്കുന്നു. 



 
 

 

• IHHLനിര്മ്മാണം ഫയെുകളില് ലവൗച്ചര് ബില് കാണാന് ൊധിച്ചു. 

ഫീൽഡ്  ന്ദർശനാം 

• േുര്ബെ ജനവിഭാരങ്ങളുലെ ഭൂമിയില് മണ്്ണ 

ജെെംരക്ഷണം,ഭൂവികെനം(IF/387959)  ഗ്പവര്ത്തികൾ 36 വീെുകളിൊയാണ് 

ലചയ്തിരിക്കുന്നത്.  

എം ബുക്ക് ഗ്പകാരം, 

ബണ്ടുകൾ 16*99.19=1587.04 

മഴക്കുഴികൾ, പച്ചക്കറിക്ക് തെലമാരുക്കല്,വവസ്്റ്റ കുഴികൾ 

657*169.38=111282.66 

കജവവവെി 46*8.13=373.98 

കല്ല് കയ്യാെ 32*989.15=31652.8 

ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഭാരമായി 144896.48 രൂപ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. 

 

• ലചറുകിെ നാമമാഗ്ത കര്ഷ്ടകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്്ണ-ജെെംരക്ഷണം(IF/368177) 

ഗ്പവര്ത്തികൾ 57 വീെുകളിൊണ് ലചയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ 

ഭാരമായി 57 വവസ്്റ്റ കുഴികൾ മാഗ്തലമ കാണാന് ൊധിച്ചുള്ളു 

എം ബുക്ക് ഗ്പകാരം, 

ബണ്ടുകൾ 82*99.19=8133.58 

മഴക്കുഴികൾ, പച്ചക്കറിക്ക് തെലമാരുക്കല്,വവസ്്റ്റ കുഴികൾ 391*169.38=66227.58 

കജവവവെി 11*8.13=89.43 

കല്ല് കയ്യാെ 13*989.15=12858.95 

 

വവസ്്റ്റ കുഴികൾ 57*169.38 = 9654.66  

     =87309.28 ധനനഷ്ടം . 

• േുര്ബെ ജനവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള വൃക്തികത ആസ്തികൾ (2) IF/359743  

36  വീെുകളിൊണ് ലചയ്തിരിക്കുന്നത്.  ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഭാരമായി 33 വവസ്്റ്റ 

കുഴികൾ മാഗ്തലമ കാണാന് ൊധിലച്ചാള്ളൂ. 3 കുഴികൾ  മൂെലെടിരുന്നു. 

എം ബുക്ക് ഗ്പകാരം , ബണ്ടുകൾ = 99*99.19=9819.81 

   കജവവവെി = 7*8.13   =56.91 

മഴക്കുഴികൾ, പച്ചക്കറിക്ക് തെലമാരുക്കല്,വവസ്്റ്റ കുഴികൾ  

134*169.38=22696.92 

കല്ല് കയ്യാെ  - 14*989.15 =13848.1 

    ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഭാരമായി 46421.74 ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. 

ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ െിഐബി വബാര്ഡ്  കാണാന് ൊധിച്ചു. 

• പമ്പ് ലഹൗെ് കനാെില് നിന്നും കൃഷ്ടിയിെങ്ങളിവെക്കുള്ള മുഴുവന് 

ഉപവതാെുകളുലെയും പുനരുദ്ധാരണം IC/320523  ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഭാരമായി 6 

ഉപവതാെുക്കളാണ് ഈ വാര്ഡില്   നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഈ ഗ്പവര്ത്തി 

ലകാണ്ട് വാര്ഡിലെ കര്ഷ്ടകര്ക്ക് വളലര രുണകരവും െഹായവുമാണ് 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് .  

ലവള്ളാംവത്താെ് (മേിരവേരി മുതല് ലവള്ലാവഞ്ചരി കനാല് വലര) 

പുനരുദ്ധാരണം തെയണ നിര്മ്മാണം WH/300899 ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഭാരമായി 



 
 

 

ലചയ്ത തെയണകൾ  കനാെിെൂലെ ലവള്ളം പമ്പ് ലചയ്തതിനാല് കാണാന് 

ൊധിച്ചില്ല. ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുലെ െിഐബി വബാര്ഡ്  കാണാന് ൊധിച്ചു. 

• IHHL നിര്മ്മാണം മവനാജ് കുമാര് IF/358337  ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തികരിച്ചതായി 

കാണാന് ൊധിച്ചു. 4 േിവെലത്ത വിേ്ര്േ അവിേ്ര്േ   ലതാഴില് വവതനം , 

ൊധനഘെകം എന്നിവയ്ക്ക് ചിെവായ തുക െഭിച്ചതായി അറിയാന് 

കഴിഞ്ഞു. 

• IHHL നിര്മ്മാണം പുഷ്പ അച്ചുതന് (RS/335775 ) ഗ്പവര്ത്തി പൂര്ത്തി കരിച്ചതായി 

കാണാന് ൊധിച്ചു. 

• NADEP  കവമ്പാസ്്റ്റ നിര്മ്മാണം െുഭാഷ്ട് വചെിയില് IF/303239 ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തികരിച്ചതായി കാണാന് ൊധിച്ചു. ഇത് ഉപവയാരിക്കാത്ത 

അവസ്ഥയിൊണ് കിെക്കുന്നത്.  

• തരിശുഭൂമി കൃഷ്ടിവയാരമാക്കല് LD/233677  ഗ്പവര്ത്തിയുലെ ഭാരമായി 

ലതാഴിൊളികൾ  ലനല്ല് കൃഷ്ടിയാണ് ലചയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് 2 

പാെവശഖരങ്ങളിൊയാണ് ലചയ്തിരിക്കുന്നത്.  ലനല്ക്കൃഷ്ടി പകുതി 

വളര്ച്ചയായി നില്ക്കുന്നതായി കാണാന് ൊധിച്ചു. 

• 9 ഗ്പവര്ത്തികളില് 2 ഗ്പവര്ത്തികൾക്ക് മാഗ്തമാണ് െിഐബി വബാര്ഡ് 

വച്ചിരിക്കുന്നത്. എംബുക്കില് വബാര്ഡിന് ചിെവായ തുക കാണ്ക്കുന്നുണ്ട്. 

   

 

CIB വയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  

• പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിലന്റ െുതാരയത ഉറെ്  വരുത്തുന്നതിന് വവണ്ടി 

ലതാഴിെുറെില് സ്ഥാപിക്കാറുള്ള െിറ്റിെൺ ഇന്ഫര്വമഷ്ടന് വബാര്ഡ്  

ഗ്പവര്ത്തി നെന്ന 2 ഏസ്ഥെങ്ങളില് മാഗ്തം  കാണാന് ൊധിച്ചു. ഗ്പവര്ത്തിലയ 

അനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതില് കാണാന് ൊധിച്ചു. 

അവകാശ നിഞ്ചഷ്ധങ്ങൾ 

• പണിയായുധങ്ങളുലെ വാെക 

 പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് പണിയായുധങ്ങൾ നല്കിയിരുന്നതിനാല് മസ്റ്റര് വറാളില്  
ആയുധങ്ങളുലെ വാെക ഉൾലെെുത്തുന്നില്ല. എന്നാല് അവ ഉപവയാരൃമല്ലാത്തത് ലകാണ്ട ്

ലതാഴിൊളികൾ വീടില് നിന്നാണ് ഇവൊൾ ആയുധങ്ങൾ ലകാണ്ടു വരുന്നത്. 

ആയുധങ്ങൾക്കുള്ള വാെക നല്കണലമന്്ന ലതാഴിൊളികൾ ആവശൃലെടു.  അലല്ലങ്കില് 

ആവശൃത്തിന് ആയുധങ്ങൾ െഭൃമാക്കുക. 

• ലതാഴില് സ്ഥെലത്ത ൌകരയങ്ങൾ  

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥെത്ത് അഗ്പതീക്ഷിതമായി എലന്തങ്കിെും അപകെങ്ങൾ ഉണ്ടായാല് ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ട നല്കാന് ഉള്ള െംവിധാനമായ ഫസ്്റ്റ എയ്ഡ് വബാക്്് ലതാഴിൊളികളുള്ള  ഒരു 

കെറ്റില് വച്ചിര്ക്കുന്നതായാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. 

ലതാഴില് സ്ഥെത്ത് വിഗ്ശമിക്കാനുള്ള തണല് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ൊര്വൊളീന് ഷ്ടീറ്്റ 

കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല. മാഗ്തമല്ല കുെിലവള്ള ൌകരയലമാരുക്കുന്നതിന് കൃതയമായ ഒരു 



 
 

 

രീതിയില്ല. ലതാഴിൊളികൾ കുെിലവള്ളം ലകാണ്ടുവരുന്നു. മറ്റു ചിെവൊൾ 

ലതാഴിെിെങ്ങളില് ലതാഴിൊളികൾ ചൂൊക്കി എെുക്കും എന്നാണ് കുെിലവള്ള 

ൌകരയലത്ത പറ്റി ലതാഴിൊളികൾ പറഞ്ഞത്. ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതിയുലെ വാര്ഷ്ടിക 

മാസ്റ്റര് െര്ക്കുെറിലെ അധയായം 8- 8.2 ഗ്പകാരം ഗ്പവര്ത്തി .സ്ഥെത്ത് വവണ്ടതായ 

അെിസ്ഥാന ൌകരയങ്ങളുലെ െംഘനമാണ് ഇത്  െൂചിെിക്കുന്നത്.  

 

 

വിജിലന് ്  & ഞ്ചമാണിറ്ററിാംര് കമ്മറ്റി  

പരിവശാധിച്ച 5 ഫയെുകളിെും കെറ്്റ ഡയറി ഉൾലെെുത്തിയിടുണ്ട്. ഇവയില് എല്ലാം 

തലന്ന വിജിെന്െ്  & വമാണിടറിംര് കമ്മറ്റിയിലെ  അംരങ്ങൾ ഒെ് വരഖലെെുത്തിടുണ്ട്.. 

ഇവര് ലതാഴില് സ്ഥെങ്ങളില് വരാറില്ല എന്നാണ് ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും അറിയാന് 

കഴിഞ്ഞത്. 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

വമറ്്റമാലര െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

• വാര്ഡില് പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിന് വമല്വനാടം വഹിക്കുന്നത് വമറ്്റ 

ഗ്ശീമതി.കമെയാണ്. ഈ വമറ്റിന്റ്  വനതൃതവത്തിൊണ് ഗ്പവര്ത്തികൾ 

നെക്കുന്നത്.  വളലരയധികം കഴിവുറ്റ ആളായാണ് ഇവലരെറ്റി മനസ്സിൊക്കാന് 

കഴിഞ്ഞത് 
. ആവശയമായ പരിശീെനങ്ങളും പിന്തുണയും നല്കിയാല് ഇവരുലെ വെവനം 

വാര്ഡിലെ ലതാഴിെുറെ്  പദ്ധതിയുലെ നെത്തിെിന് വെിയ 

മുതല്ക്കൂടായിരിക്കും. ലതാഴിെുറെ്  നിയമം, പരിസ്ഥിതി െംരക്ഷണം, 
നീര്ത്തൊതിഷ്ടിത വികെന െമീപനം എന്നിവയില് വമറ്്റമാര്ക്ക്  

ഗ്പാഥമികമായ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നത് വാര്ഡിലന െംബന്ധിച്ചിെവത്താളം 

ഏലറ രുണകരമായിരിക്കും. 
• ലതാഴില്കാര്ഡ്  െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ   

വീെുവീൊന്തരം കയറിയിറങ്ങി ലതാഴിൊളികളുലെ ലതാഴില്കാര്ഡും 

അവരുലെ ബാങ്ക് പാസ്്സബുക്കും പരിവശാധനക്ക്  വിവധയമാക്കിയിരുന്നു. എഗ്ത 

േിവെം ലതാഴില്ലചയ്തു എന്്ന ലതാഴില് കാര്ഡില് നിന്നും മനസ്സിൊക്കാന് 

കഴിയാന് ൊധിച്ചു. മസ്ട്ര് വറാൾ നമ്പര് കാര്ഡില് വരഖലെെുത്തിയിടുണ്ട.്  

 

 

ഗ്പവൃത്തികളുലെ ലതരലഞ്ഞെുെ്  െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ. 

കാൊവസ്ഥക്കും ഭൂഗ്പകൃതിക്കും അനുവയാജൃമായിടല്ല ഗ്പവര്ത്തികൾ 

തിരലഞ്ഞെുക്കുന്നത്. വയക്തിരത ആസ്തികൾ െൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വവണ്ടിയുള്ള 



 
 

 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളില് രുണവഭാക്താക്കലള ലതരലഞ്ഞെുക്കുവമ്പാൾ േുര്ബെ വിഭാരങ്ങൾക്ക്  

ഉയര്ന്ന പരിരണന നല്കിയതായി കാണാന് കഴിയുന്നുണ്ട്.  

പദ്ധതിഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ െംബന്ധിച്ച സ്ഥെ പരിവശാധനയില്  മനസ്സിൊക്കാന് 

കഴിഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ.  

 വയക്തിരത രുണവഭാക്താക്കൾ വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ലപാതുവവ ഉയര്ന്ന 

രുണനിെവാരം കാണാന് കഴിഞ്ഞു. മാഗ്തമല്ല രുണവഭാക്തൃവിഹിതം കൂെി ലചെവഴിച്്ച 

ഇത്തരം ആസ്തികൾ ലമച്ചലെെുത്താന് ഗ്ശമിച്ചിടുണ്ട്. ഭൂവികെന ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ പെ 

വപരുകളിൊയിടുള്ള പദ്ധതികളായിടാണ ് നെെില് വരുത്തുന്നത്. ലചറുകിെ നാമമാഗ്ത 

കര്ഷ്ടകരുലെ ഭൂമിയില് മണ്്ണ ജെ െംരക്ഷണം, േുര്ബെ വിഭാരങ്ങളുലെ ഭൂമിയിലെ മണ്്ണ 

ജെ െംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ, തരിശ് ഭൂമി കൃഷ്ടി വയാരയമാക്കല് എന്നിങ്ങലനയുള്ള 

പദ്ധതികൾലക്കല്ലാം െമാന െവഭാവമുള്ള ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളാണ് നെന്നിടുള്ളത്. മാഗ്തമല്ല 

ഈ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ എസ്റ്റിവമറ്്റ ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികളുമല്ല  നെന്നിരിക്കുന്നത്. 
മഴക്കുഴികൾക്ക് പകരം കാര്ഷ്ടികാവശയങ്ങൾക്ക് ഉപവയാരലെെുന്ന തരം കുഴികളും 

വെിെവമറിയ വവസ്്റ്റ കുഴികളുമാണ് നിര്മ്മിക്കലെെുന്നത്. പെ കുഴികളും വാഴ, വചന, 
വചമ്പ് എന്നിങ്ങിലനയുള്ള കാര്ഷ്ടിക വിളകൾ നടിരിക്കുന്നതായും കാണാന് കഴിഞ്ഞു. 
എന്നാല് എസ്റ്റിവമറ്്റ  ഗ്പകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കജവ വവെികൾ നിര്മ്മിച്ചിടില്ല എന്നാണ് 

ഫീല്ഡില് നിന്ന് മനസ്സിൊക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. തുെര്ച്ചയായുള്ള പറമ്പുകളില് ഒവര 

െവഭാവമുള്ള ഗ്പവൃത്തികൾ നെന്നിരിക്കുന്നതിനാല് ഒരു പുരയിെത്തില് നെന്നിടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തി ഏത് പദ്ധതിയുലെ ഭാരമായുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിൊക്കാന് പറ്റാത്ത 

അവസ്ഥയാണുള്ളത്. വമറ്റിനുവപാെും ഇത് മനസ്സിൊക്കിലയെുക്കാന് പറ്റുന്നില്ല. മാഗ്തമല്ല 

ഓഫീെിലെ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികളുലെ വര്ക്ക്  ഫയല് പരിവശാധിച്ചവൊൾ വയക്തിരത 

രുണവഭാക്താക്കലള തിരിച്ചറിയാനുള്ള യാലതാരുവിധ വരഖകളും കാണാനും 

കഴിഞ്ഞില്ല. എസ്റ്റിവമറ്്റ  ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തികളല്ല നെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാല് 

ഗ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകൾ പരിവശാധിക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് 

നിെവിെുള്ളത്. കുഴികളുലെ എണ്ണലമെുക്കാന്വപാെും പറ്റാത്ത രീതിയില് കുഴികളില് 

വാഴകളും, വചമ്പ്, വചന എന്നിവയും നട് വപായിടുണ്ട.് ഇത്തരത്തില് െവകാരയ 

വയക്തികളുലെ ഭുമിയില് ഗ്പവര്ത്തികൾ നെക്കുവമ്പാൾ ഉെമസ്ഥരും കൂെി 

പണിക്കിറങ്ങണം എന്ന് നിയമമുലണ്ടങ്കിെും പെയിെത്തും അത് 

െംഭവിക്കുന്നില്ല.മാഗ്തമല്ല ലതാഴില് കാര്ഡ്  വപാെും െഭിക്കാത്ത ആളുകളുലെ 

പുരയിെത്തിെും ഗ്പവര്ത്തികൾ നെക്കുന്നതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞിടുണ്ട് . 

ഗ്പവര്ത്തികളുലെ രുണവമന്മ െംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

എസ്റ്റിവമറ്റില് പറയും ഗ്പകാരമല്ല പെ ഗ്പവര്ത്തികളും നെന്നിടുള്ളത് .ഗ്പവര്ത്തി 

നെക്കുന്ന ഭുവുെമയുലെ ആവശയഗ്പകാരം ആവശയമായ ഗ്പവര്ത്തികൾ ലചയ്തു 

ലകാെുക്കുന്ന രീതിയാണ്  കണ്ടുവരുന്നത്.അതിനാല് ഗ്പവര്ത്തികൾക്ക് ഉയര്ന്ന 

രുണനിെവാരം കാണാന് കഴിയുന്നുണ്ട്.ഇതിനു വവണ്ടി ലതാഴിൊളികൾ കഠിനാധവാനം 

ലചയ്യുന്നതും കാണാന് കഴിഞ്ഞു.ചുരുക്കത്തില് എസ്റ്റിവമറ്റുകൾ ഗ്പവേശത്തിന്ലറ 



 
 

 

ഗ്പവതയകതകവളാ ആവശയകതകവളാ മനസ്സിൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന ്

മനസ്സിൊക്കാവുന്നതാണ്.   

പുതിയ ഗ്പവർത്തികൾ ഏവറ്റടുക്കുന്നത്  ാംബന്ധിച്ചുള്ള ഞ്ച ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്

യൂണിറ്റിന്വറ അഭിഗ്പായങ്ങൾ/നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

കാൊവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിലന്റ ലകെുതികൾ ധാരാളം നിശബ്ദമായി ഗ്പതിഫെിക്കുന്ന 

ഒരു വാര്ഡാണ് തവനൂര്. കാൊവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് ഗ്പതിവരാധിക്കാന് തക്ക രീതിയിെുള്ള 

പദ്ധതികൾ കലണ്ടത്തി നെെില് വരുത്തുന്നത് വാര്ഡിന് രുണകരമായിരിക്കും. 
വാര്ഡില് െഭയമായ സ്ഥെങ്ങളിലെല്ലാം പച്ചെ് വളര്ത്തിലയെുത്ത് ചൂെ് നിയഗ്ന്തിക്കാന് 

ഗ്ശമിക്കുന്നത് രുണകരമായിരിക്കും. ലപാതുവായ ഉപവയാരങ്ങൾക്ക് െഭയമായ 

രീതിയിെുള്ള കുളങ്ങളുലെ നവീകരണം കഹവവയുലെ ഓരങ്ങളിെും മറ്്റ 

വറാഡരികുകളിെും തണല്മരങ്ങളും ഫെവൃക്ഷങ്ങളും നടുവളര്ത്തി 

വഴിയാഗ്തക്കാര്ക്കും തവേശീയര് ക്കും കുളിര്മ്മയും നാെിന് വപാഷ്ടക െമ്പന്നതയും 

ഉറെുവരുത്തുന്ന രീതിയില് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 

*** 

പദ്ധതിയുവട നടത്തിപ് തല  ാംവിധാനങ്ങൾ 

ലതാഴിെുറെ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾ നെെിൊക്കുന്നതിനായി വാര്ഡ് തെത്തിെുള്ള 

ലതാഴിൊളികളും വമറ്റുമാരും കൂൊലത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ലറ ഓഫീെിലെ 

ലതാഴിെുറെു വിഭാരത്തിലെ ജീവനക്കാരായ ഒരു അലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറും (ഗ്ശീ 

അമ്പു രവണശന്) ഓവര്െിയറും (ഗ്ശീ റഹീം) രണ്ട്  ഡി.ഇ.ഒ /അക്കൗണ്ടന്റുമാരും 

(ഗ്ശീമതിേൃശയ, ഗ്ശീമതി അജിഷ്ട) ഇതുകൂൊലത വാര്ഡ് തെത്തില് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ 

വമല്വനാടം വഹിക്കുന്നതിനായി വാര്ഡ് ലമമ്പര്  ഗ്ശീ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്, വാര്ഡിലെ 

വിജിെന്െ് ആന്ഡ് വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങൾ എന്നിവരുമുണ്ട ്

ഓഡിറ്റ്  ടീാം  

1.അരുൺോെ് വി.പി ( വിവല്ലജ് റിവൊഴ്്് വപഴ്ൺ്, ലപാന്നാനി വലാക്ക്) 

2.രജിത എം.വി( വിവല്ലജ് റിവൊഴ്്് വപഴ്ൺ്,കുറ്റിെുറം വലാക്ക്) 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

ഞ്ച ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ ഭ തീരുമാനങ്ങളുാം ചർച്ചകളുാം  

• ലചളിയിെും ലവള്ളത്തിെും ഇറങ്ങി ലതാഴില് ലചയ്യുവമ്പാൾ ധരിവക്കണ്ട ബൂട് 

ഗ്ലൗെ് എന്നിവ െഭയമാക്കുക . 

• ഓരസ്്റ്റ ഒക്വൊബര് മാെലത്ത ലതാഴിൊളി വവതനം െഭയമാക്കുക. 

• ലതാഴില് സ്ഥെങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ട കിറ്റ് െഭയമാക്കുക 

• വിജിെന്െ് ആന്ഡ് വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി പുനെംഘെിെിക്കുക 

• ലതങ്ങിന് തെം തുറക്കല് ലതാഴിെുറെ് ലതാഴില് ഉൾലെെുത്തുക  

• ലതാഴിെുറെ് ലതാഴില് സ്ഥെങ്ങളില് ആവശയത്തിന് ആയുധങ്ങൾ െഭയമാക്കുക. 

മൂര്ച്ച കുറഞ്ഞ ആയുധങ്ങൾ തിരിച്്ച എെുക്കുക. 

• 150 ലതാഴില്േിനങ്ങൾ അനുവേിക്കുക. 

• ലതാഴിെുറെ് വവതനം വര്ദ്ധിെിക്കുക. 

 

 

ലചളിയിെും ലവള്ളത്തിെും ഇറങ്ങുവമ്പാൾ ധരിവക്കണ്ട ബൂട്,ഗ്ലൗെ് എന്നിവയും 

ലതാഴിൊളികൾക്ക് ആവശയത്തിനു വവണ്ട ആയുധങ്ങൾ െഭയമാക്കുന്നതിനും 

അതും പഞ്ചായത്ത് ലെഗ്കടറിക്ക് ലതാഴിൊളികൾ എല്ലാവരും വചര്ന്ന് ഒരു 

അവപക്ഷ നല്കുവാന് ഓവര്െിയര് മുഖാന്തരം തീരുമാനിച്ചു. 

മൂര്ച്ചയില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ െി ഡി എെ് മുഖാന്തരം പഞ്ചായത്തില് തലന്ന 

തിരിവച്ചല്െിക്കാന് തീരുമാനിക്കുകയും ലചയ്തു. 

ഓരസ്്റ്റ ഒക്വൊബര് മാെലത്ത ലതാഴിൊളി വവതനം െഭിക്കാത്തത് എന് ജി എന് 

ആര് ഇ ജി എെ് ഫണ്ട് െഭിക്കാത്തതു മൂെം ആലണന്ന് ഓവര്െിയര് ലതാഴിെുറെ് 

ലതാഴിൊളികൾ പറഞ്ഞു മനെിൊക്കി ലകാെുത്തു. 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ട കിറ്റ് മീറ്്റ െവന്തം ചിെവില് വാങ്ങി ബില്ല് പിെിക്കുകയാലണങ്കില് 

ചിെവായ തുക നല്കാലമന്ന് ഓവര്െിയര് ഉറെുനല്കി. 

ഇനിമുതല് വാര്ഡിലെ വിജിെന്െ് ആന്ഡ് വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി ആക്ടീവായി 

നെത്താലമന്നും കമ്മറ്റിയിലെ അഞ്്ച അംരങ്ങൾ മാഗ്തമാണ് ഇതുവലര ലതാഴില് 

സ്ഥെങ്ങൾ െരര്ശിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇതിവെക്ക് 2 അംരങ്ങളും കൂെി ഉൾലെെുത്തി 

വിജിെന്െ് ആന്ഡ് വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി ആക്ടീവായി ലകാണ്ടു വപാകാം എന്നും 

ഗ്രാമെഭയില് തീരുമാനിച്ചു. 

ലതങ്ങിന് തെം തുറക്കല് ലതാഴില് ലതാഴിെുറെ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം 

അനുവേനീയമല്ലാത്ത ലതാഴില് ആയതുലകാണ്ട് അത് ലതാഴിൊളികൾ 

ലചയ്യരുലതന്ന് ഓവര്െിയര് ലതാഴിൊളികലള പറഞ്ഞു മനെിൊക്കി ലകാെുത്തു. 

100 ലതാഴില് േിനങ്ങൾ പൂര്ത്തിയായവര്ക്ക് അനുവേിച്ച ആയിരം രൂപ കിടാത്ത 

വരായ ലതാഴിൊളികൾ കെയാണി പഠിക്കല്, കാര്ത്തയായനി വകാടുപാെലത്ത 

എന്നിവരുലെ പാെ് ബുക്ക പരിവശാധിച്്ച അതിനുവവണ്ട നെപെികൾ എെുക്കാലമന്ന് 

ഓവര്െിയര് ഉറെുനല്കി 

വാര്ഡിലെ ലപാതുകുളം പെുവതാളം കുളം വൃത്തിയാക്കല്  ഗ്പവര്ത്തി 

ലതാഴിെുറെ് ലതാഴില് ഉൾലെെുത്തി ലചയ്യാലമന്ന് ഓവര്െിയര് ഉറെുനല്കി. 

ലതാഴിെുറെ് ലതാഴിൊളി വള്ളി കരിമ്പ് വളെില് വകാഴിവക്കാെ് നിര്മ്മാണലത്ത 

പറ്റി ഓവര്െിയര് വചാേിച്ചു മനസ്സിൊക്കി.   

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 


