
മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ഒറ്റൂർ ഗലോമ പഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് - 1 ഞെക്കലോട്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 1/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

ശംഭുചന്ദ്രൻ,േുമി.ആർ, നശീല.ആർ,േ്വപ്നഎഎേ്ട്,

േൗമ്യആർ

o



ഭരണഘടനപോനപതിജ്ഞ

നമ്മൾ,ഇന്ത്ത്യയിലെജനങ്ങൾ,ഇന്ത്ത്യലയഒരുപരമാധികാര,

സിതിസമത്വ,

മതനിരപപക്ഷ,ജനാധിപത്ത്യറിപ്പബികായിസംവിധാനം

ലെയുന്നതിനും

ഭാരതതിലെഎലാപൗരർകുംസാമൂഹികവും

സാമ്പതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായനരീതി,െിന്ത,

ആശയാവിഷ്ാരം,വിശ്വാസം,

ഭകി,ആരാധനഎന്നിവയ്കുള്ള

സ്വാതടന്ത്ത്യം,സാനമാനങ്ങൾ,

അവസരങ്ങൾഎന്നിവയിെുള്ളസമത്വംഎന്നിവ

ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനും

വ്ത്യകിയുല്അന്തസുംരാഷ്ട്തിന്ലറഐക്ത്യവും

അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുതുന്ന

സാപഹാദര്ത്യംഎലാവരിെുംവളർതുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയം

ലെയ്ുലകാണ്നമ്മുല്ഭരണഘ്നാസഭയിൽവച്, 1949

നവംബർഇരുപതിയാറാം ദിവസം,

ഈഭരണഘ്നലയഅംഗരീകരികുകയുംനിയമമാകുകയും

നമുകായിതലന്നസമർപ്പികുകയും ലെയ്ിരുന്നു'

ഇന്ന് 20l9നവംബർ 28ആം തരീയതിലെകാ്്പി.എച്.സിയിൽ

കൂ്ിയ പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടഗാമസഭയിൽപങാളികളായ

െങ്ങൾ ഭരണഘ്നാമൂെ്ത്യങ്ങൾന്പ്പിൊകുന്നതിനായി

ദൃഢടപതിജ്ഞലെയുന്നു.



ആമുഖം

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമം 2005

വിജ്ഞാപനംലെയ്ലതങിെും 2005ൽ പാർെലമൻറ്

പാസാകിയമഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണ

ലതാഴിെുറപ്്പനിയമം 2006ലെടബുവരി രണിന്രാജ്ത്യത്

തു്കംകുറിചു.മൂന്്നഘട്ടങ്ങളായി 2008ൽ നമ്മുല്

രാജ്ത്യലതഎലാജിലകളിപെയും ടഗാമരീണപമഖെകൾ

ഈനിയമതിന്ലറപരിധിയിൽവന്നു.ഓപരാ ടഗാമരീണ

കു്ുംബതിനുംഒരുസാമ്പതികവർഷം 100

ദിവസലതഅവിദഗ്ധ ലതാഴിൽദിനങ്ങൾആവശ്ത്യ

അധിഷ്ിതമായി ടപദാനംലെയുന്നപതാല്ാപ്പം

ടപകൃതിവിഭവപരിപാെനവുമായിബനലപ്പട്ടലപാതു

ആസ്ികളും ദുർബെജനവിഭാഗങ്ങൾകായി

ഈ്ുറതും, ഗുണപമന്മയുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമതഉള്ള

ഉപജരീവനആസ്ികളുംസൃഷികുകയാണ്ഈ

പദ്ധതിയുല്മുഖ്ത്യെക്ഷ്ത്യം.മഹാതാഗാനിഎന്ന



വാക്പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമതിന്ലറ

ആരംഭതിൽകൂട്ടിപചർകുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്.

നിയമതിന്ലറആവശ്ത്യകതയ്ക്അനുപൂരകമായി

ജമ്മു-കാശ്രീർഒഴിലകയുള്ളഎലാസംസാനങ്ങളിെും

മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമ

പദ്ധതിവിജ്ഞാപനംലെയ്ിട്ടുണ്.നിയമതിെും

പട്ടികയിെുംകാൊകാെങ്ങളിൽവരുതുന്ന

പഭദഗതികൾസംസാനപദ്ധതിയിെും

ഉൾലകാള്ളിപകണതുആണ്. മഹാതാഗാനി

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമം ടഗാമരീണ

ലതാഴിൊളികൾക്പത്അവകാശങ്ങൾഉറപ്പു

നൽകുന്നുണ്. പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പപദ്ധതി

ടപകാരം ടഗാമപഞായത് ടപപദശത്ന്പ്പിൊകുന്ന

എലാ ടപവർതികളും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിനു

വിപധയമാകണലമന്്നനിയമതിലെ 17-വകുപ്്പ

നിഷ്ർഷികുന്നു.പദ്ധതി ടപവർതനലതപ്പറിയും

ലപാതുധനംെിെവഴികുന്നതിലനപറിയും

പൗരസമൂഹംന്തുന്നപരസ്ത്യവുംസ്വതടന്തവുമായ

പരിപശാധനയാണ്പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്.

മഹപോതപോഗപോനിപേശീയ നഗപോമീണതതപോഴിലുറ ്്ട്

പദ്ധതിയിതലതതപോഴിലുറ ്്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

അവകപോശങ്ങൾചുവതടപചർകുനു

1.ലതാഴിൽകാർഡിന്അപപക്ഷികാൻഉം 15



ദിവസതിനകംെഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

2.ലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാനും 15ദിവസതിനുള്ളിൽ

െഭികാനുള്ളഅവകാശം

3. 15ദിവസതിനകംലതാഴിൽെഭിചിലലങിൽ

ലതാഴിെിലായ് പവതനംെഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

4.ഏലറ്ുപകണടപവർതികൾആസൂടതണം

ലെയുവാനുള്ളഅവകാശം

5.താമസസെതിന് 5കിപൊമരീറർെുറളവിനുള്ളിൽ

ലതാഴിൽെഭികുവാനുംെഭിചിലലങിൽകൂെിയുല്

10%അധികമായിെഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

6.കു്ിലവള്ളംതണൽടപാഥമികശുടശൂഷകിറ്

ലതാഴിൊളികപളാ്് ഒപ്പംഅഞുവയസിനു

താലഴയുള്ളഅഞുകുട്ടികൾ ടപവർതിസെത്

വന്നിട്ടുണ്എങിൽഅവലരപനാകാനായിആയ,

ഇതിനായുള്ളഅവകാശം

7. 15ദിവസതിനുള്ളിൽപവതനം െഭികുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

8.കൂെിെഭികുന്നതിന്കാെതാമസംപനരിട്ടാൽ

നഷപരിഹാരംകിട്ടുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

9.പരാതികളിൽസമയബനിതമായിപരിഹാരം

കലണതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

10. പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ന്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം



തപപോതുവിവരങ്ങൾ

ഒറ്റൂർ നഗപോമപഞപോയത്ട്

ജില :തിരുവനന്തപുരം

പബാക് :വർകെ

പഞായത് :ഒറൂർ

വിസ്രീർണം : 9.47െ.കി.മി

വാർഡുകളുല്എണം :13

ജനസംഖ്ത്യ : 21612 (2011ലെലസൻസസ് ടപകാരം)

സ്ടതരീകൾ : 10132

പുരുഷന്മാർ : 11480

പട്ടികജാതി : 2796

ടപസിഡന്റ് :ആർ.സുഭാഷ്

ലസടകട്ടറി :ഡി.അനിൽകുമാർ

വാർഡ് :ലെകാ്്

വാർഡ്ലമമ്പർ:അജി

രജിസ്പട്ഡ്വർപകഴ്് : 3273

സജരീവലതാഴിൊളികൾ : 938

100 പജാെിതികഞ്ഞവർ : 334



പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് നഗപോമേഭ

റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരംജില

വർകെപബാക്

ഒറൂർ ടഗാമപഞായത്

വാർഡ് : 1 (ലെകാ്് )

1) ടപവർതിയുല് പപര് :കൃഷികാവശ്ത്യമായകുളതിന്ലറ

നിർമ്മാണം

ടപവർതിയുല്പകാഡ് :1614010006/IF/383775

അ്ങൽതുക : 99556

െിെവായതുക : 77832

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി :26/10/2018

ടപവൃതിപൂർതരീകരിചതരീയതി : 13/11/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 481

മസ്റ്റപറാളുകളുല്എണം : 20

പമറ് :ഷിനി

2] ടപവർതിയുല് പപര് :കൃഷികാവശ്ത്യമായകുളതിന്ലറ

നിർമ്മാണം



ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/IF/383775

അ്ങൽതുക : 99556

െിെവായതുക :77832

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :28/01/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 14/02/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 282

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 4

പമറ് :ഷിനി

3] ടപവർതിയുല് peru :കിണർനിർമ്മാണം,ലെകാ്്

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/IF/339737

അ്ങൽതുക : 28173

െിെവായതുക :26144

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :22/02/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 09/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 46

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 8

പമറ്:ഷിനി

4] ടപവർതിയുല് പപര് :കിണർനിർമ്മാണം,ലെകാ്്

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/IF/339736



അ്ങൽതുക : 28173

െിെവായതുക : 26073

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :26/02/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 14/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 47

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 8

പമറ് :ഷിനി

5] ടപവർതിയുല് പപര് :തരിശുഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽ,

പാട്ടകൃഷിI

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/IF/336379

അ്ങൽതുക : 799445

െിെവായതുക : 74244

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :01/10/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 11/10/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 269

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 10

പമറ് :ഷിനി

6] ടപവർതിയുല് പപര് :കൃഷികാവശ്ത്യമായകുളതിന്ലറ

നിർമ്മാണം



ടപവർതിയുല് പകാഡ് : 1614010006/IF/338548

അ്ങൽതുക : 129241

െിെവായതുക : 97428

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി :26/02/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 13/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 353

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം :12

പമറ് :ഷിനി

7] ടപവർതിയുല് പപര് :കിണർനിർമ്മാണം,ലെകാ്്

ടപവർതിയുല് പകാഡ് : 1614010006/IF/339735

അ്ങൽ : 26446

െിെവായതുക : 21788

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി : 06/01/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 20/01/2019

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 38

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 2

പമറ് :ഷിനി

8] ടപവർതിയുല് പപര് :കിണർനിർമ്മാണം (ലെകാ്് )



ടപവർതിയുല് പകാഡ് : 1614010006/IF/214317

അ്ങൽ : 27523

െിെവായതുക : 26144

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി : 26/02/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 13/03/2019

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ :46

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 3

പമറ്:ഷിനി

9] ടപവർതിയുല് പപര് :ലെകാ്് L.P.S.H.S.Sപരിസരംപചകറി

കൃഷിക്അനുപയാജ്ത്യമാകൽ

ടപവർതിയുല് പകാഡ് : 1614010006/LD/234602

അ്ങൽ : 24387

െിെവായതുക : 17388

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി : 14/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 15/12/2018

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 63

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 5

പമറ് :ഷിനി

10] ടപവർതിയുല് പപര് :ലെകാ്് phcയുല്പരിസരം



പചകറികൃഷിക്അനുപയാജ്ത്യമാകൽ

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/LD/234601

അ്ങൽതുക : 24384

െിെവായതുക : 19044

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി : 19/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 20/12/2018

മസ്റ്റർപറാൾഎണം : 5

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 69

പമറ് :ഷിനി

11) ടപവർതിയുല് പപര് :കിണർനിർമ്മാണം,ലെകാ്്

ടപവർതിയുല് പകാഡ് : 1614010006/IF/340143

അ്ങൽതുക : 190969

െിെവായതുക : 15044

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി : 07/01/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി: 20/01/2019

മസ്റ്റർപറാൾഎണം : 04

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 30

പമറ് :ഷിനി



12) ടപവർതിയുല് പപര് :കൃഷികാവശ്ത്യമായകുളതിന്ലറ

നിർമ്മാണം.

ടപവർതിയുല് പകാഡ് : 1614010006/IF/383776

അ്ങൽതുക : 81418

െിെവായതുക : 76176

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി : 28/01/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി: 22/02/2019

മസ്റ്റർപറാൾഎണം : 13

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 276

പമറ് :ഷിനി

13) ടപവർതിയുല് പപര് : പകാ്ിപയാട്ടു മഠം ടശരീനാരായണ

പുരം പതാ്്നവരീകരണം.

ടപവർതിയുല് പകാഡ് : 1614010006/WH/288929

അ്ങൽതുക : 101209

െിെവായതുക : 94668

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി : 29/11/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി: 11/12/2018

മസ്റ്റർപറാൾഎണം : 15



ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 343

പമറ് :ഷിനി

14) ടപവർതിയുല് പപര് :തരിശുഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽ - (

പാട്ടകൃഷി ),ലെകാ്്

ടപവർതിയുല് പകാഡ് : 1614010006/IF/336380

അ്ങൽതുക : 64179

െിെവായതുക : 57684

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി : 27/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി: 05/01/2019

മസ്റ്റർപറാൾഎണം : 10

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 209

പമറ് :ഷിനി

വപോർഷികമപോസ്റ്റർേർകുലർ നപകപോരമുള്ള

ഫയലുകളിതല തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

1.കവർപപജ് : IF/336379, IF/336828എന്നരീ െയെുകളിൽമാടതപമ

കവർ



പപജ് ഉണായിരുന്നു.എന്നാൽഅപൂർണമായിരുന്നു.

2.ലെക്െിസ്്റ്റ : IF/336379, IF/336828എന്നരീെയെുകളിൽലെക്ിസ്്റ്റ

ഉണായിരുന്നു.

3.ആക്ഷൻപാൻ :പരിപശാധിച 14െയെുകളിെും

ആക്ഷൻപാൻപകാപ്പികാണാൻസാധിചില.

4.ഭരണാനുമതി : IF/339737, IF/339736, IF/338548, IF/339735, IF/214317

എന്നരീെയെുകളിൽഎ.എസ്ന്ലറലസക്ത്യൂർ പകാപ്പികാണാൻ

സാധിചു.എ.എസ്ന്ലറ പകാപ്പിഇലാതിരുന്നെയെുകളിൽ

എ.എസ്നമ്പർറി.എസ്ൽഉൾലപ്പ്ുതിയിരുന്നു.

5.സാപങതികഅനുമതി :

പരിപശാധിച 14െയെുകളിെും ടപാപദശികമായിതയാറാകിയ

സാപങതികഅനുമതിപടതം ഉണായിരുന്നു. IF/339735, IF/338548

എന്നരീെയെുകളിൽലസക്ത്യൂർആയിട്ടുള്ളറി.എസ്കാണാൻ

സാധിചു.

6.ഡരീലറയിൽഡ്എസ്റ്റിപമറ് :

പരിപശാധിച 14െയെുകളിെുംഡരീലറയിൽഡ് എസ്റ്റിപമറ്

ഉണായിരുന്നു .

7. പടഡായിങ് &ഡിസസനിങ് :



പരിപശാധനക്വിപധയമാകിയ 14െയെുകളിെും പടഡായിംഗ്

ആൻഡ്ഡിസസനിങ്ഇലാരുന്നു.

8.ഡിമാൻഡ് പൊം :

പരിപശാധിച IF/336379, IF/336828എന്നരീെയെുകളിൽ മാടതപമ

ഡിമാൻഡ് പൊം ഉണായിരുന്നുള്ളൂ.

9.വർക്അപൊപകഷൻപൊം:പരിപശാധിചെയെുകളിൽ

IF/336828, IF/336379എന്നരീെയെുകളിൽമാടതപമവർക്

അപൊപകഷൻപൊം ഉണായിരുന്നുള്ളൂ.

10.10.ഇ -മസ്റപറാൾ : 14െയെുകളിെും മസ്റ്റപറാൾ

ഉണായിരുന്നു.

11.മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് :

മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് പരിപശാധിച എലാ

െയെുകളിെും ഉണായിരുന്നു.

12.പവജ് െിസ്്റ്റ :

പരിപശാധിച 14െയെുകളിെും പവജ് െിസ്്റ്റ ഉണായിരുന്നു.

13.െണ് ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർ:പരിപശാധിച 14െയെുകളിെും

എെ്. ്ി.ഒ. ഉണായിരുന്നു.



14.എം ബുക്:

പരിപശാധിച 14െയെുകളിെും എം ബുക് ഉണായിരുന്നു.ഒരു

എംബുകിൽതലന്നഒന്നിെധികംെയെുകളുല്വിവരങ്ങൾ

സൂക്ഷിചിരികുന്നത്െയൽപരിപശാധനസവകുന്നതിനു

കാരണമായി.

15.ലമറരീരിയൽലടപാക്ത്യുർലമൻറ് പസ്റ്ററ്ലമൻറ്: ടപവർതികൾ

ഒന്നുംതലന്നലമറരീരിയൽഉപപയാഗിച് ലെയുന്നതല

അതുലകാണ്ഇത്ബാധകമല.

16.ലമറരീരിയൽബില് &വൗചർ :

14െയെുകൾകും ഇത്ബാധകമായിരുന്നില.

17. പറായൽറിലപയ്ലമൻറ് ലറസിപ്റ് :14െയെുകൾകും

പറായൽറിബാധകമായിരുന്നില.

18.ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്:പരിപശാധിച 14െയെുകളിെും

ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാഇലായിരുന്നു

19.വർക്കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ്:

IF/336379, IF/336828എന്നരീെയെുകളിൽമാടതപമവർക്

കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ്ഉണായിരുന്നുള്ളൂ.



20.ജിപയാ ്ാഗ് പൊപട്ടാടഗാെ് :ഒരുെയെിെുംകാണാൻ

സാധിചില.

21.പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്ട് പകാപ്പി

പരിപശാധിചഒരുെയെുകളിെും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്ട്

കാണാൻസാധിചില.

22.സസറ്ഡയറി:

പരിപശാധിച െയെുകളിൽ IF/339736, IF/340143, IF/339745, IF/214317

എന്നരീെയെുകളിൽമാടതപമ സസറ്ഡയറി

ഉണായിരുന്നുള്ളൂ.എന്നാൽഅപൂർണമായിരുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങളുംകത്ടെതലുകളും

1)ഒന്നാംവാർഡിൽ 14 ടപവൃതികളാണ്ഒക്പ്ാബർ 1, 2018-നും

മാർച്31, 2019-നുംഇ്യിൽപൂർതരീകരിചത്.

2)കിണർ,കുളം,തരിശുഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽ

(പാട്ടകൃഷി ),പചകറികൃഷി, പതാ്്നവരീകരണം

എന്നിവയായിരുന്നു ടപധാനഇനം ടപവർതിയായികാണാൻ

കഴിഞ്ഞത.്

3)ഷരീജപമാഹൻഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽനിർമ്മിച്

നൽകിയകുളതിൽമത്ത്യകൃഷിതു്ങ്ങിലയങിെും



ലവള്ളതിൽഅപമാണിയകൂ്ുതൊയതിനാൽമത്ത്യങ്ങൾ

കൂട്ടപതാല്െലതാ്ുങ്ങി.എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം 10 mനരീളം, 10 m

വരീതി, 2 mആഴവുമുള്ളകുളംകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

4)സുഗുണാപദവി,സുെജ,മനു,മിനി,ശാന്തഎന്നരീ

വ്ത്യകികളുല്പുരയി്തിൽഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ളകിണർ

കാണാൻസാധിചു.മിനി,സുെജഎന്നരീവ്ത്യകികൾകു

നിർമ്മിച്നൽകിയകിണറിൽപരഖലപ്പ്ുതിയിരുന്ന

പദ്ധതിലയസംബനിചവിവരങ്ങൾലപയിന്റ്ിച്

മാഞ്ഞുപപായനിെയിൊയിരുന്നു.

5)പകാ്ിപയാട്ടുമഠം, ടശരീനാരായണപുരം പതാ്ുനവരീകരണം -

1200mനരീളമുള്ളപതാ്ായിരുന്നുഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം

ഉണായിരുന്നത.്എന്നാൽപതാ്ിന്ലറപരിസരംപുല് നിറഞ്ഞ

രരീതിയിൊയിരുന്നു.

6)ഷരീജഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്ം

കൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൊയിരുന്നു ടപവൃതി.

കൃഷിപയാഗ്ത്യമാകിയപുരയി്തിൽവാഴ, പെമ്പ,് പെന,

മഞ്ഞൾ,മരചരീനിതു്ങ്ങിയവകൃഷിലെയ്ിരുന്നു.എസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരം മഴകുഴി -2,മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴി -2,എർപതൺ

ബണ് -15എന്നവയാണുണായിരുന്നത.്എന്നാൽമഴകുഴി, പവസ്്റ്റ

കുഴിഎന്നിവഓപരാന്നുവരീതംകാണാപനകഴിഞ്ഞുള്ളു.

7) ഷാജികുമാർഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽഅനുവദിച

ടപവർതിയായകുളംനിർമ്മിചിരുന്നത്വയെിൊയിരുന്നു.

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ളഅളവിൽകുളംനിർമ്മിചിട്ടുണ്.



8)രാപജട്ദ്രൻഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽഎസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരംലതാഴിൊളികൾകുളംകുഴിചുനൽകിലയങിെും

തു്ർപണികൾപൂർതരീകരിചിട്ടില.

9)ലെകാ്്പിഎച്സി -യുല്പരിസരംപചകറികൃഷിക്

അനുപയാജ്ത്യമാകുകഎന്നടപവർതിയിൽഎസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരമുള്ള ടപവർതനങ്ങൾകാണാൻകഴിഞ്ഞില.കപമ്പാസ്്റ്റ

പിറ് -3,പിറ് -6,കാ്ുലവട്ടിലതളികൽ,കിളകൽ

എന്നിവയാണ്ഉണായിരുന്നത.്കാ്ുമൂ്ിയനിെയിൽ

ആയതിനാൽ ടപവർതികൾകാണാൻകഴിഞ്ഞില.

10) പകാ്ിപയാട്ടു മഠംസാവിടതിഅന്തർജനതിന്റ

പുരയി്തിൽനവപജ്ത്യാതി ടഗൂപ്പിന്ലറ പനതൃത്വതിൽ

ന്തിയപാട്ടകൃഷിയിൽമഴകുഴി -3, പവസ്്റ്റകുഴി -1,

എയപതൺബണ് -8എന്നിവയായിരുന്നുഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം.

എന്നാൽ 2മഴകുഴി മാടതപമകാണാൻകഴിഞ്ഞുള്ളു.വാഴ,

മഞ്ഞൾ, പെമ്പ,് പെന,മരചരീനിഎന്നിവകൃഷിലെയ്ിട്ടുണ.്

11)ലെകാ്് LPSHSS പരിസരംപചകറികൃഷിക്

അനുപയാജ്ത്യമാകൽഎന്നടപവർതിയിൽഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം

എ്ുതുനൽകിയമഴകുഴികുട്ടികൾക്

അപക്മായതിലനതു്ർന്ന്നികതിയതായി

മനസിൊയി.(പിറ് -5,കപമ്പാസ്്റ്റപിറ് -5)കുഴികളിൽവാഴനട്ട്

പരിപാെികുന്നുണ.്



12)ടശരീെക്ി ടഗൂപ്പ്ഏലറ്ുത്ന്തിയപാട്ടകൃഷിയിൽ

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള 12എയപതൺബണ്,മഴകുഴി -1

എന്നിവകാണാൻസാധിചു.

13)കഴിഞ്ഞസാമ്പതികവർഷം 100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ

പൂർതരീകരിച 18ലതാഴിൊളികൾമാടതമാണ് ഉണായിരുന്നത്.

ചർച്ച

====

ഒറൂർ ടഗാമപഞായതിലെഒന്നാംവാർഡിലെ (ലെകാ്് )

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടഗാമസഭ 3മണിക് ലെകാ്്പിഎെ്

സിയിൽ ആരംഭിചു.

കഴിഞ്ഞവർഷം 100ലതാഴിൽതികച കനകവലി എന്ന

ലതാഴിൊളിലയ പയാഗതിന്ലറഅധ്ത്യക്ഷസാനപതകു

ലതലരലഞ്ഞ്ുതു.

വിആർപിസൗമ്ത്യ ഭരണഘ്ന ടപതിജ്ഞലൊലിലകാ്ുതു.

പശഷംവാർഡ് ലമമ്പർഅജി സ്വാഗതടപസംഗംന്തി.

തു്ർന്ന്വിആർപി സ്വപ്ന ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിലയകുറിചും

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിലനകുറിചുംആമുഖടപസംഗംന്തി.

ലതാഴിൊളികളുല് 10അവകാശങ്ങലളപ്പറിവിആർപിസൗമ്ത്യ

വിശദമാകി. പശഷംവിആർപിസ്വപ്ന റിപപ്പാർട്ട്

അവതരിപ്പിചു .അതിനുപശഷംറിപപ്പാർട്ട്

അവതരണലതകുറിചും ലതാഴിൊളികളുല്

പരാതികലളകുറിചുംെർചലെയ്ു.

ലതാഴിൽകാർഡ്പുതുകാനായി പൊപട്ടാലയ്ുകാൻ

ലതാഴിൊളികളിൽനിന്നും പണംലെെവായിഎന്ന്െർചയിൽ



മനസിൊയി.എന്നാൽ ലതാഴിൽകാർഡ് പുതുകൽ സൗജന്ത്യം

ആലണന്നുംലതാഴിൊളികൾക്സപസലെെവാപകണ

ആവശ്ത്യമിലലന്നുംവിആർപിവ്ത്യകമാകി.

ലതാഴിൊളികൾകൃത്ത്യസമയംപാെികാറിലലന്ന് ഒരു

ലതാഴിൊളിപരാതിപറഞ്ഞു.കൃത്ത്യസമയംപാെികാത

ലതാഴിൊളികൾക്അബ്ലസന്റഇ്ണംഎന്ന് ഓവർസരീയർ

വ്ത്യകമാകി.

പവതനംെഭികുന്നതിൽവരുന്നകാെതാമസംപയാഗതിൽ

െർചാവിഷയമായി.പഞായതിൽനിന്നും 7 ദിവതിനകം

തലന്നപവതനംെഭികാനുള്ളന്പ്ികൾ

സ്വരീകരികുന്നുലണന്നുഓവർസിയർ മറുപ്ിനൽകി.

ഒന്നാംവാർഡിൽവ്ത്യകിഗതആസ്ിനിർമാണം

കൂ്ുതൊയിരുന്നു.അതിലനഓവർസരീയർഅഭിന്ദ്രിചു.

വരൾചസമയത്പാട്ടകൃഷിലെയുപമ്പാൾഉണാകുന്ന

ജെക്ഷാമലതപറിലതാഴിൊളികൾആശങടപക്ിപ്പിചു.

കാൊവസഅനുസരിചുള്ളലതാഴിൊണ്പഞായത്

ആക്ഷൻപാനിൽഉൾലപ്പ്ുതുന്നത്എന്ന്ഓവർസരീയർ

വ്ത്യകമാകി.

െയെിൽഇലാതെിെ ടപധാനലപ്പട്ട പരഖകൾഇനിയുള്ള

െയെുകളിൽകൃത്ത്യമായി ഉൾലപ്പ്ുതുലമന്നുംഓവർസിയർ

ടഗാമസഭയിൽപറഞ്ഞു.



28ലതാഴിൊളികൾപയാഗതിൽപലങ്ുതു.

െർചകൾകുംതരീരുമാനങ്ങൾകുംഒ്ുവിൽലതാഴിൊളികൾ

റിപപ്പാർട്ട്

സകയ്ിചുപാസാകി. 4:30ന്വിആർപിസുമി ന്ദ്രി

പറഞ്ഞുലകാണ് പയാഗംഅവസാനിപ്പിചു.

ന്ദ്രി

====

വർകെപബാകിലെഒറൂർ പഞായതിലെവാർഡ് 1ന്ലറ 2018-

19സാമ്പതികവർഷലതപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടപടകിയ

സമയബനിതമായിതരീർകാൻപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ്രീമിലന

സഹായിചബഹുമാനലപ്പട്ടഒറൂർപഞായത് ടപസിഡന്റ്,

ലസടകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅംഗങ്ങൾ, ലതാഴിെുറപ്പ്വിഭാഗം

ജരീവനകാർ, വാർഡ് ലമമ്പർെരീൽഡ് ടപവർതനങ്ങൾക്

സഹായിചപമറ്മാർ,ലതാഴിെുറപ്പ് ലതാഴിൊളികൾ

എന്നിവർകുള്ളന്ദ്രി പരഖലപ്പ്ുതുന്നു.



മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് 2 മതുരബകലോട്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോടീം

അജിത s, മഞ്ജു എം എേ്ക്, അഞ്ജന ഞജ ആർ, ദിവ്യ ബമലോഹൻ, പ്രതിഭ, വിജില വിജയൻ



ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-

ല് പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത

എല്ല ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ

ഗ്രാമീണ കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില്

േിനങ്ങള് ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ

പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി

ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ

പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം. നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100

ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ

നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്. നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി

എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി

വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന

ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്. മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം

അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.



ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,

മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും

അഖണ്ഡെയം ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 26 ആം െീയെി പി.എച. സി സബതസനർ തനല്ലിദക്രാട്പ് തവച്പ്

കൂടിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ

നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.



മഹലോതലോ ബദശിയ ഗലോമീണ ഞതലോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിഞല ഞതലോഴിലുറപ്ക് ഞതലോഴിലലോളികളുഞട

അവകലോശങ്ങൾ ചുവഞട ബേർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ഞഷഡൂള് 2

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞഷഡൂള് 1 &

ഞഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള

അവക്രാശം

ഞേഷന് 7,8,9

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-

28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ഞേഷന്3(2),6,

sch 2



,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞേഷന് 19, &

ഞേഷന് 17( 2)

അവകലോശ അധിഷിത നീരിക്ഷണങ്ങള്

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് പുതുക്കുനെിന ദവണി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട കയിൽ നിന്നും
ക്രാശ്പ് തെ്ലവ്രായിട്ടുതണന്നും, കൂട്രാതെ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ
സ്വനം തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നും മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* െയൽ പരിദശ്രാധനയിൽ വ്യകമ്രായ ഡിമ്രാന്പ് ദെ്രാറം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചി്ല്ലല്പ് .
അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷിചിട്ടു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിദച്രാ എന
ക്രാര്യതിൽ വ്യകെയില്ല. ആയെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നു
അവർ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രക്രാരമല്ല തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടെ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ഗ്രാമ സഭയിൽല പതങടക്രാറുള്ളെ്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞുതവങിലും പദ്ധെി
ആസൂത്രണതിൽ അവർ പതങടതിരുദന്രാ എന ക്രാര്യം വ്യകമല്ല.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന
അടിസ്രാനതിലും എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്.



*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉതണങിലും അവതയല്ല്രാം
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനമ്രായി ക്രമീകരിചിരിക്കുനെ്രാണ്പ്. എന്രാൽ തെ്ലവ്പ് ആയ തുകക്പ്
ഉള്ള ബില്ല്പ് പ്രക്രാരം തുക െിരിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.
*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല
എന്പ് അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* തെ്രാഴിൽ പൂർതിയ്രായെിന ദശ്വും തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേ്യ്രാഗസർ െണ്പ്
ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ െയ്രാറ്രാകിയെിന ദശ്വും ,തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട ദവെനം
കൃെ്യമ്രായി ്ലഭിക്കുനില്ല.
* പര്രാെികൾക്പ് സമയബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിചെ്രായി അറിയ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല
അതുദപ്രാത്ല െതന െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന ക്യെ്യമ്രായി നടത്തുനെ്രായി
അറിയ്രാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ഞപലോതുവിവരങ്ങൾ ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 9.47 െ.കി.മീ.

വ്രാർഡുകളതട എണം 13

ജനസംഖ്യ
21612(2011 ലെ

സെൻസെസ് പ്രകാരം )



സീകൾ 10132

പുരു്ന്മ്രാർ 11480

പട്ടികജ്രാെി 2796

പ്രസിഡന്പ്ല R.സുഭ്രാ്്പ്

തസക്രട്ടറി D.അനിൽകുമ്രാർ

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർകർ 3273

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 938

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 334

വ്രാർഡ്പ് 2, മതുരദക്രാട്പ്

വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ േീപ. എസ്പ്

Source : Census data 2011

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് രീതിശലോസം

ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ

യൂണിറ്റിതന ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ

ആരംഭിചതും പൂർതീകരിചതും.

 ജില്ലയിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് റിദസ്രാഴ്പ് ദപഴൺമ്രാർ വിശേമ്രായ ദയ്രാഗം ദെരുകയം

ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രവർതനങ്ങൾ ആസുത്രണം തെയ്യുകയം തെയ്തു .ദബ്രാക്പ് ദപ്ര്രാഗ്രാം

ഓെീസർ, പഞ്രായത്പ് തസക്രട്ടറി, വ്രാർഡ്പ് തമംമ്പർ, മഹ്രാത്രാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ

തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി ജീവനക്രാർ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് അംഗങ്ങൾ എനിവർ ദെർന

ദയ്രാഗതിൽ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിതനക്കുറിച്ചും, വ്രാർഡ്പ് 6ൽ തെയ്യുന ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

പ്രവർതങ്ങതളകുറിച്പ് െർച തെയൽ .



കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളതട െയലുകൾ, 7 രജി്റ്റേറുകൾ , MIS എനിവ

പരിദശ്രാധികൽ

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം,

തെയ പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ്

ആവശ്യമ്രായ വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ

റിദപ്രാർട്ട്പ് െയ്രാറ്രാകൽ .

പരിബശലോധനയ്ക് വിബധയമലോക്കിയ പ്രവർതികൾ

Sl വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവരതിയുഞട ബപര്ക് പദ്ധതി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്



1 1614010006/IF/336871 പരിഷ്കരിച്ച പടിക 1,

വകുപ്ക് (2) ഞല

ഖണിക 5 ൽ

പരലോമർശിക്കുന്ന

കുടംബങ്ങളുഞട ഭൂമി

കൃഷിബയലോഗ്യമലോക്കൽ

13-11-

2018

30 - 11 -

2018
104865 97016

2 1614010006/IF / 336845 പരിഷ്രിച

പട്ടിക (1) ലെ

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികു

ന്ന

കു്ുംബങ്ങളു

ല്ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യ

മാകൽ

26-10-

2018
5-11-2018 96509 91336

3 1614010006/IF/336890 പരിഷ്രിച

പട്ടിക (1)ലെ

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികു

ന്ന

കു്ുംബങ്ങളു

ല്ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യ

മാകൽ

19-12-

2018
14-01-2019 186859 181056

4 1614010006/IF/379429 സ്വകാര്ത്യ 15-03- 23-03-2019 66833 62100



ഭൂവു്മകളുല്

ഭൂമി

തട്ടുതിരികൽ

, മൺകയാെ

എന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യു

ള്ളമണ്,ജെ

സംരക്ഷണ

ടപവർതികൾ

2019

5 1614010006/WH/288932 മതുരപകാ്്

പുതുകുളങ്ങ

രകലായി

പതാ്്

പുനരുദ്ധാര

ണം.

01-12-

2018
11-12-2018 102542 98256

6 1614010006/ IF/ 379431 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളുല്

ഭൂമി

തട്ടുതിരികൽ

, മൺകയാെ

എന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യു

ള്ളമണ്,ജെ

സംരക്ഷണ

ടപവർതികൾ

02/03/2

019
10/03/201

9

79358 71208

7 161401006/IF/ 379430 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളുല്

ഭൂമി

28/01/20

19 18/02/201

9

154712 150144



തട്ടുതിരികൽ

, മൺകയാെ

എന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യു

ള്ളമണ്,ജെ

സംരക്ഷണ

ടപവർതികൾ

8 1614010006/IF / 340152 കിണർ

നിർമ്മാണം
15/12/20

18
16/12/201

8

20518 19066

22 ഡോക്യുമെന്റ്സ്

1. കവർബപജ്ക്

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല,

പ്രവർതി നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി,

മുെ്ല്രായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിൽ 2

എണതിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള കവർദപജ്പ്

ഉണ്രായിരുനെ്പ്.ബ്രാകിയള്ള 6 എണതിൽ കവർദപജ്പ് ്ലഭ്യമല്ല.

2. ഞേക്ക്ക് ലിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 8

െയലുകളിലും 2 എണതിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ്

്ലി്റ്റേ്പ് ഓെ്പ് ദഡ്രാക്യുതമന്പ് ഉണ്രായിരുനെ്പ്.

3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം



നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസിബമറ്ക് ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിലും തസക്യൂരിറ്റിൽ നിന്നുതമടത എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ

സ്രാധിച്ചു.എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്,

ബനതപട്ട അധിക്രാരികളതട ഒപ്പ് സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുനില്ല.

5. േലോബ്കേതികലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിലും പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ സ്രാദങെിക അനമെി

പത്രമ്രാണ്പ് വർക്പ് െയ്ലിൽ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്.

6. ഭരണലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിലും ഭരണ്രാനമെി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു. പ്ര്രാദേശികമ്രായി

െയ്രാറ്രാകിയ ഭരണ്രാനമെിയ്രാണ്പ് വർക്പ്ലെയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരുനെ്പ്.

7.ഞതലോഴിലിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിൽ 2 െയ്ലിലും ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ്ലഭ്യമ്രായിരുന്നു.

8. പ്രവർതി അനുവദിച്ചത്ക് േംബനിച്ച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിലും IF/336871,IF/336845 എനീ ദക്രാഡുള്ള വർക്പ്ല

െയലുകളിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനെ്പ്

9. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 8 പ്രവർതി െയലുകളിലും മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ ഉണ്രായിരുന്നു.എന്രാൽ മ്റ്റേർ

ദറ്രാളിൽ തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഉണ്രായിരുന്നു . മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ

,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ് സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി

ഉണ്രായിരുനില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

10. ഞമഷരഞമന്ക് ബുക്ക്ക്

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിലും തമ്ർതമൻറ്പ് ബുക്പ്ലഉണ്രായിരുന്നു. തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ

പ്രീ തമ്രതമന്പ് ,എ .എസ്പ് നമ്പർ,ടി എസ്പ് നമ്പർ എനിവ ദരഖതപടതിട്ടുണ്രായിരുന്നു.

എല്ല്രാ തമ്ർ തമന്പ് ബുകിലും ഒദന്രാ അെി്ലധികദമ്രാ ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപടത്തുദമ്പ്രാൾ

െീയെി എഴുെിയിരുനില്ല. M ബുകിൽ ദപജ്പ് നമ്പർ ദരഖതപടതിയിരുനില്ല. കൂട്രാതെ ഒരു M



ബുകിൽ െതന ഒനി്ലധികം വ്രാർഡുകളിൽ നടപി്ല്രാകിയ പ്രവർതികളതട വിവരങ്ങൾ

ദരഖതപടതിയിരിക്കുനെ്രായി കണ്ടു.

11. ഞമറീരിയൽ

പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. എന്രാൽ IF /

340152 ദക്രാഡ്പ് പ്രക്രാരം കിണർ നിർമ്മ്രാണം തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്ചുള്ള പ്രവർതി

ആണ്പ് .എന്രാൽ ഈ പ്രവർതിയിൽ തമറ്റീരിയൽ ബില്ല്പ്, തമറ്റീരിയൽ ദ്റ്റേറ്റ്പ്തമന്പ് ഇവ

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല.

12.ബവജ്ക് ലിസ്ക്

പരിദശ്രാധിച 8 പ്രവർതിെയലുകളിലും ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ്ലഭ്യമ്രാണ്പ്. MIS ൽ നിന്നും

ഡൗൺദ്ല്രാഡ്പ് തെയ തവജ്ി്റ്റേ്പ് ആണ്പ്.

13.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ

പരിപശാധിച 8 െയെുകളിെും wege െിസ്്റ്റ ടപകാരം ഉള്ള FTO

കാണാൻസാധിചു.

14.തമറീരിയൽബിൽആൻഡ്ട്വൗച്ചർ

പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയ്യുനെല്ല. അതുതക്രാണ്പ് ഇെ്പ്

ബ്രാധകമല്ല.

15. ബറലോയൽറി

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

16. തീ ബസജ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

പരിപശാധിച 8െയെുകളിൽ ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്െഭ്ത്യമല

17.പ്രവൃതി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച 8 െയലുകളിലും 2 െയലുളിൽ മ്രാത്രദമ പ്രവർതി പൂർതീകരണ സ്രാക്ഷ്യപത്രം



ഉണ്രായിരുന്നുള്ളു.

18.മസർ ബറലോൾ മൂബവഞമന്ക് സിപ്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു,

19.ജിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല

20.ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് റിബപലോർടിഞന ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21.സേറ്ക് ഡയറി

പരിദശ്രാേിച 8 െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ഉണ്രായിരുന്നു സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി

ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , തെ്രാഴിൽ

ഉപകരണങ്ങളതട വ്രാടക , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾ പൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു . െികിത്സ സംബനമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല.

22. ബ്ലോയിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡിസേനിങ്ക്

പരിദശ്രാധനയ്ക്ക്പ് വിദധയമ്രാകിയ 8 െയലുകളിലും ദ്്രായിങ്പ് ആന ഡിസസൻ

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല

െയൽ പരിദശ്രാധനയിത്ല തപ്രാതുവ്രായ കതണതലുകൾ

1. IF / 336871 ദക്രാഡ്പ് ഉള്ള വർക്പ്ലെയ്ലിൽ 263 രൂപ തവച്രാണ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ്

ദവെനം നൽകിയിരിക്കുനെ്പ്. ആതക പ്രവർതി േിനങ്ങൾ 362 ആണ്പ് എന്രാൽ സസറ്റ്പ്

ഡയറിയിൽ 364 ആയി ദരഖതപടതിയിരിക്കുന്നു.

2. IF/ 336845 ദക്രാഡുള്ള െയ്ലിൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ തവട്ടിെിരുതലുകൾ ക്രാണ്രാൻ

കഴിഞ്ഞു. മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ പ്രക്രാരം ആതക തെ്ലവ്പ് 91336 രൂപയ്രാണ്പ്, എന്രാൽ

തമ്ർതമന്പ് ബുകിൽ 91356 രൂപ എന്പ് ദരഖതപടതിയിരിക്കുന്നു. കൂട്രാതെ wage ്ലി്റ്റേിൽ

90528 രൂപതയ ക്രാണിക്കുന്നുള്ളൂ. തമ്ർതമന്പ് ബുകിൽ ഉള്ള തുക െതനയ്രാണ്പ് െണ്പ്

ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ലും ഉള്ളെ്പ്.



3. IF/ 336890 വർക്പ്ലദക്രാഡുള്ള െയ്ലിൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പർ 18059 ൽ ആയധ വ്രാടക

കൂട്ടി എഴുെിയിരിക്കുനെിൽ പിശകുണ്പ്. 75 രൂപ ദരഖതപടതതണിടത്പ്ല 65 ആയി

ക്രാണിചിരിക്കുന്നു. കൂട്രാതെ 18063 നമ്പർ ഉള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ ആയധ വ്രാടക 60 വദരണ

സ്രാനത്പ്ല50 ആയി ദരഖതപടതി.

4. IF/ 379430 ദക്രാഡുള്ള വർക്പ്ലെയ്ലിൽ 22967 നമ്പർ ഉള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ ഹ്രാജർ

അനസരിച്ചുള്ള ആതക ദവെനം 13821 രൂപയ്രാണ്പ് വദരണെ്പ് എന്രാൽ 1355 രൂപയ്രായി

ക്രാണിചിരിക്കുന്നു.ഇദെ െയ്ലിൽ െതന ആയധ വ്രാടക കൂട്ടിയെിൽ തെറ്റ്പ് ഉണ്പ്. 250

ആണ്പ് ശരിയ്രായ ്്രാർതപനിങ്പ് െ്രാർജ്പ് 285 രൂപയ്രാണ്പ് ക്രാണിചിരിക്കുനെ്പ്.

5. WH/ 288932 മതുരദക്രാട്പ് പുതുകുളങ്ങര കല്ല്രായി ദെ്രാട്പ് പുനരുേ്രാരണം എന

പ്രവർതിയതട 16184 നമ്പർ ഉള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ ദ്ലഖ ( 002/110) എന തെ്രാഴി്ല്രാളി

3/12/2018 ൽ ഒപ്പും അപതസന്പ് ഒരുമിച്ചു ദരഖതപടതിയിരിക്കുന്നു. ഇദെ നമ്പർ മ്റ്റേർ

ദറ്രാളിൽ ശ്രാന ( 002/ 140) എന തെ്രാഴി്ല്രാളി 3/12/2018 ൽ ഹ്രാജർ ആത്സെന്പ് ഒരുമിച്ചു

ക്രാണിചിരിക്കുന്നു. മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ ദമറ്റ്പ്ലസസൻ തെയിട്ടില്ല.

6. IF / 379429 ദക്രാഡുള്ള െയ്ലിൽ 26449 നമ്പർ മ്രാ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ ആയധ വ്രാടക 245

ആണ്പ് വദരണെ്പ്, എന്രാൽ 250 ആയി ദരഖതപടതി. മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ പ്രക്രാരം ഉള്ള

തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾ 226 ആണ്പ്. എന്രാൽ 26457 നമ്പർ ഉള്ള muster ദറ്രാൾ തന പുറകിൽ

226 ത്ലസ്പ് 1, 225 എന്പ് ക്രാണിചിരിക്കുന്നു. (ഇെിതന ക്രാരണമ്രായി കതണതിയെ്പ്,

ഏദെ്രാ ഒരു തെ്രാഴി്ല്രാളി അനവേിചിരിക്കുന 100 ദജ്രാ്ലിക്പ് പുറതമ ഒരു േിവസം കൂടി ദജ്രാ്ലി

തെയ്തു. ആയെിന്രാൽ അധികമ്രായി തെയ ദജ്രാ്ലിക്പ് ദവെനം നൽക്രാൻ നിയമതിൽ

വ്യവസ ഇല്ല അതുതക്രാണ്പ് ഒരു േിവസതത തെ്രാഴിൽ കുറചിരിക്കുന്നു).

രജിസറുകളുഞട പരിബശലോധന

നിയമപ്രക്രാരം7രജി്റ്റേറുകൾഗ്രാമപഞ്രായത്പ്നിർബനമ്രായം സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ് അവ

ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1.തതപോഴിൽ cardരജിസ്റ്റർ

2.നഗപോമേഭപോരജിസ്റ്റർ



3.ഡിമപോൻഡ്ട്രജിസ്റ്റർ

4.വർക്ട്രജിസ്റ്റർ

5.ആസ്ിരജിസ്റ്റർ

6.പരപോതിരജിസ്റ്റർ

7.തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ

എലപോരജിസ്റ്ററുകളുംപഞപോയത്ട്േ്റൂക്ഷികുനു്ടെ്ട്

നപവർതിയിടങ്ങൾ പരിപശപോധിച്ചതിതല തപപോതുവപോയ

കത്ടെതലുകൾ

പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ 8 െയെുകളിെും ആയി

ആലക 30 ഗുണഭാകകൾ ഉണ്. കൂ്ാലത WH / 288932 -

മതുരപകാ്് പുതുകുളങ്ങര കലായി പതാ്്, IF / 340152 - കിണർ

നിർമ്മാണംഎന്നരീ ടപവർതിയി്ങ്ങൾആണ്െങ്ങളുല് ടഗൂപ്പ്

സ്ദ്രർശിചത.് എംബുക് ടപകാരം ഉള്ളപജാെികൾഏലറകുലറ

ടപവർതിയി്തുംകാണാൻസാധിചു.

* സുനിൽ റാവു ശിവങര വിൊസം മതുരപകാ്് - നിരതി

കിളെു, മരചരീനി, മഞ്ഞൾഎന്നിവകൃഷി ലെയ്ിരികുന്നതയി

കണു.

* സത്ത്യഭാമ കുരുവിള പമലെതിൽ വരീ്് ലനലിപകാ്് - നിരതി

കിളചു, 10 പതങ്ങിന് ത്ലമ്ുതു. മഴകുഴി എ്ുതു എന്ന് പമറ്

പറഞ്ഞുഎന്നാൽെങ്ങൾക്കാണാൻസാധിചില.

* സപൊെന ക്യിൽ വരീ്് ലെകാ്്, - വാഴകുഴി - 3, വാഴ

നട്ടിട്ടുണ,് പവസ്്റ്റ കുഴി 1 എ്ുതു. പചകറി ന്ാൻ ത്ം

എ്ുതുപചകറിനട്ടു.

* രമണി, മരീരസധനം ലനലിപകാ്് - 5 ലതങ്ങിൻത്ംഎ്ുതു,



പെമ്പ് ന്ാനായി 4 കുഴിഎ്ുതു, പെമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്. പവസ്്റ്റ കുഴി

എ്ുതിട്ടുണ്,അതിരുപി്ിചിട്ടുണ്.

* ബാബു ബാബു നിവാസ് മതുരപകാ്് - ലതങ്ങിൻ ത്ം 7, വാഴ

നാ്ാനായി കുഴിച കുഴി കളിൽ െിെതിൽ മാടതം വാഴ നട്ടു.

നിരതികിളചു, മരചരീനി, പെമ്പ്നട്ടു.

* പഹമെതഅെ്ജനമ്ദ്രിരം ലനലിപകാ്് - പവസ്്റ്റകുഴി ഉണ്

* സുഷമ കാഞ്ഞിരവിള വരീ്് - നിരതി കിളചു മരചരീനി നട്ടു.

ലതങ്ങിൻത്ം 9

* സുപൊെന, ശിവശങര വിൊസം വ്പ്ശേരിപകാണം - 10 വാഴ

കുഴിഎ്ുതുവാഴനട്ടു.മഴകുഴി ഉണ്

*െരീെലെകാെവിളാകം മതുരപകാ്്, നിരതികിളെിട്ട് ഒന്നും

നട്ടില.

* സുന്ദ്ര, ക്യിൽ വരീ്് ലെകാ്് - നിരതി കിളചു എന്നാൽ

കാ്ുപി്ിച നിെയിൽ കണു. വസ്ുവിന്ലറ ഉ്മ പഗറ്

പൂട്ടിയിരുന്നു അതിനാൽ ലതാഴിെി്ം നല രരീതിയിൽ

സ്ദ്രർശികാൻ സാധിചില. മലറാരു വസ്ുവിൽ പവസ്്റ്റ കുഴി

എ്ുതു.

* ഷരീബ ഷരീബ മ്ദ്രിരം ലനലിപകാ്് - നിരതി കിളചു കൃഷി

പയാഗ്ത്യമാകി.

* പെഖ ദിവസധനം ലനലിപകാ്്, പഗറ് പൂട്ടിയിരുന്നു

ആയതിനാൽ െരീൽഡ് ലവരിെിപകഷൻ ന്താൻ

സാധിചില.

* െരീെകാഞ്ഞിരവിളവരീ്് പവസ്്റ്റകുഴി, മഴകുഴി ഉണ.്

* ജെജ മണി യുല് വസ്ുവിൽ മരചരീനി നട്ടതു വിളപവ്ുത്. 5

വാഴകുഴിഎ്ുത്വാഴനട്ടു.



*രാധമണിയുല്വസ്ുവിൽഅതിരുപി്ിചു, പവസ്്റ്റകുഴി ഉണ്.

*ബാെമ്മയുല് വസ്ുവിൽ മരചരീനി, മഞ്ഞൾനട്ടു. പവസ്്റ്റകുഴി

ഉണ.് 9ലതങ്ങിൻത്ം

*സപരാജിനിയുല്വസ്ുവിൽപവസ്്റ്റകുഴി ഉണ്.

* അംബികയുല് വസ്ുവിൽ പവസ്്റ്റകുഴി ഉണ് മരചരീനി നട്ടു.

ലതങ്ങിൻത്ം 10, വാഴകുഴി 5.

*റരീനയുല്വസ്ുവിൽമഴകുഴി ഉണ്.അതിരു ഉണ്.

* സജിെ യുല് വസ്ുവിൽ നിരതി കിളചു ഒന്നും നട്ടില. കാ്്

പി്ിചനിെയിൽകാണലപ്പട്ടു.

* ഷരീജ, ബാഹുപെയൻ എന്നിവരുല് വസ്ുവിൽ മഴ കുഴി

എ്ുത്.

* ബിജു വിന്ലറ വസ്ുവിൽ ആയിരുന്നു കിണർ

സിതിലെയുന്നത.് ഡിസ്പപ പബാർഡ് ഉണായിരുന്നു. 9 ആം

ലതാ്ിയിൽ ലവള്ളം കണു. കിണർ കുഴിചു ലകാണിരികപവ

മണ് ഇ്ിഞ്ഞു വരീണു അതിനാൽ 20 ഉറ ഇറകി. കിണറിന്ലറ

സപസകിട്ടിപയാഎന്ന് ഉ്മസംശയം ടപക്ിപ്പിചു.

* മതുരപകാ്് പുതുകുളങ്ങര കലായി പതാ്് , ഡിസ്പപ

പബാർഡ്ഇല വരീതി 1 1/2മരീറർ, നരീളം 1200മരീറർ ഉണ.് പതാ്ിൽ

െവറുകൾ നിപക്ഷപിച നിെയിൽ ആയിരുന്നു. പതാ്് പണിക്

സകയുറ, കാെുറഎന്നിവഉണായിരുന്നില.



ടഗാമസഭ -െർച,മറുപ്ി, തരീരുമാനം

ഒറൂർ പഞായതിന്ലറ 2 ആം വാർഡായ മതുരപകാ്്

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടഗാമസഭ 26/ 11/2019 കൃത്ത്യം 11.30 ന് പി എെ്.

സി.സബ്ലസന്റർലനലിപകാ്് ലവച്ന്ന്നു.

 െസ്്റ്റഎയ്് പബാക്് പഞായതിൽനിന്നും െഭികുന്നില.

പകരം ലതാഴിൊളികളും ലമറും പെർന്ന പണം പിരിചു

കൂ്ിയാണ്വാങ്ങുന്നത.്

മറുപടി -ഫസ്റ്റ്ട്എയ്്ട് പബപോക്്ട്വപോങ്ങിയതിന്ട്തറബില്ട്

പഞപോയതിൽ ഹപോജരപോകിയപോൽ പണം തിരിതക

നൽകപോംഎന്ട്ഉറ ്്ട്നൽകി .

തീരുമപോനം - പഞപോയത്ട് അധികപോരികളുതട

ഭപോഗതുനിനും ഉ്ടെപോയ മറുപടി തതപോഴിലപോളികൾ

ഏതറടുകുകയും ഇനി മുതൽ ബില്ട് ഹപോജരപോകും

എന്ട്തീരുമപോനിച്ചു.

 തതപോഴിൽ േമയം രപോവിതല 9 മുതൽ വവകിട്ട് 4

മണി വതര ആകണതമനപോണ്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

തപപോതുവപോയ അഭിനപപോയം.( തപൺകുടികൾ ഉള്ള

വീടുകളിൽ അവരുതട േുരക്ഷക്ട് ക്റൂടുതൽ

ഊനൽനൽകണം )

 ആവശ്യതിന്ട് തതപോഴിൽ ലഭ്യമല. നിലവിലുള്ള

വർഷതിൽതതപോഴിൽഎണംകുറവപോണ്ട്.

മറുപടി - തതപോഴിലിനപോയുള്ള അപപക്ഷ

പഞപോയതിൽ ഹപോജരപോകുനതിനനുേരിച്ട്

േ്വന്തം വപോർഡിപലപോ അതലങിൽ പജപോലി

ആരംഭികുന മപറതതങിലും വപോർഡിൽ പജപോലി

നൽകുനതപോയിരികും.

തീരുമപോനം - ഏതറടുത പജപോലി

പ്റൂർതീകരിച്ചതിനുപശഷം തതപോഴിലിനപോയുള്ള

അപപക്ഷ നൽകുതമനും ഏതു വപോർഡിൽ പജപോലി



തചയപോനുംതതപോഴിലപോളികൾ തീരുമപോനിച്ചു.

 പുതിയ തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് ലഭികുനതിനും

നിലവിതല തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് പുതുകുനതിനും

തതപോഴിലപോളികളുതട കയിൽ നിനും പണം

ചിലവപോകപോറു്ടെ്ട്.

മറുപ്ി - പദ്ധതി ആരംഭിച വർഷതിൽ പൊപട്ടാ

എ്ുകുന്നതിനായി പഞായതുകൾക്

ലവബ്ക്ത്യാമറകൾഅനുവദിചിരുന്നു. എന്നാൽഇപപ്പാൾ

ക്ത്യാമറ ഉപപയാഗികാൻപറാതഅവസയിൊണ്.

 അർത്ഥ വിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ ലതാഴിെിലനകുറിച്

ലതാഴിൊളികൾക്വ്ത്യകമായധാരണയില.

ആയതിനാൽ അതരം ലതാഴിെുകലള കുറിെ്

വ്ത്യകമാകുകയും ലെയ്ു. ആസ്ി നിർമ്മിത

ടപവർതികൾകാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഊന്നൽ

നൽകുന്നത.്

 ലതാഴിെിനുള്ള അപപക്ഷ പമറ് വഴി ടഗൂപ്പ് ആയിട്ട്

ലവള്ളപപപ്പറിൽ എഴുതി ആണ് പഞായതിൽ

നൽകുന്നത് എന്നും സകപ്പറ് രസരീത് വാങ്ങി

സൂക്ഷിപകണതിന്ലറ ആവശ്ത്യകതലയകുറിച

അവർക് വ്ത്യകമായധാരണഉണായിരുന്നില.

 ലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങലളകുറിച്അവർക്

വ്ത്യകമായധാരണഉണായിരുന്നില.

 പജാെി പൂർതിയായിട്ടും കൃത്ത്യമായി പവതനം

െഭികുന്നില എന്ന അഭിടപായം ലതാഴിൊളികൾ

പറഞ്ഞു.

 എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള ടപവർതനങ്ങൾ

ലതാഴിൊളികൾ ലെയ്ിട്ടും ഭൂഉ്മകളുല്

അനാസമൂെം അവ ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായി കി്കുന്നത്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് വാഴ ന്നായി

കുഴികുന്നകുഴികളിൽവാഴന്തരികുന്നു.



 ലതാഴിൊളികളുല് അവകാശങ്ങൾ പെപപ്പാഴും

ഹനികലപ്പ്ുന്നുണ.്

 പതാ്് പണിക്ആവശ്ത്യമായസകയുറ, കാെുറഎന്നിവ

െഭ്ത്യമാകുന്നില എന്നതും ലതാഴിൊളികളുല്

ഭാഗതുനിന്നും ഉണായ ലപാതുവായ പരാതി

ആയിരുന്നു.

മറുപ്ി - 2008 ൽ പദ്ധതി ആരംഭികുന്ന സമയത്

അനുവദിച സകയുറ, കാെുറ എന്നിവ

ഉപപയാഗ്ത്യമല.പഞായതിന്ലറ െണ്

കുറവയായതിനാൽഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരികും.

തരീരുമാനം - െണിന്ലറ കുറവ് ഉള്ള സാഹെര്ത്യം

ആലണങിെും ഈ ആവശ്ത്യം ഉന്നയിചുലകാണ്

ലതാഴിൊളികൾ എലാവരും പെർന്ന് ഒരു അപപക്ഷ

പഞായതിൽ ഏല്ികുക. ഈ അപപക്ഷ സ്റ്റാന്റിങ്

കമ്മിറിയിൽഅവതരിപ്പികാംഎന്നുംതരീരുമാനിചു.

* മസ്റ്റർ പറാളിലെലവട്ടിതിരുതെുകൾഒഴിവാകാൻപമറ്

ടപപത്ത്യകം ടശദ്ധികണം.

മസ്റ്റർ പറാളിൽ ഒപ്പി്ാനുള്ള പകാളതിന്ലറ വെിപ്പം

കൂട്ടണലമന്ന് ലതാഴിൊളികൾആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.

* 2019 ആഗസ്റ് മാസതിനു മുൻപ് ലെയ് പജാെിയുല്

പവതനംഇതുവലരയുംകിട്ടിയിട്ടില.

* കൂെി വർധിപ്പികണം എന്നും ലതാഴിൊളികൾ

ആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.

ന്ദ്രി

വർക്ല ദബ്രാകിത്ല ഒറ്റൂർ പഞ്രായത്പ്ല2ആം വ്രാർഡ്പ് മതുരദക്രാട്പ് 2018-19 സ്രാമ്പതിക



വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

ടീമിതന സഹ്രായിച

ബഹുമ്രാനതപട്ട ഒറ്റൂർ പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,

ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല

പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്



തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്ക്  

ഒറ്റൂർപഞലോയത്  

വലോർഡ് -3 (ചേന്നൻകോഡ്    )

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/3/2019

        

   റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത് 

തിരുവനതപുരം ബേലോഷ്യൽഓഡിറ് ജിലലോ ടീം

                        അനിൽേുചിതത ചിതത VRP, ആർഷ എഎേ്, േൗമ്യ എേ്

ബി VRP, േുഹൈൽഎഎേ് VRP നനു  രലോജ്, വിജി റി VRP, വിജി വിജയൻ

VRP, േൗമ്യ R VRP

                                                                    

ആമുഖം

ലലലദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല്വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എങ്കിലും

, 2005-ല്പാര്ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ



തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല്നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ല ജില്ലകളിലേയും ഗ്രാമീണ

മേഖലകള്ഈനിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്വ

                 

ന്നു . ഓരോ ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 ദിവസത്തെ

അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴില് ദിനങ്ങള് ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി പ്രദാനം

ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

പൊതു ആസ്തികളും ദുര്ബല ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റതും

ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷതയുളളല ഉപജീവനാസ്തികളും

സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. നിയമഭേദഗതി വരുത്തി

'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ

ആരംഭത്തില് കൂട്ടി ചേര്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100 ശതമാനം നഗര

ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളൊഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളും പ്രസ്തുത

നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ

ആവശ്യകതയ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികള്

സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉള്ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം

അവകാശങ്ങള്നല്കുന്നുണ്ട്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു

പ്രദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെ 17 ആം വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനം

ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപറ്റിയും പൗര സമൂഹംല നടത്തുന്ന പരസ്യവും

സ്വതത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്.ല



മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

S
l
n
o

ലഅവകാശങ്ങൾ

1
തൊഴിൽകാർഡിനായിഅപേക്ഷിക്കുവാനും15ദിവസത്തിനകംലഭിക്

കുവാനുള്ളഅവകാശം

ഷെഡൂള് ല2ല

2
തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

ഷെഡൂള്  ല1
&

ഷെഡൂള് ല

3
15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ തൊഴിലാല്ലായ്മ

വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്ല
7,8,9ല

4
എറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശം.

5
താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10% അധികമായി

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

ഷെഡൂള് 

ല2പാരഗ്രാ

ഫ് ല18 &

പാരഗ്രാ

ഫ് ല20

6
കുടിവെള്ളം ,തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

,തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികൾ

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽഅവരെ നോക്കാനായി

ഷെഡൂള്2

പാരഗ്രാ

ഫ് ല23-28



ആയ (ക്രഷ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള

അവകാശം.

7
സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. സെഷന്3(

2),6, sch 2
,29,a,b,c,d,e,f
.30

8
തൊഴിൽ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം

9
15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ട പരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്
3(3)

1
0
പരാതികൾക്ക് സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽല

ചെലവു വരുന്ന തുകയുടെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

സെഷന്
19, &

സെഷന്
17( 2)

അവകാശ അധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായ ഡിമാന്റ് ഫോറം കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് .

തൊഴിലിനു അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചു

എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യകതതയുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ അപേക്ഷ

നല്കുന്നുടെങ്കിലും അത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴിയല്ല എന്നു

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നു മനസിലായി.



* ഗ്രാമ സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളതായി തൊഴിലാളികൾ

പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ അവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നോ

എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

*തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും ,തൊഴിലാളികളോട്

സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ തൊഴിലാളികളും 5Km

ചുറ്റളവിനുള്ളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

*തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ട്

അവയെല്ലാം തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തമായി വാങ്ങിയിട്ട് ബില്ലുകൾ

പഞ്ചായത്തിൽഏല്പിക്കുന്നുണ്ട് .

* ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കൂലി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

*തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും സമയ ബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

* തൊഴിൽ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും തൊഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷവും

,തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല.

* പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ

സാധിച്ചിട്ടില് അതുപോലെ തന്നെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

ക്യത്യമായി നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.



പപലോതുവിവരങ്ങൾ -ഒറ്റൂർപഞലോയത് 

പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഒറ്റൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്

ആസ്ഥാനം മണമ്പൂർ

ഉൾപ്പെടുന്ന വില്ലേജു ഒറ്റൂർ

വിസ്തൃതി 9.47ച.കി. മി

വാർഡുകളുടെഎണ്ണം 13

ബ്ലോക്ക് വർക്കല

അസംബ്ലിമണ്ഡലം ആറ്റിങ്ങൽ

പാര്ലമെന്റ് ആറ്റിങ്ങൽ

ജനസംഖ്യ 21612( asപേർ 2001സെൻസസ് )

പുരുഷന്മാർ 11480

സ്ത്രീകൾ 10132

പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ 2796

പട്ടികജാതി പുരുഷന്മാർ 1269

പട്ടികജാതിസ്ത്രീകൾ 1527

താമസമുള്ള വീടുകൾ 4836

സാക്ഷരരായവർ 18313

പുരുഷന്മാർ 8318



സ്ത്രീകൾ 9995

അതിരുകൾ 

 

കിഴക്ക് - മണമ്പൂർഗ്രാമപഞ്ചായത് NH66

തെക്കു - മണമ്പൂർ,ചെറുന്നിയൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്

പടിഞ്ഞാറ് -ചെറുന്നിയൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്

വടക്കു -ചെമ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ദേശനാമം ഒറ്റ ഊരിൽ നിന്നും

ഉണ്ടായതാണത്രേ.ഇരിക്കുന്ന നിലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള

കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം

ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ഊര് ആണത്രേ ഒറ്റൂർ ആയി പരിണമിച്ചത്.

ഐതിഹ്യം എന്തായാലും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ചരിത്രം ഇന്നത്തെ മണമ്പൂർ

പഞ്ചായത്ത് ചരിത്രവുമായി കൂടിക്കുഴഞാണു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെഅവസാന

ദശകങ്ങൾവരെ കിടന്നിരുന്നത്. ഇതുവരെയും ഇത് മണമ്പൂർപഞ്ചായത്തിൻറെ

ഭാഗമായിരുന്നു സർക്കാരിൻറെ 25/08 /1977 ലെ ജി ഓ എം /എസ് 241 /77 /LA4

/എസ് ഡബ്ല്യു ഡി നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഒറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നിലവിൽ വന്നത്. 31 /8/ 1977ൽ മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വച്ച്

വർക്കല ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസർ ശ്രീ സോമ സുന്ദര രാജിന്റെ

അധ്യക്ഷതയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ കർമ്മം

നിർവഹിച്ചു.വിഭജനത്തിനു മുൻപ്ഈപഞ്ചായത്തിൻറെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻറ്

കെആർഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് ആയിരുന്നു.

1953 ൽ നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചായത്ത് 1962 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.ഒരു

വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 1963 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി

തുടർന്ന് 1977 പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഒറ്റൂർ വില്ലേജിനകത്തുള്ള

പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു നോമിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി



രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1987ൽവീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും

എസ് ഗോപാലൻപ്രസിഡൻറ്,ബി.സി കുറുപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുംആയി.

2010 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ശ്രീ ആർ സുഭാഷ് പ്രസിഡൻറ്

ആയിരുന്നു

ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങൽ എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി സത്യൻ

അവർകളുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ

ഓഫീസ് മന്ദിരം 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

2015 നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ആർ സുഭാഷിനെ

നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ത്രം

കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റിതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ലാ യൂണിറ്റിന്റെല നേതൃത്വത്തിലാണ് വാർഡ് 3 ലെ

ലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതും.ലലല

1. കഴിഞ്ഞ6 മാസത്തിൽ ചെയ്ത

പ്രവൃത്തികളുടഫയലുകൾ,വിവരശേഖരണാർത്ഥ MIS എന്നിവ

പരിശോധിക്കൽല

2. പരിശോധിച്ച ഫയലുകളുടെല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി ഇടങ്ങൾ

പരിശോധിക്കുകയും, ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾ

പരിശോധിച്ചു .ല

3. ഗുണഭോക്താക്കളോട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾചർച്ച ചെയ്തു,

4. ലതൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെയും, സജീവ തൊഴിലാളികളെയുംലകണ്ട്

ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു .ല



5. ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും, ഫയൽ പരിശോധനയുടെയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കൽ.

S.
no

വര്ക്ക് കോഡ് പ്രവർത്തിയു

ടെ പേര്

പദ്ധതി

യുടെ

ആരംഭം

പദ്ധതി

യുടെ

അവസാ

നം

എസ്റ്

റിമേറ്റ്

തുക

യഥാ

ർത്ഥ

ചെല

വ്

തൊ

ഴിൽ

ദിനങ്

ങൾ

1 1614010006/IF/
211427

പരിഷ്കരിച്ച

പട്ടിക 1

വകുപ്പ് 2 ലെ

ഖണ്ഡിക 5 ൽ

പരാമർശിക്കു

ന്ന

കുടുംബങ്ങളു

ടെ ഭൂമി കൃഷി

യോഗ്യമാക്ക

ൽ

26/10/2
018

25/11/20
18

140461 13402
4

214

2 1614010006/IF/
379428

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ,

മൺകയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്

ടുള്ള മണ്ണ്

ജല

സംരക്ഷണ

02/03/2
019

17/03/2
019

48335 41400 150



പ്രവർത്തിക

ൾ

3 1614010006/IF/
379433

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ,

മൺകയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്

ടുള്ള മണ്ണ്

ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തിക

ൾ

15/10/2
018

21/02/2
019

154944 14876
4

135

4 1614010006/IF/
379451

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ,

മൺകയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്

ടുള്ള മണ്ണ്

ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തിക

ൾ

16/03/2
019

25/03/2
019

37203 31464 114

5 1614010006/IF/
211435

പരിഷ്കരിച്ച 26/10/2
018

08/11/20
18

123480 11509
2

234



പട്ടിക 1

വകുപ്പ് 2 ലെ

ഖണ്ഡിക 5 ൽ

പരാമർശിക്കു

ന്ന

കുടുംബങ്ങളു

ടെ ഭൂമി കൃഷി

യോഗ്യമാക്ക

ൽ

6 1614010006/IF/
379436

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ,

മൺകയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്

ടുള്ള മണ്ണ്

ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തിക

ൾ

15/01/2
019

13/02/2
019

151138 14462
4

524

7 1614010006/IF/
379432

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ,

മൺകയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്

02/03/2
019

11/03/20
19

46803 42076 153



ടുള്ള മണ്ണ്

ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തിക

ൾ

8 1614010006/W
H/295747

പെരിഞ്ഞം

കോണം

മുള്ളറംകോഡ്

തോട്

പുനരുദ്ധാര

ണം

03/12/2
018

17/12/2
018

75771 70104 254

9 1614010006/IF/
379427

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ,

മൺകയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്

ടുള്ള മണ്ണ്

ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തിക

ൾ

02/03/2
019

14/03/2
019

51547 46644 169

10 1614010006/IF/
379437

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ,

15/01/2
019

05/02/2
019

154836 64584 234



മൺകയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്

ടുള്ള മണ്ണ്

ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തിക

ൾ

11 1614010006/W
H/289580

പേരാറ കട

ചെറുവള്ളി

കോണം തോട്

പുനരുദ്ധാര

ണം

19/12/2
018

05/01/2
019

91372 86112 312

12 1614010006/W
H/289582

മാവേലി

കോണം

കിഴക്കിൻ

തോട്

പുനരുദ്ധാര

ണം

03/12/2
018

13/12/2
018

74290 67344 244

13 161401006/WH
/289579

പരമ്പരാഗത

ജലസ്രോതസ്

സുകളുടെ

പുനരുദ്ധാര

ണം തമ്പുരാൻ

നട പേരാർകട

തോട്

പുനരുദ്ധാര

ണം

03/12/2
018

18/12/2
018

108488 10289
2

364



14 1614010006/W
H/295743

കണ്ണേറ്റിൽ

പെരിഞ്ഞം

കോണം തോട്

പുനരുദ്ധാര

ണം

19/12/2
018

04/01/2
019

80143 74520 270

22 ബഡലോക്യയൂപമന്റേ് 

1. കവർപേജ്

ലലല വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കവർപേജിൽ പഞ്ചായത്ത്

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക,

ആകെ ചെലവ,് നടത്തിയ തീയതി,ലമുതലായ വിവരങ്ങൾ രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിശോധിച്ച 14 ഫൈെുകളിൽ പലലപ്രവർത്തിയിലുംലവാർഷിക മാസ്റ്റർ

സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് കാണാൻസാധിച്ചില്ല.ല

2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ലലലവർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ

പേജ് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ല ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധിച്ച 14 ഫയലുകളിൽ പലതിലും  ലലവാർഷിക

മാസ്റ്റർസർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ലകാണാൻസാധിചില്ല ല.ല

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി

പരിശോധിച്ച 14 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽ പോലും വാർഷിക മാസ്റ്റർ

സറക്യൂലർപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ

കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

4. എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി

പരിശോധിച്ചല 14 ഫയലുകളിലുംല എസിമേറ്റ് ലകോപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചു..,



എസ്റ്റിമേറ്റ്ന്റെ കോപ്പിയിൽലഅക്രഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയരുടെ ഒപ്പ്, സീല്

എന്നിവ ഉണ്ടായിീരുന്നു.

5. സാങ്കേതികാനുമതി

പരിശോധിച്ച 14 ഫൈെുകളിെും വാർഷിക ോസർ പപകാരം ഉള്ള

ലലലസെക്യൂർ നിന്നുള്ള സാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി ല സൂക്ഷിച്ചിടില്ല .

എന്നാൽ, പപാമേശികോയിടുള്ള സാമ്കേതികാനുേതി മകാപി

സൂകിചിടുണ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് സീൽ തീയതി

മുതലായവ കാണാൻസാധിചിടുണ്റ് 

6. ഭരണാനുമതി

പരിശോധിച്ച 14 ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി മകാപി സൂകിചിടുണ്റ്

 പപാമേശികംആലെന്റ് ോപതം ലസക്ൂറിൽനിനുള്ളമകാപിഅല്ല.

ല7.വർക്ക് അലോക്കേഷൻഫോം

പരിശോധിച്ച 14 ഫയലുകളിൽവർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

8. തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷല

പരിശോധിച്ച 14 ഫയലുകളിൽ പലല പ്രവർത്തിയിലും വ്ക്തോയ

ലതരത്തിലുള തൊഴിൽഅപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുനില്ല .ല

9. പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഫോം

പരിശോധിച്ചല 14 ഫയലുകളിൽ പലതിലുംല പ്രവർത്തി അനുവദിച്ച ഫോം

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധിച്ച 14 പ്രവർത്തി ഫയലുകളുടെ.മസ്റ്ർറോളുകളിൽ ബി.ഡി.ഓ

,സെക്രെട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പല് സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുനു . മസ്റ്റർ



റോളുകളിൽആയുധങ്ങളുടെ വാടക രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

11. മെഷര്മെന്റ് ബുക്ക്

മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ പ്രീ മെഷര്മെന്റ്,ടി എസ്ല നമ്പർ എനിവ

മരഖലപടുതിയിടുണ്റ് ലല.ല പക്ഷെ ഒരു മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ മറ്റുല

വാർഡിലെയും പ്രവർത്തികളുടെ മെഷര്മെന്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

12. മെറ്റീരിയൽ

ലപ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയുന്നതല്ല.

അതുകൊണ്ടു ബാധകമല്ല.ല

13. വെജ് ലിസ് റ്

പരിശോധിച്ച 14 പ്രവർത്തിഫയലുകളും വേജ് ലിസ്റ്റ്ലഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു
.

14.ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ 

      ഉണായിരുനു  

15. മെറ്റീരിയൽ വൗച്ചർബിൽ

പരിമശാധിച 14 ഫൈെുകൾകും ലേറ്റീരിയൽവൗചർബില്ല്റ്ആവശ്േില്ല 

16. റോയൽറ്റി

ലപരിശോധിച്ച 14 ഫയലുകളിലുംലറോയൽറ്റി ബാധകംആയിരുന്നില്ലല

17. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ല.ല

പരിമശാധിച ഒരുൈയെിെും കാൊൻസാധിചില്ല 

18. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച 14 ഫൈലിലും പലതിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ

സാക്ഷ്യപത്രംലകാണാൻസാധിച്ചില്ല .

19. മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ്



മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച എല്ലാ ഫയലിലും

കാണാൻസാധിച്ചു.

20. ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

21. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

22. സൈറ്റ് ഡയറി 

ലഎല്ലാ ഫയലിലും സൈറ്റ് ഡയറി കാണാൻ സാധിച്ചു . സൈറ്റ് ഡയറികളിൽ

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ് തൊഴിലാളികളുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം , വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട് ,

സന്ദര്ശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭാഗങ്ങൾല പൂരിപ്പിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു ,

തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലവാടക, ലപൂരിപ്പിച്ചതായി കണ്ടു. ചികിത്സ

സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തി

കണ്ടില്ല.

തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന

● തൊഴിൽ കാർഡുകളിൽ തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംബന്ധിച്ച വിവരം,

പ്രവർത്തിയുടെ അളവ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ

സാധിച്ചു.

●ലലല മസ്റ്റർ റോൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തി, കൂലി നൽകിയത് എന്നീ

വിവരങ്ങൾഎഴുതിയത് ഭാഗികമാണ്.ല

കലണതെുകൾ( പപവർതിയുലടസന്ദർശ്ശനം )



പ്രവർത്തി 1:

പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക 1 വകുപ്പ് 2 ലെ ഖണ്ഡിക 5 ൽ പരാമർശിക്കുന്ന

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി  കൃഷി യോഗ്യമാക്കൽ
1614010006/IF/211435

5 ഗുണഭോക്താക്കൾആണ് ഈ പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എസ്റ്റിമേറ്റല്

S.no
പേര്ല പ്രവൃത്തി:ല

കാടുവെട്ട

ൽല

നിരത്തികിളയി

ൽലല

മഴക്കുഴി

കമ്പോസ്റ്

റ് കുഴില

ബണ്ട്

നിർമ്മാ

ണംല

1
ഗീത ജി കെ,

ജീനാലയംല

23.5X43
=1010.50

23.5X38.20ല.20 8 noല

(1ല1ല1)

12 noല
(10.80ല.4ല0.4)

2
ഷിബി,

പുത്തെൻവിള

വീട്ല

18.6ല17.4=323.64 18.6ല12.50ല.2

3
മണിലാൽ എം,

വാഴവിളവീട്ല

35.6ല50=1780 35.6ല45.10ല.20

4
വത്സല,

എസ്.വി.നിവാ

സ്ല

19.2ല10.5=201.60 19.2ല8.4ല0.2

5
ഗിരിജ,

ശിവഗിരില

42.5ല36.1=1534.2
5

42.5ല32.10ല0.2

കണ്ടെത്തലുകൾല



1. ഗീതയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ നിരത്തി കിളയ്ക്കൽല

നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താവ് നല്ലരീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം

ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കുഴി തെളിയിച്ചുല

കൊടുക്കുകയും അത് വേസ്റ്റ് കുഴി ആയി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന്

പറഞ്ഞതായി ഗുണഭോക്താവ് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അവിടെ വേസ്റ്റ് കുഴി

എന്ന പ്രവർത്തില തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല . ബണ്ട് നിർമ്മാണം

അവിടെ കണ്ടില്ല.

2. ലസിബിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ നിർത്തി കിളയ്ക്കൽല

നടന്നിട്ടുണ്ട്.ബണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാം ബാക്കിയെല്ലാം

കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു.

3. ലമണിലാൽ എം,ല പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബണ്ടുകളോ മഴക്കുഴി /കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി മുതലായ ഒരു പ്രവർത്തിയും

കണ്ടില്ല.ല

4. ലവത്സലയുടെ പുരയിടംല കാടുപിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്ത്

പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

5. ലഗിരിജയുടെല പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചുല ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്ഡ്. പക്ഷേ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള

മഴക്കുഴികളോ കംപോസ്റ്റുകുഴികളോഅവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

നിരീക്ഷണം

1. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കാടുവെട്ട് നിരത്തികിളയലും തൊഴിലാളികൾ

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തന്നെ പുരയിടങ്ങളിൽചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2. മഴക്കുഴി കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി 8 എണ്ണംല ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ

പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ 5 പുരയിടങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ചതിലും

എട്ട് മഴക്കുഴി /കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി കാണാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.ല

3. ബണ്ട് നിർമ്മാണം 12 എണ്ണമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രകാരം ഉള്ളത് ബണ്ട്ല

നിർമാണവും പല പുരയിടങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ബണ്ട് എന്ന്

പറയുന്നത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അതിരുല ഒന്നുകൂടി മണ്ണിട്ട്

പുതുക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ



മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പുതിയതായി ഉറപ്പുള്ള ഒരു ബണ്ട്ല

തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല.

4. മഴക്കുഴി / കംപോസ്റ്റുകുഴി നിർമിക്കാൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ

അനുവദിക്കുന്നില്ലഎന്നാണ് തൊഴിലാളികൾപറയുന്നത്.

5. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറയാത്ത വാഴക്കുഴി, തെങ്ങിൻകുഴി, മരിച്ചീനി നടൽ

തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ കൂടുതൽ കാണാൻസാധിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തി 2:

സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകളുടെ ഭൂമിയിൽ തട്ടുതിരിക്കൽ, മൺകയ്യാല എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ

1614010006/IF/379451

2 ഗുണഭോക്താക്കൾആണ് ഈ പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എസ്റ്റിമേറ്റല്

S.no
പേര് പ്രവൃത്തി:ല

കാടുവെട്ട

ൽ

നിരത്തികിളയി

ൽ

മഴക്കുഴി

കമ്പോസ്റ്

റ് കുഴി

ബണ്ട്

നിർമ്മാണംല

1
സുലോചന

അമ്മ ,

ജോണി

നിവാസ്ല

34.6ല33.9=1172.7
4

34.6ല28.6ല0.20=197.912 2(1ല1ല1) 4(10.3ല0.4ല0.4)=6.5
9

2
ശാന്ത,

ചരുവിളവീ

ട്ല

24.6ല9.8=241.74 24.6ല5.80.ല.20=28.536



കണ്ടെത്തലുകൾ

1. സുലോചന അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ,

നിരത്തികിളയിൽല തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വാഴ,

മഞ്ഞൾ എന്നിവ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.പക്ഷേ മഴകുഴി/

കമ്പോസ്റ്റ് കുഴില എന്നിവ പുരയിടത്തിൽ ഇല്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രകാരം കാടുവെട്ടലും, നിരത്തി കിളയലും മാത്രമേ നടന്നതായി

ഗുണഭോക്താവ് പറഞ്ഞു.

2. ലശാന്തയുടെലപുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി, നിരത്തി കിളച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബണ്ടുംലചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബണ്ട് മുന്പുണ്ടായിരുന്നത് ഒരിക്കല്കൂടി

മണ്ണിട്ട് കെട്ടി എന്നാണ് തൊഴിലാളി പറഞ്ഞത.്പക്ഷേ മഴക്കുഴി

വേസ്റ്റ് കുഴിയോ കണ്ടിട്ടില്ല.

ല

ലലലലലലലലലനിരീക്ഷണം

1. ലലലഎസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും

നടക്കുന്നില്ല.ഗുണഭോക്താക്കൾ മഴ / കമ്പോസ്റ്റ്

കുഴിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നും അവര് പറയുന്ന

പ്രവർത്തിയാണ് പുരയിടങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതെന്നുംല

തൊഴിലാളികൾപറയുന്നു.

2. ലപല തൊഴിലാളികളും എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും

പറയപ്പെടുന്നു പ്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചു മേറ്റ്മായില അവർ

തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായും തൊഴിലാളികൾ

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

3. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 മഴ / കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി രണ്ടു

പുരയിടങ്ങളിലും കാണാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.

4. എസ്റ്റിമേടിൻ പ്രകാരമുള്ള 4 ബണ്ടുകൾ കൃത്യമായി കാണാൻ

സാധ്ച്ചിട്ടില്ല. ശാന്തകുമാരിയുടെ പുരയിടത്തിലെ ബണ്ടുകൾ

നശിച്ചനിലയിൽആയിരുന്നു.





പ്രവർത്തി 3:

സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകളുടെ ഭൂമിയിൽ തട്ടുതിരിക്കൽ, മൺകയ്യാല എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ

1614010006/IF/379433

4 ഗുണഭോക്താക്കൾആണ് ഈ പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എസ്റ്റിമേറ്റ്

S.no
പേര് പ്രവൃത്തി:ല

കാടുവെട്ടൽ

നിരത്തികിളയി

ൽ

മഴക്കുഴി

കമ്പോസ്റ്

റ് കുഴി.

ബണ്ട്

നിർമ്മാ

ണം

1
പ്രഭ. എൻ,

ദേവരാഗംല

45.6ല35.5=1618 45.6ല30.5ല.20=78.16 4 no (1ല1ല1) 14no
(10.3ല0.4ല0.4)

2
മനുദാസ്,

കാഞ്ഞിരംവി

ള വീട്ല

52.6ല54.6=2871.9
6

52.6ല49.2ല.20=517.50

3
ലില്ലി,

പുത്തെൻവിള

വീട്ല

39.8ല30.5=1213.9 39.8ല25.60ല.2=203.776

4
മോനിഷ,

കുഴിയിൽ

വീട്ല

29.5ല19.2=566.4 29.5ല14.2ല.2=83.78



കണ്ടെത്തലുകൾ

1. പ്രഭ യുടെലപുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ,ലനിരത്തി കിളയിൽ തുടങ്ങിയവ

നടന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കാലം ആയതിനാൽ വീണ്ടും കാടുകയറി തുടങ്ങി.

ബണ്ട് പുതിയതായി ഒന്നും ചെയ്തു കണ്ടില്ല. നിലവിലുള്ള അതിരുകൾ

വീണ്ടും എടുത്തു എന്നാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് മഴക്കുഴി ചെയ്തിട്ടില്ല.

2. മോനിഷയുടെ പുരയിടത്തിൽലനശിച്ച നിലയിൽ ഉള്ള അതിരുലകാണാൻ

കഴിഞ്ഞു മഴക്കുഴി ഇല്ലല

3. മനു ദാസിനെ പുരയിടത്തിൽ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം

അവിടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിസ്ഥലം ആക്കി

മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

4. ലലില്ലിയുടെ പുരയിടവും കാടുപിടിച്ച അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത

നിലയിലായിരുന്നു.വാഴക്കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ

വാഴക്കൃഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

നിരീക്ഷണംല

1. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള 4 മഴക്കുഴികൾ ഒരു പുരയിടത്തിലും കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

2. ബണ്ട് നിർമ്മാണം വളരെ ശോചനീയമായ നിലയിലാണ്

ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബണ്ട് നിർമ്മാണം മൂലം ഗുണഭോക്താവിന്

എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ മഴ

മൂലം തന്നെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻറെ നിർമ്മാണംല

നടത്തുന്നത്.

ലപ്രവർത്തി 4

സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകളുടെ ഭൂമിയിൽ തട്ടു തിരിക്കൽ,മൺകയ്യാല, എന്നിവ

ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണുജല സംരംക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ

1614010006/IF/ 379428

2 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്



എസ്റ്റിമേറ്റ്

S.no
പേര് പ്രവർത്തി:

കാട് വെട്ടൽ

നിരത്തി

കിളയ്ക്കൽ

മഴക്കുഴി

/കമ്പോസ്റ്റ്

കുഴി

ബണ്ട്

നിർമ്മാണം

1

സുധാമണി

14.6 ല16.6= 142.
36

1 &2
314.73ല105.69=33264

2 (1ല1ല1) 8( 10.3ല 0.4
ല0.4)

2
സുലജ

38.9ല 38.5=1497
.65

കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ലസുലജയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ട്ലും നിരത്തി കിളയലുംല

നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബണ്ട് നിർമ്മാണവും ചെറിയതോതിൽ കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പകരം ഒരു

വേസ്റ്റ് കുഴി മൂടപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടു

2. ലസുധാമണിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചു തുടങ്ങിയ

പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു. പക്ഷേ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ

പ്രവർത്തികളും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബണ്ടുല

ചെയ്തിട്ടില്ല. മഴക്കുഴി ചെയ്തിട്ടില്ല. പകരം അഞ്ച് തെങ്ങിൻ തടം

ചെയ്തതായി കണ്ടു.

നിരീക്ഷണംല

1. ലഎസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള രണ്ടു മഴ /കമ്പോസ്റ്റ്ല കുഴിയിൽ ഒരു

കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി സുലജ യുടെ പുരയിടത്തിൽ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ

ശേഷിക്കുന്നല ഒരു മഴക്കുഴിയോ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയോ രണ്ടു

പുരയിടത്തിലും കണ്ടില്ല.

2. ലഎസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ബണ്ടുകൾ പുരയിടത്തിൽ കാണാൻ



സാധിച്ചിട്ടില്ല. സുലജയുടെല പുരയിടത്തിൽ ചെറിയതോതിലുള്ള

ബണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി.

ലപ്രവർത്തി 5

പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക 1 വകുപ്പ് രണ്ടിലെ ഖണ്ഡിക 5 ൽ പരാമർശിക്കുന്ന

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ

1614010006/IF/211427

5 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

എസ്റ്റിമേറ്റ്

1. ലശ്രീകണ്ഠൻപിള്ള

2. ലപ്രശോഭ്

3. ലഎസ്തർ ഗോമസ്

4. ലസാവിത്രിയമ്മ

5. ലസുധർമ കെ

ലകണ്ടെത്തലുകൾ

1. ലശ്രീകണ്ഠൻ പിള്ളയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ,ലനിരത്തി കിളയിൽ

തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പുരയിടത്തിൽ ചേമ്പ്, വാഴ കൃഷി ഉള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. ഒരു മഴക്കുഴി

എടുത്തിട്ടുണ്ട്

2. ലപ്രശോഭ യുടെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ, ചേമ്പ്,ലമരിച്ചീനി എന്നിവ കൃഷി

നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുരയിടം ബണ്ട് കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ല

അതിരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴ കുഴിയോ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയോ

പുരയിടത്തിൽ കണ്ടില്ല.

3. ലഎസ്തർ ഗോമസിന്റെല പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി,ല നിരത്തി കിളച്ചിട്

ഉണ്ടായിരുന്നു.മരിച്ചീനി നട്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള

മഴക്കുഴിയോല കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയോ ബണ്ടുകളോ പുരയിടത്തിൽ



കണ്ടിട്ടില്ല.

4. ലസാവിത്രിയമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ മരിച്ചീനി നട്ടിട്ട്ല ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതിരു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഴക്കുഴി കണ്ടില്ല. കമ്പോസ്റ്റ്

കുഴിയും പുരയിടത്തിൽ കണ്ടില്ല

5. ലസുധർമ യുടെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ

വാഴകൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. ബണ്ട് കെട്ടിടുണ്ടായിരുന്നു.ലബണ്ട് കെട്ടിയ

സ്ഥലത്തു മതിൽ കെട്ടിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയും മഴ

കുഴിയോ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയോപുരയിടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

നിരീക്ഷണംല

1. ലഎസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള മഴക്കുഴിയോല കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയോ

പുരയിടങ്ങളിൽ കാണാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.

2. ലഎസ്റ്റിമേറ്റിൽല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പല പ്രവർത്തികളും

പുരയിടങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. വാഴ കുഴി,ലചേമ്പ് നടൽ തുടങ്ങിയ

പ്രവർത്തികൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ പ്രവർത്തികൾ

ആണ്കൂടുതലും പുരയിടങ്ങളിൽ കാണാൻസാധിച്ചത്.

ലലലലലലപ്രവർത്തി 6

സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ ഭൂമിയിൽ തട്ടു തിരിക്കൽ മൺ കയ്യാല എന്നിവ 

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ

1614010006/IF/379436

നാല് ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

എസ്റ്റിമേറ്റ്



S.no
പേര്

പ്രവർത്തി

കാട്

വെട്ടൽല

നിരത്തി

കളയൽ

മഴക്കുഴി

/കമ്പോസ്റ്റ്കുഴില

ബണ്ട്

നിർമ്മാണം

1
ദീപ കൊല്ലൻ

വിളാകം

23.6ല30.8 23.6ല25.8ല.2 4 no (1ല1ല1) 12 no (10.3ല.4ല.4)

2
ലത ആർ,ല

ദ്വാരക

28.2ല34.4 28.2ല30.5ല.2

3
ഓമനയമ്മ,

പഞ്ചവടി

52.6ല73.10 52.6ല68.5ല.2

4

സരസ്വതിഅമ്മ,ല

കുന്നുവിള വീട്

12.3ല26.3 12.3ല21.8ല.2

കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ലലതയുടെല പുരയിടത്തിൽ ബണ്ടുല നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കുഴിയോ

കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി എടുത്തിട്ടില്ല, പകരം വാഴ കുഴികൾഎടുത്തിട്ടുണ്ട്.

2. ലദീപയുടെ പുരയിടത്തിൽ മഴക്കുഴി എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അത്

മൂടപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ബണ്ടു ച്യ്തിട്ടില്ല കാരണം അതിർത്തി

തർക്കമുള്ള പുരയിടംല എന്നാണ് ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞത.്കാടു വെട്ടി,

നിരത്തി കിളച്ചു, മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3. ലഓമനയുടെ പുരയിടത്തിൽ 5 ബണ്ടുല കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരു മഴക്കുഴി

ഉണ്ടായിരുന്നു. മരച്ചീനി,ലവാഴ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

4. ലസരസ്വതി അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ ബണ്ടുല കാണപ്പെട്ടു പക്ഷേ മഴ

കുഴിയോ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി ഇല്ലായിരുന്നു ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമായിട്ട്ല

ഉള്ളതായിരുന്നു.



ലനിരീക്ഷണം

1. ലഎസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നാല് മഴക്കുഴിയോ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയോ

ആയിരുന്നു പുരയിടങ്ങളിൽല കാണേണ്ടി ഇരുന്നത് എന്നാൽ ആകെ

രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതും രണ്ടു മഴക്കുഴി

മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി 2 മഴ കുഴിയോ കമ്പോസ്റ്റ്

കുഴിയോലപുരയിടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല.

2. ലബണ്ട് നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പുരയിടങ്ങളിൽ കാണാൻ

സാധിച്ചു.

3. ലപുരയിടങ്ങളിൽ വാഴകൃഷി മുതലായ കൃഷികൾല കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള

പ്രവർത്തികൾഅല്ല.

ലപ്രവർത്തി 7:

സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകളുടെ ഭൂമി തട്ടു തിരിക്കൽ, മൺ കയ്യാല എന്നിവ

ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണ്, ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

1614010006 /IF/379432

ല2 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്

ലഎസ്റ്റിമേറ്റ്

S.no
പേര് പ്രവർത്തി

കാട് വെട്ടൽ

നിരത്തി

കിളയ്ക്കൽ
മഴക്കുഴി

ബണ്ട്

നിർമാണം

1
ലീലാമണി അമ്മ

കാവുവിള

39.6 ല30.7 39.6 ല27.5 5ല.2 2 (1ല1ല1) 4
(12.3ല.4ല.4)

2
സരസ്വതിയമ്മ

പൂയം

28.1 27.3 28.1ല23.5ല. 2



കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ലലീലാമണി അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ കുഴി, ബണ്ടുകൾ,

മഴക്കുഴി ഒന്ന് എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു. ബണ്ടുകൾ നശിച്ച

നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്

2. ലസരസ്വതി അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ,ല നിരത്തി

കിളയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.ബണ്ടുകൾല

നിർമ്മിച്ചതായി കണ്ടില്ല.എന്നാൽ മുഴുവൻ കാടുപിടിച്ച്

നിലയിലായിരുന്നു പുരയിടം. മഴക്കുഴി ഇല്ല

നിരീക്ഷണം

1. ലഎസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 2 മഴക്കുഴി ആണ് പ്രവർത്തിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിൽ ഒരു മഴ കുഴില കണ്ടെത്തി

ശേഷിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ഒരു പുരയിടത്തിലും കണ്ടെത്തിയില്ല.

2. ലസരസ്വതിഅമ്മയുടെ പുരയിടം ആകെ കാടുപിടിച്ച

നിലയിലായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെല പ്രവർത്തി

നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കൾ അത്

ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ

തെളിവായിരുന്നു സരസ്വതിഅമ്മയുടെ പുരയിടം.

3. ലനാലു ബണ്ടുകളാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്

അതിൽ ലീല മണി അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ മാത്രമാണ്

ബണ്ടുകൾ കാണാൻസാധിച്ചത്.

ലലലലലലലലലലലലലപ്രവർത്തി 8

സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകളുടെഭൂമി തട്ടു തിരിക്കൽ, മൺ കയ്യാല

എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണ,്ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ.

161401006/IF/379427

ലരണ്ടു ഗുണഭോക്താക്കളായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത.്





എസ്റ്റിമേറ്റ്

S.no
പേര് പ്രവർത്തി

കാട് വെട്ടൽ

നിരത്തി

കിളയൽ

മഴക്കുഴി

കമ്പോസ്റ്റ്

കുഴില

ബണ്ട്

നിർമ്മാണം

1
പ്രസന്നകുമാരി

വിപിൻ ഭവൻ

36.5ല27.7 36.5ല22.6ല.2 2(1ല1ല1) 8(10.6ല.4ല.4)

2
ശാന്ത ചരുവിള

വീട്

31.6ല30.7 31.6ല27.4ല.2

കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ലശാന്തയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ബണ്ടുകളില്ലല

മുൻകാലത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ബണ്ടിൽ മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ടിട്ടു ബണ്ട്

നിർമ്മാണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഴക്കുഴി ചെയ്തിട്ടില്ല.

കാടുവെട്ടലും നിരത്തി കിളയലുംലചെയ്തിട്ടുണ്ട്

2. ലപ്രസന്ന കുമാരി യുടെ പുരയിടത്തിൽ മഴക്കുഴി ഉണ്ട് കൃഷി

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബണ്ട് എല്ലാംലനശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

നിരീക്ഷണം

1. ലഎസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം രണ്ട് മഴക്കുഴികൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്

എങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ കാണാൻസാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ

2. ലബണ്ടുകൾ 8 എണ്ണംലഎന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാം

നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടത.് കാരണം ബണ്ടു നിർമാണം

കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതുലഅല്ലായിരുന്നു

ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒലിച്ചുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള

ബണ്ടുകൾആയിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്.



ലപ്രവർത്തി 9

സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകളുടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കൽ കയ്യാല എന്നിവ

ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

1614010006/IF 379437

3 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

ലഎസ്റ്റിമേറ്റ്

S.no
പേര് പ്രവർത്തി

ലകാട്

വെട്ടൽ

നിരത്തി

കിളയിൽല

മഴക്കുഴി

നിർമ്മാണം

കമ്പോസ്റ്റ്

കുഴി

ബണ്ട്

നിർമ്മാണം

1
വിക്രമൻ

29.2 ല25.5 29.2 ല17.6.ല.2 4(1ല1ല1) 12(10.3.ല.4ല.4)

2

ശാർങ്ഗധരൻ

48.6ല41.6 43.6ല36.5ല.2

3
അമ്പിളി

65.9ല55.2 65.9ല49.2ല.2

ലകണ്ടെത്തലുകൾ

1. ലവിക്രമൻ വിയുടെ പുരയിടത്തിൽല കാട് വെട്ടൽ, നിരത്തി കിളയിൽ

തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ നടന്നതായി കണ്ടുള്ളൂ മഴക്കുഴി/

കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി ഇവിടെ കണ്ടില്ല.

2. ലശാർങ്ഗധരൻന്റെല പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ,ല നിരത്തി കിളയ്ക്കൽ

മഴക്കുഴി എന്നിവ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടു.

പക്ഷേ മഴ കുഴിലനികന്ന നിലയിലായിരുന്നു.



3. ലഅമ്പിളിയുടെ പുരയിടത്തിൽല കാടുവെട്ടി നിരത്തി

കിളച്ചിട്ടുണ്ട്.മരച്ചീനിലനട്ടിട്ടുണ്ട് മഴക്കുഴി മൂടപ്പെട്ടു

ലനിരീക്ഷണം

1. 4 മഴക്കുഴി ആയിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്

എന്നാൽ 2 മഴക്കുഴി മാത്രമേ പുരയിടങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ

2. ല12 ബണ്ടുകളാണ്ല എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും

പുരയിടത്തിൽ കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

ലപ്രവർത്തി :10

പെരിഞ്ഞംകോണം മുള്ളറും തോട് പുനരുദ്ധാരണം

1614010006/WH/ 295747

എസ്റ്റിമേറ്റ്

No
തോടിന്റെ വശങ്ങൾവൃത്തിയാക്കൽല മണ്ണ് ചെളി കോരൽല II സ്റ്റേജ്

1 200ല1.2 200ല1.20ല.35 200ല1.2ല0.35

2 200ല1.8 200ല1.20ല.30 200ല1.2ല0.30

3 200ല1.6 200ല1.20ല.28 200ല1.2ല0.28

4 200ല1.4 200ല1.20ല.40 200ല1.2ല0.40

5 200ല1.5 200ല1.20ല.41 200ല1.2ല0.41

ലകണ്ടെത്തലുകൾ

 ലതോട് കാടുപിടിച്ച് നിലയിലായിരുന്നു



 ലതോട് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം കാടുപിടിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ

കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

 ലതോട് ചാലുകൾ പോലെയായിരുന്നു,ല ഉടമസ്ഥർ

വെട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്നാണ് മേറ്റ്പറഞ്ഞത്

ലനിരീക്ഷണം

 ലതോട് പുനരുദ്ധാരണം പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു

രീതിയിലും നിലനിർത്തുന്ന ഇല്ല.

 ലതോട് കാണാൻ കഴിയാതെ കാടുപിടിച്ച് നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

 ലഇതുപോലെത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്

നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉള്ള ബാധ്യതല കൂടി

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അധിക ചിലവുണ്ടാകാൻ

മാത്രമേഈപ്രവർത്തികൾ മൂലം സാധിക്കു.

 ലവയലിന്റെ ഉടമസ്ഥർ കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിന് തോടുകൾ അവരുടെ

ഇഷ്ടത്തിന് വെട്ടി തിരിച്ച് വിടുന്നുണ്ട്.

ലപ്രവർത്തി: 11

ലപേരറക്കട ചെറുവള്ളികോണം തോട് പുനരുദ്ധാരണം

1614010006/WH/ 289580

എസ്റ്റിമേറ്റ്

S.no
തോടിന്റെ വശങ്ങൾവൃത്തിയാക്കൽ മണ്ണ് ചെളി കോരൽ II സ്റ്റേജ്

1 100ല2 100ല2ല82 100ല2ല.410

2 100ല1.8 100ല2ല90 100ല2ല.450

3 100ല1.9 100ല2ല100 100ല2ല.500



4 100ല1.8 100ല2ല124 100ല2ല.400

ലകണ്ടെത്തലുകൾ

 ലതോടിന്റെല നീളവും വീതിയും എം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ

തന്നെയാണ്

 ലതോടിന്റെലവശങ്ങളിൽ കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്

 ലപലയിടങ്ങളിലും തോട് നികന്ന രീതിയിൽആണ്ലകാണാൻ കഴിഞ്ഞതല്

നിരീക്ഷണം

 ലതോട് പുനരുദ്ധാരണം പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു

രീതിയിലും നിലനിർത്തുന്ന ഇല്ല.

 തോട് ഒഴുകുന്നലപല സ്ഥലത്തും തോട് കാണാൻ കഴിയാതെ കാടുപിടിച്ച്

നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

 ലഇതുപോലെത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്

നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉള്ള ബാധ്യതല കൂടി

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അധിക ചിലവുണ്ടാകാൻ

മാത്രമേഈപ്രവർത്തികൾ മൂലം സാധിക്കു.ല

ലപ്രവർത്തി: 12

മാവേലി കോണം കിഴക്കും തോട് പുനരുദ്ധാരണം

1614010006 /WH/289582

ലഎസ്റ്റിമേറ്റ്

S.no
തോടിന്റെ വശങ്ങൾവൃത്തിയാക്കൽ മണ്ണ് ചെളി കോരൽ II സ്റ്റേജ്

1 200ല1.4 100ല2ല8.2 100ല2ല.410

2 200ല1.5 100ല2ല9.0 100ല2ല.456

3 200ല1.2 100ല2ല10.0 100ല2ല.500



4 200ല1.8 100ല2ല12.4 100ല2ല.400

ലകണ്ടെത്തൽ

 ലകാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി തോടിന്റെലവശങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി മണ്ണു

വാരി തോടിന് ആഴം പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ

റോഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നല്ല രീതിയിൽഅല്ല

 ലതോടിന്റെലവശങ്ങൾ കാടുപിടിച്ചു നില്കുന്നു.

 ലതോടിന്റെ പലസ്ഥലങ്ങളും നികന്നലരീതിയിലാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്

 ലറോഡിന്റെ നീളവും വീതിയും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ

ഉണ്ട്

നിരീക്ഷണം

 ലതോട് പുനരുദ്ധാരണം പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു

രീതിയിലും നിലനിർത്തുന്ന ഇല്ല.

 തോട് ഒഴുകുന്നലപല സ്ഥലത്തും തോട് കാണാൻ കഴിയാതെ കാടുപിടിച്ച്

നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

 ലഇതുപോലെത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്

നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉള്ള ബാധ്യതല കൂടി

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അധിക ചിലവുണ്ടാകാൻ

മാത്രമേഈപ്രവർത്തികൾ മൂലം സാധിക്കു.ല

ലപ്രവർത്തി 13

പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം തമ്പുരാൻ നട

പേരൂർക്കട തോട് പുനരുദ്ധാരണം

ല1614010006 /WH/289579

ലഎസ്റ്റിമേറ്റ്



S.no
തോടിന്റെ വശങ്ങൾവൃത്തിയാക്കൽ മണ്ണ് ചെളി കോരൽ

1 200×2.8 ×1.0 200ല1.2 ല1.0

2 200×2.9 ×1.0 200ല1.2ല1.0

3 200×2.6 ×1.0 200ല1.2 ല1.0

4 200×2.5 ×1.0 200ല1.2 ല1.0

5 200×2.8 ×1.0 200ല1.2 ല1.0

6 200×2.6 ×1.0 200ല1.2ല1.0

7 200×2.8 ×1.0 200ല1.2 ല1.0

കണ്ടെത്തൽ

 ലതമ്പുരാൻ നട തോട്ലവൃത്തിഹീനം ആയിരുന്നു ചപ്പുചവറുകൾ കൊണ്ട്

നിറഞ്ഞിരുന്നു

 ലഅളവുകൾഎല്ലാം എംബുക്കിൽപ്രകാരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ലനിരീക്ഷണം

 ലതോട് പുനരുദ്ധാരണം പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു

രീതിയിലും നിലനിർത്തുന്ന ഇല്ല.

 തോട് ഒഴുകുന്നലപല സ്ഥലത്തും തോട് കാണാൻ കഴിയാതെ കാടുപിടിച്ച്

നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

 ലഇതുപോലെത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്

നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉള്ള ബാധ്യതല കൂടി

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അധിക ചിലവുണ്ടാകാൻ

മാത്രമേഈപ്രവർത്തികൾ മൂലം സാധിക്കു.ല

ലപ്രവർത്തി 14



കണ്ണേറ്റിൽപെരിഞാംകോണം തോട് പുനരുദ്ധാരണം

1614010006/WH/ 295743

ലഎസ്റ്റിമേറ്റ്

S.no
തോടിന്റെ വശങ്ങൾവൃത്തിയാക്കൽ മണ്ണ് ചെളി കോരൽ IIസ്റ്റേജ്ല

1 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

2 200ല1.6 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

3 200ല1.4 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

4 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

ലകണ്ടെത്തലുകൾ

 ലകണ്ണീരിൽ അലിഞ്ഞ കോണം തോട് കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന

രീതിയിലായിരുന്നു

 ലഎം ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായ നീളവും വീതിയും

ഉണ്ടായിരുന്നു

നിരീക്ഷണം

 ലതോട് പുനരുദ്ധാരണം പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു

രീതിയിലും നിലനിർത്തുന്ന ഇല്ല.

 തോട് ഒഴുകുന്നലപല സ്ഥലത്തും തോട് കാണാൻ കഴിയാതെ കാടുപിടിച്ച്

നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

 ലഇതുപോലെത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്

നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉള്ള ബാധ്യതല കൂടി

ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അധിക ചിലവുണ്ടാകാൻ

മാത്രമേഈപ്രവർത്തികൾ മൂലം സാധിക്കു.ല



പൊതു നിരീക്ഷണം

 ലതൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ

ഗുണഭോകതാക്കൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞു

ഭൂവികസന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഗുണഭോകതാക്കളുടെ പുരയിടത്തിൽ

പ്രവർത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന കരുതലുണ്ട്.

 തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട്

വൈകിയാണ് അവർക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ

വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വേതനം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി

പലരും കടംവാങ്ങിയും പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു

തുടങ്ങിയ പരാതികൾ നിരവധി പേരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

 തൊഴിലാളികൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേനെ അപേക്ഷ നൽകുകയോ കൈപ്പറ്റ്

രസീത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

 വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട 22 ഇനം ഡോക്യൂമെന്റുകൾ എല്ലാം

തന്നെ ഫയലിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നില്ല.

 എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകിയ ഭാഷയിൽഎഴുതുന്നില്ല

 ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യംല ഗുണഭോക്താക്കളെ പറഞ്ഞു

ബോധ്യപെടുത്തുന്നില്ല.

 മസ്റ്റർറോൾ തിരുത്തലുണ്ട്.ല

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയ്ക് പുറമെ ഗുണഭോക്താക്കൾ

പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.

 തൊഴിൽ സ്ഥലത്തു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശുപത്രി

ചിലവുകളും മറ്റിനുമുള്ള ബില്ലുകൾ തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തിൽ

ഏല്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവര്ക് ചിലവായ തുക

തിരികെകിട്ടുമെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം.

 പഞ്ചായത്തിൽ മെറ്റീരിയൽപ്രവർത്തികൾ ധാരാളം ഉള്ളതായി കാണാം.



 81 സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്, തുക

വിനിയോഗം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപെട്ടു

ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകളിലും നടത്തപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o വകുപ്പ് പ്രകാരം 30/11/2019 ചേന്നൻകോഡ്

അംഗൻവാടിയിൽല നടത്തിയ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ ചർച്ചയുടെ

വിവരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുo

അജണ്ടല

 സ്വാഗതംല

 അദ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽല

 റിപ്പോർട്ട്അവതരണംല

 ചർച്ചയും ക്രോഡീകരണവുംല

 നന്ദില

വാർഡ് മെമ്പർ ല പ്രമീള ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഗ്രാമസഭ

തുടങ്ങി. ആദ്യമായി അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു : സിന്ധു ല (100 തൊഴിൽ

നേടിയ തൊഴിലാളി)

ഭരണഘടനാ പ്രതിനജ്ഞാ vrp സുഹൈൽലപറഞ്ഞു കൊടുത്തു.

തൊഴിലാളികളുടെ പത്തു അവകാശങ്ങളെ പറ്റി vrp സൗമ്യ വിശദമാക്കി

കൊടുത്തുല



അതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ട് അവതരണം vrp അനിൽ സുചിത്ര ചിത്രല

റിപ്പോർട്ട്അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങി, തൊഴിലാളികളുടെ

ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

1. ജോലിസമയം 5:00 pm നിന്നു 4:00 ആക്കണം

2. ജോലി ചെയ്ത കൂലി സമയത്തു കിട്ടുന്നില്ല. വേതനം കിട്ടുന്നതിൽ

താമസം ഉണ്ടാകുന്നതു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ദിവാകരൻ എന്ന

തൊഴിലാളി പറഞ്ഞുല

3. ലജോലി സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ

തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലാളി പോകാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ

എന്ന് ദിവാകരൻഎന്ന തൊഴിലാളില

4. ലആസ്തിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വി ആർലപി

മാർ തൊഴിലാളികളോട് പറഞ്ഞു

5. ലലആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി റോഡിന്റെ പ്രവർത്തി

അനുവദിക്കണമെന്ന് ദിവാകരൻആവശ്യപ്പെട്ടു

6. ലതൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ തൊഴിലാളികളെ വിളിച്ചിട്ട്

പരിശീലനത്തിന് എത്താൻ തൊഴിലാളികളും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന്

ഓവർസിയർചർച്ചയിൽപറഞ്ഞു

7. ലതോട് പുനരുദ്ധാരണം തോട്ടിൽ വെള്ളം കുറവുള്ളപ്പോൾ തരണമെന്ന്

പ്രസന്നകുമാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു

8. ലജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപകടം ഉണ്ടായിട്ട ആശുപത്രിയിൽ

ചിലവായ തുക പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ കിട്ടില്ലെന്ന് സുശീല

എന്ന തൊഴിലാള പറഞ്ഞു

9. ലടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് ബില്ല് പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടും അതിന്റെ

പൈസകിട്ടിയില്ലഎന്ന് അമ്പിളി എന്ന തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു

10. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുന്നില്ല കൈപറ്റു

റെസിപ്റ് വാങ്ങികുന്നില്ലല

11. പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷ കിറ്റ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ പഞ്ചായത്തിൽ

നിന്നു കിട്ടി.

12. തൊഴിലുറപ്പ് നിർത്താൻപോകുവാണോ?ല



13. വേതനം കുറയ്ക്കാൻപോകുന്നുണ്ടോ?ല

മറുപടിലല

1. Vrp - അനിൽ സുചിത്ര ചിത്ര ,ലജോലി സമയം mgnregs നിയമത്തിൽ

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ

സാധ്യത കുറവാണു.

2. Vrpലസുഹൈൽ , സെൻട്രലിൽ ചിലപ്പോൾ ഫണ്ടിനുണ്ടായ കുറവ്

മൂലമോ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ

ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ആണ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാടു കാലതാമസം

എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കാമെന്ന്

ഉറപ്പ് നൽകില

3. റോഡിന്റെ പ്രവർത്തി തരുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ

എല്ലാരും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പു തരണം-

ഓവർസിയർ

4. ലമരണം പോലെയുള്ള അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ പോകുന്നത്കൊണ്ട്

കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അറ്റൻഡൻസ് അബ്സെന്റ മാർക്ക്

ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.ല

5. ലആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഓവർസിയർ

വിശദീകരിച്ചു

6. ലടാർപോളിൻഷീറ്റ് ബില്ല് ജി എസ് ടി ബിൽഅല്ലാത്തതിനാൽ ജി

എസ് ടി ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അമ്പിളി എന്ന തൊഴിലാളിയോട്

നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽഅവരത് നൽകിയിരുന്നില്ല.

7. ലഅപകടം ഉണ്ടായതിനെ ചിലവ് നൽകാത്തതിനു കാരണം തൊഴിലാളി

പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽആണ്ചികിത്സ തേടിയത്

8. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴിയേ തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷകൊടുക്കാൻ

പാടുള്ളു, കൈപറ്റു റെസിപ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും വേണോം- vrp

നന്ദുരാജ് R

9. ലതൊഴിലുറപ്പ് ഒരു നിയമം ആണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ

പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവും ഇല്ല -ലvrp സൗമ്യലല

10. വേതനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പറ്റി ഒരു തീരുമാനവും ഇല്ല - vrp



നന്ദുരാജ്ലല

ല

ലലലലലലലലലലലലലലലലതീരുമാനങ്ങൾലല

1. കാടുവെട്ടൽ, നിരത്തി കിളയ്ക്കൽ എന്നിവയുടെ റേറ്റ്

കുറവായിരിക്കുംല

2. ആസ്തി ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ ആയ റോഡ് വികസനം ചെയ്യാൻ

താല്പര്യമുണ്ട്ലലല

3. അപേക്ഷ നൽകുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേനആയിരിക്കും.

4. വേതനം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ കാലതാമസം റിപ്പോർട്ടിൽ

പരാമര്ശിക്കുംല

5. കക്കൂസ് നിർമ്മാണം, കോഴിക്കൂട്, മഴക്കുഴികൾ, കമ്പോസ്റ്റ്

കുഴികൾ തുടങ്ങിയആസ്തികൾചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും.ല

45 തൊഴിലാളികൾ ഗ്രാമസഭയിൽപങ്കെടുത്തു.

റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും ഒറ്റൂർല പഞ്ചായത്

nrega ഓവര്സീർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു .ലലലലലലലലലലല

നന്ദില

വർക്കലലബ്ലോക്ക്ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 3 ലെല 2018-19 സാമ്പത്തിക

വർഷത്തെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്ത്

പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ,

തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ, വാർഡ് മെമ്പർ, ഫീൽഡ്തല

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സഹായിച്ച മേറ്റുമാർ എന്നിവർക്കുളള നന്ദി

പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.



മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്



തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്്ക  

ഒറ്റൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് 4 ( കല്ലമ്പലം       )

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/3/2019

        

   റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത് 

തിരുവനതപുരം ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് ജിലലോ ടീം

   അനിൽ േുചിതത ചിതത VRP, ആർഷ എ എേ് VRP

  നനു  രലോജ്ആർ VRP,  േൗമ്യ എേ്ബി VRP, േുഹൈൽ എ എേ് VRP

വിജി റി, േൗമ്യ R, വിജി വിജയൻ

                                                         

ആമുഖം

ലലലദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല്വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എങ്കിലും

, 2005-ല് പാര്ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ല ജില്ലകളിലേയും ഗ്രാമീണ

മേഖലകള് ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില് വന്നു . ഓരോ ഗ്രാമീണ

കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴില്

ദിനങ്ങള് ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം

പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ആസ്തികളും ദുര്ബല

ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷതയുളളല

ഉപജീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.

നിയമഭേദഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്കൂട്ടി ചേര്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



100 ശതമാനം നഗര ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളൊഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ

ജില്ലകളും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന

ഭേദഗതികള് സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉള്ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ

തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള്നല്കുന്നുണ്ട്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു

പ്രദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെ 17 ആം വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനം

ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപറ്റിയും പൗര സമൂഹംല നടത്തുന്ന പരസ്യവും

സ്വതത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്.ല

മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sl
n
o

ലഅവകാശങ്ങൾ

1
തൊഴിൽകാർഡിനായിഅപേക്ഷിക്കുവാനും15ദിവസത്തിനകംലഭിക്

കുവാനുള്ളഅവകാശം

ഷെഡൂള ്ല2ല

2
തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

ഷെഡൂള ് ല1

& ഷെഡൂള് 

ല



3
15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ തൊഴിലാല്ലായ്മ

വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്ല
7,8,9ല

4
എറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശം.

5
താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10% അധികമായി

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

ഷെഡൂള ്

ല2പാരഗ്രാ

ഫ് ല18 &

പാരഗ്രാ

ഫ് ല20

6
കുടിവെള്ളം ,തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

,തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികൾ

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനായി

ആയ (ക്രഷ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള

അവകാശം.

ഷെഡൂള്2

പാരഗ്രാ

ഫ് ല23-28

7
സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. സെഷന്3(

2),6, sch 2
,29,a,b,c,d,e,f
.30

8
തൊഴിൽ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം

9
15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ട പരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്
3(3)

1
0
പരാതികൾക്ക് സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽല

ചെലവു വരുന്ന തുകയുടെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

സെഷന്
19, &

സെഷന്
17( 2)



നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

അവകാശ അധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽപരിശോധനയിൽവ്യക്തമായഡിമാന്റ് ഫോറം കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്ല.

തൊഴിലിനു അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചുലഎന്ന

കാര്യത്തിൽവ്യകതതയുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽഅപേക്ഷ

നല്കുന്നുടെങ്കിലും അത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴിയല്ലഎന്നു തൊഴിലാളികളോട്

സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നു മനസിലായി.

*ലഗ്രാമ സഭയിൽലപങ്കെടുക്കാറുള്ളതായി തൊഴിലാളികൾപറഞ്ഞുവെങ്കിലും

പദ്ധതിആസൂത്രണത്തിൽഅവർപങ്കെടുത്തിരുന്നോഎന്ന കാര്യം

വ്യക്തമല്ല.

*തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നുംല,തൊഴിലാളികളോട്

സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ തൊഴിലാളികളും 5Km

ചുറ്റളവിനുള്ളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

*തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ട്ല

അവയെല്ലാം തൊഴിലാളികൾസ്വന്തമായി വാങ്ങിയിട്ട് ബില്ലുകൾ

പഞ്ചായത്തിൽഏല്പിക്കുന്നുണ്ട് .

* ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കൂലി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.



*തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും സമയബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ലഎന്ന് അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

* തൊഴിൽപൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും തൊഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥർഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷവും

,തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല.

* പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ

സാധിച്ചിട്ടില് അതുപോലെ തന്നെ തൽസമയസാമൂഹിക പരിശോധന

ക്യത്യമായി നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

പപലോതുവിവരങ്ങൾ -ഒറ്റൂർപഞലോയത് 

പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്  ഒറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത ്

ആസ്ഥാനം  മണമ്പൂർ 

ഉൾപ്പെടുന്ന വില്ലേജു  ഒറ്റൂർ 

വിസ്തൃതി  9.47ച.കി. മി 

വാർഡുകളുടെ എണ്ണം  13

ബ്ലോക്ക്  വർക്കല 

അസംബ്ലിമണ്ഡലം  ആറ്റിങ്ങൽ 

പാര്ലമെന്റ ് ആറ്റിങ്ങൽ 



ജനസംഖ്യ  21612( asപേർ 2001സെൻസസ് )

പുരുഷന്മാർ  11480

സ്ത്രീകൾ  10132

പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ  2796

പട്ടികജാതി പുരുഷന്മാർ  1269

പട്ടികജാതി സ്ത്രീകൾ  1527

താമസമുള്ള വീടുകൾ  4836

സാക്ഷരരായവർ  18313

പുരുഷന്മാർ  8318

സ്ത്രീകൾ  9995

അതിരുകൾ 

 

കിഴക്ക് - മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് NH66

തെക്കു - മണമ്പൂർ,ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

പടിഞ്ഞാറ് -ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത ്

വടക്കു -ചെമ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ദേശനാമം ഒറ്റ ഊരിൽ നിന്നും

ഉണ്ടായതാണത്രേ.ഇരിക്കുന്ന നിലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള

കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം

ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ഊര്  ആണത്രേ ഒറ്റൂർ ആയി പരിണമിച്ചത്.

ഐതിഹ്യം എന്തായാലും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ചരിത്രം ഇന്നത്തെ മണമ്പൂർ



പഞ്ചായത്ത് ചരിത്രവുമായി കൂടിക്കുഴഞാണു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ

അവസാന ദശകങ്ങൾ വരെ കിടന്നിരുന്നത്. ഇതുവരെയും ഇത് മണമ്പൂർ

പഞ്ചായത്തിൻറെ ഭാഗമായിരുന്നു സർക്കാരിൻറെ 25/08 /1977 ലെ ജി ഓ എം

/എസ് 241 /77 /LA4 /എസ് ഡബ്ല്യു ഡി നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഒറ്റൂർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ വന്നത്. 31 /8/ 1977ൽ മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത്

ഓഫീസിൽ വച്ച് വർക്കല ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസർ ശ്രീ സോമ

സുന്ദര രാജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യുടെ

സത്യപ്രതിജ്ഞ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. വിഭജനത്തിനു മുൻപ് ഈ

പഞ്ചായത്തിൻറെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻറ് കെ ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്

ആയിരുന്നു. 

1953 ൽ  നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചായത്ത് 1962 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.ഒരു

വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 1963 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി

തുടർന്ന് 1977 പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഒറ്റൂർ വില്ലേജിനകത്തുള്ള

പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു നോമിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി

രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1987ൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും 

എസ് ഗോപാലൻപ്രസിഡൻറ്,ബി.സി കുറുപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ടും ആയി.

2010 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ശ്രീ ആർ സുഭാഷ് പ്രസിഡൻറ്

ആയിരുന്നു 

ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങൽ എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി സത്യൻ

അവർകളുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ

ഓഫീസ് മന്ദിരം 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

2015 നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ആർ സുഭാഷിനെ 

നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു.

 സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ത്രം



കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റിതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ലാ യൂണിറ്റിന്റെലനേതൃത്വത്തിലാണ് വാർഡ്ല4 ലെ

ലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതും.ലലല

1. കഴിഞ്ഞ6 മാസത്തിൽചെയ്ത

പ്രവൃത്തികളുടഫയലുകൾ,വിവരശേഖരണാർത്ഥ MIS എന്നിവ

പരിശോധിക്കൽല

2. പരിശോധിച്ചഫയലുകളുടെലഅടിസ്ഥാനത്തിൽപ്രവർത്തി ഇടങ്ങൾ

പരിശോധിക്കുകയും, ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾ

പരിശോധിച്ചു .ല

3. ഗുണഭോക്താക്കളോട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾചർച്ച ചെയ്തു,

4. ലതൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെയും, സജീവ തൊഴിലാളികളെയുംലകണ്ട്

ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു .ല

5. ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും, ഫയൽപരിശോധനയുടെയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കൽ.

വാർഡിലെസജീവ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം :92

S.
no പ്രവർത്തിയു

ടെ കോഡ്

പ്രവൃത്തിയുടെ

പേര്
ആരംഭി

ച്ച

ദിവസം

അവസാ

നിച്ച

ദിവസം

അടങ്

കൽ

തുക

ചില

വായ

തുക

തൊ

ഴിൽ

ദിനങ്

ങൾ

1 1614010006/IF/
336867

പരിഷ്കരിച്ച

പട്ടിക 1

വകുപ്പ്

രണ്ടിലെ

ഖണ്ഡിക 5

01/10/20
18

 

20/10/201
8 15899

7
15428
4

559



പരാമർശിക്കുന്

ന

കുടുംബങ്ങളുടെ

ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാ

ക്കൽ 

2

1614010006/IF/
336848

പരിഷ്കരിച്ച

പട്ടിക 1

വകുപ്പ്

രണ്ടിലെ

ഖണ്ഡിക 5

പരാമർശിക്കുന്

ന

കുടുംബങ്ങളുടെ

ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാ

ക്കാൻ

29/10/2
018

25 /12
/2018 14364

4

 

1368
96

496

3 1614010006/R
C/271110

മാവിൻമൂട്

കോണത്ത് വഴി

പാണർ കോളനി

റോഡ്

കോൺക്രീറ്റിംഗ്

21/12/2
018

09/01/20
18

 

29972
6

2797
94

123



4 1614010006/IF/
211436

പരിഷ്കരിച്ച

പട്ടിക 1

വകുപ്പ്

രണ്ടിലെ

ഖണ്ഡിക

അഞ്ചൽ

പരാമർശിക്കുന്

ന

കുടുംബങ്ങളുടെ

ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാ

ക്കാൻ

29/10/2
018

9/12/201
8

18555
2

1788
48

648

5

1614010006/W
H/295753

ആട്ടറക്കോണം

മാവിൻമൂട് തോട്

പുനരുദ്ധാരണം

15/12/2
018

27/12/20
18 93144 2677

2

374

6 1614010006/IF/
336829

പരിഷ്കരിച്ച

പട്ടിക ഒന്നിലെ

      
29/10/2
018-1

11/12/20
18

15739
8

1509
72

547



വകുപ്പ്

രണ്ടിലെ

ഖണ്ഡിക 5

പരാമർശിക്കുന്

ന

കുടുംബങ്ങളുടെ

ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാ

ക്കൽ

7 1614010006/IF/
340161

കിണർ

നിർമ്മാണം

 

34513 3078
0

53

8 1614010006/IF/
383772

കിണർ

നിർമ്മാണം

19123 17870 31

9 1614010006/IF/
379438

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമി

തട്ടിയെടുക്കൽ

മൺ കയ്യാല

14/01/2
019

21/02/20
19

12088
8

1274
83

438



എന്നിവയുൾപ്

പെടെയുള്ള

മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തികൾ

10 1614010006/IF/
379439

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമി

തട്ടിയെടുക്കൽ

മൺ കയ്യാല

എന്നിവയുൾപ്

പെടെയുള്ള

മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തികൾ

28/01/2
019

22/02/20
19

75793 6993
2

255

22 മോക്ൂലേന്റ്റസ്റ് ല

1. കവർപേജ്



ലലല വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കവർപേജിൽ പഞ്ചായത്ത്

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക,

ആകെ ചെലവ,് നടത്തിയ തീയതി,ലമുതലായ വിവരങ്ങൾ രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിശോധിച്ച 10 ഫൈെുകളിൽ പലലപ്രവർത്തിയിലുംലവാർഷിക മാസ്റ്റർ

സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് കാണാൻസാധിച്ചു.ലല

2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ലലലവർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ

പേജ് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ല ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസ്റ്റർ

സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാൻസാധിചു .ല

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി

പരിശോധിച്ച 10 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽപോലും വാർഷിക മാസ്റ്റർ

സറക്യൂലർപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിന്റെ

കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

4. എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി

പരിശോധിച്ചല10 ഫയലുകളിലുംലഎസിമേറ്റ് ലകോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചു..,

എസ്റ്റിമേറ്റ്ന്റെ കോപ്പിയിൽലഅക്രഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയരുടെ ഒപ്പ,് സീല്

എന്നിവ ഉണ്ടായിീരുന്നു.

5. സാങ്കേതികാനുമതി

പരിശോധിച്ച 10 ഫൈെുകളിെും വാർഷിക ോസർ പപകാരം ഉള്ള

ലലലസെക്യൂർ നിന്നുള്ള സാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി ലസൂക്ഷിച്ചിടില്ല .

എന്നാൽ, പപാമേശികോയിടുള്ളസാമ്കേതികാനുേതി മകാപി

സൂകിചിടുണ്റ്ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് സീൽ തീയതി

മുതലായവ കാണാൻസാധിചിടുണ്റ് 



6. ഭരണാനുമതി

പരിശോധിച്ച 10 ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി മകാപി സൂകിചിടുണ്റ്

 പപാമേശികംആലെന്റ് ോപതം ലസക്ൂറിൽനിനുള്ളമകാപിഅല്ല.

ല7.വർക്ക് അലോക്കേഷൻഫോം

പരിശോധിച്ച 10 ഫയലുകളിൽവർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

8. തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷല

പരിശോധിച്ച 10 ഫയലുകളിൽ പലല പ്രവർത്തിയിലും വ്ക്തോയ

ലതരത്തിലുള തൊഴിൽഅപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു .ല

9. പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഫോം

പരിശോധിച്ചല 10 ഫയലുകളിൽ പലതിലുംലപ്രവർത്തി അനുവദിച്ച ഫോം

ഉണ്ടായിരുന്നു .

10.മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധിച്ച 10 പ്രവർത്തി ഫയലുകളുടെ.മസ്റ്ർറോളുകളിൽ ബി.ഡി.ഓ

,സെക്രെട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പല് സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുനു . മസ്റ്റർ

റോളുകളിൽആയുധങ്ങളുടെ വാടക രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

11. മെഷര്മെന്റ് ബുക്ക്

മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ പ്രീ മെഷര്മെന്റ്,ടി എസ്ല നമ്പർ എനിവ

മരഖലപടുതിയിടുണ്റ് ലല.ല പക്ഷെ ഒരു മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ മറ്റുല

വാർഡിലെയും പ്രവർത്തികളുടെ മെഷര്മെന്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

12. മെറ്റീരിയൽ

ലപ്രവർത്തികളിൽലറോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമ്മാണം

തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾലമെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയുന്നതാണ്.

മെറ്റീരിയൽബിൽഫൈലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .ല



13. വെജ് ലിസ് റ്

പരിശോധിച്ച 10 പ്രവർത്തിഫയലുകളും വേജ് ലിസ്റ്റ്ലഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു
.

14.ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ 

      ഉണായിരുനു  

15. മെറ്റീരിയൽ വൗച്ചർബിൽ

പരിമശാധിച 10 ഫയലുകളിൽ 3 പ്രവർത്തികളിൽലമെറ്റീരിയൽ

ഉൾപ്പെടുന്നു അതിന്റെ  ലേറ്റീരിയൽവൗചർബില്ല്റ് ലവചിടുണ്റ്. 

16. റോയൽറ്റി

ലപരിശോധിച്ച 10 ഫയലുകളിലുംലറോയൽറ്റി ബാധകംആയിരുന്നില്ലല

17. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ല.ല

പരിമശാധിച ഒരുൈയെിെും കാൊൻസാധിചില്ല 

18. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച 10 ഫൈലിലും പലതിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ

സാക്ഷ്യപത്രംലകാണാൻസാധിച്ചു .

19. മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ്

മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പുകൾപരിശോധിച്ചഎല്ലാ ഫയലിലും

കാണാൻസാധിച്ചു.

20. ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

21. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .



22. സൈറ്റ് ഡയറി 

ലഎല്ലാ ഫയലിലും സൈറ്റ് ഡയറി കാണാൻസാധിച്ചു . സൈറ്റ് ഡയറികളിൽ

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ് തൊഴിലാളികളുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം , വിജിലൻസ്ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട് ,

സന്ദര്ശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭാഗങ്ങൾലപൂരിപ്പിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു ,

തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലവാടക, ലപൂരിപ്പിച്ചതായി കണ്ടു. ചികിത്സ

സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തി

കണ്ടില്ല.

തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന

● തൊഴിൽ കാർഡുകളിൽ തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടുന്ന സംബന്ധിച്ച വിവരം,

പ്രവർത്തിയുടെ അളവ് വിവരങ്ങൾഎന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ

സാധിച്ചു.

●ലലലമസ്റ്റർ റോൾഅനുവദിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തി, കൂലി നൽകിയത് എന്നീ

വിവരങ്ങൾഎഴുതിയത് ഭാഗികമാണ്.ല

പ്രവർത്തിയുടെ സന്ദർശനം

 പ്രവർത്തി: 1

 പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക 1 വകുപ്പ് രണ്ടിലെ ഖണ്ഡിക 5 പരാമർശിക്കുന്ന

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ 

1614010006/IF/336867

ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്



എസ്റ്റിമേറ്റ ്

S.n
o

പേര്  പ്രവർത്തി 

കാടുവെട്ട

ൽ 

നിരത്തികിളയ്ക്ക

ൽ 

മഴക്കുഴി /

കമ്പോസ്റ്

റ് കുഴി 

ബണ്ടു

നിർമ്മാണം

 

1 ജോളി,

കാരുണ്യം 

28.1×43.2 28.1 × 38.5 ×.2 6 എണ്ണം  10 എണ്ണം

(13.2×.4×.4)

2 സുശീല

കുന്നുംപുറത്

തു വീട് 

23.8×25 5 23.8 ×20.3×. 2

3 ദേവദാസൻ

ചരുവിള 

11.6×10.4 11.6× 8.3×0. 2

4 പ്രമീള

വട്ടവിളവീട് 

35.1×29.9 35.1× 25.4 ×0.2

5 സുശീല

അജിവിലാസം 

21.6×28.1 21.6 ×24.6 ×0.2

6 ബീന

ആനന്ദഭവൻ 

46.2×62.2 46. 2× 55.5 ×0.2

കണ്ടെത്തലുകൾ 

1. ജോളി: പുരയിടം കാടു മൂടപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു അളക്കാനോ

മഴക്കുഴികൾ കാണാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല 3 മഴക്കുഴികൾ ഉണ്ടെന്നു

മാറ്റ് പ റഞ്ഞു.

2. സുശീല: തെങ്ങിൻ തടം, വാഴ ക്കുഴി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു

ബണ്ടുകൾ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്ന് നിരത്ത പെട്ടിരുന്നു

പുരയിടം ഇപ്പോൾ കൃഷി യോഗ്യമാണ്. 



3. ദേവദാസൻ: ബണ്ട് പല സ്ഥലത്തും നികത്തപെട്ടിരുന്നു  മഴക്കുഴി

കാണാനും കഴിഞ്ഞില്ല

4. പ്രമീള: ബണ്ടുകൾ3 എണ്ണം വേസ്റ്റ് കുഴി നികത്തപ്പെട്ട  നിലയിൽ

പുരയിടം ഇപ്പോഴും കൃഷി യോഗ്യമാണ്

5. സുശീല: അതിരുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ ് പ്രകാരമുള്ള വർക്കുകൾ ഒന്നും

കണ്ടില്ല

6. ബീന: ബണ്ടുകൾ 5 എണ്ണം കാണപ്പെട്ടു പൊക്കത്തിൽ വൃത്തിയായി

തട്ടുതട്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴകുഴി 1,  കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി 1

ഉപയോഗിക്കുന്നതായ് കാണപ്പെട്ടു

 നിരീക്ഷണം

1.  എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പറയുന്ന വർക്കുകൾ എല്ലാം 6

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പുരയിടങ്ങളിൽആണ്ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

2. എസ്റ്റിമേറ്റ്പ്രകാരമുള്ള ബ ണ്ടുകൾ10 എണ്ണം കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു ചിലത് നശിച്ചരീതിയിലാണ് കണ്ടത്

3. . എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള മഴക്കുഴി, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി 6 എണ്ണം

കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു 

 പ്രവർത്തി 2

 പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക 1 വകുപ്പ് രണ്ടിലെ ഖണ്ഡിക 5 പരാമർശിക്കുന്ന

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ

1614010006/IF/336848

 4 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 

 

എസ്റ്റിമേറ്റ ്



S.no പേര് പ്രവർത്തി

കാട്

വെട്ടൽ

നിരത്തി

ഇളക്കൽ

മഴക്കുഴി

വേസ്റ്റ്

കുഴി

ബണ്ടുകൾ

1 ബേബി ഗിരിജ,

അനുഗ്രഹ

16.2× 17.4 16.2
×12×.2

8

എണ്ണം 
8എണ്ണം 

2 തുളസി അമ്മ,  വിള

വീട്

35.6× 45.4 35.6
×40×. 2

3 ശാന്തകുമാരിഅമ്മ, 

കുന്നുവിള വീട്

49.6× 73.4 49.4×
65.5×. 2

4 നിത്യ ചരുവിള വീട് 15.6 ×15.5 15.6×
10.8×.  2

കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ബേബി ഗിരിജ തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരം തൊഴിൽ ചെയ്ത് 

സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ വീട് ആണുള്ളത്. ആയതിനാൽ മഴക്കുഴികളോ 

അതിരൊ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. 

2.  തുളസി അമ്മ ബണ്ട് 3എണ്ണം കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി -1, മഴക്കുഴി-1

കാടുവെട്ടി കൃഷി യോഗ്യമാക്കി ഇരിക്കുന്നു കൂടാതെ തെങ്ങിൻ തടം

എടുത്തിട്ടുണ്ട്

3. ശാന്തകുമാരി അമ്മ:അതിരുകൾ 5എണ്ണം കാടുവെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചു

കൃഷി യോഗ്യമാക്കി ട്ടുണ്ട് കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി, മഴക്കുഴി ഇവയൊന്നും

കണ്ടെത്താനായില്ല.നികത്തി യത്തായി പറയപ്പെടുന്നു. 

4. നിത്യ: അതിരുകൾ 2, വേസ്റ്റ് കുഴി-1 പുരയിടം  കൃഷിയോഗ്യമായ്

കാണപ്പെടുന്നു

 നിരീക്ഷണം

  പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക 1വകുപ്പ് 2 ലെ  ഖണിക5 ൽ പറയുന്ന

വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തി



ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

 ഇതിൽആകെ 4 ഗുണഭോക്താക്കൾആണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

 എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുന്ന പ്രകാരം8 മഴക്കുഴികൾ /കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി

ഇവയുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആകെ രണ്ടു

പുരയിടത്തിൽ ഒന്നിൽ മഴക്കുഴിയും ഒന്നിൽ വേസ്റ്റ് കുഴിയും

കണ്ടെത്തി.

 ബണ്ടുകൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി. 

 പ്രവർത്തി 3

 മാവിൻമൂട് കോണത്ത് വഴി പാണർ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

1614010006/RC/271110

21/12/2018 -09/01/2018
299726
279794
123

എസ്റ്റിമേറ്റ ്

S.no ഉപരിതല ഡ്രസിങ്  ഏർത് വർക്ക് ഉല്ഖനനം  റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 

1 115 × 3×1 115×3×1 115×2.9×1

2 115×2.9×1.0

കണ്ടെത്തലുകൾ

1.  എസ്റ്റിമേറ്റ്പ്രകാരം റോഡിന്റെ നീളവും വീതിയും അളന്നു



നോക്കിയപ്പോൾവ്യത്യാസം കണ്ടു

2. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നീളം: 115m വീതി:3m ആണ് എന്നാൽ അളന്നപ്പോൾ

നീളം60m.വീതി3 കൂടുതൽ മായാണ് കണ്ടെത്തിയത്

3. എസ്റ്റിമേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടങ്കൽ തുകഅല്ല CIB ബോർഡിൽ

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അടങ്കൽ തുകഎസ്റ്റിമേറ്റിൽഅടങ്കൽ

തുക:299726/-

 CIBബോർഡിൽഅടങ്കൽ തുക:288453

4. റോഡിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് വൃത്തി യായിട്ട്  തന്നെയാണ്

ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

 നിരീക്ഷണം

1. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം റോഡിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം നല്ല

രീതിയിൽപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

2.  എന്നാൽഅടങ്കൽ തുക യിലാണ് വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത.്

3. ഫയലിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടങ്കൽ തുകഅല്ല CIBബോർഡിൽ

കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.

 പ്രവർത്തി 4

 പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക 1വകുപ്പ് രണ്ടിലെ ഖണ്ഡിക അഞ്ചൽ

പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ

1614010006/IF/211436

 5 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്

എസ്റ്റിമേറ്റ് 



S.no പേര്
പ്രവർത്തി

കാട്

വെട്ടൽ

നിരത്തി

ഇളക്കൽ

മഴക്കുഴി

വേസ്റ്റ്

കുഴി

ബണ്ടുകൾ

1 ദേവികാ സരിക 65. 2× 59.6 65.2
×52.1×.2

10എണ്ണം  1എണ്ണം 

2 സരോജിനി 19.5× 2.4 19.5 ×10.2×.
2

3 ഉണ്ണികൃഷ്ണ

കുറുപ്പ്

34.5× 34 34.5× 34×. 2

4

സുമതിക്കുട്ടിയമ്മ

35.6 ×34 35.6× 34×. 
2

5 ഓമന 28.6×33.9 28.6×33.9×.2

കണ്ടെത്തൽ 

1.  ദേവിക:ഈ  പ്രവൃത്തിയുടെ  ഒരു ഗുണഭോക്താവ് ആണ് കാട് വെട്ടൽ

നിർത്തി കളയാതെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മഴക്കുഴി 1, വേസ്റ്റ് കുഴി 1

എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുരയിടം തട്ടുകളായി തിരിച്ച് അതിരു  കോരിയിറ്റുണ്ട് .

വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാട്ടകൃഷി ആയിട്ടാണ്

ചെയ്തിരിക്കുന്നത്(110സെന്റ്). പാട്ടകൃഷിയിൽ മരച്ചീനി, വാഴ

തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

2.  സരോജിനി: പ്രവർത്തിയുടെ  മറ്റൊരു ഗുണഭോക്താവ് ആണ് 10സെന്റ് 

പുരയിടത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാടു വെട്ടുക യും

നിരത്തികിളക്കുകയും  ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാഴ, മഞ്ഞൾ, ചേമ്പ് മുതലായ

കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിര് കോരി യിട്ടുണ്ട് മഴയത്ത്

അതിന്റെഒരുഭാഗം ഇടിഞ്ഞു  പോയി എന്ന് ഗുണഭോക്താവ് പറയുന്നു

മഴക്കുഴി, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിഎടുത്തിട്ടുണ്ട്



3. ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ്: ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ മറ്റൊരു ഗുണഭോക്താവ്

ആണ്. 50 സെറ്റ് പുരയിടത്തിലാണ് കാട് വെട്ടുകയും നിരത്തി കിളക്കുകയും

നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. തട്ടുതട്ടായി  തിരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബണ്ടുകൾ 5

എണ്ണം. ഒരേ നീളത്തിലും വീതിയിലും ഉള്ളതായിരുന്നു. മരചീനി

കൃഷിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഴക്കുഴി- 1കമ്പോസ്റ്റ-്1 കുഴി

എടുത്തിട്ടുണ്ട് 

4. സുമതികുട്ടിയമ്മ : ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഗുണഭോക്താവ് ആണ് 40

സെന്റ് പുരയിടത്തിലാണ് ചെയ്തത് കാടു  വെട്ടലും നിരത്തി കിളയലും

നടന്നിട്ടുണ്ട്. മരച്ചീനി കൃഷിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഴക്കുഴി ഒന്ന്

വേസ്റ്റ് കുഴി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്

5. ഓമന: ഈ പ്രവർത്തിയുടെ ഒരു ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. 20 സെന്റ്

പുരയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുരയിടം വൃത്തിയാക്കി.

കാടുവെട്ടലും നിരത്തി കിളയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വയൽ വേസ്റ്റ്

കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം തോട്ടിൽ  നിന്നും വരുന്ന

വേസ്റ്റ് ആണ് വയലിലേക്ക്എത്തുന്നതെന്ന് ഗുണഭോക്താവ്പറയുന്നു.

മരച്ചീനികൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട്

 നിരീക്ഷണം 

1.   എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം എസ.് സി, വിധവ,  ബിപിഎൽ

കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവർക്ക് തന്നെയാണ് ഭൂവികസന  പ്രവൃത്തികൾ

നടത്തിയിരിക്കുന്നത് . 

2. ഈ  പ്രവർത്തിയിൽ5 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്ത്.

3. പാട്ടകൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

4.  കൃഷി എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽചെയ്തിട്ടുണ്ട്

5. പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണം ഗുണഭോക്താക്കൾക് കിട്ടുന്നുണ്ട്.

6. പാട്ടക്കൃഷി നന്നായി സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്.

7. 10  മഴകുഴി /വേസ്റ്റ് കുഴിയിൽ 8 എണ്ണം മാത്രമേ സൈറ്റിൽ

കണ്ടെത്തിയുള്ളു.



 പ്രവർത്തി 5

 ആട്ടറക്കോണം മാവിൻമൂട് തോട് പുനരുദ്ധാരണം

1614010006/WH/295753

   കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ആട്ടറാ കോണംമാവിൻമൂട് തോട് ഏറ്റവുംനീളം കൂടിയ തോടാണ്.1870 m

നീളമുണ്ട് 

2. .എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്രയും നീളം അളന്നപ്പോൾ

കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

3. മാവിൻമൂട് നിന്നു തുടങ്ങിആട്ടറ കോണത്ത് അവസാനിക്കുന്നു.

4. തോട്ടിലെ തുടക്കത്തിൽ കാടുപിടിച്ച് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു ചാലാണ്

കണ്ടത് പിന്നീട് ചാലുകൾ നിരന്ന രീതിയിലുംകാണപ്പെട്ടു.

5. തോടിന്റെ  നീളവും വീതിയും Mബുക്കിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

അളവുകളിൽ തന്നെയാണ്. ചിരസ്ഥലങ്ങളിൽ m ബുക്കിൽ

പറഞ്ഞതുപോലെ വിതിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് . 

6. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് തോട് പണിപൂർത്തീകരിച്ചത്  എന്ന്

മാറ്റ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്ഥലം ഉടമസ്ഥർ കൃഷിക് ആവശ്യത്തിനായി

തോടിന്റെ  സ്ഥാനം നേരെ എതിർവശത്ത് ആക്കി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ

കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോട് കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

 നിരീക്ഷണം

1. തോട് പുനരുദ്ധാരണം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള അളവുകളിൽ

തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

2. ഈ പ്രവർത്തികളിലൂടെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു

നിർത്തുവാൻസാദിക്കും 

3.  ജലക്ഷാമം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻസാധിക്കും

4. എസ്റ്റിമേറ്റ്പ്രകാരം 314 തൊഴിൽ  ദിനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തോട്



പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത.്

5. തോട് ആദ്യം ഇടതു ഭാഗത്തൂടെ ഒഴുകി വരിക ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്

അത് വലതു ഭാഗത്തേയ്ക് മാറി ചോദിച്ചപ്പോൾ മേറ്റ്പറഞ്ഞത് തോട്

വെട്ടി ദിശ മാറ്റുന്നത് പുരയിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥർ എന്നാണ്.ഇതുപോലെ

പഞ്ചായത്തിന്റെ അസ്തയിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കൈവെക്കുന്നതു

നിയമപരമായി വിലക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

 

 പ്രവർത്തി 6

 പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക ഒന്നിലെ വകുപ്പ് രണ്ടിലെ ഖണ്ഡിക 5

പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ

1614010006/IF/336829
 

കണ്ടെത്തലുകൾ 

1. ബിന്ദു: എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കാടു വെട്ടി നിരത്തുകയും

ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാറ്റ് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ കാടുപിടിച്ചു

കിടക്കുകയാണ്. അതിര് 1 തന്നെയാണ് വഴിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് നിരത്തി കി

ളക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ  തെങ്ങിൻ തടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

2. രാമചന്ദ്രൻ പുരയിടത്തിൽ  കാട് വെട്ടുകയും നിരത്തി കിളയ്ക്കുകയും

ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുരയിടത്തിൽ 3 അതിരുകൾനല്ല  രീതിയിൽ

കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മഴക്കുഴി 1 വാഴ കുഴി ആക്കി അതിൽ വാഴ

നട്ടിരിക്കുന്നു

3.  പ്രമീള: ഈ പുരയിടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിരത്തി കിളച്ച്

കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി മരച്ചിനി നട്ടിരിക്കുന്നു അവ വീണ്ടും  

അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി മരച്ചീനിനട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ

സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും നല്ലതു പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിര് 1



കാണാൻ കഴിഞ്ഞു

4. ലതികാ:പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചു മഴക്കുഴി 1കാണാൻ

സാധിച്ചു

5. ആതിര: കാടുവെട്ടി നിരത്തികിളച്ചു അവിടെ മഞ്ഞൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്

മഴക്കുഴി 1 റീചാർജ് ചെയ്ത് കിണർആക്കി നല്ലരീതിയിൽ അതിപ്പോൾ

ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.  നാല് അതിർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 2എണ്ണം

നല്ലതുപോലെയും 2എണ്ണം നശിച്ച രീതിയിലും ആണ് കണ്ടത്

6. പത്മിനി അമ്മ: കാടു വെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചു അതിരുണ്ട് മഴക്കുഴിക്

പകരം വാഴ കുഴിയെടുക്കാൻ  ഉടമസ്ഥർപറഞ്ഞു. അതിൽ വാഴ

നട്ടിട്ടുണ്ട്

 നിരീക്ഷണം

1. എല്ലാ പുരയിടങ്ങളും ഗുണഭോക്താക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി

യോഗ്യമാക്കി തന്നെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

 പ്രവർത്തി ഏഴ്

 കിണർ നിർമ്മാണം

 1614010006/IF/340161

ഗുണഭോക്താവ് :ഷീലാകുമാരി 

കണ്ടെത്തലുകൾ

1. കിണർഎസ്റ്റിമേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല

2. CIBബോർഡ് ഇല്ല  

3.  കിണർഷീറ്റ് കൊണ്ട്മൂടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കാണാൻസാധിച്ചത്

4. പണിയൊന്നുംപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

 നിരീക്ഷണം

 നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട  ജല സ്രോതസ്സ് ആണ്



കിണർഎന്നാൽ കിണർ നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവർത്തി

ഇവിടെപൂർത്തീകരിച്ചതായി  കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ പ്രവർത്തി

കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല

  

 പ്രവർത്തി 8

 കിണർ നിർമ്മാണം

1614010006/IF/383772

 ഗുണഭോക്താവ്: കൃഷ്ണമ്മ

കണ്ടെത്തലുകൾ 

1.  ഗുണഭോക്താവ് കൃഷ്ണമ്മ 

2.  കിണർഎസ്റ്റിമേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

3. CIBബോർഡിൽ കിണറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

 നിരീക്ഷണം

1. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിണറിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

2.  മെറ്റീരിയൽവർക്ക് എല്ലാം എസ്റ്റിമേറ്റിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത ്

പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

 പ്രവർത്തി 9

 സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകളുടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കൽ മൺ കയ്യാല

എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ

1614010006/IF/379438

8 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്



കണ്ടെത്തലുകൾ

1. വിജയ :പുരയിടത്തിൽ മഴക്കുഴി 1അതിര് 1എന്നിവ കണ്ടു എന്നാൽ

പണി കഴിഞ്ഞു കുറച്ചുനാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾഅതിരുകൾ ഇടിഞ്ഞ

നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

2. കൗസല്യ :വയലിലാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ചാലു കോരി മരച്ചീനി വാഴ

മുതലായ കൃഷി കാണപ്പെട്ടു കൃഷിക്ക് ആവശ്യത്തിനായി

പുരയിടത്തിൽ 2 കുളം കുഴിച്ചത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു 

3. ജഗദമ്മ:പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടിനിരത്തി കിളച്ചിട്ടുണ്ട്.

തെങ്ങിൻകുഴികൾഎടുത്തിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിൻ തടം ഉണ്ട്. 

4. തങ്കമണിഅമ്മ:പുരയിടത്തിൽവേസ്റ്റ് കുഴി ഒന്ന്,  മഴകുഴി ഒന്ന്

എന്നിവ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു തെങ്ങിൻ കുഴികളും എടു ത്തിട്ടുണ്ട്

5.  സ്നേഹലത:പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടി കൃഷി യോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

6. മഞ്ജു:പുരയിടത്തിൽഅതിരുകളും മൺ കയ്യാലകളും 5എണ്ണം വീതം

ഉണ്ട് 

7. ബാബുആശാരി:പുരയിടത്തിൽവാഴക്കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു

8. നീതു:പുരയിടത്തിൽഅതിര് 1 തെങ്ങിൻ തടം എടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ

കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു

9. സുരേഷ്ബാബു:പുരയിടത്തിൽവാഴ കുഴി അതിര്,   മൺകയ്യാലഎന്നിവ

കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു വേസ്റ്റ് കുഴി മൂടപ്പെട്ട  നിലയിലാണ് കണ്ടത്

 നിരീക്ഷണം

1.  എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ബണ്ടുകൾ, മഴക്കുഴി, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി

എന്നിവയുടെ കൃത്യമായഎണ്ണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല

2. ഫയൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെപുരയിടത്തിൽ

തന്നെയാണ് പ്രവർത്തികൾചെയ്തിരിക്കുന്നത

3.  മഴക്കുഴി വേസ്റ്റ് കുഴിയും പകരം ഉടമസ്ഥർപറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ

ആണ്തൊഴിലാളികൾചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

 പ്രവർത്തി 10



 സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകളുടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കൽ മൺ കയ്യാല

എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ

1614010006/IF/379439

3 ഗുണഭോക്തകളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്

കണ്ടെത്തലുകൾ 

1.  പ്രിയ: പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടൽ, നിർത്തി കിളയൽ തുടങ്ങിയ

പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാടുപിടിച്ച് നിലയിലാണ്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് തെങ്ങിൻ തടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാണപ്പെട്ടു

കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി, മഴക്കുഴി  ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

2. റോജകുമാരി: പുരയിടത്തിൽ അതിര് മഴക്കുഴികൾ എന്നിവ

ഉണ്ടായിരുന്നു. മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്തതായി കാണപ്പെട്ടു. 

3.  ഷിജി: പുരയിടത്തിൽ   അതിരുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

മരച്ചീനിയാണ് കൃഷിചെയ്തത്

നിരീക്ഷണം 

1. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ബണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 

2. കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും മൂടപ്പെട്ട

അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.



പൊതു നിരീക്ഷണം

 ലതൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ

ഗുണഭോകതാക്കൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞു

ഭൂവികസന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഗുണഭോകതാക്കളുടെ പുരയിടത്തിൽ

പ്രവർത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന കരുതലുണ്ട്.



 തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട്

വൈകിയാണ് അവർക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ

വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വേതനം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി

പലരും കടംവാങ്ങിയും പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു

തുടങ്ങിയ പരാതികൾ നിരവധി പേരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

 തൊഴിലാളികൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേനെ അപേക്ഷ നൽകുകയോ കൈപ്പറ്റ്

രസീത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

 വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട 22 ഇനം ഡോക്യൂമെന്റുകൾ എല്ലാം

തന്നെ ഫയലിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നില്ല.

 എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകിയ ഭാഷയിൽഎഴുതുന്നില്ല

 ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യംല ഗുണഭോക്താക്കളെ പറഞ്ഞു

ബോധ്യപെടുത്തുന്നില്ല.ല

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയ്ക് പുറമെ ഗുണഭോക്താക്കൾ

പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.

 തൊഴിലാളികൾ പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷാകിട്, ട്രാപോളിൻ, ചികിത്സാചെലവ്

തുടങ്ങിയ ബിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം ഉടൻ തന്നെ പരിഹാരം

കാണുന്നുണ്ട്.

 പഞ്ചായത്തിൽ മെറ്റീരിയൽപ്രവർത്തികൾ ധാരാളമായി കാണാംല

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും കാണാൻ

സാധിക്കുന്നില്ല..

 പഞ്ചായത്തിലെ Nrega സ്റ്റാഫുകൾല നല്ല രീതിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്കു

തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും മറ്റു അവകാശങ്ങൾ നേടി എടുക്കുന്നതിനും

വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്ലഎന്നു മനസിലാക്കാൻസാധിച്ചു.ല

 AMC പ്രകാരമുള്ള 22 ഡോക്യൂമെന്റസ് ഫയൽചെയ്യുന്നില്ല.

 ത്രീസ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഫോം, ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ്

ഫോട്ടോ, ഡ്രോയിങ്ങു ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഒരു ഫൈലിലും ഇല്ലായിരുന്നു.

 സൈറ്റ് ഡയറിയിൽപദ്ധതിച്ചിലവ് എഴുതുന്നില്ല.



 92 സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ വ്രാർഡിൽ ഉണ്പ്

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്, തുക

വിനിയോഗം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപെട്ടു

ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകളിലും നടത്തപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o വകുപ്പ് പ്രകാരം 29/11/2019 ലകല്ലമ്പലം 

മുള്ളറംകോട് L.P.S ൽ വെച്ചു നടത്തിയ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ

ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുo

അജണ്ടല

 സ്വാഗതംല

 അദ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽല

 റിപ്പോർട്ട്അവതരണംല

 ചർച്ചയും ക്രോഡീകരണവുംല

 നന്ദില

100 തൊഴിൽ ദിനം  ലഭിച്ച റോജയെ അധ്യക്ഷയായി  തിരഞ്ഞെടുത്തു.

 

സ്വാഗതം വാർഡ് മെമ്പർ രെഹ്ന   പറഞ്ഞു. 

അടുത്തതായി പ്രതിജ്ഞ vrpസുഹൈൽ    ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു .

 

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്താണെന്നും ഗ്രാമസഭയുടെ അവശ്യ കഥയും vrp   

അനിൽസുചിത്ര ചിത്ര തൊഴിലാളികളോട് പറഞ്ഞു.   

 

ആമുഖം,  തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശം,  വിവരാകാശത്തെ കുറിച്ച് vrp

നന്ദുരാജ്   R ജനങ്ങളെബോധവാന്മാരാക്കി.



 റിപ്പോർട്ട് അവതരണം vrpഅനിൽസുചിത്ര ചിത്ര    നിർവഹിച്ചു. 

ഈഗ്രാമസഭയിൽ 49പേർപങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.

തുടർന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങി, തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും

ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

1.  തൊഴിലാളികൾ: പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം

കഴിഞ്ഞു പ്രവർത്തി നോക്കാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉപയോഗം

ഉണ്ടാകാറില്ലല്ലോ? 

2. വേതനം ലഭിക്കുന്നില്ല കാലതാമസംഎടുക്കുന്നു? 

3. തൊഴിൽസമയം നാലുമണിവരെആക്കണം 

4. പ്രവർത്തി  സ്ഥലത്ത് തണൽ വേണ്ടിയുള്ള ടാർപോളിൻ സ്വന്തമായി

പിരിവെടുത്തു വാങ്ങി 

5. മെറ്റീരിയൽ പ്രവർത്തികളെ പറ്റിയുള്ള സംശയനഗൽ ചോദിച്ചു? 

കൂടുതലും വ്യക്തിഗത കക്കൂസ്, കിണറിനെ പറ്റി ആയിരുന്നു 

മറുപടി 

1. ആദ്യ പടിയായി ആണ് കഴിഞ്ഞ വർക്ക്പരിശോധി ധിക്കുന്നതു ഇനി

മുതൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് vrp മാർ  വർക്ക്

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വന്നു കണ്ടു കൊള്ളും. 

2. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും mustroll കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു 7

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ Mis ഇൽഅപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കും.സെൻട്രൽ ഇൽ

നിന്നു ഫണ്ട് വരുമ്പോ മാർച്ച് മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫണ്ടിന്

കുറവ് വരാൻ സാദ്യതയുണ്ട് കുറവുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണം അതിൽ

നിന്നൊക്കെ ആണ് ഈ താമസം വരുന്നത് പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നും

ഫണ്ട്വരുന്നതിന്റെ താമസം ഉണ്ട് Vrpഅനിൽസുചിത്ര ചിത്ര,   

3. അത് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ നിക്കുന്ന കാര്യമല്ല



റിപ്പോർട്ടിൽ ഉറപ്പായും പരാമര്ശിക്കും. Brp    Bindhu

4. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കാര്യവും പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിച്ചില്ല അത്

തൊഴിലാളികൾസമ്മതിച്ചു    

5. തൊഴിലാളികളുടെ ഇതിനുള്ള സംശയങ്ങൾ brp ഓവര്സീർ ചേർന്ന്

മനസിലാക്കി കൊടുത്തു 

6. Brp പുതിയ ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാനും അതിലുടെ

ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും വിവരിച്ചു,  അവിദഗ്ത തൊഴിലാളികളിൽ

നിന്നും അർദ്ധവിദഗ്ത വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികലായി മാറണം എന്നും

ഉപദേശിച്ചു അപ്പോൾ കൂടുതൽവേതനം ലഭിക്കുമെന്നും വിവരിച്ചു.

തീരുമാനം 

1. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ നൽകുകയും കൈപറ്റു റെസിപ്റ്

വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും.ല

2. ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾചെയ്യാൻ ശ്രെമിക്കുംല

3. ജോലി സമയം 9-4.00 ആകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ

ആവശ്യംലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽപരാമര്ശിക്കുംല

4. വേതനം സമയത്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം

റിപ്പോർട്ടിൽപരാമര്ശിക്കും.

46 തൊഴിലാളികൾ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്തു.തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ട്

തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾ കൈയടിച്ചു പാസാക്കി തൊഴിലാളികളെ 

പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓവര്സീർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു 

    




നന്ദി

വർക്കലലബ്ലോക്ക്ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 4 ലെല 2018-19 സാമ്പത്തിക

വർഷത്തെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്ത്



പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ,

തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ, വാർഡ് മെമ്പർ, ഫീൽഡ്തല

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സഹായിച്ച മേറ്റുമാർ എന്നിവർക്കുളള നന്ദി

പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് V മുള്ളറംബകലോട്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ടീം

അഞ്ജന.ഞജ.ആർ, മഞ്ജു. എം.എേ്ക്, അജിത. എേ്ക്, ദിവ്യ ബമലോഹൻ, പ്രതിഭ, വിജില വിജയൻ

ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ൽ വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ൽ

പ്രാർ്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ൽ നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ

ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകൾ ഈ നിയമതിതന പരിധിയിൽ വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ

കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതിക വർ്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾ

ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രധ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട

തപ്രാതു ആസികളം ദുർബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങൾക്രായി ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും

ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.



നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്

നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടിദെർ ക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക

ആനപൂരകമ്രായജമ്മു കശീർ ഒഴിതക എല്ല്രാ സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും

ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളിൽ ലവരുത്തുന ദഭേഗെികൾ സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്.

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ഒരു കൂട്ടം

അവക്രാശങ്ങൾ ലനൽ കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.

ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,

മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും അഖണ്ഡെയം



ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 28-ആം െീയെി തവട്ടിമൺ അംഗൻവ്രാടിയിൽ കൂടിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി

ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.

മഹലോതലോ ബദശിയ ഗലോമീണ ഞതലോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിഞല ഞതലോഴിലുറപ്ക് ഞതലോഴിലലോളികളുഞട

അവകലോശങ്ങൾ ചുവഞട ബേർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ഞഷഡൂള് 2

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞഷഡൂള് 1 &

ഞഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള

അവക്രാശം

ഞേഷന് 7,8,9

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

ഞഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-



(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം. 28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ഞേഷന്3(2),6,

sch 2

,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞേഷന് 19, &

ഞേഷന് 17( 2)

അവകലോശ അധിഷിത നീരിക്ഷണങ്ങള്

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനം തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നു
മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന അടിസ്രാനതിലും
എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്

*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉണ്പ്.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.

*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല എന്പ്



അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

ഞപലോതുവിവരങ്ങൾ - ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 9.47 െ.കി.മീ.

വ്രാർഡുകളതട എണം 13

ജനസംഖ്യ 21612

സീകൾ 10132

പുരു്ന്മ്രാർ 11480

പട്ടികജ്രാെി 2796

പ്രസിഡന്പ് R.സുഭ്രാ്്പ്

തസക്രട്ടറി D.അനിൽകുമ്രാർ

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർദകഴ്പ് 3273

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 93

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 334

Source : തസൻസസ്പ് ഡ്രാറ്റ 2011

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് രീതിശലോസം



ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ യൂണിറ്റിതന

ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും പൂർതീകരിചതും.

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ

പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ് ആവശ്യമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

 െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്

െയ്രാറ്രാകൽ .

S

l

വർക്ക്ക്ബകലോഡ്ക് പ്രവർതിയുഞട ബപര്ക് പദ്ധതി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്

1 1614010006/IWH/295754 മുള ബകലോട്ടുബകലോണം

ഞതങ്ങുവരമ്ക് ബതലോട്ക്

പുനരുദ്ധലോരണം.

30 /11/

18

05/12/18 81977 75692

2 1614010006/IF/379442 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളുല്

ഭൂമിതട്ടിപ്പ്

ഇരികൽമൺ

കയാെഎന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യുള്ള

മണ് ജെസംരക്ഷണ

01/03/19 18/03/19 115528 109429



ടപവർതികൾ

31614010006/IF/336880 പരിഷ്രിചപട്ടിക 1

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികുന്ന

കു്ുംബങ്ങളുല്

ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യമാക

ൽ

03-10-

2018

16-10-18 163860 157726

4 1614010006/IF/2114129 പരിഷ്രിചപട്ടിക

(1)വകുപ്പ് 2ലെ

ഖണ്ഡിക (5)ൽ

പരാമർശികുന്ന

കു്ുംബങ്ങളുല്

ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യമാക

ൽ

26-10-18 09-11-18 173849 166730

5 1614010006/IF/379441 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളുല്

ഭൂമിയിൽതട്ട്

തിരികൽ

മൺകയാെ

ഉൾലപ്പല്യുള്ള

മണ്, ജെ

സംരക്ഷണ

ടപവർതികൾ

01-03-19 23-03-19 134021 95157

22 ഞഡലോകുഞമന്ക്േ്ക്

1. കവർബപജ്ക്



വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല,

പ്രവർതി നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി,

മുെ്ല്രായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിൽ 3 എണതിൽ

കവർദപജ്പ് ഉണ്രായിരുന്നു. ഉണ്രായിരുന മൂതനണതിൽ കവർദപജ്പ് പൂർണമ്രായിരുനില്ല. എൻ.

ആർ. ഇ. ജി. എ എംബം വ്യകമല്ല. ്റ്റേ്രാർട്ടിങ്പ് ദഡറ്റ്പ് എൻഡിങ്പ് ദഡറ്റ്പ് ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ്.

ജിദയ്രാ ട്രാഗിംഗ്പ് അതസറ്റ്പ് ഐഡി, ജിപിഎസ്പ് ത്ല്രാദക്ൻ ഇവ ദരഖതപടതിയിട്ടില്ല.

2. ഞേക്ക്ക് ലിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിൽ

മൂതനണതിൽ തെക്പ്ല്ലിസറ്പ് ഉണ്രായിരുന്നു.

3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം

നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസിബമറ്ക് ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും തസക്യൂർ നിന്നുതമടത എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ

സ്രാധിച്ചു.എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

എനിവ ഉണ്രായിരുനില്ല.

5. േലോബ്കേതികലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച5 െയലുകളിലും സ്രാദങെിക അനമെി ഉണ്രായിരുന്നു. 5 െയലുകളിലും

പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയെ്രാണ്പ് സ്രാദങെിക അനമെി.സ്രാദങെിക അനമെിക്പ്

ദവണി പ്രദെ്യകം രജി്റ്റേർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്പ്. െയൽ നമ്പർ, െീയെി ഉണ്പ്. എ. ഇ ദപര്പ് ഒപ്പ്

ദപര്പ് ഉണ്രായിരുന്നു.

6. ഭരണലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ഭരണ്രാനമെി ഉണ്രായിരുന്നു. പ്ര്രാദേശികമ്രായി



െയ്രാറ്രാകിയെ്രാണ്പ്.അടങൽതുക, പ്രവർതിേിനങ്ങൾ, ഇവ ഭരണ്രാനമെിയിൽ

ദരഖതപടതിയിട്ടുണ

7. ഞതലോഴിലിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിബശലോധിച്ച 5 ഫയലുകളിൽ മൂഞന്നണ്ണതിൽ ഞതലോഴിലിനുള്ള അബപക്ഷ ഉണലോയിരുന്നു.

ഞേക്ഷൻ 3( 1 )പ്രകലോരമുള്ള ബഫലോം ആയിരുന്നു.

8. പ്രവർതി അനുവദിച്ചത്ക് േംബനിച്ച ബഫലോം

പരിബശലോധിച്ച്ക് 5 ഫയലുകളിൽ മൂഞന്നണ്ണതിൽ പ്രവർതി അനുവദിച്ചത്ക് േംബനിച്ച്ക്

ബഫലോം ഉണലോയിരുന്നു. പ്രവർതി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്ക് അനുബനം 4 പ്രകലോരമുള്ള

ബഫലോമിലലോണ്ക്. ഇതിൽ തീയതി, ഞലറർ നമർ, ഇവ ഉണലോയിരുന്നു. ബനഞപട

ഉബദ്യലോഗസ്ഥഞന ബപര്ക് സ്ഥലോനമുണ്ക്. തീയതി ഇല്ല.

9. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും മ്റ്റേർദറ്രാൾ ഉണ്രായിരുന്നു. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ,

ഒപ്പ് സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി ഉണ്രായിരുനില്ല.

10. ഞമഷർഞമന്ക് ബുക്ക്ക്

പരിബശലോധിച്ച 5 ഫയലുകളിലും ഞമഷർഞമന്ക് ബുക്ക്ക് ഉണലോയിരുന്നു. പബക്ഷ ഒരു ഞമഷർഞമന്ക്

ബുക്കിൽ പല വലോർഡുകളുഞട പ്രവർതികൾ ഉണലോയിരുന്നു.

11. ഞമറീരിയൽ ബിൽ & വൗച്ചർ

5 പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. അതുതക്രാണ്ടു

ബ്രാധകമല്ല.

12. ബവജ്ക് ലിസ്ക്

പരിബശലോധിച്ച അഞ്ക് ഫയലുകളിലും ബവജ്ക് ലിസ്ക് ഉണലോയിരുന്നു.

13.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ

പരിപശാധിച 5 െയെുകളിെും എെ.്്ി. ഒ ഉണായിരുന്നു. എം ഐ എസിൽ

നിന്നുംഡൗൺപൊഡ് ലെയ്് പകാപ്പിതലന്നയായിരുന്നു.



14. ബറലോയൽറി ഞപയഞമന്ക് റേീപറ്ക്

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

15 .3 ബസജ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും പൊപട്ടാടഗാെ് ഉണായിരുന്നില.

16. പ്രവൃതി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

17. മസർ ബറലോൾ മൂബവഞമന്ക്

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും മസ്റ്റർപറാൾമൂവ്ലമന്റ്സിപ് ഉണായിരുന്നു

എസ്എസ്നമ്പർതരീയതി ഉണ് ടപവർതിഅവസാനതരീയതി പബാകിപെക്

കമ്മരീഷൻറിപപ്പാർട്ട് നൽകിയതരീയതിഎംഇഎസ് ടപവൃതിപൂർതരീകരിച്

തരീയതി ഉണ്

18. ജിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല

.19. ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് റിബപലോർടിഞന ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

20.പനഡപോയിങ്ട്ആൻഡ്ട്ഡിവേൻ

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും ഉണായിരുന്നില.

21തമറീരിയൽറിക്യുർതമന്ട്റ്ട് പസ്റ്ററ്ട്തമന്ട്റ്ട്

ടപവർതികൾഒന്നുംതലന്നലമറരീരിയൽഉപപയാഗിച് ലെയുന്നതല

അതുലകാണ്ബാധകമല

22. സേറ്ക് ഡയറി

പരിപശാധിച 5 െയെിെും സസറ് ഡയറി ഉണായിരുന്നു.വർക് പകാഡ്

WH/295754 ടപകാരം പടപാജക്റ് മരീറിംഗിൽ 50ലതാഴിൊളികൾപലങ്ുതു.IF/336880

ടപകാരം 67 ലതാഴിൊളികൾ ലടപാജക്റ് മരീറിംഗിൽപലങ്ുതു.IF/211429 ടപകാരം

67 ലതാഴിൊളികൾ പലങ്ുതു.IF/379442ൽ 33 പപർ പലങ്ുതു. പമറിന്ലറ പപര്,

അടഡസ് ഉണായിരുന്നു.ലെക്െിസ്റ്റ്പൂർണമായിരുന്നു.



രജിസറുകളുഞട പരിബശലോധന

1.അബലലോബക്കഷൻ ഓഫ്ക് വർക്ക്ക്,ബപയഞമന്ക് ഓഫ്ക് ബവജേ്ക് ആൻഡ്ക് ഡിമലോൻഡ്ക് ബഫലോർ വർക്ക്ക്

2. ഞമറിരിയൽ രജിസർ

3. വർക്ക്ക് രജിസർ

4. ഞതലോഴിൽ കലോർഡ്ക് വിതരണ രജിസർ

5. പരലോതി രജിസർ

6. ഗലോമേഭ രജിസർ

7.ഫിക്സഡ്ക് അേറ്ക്

തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

* വർക്ട്പകപോഡ്ട് IF/379442 നപകപോരംമസ്റ്റർപറപോളിൽ ഏഴ്ട് േിവേം

തുടർച്ചയപോയിപണിതചയ്ിടു്ടെ്ട്.മസ്റ്റർപറപോൾനമ്പർ 26887മുതൽ 26887

വതരയുള്ളമസ്റ്റർപറപോളിൽതതപോഴിലപോളികൾക്ട് 251ര്റൂപതവച്ചപോണ്ട്

പവതനംനൽകിയിരികുനത്ട്.

* IF/336880 നപകപോരം 10447എനമപോസ്റ്റർപറപോൾ നപകപോരംഷീബ.Sഎന

തതപോഴിലപോളി 5/10/2018ൽഅതറൻഡൻേ്ട് പരഖത്ടുതിയിരികുന

പകപോളതിൽതവടിതിരുതൽകത്ടെതിഇതിന്ട്തറകപോരണം

എന്തപോതണന്ട്വ്യക്തമപോയിടില.

*വർക്ട് പകപോഡ്ട് IF/ 379441 നപകപോരം 26891നമ്പർമസ്റ്റർപറപോൾഫില്ട് തചയ്ിടില.

എലമസ്റ്റർപറപോളിലുമപോയി 352 നപവർതിേിനങ്ങൾ ഉ്ടെ്ട്.എനപോൽ 100

പജപോലിതികഞ്ഞവഷമ (KL/110)പരപോഹിണി( KL/32)ഓമന (KL/44)

വേന്തകുമപോരി (KL/188)ലിേി (KL/56)തതപോഴിലപോളികൾഅധികമപോയിഓപരപോ

േിവേംക്റൂടി പജപോലിതചയ്ു.അതിനപോൽ 5 നപവർതിേിനങ്ങൾകുറച്ച്ട് 347

ഇടപോണ്ട്എംബുകിൽപവതനം നൽകിയത്ട്.എനപോൽമസ്റ്റർപറപോളിൽ 352



ഇടപോണ്ട് പവതനംകപോണിച്ചിരികുനത്ട്. 222 നപവർതിേിനങ്ങൾകപോണ്ട്

ആയുധവപോടക നൽകിയിരികുനത്ട്.

*വർക്ട്പകപോഡ്ട് IF/211429 നപകപോരംമസ്റ്റർപറപോൾ നമ്പർ 12570എേ്ട്

േിനു(KL/005/60)ഇവരുതടപടപോടൽഅറൻഡൻേ്ട്ആറുേിവേംആണ്ട്

എനപോൽആയുധവപോടക 10ര്റൂപമപോനതമപോണ്ട്നൽകിയിരികുനതു

തതപോഴിൽേിനങ്ങൾവച്ച്ട് 30ര്റൂപയപോണ്ട്ലഭിപക്ടെത്ട്.

*വർക്ട് പകപോഡ്ട്WH/ 295754 നപകപോരംമസ്റ്റർപറപോൾ നമ്പർ 16127പടപോടൽ

അറൻഡൻേ്ട് പടപോടലിൽതവടിയിരികുനു.മസ്റ്റർപറപോൾ നമ്പർ 16131ൽ

ഉഷടി,ജയനശീഎനീതതപോഴിലപോളികളുതടഅറൻഡൻേ്ട് പകപോളതിൽ

തവടിതിരുതലുകൾകത്ടെതി.

*ഫീൽഡ്ട്വിേിറ്ട്േമയത്ട് 14പജപോലിആണ്ട്കിടിയത്ട്എനപോണ്ട്

തതപോഴിലപോളികളിൽനിന്ട്അറിയപോൻകഴിഞ്ഞത്ട്.

* 19തതപോഴിലിടങ്ങൾആണ്ട്ഉ്ടെപോയിരുനത്ട്

*എസ്റ്റിപമറ്ട് നപകപോരമുള്ളമികവീടുകളിലുംമഴകുഴി, പവസ്റ്റ്ട്കുഴിഇവ

ഉ്ടെപോയിരുനില.ര്ടെുവീടുകളിലപോണ്ട്മഴകുഴി, പവസ്റ്റ്ട്കുഴികപോണപോൻ

കഴിഞ്ഞത്ട്.

*വപോഴ,മരച്ചീനി, ഇഞി, മഞ്ഞൾഇവഎലപോവസ്ുകളിലുംകപോണപോൻ

കഴിഞ്ഞു.

*ശപോന്തഎനഉടമയ്ട്ക്ട്ഒരുതടിൽമരച്ചീനിമഞ്ഞൾഎനിവനടിടു്ടെ്ട്

എനപോൽഒരുതടിൽപറങിമപോവ്ട്ആയതിനപോൽകിളച്ചു തകപോടുതപോൽ

മതിഎന്ട്അറിയിച്ചു.എലപോവീടുകളിലുംകൃഷിതചയ്ിടു്ടെ്ട്അത്ട്

പരിപപോലികുകയുംതചയ്ിടു്ടെ്ട്.ആേർശ്ട്എന ഉടമയുതടവീടിൽ

മരചീനി നടുവിളതവടുതുഅതിനുപശഷംവീടിന്ട്അടിസപോനം

തകടി.



*വർക്ട് പകപോഡ്ട്WH/295754 നപകപോരംഒരു പതപോട്ട്ആയിരുനു.എസ്റ്റിപമറ്ട്

നപകപോരം 1200Mആണുനീളംഇതിൽ 758 mഅളകപോൻേപോധിച്ചുള്ള്റൂ

തമപോതംകപോട്ട്ആയതിനപോൽഅളകപോൻേപോധിച്ചിരുനില. പതപോട്ട്വളതര

േയനീയഅവസയിൽആണ്ട്കപോണപോൻേപോധിച്ചത്ട്.മികഭപോഗങ്ങളിലും

തവള്ളംഉ്ടെപോയിരുനില.തവള്ളമിലപോതഭപോഗങ്ങളിൽചവറുകൾ

നിപക്ഷപിച്ചിരികുനു.ഇപതകുറിച്ച്ട് നഗപോമേഭയിൽ നപതിപപോേിച്ചപ്പോൾ

തതപോഴിലപോളികൾപറഞ്ഞത്ട്എനതകഷ്ടത്ട്ട് തചയ്പോലുംഇങ്ങതനയപോണ്ട്

ചവറുകൾനിപക്ഷപികുനത്ട്.ഇപതകുറിച്ച്ട്ചർച്ചതചയ്പ്പോൾക്യപോമറ

ഘടി്ികുനത്ട് നപപോപയപോഗികമപോയിബുദ്ധിമുടപോണ്ട്എന്ട്തമമ്പർ

അറിയിച്ചുപിതനതചയപോൻകഴിയുനത്ട്അവിതടപബപോർഡ്ട്തവകപോം

എനുള്ളതപോണ്ട്.ആതരങിലുംചവറുകൾഇടുനതു കണിൽതപടപോൽ

പഞപോയതിൽഅറിയികുകയുംപഞപോയത്ട്മുഖപോന്തരംനമുകു

നടപടിേ്വീകരികപോതമന്ട്തമമ്പർഉറ്ുനൽകി.

*തതപോഴിലപോളികളുതട 10അവകപോശങ്ങതളകുറിച്ച്ട്പറഞ്ഞപ്പോൾആണു

എന്തപോണ്ട്അവകപോശങ്ങൾ വഴികിടുനത്ട്എനുതതപോഴിലപോളികൾകു

പബപോധ്യത്ടതു.

*തതപോഴിലപോളികൾതതപോഴിൽആവശ്യത്ടുനത്ട്തവള്ളപപ്റിൽ

എഴുതിആണുതകപോടുകുനത്ട്ഇത്ട് പമറ്ട്വഴിയപോണ്ട്നൽകുനത്ട്.

*എലപോതതപോഴിലപോളികളുംഒപരപപപോതലപറഞ്ഞത്ട്പവതനംകൃത്യമപോയി

ലഭികുനിലഎനപോണ്ട്.ഓണതിന്ട്മുമ്പ്ട് തചയ് തതപോഴിൽവപേ

കിടിയിടിലഎന്ട്തതപോഴിലപോളികൾപറഞ്ഞു

* പവതനവർദ്ധനവ്ട് ഉ്ടെപോകണതമന്ട്തതപോഴിലപോളികൾആവശ്യത്ടു

*തതപോഴിൽേമയം 9മണിമുതൽ 4. 30വതരആകിതരണതമനും

തതപോഴിലപോളികൾആവശ്യത്ടു മികവീടുകളിലുംതപൺകുടികൾ

ഉള്ളതപോണ്ട്അവരുതടേുരക്ഷഉറ്ുവരുപത്ടെതപോണ്ട്.



* പതപോട്ട്വൃതിആകുപമ്പപോൾകയുറ,ബ്റൂട്്ട്,ഇവനൽകണംഎനു

തതപോഴിലപോളികൾആവശ്യത്ടു.ഇതുതുടകേമയതുഉ്ടെപോയിരുനു

എനുംനൽകിഎനുഓവർേീർ പറഞ്ഞു.അതുനശിച്ചുഎനു

തതപോഴിലപോളികൾപറഞ്ഞു.അപപക്ഷപഞപോയതിൽതനപോൽനടപടി

േ്വീകരികപോംഎനുഎ.ഇ,തമമ്പർഉറ്ുനൽകി.

*തതപോഴിലിനുഅപപക്ഷനൽകിയപോൽതതപോഴിൽഉള്ളവപോർഡ്ട്ൽ

തതപോഴിൽനൽകുതമനുഓവർേീർഉറ്ുനൽകി.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ഒറ്റൂർ ഗലോമ പഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക്- 6, ഞവടിമൺബകലോണം

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 1/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

ശംഭുചന്ദ്രൻ,േുമി.ആർ, നശീല.ആർ,േ്വപ്നഎഎേ്ട്,േൗമ്യആർ,

ഭരണഘടനപോ നപതിജഞ

നമ്മൾ,ഇന്ത്ത്യയിലെജനങ്ങൾ,ഇന്ത്ത്യലയഒരുപരമാധികാര,സിതിസമത്വ,



മതനിരപപക്ഷ,ജനാധിപത്ത്യ റിപ്പബികായിസംവിധാനംലെയുന്നതിനും

ഭാരതതിലെഎലാപൗരർകുംസാമൂഹികവുംസാമ്പതികവും

രാഷ്ട്രീയവുമായനരീതി,െിന്ത,ആശയാവിഷ്ാരം,വിശ്വാസം, ഭകി,ആരാധന

എന്നിവയ്കുള്ളസ്വാതടന്ത്ത്യം,സാനമാനങ്ങൾ,അവസരങ്ങൾ

എന്നിവയിെുള്ളസമത്വംഎന്നിവഉറപ്പുവരുതുന്നതിനുംവ്ത്യകിയുല്

അന്തസുംരാഷ്ട്തിന്ലറഐക്ത്യവുംഅഖണ്ഡതയുംഉറപ്പുവരുതുന്ന

സാപഹാദര്ത്യംഎലാവരിെുംവളർതുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയംലെയ്ുലകാണ്

നമ്മുല് ഭരണഘ്നാസഭയിൽവച,് 1949നവംബർഇരുപതിയാറാം ദിവസം,

ഈഭരണഘ്നലയഅംഗരീകരികുകയുംനിയമമാകുകയുംനമുകായിതലന്ന

സമർപ്പികുകയുംലെയ്ിരുന്നു'

ഇന്ന് 20l9നവംബർ 26ആം തരീയതിലതാട്ടികലുഅങണവാ്ിയിൽകൂ്ിയ

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടഗാമസഭയിൽപങാളികളായെങ്ങൾ ഭരണഘ്നാ

മൂെ്ത്യങ്ങൾന്പ്പിൊകുന്നതിനായി ദൃഢടപതിജ്ഞലെയുന്നു.

ആമുഖം

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 2005വിജ്ഞാപനംലെയ്ലതങിെും

2005ൽ പാർെലമൻറ് പാസാകിയമഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണ

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 2006ലെടബുവരി രണിന് രാജ്ത്യത്തു്കംകുറിചു.മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി 2008ൽ നമ്മുല്രാജ്ത്യലതഎലാജിലകളിപെയും ടഗാമരീണ

പമഖെകൾഈനിയമതിന്ലറപരിധിയിൽവന്നു.ഓപരാ ടഗാമരീണ

കു്ുംബതിനുംഒരുസാമ്പതികവർഷം 100 ദിവസലതഅവിദഗ്ധ ലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾആവശ്ത്യഅധിഷ്ിതമായി ടപദാനംലെയുന്നപതാല്ാപ്പം

ടപകൃതിവിഭവപരിപാെനവുമായിബനലപ്പട്ടലപാതുആസ്ികളും ദുർബെജന

വിഭാഗങ്ങൾകായിഈ്ുറതും, ഗുണപമന്മയുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമതഉള്ള

ഉപജരീവനആസ്ികളുംസൃഷികുകയാണ്ഈപദ്ധതിയുല് മുഖ്ത്യെക്ഷ്ത്യം.

മഹാതാഗാനിഎന്നവാക് പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമതിന്ലറ

ആരംഭതിൽകൂട്ടിപചർകുകയുംലെയ്ിട്ടുണ.്നിയമതിന്ലറ

ആവശ്ത്യകതയ്ക്അനുപൂരകമായിജമ്മു-കാശ്രീർഒഴിലകയുള്ളഎലാ

സംസാനങ്ങളിെും മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമ

പദ്ധതിവിജ്ഞാപനംലെയ്ിട്ടുണ.്നിയമതിെുംപട്ടികയിെും

കാൊകാെങ്ങളിൽവരുതുന്നപഭദഗതികൾസംസാനപദ്ധതിയിെും

ഉൾലകാള്ളിപകണതുആണ.് മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ്

നിയമം ടഗാമരീണലതാഴിൊളികൾക്പത്അവകാശങ്ങൾഉറപ്പുനൽകുന്നുണ.്

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി ടപകാരം ടഗാമപഞായത് ടപപദശത്

ന്പ്പിൊകുന്നഎലാ ടപവർതികളും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിനുവിപധയമാകണ

ലമന്ന്നിയമതിലെ 17-വകുപ്പ്നിഷ്ർഷികുന്നു.പദ്ധതി

ടപവർതനലതപ്പറിയും ലപാതുധനംെിെവഴികുന്നതിലനപറിയും



പൗരസമൂഹംന്തുന്നപരസ്ത്യവുംസ്വതടന്തവുമായപരിപശാധനയാണ്

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്.

മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ

ലതാഴിെുറപ്പ് ലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങൾെുവല്

പെർകുന്നു

1.ലതാഴിൽകാർഡിന്അപപക്ഷികാൻഉം 15 ദിവസതിനകംെഭികുവാനും

ഉള്ളഅവകാശം

2.ലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാനും 15 ദിവസതിനുള്ളിൽെഭികാനുള്ളഅവകാശം

3. 15 ദിവസതിനകംലതാഴിൽെഭിചിലലങിൽലതാഴിെിലായ് പവതനം

െഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

4.ഏലറ്ുപകണടപവർതികൾആസൂടതണംലെയുവാനുള്ളഅവകാശം

5.താമസസെതിന് 5കിപൊമരീറർെുറളവിനുള്ളിൽലതാഴിൽെഭികുവാനും

െഭിചിലലങിൽകൂെിയുല് 10%അധികമായിെഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

6.കു്ിലവള്ളംതണൽടപാഥമികശുടശൂഷകിറ് ലതാഴിൊളികപളാ്് ഒപ്പം

അഞുവയസിനുതാലഴയുള്ളഅഞുകുട്ടികൾ ടപവർതിസെത്വന്നിട്ടുണ്

എങിൽഅവലരപനാകാനായിആയ,ഇതിനായുള്ളഅവകാശം

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽപവതനം െഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8.കൂെിെഭികുന്നതിന്കാെതാമസംപനരിട്ടാൽനഷപരിഹാരം

കിട്ടുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

9.പരാതികളിൽസമയബനിതമായിപരിഹാരംകലണതുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

10. പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ന്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തപപോതുവിവരങ്ങൾഒറ്റൂർ നഗപോമപഞപോയത്ട്

ജില :തിരുവനന്തപുരം

പബാക് :വർകെ

പഞായത് :ഒറൂർ

വിസ്രീർണം : 9.47െ.കി.മി



വാർഡുകളുല്എണം :13

ജനസംഖ്ത്യ : 21612 (2011ലെലസൻസസ് ടപകാരം)

സ്ടതരീകൾ : 10132

പുരുഷന്മാർ : 11480

പട്ടികജാതി : 2796

ടപസിഡന്റ് :ആർ.സുഭാഷ്

ലസടകട്ടറി :ഡി.അനിൽകുമാർ

വാർഡ് :ലവട്ടിമൺപകാണം

വാർഡ്ലമമ്പർ:ലഡയ്ി

രജിസ്പട്ഡ്വർപകഴ്് : 3273

സജരീവലതാഴിൊളികൾ : 938

100 പജാെിതികഞ്ഞവർ : 334

പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് നഗപോമേഭറിപ്പോർട്ട്

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

തിരുവനന്തപുരംജില

വർകെപബാക്

ഒറൂർ ടഗാമപഞായത്

വാർഡ് : 6 (ലവട്ടിമൺപകാണം )

1⃣ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/ IF/336886

ടപവർതിയുല് പപര് :പരിഷ്രിചപട്ടികഒന്ന്വകുപ്പ് (2)ലെഖണ്ഡിക 5 -ൽ

പരാമർശികുന്നകു്ുംബങ്ങളുല് ഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽ.

അ്ങൽതുക : 149393

െിെവായതുക :142416

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി :26/10/2018



ടപവൃതിപൂർതരീകരിചതരീയതി : 05/11/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 516

മസ്റ്റപറാളുകളുല്എണം : 14

പമറ് :പുഷ്കുമാരി

2⃣ ടപവർതിയുല്ലനയിം :പരിഷ്രിചപട്ടികഒന്ന്വകുപ്പ് (2)ലെഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികുന്നകു്ുംബങ്ങളുല് ഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽ.

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/IF/336883

അ്ങൽതുക : 180796

െിെവായതുക :175812

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :01/10/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 16/10/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 637

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 21

3⃣ ടപവർതിയുല് പപര് :കുന്നുംപുറംകളിവിളാകംകുളങ്ങരതമ്പുരാൻന്

പതാ്് പുനരുദ്ധാരണം

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/WH/297780

അ്ങൽതുക : 85229

െിെവായതുക :79212

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :01/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 07/12/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 287

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 8

പമറ്:തങമണി

4⃣ ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യ ഭൂവു്മകളുല് ഭൂമിതട്ടുതിരികൽ,

മൺകയാെഎന്നിവഉൾലപ്പല്യുള്ളമണ് -ജെസംരക്ഷണടപവർതികൾ.



ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/IF/379444

അ്ങൽതുക : 145732

െിെവായതുക : 133980

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :24/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 08/01/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 505

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 24

പമറ് :തങമണി

5⃣ ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യ ഭൂവു്മകളുല് ഭൂമിതട്ടുതിരികൽ,

മൺകയാെഎന്നിവഉൾലപ്പല്യുള്ളമണ് -ജെസംരക്ഷണടപവർതികൾ.

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010006/IF/379445

അ്ങൽതുക : 154704

െിെവായതുക : 150696

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :31/01/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 13/02/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 546

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 16

പമറ് :പുഷ്കുമാരി

വാർഷികമാസ്റ്റർസർകുെർ ടപകാരമുള്ളെയെുകളിലെ

ലപാതുവായകലണതെുകൾ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1.കവർപപജ് :പരിപശാധിച 5െയെുകളിൽമുന്ന്എണതിെും വാർഷിക

മാസ്റ്റർസർകുെർ ടപകാരമുള്ളകവർപപജ് കാണാൻസാധിചു.എന്നാൽ 2

എണതിൽകവർപപജ്കാണാൻസാധിചില.

2.ലെക്െിസ്റ്റ് :വർക്െയെിൽസൂക്ഷിചിരികുന്നവിവരങ്ങളുല്പട്ടികയും

അവയുല് പപജ് നമ്പറും പരഖലപ്പ്ുപതണലെക്െിസ്റ്റ് 3െയെുകളിൽ



മാടതപമകാണാൻസാധിചുള്ളു.

3.ആക്ഷൻപാൻ :പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും ആക്ഷൻപാൻപകാപ്പി

കാണാൻസാധിചില.

4.ഭരണാനുമതി :ടപപത്ത്യകമായി ഭരണാനുമതിഇലായിരുന്നു.എന്നാൽ

ഭരണാനുമതിനമ്പർസാപങതികാനുമതി പൊമിൽഉൾലപ്പ്ുതിയിരുന്നു.

5.സാപങതികഅനുമതി :പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും ടപാപദശികമായി

തയാറാകിയസാപങതികഅനുമതിപടതംഉണ്.

6.ഡരീലറയിൽഡ്എസ്റ്റിപമറ് :പരിപശാധിച 5െയെുകളിെുംഡരീലറയിൽഡ്

എസ്റ്റിപമറ് ഉണായിരുന്നു .ബനലപ്പട്ടഅധികാരികളുല്ഒപ്പുംസരീെും

ഉണായിരുന്നു.

7. പടഡായിങ് &ഡിസസനിങ് :പരിപശാധനക്വിപധയമാകിയ 5െയെുകളിെും

പടഡായിംഗ്ആൻഡ്ഡിസസനിങ്ഇലാരുന്നു.

8.ഡിമാൻഡ് പൊം :പരിപശാധിച 3െയെുകളിൽ ഡിമാൻഡ് പൊം

ഉണായിരുന്നു . 2എണതിൽഡിമാൻഡ്പൊം ഉണായിരുന്നില.

9.വർക്അപൊപകഷൻപൊം:പരിപശാധിച 5െയെുകളിൽ 3എണതിൽ

മാടതപമവർക്അപൊപകഷൻപൊംഉണായിരുന്നുള്ളൂ.

10.ഇ -മസ്റപറാൾ : 5െയെുകളിെും മസ്റ്റപറാൾഉണായിരുന്നു.മസ്റ്റർപറാൾ no. -

12622ൽആലകപവതനംകണകാകുന്നതിൽ 5420രൂപയുല്വ്ത്യത്ത്യാസം

ഉണായിരുന്നു. 18375എന്നമസ്റ്റർ

പറാളിൽആലകതുകകണകാകിഎഴുതിയിട്ടില. 21786, 21789എന്നമസ്റ്റർ

പറാളുകളിൽആലകഅലറൻഡൻസ് പകാളംതിരുതിയിരികുന്നു.

11.മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് :മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് പരിപശാധിച എലാ

െയെുകളിെും ഉണായിരുന്നു.

12.പവജ് െിസ്റ്റ് :പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും പവജ് െിസ്റ്റ് ഉണായിരുന്നുള്ളു.

13.െണ് ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർ:പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും എെ.് ്ി.ഒ.

ഉണായിരുന്നു.

14.എം ബുക്:പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും എം ബുക് ഉണ്.ഒരു

എംബുകിൽതലന്നഒന്നിെധികംെയെുകളുല്വിവരങ്ങൾ

സൂക്ഷിചിരികുന്നത്െയൽപരിപശാധനസവകുന്നതിനുകാരണമായി.



15.ലമറരീരിയൽലടപാക്ത്യുർലമൻറ് പസ്റ്ററ്ലമൻറ:് ടപവർതികൾഒന്നുംതലന്ന

ലമറരീരിയൽഉപപയാഗിച് ലെയുന്നതലഅതുലകാണ്ഇത്ബാധകമല.

16.ലമറരീരിയൽബില് &വൗചർ : 5െയെുകൾകും ഇത്ബാധകമല.

17. പറായൽറി ലപയ്ലമൻറ് ലറസിപ്റ് :5െയെുകൾകും

പറായൽറിബാധകമായിരുന്നില.

18.ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്:പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാ

ഇലായിരുന്നു

19.വർക്കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ്:പരിപശാധിചഒരുെയെിെും കാണാൻ

സാധിചില.

20.ജിപയാ ്ാഗ് പൊപട്ടാടഗാെ് :ഒരുെയെിെുംകാണാൻസാധിചില.

21.പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്ട് പകാപ്പി :പരിപശാധിചെയെുകളിൽ കാണാൻ

സാധിചില.

22.സസറ്ഡയറി:പരിപശാധിച 5െയെിെുംസസറ്ഡയറി ഉണായിരുന്നു.

എന്നാൽഅപൂർവ്വമായിരുന്നു.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

നിരീക്ഷണങ്ങളുംകത്ടെതലുകളും

1)പതാ്് പുനരുദ്ധാരണം,സ്വകാര്ത്യ ഭൂവു്മകളുല് ഭൂമിയിൽമണ്,ജെ

സംരക്ഷണടപവർതികൾ,ഖണ്ഡിക 5ൽപരാമർശികുന്നകു്ുംബങ്ങളുല്

ഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽഎന്നിവയായിരുന്നു 6ആംവാർഡിലെ ടപധാന

ടപവൃതികൾ.

2)സുപൊെന,െിെിഭായ്,സുജാതഎന്നിവരുല്പുരയി്ങ്ങൾമരചരീനി, പെമ്പ,്

വാഴഎന്നിവകൃഷിലെയ്ിരികുന്നത്കാണാൻസാധിചു.

3)സുനുഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽ 4ബണുകൾകാണാൻസാധിചു.

കൂ്ാലതവാഴകൃഷിയും ഉണായിരുന്നു. 4)ശശികെഎന്നവ്ത്യകിയുല്

പുരയി്തിൽകപമ്പാസ്റ്റുകുഴി -1,മൺകയാെ - 2എന്നിവകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

5)അമ്പിളിഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽമഴകുഴി -1,മൺകയാെ -3

എന്നിവയാണ്നിർമ്മിചുനൽകിയത.്

6)അംബികഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽമഴകുഴി -1,മൺകയാെ -3

എന്നിവയാണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരംനിർമിചുനൽകിയത.്എന്നാൽവരീ്്



നിർമ്മാണതിനായി ഭൂമിനികതിയാൽഇവലയാന്നുംകാണാൻകഴിഞ്ഞില.

പെമ്പ,്മഞ്ഞൾ,മരചരീനി,എന്നിവകൃഷിലെയ്ിരികുന്നതുംകാണാൻ

സാധിചു.

7)ഉഷാകുമാരിഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽമഴകുഴി -1,മൺകയാെ -5

എന്നിവകാണാൻസാധിചു.മഴകുഴിവാഴനട്ടനിെയിൽആയിരുന്നു.

പുരയി്തിൽവാഴകൃഷിഉണായിരുന്നു.

8)ഗംഗാടപതാപൻഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽമരചരീനി,വാഴഎന്നിവ

കൃഷിലെയ്ിരുന്നു.വയൽആയതിനാൽമഴകുഴി, മാെിന്ത്യകുഴി,മൺകയാെ

എന്നിവഇലായിരുന്നു.

9)ബാെെട്ദ്രൻഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽമഴകുഴി -1,മാെിന്ത്യകുഴി-1,

മൺകയാെ -3എന്നിവകാണാൻകഴിഞ്ഞു. ഭൂമിവാഴ,മരചരീനിഎന്നിവനട്ടു

കൃഷിപയാഗ്ത്യമാകിയിരുന്നു.

10)വിശ്വതിെകൻ,സനെ,രാധാമണിതു്ങ്ങിയവരുല്പുരയി്ങ്ങൾ

വിളലവ്ുപ്പ്കഴിഞ്ഞുതരിശായികി്കുന്നതാണ്കാണാൻകഴിഞ്ഞത.്

11)6ആംവാർഡിൽ 2018സാമ്പതികവർഷതിൽ 3 പപർക് മാടതമായിരുന്നു 100

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾെഭിചിരുന്നത്.ഈസാമ്പതികവർഷതിൽആലക 10

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾെഭിചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 75 പപരാണ്സജരീവ

ലതാഴിൊളികളായി ഉണായിരുന്നത.്

----------------------------------------------

ചർച്ച

ഒറൂർ ടഗാമപഞായതിലെ 6-ംാംം വാർഡിലെ (ലവട്ടിമൺപകാണം) പസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ് ടഗാമസഭഉചക് 12.30മണിക് ലതാട്ടികലുഅംഗനവാ്ിയിൽ

ആരംഭിചു.ലതാഴിൊളികളിൽനിന്ന്അംബികഎന്നവ്ത്യകിലയ

പയാഗതിന്ലറഅധ്ത്യക്ഷസാനപതകുലതലരലഞ്ഞ്ുതു.വിആർപിസ്വപ്ന

ഭരണഘ്ന ടപതിജ്ഞലൊലിലകാ്ുതു. പശഷംവാർഡ് ലമമ്പർലഡയ്ി

സ്വാഗതടപസംഗംന്തി.തു്ർന്ന്വിആർപി സ്വപ്ന ലതാഴിെുറപ്പ്

പദ്ധതിലയകുറിചും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിലനകുറിചുംആമുഖടപസംഗം

ന്തി.തു്ർന്ന് ലതാഴിൊളികളുല് 10അവകാശങ്ങലളപ്പറിവിആർപി

സൗമ്ത്യവിശദമാകി.തു്ർന്ന്വിആർപി ടശരീെറിപപ്പാർട്ട്അവതരിപ്പിചു .

അതിനുപശഷംറിപപ്പാർട്ട്അവതരണലതകുറിചും ലതാഴിൊളികളുല്

പരാതികലളകുറിചുംെർചലെയ്ു.

ഒറൂർപഞായതിൽതലന്നഏറവുംകുറഞ്ഞലതാഴിൽദിനങ്ങൾെഭിചവാർഡ്



ആയിരുന്നു 6 -ആംവാർഡ.്

കഴിഞ്ഞസാമ്പതികവർഷം 100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾപൂർതരീകരിച 3

ലതാഴിൊളികൾമാടതമാണ് ഉണായിരുന്നത.്

ലതാഴിൊളികൾതമ്മിെുള്ളആന്തരികസംഘർഷങ്ങളാണ്പെപപ്പാഴും

ലതാഴിെിലായ്കുംകാരണംഎന്നുെർചയിൽനിന്ന്വ്ത്യകമായി.

ലതാഴിൽെഭികാനായി ലതാഴിൊളികൾലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പപ്ണ

രരീതിലയകുറിചുവിആർ പി വ്ത്യകമാകി.

പവതനംെഭികുന്നതിൽവരുന്നകാെതാമസംപയാഗതിൽ

െർചാവിഷയമായി.

പാട്ടകൃഷിയിെുല് ലതാഴിൊളികുെഭികുന്നപനട്ടങ്ങൾഓവർസിയർ

വിശദികരിചു.

വ്ത്യകികതആസ്ിനിർമ്മാണലതപറിയും പയാഗതിൽെർചാവിഷയമായി.

12622എന്നമസ്റ്റർപറാളിൽആലകപവതനംകണകാകുന്നതിൽ 5420രൂപയുല്

വ്ത്യത്ത്യാസംവന്നത് റിപപ്പാർട്ടിൽഅവതരിപ്പിചു.എന്നാൽഇതിലനആദ്ത്യം

പൊദ്ത്യം ലെയ്പഞായത്ഡാറാഎൻട്ിസ്റ്റാെിന്അവരുല്കണകുകൂട്ടെിൽ

വന്നലതറാണുഇതുഎന്നുപിന്നരീ്്വ്ത്യകമായി.

44ലതാഴിൊളികൾപയാഗതിൽപലങ്ുതു.

െർചകൾകുംതരീരുമാനങ്ങൾകുംഒ്ുവിൽലതാഴിൊളികൾ റിപപ്പാർട്ട്

സകയ്ിചുപാസാകി. 01.30ഓല്വിആർപിസുമി ന്ദ്രിപറഞ്ഞുലകാണ്

പയാഗംഅവസാനിപ്പിചു.

ന്ദ്രി

വർകെപബാകിലെലെറുന്നിയൂർപഞായതിലെവാർഡ് 6ന്ലറ 2018- 19

സാമ്പതികവർഷലതപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടപടകിയസമയബനിതമായി

തരീർകാൻപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ്രീമിലനസഹായിചബഹുമാനലപ്പട്ട

ലെറുന്നിയൂർപഞായത് ടപസിഡന്റ,്ലസടകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅംഗങ്ങൾ,

ലതാഴിെുറപ്പ്വിഭാഗംജരീവനകാർ, വാർഡ് ലമമ്പർെരീൽഡ്

ടപവർതനങ്ങൾക്സഹായിച പമറ്മാർ,ലതാഴിെുറപ്പ് ലതാഴിൊളികൾ

എന്നിവർകുള്ളന്ദ്രി പരഖലപ്പ്ുതുന്നു.



മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം



വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് 7ബതലോപ്പുവിള

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോടീം

അജിത s, മഞ്ജു എം എേ്ക്, അഞ്ജന ഞജ ആർ, ദിവ്യ ബമലോഹൻ, പ്രതിഭ, വിജില വിജയൻ

ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-

ല് പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത

എല്ല ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ

ഗ്രാമീണ കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില്

േിനങ്ങള് ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ

പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി

ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ

പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം. നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100

ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ

നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്. നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി



എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി

വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന

ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്. മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം

അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.

ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,

മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും



അഖണ്ഡെയം ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 28 ആം െീയെി സ്രാംസ്രാരിക നി്ലയം ഞ്രായ്ലിൽതവച്പ് കൂടിയ

ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ

നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.

മഹലോതലോ ബദശിയ ഗലോമീണ ഞതലോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിഞല ഞതലോഴിലുറപ്ക് ഞതലോഴിലലോളികളുഞട

അവകലോശങ്ങൾ ചുവഞട ബേർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ഞഷഡൂള് 2

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞഷഡൂള് 1 &

ഞഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള

അവക്രാശം

ഞേഷന് 7,8,9



4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-

28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ഞേഷന്3(2),6,

sch 2

,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞേഷന് 19, &

ഞേഷന് 17( 2)

അവകലോശ അധിഷിത നീരിക്ഷണങ്ങള്

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് പുതുക്കുനെിന ദവണി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട കയിൽ നിന്നും
ക്രാശ്പ് തെ്ലവ്രായിട്ടുതണന്നും, കൂട്രാതെ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ



സ്വനം തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നും മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* െയൽ പരിദശ്രാധനയിൽ വ്യകമ്രായ ഡിമ്രാന്പ് ദെ്രാറം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചി്ല്ലല്പ് .
അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷിചിട്ടു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിദച്രാ എന
ക്രാര്യതിൽ വ്യകെയില്ല. ആയെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നു
അവർ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രക്രാരമല്ല തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടെ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ഗ്രാമ സഭയിൽല പതങടക്രാറുള്ളെ്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞുതവങിലും പദ്ധെി
ആസൂത്രണതിൽ അവർ പതങടതിരുദന്രാ എന ക്രാര്യം വ്യകമല്ല.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന
അടിസ്രാനതിലും എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്.

*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉതണങിലും അവതയല്ല്രാം
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനമ്രായി ക്രമീകരിചിരിക്കുനെ്രാണ്പ്. എന്രാൽ തെ്ലവ്പ് ആയ തുകക്പ്
ഉള്ള ബില്ല്പ് പ്രക്രാരം തുക െിരിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.
*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല
എന്പ് അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* തെ്രാഴിൽ പൂർതിയ്രായെിന ദശ്വും തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേ്യ്രാഗസർ െണ്പ്
ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ െയ്രാറ്രാകിയെിന ദശ്വും ,തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട ദവെനം
കൃെ്യമ്രായി ്ലഭിക്കുനില്ല.
* പര്രാെികൾക്പ് സമയബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിചെ്രായി അറിയ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല
അതുദപ്രാത്ല െതന െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന ക്യെ്യമ്രായി നടത്തുനെ്രായി
അറിയ്രാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.



ഞപലോതുവിവരങ്ങൾ ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 9.47 െ.കി.മീ.

വ്രാർഡുകളതട എണം 13

ജനസംഖ്യ
21612(2011 ലെ

സെൻസെസ് പ്രകാരം )

സീകൾ 10132

പുരു്ന്മ്രാർ 11480

പട്ടികജ്രാെി 2796

പ്രസിഡന്പ്ല R.സുഭ്രാ്്പ്

തസക്രട്ടറി D.അനിൽകുമ്രാർ

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർകർ 3273

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 938

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 334

വ്രാർഡ്പ് 7, ദെ്രാപ്പുവിള

വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ G രെീ്്പ്

Source : Census data 2011



ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് രീതിശലോസം

ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ

യൂണിറ്റിതന ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് 7ത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും

പൂർതീകരിചതും.

കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളതട െയലുകൾ, 7 രജി്റ്റേറുകൾ , MIS എനിവ

പരിദശ്രാധികൽ

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം,

തെയ പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ്

ആവശ്യമ്രായ വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ

റിദപ്രാർട്ട്പ് െയ്രാറ്രാകൽ .

പരിബശലോധനയ്ക് വിബധയമലോക്കിയ പ്രവർതികൾ

Sl വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവരതിയുഞട ബപര്ക് പദ്ധതി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്



1 1614010006/IF/340181 കിണർ

നിർമ്മാണം

പതാപ്പുവിള.

28-01-

2019

10- 02-2019 25337 21788

2 1614010006/IF / 211434 പരിഷ്രിച

പട്ടിക (1) ലെ

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികു

ന്ന

കു്ുംബങ്ങളു

ല്ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യ

മാകൽ

26-10-

2018
5-11-2018 95165 88320

3 1614010006/IF/379449 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളു

ല് ഭൂമിതട്ടു

തിരികൽ

മൺകയാെ

എന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യു

ള്ളമണ് -

ജെസംരക്ഷ

ണടപവൃതി

കൾ

31-01-

2019
08-02-2019 71606 65964



4 1614010006/IF/340179 കിണർ

നിർമ്മാണം

പതാപ്പുവിള

28-01-

2019
11-02-2019 32717 30979

5 1614010006/IF/379448 സ്വകാര്ത്യഭൂ

ഉ്മകളുല്

ഭൂമിതട്ടു

തിരികൽ

മൺകയാെഎ

ന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യു

ള്ളമണ് -

ജെസംരക്ഷ

ണ

ടപവർതിക

ൾ

19-12-

2018
11-01-2019 146746 140484

6 1614010006/ IF/ 379447 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളു

ല് ഭൂമി

തട്ടുതിരിക

ൽ, മൺ

കയാെ

എന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യു

ള്ളമണ്,ജെ

സംരക്ഷണ

ടപവർതിക

ൾ

19-12-

2018
03-01-

2019

142563 93840

7 161401006/IF/ 340182 കിണർ 28/01/20 22264 21335



നിർമ്മാണം

പതാപ്പുവിള

19 15/02/201

9

8 1614010006/IF/ 211424

പരിഷ്രിച

പട്ടിക (1) ലെ

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികു

ന്ന

കു്ുംബങ്ങളു

ല്ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യ

മാകൽ

01-10-

2018 12/10/201

8

199166 194580

9 1614010006/IF/211431 പരിഷ്രിച

പട്ടിക (1) ലെ

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികു

ന്ന

കു്ുംബങ്ങളു

ല്ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യ

മാകൽ

26-10-

2018
09-11-2018 96692 89544

10 1614010006/IF/379446 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളു

ല് ഭൂമി

തട്ടുതിരിക

01-03-

2019
11-03-2019 73533 71208



ൽ, മൺ

കയാെ

എന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യു

ള്ളമണ്,ജെ

സംരക്ഷണ

ടപവർതിക

ൾ

11 1614010006/IF/379440 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളു

ല് ഭൂമി

തട്ടുതിരിക

ൽ, മൺ

കയാെ

എന്നിവ

ഉൾലപ്പല്യു

ള്ളമണ്,ജെ

സംരക്ഷണ

ടപവർതിക

ൾ

16-03-

2019
22-03-2019 45690 40572

22 ഡോക്യുമെന്റ്സ്

1. കവർബപജ്ക്

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല,

പ്രവർതി നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ

െീയെി,മുെ്ല്രായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്.പരിദശ്രാധിച 11െയലുകളിൽ 3



െയ്ലിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള കവർദപജ്പ്

ഉണ്രായിരുനെ്പ്.അവ അപൂർണമ്രായ കവർ ദപജുക്ല്രാണ്പ് ്ലഭിചെ്പ്.

2. ഞേക്ക്ക് ലിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 11

െയലുകളിലും3എണതിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ്

്ലി്റ്റേ്പ് ഓെ്പ് ദഡ്രാക്യുതമന്പ് ഉണ്രായിരുനെ്പ്.

3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 11െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം

നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസിബമറ്ക് ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 11 െയലുകളിലും തസക്യൂരിറ്റിൽ നിന്നുതമടത എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ

സ്രാധിച്ചു.എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്,എനിവ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബനതപട്ട അധിക്രാരികളതട ഒപ്പ് സീൽ

എനിവ ഉണ്രായിരുന്നു.

5. േലോബ്കേതികലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 11 െയലുകളിലും പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ സ്രാദങെിക അനമെി

പത്രമ്രാണ്പ് വർക്പ് െയ്ലിൽ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്.

6. ഭരണലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 11 െയലുകളിലും ഭരണ്രാനമെി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു. പ്ര്രാദേശികമ്രായി

െയ്രാറ്രാകിയ ഭരണ്രാനമെിയ്രാണ്പ് വർക്പ്ലെയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരുനെ്പ്.

7.ഞതലോഴിലിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിദശ്രാധിച 11 െയലുകളിൽ 4 െയ്ലി്ല്രാണ്പ് ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ്ലഭ്യമ്രായിരുനെ്പ്.

അദപക്ഷയിൽ അദപക്ഷക്രാരുതട ഒപ്പ് ഇല്ല്രായിരുന്നു. .

8. പ്രവർതി അനുവദിച്ചത്ക് േംബനിച്ച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച11െയലുകളിലും 3ല െയലുകളിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം



ഉണ്രായിരുനെ്പ്

9. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 11 പ്രവർതി െയലുകളിലും മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ ഉണ്രായിരുന്നു.എന്രാൽ മ്റ്റേർ

ദറ്രാളിൽ തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഉണ്രായിരുന്നു . മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ

,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ് സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി

ഉണ്രായിരുനില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

10. ഞമഷരഞമന്ക് ബുക്ക്ക്

പരിദശ്രാധിച 11 െയലുകളിലും തമ്ർതമൻറ്പ് ബുക്പ്ലഉണ്രായിരുന്നു. തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ

പ്രീ തമ്രതമന്പ് ,എ .എസ്പ് നമ്പർ,ടി എസ്പ് നമ്പർ എനിവ ദരഖതപടതിട്ടുണ്രായിരുന്നു.

എല്ല്രാ തമ്ർ തമന്പ് ബുകിലും ഒദന്രാ അെി്ലധികദമ്രാ ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപടത്തുദമ്പ്രാൾ

െീയെി എഴുെിയിരുനില്ല. ഒരു എം ബുകിൽ െതന ഒനി്ലധികം വ്രാർഡുകളിൽ

നടപി്ല്രാകിയ പ്രവർതികളതട വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടതിയിരിക്കുനെ്രായി കണ്ടു.

11. ഞമറീരിയൽ

8 പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. എന്രാൽ IF /

340182, IF /340179, IF /340181ദക്രാഡ്പ് പ്രക്രാരം കിണർ നിർമ്മ്രാണം തമറ്റീരിയൽ

ഉപദയ്രാഗിച്ചുള്ള പ്രവർതി ആണ്പ് .എന്രാൽ ഈ പ്രവർതിയിൽ തമറ്റീരിയൽ ബില്ല്പ്,

തമറ്റീരിയൽ ദ്റ്റേറ്റ്പ്തമന്പ് ഇവ ്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല.

12.ബവജ്ക് ലിസ്ക്

പരിദശ്രാധിച 11 പ്രവർതിെയലുകളിലും ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ്ലഭ്യമ്രാണ്പ്. MIS ൽ നിന്നും

ഡൗൺദ്ല്രാഡ്പ് തെയ തവജ്ി്റ്റേ്പ് ആണ്പ്. മദ്്രാള്പ് പ്രക്രാരമുള്ള തുക െതനയ്രാണ്പ് ദവജ്പ്

്ലി്റ്റേിലും ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്.

13.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ

പരിപശാധിച 11 െയെുകളിെും wege െിസ്്റ്റ ടപകാരം ഉള്ള FTO

കാണാൻസാധിചു.



14.തമറീരിയൽബിൽആൻഡ്ട്വൗച്ചർ

പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയ്യുനെല്ല. അതുതക്രാണ്പ് ഇെ്പ്

ബ്രാധകമല്ല.

15. ബറലോയൽറി

പരിദശ്രാധിച 11 െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

16. തീ ബസജ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

പരിപശാധിച 11 െയെുകളിൽ ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്

െഭ്ത്യമല

17.പ്രവൃതി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച 11െയലുകളിൽ3 െയലുളിൽ മ്രാത്രദമ പ്രവർതി പൂർതീകരണ സ്രാക്ഷ്യപത്രം

ഉണ്രായിരുന്നുള്ളു.

18.മസർ ബറലോൾ മൂബവഞമന്ക് സിപ്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു,

19.ജിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല

20.ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് റിബപലോർടിഞന ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21.സേറ്ക് ഡയറി

പരിദശ്രാേിച 11 െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ഉണ്രായിരുന്നു. സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി

ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , തെ്രാഴിൽ

ഉപകരണങ്ങളതട വ്രാടക , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾ പൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു . െികിത്സ സംബനമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല.



22. ബ്ലോയിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡിസേനിങ്ക്

പരിദശ്രാധനയ്ക്ക്പ് വിദധയമ്രാകിയ11െയലുകളിലും ദ്്രായിങ്പ് ആന ഡിസസൻ

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല

ഫയൽ പരിബശലോധനയിഞല ഞപലോതുവലോയ കഞണതലുകൾ

IF/340181 കിണർ നിർമ്മ്രാണം അെിൽ തുടർചയ്രായി ഏഴ്പ് േിവസം പണി തെയിട്ടുണ്പ്.

മ്റ്റേദറ്രാളിൽ തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഉണ്രായിരുന്നു.

IF/211434 പ്രക്രാരം 12684 -12688 വതരയള്ള മ്റ്റേദറ്രാളിൽ ഹ്രാജർ ദരഖതപടതിയിട്ട്പ്

അെ്പ് തവട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൂട്രാതെ തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട ആയധ വ്രാടക കൂട്ടി

എഴുെിയിരിക്കുനെ്പ് പിഴവുകൾ ഉണ്പ്

IF/379448െയ്ലിൽ മ്റ്റേദറ്രാള്പ് നമ്പർ 18968-18971 വതരയള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ

ഉപദയ്രാഗിചിട്ടില്ല. സസറ്റ്പ് ഡയറിയിൽ പ്രവർതി േിനങ്ങൾ തെറ്റ്രായി

ദരഖതപടതിയിരിക്കുന്നു.

IF/379446 പ്രക്രാരം ഉള്ളവർക്പ് െയൽ പരിദശ്രാധിചദപ്രാൾ മ്റ്റേദറ്രാളിൽ 24863ആം

നമ്പർ മ്റ്റേദറ്രാളിൽ ജയകുമ്രാർ. V(007/310), 05/03/2019ൽ ഹ്രാജർ

ദരഖതപടതിയിട്ട്പ് അബതസന്പ് ദരഖതപടതിരിക്കുന്നു. ക്രാർഡ്പ് ഉടമയതട ഒപ്പ്

/വിര്ലടയ്രാളം എന ദക്രാളതിലും ഹ്രാജർ ഇട്ടിട്ടു അബതസന ദരഖതപടതിരിക്കുന്നു.

എന്തുതക്രാണ്പ് ഇെ്പ് സംഭവിച്ചു എന്പ് സസറ്റ്പ് ഡയറി യിൽ ദരഖതപടതീട്ടില്ല.

IF/379449 വർക്പ്ല െയൽത്ല മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ 6/2/19ൽ വസന(007/284) ഹ്രാജർ

ദരഖതപടത്തുന ദക്രാളതിൽ അബതസന്പ് മ്രാർക്പ് തെയിട്ട്പ് ഒപ്പ് തെയിരിക്കുന്നു

അതുദപ്രാത്ല 8 /2/ 2019 ഓമന (007/292) എന തെ്രാഴി്ല്രാളി അബതസന്പ് മ്രാർക്പ്

തെയിട്ടഹ്രാജർ തെയിരിക്കുന്നു.

വർക്പ്ല ദക്രാഡ്പ് IF/340182ൽ കിണർ നിർമ്മ്രാണം ആയിരുന്നു. അെിൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ

നമ്പർ 21583, 21584, 21589 എനി മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ തെ്രാഴി്ല്രാളിക്പ് 268 രൂപ

തവച്രാണ്പ് ദവെനം നൽകിയിരിക്കുനെ്പ്. തസമി സിൽഡ്പ് മ്റ്റേർ

ദറ്രാളിലുംതവട്ടിതിരുതലുകൾ ഉണ്പ്.

IF/340181ലും മ്റ്റേർ ദറ്രാൾൽ തവട്ടി െിരുതലുകൾ ഉണ്പ്.

IF/211420ൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾൽ 10351ൽ G.്ലിസി (005/103) 2/10/18 ൽ ദഹ്രാളിദഡ

ദരഖതപടതിയിരിക്കുനെിൽ ഒപിട്ടിരിക്കുന്നു.

10351 നമ്പർ മ്റ്റേർദറ്രാളിൽ അനിെ(006/2) എന തെ്രാഴി്ല്രാളിയം ദഹ്രാളിദഡ



ദരഖതപടതിയിരിക്കുനെിൽ ഒപ്പ് തെയിരിക്കുന്നു.

10358ൽ S.ഭ്രാസരൻ (007/44)4/10/18ൽ അബതസന്പ് ദരഖതപടതിയിട്ടു ഒപ്പ്

ഇട്ടിരിക്കുന്നു.

10360നമ്പർ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾൽ അമ്മിണി. S (007/84)എന തെ്രാഴി്ല്രാളി 5/10/2018ൽ

അബതസന്പ് ദരഖതപടതിയിട്ടു ഒപ്പ് തെയിരിക്കുന്നു.

IF/21143 വർക്പ് െയൽൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്കു മ്രാ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പർ 12673, 12674, 12676,

12677 എനിവയിൽ 268 രൂപ വച്ചു ദവെനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

12675 നമ്പർ മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ 248 രൂപ വച്രാണ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്കു ദവെനം

നലിയിരിക്കുനതു.

രജിസറുകളുഞട പരിബശലോധന

നിയമപ്രക്രാരം7രജി്റ്റേറുകൾഗ്രാമപഞ്രായത്പ്നിർബനമ്രായം സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ് അവ

ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1.തതപോഴിൽ cardരജിസ്റ്റർ

2.നഗപോമേഭപോരജിസ്റ്റർ

3.ഡിമപോൻഡ്ട്രജിസ്റ്റർ

4.വർക്ട്രജിസ്റ്റർ

5.ആസ്ിരജിസ്റ്റർ

6.പരപോതിരജിസ്റ്റർ

7.തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ

എലപോരജിസ്റ്ററുകളുംപഞപോയത്ട്േ്റൂക്ഷികുനു്ടെ്ട്

നപവർതിയിടങ്ങൾ പരിപശപോധിച്ചതിതല തപപോതുവപോയ



കത്ടെതലുകൾ

* എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം ഭൂമിയിൽ കാ്ുലവട്ടിലതളിച് മഴകുഴി

പവസ്്റ്റ കുഴി അതിർ എന്നരീ ടപവർതനങ്ങളാണ്

ഉണായിരുന്നത.് എന്നാൽ ആരുല്ലയാലക പുരയി്തിൽ

എന്ത് പജാെിലെയ്ുഎന്ന്വ്ത്യകമല.

* എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം മഴകുഴി,പവസ്്റ്റ കുഴിയുമായി 55,എണവും

89 അതിരുമാണ് ഉണായിരുന്നത്. 56 സസറുകളാണ്

സ്ദ്രർശിചതു.8മഴകുഴി, 53 അതിരുകൾ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.എസ്റ്റിപമറ്ൽ പറയാത പണികളും കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു. പെ പുരയി്തിൽ ആയി 73 ലതങ്ങിൻ ത്ങ്ങൾ

എ്ുതിട്ടുണായിരുന്നു.

* എലാ പുരയി്ങ്ങളിെും പെന, പെമ്പ,് മഞ്ഞൾ, ഇഞി,

മരചരീനിഎന്നിവകൃഷിലെയ്ത്കാണാൻകഴിഞ്ഞു.

* ശാരദയുല് പുരയി്തിൽ നിർമ്മിച കിണർ കണു. എലാ

തുകയുംകിട്ടിഎന്ന്പറഞ്ഞു.സിഐബിഉണ്.

* നിർമ്മെയുല് പുരയി്തിലെ കിണർ നിർമാണവും കണു.

സിഐ ബി വ്ത്യകമല. ആളിലാതതിനാൽ കിണർ

പണിയുല് തുക കിട്ടിപയാ ഇലപയാ എന്ന് അറിയാൻ

കഴിഞ്ഞില.

*നളിനിയുല് പുരയി്തിൽവാഴകുഴി പവണപകരംഅതിർ

എ്ുതിട്ടുണ്.

*രണ്അതിരുകൾഇപപ്പാൾവഴിയായി ഉപപയാഗികുന്നു.

*ആസ്ി നിർമ്മിത ടപവർതനങ്ങൾകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

*ലതങ്ങിൻകുഴികളിൽപതങ്ങു നട്ടിട്ടുണ്.



ടഗാമസഭ -െർച,മറുപ്ി, തരീരുമാന

 ഫസ്റ്റ്ട് എയ്്ട് പബപോക്്ട്, തണൽ േൗകര്യം, തവള്ളം

ഇവവേറിൽകിടുനു

 തതപോഴിൽ േമയം രപോവിതല 9 മുതൽ വവകിട്ട് 4

മണി വതര ആകണതമനപോണ്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

തപപോതുവപോയ അഭിനപപോയം.( തപൺകുടികൾ ഉള്ള

വീടുകളിൽ അവരുതട േുരക്ഷക്ട് ക്റൂടുതൽ

ഊനൽനൽകണം )

 ആവശ്യതിന്ട് തതപോഴിൽ ലഭ്യമല. നിലവിലുള്ള

വർഷതിൽതതപോഴിൽഎണംകുറവപോണ്ട്.

മറുപടി - തതപോഴിലിനപോയുള്ള അപപക്ഷ

പഞപോയതിൽ ഹപോജരപോകുനതിനനുേരിച്ട്

േ്വന്തം വപോർഡിപലപോ അതലങിൽ പജപോലി

ആരംഭികുന മപറതതങിലും വപോർഡിൽ പജപോലി

നൽകുനതപോയിരികും.

തീരുമപോനം - ഏതറടുത പജപോലി

പ്റൂർതീകരിച്ചതിനുപശഷം തതപോഴിലിനപോയുള്ള

അപപക്ഷ നൽകുതമനും ഏതു വപോർഡിൽ പജപോലി

തചയപോനുംതതപോഴിലപോളികൾ തീരുമപോനിച്ചു.

 പുതിയ തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് ലഭികുനതിനും

നിലവിതല തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് പുതുകുനതിനും

തതപോഴിലപോളികളുതട കയിൽ നിനും പണം

ചിലവപോകപോറു്ടെ്ട്.



 അർത്ഥ വിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ ലതാഴിെിലനകുറിച്

ലതാഴിൊളികൾക്വ്ത്യകമായധാരണയില.

ആയതിനാൽ അതരം ലതാഴിെുകലള കുറിെ്

വ്ത്യകമാകുകയും ലെയ്ു. ആസ്ി നിർമ്മിത

ടപവർതികൾകാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഊന്നൽ

നൽകുന്നത.്

 ലതാഴിെിനുള്ള അപപക്ഷ പമറ് വഴി ടഗൂപ്പ് ആയിട്ട്

ലവള്ളപപപ്പറിൽ എഴുതി ആണ് പഞായതിൽ

നൽകുന്നത് എന്നും സകപ്പറ് രസരീത് വാങ്ങി

സൂക്ഷിപകണതിന്ലറ ആവശ്ത്യകതലയകുറിച

അവർക് വ്ത്യകമായധാരണഉണായിരുന്നില.

 ലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങലളകുറിച്അവർക്

വ്ത്യകമായധാരണഉണായിരുന്നില.

 പജാെി പൂർതിയായിട്ടും കൃത്ത്യമായി പവതനം

െഭികുന്നില എന്ന അഭിടപായം ലതാഴിൊളികൾ

പറഞ്ഞു പജാെി ലെയ്ിട്ടും ഭൂഉ്മകളുല്അനാസമൂെം

അവ ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായി കി്കുന്നത് കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു. അതായത് വാഴ ന്നായി കുഴികുന്ന

കുഴികളിൽവാഴന്തരികുന്നു.

 ലതാഴിൊളികളുല് അവകാശങ്ങൾ പെപപ്പാഴും

ഹനികലപ്പ്ുന്നുണ.്

* മസ്റ്റർ പറാളിലെലവട്ടിതിരുതെുകൾഒഴിവാകാൻപമറ്

ടപപത്ത്യകം ടശദ്ധികണം.

മസ്റ്റർ പറാളിൽ ഒപ്പി്ാനുള്ള പകാളതിന്ലറ വെിപ്പം

കൂട്ടണലമന്ന് ലതാഴിൊളികൾആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.

* 2019 ആഗസ്റ് മാസതിനു മുൻപ് ലെയ് പജാെിയുല്

പവതനംഇതുവലരയുംകിട്ടിയിട്ടില.



* കൂെി വർധിപ്പികണം എന്നും ലതാഴിൊളികൾ

ആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.

ന്ദ്രി

വർക്ല ദബ്രാകിത്ല ഒറ്റൂർ പഞ്രായത്പ്ല 7ആം വ്രാർഡദെ്രാപ്പുവിള 2018-19 സ്രാമ്പതിക

വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

ടീമിതന സഹ്രായിച

ബഹുമ്രാനതപട്ട ഒറ്റൂർ പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,

ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല

പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.

.



മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് 8 ഞനല്ലിബക്കലോട്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോടീം

അജിത s, മഞ്ജു എം എേ്ക്, അഞ്ജന ഞജ ആർ, ദിവ്യ ബമലോഹൻ, പ്രതിഭ, വിജില വിജയൻ



ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-

ല് പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത

എല്ല ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ

ഗ്രാമീണ കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില്

േിനങ്ങള് ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ

പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി

ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ

പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം. നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100

ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ

നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്. നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി

എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി

വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന

ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്. മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം

അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.



ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,

മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും

അഖണ്ഡെയം ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 26 ആം െീയെി പി.എച. സി സബതസനർ തനല്ലിദക്രാട്പ് തവച്പ്

കൂടിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ

നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.



മഹലോതലോ ബദശിയ ഗലോമീണ ഞതലോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിഞല ഞതലോഴിലുറപ്ക് ഞതലോഴിലലോളികളുഞട

അവകലോശങ്ങൾ ചുവഞട ബേർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ഞഷഡൂള് 2

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞഷഡൂള് 1 &

ഞഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള

അവക്രാശം

ഞേഷന് 7,8,9

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-

28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ഞേഷന്3(2),6,

sch 2



,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞേഷന് 19, &

ഞേഷന് 17( 2)

അവകലോശ അധിഷിത നീരിക്ഷണങ്ങള്

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് പുതുക്കുനെിന ദവണി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട കയിൽ നിന്നും
ക്രാശ്പ് തെ്ലവ്രായിട്ടുതണന്നും, കൂട്രാതെ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ
സ്വനം തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നും മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* െയൽ പരിദശ്രാധനയിൽ വ്യകമ്രായ ഡിമ്രാന്പ് ദെ്രാറം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചി്ല്ലല്പ് .
അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷിചിട്ടു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിദച്രാ എന
ക്രാര്യതിൽ വ്യകെയില്ല. ആയെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നു
അവർ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രക്രാരമല്ല തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടെ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ഗ്രാമ സഭയിൽല പതങടക്രാറുള്ളെ്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞുതവങിലും പദ്ധെി
ആസൂത്രണതിൽ അവർ പതങടതിരുദന്രാ എന ക്രാര്യം വ്യകമല്ല.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന
അടിസ്രാനതിലും എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്.



*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉതണങിലും അവതയല്ല്രാം
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനമ്രായി ക്രമീകരിചിരിക്കുനെ്രാണ്പ്. എന്രാൽ തെ്ലവ്പ് ആയ തുകക്പ്
ഉള്ള ബില്ല്പ് പ്രക്രാരം തുക െിരിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.
*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല
എന്പ് അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* തെ്രാഴിൽ പൂർതിയ്രായെിന ദശ്വും തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേ്യ്രാഗസർ െണ്പ്
ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ െയ്രാറ്രാകിയെിന ദശ്വും ,തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട ദവെനം
കൃെ്യമ്രായി ്ലഭിക്കുനില്ല.
* പര്രാെികൾക്പ് സമയബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിചെ്രായി അറിയ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല
അതുദപ്രാത്ല െതന െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന ക്യെ്യമ്രായി നടത്തുനെ്രായി
അറിയ്രാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ഞപലോതുവിവരങ്ങൾ ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 9.47 െ.കി.മീ.

വ്രാർഡുകളതട എണം 13
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സെൻസെസ് പ്രകാരം )

സീകൾ 10132

പുരു്ന്മ്രാർ 11480

പട്ടികജ്രാെി 2796

പ്രസിഡന്പ്ല R.സുഭ്രാ്്പ്

തസക്രട്ടറി D.അനിൽകുമ്രാർ

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർകർ 3273

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 938

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 334

വ്രാർഡ്പ് 8, തനല്ലിദക്രാട്പ്

വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ എസ്പ്. എസ്പ്. ശ്യംകുമ്രാർ

Source : Census data 2011

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് രീതിശലോസം

ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ

യൂണിറ്റിതന ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ

ആരംഭിചതും പൂർതീകരിചതും.

 ജില്ലയിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് റിദസ്രാഴ്പ് ദപഴൺമ്രാർ വിശേമ്രായ ദയ്രാഗം ദെരുകയം

ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രവർതനങ്ങൾ ആസുത്രണം തെയ്യുകയം തെയ്തു .ദബ്രാക്പ് ദപ്ര്രാഗ്രാം

ഓെീസർ, പഞ്രായത്പ് തസക്രട്ടറി, വ്രാർഡ്പ് തമംമ്പർ, മഹ്രാത്രാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ

തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി ജീവനക്രാർ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് അംഗങ്ങൾ എനിവർ ദെർന



ദയ്രാഗതിൽ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിതനക്കുറിച്ചും, വ്രാർഡ്പ് 6ൽ തെയ്യുന ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

പ്രവർതങ്ങതളകുറിച്പ് െർച തെയൽ .

കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളതട െയലുകൾ, 7 രജി്റ്റേറുകൾ , MIS എനിവ

പരിദശ്രാധികൽ

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം,

തെയ പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ്

ആവശ്യമ്രായ വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ

റിദപ്രാർട്ട്പ് െയ്രാറ്രാകൽ .

പരിബശലോധനയ്ക് വിബധയമലോക്കിയ പ്രവർതികൾ

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറിംഗ്ക് ഞന ഭലോഗമലോയി 2018 ഒബ്ലോബർ 1 മുതൽ 2019 മലോർച്ച്ക്31 വഞര

8 - ആം വലോർഡിൽ നടപിലലോക്കിയ പ്രവർതികൾ ആണ്ക് ഓഡിറിംഗ്ക് ന്ക്

വിബധയമലോക്കിയത്ക്. അവ തലോഞഴ പറയുന്നു.

Sl വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവരതിയുഞട ബപര്ക് പദ്ധതി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്



1 1614010006/IF/336951 പരിഷ്കരിച്ച പടിക 1,

വകുപ്ക് (2) ഞല

ഖണിക 5 ൽ

പരലോമർശിക്കുന്ന

കുടംബങ്ങളുഞട ഭൂമി

കൃഷിബയലോഗ്യമലോക്കൽ

01-10-

2018

05 - 11 -

2018
190969 141714

2 1614010006/IF / 211430 പരിഷ്രിച

പട്ടിക (1) ലെ

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികു

ന്ന

കു്ുംബങ്ങളു

ല്ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യ

മാകൽ

01-11-

2018
5-12-2018 180830 69544

3 1614010006/IF/336954 പരിഷ്രിച

പട്ടിക (1)ലെ

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികു

ന്ന

കു്ുംബങ്ങളു

ല്ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യ

മാകൽ

13-11-

2018
13-12-2019 152942 145099

4 1614010006/IF/337416 പരിഷ്രിച 28 -01- 23-03-2019 197697 188283



പട്ടിക (1) ലെ

വകുപ്പ് (2)ലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികു

ന്ന

കു്ുംബങ്ങളു

ല്ഭൂമി

കൃഷിപയാഗ്ത്യ

മാകൽ

2019

5 1614010006/WH/302785 ഒറൂർ

മുള്ളറാംപകാ്്

പതാ്്ആഴം

കൂട്ടി

പുനരുദ്ധാര

ണം.

05-12-

2018
21-01-2019 115319 108404

6 1614010006/ R S/ 330669 വ്ത്യകിഗത

കകൂസ്

നിർമ്മാണം

04 /12

/2018
09 /12

/2018

12000 11158

7 161401006/WH / 302784 ഒറൂർകലായി

പതാ്്

പുനരുദ്ധാര

ണം.

10 /12

/2018
01

/01/2019

119648 112194

22 ഡോക്യുമെന്റ്സ്



1. കവർബപജ്ക്

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല,

പ്രവർതി നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി,

മുെ്ല്രായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിൽ 3

എണതിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള കവർദപജ്പ്

ഉണ്രായിരുനെ്പ്.ബ്രാകിയള്ള 4 എണതിൽ കവർദപജ്പ് ്ലഭ്യമല്ല. കവർ ദപജ്പ് ഉണ്രായിരുന

െയലുകളിലും NREGA ദ്ല്രാദഗ്രാ വ്യകമ്രായിരുനില്ല. കൂട്രാതെ അസറ്റ്പ് ഐഡി, ജി. പി.

എസ്പ്. ത്ല്രാദക്ൻ ഇവ ദരഖതപടതിയിട്ടില്ല.

2. ഞേക്ക്ക് ലിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 7

െയലുകളിലും 3 എണതിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ്

്ലി്റ്റേ്പ് ഓെ്പ് ദഡ്രാക്യുതമന്പ് ഉണ്രായിരുനെ്പ്.

3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം

നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസിബമറ്ക് ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിലും 6 െയലുകളിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് തസതക്യറിൽ നിന്നുതമടത

എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചെ്പ് . 1614010006/ IF / 336951 വർക്പ്ലദക്രാഡുള്ള

െയ്ലിൽ ഡീസറ്റൽഡ്പ് എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് ഉണ്രായിരുനില്ല. എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ്

റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്, ബനതപട്ട അധിക്രാരികളതട ഒപ്പ് സീൽ

എനിവ ഉണ്രായിരുനില്ല.

5. േലോബ്കേതികലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിലും 2 െയ്ലിൽ സ്രാദങെിക അനമെി പത്രം ഉണ്രായിരുനില്ല.

ദശ്ിക്കുന 5 െയലുകളിൽ പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ സ്രാദങെിക അനമെി പത്രം

ഉണ്രായിരുന്നു.

6. ഭരണലോനുമതി



പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിലും 2 െയ്ലിൽ ഭരണ്രാനമെി ഉണ്രായിരുനില്ല. എന്രാൽ

ദശ്ിക്കുന 5 െയ്ലിൽ പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ ഭരണ്രാനമെിയ്രാണ്പ്

ഉണ്രായിരുനെ്പ്.

7.ഞതലോഴിലിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിൽ 5 െയ്ലിലും ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല . എന്രാൽ

IF/ 336951, IF/ 211430 എനീ ദക്രാഡുള്ള െയലുകളിൽ ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ഉണ്രായിരുന്നു.

8. പ്രവർതി അനുവദിച്ചത്ക് േംബനിച്ച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിലും IF/211430, IF/336951 എനീ ദക്രാഡുള്ള വർക്പ്ല

െയലുകളിൽ മ്രാത്രമ്രാണ്പ് പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനെ്പ്.

9. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 8 പ്രവർതി െയലുകളിലും മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ ഉണ്രായിരുന്നു.എന്രാൽ മ്റ്റേർ

ദറ്രാളിൽ തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഉണ്രായിരുന്നു . മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ

,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ് സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി

ഉണ്രായിരുനില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

10. ഞമഷരഞമന്ക് ബുക്ക്ക്

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിലും തമ്ർതമൻറ്പ് ബുക്പ്ലഉണ്രായിരുന്നു. തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ

പ്രീ തമ്രതമന്പ് ,എ .എസ്പ് നമ്പർ,ടി എസ്പ് നമ്പർ എനിവ ദരഖതപടതിട്ടുണ്രായിരുന്നു.

എല്ല്രാ തമ്ർ തമന്പ് ബുകിലും ഒദന്രാ അെി്ലധികദമ്രാ ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപടത്തുദമ്പ്രാൾ

െീയെി എഴുെിയിരുനില്ല. M ബുകിൽ ദപജ്പ് നമ്പർ ദരഖതപടതിയിരുനില്ല. കൂട്രാതെ ഒരു M

ബുകിൽ െതന ഒനി്ലധികം വ്രാർഡുകളിൽ നടപി്ല്രാകിയ പ്രവർതികളതട വിവരങ്ങൾ

ദരഖതപടതിയിരിക്കുനെ്രായി കണ്ടു.

11. ഞമറീരിയൽ

പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. എന്രാൽ IF /

330669 ദക്രാഡ്പ് പ്രക്രാരം കക്കൂസ്പ് നിർമ്മ്രാണം ആയിരുന്നു, ഈ െയ്ലിൽ തമറ്റീരിയൽ

വ്രാങ്ങിയെിതന ബില്ല്പ്, തമറ്റീരിയൽ ദ്റ്റേറ്റ്പ്തമന്പ് എനിവ ്ലഭ്യമ്രായിരുന്നു. .



12.ബവജ്ക് ലിസ്ക്

പരിദശ്രാധിച 7 പ്രവർതി െയലുകളിലും ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ്ലഭ്യമ്രാണ്പ്. MIS ൽ നിന്നും

ഡൗൺദ്ല്രാഡ്പ് തെയ തവജ്ി്റ്റേ്പ് ആണ്പ്.

13.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ

പരിപശാധിച 7 െയെുകളിെും wege െിസ്്റ്റ ടപകാരം ഉള്ള FTO

കാണാൻ സാധിചു. RS/ 330669 വർക് പകാഡുള്ള െയെിൽ

ലമറരീരിയെിന് പവണി അഡിഷണൽ െണ് ട്ാൻസ്ഫർ ഓർഡർ

സൂക്ഷിചിട്ടുണ്.

14.തമറീരിയൽബിൽആൻഡ്ട്വൗച്ചർ

പ്രവർതികളിൽ ഒന്പ് ( RS / 330669) തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയ്യുനെ്രായിരുന്നു .

ഈ പ്രവർതിയിൽ തമറ്റീരിയൽ ബില്ല്പ് ്ലഭ്യമ്രായിരുന്നു. ബ്രാകിയള്ള പ്രവർതികൾക്പ് ഇെ്പ്

ബ്രാധകമ്രായിരുനില്ല.

15. ബറലോയൽറി

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

16. തീ ബസജ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

പരിപശാധിച 7െയെുകളിൽ ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്െഭ്ത്യമല

17.പ്രവൃതി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിലും 3 െയലുകളിൽ മ്രാത്രദമ പ്രവർതി പൂർതീകരണ

സ്രാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്രായിരുന്നുള്ളു.

18.മസർ ബറലോൾ മൂബവഞമന്ക് സിപ്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു,



19.ജിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല

20.ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് റിബപലോർടിഞന ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21.സേറ്ക് ഡയറി

പരിദശ്രാേിച 7 െയ്ലിൽ 5 െയ്ലിൽ മ്രാത്രദമ സസറ്റ്പ് ഡയറി ഉണ്രായിരുന്നുള്ളൂ.

സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട

സ്രാക്ഷ്യപത്രം , തെ്രാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളതട വ്രാടക , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ്

കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് , സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾ പൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു .

െികിത്സ സംബനമ്രായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല.

22. ബ്ലോയിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡിസേനിങ്ക്

പരിദശ്രാധനയ്ക്ക്പ് വിദധയമ്രാകിയ 7 െയലുകളിലും ദ്്രായിങ്പ് ആന ഡിസസൻ

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല

െയൽ പരിദശ്രാധനയിത്ല തപ്രാതുവ്രായ കതണതലുകൾ

1. WH / 302785 ദക്രാഡ്പ് ഉള്ള വർക്പ്ലെയ്ലിത്ല 5 മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ തവട്ടി െിരുതലുകൾ

ഉണ്രായിരുന്നു. ഇദെ െയ്ലിതന എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ഡിദ്് ദബ്രാർഡിന്പ് 3500 രൂപ അനവേിച്ചു,

എന്രാൽ തമ്ർതമൻറ്പ് ബുകിൽ ഡിദ്് ദബ്രാർഡിതന സംബനിച്പ് ഒരു വിവരങ്ങളം

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല.

2. WH / 302784 ദക്രാഡുള്ള പ്രവർതിയതട മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ തവട്ടിെിരുതലുകൾ

ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞു. മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പർ 16846 മുെൽ 16849 വതര ആയധ വ്രാടക

യഥ്രാക്രമം 130, 165, 115, 30 ആണ്പ്, ആതക 440. എന്രാൽ ദട്രാട്ടൽ ദക്രാളതിൽ 750

ആയി ക്രാണിചിരിക്കുന്നു. തമ്ർതമൻറ്പ് ബുക്പ്ലപ്രക്രാരം ആയധ വ്രാടക 1540 രൂപയ്രാണ്പ്,

എന്രാൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ 1230 രൂപയ്രായി ദരഖതപടതിയിരിക്കുന്നു. കൂട്രാതെ ഇദെ വർക്പ്ല

െയ്ലിൽ െതന 16848 നമ്പർ ഉള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ സുമ്രാങി എന തെ്രാഴി്ല്രാളി ഹ്രാജർ

ദരഖതപടതിയിട്ട്പ് അബ്പ്ലതസന ദരഖതപട്ടിതിയിരിക്കുന്നു. 18408 നമ്പർ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ

മുെൽ 18411 വതരയള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ ഹ്രാജർ അനസരിച്ചുള്ള ആതക ദവെനം



ദരഖതപടതിയിട്ടില്ല.

3. IF/ 336951 ദക്രാഡുള്ള വർക്പ്ല െയ്ലിൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ പ്രക്രാരമുള്ള ആതക

ആയധവ്രാടക 460 ആണ്പ് എന്രാൽ 475 ആയി ക്രാണിചിരിക്കുന്നു. കൂട്രാതെ 12762 മുെൽ

12764 വതര നമ്പർ ഉള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളകൾ ഉപദയ്രാഗിചിട്ടില്ല.

4. IF / 337416 ദക്രാഡുള്ള െയ്ലിൽ ആതക പ്രവർതി േിനങ്ങൾ 229 ആണ്പ്. എന്രാൽ

ഇെിൽ നിന്നും 3 തെ്രാഴി്ല്രാളികളിൽ നിന്നും 4 തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾ കുറചെ്രായി കണ്ടു.

െങമണി (008/17) 2 ദജ്രാ്ലി, ഓമന ( 008/243) 1 ദജ്രാ്ലി, അംബുജ്രാക്ഷി ( 008/83)1 ദജ്രാ്ലി

എനിങ്ങതനയ്രാണ്പ് കുറിചിരിക്കുനെ്പ്. ( ഈ പറഞ്ഞ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ആ വർ്ം 100

ദജ്രാ്ലി െികയകയം അധികമ്രായി ദജ്രാ്ലി തെയകയം തെയ്തു. ആയെിന്രാൽ അധികമ്രായി

തെയ ദജ്രാ്ലി കുറച്ചു. )

രജിസറുകളുഞട പരിബശലോധന

നിയമപ്രക്രാരം7രജി്റ്റേറുകൾഗ്രാമപഞ്രായത്പ്നിർബനമ്രായം സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ് അവ

ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1.തതപോഴിൽ cardരജിസ്റ്റർ

2.നഗപോമേഭപോരജിസ്റ്റർ

3.ഡിമപോൻഡ്ട്രജിസ്റ്റർ

4.വർക്ട്രജിസ്റ്റർ

5.ആസ്ിരജിസ്റ്റർ

6.പരപോതിരജിസ്റ്റർ

7.തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ

എലപോരജിസ്റ്ററുകളുംപഞപോയത്ട്േ്റൂക്ഷികുനു്ടെ്ട്



നപവർതിയിടങ്ങൾ പരിപശപോധിച്ചതിതല തപപോതുവപോയ

കത്ടെതലുകൾ

പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ 7 െയെുകളിെും ആയി

ആലക 26 ഗുണപഭാകാകൾ ഉണ്. കൂ്ാലത WH / 302785 - ഒറൂർ

മുള്ളറംപകാ്് പതാ്് ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം, WH/ 302784 -

ഒറൂർ കലായി പതാ്് പുനരുദ്ധാരണം, RS/ 330669 - വ്ത്യകിഗത

കകൂസ് നിർമ്മാണം എന്നരീ ടപവർതിയി്ങ്ങൾ ആണ്

െങ്ങളുല് ടഗൂപ്പ് സ്ദ്രർശിചത്. എം ബുക് ടപകാരം ഉള്ള

പജാെികൾ ഏലറകുലറ ടപവർതിയി്തും കാണാൻ

സാധിചു.

ഭ്റൂവികേന നപവർതികൾ നപകപോരമുള്ള

ഗുണപഭപോക്തപോകളുതടപപര്ട്വിവരങ്ങൾ

*തങമ്മ െക്ഷംവരീ്്കലംലപാറ, ഒറൂർ -

*സതികുമാരിഡി. എസ്.എസ്. ഭവൻഒറൂർ

*രാഗിണിഎസ്.വാവനിവാസ്ഒറൂർ

*സജനിഎസ്. െക്ഷംവരീ്്ഒറൂർ

*അംബികബി. ്്വിങിൾനിവാസ്ഒറൂർ

*സുമതി

*മാെതിെട്ദ്രവിഹാർമുള്ളറംപകാ്്

*സുജാതഎസ്. പകാപട്ടജ് മുള്ളറംപകാ്്

* പബബിപുതിയി്തുവിളമുള്ളറംപകാ്്

*രാധാമണിആെുവിളവരീ്് ലനലിപകാ്്



*െിസികുമാരികിഴകുംകരവരീ്് ലനലിപകാ്്

*ആന്ദ്രകുമാരിപുളികാെലതപകമുറിവരീ്് ലവന്നിപകാ്്

*സതരീരത്നം, പസാണിനിവാസ്ഒറൂർ

* സാവിടതി പതാട്ടതിൽവരീ്്െിതിരഒറൂർ

*രാധാമണികലംലപാറെക്ഷംവരീ്്ഒറൂർ.

* ടപസന്നകുമാരികൃഷ്ണവിൊസം പതാപ്പുവിള

*വസന്തകണമംഗെതുവരീ്് ഒറൂർ

*അംബികപണാരവിളാകാംഒറൂർ.

*സുമാംങികലംലപാറെക്ഷംവരീ്്ഒറൂർ

*ഷരീെആർ.എസ്.നിവാസ്ഒറൂർ

*അനിതവിജയൻമംഗെതുവരീ്് ഒറൂർ

*രമറി. കുന്നിൽവരീ്്ഒറൂർ

*സധാമിനിവി., ആർ.എസ്.ൊൻഡ് ഒറൂർ

*രമണിലപായ്കവിളവരീ്് ഒറൂർ

*സത്ത്യക്യ്കമംഗെതുവരീ്് ഒറൂർ

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള ആലക കപബാസ്്റ്റ കുഴി , മഴ

കുഴികളുല്എണം 26ആണ് (നരീളം 1മരീറർ, വരീതി 1മരീറർ, ആഴം

1 മരീറർ ). അതുപപാലെ തലന്ന 32 അതിരുകൾ ആണ് എസ്റ്റിപമറ്

പറയുന്നത.് എന്നാൽ ഭൂവികസന ടപവർതികൾ ന്തിയ

ഗുണഭാകകളുല് വസ്ുകൾ സ്ദ്രർശിചതിൽ നിന്നും

കപബാസ്്റ്റ കുഴി, മഴകുഴി എന്നിവ 18 എണം ആണ് കാണാൻ

സാധിചത.് അതുപപാലെ 32എണംഅതിരുകളും കണു.

1614010006/WH / 302784 - ഒറൂർ കലായി പതാ്് പുനരധാരണം



ടപവർതിയിൽ ഡിസ്പപ പബാർഡ് കാണാൻ സാധിചില.

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം പതാ്ിന്ലറ നരീളം 1626 മരീറർ ആണ്.

പതാ്ിന്ലറ കുറചു ഭാഗം ഇരുവശവും കാ്ുപി്ിച നിെയിൽ

ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാെും എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള നരീളം

കൃത്ത്യമായി അളന്നു. പതാ്് ന്ലറ കുറചു ഭാഗം ഒഴിചാൽ

ബാകിയുള്ളഭാഗംനലവൃതിയായികി്ന്നിരുന്നു.

1614010006/WH/ 302785 - ഒറൂർ മുള്ളറംപകാ്് പതാ്് ആഴം കൂട്ടി

പുനരുധാരണം - ഈ ടപവർതിയിൽ എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള

നരീളം - 1600 മരീറർ ആണ്, വരീതി 2.800 മരീറർ ആണ്. എസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരമുള്ള നരീളവും വരീതിയും അളകാൻ സാധിചു. ഈ

ടപവർതിയിൽഡിസ്പപപബാർഡ്കാണാൻസാധിചില.

ഈ രണു പതാ്് പുനരുധാരണ ടപവർതിയിെും

ലതാഴിൊളികൾക് ആവശ്ത്യമായ സകയുറ, കാെുറ എന്നിവ

െഭ്ത്യമായിരുന്നില. ലതാഴിൊളികൾ എലാവരും തലന്ന

ടപതിപരാധ മരുന്നുകൾ കഴിചിരുന്നു. ലതാഴിൊളികൾക്

ആവശ്ത്യമായ െസ്്റ്റ എയ്് പബാക്് അവർ പിരിചു കൂട്ടി യാണ്

വാങ്ങിയിരുന്നത.് പതാ്് പണികില്െിെ ലതാഴിൊളികൾക്

പനി വരുകയും സർകാർ ആശുപടതിയിൽ പപായി

െികിൽസികുകയും ലെയ്ിരുന്നു. മാടതവുമല െിെ

ലതാഴിൊളികൾക് കാെിൽ കുപ്പിെില് ലകാണ് മുറിവ്

പറുകയും ലെയ്ു.

1614010006/ RS/ 330669 - വ്ത്യകിഗത കകൂസ് നിർമ്മാണം

ആയിരുന്നു ടപവർതി. ലതാഴിെുറപ്പ് ലതാഴിൊളി ആയ

മെ്ജു വിന്ലറ( മെ്ജു.എസ്. എസ്.എസ്. മ്ദ്രിരം കണമംഗെം

ഒറൂർ ) വരീട്ടിൽആയിരുന്നു. ഡിസ്പപ പബാർഡ് ഉണായിരുന്നു.

നല രരീതിയിൽ പണി കഴിപ്പിചു. എന്നാൽ കകൂസ് ന്

ലെെവായ തുകയിൽ ( ലമഷർലമൻറ് ബുക് ടപകാരം 11158

രൂപയാണ് ) 2070 രൂപ മാടതപമ െഭിചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അറിയാൻ

സാധിചു.



ടഗാമസഭ -െർച,മറുപ്ി, തരീരുമാനം

ഒറൂർ പഞായതിന്ലറ 8 ആം വാർഡായ ലനലിപകാ്്

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടഗാമസഭ 26/ 11/2019 കൃത്ത്യം 2.00 മണിക് പി

എെ്.സി.സബ്ലസന്റർലനലിപകാ്് ലവച്ന്ന്നു.

 െസ്്റ്റഎയ്് പബാക്് പഞായതിൽനിന്നും െഭികുന്നില.

പകരം ലതാഴിൊളികളും ലമറും പെർന്ന പണം പിരിചു

കൂ്ിയാണ്വാങ്ങുന്നത.്

മറുപടി -ഫസ്റ്റ്ട്എയ്്ട് പബപോക്്ട്വപോങ്ങിയതിന്ട്തറബില്ട്

പഞപോയതിൽ ഹപോജരപോകിയപോൽ പണം തിരിതക

നൽകപോംഎന്ട്ഉറ ്്ട്നൽകി .

തീരുമപോനം - പഞപോയത്ട് അധികപോരികളുതട

ഭപോഗതുനിനും ഉ്ടെപോയ മറുപടി തതപോഴിലപോളികൾ

ഏതറടുകുകയും ഇനി മുതൽ ബില്ട് ഹപോജരപോകും

എന്ട്തീരുമപോനിച്ചു.

 തതപോഴിൽ േമയം രപോവിതല 9 മുതൽ വവകിട്ട് 4

മണി വതര ആകണതമനപോണ്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

തപപോതുവപോയ അഭിനപപോയം.( തപൺകുടികൾ ഉള്ള

വീടുകളിൽ അവരുതട േുരക്ഷക്ട് ക്റൂടുതൽ

ഊനൽനൽകണം )

 ആവശ്യതിന്ട് തതപോഴിൽ ലഭ്യമല. നിലവിലുള്ള

വർഷതിൽതതപോഴിൽഎണംകുറവപോണ്ട്.

മറുപടി - തതപോഴിലിനപോയുള്ള അപപക്ഷ

പഞപോയതിൽ ഹപോജരപോകുനതിനനുേരിച്ട്

േ്വന്തം വപോർഡിപലപോ അതലങിൽ പജപോലി

ആരംഭികുന മപറതതങിലും വപോർഡിൽ പജപോലി

നൽകുനതപോയിരികും.

തീരുമപോനം - ഏതറടുത പജപോലി

പ്റൂർതീകരിച്ചതിനുപശഷം തതപോഴിലിനപോയുള്ള



അപപക്ഷ നൽകുതമനും ഏതു വപോർഡിൽ പജപോലി

തചയപോനുംതതപോഴിലപോളികൾ തീരുമപോനിച്ചു.

 പുതിയ തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് ലഭികുനതിനും

നിലവിതല തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് പുതുകുനതിനും

തതപോഴിലപോളികളുതട കയിൽ നിനും പണം

ചിലവപോകപോറു്ടെ്ട്.

മറുപ്ി - പദ്ധതി ആരംഭിച വർഷതിൽ പൊപട്ടാ

എ്ുകുന്നതിനായി പഞായതുകൾക്

ലവബ്ക്ത്യാമറകൾഅനുവദിചിരുന്നു. എന്നാൽഇപപ്പാൾ

ക്ത്യാമറ ഉപപയാഗികാൻപറാതഅവസയിൊണ്.

 അർത്ഥ വിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ ലതാഴിെിലനകുറിച്

ലതാഴിൊളികൾക്വ്ത്യകമായധാരണയില.

ആയതിനാൽ അതരം ലതാഴിെുകലള കുറിെ്

വ്ത്യകമാകുകയും ലെയ്ു. ആസ്ി നിർമ്മിത

ടപവർതികൾകാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഊന്നൽ

നൽകുന്നത.്

 ലതാഴിെിനുള്ള അപപക്ഷ പമറ് വഴി ടഗൂപ്പ് ആയിട്ട്

ലവള്ളപപപ്പറിൽ എഴുതി ആണ് പഞായതിൽ

നൽകുന്നത് എന്നും സകപ്പറ് രസരീത് വാങ്ങി

സൂക്ഷിപകണതിന്ലറ ആവശ്ത്യകതലയകുറിച

അവർക് വ്ത്യകമായധാരണഉണായിരുന്നില.

 ലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങലളകുറിച്അവർക്

വ്ത്യകമായധാരണഉണായിരുന്നില.

 പജാെി പൂർതിയായിട്ടും കൃത്ത്യമായി പവതനം

െഭികുന്നില എന്ന അഭിടപായം ലതാഴിൊളികൾ

പറഞ്ഞു.

 എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള ടപവർതനങ്ങൾ

ലതാഴിൊളികൾ ലെയ്ിട്ടും ഭൂഉ്മകളുല്

അനാസമൂെം അവ ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായി കി്കുന്നത്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് വാഴ ന്നായി



കുഴികുന്നകുഴികളിൽവാഴന്തരികുന്നു.

 ലതാഴിൊളികളുല് അവകാശങ്ങൾ പെപപ്പാഴും

ഹനികലപ്പ്ുന്നുണ.്

 പതാ്് പണിക്ആവശ്ത്യമായസകയുറ, കാെുറഎന്നിവ

െഭ്ത്യമാകുന്നില എന്നതും ലതാഴിൊളികളുല്

ഭാഗതുനിന്നും ഉണായ ലപാതുവായ പരാതി

ആയിരുന്നു.ഈസുരക്ഷസാമടഗികൾഇലാതതിനാൽ

പതാ്് പണികില് കുപ്പിെിലി ലകാണ് പരികുകൾ

പറാറുണ.്

മറുപ്ി - 2008 ൽ പദ്ധതി ആരംഭികുന്ന സമയത്

അനുവദിച സകയുറ, കാെുറ എന്നിവ

ഉപപയാഗ്ത്യമല.പഞായതിന്ലറ െണ്

കുറവയായതിനാൽഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരികും.

തരീരുമാനം - െണിന്ലറ കുറവ് ഉള്ള സാഹെര്ത്യം

ആലണങിെും ഈ ആവശ്ത്യം ഉന്നയിചുലകാണ്

ലതാഴിൊളികൾ എലാവരും പെർന്ന് ഒരു അപപക്ഷ

പഞായതിൽ ഏല്ികുക. ഈ അപപക്ഷ സ്റ്റാന്റിങ്

കമ്മിറിയിൽഅവതരിപ്പികാംഎന്നുംതരീരുമാനിചു.

* മസ്റ്റർ പറാളിലെലവട്ടിതിരുതെുകൾഒഴിവാകാൻപമറ്

ടപപത്ത്യകം ടശദ്ധികണം.

മസ്റ്റർ പറാളിൽ ഒപ്പി്ാനുള്ള പകാളതിന്ലറ വെിപ്പം

കൂട്ടണലമന്ന് ലതാഴിൊളികൾആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.

* 2019 ആഗസ്റ് മാസതിനു മുൻപ് ലെയ് പജാെിയുല്

പവതനംഇതുവലരയുംകിട്ടിയിട്ടില.

* കൂെി വർധിപ്പികണം എന്നും ലതാഴിൊളികൾ

ആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.



* RS / 330669 പകാഡ് ടപകാരമുള്ള കകൂസ് നിർമാണതിന്ലറ

സപസ ഇതുവലരയും കിട്ടിയിട്ടില എന്ന് അപപക്ഷക

പരാതിലപ്പട്ടു.

മറുപ്ി - ഈടപവർതിയുല് ലമറരീരിയൽ ബില് ടപകാരമുള്ള

6954 രൂപ ഒഴിലകയുള്ള എലാ തുകയും അതാത് അകൗണിൽ

ട്ാൻസ്ഫർ ലെയ്ിട്ടുണ് എന്നും. ലമറരീരിയൽ െണ്

പഞായതിൽ കിട്ടിയാെു്ൻ തലന്ന ആ തുകയും ട്ാൻസ്ഫർ

ലെയുന്നതായിരികും. െണ് പഞായതിൽ നിന്നും

അപപക്ഷകന്ലറ അകൗണിൽ ട്ാൻസ്ഫർ ലെയ്തിന്ലറ

പരഖകൾപഞായതിൽഉണ്എന്നുംഓവർസിയർ പറഞ്ഞു.

ന്ദ്രി

വർക്ല ദബ്രാകിത്ല ഒറ്റൂർ പഞ്രായത്പ്ല8 ആം വ്രാർഡ്പ് തനല്ലിദക്രാട്പ് 2018-19 സ്രാമ്പതിക

വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

ടീമിതന സഹ്രായിച ബഹുമ്രാനതപട്ട ഒറ്റൂർ പഞ്രായത്പ്ലപ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ്

തസക്രട്ടറി, ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ,

െീൽഡെ്ല പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം

ദരഖതപടത്തുന്നു.



.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് :9, പഞലോയബതലോഫീേ്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 1/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

േ്വപ്നഎഎേ്ട്,േൗമ്യആർ, നശീല.ആർ,േുമി.ആർ,ശംഭുചന്ദ്രൻ

ഭരണഘടനപോ നപതിജഞ

നമ്മൾ,ഇന്ത്ത്യയിലെജനങ്ങൾ,ഇന്ത്ത്യലയഒരുപരമാധികാര,സിതിസമത്വ,

മതനിരപപക്ഷ,ജനാധിപത്ത്യ റിപ്പബികായിസംവിധാനംലെയുന്നതിനും

ഭാരതതിലെഎലാപൗരർകുംസാമൂഹികവുംസാമ്പതികവും

രാഷ്ട്രീയവുമായനരീതി,െിന്ത,ആശയാവിഷ്ാരം,വിശ്വാസം, ഭകി,ആരാധന

എന്നിവയ്കുള്ളസ്വാതടന്ത്ത്യം,

സാനമാനങ്ങൾ,അവസരങ്ങൾഎന്നിവയിെുള്ളസമത്വംഎന്നിവ

ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനുംവ്ത്യകിയുല്അന്തസുംരാഷ്ട്തിന്ലറഐക്ത്യവും

അഖണ്ഡതയുംഉറപ്പുവരുതുന്നസാപഹാദര്ത്യംഎലാവരിെും

വളർതുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയംലെയ്ുലകാണ്നമ്മുല്

ഭരണഘ്നാസഭയിൽവച,് 1949നവംബർഇരുപതിയാറാം ദിവസം,ഈ

ഭരണഘ്നലയഅംഗരീകരികുകയുംനിയമമാകുകയുംനമുകായിതലന്ന

സമർപ്പികുകയുംലെയ്ിരുന്നു'

ഇന്ന് 20l9നവംബർ 26 -ആംതരീയതിയിൽപഞായപതാെരീസിൽകൂ്ിയ



പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടഗാമസഭയിൽപങാളികളായെങ്ങൾ ഭരണഘ്നാ

മൂെ്ത്യങ്ങൾന്പ്പിൊകുന്നതിനായി ദൃഢടപതിജ്ഞലെയുന്നു.

ആമുഖം

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 2005വിജ്ഞാപനംലെയ്ലതങിെും 2005ൽ

പാർെലമൻറ് പാസാകിയമഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ്

നിയമം 2006ലെടബുവരി രണിന് രാജ്ത്യത്തു്കംകുറിചു.മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളായി

2008ൽ നമ്മുല്രാജ്ത്യലതഎലാജിലകളിപെയും ടഗാമരീണപമഖെകൾഈ

നിയമതിന്ലറപരിധിയിൽവന്നു.ഓപരാ ടഗാമരീണകു്ുംബതിനുംഒരു

സാമ്പതികവർഷം 100 ദിവസലതഅവിദഗ്ധ ലതാഴിൽദിനങ്ങൾആവശ്ത്യ

അധിഷ്ിതമായി ടപദാനംലെയുന്നപതാല്ാപ്പം ടപകൃതിവിഭവ

പരിപാെനവുമായിബനലപ്പട്ടലപാതുആസ്ികളും ദുർബെജന

വിഭാഗങ്ങൾകായിഈ്ുറതും, ഗുണപമന്മയുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമതഉള്ള

ഉപജരീവനആസ്ികളുംസൃഷികുകയാണ്ഈപദ്ധതിയുല് മുഖ്ത്യെക്ഷ്ത്യം.

മഹാതാഗാനിഎന്നവാക് പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമതിന്ലറ

ആരംഭതിൽകൂട്ടിപചർകുകയുംലെയ്ിട്ടുണ.്നിയമതിന്ലറ

ആവശ്ത്യകതയ്ക്അനുപൂരകമായിജമ്മു-കാശ്രീർഒഴിലകയുള്ളഎലാ

സംസാനങ്ങളിെും മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമ

പദ്ധതിവിജ്ഞാപനംലെയ്ിട്ടുണ.്നിയമതിെുംപട്ടികയിെും

കാൊകാെങ്ങളിൽവരുതുന്നപഭദഗതികൾസംസാനപദ്ധതിയിെും

ഉൾലകാള്ളിപകണതുആണ.് മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ്

നിയമം ടഗാമരീണലതാഴിൊളികൾക്പത്അവകാശങ്ങൾഉറപ്പുനൽകുന്നുണ.്

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി ടപകാരം ടഗാമപഞായത് ടപപദശത്

ന്പ്പിൊകുന്നഎലാ ടപവർതികളും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിനുവിപധയമാകണ

ലമന്ന്നിയമതിലെ 17-വകുപ്പ്നിഷ്ർഷികുന്നു.പദ്ധതി

ടപവർതനലതപ്പറിയും ലപാതുധനംെിെവഴികുന്നതിലനപറിയും

പൗരസമൂഹംന്തുന്നപരസ്ത്യവുംസ്വതടന്തവുമായപരിപശാധനയാണ്

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്.

മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പപദ്ധതിയിലെ

ലതാഴിെുറപ്്പലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങൾെുവല് പെർകുന്നു

1.ലതാഴിൽകാർഡിന്അപപക്ഷികാൻഉം 15 ദിവസതിനകംെഭികുവാനും

ഉള്ളഅവകാശം

2.ലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാനും 15 ദിവസതിനുള്ളിൽെഭികാനുള്ള

അവകാശം

3. 15 ദിവസതിനകംലതാഴിൽെഭിചിലലങിൽലതാഴിെിലായ് പവതനം



െഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

4.ഏലറ്ുപകണടപവർതികൾആസൂടതണംലെയുവാനുള്ളഅവകാശം

5.താമസസെതിന് 5കിപൊമരീറർെുറളവിനുള്ളിൽലതാഴിൽെഭികുവാനും

െഭിചിലലങിൽകൂെിയുല് 10%അധികമായിെഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

6.കു്ിലവള്ളംതണൽടപാഥമികശുടശൂഷകിറ് ലതാഴിൊളികപളാ്് ഒപ്പം

അഞുവയസിനുതാലഴയുള്ളഅഞുകുട്ടികൾ ടപവർതിസെത്വന്നിട്ടുണ്

എങിൽഅവലരപനാകാനായിആയ,ഇതിനായുള്ളഅവകാശം

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽപവതനം െഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8.കൂെിെഭികുന്നതിന്കാെതാമസംപനരിട്ടാൽനഷപരിഹാരം

കിട്ടുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

9.പരാതികളിൽസമയബനിതമായിപരിഹാരംകലണതുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

10. പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ന്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തപപോതുവിവരങ്ങൾഒറ്റൂർ നഗപോമപഞപോയത്ട്

ജില :തിരുവനന്തപുരം

പബാക് :വർകെ

പഞായത് :ഒറൂർ

വിസ്രീർണം : 9.47െ.കി.മി

വാർഡുകളുല്എണം :13

ജനസംഖ്ത്യ : 21612 (2011ലെലസൻസസ് ടപകാരം)

സ്ടതരീകൾ : 10132

പുരുഷന്മാർ : 11480

പട്ടികജാതി : 2796

ടപസിഡന്റ് :ആർ.സുഭാഷ്

ലസടകട്ടറി :ഡി.അനിൽകുമാർ

വാർഡ് :പഞായപതാെരീസ്



വാർഡ്ലമമ്പർ:സപന്താഷ്

രജിസ്പട്ഡ്വർപകഴ്് : 3273

സജരീവലതാഴിൊളികൾ : 938

100 പജാെിതികഞ്ഞവർ : 334

പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് നഗപോമേഭറിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരംജില

വർകെപബാക്

ഒറൂർ ടഗാമപഞായത്

വാർഡ് : 9

1⃣വർക്പകാഡ് :1614010006/ IF/336960

വർക് ലനയിം:പരിഷ്രിചപട്ടികഒന്ന്വകുപ്പ് (2)ലെഖണ്ഡിക 5 -ൽ

പരാമർശികുന്നകു്ുംബങ്ങളുല് ഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽ.

അ്ങൽതുക : 147901

െിെവായതുക :141588

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി :29/10/2018

ടപവൃതിപൂർതരീകരിചതരീയതി : 21/11/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 513

മസ്റ്റപറാളുകളുല്എണം : 18( 4 not used )

പമറ് :ഷഹർബാൻ

2⃣വർക് ലനയിം :പരിഷ്രിചപട്ടികഒന്ന്വകുപ്പ് (2)ലെഖണ്ഡിക 5ൽ

പരാമർശികുന്നകു്ുംബങ്ങളുല് ഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽ.

വർക് പകാഡ് :1614010006/IF/336959

അ്ങൽതുക : 175520.78

െിെവായതുക :170443

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :01/10/2018



ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 26/10/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 623

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 26

പമറ് :ഷരീെ

വാർഷികമാസ്റ്റർസർകുെർ ടപകാരമുള്ളെയെുകളിലെ

ലപാതുവായകലണതെുകൾ

1.കവർപപജ് :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെുംവാർഷികമാസ്റ്റർസർകുെർ

ടപകാരമുള്ളകവർപപജ് കാണാൻസാധിചു.

2.ലെക്െിസ്റ്റ് :വർക്െയെിൽസൂക്ഷിചിരികുന്നവിവരങ്ങളുല്പട്ടികയും

അവയുല് പപജ് നമ്പറും പരഖലപ്പ്ുപതണലെക്െിസ്റ്റ്െയെിൽകാണാൻ

സാധിചു.

3.ആക്ഷൻപാൻ :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും ആക്ഷൻപാൻപകാപ്പി

കാണാൻസാധിചില.

4.ഭരണാനുമതി :ടപപത്ത്യകമായി ഭരണാനുമതിഇലായിരുന്നു.എന്നാൽ

ഭരണാനുമതിനമ്പർസാപങതികാനുമതി പൊമിൽഉൾലപ്പ്ുതിയിരുന്നു.

5.സാപങതികഅനുമതി :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും ടപാപദശികമായി

തയാറാകിയസാപങതികഅനുമതിപടതംഉണ്.

6.ഡരീലറയിൽഡ്എസ്റ്റിപമറ് :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെുംഡരീലറയിൽഡ്

എസ്റ്റിപമറ് ഉണായിരുന്നു .ബനലപ്പട്ടഅധികാരികളുല്ഒപ്പുംസരീെും

ഉണായിരുന്നു.

7. പടഡായിങ് &ഡിസസനിങ് :പരിപശാധനക്വിപധയമാകിയ 2െയെുകളിെും

പടഡായിംഗ്ആൻഡ്ഡിസസനിങ്ഇലാരുന്നു.

8.ഡിമാൻഡ് പൊം :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും പമറ് നൽകിയഡിമാൻഡ്

പൊം ഉണായിരുന്നു .

9.വർക്അപൊപകഷൻപൊം:പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും വർക്

അപൊപകഷൻപൊംഉണായിരുന്നു.

10.ഇ -മസ്റപറാൾ :എലാെയെുകളിെും മസ്റ്റപറാൾഉണായിരുന്നു.െയൽ no. -

IF/336960ൽ 14617, 12804എന്നരീമസ്റ്റർപറാളുകളിൽതിരുതെുകൾഉണായിരുന്നു.

12802ൽഷാർപ്പണിങ്ൊർജ് 250-ന്പകരം 100എന്നുലതറായി



പരഖലപ്പ്ുതിയിരുന്നു.

11.മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് :മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് പരിപശാധിച എലാ

െയെുകളിെും ഉണായിരുന്നു.

12.പവജ് െിസ്റ്റ് :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും പവജ് െിസ്റ്റ് ഉണായിരുന്നു.

13.െണ് ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർ:പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും എെ.് ്ി.ഒ.

ഉണായിരുന്നു.

14.എം ബുക്:പരിപശാധിച 2െയെിെും എം ബുക് ഉണ്.ഒരുഎംബുകിൽ

തലന്നഒന്നിെധികംെയെുകളുല്വിവരങ്ങൾസൂക്ഷിചിരികുന്നത്െയൽ

പരിപശാധനസവകുന്നതിനുകാരണമായി.

15.ലമറരീരിയൽലടപാക്ത്യുർലമൻറ് പസ്റ്ററ്ലമൻറ:് ടപവർതികൾഒന്നുംതലന്ന

ലമറരീരിയൽഉപപയാഗിച് ലെയുന്നതലഅതുലകാണ്ഇത്ബാധകമല.

16.ലമറരീരിയൽബില് &വൗചർ : 2െയെുകൾകും ഇത്ബാധകമല.

17. പറായൽറി ലപയ്ലമൻറ് ലറസിപ്റ് : 2െയെുകൾകും പറായൽറി

ബാധകമായിരുന്നില.

18.ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്:പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാ

ഇലായിരുന്നു

19.വർക്കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ്:പരിപശാധിചരണുെയെിെുംവർക്

കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ് ഉണായിരുന്നു.

20.ജിപയാ ്ാഗ് പൊപട്ടാടഗാെ് :ഒരുെയെിെുംകാണാൻസാധിചില.

21.പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്ട് പകാപ്പി :പരിപശാധിചെയെുകളിൽ കാണാൻ

സാധിചില.

22.സസറ്ഡയറി:പരിപശാധിച 2െയെിെുംസസറ്ഡയറി ഉണായിരുന്നു.

എന്നാൽഅപൂർണമായിരുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങളുംകത്ടെതലുകളും

1)എം.ബുകിൽമഴകുഴി,ത്ം,കാ്് ലവട്ടി ലതളിയ്കൽ, പവസ്റ്റ്കുഴി

എന്നിവയാണ് ടപധാനഇനം ടപവർതിയായി ഉണായിരുന്നത.്ഖണ്ഡിക (5)ൽ

ഉൾലപ്പ്ുന്നസ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൊയിരുന്നു ടപവർതികൾ.

2) െയൽനമ്പർ IF/336959 -ൽഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരംകപമ്പാസ്റ്റ് &ലറയിൻപിറ് -4,

മൺകയാെ -10എന്നിങ്ങലനആയിരുന്നു.



3)ഷരീജഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്ംവിളലവ്ുപ്പുകഴിഞ്ഞനിെയിൊയിരുന്നു.

മൂന്നുകയാെകൾഅവില്കാണാൻസാധിചു.

4)സഡെഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽമരചരീനിവിളലവ്ുപ്പ്കഴിഞ്ഞു

അ്ുതകൃഷിയിറകിയിരുന്നു.കൂ്ാലത 2മഴകുഴികൾ, 3മൺകയാെഎന്നിവ

ഉണായിരുന്നു.എന്നാൽഒലരണംനികതിയനിെയിൊയിരുന്നു.

5)െളിത,ഓമനഅമ്മഎന്നരീവ്ത്യകികളുല്പുരയി്തിൽവിളലവ്ുപ്പു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു.രണുമഴകുഴികാണാൻകഴിഞ്ഞു.െളിതയുല്പുരയി്തിലെ

മഴകുഴിനികതിപുതിയലകട്ടി്ംനിർമ്മിചിരുന്നു.എന്നാൽഅഞു

മൺകയാെ കണിരുന്നു.

6)െയൽനമ്പർ IF/336960 -ൽഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരംകപമ്പാസ്റ്റ് &ലറയിൻപിറ് - 8, 10.6

മിറർനരീളമുള്ളമൺകയാെ - 10എന്നിങ്ങലനആയിരുന്നു.

7)ബാെകൃഷ്ണൻ, പസാമൻ,പങജാക്ഷിഅമ്മഎന്നിവരുല്പുരയി്തിൽ

മരചരീനി, പെന, പെമ്പ,്വാഴ,എന്നിവയുല് കൃഷികാണാൻകഴിഞ്ഞു.കൂ്ാലത

മഴകുഴികൾ,മൺകയാെഎന്നിവഉണായിരുന്നു.

8)അനിൽകുമാർ, പരണുകഎന്നിവരുല്പുരയി്തിൽമരചരീനി,വാഴഎന്നിവ

കൃഷിലെയ്ിട്ടുണായിരുന്നു.എന്നാൽഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരംപറഞ്ഞിരുന്നമഴകുഴി

ഉണായിരുന്നില.

9)ഒൻപതാംവാർഡിൽ 45സജരീവലതാഴിൊളികൾഉണായിരുന്നു.കഴിഞ്ഞ

സാമ്പതികവർഷംഒട്ടു മികലതാഴിൊളികൾകും 100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ

െഭിചിരുന്നു.

ചർച്ച

ഒറൂർ ടഗാമപഞായതിലെ 9-ംാംം വാർഡിലെ (പഞായപതാെരീസ)് ടഗാമസഭ

രാവിലെ 10.30ന് ഒറൂർപഞായപതാെരീസിൽ ആരംഭിചു. കഴിഞ്ഞവർഷം 100

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾതികച സപരാജിനിഅമ്മലയ പയാഗതിന്ലറഅധ്ത്യക്ഷ

സാനപതകുലതലരലഞ്ഞ്ുതു.വിആർപിസൗമ്ത്യ ഭരണഘ്ന ടപതിജ്ഞ

ലൊലിലകാ്ുതു. പശഷംവാർഡ് ലമമ്പർസപന്താഷ്സ്വാഗതടപസംഗം

ന്തി.തു്ർന്ന്വിആർപി സൗമ്ത്യ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിലയകുറിചും

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിലനകുറിചുംആമുഖടപസംഗംന്തി.തു്ർന്ന്

ലതാഴിൊളികളുല് 10അവകാശങ്ങലളപ്പറിവിആർപിസ്വപ്ന വ്ത്യകമാകി. വി

ആർപി ടശരീെ റിപപ്പാർട്ട്അവതരിപ്പിചു .അതിനുപശഷംറിപപ്പാർട്ട്

അവതരണലതകുറിചും ലതാഴിൊളികളുല്പരാതികലളകുറിചും

െർചലെയ്ു.



പവതനംെഭികുന്നതിൽവരുന്നകാെതാമസംപയാഗതിൽ

െർചാവിഷയമായി.പഞായതിൽനിന്നും 7ദിവതിനകംതലന്നപവതനം

െഭികാനുള്ളന്പ്ികൾസ്വരീകരികുന്നുലണന്നുഓവർസിയർ മറുപ്ി

നൽകി. പകട്ദ്രതിൽനിന്ന്െണ്വരാനുള്ളതാമസമാണ് പവതനം

െഭികുന്നതിൽകാെതാമസംഉണാകാനുള്ളകാരണം.

വ്ത്യകിഗതആസ്ിസൃഷികുന്ന ടപവർതികൾകൂ്ുതൊയി

ഉൾലപ്പ്ുതാനുള്ളനിർപ്ദേശംവി ആർപി,ഓവർസിയർഎന്നിവർ

ലതാഴിൊളികൾക് നൽകി.

ലതാഴിൽസമയംകുറയ്കുകഎന്നആവശ്ത്യംലതാഴിൊളികൾമുപന്നാട്ടുലവചു.

എന്നാൽനിെവിൽഅത്സാധ്ത്യമലലന്ന്വിആർപി-മാർവ്ത്യകമാകി.

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾവർധിപ്പികണലമന്നആവശ്ത്യംലതാഴിൊളികൾഉന്നയിചു.

എന്നാൽഇപപ്പാൾഅത്സാധ്ത്യമലലന്ന്വിആർപിമറുപ്ിനൽകി.

കഴിഞ്ഞവർഷംഏകപദശം 30ലതാഴിൊളികൾകു 100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ

െഭിചതായിഅറിയാൻകഴിഞ്ഞു. 100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ

പൂർതിയാകിയതിെൂല് പബാണസ്ആയി 1000രൂപയുംലതാഴിൊളികൾകു

െഭിചു.

ഈവർഷം 54ലതാഴിൽദിനങ്ങൾലതാഴിൊളികൾകുെഭിചു.

27ലതാഴിൊളികൾ ടഗാമസഭയിൽപലങ്ുതു.

െർചകൾകുംതരീരുമാനങ്ങൾകുംഒ്ുവിൽലതാഴിൊളികൾ റിപപ്പാർട്ട്

സകയ്ിചുപാസാകി. 11.15ഓല് ഓവർസിയർ ന്ദ്രിപറഞ്ഞുലകാണ് പയാഗം

അവസാനിപ്പിചു.

ന്ദ്രി

വർകെപബാകിലെലെറുന്നിയൂർപഞായതിലെവാർഡ് 9ന്ലറ 2018- 19

സാമ്പതികവർഷലതപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടപടകിയസമയബനിതമായി

തരീർകാൻപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ്രീമിലനസഹായിചബഹുമാനലപ്പട്ട

ലെറുന്നിയൂർപഞായത് ടപസിഡന്റ,്ലസടകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅംഗങ്ങൾ,

ലതാഴിെുറപ്പ്വിഭാഗംജരീവനകാർ, വാർഡ് ലമമ്പർെരീൽഡ്

ടപവർതനങ്ങൾക്സഹായിച പമറ്മാർ,ലതാഴിെുറപ്പ് ലതാഴിൊളികൾ

എന്നിവർകുള്ളന്ദ്രി പരഖലപ്പ്ുതുന്നു.





മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്്ക  

ഒറ്റൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് -10 (കൃഷി ഭവൻ     )

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 1/10/2018 to 31/3/2019

        

   റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത ്

തിരുവനതപുരം ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് ജിലലോ ടീം

                        അനിൽ േുചിതത ചിതത VRP, േൗമ്യ എേ്ബി VRP, നനു രലോജ്ആർ VRP,

േുഹൈൽ എ എേ് VRP, േൗമ്യ ആർ VRP, ആർഷ എ എേ് VRP, , വിജി റിVRP, വിജി

വിജയൻ VRP



                 

ആമുഖം

ലലല ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല് പ്രാര്ലതമന്പ്
പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ്
തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള്
ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100
േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള് ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം
പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും
ഗുണദമന്മയള്ളതും ഉല്രാേനക്ഷെയളളലഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.
നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമതിതന
ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള ജില്ലകതള്രാഴിതക
ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്. നിയമതിതന
ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന
ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉള്തക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്. മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ
തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ
പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ് നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ്
നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹംല
നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്.ല

മഹലോതലോ ബദശിയ ഗലോമീണ ഞതലോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിഞല ഞതലോഴിലുറപ്ക് ഞതലോഴിലലോളികളുഞട
അവകലോശങ്ങൾ ചുവഞട ബേർക്കുന്നു.



Sl
no

ലഅവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാ
ശം

ഞഷഡൂള് ല2ല

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞഷഡൂള് ല1 &
ഞഷഡൂള് ല

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള
അവക്രാശം

ഞേഷന്ല7,8,9ല

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം
്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്
ല2പലോരഗലോഫ്ക് ല18
& പലോരഗലോഫ്ക്
ല20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ
അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി
ആയ (ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്2
പലോരഗലോഫ്ക് ല23-
28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ഞേഷന്3(2),6,
sch 2
,29,a,b,c,d,e,f.3
0

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽല തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ
സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞേഷന് 19, &
ഞേഷന് 17( 2)



അവക്രാശ അധിഷിെ നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽ പരിബശലോധനയിൽ വ്യക്തമലോയ ഡിമലോന്ക് ബഫലോറം കലോണലോൻ േലോധിച്ചിട്ടുണ്ക്.

ഞതലോഴിലിനു അബപക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവേതിനുള്ളിൽ ഞതലോഴിൽ ലഭിച്ചുഎന്ന കലോര്യതിൽ വ്യകതതയുണ്ക്.

ഞതലോഴിലലോളികൾ ഞതലോഴിൽ അബപക്ഷ നല്കുന്നുഞട്കേിലും അത്ക് ഫ്രണ്ക് ഓഫീേ്ക് വഴിയല്ല എന്നു

ഞതലോഴിലലോളികബളലോട്ക് േംേലോരിച്ചതിൽ നിന്നു മനേിലലോയി.

*ഗലോമ േഭയിൽപഞ്കേടക്കലോറുള്ളതലോയി ഞതലോഴിലലോളികൾ പറഞ്ഞുഞവ്കേിലും പദ്ധതി ആസൂതണതിൽ

അവർ പഞ്കേടതിരുബന്നലോ എന്ന കലോര്യം വ്യക്തമല്ല.

*ഞതലോഴിലിടം േന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും,ഞതലോഴിലലോളികബളലോട്ക് േംേലോരിച്ചതിഞന അടിസ്ഥലോനതിലും

എല്ലലോ ഞതലോഴിലലോളികളും 5Km ചുറളവിനുള്ളിലലോണ്ക് ബജലോലി ഞേയ്യുന്നത്ക്.

*ഞതലോഴിൽ സ്ഥലത്ക് കുടിഞവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്ക് എന്നിവ ഉണ്ക്അവഞയല്ലലോം ഞതലോഴിലലോളികൾ

േ്വന്തമലോയി വലോങ്ങിയിട്ക് ബില്ലുകൾ പഞലോയതിൽ ഏലിക്കുന്നുണ്ക് .

* ആ്്ക് പ്രകലോരമുള്ള കൂലി ഞതലോഴിലലോളികൾക്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ക്.

*ഞതലോഴിലലോളികബളലോട്ക് േംേലോരിച്ചതിൽ നിന്നും േമയ ബനിതമലോയി കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന്ക്

അറിയുവലോൻ േലോധിച്ചു.

* ഞതലോഴിൽ പൂർതിയലോയതിനു ബശഷവം ഞതലോഴിലുറപ്ക് നിർവ്വഹണ ഉബദ്യലോഗസ്ഥർ ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ

ഓർഡർ തയലോറലോക്കിയതിനു ബശഷവം ,ഞതലോഴിലലോളികൾക്ക്ക് അവരുഞട ബവതനം കൃത്യമലോയി ലഭിക്കുന്നില്ല.

* പരലോതികൾക്ക്ക് േമയബനിതമലോയി പരിഹലോരം ലഭിച്ചതലോയി അറിയലോൻ േലോധിച്ചിടില്ക് അതുബപലോഞല

തഞന്ന തൽേമയ േലോമൂഹിക പരിബശലോധന ക്യത്യമലോയി നടത്തുന്നതലോയി അറിയലോൻ കഴിഞ്ഞടില്ല.

പപലോതുവിവരങ്ങൾ -ഒറ്റൂർ പഞലോയത് 

പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഒറ്റൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്



ആസ്ഥാനം മണമ്പൂർ

ഉൾപ്പെടുന്ന വില്ലേജു ഒറ്റൂർ

വിസ്തൃതി 9.47ച.കി. മി

വാർഡുകളുടെഎണ്ണം 13

ബ്ലോക്ക് വർക്കല

അസംബ്ലിമണ്ഡലം ആറ്റിങ്ങൽ

പാര്ലമെന്റ് ആറ്റിങ്ങൽ

ജനസംഖ്യ 21612( asപേർ 2001സെൻസസ് )

പുരുഷന്മാർ 11480

സ്ത്രീകൾ 10132

പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ 2796

പട്ടികജാതി പുരുഷന്മാർ 1269

പട്ടികജാതിസ്ത്രീകൾ 1527

താമസമുള്ള വീടുകൾ 4836

സാക്ഷരരായവർ 18313

പുരുഷന്മാർ 8318

സ്ത്രീകൾ 9995

അതിരുകൾ 

 

കിഴക്ക് - മണമ്പൂർഗ്രാമപഞ്ചായത് NH66



തെക്കു - മണമ്പൂർ,ചെറുന്നിയൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്

പടിഞ്ഞാറ് -ചെറുന്നിയൂർഗ്രാമപഞ്ചായത്

വടക്കു -ചെമ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ദേശനാമം ഒറ്റ ഊരിൽ നിന്നും

ഉണ്ടായതാണത്രേ.ഇരിക്കുന്ന നിലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള

കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം

ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ഊര് ആണത്രേ ഒറ്റൂർ ആയി പരിണമിച്ചത്.

ഐതിഹ്യം എന്തായാലും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ചരിത്രം ഇന്നത്തെ മണമ്പൂർ

പഞ്ചായത്ത് ചരിത്രവുമായി കൂടിക്കുഴഞാണു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെഅവസാന

ദശകങ്ങൾവരെ കിടന്നിരുന്നത്. ഇതുവരെയും ഇത് മണമ്പൂർപഞ്ചായത്തിൻറെ

ഭാഗമായിരുന്നു സർക്കാരിൻറെ 25/08 /1977 ലെ ജി ഓ എം /എസ് 241 /77 /LA4

/എസ് ഡബ്ല്യു ഡി നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഒറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നിലവിൽ വന്നത്. 31 /8/ 1977ൽ മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വച്ച്

വർക്കല ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസർ ശ്രീ സോമ സുന്ദര രാജിന്റെ

അധ്യക്ഷതയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ കർമ്മം

നിർവഹിച്ചു.വിഭജനത്തിനു മുൻപ്ഈപഞ്ചായത്തിൻറെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻറ്

കെആർഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് ആയിരുന്നു.

1953 ൽ നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചായത്ത് 1962 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.ഒരു

വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 1963 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി

തുടർന്ന് 1977 പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഒറ്റൂർ വില്ലേജിനകത്തുള്ള

പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു നോമിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി

രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1987ൽവീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും

എസ് ഗോപാലൻപ്രസിഡൻറ്,ബി.സി കുറുപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുംആയി.

2010 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ശ്രീ ആർ സുഭാഷ് പ്രസിഡൻറ്

ആയിരുന്നു



ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങൽ എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി സത്യൻ

അവർകളുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ

ഓഫീസ് മന്ദിരം 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

2015 നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ആർ സുഭാഷിനെ

നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു.

ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് രീെിശ്രാസം

കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്തസ്രാസസറ്റിതെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ല്രാ

യൂണിറ്റിതനല ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് 10 ലെ ലദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും
പൂർതീകരിചതും.ലലല

1. കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളടെയലുകൾ,വിവരദശഖരണ്രാർത്ഥ MIS എനിവ
പരിദശ്രാധികൽല

2. പരിദശ്രാധിച െയലുകളതടല അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ
പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .ല

3. ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

4. ലതെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയംല കണ്പ് ആവശ്യമ്രായ
വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .ല

5. െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്
െയ്രാറ്രാകൽ.

S.n
o

വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവർതിയുഞട
ബപര്ക്

പദ്ധതിയു
ഞട
ആരംഭം

പദ്ധതിയു
ഞട
അവേലോ
നം

എസി
ബമറ്ക്
തുക

യഥലോർ
ത്ഥ
ഞേല
വ്ക്

ഞതലോഴി
ൽ
ദിനങ്ങ
ൾ

1 1614010006/WH/3
01376

മങ്കാട്ട് മൂല

കൈത

കൊല്ല

30/11/20
18

03/12/2
018 93369 88320

10



തോട്

പുനരുദ്ധാര

ണം

2 1614010006/IF/37
9456

സ്വകാര്യ

ഭൂവുടമകളുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ,

മൺകയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെട്ടിട്

ടുള്ള മണ്ണ്

ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തിക

ൾ

15/01/2
019

14/02/2
019

15206
1

14517
6

526

3 1614010006/IF/
337400

പരിഷ്കരിച്

ച പട്ടിക 1

വകുപ്പ് 2

ലെ ഖണ്ഡിക

5 ൽ

പരാമർശിക്

കുന്ന

കുടുംബങ്ങളു

ടെ ഭൂമി

കൃഷി

യോഗ്യമാക്

കൽ

26 /10
/2018

21 /11
/2018 15916

5
15290
4

135

4 1614010006/IF/33 പരിഷ്കരിച് 27/ 9 17 /10 456



7399 ച പട്ടിക 1

വകുപ്പ് 2

ലെ ഖണ്ഡിക

5 ൽ

പരാമർശിക്

കുന്ന

കുടുംബങ്ങളു

ടെ ഭൂമി

കൃഷി

യോഗ്യമാക്

കൽ

/2018 /2018 13107
3

12613
2

5 1614010006/RC/2
71108

തുണ്ടിൽ കട

മഠ ത്തു

വിളാകം

റോഡ്

കോൺക്രീറ്

റിംഗ്

30/ 11
/2018

20 /12
/2018 49799

8
48507
0

6 1614010006/WH/3
01655

കോവളതോട്

പുനരുദ്ധാര

ണം

 
 18 /12/
2018

പാർട്ട്

2 7/ 9
/2019

28/ 12
/2018

പാർട്

ടി 2

 8/ 1
/2019

87082 68448
296

7 1614010006/WH/3
01656

മഠത്തു

വിളാകം കുളം

പുനരുദ്ധാര

ണം

26 /2
/2019

13 /3/
2019 13337

9
92235

339



22 മോക്ൂലേന്റ്റസ്റ് ല

1. കവർബപജ്ക്

ലലല വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർതി
നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി,ല മുെ്ല്രായ വിവരങ്ങൾ

ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 7 ഫൈെുകളിൽ പ്ലലപ്രവർതിയിലുംല വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ
സർക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള കവർ ദപജ്പ് ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.ലല

2. ഞേക്ക്ക് ലിസ്ക്

ലലലവർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും ദരഖതപടദതണ
തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ലെയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിൽ വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്യൂ്ലർ

പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ക്രാണ്രാൻ സാധിചു .ല

3. ആക്ഷൻപലോൻബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം
നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസിബമറ്ക് ബകലോപി

പരിദശ്രാധിചല7 െയലുകളിലുംലഎസിമേറ്റ് ലദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.., എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്തന ദക്രാപിയിൽല
അക്രഡികഡ്പ് എഞിനീയരുതട ഒപ്പ്, സീ്ല്പ് എനിവ ഉണ്രായിീരുന്നു.

5. േലോബ്കേതികലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 7 ഫൈെുകളിെും വാർഷിക ോസർ പപകാരം ഉള്ള ലലലതസക്യൂർ നിന്നുള്ള

സ്രാദങെികനമെിയതട ദക്രാപി ലസൂക്ഷിചിടില്ല . എന്രാൽ, പപാമേശികോയിടുള്ള

സാമ്കേതികാനുേതി മകാപിസൂകിചിടുണ്റ്ബന്ധപ്പെട്ട ഉദേ്യ്രാഗസരുതട ഒപ്പ്

സീൽ െീയെി മുെ്ല്രായവ ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചിടുണ്റ് 

6. ഭരണലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിൽ ഭരണ്രാനമെി മകാപി സൂകിചിടുണ്റ്  പപാമേശികം

ആലെന്റ് ോപതം ലസക്ൂറിൽനിനുള്ളമകാപിഅല്ല.

ല7.വർക്ക്ക്അബലലോബക്കഷൻ ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിൽ വർക്പ്ലഅദ്ല്രാദക്ൻ ദെ്രാം ഇല്ല്രായിരുന്നു.

8. ഞതലോഴിലിനുള്ള അബപക്ഷല

പരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിൽ പ്ലല പ്രവർതിയിലും വ്ക്തോയ ലെരതിലുള തെ്രാഴിൽ അദപക്ഷ



ഉണ്രായിരുന്നു .ല

9. പ്രവർതി അനുവദിച്ചത്ക് േംബനിച്ച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിചല7 െയലുകളിൽ പ്ലെിലുംലപ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുന്നു .

10.മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 7 പ്രവർതി െയലുകളതട.മസറ്പ്ർദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ്ല

സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുനു . മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

11. ഞമഷരഞമന്ക് ബുക്ക്ക്

തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ പ്രീ തമ്രതമന്പ്,ടി എസ്പ്ലനമ്പർ എനിവ മരഖലപടുതിയിടുണ്റ് ലല.ല
പതക്ഷ ഒരു തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ മറ്റുലവ്രാർഡിത്ലയം പ്രവർതികളതട തമ്രതമന്പ് ക്രാണിചിരിക്കുന്നു.

12. ഞമറീരിയൽ

ലപ്രവർതകളിൽലദറ്രാഡ്പ് ദക്രാൺക്രീറ്റിംഗ്പ്ലതമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെ്രാണ്പ്. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ
സെ്ലിൽ ഉണ്രായിരുന്നു .ല

13. ഞവജ്ക്ലിേ്ക്റ്ക്

പരിദശ്രാധിച 7 പ്രവർതിെയലുകളം ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ലഉൾതപടതിയിരുന്നു .

14.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

      ഉണായിരുനു  

15. ഞമറീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ

പരിമശാധിച 7 െയലുകളിൽ ഒതരണം തമറ്റീരിയൽ ഉൾതപടന്നു അെിതന  ലേറ്റീരിയൽ

വൗചർബില്ല്റ് ലവചിടുണ്റ്. 

16. ബറലോയൽറി

ലപരിദശ്രാധിച 7 െയലുകളിലുംലദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ലല

17. ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക് ല.ല

പരിമശാധിച ഒരുൈയെിെും കാൊൻസാധിചില്ല 

18. പ്രവൃതി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച 7 സെ്ലിലും പ്ലെിലും പ്രവൃതി പൂർതീകരണ സ്രാക്ഷ്യപത്രംലക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു .

19. മസർ ബറലോൾ മൂബവഞമന്ക്



മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

20. ജിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21. ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് റിബപലോർടിഞന ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

22. സേറ്ക് ഡയറി 

ലഎല്ല്രാ െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു . സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി ആരംഭിക്കുനെിന
മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾലപൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു , തെ്രാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളതട ലവാടക,
ലപൂരിപിചെ്രായി കണ്ടു. െികിത്സ സംബനമ്രായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി
കണില്ല.

ഞതലോഴിൽ കലോർഡ്ക് പരിബശലോധന

● തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡുകളിൽ തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപടന സംബനിച വിവരം, പ്രവർതിയതട അളവ്പ്

വിവരങ്ങൾ എനിവ ദരഖതപടതിയെ്രായി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

●ലലലമ്റ്റേർ ദറ്രാൾ അനവേികതപട്ട പ്രവർതി, കൂ്ലി നൽകിയെ്പ് എനീ വിവരങ്ങൾ എഴുെിയെ്പ്

ഭ്രാഗികമ്രാണ്പ്.ല

കലണതെുകൾ( പപവർതിയുലടസന്ദർശ്ശനം )

നപവർതി 1:

മങ്കാട്ട് മൂല കൈതകൊല്ല തോട് പുനരുദ്ധാരണം

1614010006/WH/301376

എസിബമറ്ക്ല



S.no ദെ്രാടിതന വശങ്ങൾ വൃതിയ്രാകൽ മണ്പ് തെളി ദക്രാരൽ IIദ്റ്റേജ്പ്ല

1 200ല1.9 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

2 200ല1.6 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

3 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

4 200ല1.65 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

5 200ല1.7 ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

6 200ല1.8ല1.0 200ല1.5 ല1.0 200ല1.5 ല1.0

കഞണതലുകൾല

1. ലമങ്രാട്ടു മൂ്ല സക െ്രാ തക്രാല്ല ദെ്രാട്പ് ക്രാടപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു
2. ലപ്രായലും തെ്രാളിയം തക്രാണ്പ് വൃതിഹീനമ്രായി കിടക്കുന്നു
3. പഞ്രായത്പ് ദെ്രാട്പ് ആയതുതക്രാണ്പ്ല കൃ്ിക്പ്ആവശ്യമ്രായ ജ്ലം ഇവിതട നിന്നുമ്രാണ്പ്ല

ഉപദയ്രാഗിക്കുനെ്പ്
4. നീളവും വീെിയം അളന്നു ദന്രാകിയദപ്രാൾ എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പറയന പ്രക്രാരം െതനയ്രാണ്പ്

ലനിരീക്ഷണംല

1. എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറയനെ്പ് പ്രക്രാരമുള്ള നീളതിലും വീെിയിലും െതനയ്രാണ്പ് മങ്രാട്ടു മൂ്ല സകെ്രാല
തക്രാല്ലം ദെ്രാട്പ് പുനരുദ്ധ്രാരണം തെയിരിക്കുനെ്പ്

2. ലദെ്രാട്ടിൽ തെളി നിറഞ്ഞും രണ്ടു വശങ്ങളിലും ക്രാടപിടിച്ചു വൃതിഹീനമ്രായ രീെിയിൽല ആണ്പ്
ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്

3. ദെ്രാട്പ് പുനരുദ്ധ്രാരണം ദപ്രാലുള്ള പ്രവർതികൾ തെയിട്ട്പ് അെിതന ഒരു രീെിയിലും നി്ലനിർത്തുന
ഇല്ല.

4. ദെ്രാട്പ് ഒഴുകുനല പ്ല സ്ലത്തും ദെ്രാട്പ് ക്രാണ്രാൻ കഴിയ്രാതെ ക്രാടപിടിച്പ് നശിച
നി്ലയി്ല്രായിരുന്നു.

5. ലഇതുദപ്രാത്ലതത പ്രവർതികൾ തെയ്തു കഴിഞ്ഞ്രാൽ അെ്പ് നി്ലനിർത്രാനം സംരക്ഷിക്കുവ്രാനം
ഉള്ള ബ്രാധ്യെലകൂടി ഉണ്രാദകണെ്രാണ്പ്.അതല്ലങിൽ സർക്രാരിന്പ് അധിക െി്ലവുണ്രാക്രാൻ മ്രാത്രദമ
ഈ പ്രവർതികൾ മൂ്ലം സ്രാധിക്കു.ല

ലപ്രവർതി 2

േ്വകലോര്യ ഭൂവടമകളുഞട ഭൂമി തടിഞയടക്കൽ മൺ കയലോല എന്നിവയുൾഞപഞടയുള്ള മണ്ണ്ക് ജല
േംരക്ഷണ പ്രവർതികൾ

1614010006/ IF/379456

8 ഗുണബഭലോക്തലോക്കളലോണ്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾഞപടിരിക്കുന്നത്ക്



എസിബമറ്ക്

S
no

ദപര്പ് പ്രവർതി ക്രാട്പ്
തവട്ടൽ

നിരതില
കിളയ്ക്കൽല

മഴക്കുഴി
കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴി

ബണ്ടുകൾ
നിർമ്മ്രാണം

1 രത്നകുമ്രാരി
ത്രിദവണി

24.6 ല49.3 24.6 ല44.83ല.ല2 10 no( 111) 12(10.3.4.4)

2 പ്രസന പ്രാ്ല്രാ
െരുവിള വീട്പ്

38.2 ല39.2 38.2ല34.6 ല.2

3 ബിന്ദു വട്ടവിള വീട്പ് 13.2ല12.2 13.2 ല8.7ല.2

4 ദമ്രാഹനൻ
തെട്ടിയ്രാർ ദരവെി

18.3 ല35.3 18.3 ല30.1ല.2

5 സു്മ മ്രാനസ
നിവ്രാസ്പ്

24.3ല16.6 24.3 ല13.5ല.2

6 സുഗനി വിനി ഭവൻ 12.5ല19.4 12.5 ല15ല.2

7 സുജ്രാെ എം സ്്ല
ഭവൻ

48.3 ല37.7 48.3ല39.7ല.2

8 ഓമന വട്ടവിള വീട്പ് 21.6ല9.3 20.6ല7.4ല.2

കഞണതലുകൾ

1. ലലരെ്പ്ലനകുമ്രാരി, ത്രിദവണിയതടലപുരയിടതിൽ ക്രാട തവട്ടിതതളിച്പ് കൃ്ി ദയ്രാഗ്യമ്രാകിയ്രാ
ഭൂമി ആയിരുന്നു എന്രാൽ ഇദപ്രാൾ ക്രാടമൂടിയെ്രായില ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞു. അെിരു -3
എണം എ്റ്റേിദമറ്റിൽകണ വീെി അളതനടക്രാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അെിര്പ് കുതറ ഇടിഞ്ഞു
ദപ്രായിരിക്കുന്നു. മഴക്കുഴി കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴിയം ഇല്ലല

2. സുഗനി വിനീഭവൻ, പുരയിടതിൽ ക്രാട തവട്ടിതതളിച്പ്,ലകൃ്ി ദയ്രാഗ്യമ്രാകിയിരിക്കുന്നു.
മഴക്കുഴി-1, കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴി -2 എന്രാൽ ഇദപ്രാൾ ഇവ രണ്ടും നിക്രാതിയിരിക്കുന്നു. അെിര്പ്ല
-3, എന്രാൽ രണ്പ് അെിരുകൾ നികന നി്ലയി്ല്രാണ്പ് കണെ്പ്. എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പ്രക്രാരമുള്ള
നീളവും വീെിയം അെിരിന്പ് ഉണ്രായിരുന്നു

3. സുജ്രാെ. എംലസശ്ലഭവൻ, പുരയിടതിൽല മഴക്കുഴി 1, കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ്കുഴി -1, തെങ്ങിൻ െടം
വ്രാഴ കുഴി എനിവ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞു

4. ലദമ്രാഹനൻ തെട്ടിയ്രാർ, ദരവെി, കൃ്ി ദയ്രാഗ്യമ്രായ വയൽ നികതി പുരയിടല
മ്രാകിയിരിക്കുന്നു അെിൽ മരചീനി വ്രാഴ ദെമ്പ്പ് മുെ്ല്രായവ കൃ്ി തെയിരിക്കുന്നു, ബണ്പ്ല-1



5. ലബിന്ദു വട്ടവിള വീട, പുരയിടതിൽ ക്രാടതവട്ടി കൃ്ിദയ്രാഗ്യമ്രാകിയിട്ടുണ്പ്ല മരചീനി, വ്രാഴ
കൃ്ി, ഉണ്പ് മഴക്കുഴി-1, ദവ്റ്റേ്പ് കുഴി 1 നിരതിയിരിക്കുന്നു.അെിര്പ് -1

6. ഓമന വട്ടവിള വീട്പ്, പുരയിടതിൽലവ്രാഴകുഴിയം, കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴിയം ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
പുരയിടതിൽ പുതുെ്രായി വചിരിക്കുന വീടം ബ്രാകി പുരയിടതിൽ കൃ്ിതെയ്രാതെയം
കണ്ടു.

7. പ്രസന,ലപ്രാ്ല്രാ െരുവിള വീട്പ്,ലകൃ്ി ദയ്രാഗ്യമ്രാകിയ പുരയിടം ഇവിതട മ്രാത്രദമ ക്രാണ്രാൻ
ആയള്ളൂ മഴ കുഴി/ കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴി ഇല്ല. പറഞ്ഞിരിക്കുന 37 തസന്പ് പുരയിടവും
ക്രാണ്രാന്രായില്ലല

8. 8. ബി സു്മ,ല മ്രാനസ നിവ്രാസ്പ്,ല കൃ്ിദയ്രാഗ്യമ്രായ പുരയിടം. മഴക്കുഴി കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴി
ഇല്ല. എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പ്രക്രാരം 10 വ്രാഴ കുഴി കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴി ആണ്പ് ഉള്ളെ്പ്.ലഅെ്പ് സസറ്റിൽ
ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എ്റ്റേിദമറ്റിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന എണം അെിരുകളം എണിെിട്ട
തപടത്രാൻ ആയില്ല പ്ലതും നിരതിയിരിക്കുന്നു. തപ്രാകമില്ല്രാത അെിരുകൾ ആണ്പ്
അധികവും

ലലലലലലലലലലലലലലലലലനിരീക്ഷണം

 ലസ്വക്രാര്യ ഭൂവുടമകളതട ഭൂമിയിൽ െട്ടുെിരിക്രാൻ, മൺ കയ്രാ്ല
എനിവഉൾതപതടയള്ള മണ്പ് ജ്ലസംരക്ഷണ പ്രവർതികൾ എല്ല്രാംലഎ്റ്റേിദമറ്റിൽ
പറയന പ്രക്രാരം തെയിട്ടില്ല.

 എല്ല്രാ പുരയിടവുംലക്രാട തവട്ടി വൃതിയ്രാകിയിട്ടുണ്പ്. അെ്പ് എ്റ്റേിദമറ്റിൽലപറയന
പ്രക്രാരം െതനയ്രാണതെയിരിക്കുനെ്പ് 12 അെിരുകളം ക്രാണ്രാൻ കഴിയന്നുണ്പ്.
െി്ലെ്പ് നശിച രീെിയി്ല്രാണ്പ് കണെ്പ് എന്നു മ്രാത്രം.

 എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പറയന പ്രക്രാരമുള്ള 10 മഴക്കുഴികൾ /ദവ്റ്റേ്പ് കുഴികൾലക്രാണ്രാൻ ഇല്ല
ഒന്നുകിൽ നശിച രീെിയിദ്ല്രാ എണതിൽ കുറവ്രായ ആണ്പ് കണെ്പ്

 എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ഓദര്രാ പുരയിടങ്ങളിലും
ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല.,ല

നപവർതി 3:

പരിഷ്കരിച്ച പടിക 1 വകുപ്ക് രണിഞല ഖണിക 5 ൽ പരലോമർശിക്കുന്നകുടംബങ്ങളുഞട
ഭൂമി കൃഷിബയലോഗ്യമലോക്കലോൻ

1614010006/IF/337400

5 ഗുണബഭലോക്തലോക്കളലോണ്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾഞപടിരിക്കുന്നത്ക്

എസ്റ്റിപമറ്ട്



S.no ദപര്പ് പ്രവർതി ക്രാട്പ്
തവട്ടൽല

നിരതി
കളയൽ

മഴക്കുഴി
/കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ്കുഴില

1 പബബി ഗിരിജ, ആർ

എസ്ഭവൻ,

. 35.2ല29.9 35.2ല24.6 ല.2 410no (1ല1ല1)

2 സുധർമണി ,

ലതാ്ിയിൽയവരീ്്,

42.5 ല47.5 6 42.5 ല42.9 ല.2

3 രജനരീരഹ്ന 48.4 7ല44.83 48.5 ല42.1ല.2

4 പുഷ്െത,കുന്നുവിളവരീ്് 34.6ല32.7 34.6ല26.5 ല.2

5 സഷമവിജയൻ,

അംബികസദനം

21.6 ല18.7 21.6ല14ല. 2

കത്ടെതലുകൾ

1.പബബി ഗിരിജ, ആർ എസ്ഭവൻ, . 36 ലസന്റ് പുരയി്തിൽ കാ്്

ലവട്ടിനിരതി കിളചു, ലതങ്ങിൻ ത്ം ലവട്ടി. മഴകുഴി എ്ുതു.

എന്നാൽമഴകുഴി /പവസ്റ്റ്കുഴിപയാഅവില്കാണാൻകഴിഞ്ഞില

2. സുധർമണി , ലതാ്ിയിൽയ വരീ്്, പുരയി്തിൽ കാ്ു ലവട്ടിനിരതി

കിളചു മരചരീനികൃഷിയാണ് ലെയ്ിരികുന്നത.്മഴകുഴിപയാ

കംപപാസ്റ്റുകുഴിപയാബണും കണില.

3. രജനരീ രഹ്ന, . കാ്ു ലവട്ടി നിരതി കിളചു പുരയി്ം കൃഷി

പയാഗ്ത്യമാകിയിരികുന്നു.വാഴകുഴി ലതങ്ങിന് ത്ം എന്നിവ എ്ുതു.

കപമ്പാസ്റ്റ്കുഴി,മഴകുഴിഎന്നിവഉണായിരുന്നു

4.പുഷ്െത,കുന്നുവിളവരീ്,്

5.സഷമവിജയൻ,അംബികസദനം

നിരീക്ഷണം



1.പരിഷ്രിച പട്ടിക1ലെ വകുപ്്പ 2 ലെ ഖണ്ഡിക 5 ൽ പറയുന്ന

കു്ുംബങ്ങളുല് ഭൂമി കൃഷിപയാഗ്ത്യമാകാൻ. ഈ ടപവർതിയിൽ 5

കു്ുംബങ്ങളാണ്ഉൾലപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്

2.ഖണ്ഡിക 5ൽപരാമർശികുന്നവരുല് ഭൂമിതലന്നയാണ്

3.ഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകുന്നതിനായ്കാ്ു ലവട്ടിനിരതികിളചു.

4.എസ്റ്റിപമറിൽ പറയുന്ന ടപകാരം കൃത്ത്യമായ അളവിൽ തലന്നയാണ്

ലെയ്ിരികുന്നത.്

5. എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം 10 മഴകുഴി/ കപമ്പാസ്റ്റ് കുഴി ആണ് ഇതുമുഴുവൻ

കാണാൻകഴിഞ്ഞിട്ടില.

   നപവർതി 4:

പരിഷ്കരിച്ച പടിക 1 വകുപ്ക് രണിഞല ഖണിക 5 ൽ പരലോമർശിക്കുന്നകുടംബങ്ങളുഞട
ഭൂമി കൃഷിബയലോഗ്യമലോക്കലോൻ

1614010006/IF/337399

5 ഗുണബഭലോക്തലോക്കളലോണ്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾഞപടിരിക്കുന്നത്ക്

  

എസിബമറ്ക്ല

S.no ദപര്പ് പ്രവൃതി:ല
ക്രാടതവട്ടൽ

നിരതികിളയിൽ മഴക്കുഴി
കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ്
കുഴി.

ബണ്പ്
നിർമ്മ്രാണം

1 സയ്ലൻസ്പ് ജഗേ്പ്
വി്ല്രാസം

31.7ല34.4 31.7 ല30.1ല. 2 5 no (1ല1ല1) 11no (10.3ല0.4ല0.4)

2 ്ിജുലഎൻ സവഷ്ണവം 21.9 ല27.2 21.9 ല22.5ല. 2

3 കുട്ടപൻ ആശ്രാരില ഹരീ്്പ്
്ല്രാൻഡ്പ്

24.6 ല26.3 24.6 ല21.9ല. 2

4 ഉ്്രാ കുമ്രാരി, ദജ്യ്രാെിസ്പ് 48.3 ല56.10 48.3ല37.79ല. 2



5 രമണി, ദക്രാദക്രാട്പ് വീട്പ് 13.5ല14.9 13.5 ല12ല. 2

കഞണതൽല

1. സയ്ലൻസ്പ്: പുരയിടതിൽ മരചീനി, വ്രാഴലതുടങ്ങിയവ കൃ്ി തെയിരിക്കുന്നു. അെിര്പ്ലപിടിചെ്രായി
കണില്ല. മഴകുഴിയം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിെില്ല.

2. ്ിജു എൻ: പുരയിടതിൽ മഴക്കുഴി,ലഅെിര്പ് നിർമ്മ്രാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർതികൾ തെയിരിക്കുന്നു
3. കുട്ടപൻ ആശ്രാരി: പുരയിടതിൽ അെിര്പ്ലനിർമ്മ്രാണം നടതിയിട്ടുണ്പ്.മഴക്കുഴി ഉണ്പ്ല
4. ഉ്്രാകുമ്രാരി: പുരയിടതിൽ വ്രാഴ,ലമരചീനി തുടങ്ങിയ കൃ്ികൾ തെയിരിക്കുന്നു. പദക്ഷ മഴക്കുഴി ഇല്ല.ല
5. രമണി j : പുരയിടതിൽ മഴക്കുഴി,ലഅെിര്പ് നിർമ്മ്രാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർതികൾ തെയിരിക്കുന്നു.ല

ലനിരീക്ഷണംല

1. ഈ പ്രവർതിയിൽ അഞ്ചു ഗുണദഭ്രാക്രാകള്രാണ്പ് ഉൾതപട്ടിരിക്കുനെ്പ്

2. ഖണ്ഡിക 5 ൽ പര്രാമർശിക്കുന (എ സി, വിധവ) ക്രാറ്റഗറിയിൽതപട്ടിരിക്കുനവർക്പ് െതനയ്രാണ്പ് ഭൂമി
കൃ്ിദയ്രാഗ്യമ്രാകിയെ്പ്ല.ല

3. കൃ്ിദയ്രാഗ്യമ്രാക്രാൻലഎ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറയന പ്രക്രാരം െതനയ്രാണ്പ് ക്രാട തവട്ടുകയംലനിരതി കളയം
തെയിരിക്കുനെ്പ്.ല

4. എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പറയന പ്രക്രാരമുള്ള 5 മഴക്കുഴികൾ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പദക്ഷ കൂടെ്ല്രായി ബണ്പ്
നിർമ്രാണം നടതിയിട്ടുണ്പ്

നപവർതി 5:

തുണിൽകട മഠത്തുവിളലോകം ബറലോഡ്ക് ബകലോൺകീറിംഗ്ക്

1614010006/RC/271108

എസിബമറ്ക്

ദറ്രാഡിതന വശങ്ങൾ വൃതിയ്രാകൽല Stage

200ല3.00 1 10ല2ല0.05

2 10ല2

3 10ല2.25



4 10ല3

5 10ല3

6 10ല3

7 6.5ല3.05

8 6.5ല3.4

9 10ല3.5

10 10ല3

11 17ല3

12 30ല3

13 8ല3

14 10ല3

15 30ല3

16 5ല2.4

കഞണതലുകൾ

 എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പ്രക്രാരമുള്ള നീളമുണ്രായിരുന്നു.ലല

 ദറ്രാഡിതന വീെില3മീറ്റർ. എന്രാൽ അളനദപ്രാൾ 2.5 മീറ്റർലക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചുള്ളൂ.ല

 ദറ്രാഡ്പ് ദക്രാൺക്രീറ്റ്പ് ഇട്ടെ്പ് ഭ്രാഗങ്ങളിൽ ഇളകി ദപ്രായിരിക്കുന്നു

 സിഐ ദബ്രാർഡ്പ് വർക്പ് ദപസിൽ സ്രാപിചിട്ടുണ്പ്. കൃെ്യമ്രായി എല്ല്രാ തുകയം
ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ്

ലനിരീക്ഷണം



 ലതുണിൽ കട മഠത്തു വിള്രാകം ദറ്രാഡ്പ് ആണ്പ് ദക്രാൺക്രീറ്റ്പ് തെയിരിക്കുനെ്പ്.

 ദറ്രാഡ്പ് ദക്രാൺക്രീറ്റ്പ് തെ്ലവഴിച തുകയം അടങൽ തുകയം കൃെ്യം െതനയ്രാണ്പ്.

 ദറ്രാഡിതന വീെിയിൽലകുറവ്പ് വനെിന ക്രാരണം ഓട വനതു തക്രാണ്രാണ്പ്

നപവർതി 6:

ബകലോവളബതലോട്ക് പുനരുദ്ധലോരണം

1614010006/WH/301655

എസിബമറ്ക്

S.no ദെ്രാടിതന ഇരുവശവും വൃതിയ്രാകൽല എകൽ മണ്പ് മ്രാറ്റുകല തെളിദക്രാരുന്നുല

1 200ല1.3 200ല1.2ല.320 200ല1.2ല.320

2 200ല1.6 200ല1.2ല.200 200ല1.2ല.200

3 200ല1.4 200ല1.2ല.380 200ല1.2ല.380

4 200ല1.5 200ല1.2ല.370 200ല1.2ല.370

5 200ല1.9 200ല1.2ല.290 200ല1.2ല.290

6 200ല2 200ല1.2ല.270 200ല1.2ല.270

കഞണതലുകൾ

 ലദക്രാവളത്പ് ദെ്രാട്പ് പുനരുദ്ധ്രാരണംനല്ല രീെിയിൽ നടന്നു. അതുതക്രാണ്പ് െതനല ഇദപ്രാഴും നല്ല
രീെിയിൽ ക്രാണ്രാൻ കഴിയന്നുണ്പ്.ല

 ലെി്ലസ്ലങ്ങളിൽതവള്ളമില്ല എന്പ് മ്രാത്രദമ ഉള്ളൂ വൃതിയ്രായി െതനയ്രാണ്പ് ദെ്രാട്പ് ക്രാണ്രാൻ
സ്രാധിചെ്പ്.ല

 പ്ലലകൃ്ിയിടങ്ങളിലും ഈലദെ്രാട്പ് ഒരു നല്ല ജ്ലദ്്രാെസ്രായ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞു.ല

 എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പറയന പ്രക്രാരമുള്ള നീളവും വീെിയം െതനയ്രാണ്പ് ദെ്രാടിന ഉണ്രായിരുനെ്പ്
എന്രാൽ െി്ല സ്ലങ്ങളിൽ ദറ്രാഡിതന വീെി കുറയനെ്രായി അളനദപ്രാൾ കതണത്രാൻ
കഴിഞ്ഞു

 െി്ല സ്ലങ്ങളിൽ മ്രാത്രദമ ക്രാട കൂടെ്ല്രായി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.ല

ലനിരീക്ഷണം

 ദക്രാവളത്പ് ദെ്രാട്പ് പുനരുദ്ധ്രാരണം തെയ്യുനെിലൂതട കൃ്ി നല്ലലരീെിയിൽ തെയ്രാൻ കഴിയന്നുണ്പ്.ല



 ലമറ്റു പ്ല ആവശ്യങ്ങൾക്പ് ദെ്രാട്പ് ഉപദയ്രാഗിക്കുനെിലൂതട വൃതിഹീനം ആവ്രാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ.ല

 അതുതക്രാണ്ടുെതന ദെ്രാട്പ് അധികവും നല്ല രീെിയിൽ െതന ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞു.

 ലഎ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പ്രക്രാരമുള്ള നീളവും വീെിയം കതണത്രാൻ കഴിഞ്ഞു െി്ല സ്ലങ്ങളിത്ല വീെി മ്രാത്രം
നടനദപ്രാൾ ദനരിയ വ്യെ്യ്രാസം കണ്ടു.

നപവർതി 7:

മഠത്തു വിളലോകം കുളം പുനരുദ്ധലോരണം

ല1614010006/WH/301656

എസിബമറ്ക്

S.no വൃതിയ്രാകൽല മണ്ണുമ്രാറ്റ്രാൽല പമ്പിങ്പ്ല

1 2.5ല2.5ല1.0 19.4ല21.6ല1.3ല1 1.3ല1ല13

കഞണതലുകൾ

 ലമഠത്തു വിള്രാകം കുളം എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറയന പ്രവൃതികൾ ഒന്നും ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

 ലനീളവും വീെിയം തു്ല്യംെതനയ്രാണ്പ്ല

 കുളതിൽ ഇദപ്രാൾ പ്രായലും പ്രാ്റ്റേിക്പ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുനെ്പ് ക്രാണ്രാൻ ആണ്പ് കഴിഞ്ഞെ്പ്

നിരീക്ഷണം

 ലഎ്റ്റേിദമറ്റ്പ്പറയന പ്രക്രാരമുള്ള നീളവും വീെിയം െതനയ്രാണ്പ് കുളതിൽ ഉണ്രായിരുനെ്പ്

 വൃതിഹീനമ്രായ കുളമ്രാണ്പ് ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്ലലല

 കുളം പുനരുദ്ധ്രാരണം തെയെ്പ് ആരുംലപ്രദയ്രാജനതപടത്തുനില്ല എന്പ് മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

 നല്ലരീെിയിൽ വൃതിയ്രാകി എന്പ് പറയതപടന കുളം അെിദനക്രാൾ ദമ്രാശമ്രായ
അവസയി്ല്രാണ്പ് ഇദപ്രാൾ ക്രാണ്രാൻ കഴിയനെ്പ്

 ഇതുദപ്രാലുള്ള പ്രവർെികൾ തെയിട്ട്പ് അെ്പ് സംരക്ഷിക്രാനം ഉള്ള കടമ കൂടി ഉണ്രാദകണെ്പ്
അെ്യ്രാവശ്യമ്രാണ്പ് അതല്ലങിൽ ഇതെ്രാതക സർക്രാരിന്പ് അധിക തെ്ലവ്പ് മ്രാത്രമ്രാണ്പ്.ല

ല



ഞപലോതു നിരീക്ഷണം



 ലതെ്രാഴി്ല്രാളികൾ അവരുതട പ്രവർതികൾ കൃെ്യമ്രായി തെയ്യുന്നുണ്പ് പതക്ഷ ഗുണദഭ്രാകെ്രാകൾ അെ്പ്
ഉപദയ്രാഗിക്കുനില്ല വീണ്ടും മൂന്നുവർ്ം കഴിഞ്ഞു ഭൂവികസന പ്രവർതനതിലൂതട ഗുണദഭ്രാകെ്രാകളതട
പുരയിടതിൽ പ്രവർതി തെയ്തു തക്രാടക്കുതമന കരുെലുണ്പ്.

 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ദവെനം കൃെ്യസമയത്പ് ്ലഭിക്കുനില്ല ഒരുപ്രാട്പ് സവകിയ്രാണ്പ് അവർക്പ് ദവെനം
്ലഭിക്കുനെ്പ് അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ വളതരദയതറ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹ്രായിക്കുന്നുണ്പ് ദവെനം കിട്ടുതമന്പ്
കരുെി പ്ലരും കടംവ്രാങ്ങിയം പിനീട്പ് തക്രാടക്രാൻ പറ്റ്രാതെ ആവുകയം തെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ പര്രാെികൾ
നിരവധി ദപരുതട ഭ്രാഗത്തുനിന്പ് ദകൾക്രാൻ കഴിഞ്ഞു.

 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് മുദഖതന അദപക്ഷ നൽകുകദയ്രാ സകപറ്റ്പ് രസീെ്പ് വ്രാങ്ങിക്കുകയം
തെയ്യുനില്ല.

 വർക്പ് െയ്ലിൽ ഉൾതപടദതണ 22 ഇനം ദഡ്രാക്യൂതമന്റുകൾ എല്ല്രാം െതന െയ്ലിൽ ഉൾതപടത്തുനില്ല.

 എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് ജനകിയ ഭ്രാ്യിൽ എഴുതുനില്ല

 ഓദര്രാ പ്രവൃതിയതടയം ഉദ്ദേശ്യ്ലക്പ്ല് ്യംലഗുണദഭ്രാക്രാകതള പറഞ്ഞു ദബ്രാധ്യതപടത്തുനില്ല.ല

 എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന പ്രവർതിയ്പ് പുറതമ ഗുണദഭ്രാക്രാകൾ പറയന പ്രവർതികൾ കൂടി
തെദയണി വരുന്നു.

 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രു്്രാകിട്പ്, ട്രാദപ്രാളിൻ െികിത്സ്രാതെ്ലവ്പ് തുടങ്ങിയ ബിൽ സമർപിച്രാൽ
അെിനള്ള പരിഹ്രാരം ഉടൻ െതന പരിഹ്രാരം ക്രാണുന്നുണ്പ്.

 പഞ്രായതിൽ തമറ്റീരിയൽ പ്രവർതികൾ ധ്രാര്രാളമ്രായി ക്രാണ്രാംല

 എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന മുഴുവൻ പ്രവർതികളം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിക്കുനില്ല..

 പഞ്രായതിത്ല Nrega ്റ്റേ്രാഫുകൾല നല്ല രീെിയിൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്കു തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുനെിനം മറ്റു
അവക്രാശങ്ങൾ ദനടി എടക്കുനെിനം വളതരയധികം സഹ്രായിക്കുന്നുണ്പ്ലഎന്നു മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.ല

 AMC പ്രക്രാരമുള്ള 22 ദഡ്രാക്യൂതമനസ്പ് െയൽ തെയ്യുനില്ല.

 ത്രീദ്റ്റേജ്പ് ദെ്രാദട്ട്രാഗ്രാെ്പ്, വർക്പ്ലഅദ്ല്രാദക്ൻ ദെ്രാം, ജിദയ്രാ റ്റ്രാഗ്പ്ഡ്പ് ദെ്രാദട്ട്രാ, ദ്്രായിങ്ങു ആൻഡ്പ്
ഡിസസൻ ഒരു സെ്ലിലും ഇല്ല്രായിരുന്നു.

 സസറ്റ്പ് ഡയറിയിൽ പദ്ധെിചി്ലവ്പ് എഴുതുനില്ല.

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ഗലോമേഭ റിബപലോർട്ക്

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെി നടതിപ്പ്, തുക വിനിദയ്രാഗം, തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട
അവക്രാശങ്ങൾ എനിവയമ്രായി ബനതപട്ടു ഒറ്റൂർല പഞ്രായതിത്ല 13 വ്രാർഡുകളിലും നടതതപട്ട
ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്ല െർച തെയ്യുനെിനം അംഗീകരിക്കുനെിനമ്രായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ
തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o വകുപ്പ് പ്രക്രാരം 30/11/2019 ഒറ്റൂർ കൃ്ി ഭവനിൽലലനടതിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്
ഗ്രാമസഭയതട െർചയതട വിവരങ്ങളം െീരുമ്രാനങ്ങളo



അജണല

 സ്വ്രാഗെംല

 അേ്യക്ഷതന െിരതഞ്ഞടകൽല

 റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരണംല

 െർചയം ദക്ര്രാഡീകരണവുംല

 നന്ദില

ഒറ്റൂർ പഞ്രായത്തു ഓവർസീർ അജി സ്്പ്വ്രാഗെം പറഞ്ഞു തക്രാണ്പ് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങി. ആേ്യമ്രായി
അധ്യക്ഷതന െിരതഞ്ഞടത്തു : സു്ലഭ ല(100 തെ്രാഴിൽ ദനടിയ തെ്രാഴി്ല്രാളി)

ഭരണഘടന്രാ പ്രെിനജ്രാ vrp േിവ്യ ദമ്രാഹൻ പറഞ്ഞു തക്രാടത്തു.

തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട പത്തു അവക്രാശങ്ങതള പറ്റി vrp പ്രെിഭ വിശേമ്രാകി തക്രാടത്തുല

അെിന ദശ്ം റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരണം vrp ആർ് എ എസ്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരിപിച്ചു. തുടർന്പ് െർച
തുടങ്ങി, തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട ആവശ്യങ്ങളം പര്രാെികളം ചുവതട ദെർക്കുന്നു:

1. ദജ്രാ്ലി സമയം 5:00 pm നിന്നു 4:00 ആകണം
2. ദജ്രാ്ലി തെയ കൂ്ലി സമയത്തു കിട്ടുനില്ല. ദവെനം കിട്ടുനെിൽ െ്രാമസം ഉണ്രാകുനതു വളതര

ബുദ്ധിമുട്ട്രാതണന്പ് േിവ്രാകരൻ എന തെ്രാഴി്ല്രാളി പറഞ്ഞുലആലവശ്യതപട്ടു
3. ലസുഖമില്ല്രാത കുട്ടിയണ്പ് ര്രാവിത്ല പണിസ്ലത്തു എത്തുനെിൽ െ്രാമസം എടക്രാറുണ്പ്

എതനങിലും ഒരു സഹ്രായം തെയ്തു െര്രാൻ കഴിയദമ്രാ?

4. വീട്ടിൽ അെിരു നിർമിക്രാൻ കഴിയദമ്രാ?

മറുപടിലല

1. Vrp - അനിൽ സുെിത്ര െിത്ര ,ലദജ്രാ്ലി സമയം mgnregs നിയമതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുനെ്പ്
ദപ്രാത്ല ആണ്പ് അെിൽ മ്രാറ്റം വരുത്രാൻ സ്രാധ്യെ കുറവ്രാണു.

2. Vrpലസൗമ്യ എസ്പ് ബി , തസൻട്ലിൽ െി്ലദപ്രാൾ െണിനണ്രായ കുറവ്പ് മൂ്ലദമ്രാ ബ്രാങിൽ
നിന്നും െണ്പ്ലസകമ്രാറ്റം തെയ്യുനെിൽ ഉണ്രാകുന ക്രാ്ലെ്രാമസം ആണ്പ്, ഇങ്ങതന
ഒരുപ്രാട ക്രാ്ലെ്രാമസം എടക്കുനെിതന പറ്റി റിദപ്രാർട്ടിൽ പര്രാമർശിക്രാതമന്പ് ഉറപ്പ്
നൽകില

3. ഓദര്രാരുതർക്കും ഓദര്രാ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രാണും എല്ല്രാരും ഓദര്രാ ക്രാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു
ര്രാവിത്ല സമയതിന എത്രാെിരുന്രാൾ പിതന അെ്പ് വ്ലിയ പ്രശനമ്രാകും vrp

4. ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് വഴിദയ തെ്രാഴി്ലിനള്ള അദപക്ഷതക്രാടക്രാൻ പ്രാടള്ളു, സകപറ്റു
തറസിപറ്പ് വ്രാങ്ങിക്കുകയം ദവദണ്രാം- vrp ആർ്
ല

ലലലലലലലലലലലലലലലലതീരുമലോനങ്ങൾലല

1. ക്രാടതവട്ടൽ, നിരതി കിളയ്ക്കൽ എനിവയതട ദററ്റ്പ് കുറവ്രായിരിക്കുംല
2. ആസി ഉള്ള പ്രവർതികൾ ആയ ദറ്രാഡ്പ് വികസനം തെയ്രാൻ െ്രാലര്യമുണ്പ്ലലല
3. അദപക്ഷ നൽകുനെ്പ് ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് മുദഖന ആയിരിക്കും.
4. ദവെനം ്ലഭിക്കുനെിതന ക്രാ്ലെ്രാമസം റിദപ്രാർട്ടിൽ പര്രാമരശിക്കുംല



5. കക്കൂസ്പ് നിർമ്മ്രാണം, ദക്രാഴിക്കൂട്പ്, മഴക്കുഴികൾ, കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴികൾ തുടങ്ങിയ ആസികൾ
തെയ്രാൻ ശ്രമിക്കും.ല

35 ദപദര്രാളം ഗ്രാമസഭയിൽ പതങടത്തു

റിദപ്രാർട്ട്പ്ല എല്ല്രാവരും അംഗീകരിക്കുകയം ഒറ്റൂർല പഞ്രായെ്പ് nrega ഓവരസീർ നന്ദി
ദരഖതപടത്തുകയം തെയ്തു .ലലലലലലലലലലല

നന്ദി

വർക്ലല ദബ്രാക്പ്ല ഒറ്റൂർല പഞ്രായതിത്ല വ്രാർഡ്പ് 10 ത്ലല 2018-19 സ്രാമ്പതിക വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ
ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന സഹ്രായിച ബഹുമ്രാനതപട്ട
ഒറ്റൂർലപഞ്രായത്പ്ലപ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി, ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു
വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ

എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്



തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്്ക  

ഒറ്റൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് 11 ( തോപ്പിൽ      )

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/3/2019

        

   റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത് 

തിരുവനതപുരം ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് ജിലലോ ടീം

                        അനിൽ േുചിതത ചിതത VRP, ആർഷ എ എേ് VRP, നനു രലോജ്ആർVRP,

േൗമ്യ എേ്ബി VRP, േുഹൈൽ എ എേ്, വിജി റിVRP, , േൗമ്യ ആർVRP, വിജി

വിജയൻ VRP,

                 

                   

ആമുഖം

ലലലദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല്വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എങ്കിലും



, 2005-ല് പാര്ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ല ജില്ലകളിലേയും ഗ്രാമീണ

മേഖലകള് ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില് വന്നു . ഓരോ ഗ്രാമീണ

കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴില്

ദിനങ്ങള് ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം

പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ആസ്തികളും ദുര്ബല

ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷതയുളളല

ഉപജീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.

നിയമഭേദഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്കൂട്ടി ചേര്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

100 ശതമാനം നഗര ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളൊഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ

ജില്ലകളും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന

ഭേദഗതികള് സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉള്ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ

തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള്നല്കുന്നുണ്ട്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു

പ്രദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെ 17 ആം വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനം

ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപറ്റിയും പൗര സമൂഹംല നടത്തുന്ന പരസ്യവും

സ്വതത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്.ല



മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sl
n
o

ലഅവകാശങ്ങൾ

1
തൊഴിൽകാർഡിനായിഅപേക്ഷിക്കുവാനും15ദിവസത്തിനകംലഭിക്

കുവാനുള്ളഅവകാശം

ഷെഡൂള ്ല2ല

2
തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

ഷെഡൂള ് ല1

& ഷെഡൂള് 

ല

3
15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ തൊഴിലാല്ലായ്മ

വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്ല
7,8,9ല

4
എറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശം.

5
താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10% അധികമായി

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

ഷെഡൂള ്

ല2പാരഗ്രാ

ഫ് ല18 &

പാരഗ്രാ

ഫ് ല20

6
കുടിവെള്ളം ,തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

,തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികൾ

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനായി

ആയ (ക്രഷ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള

അവകാശം.

ഷെഡൂള്2

പാരഗ്രാ

ഫ് ല23-28

7
സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. സെഷന്3(



2),6, sch 2
,29,a,b,c,d,e,f
.30

8
തൊഴിൽ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം

9
15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ട പരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്
3(3)

1
0
പരാതികൾക്ക് സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽല

ചെലവു വരുന്ന തുകയുടെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

സെഷന്
19, &

സെഷന്
17( 2)

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽപരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായ ഡിമാന്റ് ഫോറം കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലിനു അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചു

എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യകതതയുണ്ട.് തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽഅപേക്ഷ

നല്കുന്നുടെങ്കിലും അത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴിയല്ല എന്നു

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നു മനസിലായി.

*ഗ്രാമ സഭയിൽപങ്കെടുക്കാറുള്ളതായി തൊഴിലാളികൾ

പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽഅവർപങ്കെടുത്തിരുന്നോ

എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.



*തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും,തൊഴിലാളികളോട്

സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ തൊഴിലാളികളും 5Km

ചുറ്റളവിനുള്ളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

*തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ട്

അവയെല്ലാം തൊഴിലാളികൾസ്വന്തമായി വാങ്ങിയിട്ട് ബില്ലുകൾ

പഞ്ചായത്തിൽഏല്പിക്കുന്നുണ്ട് .

* ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കൂലി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

*തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും സമയ ബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

* തൊഴിൽപൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും തൊഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥർഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷവും

,തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല.

* പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ

സാധിച്ചിട്ടില് അതുപോലെ തന്നെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

ക്യത്യമായി നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ലപാതുവിവരങ്ങൾ -ഒറ്റൂർപഞായത്റ് ല



പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര ് ഒറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത ്

ആസ്ഥാനം  മണമ്പൂർ 

ഉൾപ്പെടുന്ന വില്ലേജു  ഒറ്റൂർ 

വിസ്തൃതി  9.47ച.കി. മി 

വാർഡുകളുടെ എണ്ണം  13

ബ്ലോക്ക്  വർക്കല 

അസംബ്ലിമണ്ഡലം  ആറ്റിങ്ങൽ 

പാര്ലമെന്റ്  ആറ്റിങ്ങൽ 

ജനസംഖ്യ  21612( asപേർ 2001 സെൻസസ് )

പുരുഷന്മാർ  11480

സ്ത്രീകൾ  10132

പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ  2796

പട്ടികജാതി പുരുഷന്മാർ  1269

പട്ടികജാതി സ്ത്രീകൾ  1527

താമസമുള്ള വീടുകൾ  4836

സാക്ഷരരായവർ  18313

പുരുഷന്മാർ  8318

സ്ത്രീകൾ  9995

അതിരുകൾ 

 

കിഴക്ക് - മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് NH66



തെക്കു - മണമ്പൂർ,ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

പടിഞ്ഞാറ് -ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത ്

വടക്കു -ചെമ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ദേശനാമം ഒറ്റ ഊരിൽ നിന്നും

ഉണ്ടായതാണത്രേ.ഇരിക്കുന്ന നിലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള

കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം

ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ഊര്  ആണത്രേ ഒറ്റൂർ ആയി പരിണമിച്ചത്.

ഐതിഹ്യം എന്തായാലും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ചരിത്രം ഇന്നത്തെ മണമ്പൂർ

പഞ്ചായത്ത് ചരിത്രവുമായി കൂടിക്കുഴഞാണു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ

അവസാന ദശകങ്ങൾ വരെ കിടന്നിരുന്നത്. ഇതുവരെയും ഇത് മണമ്പൂർ

പഞ്ചായത്തിൻറെ ഭാഗമായിരുന്നു സർക്കാരിൻറെ 25/08 /1977 ലെ ജി ഓ എം

/എസ് 241 /77 /LA4 /എസ് ഡബ്ല്യു ഡി നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഒറ്റൂർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ വന്നത്. 31 /8/ 1977ൽ മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത്

ഓഫീസിൽ വച്ച് വർക്കല ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസർ ശ്രീ സോമ

സുന്ദര രാജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യുടെ

സത്യപ്രതിജ്ഞ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. വിഭജനത്തിനു മുൻപ് ഈ

പഞ്ചായത്തിൻറെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻറ് കെ ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്

ആയിരുന്നു. 

1953 ൽ  നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചായത്ത് 1962 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.ഒരു

വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 1963 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി

തുടർന്ന് 1977 പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഒറ്റൂർ വില്ലേജിനകത്തുള്ള

പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു നോമിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി

രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1987ൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും 

എസ് ഗോപാലൻപ്രസിഡൻറ്,ബി.സി കുറുപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ടും ആയി.

2010 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ശ്രീ ആർ സുഭാഷ് പ്രസിഡൻറ്



ആയിരുന്നു 

ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങൽ എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി സത്യൻ

അവർകളുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ

ഓഫീസ് മന്ദിരം 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

2015 നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ആർ സുഭാഷിനെ 

നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു.

 സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ത്രം

കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റിതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ലാ യൂണിറ്റിന്റെലനേതൃത്വത്തിലാണ് വാർഡ് 11 ലെ

ലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതും.ലലല

1. കഴിഞ്ഞ6 മാസത്തിൽചെയ്ത

പ്രവൃത്തികളുടഫയലുകൾ,വിവരശേഖരണാർത്ഥ MIS എന്നിവ

പരിശോധിക്കൽല

2. പരിശോധിച്ചഫയലുകളുടെലഅടിസ്ഥാനത്തിൽപ്രവർത്തി ഇടങ്ങൾ

പരിശോധിക്കുകയും, ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾ

പരിശോധിച്ചു .ല

3. ഗുണഭോക്താക്കളോട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾചർച്ച ചെയ്തു,

4. ലതൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെയും, സജീവ തൊഴിലാളികളെയുംലകണ്ട്

ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു .ല

5. ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും, ഫയൽപരിശോധനയുടെയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കൽ.



S.
no പ്രവർത്തിയു

ടെ കോഡ്

പ്രവൃത്തിയുടെ

പേര്

ആരംഭി

ച്ച

ദിവസം

അവസാ

നിച്ച

ദിവസം

അടങ്

കൽ

തുക

ചില

വായ

തുക

തൊഴി

ൽ

ദിനങ്

ങൾ

1 1614010006/
IF/295937

കിണർ

നിർമ്മാണം

24 /12
/2018

  7/ 1
/2019

42633 37921 14

2 1614010006/RC
/ 271111

മാമ്പഴകോണം

അപ്പൂപ്പൻ

അമ്മൂമ്മ

ദേവസ്ഥാനം

റോഡ്

കോൺക്രീറ്റിം

ഗ്

10/12
/2018

25 /12
/2018 269442

 
25654
7

8

3 1614010006/IF/
337404

പരിഷ്കരിച്ച

പട്ടിക

ഒന്നിലെ

വകുപ്പ്

രണ്ടിലെ

ഖണ്ഡിക 5ൽ 

പരാമർശിക്കുന്

ന

കുടുംബങ്ങളുടെ

ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാ

ക്കൽ

29 /10
/2018

21 /11
/2018

 
167508 10681

2

387

4 1614010006
/IF/379459

സ്വകാര്യവ്യക്

തിയുടെ

ഭൂമിയിൽ

തട്ടുങ്കൽ മൺ

കയ്യാല

2 /3
/2019

25 /3
/2019 130647 12502

8

453



എന്നിവ

ഉൾപ്പെടെയുള്

ള മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണ

പ്രവർത്തികൾ

5

1614010006/RS/
330678

വ്യക്തിഗത

കക്കൂസ്

നിർമ്മാണം

18 /2
/2019

22 /2
/2019

12000 11137 5

6 1614010006/RS/
330535

വ്യക്തിഗത

കക്കൂസ്

നിർമ്മാണം

7 /12
/2018

11 /12
/2018

12000 12000 5

22 മോക്ൂലേന്റ്റസ്റ് ല

1. കവർപേജ്

ലലല വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കവർപേജിൽ പഞ്ചായത്ത്

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക,

ആകെ ചെലവ,് നടത്തിയ തീയതി,ലമുതലായ വിവരങ്ങൾ രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിശോധിച്ച 6 ഫൈെുകളിൽ പലല പ്രവർത്തിയിലുംല വാർഷിക മാസ്റ്റർ

സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് കാണാൻസാധിച്ചു.ലല

2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ലലലവർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ

പേജ് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ല ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസ്റ്റർ



സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാൻസാധിചു .ല

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി

പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽപോലും വാർഷിക മാസ്റ്റർ

സറക്യൂലർപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിന്റെ

കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

4. എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി

പരിശോധിച്ചല6 ഫയലുകളിലുംലഎസിമേറ്റ് ലകോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചു..,

എസ്റ്റിമേറ്റ്ന്റെ കോപ്പിയിൽലഅക്രഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയരുടെ ഒപ്പ,് സീല്

എന്നിവ ഉണ്ടായിീരുന്നു.

5. സാങ്കേതികാനുമതി

പരിശോധിച്ച 6 ഫൈെുകളിെും വാർഷിക ോസർ പപകാരം ഉള്ള

ലലലസെക്യൂർ നിന്നുള്ള സാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി ലസൂക്ഷിച്ചിടില്ല .

എന്നാൽ, പപാമേശികോയിടുള്ളസാമ്കേതികാനുേതി മകാപി

സൂകിചിടുണ്റ്ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് സീൽ തീയതി

മുതലായവ കാണാൻസാധിചിടുണ്റ് 

6. ഭരണാനുമതി

പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി മകാപി സൂകിചിടുണ്റ്

 പപാമേശികംആലെന്റ് ോപതം ലസക്ൂറിൽനിനുള്ളമകാപിഅല്ല.

ല7.വർക്ക് അലോക്കേഷൻഫോം

പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽവർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

8. തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷല

പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽ പലലപ്രവർത്തിയിലുംവ്ക്തോയ ലതരത്തിലുള

തൊഴിൽഅപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു .ല



9. പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഫോം

പരിശോധിച്ചല 6 ഫയലുകളിൽ പലതിലുംല പ്രവർത്തി അനുവദിച്ച ഫോം

ഉണ്ടായിരുന്നു .

10.മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധിച്ച 6 പ്രവർത്തി ഫയലുകളുടെ.മസ്റ്ർറോളുകളിൽ ബി.ഡി.ഓ

,സെക്രെട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പല് സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുനു . മസ്റ്റർ

റോളുകളിൽആയുധങ്ങളുടെ വാടക രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

11. മെഷര്മെന്റ് ബുക്ക്

മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ പ്രീ മെഷര്മെന്റ്,ടി എസ്ല നമ്പർ എനിവ

മരഖലപടുതിയിടുണ്റ് ലല.ല പക്ഷെ ഒരു മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ മറ്റുല

വാർഡിലെയും പ്രവർത്തികളുടെ മെഷര്മെന്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

12. മെറ്റീരിയൽ

ലപ്രവർത്തികളിൽലറോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമ്മാണം

തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾലമെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയുന്നതാണ്.

മെറ്റീരിയൽബിൽഫൈലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .ല

13. വെജ് ലിസ് റ്

പരിശോധിച്ച 6 പ്രവർത്തിഫയലുകളും വേജ് ലിസ്റ്റ്ലഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു
.

14.ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ 

      ഉണായിരുനു  

15. മെറ്റീരിയൽ വൗച്ചർബിൽ

പരിമശാധിച 6 ഫയലുകളിൽ 4 പ്രവർത്തികളിൽലമെറ്റീരിയൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

അതിന്റെ  ലേറ്റീരിയൽവൗചർബില്ല്റ് ലവചിടുണ്റ്. 



16. റോയൽറ്റി

ലപരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിലുംലറോയൽറ്റി ബാധകംആയിരുന്നില്ലല

17. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ല.ല

പരിമശാധിച ഒരുൈയെിെും കാൊൻസാധിചില്ല 

18. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച 6 ഫൈലിലും പലതിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ

സാക്ഷ്യപത്രംലകാണാൻസാധിച്ചു .

19. മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ്

മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പുകൾപരിശോധിച്ചഎല്ലാ ഫയലിലും

കാണാൻസാധിച്ചു.

20. ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

21. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

22. സൈറ്റ് ഡയറി 

ലഎല്ലാ ഫയലിലും സൈറ്റ് ഡയറി കാണാൻസാധിച്ചു . സൈറ്റ് ഡയറികളിൽ

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ് തൊഴിലാളികളുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം , വിജിലൻസ്ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട് ,

സന്ദര്ശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭാഗങ്ങൾലപൂരിപ്പിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു ,

തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലവാടക, ലപൂരിപ്പിച്ചതായി കണ്ടു. ചികിത്സ

സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തി

കണ്ടില്ല.



തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന

● തൊഴിൽ കാർഡുകളിൽ തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടുന്ന സംബന്ധിച്ച വിവരം,

പ്രവർത്തിയുടെ അളവ് വിവരങ്ങൾഎന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ

സാധിച്ചു.

●ലലലമസ്റ്റർ റോൾഅനുവദിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തി, കൂലി നൽകിയത് എന്നീ

വിവരങ്ങൾഎഴുതിയത് ഭാഗികമാണ്.ല

പ്രവർത്തിയുടെ സന്ദർശനം 

പ്രവർത്തി 1:

 കിണർ നിർമ്മാണം

 1614010006/ IF/295937

എസ്റ്റിമേറ്റ ്

കാടുവെട്ടൽ  ഭൂ പ്രവർത്തി  സ്റ്റേജ്  പ്രവർത്തി കിണറിന്റെ താഴ്ച  

5×5=25 sqm 2.01×1.5=3.0150 3 1.5-3

4 3-4.5

5 4.5-6

6 6-7.5

7 9-10.5

8 10.5-12

9 12.13.5



10 13.5-15

11 15.16.5

12 16.5-18

കണ്ടെത്തലുകൾ

  എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾഅവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 ഗുണഭോക്താവ് രോഹിണി തന്നെയാണ് ഫയലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

വ്യക്തിയും 

 കിണറിന്റെ പണി നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കിണറിൽ

CIBബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 അതിൽ പ്രവർത്തിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(അടങ്കൽ തുക,  ചെലവഴിച്ച തുക, പ്രവർത്തിആരംഭിച്ച ദിവസം

അവസാനിച്ച ദിവസം) 

 നിരീക്ഷണം 

 കിണർ നിർമ്മാണം നല്ലരീതിയിൽപണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽഅത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്

 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കിണർ തന്നെ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

 പ്രവർത്തി 2:

 മാമ്പഴകോണംഅപ്പൂപ്പൻഅമ്മൂമ്മ ദേവസ്ഥാനം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്

 1614010006/RC/ 271111



എസ്റ്റിമേറ്റ ്

S.no റോഡിൽ ഉപരിതല

ഡ്രസിങ്

ഏർത് വർക്ക്

ഉല്ഖനനം 

കോൺക്രീറ്റിംഗ് 

1 105×3 105×3×.2 105×2.9×.1

2 105×2.9×0.1×1.0 105×2.9×0.05

3 105×2.9×0.05

4 105×3

 

കണ്ടെത്തലുകൾ

  എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നീളവും വീതിയും റോഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

 എന്നാൽ റോഡ് തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നിടത്തും  വീതി

കുറവായിരുന്നു കാരണം റോഡിന്റെ ഒരു സൈഡിൽഓട ഉണ്ടായിരുന്നു. 

  ഉപയോഗപ്രദമായ റോഡ്ആയിരുന്നു. 

 CIB ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടങ്കൽ

തുക:263812/- ആണ് എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ:269442/- തുക ആണ്

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽഅടങ്കൽ തുകയും CIB 

 നിരീക്ഷണം

 റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

  എല്ലാവർക്കും  ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്



റോഡ്പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽഅടങ്കൽ തുകയും  CIB ബോർഡിലെ അടങ്കൽ

തുകയും തമ്മിൽവ്യത്യാസം കണ്ടു. 

 എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവുകൾ പ്രകാരം തന്നെയാണ് റോഡ് പണി

പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്

 പ്രവർത്തി 3:

 പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക ഒന്നിലെ വകുപ്പ് രണ്ടിലെ ഖണ്ഡിക 5 ൽ 

പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ 

 
1614010006/IF/ 337404

 5 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

 എസ്റ്റിമേറ്റ ്

S.n
o

പേര്  പ്രവൃത്തി

 

കാടുവെട്ട

ൽ 

നിരത്തികിളയ്ക്

കൽ 

മഴക്കുഴി

/കംപോസ്റ്റു

കുഴി 

ബണ്ടുകൾ 

1

യശോധര

ജി എസ്

വിലാസം

25.5×16 25.3×13.2×0.2 8 (1×1×1) 14(12.1×0.4×
0.4)

2 ചന്ദ്രിക

ഷാനി

നിവാസ്

21.6×9.5 21.6×7.5×.2

3 കനകലത 26.8×42.2 26.5×37.5×.2



പനച്ചി

വിള വീട്

4

സരസ്വ

തി അമ്മ

പുതു വീട്

49.6×59.5 49.6×52×.2

5 നളിനി

തെങ്ങു

വിള വീട്

38.2×52.9 38.2×47.2×.2

കണ്ടെത്തലുകൾ 

 

 യശോദരയുടെ പുരയിടത്തിൽ അതിര്, മഴക്കുഴി- 1,  തുടങ്ങിയവ

ഉണ്ടായിരുന്നു 

           വാഴ കുഴി എടുത്തതായും കണ്ടു

  ചന്ദ്രികയുടെ പുരയിടത്തിൽ 2സ്ഥലത്തായി അതിര് എടുത്തിരിക്കുന്നു

മഴക്കുഴി-1,വാഴ കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽവാഴയും നട്ടിരിക്കുന്നു 

 കനകലതയുടെ,  പുരയിടത്തിൽ മഴക്കുഴി -1, അതിരു  2, എന്നിവ

ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 

  സരസ്വതിയമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ അതിര് -7എണ്ണം  മാത്രമേ

കണ്ടെത്താൻസാധിച്ചുള്ളൂ. 

 നളിനിയുടെ പുരയിടത്തിൽ മഴക്കുഴി -1, അതിര്  -6എണ്ണം മാത്രമേ

കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.അതിൽഅതിര് -1വലുതായിരുന്നു. 

നിരീക്ഷണം

  എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

പുരയിടത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.



 മഴകുഴിക്കും  കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിക്കും പകരം വാഴ കുഴി എടുത്തിരിക്കുന്നു.

 8  മഴക്കുഴിയോ  കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയോആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു  നാല് മഴക്കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ ഒരു

കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി പോലും ഒരു പുരയിടത്തിലും കണ്ടില്ല.

  ബണ്ടുകൾ എല്ലാം  എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

 പ്രവർത്തി 4:

 സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ ഭൂമിയിൽ തട്ടുങ്കൽ മൺ കയ്യാല എന്നിവ

ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ

 1614010006 /IF/379459

 നാല് ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്

എസ്റ്റിമേറ്റ ്

S.n
o

പേര്  പ്രവർത്തി 

കാടുവെട്ട

ൽ 

നിരത്തികിളയ്ക്ക

ൽ 

മഴക്കുഴി

കമ്പോസ്റ്

റ് കുഴി 

ബണ്ടുകൾ 

1 സുജാത

പണയിൽ

വീട്

4548.89m2 921.464m2 4എണ്ണം

(1×1×1)

10 എണ്ണം

(10.6×0.4×0.
4)

2   ലിൻസി

റോബിൻ

തോമസ്

കോട്ടേജ്



3 ലളിതാ

പനയ്ക്ക

ൽവീട്

4 ലതിക

തുണ്ടിൽ

വീട്

കണ്ടെത്തലുകൾ

 സുജാത :മഴക്കുഴി -1 എന്നാൽ ഇപ്പോൾ  തെങ്ങു നട്ട നിലയിലാണ്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 10 സെന്റ്  പുരയിടം ഇപ്പോഴു

കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിഭാഗം കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു മൂന്ന്

ബണ്ടുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു

  ലിൻസി റോബിൻ: മഴക്കുഴി- 1. 8 സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ 

കൃഷി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല

 ലതിക : മഴക്കുഴി -1,  കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി-1 രണ്ടും മൂടപ്പെട്ട

അവസ്ഥയിലാണ് കണ്ടത്. ബണ്ടുകൾ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല

മഴയത്തു നശിച്ചുപോയി എന്നാണ് ഗുണഭോക്താവ് പറയുന്നത്.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയാത്ത  തെങ്ങിൻ കുഴി, വാഴ കുഴി, തെങ്ങിൻ തടം

മുതലായവചെയ്തതായി കണ്ടു

 ലളിത : ഒരു ബണ്ട് കാണാൻസാധിച്ചു, കപ്പക്കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  നിരീക്ഷണം 

  സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ ഭൂമി തട്ടു തിരികൽ മൺകയ്യാല എന്നിവ

ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾആണ്ചെയ്തത്

 ഇതിൽ  കാടുവെട്ട് നിരത്തി കളയുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾഎല്ലാ 

പുരയിടത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വീണ്ടും കാടുപിടിച്ച



സ്ഥിതിയിലാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 

 ബണ്ടുകൾ എണ്ണം കൃത്യമല്ല ബണ്ടുകൾ മഴയത്ത് നശിച്ചുപോയി

എന്നാണ് ഉടമസ്ഥർപറയുന്നത്

 മഴക്കുഴിയും കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയും M. ബുക്കിൽ പറയുന്ന എണ്ണമുണ്ട്

എങ്കിലും പലതും മൂടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് കണ്ടത്

 പ്രവർത്തി 5

 വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമ്മാണം

1614010006/RS/330678
 

ഗുണഭോക്താവ് : കുമാരി ഫ്രാൻസിസ ്

എസ്റ്റിമേറ്റ ്

കുഴി  ബേസ്മെന്റ് 

3.14×0.6×0.6 1.4×0.4×0.4

1.4×0.4×0.4 0.8×0.4×0.4

0.8×0.4×0.4

കണ്ടെത്തലുകൾ 

  കക്കൂസ് നല്ല രീതിയിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണാൻ

സാധിച്ചു

  CIBബോർഡ് ഉണ്ട്

 CIB ബോർഡിൽ പ്രവൃത്തിയെ  കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും

ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്



 ചിലവഴിച്ച തുക (11,137)കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഗുണഭോക്താവ്

പറഞ്ഞു.

നിരീക്ഷണം  

 ഗുണഭോക്താവ് കുമാരി ഫ്രാൻസിസ് തന്നെയാണെന്ന് സൈറ്റ് വിസിറ്റ്

ചെയ്തതിലൂടെ കണ്ടെത്തി 

 കക്കൂസിനു ചിലവഴിച്ച തുകയിൽ കുറച്ചു മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു 

 കുമാരി ഫ്രാൻസിസ് തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിലെ സജീവ തൊഴിലാളി

ആണ്.

പ്രവർത്തി  6:

 വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് നിർമ്മാണം

1614010006/RS/330535
 

ഗുണഭോക്താവ് : മേരി പുഷ്പം

എസ്റ്റിമേറ്റ ്

കുഴി  ബേസ്മെന്റ് 

3.14×0.6×0.6 1.4×0.4×0.4

1.4×0.4×0.4 0.8×0.4×0.4

0.8×0.4×0.4

കണ്ടെത്തലുകൾ 



  കക്കൂസ് നല്ല രീതിയിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതായി കാണാൻ

സാധിച്ചു

  CIBബോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെഅത് ക്ലിയർഅല്ലായിരുന്നു 

 ചിലവഴിച്ച തുക (12000)കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഗുണഭോക്താവ്

പറഞ്ഞു.

നിരീക്ഷണം  

 ഗുണഭോക്താവ് മേരി പുഷ്പം  തന്നെയാണെന്ന് സൈറ്റ് വിസിറ്റ്

ചെയ്തതിലൂടെ കണ്ടെത്തി 

 കക്കൂസിനു ചിലവഴിച്ച തുകയിൽ 6000 രൂപ  മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു 

 കുമാരി ഫ്രാൻസിസ് തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിലെ സജീവ തൊഴിലാളി

ആണ്.



പൊതു നിരീക്ഷണം

 ലതൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ

ഗുണഭോകതാക്കൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞു

ഭൂവികസന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഗുണഭോകതാക്കളുടെ പുരയിടത്തിൽ

പ്രവർത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന കരുതലുണ്ട്.

 തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട്

വൈകിയാണ് അവർക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ

വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വേതനം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി

പലരും കടംവാങ്ങിയും പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു

തുടങ്ങിയ പരാതികൾ നിരവധി പേരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

 തൊഴിലാളികൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേനെ അപേക്ഷ നൽകുകയോ കൈപ്പറ്റ്

രസീത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

 വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട 22 ഇനം ഡോക്യൂമെന്റുകൾ എല്ലാം

തന്നെ ഫയലിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നില്ല.



 എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകിയ ഭാഷയിൽഎഴുതുന്നില്ല

 ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യംല ഗുണഭോക്താക്കളെ പറഞ്ഞു

ബോധ്യപെടുത്തുന്നില്ല.ല

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയ്ക് പുറമെ ഗുണഭോക്താക്കൾ

പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.

 തൊഴിലാളികൾ പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷാകിട്, ട്രാപോളിൻ, ചികിത്സാചെലവ്

തുടങ്ങിയ ബിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം ഉടൻ തന്നെ പരിഹാരം

കാണുന്നുണ്ട്.

 പഞ്ചായത്തിൽ മെറ്റീരിയൽപ്രവർത്തികൾ ധാരാളമായി കാണാംല

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും കാണാൻ

സാധിക്കുന്നില്ല..

 പഞ്ചായത്തിലെ Nrega സ്റ്റാഫുകൾല നല്ല രീതിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്കു

തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും മറ്റു അവകാശങ്ങൾ നേടി എടുക്കുന്നതിനും

വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്ലഎന്നു മനസിലാക്കാൻസാധിച്ചു.ല

 AMC പ്രകാരമുള്ള 22 ഡോക്യൂമെന്റസ് ഫയൽചെയ്യുന്നില്ല.

 ത്രീസ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഫോം, ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ്

ഫോട്ടോ, ഡ്രോയിങ്ങു ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഒരു ഫൈലിലും ഇല്ലായിരുന്നു.

 സൈറ്റ് ഡയറിയിൽപദ്ധതിച്ചിലവ് എഴുതുന്നില്ല.

 59സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ വ്രാർഡിൽ ഉണ്പ്.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്, തുക

വിനിയോഗം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾഎന്നിവയുമായിബന്ധപെട്ടു

ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകളിലും നടത്തപ്പെട്ട സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട്ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o വകുപ്പ് പ്രകാരം 29/11/2019 തോപ്പിൽ

മാമ്പഴക്കോണം നടത്തിയ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ ചർച്ചയുടെ

വിവരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുo



അജണ്ടല

 സ്വാഗതംല

 അദ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽല

 റിപ്പോർട്ട്അവതരണംല

 ചർച്ചയും ക്രോഡീകരണവുംല

 നന്ദില

ലലവാർഡ് മെമ്പർലസുനിതകുമാരി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങി.

ആദ്യമായി അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു : ഗീതലല(100 തൊഴിൽ നേടിയ

തൊഴിലാളി)

ഭരണഘടനാ പ്രതിനജ്ഞാ vrp വിജി റ്റി ലപറഞ്ഞു കൊടുത്തു.

തൊഴിലാളികളുടെ പത്തു അവകാശങ്ങളെ പറ്റി vrp നന്ദുരാജ്ലവിശദമാക്കി

കൊടുത്തു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് എന്താണെന്നും ഗ്രാമസഭയുടെ അവശ്യ കഥയും vrp അനിൽ

സുചിത്ര ചിത്രലതൊഴിലാളികളോട് പറഞ്ഞു

അതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ട്അവതരണം vrp സൗമ്യഎസ്ബി ലറിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങി, തൊഴിലാളികളുടെ

ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

1. രമണില: കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തിയുടെ ശമ്പളം യഥാസമയം കിട്ടുന്നില്ല?

2. ഗീതല:തൊഴിൽസമയം നാലുമണിവരെആക്കണം

3. ഗീത : ജോലി സ്ഥലത്ത് vrp മാർ അടുത്ത പ്രവർത്തില നടക്കുമ്പോൾ

വരുമോ.ല

4. എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകീയ ഭാഷയിൽആക്കാൻ കഴിയുമോല

5. കയ്യാല കെട്ടാനുള്ള വ്യക്തിഗതഅപേക്ഷ നൽകാൻപറ്റുമോ -ബേബി

6. നടവഴി കോൺക്രീറ്റ് ആക്കി തരാൻ പറ്റുമോ പുരയിടത്തിനകത്തുള്ള

വഴി ആണ്- മീനല

7. തോട് മൈന്റെനൻസ് ഉണ്ടോ? ഗീത



8.

ലലലലലലമറുപടിലലല

1. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും mustroll കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു 7

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ Mis ഇൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കും.

സെൻട്രൽ ഇൽ നിന്നു ഫണ്ട് വരുമ്പോ മാർച്ച് മാസം ഒക്കെ

ആകുമ്പോൾ ഫണ്ടിന് കുറവ് വരാൻ സാദ്യതയുണ്ട് കുറവുള്ള

ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആണ് ഈ താമസം

വരുന്നത് പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഫണ്ട്വരുന്നതിന്റെ താമസം

ഉണ്ട്: Vrp അനിൽസുചിത്ര ചിത്ര, ഓവർസീർ

2. അത് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ നിക്കുന്ന കാര്യമല്ല

റിപ്പോർട്ടിൽ ഉറപ്പായും പരാമര്ശിക്കും: Vrp സൗമ്യഎസ്ബില

3. ഇനി മുതൽ ഉറപ്പായും വരും: Vrp ലനന്ദുരാജ്

4. ലനിലവിലത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് മലയാളത്തിൽ

ആക്കാൻ ഓവർസീർ നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം AE

ഇല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയും അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ്

ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് വളരെ വിശദമാക്കിയാണ്

മേറ്റനുലകൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ അളവുകളും വളരെ നന്നായിട്ടആണ്

പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു, ഓവർസീർല

5. കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തത്തരും അത്

ഒരു വർക്ക്ആകാം.ഓവർസീർ

6. പുരയിടത്തിനകത്തുള്ള വഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ

പെടുന്നതല്ല ആദ്യം അത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് പ്രവർത്തിയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ

നൽകണം, ഓവർസീർ, വാർഡ് മെമ്പർ

7. തൊഴിലുറപ്പിൽ മൈന്റെനൻസ് കൊടുക്കില്ല, ഓവര്സീർല

8. Vrpല അനിൽ സുചിത്ര ചിത്ര തൊഴിൽ സ്ഥലത്തു അപകടം

നടന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നും, തൊഴിലിനു

വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഫ്രോൻറ്റോഫീസ് മുഖേനെ നൽകണം

എന്നും കൈപറ്റു റെസിപ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള



അവകാശങ്ങൾപറഞ്ഞു മനസിലാക്കി.ല

ലലലലലലലലലലതീരുമാനംല

1. ലലലഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ നൽകുകയും കൈപറ്റു റെസിപ്റ്

വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും.ല

2. ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾചെയ്യാൻ ശ്രെമിക്കുംല

3. ജോലി സമയം 9-4.00 ആകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ

ആവശ്യംലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽപരാമര്ശിക്കുംല

4. വേതനം സമയത്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം

റിപ്പോർട്ടിൽപരാമര്ശിക്കും.

5. എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആക്കുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ട്

ഉണ്ടെങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്കു പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി

കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ വാർഡ് 11 ൽ ല നിന്നും 55

തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു.

55 പേർ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്തു റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും

അംഗീകരിക്കുകയും ഒറ്റൂർല പഞ്ചായത് അദ്യക്ഷൻ ഗീത എല്ലാർക്കും നന്ദി

രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

നന്ദി

വർക്കലലബ്ലോക്ക്ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 11 ലെല 2018-19 സാമ്പത്തിക

വർഷത്തെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറ്റൂർലപഞ്ചായത്ത്

പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ,

തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ, വാർഡ് മെമ്പർ, ഫീൽഡ്തല

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സഹായിച്ച മേറ്റുമാർ എന്നിവർക്കുളള നന്ദി

പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.



ല

മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്്ക  

ഒറ്റൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് 12 ( മൂങ്ങോട്       )

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 1/10/2018 to 31/03/2019

        

   റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത ്

തിരുവനതപുരം ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് ജിലലോ ടീം

                       അനിൽ േുചിതത ചിതത VRP, േുഹൈൽ vrp, നനു രലോജ് R vrp, േൗമ്യ

എേ്ബി vrp, ആർഷ എ എേ്, വിജി റി vrp, േൗമ്യ R Vrp, വിജി വിജയൻ vrp

                     സുഫൈൽഎഎസ്റ് ലVRP

ആമുഖം

ലലല ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല് പ്രാര്ലതമന്പ്
പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ്
തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള്
ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100
േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള് ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം
പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും



ഗുണദമന്മയള്ളതും ഉല്രാേനക്ഷെയളളലഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.
നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമതിതന
ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള ജില്ലകതള്രാഴിതക
ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്. നിയമതിതന
ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന
ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉള്തക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്. മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ
തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ
പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ് നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ്
നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹംല
നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്.ല

മഹലോതലോ ബദശിയ ഗലോമീണ ഞതലോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിഞല ഞതലോഴിലുറപ്ക് ഞതലോഴിലലോളികളുഞട
അവകലോശങ്ങൾ ചുവഞട ബേർക്കുന്നു.

Sl
no

ലഅവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാ
ശം

ഞഷഡൂള് ല2ല

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞഷഡൂള് ല1 &
ഞഷഡൂള് ല

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള
അവക്രാശം

ഞേഷന്ല7,8,9ല

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം
്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞഷഡൂള്
ല2പലോരഗലോഫ്ക് ല18
& പലോരഗലോഫ്ക്
ല20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ ഞഷഡൂള്2



അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ
(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

പലോരഗലോഫ്ക് ല23-
28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ഞേഷന്3(2),6,
sch 2
,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ഞേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽല തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ
സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ഞേഷന് 19, &
ഞേഷന് 17( 2)

അവക്രാശ അധിഷിെ നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽ പരിബശലോധനയിൽ വ്യക്തമലോയ ഡിമലോന്ക് ബഫലോറം കലോണലോൻ േലോധിച്ചിട്ടുണ്ക്.

ഞതലോഴിലിനു അബപക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവേതിനുള്ളിൽ ഞതലോഴിൽ ലഭിച്ചുഎന്ന കലോര്യതിൽ വ്യകതതയുണ്ക്.

ഞതലോഴിലലോളികൾ ഞതലോഴിൽ അബപക്ഷ നല്കുന്നുഞട്കേിലും അത്ക് ഫ്രണ്ക് ഓഫീേ്ക് വഴിയല്ല എന്നു

ഞതലോഴിലലോളികബളലോട്ക് േംേലോരിച്ചതിൽ നിന്നു മനേിലലോയി.

*ഗലോമ േഭയിൽപഞ്കേടക്കലോറുള്ളതലോയി ഞതലോഴിലലോളികൾ പറഞ്ഞുഞവ്കേിലും പദ്ധതി ആസൂതണതിൽ

അവർ പഞ്കേടതിരുബന്നലോ എന്ന കലോര്യം വ്യക്തമല്ല.

*ഞതലോഴിലിടം േന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും,ഞതലോഴിലലോളികബളലോട്ക് േംേലോരിച്ചതിഞന അടിസ്ഥലോനതിലും

എല്ലലോ ഞതലോഴിലലോളികളും 5Km ചുറളവിനുള്ളിലലോണ്ക് ബജലോലി ഞേയ്യുന്നത്ക്.

*ഞതലോഴിൽ സ്ഥലത്ക് കുടിഞവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്ക് എന്നിവ ഉണ്ക്അവഞയല്ലലോം ഞതലോഴിലലോളികൾ

േ്വന്തമലോയി വലോങ്ങിയിട്ക് ബില്ലുകൾ പഞലോയതിൽ ഏലിക്കുന്നുണ്ക് .

* ആ്്ക് പ്രകലോരമുള്ള കൂലി ഞതലോഴിലലോളികൾക്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ക്.

*ഞതലോഴിലലോളികബളലോട്ക് േംേലോരിച്ചതിൽ നിന്നും േമയ ബനിതമലോയി കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന്ക്

അറിയുവലോൻ േലോധിച്ചു.



* ഞതലോഴിൽ പൂർതിയലോയതിനു ബശഷവം ഞതലോഴിലുറപ്ക് നിർവ്വഹണ ഉബദ്യലോഗസ്ഥർ ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ

ഓർഡർ തയലോറലോക്കിയതിനു ബശഷവം ,ഞതലോഴിലലോളികൾക്ക്ക് അവരുഞട ബവതനം കൃത്യമലോയി ലഭിക്കുന്നില്ല.

* പരലോതികൾക്ക്ക് േമയബനിതമലോയി പരിഹലോരം ലഭിച്ചതലോയി അറിയലോൻ േലോധിച്ചിടില്ക് അതുബപലോഞല

തഞന്ന തൽേമയ േലോമൂഹിക പരിബശലോധന ക്യത്യമലോയി നടത്തുന്നതലോയി അറിയലോൻ കഴിഞ്ഞടില്ല.

ലപാതുവിവരങ്ങൾ -ഒറ്റൂർ പഞായത്റ് ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്  ഒറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത ്

ആസ്ഥാനം  മണമ്പൂർ 

ഉൾപ്പെടുന്ന വില്ലേജു  ഒറ്റൂർ 

വിസ്തൃതി  9.47ച.കി. മി 

വാർഡുകളുടെ എണ്ണം  13

ബ്ലോക്ക്   വർക്കല 

അസംബ്ലിമണ്ഡലം  ആറ്റിങ്ങൽ 

പാര്ലമെന്റ ് ആറ്റിങ്ങൽ 

ജനസംഖ്യ  21612( asപേർ 2001സെൻസസ് )

പുരുഷന്മാർ  11480

സ്ത്രീകൾ  10132

പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ  2796

പട്ടികജാതി പുരുഷന്മാർ  1269



പട്ടികജാതി സ്ത്രീകൾ  1527

താമസമുള്ള വീടുകൾ  4836

സാക്ഷരരായവർ  18313

പുരുഷന്മാർ  8318

സ്ത്രീകൾ  9995

അതിരുകൾ 

 

കിഴക്ക് - മണമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് NH66

തെക്കു - മണമ്പൂർ,ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

പടിഞ്ഞാറ് -ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത ്

വടക്കു -ചെമ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ദേശനാമം ഒറ്റ ഊരിൽ നിന്നും

ഉണ്ടായതാണത്രേ.ഇരിക്കുന്ന നിലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള

കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം

ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ഊര്  ആണത്രേ ഒറ്റൂർ ആയി പരിണമിച്ചത്.

ഐതിഹ്യം എന്തായാലും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ചരിത്രം ഇന്നത്തെ മണമ്പൂർ

പഞ്ചായത്ത് ചരിത്രവുമായി കൂടിക്കുഴഞാണു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ

അവസാന ദശകങ്ങൾ വരെ കിടന്നിരുന്നത്. ഇതുവരെയും ഇത് മണമ്പൂർ

പഞ്ചായത്തിൻറെ ഭാഗമായിരുന്നു സർക്കാരിൻറെ 25/08 /1977 ലെ ജി ഓ എം

/എസ് 241 /77 /LA4 /എസ് ഡബ്ല്യു ഡി നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഒറ്റൂർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ വന്നത്. 31 /8/ 1977ൽ മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത്

ഓഫീസിൽ വച്ച് വർക്കല ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസർ ശ്രീ സോമ

സുന്ദര രാജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യുടെ

സത്യപ്രതിജ്ഞ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. വിഭജനത്തിനു മുൻപ് ഈ

പഞ്ചായത്തിൻറെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻറ് കെ ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്



ആയിരുന്നു. 

1953 ൽ  നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചായത്ത് 1962 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.ഒരു

വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 1963 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി

തുടർന്ന് 1977 പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഒറ്റൂർ വില്ലേജിനകത്തുള്ള

പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു നോമിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി

രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1987ൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും 

എസ് ഗോപാലൻപ്രസിഡൻറ്,ബി.സി കുറുപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ടും ആയി.

2010 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ശ്രീ ആർ സുഭാഷ് പ്രസിഡൻറ്

ആയിരുന്നു 

ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങൽ എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി സത്യൻ

അവർകളുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ

ഓഫീസ് മന്ദിരം 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

2015 നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ആർ സുഭാഷിനെ 

നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു.

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് രീതിശലോസം

കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്തസ്രാസസറ്റിതെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ല്രാ

യൂണിറ്റിതനലദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് 12 ലെ ലദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും
പൂർതീകരിചതും.ലലല

1. കഴിഞ്ഞ 6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളടെയലുകൾ,വിവരദശഖരണ്രാർത്ഥ MIS എനിവ
പരിദശ്രാധികൽല

2. പരിദശ്രാധിച െയലുകളതടലഅടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ
പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .ല

3. ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,



4. ലതെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയംലകണ്പ് ആവശ്യമ്രായ
വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .ല

5. െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്
െയ്രാറ്രാകൽ.

S.
no പ്രവർത്തി

യുടെ കോഡ്

പ്രവർത്തിയു

ടെ പേര്

ആരംഭി

ച്ച

ദിവസം

അവസാ

നിച്ച

ദിവസം

അടങ്

കൽ

തുക

ചില

വായ

തുക

തൊ

ഴിൽ

ദിനം

1 1614010006/IF
/ 337412

പരിഷ്കരിച്ച

പട്ടിക 1

വകുപ്പ്

രണ്ടിലെ

ഖണ്ഡിക 5

പരാമർശിക്കു

ന്ന

കുടുംബങ്ങളു

ടെ ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യ

മാക്കാൻ

02/02/2
019 08/02/201

9

20195
8

70380 255

2 1614010006/IF
/ 337408

സ്വകാര്യവ്യ

ക്തിയുടെ

ഭൂമിയിൽ തട്ടു

തിരിക്കൽ

മൺ കയ്യാല

എന്നിവ

ഉൾപ്പെടെയുള്

23/10/2
018

15/11/201
8

12862
7

12033
6

436



ള മണ്ണ്

ജലസംരക്ഷണ

പ്രവർത്തികൾ

3 1614010006/IF
/337407

പരിഷ്കരിച്ച

പട്ടിക 1

വകുപ്പ്

രണ്ടിലെ

ഖണ്ഡിക 5

പരാമർശിക്കു

ന്ന

കുടുംബങ്ങളു

ടെ ഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യ

മാക്കൽ 

03/10/2
018

23/10/201
8

13129
5

12502
8

267

22 മോക്ൂലേന്റ്റസ്റ് ല

1. കവർബപജ്ക്

ലലല വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർതി
നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി,ല മുെ്ല്രായ വിവരങ്ങൾ

ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 3 ഫൈെുകളിൽ പ്ലലപ്രവർതിയിലുംല വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ
സർക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള കവർ ദപജ്പ് ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.ലല

2. ഞേക്ക്ക് ലിസ്ക്

ലലലവർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും ദരഖതപടദതണ
തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ലെയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 3 െയലുകളിൽ വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്യൂ്ലർ

പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ക്രാണ്രാൻ സാധിചു .ല

3. ആക്ഷൻപലോൻബകലോപി

പരിദശ്രാധിച 3 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം



നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസിബമറ്ക് ബകലോപി

പരിദശ്രാധിചല3 െയലുകളിലുംലഎസിമേറ്റ് ലദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.., എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്തന ദക്രാപിയിൽല
അക്രഡികഡ്പ് എഞിനീയരുതട ഒപ്പ്, സീ്ല്പ് എനിവ ഉണ്രായിീരുന്നു.

5. േലോബ്കേതികലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 3 ഫൈെുകളിെും വാർഷിക ോസർ പപകാരം ഉള്ള ലലലതസക്യൂർ നിന്നുള്ള

സ്രാദങെികനമെിയതട ദക്രാപി ലസൂക്ഷിചിടില്ല . എന്രാൽ, പപാമേശികോയിടുള്ള

സാമ്കേതികാനുേതി മകാപിസൂകിചിടുണ്റ്ബന്ധപ്പെട്ട ഉദേ്യ്രാഗസരുതട ഒപ്പ്

സീൽ െീയെി മുെ്ല്രായവ ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചിടുണ്റ് 

6. ഭരണലോനുമതി

പരിദശ്രാധിച 3 െയലുകളിൽ ഭരണ്രാനമെി മകാപി സൂകിചിടുണ്റ്  പപാമേശികം

ആലെന്റ് ോപതം ലസക്ൂറിൽനിനുള്ളമകാപിഅല്ല.

ല7.വർക്ക്ക്അബലലോബക്കഷൻ ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 3 െയലുകളിൽ വർക്പ്ലഅദ്ല്രാദക്ൻ ദെ്രാം ഇല്ല്രായിരുന്നു.

8. ഞതലോഴിലിനുള്ള അബപക്ഷല

പരിദശ്രാധിച 3 െയലുകളിൽ പ്ലല പ്രവർതിയിലും വ്ക്തോയ ലെരതിലുള തെ്രാഴിൽ അദപക്ഷ
ഉണ്രായിരുന്നു .ല

9. പ്രവർതി അനുവദിച്ചത്ക് േംബനിച്ച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിചല3 െയലുകളിൽ പ്ലെിലുംലപ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുന്നു .

10.മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 3 പ്രവർതി െയലുകളതട.മസറ്പ്ർദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ്ല

സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുനു . മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

11. ഞമഷരഞമന്ക് ബുക്ക്ക്

തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ പ്രീ തമ്രതമന്പ്,ടി എസ്പ്ലനമ്പർ എനിവ മരഖലപടുതിയിടുണ്റ് ലല.ല
പതക്ഷ ഒരു തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ മറ്റുലവ്രാർഡിത്ലയം പ്രവർതികളതട തമ്രതമന്പ് ക്രാണിചിരിക്കുന്നു.

12. ഞമറീരിയൽ



ലപ്രവർതികളിൽലതമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയ്യുന ഒരു പ്രവർതിയം ഇല്ല്രായിരുന്നുല

13. ഞവജ്ക്ലിേ്ക്റ്ക്

പരിദശ്രാധിച 3 പ്രവർതിെയലുകളം ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ലഉൾതപടതിയിരുന്നു .

14.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

      ഉണായിരുനു  

15. ഞമറീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ

പരിമശാധിച 4 െയലുകളിൽ 4ലപ്രവർതികളിൽ തമറ്റീരിയൽ ഉൾതപടനില്ലല

16. ബറലോയൽറി

ലപരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിലുംലദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ലല

17. ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക് ല.ല

പരിമശാധിച ഒരുൈയെിെും കാൊൻസാധിചില്ല 

18. പ്രവൃതി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച 4 സെ്ലിലും പ്ലെിലും പ്രവൃതി പൂർതീകരണ സ്രാക്ഷ്യപത്രംലക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു .

19. മസർ ബറലോൾ മൂബവഞമന്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

20. ജിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബടലോഗലോഫ്ക്

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21. ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് റിബപലോർടിഞന ബകലോപി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

22. സേറ്ക് ഡയറി 

ലഎല്ല്രാ െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു . സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി ആരംഭിക്കുനെിന
മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾലപൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു , തെ്രാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളതട ലവാടക,
ലപൂരിപിചെ്രായി കണ്ടു. െികിത്സ സംബനമ്രായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി
കണില്ല.

ഞതലോഴിൽ കലോർഡ്ക് പരിബശലോധന



● തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡുകളിൽ തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപടന സംബനിച വിവരം, പ്രവർതിയതട അളവ്പ്

വിവരങ്ങൾ എനിവ ദരഖതപടതിയെ്രായി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

●ലലലമ്റ്റേർ ദറ്രാൾ അനവേികതപട്ട പ്രവർതി, കൂ്ലി നൽകിയെ്പ് എനീ വിവരങ്ങൾ എഴുെിയെ്പ്

ഭ്രാഗികമ്രാണ്പ്.ല

പ്രവർത്തി 1:

 പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക 1 വകുപ്പ് രണ്ടിലെ ഖണ്ഡിക 5 പരാമർശിക്കുന്ന

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ

 1614010006/IF/ 337412

 9 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

എസ്റ്റിമേറ്റ ്

S.no പേര്  പ്രവൃത്തി

കാടുവെട്ടൽ

 

നിര

ത്തികിളയ്ക്ക

ൽ 

മഴക്കുഴി

കമ്പോസ്റ്

റ് കുഴി 

ബണ്ടുകൾ

 

1 തങ്കമണി 32.1×16.3 32.1×12.3×.2 9

2 ലിസി 24.1×31.9 24.1×26.1×.2

3 രജനി 14.5×11.9 14.5×10.2×.2

4 ഇന്ദിരാമ്മ 36.2×31.3 36.2×26.1×.2

5

സിദ്ധാർത്ഥ

ൻ

34.9×43.9 34.9×36.7×.2



6 ഷമ്മി ജോർജ് 46.2×28.9 46.2×24.1×.2

7 പ്രസന്ന 37.2×27.2 37.2×21×.2

8 ബിജി എസ് 21.3×13.3 21.3×9.2×.2

9 പ്രമീള 48.2×36.1 48.2×31.1×.2

കണ്ടെത്തൽ 

1.  തങ്കമണിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിരത്തി

കിളച്ചിട്ടുണ്ട് വയലിൽ വാഴ, മരച്ചീനി കൃഷി  തുടങ്ങിയ

പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴക്കുഴി വേസ്റ്റ് കുഴിയോ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

2.  ലിസിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിരത്തി

കീളച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഴക്കുഴി

വേസ്റ്റ് കുഴിയോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മരച്ചീനി, വാഴ

തുടങ്ങിയ കൃഷികളും തെങ്ങിൻ തടം തുടങ്ങിയവ കണ്ടു

3.  രജനിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിരത്തി

കിളച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചീനി,  മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയവ നട്ടിട്ടുണ്ട്.

മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം വേസ്റ്റ് കുഴി നിർമ്മാണവും കാണാൻ   

സാധിച്ചില്ല

4.  ഇന്ദിരയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിരത്തി

കീളച്ചിട്ടുണ്ട്  മരിച്ചീനി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മഴക്കുഴി

കണ്ടു

5.  സിദ്ധാർത്ഥന്റെ  പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചു 

വൃത്തിയായി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഴക്കുഴി,   തെങ്ങിൻ തടം

എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മഴക്കുഴി കണ്ടില്ല

6.  ഷമ്മി ജോർജിന്റെ പുരയിടത്തിൽ കാടു  വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിരത്തി

കിളച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരയിടം വൃത്തിയായി കാടുകയറാതെ 



സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ബണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

7.  പ്രസന്ന കുമാരി യുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി നിരത്തി

കിളച്ചു,  വാഴക്കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ബണ്ട് നിർമാണവും

നടന്നിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് കുഴി ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ അത്

മൂടപ്പെട്ട നിലയിൽആണെന്ന് മാത്രം

8.  ബിജിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചിട്ടുണ്ട്.

മരച്ചീനികൃഷിആണ് കൂടുതലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

9.  പ്രമീളയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചിട്ടുണ്ട് 

ഒരു മഴക്കുഴി കണ്ടു. 

 നിരീക്ഷണം

1.  9 മഴക്കുഴിയോ  വേസ്റ്റ് കുഴിയോ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആകെ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ

പുരയിടങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ആറെണ്ണം

കാണാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല

2.  എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തെങ്ങിൻ കുഴി, തെങ്ങിൻ

തടം വാഴകൃഷിയ്ക്ക് വാഴ കുഴി തുടങ്ങിയവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

3.  എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണാത്ത പല പ്രവർത്തികളും തൊഴിലാളികൾ

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായി സൈറ്റ്

നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി

4.  ഈ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളെ എല്ലാം കൃഷിഭൂമി

കൃഷിയോഗ്യമാക്ക്കി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

 പ്രവർത്തി 2

 സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ ഭൂമിയിൽ തട്ടു തിരിക്കൽ മൺ കയ്യാല

എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ

 1614010006/IF/ 337408



7 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ  ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

  

            എസ്റ്റിമേറ്റ ്

S.n
o

പേര്  പ്രവൃത്തി 

കാടുവെട്ട

ൽ 

നിരത്തികിളയ്ക്ക

ൽ 

മഴക്കുഴി

കമ്പോസ്

റ്റ് കുഴി 

ബണ്ടുക

ൾ 

1 തങ്കമണി

കൃഷ്ണവിലാ

സം

4969.23 869.165 12 no 12

എണ്ണം 

2 അനിരുദ്ധ്

കുറിപ്പ്

കൃഷ്ണവിലാ

സം

3 ഷീന ഷീബ

ഭവൻ

4 ശോഭന ബി

ഷീബഭവൻ 

5 ശ്യാമള

കാട്ടിൽ ചിറ

വീട്

6 ദീപ്തി

പ്രണവം

7 ശിവാനന്ദൻ

കൃഷ്ണ



സദനം 

കണ്ടെത്തലുകൾ 

1.  തങ്കമണിയുടെ പുരയിടത്തിൽ ബണ്ട് കോരിയിട്ട്ടുണ്ട്. കാട് വെട്ടി

നിരത്തി കിളച്ചിട്ടുണ്ട്.  വാഴ, മരച്ചീനി എന്നിവ കൃഷി

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആ പുരയിടം ജൈവ സമ്പുഷ്ടമായ

നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്

2.  അനിരുദ്ധ് കുറുപ്പിന്റെ പുരയിടത്തിൽ ബണ്ടു  ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാടു

വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നിരത്തി കിളച്ചിട്ടുണ്ട്  വാഴ, മരച്ചീനി എന്നിവ

കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട. ഇപ്പോഴും പുരയിടം ഉപയോഗ്യമായ രീതിയിൽ

നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്

3.  ഷീനയുടെ പുരയിടത്തിൽ ബണ്ട് ചെയ്തതായി കാണാം. കാട് വെട്ടൽ, 

നിരത്തി കിളയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ തൊഴിലാളികൾ

ചെയ്തതായി വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ

മുഴുവൻ കൃഷിയോഗ്യമല്ലാത്ത കാടുപിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്

പുരയിടം

4.  ശോഭന ബിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാടു വെട്ടി നിരത്തി

കിളച്ചിട്ടുണ്ട്.ബണ്ടുകൾ   ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല മഴയിൽ

നശിച്ചു പോയതാണെന്ന് ഗുണഭോക്താവ് വിവരം നൽകി. ബണ്ടുകൾ

ചെയ്തിരുന്നു

5.  ശ്യാമയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ നിരത്തി കിളയ്കൽ  തുടങ്ങിയ

പ്രവർത്തികൾചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴക്കുഴി വേസ്റ്റ് കുഴി  കണ്ടില്ല

6.  ദീപ്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽ  ബണ്ടുകൾ ഒന്നും കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല ചേമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ട് മഴയോ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയോ

കാണാൻസാധിച്ചില്

7.  ശിവാനന്ദന്റെ  പുരയിടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ  അവരുടെ

പ്രവർത്തികൾ ആയ കാട് വെട്ടൽ നിരത്തി കിളയ്കൽ  തുടങ്ങിയ

പ്രവർത്തികൾ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാടുപിടിച്ച

അവസ്ഥയിലാണ് ഒന്നും അറിയാൻസാധിക്കുന്നില്ല.



നിരീക്ഷണം 

 ഈ സൈറ്റുകൾ എല്ലാം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 12മഴക്കുഴി, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി എങ്ങും തന്നെ

കാണാൻസാധിച്ചില്ല

  ഗുണഭോക്താവിന് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ജോലികൾ മാത്രമാണ്

പലസ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

  വാഴ കുഴി,  തെങ്ങിൻ തടം,  തെങ്ങിൻ കുഴി എന്നിവ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ

ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ആണ്. ഈ പ്രവർത്തികൾ മെഷർമെന്റ്

ബുക്കിൽ മെഷർ ചെയ്ത തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ

പ്രവർത്തികൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൽ എന്ന് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് 

ആയിരിക്കാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്

 ബണ്ടുകൾചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 പ്രവർത്തി 3

 പരിഷ്കരിച്ച പട്ടിക 1 വകുപ്പ് രണ്ടിലെ ഖണ്ഡിക 5 പരാമർശിക്കുന്ന

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ 

1614010006/IF/337407

7 ഗുണഭോക്താക്കളാണ്ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

1.  ജഗദമ്മ, ജഗദ വിലാസം

2.  വസന്തകുമാരി, ശരത് ഭവൻ 

3.  സാവിത്രി,വടക്ക്തിനകത്ത്

4.  റീത്ത, ഗുരുദേവ് 

5.  ദിലീപ് കുമാർ,വലിയ വിളാകം

6.  ശാന്തമ്മ, കിടങ്ങിൽവീട്

7.  രജനി,  മുള്ളുവിള വീട് 



കണ്ടെത്തലുകൾ 

 വസന്തകുമാരി, ശരത് ഭവൻ 

ശാന്തമ്മ,  കിടങ്ങിൽവീട് 

എന്നിവ മാത്രമാണ് കാണാൻസാധിച്ചത്. 

 വസന്തകുമാരിയുടെ പുരയിടത്തിൽ ബണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരച്ചീനി

കൃഷി ച്യ്തിട്ടുണ്ട്.

 ശാന്തമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ ബണ്ടു pചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മരച്ചീനി,

വാഴക്കൃഷി തുടങ്ങിയവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

നിരീക്ഷണം 

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ  പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജഗദമ്മ, ജഗദ  വിലാസം, സാവിത്രി,

വടക്ക്തിനകത്ത,് റീത്ത, ഗുരുദേവ്, ദിലീപ് കുമാർ, വലിയ

വിളാകം,രജനി,മുള്ളുവിള വീട് ഇവരുടെ പുരയിടം കാണാൻ

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.ഇവരുടെ പുരയിടം ചെയ്ത വർക്കിൽ

 ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാണ് മേറ്റ്  പറഞ്ഞത.്അത് കൊണ്ട് തന്നെ

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഫീൽഡിൽ കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

  പകരം ഇന്ദിര നന്ദു കോട്ടജ് , രാഹുൽ രാഹുൽ നിവാസ്, ശീതള മണി സുമ

എം  വാറുവിള വീട് തുടങ്ങിയ ഗുണഭോകതാക്കളുടെ പ്രവർത്തി ആണ്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് 

ഞപലോതു നിരീക്ഷണം

 ലതെ്രാഴി്ല്രാളികൾ അവരുതട പ്രവർതികൾ കൃെ്യമ്രായി തെയ്യുന്നുണ്പ് പതക്ഷ ഗുണദഭ്രാകെ്രാകൾ അെ്പ്
ഉപദയ്രാഗിക്കുനില്ല വീണ്ടും മൂന്നുവർ്ം കഴിഞ്ഞു ഭൂവികസന പ്രവർതനതിലൂതട ഗുണദഭ്രാകെ്രാകളതട
പുരയിടതിൽ പ്രവർതി തെയ്തു തക്രാടക്കുതമന കരുെലുണ്പ്.

 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ദവെനം കൃെ്യസമയത്പ് ്ലഭിക്കുനില്ല ഒരുപ്രാട്പ് സവകിയ്രാണ്പ് അവർക്പ് ദവെനം
്ലഭിക്കുനെ്പ് അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ വളതരദയതറ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹ്രായിക്കുന്നുണ്പ് ദവെനം കിട്ടുതമന്പ്
കരുെി പ്ലരും കടംവ്രാങ്ങിയം പിനീട്പ് തക്രാടക്രാൻ പറ്റ്രാതെ ആവുകയം തെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ പര്രാെികൾ
നിരവധി ദപരുതട ഭ്രാഗത്തുനിന്പ് ദകൾക്രാൻ കഴിഞ്ഞു.



 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് മുദഖതന അദപക്ഷ നൽകുകദയ്രാ സകപറ്റ്പ് രസീെ്പ് വ്രാങ്ങിക്കുകയം
തെയ്യുനില്ല.

 വർക്പ് െയ്ലിൽ ഉൾതപടദതണ 22 ഇനം ദഡ്രാക്യൂതമന്റുകൾ എല്ല്രാം െതന െയ്ലിൽ ഉൾതപടത്തുനില്ല.

 എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് ജനകിയ ഭ്രാ്യിൽ എഴുതുനില്ല

 ഓദര്രാ പ്രവൃതിയതടയം ഉദ്ദേശ്യ്ലക്പ്ല് ്യംലഗുണദഭ്രാക്രാകതള പറഞ്ഞു ദബ്രാധ്യതപടത്തുനില്ല.ല

 എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന പ്രവർതിയ്പ് പുറതമ ഗുണദഭ്രാക്രാകൾ പറയന പ്രവർതികൾ കൂടി
തെദയണി വരുന്നു.

 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രു്്രാകിട്പ്, ട്രാദപ്രാളിൻ െികിത്സ്രാതെ്ലവ്പ് തുടങ്ങിയ ബിൽ സമർപിച്രാൽ
അെിനള്ള പരിഹ്രാരം ഉടൻ െതന പരിഹ്രാരം ക്രാണുന്നുണ്പ്.

 പഞ്രായതിൽ തമറ്റീരിയൽ പ്രവർതികൾ ധ്രാര്രാളമ്രായി ക്രാണ്രാംല

 എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന മുഴുവൻ പ്രവർതികളം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിക്കുനില്ല..

 പഞ്രായതിത്ല Nrega ്റ്റേ്രാഫുകൾല നല്ല രീെിയിൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്കു തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുനെിനം മറ്റു
അവക്രാശങ്ങൾ ദനടി എടക്കുനെിനം വളതരയധികം സഹ്രായിക്കുന്നുണ്പ്ലഎന്നു മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.ല

 AMC പ്രക്രാരമുള്ള 22 ദഡ്രാക്യൂതമനസ്പ് െയൽ തെയ്യുനില്ല.

 ത്രീദ്റ്റേജ്പ് ദെ്രാദട്ട്രാഗ്രാെ്പ്, വർക്പ്ലഅദ്ല്രാദക്ൻ ദെ്രാം, ജിദയ്രാ റ്റ്രാഗ്പ്ഡ്പ് ദെ്രാദട്ട്രാ, ദ്്രായിങ്ങു ആൻഡ്പ്
ഡിസസൻ ഒരു സെ്ലിലും ഇല്ല്രായിരുന്നു.

 സസറ്റ്പ് ഡയറിയിൽ പദ്ധെിചി്ലവ്പ് എഴുതുനില്ല.

 53 സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ഗലോമേഭ റിബപലോർട്ക്

ലമഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെി നടതിപ്പ്, തുക വിനിദയ്രാഗം, തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട
അവക്രാശങ്ങൾ എനിവയമ്രായി ബനതപട്ടു ഒറ്റൂർല പഞ്രായതിത്ല 13 വ്രാർഡുകളിലും നടതതപട്ട
ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്ല െർച തെയ്യുനെിനം അംഗീകരിക്കുനെിനമ്രായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ
തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o വകുപ്പ് പ്രക്രാരം 29/11/2019 മൂദങ്ങ്രാട്പ് ജ്രാദന്രാേയ്രാ ഗന്ഥശ്രാ്ല ദകന്ദ്രതിൽലല
നടതിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയതട െർചയതട വിവരങ്ങളം െീരുമ്രാനങ്ങളo

അജണല

 സ്വ്രാഗെംല

 അേ്യക്ഷതന െിരതഞ്ഞടകൽല

 റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരണംല

 െർചയം ദക്ര്രാഡീകരണവുംല

 നന്ദില



ല100 തെ്രാഴിൽ േിനം ്ലഭിച രത്നവല്ലിതയ ല അധ്യക്ഷയ്രായി െിരതഞ്ഞടത്തു. സ്വ്രാഗെം വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ
സുെിത്ര പറഞ്ഞു.ല

അടതെ്രായി പ്രെിജ vrp സുസഹൽലലതെ്രാല്ലിതക്രാടത്തു .ല

ലദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് എന്രാതണന്നും ഗ്രാമസഭയതട അവശ്യ കഥയം vrp ല സൗമ്യ എസ്പ് ബി
തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് പറഞ്ഞു. . ആമുഖം, തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട 10 അവക്രാശം,ലവിവര്രാക്രാശതത കുറിച്പ് vrp
സൗമ്യ R ജനങ്ങതളദബ്രാധവ്രാന്മ്രാര്രാകി.ല

റിദപ്രാർട്ട്പ് അവെരണം vrp അനിൽ സുെിത്ര െിത്രല ല നിർവഹിച്ചു. ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ 46 ദപർ
പതങടക്കുകയണ്രായി. തുടർന്പ് െർച തുടങ്ങി, തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട ആവശ്യങ്ങളം പര്രാെികളം ചുവതട
ദെർക്കുന്നു:

1. ലെങചി ല : എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറയന പ്രവർതികൾ അല്ല തെയ്യുനെ്പ് വീട്ടുക്രാർ പറയന
പ്രവർതികൾ തെദയണി വരുന്നു.ല

2. തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ: ദവെനം കൃെ്യ സമയത്പ് ്ലഭിക്കുനില്ല?ല
3. പ്രമീളല:തെ്രാഴിൽ സമയം ന്രാലുമണിവതര ആകണംല
4. പ്രമീള :പ്രവർതിലസ്ലത്പ് മഴക്കുഴി കംദപ്രാസ്റ്റുകുഴി എടക്രാൻ വീട്ടുക്രാർ സമ്മെികില്ല കുട്ടികളള്ള

വീടകളിൽ കുഴികളിൽ കുട്ടികൾ വീണുദപ്രാകുദമ്രാ എന ദപടി ഉള്ളെ്പ് തക്രാണ്രാതണന്നു പറയന്നു
5. ഔ്ധ സസ്യങ്ങളതട നഴറി തെയെിൽ അെിതന പരിപ്രാ്ലനതിന്രായി തവള്ളം നനയ്ക്ക്രാൻ

ഒരുപ്രാട ദൂതര ദപ്രാകണതമന്പ് ്ലീ്ല പര്രാെിതപട്ടുല
6. വർ്ങ്ങൾക്പ് മുൻപ്പ് ഒരു പ്രവർതിക്പ് ഇടയിൽ ഒരുലതെ്രാഴി്ല്രാളിക്പ് വീണു െ്ലയ്ക്കു മുറിവ്പ് പറ്റുകയം

മതറ്റ്രാര്രാതള പട്ടി കടിക്കുകയം തെയ്തു അെിതന െികിത്സ തെ്ലവ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല -?മ്രാറ്റ്പ് ഉ്ലലല
7. ്ലീ്ല ഇനി മുെൽ നഴറി ദപ്രാ്ലതത പ്രവർതികൾ ഏതറ്റടകില്ല

മറുപടില

1. ലലപഞ്രായതിൽ നിന്നും mustroll തക്രാടത്തു കഴിഞ്ഞു 7 േിവസതിനള്ളിൽ Mis ഇൽ അപ്പ്ലദ്ല്രാഡ്പ്
തെയിരിക്കും. തസൻടൽ ഇൽ നിന്നു െണ്പ്ലവരുദമ്പ്രാ മ്രാർച്പ്ലമ്രാസം ഒതക ആകുദമ്പ്രാൾ െണിന്പ്
കുറവ്പ് വര്രാൻ സ്രാേ്യെയണ്പ് കുറവുള്ള െണ്പ്ലകതണതണം അെിൽ നിതന്രാതക ആണ്പ് ഈ
െ്രാമസം വരുനെ്പ് പിതന ബ്രാങിൽ നിന്നും െണ്പ്ല വരുനെിതന െ്രാമസം ഉണ്പ് Vrp അനിൽ
സുെിത്ര െിത്ര, ഓവർസീർലല

2. ലഅെ്പ് ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിതന പരിധിയിൽ നിക്കുന ക്രാര്യമല്ല റിദപ്രാർട്ടിൽ ഉറപ്രായം
പര്രാമരശിക്കും. Vrp സുസഹൽഎ ലഎസ്പ്ല

3. മഴകുഴിയതട ഉപദയ്രാഗങ്ങൾ എനതണന്പ് പറഞ്ഞു മനസി്ല്രാകണം എന്നുo കഴിവതും
ഇതുദപ്രാ്ലതത ആസികൾ ഇനി മുെൽ ഉണ്രായിരികണം എന്നും ഓവരസീർ പറഞ്ഞു.ലല

4. ല24 ദപർ ഗ്രൂപിൽ ര്രാവിത്ലയം സവകിട്ട്രായം ഗ്രൂപ്പ്ല െിരിഞ്ഞു മ്രാറി മ്രാറി ദപ്രായി തെയ്രാൻ
പറ്റുതമങിൽ അെ്പ് െമ്മിൽ െീരുമ്രാനിച്ചു തെയ്രാൻ vrp അനിൽ സുെിത്ര െിത്ര പറഞ്ഞുല

5. പഞ്രായതിൽ ഒപറ്റികറ്റും െികിത്സയ്ക്കുനെ്രായ െി്ലവിതന ബില്ലുകളം തക്രാണ്പ് വനിട്ടുതണങിൽ
ഉറപ്രായം തക്രാടതിട്ടുണ്രാകും സംശയമുതണങിൽ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡുമ്രായി വന്രാൽ മെി അെ്പ്
ദന്രാക്രാം എന്നു ഓവരസീർ പറഞ്ഞു, പരിക്കുപറ്റി തക്രാണ്ടുദപ്രാകുന വ്രാഹനതിതനല തെ്ലവ്പ്
ടിപ്ീറ്റി്ല്പ് അതല്ലങിൽ അെ്പ് തസക്രട്ടറി പ്രാസ്പ് തെയിതല്ലന്നും പ്രാസ്പ് തെയ്രാൽ ദ്ല്രാകൽ
ഓഡിറ്റ്പ് ക്രാർ അെിതന ഒബ്ജക്പ് തെയ്യുതമന്നും ഓവരസീർ പറഞ്ഞു. ഇതുവതര ഉള്ള എല്ല്രാ െികിത്സ
െി്ലവുകളം തക്രാടതിട്ടുണ്പ് എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.

6. തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷ നൽകുദമ്പ്രാൾ അെിന തെളിവ്പ് ആയി ്ലഭിക്കുന സകപറ്റു റിതസപറ്റിൽ 15



േിവസതിനകം പഞ്രായതിൽ നിന്നു ്ലഭിക്കുന എന്പ് ദജ്രാ്ലിയം തെയ്തു തക്രാള്ള്രാതമന്രാണ്പ്
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ ഉറപ്പ് തക്രാടക്കുനെ്പ്, പിതന ദജ്രാ്ലി തെയ്രാൻ പറ്റിതല്ലങിൽ ആ വർക്പ് തെയ്രാൻ
സനദ്ധര്രായിട്ടുള്ളവർക്പ് തക്രാടദകണി വരും ആലസ്രാഹെര്യതിൽ നിങ്ങളക്പ് പ്രവർതി െര്രാൻ
പറ്റ്രാതെ വരും. മ്രാത്രമല്ല വ്ലിയ കഷപ്രാടള്ള ദജ്രാ്ലി അല്ല കിറ്റിൽ മണ്പ് നിറച്ചു സെ നടണം.
, ഓവർസീർ

Vrpല അനിൽ സുെിത്ര െിത്ര തെ്രാഴിൽ സ്ലത്തു അപകടം നടന്രാൽ എതന്രാതക തെയണം എന്നും,
തെ്രാഴി്ലിന ദവണിയള്ള അദപക്ഷ ദഫ്ര്രാൻദറ്റ്രാെീസ്പ് മുദഖതന നൽകണം എന്നും സകപറ്റു തറസിപറ്പ്
വ്രാങ്ങികണം എന്നുള്ള അവക്രാശങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസി്ല്രാകി.ല

തീരുമലോനംല

 ആസികൾ ഉള്ള പ്രവർതികൾ കൂടെൽ തെയണം എന്നും പറഞ്ഞു.

 ലദജ്രാ്ലിക്കുള്ള അദപക്ഷ ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് മുദഖന നൽകുതമന്നും സകപറ്റ്പ് രസീെ്പ് വ്രായിക്കുതമന്നും
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞു

 ലആസിയള്ള പ്രവർതനങ്ങൾ ഏതറ്റടത്തു തെയ്രാതമന്നും തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞു

 ലമഴക്കുഴിയതട യം കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴിയം ആവശ്യകഥ ഗുണദഭ്രാക്രാകതള പറഞ്ഞു മനസി്ല്രാക്രാം
എന്നും അവർ പറഞ്ഞു

46 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ ഗ്രാമസഭയിൽ പതങടത്തു.തുടർന്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ് തെ്രാഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾ സകയടിച്ചു
പ്രാസ്രാകി തെ്രാഴി്ല്രാളികതളലപ്രെിനിധീകരിച്ചുതക്രാണ്പ് അധ്യക്ഷൻ എല്ല്രാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുല

ലലലല

നന്ദില

വർക്ലല ദബ്രാക്പ്ല ഒറ്റൂർല പഞ്രായതിത്ല വ്രാർഡ്പ് 11 ത്ലല 2018-19 സ്രാമ്പതിക വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ
ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന സഹ്രായിച ബഹുമ്രാനതപട്ട
ഒറ്റൂർലപഞ്രായത്പ്ലപ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി, ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു
വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ

എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.

 



മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ഒറ്റൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക്- 13 ( ശീനലോരലോയണപുരം )

ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്



തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

േ്വപ്നഎഎേ്ട്,േൗമ്യആർ, നശീല.ആർ,േുമി.ആർ,ശംഭുചന്ദ്രൻ

ഭരണഘടനപോ

നപതിജ്ഞ

നമ്മൾ,ഇന്ത്ത്യയിലെജനങ്ങൾ,ഇന്ത്ത്യലയ

ഒരുപരമാധികാര,സിതിസമത്വ,

മതനിരപപക്ഷ,ജനാധിപത്ത്യ

റിപ്പബികായിസംവിധാനം

ലെയുന്നതിനുംഭാരതതിലെഎലാ

പൗരർകും

സാമൂഹികവുംസാമ്പതികവും

രാഷ്ട്രീയവുമായ

നരീതി,െിന്ത,ആശയാവിഷ്ാരം,



വിശ്വാസം, ഭകി,ആരാധന

എന്നിവയ്കുള്ളസ്വാതടന്ത്ത്യം,

സാനമാനങ്ങൾ,അവസരങ്ങൾ

എന്നിവയിെുള്ളസമത്വംഎന്നിവ

ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനുംവ്ത്യകിയുല്

അന്തസും രാഷ്ട്തന്ലറ ഐക്ത്യവും

അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുതുന്ന

സാപഹാദര്ത്യംഎലാവരിെും

വളർതുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയം

ലെയ്ുലകാണ്നമ്മുല്

ഭരണഘ്നാസഭയിൽവച,് 1949

നവംബർഇരുപതിയാറാം ദിവസം,

ഈഭരണഘ്നലയ

അംഗരീകരികുകയും

നിയമമാകുകയുംനമുകായിതലന്ന

സമർപ്പികുകയും ലെയ്ിരുന്നു.

ഇന്ന് 20l9നവംബർ 26-ആം തരീയതി

ടശരീനാരായണപുരം യു.പിസ്ൂളിൽ



കൂ്ിയ പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്

ടഗാമസഭയിൽപങാളികളായെങ്ങൾ

ഭരണഘ്നാമൂെ്ത്യങ്ങൾ

ന്പ്പിൊകുന്നതിനായി ദൃഢടപതിജ്ഞ

ലെയുന്നു.

ആമുഖം

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം

2005 -ൽവിജ്ഞാപനംലെയ്ലതങിെും

2005ൽ പാർെലമൻറ് പാസാകിയ

മഹാതാഗാനി പദശരീയ ടഗാമരീണ

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 2006ലെടബുവരി

രണിന് രാജ്ത്യത്തു്കംകുറിചു.മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി 2008ൽ നമ്മുല്രാജ്ത്യലത

എലാജിലകളിപെയും ടഗാമരീണ

പമഖെകൾഈനിയമതിന്ലറ

പരിധിയിൽവന്നു.ഓപരാ ടഗാമരീണ



കു്ുംബതിനും ഒരുസാമ്പതിക

വർഷം 100 ദിവസലതഅവിദഗ്ധ

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾആവശ്ത്യ

അധിഷ്ിതമായി ടപദാനം

ലെയുന്നപതാല്ാപ്പം ടപകൃതിവിഭവ

പരിപാെനവുമായിബനലപ്പട്ടലപാതു

ആസ്ികളും ദുർബെജന

വിഭാഗങ്ങൾകായിഈ്ുറതും,

ഗുണപമന്മയുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമത

ഉള്ളഉപജരീവനആസ്ികളും

സൃഷികുകയാണ്ഈപദ്ധതിയുല്

മുഖ്ത്യെക്ഷ്ത്യം.മഹാതാഗാനിഎന്ന

വാക് പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ്

നിയമതിന്ലറആരംഭതിൽ

കൂട്ടിപചർകുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്.

നിയമതിന്ലറആവശ്ത്യകതയ്ക്

അനുപൂരകമായി ജമ്മു-കാശ്രീർ

ഒഴിലകയുള്ളഎലാ

സംസാനങ്ങളിെും മഹാതാഗാനി



പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമ

പദ്ധതിവിജ്ഞാപനംലെയ്ിട്ടുണ്.

നിയമതിെുംപട്ടികയിെും

കാൊകാെങ്ങളിൽവരുതുന്ന

പഭദഗതികൾസംസാനപദ്ധതിയിെും

ഉൾലകാള്ളിപകണതാണ.്

മഹാതാഗാനി പദശരീയ ടഗാമരീണ

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം ടഗാമരീണ

ലതാഴിൊളികൾക്പത്

അവകാശങ്ങൾഉറപ്പുനൽകുന്നുണ.്

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി

ടപകാരം ടഗാമപഞായത് ടപപദശത്

ന്പ്പിൊകുന്നഎലാ ടപവർതികളും

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിനുവിപധയമാകണ

ലമന്ന്നിയമതിലെ 17-വകുപ്പ്

നിഷ്ർഷികുന്നു.പദ്ധതി

ടപവർതനലതപ്പറിയും ലപാതുധനം

െിെവഴികുന്നതിലനപറിയും

പൗരസമൂഹംന്തുന്നപരസ്ത്യവും



സ്വതടന്തവുമായപരിപശാധനയാണ്

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്.

മഹപോതപോഗപോനിപേശീയ നഗപോമീണ

തതപോഴിലുറ്്ട്പദ്ധതിയിതല

തതപോഴിലുറ്്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

അവകപോശങ്ങൾചുവതടപചർകുനു

1.ലതാഴിൽകാർഡിന്അപപക്ഷികാൻ

ഉം 15 ദിവസതിനകംെഭികുവാനും

ഉള്ളഅവകാശം

2.ലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാനും 15

ദിവസതിനുള്ളിൽെഭികാനുള്ള

അവകാശം

3. 15 ദിവസതിനകംലതാഴിൽ

െഭിചിലലങിൽലതാഴിെിലായ് പവതനം

െഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

4.ഏലറ്ുപകണടപവർതികൾ



ആസൂടതണംലെയുവാനുള്ള

അവകാശം

5.താമസസെതിന് 5കിപൊമരീറർ

െുറളവിനുള്ളിൽലതാഴിൽ

െഭികുവാനുംെഭിചിലലങിൽ

കൂെിയുല് 10%അധികമായി

െഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

6.കു്ിലവള്ളംതണൽ ടപാഥമിക

ശുടശൂഷകിറ് ലതാഴിൊളികപളാ്് ഒപ്പം

അഞുവയസിനുതാലഴയുള്ളഅഞു

കുട്ടികൾ ടപവർതിസെത്

വന്നിട്ടുണ്എങിൽഅവലര

പനാകാനായിആയ,ഇതിനായുള്ള

അവകാശം

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽപവതനം

െഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8.കൂെിെഭികുന്നതിന്കാെതാമസം

പനരിട്ടാൽനഷപരിഹാരം



കിട്ടുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

9.പരാതികളിൽസമയബനിതമായി

പരിഹാരംകലണതുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

10. പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്

ന്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തപപോതുവിവരങ്ങൾ

ഒറ്റൂർ നഗപോമപഞപോയത്ട്

ജില :തിരുവനന്തപുരം

പബാക് :വർകെ

പഞായത് :ഒറൂർ

വിസ്രീർണം : 9.47െ.കി.മി

വാർഡുകളുല്എണം :13



ജനസംഖ്ത്യ : 21612 (2011ലെ

ലസൻസസ് ടപകാരം)

സ്ടതരീകൾ : 10132

പുരുഷന്മാർ : 11480

പട്ടികജാതി : 2796

ടപസിഡന്റ് :ആർ.സുഭാഷ്

ലസടകട്ടറി :ഡി.അനിൽ

കുമാർ

വാർഡ്

:ടശരീനാരായണപുരം

വാർഡ്ലമമ്പർ :അജിത

രജിസ്പട്ഡ്വർപകഴ്് : 3273

സജരീവലതാഴിൊളികൾ : 938

100 പജാെിതികഞ്ഞവർ : 334



പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് നഗപോമേഭ

റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ജില

വർകെപബാക്

ഒറൂർ ടഗാമപഞായത്

വാർഡ് :13

1)ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളുല് ഭൂമിതട്ടുതിരികൽ,

മൺകയാെ എന്നിവഉൾലപ്പല്യുള്ള

മണ,്ജെസംരക്ഷണടപവൃതികൾ

ടപവർതിയുല് പകാഡ്

:1614010006/IF/379466

അ്ങൽതുക :101326

െിെവായതുക :92736

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി

:04/02/2019



ടപവൃതിപൂർതരീകരിചതരീയതി

:19/02/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 336

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 18

പമറ് :ഗരീത.ലക

2)ടപവർതിയുല് പപര് :

വെിയവിളാകം പതാ്് പുനരുദ്ധാരണം.

ടപവർതിയുല് പകാഡ്

:1614010006/WH/301674

അ്ങൽതുക :103442

െിെവായതുക :97704

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി

:30/11/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി

:11/12/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 354



മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 14

പമറ് :ഗരീത.ലക

3)ടപവർതിയുല് പപര് :പരിഷ്രിച

പട്ടികഒന്ന്വകുപ്പ് (2)ലെഖണ്ഡിക (5)-

ൽപരാമർശികുന്നകു്ുംബങ്ങളുല്

ഭൂമികൃഷിപയാഗ്ത്യമാകൽ

ടപവൃതിയുല് പകാഡ്

:1614010006/IF/337411

അ്ങൽതുക : 171173

െിെവായതുക :165324

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി

:29/10/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി :

16/11/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 599

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 28



പമറ് :ഗരീത.ലക

വപോർഷികമപോസ്റ്റർ

േർകുലർ നപകപോരമുള്ള

ഫയലുകളിതല

തപപോതുവപോയ

കത്ടെതലുകൾ

1.കവർപപജ് :പരിപശാധിചരണ്

െയെുകളിൽ വാർഷികമാസ്റ്റർ

സർകുെർ ടപകാരമുള്ളകവർപപജ്

കാണാൻസാധിചു.ഒരുെയെിൽ

കവർപപജ് ഇലായിരുന്നു.



2.ലെക്െിസ്റ്റ് :വർക്െയെിൽ

സൂക്ഷിചിരികുന്നവിവരങ്ങളുല്

പട്ടികയുംഅവയുല് പപജ് നമ്പറും

പരഖലപ്പ്ുപതണലെക്െിസ്റ്റ് രണ്

െയെിൽകാണാൻസാധിചു.ഒരു

െയെിൽഇലായിരുന്നു.

3.ആക്ഷൻപാൻ :പരിപശാധിച 3

െയെുകളിെും ആക്ഷൻപാൻപകാപ്പി

കാണാൻസാധിചില.

4.ഭരണാനുമതി : ടപപത്ത്യകമായി

ഭരണാനുമതിഇലായിരുന്നു.എന്നാൽ

ഭരണാനുമതിനമ്പർ

സാപങതികാനുമതി പൊമിൽ

ഉൾലപ്പ്ുതിയിരുന്നു.

5.സാപങതികഅനുമതി :പരിപശാധിച

3െയെുകളിെും ടപാപദശികമായി

തയാറാകിയസാപങതികഅനുമതി



പടതം ഉണ്.

6.ഡരീലറയിൽഡ്എസ്റ്റിപമറ് :

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും

ഡരീലറയിൽഡ് എസ്റ്റിപമറ് ഉണായിരുന്നു

.ബനലപ്പട്ടഅധികാരികളുല്ഒപ്പും

സരീെും ഉണായിരുന്നു.

7. പടഡായിങ് &ഡിസസനിങ് :

പരിപശാധനക്വിപധയമാകിയ 3

െയെുകളിെും പടഡായിംഗ്ആൻഡ്

ഡിസസനിങ് െഭ്ത്യമല.

8.ഡിമാൻഡ് പൊം :രണ്െയെുകളിൽ

ഡിമാൻഡ് പൊംഇലായിരുന്നു.ഒരു

െയെിൽപമറ്നൽകിയഡിമാൻഡ്

പൊം ഉണായിരുന്നു.

9.വർക്അപൊപകഷൻപൊം:

പരിപശാധിചെയെുകളിൽ വർക്

അപൊപകഷൻപൊം ഉണായിരുന്നില.



10.ഇ -മസ്റപറാൾ :മൂന്നു

െയെുകളിെും മസ്റ്റപറാൾ

ഉണായിരുന്നു.

11.മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് :

മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ്

പരിപശാധിച എലാെയെുകളിെും

ഉണായിരുന്നു.

12.പവജ് െിസ്റ്റ് :പരിപശാധിച 3

െയെുകളിെും പവജ് െിസ്റ്റ്

ഉണായിരുന്നു.

13.െണ് ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർ:

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും

എെ്.്ി.ഒ.കാണാൻസാധിചു.

14.എം ബുക്:പരിപശാധിച 3

െയെുകളിെും എം ബുക് ഉണ്.

15.ലമറരീരിയൽലടപാക്ത്യുർലമൻറ്

പസ്റ്ററ്ലമൻറ:്



ടപവർതികൾഒന്നുംതലന്ന

ലമറരീരിയൽഉപപയാഗിച് ലെയുന്നതല

അതുലകാണ്ഇത്ബാധകമല.

16.ലമറരീരിയൽബില് &വൗചർ : 3

െയെുകൾകും ഇത്ബാധകമല.

17. പറായൽറി ലപയ്ലമൻറ് ലറസിപ്റ് :

മൂന്നുെയെുകൾകുംഇത്

ബാധകമായിരുന്നില.

18.ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ:്

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും

പൊപട്ടാടഗാെ്കാണാൻസാധിചില.

19.ജിപയാ ട്ാക് പൊപട്ടാടഗാെ് :ഒരു

െയെിെുംകാണാൻസാധിചില.

20.വർക്കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ:്

പരിപശാധിചഒരുെയെിൽമാടതപമ

കാണാൻസാധിചുള്ളൂ.

21.പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്ട് പകാപ്പി



പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും

കാണാൻസാധിചില.

22.സസറ്ഡയറി:പരിപശാധിച 3

െയെിെുംസസറ്ഡയറി

ഉണായിരുന്നു.എന്നാൽ

അപൂർണമായിരുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങളും

കത്ടെതലുകളും

WH/301674-വെിയവിളാകം പതാ്്

പുനരുദ്ധാരണം.

*എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം 1000മരീറർ



നരീളമാണ് പതാ്ിനു

പറഞ്ഞിരികുന്നത്.

* 1000മരീറർനരീളമുള്ളപതാ്ിന്ലറ

കുറച് ഭാഗം മാടതപമഅളകാൻ

കഴിഞ്ഞുള്ളു.ബാകിഭാഗം

കാ്ുകയറിയനിെയിൽആയിരുന്നു.

IF/337411

*എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം

കൃഷിപയാഗ്ത്യമാകുന്നതിന്ലറ

ഭാഗമായി 10മഴകുഴികൾ, 10കപമ്പാസ്റ്റു

കുഴികൾ, 13മൺകയാെ

എന്നിങ്ങനയാണ്പറഞ്ഞിരികുന്നത്.

*ശാന്തമ്മയുല്യും മിനിയുല്യും

പുരയി്ങ്ങളിൽവാഴ, മരചരീനി, പെമ്പ്

എന്നിവയുല്കൃഷി

സജരീവമായിരുന്നു..രണ്

പുരയി്ങ്ങളിെുംകപമ്പാസ്റ്റുകുഴിയും

മഴകുഴിയുംഓപരാന്ന്വരീതംകാണാൻ



സാധിചു.എന്നാൽമിനിയുല്

പുരയി്തിലെമഴകുഴി പവസ്റ്റ്

ലകാണ് മൂ്ിയനിെയിൽആയിരുന്നു.

*െളിത,സുഗനിഎന്നിവരുല്

പുരയി്ങ്ങളിൽവാഴയും മരചരീനിയും

ആണ് കൂ്ുതൽകൃഷിലെയ്ിരുന്നത.്

രണ്പുരയി്ങ്ങളിെുംകപമ്പാസ്റ്റു

കുഴിയും മഴകുഴിയും

ഉണായിരുന്നുലവങിെും

സുഗനിയുല്പുരയി്തിൽമാടതപമ

മൂന്നു മൺകയാെകൾകാണാൻ

സാധിചുള്ളൂ.

*സുപെഖയുല്പുരയി്തിൽ

മരചരീനി,വാഴ,കൂവഎന്നരീകൃഷികളും

2മൺകയാെകളും ഉണായിരുന്നു.

IF/379466

*ൊെപൊജൻഎന്നവ്ത്യകിയുല്

പുരയി്ംകിളചു



കൃഷിപയാഗ്ത്യമാകിയനിെയിൽ

ആയിരുന്നു.കുരുമുളക്

കൃഷിയായിരുന്നുകൂ്ുതെുംകാണാൻ

സാധിചത്.

*കമെമ്മ,സുെതഎന്നിവരുല്

പുരയി്ങ്ങളിൽമരചരീനി, പെന, പെമ്പ്,

മഞ്ഞൾഎന്നിവകൃഷിലെയ്ിരുന്നു.

രണ്ി്തുംകൂ്ി 5മൺകയാെകൾ

കാണാൻസാധിചു.

*െക്ികുട്ടിയമ്മ, ഉഷാകുമാരി,

സരസ്വതിഎന്നിവരുല്

പുരയി്ങ്ങളിൽമരചരീനി, പെന, പെമ്പ്

എന്നിവയായിരുന്നുകൃഷിയിനങ്ങൾ.

െക്ികുട്ടിയമ്മയുല്പുരയി്തിൽ

മഴകുഴിയിൽവാഴനട്ടതായി

കാണലപ്പട്ടു.

*13-ആംവാർഡിൽ 65സജരീവ

ലതാഴിൊളികളിൽ 16പപർക് മാടതപമ



100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ

െഭിചിരുന്നുള്ളു.ഈവർഷം 20

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾെഭിചു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

*തണൽസൗകര്ത്യം,െസ്റ്റ്എയ്്എന്നിവ

ഉണായിരുന്നു.ലതാഴിൊളികൾക്

ആവശ്ത്യമായസുരക്ഷാസാമടഗികൾ

െഭ്ത്യമായിരുന്നില.

*െയൽനമ്പർ IF/301674ൽമസ്റ്റർപറാൾ

നമ്പർ 16146, 16147, 16148എന്നിവയിൽ

തിരുതെുകൾകാണലപ്പട്ടു.

മസ്റ്റർപറാളിൽആലകലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾദിനങ്ങൾ 354എന്നുംആലക

തുകയിൽനിന്നും ഒരു ദിവസലത

പവതനംകുറച്ആലക

കണകാകിയിരുന്നുഎന്നും

പരഖലപ്പ്ുതിയിരികുന്നു.

---------------- ----------------



നഗപോമേഭറിപ്പോർട്ട്

ഒറൂർ ടഗാമപഞായതിലെ 13-ആം

വാർഡിലെ (ടശരീനാരായണപുരം)

ടഗാമസഭ 26-11-2019ന്സവകുപന്നരം 3

മണിക് ടശരീനാരായണപുരംയു.പി

സ്ൂളിൽ ആരംഭിചു.ഇതിന്ലറ

ഭാഗമായിപലങ്ുത

ലതാഴിൊളികളിൽനിന്നുംകഴിഞ്ഞ

സാമ്പതികവർഷം 100ലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾപൂർതിയാകിയ

കമെമ്മലയഅധ്ത്യക്ഷയായി

തിരലഞ്ഞ്ുതു.വി.ആർ.പിസ്വപ്ന

ഭരണഘ്നാ ടപതിജ്ഞലൊലി

ലകാ്ുതു. പശഷം 13-ആംവാർഡ്

ലമമ്പർഅജിതഎലാവർകുംസ്വാഗതം

ആശംസിചു.തു്ർന്ന്വി.ആർ.പി

സൗമ്ത്യ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിലയ

കുറിചും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിലന

കുറിചും ഒരുആമുഖ ടപസംഗം



ന്തി.അതിനുപശഷംവി.ആർ.പി

ടശരീെലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ

ലതാഴിൊളികൾകുെഭിപകണ

ടപധാനപതുഅവകാശങ്ങലളകുറിച്

വിശദമാകി.അതിനുപശഷംറിപപ്പാർട്ട്

അവതരണതിപെക്ക്ന്നു.െയൽ

പരിപശാധനയുല്യുംെരീൽഡ്

നിരരീക്ഷണങ്ങളുല്യുംവിവരങ്ങൾ

അ്ങ്ങിയറിപപ്പാർട്ട്വി.ആർ.പിസുമി

അവതരിപ്പിചു.റിപപ്പാർട്ട്

അവതരണതിന് പശഷം

റിപപ്പാർട്ടിന്ലറ ഉള്ള്കലതയും

ലതാഴിൊളികളുല്പരാതികളും

ആവശ്ത്യങ്ങളുംഅറിയുന്നതിനായി

െർചയിപെക്ക്ന്നു.

ടപധാനമായും ലെയ് ലതാഴിെിനു

പവതനംെഭികുന്നതിൽകാെതാമസം

പനരി്ുന്നുഎന്നുള്ളതായിരുന്നു

ലതാഴിൊളികളുല്പരാതി.



ഈകാെതാമസംപഞായതിന്ലറ

ഭാഗതുനിന്നും ഉള്ളതലഅവർ

കൃത്ത്യമായി പമെധികാരികൾക്

റിപപ്പാർട്ട്അയകുന്നുലണന്നും

അവില്നിന്നുംെണ്െഭികാതത്

ആണ്ഇതിനുകാരണംഎന്നും

ഓവർസരീയർഅജിവ്ത്യകമാകി.

ഒരു ലതാഴിൊളിഅവർക്യൂണിപൊം

നൽകാപമാഎന്ന്ആയിരുന്നു

പൊദിചത്.എന്നാൽ

അതിലനകുറിലചാന്നുംഇപപ്പാൾ

പറയാൻആയിട്ടിലഎന്നാണ്

അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.

് ാർപാവാങ്ങിയതിന് പിരിലച്ുത

പണംകിട്ടിയിട്ടിലഎന്നപരാതിയിൽ

പഞായത്ബില് പാസാകി പമറിലന

ഏൽപ്പിചിട്ടുലണന്നുംഅത്

ലതാഴിൊളികൾകുവരീതിചു



നൽകാനുംഓവർസിയർ

ആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.

ഈസാമ്പതികവർഷം 15-20ലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾമാടതമാണ്ഈവാർഡിൽ

െഭിചിരികുന്നത്.ഇതിനുള്ളകാരണം

അവർലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാതത്

ആലണന്ന്െർചയിൽനിന്ന്

മനസിൊകാൻസാധിചു.

ടഗാമസഭയ്കുവിളിചാൽ

ലതാഴിൊളികൾവരുകയും ലതാഴിൽ

ലെയാലമന്ന്പറയുകയും ലെയും

എന്നാൽലതാഴിൽഎന്താലണപന്നാ

അതിന്റന്തിപ്പ്

എങ്ങലനയാലണപന്നാആരും

തിരകാറില.അതുപപാലെതലന്ന

വ്ത്യകമായഒരുപാൻപപാെുംആരും

നൽകാറിലഎന്നാണ്ഓവര്സിയറിൽ

നിന്നുംഅറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.



വ്ത്യകിഗതആസ്ിനിർമിത

ടപവർതികൾ, -ആട്ടിൻകൂ്്,

പകാഴികൂ്് തു്ങ്ങിയവകൂ്ുതൊയി

ഉൾലപ്പ്ുതാനുള്ളനിർപ്ദേശവും

വി.ആർ.പി -മാർലതാഴിൊളികൾക്

നൽകി.

പതാ്് പുനരുദ്ധാരണ ടപവർതികളിൽ

ഏർലപ്പ്ുപമ്പാൾകയുറ,ബൂട്ട്സ്

തു്ങ്ങിയവെഭ്ത്യമായിരുന്നില.എന്നാൽ

ഇവക്ആവശ്ത്യമായെണ്

പഞായതിൽെഭ്ത്യമലാതതിനാൊണ്

ലതാഴിൊളികൾകുഇതരംസുരക്ഷ

ടകമരീകരണങ്ങൾനൽകാൻ

കഴിയാതത്എന്ന്ഓവർസിയർ

വ്ത്യകമാകി

വിദഗ്ധ,അർദ്ധവിദഗ്ധ ലതാഴിൽ

പരിശരീെികുവാപനാ ലെയുവാപനാ

ഇവി്ുള്ളലതാഴിൊളികൾക്



താത്പര്ത്യംഇല.

65സജരീവലതാഴിൊളികൾഉള്ള 13-ആം

വാർഡിൽആലക 40 പപർമാടതമാണ്

ഈ ടഗാമസഭയിൽപലങ്ുതത്.

ദരീർഘപനരലതെർചകും

തരീരുമാനങ്ങൾകും പശഷംറിപപ്പാർട്ട്

കയ്ിചുപാസാകി. 4.30മണിപയാല്

വി.ആർ.പിശംഭുന്ദ്രി പരഖലപ്പ്ുതി

ലകാണ് പയാഗംഅവസാനിപ്പിചു.

ന്ദ്രി
=======

വർകെപബാകിലെഒറൂർ

പഞായതിലെ വാർഡ് 13-ലെ 2018- 19

സാമ്പതികവർഷലതപസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ് ടപടകിയസമയബനിതമായി



തരീർകാൻപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ്രീമിലന

സഹായിചബഹുമാനലപ്പട്ടഒറൂർ

പഞായത്ടപസിഡന്റ,്ലസടകട്ടറി,

ഭരണസമിതിഅംഗങ്ങൾ, ലതാഴിെുറപ്പ്

വിഭാഗം ജരീവനകാർ, വാർഡ് ലമമ്പർ

െരീൽഡ് ടപവർതനങ്ങൾക്

സഹായിച പമറ്മാർ,ലതാഴിെുറപ്പ്

ലതാഴിൊളികൾഎന്നിവർകുള്ളന്ദ്രി

പരഖലപ്പ്ുതുന്നു.






