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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 

 

 

എറണാകളും  

ആലങ്ങാട് ദലാക്്ക 

  വരാപ്പഴു    പഞ്ചായത്്ത 

            വാർഡ്-1 (തതവര കാട്) 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/3/2019 

റിദപ്പാർട്ട് തയാറാക്കിയത്  

 ഗ്പിൻ ് ഗ്രാൻ ി ്,  

 ബി.ആർ.പി.ആലങ്ങാട ്

     ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  യുണിറ്റ്  

      തിരവുനന്തപരും 

 

 

 

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 
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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  

3 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലങ്കില് 

ത ാഴിലാല്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ  7,8,9  

4 എതറ്റടദുക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തികള് ആസൂഗ് ണം തെയ്യുവാനളു്ള 

അവകാശം. 
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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 

നല്കിയിട്ടളു്ള ് എന്നംു മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച.ു വാര്ഡ ു  തല എല്ലാ  ആക്ടിവ ്

ത ാഴിലാളികള്ക്കംു ത ാഴില് കാര്ഡ്  പ ുിക്കി  നല്കിയിട്ടണ്ു്ട. 

 

* െയല് പരിദശാധനയില് എ.എം.സി. ഗ്പകാരമളു്ള ഡിമാന്റ ് ദൊറം കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  . 

അ ിനാല് ത ാഴിലിന ുഅദപക്ഷിച്ചിട്ട ു15 േിവസത്തിനളു്ളില് ത ാഴില് ലഭിദച്ചാ എന്ന 
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കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല. ആയ ിനാല് ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ില് നിന്ന ു

അവര് ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമ ഗ്പകാരമല്ല ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ് എന്്ന മനസിലായി. 

 

*  ഗ്രാമസഭയില് 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. മാഗ് മല്ല ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷു കിറ്റ് രപൂ െിലവഴിച്ച ു വാങ്ങിയ ിന് 

ദശഷം രില് ത ാഴിലറുപ്്പ ഓെിസ് ിില് നല്കി പപസ ലഭിക്കാറതുണ്ടന്ന് ദമറ്റ്  പറയുകയുണ്ടായി. 

 

*ആക്ട് ഗ്പകാരമളു്ള കലൂി ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ലഭിക്കനു്നണ്ു്ട 

 

* ത ാഴില് പരൂ്ത്തിയായ ിന ു ദശഷവംു ത ാഴിലറുപ്പ് നിര്വ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് െണ്്ട 

ഗ്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്  യ്യാറാക്കിയ ിന ുദശഷവംു ,ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അവരതുട ദവ നം 

കൃ യമായി ലഭിക്കനു്നില്ല. 

* അ ദുപാതല  തന്ന  ല്സമയ സാമഹൂിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തനു്ന ായി 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

തപാതവുിവരങ്ങൾ -വരാപ്പഴു പഞ്ചായത്്ത  

ജ്ില്ല എറണാകളും  

ദ്ളാക്്ക ആലങ്ങാട് 

വിസ്തീര്ണം 

 
7.74െ.കി.മീ. 

വാര്ഡകുളുതട എണം 16 

ജ്നസംഖയ 26755 

പരുഷുൻമാര് 13132 

ഗ്സ്തീകള് 13623 

പട്ടിക ജ്ാ ി 865 

പരുഷു 400 

ഗ്സ്തീകള് 465 
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വരാപ്പഴു പഞ്ചായത്്ത മാപ്പ് 

 

 

 

 

വാർഡ്1 (തതവര കാട്) 

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

ആതക  കടുംുരങ്ങളുതട എണ്ഗ്രാ : 508 

എസ്.സി        : 9 

ഗ്പധാന ദ ാടകുള് : ആറാട്ടകുടവ് ദ ാട,് ആറാട്ടകുടവ് ഗ്രാദഞ്ചതാട,് ആദട്ട റ ദ ാട,്              

അതിർത്തികൾ 

പടിഞ്ഞാറ് :  തകാങ്ങനാട്ട ുപഴു പഞ്ചായത്ത ്

വടക്്ക  :  ദകാട്ടവുള്ളി പഞ്ചായത്ത്     

 ത ക്്ക :    വാര്ഡ് 2 & 15  

കിഴക്്ക  :   NH 17  
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ഗ്പധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ  

അംരൻവാടി :രണ്ട് എണം  , (105  നമ്പര്,) 

 ഗ്പധാന വിളകൾ :, തപാക്കാളി അരി,ത ങ്ങ്,കപ്പ, വാഴ,പച്ചകറി, മല്സയ കൃഷി മറ്റ ു

കിഴങ്ങ് വര്രങ്ങള് 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീതിശാഗ്്രം 

  

 

➔ പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡണ്്ട ,  പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി,  വാര്ഡ് തമംമ്പര്,  മഹാത്മാ ദേശിയ 

ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ ുപധ ി   ജ്ീവനക്കാര് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ അംരങ്ങള് എന്നിവര് 

ദെര്ന്ന ദയാരത്തില് ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിതനക്കറുിച്ചംു, വാര്ഡ ് 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 ു.  

➔ വിവരദശഖരണാര്ത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്, ഓെീസിതല ജ്ീവനക്കാര്, 

ദലാക്്ക പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥര്,  തപാ ജു്നങ്ങള് എന്നിവതര 

അഭിമഖുങ്ങള്ക്കംു െര്ച്ചകള്ക്കംു ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനംു വിദധയമാക്കി.   

➔ െീല്ഡ് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുതടയും, െയല് പരിദശാധനയുതടയംു അടിസ്ഥാനത്തില് 

റിദപ്പാര്ട്ട്  യാറാക്കല്  

 

രജിസ്റ്ററകുളുതട പരിദശാധന  

1.അദലാദക്കഷ്ൻ ഓര് വർക്ക,്ദപതയെന്റ് ഓര് ദവജ ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് 

ദരാർ വർക്ക് 

2018-2019 കാലയളവില തസകറുില് നിന്നളു്ള എല്ലാ വാര്ഡ്  കളിതല അദലാദക്കഷൻ 

രജ്ിതസ്ററര് ഉണ്ടായിരനു്ന ്.  

2018-2019 വര്ഷതത്ത തസകറുില്നിന്നളു്ള  ഡിമാൻഡ ുരജ്ിസ്റ്റര് ആണ് ഉണ്ടായിരനു്ന ്. 
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2. തമറ്റിരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

• 2018-19 കാലഘട്ടത്തിതല തസകറുില് നിന്നളു്ള       തമറ്റിരിയല് രജ്ിസ്റ്റര് ആണ ്

പരിദശാധിച്ച ്. 

• എല്ലാ വാര്ഡ് തല ഗ്പവര്ത്തികളുതട വിശോംശങ്ങള് ഒരമുിച്ചാണ് 

ഉണ്ടായിരനു്ന ്.  

3. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

• 100 ദപജ്ിന്റ 2018-19 വര്ഷതത്ത വര്ക്്ക  രജ്ിസ്റ്റര് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു ഇ ില് 

ഗ്പവര്ത്തി കളുതട ദപര് ,വാര്ഡ ു എന്നിവ ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. കടൂാത  

തസകറുില് നിന്നളു്ള വര്ക്്ക  തരജ്ിതസ്ററര് 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. 

• 200 ദപജ്ിന്റ പരാ ി രജ്ിസ്റ്റര് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

•   പരാ ി രജ്ിസ്റ്ററില് തരഖതപട ുിയിരനു്ന  പരാ ികളില് 24/9/2013 മ ുല് 

16/4/2014 വതര വര്ഷതത്ത കലൂി  ാമസിക്കനു്ന മുായി രന്ധതപ്പട്ട പരാ ികള് 

മാഗ് ംമാണ്  ഉണ്ടായിരനു്ന ്. മാഗ് മല്ല തസഗ്കട്ടറി പരാധികള്ക്്ക  ീര്പ്പ ു

നകിയിട്ടംു ഉണ്്ട. 

6. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 ത ാഴിലാളി  ഗ്രാമസഭ രജ്ിസ്റ്റര് ആണ് ഉണ്ടായിരനു്ന ്. 

ഗ്രാമസഭയുതട മിനിറ്്റസ് രജ്ിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. എന്നാല് മിനിറ്്റ സ്  

രാരികവംു  അപരൂ്ണവംു ആയിരനു്ന.ു,  

  

7.രിക്സഡ് അ റ്റ് രജിസ്റ്റർ 

 െയല്/രജ്ിസ്റ്റര് പരിദശാധനക്ക ു വിദധയമാക്കിയദപ്പാള് 150 ദപജ്് അടങ്ങിയ 

െിക്സഡ് അസറ്്റ രജ്ിസ്റ്റര് പഞ്ചായത്തില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു എങ്കിലംു െയലില് വിവരങ്ങള് 

അപരൂ്ണമായാണ് ഉണ്ടായിരനു്ന ്. 
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തതാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധന 

•  ത ാഴില് കാര്ഡിനദുവണ്ടി രജ്ിസ്റ്റര് തെയതിട്ടളു്ള 123 കടുംുരങ്ങള്ക്കംു ത ാഴില് 

കാര്ഡ ് വി രണം നടത്തിയിട്ടതുണ്ടന്നാണ് MIS ഗ്പകാരം 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടളു്ള ്. ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിങ്ങ് ഭാരമായി ത ാഴില് കാര്ഡ ്

പരിദശാധന നടത്തകുയുണ്ടായി.33 ആക്ടിവ് ത ാഴില് കാര്ഡ് ഉടമകളുതട 

ത ാഴില് കാര്ഡ ്പരിദശാധിച്ച.ു  

• പ ുിയ ത ാഴില് കാര്ഡകുളില് ത ാഴില് ആവശയതപ്പടനു്ന വയക്തി യുതട ദപര,് 

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 

ജ്ണൂ്,ജ്പൂല,ആരസ്റ്റ്  മാസങ്ങളില് തെയതാ ഗ്പവര്ത്തിയുതട ത ാഴില്േിനങ്ങള് 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട. 

• എല്ലാവരടുയംു രാങ്്ക പാസ്  രക്ു്ക  പ ുകു്കാറണ്ു്ട  

• 2018 വര്ഷതത്ത ത ാഴില് േിനങ്ങളുതട കലൂി എല്ലാം ലഭിച്ച ായി 

ത ാഴിലാളികള്  തന്ന പറയുകയുണ്ടായി.   

• ത ാഴില് കാര്ഡില് പ ിപ്പിക്കവുാനളു്ള ദൊദട്ടാ എടകു്കനു്ന ് എല്ലാവരംു 

സവന്തം തെലവിലാണ്.  

•  ിറ്റി ൺ ഇൻരർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

  

ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവര്ത്തികള് സുധാരയം ആക്കനു്ന ിനംു ഗ്പവര്ത്തികളുതട 

ഗ്പാഥമിക വിവരങ്ങള്, െിലവഴിച്ച  കു എന്നിവ  എല്ലാ ജ്നങ്ങള്ക്കംു 

മനസിലാകനു്ന ിനംു ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ഗ്പേര്ശിപ്പിദകണ്ട ദരഖയാണ് 

സിറ്റിസണ് ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡ് . എന്നാല് െീല്ഡ് തവരിെിദക്കഷൻ 

സമയത്ത് 10 ഗ്പവര്ത്തിയിലംു സിറ്റിസണ് ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡ്  കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

വിജിലൻ ് & ദമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി (VMC) 

ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവര്ത്തിയുതട ഉദേശ ലക്ഷയങ്ങള് പകവരിക്കനു്നദുണ്ടാ 

അവയുതട  രുണങ്ങള് ലഭിക്കദുണ്ടാ എന്നാ കാരയംങ്ങള് ഉറപ്പ ുവരദുത്തണ്ട ് 

വിജ്ിലൻസ് & ദമാണിറ്ററിംര് കമ്മിറ്റി യുതട ഉത്തരവാേിത്തമാണ്. കടൂാത  

യഥാസമയങ്ങളില് ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ദവണ്ട നിര്ദേശങ്ങള് നല്കകുയും 

തെയ്യണ്ടാ മുാണ്. എന്നാല് വാര്ഡ ു 1 മാസ്റ്റര് തസര്കലുര് ഗ്പകാരമല്ല 

വി.എം.സി അംരങ്ങതള  ിരതഞ്ഞടതു്തിരിക്കനു്ന ്.മാഗ് മല്ല  

ത ാഴിലാളികള്  തന്നയാണ് വി.എം.സി  അംരങ്ങള്.  

 

ത ാഴിലറുപ്പ് േിനം (ദറാസ്ഗാര് േിവസ്)  
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 ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കനു്ന ിനംു അവര്ക്്ക 

അവകാശങ്ങതളപറ്റി മനസിലാക്കി തകാടകു്കനു്ന ിനംു ദവണ്ടിയാണ ു

ത ാഴിലറുപ്പ് േിനം തകാണ്ടാദടണ്ട ്.എന്നാല് വരാപ്പഴു പഞ്ചായത്തില് 

ദയാരം കടൂാറതുണ്ടങ്കിലംു ത ാഴിലറുപ്പ് േിനത്തിന്റ യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷയം 

പകവരിക്കറദുണ്ടാ എന്നാ കാരയത്തില് സംശയം ഉണ്്ട. 

പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ  

Sl  ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്  വർക്ക ്ദകാഡ് 

1  ആറാടു്ടകടവ് ദതാട് പനുരദു്ധാരണം              1608001004/WH/319603 

2 ആദട്ടതറ ദതാട് പനുരദു്ധാരണം  1608001004/WH/319605  

3  ആറാടു്ടകടവ്ഗ്ബാഞ്്ച ദതാട് പനുരദു്ധാരണം  1608001004/LD/327495 

4 ഒന്നാം വാർഡിൽ തവള്ളതകടു്ട ഒഴിവാക്കവുാന്നളു്ള 

ഓവ ുചാലകുളുതട നവീകരണം. 

1608001004/LD/308047 

5 കളും നിർമാണം    1608001004/IF/391520 

6 ഒന്നാം വാർഡിൽ ഗ്പളയബാധിത ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

എക്കൽ നീക്കം തചയ്യൽ.വിവിധ ഭവൂിക ന 

ഗ്പവർത്തികൾ  

1608001004/IF/370073 

7 ഒന്നാം വാർഡിൽ  ർക്കാറിന്റ വിവിധ ഭാവന 

നിർമ്മാണ പദ്ധധികളുമായി  ംദയാജിപ്പിച്ച് 

നിർമാണ  ഹായം (ദലഖ ഹരീഷ്്) 

1608001004/IF/259548 

8 ഒന്നാം വാർഡിൽ  ർക്കാറിന്റ വിവിധ ഭാവന 

നിർമ്മാണ പദ്ധധികളുമായി  ംദയാജിപ്പിച്ച് 

നിർമാണ  ഹായം(ദശാഭ  ദുരഷ്്) 

1608001004/IF/259553 

9 ഒന്നാം വാർഡിൽ IHHL നിർമാണം(ദലഖ ഹരീഷ്്) 1608001004/IF/376871 

10 ഒന്നാം വാർഡിൽ IHHL നിർമാണം(ദശാഭ  ദുരഷ്്) 1608001004/IF/376873 
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1 Cover page Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

2 Check list Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

3 Action plan Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes  

4 Estimate Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

5 TS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

6 AS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

7 Convergence NA Na Na Na Na Na Na Na Na Na  

8 Muster roll Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

9 Wage list Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

10 Fto No No No No No No No No No No  

11 Material Na Na Na Na Na Na Na Na No Yes  

12 M book Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

13 Demand Yes Yes Yes No Yes Yes No No No No  

14 Allocation  No No No No No No No No No No  

15 Completion Yes No No No No No Yes Yes Yes Yes  

16 Muster 

movement list 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  

17 Material voucher 

& bills 

No Na No Yes No No No No No Yes  

18 Royalty Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na  

19 Photos  No No No No No No No No No No  

20 Geo tag photo No No No No No No No No No No  

21 Social audit 

report 

No No No No No No No No No No  

22 Site diary Yes Yes Yes No Yes Yes No No No No  
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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 10 ഗ്പവര്ത്തി 

െയലകുളില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്കയലൂര് ഗ്പകാരമളു്ള കവര് ദപജ്് കാണാൻ സാധിച്ച ു

എന്നാല് െയലകുളില് വിവരങ്ങള് ഭാരികമായാണ് ദരഖതപ്പടതു്തയിയിരിക്കനു ് .  . 

2. തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

 വര്ക്്ക െയലില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ദപജ്് 

നമ്പറംു ദരഖതപ്പടദുത്തണ്ട തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  െയലില് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. പരിദശാധിച്ച 

10 െയലകുളില്  വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്കയലൂര് ഗ്പകാരമളു്ള തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  കാണാൻ 

സാധിച്ച.ു എങ്കിലംു ദരഖകള് ഓര്ഡറില് സുക്ഷിതക്കണ്ടാ ണ്ു്ട. .  

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച 10 െയലകുളില് 2 െയലില് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സറകയലൂര് ഗ്പകാരം 

നിര്രന്ധമായും ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ച.ു  

4. എസ്റ്റിദമറ്റ് ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച  10  െ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 ഉണ്ടായിീരനു്നില്ല. 

5.  ാദേതികാനമുതി  

പരിദശാധിച്ച 10 െയലകുളില് തസകയറൂില്  നിതന്നടതു്ത സാദങ്ക ികനമു ിയുതട 

ദകാപ്പി   സൂക്ഷിച്ചിട്ടണ്ു്ട. എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരതുട സീല്  ീയ ി 

മ ുലായവ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

6. ഭരണാനമുതി  

പരിദശാധിച്ച 10 െയലകുളില് തസകയറൂില്  നിതന്നടതു്ത സാദങ്ക ികനമു ിയുതട 

ദകാപ്പി   സൂക്ഷിച്ചിട്ടണ്ു്ട. എന്നാല്, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരതുട സീല്  ീയ ി 

മ ുലായവ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

7.  ംദയാജിത പദ്ധതി  

പരിദശാധനയക ് വിദേയമാക്കിയ  10 ഗ്പവര്ത്തികളും  ംദയാജിത  

ഗ്പവർത്തിയായിരനു്നില്ല.   

8. തതാഴിലിനളു്ള അദപക്ഷ  

പരിദശാധിച്ച 10  െയലകുളില് 5 െയലകുളില് ഏത ങ്കിലംു  രത്തിലളു ത ാഴില് 

അദപക്ഷ ഉണ്ടായിരനു്ന.ു(തവള്ള ദപപ്പറില്  യ്യാറാക്കിയ ംു,) എന്നാല് എഗ്  

േിവസദത്തക്കദന്നാ കൃ യമായി വയക്തമാക്കനു്നില്ല.  
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9. ഗ്പവർത്തി അനവുേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച ദരാം  

പരിദശാധിച്ച  10  െയലകുളിലംു ഗ്പവര്ത്തി അനവുേിച്ച ദൊം ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 10. ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

പരിദശാധിച്ച  10 ഗ്പവര്ത്തി െയലകുളില് മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് തവട്ടിത്തിരതു്തലകുള്  

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. മസ്റ്ര് ദറാളുകളില് രി.ഡി.ഓ ,തസതഗ്കട്ടറി എന്നിവരതുട ഒപ്പ്  സീല്  

എന്നിവ ഉണ്ടായിരതുന്നങ്കിലംു  ിയ ി ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് 

ആയുധങ്ങളുതട വാടക,എം.രക്ു്ക  .നമ്പര്, 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 നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പ് ദരഖതപടതു്തദുമ്പാള്   ീയ ി 

എഴു ിയിരനു്നില്ല. കടൂാത   കു അനവുേിക്കനു്ന ് സംരന്ധിച്്ച തസഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ ്

ഉതണ്ടങ്കിലംു, തസഗ്കട്ടറിയുതട സീല് ,ഗ്പസിഡന്റ്  എന്നിവരതുട ഒപ്പ്, സീല് എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

12. തമറ്റീരിയൽ  

10 ഗ്പവര്ത്തികളില് 2 ഗ്പവര്ത്തിയായ IHHL നിര്മാണ ഗ്പവര്ത്തിയില് ഒതരണത്തില് 

മാഗ് തമ തമറ്റീരിയലമുയി രന്ധതപ്പട്ട ദരഖ ഉണ്ടായിരനു്ന ്.  

 13. തവജ് ലി ് ററ് 

പരിദശാധിച്ച 10 ഗ്പവര്ത്തിെയലകുളില്  ദവജ്് ലിസ്റ്റ്  ഉള്തപ്പടതു്തിയിരനു്ന.ു  

14.രണ്ട് ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

വരാപ്പഴു പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ ഗ്പവർത്തിയുതട രണ്ട്  ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ 

ഒരമുിച്ചാണ് ഗ്പിന്റ ് എടുത്ത ു കു്ഷിക്കനുത് ആയതിനാൽ ഓദരാ 

ഗ്പവർത്തിയുതട വർക്്ക  രയലിൽ ഇത ുഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ  

ഒര ു ഗ്പവൃത്തികള്ക്്ക  മാഗ് മാണ്  ഈ കാലയളവില് സിറ്റിസണ് ഇൻെര്ദമഷൻ 

ദരാര്ഡ് സ്ഥാപിക്കാനളു്ള  കു എംഐ എസില് ദരഖതപടതു്തിയിരനു്ന ്. ഇ ിതന 

സംരന്ധിച്ചളു്ള രില്ലകുള് െയലില് ഉള്തപടതു്തിയിരനു്ന ു

16. ദറായൽറ്റി  

 പരിദശാധിച്ച 10 െയലകുളിലംു  ദറായല്റ്റി രാധകം ആയിരനു്നില്ല  

17. ദരാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ്  

 െയലകുളില് ഉണ്ടാദകണ്ട 3 ഘട്ടത്തിതല ദൊദട്ടാകള് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

(ആരംഭിക്കനു്ന ിന ുമനു്പു ം നടന്ന ുതകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴും, അവസാനിക്കദുമ്പാഴും).  

18. ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  
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പരിദശാധിച്ച  10 െയലകുളില് 5 െയലിലംു ഗ്പവര്ത്തി പരൂ്ത്തികരണ സാക്ഷയപഗ് ം  

കാണാൻ സാധിച്ച ു. 

19. മസ്റ്റർ ദറാൾ മദൂവതമന്റ് 

മസ്റ്റര് ദറാള് മതൂവമന്റ സ്ലിപ്പകുള് പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലംു കാണാൻ സാധിച്ച,ു 

എന്നാല് മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പറകുള് കൃ യമായി ദരഖതപടതു്താത്ത ംു പല ദകാളങ്ങളും 

പരൂിപ്പിക്കാത്ത രീ ിയിലംു അപരൂ ണമായി മസ്റ്റര് ദറാള് മദൂവതമന്റ് സ്ലിപ്പകുള് 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  

തപാ ഗു്പവര്ത്തികളുതട െയലില് മാഗ് തമ പസറ്്റ ഡയറി കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

പസറ്്റ ഡയറികളില് ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്ന ിന ു മമു്പളു്ള മീറ്റിങ ്

ത ാഴിലാളികളുതട സാക്ഷയപഗ് ം, സന്ദര ശന കറുിപ്പ് എന്നീ ഭാരങ്ങള്  പരൂിപ്പിച്ച ായി 

കാണതപ്പട്ട.ു എന്നാല് വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാര്ട്, െികിത്സ 

സംരന്ധമായ വിവരങ്ങള്,ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക ഒന്നംു  തന്ന ദരഖതപ്പടതു്തി 

കണ്ടില്ല. മാഗ് മല്ല വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംരംങ്ങള് 

ത ാഴിലാളികള്  തന്നയാണ്.    
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തപാത ുഗ്പവർത്തികൾ 
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ന

മ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്തി 

ദപര് 

എ്ടിതമറ്റ്  

ഗ്പകാരം 

അളവകുൾ  

(നീളം) 

എം.ബക്ു്ക ഗ്പകാരം 

അളവകുൾ 

(നീളം) 

രീൽഡ്  

തവരിരിദക്ക

ഷ്ൻ ഗ്പകാരം 

അളവകുൾ  

ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ്  

ഗ്പകാരം 

വിലയിരു

ത്തൽ 

1 ആറാടു്ടകടവ് 

ദതാട് 

പനുരദു്ധാര

ണം 

കാടു തവട്ടൽ 

600m 

മണ്്ണ 

ഉപദയാഗി

ദച്ച്തച്ച ു

പിടിപ്പിക്കൽ 

600m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 600m  

കാടു തവട്ടൽ 565m 

മണ്്ണ 

ഉപദയാഗിദച്ച്തച്ച ു

പിടിപ്പിക്കൽ 634m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 601.5m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 620m 

(ജിദയാഗ്ടാ

തക്കർ) 

 

എേിലംു 

തതാഴിലാളി

കൾ 

ദതാടിന്റ, 

 ാമാനയം 

വീതികടൂി

യ ഭാഗം  

ഒഴിതക 

എല്ലാ 

ഭാഗവംു 

വൃത്തിയാ

ക്കിയിടു്ടണ്ട്. 

ജിദയാ 

ഗ്ടാക്കർ 

ഗ്പകാരം 

നീളം 

1046.07m  
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2 ആറാടു്ടകടവ് 

ഗ്ബാഞ്ച് 

ദതാട്  

പനുരദു്ധാര

ണം 

കാടു തവട്ടൽ 

600m 

മണ്്ണ 

ഉപദയാഗി

ദച്ച്തച്ച ു

പിടിപ്പിക്കൽ 

500m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 500m 

കാടു തവട്ടൽ 453m 

മണ്്ണ 

ഉപദയാഗിദച്ച്തച്ച ു

പിടിപ്പിക്കൽ 401m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 418m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 476m 

ജിദയാഗ്ടാ

തക്കർ 

എേിലംു 

തതാഴിലാളി

കൾ 

ദതാടിന്റ 

ദകാൺഗ്കീറ്റ് 

സ്ലാബ് ഇടു്ട 

മടൂിയ 

ഭാഗംവംു, 

വീടുകളുതട 

മതിൽതക്ക

ട്ടിന ു

ഉള്ളിലംു,അ

ടിയിലംു,ഒഴി

തക എല്ലാ 

ഭാഗവംു 

വൃത്തിയാ

ക്കിയിടു്ടണ്ട്.  

ജിദയാ 

ഗ്ടാക്കർ 

ഗ്പകാരം 

നീളം 476.57m 

3 അതട്ടത്തറ 

ദതാട് 

പനുരദു്ധാര

ണം 

കാടു തവട്ടൽ 

550m 

മണ്്ണ 

ഉപദയാഗി

ദച്ച്തച്ച ു

പിടിപ്പിക്കൽ 

510m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 610m 

കാടു തവട്ടൽ 372m 

മണ്്ണ 

ഉപദയാഗിദച്ച്തച്ച ു

പിടിപ്പിക്കൽ 285m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 265m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 300m 

ജിദയാഗ്ടാ

തക്കർ 

എേിലംു 

തതാഴിലാളി

കൾ 

ദതാടിന്റ 

ദകാൺഗ്കീറ്റ് 

സ്ലാബ് ഇടു്ട 

മടൂിയ 

ഭാഗംവംു, 

 ാമാനയം 

വീതികടൂി

യ ഭാഗം  

ഒഴിതക 

എല്ലാ 

ഭാഗവംു 

വൃത്തിയാ

ക്കിയിടു്ടണ്ട്. 

ജിദയാ 

ഗ്ടാക്കർ 

ഗ്പകാരം 

നീളം 

1207.60m 
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4 കളും 

നിർമ്മാണം 

കാടു തവട്ടൽ 

12*12 m 

മണ്്ണ നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ (9+8/2)m 

കാടു തവട്ടൽ 

12*12m 

മണ്്ണ നീക്കം തചയരു  

ആഴം കടൂ്ടൽ 

(9+8/2)m 

കാടു തവട്ടൽ 

(10*10)m 

മണ്്ണ നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ (10*10)m 

തതാഴിലാളി

കൾ നല്ല 

രീതിയിൽ 

ഗ്പവർത്തി 

തചയരിടു്ടതണ്ട

േിലംു 

എദപ്പാൾ 

കളും 

ഉപദയാഗശൂ

നയംമായി 

കിടക്കനു്ന ു

5 ഒവചുാലകുലു

തട 

നവീകരണം 

കാടു തവട്ടൽ 

2300m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 650m 

കാടു തവട്ടൽ 1873m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 483m 

തചളി നീക്കം 

തചയരു  ആഴം 

കടൂ്ടൽ 697m 

ജിദയാഗ്ടാ

തക്കർ 

എേിലംു 

തതാഴിലാളി

കൾ ഒവ് 

ചാലിന്റ 

ദകാൺഗ്കീറ്റ് 

സ്ലാബ് ഇടു്ട 

മടൂിയ ഭാഗം 

ഒഴിതക  

ഭാക്കി 

ഭാഗംവൃ

ത്തിയാക

ക്കിയിടു്ടണ്ട്. 

ജിദയാ 

ഗ്ടാക്കർ 

ഗ്പകാരം 

നീളം 697.56m 
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6 എക്കൽ 

നീകം തചയരു  

കൃഷ്ിക്ക് 

ഉപയുക്തമാ

ക്കൽ 

കാടു തവട്ടൽ 

8000m 

മണ്്ണ കിളച്ച ു

മറിക്കൽ 

8000m  

വാരം 

നിർമാണം 

3627.57m 

കാടു തവട്ടൽ 

4659.8m  മണ്്ണ കിളച്ച ു

മറിക്കൽ 7834.83m   

വാരം നിര്മാണം 

3627.67m 

മണ്്ണ കിളച്ച ു

മറിക്കൽ 

7834.83m   

വാരം 

നിര്മാണം 

െീല്ഡ് 

 ലത്തില് 

അളന്ന ു

 ിട്ടതപ്പട ുിയ

ദപ്പാള് 391.68m2  

ലഭയമായ ്.   

എന്നിരനു്നാ

ലംു 

ഗ്പദേശതത്ത 

മണിന്റ 

ഘടനയും 

തവള്ളതക്കട്ടംു 

മലൂവംു,കപ്പ 

,പച്ചക്കറി 

എന്നിവ 

വിളവ ു

എടതു്ത ിന ു

ദശഷവംു 

രണ്ടകള് 

അളന്ന ുിട്ട

തപ്പടതു്താൻ 

രധുിമടു്ടാണ്. 

 

 

Si 

no 

Name/work 

code 

Start 

date 

End 

date 

Estimate 

amount 

Actual 

expence 

M.B no. Mandays  

1 WH/319603 16-

01-

2019 

27-

01-

2019 

92000 78319 25/18.19 289  

2 WH/319604 29-1-

19 

7-2-

19 

80000 70731 15/17.18 261  

3 WH/319605 27-2-

19 

9-3-

19 

80000 66124 101/18.19 244  

4 FP/308047 12-

12-18 

27-

12-18 

80000 56910 79/18.19 210  

5 IF/391520 12-2-

19 

16-2-

19 

50000 43921 96/18.19 151  

6 IF/370073 26-

10-19 

15-1-

19 

300000 282382 61/18.19 1042  
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കതണ്ടത്തലകുൾ  

• ആറാട്ടകുടവ്,ആറാട്ടകുടവ ് ഗ്രാഞ്ച്,അതട്ടത്തറ എന്നി  ദ ാടകുളുതട ഭരൂിഭാകം 

നീളം വൃത്തിയാക്കനു്ന ഗ്പവര്ത്തിയാണ് ത ാഴിലാളികള് തെയത ്. എന്നാല് 

എസ്ടിതമറ്്റ  ഗ്പകാരമാദണാ ത ാഴിലാളികള് ഗ്പവര്ത്തി തെയത ് എന്നാ 

കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല.  എങ്കിലംു ഗ്പായമായ ത ാഴിലാളികള് ഈ 

ഗ്പവര്ത്തി വളതര രധുിമടു്ടിയാണ് തെയത ്.  മാഗ് മല്ല തവള്ളത്തിന്റ ഒഴുക്്ക 

സുരമമായാണ ്കാണാൻ സാധിച്ച ്.എങ്കിലംു െില ഭാകങ്ങളില് രണ്ട ുവശവംു 

കാടപുിടിച്ച രീ ിയിലാണ്. മാഗ് മല്ല ദ ാടകുളില് വീടകുളില് നിന്നളു്ള 

മലിനജ്ലം ഒഴുക്കി വിടനു്നണ്ു്ട.കടൂാത  പല ഭാകങ്ങളില് ദ ാടിതന്റ വീ ി 

കടൂിയും കറുഞ്ഞംു കാണാൻ സാേിച്ച.ു 

• മസ്റ്റര് ദറാള് ിുകളില് തവട്ടിത്തിരതു്തലകുള്   ഇല്ലാത  സുക്ഷിെിരിക്കനു്ന ് 

വളതര നല്ല കാരയമാണ്.  

 

• ഗ്പവര്ത്തി  ടുങ്ങനു്ന ിന ു മൻുപ് സ്ഥലത്തിന്റ അവസ്ഥ മനസിലാകനു്ന മുായി 

തരന്ധതപ്പട്ട യാത ാര ുദൊദട്ടായും െയലില് ലഭയമല്ല. 

• ഗ്പവര്ത്തി സമയത്ത് ത ാഴിലാളികള്ക്്ക പണി തെയ്യുന്ന ിന്   യാത ാരവുി  

സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരനു്നില്ല എന്്ന അവര്  തന്ന പറയുകയുണ്ടായി 

• തമഷര്തമന്റ് രക്ു്ക ഗ്പകാരം ; ആറാട്്ടകടവ് ദ ാടിന്റ 634 m നീളത്തില് മണ ്

ഉപദയാരിച്്ച ദ ക്കനു്ന ഗ്പവര്ത്തിയും 601.5 m തെളിനീക്കം 

തെയ്യുന്നഗ്പവര്ത്തിയുമാണ്. എന്നാല് െീല്ഡ്   ലത്തില് അളന്നദപ്പാള് 

ദ ാടിന്റ നീളം 1163.61m ലഭയമായ ്.  

•  ആറാട്്ടകടവ് ഗ്രാഞ്ച ് ദ ാടിന്റ  401 m നീളത്തില് മണ ്ഉപദയാരിച്്ച ദ ക്കനു്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയും  418 m തെളിനീക്കം തെയ്യുന്നഗ്പവര്ത്തിയുമാണ് എന്നാല് െീല്ഡ്  

 ലത്തില് അളന്നദപ്പാള് മനസില്ലക്കാൻ സാധിച്ച ് ദ ാടിന്റ പല ഭാരങ്ങളും 

വീട്ടടുമസ്ഥരതുട മ ില് തകട്ടിനളു്ളിലംു വീടിനടിയിലതൂടയമുാണ് 

ഒഴുകനു്ന ് .മാഗ് മല്ല  ്ഴന്ന ഗ്പദേശമായ ിനാല് മഴ സമയത്ത് തവള്ളം കയറി 

ഒഴുകിയ ിനാല് ഗ്പവര്ത്തി കാണാൻ സാധിക്കനു്ന രീ ിയിലായിരനു്നില്ലാ. 

കടൂാത  ത ാഴിലാളികള് ദ ാട് മഴുുവനംു വൃത്തിയാക്കനു്ന ഗ്പവര്ത്തിയാണ് 

തെയത ് എന്്ന ത ാഴിലാളികള്  തന്ന പറയുകയുണ്ടായി. 

• ആതട്ട റ  ദ ാടിന്റ  634 m നീളത്തില് മണ് ഉപദയാരിച്്ച ദ ക്കനു്ന ഗ്പവര്ത്തിയും  

601 m തെളിനീക്കം തെയ്യുന്നഗ്പവര്ത്തിയുമാണ് എന്നാല് െീല്ഡ്   ലത്തില് 

അളന്നദപ്പാള് മനസില്ലക്കാൻ സാധിച്ച ് മഴ സമയത്ത് തവള്ളത്തിന്റ ഒഴുക്്ക 

കടൂിയ ിനാല് ദ ാട് ഇദപ്പാള് കാടമുടൂിയംു ഗ്പവര്ത്തി കാണാൻ സാധിക്കനു്ന 

രീ ിയിലായിരനു്നില്ലാ 
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• കളും  ത ാഴിലാളികള് നല്ല രീ ിയില് നിര്മ്മിച്ചിട്ടണ്ു്ട. എന്നാല് അ ് എദപ്പാള് 

ഉപദയാരശനുയമായ രീ ിയിലാണ്  കാണാൻ സാധിച്ച ്.  

• ഗ്പളയ രാധി  ഗ്പദേശതത്ത എക്കല് നീക്കം തെയതു  കൃഷിക്്ക ഉപയുക്തമാക്കല് 

എന്നാ ഗ്പവര്ത്തിയുതട എം.രക്ു്ക  ഗ്പകാരം രണ്്ട തെയതിരനു്ന ്3627.67m2 

എന്നാല് െീല്ഡ്  ലത്തില് അളന്ന ു  ിട്ടതപ്പട ുിയദപ്പാള് 391.68m2  

ലഭയമായ ്.എന്നിരനു്നാലംു ഗ്പദേശതത്ത മണിന്റ ഘടനയംു തവള്ളതക്കട്ടംു 

മലൂവംു,കപ്പ ,പച്ചക്കറി എന്നിവ വിളവ ു എടതു്ത ിന ു ദശഷവംു രണ്ടകള് 

അളന്ന ുിട്ടതപ്പടതു്താൻ രധുിമടു്ടാണ്. 

• Citizen information Board ഉണ്ടായിരനു്നില്ല  

• എസ്റ്റിദമറ്്റ ഈ െയലില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടണ്ു്ട.  എന്നാല് ഇ ില്നിര്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥരതുട ഒപ്പ് ,സീല്  ഡയഗ്രം,ദററ്്റ അനാലിസിസ് , സര്ദവ ഡാറ്റ എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.   

 .   

• . ഭരണാനമു ിയുതട ഈ ഗ്പിൻറ് ഔട്്ട തസഗ്കട്ടറിയുതട സീല്,  ീയ ി എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല 

• അനതുെേ ഗ്പകാരമളു്ള ഡിമാൻഡ് ദൊറം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ 

െയലില് . ത ാഴിലിന ു ദവണ്ടി തവള്ള ദപപ്പറില് എഴു ിയ അദപക്ഷയാണ് 

ഉണ്ടായിരനു്ന ്. ഇ ില്  ദപര്, ത ാഴില് കാര്ഡ് നമ്പര്, ീയ ി, എന്നിവതയല്ലാം 

ദരഖതപ്പടതു്തിയിട്ടണ്ു്ട.  എന്നാല് ഇ ് പകപ്പറ്റി എന്ന ിനളു്ള പകപ്പറ്്റ 

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 ിന് 

രധുിമടു്ടണ്ു്ട. .   

•    ഇ മസ്റ്റര് ദറാളുകളില് ദലാക്്ക തഡവലതമമൻറ് ഓെീസര്, പഞ്ചായത്ത ്

തസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പംു,  സീലംു   ദരഖതപടതു്തിയിട്ടതുണ്ടകിലംു   ീയ ി 

ദരഖതപ്പടതു്തിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . എം. രക്ു്ക .നം.,ദപജ് നം.എന്നിവ 

ദരഖതപടിത്തിയട്ടില്ല.  

•  ഗ്പവര്ത്തിതയപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്പാഥമികമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പസറ്്റ 

ഡയറിയില് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു പസറ്്റ ഡയറിയില് ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭം മീറ്റിംര് 

വിവരങ്ങള് മിനിട് സ്, സന്ദര്ശക കറുിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരനു്ന.ുഎന്നാല്  

വിജ്ിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുതട റിദപ്പാര്ട്്ട, എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

•  
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Si 

no 

Name/work 

code 

Start 

date 

End 

date 

Estimate 

amount 

Actual 

exprnce 

M.B no. mandays  

1 IF/259553 23-6-

18 

20-

11-18 

25000 24390 20/17.18 90  

2 IF/376871 10-1-

19 

15-1-

19 

12000 11978 7/18.19 10,3  

3 IF/376873 31-12-

18 

4-1-

19 

12000 11978 4/18.19 10.3  

4 IF/259548 29-5-

18 

 25000 24390 40/17.18 90  

 

 

 

 

 

കതണ്ടത്തലകുൾ  

മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പകാരം അനവുേിച്ച മഴുുവൻ  കുയും രുണദഭാക്താക്കള്ക്്ക 

ലഭയമായിട്ടണ്ു്ട. 

• അനതുെേ ഗ്പകാരമളു്ള ഡിമാൻഡ് ദൊറം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ആയ ിനാല് 

ഡിമാൻഡ് ഗ്പകാരമാദണാ ത ാഴില് ലഭിച്ച ് എന്നാ കാരയത്തില് 

വയക്ത യില്ല. 

• Citizen information Board ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

• IHHL  രുണദഭാക ാക്കളുതട  തമറ്റിരിയല്  കു ഇ വുതര ലഭയമായിട്ടില്ല. 

 

 

ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങളും തപാ  ുനിര്ദേശങ്ങളും 

 

• വര്ക്്ക  െയലില് എ.എം.സി. ഗ്പകാരമളു്ള ദരഖകള് ഉള്തപ്പടതു്തണം. 

• നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് ദരഖകളില് ഒപ്പ് തവക്കദുമ്പാള്  ിയ ി 

ദരഖതപ്പടതു്തണം. 
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• 7 തരജ്ിതസ്ററര് അദമേറ്്റ തെദയ്യണ്ട ് അ യാവശയമാണ്. 

• ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് ലഭിക്കനു്നണ്ു്ട.കൃഷിസ്ഥലം ഒരകു്കനു്ന ിലതുട 

കൃഷി ദഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണ്ു്ട. എങ്കിലംു പധ ിയുതട യഥാര്ത്ഥ 

െലംത്തില് വിട്ടവുീഴ് ച വരതു്തിതക്കാണ്്ട ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ത ാഴില് 

ലഭിക്കകു എന്നാ ലക്ഷയദത്താതട മാഗ് മാണ് ഗ്പവര്ത്തി 

 യ്യാറാക്കിയിരിക്കനു്ന ്.  

പധ ിയുതട യഥാര്ത്ഥ ലക് ഷയം ,മനസില്ലക്കാത്ത ിനാല് ഭവുടുമക്്ക എന്്ത 

ഗ്പവര്ത്തി യാണ് തെയതത ന്ന കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല. അ ിനാല് 

ഭവൂടുമതയയും ഗ്പവര്ത്തികളില് ഉള്തപ്പടതു്തണം. 

കൃഷിമതുന്നാരകു്ക ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ദപാലളു്ള  ഗ്പവര്ത്തി തെയതിരിക്കനു്ന ് 

കടൂ ുലംു േരു്രല വിഭാരത്തിതന്റ   സ്ഥലങ്ങളില്ല എന്്ന മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ച.ു 

ആയ തുകാണ്്ട അവര്ക്്ക കറുച്ച ുകടൂി മൻുരണന തകാടദുക്കണ്ട ് അ യാവശം 

ആണ്. 

. 

• ഗ്പവര്ത്തികളുതട സുധാരയ  ഉറപ്പ ുവരതു്തനു്ന ിന് ആവശയമായ Citizen 

information Board  ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. ആയ ിനാല് അ ിന ുദവണ്ട 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് തെയ്യുക. 

• ത ാഴിലാളികളുതട അടിസ്ഥാന സൗകരയംങ്ങളായ  ണല്, 

കടുിതവള്ളം,ഗ്പാഥമിക ശശുഷു കിറ്്റ  എന്നിവ ത ാഴില് സ്ഥലങ്ങളില് 

അപരയപ്ത്തമാണ്. മാഗ് മല്ല  ണല്,സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങളായ തലൗസ,്രട്ൂ്ട 

എന്നിവ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ലഭിക്കനു്നില്ല എന്്ന ത ാഴിലാളികള്,ദമറ്്റ , 

എന്നിവര്  തന്ന പറയുകയുണ്ടായി 

• കാദലാെി മായി ഗ്പവര്ത്തികള് ന്ടപ്പില്ലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ിനാല് 

ഗ്പവര്ത്തികളുതട ഉദേശലക് ഷയം പകവരിക്കനു്നദുണ്ടാ എന്നാ കാരയത്തില് 

സംശയം ഉണ്്ട.അ ിനാല് ഗ്പവര്ത്തികള്  നിര്ദേശിക്കദുമ്പാള് മ ുിര്ന്ന 

കര്ഷകതരയും,കാര്ഷിക കലണ്ടര് എന്നിവ പരിരണിദക്കണ്ട ് 

അ യന്താദപക്ഷി മാണ്. 

• വി.എം.സി യുതട ഗ്പവര്ത്തനം കാരയാക്ഷമം ആതക്കണ്ടാ ണ്ു്ട.കടൂാത  അവര് 

ത ാഴില് ഇടം സന്ദര്ശിക്കകുയും ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ആവശയാനസുരണം 

ദവണ്ട നിര്ദേശങ്ങള് നല്കകുയും തെയ്യണ്ട ് അ യാവശയമാണ്. 

• ത ാഴിലാളികള്ക്്ക അവരതുട ആവശയങ്ങള് പറയാനംു,അവരതുട 

അവകാശങ്ങതളപ്പറ്റി അവതര ദരാധയതപ്പടതു്താനംു ഉള്ള ദവേിയായി 

ത ാഴിലറുപ്പ് േിനം നടത്തതപ്പടനം.  

വരാപ്പഴു പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ ു1  (ദ വര്ക്കാട്) തല മഹാത്മാരാന്ധി ദേശിയഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലറുപ്പ് പധ ി ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ഗ്രാമസഭ 2.25 pm ന ുത വര്ക്കാട് മകുനു്ദഗ്ശീ 
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കലയാണമണ്ഡപത്തില് തവച്്ച ഈശവര ഗ്പാര്ത്ഥനദയാട് കൂടി  ആരംഭിച്ച.ു  ടുര്ന്്ന 

ദലാക്്ക  റിദസാഴ് സ് തപര സണ് ഗ്ശീ ഗ്പിൻസ് ഗ്ൊൻസിസ്  കാരയപരിപാടികതളയും 

അജ്ണ്ടയും വിവരിച്ച.ു ദശഷം തപാ  ുജ്നങ്ങളില്നിന്നംു ത ാഴിലറുപ്പ് 

ത ാഴിലാളിയായ ഗ്ശീമ ി ജ്ാനകിയമ്മതയ അധയക്ഷയായി  ിരതഞ്ഞടതു്ത.ു 

അ ിനദുശഷം ആലങ്ങാട് ദലാക്്ക  പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ ഗ്ശീ വിജ് ുെളു്ളിക്കാട് 

സഭതയ അഭിസംദരാ ന തെയതു  സംസാരിച്ച.ു  ടുര്ന്്ന ജ്ില്ല റിദസാഴ് സ് തപര സണ് ജ്ലൂി 

തജ്ാസെ്. പി. പധ ിയുതട ആമഖു അവ രണം നടത്തി.ആേയമയാണ് ത ാഴിലറുപ്പ് 

പധ ിയില് ഈ ഗ്പകാരത്തിലളു്ള ഗ്രാമ സഭ നടക്കനു്ന ്. മാഗ് മല്ല എല്ലാവര്ക്കംു  

നിര്ഭയം സംസാരിക്കാനംു അഭിഗ്പായങ്ങള് പറയാനമുളു്ള ദവേിയാണ് ഈ ഗ്രാമസഭ. 

ഈ ഗ്രാമസഭക്്ക ഗ്പദ ക കവാറംത്തിന്റ ആവശയമില്ല. കടൂാത  ത ാഴിലറുപ്പില് തെയതാ 

ഗ്പവര്ത്തികള്  ഗ്ക യമായി പരിദശാ ിക്കതപ്പടനു്നില്ല. അ തുകാണ്ടാന്ന ു

ദകഗ്ന്ദസര്ക്കാര് നിര്ദേശ ഗ്പകാരം ദകരള സര്കാര് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  സംവിധാനം 

തകാണ്ടവുന്ന ്.ഇ ് ഗ്പകാരം ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തിയുതട  െയലകുള്, തരജ്ിസ്റ്റര്, ത ാഴില് 

കാര്ഡ ു പരിദശാധന, െീല്ഡ് തവരിെിതക്കഷൻ, ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലതത്ത 

രുണദഭാക്തക്കദളാട് ഇ ിന്റ രുണതത്തപ്പറ്റി െര്ച്ച തെയതു  വിവരങ്ങള് 

ദശഖരിക്കല്എന്നി ഘട്ടങ്ങള്ക്്ക ദശഷം കരട് റിദപ്പാര്ട്ട്   യ്യാറാക്കി ഗ്രമസഭയില് 

അവ രിപ്പിക്കകുയും  ടുര്ന്്ന െര്ച്ച തെയതു  എല്ലാവരടുയും നിര്ദേശങ്ങള് ഉള്തപ്പടതു്തി 

ഗ്രാമ സഭ റിദപ്പാര്ട്ട്  അംരീകരിക്കകുയും തെയ്യും.അ ിനാല് ഈ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളിദലക്്ക ഇവിടതുത്ത ജ്നങ്ങളുതട സവ ഗ്ന്ത ഇടതപടലംു, പിന്തണുയും 

ആവശയതപ്പട്ട.ു 

 ടുര്ന്്ന ദലാക്്ക  റിദസാഴ് സ് തപര സണ് കരട് റിദപ്പാര്ട്്ട  അവ രിപ്പിച്ച.ു ഗ്പവര്ത്തി 

െയലില് ദവണ്ട 22 ഇനം ദഡാകതുമന്് സ് തനക്കറുിച്ചംു 7 

തരജ്ിസ്റ്ററകൂതളക്കറുിച്ചംു,ത ാഴില് കാര്ഡ ുപരിദശാധ വിവരങ്ങളും, വിജ്ിലൻസ് & 

ദമാണിറ്ററിംര് കമ്മിറ്റി(VMC), സിറ്റിതസൻ ഇൻെര്ദമഷൻ ദരാര്ഡ് (CIB), ദറാസ്ഗാര് 

േിവസ് എന്നിവയുതട അവശയകഥതയപ്പറ്റിയും, ഇവ ഗ്ക യമായി സൂക്ഷിെിട്ടദുണ്ടാ 

എന്ന ിതനപ്പറ്റിയും  വിവരിച്ച.ു 

തപാതഗു്പവർത്തികൾ 

1.ആറാട്്ടകടവ് ദ ാട് പനുരധുാരണം 

2. ആറാട്്ടകടവ് ഗ്രാഞ്ച് ദ ാട് പനുരധുാരണം 

3. ആതട്ടത്തറ ദ ാട് പനുരധുാരണം 

4.ഒന്നാം വാര്ഡില് തവള്ളതക്കട്്ട ഒഴിവക്കാന്നളു്ള ഒവചാലകുളുതട നവീകരണം. 

5.ഒന്നാം വാര്ഡില് കളും നിര്മാണം 

6.ഒന്നാം വാര്ഡില് ഗ്പളയരാധി  ഗ്പദേശങളില് എക്കല് നീക്കം തെയതു  ഭവൂികസന 

ഗ്പവര്ത്തികള്. 

7.ഭവന നിര്മാണം ദലഖ ഹരീഷ് 

8. ഭവന നിര്മാണം ദശാഭ സുദരഷ് 

9.IHHL നിര്മാണം ദലഖ ഹരീഷ് 



25 
 

1o. IHHL നിര്മാണം ദശാഭ സുദരഷ് 

കതണ്ടത്തലംു/നീരീക്ഷണങ്ങൾ 

*മസ്റ്റര് ദറാള് തവട്ടിത്തിരതു്തല് ഇല്ലാത  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ് വളതര 

ഗ്പശംസനീയമാണ്. 

എ.എം. സി. ഗ്പകാരമളു്ള ദരഖകള് െയലില് അപരൂ്ണമായാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു ്. 

7 ദരജ്ിസ്റ്റ്റ് കള് എല്ലാം  തന്ന അദമേറ്്റ തെയതട്ടില്ല. മാഗ് മല്ല ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസഭ 

മിനിറ്്റസ് തപാ  ുഗ്രാമ സഭ ദരജ്ിസ്റ്റ്റിലാണ് ദരഖതപ്പടതു്തനു്ന ്. 

*ആറാട്്ടകടവ് ദ ാട്,ആറാട്്ടകടവ് ഗ്രാഞ്ച് ദ ാട,് ആതട്ടത്തറ ദ ാട് എന്നി 

ദ ാടകുളുതട ഭരൂിഭാരവംു നീളം ഗ്വത്തിയക്കനു്ന ഗ്പവര്ത്തിയാണ് ത ാഴിലാളികള് 

തെയത ് എന്്ന മനസില്ലാക്കാൻ സാധിച്ച.ു എന്നാല് എസ്ടിതമറ്്റ  ഗ്പകാരമാദണാ അവര് 

ഗ്പവര്ത്തി തെയത  ുഎന്നാ കാരയത്തില് വയക്ത യില്ല. 

* പകയുറ, കാലറു എന്നിവ ദ ാട് നവീകരണം എന്നാ ഗ്പവര്ത്തി സമയത്ത് 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

* CIB ഒര ു ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തംു ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

* VMC യില് ത ാഴിലാളികള്  തന്നയാണ് അംരങ്ങള് ആയിരനു്ന ്. 

* കൃഷി മതുന്നാരകു്ക ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് ജ്നറല് വിഭാരങ്ങളുതട സ്ഥലത്താണ് കടൂ ുലംു 

കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

* ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ കിറ്്റ  അപരയാമതമാണ്. 

* ആറാട്ടകുടവ് ദ ാട് പനുരധുാരണം എന്നാ ഗ്പവര്ത്തി എസ്ടിതമറ്്റ  ഗ്പകാരം ദ ാട് 

പസഡ് കാടതുവട്ടല്, മണ് ദ ച്ച ുപിടിപ്പിക്കനു്ന ,മണ് ദകാരിമാറ്റനു്ന ഗ്പവര്ത്തി 600m 

ആണ്.  എം.രക്ു്ക  ഗ്പകാരം ഈ ഗ്പവര്ത്തികള്ക്്ക തെയതിരിക്കനു്ന അളവകുള് 

യഥാഗ്കമം 565m,634m,601m. എന്നാല് െീല്ഡ് പരിദശാധനയില് ലഭയമായ ് ജ്ിദയാ 

ഗ്ടാക്കര് സാദങ്ക ിക വിേയ ഗ്പകാരം 620m. ആണ് (ദ ാട്ന്റ നീളം) 

* ആറാട്ടകുടവ് ഗ്രാഞ്ച് ദ ാട് പനുരധുാരണം എന്നാ ഗ്പവര്ത്തി എസ്ടിതമറ്്റ  ഗ്പകാരം 

ദ ാട് പസഡ് കാടതുവട്ടല്, മണ് ദ ച്ച ുപിടിപ്പിക്കനു്ന ,മണ് ദകാരിമാറ്റനു്ന ഗ്പവര്ത്തി 

500m ആണ.്  എം.രക്ു്ക  ഗ്പകാരം ഈ ഗ്പവര്ത്തികള്ക്്ക തെയതിരിക്കനു്ന അളവകുള് 

യഥാഗ്കമം 453m,401m,418m. എന്നാല് െീല്ഡ് പരിദശാധനയില് ലഭയമായ ് ജ്ിദയാ 

ഗ്ടാക്കര് സാദങ്ക ിക വിേയ ഗ്പകാരം 476.57m ആണ്. (ദ ാട്ന്റ നീളം) 

 

*  ആതട്ടത്തറ  ദ ാട് പനുരധുാരണം എന്നാ ഗ്പവര്ത്തി എസ്ടിതമറ്്റ  ഗ്പകാരം ദ ാട് 

പസഡ് കാടതുവട്ടല്, മണ് ദ ച്ച ുപിടിപ്പിക്കനു്ന ,മണ് ദകാരിമാറ്റനു്ന ഗ്പവര്ത്തി 

550m,510m,510m ആണ.്  എം.രക്ു്ക  ഗ്പകാരം ഈ ഗ്പവര്ത്തികള്ക്്ക തെയതിരിക്കനു്ന 

അളവകുള് യഥാഗ്കമം 372m,285m,265m. എന്നാല് െീല്ഡ് പരിദശാധനയില് 

ലഭയമായ ് ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കര് സാദങ്ക ിക വിേയ ഗ്പകാരം 300m ആണ്. (ദ ാട്ന്റ നീളം) 
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* കളും നിര്മാണം 12*12 m, എം.രക്ു്ക . ഗ്പകാരം 10*10m, െീല്ഡ് പരിദശാധനയില് 

ലഭയമായ ് 10*10m 

* ഓവെുാല് നവീകരണം എസ്ടിതമറ്്റ  ഗ്പകാരം കാടതുവട്ടല്, ,മണ് ദകാരിമാറ്റനു്ന 

ഗ്പവര്ത്തി 2300m,650m ആണ്.  എം.രക്ു്ക  ഗ്പകാരം ഈ ഗ്പവര്ത്തികള്ക്്ക 

തെയതിരിക്കനു്ന അളവകുള് യഥാഗ്കമം 1873m,483m എന്നാല് െീല്ഡ് 

പരിദശാധനയില് ലഭയമായ ് ജ്ിദയാ ഗ്ടാക്കര് സാദങ്ക ിക വിേയ ഗ്പകാരം 697.56m 

ആണ്. (ഓവെുാലിന്റ നീളം) 

 

* ഗ്പളയരാധി  ഗ്പദേശങളില് എക്കല് നീക്കം തെയതു  ഭവൂികസന ഗ്പവര്ത്തികള് 

എസ്ടിതമറ്്റ  ഗ്പകാരം കാടതുവട്ടല്, ,മണ് കിളച്ചമുറിക്കല്,വാരം നിര്മാണം ഗ്പവര്ത്തി 

8000m,8000m,3627.57m ആണ്.  എം.രക്ു്ക  ഗ്പകാരം ഈ ഗ്പവര്ത്തികള്ക്്ക തെയതിരിക്കനു്ന 

അളവകുള് യഥാഗ്കമം 4659.8m,7834.83m,3627.57m എന്നാല് െീല്ഡ് പരിദശാധനയില് 

വാരം ലഭയമായ ് 391.68m( തവള്ളതകട്ടംു,മണിതന്റ ഘടനയംു,കപ്പ, പച്ചക്കറി എന്നിവ 

വിളതവടതു്ത ിന ുദശഷം). 

* വയക്തിക  ത ാഴിലാളികള്ക്്ക തമറ്റീരിയല്ന്റ  കു ഒഴിതക എല്ലാം പപസയും 

ലഭിച്ചിടണ്ു്ട 

പിന്നിട് നടന്ന െര്ച്ചയില് ജ്ലൂി ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  സമി ി 

രപൂികരിക്കനു്ന ിതന്നപ്പറ്റിയും, ത ാഴിലറുപ്പപുധ ിയുമായി രന്ധതപ്പട്ട ുഎല്ലാവരംു 

അവരതുട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിര്ദേശങ്ങളും പറയണതമന്നംു പറഞ്ഞ.ു അ ിനദുശഷം 

ഒര ുവി.എം.സി. അംരം പറഞ്ഞ ുദമറ്്റ  ഒപ്പിടാൻ പറയുദമ്പാള് ഒപ്പിടംു മതറ്റാന്നംു 

ഞങ്ങള്ക്്ക അറിയില്ല. പിതന്ന ക്ഷീരകര്ഷകതര ത ാഴിലറുപ്പില് ഉള്തപ്പടതു്തണം 

എന്നംു,എസ്.സി/എസ.്ടി വിഭാരക്കാര്ക്്ക ഭമൂി കറുവാതണന്നംു അ ിനാല് 

കൃഷിക്്കഉപയുക്തമാക്കനു്ന  ഗ്പവര്ത്തികള് ജ്നറല് വിഭകക്കാതര 

ഉള്തപ്പടതു്തണതമന്നംു പറയുകയുണ്ടായി.ഇ ിന ുമറപുടിയായി ജ്ലൂി ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്്ക  

പശവുിതന നല്കനു്ന പധ ി അയ്യങ്കാളി ത ാഴിലറുപ്പ് പധ ിയിലാതനന്നംു അവര്ക്്ക 

മനസ്സിലാക്കിതകാടതു്ത.ു കടൂാത  എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓെീസര് പറയുകയുണ്ടായി ക്ഷീര 

കര്ഷകര്ക്്ക ത ാഴുത്ത്,  ീറ്റപലു് കൃഷി എന്നി ഗ്പവര്ത്തികള് ത ാഴിലറുപ്പ് പധ ി 

ഗ്പകാരം തെയ്യാംതമന്നംു, മാഗ് മല്ല അളക്കാൻ സാധിക്കനു്ന ംു ,നിലനില്ക്കനു്ന മുായ 

ഗ്പവര്ത്തി ദവണം ഈ പധ ിയില് തെയ്യവുാനംു.ജ്നങ്ങളാണ് കടൂ്ടായി െര്ച്ചതെയതു   

ഗ്പവര്ത്തികള്  നിര്ദേശിദക്കണ്ട ംു തെദയ്യണ്ട ംു. മാഗ് മല്ല ഗ്പവര്ത്തി തെയ്യാൻ 

 ാല്പ്പരയം ഉള്ള ആര്ക്കദുവണതമങ്കിലംു ത ാഴില്കാര്ഡ ുഎടകു്കാനംു പണിതെയ്യാനംു 

അവകാശം ഉണ്്ട. പിന്നീട് ജ്ലൂി ത ാഴിലാളികദളാട് ത ാഴിലിനദുവണ്ടി കൃ യമായി 

 ിയ ിദയാട് കടൂി അദപക്ഷിക്കണതമന്നംു പകപ്പറ്റ ുരസീ ് 

പകപ്പറ്റണതമന്നംുആവശയതപ്പട്ട.ു ആ ിനദുശഷം ഗ്രാമസഭയില് ൊര്ട്ട ്ദപപ്പറില് 

എഴു ി  യ്യാറാക്കിയ  ത ാഴിലാളികളുതട പത്ത ുഅവകാശങ്ങതളപ്പറ്റി അവദരാട ു

സംസാരിച്ച.ു  ടുര്ന്്ന വരാപ്പഴു പഞ്ചായത്ത് പവസ് ഗ്പസിഡന്റ, ത ാഴിലറുപ്പ് 

ജ്ീവനക്കാര് കലൂി ലഭിക്കനു്ന മുായി രന്ധതപ്പട്ട ുഎല്ലാ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളും 

തെയത ിനദുശഷവംു 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിലാളികള്ക്്ക കലൂി ലഭിക്കനു്നില്ല എന്നംു 

ത ാഴില്േിനങ്ങള് നഷ്ട്ടതപ്പടത  ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ലഭിക്കാൻ ഗ്ശധിക്കണതമന്നംു, 

പല ഗ്പവര്ത്തികള് കാലാവസ്ഥ തവ ിയാനം മലൂം നശിച്ചദുപാതയന്നംു അവര് 

പറയുകയുണ്ടായി.  ടുര്ന്്ന ഗ്പിൻസ് ഗ്ൊൻസിസ്  ത ാഴിലാളികദളാട് ഗ്പവര്ത്തി 

സ്ഥലതത്ത സൗകരയങ്ങതളപ്പറ്റി എന്്ത കാരയങ്ങളും പറയാതമന്ന ുആവശയതപ്പട്ട ു
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അദപ്പാള് സുശീല എന്നാ ഒര ുത ാഴിലാളി പണിയായധുങ്ങള്ക്്ക മരൂ്ച്ച കടൂ്ടനു്ന ിനംു , 

അവയുതട വാടകയംു ഞങള്ക്്ക ലഭയമാക്കണതമന്നംു. കടൂാത  ദമറ്്റ  

സുരക്ഷഉപകരണങ്ങളായ തലൗസ,് രട്ൂ്ട എന്നിവ ലഭയമാക്കണതമന്നംു, മതറ്റാര ു

ത ാഴിലാളി മരനു്നകുള് കൃ യമായി കിട്ടനു്നില്ലതയന്നംു, 100 പണിക്ക ുഒര ു

 വണനല്കിയാല് മ ിദയാ എന്നംു  പറയുകയണു്ടായി. ഇ ിനമുറപുടിയായി 

പഞ്ചായത്ത് ത ാഴിലറുപ്പ് വിഭാകം A.E ദമഴ് സി ദമറ്്റ  മരന്ു്ന വാങ്ങിയ രില്  രനു്ന 

മറുക്്ക  കു അനവു ിക്കറതൂണ്ടന്നംു ഒരപുാട ുമരനു്നകുള് നല്കാറില്ല എന്നംു പറഞ്ഞ.ു 

ദശഷം ജ്ില്ല റിദസാഴ് സ് തപര സണ് 34 ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒര ു വണ നല്കിയാല്ദപാര 

എന്നംു പറഞ്ഞ.ു പിന്നീട വാര്ഡ്  തമമ്പര് പറഞ്ഞ ു എല്ലാ അസുഖങ്ങള്ക്കംു മരനു്ന ു

നല്കനു്നകാരയം രധുിമടു്ടാണ് എന്നാല് ഗ്പാഥമിക ആവശയത്തിനളു്ള മരന്ു്ന 

നല്കാന്നളു്ള ഗ്കമീകരണം തെയ്യാം. പ്ലാൻ െണ്്ട  പഞ്ചായത്തില് ഇല്ലതയങ്കിലംു രട്ൂ്ട , 

പകയുറ എന്നിവ എല്ലാവര്ക്കംു നല്കാനളു്ള നടപടികള് ആദലാെിക്കാം. ദശഷം DRP  

പറയുകയുണ്ടായി AMC ഗ്പകാരം ഉദേയാരസ്ഥ ലത്തിലംു ഭരണസമി ി  ലത്തിലംു ഈ 

കാരയങ്ങള് െര്ച്ച തെയതു   ീരമുാനിക്കണം. 

 ടുര്ന്്ന അപകടങ്ങള്പ്പറ്റിയിട്ടദുണ്ടാ എന്നാ ദൊേയത്തിന് ഒര ുത ാഴിലാളി 2009 ല് 

പറ്റിയിട്ടണ്ു്ട എന്നംു എന്നാല് ഒര ുആനകുലൂയംവംു ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നംു പറഞ്ഞ.ു പിന്നീട് 

ദലാക്്ക  റിദസാഴ് സ് തപര സണ് ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ച അപകടം  

സംഭവിച്ചിട്ടതുണ്ടങ്കില് ആേയം പസറ്്റ ഡയറിയില് ദരഖതപ്പടതു്തണം  ടുര്ന്്ന ദജ്ാലി 

തെയ്യാൻ സാധയമതല്ലങ്കില് ഗ്പസ്തു   മസ്റ്റര് ദറാള് ഗ്പകാരം രാലൻസ് ഉള്ള 

േിവസത്തിന്റ പക ുി  കു അവര്ക്്ക ലഭിക്കംു. മരണതപ്പട്ടാദലാ അതല്ലങ്കില് 

അംരപവകലയം സംഭവിച്ചാദലാ കടുംുരത്തിന് നഷ്ട്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനളു്ള 

അവകാശവംു ഉണ്്ട. അ ിനദുശഷം ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  സമി ി രപൂികരിക്കന്നതമന്നംു 

വി.എം.സി. അംരങ്ങതള  ിരതഞ്ഞടകു്കനതമന്നംു പറഞ്ഞ.ു എന്നാല് വി.എം.സി 

അംരങ്ങളായി മറ്റ ുആളുകതള  ിരതഞ്ഞടതു്താല് അവര് പസറ്്റല് വരാറില്ലതയന്നംു 

മാഗ് മല്ല അവരതുട വിടകുളില് തെന്്ന പസറ്്റ ഡയറി ഒപ്പിടിക്കണതമന്നംു കടൂാത  

അവരതുട സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവര്ത്തികള് തെയ്യാൻ നിര്ബന്ധിക്കതുമന്നംു 

ത ാഴിലാളികള്  തന്ന പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാല് ഇ ിന ുമറപുടിയായി  BRP , മാസ്റ്റര് 

സര്ക്കലുര് ഗ്പകാരം V.M.C അംരങ്ങളാദവണ്ട ് അംരനവാടി വര്ക്കര്, SHG തമമ്പര് 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  റിദസാഴ് സ് ദപര്സണ്,യൂത്ത് ക്ല്സ്, എന്നിവതരയാണ് 

ഉള്തപ്പടദുത്തണ്ട ്.  കടൂാത  പസറ്്റ ഡയറിയില് സന്ദര്ഷക കറുിപ്പിന്റ ഭാകം 

കൃ യമായി ദരഖതപ്പടതു്തണതമന്നംു ദമറ്്റ തന പറഞ്ഞ ുദരാധയതപ്പടതു്തി.  ടുര്ന്്ന 

വരാപ്പഴു ത ാഴിലറുപ്പ് A.E  ത ാഴിലറുപ്പ് പധധി സുധാരയമാക്കാൻ ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  

ഉപകരിക്കംു, പിതന്ന ത ാഴിലാളികള് കടൂ ുലംു ഗ്പായദമറിയവര് ആയ ിനാല്  time & 

motion study നടദത്തണ്ട ് അ യാവശയം ആണ്. െസ്റ്റ് എയേ് ദമറ്്റ  ഗ്പദ യകം 

ഗ്ശധിക്കണം. പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ െണ്്ട  കറുവയാ ിനാല് രട്ൂ്ട , പകയുറ എന്നിവ 

നല്കാൻ രധുിമട്ു്ട ദനരിടനു്ന.ു എന്നാലംു ഭരണസമി ിയില് െര്ച്ചതെയതു  പരിഹാരം 

കാണാതമനംു, ഉപകരണം മരൂ്ച്ച കടൂ്ടാന്നളു്ള  കു നല്കാനളു്ള  ീരമുാനം കഴിഞ്ഞ 

ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ഗ്രാമസഭദക്കശഷം BPO മഖൂന്തരം  ീരമുാനം 

എടതു്ത ുഎന്നംു പറയുകയുണ്ടായി. ദശഷം വാര്ഡ ുതമമ്പര്  ടുര് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങളില് 

കടൂ ുല് ഗ്ശധ തെലതു്താതമന്നംു പറഞ്ഞ ുദയാരം 4.30pm ന ുഅവസാനിച്ച.ു 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

• അടിസ്ഥാനതസൗകരയങ്ങളായ  ണല്,കടുിതവള്ളം, ലഭയമാക്കണം. 
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• ത ാഴിലാളികള്ക്്ക പകയുറ.രടൂ്ട,ുഎന്നിവ 

ലഭയമാക്കണം,അദ ാതടാപ്പം പണിയായധുങ്ങളുതട മരൂ്ച്ച കടൂ്ടനു്ന നുളു്ള 

 കുയും. 

• 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. 

• തപൻഷൻ ലഭയമാക്കണം. 

• ത ാഴില് സമയം കറുക്കണം. 

• VMC കമ്മിറ്റി രപൂികരണം 

• െസ്റ്റ് എയിഡ്   കൃ യമായി ലഭയമാക്കനു്നദുണ്ടാ എന്്ന ഉറപ്പ ുവരതു്തണം. 

• ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  സമി ി രപൂികരിക്കണം. 

. 

. 

എന്നി  അവശയങ്ങളാണ് ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  ഗ്രാമസഭ  

ഉന്നയിച്ച ്.വാര്ഡിതല  തന്ന ഒരാളുതട മരണം കാരണം തപാ  ു

ജ്നങ്ങള് അയാളുതട സംസ്ക്കാരത്തിന് ദപായ ിനാല് ഗ്രാമസഭ 

നിര്ദേശ ഗ്പകാരം പിന്നിട് ആളുകതള വിളിച്ച ുകടൂ്ടി VMC അംരങ്ങള്, 

ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ  സമി ി അംരങ്ങള്, എന്നിവതര  ിരതഞ്ഞടകു്കാൻ 

 ീരമുാനിച്ച.ു അടതു്ത ദസാഷയല് ഓഡിറ്്റ   ഗ്രാമസഭക്കമുനു്പ്പ ു ഇ മുായി 

രന്ധതപ്പട്ട കാരയങ്ങള്ക്ക ു ീരമുാനങ്ങള് എടകു്കന്നളു്ള 

ഗ്കമീകരണങ്ങള് തെയ്യുംതമന്ന ു ഗ്പേീക്ഷിക്കനു്ന.ു 
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