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ആമഖും  

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്ഞാപനം തെയതു . എങ്കിലംു , 

2005-ല് പാര്ലതമന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് 

നിയമം, 2006 തെഗ്രവുരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ടുക്കം കറുിച്ച.ു മന്ൂ്ന ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് 

നമ്മതുട രാജ്യതത്ത എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിതന്റ 

പരിധിയില് വന്ന ു . ഓദരാ ഗ്രാമീണ കടുംുരത്തിനംു ഒര ു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 

േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴില് േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠി മായി ഗ്പോനം 

തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനവമുായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ  ുആസ്തികളും 

േരു്രല ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി ഈടറു്റ ംു രുണദമന്മയുള്ള ംു ഉല്പാേനക്ഷമ യുളള  

ഉപജ്ീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കകുയാണ് ഈ പധ ിയുതട മഖുയലക്ഷയം. നിയമദഭേര ി 

വരതു്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്്ക ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിതന്റ 

ആരംഭത്തില് കടൂ്ടി ദെര്ക്കകുയും തെയതിട്ടണ്ു്ട. 100 ശ മാനം നരര ജ്നസംഖയയുള്ള 

ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിതന്റ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടണ്ു്ട. നിയമത്തിതന്റ ആവശയക യ്ക്ക ആനപുരൂകമായി എല്ലാം 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയതിട്ടണ്ു്ട. നിയമത്തിലംു പട്ടികയിലംു കാലാകാലങ്ങളില് വരതു്തനു്ന 

ദഭേര ികള് സംസ്ഥാന പധ ിയിലംു ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒര ു കടൂ്ടം 

അവകാശങ്ങള് നല്കനു്നണ്ു്ട. 

  ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ ുപധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത ു ഗ്പദേശത്ത ു

നടപ്പിയിലാക്കനു്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്്ന 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകപു്പ് നിഷ്കര്ഷിക്്കന്ന.ു പധ ി ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ  ു

ധനം തെലവഴിക്കനു്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമഹൂം  നടത്തനു്ന പരസയവംു സവ ഗ് വമുായ 

പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ.  

മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്പ ു പദ്ധതിയിതല തതാഴിലറുപ്്പ  

തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ ചവുതട ദചർക്കനു്ന.ു  

Sl no   അവകാശങ്ങൾ  

1 ത ാഴില്കാര്ഡിനായിഅദപക്ഷിക്കവുാനംു15േിവസ

ത്തിനകംലഭിക്കവുാനളു്ളഅവകാശം 

തഷ്ഡൾൂ  2  

2 ത ാഴില് ആവശയതപ്പടാനംു 15 േിവസങ്ങള്ക്കളു്ളില് 

ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശം 

തഷ്ഡൾൂ  1  
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3 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലങ്കില് 

ത ാഴിലാല്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ  7,8,9  

4 എതറ്റടദുക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തികള് ആസൂഗ് ണം തെയ്യുവാനളു്ള 

അവകാശം. 

 

5  ാമസ സ്ഥലത്തിതന്റ 5 കിദലാമീറ്റര് െറു്റളവിനളു്ളില് 

ത ാഴില് ലഭിക്കവുാനംു ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് കലൂിയുതട 10% 

അധികമായി ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൾൂ  2പാരഗ്ഗാര്  18 & 

പാരഗ്ഗാര്  20 

6 കടുിതവള്ളം , ണല്, ഗ്പാഥമിക ശഗു്ശഷൂ കിറ്്റ 

,ത ാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചില് അധികം കടു്ടികള് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടതുണ്ടങ്കില് അവതര 

ദനാക്കാനായി ആയ (ഗ്കഷ്)  ടുങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല 

സൗകരയങ്ങള്ക്കളു്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൾൂ2 പാരഗ്ഗാര്  23-28 

7 സര്ക്കാര് ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടളു്ള കലൂി ലഭിക്കവുാനളു്ള 

അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ3(2),6, sch 2 

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

8  ത ാഴില് തെയത് 15 േിവസത്തിനകം കലൂി ലഭിക്കവുാനളു്ള 

അവകാശം 

 

9 15 േിവസത്തിനകം കലൂി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ 3(3) 

10 പരാ ികള്ക്്ക സമയ രന്ധി മായി പരിഹാരം 

ലഭിക്കവുാനംു മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലറുപ്പ് പധ ിയില്  തെലവ ു വരനു്ന  കുയുതട 

 ല്സമയ സാമഹൂിക പരിദശാധന നടത്തവുാനളു്ള 

അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ 19, & ത ഷ്ൻ 17( 2) 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ 

  

*,ത ാഴില് കാര്ഡിനളു്ള ദൊദട്ടാ ത ാഴിലാളികള് സവന്തം തെലവിലാണ് 
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നല്കിയിട്ടളു്ള  ് എന്നംു മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച.ു നാല ു ആക്ടിവ് ത ാഴിലാളികള്ക് 

ത ാഴില് കാര്ഡ്  ലഭയമായിട്ടില്ല. 

 

* െയല് പരിദശാധനയില് വയക്തമായ ഡിമാന്റ് ദൊറം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  . 

അ ിനാല് ത ാഴിലിന ുഅദപക്ഷിച്ചിട്ട ു15 േിവസത്തിനളു്ളില് ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ എന്ന 

കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല. ആയ ിനാല് ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്ന ു

അവര് ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമ ഗ്പകാരമല്ല ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ് എന്്ന മനസിലായി. 

 

*ഗ്രാമ സഭയില്  പതങ്കടുക്കാറളു്ള ായി ത ാഴിലാളികള് പറഞ്ഞതുവങ്കിലംു പധ ി ആസൂഗ് ണത്തില് 

അവര് പതങ്കടുത്തിരദുന്നാ എന്ന കാരയം വയക്തമല്ല. 

 

*ത ാഴിലിടം സന്ദര്ശിച്ച ില് നിന്നംു  ,ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ിതന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലംു 

എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും 5Km െറു്റളവിനളു്ളിലാണ് ദജ്ാലി തെയ്യുന്ന ്. 

 

*ത ാഴില് സ്ഥലത്്ത കടുിതവള്ളം,  ണല് എന്നിവ ഉതണ്ടങ്കിലംു അവതയല്ലാം ത ാഴിലാളികള് 

സവന്തമായി ഗ്കമീകരിച്ചിരിക്കനു്ന ാണ്. 

 

*ആക്ട് ഗ്പകാരമളു്ള കലൂി ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ലഭിക്കനു്നണ്ു്ട. 

ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്നംു സമയ രന്ധി മായി കലൂി ലഭിക്കനു്നില്ല 

എന്്ന അറിയുവാൻ സാധിച്ച.ു 

 

* ത ാഴില് പരൂ്ത്തിയായ ിന ു ദശഷവംു ത ാഴിലറുപ്പ് നിര്വ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  യ്യാറാക്കിയ ിന ുദശഷവംു ,ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അവരതുട ദവ നം 

കൃ യമായി ലഭിക്കനു്നില്ല. 

* പരാ ികള്ക്്ക സമയരന്ധി മായി പരിഹാരം ലഭിച്ച ായി അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല 

അ ദുപാതല  തന്ന  ല്സമയ സാമഹൂിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തനു്ന ായി 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

 തപാതവുിവരങ്ങൾ -ആലങ്ങാട്  ദലാക്്ക 

ജ്ില്ല എറണാകളും  

ദലാക്്ക ആലങ്ങാട്  

വിസ്തീര്ണം 67.941 

ഡിവിഷനകുളുതട എണം 13 

ജ്നസംഖയ 134688 

പരുഷുൻമാര് 66574 

ഗ്സ്തീകള് 68114 
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ജ്നസാഗ്ന്ദ   

ഗ്സ്തീ : പരുഷു അനപുാ ം  

തമാത്തം സാക്ഷര  92.68 

സാക്ഷര  (പരുഷുൻമാര്) 1 

സാക്ഷര  (ഗ്സ്തീകള്) 1 

 

 

തപാതവുിവരങ്ങൾ -ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്്ത  

ജ്ില്ല എറണാകളും  

ദ്ളാക്്ക ആലങ്ങാട് 

വിസ്തീര്ണം 

 
21െ.കി.മീ. 

വാര്ഡകുളുതട എണം 21 

ജ്നസംഖയ 47329 

പരുഷുൻമാര് 23204 

ഗ്സ്തീകള് 24125 

ജ്നസാഗ്ന്ദ  225 

ഗ്സ്തീ : പരുഷു അനപുാ ം 2 

തമാത്തം സാക്ഷര  96 

സാക്ഷര  (പരുഷുൻമാര്) 21 

സാക്ഷര  (ഗ്സ്തീകള്) 2 

 

Source : Census data 2011 

 

ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്്ത മാപ്പ് 
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വാർഡ്5  ഇരവിപരും  

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

ആതക  കടുംുരങ്ങളുതട എണം :326  

എസ് സി കടുംുരങ്ങളുതട എണം 

               

ആഗ്ശയ കടുുംബങ്ങൾ എണ്ണം :8 

അതിർത്തികൾ 

പടിഞ്ഞാറ് : കരമുാല്ലരൂ് പഞ്ചായത്ത ്

വടക്്ക :   ആറാം വാര്ഡ്  

 ത ക്്ക:     എട്ടാം വാര്ഡ്   

കിഴക്്ക :  ആറാം വാര്ഡ ്
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ഗ്പധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ  

അംരൻവാടി :ഒര ുഎണം , (31  നമ്പര്,) 

 തക.ഇ.എം.എച്്ച.എച്്ച.എസ്.ആലങ്ങാട ് 

രീവദറതജ്സ് ദകാര്പ്പദറഷൻ 

തഹല്ത്ത്  സര് തസതെര് 

ഗ്പധാന വിളകൾ :, കപ്പ, വാഴ,  നാളിദകരം 

കടുുംബങ്ങളുതട  ാമ്പത്തിക അവസ്ഥ:  ഇടത്തരം സാമ്പത്തിക കടുംുരങ്ങള് 

പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ  

1. വീട്ടകുളില് കലൂിദവല തെയ്യുന്നത ാഴില് തെയ്യുന്ന നല്ല ശ മാനം ജ്നസംഖയ .  

2 ഇരവിപരും ദ ാട്ടിദലക്കാണ് സ്കൂ ള് ,ദഹാട്ടല്,വീടകുളില് 

നിന്നമുളു്ളഭക്ഷണഅവശിഷ്ടങ്ങള്,അഴുക്്ക  തവള്ളം  എന്നിവ 

പറും ളു്ളന്ന ായി ഗ്ശധയില്തപ്പട്ട.ു 

3.തപരിയാറിന്റ കകവഴി ദ ാതച െളിയംു,പായലംു,നിറഞ്ഞ ു തവള്ളത്തിന്റ 

ഒഴുക്കിന ുടസം ദനരിടകുയാണ് 

4.പശകു്കള് ഉള്ള വീടകുളില് ൊണകം കഴുികളില് നിദക്ഷപികത്ത  ിനാല് 

വീട്ടമുറു്റത്ത്   തന്നകിടക്കനു്ന ുമണവംു ശാരിരിക അസുഖ പിടിതപടാനംു സാധയ യുണ്്ട.  

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീതിശാഗ്്രം 

  

 

➔ .ദലാക്്ക ദഗ്പാഗ്രാം ഓെീസര്,  പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി,  വാര്ഡ് തമംമ്പര്,  മഹാത്മാ 

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ ുപധ ി   ജ്ീവനക്കാര് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ അംരങ്ങള് 

എന്നിവര് ദെര്ന്ന ദയാരത്തില് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിതനക്കറുിച്ചംു, വാര്ഡ്  ല് തെയ്യുന്ന 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ ഗ്പവര്ത്തങ്ങതളകറുിച്്ച െര്ച്ച തെയ്യല് . 

➔ കഴിഞ്ഞ6 മാസത്തില് തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലകുള്, 7 രജ്ിസ്റ്ററകുള് , MIS എന്നിവ 

പരിദശാധിക്കല്  

➔ പരിദശാധിച്ച െയലകുളുതട  അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ത്തി ഇടങ്ങള് 

പരിദശാധിക്കകുയും, തെയത ഗ്പവര്ത്തികളുതട അളവകുള് പരിദശാധിച്ച ു.  

➔ രുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങള് െര്ച്ച തെയതു , 

➔  ത ാഴില് കാര്ഡ് എടതു്തിട്ടളു്ളവതരയും, സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയംു  കണ്്ട   

ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ച ു.  
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➔ വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്, ഓെീസിതല ജ്ീവനക്കാര്, 

ദലാക്്ക പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്,  തപാ ജു്നങ്ങള് എന്നിവതര 

അഭിമഖുങ്ങള്ക്കംു െര്ച്ചകള്ക്കംു ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനംു വിദധയമാക്കി.   

➔ െീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് പരിദശാധനയുതടയംു അടിസ്ഥാനത്തില് 

റിദപ്പാര്ട്ട്  യാറാക്കല്  

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

Sl  വർക്ക ്

ദകാഡ് 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര ് 

പദ്ധതി  

ആരംഭം  

പധ ി 

അവസാനം  

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

 കു  

യഥാര്ത്ഥ 

തെലവ്  

ത ാഴില് 

േിനങ്ങള്  

1  

160800100

1/LD/2405

07 

തപരിയാര് ട ു

തപരിയാര് 

നീര്ത്തടത്തി

ല്  രിശ ു

ഭമൂി/പഴ് ഭമൂി 

കൃഷിക്്ക അനു

ദയാജ്യമാക്ക

ല് 

1-10-2018 222-10-2018 150000 147153 543 

2  

160800100

1/LD/3237

45  

തപരിയാര് ട ു

തപരിയാര് 

നീര്ത്തടത്തി

ല്  രിശ ു

ഭമൂി/പഴ് ഭമൂി 

കൃഷിക്്ക അനു

ദയാജ്യമാക്ക

ല് 

30-10-2018 11-12-2018 150000 149321 551 

3  

160801000

1/LD/3274

94 

സില്റ്്റ നീക്കം

തെയ്ഭമൂികൃ

ഷിക്്കഅനു

ദയാജ്യംആ

ക്കല് 

1-2-2019 26-2-2019 315000 310044 1144 

4 160800100

14/LD/327

495 

സില്റ്്റ നീക്കം

തെയ്ഭമൂികൃ

ഷിക്്കഅനു

ദയാജ്യംആ

ക്കല് 

 

3-1-2019 24-2-2019 

 

 

 

 

300000 142817 1099 
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5    

160800100

1/RC/2686

97 

നദല്ലല്ലിപ്പടി   

നടപാ നി

ര്മാണം 

10-11-2018 17-11-2018 130000 105984 Us=37 

SS=6 

S=2 

6 160800100

1/IF/39828

5 

ത ാഴുത്ത് 

നിര്മാണം 

സ്മി  ദജ്ാസ് 

8-3-2019 12-3-2019 73972 45729 23 

 

22 തഡാകതുമന്് സ്  

1. കവർദപജ് 

 വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരം കവര്ദപജ്ില് പഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്, 

ജ്ില്ല, ഗ്പവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങള്, അടങ്കല്  കു, ആതക തെലവ്, നടത്തിയ 

 ീയ ി,  മ ുലായ വിവരങ്ങള് ദരഖതപടദുത്തണ്ട ാണ്.  പരിദശാധിച്ച 6 െയലകുളില് 

4 ഗ്പവര്ത്തിയില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്കയലൂര് ഗ്പകാരമളു്ള കവര് ദപജ്് കാണാൻ 

സാധിച്ച ുഎന്നാല് 2 െയലകുളില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്കയലൂര് ഗ്പകാരമളു്ള കവര് 

ദപജ്് കാണാൻ സാധിെില്ല.  . 

 

2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 വര്ക്്ക െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറംു ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  െയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. പരിദശാധിച്ച 6 

െയലകുളില്  വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്കയലൂര് ഗ്പകാരമളു്ള തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  കാണാൻ 

സാധിെില്ല. .  

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച 6 െയലകുളില് 2 െയലില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സറകയലൂര് ഗ്പകാരം 

നിര്രന്ധമായും ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ച.ു 4 

െയലില് ആക്ഷൻ പ്ലാനിെ ദകാപ്പി കാണാൻ സാധിെില്ല. 

4. എസ്റ്റിദമറ്റ് ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച  6  െയലകുളിലംു  തസകയറൂില് നിന്നതുമടതു്ത എസ്റ്റിദമറ്റില് ദകാപ്പി 

കാണാൻ സാധിച്ച.ുഎന്നാല് എല്ലാ െയലിലംു സര്ദവ്വ ഡാറ്റ ,ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.മാഗ് മല്ല, എസ്റ്റിദമതറ്്റനറ് ദകാപ്പിയില്  അഗ്കഡിക്ടഡ് 

എഞ്ചിനീയരതുട ഒപ്പ്, സീല്  എന്നിവ ഉണ്ടായിീരനു്ന.ു 

5.  ാദേതികാനമുതി  

പരിദശാധിച്ച 6 െയലകുളില് തസകയറൂില്  നിതന്നടതു്ത സാദങ്ക ികനമു ിയുതട 

ദകാപ്പി   സൂക്ഷിച്ചിട്ടണ്ു്ട. എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഒപ്പ് സീല്  ീയ ി 

മ ുലായവ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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6. ഭരണാനമുതി  

പരിദശാധിച്ച 6 െയലകുളില് തസകയറൂില്  നിതന്നടതു്ത സാദങ്ക ികനമു ിയതുട 

ദകാപ്പി   സൂക്ഷിച്ചിട്ടണ്ു്ട. എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഒപ്പ് സീല്  ീയ ി 

മ ുലായവ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

7.  ംദയാജിത പദ്ധതി  

പരിദശാധനയക് വിദേയമാക്കിയ  6 ഗ്പവര്ത്തികളും  ംദയാജിത ആയിരനു്നില്ല.   

8. തതാഴിലിനളു്ള അദപക്ഷ  

പരിദശാധിച്ച 6  െയലകുളില്  ഏത ങ്കിലംു  രത്തിലളു ത ാഴില് അദപക്ഷ 

ഉണ്ടായിട്്ടന്ന.ു(തവള്ള ദപപ്പറില്  യ്യാറാക്കിയ ംു,) എന്നാല് എഗ്  േിവസദത്തക്കദന്നാ 

കൃ യമായി വയക്തമാക്കനു്നില്ല.  

9. ഗ്പവർത്തി അനവുേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ദരാം  

പരിദശാധിച്ച  6  െയലകുളിലംു ഗ്പവര്ത്തി അനവുേിച്ച ദൊം ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 10. ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

പരിദശാധിച്ച  6 ഗ്പവര്ത്തി െയലകുളില് 4 െയലകുളുതട മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് 

തവട്ടിത്തിരതു്തലകുള്  ഉണ്ടായിരനു്ന.ു മസ്റ്ര് ദറാളുകളില് രി.ഡി.ഓ ,തസതഗ്കട്ടറി 

എന്നിവരതുട ഒപ്പ്  സീല്  എന്നിവ ഉണ്ടായിരതുന്നങ്കിലംു  ിയ ി ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. മസ്റ്റര് 

ദറാളുകളില് ആയുധങ്ങളുതട വാടക ദരഖതപടതു്തിയിട്ടില്ല. . 

11. തമഷ്തര െന്റ് ബക്ു്ക  

തമഷതര മന്റ് രകു്കില് ഗ്പീ തമഷതര മന്റ്  ,എ .എസ്  നമ്പര്,ടി എസ്  നമ്പര്  എന്നിവ  

ദരഖതപ്പടതു്തിട്ടണു്ടായിരനു്നില്ല. എല്ലാ തമഷര് തമന്റ് രകു്കിലംു ഒദന്നാ  അ ിലധികദമാ 

ഇടങ്ങളില് ഒപ്പ് ദരഖതപടതു്തദുമ്പാള്   ീയ ി എഴു ിയിരനു്നില്ല.  

12. തമറ്റീരിയൽ  

6 ഗ്പവര്ത്തികളില് 2 ഗ്പവര്ത്തിയായ നതല്ലല്ലിപ്പടി ദറാഡ്  തകാഗ്്കീറ്്റ ങ്ങ്,ത ാഴുത്ത് 

നിര്മാണം എന്നാ  െയലില് മാഗ് തമ തമറ്റീരിയല് ഉപദയാരിച്്ച  ഗ്പവര്ത്തി 

തെയ്യുദന്നാള്ള് ു ു, എന്നാല് ഇ മുായി രന്ധതപ്പട്ട ദരഖകള് ഈ രണ്ട ുെയലില് 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 13. തവജ് ലി ് റ്  

പരിദശാധിച്ച 6 ഗ്പവര്ത്തിെയലകുളില്  എന്ന ഗ്പവര്ത്തിയുതട െയലില് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്  

ഉള്തപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല. ഓൺദരായിങ് ഗ്പവൃത്തിയായ  എന്ന ഗ്പവര്ത്തി െയലിലംു 

ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഉള്തപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല. 

14.രണ്ട് ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ ഗ്പവർത്തിയുതട രണ്ട്  ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

ഒരമുിച്ചാണ് ഗ്പിന്റ ് എടുത്ത ു കു്ഷിക്കനുത് ആയതിനാൽ ഓദരാ 

ഗ്പവർത്തിയുതട വർക്്ക  രയലിൽ ഇത ുഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  
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15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ  

2 ഗ്പവൃത്തികള്ക്്ക  മാഗ് മാണ്  ഈ കാലയളവില് സിറ്റിസൺ ഇൻെര്ദമഷൻ 

ദരാര്ഡ് സ്ഥാപിക്കാനളു്ള  കു എംഐ എസില് ദരഖതപടതു്തിയിരനു്ന ്. ഇ ിതന 

സംരന്ധിച്ചളു്ള രില്ലകുള് െയലില് ഉള്തപടതു്തിയിരനു്ന ായി  കണ്ടില്ല.  

16. ദറായൽറ്റി  

 പരിദശാധിച്ച 6 െയലകുളിലംു  ദറായല്റ്റി രാധകം ആയിരനു്നില്ല  

17. ദരാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്  

6 െയലകുളില് ഉണ്ടാദകണ്ട 3 ഘട്ടത്തിതല ദൊദട്ടാകള് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

(ആരംഭിക്കനു്ന ിന ുമനു്പു ം നടന്ന ുതകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴും, അവസാനിക്കദുമ്പാഴും).  

18. ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

പരിദശാധിച്ച ഒര ുെയളിലംു കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . 

19. മസ്റ്റർ ദറാൾ മദൂവതമന്റ് 

മസ്റ്റര് ദറാള് മതൂവമെ സ്ലിപ്പകുള് പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലംു കാണാൻ സാധിച്ച,ു 

എന്നാല് മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പറകുള് കൃ യമായി ദരഖതപടതു്ത ംു പല ദകാളങ്ങളും 

പരൂിപ്പിക്കാത്ത രീ ിയിലംു അപരൂ ണമായി എല്ലാ മസ്റ്റര് ദറാള് മദൂവതമന്റ് സ്ലിപ്പകുളും 

കാണതപ്പട്ട ു.  

20. ജിദയാ റ്റാഗ്്ഗഡ് ദരാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്  

പരിദശാധിച്ച ഒര ുെയലിലംു കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . 

21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിതന്റ ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച ഒര ുെയലിലംു കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . 

22. സ റ്റ് ഡയറി  

5 ഗ്പവര്ത്തികളുതട െയലില് മാഗ് തമ കസറ്്റ ഡയറി കാണാൻ സാധിച്ച ു . കസറ്്റ 

ഡയറികളില് ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പളു്ള മീറ്റിങ് ത ാഴിലാളികളുതട 

സാക്ഷയപഗ് ം , വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാര്ട് , സന്ദര ശന കറുിപ്പ ്

എന്നീ ഭാരങ്ങള്  പരൂിപ്പിച്ച ായി കാണതപ്പട്ട ു . െികിത്സ സംരന്ധമായ 

വിവരങ്ങള്,ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക ഒന്നംു  തന്ന ഉണ്ടായ ായി ദരഖതപ്പടതു്തി 

കണ്ടില്ല.  

 ിറ്റി ൺ ഇൻരർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

 ആതകയുള്ള 6 ഗ്പവര്ത്തികളില് 2 ഗ്പവര്ത്തികളില് മാഗ് മാണ ് സിറ്റിസൺ 

ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡ് കാണാൻ സാധിച്ച ്. 2018 19 വാര്ഷികം മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് 

നിര്ദേശിക്കനു്ന  രത്തില് മഞ്ഞയില് കറതു്ത അക്ഷരങ്ങള് തകാണ്ടായിരനു്ന ു

എഴു ിയിരനു്ന ് എങ്കിലംു  ഇ ില് ത ാഴുത്ത(ുസ്മി ാ ദജ്ാസ്) നിര്മാണത്തിന ്
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ദരാര്ഡില് IMG-20190710-WA0017.jpg െിലവായ  കു, വര്ഷം,എന്നിവ മാഗ് ം 

ഉണ്ടായിരദുന്നാളൂ്ള,എന്നാല്, ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദപര് ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദകാഡ് എസ്റ്റിദമറ്്റ 

 കു ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിച്ച ംു അവസാനിച്ച ് മായ  ീയ ി ദവ ന ഘടകം സാധന 

ഘടകം ത ാഴില് േിനങ്ങള് േിവസ ദവ ന നിരക്്ക എന്നിവ ഉള്തപ്പതടയുള്ള 

വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല. കടൂാത്ത ദരാര്ഡ്  കൃ യമായ അളവില് 

ആയിരനു്നില്ല നിര്മിച്ചിരിക്കനു്ന ്.കടൂാത  നല്ലലിപടി ദറാഡ ു നിര്മാണവമുായി 

രന്ദതപട്ട സിറ്റിസൺ ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡില് ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

ദപര്,ദകാഡ്,അടകല്  കു,െിലവായ  കു,ത ാഴില് േിനം,േിവസദവേനം എന്നിവ 

ദരഖതപടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥമായ അളവില് ആയിരനു്നില്ല ദരാര്ഡIുMG-

20190710-WA0016.jpg കാണാൻ സാ ിച്ച ്.  

 

 

6 പധ ികളാണ് പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ  ് ഇ ില് തപാ  ു

വിഭാരത്തിലളു്ള ഗ്പവര്ത്തിയും വയക്തിര  ത ാഴുത്ത് നിര്മ്മാണ പധ ിയില് 

ഉള്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തികളും ആണ് പരിദശാധനയക്്്ക വിദധയമാക്കിയ ്. 

Sl  ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്  വർക്ക ്ദകാഡ് 

1  തപരിയാർ ടു തപരിയാർ നീര രടം തരിശ ു

ഭമൂി/പാഴ്ഭമൂി കൃഷ്ിക്്ക അനദുയാജയമാക്കൽ             

 1608001001/LD/240507 

2 തപരിയാർ ടു തപരിയാർ നീര രടം തരിശ ുഭമൂി/പാഴ്ഭമൂി 

കൃഷ്ിക്്ക അനദുയാജയമാക്കൽ 

 1608001001/LD/323745  

3   ില്റ്റ്  നീക്കം തചയര്  ഭമൂി കൃഷ്ിക്്ക 

അനദുയാജയമാക്കൽ 

 1608001001/LD/327495 

4  ില്റ്റ്  നീക്കം തചയര്  ഭമൂി കൃഷ്ിക്്ക 

അനദുയാജയമാക്കൽ 

1608001001/LD/327495 

5 ത ാഴുത്ത് നിര്മാണം സ്മി ാ ദജ്ാസ ്    1608001001/IF/398285 

6 നദല്ലലിപ്പടി നടപ്പാ  നിര്മാണം 1608001001/RC/268697 

 

 

രജിസ്റ്ററകുളുതട പരിദശാധന  

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓര് വർക്ക,്ദപതയെന്റ് ഓര് ദവജ ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് 

ദരാർ വർക്ക് 

2018-2019 കാലയളവില എം.ഐ.എസ്. നിന്നളു്ള എല്ലാ വാര്ഡ്  കളിതല 

അദലാദക്കഷൻ രജ്ിതസ്ററര് ഉണ്ടായിരനു്ന ്.  

IMG-20190710-WA0017.jpg
IMG-20190710-WA0016.jpg
IMG-20190710-WA0016.jpg
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2018-2019 വര്ഷതത്ത എം.ഐ.എസ്.   ഡിമാൻഡ ുരജ്ിസ്റ്റര് ആണ് ഉണ്ടായിരനു്ന ്. 

 

2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

• 2018-19 കാലഘട്ടത്തിതല എം.ഐ.എസ്.  നിന്നളു്ള       തമറ്റിരിയല് രജ്ിസ്റ്റര് 

ആണ ്പരിദശാധിച്ച ്. 

• എല്ലാ വാര്ഡ് തല ഗ്പവര്ത്തികളുതട വിശോംശങ്ങള് ഒരമുിച്ചാണ് 

ഉണ്ടായിരനു്ന ്.  

3. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

• എം.ഐ.എസ.്  നിന്നളു്ള  2018-2019 വര്ഷതത്ത വര്ക്്ക  രജ്ിസ്റ്റര് ആണ് 

ഉണ്ടായിരനു്ന ്. 

4. തതാഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ 

• പരിദശാേന സമയത്ത ് 368 ദപജ് ു അടങ്ങിയ ത ാഴില് കാര്ഡ്  രജ്ിതസ്ററര് 

ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

• 26/6/2013 മ ുല് 04/07/2017 വതര നല്കിയ ത ാഴില് കാര്ഡിതന്റ വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. 

• എല്ലാ ദപജ്ിലംു തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പംു, സീലംു ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

.എല്ലാവരതുടയും ദൊദട്ടാ കാണാൻ സാധിച്ച.ു 

5. പരാതി  രജിസ്റ്റർ. 

•   പരാ ി രജ്ിസ്റ്ററില് തരഖതപട ുിയിരനു്ന  പരാ ികളില് 8/05/2017 വര്ഷതത്ത 

കലൂി  ാമസിക്കനു്ന മുായി രന്ധതപ്പട്ട പരാ ികള് മാഗ് ംമാണ ് 

ഉണ്ടായിരനു്ന ്. 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പംു സീലംു അടങ്ങിയ 240 ദപജ്് ഉള്ള ഗ്രാമസഭ രജ്ിസ്റ്റര് 

കാണാൻ സാധിച്ച.ു 

16/9/2016 കാലയളവിലളു്ള  ഗ്രാമസഭയുതട മിനിറ്്റസ് രജ്ിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. 

എന്നാല് മിനിറ്്റ സ്  രാരികവംു  അപരൂ്ണവംു ആയിരനു്ന.ു,  

 . ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസഭക്കംു തപാ ഗു്രമാസഭക്കംു ഒര ു രജ്ിസ്റ്റര് ആണ് പഞ്ചായത്തില് 

സുക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ്. 

7.രിക്സഡ് അ റ്റ് രജിസ്റ്റർ 
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 െയല്/രജ്ിസ്റ്റര് പരിദശാധനക്ക ു വിദധയമാക്കിയദപ്പാള് െിക്സഡ് അസറ്്റ 

രജ്ിസ്റ്റര് പഞ്ചായത്തില് സുക്ഷിക്കനു്നില്ല എന്്ന ത ാഴിലറുപ്പ് ജ്ീവനക്കാര് 

പറയുകയുണ്ടായി.. 

തതാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധന 

•  ത ാഴില് കാര്ഡിനദുവണ്ടി രജ്ിസ്റ്റര് തെയതിട്ടളു്ള 198 കടുംുരങ്ങള്ക്കംു ത ാഴില് 

കാര്ഡ ് വി രണം നടത്തിയിട്ടതുണ്ടന്നാണ് MIS ഗ്പകാരം 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടളു്ള ്. ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിങ്ങ് ഭാരമായി ത ാഴില് കാര്ഡ ്

പരിദശാധന നടത്തകുയുണ്ടായി. 39 ആക്ടിവ് ത ാഴില് കാര്ഡ് ഉടമകളുതട 

ത ാഴില് കാര്ഡ ്പരിദശാധിച്ച.ു കടൂാത  പരിദശാധിച്ച 12 നിഗ്ഷ്കിയ ത ാഴില് 

കാര്ഡ്  ഉടമകളില് വാര്ധകയം മലൂവംു,മറ്റ ു ത ാഴിലിന ു ദപാകനു്ന ിനാലംു 

ത ാഴില്റപ്പിന ുവരനു്നില്ല. 

• ഗ്പളയത്തിെ ആനകുലുയം ലഭിക്കവുാൻദവണ്ടി ത ാഴില് കാര്ഡ ു എടതു്തിട്്ട 

ഇദപ്പാള് ത ാഴിലിന ുഇറങ്ങനു്നവരമുണ്ു്ട.  

• പ ുിയ ായി അദപക്ഷ നല്കിയ 4 ദപര്ക്്ക ത ാഴില് കാര്ഡ് ഇ വുതര 

ലഭയമായിട്ടില്ല. 

• പ ുിയ ത ാഴില് കാര്ഡകുളില് ത ാഴില് ആവശയതപ്പടനു്ന സംരന്ധിച്ച 

 ിയ ി,ത ാഴില് നല്കിയ  ിയ ി,ത ാഴില് േിവസങ്ങളുതട എണം, മസ്റ്റര് 

ദറാള് നമ്പര്,ലഭിച്ച കലൂി എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട.  

• പരിദശാേിച്ച ത ാഴില് കാര്ഡകുളില് 2018-2019 വര്ഷതത്ത ജ്ൺൂ,ജ്കൂല 

മാസങ്ങളില് തെയതാ ഗ്പവര്ത്തിയതുട ത ാഴില്േിനങ്ങള് ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട 

• സ്ഥിരമായി പണിക്്ക ഇറങ്ങാത്ത  ത ാഴിലാളികളും വയക്തിര  

ആവശയങ്ങള്ക്്ക ദവണ്ടി ത ാഴില്കാര്ഡ് എടതു്തവരംു അ  ്പ ുകു്കിയിട്ടില്ല.   

• ത ാഴില് കാര്ഡില് പ ിപ്പിക്കവുാനളു്ള ദൊദട്ടാ എടകു്കനു്ന ് എല്ലാവരംു 

സവന്തം തെലവിലാണ്. .  

 

 

 തപരിയാർ ടു തപരിയാർ നീര രടത്തിൽതരിശ ുഭമൂി /പഴ് ഭമൂി 

കൃഷ്ിക്കനദുയാജയമാക്കൽ 

   1608001001/LD/240507 

തമഷര് തമന്റ് രക്ു്ക നമ്പര്  87/MGNREGS/2018-19 

പധ ി  ആരംഭം  01/10 /2018 

പധ ി അവസാനം  22/10/2018 
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എസ്റ്റിദമറ്്റ  കു  150000/- 

യഥാര്ത്ഥ തെലവ്  147153/- 

ത ാഴില് േിനങ്ങള്  543 

 

കവർദപജ് 

 

 വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരം കവര്ദപജ്ില് പഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്, 

ജ്ില്ല, ഗ്പവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങള്, അടങ്കല്  കു, ആതക തെലവ്, നടത്തിയ 

 ീയ ി,  മ ുലായ വിവരങ്ങള് ദരഖതപടദുത്തണ്ട ാണ്. വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് 

ഗ്പകാരമളു്ള കവര് ദപജ്് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ് അ ില്  വര്ക്കിതെ  

ദപര്,വര്ഷം,വര്ക്്ക ദകാഡ്, പഞ്ചായത്തിന് ദപര്, അടങ്കല്  കു, ആതക തെലവ്, 

ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ ി,അവസാനിച്ച  ിയ ി എന്നിവ മാഗ് മാണ് കാണാൻ 

സാധിച്ച ്.എന്നാല് വില്ലജ്്,ദലാക്്ക ,പഞ്ചായത്ത്,ദലാതക്കഷൻ,സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥതന്റ വിവരങ്ങള് എന്നിവ ദരഖതപടതു്തിയിട്ടില്ല. 

തചക്ക് ലിസ്റ്റ ്

 വര്ക്്ക െയലില് ഉള്തക്കാള്ളിച്ചിരിക്കനു്ന ദരഖകളുതട പട്ടികയും, അവയുതട 

ദപജ്് നമ്പറംു ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  െയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി  

 ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഗ്പസ്തു   പധ ി 

ഉള്തപ്പട്ടിട്ടളു്ള ിതന്റ വിവരം വര്ക്്ക െയലില് വദരണ്ട ാണ്, എന്നാല് ഈ െയലില് 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ദെര്ത്തിരിക്കനു്ന ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 സാധാരണക്കാര്ക്്ക മനസ്സിലാകനു്ന ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ ഈ പധ ിയുതട 

െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന അനശുാസിക്കനു്ന.ു  എന്നാല് ഈ െയലില്  കതണ്ടത്താൻ 

സാധിച്ചില്ല. എന്നാല് തസകയറൂില് നിന്ന ു  എടതു്തിട്ടളു്ള സാദങ്ക ിക പേങ്ങള് 

ഉപദയാരിച്ചിരിക്കനു്ന വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്്റ ഈ െയലില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടണ്ു്ട.  ഇ ില് 

സര്ദവ ഡാറ്റ  ഒഴിതക മറ്റ ുവിവരങ്ങള് എല്ലാം  തന്ന ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്ന.ു  

 ാദേതിക അനമുതി  

 ത ാഴിലറുപ്പ് പധ ിയില് തെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളും ഓവര്സിയര്, 

അതഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്,  അസിസ്റ്റന്റ്  എഞ്ചിനീയര്  എന്നിവര് ഉള്തപ്പടനു്ന ഒര ു

സാദങ്ക ിക കമ്മിറ്റിയുതട അനമു ി ആവശയമാണ്.  ഇ ില് മനൂ്ന ു ദപരംു ഒപ്പ ്

തവച്ചിട്ടതുണ്ടകിലംു എൻജ്ിനീയറതുട ദപര് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല മാഗ് മല്ല മനൂ്നദുപരംു ഒപ്പവുച്ച 

 ീയ ിയും ഇദ ാതടാപ്പം ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല.    

ഭരണാനമുതി 
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 ഗ്പവര്ത്തി നടത്തിപ്പിന് വളതര അ യാവശയമായ ദരഖകളില് ഒന്നാണ്  

പഞ്ചായത്തു് ഭരണസമി ി അംരീകാരമായ    ഭരണാനമു ി പഗ് ം.  ഈ ഗ്പവര്ത്തിയതുട 

െയലില് തസകയറൂില്  നിന്നംു ഗ്പിൻറ് എടതു്തിട്ടളു്ള ഭരണാനമു ി കാണാൻ സാധിച്ച.ു 

എന്നാല് ഈ ഗ്പിൻറ് ഔട്്ട തസഗ്കട്ടറിയുതട ദപര് ഒപ്പ്  ീയ ി എന്നിവ ഉണ്ടായിരനു്നില്ല 

 ംദയാജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ 

 ഈ ഗ്പവര്ത്തിയില് സംദയാജ്ി  പധ ിയുതട വിവരങ്ങള് രാധകമല്ല 

തതാഴിലിന ുദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ  

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടതുകാണ്്ട ത ാഴിലാളി പഞ്ചായത്തില് സമര്പ്പിക്കനു്ന 

ത ാഴിലിന ു ദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ ഓദരാ വര്ക്്ക െയലിലംു 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്.എന്നാല് ഈ െയലില് . ത ാഴിലിന ുദവണ്ടി തവള്ള ദപപ്പറില്  44 

ദപര് ദെര്ന്്ന എഴു ിയ അദപക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിരനു്ന ്. ഇ ില്  ദപര്, ത ാഴില് കാര്ഡ് 

നമ്പര്, ീയ ി, എന്നിവതയല്ലാം ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട.  എന്നാല് ഇ  ് കകപ്പറ്റി 

എന്ന ിനളു്ള കകപ്പറ്്റ രസീ ിതന്റ കൗണ്ടര് രസീ ് ,  മറ്റ ുത ളിവകുദളാ ഈ െയലില്  

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  അ ിനാല് ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടതുകാണ്്ട അദപക്ഷ നല്കി 

നിശ്ചി  േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭയമാക്കിതയാ  എന്്ന മനസ്സിലാക്കനു്ന ിന ്

രധുിമടു്ടണ്ു്ട.  

വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ ദരാം 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടവര്ക്ക ു  ത ാഴില് അനവുേിച്ചതുകാണ്ടളു്ള വര്ക്്ക 

അദലാദക്കഷൻ ദൊം െയല് പരിദശാേന സമയത്ത് ലഭയമായിരനു്നില്ല.   

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉള്തപ്പതട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനളു്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള്.  ഇ ില് ദലാക്്ക 

തഡവലതമമൻറ് ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പംു,  സീലംു  

ദരഖതപടദുത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാല് ഈ  ഇ മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് ദലാക്്ക തഡവലതമമൻറ് 

ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പംു,  സീലംു   

ദരഖതപടതു്തിയിട്ടതുണ്ടകിലംു   ീയ ി ദരഖതപ്പടതു്തിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . 

ഇ ില് ത ാഴില് തെയതാ  ിയ ി, ത ാഴിലാളികളുതട ഒപ്പകുള്,  അവരതുട ത ാഴില് 

േിനങ്ങള്,  കലൂി,തമറ്റിെ ഒപ്പ് ,എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട.എന്നാല് എം. 

രക്ു്ക .നം.,ദപജ് നം.എന്നിവ ദരഖതപടിത്തിയട്ടില്ല.കടൂാ  മസ്റ്റര് ദറാള് 

(4809,4810,4811,4812,4813),ദലാക്കില് നിന്നംു ഗ്പിെഎ്ടകു്കാൻ  ാമസംദനരിട്ട ിനാല് 

8/10/2018  ിയ ിയിതല ത ാഴിലാളികളുതട 42 ത ാഴില് േിനം നഷ്ട്ടതപട്ട ായി 

മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച.ു 

തമഷ്ർതമന്റ്  ബക്ു്ക  

  ഗ്പവര്ത്തി  ടുങ്ങനു്ന ിന് മമു്പംു ദശഷവംു അളവകുള് ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനളു്ള 

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷര്തമന്റ്  രക്ു്ക.  ഇ ില്  ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു

മമു്പളു്ള അളവംു ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാല് ഗ്പവര്ത്തികള് ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു

മമു്പളു്ള അളവകുള് ഈ രകു്കില് ദരഖതപ്പടതു്തിയ ായി കണ്ടിട്ടില്ല. രന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥര് അ ായ ് ഓവര്സിയര്, എൻജ്ിനീയര്,തസഗ്കട്ടറി, എന്നിവരതുട ഒപ്പ്  



17 
 

തമഷര്തമന്റ്  രകു്കില് ഉണ്ടായിരനു്ന ുഎങ്കിലംു െിലയിടങ്ങളില് എല്ലാം  തന്ന  ീയ ി 

ദരഖതപ്പടതു്താത  ഒപ്പിട്ടിരിക്കനു്ന ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ ടീമംരങ്ങളുതട 

ഗ്ശധയില്തപ്പട്ട.ു കടുാ  തമഷര്തമന്റ്  രക്ു്ക ഗ്പകാരം കടതുവട്ടിത ളിക്കല് 

2170m2ഉം,മണ്പണി തെയ്യുന്ന  ഗ്പവര്ത്തി 1463.6 m3ഉം ആണ്. െീല്ഡ്   ല 

പരിദശാ നയില് 1140m രണ്്ട അളന്ന ു ിട്ടതപ്പടതു്താൻ സാധിച്ച.ു 

തമറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ  

തമറ്റീരിയല്, ഇവ ഒന്നംു  തന്ന ഈ ഗ്പവൃത്തിയില് രാധകമായിരനു്നില്ല 

ദറായൽറ്റി 

ഭഉൂടമയുട  ാക്ഷയപഗ്തം കാണാൻ  ാധിച്ച.ു 

ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

 ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയതു  എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടതു്തി 

അവര്ക്്ക നല്ദകണ്ട  കു അ ായ കൂ ലി, എല്ലാം കാണിച്ച ു തകാണ്്ട പണം 

കകമാറനു്ന ിന് ദവണ്ടി  യ്യാറാക്കനു്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.  മസ്റ്റര് ദറാള് 

ഗ്പകാരമളു്ള ദവജ്് ലിസ്റ്റ് െയല് പരിദശാേന സമയത്ത് ഈ െയലില് കാണാൻ 

സാധിെില്ല. 

രണ്ട് ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ദവ നം നല്കിയ ിനളു്ള ദരഖയായ 

െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  ഈ െയല് കാണാൻ സാധിെില്ല.   ഗ്പവര്ത്തിയില് െിലവായ 

മഴുുവൻ  കുയും ആര്ക്്ക, എദപ്പാള് നല്കി എന്നളു്ള ിതന്റ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  എല്ലാ െയലിലംു നിര്രന്ധമായും 

കാദണണ്ട ാണ്.  

ഗ്പവർത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടതു്തി ഗ്പവര്ത്തി 

പരൂ്ത്തീകരിച്ച ു കഴിയുദമ്പാള് പരൂ്ത്തീകരിച്ച ു എന്്ന സാക്ഷയതപ്പടതു്തവുാൻ  

ഉപകരിക്കനു്ന ഒര ു ദരഖയാണ് പരൂ്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം എന്നാല് ഈ 

ഗ്പവൃത്തിയുതട പരൂ്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.  

മസ്റ്റർ ദറാൾ മതൂവെൻറ് സ്ലിപ്്പ   

 ഈ െയലില് െയല് ഗ്ടാക്കിംര് ദൊം അഥവാ മസ്റ്റര് ദറാള് മതൂവമൻറ് സ്ലിപ്പ ് 

ഉണ്ടായിരനു്ന.ുഇ ില് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥര് ഗ്പവര്ത്തി അളന്ന ു ദരഖതപടതു്തിയ 

വിവരങ്ങള്,തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ്, MIS ല് അപ് ദലാഡ് തെയത  ീയ ി എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  എന്നാല് ഈ സ്ലിപ്പില് മസ്റ്റര് ദറാളുകളുതട എല്ലാം നമ്പറകുള് വയക്തമായി 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല. ആരംഭിച്ച  ീയ ിയും അവസാനിച്ച  ീയ ിയും 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നതുവങ്കിലംു മറ്റ ു ഗ്പധാനതപ്പട്ട ദകാളങ്ങള് ഉോഹരണത്തിന ്

ദലാക്കിദലക്്ക റിദപ്പാര്തട്്ടെയതാ  ിയ ി മ ുലായവ ദരഖതപ്പടതു്തി കണ്ടില്ല.  

ദരാദട്ടാഗ്ഗാര്  
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 ഗ്പവര്ത്തി  ടുങ്ങനു്ന ിന് മമ്ു്പ ഗ്പവര്ത്തി നടന്ന ു തകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാള്,  

ഗ്പവര്ത്തി പരൂ്ത്തീകരിച്ച ു കഴിയുദമ്പാള്  ടുങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും 

ദൊദട്ടാകള് െയലില് സൂക്ഷിക്കണതമന്്ന നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ു എന്നാല് 

ഇത്തരത്തിലളു്ള ഒര ുഘട്ടങ്ങളിതല ദൊദട്ടാകളും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദരാദട്ടാ ് 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനളു്ള ഉപാധിയാണ് ജ്ിദയാ ടാഗ് ഡ് ദൊദട്ടാസ്.  

എന്നാല് ഇവ ഈ െയലില് കതണ്ടത്തിയില്ല.  

സ റ്റ് ഡയറി 

 ഗ്പവര്ത്തിതയപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്പാഥമികമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കസറ്്റ ഡയറിയില് 

ഉണ്ടായിരനു്ന.ു കസറ്്റ ഡയറിയില് ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭം മീറ്റിംര് വിവരങ്ങള്(34ദപര് 

പതങ്കടതു്ത)ു,മിനിച സ്, ത ാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ് സാക്ഷയപഗ് ം, വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് 

ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുതട റിദപ്പാര്ട്്ട,സന്ദര്ശക കറുിപ്പ് എന്നിവ കണ്ട.ു  

 

കതണ്ടത്തലകുൾ  

• ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് ലഭിക്കനു്നണ്ു്ട.കൃഷിസ്ഥലം ഒരകു്കനു്ന ിലതുട 

കൃഷി ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണ്ു്ട. 

• ഗ്പവര്ത്തി  ടുങ്ങനു്ന ിന ു മൻുപ് സ്ഥലത്തിെ അവസ്ഥ മനസിലാകനു്ന മുായി 

തരന്ധതപ്പട്ട യാത ാര ുദൊദട്ടായും െയലില് ലഭയമല്ല. 

• അനതുെേ ഗ്പകാരമളു്ള ഡിമാൻഡ് ദൊറം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

• 15 മസ്റ്റര് ദറാളില് 4 മസ്ററര് ദറാളില് തവട്ടി ിരതു്തല് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

• ത ാഴിലാളികള് ഒരമുിച്ച ു സവയം സഹായ സംഘം രപൂികരിെിട്ടതുണ്ടങ്കിലംു 

അ ിെ ഗ്പവര്ത്തനം ആക്ടിവല്ലത്ത ിനാലംു, കൃഷിയുതട പരിപാലനം 

തെയുന ിന ു ത ാഴിലാളികള്ക്്ക സാധിക്കാത്ത ിനാലംു ,ഇ ിെ െലം 

അവര്ക്്ക ലഭിക്കനു്നദുണ്ടാ എന്നാ കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല. 

• എല്ല ഗ്പവര്ത്തികളുതടയും എെ്.ടി.ഓ.ഒരമുിച്ച ു തസപ്പററ്്റ ഗ്പിെ ് എടതു്ത ു

സൂക്ഷിക്കനു്ന ിനാല് പരിദശാേിച്ച െയലകുള്ക്്ക ആനപുാ ികമായി  

എെ്.ടി.ഓ ദവര് ിരിച്ച ുമനസില്ലാക്കനു്ന ിന് രധുിമട്ു്ട ദനരിട്ട.ു 

• തമഷര്തമന്റ് രക്ു്ക ഗ്പകാരം ; രണ്്ട നിര്മാണം 1463m എന്നാല് െീല്ഡ്  

 ലത്തില് അളന്നദപ്പാള് 1140m ലഭയമായ ്. 

മനു്നമുാസം മൻുപ് ഈ രണ്ടില് പച്ചകറി (ദകാളിഫ്ലവര്) കൃഷയി തെയതു  

വിളതവടതു്ത് എന്്ന ഭഉുടമയും, ദമറ്റംു പറയുകയുണ്ടായി.  ഇദപ്പാള് ഗ്പസ്തു   

രണ്ടില് വാഴ കലുച്ച ു നില്ക്കകുയാണ്. ഇദപ്പാള് ഇ ിെ പരിപാലനം ഭഉൂടമ 

 ന്നയാണ്. 

കൃഷിമതുന്നാരകു്ക ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് തെയതിരിക്കനു്ന ് ദജ്ാസ് വി യത്തില് 

എന്ന ഭവൂടുമയുതട സ്ഥലത്ത് മാഗ് മാണ്.     



19 
 

• Citizen information Board ഉണ്ടായിരനു്നില്ല 

 

തപരിയാർ ടു തപരിയാർ നീര രടത്തിൽതരിശ ുഭമൂി /പഴ് ഭമൂി 

കൃഷ്ിക്കനദുയാജയമാക്കൽ 

 

1608001001/LD/323745 

തമഷര് തമന്റ് രക്ു്ക നമ്പര്  280/MGNREGS/ALGD/2018-19 

പധ ി  ആരംഭം  30/10/2018 

പധ ി അവസാനം  11/12/2018 

എസ്റ്റിദമറ്്റ  കു  150000 

യഥാര്ത്ഥ തെലവ്  149321 

ത ാഴില് േിനങ്ങള്  551 

 

കവർ ദപജ്  

 ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവൃത്തിയുതട ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിരിക്കന്ന ാണ് കവര് ദപജ്്.ഗ്പസ്തു   െയലില് ആനവുല് മാസ്റ്റര് 

സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരമളു്ള കവര് ദപജ്ാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ്.ഇ ില് ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ദപര്,., കാറ്റരറി, ഗ്പവൃത്തി  ടുങ്ങിയ ംു അവസാനിച്ച മുായ  ീയ ി, എസ്റ്റിദമറ്്റ  കു 

,അടങ്കല്  കു എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടതുണ്ടങ്കിലംു, തഷല്െ് ഓെ് ദഗ്പാജ്ക്ട് നം 

 ദേശ സവയംഭരന്ന സ്ഥാപന വിവരങ്ങള് ഗ്പവൃത്തിയുതട തലാദക്കഷനമുായി 

രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങള്,സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരടു വിവരങ്ങള് ഒന്നംു  തന്ന 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 ഗ്പവൃത്തിയുതട വിവിധ ദരവകള് ഗ്കമമായി ,ദപജ്് നം. ഗ്പകാരം 

ദരവതപ്പടദുത്തണ്ട ാണ് തെക്്ക ലിസ്റ്റ്. എന്നാല് െയലില് തെക്്ക  ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പകാരം തെദയ്യണ്ടനു്ന ഗ്പവൃത്തികള് അടങ്ങിയ ദരഖയാന്്ന 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇ ില് ആക്ഷൻ പ്ലാനിെ ദകാപ്പി െയലില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 
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 'ഗ്പവൃത്തി സാദങ്ക ികമായി തെദയ്യണ്ടനു്ന അളവകുളും, െിലവഴിദക്കണ്ട 

 കുയും ,ആവശയമായ ത ാഴില് േിനങ്ങതളയംു കറിച്്ച ഗ്പ ിപാേിക്കനു്ന ഒന്നാണ്  

എസ്റ്റിദമറ്്റ . ഗ്പസ്തു   െയലില് എസ്റ്റിദമറ്്റ തസകയറുില് നിന്നംു എടതു്തിരിക്കനു്ന ിതന്റ 

ദകാപ്പിയാണ് ഉള്ള ്.  അ ില് ഗ്പവൃത്തിതയ സംരന്ധിച്ച വിശേ വിവരങ്ങളും, 

ഗ്പവൃത്തിയുതട ദഗ്ഡായിങ്,എസ്റ്റിദമറ്്റ  റിദപ്പാര്ട്ട്  CIB,ദററ്്റ അനാലിസിസ് , ,സാദങ്ക ിക 

നിര്വ്വഹണ ഉേയാരസ്ഥരായ ഓവര്സിയര്, അസി.എൻജ്ിനിയര് എന്നിവരതുട  ഒപ്പംു 

,സീലംു ഉതണ്ടങ്കിലംു  ' ീയ ി ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല, മാഗ് മല്ല എസ്റ്റിദമറ്്റ 

 യ്യാറാക്കിയിരിക്കനു്ന ് ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലല്ലാത്ത  ു കാരണം 

സാധാരണനങ്ങള്ക്്ക മനസ്സിലാവാൻ വളതര രധുിമടു്ടാണ്. സര്ദവ്വ ഡാറ്റാ, എന്നിവ 

കടൂി ഉള്തപ്പടദുത്തണ്ട ണ്ു്ട.  

 ാദേതികാനമുതി 

 ഗ്പവൃത്തിയുതട സദങ്ക ികമായ അളവകുള്ക്്ക ലഭിദക്കണ്ടനു്ന അനമു ിയാണ് 

സാദങ്ക ികാനമു ി.   െയലില്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ് തസകയറുില്' നിന്നംു 

ലഭയമായ ിതന്റ ദകാപ്പിയും,സാദങ്ക ികഅനമു ി ദൊറം ഉണ്ടായിരനു്ന.ുകടൂാ  

സാദങ്ക ികാനമു ി കമ്മിറ്റി അംരംമായ, അഗ്കടിതട്ടട്A.E, ഓവര്സിയര്,എന്നിവരതുട 

ദപര്,ഒപ്പ്,സീല് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  എന്നിരനു്നാലംു അ ില് ഒപ്പതുവദക്കണ്ട ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് എൻജ്ിനീയറതുട ദപരംു,  ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

ഭരണാനമുതി 

 ഗ്പവൃത്തി തെയുന്ന ിനാവശയമായ ഭരണ സമി ിയുതട അംരീകാരമാണ്  

ഭരണാനമു ി..  ഈ െയലില് തസകയറുില് നിന്നംു ലഭയമായ ിതന്റ ദകാപ്പിയാണ് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ്. എന്നാലംു നിര്വ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥനായ പഞ്ചായത്ത ്

തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പംു, സിലംു ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

 ംദയാജിത പദ്ധതി 

 ഈ ഗ്പവര്ത്തിയില് രാധകമല്ല.  

തതാഴിലിന ുദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ 

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് ആവശയതപ്പടനു്ന ിതന്റ ദരഖയാണ് ത ാഴിലിന ു

ദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ. എന്നാല് ഇ ില് ഉണ്ടായിരനു്ന ് ത ാഴിലാളികളുതട ദപര്, 

ത ാഴില് കാര്ഡ് നം,  ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട  ീയ ി എന്നിവ ഉള്തപ്പടതു്തി 21 ദപര് 

ഗ്രൂപ്പായി തവള്ള ദപപ്പറില്  യ്യാറാക്കിയ ദരഖയാണ്. മാഗ് മല്ല അനദുെേം B 

ഗ്പകാരമളു്ള ദൊറം ഉണ്ടായിരനു്നില്ല, അ  ുമാഗ് മല്ല ത ാഴിലാളി എ ്  ീയ ി മ ുല് 

ഏ ്  ീയ ി വതര എഗ്  േിവസദത്തക്്ക ത ാഴിലിന ു അദപക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ു

എന്ന ിതനപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്്ട 

സമര്പ്പിക്കനു്ന അദപക്ഷ കകപ്പറ്റദുമ്പാള് നല്കനു്ന കകപ്പറ്റ ുരസീ ിതന്റ  ദകാപ്പിദയാ 

മറ്റ ുവിവരങ്ങദളാ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ ദരാം 

 ത ാഴിലാളിക്്ക ഗ്പവൃത്തി നല്കന്ന മുായി രന്ധപ്പട്ട വിവരങ്ങള് െയലില് 

ലഭയമായിരനു്ന.ു  

 

 ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  
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 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഏറ്റവംു ഗ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖയാന്്ന മസ്റ്റര് 

ദറാള് .ഇ ില് 18 മസ്റ്റര് ദറാള് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു ഇ ില് ദലാക്്ക ദഗ്പാഗ്രാം ഓെീസര്, 

പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവരതുട ഒപ്പംു ,സിലംു ഉതണ്ടങ്കിലംു  ീയ ി 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല, മാഗ് മല്ല ദമറ്റിതന്റ ഒപ്പ് ഉണ്്ട എങ്കിലംു മസ്റ്റര് ദറാള് തെക്്ക തെയതു  

സവീകരിക്കനു്ന  ഉദേയാരസ്ഥൻു്തറ ദപരംു പേവി എന്നിവ ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. കടൂാത  

ത ാഴില് തെയത  ീയ ി, ത ാഴിലാളികളുതട ദപര്, ഒപ്പ്, അവരതുട അറ്റൻഡൻസ്, 

ആതക ത ാഴില് േിനങ്ങള്, അനവുേനീയമായ  കു, എന്നിവ എല്ലാം  തന്ന 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. എന്നിരനു്നലംു തവട്ടി  ിരതു്തലകുള് കാണാൻ 

സാധിച്ച.ു(മാസ്റ്റര്ദറാള്നം.7020,7573,6043,6355). മാഗ് മല്ല 

മസ്റ്റര്ദറാള്(6355,6356,6357,6727,6728,6729) ദലാക്കില് നിന്നംു ഗ്പിെഎ്ടകു്കാൻ  ാമസം 

ദനരിട്ട ിനാല് 6/11/2018,13/1/18  ിയ ിയികളിതല 43 ത ാഴില് േിനം 

നഷ്ട്ടതപട്ട ായി മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച.ു 

   എം. രക്ു്ക നം., ദപജ്് നം ഉള്തപ്പടദുത്തണ്ട ണ്ു്ട.കടൂാത  ഉപകരണവാടക 

ലഭയമാക്കിയട്ടില്ല.  

 

എം ബക്ു്ക 

  ഗ്പവൃത്തി   എഗ്  അളവ് തെയതിട്ടതുണ്ടന്്ന ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ാണ് എം രക്ു്ക . 

ഗ്പസ്തു   െയലില് ഗ്പവൃത്തി തെയത ിെ വിവരങ്ങള് വിശേമായി 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട, മാഗ് മല്ല സാക്ഷയതപ്പടതു്തിയിരിക്കനു്ന ഉദേയാരസ്ഥനായ A.E 

യുതട ഒപ്പ് ,സീല്,  ിയ ി എന്നിവ  ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു.ഗ്പവൃത്തി തമഷര് തെയത ,ു 

ഓവര്സിയറംു തെക്്ക തമഷര് തെയത ് AE,യംു  കു അനവു ിച്ച ്  സംരന്ധിച്ച 

പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ് എന്നീ വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട.കടൂാത  

ത ാഴിലാളിക്്ക ലഭയമാക്കിയ  കുയും  ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട.എങ്കിലംു AS/TS നം. 

 ീയ ി ,മസ്റ്റര് ദറാള് നം.,  ിയ ി, വര്ക്്ക ദകാഡ് എന്നിവ എം രകു്കില് 

ഉള്തപ്പടതു്തണം. 

ദവയജ് ലിസ്്റ്റ  

 ത ാഴിലാളികള്ക്്ക കലൂി വി രണം തെയ്യുന്ന മുായി രന്ധതപ്പട്ട ദരഖയാണ് 

ദവജ്്  ലിസ്റ്റ്, അ മുായി രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങള് ലഭയമല്ലായിരനു്ന.ു  

രണ്ട്  ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

 ത ാഴിലാളികളുതട കലൂി അവരതുട രാങ്്ക അക്കൗണ്ടില് ലഭയമാകനു്ന മുായ 

രന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങള് ഉള്തപ്പടതു്തിയ ദരഖയാന്്ന െണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര് ഗ്പസ്തു   

െയലില് അ ിതന്റ ദരഖകള് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

ദറായൽറ്റി/ര ീത് 

ഭവുടുമയതുട സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 
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ദരാദട്ടാ  

 ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മൻുപംു തെയതു  തകാണ്ടിരിക്കനു്ന ദൊദട്ടായും 

ഗ്പവര്ത്തി പരൂ്ത്തീകരിച്ച ദശഷമളു്ള ദൊദട്ടാസ് െയലില് ലഭയമല്ല.  

മസ്റ്റർ ദറാൾ മതൂവെൻറ് സ്ലിപ്്പ 

 ത ാഴിലറുപ്പ് ത ാഴിലാളികളുതട ആധികാരിക ദരഖയായ മസ്റ്റര് ദറാള് ,എം 

രക്ു്ക എന്നിവ രന്ധതപ്പട്ട നിര്വ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരായ DE0, ഓവര്സിയര്, A.E. 

തസഗ്കട്ടറി , BP0, എന്നിവര് സമയരന്ധി മായി അവരതുട ദജ്ാലി പരൂ്ത്തീക രി 

ക്കനു്ന മുായി രന്ധതപ്പട്ട െയലാണ് മസ്റ്റര് ദറാള് മതൂവമന്റ് സ്ലിപ്പ്. ഇ ില് രന്ധതപ്പട്ട 

നിര്വ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഒപ്പംു, െയല് കകമാറിയ  ീയ ിയും 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. എങ്കിലംു തസഗ്കട്ടറി െയല് പരൂ്ത്തികരിച്ച മുായി രന്ധതപ്പട്ട 

വിവരങ്ങള് ലഭയമല്ല. 

സ റ്റ് ഡയറി 

 'ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ദമറ്്റ സൂക്ഷിദക്കണ്ട  ഒന്നാണ് കസറ്്റ ഡയറി .ഇ ിെ ആേയ 

ദപജ്ില് ഗ്പവൃത്തിതയ സംരസിച്ച ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങളായ ഗ്പവൃത്തി ദപര്, വര്ക്്ക 

ദകാഡ്, എസ്റ്റിദമറ്്റ  കു, പധ ി  ടുങ്ങിയ ംു അവസാനിച്ച മുായ  ീയ ിയും, ദമറ്റിെ 

ദപരംു ആതക ത ാഴില് േിനവംു ഉണ്ടായിരനു്ന.ു മാഗ് മല്ല  ദഗ്പാജ്ക്ട് മീറ്റിംരിതന്റ 

വിവരങ്ങള് (21 ത ാഴിലാളി പതങ്കടതു്ത)ു, അ ില് ദമറ്്റ, ,തടക്നിക്കല് ഉദേയാരസ്ഥൻ 

എന്നിവരതുട ദപരംു ഒപ്പംു, ത ാഴിലാളി സാക്ഷയപഗ് ം വിവരങ്ങള്, വി.എം.സി 

വിവരങ്ങള് , സന്ദര്ശക കറുിപ്പംു,, ഉണ്ടായിരനു്ന.ു എങ്കിലംു അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുതട 

വിവരങ്ങള് ,ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക, വാര്ഡ് തമമ്പര് ഒപ്പ് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടതു്തിയട്ടില്ല. 

 

കതണ്ടത്തലകുൾ  

• ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് ലഭിക്കനു്നണ്ു്ട.കൃഷിസ്ഥലം ഒരകു്കനു്ന ിലതുട 

കൃഷി ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണ്ു്ട. എങ്കിലംു പധ ിയുതട യഥാര്ത്ഥ 

െലംത്തില് വിട്ടവുീഴ് െ വരതു്തിതക്കാണ്്ട ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് 

ലഭിക്കകു എന്നാ ലക്ഷയദത്താതട മാഗ് മാണ് ഗ്പവര്ത്തി 

 യ്യാറാക്കിയിരിക്കനു്ന ്.  

• ഗ്പവര്ത്തി  ടുങ്ങനു്ന ിന ു മൻുപ് സ്ഥലത്തിെ അവസ്ഥ മനസിലാകനു്ന മുായി 

തരന്ധതപ്പട്ട യാത ാര ുദൊദട്ടായും െയലില് ലഭയമല്ല. 
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• അനതുെേ ഗ്പകാരമളു്ള ഡിമാൻഡ് ദൊറം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ആയ ിനാല് 

ഡിമാൻഡ് ഗ്പകാരമാദണാ ത ാഴില് ലഭിച്ച ് എന്നാ കാരയത്തില് 

വയക്ത യില്ല. 

• 18 മസ്റ്റര് ദറാളില് 4 മസ്ററര് ദറാളില് തവട്ടി ിരതു്തല് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു .( ങ്ക 

 ങ്കച്ചൻ,റരുി  ങ്കച്ചൻ,ഭാര ി രാലകൃഷ്ണൻ) എന്നിവരടു ഒപ്പ് തവട്ടിത്തിരതു്തി 

ആ്സെ ് ആക്കിയിരിക്കനു്ന.ു മാഗ് മല്ല  (ഓമന, തക.ൊത്തൻ) എന്നിവരടു ആ്സെ ് 

തവട്ടിത്തിരതു്തി ഒപ്പിട്ടിരിക്കനു്ന ു

• Citizen information Board ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

• തമഷര്തമന്റ് രക്ു്ക ഗ്പകാരം ; രണ്്ട നിര്മാണം 632.04m എന്നാല് െീല്ഡ്  

 ലത്തില് അളന്ന ു ിട്ടതപ്പട ുിയദപ്പാള് 586m ആണ ്ലഭയമായ ്. എതന്തന്നാല് 

സരിര എന്നാ രുനദഭാക്തവിന്റ ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം നികത്തതപ്പട്ട നിലയിലാണ് 

കാണാൻ സാധിച്ച ്.കടൂാ  ഉല്ലാസ് എന്നാ രുനദഭാക്തവിന്റ ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം 

രണ്്ട ഉതണ്ടങ്കിലംു കാട് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കനു്ന ്. മാഗ് മല്ല 

ത ാഴിലറുപ്പ് മദുഖന  അവിതട കഴുി എടകു്കനു്ന ഗ്പവര്ത്തിയും തെയതിട്ടണ്ു്ട. 

• മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പിെ ് തെയ്യാൻ  ാമസം ദനരിട്ട ിനാല് ത ാഴിലാളികളുട 42 

േിവസതത്ത ത ാഴില് േിനം നഷ്ടട്തപ്പട്ട ായി ഗ്ശധയില്തപ്പട്ട.ു 

• പധ ിയുതട യഥാര്ത്ഥ ലക് ഷയം ,മനസില്ലക്കാത്ത ിനാല് ഭവുടുമക്്ക എന്്ത 

ഗ്പവര്ത്തി യാണ് തെയതത ന്ന കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല. 

 

തപരിയാർ ടു തപരിയാർ നീര രടത്തിൽതരിശ ുഭമൂി /പഴ് ഭമൂി 

കൃഷ്ിക്കനദുയാജയമാക്കൽ 

      1608001001/LD/327494 

തമഷര് തമന്റ് രക്ു്ക നമ്പര്  175/MGNREGS/2018-19 

പധ ി  ആരംഭം  01/02/2019 

പധ ി അവസാനം  26/02/2019 

എസ്റ്റിദമറ്്റ  കു  315000/- 

യഥാര്ത്ഥ തെലവ്  310044/- 

ത ാഴില് േിനങ്ങള്  1144 

 

കവർദപജ് 
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 ആനവുല് മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര്(AMC) ഗ്പകാരം ഉള്ള കവര്ദപജ്് ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

െയലില് ഉണ്ടായിരനു്നതുവങ്കിലംു രന്ധതപ്പട്ട പല വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല.  

തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 െയലില് ഉണ്ടാദകണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖകളില് ഒന്നാത്െക്്ക ലിസ്റ്റ്. വര്ക്്ക  

െയലിതല ദരഖകള്,ഗ്കമീകരിെിരികനു്ന  ു  ഏത ല്ലാം ദപജ്് നമ്പറകുളില് ആതണന്്ന 

മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കനു്ന ്  ഈ തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ദനാക്കദുമ്പാഴാണ്.  എന്നാല് തെക്്ക  

ലിസ്റ്റ് െയലില്ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.   

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിനമുമ്ു്പ ഗ്പവര്ത്തിക്ക ുദവണ്ടനു്ന  കുയും തെദയ്യണ്ടനു്ന 

ഗ്പവര്ത്തികളുതട മാ ൃകയംു അടങ്ങനു്ന ാണ് എസ്റ്റിദമറ്്റ. ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

വിശേവിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഡീകറ്റല്ഡ് എസ്റ്റിദമറ്്റ ഉണ്ടായിരനു്ന.ു എസ്റ്റിദമറ്റില് 

സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരതുട ദപരംു, ഒപ്പംു ഉണ്ടായിരനു്ന.ു തസകയറൂില്നിന്നംു 

ഡൗൺദലാഡ് തെയത് തവച്ചിട്ടളു്ള ാണ് . എന്നാല് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവനു്ന 

വിധത്തില് ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.. 

ഭരണാനമുതി 

 ഒര ുഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിനമുമ്ു്പ അ ിന് രന്ധതപ്പടനു്ന അധികാരികളില് 

നിന്നംു സമി ികളില് നിന്നംു അനമു ികള് വാദങ്ങണ്ട ് അ യാവശയമാണ ്

അത്തരത്തില് വളതര ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ഭരണാനമു ി ഇ ിതന്റ  ദകാപ്പി 

ഉണ്ടായിരനു്ന ുഎങ്കിലംു അ ില് തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ്,   ീയ ി ദപാലളു്ള   വിവരങ്ങള് 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 ാദേതിക അനമുതി 

 ഒര ുഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിനമുമ്ു്പ ആ ഗ്പവര്ത്തിക്്ക സാദങ്ക ിക അനമു ി 

ആവശയമാണ്.  സാദങ്ക ിക അനമു ി നല്കനു്ന ് രപൂീകരിക്കതപ്പട്ട  തടക്നിക്കല് 

അകഡവസറി കമ്മിറ്റിയാണ്.   സാദങ്ക ിക അനമു ിയുമായി രന്ധതപ്പട്ട 

കാരയങ്ങളില്  ീരമുാനം എടദുക്കണ്ട കമ്മിറ്റിയുതട ദൊറം  ഇ ില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

ഇ ില് സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരായ A.E,ഓവര്സിയര്  എന്നിവരതുട ഒപ്പ്, ദപര്, സീല്, 

എന്നിവ കൃ യമായി ദരഖതപടതു്തിയിട്ടണു്ടായിരനു്ന.ു എങ്കിലംു പഞ്ചായത്ത ്

എൻജ്ിനിയറതുട ദപരംു.ഒപ്പംു.സീല് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.(തെയര്മാൻ) 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  

 ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻറ ദകാപ്പി  ഈ െയലില് ലഭയമായിരനു്നില്ല.  ഈ ഗ്പവര്ത്തി 

ഗ്രാമസഭയില് ഉള്തപ്പട്ടിരനു്ന ഗ്പവര്ത്തിയാതണന്്ന മനസ്സിലാക്കനു്ന ് ഇ  ്

അ യാവശയമാണ്. 

 ംദയാജിത പദ്ധതി. 

 ഈ ഗ്പവര്ത്തിയില് ഇ  ുരാ കമല്ല.. 

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  
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 ഈ  ഗ്പവര്ത്തിക്്ക  ആതക 30   ു മസ്റ്റര് ദറാളുകള്  ആണ് െയലില് 

ഉണ്ടായിരനു്ന ്.   എല്ല മസ്റ്റര് ദറാളിലംു നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരായ BDO, തസഗ്കട്ടറി 

എന്നിവര് ഒപ്പവുച്ചിട്ടണ്ു്ട സീലംു പ ിപ്പിച്ചിരിക്കനു്ന ു എന്നാല് ഇ ിെ ഒപ്പം 

ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ടാ  ിയ ി  കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 

 ത ാഴിലാളികളുതട ഹാജ്ര്,, ഒപ്പ് ദവ നം,  ആതക ത ാഴില് േിനങ്ങള് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. എന്നാല് മസ്റ്റര് ദറാള് (10849,10850,11715,11716,11717)ല് ഗ്പിെ ് 

എടകു്കാൻ  ാമസം ദനരിട്ട ിനാല് 43  േിവസതത്ത ത ാഴില് േിനം നഷ്ട്ട്ടതപ്പട്ട ായി 

ഗ്ശധയില്തപ്പട്ട.ു കടുാത  kl 08001001003/822,സെിയ (മാസ്റ്റര് ദറാള് 10852,11689) എന്നാ 

ത ാഴിലാളിയുതട 11 േിവസം നഷ്ടട്തപട്ടിടണ്ു്ട. 

എം ബക്ു്ക 

െയലിതനാപ്പം തമഷര്തമൻറ്രക്ു്ക ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  എം രകു്കില് ദപജ്് നമ്പര്, 

ഗ്പവര്ത്തന വിശേവിവരങ്ങള്,  നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരതുട  ഒപ്പ്, സീല്  എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണു്ടായിരനു്ന.ു എന്നാല് എം.രക്ു്ക  സാക്ഷയതപ്പട ുിയിരനു്നില്ല. 

.കടൂാത  തസഗ്കട്ടറി ഗ്പവര്ത്തിയുതട  കു അനവു ിച്ച ് സംരന്ധിച്ച ഒപ്പ്  

,സീല്എന്നിവ ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

  തമഷര്തമന്റ് രക്ു്ക ഗ്പകാരം രണ്്ട നിര്മാണം 1125m ഉം എന്നാല് െീല്ഡ്  ല 

പരിദശാ നയില് ലഭയമായ ് 878m ആണ്.  

ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

   മസ്റ്റര് ദറാളിന ു  ആനപുാ ികമായ ദവജ്് ലിസ്റ്റ് കൃ യമായി  െയല്തെയത 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. മസ്റ്റര് ദറാളിന ു ആനപുാ ികമായദവജ്് ലിസ്റ്റ്  ഈ െയലില്  

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

രണ്ട് ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

 ത ാഴിലാളികള്ക്്ക കലൂി നല്കനു്ന ിനളു്ള അടിസ്ഥാന ദരഖകള് ആയ  മസ്റ്റര് 

ദറാള്  , ദവജ്് ലിസ്റ്റ്  എന്നിവദയാതടാപ്പം  തന്ന ഗ്പധാനം അര്ഹിക്കനു്ന ഒന്നാണ് എെ് 

ടി ഒ.  െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര് ഗ്പകാരം ദവജ്് ലിസ്റ്റിന്   ആനപുാ ികമായി െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര് ഇല്ല. 

തതാഴിലിന ുദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ  

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടതുകാണ്്ട ത ാഴിലാളികള്  പഞ്ചായത്തില്  

സമര്പ്പിക്കനു്ന അദപക്ഷയാണ് ഡിമാൻഡ് ദൊം.  ഡിമാൻഡ് ദൊമ് ഈ െയലില്  

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ആനവുല് മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര്  ഗ്പകാരവംു, നിയമാനസുൃ മായ  

കകപ്പറ്്റ രസീ  ് ലഭിക്കാൻ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അവകാശമണ്ു്ട.എന്നാല് അദപക്ഷ 

നല്കിയ ിതന്റ  കകപ്പറ്്റ രസീ ്  ത ാഴിലാളികള്ക്കനല്കി എന്്ന  വയക്തമാക്കനു്ന 

ദരഖകള് ഈ െയലില്  ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.   

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മതൂവെൻറ് സ്ലിപ്്പ  
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 മസ്റ്റര് ദറാളുകള് കൃ യസമയത്ത് പരൂിപ്പിച്ച ുഎന്നംു കൃ യസമയത്ത് ആളുകള് 

സവീകരിച്ച ു എന്നംു അ ് കൃ യസമയത്ത ുതന്ന ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് 

കിട്ടനു്ന ിനദുവണ്ടി ദഗ്പാസസ് തെയ്യതപ്പട്ട ുഎന്നംു അറിയുന്ന ിനളു്ള ദരഖയാണ് ഇ .് 

ഈ  സ്ലിപ്പ് ഉപദയാരിച്്ച ആരതുട ഭാരത്ത് നിതന്നല്ലാം എഗ് മാഗ് ം  ാമസം ദനരിട്ടാണ് 

െയലകുള് കകമാറ്റം തെയതിട്ടളു്ള ്  എന്നമനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കംു എന്നാല് ഈ 

െയലില്  മാസ്റ്റര് ദറാള് മതൂവമന്് സ് സ്ലിപ് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

സ റ്റ് ഡയറി 

 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത വിവരങ്ങള്  ദരഖതപടുത്തനു്ന ിനാണ് കസറ്്റ ഡയറി. 

െയലില്  കസറ്്റ ഡയറി സൂക്ഷിെിട്ടണു്ടായിരനു്ന.ു കസറ്്റ ഡയറിയില്  

ത ാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ്  ദഗ്പാജ്ക്ട് മീറ്റിംര്(38 ത ാഴിലാളികള്) നടത്തിയിരിക്കനു്ന ് 

വിവരങ്ങള് വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാര്ട്്ട ത ാഴിലാളിയുതട 

സാക്ഷയപഗ് ം സന്ദര്ശക കറുപു്പ് എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയിരിക്കനു്ന മുാണ്. എന്നാല് 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുതട വിവരങ്ങള്,ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടതു്തിയട്ടില്ല. 

ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങളും കതണ്ടത്തലകുളും 

  

 

• ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് ലഭിക്കനു്നണ്ു്ട.കൃഷിസ്ഥലം ഒരകു്കനു്ന ിലതുട 

കൃഷി ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണ്ു്ട. എങ്കിലംു പധ ിയുതട യഥാര്ത്ഥ 

െലംത്തില് വിട്ടവുീഴ് െ വരതു്തിതക്കാണ്്ട ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് 

ലഭിക്കകു എന്നാ ലക്ഷയദത്താതട മാഗ് മാണ് ഗ്പവര്ത്തി 

 യ്യാറാക്കിയിരിക്കനു്ന ്.  

• മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പിെ ് തെയ്യാൻ  ാമസം ദനരിട്ട ിനാല് ത ാഴിലാളികളുട 35 

േിവസതത്ത ത ാഴില് േിനം നഷ്ടട്തപ്പട്ട ായി ഗ്ശധയില്തപ്പട്ട.ു 

പധ ിയുതട യഥാര്ത്ഥ ലക് ഷയം ,മനസില്ലക്കാത്ത ിനാല് ഭവുടുമക്്ക എന്്ത 

ഗ്പവര്ത്തി യാണ് തെയതത ന്ന കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല. 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവര്ത്തി തെയതിരിക്കനു്ന ് ജ്നറല് വിഭാരത്തിെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. 

• തമഷര്തമന്റ് രക്ു്ക ഗ്പകാരം രണ്ടിെ നീളം 1125m. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥത്തില് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം പരിദശാേിച്ച ിതന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് വര്രീസ്െ കൃഷി 

സ്ഥലത്ത് 878m ലഭയമായി. ഗ്പസ്തു  സ്ഥലത്ത് ഇദപ്പാള് വാഴകൃഷി ആണ് 

കാണാൻ സാേിച്ച .് എന്നാല് മതറ്റാര ു  ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം മഴുുവൻ (അമ്പാട്്ട) 

രണ്്ട കാണാത്തവി ം പലു്ല,ുകാട് നിറഞ്ഞിരിക്കനു്ന അവസ്ഥയിലാണ്. 

• മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് തവട്ടിത്തിരതു്തലകുള് കാണാൻ സാേിച്ച.ു(വിമല ദേവി,ഗ്ടീസ) 

എന്നിവരതുട ഒപ്പ് തവട്ടിത്തിരതു്തി ആ്സെ ആക്കിയിരിക്കനു്ന.ു 

• Citizen information Board  ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 
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സില്റ്്റ നീക്കം തെയത് ഭമൂി കൃഷിക്്കഅനദുയാജ്യമാക്കല് 

1608010001/LD/327495 

തമഷര് തമന്റ് രക്ു്ക നമ്പര്  334/MGNREGS/2018-19 

പധ ി  ആരംഭം  03/01/2019 

പധ ി അവസാനം  24-02-2019 

എസ്റ്റിദമറ്്റ  കു  300000 

യഥാര്ത്ഥ തെലവ്  142817 

ത ാഴില് േിനങ്ങള്  1099 

 

കവർ ദപജ ്: 

 ആനവുല് മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര്( AMC) ഗ്പകാരമളു്ള കവര് ദപജ്് ആണ് െയലില് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ്.വിവരങ്ങള് െില  ു പരൂ്ണമായും എഴു ിയിട്ടില്ലാത്ത ായി  

കാണാൻ കഴിഞ്ഞ.ു 

തചക്ക് ലിസ്റ്റ ് 

 തെക്്ക  ലിസ്റ്റ് െയലില് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

എസ്റ്റിദമറ്റ്  

 സാധാരണക്കാരായ ആളുകള്ക്്ക മനസിലാകനു്ന രീ ിയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ആയിരനു്നില്ല െയലില് കാണാൻ സാധിച്ച ്.ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ദവണം എന്്ന നിയമത്തില് അനശുാസിക്കനു്ന.ുഎസ്റ്റിദമറ്റില് വിശേമായ വിവരങ്ങള് 

കാണാൻ സാധിച്ച.ുദഗ്ഡായിങ് ആൻഡ് ഡികസൻ തലാദക്കഷൻ തസ്കച്്ച,സാദങ്ക ിക 

ഉദേയാരസ്ഥരടു ഒപ്പ് ഉള്തപ്പതട തസകയരൂില് നിന്നളു്ള ദകാപ്പിയാണ് െയലില് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ്. 

 ാദേതിക അനമുതി  

 ഈ ഗ്പവര്ത്തിക്ക ുസാദങ്ക ിക അനമു ി  ഉണ്്ട. തസകയരൂില്  നിന്്ന എടതു്ത  

സാദങ്ക ിക അനമു ിയതുട    ദകാപ്പി  കാണാൻ സാധിച്ച.ു  

ഭരണാനമുതി : 
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 ഭരണാനമു ി ലഭിച്ച ിതന്റ തസകയരൂില് നിന്നളു്ള ദകാപ്പിയാണ്  െയലില് 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ്. ഇ ില് നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഒപ്പ്, സീല്, ീയ ി 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയ ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  

 ഗ്പവര്ത്തി അടങ്ങനു്ന ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദകാപ്പി െയലില് ലഭയമായിരനു്നില്ല.  

 ംദയാജിത പദ്ധതി 

ഈ ഗ്പവര്ത്തിയില് ഇ ് രാധകമല്ല. 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി, േിവസം ഉള്തപ്പതട ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനളു്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള്. ഇ ില് 

ത ാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ്,ത ാഴില് തെയതാ  ിയ ി,നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരതുട ദപര്, 

ഒപ്പ്, സീല്, ീയ ി അടക്കം ഉണ്ടായിരനു്ന.ു.എന്നാല് ദലാക്്ക ദഗ്പാഗ്രാം ഓെീസര്,  

തസഗ്കട്ടറി  എന്നിവരതുട  ീയ ിദയാട് കടൂിയ സാക്ഷയതപടതു്തല് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.ആതക 18 മസ്റ്റര് ദറാളാണ് ഈ ഗ്പവര്ത്തിക്കളു്ള ്. 

തതാഴിലിന ുദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ  

ഗ്പാദേശികമായി തവള്ള ദപപ്പറില്  യ്യാറാക്കിയ ഡിമാൻഡ്  ദൊറം ആണ് െയലില് 

ഉണ്ടായിരനു്ന ്. 

തമഷ്ർ തമന്റ ബക്ു്ക  

 . െയലിതനാപ്പം തമഷര്തമൻറ്രക്ു്ക ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  എം രകു്കില് ദപജ്് നമ്പര്, 

ഗ്പവര്ത്തന വിശേവിവരങ്ങള്,  നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരതുട  ഒപ്പ്, സീല്  എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണു്ടായിരനു്ന.ു  

ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

 ദവ നത്തിന് വിവരങ്ങള് ലഭയമാകനു്ന ് ദവജ്് ലിസ്റ്റില് നിന്നാണ്.െയലില് ഈ 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദവജ്് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

രണ്ട് ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

 െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര് ത ാഴിലാളികള്ക്ക ു ദവ നം  ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയുവാനളു്ള ദരഖയാണ.്െയലില്  െണ്്ട ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 
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കതണ്ടത്തലകുൾ  

 തമഷര്തമന്റ് രക്ു്ക  ഗ്പകാരം രണ്്ട നിര്മാണം 5957m നീളത്തിലാണ്, എന്നാല് 

െില്ഡ് തവരിെിദക്കഷൻ നിന്നംു 946m ആണ് ലഭയമായ ്. ദജ്ാസ്െ കൃഷി സ്ഥലത്ത ്

മണ് പണി ത ാഴില് ഉറപ്പ ുവഴി തെയതു .  ടുര്ന്്ന രുണദഭാക്താവ്  തന്ന മതറ്റാര ുപധ ി 

മലും ഗ്ടിപ്പ് ഇറിദരഷൻ തെയതു  ദവണ്ട നട്ടിരിക്കനു്ന.ു മാഗ് മല്ല ദഗ്പം,ശയാം എന്നിവരടു 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് രണ്്ട തെയത ിെ െില ലകഷണങ്ങള് ഉണ്ടായിരനു്ന.ുകടുാത  

അവിതട ത ങ്ങിന്  ടം  റുക്കല്, കഴുി എടകു്കല് എന്നി ഗ്പവര്ത്തി  കാണാൻ സാ ിച്ച.ു  

Citizen information Board  ഉണ്ടായിരനു്നില്ല 

 

നദല്ലല്ലിപ്പടി നടപ്പാത നിർമാണം 

     160801000/RC/268697 

തമഷര് തമന്റ് രക്ു്ക നമ്പര്  70/MGNREGS/2018-19 

പധ ി  ആരംഭം  10/11/2018 

പധ ി അവസാനം  17/11/2018 

എസ്റ്റിദമറ്്റ  കു  130000 

യഥാര്ത്ഥ തെലവ്  105984.36 

ത ാഴില് േിനങ്ങള്  37,6,2 

 

കവർ ദപജ്  

 .ആനവുല് മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് നിഷ് കര്ഷിക്കനു്ന നിരവധി വിവരങ്ങള് 

വയക്തമാക്കനു്ന കവര് ദപജ്് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

തചക്ക് ലിസ്റ്റ്  

 തെക്്ക ലിസ്റ്റ് െയലില് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദകാപ്പി 

 ആക്ഷൻ പ്ലാനിെ ദകാപ്പി െയലില് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.. 

എസ്റ്റിദമറ്റ്  

 സാധാരണക്കാര്ക്്ക മനസ്സിലാവകു എന്ന ലക്ഷയദത്താതട ജ്നകീയ ഭാഷയിലളു്ള 

എസ്റ്റിദമറ്്റ നിഷ് കര്ഷിക്കനു്ന.ു എന്നാല് ജ്നകീയ ഭാഷയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്്റ െയലില് 
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കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.തസകയരൂില് നിന്നളു്ള എസ്റ്റിദമറ്്റ ഉണ്ടായിരനു്ന.ുസര്ദവ്വ ഡാറ്റ 

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ഒന്നംു  തന്ന ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല. 

 ാദേതിക അനമുതി  

 ത ാഴിലറുപ്പ ു പധ ിയില് തെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികള്ക്കംു 

ഓവര്സിയര്,അഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്,അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര് എന്നിവര് 

ഉള്തപ്പടനു്ന സാദങ്ക ിക കമ്മിറ്റിയുതട അനമു ി ആവശയമാണ്.െയലില് ഉണ്ടായിരനു്ന 

സാദങ്ക ിക അനമു ിയില് മതറ്റരിയല് കദമ്പാണെ, നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പംു 

സീലംു ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്ന.ു അദ ാതടാപ്പം തസകയരൂില് നിതന്നടതു്ത സാദങ്ക ിക 

അനമു ിയുതട ദകാപ്പിയും െയലില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ുഅ ില് നിര്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഒപ്പംു സീലംു കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

ഭരണാനമുതി : 

 ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന് മൻുപ് നിര്രന്ധമായംു ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട 

ഗ്പധാന ദരഖകളില് ഒന്നാണ് ഭരണാനമു ി.ഭരണാനമു ി െയലില് കാണാൻ 

സാധിച്ച.ുഎന്നാല് തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ്, സീല്, ീയ ി ഇവ കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.ഗ്പസ്തു   െയലില് ഗ്പവര്ത്തിക്്ക ഗ്രാമസഭ അംരീകാരം ലഭിച്ച ിതന്റ 

ദകാപ്പി,ഭരണസമി ിക്്ക ഗ്രാമസഭ   ീരമുാനത്തിതന്റ സമര്പ്പിച്ച ദകാപ്പി,മ ുലായവ 

െയലില് കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 

 ംദയാജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ  

 ഈ ഗ്പവര്ത്തിയില് രാധകമല്ല. 

തതാഴിലിന ുദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ  

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ുത ാഴിലാളി പഞ്ചായത്തില്  സമര്പ്പിക്കനു്ന അദപക്ഷ 

െയലില് കാദണണ്ട ാണ്.ഏ  ് ീയ ി മ ുല് എന്നംു എഗ്  േിവസദത്തക്കാതണന്നംു 

അദപക്ഷ സമര്പ്പിച്ച ് എന്നംു ,15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് നല്കിയിട്ടദുണ്ടാ എന്നംു 

അല്ലാത്ത പക്ഷം അര്ഹ തപ്പട്ട ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നം നല്കിയിട്ടദുണ്ടാ എന്നംു 

മനസ്സിലാക്കനു്ന ിന് ഡിമാൻഡ് ദൊം അ യാവശയം ആണ്.എന്നാല് ഈ െയലില് ഒര ു

വിധത്തിലംു ഉള്ള ഡിമാൻഡ് ദൊം കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 

വർക്ക് അതലാദക്കഷ്ൻ ദരാം : 

 ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടവര്ക്ക ു ത ാഴില് അനവുാേിച്ചതുകാണ്ടളു്ള വര്ക്്ക 

അതലാദക്കഷൻ ദൊം െയലില് കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 

ഇ -മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് തെയ്യുന്ന  ീയ ി,ത ാഴില് േിനങ്ങള്,ഒപ്പ ്

ദരഖതപ്പടതു്തല് എന്നിവ വളതര ഗ്പധാനതപ്പട്ട ാണ്.അ ിനളു്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയായ 

ഇ- മസ്റ്റര് ദറാള് ഈ െയലില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ുമസ്റ്റര് ദറാളില് രി ഡി ഓ,പഞ്ചായത്ത ്

തസഗ്കട്ടറി എന്നിവരതുട ഒപ്പ്, സീല്,എന്നിവ ഉണ്ടായിരനു്ന.ുഎന്നാല്  ീയ ി 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല.ത ാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ്, , ത ാഴില് േിനങ്ങള്,കലൂി മ ുലായ 

വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്ന.ു 
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എം ബക്ു്ക 

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട അളവ് ദരഖതപ്പടതു്താനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയും െയലില് 

നിര്രന്ധമായും കാദണണ്ട മുാണ് എം രക്ു്ക.ഇ ില് ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന് 

മൻുപളു്ള അളവകുള് (ഗ്പീ തമഷരതമന്റ്) ഗ്പവര്ത്തിക്ക ുദശഷമളു്ള യഥാര്ത്ഥ അളവകുള് 

എന്നിവ ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട ാണ്.െില ദപജ്കുളില് രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഒപ്പ ്

മാഗ് ദമാ െില സ്ഥലങ്ങളില് ഒപ്പംു സീലംു എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ച.ുഎന്നാല് 

 ീയ ി മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലംു ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല. ീയ ി ദരഖതപ്പടതു്തിയാല് 

മാഗ് ദമ ആര് എദപ്പാള് അളവകുള് ദരഖതപ്പടതു്തിതയന്നംു ,ആര,് എദപ്പാള് അ  ് 

ദഗ്കാസ്സ് തെക്്ക തെയതു   എന്നംു മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കകുയുളു്ള..  

തമഷര്തമന്റ് രക്ു്ക ഗ്പകാരം 60m നീളത്തിലംു 2m വീ ിയിലംു ദറാഡ ു തകാഗ്്കീറ്്റ  

തെയതിരിക്കനു്ന.ു കടൂാത  അവി ക്ത ത ാഴില്,തസമി സ്കില് ,സ്കില്  ത ാഴിലാളികളുതട 

ദവേനവംു, CIB യുതട  കുയംു െിലവഴയെിട്ടണ്ു്ട.എം.രക്ു്ക .സക്ഷിതപ്പട ുിയ ായി 

കണ്ടില്ല. 

തമറ്റീരിയൽ തകാദട്ടഷ്ൻ ഡീസറ്റൽ ്  

 തമറ്റീരിയല് ഉപദയാരിച്ചിട്ടളു്ള വര്ക്്ക ആയ ിനാല് ഇവ 

രാധകമാണ്.എന്നാല് ഇ മുായി രന്ധതപ്പട്ട ദരഖകള്  െയലില് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

ദവജ് ലിസ്റ്റ് : 

 ത ാഴില് തെയത ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ദവ നം നല്കനു്ന ിന് ആവശയമായ 

ഗ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖകളിതലാന്നാണ് ദവജ്് ലിസ്റ്റ്.എം.ഐ.എസ ്ല് നിന്നംു ദശഖരിച്ച ദവജ്് 

ലിസ്റ്റ് െയലില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

രണ്ട്  ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ : 

 െയലില് ഉണ്ടാദകണ്ട ഒര ുഗ്പധാന ദരഖയാണ്  െണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്.ദവജ്് 

ലീസ്റ്റിന ുആനപുാ ികമായ െണ്്ട  ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര് െയലില് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

തമറ്റീരിയൽ -വൗച്ചർ,ബില്്ല,ദറായൽറ്റി  

ഇ  ുെയലില് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

ദരാദട്ടാഗ്ഗാര് : 

 ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുമായി രന്ധതപ്പട്ട ുഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന് മൻുപംു 

നടന്നതുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴും പരൂ്ത്തീകരിച്ച ദശഷവംു ഉള്ള ദൊദട്ടാഗ്രാഫ്സ് െയലില് 

കാണാൻ സാധിെില്ല.. 

ഗ്പവർത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

 അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടതു്തിയ ഗ്പവര്ത്തി പരൂ്ത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം െയലില് ഉണ്ടാദവണ്ട ാണ്.എന്നാല് ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുതട െയലില് 

ഉണ്ടായിരനു്നല്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മതൂവെന്റ് സ്ലിപ് : 
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 മസ്റ്റര് ദറാള് മതൂവമന്റ്  സ്ലിപ് െയലില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു എന്നാല് മ സ്റ്റര് ദറാള് 

നമ്പറകുള് ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല.ഇ ില് പല ദകാളങ്ങളും പരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

ജിദയാ ടാഗ്്ഗ ദരാദട്ടാ : 

െയലില് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിതന്റ ദകാപ്പി : 

െയലില് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

സ റ്റ് ഡയറി : 

 കസറ്്റ ഡയറി െയലിതനാപ്പo ഉണ്ടായിരനു്ന.ുദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങള് എല്ലാം  തന്ന കസറ്്റ ഡയറി യില്യില് ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്ന.ു എന്നാല് 

വി.എം.സി. അംരങ്ങളുതട സാക്ഷയപഗ് ത്തില് അവരടു ദപരിന ുപകരം സമീപ 

ഗ്പദേശതത്ത ആളുകളുട ദപര് എഴു ി ഒപ്പിട്ടിരിക്കകുയാണ്. 

കതണ്ടത്തലകുൾ  

• േർുഭല ജനവിഭാകങ്ങൾക്ക്  ഞ്ചരിക്കനു്നതിന ുദവണ്ടി തതാഴിലറുപ്്പ 

വഴി തചയരതാണ് നതല്ലല്ലിപ്പടി നടപ്പാത നിർമാണം. 

 

• CIB ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്്ത സ്ഥാപിച്ചിടു്ടണ്ട്. എന്നാൽCIB 

സ്ഥാപിചിഗ്രിക്കനു്നത്  AMC ഗ്പകാരമളു്ള അളവകുളിലാദന്നാ എന്നാ 

കാരയത്തിൽ വയക്തതയില്ല. 

 

•  മീപഗ്പദേശതത്ത ജനംങ്ങദളാട്  ം ാരിച്ചതിൽ  നിന്ന് 

മന ില്ലക്കാൻ  ാേിച്ചത് ഈ ഗ്പവർത്തി ദകാൺഗ്ടാക്ടർ ന്റ 

തതാഴിലാളികളാണ് തചയരിരിക്കനു്നത്. 

തതാഴുത്്ത നിർമാണം ്െിത ദജാ ്  

1608001001/IF /398285 

തമഷര് തമന്റ് രക്ു്ക നമ്പര്  391/MGNREGS//2018-19 

പധ ി  ആരംഭം  08/03/2019 

പധ ി അവസാനം  12/03/2019 

എസ്റ്റിദമറ്്റ  കു  73972 

യഥാര്ത്ഥ തെലവ്  45729 

ത ാഴില് േിനങ്ങള്  23 
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കവർ ദപജ് 

 വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരമളു്ള കവര്ദപജ്് െയലില്  ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

എന്നാല് പഞ്ചായത്തിതന്റ ദപര് ,വര്ക്കിതന്റ ദപര്, അടങ്കല്  കു, യഥാര്ത്ഥ തെലവ്, 

 ടുങ്ങിയ വിവരങ്ങള് മാഗ് മാണ് കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 തെക്്ക ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിെില്ല.  

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  

 ത ാഴിലറുപ്പ് പധ ി ഗ്പകാരം ആ സാമ്പത്തികവര്ഷം ദെദയ്യണ്ട 

ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങളാന്്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ .എങ്കിലംു ഗ്പസ്തു   െയലില് ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിതന്റ ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 ാദേതികാനമുതി (TS) 

 തസകയറൂില് നിന്നളു്ള സാദങ്ക ികാനമു ിയംു ,തടക്നിക്കല് കമ്മറ്റി ദയാരം 

ദെര്ന്ന ുT.S നല്കിയ ിതന്റയും ദരഖകള് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു എന്നാല് തസകയറുി ല് നിന്നംു 

എടതു്ത T.S ല് രന്ധതപ്പട്ടവരതുട ഒപ്പ്, സീല്,  ീയ ി എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ്റ്  

 തസകയറൂില് നിന്നംു എടതു്ത വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്്റ കാണാൻ സാധിച്ച.ു ഈ 

െയലില് തമറ്റിരിയല് കംദരാണെ,അവി ക്ത,വി ക്ത,അര്ധവി ക്ത ത ാഴില് 

വിവരങ്ങള് എന്നിവ ഉണ്ടായിരനു്ന.ു എന്നാല് ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ഭരണാനമുതി 

 ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന് മൻുപ് നിര്രന്ധമായും ലഭയമാദകണ്ട 

അനമു ിയാണ് ഭരണാനമു ി. ഈ െയലില് ഭരണാനമു ി ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.. 

 ംദയാജിത പദ്ധതി 

സംദയാജ്ി  പധ ി അല്ലാത്ത ിനാല് രാധകമല്ല. 

തതാഴിലിന ുദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ 

ത ാഴില് ആവശയപ്പട്ടതുകാണ്ടളു്ള അദപക്ഷ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

തമറ്റിരിയൽ ് 

രാധകമാണ്.എന്നാല് വര്ക്്ക  െയലില് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

വർക്ക്  അദല്ലാതക്കഷ്ൻ 

ത ാഴിലാളിക്്ക എഗ്  േിവസതത്തക്കാണ്  ത ാഴില് അനവുേിക്കണതമന്ന ു

സെുിപ്പിക്കനു്ന വര്ക്്ക  അദല്ലാതക്കഷൻ ദൊം െയലില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

 ദവജ് ലി ് റ്   
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ദവയജ് ലിസ്റ്റിതന്റ ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരനു്ന ു 

എര് .ടി.ഒ 

 ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അവരതുട ത ാഴിലിന് ദവ നം നല്കനു്ന ിെ അവസാന 

ഘട്ടമായ എെ്.ടി.ഒ. ഈ െയലില് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

ദറായൽറ്റി  

ഈ ഗ്പവര്ത്തിയില് രാധകമല്ല 

ദരാദട്ടാഗ്ഗാര്  

 ഗ്പവര്ത്തിയുതട മന്ൂ്ന ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാകള് െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരനു്നില്ല.  

ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിതല ഹാജ്ര് 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനളു്ള ദരഖയാണ് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള്  ത ാഴിലറുപ്പ് പധ ിയില് വളതര 

ഗ്പധാനപ്പട്ട ദരഖകളില് ഒന്നാണ് ഇ ് .തവട്ടി  ിരതു്തലകുള് ,ത റ്റകുള് എന്നിവ 

വരതു്താത  സൂക്ഷിദക്കണ്ട  .മാഗ് മല്ല ഗ്പവൃത്തി േിവസങ്ങളില് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള് 

നിര്മ്പന്ധമായും കസറ്റില് ഉണ്ടാദകണ്ട മുാണ്.ഗ്പസ്തു   െയലില് ഇ മസ്റ്റര് ദറാള് 

കാണകുയും അ ില് ദലാക്്ക ദഗ്പാഗ്രാം ഓെിസര് ,പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി 

എന്നിവരതുട ഒപ്പ്, സീല് എന്നിവ ഉതണ്ടങ്കിലംു, ീയ ി ദരഖതപ്പടതു്തിയിരനു്നില്ല. 

ത ാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ് മറ്റ ുഅനരുന്ധ വിവരങ്ങള് എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ച.ു 

എം. ബക്ു്ക 

 ഗ്പവൃത്തി  ടുങ്ങനു്ന ിന് മൻുപ് ഗ്പീതമഷര്തമന്റ് ഉം ഗ്പവൃത്തി 

പരൂ്ത്തികരിക്കനു്ന മറുക്്ക അളവകുള് ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ിനളു്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് എം.രക്ു്ക. ഗ്പവൃത്തി  ടുങ്ങനു്ന ിന് മൻുപ് സാധാരണര ിയില് 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ഗ്പീതമഷര്തമന്റ്  ഈ പധ ിയതുട എം.രകു്കില് കാണാൻ സാധിച്ച.ു 

കടൂാത  തമറ്റിരിയല് കംദരാണെ,ദവേന ഘടകം,CIB െിലവഴിച്ച  കുയും എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട.  അളവകുള് ദരഖതപ്പടതു്തദുമ്പാഴും  അ ് AE ഉറപ്പ് വരതു്തനു്ന 

ഘട്ടത്തിലംു ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഒപ്പ്, സീല്,  ീയ ി എന്നിവ ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട ാണ്. 

എന്നാല് െിലയിടങ്ങളില്  ീയ ി ദരഖതപ്പടതു്തി കണ്ടില്ല. 

പർൂത്തികരണ സാക്ഷയപഗ്തം 

 ഗ്പവൃത്തി പരൂ്ത്തീകരിക്കരിക്കനു്ന മറുക്്ക അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ഉള്തപ്പടതു്തി നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന മാ ൃകയില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട പരൂ്ത്തികരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മതൂവെന്റ് സ്ലിപ്്പ  

 െയലില് കതണ്ടത്താൻ സാധിെില്ല. 

ജിദയാടാഗ് ഡ് ദരാദട്ടാഗ്ഗാര് 

 ഗ്പവൃത്തിയുതട സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനളു്ള ജ്ിദയാ ടാഗ് ഡ ് ദൊദട്ടാ ഗ്രാഫ്സ ്

വര്ക്്ക െയലില് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 
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സ റ്റ് ഡയറി 

 നിര്രന്ധമായും ഗ്പവൃത്തി നടക്കനു്ന സമയത്ത് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തംു അ ിന ു

ദശഷം  െയലിലംു കാദണണ്ട  കസറ്്റ ഡയറി ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 

നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പട്ട ഭമൂിയിതല മണ്്ണ -ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ -

ഗ്പധാന കതണ്ടത്തലകുളും നിരീക്ഷണങ്ങളും : 

1.നീര്ത്തടധിഷ്ടി  ഗ്പവര്ത്തികള് ഏ  ു ഭാരത്ത്(ആരതുട ഭമൂിയില്),എഗ്  അളവില് 

നടന്ന ുഎന്നിവ കൃ യമായി മനസ്സിലാക്കനു്ന ിന് ഉ കനു്ന യാത ാര ുവിധത്തിലമുളു്ള 

ദരഖകളും കാണനു്ന ിദനാ ഉേയാരസ്ഥര്ക്ക ുകകമാറനു്ന ിദനാ സാധിക്കനു്നില്ല. 

2.ഗ്പവര്ത്തി തെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിതന്റ സര്ദവ്വ നമ്പര് വയക്തമാക്കനു്ന കരം  ീര്ത്തിതന്റ 

ദകാപ്പി,ഭവൂടുമയുതട ദപര,് അനരുന്ധ വിവരങ്ങള് എന്നിവ ഓദരാ മസ്റ്റര് ദറാള് 

പരൂ്ത്തീകരിച്ച ു കഴിയുദമ്പാളും അ ിതനാപ്പം  ദെര്ത്ത് പഞ്ചായത്തില് 

സമര്പ്പിക്കാറണ്ു്ട അങ്ങതനയാതണങ്കില് ആ വിവരങ്ങള് പഞ്ചായത്തില് 

പരിദശാധിക്കാവനു്ന രീ ിയില് ദഡാകയതുമന്റ് തെയ്യതപ്പട്ടിട്ടില്ല. 

3.എം രകു്കില് ,രണ്്ട, ദ ാട,് എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന ഇനം ഗ്പവര്ത്തിയായി കണ്ട ്. 

അവയില് പല ംു കതണ്ടത്തനു്ന ിദനാ ,അളദന്നാ/എണിദയാ  ിട്ടതപ്പടതു്തനു്ന ിദനാ 

ദസാഷയല് ടീം അംരങ്ങള്ക്്ക  ാതഴ പറയുന്ന ഗ്പശ്നങ്ങള് ദനരിട്ട:ു 

* തെയത ഭമൂി കതണ്ടത്തനു്ന ിനളു്ള  ഏക മാര്രം ദമറ്റിതന്റയും, ഓവര്സിയര്െയംു 

വാക്കാലളു്ള വിവരങ്ങളാണ്.എന്നാലംു െിലരതുട ദപര് എം.രകു്കില് 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. കടൂാത  ഒരാളുതട സ്ഥലത്ത്  തന്ന ഒന്നില് കടൂ ുല് ഗ്പവര്ത്തി 

തെയ്യുന്ന ിനാല് ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തിയുതട അളവകുള് ദവര് ിരിതെടകു്കനു്ന ിന ു

ഗ്പയാസമാണ്. 

 

4.എസ്റ്റിദമറ്്റ  യ്യാറാക്കദുമ്പാള് രുണദഭാക്താക്കള്ക്്ക അവരതുട ഭമൂിയുതട/കൃഷിയുതട 

സവഭാവത്തിനനസുരിെ് അനവുേനീയമായ ഗ്പവര്ത്തികളില് ഏത ല്ലാം 

സാധയമാതണന്്ന ആശയ വിനിമയം നടത്തനു്ന ില് പരാജ്യതപ്പടനു്ന ിനാല് 

എസ്റ്റിതമറ്റില് നിന്നംു വിഭിന്നമായി രുണദഭാക്താക്കളുതട ആവശയത്തിനനസുരിച്ച ു

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ദജ്ാലി തെദയ്യണ്ടി വരികയും എസ്റ്റിതമറ്റില് ഗ്പ ിപാേികാത്ത 

ഇനം ഗ്പവര്ത്തികളും െീല്ഡില് കാണാൻ സാധിച്ച.ു( ത ങ്ങ്, ജ്ാ ി എന്നിവക്ക ു ടം 

 റുക്കല്).  

പൗര വിവര ദരഖ  

 ഗ്പവര്ത്തി നടന്നതുകാണ്ടിരിക്കനു്ന സ്ഥല സന്ദര്ശന സമയത്ത്  ഒര ു

രുനദഭാക്തവിെ പറമ്പിലാണ് ത ാഴിലാളികള് പണി തെയതു തകാണ്ടിരനു്ന ്. 

ആയ ിനാല്  ാ കാലിക ദരാര്ഡ് അവിതട കാണവുാൻ സാേിച്ചില്ല. ത ാഴിലാളികള് 

സംസാരിച്ച ിെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ത്തി  പരൂ തികരിച്ച ിനദുശഷമാണ ുദരാര്ഡ്  

സ്ഥപിക്കനു ്. 
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ഗ്പവർത്തി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്  

 തഗ്പാജ്ക്റ്്റ മീറ്റിംരില് തമമ്പര്, ഓവര്സിയര് എന്നിവര് പതങ്കടകു്കാറതുണ്ടന്നംു, 

അളവകുതലപ്പറ്റി വിവരിച്ച ുനല്കാറണ്ു്ട എന്നംു അവര് പറയുകയുണ്ടായി. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ  

 മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പകാരം രണ്ട ുരാച്ചകുളിലായി 49 ത ാഴിലാളികളും, രണ്ട ുദമറ്റമുാണ് 

പണിസ്ഥലത്ത്  ഉണ്ടായിരനു്ന ്.മസ്റ്റര് ദറാളില് ദലാക്്ക ദഗ്പാഗ്രാം ഓെീസറതുടയും,  

പഞ്ചായത്ത ു തസഗ്കട്ടറിയുതടയും  ഒപ്പ് ദരഖതപടതു്തിയിട്ടണു്ടായിരനു്ന.ു പണിസ്ഥലത്തു ്

ഹാജ്രായിരനു്ന എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും  തന്ന മസ്റ്റര് ദറാളില് ഒപ്പ ്

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട.  

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

 ത ാഴിലിടങ്ങളില് ജ്നകിയ എസ്റ്റിദമറ്്റ സൂക്ഷിദകണ്ട ാണ്എന്നാല് സന്ദര്ശന 

സമയത്ത ുജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ  

 ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് സ്ഥലത്ത് കടുിതവള്ളം,  ണല്, ഗ്പാഥമിക 

കവേയ സഹായം, ഗ്കഷ് എന്നീ സൗകരയങ്ങള് ലഭിക്കനു്ന ിനളു്ള അവകാശമണ്ു്ട. 

ഗ്പഥമ ഗ്ശഗു്ശഷൂ കിറ്റിന് ദവണ്ട മരനു്നകുള് ഗ്പാഥമികാദരാരയദകഗ്ന്ദംത്തില് നിന്നംു 

ലഭിക്കനു്ന.ുഎന്നാല് സവന്തം െിലവിലാണ്  ണല് സംവിധാനം,കടുിതവള്ളം, എന്നിവ 

ഒരകു്കനു്നത ന്്ന  തതാഴിലാളികൾ തതന്ന പറയുകയുണ്ടായി. കടുിതവള്ളം  

അടതു്തളു്ള  വീടകുളില് നിന്്ന ദശഖരിച്ച ുതകാണ്ടതുവച്ചിരിക്കനു്ന ു 

  ണലിനായി ഒര ുഷീറ്്റ ത ാഴിലാളികളുതട കകവശം ഉണ്ടായിരനു്ന.ു സന്ദര്ശന 

സമയത്ത ുആ ടാര്പ്പായ തകട്ടിയിരനു്ന.ു  

തതാഴിലിന ുദവണ്ടിയുള്ള അദപക്ഷ  

 ത ാഴിലിന ുദവണ്ടിയളു്ള അദപക്ഷ  ത ാഴിലാളികള് ദമറ്റിതന്റ കകവശമാണ ്

തകാടകു്കാറളു്ള ്. തഗ്പാജ്ക്റ്്റ മീറ്റിംരിതന്റ സമയത്താണ് ത ാഴിലാളികള് ത ാഴിലിന ്

ദവണ്ടി അദപക്ഷിക്കനു്ന ്. തവള്ള ദപപ്പറിലാണ് എല്ലാവരതുടയംു ദപരവുിവരങ്ങള് 

ദരഖതപടതു്താറളു്ളത ന്്ന ത ാഴിലാളികള് പറയുകയുണ്ടായി.  

തതാഴിൽ കാർഡ്  

 സാധാരണയായി ത ാഴില് കാര്ഡ ് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ് ത ാഴിലാളികളുതട 

കകവശമാണ.്എല്ലാ ത ാഴിലാളികളുതടയും ത ാഴില് കാര്ഡ് പണിസ്ഥലത്ത ു
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ലഭയമായിരനു്ന.ു പ ുിയ ത ാഴില് കാര്ഡംു ഉണ്ടായിരനു്ന.ു എന്നാല് പ ുിയ ത ാഴില് 

കാര്ഡില് വിവരങ്ങള് ദരഖ തപടതു്തിയിട്ടണു്ടായിരനു്ന.ു    അപകടം 

   ത ാഴിലില്  ഏര്തപ്പട്ടിരിക്കനു്നയാള്ക്്ക ഗ്പവര്ത്തി തെയു്യന്ന ദവളയിദലാ ഗ്പവര്ത്തി 

മലൂദമാ,  അപകടങ്ങളാല് പരിക്്ക പറ്റകുയാതണങ്കില് ത ാഴിലാളിക്്ക ആവശയമായി വരനു്ന 

കവേയ െികിത്സ സൗജ്നയമായി ലഭിക്കനു്ന ിന് അവകാശമണു്ടായിരിക്കനു്ന ാണ്.പരിക്ക് 

പറ്റിയ ത ാഴിലാളിതയ ആശപുഗ് ിയില് ഗ്പദവശിപ്പിദക്കണ്ടി വരദുമ്പാള്  ാമസം െികിത്സ, 

മരനു്നകുള്, ദവ ന നിരക്കിതന്റ പക ുിയില് കറുയാത്ത േിനരത്ത എന്നിവയുള്തപ്പതടയുള്ള 

ആശപുഗ് ി െികിത്സ,  നല്ദകണ്ട ാണ്.  ത ാഴിലില് ഏര്തപ്പടനു്നയാള്ക്്ക 

ഗ്പവൃത്തിയില് ഏര്തപ്പട്ടിരിക്കദുമ്പാദഴാ ഗ്പവൃത്തി മലൂദമാ ഉണ്ടാകനു്ന 

അപകടങ്ങളില് നിന്്ന മരണദമാ, സ്ഥിരമായ കവകലയദമാ സംഭവിക്കദുമ്പാള്, 

ത ാഴിലാളിതക്കാ   നിയമഗ്പകാരമളു്ള  അനന്തരാവകാശികള്ദക്കാ  സന്ദര്ഭമനസുരിച്ച് 

ദകഗ്ന്ദസര്ക്കാര് വിജ്ഞാപനം തെയതിട്ടുള്ള എദഗ്ക്സ്േഷയ ദസവനം  നല്ദകണ്ട ാണ്.   

 ഈ അവകാശങ്ങതള കറുിച്ച് ത ാഴിലാളികള്ക്്ക വയക്തമായ ധാരണ 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് അംരങ്ങള് ഇ ിതന കറുിച്ച് പറഞ്ഞ ു തകാടുത്ത .ു 

ഇ ിന ു മൻുപ് ത ാഴിലിടങ്ങളില്  അപകടം നടന്നിട്ടുതണ്ടകിലംു (2016 ല്) െികിത്സ 

തെലവിന ു ദവണ്ടി അദപക്ഷിച്ചിട്ടും പഞ്ചായത്തില് നിന്നംു ലഭയമായിട്ടില്ല എന്നംു 

ത ാഴിലാളികള് പറയുകയുണ്ടായി. 

കലൂി 

      മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ ്നിയമം  വകപു്പ് 6(1). 1948 -തല 

മിനിമം കലൂി നിയമത്തില് അടങ്ങിയിട്ടളു്ള ാണ്. എന്തകുാരണവാശാലംു 

ദകഗ്ന്ദസര്ക്കാരിന് ഈ ആക്ടിതന്റ ആവശയത്തിനായി കലൂി നിരക്്ക നിശ്ചയിച്്ച 

വിജ്ഞാപനം തെയ്യാവനു്ന ാണ്.  വയ യസ്ത ഗ്പദേശങ്ങള്ക്്ക  വയ യസ്ത കലൂി  നിരക്്ക 

നിശ്ചയിക്കാവനു്ന ാണ്.  ഇത്തരം വിജ്ഞാപനങ്ങളിലതുട കാലാകാലങ്ങളില് 

പ ുകു്കനു്ന കലൂി നിരക്്ക ഒര ു കാരണവശാലംു  ഗ്പ ിേിനം 60/- രപൂയില് കറുയാൻ 

പാടില്ലാത്ത ാണ.്  മസ്റ്റര്ദറാള് ദലാസ് തെയത് 15 േിവസത്തിനളു്ളില് കലൂി ലഭിക്കാൻ 

ഏ  ു ത ാഴിലാളിക്കംു അവകാശമണ്ു്ട.  ടുക്കത്തില് കൃ യമായി ലഭിച്ചിരനു്നതുവന്നംു 

ഇദപ്പാള് ആണ് കലൂി ലഭിക്കാൻ കാല ാമസം ദനരിടനു്നത ന്ന ു ത ാഴിലാളികള് 

പറയുകയുണ്ടായി. 

 രുക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ  

 സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളായ കകയുറ, കാലറു  എന്നിവ ആവശയാനസുരണം  

ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക ു  ലഭയമാകാറിദലന്ന ു ത ാഴിലാളികള് പറയുകയുണ്ടായി . ആതക 2 

ദജ്ാഡി ഷസൂ് മാഗ് മാണ് എല്ലാവര്ക്കംു കതൂട ഉണ്ടായിരനു്ന ്. കടൂാത  ത ാഴില് 

ഉപകരണങ്ങള് സവന്തം െിലവിലാണ് ത ാഴിലാളികള് വാങ്ങനു്ന ്. അ ിതെ 

വാടകയംു അവര്ക്്ക ലഭിക്കനു്നില്ല. 
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ഗ്പധാന കതണ്ടത്തലകുളും നിർദേശങ്ങളും : 

1. 1608001001/LD/240507 

എം.രക്ു്ക  .ഗ്പാകാരം രണ്ടിെ നീളം:1463.6m, വീ ി:90cm,ഉയരം: 1m ആണ്. 

എന്നാല് െീല്ഡ്   ലത്തില് അളന്ന ു ിട്ടതപ്പടതു്തിയദപ്പാള് രണ്ടിെ നീളം: 

1140 m, വീ ി:90cm,ഉയരം: 20-30cm ആണ ്ലഭയമായ ്. 

2. 1608001001/LD/323745 

എം.രക്ു്ക  .ഗ്പാകാരം രണ്ടിെ നീളം:632.04m, വീ ി:15-40cm, ആണ്. എന്നാല് 

െീല്ഡ്   ലത്തില് അളന്ന ു  ിട്ടതപ്പടതു്തിയദപ്പാള് രണ്ടിെ നീളം: 586 m, 

വീ ി:25-90cm, ആണ് ലഭയമായ ്. 

3.1608001001/LD/327494 

 എം.രക്ു്ക  .ഗ്പാകാരം രണ്ടിെ നീളം:1125 m, വീ ി:90cm,ഉയരം: 30-60cm ആണ്. 

എന്നാല് െീല്ഡ്   ലത്തില് അളന്ന ു ിട്ടതപ്പടതു്തിയദപ്പാള് രണ്ടിെ നീളം: 

878.5 m, വീ ി:90cm,ഉയരം: 20-30cm ആണ ്ലഭയമായ ്. 

4. 3.1608001001/LD/327495 

 എം.രക്ു്ക  .ഗ്പാകാരം രണ്ടിെ നീളം:5957 m, വീ ി:1.50cm,ഉയരം: 60cm ആണ്. 

എന്നാല് െീല്ഡ്   ലത്തില് അളന്ന ു ിട്ടതപ്പടതു്തിയദപ്പാള് രണ്ടിെ നീളം: 

946 m, വീ ി:60cm,ഉയരം: 20-30cm ആണ ്ലഭയമായ ് 

 .  

 

തപാത ുനിരീക്ഷണങ്ങൾ  

• സാധാരണക്കാരനായ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് നല്കനു്ന ിന ്

അ ീവ ാല്പരയം ത ാഴിലറുപ്പപുധ ി ജ്ീവനക്കാരംു ദമറ്റംു തമമ്പറംു കാണിക്കനു്നണ്ു്ട 

• മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് തവട്ടിത്തിരതു്തലകുള്  

ഉണ്ടാകനു്ന ായിഗ്ശധയില്തപ്പട്ട.ുഎതന്തന്നാല് നിര്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥരംു,ദമറ്റംു, ഇ ിന ുഗ്പദ ക ഗ്ശധ തെലദുത്തണ്ട ണ്ു്ട  

*   CIB യില് പധ ിയുതട ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങള് ശരിയായി ദെര്ദക്കണ്ട ണ്ു്ട.മാഗ് മല്ല 

അവയുതട അളവകുളും കൃ യമായിരിക്കണം.  

 * സവകാരയ ഭമൂിയിതല ഗ്പവൃത്തികള് തെയ്യുദമ്പാള് എവിതട, എന്്ന, എഗ്  ഗ്പവൃത്തി 

തെയതു  എന്്ന വയക്തമാക്കനു്ന വിധത്തില് ലിസ്റ്റ് െയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ണ്ു്ട. (സര്ദവ്വ 

വിവരണങ്ങള്) 

* ത ാഴില് നല്കനു്ന ിനളു്ള പരിഗ്ശമത്തിതന്റ ഭാരമായി ഗ്പവൃത്തികളുതട 

രുണനിലവാരത്തില് വിട്ടവുീഴ്ച്ച തെയതിരിക്കനു്ന.ു 

* ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവ്, എണം, ഉദേയശ ലക്ഷയങ്ങള് എന്നിവ സംരന്ധിച്്ച 

ത ാഴിലളികള്ക്കളു്ള    ധാരണ കറുവാണ.ു 
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* ഗ്പവൃത്തിയുതട െില്ഡ്  ലത്തിലളു്ള .പരിദശാധനകള് നടത്തവുാൻ ത ാഴിലറുപ്പ് 

പധ ിയിതല ജ്ീവനക്കാര് അല്ലാത്ത ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഭാരത്ത് നിന്നംു ഗ്ശമങ്ങള് 

ഉണ്ടാകനു്നദുണ്ടാ എന്്ന സംശയിക്കനു്ന.ു 

* ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള് പല വിധത്തിലംു ഹനിക്കതപ്പടനു്ന.ു 

 a.ത ാഴിലാളികള്ക്്ക കകപ്പറ്്റ രസീ ് നല്കനു്ന ായി കാണനു്നില്ല. 

 b. െികില്സാ തെലവ് സംരന്ധിച്്ച ആനകുലുയം ഒന്നംു  തന്ന ലഭയമായിട്ടില്ല എന്ന ് 

മൻു അനഭുവങ്ങള്      അനസുരിച്്ച ത ാഴിലാളികള് ഓര്മ്മിപ്പിച്ച.ു 

  c. സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങള് നല്കനു്ന ില് വീഴ് െകള് സംഭവിക്കനു്ന.ു 

* ത ാഴില് കാര്ഡില് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദരഖതപ്പട ുന്നം   

• വര്ക്്ക െയലില് ഉള്തപ്പടദുത്തണ്ട 22 ഇനം ദഡാകയതൂമന്റു കള് എല്ലാം  തന്ന െയലില് 

ഉള്തപടതു്തനു്നില്ല. 

• തസവൻ രജ്ിതസ്ററര് ഗ്ക യമായി സുക്ഷിക്കനു്നില്ല.ആയ ിനാല് അ ിന ു ദവണ്ട ഗ്ശധ 

പഞ്ചായത്ത്   ലത്തില് തകാടദുക്കണ്ട ണ്ു. 

• എസ്റ്റിദമറ്്റ ജ്നകിയ ഭാഷയില് എഴു നു്നില്ല. 

• ദലരര് ഗ്രൂപ്പകുളുതട ഗ്പവര്ത്തനം ശ്ക്തിതപ്പടതു്തണം. ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് CIB 

സ്ഥാപിക്കണം. 

• VMC അംരങ്ങളുതട ഗ്പവര്ത്തനം ശ്ക്തിതപ്പടതു്തണം  

• സമയരന്ധി മായി കലൂി ലഭിദക്കണ്ട ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് അവലംഭിക്കണം. 

നന്ദി  

ആലങ്ങാട്  ദലാക്കിതല വാര്ഡ് അഞ്ചിതല 2018-19സാമ്പത്തിക വര്ഷതത്ത ദസാഷയല് 

ഓഡിറ്്റ ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി  ീര്ക്കാൻ ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ ടീമിതന 

സഹായിച്ച 

രഹമുാനതപ്പട്ട ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത്  ഗ്പസിഡന്റ് , തസഗ്കട്ടറി, അസിസ്റ്റെ തസഗ്കട്ടറി, 

ഭരണസമി ി അംരങ്ങള്, ത ാഴിലറുപ്പ ു വിഭാരം ജ്ീവനക്കാര്, വാര്ഡ് തമമ്പര്, 

െീല്ഡ്തല ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക ു സഹായിച്ച ദമറ്റമുാര് ,സി.ഡി.എസ് .അംരങ്ങള്, ആശ 

ഗ്പവര്ത്തകര്,അംരനവാടി ടീച്ചര്,ദപാ ജു്നംങ്ങള് എന്നിവര്ക്കളുള നന്ദി ഗ്പദ യകം 

ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന.ു 
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ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ഗ്രാമസഭ മിനിച സ ്

ആലങ്ങാട് ദലാക്കിതല ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിതല ഇരവിപരും വാര്ഡ് തല 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ഗ്രാമസഭ ദകാട്ടപ്പറും രവ.എല്.പി.സ്കൂ ള് തവച്്ച 2.20 pm ന ു

ത ാഴിലറുപ്പ് ത ാഴിലാളികളുതട ഈശവരാ ഗ്പാര്ത്ഥനദയാട് കടൂി ദയാരം 

ആരംഭിച്ച.ുത ാഴിലറുപ്പ് ത ാഴിലാളികളില് നിന്നംു സുധ വിജ്യതന ദയാരത്തിെ 

അധയക്ഷനായി  ത ാഴിലാളികള്  തന്ന  ിരതഞ്ഞടത്ത.ു ടുര്ന്്ന ത ാഴിലാളികളില് 

ഒരാളായ വല്സല വിഗ്കമൻ, അധയക്ഷതനയും,ത ാഴിലാളികതളയും,വാര്ഡ ു

തമമ്പര്,നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര്,ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  റിദസാര്സ് തപര സൺമാര്,തപാ  ു

ജ്നങള് എല്ലവതരയും  ഈ ദയാരത്തിദലക്്ക സവാര ം തെയതു .അ ിനദുശഷം 

അധയക്ഷൻ ദയാരതത്ത അഭിസംദരാേന തെയതു  സംസാരിച്ച.ുഅദ ാതടാപ്പം 

ത ാഴിലാളികളുതട കലൂി, ണല് ,കടുിതവള്ളം,എന്നിവ  കൃ യമായി ലഭയമാക്കണം 

എന്്ന പറയുകയുണ്ടായി.ദശഷം ഏറണാകളും ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ജ്ില്ല റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ 

ഗ്ശീമ ി ജ്ലൂി ദജ്ാസെ്  ത ാഴിലറുപ്പ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ഗ്രമസഭതയപ്പറ്റിയും അ ിതെ 

ഉദേശലക്ഷയങ്ങതളപ്പറ്റിയും ,ഇ ിതെ അവശയകാ തയപ്പറ്റിയും ത ാഴിലാളികദളാടംു 

തപാ  ുജ്നങ്ങദളാടംു സംസാരിച്ച.ു ടുര്ന്്ന ആലങ്ങാട് ദലാക്്ക  റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ  ഗ്ശീ 

.ഗ്പിൻസ് ഗ്ൊൻസിസ്  ത ാഴിലറുപ്പ്  ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  റിദപ്പാര്ട്ട്  അവ രിപ്പിക്കകുയും 

തെയതു .ഈ റിദപ്പാര്ട്ടില് ആേയമായി  തന്ന ത ാഴിലാളികളുതട 10 അവകാശങ്ങതളപ്പറ്റി 

വിവരിച്ച.ു അ ില് ഒര ു ത ാഴിലാളി മാഗ് മാണ് എഴുദന്നറ്റ ു നിന്്ന  ങ്ങളുതട 

ഒരാവകാശതത്തപറ്റി പറഞ്ഞ ് .പിന്നിട് ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശധിഷടി  

നിരീക്ഷണങ്ങള് വിവരിച്ച.ു 

• ത ാഴില് കാര്ഡിന് ഉള്ള ദൊദട്ടായുതട തെലവ് ത ാഴിലാളി തന്ന 

വഹിദക്കണ്ടി വരനു്ന.ു 

• നാല ുത ാഴിലാളികള്ക്്ക  പ ുിയ ത ാഴില് കാര്ഡ ുലഭയമായിട്ടില്ല. 

• അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ കടുിതവള്ളം, ണല് എന്നിവ 

ത ാഴിലാളികള്  തന്ന ഗ്കമികരിച്ചിരിക്കനു്ന ാണ്. 

• എല്ലാവരംു  തന്ന 5kmെറു്റളവില്  തന്നയാണ് ഗ്പവര്ത്തി തെയ്യുന്ന ്.  

• െയലില് മാസ്റ്റര് സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരമളു്ള ഡിമാൻഡ് ദൊറം 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.,മാഗ് മല്ല അവര്ക്്ക കകപ്പറ്റ ുരസീ ് ലഭിക്കനു്നില്ല. 

• പധ ി ആസുഗ് ണത്തില് ത ാഴിലാളികളുതട പങ്്ക കറുവാണ.ു 
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• എെ്.ടി.ഓ. സമയാസമയങ്ങളില്  യ്യാറാക്കിയാലംു 

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക കലൂി വളതര  ാമസിച്ചാണ ുലഭിക്കനു്ന ്.ആക്ട്  

ഗ്പകാരമളു്ള കലൂി ലഭിക്കനു്നണ്ു്ട. 

• സാമഹുിക പരിദശാേന കൃ യമായി നടത്തനു്ന ായി അറിയുവാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

 ടുര്ന്്ന പരിദശാധനക്്ക വിത യമാക്കിയ 6 ഗ്പവര്ത്തി  െയലകുളുതട 

ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങള് വായിച്ച.ു പിന്നിട് വര്ക്്ക  െയല് എന്താണ ്

എന്നംു ,22 ദഡാകതുമതന്റ്സ്നപറ്റിയും ,തസതവൻ രജ്ിതസ്ററര്തനപ്പറ്റിയും 

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക പരിജ്യതപ്പടതു്തി. ടുര്ന്്ന  6 ഗ്പവര്ത്തികളുതട 

ഓദരാന്നിന്റയും ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങളും, കതണ്ടത്തലകുളും വിവരിച്ച.ു 

പരിദശാേനക്്ക വിത യമാക്കിയ ഗ്പവര്ത്തികള് 

 

1,തപരിയാര് ട ുതപരിയാര് നീര്ത്തടം   രിശ ുഭമൂി/  പഴ്ഭമൂി 

കൃഷിക്കനദുയാജ്യമാക്കല്(1608001001/LD/240507) 

2, തപരിയാര് ട ുതപരിയാര് നീര്ത്തടം   രിശ ുഭമൂി/  പഴ്ഭമൂി 

കൃഷിക്കനദുയാജ്യമാക്കല്(1608001001/LD/323745) 

3,സില്റ്്റ  നീക്കം തെയതു  ഭമൂി 

കൃഷിക്കനദുയാജ്യമാക്കല്(1608001001/LD/327494) 

4,സില്റ്്റ  നീക്കം തെയതു  ഭമൂി 

കൃഷിക്കനദുയാജ്യമാക്കല്(1608001001/LD/327495) 

5,നദല്ലലിപ്പടി നടപ്പാ  നിര്മാണം(1608001001/RC/268697) 

6,ത ാഴുത്ത് നിര്മാണം സ്മി  ദജ്ാസ്. (1608001001/IF/398285) 

 

ഇ ില് നാല് ഗ്പവര്ത്തികള് കൃഷി മതുന്നാരകു്ക 

ഗ്പവര്ത്തികളാണ്.ആയ ിനാല് എല്ലാ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് 

ലഭിക്കണ്ു്ട.എന്നാലംു ഗ്പസ്തു    ഗ്പവര്ത്തികളുതട ഡിമാൻഡ് ദൊറം, 

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക കകപ്പറ്റ ുരസീ ് എന്നിവ ലഭിക്കനു്നില്ല. എെ്.ടി.ഓ. 

എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികളുതട ഒരമുിച്ചാണ് ഗ്പിെ ് എടതു്ത ു ഗ്പദ കം 

സുക്ഷിക്കനു്ന ിനാല് ഗ്പവര്ത്തിക്ക ു ആനപുാ ികമായി എെ്.ടി.ഓ. 

ദവര് ിരിച്ച ു മനസില്ലക്കാൻ രധുിമട്ു്ട ദനരിട്ട.ു പൗരവിവര ദരഖ (CIB) 

എങ്ങംു ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  സവാഗ്ശയസംഘത്തിതന്റ ഗ്പവര്ത്തനം 

ശഷ്ു കമായ ിനാലംു,കൃഷി പരിപാലനം ത ാഴിലാളികള്  തന്ന 

തെയ്യാത്ത ിനാലംു കൃഷിയുതട െലം അവര്ക്്ക ലഭിക്കനു്നദുണ്ടാ എന്നാ 

കരയംത്തില് സംശയമാണ.് കാരണം  കൃഷി പരിപാലനം ഭവുടുമ 

 തന്നയാണ് തെയ്യുന്ന ്.ആേയ ഗ്പവര്ത്തിയായ (1608001001/LD/240507) 

ഇ ില്  ആതകയുള്ള 15 മസ്റ്റര് ദറാളില് 4 എണത്തില് 

തവട്ടിത്തിരതു്തലംു, രണ്ടാമതത്ത ഗ്പവര്ത്തിയായി 

(1608001001/LD/323745) ല് ആതകയുള്ള 18  മസ്റ്റര് ദറാളില് 4 എണത്തില് 

തവട്ടിത്തിരതു്തലംു,  

ഉണ്ടായിരനു്ന.ു കടൂാത   ആേയ ഗ്പവര്ത്തി യില് 5 മസ്റ്റര് ദറാളുകള് 

ദലാക്കില് നിന്്ന ഗ്പിെ ് എടകു്കാൻ  ാമസിച്ച ിനാല് 42 , ത ാഴില് 

േിനങ്ങളും,രണ്ടാമതത്ത ഗ്പവര്ത്തിയില് 42 ത ാഴില് േിനങ്ങളും, 

മനൂ്നാംമതത്ത ഗ്പവര്ത്തി യില് 43 ഉം, ത ാഴില് േിനങ്ങളും 

നഷ്ട്ടതപ്പട്ട ായി ഗ്ശധയില്തപ്പട്ട.ുമാഗ് മല്ല ഈ നാല ുഗ്പവര്ത്തി കളുതട 

എം. രക്ു്ക  ഗ്പകാരമളു്ള അളവകുളും െീല്ഡ്   ലത്തിതല അളവകുളും 
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വിവരിച്ച.ുദശഷം നദല്ലലിപ്പടി നടപ്പാ  നിര്മാണം എന്നാ ഗ്പവര്ത്തി 

േരു്ഭ ല ജ്നവിഭാരങ്ങളുതട ഗ്പദേശത്താണ് തെയതിരിക്കനു ്.CIB 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ഉതണ്ടങ്കിലംു കൃ യമായ അളവകുള് പാലിച്ചല്ല 

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കനു്ന ്.,ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്നംു,സമീപ ഗ്പദേശതത്ത 

ജ്നംങ്ങദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്നംു  മനസില്ക്കാൻ സാേിച്ച ് ഈ 

ഗ്പവര്ത്തിയില് ത ാഴില് എടതു്ത ്  ദകാഗ്ണ്ടാക്ടര് െ 

ത ാഴിലാളികളാണ്.കടൂാത  VMC സക്ഷയപഗ് ത്തില് സമീപ 

ഗ്പദേശതത്ത അംരങ്ങളുതട ദപരംു ,ഒപ്പമുാണ് ദരഖതപ്പടതു്തിയിരിക്കനു  ്

.കടൂാത  ആറാമതത്ത ഗ്പവര്ത്തിയായ ത ാഴുത്ത് നിര്മാണം സ്മി  

ദജ്ാസ്െ സ്ഥലത്ത് നിര്മിെിട്ടണു്ടായിരനു്ന.ു എന്നാല് തവരിെിദക്കഷൻ 

സമയത്ത് CIB മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കകുയാണ്,മാഗ് മല്ല ഗ്പസ്തു   

ദരാര്ഡില് ഗ്പവര്ത്തികളുതട ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങള് ഒന്നംു  തന്ന 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടില്ല. ടുര്ന്്ന  ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് അടിസ്ഥാന 

സൗകാരയങ്ങതള കറുിച്്ച ഗ്പ ിപാേിെ ു ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ഗ്പഥമ 

ശഗു്ശഷുാ കിറ്്റ ഉണ്ടായിരനു്ന.ു,ത ാഴില കാര്ഡ്  എല്ലാവരതുടയും  

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരനു്ന.ുഎങ്കിലംു വിവരങ്ങള് 

ഭാരിരമായാണ് ദരഖതപ്പടതു്തിയിരിക്കനു്ന ്.എന്നാല് സുരക്ഷ 

ഉപകരണങ്ങള് ഒന്നംു  തന്ന ലഭിക്കനു്നില്ല. അ ിനദുശഷം നടന്ന 

െര്ച്ചയില് എല്ലാവരംു പതങ്കടതു്ത.ുെര്ച്ചയില് ഒര ു കര്ഷകൻ 

റിദപ്പാര്തട്്ടന കറുിച്ച പരാമര്ശിച്ച.ുഈ റിദപ്പാര്ട്്ട 

തരൗരവമായികാണണം,രുര ുരമായ ഗ്പശ്നങ്ങള് ഈ റിദപ്പാര്ട്ടില് 

കാണവുാൻ സാേിച്ച,ു ടുര്ന്ന ുഇനി അവ ഉണ്ടാക്കാത്ത രി ിയില് ഗ്ശധ 

തെലദുത്തണ്ട ണ്ു്ട.  ദകരളത്തില് ത ാഴില് ഇല്ലായമ കടൂ ുലാണ് മതറ്റാര ു

ത ാഴിലാളി അമ്മിണി 2016  ല് ത ാഴില് സ്ഥലത്ത് തവച്്ച അപകടം 

സംഭവിച്ചിട്ടംു രില് നല്ക്കിയിട്ടംു അവര്ക്്ക ആനകുലൂയം ലഭിച്ചില്ല എന്്ന 

പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാല് മതറ്റാര ു ത ാഴിലാളി ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് 

തവച്്ച അപകടം സംഭവിച്ചദപ്പാള് അവര്ക്്ക ആനകുലൂയം ലഭിതച്ചന്ന ുആ 

സമയതത്ത ദമറ്്റ  ഓര്മ്മിപ്പികകുയുണ്ടായി. മതറ്റാര ു ത ാഴിലാളി സുമ 

ജ്യൻ ത ാഴിലാളി മരണതപ്പട്ടാല് ധനസഹായം നല്ക്കണം എന്്ന 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ട.ുപിന്നിട് VMC  അംരങ്ങളായ ഗ്ശീ അദശാകൻ 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ആവശയമാതന്നന്നംു,ത ാഴില് േിനം 200 

ആക്കണതമന്നംു,ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ദരാര്ഡ്  നിര്ബന്ധമായും 

സ്ഥാപിക്കണതമന്നംു, ഗ്രാമസഭയില് പധ ി ആസൂഗ് ണം 

കാരയക്ഷമമാക്കണതമന്നംു, കലൂി സമയ രന്ധി മായി 

ലഭയമാക്കണതമന്നംു ഉള്ള നിര്ദേശങ്ങള് ഉന്നയിച്ച.ുകടൂാത  ലിസ 

ദപാള്(VMC & ASHA WORKER) ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കറതണ്ടന്നംു, 

ആദരാരയപരമായ കാരയങ്ങള് വിവരിച്ച ു തകാടകു്കാറതൂണ്ടന്നംു, 

മരനു്നകുള് എത്തിച്ചനുല്കരതുണ്ടന്നംു, മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന ു

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അവസരം ഉണ്ടാക്കതനതമന്നംു ,സ യസന്ധന്മായി 

ത ാഴില് തെയ്യണതമന്നംു അഭിഗ്പായതപ്പടകുയണു്ടായി.അ ിനദുശഷം 

ജ്ില്ല റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ഉം ത ാഴിലാളികളും  മ്മിലളു്ള  പരസ്പ്പര 

ഇടതപടലില് കതുറ കാരയങ്ങള് അവരമുായി സംവ ിക്കകുയുണ്ടായി. 

എതന്തന്നതുവച്ചാല്  ത ാഴില് എങ്ങതന്ന ലഭിക്കനു്ന,ുത ാഴിലിന ു

അദപക്ഷിക്കരദുണ്ടാ, കഴിഞ്ഞ സാരത്തിക വര്ഷം 150 ത ാഴില് 

ലഭിദച്ചാ, ഗ്പവര്ത്തിയുതട അളവകുള് നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് 
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പറഞ്ഞ ുരാര്ഉദണ്ടാതയന്ന,ു ത ാഴില് തെയത ിന ുദശഷം അ ിതനപ്പറ്റി 

അനഷുിക്കരദുണ്ടാ,ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് പണിയുദമ്പാള് ആവശയമായ്  

കകയുറ,കാലറു എന്നിവ പഞ്ചായത്തില് 

ആവശയതപ്പടരദുണ്ടാ,അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് എങ്ങതന ലഭിക്കനു്ന ു

എന്നിങ്ങതനയുള്ള കാരയങ്ങള് ദൊേിച്ച,ുഇ ിന ു മറപുടിയായി 

ത ാഴിലാളികള് പറയുകയുണ്ടായി, ദമറ്്റ  മദുഖനയാണ് ത ാഴില് 

ലഭിക്കനു്ന ്,ത ാഴിലിന ു അദപക്ഷിക്കനു്ന ിന് മൻുപ ുതന്ന ത ാഴില് 

ലഭിക്കനു്ന,ുനിരന്തരം മടുങ്ങനു്നവര്ക്്ക 150 ത ാഴില് 

ലഭിക്കാറില്ല,ത ാഴില് പരൂ്ത്തിയായാല് അ ിതനപ്പറ്റി 

അനഷുിക്കാറില്ല,അളവകുള് ഉദേയാരസ്ഥര് പറഞ്ഞ ു  രാറണു്ട്, 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള്, പണിയുദമ്പാള് ആവശയമായ്  

കകയുറ,കാലറു എന്നിവ നിരന്ദരം പഞ്ചായത്തില് ദൊേിച്ചിട്്ട 

ലഭിച്ചട്ടില്ല. പിന്നിട് ഒര ു ത ാഴിലാളിയുതട മഴക്കഴുി യുതട ശാഗ്സ്തിയ 

വശങ്ങതളപ്പറ്റി വിവരിച്ച.ു ടുര്ന്്ന ദലാക്്ക  റിദസാര്സ് ദപഴ് സൺ 

 ടുര്ന്നളു്ള വര്ഷങ്ങളില് ഗ്രാമസഭയാണ ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  

തെദയ്യണ്ടത ന്നംു നിങ്ങള് ഓദരാരതു്തര് അ ിനദുവണ്ട ഗ്കമീകരണം 

ഭാവിയില് തെയ്യണതമന്ന ു പറയുകയണു്ടായി.അ ിനദുശഷം 

ത ാഴിലറുപ്പ് ഓവര്സിയര് കറുച്ച ു കാരയങ്ങള്ക്്ക മറപുടി 

നല്കി.കഴിഞ്ഞ  10 വര്ഷമായി ഈ പധ ിയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കനു്ന ു

ആധയമയിട്ടാണ് ഈ  രത്തില്ലളു്ള ഓഡിറ്്റ  നടക്കനു്ന ് ,വരംു 

വര്ഷങ്ങളില് ഇ ിെ റിസള്ട്്ട ഉണ്ടാകംു.മാഗ് മല്ല മസ്റ്റര് ദറാളില് 

തവട്ടി ിര ുല് ഉണ്ടാവനു്ന ് മനപ്പരൂ്വമല്ല ത ാഴിലാളികള് 

വിധഭയാസമില്ലയമയും,ഗ്പായകടൂ ുല് മലൂവംു ആണ്.വളതര കൃ യമായ 

അളവ് ഗ്പകാരം ത ാഴില് തെയ്യാൻ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക 

സാധിക്കകുയില്ല.പിതന്ന ഷീറ്്റ നല്കാത്ത ്  അവര് ഷീറ്്റ തകട്ടാൻ 

 യ്യറാല്ലത്ത ിനലാണ്. മാഗ് മല്ല കടുിതവള്ളം ത ാഴിലാളികള്  തന്ന 

തകാണ്ടവുരനു്ന ാണ് നല്ലത നംു അവര് 

അഭിഗ്പായതപ്പടകുയുണ്ടായി.കടൂാത  കലൂി സമയരന്ധി മായി 

ലഭിക്കാൻ ആവശയമായ ഇടതപടല് ദകഗ്ന്ദ സര്ക്കാര് െ ഭാരത്ത് നിന്നംു 

ഉണ്ടാകണം.വാര്ഡ്  തമമ്പറതുട ഗ്പദ ക ഇടതപതടല്മലൂമാണ ്

ത ാഴിലാളികള്ക്്ക തപട്ടന്്ന  തന്ന ത ാഴില് ലഭിക്കനു്ന ്.പിതന്ന 

ത ാഴിലാളികള് തെയതാ ഗ്പവര്ത്തി കാണാത്ത ് മഴകാരണം പലു്ല ു

നിറഞ്ഞ ിനാലംു, െില സ്ഥലങ്ങള് ഉടമസ്ഥൻ  തന്ന 

നികത്തിയ ിനാലംുആണ്.അടതു്ത ഗ്രമാസഭാക്്ക മൻുപ് കതുറ 

കാരയങ്ങള് തമച്ചതപ്പടതു്താൻ ഗ്ശധിക്കാം.ദശഷം പാറക്കടവ് ദലാക്്ക  RP 

ജ്സ്റ്റിൻ മാ യ ുഷീറ്്റ തകട്ടനു്ന ് ത ാഴിലാളിയുതട ഇഷ്ട്ടമാണ്,എന്നാല് 

അ ് നല്ദക്കണ്ട  ുപഞ്ചായത്ത്  െ ഉത്തരവാ ിത്തമാണ്. മസ്റ്റര് ദറാള് 

കൃ യമായി  തന്ന സുക്ഷിക്കണം,ത ാഴില് ഗ്രൂപ്പായി 

അദപക്ഷിക്കാവനു്ന ാണ്,ത ാഴിലാളികതളക്കറുിച്്ച 

യാദോരവുി ത്തിലളു്ള ദമാശം പരാമര്ശം റിദപ്പാര്ട്ടില് 

ഉള്തപ്പടതു്തില്ല. ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ജ്നങള്ക്്ക ദവണ്ടി നിങ്ങളുതട ഒര ു

ഗ്പ ിനി ിയായി നിന്നാണ് ഞങ്ങള് കണ്ട വിവരങ്ങള് നിങ്ങള്ക്്ക 

പറഞ്ഞ ു  രനു്ന .ു ടുര്ന്്ന പഞ്ചായത്ത്  അംരം എല്ലാവര്ക്കംു നന്ദി 

പറഞ്ഞ.ുഅധയക്ഷൻ ദയാര നടപടികള് അവസാനിപ്പിച്ച.ു 
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നിർദേശങ്ങൾ/ഉന്നയിച്ച ആവശയങ്ങളും 

 

• അടിസ്ഥാനതസൗകരയങ്ങളായ  ണല്,കടുിതവള്ളം, ലഭയമാക്കണം. 

• ത ാഴിലാളികള്ക്്ക കകയുറ.രടൂ്ട,ുഎന്നിവ 

ലഭയമാക്കണം,അദ ാതടാപ്പം പണിയായധുങ്ങളുതട മരൂ്ച്ച കടൂ്ടനു്ന നുളു്ള 

 കുയും. 

• (CITIZEN INFORMATION BOARD) പൗരവിവരദരഖ നിര്രന്ധമായും 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥപിക്കണം. 

•  ഗ്രാമസഭയില് ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവര്ത്തി നിശ്ചയിക്കനു്ന ിലംു പധ ി 

ആസുഗ് ണത്തിലംു ത ാഴിലറുപ്പ് ത ാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്തം 

ഉറപ്പവുരതു്തണം. 

• ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  അ യന്തദപക്ഷി മാണ് . 

• ത ാഴില് േിനംങ്ങള് വര്ധിപ്പിക്കണം. 

• കലൂി സമയരന്ധി മായി ലഭയമാക്കണം.. 

• ത ാഴിലറുപ്പ് കലൂി വര്ധിപ്പിക്കണം. 

• ESI/തപൻഷൻ ലഭയമാക്കണം. 

• ത ാഴില് സമയം കറുക്കണം. 

• ത ാഴിലറുപ്പില് കാടതുവട്ടി ത ളിക്കനു്ന മുായി രന്ധതപ്പട്ട ഗ്പവര്ത്തി 

ഉള്തപ്പടതു്തകു. 

• ത ാഴിലാളികള്ക്്ക  ദവണ്ടി മാനസിക ഉല്ലാസ യാഗ് കള് 

സംഘടിപ്പിക്കകു. 

എന്നി  അവശയങ്ങളാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ഗ്രാമസഭയില് 

ഉന്നയിച്ച ് എന്നാല് ഇ മുായി രന്ധതപ്പട്ട ുമറപുടി നല്ക്കനു്ന ിന ു

നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് ഉണ്ടാവ ിരനു്ന ിനാല് അടതു്ത 

ഗ്രാമസഭക്കമുനു്പ്പ ു ഇ മുായി രന്ധതപ്പട്ട കാരയങ്ങള്ക്ക ു ീരമുാനങ്ങള് 

എടകു്കന്നളു്ള ഗ്കമീകരണങ്ങള് തെയ്യുംതമന്ന ു ഗ്പേീക്ഷിക്കനു്ന.ു  
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